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ΥΠΟ

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

Ή άμπελος, της οποίας ή καλλιέργεια εις τον έλληνικον χώρον τοποθετείται
εις τους προϊστορικούς ήδη χρόνους άποτελεΐ θέμα πλην άλλων και ποικίλων
δημωδών μνημείων του λόγου του ελληνικού λαού, ως λ. χ. ασμάτων, παροιμιών,
μύθων και παραδόσεων.

Είδικώτερον εις τάς λαϊκάς παραδόσεις γίνεται λόγος περί της σχέσεως του
φυτού τούτου προς τον θεόν Διόνυσον, περί της φυτεύσεως και της θαυμασίας αύξή-
σεώς του, περί του παραγομένου εκ τών σταφυλών ο'ίνου και τών έκ της καλής ή
κακής χρησιμοποιήσεώς του προκυπτουσών άντιστοίχως συνεπειών κ.ά. 2

'Υποκείμενον της παρούσης εργασίας είναι ή έξέτασις δημωδών παραδό-
σεων και δοξασιών, άναφερομένων ιδία εις την κλάδευσιν τής αμπέλου, αί όποΐαι
άλλωστε δεν ετυχον μέχρι τούδε τής προσοχής τών ερευνητών.

Εις τοιαύτην παράδοσιν έκ τής νήσου Νάξου, γνωστής έκ τής 'Αρχαιότητος
διά την έν αύτη καλλιέργειαν τού φυτού και τον παραγόμενον έξαίρετον οινον 3, κα-
ταγραφεΐσαν και δημοσιευθεΐσαν υπ' έμού 4, άναφέρεται οτι το κλήμα μετεφέρθη
έκ Θράκης και έφυτεύθη ένταύθα ύπο τού θεού τής άμπέλου, ονος τις ομως κατέ-
φαγεν αύτο κατά μήνα Όκτώβριον. Τούτο ύπελήφθη ύπο τών κατοίκων ώς όλο-

ι. Ίδέ σχετικώς Β α σ. Χ. Λ ο γ ο θ έ τ ο υ, Ή έξέλιξις της άμπέλου και τής άμπελουρ-
γίας εις τήν Ελλάδα κατά τά αρχαιολογικά ευρήματα τής περιοχής, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 3 κέξ.,
ενθα και προγενεστέρα βιβλιογραφία.

2. Ίδέ κυρίως Δημ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Ό Διόνυσος και ή άμπελος έν Νάξςο κατά
τάς αρχαίας και νεωτέρας παραδόσεις, Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier 2, 'Αθήναι
1953, σ. 186 κέξ. (άνάτ., σ. 9 κέξ.), του αύτοΰ, Ναξιακαί παραδόσεις, Λαογρ. 17 (1957),
σ. 52 - 53, άρ. 56 - 58 και σ. 70, Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις 1, 'Αθήναι 1904, σ. 98 - 99,
άρ. 175, σ. 623, άρ. 1002, 2, σ. 778 - 782 και Σ τ ε φ. Δ. Ή μ έ λ λ ο υ, Δημώδεις παραδό-
σεις έκ Νάξου, Έπετηρις του Λαογραφικού 'Αρχείου '11 - 12 (1958 - 59), έν 'Αθήναις 1960,
σ. 223 - 224, του αύτοΰ, Παραλλαγαί παραδόσεων έξ 'Αμοργού, εις Μιχαήλ Π. Στεφά-
νου, Κυκλαδικόν Ήμερολόγιον, 1965, σ. 28 - 31.

3. Ίδέ Δημ. Β. Οίκονομίδην, ενθ' άνωτ.

4. Ίδέ Σ τ ε φ. Δ. Ή μ έ λ λ ο υ, Δημώδεις παραδόσεις έκ Νάξου, ενθ' άνωτ., σ. 223.
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σχερής καταστροφή του «άλλ' ήρθεν ή άνοιξι κ' ήβγαλενε βλαστάρι, πιο χοντρό και
ζωηρό άπο το πρώτο. Άπο τότες άρχισαν νά κλαδεύουν τ' άμπέλια. Και γι' αύτο
άμα φάη γάδαρος τ' άμπέλι, δεν καταστρέφεται, ένω άμα το φάη κατσίκα», κατα-
στρέφεται ολοσχερώς.

Έξ άναζητήσεως συναφοΰς ύλικοΰ διεπίστωσα οτι τά περί του ονου και του
κλήματος ώς άνω άναφερόμενα άποτελοΰν το θέμα παραδόσεως εύρύτερον διαδε-
δομένης άνά τον έλληνικόν χώρον. Αί παραλλαγαί της παραδόσεως ταύτης προέρ-
χονται είδικώτερον έκ Κρανέας Ελάσσονος1, εξ Ελάσσονος2, εκ Τσαριτσάνης
'Ελάσσονος3, έκ Βατσουνιάς Καρδίτσης4, έκ Φαναριού Καρδίτσης5, έκ Θερινού
(Γλογοβίτσας) Καρδίτσης6, έκ Πύλης Τρικάλων7, έκ Καλογήρων Τρικάλων8, έκ
Πεύκης Καλαμπάκας9, έκ Νιγρίτης10, έξ Άχαΐ'ας11, έκ Λίμνης 'Αρκαδίας12, έκ Με-
γάλου Βάλτου και Λαλιωτίου Κορινθίας13, έκ Σοφικοΰ Κορινθίας14, έκ Κορινθίας15,
έκ Καλαμαύκας Ίεραπέτρας Λασιθίου16, έκ Φουρνοφαράγγου Μονοφατσίου 'Ηρα-
κλείου17, έκ Καστελλίου Πεδιάδος 'Ηρακλείου18, έξ Άρδάκτου Ρεθύμνης19, έκ

1. "Α ν ν η ς I. Π α π α μ ι χ α ή λ, Δημώδεις παραδόσεις έκ Θεσσαλίας, Θεσσαλικά
Χρονικά, έκτακτος εκδοσις έπ' ευκαιρία της όγδοηκονταετηρίδος (1881 - 1961) άπο της απελευ-
θερώσεως της Θεσσαλίας και ένώσεως μετά της μητρός Ελλάδος, 'Αθήναι 1965, σ. 449.

2. Ένθ' άνωτ., σ. 450.

3. Ένθ' άνωτ.

4. Ένθ' άνωτ.

5. ΚΑ, χφ. 2960, σ. 393.

6. ΚΑ, χφ. 3026, σ. 18.

7. ΚΛ, χφ. 3212, σ. 31.

8. Ένθ' άνωτ., σ. 162.

9. ΚΛ, χφ. 3522, σ. 20.

10. ΚΛ, χφ. 3643, σ. 1-2.

11. ΚΛ, χφ. 2268, σ. 1166 - 1167.

12. Κατ' άνακοίνωσιν τοϋ γραφέως του Κέντρου Λαογραφίας διδασκάλου Γρηγορίου Δη-
μητροπούλου.

13. ΚΛ, χφ. 3602, σ. 5-6.

14. ΚΛ, χφ. 3616, σ. 11.

15. ΚΛ, χφ. 3612, σ. 18.

16. ΚΛ, χφ. 2804, σ. 22 - 23.

17. ΚΛ, χφ. 2857, σ. 9.

18. ΚΛ, χφ. 2863, σ. 11.

19. ΚΛ, χφ. 2845, σ. 9.
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Καμπανοΰ Χανίων1, έκ Νικειών Νισύρου2, έκ Παλαιοχωρίου Λέσβου 3, έξ "Ιμ-
βρου4, έκ Καλλιθέας Λήμνου5, έκ Κάσπακα Λήμνου 6, έκ Γιάλτρων Εύβοιας 7
και έξ 'Ικαρίας 8.

Κατά τάς άνωτέρω δηλ. παραλλαγάς οί άνθρωποι έμιμήθησαν τον δνον κατα-
κόπτοντα, διά νά κορέση την πεΐναν του, τα κλήματα της άμπέλου, παρατηρήσαντες
οτι κατά την άνοιξιν άνέδιδον ταϋτα βλαστούς πλήρεις σταφυλών και ούτως έδιδά-
χθησαν την κλάδευσιν του φυτοΰ. Αί παραλλαγαί διαφέρουν μόνον εις άσημάν-
τους λεπτομερείας, ώς π.χ. οτι ή ώς άνω ένέργεια του ονου ήτο τυχαία, οτι κακός
γείτων κινηθείς έκ ζηλοτυπίας έξώθησεν εις τήν πράξιν του τον δνον κ.ά.

Έκ πρώτης δψεως ή περί ής ό λόγος διήγησις φαίνεται νεωτέρα αιτιολο-
γική, διαπλασθεΐσα έκ σχετικής έμπειρικής παρατηρήσεως του λαοΰ. Εις πολλά
μέρη της Ελλάδος έπικρατεΐ πράγματι ή δοξασία οτι τα δένδρα γενικώτερον,
άλλα και τά κλήματα εΐδικώτερον, κατατρωγόμενα ύπο του δνου δεν καταστρέφον-
ται. Ούτω π.χ. έν 'Αγία Παρασκευή Λέσβου πιστεύεται οτι «το δόντι του γαιδάρου
δεν φαρμακώνει. "Ο,τι φάει ο γάιδαρος ξαναγίνεται, ξαναβλασταίνει»9.

Ή άνωτέρω δοξασία δεν τυγχάνει πάντως, ώς φαίνεται, καθολικής παραδο-
χής, ώς δύναται τις τούλάχιστον νά συμπεράνη έκ της εύρέως άνά το πανελλήνιον
διαδεδομένης παροιμίας «ήτανε στραβό το κλήμα, τό 'φαγε και το γαϊδούρι και
άποστράβωσε»10 ή «ήτονε στραβό το κλήμα, ήφαέ ντο κι ο 'άδαρος»11, λεγομένης,
οταν πρόσθετος αιτία καθίστα χείρονα τά ήδη κακώς έχοντα.

1. ΚΛ, χφ. 2798, σ. 183.

2. ΚΛ, χφ. 2892, σ. 278 - 279.

3. ΚΛ, χφ. 3637, σ. 328.

4. Ένθ' άνωτ., σ. 330.

5. Ένθ' άνωτ.

6. Ένθ' άνωτ., σ. 331.

7. ΚΛ, χφ. 2744, σ. 12-13, 118 και 174 - 175.

8. Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Λαογραφική άποστολή εις Ίκαρίαν, Έπετ. Κέντρ. Έρεύν.
Έλλ. Λαογρ. 15 - 16 (1962 - 63), έν 'Αθήναις 1964, σ. 240.

9. ΚΛ, χφ. 3637, σ. 332.

10. Ά γη σ. Σγουρίτσα, Γνωμικά έν Βασσαρα, Μαλεβός 3 (1923), άρ. 23, σ. 65.
ΓΙρβλ. και παραλλαγάς τοϋ τύπου της παροιμίας ταύτης: Έπετ. Βουρβούρων 1 (1924), σ. 148,
Ξενοφ. 'Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά Ρούμελης, 'Αθήναι 1955, σ. 70, Π. Π α-
παζαφειροπούλου, Περισυναγωγή γλωσσικής υλης καί έθίμων τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ, έν
Πάτραις 1887, σ. 242, άρ. 352.

11. Διαλεχτής Ζευγώλη-Γλέζου, Παροιμίες άπο τήν Άπείρανθο τής Νά-
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'Ανεξαρτήτως όμως τής έν δλω ή έν μέρει, ορθότητος τής δοξασίας ταύτης ή
εξεταζόμενη παράδοσις περί του ονου ήτο γνωστή έν Ελλάδι ήδη κατά τούς αρχαίους
χρόνους. Ώς αναφέρει ό Παυσανίας, εις τήν περιοχήν τής Ναυπλίας υπήρχε πηγή
καλουμένη Κάναθος, ενθα, ώς ίσχυρίζοντο οί Άργεΐοι, λουομ,ένη κατ' ετος ή "Ηρα
έγίνετο παρθένος. ((Το. δε ύπο τών εν Ναυπλία λεγόμενα ες τον δνον», επάγεται ό
άρχαΐος περιηγητής, ((ώς επιφαγών αμπέλου κλήμα άφθονώτερον ες τό μέλλον
άπέφηνε τον καρπόν, και, δνος σφίσιν εν πέτρα πεποιημένος δια τοϋτό εστίν άτε
άμπέλων διδάξας τομην, παρίημι ουκ άξιόλογα ηγούμενος» 1.

Το κείμενον ούδεμίαν άφίνει άμφιβολίαν ότι ή άρχαία παράδοσις είναι ακρι-
βώς όμοια, προς τήν σημερινήν, μέ τήν προσθήκην οτι εις τήν περιοχήν τής Ναυπλίας
υπήρχε και ((δνος... εν πέτρα πεποι,ημένος» διά την ύπηρεσίαν, τήν οποίαν, υπο-
τίθεται, παρέσχε το ζωον εις τούς Ναυπλιεΐς, διδάξαν αύτούς τήν κλάδευσιν τής
άμπέλου.

Ή άρχαία αΰτη παράδοσις άπησχόλησε τούς έρευνητάς, οί όποιοι προσε-
πάθησαν νά έρμηνεύσουν αύτήν ποικιλοτρόπως.

Έκ τών ερευνητών τούτων — ενταύθα γίνεται λόγος μόνον περί τών σημαντι-
κωτέρων—ό Γεώργιος Οικονόμος θεωρεί αύτήν ώς μεταγενέστερον δημιούρ-
γημα, ώς παοάδοσιν δηλ. αίτιολογικήν, πλασθεΐσαν προς έξήγησιν τής έπί λίθου
παραστάσεως του ονου, τήν οποίαν ειδεν ο Παυσανίας. Ή άληθής ομως κατ' αύτόν
σημασία τής παραστάσεως γίνεται άντιληπτή, έάν ληφθή ύπ' όψιν οτι αΰτη εκείτο
πλησίον τής πηγής Κανάθου και οτι ή τελευταία είχεν ίδιάζουσαν σημασίαν εις τήν
λατρείαν τής "Ηρας, ή οποία, ώς άνεφέρθη, λουομένη κατ' ετος έν αύτη έγίνετο
παρθένος. Ό ((δνος . . . εν πέτρα πεποιημένος» άνήκει, ώς φαίνεται, εις έποχήν, κατά
τ/jv οποίαν το ζωον εθεωρείτο σύμβολον ή μάλλον θεϊκον ον τής γενεσιουργοΰ δυνά-
μεως και ένεκα τούτου άπέλαυεν 'ίσως λατρείας. Ή έξήγησις αυτη, κατά τον Οίκο-

ξου, 'Αθήναι. 1963, σ. 282. Πρβλ. και παραλλαγάς του τύπου τής παροιμίας Ν ί κ. Π έ ρ δ ι κ α,
Σκύρος 2, 1943, σ. 78, άρ. 1604, έφημ. Σιφναϊκή φωνή 8, άρ. φύλλ. 93 (1972), σ. 2. Παραλλαγαί
τής παροιμίας εις τάς άνεκδότους συλλογάς τών Κέντρων Λαογραφίας και Συντάξεως του Ιστο-
ρικού Λεξικού τής Ελληνικής Γλώσσης φέρονται πολλαί, έκ τής έρεύνης όμως τήν οποίαν διενήρ-
γησα διεπίστωσα οτι αΰτη άπαντα κατά κανόνα ύπο τούς ώς avco δύο τύπους μέ ολίγας μόνον εξαι-
ρέσεις. Ούτω π.χ. έν τή περιοχή Βοΐου Κοζάνης φέρεται αυτη ύπο τήν παραλλαγήν «ήταν στραβό
το κλήμα, τό 'φαγε και τό γαϊδούρι και ξεράθηκεν άπό τή ρίζα» (ΚΛ, χφ. 2499, σ. 19). Πρβλ.
Ίστ. Λεξ. χφ. 787, σ. 447 (Ιθάκη) και ΚΛ, χφ. 2276, σ. 202Δ' (Μεγανήσι Λευκάδος). Σημειω-
τέαι ετι καί αί έκ Καμπανοΰ Χανίων εκφράσεις ((τό κλάδεψε σάν τον γάδαρο» (ένν. τό κλήμα)
και «εκοβε τό κλαδευτήρι σάν τοϋ γαδάρου μας τά δόντια» (ΚΛ, χφ. 2798, σ. 183), λεγόμεναι έπί
άτέχνου κλαδεύσεως τής άμπέλου.

1. Π α υ σ. 2, 38, 2-3 (Spiro).
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νόμον, ούδαμοΰ προσκρούει, δοθέντος οτι άκριβώς έκ του αύτοΰ τόπου ή έκ της παρ'
αύτον περιοχής κατέχομεν μυκηναϊκήν παράστασιν όνων, ή οποία βεβαίως δεν έστε-
ρεΐτο θρησκευτικής σημασίας

Τήν έρμηνείαν ταύτην του Οικονόμου άναπτύσσων έκτενέστερον ακολουθεί
βασικώς και ό W. Deonna. Και ούτος δηλ. δέχεται οτι ή παράστασις του ονου οφεί-
λει να εχη θρησκευτικόν χαρακτήρα, ώς άνήκουσα εις παλαιοτέραν έποχήν, κατά τήν
οποίαν το ζωον τοΰτο ήτο άντικείμενον σεβασμού και λατρείας ο)ς σύμβολον τής γο-
νιμοποιητικής δυνάμεως. Ή παρά τήν παράστασιν πηγή Κάναθος ειχε προφανώς
συνάφειαν προς αύτήν. Συνδεόμενος ό ονος προς τα ύδατα, τάς πηγάς, τούς ποτα-
μούς και προς αύτήν τήν θάλασσαν, άποτελεΐ πνεύμα τών ύδάτων, τά όποια δίδουν
τήν ζωήν και τον θάνατον. Έν άντιθέσει προς τον στεΐρον ήμίονον, συνεχίζει ό
Deonna, ό ονος είναι δύναμις γονιμότητος και ύπ' αύτήν τήν ιδιότητα του συνδέεται
προς τούς θεούς τής βλαστήσεως και τής γονιμότητος Διόνυσον, Σιληνούς, Μίδαν,
Πρίαπον κτλ. Ή λαγνεία δέ και ό φαλλικός χαρακτήρ του ζώου έξηγοΰν άκριβώς
τήν σχέσιν του προς τάς ώς άνω θεότητας τής φύσεως και άλλα φαλλικά οντά2.

Αί άπόψεις αύται, έπιδοκιμαζόμεναι κατά τό μάλλον ή ήττον και ύπ' άλλων
επιστημόνων, περί τών οποίων κατωτέρω, φαίνονται όρθαί, τήν έξεταζομένην ομως
παράδοσιν περί του τρόπου καθ' δν εμαθον οί άνθρωποι τήν κλάδευσιν τής άμπέλου άνα-
φέρει περαιτέρω και ό Λατίνος μυθογράφος 'Τγΐνος ή μάλλον το εις αύτόν άποδι-
δόμενον μεταγενέστερον αύτοΰ μυθολογικόν έγχειρίδιον. Ή παρ' Ύγίνω παρά-
δοσις παραλλάσσει τής παρά Παυσανία μόνον κατά το οτι οχι ό ονος, ό όποιος ύπο
τοΰ αύτοΰ Ύγίνου άλλως συνδέεται προς τήν άμπελον, άλλ' ή αΐξ ήτο ή περιφα-
γοΰσα το κλήμα, τό όποιον παρήγαγεν είτα άφθονώτερον καρπόν, και ή διδάξασα
ουτω τούς άνθροόπους τήν κλάδευσιν αύτοΰ. Εις το κείμενον τοΰ Ύγίνου άναφέρεται :
«Antiqui autem nostri in lectis tricliniaribus in fulcris capita asellorum vite
alligata habuerunt, significantes eum vini svavitatem invenisse. caper autem
vitem quam praeroserat plenius fructum protulit, unde etiam putationem
invenerunt» 3.

Ό G. Lafaye, ασχοληθείς εις εΐδικήν μελέτην του με τήν έρμηνείαν τοΰ ώς

1. Georg. P. Oikonomos, Bronzen von Pella, Mitteilungen des Deutschen
Archàologischen Instituts, Athenische Abteilung, 51(1926), σ. 83 - 84. Αύτόθι και παλαιο-
τέρα βιβλιογραφία.

2. Ίδέ W. D e ο n n a, Laus asini, Revue Belge de Philologie et d' Histoire 34
(1956), σ. 37 κέξ., σ. 636 κέξ. Έν σ. 37, σημ. 9, παρατίθενται και οί τίτλοι τών κυριοτέρων
εργασιών, εις τάς οποίας γίνεται λόγος περί τοΰ εξεταζομένου ένταΰθα θέματος.

3. Η y g i n., Fab. 274, 1 (Rose).
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άνω κειμένου του Λατίνου συγγραφέως 1, ιδία μάλιστα με τήν του πρώτου μέρους
αύτοϋ, ήτοι του εις τον δνον άναφερομένου 2, υποστηρίζει οτι είναι εντελώς άπίθανον ό
τοπικός μΰθος περί του ονου, τον όποιον κατέγραψεν έν Άργολίδι ό Παυσανίας, νά
εχη σχέσιν προς τήν ύπό του Ύγίνου, ώς και του Ίουβενάλη, περιγραφομένην ρω-
μαϊκήν ή ΐταλικήν συνήθειαν3. Ό μΰθος τοΰ δνου έπλάσθη προς έξήγησιν παλαιο-
τέρας συνήθειας, της οποίας δεν γνωρίζομεν πλέον ουτε τήν σημασίαν οΰτε τήν
άρχήν. Υπήρξε ρωμαϊκόν έθιμον νά στεφανώνουν μέ άνθη τούς δνους και τους ήμιό-
νους κατά διαφόρους περιοδικάς έορτάς προς τιμήν τής Εστίας κ.ά. Είναι προφανές,
επάγεται ό Lafaye, οτι οί αρχαίοι Ρωμαίοι έστεφάνωνον τούς ονους των μέ φύλλα
αμπέλου κατά τον τρυγητόν, έπειδή άκριβώς ούτοι έχρησιμοποιοΰντο κατ' αύτον ώς
μεταφορικά μέσα 4.

Τήν τελευταίαν ταύτην έρμηνείαν τής προελεύσεως τοΰ ρωμαϊκού έθίμου
αποκρούει, και δικαίως, ό Radermacher. Ούτος, παρατηρών οτι ό ίθυφαλλικος
χαρακτήρ τοΰ ονου και άλλα έτι στοιχεία επιτρέπουν νά δεχθώμεν οτι το ζωον ένεσάρ-
κωνεν άρχικώς δαίμονα τής βλαστήσεως και οτι ή στενή σύνδεσίς του προς τον Διό-
νυσον καθιστά πιθανήν τήν είκασίαν οτι δνος και εύδοκίμησις τής άμπέλου οφείλουν
νά εύρίσκωνται εις τινα σχέσιν, στηρίζει τήν άποψίν του έπί τής άμέσως ακολου-
θούσης διηγήσεως περί τής αίγός και τοΰ κλήματος. Αυτη διατυπουμένη, κατά τον
συγγραφέα, συντόμως και έκφραστικώς άποτελεϊ το περιεχόμενον παραδόσεως, ή
οποία δίδει το «αίτιον» τής άρχής τής καλλιεργείας τής άμπέλου. Ό Radermacher
παραθέτει έν συνεχεία τήν παρά Παυσανία ώς άνω μνημονευθεΐσαν παράδοσιν περί
τοΰ ονου, τήν οποίαν ορθώς θεωρεί όμοίαν προς τήν παρ' Ύγίνω μέ μόνην τήν μνη-
μονευθεΐσαν διαφοράν εις τούς πρωταγωνιστάς (δνος - αΐξ) 5.

Ό αύτος συγγραφεύς είναι ό μόνος, καθ' δσον τούλάχιστον γνωρίζω, ό όποιος
έθιξε και το ζήτημα τής επιβιώσεως τής παραδόσεως περί τοΰ ονου, το όποιον είναι
λίαν διαφωτιστικον έν προκειμένω και το όποιον ένδιαφέρει βασικώς τήν παροΰσαν
έρευναν. Ούτος παραθέτει συγκεκριμένως παράδοσιν έκ τής περιοχής Unterwallis
τής Ελβετίας, δημοσιευθεΐσαν υπό Jegerlehner (Sagen aus dem Unterwallis,

1. Georges Lafaye, L' âne et la vigne, Revue de Philologie 38 (1914), σ.
174 - 181.

2. "Ομοια περί των περιβαλλομένων δια κλήματος κεφαλών των δνων έπί των στηριγμά-
των των δειπνητικών κλινών άλλ' άνευ μνείας τής αιτίας τής τοιαύτης παραστάσεως άναφέρει ό
Ίουβενάλης (11, 96 - 98).

3. 'Ένθ'άνωτ., σ. 174.

4. Αύτόθι, σ. 178.

5. L. Radermacher, έν Wiener Studien 36 (1914), σ. 320 - 321.
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σ. 118, άρ. 18) τήν οποίαν θεωρεί ώς άπόδειξιν τής πίστεως, μέ τήν οποίαν ό
λαός διαφυλάττει τάς παλαιάς του παραδόσεις. Αυτη έχει ώς έξής :
«Jadis on ne taillait pas la vigne. Nos ancêtres vignerons lui consacraient bien
moins de travail, ils la laissaient croître à volonté. On peut facilement se re-
présenter combien les sarments buissoneux étaient peu productifs. Un jour,
un âne — oh, Γ utile animal — passant près d' une vigne en rompit une
pousse d' un coup de dent clandestin. On crut la branche perdue. Tout au
contraire ! Quand vint Γ automne ce fut celle - là qui donna le plus de raisins.
C'est depuis lors que 1' on prit l'habitude de tailler la vigne au commencement
du printemps. L'on s'en trouva bien. Voici comment Γ âne fut le premier «tail-
leur» de vignes» 2.

'Εάν κατά τον Radermacher ή υπαρξις τής παραδόσεως ταύτης άπετέλει
άπλήν σύμπτωσιν, κατά τον χαρακτήρα τής περιοχής, τούλάχιστον ώς ούτος έμφα-
νίζεται εις τούς μύθους της, θά άνέμενέ τις μάλλον βοΰν, πρόβατον ή αίγα άντί τοΰ
μνημονευομένου ονου. 'Εκ τοΰ λόγου τούτου και έκ τής μνείας τής παραδόσεως παρά
Παυσανία άγεται ό συγγρ. νά πιστεύση οτι μάλλον πρόκειται ένταΰθα περί άρχαίας
άναμνήσεως, άν και δεν είναι βέβαιος διά ποίας όδοΰ έφθασεν ή παράδοσις μέχρι
τής περιοχής Unterwallis. Τελικώς τείνει ούτος νά δεχθή τήν έξής άποψιν. 'Εάν ή
παράδοσις έχη διασωθή, ε'ις τήν άρχαίαν 'Αργολίδα και τήν μνημονευθεΐσαν σημερινήν
περιοχήν τής Ελβετίας, 'ίσως δέν έπρόκειτο περί άρχαίας καθαρώς τοπικής παραδό-
σεως, άλλά περί παραδόσεως εύρύτερον διαδεδομένης κατά τήν 'Αρχαιότητα, διότι
τούλάχιστον πρέπει νά ύποθέσωμεν οτι διά τών Ρωμαίων μετεφέρθη εις Wallis
εϊτε διά τής προφορικής όδοΰ ε'ίτε διά τής γραπτής λατινικής παραδόσεως. "Ισως
θά πρέπει νά εύρεθή μία άλλη ένδεχομένως λογοτεχνική πηγή, ή όποια νά έχρη-
σίμευσεν ώς ενδιάμεσος τής προφορικής και τής παραδόσεως τής 'Αργολίδος, ώς
αυτη διεσώθη ύπό τοΰ Παυσανίου 3.

Αί άπόψεις αύται τοΰ σοφοΰ ερευνητού είναι βασικώς όρθαί, θά ήδύναντο
όμως νά είναι εις τινα σημεία και διάφοροι κατά τό μάλλον ή ήττον, και πάντως
καλύτερον τεκμηριωμέναι, έάν ούτος ειχε προ οφθαλμών τό εύρύ ύλικόν τών έλλη-
νικών παραδόσεων.

Κατ' άρχήν οφείλει τις νά σημειώση οτι ή σύγκρισις τής άρχαίας παραδό-
σεως προς νεωτέραν μεμονωμένην, ώς έκείνη τής περιοχής Unterwallis, προς άπό-

1. Ή παραπομπή ελήφθη έκ τής μελέτης τοϋ Radermacher, σ. 321.

2. Ένθ' άνωτ.

3. Αυτόθι, σ. 321 - 322.
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δε ι ξ ιν τής ιστορικής της συνεχείας είναι παρακεκινδυνευμένη, δυναμένη νά όδηγήση
και εις εσφαλμένα συμπεράσματα. Ή ορθή μεθοδολογική άρχή άπαιτεΐ εις την
προκειμένην περίπτωσιν τήν σύγκρισιν τοϋ άρχαίου προς το νεώτερον ύλικόν, έάν
βεβαίως το τελευταΐον ύπάρχη, εφ' δσον το νεώτερον τοΰτο είναι οχι μεμονωμέ-
νον, άλλ' εύρέως κατά το δυνατόν διαδεδομένον, τοΰθ' δπερ άποτελεΐ εν έκ τών κατά
το μάλλον ή ήττον χαρακτηριστικών τής δημώδους προελεύσεώς του. Τοιούτο
ύλικον είναι έν προκειμένω το έλληνικόν, ώς παρετέθη άνωτέρω, το όποιον πιστο-
ποιούν πλην άλλων τήν διάδοσιν τής άρχαίας παραδόσεως εις τον σημερινόν έλλη-
νικόν χώρον άξιολογεϊ και τήν σύγχρονον έλβετικήν.

Έκ τών νεοελληνικών παραδόσεων, κυρίως ειπείν παραλλαγών, μία προέρχεται
έκ τής αύτής περιοχής έξ ής και ή άρχαία και παρουσιάζει περισσότερα πάσης άλ-
λης κοινά στοιχεία προς αυτήν, άφοΰ γίνεται λόγος έν αύτη και περί «μαρμαρίνου
άγάλματος» τοΰ ονου, κατασκευασθέντος προς τιμήν του ύπό τών εύεργετηθέντων
υπ' αύτοΰ. Τήν παράδοσιν ταύτην περιέλαβε τό 1926 εις τάς συλλογάς του ό άκά-
ματος συλλογεύς λαογραφικού ύλικοΰ Χ. Κορύλλος και έχει ώς έξής : «Ό γάιδα-
ρος έδίδαξεν εις τούς άνθρώπους τό κλάδευμα τών άμπέλων, διόπερ και οί πρώ-
τοι διδαχθέντες Ναυπλιεΐς έστησαν αύτώ έν τή πόλει των μαρμάρινον άγαλμα
δι' αίτίαν τοιαύτην. "Οταν ό γάιδαρος άφίνετο έλεύθερος νά βοσκήση εις τό Άργο-
λικόν πεδίον, έν μέσω τών άμπέλων αΐτινες δέν έκλαδεύοντο και διά τοΰτο ειχον
βλαστούς μεγάλους, αύτός έτρωγε τά προσφιλή αύτώ κλήματα, άφίνων τά προς
τον κορμόν (πρέμνον) τμήματα άφάγωτα, διότι ήσαν χονδρά και δύσπεπτα. Οί Ναυ-
πλιεΐς παρετήρησαν κατά τήν έπερχομένην άνοιξιν οτι τά λείψανα ταΰτα τοΰ γεύμα-
τος τοΰ γαϊδάρου άνέδιδον βλαστούς ού μόνον ζωηρούς άλλά και πλήρεις σταφυλών.
Μιμηθέντες ουν αύτόν, έκοψαν τούς κλάδους τών κλημάτων κατά τον χειμώνα δπως
και ό γάιδαρος, άφίνοντες μόνον τά προς τό κούρβουλον τμήματα τών κλημάτων μέ
δύο ή τρεις οφθαλμούς (μάτια) και ούτως έγέμισε τό Ναύπλιον άπο σταφύλια»1.

Δέν είναι βέβαιον, αν ή παράδοσις αυτη κατεγράφη ώς έχει κατά τό περιεχό-
μενον παρά τίνος άπαιδεύτου πληροφοριοδότου ή αν ό συλλογεύς μετεσχημάτισεν αύτήν,
μάλιστα κατά τό πρώτον αύτής μέρος, προσθέσας τά περί τοΰ άγάλματος τοΰ δνου
έξ άναγνώσεως τοΰ σχετικοΰ χωρίου τοΰ Παυσανίου ή έξ είδήσεως προερχομένης έξ
άλλου πεπαιδευμένου, ό όποιος έγνώριζε τό σχετικόν κείμενον ή ενδεχομένως
άλλην ένδιάμεσον πηγήν. Ή παράθεσις τής παραδόσεως εις λογίαν γλώσσαν
καθιστά περισσότερον άσαφές τό πράγμα. Διότι εάν βεβαίως κατεγράφετο αύτη εις
τήν δημώδη γλώσσαν και παρείχοντο ύπό τοΰ συλλογέως πληροφορίαι περί τών γραμ-

1. ΚΛ, χφ. 2268, σ. 1166 - 1167.
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ματικών γνώσεων, της ήλικίας, του τρόπου καθ' δν έμαθεν αύτήν ό ύπαγορεύσας
κ.ά., τοΰθ' δπερ απαιτεί ή αύστηρώς έπιστημονική μέθοδος καταγραφής τών μνη-
μείων τοΰ λόγου τοΰ λαοΰ, θά ήτο ιδιαιτέρως πολύτιμος, διότι θα παρείχε τήν ίσχυ-
ράν ένδειξιν οτι εις τον αύτόν τόπον έχει διασωθή άπό τών αρχαίων χρόνων
αύτουσία μεταδιδομένη άπό στόματος εις στόμα ή παράδοσις, ώς τούλάχιστον
άπαντα αυτη παρά Παυσανία. 'Οπωσδήποτε ή παράδοσις, και ώς παρέχεται ύπο τοΰ
Κορύλλου, είναι κατά τά λοιπά τούλάχιστον άναμφισβητήτως δημώδης, άποτελοΰσα
άπλήν παραλλαγήν τών άλλων, αί όποΐαι, ώς εΐδομεν, προέρχονται έκ διαφόρων
διαμερισμάτων τοΰ ελληνικού χίόρου.

Αί παραδόσεις αύται πάλιν, τούλάχιστον αί περισσότεραι, ομοιάζουν και εις
αύτάς ενίοτε τάς λεπτομερείας προς τήν παρατεθεΐσαν έλβετικήν, εις τήν οποίαν, ώς
είδομεν, γίνεται έπίσης λόγος περί ονου και οχι περί αίγός. Τοΰτο σημαίνει οτι ή
υπαρξις τών δημωδών τούτων παραδόσεων εις δύο τόσον άπομεμακρυσμένας χώ-
ρας — ΐσως υπάρχουν και άλλαχοΰ άλλά δεν κατεγράφησαν ή αν έχουν καταγραφή
τό πράγμα παραμένει εις έμέ τούλάχιστον άγνωστον— τόσον στενώς συνδεδεμένων
προς τήν άρχαίαν άποκλείει μάλλον τήν δυνατότητα τυχαίας δημιουργίας, ήτοι δη-
μιουργίας συγχρόνου, άνεξαρτήτου προς τήν άρχαίαν.

Αί παραδόσεις έπομένως αύται άποτελοΰν άναμνήσεις τής άρχαίας άργο-
λικής, ή όποία, ώς είκασε και ό Radermacher, δεν θά ήτο τοπική παράδοσις,
άλλ' εύρύτερον άνά τον έλληνορρωμαϊκόν κόσμον διαδεδομένη. "Οτι βεβαίως ή
τελευταία δεν διεσώθη ύπ' άλλου συγγραφέως δεν άποτελεΐ ίσχυρόν λόγον νά άμφι-
βάλλωμεν περί αύτοΰ. Είναι γνωστόν οτι οί 'Αρχαίοι, ιδία μάλιστα τής κλασσικής έπο-
χής, δέν άπέδιδον συνήθως σημασίαν εις τά δημιουργήματα άφελών άνθρώπων τοΰ
λαοΰ, έξ ού και πλείσται δημώδεις παραδόσεις, οίσματα και άλλα μνημεία τοΰ λόγου,
τά όποια θά ήσαν αναμφιβόλως εύρέως γνωστά εις τήν ύπαιθρον χώραν, μή κατα-
γραφέντα ώς άσήμαντα παρέμειναν και θά παραμείνουν ίσως διά παντός άγνωστα.
Και αύτός έτι ό Παυσανίας, ζών εις έποχήν καταπτώσεως και μαρασμοΰ τής υψη-
λής πνευματικής δημιουργίας, εις έποχήν κατά τήν οποίαν ή μαγεία και ή δεισιδαι-
μονία και άλλα άποβλαστήματα τής ελληνικής και ρωμαϊκής διανοίας ήσαν στοι-
χεία κυριαρχοΰντα εις τήν ζωήν, έκδηλώνει τήν περιφρόνησίν του προς τά δημιουρ-
γήματα ταΰτα, έάν κρίνωμεν έκ τών λόγων, τούς οποίους έπισυνάπτει εις τήν κατα-
γραφομένην παράδοσιν περί τοΰ ονου (παρίημι ονκ άξιόλογα ηγούμενος).

Τήν έλλειψιν ή τήν σπάνιν γραπτών πηγών άναπληρώνει ή συμπληρώνει πολ-
λάκις ή προφορική παράδοσις. Έν προκειμένω ή τόσον εύρεία διάδοσις τής περί ής
πρόκειται παραδόσεως εις τον έλληνικόν χώρον και ή καταγραφή αύτής έξ άλλης
άπομεμακρυσμένης χώρας ύπο τήν αύτήν βασικώς μορφήν ένισχύουν τήν γνώμην
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οτι αυτη, ύφ' ή ν μορφήν παραδίδεται ύπό τοΰ Παυσανίου, θά ήτο εύρύτερον διαδε-
δομένη εις τον έλληνορρωμαϊκόν κόσμον, ώς ήδη έλέχθη.

Εις τον νεώτερον έλληνικόν λαόν έγένετο αυτη γνωστή έκ τής 'Αρχαιότητος,
παραδιδομένη άπο στόματος εις στόμα, χωρίς νά άποκλείεται και ή παρεμβολή
άλλης γραπτής πηγής, εις δέ τήν μνημονευθεΐσαν περιοχήν της Ελβετίας έγένετο
γνωστή έκ τής λατινικής γραμματείας διά τής προφορικής όδοΰ ή τή παρεμβολή
'ίσως και γραπτής πηγής, ώς ε'ίκασεν ό Radermacher. Κατ' έμέ κριτήν ή παράδοσις
τοΰ Ύγίνου είναι πιθανώτατα αύτή αυτη ή παράδοσις τοΰ Παυσανίου, ή όποία βε-
βαίως θά ειχε πλασθή πολύ παλαιότερον τών χρόνων καταγραφής της, δοθέντος
μάλιστα οτι οί 'Αρχαίοι έγνώριζον ήδη προ πολλοΰ τήν κλάδευσιν τής άμπέλου
Ό δνος, συνδεδεμένος, ώς έλέχθη, προς τον Διόνυσον, ήτο εΰκολον νά ύποκατα-
σταθή ύπό τής αίγός, τής οποίας ή σχέσις έπίσης προς τον Διόνυσον και τήν άμπελον
είναι, ώς γνωστόν, στενοτάτη. 'Αρχαίοι μάλιστα μΰθοι, ώς ό μΰθος τοΰ Ίκαρίου
και τής Ήριγόνης2 και άλλοι παραδιδόμενοι ύπό Ελλήνων και Λατίνων συγγρα-
φέων3, έχουν ακριβώς ώς θέμα τό φάγωμα τής άμπέλου ύπό τής αίγός, κυρίως
ειπείν ύπό τοΰ τράγου, ένεκα τοΰ όποιου ό τελευταίος θυσιάζεται εις τον θεόν.
'Αλλ' εις τούς μύθους τούτους γίνεται λόγος περί καταστροφής, τήν οποίαν προ-
καλεί εις τήν άμπελον ή αίξ, ή μάλλον ό τράγος, ό λόγος δ' ούτος καθίσταται
πρόξενος τής θυσίας του (αιτιολογικοί προφανώς και ούτοι μΰθοι σχετιζόμενοι
προς τήν λατρείαν τοΰ Διονύσου).

Εις τούς αιτιολογικούς τούτους μύθους ούδαμοΰ, καθ' δσον τούλάχιστον
γνωρίζω, γίνεται υπαινιγμός οτι τό φάγωμα τής άμπέλου ύπό αίγός αποδεικνύε-
ται τελικώς εύεργετικόν, διδασκομένου ουτω τοΰ άνθρώπου τήν κλάδευσιν τοΰ φυ-
τοΰ. 'Αντιθέτως άναφέρεται οτι τό ζώον τοΰτο είναι έχθρός τής άμπέλου 4.

1. Ίδέ V e r g., Georg. 2, 403 κέξ., Columella 4, 9-10. Πρβλ. και Γεωπο-
νικά 5, 23 (έκ τοϋ Παμφίλου).

2. Κυρία πηγή διά τον μΰθον τοϋτον ό Ύγϊνος (Astron. 2, 4)

3. Ίδέ δείγματος χάριν τούς μύθους Ά φ θ ο ν ί ο υ, έν Corpus Fabularum Aesopica-
rum, εκδ. Hausrath - Hunger, 1, 2, άρ. 327, σ. 150, και Β α β ρ ί ο υ, άρ. 181 (εκδ. Crusius),
ενθα και παραπομπαί εις τάς άρχαίας πηγάς. Πρβλ. περί του θέματος γενι,κώτερον W.
Ehlers, Oscilla, RE XVIII, 2 (1942), στ. 1570 - 1571, Karl M e u 1 i, Altrômischer
Maskenbrauch, Museum Ilelveticum 12 (1955), σ. 206 κέξ. και Will R i c h t e r,
Ziege, RE XA (1972), στ. 422 κέξ.

4. Πρβλ. Σ ο ϋ δ α έν λ. ασκός ει> πάχντ]... «δοκεϊ δε εχθρόν είναι rfj άμπελο) τό ζώον»,
V a r r ο, R. r. 1, 2, 18. Κατά τά Γ ε ω π ο ν ι κ à (4, 2 έκ τοΰ Αφρικανού) άποβαίνει συντελε-
στική πλούσιας καρποφορίας ή κατάχωσις περί το κλήμα όρθιων τριών κεράτων αΐγός ούτως,
ώστε νά κατέρχεται δι' αύτών προς τά κάτω το ύδωρ τής βροχής, άλλ' ή συνταγή αύτη είναι μα-
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Έξ άλλου έκ τής έρεύνης τήν οποίαν διενήργησα δεν ήδυνήθην νά άνεύρω
νεοελληνικήν παράδοσιν, συναφή προς τήν παρ' Ύγίνω. Εις τήν παρατεθεΐσαν
ώς άνω έκ Νάξου γίνεται άντιθέτως λόγος περί τής αίγός, έν άντιδιαστολή προς τον
ονον, ώς καταστροφέως τής άμπέλου. Επίσης εις παραλλαγάς τής ανωτέρω
συζητηθείσης παροιμίας μέ θέμα τήν καταστροφήν τής άμπέλου υπό του όνου άνα-
φέρεται άντί τοΰ τελευταίου έκ τών ζώων μόνον αίξ. Ούτως εις Μανιάκι είναι γνω-
στή ή παροιμία «ήτανε στραβό τό κλήμα τό 'φαγε και τό κατσίκι» 1, εις τήν Σά-
μον «ήταν στραβό τό κλήμα, τό 'φαε κ' ή γίδα» 2, άλλαχοΰ ((ήτανε στραβό τό κλή-
μα, τό 'φαγε κ' ή κατσίκα κι άπόγινε» 3, λίαν δέ χαρακτηριστική είναι ή κυπριακή
παροιμία «τ' άμπέλιν άκουσεν τοΰ τσακκαρκοΰ (δηλ. τοΰ κουδουνιοΰ τό όποιον άναρ-
τοΰν εις τον λαιμόν τής αίγός) τζαί βούρησεν τζαί χάθην» 4, τής αίγός θεωρούμενης
και ένταΰθα μεγάλου έχθροΰ τής άμπέλου, ώς σημειώνει και ό δημοσιεύσας τήν
παροιμίαν.

Έν Αγία Παρασκευή Λέσβου υπάρχει ή δοξασία οτι «τό δόντι τής κατσίκας
είναι φαρμακερό κι ό,τι τρώει δεν γίνεται, κυρίως τά κλήματα τών άμπελιών» 5.
Έξ άλλου κατά διαδεδομένην έν "Ανδρω (πιθανώτατα και άλλαχοΰ) δημώδη αίτιο-
λογικήν παράδοσιν, τήν οποίαν κατέγραψα κατά τήν διάρκειαν προσφάτου άποστο-
λής μου εις τήν νήσον (Σεπτέμβριος 1973), ή αΐξ έκ λόγων αύτοσυντηρήσεως κατα-
τρώγει τούς τό πρώτον έμφανιζομένους τρυφερούς βλαστούς τής άμπέλου, έπιδιώ-
κουσα όπως ούτως άποφύγη τήν σφαγήν της προς κατασκευήν έκ τοΰ δέρματος της,
μόνου καταλλήλου έκ τών δερμάτων τών ζώων, άσκοΰ διά τήν μεταφοράν έντός
αύτοΰ εις τάς οικίας τών άμπελουργών τοΰ παραχθησομένου οίνου 6.

γικοϋ χαρακτήρος, μή προδίδουσα συνάφειαν πρός οιανδήποτε άντίληψιν περί σχέσεως τοΰ
ζώου προς τήν εύδοκίμησιν τοΰ φυτοΰ (πρβλ. και R i C h t e r, ενθ' άνωτ., στ. 430).

1. ΚΛ, χφ. 1508, σ. 101.

2. Άρχεΐον Σάμου 3 (1948 - 54), σ. 139.

3. 'Ανθίμου Α. Παπαδοπούλου, Φρασεολογικά, Λεξικογραφικών Δελτίον
7 (1955), σ. 55 (δέν σημειοΰται ύπο τοΰ συγγραφέως ό τόπος προελεύσεως τής παροιμίας).

4. Ά. Παναρέτου, Κυπριακή γεωργική λαογραφία, Λευκωσία 1967, σ. 132, άρ. 61.

5. ΚΛ, χφ. 3637, σ. 332. Ή δοξασία αύτη είναι γνωστή γενικώτερον και παρ' Άρ-
χαίοις. Πρβλ. V e r g., Georg, 2, 374 - 375 και Varr ο, ενθ' άνωτ.

6. ΚΛ, χφ. 3669, σ. 7, 14, 16 και 123. Κατά παραλλαγήν τοΰ άνωτέρω μνημονευθέντος
μύθου τοΰ Ίκαρίου και τής Ήριγόνης, σχετιζομένην πρός τήν γινομένην διασκέδασιν τοΰ άσκωλια-
σμοΰ κατά διαφόρους έορτάς προς τιμήν τοΰ Διονύσου, ό Ίκάριος θυμωθείς φονεύει τράγον, επει-
δή ό τελευταίος κατέτρωγε τούς τρυφερούς βλαστούς τής άμπέλου, τήν καλλιέργειαν της οποίας
εΐχεν όρισθή ύπό τοΰ Διονύσου δπως διδάξη εις τούς άνθρώπους. 'Εκ τοΰ δέρματος τοΰ έκ τής αι-
τίας ταύτης τιμωρηθέντος ζώου ό ήρως κατασκευάζει άσκόν, πληροί αύτον δι' άέρος και έξαναγκά-



14

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

Έτι περαιτέρω, ώς είναι γνωστόν, τό ζωον τοΰτο θεωρείται ύπό τοΰ έλ-
ληνικοΰ λαοΰ άλλά και ύπ' άλλων λαών δημιούργημα τοΰ διαβόλου, κατηραμένον
ύπό τοΰ Χρίστου κ.τ.τ. 1 Έκ τοΰ λόγου τούτου άποδίδονται εις αύτό, έν άντιθέσει
μάλιστα πρός τό πρόβατον ή και άλλα ζώα, πολλαί κακαί ιδιότητες, μεταξύ τών
όποιων και νά καταστρέφη τά δένδρα και τά φυτά, τοΰτο δέ και έκ τής λαϊκής εμ-
πειρικής παρατηρήσεως ότι ή αΐξ άναρριχάται έπί τών φυτών κατατρώγουσα τούς
μόλις έμφανισθέντας τρυφερούς βλαστούς αύτών 2. Είδικώτερον όμως αί αντιλήψεις
τοΰ ελληνικού λαοΰ σήμερον περί τής αίγός και τής άμπέλου, έκφραζόμεναι εις τάς
παραδόσεις και τάς παροιμίας του, συνεχίζονται άπό τής 'Αρχαιότητος. Χαρακτηρι-
στικά τής σχέσεως τών νεωτέρων πρός τά άρχαία παράλληλα είναι όσα παραδίδει
πάλιν ό Παυσανίας περί τοΰ λόγου ενεκα τοΰ όποιου άπέλαυε τιμής «αΐξ χαλκή»,
εύρισκομένη έπί τής άγοράς της πόλεως Φλιοΰντος. «Άνάκειται δε επί τής άγο-
ράς αΐξ χαλκή, τά πολλά έπίχρυσος' παρά δε Φλιασίοις τιμάς επι τωδε εϊληψε. τό
αστρον ήν ονομάζουσιν αίγα ανατέλλουσα τάς αμπέλους λυμαίνεται συνεχώς· ίνα δέ
άχαρι μηδέν απ αυτής γένηται, οι δε τήν επι τής άγοράς χαλκήν αίγα άλλοις τε
τιμώσι καϊ χρυσώ τό άγαλμα επικοσμοϋντες» 3.

"Οτι τέλος ή παράδοσις περί τοΰ ονου και τής κλαδεύσεως τής άμπέλου
προήλθεν άρχικώς έκ πραγματικού συμβάντος είναι λίαν πιθανόν, αν καί, ώς
όρθώς σημειώνει περαιτέρω ό Eisler, τυχαία άποκοπή τοΰ κλήματος εις τό δά-
σος ύπό τοΰ άνθρωπου καί παρατήρησις έν συνεχεία οτι τοΰτο άπέδωσε πλείονα
καρπόν τών άλωβήτων παραμεινάντων κλημάτων θά ήδύνατο επίσης νά άποτελέση
τήν άφετηρίαν δημιουργίας τής παραδόσεως 4.

ζει τούς συντρόφους του νά χορεύσουν περί αύτόν. Πρόκειται προφανώς ένταϋθα περί μεταγενε-
στέρου αιτιολογικού μύθου. Περί αύτοϋ ίδέ 'Τ γ ϊ ν ο ν, ενθ' άνωτ. Πρβλ. γενικώτερον Heeg,
Ikarios, έν RE 1X1 (1914), στ. 975, M e u 1 i, ενθ' άνωτ., σ. 211, R i c h t e r, ενθ' άνωτ.,
στ. 429 κ.ά.

1. Ίδέ Ο s k a r Dâhnhardt, Natursagen 1, 1907, σ. 153 - 154, 164 - 166,
174, 187, 195, 346 καί 56 - 58, Δημ. Β. Ο ΐ κ ο ν ο μ ί δ ο υ, 'Ανέκδοτοι δυϊστικαί παραδό-
σεις του ελληνικού λαοΰ, Έπετ. τοϋ Ααογρ. 'Αρχείου 17 (1964), έν 'Αθήναις 1965, σ. 15 - 17
καί 34 - 35.

2. Πρβλ. V a r r ο, ενθ' άνωτ. (Eae (ένν. caprae) enim omnia novella sata carpen-
do corrumpunt, non minimum vîtes atque oleas).

3. Παυσ. 2,13,6. Ό F r a z e r (The Golden Bough3, part v, Spirits of the corn
and of the wild, vol. I, 1936, σ. 18) ύποστηρίζει οτι ή χαλκή αΐξ παριστάνει αύτόν τον θεον τοϋ
ο'ίνου, δπερ όμως έλλείψει άρχαιολογικών παραλλήλων θεωρεί εντελώς αύθαίρετον ό R i C h t e r,
ενθ' άνωτ., στ. 422).

4. Robert Eisler, Orphisch - dionysische Mysteriengedanken in der christ-
lichen Antike, Leipzig und Berlin 1925 (φωτ. άνατ. 1966), σ. 232, σημ. 4.
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RÉSUMÉ

L' âne, la chèvre et la taille de la vigfne

par Steph. D. Imellos

L' auteur de la présente étude traite d' une légende néohellénique
largement répandue, et dont le contenu est le suivant. Un âne dévore une
vigne ; les hommes remarquent que celle - ci, au lieu d' en souffrir, donne
des sarments plus vivaces, produisant plus de fruits que les autres, et
apprennent ainsi à tailler la plante.

Cette légende relative à Γ âne a déjà été recueillie par Pausanias (2,
38, 2) en Argolide; Hyginus en mentionne toutefois une semblable, à cette
différence près que dans sa version c' est une chèvre et non un âne qui man-
ge la vigne.

Toutes les variantes grecques récentes, ainsi qu' une variante de la
région de Γ Unterwallis en Suisse, parlent d' un âne et non d' une chèvre,
laquelle est considérée comme un ennemi de la vigne.

A propos de la légende suisse, Radermacher a soutenu qu' elle n' est
pas apparue par hasard, mais qu' elle constitue un souvenir de la légende an-
tique d' Argolide, qui devait avoir une diffusion plus vaste, et qu' elle a été
apportée en Unterwallis par les Romains (par voie orale, ou même littéraire).

L' auteur de la présente étude, estimant que les variantes néohellé-
niques de la légende de l'âne, qu' ignorait Radermacher, constituent un maté-
riau précieux qui permet d' aboutir à des conclusions sur les rapports entre
éléments antiques et modernes, admet que les légendes récentes proviennent
de la légende ancienne, et ont été selon toute vraisemblance conservées par
voie orale. La légende antique devait être, selon Γ auteur, non pas locale
mais largement connue dans le monde gréco - romain. Comme en outre,
dans Γ Antiquité aussi bien qu' à Γ époque moderne, la chèvre est considé-
rée comme destructrice de la vigne, Γ auteur pense que la version mention-
née par Hyginus est une variante latine de la légende grecque, à ceci près
que, du fait d' une confusion, Hyginus mentionne la chèvre à la glace de
I' âne. Cette confusion pouvait aisément se produire, étant donné que la
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chèvre (ou plus précisément le bouc) aussi bien que Γ âne, sont liés au dieu
de la vigne, Dionysos.

L' auteur remarque enfin que les conceptions actuelles du peuple grec
sur la chèvre destructrice de la vigne sont parentes des conceptions de Γ
Antiquité sur le même sujet (cf. Pausanias 2, 13, 6), qui se sont conservées
jusqu' à nos jours.



KURZER KOMMENTAR
ZU DEN JAHRESFEUERN UND DEM HOLZERNEN PFLUO
DES ATLASSES DER GRIECHISCHEN VOLKSKUNDE (AHL)

von

STEPH. D. IMELLOS

A'. JAHRESFEUER

Die vorliegende griechische volkskundliche Karte uber die Jahres-
feuer ist die erste endgtiltige Karte dieser Art, die von dem Institut fur
Volkskunde der Athener Akademie herausgegeben wird.

Sie enthàlt nicht nur die griechischen Gebiete innerhalb der heutigen
politischen Grenzen, sondern auch die ehemals von Griechen bewohnten (Ost-
thrazien, Kleinasien, Pontos usw.) wie auch Zypern und Nordepirus, wo heu-
te viele Griechen wohnen, und hat sich auf Material gestutzt, das zusammen-
getragen ist: a) aus gedruckten Quellen jeder Art, die von dem vorigen
Jahrhundert bis heute erschienen sind b) aus verschiedenen handschriftlichen
Quellen, die sich im Institut fur Volkskunde wie auch zum Teil in dem von
Frau Merlié gegrundeten Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών (Centre des Etudes
d' Asie Mineure) befinden c) aus einem speziellen Fragebogen, den unser
Institut hat drucken lassen.

Von Oktober 1967 bis Màrz 1968 wurde im Institut fur Volkskunde
der Athener Akademie aus den oben erwàhnten gedruckten Quellen wie auch
aus seinen 3200 Sammlungen das Volksgut liber die Jahresfeuer gesammelt.
Aus diesem Material wurden zwei vorlâufige Karten und zwar eine fur das
heutige Griechenland und eine andere fiir die friiheren griechischen Gebiete
zusammengestellt, die in der oben erwàhnten Zeit an die Organisationskom-
mission fur den Volkskundeatlas Europas und seiner Nachbarlânder iibersandt
wurden.

Dieses Material aber war zu diirftig um die tatsàchliche Verbreitung
wie die Hàufigkeit des Brauches zu zeigen. Deswegen war es notig, môglichst
schnell neues Material zur Ergànzung des friiheren zusammenzutragen. Zu

2
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diesem Zweck hatte unser Institut bereits im Jahre 1967 gemâss den
Beschliissen der Internationalen Arbeitskonferenz iiber die Ethnologische
Kartographie in Zagreb (8. - 10. Febr. 1966) und nach dem Studium der
betreffenden Bibliographie einen Fragebogen fiir folgende Themen aufgestellt:
a) die bâuerliche Arbeit (Pfluggerâte und Handgerâte zur Bodenbearbeitung,
Getreideschnitt und Dreschen b) Jahresfeuer (s. G. K. Spyridakis, Bericht
iiber die Arbeit am Griechischen Volkskundeatlas, Zweite Arbeitskonferenz
der Organisationskommission fiir den Volkskundeatlas Europas und seiner
Nachbarlânder, Bonn 1970, S. 55).

Gegen Ende 1968 wurden 4500 Exemplare des Fragebogens in Druck
gegeben, von denen fast 4000 im folgenden Jahr 1969 an die Volksschulleh-
rer des Landes versandt wurden. Die Fragebogen begleiteten Rundschrei-
ben sowohl der Akademie als auch des Instituts iiber die Art undWeise der
Sammlung des Materials.

Die Volksschullehrer hielten wir in diesem Fall fiir die zu diesem Zweck
relativ am besten geeigneten und zwar wegen ihres Berufs, ihrer engen Bezie-
hungen zu den Bauern, und in manchen Fallen wegen ihrer Erfahrung aus
friiheren volkskundlichen und sprachlichen Sammlungen.

Seit der Mitte Februar 1970 werden aus fast alien Teilen des Landes
die Fragebogen ausgeftillt zuriickgesandt ; ihre Zahl betrâgt bis heute 3200.

Aufgrund des friiher aus den erwàhnten Quellen gesammelten Volks-
gutes wie auch diesbeziiglicher mehrerer hundert Fragebogen entstand eine
neue vorlàufige Karte iiber die Jahresfeuer, die Prof. Dr. Megas, Mit-
glied der Athener Akademie, der in Helsinki abgehaltenen Arbeitskonferenz
fiir den Volkskundeatlas Europas (13.- 20. Mai 1970) vorgelegt hat.

Die meisten dieser Fragebogen sind ausfiihrlich genug und prâzis, so-
dass sie uns in der Regel ein klares Bild des Brauches gewâhren. Nur in weni-
gen Fallen scheinen die Antworten unklar. Einige der Exploratoren (ca. 190)
schreiben ζ. B., dass der Brauch der Jahresfeuer allgemein wàhrend des Fa-
schings vorkommt oder friiher vorkam, ohne den genauen Termin zu definie-
ren. Schuld daran aber sind manchmal nicht die Bearbeiter, sondern das
schwache Gedàchtnis der Gewâhrsleute, wenn die letzteren besonders in
Gebieten wohnen, wo der Brauch heute verschwunden ist. Nicht selten sind
diese Nachrichten richtig, denn wirklich wurden Feuer wàhrend der drei
Wochen des Faschings, und zwar an den drei Sonntagen, in etlichen Gegen-
den entziindet.
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Wir haben noch in mehreren Fallen negative Antworten gehabt, wie
ζ. B. «hier gab es niemals ein Jahresfeuer». Dass aber friiher auch hier Feuer
entziindet wurden, ist nicht ganz auszuschliessen. Schliesslich sind die Ant-
worten etlicher Fragebogen, deren Material von Dôrfern Makedoniens und
Westthraziens kommt, wo viele Fluchtlinge wohnen, nicht ganz klar, weil die
Volksschullehrer nicht angeben, ob die Feuer vor 1922 in ihren friiheren Ge-
bieten oder in dem Gebiet, wo sie heute wohnen, entziindet werden. Es ist
aber hier zu bemerken, dass wir aus dem parallelen Material, das aus den an-
deren Quellen vorhanden ist, und noch aus unserer Erfahrung heraus sehr
oft die Richtigkeit der Antworten dieser Art kontrollieren konnen.

Was den Raum Kleinasiens angeht, und zwar die Gebiete von Pontos
und Kappadokien, wo, wie bekannt, vor der Kriegskatastrophe Griechenlands
1922 und dem Bevolkerungsaustausch seit altersher Griechen wohnten,
kommt das betreffende Material grôsstenteils aus den freundlichst zu unserer
Verfiigung gestellten oben genannten Sammlungen des Κέντρον Μικρασια-
τικών Σπουδών.

Die verschiedenen Schwierigkeiten auf die man bei der Sammlung die-
ses Materials stôsst, und zwar wegen der Zerstreuung der griechischen Bevol-
kerung Kleinasiens, erklâren gut den auf dem entsprechenden Teil der Kar-
te hie und da auftretenden Mangel an Zeichen im Yergleich zu seiner Hàu-
figkeit auf der Karte des heutigen Griechenlands.

Schliesslich uberreichte uns das Κέντρον 'Επιστημονικών Ερευνών Κύ-
πρου (Cyprus Research Centre) 33 Fragebogen, deren Material einer von sei-
nen Mitarbeitern in 33 repràsentativen Dorfern der Insel neuerdings zusam-
mentrug.

Kurz gesagt, es ist unserem Institut gelungen, durch die Fragebogen
neues intéressantes Material zusammenzutragen, dadurch das friihere stark
zu vergrossern, und in den meisten Fallen zu verifizieren, sodass die Karte
auf moglichst sicherem Material fussen kann.

Von dem heutigen Griechenland sind wirklich nur sehr wenige Gebie-
te unerforscht geblieben, unci das, weil aile an die Volksschullehrer versand-
ten Fragebogen noch nicht eingesandt worden sind. Daher haben wir sie,
d. h. die unerforschten Gebiete, auf der Karte nicht bezeichnet.

Weiter ist zum richtigen Verstàndnis und zur Erklarung der Karte zu
bemerken, dass das durch ein Zeichen auf sie eingetragene Jahresfeuer nicht
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nur fiir das Dorf oder die Stadt, auf die es eingetragen ist, gilt, sondera oftmals
fiir die ihnen benachbarten Dôrfer des ganzen Gebietes.

Das gilt auch besonders fiir Zypern, wo das durch Fragebogen
gesammelte Material, wie schon bemerkt, von den am meisten reprâsentati-
ven Dôrfern der Insel stammt.

Grôssere Liicken erscheinen in dem heute nicht griechischen Raum
Thraziens und Kleinasiens, fiir den das Material zum grôssten Teil nicht durch
Fragebogen, sondera aus verschiedenen àlteren volkskundlichen Samm-
lungen zusammengetragen ist.

Schliesslich sind die betreffenden Auskiinfte aus den unteritalieni-
schen Gebieten von Apulia und Kalabria, wo sich noch heute die griechische
Sprache und viele griechische Bràuche und Sitten erhalten haben, wenigstens
zur Zeit sehr gering.

Wie die Karte verfasst ist, wird dadurch ohne Unterschied der Stand
des Brauches fiir die Gegenwart und die nàchste Vergangenheit gezeigt,
ohne dass genau bestimmt wird, welche Erscheinungen alt und welche jung
sind, wo der Brauch noch lebendig bleibt und wo er verschwunden ist usw. ;
Dies werden Themen anderer spezieller Karten und dazugehôriger Kom-
mentare sein.

Es ist natiirlich selbstverstàndlich, dass die Angaben der Fliichtlinge
sich auch auf die Zeitperiode vor 1922 beziehen, wo der Brauch in den Ge-
bieten, aus denen die Gewâhrsleute stammen, existierte. Das bedeutet aber
nicht, dass er in den von ihnen bewohnten Gebieten Griechenlands ver-
schwunden ist, im Gegenteil, er bleibt noch heute oft bei Fliichtlingen lebendig.

Es ist jedenfalls ganz sicher, dass die meisten Jahresfeuerbrauche,
insbesondere die in Griechenland weitverbreiteten, Erscheinungen der Bràu-
che der Periode vor 1922 sind. Belege dafiir besonders fiir die Johannesfeuer
(24. Juni), die Feuer im Fasching und zu Ostern, findet man in gedruckten
Quellen (Biicher, Zeitschriften, Zeitungen) des 19. Jahrhunderts. Diese Tat-
sache erfâhrt man auch aus der miindlichen Ûberlieferung der àlteren Ge-
wâhrsleute, die sich daran erinnern oder erinnerten, dass der Brauch damais
bestand.

Es ist nicht sehr einfach zu sagen, wie und wo der Brauch bis heute
existiert oder abgegangen ist. Von den auf der Karte notierten Jahresfeuer-
bràuchen iiberleben viele bis zur Gegenwart. In den Stâdten von Athen und
Pirâus ζ. B., deren Bevôlkerung aus verschiedenen Gegenden Griechenlands
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stammt, werden die Johannesfeuer entziindet; andere Feuer sind noeh vieler-
orts auf dem Land iiblich, wie ζ. Β. die Osterfeuer ( Judasverbrennung) (die-
sen Brauch haben wir vor wenigen Jahren verfilmt), aber anderswo ver-
schwunden oder fast verschwunden.

Eine spezielle Bestimmung des Ortes, der Zeit und der Umstânde, un-
ter denen der Feuerbrauch sich erhalten hat oder verschwunden ist oder sich
gewandelt hat, wiirde vielleicht eine tiefere Untersuchung und lange Bespre-
chung erfordern. In einer solchen Behandlung des Themas hatte die Erwâh-
nung der byzantinischen und altgriechischen Quellen iiber den Brauch der
Jahresfeuer seinen Platz, damit sein Anfang und seine spatere Entwicklung
bei Griechen gezeigt werde.

Auf der Karte sind durch ein gemeinsames Zeichen die vereinzelten
Feuer dargestellt. Sie sind oder waren mit dem Vorabend oder dem Feiertag
lokal hochverehrter Heiliger oder noch mit anderen Tagen verkniipft, und
zwar wie folgt:

1) 7. Januar, heiliger Johannes 2) 30. Januar, Kirchenvâter Basileios,
Johannes Chrysostomos und Gregorios 3) 31. Mai 4) 26. Juli, heilige Para-
skewi 5) 27. Juli, heiliger Panteleimon 6) 31. Juli 7) 6. August, Verklârung
Christi 8) 1. September 9) 24. September 10) 26. September 11) wâhrend des
ganzen Septembers 12) wàhrend cles ganzen Septembers und Oktobers aus-
ser Samstagen 13) 29. November, heiliger Andreas, Vorabend 14) 11. Dezem-"
ber, heiliger Spyridon, Vorabend 15) 18. Dezember. Ein vereinzeltes Jahresfeu-
er findet noch am 7. Juli (heilige Kyriaki) statt. Das ist auf der Karte durch
das entsprechende europâische Zeichen notiert.

Fiir das unter Nr. 5 oben angefiihrte Abbrennen des Jahresfeuers, das
auf der Insel Telos (Dodekanes) am 27. Juli stattfindet, wissen wir nach einer
Iokalen Untersuchung, dass es vor fast 10 Jahren als Brauch aufgetaucht
ist. Dieser Brauch ersetzt allmàhlich den àlteren Brauch am 20. Juli (Pro-
phet Ilias). Der Brauch nàmlich des Feuers des 20. Juli wird mit der Zeit
vergessen und es entwickelt sich parallel das Feuer des heiligen Panteleimon.
Auf dem Feuer des 31. Mai, wie oben Nr. 3, wird der Maikranz verbrannt.
Anderswo finclet der Brauch am 23. Juni, Vorabend des Johannestags, statt.
tjber die Zeit, in der die ubrigen vereinzelten Jahresfeuer aufgekommen
sind, haben wir zur Zeit keine Nachweise.

Eine grôssere Arbeit iiber die Jahresfeuer, wie in Deutschland (Freun-
denthal), in Frankreich (van Gennep), in Finnland (v. Talve), ist in Grie-
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chenland nicht erschienen. Die Volkskundler haben sich mit diesem Thema
nur gelegentlich beschàftigt. Wichtig fiir den Gebrauch altgriechischer, by-
zantinischer, nachbyzantinischer und moderner Quellen, wie auch fiir den
Yersuch einer geschichtlichen Interpretation des Brauches, sind in Griechen-
land folgende Arbeiten:

1. Ν. Γ. Πολίτης, Λαογραφικά Σύμμεικτα, Bd. 1, SS. 86-88 (liber die Johannes-

feuer).

2. Κωνστ. Ά θ. Ρωμαίος, Λαϊκές λατρείες τής Θράκης, Άρχεΐον τοΰ Θρακι-
κού Λαογραφικού καί Γλωσσικού Θησαυροΰ, Bd. 11(1944 - 45), SS. 63-80 (= C. Α. R ο m a i ο s,
Cultes populaires de la Thrace (Institut Français d' Athènes, Nr. 18), Athènes 1949,
SS. 94-118).

3. Φ α ί S ω ν Κ ο υ κ ο υ λέ ς, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Bd. An, έν 'Αθήναις
1948, SS. 271 - 274.

4. Κ. Τ σ ο ύ ρ κ α ς - Σ τ ί λ π. Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς, Ή αποκριά στό Βογατσικό,
Μακεδονικά, Bd. 3 (1956), SS. 382 - 402.

Β'. HOLZERNER PFLUG

Nach der ersten volkskundlichen Karte iiber die Jahresfeuer hat das
Institut fiir Yolkskunde der Athener Akademie die Karte Nr. 2 herausgege-
ben, auf der die Arten des hôlzernen Pfluges und ihre geographische Ver-
breitung verzeichnet sind.

Wie bei der Karte Nr. 1 stiitzt sich ebenfalls das Material der vorlie-
genden Karte auf gedruckte Arbeiten oder Materialsammlungen, auf unge-
druckte handgeschriebene Sammlungen, hauptsàchlich jedoch auf den oben
erwâhnten speziellen Fragebogen, dessen 4000 ausgefiillte Exemplare mit
sehr reichhaltigem Material das Institut fiir Volkskunde inzwischen besitzt.

Es ist heutzutage oft schwer iiber den holzernen Pflug Auskunft zu
bekommen, da dieses primitive Landgeràt vielerorts, und zwar besonders nach
dem zweiten Weltkrieg, durch den eisernen oder durch Landmaschinen ver-
dràngt worden ist. Aber auch da wo dieser primitive Pflug noch vorhanden
ist, ist es notwendig, dass den diesbeziiglichen Beschreibungen auch Aufnah-
men oder Zeichnungen zugefiigt werden. Denn, wie bekannt, handelt es
sich um ein aus verschiedenen Teilen zusammengesetztes Landgeràt, sodass
auch die beste Beschreibung ohne Bildmaterial unvollstàndig ist.

Zum Gliick haben die meisten unserer Sammler die Anweisugen des
Fragebogens beriicksichtigt, sodass wir auch iiber reichhaltiges Bildmateriaj
verfiigen. Ausserdem haben viele unserer Exploratoren ein grosses Interesse
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iiber die im Fragebogen verlangten Auskiinfte gezeigt. Sie haben aus eigenem
Antrieb gearbeitet und uns gesonderte Manuskripte geschickt, in denen sie
iiber die Konstruktion des Pfluges, seinen Gebrauch je nach der Art des Erd-
bodens (felsig, flach, sandig) usw. berichten. Grossere Kommentare werden
in Zukunft aile diese Angaben enthalten.

Auf der Karte ist der gegenwàrtige Raum im ganzen gut vertreten,
wie man es aus den darauf verzeichneten Zeichnungen ersehen kann.

Dagegen war es schwieriger reichhaltiges Material aus den vormals
griechischen Gegenden zu bekommen. Man konnte sich verstàndlicherweise
nicht auf das Gedàchtnis und die Beschreibung der Einwohner dieser Gebiete
mit Sicherheit stutzen; denn nach der griechischen Katastrophe 1922 sie-
delten sie sich als Flùchtlinge uberall in Griechenland an und zwar in grôsse-
ren oder kleineren Stâdten und fiihrten seitdem meistenteils ihre vormals
bâuerliche Lebensweise nicht mehr.

Eine Ausnahme bilden vielleicht die Flùchtlinge aus Ostthrazien, wie
es auch auf der Karte ersichtlich ist. Die Einwohner dieser Gegend wurden
nach dem 1922 erfolgten Bevôlkerungsaustausch grosstenteils in Westthrazien
und Makedonien angesiedelt, wo sie gleiche Lebensbedingungen fanden und
die Erde wie friiher bebauen konnten.

Das Material, das von diesen Fliichtlingen stammt, ist auf der Karte
in Ostthrazien verzeichnet.

Ebenfalls stammt von Fliichtlingen das Material, das auf der Karte
in Nordepirus, sowie Kleinasien, Pontos usw. vermerkt wird. Ausserdem ha-
ben wir aus den griechischsprechenden Gegenden Sùditaliens die Zeichnung
einer Art von Pflug sowie Auskiinfte dariiber. Es ist zu bemerken, dass der
hôlzerne Pflug bei uns noch nicht ein Museumstiick geworden ist. In der klei-
nen Sammlung des Instituts fiir Volkskunde befinden sich, unter anderem,
zwei Pfliige von verschiedenem Typ und noch weitere 10 Typen in stark ver-
kleinertem Masstab. Aile diese Pflugtypen stammen aus verschiedenen Ge-
genden Griechenlands.

Die auf der Karte verzeichneten Pflugtypen sind in grôsseren Bezirken
vertreten, da, wenn Dôrfer in kleiner Entfernung von einander liegen, der
Pflug von Dorf zu Dorf keine oder fast keine Unterschiede aufweisen kann.
Seinen Pflug machte der Bauer selbst, doch hat es in vielen Fallen speziali-
sierte Handwerker gegeben, die Pfliige herstellten und von denen die Bauern
des Dorfes und der Nachbardorfer ihre Pfliige bezogen. Aus diesem Grande
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kann man sagen, dass die Gebiete des heutigen griechischen Raums keine
Liicken aufweisen. Das gesammelte Material ist reichhaltig genug, um ein
vollkommenes Bild der vorhandenen Pflugtypen und ihrer geographischen
Yerbreitung zu geben.

Auf Grund dieses Materials konnten 47 Pflugtypen festgestellt werden.
Der Reihe nach werden zuerst die nachweislich primitiveren Pfliige vermerkt,
es folgen dann die einigermassen besser entwickelten Formen.

Es ist oft schwer zu sagen, welcher Pflugtyp zeitlich vorangegangen
ist. Sicher ist, dass, unter den verzeichneten Typen, diejenigen welche einen kur-
zen Pflugbaum haben und sich nur durch die Lange dieses Pflugbaumes von
den anderen unterscheiden, in viel spàterer Zeitin Erscheinung getreten sind,
namlich erst seit den Anfangen unseres Jahrhunderts. Diese Pfliige sind fiir
Maultiere, Esel oder Pferde bestirnmt, die die Bauern seit eben dieser letzten
Zeit in einigen Gegenden fiir das Pfliigen zu benutzen angefangen hatten.
Vorher wurden nur Ochsen benutzt, deren Joch einen Pflug mit einem làn-
geren Pflugbaum benôtigte. Es wurden noch manchmal in der gleichen Gegend
oder sogar im gleichen Dorf mehrere Pflugtypen verzeichnet, sowohl primiti-
ve, als auch einigei'massen besser entwickelte. Dies bedeutet die Koexistenz
dieser verschiedenen Typen. Es konnte aber sein, dass von unseren Explo-
ratoren der eine den vorher in Gebrauch gewesenen Pflug beschrieb, den er
in einem Schuppen gefunden hatte, wàhrend der andere die Beschreibung
des spàteren Typs, der noch gebraucht wird, machte.

Jedenfalls besteht kein Zweifel dariiber, dass sàmtliche Pflugtypen in
die Zeit vor 1922 gehoren. Der hôlzerne Pflug bleibt im Grunde seit der àl-
testen Zeit der gleiche und wie ihn Hesiod beschrieb ("Εργα καί Ή μέρα t 427
ff.).

Es muss noch bemerkt werden, dass in einigen Bezirken oder in verein-
zelten Dôrfern der hôlzerne Pflug noch heute gebraucht wird. In anderen
Orten gebrauchen oder gebrauchten ihn bis vor kurzem einige der alten Tra-
dition treue Bauern, wàhrend die anderen, der neueren Zeit angepasst, dem
eisernen Pflug oder der Landmaschine den Vorzug gaben. In anderen Gegen-
den haben die neueren Pfluggeràte und -Mittel den hôlzernen Pflug vollig
verdràngt.

In wenigen Fàllen haben wir Pfliige, welche sehr wenig verbreitet oder
auch vereinzelt vorkommen, wie ζ. B. die unter Nr. 43, 44, 45, 46 und 47.
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Eine Abhandlung ausschliesslich uber den hôlzernen Pflug, wie ζ. B. die
letzte von Kustaa Vilkuna (Die Pfluggeràte Finnlands, Studia Fen-
nica 16, 1971, S. 5 ff.), gibt es bei uns nicht. Niitzliche Berichte, Bilder, Zeich-
nungen unci Auskiinfte iiber den Pflug findet man in verschiedenen Ar-
beiten iiber das làndliche Leben im allgemeinen, die in Zeitschriften erschie-
nen sind, oder in Biichern, die allgemeine volkskundliche Themen behandeln-

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ

Βραχύ υπόμνημα περί τών περιοδικών πυρών και τοΰ ξυλίνου αρότρου
τοΰ Άτλαντος τής 'Ελληνικής Λαογραφίας (ΑΕΛ)

ύπό Στεφ. Δ. Ήμέλλου

"Οσα άνωτέρω έκτίθενται άποτελοΰν συντομώτατον ύπόμνημα περί τών
περιοδικών πυρών και τοΰ ξυλίνου άροτρου, θεμάτων τών έκδοθέντων μέχρι τούδε
ύπό τοΰ Κέντρου Λαογραφίας ύπ' άρ. 1 και 2 χαρτών τοΰ "Ατλαντος τής Ελλη-
νικής Λαογραφίας.

'Αναφέρεται οτι τδ σχετικόν ύλικόν τών έν λόγω χαρτών προέρχεται έκ
διαφόρων πάσης κατηγορίας έντύπων, έξ άδημοσιεύτων χειρογράφων συλλογών τοΰ
Κέντρου και ιδία έξ ειδικώς διά τόν ώς άνω σκοπόν συνταχθέντος και έκτυπω-
θέντος έρωτηματολογίου. Τοΰ τελευταίου άπεστάλησαν μερίμνη τοΰ Κέντρου 4000
περίπου άντίτυπα εις τούς έκπαιδευτικούς κυρίως λειτουργούς τής χώρας, τά όποια
επεστράφησαν συμπεπληρωμένα εις αύτό.

'Εκ τοΰ συλλεχθέντος ύλικοΰ έξ δλων τών διαμερισμάτων όχι μόνον τοΰ έντος
τών σημερινών πολιτικών συνόρων περικλειομένου έλληνικοΰ χώρου άλλά και τών
πρώην έλληνικών περιοχών τής 'Ανατολικής Θράκης, τής Μικράς 'Ασίας, τοΰ Πόν-
του κ.τ.λ., ώς και έκ τής Κύπρου και τής Βορείου 'Ηπείρου, κατέστη έφικτόν, κατά
τόν συγγρ., νά σχηματίση τις πλήρη κατά τό δυνατόν εικόνα τών μνημονευθέντων
θεμάτων, τών οποίων αί παραλλαγαί και ή γεωγραφική διάδοσις έχουν σημειωθή
έπί τών άντιστοίχων χαρτών.

Αί ένδείξεις τών χαρτών τούτων ισχύουν διά τήν προ τοΰ 1922 χρονικήν
περίοδον, ήτοι διά τήν περίοδον προ τής έπισυμβάσης Μικρασιατικής καταστρο-
φής και τής άνταλλαγής τών πληθυσμών — τοΰ έτους 1922 τεθέντος ώς τελευ-
ταίου χρονικοΰ όρίου διά τόν Έλληνικόν Λαογραφικόν "Ατλαντα γενικώτερον —
χωρίς τοΰτο νά σημαίνη βεβαίως οτι τόσον ή άσκησις του έθίμου τών περιοδικών
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πυρών όσον και ήχρήσις τοΰ ξυλίνου άροτρου εις τάς γεωργικάς έργασίας έχουν σή-
μερον εντελώς εκλείψει. 'Αντιθέτως μάλιστα εις όλόκληρον σχεδόν τήν Ελλάδα,
μή εξαιρουμένων ούδέ τών μεγάλων πόλεων, συνεχίζεται εισέτι τό εθιμον τής άφής
πυρών κατά τήν παραμονήν τής έορτής τοΰ άγίου 'Ιωάννου (24 Ιουνίου), εις τινας
δέ τόπους άνάπτονται μέχρι σήμερον πυραί και κατ' άλλας ημερομηνίας, ενώ και
τό ξύλινον άροτρον έξακολουθεΐ νά χρησιμοποιήται έστω και εις λίαν περιωρισμέ-
νην κλίμακα.

Έν τέλει παρατίθεται και σχετική προς τά έν λόγω θέματα έλληνική βιβλιο-
γραφία.



ΤΑ "ΚΑΜΑΡΟΣΠΙΤΑ,, ΤΟΥ ΚΑΡΥΔΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΛΑ'ΐ'ΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

υπο

ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ

Εις το άνατολικόν άκρον της Κρήτης, 25 χιλ. ΝΑ τής πόλεως Σητείας, έπί
ορεινής (ύψ. 750 μ.), γυμνής καί άγονου περιοχής κείται τό Καρύδι, έκ τών πτω-
χοτέρων χωρίων τής νήσου.

Ή περί τοΰ συνοικισμού τούτου παλαιοτέρα γνωστή εις ημάς μνεία είναι
τοΰ έτους 1471. Κατά τό έτος τοΰτο τό Καρύδι μετ' άλλων χωρίων τής περιοχής
έλεηλατήθη ύπό Τούρκων πειρατών καί έγκατελείφθη ύπό τών διασωθέντων έκ τής
αιχμαλωσίας κατοίκων του, οί όποιοι άνεζήτησαν άλλαχοΰ —καί δή εις τον
Χάνδακα ('Ηράκλειον)—άσφαλεστέραν διαμονήν 1.

Εις τήν γενικήν άπογραφήν τοΰ πληθυσμοΰ τής Κρήτης τοΰ έτους '1577 ό
συνοικισμός τοΰ Καρυδίου δεν άνεφέρεται2, έπίσης δέ δέν γίνεται μνεία τούτου
εις τήν έν έτει 1630 συνταχθεΐσαν έκθεσιν περί Κρήτης ύπό τοΰ Ένετοΰ
Francesco Basilicata 3. Εις άπογραφήν τοΰ έτους 1671 τό χωρίον φέρεται κα-

ί. Η. Noire t, Documents inédits pour servir à l'histoire de la domination
Vénitienne en Crète de 1380 à 1485, Paris 1892, σ. 520 - 21. Βλ. καί Έ μ μ. 'Αγγελάκι,
Σητειακά, τ. Α', 'Αθήναι 1935, σ. 16- 17 κ.ά. Πρβλ. καί δημώδη παράδοσιν έκ Καρυδίου περί
έξουδετερώσεως Τούρκων πειρατών διά τεχνάσματος ποιμένος (ΚΛ, χφ. 3205, σ. 306 - 7). Περί
τών παραδόσεων τής μορφής ταύτης βλ. εις Σ τ. Δ. Ή μ έ λ λ ο υ, Ή περί πειρατών λαϊκή παρά-
δοσις, έν 'Αθήναις 1968, σ. 21 κέξ. Σημειωτέον ετι ότι ολόκληρος ή έπαρχία εύρίσκετο διαρκώς
ύπο τήν άπειλήν τών πειρατών, ιδία μετά τήν καταστροφήν τοϋ φρουρίου Σητείας ύπό τοϋ Βαρ-
βαρόσσα (Ά γ α θ. Ξ η ρ ο υ χ ά κ η, Ή Βενετοκραταυμένη 'Ανατολή, Άθήνησι 1934, σ. 21-22).

2. Έ μ μ. 'Αγγελάκι, ενθ' άνωτ., σ. 10-12.

3. Βλ. Στ. Σπανάκη, Μνημεία τής Κρητικής 'Ιστορίας, τ. 5 'Ηράκλειο 1969,

σ. 114.
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τοικούμενον ύπό 17 οικογενειών κατά δέ τά τέλη τοϋ παρελθόντος αιώνος ολό-
κληρος ό πληθυσμός του άνήρχετο εις 57 χριστιανικάς οικογενείας και άπετέλει
έδραν ομωνύμου δήμου2.

Σήμερον τό Καρύδι, τό όποιον διακρίνεται εις Πώδε Καρύδι και εις Πέρα
Καρύδι, ήτοι εις τόν παλαιόν, άρχικόν συνοικισμόν και εις τόν έν συνεχεία και νο-
τιώτερον αύτοΰ έκτεινόμενον νεώτερον, άποτελεΐ εδραν κοινότητος, οί δέ κάτοικοι
του, γεωργοί έν τω συνόλω των, άνέρχονται εις 250 περίπου.

Ή περιοχή, πληττομένη καθ' δλην τήν διάρκειαν τοΰ έτους και δη κατά τήν
χειμερινήν περίοδον ύπό σφοδροτάτων βορείων άνεμων3, πετρώδης δέ και άγονος
ώς άνεφέρθη 4, εις ούδεμίαν καλλιέργειαν προσφέρεται. Έξαίρεσιν άποτελεΐ έλαχίστη
έκτασις παρά τάς νοτίους παρυφάς τοΰ χωρίου, ή όποια έχει φυτευθή δι' άμπέλων.

Οί ολίγοι κλήροι τών κατοίκων, έλαιαγροί ώς έπί τό πολύ, ευρίσκονται νο-
τιώτερον, παρά τούς συνοικισμούς Άζοκέραμος, Χοχλακιές, Παλαίκαστρον και
Λαγκάδα, όπου και έγκαθίστανται οί κάτοικοι κατά τήν περίοδον τής συλλογής
τοΰ ελαιοκάρπου.

Δέον νά σημειωθή έτι οτι ή κτηνοτροφία τοΰ χωρίου είναι υποτυπώδης, γε-
νικώς δέ ή οικονομία του εύρίσκεται εις λίαν χαμηλήν στάθμην.

Λόγω τής θέσεως τοΰ χωρίου, άλλά και τής συντηρητικότητος τών κατοί-
κων του, εις τό Καρύδι διασώζονται πολλά στοιχεία τοΰ κατά παράδοσιν λαϊκοΰ
πολιτισμού.

Ίδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζουν αί εις Πώδε Καρύδι παλαιαί οίκίαι,
γνωσταί ώς καμαρόΰπιτα, έκ τής εφαρμογής εις αύτάς λιθίνου τόξου —καμάρας—,
αί όποΐαι διασώζουν άπλοΰν τύπον λαϊκής οικίας και άποτελοΰν χαρακτηριστικά
δείγματα τής λαϊκής άρχιτεκτονικής τής περιοχής γενικώτερον.

1. "Εγγραφα έκ τοΰ Τουρκικοΰ 'Αρχείου 'Ηρακλείου, περ. Μύσων 3 (1934), σ. 15 - 16.

2. Ν. Σ τ α υ ρ ά κ η, Στατιστική τοΰ πληθυσμού τής Κρήτης... Άθήνησι 1890, μέρ.
Β', σ. 64, άρ. 1043, σ. 139, πίν. 13. Βλ. και Νικοστρ. Καλομενοπούλου, Κρητικά,
ήτοι τοπογραφία και οδοιπορικά τής νήσου Κρήτης, έν 'Αθήναις 1894, σ. 83.

3. Ένεκα τούτου οί κάτοικοι τοΰ χωρίου πιστεύουν οτι «βγάλανε Καρύδι τό χωρίο
γιατί, επειδή πιάνει πολλή κρυγιάδα τό χειμώνα, έλέγανε πώς τόνε θέλει καρύδι όπού δά κάτση
έπαδέ, δηλαδή πρέπει νά 'ναι σφιχτός, γερός σάν τό καρύδι». Κατ' άλλην δημώδη τοπικήν έτυ-
μολογίαν το χωρίον ελαβε τήν όνομασίαν του έκ τής μικράς έκτάσεώς του, επειδή δηλ. «είναι
μικρό σάν καρύδι».

4. Βλ. και Λ ε ω ν. Χαλκιοπούλου, Γεωλογική μελέτη τής Σητείας, Μύσων 7
(1938), σ. 13 κ.ά. και 'Ε λ. Κ. II λ α τ ά κ η, Σπηλαιολογικαί έ'ρευναι εις Σητείαν, Κρητ.
Πρωτοχρ. 1964, σ. 242.
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Ταύτας εΖχον τήν εύκαιρίαν νά μελετήσω κατά Σεπτέμβριον 1967 καί Ίού-
λιον 1969, έν τω πλαισίω ισαρίθμων λαογραφικών άποστολών μου εις τον νομον
Λασιθίου1.

Αί οίκίαι αύται είναι έκτισμέναι ή μία παρά τήν άλλην, μέ σιμισακονς τοίχους
(μεσοτοιχίας), περιβαλλόμεναι ύπο έφαπτομένων κτηρίων, συνήθως άνευ αύλής καί
έκατέρωθεν λιθοστρώτων οδών στενών καί δυσβάτων (καλτιριμιών)2. Ούτω παρου-
σιάζονται σχεδόν ώς έν ένιαΐον κτηριακόν συγκρότημα άνευ σαφούς διακρίσεως
ορίων καί έπί μέρους ιδιοκτησίας. Τινές τούτων, κατά σχετικάς προφορικάς διη-
γήσεις τών κατοίκων, έπεκοινώνουν παλαιότερον μεταξύ των διά μικρών θυρών, διά
νά καθίσταται δυνατή ή διαφυγή δι' αύτών καταδιωκομένων ύπό τών Τούρκων
Χριστιανών.

Σήμερον τήν άρχικήν μορφήν των διατηρούν περί τάς δέκα οίκίαι, έξ ών
τρεις ή τέσσαρες χρησιμοποιούνται εισέτι πρός στέγασιν οικογενειών, αί δ' άλλαι
πρός σταβλισμόν ζώων ή ώς άποθήκαι. Αί ύπόλοιποι ή κείνται εις έρείπια ή
έχουν κατεδαφισθή καί έπί τοΰ οίκοπεδικοΰ χώρου των έχουν άνεγερθή πλέον
σύγχρονοι κατοικίαι.

Λόγω τοΰ βραχώδους τοΰ έδάφους ή θεμελίωσις τών καμαρόσπιτων έγίνε-
το συνήθως άπ' εύθείας έπί τοΰ βράχου. 'Οσάκις διηνοίγοντο θεμέλια, ταΰτα ήσαν
μικροΰ βάθους, ή δέ τοιχοποιία τής θεμελιώσεως ήτο τοΰ αύτοΰ περίπου πάχους
τής άνωδομής, ήτοι περί τά 0,40 - 0,50μ.3

Βασικά δομικά ύλικά ήσαν ό άφθονος άργός λίθος τής περιοχής 4 καί άπλοΰς
έκ χώματος πηλός, ό όποιος, ώς γνωστόν, χρησιμοποιείται μάλλον διά έλαστικό-
τητα ή ώς συνδετικόν ύλικόν 5.

1. ΚΛ, χφ. 3205, σ. 159 κέξ., καί 3467, σ. 107 κέξ.

2. Πρβλ. καί Δ. Τριποδάκη, 'Ιστορική θεώρηση τής έξελίξεως τών οικισμών καί
τής χωρικής κατοικίας στήν Κρήτη, 'Αρχιτεκτονική 10(1966), άρ. 58, σ. 45.

3. Κατά τήν θεμελίωσιν έτελεΐτο άγιασμός καί ό ιερεύς «εβαζε τήν πρώτη πέτρα», έθυ-
σιάζετο δέ κατά τό γνωστόν εθιμον πετεινός πρός στερέωσιν τής οικίας (Γ. Α. Μ έ γ α, Τό
τραγούδι τοϋ γεφυριού τής "Αρτας, Λαογραφία 27, 1971, σ. 33. κέξ.). Έθάπτοντο έπίσης καί
νομίσματα εις τήν πρώτην γωνίαν (τον πρώτο ρονκουνα).

4. Ούτος μετεφέρετο κυρίως άπό τάς τοποθεσίας Τσή χωράφας ή κεφάλα καί Λαγγον-
φια, κειμένας ΒΑ καί ΝΔ τοΰ χωρίου άντιστοίχως, εις άπόστασιν 300 μ. περίπου έξ αύτοΰ.

5. Βλ. Ά θ. Σ ο φ ι α ν ο π ο ύ λ ο υ, Τεχνολογία τών δομισίμων καί φυσικών λίθων,
'Αθήναι 1932, σ. 99, τοΰ αύτοΰ, Τεχνολογία τών κοινών καί τεχνικών λίθων, 'Αθήναι 1934,
σ. 6. Γενικώς «τό χτίσιμο τής νησιώτικης τοιχοποιίας στηρίζεται λιγότερο στο κονίαμα καί περισ-
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Επίχρισμα τών τοίχων έγίνετο μόνον εσωτερικώς, διά μείγματος άσβέ-
στου, «παρτσελώνας» Χ, —είδος θηραϊκής γης—, και τριχών αίγός «γιά νά μο-
νοιάζη ό πηλός».

Ή στέγη, τό ούσιώδες τοΰτο και πρωταρχικόν στοιχεΐον τής οικίας, κατε-
σκευάζετο και ενταύθα έπίπεδος και άπετέλει τό γνωστόν δώμα, τό κύριο ν χαρα-
κτηριστικόν τών νησιωτικών οικήσεων 2.

Διά τήν κατασκευήν τοΰ φέροντος οργανισμού τοΰ δώματος έχρησιμοποιοΰν-
το μισοδόκια και δοκάρια, ήτοι κορμοί και κλάδοι άγριοξύλων, άκανονίστου διατο-
μής και διαφόρου μήκους, τά όποια έκόπτοντο «τοΰ Γενάρη και τ' Αύγούστου τή λί-
γωσι» 3.

Τά μισοδόκια έτοποθετοΰντο κατά τρόπον, ώστε τά άκρα των νά είσέρχων-
ται και στηρίζωνται εις είδικάς προς τοΰτο έντομάς —μισοδοκιες— έπί τής έσωτε-
ρικής παρειάς τών τοίχων και έτίθεντο παραλλήλως μεταξύ των εις άπόστασιν
συνήθως 0,30 - 0,40μ. τό έν άπο τοΰ άλλου, άναλόγως προς τήν διατομήν των και
προς τήν άπόστασιν τών τοίχων, τήν οποίαν έγεφύρωνον.

'Επάνω εις τά μισοδόκια έτοποθετοΰντο τά δοκάρια μέ ολίγην ή πολλήν
καλαισθησίαν, έπί τούτων δ' έν συνεχεία τά φειαλώματα, ήτοι διάφοροι θάμνοι,
καλούμενοι γενικώς άχιμάδες4. (Είκ. 1). Τά φειαλώματα έκαλύπτοντο διά στρώ-
ματος πηλοΰ περιέχοντος ολίγα άχυρα. Τό πηλώδες τοΰτο στρώμα, πάχους περί

σότερο στο τεχνικό συνταίριασμα τής πέτρας, μέ τρόπο παρόμοιο αύτουνοϋ πού εϊχε στά σπλάχνα
τοϋ σχιστολιθικοϋ πετρώματος, άπ' δπου βγήκε» (Ί. Λ υ γ ί ζ ο υ, Ελληνική νησιώτικη άρχιτε-
κτονική, 'Αθήναι 1944, σ. 119. Βλ. και Α. Π α σ α δ α ί ο υ, Ή λαϊκή άρχιτεκτονική τής "Ιμ-
βρου, 'Αθήναι 1973, σ. 30).

1. Έξωρύσσετο εις τήν θέσιν Ζυμωτάρι ή Πόρος, νοτίως τοΰ χωρίου, περί τά 500 μ.

έξ αύτοΰ.

2. Βλ. Γ. Α. Μ έ γ α, Ή έλληνική οικία. 'Ιστορική αύτής έξέλιξις και σχέσις προς τήν
οίκοδομίαν τών λαών τής Βαλκανικής, Λαογραφία 26 (1969), σ. 305. Βλ. και Δ. Βασιλειά-
δη, Εισαγωγή στήν αιγαιοπελαγίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική, 'Αθήνα 1955, σ. 41.

3. Τά ξύλα αύτά λέγονται λιγοσάτικα και πιστεύεται οτι δέν σήπονται. Πρβλ. 'Αγα-
πίου Μονάχου τοΰΚρητός, Γεωπονικόν, Βενετία 1884, σ. 23 - 24: «"Οσα ξύλα
κόψης τήν γέμωσιν τής Σελήνης σαπίζουν όγλίγωρα... ομοίως και δσα κοποΰσι τήν άνοιξιν... λοι-
πόν άλλοι τά κόπτουσι τό φθινόπωρον και άλλοι τόν μήνα Ίανουάριον, και τότε είναι καλλίτερα"
οτι δσα ξύλα κόψεις αύτόν τόν μήνα τήν ΰστερην τοΰ Φεγγαριού, ποτέ τους δέν σήπονται, άλλά
μένουν παρ' ολίγον άήττητα».

4. Βλ. Εύαγγελίας Φραγκάκι, Συμβολή εις τήν δημώδη όρολογίαν τών φυ-
τών (Φυτά τής Κρήτης...), 'Αθήναι 1969. σ. 64 - 65. έν λ. άγιιχάδα.
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τά 0,05μ., έκαλεΐτο πηλορόδωμα ή δ' έργασία ρόδωμα Έπί τούτου έστρώνετο
έν συνεχεία άργιλώδες θερμομονωτικόν καί στεγανον χώμα, το πηργιαλικόχωμα
ή δωματόχωμα 2, το όποιον έκονιοποιεΐτο μέ ειδικά κόπανα (δωματοκόπανα).

Τό χώμα τοΰτο πολλάκις έλαμβάνετο έκ τής εκσκαφής τοΰ εδάφους πρός
κατασκευήν τής οικίας. Ή έκσκαφή έγίνετο διά νά λάβη ή οικία όσον τό δυνατόν

Είκ. 1. Στέγασις μέ μισοδόκια, δοκάρια καί φειαλώματα.

μικρόν ΰψος ύπέρ τήν έπιφάνειαν τοΰ έδάφους, διά λόγους άσφαλείας προφανώς,
άλλά καί προφυλάξεως αύτής έκ τοΰ μαστίζοντος τό χωρίον ίσχυροΰ βορείου άνε-
μου 3.

Επειδή τό πηλορόδωμα άπετέλει ίσοπεδικήν στρώσιν πρός έξάλειψιν τών
μεγάλων άνωμαλιών τής ξυλίνης επιφανείας, έπρεπε πρός έπίτευξιν όμοειδοΰς καί

1. Στ. Ξανθουδίδου, Γλωσσικαί έκλογαί, Αθηνά 28(1916), Λεξ. 'Αρχ. Γ',
σ. 130 - 32.

2. Βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Γλωσσικά μελετήματα, έν 'Αθήναις 1964, σ. 232. Βλ. καί
Β. Φάβη, Μεταθέσεις καί άντιμεταθέσεις φθόγγων, Λεξικογρ. Δελτίον 1 (1939), σ. 115, έν λ.
πηρωλύκι.

3. Πρβλ. Γ. Α. Μέγα, Θρακικαί οικήσεις, Λαογραφία 26 (1969), σ. 33. Κατά σχετικάς
πληροφορίας κατοίκων τοϋ Καρυδίου «τά σπίτια τά κάνανε μέσα στή γη... δέ θέλανε νά παίρ-
νουνε ΰψος πρός τά άπάνω, γι' αύτό 'ναι χαμηλωμένα πρός τά κάτω..», «τά σπίτια 'σανε βαθειά,
χαμόσπιτα» (ΚΛ, χφ. 3205, σ. 573, χφ. 3467, σ. 101, 128). Διά τοΰτο τό δάπεδον τών περισσο-
τέρων καμαρόσπιτων εύρίσκετο εις στάθμην χαμηλοτέραν τής όδοΰ, τό δέ καθαρόν (έσωτερικόν)
ΰψος των έκυμαίνετο μεταξύ 2,40 καί 3 μ., άπό δαπέδου μέχρις οροφής.
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συμπαγούς συνόλου νά συντελεσθή άνευ διακοπής έντός μικρού χρονικού διαστήμα-
τος. Έτελεΐτο λοιπόν ή έργασία αυτη κατά Κυριακήν ή άλλην έορταστικήν ήμέ-
ραν, άλλά «σέ λίγωσι, γιά νά μή στάζη τό δώμα», τή συνδρομή φίλων και συγγε-
νών άμισθί 1.

Μετά τήν ώς άνωτέρω κατασκευήν τοΰ δώματος 2 έτοποθετεΐτο έπ' αύτοΰ

Είκ. 2. Δώμα. Διακρίνονται οί άκροδοϋχοι και ό ανηφόρας (καπνοδόχος).

περιμετρικώς σειρά άπο άργούς λίθους στέψεως, οί όποιοι έκαλοΰντο άκροδοϋχοι
και άπετέλουν τήν προς τά άνω άπόληξιν τής εξωτερικής παρειάς τών τοίχων.
(Είκ. 2). Δι' αύτών έσχηματίζετο τό σεπέρι 3, ήτοι χαμηλόν στηθαΐον, προς συγ-
κράτησιν τών όμβρίων ύδάτων, τά όποια συνεκεντρώνοντο εις τήν ξυλίνην
συνήθως κοντσουνάρα 4, ώς ονομάζεται ή ύδρορρόη.

Προς διατήρησιν τής στεγανότητος τοΰ δώματος άπητεΐτο τακτική έτησία

1. Πρβλ. Δ. ΙΙετροπούλου, "Εθιμα συνεργασίας και άλληλοβοηθείας, Ε.Λ. Α., ετ.
Ε' - Στ' (1943-44), σ. 69. Μετά τό πέρας τοϋ ροδώματος ό ιδιοκτήτης τής οικίας παρέθετε γεΰμα
εις οσους έβοήθησαν, έπηκολούθει δέ χορός καί διασκέδασις.

2. Περί όμοιας κατασκευής αύτοΰ έν Δωδεκανήσω καί Κύπρω, βλ. Γ. Μέγα, Ή
λαϊκή κατοικία Δωδεκανήσου, Λαογραφία 26 (1969), σ. 210 κέξ., Κ. Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ, Τό
αγροτικό σπίτι Κυρήνειας Κύπρου, Λαογραφία 15 (1953), σ. 112 - 13.

3. τουρκ. seper = κάνιστρον.

4. Βλ. σχετικώς Στ. Σ π α ν ά κ η, Τά Μπουτσουνάρια, περ. 'Αμάλθεια, τεΰχ. 3
(1970), σ. 107 - 108.
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συντήρησις. Πρός τοΰτο έπεστρώνετο τό δώμα περί τό τέλος τοΰ θέρους διά νέου στρώ-
ματος άργιλικής γης, άφοΰ πρώτον έξερριζώνοντο τά έπ' αύτοΰ άναφυόμενα άγριο-
βότανα. 'Ανά τριετίαν ή τετραετίαν έπεβάλλετο ή αντικατάστασης μέρους τοΰ επι-
φανειακού χώματος διά νέου, έπειδή μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου έξησθένουν τά κολ-
λοειδή συστατικά τής άργίλου καί έδημιουργεΐτο άνώμαλος επιφάνεια, ή οποία συν-
εκράτει καί άπερρόφει τά όμβρια ύδατα, μέ συνέπειαν τήν άπώλειαν τής στεγανό-

τητος τοΰ δώματος. Διά τής κατ' έ'τος όμως προσθήκης χώματος τό βάρος τοΰ 8ώ-
ματος καθίστατο δυσβάστακτον διά πολλά μισοδόκια, τά όποια «έκαναν κοιλιά»,
ήτοι έλύγιζον. Πρός έξουδετέρωσιν τής κάμψεως αύτής έτίθετο κατακόρυφος στΰ-
λος ύπό τό μισοδόκι.

Μετά πάροδον ετών άπό τοΰ ροδ(ί>ματος τοΰ καμαρόσπιτου έγίνετο ξερό-
δωμα αύτοΰ, ήτοι άφαίρεσις τής στέγης λόγω φθοράς τοΰ φέροντος μέρους αύτής
καί κατασκευή έξ άρχής ταύτης. Κατά διαστήματα έγίνετο καί άντικατάστασις τών
έφθαρμένων δοκαριών καί φειαλωμάτων.

Κατά τάς νεωτέρας έπισκευάς τά δοκάρια άντικατεστάθησαν άπό καλάμια1,
έχρησιμοποιήθησαν δέ καί μισοδόκια μικροτέρας διατομής καί άποφλοιωμένα. Ού-
τως ή στεγή, ή οροφή, παρουσιάζεται αίσθητικώς καλυτέρα καί συγχρόνως έμπο-
δίζεται ή πτώσις χώματος εντός τής οικίας. (Είκ. 3). Λόγω τών εξαιρετικών

1. Πρβλ. τούς «λειμωνόθεν ορόφους» παρά Βυζαντινοΐς (Φ. Κουκουλέ, Β.Β.Π. 4,
σ. 273 - 75. Βλ. καί Γ. Μ έ γ α, ενθ' άνωτ., σ. 210).

3
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αποτελεσμάτων έξ έπόψεως μονώσεως κατά του ψύχους καί. τής θερμότητος, τά
όποια παρουσιάζει ή διά τών ξύλων καί δή τών καλάμων στέγασις 1, ό τρόπος
ούτος έφαρμόζεται καί εις τάς συγχρόνους οίκοδομάς του χωρίου, άλλά τό πηλο-

ματος (ψεντοταράτσα). Τό αύτό σύστημα στεγάσεως έφηρμόσθη καί κατά τάς
νεωτέρας έπισκευάς τών καμαρόσπιτων, προς άποφυγήν έπιχωματώσεων τοΰ δώ-

ματος καί άποτελεσματικωτέραν στεγανότητα αύτοΰ. Ούτως ή χωμάτινη μορφή
τοΰ δώματος σπανιώτατα άνευρίσκεται σήμερον.

Κύριον χαρακτηριστικό ν τών έξεταζομένων οικιών άποτελεΐ, ώς έλέχθη, ή
καμάρα (είκ. 4), ήτοι ήμικυκ?ιΐκόν λίθινον τόξον, άρχιτεκτονικόν στοιχεΐον λίαν δια-
δεδομένον εις τάς έλληνικάς νήσους2.

Κατά πληροφορίας παλαιών οικοδόμων τοΰ Καρυδίου «τήν καμάρα τήν έκά-
νανε στον πάτο πρώτα καί έπελεκούσανε τσί πέτρες καί τσ' άριθμούσανε, τσί σημα-
δεύανε άπο τή μια μεριά προς τήν άλλη μέχρι τήν μέση, πού τήν έλέγανε κλειδί'
κλειδί εΐναι ή μεσαία πέτρα, άπού τήν έχουνε κάνει άπο τήν πάνω μερά πλατειά
καί άπο τήν κάτω στενή, σα σφήνα, καί τήνε χτυποΰνε μέ τή βαρά καί σφίγγει ή

1. Βλ. σχετικώς Σ. Κ υ δ ω ν ι ά τ ο υ, Άγροτικαί κατασκευαί καί έγκαταστάσεις,
'Αθήναι 1947, σ. 44, Γ. Λ υ γ ί ζ ο υ, Ή διεθνής καί ή τοπική αρχιτεκτονική, τέχνη καί
κλίμα, 'Αθήναι '1967, σ. 179.

2. Γ. Μέγα, ενθ' άνωτ., σ. 315 (περί τής προελεύσεως καί χρήσεως τής καμάρας
αύτόθι, σ. 261 - 63), Δ. Βασιλειάδη, ενθ' άνωτ., σ. 59 - 62, Γ. Χ. Παπαχαρα-
λ ά μ π ο υ ς, Ή Κυπριακή οικία, Λευκωσία 1968, σ. 28 - 29. Βλ. καί Κ. Γεωργιάδου,
ενθ' άνωτ., σ. 125.

ρόδωμα καί τό δωματόχωμα άντικατεστάθησαν άπο λεπτόν στρώμα σκυροδέ-

Είκ. 4. Καμάρα.

Είκ. 5. Ή στήριξις τών μισοδοκιών
έπί τής καμάρας.
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καμάρα' τήνε σάζουνε λοιπόν πρώτα κάτω, σημαδεύουνε τσί πέτρες καί μετά τήνε
στένουν άπάνω. Χτίζεται ή καμάρα μαζί μέ τ' άλλο σπίτι συνέχεια. Γιά νά στερεο')-
νεται, δσο τήν έχτιζαν, έκαναν μέ πέτρες καί ξύλα το καλούπι τσή καμάρας, πού
στήριζε τσί πέτρες μέχρι νά κλειδώσουν άπό πάνω καί μετά ξεκαλουπιάζανε μόλις
βάζανε τό κλειδί» (χφ. 3467, σ. 128). Είναι δέ τοσούτον άνθεκτική, ώστε «άμα
γίνεται σεισμός, σταματούνε κάτω άπό τήν καμάρα, γιατί δέ πέφτει ποτέ. Μπορεί
νά χαλάση τό άλλο σπίτι καί ή καμάρα στέκει» (χφ. 3205, σ. 572).

Πράγματι, εις πολλάς έρειπωμένας σήμερον οίκοδομάς ή καμάρα άποτε-
λεΐ τό μόνον στατικόν στοιχεΐον, τό όποιον παραμένει ορθιον παρά τον χρόνον καί
τήν έγκατάλειψιν.

Διά τής έφαρμογής τής καμάρας ό λαϊκός τεχνίτης επέτυχε νά διαμοιράση
τον πρός στέγασιν χώρον, ώστε νά είναι δυνατή ή χρησιμοποίησις πρός στέγασίν
του ξύλων εφικτής διατομής καί μήκους. (Είκ. 5). «Τήν καμάρα τήν έκάνανε, γιατί
δεν είχανε ξύλα νά βάλουνε άπό τή μιά μπάντα στην άλλη» (χφ. 3467,
σ. 101 - 102)

Πέρα τούτου όμως, διά τής κατασκευής τής καμάρας ή οικία χωρίζεται
εις δύο τμήματα, καλούμενα ένταΰθα πρώτη σπάλλα καί μέσα σπάλλα. "Εκαστον
τούτων έχει εις τά πλάγια δύο διακεκριμένους χώρους ώς κόγχας, οί όποιοι χρησι-
μεύουν διά τάς άνάγκας τής χωρικής οικογενείας. Εις τό καρυδιανόν καμαρόσπιτο
ή πρώτη σπάλλα, ή πρός τήν είσοδον, χρησιμοποιείται συνήθως ώς μαγερειό καί ώς
αργαστηρόσπιτο, δηλ. ώς χώρος πρός έγκατάστασιν τοΰ οίκιακοΰ ύφαντικοΰ ίστοΰ
(άργαστηοιον), εις δέ τήν μέσα σπάλλα τοποθετείται σχεδόν κατά κανόνα τό
ταβλάδο (κρεββάτι)2 καί ενίοτε τό πατητήρι (ληνός).

Ούτω διά τής παρεμβολής τής καμάρας όχι μόνον έπετεύχθη ή λύσις τοΰ
στατικοΰ προβλήματος 3, άλλα καί ή δημιουργία διά διαχωρισμοΰ τοΰ έσωτερικοΰ
τής οικίας άνευ διασπάσεώς του ιδιαιτέρων χώρων, έκαστος τών οποίων έχει λει-
τουργικήν αύτονομίαν. Οί χώροι ούτοι καί έξασφαλίζουν τήν όρθήν έκμετάλλευσιν
τοΰ οικήματος καί άφαιροΰν τήν μονοτονίαν, τήν έπικρατοΰσαν εις τήν άπλήν, άνευ
καμάρας, αίθουσαν 4.

1. Πρβλ. Δ. Τριποδάκη, Ή χωρική κατοικία στο Λασήθι, Τεχνικά Χρονικά,
τεϋχ. 169 - 70 (1946), άνάτυπον, σ. 5.

2. τό ταβλάδο ή ό ταβλάδος' ούτως ονομάζεται, έάν είναι κατεσκευασμένον έκ ξύλου'
εάν είναι πέτρινον, δίκην μικρού τοιχίου, ονομάζεται πεζούλα.

3. Βλ. Σ ο φ . Δεβλέτογλου, Τά σπίτια τής Κριτσάς, εις εκδ. Ε. Μ. Πολυ-
τεχνείου : Τό ελληνικό λαϊκό σπίτι, 'Αθήναι 1960, σ. 73.

4. Βλ. Κ. Α α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η, Σφακιανά σπίτια, Κρητ. Χρονικά 11 (1957), σ.
117 (άνάτυπον, Ήράκλειον 1958, σ. 16), Γ. Μέγα, ενθ' άνωτ., σ. 225.
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Ή πρόσοψις τής εισόδου τών καμαρόσπιτων παρουσιάζει ύπέρθυρον εύθύ-
γραμμον ή καμπυλωτόν (καμαρωτό - καμαρόπορτα) (είκ. 6), ή δ' εσωτερική οψις
αύτής είναι εύθύγραμμος. Τό σύνηθες μέγιστον υψος εις τό μέσον τής προσόψεως
κυμαίνεται περί τά 1.80μ., αί δέ παραστάδες, τό ύπέρθυρον καί τό κατώφλιον είναι
άπο σχιστολιθικάς πλάκας (πελέκια).

Ή πόρτα —άπλή, ξυλίνη, μονόφυλλος καί ορθογώνιος— σχηματίζεται έκ

Είκ. 6. Καμαρόπορτα Είκ. 7. Πόρτα. Διακρίνεται, άνω δεξιά,

(άνοικτον τό πανωπόρτι). τό πανωπόρτι.

κατακορύφων σανίδων, συνδεομένων δι' άλλων μικροτέρων «γιά νά πιάνη σίγουρα ή
πόρτα». 'Ανοίγει προς τό έσωτερικόν, στηριζομένη έπί δύο σιδηρών ή ξύλινων στοι-
χείων, τά όποια ονομάζονται στρούψιγγες. Τό άνω ήμισυ τμήμα τής πόρτας δύναται
νά άνοίγη κεχωρισμένως, δίκην μικρού παραθύρου, καί καλείται πανωπόρτι. Τούτο
χρησιμεύει δι' άερισμόν καί φωτισμόν τής οικίας, ένώ συγχρόνως, παραμένοντος
κλειστού τοΰ ύπολοίπου τμήματος, έμποδίζονται τά κατοικίδια ζώα νά εισέλθουν
εντός αύτής. Διά νά παραμένη άνοικτον τό πανωπόρτι χρησιμοποιείται ό μπερά-
της. Ή θύρα άσφαλίζεται διά τοΰ μαντάλον, είδους ξυλίνου μοχλοΰ. (Είκ. 7).
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Παράθυρα ούδόλως ύπήρχον εις τά εξεταζόμενα καμαρόσπιτα1. Μόνη είσο-
δος φωτός καί αέρος εις τό έσωτερικόν αύτών ήτο ή θύρα, ένίοτε δέ καί εν φωτι-
στικόν άνοιγμα έπί του δο')ματος, τό όποιον έκαλείτο ανηφόρας2 (είκ. 8).

Τό δάπεδον είναι χωμάτινον 3, συνήθως έπιστρωμένον διά μείγματος έκ
διαλελυμένης άργιλικής γης καί κόπρου βοών (βοντσάς) «γιά νά μή βγάζη σκόνη»4.
Ένίοτε τοΰτο έκαλύπτετο καί μέ άσβεστοταράτσα, κατασκευαζομένην άπό άσβε-

Είκ. 8. 'Ανηφόρας (φωτιστικόν άνοιγμα). Είκ. 9. Παραστί'

στον, συλλεκτήν άμμον καί παρτσελώνα. Εις τό μαγερειό εύρίσκεται ή έστία
(παραστιά) 5 (είκ. 9), τής οποίας αί πλευραί (πνρομάχοι) κατασκευάζονται άπό πυ-
ρίμαχον χώμα (κοκκινόχωμα), εις τό όποιον προστίθενται χονδρά άχυρα (κόντνλοι).

Ό καπνός έξέρχεται έκ τής καπνοδόχου (καμινάδας), ή όποια σχηματίζεται
κατά τό μεγαλύτερον μέρος της έντός τοΰ τοίχου καί καταλήγει εις τον ανηφόρα

1. Ή ελλειψις αύτή τών παραθύρων, μέγα μειονέκτημα τής χωρικής κατοικίας (βλ. Β.
Β α λ α ώ ρ α, Ή ύγιεινή τοΰ χωριοΰ, 'Αθήναι 1945, σ. 52) παρατηρείται πολλαχοΰ τής 'Ελλά-
δος, οφείλεται δέ εις λόγους ασφαλείας κατά τών Τούρκων καί τών πειρατών, εις λόγους
κλιματικούς, τεχνικούς κ.ά. (Βλ. Δ. Βασιλειάδη, Ή λαϊκή αρχιτεκτονική τής Αίγινας,
Λαογραφία 17, 1958, σ. 216, ύποσ. 1, ενθα καί σχετική βιβλιογραφία).

2. Έδημιουργεΐτο διά τής «φυτεύσεως» έπί τοΰ δώματος τοΰ άνω τμήματος άχρήστου
πίθου' αντιστοιχεί πρός τήν «κάπνην» τών Βυζαντινών (Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ενθ' άνωτ., σ. 276-77).

3. 'Ονομάζεται «πάτος τοΰ σπιτιοΰ» (πρβλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ενθ' άνωτ., σ. 78).

4. Κόπρος καί αίμα βοός χρησιμοποιούνται πολλαχοΰ, κυρίως πρός έπίστρωσιν χώρων
μή διαβρεχομένων (Σ. Κυδωνιάτου, Άγροτικαί κατασκευαί, ενθ' άνωτ., σ. 65).

Κ TTcnr ~Zr -, ft} err Τ Μ ΥκτΓι S/ivi M NT?, 9 rc Q<1 Q
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(βλ. είκ. 2). Ούτος είναι συνήθως εις άχρηστευμένος πίθος (σπασοπίθαρο), ώς καί
το όμώνυμον φωτιστικον άνοιγμα επί τοΰ δώματος, ή σχηματίζεται άπο δύο σχι-
στολιθικάς πλάκας τοποθετημένας έν εΐδει Λ.

Εις το μαγερειο ευρίσκεται καί ό σταμνοτάτης, κοίλωμα, συνήθως έπί τοΰ
τοίχου, προς έναπόθεσιν τοΰ σταμνών. 'Εντός αύτοΰ τοποθετείται άστοιβίδα 1 ή
άνωνίδα 2 ή «κουλούρα άπο πλεχτή τοΰ κρομμυδιοΰ» προς άσφάλειαν τοΰ στα-
μνιοΰ. Εις το στόμιον (μπούκα) τοΰ σταμνιοΰ τίθεται τεμάχιον άπο σταμναγκάΟι 3,
διά νά έμποδίζωνται τά μικρά έρπετά καί ζωύφια νά μολύνουν το νερόν 4. 'Επί
τών τοίχων ύπάρχουν έπίσης καί παραθύρες, «τυφλά» άνοίγματα προς έναπόθεσιν
ποικίλων μικροαντικειμένων.

Εις τά εξεταζόμενα καμαρόσπιτα άπαντάται έν εύρεία χρήσει ή πεζούλα, ήτοι
κτιστόν, λίαν χαμηλόν καί πλατύ τοιχίον κατασκευαζόμενο ν έκ σχιστολιθικών πλα-
κών. Αύτη άναπληροΐ πολλάκις τό κρεββάτι καί τά καθίσματα, κυρίως όμως χρη-
σιμεύει διά τήν έπ' αύτής άσφαλή τοποθέτησιν τών διαφόρων πιθαριών, τά όποια,
άναλόγως τής χρήσεώς των, διακρίνονται εις λαδοπίθαρα, κρασοπίθαρα κ.ά. 5

Έκ τής όροφής έξαρτάται διά σχοινιών ή καλαμωτή, πλέγμα έκ καλάμων
προς έναπόθεσιν κυρίως τοΰ τυροΰ 6, κατά δέ τήν περίοδον τοΰ γάμου καί ή κοντά-
δα, μακρύ ξύλον, έπί τοΰ όποιου «στολίζουνε τά προυκιά», ήτοι έκθέτουν τήν προί-
κα τής νύμφης 7.

Ό ληνός (πατητήρι) άνευρίσκεται εις όλα σχεδόν τά καμαρόσπιτα, είναι δέ
αί διαστάσεις του άνάλογοι προς τόν διά τήν κατασκευήν του διαθέσιμον χώρον.
Ούτος χρησιμοποιείται καί ώς κρεββάτι καί ώς χώρος άποθηκεύσεως τών πλέον
έτεροκλίτων άντικειμένων.

1. ποτήριον το άκανθώδες (Ε ύ α γ γ. Φ ρ α γ κ ά κ ι, ενθ' άνωτ., σ. 60, έν λ.).

2. ονωνις ή άρχαία (ενθ' άνωτ., σ. 50, έν λ.).

3. Ένθ' άνωτ., σ. 177 - 78, έν λ. ροδίκιο.

4. Το χωρίον παλαιότερον ύδρεύετο άποκλειστικώς άπο πηγήν εύρισκομένην εις θέσιν
Λογαρά, 200 μ. ΒΔ αύτοΰ, έξ ού μετεφέρετο τό νερόν εις τάς οικίας μέ τά σταμνιά. Σήμερον ή
υδρευσις γίνεται καί άπο κοινοτικάς κρήνας εις διάφορα σημεία έντός τοΰ συνοικισμοΰ εύρισκο-
μένας.

5. Βλ. Γ. Ν. Αίκατερ ι ν ί δ ο υ, Τά πιθάρια τής Κρήτης, 'Ηώς, άρ. 110 (1969),

σ. 11.

6. Παλαιότερον είς καλαμωτάς, έπικεχρισμένας μέ κόπρον βοών, έτοποθέτουν καί τό
μεταξαριό, ήτοι τούς μεταξοσκώληκας.

7. Ή προίξ, κυρίως έξ υφαντών άποτελουμένη, παραμένει είς κοινήν θέαν δέκα πέντε
ημέρας άπο τοΰ γάμου καί έν συνεχεία καταβιβάζεται καί φυλάττεται, «κατεβάζουν τσί κον-
τάδες», ώς λέγουν.
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Ή αύλή τής παλαιάς οικίας τοϋ Καρυδίου είναι υποτυπώδης, ή καί ελλείπει
εντελώς. Χαρακτηριστική είναι καί ή ελλειψις τοϋ στάβλου ώς οργανικού τμήματος
τής οικίας. Προς σταβλισμόν τών ολίγων ζώων, άροτριώντων καί μεταφορικών,
έκτίζοντο μικρά καταλύματα, δπου έλεύθερος χώρος μεταξύ τών οικιών επέτρε-
πεν ή καί μακράν αύτών1. Κατά σχετικάς πληροφορίας «δπου βρίσκανε οί παλαιοί
ενα γωνιδάκι (ύπήνεμον μέρος) κάνανε στάβλο γιά τά όζά» (χφ. 3467, σ. 104).
Ούτως άπεφεύγετο ό συναγελασμος ανθρώπων καί ζώων 2. 'Απαραιτήτως ομως
έχωρίζετο διά κλάδων ή άλλως πως τμήμα τοΰ καμαρόσπιτου, προς το βάθος αύτοΰ,
καί μετετρέπετο εις άχυρώνα (άχεριώνα). Εις το άντίστοιχον τμήμα τοΰ δώματος
ήνοίγετο ό άχερονοίχτης, ήτοι στρογγύλον άνοιγμα, διά τοΰ όποιου έρρίπτετο τό
άχυρον εις τον άχυρώνα καί τό όποιον άκολούθως έφράσσετο διά ξύλων καί χώμα-
τος πρός προφύλαξιν τοΰ άχύρου έκ τής βροχής 3.

Ό φούρνος επίσης δεν άπετέλει αύτόθι άπαραίτητον εξάρτημα τής χωρικής
οικίας. Τρεις ή τέσσαρες φοΰρνοι ήρκουν διά τάς άνάγκας τών κατοίκων τοΰ χωρίου.
Ό έπί τρίμηνον ή καί μεγαλύτερον χρονικόν διάστημα άναγκαΐος δι' έκάστην οΐ-
κογένειαν άρτος έζυμώνετο, έψήνετο δις καί ώς διπυρίτης πλέον έφυλάσσετο εις
πιθάρια (ψωμοπίθαρα) καί εις μεγάλα πλεκτά κάνιστρα (κοφινίδες). Ή προτεραιό-
της διά τήν χρησιμοποίησιν τοΰ φούρνου καθωρίζετο άπό τήν σειράν παραλαβής
τοΰ προζυμιοΰ έκ τοΰ ιδιοκτήτου του. Εις αύτόν, ώς δικαίωμα διά τήν χρήσιν, έδί-
δοντο μία ή δύο «κουλοΰρες», συνήθως έκ κριθής (κριθαροκονλονρες), ή έκ μείγμα-
τος κριθής καί σίτου ή βρώμης (μιγαδερό γωμί)ί.

Ή οικοσκευή τοΰ καρυδιανοΰ καμαρόσπιτου ήτο άπλή καί λιτή, άπετέλουν

1. Οί περισσότεροι στάβλοι παλαιότερον εύρίσκοντο εις τήν θέσιν Κεφάλι, εις τας
νοτίους παρυφάς τοϋ τότε συνοικισμοΰ.

2. Ώς συνηθίζετο πολλαχοΰ" βλ. προχείρως Δ. Τ ρ ι π ο S ά κ η, Ή χωρική κα-
τοικία στο Λασήθι, ενθ' άνωτ., σ. 4, Γ. Ψ υ χ ο υ ν τ ά κ η, Άητοφοίλιές στην Κρήτη, Χανιά
1962, σ. 10, *Α. Β ρ ό ν τ η, Τά παλιά σπίτια τής Ρόδου, Ρόδος 1950, σ. 23 - 24, Γ. Μ έ γ α,
Ή ελληνική οικία, ενθ' άνωτ., σ. 307, Γ. Παπαχαραλάμπους, ενθ' άνωτ., σ. 50,
Μ. Ίωαννίδου - Μπαρμπαρίγου, Οίκίαι 'Αγίας 'Άννης Εύβοιας, Λαογραφία 14
(1952), σ. 135.

3. ΙΊεριγραφήν τής άποθηκεύσεως τοΰ άχύρου εις 'Ανατ. Κρήτην βλ. εις Ε ύ α γ γ.
Φ ρ α γ κ ά κ ι, ενθ' άνωτ., σ. 64 (λ. άχερα).

4. 'Ιδιαίτερος άρτος έζυμώνετο διά τά παιδία τοΰ χωρίου, τά όποια εσπευδον εις τόν
φοΰρνον «νά πάρουνε τήν κομμάτα» (βλ. καί Ειρήνης Παπαδάκη, Λαογραφικά σύμμει-
κτα Σητείας, Ε.Ε.Κρ.Σπ. 2, 1939, σ. 401). Τεμάχιον έπίσης άρτου, ή ξεφουρνιά, προσεφέρετο
καί εις τούς διερχομένους έκ τοΰ φούρνου καθ' δν χρόνον έξήγετο τό ψωμί, έθεωρεϊτο δέ ώς άμαρ-
τάνουσα ή παραμελούσα ή άδιαφοροΰσα νά προσφέρη ξεφουρνιά.
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δέ ταύτην: το ταβλάδο 1 ή ή πεζούλα διά τον ΰπνον' ό σοφράς, μικρά, χαμηλή
καί στρογγυλή τράπεζα διά φαγητόν τά σκαμνιά καί τά κοντσονρια —άπλα τεμά-
χια κορμού δένδρου— ώς καθίσματα' το βερνεγάδι ή ό βερνεγάς 2, δοχεΐον είς το
όποιον ετίθετο τό φαγητόν καί έτρωγεν έξ αύτοΰ ολόκληρος ή οικογένεια άπο
κοινοΰ" μία ή δύο καθέγλες (μικροΰ ύψους καθίσματα) διά τούς έπισκέπτας" ή κα-
σέλα, κυρίως διά τήν φύλαξιν τών προυκιών.

Είς τό μαγερειό καί παρά τόν σταμνοτάτην εύρίσκετο πάντοτε τό προσώ-
μι, «ύφαντό πολύχρωμο, πλουμιστό στο άργαστήρι, πού τό βάζανε στον ώμο οί γυ-
ναίκες καί φέρνανε τό νερό», πλησίον δέ τής εστίας τό άλατσερυ, «ένα φλασκί (κο-
λοκύνθη λαγηνοφόρος) κομμένο, πού βάζανε τό άλάτσι, για νά μήν άνεδίδη (υγραί-
νεται)», έπίσης δέ καί ή κουταλοθήκη, συνήθως ξύλινη.

'Απαραιτήτως υπήρχε τό άργαστήρι, διά τήν ύφανσιν τών προυκιών καί τήν
ίκανοποίησιν τών περισσοτέρων είς ρουχισμόν αναγκών τής οικογενείας. Τήν οίκο-
σκευήν συνεπλήρωνον ό καντηλιέρης, επάνω είς τον οποίον έστερεώνετο ό λύχνος,
τό πετροχάβανο, μεγάλον λίθινον ίγδίον προς λείανσιν τού άλατος, καί ό χερόμνλος
πρός άλεσιν σίτου καί παρασκευήν χόντρον χρησιμοποιουμένου άντί όρύζης.

Πολύχρωμα ύφαντά κλινοσκεπάσματα —πατανίεςΖ, πατητές 4, χιράμια5,
καρπέττες 6— ή άδραχτοκρέμαση ή άδραχτερή 7 καί ή χτενοθιγκη 8 έπί τοΰ τοίχου,
τέλος δέ ό καρφύχτης 9, μέ πλήθος χαρτολΐνες (cartes postales) καί διαφόρους

1. Ό ύποκάτω αύτοΰ χώρος έλέγετο κιβωτός καί έχρησιμοποιεϊτο κυρίως προς άπο-
θήκευσιν γεωμήλων.

2. Βλ. Γ. Π α γ κ ά λ ο υ, Περί τοΰ γλωσσικοΰ ιδιώματος τής Κρήτης, τ. 3 (1960),
σ. 227, έν λ. βερνεγάδος. Παλαιότερον τό δοχεΐον τοΰτο ήτο κατεσκευασμένον άπο κορμόν δέν-
δρου (ΚΛ, χφ. 3506, σ. 59, Μυρσίνη Σητείας).

3. ((ύφαντό πλουμιστό για λοΰσο» (βλ. καί Ί. Χ α β ά κ η, Ό κρητικός άργαλειός,
Ήράκλειον 1955, σ. 39).

4. «χοντρό ύφαντό' τήν έφαίνανε καί μετά τήν έποδοπατούσανε σέ ξύλινη σκάφη,
άφοΰ τήν έβρέχανε» (βλ. καί Σ ω σ ώ ς Λ ο γ ι ά δ ο υ - Π λ ά τ ω ν ο ς, Ή υφαντική στην
Κρήτη, 'Ηώς, άρ. 76 - 85(1964), σ. 224, Ί. Χ α β ά κ η, ενθ' άνωτ., σ. 37).

5. «σκέτο ύφαντό μέ δυο πατητήρες καί μέ λουριά χρωματιστά» (βλ. καί Ί. Χ α β ά-
κ η, ένθ' άνωτ., σ. 38).

6. ((ύφαντό μέ λουριά χρωματιστά για τό κρεββάτι)) (βλ. καί ένθ' άνωτ., σ. 50, άρ. 13).

7. «ένα κομματάκι ύφαντό χρο^ματ ιστό, πού τό ράβουνε σα νά 'ναι παντόφλα άνάποδη
καί κρεμούνε τό αδράχτι».

8. 'Χφαντή θήκη διά τήν φύλαξιν τών κτενιών. Έχρησίμευε πολλάκις καί ώς άδραχτερή.

9. καθρέπτης' περί τής λ. βλ. Β. Φ ά β η ν. ενθ' άνωτ., ο. 113.
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φωτογραφίας επ' αύτοΰ, άπετέλουν τά διακοσμητικά στοιχεία τής παλαιάς — έν
μέρει δέ καί τής συγχρόνου— καρυδιανής οικίας.

Τήν άπλουστέραν μορφήν καμαρόσπιτου παρέχει τό εις θέσιν «Μεσακό στε-
νό», ιδιοκτησίας κληρονόμων Β. Φωτεινάκη, κείμενον, τό όποιον σήμερον χρησιμο-
ποιείται ώς άποθήκη. (Είκ. 10 - II3).

Τό καθαρόν ύψος του είναι 2,40 μ., τό μέγιστον δ' ΰψος τής καμάρας 2,10 μ.
Τό δάπεδον εύρίσκεται χαμηλότερον τής στάθμης τής όδοΰ . Τό κτίσμα διατηρεί

Είκ. 10. Καμαρόσπιτο Φωτεινάκη. Πρόσοψις.

τήν άρχικήν μορφήν του, μέ μόνην μεταβολήν τήν διάνοιξιν μικροΰ παραθύρου εις
τό δεξιόν τμήμα τής προσόψεως πρός πληρέστερον φωτισμόν καί άερισμόν του.

Τής αύτής μορφής καί τών αύτών σχεδόν διαστάσεων πρός τό προηγούμε-
νον είναι καί τό καμαρόσπιτο τό άνήκον εις τούς κληρονόμους τοΰ Έμμ. Άρετά-
κη ή «Άναθρεφτοΰ», όστις άπεβίωσε τό 1968 εις ήλικίαν 98 έτών.

Τοΰτο κείται εις θέσιν «Κάτω γειτονιά», εις τό κέντρον τοΰ παλαιοΰ συνοι-
κισμού, καί σήμερον χρησιμοποιείται ώς άποθήκη. Τό καθαρόν ύψος του είναι
2,40 μ., τό δέ μέγιστον ύψος τής καμάρας 2,18 μ. Τό δάπεδον εύρίσκεται εις
στάθμην ύψηλοτέραν τής όδοΰ, τοΰτο δέ «έπειδή είναι άπάνω στο βράχο χτισμένο,
γι' αύτό δέν έπήε κάτω άπό τή γή. Άνέ μπορούσανε νά τό σκάψουνε θά τό κατε-
βάζανε κι αύτό όπως τ' άλλα σπίτια» (χφ. 3467, ένθ' άνωτ., σ. 127 - 28).

1. Τά δημοσιευόμενα σχέδια κατεσκευάσθησαν άπό τήν κ. Χρυσούλαν Βανταράκη,
σχεδιάστριαν. έπί τή βάσει ήμετέρων καταμετρήσεων καί προχείρων σχεδίων.
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Ή κατασκευή τοΰ μαγερειοΰ —είς το δεξιό ν τής πρώτης σπάλλας— είχε
γίνει μετ' ιδιαιτέρας φροντίδος, είχε δέ προβλεφθή χώρος προς άποθήκευσιν καυσο-
ξύλων καί παραμονήν τής οικογενείας παρά τήν έστίαν διά θέρμανσιν. (Είκ. 12-13).

Είς άλλα καμαρόσπιτα παρατηρείται διεύρυνσις τοΰ άπλοΰ, ώς άνωτέρω,
κτίσματος, διά δημιουργίας χώρου χρησιμοποιουμένου ώς άποθήκης καί άχυρώνος.
Ούτω τό κυρίως καμαρόσπιτο άπελευθερώνεται καί διατίθεται διά τήν άνετωτέραν
διαμονήν τής οικογενείας. Είς τόν τύπον τοΰτον διακρίνονται δύο τμήματα: τό όξω

Είκ. 11. Καμαρόσπιτο Φωτεινάκη. Κάτοψις.

Α : πατητήρι, Β : άποθήκη, Γ : ταβλάδο, Δ : μαγερειό ( 1 : χώρος
άποθηκεύσεως μαγειρικών σκευών (τσουκαλιών), 2 : παραστιά).

σπίτι, ήτοι τό κυρίως καμαρόσπιτο, καί τό μέσα σπίτι, ήτοι τό συμπληρωματικόν
κτίσμα, τό όποιον άπομονώνεται τοΰ λοιποΰ χώρου διά διαχωριστικού τοίχου καί
στεγάζεται έπίσης διά δώματος.

Ό τύπος ούτος τοΰ διηυρυμένου καμαρόσπιτου είναι ό κατ' εξοχήν έπιχωριά-
ζων ένταΰθα.

Ούτως είς τό καμαρόσπιτο τοΰ Έμμ. Ζωγραφίνη, εις θέσιν «Μεσακό στενό»,
χρησιμοποιούμενον σήμερον ώς άποθήκη, έκτείνεται έν συνεχεία τής δεξιάς πλευράς
τής μέσα σπάλλας μικρός χώρος, διαστάσεων 2μ. Χ 2 μ. καί καθαροΰ ύψους 2,50 μ.,



ΤΑ «ΚΑΜΑΡΟΣΠΙΤΑ » ΤΟΥ ΚΑΡΥΔΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

43

Είκ. 12.
Καμαρόσπιτο
«ΆναΟρεφτοϋ».
ΙΙρόσοψις.

Είκ. 13. Καμαρόσπιτο
«Άναθρεφτοΰ». Κάτοψις.

Α : πατητήρι, Β : ταβλά-
δο, Γ : άργαστηρόσπιτο
καί άποθήκη πιθαριών,
Δ : μαγερειό (1 : χώρος
άποθηκεύσεως καυσοξύλων,
2 : χώρος παραμονής τής
οικογενείας διά θέρμανσιν,
παρά τήν παραστιά, 3 :
σταμνοτάτης).

Ψ
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χρησιμοποιούμενος ώς άχυρών. Ή έπέκτασις έγένετο προς τά πλάγια, διότι τό
έδαφος προς τήν μακράν πλευράν είναι βραχώδες καί δέν έπέτρεπε τήν έκσκαφήν
προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν. (Είκ. 14).

Διεύρυνσις προς τά δεξιά τής μέσα σπάλλας παρατηρείται καί είς τό καμα-
ρόσπιτο τής Ειρήνης χήρας Δ. Καναράκη, γνωστής ώς «τό Ρηνιώ τού Κακουρή»,

i___ο _J__2 3__* β «.

Είκ. 14. Καμαρόσπιτο Έμμ. Ζωγραφίνη. Κάτοψις.

Α : μαγερειό (α : παραστιά), Β : πατητήρι, Γ : άποθήκη, Δ : άχεριώνας, Ε : ταβλάδο.

είς θέσιν «Μεσογειτονιά». Ή έπέκτασις έχει διαστάσεις περί τά 3 μ. Χ 2 μ. καί
χωρίζεται διά τοίχου — μή καθέτου έπί τοΰ έξωτερικοΰ τοίχου —, είς άποθήκην
καί άχυρώνα.

Τό καμαρόσπιτο τοΰτο είχε παλαιότερον καί αύλήν, είς τό άριστερόν τμή-
μα τής όποιας ύπήρχε μικρών διαστάσεων στάβλος. (Είκ. 15-16).

Ώς διηγείται ή νΰν κάτοχος καί κάτοικος του «ό πατέρας μου τό ήσαξε
καί άνοιξε τό μαγερειό καί έβάλαμε κ' έναν τοίχο δίπλα στην καμάρα καί μεγα-
λώσαμε τό σταβλάκι" τή μισή σπάλλα τήν έκάμαμε ένα μέ τό σταβλάκι. Τό καμα-
ρόσπιτο τό 'χαμε σά παράσπιτο (βοηθητικόν) καί σάν έπαντρεύτηκα έγώ μοΰ τό
'δωσε ό μακαρίτης ό πατέρας μου...» (χφ. 2467, ένθ' άνωτ., σ. 118).

Είς τήν κατοικίαν τοΰ Έμμ. Μοσχάκη, είς θέσιν «Γειτονιά Κλεάνθης»,
τό μέσα σπίτι άποτελεΐται άπο χώρον διαστάσεων 4,40 μ. Χ 2,80 μ. έν συνεχεία
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Είκ. 15. 'Αρχική μορφή καμα-
ρόσπιτου Ειρήνης Καναράκη.

Α : στάβλος, Β : άργαστηρόσπιτο,
Γ : ταβλάδο, Δ : άποθήκη, Ε :
άχεριώνας.

16. Καμαρόσπιστο Ειρήνης Καναράκη. Κάτοψις (μετά τάς γενομένας τροποποιήσεις).

στάβλος, Β : κτιστό κρεββάτι, Γ : άποθήκη πιθαριών, Δ : άποθήκη, Ε : άχεριώνας,
Ζ : μαγερειό (1 : σταμνοτάτης, 2 : παραθύρα, 3 - 4 : παραστιές).
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πρός τήν μέσα σπάλλα, το δέ δάπεδον του εύρίσκεται κατά 0,40 μ. ύψηλότερον
τής στάθμης του δαπέδου τοΰ οξω σπιτιοΰ, το όποιον πάλιν κείται 0,40 μ. χαμη-

Είκ. 18. Καμαρόσπιτο Μοσχάκη. Κάτοψις.
Α : μαγερειο (1 : παραστιά), Β : ταβλάδο, Γ : άποθήκη, Δ : άχεριώνας.

λότερον τής στάθμης τής όδοΰ. Ή παραστιά εύρίσκεται έπί πεζούλας έκτεινομένης
έφ' όλης τής έπιφανείας τής δεξιάς κόγχης τής πρώτης σπάλλας. (Είκ. 17 - 18).
Τό «κλειδί» τής καμάρας άπέχει έκ τής οροφής περί τά 0,50 μ.

Είκ. 17. Καμαρόσπιτο Μοσχάκη. Το μαγεργειο (παραστιά,καμινάδα, σταμνοτάτης).
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Είκ. 19. Καμαρόσπιτο Γρηγ. Ζωγραφίνη. Είκ. 20. Καμαρόσπιτο Γρηγ. Ζωγραφίνη.

Πρόσοψις. Ή στεγή.

Το εύρύτερον καμαρόσπιτο εύρίσκεται εις τήν θέσιν «Λιβάδι», άνήκει δέ
εις τον Γρηγ. Ζωγραφίνην. Διατηρείται εισέτι έν καλή καταστάσει καί κατοικείται
ύπό τοΰ ιδιοκτήτου του. (Είκ. 19 - 23).

Επειδή ύπήρχεν ελεύθερος οίκοπεδικός χώρος λίαν έκτεταμένος, τό κυρίως
καμαρόσπιτο, διαστάσεων περ. 7 μ. Χ 5,50 μ., υπέστη συμπληρώσεις καί προσθήκας,
ώστε τελικώς νά προκύψη μία κατοικία άρκούντως άνετος. Ούτως έδημιουργήθη
μαγερειο διαστάσεων 1,80 μ. Χ 2,10 μ. έν συνεχεία πρός τήν άριστεράν πλευράν τής

πρώτης σπάλλας, παραπλεύρως δ' αύτοΰ κατεσκευάσθη μικρός στάβλος μέ είσοδον
άπό τήν αύλήν. Κλΐμαξ έξ οκτώ λιθίνων βαθμίδων, διερχομένη ύπεράνω τής εισό-
δου τοΰ στάβλου, οδηγεί εις τά δώματα, τά όποια λόγω κατασκευής των εις διαφό-
ρους χρόνους εύρίσκονται εις διαφορετικήν πρός άλληλα στάθμην.

Τελευταία προσθήκη εις τό έξεταζόμενον καμαρόσπιτο ήτο ή δημιουργία
φούρνου έν συνεχεία πρός τον στάβλον, μέ είσοδον έκ τής αύλής. 'Εσχάτως όμως
κατεσκευάσθη νέα είσοδος έκ τής δυτικής πλευράς αύτοΰ, ούτω δέ ό φοΰρνος άπεμο-
νώθη τοΰ λοιποΰ κτηριακοΰ συνόλου. Τό μέσα σπίτι έκτείνεται έν συνεχεία πρός
τήν μέσα σπάλλα καί διαχωρίζεται εις άποθήκην καί άχυρώνα.

Τό καμαρόσπιτο τοΰτο λόγω τής εύρύτητός του άπετέλει τό «χορόσπι-
το τοΰ χωριοΰ», τον χώρον δηλ. συγκεντρώσεως καί διασκεδάσεως τών χωρικών,
κατά τάς έορτάς καί δη τάς Άπόκρεως, εις έποχήν καθ' ήν τά καφενεία ήσαν εισέ-
τι άγνωστα εις τήν μικράν κοινωνίαν τοΰ Καρυδίου.





ΤΑ «ΚΑΜΑΡΟΣΠΙΤΑ » ΤΟΥ ΚΑΡΥΔΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 49

h «

si
!H

-ο i
Q.
8

^ 'S
» 2
M

• H

• r

<m θ-
<M 8
a-

i r

Κ Ν



50

ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ

Εντοιχισμένη έπί του υπερθύρου πλάξ έκ πωρολίθου καθαρισθεΐσα άπεκά-
λυψε τήν χρονολογίαν 1844, ή οποία όμως κατά τήν ζώσαν τοπικήν παράδοσιν φαί-
νεται οτι είναι το έτος έπισκευής καί ούχί οίκοδομήσεως τοΰ καμαρόσπιτου, το
όποιον θεωρείται πολύ παλαιότερον.

Τό ώς άποθήκη καί στάβλος χρησιμοποιούμενον σήμερον καμαρόσπιτο
ιδιοκτησίας Κων. Σφακιανάκη, είς θέσιν «Γειτονιά Τσαντομανώλη», έπεξετάθη

Ο ^ 1 ?ι^—ι···ιιιι ? Ίι

Είκ. 24. Καμαρόσπιτο Σφακιανάκη. Κάτοψις (άρχική μορφή).

Α : άχεριώνας, Β . πατητήρι, Γ : άργαστηρόσπιστο, Δ : άποθήκη, Ε : ταβλάδο,
Ζ : μαγερειό (1 : παραστιά, 2 : σταμνοτάτης).

κατά μήκος καί πλάτος: έν συνεχεία δηλ. τής μέσα σπάλλας ευρίσκεται τό μέσα
σπίτι, διαστάσεων 2,10 μ. Χ 4,80 μ., προς τήν άριστεράν δέ πλευράν άμφοτέρων
τών σπαλλών διηνοίχθησαν δι' έκσκαφής τοΰ εδάφους δύο χώροι διαστάσεων
2,50 μ. Χ 2,80 μ. καί 2,10 μ. Χ 2,10 μ. άποτελέσαντες τόν άχυρώνα καί τόν
ληνόν άντιστοίχως (είκ. 24).
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Το δάπεδον τοΰ κυρίως καμαρόσπιτου εύρίσκεται χαμηλότερον τής στάθμης
τής όδοΰ κατά 0,50 μ., τό δέ καθαρόν ύψος αύτοΰ είναι 2,65 μ. "Ηδη ή καμάρα έχει
κατεδαφισθή —λίαν εύκρινή ομως 'ίχνη αύτής εις τούς τοίχους καί τήν όροφήν κα-
θορίζουν τήν θέσιν της—, τό δέ κτήριον έχωρίσθη διά τοίχου καθέτου πρός τήν
θέσιν τής καμάρας εις δύο τμήματα, έξ ών τό δεξιόν άποτελεΐ νυν στάβλον καί τό

άριστερόν άποθήκην. Ό άχυρων, ό όποιος προηγουμένως κατείχε τήν θέσιν τής
σημερινής άποθήκης, μετεφέρθη εις τό βάθος τοΰ κτίσματος, διηνοίχθη δέ καί
μικρά θύρα πρός έξυπηρέτησιν τοΰ στάβλου.

Τό καμαρόσπιτο τοΰτο θεωρείται άπό τά παλαιότερα τοΰ χωρίου, χρονο-
λογούμενον —κατά λαϊκήν εκφρασιν— «άπό κτίσεως κόσμου».

Εις τό εις θέσιν «Κάτω γειτονιά» καμαρόσπιτο ιδιοκτησίας καί διαμονής
σήμερον τοΰ Γεωργ. Μωυσάκη άπαντάται ή χρήσις δύο καμαρών —μέσα καμάρας
καί δξω καμάρας—, ούχί παραλλήλων πρός άλλήλας. Ό μεταξύ τών καμαρών χώ-
ρος χωρίζεται εις δύο τμήματα διά τοίχου παραλλήλου πρός τήν οξω καμάρα,

Είκ. 25. Καμαρόσπιτο Μωυσάκη.
Πρόσοψις. Διακρίνεται καί ή μικράς
εκτάσεως αύλή.

Είκ. 26. Καμαρόσπιτο Μωυσάκη.
Τμήμα τής μέσα καμάρας.
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Κατά τον τρόπον τούτον παρουσιάζεται διπλασιασμός της κατόψεως τοΰ βα-
σικοΰ αρχιτεκτονικού τύπου καί δημιουργούνται τέσσαρες σπάλλες. Έξ αύτών ή
τρίτη καί τετάρτη κατά σειράν, αί προς τό βάθος, άποτελοΰν ιό μέσα σπίτι, τοΰ
όποιου τό δάπεδον ευρίσκεται περίπου 0,30 μ. ύψηλότερον τής στάθμης τοΰ δαπέ-
δου τής λοιπής οικίας.

Ή χρήσις δύο ή περισσοτέρων καμαρών φαίνεται ότι ήτο συνήθης καί έν-

Είκ. 27. Καμαρόσπιτο Μωυσάκη. Κάτοψις.

Α: μαγερειό (1 : παραστιά, 2 : σταμνοτάτης), Β : άργαστηρόσπιτο. Γ : ταβλάδο,
Δ : άχεριώνας, Ε : άποθήκη πιθαριών, Ζ : άποθήκη. Πρό τής εισόδου, μικρών

διαστάσεων αύλή.

ταΰθα, ώς έκ σχετικών πληροφοριών καί έξ ήρειπωμένων καμαρόσπιτων συνάγεται,
άπαντάτα: δέ, ώς γνωστόν, καί είς άλλας περιοχάς τής Κρήτης 1, έπίσης είς τάς
Κυκλάδας καί άλλαχοΰ 2.

Παρέκκλισιν έκ τοΰ παραδεδομένου είς τό χωρίον τύπου λαϊκής κατοικίας
φαίνεται νά παρουσιάζη ή είς θέσιν «Μεσογειτονιά» διώροφος οίκία ιδιοκτησίας
Γεωργ. Κριτσωτάκη, λόγω τής έμφανιζομένης προσθήκης ένός ορόφου (οντά).
Αύτη όμως είναι κατά πολύ μεταγενεστέρα τοΰ άρχικοΰ κτίσματος, τό όποιον ήτο

1. Δ. Τ ρ ι π ο δ ά κ η, Ή χωρική κατοικία στο Λασήθι, ενθ' άνωτ., σ. 293, σχ. 3.

2. Δ. Βασιλειάδη, Εισαγωγή στήν αίγιοπελαγίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική, 2νθα
άνωτ., σ. 60.
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Είκ. 28. Καμαρόσπιτο Κριτσωτάκη. Είκ. 29. Καμαρόσπιτο Κριτσωτάκη.

Πρόσοψις. Διακρίνεται, άριστερά της εισόδου, Ή εσωτερική κλίμαξ.

ή κατεδαφισμένη έξωτερική κλίμαξ.

Είκ. 30. Καμαρόσπιτο Κριτσω-
τάκη. Κάτοψις.

Α : άποθήκη πιθαριών, Β : πατη-
τήρι, Γ : άχεριώνας καί άποθήκη,
Δ : άποθήκη καί λιθίνη κλίμαξ,
Ε : άργαστηρόσπιτο καί χώρος
φαγητού. Τό μαγερειο καί τό τα-
βλάδο εις τόν όντα.
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εν σύνηθες διηυρημένον καμαρόσπιτο διαστάσεων 5,50 μ. Χ 6 μ. περ. καί κα-
θαρού ύψους 2,55 μ.

Ή έπικοινωνία ισογείου - οντά έγίνετο άρχικώς διά λίθινης εξωτερικής κλί-
μακος καί μικρού έξώστου.

Προς πληρέστερον άερισμόν καί φωτισμόν τοΰ οντά, πλήν τής προς τόν
έξώστην θύρας, είχε διανοιγή καί μικρόν βορεινόν παράθυρον. Μεταγενεστέρως ήνοί-

Είκ. 31. Καμαρόσπιτο Άρετάκη.
Ή εξωτερική λιθίνη κλΐμαξ καί ή λοντζέτα.

Είκ. 32. Καμαρόσπιτο Άρετάκη.
Ή εσωτερική ξυλίνη κλΐμαξ καί ή τράπολα.

χθησαν δύο άκόμη παράθυρα έπί τής προσόψεως τοΰ οντά, έκατέρωθεν τοΰ έξώστου.
Άργότερον ό έξώστης κατηδαφίσθη, ή δέ έξωτερική λιθίνη κλΐμαξ ήχρηστεύθη
καί άντικατεστάθη δι' έτέρας έσωτερικής, έπίσης λίθινης, μέ καταπακτήν θύραν
(τράπολα) είς τό άκρον αύτής. (Είκ. 28 - 30).

Προσθήκη οντά έγένετο μεταγενεστέρως καί είς τό είς θέσιν ((Πίσω γειτο-
νιά» άπλοΰν καμαρόσπιτο, ένθα σήμερον στεγάζεται ή οικογένεια Έμμ. Άρετάκη.

Τό άρχικόν κτίσμα παρουσιάζει κάτοψιν τραπεζοειδή μέ λίαν περιωρισμέ-
νον τόν ώφέλιμον χώρον τής πρώτης σπάλλας λόγω τής μορφής τοΰ οικοπέδου. Ό
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χώρος ούτος διετέθη διά τον ληνόν, ό δέ χώρος της μέσα σπάλλας διά το ταβλά-
δο και τό μαγερειό.

Ή προς τόν όντα άνοδος έπιτυγχάνεται έσωτερικώς μεν διά ξύλινης κλίμα-

____ 2 ___________^

Είκ. 33. Καμαρόσπιτο Άρετάκη. Κάτοφις.
Α : άποθήκη, Β : παραστιά, Γ : πατητήρι.

κος, μέ καταπακτήν θύραν (τράπολα), έξωτερικώς δέ διά λίθινης κλίμακος μέσω
τοΰ έλευθέρου άριστεροΰ τμήματος τοΰ δώματος (λοντζέτας). (Είκ. 31 - 33).

Σήμερον ή καμάρα έχει κτισθή καί έχει άνοιχθή μικρά θύρα διά τήν έπικοι-
νωνίαν πρώτης καί μέσα σπάλλας, ό χώρος τοΰ ταβλάδου χρησιμοποιείται ώς
άποθήκη, ή δέ έστία έχει άχρηστευθή καί άντικατασταθή διά συγχρόνου μεγει-
ρικής συσκευής υγραερίου, τοποθετημένης έπί τοΰ καταλλήλως προς τοΰτο δια-
μορφωθέντος ληνοΰ.
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Έκ τής, ώς ανωτέρω, έξετάσεως τών σπιτιών τοϋ Καρυδίου προκύπτει οτι
καί εις τήν περιοχήν αύτήν τής 'Ανατ. Κρήτης έπεκράτει παλαιότερον ό άρχιτε-
κτονικός τύπος τοΰ σπιτιοΰ μέ καμάρα (καμαρόσπιτο), ό όποιος άπαντα βασικώς
πολλαχοΰ τής νήσου Χ, μέ παραλλαγάς δέ καί εις τάς Κυκλάδας2, τήν Δωδεκάνη-
σον 3 καί τήν Κύπρον 4.

RÉSUMÉ

Les «kamarospita» de Karydion Sitia

par Georges N. Aikaterinidis

L' auteur étudie les anciennes maisons du village de Karydion Sitia
en Crète que l'on nomme «kamarospita» par référence à l'arc de pierre ap-
pelé «kamara» qui constitue un élément caractéristique des demeures insu-
laires de Grèce.

Au début de cet essai, il est question de l'environnement naturel du
village, aride et montagneux et, pour cette raison, voué à l'économie fermée
de faible rendement. Ensuite sont étudiés en détail la manière de construire
les «kamarospita», les coutumes qui s'y rapportent, les matériaux utilisés,
l'usage fonctionnel qui est fait de chaque partie de la maison et les dif-
férents meubles de celle-ci.

Ensuite sont examinés en particulier dix «kamarospita» qui ont pu
être conservés jusqu' à présent et dont on donne en regard les plans.

De cette étude des maisons de Karydion il ressort que dans cette
région de l'Est de la Crète prédominait le style d'architecture de maison avec
arc (kamarospito) que l'on rencontre toujours principalement dans toute l'île,
avec des versions qui apparaissent dans les Cyclades, le Dodécanèse et à
Chypre.

1. Δ. Τ ρ ι π ο δ ά κ η, 'Ιστορική θεώρηση . . ., ενθ' άνωτ., σ. 54, Κ. Λ α σ σ ι θ ι ω-
τ ά κ η, 2νθ' άνωτ., σ. 14.

2. Δ. Βασιλειάδη, Εισαγωγή στήν αιγαιοπελαγίτικη λαϊκή άρχιτεκτονική,
ενθ' άνωτ., σ. 59 κέξ.

3. Γ. Μέγα, Ή λαϊκή κατοικία τής Δωδεκανήσου, ένθ' άνωτ., σ. 224 κ. ά.

4. Γ. Παπαχαραλάμπους, ένθ' άνωτ., σ. 28.
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Εις τον πέμπτον τόμον (1945-49) τής Έπετηρίδος τοϋ Κέντρου Λαογρα-
φίας είχε δημοσιευθή μελέτη μου άφορώσα εις τήν νομικήν έξερεύνησιν παροι-
μιών καί ασμάτων τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, άτινα ένεφάνιζον ένδιαφέρον διά τήν έπι-
στήμην τοΰ δικαίου ιδία άπό φιλοσοφικής καί ιστορικής απόψεως.

Περί τής σημασίας τήν οποίαν ένέχει ή έρευνα, εις τό καθόλου δίκαιον,
τών δημωδών μνημείων τοΰ λόγου γίνεται λόγος έν τή προταχθείση εισαγωγή τής
έργασίας ταύτης. 'Επειδή όμως ή έν αύτή γενομένη έξέτασις παροιμιών καί ασμά-
των περιωρίσθη εις τά άναφερόμενα μόνον εις θέματα Ποινικοΰ δικαίου καί 'Εγ-
κληματολογίας, διά τοΰτο, ώς συνέχεια τής έργασίας έκείνης, έπιχειρεΐται έν τοις
έπομένοις ή συστηματική κατάταξις καί κριτική έπεξεργασία παροιμιών καί δη-
μωδών ασμάτων άναφερομένων εις τό Οίκογενειακόν δίκαιον καί εΐδικώτερον εις
τον γάμον καί τό διαζύγιον.

ΓΑΜΟΣ
"Οροι πρός σύναψιν

<ΤΑ ^-η-μώ^-τ,ς TCIsu^WN TJ^W^V&H ^Η'ίίφμχ'^ ξΐς "Α

περί τής καταλλήλου ηλικίας τών μελλόντων νά συνάψουν γάμον. Έν πλήρει αν-
τιθέσει πρός τό ίσχΰον δίκαιον, όπερ ούδένα φραγμόν θέτει εις τήν σύναψιν γά-
μων μεταξύ άτόμων μεγάλης ήλικίας1, εύρίσκεται ή λαϊκή συνείδησις, ήτις ού-
δα',ΐΛώς z/skjzI τούς ·γάμΛ\>ς τ^ύτνος2, %ν> ν.αΐ σ\>μβο\>Χ·ε.\>εΛ.·.

1. Βλ. άρθρ. 1350 Α.Κ.

2. "Αξιον μνείας είναι οτι διά τοϋ νόμου 'Ιουλίου Παπίου Ποππαίου άπηγορεύθη ό γάμος
τών ύπερβάντων τό έξηκοστόν ετος άρρένων, τών δέ γυναικών τό πεντηκοστόν (Ά ν τ. Μ ο μ-
φερράτου, Έγχειρίδιον τοΰ Άστικοΰ Δικαίου, τ. Β', 'Αθήναι 1930, σ. 32). Τήν άπαγόρευ-
σιν ταύτην ήρε μεταγενεστέρως διάταξις τοΰ 'Ιουστινιανού (Cod. 5.4.27). Βραδύτερον οί Μακε-
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"Η μικρός μικρός παντρέψον
ή μικρός καλοερέψου ι.

"Οποιος γοργοφάγι και γοργοπαντρευτη δεν τό μεταγνώΟει 2.

Έξ άλλου καί δ1 άλλων σχετικών παροιμιών έκδηλοΰται ή λαϊκή άποδο-
κιμασία:

Γάμος στα γέρατα,
η σταυρός ή κέρατα3.

"Αντρας γέρος, γυναίκες νιές,
κάνουν πάντα κακές δουλειές4.

δόνες περιέλαβον μέν έν τή νομοθεσία των τήν έν λόγω διάταξιν τοϋ 'Ιουστινιανού, ύπό τήν άξιο-
σημείωτον ομως διαφοράν οτι ή άρσις τής άπαγορεύσεως άφεώρα μόνον είς τούς άνδρας καί ούχί
είς τάς γυναίκας. ((Ή διάταξις επιτρέπει τόν μείζονα τών έξήκοντα ενιαυτών σννάπτεσθαι τή
ελάττονι τών πεντήκοντα ενιαυτών» (Βασ. 28.4.39).

1. Διαλεχτής Ζευγώλη— Γλέζου, Παροιμίες άπο τήν 'Απείρανθο τής
Νάξου, 'Αθήναι 1963, σ. 235. Πρβλ. Ν. Δημητρακοπούλου, Τό δίκαιον έν ταΐς πα-
ροιμίαις, Νομικαί 'Ενασχολήσεις, τ. Β' (έ'κδ. 2α), έν 'Αθήναις 1925, σ. 132, σημ. 1. Βλ. παρο-
μοίας παραινέσεις καί είς τραγωδίαν το ΰ Εύριπίδου (Δανάη) :

((και νϋν παραινώ πάσι τοις νεωτέροις
μή προς τό γήρας άναβολάς ποιον μένους
σχολή τεκνοϋσθαι παϊδας" ού γαρ ηδονή,
γυναικί τ' έχθρόν χρήμα πρεσβύτης άνήρ'
αλλ' ώς τάχιστα, καί γαρ έκτροφαί καλαί
καί συννεάζων ηδύ παϊς νέφ πατρί».

(Εύριπ., fragm. 317 [σ. 454] Nauck3).

2. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τ. Δ', σ. 90 (έφεξής βραχυγραφικώς Π.II. Τό άνέκ-
δοτον μέρος τής συλλογής Πολίτου [στοιχεία Ε - Ω] εύρίσκεται κατατεθειμένον είς τό Κέντρον
'Ερεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας [έφεξής βραχυγραφικώς ΚΛ]. Ή παραπομπή είς τό άνέκ-
δοτον τοΰτο μέρος έμφαίνεται μόνον έκ τοΰ λήμματος, άρχομένου άπό τίνος τών μετά τό Ε [έλ-
πίς] στοιχείων).

3. ΓΙ.Π., τ. Γ', σ. 555. Ή δέ παροιμία ((Με γριά κάνεις; I τό σπόρο σου τον χάνεις»
(Π.Π., τ. Δ', σ. 148) έπισημαίνει τήν άδυναμίαν τεκνοποιίας είς τούς μετά γυναικών προχω-
ρημένης ήλικίας συναπτομένους γάμους. Παρομοίας έννοιας είναι καί αί παροιμίαι: (("Οντες νά
σαρανταρέψης, / τότες άντρα μή γυρέψης» (Π.Π., τ. Β', σ. 240), καί ((ΊΊ οκά έτσι κατασείμονα
τ' άγγούριν άθθυμήθην» (Ν. Γ. Κ υ ρ ι α ζ ή, Κυπριακαί Παροιμίαι, έν Λάρνακι 1940, σ. 141, 6).

4. Π.Π., τ. Β', σ. 221,16. Παρεμφερής έννοια έκφράζεται καί διά τοϋ άκολούθου σκω-
πτικοΰ άσματίου:

"Ολον πίκρες καί φαρμάκια
είν τοϋ γέρου τά κανάκια'
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"Οποια πάρη παλληκάρι,
ξανανιώνει σα φεγγάρι'
κι δποια πάρη γέρον άντρα,
τ' ώχον 1 δεν τση λείπει πάντα 2.
Άλλ' ή λαϊκή προτροπή προς σύναψιν γάμου εις νεαράν ήλικίαν δέν έξι-
κνεΐται μέχρι τοΰ σημείου νά έπιδοκιμάζεται ό γάμος άνήβων. Ή ειρωνική δια-
τύπωσις:

'Ακόμη δε βγήκε άπ τ' αυγό και παντρειά γυρεύει, 3

έκφράζει παραστατικώτατα τήν δημώδη άντίληψιν οτι οί μελλόγαμοι πρέπει νά
έχουν άρμόζουσαν ήλικίαν, τής όποιας τά δρια καθορίζονται διά τής συνηθέστα-
τα άκουομένης παροιμίας:

Δ ο')δεκα χρονών κορίτσι δεκοχτό) παλληκαράκι*.

καί τοϋ γέρου τά χαδάκια
σάν νερόβραστα σπανάκια.
(ΚΛ, χφ. 1357Β, σ. 19, Έ. Ίωαννίδης, 'Αμοργός 1876). Πρβλ. καί τό «Περί γέροντος»
μεσαιωνικόν ποίημα, έν ω ή ύπανδρευθείσα λόγω τοϋ πλούτου του γέροντα μετανοεί πικρώς διά
τοΰτο:

«... γροικάς καί λέγει μέσα της «κακό ριζικό όποϋ 'χα !
τί τό 'θελα τ άντίπροικο καί τά πολλά τά ροϋχα;»
εϊ τ ε κι αν εναι φρόνιμη, με τοϋ καιροϋ τό θάρρος
καί λέγει πάντα μέσα της ((μήνα τόν πάρη ό Χάρος,
καί τότε μέ τ à ροϋχά του καί με τά εδικά μου
νά πάρω εναν νειούτσικον εις τό πλευρόν κοντά μου».
(C. Wagner, Carmina graeca medii aevi, Lipsiae 1874, σ. 108, 71 - 76).

1. τ' ώχου = ή λύπη, ή στενοχώρια.

2. Δημ. Λουκάτου, Κεφαλονίτικα γνωμικά, 'Αθήναι 1952, σ. 48, άρ. 291.

3. Ι1.Π., τ. Β', σ. 592 (αύγό, 2β).

4. ΚΛ, χφ. 319, σ. 12, άρ. 121. Πρβλ. καί τό άρθρον 1350 Α.Κ., καθ' δ πρός
σύναψιν γάμου απαιτείται νά έχη συμπεπληρωμένον ό μέν άνήρ τό δέκα τον δγδοον έτος, ή δέ γυ-
νή τό δέκατον τέταρτον. Σημειωθήτω οτι ώριμος πρός γάμον ήλικία ώρίζετο ομοίως τό δωδέκα-
τον έτος διά τάς γυναίκας ύπό τών βυζαντινών νομοθετικών κειμένων, ένώ διά τούς άνδρας τό δέ-
κατον τέταρτον : «... Δεϊ δε τούς μέν άρρενας εφήβους είναι, τάς δέ θηλείας ανδρός δεκτικάς,
τουτέστι τούς μεν ύπερβεβηκέναι τον ιδ' χρόνον, τάς δέ μείζονας είναι τών ιβ' ενιαυτών...»

χειροςνόμοζ, ζΐτλ. 4, γ'. Ζ έπων J.G-R, τ. 2, σ. 125. 'ΟμοΙύίζ Έπαναγύϊγή, τΙτΙ 16, β'.

Ζ έπων J.G-R, τ. 2, σ. 275. 'Αρμενόπουλος 4.4.2, Βασ. 28.4.3). Πρβλ. καί Π. Ζέπου,
Μιχ. Φωτεινοπούλου Νομικόν Πρόχειρον, Άρχεΐον 'Ιδιωτικού Δικαίου, τ. ΙΖ' (1954-1959),
σ. 75, γ'. Κατά δέ τήν Έκλογήν τών Ίσαύρων ή ((ήρμοσμένη» πρός γάμον ήλικία ήτο τών μέν
άνδρών άπό τοΰ 15ου τών δέ γυναικών άπό τοϋ 13ου έτους τής ήλικίας αύτών ('Εκλογή Νόμων,
2.1. Ζ έπων J. G-R, τ. 2, σ. 18-19).
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Τήν κατά τήν ίερολογίαν τοΰ γάμου άπαιτουμένην αύτοπρόσωπον παράστα-
σιν τών μελλονύμφων δηλοϊ διά βραχυλόγου έκφραστικότητος ή παροιμία :

Κανείς στεφάνι δε βάνει μέ κανένανε 1

συμπίπτουσα προς τάς διατάξεις τοΰ ισχύοντος δικαίου 2, καθ' ας ή συναίνεσις τών
εις γάμον συνερχομένων3 δηλοΰται αύτοπροσώπως.

Συγγενοΰς προς τήν άνωτέρω έννοιας είναι καί ή παροιμιακή φράσις :

Χωρίς γαμπρό γάμος δέ γίνεται 4,

τής οποίας ομως ή έγγυτέρα ύπο ίστορικήν εποψιν έξέτασις παρουσιάζει ένδιαφέ-
ρον διά τον μελετώντα τήν δημώδη περί δικαίου συνείδησιν νομικόν. Καί τοΰτο, διότι
ύποδηλοϊ τήν λαι'κήν άντίθεσιν πρός τήν άρχήν τοΰ ρωμαϊκοΰ δικαίου, περιληφθεΐ-
σαν καί έν τή νομοθεσία τών Βυζαντινών, καθ' ην ή γυνή ήδύνατο νά συζευχθή
μετ' άπόντος δι' έπιστολών αύτοΰ ή δι' άγγέλου 5.

'Ικανότης.

Ό ύπό τοΰ βυζαντινοΰ δικαίου οριζόμενος άποκλεισμός τών πνευματικώς
νοσούντων άπό τής δυνατότητος νά συνάψουν γάμον 6, περί ού διαλαμβάνουν καί
αί διατάξεις τοΰ ισχύοντος δικαίου7, εύρίσκει σύμφωνον τήν λαϊκήν συνείδησιν.
Ούτως ό λαός διά τοΰ εις τάς παροιμίας έκδηλουμένου δικαίου δογματολογεϊ ότι:
"Ολα τον πρέπουν τον ζουρλού, παντρειά δεν τοϋ πρέπει 8.

1. Π.Π. στεφάνι.

2. "Αρθρ. 1350 Α.Κ.

3. "Οτι, κατά τήν λαϊκήν συνείδησιν, αναγκαία είναι ή συναίνεσις τών μελλογάμων δει-
κνύουν καί οί στίχοι τοϋ ακολούθου γαμήλιου άσματος:

Τ" εχεις, κόρη μ', και φλίβεσαι και χύνεις μαΰρο δάκρυ ;
Μήνα στανιό σ άγάπησα, μήνα ζορπά σε πήρα;
Με θέλημα τής μάννας σου, με Θέλημα δικό σον.
(Χ α ρ. Ρ ε μ π έ λ η, Κονιτσιώτικα, [Αθήναι] 1953, σ. 93, άρ. 9).

4. Π.Π., τ. Γ', σ. 412, άρ. 69.

5. Dig. 23. 2. 5. Βασ. 28. 4. 4.

6. «Ή μανία εμποδίζει τω γάμφ ού μην καί διαλύει τον ορθώς σνστάντα» (Βασ.
28.5.16). Πρβλ. Dig. 23.2.16. § 2.— Επιτομή νόμων XXIII, 25. Ζ έπων J. G-R, τ. 4,
σ. 413.

7. Βλ. αρθρ. 1351 Α.Κ. έν συνδυασμώ πρός τά άρθρα 128 καί 1686 Α.Κ.

8. Π.Π. τρελλός.
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Έξ άλλου διά τής παροιμίας

Σά θ έλ η ή νύφη κι δ γαμπρός,
τύφλες νά 'χη ό πεθερός 1

άποδοκιμάζει έντόνως τήν έν τω βυζαντινώ δικαίω δεσπόζουσαν άρχήν2, τήν δια-
τηρηθεΐσαν καί έν τω ίσχύοντι δικαίω 3, καθ' ήν ώς θετική προϋπόθεσις προς σύνα-
ψιν έγκύρου γάμου έπί άνηλίκου άπαιτεϊται νά ύπάρχη ή συναίνεσις τοΰ άσκοΰν-
τος τήν πατρικήν έξουσίαν 4. Το άξιοσημείωτον δέ είναι οτι καί ή δημώδης μοΰσα
άπορρίπτει τήν άναγκαιότητα τής συναινέσεως ταύτης. Χαρακτηριστικοί έν προκει-
μένω είναι οί άκόλουθοι στίχοι δημώδους άσματος:

Τύφλα στον περιοριστή, δπου μας περιορίζει !
θέλεις εσύ, θέλω κ' εγώ, κανείς δεν μάς ορίζει 5.

Τήν ιδίαν άντίληψιν άνευρίσκει τις, αν καί δέν γίνεται ειδικώς λόγος περί
συγκαταθέσεως τοΰ πατρός, εις τήν παροιμίαν:

"Αντρας μι μ'στάκια κί γυναίκα μι β'ζιά όρμήνεια δεν θέλουν6,

ήτις θεωρεί περιττήν τήν συμβουλήν οιουδήποτε εις τούς έχοντας ώριμότητα πρός
γάμον.

Ή άρχική προέλευσις τών μνημονευθεισών παροιμιών καί ή δι' αύτών έκ-
φραζομένη πλήρης άντίθεσις πρός τό ίσχΰσαν καί ίσχΰον δίκαιον οφείλεται προφα-
νώς εις έθιμικούς κανόνας ίσχύσαντας έπί τουρκοκρατίας, καθ' ούς δέν άπητεΐτο
συναίνεσις τοΰ άσκοΰντος τήν πατρικήν έξουσίαν διά τήν έγκυρον τέλεσιν γάμου 7.
Ζώσαι ομως αί παροιμίαι αύται έτι καί σήμερον εις τό στόμα τοΰ λαοΰ είναι κατα-
φανώς ένδεικτικαί, τής λαϊκής συνειδήσεως άποδοκιμαζούσης τάς έν τω σημείω
τούτω άντιθέτους διατάξεις τής ισχυούσης νομοθεσίας.

1. Π.Π., τ. Γ', σ. 408, άρ. 55.

2. Βασ. 28. 4. 35. Cod. 5. 4. 20. «Χρή γάρ κατά νόμους και τήν άρχαίαν συνήθειαν τούς
γονείς αΐτήσαι, και μετά τής αύτών βουλής τούς γάμους πράττειν» (Βασ. 60. 58. 1 σχόλιο ν).

3. "Αρθρ. 1352 Α.Κ.

4. Πρβλ. καί Ν. Δημητρακόπουλο ν, ëv0' άν., σ. 132.

5. Π.Π., τ. Γ', σ. 408.

6. II.II. όρμήνεια.

7. Βλ. σχετικώς τήν ύπ' άριθ. 1009/1910 άπόφασιν τοϋ Εφετείου 'Αθηνών (Θέμις
XXII, 444-445).
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Κώλυμα έκ διαφοράς θρησκείας.

Ή άπαγόρευσις τελέσεως γάμου χριστιανών μετ' αλλοθρήσκων άπασχο-
λεΐ ζωηρώς τά δημώδη μνημεία τοΰ λόγου. Ή ύλη ιδία τών παροιμιών καί τών
δημοτικών ασμάτων έπί τοΰ θέματος τούτου είναι πλουσία, στρεφομένη ομως μό-
νον, ώς άλλως τε είναι εύνόητον, περί τάς δύο κατηγορίας άλλοθρήσκων, τών
'Ιουδαίων καί τών Μωαμεθανών, τών οποίων ή παρουσία κατέστη αισθητή εις
τον έλληνικον χώρον.

Ούτως ή έν τή νομοθεσία τών Βυζαντινών άπαντώσα άπαγόρευσις τοΰ
γάμου Χριστιανών μετ' 'Ιουδαίων1, άποτελοΰσα καί ύπό τό ΐσχΰον δίκαιον2 κώλυμα
γάμου, δεν άφίνει άδιάφορον τήν λαϊκήν παροιμιολογίαν, ήτις ούδόλως εύνοεΐ οιαν-
δήποτε μετ' 'Ιουδαίων συνάφειαν. Διό καί συμβουλεύει:

Αλάργα άπό Βριό κι άπό σκυλί. 3

Άφ' ετέρου διά τής παροιμίας:

Όβραΐο βαφτίζεις
πετσί κοπανίζεις4

ή λαϊκή άντιληψις θεωρεί δλως ματαίαν καί τήν βάπτισιν ετι 'Ιουδαίου διότι, κατ'
αύτήν, ούτος ούδέποτε πρόκειται νά μεταβληθή εις Χριστιανόν. Έν τω σημείω
τούτω άξιον μνείας εΐναι οτι καί ή τό πρώτον ύπό τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, έν έτει
339, εκδοθείσα διάταξις5, δι' ής άπηγορεύθη έπί ποινή θανάτου ό μετ' 'Ιουδαίων
γάμος, ύπηγορεύθη έκ τοΰ φόβου, παρά τήν άρχικώς έπικρατήσασαν άντίθετον
έν τή έκκλησία γνώμην6, οτι συνάπτοντες οί 'Ιουδαίοι μετά χριστιανών γάμους,

1. «[Ίονδαίοις] χριστιανοί προς γάμον μη συνερχέσθωσαν, τό περί μοιχείας εντεύθεν
ύφορούμενοι δημόσιον έγκλημα». (Βασ. 1.1.38). Cod. 1.9.6. Πρβλ. καί Μ α τ θ. Β λ ά-
στα ρ η, Σύνταγμα κατά στοιχεΐον Γ' κεφ. IB', έν Γ. Ράλλη καί Μ. Π ο τ λ ή, Σύν-
ταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων, έν 'Αθήναις 1859, τ. 6, σ. 175.

2. "Αρθρ. 1353 Α.Κ.

3. Π.Π., τ. Δ', σ. 635 ("Εβραίος, 1). «Nà καυή Έβριος τσαί τ ο μάλιν του» (Π.Π., τ.
Δ', σ. 637, άρ. 10).

4. ΙΙ.ΙΙ., τ. Δ', σ. 637, άρ. 11.

5. Cod. Theod. 16. 8. 6.

6. «άδελφοί, ει τις αδελφός γυναίκα εχει απιστον, καί αύτη συνευδοκεϊ οίκεϊν μετ' αύτοΰ,
μη άφιέτω αύτήν' καί γυνή, ήτις εχει άνδρα απιστον, καί αυτός συνευδοκεϊ οίκεϊν μετ' αύτής, μή
άφιέτω αύτόν. Ήγίασται γαρ δ άνήρ δ άπιστος εν τή γυναικί' καί γάρ ήγίασται ή γυνή ή άπιστος
έν τφ άνδρί». (Π α ϋ λ ο ς πρός Κορινθίους Α', κεφ. Ζ', 12-14).



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΙΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΜΑΤΑ

63

λόγω τής εμμονής αύτών εις τά άρχαΐα ήθη, άντί νά προσηλυτισθούν ήδύναντο νά
παρορμούν τό χριστιανικόν μέλος εις άποστασίαν1.

'Αλλά καί οί 'Ιουδαίοι, άπό τής πλευράς αύτών, εμφανίζονται είς τήν δη-
μώδη μοΰσαν ώς άντιτιθέμενοι ομοίως πρός τούς μετά Χριστιανών γάμους. Χα-
ρακτηριστικοί έν προκειμένω είναι οί άκόλουθοι στίχοι έπυλλίου δημοτικού άσμα-
τος:

— Μάννα, Ρωμιός μέ λέει νά γίνω Χριστιανή
και να μεταλαβαίνω τό Πάσχα και Λαμπρή.

— Κάλλια 'χω ιά σε κόψη τοϋ Τούρκου τό σπαθί
παρά Ρωμιό νά πάρης νά γένη ς Χριστιανή 2.

Ή άπαγόρευσις ομοίως τοϋ μετά Μωαμεθανών γάμου άποτελεΐ τό θέμα
πλείστων δημοτικών ασμάτων. Οί στίχοι τών ασμάτων τούτων μορφωθέντων,
προφανώς, κατά τήν έποχήν τής δουλείας άπο πνέουν άμα καί τό έθνικόν μίσος
κατά τοΰ κατακτητοΰ, μετά τοΰ οποίου άποστέργεται οιαδήποτε γαμική σχέσις.

— Λονλοϋδα μ', πιάσε τ' άλογο, Λονλοϋδα μ', καβαλλίκα,
τΐ θέλει πάμεν στην Τουρκιά, ιά γίνης Τουρκοποϋλα.

—'Γώ Τούρκισσα δε γίνομαι και Τοϋρκ άνδρα δε παίρω.

— Πάψε, Λονλοϋδα, τές φωνές, σοϋ κόφτω τό κεφάλι.

— Κόψε με, βρε βρωμότουρκε, σκύλε μαγαρισμένε,
'γώ Τούρκισσα δέν γίνομαι, κομμάτια καν μέ κάμης3.

— Ποϋ πάς ψηλή, ποϋ πάς λιχνή, ποϋ πάς καμαρωμένη ;

— Στή Λάρσα πάνω, Χρίστο μου, Τούρκα για νά μέ κάνουν
κ' εγώ Τούρκα δέ γένομαι, τζιαμι δέμ προσκυνάω 4.

'Υφιστάμενος γάμος — Προϋπάρξας τρίτος γάμος.

Τήν μονογαμίαν, ώς θεμελιώδη αρχήν τοΰ γάμου, ήτις άπετέλεσε θεσμόν

1. Ν ι κ Μ ί λ α ς, Τό Έκκληοιαο πκον Δίκαιον της 'Ορθοδόξου 'Ανατολικής 'Εκκλη-
σίας (μετάφρ. Μελ. Άποστολοπούλου), έν 'Αθήναις 1906, σ. 884-885.

2. Π. Γ ν ε υ τ ο ϋ, Τραγούδια δημοτικά τής Ρόδου, 'Αλεξάνδρεια 1926, σ. 51. Πρβλ.
Α. Ρ as sow, Τραγούδια ρωμαίικα, Lipsiae 1860, σ. 442. άρ. 589. Κ. Κ α σ ι μ ά τ η, Λαο-
γραφικά σύλλεκτα έξ "Ιου, Λαογρ. 2 (1910), σ. 600, άρ. 10. Μ. Γ. Μι χ α η λ ί δ ο υ - Ν ο υ-
ά ρ ο υ, Δημοτικά τραγούδια Καρπάθου, 'Αθήναι 1928, σ. 112. Α. Jeannaraki, "Ασμα-
τα Κρητικά . . . Leipzig 1876, σ. 131, άρ. 132.

3. 'Α. Ίατρίδου, Συλλογή δημοτικών ασμάτων...έν 'Αθήναις 1859, σ. 54.

4. Χ α ρ. Ρ ε μ π έ λ η, ενθ' άν., α. 51, άρ. 91.
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δημοσίας τάξεως έν τω βυζαντινώ δικαίω1, έκφράζει μετά βραχυλόγου σαφήνειας
ή παροιμία:

Μια φορά παντρεύονται και μιά φορά πεθαίνουν 2.

Συνέπεια τής μονογαμίας είναι ή καί έν τω ίσχύοντι δικαίω 3 άπαγόρευσις
συνάψεως δευτέρου γάμου πριν ή λυθή ό ήδη υπάρχων. Ή άπαγόρευσις δέ αΰτη
εχει επηρεάσει καί τήν δημώδη ποίησιν. Άπόδειξιν τούτου άποτελοΰν οί ακόλου-
θοι στίχοι δημοτικού άσματος, δπου νέα έμφανίζεται κατεχομένη έκ τοΰ φόβου
μήπως ό υποψήφιος σύζυγος της είναι ήδη νυμφευμένος.

Φοοϋμαι σε, καλέ μον νεέ, μην είσαι πανδρεμένος,
μην εχης εύλοητικιά κ εχης άλλον 'υναΐκα4.

Τήν δυσμενή θέσιν τής Εκκλησίας προς τήν διαδοχικήν πολυγαμίαν καί
τάς επελθούσας διακυμάνσεις έν τή βυζαντινή νομοθεσία, φαίνεται οτι άπηχεΐ το
δίκαιον τών παροιμιών. Αί παροιμίαι :

Τό πρώτο μου στεφάνι
στον κόσμο δεν εφάνη5,

Άνάθεμά τον 'που στάση διπλόν καζάνι 6.

Τό ψεσινό μαγέρεμα τό ξαναζεσταμένο

ετσι εναι και τ' άντρόγενο το ξαναπαντρεμένο 7

είναι σαφώς ένδεικτικαί τής λαϊκής άποστροφής διά τούς συνάπτοντας δεύτερον
γάμον.

Είς άλλας όμως παροιμίας ό δεύτερος γάμος θεωρείται συγγνωστός διά

1. «Ούδένα, όστις ύπό τήν πολιτείαν έστι τοϋ Ρωμαϊκού ονόματος, δύο γαμετάς δύνασθαι
εχειν» (Βασ. 28. 5. 35).

2. Π.Π., παντρεύω.

3. "Αρθρ. 1354 Α.Κ.

4. Μ. Γ. Μ ι χ α η λ ί S ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, Δημοτικά τραγούδια Καρπάθου, έ'νθ' άν.,
σ. 69, 1(α).

5. Π.Π., στεφάνι. Ν. Δημητρακοπούλου, ίνθ' άν., σ. 134.

6. Κωνστ. Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, έν 'Αθήναις 1890, σ. 230, άρ. 124.

7. Π.Π., τ. Β', σ. 329 (αντρόγυνο, 2). 'Ομοίως «Τον όχτρό σον νά τον καταραστής
άπό ζω σε ζω, κι άπό γυναίκα σε γυναίκα». «Ή πρώτη βούκκα βοΰκκα είναι, κ' ή δεύτερη
φαρμάκι» (Π.Π., τ. Δ', σ. 245, άρ. 116γ, καί τ. Γ', σ. 213, βοϋκκα, 2).
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λόγους έπιεικείας καί σκοπιμότητος («οικονομία»), έν αντιθέσει, προς τον τρίτον
δστις χαρακτηρίζεται ώς «πορνεία».

Ό πρώτος γάμος είναι άπο το Θεό,
ό δεύτερος είναι για οικονομία,
ό τρίτος είναι για πορνεία 1.

Ό πρώτος γάμος τοϋ Θεον,
ό δεύτερος τοϋν άνθρώπωνε
καί ό τρίτος τοϋ δαιμόνου 2.

Τό διά τών άνωτέρω παροιμιών έκδηλούμενον δίκαιον έκφράζει άναντιρρήτως δι-
δασκαλίαν τής 'Εκκλησίας, καθ' ην ό μέν δεύτερος γάμος έθεωρεϊτο ώς οικονομία
διά τήν άνθρωπίνην άσθένειαν καί άκρασίαν 3, ό δέ τρίτος «ρύπασμα τής εκκλησίας»
καί ((κεκολασμένη πορνεία» 4.

Συγγένεια εν γένει.

Τό διά τών παροιμιών έκπεφρασμένον δίκαιον άποδίδει σημασίαν ιδία είς
τήν έξ αίματος συγγένειαν5. Συνέπεια τούτου είναι οτι καί τά διά τών παροιμιών
δηλούμενα, λόγω συγγενείας, κωλύματα γάμου άναφέρονται είς τήν έξ αίματος
τοιαύτην. Καί διά μέν τούς έξ αίματος συγγενείς κατ' εύθεϊαν γραμμήν κωλύεται
ό γάμος, κατά τήν συμπίπτουσαν πρός τό ίσχϋον δίκαιον 6 λαϊκήν συνείδησιν, άπε-
ριορίστως 7, έκ πλαγίου δέ μέχρι τοϋ εβδόμου βαθμοΰ.

1. Π. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης καί εθίμων τοϋ
'Ελληνικού λαοΰ ιδία τοϋ της Πελοποννήσου, έν Πάτραις 1887, σ. 55.

2. Π. Π., τ. Γ', σ. 385, άρ. 63.

3. Βλ. Jos. Ζ h i s h m a n, Τό δίκαιον τοΰ γάμου της 'Ανατολικής 'Ορθοδόξου 'Εκ-
κλησίας (μετ. Μελ. Άποστολοπούλου), τ. 2, έν 'Αθήναις 1913, σ. 61, σημ. 10. Ν ι κ ο δ. Μ ί-
λας, £νθ' άν., σ. 914.

4. κ'Ονομάζονσι δέ (οί Πατέρες) τό τοιούτον ουκ ετι γάμον, άλλά πολνγαμίαν, μάλλον
δέ πορνείαν κεκολασμένη ν». ((Τριγαμίας νόμος ουκ εστίν" ωστε νόμφ γάμος τρίτος ουκ Άγεται.
Τά μέντοι τοιαύτα, ώς ρυπάσματα τής εκκλησίας όρώμεν δημοσίαις δέ καταδίκαις ούχ νπο-
βάλλομεν,. ώς έκ τής άνειμένης πορνείας αίρετώτερα». (Κανόνες Δ' καί Ν' τοΰ Μ. Βασιλείου, έν
Γ. Ράλλη καί Μ. Ποτλή, Σύνταγμα κλπ., ίνθ' άν., τ. Δ', σ. 102 καί 203).

5. Πρβλ. Ν. Δημητρακόπουλον, ενθ' άν., σ. 130.

6. "Αρθρ. 1356 Α.Κ.

7. Βλ. Ν. Δημητρακόπουλον, ενθ' άν., σ. 130.

5
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Σχετική προς τήν άπαγόρευσιν γάμου μεταξύ δισεξαδέλφων, ήτοι έκτου
βαθμού, είναι ή παροιμία :

^ Τό δεύτερο σου άξάδελφο

συμπεθερό μα μή γαμπρό1,

ήτις άπηχεΐ το προϊσχϋσαν τοΰ Άστικοΰ Κωδικός δίκαιον2.

Πέραν τοΰ έβδομου βαθμοΰ ή λαϊκή άντίληψις ούχί μόνον ούδέν κώλυμα γά-
μου άναγνωρίζει

Τον τρίτον μου άξάερφον τής κόρης μου τον παίρω 3

Στο τρίτο τρίχα δέ χωρεί4

άλλα καί θεωρεί σχεδόν άνύπαρκτον τον συγγενικόν δεσμόν. 'Τπ' αύτήν τήν εν-
νοιαν φέρεται παρά τω λαώ ή παροιμία:

Τρίτα τέταρτα 5
πάρτα πέταχτα β.

Κληρικοί καί μοναχοί.

Έν τή παροιμία:

Βαριά τό λείψανο τής παπαδιάς7

διαφαίνεται τό κατά τό βυζαντινόν έκκλησιαστικόν καί αύτοκρατορικόν δίκαιον
ίσχΰσαν άνατρεπτικόν κώλυμα γάμου διά τούς κληρικούς8, οπερ έπαναλαμβάνει
καί ό 'Αστικός Κώδιξ9.

1. ΚΛ, χφ. 447, σ. 60 (Κρήτη).

2. Βλ. II. Καλλιγά, Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου, τ. Δ', 'Αθήναι 1930, σ. 22. Ά ν τ.
Μομφερράτου, Έγχειρίδιον τοϋ Άστικοΰ Δικαίου, τ. Β', 'Αθήναι 1930, σ. 46.

3. Π.ΓΙ., έξάδερφος.

4. Διαλεχτής Ζευγώλη-Γλέζου, ενθ' άν., σ. 296 (τρίχα, 1).

5. Τούτέστιν εξάδελφοι ογδόου και δεκάτου βαθμοΰ.

6. Π.Π., τρίτος.

7. Π.Π., λείψανο.

8. Ά ν α σ τ. Χριστοφιλοπούλου, Έλληνικόν Έκκλησιαστικόν Δίκαιον (£κδ.
δευτέρα), 'Αθήναι 1965, σ. 221-222.

9. «Κωλύεται ό γάμος κληρικών παντός βαθμοΰ καί μοναχών τής ορθοδόξου ανατολι-
κής έκκλησίας» ("Αρθρ. 1364).
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Κατά τήν 7Γ£:ροιμίαν ταύτην ό άμερίμνως θάπτων τόσους νεκρούς ιερεύς
βαρύτατα φέρει, τον θάνατον τής ιδίας συζύγου, καί τοΰτο, διότι, δέν έπιτρέπεται
είς τοΰτον νά νυμφευθή έκ νέου. Ή παροιμία βεβαίως αυτη μεταβαλοΰσα σημα-
σίαν λέγεται σήμερον διά τούς άδιαφοροΰντας πρός αλλότρια άτυχήματα ένώ βα-
θύτατα αισθάνονται τά ϊδια, άλλ' ό αρχικός αύτής σχηματισμός άναντιρρήτως ύπο-
δηλοΐ τό ύφιστάμενον διά τούς κληρικούς κώλυμα γάμου1.

Τό κώλυμα γάμου τών κληρικών ύπεμφαίνει ομοίως ή Κεφαλληνιακή πα-
ροιμία:

Τήν ε χει σάν παπαδιά 2,

ήτις παρομοιάζει τήν έπιδεικνυομένην ύπό τίνος ύπερβολικήν φροντίδα είς τήν σύ-
ζυγον αύτοΰ πρός έκείνην τήν οποίαν έπιδαψιλεύει ό ιερεύς είς τήν «παπαδιάν».
Τοΰτο δέ διότι έν περιπτώσει θανάτου της άδυνατεΐ νά συνάψη νέον γάμον, λόγω
τοΰ άνατρεπτικοΰ κωλύματος 3.

Έξ άλλου τό κώλυμα γάμου τών κληρικών έχει άπασχολήσει καί τήν δη-
μώδη ποίησιν. Ενδεικτικοί έν προκειμένω είναι οί έπόμενοι στίχοι έπυλλίου δη-
μοτικοΰ άσματος, δι' ών ή κόρη προτρέπει κληρικόν νά ξυρίση τήν γενειάδα του,
ίνα δυνηθή άκωλύτως νά τελέση μετ' αύτοΰ γάμον.

μόν θέλω νά μπαρμπεριστής, νά κόψης και τά γένεια,
γιατί εσένανε αγαπώ, άντρα για νά σε πάρω4.

Κατά τό έκκλησιαστικόν βεβαίως δίκαιον ή ίδιότης τοΰ κληρικού δέν άποβάλλεται
δι' οίκειοθελοΰς παραιτήσεως άλλά μόνον διά τής ποινής τής καθαιρέσεως, έπιβαλ-
λομένης διά τελεσιδίκου καταδίκης ύπό έκκλησιαστικοΰ δικαστηρίου5. Ή άποκο-
πή όμως ύπό τοΰ κληρικοΰ τής γενειάδος του άποτελεΐ, κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν,

1. Τό κώλυμα γάμου τών κληρικών έχει ύπ' όψει ή παροιμία:

Σφάκελά της π αγαπά,
παντρεμένον ή παπα,

ήτις άποδοκιμάζει τήν άγαπώσαν εγγαμον ή ίερωμένον, έφ' οσον είς άμφοτερας τάς περιπτώσεις
δέν είναι έπιτρεπτός ό γάμος. (Π.Π., τ. Α', σ. 196, άρ. 59).

2. Π.Π., παπαδιά.

3. Συναφής είναι καί ή Κυπριακή παροιμία:

'Αγαπά με σγιάν αγαπά δ παπάς, τήμ παπαδκιάν του
(Ν. Γ. Κ υ ρ ι α ζ ή, ΚυπριακαΙ παροιμίαι, ενθ' άν., σ. 5, άρ. 1).

4. ΚΛ, χφ. 694, σ. 244 (Γορτυνία).

5. 'Α ν α σ τ. Χριστοφιλοπούλου, Έλληνικόν 'Εκκλησιαστικών Δίκαιον, ενθ'
άν., σ. 151-152.
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παράπτωμα έπισΰρον τήν ποινήν τής καθαιρέσεως. Συνέπεια δέ ταύτης είναι οτι
ό καθαιρεθείς δύναται νά συνάψη έλευθέρως γάμον ουδαμώς δεσμευόμενος έκ τοϋ
έκ τής ίερωσύνης γαμικοΰ κωλύματος 1.

Το ύπο τών έκκλησιαστικών πηγών ετι δέ καί έκ τής νομολογίας τοΰ Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου2 μαρτυρούμενον έθιμον, καθ' δ το έκ τής ίερωσύνης
κώλυμα τοΰ κληρικού έπεξετείνετο καί εις τήν σύζυγόν του, απετέλεσε τήν αρχήν
τής παροιμιώδους σκωπτικής έκφράσεως

Γιά καλόν και γιά κακό
θάψετε τον λαϊκό 3.

'Ενδιαφέρον είναι οτι, κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν, τό κώλυμα γάμου δια
τήν χηρεύσασαν σύζυγον πρεσβυτέρου ύφίστατο μόνον έφ' δσον ό άποβιώσας σύ-
ζυγος αύτής ένεταφιάζετο ώς κληρικός. Έν έναντία περιπτώσει ή χήρα άδεσμεύ-
τως ήδύνατο νά προσέλθη εις νέον γάμον. Τούτου ενεκα ή χήρα άποθανόντος
κληρικοΰ, έρωτηθεΐσα κατά ποίον τρόπον έπεθύμει νά γίνη ή ταφή τοΰ συζύγου
της, έν άλλοις λόγοις άν είχε κατά νοΰν νά ύπανδρευθή έκ νέου, έ'δωσε τήν ώς
άνωτέρω άπάντησιν ήτις καί παρέμεινε παροιμιώδης.

Ή παροιμία αυτη μεταβαλοΰσα προϊόντος τοΰ χρόνου σημασίαν εχει
σήμερον τήν εννοιαν ότι προτιμοτέρα έπιλογή είναι ή έξασφαλίζουσά τινα έναντι
οιασδήποτε καταστάσεως. Ή ύπό ίστορικήν ομως έποψιν ερευνά αύτής άποκα-
λύπτει νομικόν εθιμον έκλιπόν, τοΰ οποίου ή παροιμία παρίσταται ό άψευδής φορεύς.

Κώλυμα τοϋ πένθιμου χρόνου.

Πρός τό άναβλητικόν κώλυμα τοΰ πένθιμου χρόνου, καθ' δ δέν έπιτρέπεται
εις τήν γυναίκα ή σύναψις γάμου προ τής παρελεύσεως δέκα μηνών άπό τής αμε-
τακλήτου λύσεως ή άκυρώσεως τοΰ προτέρου γάμου αύτής4, συνδέεται ή παροιμία:

Στις οχτώ τοϋ μακαρίτη,
άλλος μπαίνει μέσ στο σπίτι5.

1. Άναστ. Χριστοφιλοπούλου, ίνθ' άν., σ. 153.

2. Βλ. Άναστ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινόν καί μεταβυζαντινών δί-
καιον εις τά διηγήματα τοϋ 'Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, ΕΕΒΣ, τ. ΚΣΊ" (1956), σ. 327-328,
ώς καί τάς έν αύτώ βιβλιογραφικάς παραπομπάς.

3. ΚΛ, χφ. 1357Α', σ. 41 (Έ. Ίωαννίδης, 'Αμοργός 1876).

4. Βλ. άρθρον 1365 Α.Κ.

5. II.Π., τ. Α', σ. 569, άρ. 177.
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Διά τής διάχυτου ειρωνείας εις τήν παροιμίαν ταύτην αποδοκιμάζεται ή
χήρα ή επιδεικνύουσα σπουδήν προς άντικατάστασιν τοΰ άποθανόντος συζύγου
της. Εις άλλας παραλλαγάς τής αύτής παροιμίας παρά τό οτι ό χρόνος τών όκτώ
ήμερων καθίσταται μακρότερος ή λαϊκή άντίληψις άποστέργει ομοίως τήν συμπε-
ριφορών ταύτην τής χηρευσάσης ώς μή εύπρεπή.

Στ ai σαράντα τον πισσίτη
μπαίνει άλλος μία στο σπίτι 1.

Στα τριμηνία τον πιτσίτη
άλλον είχαμε στο σπίτι2.

"Αξιον μνείας είναι οτι τήν εννοιαν ταύτην άνευρίσκομεν εις τάς βυζαντι-
νάς νομικάς πηγάς, καθ' ας καί τεκοΰσαι αί γυναίκες τών «άξίων» άνδρών εκωλυ-
οντο νά συνάψουν γάμον έντός τοΰ πένθιμου χρόνου ((δια τήν όφειλομενην αιδώ
και τιμήν τώ άνδρί»3.

Τύπος τελέσεως τοϋ γάμου.

Τήν ίερολογίαν, ήτις τόσον ύπό τοΰ προϊσχύοντος4 όσον καί ύπό τοΰ κρα-
τούντος δικαίου5 ορίζεται ώς ό αποκλειστικός τύπος τελέσεως τοϋ γάμου, άνευ δέ
αύτής ο γάμος λογίζεται αύτοδικαίως ώς μηδέποτε ύπάρξας, θεωρεί ομοίως τό
διά τών παροιμιών καί τών δημωδών ασμάτων έκδηλούμενον δίκαιον ώς άπολύ-
τως ύποχρεωτικήν διά τήν ύπόστασιν τοΰ γάμου.

Τήν εννοιαν άκριβώς ταύτην έκφράζει ή παροιμία:

Γάμος χωρίς παπά, χεσ τονε6.

'Αλλά καί εις δημοτικόν ασμα έν φ νέος ζητεί νά νυμφευθή κόρην ((με τον
Θεοϋ τον ορισμό», ή νέα δέν αρκείται είς τήν αόριστον ταύτην διαβεβαίωσιν, άλλά

1. Π.Π., τ. Α', σ. 569, άρ. 178.

2. "Ενθ' άν., άρ. 176.

3. 'Αρμενόπουλος 4.7.32 (σχόλιον). Πείρα Μ©', κγ'. Ζέπων J. G-R, τ. 4, σ.
203. Πρβλ. καί Βασ. 21. 2. 11 (σχόλιον). Μ. Βλάσταρη, Σύντ., στ. Β', κεφ. Η', έν Γ. Ράλλη
καί Μ. Π ο τ λ ή, ένθ' άν., τ. 6, σ. 140. Άλλοία όμως είναι ή διδομένη σήμερον ύπό τοϋ Α.Κ.
ρύθμισις, ορίζοντος, έν άρθρω 1365, οτι ή άπαγόρευσις τής συνάψεως γάμου κατά τόν πένθιμον
χρόνον, ((δέν ισχύει, άν ή γυνή ετεκε πρό τής παρελεύσεως τών δέκα μηνών».

4. Νεαρά 89 Λέοντος τοΰ Σοφοϋ (Ρ. Ν ο a i 1 1 e s et A. D a i n, Les Novelles de
Léon VI le Sage, Paris 1944, σ. 295-296.

5. "Αρθρον 1367 Α.Κ.

6. II.ΓΙ., τ. Γ', σ. 374, άρ. 17α.
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καθίστα είς αύτόν σαφές οτι στέργει έφ' οσον τηρηθούν πιστώς αί δια τήν ίερολο-
γίαν έπιταγαί τοΰ νόμου, αί συμπίπτουσαι προς τούς ορισμούς τής έκκλησίας.

Σάθ θέλης νά με βλοηθής καθώς τό γράφ' ό νόμος,
καθώς διατάσσ' ή εκκλησιά καί τ άγιον Ευαγγέλιο1.

Κατά τήν λαϊκήν συνείδησιν ή παλλακεία ούδαμώς είναι άνεκτή. Χαρακτη-
ριστικοί έν προκειμένω είναι οί στίχοι δημοτικοΰ άσματος έκ Μάνης, διά τών οποί-
ων καθίσταται έμφανής ή λαϊκή αποστροφή καί περιφρόνησις προς τήν έν παλλα-
κεία ζώσαν.

Φτυστέ τη και ρομπώστε τη
και ρομπωμένη2 πέστε τη,
πού 'ρτε στο σπίτι άβλόητη,
δίχως κουμπάρο και παπά,
δίχως τα στεφανόχαρτα 3.

Άξιος ιδιαιτέρας σημειώσεως είναι ό στίχος «δίχως κουμπάρο καί παπά».
Καί τοΰτο, διότι, κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν, ό δι' ιερολογίας τελούμενος γάμος
δέον νά γίνεται ούχί έν μυστικότητι άλλα έπί παρουσία τρίτων. Τοΰτο άλλως τε
δηλοΐ καί ή παροιμία:

Γάμος χωρίς κουμπάρο δέν γίνεται4.

Ή οΰτω διά τών δημωδών μνημείων τοΰ λόγου έκδηλουμένη άντίληψις
δέν είναι νέα. "Εχει τάς ρίζας της είς διατάξεις τοΰ βυζαντινοΰ δικαίου καί είδικώ-
τερον τής νομοθεσίας τών Μακεδόνων. Οΰτως είς τόν Πρόχειρον Νόμον άπαντα
διάταξις άπαγορεύουσα τό μυστικόν στεφάνωμα5. Τήν διάταξιν δέ ταύτην έπανα-
λαμβάνει καί ή 'Εξάβιβλος τοΰ Αρμενοπούλου6, ήτις άπετέλεσε πηγήν τοΰ μετα-
βυζαντινού δικαίου. Κατ' αύτόν τόν τρόπον τά άνωτέρω δημώδη μνημεία τοΰ λό-
γου άποτελοΰν μαρτύρια κοινής συνειδήσεως, μορφωθείσης εις παρωχημένην έ-
ποχήν ύπό τό κράτος τής μνημονευθείσης βυζαντινής διατάξεως.

1. Μ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, £νθ' άν., σ. 170.

2. ρομπωμένη = ντροπιασμένη.

3. Κ. Π α σ α γ ι ά ν η, Μανιάτικα μοιρολόγια καί τραγούδια, έν 'Αθήναις 1928, σ.
142, 198.

4. Π.Π. κουμπάρος.

5. ((Μηδεις μυστικώς στεφανονσθω, άλλά παρόντων πλειόνων ...» (Πρόχειρος Νό-
μος 4.27).

6. 4.4.26.
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Ή λαϊκή συνείδησις δυσμενέστατα διάκειται προς τό διαζύγιον. Ό γάμος,
κατ' αύτήν, είναι δεσμός ισόβιος καί άδιάλυτος. Τήν άντίληψιν δέ ταύτην έκφρά-
ζει διά τής χαρακτηριστικής παροιμίας:

Ρωμαίικη παντρειά και τούρκικα γένεια1.

Έν τή παροιμία ταύτη 'ίνα τονισθή ή μονιμότης του έλληνικοΰ γάμου, παρομοιά-
ζεται ούτος πρός τά «τούρκικα γένεια». "Οπως δηλαδή κατά τόν ιερόν νόμον,
όταν όθωμανός άφήση άπαξ τήν γενειάδα, δέν έπιτρέπεται πλέον νά ξυρισθή καί
νά άπαλλαγή ταύτης, κατά τόν 'ίδιον τρόπον είναι άδύνατος ή άπαλλαγή τίνος τών
συζύγων έκ τών δεσμών τοΰ γάμου.

Τήν ιδίαν λαϊκήν άντίληψιν εκφράζουν καί αί παροιμίαι:

Η παντρειά δεν είναι μπάλωμα νάν τό ξηλώσης
Η παντρειά είναι σιδερένιο πουκάμισο2.

Τοιαύτας έκφράζουσα άπόψεις, έπί τής στερεότητος τοΰ θεσμοΰ τοΰ γάμου,
ή λαϊκή παροιμιολογία εΐναι έπόμενον νά θεωρή λυπηράν καί φευκτέαν πράξιν τήν
διάζευξιν τών συζύγων.

Τοΰτο δηλοΐ παραστατικώτατα διά τής παροιμίας:

Ά πού 'τνχε, ας μην ετύχαινε,

τσ' άπού 'λαχε, ας ήθελε μή λάχη,

σε άντρούνον χωρισιά τσαί σ' ερημιά πραμάτου 3.

Κατ' αύτήν δύο γεγονότα θεωρούνται ώς έξαιρετικώς λυπηρά. 'Αφ' ένός μέν ή διά-
ζευξις τοΰ άνδρογύνου, άφ' έτέρου δέ ή έγκατάλειψις καί έρήμωσις πατρικού κτή-
ματος.

Ό χωρισμός όμως τών συζύγων δέν έχει άφήσει άδιάφορον καί τήν δημο-
τικήν μοΰσαν, ήτις διά ζωηρών ποιητικών εικόνων έκφράζει τήν πικρίαν της
δι' αύτόν.

1. Π.Π., ρωμαίικος.

2. Ν. Δημητρακοπούλου, Νομικαί ενασχολήσεις, τ. 2, έν 'Αθήναις 1925, σ. 133.

3. Μ. Γ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ Ν ο υ ά ρ ο υ, Λαογρ. Σύμμεικτα Καρπάθου Α', 'Αθή-
ναι 1932, σ. 370, άρ. 14. Μετά μεγαλυτέρας δέ έμφάσεως έκφράζεται ή βαθεΐα διά τό διαζύγιον
λύπη διά τής παροιμίας: «"Οντες χωρίζγ] αντρόγυνο και τά βουνά ραΐζουν)). Π.Π., τ. Β', σ. 328.
Πρβλ. καί Ν. Δημητρακοπούλου, ένθ' άν., σ. 13 4.
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Ούτως εις τούς έπομένους στίχους δημοτικού άσματος έκ Κρήτης άναφέρεται:

—'ντά 'χεις, μηλιά δροσομηλιά, κ' ειρΰγης κ' εμαράθης;
Κοντό τά μήλα σε βαροϋ γή τό νερό σον λείπει;
— Μονδε τά μήλα με βαροϋ, μονδε νερό μοϋ λείπει
άντρόννο βλοήσανε στη ρίζα μ' άποκάτω,
κ'' εδά τό ξεχωρίσανε και κιτρινοφνλλιάζω

Είναι ομως άξιοσημείωτον οτι ό παροιμιαζόμενος λαός παρά τήν δυσμε-
νή αύτού έπί τοΰ διαζυγίου θέσιν, διευκρινίζει οτι

Ή παντρειά είναι ακοπον y καρπούζι 2

καί ώς έκ τούτου δύο τινά είναι δυνατόν νά συμβοΰν. 'Ή πλήρης θά είναι ή ταύ-
τισις τών χαρακτήρων τών εις γάμον έλθόντων, οπότε ό δεσμός τοΰ γάμου
ένισχυόμενος ύπό τής συζυγικής άγάπης, είναι ιερός καί άρρηκτος,

"Αντρα μον, γυναίκα μου,
και αν μπόρεσης, χώρισ' τους3

ή αντιθέτως πλήρης θά είναι ή άσυμφωνία τών διχογνωμούντων συζύγων, όποτε
θά καθίσταται άδύνατος ή συνέχισις τής έγγάμου συμβιώσεως.
Τοιαύτην άντίθετον εννοιαν έκφράζει ή παροιμία

Γι άντρας λε λιμάνια,
ή γυναίκα τ' λε πεπόνια 4

Εις τό σημεΐον τοΰτο είναι άξιον προσοχής οτι ή λαϊκή δογματολογία, δίδουσα τό-
σην μεγάλην βαρύτητα εις τήν άσυμφωνίαν χαρακτήρων τών συζύγων, φαίνεται
διευρύνουσα κατά πολύ τον κύκλον τών περιπτώσεων, ας δέχεται ή μέχρι σήμερον
άναπτυχθεΐσα νομολογία τών δικαστηρίων ώς ύπαγομένας εις τό άρθρον 1442 Α.Κ.,
δπερ δίδει τήν δυνατότητα διαζεύξεως έν περιπτώσει ίσχυροΰ κλονισμοΰ, έπελθόν-
τος εις τήν έγγαμον σχέσιν.

'Αξία μνείας ώς σχετική πρός τήν άνωτέρω παροιμίαν είναι καί ή γνωστή
παροιμιώδης φράσις :

1. ΚΛ., χφ. 1381 Α, σ. 175-6, (Μ. Λιουδάκη, Λασίθι [Έξω Ποταμοί] 1939).

2. ΚΛ., χφ. 1568, σ. 21 (Χ. Παπαχριστοδούλου, Ρόδος 1932).

3. Π.Π., τ. Β', σ. 220, άρ. 14.

4. Π.II., τ. Δ', σ. 193, άρ. 18.
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Δεν έσμιξαν τ' άστρα των 1

σημαίνουσα ότι δέν συμφωνούν οί σύζυγοι ένεκα διαφοράς χαρακτήρων. Τούτο δέ
άποδίδεται, κατ' άστρολογικάς δοξασίας, είς άσυμφωνίαν τών άστέρων, ών ή τά-
ξις κατά τήν γέννησιν έκάστου έπιστεύετο ότι ρυθμίζει τόν βίον καί τό ήθος αύτοΰ·

Μεγίστην σημασίαν άποδίδει ό λαός είς τήν ήθικήν τών γυναικών καί ιδιαι-
τέρως είς τήν διαφύλαξιν τής τιμής αύτών, ην θεωρεί ώς τό πολυτιμότερον άγαθόν·
Διά τοΰτο δογματολογεΐ ότι

Άπό στόμα κι από μντη κόρη δεν εψεγαδιάσθη 2

θεωρών οτι άνεξάλειπτος κηλίς διά τήν γυναίκα είναι ή μή διαφύλαξις τής τιμής
αύτής, ούχί δέ ή φυσική τυχόν δυσμορφία. 'Ιδιαιτέρως όμως αύστηρά είναι ή λαϊκή
άντίληψις διά τάς εγγάμους γυναίκας, τάς παραβαινούσας τήν περί τόν γάμον πί-
στιν. Άξιον δέ μνείας είναι ότι ό λόγος τής μοιχείας άποτελεΐ τήν μόνην έξαίρεσιν,
ην δέχεται ό Χριστιανισμός είς τήν καθιερωθεΐσαν ύπ' αύτοΰ άρχήν τοΰ άδιαλύτου
τής γαμικής συμβιώσεως 3.

Πλείστα είναι τά δημοτικά άσματα τά έχοντα ώς θέμα τήν μοιχείαν γυναι-
κός. Έκ τούτων τά μέν άναγόμενα είς χρονικήν περίοδον παλαιοτέραν εκφράζουν
τήν λαϊκήν άντίληψιν περί έπιβαλλομένης αύτοδυνάμου έκδικήσεως διά τοΰ φόνου
τής μοιχαλίδος ύπό τοΰ προσβληθέντος συζύγου. Αντιθέτως τά άναγόμενα είς
χρονικήν περίοδον νεωτέραν δημοτικά άσματα παρουσιάζουν, ύπό τήν πνοήν νεω-
τέρων άντιλήψεων δικαίου, μεταστροφήν τής λαϊκής συνειδήσεως ώς πρός τήν
ίδέαν τοΰ αύτοδυνάμου ύπό τοΰ συζύγου κολασμού τής μοιχείας. Άντ' αύτοΰ είς
τά άσματα ταΰτα ή μοιχεία άντιμετωπίζεται άφ' ένός μέν ώς άδικη μα ύποκείμε-
νον είς τήν ποινικήν κρίσιν τής δικαστικής άρχής, άφ' έτέρου δέ άποτελεΐ αύτη καί
λόγον διαζεύξεως4.

1. Π.Π., τ. Β', σ. 577, άρ. 3.

2. Κ. Κ α ν ε λ ά κ η, Χιακά 'Ανάλεκτα, ένθ' άν., σ. 218, άρ. 25. Παρεμφερή έννοιαν
εκφράζει καί ή Κυπριακή παροιμία:

"Ας είναι μαύρη τ ζ' άνοστη, τζ' ας εχω τήν τιμήν μου
τζαί νά 'χω τά μαντήλια μου ψηλά στήν τζεφαλήμ μον
(Ν. Γ. Κ υ ρ ι α ζ ή, ενθ' άν., σ. 181, 8).

3. 'Α ν α σ τ. Χριστοφιλοπούλου, Ή 'Ελληνική 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία καί
τό διαζύγιον, έν «Δίκαιον καί Ιστορία», 'Αθήναι 1973, σ. 224.

4. Βλ. Μ. Τ ο υ ρ τ ό γ λ ο υ, Στοιχεία Ποινικού δικαίου καί 'Εγκληματολογίας είς
τάς παροιμίας καί τά άσματα τοΰ "Ελληνικού λαοΰ, 'Επετηρίς Λαογρ. 'Αρχείου, τ. 5 (1945-1949),
σ. 141 έπ.
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RÉSUMÉ

Éléments de droit civil contenus dans les proverbes
et les chansons populaires

par M. Tourtoglou

Dans cette étude, qui fait suite à une précédente également publiée
dans la Revue du Centre de Folklore (tom. 5, 1945 - 49, pp. 126 - 158),
sont examinés des proverbes et des chansons populaires, qui présentent,
pour la science du droit, un intérêt surtout du point de vue philoso-
phique et historique.

De cette manière, l'auteur procède à la classification systématique et à
l'élaboration critique des proverbes et des chansons populaires, se rappor-
tant au droit civil et plus spécialement au mariage et au divorce.



Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΙΝΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΥΠΟ

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ή σχέσις τής Έλληνίδος προς τον σύζυγον καί τά λοιπά μέλη τής οικογε-
νείας της, ή έν γένει κοινωνική θέσις της ώς άγάμου ή έγγάμου έντος καί έκτος τοϋ
ο'ίκου έναργώς αντικατοπτρίζεται, ώς κατωτέρω θά 'ίδωμεν, εις τά σχετικά έθιμα
τοΰ λαοΰ μας. Ταΰτα άψευδέστερον άλλων μαρτυριών μας πληροφορούν περί τών
θεμάτων τούτων τοΰ λαϊκοΰ κοινωνικού βίου. Έκ τής συγκριτικής δ' έξετάσεως τών
σημερινών προς τά παλαιότερον ισχύοντα ό λαογράφος έρευνητής θά δυνηθή νά σχη-
ματίση πληρεστέραν πως καί σαφεστέραν τοπικώς καί χρονικώς εικόνα τοΰ λίαν
ενδιαφέροντος τούτου ζητήματος τής κοινωνικής ζωής τοϋ λαοΰ μας. Είτα προς
ολοκλήρωσιν τής μελέτης του ούτος δύναται νά προβή εις τήν κατά τό δυνατόν έρ-
μηνείαν τών έν λόγω έθίμων καί τήν συναγωγήν τών σχετικών πορισμάτων.

Είναι φυσικόν, καί ό κοινωνιολόγος, ό όποιος πιθανώς θεωρεί ά>ς άποκλει-
στικά τής έπιστήμης του προβλήματα καί θέματα τά ώς άνω ζητήματα, νά στηρι-
χθή βασικώς εις τήν ερευναν τοΰ λαογράφου.

Τό ύπό έξέτασιν θέμα μας είναι προφανώς εύρύτατον, διότι δέν άναφέρεται
μόνον εις τάς δοξασίας καί τάς αντιλήψεις τοϋ λαοΰ, τάς ύπαγομένας εις τήν κοινω-
νικήν όργάνωσιν αύτοΰ, άλλά καί τάς συνδεομένας μέ τήν γέννησιν, τό λαϊκόν έθι-
μικόν δίκαιον, τον γάμον καί ε'ί τι άλλο. Εις τήν μελέτην ταύτην περιορίζομαι νά
έξετάσω ολίγα έκ τών έν λόγω έθίμων καί δή τ' άφορώντα πρώτον μεν εις τά π=·ρί
θηλυγονίας, δεύτερον δ' εις τά περί τής θέσεως τής κόρης έν τή κοινωνία καί τής
νύμφης έν τή οικία τοϋ γαμβροΰ.

Α'. ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΘΗΛΥΓΟΝΙΑΣ

Εις τά περισσότερα μέρη τής Ελλάδος μεγίστη εύτυχία έθεωρεΐτο παλαιό-
τερον τής έποχής τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου καί θεωρείται εισέτι ύπό πολ-
λών ή άπόκτησις άρρενος τέκνου, τό όποιον συνεχίζει τρόπον τινά τήν διαιώνισιν
τοΰ πατρικοΰ γένους καί κρατεί άσβεστον τό ονομα τής οικογενείας.
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Έν Μάνη έπί τή γεννήσει άρρενος «ό πατήρ πυροβολεί πολλάκις έκ τοΰ πα-
ραθύρου καί όλοι οί φίλοι καί οί συγγενείς εις ενδειξιν χαρας έκκενοΰσιν δπλα έκ τών
οικιών των» Ή χαρά αΰτη έχει καθαρώς τοπικά ιστορικά αίτια. "Οπως εΐναι γνω-
στόν, εις τήν Μάνην κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας έκάστη οικογένεια είχε
νά παλαίση ού μόνον πρός τούς Τούρκους, άλλά καί πρός τάς άντιπάλους οικογε-
νείας. "Οθεν ή άπόκτησις άρρενος ηύξανε τάς δυνάμεις της δι' άμυναν κατά τών έξω-
τερικών έχθρών, δι' άντιμετώπισιν αντιπάλων οικογενειών καί δι' έκλογήν καπε-
τάνιου έκ τών κόλπων αύτής.

Ό έκ Μάνηςέρευνητής Π. Π. Καλονάρος γράφει σχετικώς: ((Μέσα σ' Ινα
περιβάλλον διαρκών πολέμων γιά νά ζήση κανείς δέν άρκοΰσε μόνο νά εχη περιου-
σία. "Επρεπε νά εχη καί προσωπική παλληκαριά, άλλά κυρίως νά είναι άπό μεγάλη
γενιά, γιατί ολόκληρη ή γενιά πιανότανε στις εχθρες. Ή γενιά ήταν τόσο μεγάλη
δσο πιο πολλά ντουφέκια εΐχε. Έλογάριαζαν δηλαδή τούς σερνικούς. Γιά νά είναι
λοιπόν κανείς υπολογίσιμος καί στούς έχθρούς καί στούς φίλους άκόμη, έπρεπε νά
εχη πατέρα καί μπαρμπάδες καί ό 'ίδιος νά εχη κάμει σερνικά παιδιά δικά του, γιά
τή γενιά. Γι' αύτό καί ή γέννησις σερνικού παιδιού ήταν άνέκαθεν στήν Μάνη αλη-
θινό πανηγύρι. Αύτό άναφέρεται άκόμη καί στοΰ πικρόχολου Νηφάκου τό ποίημα,
μιά παληά σατυρική περιγραφή τής Μάνης :

Γιά τα παιδιά τά σερνικά, οπόταν γεννηθοϋσι,
χνλόπητες μοιράζονσι γιά νά τά εύχηθονσι.
Στήν πόρτα δλοι τρέχουσι και ντονφεκιές βαροϋσι
και δλοι τονς φωνάζονσι : Καλώς ήρθε, νά ζήση,
καλός νά γίνη στ' άρματα και τούς οχτρούς νά σβήση2.

Ό αύτός συγγραφεύς ΓΙ. Καλονάρος προσθέτει : «Παλαιότερα... κάθε κο-
ρίτσι άπό 16 εως 22 τό πολύ χρόνων έπρεπε νά παντρευτή καί δέν εμεναν στό ράφι
παρά έλάχιστες. Ό προορισμός τοΰ Μανιάτη ήταν κι αύτοΰ νά παντρευτή τό γρη-
γορώτερο, νά κάμη πολλούς σερνικούς γιά τή γενιά... Προεΐχεν... ή άπόκτησις σερ-
νικών κι αύτά ήσαν ή πιο μεγάλη περιουσία. "Ετσι ή ζήτησις κοριτσιών ήταν έξ
ίσου μεγάλη μέ τήν προσφορά νέων»3. Έν γένει έν Μάνη «ό σερνικός είναι τό άλφα

1. Dino et Nicolo Stephanopoli, Voyage en Grèce..., τόμ.Ι,1800, σ. 293,
κεφ. XXXII. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Γ', έν 'Αθήναις 1931, σ. 210.
Σημειωτέον ομως οτι «οί πυροβολισμοί άρχικώς έρρίπτοντο πρός άπομάκρυνσιν τών πονηρών
πνευμάτων, βραδύτερον δέ, λησμονηθείσης τής αρχικής αιτίας, έρρίπτοντο εις ένδειξιν χαράς».
Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντ. βίος καί πολιτισμός, τόμ. Δ', έν 'Αθήναις 1951, σ. 14, σημ. 7.

2. ΓΙ. Π. Καλονάρου, 'Ηθογραφικά Μάνης, 1934, σ. 29 - 30.

3. Ένθ' άν., σ. 33 - 34.
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καί τό ωμέγα τής γενιάς, ή έλπίδα, ό θησαυρός τοϋ σπιτιού, ό αφέντης τοΰ σπιτιοΰ,
καί ό ιδιοκτήτης τής οικογενειακής περιουσίας»1. Είς τήν περίπτωσιν θανάτου τοΰ
συζύγου, άν ή χήρα «ήταν γκαστρωμένη, έπερίμενε μέ τήν έλπίδα νά κάμη σερνικό.
Κι αν είχε ή έκανε σερνικό, έμενε πιά έκεϊ (δηλαδή εις τό σπίτι τοΰ συζύγου), άν
οχι, τότε έ'φευγι είς τούς άλλονοΰνε της, δηλαδή είς τόν πατέρα της»2. Ή άπόκτη-
σις άρρενος άλλως τε «παρεϊχεν είς τήν οίκογένειαν άσυγκρίτως όλιγωτέρας φρον-
τίδας, λόγω τών κοινωνικών εθίμων. Άπό τής έφηβικής ήλικίας τό άρρεν δέν ένο-
χλεΐ πλέον είς τίποτε τήν οίκογένειαν. Τουναντίον τής είναι χρήσιμον. "Αν δέν έχη
περιουσίαν, ξενοδουλεύει. Αντιθέτως, τό κορίτσι έχει άνάγκην διαρκοΰς έπιβλέ-
ψεως διά νά μή παραπατήση καί μεγάλην οίκονομικήν θυσίαν, διά νά εύρεθή
γαμβρός καί μή μείνη γεροντοκόρη, πράγμα έπίσης ταπεινωτικόν δι' οίκογένειαν
Μανιατών» 3.

Παρά ταΰτα ή γέννησις θήλεος έν Μάνη δέν είναι άφορμή λύπης. Απεναν-
τίας έχομεν τήν μανιάτικην παροιμίαν «στοΰ καλόμοιρου τήν πόρτα / φηλυκό γεν-
νιέται πρώτα», μέ τήν παράκλησιν όμως νά μή έξακολουθήση ή «φηλυκοπαραγω-
γή» έπ' άπειρον. «Για τό κορίτσι λοιπόν, άμα γεννηθή, δέν ρίχνουν βέβαια ντουφέ-
κια ουτε καί καμμιά γιορτή γίνεται, υπάρχει όμως συνήθεια νά εΰχωνται καί γιά τά
κορίτσια καί μάλιστα τά παιδάκια πηγαίνουν καί λένε : Καλώς ήρθε ή νέα, νά ζή-
ση. νά σούρη κι άλλους σερνικούς»4.

Παλαιότερον, συμφώνως πρός δεισιδαίμονας άντιλήψεις τής άναλογικής
μαγείας, όταν έγεννάτο άρρεν, έτίθετο είς κόσκινον, «γιά νά γεννηθοΰνε τόσα σερ-
νικά, όσες είναι οί τροΰπες τοΰ κόσκινου». Τό θήλυ, άντιθέτως, έτίθετο έντός σκά-
φης» 5.

Έν Αχαΐα καί "Ηλιδι, κατά τόν Χ. Κορύλλον, «όταν γεννηθή τό παιδί, τό
άσημώνουν οί πάπποι, έάν έπιζώσι, ώς καί οί στενοί συγγενείς καί τοΰ βάνουν στή
φασκιά του άργυρά ή καί χρυσά νομίσματα, ιδίως έάν είναι σερνικό»6. Είς τό Μα-
νιάκι, «άμα γεννηθή σερνικό παιδί, γελάνε καί τά κεραμίδια γλέπεις, φτειάνουνε

1. Π. Π. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ. ϊνθ' άν., σ. 46.

2. Ένθ' άν., σ. 46 - 47.

3. Άπο στ. Δ α σ κ α λ ά κ η, Ή γυναίκα είς τήν Μάνην, Νέα 'Εστία, τόμ. 23,
1938, σ. 345 - 6.

4. Π. Π. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ, έ'νθ' άν., σ. 30.

5. Γ. Μ α ν ο λ ά κ ο υ, Τά έθιμα κατά τήν γέννησιν καί τήν βάπτισιν έν Μάνη, Λαο-
γραφία, τόμ. Ε', 1915/16, σ. 401. Βλ. καί ΚΛ (=Κέντρον Έρεύνης τής 'Ελλην. Λαογρ.), άρ.
334, σ. 37 (Κ. Ν ε σ τ ο ρ ί δ ο υ, Ό έν Μάνη ιδιωτικός βίος, 1921).

6. ΚΛ, άρ. 2268, σ. 770 (συλλογή Χ. Κορύλλου, 'Αχαία - Ήλις, 1926;).
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γλυκά, δίπλες, νά διπλώνουνε τά σερνικά1 κι άν είναι κορίτσι, χαλβά" στο σερνικό
τραγούδια, ντουφεκιές, στο κορίτσι μουσκλώνουν' χωρίς τό κορίτσι δέ γεννιώνται
καί τά σερνικά, άλλά τί νά είπής...»2. Έν Σπάρτη, «άν ή γυναίκα γεννήση άγόρι,
τής στέλνουν δίπλες, γιά νά διπλώσουν τ' άγόρια, νά κάμη κι άλλα' άμα είναι κορί-
τσι, τής στέλνουν κουραμπιέδες»3. Έν Λέρω, «άμα μιά γυναίκα γενν ή ση τό πρώτο
της παιδί, άν είναι άγόρι, τό γεγονός τοϋ τοκετοΰ άναγγέλλεται στην πόλι διά τριών
πυροβολισμών»4. Εις τό Βασιλίτσι Πυλιας, «νά'ναι πρωτάρα καί νά κάνη σερνικό
ή λεχώνα, ρίχνουνε σμπάρα»5. Έν Άπειράνθω Νάξου, «όταν γεννηθή κανένα άγό-
ρι κ' οί γονείς του έχουνε κι άλλο άγόρι, λένε πώς μάκρυνε τό πόδι του" θά βρή βοή-
θεια δηλαδή τό μεγάλο άγόρι. —Μουρέ, μά 'έννησεν ή μάννα σου ; —Καλέ, ναί.
—Κ' εΐντά 'καμε; —"Ενα goπελλάκι. —Χμ! έμάκρυνε λοιπό τό ποδάρι σου. Γιά τά
κορίτσια λένε πώς έκόντυνε τό πόδι» 6. Είς δέ τήν Αίδηψόν, «όταν γεννηθή τό παι-
δί, άν είναι θηλυκό, συνηθίζουν νά δένουν στό έξωτερικό μέρος τής θύρας μιά κλω-
στή κόκκινη. Αύτό φανερώνει ότι τό παιδί, ώς θηλυκό, απαιτεί φροντίδες διά τήν
προετοιμασίαν προικός»7. Είς τά Κατσανοχώρια τής 'Ηπείρου, «άμα γεννηθή κο-
πέλλα, λέν : μαυρίζ'ν τά καταχτά (τά ξύλα έπί τών όποιων στηρίζεται ή σκεπή τής
οικίας). "Αν γενν'θή παιδί, φκειάν'ν τηγανίτες. Τής μαυροκοπέλλας δέν φκειάν'ν»8.
Εις τό Βραχώρι τής'Ηπείρου, «άμα γεννήση καμμιά κορίτσι, λυπούνται πολύ, γιατί
τό κορίτσι είναι βασανισμένο. —"Ωφου, μωρή γιέ μου, λέγουν, πέσαν τά κεραμίδια
καί μάς πλακώσανε, έκαμε τσούπρα ! Ένώ, άμα κάνη άγόρι, θά βάλουν τό τηγάνι,
θά κάμουν τηγανίτες. "Ολοι χαρές, γέλια, καί οί γονέοι καί τ' άδέρφια καί οί βάβες
καί όλοι. —Καλά 'κανε καί πέθανε, μή σοΰ κακοφαίνεται, τήν έβγαλες μέ δυο πήχες
πανί. Τό λένε, όταν πεθάνη κάποιο κορίτσι μικρό»9. Καί είς τάς 'Αθήνας έπί "Οθω-
νος, γράφει ό Γιάννης Βλαχογιάννης, «ένα μικρό έπεσε μιά μέρα στή μικρή στέρνα
τοΰ κήπου τής βασίλισσας (σημερινός κήπος τοΰ Κλαυθμώνος) καί πνίγηκε. Περα-
στική μιά γριά ρώτησε κ' έμαθε τό κακό. —Μήν τό λυπάστε, παιδιά μου, καλά έκα-

1. Προφανής είναι ένταϋθα ή σχέσις τών «διπλών» προς παναρχαίαν δοξασίαν τής
ομοιοπαθητικής μαγείας.

2. ΚΛ, άρ. 1566, σ. 17 (συλλ. Μαγδαληνής Τσάκωνα, Μανιάκι, 1944).

3. ΚΛ, άρ. 1372, σ. 200 - 201 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη, Σπάρτη, 1939).

4. ΓΙεριοδ. «Μπουκέτο», ετ. Γ', άρ. 91, 'Αθήναι 17 'Ιανουαρίου 1926, σ. 47α.

5. ΚΛ, άρ. 1481, σ. 7 (συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, Βασιλίτσι Πυλίας, 1940).

6. ΚΛ, άρ. 1524, σ. 191 - 192 (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, Άπείρανθος, 1929).

7. ΚΛ, άρ. 1560, σ. 49 (συλλ. Μ. Κοντοστάνου, Αιδηψός, 1930).

8. ΚΛ, άρ. 2382, σ. 205 (Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφική άποστολή είς τά Κατσανο-
χώρια τής 'Ηπείρου, 1961).

9. ΚΛ, άρ. 1432, σ. 395 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη, Βραχώρι 'Ηπείρου, 1940).
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με καί πνίγηκε, εϊπε»1. Έν Λέσβω, «δταν ή μάννα γέννηση κορίτσι,, λένε : άπόμ'νε
ή μάννα τζάΒα, δηλαδή κρίμα στήν έγκυμοσύνη της»2. Έν Λήμνω, «μόλις φύγουν
άπό τή λεχούσα, τις ρωτάνε οί γειτόνισσες : —Τί παιδιά κάματε ; — Άπ' τά καλά,
αν είναι άγόρι. Κοριτσούδ', άν είναι κορίτσι»3. Έν τή αύτή νήσω, «άμα ιδούν καί
κάμ' κορίτσ, αν είναι νά φαν' τή μαμμή. Σάν νά κάμ' ή μαμμή τό παιδί...Τά κορίτσια
τά καημένα είναι βαριά. Άμα καί χωρίς τά κορίτσια δέ Ιιορεΐτε νά κάνετε...»4.
Καί έν 'Αγία "Αννη Εύβοιας «τά κορίτσια δέν τά θέλουν»5. Ενταύθα λέγουν οτι
«τ' άγόρι, δντες γεννηθή, είναι χαρούμενο ! τό κορίτσ' είναι βαρύ»6. Έν Άλμαλί
Μαλγάρων Θράκης, «πολλοί έμαστίγωνον πολλάκις τάς εαυτών γυναίκας, διότι
έγέννων θήλεα» 7.

Πολ.λαχοΰ τής Ελλάδος χαρακτηρίζουν τό θήλυ ώς «άδύνατο μέρος». Ούτω
π.χ. εις τό Νησί Μεσσηνίας λέγουν : «—Δέν κοιτάς πού αύτός ό άνθρωπος κάνει
ούλο αδύνατα, δηλαδή θήλεα» 8. Καί έν Τρικάλοις τής Κορινθίας συνηθίζεται ή εκ-
φρασις «έχω μονάχα άδύνατο μέρος», δηλαδή κόρας9. 'Ομοίως έν 'Αραχόβη Παρ-
νασσίδος ή θέσις τής γυναικός είναι μειονεκτική, μολονότι αΰτη είναι καί οικονομικός
παράγων σπουδαίος, διότι, έκτος τοΰ οτι εργάζεται εις τό σπίτι καί εις τά κτήματα,
κερδίζει καί αρκετά χρήματα ύφαίνουσα διαρκώς. «Μόνες τους λένε ότι είναι τό
άδύνατο μέρος, ενώ πάλιν άφ' έτέρου περιποιούνται τούς άνδρας" π.χ. άν έχουν μόνο
ενα κραββάτι στο σπίτι, θά κοιμηθούν σ' αύτό τ' άρσενικά, οί δέ κοπέλλες θά στρώ-
σουν χάμω, γιατί αύτές εϊναι σκληραγωγημένες καί γιά τιμή στον άντρα»10.

Εις όλιγώτερα μέρη τοΰ Ελληνισμού εύχαριστοΰνται, δταν τό πρώτον τέ-
κνον τής οικογενείας γεννηθή θήλυ' καί τοΰτο ομως προφανώς οφείλεται εις τό οτι
ή μήτηρ ύπολογίζει νά τό εχη βοηθόν εις τάς έργασίας τοΰ οΐκου. Ούτω π.χ. έν 'Ανα-
τολική Θράκη, «δταν τής πρωτάρας τό παιδί γεννιοΰνταν κορίτσι, τό χαίρουνταν,
γιατί ή μητέρα θά τό είχε βοηθό στις δουλειές τοΰ σπιτιού καί στο μεγάλωμα τών

1. Γιάννη Βλαχογιάννη, Ένας άγραφος γυναικείος νόμος καί ή «Φόνισσα»
τοϋ Παπαδιαμάντη, Νέα 'Εστία, τόμ. 23, 1938, σ. 9, σημ. 1.

2. ΚΛ, άρ. 1446 Α', σ. 132 (συλλ. Δημ. Λουκάτου, Λέσβος [Πετρί], 1940).

3. ΚΛ, άρ. 1160 Α', σ. 149 (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Βάρος Λήμνου, 1938).

4. ΚΛ, άρ. 1160 Δ', σ. 5, 8, 9 (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Κάσπακας Λήμνου, 1938).

5. ΚΛ, άρ. 1479 Β', σ. 37 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, 'Αγία Άννα Εύβοιας, 1942).

6. ΚΛ, άρ. 1479 Γ', σ. 46 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, Άγια Άννα Εύβοιας, 1942).

7. Φ. Ί. Κ ου κουλέ, Ινθ' άν., σ. 15.

8. ΚΛ, άρ. 1142, σ. 41 (συλλ. Ί. Θ. Κακριδή, Νησί Μεσσηνίας, 1925).

9. ΚΛ, άρ. 1098, σ. 155 (συλλ. Ί. Θ. Κακριδή, Κορινθία [Τρίκαλα], 1924).

10. ΚΛ, άρ. 1153 Β', σ. 124 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, Αράχοβα, 1938).
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άλλων παιδιών»1. Είς ύπολογισμόν διά τήν βοήθειαν άρσενικοΰ, τήν φοράν αύτήν
εις το κτηνοτροφικόν έργον, οφείλεται καί ή άσεβής έκδήλωσις ποιμένος έν Άπει-
ράνθω Νάξου, όνομαζομένου Κουντούρη, ό όποιος, «όταν πρωτογέννησε ή γυναίκα
του κ' έκαμε κοριτσάκι, βγήκε καί μούτζωσε τό Θεό, πώς δέν έκαμε άγόρι, γιά νά
'χη γρήγορα βοήθεια στή μάντρα»2.

Έν Μεσοχωρίω Πυλίας, «όταν γεννηθή κορίτσι, δέν τό χολιάζουν. Λένε
μόνο νά είναι σάικο, δηλαδή νά εΐναι γερό, νά μην τοϋ λείπη πόδι, χέρι»3. Είς δέ τά
Σβέρδια (νυν Δάφνη) Λήμνου λέγουν: «Ό γονιός πόχ' κορίτσα καταστρέφεται. Τό
ένα κορίτσι τό θέλουνε μέσ' στο σπίτ' πάντα, γιατί άπομέν' μέσ' στο σπίτι, βοηθάει
τή μητέρα, άμα μεγαλώσ'. Άμα έρθουν δυό καί τρία, είναι δυσάρεστο»4. Έν Έρμιο-
νίδι ή άπόκτησις θήλεος τέκνου, «όταν δέν έχη ή οικοκυρά κόρας άλλά όλο άγόρια
ή έχη ολίγα κορίτσια, θεωρείται εύτυχία. "Οταν όμως ή οικογένεια έχη πολλάς
κόρας καί είναι φτωχιά, δέν θεωρείται τόσον εύχάριστος»5. Διά τήν χρησιμότητα
καί τήν βοήθειαν, πού παρέχει τό πρώτον θήλυ έν τή οικία τέκνον, λέγεται καί ή κοινή
παροιμία : «τής καλομάννας τό παιδί τό πρώτο νά V κορίτσι». Τό θέλουν λοιπόν
οί γονείς όχι δι' άλλους λόγους παρά μόνον διά νά έχη ή μήτηρ βοηθόν καί συνυπη-
ρέτην έν τή ασκήσει τών καθηκόντων τής οικοκυράς καί διά νά συμβάλη τοΰτο είς
τήν άνατροφήν καί τό «μεγάλωμα» τών υπολοίπων τέκνων τής οικογενείας.

Μεγάλη δυστυχία έν τή έλληνική οίκογενεία έθεωρεΐτο παλαιότερον καί θεω-
ρείται άκόμη ή κατά σειράν άπόκτησις θηλέων τέκνων, διότι καί τότε, ώς καί σή-
μερον, ύπήρχεν έθιμον νά δίδουν προίκα είς μετρητά, ζώα καί άκίνητα, έκτος τών
έπίπλων καί τοΰ ρουχισμοΰ. "Επειτα, διότι ή γυνή ύπανδρευομένη υπέφερε πολύ καί
ήτο σχεδόν δούλη τής πενθεράς της, ώς κατωτέρω θά ϊδωμεν.

Τάς διαφόρους περί τής μιας ή τών περισσοτέρων θυγατέρων άντιλήψεις
έκφράζουν καί τίνες παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Ουτω
π.χ. λέγουν : έν Κεφαλληνία : «"Οταν γεννιέται θηλυκό παιδί, τρίζουν οί τέσσαρες
άγκωνές τοϋ σπιτιοϋ» καί « Τσή καλομάννας τό παιδί, τό πρώτο τέκνο θηλυκό
καίνά'ναι πεθαμένο». Έν τή αύτη νήσω άπαντώσιν ώσαύτως αί παροιμιώδεις
έκφράσεις : ((Θηλυκό γεννήθηκε», (("Ετσι είναι βουβό, είναι θηλυκό» ή «Τό θη-

1. 'Ελπινίκης Σταμούλη-Σαραντή, Άπο τήν Ανατολική Θράκη. Ή
Σηλυβρία με τά γύρω της χωριά, Α', Αθήναι 1956, σ. 60.

2. ΚΛ, άρ. 1459 Α', σ. 392 (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, Άπείρανθος Νάξου, 1928).

3. ΚΛ, άρ. 1378 Γ', σ. 10 (συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, Μεσοχώρι Πυλίας, 1939).

4. ΚΛ, άρ. 1160, σ. 71 (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Σβέρδια Λήμνου, 1938).

5. ΚΛ, άρ. 1898, σ. 7 - 8 (συλλ. Δήμητρας Μερεμέτη, 'Επαρχία Έρμιονίδος, 1953).
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λυκό παιδί γεννιέται βουβό» α. Έν δέ τή Λευκάδι λέγουν : ((Τά θηλυκά παιδιά
τά τραυοϋν οχ τά μαλλιά» και άλλαχοΰ παρατηρούν οτι ((Τό άρσενικό είναι ντου-
βάρι καί τό θηλυκό αυγό» (δηλ. δ,τι γίνη, ξεσπά στο θηλυκό) καί ((Τοϋ θηλυκού
πρέπει νά δέρνεται κι ό τόπος όπου κάθεται»2. Έν Ήπείρω, ένθα ή περιφρό-
νησις καί αποστροφή προς τά θήλεα είναι εισέτι λίαν έντονος καί διαδε-
δομένη, άπαντώσιν αί έξής άξιολόγου διαφέροντος διά το θέμα μας παροιμίαι καί
γνωμικαί έκφράσεις : (('Εννιά καί μία δέκα' ν' άκους και τή γυναίκα» 3. ((Είναι
γλνκειά ή άλφή τ' θανάτ' τών κοριτσιών (τσουπριών) ή θηλυκών», διότι, ((γιά νά βγή
μιά τσιονπρα άπό τό σπίτι (δηλ. νά παντρευτή) θά άναταράξη δλα τά θεμέλια».
((Καλότυχη πού τήν πάντρεψες μέ μιά πήχη πανί μονάχα» (έπί τών κοριτσιών, πού
αποθνήσκουν εις νηπιακήν ήλικίαν). ((Ή τσιονπρα είναι ξένος άνθρωπος». (("Οποιος
δέν πάντρεψε κοπέλλα και δέν εφκειασε σπίτι, δέν ξέρει τί καιρός περνάει», διότι
είναι δύσκολος ή άποκατάστασις τών κοριτσιών. Αί φράσεις έπίσης : (("Οταν γεν-
νιούνται, νά τς κόφτουν τον όφαλό στή ρίζα» ή «νά τς στραγγαλίζουν τό λαιμό» ή
ανά τς άποκοπιάζονν» ή ((νά τς πατούν στο λαιμό» λέγονται ύπό πολυπαθοϋς μητρός,
διότι αί θυγατέρες κατά τήν άποκατάστασιν αύτών παρέχουν πράγματα εις τούς
γονείς. Έπίσης ή φράσις : ((Δέν τ' βαρεί τ' άνθρώπ' τί δίν' άλλά τί θά βοή» (ύ\ θά
ντέσ') λέγεται ύπό τών εύκαταστάτων γυναικών, δταν ύπανδρεύουν τάς θυγατέρας
των4, αί όποΐαι είναι ((άδύνατο μέρος».

Αί ώς άνω παροιμίαι καί έκφράσεις άναφέρονται κυρίως εις τά κορίτσια,
τά όποια ύπανδρευόμενα μεταβάλλονται εις ύπηρετρίας έν τή οικία τοϋ γαμβρού.
'Αλλ' εις τινα μέρη ή έκτίμησις τοΰ λαοΰ διά τό πρόσωπον, τό όποιον ή γυνή δια-
δραματίζει έν τή οΐκογενεία, είναι ή πρέπουσα. Ούτω π.χ. έν Θράκη καί άλλαχοΰ
λέγεται οτι ((τό θηλυκό πουλί στήνει τή φωλ.ιά» ή ((τή φοΛιά χτίζει τό θηλυκό που-
λί», δηλαδή οτι τήν οίκογένειαν δημιουργεί ή γυναίκα5.

Ό έλληνικός λαός πρός άποφυγήν τής γεννήσεως θηλέων, έκτος τών κατά
βούλησιν φυσιολογικών προσπαθειών, καταφεύγει καί εις διαφόρους μαγικάς πρά-
ξεις. Ούτως έν Μεσολογγίω αί γυναίκες κορφώνουν τρία καρφιά εις τον τοΐχον λέ-

1. Δ η μ. Σ. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Κεφαλονίτικα γνωμικά, 'Αθήναι 1952, σ. 64.

2. Βλ. άνέκδοτον συλλογήν παροιμιών Ν. Γ. Πολίτου, θηλυκό, 3.

3. Ή παροιμία δήλοι άνυποληψίαν διά τήν γνώμην τής γυναικός. ΚΛ, άρ. 2740, σ. 8
(Βασιλ. Παυλίδου, Παροιμίαι έκ Παραμυθιάς τής Ηπείρου, 1963).

4. ΚΛ, άρ. 51, σ. 7, 69 ('Ανωνύμου, Δημοτικά. Ήπειρος, 1919).

5. 'Ελπινίκης Σταμούλη-Σαραντή, 2νθ' άν., σ. 291. Προς όρθοπόδησιν
τής οικογενείας ό σύζυγος 'έχει άνάγκην καλής γυναικός, καλοϋ κτήματος, δηλαδή φορτηγού ζώου,
καί καλών βοών, ώς λέγουν έν Κρήτη.

6
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γουσαι : ((καρφώνω τις τσοϋπρες καί κάνω αρσενικά))1. Έν Κρήτη συνηθίζουν νά
δίδουν είς μαΰρον πετεινόν «να φάη τό 'φάλι θηλυκού παιδιού, διά νά γίνη τό επόμε-
νο παιδί άγόρι» 2. 'Οφείλω νά σημειώσω άκόμη ότι έν Ήπείρω κάμνουν μαγγανείας,
διά νά γεννήση πολλά θήλεα ή έχθρά των3, καί έν Καρατσολ Τιρνάβου φθονεραί γει-
τόνισσαι προσφεύγουν είς μάγισσαν, διά νά έμποδίσουν τήν γέννησιν άρσενικοΰ,
συχνά δ' αί έπίτοκοι προσφεύγουν είς τάς μαίας ή τάς Άθιγγανίδας, διά ν' άποτρέ-
ψουν τά κωλύματα προς γέννησιν άρρενος τέκνου4. Έν Ήπείρω ωσαύτως «πολλές,
πού κάνουν δλο κοπέλλες, βαφτίζουν σερκά (άρσενικά) παιδιά, γιά ν' άποχτήσουν
κι αύτές»5. Επίσης είς τά Χουλιαροχώρια 'Ηπείρου «ή λεχώνα ώς τις σαράντα μέ-
ρες φακές δέν τρώει, γιά νά μήν 'ποχτήσ' κοπέλλα» 6. Είς δέ το Μανιάκι τής Πε-
λοποννήσου «δγοια κάνει ούλο κορίτσια καί δέ θέλει, βάνει άμα γεννήση εν α κλειδί
άπουκάτω στο προσκέφαλο της, νά κλειδωθούνε καί νά μή μεταβγοΰνε»7. Προς τού-
τοις είς όλόκληρον σχεδόν τήν Ελλάδα πιστεύεται οτι, διά ν' άποφύγουν τήν συνε-
χή γέννησιν θηλέων τέκνων, πρέπει νά χρησιμοποιούν ώρισμένα εύχετικά ονόματα,
τά όποια έχουν τήν δύναμιν τής άποφυγής τοΰ κακοΰ8. Ουτω π.χ. έν Ήπείρω τά
τέκνα, προ τών όποιων πολλά θήλεα έγεννήθησαν, ίνα σταματήση ή γέννησις καί
άλλων, καλοΰνται Σταμάτης9, Στάθης (Εύστάθιος), Σταματώ, Στα-
μάτα, Στασινή κττ.10 Έν τή κώμη Τσαμαντά τής Ηπείρου είναι έν πολλή
χρήσει τό θηλυκόν ονομα Διώχνω, προελθόν κατά παρετυμολογίαν έκ τοΰ ρή-
ματος δ ι oj κ ω. Τό όνομα τοΰτο είναι προφανώς εύχετικόν, διδόμενον μετά τήν
γέννησιν κατά σειράν θηλέων τέκνων, δπως έπέλθη τρόπον τινά δίωξις αύτών ή γεν-

1. Γ. Ά. Μέγα, Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας, τεϋχ. Α', 'Αθήναι 1939, σ. 25.

2. Εύαγγελίας Φραγκάκι, Συμβολή στά λαογραφικά τής Κρήτης, 'Αθήνα
1949, σ. 32, 67.

3. Ζωγράφειος 'Αγών, τόμ. Α', Κωνσταντινούπολις 1891, σ. 16, ια'.

4. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 211.

5. ΚΛ, άρ. 36, σ. 296, 85 (Δ. Σ ά ρ ρ ο υ, 'Ηπείρου δημοτικά ποικίλα, 1888/93).

6. ΚΛ, άρ. 2302, σ. 183 (Δ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφική άποστολή είς τά χωρία
τής πρώην έπαρχίας Μαλακασίου 'Ηπείρου, 1959).

7. ΚΛ, άρ. 1566, σ. 2 (συλλ. Μαγδαληνής Τσάκωνα, Μανιάκι, 1944).

8. Δ. Β. Οίκονομίδου, "Ονομα καί ονοματοθεσία είς τάς δοξασίας καί συνήθειας
τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ, Λαογραφία, τόμ. Κ', 1962, σ. 492.

9. Ί. Σ τ α μ ν ο π ο ύ λ ο υ, Βόλτες ονοματολογικές, 'Αθήνα 1929, σ. 34.

10. Γ. Ζ η κ ί δ ο υ, Έθιμα παρά τοις Έλλησιν, Έβδομάς, 'έτ. Γ', 1886, σ. 268-9.
Βλ. καί Κ. Ζ η σ ί ο υ, Γυναικεία ονόματα κύρια έν Κυνουρία. Έπετηρίς Παρνασσοΰ, τόμ. 6,
1902, σ. 236.
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νήση ή μήτηρ άρρενα πλέον1. Έν Ζαγορίω τής 'Ηπείρου, δταν γεννώνται κατά σει-
ράν δύο θήλεα, έπακολουθήση δέ καί τρίτον, «το ρίχνουν στο σταυροδρόμι» καί,
δποιος τό εύρη πρώτος, γίνεται κουμπάρος, τό βαπτίζει, άλλ' είναι υποχρεωμένος
νά τοΰ δώση ώρισμένον όνομα, «γιά νά σταματήση» ή γέννησις θηλέων, ώς π.χ.
Σταμάτα, 'Αρσινόη, Σταυρούλα2. Εις τήν Τσαμουριάν Θεσπρωτίας «τά παιδιά τά
βαφτίζει ό νουνός, πού στεφάνωσε τούς γονείς των. Έάν ομως κάνουν συνέχεια κο-
ρίτσια, τότε άλλάζουν νουνό, γιά ν' άλλάξη τό γούρι καί νά κάνουν αγόρια»3. Εις δέ
τό Μανιάκι «βγάνουνε κι δνομα Σταμάτα, Σταθία, νά σταματάνε τά κο-
ρίτσια, μά για σοΰ λέω τό θέλημα τοΰ Θεοΰ νά μήν τό κυνηγάς. Είναι κακό καί σέ
κακό βγάνει. Εΐτε δέν έχεις παιδί είτε ουλο κορίτσια κάνεις, νά μή βαρυγομας. Ό
Θεός έχει γραμμένη τήν πλάση, πού θά γένη4». Έν Φθιώτιδι οί γονείς παρακαλοΰν
πολλάκις τον άνάδοχον νά όνομάση 'Αγόρω ή'Αγορίτσαν τό κορίτσι, διά
νά γεννηθή τό μετέπειτα παιδί άρσενικόν5. Καί έν Κυνουρία, ίνα σταματήση ό κα-
κός δαίμων τής θηλυγονίας, συνηθίζονται τά ονόματα Σταμάτα, Σ τ α μ « τ ί-
να, Σταματού6. Εις τον Πόντον εις τινα θήλεα έδίδετο τό ονομα Κ α ν ή,
προερχόμενον έκ τοΰ κανεϊ (άρκεϊ) (έκ παρετυμολογίας), διά νά σταματήση πλέον ή
γέννησις θηλέων 7. Εις δέ τό Καπλάνι Πυλίας «τή νύφη τήν ανεβάζουν σέ 'σερνικό
άλογο, γιά νά κάνη 'σερνικά παιδιά»8. Τέλος εις πολλά μέρη έπί τής νυμφικής παστά-
δος καθίζουν ή κυλίουν άρσενικόν παιδί. Τό αύτό συνηθίζουν καί «μέ τά προικιά».

"Οπως παρ' ήμϊν σήμερον, ούτω καί κατά τήν βυζαντινήν έποχήν, ύπό τήν
έπίδρασιν άρχαιοτέρων έλληνικών καί ιουδαϊκών αντιλήψεων, ή γέννησις θήλεος
ούτε εις τούς γονείς ούτε εις τούς συγγενείς ήτο εύχάριστος, προκειμένου όμως μία
γυνή νά στερηθή κληρονόμων προετίμα, φυσικά, καί θήλεος τήν άπόκτησιν 9. 'Αντι-
θέτως, καί τότε χορούς καί κρότους έποίουν έπί τή γεννήσει άρρενος καί δή καί βασι-
λόπαιδος 10. Οί ύπήκοοι έπί τή άγγελία τής γεννήσεως διαδόχου συνέχαιρον άλλή-

1. Ν. Ν ί τ σ ο υ, Μονογραφία περί τής έν Ήπείρω κώμης τοϋ Τσαμαντά, έν 'Αθήναις
1926, σ. 110.

2. ΚΛ, άρ. 1571, σ. 301 (συλλ. Δ. Παπα, Ζαγόριον, 1940).

3. ΚΛ, άρ. 2389, σ. 24 (συλλ. Κ. Χ. Σιόντη, Τσαμουριά Θεσπρωτίας, 1961).

4. ΚΛ, άρ. 1566, ενθ' άν., σ. 2.

5. Κατ' άνακοίνωσιν τοϋ Γεωργίου Κασκαβέλη.

6. Κ. Ζ η σ ί ο υ, ενθ' άν., σ. 245.

7. Βλ. Σ τ ί λ π. Π. Κ υ ρ ι α κ ί S η ν, έν Λαογραφία, τόμ. Ε', 1915/16, σ. 358.

8. ΚΛ, άρ. 1378, σ. 94 (συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, 1939).

9. Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Μ' άν., σ. 14 - 15.

10. "Ενθ' άν., σ. 15.
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λους καί έπεκρότουν. Ό Μιχαήλ Ψελλός έν «Τώ έπί τών κρίσεων» άναφωνεϊ :
((άρρεν τό άρτίτοκον βρεφύλλιον, άρρεν, ώ γη καί ήλιε))1. Ή δέ "Αννα ή Κομνηνή
έπί τή γεννήσει βασιλόπαιδος λέγει : ((Τίκτεται και τούτοις άρρεν. Ευθύς οϋν οί
μεν γονείς έγεγήθησαν' τό δε νπήκοον άπαν εσκίρτων, συνέχαιρον άλλήλοις, έγεγή-
θησαν, καί ην Ιδεϊν τά βασίλεια χαρμονής άνάπλεα»)2. Οί στερούμενοι άρρενος παι-
δός άνθρωποι τοϋ λαοΰ έν γένει έθλίβοντο έπί τούτω καί προσηύχοντο είς τον Θεον
διά τήν γέννησιν τοιούτου, ώς π.χ. οί γονείς τοΰ 'Αγίου Γρηγεντίου (6 αί.) 3.

Ή άντίληψις περί τής κατωτερότητος τής γυναικός καί προτιμήσεως άντ'
αύτής τοΰ άνδρος άπαντα καί έν τή Καινή Διαθήκη. Ούτως ό Παΰλος (Προς Κοριν-
θίους Α', 11, 8) λέγει: ((ή γννή à ε δόξα ανδρός εστίν, ου γάρ εστίν άνήρ έκ γυναικός,
αλλά γυνή εξ άνδρός καί γάρ ουκ έκτίσθη άνήρ διά τήν γυναίκα, άλλα γυνή διά τόν
άνδρα». Καί κατωτέρω (14, 34) ((ai γυναίκες εν ταΐς έκκλησίαις σιγάτωσαι. ου γάρ
επιτρέπεται αύται ς λαλεΐν, άλλα ύποτασσέσθωσαν καθώς καί ό νόμος λέγει». Καί έν
τή προς Τιμόθεον έπιστολή του (2, 11) ό αύτός Παΰλος λέγει : ((γυνή έν ησυχία
μανθανέτω εν πάση υποταγή».

'Αλλά καί παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι προετιμώντο τών θηλέων τά άρρενα.
Ό Εύριπίδης λέγει : ((στϋλοι γάρ οίκων είσί παίδες αρσενες»4. Ούτοι, ώς γνωστόν,
ήδύναντο έν άνάγκη, αύξούσης τής ήλικίας, νά πορίζωνται τά τοΰ βίου, ένώ τά θή-
λεα δυσκόλως ύπανδρεύοντο, άν έστεροΰντο ικανής προικός, πρόξενα δ' ουχί μικράς
δαπάνης είς τόν πατέρα έγίνοντο. "Ενεκα τούτου καί ό κωμικός Ποσείδιππος έλε-
γεν :

Υίόν τρέφει πάς, κάν πένης τις ών τύχη'
θυγατέρα δ' έκτίθησι, κάν ή πλούσιος5.

Τά θήλεα λοιπόν καί παρ' άρχαίοις "Ελλησι περιφρονούμενα καί κατώτερα
τών αρρένων θεωρούμενα έξετίθεντο. Καί συνέβαινε μέν ποτε ν' άναγνωρίζουν τά
έκθετα ώς ΐδια άτεκνοι γονείς, άλλά τοΰτο ήτο μάλλον ζήτημα τύχης, τό δ' έκθετον
δούλη τοΰ άναδεξαμένου έγίνετο.

"Οπως βλέπομεν, άπ' άρχαιοτάτων χρόνων καί μέχρι τών ήμερών μας έπι-

1. Βλ. έν Κ. Σ ά θ α, Μεσαίων. Βιβλιοθήκη, τόμ. Ε', έν Βενετία - Παρισίοις 1876, σ.
409. Φ. Ί. Κουκουλέ, ενθ* άν., σ. 14.

2. "Αννης Κ ο μ ν η ν ή ς, Άλεξιάς ζ", 8, Ν. Γ. Πολίτου, έ'νθ' άν., σ. 210,

σημ. 3.

3. Γ. Κ. Σ π υ ρ ι 8 ά κ η, Τά κατά τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον Ιθιμα τών
Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. Ζ', 1952, σ. 110.

4. 'Ιφιγένεια έν Ταύροις, στίχ. 57.

5. ΓΙαρά Σ τ ο β α ί ω, 77,7.
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κρατεί έν Ελλάδι το έθιμον καί ή άντίληψις τής προτιμήσεως τοΰ άρρενος άντί τοΰ
θήλεος, όπερ κυρίως οφείλεται εις λόγους κοινωνικούς. Ή καθ' δλας τάς έποχάς
κυρίαρχος τοΰ άνδρός θέσις έν τε τω οίκω καί τή κοινωνία διεμορφώθη ύπό ποικί-
λων παραγόντων, ώς είναι π.χ. ή συνέχισις τοΰ γένους καί τής οικογενειακής λατρείας
καί ή οικονομική καί ήθική αύτοΰ συμβολή καί συμπαράστασις εις τήν συντήρησιν
καί προστασίαν τής γυναικός καί τών άλλων μελών τής οικογενείας. Οί παράγοντες
ούτοι συνετέλεσαν εις τον σχηματισμόν τών έθίμων τής προτιμήσεως τοΰ άρρενος.

Τήν άποστροφήν πρός τά θήλεα καί τον πόθον διά τήν άπόκτησιν άρρένων
τέκνων άπαντώμεν καί παρ' άλλοις λαοΐς1. Ούτως έν τω Κορανίω λόγου γενομένου
περί τών 'Αράβων ειδωλολατρών, οίτινες έθεώρουν τούς άγγέλους ώς θυγατέρας
τοΰ Θεοΰ, άναγινώσκομεν : «Άποδίδουσι θυγατέρας τω Θεώ* δόξα Σοι, Κύριε !
ένω δέν έπιθυμοΰσι τοιαύτας δι' έαυτούς. 'Εάν άναγγείλωσιν εις τινα έξ αύτών τήν
γέννησιν θυγατρός, ούτος άμέσως ώχρια καί καθίσταται ώς κεραυνόπληκτος έκ τής
λύπης. Κρύπτεται άπό τον λαόν ένεκα τής ολέθριας άγγελίας. 'Οφείλει τηρών αύτήν
(τήν θυγατέρα) νά ύποστή τήν αίσχύνην ή νά τήν ένταφιάση εις τήν κόνιν2. "Ω πόσον
είναι άδικαιολόγητοι οί ισχυρισμοί των !»3. Πώς θεωρεί δέ ό Τοΰρκος γενικώς τήν
γυναίκα, άρκεί νά τό άποδείξη ή άπόκρισις τοΰ Μαυριτανοΰ Έλ - Μοκρανί, τήν
οποίαν άναφέρει που ό Δουμά : « — Πόσους υιούς έχεις ; τον ήρώτησεν ό Γάλλος.
— Τρεις, άπεκρίθη ό 'Αφρικανός. —Καί πόσας θυγατέρας; —Δέν ήξεύρω4». Έκτο-
τε βεβαίως παρήλθον άρκεταί δεκάδες έτών, άλλ' ή νοοτροπία δέν μετεβλήθη καί
τόσον, ιδία έν ύπαίθρω, ένθα ή γυνή εξακολουθεί εισέτι νά εύρίσκεται εις θέσιν κοι-
νωνικώς μειονεκτοΰσαν έν σχέσει πρός τον άνδρα. Καί εις τάς πρός βορράν τής Ελ-
λάδος βαλκανικάς χώρας — έξαιρέσει τινών διαμερισμάτων τής Ρουμανίας — τού-

1. Βλ. Handworterbuch des Deutschen Aberglaubens, vol. IV, Berlin und Leipzig
1931, στ. 1377 κ. έξ. H e i n r i c h Ρ 1 ο s s - B. R e n z, Das Kind im Brauch und Sitte
der Vôlker, εκδ. 3η, vol. I, Leipzig 1911, σ. 1 κ.έξ., Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, ένθ' άν., σ. 110.

2. "Ας σημειωθή οτι «παρά ταϊς νομαδικαϊς φυλαΐς τών 'Αράβων πολυθεϊστών ή γέννησις
θυγατρός εθεωρείτο ώς δυστύχημα, τοϋ φύλου της παρέχοντος άφ' ένός μικρού λόγου ύπηρεσίαν
εις πλάνητα και ληστρικόν βίον, καί άφ' έτέρου δυναμένης νά έπενέγκη συμφοράς εις τήν οίκογέ-
νειαν αύτής ώς έκ τής κακοηθείας ή τής αιχμαλωσίας της. 'Αφορμαί όθεν άπανθρώπου άγωγής
συμμιγεΐσαι 'ίσως μετά τών θρησκευτικών αύτών αισθημάτων, παρέσυρον τούτους νά προσφέ-
ρωσι θήλεα ν ή π ι α εις θυσίαν τοις είδώλοις αύτών ή νά τά θάπτωσι ζώντα». (Κοράνιον, μετα-
φρασθέν έκ τοΰ άραβικοΰ κειμένου ύπό Γερασίμου Ί. II ε ν τ ά κ η, έκδ. 2α, έν 'Αθήναις
1886, σ. 194, σημ. 2).

3. Κοράνιον (ενθ' άν.), κεφ. 16 § 59 - 61. Πρβλ. καί κεφ. 43 § 16, κεφ. 81 § 8.

4. Σ κ α ρ λ. Δ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολις, τόμ. Γ', 'Αθήνησιν 1869,
σ. 385 - 6.
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λάχιστον μέχρι τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου αί αύται περίπου κοινωνικά!
συνθήκαι τοΰ παρελθόντος διεμόρφωσαν άνάλογα πρός τά έλληνικά περί θηλυγονίας
έθιμα. Τω οντι διαφοραί καί ίδιομορφίαι είς τάς λεπτομερείας έπεκράτουν καί επι-
κρατούν άπό λαοΰ είς λαόν1, άλλ' άπό γενικής έπόψεως τά πράγματα δέν παρουσιά-
ζουν καί τόσον ούσιώδεις διαφοράς. Ειπον «έξαιρέσει τινών διαμερισμάτων τής Ρου-
μανίας», διότι έκεϊ άπό αιώνων δι' ιστορικούς λόγους ή γυνή διήγε καί διάγει έλευ-
θεριώτερον καί περισσότερον χειραφετημένη. Επίσης καί είς χώρας τής Εύρώπης
παλαιότερον, μάλιστα δέ προ τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ή γυνή έμειονέκτει
καί ειχε θέσιν κοινωνικήν σχετικώς περιωρισμένην καί έτίθετο είς κατωτέραν μοΐ-
ραν, τοΰ άνδρός προτιμωμένου κατά τήν γέννησιν, ώς π.χ. έν 'Ιταλία καί δή είς τάς
νοτιωτέρας τής χώρας ταύτης περιοχάς2, έν Ελβετία, έν Γερμανία 3 καί αύτη
τή Γαλλία, τή διακρινομένη διά τό στερεόν καί εύρύ πνεΰμα τής φιλελευθέρας ζωής
καί τής κατ' άκολουθίαν βαθείας τοΰ άνδρός εκτιμήσεως καί άφοσιώσεως πρός τήν
γυναίκα, ώς μητέρα καί ώς θυγατέρα4.

Θά έμήκυνα άρκετά τόν λόγον, έάν ήσχολούμην ένταΰθα καί μέ έθιμα πρω-
τογόνων καί ήμιπολιτισμένων λαών, σχετικά πρός τήν θηλυγονίαν καί τήν έν γένει
κοινωνικήν τής γυναικός θέσιν, περιορίζομαι δέ μόνον δείγματος χάριν ν' άναφέρω
ότι είς τινας τών έν λόγω λαών ή γυνή καί δή ή κόρη είναι τόσον άσημος καί περιω-
ρισμένη, ώστε στερείται καί ιδίου προσωπικού ονόματος, δι' ού συνήθως διακρίνεται
τών όμοιων του τό άτομον είς τάς πεπολιτισμένας κοινωνίας.

Ούτως είς πρωτόγονον πληθυσμόν τής Νοτιοανατολικής Σιβηρίας, τούς
Γ ι α κ ο υ τ έ, μόνον οί άρρενες λαμβάνουν ονόματα. Αί θήλεις ούδέν προσωπικόν
όνομα έχουν. "Οταν δ' άπευθύνεταί τις είς αύτάς, έρωτών πώς ονομάζονται, άπαν-
τώσι «γυναίκα» ή «κόρη τοΰ δείνα», άναφέρουσαι τό ονομα τοΰ πατρός των5. Έάν
δέν έχωμεν ένταΰθα τό φαινόμενον τής άποκρύψεως ή άπαγορεύσεως τύπου ταμπού6,
ένεργουμένης διά τά ονόματα, τά όποια μετά τοσαύτης φροντίδος άποκρύπτονται

1. Βλ. π.χ. τά έν 'Αλβανία έθιζόμενα : Abaz Dojaka, La condition de la
femme en famille dans les regions de montagne de notre pays. Deuxième conference
des études albanologiques, τόμ. II, Tirana 1970, σ. 221 - 27.

2. A. de Gubernatis, Storia comparata degli usi natalizi, Milano 1878, σ.

48 κ.έξ.

3. Die Frau als Mensch zweiter Ordnung, έν Handwôrterbuch des deutschen Aber-
glaubens, vol. II, Berlin und Leipzig 1929, στ. 1742 - 46.

4. Βλ. J. M i c h e 1 e t, Origines du droit français, vol. I, Paris 1838, σ. 22.

5. G. Β u s c h a n, Die Sitten der Volker, vol. II, σ. 256, παρά P. C a r a m a n,
Les bases mystiques de 1' anthroponymie, Balcania, τόμ. Ill, Bucarest 1943, σ. 465.

6. Stith Thompson, Motif - Index of Folk - Literature, τόμ. I, Copenhagen
1955, C 430 κ.έξ. C 32,2.1. C 51.3.1. C. 824, τόμ. II, 1956, D 511.
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εις τούς ξένους ύπο τών πρωτογόνων ή ήμιπολιτισμένων λαών1, τότε δυνάμεθα νά
φαντασθώμεν τήν σημερινήν κοινωνική ν τής γυναικός θέσιν εις τάς πρωτογόνους
κοινωνίας.

Β'. ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗ Σ
ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΒΡΟΥ

'Εκτός τών περί θηλυγονίας ύπάρχουν καί άλλα έθιμα του ελληνικού λαοΰ,
έξ ών δυνάμεθα εύκρινώς έπίσης ν' άντιληφθώμεν τήν κοινωνικήν θέσιν τής γυναι-
κός. Τοιαύτα είναι τ' άφορώντα εις τον γάμον τής κόρης καί τήν θέσιν αύτής έν τή
κοινωνία καί έν τή οικία του γαμβρού.

"Οπου ή οικογένεια διατηρεί εισέτι τον πατριαρχικόν αύτής χαρακτήρα,
ιδία εις τούς ορεινούς πληθυσμούς τών ποιμένων, ό γάμος γίνεται, ώς έπί τό πλείστον,
μετά συμφωνίαν τών γονέων τών δύο ένδιαφερομένων μερών. Ούτω παρά τοις Σα-
ρακατσάνοις οί γονείς άποφασίζουν περί τής άποκαταστάσεως τών τέκνων των χω-
ρίς νά έρωτοΰν καθόλου τήν γνώμην των. Καί έν Ζαγορίω τής 'Ηπείρου τά συνοι-
κέσια παλαιότερον έγίνοντο κατά κανόνα καί γίνονται άκόμη «μέ προξενειά», διότι
παρ' όλον τον κοσμοπολιτισμόν τών ξενιτευομένων Ζαγορισίων τά ήθη ήσαν αύστη-
ρότατα καί ή άμεσος έπαφή μεταξύ τών έλευθέρων νέων καί τών δύο φύλων ήτο,
άν οχι άδύνατος, πάντως όμως δυσκολωτάτη. Άλοίμονον εις τήν κόρην, ήτις θά
έφωράτο νά συνομιλή ή καί νά καλημερίζη άκόμη νέον, όστις δέν θά ήτο πολύ πλη-
σίον συγγενής της2. «Τά κορίτσα (παλαιότερον) τά πάντρευαν στο Ζαγόρι άπό 14
έτών καί άνω, τις περισσότερες φορές δέν έγνώριζεν ό γαμπρός τή νύφ' ούτε ή νύφη
τό γαμπρό»3. 'Επίσης «ούδέποτε λάβαιναν ύπ' όψιν τους τή θέλησι τοϋ κοριτσιού,
γι' αύτό καί σπάνια άγάπησαν οί γυναίκες τούς άντρες τους, γιατί δέν τούς ήξεραν.
"Επειτα έφευγαν, ταξίδευαν καί δέν αλληλογραφούσαν μαζί τους»4.

Έν Καρυαίς Καβακλή, ώς γράφει κατά τό 1903 ό Μ. Λουλουδόπουλος, «ή
συγκατάθεσις τής νέας δέν άποτελεΐ ούσιώδες μέρος τής άποκαταστάσεώς της,
καθ' όσον οί γονείς καί δή ό πατήρ κατά τό δοκούν πλειστάκις έκλέγει τον γαμβρόν,
ώς καί ό τοΰ γαμβροΰ πατήρ τήν νύμφην, διό συχνόν παρουσιάζεται φαινόμενον ή

1. Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, "Ονομα καί ονοματοθεσία..., ένθ' άν., σ. 505.

2. Βλ. Φ. Γ. Τριανταφυλλίδη ν, έν Μακεδονικω Ήμερολογίω, έτ. 1938, σ.

138.

3. ΚΛ, άρ. 2753, σ. 218 (Δ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφική άποστολή εις Κεν-
τρικόν Ζαγόρι, 1963).

4. Ένθ' άν., σ. 218 - 19.
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άπαγωγή»1. Έν 'Αγία "Αννη Εύβοιας «τον θέλει δέν τον θέλει μέ το ζόρι θά παν-
τρευτώ] ή κόρη εκείνον πού θέλει ό πατέρας. Τώρα όμως συμβαίνουν πολλές εξαιρέ-
σεις τοΰ έθίμου τούτου»2. Είς δέ τό χωρίον Κουρκουλούς παρά τήν Λίμνην Εύβοιας
συνηθίζουν ν' άρραβωνιάζουν τά παιδιά των άπό πολύ μικράς ήλικίας' έτσι «πουνιοΰν-
ται σιγά - σιγά καί γνωρίζουνται καλά ώς πού νά έρθουν σέ ήλικία γάμου. Καί τώρα
στήν Κεράμεια 14, 15 ετών συνήθως παντρεύονται τά κορίτσια, στούς Κουρκουλούς
άπό 12»3. Έν Μάνη επίσης «ζήτημα θελήσεως κοριτσιοΰ (πρός άποκατάστασιν)
δέν είχε δημιουργηθή ποτέ παλαιά. Τά κορίτσια δέν τά ρωτούσαν καί δέν είχαν παρά
νά ύποταχθοΰν, γιατί τά συνοικέσια άλλοτε έτακτοποιοΰσαν οικογενειακές σχέσεις
καί ζητήματα σχετικά μέ τις Μανιάτικες έχθρες ... Τώρα τελευταία μόνον έχουμε
μερικά παραδείγματα άντιγνωμίας πού δείχνουν χαρακτηριστικά τήν ύπαρξι κά-
ποιας γυναικείας άτομικότητος καί στήν Μάνη»4. Κατά κανόνα «ή πρότασις έπρε-
πε νά γίνη άπό τήν οίκογένειαν τοΰ νέου, ό όποιος σχεδόν πάντοτε συνέβαινε νά έχη
ίδή τό κορίτσι σέ κανένα κλάμμα ή τό έζήλεψε γιά τά μοιρολόγια του, τή σεμνότητα
του καί όλες τις άλλες του άρετές. Μεταξύ αύτών είναι καί ή οικογενειακή καταγω-
γή τοΰ κοριτσιοΰ. "Ενα κορίτσι πού είναι όπως λέει καί τό μοιρολόγι : άπο αντρική
γενιά/κ' εχει πεντάδα αδερφούς/16 πρωτοξάδερφα/ είναι πάντα πολύ προτιμότερο
άπό τό πιο ώραΐο κορίτσι πού είναι άπό άδύνατη οικογένεια»5. Ή γυναίκα ύπαν-
δρευομένη ένταΰθα δέν παίρνει «παρά τήν κασσέλα της μέ τά ροΰχα της καί κείνα
λιγοστά»6, διότι «ή περιουσία άνήκει στούς σερνικούς»7. Έν τω οίκω καί έκτος
αύτοΰ (έν Μάνη) «βασιλεύει ή κυριαρχία τοΰ άνδρός», ή δέ γυναίκα δέν φθάνει νά
είναι άπό καλήν οίκογένειαν. «Δένάρκεΐνά είναι όμορφη, δουλευτάρα, φρόνιμη. Αύτά
είναι πολύ καλά, άλλά εΐναι τίποτε, άν δέν κάνη τά παιδιά σερνικά»8. Καί έν Κυθή-
ροις «οί γονείς φροντίζουν νά ύπανδρεύσουν τάς θυγατέρας των είς τήν κανονικήν
ήλικίαν άπό 18 έτών καί άνω καί, όταν προταθή συνοικέσιον, τό άνακοινώνουν είς
αύτάς, έάν κατ' άρχήν έπέλθη συμφωνία μέ τόν γαμβρόν. Τά κορίτσια δέν έναντιοΰν-

1. Μ. Λουλουδ ο π ο ύ λ ο υ, 'Ανέκδοτος συλλογή ήθών, έθίμων, δημ. ασμάτων,
προλήψεων, δεισιδαιμονιών, παροιμιών, αινιγμάτων κτλ. τών Καρυών (επαρχίας Καβακλή), έν
Βάρνη 1903, σ. 171 - 172.

2. ΚΛ, άρ. 1475, σ. 95 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, 'Αγία "Αννα, 1941).

3. Ένθ' άν., σ. 5.

4. Π. Π. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ, ένθ' άν.; σ. 34.

5. Ένθ' άν., σ. 34.

6. Ένθ' άν., σ. 40.

7. Ένθ' άν., σ. 40.

8. Ένθ' άν., σ. 44 - 45.
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ται εις τήν θ έλη σι ν τών γονέων των. "Ο,τι ορίζουν οί γονείς μου, είναι ή άπάντησίς
των»1.

Έν Καρπάθω «εις παλαιοτέρους χρόνους, ότε ό βίος ήτο εύκολος καί οί άν-
θρωποι δέν έξενιτεύοντο, ό γάμος ήτο ζήτημα ήλικίας διά μέν τά κορίτσια άπό τοΰ
11 - 15 έτους, διά δέ τούς νέους ούχί πέρα τοΰ 20 ή 22.... Σήμερον τά πράγματα
έχουν άλλάξει καί μόνον εις τήν κώμην Μενετές έξακολουθεΐ άκόμη κατά τό μάλλον
καί ήττον ή παλαιά συνήθεια»2. Καί έν Σφακίοις τής Κρήτης «ή κόρη άπό 16 χρο-
νών θεωρείται ώριμη γιά γάμο. Προ 50 έτών έπαντρεύετο καί εις ήλικίαν 10 - 12
έτών καί τήν άνέτρεφεν ή πενθερά. Ό γαμβρός είναι καί τώρα καί ήτο καί τότε πολύ
μεγαλύτερος τής νύμφης, άλλά προέβαλλε τήν δικαιολογίαν ότι τήν θέλει μικρή νά
τήν κάμη τών χεριών του, δηλ. νά τήν συνηθίση σύμφωνα μέ τάς άπό-
ψεις του»3. Ωσαύτως «προ πενήντα έτών ούδέποτε ή μνηστευομένη έγνώριζε τον
μνηστήρα της- αύτός ήτο κανών άπαράβατος. Οί γονείς καί τά άδέρφια της άπεφά-
σιζαν τήν τύχη της. Ούτε ό γαμβρός τήν έγνώριζε παρά άλλος κανείς έκ τών οικείων
του καί [έπί τή] βάσει τών συστάσεών του έστελνε άρραβώνα. Πολλαί κόραι έφρόν-
τιζον τούλάχιστον άπό τήν χαραμάδα παραθύρου ή πόρτας νά ιδούν έστω καί άμυδρά
τον άνδρα μέ τον όποιον θά συνέδεον τήν ζωήν των»4.

Ή κατάστασις ήτο καί είναι διάφορος πως εις τινας τών 'Ιονίων νήσων καί
τάς Κυκλάδας, όπου ήμερώτερα ήθη έκράτουν άνέκαθεν. Έκεΐ ήκούετο καί ή γνώμη
τών ένδιαφερομένων. Έν Λέσβω δ' έπεκράτει τό περίεργον εθιμον τοΰ αβρά - πα-
ζάρ, δηλονότι τοΰ γυναικοπάζαρου. «Κάθε Κυριακή άμονιάζαν 50 γυναίκες καί πα-
ζαρευγόάανε. Καθίζαν πάν' στις καρέκλες στο μαχαλά. Οί παντρεμένες θά καθίσαν
κατά γης, οί μπικιάρισσες σέ καθίσματα, γιά νά γνωριζώντι. Πηγαίναμε τά παλλη-
κάρια στσοί μαχαλάδες. Τρεις ώρες ήταν αύτό. Τ' άπόγιομα άπό τς 9 ώς τις 12 άλά
τούρκα. Φορούσανι τά φλουριά, ούλο φλουρί 'πό πάνου ώς κάτου. Παγαίναμε καρσί
καί τις βλέπαμε. —Θέλεις με ; —Θέλω σε» 5.

Αί Ελληνίδες πολλαχοΰ καί έντός καί έκτος τής Ελλάδος παλαιότερον
(ήτοι μέχρι τοΰ 1900) ήσαν τόσον περιωρισμέναι, ώστε ούτε εις τήν έκκλησίαν μετέ-
βαινον, διά νά έκκλησιασθοΰν. Παρά προσφύγων έκ Λιβισίου Μάκρης Μικράς 'Ασίας

1. ΚΛ, άρ. 2327, σ. 19 (συλλ. Ί. Π. Κασιμάτη, Κύθηρα, 1959).

2. Μ. Γ. Μ ι χ α η λ ί 8 ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ.
Α', Αθήναι 1932, σελ. 73.

3. Αικατερίνης Χρυσό υ λ ά κ η, Έθιμα τών Σφακιών τής Κρήτης, Λαογρα-
φία, τόμ. 1Ζ', 1957/58, σ. 384.

4. Ένθ' άν., σ. 384.

5. ΚΛ, άρ. 1446 Γ', σ. 72 (συλλ. Δημ. Λουκάτου, Άγιάσος Λέσβου, 1940).
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έχομεν τήν έξής πληροφορία ν : «Οί γυναίκες τώρα τελευταία πάγαιναν στήν εκκλη-
σιά. Πρώτα όχι. Μόνον οί παντρεμένες. Τά κορίτσια μόνο όταν κοινωνούσαν. Τά
κορίτσια πήγαιναν τό βράδυ στον παπά καί ξομολογιώνταν. Τό πρωΐ κοινωνούσαν
άλλά οχι Κυριακή ή μεγάλη γιορτή. Μόνο μικρές γιορτές. Οί νεόνυφες, έως ένα
χρόνο παντρεμένες, πήγαιναν σέ ώρισμένο μέρος στόν παστό (γυναικωνίτη) στή γω-
νιά νά μή φαίνωνται' οί άλλες ντρααΐναν (κοίταζαν) άπό τή σίττα ! Στήν Άνάστασι
καί τον 'Επιτάφιο πήγαιναν τά κορίτσια καί πάλι όχι όλα' τό 'χαν σέ ντροπή...»1.
Έν Λήμνω «στις έκκλησιές ήταν χωρισμένο μέ τοίχο τό γυναικείο άπό τό άντρικό.
Δέν έ'βλεπαν δηλαδή παρά άκουγαν άπό τήν πόρτα πού ήταν στή μέση καί τήν άφη-
ναν άνοιχτή ! 'Απάνω στο γυναικείο, στόν παστόν, ειχε δίχτυ κ' έβλεπαν, άλλά έκεΐ
δέν χωρούσαν όλες. Πήγαιναν τό πιο πολύ οί γριές γιά σεβασμό... ΎΗταν αύστηρά
χωρισμένοι άντρες άπό γυναίκες στήν έκκλησία»2. Ενταύθα «κείνα τά χρόνια κρύ-
βονταν σάν τις Όωμανές τά κορίτσια»3. Εις τά Κύθηρα «προ 40 - 50 έτών ή κόρη
δέν έξήρχετο τής οικίας άνευ συνοδείας. Σήμερον όμως έξέρχονται. Έπίσης καί ή
νέα γυναίκα. Μόνον εις έορτάς ή πανηγύρεις αί νέαι γυναίκες καί αί κόραι πρέπει νά
συνοδεύωνται άπό τούς γονείς ή μεγάλους άδερφούς. Σήμερον τά κορίτσια πηγαί-
νουν εις τήν έκκλησίαν. Παλαιά έπήγαιναν πολύ άραιά, μόνον κατά τάς έορτάς, καί
έστέκοντο έμπρός άπό τήν μητέρα των. Εις τον ΓΙοταμόν προ 50 - 60 έτών τά κο-
ρίτσια δέν έπαρουσιάζοντο εις τά παράθυρα ούτε εις τούς ξένους έπισκέπτας. Έκκλη-
σιάζοντο μόνον καθημερινάς ήμέρας, όταν ίερούργει ό ιερεύς. Κατά τήν περιφοράν
τής άγίας εικόνος τής Μυρτιδιωτίσσης εις τον Ποταμόν τά κορίτσια έπήγαιναν εις
τήν έκκλησίαν καί προσεκύνουν τήν άγίαν εικόνα τήν νύκτα, μετά τον έσπερινόν,
συνοδευόμενα άπό τήν μητέρα των»4. Έν Ζαγορίω έπίσης ώς καί εις όλα τά άλλα
μέρη τής 'Ηπείρου, έν Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία κ.ά., τά κορίτσια δέν έπήγαιναν
εις τήν έκκλησίαν παρά μόνον κατά τάς μεγάλας έορτάς καί κυρίως διά νά κοινω-
νήσουν. Έν Κονίτση μου διηγοϋντο οτι «άλλοτε, τήν παραμονή τοϋ 15 Αύγουστου,
πήγαιναν όλα τά κορίτσα (μέρα τών κοριτσών, τσουπρομάζωμα) στήν έκκλησία?
γιά νά κοινωνήσουν. "Οχι άντρες. Οί μαννάδες τών παιδιών, πού ήθελαν νά παντρευ-
τούν τά παιδιά τους, πήγαιναν καί διάλεγαν τις νύφες, κοιτώντας τά κορίτσα. Τις
έβαναν στο μάτ' χωρίς αύτές νά ξέρουν τίποτας. Έκεϊ τά κορίτσα γλεντούσαν μόνα

1. ΚΛ, άρ. 1480, σ. 89 - 90 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου παρά προσφύγων έκ Λιβισίου
Μάκρης, 1943).

2. ΚΛ, άρ. 1160 Δ', σ. 5 (συλλ. Γ.Ά. Μέγα, Κάσπακας Λήμνου, 1938).

3. Ένθ' άν., σ. 240.

4. ΚΛ, άρ. 2327, ενθ' άν., σ. 20.
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τους χωρίς άντρες μέ τά βιολιά, πού παΐζαν οί γύφτοι, μόνοι άντρες πού 'ταν έκεϊ»1.
Έκ τής Κονίτσης ωσαύτως προέρχεται ή έξής πληροφορία : «Τό δεκαπενταύγου-
στο έχουμ' ένα έξωκκλήσι —- ή Κοίμηση τής Θεοτόκου — καί πήγαιναν τά κορίτσα
χαραή καί κοινωνούσαν, γιά νά μήν τις βλέπουν άντρες καί παιδιά καί στό έξωκκλή-
σι δέν πήγαιναν άντρες έκτος άπ' γέρους. Παλιά οί έκκλησίες είχαν γυναικωνίτες
μέ καφάσα. Οί άντρες δέν έβλεπαν τις γυναίκες. Τά κορίτσα ποτέ δέν πήγαιναν στήν
έκκλησία . . . Μόνον οί γυναίκες πήγαιναν στήν έκκλησία καί κρύβονταν στά καφά-
σα. "Οταν γίνουνταν επίσημα πανηγύρια σάν στον "Αι Λιά, 'Αγία Παρασκευή, τότε
όποιος ήθελε άπό τούς νεοπαντρεμένους έπαιρνε όλη τήν οικογένεια καί πήγαινε.
"Αν ήταν νέοι πήγαιναν μέ τά πόδια, γιατί είναι κοντά τά έξωκκλήσα. "Αν ήταν
μακριά, ό άντρας καβάλλα στ' άλογο κ' ή γυναίκα μέ τά πόδια»2. Έν Σαμονίβα
τοΰ Σουλίου καί είς τά άλλα Σουλιωτοχώρια κατά τούς γάμους καί είς τάς πανη-
γύρεις αί γυναίκες πηγαίνουν μέ τάς γυναίκας καί οί άνδρες μέ τούς άνδρας, ώς διε-
πίστωσα έπιτοπίως κατά τό θέρος τοΰ 1958. Έν Καλεντζίω καί είς άλλα χωρία τής
νοτίου 'Ηπείρου «τό τσουπρομάζωμα» γίνεται κατά τό Πάσχα, ότε καί τά κορίτσια
μεθ' όλων όμοΰ τών ύπολοίπων κατοίκων λαμβάνουν μέρος είς τόν χορόν «Καγκελ-
λάρη» καί έρχονται είς κάποιαν γνωριμίαν καί έπαφήν μετά τών νέων, ιδία όταν
κάμνουν τά χορευτικά «καγκέλλια» ή «κύκλες»3.

Έν 'Αγία "Αννη Εύβοιας «τά κορίτσια τής παντρειάς δέν πάνε στήν έκκλη-
σία έξόν τις μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα κ.ά. Τά γ ε λ ο ΰ ν ε. Εννοείται
τό όριον είναι πολύ διαφορετικό άπό άλλα χωριά, γιατί τά κορίτσια παντρεύονται
μεγάλα. Κ' έτσι 16 - 18, 20 έτών μπορεί νά πηγαίνη, γιατί τό θεωροΰν μικρό. Επί-
σης, άν έχη μεγαλύτερη άδερφή άνύπαντρη, ή μικρότερη πηγαίνει»4. Καί έν Θράκη
«οί γυναίκες στέκουνταν είς τόν γυναικωνίτη. Ή έκκλησία τής Σηλυβρίας εϊχε δυο
γυναικωνίτας μέ καφάσια (διχτυωτά), τόν ένα κάτω άριστερά τής εισόδου καί ένα
έπάνω, όπου άνέβαιναν μέ εσωτερική σκάλα... Ξένο άντρα στά μάτια δέν έβλεπαν"
σάν περνοΰσε άντρας καί κείνες κάθουνταν, τόν προσηκώνουνταν άς ήτανε καί μι-
κρός»5. Είς τήν Άνακού τής Καππαδοκίας «στό γυναικωνίτη άνέβαιναν τά κορίτσια
άπό μιά μικρή πόρτα άριστερά. προσκυνώντας σέ ιδιαίτερο προσκυνητάρι»6.

1. ΚΑ, άρ. 1908 Γ', σ. 128 (Δ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφική άποστολή είς Κόνι-
τσαν, 1953). Βλ. αύτόθι, σ. 13 - 14.

2. ΚΛ, άρ. 1908 Α', Ινθ' άν., σ. 13 - 14.

3. Βλ. Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ν, έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. ΙΓ' - ΙΔ' (1960 - 61),
έν 'Αθήναις 1962, σ. 393 - 395.

4. ΚΛ, άρ. 1475, ενθ' άν., σ. 40.

5. 'Ελπινίκης Σταμούλη-Σαραντή, ένθ' άν., σ. 49.

6. θ α ν ά σ η Κωστάκη, Ή Άνακού, Αθήνα 1963, σ. 199.
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'Αλλ' ούτε εις τούς χορούς έπήγαιναν τά κορίτσια, ούτε εις όνομαστικάς έορ-
τάς έλάμβανον μέρος. «Εις τά Κύθηρα συνήθως δέν γίνονται έορταί τών γυναικών.
Μερικαί ομως οίκογένειαι, ιδίως όταν τό ονομα τοϋ ανδρός δέν έχη έορτήν, έορτά-
ζουν τό ονομα τής γυναικός ή τής μεγάλης κόρης, διά νά έχουν καί αύται ανοικτό
τό σπίτι των καί έπικοινωνίαν μέ άλλα σπίτια»1. Εις τά άρχοντικά τής Βορείου Ελ-
λάδος μέχρι προ ολίγων έτών τά κορίτσια παρηκολούθουν τάς έν τή οικία διασκεδά-
σεις κρυμμένα όπισθεν δικτυωτών καφασιών. Καί έν Σφακίοις προ 50 έτών ή κόρη
«δέν έπήγαινε πουθενά μόνη παρά μέ συνοδείαν τοΰ πατέρα, τοΰ άδελφοΰ, έξαδέλφου"
καί σήμερον κατά πολύ ύφίσταται ή συνήθεια αύτη»2. Κατά δέ τήν τουρκοκρατίαν
καθ' ολην τήν Κρήτην αί κόραι ήσαν αύστηρότατα άποκεκλεισμέναι. Τήν ήμέραν
ούδέποτε παρετηροΰντο εις τούς δρόμους, μόνον δέ τήν νύκτα έκαμνον έπισκέψεις,
συνοδευόμεναι όμως πάντοτε άπό τούς γονείς των ή τούς ύπηρέτας των, ώς λέγει ό
Γάλλος περιηγητής Tancoigne3.

Κατά τον 16ον αι., συμφώνως πρός πληροφορίας έτέρου Γάλλου περιηγητοΰ,
αί γυναίκες εις όλα τά μέρη τής 'Ελλάδος παρηκολούθουν τάς κηδείας καί τότε έδί-
δετο εις αύτάς εύκαιρία νά παρουσιασθοΰν εις τούς άνδρας. Τάς παρηκολούθουν δέ
καθ' ομάδας χωρισμέναι άπό αύτούς. Αί γυναίκες έπίσης έλάμβανον μέρος εις τούς
γάμους, άλλά καί τότε δέν παρετηρείτο επικοινωνία μέ τούς άνδρας. Γερμανός περι-
ηγητής, εύρισκόμενος εις Τένεδον κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος αιώνος, περι-
γράφει γαμήλιον έορτήν, καθ' ην αύται άπεχωρίσθησαν άπό τού<, άνδρας, διηρέθησαν
εις ομάδας καί διεσκέδασαν4.

Καί έν 'Ιθάκη «οί κοπέλλες χωρίς άδερφό δέν έπηαίνανε στο χορό»5. 'Εν 'Αθή-
ναις παλαιότερον (προ τής άπελευθερώσεως τοΰ 1827) τήν ζωήν τοΰ δρόμου ή 'Αθη-
ναία κόρη δέν τήν έγνώριζε παρά μόνον όσον ήδύνατο νά τήν παρακολουθή άθέατος
εντελώς πίσω άπό τό καφασωτόν παράθυρον6.

Ό περιορισμός τής νέας ήτο καί είναι έλαφροτέρας μορφής έν Έρμιονίδι.
Ένταΰθα «ή κόρη καί κάθε νέα γυναίκα είναι έλεύθερη νά έξέρχεται τής οικίας της
μόνη. Προ 40 - 50 όμως έτών καί πλέον ή άνύπανδρος κόρη καί δή ή πρωτότοκος,

1. ΚΛ, άρ. 2327, ένθ' άν., σ. 21.

2. Αικατερίνης Χρυσουλάκη, ενθ' άν., σ. 384.

3. Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η, Αί γυναίκες της Ελλάδος έπί τουρκοκρατίας. Ήμερολ'
της Μεγάλης 'Ελλάδος, 'Αθήναι 1922, σ. 133.

4. Ένθ' άν., σ. 135.

5. ΚΛ, άρ. 2194, σ. 257 (Δ. Σ. Λουκάτου, Λαογραφική αποστολή εις Ίθάκην, 1956).

6. Έφημερίς «Ακρόπολις», 'Αθήναι, 13 Μαΐου 1937.
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όταν αυτη ήτο είς ήλικίαν γάμου, ήτο μέν έλεύθερη νά εξέρχεται μόνη, άλλά δέν έπε-
τρέπετο νά βγαίνη τακτικά. Είς τάς πανηγύρεις, τάς έορτάς, τήν έκκλησίαν, επι-
σκέψεις κτλ. συνωδεύετο ύπό τών γονέων της καί δή ύπό τής μητρός της. Σήμερον
τά κορίτσια είναι έλεύθερα νά πηγαίνουν είς τήν έκκλησίαν καί κατά τάς Κυριακάς
καί τάς έορτάς μεγάλας ή μικράς καί όπου άλλου» 1. Είς σχετικώς δέ ύψηλοτέραν
καί έλευθεριωτέραν θέσιν εύρίσκεται ή πρωτότοκος κόρη έν σχέσει πρός τάς άλλας
της άδελφάς. Ούτως έν Έρμιονίδι «αύτη, καλουμένη πρόβα, έκαλλωπίζετο περισ-
σότερον άπό τάς άλλας, έκαμνεν επισκέψεις μαζί μέ τήν μητέρα της, έπήγαινε τα-
κτικά είς τήν έκκλησίαν, τάς πανηγύρεις κτλ., ένώ αί μικρότεραι ήσαν πεοιωρισμέναι.
Σήμερον όμως δέν γίνεται σχεδόν διάκρισις ώς πρός τούτο»2. Καί έν Καρπάθω,
«επειδή ή κτηματική περιουσία τών γονέων άνήκει κατά τό έθιμον είς τόν πρωτό-
τοκον ή τήν πρωτότοκον, έκαστος κανακάρης αποβλέπει είς γάμον μετά κανακαράς,
διότι τά άλλα τέκνα τής οικογενείας άρρενα ή θήλεα κουτροϋλλες εύρίσκονται τοι-
ουτοτρόπως είς μειονεκτικήν θέσιν, όσον καί άν έχουν φυσικά ή έπίκτητα προσόντα
άνώτερα [τών προσόντων] τών κανακάρηδων... Ή [δέ] πρώτη μετά τόν γάμον συγ-
κινητική χαρά είναι ή άπόκτησις τέκνου, πρωτογιοΰ ή πρωτοκόρης, κανακάρη ή
κανακαράς»3.

Είς τά περισσότερα μέρη ιδία τής ήπειρωτικής'Ελλάδος, ώς π.χ. έν Ήπείρω,
ή νεονύμφη ήτο παλαιότερον «σκλάβα τής πεθεράς της. Τοΰτο κάπως έξακολουθεΐ
καί σήμερα»4. 'Εν 'Ανατολική Θράκη «ή νύφη μπρος στον πεθερό καί στήν πεθερά
δέ μιλούσε" μιά πού δέν λογάριασε τήν πεθερά καί μίλησε, ή πεθερά τήν καταράστη-
κε κ' έγινε κάτσινος κι ώς τώρα βρίσκεται στις Φανασάκρες»5. Έν Άνακού τής
Καππαδοκίας (προ τοΰ 1922) «ή γυναίκα κουραζόταν όλιγώτερο τό χειμώνα παρά τό
καλοκαίρι. "Οχι γιατί τό χειμώνα έλειπαν οί γυναικείες δουλειές, άλλά γιατί άπό τήν
άνοιξη καί πέρα κοντά στις δουλειές τοΰ σπιτιοΰ έβγαιναν κ' οί έξωσπιτικές»6. Είς
τά Φερτάκαινα τής Καππαδοκίας «νυφιώτι» έλεγαν τήν συνήθειαν νά μή όμιλή ή

1. ΚΛ, άρ. 1898, Ινθ' άν., σ. 7, 8.

2. Ένθ' άν., σ. 6-7.

3. Μ. Γ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, ενθ' άν., σ. 74, 97. Τοΰ Αύτοΰ, Νομικά
έθιμα της νήσου Καρπάθου, έν 'Αθήναις 1926, σ. 7-8. Περί τής έξαιρετικής καί πολλαχώς άξιο-
ζηλεύτου θέσεως τής κανακαράς έν Καρπάθω καί Κάσω βλ. αυτόθι, σ. 110 κ. έξ., έν άλλαις
δέ νήσοις, σ. 121 κ.έξ. Βλ. τοΰ Αύτοΰ, Τό κληρονομικόν έθιμον τών κανακάρηδων έν Δωδεκα-
νήσω, Λαογραφία, τόμ. ΚΗ', 1972, σ. 161 κ. έξ.

4. ΚΛ, άρ. 2753, ένθ' άν., σ. 210.

5. 'Ελπινίκης Σταμούλη-Σαραντή, ένθ' άν., σ. 73.

6. Θανάση Κωστάκη, ένθ' άν., σ. 199.



94

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

νύφη εις τά πεθερικά ειμή διά σχημάτων ή διά τρίτου προσώπου1. Εις τούς "Ελληνας
πρόσφυγας άπό τό Κρίμσκι τής Ρωσίας «ή νύφη μένει μέ τον πενθερό, άλλα δέν μιλεί,
άν δέν τής δώσουν τήν άδεια τά πεθερικά. Στο σπίτι διευθύνει ή πενθερά. Κι άν παν-
τρέψη καί δεύτερο γιό, μένει κι αύτός μαζί, άν μπορούν νά συνεννοηθούν οί συνυφά-
δες. "Αν δέν συνεννοούνται, φεύγει ό πρώτος γιος καί καθίζει χωριστά))2. Καί έν
Σινώπη του Πόντου «ή νύφη μπροστά στόν πεθερό τά παλιά τά χρόνια δέν μιλούσε
άπό σεβασμό. Καί κάθε πρωί 'σηκωνόταν μέ τά χέρια σταυρωμένα κ' έπήγαινε
κ' έχυνε στήν πεθερά καί τον πεθερό νερό καί πλυνόταν, τούς έδινε καί τό διπλομάντη-
λο κ' έσκουπίζονταν, ώς ενα χρόνο»3. Έν Καστανοφύτω Καστορίας «οί νύφες δέν
σηκώνουν μάτι νά καλοκοιτάξουν τον πενθερό τους καί τούς συζύγους των»4. Εις δέ
τό Βασιλίτσι Πυλίας «ή νύφη όφείλει νά δείχνη άπόλυτον ύποταγήν εις τήν πεθερά
καί εις τάς συζύγους τών πρεσβυτέρων άνδραδέλφων, άν καί κατοικούν στο ίδιο
σπίτι. Τις έργασίες του σπιτιού θά τις κάνη όλες ή νύφη μέ τήν βοήθεια τής πεθεράς.
Οί άνύπαντρες κουνιάδες συνήθως άσχολοΰνται εις τήν κατασκευήν τών προικιών
τους. Έπίσης ή νύφη όφείλει σεβασμόν καί ύποταγήν στόν πεθερό της καί στούς
κουνιάδους καί άν άκόμη είναι άνύπαντροι καί νεώτεροι άπό τόν σύζυγο της, έφ'
όσον κατοικούν στο ίδιο σπίτι»5.

Έν "Υδρα «ή νύφη εκανε όλες τις δουλειές. "Εκλωθε, έ'πλεχε, ύφαινε στόν
άργαλειό, μαγέρευε, σφουγγάριζε, έπλενε, κουβαλοΰσε τό νερό άπ' τά πηγάδια, όταν
δέν είχανε άκόμα φτειάσει στέρνες ή όταν άδειάζανε οί στέρνες, κοίταζε τόν άντρα
της, τά παιδιά της, τά πεθερικά της, τούς γονείς της. "Ολα μονάχη της. 'Υπηρέτριες
δέν είχανε τότε ούτε καταδεχόνταν οί καλές νοικοκυράδες νά έ'χουν ύπηρέτριες. Πο-
λύ άργότερα άρχισαν νά παίρνουν ύπηρέτριες»6. Έν Σαμονίβα του Σουλίου μου έλε-
γον : «'Οργώνουμε ενα χωράφι. Τό σπέρνομε. Έρχετ' ή ώρα γιά τό σκάλο. Θά τό

1. Άναστ. ' Α λ ε κ τ ο ρ ί δ ο υ, Λεξιλόγιον τοϋ έν Φερτακαίνοις τής Καππαδοκίας
γλωσσικοΰ ιδιώματος, Δελτίον τής Ίστορ. καί Έθνολ. Έταιρ. τής Ελλάδος, τόμ. Α', 1883, σ.

2. ΚΛ, άρ. 1379, σ. 160 - 161 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη, 'Αλευράς - Κρίμσκι Ρωσίας
[πρόσφυγες], 1939).

3. ΚΛ, άρ. 1151, σ. 34 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη παρά προσφύγων έκ Σινώπης Πόντου,
1938). Βλ. περί τοΰ εθίμου τής ύποταγής, τοΰ σεβασμοΰ τής νύμφης πρός τόν πενθερόν, τήν πεν-
θεράν καί όλους τούς μεγάλους έν Π. Σαλαπασίδη - ('Τ ψ η λ ά ν τ η), Τό μάσ'. Ποντιακή
'Εστία, έτ. Β', 1951, σ. 1055 - 6, Ί. Τ. Π α μ π ο ύ κ η, Μΰθοι τής Οινόης τοΰ Πόντου, 'Αθή-
ναι 1963, σ. 157.

4. ΚΛ, άρ. 1103, σ. 35 (συλλ. Γ. Μπακάλη, Καστανόφυτον Καστορίας, 1937).

5. ΚΛ, άρ. 1159 Β', ϊνθ' άν., σ. 111.

6. Ν. Γ. Χ α λ ι ο ρ ή, 'Τδρέικα λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, σ. 52 - 53, 152.
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σκαλίση ή γυναίκα. Έρχετ' ή ώρα γιά τήν καλαμιά. Θά το θερίση ή γυναίκα. Έρχετ'
ή ώρα γιά τή ρόκα, δηλαδή νά πάρωμε τ' άστάχυ τοΰ καλαμποκιού. Θά τό μαζέψη
ή γυναίκα, θά τό ξεφυλλίση καί, όταν τό στουμπίζη, εϊναι κι ό άντρας μαζί... τό λιά-
ζει ή γυναίκα μόνη της, τό πάει στό μύλο κι ό άντρας άνευθύνεται))1. 'Επίσης «ή γυ-
ναίκα θά πάη νά κόψη καί νά μεταφέρη τά καυσόξυλα τής χρονιάς. Φέρνει τό νερό
ζαλωμένη τή βαρέλλα, πού περιέχει 20 - 25 οκάδες. Καί τά καυσόξυλα τά ζαλώνεται.
"Εχει καί τις έργασίες τοΰ σπιτιοΰ καί τήν ανατροφή τών παιδιών. 'Γπακούει τυ-
φλά στον πεθερό της»2. Είς τά Κύθηρα «παλαιά είς τόν ΙΊοταμόν αί γυναίκες καί τά
κορίτσια μετέφερον έπί τής πλάτης των καύσιμα ξύλα, σήμερον όμως οχι. 'Επίσης
μετέφερον έπί τής κεφαλής των τάς κυψέλας τών μελισσών κατά τήν μεταφοράν αύ-
τών»3. Είς τά χωρία τής Νάξου αί γυναίκες καί καυσόξυλα μεταφέρουν καί τήν στά-
μναν άπό τά πηγάδια καί άλλα βάρη έπί τών ώμων καί τής κεφαλής. 'Εν Σφακίοις
τής Κρήτης είς τήν γυναίκα έπετρέποντο μόνον τά έν τή οικία έπιτηδεύματα, ήτοι
το μαγειρεύειν, τό πλύνειν, τό ύφαίνειν κττ.4Είς δέ τό Μανιάκι «τόν παιδεμό τής γυ-
ναίκας», περιγράφουσα ή Μαγδαληνή Τσάκωνα, λέγει τά έξής: «Τών άνδρών οί δου-
λειές είναι πάντα πολλές καί σκληρές. Τών γυναικών οί δουλειές όμως είναι περισ-
σότερες καί σκληρότερες. Γυναικείες δουλειές είναι όλες οί δουλειές. Ζυμώνουνε,
ύφαίνουνε, μαγειρεύουνε, μαγγανίζουνε, λαναρίζουνε, γνέθουνε, σκάφτουνε, σκαλί-
ζουνε, χαρακώνουνε, βοτανίζουνε, θερίζουνε, άλωνίζουνε, φέρνουνε ζαλιές στήν πλά-
τη καί συγχρόνως έχουνε μπροστά τους κρεμασμένο τό παιδί στή νάκα, τό σακκούλι
μέ τό ψωμί στον ώμο, τήν τσούμα (ξύλινη κατσαρόλα) μέ τό φαΐ μπροστά. Ή τε-
?^ευταία αύτή εικόνα δείχνει έλάχιστα τόν παιδεμό τής γυναίκας στό Μανιάκι, όπως
καί σ' όλα τά χωριά. Δέν μπορεί νά γίνη περισσότερος λόγος έδώ γιά τις δουλειές
τής γυναίκας. Μόνο γιά τόν άργαλειό λίγα. Τόν άργαλειό τον βάνουν καλοκαίρι,
γιατί τό χειμώνα είναι νότος καί κολλάει τό πανί, τά μιτάρια, καί δέν ύφαίνεται
εύκολα τό πανί, έξόν καί είναι χοντρικό, μπορεί καί νά τ' άφήκης. Ό άργαλειός
είναι δουλειά καί δουλειά. Λένε :

Το κέντημα είναι γλέντια μα
κ' ή ρόκα είναι σιριάνι
κι δ αναμμένος άργαλειός
είναι σκλαβιά μεγάλη»*.

1. ΚΛ, άρ. 2277 Α', σ. '185 - 186 (Δ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφικά άποστολή είς τά
Σουλιωτοχώρια, 1958).

2. Ένθ' άν., σ. 186.

3. ΚΛ, άρ. 2327, ένθ' άν., σ. 21.

4. Γρ. Παπαδοπετράκη, 'Ιστορία τών Σφακίων, 'Αθήναι 1888, σ. 54.

5. ΚΛ, άρ. 1478, σ. 115 (συλλ. Μαγδαληνής Τσάκωνα, Μανιάκι, 1938). Βλ. καί Δ. Λ ο υ-
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Κατά τά τέλη τοΰ παρελθόντος αιώνος ό δημοσιογράφος Βλάσιος Γαβριη-
λίδης εις άρθρον του «περί γυναικών» έγραφεν : «Ή Ρουμελιώτισσα, ή Θεσσαλίς
εις τά βαρέα τής Δήμητρος έργα δυνάμεθα νά είπωμεν ότι καί υπερβάλλουν τούς
άνδρας αύταί. Εις τήν Ρούμελην αί γυναίκες κάμνουν χωράφι" θερίζουν τούς άγρούς
καί δεματίζουν τούς στάχυς' συχνά χρησιμεύουν ώς ίπποκόμοι. Συχνότατα κόβουν
ξύλα" μάλιστα αί Άμπλιανιώτισσαι. Αύταί τροφοδοτοΰν όλην τήν ξυλείαν εις τήν
Λαμίαν. 'Ενώ δέ πωλούν τά ξύλα περιφερόμεναι εις τάς όδούς, συγχρόνως γνέθουν
μέ τή ρόκα τους, κρατοΰν καί δύο - τρία βεδούρια γιαούρτης, ένώ εις τήν ράχην τους
φέρουν φορτωμένο τό μπεσίκι όπου κοιμάται τό μικρό 'Αμπλιανόπουλο . . . Εις τις
στάνες [οί Άμπλιανιώτισσες] βοηθοΰν τούς άνδρες εις τό άρμεγμα, κοπανίζουν τό
βούτυρον, πήζουν τυρόν, κουρεύουν αύται τ' άρνιά, χρησιμεύουν αί ίδιαι ώς τσοπά-
νισσαι μέ μακρυάν άγκλίτσαν εις χείρας, τσαρούχια εις τούς πόδας καί κάπαν άνδρι-
κήν έπ' ώμων ... Ό διερχόμενος τά διάφορα σταφιδοφόρα κέντρα διά τοΰ συρμοΰ
τής Πελοποννήσου άντιλαμβάνεται τό τί έργασίαν κάμνουν αί γυναίκες εις τάς αμπέ-
λους. Είς τά πλουσιώτερα χωρία τής 'Αττικής ή άγροτική τών γυναικών έργασία
είναι είς τήν ήμερησίαν διάταξιν»1. Ό αύτός συγγραφεύς, άσχολούμενος περαιτέρω
μέ τά έν Μάνη συμβαίνοντα, παρατηρεί : «Είς τήν εύφυεστάτην Μάνην, ώς πρός τάς
έργασίας τών κτημάτων, ή γυνή κατ' ούδέν διαφέρει τοΰ άνδρός. Είς όλα σχεδόν
τά είδη τής καλλιεργείας, τής συλλογής τών καρπών ισταται παραλλήλως (τοΰ άν-
δρός) καί πολλάκις μάλιστα πρωταγωνιστεί. Χωρίς τό τοιοΰτο νά τής άφαιρή τό
βάρος τών οικιακών άσχολιών. Κόπτουσα τάς έλαίας, άλμέγουσα πρόβατα, έχει
πάντοτε τήν φροντίδα τοΰ τέκνου, τήν ύποχρέωσιν τής κατασκευής τοΰ φαγητοΰ?
τοΰ ζυμώματος, τοΰ ραψίματος, άποτελοΰσα εκτακτον φαινόμενον οικοκυράς. "Οταν
δ' άνάψη τό τουφέκι μεταξύ έχθρικών οικογενειών... ή Μανιάτισσα, ιερά καί άπαρα-
βίαστος διά πάντας τούς μαχομένους, διέρχεται δι' αύτών βοηθοΰσα τούς πληγω-
μένους ή φέρουσα πολεμοφόδια είς τούς ιδικούς της»2.

Είς τά Κύθηρα «ή σύζυγος καί τά παιδιά ύπακούουν είς τήν έντολήν τοΰ
πατρός είς τάς έξωτερικάς ύποθέσεις καί τήν διαχείρισιν τοΰ σπιτιοΰ, καθώς καί είς
τήν τής μητρός είς τήν οίκοκυρικήν τοΰ σπιτιοΰ... Ή πενθερά άπέναντι τής νύφης

κοπούλου, Ποιμενικά τής Ρούμελης, έν 'Αθήναις 1930, σ. 91 : «Τραβάμε καί μεϊς (οί ποι-
μένες) βάσανα, πού πάμε κοντά στο πράμα άλλά οί γυναίκες μας τά πιο πολλά. Αύτές, βλέπεις>
πάνε καί φορτωμένες σ έ ι α. Πολλές φορές κουβαλούν στόν ώμο καί τή σαρμανίτσα μέ τό βυζα-
στάρικο παιδί. 'Αφήνω τά ζυμώματα καί τά μαγειρέματα !».

1. Βλ. Γ α β ρ ι η λ ί δ ο υ, Αί γυναίκες, έν 'Αθήναις 1921, σ. 65 - 66. (Άναδημοσίευ-
σις άρθρων τοΰ 1896).

2. Ένθ' άν,. σ. 67 - 68. Πρβλ. καί Π. ΓΙ. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ, ένθ' άν., σ. 50 - 54.
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είναι ίσχυροτέρα, άπέναντι τοϋ γαμβροΰ ήπιωτέρα, άλλά πάντοτε άπονέμεται ό οφει-
λόμενος σεβασμός»1.

Ή κοινωνική έν τω οίκω θέσις τής νεονύμφου φαίνεται καί έκ τής άποσιω-
πήσεως ή τοΰ τρόπου έκφοράς τοΰ ονόματος της καί τών υπ' αύτής προσφωνήσεων
τών μελών τής οικογενείας.

Τήν νέαν σύζυγον έν τω οίκω τοΰ γαμβροΰ (τοΰ συζύγου της) είς πλείστα
μέρη τοΰ Έλληνισμοΰ δέν προσφωνοΰν μέ τό ονομά της, άλλά διά τοΰ προσηγορικοΰ
ν ύ φ ε έν Πόντω2, νύφη έν Βιθυνία3, ν ύ φ' έν Σάμω4, ν υ φ α δ ι ά έν Θεσσα-
λία 5, νύφη Γιαννού ή Δημήτραινα έν Μάνη6, νύφη έν Πυλία,
παπαδονύφη δέ λέγουν έν 'Ιθάκη τήν νύμφην ιερέως7. Έν Κυθήροις «ό σύζυ-
γος προσωνυμεΐται ύπό τής γυναικός άπλώς μέ τό όνομά του, π.χ. Γιάννη, ή προ-
τάσσεται τό μ π ρ έ8, π.χ. μπρέ Γιάννη, ή καί μόνο τό μπρέ.Ό σύζυγος κατά τόν ίδιον
τρόπον προσφωνεί τήν σύζυγόν του ... Ή σύζυγος είς τούς ξένους προσωνυμεΐ τόν
σύζυγόν της : ο άντρας μον, ό άνθρωπος μον, ό καλός μον, ό νοικοκύρης μου,
τ' αφεντικό μον 9... Γενικώς ή ύπανδρος γυνή προσωνυμεΐται έκ τοΰ ονόματος τοΰ
άνδρός της· π.χ. ή Βασίλαινα, ή Πετρού, ή Άντωνού, άλλά καμμιά φορά καί έκ τοΰ
οίκογενειακοΰ έπιθέτου' π.χ. ΓΙαπαδόννφη, Πατερόννφη κτλ. Τά κορίτσια προσω-
νυμοΰνται έκ τοΰ έπιθέτου τής οικογενείας" π.χ. ή Βαρδοπούλα, ή κόρη τοΰ Βάρδα,
ή Γαβριλοπούλα, ή κόρη τοΰ Γαβρίλη. "Οταν δέ είναι μεγάλες θυγατέρες μιάς οικο-
γενείας μαζί μέ τήν μητέρα τους προσωνυμοΰνται : οί Άντωνιάνισσες, οί Βασιλιά-
νισσες, οί Καλοντσιάνισσες, αί γυναίκες τοΰ 'Αντώνη, τοΰ Βασίλη κτλ.»10.

Έν Καστανοφύτω Καστορίας «τάς γυναίκας τάς άποκαλοΰν ούτε νύφη ούτε
μέ τό ονομά τους, άλλά Χρήσταινα, Πασχάλαινα κττ.»11. Καί έν Ζαγορίω «ό πενθερός
ή ή πενθερά προσφωνοΰν τάς γυναίκας τών υιών των μέ τό ονομα τοΰ άνδρός Χρή-

1. ΚΛ, άρ. 2327, ενθ' άν., σ. 18.

2. ΚΛ, άρ. 31, σ. 505 (Ί. Βαλαβάνη, Ποντικά, 1912;).

3. ΚΛ, άρ. 1148, σ. 136 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη, παρά προσφύγων έκ Βιθυνίας, 1938).

4. ΚΛ, αρ. 753, σ. 331 (Σωτ. Ν. Ίωαννίδου, Μελέτη καί παρατηρήσεις ιδιώματος
Σαμίων, 1921).

5. ΚΛ, άρ. 669, σ. 42 (Νικ. Μίνσκη, Ίδιάζουσαι Θεσσαλικαί λέξεις, 1916).

6. ΚΛ, άρ. 1523, σ. 151 (συλλ. Ί. Γιαννακούρου, Γέρμα Μάνης, 1929).

7. ΚΛ, άρ. 884, σ. 92 (συλλογή λέξεων Σ. Μουσούρη, 'Ιθάκη, 1924).

8. Ή λ. μπρέ δέν είναι προσβλητική. Είναι έπιφώνημα μέ δόσιν συμπαθείας, ένω
ή λ. β ρ έ θεωρείται προσβλητική.

9. ΚΛ, άρ. 2327, ενθ' άν., σ. 17.

10. Ένθ' άν., σ. 19.

11. ΚΛ, άρ. 1103, ενθ' άν., σ. 35.

7
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σταινα, Γιάνναινα κττ.»1. Είς δέ τό Βραχώρι 'Ηπείρου, «όταν παντρευτή καμμιά,
τή φωνάζουνε άπό τό ονομα τοΰ άνδρός Κώσταινα, Γιάνναινα, Βασίλαινα κτλ. Κι ό
άνδρας τους τούς φωνάζει έτσι: "βρ' Γιώργαινα, Κώσταινα κτλ. Δέν τήν φωνάζουν
τ' ονομά της ποτέ»2. 'Εν Θεσπρωτία «ή σύζυγος παρ' άπάντων τών μελών καί τών
άλλων συγγενών τοΰ άνδρός της καλείται ν ν φ', ενίοτε δέ καί έκ τοΰ ονόματος τοΰ
άνδρός· π.χ. Άναστάσαινα, ούτω δέ πάντοτε παρά τών ξένων»3. 'Εν Θεσσαλία τάς
ύπάνδρους γυναίκας καλοΰσι πάντοτε μέ τό όνομα τοΰ συζύγου4. 'Εν 'Αγία "Αννη
Εύβοιας ομοίως5. Καί έν Σφακίοις τής Κρήτης «ή παντρεμένη γυναίκα παίρνει τό
ονομα πάντοτε άπό τόν άντρα : ή Παπιρογιάνναινα, ή 'Αναστασομανούσαινα, ή Παν-
τελομανόλαινα' άκόμα καί τά παιδιά άκούονται μέ τήν προσωνυμίαν αύτήν, ώς ό
Σήψης τσή Λεντιδομιχάλαινας, 6 Σταύρος τσή Σηφοστρατήνας κττ.» 6.

Είς τό Βασιλίτσι ΓΙυλίας «πρός διάκρισιν άπό τις άλλες συνυφάδες ή νύφη
χαρακτηρίζεται μέ τό όνομα τοΰ άνδρός της" π.χ. ή Θανάσαινα, άλλά καί ή Θανα-
σόνυφη. Τό δεύτερον τοΰτο συνηθίζεται κυρίως μέσα στήν οικογένεια. 'Από τούς
έξω ονομάζεται μέ τό ονομα τοΰ συζύγου, δηλ. ή Μαραντόννφη, ή σύζυγος τοΰ Μα-
ράντου, άλλά καί ή Θανάσαινα ή Μαραντϊνα καί συχνότερα άκόμη ή Μαραντοθανά-
σαινα))7. Αύτόθι «ό άντρας άποφεύγει νά πή ή γυναίκα μου, άλλά θά πή ή νοικοκυ-
ρά μου, ή θά τήν άναφέρουν μέ τό ονομά της ή μέ τό όνομα τοΰ συζύγου αυτής" π.χ.
ή Θανάσαινα, ή Γιώργαινα κτλ.» 8.

Διάφορος είναι ή κατάστασις εις τινας τών νήσων τοΰ Αιγαίου πελάγους.
Ούτω π.χ. έν Τήνω, ώς λέγει ό 'Αδ. 'Αδαμαντίου, «τήν γυναίκα, καί όταν άκόμη
ύπανδρευθή, δέν τήν λέγουν μέ τό όνομα τοΰ συζύγου της, παρά ώς ότε ήτο άνύπαν-
δρος μέ τό τοΰ πατρός της, καί δέν τήν λέγουν όπως είς άλλα μέρη π.χ. Γιάννου, άν
ό σύζυγος λέγεται Γιάννης κτλ. 'Ακόμη μεταξύ συζύγων επικρατεί τό έθιμον τοΰτο,
δηλ. ό σύζυγος φωνάζει τήν σύζυγόν : Φαλτάινα τοϋ Γιώργη καί έκείνη Κωστή τοϋ
Μανόλη))9. 'Εν Γαλανάδες Νάξου «τά παιδιά ονομάζονται μέ τό ονομα τοΰ ίσχυρο-
τέρου τών συζύγων, ήτοι άν είναι ισχυρότερος ό άνδρας (έάν δηλ. αύτός διοική τόν

1. ΚΛ, άρ. 2753, ένθ' άν., σ. 219.

2. ΚΛ, άρ. 1432, σ. 397 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη, έκ Βραχωρίου Ηπείρου, 1940).

3. ΚΛ, άρ. 423, σ. 103 (συλλ. Λεων. Βαξεβάνη, Θεσπρωτικά, Κωνσταντινούπολις, 1906).

4. Κατ' άνακοίνωσιν Εύαγγέλου Παπαγεωργίου έκ Καρδίτσης.

5. ΚΛ, άρ. 1479 Β', ενθ' άν., σ. 37.

6. Αίκατερ. Χρυσουλάκη, ένθ' άν., σ. 384.

7. ΚΛ, άρ. 1159 Β', ενθ' άν., σ. 109.

8. Ένθ' άν., σ. 111.

9. ΚΛ, άρ. 1402 ΙΖ', σ. 269 (συλλογή 'Αδ. 'Αδαμαντίου, Τήνος, 1895).
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οίκον), τότε ονομάζονται, μέ τό όνομα τοΰ άνδρός, εάν δέ είναι ίσχυροτέραή γυναίκα,
τότε τά παιδιά όνομάζονται μέ τό ονομα τής γυναίκας" π.χ. ό Γιάννης τσή Σόφιας,
τσή Χρυσάνθης, τσή Κυριακής, τσή Παρασκευής, τσή Λιανής κττ.» 1. Έν δέ τή
Έρμιονίδι «τά παιδιά καί αύτός ό σύζυγος προσωνυμοΰνται άπό τό όνομα τής γυ-
ναικός, π.χ. ό Βασίλης τής Γεωργίας, ήτοι ό άνδρας τής Γεωργίας κτλ.»2. Είς τά
Κύθηρα «τά παιδιά, όταν ή γυναίκα είναι χήρα ή ό άνδρας της είναι χρόνια ξενιτε-
μένος, προσωνυμοΰνται μέ τό όνομα τής μητρός των" π.χ. Έλπιδοπονλα, ή κόρη τής
Ελπίδας, ή ό Μανόλης τής Ελπίδας. Έπίσης παραθέτομεν καί τά έξής παραδεί-
γματα : "Ενας ειχε γυναίκα Άγλαΐαν καί έκαλεΐτο Άγλάϊος καί κατ' άντιμετά-
θεσιν Άγαλιός, γνωστόν παρεπίθετον είς τήν Χώραν. "Ενας άλλος ειχε γυναίκα Και-
κιλίαν καί ώνομάσθη Καικίλιος καί κατά παραφθοράν Τσιτσίλιος, γνωστόν έπίθε-
τον είς τά Κύθηρα» 3.

Έν Καρπάθω «πολλοί υίοί καί θυγατέρες φέρουν τό όνομα τής μητρός καί
ούχί τοΰ πατρός ώς έπώνυμον, χωρίς νά είναι κατ' άνάγκην ορφανοί, άλλά άπό έπι-
τόπιον συνήθειαν έμφανιζομένην κυρίως είς τά πρώτα τέκνα καί είς τάς οικογενείας
έκείνας, έν αίς ή ύπεροχή τής γυναικός απέναντι τοΰ άνδρός φαίνεται άδιαφιλονί-
κητος»4.

Έν Σάμω ή διεύθυνσις τοΰ οίκου άφέθη είς τήν σύζυγον, ήτις έγένετο ό κύ-
ριος ρυθμιστής τής οικογενείας. Ό σύζυγος όλην τήν ήμέραν είργάζετο είς τά κτή-
ματα μακράν τοΰ χωρίου. Έάν αύτά ήσαν λίαν άπομεμακρυσμένα, διέμενεν είς τήν
εξοχήν καί έπεσκέπτετο τό χωρίον μόνον κατά τάς έορτάς. Ή προσωπικότης τοΰ
άνδρός ήτο περιωρισμένη. Οί παίδες ήκουον τό ονομα τής μητρός άπό τής παιδι-
κής των ήλικίας καί αύξάνοντες κατά τήν ήλικίαν δέν έδυσκολεύοντο νά λαμβάνουν
τοΰτο ώς έπώνυμον. "Αλλοι λόγοι είς τούς όποιους οφείλονται τά έν Σάμω μητρω-
νυμικά είναι, κατά τόν Ν. Ζαφειρίου, οί άκόλουθοι : α) ή χηρεία τής μητρός, ήτις
κατελάμβανεν έν τω οίκω τήν θέσιν τοΰ προώρως άποθανόντος πατρός, β) ή άνάγκη
τής διακρίσεως άπό άλλους έχοντας τό αύτό έπώνυμον, γ) ό γάμος άσήμου τό γέ-
νος άνδρός μετά γυναικός εύγενοΰς τό γένος, δ) ό γάμος έγγραμμάτου γυναικός μετ'
άπαιδεύτου άνδρός κττ.5

1. ΚΛ, άρ. 1466, σ. 17 (συλλ. Δ. Κορακίτου, Γαλανάδες Νάξου, 1920).

2. ΚΛ, άρ. 1898, ενθ' άν., σ. 8.

3. ΚΛ, άρ. 2327, ενθ' άν., σ. 19 - 20.

4. Μ. Γ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, Νομικά έθιμα τής Καρπάθου..., σ. 131.

5. Ν. Ζ α φ ε ι ρ ί ου, Τό μητρικόν δίκαιον έν Σάμω, Άρχεΐον Σάμου, τόμ. Λ', 1946,
σ. 134 - 137. Βλ. γενικώς περί τών Νεοελληνικών μητρωνυμικών τήν μελέτην τοϋ Ν ι κ. Ά ν δ ρ ! -
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"Ηδη ας ϊδωμεν πώς προσφωνεί ή νύμφη τούς έν τή οικία: Έν 'Ανατολική
Θράκη «ή γυναίκα δέν έλεγε τοΰ άνδρός της τό ονομα" νά τό έ'λεγε τό είχαν ντροπή"
σάν τό φώναζε, έλεγε, που είσαι λεγώ, ελα λεγώ. Μπρος στούς ξένους έ'λεγε : ο
αφέντης, ό άφεντάκης, δ δικός μον" άν ειχε παιδιά ο πατέρας μας, δ πατέρας τους.
Στόν άντρα της μπροστά ροΰχα δέν άλλαζε, τό βράδυ εσβηνε τό καντήλι κ' ύστερα
ξεγυμνώνονταν καί άλλαζε άσπρόρρουχα»1. Έν Λήμνω «ή γυναίκα όμιλοΰσα περί
τοΰ άνδρός της είς τρίτον (πρόσωπον) λέγει δ νοικοκύρης μ'. "Οταν τόν φωνάζη, τόν
καλεί μέ τό ονομά του. Ό σύζυγος λέγει ή νοικοκυρά μ'»2. Είς τό Βασιλίτσι Πυλίας,
«όταν μιλοΰν γιά τούς άντρες των έμπρός σέ ξένους, τούς άναφέρουν μέ τό όνομά των"
π.χ. ό Θανάσης, ό Γιώργης, πράγμα τό όποιον ούδέποτε γίνεται είς τήν Κορώνην.
Στήν Κορώνην λέγουν πάντα ό νοικοκύρης μου ή ό πατέρας μας, όταν άρχίσουν
καί κάνουν παιδιά. ΓΙοτέ, ούδέποτε θά ποΰν ό άντρας μου»3. Είς τό Καπλάνι
Πυλίας, «όταν περνά ή ήλικία, άλληλοαποκαλοΰνται γέρος καί γριά»4. Τό έθιμον
άπαντα καί είς άλλα μέρη τής Ελλάδος, έν δέ Σελίνω Κρήτης ή γρά μου σημαίνει ή
σύζυγος μου καί ό γέρος μου ό άντρας μου5. Καί έν Σφακίοις ή σύζυγος άποκα-
λεί τόν άνδρα της ό γέρος μας6. Έν 'Αγία "Αννη Εύβοιας «τά παλιά τά χρόνια
τόν πατέρα καί τά παιδιά καί ή μάννα έλεγαν αφέντης μου ... καί τόν κουνιάδο άφέν-
τηΐ)Ί. Έν Καστόρια ή σύζυγος έλεγεν ό κύριος μου, τούτέστιν ό άντρας μου8. Έν
Νάξω (χωρ. Καλόξυλος) ό τσούρης μου καί έν Άπειράνθω τής αύτής νήσου ό κυού-
ρης μου 9 καί ό νοικοκυούρης μου. Ή μητέρα έπίσης έν τω αύτώ χωρίω έλεγε πρός
τά παιδιά της αφέντης σας (ό άφέντης)10.

ώ τ η, Die mittel - und neugriechischen Metronymica. (Atti e memorie dei VII Congresso
Internazionale die Scienza Onomastiche, Firenze - Pisa, 1961. τόμ. II, σ. 59 - 66. Βλ. καί
Δ t κ. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Σχεδίασμα περί τών τοπωνυμικών καί άνθρωπωνυμικών σπουδών έν
Ελλάδι. 1833 - 1962, 'Αθηνά, τόμ. 67, 1963/64, σ. 184 - 188.

1. Έ λ π ι ν. Σταμούλη-Σαραντή, ενθ' άν., σ. 73.

2. ΚΛ, άρ. 1160 Α', Ινθ' άν., σ. 149.

3. ΚΛ, άρ. 1159 Β', ένθ' άν., σ. 111.

4. ΚΛ, άρ. 1378 Α', ενθ' άν., σ. 41.

5. ΚΛ, άρ. 1567, σ. 14 (συλλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Σέλινον Κρήτης, 1933).

6. Αίκατερ. Χ ρ υ σ ο υ λ ά κ η, ενθ' άν., σ. 383.

7. ΚΛ, άρ. 1479 Γ', ενθ' άν., σ. 94.

8. ΚΛ, άρ. 1100 Ζ', σ. 53 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, Καστοριά, 1937).

9. Πρβλ. τό βυζαντινόν κύρης.

10. Καί έν Κρήτη άφέντης. Κατά τήν βυζαντινήν έποχήν ήτο έν χρήσει καί ή
λ. άφεντίτσης. Πρβλ. καί τό τοπωνύμιον 'Αφεντικό. Ή λ. ά φ έ ν τ η ς άπαντα νϋν
καί ώς τίτλος κοινωνικής διακρίσεως.
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Έν 'Αμυγδαλιά Αίνου «άφέντης προσωνυμεΐται ύπό τής νύμφης καί τών
άλλων μελών τής οικογενείας ό πενθερός καί ό ιερεύς»1. Έν Μαδύτω άφιντάκης
προσεφωνείτο δ πενθερος παρά τής νύμφης χάριν σεβασμού2. Έν Λήμνω προσφω-
νείται πατέρας καί ή πεθερά μητέρα3. Έν Κονίτση τον πατέρα προσφωνοΰν άφέν-
τη καί τήν πενθεράν κερά4. Έν Νάξω (χωρίον Γαλανάδες) ή μητέρα λέγεται κνον-
ρά 5, είς δέ τδ Βραχώρι 'Ηπείρου κυρά φωνάζει ή νύμφη τήν άδελφήν τοΰ άνδρός 6.
Έν Ιθάκη «τόν πατέρα τόν φωνάζουν μώρ' άψέντη καί τήν μητέρα μωρε μάννα.
Αύτό ήτανε σέβας. Τή νόνα (γιαγιά) τήνε λέγαμε μωρέ κυρά καί τό νόνο (παπποΰ)
μπρέ παππούλη» 7. Είς τό Βασιλίτσι Πυλίας «τόν πεθερό ή νύφη φωνάζει αφέντη
ή πατέρα καί τήν πεθερά μάννα» 8. Αφέντη ή άφεντάκη καλεί ή νύμφη καί τόν άν-
δράδελφόν της έν Χατζηγυρίω Κεσσάνης9. Έν Προύση ό άνδράδελφος προσωνυ-
μεΐτο άφεδάκος10, έν 'Αραχόβη Παρνασσίδος καί Φενεω Κορινθίας άφέντηςη. Έν
'Αγία "Αννη Ευβοίας «ή νύφη λέει τήν κουνιάδα κυρασν, άφέντη δέ τά κουνιάδια
καί τά έξαδέλφια τοΰ άνδρός»12. Είς τό Βραχώρι 'Ηπείρου «κυρά φωνάζει ή νύφη
τήν άδελφή τοΰ άνδρός»13. Έν Ήπείρω έ ν γένει αί νεώτεραι γυναίκες προσφωνοΰν
τάς μεγαλυτέρας (πρεσβυτέρας) ούτω : κυρά, Κνραγιάνναινα, Κνρακώσταινα κττ.
Καί έν Θράκη τάς ήλικιωμένας γυναίκας έλεγον κερά, κοκκώνα, άμνια. θείτσα, τόν
δέ ήλικιωμένον μπάρμπα, νταή καί μάστρο 14.

'Αντιθέτως, είς τάς νήσους τοΰ Αιγαίου, καί μάλιστα τήν Δωδεκάνησον καί
τάς Κυκλάδας, έχομεν διαφόρους προσφωνήσεις, έκφραζούσας άνετωτέραν τήν θέ-

1. ΚΛ, άρ. 405, σ. 16 (συλλ. λέξεων ύπό Σ. Παπακυριακοϋ, 'Αμυγδαλιά Αΐνου, 1902).

2. ΚΛ, άρ. 933, σ. 16 (συλλ. λέξεων ύπό Άποστ. Οίκονομίδου, Μάδυτος, 1890).

3. ΚΛ, άρ. 1160 Α', ένθ' άν., σ. 149.

4. ΚΛ, άρ. 1908 Α', ένθ' άν., σ. 11 - 12.

5. ΚΛ, άρ. 1466, ενθ' άν., σ. 260.

6. ΚΛ, άρ. 1432, ένθ' άν., σ. 397.

7. ΚΛ, άρ. 2194, ενθ' άν., σ. 555 - 556.

8. ΚΛ, άρ. 1159 Β', σ. 109.

9. ΚΛ, άρ. 22 9, σ. 149 (Σ. Μανασσείδου, Βιβλίον ποικίλης γλωσσικής υλης, Χατζη-
γύριον Κεσσάνης, 1880).

10. ΚΛ, άρ. 289, σ. 4 (Γ. Μακρή, Λεξιλόγιον, Βιθυνία, 1893;).

11. ΚΛ, άρ. 1153 Α', ένθ' άν., σ. 140. ΚΛ, άρ. 1098, σ. 198 (συλλ. Ί. Κακριδή,
Κορινθία, 1924).

12. ΚΛ, άρ. 1479 Ζ', ένθ' άν., σ. 80.

13. ΚΛ, άρ. 1422, ένθ' άν., σ. 115-116.

14. Έ λ π ι ν. Σταμούλη-Σαραντή, ένθ' άν., σ. 74.
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σιν τής νύμφης εν τε τή οίκογενεία καί τή κοινωνία. Ούτω π.χ. έν Νάξω ή ύπανδρος
γυνή άποκαλεΐ μεν τον σύζυγον ό νοικοκυούρης μου καί έκεΐνος αύτήν ή νοικοκυουρά
μου, άλλ' ή σύζυγος έπίσης διατηρεί το βαπτιστικόν αύτής ονομα, ώς καί είς τάς
άλλας νήσους, καί ούχί το προσηγορικόν. Μόνον όταν γίνη σύστασις ύπό τοϋ πενθε-
ροϋ είς τρίτον πρόσωπον λέγεται ή νύφη μου, ώς συμβαίνει καί είς τάς πόλεις. "Επει-
τα είς τάς νήσους ή γυνή δεν εκδίδεται είς γάμον xolzol τήν κυριολεξίαν, διότι δέν εγ-
καθίσταται είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ, άλλ' άντιθέτως ό άνήρ εισέρχεται είς τά σπί-
τια της, ώς λέγουν. Ούτως ή θέσις τοΰ γαμβροΰ είναι τρόπον τινά μειονεκτική άπέ-
ναντι τής γυναικός του. «Πριν μισέψη γιά τά ξένα τό παλληκάρι, γράφει ό Γιάννης
Βλαχογιάννης, έ'βανε στεφάνι πρώτα, είτε αρραβωνιαζόταν, καί μέ χρόνια γύριζε
στο νησί καί στεφάνωνε τή σαστική του (σιάζω - συμφωνώ). Φεύγοντας όμως δέν
καταδεχότανε νά χτίση σπίτι, νά βαλθή ό ίδιος νά τό χτίση με τά χέρια του" ό άντρας
τό 'θελε έτοιμο νά τοΰ τό φέρη ή νιόνυφη. "Ετσι κι άλλοιώς τά νησιά ρήμαζαν άπό τόν
άντρικό τους πληθυσμό καί πληθαίνανε τά θηλυκά σάν κουνέλια. 'Αποτέλεσμα πρώ-
το κοινωνικό. Οί ξενιτεμένοι παραδίνανε θεληματικά τό κληρονομικό μερίδιο τους
στή μάννα, άφοΰ άλλη τύχη καλύτερη πήγαιναν αύτοί γυρεύοντας στά ξένα. Ή μάν-
να, καί νά γύριζε ό γιος ή ό άντρας, άναγνωριζόταν άγραφα ταχτικός καί μόνος νοι-
κοκύρης διαχειριστής καί μοιραστής τής όλης κατάστασης καί μάλιστα τής προίκας
τής δικής της" όμως πρώτο καί κύριο κομμάτι τής προίκας τής μητρικής ήταν τό
σπίτι, πού δέ μοιραζότανε, παρά περνοΰσε άκέριο, κατά τόν άγραφο νόμο, άπό τή
μάννα στήν πρώτη θυγατέρα. 'Ερχόταν ύστερα τό διαμαντικό, προίκα κι αύτό τής
μάννας, πού δέν έπρεπε νά μοιραστή παρά, κατά τήν παράδοση τήν άριστοκρατική,
νά μείνη άμοίραστο καί νά περνάη άπό μιά σ' άλλη πρωτότοκη. "Οσο γιά τά μικρό-
τερα κορίτσια, πολλά άπ' αύτά ή μέναν άνύπαντρα καί μαραινόταν ή πηγαίνανε
καλόγριες...'Αποτέλεσμα ήθικό: άμολησιά τών κοριτσιών, ήθη πολύ ξανοιγμένα»1.
'Εν Σκύρω παλαιότερον «ή πρωτότοκος θυγάτηρ έπροικίζετο σχεδόν μέ όλην τήν
περιουσίαν είς τρόπον ώστε διά τάς λοιπάς πολλάκις δέν άπελείπετο τίποτε»2. 'Εν
Σκοπέλω «ύπήρχεν ή συνήθεια νά προικίζωνται όλαι αί θυγατέρες μέ οικίας»3. Είς
τήν Μήλον τών Κυκλάδων αί θυγατέρες έκληρονόμουν τήν μητρικήν, οί δέ υίοί τήν
πατρικήν περιουσίαν4. Τό αύτό συνηθίζετο καί συνηθίζεται άκόμη καί είς τάς
άλλας νήσους τοΰ αύτοΰ συμπλέγματος.

1. Γιάννη Βλαχογιάννη, ενθ' άν., σ. 11.

2. Λ. Χρυσανθοπούλου, Συλλογή τοπικών τής Ελλάδος συνηθειών, Άθήνησιν
1853, σ. 8.

3. Ένθ' άν., σ. 8.

4. Γ. Μ α ρ ι δ ά κ η, Ή έξ άδιαθέτου κληρονομική διαδοχή είς τήν νήσον Μήλον κατά
τον 17ον αιώνα... 'Αφιέρωμα είς Χ. Ν. Φραγκίσταν, Θεσσαλονίκη 1967 (άνάτυπον).
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Έκτος τούτων, αξιοπρόσεκτα είναι καί τά έθιμα τά σχετικά με τήν έπίσκε-
ψιν ξένου είς τήν οίκίαν, τήν έν τή τραπέζη ή μή συμμετοχήν τής γυναικός καί τήν
έν γένει ζωήν της έν τή οίκία.

Ούτως έν Σαμονίβα τοΰ Σουλίου καί είς τά άλλα χωρία τής ιστορικής ταύτης
περιοχής, «όταν έρθη μουσαφίρης, ή γυναίκα δέν παρακάθηται στό τραπέζι. Υπη-
ρετεί μόνον καί είναι είς τάς διαταγάς τοΰ άνδρός))1. Καί είς τά σχετικώς προηγμένα
Ζαγοροχώρια, «άν φιλοξενήται ξένος, ή γυναίκα σέ πολλά σπίτια δέν κάθεται στό
τραπέζι, ούτε αύτή ούτε τά θηλυκά. Οί γιοι, όταν είναι ενήλικες, κάθονται στό τρα-
πέζι μέ τόν πατέρα. "Ολους τούς σερβίρει ή μητέρα. Τά κορίτσια σπανίως παρου-
σιάζονται»2. "Ας σημειωθή όμως ότι ((παλαιότερα στό Ζαγορίσιο σπίτι δέν έμπαινε
ξένος, γιατί ή γυναίκα στό σπίτι ήταν συνήθως μόνη μέ τόν άντρα στήν ξενιτειά...
Μόνον έφ' όσον ύπήρχεν άντρας μπορούσε νά φέρη τόν ξένο στό σπίτι νά τόν φιλο-
ξενήση»3. Καί έν Σφακίοις τής Κρήτης «δέν παρακάθηται ή γυναίκα μετά τών ξέ-
νων είς το τραπέζι, άλλά μόνον ό σύζυγος ή, ά\ ή οικοδέσποινα πού φιλοξενεί είναι
χήρα, έ\α άπό τά άρρενα παιδιά της, εκείνη δέ περιποιείται τούς ξένους»4. Έν 'Ανα-
τολική Θράκη «στά χα)ριά, όταν πήγαιναν έπισκέπται, άφοΰ κάθουνταν στό μεντέρι,
ή νοικοκυρά στέκουνταν στήν άκρη τής πόρτας, άρχιζε άπό τόν μεγαλύτερο καί ρω-
τούσε τόν καθένα μέ τήν άράδα όπως ήταν καθισμένοι: —Πώς είσθε; —Εύχαριστώ,
καλά ! "Αν ήταν καί άλλες γυναίκες τοΰ σπιτιοΰ, μητέρα, άδελφή ή κόρη, θά στέ-
κουνταν στήν άκρη τής πόρτας καί μέ τήν άράδα όλες ρωτοΰσαν, άν καί άκουσαν πού
ρώτησε ή προηγουμένη. "Οταν κερνοΰσαν τόν έπισκέπτη, ή νοικοκυρά, γιά νά τόν
τιμήση, σηκώνουνταν στό πόδι κ' έλεγε : —Μέ τις ύγεϊες σας. —Νά 'σαι καλά»5.
Έν 'Αγία "Αννη Εύβοιας παλαιότερον, «όταν ήσαν μουσαφιραίοι, ή γυναίκα δέν
παρεκάθητο στό τραπέζι»6. Κατά τά τελευταία έτη, «όταν είναι ξένος, κάθεται στό
τραπέζι, άφοΰ όλα τά έτοιμάση»7. 'Αντιθέτως, έν Έρμιονίδι ((ή γυναίκα δέν παραγ-
κωνίζεται ώς πρός τήν θέσιν της έν τή τραπέζη. Καί, όταν είναι ξένος, ή γυναίκα
έχει τήν θέσιν της»8. Έν Κυθήροις «ή γυνή παρακάθηται είς τό τραπέζι»9. Έν

1. ΚΛ, άρ. 2277 Α', ενθ' άν., σ. 186.

■1. ΚΛ, άρ. 2753, ενθ' άν., σ. 220.

3. Ένθ' άν., σ. 216.

4. Α ί κ α τ ε ρ. Χρυσουλάκη, ενθ' άν., σ. 384.

5. Έ λ π ι ν. Σταμούλη-Σαραντή, ενθ' άν., σ. 75.

6. ΚΛ, άρ. 1479 Β', ενθ' άν., σ. 37.

7. ΚΛ, άρ. 1475, Ινθ' άν., σ. 95.

8. ΚΛ, άρ. 1898, ενθ' άν., σ. 8.

9. ΚΛ, άρ. 2327, ένθ' άν., σ. 20.
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"Υδρα «στο τραπέζι κρατάγανε πάντα αύστηρή τάξι. Τις καθημερινές τρώγανε σέ
χαμηλό τραπεζάκι καί καθόντουσαν σε μικρά ξύλινα σκαμνάκια χωρίς άκουμπιστή-
ρι τής πλάτης. Στις έορτές στρώνανε μεγάλο καί ψηλό τραπέζι καί καθόντουσαν σέ
καρέκλες. Άλλοιώς στρώνανε τό τραπέζι στις έορτες κι άλλοιώς τις καθημερινές.
Άλλά πάντα άλλα μαχαιροπήρουνα, άλλα ποτήρια, όλα άλλοιώτικα. Ό καθένας ειχε
τή θέσι του (ορισμένη στο τραπέζι. Κανονιζότανε τοΰ καθενοΰ ή θέσις μιά γιά πάν-
τα, άνάλογα άπό τή θέσι τοΰ πατέρα καί τής μητέρας κι άπό τή σειρά πού ειχε ό
καθένας μέσα στή φαμίλια. Δικό του πιάτο, δικό του ποτήρι, δικό του πηρούνι, κου-
τάλι, μαχαίρι, δικό του σκαμνί ειχε ό καθένας. "Ολα αύτά είχανε πάρει τό ονομά-
του'- μέσα στή φαμίλια. 'Άκουγες το πηρούνι τοϋ πατέρα, τό κουτάλι τής μητέρας,
τό πηρουνάκι τοϋ παπποϋ, τό πιάτο τής γιαγιάς καί άλλα πολλά τέτοια» 1. Έν
'Ιθάκη «τή μάννα τή βάνανε στή θέσι τοΰ πατέρα, επειδή έκείνος λείπει καί δέν τόν
ξέρουνε»2. Καί έν Λιβισίω Μάκρης Μ. 'Ασίας «παρακαθέταν κ' ή γυναίκα στο τρα-
πέζι καί σέ διασκεδάσεις, όπως τις Αποκριές» 3.

"Οπως βλέπομεν, έν Ήπείρω ίδια ή γυναίκα έξακολουθεΐ άκόμη σήμερον
νά μή παρακάθηται είς τό τραπέζι, «όταν φιλεύουν ξένο». Φαίνεται όμως ότι τό έθι-
μον τοΰτο ήτο καθολικώτερον έν Ελλάδι κατά παλαιοτέρους χρόνους, ώς διηγείται
καί διά τήν Κύπρον άκόμη ό κόμης Marcellus 4.

Έν Ήπείρω ώσαύτως «οί νύφες δέν πλησίαζαν στή γωνιά (έστίαν) τό χει-
μώνα, όταν κάθονταν τά πεθερικά τους δεξιά καί άριστερά. Οί γάτες, ώς μοΰ διη-
γοΰντο, είχαν δικαίωμα, οί νύφες όχι. Κάποτε πλησίαζαν μόνον τά χέρια. Διό καί ή
παροιμία : Τό κρύο περνάει από τά χέρια τοϋ παιδιοϋ κι άπό τά ποδάρια τής νύφης...
Στήν τάβλα πού στρώναν στή γωνιά νά φάνε κι όπως συνήθως έ'βαζαν πίττες μέ τό
τεψί ολόκληρο χωρισμένο σέ φιλιά (τεμάχια), τότε πλησίαζε καί ή νύφη νά φάη στο
μέσο στρώμα καθισμένη στά γόνατα μέ τά πόδια πίσω. "Ετσι τά πόδια της ήταν
πάντα κρύα»5.

Διά τήν νύμφην κυκλοΰνται έν Ήπείρω καί αί άκόλουθοι παροιμίαι, χαρακτη-
ριστικαί τής ύποδεεστέρας έν τή οικία θέσεώς της, τής καταπιέσεως αύτής ύπό τών
μελών τής οικογενείας της καί τής βασανισμένης έκ τών ποικίλων εργασιών καί
εύθυνών ζωής της : 1) Τά στραβά καρβέλια ή νύφ' τά κάν . 2) "Οπως ηύρες, νύφ',
οχι όπως ήξερες. 3) —Φάε, νύφ', ζουμί. —Καλά V και τά κοψίδια. Ή τελευταία αύτη

1. Ν. Γ. Χ α λ ι ο ρ ή, έ'νθ' άν., σ. 154 - 155.

2. ΚΛ, άρ. 2194, ενθ' άν., σ. 64.

3. ΚΛ, άρ. 1480, ενθ' άν., σ. 89.

4. Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η, ενθ' άν., σ. 133.

5. ΚΛ, άρ. 2753, ενθ' άν., σ. 216 - 217.
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παροιμία έχει τήν έξής προέλευσιν : ώς γνωστόν, ή καλή άγωγή έπέβαλλεν, όπως
τά μικρά παιδιά καί ή νύμφη άφήνουν τά κοψίδια (τοϋ κρέατος) διά τούς μεγάλους,
πλήν πολλάκις έκαναν τόν βλάκα, χάριν τοΰ ιδίου το:>ν συμφέροντος1.

Έντύπωσιν έξαιρετικήν προκαλεί καί ή συνήθεια ή έπικρατοΰσα έν μέρει
άκόμη καί σήμερον έν Ήπείρω «νά πααίνη ή γυναίκα μέ τά πόδια κι ό άντρας κα-
βάλλα. «Ειδα στο Καπέτσοβο προχθές, μοΰ έλεγε μίαν ήμέραν τοΰ παρελθόντος θέ-
ρους ό κ. Παπάζογλους, γραμματεύς τής κοινότητος Τσεπελόβου (1963), μιά μητέ-
ρα νά πααίνη μέ τά πόδια καί τό γιό της είκοσιπεντάρη καβάλλα»2. Καί εγώ τοΰ
είπον ότι τό αύτό έπανειλημμένως ειδον είς τά Σουλιωτοχώρια καί όπου άλλοΰ τής
Ηπείρου μετέβην πρός άποθησαύρισιν λαογραφικοΰ ύλικοΰ. 'Αντιθέτως, είς τάς
νήσους καί άλλαχοΰ, ώς έν Λιβισίω Μάκρης Μ. 'Ασίας, «ή γυναίκα πήγαινε καβάλλα
κι ό άντρας πεζή κι άπό παλιά καί τώρα»3.

Σημαντικά διά τό θέμα μας είναι καί τά έθιμα τοΰ λαοΰ τά αναφερόμενα είς
τήν άκληρη καί τήν έρχομένην είς δεύτερον γάμον χήραν, τό τής σνγκριας έν Μάνη
καί τό πολλαχοΰ άπανωπροίκι ή παλληκαριάτικον. 'Αλλά περί τούτων δέν θά κάμω
λόγον ένταΰθα, περιοριζόμενος μόνον νά παραπέμψω είς τάς σχετικάς περί αύτών
μελέτας τοΰ Α. Ά. Πετροπονλον 4 καί τοΰ 77. '7. Ζέπου5.

Έκ πάντων τών έθίμων τούτων σαφώς καταφαίνεται ή προτίμησις τοΰ άν-
δρός καί ή έν σχέσει πρός αύτόν μειονεκτική θέσις τής γυναικός. Τό κοινωνικόν τοΰ-
το φαινόμενον έχει άκόμη άπό τούς παλαιοτέρους χρόνους ίσχυράς ρίζας έκεί οπού
ό βίος του λαου διετηρησε περισσότερα στοιχεία άπό τήν παράδοσιν καί συντηρητι-
κότητά του, ώς δέ διαπιστοΰται έκ τών ώς άνω παρατεθέντων παραδειγμάτων έκ
διαφόρων τοΰ Έλληνισμοΰ περιοχών, ή ήπειρωτική Ελλάς έχει τά πρωτεία τής
συντηρητικότητος καί καθυστερήσεως έν άντιθέσει πρός τήν νησιωτικήν, ενθα άεί-
ποτε έπνευσεν άνεμος ήμερωτέρων έθών, εύρυτέρων άντιλήψεων, μεγαλυτέρας
έλευθερίας καί χειραφετήσεως τής γυναικός.

Είς παλαιοτέρους χρόνους, καί δή κατά τήν τουρκοκρατίαν, αί γυναίκες τής
Ελλάδος είς τε τά χωρία καί τάς πόλεις, όπως καί είς ολην τήν 'Ανατολήν, καί έντός
τοΰ οίκου άκόμη δέν συνεχρωτίζοντο μετά τών άνδρών. Τάς ήμέρας τάς διήρχοντο

1. ΚΛ, άρ. 2740, ενθ' άν., σ. 14,17.

2. ΚΛ, άρ. 2753, ένθ' άν., σ. 221.

3. ΚΛ, άρ. 1480, έ'νθ' άν., σ. 90.

4. Δ. Ά. Πετροπούλου, Ή άκληρία είς τά έθιμα τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ, Έπετηρ.
Λαογραφ. 'Αρχείου, τόμ. Ζ' (1952), έν 'Αθήναις 1953, σ. 28 - 44.

5. Π. Ί. Ζέπου, «ΙΙαλληκαριάτικον» ή «άγριλίκιον», Πελοποννησιακά, τόμ. Ε',
1962, σ. 322 - 347.
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είς ίδια δωμάτια, μόναι1. Είς τάς δύο άντιμετώπους πλευράς τής κυρίας αιθούσης,
ή όποια κατειχεν εύρύτατον χώρον τής οικίας, έκειντο τά ιδιαίτερα δωμάτια τών
άνδρών είς τήν μίαν καί τών γυναικών είς τήν άλλην. Μόνον δέ κατά τάς έπισήμους
έορτάς καί κατά τήν όνομαστικήν τοΰ πατρός— ό πατήρ κυρίως έώρταζε τήν όνο-
μαστικήν του — συνεκεντροΰντο [είς τάς πόλεις] άνδρες καί γυναίκες είς τήν μεγάλην
αΐθουσαν καί συνεώρταζον καί συνευθύμουν2. 'Αντιθέτως, είς τά χωρία αύται παρη-
κολούθουν τά τής έορτής τοΰ πατρός εύρισκόμεναι όπισθεν τών καφασιών τών οι-
κιών. Τό πλείστον τοΰ χρόνου έν τή οικία διήρχοντο είς τά προωρισμένα δι' αύτάς
δωμάτια κλεισταί καί άθέατοι είς τούς άνδρας. 'Εκεί έπεδίδοντο είς τά οικιακά έρ-
γα. 'Εκεί έρραπτον, έκέντων, έκλωθον καί ύφαινον, ώς καί κατά τούς 'Ομηρικούς
χρόνους. 'Απαραιτήτως ειχον πλησίον των καί τόν άργαλειόν, μέ τόν όποιον είρ-
γάζοντο, ένω συγχρόνως έτραγούδουν πολλάκις3. Καί άπό τά παράθυρα τών δωμα-
τίων τούτων, όταν ήσαν πρός τόν δρόμον, έβλεπαν τούς περαστικούς. Ή θέα δέ αύτη
ήτο μία άπό τάς συνήθεις ψυχαγωγίας των. Τά παράθυρα όμως είχαν δικτυωτά κα-
φάσια, ώστε αί γυναίκες παρετήρουν μέν τούς περαστικούς, δέν παρετηροΰντο όμως
ύπ' αύτών4. "Ιδιον καλής άνατροφής έθεωρεΐτο νά μή έκτίθενται αί γυναίκες είς τά
βλέμματα τών άνδρών, καί τών οικείων άκόμη, έκτος άν ήσαν ήλικιωμέναι πλέον.
Αί κόραι μάλιστα σπανίως παρουσιάζοντο καί άκόμη σπανιώτερον έξήρχοντο 5.

Κύριος λόγος τοΰ περιορισμοΰ τών γυναικών κατά τήν έποχήν έκείνην ήτο
ότι οί Τοΰρκοι, έχοντες καί ούτοι τάς γυναίκας των περιωρισμένας έντός τών οικιών,
δέν ήνείχοντο νά βλέπουν νά περιφέρωνται είς τούς δρόμους αί χριστιαναί, άκάλυπτοι
μάλιστα καί άδιάφοροι πρός τά βλέμ,ματα τών άνδρών. Καί τάς ένοχλοΰσαν ού μό-
νον μέ άσεμνα βλέμματα, άλλα καί μέ λόγους άπρεπεΐς καί άλλα τολμηρότερα πει-
ράγματα 6.

Ή άπομόνωσις αύτη ειχεν, ώς ήτο έπόμενον, δυσάρεστα άποτελέσματα.
Καί πρώτον αί γυναίκες ύπεβιβάζοντο ούτως είς πρόσωπα ύπηρετικά. ' Η άπουσία
τής γυναικός άπό τήν έν γένει κοινωνικήν κίνησιν, ιδία είς τά χωρία, εΐχεν ώς άπο-
τέλεσμα, ότε συνέβαινε νά παρουσιάζωνται άκόμη καί είς τούς οίκειοτάτους των,
νά καταλαμβάνωνται άπό τόσην συστολήν, «ώστε καμμια εύχαρίστησις δέν προήρ-
χετο ούτε είς αύτάς ούτε είς τούς άνδρας7».

1. Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η, ενθ' άν., σ. 132.

2. Ένθ' άν., σ. 132.

3. Ένθ' άν., σ. 132.

4. Ένθ' άν., σ. 132 - 133.

5. Ένθ' άν., σ. 133.

6. Ένθ' άν., σ. 133 - 134.

7. Ένθ' άν., σ. 134.
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Κατάλοιπα τής έποχής τής τουρκοκρατίας είναι τά κατά τούς νεωτέρους
χρόνους ισχύοντα έθιμα τοΰ περιορισμοΰ τής νεαράς γυναικός καί τής χρησιμοποιή-
σεως αύτής ώς ύπηρετικοΰ σχεδόν προσώπου έν τή οικία καί έκτος αύτής, τής συ-
στολής καί δουλείας τής νεονύμφου έν τή οικία τοΰ γαμβροΰ, τής υποτιμήσεως αύ-
τής ύπό τών πενθερικών της καί τοΰ ύπερβολικοΰ σεβασμοΰ της πρός τόν άνδρα,
τούς γονείς καί τούς οικείους του.

"Οτι ή ύποτίμησις καί μειονεκτική τής γυναικός θέσις έν τω οίκω καί τή
κοινωνία δέν άπαντα μόνον κατά τήν τουρκοκρατίαν, άλλ' άσφαλώς καί είς παλαιο-
τέρους χρόνους, δέν δύναται, νομίζω, ν' άμφισβητηθή. Ώς εϊδομεν, ή γέννησις θή-
λεος καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους δέν ήτο εύχάριστον γεγονός, παιδιά δέ τότε,
ώς καί σήμερον πολλαχοΰ, έλέγοντο μόνον τά άρρενα1. Ό δέ περιορισμός τών γυ-
ναικών έν τω οίκω, ή θαλάμενσις, ήτο καί τότε συνήθης, ώς καί κατά τήν άρχαιό-
τητα.

Ώς είναι γνωστόν, ό Φωκυλίδης έλεγε : «Παρθενικήν δέ φύλασσε πολυ-
κλείστοις θαλάμοισι μηδέ μιν άχρι γάμων προ δόμων όφθήναι έάσης»2.

'Αποτέλεσμα τών άντιλήψεων περί περιορισμοΰ τών γυναικών ήτο ό χωρισμός
τών φύλων είς περιστάσεις, καθ' άς συνέπιπτε νά συγκεντρωθούν έπί τό αύτό άνδρες
καί γυναίκες. 'Απρεπές π.χ. έθεωρεΐτο παρά Βυζαντινοίς ύπανδρος γυνή νά παρευ-
ρίσκεται είς συμπόσιον άνδρών, έτι δ' άπρεπέστερον οί γονείς νά καθίζουν τάς θυγα-
τέρας των είς τράπεζαν διασκεδαζόντων. 'Επίσης ή παρθένος σπανίως έπρεπε νά
έξέρχεται τοΰ οίκου, νά έ κ θ υ ρ ί ζ η, ώς έλεγον. Αί γυναίκες έξήρχοντο έλευθέ-
ρως μόνον είς έξαιρετικάς περιστάσεις, ώς έν καιρώ σεισμού, εφόδου πολεμίων,
άλώσεως πόλεων κλπ.3 Τό αύτό έθος έπεκράτει καί κατά τήν άρχαιότητα, ώς π.χ.
συνέβη κατά τήν έν Χαιρώνεια ήτταν τών 'Αθηναίων" μόλις έφθασεν ή είδησις είς τάς
'Αθήνας, ό ρήτωρ Λυκούργος λέγει ότι έξήλθον αί γυναίκες είς τάς θύρας τών οικιών
έρωτώσαι άν έζων ό σύζυγος, ό πατήρ κττ. 4

Ωσαύτως, κατ' άρχαίον έλληνικόν έθοα, τής γυναικός κύριον γνώρισμα έθεω-
ρεΐτο τό σιωτΐάν ό Αίας έν τω όμωνύμω δράματι τοΰ Σοφοκλέους λέγει πρός τήν

1. Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Τά κατά τήν γέννησιν καί τήν βάπτισιν έθιμα τών Βυζαντινών,
Έπετ. Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. ΙΔ', 1938, σ. 90 - 91. Τ ο ϋ Α ύ τ ο ϋ, Βυζαντινών
βίος καί πολιτισμός, τόμ. Β'., μέρ. II, έν 'Αθήναις 1948, σ. 164 - 165.

2. Παλατινή 'Ανθολογία, 474.

3. Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός..., ένθ' άν., σ. 173.

4. Χ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον περί τοΰ ίδιωτικοΰ βίου τών άρχαίων Ελλήνων,
τόμ. Α', έν Όδησσώ 1875, σ. 163, ένθα αί σχετικαί παραπομπαί είς τούς άρχαίους συγγραφείς.



108

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τέκμησσαν (στίχ. 293): «γύναι, γυναιξί κόσμον ή σιγή φέρει»1. Ή παρρησία, κυ-
ριώτατον γνώρισμα τής τών Ελλήνων έλευθερίας, έλειπε καί άπό τάς γυναίκας τών
ήρωϊκών χρόνων, διότι ό Τηλέμαχος λέγει πρός τήν μητέρα :

άλλ' εις οίκον Ιονσα τά σαυτής έργα κόμιζε,
Ιστόν τ' ήλικάτην τε, και αμφιπόλοισι κέλευε
έργον εποίχεσθαι' τόξον δ' ανδρεσσι μελήσει2.

Σημειωτέον δ' ότι παρά ταΰτα τόσον ό "Ομηρος, όσον καί οί κατόπιν τρα-
γικοί ποιηταί τής αρχαιότητος παρουσιάζουν τάς γυναίκας τής έποχής των νά έ'χουν
μίαν άνεξαρτησίαν, συνδυαζομένην μέ τήν άξιοπρέπειαν. Τό περίεργον είναι ότι είς
τήν δημοκρατικήν πολιτείαν τών 'Αθηνών αί γυναίκες ήσαν μάλλον περιωρισμέναι3,
ένώ εις τήν όλιγαρχικήν πολιτείαν τής Σπάρτης ήσαν περισσότερον έλεύθεραι, διότι
ή θήλεια νεολαία μετείχε καί τών γυμνασίων τής άρρενος. Είς τά γυμναστήρια, ενθα
ήσκοΰντο αί νεάνιδ^ς, έγνωρίζοντο μέ τούς νέους, τούς όποιους κατόπιν έλάμβανον
ώς συζύγους. 'Ενώ όμως ύπήρχεν έλευθερία είς τάς παρθένους, όπως άνατρέφωνται
ούτω μετά τών νέων, άντιθέτως διά τάς έγγάμους ισχύον περιορισμοί κατά τάς εξό-
δους των έκ τοϋ οίκου, διότι ύπεχρεοΰντο μάλιστα κατ' αύτάς νά καλύπτουν τό πρό-
σωπον. Τό εθιμον τοΰτο, κατά τόν Χάριλλον, βασιλέα τής Σπάρτης, έδημιουργήθη
έκ τής άνάγκης, ίνα αί μέν κόραι εύρουν συζύγους, αί δ' έγγαμοι τούς διατηρήσουν4.

Είς τήν βασιλευομένην άρχαίαν Μακεδονίαν αί γυναίκες ειχον σπουδαίαν
θέσιν είς τήν οίκογενειακήν καί κοινωνικήν ζωήν, άπό τά μακεδόνικα δέ έθιμα έπη-
ρεάσθη ή θέσις τής γυναικός καί κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους. Οί στωικοί ετει-
ναν είς τήν γυναικείαν χειραφέτησιν. Ή έκπαίδευσις διά τάς γυναίκας ήτο δικαίωμα,
εύρίσκομεν δέ μεταξύ τών μαθητών τών φιλοσόφων καί πλείστας μαθήτριας, όπως
καί σπουδαίας ζωγράφους καί ποιήτριας. 'Αλλ' αύτά δέν ήσαν κανών, ήσαν εξαιρέ-
σεις.

Ώς πρός τόν γάμον καί κατά τήν άρχαιότητα καί κατά τούς βυζαντινούς
χρόνους τόν λόγον ειχον οί γονείς. Ή βυζαντινή ήδύνατο νά ύπανδρευθή, ότε συνε-

1. Πρβλ. καί Π α ϋ λ ο ν, Προς Κορινθίους Α', 14, 34.

2. Όδυσσ. φ. 350 - 352.

3. Μόνον ή έκτέλεσις θρησκευτικού καθήκοντος άπετέλει περίπτωσιν άνεκτήν ύπό τοϋ
άνδρός διά τήν έξοδον τής γυναικός έκ τής οικίας. Ούτω π.χ. είς τήν πομπήν τών Παναθηναίων
μετεϊχον νεάνιδες κανηφόροι καί φέρουσαι ύδρίας. 'Αλλά καί είς άλλας περιπτώσεις άναγκαίας
πληρώσεως βιοτικών άναγκών έξήρχοντο τοΰ οίκου.

4. Πλουτάρχου, Ηθικά Λακων. άποφθέγματα, Χάριλλος 2.
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πλήρωνε το 12ον ή 13ον έτος τής ήλικίας της, 'ίσχυε δέ δι' αύτήν δ,τι λέγει ό Εύρι-
πίδης έν τή 'Ανδομάχη (στ. 987) :

ννμφενμάτων μεν τών εμών πατήρ εμός
μέριμναν εξ ει κονκ ε μον κρίνειν τάδε.

'Εν δέ τή οικία «ή σύζυγος τοΰ ιδίου σώματος ούκ έξουσιάζει, άλλα δούλη
έστί τοΰ άνδρός»1. "Οπως δέ συμβαίνει σήμερον είς πολλά χωρία τής Ελλάδος, ούτω
καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, ό σύζυγος άπεκαλεΐτο ύπ' αύτής ανθέντης 2.

Πρός τούτοις έν τω συνόλω των καί παλαιότερον καί κατά τούς νεωτέρους
χρόνους αί γυναίκες ιδία τής ύπαίθρου έστεροΰντο γραμματικών γνώσεων. 'Επίσης
σπανιώτατα έξενιτεύοντο έκ τών χωρίων είς τάς πόλεις τοΰ έσωτερικοΰ ή είς τό
έξωτερικόν, έξαιρέσει νησιωτισσών, αί όποϊαι μετέβαινον είς τάς πόλεις ώς ύπηρέ-
τριαι. Καί αύτά συνέτεινον είς τήν διαμόρφωσιν τής κοινωνικής τής γυναικός
καταστάσεως. Καθ' όσον όμως προώδευε καί προοδεύει ή έξημέρωσις τών ήθών
καί ό άλλος εξευγενισμός, περιωρίζετο καί παρεμερίζετο ό περιορισμός καί ή
μείωσις τής γυναικός 3.

Τήν μεταβολήν έπέφερεν ή άλλαγή τών οικονομικών καί τεχνικών όρων δια-
βιώσεως, ή άνάπτυξις τής συγκοινωνίας, τής παιδείας, καί ή εισαγωγή τοΰ δυτικού
πολιτισμού καί τρόπου ζωής, ό όποιος ώς άκατάσχετος χείμαρρος κατεπλημμύρισε
καί τήν 'Ελλάδα, άφ' ής κυρίως άπηλευθερώθημεν τοΰ τουρκικού ζυγοΰ καί άφ' ής
έπυκνώθη ή έπικοινωνία μας μέ τόν έξω κόσμον ιδία κατά τούς τελευταίους
καιρούς.

'Αθήναι, Μάιος 1965.

RÉSUMÉ

La situation sociale de la femme grecque d'après
quelques coutumes populaires

par Dem. B. Economidis

L' étude comporte deux chapitres. Dans le premier l'auteur cite et
examine des coutumes actuelles et des conceptions provenant de diffé-
rentes régions du monde grec et se rapportant à la préférence des enfants

1. Ί ω. Χρυσόστομος, Migne P. G., τόμ. 61, στ. 152.

2. Φ. Ί. Κου κουλέ, ενθ' άν., σ. 192.

3. Εις τάς πόλεις μάλιστα έδημιουργήθησαν σωματειακαι οργανώσεις χειραφετήσεως
της γυναικός. Βλ. π.χ. Δ. Ά. Γληνό ϋ, Γυναικείος άνθρωπισμός, 'Αθήναι 1921.
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mâles, aux coutumes relatives à la naissance d'un enfant, à la qualification
de la fille comme «l'élément faible» de la famille, aux rites magiques aux-
quels on recourt pour éviter les naissances successives de filles, aux prover-
bes et phrases proverbiales concernant Γ existence d'une ou de plusieurs
filles dans une famille. Ensuite Γ auteur remonte à 1' époque byzantine et
donne un bref aperçu des coutumes analogues de cette époque ; il accepte
l'influence de concepts grecs anciens et juifs sur les coutumes byzantines.
Suit un examen de coutumes et de conceptions identiques des Grecs an-
ciens, des Turcs et d'autres peuples européens et primitifs concernant la
naissance d'une fille. D' après ces coutumes on peut tirer des conclusions
quant à la situation de la femme tant à l'époque actuelle qu' aux temps
plus anciens.

Dans le second chapitre l'auteur examine les coutumes du peuple
grec relatives au mariage de la jeune fille et à sa situation en tant que
femme mariée dans la maison conjugale et dans la société. Il parle longue-
ment de 1' internement de la femme grecque, surtout pendant les années qui
ont précédé la 2ème guerre mondiale, des régions de la Grèce où cet inter-
nement a été plus strict ou, au contraire, moins rigoureux et mentionne
les causes de ce phénomène. Les renseignements à propos des occupations
auxquelles s' adonna pendant des siècles et continue à s' adonner, dans les
campagnes, la femme grecque, sont très intéressants.

La situation sociale de la femme dans la maison, dit Γ auteur, se
manifeste, entre autres, dans le passage sons silence de son nom et dans
la façon dont elle est appelée par les membres de la famille de son époux.
Il est souligné que les appelations de la femme mariée chez les insulaires
démontrent une situation plus aisée et plus libre de celle-ci par comparai-
son à la «servitude» de la femme de la Grèce continentale. Les coutumes
mentionnées, surtout les coutumes de Γ Épire, sont caractéristiques de ce
fait : ce qu'on observe pendant la visite d'un étranger à la maison, la
participation ou non de la femme à la table pendant les repas et, en géné-
ral, sa vie dans la maison de son mari.

Avant de terminer le second chapitre l'auteur remonte de nouveau à
Γ époque de la domination turque, à Byzance et à la Grèce antique. En
parlant de la «θαλάμευσις» des anciens et de 1' internement des femmes chez
les Byzantins et les Grecs de 1' époque post - byzantine, il trouve dans ces
coutumes les racines de coutumes observées aujourd' hui.
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Aux derniers temps la claustration a été abandonée, tout comme la
dépréciation de la femme grecque. Ce changement est dû au changement
des conditions économiques et techniques de la vie, au développement des
communications et de l'instruction et à l'introduction de la civilisation et de
la façon de vivre occidentales en Grèce, en particulier après la revolution
grecque (1821) et depuis que les relations avec Γ étranger sont devenues
plus intenses.

Π Ρ Ο Σ Θ H Κ Η

εις τάς σελ. 79 και 95 του 9/10 τόμου της Έπετ.
τοΰ Λαογρ. 'Αρχ., (1955/57) έν 'Αθήναις '1958.

Εις τάς δημώδεις έλληνικάς παραδόσεις περί της 'Αγίας Παρασκευής προσ-
θέτω και τάς περιλαμβανομένας εις τά έξης δημοσιεύματα και λαογραφικά χειρό-
γραφα : 1) Ά λ ε ξ. Κ. Χατζή γάκη, Παραδόσεις τ' Άσπροποτάμου, Τρί-
καλα 1948, σ. 116 - 127. 2) Του Αύτοϋ, 'Εκκλησίες Κρήτης. Παραδόσεις,
Ρέθυμνο 1954, σ. 103 - 108, 132, 177 - 178. 3) Ί ω. Β ο γ ι α τ ζ ί δ ο υ, Γλώσ-
σα και λαογραφία της νήσου 'Ανδρου. Α', έν 'Αθήναις 1949, σ. 212. 4) Γ. 'Α. Μ έ-
γ α, Ή 'Αγία Παρασκευή (παράδοσις άπο το Βλαχώρι της Θεσπρωτίας), Λαογρα-
φία, τόμ. ΙΖ', έν 'Αθήναις 1957 - 1958, σ. 616 - 617. 5) 'Αγγελικής Μ ε-
τ α λ λ ι ν ο υ, Θρύλος περί τής 'Αγίας Παρασκευής τών Βασιλικών Χαλκιδικής,
Χρον. Χαλκιδικής, τεΰχ. 2, 1961, σ. 228 - 229. 6) ΚΑ (Κέντρον Λαογραφίας τής
'Ακαδημίας Αθηνών), άρ. 2277 Α', σ. 140 (συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδου, Σουλιω-
τοχώρια, 1958). 7) ΚΑ, άρ. 2303, σ. 6-7, 168, (συλλ. Στεφ. Ήμέλλου, Νάξος
[Φιλότι] 1959). 8) ΚΛ, άρ. 2392, σ. 26 - 73 (του Αύτοΰ, Θράκη [Άβδηρα]
1961). 9) ΚΛ, άρ. 2250, σ. 21 (συλλ. Δ. Λουκάτου, Παξοί, 1957). 10) ΚΛ, άρ.
2340, σ. 183 - 185 (Γ. Κ. Σπυριδάκη, Λαογραφ. άποστολή εις Κέαν, 1960). 11)
Χ. Γ. Κατσαλίδου, Ή Δωδώνη, τόμ. Α' (1931 - 1932), Αλεξάνδρεια
Αιγύπτου 1931, σ. 194 - 195. 12) ΚΛ, άρ. 2301, σ. 163 (συλλ. Δ. Λουκά-
του, Σμόκοβον Καρδίτσης 1959).

Εις δε τά λατρευτικά έ'θιμα του ελληνικού λαοΰ, τά άφορώντα εις την Άγίαν,
ας προστεθούν και τά γινόμενα κατά την 26ην 'Ιουλίου εις το Πλατανόρρευ-
μ α (πρώην Όρτάκι, χωρίον κείμενον εις τους πρόποδας τών Πιερίων), εις τό πλη-
σίον Μοσχοχώριον, ένΚυθήροις, ένΖαβέρδα και έν 'Αγία Κ υ-
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ρ ι α κ ή Θεσπρωτίας (πρώην ΓΙ ο π ό β ω). ΚΛ, άρ. 2331, σ. 6 (συλλ.
Ν. ΙΊαπαευαγγέλου, Πλατανόρρευμα, 1960). ΚΛ, άρ. 2327, σ. 345 - 346 (συλλ.
Ί. Π. Κασιμάτη, Κύθηρα, 1959). Δ. Λουκάτος, εν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ.
11 - 12, σ. 166, σημ. 1. ΚΛ, άρ. 2277 Δ', σ. 140 κ. έξ. (συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδου,
Σουλιωτοχώρια, 1958).

Δ. Β. Οίκονομίδης
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ΥΠΟ

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Ή αίώρησις παραλλήλως πρός τήν χρήσιν της ώς μέσου διασκεδάσεως, ιδία
τών μικρών παιδιών, πολλαχοΰ καί διά τήν λίκνισιν τοΰ βρέφους πρός ΰπνον, άπαν-
τάται έτι καί ύπό μορφήν τελετουργικήν είς είδικάς περιστάσεις τοΰ βίου. Ύπό τήν
τελευταίαν μορφήν ήσκείτο αΰτη είς τόν έλληνικόν κόσμον μέχρι καί τών νεωτέρων
χρόνων (μάλιστα έως τό 1920, είς τινας τόπους άκόμη καί μετά τό 1950), έπειτα
δέ καί είς άλλους λαούς, τόσον τής χερσονήσου τοΰ Αίμου, όσον καί άλλων περιο-
χών τής Εύρώπης (Ρωσίας, Βαλτικών χωρών (Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία),
'Ιταλίας (Καλαβρία), Ισπανίας), έπειτα τής Βορείου 'Αφρικής, μάλιστα δέ τής
'Ασίας ('Ινδία, Σιάμ, 'Ινδονησία, Κορέα), τής Βορείου 'Αμερικής κ.ά.1

Είς τόν ήπειρωτικόν χώρον τής Ελλάδος, ώς καί είς τόν νησιωτικόν έως τήν
Κύπρον πρός άνατολάς, έπειτα καί είς τόν έλληνισμόν τής Μικράς 'Ασίας έως τήν
Τραπεζοΰντα καί τήν Καππαδοκίαν πρός άνατολάς, ώς καί είς τόν τής Άν. Θράκης
(έκ τής πολεμικής καταστροφής τής Ελλάδος τοΰ 1922 μεταναστεύσαντα καί εγ-
κατασταθέντα είς αύτήν τό 1923) ή αίώρα αύτη, δηλ. ή μέ τελετουργικόν τυπικόν,
έλάμβανε χώραν κυρίως κατά τό Πάσχα, άπό τής Κυριακής ή τών έπομένων ημερών,
τής Δευτέρας ή τής Τρίτης είς τήν 'Ανατολ. Θράκην, Μικράν Άσίαν (Σμύρ-

Συντομογραφίαι :

J. G. Frazer = James George Frazer, The Golden Bough, A Study in
Magic and Religion, Part III (The dying Cod)», New York 1966.

ΚΑ = Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας ('Ακαδημίας 'Αθηνών).

ΣΑ = Σπουδαστήριον Λαογραφίας μετά προσηρτημένης Λαογραφικής Συλ-

λογής ('Αρχεΐον Λαογραφικής ύλης) τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πα-
νεπιστημίου 'Αθηνών.

χφ. = χειρόγραφος ή δακτυλογραφημένη Λαογραφική συλλογή.

* Ή μελέτη αυτη άποτελεΐ εύρυτέραν άνάπτυξιν συντόμου άνακοινώσεως έπί τοΰ θέ-
ματος είς τό Γ' Διεθνές Συμπόσιον Βαλκανικής Λαογραφίας είς Άχρίδα Γιουγκοσλαβίας
τήν 7-8 'Ιουλίου 1973.

1. Βλ. είς J. G. Frazer, σ. 150 έξ., 156 έξ., 277 έξ. S a r t ο r i, Schaukeln,
Handw. d. deutschen Abergl. VII, Berlin - Leipzig 1935/36, στ. 1017 - 19.

8
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νη, 'Αδραμύττιον, Κυδωνίαι, Βιθυνία, Πόντος) 1, είς Λήμνον, "Ιον, Χίον, Κάρπαθον,
Κρήτην, Μήλον, Άρκαδίαν (Καρύταιναν), Κύπρον κ.ά.2, απαραιτήτως δέ κατά τήν
έορτήν τοΰ Άγ. Γεωργίου, ώς είς Ρόδον, Ήλείαν (Κούμουρα, Λαμπέτιον), Μεσση-
νίαν (Βασιλίτσι, Κορώνη, Καπλάνι, Μανιάκι, Τζαΐζι), Εΰβοιαν, 'Ελασσόνα (Κρυόβρυ-
ση), Ζαγοράν, Καστορίαν (Ζευγοστάσιον), Δ. Θράκην ("Αβδηρα, Κιμμέρια), 'Ανατ.
καί Βορ. Θράκην (πρόσφυγες έκ Βιζύης, Κεσσάνης, Χρούπιστας, Μεσημβρίας),
Μακεδονίαν (περιοχαί νομών Πέλλης, Φλωρίνης, είς Μαλάφτσαν κ. ά.), Άιβαλί
Μ. 'Ασίας κ. ά.3 Διήρκει δέ έπί μίαν έβδομάδα, ήτοι έως τήν Κυριακήν τοΰ
Θωμά (Νάξος, Σάμος)4, ή έπί 40 ήμέρας μέχρι τής 'Αναλήψεως: Σάμος, Ρόδος,

1. Λαογρ. 10 (1929), σ. 267. ΚΛ, χφ. 229, σ. 276 (Αίνος). Ν. Καρτσωνάκη-
Νάκη, Θυμάμαι τή Σμύρνη, ('Αθήναι 1972), σ. 16. Ξ ε ν ο φ. Ά κ ο γ λ ο υ, Λαογραφικά
Κοτυώρων, 'Αθήναι 1939, σ. 285 - 286. ΚΛ, χφ. 1358, σ. 109 - 110, 157 (Κυδωνίαι), χφ. 1441,
σ. 4 (Σινώπη), χφ. 1132, σ. 42 (Βιθυνία), χφ. 1446, σ. 136 (Άδραμύττιον Μ. 'Ασίας).

2. ΚΛ, χφ. 3357, σ. 20 - 21 (Στ. Ήμελλος, "Ιος, 1968). ΣΛ, χφ. 1924, σ. 31 (συλλ.
Εύδοξία Σκούλλου, ΙΙυλές Καρπάθου, 1973), χφ. 1893, σ. 48 (συλλ 'Γπατία Γιαννούλου, Βρον-
τάδες Χίου, 1973), χφ. 1932, σ. 63 - 65 (συλλ. Μαρία Τσιριγωτάκη, Τρυπητή Μήλου, 1973),
χφ. 2047, σ. 19 (συλλ. Ειρήνη Χρονοπούλου, Καρύταινα Αρκαδίας, 1973). Γ. Χ. ΙΙαπαχα-
ραλάμπους, Κυπριακά ήθη καί έθιμα, έν Λευκωσία Κύπρου 1965, σ. 189 - 190. Πάνος
Σ πάλα ς, Οί κούνιες τής Λαμπρής, Νέα 'Εστία 47 (1950) 499 - 500.

3. J. G. F raze r, σ. 283. ΚΛ : χφ. 1508, σ. 54 (συλλ. Μ. Τσάκωνα, 1944),
χφ. 1159 Β, σ. 106, 1159 Ε, σ. 52. 1378 Α, σ. 37, 173 (συλλ. Γεωργία Ταρσούλη 1938, 1939),
χφ. 1612, σ. 7 (Δ. Οίκονομίδης, 1949). Λαογρ. 10 (1929/30), σ. 267 - 68. ΚΛ : χφ. 1971,
σ. 61 - 62 (Λ. Τσέλιος, 1953), χφ. 303, σ. 108 (II. Αιλιανός, Ζαγορά, 1874), χφ. 2459, σ. 108
(Ζ. Μαγκλάρας, Ζευγοστάσιον Καστορίας, 1962), χφ. 176, σ. 82 (Σ. Δημοσθενόπουλος, 1889),
1100 Δ, σ. 18 - 19 (Μαρία Ίωαννίδου, 1937). ΣΑ : χφ. 1950, σ. 76 (Βασιλική Γουβαλάρη, έκ
προσφ. έξ Άϊβαλί Μ. Ασίας, Χαλάνδριον 'Αττικής, 1973), χφ. 1887, σ. 22 (Βασιλική Αθανα-
σοπούλου, Λαμπέτιον 'Ηλείας, 1973). ΚΑ, χφ. 2392, σ. 217, 377 (Στ. Ήμελλος, 1961), χφ.
1104 Γ, σ. 133 - 231 (Γ. Μέγας, 1937). Λαογρ. 11(1934/37), σ. 232 (Άν. Βρόντης). Έπετ.
Λαογρ. Αρχείου: 13/14 (1960/61), έν Αθήναις 1962, σ. 379 (Γ. Κ. Σπυριδάκης), 17 (1964),
έν Αθήναις 1965, σ. 236 (Άγγ. Δευτεραΐος). Μακεδονικά 6 (1964/65), έν Θεσσαλονίκη 1965,
σ. 227 (Ν. Κοσμάς). Αριστοτέλης, τεΰχ. 14 (1959), έν Φλωρίνη, σ. 52-54.

Δεδομένου ότι ή εορτή τοϋ Άγ. Γεωργίου τελείται έκ μεταθέσεως τήν Δευτέραν τοΰ Πά-
σχα, όταν, ώς συμβαίνει συνήθως, ή 23η Απριλίου, ήμερομηνία τοΰ έκκλησιαστικοΰ έορτασμοϋ,
έμπίπτη είς τήν Μεγ. Τεσσαρακοστήν, ή, είς άντίθετον περίπτωσιν, έορτάζεται καθ' ήμέραν τής
έβδομάδος τής Διακαινησίμου ή μετ' αύτήν, είναι αύτονόητον ότι καί είς άλλους τόπους ένθα άνα-
φέρεται ή αίώρησις ώς έθιμον άπλώς τοΰ Πάσχα, είναι τοΰτο συγχρόνως καί τής έορτής τοΰ Άγ.
Γεωργίου.

4. Ά ν α σ τ. Βρόντης, Τό παιδί στή Σάμο, Λαογρ. 16 (1956/57), σ. 240. ΚΛ, χφ.
2342, σελ. 110, 120 (Στ. "Ημελλος, Νάξος, 1960).
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Μήλος, πρόσφ. έκ Μ. 'Ασίας: Κυδωνίαι, Κοτύωρα Πόντου κ. ά.' έτελεΐτο δέ εις
τήν περίπτωσιν ταύτην ιδία κατά το εσπέρας εκάστου Σαββάτου, τάς Κυριακάς ή
άλλας έορτάς1.

Ένιαχοΰ ή αιώρα έλάμβανε χώραν προ του Πάσχα, ώς εις Κάρπαθον κατά τήν
Μεγ. Τεσσαρακοστήν, ειδικώς κατά τάς Κυριακάς μέχρι τής τών Βαΐων ή τήν έορ-
τήν τοΰ Εύαγγελισμοΰ (25η Μαρτίου)2, ή κατά τάς Άπόκρεως (Κυριακήν τής
Κρεοφάγου και Κυριακήν τής Τυροφάγου) εις Κύπρον (Κακοπετριά)3 και εις Άνα-
σελίτσαν Μακεδονίας4, εις Καράμακαν Μ. 'Ασίας (πρόσφυγες) τήν Πρωτομαγιάν 5,
εις Μανταμάδον δέ τής Λέσβου μετά το Πάσχα τήν 29 και 30 'Ιουνίου, έορτάς τών
Πέτρου και Παύλου και τών Άγ. 'Αποστόλων 6.

Ή αιώρα μέ το δνομα κούνια, εις τινας δέ τόπους και μέ είδικώτερα ονόμα-
τα, ώς σονσα εις Κύπρον 7, άναλόγως δέ τής μορφής και τής κατασκευής του καθί-
σματος έπ' αύτής : σελλιάστρα και σανίδωτή (Ρόδος) 8, σανικόκλα, μονόκλα και
άνεμόκλα (Σάμος) 9, παρακαμονδα (Λέσβος)10 κ. ά., κατεσκευάζετο συνήθως το
Μέγα Σάββατον ή τήν Κυριακήν τής Λαμπρής (τοΰ Πάσχα) εις τήν αύλήν ή έντος
τής οικίας ή εις πλατεΐαν ή έ'ξω τοΰ χωρίου. Άπετελεΐτο έκ δύο σχοινιών (ή ένός),
τών οποίων τά δύο άκρα έδένοντο εις δύο υψηλούς κλάδους δένδρου ή εις δοκούς τής
στέγης τής οικίας11. Εις τα έτερα άκρα αύτών προσεδένετο σανίς (είκ. 1) ή έτοπο-
θετεΐτο μετά τήν πρόσδεσιν τών σχοινιών προσκεφάλαιον, ώς κάθισμα τών αιωρου-
μένων.

1. Ξενοφ. "Ακογλου, ενθ' άν., σ. 181 - 82, 285 - 86. Λαογρ. 11 (1934/37),
σ. 232 (Ρόδος). ΚΑ, χφ. 2339, σ. 167 - 69 (Κ. Βήχος, Μήλος, 1960).

2. Jane Ε. Harrison, Mythology and Monuments of Ancient Athen, Lon-
don 1890, σ. XLIII, J. G. F r a z e r, σ. 284, Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Λαο-
γραφικά σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. Α', Αθήναι 1932 [φωτ. άνατ. 1969], σ. 110 - 16. Βλ. καΐ
εις Ααογρ. 16 (1956/57), σ. 126.

3. ΚΑ, χφ. 2351, σ. 628 (Γ. Κ. Σπυριδάκης, 1960).

4. ΚΑ, χφ. 1100 Β, σ. 93 (Μαρία Ίωαννίδου, 1937).

5. ΣΑ, χφ. 1892, σ. 92 (Καλλιόπη Γεδεών, 'Αθήναι 1973).

6. Σ π. Ά ν α γ ν ώ σ τ ο υ, Λεσβιακά, έν 'Αθήναις 1903, σ. 256 - 262.

7. Γ. Λουκάς, Φιλολογικαί έπισκέψεις, έν 'Αθήναις 1874, σ. 123, Γ. Παπα-
χαραλάμπους, ενθ' άν., σ. 189-90, Λαογρ. 15 (1953/54), σ. 439, σημ. 1., τόμ. 19 (1960/61),
σ. 540, άρ. 48.

8. Βλ. έν Λαογρ. 11 (1934/37), σ. 590, σημ. 4.

9. Ά ν α στ. Βροντής, £νθ' άν., σ. 240.

10. Σ π. Ά ν α γ ν ώ σ τ ο υ, ενθ' άν., σ. 259.

11. Ή αιώρα ήδύνατο ετι να στηθή και εις στενωπούς έντος τοϋ συνοικισμού διά τής

ρί*r/n*r'r\rcc-/.\r rrwr\i\iir.wi Z^k -τ-λΛ,- — _Γ·... „?... ~ ..
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'Αντιστοίχως προς τους "Ελληνας ή αιώρα αύτη άπαντα ομοίως και εις τούς
λοιπούς, ως έλέχθη, λαούς τής χερσονήσου του Αίμου ('Αλβανούς, Βουλγάρους,
Γιουγκοσλάβους, Βλάχους και Ρουμάνους), έκτος δ' αύτής και εις τούς Ρώσους,

τελούμενη ομοίως κατά την άνοιξιν, ειδικώς δέ κατά το Πάσχα και κατ' έξοχήν
κατά τήν ήμέραν τής εορτής του'Αγ. Γεωργίου1. Εις 'Αλβανίαν είδικώτερον το εθι-

1. Βλ. Κ. L. L û b e c k, Die Krankheitsdâmonen der Balkanvôlker, Zeitschrift
des Ver. f. Volkskunde, Bd. IX, Berlin 1899, p. 62. M. Arnaudoff, Die bulgarischen
Festbrâuche, Leipzig 1917, σ. 44. Ρ a u 1 Eisne r, Volkslieder der Slawen, Leipzig (1926),
σ. 514 - 15. Ε. S c h n e e w e i s, Serbokroatische Volkskunde, Erster Teil, Berlin 1961, σ.
137. Ion Popinceanu, Religion, Glaube und Aberglaube in der rumanischen Spra-
che (Kallmunz) 1964, σ. 80. G u s t a ν W e i g a n d, Die Aromunen, II, Leipzig 1894,
σ. 126. Ε u g. F e h r 1 e, Feste und Volksbràiiche in Jahreslaufeuropâischer Vôlker, Kassel
1935, σ. 135.

Περί τής τελέσεως τής αιώρας μετά τήν Κυριακήν τοϋ Πάσχα εμφαίνεται και έκ τής
συνήθειας εις τούς Γιουγκοσλάβους (εις Skopska Grna, Gora) νά φέρουν οί αιωρούμενοι πασχα-
λινον αύγο υπό τήν μασχάλην των κατά τήν ήμέραν τής έορτής τοϋ "Αγίου Γεωργίου (βλ. Ε.
Schneeweis, σ. 137). Εις δημώδες βουλγαρικών ασμα έρωταται νέος, ευρισκόμενος εις τήν
ξενιτειάν, διατί δεν επιστρέφει εις τήν οίκογένειάν του κατά το Πάσχα ή κατά τήν έορτήν του
'Αγίου Γεωργίου. G. Rosen, Bulgarische Volksdichtungen, Leipzig 1879, σ. 215, άρ.
83. Βλ. και έτερον σχετικών άσμα εις M. Arnaudoff, έ'νθ' άν., σ. 39 - 40.

Είκ. 1. Σχεδίασμα τής αιώρας εις τήν Ίωνίαν.

(Ν. Καρτσωνάκη - Νάκη, Θυμάμαι τή Σμύρνη, σ. 15).
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μον τοΰτο έλάμβανε χώραν κατά τήν έμφάνισιν τών νέων φύλλων είς τά δένδρα, ή
όποια καί εθεωρείτο ώς άρχή τοΰ χρόνου καί συνέπιπτεν είς τήν έορτήν τοΰ Άγ.
Γεωργίου. Ή έν λόγω αιώρα συνωδεύετο έπίσης μέ τραγούδια ένταΰθα λυρικά,
έρωτικά καί σατιρικά 1. (Είκ. 2).

Τέλεσις τής αιώρας άναφέρεται είς τούς Γιουγκοσλάβους, ώς είς τήν Ελλά-
δα (Κάρπαθος), κατά τήν Μεγ. Τεσσαρακοστήν, ειδικώς τό Σάββατον τοΰ Λαζά-
ρου, είς περιοχάς τής Βοσνίας, τής 'Ερζεγοβίνης καί τής Σερβίας 2, πρός δέ καί είς

Είκ. 2. ΓΙαράστασις αιώρας είς Σκόδραν' (έπ' εύκαιρία τοΰ Βαλκανικού Λαογρα-
φικού Συνεδρίου είς Τίρανα άπό τής 17-18 'Ιουνίου 1966). (Βλ. Πρακτ. Άκαδημ.

'Αθηνών 41, 1966, σ. 634).

τούς Βουλγάρους, είς τινας τόπους τήν Κυριακήν τής Βαϊφόρου 3, μετά δέ τό Πάσχα
καί εως τήν Πεντηκοστήν ή καί μέχρι τής εορτής τοΰ Άγιου 'Ιωάννου (24 Ιουνίου)
είς άλλας περιοχάς τής Εύρώπης (Βεστφαλία, Μεκλεμβοΰργον, 'Εσθονία καί Λετ-

1. Ιίληροφορίαι έκ σχετικής επιστολής τοϋ κ. Zihni Sako, διευθυντοΰ τοΰ 'Ινστιτούτου
Λαογραφίας είς Τ ίρανα. Τοΰτον ευχαριστώ θερμώς καί άπό τής θέσεως ταύτης.

2. Lu d wig Deubner, Russische Volkskunde, Archiv f. Religionswiss. Bd.
9, 1906, σ. 452. Πρβλ. καί Sartor i, Schaukeln, Handw. d. deutsch. Abergl. VII, 1935/36,
σ.1017.

3. M. A r il a u d ο f f, ένθ' άν., σ. 38.
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τονία)1. Πρόκειται ούτω περί έθίμου συνδεδεμένου μέ τό έ'αρ, τό όποιον τόσον είς
τόν έλληνικόν κόσμον, όσον καί εις τούς γειτονικούς λαούς, 'Αλβανούς, Βουλγάρους
καί Γιουγκοσλάβους, τελείται κυρίως ύπό άγάμων νέων άμφοτέρων τών φύλων.

Είς τήν 'Ελλάδα έλάμβανον θέσιν έπί τής αιώρας κυρίως αί νεάνιδες (είκ. 1).
Έκ τών παρισταμένων νέων έκαστος ώθεΐ πρός κίνησιν τήν αίώραν έπί τής όποιας
κάθηται πολλάκις εκείνη μέ τήν οποίαν συνδέεται αίσθηματικώς, άδονται δέ συγ-
χρόνως έξ ύπαμοιβής τραγούδια σχετικά πρός τήν περίστασιν, πρός έπαινον τής
αιωρούμενης κόρης καί του παρ' αύτήν νέου, ώς καί πρός εκφρασιν τοΰ άμοιβαίου
έρωτικοΰ αισθήματος των 2.

Παρατίθεται ή μουσική τών ασμάτων τούτων είς Μανταμάδον Λέσβου3.

1. Βλ. J. G. Frazer, σ. ζ80, S a r t ο r i, σ. 1017-18. Είς χωρία ετι τής Καλα-
βρίας έν 'Ιταλία, είς Κάδιξ τής 'Ισπανίας καί είς Altheim έτελεΐτο ή αιώρα κατά τά Χριστούγεννα
(βλ. J. G. Frazer, σ. 284 - 285, S a r t ο r i, σ. 1018). Πρόκειται πιθανώς ένταϋθα περί
συνήθειας ή όποία έξεκίνησεν, ώς είς τό Altheim, άπό τό εθος τής τοποθετήσεως έντός λίκνου
πλαγγόνος, ή όποία παρίστανε τόν Χριστόν ώς βρέφος, καί τής λικνίσεώς της ύπό παιδιών.

2. α') Θιέ, καί νά 'ρτεν ή Λαμπρή, ν' αλλάξουν οί παππάδες,

νά βγάλουν τήν Άνάστασιμ μέ τές χρουσές λαμπάδες.
Γιάν τήμ μεγάλην Κυριακήν νά V οϋλλες οί ήμερες
πού ' λλάσσουσιν οί λεύτερες κι ονλλες οί παντρεμένες.
Κούνια μου, κούνησε μού τη γιά νά βραδυάση ή μέρα,
νά ξημερώση νά τήδ 'δώ, νά πάρη ό νοϋς μου άέρα.

(Ρόδος, Λαογρ. Β', 1910, σ. 455)

β') 1. Τραγουδεϊ ό νέος :

Κουνιέται καί τό μάλαμα, κουνιέται καί τ' άσήμι,
κουνιέται κ' ή αγάπη μου μέ τό χρυσό σιτζίμι.

2. Ή έπί τής αιώρας άπαντα άδουσα :

Πού νά χάρης τά χέρια σου τά μαργαριταρένια,

πού κούνησαν κι άλλες πολλές, τώρα κουνούν κ' εμένα.

Άναστ. Β ρ ό ν τ η ς, Ροδιακά λαογραφικά, τόμ. Β', Ρόδος 1950, σ. 41, άρ. 3. Βλ. άλλα
ήίσματα τής κούνιας : Μ ι χ. Γ. Μ ι χ α η λ ί δ η ς - Ν ο υ ά ρ ο ς, ενθ' άν., σ. 113 - 116,
Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους, ενθ'άν., σ. 190. ΚΛ, χφ. 1358, σ. 57 - 58, 109 - 110
(Κυδωνίαι Μ. Ασίας (πρόσφυγες), συλλ. Μ. Λιουδάκη, 1939). Άναστ. Β ρ ό ν τ η ς, Τό
παιδί στή Σάμο, ενθ' άν., σ. 240 - 41 κλπ.

3. ΚΛ, άρ. είσ. μουσ. 8038 καί 8039. Ήχογράφησις ύπό Σταύρου Καρακάση, Μαντα-
μάδος 1963. (Μουσική καταγραφή ύπό τοϋ συντ. - μουσικοΰ Σπυρ. Περιστέρη).
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Εϊς τ ι ν α ς τόπους, ώς εις τήν νήσον Κάρπαθον, υπό τών αιωρουμένων απευ-
θύνονται μέ ασματα οί παρά τήν αϊώραν και εις άλλα παριστάμενα πρόσωπα, ώς εις
τον δήμαρχον, τον διδάσκαλον κ.ά. 1

Σκοπός γενικώς τής αίωρήσεως ήτο ό τής κοινωνικής κατ' άρχήν έπαφής
μεταξύ τών άγάμων νέων, άρρένων και θηλέων, και τής κατ' αύτήν εκφράσεως έκα-
τέρωθεν τών ιδίων αισθημάτων, ιδία τοΰ έρωτικοΰ, μέ ειδικά έγκωμιαστικά και
εύχετικά ασματα 2.

Πολλαχοΰ έγίνετο χρήσις τής αιώρας και μέ μαγικήν εννοιαν, ώς άπο τούς
"Ελληνας εις Αίνον Άνατολ. Θράκης, προς έπιτυχίαν τής παραγωγής σησάμου 3,
εις Ζαγοράν Πηλίου προς άποδίωξιν τών δφεων άπο τον οίκον δι' έπωδής κατά τήν
αΐώρησιν4, ειτα υπέρ τής υγείας τών αιωρουμένων, προς προστασίαν άπο όσφυαλ-
γίαν κατά τό θέρος (Μανιάκι Μεσσηνίας) 5, ή και άπαλλαγήν άπο ενοχλήματα εις
τήν όσφύν και τον αύχένα (Λαμπέτιον Ηλείας) 6. Εις Μεσημβρίαν (Θράκης)
εθεωρείτο οτι ή αΐώρησις συνετέλει «σέ καλό» 7, ήτοι υπέρ υγείας και πλούσιας
έσοδείας. Τήν σημασίαν ταύτην θά είχαν ώσαύτως ή έξάρτησις τής αιώρας άπο χλωρόν
κλώνον δένδρου (πρόσφ. έκ Βιζύης 'Ανατ. Θράκης) 8, ή ζύγισις πολλαχοΰ τοΰ βά-
ρους τοΰ σώματος κατά τήν ήμέραν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου (Κεσσάνη 'Αν. Θράκης
(πρόσφ.), Μεσημβρία Θράκης (πρόσφ.), Βασιλίτσι Μεσσηνίας, Γαλατσάδες Εύβοιας,
Κρυόβρυση Ελάσσονος κ.ά.), προς δέ και μαντικαί ένέργειαι ύπό τοΰ καθημένου
επί τής αιώρας υπέρ τής υγείας του κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους (Κρυόβρυση
Ελάσσονος) 9.

Εις τούς προς βορράν γειτονικούς λαούς ('Αλβανούς, Βουλγάρους και Γιουγ-
κοσλάβους) ή αιώρα παρά τό κοινωνικον ώς άνωτέρω περιεχόμενον αύτής άπαντάται
ώσαύτως και ώς μαγική πράξις ομοίως προς εύκαρπίαν τής γής, πλουσίαν άπόδοσιν
έκ τής κτηνοτροφίας, τής άλιείας, έπιτυχίαν εις τό κυνήγιον, άπόκρουσιν καταστρε-

1. Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, ενθ' άν., σ. 111, 115-116.

2. Πολλαχοΰ αιωρούνται και οί νεόνυμφοι, επειτα και άτομα μέσης ή προβεβηκυίας
ήλικίας (Κάρπαθος, Κρυόβρυση 'Ελάσσονος, Σινώπη και Κοτύωρα Πόντου Μ. 'Ασίας (πρόσφ.) κ.ά.).

3. Συ μ. Μανασσείδης, Λαογραφικά Αίνου, Άρχεΐον Θρακ. Λαογρ. και
Γλωσσ. Θησαυροϋ, τόμ. Γ' (1936/37), σ. 79, άρ. 7. ΚΛ, χφ. 229, σ. 267 (Μανασσείδης).

4. ΚΛ, χφ. 303, σ. 108 (Π. Αιλιανός, Ζαγορά, 1874).

5. ΚΛ, χφ. 1508, σ. 53 (Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι, 1944).

6. ΣΛ, χφ. 1887, σ. 22 (Βασιλική 'Αθανασοπούλου, Λαμπέτιον 'Ολυμπίας, 1973).

7. ΚΛ, χφ. 1104Γ, σ. 231, (Γ. Μέγας, 1937).

8. «Μη κουνιέσαι», λέγει ή μητέρα εις το παιδί της, «στο ξερό» (= δένδρον). «Νά κου-
νηθής στο χλωρό». Βλ. εις Λαογρ. 10 (1929/1930), σ. 267.

9. ΚΛ, χφ. 1971, σ. 61 - 162 (Λ. Τσέλιος, 1953)..
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πτικής βροχής κ.ά., προστασίαν τής υγείας τών μελών τής οικογενείας καί τών είς
τήν ύπηρεσίαν της ζώων κλπ. Μέ άναλόγους χρήσεις εύρίσκεται ομοίως ή εθιμική
πράξις αύτη καί είς άλλους ετι λαούς, ώς άνωτέρω, τής Εύρώπης, τής 'Ασίας κ. ά.

Τελετουργική αίώρησις είναι γνωστή μέχρι τοΰδε τό πρώτον έκ τής μινωι-
κής Κρήτης, τής μετανακτορικής περιόδου '1400 - 1100 π.Χ. Είς τερρακόταν έκ τής

Είκ. 3. Μινωική αιώρα έκ τής 'Αγίας Τριάδος
Κρήτης. (Chr. Zervos, Πίν. άρ. 578).

'Αγίας Τριάδος (επαρχίας Πυργιωτίσσης Ηρακλείου) τών χρόνων τούτων παρί-
σταται γυναικεία μορφή αιωρούμενη (είκ. 3). Αί άκραι τοΰ σχοινιού διά τήν συγκρά-
τησιν τής αιώρας είναι έξηρτημέναι άπό δύο εκατέρωθεν πασσάλους, οί όποιοι πι-
στεύεται ότι συμβολίζουν δένδρα.

Είναι γνωστόν ότι οί Μινωΐται έθεώρουν τό δένδρον ώς τόπον διαμονής τής
θεάς τής γονιμότητος τής γής καί τών ζώων τών γεωργών Χ. Ούτως ή καθημένη
μορφή έπί τής αιώρας ύποστηρίζεται ότι παριστά τήν θεάν ταύτην διά τής τελετουρ-

1. Christian Zervos, L' art de la Crète Néolithique et Minoenne, Paris
(1956), σ. 45.



122

ΓΕΩΡΓ. Κ. Σ Π ΥΡΙΔΑΚΗ

γικής αίωρήσεως τής όποιας θά άπεσκοπεΐτο ή εύόδωσις τής εν γένει παραγωγής,
γεωργικής, κτηνοτροφικής κ.ά.1

Άπό τούς κατόπιν χρόνους τής έλληνικής άρχαιότητος γνωρίζομεν περί τής
ύπάρξεως τής αιώρας είς τόν ίωνικόν κόσμον, άναφερομένης είς Κολοφώνα καί είς
Αθήνας 2. Είς τήν τελευταίαν πόλιν έτελεΐτο κατά τά Ανθεστήρια αίώρησις τών
νεανίδων μέ συμμετοχήν είς αύτήν νέων καί μέ συνοδείαν άσματος πού έκαλεΐτο άλή-
τις3, άνηρτώντο δ' έτι είς τά δένδρα πρός αίώρησιν καί πλαγγόνες4.

'Αντιστοίχως πρός τάς γραμματειακάς πηγάς περί τής αιώρας 5 έχουν περι-
σωθή έτι καί παραστάσεις αύτής έπί άγγείων (5-4 αί. π.Χ.) 6, έξ ών αί κατω-
τέρω.

'Επί άττικοΰ σκύφου, ό όποιος απόκειται είς τό Μουσεΐον τοΰ Βερολίνου 7,
παρίσταται νεάνις έπί αιώρας, παρ' αύτήν δέ Σάτυρος φέρων στέφανον (είκ. 4).

1. Βλ. Μ. Ν i 1 s s ο n, Minoan - Mycenaean Religion and its survival in Greek
Religion, ed. 2, Lund 1950, σ. 331 - 32, note 7. Arthur Evans, The Palace of Minos,
vol. IV, part I, London 1935, σ. 24 - 27. G h r i s t i a n Ζ e r ν ο s, σ. 45. Ό L. D e u b-
n e r (Attische Feste, Hildesheim 1966, φωτ. άνατ.), σ. 121, σημ. 4, έχων ύπ' όψιν τήν γνώμην
ταύτην τοϋ M. Nilsson ώς καί τήν τοΰ Wilamowitz (Der Glaube der Hellenen 1, 260,
σημ. 4) έπί τοΰ θέματος, άμφιβάλλει περί ύπάρξεως τελετουργικής αιώρας είς τούς Μινωικούς
χρόνους, νομίζει δέ ότι έχομεν είς τήν παράστασιν ταύτην άπλήν διασκέδασιν. Τήν άποψιν
ταύτην διετύπωσε πρώτος ό Α. Evans (σ. 27), χωρίς νά έπιμείνη είς αύτήν, δεχθείς έτσι τήν
παράστασιν ώς είκονίζουσαν έθιμον τελετουργικόν.

2. 'Αθήν. 618 e-f. Ιίολυδ., Όνομ. 4, 55. Πρβλ. καί Μ. Nilsson, Die
Anthesterien und die Aiora. Eranos 15, 1916, 181 έξ., 199 = Opuscula I, Lund 1951, σελ.
145 έξ., 165.

3. 'Αθήν. 618 e - f. ΙΤολυδ., Όνομ. 4,55. Βλ. καί L u d. D e u b n e r, σ. 118.

4. Ή άνάρτησις πλαγγόνων πρός αίώρησιν άναφέρεται καί ώς άρχαϊον ρωμαϊκόν έθι-
μον, τό όποιον ήδη άπό τής άρχαιότητος έθεωρεΐτο ότι παρελήφθη άπό τούς "Ελληνας. (Βλ. F r.
A 1 t h e i m, Terra mater. Untersuchungen zur altitalischen Religionsgeschichte, Giessen
1931, σ. 90, J. G. F r a z e r, σ. 282 - 83).

5. Βλ. είς M. N i 1 s s ο n, Die Anthesterien, Eranos, σ. 181 - 200 (= Opuscula
I, σ. 145 - 165), Lud. Deubner, ενθ' άν., σ. 118 - 121.

6. Βλ. Lud. Deubner, σ. 118 έξ., Walter Burkert, Homo necans.
Interpretationen altgriechischer Opferriten und Mythen. Berlin - New York 1972, σ. 206-
207, σημ. 11 (Rg.V.V. Bd. XXXII). (Τήν ύπόδειξιν τοΰ βιβλίου ώς καί τοΰ δημοσιεύματος τοϋ
Σπ. Μαρινάτου, ώς κατωτέρω, οφείλω είς τόν καθηγητήν Γεώργ. Στ. Κορρέν).

7. Adolf Furtwângler-Karl Reich h old, Griechische Vasenma-
lerei, Serie III, Tafeln. Munchen 1932, Tafel 125. ΓΙρβλ. καί, ώς κατωτέρω, Serie III, Text,
σ. 28 - 32.
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Ούτος, ώς εμφαίνεται άπό τήν όλην στάσιν του σώματος, εχει ώθήσει τήν αίώραν
πρός ταλάντευσιν. Οί Σάτυροι όμως ήσαν έκ τών άκολούθων του Διονύσου, ή παρου-
σία δ' αύτοΰ έστεφανωμένου σημαίνει ότι πρόκειται είς τήν σκηνήν ταύτην περί
έκδηλώσεως κατά έορτήν, αΰτη δ' ήτο, ώς είναι γνωστόν, ή εορτή τών Άνθεστη-

Είκ. 4. Αιώρα έπί άττικοϋ σκύφου.

(Α. Furtwângler, Κ. Reichhold, Griech. Vasenm. Πίν. άρ. 125)

ρίων. Ούτως ή αί(όρα, ώς φαίνεται καί έκ τής παραστάσεως ταύτης, άπετέλει
στοιχεΐον εις 'Αθήνας καί είς τήν 'Αττικήν γενικώτερον τής Διονυσιακής λατρείας 1.

Περί τής συστάσεως τής έν λόγω αιώρας έκυκλεΐτο είς 'Αθήνας αιτιολογικός
μΰθος καθ' όν ό Διόνυσος, έλθών εις τόν δήμον 'Ικαρίας τής 'Αττικής, έδίδαξεν είς
τόν έκεΐ βασιλέα, ονόματι Ίκάριον, τήν καλλιέργειαν τής άμπέλου καί τόν τρόπον
παρασκευής οίνου άπό τόν καρπόν της, χαριζόμενος είς αύτόν διά προσφερθείσαν
φιλοξενίαν.

Ό Ίκάριος άργότερον έ'δωκεν άπό τόν παρασκευασθέντα ύπ' αύτοΰ οίνον
νά πίουν καί τίνες ποιμένες. Ούτοι όμως, καταληφθέντες ύπό μέθης καί νομίσαντες
οτι ειχον δηλητηριασθή, έφόνευσαν τόν Ίκάριον, τόν όποιον κατόπιν έθαψαν, ότε
ειχον συνέλθει άπό τήν έπήρειαν τοΰ οίνου.

Ή θυγάτηρ του Ήριγόνη, άφοΰ έπί πολύ άνεζήτησε τόν έξαφανισθέντα πα-
τέρα της καί επέτυχε τέλος τήν άνακάλυψιν τοΰ τάφου του, άκολουθοΰσα τήν Μαΐραν,
πιστήν κύνα τοΰ Ίκαρίου, κατελήφθη ύπό άπελπισίας καί άπηγχονίσθη έκ τοΰ δέν-

1. Βλ. Α. Furtwângler, Friedrich Hauser und Karl Reich-
hold, Griechische Vasenmalerei, Serie III. Text, Miinchen 1932, σ. 29 - 30.
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δρου πού υπήρχε παρά τον τάφον του. 'Αμέσως αί νεανίδες εις 'Αθήνας ένεκα κα-
τάρας του Ίκαρίου κατελήφθησαν άπο μανίαν και ήρχισαν νά άπαγχονίζωνται. Τό
μαντείο ν τών Δελφών, έρωτηθέν περί τής αιτίας του κακοϋ, συνεβούλευσε τήν
καθιέρωσιν τής αιώρας προς άπαλλαγήν τής πόλεως έξ αύτοΰ 1.

Κατά τον μΰθον τούτον σκοπός τής καθιερώσεως τής τελετής ταύτης ύπήρ-
ξεν ή άποτροπή του κάκου διά τής έξιλεώσεως τής ψυχής τής Ήριγόνης 2. Ή αιτιο-
λογία αΰτη έχω τήν γνώμην οτι προσεδόθη εις τό έθιμον, άφοΰ τοΰτο είχε πλέον
καθιερωθή ώς τελετουργικόν στοιχεΐον τών 'Ανθεστηρίων 3, πιθανότατα δέ τής
τρίτης ημέρας αύτών, τών Χύτρων 4, ή όποια ήτο άφιερωμένη εις τήν λατρείαν,
πλην του Διονύσου, τών ψυχών τών νεκρών και του Έρμου ώς ψυχοπομποΰ. Έχο-
μεν ουτω προσαρμογήν προς τήν άστικήν έορτήν ταύτην τοΰ τε εθίμου ώς και τοΰ
λαϊκού μύθου, αιτιολογικού αύτοΰ 5, ό όποιος μέ τήν αίώραν θά ύπήρχε διαδεδομένος
ύπό άπλουστέραν ή διάφορον μορφήν εις τούς άγρότας τής 'Αττικής, άσφαλώς δέ
και εΐ; άλλους τόπους, ώς εις Κολοφώνα 6.

Ύπό τήν άπλουστέραν, τήν λαϊκήν, μορφήν της ευρίσκεται, ώς πιστεύω,
εις δύο άγγειογραφίας έπί υδριών, άπο τάς οποίας ή μία άπόκειται εις τό μουσεΐον

1. Βλ. Ε r n. M a a s s, Analecta Eratosthenica, Berlin 1883. (De Eratosthenis
Erigona, σ. 83 - 84). Hygin. Fal>. 130 (εκδ. H. I. Rose), Άπολλοδ. Βιβλ. 11,7.

2. Em. M a as s, An. Erat., σ. 83 - 84, Hygin., Fab. 130. Βλ. και Lud.
D e u b η e r, σ. 118 έξ.; W. Burker t, ενθ' άν., σ. 267.

3. Τά 'Ανθεστήρια ήσαν, ώς γνωστόν, τριήμερος εορτή προς τιμήν του Διονύσου άλλά
και τής Δήμητρος, ήγοντο δέ άπό τής 11-13 τοΰ μηνός 'Ανθεστηριώνος, ό όποιος αντιστοιχεί
πρός τό χρονικόν διάστημα άπό τής 15 Φεβρουαρίου εως τήν 15 Μαρτίου.

4. Βλ. L u d. D e u b n e r, ενθ' άν., σ. 121. Ό D. C. Dieterich (Hermes, 89, 1961,
σελ. 44, 50) υποστηρίζει οτι ή αιώρα ελάμβανε χώραν κατά τήν δευτέραν ήμέραν τών 'Ανθεστη-
ρίων, τήν τών Χοών, ειχε δέ σκοπόν καθαρμού, πρός δέ και καθαγιασμοΰ τοΰ οίνου. 'Αντιθέτως ό
Reichhold, ενθ' άν., Ill, Text, σ. 29, εκφράζει τήν γνώμην ότι αΰτη έγίνετο κατά τήν πρώτην
ήμέραν, τά Πιθοίγια.

5. Μετά τήν ενταξιν τής αιώρας εις τά 'Ανθεστήρια μέ τό άστικόν των τυπικόν ό παλαι-
ότερος αιτιολογικός μΰθος περί τής Ήριγόνης (βλ. Lud. Deubner, σ. 118) ήτο εΰκολον πλέον νά
διασκευασθή ύπό τών ποιητών, ώστε αΰτη νά άναφέρεται και ώς θυγάτηρ τής Κλυταιμήστρας έκ
τοΰ Αιγίσθου. ('Απολλ. Βιβλ. VI, 25 - 28, Παυσαν. 11, 18,6, Ίωάνν. Τζέτζης, Σχόλ. εις Λυκόφρ.
1374. Βλ και Lud. Deubner, σ. 118, W. Burkert, σ. 267).

6. Ιίερί τής αιώρας εις Κολοφώνα : Πολυδ. Όνομ. IV, 55, 'Αθήν. ΙΔ', 10 (p. 618e).
Βλ. και L u d. D e u b n e r, σ. 119 - 120, σημ. 2. M. N i 1 s s ο n, Geschichte der griechi-
schen Religion, Bd. 1 , Miinchen 1955, σ. 585.
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Είκ. 5. Αιώρα επί υδρίας. (Μουσεΐον Αούβρου). (Βλ. κατωτ. σελ. 126,

σημ. 1. ΓΙίν. άρ. 50.2).

Είκ. 6. Αιώρα έπί υδρίας. (Μουσεΐον Βερολίνου). (Α. Furtwângler, F. Hauser,
Κ. Reichhold, Griech. Vasenm. Ill, Text., σ. 28).
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τοΰ Λούβρου 1 (είκ. 5), ή δ' έτέρα είς το μουσείου Βερολίνου 2 (είκ. 6). Είς τήν
πρώτην παριστάνεται ό 'Έρως γυμνός, έτοιμος νά ώθήση πρός κίνησιν τήν αίώραν
έπί τής οποίας κάθηται παρθένος, είς δέ τήν δευτέραν νέος άναμένει ομοίως νά
έπαναλάβη τήν ώθησιν τής αιώρας έπί τής όποιας ευρίσκεται νεάνις.

Αί παραστάσεις αύται έκ τής ύπάρξεως είς αύτάς πίθου, ό όποιος ενθυμίζει
τήν πρώτην ήμέραν τής έορτής τών 'Ανθεστηρίων, ή όποια έκαλείτο Πιθοίγια, ήτοι
ήμέρα άνοίγματος τών πίθων τοΰ νέου οίνου 3, συνδέονται, ώς καί ή ύπ' άρ. 4, μέ
τήν έορτήν ταύτην.

Πλήν όμως τών στοιχείων τούτων περί τής αιώρας έκ τής Μινωικής Κρή-
της καί τών κατόπιν ιστορικών χρόνων, έχομεν προσέτι έξ άρχαιολογικών εύρημά-
των τών προϊστορικών χρόνων είς τόν σημερινόν έλληνικόν χώρον, είς τόν βουλγα-
ρικόν καί ρουμανικόν, άκόμη δέ πρός βορράν έως είς τό Κίεβον καί τήν Μοραβίαν,
ώς καί είς τήν Εγγύς Άνατολήν (Μ. 'Ασίαν καί Μεσοποταμίαν) ένδείξεις περί αύτής
είς μορφάς γυναικείας έξ όπτής γής μέ όπήν διαμπερή είς αύτάς πρός άνάρτησιν 4.

Ό Delvoye 5, έξετάσας τό ύλικόν τοΰτο, έξέφρασε τήν γνώμην ότι πρόκειται
ένταΰθα περί τυπικοΰ έθίμου, τό οποίον έτελείτο πρός τόνωσιν τής γονιμότητος τής
φύσεως. Τήν γνώμην ταύτην άντέκρουσεν ό Μ. Nilsson, παρατηρήσας ορθώς ότι έκ
τής ύπάρξεως τών ειδωλίων τούτων, προωρισμένων δι' άνάρτησιν, ώς εμφαίνεται έκ
τής οπής έπ' αύτών, δέν μποροΰμεν νά είμεθα βέβαιοι ότι έγίνετο καί τελετουργική
αίώρησίς των 6.

Έπεκτείνων ό Σπυρ. Μαρινάτος τήν έρευναν έπί τοΰ άρχαιολογικοΰ ύλικοΰ
τό όποιον είχεν ύπ' όψιν ό Delvoye, πρός δέ καί έπί άλλων άντικειμένων, ομοίως
έκ τών προϊστορικών χρόνων, τά όποια θεωρεί ότι ήσαν προωρισμένα δι' άνάρτησιν
καί αίώρησιν, παρατηρεί ότι πλήν τών ήδη γνωστών έκ τής 'Αρχαιότητος φιλολογι-

1. Βλ. είς Corpus Vasorum Antiquorum. France. Musée du Louvre, fasc. 9. III,
Id, p. 37, Planche 50.1,2.

2. A. F u r t w à n g 1 e r, F r. H a u s e r, K. Re i c h h ο 1 d, Griech. Vasenmal.
Ill, Text, σ. 28.

3. Βλ. είς A. F u r t w â n g 1 e r, F r. H a u s e r, K. R e i c h h ο 1 d, III, Text,
σ. 29. Ύπό τοΰ F r. Η a u s e r (σ. 29) υποστηρίζεται οτι ό πίθος συμβολίζει ένταΰθα τήν κατό-
πιν άφαιρέσεως τοΰ καλύμματος αύτοΰ έξοδον τών ψυχών έκ τοϋ "Αδου είς τήν γήν κατά τήν
έορτήν.

4. Delvoye, Rite de fécondité dans les religions préhelléniques. Bull de Corr.
Hell. LXX, 1946, σ. 120 - 131. Βλ. καί Charles Picard, Les religions préhelléniques
(Crète et Mycènes), Paris 1948, σ. 196 - 197.

5. D e 1 ν ο y e, σ. 120 έξ.

6. Minoan and Mycenaean Religion, ed. 2, Lund. 1950, σ. 332, σημ. 7.
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κών μαρτυριών περί τής αιώρας, άναφέρεται περί αύτής καί είς το άρχαΐον ίνδικον
έ'πος τής Mahabharata 1.

Εις τήν έπιτομήν τοΰ έπους, τήν Valabharata, παρατηρεί ό Map. οτι, εις
το κεφ. 7ον 2, ένθα ή περιγραφή τοΰ έορτασμοΰ τής άνοίξεως έντός ίεροΰ άλσους,
άναφέρεται τέλεσις αιώρας ύπο νεανίδων μέ συμμετοχήν καί νέων 3, προς δέ οτι
το άρχαΐον τοΰτο ίνδικον έθιμον, ώς προς τον τρόπον ώς καί τόν χρόνον τελέσεώς
του, ήτοι κατά τήν άνοιξιν, άντιστοιχεΐ άπολύτως πρός τήν αίώραν τής 'Αρχαιό-
τητος καί τήν είς τούς νεωτέρους "Ελληνας.

Σημειωτέον ομως οτι είς τήν αίώραν τής Valabharata πρόκειται σαφώς
περί παιγνίου κατά τό έ'αρ πρός τέρψιν τών νέων άμφοτέρων τών φύλων 4. Έν τού-
τοις δέν ύπάρχει άμφιβολία οτι θά ύπήρχεν άντιστοίχως καί τελετουργική αιώρα.
Περί τούτου συνάγεται τόσον έκ βεδικής ιεροτελεστίας, άναφερομένης είς τήν Rig-
Veda, καθ' ην ό ιερεύς έκάθητο έπί αιώρας, όσον καί έκ παραδοσιακής σήμερον
εορτής είς Ίνδίαν πρός τιμήν τοΰ Θεοΰ Krichna, τοΰ όποιου ομοίωμα άποτίθεται
έπί τοΰ καθίσματος αιώρας πρός αίώρησιν 5.

Επιζητούμενος άρχικώς σκοπός μέ τήν τελετουργικήν αίώρησιν κατά τούς
προϊστορικούς χρόνους καί τούς κατόπιν τής 'Αρχαιότητος, ώς γνωρίζομεν περί
αύτής είς τούς "Ιωνας, δέν μπορεί νά ήτο διάφορος άπό τόν τών 'Ανθεστηρίων, ώς
Διονυσιακής έορτής είς 'Αθήνας, δηλ. ό τής καρποφορίας τής άμπέλου καί γενικούτε-
ρον τής γονιμότητος όλων τών παραγωγικών μέσων τοΰ φυτικοΰ καί τοΰ ζωϊκοΰ
βασιλείου. Επομένως ό χαρακτηρισμός τής αιώρας ώς μαγικής πρός τοΰτο πρά-
ξεως 6 εύρίσκεται πλησιέστερον πρός τόν έξ άρχής σκοπόν τοΰτον τής καθιερο')-
σεώς της, άπό τόν όποιον κατόπιν ήτο εύκολον νά προέλθουν άλλοι, ώς οί πρός
άποτροπήν νόσου, προστασίαν τής ύγείας τοΰ αιωρουμένου, τών μελών τής
οικογενείας, τών ζώων αύτής κλπ.

Ό Frazer, έχων ύπ' όψιν πλήν τών άρχαίων έλληνικών καί ρωμαϊκών πη-
γών καί ειδήσεις έκ τών νεωτέρων χρόνων είς τούς λαούς τής Χερσονήσου τοΰ Αί-

1. S p. Marinates, Αιώρα. Antichthon 2 (1969), σ. 1-14.

2. Βλ. είς τήν έλληνικήν μετάφρασιν ύπό Δημητρίου Γαλανού 'Αθηναίου,
Βαλαβαράτα ή συντομή τής Μαχαβαράτας, μεταγλωττισθεΐσα ύπό—, έν 'Αθήναις 1847, σ. 141
έξ. Βλ. καί S p. M a r i n a t ο s, ενθ' άν., σ. 12 έξ.

3. Δημήτριος Γαλανός 'Αθηναίος, ένθ' άν., σ. 145 - 157 (άρ. 20, 52 -
57, 59, 60, 62 - 84).

4. Ένθ' άν., σ. '156 - 157 (άρ. 80 - 84).

5. J. G. Frazer, σ. 279. Πρβλ. καί S p. M a r i n a t ο s, σ. 14.

6. Βλ. M. N i 1 s s ο n, Geschichte, σ. 585 - 86.
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μου, ώς καί είς άλλους τής Εύρώπης, τής 'Ασίας κλπ., έξέφρασε τήν γνώμην οτι ή
αιώρα άπετέλει μέσον έξιλασμοΰ άλλά καί προς εύετηρίαν διά τοϋ καθαρμού τοΰ
άέρος έκ τών κακοποιών δι' αύτοΰ έπενεργειών ψυχών νεκρών, πού έχουν στερηθή
ταφής, ή πνευμάτων έχθρικώς διακειμένων προς τον άνθρωπον καί τήν βλάστησιν τής
γής Μέ τήν σύνδεσιν ταύτην τής αιώρας προς τον άέρα, άλλά καί προς τήν ήλια-
κήν τροχιάν, καταλήγει ό Frazer καί είς έτέραν έρμηνείαν οτι έπεδιώκετο δι' αύτής,
συμφώνως προς τήν άρχήν τής ομοιοπαθητικής μαγείας, ή έξασφάλισις δροσερού
άνέμου κατά τήν διάρκειαν τοΰ πνιγηροΰ καύσωνος τοΰ άκολουθοΰντος θέρους 2.

Τήν τελευταίαν άποψιν ταύτην τοΰ Frazer έξετάζομεν κατωτέρω είδικώ-
τερον, έπειδή θεωροΰμεν οτι εύρίσκεται πλέον έγγύς προς τά πράγματα έν σχέσει
προς έτέρας ύποθέσεις αύτοΰ, ώς περί καθαρμοΰ, ώς έλέχθη, τοΰ άέρος έκ ψυχών
νεκρών ή άλλων πνευμάτων ή ύποβοηθήσεως μέ τήν αίώρησιν τής άνυψώσεως κατά
τήν άνοιξιν είς το διάστημα τής τροχιάς τοΰ ηλίου 3 καί έτέρας παρ' άλλων 4.

Ό άνθρωπος ήδη κατά τά πρώτα βήματα τοΰ πολιτισμοΰ του θά εΐχεν άντι-
ληφθή έκ τής βιοτικής έμπειρίας του τάς έπιδράσεις είς το σύστημα οργανώσεως
τοΰ καθ' ήμέραν βίου του τών μετεωρολογικών έναλλαγών, ήτοι το μέν τής κανο-
νικώς πιπτούσης βροχής, τών μετρίως πνεόντων άνέμων, τής μέσης θερμοκρασίας,
τό δέ τών πλημμυρών καί τών καταιγίδων, τής άνομβρίας, τοΰ ίσχυροΰ άνέμου, ώς
θυέλλης, ή τής άπνοιας, τής ύψηλής θερμοκρασίας ή τής πτο'ίσεως αύτής πρός
παγετόν κλπ.

' Η μετεωρολογική κατάστασις ύπό τήν πρώτην μορφήν συνετέλει άναλόγως
είς παραγωγήν ύπό τής γής ειδών συντηρήσεως τοΰ άνθρώπου, πρός διευκόλυνσίν
του είς μετακινήσεις διά ξηράς καί θαλάσσης, είς συντήρησιν τής υγείας του κ.ά.,
ύπό δέ τήν δευτέραν έπέφερε καταστροφάς είς τό φυσικόν περιβάλλον τής διαβιώ-
σεώς του, έδημιούργει έμπόδια καί κινδύνους είς καθόλου ένεργείας καί πράξεις
διά τήν ΰπαρξίν του καί τήν πολιτιστικήν του άνάπτυξιν.

Τάς επιπτώσεις ταύτας ήσθάνετο κατ' έξοχήν ή άγροτική ύπό γενικωτέραν
έννοιαν κοινωνία, τής όποιας τά μέλη άπό άπόψεως οργανώσεως τής ζωής εύρί-

1. J. G. F r a z e r, σ. 283.

2. Βλ. J. G. Frazer, σ. 284 - 285.

3. J. G. Frazer, σελ. 280, 283. Βλ. καί L ii b k e, ένθ' άν., σ. 62 - 63.

4. Βλ. περί τής άρχαίας αιώρας : L u d. D e u b n e r, σ. 120 - 121. M. Nilsson,
a) Die Anthesterien, σ. 197 = Opuscula I, σ. 162. β) Geschichte, σ. 585 - 86. D. C. D i e-
t e r i c h, σ. 40. Delvoye, σ. 122 - 23, 131. W. F (a u t h), Aiora έν Κ. Ζ i e g 1 e r -
W. Sontheimer, Der kleine Pauly, I, 1964, σ. 188 - 89. W aid. L i u n g m a n,
Traditionswanderungen Euphrat-Rhein, Teil I, Helsinki 1937, σ. 372 - 73 (F.F.C. No 118).
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σκονται είς άμεσον εξάρτησαν άπό τήν γύρω φύσιν καί τά συμβαίνοντα είς αύτήν.
Οί άγρόται έτσι καί οί κτηνοτρόφοι, είχαν, ώς καί σήμερον, έστραμμένην με ζωηράν
άνησυχίαν τήν προσοχήν είς τήν μετεωρολογικήν κατάστασιν πού θά έπεκράτει κατά
τήν κρίσιμον περίοδον, ώς έπί παραδ. είς τήν 'Αττικήν καί άλλαχοΰ τών έλληνικών
χωρών, πολύ δέ παλαιότερον είς τήν Μινωϊκήν Κρήτην, άπό τοΰ Μαρτίου έως τόν
Μάιον.

Κατά τήν περίοδον ταύτην εθεωρείτο άπολύτως άναγκαία ή ύπαρξις εύνοϊ-
κών μετεωρολογικών συνθηκών, ιδία δροσερού άέρος, πρός προστασίαν τής ύπό
έξέλιξιν νέας παραγωγής άπό τόν κίνδυνον τής καταστροφής ένεκα τής τυχόν έπι-
κρατήσεως ξηρασίας ή ύψηλής θερμοκρασίας 1. Τήν πνοήν τοΰ ποθητοΰ τούτου
άέρος παρετήρει ό άνθρωπος είς τό άπλοΰν φαινόμενον τής διά τοΰ ανέμου ταλαν-
τώσεως τών κλάδων καί τοΰ φυλλώματος τών φυτών, έν αντιθέσει πρός τήν έπί
άπνοιας κατάστασιν άκινησίας αύτών.

Τοΰ φυσικοΰ φαινομένου τούτου καί άλλων, ώς καί γεγονότων, άναζητών
ό πρωτόγονος άνθρωπος λογικήν έρμηνείαν έπίστευσε καί έπλασε κατόπιν τόν μΰθον
περί προελεύσεώς των άπό ύπερφυσικά οντά, πνεύματα, μέ εύμενή άναλόγως ή δυσ-
μενή διάθεσιν πρός αύτόν. Μετά τήν διαμόρφωσιν τής πίστεως ταύτης έκινήθη ούτος
είς ένεργείας καί πράξεις μέ μαγικόν καί λατρευτικόν χαρακτήρα πρός τόν σκοπόν
δεσμεύσεως έπ' ωφελεία του τής ύπό τό φαινόμενον τοΰ άνέμου δράσεως τών
όντων τούτων 2. Πρός τοΰτο κατά τήν άρχήν τής άναλογικής ή ομοιοπαθητικής
μαγείας έσκέφθη ότι μέ τήν πρόκλησιν παρ' αύτοΰ ταλαντώσεων τών κλώνων δέν-
δρου διά τελετουργικής αίωρήσεως έκ τούτων νεανίδων μέ συμμετοχήν είς αύτήν
καί νέων άρρένων ή μέ τήν συμβολικήν πρός τοΰτο έξάρτησιν πλαγγόνων, ώς κατά
τήν 'Αρχαιότητα είς 'Αθήνας κατά τά 'Ανθεστήρια, θά ήδύνατο διά τής πράξεως
ταύτης, μιμήσεως τών παλινδρομικών κινήσεων τοΰ δένδρου, τών προκαλουμένων
ύπό τοΰ «πνεύματος - άνέμου», νά συντελέση είς τήν δυναμικήν ένίσχυσιν ή είς τόν

1. Περί καταστροφών έκ δυσμενών μετεωρολογικών καταστάσεων της παραγωγής της
γης καί περί της έκ τούτων άγωνίας τοϋ άνθρωπου διά τήν έπιβίωσίν του παρατίθεται ενδεικτικώς
σχετικόν χωρίον έκ τοϋ βίου τοΰ 'Αγίου Νικολάου. «Μετά τήν κοίμησιν τοΰ 'Αγίου Νικολάου
έπί ετη πέντε έγένετο άβροχία καί κράτησις άέρος έπί μήνας εννέα έπί πάσης τής παραθαλασσίας
καί έπί τούς πεδινούς τόπους καί είς τήν πόλιν τών Μυρέων ένθα ό άγιος Νικόλαος εκείτο καί έγέ-
νετο λιμός ισχυρός καί πάντες άπό λιμοϋ άπώλοντο καί τά τέκνα αύτών έτελεύτησαν».
(Gustav Anrich, Hagios Nikolaos, I, Leipzig u. Berlin 1913, σ. 288 - 89).

2. 'Εκ τών πρωίμων έλληνικών χρόνων είναι γνωστή ή δέσμευσις ύπό τοΰ Αιόλου έντός
άσκοΰ τών άντιθέτων πρός τόν πλοΰν τοΰ 'Οδυσσέως άνέμων. Όδ. κ' 19 - 26 : «ενθα (ενν. είς τόν
άσκόν) δέ βυκτάων άνέμων κατέδησε κέλευθα» (στ. 20).
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έξαναγκασμόν τοϋ «πνεύματος» τοΰ άνέμου, έπί καταστάσεως κυρίως άπνοίας,
δπως πνέη ώς εύνοϊκός, δροσερός, άήρ, έπ' ωφελεία τής υπό έξέλιξιν καρποφο-
ρίας τής γης.

Τοιούτον μαγικόν χαρακτήρα δέον νά δεχθώμεν οτι είχεν άρχικώς και ή
άρχαία αιώρα μέ σκοπόν τήν έπικράτησιν ευκρασίας άέρος. Ό αιτιολογικός δέ περί
αύτής μΰθος τής Ήριγόνης 1 πιστεύω οτι άποτελεΐ προσαρμογήν εις το πνεΰμα τής
άρχαίας κοινωνίας παλαιοτέρας διηγήσεως περί πραγματικής άντιστοίχως θυσίας
νεάνιδος εις τούς άνέμους κατά τήν τέλεσιν τής αιώρας.

Περί άνθρωποθυσιών και μαγικών γενικώτερον τελετουργιών εις τούς άνέ-
μους προς πνοήν ή παΰσιν αύτών υπάρχουν άρκεταί σχετικαί μαρτυρία!, έκ τής 'Αρ-
χαιότητος. Θυσία τής Ίφιγενείας έν Αύλίδι, ώς «παυσάνεμος» (Αίσχ. Άγαμ. 214)'
θυσία παίδων εις τούς άνέμους υπό τοΰ Μενελάου εις Α'ίγυπτον προς άπόπλουν αύτοΰ
(Ήροδ. II, 119)· κατάπαυσις τοΰ όρμητικοΰ άνέμου διά μαγικοΰ τρόπου (Διογ.
Λαέρτ. 8,60). Εις τήν Κόρινθον άναφέρεται οτι ύπήρχεν ευγενές γένος, τοΰ οποίου
τά μέλη έκαλοΰντο «ανεμοκοΐται», ώς άποκοιμίζοντες, κατευνάζοντες, τούς άνέ-
μους (Σοΰδα και Ήσύχ. έν λ., Εύσταθ. εις Όδύσσ. 1645, 41 έξ.) κ.ά. 2

Εις τό εθιμον ούτω μέχρι τών νεωτέρων χρόνων τής τελετουργικής κατά τό
εαρ αΐωρήσεως, συνοψίζοντες τά εκτεθέντα, έπαναλαμβάνομεν οτι συνεχίζεται παμ-
παλαία άπό τών προϊστορικών χρόνων άγροτική λατρευτική ή μαγική πραξις προς
τον σκοπόν άρχικώς διά τής αίωρήσεως έκ τών κλάδων δένδρου και προκλήσεως τα-
λαντώσεων αύτών, άντιστοίχων προς τάς παρατηρουμένας υπό τήν πνοήν τοΰ άνέ-
μου, ένισχύσεως τοΰ «πνεύματος» τοΰ άνέμου. δπως πνέη εύνοϊκόν διά τήν υπό έξέ-
λιξιν παραγωγήν τής γής.

1. Εξεζητημένη, οΰτω δέ μή άνταποκρινομένη προς τήν άλήθειαν, φαίνεται ή ερμηνεία
υπό τοϋ Ν. Σβορώνου (βλ. έν Λαογρ. 7, 1923, σ. 161 έξ.) τοΰ μύθου περί τής άπαγχονισθείσης
Ήριγόνης, ώς λατρευτικής προσωποποιήσεως εις αύτόν τοΰ εθους τής μεταιωρήσεως ή αναρτήσεως
σκίλλης έκ δένδρου προς τον σκοπόν ένισχύσεως τής μαγικής εις αυτήν δυνάμεως πρός άπο-
τροπήν κακοΰ.

2. Βλ. περί έτέρων σχετικών λατρευτικών και μαγικών ένεργειών και πράξεων :
Paul Stengel, Opferbràuche der Griechen, Berlin u. Leipzig 1910, σελ. 128, 146 -
153, 189, Παναγής Λεκατσάς, Ή καταγωγή τών θεσμών, τών έθίμων και τών
δοξασιών,'Αθήνα 1951, σ. 203 - 205, R ο 1 a n d Hampe, Kult der Winde in Athen
und Kreta (Sitzungsber. der Heidelb. Akad. d. Wiss. Phil. - Hist. Kl., Jahrgang 1967,
I. Abhandlung), Heidelberg 1967, σ. 7 έξ., σ. 18 έξ. (έν σελ. 7 βιβλιογραφία).
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RÉSUMÉ

Le balancement printanier chez les Grecs et d'autres peuples

de la péninsule balkanique

par Georgios Spyridakis

Cette coutume était encore récemment répandue dans tout le monde
grec sur le continent et dans les îles, de même que chez les Grecs d'Asie
Mineure, du nord et de l'est de la Thrace, réfugiés en Grèce depuis 1922.

Ce balancement se pratiquait surtout à partir du dimanche de la
Résurrection (Jour de Pâques), du lundi ou du jeudi ; il durait une semaine,
c' est-à-dire jusqu' au dimanche de l'apôtre Thomas, ou jusqu' à Γ ascension ;
il avait lieu tous les samedis soirs, les dimanches^ et aussi pendant les fêtes ;
ainsi, partout en Grèce, c' était pour la Saint Georges.

On installait l'escarpolette dans la cour de la maison, dans la rue,
ou sur la place du village, parfois même hors de celui-ci, dans la campagne.
On la suspendait aux branches d'un arbre (fig. 1). Quand on se balançait
dans la maison on se servait des poutres du toit.

Cet usage était, également, répandu chez les peuples voisins des
Grecs : Albanais (fig. 2), Bulgares, Yougoslaves, ainsi que chez les Rou-
mains, les Russes etc. pendant la période pascale, et plus particulièrement
pour la Saint Georges en Albanie, en Bulgarie et en Yougoslavie. Ce balan-
cement était surtout dévolu aux jeunes filles et aux jeunes gens, mais les
jeunes filles, principalement, s' asseyaient sur la balançoire.

En Grèce chacun des jeunes gens presents devait pousser la balançoire
où était assise la jeune personne à laquelle il était, le plus souvent, lié par un
sentiment amoureux ; ce faisant, chacun chantait à tour de rôle des chansons
propres à la circonstance, dans lesquelles ils se louaient réciproquement et
exprimaient leurs sentiments (voir ci-dessus la musique, p. 119).

Ainsi, cet usage se présentait comme une joyeuse fête entre les deux
sexes. Cependant, en d'autres endroits de la Grèce et des Balkans (surtout
en Bulgarie et en Yougoslavie) il pouvait revêtir un aspect rituel et religieux,
voire magique, destiné à attirer la clémence divine : fertilité du sol, du bétail
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etc. expulsion des serpents et des autres êtres malfaisants de la maison, pré-
servation de la santé des membres de la famille etc.

Quant à l'origine historique de ce rite, l'auteur fait remarquer qu' il
existait déjà à l'époque préhellénique. Ceci est attesté par la découverte d'une
balançoire de terre cuite provenant d'HaghiaTriadaen Crète (fig. 3) et datant
de l'époque minoenne récente (1400 - 1100 av. J. Ch.).

Sur l'escarpolette, suspendue par deux cordes à deux arbres —mâts,
se balance (du moins le suppose -1 -on) la Déesse - Mère, accomplissant
ainsi un acte susceptible de promouvoir la fécondité.

Dans la Grèce antique, après l'époque minoenne, la balançoire appe-
lée Aiôra (Αιώρα), est citée dans le monde ionien, de même qu' à Athènes, en
Attique, et surtout au dème d' Icaria.

A Athènes, durant les Anthestéries (fête printanière de trois jours
en l'honneur de Dionysos) les jeunes filles se balançaient en chantant, entre
autres, une chanson spéciale, appelée Άλήτις, c' est - à - dire la chanson de
l'errante, en Γ honneur de l'Erigone. Il en était de même en Icaria.

Parfois, au lieu de jeunes filles, on faisait osciller, aux branches des
arbres, des statuettes de terre cuite. Ceci se passait également à Icaria.

Outre les sources littéraires relatives à ce rite nous citons quelques
représentations sur des vases attiques (5e,4e siècle) (fig. 4. 5. 6).

Fig. 4 : un satyre est prêt à pousser Γ escarpolette sur laquelle se
balance une jeune fille. Ce Satyre appartient à la suite de Dionysos ; sa cou-
ronne indique qu'il s'agit d'un rite dionysiaque de la fête des Anthestéries^
au début du printemps (11-13 du mois d'Anthestérion). Pour ce qui est de
l'origine de ce rite, il y avait en Attique une légende qui se réferait à l'Erigone»
fille d' Icarios.

Les deux autres représentations sur des hydries (cruches) (fig. 5 et 6)
sont également relatives aux Anthestéries. Ces vases devaient servir pour
les jours de cette fête, les Choës et les Chytres.

Il est probable que le but de cette coutume n' était pas autre que
celui des Anthestéries, fête dionysiaque pour la fécondité non seulement de
la vigne, mais de tout le règne végétal et animal. On peut donc penser être
proche de l'idée qui présida à son origine, si on interprète le balancement
comme un rite religieux, et à but magique. Ensuite d'autres thèmes pouvaient
se greffer et se développer : expulsion du mal, santé de la famille, du bétail,
etc.
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Outre le témoignage de l'époque minoenne crétoise, on peut citer la
découverte, lors de fouilles archéologiques dans le sud - est de l'Europe, du
Proche - Orient, et des pays au nord du Danube, de figurines en suspension ou
perforées dans ce but.

D'après Delvoye, on faisait balancer ces figurines pour stimuler la
fécondité de la nature. M. Nilsson fait remarquer à ce propos que «suspen-
sion» ne signifie pas obligatoirement «balancement».

Sp. Marinatos dans une étude relative mentionne d' autres statuettes
perforées ou non de la période préhistorique, qu' il considère destinées à être
suspendues et balancées. Outre les témoignages de sources littéraires de
l'antiquité grecque sur l'aiôra, il ajoute d'autres de l'épopée antique des
Indes, de Mahabharata.

Dans son épitomé, de ce texte, le Malabharata (chap. 7), nous avons
la description d'une fête printanière pendant laquelle on pratiquait le balan-
cement de jeunes gens des deux sexes, principalement des femmes. Il s'agit
d'une coutume d'amusement ; pourtant on peut conclure que cela était aussi
un rite d'après un témoignage dans le Rig - Véda d'une cérémonie védique
pendant laquelle un prêtre s'asseyait sur une balançoire et aussi d'après
la célébration d'une fête du balancement dans les Indes modernes en l'hon-
neur du dieu Krichna.

J. G. Frazer après avoir étudié le thème du balancement rituel chez
plusieurs peuples, et par rapport également à l'Aiôra de l'antiquité grecque,
considère la coutume en question comme devant apaiser les mauvais esprits,
et assurer en même temps une bonne récolte : il devait purifier l'air des
influences néfastes de l'âme errante des morts non enterrés, ou des mauvais
esprits hostiles à l'homme et à la nature.

De ces corrélations avec l'élément «air», Frazer tire la conclusion
que le balancement était un moyen de s'assurer des brises rafraîchissantes
au cours des chaleurs torrides de l'été suivant. Cette opinion, que l'auteur
juge la plus proche des origines du rite, a été pour lui le départ de recherches
plus approfondies.

Depuis l'aube de la civilisation, l'homme aurait compris, par expé-
rience, les influences bienfaisantes ou destructrices d'origine météorologique,
déterminant sa vie quotidienne : pluies îortes ou faibles, hausses ou baisses
de température, périodes de secheresse, tempêtes etc.

Les paysans, les éleveurs, et tous les autres individus qui en subissaient
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les conséquences, devaient prêter constamment une attention particulière,
voire même une inquiétude vis - à - vis de la situation météorologique au
printemps et au début de l'été. Cette période, est en effet, d'après l'expé-
rience paysanne, la période charnière dont dépendra la récolte. On souhai-
tait donc des températures favorables et des vents frais, pour assurer
l'abondance de la nouvelle récolte.

On voyait cet état météorologique favorable dans le balancement
des branches des arbres sous le souffle du vent, par rapport à leur immobi-
lité lorsqu' il n' y a pas d'air, et qu' il règne une chaleur torride.

L'homme primitif, ayant observé ce phénomène désiré pour acquérir
une bonne récolte, ignorant tout des causes véritables des phénomènes natu-
rels et de leurs conséquences, croyait qu'ils étaient l'oeuvre d'êtres sur-
naturels, d'esprits divins bienveillants ou malveillants, et il essayait, par
des pratiques magiques et rituelles, de dominer sur ces esprits. Il croyait,
d'après le principe de la magie homéopathique, que si on imitait le balance-
ment des branches des arbres sous le souffle du vent par la pratique de la
balançoire, ou en faisant osciller des statuettes, on pourrait agir sur les esprits
et les autres divinités, qui feraient souffler des vents pour le plus grand bien
de la nature et des récoltes.

Selon les occupations et la vie quotidienne de chaque société, ce rite
magique ou religieux pouvait avoir d'autres buts, comme on a pu le remar-
quer dans les pays balkaniques et ailleurs.

L'auteur exprime enfin l'opinion que le mythe antique de l'Erigone
concernant la naissance de l'Aiôra (du balancement) constitue une adapta-
tion à l'esprit de la société d'Athènes antique, d'un autre mythe antérieur
du sacrifice d'une jeune fille au vent favorable pendant l'exécution de
l'Aiôra.
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ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ ΑΥΤΩΝ

"Αθηνά Σύγγραμμα περιοδικών τής έν 'Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας. Έν 'Αθή-

ναις, τόμ. 71 (1969 - 1970) — 72 (1971).

'Αθηναϊκά Τά 'Αθηναϊκά. Περιοδική εκδοσις τοϋ Συλλόγου τών 'Αθηναίων. 'Αθήναι, τεύχη
39 (1968) — 50 (1971).

'Αμάλθεια Περιοδικών τής 'Ιστορικής - Λαογραφικής 'Εταιρείας νομοΰ Λασιθίου. "Ετ. Α'
(1970) — Β' (1971), τεύχη 1-9.

Άρχ Εύβ Μελ Άρχεΐον Εύβοϊκών Μελετών. (Εταιρεία Εύβοϊκών Μελετών). 'Αθήναι, τόμ.
14 (1968) — 17 (1971).

Άρχ Κορινθ Μελ Άρχεΐον Κορινθιακών Μελετών. 'Αθήναι, τόμ. Α' (1971).

"Αρχ Πόντ 'Αρχεΐον Πόντου. Σύγγραμμα περιοδικών έκδιδόμενον ύπώ τής 'Επιτροπής Πον-
τιακών Μελετών. 'Εν 'Αθήναις, τόμ. 25 (1966 - 1972) [Εύρετήριον τόμ. 1 - 24],
29 (1968 - 69), 30(1970 - 71).

'Αρχιτεκτονική Περιοδικών έκδιδόμενον άνά δίμηνον. 'Αθήναι, ϊτ. 12 (1968) — 14 (1970),
τεύχη 67 - 83.

Balkan Studies Biannual publication of the Institute for Balkan Studies. ("Ιδρυμα Με-
λετών τής Χερσονήσου τοϋ Αϊμου). Θεσσαλονίκη. Vol. 8 (1967)— 12ι (1971).

BNJb Byzantinisch - Neugriechische Jahrbucher. Internationales Wissenschaftliches
Organ unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen begriindet von Prof.
Nikos A Bees (Βέης), hrsg. von einer Kommission. Τόμ. 20 (1970).

Δελτ Ίστ Έθν Έταιρ Δελτίον της 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής "Ελλάδος.
Διευθυντής : Ν. Β. Τωμαδάκης. 'Εν 'Αθήναις, τόμ. 19 (1967 - 1970).

Δωδεκανησιακά 'Ετήσιο ίστορικώ φιλολογικώ και λαογραφικώ περιοδικώ σύγγραμμα. 'Εκδό-
της - διευθυντής I. Μ. Χατζηφώτης. 'Αθήνα, τόμ. 1 (1966) — 2 (1967).

Έλλ Τέχνη 'Ελληνική Λαϊκή Τέχνη. Χειροτεχνία - καλλιτεχνία - λαολογία - ιστορία - άρχαιο-
λογία. Τριμηνιαία έ'κδοση 'Εθνικοΰ Όργανισμοΰ 'Ελληνικής Χειροτεχνίας. Διευ-
θυντής συντάξεως : Κλ. Μαρμαρινός. 'Αθήναι, τεύχη 1 (1970) — 4 (1971).
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Έλλην Ψυχή Ελληνική Ψυχή. Τριμηνιαία λαογραφική έκδοση. 'Ιδιοκτήτης, εκδότης καί διευ-
θυντής : Διαμαντής Ά. Δογάνης. 'Αθήναι, τεϋχ. 1 (1971).
'Ελληνικά Φιλολογικό ν, ιστορικόν καί λαογραφικόν περιοδικόν σύγγραμμα. (Δημοσιεύματα
τής 'Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών). Διευθυνταί τής Συντάξεως: Ν. Π. 'Ανδρι-
ώτης— Α. Ε. Βακαλόπουλος — Αίνος Πολίτης. Θεσσαλονίκη, τόμ. 21(1968)

— 24 (1971).

Έπ Βυζ Σπ 'Επετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. 'Αθήναι, ετ. 36 (1968) - 38 (1971).
Έπ Έπ Φιλ Σχ Άθ 'Επιστημονική 'Επετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστη-
μίου 'Αθηνών. Έν 'Αθήναις, τόμ. ΙΗ' (1967 - 68) — ΚΑ' (1970 - 71).
Έπ Έπ Φιλ Σχ Θεσ/κης Επιστημονική Έπετηρίς εκδιδομένη ύπο τής Φιλοσοφικής Σχολής
τοΰ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έν Θεσσαλονίκη, τόμ. 10
(1968) — 11 (1969).

Έπ ΚΛ Έπετηρίς τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας (πρώην Έπετηρίς Λαο-
γραφικού 'Αρχείου) τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, εκδιδομένη έπιμελεία τοΰ Διευθυντοΰ
τοΰ Κέντρου. Έν 'Αθήναις, τόμ. Κ'- ΚΑ' (1967 - 68).
Έπ Κύπρ 'Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου. Λευκωσία, τόμ. I (1967-68)

— IV (1970 - 71).
Έπ Ααογρ Άρχ Βλ. Έπ ΚΛ

Έπ Στερ Μελ Έπετηρίς 'Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών. Διευθυντής : καθηγ. Γ. Κ.

Κόλιας. 'Αθήναι, τόμ. Α' (1968) — Β' (1969 - 1970).
Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ 'Επετηρίς 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Διευθυντής Στυλ.

Γ. Κορρές. Έν 'Αθήναις, τόμ. Ζ' (1968) —Η' (1969 - 70).
Έπετ Καλαβρ Έπετηρίς τών Καλαβρύτων. Ετησία περιοδική εκδοσις τής «Παγκαλαβρυτι-

κής Ενώσεως». "Ετ. Α' (1969) — Γ' (1971).
Έπετ Λευκ Έπετηρίς 'Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών. "Ετος ιδρύσεως 1970. Συντακτική
Επιτροπή : Γεράσιμος Γρηγόρης, Άριστόξενος Σκιαδας, Νίκος Κ. Κατηφόρης.
Έν 'Αθήναις, τόμ. Α' (1971 - 72).
Έπταν Φύλλα Επτανησιακά Φύλλα. Φιλολογική - λαογραφική καί ιστορική έκδοση. 'Ιδιο-
κτήτης - διευθυντής : Ντίνος Κονόμος. 'Αθήνα, τόμ. Ε' (1964) — Ζ'(1969).
Ερανιστής Έκδοση τοΰ «'Ομίλου Μελέτης τοΰ Έλληνικοΰ Διαφωτισμού» (ΟΜΕΔ). Συντα-
κτική Επιτροπή : Κ. Θ. Δημαράς, Στέφ. Μακρυμίχαλος, "Αλκής 'Αγγέλου.
'Αθήναι, ϊτ. Ε' (1967) — Θ' (1971), τεύχη 25 - 54.
Έστιάς Περιοδικόν τών μαθητριών Γυμνασίου Θηλέων 'Αμμοχώστου. Τεύχη 8-9 (σχολ.

ϊτ. 1967 - 68, 1968 - 69), 11 - 12 (σχολ. ϊτ. 1970 - 71, 1971 - 72).
Ήπειρ Έστ 'Ηπειρωτική Εστία. Μηνιαία Έπιθεώρησις. Ίδιοκτήται - διευθυνταί : Χ. Μάνος,

Δημοσθ. Κόκκινος. Έν Ίωαννίνοις, ετ. ΙΖ' (1968) — Κ' (1971).
Θεολογία Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον κατά τριμηνίαν. Έν 'Αθήναις, τόμ. 39 (1968)

— 42 (1971).

Θεσσ Χρον Θεσσαλικά Χρονικά. Δελτίον τής έν 'Αθήναις 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εται-
ρείας τών Θεσσαλών. 'Αθήναι, τόμ. 10 (1971).
Θησαυρίσματα Θησαυρίσματα τοΰ Έλληνικοΰ 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών
Σπουδών. Βενετία, τόμ. 5 (1968) — 8 (1971).
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Θρακ Χρον Θρακικά Χρονικά. Τρίμηνη Επιθεώρηση. Έρευνα - Επιστήμη - Τέχνη. Ξάνθη.

Δ/ντής Στέφανος Ίωαννίδης. Έτ. Ε' (1965) — Ζ' (1967), τεύχη 20 - 27.
Θρακικά Σύγγραμμα περιοδικών, έκδιδόμενον ύπό τοΰ έν 'Αθήναις «Θρακικού Κέντρου».

'Αθήναι, τόμ. 42 (1968) — 45 (1971).
'Ιόν 'Ηχώ 'Ιόνιος 'Ηχώ. Μηνιαΐον περιοδικόν. "Οργανον μελέτης καΐ. προβολής τών 'Επτα-
νησιακών ζητημάτων. 'Αθήναι, τεύχη 258 - 293 (1968 - 1970).
Κερκυρ Χρον Κερκυραϊκά Χρονικά. 'Εκδότης : Κώστας Δάφνης. Κέρκυρα, τόμ. XII (1966)
— XV (1970).

Κιμωλιακά "Εκδοσις Κληροδοτήματος Γεωργίου Οικονόμου Νικ. Άφεντάκη. Έν 'Αθήναις,

τόμ. Α' (1970). (Έπιμελεία 'Ιωάννου Σπ. Ράμφου, πρωτοπρεσβυτέρου).
Κόνιτσα "Οργανον τής έπαρχίας Κονίτσης. Έτ. Ζ' (1968) —I' (1971), τεύχη 69 - 107.
Κρητ Έστ Κρητική 'Εστία. Παγκρήτιο ιστορικό, λαογραφικά και λογοτεχνικό περιοδικό. 'Ιδιο-
κτήτης - διευθυντής : Έμμ. Ίδομ. Παπαγρηγοράκης. Έν Χανίοις Κρήτης, τεύχη
178 - 195 (1968 - 1969).
Κρητ Χρον Κρητικά Χρονικά. Εκδότης : 'Ανδρέας Γ. Καλοκαιρινός. Ήράκλειον Κρήτης, τόμ.

ΙΘ' (1965)—ΚΓ' (1971).
Κυπρ Σπ Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Έν Λευ-
κωσία Κύπρου, τόμ. ΛΒ' (1968) — ΛΕ' (1971).
Λακωνικά Διμηνιαία Έπιθεώρησις. "Οργανον τοϋ Συνδέσμου τών έν 'Αττική Λακεδαιμονίων.

'Αθήναι, έ'τ. Ε' (1968) — Η' (1971), τεύχη 25 - 48.
Λαογρ Λαογραφία. Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Έν 'Αθήναις, τόμ.

ΚΓ' (1964) [Εύρετήριον τ. Α'- Κ'], ΚΣΤ' (1968 - 1969) [εις τιμήν Γ. Ά.
Μέγα], ΚΖ' (1971).

Λαογρ Κύπρ Λαογραφική Κύπρος. Τετραμηνιαΐο λαογραφικό περιοδικό. (Γενικός υπεύθυνος

Χρύσανθος Στ. Κυπριανοΰ). Χρον. Α' (1971), τεύχη 1-3.
Λαογρ Σπ Λαογραφικαί Σπουδαί. Χρυσάνθου Σ. Κυπριανού. Λευκωσία, Κύπρος,τόμ. Α' (1968),
Β' (1970).

Μαγνησιακά Γράμματα - Επιστήμες - Τέχνες. Επιτροπή έκδόσεως : Κων/ϊνος Μπράβος,
Εύάγγελος Ράικος, Νίκος Μπαζιάνας. Ετησία εκδοσις Νομαρχίας Μαγνησίας.
Τόμ. Α' (1971).

Μαθ ΆντΙλ Μαθητικοί 'Αντίλαλοι. Περιοδικόν τών μαθητριών τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου

Θηλέων Παλουριωτίσσης. Έτ. Θ' (1970 - 71), άρ. 17 - 18.
Μαθ Έστ Μαθητική Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών και μαθητριών τοΰ «Παγκυπρίου
Γυμνασίου». Λευκωσία - Κύπρου, ϊτ. ΙΗ' - ΙΘ' (1968 - 69) — KB' (1971 - 72),
άρ. 45 - 52.

Μακεδ Ζωή Μακεδονική Ζωή. Μηνιαΐον είκονογραφημένον περιοδικόν έκδιδόμενον έν Θεσσα-
λονίκη. 'Ιδρυτής : Κλ. Τσούρκας. Τεύχη 1 (1966) - 67 (1971).
Μακεδόνικα Σύγγραμμα περιοδικόν τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, έπιμελεία Δ. Κανα-
τσούλη - Σ. Παπαδοπούλου - Φ. Πέτσα. Έν Θεσσαλονίκη, τόμ. Η' (1968) —
ΙΑ' (1971).

Μεσσην Γράμμ Μεσσηνιακά Γράμματα. Επιμέλεια Πότη Δ. Οίκονομάκη. Καλαμάτα, τόμ. 2
(1967).
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Μιχρ Χρον Μικρασιατικά Χρονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τοϋ τμήματος
Μικρασιατικών Μελετών τής Ενώσεως Σμυρναίων. 'Αθήναι, τόμ. 14 (1970).

Μικρασιατικά "Εκδοση λόγου τέχνης καί δράσης Μικρασιατών. 'Εκδότρια - διευθύντρια 'Ισα-
βέλλα Ε. Μαλόβρουβα. 'Αθήνα, τόμ. 1 (1970 - 71).

Μνημοσύνη Έτήσιον περιοδικόν τής Εταιρείας 'Ιστορικών Σπουδών έπί τοϋ Νεωτέρου 'Ελλη-
νισμού. 'Εν 'Αθήναις, τόμ. Α' (1967) — Γ' (1970 - 71).

Μόρφωσις Παγκύπριον έκπαιδευτικόν περιοδικόν. "Ετ. ΚΣΤ' (1971), άρ. 308 - 319.

Ν Έστ Νέα 'Εστία. Διευθυντής καί έκδοτης Πέτρος Χάρης. 'Αθήναι, τόμ. 83 - 84 (1968)

- 89 - 90 (1971).

Neo Hellenika Annual Publication of the Center for Neo - Hellenic Studies. Austin Te-
xas. U.S.A., 1 (1970).

Νισυριακά "Εκδοσις τής 'Εταιρείας Νισυριακών μελετών. 'Αθήναι, τόμ. 3 (1969).

Παρνασσός Φιλολογικόν περιοδικόν σύγγραμμα κατά τριμηνίαν έκδιδόμενον. Περίοδος δευτέρα.
'Αθήναι, τόμ. Γ (1968) — ΙΓ' (1971).

Πελοποννησιακά 'Εκδίδονται ύπό τής έν 'Αθήναις 'Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών.
'Αθήναι, τόμ. ΣΤ' (1963 - 68) — Η' (1971).

Πεπραγμ Β' Κρητολ Συνεδρ Πεπραγμένα τοΰ Β' Διεθνοΰς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου. Έν
'Αθήναις, τόμ. Α' - Γ' (1968), Δ' (1969). (Φιλολογικός σύλλογος «Ό Χρυσό-
στομος»).

Πεπραγμ ΔΙΦρ Διεθνές Ίνστιτοΰτον Φρουρίων. Πεπραγμένα. Η' Επιστημονική σύνοδος,
'Αθήναι 25 - 29 .4. 1968. (Έκδοσις Τεχνικοΰ Επιμελητηρίου τής Ελλάδος).

Πλάτων Δελτίον τής 'Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων. 'Αθήναι, έ'τ. Κ' (1968) — ΚΓ'
(1971).

Πνευμ Έπ Πνευματική Επαρχία. Τρίμηνη φιλολογική έκδοση. Έκδοτης - διευθυντής Γιάννης
Π. Βουκελάτος. Σέρρες, χρόν. Α' (1971).

Ποντ Στ Ποντιακή Στοά. Έκδοσις Παμποντιακής Ενώσεως. 'Αθήναι 1971.

Proverbium Bulletin d' informations sur les recherches parémiologiques. Helsinki. 10 -
17 (1968 - 1971) [πλήν τεύχ. 15].

Ρουμελ Ήμερολ Ρουμελιώτικο 'Ημερολόγιο. Ετησία φιλολογική - ιστορική καί λαογραφική
έκδοση. Διευθυντής : Δημήτρης Σταμέλος. 'Αθήνα, χρόν. 14 (1968 - 1970).

Σαντορίνη Μιχ. Άντ. Δανέζη, Σαντορίνη. 'Αθήναι 1971.

Σερρ Χρον Σερραϊκά Χρονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εται-
ρίας Σερρών - Μελενίκου. 'Αθήναι, τόμ. Ε' (1969 - 70).

Σιφνιακή Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις. Εκδότης - διευθυντής : Μ. Συμεωνίδης.
'Αθήναι, ετ. Β' (1968), Γ' (1969), τεύχη 13 - 36.

Φιλ Πρωτοχρ Φιλολογική Πρωτοχρονιά. Ετησία λογοτεχνική καί καλλιτεχνική έκδοση. Διευ-
θυντής : Άριστ. Ν. Μαυρίδης. 'Αθήνα, χρόν. 25 (1968) — 27 (1970).

Φωτ Πορεία Φωτεινή Πορεία. Περιοδικόν τών μαθητών και μαθητριών τοΰ Έλληνικοΰ Γυμνα-
σίου Λευκονοίκου. "Ετ. Α' (1965 - 66)—Ε' (1969 - 1970).

Χιακή Έπιθεώρ Χιακή Έπιθεώρησις. Περιοδική έκδοσις. Έκδόται : Δημ. Α. Μαγγανάς —
Κ. Δ. Φαφαλιός — Κ. Ν. Χαβιαράς. Τόμ. 6 (1968) — 8 (1971), τεύχη 16-27.

Χρον Κοσμά Χρονικά τοΰ Κοσμά (Κυνουρίας). Εκδίδονται ύπό Επιτροπής. 'Αθήναι 1971.
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Χρον Λαπήθου Χρονικά της Λαπήθου. 'Εξαμηνιαία περιοδική έκδοσις της κοινότητος Λαπή-
θου Κύπρου. Τόμ. Α' (1970).

Χρον Τσακ Χρονικά τών Τσακώνων. Σύγγραμμα περιοδικόν τοϋ «'Αρχείου τής Τσακωνιας».
Τόμ. Γ' (1969).

Χρον Χαλκ Χρονικά τής Χαλκιδικής. Περιοδική εκδοσις 'Ιστορικής - Λαογραφικής 'Εταιρείας
Χαλκιδικής. Θεσσαλονίκη 1969, τεύχη 17 - 18.

Zeitschrift fiir Balkanologie, herausgegeben von Franz Dolger-Gunter Reichenkron —
Alois Schmaus. Wiesbaden. Jahrgang VI (1968). Hrsg von Norbert Reiter -
Alois Schmaus - Stavro Skendi. Munchen. Jahrgang VII (1969 - 70). Hrsg
Norbert Reiter — Stavro Skendi. Munchen. Jahrgang VIII (1971 / 72).

Α' ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Μαύρης Νικ. Γ. Δωδεκανησιακή βιβλιογραφία. Τόμ. Α'. 'Αθήναι 1965.
[Βλ. Έπ ΚΛ ΙΗ' - ΙΘ' (1965 - 66), σ. 121, άρ. 11].

Κρίσις: Ελληνικά 21 (1968) 450 - 454 (I. Ν. Τσιρπανλής).

2. Βαγιακάκος Δικ. Β. Γλωσσική βιβλιογραφία τών ετών 1965 - 1967.
'Αθηνά 70 (1968) 383 - 422.

3. Γιαννόπουλος Ίω. Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν τής Στερεάς Ελλάδος
κατά τήν Τουρκοκρατίαν. Έπ Στερ Μελ Α' (1968) 385 - 436.

4. Δευτεραΐος "Αγγ. Ν. - Αίκατερινίδης Γεώργ. Ν. Βιβλιογραφία τής
Ελληνικής Λαογραφίας τών έτών 1966 - 1967. Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ' (1967 -
68) 242 - 304.

5. Καραγιώργης Β. Κυπριακή βιβλιογραφία. 1967 - 1968. 'Αρχαιολογία -
'Αρχαία ιστορία. Κυπρ Σπ ΛΒ' (1968) 305 - 310, ΛΓ' (1969) 267 - 272.

6. Κυπριολογική βιβλιογραφία τών έτών 1965 - 1967. Έπ Κύπρ I (1967 - 68)
149 - 213.

7. Λαογραφική και γλωσσική βιβλιογραφία τής Στερεάς Ελλάδος. Έπ
Στερ Μελ Α' (1968) 301 - 384.

8. Μαρκόπουλος Άθαν. Βιβλιογραφία περιέχουσα τάς υπό Ελλήνων δημο-
σιευθείσας μελέτας κατά τό ετος 1968 και σχετιζομένας κατά τινα τρόπον
μέ τον ύπό τής Έπετηρίδος έπιδιωκόμενον σκοπόν. Έπ Βυζ Σπ 36 (1968)
470 - 480.

Έν σ. 480 λαογραφική βιβλιογραφία.
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9. Moutsopoulos Nicolas et Dimitrokalis Georges Bibliographie
principale des châteaux - forts de la Grèce. Περιοδ. Τεχνικά Χρονικά,
τεΰχ. 37 (1968), σ. 145 - 148.

Κ ρ ί σ ι ς : Έπ Έταιρ Κυκλ Μελ Ζ' (1968) 780 - 781 (Ί ω. Κ. Π ρ ο μ π ο ν α ς).

10. Παπαδόπουλλος Θεόδ. Εισαγωγή είς τήν κυπριολογικήν βιβλιογραφίαν.
Έπ Κύπρ I (1967 - 68) 137 - 147.

11. Βαγενάς Θ. Τσακώνικη βιβλιογραφία. Σειρά τρίτη. Χρον Τσακ Γ' (1969)
13 - 15.

12. Κύρρης Κώστ. - Χριστοδούλου Μενέλ. Κυπριολογική βιβλιογραφία.
Συμπλήρωμα αναλυτικής κατατάξεως. Έπ Κύπρ II (1968 - 69) 171 - 226.

13. Μπουμπουλίδης Φαίδ. Βιβλιογραφία Νεοελληνικής Φιλολογίας τοϋ έτους
1966. Έπ Έπ Φιλ Σχ Άθ ΙΘ' (1968 - 69) 35 - 93.

Έν σελ. 48 - 52, λήμμ. 103 - 143 : Δημώδη άσματα - Μνημεία λαϊκού λόγου.

14. Internationale Volkskundliche Bibliographie. International Folklore
and Folklife Bibliography. Bibliographie Internationale des Arts et
Traditions Populaires fiir die Jahre 1965 und 1966 mit Nachtrâgen
fiir die vorausgehenden Jahre. Ouvrage publié par la Société Interna-
tionale d' Ethnologie et de Folklore sous les auspices du Conseil
International de la Philosophie et des Sciences Humaines et avec le
concours de 1' Unesco. Im Auftrag der Deutschen Gesellschaft fur
Volkskunde e. V. bearbeitet von Robert Wildhaber. Bonn 1969, 8ov,
σ. XX + 747. — Fiir die Jahre 1967 und 1968. Bonn 1970, 8ov, σελ.
XX + 840.

Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαογραφίας ύπό Γ. Ά. Μέγα.

15. [Κυπριανού Χρύσ. Στ.] Μελέτες - Βιβλιογραφήσεις. Οί λαογραφικές έργα-
σίες τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη. Λαογρ Σπ Β' (1970) 28 - 32. — Οί λαογρα-
φικές έργασίες τοΰ Χρυσάνθου Στ. Κυπριανοΰ. Αύτόθι, σ. 33 - 37.

16. Κυπριολογική βιβλιογραφία τοΰ έτους 1969 καί συμπληρώματα προηγου-
μένων έτών. Έπ Κύπρ III (1969 - 1970) 286 - 375.

Λαογραφικώς ενδιαφέρουν αί σελ. 337 - 375.

17. Κύρρης Κώστ. Βιβλιογραφία τής Λαπήθου. Χρον Λαπήθου Α' (1970)
75 - 76.

18. Μηλιώρης Νΐκ. Έ. Μικρασιατική βιβλιογραφία. Βιβλία Μικρασιατών ή
σχετικά μέ τήν Μικράν 'Ασίαν καί Μικρασιάτας. Μικρ Χρον 14 (1970)
574- 591.
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19. Μπουμπουλίδης Φαίδ. Βιβλιογραφία Νεοελληνικής Φιλολογίας τοϋ έτους
1967. ΈπΈπΦιλΣχ'ΑΘ Κ' (1969 - 70) 62 - 119.

'Εν σελ. 77 - 78, λήμμ. 117 - 132 : Δημώδη άσματα - Μνημεία λαϊκοϋ λόγου.

20. Πολίτου Ελένη Χρ. Βιβλιογραφία περιοδικού «Φιλολογία». Μικρ Χρον

14 (1970) 95 - 117.

21. Ρουσουνίδης Άνδρ. Χ. Κατάλογος τών έν τοις Άρχείοις'Αθηνών έναπο-
κειμένων χειρογράφων συλλογών Κυπριακού γλωσσικού και λαογραφικού
ύλικοΰ. Έπ Κύπρ III (1969 - 70) 243 - 266.

22. Χώματα Αικατερίνη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή βιβλιογραφία (1969 -
1970). Έπ Βυζ Σπ 37 (1969 - 70) 534 - 561.

'Εν σελ. 539 - 540 : Δημώδης Φιλολογία, 540 - 542 : Γλώσσα, 558 - 559 : Λαογραφία.

23. Βαγιακάκος Δικ. Β. Γλωσσική βιβλιογραφία τών έτών 1968 - 1970.
'Αθηνά 72 (1971) 282 - 331.

'Ενδιαφέρει και λαογραφικώς.

24. Bulletin Analytique de Bibliographie Hellenique. Tome XXIX, année
bibliographique 1968. Sciences humaines II. Droit - questions économi-
ques - histoire - divers. (Collection de Γ Institut Français d' Athènes).
Athènes 1971, 8ov, σελ. 16 + 387 - 921.

Βιβλιογραφική άνάλυσις εις τήν γαλλικήν ελληνικών έκδόσεων. 'Ενδιαφέρει και λαογρα-
φικώς.

Κ ρ ί σ ι ς : Έλλ Τέχνη 4 (1971) 255 - 256 (Κ λ. Μ α ρ μ α ρ ι ν ό ς).

25. Καραγιώργης Β. Κυπριακή βιβλιογραφία. Κυπρ Σπ ΛΕ' (1971) 279 - 283.

26. Κυπριολογική βιβλιογραφία τοΰ έ'τους 1970 και συμπληρώματα προηγου-
μένων έτών. Έπ Κύπρ IV (1970 - 1971) 471 - 522.

Λαογραφικώς ένδιαφέρουν αί σελ. 507 - 521.

27. Loukatos Démétrios Proverbes grecs (néohelleniques) en langues
étrangères. (Choix de bibliographie depuis 1800). Proverbium 16 (1971)
588 - 589.

28. Πλατάκης Έλευθ. Κ. Περιοδικά και έφημερίδες τοϋ νομοΰ Λασιθίου.
'Αμάλθεια Β' (1971), τεΰχ. 4, σ. 17 - 32.

29. Χασιώτης I. Κ. Θεσσαλική βιβλιογραφία. Πρώτη καταγραφή (1636 -
1962). Βόλος 1971, 8ον, σελ. 248.

'Εν σελ. 137 - 155 βιβλιογρ. Λαογραφίας.

30. Χώματα Αικατερίνη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή βιβλιογραφία. Έπ
Βυζ Σπ 38 (1971) 476 - 499.

Έν σελ. 482 : Δημώδης φιλολογία, σ. 483 : Γλώσσα, σ. 496 : Λαογραφία.
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Β' ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΎΜΜΕΙΚΤΑ
α') Γενικά.

Λέτσας 'Αλέξ. Επικήδειος λόγος είς Στίλπωνα Κυριακίδην. Θρακ Χρον
ΣΤ' (1966) 24 - 28.

'Ακρίτας Τάκης Θρακικά πένθη. Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου. (Ό
αμετανόητος νοσταλγός τής Θράκης). Θρακ Χρον Ζ' (1967) 134 - 137.
'Ανδριώτης Νικόλ. Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου. Ό ζωγράφος τής
θρακικής ζωής. Θρακ Χρον Ζ' (1967) 125 - 128.

Κουκίδης Κωνστ. Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου. Θρακ Χρον Ζ' (1967)
138 - 139.

Λουκάτος Δημ. Σ. Οί Τρεις 'Ιεράρχες καί ό λαϊκός βυζαντινός βίος. Λόγος
έκφωνηθείς τήν 30ήν 'Ιανουαρίου 1965 ύπό τοΰ — . (Άριστοτέλειον Πανε-
πιστήμιον Θεσ)κης. Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Ιωαννίνων). 'Ιωάννινα
1967, 8ον, σελ. 15.

Μαμώνη Κ[υριακή] Τό έργο τοΰ Πολυδώρου Παπαχριστοδούλου. Θρακ
Χρον Ζ' (1967) 129 - 133.

Π. Π. Χ. Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου. (Αύτοβιογραφικό σημείωμα).
Θρακ Χρον Ζ' (1967) 122 - 123.

Spyridakis Georges Situation universitaire de la laographie en
Grèce. (Reprint, Ethnologia Europaea, Revue Internationale d'Ethno-
logie Européenne I' (1967), τεΰχ. 4). (Paris 1967), 8ov, σ. 1.
[Αίκατερινίδης Γεώργ. Ν.] Κινηματογραφήσεις εκδηλώσεων τοΰ λαϊκοΰ
βίου κατά τά έτη 1967 καί 1968. Έπ ΚΛ Κ'-ΚΑ' (1967 - 68) 428 - 430.
Γέροντας Δημ. Άλ. Ή έπιβίωσις τής άθηναϊκής παραδόσεως... 'Αθη-
ναϊκά 41 (1968) 41 - 48.

Δ. Κ. 'Ηπειρωτικά πνευματικά πένθη. Εύάγγελος Μπόγκας. Ήπειρ
Έστ ΙΖ' (1968) 360.

Έρωτηματολόγιον διά γεωργικά έργαλεΐα καί κατ' έθιμον πυράς. ('Ακαδη-
μία 'Αθηνών, Κέντρον 'Ερεύνης τής Έλλην. Λαογραφίας). 'Αθήναι 1968,
8ον, σελ. 32. (Έκ τοΰ Έθνικοΰ Τυπογραφείου).

Κυπριανού Χρύσ. Σ. Ό κ. Νέαρχος Κληρίδης. Λαογρ Σπ Α' (1968) 9-10.
- Καταστατικόν Λαογραφικού Όμίλου τών μαθητών καί τών μαθη-
τριών τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου. Λαογρ Σπ Α' (1968) 17 - 18.

- Ή Λαογραφική Έκθεσις τής Σεβερείου Βιβλιοθήκης. Λαογρ Σπ

Α' (1968) 85 - 86.
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46. Kyriakides Stilpon P. Two Studies on Modern Greek Folklore.
(Institute for Balkan Studies, No. 97). Thessaloniki 1968, 8ov, σελ.
132 + XIV πίν.

Κρίσις: Balkan Studies 9(1968) 514 - 517 (Alexis Politis).

47. Λαζαρίδης Κώστας Π. Νεκρολογία. Ευάγγελος Μπόγκας. Ήπειρ Έστ
ΙΖ' (1968) 463 - 464.

48. Λαογραφικαί συλλογαί κατατεθείσα!, εις το Κέντρον Έρεύνης τής Ελλη-
νικής Λαογραφίας κατά τά έ'τη 1967 καί 1968. Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ' (1967 -
68) 415 - 427.

49. Λουκάτος Δημ. Λαογραφία - Εθνογραφία. Στοιχεία διδασκαλίας καί άπό-
ψεις άπο τον εναρκτήριο λόγο τής έδρας του. Φιλοσοφική Σχολή 'Ιωαννίνων
(13 'Ιαν. 1967). 'Ιωάννινα 1968, 8ον, σ. 17.

50. Μέγας Γεώργ. Ά. Ή 'Ομηρική 'Αρχαιολογία καί ή συμβολή τής Ελλη-
νικής Λαογραφίας εις τήν ερευναν αυτής. Ν Έστ 83 (1968) 284 - 287.

51. 'Ορλάνδος Άναστ. Τό έργον τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαο-
γραφίας κατά τήν πεντηκονταετίαν άπό τής ιδρύσεως αύτοΰ (1918- 1958).
Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ' (1967 - 68) 5 - 14.

52. Σέττας Δημ. Χρ. Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου. 1882 - 1967. [Νεκρο-
λογία]. Άρχ Εύβ Μελ 14 (1968) 221 - 224.

53. Σπαριδάκης Γεώργ. Κ. Ή πρώτη πεντηκονταετία (1918- 1968) τής
λειτουργίας τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας. Έπ ΚΛ

Κ' - ΚΑ' (1967 - 68) 3 - 4.

54. - Εκθέσεις πεπραγμένων τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής

Λαογραφίας κατά τά έ'τη 1967 καί 1968. Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ' (1967 - 68)
431 - 443.

55. - Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας. Έπ Βυζ Σπ 36

(1968) 463 - 465.

Περί τής επιστημονικής δραστηριότητος τοϋ Κέντρου κατά το ϊτος 1968.

56. Τό Λαογραφικόν καί Έθνολογικόν Μουσεΐον Μακεδονίας. Μακεδ Ζωή,
τεΰχ. 29 (1968), σ. 31 - 32.

57. Χατζηγιακουμής Έμμ. Κ. Νεοελληνικαί πηγαί τοΰ Σολωμοΰ. Κρητική
λογοτεχνία, δημώδη μεσαιωνικά κείμενα, δημοτική ποίησις. Διατριβή έπί
διδακτορία. 'Αθήναι 1968, 8ον, σελ. 206. (Έθνικόν καί Καποδιστριακόν
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ΙΙανεπιστήμιον 'Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαρι-
πόλου 1).

Κ ρ ί σ ι ς : Ελληνικά 24 (1971) 194 - 201 (Αίνος Πολίτη ς).

58. Γλέζ[ος] Π. Μια δίκαιη τιμή. Ν Έστ 85 (1969) 679.

Περί τοΰ εορτασμού τών 50 έτών έπιστημονικής δράσεως τοϋ καθηγ. Γ. Ά. Μέγα.

59. Διαμαντής Α. Μουσεΐον λαϊκής τέχνης Κύπρου. Κυπρ Σπ ΛΒ' (1968)
323, ΛΓ' (1969) 283.

60. Κόντος Πασχ. Τό Λαογραφικον Μουσεΐον Διδυμοτείχου. Θρακικά 43
(1969) 55 - 106.

61. Κυπριανού Χρύσ. Σ. Νέαρχος Κληρίδης. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 5/301 -
6/302.

62. Λιανίδης Σϊμος Ή Α' άποστολή συλλογής λαογραφικού και γλωσσικού
ύλικοϋ. Άρχ Πόντ 29 (1968 - 69) 382 - 421.

63. Μιχαήλ Μωϋσής Δραστηριότητες τοΰ Λαογραφικοΰ 'Ομίλου τών μαθη-
τών τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 63/359- 64/360.

64. Παπαδόπουλλος Θεόδ. Το Α' Διεθνές Κυπριολογικόν Συνέδριον. Έπ Κύπρ
II (1968 - 69) 151 - 164.

65. Πλουσία λαογραφική έργασία καταρτισθείσα έν τή πρωτοβαθμίω έκπαι-
δευτική περιφερεία Διδυμοτείχου και άφορώσα τήν περιοχήν Διδυμοτείχου -
Σουφλίου. Θρακικά 43 (1969) 34 - 54.

66. Χριστοδούλου Μενέλ. Ν. - Κυπριανού Χρύσανθ. Στ. Λαογραφικον
λεξικον βασισθέν έπί τοΰ έργου : Χρυσάνθ. Σ. Κυπριανοΰ «Το Παγκύπριον
Γυμνάσιον και ή Λαογραφία» τόμ. Α'Β'Γ'. (Άνάτυπον έκ τοΰ Γ' τόμ. «Τό
Παγκύπριον Γυμνάσιον και ή Λαογραφία»). Λευκωσία - Κύπρος 1969, 8ον,
σ. 3/83 - 40/120.

67. Χρυσάνθης Κλ. Νέαρχος Κληρίδης. Κυπρ Σπ ΛΓ' (1969) Υ - XI.

68. *Vlachos Theod. Ν. Die Geschichte der byzantinischen Stadt Mele-
nikon. Institute for Balkan Studies. Thessaloniki 1969, 8ov, σελ. 140.
Κρίσεις: Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 50 (1970), σ. 40. Zeitschrift fur Balkanologie 8
(1971 - 72) 138 - 139 (Η a n s - W i 1 h e 1 m H aussi g).

69. Δραγούμης M. Φ. "Ενα πρωτοποριακό Κέντρο έρεύνης τής δημοτικής μας
μουσικής. (Άνάτ. έκ τοΰ περιοδ. «Τέχνη», τεΰχ. 4, Δεκέμβρ. 1970). 'Αθή-
ναι 1970, δον, σελ. 15.

Περί τοϋ Μουσικοΰ Λαογραφικοΰ Αρχείου (Μ Λ Α) ύπό τήν δ/σι ν τής Μέλπως
Μερλιέ.

70. Ίωαννίδου - Μπαρμπαρίγου Μαρία Γενικόν εύρετήριον [Λαογραφίας]
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τών τόμων Α' - Κ' : 1909 - 1962, συνταχθέν ύπό —. Έν 'Αθήναις 1970,
8ον, σελ. 757. (Λαογραφία ΚΓ' (1964) ).

Κ ρ ί σ ι ς : Μακεδονικά ΙΑ' (1971) 444 (Χ α ρ ά λ. Κ. Π α π α σ τ ά θ η ς).

71. Κόκκινος Δημ. Λαογραφικό Μουσείο 'Ιωαννίνων. Ήπειρ Έστ ΙΘ' (1970)
123 - 125.

72. - Νά ίδρυθή λαογραφικό μουσείο στά 'Ιωάννινα. ' Ελλ Τέχνη 1 (1970)

58 - 59.

73. [Κυπριανού Χρύσ. Σ.] Μελέτες - Βιβλιογραφήσεις. Ό κόσμος τοΰ λαοΰ
στο «λυρικό λόγο» τοΰ Κύπρου Χρυσάνθη. Λαογρ Σπ Β' (1970) 15 - 27.
— Σημειώματα. Γεώργιος Ά. Μέγας. (Μιά μορφή τοΰ Κυπριολογικοΰ
Συνεδρίου). Αύτόθι, σ. 39-40. — Λίγες άπλές σκέψεις γιά τόν Νέαρχο
Κληρίδη. Αύτόθι, σ. 40 - 41. — Νέαρχος Κληρίδης (30.1.1892 - 11.4.1969).
Αύτόθι, σ. 42 - 44. — Λαογραφικά στοιχεία στή νουβέλλα τοΰ Κύπρου
Χρυσάνθη «Κληρίδης ό Δάσκαλος». Αύτόθι, σ. 45 - 50.

74. Loukatos Démétrios État actuel des études folkloriques en Grèce.
Gorapport. (Association Internationale des Études du Sud - Est
Européen, Ilème Congrès International des Études du Sud - Est
Européen, Athènes, 7 - 13 mai 1970). Athènes 1970, 8ov, σελ. 29.

75. Λουκατος Δημ. Σ. Ή έπτανησιακή λαϊκή παράδοση καί τό σύγχρονο
χρέος. Κερκ Χρον 15 (1970) 51 - 65.

76. Μέγας Γ. Ά. Διεθνές «Συμπόσιον» Βουκουρεστίου (9 - 13 Σεπτεμβρίου
1967). Λαογρ ΚΖ' (1971) 336 - 338. — Α' Διεθνές Κυπρολογικόν Συνέ-
δριον. Λευκωσία, 14- 19 'Απριλίου 1969. Αύτόθι, σ. 338 - 339.— 3ον Διε-
θνές Συνέδριον πρός έκδοσιν Λαογραφικοΰ "Ατλαντος τής Εύρώπης είς
Helsinki τής Φιλλανδίας (11-14 Μαΐου 1970). Αύτόθι, σ. 339 - 341.

77. Ξύδης Θεόδ. Ό Μυριβήλης καί ή Λαογραφία. Ν Έστ 88 (1970) 960-966.

78. Οίκονομίδης Δημ. Οί νέοι άκαδημαϊκοί. Γ. Ά. Μέγας. Ν Έστ 87
(1970) 128.

79. Παπαδόπουλλος Θεόδ. Τό πεδίον καί τό περιεχόμενον τής Λαογραφίας
διά τοΰ όρισμοΰ αύτής. Έπ Κύπρ III (1969 - 70) 1 - 62.

Κρίσεις: Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 1, σ. 49-51 (Ν. Σ. Σπανό ς). Λαογρ
ΚΖ' (1971) 349 - 354 (Γ. Ά. Μέγας).

80. Papadopoullos Théod. Le deuxième Congrès International des Étu-
des du Sud - Est Européen. Έπ Κύπρ III (1969-70) 267 - 272.

81. Τό Λαογραφικόν καί Έθνολογικόν Μουσεΐον Μακεδονίας. Μακεδ Ζωή,
τεΰχ. 48 (1970), σ. 16.
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82. Τό 'Ιστορικόν καί Λαογραφικόν μουσεΐον νομοΰ Κοζάνης. Μακεδ Ζωή,
τεϋχ. 54 (1970), σ. 33.

83. 'Αποτελέσματα Παγκυπρίου διαγωνισμού Λαογραφίας σχολικού έτους
1970 - 71. Μαθ Έστ έτ· ΚΑ' (1971), άρ. 51, σ. 225, άρ. 52, σ. 69.

84. Βρανούσης Λ. Νεοελληνικές Φιλολογικές Σπουδές. ('Ανατύπ. περιοδ.
«Κριτικά Φύλλα» τόμ. Α' (1971), τεΰχ. 1, σ. 39 - 51). 'Αθήνα 1971, 8ον,
σελ. 18.

85. Γκαρτζονίκας Δημ. «Μπουρτζόβλαχοι». Οί εξ Άχαιοπελασγών τής Πίνδου
Νεοέλληνες. 'Ιωάννινα 1971, δον, σελ. 68.

85α. Διεθνές λαογραφικό βραβείο στον καθηγητή Γεώργιο Μέγα. Ελληνικά
24 (1971) 533.

86. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. "Εκθεσις πεπραγμένων [1967 - 70].
Λαογρ ΚΖ' (1971) 316 -334.

86α. Ή Διεθνής Εταιρεία 'Εθνολογίας καί Λαογραφίας (SIEF). Ελληνικά 24
(1971) 531.

87. Κανακάρης Άντ. Ή Λαογραφία τής Σαντορίνης. Σαντορίνη (1971), σ.
247.

88. Κρητικός Παν. Έπίδοσις τιμητικού τόμου είς τόν πρόεδρον [της 'Ελλη-
νικής Λαογραφικής Εταιρείας] καθηγητήν κ. Γ. 'Α. Μέγαν. Λαογρ ΚΖ'
(1971) 334 - 335.

89. Κυπριανού Χρύσανθ. Στ. Τό Παγκύπριον Γυμνάσιον καί ή Λαογραφία.
Τόμ. Α' (1967), Β' (1968), Γ' (1969), Δ' (1971). Λευκωσία - Κύπρος.

Κρίσεις: Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεϋχ. 3, σ. 142 (Κύπρος Χρυσάνθης).
Κυπρ Λόγος 2(1970) 48 (Ν ά γ ι α Κ. Ρούσσου). Λαογρ. ΚΖ' (1971), 429 - 430
(Γ. Ά. Μέγας).

90. - Ή Λαογραφική Κύπρος. Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεϋχ. 1, σ. 1-2.

91. Κυριαζόπουλος Βασ. Οί συλλογές τοΰ Λαογραφικού Μουσείου τής Μυκό-
νου. 'Ελλ Τέχνη 4 (1971) 214 - 225.

92. Λαογραφική 'Ορολογία. "Ορος, ορολογία, λαογραφία, άποφθέγματα, γνω-
μικό, ρητό, παροιμία. Έλλ Ψυχή 1 (1971) 19 - 21.

93. Λαογραφικός "Ομιλος Παγκυπρίου Γυμνασίου. Ειδήσεις. Προκήρυξις
Διαγωνισμοΰ. Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 3, σ. 139.

94. Λοΐζου Λοΐζος Ό λαογραφικός "Ομιλος. Μαθ Έστ ετ. ΚΑ' (1970 - 71),
άρ. 50, σ. 110, άρ. 51, σ. 292 - 293.

95. Λουκάτος Δημ. Εύστάθιος Δ. Μαζαράκης. 1891 - 1970. [Νεκρολογία].
Λαογρ ΚΖ' (1971) 347 - 348.
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96. Μαζαράκης Ε. Δ. Ό σκοπός καί ή χρησιμότητα τής Λαογραφίας. Έλλην
Ψυχή 1 (1971) 14 - 18.

97. Μέγας Γ. Ά. Ben Edwin Perry. 1892 - 1968. [Νεκρολογία]. Λαογρ ΚΖ'
(1971) 344 - 345.

98. - 'Ελπινίκη Σταμούλη - Σαραντή. 1882 - 1971. [Νεκρολογία]. Λαογρ

ΚΖ' (1971) 345 -346.

99. Μερακλής Μιχ. Οι θεωρητικές κατευθύνσεις τής Λαογραφίας μετά τον
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Λαογρ ΚΖ' (1971) 3 - 23.

100. - Διεθνής Έπιτρο7ΐή γιά τήν λαϊκή ποίηση. Λαογρ ΚΖ' (1971) 341 -

343.

101. Μεταλληνός Γεώργ. Οί αδελφοί Ίακωβάτοι ώς συλλογείς δημοτικών
τραγουδιών χάριν τοΰ Διονυσίου Σολωμού. Παρνασσός ΙΓ' (1971) 90 - 118.
[Καί αύτοτελώς, 'Αθήναι 1971, 8ον, σελ. 31. (Κείμενα καί μελέται Νεοελ-
ληνικής Φιλολογίας. Δ/ντής : καθ. Γ. Θ. Ζώρας, άρ. 70) ].

102. Μηλίγκου - Μαρκαντώνη Μαρία Λαογραφικόν άρχεΐον, μουσειακή συλ-
λογή καί βιβλιοθήκη παρά τή εδρα Λαογραφίας. Έπ Έπ Φιλ Σχ 'Αθ ΚΑ'

(1970- 71) 399 - 401.

103. 'Ολύμπιος Κ. Λαογραφικός "Ομιλος Κ.Λ.Ο.Ν. Λαογρ Κύπρ Α' (1971),
τεΰχ. 2, σ. 104 - 105.

104. Παπαδάκη Ελευθερία Ό πολιτισμός τοΰ χωριοΰ καί ή λαογραφική
έ'ρευνα. Έλλ Τέχνη 3 (1971) 188 - 190.

104α. Πνευματικό μνημόσυνο Ν. Γ. Πολίτου. Ελληνικά 24 (1971) 533-534.

105. Ρουσουνίδης Άνδρ. Χ. Περί τής συντάξεως Κυπριακού Λαογραφικού
"Ατλαντος. Έπ Κύπρ IV (1970 - 71) 431 - 434.

106. Στυλιανού Π. Λαογραφικόν Μηνολόγιον. Κυπρ Λόγος 3 (1971) 137 - 142,

283 - 288.

107. Ταρσούλη Γεωργία Νικόλαος Πολίτης. Μιά μεγάλη έλληνική μορφή.
Έλλην Ψυχή 1 (1971) 7 - 13.

108. 'Αντωνίου 'Αντ. Ό Λαογραφικός "Ομιλος. Μαθ Έστ KB' (1971 - 72),
άρ. 52, σ. 148.

β') Σύμμεικτα.
1. Συλλογαί.

109. Μιχέλης "Αγγ. Λημνιακή Λαογραφία. Κάστρον Λήμνου 1950, δον, σελ.
57.

Μέρ. Α' : Ό άρραβών τοϋ κεχαγιά εν Λήμνω. (Δημοσ. ειδήσεις περί γάμου, γαμήλια
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δίστιχα, κάλαντα Θεοφανίων, έν προικοσύμφωνον). Μέρ. Β': Λεξικόν άκαταλήπτων λέξεων.
Μέρ. Γ' : 'Ονομασία καί ιστορία όλων τών χωρίων τής νήσου Λήμνου κατά τήν λαϊκήν
παράδοσιν. Μέρ. Δ' : Αινίγματα καί φράσεις Λημνιακαί. Θεραπευτικά βότανα.

110. Γκατζάρας Άστ. 'Αντίλαλος άπο το Καταφύγι. Θεσσαλονίκη 1954, 8ον,
σελ. 159.

Τοπωνύμια, κύρια ονόματα, $σματα 10, τοπικά άνέκδοτα, ειδήσεις περί λατρείας, γάμου,
κοινων. όργανώσεως, ένδυμασίας κ.ά.

111. Παπαχρυσάνθου Γεώργ. Κ. Κάτω Κλειτορία (Μαζέικα) Καλαβρύτων.
'Ιστορία, ήθη, έθιμα, άναμνήσεις, έξέλιξι, διάφορες στατιστικές πληροφο-
ρίες, έτυμολογικά κλπ. 'Αθήναι, Μάρτιος 1964, σελ. 219.

Κ ρ ί σ ι ς : Πελοποννησιακά Ζ' (1969 - 70) 445 (Τ. Ά θ. Γ ρ [ι τ σ ό π ο υ λ ο ς]).

112. Κρικόπουλος Χρ. Καλαμπάκι. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 4 (1966), σ. 31 - 33.

Παραδ. 2, ειδήσεις περί λαϊκ. λατρείας καί γάμου.

113. Σαμαρά Θάλεια Στοΰ Βέρμιου τήν άντάρα. 'Αθήνα 1966, 8ον, σελ. 254.

Ύπό διηγηματικήν μορφήν παρέχονται πληροφορίαι περί τελευτής, γάμου, λαϊκής λατρείας,
δημώδους ιατρικής, κοινωνικής όργανώσεως, ώς καί 5 άσματα, 10 τετράστιχα καί τινα
δίστιχα.

114. Γκέρτσος Χαρίδ. 'Αγγ. Ή 'Ανατολική Θράκη. Μερική καί σύντομος
ιστορία αύτής. Το Έξάστερον και λαογραφία αύτοΰ. . . 'Αθήναι 1967, δον,
σελ. 133.

Τοπωνύμια, κύρια ονόματα, γλωσσάριον, παραδόσεις 5, νανούρισμα 1, προλήψεις 6, παροιμ.
12, έπωδαί 3, ειδήσεις περί λατρείας, γεωργίας, άμπελουργίας, γεννήσεως, γάμου, τελευ-
τής, βιοτεχνίας, μαντικής.

115. Παπακώστας Νικ. Χ. 'Ηπειρωτικά. (Ιστορία - Λαογραφία - Κοινωνικά).
Τόμ. Α'. Άθαμανικά. 'Αθήναι 1967, δον, σελ. 648.

Ειδήσεις περί κοινων. όργανώσ., κτηνοτροφικού καί γεωργικού βίου, κατοικίας, τρο-
φών, ένδύματος, μαντικής, μαγείας, γάμου κ.ά.
Κ ρ ί σ ι ς : Ελληνικά 21(1968) 433 - 436 (Δ. Σ. Λ ο υ κ ά τ ο ς).

116. *'Αθανασιάδης Στάθης 'Ιστορία καί λαογραφία τής Σάντας. Θεσσαλονίκη,

τόμ. Α', 1967, τόμ. Β', 1968.

Κ ρ ί σ ι ς : Άρχ Πόντ 29 (1968 - 69) 464 - 469 (Σ Ζ μ ο ς Λ ι α ν ί δ η ς).

117. "Αναστασίου Ίωάν. Ή εμπορική, πνευματική καί κοινωνική ζωή στά
Γιάννινα τοΰ 1812 - 1813. Εντυπώσεις τοΰ "Αγγλου σερ Χένρυ Χόλλαντ.
Ήπειρ Έστ ΙΖ' (1968) 92 - 100.

Πληροφορίαι περί κοινων. όργανώσεως, λαϊκών χορών καί ένδυμασίας.

118. Βουνάς Χρΐστ. 'Από τά πικάντικα καί παράξενα λαογραφικά τής Κεφα-
λονιάς. (Προλήψεις - γιατροσόφια - δεισιδαιμονίες - ξόρκια - παραμύθια -
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ρίμνες - καί άλλα περίεργα - πρωτάκουστα και εΰθυμα άπο τά ήθη και έθιμα
τοΰ λαοΰ τής Κεφαλονιάς). Πάτραι 1968, δον, σελ. 56.

119. Βρανή Βασιλική Λαογραφικά Πραγγίου. Γυναικεία έργα και έπιτηδεύ-
ματα (λαϊκαί τέχναι κλπ.). Θρακικά 42 (196δ) 211 - 220.

Ειδήσεις περί υφαντικής, κεντητικής, γεωργικού και ποιμενικού βίου, λαϊκής λατρείας,
μαντικής και δημώδους ιατρικής.

120. Γρΐσπος Πάνος Ή δασική φυσιογνωμία τών Κυκλάδων νήσων. Έπετ
Έταιρ Κυκλ Μελ Ζ' (1968) 497 - 544.

Ειδήσεις περί ύλικοϋ βίου, υλοτομίας, γεωργικού βίου, άγγειοπλαστικής, λαϊκής λατρείας,
λαϊκοΰ δικαίου, μαγικών και δεισιδ. συνηθειών, μετεωρολογίας.

121. Έσκιτζόγλου Άνάργ. Λαογραφική μελέτη Σιταράς Διδυμοτείχου. Θρα-
κικά 42 (1968) 259 - 303.

Ειδήσεις περί λαϊκής άρχιτεκτονικής, οικιακών σκευών, ένδύματος, καλλωπισμού, τροφών,
γεωργ. και ποιμεν. βίου, κοινων. οργανώσεως, λαϊκοΰ δικαίου, γάμου, γεννήσεως, τελευτής,
μαγικών και δεισιδαιμόνων συνηθειών, λαϊκής λατρείας, δημώδους ιατρικής, άστρολογίας
και μετεωρολογίας, μαντικής, μουσικής, χορών, ώς καί τινα ασματα, διηγήσεις, παρα-
δόσεις, αινίγματα, κύρια καί βαπτιστικά ονόματα.

122. Καραλεκας Ήρακλ. Ε. Πουλιά καί άγρίμια τοΰ τόπου μας. Γεωργική -
δασική - κυνηγετική - λαογραφική ζωολογία καί ζωολογικά διάφορα. "Εκ-
δοσις Γ'. 'Αθήναι 1968, 8ον, σελ. 320.

Άναδημοσίευσις έκ παλαιοτέρας (ά.ε.) εκδόσεως τοΰ συγγραφέως. (Μέγα πλήθος παροι-
μιών, διστίχων, μύθων, ασμάτων καί προλήψεων, άπάντων σχετικών μέ τον ζωϊκόν
κόσμον).

Κ ρ ί σ ι ς : Λαογρ ΚΖ' (1971) 388 - 389 (Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς).

123. Καρπάθιος Έμμ. Ί. 'Εκκλησία Κώ Δωδεκανήσου. Τόμ. Α', βιβλ. 1.
'Αθήναι 1968, 8ον, σελ. 564.

Δημοσιεύονται καί λαογραφικαί ειδήσεις, άναφερόμεναι εις τήν κοιν. όργάνωσιν, τό λαϊκόν
δίκαιον, τον γεωργικόν καί κτηνοτροφικόν βίον, τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν τελευτήν, ώς καί
πλήθος τοπωνυμίων.

124. Καρυδάκης Κ. Π. Πηλειορίτικη λαογραφία. Βόλος (196δ), δον, σελ. 55.

Πληροφορίαι περί κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκοΰ δικαίου, ένδυμασιών, οικιακών
σκευών καί λαϊκής κατοικίας, γεωργικού καί κτηνοτροφικοΰ βίου, δημώδους ιατρικής,
μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, παιγνίων, γάμου, γεννήσεως, παιδίου, τελευτής,
λαϊκής λατρείας, ώς καί 14 άσματα, 4 δίστιχα, 10 τετράστιχα, 17 παροιμ. καί 4 άραί>
γλωσσάριον.

125. Κατσίπης Φίλ. Ιστορικά καί λαογραφικά τής νήσος Σαντορίνης. Βυζαν-
τινά κατάλοιπα. Φιλ Πρωτοχρ 196δ, σ. 321 - 323. [Καί αύτοτελώς, 'Αθή-
ναι 1968, δον, σελ. 3 α.ά. ].

Ειδήσεις περί γεωργ. καί ναυτικοΰ βίου, έθιμα Χριστουγέννων ώς καί εν τετράστιχον.
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126. Κομνίδης Γεώργ. Λαογραφικά Γιατράδων Διδυμοτείχου. Θρακικά 42
(1968) 168 - 185.

Πληροφορίαι περί γεννήσεως, βαπτίσεως, δημώδους ιατρικής, γάμου, τελευτής, μαγικών
καί δεισιδαιμόνων δοξασιών ώς καί μία παράδοσις.

127. Κοσμάς Ν. Β. Ό Λαγκαδάς. 'Ιστορία - Λαογραφία. Θεσσαλονίκη 1968,
8ον, σελ. 136. (Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη Βιβλιοθή-
κη, άρ. 29).

Κρίσεις: Μακεδονικά Θ' (1969) 357 - 358 (Ν. Α. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς). 'Ελλη-
νικά 23 (1970) 418 - 421 ('Ε λ ε ο ν ώ ρ α Σ κ ο υ τ έ ρ η).

128. Λαογραφικά τής Ζακύνθου έπί Άγγλοκρατίας. Έπταν Φύλλα ΣΤ' (1968)
133.

Τοπωνύμια, παροιμιώδεις φράσεις, ρίμνες, παροιμίαι καί δίστιχα Ζακύνθου.

129. Λαογραφικά χωρίου Λύρας Σουφλίου. Συνεργασία διδασκάλων. Θρακικά
42 (1968) 185 - 199.

Πληροφορίαι περί λαϊκής κατοικίας, ένδύματος, γάμου, γεννήσεως, μαγικών καί δεισι-
δαιμόνων δοξασιών, ώς καί 10 παροιμίαι, 15 αινίγματα καί 32 άσματα.

130. Λαογραφική μελέτη άπο τήν ζωήν καί τά ήθη τών κατοίκων τοΰ Μικροΰ
Δερείου. Συνεργασία δημοδιδασκάλων. Θρακικά 42 (1968) 105 - 110.

Ειδήσεις περί γάμου, γεννήσεως καί λαϊκής λατρείας.

131. Λαογραφική συλλογή τής κωμοπόλεως Λαβάρων γενομένη ύπο τοΰ προ-
σωπικοΰ τοΰ Δημ. Σχολείου Λαβάρων. Θρακικά 42 (1968) 110 - 123.

Ειδήσεις περί λαϊκής κατοικίας, ένδύματος, τροφών, γάμου, γεννήσεως, λαϊκής λατρείας,
μαγικών καί δεισιδαιμόνων δοξασιών, μουσικών οργάνων, χορών, ώς καί 13 άσματα, 12
αινίγματα καί τίνες παραδόσεις, εύχαί καί άραί.

132. Μακρής Κων/ϊνος Λαογραφικά Σισανίου - Βοίου. 'Αθήναι 1968, 8ον,
σελ. 95.

Ειδήσεις περί κοινων. όργαν., λαϊκής κατοικίας, γεωργικού καί κτηνοτροφικού βίου,
βιοτεχνίας, λαϊκής λατρείας, άστρολογίας καί μετεωρολογίας, δημώδους ιατρικής, μαντι-
κής, μαγείας καί δεισιδαιμόνων δοξασιών, γάμου, γεννήσεως, τελευτής, ώς καί 6 τετράστ.,
4 δίστ. καί 34 άσματα μετά λεξιλογίου.

133. Μανάβης Β. Λαογραφική ύλη τοΰ χωρίου Ν. Ψαθάδων. Θρακικά 42 (1968)
199 - 207.

Ειδήσεις περί λαϊκής κατοικίας, ένδύματος, καλλωπισμού, λαϊκής λατρείας, δεισιδαιμόνων
δοξασιών ώς καί 10 άσματα.

134. Μπαρδς Βασ. Το Δέλβινο τής Βορείου 'Ηπείρου... [Βλ. Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ'
(1967 - 68), σ. 255, άρ. 99].

Κ ρ ί σ ι ς : Ήπειρ Έστ ΙΖ' (1968) 356 - 357 (Κ. Π. Λ α ζ α ρ ί δ η ς).
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135. Παπαγεωργίου Γεώργ. Θ. Ή ιστορία τής Φτέρης Αιγίου. Μέ άνέκδοτα
έγγραφα 'Αγωνιστών τοΰ 1821. 'Αθήναι 1968, 8ον, σελ. 75.

Δημοσ. πληροφορίαι περί κοιν. όργαν., λαϊκής λατρείας, γάμου, τοπωνυμίων, μαγικών
καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, λαϊκ. κατοικίας, γεωργικού βίου.

136. Παπαναούμ Δημ. Ν. Λαογραφικά Σιατίστης. (Βραβεΐον 'Ακαδημίας 'Αθη-
νών). (Μακεδονική Βιβλιοθήκη. Δημοσιεύματα τής Εταιρείας Μακεδό-
νικων Σπουδών, άρ. 27). Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 79.

Πληροφορίαι περί γάμου, γεννήσεως, δημώδους Ιατρικής, μαγείας καί δεισιδαιμόνων
συνηθειών, λαϊκής λατρείας, επωδών, ώς καί 1 παράδοσις, άσματα γάμου 12, λατρευ-
τικά 21 μετά γλωσσάριου.

Κρίσεις: Μακεδονικά Η' (1968) 428 - 429 (Ν. Α. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς). Αυτό-
θι, ΙΑ' (1971) 480 - 481 (Β. Δ. Φ ό ρ η ς).

137. Φλούδας Νικ. Ί. Βυζικιώτικα ... [Βλ. Έπ Λαογρ Άρχ ΙΖ' (1964), σ.
127, άρ. 72].

Κ ρ ί σ ι ς : Ελληνικά 21 (1968) 222 - 224 (Δ. Α. Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο ς).

138. Χασιακός Γεώργ. Άναστ. 'Ιστορικά καί λαογραφικά τής Κουκουβίστας
(Καλοσκοπής Φωκίδος). Αθήναι 1968, 8ον, σελ. 160.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί κοιν. όργαν., λαϊκ. δικαίου, γεωργ., ποιμεν., μελισσοκ.
καί κυνηγ. βίου, λαϊκ. κατοικίας, ενδύματος, τροφών, γεωργ. έργαλείων, λαϊκ. βιοτεχν.,
γάμ., γενν., τελευτ., λαϊκ. λατρ., δημ. ίατρ., μαγ. καί δεισιδ. συνηθειών, μαντ., μετεωρολ.
καί άστρολ., ώς καί πλήθος εύτραπέλων διηγήσ., άνεκδ., παροιμ., διστίχ., τετραστ. καί
λοιπών ασμάτων.

139. Χατζηπαυλίδου 'Αναστασία Στοιχεία λαογραφικής έρεύνης Διδυμοτείχου.
Θρακικά 42 (1968) 207 - 211.

Πληροφορίαι περί ένδυμασίας, λαϊκής λατρείας, γάμου καί δεισιδαιμόνων δοξασιών.

140. Χρηστίδου Χρυσή "Ηθη καί Ιθιμα τοΰ Λαγοΰ. Θρακικά 42 (1968) 220 -
258.

Δημοσιεύονται ειδήσεις περί λαϊκής κατοικίας, ένδύματος, ύποδέσεως, καλλωπισμού,
γεννήσεως, γάμου, λαϊκής λατρείας, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, μετεωρολο-
γίας, χορών, μουσικής, ώς καί 33 ποικίλα άσματα μετά λεξιλογίου.

141. Abbott G. F. Macedonian Folklore. Chicago, Argonaut Inc., 1969,
8ov, σελ. XI + 372. (Institute for Balkan Studies). (Φωτοτ. άνατ.
Α' τόμ. τοΰ 1903).

Κ ρ ίσις : Balkan Studies 10 (1969) 212 - 216 (A 1 k e Κ y r i a k i d ο u - N e-
s t ο r ο s).

142. 'Αποστολάκης Σταμ. «Κάτα - ξυλόκατα». Κρητ Έστ τεΰχ. 191 - 192
(1969), σ. 57-61.

I. Τραγούδια - μαντινάδες. II. Ή γάτα στα παρατηρήματα. III. Ή γ. στή λαϊκή μετεω-
ρολογία. IV. Ή γ. στά παραμύθια καί στούς μύθους. V. Ή γ. στις παροιμίες - παροιμ.
φράσεις. VI. Ή γ. στο καθημερινό λεξιλόγιο. VII. Ή γ. στήν λαϊκή χειροτεχνία.
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143. Γραμματίκογλου Ελένη Λαϊκή λατρεία εις Πύθιον Διδυμοτείχου. Θρα-
κικά 43 (1969) 180-203.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί λαϊκής λατρείας, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών
ώς καί τίνες παραδόσεις καί ασματα.

144. Ήλιάδης Βασ. Το 'Αδάμ. Ιστορικά - λαογραφικά. Θεσσαλονίκη [1969],
8ον, σελ. 192.

Τοπωνύμια, παραδόσεις, άσματα, παραμύθια, παροιμίαι, αινίγματα, ειδήσεις περί λαϊκής
κατοικίας, υφαντικής, λαϊκ. λατρείας καί δεισιδαιμ., τροφών, δημώδ. ιατρικής, λαϊκών
χορών κ.ά.

Κ ρ ί σ ι ς : Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 47 (1970), σ. 40 (Γ. Κ. Ζ ω γ ρ α φ ά κ η ς).

145. Κοσμής "Αγγ. Ό Μάρτης. Σιφνιακή 3 (1969), τεΰχ. 27 - 28, σ. 16.

Παραδόσεις 3, παροιμίαι 6.

146. Κουτσούκης Κλεομ. Σ. Το Μικρό Χωρίο Εύρυτανίας. 'Ιστορική - λαογρα-
φική ερευνά. 'Αθήναι 1969, 8ον, σελ. 255.

Ειδήσεις περί γεννήσεως, γάμου, τελευτής, κοινων. όργαν., λαϊκ. δικαίου, λαϊκ. ιατρικής,
λατρείας καί δεισιδ., μαντικής, μαγείας, μετεωρολογίας, γεωργικού καί κτηνοτροφικού
βίου, 2τι δε παραδόσεις, άσματα, τοπωνύμια, παροιμίαι, άραί κλπ., λεξιλόγιον κ.ά. ΰλη.

147. Κτενίδης Δ. - Θεοδοσιόγλου Β. Λαογραφικά στοιχεία τών κατοίκων τοΰ
χωρίου Θουρίου, περιφερείας Διδυμοτείχου. Θρακικά 43 (1969) 107 - 145.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί γεωργ. καί ποιμενικού βίου, λαϊκής κατοικίας, ενδύματος,
καλλωπισμού, τροφών, κοινων. οργανώσεως, δημώδους ιατρικής, άστρολογίας καί μετεω-
ρολογίας, μουσικής, λαϊκής λατρείας, γάμου, γεννήσεως, τελευτής, ώς καί τίνες παραδόσεις
καί παιδιαί.

148. Κώνστας Κ. Σ. Ήπειρο^τικές επιδράσεις στον λαΐ'κο βίο τών Αίτωλοα-
καρνάνων. Ήπειρ Έστ ΙΗ' (1969) 109 - 121.

Δημοσ. πληροφορίαι περί άργυροχο'ίας, άνδρικής ένδυμασίας καί δημ. ιατρικής.

149. Λαογραφικά Κουφοβούνου Διδυμοτείχου. Θρακικά 43 (1969) 222 - 258.

Δημοσ. πληροφορίαι περί λαϊκής κατοικίας, ενδύματος, κομμώσεως καί καλλωπισμού,
τροφών, γεωργικού βίου, άμπελουργίας, βιοτεχνίας, λαϊκής λατρείας, μαγικών καί δει-
σιδαιμόνων δοξασιών, γάμου, γεννήσεως, τελευτής, ώς καί τινα ασματα μετά λεξιλογίου.

150. Μιχαηλίδης Νουάρος Μιχ. Γ. Καρπαθιακά μνημεία. Β'. Λαογραφικά
σύμμεικτα Καρπάθου ύπο —. Δευτέρα έκδοσις. Τόμος πρώτος. 'Αθήναι
1969, 8ον, σελ. 400.

Φωτοτυπική άνατύπωσις τής πρώτης εκδόσεως τοϋ έτους 1932. [Βλ. Έπ Λαογρ Άρχ
Θ'-Γ (1955 - 57), σ. 163, άρ. 227],

151. Μορφιαδάκης Έμμ. Δ. Λαογραφία Στειρίου Βοιωτίας. 'Αθήναι 1969,
8ον, σελ. 71.

Παραδόσεις, τοπωνύμια, παροιμίαι, προσωνύμια, άνέκδοτα, ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας
καί δεισιδαιμονίας, γάμου, βαπτίσεως, τελευτής, μαγείας καί μαντικής.
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152. Μπελλαράς Νικ. Γ. Τό Έλύμνιον (Λίμνη Εύβοιας). 'Αθήναι 19692, 8ον,
σελ. 256.

Λαϊκή λατρεία, τροφαί, κοινων. όργάνωσις, γάμος, ονόματα, άσματα 11, παροιμίαι 93.
Κ ρ ί σ ι ς : Άρχ Εύβ Μελ 15 (1969) 213 (Π. Γ. Γ κ ί κ α ς).

153. Ούσταμανωλάκη - Δανδουλάκη Ελένη —Ούσταγιαννάκη - Ταταχάκη
Ειρήνη Λαογραφικά Άρχανών Κρήτης. Άρχάναι 1969, 8ον, σελ. 187.

Τοπωνύμια, παραδόσεις, δεισιδαίμ. δοξασίαι, έπωδαί (γηθειές) 17, παροιμίαι καί αινί-
γματα, ειδήσεις περί λαϊκ. λατρείας, γάμου, μαντικής, άστρολογίας καί μετεωρολογίας,
δημ. ιατρικής, λεξιλόγιον.

154. Παπαθανασόπουλος Θαν. Ιστορικά καί λαογραφικά τής Περίστας... [Βλ.
Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ' (1967 - 68), σ. 260, άρ. 133],

Κρίσις: Ήπειρ Έστ ΙΗ' (1969) 189.

155. - Οί μπουλιαραΐοι καί τά μπουλιάρικα. «Ελληνικά Θέματα», 'Αθή-
ναι 1969, 8ον, σελ. 12. [Άνάτυπον].

Περιεχόμενα : 1. Ή κοινωνική αίρεση. 2. Χωριά τής Ναυπακτίας καί Κραβαροχώρια·
3. 'Ιστορίες μπουλιαραίων. 4. Ό Καρκαβίτσας καί ό «Ζητιάνος» του. 5. Λίγα γιά τή
μπουλιάρικη συνθηματική γλώσσα. 6. Γλωσσάρι μπουλιάρικης συνθηματικής γλώσσης.

156. Παπαχρι.στοδούλου Χρ. Γ. Λεξικογραφικά καί λαογραφικά Ρόδου. . .
'Αθήναι 1969, δον, σελ. 304. (Λαογραφία. Παράρτημα 7).

Είς τά λήμματα περιλαμβάνονται ποικίλαι λαογραφικαί ειδήσεις άναφερόμεναι ιδία είς
τήν γεωργίαν, τήν λατρείαν, τήν μαγείαν καί δεισιδαιμονίαν, τήν άμπελουργίαν, δενδρο-
κομίαν, βιοτεχνίαν, σηροτροφίαν, μελισσοκομίαν, κτηνοτροφίαν, κατοικίαν, τροφάς, είς
τόν ζωϊκόν καί φυτικόν κόσμον, τήν άστρονομίαν καί μετεωρολογίαν. Δημοσιεύονται
προσέτι παροιμίαι, έπωδαί, άσματα, εύχαί κ.ά.

157. Πολύδωρος Α. Γ. Ξυλοφάγου. Λευκωσία 1969, 8ον, σελ. 60.

Πληροφορίαι περί λαϊκ. κατοικ., κοιν. όργαν., έπαγγελματικοϋ βίου, σκευών, ενδύματος,
ώς καί τοπωνύμια, άσματα, παραδόσεις καί δίστιχα.

Κρίσις: Λαογρ Σπ Β' (1970) 66 - 68 ([Χ ρ ύ σ. Στ. Κυπριανό ϋ]).

158. Σπυρόπουλος Άπόστ. Γ. Λαογραφικά σύμμεικτα τοΰ Βασιλοπούλου...
'Αστακός (1969), 8ον, σελ. 15.

Τοπωνύμια καί παραδόσεις.

159. Σπυρόπουλος Άπόστ. - Καραμεσίνης Μενέλ. 'Αντίλαλοι άπό τά περα-
σμένα τοΰ 'Αστακού καί τής περιοχής του. (Τοπωνύμια - έθιμα - παρα-
δόσεις - τραγούδια). 'Αθήναι 1969, 8ον, σελ. 112.

Κρίσις: Ήπειρ Έστ ΙΗ' (1969) 494 (Δ. Κόκκινος).

160. Τόλης Δημήτρ. Στ. Τό χωριό Καροπλέσι καί ή περιοχή 'Αγράφων.'Ιστο-
ρία - Λαογραφία. Θεσσαλονίκη 1969, δον, σελ. 299.

Πληροφορίαι περί κοιν. όργαν., λαϊκ. δικαίου, βιοτεχνίας, γεωργικού καί κτηνοτροφικού

\

βίου, γάμου, λαϊκής λατρείας, μαγείας καί δεισιδ. συνηθειών, μαντικής, μετεωρολ. και
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αστρολογίας, δημ. ιατρικής, ώς καί παραμύθια, μύθοι, παραδόσεις, αινίγματα, παροιμίαι,
εύχαί, άραί καί πλήθος ασμάτων μετά σχετικών πληροφοριών περί χορών.

161. Τσακίρη Ά. Λαογραφικά Διδυμοτείχου. Θρακικά 43 (1969) 146- 167.

Ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας, γάμου, βαπτίσεως, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών'
4 άσματα καί τίνες παραδόσεις.

162. Τσακνάκης Άθαν. Θ. 'Επανομή. Ίστορ ία - Λαογραφία. Χρον Χαλκ τεΰχ.
17 - 18 (1969), σ. 5 - 209.

Δημοσ. πληροφορίαι περί λαϊκής κατοικίας, τροφών, ένδύματος, ύφαντικής, γεωρ-
γικών έργαλείων, κοινωνικής οργανώσεως, γάμου, γεννήσεως καί τελευτής, παιδικού βίου,
λαϊκού δικαίου, λαϊκής λατρείας, μουσικών οργάνων, ώς καί δημώδη άσματα, παροιμίαι,
ύβριστικά σχήματα καί φράσεις, τοπωνύμια, κύρια ονόματα. Παρατίθεται έν τέλει καί
γλωσσάριον.

Κρίσις: Ελληνικά 24 (1970) 328 - 329 (Ν. Α. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς).

163. Φραγκάκη Ευαγγελία Κ. Συμβολή είς τήν δημώδη όρολογίαν τών φυτών.
(Φυτά τής Κρήτης αύτοφυή, εγκλιματισμένα, φαρμακευτικά, βαφικά, καλ-
λωπιστικά, έδώδιμα). 'Αθήναι 1969, 8ον, σελ. 242.

Πλήν τών δημωδών ονομάτων δημοσιεύονται καί παραδόσεις, παροιμίαι, αινίγματα, δίστιχα,
δεισιδ. συνήθειαι, ειδήσεις περί τροφών, καλλωπισμού, λαϊκής λατρείας, ιατρικής κ.ά.
Κρίσις: Κρητ Έστ τεϋχ. 190 (1969), σ. 43 - 44 (Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς).

164. Χατζόπουλος Γ. Κ. Λαογραφικά χωρίου Άντρεάντων. Άρχ Πόντ 29
(1968-69) 16 - 63.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί λαϊκής κατοικίας, τροφής, σκευών, γεωργ. έργαλείων,
γεωργικού, κτηνοτροφικού, άμπελουργικοϋ καί μελισσοκομικού βίου, δημώδους ιατρικής,
ώς καί τινα ονόματα.

165. Βασδραβέλλης Ίωάν. Κ. Διάφορα έγγραφα άφορώντα είς τήν νεωτέραν
ίστορίαν τής Μακεδονίας. Ελληνικά 23 (1970) 257 - 271.

Δημοσιεύονται : 1. ΓΙωλητήριον τοϋ έτους 1843 έκ Ναούσης. 2. Διαθήκη τού έτους
1868 έκ Στρούγκας. 3. Παραίνεσις περί κοινωνικής οργανώσεως τών Ελλήνων Θεσσα-
λονίκης τοϋ έτους 1872. 4. Επιστολή τοΰ έτους 1878 έκ Μεγαρόβου περί τών Κουτσο-
βλάχων. 5. Δύο έπιστολαί ιστορικού περιεχομένου.

166. Βαφείδης Κων. Δ. 'Ανάλεκτα Καλλιπόλεως. Θρακικά 44 (1970) 32 - 135.

Ειδήσεις περί κοινων. οργανώσεως, λαϊκής κατοικίας, ένδύματος, τροφών, λαϊκού δικαίου,
λαϊκής λατρείας, τοπωνυμίων, έπωνύμων, ώς καί τινα παιδικά άσμάτια.

167. Βογιατζίδης Ίω. Κ. Κίμωλος, ίστορικαί έρευναι περί τής νήσου. Κιμω-
λιακά Α' (1970) 49 - 107.

Άναδημοσίευσις έκ τοΰ περιοδ. 'Αθηνά, τ. 35 (1923), σ. 67 - 124. [Βλ. Έπ Λαογρ
Άρχ ΙΑ' - 1Β' (1958 - 59), σ. 153, άρ. 140],

168. Γεωργούλας Σωκρ. Γ. Λαογραφικά 'Ανατολικοΰ Ξηροβουνίου 'Ηπείρου.
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Ήπεφ Έστ ΙΖ' (1968) 50 - 59, 140 - 148, 229 - 235, 322 - 323. ΙΘ' (1970)
331 - 339.

Ειδήσεις κοιν. οργανώσεως, γάμου, γεννήσεως, λαϊκής λατρείας, μετεωρολογίας καί
άστρολογίας, δημώδους ιατρικής, λαϊκών χορών καί μουσικών οργάνων, ενδύματος ώς καί
παραδόσεις 2, παροιμ. 100, αίνίγμ. 21, λαϊκά προβλήματα 8, γλωσσοδέται 3.

169. - Σπλάντζα - Spiaggia - 'Αμμουδιά. Ήπειρ Έστ ΙΗ' (1969) 435 - 442.

ΙΘ' (1970) 72 - 77, 331 - 339.

Επώνυμα, τοπωνύμια, άσματα, προλήψεις, ειδήσεις περί ενδύματος, λαϊκ. λατρείας,
κοινων. οργανώσεως, γάμου, γεννήσεως, τελευτής.

170. Δημητριάδης Γ. 'Αναμνήσεις τοΰ χωριοΰ [Δραμεσοί Δωδώνης] ιστορικές
καί παιδικές άπ' τά παλαιά χρόνια ώς τά σήμερα καί συλλογή ποιημάτων
τοΰ τόπου μας. 'Αθήναι 1970, 8ον, σελ. 126.

Πληροφορίαι περί κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκοϋ δικαίου, γεωργικού καί κτηνοτροφικού
βίου, ενδύματος, τροφών, γάμου, παιδίου, τελευτής, μαγικών καί δεισιδαιμόνο>ν συνη-
θειών, ιατρικής, μουσικών οργάνων καί χορών, ονόματα ζώων καί δένδρων, εύχαί, άραί,
τοπωνύμια, λεξιλόγιον.

171. Διαλεκτός Ντόρης Προλήψεις καί δοξασίες στή Αέσβο. Μυτιλήνη [1970],
8ον, σελ. 89.

Πληροφορίαι περί κοιν. οργανώσεως, γάμου, γεννήσεως, τελευτής, λαϊκής κατοικίας, ξε-
νητειας, τροφών, ένδύματος, λαϊκής ιατρικής, άστρολογίας, μετεωρολογίας, μαγείας καί
δεισιδαιμόνων δοξασιών, λατρείας, γεωργικού καί κτηνοτροφικού βίου, λεξιλόγιον.

172. Ζάππας Τάσος Λαογραφικά τών Καψάλων. Άρχ Εύβ Μελ 16 (1970)
130 - 148.

"Εθιμα τελευτής, 3 άσματα, 53 δίστιχα, 2 έπωδαί.

173. Ζιώτας Παν. Άη - Γιώργης ό Καβαλλάρης. Παραδόσεις καί έ'θιμα Πεν-
ταλόφου Βοίου. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 47 (1970), σ. 33 - 34.

Παράδ. 1, ειδήσεις λατρείας, εικόνες τοπικών ένδυμασιών.

174. Κοσμετατος - Φωκάς Νικόλ. Άπό τήν παλαιοτέραν ίστορίαν τής Κεφαλ-
ληνίας. Παρνασσός 12 (1970) 588 - 593.

Ειδήσεις περί λαϊκοϋ θεάτρου, χορών, κοινων. οργανώσεως, λαϊκ. λατρείας, κύρια ονόματα.

175. Κώνστας Κ. Σ. Λαογραφικά στον Μακρυγιάννη. Ν Έστ 87 (1970) 235 -
245.

Παροιμίαι, παρωνύμια, μΰθοι, όνειρα, «παιδεμοί», γιατροσόφια, άσματα.

176. - Λαογραφικά στο έ'ργο τοΰ Παλαμά. Ν Έστ 88 (1970) 295 - 303.

Παραδόσεις, λατρευτικά έθιμα, ειδήσεις περί ιατρικής, μαγείας, τελευτής, μαντικής.

177. Λαογραφικά Μαυροκκλησίου Διδυμοτείχου. Θρακικά 44 (1970) 217 - 274.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί τροφών, ένδύματος, ύποδέσεως, κομμώσεως, λαϊκής
κατοικίας, βιοτεχνίας, χορών καί μουσικών οργάνων, μαντικής, άστρολογίας καί μετεω-
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ρολογίας, ιατρικής, λαϊκής λατρείας, μαγείας καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, γάμου, γεν-
νήσεως καί τελευτής, ώς καί 3 παραμύθ., 7 αίνίγμ., 14 παιδικά άθλήματα, 2 νανουρίσμ., 2
μοιρολ., 2 δίστιχα καί 50 άσματα.

178. : Μάκιστος (Παπαχαραλάμπους) Κώστ. Ή Σελλάδα τής 'Αγίας Παρα-
σκευής Λέσβου. 'Ιστορική καί λαογραφική έρευνα. Μέ βιβλιογραφικό επί-
μετρο Μίλτη Παρασκευαΐδη. 'Αθήναι 1970, 8ον, σελ. 292.

Ποικίλαι ειδήσεις ιστορικού καί λαογραφικού ενδιαφέροντος.

179. Μηλιαράκης "Αντών. Υπομνήματα περιγραφικά τών Κυκλάδων νήσων
κατά μέρος, Κίμωλος. Κιμωλιακά Α' (1970) 3 - 48 [= Δελτ Ίστ Έθν
Έταιρ 6 (1901), σ. 3 - 48J.

Κοινωνική όργάνωσις, γεωργικός, ποιμενικός καί ναυτικός βίος, ένδυμα, τροφαί, λατρεία,
ονόματα.

180. Μηλιώρης Νϊκ. Ε. Τά έλληνικά χωριά τής περιοχής τών Βουρλών Μ.
'Ασίας. Μικρ Χρον 14 (1970) 177 - 225.

Πληροφορίαι περί κοινων. όργανώσ., γεωργικού καί κτηνοτροφικού βίου, λαϊκής κατοι-
κίας, μαγείας καί δεισιδ. συνηθειών, δημώδους ιατρικής, λαϊκής λατρείας, παιδικού βίου,
γάμου, γεννήσεως καί τελευτής, παραδόσεις, τοπωνύμια, άσματά τινα.

181. Μιχαηλίδου 'Αγνή Τό παλιό Βαρώσι. Εικόνες μιας έποχής. Λευκωσία
1970, 8ον, σελ. 192 + 24 είκ.

Πληροφορίαι περί λαϊκής κατοικίας, ένδύματος, τροφών καί κοινων. οργανώσεως.
Κρίσις: Κυπρ Σπ ΛΔ' (1970) 213 (Ά. Χ. Ρ ο υ σ ο υ ν ί δ η ς).

182. Μίχας Λέανδρος Νικοκλή Τά Ταταΰλα. Ό ιστορικός λόφος τής Πόλης.
'Αθήναι 1970, 8ον, σελ. 116 +10 είκ.

Ειδήσεις περί κοινων. οργανώσεως, έπαγγελματικοΰ βίου, δημώδους ιατρικής, τελευτής,
τοπωνυμίων, βαπτιστικών ονομάτων, λαϊκής λατρείας, λαϊκοΰ θεάτρου, λαϊκής κατοικίας,
παιδικού βίου, ώς καί 4 άσματα.

183. Μουσαίου - Μπουγιούκου Καλλιόπη "Εθιμα, δοξασίες, προλήψεις στο
Λιβίσι καί τή Μάκρη. Μικρ Χρον 14 (1970) 50 - 94.

Έπορδαί, νανουρίσματα, παιδιά, παιδικά άσμάτια, λαϊκ. ιατρική, μαγεία καί δεισιδαι-
μονία ι.

184. Μουσελίμης Σπΰρ. Τό Πόποβο. [Συνέχεια]. Ήπειρ Έστ ΙΗ' (1969)
242 - 248, 340 - 350, 443 - 450, 570 - 576. ΙΘ' (1970) 78 - 83, 177 -
184, 317 - 322. [Καί αύτοτελώς, Γιάννινα 1970, 8ον, σελ. 152).

Παραδόσεις, μΰθοι, παραμύθια, γνωμικά, παροιμίαι, εύχαί καί άραί, λαϊκή λατρεία,
τελευτή, αινίγματα.

Κρίσις: Ήπειρ Έστ Κ' (1971) 310 - 311 (Δ. Κ ό κ κ ι ν ο ς).

185. Μυλωνάκος Σταϋρ. Τό Δαφνί τής Σπάρτης... [Βλ. Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ'
(1967 - 68), σ. 255, άρ. 102].

Κρίσις: Πελοποννησιακά Ζ' (1969 - 70) 442 (Τ. Ά θ. Γ ρ [ι τ σ ό π ο υ λ ο ς]).
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186. Οικονόμου Βασ. Κ. Ή Ζίτσα. 'Αθήναι 1970, 8ον, σελ. 280.
Κρίσις: Ήπειρ Έστ ΙΘ' (1970) 506 - 507 (Ί ω. Γ. Θ ε ο χ ά ρ η ς).

187. Παπαθεοδώρου 'Απόστ. Π. Έκ Δωδώνης άντίλαλοι. Δραμεσίτικα. (Θρη-
σκεία - Παιδεία - Εύεργέται - 'Αρχεία - Λαογραφία κλπ.). 'Αθήναι 1970,
8ον, σελ. 157.

Ειδήσεις περί κοινων. οργανώσεως, λαϊκού δικαίου, λαϊκής λατρείας, 6 ασματα, τοπωνύ-
μια, παραδόσεις περί εκκλησιών.

188. Παπανικολάου Φώτης Λαογραφικά θέματα. Ή βροχή. Μακεδ Ζωή, τεΰχ.
54 (1970), σ. 48.

Παροιμ. φράσεις καί παροιμίαι, μετεωρολ. παρατηρ., μαγεία («πιρπιρούνα»).

189. Παπαντωνίου Κώστ. Το χωριό μας Δάρα - 'Αρκαδίας. [Βλ. Έπ ΚΛ
ΙΗ' - ΙΘ' (1965 - 66), σ. 129, άρ. 84].

Κρίσις: Πελοποννησιακά Ζ' (1969 - 70) 440 - 442 (Τ. Ά θ. Γ ρ [ι τ σ ό π ο υ λ ο ς]).

190. Παπαρρηγόπουλος Πάνος Λαογραφικά Καλαβρύτων. 'Αθήνα 1970, 8ον,
σελ. 254.

Ειδήσεις περί κοινωνικής οργανώσεως, λαϊκοϋ δικαίου, λαϊκής κατοικίας, γεωργικού,
κτηνοτροφικού καί επαγγελματικού βίου, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, λαϊκής
λατρείας, δημώδους ιατρικής, γάμου, γεννήσεως, τελευτής, παιδιού, ώς καί 39 παραδόσεις,
6 εύτράπελοι διηγήσεις, 10 παραμύθια, 36 τοπωνύμια, 247 παροιμίαι, 8 έπωδαι, 12
μοιρολόγια, 7 νανουρίσματα, 17 τετράστιχα, 156 ποικίλα άλλα ασματα.
Κρίσις: Πελοποννησιακά Η' (1971) 506 (Τ. Ά θ. Γ ρ [ι τ σ ό π ο υ λ ο ς]).

191. Πέτροβιτς Νατάλης Έμμ. Σερρών λαογραφικά σύμμεικτα. Σερρ Χρον
Ε' (1969 - 70) 149 - 165.

Ειδήσεις λαϊκ. λατρείας καί κοινων. οργανώσεως, 1 παραμύθι, 2 παραδ.

192. Σπυρόπουλος 'Απόστ. Ή Φανερωμένη Παναγία τής Καλχίτσας. Ρουμελ
Ήμερολ 14 (1968 - 70) 97 - 102.

Ειδήσεις λαϊκ. λατρείας, τοπωνύμια, λεξιλόγιον.

193. Σταμάτης Χαρ. Ό 'Ιανουάριος στήν Λαογραφία μας. Ρουμελ Ήμερολ
14 (1968 - 70) 113 - 126.

Παροιμίαι, δεισιδ. δοξασίαι, λατρεία, παραδόσεις, γεωργικός βίος κ.α.

194. Ταουσιάνης Χρϊστ. Ν. Λαογραφικά Ριζοκαρπάσου μετά 31 εικόνων.
Αίγιαλοϋσα - Κύπρος 1970, 8ον, σελ. 254.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί λαϊκής κατοικίας, ένδύματος, τροφών, βιοτεχνίας, γεωρ-
γικού, κτηνοτροφικού καί αλιευτικού βίου, λαϊκής τέχνης, μετεωρολογίας καί άστρολογίας,
μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών, δημώδους ιατρικής, λαϊκής λατρείας, γάμου, γεν-
νήσεως, τελευτής, ώς καί 204 παροιμίαι, 79 αινίγματα, 7 παραδόσεις, 17 παραμύθια, 14
έπωδαί, 234 δίστιχα, 1 λογοπαίγνιον, 6 παιδικά άσμάτια καί 44 διάφορα λοιπά ασματα.
Κρίσις: Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεϋχ. 1, σ. 54 ('Α ν δ p. Χ. Ρ ο υ σ ο υ ν ί δ η ς).
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195. Φάλμπος Φίλ. Κ Ό Φραγκομαχαλάς τής Σμύρνης. 'Ιστορική μελέτη.
'Αθήναι 1970, 8ον σελ. 294.

Τοπωνύμια, κοινων. όργάνωσις, επαγγέλματα, κύρια ονόματα, λαϊκή άρχιτεκτονική,
άνέκδοτα κ.α. Έν σελ. 186 - 215 : Φραγκοχιώτικα βιβλία.

196. Χριστόπουλος Σπυρ. Ή ιστορία τής Σκοτάνης. Έπετ Καλαβρ Β' (1970)
217 - 225.

Τοπωνύμια, 1 παροιμ. φράσις, κύρια ονόματα.

197. 'Αναστασίου Ίω. Ό πολιτισμός τής 'Ηπείρου στήν περίοδο τής τουρ-
κοκρατίας. Ν Έστ 89 (1971) 587 - 595.

Ειδήσεις περί κοινων. όργανώσεως, λαϊκής τέχνης, άρχιτεκτονικής, άσματα 3, ονόματα.

198. Anthony Anne Greece hut und highrise. Athens, Greece 1971, 8ov,
σελ. 372 + 2 χάρτ. -f- 45 είκ.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις περί λατρείας, τροφών, αρχιτεκτονικής κ.ά.

199. Καλλιάνης Δ. Γ. Άπο τή λαϊκή μας παράδοσι. Λακωνικά Η' (1971),
τεΰχ. 44, σ. 58. [Τοπα)ν., παράδ. 1, άνέκδ. 2]. — 'Ιστορίες καί πληροφορίες.
Αύτόθι, τεΰχ. 48, σ. 183. [Σκώμματα, άνέκδ., πάρων., τόπων.].

200. Κατσίπης Φιλ. Βυζαντινά κατάλοιπα στή Σαντορίνη. Σαντορίνη (1971),
σ. 251 - 257.

Έθιμα γάμου, θρησκευτ. παραδόσεις, πανηγύρεις, λέξεις κ.ά.

201. Κούσιος Μεν. Ή ιστορία τοΰ χωριοΰ μου [Μάλιστα Κονίτσης]. 'Αθήναι
1971, δον, σελ. 271 +8 είκ.

Παρέχονται είς λογοτεχνικόν υφος καί διάφορα λαογραφικά στοιχεία, ήτοι τοπωνύμια,
ειδήσεις περί ποιμενικού βίου, κοινων. όργανώσεως, γάμου, λατρείας, δεισιδαιμονίας κ.ά.
Κρίσις: Κόνιτσα I' (1971), άρ. 105 - 107, σ. 12.

202. Κώνστας Κ. Σ. Λαογραφικά περί τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Λαογρ
ΚΖ' (1971) 213 - 278.

Παραδόσεις 72, «προφητείες» 117, ένθυμίσεις 27, εικόνες τοϋ άγίου Κοσμά, τοπωνύμια
18, παροιμίαι 4, προσευχαί 2, ασματα 2.

203. - Λαογραφικά στοιχεία είς τά κείμενα τοΰ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.

Πελοποννησιακά Η' (1971) 176- 200.

Προλήψεις, άνέκδοτα, παροιμίαι καί παροιμ. φρ. 51, παρωνύμια 17, μΰθοι 9, ασματα 2.

204. Λαογραφικά Πρωτοκκλησίου Διδυμοτείχου. Θρακικά 45 (1971) 237 - 255.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί κοινων. όργανώσεως, λαϊκ. κατοικ., τροφών, γεωργ. καί
κτηνοτρ. βίου, ένδύματος καί ύποδέσεως, βιοτεχνίας, γάμου, γεννήσεως, λαϊκ. λατρ.,
μουσικής, ώς καί τινα άσματα.

205. Λυγνός Έμμ. Άντ. Λαογραφικά τής Σαντορίνης. Σαντορίνη (1971), σ.
248 - 250.
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Δίστιχα 17, έπωδαί 7, παροιμίαι 8, «γλωσσόκομποι» 2, παιδ. άσμάτια 2, 1 ρίμα, 1 πα-
ροιμ., ειδήσεις περί μαντικής καί μαγείας.

206. Μποντάς Γεώργ. Μ. Σιάτιστα. Έλλην Ψυχή 1 (1971) 68 - 72.

Ειδήσεις περί λαϊκής κατοικίας, κοινωνικής οργανώσεως, λατρείας, 25 ασματα.

207. Νασίκας Γρηγ. Άθ. Ή Σμίξη (Γρεβενών). 'Ιστορία, ήθη καί έθιμα. 'Αθή-
να 1971, 8ον, σελ. 168.

Γενικαί καί ίστορικαί πληροφ., ονόματα, άσχολίαι κατοίκων, τοπωνύμια, ασματα διάφ.
168, παραδόσεις 5, ειδήσεις περί κοινων. όργαν., γεννήσεως, γάμου, τελευτής, λατρείας,
ένδύματος.

208. Νάστος Κλεάνθης Άθαν. Καταφύγι Πιερίων - Κοζάνης. 'Ιστορική - λαο-
γραφική έπισκόπησι. Θεσσαλονίκη 1971, 8ον, σελ. 250.

Τοπωνύμια, κύρια ονόματα, ασματα 170, παραδόσεις τινές, άσχολίαι κατοίκων, ειδήσεις
περί γάμου, κοινων. οργανώσεως κ.ά.
Κρίσις: Μακεδ Ζωή, τεϋχ. 62 (1971), σ. 36.

209. Παπαδημητράκης Κων. Θεμ. 'Ιστορία - Λαογραφία Μέσα Διδύμας
Χίου. Χίος 1971, 8ον, σελ. 64.

'Ανέκδοτα 6, ασματα 11, δίστιχα, παροιμίαι 12, παραδόσεις 3, τοπωνύμια, ειδήσεις περί
γάμου, τελευτής, λατρείας, ενδυμασίας κ.ά.

210. Παπαδημητρίου - Πολιτσάκη Σουλτάνα Το Βογιαλίκι - Ξυλαγανή τής
'Ανατολικής Ρωμυλίας. Θρακικά 45 (1971) 99 - 142.

Πληροφορίαι περί κοινωνικής οργανώσεως, έπαγγελματικοΰ βίου, γάμου, γεννήσεως καί
τελευτής, λαϊκής λατρείας, ένδύματος, δημώδη ασματα.

211. Παπαμιτσάκη Ί. Μαγεία - λαϊκή ιατρική - σκωπτικά ποιήματα. Έλλην
Ψυχή 1 (1971) 63 - 64.

4 γητειαί, 2 σκωπτικά ασματα ώς καί πληροφορίαι δημώδους ιατρικής.

212. Παπασταματίου Χρ. Λαογραφικά Σουφλίου. Θρακικά 45 (1971) 143 - 194.

'Ανέκδοτα, παροιμιώδεις φράσεις, παροιμίαι, ειδήσεις περί κοινων. οργανώσεως, λαϊκής
λατρείας, επαγγελματικού βίου, αινίγματα.

213. Parkins Alta Ann Εικόνες τής Μάνης. Pictures of the Mani. Επιμέ-
λεια : Στυλ. Γ. Παπαδόπουλος. ('Αθήναι 1971), 8ον, σελ. 160.

214. Πασχάλης Κοντός, Λασπίδου Μεταξία καί Βαρβατζίχη Ελισάβετ

Λαογραφικά τοϋ χωρίου Ίσαάκιον (Διδυμοτείχου). Θρακικά 45 (1971)
195 - 236.

Πληροφορίαι περί λαϊκής κατοικ., τροφών, γεωργ. καί κτηνοτρ. βίου, κοινων. όργαν.,
λαϊκής λατρείας, μαγείας καί δεισιδ. δοξασιών, εθίμων γάμου, γεννήσεως καί τελευτής,
δημώδη άσματα.
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215. Πατσέλης Νικ. Β. Λαογραφικά Δελβινακίου. Ήπειρ Έστ Κ' (1971) 65-
74, 208-221, 366-379, 933 - 944.

Ειδήσεις γάμου, τελευτής, λαϊκής λατρείας ώς καί πλήθος δημωδών ασμάτων.

216. Σιταράς Άπόστ. Ή Μάδυτος. Πόλις τής Θρακικής Χερσονήσου επί
τοϋ Ελλησπόντου. Έπιμελεία Μιχ. Χρ. Κατζάκη. 'Αθήναι 1971, 8ον,
σελ. 510.

ΓΙλήν τής λοιπής ΰλης δημοσ. : τοπωνύμια, κύρια ονόματα, παροιμίαι 12, εύχαί, άραί,
παιδιαί 21, άσματα καί στίχοι ασμάτων, προσέτι καί ειδήσεις περί γλώσσης, μαντικής,
ιατρικής, λαϊκής λατρείας, δεισιδαιμονίας, μαγείας, κοινων. οργανώσεως, άσχολιών τών
κατοίκων, κατοικίας, ένδύματος, τροφών, γεννήσεως, γάμου, τελευτής κ.ά.

217. Τσατσιόπουλος Λάμπρ. Ά. Το Κομπότι "Αρτης (427 π.Χ. - 1971 μ.Χ.).
Ιστορική καί κοινωνική ζωή. - Ν. Σκουφάς - Ε. καί Κ. Γεροστάθης. 'Ιωάν-
νινα 1971, 8ον, σελ. 190 +1 χάρτ.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί κοινων. οργανώσεως, ένδύματος, λαϊκής κατοικίας,
γεωργικών έργαλείων (εικόνες), λαϊκής λατρείας, γάμου, τελευτής, ώς καί πλήθος εύχών,
τοπωνυμίων καί 8 μοιρολόγια.

218. Τσοΰχλος Κωστ. Λαογραφικά τής Τσακωνιας. Έλλην Ψυχή 1 (1971)
73 - 74.

Λαϊκή λατρεία, μαντική, γάμος, ασματα 5.

219. Φραγκινέας Νικόλ. Γ. Λακωνική γη. 'Αθήνα 1971, 8ον, σελ. 461.

Πλήν τής λοιπής ΰλης— ιδία άρχαιολογικής καί ιστορικής — δημοσιεύονται καί 25 άσμα-
τα, τοπωνύμια, κύρια ονόματα, δεισιδαιμονίας παραδόσεις, ειδήσεις περί κοινων. οργα-
νώσεως κ.ά.

Κρίσεις: Λακωνικά Η' (1971), τεΰχ. 44, σ. 91-92 (Δ. ' Α σ τ ε ρ ι ν ό ς). Αύτόθι,
τεΰχ. 47, σ. 155 (Ά λ. Βασιλείου).

220. Φωτεινόπουλος Θ. Ό Ελληνικός Πόντος. Ποντ Στ 1971, σ. 245.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί γάμου, τελευτής, μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνη-
θειών ώς καί μία παράδοσις «περί Κύκλωπος».

221. Χατζόπουλος Γ. Κ. Λαογραφικά χωρίου Άντρεάντων. Άρχ Πόντ 30
(1970 - 71) 34 - 70.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί μεταμφιέσεων, λαϊκής λατρείας, μαντικής καί δή όνει-
ρομαντείας ώς καί περί μαγικών καί δεισιδαιμόνων συνηθειών.

2. Μελέτα ι.

222. Αίκατερινίδης Γεώργ. Ν. "Εκθεσις ειδικής λαογραφικής έρεύνης εις
τον νομον Σερρών (26 Φεβρ. - 8 Μαρτ. 1967). Έπ ΚΛ Κ'-ΚΑ' (1967-68)
324-336. — "Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης εις νομον Λασιθίου Κρήτης (26
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Αύγ. - 18 Σεπτ. 1967). Αύτόθι, σ. 336 - 343. — Έκθεσις λαογραφικής απο-
στολής είς 'Αετόν Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας (25 - 27 Νοεμβρ. 1967).
Αύτόθι, σ. 344 - 347. — Έκθεσις λαογραφικής άποστολής είς τόν νομόν
Ρεθύμνης Κρήτης (26 Αύγ. - 14 Σεπτ. 1968). Αύτόθι, σ. 406 - 414.

223. Δευτεραΐος "Αγγ. Ν. "Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς τήν περιοχήν
βορείως τής Κοζάνης (Δυτ. Μακεδονίας) (7 Αύγ. - 1 Σεπτ. 1967). Έπ ΚΛ
Κ' - ΚΑ' (1967 - 68) 347 - 359. — Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς τό
χωρίον Σισάνιον τοΰ νομοΰ Κοζάνης (15 Ίουλ. - 3 Αύγ. 1968). Αύτόθι, σ.
379-391.

224. "Ημελλος Στέφ. Δ. "Εκθεσις λαογραφικής άποστολής είς τήν νήσον Σέ-
ριφον (2 - 9 'Οκτ. 1967). Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ' (1967 - 68) 305 - 310.—Έκ-
θεσις λαογραφικής άποστολής είς τήν νήσον "Ιον (19 - 27 Σεπτ. 1968).
Αύτόθι, σ. 376 - 379.

225. Παπαμιχαήλ "Αννα Ί. Έκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς τήν έπαρχίαν
Τρικάλων (16 Σεπτ. - 3 'Οκτ. 1967). Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ' (1967 - 68) 310 -
324. —"Εκθεσις λαογραφικής έρεύνης είς τήν έπαρχίαν Τρικάλων (16 Αύγ. -
2 Σεπτ. 1968). Αύτόθι, σ. 391 - 405.

226. - Κοινά πολιτιστικά στοιχεία είς τήν λαϊκήν παράδοσιν τής Δωδε-
κανήσου καί τής Κρήτης. Πεπραγμ Β' Κρητολ Συνεδρ Δ' (19Β9) 379 - 385.

227. Χατζηϊωάννου Κυρ. Π. Τά έν διασπορά. Τόμος τιμητικός. Λευκωσία,
Κύπρος 1969, 8ον, σελ. κζ' + 583.

Περιέχονται: 'Αναγραφή δημοσιευμάτων (σελ. ιθ'-κζ'). Γεωργικά καί ποιμενικά τής
Κύπρου (σ. 5 - 49). Σύμμεικτα λαογραφικά άπό τούς Κυπριώτες χρονογράφους (50 - 61).
Τά παραμύθια (62 - 69). Ή μεσαιωνική καί δημώδης κυπριακή ποίησις (70 - 88). Κριτικά
καί έρμηνευτικά (89 - 99). Δυό δημοτικά τραγούδια τής Κύπρου μέ θέμα τό Χάρο (100 -
116). Ό Λιπέρτης κ' ή Κυπριακή πραγματικότης (117 - 138). Επιβιώσεις τοτε-
μισμοϋ στήν Κύπρο (139 - 145). Αί παραστάσεις τών κολαζομένων είς τούς βυζαντινούς
καί μεταβυζαντινούς ναούς τής Κύπρου (146 - 155). Κύπρια μελετήματα (156 - 164).
Αί έορταί τοΰ Κατακλυσμοΰ έν Κύπρω καί ή καταγωγή των (165 - 171). Σύμμεικτα
έτυμολογικά (172 - 183). Τό γλωσσικόν ιδίωμα τής Πιτσυλιάς Κύπρου (184 - 200).
Γλωσσικά καί λαογραφικά σταχυολογήματα (201 - 215). Ή έλληνικότης τής Κύπρου
βάσει τών γλωσσικών κριτηρίων (216 - 242). Γενική έπισκόπησις τής Κυπριακής δια-
λέκτου άπό τών αρχαίων χρόνων μέχρι σήμερον (243 - 253). Κριτικά διάφορα (257 - 318).
Βιβλιογραφία τής Κυπριακής λαογραφίας καί γλωσσολογίας μεσαιωνικής καί νέας διαλέ-
κτου (319 - 420). Εικόνες (423 - 449). Language, Race and Nationality (458-471). The
Mediaeval and Modern Greek Cypriot dialect (492 - 506). The beginning of the
Modern Greek Cypriot dialect as it appears in the Greek text of the Assises, in

11
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the 13th century A.D. (509 - 523). The Cataclysmos feasts in Cyprus and their
origin (527 - 531). Four types of External Soul in Greek and other Folk - narrati-
ves (532 - 541).

Κρίσεις : Λαογρ Σπ Β' (1970) 63 ([Χ ρ ύ σ. Κ. Κυπριανού]). Κυπρ Λόγος 2
(1970) 47 (Νάγια Κ. Ρ ο ύ σ ο υ). Λαογρ ΚΖ' (1971) 402 - 405 (Δ. Λ ο υ κ ά τ ο ς).

228. Μενάρδος Σΐμ. Τοπωνυμικαί καί λαογραφικαί μελέται. Λευκωσία 1970,
8ον, σελ. XVI +375. (Δημοσιεύματα τοΰ Κέντρου 'Επιστημονικών 'Ερευ-
νών, IV).

Περιέχονται έν τω τόμω : Προλογικόν σημείωμα ύπό Μεν. Χριστοδούλου (σελ. VII -
XVI). Τοπωνυμικον τής Κύπρου (σ. 1 - 103). Κούκλεια (104 - 105). Λεμεσός (106 - 112).
Where did Aphrodite find the Body of Adonis ? (113 - 118). 'Επιτύμβιοι έπιγραφαί
έκ Κύπρου (119 - 143). Γολγοί καί 'Εβραίοι (144 - 151). Φουντάνα Μωρώζα (152 - 157).
Περί τών τοπικών έπιθέτων τής νεωτέρας Ελληνικής (158 - 180). Τοπωνύμια τής νήσου
Τήνου (181 - 188). Τοπωνυμικον τής Μυκόνου (189 - 201).. Περί τών συνθέτων άπό τοϋ
εσω καί εξω τοπωνυμίων (202 - 205). Κυπριώτικα τραγούδια (206 - 222). ΙΙλουμιστήρα
(222 - 225). Ή Ρήγαινα (226 - 251). Περί τών ονομάτων τών Κυπρίων (252 - 281).
Ό Διγενής τής Κύπρου (282 - 287). Θρήνος τής Κύπρου (288 - 314). Ή άγία 'Ελένη
εις τήν Κύπρον (315 - 340). Χολλά (341 - 345). Μπεργαής (346 - 347). Τό τραούδιν τής
Ζωγγραφοΰς (348 - 364). Ίστορικαί παροιμίαι τών Κυπρίων (365 - 370). Βουρβούλακας
(371 - 374).

Κ ρ ί σ ι ς : Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 1, σ. 52 (Ν. Παναγιώτου).

Γ' ΤΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ TOT ΛΑΟΤ

1. Συνοικισμός, οικία καί αύλή. "Επιπλα και σκεύη.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 115. 121. 124. 129. 131. 132. 133. 135. 138. 140.
144. 147. 149. 156. 157. 162. 164. 166. 171. 177. 180. 181. 182. 190. 194. 204.

206. 214. 216. 217. 285. 333. 345]

229. Βιολάρη Βέρα Περιγραφή ένος χωριάτικου σπιτιού. Φωτ Πορεία Α'
(1965 - 66) 34 - 35.

230. Ίωαννίδης Στέφ. Σπίτια καί δρόμοι στήν παληά Ξάνθη. Θρακ Χρον ΣΤ'
(1966) 30 - 34. [20 εικόνες],

231. Μουτσόπουλος Νικ. Κ. 'Αρχοντικά σπίτια τής Μακεδονίας. Μακεδ Ζωή,
τεΰχ. 1 (1966), σ. 9 - 11, τεΰχ. 2 (1966), σ. 19 - 21.

232. Γλύστρας Χρ. 'Υλικός βίος καί τέχνη τοΰ λαοΰ Σουφλίου. Θρακικά 42
(1968) 135 - 137.

Πληροφορίαι περί λαϊκής κατοικίας.

233. Κωστάκης Θαν. Π. Τά παλιά σπίτια τών Φούρνων (Ικαρίας) καί τοΰ
'Αγαθονησιοΰ. 'Ελληνικά 21 (1968) 75 - 108.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1968-1971 1 37

234. Παπαχαραλάμπους Γ. Χ. Ή Κυπριακή οικία. Προλεγόμενα Θ. Παπαδο-
πούλλου. Λευκωσία 1968, 8ον, σελ. 30 + 77 + LVIII πίν. + 1 χάρτ. (Δη-
μοσιεύματα τοΰ Κέντρου Επιστημονικών 'Ερευνών, II).

235. Καδή Άνδρεανή Λαϊκή κατοικία. Λαϊκή ένδυμασία. Λαϊκή τροφή. Φωτ
Πορεία Δ' (1968- 69) 53 - 54.

236. Μέγας Γεώργ. Ά. Σκοποί καί μέθοδοι διά τήν έρευναν τής λαϊκής οίκο-
δομίας. Λαογρ ΚΣΤ' (1969) 3 - 12. ( = Χωροταξία Β', 1942, σ. 41 - 44 =
Λαογρ Κ', 1962, σ. 293 - 302).

237. - Θρακικαί οικήσεις. Συμβολή είς τήν έρευναν τής βορειοελληνικής

αγροτικής οικίας. Λαογρ ΚΣΤ' (1969) 15 - 59 + πίν. ΙΑ'. ( ='Επ Λαογρ
Άρχ έτ. Α', 1939, σ. 5 - 49).

238. - Ή λαϊκή οίκοδομία τής Λήμνου. Λαογρ ΚΣΤ' (1969) 61 - 87+ πίν.

Η'. ( =Έπ Λαογρ Άρχ ετ. Β', 1940, σ. 3 - 29).

239. - Θεσσαλικαί οικήσεις. Λαογρ ΚΣΤ' (1969) 89 - 201 + πίν. ΜΣΤ'.

( = Σειρά εκδόσεων τοΰ Ύφυπουργ. Άνοικοδομήσεως, άρ. 4, Αθήναι
1946, σελ. 113 + πίν. 46).

240. - Ή λαϊκή κατοικία τής Δωδεκανήσου. Λαογρ ΚΣΤ' (1969) 203 -

264 + πίν. ΙΣΤ'. (= α*Η Δωδεκάνησος». Β', Αθήναι 1949, σ. 33
- 92. Σειρά έκδόσεων Ύφυπουργ. Άνοικοδομήσεως, άρ. 22, σελ.
60 + πίν. 16).

241. - Ή Ελληνική οικία. 'Ιστορική αύτής έξέλιξις καί σχέσις πρός τήν

οίκοδομίαν τών λαών τής Βαλκανικής. Λαογρ ΚΣΤ' (1969) 265 - 409 + πίν.
ΙΗ'. (= Σειρά έκδόσεων Ύφυπουργ. Άνοικοδομήσεως, άρ. 37. Αθήναι
1949, σελ. 134 + πίν. 18).

242. - Τό άρχοντικόν τοΰ Σκούταρη τής Καστορίας. Λαογρ ΚΣΤ' (1969)

431 - 437 +πίν. 23 - 25. (= «Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλλου», Αθήναι
1953, σ. 503 - 509 + πίν. 3).

243. - La funzione del vestibolo nella composizione délia casa rustica

greca e le sua relazione con la casa greca antica. Λαογρ ΚΣΤ' (1969)
439 - 446 + πίν. XVII. (= Annali del Museo Pitrè, XIV - XV, 1963 -
64. Palermo 1964, pp. 99 - 104 + tav. XVII).

244. - Αί άγροτικαί οικήσεις τής Άνδρου. Λαογρ ΚΣΤ' (1969) 447 - 486 +

πίν. XVI - XXXVI. (= Χαριστήριον είς Άναστάσιον Όρλάνδον, τόμ. Δ',
1967, σ. 83 - 118 + πίν. XVI - XXXVI).

245. 'Αθανασίου Λεων. "Εθιμα θεμελίων καί στέγης στήν "Ηπειρο. Ήπειρ
Έστ ΙΘ' (1970) 701 - 713.
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246. Ίωαννίδης Έλευθ. Ή Χαλκίδα καί οί δρόμοι της. ΆρχΕύβΜελ
16 (1970) 11 - 76.

247. Καλαθέρης Τάσ. 'Αρχοντικό στή Χαλκίδα. ΆρχΕύβΜελ 16 (1970)
149 - 182.

248. Λειμώνα - Τρεμπελα Ελένη Το λαϊκό Καρπάθικο σπίτι. Θεσσαλονίκη
1970. (Παράρτημα τοΰ Δ' τόμου (1969 - 1970) τής 'Επιστημονικής Έπε-
τηρίδος τής Πολυτεχνικής Σχολής). Διατριβή επί διδακτορία, 8ον, σελ. 69,
είκ. 48, πίν. 44.

Κρίσις: Λαογρ ΚΖ' (1971) 423 - 424 (Δ. Α. Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο ς).

249. Βασιλειάδης Δ. Τό σπίτι τοΰ Παπαδιαμάντη στή Σκιάθο. Ν Έστ 89
(1971) 804-811.

250. Δημακόπουλος Ίορδ. Τό σπίτι τοΰ Γιαννούλη Χαλεπά στον Πύργο τής
Τήνου. Ν Έστ 90 (1971) 927 - 936.

251. Θωμάς Γ. Μαντηλώματα σπιτιών στο Πήλιο. Μαγνησιακά Α' (1971)
115 - 116.

252. Μανουσάκης Γ. Εντυπώσεις άπό τά Σφακιά. Σπίτια στή Σκαλωτή.
Πνευμ Έπ Α' (1971) 95 - 96.

253. Χατζιωνάς Στυλ. Ή οικία τής Πιτσιλιάς. Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 1,
σ. 26 - 28.

2. Ενδύματα.

[Βλ. καί τά άρθρα υπ άριθμ. 110. 117. 121. 124. 129. 131. 133. 138. 139.

140. 147. 148. 149. 157. 162. 166. 168. 169. 170. 171. 173. 177. 179. 181.

194. 204. 207. 209. 210. 216. 217. 235. 274. 296. 333. 366. 596. 1153]

254. Παπαδάκη 'Ελευθερία Ή φορεσιά τής Καστοριάς. Ή φορεσιά τοΰ 'Αντάρ-
τικου. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 2 (1966), σ. 40 - 41.

255. Ίωαννίδης Στέφ. "Εκθεση λαϊκής θρακιώτικης ένδυμασίας καί λαϊκής
χειροτεχνίας. Θρακ Χρον Ζ' (1967) 66 - 69.

256. Παραφεντίδου'Αλεξάνδρα Ή Πυλαία. Β' «ό σαγιάς», ή παλιά γυναικεία
φορεσιά. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 20 (1968), σ. 31 - 34.

257. Πιταούλης Γεώργ. 'Αποστολή ένδυμασιών Πυργίου εις Έθνολογικόν
Μουσεΐον. Χιακή Έπιθεώρ 6 (1968), τεΰχ. 16, σ. 52 - 54.

258. Τσαλίκη Χρυσή Τοπική Σουφλιώτικη ενδυμασία καί καλλωπισμός. Θρα-
κικά 42 (1968) 137 - 143.

259. Παραφεντίδου 'Αλεξάνδρα Ό «σαγιάς» τής Πυλαίας. Έλλ Τέχνη 1
(1970) 55 - 57.
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260. Κασσωτάκης ' Ανδρ. Ενδυμασίες, καλλωπισμός καί εργαλεία τών κατοί-
κων του χωρίου Γρηγορίας 'Ηρακλείου Κρήτης. Έλλην Ψυχή 1 (1971)
23 - 24.

261. Κυθρεώτης Ίάκ. Το «χόλλιασμαν». Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 1, σ.
7-8.

262. Τσιτρουλή ΑΙκατερίνη Γυναικεία ενδυμασία Τσιαρσαμπα Κοζάνης.
Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 62 (1971), σ. 27 - 29.

263. Χριστοδούλου Μενέλ. Ν. Ή καταγωγή τής βράκας. Λαογρ Κύπρ
Α' (1971), τεΰχ. 3, σ. 109-112.

3. Τροφαί καί ποτά.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 115. 121. 131. 138. 144. 149. 152. 156. 162.
163. 164. 166. 170. 171. 177. 179. 181. 194. 198. 204. 214. 216. 235]

264. Σγουρίτσας 'Αγ. Τριφτάδια καί νεροχυλόπιττες. Λακωνικά Ε' (1968),
τεΰχ. 26, σ. 55.

265. Βραχύς Γιάνν. Το χαμοκούκι. Ρουμελ Ήμερολ 14 (1968 - 70) ί03 - 104.

266. Κυπριανού Χρύσανθος Στ. Μερικές κυπριακές τροφές τοΰ χωριοΰ Τσακ-
κίστρα. Τόμος ΣΤ'. Εκδόσεις Γυμνασίου Λαπήθου. Λάπηθος 1970, 8ον
μικρ., σελ. 34.

267. Κυθρεώτης Ίάκ. «Σημειθκιά» μέ τά «κουκκουρούθκια». Λαογρ Κύπρ
Λ' (1971), τεΰχ. 2, σ. 80.

268. Χατζιωνάς Στυλ. Τό φαγητό στήν "Αλωνα. Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ.
3, σ. 118-121.

269. Δράκος 'Ανδρ. Κατασκευαί έκ χοίρινου κρέατος. Μαθ Έστ ετ. KB'
(1971 - 72), άρ. 52, σ. 71.

4. Βίοι.

(Γεωργικός, ποιμενικός, μελισσοκομικός, ναυτικός, αλιευτικός κλπ.)

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 114. 115. 119. 120. 121. 123. 124. 125. 132. 135.
138. 146. 147. 149. 155. 156. 157. 160. 162. 164. 165. 170. 171. 179. 180. 182.
190. 192. 194. 195. 201. 204. 208. 210. 212. 214. 216. 217. 227. 260. 869.

898. 899. 1175]

270. Αιασίδης Κυρ. Τό ξυλάλετρο καί ή ορολογία του. Φωτ Πορεία Α'
(1965 - 66) 36.

271. Παπανικολάου Φώτ. Ό τζομπάνος. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 2 (1966), σ. 17-
18. — Ή γίδα. Αύτόθι, τεΰχ. 4, σ. 34 - 35.
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272. Ζάππας Τάσος 'Αλιευτικό χρονικό τοϋ Εύβοϊκοΰ. Άρχ Εύβ Μελ 14
(1968) 3 - 86.

273. Κωνσταντινίδου Μάρθα Τό ράσισμα τών ψαριών. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 26
(1968), σ. 31 - 32.

274. Μάτσας Νέστωρ Στέγη άπό ούρανό. (Σαρακατσάνικο οδοιπορικό). 'Αθή-
να 1968, δον, σελ. 110 + 24 είκ.

Λογοτεχνική περιγραφή τοϋ βίου τών Σαρακατσάνων με παρεμβαλλόμενα πλείστα λαο-
γραφικά στοιχεία, ήτοι παραδόσεις, άσματα, ειδήσεις περί λαϊκής λατρείας, μουσικών
οργάνων, ένδύματος, δεισιδαιμόνων συνηθειών κ.ά.

Κρίσεις: Ήπειρ Έστ ΙΗ' (1969) 188 - 189. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 33 (1969), σ.
46 - 47. Ν Έστ 85 (1969) 608 (Χ α τ ζ [ ί ν η ς Γ.] ).

275. Ζάππας Τάσος Νερόμυλοι καί άνεμόμυλοι στή νότια Καρυστία. Άρχ
Εύβ Μελ 15 (1969) 103 - 118.

276. Τοπαλίδης Νικ. Ή μελισσοκομία στή Σάντα. Άρχ Πόντ 29 (1968-69)
332 - 339.

Δημοσιεύεται ένταΰθα καί συμπληρωματική βιβλιογραφία ύπό Σ. Λ ι α ν ί δ η.

277. Γοργορίνης Γεώργ. Τό Μεσολογγίτικο πετάλι. Ρουμελ Ήμερολ 14 (1968 -
70) 77 - 80.

278. Γρηγόρης Γερ. Παγίδες γιά πουλιά. Ρουμελ Ήμερολ 14 (1968- 70)
43 - 46.

279. Κωνσταντινόπουλος Χρήστ.Γ. Οί Λαγκαδινοί μαστόροι. Ίστορι-
κολαογραφική μελέτη. Αθήνα 1970, 8ον, σελ. 56.

Κρίσις: Λαογρ ΚΖ' (1971) 422 - 423 (Δ. Α. Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο ς).

280. Παπαρρηγόπουλος Πάνος Μορφές τοΰ τόπου μας. Οί καλαντζήδες. Έπετ
Καλαβρ Β' (1970) 138- 141.

281. Σαχα Μαρία Νικ. Οί νερόμυλοι τής Κωμιακής Νάξου. Έπετ Έταιρ Κυκλ
Μελ Η' (1969 - 70) 633 - 643.

282. Σταμέλος Δημ. Άλώνισμα τοΰ παλιοΰ καιροΰ. Ρουμελ Ήμερολ 14 (1968 -
70) 153 - 158.

283. Άρχιγενης Δημ. Ί. Λαογραφικό Σμύρνης. Τά κάρβουνα στή Σμύρνη.
Μικρασιατικά 1 (1970 - 71) 71 - 78.

284. Βαγενάς Θ. Οί περίφημοι Κοσμΐτες λιθοτόμοι καί λαγουμιτζήδες. Χρον
Κοσμά (1971) 242 - 245.

285. Γιαννακόπουλος Βλ. Κατοικία, γεωργικά έργαλεΐα καί εργασίες τών κα-
τοίκων τοΰ χωρίου Πραστός Κυνουρίας τοΰ νομοΰ Αρκαδίας. Έλλην Ψυχή
1 (1971) 24 - 25.
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286. Κατσίπης Φίλ. Άπο το χρονικό τοϋ κάμπου μας. Σαντορίνη (1971),
σ. 237 - 245. — Απόχες καί λίμνες. Αύτόθι, σ. 261 - 262.

287. Παπανικολάου Φώτ. Τά κουδούνια. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 62 (1971),
σ. 42.

288. Πολυχρονίου Γ. Τά βερκά. Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 2, σ. 69 - 74.

Κατασκευή, χρήσις, στήσιμο, συντήρησις καί ποιότης τών ούτως όνομαζομένων παγίδων
πρός σύλληψιν πουλιών.

289. Ρούσσος Μάρκ. Μποργιανοί τρατάρηδες. Σαντορίνη (1971), σ. 259 - 260.

290. Χαραλάμπους Χ. Τό λίνον (λινάριν). Καλλιέργεια, κατεργασία καί ύφαν-
σις αύτοΰ έν Κύπρω. Βοΰφα - άρκαστήριν καί ορολογία τμημάτων τούτων.
Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 2, σ. 63 - 68.

291. Δράκος Άνδρ. Τσαγκάρης. Μαθ Έστ έ'τ. KB' (1971 - 72), άρ. 52, σ. 70.

5. Βιοτεχνία καί λαϊκή τέχνη.

(Αρχιτεκτονική, χειροτεχνία, ύφαντική, κεντητική, ξυλογλυπτική,
αγγειοπλαστική, μεταλλουργική, λαϊκά επιτηδεύματα).

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' αριθμ. 114. 119. 120. 121. 132. 138. 142. 144. 148. 149.
156. 160. 162. 177. 194. 195. 197. 198. 204. 213. 290. 425. 467. 1153]

292. Κεφαλάς Κ. Ή έλληνική λαϊκή τέχνη. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 7 (1966), σ.
31 - 32.

293. Κωτσάκη 'Ιωάννα Κεντήματα καί ύφαντά. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 1 (1966), σ.

41 - 43.

294. Γιακουμέττη Σωτηρία Ό άργαλειός καί ή ορολογία του. Φωτ Πορεία Β'
(1966 - 67) 84.

295. Φιλιππίδη 'Ελένη Τό Σαρακατσάνικο διακοσμητικό μοτίβο στούς τάπη-
τες τύπου «Θράκης». Θρακ Χρον Ζ' (1967) 80 - 82.

296. 'Αναγνωστοπούλου Άρχοντούλα Λαογραφικά Διδυμοτείχου. Θρακικά

42 (1968) 143 - 148.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί υφαντικής, πλεκτικής, κεντητικής, ξυλογλυπτικής,
κεραμικής, χρυσοχοίας καί ένδύματος.

297. Connell Patrick Greek Ornament. Translation and introduction by—.
London (1968), 8ov, σελ. 127.

Λαογραφικώς ενδιαφέρουν αί σελ. 103 κέξ.

298. Κουμανούδης Ίω . Ν . Παρατηρήσεις έπί τής άρχιτεκτονικής καί τής κατα-
σκευής τινών μεταβυζαντινών ναών. Ή σημασία των. (Άνάτυπον έκ τών
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«Τεχνικών Χρονικών», τεΰχ. Ιον, 'Ιανουάριος 1968). 'Αθήναι 1968, 8ον,
σελ. 24.

299. - Θέματα έκκλησιαστικής άρχιτεκτονικής. 'Ανάτυπον έκ τοΰ περιο-
δικού «Ζυγός». ['Αθήναι], 1968, 8ον, σελ. 36.

Περιλαμβάνει : α) Κερκυραϊκά καμπαναριά (σ. 3 - 19). β) Τό καμπαναριό τοϋ "Αη -
Βησοάριου στή Νέα Φιλιππιάδα (20 - 26). γ) "Αγνωστοι μεταβυζαντινοί ναοί 'Αττικής
καί Βοιωτίας (27 - 36).

300. Κωτσάκη 'Ιωάννα Τό έλληνικό κέντημα. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 23 (1968),
σ. 46 - 47.

301. Λιναρδάκη 'Ελευθερία Α' Παγκρήτιος έκθεσις έργων λαϊκής τέχνης πα-
λαιάς καί συγχρόνου... Κρητ Έστ τεΰχ. 181 (1968) 172 - 178.

302. Meg-as Georg·. A Ûberlieferung und Erneuerung in der Volksarchi-
tektur Siidost - Europas. Zeitschrift fur Balkanologie 6 (1968) 74 - 82 +
22 Taf.

303. Μελετόπουλος Ίωάν.'Αλεξ. Ή 'Ιστορία τής Νεωτέρας Ελλάδος εις
τήν λαϊκήν είκονογραφίαν ύπό —. 'Αθήναι 1968, 8ον, σελ. 24 + 15 ά. ά.
+ 41 είκ.

304. Παπαμιχαήλ "Αννα Ί. Κροκαλωτά δάπεδα τής Σύμης. Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ'
(1967 -68) 223 - 241.

305. Πιερράκου - Μαρούδα Σούλα Ή υφαντική τέχνη εις τό Γεράκι. Λακω-
νικά Ε' (1968), τεΰχ. 26, σ. 106 - 108.

306. Αίκατερινίδης Γεωργ. Ν. Τά πιθάρια τή^ Κρήτης. Τεχνική τής κατα-
σκευής των. 'Ηώς 110 (1969) 5 - 12.

307. Γεωργίου Κων. Πώς κατασκευάζεται τό φουρκάλι στο χωριό μου Δίκωμο.
Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 51 <347.

308. Δωρής Μιχ. 'Ανώνυμη άρχιτεκτονική. Γέφυρες. 'Αρχιτεκτονική 13 (1969),
τεΰχ. 77, σ. 50-61.

Ή γέφυρα τοΰ 'Αγίου Βησσαρίωνα στήν Πόρτα Παναγιά (Τρίκαλα) (σ. 51 - 53). Τό
«γιοφύρι» τής Κόνιτσας (σ. 54 - 55). Οί γέφυρες τοΰ Μοναστηριού καί τοΰ Δρίνου (σ. 56).
Τό γιοφύρι τής "Αρτας (σ. 58" έν σελ. 57 παραλλαγή τοΰ ομωνύμου άσματος)."Αλλα μικρό-
τερα γιοφύρια (σ. 58, είκόν. 59 - 61).

309. Εύαγγελίδης Δημ. Ε. Ή Ελληνική Τέχνη. 'Αθήναι 1969, 4ον, σελ. 218.
Κρίσις: Ήπειρ Έστ ΙΗ' (1969) 490 - 491 (Δ. Κ ό κ κ ι ν ο ς).

310. 'Ιγνατίου Άνδρ.Ε. Πώς γίνονται τά πιθάρια στο χωριό μου Παναγιά.
Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 52/348- 53/349.

311. Καρέκλας Άνδρ. Πώς κατασκευάζεται ή καρέκλα. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969)
47/343 - 48/344.
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312. Καχραμάνος Χάρης Ή ιστορία τοΰ χαλιοΰ. 'Αθήναι 1969, δον, σελ. 370.
Κ ρ ί σ ι ς : Έλλ Τέχνη 1 (1970) 61 - 67 (Κ λ. Μ α ρ μ α ρ ι ν ό ς).

313. Κόκκινης Σπ. 'Ιστορικά μνημεία καί λαϊκή άρχιτεκτονική στή Χαλκίδα.
Άρχ Εύβ Μελ 15 (1969) 169 - 24δ.

314. Κυριακίδου - Νέστορος "Αλκη Το πετεινάρι στα λαϊκά κεντήματα τών
Βαλκανίων. Αρχιτεκτονική 13 (1969), τεΰχ. 72, σ. δ7 - 95.

315. Μέγας Γ. Ά. Ζητήματα Ελληνικής Λαϊκής Αρχιτεκτονικής. Λαογρ ΚΣΤ'
(1969) 411 - 42δ. (= Λαογρ ΙΔ', 1952, σ. 304 - 317).

316. - Ûberlieferung und Erneuerung in der Yolksarchitektur Siidost

- Europas. Λαογρ ΚΣΤ' (1969) 4δ7 - 502 + πίν. 3 - 24. (= Zeitschrift
fur Balkanologie, Jahrg. VI, 1966, Heff 1. Wiesbaden, pp. 74 - 87,
Taf. 3 - 24).

317. Μουζούρης Γεώργ. Πώς κατασκευάζονται τά άγγεΐα στον Κόρνο. Μαθ
Έστ ΙΘ' (1969) 50/346.

318. Νεοελληνική Χειροτεχνία. Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. (Διεύθυνση
εκδόσεως : Στέλιος Α. Παπαδόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια : Τάκης
Κατσουλίδης. Συνεργάτες τοΰ τόμου : Π. Ζώρα, Χ. Καχραμάνος, Β.
Κυριακόπουλος, Κ. Μακρής, Σ. Α. Παπαδόπουλος, Ά. Χατζηνικο-
λάου). (Αθήναι 1969), 4ον, σελ. 335 + 1 χάρτ. (εικόνες 251).

Νεοελληνική χειροτεχνία (σ. 12 - 29). Λιθογλυπτική (30 - 40). Ξυλογλυπτική (48 - 87).
Κεραμική (88 - 123). 'Υφαντική (124 - 159). Κεντητική (160-219). Μεταλλοτεχνία
(220 - 239). Άργυροχοΐα (240 - 275). Ταπητουργία (276 - 295). Συλλογές ?ργων
νεοελλ. χειροτεχνίας (296 - 308). Σημειώσεις (311 - 320). Λεξιλόγιο τεχνικών ορων (321).
Βιβλιογραφία (323 - 326). Ευρετήριο (327 κέξ.).

Κρίσεις: Ν Έστ 87 (1970) 542 (Χ). Έλλ Τέχνη 1 (1970) 60 - 61 (Κ λ.
Μαρμαρινός). Χιακή Έπιθεώρ 8 (1970), τεΰχ. 23, σ. 137 - 138 (Σ τ α μ ά τ.
Μ α ν S α λ ά κ α ς).

319. Σπύρου Μάριος Πώς κατασκευάζονται τά καλάθια στό χωριό μου Φιλοΰσα
(Κελοκεδάρων Πάφου). Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 48/344- 49/345.

320. Τζιακούρης Δημ. Ν. Πώς κατασκευάζεται ή σαρκά στό χωριό μου Τύ-
μπου. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 51/347 -52/348.

321. Βασιλειάδης Δ. Γύρω άπό τή Ζακυθινή άρχιτεκτονική. Ν Έστ δδ (1970)
1622 - 1632.

322. Γιαγκουλλής Κων/ΐνος Γ. Τό κυπριακό σάμα - στρατούρι καί δισάκκι.
Κυπρ Λόγος 2 (1970) 63 - 65.

323. Δημακόπουλος Ίορδ. «Μεγάλη Βρύση», μιά βενετσιάνικη κρήνη τοΰ Ρε-
θύμνου. Κρητ Χρον KB' (1970) 322 - 343.
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.324. Δωρής Μιχ. 'Ανώνυμη άρχιτεκτονική. Κρήνες. 'Αρχιτεκτονική 14 (1970),
τεΰχ. 78, σ. 49 - 60. — 'Τδρόμυλοι. Αύτόθι, τεΰχ. 79, σ. 57 - 68. — 'Εκ-
κλησίες περιοχής Πεδιάδος 'Ηρακλείου Κρήτης. Αύτόθι, τεΰχ. 82, σ. 37 -
52. —Ή πέτρα καί ό άνθρωπος. Αύτόθι, τεΰχ. 83, σ. 60 - 73 (εικόνες
οικιών κλπ. έργων λαϊκών).

325. 'Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος. Μουσεία καί Συλλογές τής Ελλάδος.
Εικονογραφημένος οδηγός. 'Αθήναι 1970, 8ον, σελ. 63.

Κρίσις: 'Ελλ Τέχνη 1 (1970) 63 (Κ λ. Μ α ρ μ α ρ ί. ν ό ς).

326. Ζήβας Διον. Ή άρχιτεκτονική τής Ζακύνθου άπό τον ΙΣΤ' μέχρι τόν ΙΘ'
αιώνα. 'Αθήναι 1970, 4ον, σελ. 201. (Τεχνικόν Έπιμελητήριον τής Ελ-
λάδος).

327. Κεφαλας Κων/ϊνος Π. Ή μακεδονική χειροτεχνία τόν καιρό τής τουρ-
κοκρατίας. Έλλ Τέχνη 1 (1970) 50 - 54.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί ύφαντικής, κεντητικής, χρυσοκεντητικής, χαλκοτεχνίας
καί κεραμικής.

328. Κουμανούδης Ί. Ν. Περίγραμμα δημώδους θηραϊκής αρχιτεκτονικής.
Οί οικισμοί καί ή κατοικία. Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ Η' (1969 - 70) 9 - 53.

329. Κυριαζόπουλος Βασ. Τά μυκονιάτικα ύφαντά. Έλλ Τέχνη 1 (1970) 15-18.

330. Παπαδάκη 'Ελευθερία Τό κέντημα άπό τήν παράδοσι στήν βιοτεχνία.
Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 54 (1970), σ. 27 - 29.

331. Παπαδημητρίου Ελένη Εισαγωγή στήν ξυλογλυπτική - ξυλουργική
τής περιοχής Λαπήθου. Χρον Λαπήθου Α' (1970) 24 - 31. — Υφαντική πε-
ριοχής Λαπήθου. Αύτόθι, σ. 124 - 130 καί 252. [Έν σ. 252 δημοσ. καί λε-
ξιλόγιον ύφαντικής Λαπήθου].

332. Ταρσούλη 'Αθηνά Ή κυπριακή λαϊκή τέχνη. Έλλ Τέχνη 1 (1970) 2 - 14.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί λαϊκής κατοικίας, ένδύματος, ύφαντικής, κεραμικής,
ξυλογλυπτικής, μεταλλουργικής.

333. Τσαγγαρίδης Όδ. Βασικά χαρακτηριστικά τής κυπριακής λαϊκής τέχνης.
Χρον Λαπήθου Α' (1970) 266 - 267.

334. Χασιακός Γεώργ. Τό σπαρτόγνεμα. Ρουμελ Ήμερολ 14 (1968- 70)
91 - 96.

335. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Ό φυτικός διάκοσμος τής λαϊκής μας τέχνης.
Έλλ Τέχνη 1 (1970) 19 - 22.

336. Βακαλόπουλος Κ. Α. Μία άγνωστη λαϊκή λιθογραφία τοΰ άπαγχονισμοΰ
τοΰ Γρηγορίου Ε'. 'Ελληνικά 24 (1971) 390- 396, πίν. άρ. 14.
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337. Βασιλείου Σπύρ. Το καράβι στήν ελληνική λαϊκή τέχνη. Έλλ Τέχνη 2
(1971) 101 - 103.

338. Βρέλλης Παϋλ. Τό έπος τοΰ 21 στή λαϊκή τέχνη. Ήπειρ Έστ Κ' (1971)
232/716 - 234/718.

339. Δημητρίου Ελένη Το Μουσεΐον Λαϊκής Τέχνης τοΰ Γυμνασίου Λαπήθου.
Λαογρ Κύπρ Α' (1971), άρ. 2, σ. 81-84.—Υφαντική Ριζοκαρπάσου.
[Βαμβακερά, μεταξωτά, μάλλινα]. Αύτόθι, άρ. 3, σ. 135 - 38.

340. Διδασκάλου 'Ιφιγένεια Ό άργαλειός καί οί προλήψεις του. Έλλ Τέχνη
2(1971) 120 - 122.

341. Κανταρτζής Άφ. Τό κουδούνι καί τά ζώα. Έλλ Τέχνη 3 (1971) 181 - 187.

342. Καραγιαννάκος Άπ. Ό άργαλειός καί τά τραγούδια του. Λακωνικά Η'
(1971), τεΰχ. 48, σ. 181 - 82.

343. Καχραμάνος Χάρης Τά λάθη στά χαλιά. Έλλ Τέχνη 2 (1971) 104-107.
—Ή έλληνικότητα τών Μικρασιατικών ταπήτων. Αύτόθι 5 (1971) 259-269.

344. Κονταρατος Σάββας Ή λαϊκή άρχιτεκτονική τής Σαντορίνης. Σαντορίνη
(1971), σ. 221 - 223.

345. Κουμανούδης Ίω. Ν. Τά λαϊκά σπίτια καί οί εκκλησίες τής Σαντορί-
νης. Σαντορίνη (1971), σ. 209 - 218.

346. Κυριαζόπουλος Βασ. Παλιά έπιτοίχια κρεμαστάρια φαναριών άπό τήν
Μύκονο. Έλλ Τέχνη 2 (1971) 91 - 95.

347. Κωνσταντινίδης Δημήτρ. Σήμαντρα καί κώδωνες. Έλλ Τέχνη 2 (1971)
80 - 90. — Κωδωνοστάσια. Αύτόθι 3 (1971) 148 - 60. — Κηροστάται καί
πολυκάνδηλα. Αύτόθι 4 (1971) 202 - 213.

348. Λαμπαδαρίδης Νικ. Σωτ. Ή λαϊκή χειροτεχνία στά νησιά τοΰ Μαρμαρά.
Έλλ Τέχνη 3 (1971) 130 - 138.

349. Λάππας Άριστ. Χειροτεχνία, λαϊκή τέχνη καί ή σύγχρονη έποχή μας.
Έλλ Τέχνη 2 (1971) 108- 112.

350. Loukatos Dim. Précautions superstitieuses sur le tissage en
Grèce. (Separatum Actes du Premier Congres International des Études
Balkaniques et Sud - Est Européennes. Éditions de 1' Academié Bul-
gare des Sciences). Sofia 1971, 8ov, σελ. 471 - 476.

351. Μαρμαρινός Κλ. Τό θρησκευτικό συναίσθημα στή λαϊκή μας τέχνη.
Έλλ Τέχνη 5 (1971) 257 - 258.

352. Οίκονομίδης Δημ. Β. Ή βαρελοποιία είς τήν Σαντορίνην. Σαντορίνη
(1971), σ. 231 - 236.
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353. Παναγιωτόπουλος ' I. Μ. Ή Ελληνική Επανάσταση καί ή λαϊκή τέχνη.
Έλλ Τέχνη 4 (1971) 194 - 201.

354. Παπαδάκη 'Ελευθερία Το πηγαίο στή σύγχρονη ελληνική λαϊκή τέχνη.
Έλλ Τέχνη 2 (1971) 116 - 119. — Ή λαϊκή τέχνη στά έθιμα καί τις παρα-
δόσεις τοΰ χωριοΰ. Αύτόθι 5 (1971) 298 - 299.

355 .----Το κέντημα άπο τήν παράδοσι στήν βιοτεχνία. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 54

(1971), σ. 27 - 29.

356. Παπαδάκις Νικ. Ελληνικά λαϊκά άργυρώματα. Έθιμολογική ενημέρωση.
Άπό τήν άνώνυμη τέχνη τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Αθήνα 1971, 8ον, σελ. 120·
Πρόλογος : σελ. 9 - 36, εικόνες : σ. 39 - 107, παρατηρήσεις : σ. 108 - 116.
Κρίσις: Έλλ Τέχνη, άρ. 7 (1972), σ. 127 - 128 (Κ λ. Μ α ρ μ α ρ ι ν ό ς).

357. Παπαδημητρίου - Δημητρίου Ελένη Κύπριοι χειροτέχνες. Λαογρ Κύπρ
Α' (1971), τεΰχ. 1, σ. 45 - 46.

357α. Σακελλίων Γ. Ή υφαντουργία στήν Άγιά κατά τήν τουρκοκρατία. Έλλ
Τέχνη 2 (1971) 123 - 125.

358. Σκλαβενίτης Χριστόφ. Ή ελληνική μεταλλοτεχνία. Έλλ Τέχνη 5
(1971) 270 - 282.

359. Σταθάκη - Κούμαρη Ροδούλα Οί υφαντές πετσέτες τής Κρήτης. Έλλ
Τέχνη 2 (1971) 113 - 115. — Τά καράβια στον διάκοσμο τής ελληνικής
λαϊκής τέχνης. Αύτόθι 3 (1971) 161 - 165.

360. Σταθάκης Στάθ. Δ. Ή Κοσμίτικη λαϊκή άρχιτεκτονική. Χρον Κοσμ,ά
(1971) 54 - 68.

361. Στέργιου "Αρτεμις Μιά προσπάθεια εθνικής πνοής. Ή αναβίωση τής
Μικρασιατικής χειροτεχνίας. Μικρασιατικά 1 (1970 - 71) 196 - 197.

362. Ταρσούλη 'Αθηνά Κεντήματα καί δαντέλες τής οικοτεχνίας Κύπρου. Έλλ
Τέχνη 4 (1971) 226 - 229.

363. Τζελέπης Πάνος - Νικολής Λαϊκή έλληνική άρχιτεκτονική. Αθήνα 1971,
4ον, σελ. 17 -+- 30 πίν.

364. Τσολομήτης Δημ. Τά υφαντά τοΰ Κοσμά. Χρον Κοσμά (1971) 129 - 132.

365. Χατζηγεωργίου Γεώργ. Κύπριοι χειροτέχνες. Λαογρ Κύπρ Α' (1971),
τεΰχ. 2, σ. 75 - 76.

366. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Ή λαϊκή τέχνη τής Κύπρου. (Ή μακραίωνη
κληρονομιά της). Έλλ Τέχνη 2 (1971) 66 - 79.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί χρυσοχοϊκής, υφαντικής, αγγειοπλαστικής, άνδρικής
καί γυναικείας ένδυμασίας, κεραμικών, πλεχτών κ.ά.
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367. Άργυροΰ Κυριακούλα, Δευκόκοιλος Σπυρ., Φίλιππα Μαριγώ Ή

άρχιτεκτονική τής Λευκάδος. Έπετ Λευκ Α' (1971 - 72) 175 - 278.

Δ' ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

1. Λαϊκή πίστις.

α') ΘρησκευτικαΙ και δεισιδαίμονες συνήθειαι τοϋ λαοΰ.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ άριθμ. 114. 118. 120. 121. 122. 124. 126. 129. 131.
132. 133. 135. 136. 138. 139. 140. 142. 143. 149. 153. 160. 161. 169. 170.
171. 177. 180. 183. 188. 190. 192. 194. 201. 203. 214. 219. 220. 221. 274]

368. Γιαγκοζής Φαίδ. Τά εικονοστάσια τών αύτοκινητοδρόμ,ων. Μακεδ Ζωή,
τεϋχ. 1 (1966), σ. 23.

369. Kakridis Johannes Theoph. Die alten Hellenen im neugriechischen
Volksglauben. Tusculum - Schriften hrs : Heinrich Dôrrie. Miinchen
(1967), 8ov μικρ., σελ. 88.

370. Μάρκου Σο<ρία Προλήψεις γυναικών στο Λευκόνοικο. Φωτ. Πορεία Β'
(1966 - 67) 85.

371. *Πανάρετος Άνθιμ. Ή δενδρολατρεία άπο τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι

σήμερα. "Εκδοση Φιλοδασικού Συλλόγου Κύπρου. Λευκωσία 1969.
Κρίσις: Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 1, σ. 55 - 56 (Χ ρ ΐ σ τ. Χ . Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς).

372. Ριρή Θεοδώρα Διάφορες προλήψεις άπό τό Λευκόνοικο. Φωτ Πορεία Δ'
(1968 - 69) 79 - 80.

373. Φραγκινεας Νικ. Ή άποφράς ήμέρα Τρίτη καί ή σημασία της. Λακω-
νικά ΣΤ' (1969), τεΰχ. 32, σ. 52 - 54. — Σπουδή τών παλαιών δοξασιών
καί εθνικών παραδόσεων. Αύτόθι, τεΰχ. 33, σ. 80-81. [Περί «κωνσταντι-
νάτων»].

374. Βελούση Άννα Προλήψεις [Λευκονοίκου 15, Περιστερώνας 13]. Φωτ
Πορεία Ε' (1969 - 70) 73 - 74.

375. Blum Richard and Eva The dangerous hour. The lore of crisis and
mystery in rural Greece. With fieldwork assistance by Anna Amera
and Sophie Kallifatidou. With a foreword by H.R.H. Prince Peter of
Greece. London 1970, 8ov, σελ. 410.

Κρίσις: Contemporary Psychology vol. 16 (1971) 432 - 434 (George and
Vas so G. V a s s i 1 i ο u).

376. Μαγνήτη Παναγιώτα Προλήψεις [5], Μαθ Άντίλ Π' (1969 - 70), άρ.
15 - 16. σ. 71.
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377. Μυλωνά Ελένη Προλήψεις [45]. Μαθ Άντίλ Η' (1969 - 70), άρ. 15 - 16,
σ. 69-71.

378. Παυλίδης Βασίλ. Π. Λαογραφικά Παραμυθίας. (Προλήψεις καί δεισιδαι-
μονίαι). Ήπειρ Έστ ΙΗ' (1969) 428 - 434, 552 - 557. ΙΘ' (1970) 169 - 176,
308 - 316, 464 - 469, 576 - 584.

379. Προλήψεις [19]. Μαθ Άντίλ Θ' (1970 - 71) 155.

380. Ρουσουνίδης Άνδρ. Χ. Περί κυπριακής λαϊκής άψιφοβίας. Κυπρ Σπ
ΛΕ' (1971) 251 - 254.

β') Μαγεία. Έπωδαί.

1. Μαγεία.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' αριθμ. 115. 120. 132. 146. 151. 156. 160. 168.

175. 177. 180. 183. 205. 214. 216]

381. Παπαδογιάννης Μαν. Το νταβέτι. (Μαγικές τελετές στήν Κρήτη). Κρητ
Έστ τεΰχ. 189 (1968) σ. 539 - 542.

382. Παπαχαραλάμπους Γεώργ. Χ. Τρυποπεράσματα. Έπ Κύπρ III (1969 -
70) 139 - 144.

382α. Ούσταγιαννάκη - Ταχατάκη Ειρήνη Προσευχές - δεσίματα - λυσί-
ματα τών Άρχανών 'Ηρακλείου Κρήτης. Έλλ Ψυχή 1 (1971) 57 - 62.

383. Πετρόπουλος Δ. Α. Εύφημισμοί. Ελληνικά 24 (1971) 337-350. [Μελέτη].

2. Έπωδαί.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 114. 118. 136. 153. 156. 172.

183. 190. 194. 205. 211]

384. Λοΐζου Μαρία Ή γηθκειά τών βουθκιών. Φωτ Πορεία Β' (1966- 67)
87.

385. Μαρκόπουλος Θεόδ. Ξόρκια καί παραμύθια. Μεσσην Γράμμ 2 (1967)
325 - 329.

386. Ριρή Θεοδώρα Το έ'φκαρμαν τοΰ φόου. Τό ζανίν. Φωτ Πορεία Β'
(1966 - 67) 87.

387. Χουτρής Γλαύκος Πώς γητεύουν τόν άλοΰπον. — τήν κουφήν. — τό τζα-
νί. —τόν λιμπουράν. —τό μέλι. Φωτ Πορεία Β' (1966 - 67) 88.

388. Κουρουκλάρη Ειρήνη Ή γηδκειά γιά τόν φτόνον τζιαί τ' άμμάτιν.
Μαθ Άντίλ ΣΤ' (1967 - 68), άρ. 11 - 12, σ. 38.
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389. [Κυπριανού Χρύσ.Σ.] 'Ανέκδοτον λαογραφικόν ύλικόν. Γητειαί [2].
Λαογρ Σπ Α' (1968) 107.

390. Νικολάου Σωτηρία Γηθκειά του φτόνου. — τών κουβαρκών. Φωτ Πορεία
Γ' (1967 - 68) 61 - 62.

391. Ξόρκια. Σιφνιακή 2 (1968), τεΰχ. 13, σ. 16" τεΰχ. 16, σ. 72.

392. Παπαγιάννη Παρασκ. Γηθκειά τοΰ πόνου τών βουδκιών. Μαθ Έστ ΙΗ'
(1968) 186.

393. Παπαπέτρου Μαρία Γηθκειός τοΰ ξυθκιοΰ.—τών σκαθθάρων.—τοΰ
παμπακά. Φωτ Πορεία Γ' (1967 - 68) 61.

394. Σταυριανοΰ Χρυστάλλα Γηθκειά τοΰ σκανθάρου. Γηθκειά τοΰ άμμαθ-
κιοΰ ή τοΰ φθόνου. Γιά τόν πόνον τών χτηνών. Μαθ 'Αντίλ ΣΤ' (1967 -
68), άρ. 11 - 12, σ. 40. — Γιά τό δέσιμο τής άλεποΰς. Αύτόθι, σ. 40-41.

395. Σταύρου Ίω. [Γηθειά] Γιά τόν κεφαλόπονον. Μαθ Έστ ΙΗ' (1968) 186.

396. Σώζου 'Αθανασία Πώς γητεύκουν τό ντζαννίν. Μαθ 'Αντίλ ΣΤ' (1967 -

68), άρ. 11 - 12, σ. 39. —Ή γηθκειά τής κουφής. Αύτόθι.

397. Έρωτόκριτος Γεώργ. Ή γητειά τής έλιάς. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 32/328 -
33/329.

398. Καραμάνου Στυλιανή Γηδκειές. Γηδκειά γιά τό κροΰσμαν τοΰ κατσινό-
ρου. Λέγεται σέ περίπτωση πού έκέντρισε κάποιον σκορπιός. Μαθ 'Αντίλ
Ζ' (1968 - 69), άρ. 13 - 14, σ. 67 - 68.

399. Μαγνήτου 'Ανθούσα Ή γηθκειά τών άμυγδαλών. Φωτ Πορεία Δ'
(1968- 69) 80 - 81.

400. Μάρκου Βασιλική Ή γηθκειά τοΰ πονόλαιμου. Φωτ Πορεία Δ' (1968-

69) 80. — Ή γηθκειά τής έλιάς. Αύτόθι, σ. 80-81.

401. 'Ορθοδόξου Σωτήρ. Ή γητειά τοΰ στομάτου. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 15.

402. Παπαμιχαήλ Μιχ. Εύτζ'ιή γιά τόν φτόνον. — Εύτζ'ιή γιά τόν
τζ'ιεφαλόπονο. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 81.

403. Πίγγουρας Χριστόδ. Γητειά γιά τόν σφήκουα. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969)
18/314.

404. Πιπερας 'Ανδρ. Γηθκειά τοΰ πόνου τών έντέρων άνθρώπου. Μαθ Έστ
Κ' (1969) 36.

405. Ταπεινού Μερόπη Γηθκειά τοΰ τζιεφαλόπονου. — τοΰ τζανιοΰ. — τοΰ
κατσινιόρου.—τοΰ άλουπού. Φωτ Πορεία Δ' (1968- 69) 82.

406. Τσιάκας Γιάγκος Ή γηθκειά τοΰ λίμπουρου. Μαθ Έστ Κ' (1969) 38.

407. Χρυσάνθου 'Αγγελική Γητέματα. Γήτεμα τοΰ πόνου. Γήτεμα τών
βουδκιών. Μαθ 'Αντίλ Ζ' (1968 - 69), άρ. 13 - 14, σ. 65.
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'Ανδρέου Κωνσταντΐνα Γήτεμα τοΰ ντζανιοΰ. Γήτεμα τοΰ σκανθάρου.
Μαθ Άντίλ Η' (1969 - 70), άρ. 15 - 16, σ. 74.

Βελούση "Αννα Γηθκειά τοΰ πόνου τών κτηνών. Φωτ Πορεία Ε' (1969 -
70) 74 - 75. —· τοΰ φθόνου. Αύτόθι, σ. 76.

Νικολάου Σωτηρία Γηθκειά τοΰ τζανίου. Φωτ Πορεία Ε' (1969 - 70) 75.
— τοΰ νήλιου. Αύτόθι. — τοΰ νήλιου. Αύτόθι, σ. 75 - 76. — τοΰ άλουπού.
Αύτόθι, σ. 77.

Οικονόμου Άνδρεανή Ή γηθκειά τών μωρών τοΰ Σταφυλίτη. Φωτ
Πορεία Ε' (1969 - 70) 75. — τοΰ φτόνου. Αύτόθι, σ. 76 - 77.
Περάκης Γεώργ. Δημώδης ιατρική. Αμάλθεια Α' (1970), τεΰχ. 2, σ.
54 - 59.

Δημοσ. 9 γη θειες (έπωδαί) μετά τίνων σχολίων.

Φοραδάρης Γεώργ. Ή γητειά τοΰ κατσινιόρου. Μαθ Έστ Κ' (1969 - 70)
168.

Γιασεμίδου Ευδοκία Γητειά γιά τόν πόνο τών ζώων. Μαθ Άντίλ Θ'
(1970 - 71) 153. — Γητειά γιά τόν πόνο τοΰ κεφαλιοΰ. Αύτόθι, σ. 154.
Καζαζή Ελένη Γητειά. Μαθ Άντίλ Θ' (1970 - 71) 153.
Κολλυφάς Γεώργ. Ή γητειά τοΰ φόβου. Μαθ Έστ ΚΆ (1970 - 71)
236. — Γητειά τοΰ νήλιου. Αύτόθι.

Τζιακούρης Δημήτρ. Γηθκειά τοΰ φτόνου. Μαθ Έστ ΚΆ (1970 - 71) 83.
Φραγκίσκου Άντ. Γητέματα. Μόρφωσις ΚΖ' (1971), τεΰχ. 313-314,
σ. 23, τεΰχ. 315 - 316, σ. 21.

'Ιγνατίου 'Ανδρέας Γηθκειές [5], Μαθ Έστ KB' (1971 - 72), άρ. 52,
σ. 82 - 83.

Παπαδημητρίου Θεόδουλος Γηθκειά τής Αίγιας. Μαθ Έστ KB' (1971 -
72), άρ. 52, σ. 83.

γ') Μαντική.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 114. 115. 119. 121. 132. 138.
146. 151. 153. 160. 175. 176. 177. 202. 205. 216. 218. 221]

Γκλέκας Γ. Δ. Μαντέματα. Λακωνικά Ζ' (1970), τεΰχ. 42, σ. 170 - 171.

2. Λαϊκή κοσμοθεωρία καί έπιστήμη.

α') Κοσμογονικοί και αστρολογικοί μΰθοι.— Μετεωρολογία.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 120. 121. 132. 138. 140. 142. 147. 153.
156. 160. 168. 171. 177. 188. 194]

Δρανδάκις Ίω. Πώς βρίσκεται τό φεγγάρι. Κρητ Έστ τεΰχ. 188 (1968),
σ. 511 - 512, 528.
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423. Χατζηγιάννη 'Ιωάννα Πρόγνωση τοϋ καιροΰ. Φωτ Πορεία Γ' (1967-
68) 60.

424. Μαλδογιάννης Θεόδ. Διοσημεϊα ή σημεία καιρού περιοχής λεκανοπε-
δίου 'Ιωαννίνων. Ήπειρ Έστ ΙΘ' (1970) 442 - 449. Κ' (1971) 86 - 97.

β') Δημώδης ιατρική.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 109. 113. 118. 119. 121. 124. 126. 132. 136. 138.
144. 146. 147. 148. 153. 160. 163. 164. 168. 170. 171. 175. 176. 177. 182. 183.

190. 194. 211. 216]

425. Καδή Άνδρεανή Λαϊκή ιατρική. Φωτ Πορεία Γ' (1967 - 68) 50 - 52.

426. Τυφορίδου Μ. Λαογραφικά Σουφλίου. Θρακικά 42 (1968) 123- 135.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί υφαντικής καί δημώδους ιατρικής.

427. Γκανιάτσας Κων. Βοτανικαί έρευναι επί τής χαράδρας τοΰ Βίκου.
Ήπειρ Έστ Κ' (1971) 250- 275.

428. Δράκος Άνδρ. Λαϊκή ιατρική. Μαθ Έστ ΚΛ' (1970 - 71), άρ. 51, σ. 237.

429. Πουρναρόπουλος Γεώργ. Κ. Ή ιατρική τοΰ'Αγώνος. Παρνασσός ΙΓ'
(1971) 289 - 317.

'Εν σελ. 301 - 7 : «Πρακτικοί καί έμπειρικοί ιατροί». Δημοσ. προσέτι πλήθος κυρίων
ονομάτων.

430. Χατζηγεωργίου Κώστ. Λαϊκές ιδέες καί άντιλήψεις σχετικά μέ ορι-
σμένες άρρώστειες. Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 3, σ. 149.

3. Δημώδης φιλολογία καί γλώσσα,
α') "Ασματα.

1. Συλλογαί.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 109. 110. 113. 114. 121. 122. 124. 125. 128. 129.
131. 132. 133. 136. 138. 140. 142. 143. 144. 146. 149. 152. 156. 157. 159.
160. 161. 162. 166. 169. 172. 175. 177. 180. 182. 183. 187. 190. 194. 197.
202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 210. 211. 214. 215. 216. 217. 218. 219.
227. 228. 274. 653. 672. 823. 1032. 1033. 1034. 1035. 1041. 1042. 1044.
1046. 1047. 1049. 1052. 1053. 1054.1055. 1056. 1057. 1062. 1066. 1068.
1070. 1076. 1080. 1122. 1124. 1134. 1150. 1153]

431. 'Αγγελής Νίκ. Κρητικός λαϊκός θρήνος. Μοιρολόγια καί μοιρολογήτρες.
'Αθήναι 1966, 8ον, σελ. 32.

11
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432.

433.

434.

435.

436.

437.

438.

439.

440.

441.

442.

443,

444,

445.

446,

447,

448,

449

ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ — ΑΙΤ. Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

'Ιωάννου Γ. Τά δημοτικά μας τραγούδια. 'Εκλογή - εισαγωγή - σχόλια.
"Εκδοση «Ταχυδρόμου». ['Αθήναι 1966], 8ον, σελ. 525.

Συλλογή φσμάτων μετ' εισαγωγής, παραληφθέντων κατά τό πλείστον έκ γνωστών δη-
μοσιευμάτων.

Κρίσις: Ελληνικά 21 (1958) ^17 - 222 (Γ. Γ. Ά λ ι σ α ν δ ρ ά τ ο ς).
ΟΙκονομίδης Δ. Β. Κάλαντα στήν Δυτική Μακεδονία. Μακεδ Ζωή, τεΰχ.
7 (1966), σ. 19.

Οικονόμου Ευγενία Ή Ροδαμνοΰ. Φωτ Πορεία Α' (1965 - 66) 41 - 42.
Χαραλάμπους Μαγδαληνή Τοΰ άγιου Γεωργίου. Φωτ Πορεία Α' (1965-
66) 40- 41.

Χριστοφή Άνδρεανή Ό Μανώλης. Φωτ Πορεία Α' (1965 - 66) 43.
Γιακουμέττη Αικατερίνη Τής Παναγίας. Φωτ Πορεία Β' (1966 - 67) 91.
Γιομπλάκης 'Αθ. [Δημοτικό τραγούδι] τής Ναούσης. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 11
(1967), σ. 47.

Europàische Balladen. Ph. Reclam Jung Verlag. Stuttgart 1967, 8ov,
σελ. 544.

Περιλαμβάνονται έξ έλληνικαί παραλογαί έν μεταφράσει μετ' εισαγωγής κατ' έκλογήν
Η. Ε i d e n e i e r.

Κρίσις: Ελληνικά 21 (1968) 477 (Ν. Ε.)

Καφούρης Νικόλ. 'Αρματολός. Φωτ Πορεία Β' (1966- 67) 94- 95.
Μηλιώτης Γεώργ. Ή συνομιλία τών ζώων. Φωτ Πορεία Β' (1966- 67)
95.

Μόδης Γ. "Ενα δημοτικό τραγούδι διά τήν έπανάστασιν τοΰ 1878 είς
Μακεδονίαν. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 12 (1967), σ. 49.

Παντελή Δέσποινα Τραγούδια τοΰ λαοΰ. Μαθ Άντίλ Ε' (1966 - 67),
άρ. 10, σ. 36. [10 τετράστιχα].

Ριρή Θεοδώρα Ό Κωσταντατζιής ό μικρός, ό Μικροκωσταντατζιής. Φωτ
Πορεία Β' (1966 - 67) 92 - 94.

Τζεμαΐλας Γ. "Ενας ήρως τών Σερρών. Καπετάν Μητρούσης. Μακεδ
Ζωή, τεΰχ. 14 (1967), σ. 41.

Έν άσμα μετά καταγραφής τής μελωδίας του ύπό Ί ω. Β αί ο υ.

Τσιακκίλου Εύφροσύνη Τ' άγιου Γεωργίου. Φωτ Πορεία Β' (1966 - 67)
89 - 91.

Χατζησάββα 'Αγγελική Ό Γιαννακός. Φωτ Πορεία Β' (1966 - 67) 91 - 92.
'Αγαπίου Ελένη Σ'ιαγκαρλής. Φωτ Πορεία Γ' (1967 - 68) 55.
Γεωργίου Γεωργία Προσευχές τοΰ λαοΰ [2]. Μαθ Έστ ΙΗ' (1968) 181.
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450. Γιομπλάκης Άθαν . Λεωνίδας Χατζημπύρρος ό Σαμαρινιώτης. Μακεδ Ζωή,
τεΰχ. 28 (1968), σ. 22 - 25.

451. Δαμιανάκος Γεώργ. Τά μοιρολόγια εις τήν Μάνην. Ό Μαυροειδής.
Λακωνικά Ε' (1968), τεΰχ. 27, σ. 68. — Τραγούδια - μοιρολόγια τής Μά-
νης. Αύτόθι, τεΰχ. 29, σ. 160. — Μοιρολόγια άπό τήν Άν. Μάνην. Αύτόθι,
τεΰχ. 30, σ. 192.

452. Δημητρίου 'Αναστασία Ή Λυγερή. Μαθ Έστ ΙΗ' (1968) 183.

453. Δημητρίου Δημ. Τά Ιεροσόλυμα. Μαθ Έστ ΙΗ' (1968) 182.

454. Ευάγγελου Σταυρούλλα Τό τραγούδι τοΰ Κωνσταντά. Μαθ Έστ ΙΗ'
(1968) 180.

455. Ζαμπακκίδης Παντελ. Ό Διγενής. Μαθ Έστ ΙΗ' (1968) 179.

456. Κανακάρης 'Αντών. Λαογραφικά τής Σίφνου. Τραγούδια τής άγάπης-
νανουρίσματα. Έπ Έταιρ Κυκλ Μελ Ζ' (1968) 614-641.

307 δίστιχα ώς καί τινα «τσακίσματα» μετά λεξιλογίου καί 109 νανουρίσματα.

457. - Καρυστινή λαογραφία. Τραγούδια τής άγάπης. Άρχ Εύβ Μελ 14

(1968) 206 - 220.

458. Καραγιάννη Μαρία Τά τρία άδέρφια. Φωτ Πορεία Γ' (1967 - 68) 56.

459. Κασάπης Χρ. Τό τραγούδι τοΰ άγίου Γεωργίου. Μαθ Έστ ΙΗ' (1968)
176 - 177.

460. Κιαφκιουλλής Ίω. Κλιμακωτό. Φωτ Πορεία Γ' (1967 - 68) 58.

461. Κληρίδης Νέαρχος Κυπριακά δημοτικά τραγούδια. Τόμ. Β'. Λευκωσία
1968, 8ον, σελ. 72.

Κρίσεις: Λαογρ Σπ Β' (1970) 51 - 52 ([Χ ρ ύ σ. Στ. Κυπριανό ϋ]). Ελλη-
νικά 23 (1970) 421 - 23 (Κ ω ν. Γ ι α γ κ ο υ λ λ ή ς).

462. Κουρουκλάρη Ε'ιρήνη Ό φουρκάς. ΜαθΆντίλ ΣΤ' (1967 - 68), άρ. 11 -
12, σ. 33. — Προσευχή. Ή Τζιυρά μου ή Παρθένα. Αύτόθι, σ. 33 - 34.

463. Κουτσόφτα Μαρία Ό Μαυρόπουλλος. Φωτ Πορεία Γ' (1967 - 68) 59.

464. [Κυπριανού Χρύσ.Σ.] Άκριτικόν τραγούδι. Θάνατος τοΰ Διενή. [Μετά
λεξιλογίου]. Λαογρ Σπ Ά (1968) 116- 117.

465. Λαζάρου Άνδρ. Άσμα τής Χρηστινοΰς. Μαθ Έστ ΙΗ' (1968) 174 - 175.

466. Μηλιώτης Γεώργ. Τό γιοφύριν τζι' ή Μαρουλλού. Φωτ Πορεία Γ' (1967 -
68) 52 - 53.

467. Μουτλιά 'Αλκμήνη Ασχολίες γυναικών τών Λαγυνών και [6] τραγούδια.
Θρακικά 42 (1968) 152 - 159.

Πληροφορίαι καί περί ύφαντικής.
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468.

469.

470.

471.

472.

473.

474.

475.

476.

477.

478.

479.

480.

481.

482.

483.

484.

485.

ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ — ΑΓΓ. Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

Ναθαναήλ ' Ανδρεανή Το άλφάβητο καί τά πάθη τοΰ Χρίστου. Φωτ Πορεία
Γ' (1967 - 68) 58.

Ξηχείλου Μαρία Ό άγιος Γεώργιος. Μαθ Έστ ΙΗ' (1968) 175 - 176.
Παπαγεωργίου 'Ελισάβετ Ό Παράδεισος. Φωτ Πορεία Γ' (1967 - 68)
57 - 58.

Παπαγιάννη Παρασκευή Ή άγια Εβδομάδα. Μαθ Έστ ΙΗ' (1968) 183.
Παπαδογιάννης Μαν. Τραγούδι τοΰ γάμου. Κρητ Έστ τεΰχ. 179 (1968),
σ. 50.

Πατσαλίδου Πολυξένη "Αη - Γιώρκη. Μαθ Έστ ΙΗ' (1968) 181.
Πετρόπουλος Δημ. Α. Δημοτικά τραγούδια τοΰ Μακεδονικοΰ άγώνα [56].
Μακεδονικά Η' (1968) 323 - 364.

Ρότσκος Κων. Ό καπετάν Λεωνίδας. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 29 (1968), σ. 39.
Σακαλλή Σοφία Ή πέρτικα. Φωτ Πορεία Γ' (1967 - 68) 59.
Σακελλαρίδης Κ. Το Νισυρικο δημοτικο τραγούδι. [Βλ. Έπ ΚΛ ΙΗ' -
ΙΘ' (1965-66), σ. 146, άρ. 278],

Κρίσις: 'Ελληνικά 21 (1968) 459 - 461 (Δ. Α. Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο ς).
Σιούφτα Δέσπω Τής Παναγίας. Φωτ Πορεία Γ' (1967 - 68) 56.
Σολομωνίδης Χρήστ. Τά Χριστούγεννα στήν Τέχνη. Ζωγραφική -
γλυπτική - μουσική - υμνολογία - ποίηση. 'Αθήναι 1968, 8ον, σελ. 136.

Έν σελ. 102 κέξ. παραλλαγαί καλάντων Χριστουγέννων έκ διαφόρων τόπων τής Ελλάδος.
Σούρλας Εύριπ. Κλεφτοαρματωλισμος στήν έπαρχία Κονίτσης [2]. Κό-
νιτσα Ζ' (1968), άρ. 71, σ. 1 - 4.

Σταυρινοΰ Χρυστάλλα Νανουρίσματα [7], Μαθ 'Αντίλ ΣΤ' (1967 - 68),
άρ. 11 - 12, σ. 34 - 35. — Κυνηγός. Χήρα. [2]. Αύτόθι, σ. 35. — Δημο-
τικά τραγούδια [4]. Αύτόθι, σ. 36. — Ταχυδρόμος [1]. Αύτόθι, σ. 37. — Ή
κακή ή πεθερά [2]. Αύτόθι, σ. 37.

Τουμάνη Νίκη Ό Χριστοφής τζι' ή Έμινέ. Μαθ Έστ ΙΗ' (1968)
178- 179.

Τροΰλλος 'Αντών. Γ. Τά λαϊκά χορευτικά τραγούδια τής Σίφνου. 'Αθή-
ναι 'Ιούλιος 1968, δον, σελ. 32.

Κρίσις: Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ Η' (1969 - 70) 670 - 671 (Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς).

Χαράκτα Χρυστάλλα Το τραγούδι τής Παναγίας. Μαθ 'Αντίλ ΣΤ' (1967-
6δ), άρ. 11 - 12, σ. 29 - 30. — Τά πάθη τοΰ Χριστοΰ. Αύτόθι, σ. 31 - 32.
—Ή Μαρία ή Παρθένος. Αύτόθι, σ. 32.

Χατζηγιάννη 'Ιωάννα Τό ναυτόπουλο. Φωτ Πορεία Γ' (1967 - 6δ) 53-54.
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486. Hilary Pym Songs of Greece. Collected and translated. Illustrated
by Rossemary Grimble. The Sunday Times. London 1968, 8ov, σελ. 96.
Κρίσις: Balkan Studies 9 (1968) 524 - 526 (R e χ Wit t).

487. Άνδρονίκου 'Ανθή Ό Μανώλης. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 16.

488. Βαγενάς Θ. Δημήτριος Καλιοντζής, ό Σιταινιώτης κλέφτης [3]. Χρον
Τσακ Γ' (1969) 93 - 99.

489. Βασδραβέλλης Ί. Κ. 'Ανέκδοτη ρίμα γιά τον άγιο Γεώργιο. Μακε-
δονικά Θ' (1969) 341 - 342.

490. Βιολάρης Χριστόφ. Ό Διγενής στέλλει προξένια. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969)
23 - 24.

491. Γεωργίου 'Ολυμπιάς Τά ήλιοβουττήματα, δηλαδή τά γηρατειά. — «Δεν-
τρον πού σΐιέται τζαί σΐΐύβκει καμμιά φουρτούνα 'έν το ρίφκει». —Τραγού-
δια τσιαττισμάτου. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 19/315 - 21/317.

492. Γεωργίου Χρυστάλλα Προσευχή. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 38/334. — Προσ-
ευχή καί άλφάβητον. Αύτόθι, σ. 38/334 - 39/335.

493. Γιακουμέττη Αικατερίνη Ό Μαυρόπουλλος. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69)
60.

494. Γιομπλάκης Άθαν. Γεώργιος Νταβέλης, ό σταυραετός τής Γαλατινής
[6]. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 32 (1969), σ. 6 - 13.

495. Δαμιανάκος Γεώργ. Τραγούδια τής 'Ανατολικής Μάνης [2]. Λακωνικά
Ε' (1969), τεΰχ. 31, σ. 27. — Μοιρολόγια άπό τήν Άνατολικήν Μάνην

[1]. Αύτόθι, τεΰχ. 32, σ. 35. — Μοιρολόγια άπό τήν Άνατολικήν Μάνην

[2]. Αύτόθι, τεΰχ. 34, σ. 113.

496. Δράκος Άνδρ. Ό Ανδρόνικος. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 59/355 -61/357.

497. Δράκου 'Ελευθερία Ό Γιάννης ό Μωρόγιαννος. Μαθ Άντίλ Ζ' (1968 -
69), άρ. 13 - 14, σ. 63 - 64.

498. Έρωτόκριτος Γεώργ. Ή Γρυσταλλού. —'Ή Μαρουδκιά. — Ό Μαυρής.
—Ερωτικό. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 28/324-31/327.

499. Ευαγγέλου Σταυρούλλα Παιδικά ασματα [2]. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 17.—
Τ' άη Γιωρκοΰ τοΰ Σπόρου. Αύτόθι, σ. 24.

500. Καραμάνου Στυλιανή Γιά τήν Παναγίαν τοΰ Κύκκου. Μαθ Άντίλ Ζ'
(1968 - 69), άρ. 13 - 14, σ. 59.

501. Καρεκλάς Άνδρ. Τό οραμαν τοΰ ερωτευμένου. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969)
61/357.

502. Κατσιολούδη Άντουανέττα Τοΰ άγίου Γεωργίου. Μαθ Έστ ΙΘ'

(1969) 54/350 - 56/352.
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503,

504,

505,

506,

507,

508,

509,

510

511

512,

513

514

515

516,

517

518,

519,

520,

521,

522

ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ — ΑΓΓ. Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

Καψωμένος Γεώργ. Τά πάθη τοϋ Χρίστου. ΚρητΈστ τεΰχ. 193 - 195
(1969) 181 - 182.

Κουρή Ζηνοβία Τοΰ άποστόλου 'Ανδρέα. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69)
63 - 65.

Κουρή Παναγιώτα Ό Κοντός. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 55.
Κυριακίδης Νικόλ. 'Ερωτικό. Μαθ Έστ Κ' (1969) 33 - 35.
Κωνσταντινίδης 'Ανδρ. Οί τρελλομάνες. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 59/355.
Λυσίκατος Δημ. Τσακώνικα μοιρολόγια [1]. Χρον Τσακ Γ' (1969)
77 - 84.

Μαγνήτου 'Ανθούσα Ή Λυγερή. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 54.
Μάρκου Βασιλική Ό άνεμόποας. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 56.
Μιχαήλ 'Ανδρ. Κάτω στά Ιεροσόλυμα. — Κάτω 'Ιεροσόλυμα.—Άν-
δρονίκη. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 26/322 - 27/323.

Μπουροζίκας Γιάνν. Χαμένες πατρίδες. Το κάλαντα στήν 'Ανατολική
Ρωμυλία. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 43 (1969), σ. 16 - 19.
Ξενοφώντος Ελένη Τά προξένια [1]. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 54/350.
Ξυνάρη Νίκη Ερωτικό. Μαθ Έστ Κ' (1969) 36. — Τό ορομαν. Αύτόθι,
σ. 167.

Οίκονομίδου Αικατερίνη Ό Παμπακάς. Μαθ Άντίλ Ζ' (1968 - 69), άρ.
13 - 14, σ. 13. — Ό Γιάννης ό Μονόγιαννος. Αύτόθι, σ. 60. — Τοΰ άη
Γιωρκοΰ. Αύτόθι, σ. 60 - 61. — Ό Γιαννατζής. Αύτόθι, σ. 61. — Ή
μάννα ή πελλοκαταροΰσα. Αύτόθι, σ. 61 - 62. — Ό φόβος. Αύτόθι, σ. 63.
Παπαμιχαήλ 'Ανδρ. Τό τραγούδι τής 'Ανάστασης. Μαθ Έστ Κ'
(1969) 31.

Παπαμιχαήλ Μιχ. Ό Λάζαρος. Μαθ Έστ Κ' (1969) 29 - 30.
Παπανικολάου Φώτ. Τραγούδια τής Σαμαρίνας [2]. Μακεδ Ζωή, τεΰχ.
40 (1969), σ. 38. — Τραγούδια τών Χριστουγέννων. Αύτόθι, τεΰχ. 43
(1969), σ. 5.

Παραφεντίδου 'Αλεξάνδρα Δύο άνέκδοτα τραγούδια τοΰ ήρωϊκοΰ Λι-
τόχωρου. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 34 (1969), σ. 18.

Παστός Ίω. Ό Γιαννακός τζαί ή κάλλη του. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 39/
335.

Πασχάλης Γεώργ. Νιος πραματευτής. Μαθ Έστ Κ' (1969) 29.
Πετρόπουλος Δημ. Δημοτικά τραγούδια γιά τόν Μακεδονικόν άγώνα [10].
Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 37 (1969), σ. 42.

Άναδημ. έκ τοϋ περ. «Μακεδόνικα», τόμ. Η' (1968). Βλ. άνωτ. λήμμα ύπ' άριθμ. 474.
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523. Πίγγουρας Χριστόδ. Τά έκατόν λόγια. — Τό τραούιν τοΰ άϊ Γιώργη.
Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 16/312 - 17/313. — Βραδυνή προσευχή. Αύτόθι,
σ. 173.

524. Ρήγα Κυριακή Ή Μαρικκού τζ'ιαί ό Μουλλαλής. Φωτ Πορεία Δ' (1968 -
69) 65 - 66.

525. Ριρή Θεοδώρα Ό θάνατος τοΰ Διγενή. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 57 -
58. — Η Ροδαφνοΰ. Αύτόθι, σ. 58 - 60.

526. Ρουσουνίδης "Α. Χ. [8] Στιχουργήματα τοΰ λαϊκοϋ ποιητοΰ Α.Π. Μαπ-
πούρα. Κυπρ Σπ ΛΓ' (1969) 189 - 196.

527. Ρωσσίδης Κων. Τά εκατόν λόγια. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 18 - 21.

528. Σταύρου Ελένη Τραγούδι τής Παναγίας. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69)
61 - 63. — Τρεις καλοήροι. Αύτόθι, σ. 68 - 69.

529. Στυλιανού Γεώργ. Ό Κοντός. Μαθ Έστ Κ' (1969) 32 - 33.

530. Συμέου Γεώργ. Ό γάρος τοΰ Σωτήρη. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 15.

531. Ταπεινού Μερόπη Ή πέρτικα. Φωτ Πορεία Δ' (1968- 69) 63. — Ό
Πρόσφυρκας. Αύτόθι, σ. 57.

532. Ταραμούντα Ελένη Ό Μανώλης. Μαθ Έστ ΙΘ'(1969) 16 - 17.

533. Τερλδς Χαράλ. Ό Κυπριακός γάμος καί τό δίστιχο. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969)
57/353 - 58/354.

5 γαμήλια ασματα.

534. Τσάκωνας Μ. Ή Τσακωνοπούλα. Χρον Τσακ Γ' (1969) 66.

535. Τσοϋχλος Κ. Τό τσακώνικο μοιρολόγι : «Τοΰ Μοναχογιοΰ». Χρον Τσακ
Γ' (1969) 32.

536. Φλαμουδιώτου Εύαγγελία Ρουβιθάς. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 68.

537. Χατζηγιάγκου Ίω. Ό Γιάννης ό Μωρόγιαννος. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969)
13 - 14. — 'Απ' οσίίει όκνιάν νοικοτζυράν. Αύτόθι, σ. 14 - 15.

538. Χριστοδούλου Σπυρούλα Ό άππαρος τζ'ι' ό άφέντης του. Φωτ Πορεία
Δ' (1968 - 69) 60.

539. Χρυσάνθου Χρΐστ. Πνιγμένα άπό τόν κατακλυσμόν. Φωτ Πορεία Δ'
(1968 - 69) 67 - 68.

540. Χρυσοστόμου Τασούλλα Ό Φαζαγνής. — Ό Πανωής τζι' ό Κατωής.
—Ή πεθερά πού ψάτζεψε τήν νύφη. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 33/329 - 35/331.

541. 'Αντωνιάδου Εύα Τό τραγούδι τής Παναγίας. Μαθ Έστ Κ' (1969 - 70)
165 - 166.

542. Βασιλείου Μαρία Ή Αυγέρη. Φωτ Πορεία Ε' (1969 - 70) 58 - 59. — Οί
Έβραιοποΰλες. Αύτόθι, σ. 64 - 65.
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543. Βελούση "Αννα Ό Μανωλάκης. Φωτ Πορεία Ε' (1969- 70) 61.

544. Γεωργιάδου Άγάθη Το τραγούδι τοΰ Γιαννάτζιη τζιαί τής Έλέγκους.
Μαθ Άντίλ Η' (1969 - 70), άρ. 15 - 16, σ. 65 - 66.

545. Ήμίσου Μαρία Τής Αρετής. Μαθ Άντίλ Η' (1969 - 70), άρ. 15 - 16,
σ. 64 - 65.

546. Καδή Άνδρεανή Ή Λυγερή. Φωτ Πορεία Ε' (1969- 70) 57 - 58.

— ΜαυρόπουλοΓ. Αύτόθι, σ. 62. — Κόρη Έβραιοπούλα. Αύτόθι, σ. 65.

547. Καραγιαννάκος Άπόστ. Δημοτικά τραγούδια τής Λακεδαίμονος. Λακω-
νικά ΣΤ' (1969), τεΰχ. 36, σ. 172 - 173. Ζ' (1970), τεΰχ. 37, σ. 26.

548. Κλειτοϋ Σόνια Ό Κίτσιος. Φωτ Πορεία Ε' (1969 - 70) 61 - 62.

549. Κυδωνάκη - Μαστοράκη Ειρήνη Οικογενειακή τιμή [1]. Αμάλθεια Α'
(1970), τεΰχ. 2, σ. 71 - 72.

550. [Κυπριανού Χρύσ. Σ.] Άθ θέν νά παντρευτής. Λαογρ Σπ Β' (1970) 72.

— [5] Μοιρολόγια [μετά γλωσσάριου]. Αύτόθι, σ. 76 - 77. — Μερικά παι-
δικά ποιήματα [12]. Αύτόθι, σ. 77 - 79. — Σατιρικά ποιήματα [μετά λεξι-
λογίου]. Αύτόθι, σ. 79 - 81.

551. Κυριάκου Δέσποινα Τό τραγούδι τοΰ άγίου Γεωργίου. Μαθ Άντίλ
Η' (1969 - 70), άρ. 15 - 16, σ. 67 - 69.

552. Κύρρης Δημοσθ. Π. Έπείσακτα έλληνικά ασματα έκ Λαπήθου [3]. Χρον
Λαπήθου Ά (1970) 96-99.

553. Λεωνίδου Κυριακή Πραματευτής. Φωτ Πορεία Ε' (1969 - 70) 59 - 60.

554. Μαγνήτη Παναγιώτα Ό Χατζησάββας. Μαθ Άντίλ Η' (1969 - 70),
άρ. 15-16, σ. 73.

555. Μιχαηλία Ξένη Τό τραγούδι τής Αρετής. Μαθ Άντίλ Η' (1969 - 70),
άρ. 15-16, σ. 62-63.

556. Παραφεντίδου 'Αλεξάνδρα Τραγούδια καί χοροί. 'Ιστορικές μαρτυρίες
συγκλονιστικών γεγονότων [2]. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 46 (1970), σ. 12 - 13.

557. Πελεκάνου Μαρία Ή Λυγερή τζιαί ό Χάροντας. Μαθ Άντίλ Η' (1969-70),
άρ. 15 - 16, σ. 66 - 67.

558. Πετρίδου Γεωργία Ό πραματευτής. Φωτ Πορεία Ε' (1969 - 70) 59.

559. Πίγγουρας Χριστόδουλος Μιά κόρη τζ' Ινας άουρος. Μαθ Έστ Κ'
(1969 - 70) 171 - 172.

560. Ρήγα Κυριακή Ή Άντρονίκη. Φωτ Πορεία Ε' (1969- 70) 60.—Ή
κοτζιάκαρη τζί' ή παίαινα. Αύτόθι, σ. 63 - 64.

561. Ριρής Φωκάς Κλιμακωτό. Φωτ Πορεία Ε' (1969 - 70) 71 - 72.

562. Spyridakis George C. - Petropoulos Dimitri A. Anthologie des
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chansons populaires grecques. Introduction de —. Traduction et notes
de Jean - Luc Leclanche. [Paris] (1970), 8ov, σελ. 342.

Δημοσιεύονται έν γαλλική μεταφράσει 169 άσματα.

Κρίσις: Yearbook of the International Folk Music Council vol. 2 (1970) 163 -
165 (S ο 1 ο n M i c h a e 1 i d e s).

563. Σταύρου Ελένη Τοΰ άγιου Γεωργίου. Φωτ Πορεία Ε' (1969 - 70) 56 - 57.
— Προσφυγούλλα. Αύτόθι, σ. 61.

564. Τροΰλλος Άντών. Γ. Σιφνιακή λαογραφία. Τά κάλαντα τής Παναγιάς
τοΰ Κάτω Πεταλίου Σίφνου (1880 - 1970). 'Αθήναι 1970, 8ον, σελ. 95.

Κρίσις: Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ Η' (1969 - 70) 670 - 671 (Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς).

565. Τσίλη Καλλιόπη Τραγούδια τοΰ Λαζάρου [2] . Ήπειρ Έστ ΙΘ' (1970)
193.

566. Φωτίου Στυλιανή Ή πέρτικα. Φωτ Πορεία Ε' (1969 - 70) 62. — Φοάρ-
τας. Αύτόθι, σ. 63.

567. 'Αργυρού Σωτ. Ό Χάρος. Μαθ Έστ ΚΑ' (1970 - 71), άρ. 50, σ. 73.

568. Βυζάκος Μιχ. Ό Χαρζαννής. Μαθ Έστ ΚΑ' (1971), άρ. 51, σ.
228 - 229.

569. Γιαγκουλλής Κων. Κυρκελέησον. Κυπρ Λόγος 3 (1971) 164- 166.

570. - 'Εργατικά τραγούδια. Τοΰ άργαλειοΰ. Λαογρ Κύπρ Α' (1971),

τεΰχ. 1, σ. 33 -35. — Ό ποιητάρης Μιχαήλ Θ. Πλαστήρας. Ή ειρηνική
συμβίωση. Αύτόθι, τεΰχ. 3, σ. 114 - 117.

571. Γιομπλάκη 'Αλκμήνη Πρωτομαγιά στήν Έράτυρα [4]. Μακεδ Ζωή, τεΰχ.
60 (1971), σ. 32.

572. Γρηγοράκης Μιχ. Κρητικά κανακίσματα [22], Λαογρ ΚΖ' (1971) 310-311.

573. Δαμιανάκος Γ. Μοιρολόγια άπό τήν Άνατολικήν Μάνη [2], Λακωνικά Η'
(1971), τεΰχ. 44, σ. 53.

574. Δετοράκης Θεοχ. Εύστ. Ή πανώλης έν Κρήτη [3]. Έπ Έπ Φιλ Σχ Άθ
ΚΑ' (1970- 71) 118- 136.

575. Δογάνης Διαμ. 'Α. Ζαχαίικα μοιρολόγια ήτοι μοιρολόγια τής Καλλι-
θέας (Ζάχας) 'Ολυμπίας τοΰ νομοΰ Ηλείας. Έλλην Ψυχή 1 (1971) 96 -
117.

Δημοσιεύονται 104 μοιρολόγια, πλήθος διστίχων ώς καί πληροφορίαι περί τελευτής, μετά
γλωσσάριου.

576. Θεοδώρου Κυριάκ. Ή Λυερή. Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 1, σ. 2.

577. Ίωαννίδης Κώστ. Δ. [33] Θύραθεν εκκλησιαστικοί ΰμνοι. (Συμπλήρωμα).
Έπ Κύπρ IV (1970 - 71) 435 - 460.
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578. 'Ιωάννου Μαρία Τρεις καλογέροι Κρητικοί. Μαθ Έστ ΚΑ' (1971),
άρ. 51, σ. 233.

579. Καζαζή Ελένη Ό Παγδρουδής. Μαθ 'Αντίλ Θ' (1970 - 71) 149 - 151.
— Τραγούδι τής Παναγίας. Αύτόθι, σ. 152 - 153.

580. Κολλυφάς Γεώργ. Τό άκροστον. Ό κουκκουφκιάος [2]. Μαθ Έστ ΚΑ'
(1970 - 71), άρ. 50, σ. 76.

581. Κυπριανού Παναγ. Τρία τραγούδια τοΰ Παλαικύθρου. Λαογρ Κύπρ
Α' (1971), τεΰχ. 1, σ. 20.

582. Κώνστας Κ. Λαογραφικά έξ Αιτωλίας. Λαογραφία ΚΖ' (1971) 295 - 303.

Παραδόσεις 3, μοιρολόγια καί τραγούδια τοϋ Χάρου 60.

583. Παπαγιάννη 'Αναστασία Τό Καλοηρίν. Μαθ Έστ ΚΆ (1970 - 71), άρ.
50, σ. 73 - 75. —- Κερκελέησον. Αύτόθι, σ. 76 - 77.

584. Παπαλουκας Στ. Μαρία καί Μεχμά Πασά. Μαθ Έστ ΚΑ' (1971),
άρ. 51, σ. 232.

585. Παραφεντίδου 'Αλεξάνδρα Δυο τραγούδια τοΰ Λιτόχωρου. Μακεδ Ζωή,
τεΰχ. 67 (1971), σ. 28-29.

586. Πίγγουρας Χριστόδ. Τά τέσσερα παλληκάρκα. Μαθ Έστ ΚΑ' (1971),
άρ. 51, σ. 232. —Όμάστε ποντικός. Αύτόθι, σ. 233.

587. Πίπη Δήμητρα Γνωμική ποίηση [3], Μαθ Έστ ΚΑ' (1971), άρ. 51,
σ. 231.

588. Πιφάνη Σαρρή Μυροφόρα Τό τραούδιν τής Παναΐας τοΰ Τζιύκκου. Μόρ-
φωσις ΚΖ' (1971), τεΰχ. 315 - 316, σ. 22.

589. Πουλλή Γεωργία Πείραγμα τούς Λεμυθκιώτες [1]. Μαθ Έστ ΚΑ'
(1970 - 71), άρ. 50, σ. 75.

590. Πυργιανός Ματθ. Τό τραγούδι τής ξενητιάς. Σαντορίνη (1971), σ. 229.

591. Σπύρου "Αννα Ό Κολιός. Μαθ Έστ ΚΑ' (1971), άρ. 51, σ. 231.

592. Σταμέλος Ί. Δημοτικά τραγούδια Κύμης Εύβοιας. Έλλην Ψυχή 1 (1971)
93 - 95.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι περί γάμου ώς καί τινα δημώδη άσματα καί πλήθος διστίχων.

593. Σταύρου Κατίνα Δημώδες. Τής νύμφης πού κακότυχε. Μόρφωσις ΚΖ'
(1971), τεΰχ. 318 - 319, σ. 27.

594. Στυλιανού Γεώργ. Ή Έμινέ τζι ό Χριστοφής. Μαθ Έστ ΚΑ'(1971),
άρ. 51, σ. 230.

595. Τσιαντάς Κ. Τά άγωνίσματα τών κλεφταρματολών ώς προσφορά καί ώς
έ'πος στήν έθνεγερσία. Ήπειρ Έστ Κ' (1971) 208/692 - 231/715.

Πλήθος στίχων δημωδών ασμάτων.
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596. Φωτιάδης Γεώργ. Κ. Τό Δάσκιο 'Ημαθίας. Λαογραφική παρουσίασι καί
266 δημοτικά τραγούδια. Βέροια 1971, 8ον, σελ. 130.

Πλήν τών ασμάτων δημοσιεύονται καί τοπωνύμια, λεξιλόγιον καί ειδήσεις περί ενδύματος,
λατρείας, γάμου.

597. Χατζηαγαθαγγέλου 'Αγγελική Ό Κκαρναζής. Μαθ Έστ ΚΑ' (1971),
άρ. 51, σ. 227 - 228.

598. Χριστουγεννιάτικα κάλαντα τοΰ Μαρμαρά. Έλλ Τέχνη 5 (1971) 294.

599. Ίακωβίδης Κυρ. Ή Μαρουλλοΰ. Μαθ Έστ KB' (1971 - 72), άρ. 52,
σ. 71 - 73.

600. Μελά Μαρίτσα Το τραούιν τ' αϊ Γιωρκοΰ. Έστιάς 12 (1971 - 72) 60.

601. Όνουφρίου 'Αθηνά Τά δημοτικά τραγούδια τής επιστροφής τοΰ ξενιτε-
μένου συζύγου. Έστιάς 12 (1971 - 72) 16 - 18.

602. 'Ορθοδόξου Σωτήρ. Μοιρολόγια [7], Μαθ Έστ KB' (1971 - 72), άρ.
52, σ. 74.

603. Παναγίδου Νίκη Ό πραματευτής. Έστιάς 12 (1971 - 72) 60- 61.

604. Πατσάλου Κατερίνα Ή Παναγία. Έστιάς 12 (1971 - 72) 59 - 60.

605. Τομάζου Ειρήνη Ερμηνεία 'Αλφαβήτου. Μαθ Έστ KB' (1971 - 72),
άρ. 52, σ. 73.

2. Μελεται.

606. Γιαγκουλλής Κων. Κύπριοι ποιητάρηδες. Μελέτη. Λευκωσία 1965, 8ον,
σελ. 15.

Κρίσις: 'Ελληνικά 21 (1968) 224 - 225 (Δ. Α. Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο ς).

607. Bagfgally John W. Greek historical folksongs. The klephtic ballads
in relation to Greek history (1715 - 1821) by —. Chicago MCMLXVIII,
8ov, σελ. XIV -f- 109. (Άνατύπωσις τής έκδόσεως τοΰ 1936).

608. Deter - Grohmann Ismene Das neugriechische Volkslied darge-
stellt am Beispiel ausgewàhlter Gattungen. Miinchen (1968), 8ov, σελ. 100.
Κρίσις: Balkan Studies 9 (1968) 553 - 555 (K. M i t s a k i s).

609. Ioannides C. D. A short collection of Cyprus folksongs. Κυπρ Σπ
ΛΒ' (1968) 265 - 300.

610. Κουρμούλης Γεώργ. Τό λαϊκόν στοιχεΐον είς τήν έπικήν ποίησιν. Χιακή
Έπιθεώρ 6 (1968), τεΰχ. 17 - 18, σ. 85 - 104.

611. Κυπριανοΰ Χρύσ.Σ. Ή νεοελληνική δημοτική ποίησις. Λαογρ Σπ Α'
(1968) 87 - 97.

612. Οίκονομίδης Δημ. Β. Ή λαϊκή ορολογία τοΰ έλληνικοΰ δημοτικοΰ τρα-
γουδιοΰ. Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ' (1967 - 68) 126 - 150.
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613. Παναγιωτούνης Π. Το Μανιάτικο μοιρολόγι καί τραγούδι. 'Αθήνα 1968,
8ον, σελ. 68.

Κρίσις: Ήπειρ Έστ ΙΖ' (1968) 262 - 263 (Ί ω ά ν. Γ. Θ ε ο χ ά ρ η ς).

614. Πανταζόπουλος Πέτρ.Ό Χάρος στή δημοτική μας ποίηση. ('Ανάτυπον
έκ τοΰ περιοδ. «Διδαχή», τεΰχ. 'Οκτωβρίου 1968). Καλαμάτα 1968, 8ον,
σελ. 16.

615. Πατριαρχέας Β .Δ. Τό ήρωϊκόν καί πατριωτικόν στοιχεΐον είς τήν λαϊκήν
ποίησιν τής Μάνης. Λακωνικά Ε' (1968), τεΰχ. 26, σ. 73 - 74.

616. Πολίτης Νικόλ. Γνωστοί ποιηταί δημοτικών ασμάτων. Παρνασσός Γ

(1968) 173 - 199. [Άναδημοσίευσις].

617. Ρωμαίος Κώστ. Ή ποίηση ενός λαοΰ. 'Αθήνα 1968, 8ον, σελ. 282. [Δημο-
σιεύματα Λαογραφικοΰ 'Ινστιτούτου Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης,
άρ. 1],

Κρίσις: Ελληνικά 23 (1970) 140 - 149 ("Α λκη Κυριακίδου-Νέστορος).

618. - Ή γέννηση τοΰ όκτασύλλαβου στά μοιρολόγια τής Μάνης. Πελο-
ποννησιακά ΣΤ' (1963 - 68) 103 - 128.

619. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. Τό άσμα τής χελιδόνος (χελιδόνισμα) τήν πρώτην
Μαρτίου. Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ' (1967 - 68) 15 - 54.

620. Spyridakis Georgios Volksliedforschung in Griechenland. Jahr-
buch fur Volksliedforschung, Jahrg. 13, 1968, σ. 181 - 192.

621. Γιαγκουλλής Κων. Ή συνέχεια τής λαϊκής ποιητικής μας παράδοσης.
Κυπρ Λόγος 1 (1969) 158 - 163.

622. Κρανιδιώτης Ν. Ή κυπριακή ποίησις. Παρνασσός ΙΑ' (1969) 30 - 55.

'Αναφέρεται καί είς τήν δημώδη ποίησιν.

623. ΟΙκονομίδης Δημ. Β . 'Ανώνυμον κρητικόν στιχούργημα τοΰ ΙΣΤ' αιώνος
καί σχέσεις αύτοΰ πρός τήν προφορικήν παράδοσιν. Πεπραγμ Β' Κρητολογ

Συνεδρ Δ' (1969) 335 - 343.

624. Παπαγρηγοράκης Ίδομ. Τά κρητικά ριζίτικα τραγούδια. Πεπραγμ Β'
Κρητολ Συνεδρ Δ' (1969) 344 - 346. ·— Τραγούδι τής μάχης τής Θερίσου
(1821). Αύτόθι, σ. 347 - 352.

625. Παπαχαραλάμπους Γεώργ. Σύμμεικτα. Έπ Κύπρ II (1968 - 69) 15 - 16.

626. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. Δημώδη ασματα καί λαϊκά ποιήματα περί τήν
πυρπόλησιν τής Μονής 'Αρκαδίου (9 Νοεμβρίου 1866). Πεπραγμ Β' Κρητολ
Συνεδρ Δ' (1969) 430 - 437.

627. Σταύρου Πάτρ. Ή Παναγία στά τραγούδια τών Ελλήνων. Κυπρ Λόγος 1

(1969) 185 - 190, 255 - 261.
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628. Herzfeld Mich. Τό άσμα τής πολιορκίας τής Ρόδου καί αί παραλλαγαί
του. Κρητ Χρον ΚΑ' (1969) 494 - 498.

629. Γιαγκουλλής Κων. Γ. Ή 'Αρετούσα : Μιά άγνωστη κυπριακή παρα-
λογή. Κυπρ Λόγος 2 (1970) 2 - 7. — Κύπριες ποιητάρισσες. Αύτόθι, σ.
165 - 166.

630. Κυπριανού Χρύσανθ. Στ. Ό Κωσταντάς. Κυπρ Λόγος 2 (1970) 31 - 32.

631. Κωτσαδάμ Γ. Ό έρωτας στή δημοτική μας ποίηση. Ν Έστ 87 (1970)
463 - 467.

632. ΛουκάτοςΔημ. Σ. Τά πρώτα τραγουδήματα τοΰ Εικοσιένα (κείμενα άπό
τόν Φωριέλ). Ν Έστ 88 (1970) 246 - 261.

633. - ((Τό χαρισμένο γαιτάνι». Κερκυραϊκή παραλλαγή τραγουδιοΰ μέ

χορογραφικό θέμα. ('Ανάτυπον Δελτίου 'Αναγνωστικής Εταιρείας Κερ-
κύρας 1970, έτος 7, άρ. 7). ['Αθήναι 1970], 8ον, σ. 43 - 49.

634. Megfas Georgios Α. Die Ballade von der Artas - Briicke. Zeitschrift
fiir Balkanologie 7 (1969 - 70) 43 - 54.

635. Μπίλλιας Βασίλ. Ί. To δημοτικό τραγούδι. Διάλεξις πού έγινε στή Με-
γάλη αί'θουσα τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» καί στή σειρά τών
διαλέξεων τοΰ Φιλολογικοΰ καί Άρχαιολογικοΰ Τμήματος αύτοΰ τήν 8ην
'Απριλίου 1963. 'Αθήναι 1970, 8ον, σελ. 30.

636. Μποτετζαγίας 'Αλέξ. Τό Κερκυραϊκό δημοτικό τραγούδι. 'Ιόν 'Ηχώ,
τεΰχ. 288 - 289 (1970), σ. 92 (20) - 94 (22).

637. Ξύδης Θεόδ. Δημοτικός καί έντεχνος ποιητικός έγκωμιασμός τής Παλιγ-
γενεσίας. Ν Έστ 88 (1970) 200 - 211.

638. Παπαδόπουλλος Θεόδ. Θρησκευτικά ποιήματα έκ Κυπριακοΰ χειρογράφου.
Κυπρ Σπ ΛΔ' (1970) 83 - 122.

Μελετώνται εξ δημώδη ασματα, παρατίθεται δέ μετρικόν υπόμνημα καί σχετικόν
γλωσσάριον.

639. Αίκατερινίδης Γεώργ. Ν. Τό τραγούδι τής δρακοντοκτονίας τοΰ άγιου
Γεωργίου. 'Αμάλθεια Β' (1971), τεΰχ. 6, σ. 129 - 135. —Ό «Προσφύρης».
Αύτόθι, τεΰχ. 9, σ. 247 - 250.

640. Δασκαλόπουλος 'Α. Ν. 'Αντίθετα συναισθήματα στήν ψυχολογία τών
λαών. 'Αδριανούπολη, θρήνος καί άγαλλίαση. Παρνασσός ΙΓ' (1971) 629 -
634.

641. Ζήσης Σπ. Ή προέλευση τών κλέφτικων τραγουδιών. Θεσσ Χρον 10
(1971) 259 - 262.



190

642

643

644
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Κομνηνός Μιχ. Τά μοιρολόγια τοΰ Καστελλόριζου. Σχέδια Γιώργου
Θεοχάρους. 'Αθήνα 1971, 8ον, σελ. 99.

Κύρρης Κώστ. 'Ανέκδοτη παραλλαγή τοΰ «Τραγουδιού τών Δεσπο-
τάδων» κι άλλα στοιχεία γιά τις σφαγές τοΰ 1821 στήν Κύπρο. Κυπρ Λόγος
3 (1971) 88 - 95, 143 - 149.

Λουκάτος Δημ. Σ. Ό συμβολικός «πλάτανος τοΰ 'Αλή Πασά». Τό τρα-
γούδι καί οί παραδόσεις του. Ήπειρ Έστ Κ' (1971) 198/682 - 207/691.
Μέγας Γεώργ. Ά. Τό τραγούδι τοΰ γεφυριοΰ τής Άρτας. Συγκριτική
μελέτη ύπό —. Λαογρ ΚΖ' (1971) 25 - 212 + πίν. Δ' + χάρτ. 1.
Κρίσις: Μακεδ Ζωή, τεϋχ. 67 (1971), σ. 32.

- Ό Άηβασίλης ζευγολάτης. Λαογρ ΚΖ' (1971) 290 - 294. (=Ν

Έστ 25 (1939) 36 - 38).

Μηνάς Κ. Τά κάλαντα τής Καρπάθου. Λαογρ ΚΖ' (1971) 283 - 289.
Μιχαηλίδης Δημ. Οί τραπεζουντιακοί θρήνοι γιά τήν άλωση τής Κων-
σταντινουπόλεως. Άρχ Πόντ 30 (1970 - 71) 71 - 88. — Σημείωμα γιά τό
τραγούδι τοΰ γεφυριοΰ τής Άρτας. Αύτόθι, σ. 89 - 93.
Ξανθάκη - Καλοπίση Βίτα Αναζητώντας δημοτικά τραγούδια στή Χίο.
(Απόσπασμα άπό τό βιβλίο «Στον παράδεισο τής δημοτικής ποιήσεως»
τής Έντβίγης Λύντεκε). Χιακή Έπιθεώρ 8 (1971), τεΰχ. 25, σ. 10 - 20.

Ό πλήρης τίτλος τής γερμανικής εκδόσεως : Η e d w i g L u d e k e, In Paradies
der Volksdichtung, Minerva - Verlag. Berlin 1948.

Παπαρρηγόπουλος Π. Καλαβρυτινά δημοτικά τραγούδια τής κλεφτου-
ριάς καί τοΰ ξεσηκωμοΰ. Έπετ Καλαβρ Γ' (1971) 153 - 167.
Παρασκευόπουλος Θεόδ. Χαρακτηριστικά στοιχεία τής λαϊκής ποιήσεως
τοΰ Πόντου. Έλλην Ψυχή 1 (1971) 65 - 68.

Σταυρινίδης Νικ. Τό τραγούδι τοΰ Μαζλούμ Άγά ή Μπαλουξή. Αμάλ-
θεια Β' (1971), τεΰχ. 5, σ. 51-63.

Στυλιανού Θεόδ. Τό τραγούδι τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ κ' ή παράδοσή
του στή Κύπρο. Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 1, σ. 21 - 25.

Δημοσιεύεται καί μία κυπριακή παραλλαγή τοΰ ασματος.

Ψυχογιού - Ίωαννίδη Ελένη 'Ιστορικά δημοτικά τραγούδια τής
Ηλείας. Παρνασσός ΙΓ' (1971) 475 - 484.

Πιτταρός Χαράλ. Ακριτικά δημοτικά τραγούδια. Μαθ Έστ KB'
(1971 - 72), άρ. 52, σ. 111 - 113.
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β') Δίστιχα.

[Βλ. καί τα άρθρα ύπ άριθμ. 113. 122. 124. 128. 132. 138. 142. 157. 163. 172.
177. 194. 205. 209. 456. 457. 477. 575. 592. 1066. 1068. 1153]

656. Βιολάρη Βέρα Δίστιχα. Φωτ Πορεία Β' (1966 - 67) 96 - 97.

Λ' Τής ξενιτειάς [6]. Β' Μοιρολόγια [8], Γ' Του γάμου [7], Δ' Ττιαττιστά [6].

657. Κουντούρης Θέμος Τά πεισματικά τών βοσκών τής νήσου Καλύμνου
[70]. Δωδεκανησιακά 2 (1967) 51 - 52.

658. Κουφάκης Π. Κρητικές μαντινάδες [4]. Κρητ Έστ τεΰχ. 179 (1968) 137.

659. Μιχαήλ Άνδρ. Τραγούδια τής άγάπης [130]. Μαθ Έστ ΙΗ' (1968)
173 - 174.

660. Έρωτόκριτος Γεώργ. Τραγούδια τής άγάπης [11]. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969)
32/328.

661. Θεράποντος Χρυστάλλα Δίστιχα [10]. Μαθ Έστ Ζ' (1968-69), άρ.
13 -14, σ. 66 - 67.

662. Καραμάνου Στυλιανή Τραγούδια τής άγάπης [13]. Μαθ Άντίλ Ζ' (1968-
69), άρ. 13 - 14, σ. 68 - 69.

663. Κωμοδρόμου Ελένη Μοιρολόγια [8]. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 69.

664. Κωνσταντινίδης Άνδρ. Δίστιχα [4]. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 58/354.

665. Μηχανικός Γεώργ. Τραγούδια τής σούσας [10]. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969)
36/332.

666. Ξενοφώντος 'Ελένη Τραούδκια τής σούσας [5]. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969)
56/352.

667. Ξυνάρη Νίκη Δίστιχα [8]. Μαθ Έστ Κ' (1969) 36.

668. Πίγγουρας Χιστόδ. Τραγούδια τής άγάπης [12]. Μαθ Έστ ΙΘ'
(1969) 15/311.

669. Συκή Χαρούλα Δίστιχα τής άγάπης [19]. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69)
70-71.

670. Τολλοΰ Μαρία Δίστιχα [8]. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 71.

671. Βελούση Άννα Μοιρολόγια [1]. Φωτ Πορεία Ε' (1969 - 70) 66.— Δίστιχα
τής άγάπης [42]. Αύτόθι, σ. 66 - 68.

672. Βόρκα Ούρανία Δίστιχα [11]. Μαθ Άντίλ Η' (1969 - 70), άρ. 15 - 16,
σ. 61 - 62.

Δημοσιεύονται έπίσης 3 τετράστιχα ώς καί εν άσμάτιον.

673. Καδη Άνδρεανή Μοιρολόγια. [Δίστιχα 15]. Φωτ Πορεία Ε' (1969 - 70)
65 - 66. — Δίστιχα τής άγάπης [24]. Αύτόθι, σ. 68 - 69.
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Καρμέλλος 'Ιωακείμ Δίστιχα τής άγάπης [9]. Μαθ Έστ Κ' (1969 - 70)
166 - 167.

Λεωνίδου Κυριακή Μοιρολόγια. [2 Δίστιχα]. Φωτ Πορεία Ε' (1969 - 70)
66. — Δίστιχα τής άγάπης [4]. Αύτόθι, σ. 71.

Μαυροκορδάτος Γεωργ. Δίστιχα τής άγάπης [11]. Μαθ Έστ Κ' (1969-
70) 165.

Παπαμιχαήλ Παρασκευή Δίστιχα τής άγάπης [7]. Φωτ Πορεία Ε'
(1969 - 70) 70.

Πιτσιλλίδου Ελένη Δίστιχα τής άγάπης [22]. Φωτ Πορεία Ε' (1969 -
70) 69 - 70.

Ρήγα Κυριακή Δίστιχα τής άγάπης [13]. Φωτ Πορεία Ε' (1969 - 70)
70. — Δίστιχα τής ξενητειάς [7]. Αύτόθι, σ. 71.

Ριρής Φωκάς Δίστιχα τής άγάπης [5]. Φωτ Πορεία Ε' (1969 - 70) 71.
Άναστασιάδης Νικόλ. Δίστιχα τής άγάπης [19]. Μαθ Έστ ΚΑ'
(1970 - 71), άρ. 50, σ. 78.

Μηχαηλίδης Μ. Τέσσερα δίστιχα άπο τό Καϊμακλί. Λαογρ Κύπρ Α'
(1971), τεΰχ. 1, σ. 6.

Σταθάκης Στάθ. Νανουρίσματα άπο τον Κοσμά. Χρον Κοσμά (1971) 48.

6 δίστ., 1 τετράστ., 3 «γυρίσματα».

Ταουσιάνης Χριστ. Δίστιχα τής άγάπης άπό τό Ριζοκάρπασον [30].
Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 2, σ. 85 - 86.

'Ορθοδόξου Σωτήρ. Δίστιχα τής ξενητειάς [8]. Μαθ Έστ KB' (1971 -
72), άρ. 52, σ. 74.

γ') Έπωδαί. (Βλ. Μαγεία).

δ') Μΰθοι ζώων.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 122. 160. 175. 184. 203]

Κληρίδης Νέαρχ. 'Ιστορίες τώνζώων τής Κύπρου. Κυπρ Σπ ΛΓ' (1969)
α' - ρμα'.

Κρίσις: Λαογρ Σπ Β' (1970) 57 - 61 ([Χ ρ ύ σ. Στ. Κυπριανό ϋ]).
Τοουλάκου Γεωργία Τό χελιδόνι, ή κουκουβάγια καί τό τρυγόνι. Φωτ
Πορεία Δ' (1968- 69) 79.
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ε') Παραμύθια.

1. Συλλογαί.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 118. 142. 144. 160. 177.
184. 190. 191. 194. 205. 227]

688. Μηλιόπουλος Παρ. Παραμύθι. Αύγερινοΰ, επαρχίας Βοίου. Τά τρία ρωτή-
ματα. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 12 (1967), σ. 51. — Λαϊκό παραμύθι τής Δυτικής
Μακεδονίας. Το δρεπάνι, δ πετεινός καί ό γάτος. Αύτόθι, τεΰχ. 16, σ. 52.

689. Κληρίδης Νέαρχ. Δέκα κυπριακά παραμύθια. Κυπρ Σπ ΛΒ' (1968)
201 - 226.

690. Megas Georgios Α. Begegnung der Vôlker im Mârchen. Unverôf-
fentlichte Quellen. Band 3, Griechenland - Deutschland. Zusammen-
stellung und Bearbeitung von ... (Hers, von der Gesellschaft zur Pflege
des Màrchengutes der europàischen Volker e.Y.). Munster (1968),
8ov, σελ. 255.

Ό τίτλος, πλήν τής γερμανικής, είς γαλλικήν καί άγγλικήν γλώσσαν. Μετά άπό είσαγω-
γήν έν σελ. 5-9 δημοσιεύονται, έλληνιστί καί γερμανιστί 30 παραμύθια.

691. Μηλιόπουλος Π. Εύχαριστία στήν Τύχη. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 21 (1968),
σ. 54.

Παραμύθι έκ Ραδοχωρίου Βοίου Κοζάνης, διεσκευασμένον λογοτεχνικώς.

692. Σκανδάλης Χρ. Παραμύθια τής επαρχίας : Ή κακιά νύφη. Κόνιτσα Ζ'
(1968), άρ. 71, σ. 12 - 14.

693. Καλλιγιάννη Θάλεια Τό κρητικό παραμύθι. Ή Βορβώνα [1]. Κρητ Έστ
τεΰχ. 193 - 195 (1969) 185 - 188.

694. Καλοταρίδου Ελένη Οί σαράντα δράκοι τζαί ό έξυπνος βοσκός. Μαθ
Έστ ΙΘ' (1969) 37/333 -38/334.

695. Μιχαήλ Άνδρ. Παραμύθι. Ή Τύχη. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 24/320-
25/321.

696. Πετράκη - Έπιφανίου Στέλλα Λαογραφικά. Παραμύθια τής Σμύρνης.
Βιβλίο τέταρτο. Αθήναι 1969, 8ον, σελ. 266.

Δημοσ. τά κείμενα 25 παραμυθιών. Έν τέλει γλωσσάριον καί πίναξ κατατάξεως τών πα-
ραμυθιών αύτών ύπό Γ. 'Α. Μέγα.

697. Πίγγουρας Χριστόδ. Παραμύθια [2]. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 18/314.

698. Ριρή Θεοδώρα «Οιδίπους Τύραννος» [1]. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 78.

699. Συμέου Γεώργ. Ό Γιαννακός. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 15.

700. Σωτηρόπουλος Κων. Ή Δρακούνα. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 22.

16
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701. Klaar Marianne Tochter des Zitronenbaums. Mârchen aus Rhodos.
Aus dem Sammlung Anastassios Vrondis und der eigenen, hrs von —.
(28. «Das Gesicht der Vôlker» hrs von Dr. Diether Roth). Kassel
(1970), 8ov, σελ. 184.

Δημοσιεύονται 25 παραμύθια μετά τίνων σημειώσεων έν σελ. 164 - 183.

702. Κυριακίδης Θ. Τά χρυσά μήλα τοϋ βασιλιά. (Κυπριακό παραμύθι τοΰ
Παλαιοχωρίου). Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 3, σ. 127 - 133.

703. Λαμπρινουδάκης Βασ. Παραμΰθι τής Κρήνης Μ.'Ασίας. Το ποντικαλάκι.

Λαογρ ΚΖ' (1971) 314-315.

704. Παπαγιάννη 'Αναστασία Το ψωμί μέ τήν ρεγγούλα. Μαθ Έστ ΚΑ'
(1970 - 71), άρ. 50, σ. 82.

705. 'Ιγνατίου'Ανδρ. Ή Κυραλακκοΰ. Μαθ Έστ KB' (1971 - 72), άρ. 52,
σ. 80-82.

2. Μελέτα ι.

[Βλ. καί τό άρθρον ύπ' άριθμ. 696]

706. Megas Georgios Α. Der Pflegesohn des Waldgeistes (AT 667). Eine
griechische und balkanische Parallele. (Sonderdruck aus Volksiiber-
lieferung Festschrift fur Kurt Ranke zur Yollendung des 60. Lebens-
jahres hrs von Fritz Harkort, Karel C. Peeters und Robert Wildha-
ber). Gottingen 1968, 8ov, σ. 211 - 231.

707. - Folktales of Greece. Edited by —. Translated by Helen Cola-

clides. Foreword by Richard M. Dorson. Chicago and London (1970)?
8ov, σελ. LYII +287.

708. Δασκαλάκη Κατερίνα «Κόκκινη κλωστή δεμένη...». (Πηγή καί νόημα
τοΰ παραμυθιοΰ). Έλλ Τέχνη 5 (1971) 283 - 288.

709. Meg-as Georgios Α. Das Màrchen von Amor und Psyche in der grie-
chischen Volksuberlieferung (Aarne - Thompson 425, 428 & 432).
'Αθήναι 1971, 8ov, σελ. XVI +207 + 7 χάρτ. (Πραγματεΐαι τής 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών, τόμ. 30).

Κρίσις: Ν Έστ 90 (1971) 1177 - 1181 (Π. Φ λ ώ ρ ο ς).

710. Μέγας Γ. Ά. Κυπριακό παραμΰθι. «Ό γιος τοΰ Κάτσε - καρτέρα». Λαογρ
ΚΖ' (1971) 312-313.

711. Μερακλής Μ. Γ. Τό παραμύθι ώς άντικείμενο φιλολογικής έρευνας. Παρ-
νασσός ΙΓ' (1971) 521 - 532.
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στ') Ευτράπελοι διηγήσεις. 'Ανέκδοτα. Περιπαίγματα.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ άριθμ. 110. 118. 121. 138.
151. 155. 190. 195. 199. 203. 209. 212]

712. Λοΐζου Μαρία Κυπριακοί μΰθοι. Φωτ Πορεία Β' (1966 - 67) 85 - 86.

1 παροιμία, 1 διήγησις.

713. Καζαμία 'Ανδρεανή Κυπριακοί μΰθοι [2]. Φωτ Πορεία Γ' (1967 - 68) 60.

714. Γρηγοράκης Μ. Εΰθυμες Κρητικές ιστορίες καί άνέκδοτα. (Σειρά Β').
Χανιά 1968, 8ον, (σελ. 16). Σειρά Γ'. Χανιά 1969, 8ον, (σελ. 16).

715. 'Απαλοδήμας 'Αντών. Πηγαδιώτικες ιστορίες [6]. Χρον Κοσμά (1971)
222 - 225.

716. Σταθάκης Στάθ. Δ.'Αλησμόνητοι «τύποι» κι άνέκδοτα τοΰ Κοσμά [12]
Χρον Κοσμά (1971) 152 - 166.

ζ') Παροιμίαι καί γνώμαι. Παροιμιώδεις εκφράσεις.

1. Συλλογαί.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 114. 122. 124. 128. 129. 138. 142.
144. 145. 146. 151. 152. 153. 156. 160. 162. 163. 168. 175. 184.
188. 190. 193. 194. 196. 202. 203. 205. 209. 212. 216. 228. 844]

717. Παπαθεοδώρου Παναγιώτα Παροιμίες [20]. Φωτ Πορεία Α' (1965 - 66)
39.

718. Κουρουκλάρη Ειρήνη Παροιμίες [40]. Μαθ 'Αντίλ Ε' (1966-67), άρ.
10, σ. 36 - 37.

719. Λοΐζου Μαρία Παροιμίες άπό τό Λευκόνοικον [8]. Φωτ Πορεία Β' (1966 -
67) 86.

720. Μηλιώτης Γεώργ. Παροιμίες άπό τή Μηλιά [20], Φωτ Πορεία Β' (1966 -
67) 86.

721. Χατζησάββα Σωτηρία Παροιμίες άπό τήν Άκανθοΰ [18]. Φωτ Πορεία Β'
(1966 - 67) 86.

722. Γνωμικά. Σιφνιακή 2 (1968), τεΰχ. 13, σ. 16' τεΰχ. 16, σ. 69' τεΰχ.
22- 23, σ. 146.

723. Κρητικές παροιμίες [19]. Κρητ Έστ τεΰχ. 184 (1968) 323" τεΰχ. 186
(1968) 423.
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724. [Κυπριανού Χρύσ. Σ.] 'Ανέκδοτον λαογραφικον ύλικόν. Γνωμικά καί
παροιμίαι [108]. Λαογρ Σπ Α' (1968) 108 - 115.

725. Παροιμίες [60], Φωτ Πορεία Γ' (1967 - 68) 62 - 63.

726. Τσαρνδς'Ιω. Δ. Ό λαός ώς παιδαγωγός. (Ή παιδαγωγική άξία τών
παροιμιών). 'Αθήναι 1968, 8ον, σελ. 47.

Δημοσ. ύπέρ τάς 200 παροιμίας.

727. 'Αδάμου Γιάνν. Άθ. Λαϊκές παροιμίες τής επαρχίας 'Ελάσσονος. 'Ελασ-
σόνα 1969, 16ον, σελ. 23+2 ά.ά. + 3 είκ.

Συλλογή 444 παροιμιών κατατεταγμένων άλφαβητικώς.

728. Λαμπριάς Χρ. Παροιμίαι [4]. Μαθ Έστ Κ (1969) 37.

729. Παροιμίες άπό τό Λευκόνοικο [70]. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 83 - 84.

730. Πασχάλης Γεωργ. Παροιμίαι [4]. Μαθ Έστ Κ' (1969) 35.

731. Πάτα "Αννα Παροιμίες [6]. Μαθ 'Αντίλ Ζ' (1968-69), άρ 13-14, σ.
65 - 66.

732. Τσίλη Καλλιόπη Παροιμίες [62], Ήπειρ Έστ ΙΗ' (1969) 61 - 63.

733. Τσιώτος Ίω. Λαϊκαί παροιμίαι τής επαρχίας μας. Έπετ Καλαβρ Α'
(1969) 154 - 157.

734. Χάρης Χαρίλαος Παροιμίαι [10]. Μαθ Έστ Κ' (1969) 37.

735. 'Αγαπίου Ελένη Παροιμίες άπό τήν Πηγήν [54], Φωτ Πορεία Ε' (1969 -
70) 77 - 78.

736. Κανακάρης 'Αντών. Λαογραφικά τής Σίφνου. Παροιμίαι - παροιμιώδεις
φράσεις - γνωμικά [857]. Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ Η' (1969 - 70) 106 -
150.

737. Κυπριανοΰ Χρύσ. Στ. Γνωμικά καί παροιμίες [60]. Κυπρ Λόγος 1 (1969)
38 - 41, 153 - 155. — Γνωμικά καί παροιμίαι [125]. [Μετά σημειώσεων],
Λαογρ Σπ Β' (1970) 74 - 75, 81 - 84, 87 - 88, 89 - 91, 95 - 97.

738. Λουκά Ζωούλα Παροιμίες [8]. Μαθ 'Αντίλ Η' (1969 - 70), άρ. 15 - 16,
σ. 73.

739. Μαγνήτη Παναγιώτα Παροιμίες [2]. Μαθ 'Αντίλ Η' (1969 - 70), άρ.
15 - 16, σ. 74.

740. Ρήγα Κυριακή Παροιμίες άπό τό Λευκόνοικον [6]. Φωτ Πορεία Ε' (1969 -
70) 78.

741. Τσίλη Καλλιόπη Παροιμίαι [246]. Ήπειρ Έστ ΙΘ' (1970) 450 - 455.

742. Κατσίπης Φίλ. Εκκλησιαστικές εκφράσεις καί παροιμίες. Σαντορίνη
(1971), σ. 265- 266.
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743. Κλοκκάρης Ρένος Κυπριακές παροιμίες [20]. Λαογρ Κύπρ Α' (1971),
τεΰχ. 1, σ. 26.

744. Κολλυφάς Γεώργ. Παροιμίες άπό το "Εξω Μετόχι [16]. Μαθ Έστ
ΚΑ' (1971), άρ. 51, σ. 238.

745. Παπαλουκας Π. Παροιμίες άπό τά Λύμπια [85]. Μαθ Έστ ΚΑ'
(1971), άρ. 51, σ. 237 - 238.

745α. Παροιμίες [10]. Μαθ Άντίλ Θ' (1970 - 71) 154.

746. Πίγγουρας Χριστόδ. Κυπριακαί παροιμίαι προελθοΰσαι έκ τής Αγίας
Γραφής, τής Θείας Λειτουργίας καί άλλων εκκλησιαστικών άκολουθιών.
Μαθ Έστ ΚΑ' (1971), άρ. 51, σ. 226 - 227.

747. Ταουσιάνης Χρϊστ. Λαογραφικά Ριζοκαρπάσου. Λαογρ Κύπρ Α' (1971),
τεΰχ. 3, σ. 134. [15 παροιμ., 15 άραί].

748. Τζιακούρης Δημήτρ. Παροιμίες άπό τήν Τύμβου [10]. Μαθ Έστ ΚΑ'
(1971), άρ. 52, σ. 238.

749. Παροιμίες [28]. Έστιάς 12 (1971 - 72) 61.

2. Μελεται.

[Βλ. καί τό άρθρον ύπ' άριθμ. 844]

750. Κωστάκης Θαν.Π. Παροιμίες καί παροιμιακές φράσεις στον Αριστο-
φάνη (κατά τούς Σχολιαστές καί τούς Παροιμιογράφους). [Βλ. Έπ ΚΛ Κ'-
ΚΑ' (1967 - 68), σ. 282, άρ. 407].

Κ ρ ί σ ι ς : Proverbium 10 (1968) 252 - 253 (D. S. L ο u k a t ο s).

751. Φραγκινεας Ν. "Εγινε τοΰ Κουτρούλη ό γάμος. Λακωνικά Ε' (1968),
τεΰχ. 30, σ. 182 - 183.

752. Κύρρης Κώστ. Π. Ό Uluç Ali καί ό Sebastian Veniero εις δύο κυπρια-
κάς παροιμιακάς φράσεις. Κυπρ Λόγος 1 (1969), άρ. 1, σ. 30 - 37.

753. Παπαζήσης Δημ. Παρθένιος Γκατζιούλης, ό παροιμιογράφος. Ήπειρ
Έστ ΙΗ' (1969) 417 - 419.

754. Kakridis Phanis J. Neun Ôffnungen. Proverbium 17 (1971) 642.

755. Λουκάτος Δημ. Σ. Ελληνικοί θεοφυλαγμοί. Ελληνικά 24 (1971)
94 - 106.
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η') Παραδόσεις.
1. Συλλογαί.

[Βλ. καί τά όίρθρα ύπ' άριθμ. 112. 114. 121. 125. 131. 143. 144.
145. 146. 147. 151. 153. 157. 159. 160., 161. 163. 168. 173. 176.
180. 184. 187. 190. 191. 192. 194. 199. 200. 202. 207. 208. 209.
219. 220. 228. 274. 582. 869]

756. Γιακουμέττη Σωτηρία Πώς πήρε το όνομα ή Περιστερωνοπηγή. Φωτ
Πορεία Ά (1965 - 66) 37.

757. Παπαπέτρου Μαρία Πώς πήρε τ' ονομά του τό Λευκόνοικο. Φωτ Πορεία
Ά (1965 - 66) 37.

758. Χατζησάββα 'Αγγελική Θρύλοι τής 'Ακάνθους. Φωτ Πορεία Α' (1965 -
66) 38.

759. Ζιώτας Π. Ό βράχος τής Μαργαρίτας. Μακεδ Ζωή, τεϋχ. 11 (1967),
σ. 51.

760. Κωνσταντινίδης Νικ. Καλικάντζαροι. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 8 (1967), σ.
31 - 33.

761. Δρανδάκις Ί. Ό θρΰλος τοΰ Πρασοχάρακα. Κρητ Έστ τεΰχ. 179
(1968) 81 - 82.

762. Ζαμπακκίδης Παντ. Πώς επήρε τό ονομά του ό Πενταδάκτυλος. Μαθ Έστ
ΙΗ' (1968) 185.

763. 'Ιωάννου Δέσποινα Θαΰμα τοΰ άγιου Γεωργίου. Μαθ Έστ ΙΗ' (1968)
185.

764. Καραγιαννάκος 'Απ. Τοΰ "Ελληνα τ' άχνάοι. Λακωνικά Ε' (1968),
τεΰχ. 29, σ. 143.

765. Κεφαλληνιάδης Ν. Τό μοναστήρι τοΰ Φωτοδότη στο Δανακό - Νάξου.
'Αθήνα 1968, 8ον, σελ. 62+4 είκ.

Δημοσιεύονται 10 λαϊκαί παραδόσεις σχετικαί μέ τό μοναστήριον.

Κρίσις: Έπ Έταιρ Κυκλ Μελ Ζ' (1968) 777 - 778 (Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς).

766. Κουμπαρίδου Άναστ. Παραδόσεις περί διασώσεως φορητών εικόνων [7].
Κυπρ Σπ ΛΒ' (1968) 87 - 97.

767. Παπαϊωάννου Δημήτρ. Τό βουνίν τής άγιας Μαύρας. Ή έκκλησία τής
Παναγίας τοΰ χωριοΰ μου (1826). Γιατί τά δόντια τούς Άθηαινίτες είναι
κίτρινα. Μαθ Έστ ΙΗ' (1968) 184 - 185.
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768. Πούρος Θεόδ. Πώς ίδρύθηκεν ή εκκλησία τοΰ χωριοΰ «Λατσιά». Μαθ
Έστ ΙΗ' (1968) 184.

769. Φραγκεδάκης Έμμ. Ό Διάβολος δημιουργός [1]. Κρητ Έστ τεΰχ. 185
(1968) 376.

770. Χατζηγάκης Άλέξ. Κ. Τό γεφύρι τής Γριάς. Φιλ Πρωτοχρ 25 (1968)
190.

771. 'Αποστολάκης Σταμ. Άγιος 'Ονούφριος Καμπανοΰ [1]. Κρητ Έστ τεΰχ.
193 - 195 (1969) 138- 141.

772. Άρκουδάρη - Τσουρδοΰ Κλοτίλδη Ό Δροσουλίτης. Κρητ Έστ τεΰχ.
193 - 195 (1969) 189 - 191.

Παραδόσεις είς κρητικόν ιδίωμα.

773. Άχλής Νικόλ. Πώς βρέθηκε ή εικόνα τής Παναγίας τής Άθηαίνου. Μαθ
Έστ ΙΘ' (1969) 15.

774. Βιολάρης Γλαύκος Δυο κυπριακοί μΰθοι γιά τό πεπρωμένον. Κυπρ Λόγος
1 (1969) 53 - 54.

775. Γιακουμέττη Αικατερίνη 'Ιστορία γιά τούς καλλικαντζάρους. Φωτ Πορεία
Δ' (1968 - 69) 74.

776. Κώνστας Κ. Σ. Λαογραφικά στον άγιο Κοσμά Αιτωλό. Μιά σειρά άπό
τοπωνυμίες καί παραδόσεις. Ν Έστ 86 (1969) 1228 - 31.

777. Νικολάου Παναγιώτα Γιατί λαλοΰσι τ' άι Γιωρκοΰ τοΰ Σπόρου. Φωτ
Πορεία Δ' (1968- 69) 74.

778. Οικονόμου'Αντ. Τό γραφικό Λενίδι τής Τσακωνιάς. Όλίγη ιστορία του
καί ολίγα γιά τά φανταστικά στοιχειά του, τά άερικά του καί τά φαντά-
σματά του. Χρον Τσακ Γ' (1969) 48 - 50.

779. Παπαϊακώβου Σταΰρ. Τό μοναστήρι τοΰ χωριοΰ μου καί ό «Κρεμμός τοΰ
Εμίρη». Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 21 - 22.

780. ΠεταλιανόςΓ. Τό σφουγγάτο τοΰ Άγιου [Γεωργίου]. Σιφνιακή 3 (1969),
τεΰχ. 25, σ. 22 - 23.

781. Πίγγουρας Χριστόδ. Παραδόσεις [4]. Μαθ Έστ ΙΘ' (1969) 14/310-
15/311.

782. Συμεωνίδης Σϊμ. Ή Κυρία Βρυσιανή. Σιφνιακή 3 (1969), τεΰχ. 27 - 28,
σ. U - 14.

Έν σελ. 11-12 παράδοσις περί τής ιδρύσεως τής μονής.

783. Τά θαύματα τής Χρυσοπηγής [2]. Σιφνιακή 3 (1969), τεΰχ. 29 - 30, σ. 9.

784. Ταπεινού Μερόπη Ό Άτσουπάς. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 74.
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Φλαμουδιώτου Εύαγγελία Ή τοποθεσία «Μελίσσα». Φωτ Πορεία Δ'
(1968 - 69) 73 - 74.

'Αθανασόπουλος Ί. Παραδόσεις τής Λαπήθου [2]. Χρον Λαπήθου Α'
(1970) 100.

Καραγιαννάκος 'Απόστ. Τό ξύλο με τό Σταυρό στήν Τρύπη. Λακωνικά
Ζ' (1970), τεΰχ. 37, σ. 6 - 8.

Κολλυφας Γεωργ. Πώς έπήρε τό χωριό μου τό ονομα "Εξω Μετόχι [2].
Μαθ Έστ Κ' (1969 - 70) 168.

Μαστοράκης Ίω. Παναγία ή Παπλινιώτισσα. ('Ιστορία - θρύλοι - παρα-
δόσεις) [1]. 'Αμάλθεια Α' (1970), τεΰχ. 1, σ. 11 - 12.

Μαυρής Δημ. Ή λαϊκή παράδοσις περί τής άγιας Παρασκευής «άπό τό
Ντομαβίστι» [2]. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 46 (1970), σ. 36 - 37.
Μπουροζίκας Γ. Ή Χολέρα καί ό χαλασμός τής Λόκοβης [1]. Μακεδ
Ζωή, τεΰχ. 55 (1970), σ. 42 - 43.

Πεδιαδίτης Μιχ. Λαογραφικό τών Λιθινών Σητείας [1], 'Αμάλθεια Α'

(1970), τεΰχ. 3, σ. 140.

Περάκης Γεώργ. Νεράιδες (Νεραλίδες) [3]. 'Αμάλθεια Α' (1970), τεΰχ. 1,
σ. 38 - 39.

Πορτούλας Παν. Τ' άντρειωμένα δέντρα τοΰ Κουτσουροΰ. Ρουμελ Ήμερολ
14 (1968 - 70) 47 - 48.

Μία παράδοσις διεσκευασμένη λογοτεχνικώς.

Φραγκινεας Νικόλ. Παραδόσεις τών Βρεσθενών Λακεδαίμονος [2]. Λακω-
νικά Ζ' (1970), τεΰχ. 38, σ. 48 - 49.

'Αντωνιάδης 'Ανδρ. Παναγία τοΰ "Αρακα. Μαθ Έστ ΚΑ' (1970 - 71),
άρ. 50, σ. 80.

Βλάχος Νικόλ. Περί τών καλλικαντζάρων έν Θήρα. Σαντορίνη (1971),
σ. 227 - 229.

Γιαγκουλλής Κων. Ό ποιητάρης Άναστάσης Γρίβας. Μιά παράδοση γιά
τήν 'ίδρυση τής Μονής Κύκκου. Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 2, σ. 89 - 93.
Γκλέκας Γ. Δ. Οί Νεράιδες. Λακωνικά Η' (1971), τεΰχ. 48, σ. 171-172.
Ζαφείρογλου Πλάτ.Ή Παναγία τής Πέτρας [Λέσβου] [3]. Πέτρα 1971,
16ον, σελ. 24.

Θεοφάνους Σωτήρ. Ή ιστορία τοΰ γέρου πού τήν Άταλα τής Τουρτζιάς.
Μαθ Έστ ΚΑ' (1971), άρ. 51, σ. 235.

Καδιανάκης 'Εμμ. Άπό τούς θρύλους τής Βιάννου [2]. Αμάλθεια Β'

(1971), τεΰχ. 9, σ. 255 - 256.
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803. Κατσίπης Φίλ. Νήσοι τής Κολάσεως. (Μιά Χιώτικη παράδοσι γιά τις
Καμένες τής Σαντορίνης). Σαντορίνη (1971), σ. 47 - 48. —Ή Σαντορινιά
σκλάβα κι ό άι Νικήτας. Αύτόθι, σ. 266.

804. Κυριακίδης Ίω. 'Ιστορία γιά τήν 'Αγία Σοφία. Μαθ Έστ ΚΑ' (1970 -

71), άρ. 50, σ. 81.

805. Κύρρης Κώστ.Π.[2] Παραδόσεις. Βιαιότητες έπί τουρκοκρατίας. Λαογρ
Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 1, σ. 37 - 38.

806. Παπαδημητρακόπουλος Π. Παραδόσεις περί τής δηώσεως τής Πελοπον-
νήσου υπό τοϋ Ιμπραήμ [2], Έπετ Καλαβρ Γ' (1971) 198 - 200.

807. Παπαντωνίου Σάββας Γιά νά γνωρίσουμε τόν τόπο μας. Ό άγιος Μά-
μας. Μόρφωσις, έ'τ. ΚΖ' (1971), τεΰχ. 313 - 314, σ. 22 - 23.

808. Περάκης Γεώργ. Στοιχειά [7], 'Αμάλθεια Β' (1971), τεΰχ. 4, σ. 38 - 41.

809. Ρουσουνίδης Ά. Χ. Λαϊκή παράδοσις περί τής άγίας Φωτεινής. Μόρ-
φωσις, έ'τ. ΚΖ' (1971), τεΰχ. 318 - 319, σ. 25.

810. Σέπος Λοΐζος Ό Δρακοντόσπηλιος. Μαθ Έστ ΚΑ' (1970 - 71), άρ. 50,
σ. 80 - 81.

811. Σιμιτζής Χρήστ. Ό ιερός ένοριακός ναός «Οί "Αγιοι 'Ανάργυροι» [2].
Χρον Κοσμά (1971) 199 - 204.

812. Σταθάκης Στάθ. Δ. Λαϊκές Κοσμίτικες παραδόσεις [3]. Χρον Κοσμά
(1971) 198.

813. Στυλιανού Π. Γραπταί καί προφορικαί τίνες πηγαί περί τοΰ άγιου Δημη-
τριανοΰ [2]. Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 3, σ. 124 - 126.

814. Ταρσούλη 'Αθηνά "Ενας άγνωστος λαϊκός θρΰλος γιά τήν Κόρινθο. Πνευμ
Έπ Α' (1971) 67 - 68.

815. Φλόγα Χρυσάνθη "Αγιος Γεώργιοί ό Σπηλιώτης. Μαθ Έστ ΚΑ'
(1970 - 71), άρ. 50, σ. 80.

816. Δημητρίου Γεώργ. Άγιος Αρτέμιος Αφάνειας. Μαθ Έστ KB' (1971-

72), άρ. 52, σ. 76.

817. Εύτυχίου Εύτ. Ό Δρακοντόσπηλιος. Μαθ Έστ KB' (1971 - 72), άρ.
52, σ. 77.

818. Κανικλής Σωτήρ. Ή παράδοση τής Παναγίας τής Αρμένικης. Μαθ Έστ
KB' (1971 - 72), άρ. 52, σ. 77.

8.19. Κογκόλης Γεώργ. Τό χωριό Άγια Νάπα [1]. Έστιάς 12 (1971 - 72) 59.
820. Σταύρου Σταΰρ. "Ενα θαΰμα τής εικόνας τής Παναγίας τής Χρυσε-
λεούσας. Μαθ Έστ KB' (1971 - 72), άρ. 52, σ. 77 - 78.



202 ΓΕΩΡΓ. Ν. A IK AT Ε PIN ΙΔΟΥ — ΑΓΓ. Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

820α. Χατζηκωστης Γεώργ. Παμπούλιν τής εκκλησίας. Μαθ Έστ KB'
(1971 - 72), άρ. 52, σ. 77.

2. Μελέται.

821. Faure Paul Le mythe des Cyclopes dans la Grèce contemporaine.
Bulletin de Γ Association Guillaume Budé. Supplément Lettres d'
humanité. Tome XXVI (1967), Série 4ème, σ. 384 - 407.

822. Vayakakos Dikaios V. Les forteresses et les tours le plus conside-
rables de Laconie de l'époque de la domination franque jusqu' à
nos jours. Πεπραγμ Δ I Φρ (1968) 107 - 126.

823. "Ημελλος Στέ<ρ. Δ. Ή περί πειρατών λαϊκή παράδοσις. Διατριβή έπί διδα-
κτορία ύποβληθεΐσα είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου
'Αθηνών. (Βιβλιοθήκη τής έν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, άρ.
52). Έν 'Αθήναις 1968, 8ον, σελ. 166.

Κρίσεις: Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ ΙΓ (1969 - 70) 667 - 668 (Ί [ω ά ν v.] Κ. II [ρ ο μ-
πονάς]). Ελληνικά 24 (1971) 463 - 464 (Ά λ. Πολίτης).

824. -- Ή δαιμονοποίησις τών Σαρακηνών έν Κρήτη. Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ'

(1967 - 68) 113 - 125.

825. Kretzenbacher Leopold Kynokephale Dàmonen Siidosteuropàischen
Volksdichtung. Vergleichende Studien zu Mythen, Sagen, Masken-
brâuchen um Kynokephaloi. Werwôlfe und sudslawische Pesoglavci
von —. Mit 10 Abbild. im Text und 7 Kunstdrucktafeln. Dr. Rudolf
Trofenik. Miinchen 1968, 8ov, σελ. 147. (Φωτομηχ. άναντύπ. τής έκδόσ.
Ferdinand Oechelhâuser, Kempten Allgàu).

826. [Κυπριανοΰ Χρύσ. Σ.] Αί νεοελληνικαί παραδόσεις. Λαογρ Σπ Α' (1968)
11 - 16.

827. Λουκάτος Δημ. Σ. 'Αργίαι καί Άγιοι τιμωροί. Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ' (1967 -
68) 55 - 105.

828. (Economides D. Β. Legendes populaires neo - helleniques sur les
chateaux en ruines. Πεπραγμ ΔI Φρ (1968) 51 - 54.

829. Romeos Const. Folklore of the Greek custles. Πεπραγμ Δ I Φρ (1968)
157 - 160.

830. Spyridakis G. Volkserzahlungen iiber Festungen und Burgen im
Griechishen Inselraum. Λαϊκαί διηγήσεις περί φρουρίων καί πύργων είς
τόν έλληνικόν νησιωτικόν χώρον. Πεπραγμ Δ I Φρ (1968) 191 - 198.
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831. 'Ήμελλος Στέφ. Δ. Παρατηρήσεις είς δημώδη παράδοσιν έκ Κρήτης.
Πεπραγμ Β' Κρητολ Συνεδρ Δ' (1969) 192 - 197.

832. Κληρίδης Νέαρχ. 25 μοναστήρια στήν Κύπρο. Λευκωσία 1969, 8ον,
σελ. 32.

'Ενδιαφέρον καί λαογραφικώς διά παρεμβαλλομένας λαϊκάς παραδόσεις.
Κρίσις: Λαογρ Σπ Β' (1970) 55 - 59 ([Χ ρ ύ σ α ν θ. Στ. Κυπριανού]).

833. Λουκάτος Δημ. Σ. Θαλασσινές παραδόσεις στήν Επτάνησο. (Άνάτυ-
πον έκ τών Πρακτικών τοΰ Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου). 'Αθήναι 1969,
8ον, σ. 58- 68.

834. Παπαχαραλάμπους Γεώργ. Ή κόκκινη μηλιά. Έπ Κύπρ II (1968- 69)
9 - 14.

835. - Κυπριακαι παραδόσεις διά τήν τιμωρίαν ίεροσύλων. Κυπρ Σπ ΛΓ'

(1969) 181 - 187.

836. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. Θεότητες τής λαϊκής θρησκείας τών ομηρικών
χρόνων είς τήν παράδοσιν τών Νεωτέρων Ελλήνων. Χιακή Έπιθεώρ 7

(1969), τεΰχ. 19, σ. 15 - 18.

837. Γκλεκας Γεώργ. Οί σκυλοκέφαλοι [1]. Λακωνικά Ζ' (1970), τεΰχ. 39, σ.
88 - 89.

838. Κυριακίδης Στίλπ. Π. Ό Ελληνικός λαός καί τά λουλούδια. Έλλ Τέχνη
1 (1970) 36- 41. [Άναδημοσίευσις].

839. Λυπουρλής Δ.Ό 'Ιπποκράτης σέ μιά παράδοση τής Κώ. Ελληνικά 23

(1970) 108- 114.

840. Κεφαλληνιάδης Νικ. 'Ανδρ. Οί εκκλησίες τής Νάξου καί οί θρΰλοι των.
Τόμ. Α'. 'Ανάτυπον έκ τής έφημ. «Κυκλαδικόν Φώς». 'Αθήναι 1971, 8ον,
σελ. 207.

'Εξετάζονται κυρίως δημώδεις παραδόσεις άναφερόμεναι είς 118 ναούς τής Νάξου.
Κρίσις: Έλλ Τέχνη 6 (1972) 62 (Κ λ. Μ α ρ μ α ρ ι ν ό ς).

841. Οίκονομίδης Δημ. Β. Ή λίμνη τοΰ Καϊάφα. Λαογρ ΚΖ' (1971)
279 - 282.

θ') Αινίγματα - Λογοπαίγνια.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 109. 121. 129. 131. 144.
153. 160. 163. 168. 177. 184. 194. 205. 212]

842. Χατζησάββα Σωτηρία Αινίγματα [4]. Φωτ Πορεία Β' (1966 - 67) 97.

843. Κατσούρης Έμμ. «Παραλογές» άπό τόν Κυνίδαρον τής Νάξου. Έπ Έταιρ
Κυκλ Μελ Ζ' (1968) 752 - 768. [168 αινίγματα].
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Παπαχαραλάμπους Γεώργ. Παρατηρήσεις επί ύποτιθεμένου σατιρικού
ασματος. Έπ Κύπρ I (1967 - 68) 53 - 58.

Μελετώνται κυπριακά αινίγματα ώς καί τίνες κυπριακαΐ παροιμίαι.

Σιούφτα Δέσπω Καθαρογλωσσιές [2]. Φωτ Πορεία Γ' (1967 - 68) 60.
Γεωργίου Χρυστάλλα Αινίγματα [13]. Μαθ 'Αντίλ Ζ' (1968 - 69), άρ.
13 - 14, σ. 69 - 70.

Καθαρογλωσσιές [13]. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 72.
Ριρή Θεοδώρα Αινίγματα [7]. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 82 - 83.
'Ανδρέου Κωνστάντϊνα Αινίγματα [5]. Μαθ 'Αντίλ Η' (1969 - 70), άρ.
15 - 16, σ. 75.

Κυριακίδης Θ. Αινίγματα άπο το Παλαιοχώρι [3]. Λαογρ Κύπρ Α'
(1971), τεΰχ. 1, σ. 12.

'Αντωνίου 'Αντ. Αινίγματα [14]. Μαθ Έστ KB' (1971 - 72), άρ.
52, σ. 84.

ι') Εύχαί. Χαιρετισμοί. Κατάραι. "Ορκοι. Βλασφημίαι.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 124. 131. 146.
160. 162. 170. 184. 216. 217. 747. 905]

Παπαπετρου Μαρία Κατάρες [12]. Φωτ Πορεία Γ' (1967 - 68) 60.
Λαμπριας Χρϊστ. Κατάραι [4]. Μαθ Έστ Κ' (1969) 37.
Ρήγα Κυριακή Κατάρες [8], Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 77.
Τσιακκίλου Ευφροσύνη Ευχές [6], Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 77. — Κα-
τάρες [15]. Αύτόθι, σ. 78.

Καδή 'Ανδρεανή Κατάρες [10]. Φωτ Πορεία Ε' (1969 - 70) 73.
Μυλωνά Ελένη Κατάρες [32], Μαθ'Αντίλ Η' (1969-70), άρ. 15-16, σ.72.
Φωτιάδης "Αδωνις Κατάρες [8], Μαθ Έστ ΚΑ' (1971), άρ. 51, σ.
235. — Κατάρες άπό τό Διόριος [14]. Αύτόθι KB' (1971-72), άρ. 52, σ. 80.

ια') Γλώσσα.

1. Συνθηματικαί γλώσσαι. 'Ονόματα: κύρια,
έπώνυμα, παρωνύμια κλπ.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 110. 114. 121. 151. 152. 155. 162. 164.
166. 169. 174. 179. 182. 195. 196. 197. 199. 203. 207. 208. 216. 219.
227. 228. 429. 868. 931. 961. 963. 989. 1177. 1179. 1211]

Τόλλος Δημ. Τά παραγκώμια τών κατοίκων τής περιοχής Λευκονοίκου.
Φωτ Πορεία Β' (1966 - 67) 82.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1968-1971 1 37

860. Τριανταφύλλου Κ. Πατρινοί πρόσφυγες εις Έπτάνησον τω 1821. Κερκυρ
Χρον XIII (1967) 225 - 228. ['Ονόματα].

861. Βαγιακάκος Δικ. Β. Νεοελληνικών τίνων έπωνύμων ετυμολογία. 'Αθηνά

70 (1968) 146- 178.

862. - Τά νεοελληνικά έπώνυμα. Ν Έστ 84 (1968) 1097 - 1106.

Παρατηρήσεις επί τής εργασίας τοϋ Ί. Θωμοπούλου (βλ. αρθρ. ύπ' άριθμ. 866).

863. Βλάχος Γ. Τά έπώνυμα οικογενειών τής Βούρμπιανης. Κόνιτσα Ζ' (1968),
άρ. 73, σ. 11 - 12· άρ. 74, σ. 10.

864. ^Δεπάστας Ίω. Οί έφημέριοι Σίφνου μιας έκατονταετίας (1857 - 1967).

Σιφνιακή 2 (1968), τεΰχ. 19, σ. 108 - 109" τεΰχ. 20-21, σ. 123 - 124.

865. Δρανδάκις Ίω. Τά παρατσούκλια. Κρητ Έστ τεΰχ 184 (1968) 311 - 315.

866. Θωμόπουλος Ί. Α. Τά νεοελληνικά έπώνυμα. Ν Έστ 83 (1968) 611 -
614, 737 - 744. 84 (1968) 1025 - 1026, 1087 - 1089, 1166 - 1169, 1572 -
1573.

867. [Κυπριανού Χρύσ. Σ.] Παρωνύμια [33]. Λαογρ Σπ Ά (1968) 118 - 119.

868. Κώνστας Κ. Σ.'Ιστορικά έγγραφα Μεσολογγιτών τής «Εξόδου» 1826 -
1833. Έπ Στερ Μελ Α' (1968) 101 - 208.

'Εν σελ. 203 κέξ. πίναξ κυρίων ονομάτων.

869. Κωστάκης Θαν. Π. Οί γιωργατζάδες τοΰ Κοσμά καί ή γλώσσα τους.
Πελοποννησιακά ΣΤ' (1963 - 68) 43 - 91.

Πλήν τής συνθηματικής γλώσσης τών «γιωργατζάδων», ήτοι τών κατασκευαστών «χτε-
νιών» διά τούς άργαλειούς, εξετάζονται τά σύνεργα καί ή τεχνική τής κατασκευής τών
χτενιών, δημοσ. δέ καί τρεις παραδόσεις σχετικαί μέ τήν είσαγωγήν τής τέχνης αύτής
εις τον Κοσμάν Κυνουρίας.

870. : Ό Ιστορικός Αί κρητικαί οίκογένειαι τών Χανίων τό έτος 1644. ('Από τό
«Χρονικόν» τοΰ Ένετοΰ Δουκικοΰ Νοταρίου 'Αντωνίου Τριβάν). Κρητ
Έστ τεΰχ. 178 (1968) 578- 581.

871. Παπατρέχας Γερ. Ήλ. Εθνικά καί άνθρωπωνυμικά Ξηρομέρου. Έπ
Στερ Μελ Ά (1968) 245 - 255.

872. Παπαχαρίσης ' Αθαν. Σύμμεικτα. Πλάτων Κ' (1968) 256- 262.

Έν σελ. 258 κέξ : Βαπτιστικά έν Ζαγορίω ονόματα.

873. ΠρομποναςΊω. Κ. Μικρασιάται εις Νάξον. Παρνασσός I' (1968) 246-
253.

874. Σιδερής Άριστείδ. Άνθρωπωνύμια. Τά ονόματα (έπώνυμα) τών Ελλήνων.
Κερκυρ Χρον XIV (1968) 84 - 94.
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875. Τωμαδάκης Νικ. Β . Άποθησαυρίσματα. 10. Το ξύλον. Αθηνά 70 (1968)
3-36.

ΑΙ σημασίαι τής λ. έν τή Γραφή, τή 'Τμνογραφία, έπί ιερών προσώπων κλπ. χρήσεις
τής λέξεως, δημοσιεύεται δέ καί πίναξ έπωνύμων καί τοπωνυμίων μέ α' ή β' συνθετικόν
τήν λ. ξύλο ή παράγωγα τής λ.

876. 'Ανδριώτης Ν. Π. Ό σχηματισμός τών υποκοριστικών έπωνύμων σέ
-δάκης. Πεπραγμ Β' Κρητολ Συνεδρ Δ' (1969) 94 - 98.

876α. 'Επώνυμα [παρωνύμια] μαθητών τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου. Μαθ Έστ
ΙΘ' (1969) 40/336 - 46/342.

877. Θωμόπουλος Ί. Α. Τά νεοελληνικά έπώνυμα. Ν Έστ 86 (1969) 952-953,
1492 - 1494.

878. Κυπριανοΰ Χρύσαθ. Σ. Λαογραφική έρευνα. Παρατσούκλια [40]. ('Από
τά χωριά Κάμπος, Τσακίστρα, Μηλικούρι). Κυπρ Λόγος 1 (1969) 85 - 86-
— Έπώνυμα έκ φυτών. Αύτόθι, σ. 231 - 232.

879. Μερικάκης Στυλ. Τσακωνικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Χρον Τσακ
Γ' (1969) 7 - 12.

Έν σελ. 10 κ.ά. κατάλογος τσακωνικών έπωνύμων.

880. Ντελόπουλος Κυρ. Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα. Πρώτη έκδοσις.
'Αθήναι 1969, 8ον, σελ. 144. (Βιβλιοθήκη Κολλεγίου 'Αθηνών, 'Εγχειρίδια
Βιβλιοθηκονομίας, 3).

Κρίσις: Ελληνικά 23 (1970) 155 - 168 (Ξ. Α. Ko κ όλης). Αύτόθι, σ. 158 κέξ.,
συμπληρωματικός πίναξ ψευδωνύμων (221 ψευδών., άνήκοντα είς 136 ονόματα).

881. Παπαδόπουλος Θωμάς Επτανήσιοι μαθηταί τοΰ έν Ρώμη Έλληνικοΰ Κολ-
λεγίου τοΰ 'Αγίου 'Αθανασίου. Παρνασσός 11 (1969) 621 - 629.

882. Σαρικάκης Θεόδ. Χ. Ή χορήγησις ρωμαϊκής πολιτείας είς τούς Χίους.
Έπ Έπ Φιλ Σχ Θεσ/κης 11 (1969) 169 - 208.

Συγκέντρωσις ρωμαϊκών ονομάτων άπαντώντων έν Χίω.

883. Συμεωνίδης Σϊμ. Περί τών δύο, έν Σίφνω, σχολείων : «κοινοΰ» καί «άλ-
ληλοδιδακτικοΰ». Σιφνίακή 3 (1969), τεΰχ. 35 - 36, σ. 4-8.

Έν σελ. 7 - 8 : Κατάλογος μαθητών τών σχολείων.

884. Σφυρόερας Βασ. Βλ. Κρητικά έπώνυμα είς τάς Κυκλάδας. Πεπραγμ Β'
Κρητολ Συνεδρ Δ' (1969) 457 - 466.

885. f Άτεσης Βασίλ. Γ., Μητροπολίτης πρ. Λήμνου, Σύμμικτα Εύβοϊκά. 'Εκ-
κλησιαστικά ιστορικά σημειώματα τής Κύμης. Άρχ Εύβ Μελ 16 (1970)
418-421.

Είς τάς σελ. 419 - 421 πλείστα ονοματεπώνυμα κατοίκων τής Κύμης.
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886. Βαγιακάκος Δικ. Οί Μανιάται τής Κορσικής. Πελοποννησιακά Ζ' (1969 -
70) 271 - 388. ['Ονόματα].

887. Βλάχος Θεόδ. Ν. Κατάλογος οικογενειών τής πόλεως Μελενίκου, αί
όποΐαι έγκατέλειψαν τήν πόλιν των τόν Αύγουοτον τοΰ 1913 κατόπιν
τής συνθήκης τοΰ Βουκουρεστίου καί έγκατεστάθησαν είς διαφόρους πόλεις
τής Ελλάδος καί ώς έπί τό πλείστον είς τό Σιδηρόκαστρον τής 'Ανατολικής
Μακεδονίας. Σερρ Χρον Ε' (1969 - 70) 123 - 128.

888. Δημητροκάλλης Γεώργ. Τά περί εγκαταστάσεως Μικρασ'.ατών είς Νά-
ξον. Παρνασσός 12 (1970) 416 - 19. ['Επώνυμα].

889. Θωμόπουλος Ί. Α. Τά νεοελληνικά επώνυμα. Επώνυμα πατριδωνυμικά
ξένα. Ν Έστ 88 (1970) 886 - 888.

890. Κακουλίδη Ελένη Δ. Ό 'Ιωάννης Μορεζήνος καί τό έργον του. Κρητ
Χρον KB' (1970) 389 - 506.

'Εν σελ. 490 κέξ. πίνακες κυρίων ονομάτων, τοπωνυμίων καί γλωσσάριον.

891. [Κυπριανοΰ Χρύσ. Στ.] Παρατσούκλια άπό τά χωριά Κάμπος, Τσακκί-
στρα, Μηλικούρι [40], Λαογρ Σπ Β' (1970) 73, 85 - 86. - Επώνυμα
έκ φυτών. Αύτόθι, σ. 92 - 94. — Δύο κυπριακές λέξεις. Αύτόθι, σ. 97 - 99.

892. Μανούσακας Μ. Ί. "Εγγραφα άγνώστων νοταρίων τοΰ Ρεθέμνου (1535 -
1550). Κρητ Χρον KB' (1970) 285 - 297.

Έν σελ. 296 - 97 πίνακες κυρίων ονομάτων καί λέξεων.

893. Παπαδόπουλος Θ. Κρήτες μαθηταί τοΰ έν Ρώμη Έλληνικοΰ Κολλεγίου
τοΰ 'Αγίου 'Αθανασίου. Κρητ Χρον KB' (1970) 236 - 243.

894. Παπαθανασόπουλος Ήλ. Ό Γεωργάκης Γιατράκος έπληγώθη πολε-
μώντας έναντίον τοΰ 'Ιμπραήμ. Λακωνικά Ζ' (1970), τεΰχ. 37, σ. 11 - 13.
[Κύρια ονόματα, έπώνυμα, τοπωνύμια]. —Ή «χρηματολογία» τής Πελο-
ποννησιακής Γερουσίας. Αύτόθι, τεΰχ. 38, σ. 41 - 42. [Επώνυμα]. — Λά-
κωνες αιχμάλωτοι τοΰ αιμοσταγούς 'Ιμπραήμ. Αύτόθι, τεΰχ. 41, σ. 139 -
142' τεΰχ. 42, σ. 172 - 175. [Κύρια ονόματα, έπώνυμα, τοπωνύμια].

895. Πίγγουρος Χριστόδουλος Παρωνύμια τών κατοίκων τοΰ χωριοΰ Άγιος
Βασίλειος [33], Μαθ Έστ Κ' (1969 - 70) 162 - 163.

896. Προμπονάς Ίω. Κ. Καί πάλιν περί τών Μικρασιατών είς Νάξον. Παρνασ-
σός 12 (1970) 625 - 632. [Έπώνυμα].

897. Φιλοπούλου Κωνσταντΐνα Βαπτιστικά ονόματα έκ τής «παρρησίας» καί
«προθέσεως» τών 'Ιερών Μονών Βαρνακόβης καί Προυσσοΰ. Έπ Στερ
Μελ Β' (1969 - 70) 267 - 279.
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Βαγενάς Θ. Οί «γεωργατζάδες» καί ή «γλώσσα» τους. Χρον Κοσμά
(1971) 232 - 237.

Γούναρης Άναστ. Μια συντεχνική συνθηματική γλώσσα τής Δυτ.
Θεσσαλίας : Τά «Κουδαρίτικα» τής Δρακότρυπας. Θεσσ Χρον 10 (1971)
211 - 246.

Θύματα τοΰ Β' παγκοσμίου πολέμου κλπ. Χρον Κοσμά (1971) 303 - 304.
[Επώνυμα].

f Καρανικόλας Σωτ. Άλ., Πρωτοπρεσβύτερος, Συμαϊκον ονοματολόγων.,
Έπιμελεία Άλεξ. Σ. Καρανικόλα. Συμαϊκή Βιβλιοθήκη 2. Έκδοσις συλ-
λόγου Συμαίων Πειραιώς «Ό Πανορμίτης». 'Αθήναι 1971, 8ον, σελ. 72.
Κρίσις: Ν Έστ 90 (1971) 1321 (Ά ν τ. Φ. Κ α τ σ ο υ ρ ό ς).
Κολλυφάς Γεώργ. Παρατσούκλια κατοίκων "Εξω Μετοχίου [60]. Μαθ
Έστ ΚΑ' (1970 - 71), άρ. 50, σ. 83 - 84.

Κοσμΐτες έπιστήμονες καί διανοούμενοι. Χρον Κοσμά (1971) 338 - 347.
Κυπριανού Χρύσανθ. Σ. Μερικά έπώνυμα άπό τό ζωικό κόσμο. Λαογρ
Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 1, σ. 17 - 19.— Πειράγματα άπό τή Λάπηθο.
Αύτόθι, τεΰχ. 2, σ. 94 - 96. — Γλωσσικά Λαπήθου. Κύρια βαφτιστικά
ονόματα, σύνθετα άπό τό «Θεός» καί «Χριστός» τής περιοχής Λαπήθου.
Αύτόθι, τεΰχ. 3, σ. 122 - 123.

Κωνσταντινόπουλος Χρ . Παρατσούκλια καί ύβριστικοίχαρακτηρισμοί τοΰ
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Ν Έστ (1971) 1077 - 1080.

Παπαθανασόπουλος 'Ηλίας Κατά τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821. Σχολεία
στο Μυστρά. Λακωνικά Ή (1971), τεΰχ. 44, σ. 41 - 42. [Κύρια ονόματα].
Πλουμίδης Γ. Σ. Αί πράξεις έγγραφής τών Ελλήνων σπουδαστών τοΰ
Πανεπιστημίου τής Παδούης. Έπ Βυζ Σπ 37 (1969 - 70) 260 - 336" 38
(1971) 84 - 206.

Πίνακες κυρίων ονομάτων.

Σπύρου Νικόλ. Αί θυσίαι τών άποδήμων Κοσμιτών υπέρ τής πατρίδος
των. Χρον Κοσμά (1971) 179 - 197. [Κύρια ονόματα].
Τερζελίδης Γεώργ. Οικογένειες τής Άνω Ματσούκας. Άρχ. Πόντ 30
(1970 - 71) 117 - 227.

Πλήθος επωνύμων, παρωνυμίων καί ονομάτων.

Τσαμαλής Χρ. Εκατό χρόνια μεταναστεύσεως τών Κοσμιτών. Χρον
Κοσμά (1971) 167 - 178. [Κύρια ονόματα].

Φωτιάδης "Αδωνις Παρατσούκλια άπό τό Δόριος [22]. Μαθ Έστ ΚΑ'
(1971), άρ. 51, σ. 236- 237.
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912. Χαλβατζάκης Μαν. Τό λησμονημένο οικογενειακό ονομα τοΰ Παπαδια-
μάντη καί ή Παναγία ή Κουνίστρα. Ν Έστ 89 (1971) 812 - 815.

2. Τοπωνύμια.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 109. 110. 111. 114. 123. 128. 135. 144. 146. 151.
153. 157. 159. 162. 166. 170. 180. 182. 187. 190. 192.195.196.199.201. 202.
208. 209. 213. 216. 217. 219. 227. 228. 596. 875. 890. 894. 1177. 1211]

913. Σουγλή Ελένη Τοπωνύμια Λευκονοίκου. Φωτ Πορεία Α' (1965 - 66)
33 - 34.

914. Γεωργιάδου 'Ιωάννα Τοπωνύμια. Μαθ Άντίλ Ε' (1966 - 67), άρ.
10, σ. 37 - 38.

915. Ζαννετη Ελένη Τοπωνύμια. Μαθ Άντίλ Ε' (1966 - 67), άρ. 10, σ. 38.

916. Κομπορόζος Θ. Μεσσηνιακά τοπωνύμια (βυζαντινά καί μεταβυζαντινά).
Μεσσην Γράμμ 2 (1967) 356 - 382.

917. Κουρουκλάρη Ειρήνη Τοπωνύμια. Μαθ Άντίλ Ε' (1966 - 67), άρ. 10,
σ. 38.

918. Μάρκου Ρουμπίνα Τοπωνύμια Πηγής. Φωτ Πορεία Β' (1966 - 67) 83.

919. Άντίπας Παναγ. Τοπωνυμικά Κεφαλληνίας. Ίόν'Ηχώ, τεΰχ. 267 - 268
(1968), σ. (9) 137.

920. 'Αντωνίου Χριστόφ. Τοπωνύμιο : Κώμη Κεπίρ. Μαθ Έστ ΙΗ' (1968)
184.

921. 'Αποστολάκης Σταμ. Τοπωνύμια Καμπανοΰ. [Συνέχεια]. Κρητ Έστ τεΰχ.
178 (1968) 576 - 577" τεΰχ. 179, σ. 66 - 75. [Καί αυτοτελώς : Αθήναι
1968, 8ον, σελ. 39].

Δημοσιεύονται μετά σχολίων 385 τοπωνύμια.

922. Βαγιακάκος Δικ.Β. Τοπωνύμια Λακεδαίμονος. (Άγριάνοι, Γκοριτσά,
Βουτιάνοι, Σουστιάνοι). Λακωνικά Ε' (1968), τεΰχ. 28, σ. 115 - 117" τεΰχ.
29, σ. 140 - 142· τεΰχ. 30, σ. 177 - 179.

923. Βρανούσης Λ. Ιστορικά καί τοπογραφικά τοΰ μεσαιωνικοΰ Κάστρου τών
'Ιωαννίνων. Εκδόσεις Εταιρείας 'Ηπειρωτικών Μελετών. Αθήναι 1968,
8ον, σελ. 88 + 18 είκ.

«Τό κύριον σώμα τής παρούσης έργασίας έδημοσιεύθη τό πρώτον εις τό χαριστήριον εις
Α. Κ. Όρλάνδον, τόμ. Δ', σελ. 439 - 515, πίν. CX - CXXIV» (σ. 88).
Κρίσεις: Έπ Βυζ Σπ 36 (1968) 444 - 446 (Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η ς). Ελληνικά 24
(1971) 177 - 184 (Σ ω τ. I. Δάκαρης).

16
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924. Georgacas Dem. J. and McDonald Will. A. Place names of
southwest Peloponnesus. Register and indexes by—. (Τοπωνύμια τής Νο-
τιοδυτικής Πελοποννήσου. Κατάλογος καί εύρετήριο). Athens 1967, 8ον,
σελ. 403. (Παράρτημα περ. «Πελοποννησιακά», τ. ΣΤ' (1963 - 1968) ).

925. Γκλέκας Γ. Τοΰ Μώρου καί πάλι. Λακωνικά Ε' (1968), τεΰχ. 25, σ. 13 -
14. — Ή Βορδώνια καί το Νίκλι. Αύτόθι, τεΰχ. 26, σ. 44 - 45. — Παρδάλη -
Σεντενϊκος. Αύτόθι, τεΰχ. 28, σ. 111 - 112.

926. Παπαχριστοδούλου Χρ. Μία διευκρίνισις. Ν Έστ 84 (1968) 1177.
Περί τοΰ τόπων. Βραχάτης.

927. Πουλάκης Ζώρζης Τά τοπωνύμια τοΰ Βροντάδου. Χιακή Έπιθεώρ 6
(1968), τεΰχ. 17 - 18, σ. 188 - 198.

Δημοσιεύονται 423 τοπωνύμια μετά σημειώσεων.

928. Σειστάκης Γεώργ. Τοπωνυμικά. Τά Τσισκιανά. Κρητ Έστ τεΰχ. 185
(1968) 352-356.—Τό φαράγγι τής 'Αγίας Ειρήνης (Σελίνου). Αύτόθι,
τεΰχ. 186 (1968) 406 - 410. —Ό Λάκκος Σγουράφος. Αύτόθι, τεΰχ. 188
(1968) 497 - 501.

929. Συμεωνίδης Χ.Π.Μυστράς. Πελοποννησιακά ΣΤ' (1963 -68) 92 - 102.

930. Χαιρέτη Μαρία Κ. Ή άπογραφή τών ναών καί τών μονών τής περιοχής
Χανίων τοΰ έτους 1637. Έπ Βυζ Σπ 36 (1968) 335 - 338. [Τοπωνύμια].

931. - Μία άπογραφή τών ναών καί τών μονών τοΰ διαμερίσματος Χανίων

διά τό έτος 1637. Πεπραγμ Β' Κρητολ Συνεδρ Γ' (1968) 305 - 311.

Τοπωνύμια καί κύρια ονόματα.

932. Άβτζής Γεώργ. Κ. Μακεδονικά τοπωνύμια. Τό Ροδολίβος καί άλλα
τοπωνύμια. 'Ιστορία - γλωσσολογία - μυθολογία. 'Αθήναι 1969, 8ον, σελ. 24.

933. 'Αθανασιάδης Εύστ. Τοπωνύμια τής Σάντας. Άρχ Πόντ 29 (1968 - 69)
133 - 157.

Δημοσιεύονται περί τά 240 τοπωνύμια μετά σημειώσεων.

934. Άντίπας Παναγ. Τοπωνυμικά σφάλματα. Πώς τό ιστορικό χωριό Βασι-
λικάδες, έγινε Βασιλικιάδες. Ίόν 'Ηχώ, τεΰχ. 274- 275 (1969), σ. 57 (11).

935. Βαγενάς Θ. Γύρω άπό τό όνομα τής τσακώνικης μονής τοΰ Αγίου Νικο-
λάου, τής καλουμένης «Σύντζας». Χρον Τσακ Γ' (1969) 125 - 127.— Τό
ονομα τής πόλεως τοΰ «Λεωνιδίου» καί ό «Άγιος Λεωνίδης» (16 Απριλίου).
Αύτόθι, σ. 33-40.

936. Βαγιακάκος Δικ. Β. Πώς πρέπει νά γράφεται ή λέξις «Καστόρειον».
Λακωνικά ΣΤ' (1969), τεΰχ. 34, σ. 107.

937. Βασιλείου Παν. I. Χωρία τής Εύρυτανίας πού καταστράφηκαν καί έρη-
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μώθηκαν. 'Αθήναι 1969, 8ον, σελ. 16. ('Ανάτυπον άπο το περ. ((Στερεά
Ελλάς» 'Απρ. 1969, σ. 12-21).

938. Γιαγκουλλής Κων. Τοπωνυμικά τοϋ Γερόλακκου. Κυπρ Λόγος 1 (1969)
203 - 212.

Κρίσις: Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 1, σ. 47- 48 (Γεώργ. Κ. Δράκος).

939. - Λεμίθου : ιστορικά - τοπωνυμικά. Κυπρ Λόγος 1 (1969) 314 -317.

940. Γκλέκας Γ.Δ. *Η Κονιδίτσα. Λακωνικά ΣΤ' (1969), τεΰχ. 35, σ. 154.

941. 'Ελευθεριάδης Άθ. - Γεωργαλδς Γεώργ. Τοπωνύμια Τραχωνιοΰ Κυ-
θρέας. Μαθ Έστ Κ' (1969) 38.

942. Ίγναντίου 'Ανδρ. Τοπωνύμια τοΰ χωριοΰ Παναγιά τής Πάφου. Μαθ
Έστ ΙΘ' (1969) 62/358.

943. Καλλιάνης Δ. Διάφορα τοπωνύμια. Λακωνικά ΣΤ' (1969), τεΰχ. 31, σ. 10.

944. Καφεντζής Έπαμ. Μνημεία καί τοπωνύμια τής Άγόριανης. Λακωνικά
ΣΤ' (1969), τεΰχ. 33, σ. 71 - 73.

945. Κωνσταντινόπουλος Χρ. Γύρω στή σημασία τών λέξεων «Τσακωνιά»
καί «Τσάκωνας». Χρον Τσακ Γ' (1969) 67 - 76.

946. Λαζάρου 'Αχ. Ψαριανόν χειρόγραφον Κυπαρίση. Χιακή Έπιθεώρ 7
(1969), τεΰχ. 21, σ. 162 - 173.

947. Λαμπριάς Χρ. Τοπωνύμια τοΰ Νέου Χωρίου Κυθρέας. Μαθ Έστ Κ'

(1969) 38.

948. Λάμπρος Σπ. Π. Περισυλλέξατε τάς Λακωνικάς τοπωνυμίας. Λακωνικά
ΣΤ' (1969), τεΰχ. 35, σ. 152 - 153.

'Αναδημοσ. έκ τοϋ «Σπαρτιατικού Ημερολογίου» 1909.

949. Λιανίδης Σΐμ. Εύρετήριον τών τοπωνυμίων Σάντας. 'Αρχ Πόντ 29
(1968-69) 158- 161.

950. Μιχαήλ 'Ανδρ. Τοπωνύμια τοΰ χωριοΰ Λυθοδρόντας. Μαθ Έστ ΙΘ'
(1969) 22/318-24/320.

951. Παπαγεωργίου Βασίλ. Πόθεν ή ονομασία τής Κερπινής. Έπετ Καλαβρ
Α' (1969) 84 - 86.

952. Παπαχριστοδούλου Χ. I. Τοπωνυμικό Νισύρου. Νισυριακά 3 (1969)
230 - 268.

953. Πίγγουρας Χριστόδ. Τοπωνύμια 'Αγίου Βασιλείου. Μαθ Έστ ΙΘ'
(1969) 13/309 - 14/310.

954. Πουλάκης Ζώρζης Αί ύδρωνυμίαι τοΰ Βροντάδου. Χιακή Έπιθεώρ 7
(1969), τεΰχ. 21, σ. 202 - 203.
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955. Σαλιάρης Ά. Τοπωνύμια τής Χίου καί παρεπόμενα. Χιακή Έπιθεώρ
7 (1969), τεΰχ. 19, σ. 23 - 37.

956. Σειστάκης Γ. Τοπωνυμικά. Τό Έπανωχώρι Σελίνου. Κρητ Έστ τεΰχ.
191 - 192 (1969) 76 - 85.

957. Σούρλας Εύρ. Πλάναι περί τής ονομασίας τής Κονίτσης. Κόνιτσα Η'
(1969), άρ. 82 - 83, σ. 1-4.

958. Φασουλάκης Στέριος Γλωσσικά σημειώματα. Άγνοΰσσα - Έγνοΰσσα.
Χιακή Έπιθεώρ 7 (1969), τεΰχ. 20, σ. 113 - 114.

959. Χριστοδούλου Μενέλ. Ν. Μεταγραφή γεωγραφικών ονομάτων τής Κύ-
πρου. Κυπρ Λόγος 1 (1969) 102 - 112, 125 - 131.

960. Χριστοδούλου Σωτηρία Τοπωνύμια Άκανθοΰς. Φωτ Πορεία Δ' (1968 -

69) 72 - 73.

961. Βαγιακάκος Δικ. Β. Τά άριθμητικά εις τον σχηματισμόν τοπωνυμίων
καί ονομάτων έν τή άρχαία, βυζαντινή καί νεωτέρα έλληνική γλώσση.

Αθηνά 71 (1969- 70) 387 - 440.

962. Βοκοτόπουλος Π. Ή Βυζαντινή τέχνη στά Επτάνησα. Κερκυρ Χρον
XV (1970) 148 - 180. [Τοπωνύμια].

963. Γιαγκουλλής Κων. Άγιος Αμβρόσιος. 'Ιστορικά - τοπωνυμικά. Χρον
Λαπήθου Ά (1970) 113 - 123. [32 τοπωνύμια, 19 έπώνυμα].

964. Γκλεκας Γ. Δ. Μάλα - Μαλεάτις - Μαλεβός. Λακωνικά Ζ' (1970), τεΰχ.
37, σ. 19.

965. Διαμαντόπουλος Νικ. Ή έπαρχία Καλαβρύτων ώς χώρα τουρισμοΰ.
Έπετ Καλαβρ Β' (1970) 130 - 137.

966. Ζερβογιάννης Ν. Τοπωνυμικά. Λασίθι. Αμάλθεια Λ' (1970), τεΰχ. 1,
σ. 29 - 30. — Σπιναλόγκα. Αύτόθι, τεΰχ. 3, σ. 113 - 115.

967. Θεοδωρίδης Θεόδ. Τοπωνύμια καί λαογραφικά τών Φαράσων τής Καππα-
δοκίας. Μικρ Χρον 14 (1970) 118 - 166.

Δημοσιεύονται περί τά 180 τοπωνύμια μετά σχετικών σημειώσεων.

968. Κολλυφάς Γεώργ. Τοπωνύμια τοΰ χωριοΰ "Εξω Μετόχι. Μαθ Έστ
Κ (1969 - 70) 159 - 160.

969. Κωνσταντινίδης Άνδρ. Τοπωνύμια τοΰ χωρίου Άλωνα. Μαθ Έστ Κ'
(1969 - 70) 168 - 171.

970. Λοΐζου Λοϊζος Τοπωνύμια τοΰ χωριοΰ Άσσίας. Μαθ Έστ Κ (1969 - 70)
161 - 162.

971. Μαυροκορδάτος Γεώργ. Τοπωνύμια Δικώμου. Μαθ Έστ Κ (1969-

70) 163 - 164.
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972. Μιχαήλ Άνδρ. Τοπωνύμια τοΰ χωριοΰ Γούρρι. Μαθ Έστ Κ' (1969 -
70) 163.

973. Νικολάου Σωτηρία Τοπωνύμια Άγιου Νικολάου. Φωτ Πορεία Ε' (1969 -
70) 72.

974. Παπατρέχας Γερ . Ήρ. Τοπωνυμικά Ξηρομέρου. Έπ Στερ Μελ Β' (1969 -
1970) 199 - 230.

975. Παπαχαρίσης Άθ. Σύμμεικτα. Πλάτων 22 (1970) 241 - 244.

Έν σ. 243 περί τής εκφράσεως «ξενοκρένει», σ. 244 περιγραφής Βίσιανη καί Τσοτύλιον.

976. Πλατάκης Έλευθ. Στρούμπουλας — Τίμιος Σταύρος—Άγιος Παΰλος.
Τοπογραφική καί ιστορική ερευνά. Κρητ Χρον KB' (1970) 298 - 315.

977. Σαλιάρης Ά. 'Ονόματα τόπων τής Χίου. Χιακή Έπιθεώρ 8 (1970), τεΰχ.
23, σ. 85 - 92.

978. Σπανάκης Στεργ. Τοπωνυμικά. Τά Μπουτσουνάρια. Αμάλθεια Α'(1970),
τεΰχ. 3, σ. 107 - 108.

979. Σταυρινίδης Νικ. Απογραφικοί πίνακες τής Κρήτης [τοΰ έτους 1659].
Κρητ Χρον KB' (1970) 119 - 132.

980. Τομασίδης Κ. Τοπωνύμια τοΰ χωριοΰ Πέρα 'Ορεινής. Μαθ Έστ Κ'
(1969- 70) 164- 165.

981. f Χρυσόστομος Θεμελής, Μητροπολίτης Μεσσηνίας, Περί 'Ιστιαίας - Ξηρο-
χωρίου. (Ετυμολογική μελέτη). Άρχ Εύβ Μελ 16 (1970) 371 - 394.

982. Βαγενάς Θ. Τά παλαιά χρόνια τής περιοχής τοΰ Σελινοΰντα. Χρον Κοσμά
(1971)9-18.

Έν σελ. 10-11 ετυμολογικά τής λέξεως «Σελινοϋς».

983. Γεωργακάς Δημ. Τά ονόματα τής ομάδας τών νησιών τής Σαντορίνης
Θήρα - Σαντορίνη, Θηρασία, Καμένες, Άσπρονήσι, Φιρά. Σαντορίνη (1971),
σ. 267 - 272.

984. Γιαγκουλλής Κω ν. Λαογραφικά άτακτα. Κυπρ Λόγος 3 (1971) 44-47.

985. Γιωρτσής Γεώργ. Ναοί καί προσκυνήματα. Χρον Κοσμά (1971) 83-93.

986. Γκλέκας Γ.Δ. Χρύσαφα - Βρέστενα. Λακωνικά Η' (1971), τεΰχ. 44, σ. 40.

987. Κατσίπης Φίλ. Τά καστέλια καί ή προστάτις των Άγια Θεοδοσία, βίγλες
καί γουλάδες, καταφύγια. Σαντορίνη (1971), σ. 121 - 124. —Ή ονομασία
Σαντορίνη. Αύτόθι, σ. 273 - 274.

988. Κούσουλος Κων. Διοικητική διάρθρωσις τής Κορινθίας άπό τό ετος
1833 έως τό 1964. Άρχ Κορινθ Μελ Ά (1971) 405 - 427.

989. Λασσιθιωτάκης Κ. Εκκλησίες τής Δυτικής Κρήτης. Κρητ Χρον ΚΑ'
(1969) 177 -233, πίν. KB'- ΞΆ, σ. 459- 493, πίν. ΟΒ' - ^Θ'* KB'



214

990,

991,

992,

993,

994,

995,

996,

997,

998,

999,

1000,

1001

1002

214 ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑ'ΓΕΡΙΝΙΔΟΥ — ΑΙΤ. Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

(1970) 133 - 210, πίν. ΙΓ' - ΟΔ', σ. 347 - 388, πίν. χΒ' - ΡΑ Α'· ΚΓ'

(1971) 95 - 177.

Πίνακες είς ΚΓ' (1971) 152 - 177 : I. Εκκλησιών. II. Τοπογραφικός. III. Θεμάτων
αγιογραφικών καί άλλων. IV. 'Ονομάτων. V. Χρονολογικός.

Λουκαΐδης Χρ. Τοπωνύμια τοΰ χωριοΰ Πέτρα (Σολέας). Μαθ Έστ ΚΑ'
(1970 - 71), άρ. 50, σ. 79.

Μπίρης Κ. Η. Αί τοπωνυμίαι τής πόλεως καί τών περιχώρων τών 'Αθηνών.
'Αθήναι '1971, 8ον, σελ. 122 -f 1 πίν. (Γενική Δ/νσις 'Αρχαιοτήτων καί
'Αναστηλώσεως. Δημοσιεύματα τοΰ 'Αρχαιολογικού Δελτίου, άρ. 17).
Πίγγουρας Χριστόδ. Τοπωνύμια τοΰ χωρίου Πηγαίνια Τηλλυριάς·
Μαθ Έστ ΚΑ' (1971), άρ. 51, σ. 234.

Σαλιάρης 'Α. Ετυμολογικά, Χιακά καί έξωχιακά. Χιακή Έπιθεώρ 8
(1971), τεΰχ. 25, σ. 66 - 77.

Σολωμού 'Ανδρ. 5 τοπωνύμια τοΰ χωριοΰ Φίλιας. Μαθ Έστ ΚΑ'
(1970 - 71), άρ. 50, σ. 80.

Σπυρόπουλος'Απ. Γ. Ετυμολογικά Νεοχωρίου Παραχελωίτιδος. Εκδό-
σεις κοινότητος Νεοχωρίου Παραχελωίτιδος, 2. 'Αθήναι 1971, 8ον,
σελ. 100.

Σταθάκης Στάθ. Δ. Νεώτερα διοικητικά τοΰ Κοσμά τοΰ Σελινοΰντος.
Χρον Κοσμά (1971) 46 - 48. — Τόποι καί τοπωνύμια τοΰ Κοσμά. Αύτόθι,
σ. 49 - 53.

Ταουσιάνης Χρΐστ. Τοπωνύμια Ριζοκαρπάσου. Μόρφωσις έτ. ΚΖ' (1971)
τεΰχ. 317, σ. 18.

Τζιακούρης Δημήτρ. Τοπωνύμια τής Τύμβου. Μαθ Έστ ΚΑ' (1970 -

71), άρ. 50, σ. 79.

Φωτιάδης "Αδωνις Τοπωνύμια τοΰ χωριοΰ Διόριος. Μαθ Έστ ΚΑ'
(1971), άρ. 51, σ. 234 - 235.

Χριστοδουλίδης Νικόλ. Γιατί λέγεται Τύμβου τό χωριό μου. Μαθ Έστ
ΚΑ' (1970 - 71), άρ. 50, σ. 79.

Γεωργίου 'Ανδρ. Τοπωνύμια τοΰ χωρίου Γούρρι. Μαθ Έστ KB' (1971 -

72), άρ. 52, σ. 75 - 76.

Φωτιάδης "Αδωνις Τοπωνύμια άπό τό Διόριος. Μαθ Έστ KB'
(1971 - 72), άρ. 52, σ. 76.
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3. Γλωσσάρια. Λέξεις καί φράσεις λαογραφικής σημασίας.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' αριθμ. 109. 114. 124. 132. 136. 140.
142. 146. 149. 153. 162. 163. 170. 171. 192. 200. 227. 331.
456. 575. 596. 638. 696. 890. 891. 892. 1068]

1003. Πλατάκης'Ελ. Τά ονόματα τών σπηλαίων καί άλλων καρστικών μορφών
τής Κρήτης. Κρητ Χρον Κ' (1966) 254 - 294.

1004. Πάγκαλος Γεώργ. Έμμ. Περί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος τής Κρήτης.
Τόμ. 5ος, Α' ήμίτομος (Εισαγωγή - Συμπλήρωμα γλωσσάριου Α — βουι'δα-
άέρα). Έν 'Αθήναις 1968, 8ον, σελ. 256.

1005. Παπαθεοδώρου Παναγιώτα - Γιακουμέτη Σωτηρία Λέξεις τής Κυπρια-
κής προερχόμεναι άπό τήν άρχαίαν Έλληνικήν. Φωτ Πορεία Γ' (1967 - 68)
21 - 22.

1006. Σταυρακάκης Γιάνν. Προέλευσις τοΰ σημερινού κρητικού λαοΰ. Κρητ
Έστ τεΰχ. 178 (1968) 558 - 560" τεΰχ. 179, σ. 54 - 56" τεΰχ. 180, σ. 116 -
124.

Λέξεις άρχαΐαι άπαντώσαι είς τό σημερινόν κρητικόν ιδίωμα.

1007. Σιφνέικο γλωσσάριο. Σιφνίακή 2 (1968), τεΰχ. 13, σ. 17" τεΰχ. 14 - 15,
σ. 39 - 40· τεΰχ. 16, σ. 71' τεΰχ. 17 - 18, σ. 91" τεΰχ. 20 - 21, σ. 127"
τεΰχ. 22 - 23, σ. 146' έτ. 3 (1969), τεΰχ. 27 - 28, σ. 17.

1008. Σαλιάρης Ά. Έτυμολογίαι χιακοΰ λεξιλογίου. Χιακή Έπιθεώρ 7 (1969),
τεΰχ. 20, σ. 88 - 102.

1009. Σταυρακάκης Γιάνν. Γλωσσολογικά ψήγματα. Κρητ Έστ τεΰχ. 190
(1969) 34.

1010. Βασιλάς Ήλ. Συμπληρώματα είς τό θησαύρισμα τοΰ Νικ. Τσάκα : «Πάρ-
γα - Στεριά». Ήπειρ Έστ ΙΘ' (1970) 62 - 63.

1011. Βογιατζίδης Ίω. Κ. Γλωσσάριον Κιμώλου. Κιμωλιακά Ά (1970) 161 -
323.

Δημοσίευσις γλωσσικής ύλης χειρογράφου τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών προερχομένης έξ άποστολής τοΰ συγγρ. κατά τό 1920.

1012. Γρΐσπος Π. 'Επιστημονικός προσδιορισμός φυτωνυμιών τής 'Αν Θράκης.
Θρακικά 44 (1970) 20-31.

1013. Κολίτσης Άνδρ. Ετυμολογικά. Έπ Κύπρ III (1969 - 70) 111 - 117.

1014. Κυπριανοΰ Χρύσ. Στ. Δέκα κυπριακές λέξεις. Κυπρ Λόγος 2 (1970)
74 - 75.
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1015. Λαζάρης Χριστόφ. Τά Λευκαδίτικα. Έτυμολογικον καί έρμηνευτικόν
λεξιλόγιον τών γλωσσικών ιδιωμάτων τής νήσου Λευκάδος. Ίωάνινα 1970,
So ν, σελ. 210.

1016. Παπαποστόλου Τάσ.Ή γλώσσα Αιδηψού -'Ιστιαίας. Άρχ Εύβ Μελ 16

(1970) 329 - 348. [Λεξιλόγιον],

1017. Σαλιάρης Ά. Ετυμολογικά. Χιακά καί μή. Χιακή Έπιθεώρ 8 (1970),
τεΰχ. 22, σ. 30 - 45. — Κατά το πλείστον Χιακά. Αύτόθι, τεΰχ. 24, σ.
194 - 209.

1018. Πανάρετος "Ανθιμος Κυπριακές λέξεις. (Προσθήκες στο άνάτυπο «Κυπρια-
κών Σπουδών» τόμ. ΚΖ', 1963). Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 1, σ.
9 - 12. — Χλωρίδα τοΰ τόπου μας. (Προσθήκες στο 10ο μέρος τής «Κυπρια-
κής Γεωργικής Λαογραφίας»). Αύτόθι, τεΰχ. 2, σ. 87 - 88.

1019. Ταουσιάνης Χρΐστ. Λαογραφικά Ριζοκαρπάσου. Έπιφθέγματα. Λαογρ
Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 1, σ. 16.

1020. Τσάκας Ν. Πάργα - Στεργιά. [Λεξιλόγιον]. Ήπειρ Έστ ΙΖ' (1968)
44 - 49, 149 - 152, 236 - 239, 318 - 321, 406 - 409" ΙΗ' (1969) 57 - 60,
162- 165, 236-239, 356-359, 460 -465* ΙΘ' (1970) 55 - 62, 323 -
330, 585 - 591, 723 - 725· Κ' (1971) 82 - 85.

1021. Χρυσάνθης Κύπρος 'Ονομασίες τών οστών τοΰ άνθρωπίνου σκελετοΰ.
Λαογρ Κύπρ Ά (1971), τεΰχ. 1, σ. 3 - 6.

1022. - Κυπριακές λέξεις στήν ποίηση τοΰ Γ. Σεφέρη. Λαογρ Κύπρ Α'

(1971), τεΰχ. 3, σ. 113.

ιβ') Θέατρον.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 174. 182]

1023. Άπό τή θαυμασία μελέτη τοΰ Γ. Μαρή για τον Καραγκιόζη. Ό Καραγκιό-
ζης, ό Μεγαλέξανδρος καί ό καταραμένος όφις τοΰ Χαρίδημου. Κυπρ
Λόγος 2 (1970) 170.

ιγ ) Δημώδη βιβλία.

[Βλ. καί τό άρθρον ύπ' άριθμ. 195]

1024. [Βλαστός Π.] Ό Ροδάρης. (Βουκολικό). Κρητ Έστ τεΰχ. 178 (1968)
588 - 89· τεΰχ. 179, σ. 83 - 85· τεΰχ. 180, σ. 131 - 33' τεΰχ. 181, σ. 180 -
82· τεΰχ. 183, σ. 272 - 74· τεΰχ. 184, σ. 324 - 26· τεΰχ. 185, σ. 371 - 72*
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τεΰχ. 186, σ. 418-20' τεΰχ. 187, σ. 471· τεΰχ. 188, σ. 515-16· τεΰχ.
189, σ. 563 - 66.

1025. 'Αγαπίου Μονάχου τοΰ Κρητός Γεωπονικόν. Κρητ Έστ τεΰχ. 178 (1968)
590 - 91* τεΰχ. 179, σ. 88' τεΰχ. 180, σ. 135' τεΰχ. 181, σ. 183' τεΰχ. 182,
σ. 231· τεΰχ. 183, σ. 279' τεΰχ. 184, σ. 327" τεΰχ. 185, σ. 374" τεΰχ. 186,
σ. 421· τεΰχ. 187, σ. 472" τεΰχ. 188, σ. 517' τεΰχ. 189, σ. 567" τεΰχ. 90
(1969) 38· τεΰχ. 191 - 2, σ. 105.

1026. Ζώρας Γεώργ. Θ.'Ιταλικός θρήνος περί τής 'Αλώσεως (κώδιξ 1720 τής
Ρικκαρδιανής Βιβλιοθήκης Φλωρεντίας). Παρνασσός ΙΑ' (1969) 108 - 125.

1027. Παπαδόπουλος Θωμ. Νέα παραλλαγή τής «Βοσκοπούλας». Πεπραγμ
Β' Κρητολ Συνεδρ Δ' (1969) 353 - 378.

1028. Δετοράκης Θ. Μιχαήλ τοΰ 'Αγαπητού, εις τούς άγιους Δέκα Μεγαλομάρ-
τυρας τής Κρήτης μαρτύριον. Κρητ Χρον ΚΓ' (1971) 58 - 85.

1029. Morgan Gareth Τά εμβλήματα τοΰ «Έρωτόκριτου» Μετάφρ. Ν. Μ.
Παναγιωτάκη. Κρητ Χρον ΚΓ' (1971) 9 - 51.

1030. Σαλμανίδης Πρόδρ. "Αγνωστον κυπριακον «Προσκυνητάριον» τοΰ δεκά-
του έκτου αιώνος. Παρνασσός ΙΓ' (1971) 450 - 461. [Καί αύτοτελώς, 'Αθή-
ναι 1971, 8ον, σελ. 14. (Κείμενα καί μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Δ/ντής : καθηγ. Γ. Θ. Ζώρας, άρ. 71)].

1031. Trapp Erich Digenes Akrites. Synoptische Ausgabe der àltesten
Versionen. (Wiener byzantinistische Studien, Band VIII. Osterreichi-
sche Akademie der Wissenschaften. Kommission fiir Byzantinistik.
Institut fur Byzantinistik der Universitat Wien). Wien 1971, 8ov,
σελ. 393.

4. Μουσική καί χοροί.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 117. 121. 131. 140. 144. 147. 160. 162. 168.
170. 174. 177. 204. 274. 445. 483. 1066. 1117. 1118. 1121. 1153]

1032. Συμεών Τάσος Α. Δημοτικά τραγούδια περιοχής Κατερίνης. 'Αθήναι,
ά.ε., 8ον, σελ. 31.

Κείμενα καί μουσική καταγραφή 29 ασμάτων.

1033. Frye Ellen A sampler of Greek folk - songs. "Α. τ. 1965, 16ov, σελ.
14 ά.ά.

Δημοσ. μετά μουσικής καταγραφής καί μεταφράσεως εις τήν άγγλικήν 14 δημώδη άσματα.
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1034. Alevizos Susan and Ted Folk songs of Greece. Work songs, love

songs, dances, historical ballads, singing games, lullabies, holiday
songs. 52 songs in Greek and English compiled, arranged and trans-
lated by—. New York, N.Y. 1968, 4ov, σελ. 96.

1035. Άμαργιανάκης Γεώργ. Λαϊκόν στιχούργημα τοϋ θρήνου τής Θεοτόκου
είς τήν σταύρωσιν τοΰ Χριστοΰ. Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ' (1967 - 68) 185 - 222.

1036. 'Ανδρεόπουλος Άργ. Μακεδονικός χορός Καπουτζήδων. Μακεδ Ζωή,
τεΰχ. 20 (1968), σ. 33.

Μουσική καί βήματα.

1037. Baud - Bovy Sam. Equivalences métriques dans la musique vocale
grecque antique et moderne. Revue de Musicologie, tome LIV (1968)
σ. 3 - 15.

1038. Buchner Alex. Musikinstrumente der Volker. Artia (Prag 1968),
8ov, σελ. 295.

Τά έλληνικά μουσικά όργανα είς τάς σελ. 269 - 272.

1039. Καρακάσης Σταΰρ. Μουσική καί λαογραφική άποστολή είς Κεφαλληνίαν
(16 - 28 Σεπτ. 1967). Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ' (1967 - 68) 359 - 375.

1040. Radulescu Ν. Choreios Alogos (Χορείος Άλογος). Contemporanéité
et protohistoire dans la rythmique musicale. Έπ ΚΛ K'-KA' (1967 - 68)
171 - 184.

1041. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. καί Περιστέρης Σπυρ. Δ. Έλληνικά δημοτικά
τραγούδια. Τόμ. Γ' (Μουσική Εκλογή) ύπό —. (Ακαδημία Αθηνών.
Δημοσιεύματα τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας, άριθμ.
10). Έν Αθήναις 1968, 8ον, σελ. ν' + 437 + 4 ά.ά. + 5 δίσκοι.
Κρίσεις: Άρχ Πόντ 30 (1970 - 71) 433 - 435 (Σ. Λιανίδης). Λαογρ ΚΖ'
(1971) 374 - 383 (S. Β a u d - Β ο ν y, ελληνιστί - γαλλιστί).

1042. Άμαργιανάκης Γεώργ. Σ. Συμβολή είς τήν μελέτην τής δημώδους
κρητικής μουσικής. [Βλ. Έπ ΚΛ Κ'-ΚΑ' (1967-68), σ. 290-291, άρ. 508].
Κρίσις: Κρητ Έστ τεΰχ. 193 - 5 (1969) 199 - 200 (Δ η μ. Ζ α S έ ς).

1043. Baud - Bovy Sam. La chanson crétoise de la «tavla». Πεπραγμ B'
Κρητολ Συνεδρ Δ' (1969) 114 - 120.

1044. Ioannides C D. Quasi - liturgikal hvmns. Κυπρ Σπ ΛΓ' (1969) 53 -
126.

Δημοσιεύονται 38 άσματα μετά μουσικής καταγραφής καί μεταφράσεως αύτών είς τήν
άγγλικήν γλώσσαν.

1045. Μπΐκος Άθαν. Ελληνικοί χοροί. Άνάλυσις κινήσεων - χορογράφημα-
μουσική. "Εκδοσις δευτέρα. Αθήναι 1969, 8ον, σελ. 167.
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1046. Άμαργιανάκης Γεώργ. Ή δημώδης έλληνική μουσική Μάκρης καί Λιβι-
σίου Μ. 'Ασίας. Μικρ Χρον 14 (1970) 257 - 272.

1047. Ioannides C. D. Quasi - liturgical hymns. Κυπρ Σπ ΛΔ' (1970) 47 -
77.

Δημοσιεύονται 32 θρησκευτικά άσματα μετά τής μουσικής καταγραφής των.

1048. Καρακάσης Σταΰρ. Ελληνικά μουσικά όργανα. Άρχχϊχ - βυζαντινά -
μεταβυζαντινά - σύγχρονα. Μέ 136 εικόνες. Μουσικολογική, λαογραφική
καί γλωσσολογική μελέτη. 'Αθήνα 1970, 8ον, σ^λ. 214.

1049. Κοκκάλης Παντ. Α' Μελωδίες καί τραγούδια τής Χίου. Χιακή Έπιθεώρ
8 (1970), τευχ. 23, σ. 98 - 101.

1050. Τερλάς Χαράλ. Κυπριακοί λαϊκοί χοροί. Μαθ Έστ Κ' (1969 - 70) 194 -
195.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι διά τούς χορούς : «καρτζηλαμάδες», «συρτός», «ζεϊμπέ-
κικος», «σούστα», «τό μήλον», «τοϋ μαχαιριού», «δρεπανιοΰ» καί «τής τατσιας».

1051. 'Ανδρέου Χρ. Κυπριακοί χοροί. Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 2, σ. 77 -
79.

Μετά άπό μικράν είσαγωγήν έξετάζονται οί χοροί : άντικρυστοί, άνδρικοί άντικρυστοί
καί γυναικείοι άντικρυστοί.

1052. Βαγενάς Θ. 'Αγώνες καί θυσίες Κοσμιτών ήρώων. Χρον Κοσμά (1971)
289 - 302.

2 ασματα, έξ ών τό έν μετά τής μουσικής καταγραφής του ύπό Ά. Π α ν α γ ι ω-
τ ο π ο ύ λ ο υ, έπίσης δέ κύρια ονόματα.

1053. f Δημήτριος, Μητροπολίτης Πέτρας, Τά Κάλαντα. 'Αμάλθεια Β' (1971),
τεΰχ. 4, σ. 1 - 2.

Μουσική καταγραφή είς βυζ. παρασημαντικήν ύπό Εύ αγγ. Παχυγιαννάκη τών
καλάντων τών ψαλλομένων είς τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον κατά τήν ΙΙρωτοχρονιάν.

1054. Ίωαννίδης Κ. Δ.Ό Κωνσταντίνος. Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 1, σ.

οί - 58.

Μελετάται Ιν ιστορικόν άσμα τοϋ πολέμου τοΰ 1912 καί '13, τοΰ οποίου παρατίθεται καί
ή μουσική καταγραφή.

1055. Μνήμη Παύλου Μελά. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 65 (1971), σ. 36 - 38.

'Εν σελ. 38 δημοσ. ασμα διά τόν Παϋλον Μελάν μετά τής μουσικής καταγραφής του.

1056. Σταθάκης Στάθ. Δ. Ή τραγουδισμένη βρύση τοΰ Κοσμά. Χρον Κοσμά
(1971) 94 - 98.

Δημοσ. 2 ασματα μετά τής μουσικής καταγραφής των ύπό 'Α λ. Παναγιωτο-
π ο ύ λ ο υ.
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1057. Σταθάκης Στάθ. Aé Κοσμίτικο τραγούδι τοΰ γάμου : στά «Αούσματα».
Χρον Κοσμά (1971) 306.

ΤΑσμα μετά της μουσικ. καταγραφής του ύπό Ά λ. Παναγιωτοπούλου.

Ε'. Κοινωνικός βίος.

1. Οί κύριοι σταθμοί τής άνθρωπίνης ζωής.
Γέννησις, γάμος, τελευτή.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 109. 110. 112. 113. 114. 115. 121. 123. 124. 126.
129. 130. 131. 132. 135. 136. 138. 139. 140. 146. 147. 149. 151. 152. 153.
160. 161. 162. 168. 169. 170. 171. 172. 175. 177. 180. 184. 190. 194. 200.
201. 204. 207. 208. 209. 210. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 220. 575. 592.

596. 1107. 1153. 1170]

1058. Παπαδάκη 'Ελευθερία Ό γάμος στήν Σιάτιστα. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 4
(1966), σ. 40.

1059. Σαμαρά Θάλεια Νιάουστα [Νάουσα]. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 11 (1967), σ.
52 - 53· τεΰχ. 12, σ. 52 - 53" τεΰχ. 13, σ. 50 - 52.

"Εθιμα βαπτίσεως καί γάμου.

1060. Δευτεραϊος "Αγγ. Ν. Γαμήλιοι άρτοι. Έπ ΚΛ Κ'- ΚΑ' (1967 -68)

151 - 170. [Μελέτη],

1061. f Ειρηναίος, Μητροπολίτης Κισσάμου, Ή συντεκνιά. Κρητ Έστ τεΰχ.
183 (1968) 266 - 268.

"Εθιμα βαπτίσεως.

1062. Παπαρρηγόπουλος Π. Ό γάμος στά Καλάβρυτα. Φιλολ Πρωτοχρ 25
(1968) 271 - 276.

1062α. Λαογραφικά Πολιάς Διδυμοτείχου. Θρακικά 43 (1969) 168 - 179.

Ειδήσεις περί γάμου. Δημοσιεύονται έπίσης καί τινα ασματα.

1063. Παπαρρηγόπουλος Π. Ό γάμος στά Καλάβρυτα. Έπετ Καλαβρ Α' (1969)
127 - 135.

1064. Ριρή Θεοδώρα Μερικά έθιμα καί προλήψεις τοΰ γάμου. Φωτ Πορεία Δ'
(1968 - 69) 77.

1065. Στήκα Γεωργία Νεκρικά έθιμα. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 75 - 76.
■— Περιγραφή τοΰ πρωτινοΰ «χαρτώματος». Αύτόθι, σ. 76.— Περιγραφή
τοΰ πρωτινοΰ γάμου. Αύτόθι, σ. 76 - 77.
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1066. Ζερζελίδης Γ. Ό γάμος στη Ματσούκα τοΰ Πόντου. Ποντ Στ 1970.
σ. 141 - 182.

Πλήν τών έθίμων τοϋ γάμου δημοσιεύονται 14 δίστιχ. καί 7 ασμ. έξ ών 4 γαμήλια μετά
τής μουσικής αύτών καταγραφής.

1067. Κυριακόπουλος Βασίλ. "Εθιμα γάμου έπαρχίας Καλαβρύτων. Έπετ Κα-
λαβρ Β' (1970) 153 - 155.

1068. Λαμπαδαρίδης Νικόλ. Μαρμαρονησιώτικη έθιμογραφία. "Ηθη - έθιμα -
παραδόσεις τοΰ βίου τών κατοίκων τών νησιών τοΰ Μαρμαρά (τ. Εκκλη-
σιαστική επαρχία Προικονησίου) Μ. 'Ασίας. Μικρ Χρον 14 (1970) 273 -
370. [Καί άνάτυπον, 'Αθήνα 1970, 8ον, σελ. 97].

Δημοσιεύονται κυρίως έθιμα γάμου ώς καί γαμήλια άσματα καί 162 γαμήλια δίστιχα μετά
σχετικού γλωσσάριου.

Κ ρ ί σ ι ς : Έλλ Τέχνη 3 (1971) 191 (Κ λ. Μ α ρ μ α ρ ι ν ό ς).

1069. Papacharalampous G. Ch. Perideipna in Cyprus : Ancient custom
by —. Neo - Hellenika 1 (1970) 55 - 67.

1070. Παπαρρηγόπουλος Π. Καλαβρυτινά ήθη καί έθιμα. Φιλολ Πρωτοχρ
27 (1970) 232 - 236.

Λ' Γέννηση. Β' Βάφτιση. Γ' Θάνατος. (Δημοσ. καί τινα ταχταρίσματα καί μοιρολόγια).

1071. Ρουσουνίδης Ά. Χ. Έθιμά τινα έκ τοΰ κύκλου τής άνθρωπίνης ζωής
έν Κύπρω. Κυπρ Λόγος 1 (1969) 332 - 333· 2 (1970) 11 - 15, 78 - 79.

1072. Ρουσουνίδης Ά. Χ. - Ίωαννίδου Ε. Α. Τό γαμήλιον έθιμον τής Μηλιάς.
Χρον Λαπήθου Α' (1970) 101.

'1073. Τσαμπαζής Π. Νύφες άπό τήν πατρίδα. Καί μέ τά έθιμα τοΰ τόπου μας.
Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 53 (1970), σ. 44 - 45.

Γαμήλια έθιμα Φλαμπούρου Φλωρίνης.

1074. Φλογαΐτης Ίω. Ό Λευκαδίτικος γάμος στά παληά τά χρόνια. 'Ιόν 'Ηχώ,
τεΰχ. 292 - 93 (1970) 134 (14) - 135 (15).

1075. Γιαννακόπουλος Βλάσ. Ό γάμος εις το χωρίον Φίλια τών Καλαβρύτων.
Έλλην Ψυχή 1 (1971) 38 - 44.

1076. Ζερζελίδης Γ. Ό γάμος στή Ματσούκα τοΰ Πόντου. ΓΙοντ Στ 1971,
σ. 141 - 179.

Δημοσιεύονται καί τινα γαμήλια ασματα.

1077. Κωσσωτάκης Άνδρ. "Εθιμα τοΰ γάμου τών κατοίκων τοΰ χωρίου Γρη-
γορίας Κρήτης. Έλλην Ψυχή 1 (1971) 35 - 37.

1078. Λυγνός Έμμ. Σαντορινιός γάμος. Σαντορίνη (1971), σ. 263 - 264.

1079. Καφταντζής Γ. Ό γάμος στήν Τοπόλιανη [Χρυσόν Σερρών]. Πνευμ
Έπ Α' (1971) 6 -11.
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1080. Μπενέκος Πέτρ. Λαογραφικά Χουλιαράδων. Ήπειρ Έστ Κ' (1971) 189 -

199, 390 - 404.

Δημοσ. πληροφορίαι εθίμων γάμου καί πλήθος γαμήλιων ασμάτων.

1081. Παπαδάκη Ελευθερία Ό λόγος καί ό άρραβώνας στήν Κατερίνη καί τή
Βλάστη. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 60 (1971), σ. 24 - 26.

1082. Παπαχαραλάμπους Γ.Χ.Ό Χάρωνος όβολός. Κυπρ Σπ ΛΕ' (1971) 213 -
250.

1083. Ρήνας Διαμ. Τό αιώνιο αίνιγμα. 'Αγόρι ή κορίτσι ; Έλλην Ψυχή 1 (1971)
45 - 47.

1084. Φίτζιος Χαρίλ. "Εθιμα γεννήσεως καί βαπτίσεως τών κατοίκων τοΰ χωρίου
Λεχόβου Κοζάνης. Έλλην Ψυχή 1 (1971) 26 - 30. — Έθιμα τοΰ γάμου
τών κατοίκων τοΰ χωρίου Λεχόβου Κοζάνης. Αύτόθι, σ. 30 - 32. — Δοξα-
σίες γιά τό θάνατο τών κατοίκων τοΰ χωρίου Λεχόβου Κοζάνης. Αύτόθι, σ.

33 - 34.

1085. Κοντομίχης Πανταζής Ό Λευκαδίτικος γάμος. Έπετ Λευκ Α' (1971 -
72) 115 - 152.

Δημοσιεύονται καί πλείστα γαμήλια άσματα ώς καί σχετικά δίστιχα.

2. Θρησκευτική ζωή. Λαϊκή λατρεία,
α') Συλλογαί.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ άριθμ. 110. 112. 113. 114. 119. 120. 121. 123. 124. 125.

130. 131. 132. 133. 135. 136. 138. 139. 140. 143. 144. 146. 147. 149. 151.

152. 153. 156. 160. 161. 162. 163. 166. 168. 169. 171. 173. 174. 176. 177.

179. 182. 184. 187. 190. 191. 192. 193. 194. 198. 201. 204. 206. 207. 209.
210. 212. 213. 214. 216. 217. 218. 221. 227. 274. 596]

1086. Γκανούλης Γεώργ. Χριστούγεννα στήν Δυτ. Μακεδονία. Μακεδ Ζωή,
τεΰχ. 7 (1966), σ. 33 - 34.

1087. 'Αλευράς Νάσ. Ποΰ τ'ς άνάβουν τις φουτιές τις τρανές τις Άπουκριές ;
Ό Φανός στήν Κοζάνη. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 10 (1967), σ. 21.

1088. 'Αραμπατζής Δ. Πώς γιορτάζεται ή πρώτη τοΰ έτους εις τήν Πεντάπολιν
Σερρών. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 8 (1967), σ. 42.

Λογοτεχνική περιγραφή.

1089. 'Ασημομύτης Βασίλ. Ή λαογραφία τής Θράκης καί οί άποκριάτικες
έορτές. Θρακ Χρον Ζ' (1967) 70 - 78.

1090. Γιομπλάκης Άθ. Τά κόλιαντα εις τήν Δυτικήν Μακεδονίαν. Μακεδ Ζωή,
τεΰχ. 19 (1967), σ. 45.
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1091. Καλετσάρης Κων.Ή Παναγία τοϋ Μικρόκαστρου καί ή θαυματουργή
είκόνα της. Πώς γιόρταζε πριν άπό εξήντα χρόνια. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 15
(1967), σ. 47 - 48.

1092. Καραμανώλης Χαρ. Τό καρναβάλι στήν Στρώμνιτσα. Μακεδ Ζωή, τεΰχ.
10 (1967), σ. 40-41.

1093. Κωτσάκη 'Ιωάννα Χριστούγεννα καί Πρωτοχρονιά στή Θεσσαλονίκη.
Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 8 (1967), σ. 24 - 25.

Σύγχρονα έθιμα.

1094. Παπαδάκη 'Ελευθερία Ό Σοχός καί τό καρναβάλι. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 10
(1967), σ. 44. —- Πασχαλινά έθιμα γύρω στήν Θεσσαλονίκη. Αύτόθι, τεΰχ.
12 (1967), σ. 40-41.

1095. Παπανικολάου Φώτ. Λαογραφικό Βοίου. Τά γιαννάκια. Μακεδ Ζωή,
τεΰχ. 13 (1967), σ. 39.

Λατρευτικόν έθιμον της 24ης 'Ιουνίου.

1096. Παπαχριστοδούλου Πολύδ. Ό Κλείδωνας ή ό Γιάγιανος στή Θράκη.
Θρακ Χρον Ζ' (1967) 142 - 144.

1097. Σαμσάρης Δημ. "Ενα άρχαΐο έθιμο πού έπιζή στήν Μονοκκλησιά Σερ-
ρών. Γυναικοκρατία. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 8 (1967), σ. 16 - 18.

1098. Τριάρχης Φώτ. Πασχαλιά στή Θάσο. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 11 (1967), σ.
20-21.

1099. Χαριζόπουλος Ίω. Ή γιορτή τοΰ προφήτη 'Ηλία στή Μακεδονία. Μακεδ
Ζωή, τεΰχ. 14 (1967), σ. 25.

1100. Χιώνης Κ. Πρωτοχρονιάτικα έθιμα είς τήν Μακεδονίαν. Μακεδ Ζωή,
τεΰχ. 8 (1967), σ. 12 - 15.

1101. Αΐκατερινίδης Γεώργ. Ν. Ό 'Ιούδας είς τήν δημώδη παράδοσιν τής Κρή-
της. Κρητ Έστ τεΰχ. 187 (1968) 460 - 463.

1102. 'Αντουράκης Γεώργ. Ή έορτή τοΰ άγιου Γεωργίου στήν Άσή Γωνιά
Χανίων. Κρητ Έστ τεΰχ. 181 (1968) 163 - 167.

1103. 'Αφιέρωση άγιας εικόνος τής Θεοτόκου (1818). Έπταν Φύλλα ΣΤ' (1968)
68.

1104. Δημητριάδης Κ. Τό καρναβάλι στήν 'Αθήνα τήν παλιά. 'Αθηναϊκά, τεΰχ.
41 (1968), σ. 15 - 19.

1105. Ζάνδες Άντών. Οί γιορτές στό χωριό Κρανίδια τών Σερβίων. Οί Λαζα-
ρίνες. Μακεδ Ζωή, τεϋχ. 23 (1968), σ. 19.

1106. Γιομπλάκης'Αθαν. Οί γιορτές στήν Έράτυρα. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 20
(1968), σ. 37 - 38.
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1107. Ή κοινωνική ζωή τής Ζακύνθου έπί Άγγλοκρατίας. (Άπό τον άνέκδοτο
κώδικα τοϋ 'Ανδρέα Γαήτα). Έπταν Φύλλα ΣΤ' (1968) 85 - 103.

Πληροφ. περί λαϊκής λατρείας καί βαπτίσεως.

1108. Κωνσταντίδης Ν. Οί μεταμφιέσεις τοΰ δωδεκαημέρου στο χωριό Μονα-
στηράκι τής Δράμας. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 22 (1968), σ. 22 - 23.

1109. Μηλιόπουλος Παρ. Πρωτοχρονιά στήν Δυτική Μακεδονία. Πώς τήν
γιορτάζουν στήν Βουχωρίνα. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 20 (1968), σ. 35 - 36.

1110. Μουχταρίδου Σταματία Έθιμα τοΰ λαϊκοΰ εορτολογίου Σουφλίου. Θρα-
κικά 42 (1968) 148 - 152.

1111. ΝικόπουλοςΒ. 'Αποκρηές στήν Κόνιτσα. Κόνιτσα Ζ' (1968), άρ. 71, σ.
10-12.

1112. Πανηγύρια καί λιτανείες στή Ζάκυνθο (1830). Έπταν Φύλλα ΣΤ' (1968) 67.

1113. Παπανικολάου Φώτ. Πάσχα στο χωριό. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 23 (1968), σ.
16 - 18.

1114. Σκοπετέας Σταΰρ. Πάσχα Μανιάτικο. Λακωνικά Ε' (1968), τεΰχ. 26,
σ. 56-58.

1115. Ριβουάρ I. Τά Ρουσάλια καί τό Πάσχα τής παληάς 'Αθήνας. 'Αθηναϊκά,
τεΰχ. 44 (1968) σ. 28-30.

1116. Τσακνάκης Άθαν. Εορταστικά παλαιά έθιμα Έπανωμής. Μακεδ Ζωή,
τεΰχ. 23 (1968), σ. 22 - 23. — Οί άγρότες καί ή έλληνική φυσιολατρική
Πρωτομαγιά. Αύτόθι, τεΰχ. 24 (1968), σ. 22 - 23.

1117. Αίκατερινίδης Γεώργ. Ν. Κρητικά έθιμα τής Πρωτοχρονιάς. Κρητ Έστ
τεΰχ. 190 (1969) 3-9.

Δημοσ. καί ή μουσική καταγραφή παραλλ. καλάντων ύπο Σπυρ. ΓΙεριστέρη.

1118. - Κρητικά έθιμα καί κάλαντα τών Φώτων. Κρητ Έστ τεΰχ. 193 - 5

(1969) 127 - 135.

Δημοσ. καί ή μουσική καταγραφή παραλλ. καλάντων ύπό Σπυρ. Περιστέρη.

1119. - Ό άγιος Νικόλαος τών ναυτιλλομένων προστάτης. «Χρονογρά-
φος» Πειραιώς, 31/12/1969, [σ. 50-51].

1120. Γιομπλάκης 'Αθαν. Τό Πάσχα είς τήν Έράτυραν. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 39
(1969), σ. 51.

1121. Μπακάλης Λουκ. Άπό τήν περιοχή Άνω Καμήλας Σερρών. "Εθιμα τοΰ
Μαρτίου. Σύγκρισις μέ τά άντίστοιχα άρχαία έ'θιμα. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 34
(1969), σ. 51 - 52.

Δημοσ. καί ή μουσική καταγραφή ένός άσματος.
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1122. Νοτίδου - Δρίτσου 'Αγαθή Τά τραγούδια τοΰ Λαζάρου καί τ' αυγά. Ήπειρ
Έστ ΙΗ' (1969) 166 - 168.

1123. Παπαδάκη 'Ελευθερία Τό Πάσχα στην Θεσσαλονίκη καί τήν Σιάτιστα
στά χρόνια τής τουρκοκρατίας. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 35 (1969), σ. 52.

1124. Παπάζογλου 'Απ. Τά «Ρουγκάτσια» (τών Λαβάρων Διδυμοτείχου).
Θρακικά 43 (1969) 204-221.

Δημοσιεύονται καί πλείστα ασματα.

1125. Παπαθανασίου Μαρούλα Τό πανηγύρι τής Παναγίας ψηλά στήν Σαμα-
ρίνα. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 40 (1969), σ. 39 - 40.

1126. Παπανικολάου Φώτ. Οί Λαζαρίνες. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 35 (1969), σ.
49 - 50.

1127. Σιήκα Γεωργία "Εθιμα τής Πρωτοχρονιάς. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69)
74 - 75.

1128. Στάκιας Δημ. Οί άπόκριες στά χωριά τής Χίου. Χιακή Έπιθεώρ 7 (1969),
τεΰχ. 19, σ. 19-20.

1129. Τολλοΰ Μαρία Πασχαλινά έθιμα. Φωτ Πορεία Δ' (1968 - 69) 75.

1130. Τσικνόπουλος Ίω. Ή άκολουθία τοΰ άγιου Τρύφωνος. Κυπρ Σπ ΛΓ'

(1969) 199 - 227.

1131. Χατζηγιάννης Χριστόφας Δ. Τό πανηγύρι τοΰ Ταύρου 'Αγίας Παρα-
σκευής Λέσβου. "Εκδοση Κοινότητος 'Αγίας Παρασκευής. Μυτιλήνη 1969,
8ον, σελ. 20.

1132. 'Αντωνιάδης Ξενοφ.Ένα παράδοξο άποκριάτικο έθιμο στή Σκύρο (χαρα-
κτηριστικές περιγραφές ξένων επισκεπτών τοΰ 1900). Άρχ Εύβ Μελ 16

(1970)395 - 415.

1133. Βελούση Άννα Πασχαλινά έ'θιμα τοΰ Λευκονοίκου. Φωτ Πορεία Ε'
(1969 - 70) 72 - 73.

1134. Γκατσόπουλος Σταΰρ.Ή έορτή τοΰ άγιου Λαζάρου έν Ήπείρω. Ήπειρ
Έστ ΙΘ' (1970) 159 - 166.

Δημοσιεύονται καί 6, σχετικά μέ τήν έορτήν, δημώδη ασματα.

1135. Κόκκαλης Παντ. Άπό τό άρχεΐον Πολεμίδη. Χιώτικες διασκεδάσεις.
Χιακή Έπιθεώρ 8 (1971), τεΰχ. 27, σ. 233 - 238.

1136. Κύρρης Κ. Π. Χριστόψωμα καί λαμπροκουλλοΰραι μέ μορφήν παιδιοΰ ή
ζώου. Χρον Λαπήθου Α' (1970) 102 - 103.

1137. Κωτσιώρης Βασίλ. 'Ιερά μονή Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος Βραγ-
κιανών - Άργιθέας. "Εκδοσις Α', Αθήναι 1970, 8ον, σελ. 24.

16



226 ΓΕΩΡΓ. Ν. A IK AT Ε PIN ΙΔΟΥ — ΑΓΓ. Ν. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

1138. Μποντάς Γεώργ. Τό πανηγύρι τής Παναγίας εις τήν Σιάτισταν. Μακεδ
Ζωή, τεΰχ. 52 (1970), σ. 42.

1139. Νικόπουλος Βασ. Τό «χτύπημα» τών εικόνων. Κόνιτσα Θ' (1970),
άρ. 102- 104, σ. 8-12.

1140. Παραφεντίδου 'Αλεξάνδρα Ή Πρωτομαγιά. Μιά βαθύτατα ελληνική
γιορτή. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 48 (1970), σ. 25 - 26.

1141. Συνεστίασις έόρτιος επί τή είσόδω τοΰ 1969. Έπ Στερ Μελ Β' (1969 - 70)
443 - 447.

'Ομιλία «Περί τών ήθών καί έθίμων τής πρώτης τοϋ έτους» ύπό Γ. Τ. Κ ό λ ι α.

1142. 'Αποστολάκης Σταμ. Λαογραφικά έορτών τοΰ Πάσχα τής περιοχής
Καμπανοΰ Σελίνου Κρήτης. Έλλην Ψυχή 1 (1971) 54 - 56.

1143. Εξαδακτύλου'Ανδρούλα Κυπριακή Λαογραφία. "Εθιμα τοΰ Δωδεκαημέ-
ρου στήν περιοχή Κυρήνειας Κύπρου. Μόρφωσις έ'τ. ΚΣΤ' (1971), τεΰχ.
308 - 309, σ. 12 - 14. — Οί «σήκωσες» στήν περιοχή τής Κερηνείας.
Αύτόθι, τεΰχ. 310, σ. 9 - 10, καί τεΰχ. 311, σ. 16 - 17. — Λαμπριάτικα
έθιμα στήν περιοχή τής Κερύκιας. Αύτόθι, τεΰχ. 312, σ. 16-17.—Ή
γιορτή τοΰ κατακλυσμού στήν περιοχή Κερύνειας. Αύτόθι, έτ. ΚΖ' (1971),
τεΰχ. 313 - 314, σ. 19-21.

1144. Θεοδωρίδης Θεόδ. Τά Φαρασιώτικα κάλαντα. Μικρασιατικά 1 (1970 -
71) 133 - 135.

1145. Καλούδης Μηνάς Βακχικά καί Άδωνικά στοιχεία κατά τάς 'Απόκρεω
εις τό χωρίον μου Καμπιά. Χιακή Έπιθεώρ 8 (1971), τεΰχ. 26, σ. 170 -
177.

1146. Κουμπαρίδου 'Αναστασία Λαϊκή λατρεία. 'Αντιλήψεις τοΰ λαοΰ μας
διά τήν μέλλουσαν κρίσιν. Λαογρ Κύπρ Α' (1971), τεΰχ. 1, σ. 59-61.

1147. Λαμπαδαρίδης Νικ. Σωτ. Χριστουγεννιάτικα έθιμα καί ήθη στά Μαρ-
μαρονήσια. Έλλ Τέχνη 5 (1971) 289 - 293.

1148. Νοητάκης Κ. Τ' άι Γιαννιού τοΰ Κλήδονα στο Έμπορειό. Σαντορίνη
(1971), σ. 258.

1149. Παΐσιος Γεώργ. Έορτολογικά σύμμεικτα έκ Χιονάδων Κονίτσης. Λαογρ
ΚΖ' (1971) 304-309.

1150. Παπαδάκη Ελευθερία Τά κάλαντα τοΰ Πολυγύρου. Μακεδ Ζωή, τεΰχ.
56 (1971), σ. 27.

Στίχοι καλάντων καί περιγραφή τοΰ έθίμου.

1151. Ρουσουνίδης'Ανδρ. Χ. "Εθιμα τοΰ Κατακλυσμού. Κυπρ Λόγος 3 (1971)
54 - 55.
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1152. Ρουσουνίδης "Ανδρ. Χ. Ή Σήκωση τοΰ Σαρανταημέρου. Μόρφωσις ετ.
ΚΖ' (1971), τεΰχ. 318 - 319, σ. 25.

1153. Σιαμπανόπουλος Κωνστ. Οί Λαζαρίνες. Έλλην Ψυχή 1 (1971) 75 - 92.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι iSiqc περί λαϊκής λατρείας, επίσης δέ περί ένδύματος, γά-
μου, λαϊκής τέχνης, χοροϋ ώς καί ασματά τι να καί πλήθος διστίχων.

1154. Σκανδάλης Δημ.Ή Μόστρα τών Θυμιανών. Χιακή Έπιθεώρ 8 (1971),
τεΰχ. 26, 103 - 107.

1155. Σπυρόπουλος Άπόστ. Τό λεβεντοπανηγύρι τής άγιας Παρασκευής τοΰ
Νεοχωρίου Μεσολογγίου. Έλλην Ψυχή 1 (1971) 49 - 53.

1156. Σταθάκης Στάθ . Δ. Τό πανηγύρι τοΰ Κοσμίτικου άϊ - Λιά. Χρον Κοσμά
(1971) 69 - 74. — Τό πανηγύρι τών άγιων 'Αναργύρων καί οί άπόδημοι
Κοσμΐτες. Αύτόθι, σ. 123 - 126. — Κοσμίτικες γιορτές καί έθιμα. Αύτόθι, σ.
269 - 274.

1157. Χατζηγεωργίου Γεώργ. Άπό τά άγιάσματά μας. Λαογρ Κύπρ Α'
(1971), τεΰχ. 1, σ. 39 - 44.

1158. Χατζηκωστής Γεώργ. Πασχαλινές μνήμες. Λαογρ Κύπρ Α' (1971),
τεΰχ. 1, σ. 13 - 15.

1159. Χατζόπουλος Γ. Κ. Τά «Αναστενάρια» είς Μαυρολεύκην τοΰ νομοϋ

Δράμας. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 61 (1971), σ. 29 - 32.

β ) Μελέται.

1160. Loukatos D. S. Masques et déguisements populaires en Grèce.
Masken und Maskenbrauchtum aus Ost - und Sudosteuropa. Im
Auftrag der Schweizerischen Gesellschaft fiir Volkskunde hrs von
Robert Wildhaber. Basel 1968, 8ov, σελ. (51) 177 - 184 (58).

1161. Πετρόπουλος Δημ. Μητραγύρται - Μηναγύρται. Έπ ΚΛ Κ' - ΚΑ' (1967 -
68) 106-112.

1162. Κουρετας Δ. Τά Αναστενάρια. Ψυχοφυσιολογική έρμηνεία. (Άνάτυπον
έκ τοΰ περιοδικοΰ «'Ιατρικά Χρονικά», τόμ. 9, τεΰχ. 79, Ίουλ. 1969, σ.
614 - 620). Αθήναι 1969, 8ον, σελ. 7.

1163. Spyridakis Georgf. La légende de Saint Cassien chez les peuples
Grec, Bulgare et Russe. III. (Association Internationale d' Études du
Sud - Est Européen). (Editions de 1' Academie Bulgare des Sciences).
Sofia 1969, 8ov, σ. 253 - 257.

1164. ΑΙκατερινίδης Γεώργ. Ν. Ό εορτασμός τοΰ άγιου Γεωργίου είς Νέον
Σούλι Σερρών. Σερρ Χρον Ε' (1969 - 70) 129 - 148.
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1165. Ευαγγέλου 'Ιάσων Ή γοητεία τοΰ μυστηρίου. Πρόλογος Δ. Κουρέτα.
'Αθήνα (1970), 8ον, σελ. 253.

Λαογραφικώς ένδιαφέρει το κεφάλαιον : «Τά 'Αναστενάρια καί ή άκαΐα τών πυροβατών»
(σ. 85 - 162).

1166. Brewster P. G. The foudation sacrifice motif in legend, folksong,
game, and dances by —. (Sonderdruck : Zeitschrift fiir Ethnologie,
Band 69, Heft 1, Braunschweig 1971), 8ov, σελ. 71 - 89.

3. Κοινωνική ζωή.

α') Κοινωνική όργάνωσις.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 110. 113. 115. 117. 121. 123. 124. 132. 135.

138. 146. 147. 152. 157. 160. 162. 165. 166. 168. 169. 170. 171. 174. 179.

180. 181. 182. 187. 190. 191. 195. 197. 201. 204. 206. 207. 208. 210. 212.

214. 216. 217. 219]

1167. Γουδέλης Γ. Τά μάτια τής δίδυμης. Μεσσην Γράμμ 2 (1967) 204- 208.

1168. Δανδαλίδης Δημ. Άβδηρα. Θρακ Χρον Ζ' (1967) 91 - 92.

1169. Χιονίδης Γ. Τά όργανα αύτοδιοικήσεως τής ελληνικής κοινότητος Βέ-
ροιας έπί τουρκοκρατίας. Μακεδ Ζωή, τεΰχ. 8 (1967), σ. 44 - 45.

1170. 'Αθανασίου Π. Περιληπτική λαογραφία Κοτρωνιας - Σουφλίου. Θρακικά
42 (1968) 164 - 168.

Δημοσιεύονται πληροφορίαι καί περί γάμου.

1171. Παπανικολάου Φώτ. Ή ξενιτιά. Α' Ό άποχωρισμός. Μακεδ Ζωή, τεΰχ.
17 (1967), σ. 47. — Β' Ό κλαψύδεντρος. Αύτόθι, τεΰχ. 18, σ. 31. — Γ'
Νοσταλγία. Αύτόθι, τεΰχ. 19, σ. 49. —· Δ' Οί γραφές. Αύτόθι, τεΰχ. 20
(1968), σ. 39. — Ε' Ό γυρισμός. Αύτόθι, τεΰχ. 21, σ. 46 - 47.

1172. Πετρόπουλος Δημ. Ά. Όρια ιερά - σταυράτα. Έπ Έπ Φιλ Σχ Θεσ/κης
11 (1969) 227 - 244. [Μελέτη].

1173. Βάος Ζαφ. Ά. Τό Κάστρον, ή κοινωνία του καί τό έθιμον τοΰ άρραβώνος.
Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ Η' (1969 - 70) 567 - 589.

1174. Κραβαρτόγιαννος Δρόσος Χοροστάσια καί νυφοπάζαρα στά Σάλωνα.
Ρουμελ Ήμερολ 14 (1968 - 70) 139 - 140.

1175. Κύρρης Κ. Π. Επαγγέλματα, χαρακτηρισμοί, χαρακτήρες καί μορφαί τοΰ
λαϊκοΰ οίκονομικοΰ καί κοινωνικοΰ βίου τών Κυπρίων. Κυπρ Λόγος 1 (1969)
92 - 99, 171 - 174, 235 - 238, 288- 291, 328 -331- 2 (1970) 51 - 43,
80 - 84.
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1176. Πασχάλης Δημ. Π. Ή έν Άνδρψ δημογεροντία έπί τουρκοκρατίας καί
Καποδίστρια. Έπετ Έταιρ Κυκλ Μελ Η' (1969 - 70) 305 - 319.

1177. Πέννας Πέτρ. Θ. Συμβολή εις τήν ίστορίαν τοϋ Μελενίκου. I. Το «Κτη-
ματολόγιον» τοΰ Κοινοΰ Μελενίκου. II. Κατάλογος δωρητών καί εύεργετών
τοΰ Κοινοΰ καί τών 'Εκπαιδευτηρίων. Σερρ Χρον Ε' (1969 - 70) 89 - 122.

Τοπωνύμια, κύρια ονόματα, ειδήσεις κοινων. οργανώσεως.

1178. Φραγκινέας Νικόλ. Ή άδελφοποιΐα εις τήν Μάνην. Λακωνικά Ζ' (1970),
τεΰχ. 37, σ. 16 - 18.

1179. ΧιονίδηςΓ. Χ. Τρεις κανονισμοί τής Ελληνικής Κοινότητος τής Βέροιας
κατά τά τέλη τής τουρκοκρατίας. Ελληνικά 23 (1970) 97 - 142.

'Ενδιαφέρει καί ώς προς τά δημοσιευόμενα ονόματα.

1180. Βαενάς Δημ. Ή γυναίκα στό θεσσαλικό χωριό σάν σύζυγος, μητέρα καί
παράγοντας κοινωνικής ζωής. Μαγνησιακά Α' (1971) 117 - 121.

1181. Καρανικόλας Άλέξ. Σ. Νότιες Σποράδες. Σελίδες άπό τήν ιστορία τών
προνομίων τους. Παρνασσός ΙΓ' (1971) 423 - 449.

1182. Κύρρης Κ. Π. Οί Τηλλυροί καί ή Τηλλυρία. Κυπρ Λόγος 3 (1971) 7 - 9,
186 - 188.

1183. Χατζηγάκης Άλέξ. Κ. Άσπροποταμίτικα λαογραφικά. Θεσσ Χρον 10
(1971) 187 - 189.

β') Λαϊκόν δίκαιον.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 120. 121. 123. 124. 138.

146. 160. 162. 165. 166. 170. 174. 187. 190]

1184. Μέρτζιος Κ. Δ. Κρητικά συμβόλαια τών χρόνων τής ένετοκρατίας. Κρητ
Χρον ΙΘ' (1965) 111 - 145.

1185. Ζέπος Παν. Ί. Μεσσηνιακά νομικά έθιμα. (Καταγγελία συμβάσεως
μισθώσεως). Μεσσην Γράμμ 2 (1967) 235 - 239.

1186. ΜέρτζιοςΚ. Δ. 'Οκτώ διαθήκαι Ελλήνων τής Βενετίας (1535 - 1547).
Μνημοσύνη Ά (1967) 174 - 198.

1187. Alexiou Chr. Survivals of tribal custom in ownership and division
of property in modern Greece. Antiquitas Graeco - Bomana ac tempora
nostra. Acta Congressus Internationalis habiti Brunae diebus 12 - 16
mensis Aprilis MCMLXVI, Pragae MCMLXVIII, σ. 73-81.

1188. Δελλα - Ρόκκας Ίω. Τό δίκαιον τής Νάξου κατά τούς χρόνους τής
τουρκοκρατίας. Έπ Έταιρ Κυκλ Μελ Ζ' (1968) 426 - 481.
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Κατσουρός Άντ. Ναξιακά δικαιοπρακτικά έγγραφα τοΰ 17ου αιώνος.
Έπετ Έταφ Κυκλ Μελ Ζ' (1968) 24 - 337.

Κισκήρας Ίω. Ή σύμβασις μαθητείας έν τή βενετοκρατούμενη Κρήτη.
(Μετ' άνεκδότων έγγραφων έκ τοΰ Archivio di stato τής Βενετίας). 'Αθή-
ναι 1968, 8ον, σελ. 20.

Λίνος Δημ. Ή άπονομή τής δικαιοσύνης έπί τουρκοκρατίας καί ιδιαιτέρως
εις τήν Χίον. Χιακή Έπιθεώρ 6 (1968), τεΰχ. 17 - 18, σ. 163 - 175.
Μέρτζιος Κ. Δ. Οί 'Αθηναίοι Περούληδες έν Βενετία. 'Αθηναϊκά, τεΰχ.
41 (1968), σ. 1-8.

"Εν εγγραφον απογραφής καί έκτιμήσεως άντικειμένων τοϋ 1708.

Συμεωνίδης Σϊμ. Δύο νοταριακά έγγραφα. Σιφνιακή 2 (1968), τεΰχ. 14,
σ. 22.

Λώλης Νικόλ. Ό σέμπρος. Μιά μορφή έταιρίας εθιμικού λαϊκοΰ δικαίου.
Ήπειρ Έστ ΙΗ' (1969) 240- 241.

Μακρυμίχαλος Στεφ. Το «ύπονόβολον». Μία άθησαύριστος λέξις. Παρ-
νασσός 11 (1969) 407 - 410.

Τσακώνικο προικοσύμφωνο. Χρον Τσακ Γ' (1969) 47.

Συμεωνίδης Σϊμ. Δυο παληά έγγραφα Σίφνου. Σιφνιακή 3 (1969), τεΰχ.

27 - 28, σ. 15.

Τό α' εγγραφον : συμφωνητικόν πακτώσεως.

Γιανναροπούλου'Ιωάννα Ή παρά τήν Ζάχολην Κορινθίας μονή τοΰ προ-
φήτου Ήλιού. Πελοποννησιακά Ζ' (1969 - 70) 69 - 124.

Πωλητήρια, διαθήκαι, έγγραφα.

Κύρρης Κ. Πωλητήριον εγγραφον τοΰ 1881 έκ Λαπήθου. Χρον Λαπήθου
Α' (1970) 32 - 46.

Κύρρης Κώστ. - Καϊμακάμης Φρΐξ. 'Ανέκδοτα έγγραφα άπο το άρχεΐον
τοΰ Δήμου Λαπήθου ώς συμβολή εις τήν ίστορίαν αύτοΰ. Χρον Λαπήθου

Ά (1970) 47 - 74.

Κύρρης Λεων. 'Ιδιοκτησία καί διανομή νεροΰ άπο τήν βρύσην τοΰ «Δρά-
κοντα» (Λαπήθου). Χρον Λαπήθου Α' (1970) 95.

Παπαδημητρακόπουλος Π. Δύο άπο τά άρχαιότερα γνωστά έγγραφα άφο-
ρώντα τήν Δάφνην Καλαβρύτων. Έπετ Καλαβρ Β' (1970) 77 - 79.

"Εν πωλητήριον εγγραφον καί έν άνταλλαγής περιουσιών.

Παπαδογιάννης Ν. Πατριαρχικον έπιτίμιον τών ιερών μονών Βωσάκου
καί Χαλέπας. Κρητ Χρον KB' (1970) 507 - 510.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1968-1971 1 37

1204. Τριανταφύλλου Κων. Έγγραφον έτους 1736 συμβιβασμού χωρίων
Περιστέρας καί Μεσορρουγίου. Έπετ Καλαβρ Β' (1970) 173 - 177.

1205. Χαλατσάς Δημ. Το δίκαιο στά ορεινά χωριά τής κεντρικής Ρούμελης
έπί τουρκοκρατίας. Ρουμελ Ήμερολ 14 (1968 - 70) 81 - 89.

1206. Γιανναροπούλου 'Ιωάννα Δικαιοπρακτικά έγγραφα έκ τής μονής Ρεοντι-
νοΰ. Πελοποννησιακά Η' (1971) 201 - 238.

1207. Δρακάκης Άνδρ. Θηραϊκή διαθήκη τοϋ 17ου αιώνος. Σαντορίνη (1971),
σ. 131 - 133.

1208. Ζερβογιάννης Ν. Κρητικά συμβόλαια ενετοκρατίας. (Τής Μονής Άρε-
τίου - Μεραμπέλλου). 'Αμάλθεια Β' (1971), τεΰχ. 4, σ. 46 - 48' τεΰχ. 6,
σ. 124 - 128" τεΰχ. 7, σ. 181 - 185' τεΰχ. 8, σ. 235 - 238" τεΰχ. 9, σ. 251 -
254. [Συνεχίζεται].

1209. Κατσουρός 'Αντ. Διαθήκη Γουλιέλμου ντά Κοράνια. Σαντορίνη (1971),
σ. 135 - 138.

1210. Κοσμίτης Σ. Προικοσύμφωνον τοΰ 1857. Χρον Κοσμά (1971) 237 - 238.

1211. Κουτίβας Σταυρ. Ή παρά τόν Φενεόν Κορινθίας μονή τοΰ άγίου
Γεωργίου. Άρχ Κορινθ Μελ Α' (1971) 70 - 144.

Άπό σελ. 107 κέξ.: Δικαιοπρακτικά καί άλλα έγγραφα της Μονής, ένθα ειδήσεις λαΐκοΰ
δικαίου, τοπωνύμια καί κύρια ονόματα.

1212. Λυγνός Έμμ. 'Αντ. Έγγραφον περί «άντιγίου» (άνταλλαγής). Σαντο-
ρίνη (1971), σ. 141 - 142.

1213. Μακρυμίχαλος Στεφ.Ί. Τσακώνικα προικοσύμφωνα τοΰ 18ου καί 19ου

αιώνος. Πελοποννησιακά Η' (1971) 277 - 410.

4. Παιδική ζωή. Παιδιαί.

[Βλ. καί τά άρθρα ύπ' άριθμ. 124. 147. 177. 194. 216]

1214. Βασιλας Ήλ. Πώς παίζαμε τά κότσια. Ήπειρ Έστ ΙΗ'(1969) 457-459.

1215. Παπαθανασόπουλος'Ηλ. Παιγνίδια στό Γιωργίτσι. Λακωνικά ΣΤ' (1969),
τεΰχ. 35, σ. 149 - 151. [Λογοτεχνική περιγραφή].

1216. Βασιλάς Ήλ. Παιδικά παίχνια [2]. Ήπειρ Έστ ΙΘ' (1970) 167 - 168.

1217. Ρουσουνίδης 'Α. Χ. Δύο έ'θιμα μεταπεσόντα είς λαϊκά παίγνια. Κυπρ Σπ
ΛΔ' (1970) 141 - 144.
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1218. Λοδόμματος Άνδρ. Κινητικά παιγνίδια - κατασκευές. Λαογρ Κύπρ Α'
(1971), τεΰχ. 1, σ. 29-32. — Παιγνίδια - όπλα άπό τή Λάπηθο, επαρ-
χία Κερήνειας. Αύτόθι, τεΰχ. 2, σ. 97 - 98.

1219. Χαραλαμπάκης Χριστόφ. Περιωρισμένης χρήσεως λαϊκά παιγνίδια είς
τόν νομόν Λασιθίου. Αμάλθεια Β' (1971), τεΰχ. 8, σ. 211 - 223.

1220. Άρτέμης Άνδρ. Ή συκιά. Μαθ Έστ KB' (1971 - 72), άρ. 52, σ. 79.

1221. Γεωργίου Γεώργ. Βεζύρης. Μαθ Έστ KB' (1971 - 72), άρ. 52, σ. 78.

1222. Ευτυχίου Εύτ. Κιττί η βασίλειον. Μαθ Έστ KB' (1971 - 72), άρ. 52,
σ. 78. — Μαρμαρωτόν. Αύτόθι, σ. 79.

1223. 'Ιωάννου Ίω. Λιγκρί. Μαθ Έστ KB' (1971 - 72), άρ. 52, σ. 79.

1224. Κυριάκου Κυρ. Τό χωστό. Μαθ Έστ KB' (1971 - 72), άρ. 52, σ. 80.

1225. Πιερής Κων. Τό φιλικουτούνι. Μαθ Έστ KB' (1971 - 72), άρ. 52, σ. 80.

1226. Σταυρής Παναγ. Σκατούλια. Μαθ Έστ KB' (1971 - 72), άρ. 52, σ. 79.
— Τσιάμπουρος. Αύτόθι, σ. 80.

1227. Χάρης Μηνδς Άσΐιιελωστόν. Μαθ Έστ KB' (1971 - 72), άρ. 52, σ. 78.



Α'. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

Abbott G. F. 141
Άβτζής Γ. Κ. 932
'Αγάπιος Μοναχός ό Κρής 1025
'Αγαπίου Ελένη 448, 735
'Αγγελής Ν. 431
'Αδάμου Γιάνν. 727
'Αθανασιάδης Εύστάθ. 116, 933
'Αθανασίου Λεωνίδας 245
'Αθανασίου Π. 1170
'Αθανασόπουλος Ί. 786
Αίκατερινίδης Γεώργ. Ν. 4, 39, 222, 306,
639, 1101, 1117, 1118, 1119, 1164
'Ακρίτας Τάκης 32
Alevizos Susan 1034
Alevizos Ted 1034
'Αλευράς Νάσ. 1087
Alexiou Chr. 1187
Άλισανδράτος Γ. 432
'Αμαργιανάκης Γεώργ. Στ. 1035, 1042,
1046

'Αναγνωστοπούλου 'Αρχοντ ούλα 296
Άναστασιάδης Νικόλ. 681
'Αναστασίου Ίω. 117, 197
Άνδρεόπουλος 'Αργ. 1036
'Ανδρέου Κωνσταντϊνα 408, 849
'Ανδρέου Χρ. 1051
'Ανδριώτης Νικόλ. 33, 876
Άνδρονίκου Άνθη 487
Άντίπας Παν. 919, 934
Anthony Anne 198
Άντουράκης Γεώργ. 1102
'Αντωνιάδης Άνδρ. 796
Αντωνιάδης Ξενοφ. 1132

Άντωνιάδου Εΰα 541

Αντωνίου Άντών. 108, 851

Αντωνίου Χριστόφ. 920

Άπαλοδήμας Άντών. 715

Αποστολάκης Σταμ. 142, 771, 921, 1142

Αραμπατζής Δ. 1088

Άργυροϋ Κυριακούλα 367

Άργυροϋ Σωτ. 567

Άρκουδάρη - Τσουρδοϋ Κλοτίλδη 772

Άρτεμης Άνδρ. 1220

Άρχιγένης Δημ. 283

Άσημομύτης Βασίλ. 1089

Άστερινος Δ. 219

f Άτέσης Βασίλ., Μητροπ. πρ. Λήμνου, 885
Άχλής Νικόλ. 773

Baggally John 607
Βαγενάς Θ. 11, 284, 488, 898, 935, 982,
1052

Βαγιακάκος Δικ. Β. 2, 23, 137, 822, 861,

862, 886, 922, 936, 961
Vayakakos Die. Βλ. Βαγιακάκος Δικ. Β.
Βαενάς Δημ. 1180
Βάος Ζαφ. Άντ. 1173
Βαρβατζίκη Ελισάβετ 214
Βάιος Ίω. 445
Βακαλόπουλος Κ. Α. 336
Βασδραβέλλης Ίω. Κ. 165, 489
Βασιλάς Ήλ. 1010, 1214, 1216
Βασιλειάδης Δ. 249, 321
Βασιλείου Άλ. 219
Βασιλείου Μαρία 542
Βασιλείου Παν. 937
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Βασιλείου Σπύρ. 337

Vassiliou Vasso 375

Vassiliou Georg. 375

Βαφείδης Κων. 166

Baud-Bovy Sam. 1037, 1041, 1043

Βελούση "Αννα 374, 409, 543, 671, 1133

Wildhaber Robert 14

Βιολάρη Βέρα 229, 656

Βιολάρης Γλαύκος 774

Βιολάρης Χριστόφ. 490

Vitt Rex 486

Ylachos Theod. Βλ. Βλάχος Θεόδ.

Βλαστός Π. 1024

Βλάχος Γ. 863

Βλάχος Θεόδ. 68, 887

Βλάχος Νικόλ. 797

Blum Eva 375

Blum Rich. 375

Βογιατζίδης Ίω. Κ. 167, 1011

Βοκοτόπουλος Π. 962

Βόρκα Ούρανία 672

Βουρνάς Χριστ. 118

Βρανή Βασιλική 119

Βρανούσης Λ. 84, 923

Βραχάς Γιάνν. 265

Βρέλλης Παϋλ. 338

Brewster P. G. 1166

Buchner Alex. 1038

Βυζάκος Μιχ. 568

Conneli Patrick 297
Γάλλος Δημ. 859

Georgacas Dem. Βλ. Γεωργακάς Δημ. Τ.

Γέροντας Δημ. Άλ. 40

Γεωργακάς Δημ. Ί. 924, 983

Γεωργαλάς Γεώργ. 941

Γεωργιάδης Χρ. 371

Γεωργιάδου 'Αγαθή 544

Γεωργιάδου 'Ιωάννα 914

Γεωργίου Άνδρ. 1001

Γεωργίου Γεωργία 449

Γεωργίου Γεώργ. 1221
Γεωργίου Κων. 307
Γεωργίου 'Ολυμπιάς 491
Γεωργίου Χρυστάλλα 492, 846
Γεωργούλας Σωκρ. 168, 169
Γιαγκιοζής Φαίδ. 368
Γιαγκουλλής Κων. Γ. 322, 461, 569,
570, 606, 621, 629, 798, 938, 939,

963, 984

Γιακουμέττη Αικατερίνη 437, 493, 775
Γιακουμέττη Σωτηρία 294, 756, 1005
Γιαννακόπουλος Βλ. 285, 1075
Γιανναροπούλου 'Ιωάννα 1198, 1206
Γιαννόπουλος Ίω. 3
Γιασεμίδου Εύδοκία 414
Γιομπλάκη 'Αλκμήνη 571
Γιομπλάκης 'Αθ. 438, 450, 494, 1090,
1106, 1120

Γιωρτσής Γεώργ. 985
Γκανιάτσας Κων. 427
Γκανούλης Γεώργ. 1086
Γκαρτζονίκας Δημ. 85
Γκατζάρας Άστ. 110
Γκατσόπουλος Σταΰρ. 1134
Γκέρτσος Χαρίδ. 114
Γκίκας Π. 152

Γκλέκας Γ. Δ. 421, 799, 837, 925, 940,

964, 986
Γλέζος Π. 58
Γλύστρας Χρ. 232
Γοργορίνης Γεώργ. 277
Γουδέλης Γ. 1167
Γούναρης 'Αναστ. 899
Γραμματίκογλου Ελένη 143
Γρηγοράκης Μιχ. 572, 714
Γρηγόρης Γερ.· 278
Γρηγορίνης Γεώργ. 277
Γρϊσπος Π. 120, 1012

Γριτσόπουλος Τ. 'Αθ. 111, 185, 189, 190

Δάκαρης Σωτ. 923
Δαμιανάκος Γ. 451, 495, 573
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Δανδαλίδης Δημ. 1168

Δασκαλάκη Κατερίνα 708

Δασκαλόπουλος Ά. Ν. 640

Δελλα-Ρόκκας Ίω. 1188

Δεπάστας Ίω. 864

Deter - Grohmann Ismene 608

Δετοράκης Θεοχ. 574, 1028

Δευτεραΐος Άγγ. Ν. 4, 223, 1060

Δημακόπουλος Ίορδ. 250, 323

Δημητριάδης Γ. 170

Δημητριάδης Κ. 1104

f Δημήτριος, Μητροπολίτης Πέτρας, 1053

Δημητρίου 'Αναστασία 452

Δημητρίου Γεώργ. 816

Δημητρίου Δημ. 453

Δημητρίου 'Ελένη 339

Δημητροκάλλης Γεώργ. 9, 888

Διάλεκτος Ντόρης 171

Διαμάντης Α. 59

Διαμαντόπουλος Νικ. 965

Διδασκάλου 'Ιφιγένεια 340

Dimitrocallis G. Βλ. Δημητροκάλλης Γεώργ.

Δογάνης Διαμ. 575

Dorson Rich. 707

Δραγούμης Μ. Φ. 69

Δρακάκης 'Ανδρ. 1207

Δράκος 'Ανδρ. 269, 291, 428, 496

Δράκος Γεώργ. 937

Δράκου 'Ελευθερία 497

Δρανδάκις Ίω. 422, 761, 865

Δωρής Μιχ. 308, 324

Eideneier Η. 439

t Ειρηναίος, Μητροπολίτης Κισσάμου, 1061
'Ελευθεριάδης 'Αθ. 941
'Εξαδακτύλου Άνδρούλα 1143
'Ερωτόκριτος Γεώργ. 397, 498, 660
'Εσκιτζόγλου Άνάργ. 121
Εύαγγελατος Χρ. Γ. 216
Εύαγγελίδης Δημ. 309
Εύαγγέλου Ίάσ. 1165
Εύαγγέλου Σταυοούλλα 454, 499

Εύτυχίου Εύτ. 817, 1222

Ζαδές Δημ. 1042
Ζαμπακκίδης Παντ. 455, 762
Ζαννετή 'Ελένη 915
Ζάππας Τάσος 172, 272, 275
Ζαφείρογλου Πλάτ. 800
Ζέπος Παν. 1185
Ζερβογιάννης Ν. 966, 1208
Ζερζελίδης Γ. 1066, 1076
Ζήβας Διον. 326
Ζήσης Σπ. 641
Ζιώτας Παν. 173, 759
Ζωγραφάκης Γ. Κ. 144
Ζώρα Πόπη 318
Ζώρας Γεώργ. Θ. 1026

Ήλιάδης Βασ. 144

"Ημελλος Στέφ. Δ. 224, 823, 824, 831
Ήμίσου Μαρία 545

Θεοδοσιόγλου Β. 147
Θεοδωρίδης Θεόδ. 967, 1144
Θεοδώρου Κυριάκ. 576
Θεοφάνους Σωτήρ. 801
Θεοχάρης Ίω. 186, 613
Θεράποντος Χρυστάλλα 661
Θωμάς Γ. 251

Θωμόπουλος Ί. 866, 877, 889

Ίακωβίδης Κυρ. 599

Ιγνατίου Άνδρ. 310, 419, 705, 942

Ioannides C. D. Βλ. Ίωαννίδης Κώστ. Δ.

Ίωαννίδης 'Ελευθ. 246

Ίωαννίδης Κώστ. Δ 577, 609, 1044,

1047, 1054
Ίωαννίδης Στέφ. 230, 255
Ίωαννίδου - Μπαρμπαρίγου Μαρία 70
Ιωάννου Γ. 432
Ιωάννου Δέσποινα 763
Ιωάννου Ίω. 1223
Ιωάννου Μαρία 578
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Καδή Άνδρεανή 235, 425, 546, 673, 856

Καδιανάκης Έμμ. 802

Καζαζή 'Ελένη 415, 579

Καζαμία Άνδρεανή 713

Καϊμακάμης Φρϊξ. 1200

Κακουλίδη 'Ελένη 890

Kakridis Johann. Th. 369

Kakridis Phanis J. 754

Καλαθέρης Τάσ. 247

Καλετσάρης Κων. 1091

Καλλιάνης Δ. 199, 943

Καλλιγιάννη Θάλεια 693

Καλοταρίδου 'Ελένη 694

Καλούδης Μηνάς 1145

Κανακάρης Άντ. 87, 456, 457, 736

Κανικλής Σωτ. 818

Κανταρτζής 'Αφ. 341

Καραγιαννάκος 'Απ. 342, 547, 764, 787

Καραγιάννη Μαρία 458

Καραγιώργης Β. 5, 25

Καρακάσης Σταϋρ. 1039, 1048

Καραλέκας Ήρακλ. 122

Καραμάνου Στυλιανή 398, 500, 662

Καραμανώλης Χαρ. 1092

Καραμεσίνης Μενέλ. 159

Καρανικόλας 'Αλέξ. Σ. 901, 1181

t Καρανικόλας Σωτ. 'Αλ. 901

Καρεκλάς Άνδρ. 311, 501

Καρμέλλος 'Ιωακείμ 674

Καρπάθιος Έμμ. Ί. 123

Καρυδάκης Κ. 124

Κασάπης Χρ. 459

Κασσωτάχης Άνδρ. 260, 1077

Κατζάκης Μιχ. 216

Κατσιολούδη Άντουανέττα 502

Κατσίπης Φίλ. 125, 200, 286, 742, 803, 987

Κατσουλίδης Τ. 318

Κατσούρης Έμμ. 843

Κατσουρός Άντ. 901, 1189, 1209

Καφεντζής Έπαμ. 944

Καφούρης Νικόλ. 440

Καφταντζής Γ. 1079

Καχραμάνος Χάρης 312, 318, 343
Καψωμένος Γεώργ. 503
Κεφαλας Κ. 292, 327
Κεφαλληνιάδης Ν. 765, 840
Κιαφκιουλλής Ίω. 460
Κισκήρας Ίω. 1190
Klaar Marianne 701
Κλειτοϋ Σόνια 548

Κληρίδης Νέαρχος 461, 686, 689, 832

Κλοκκάρης Ρένος 743

Κογκόλης Γεώργ. 819

Κοκκάλης Παντ. 1049, 1135

Κόκκινης Σπ. 313

Κόκκινος Δ. 71, 72, 159, 184, 309

Κοκόλης Ξ. 880

Colaclides Helen 707

Κόλιας Γ. Τ. 1141

Κολίτσης Άνδρ. 1013

Κολλυφάς Γεώργ. 416, 580, 744, 788,

902, 968
Κομνηνός Μιχ. 642
Κομνίδης Γεώργ. 126
Κομπορόζος Φ. 916
Κονταρατος Σάββας 344
Κοντομίχης Πανταζής 1085
Κόντος Πασχ. 60
Κοσμάς Ν. 127

Κοσμετατος - Φωκάς Νικόλ. 174
Κοσμής Άγγ. 145
Κοσμίτης Σ. 1210
Κουκίδης Κωνστ. 34

Κουμανούδης Ίω. Ν. 298, 299, 328, 345

Κουμπαρίδου Αναστασία 766, 1146

Κουντούρης Θέμος 657

Κουρέτας Δ. 1162

Κουρή Ζηνοβία 504

Κουρή Παναγιώτα 505

Κουρμούλης Γεώργ. 610

Κουρουκλάρη Ειρήνη 388, 462, 718, 917

Κούσιος Μεν. 201

Κούσουλος Κων. 988

Κουτίβας Σταϋρ. 1211
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Κουτσούκης Κλεομ. 146
Κουτσόφτα Μαρία 463
Κουφάκης Π. 658
Κραβαρτόγιαννος Δρόσος 1174
Κρανιδιώτης Ν. 622
Kretzenbacher Leop. 825
Κρητικός Παν. 88
Κρικόπουλος Χρ. 112
Κτενίδης Δ. 147

Κυδωνάκη - Μαστοράκη Ειρήνη 549
Κυθρεώτης Ίάκ. 261, 267
Κυπριανού Παν. 581

Κυπριανού Χρύσ. Σ. 15, 43, 44, 45, 61,
66, 73, 89, 90, 157, 227, 266, 389,
461, 464, 550, 611, 630, 686, 724,
737, 826, 833, 867, 878, 891, 904, 1014
Κυριαζόπουλος Βασ. 91, 346
Κυριαζοπούλου Βασ. 329
Κυριακίδης Θωμάς 702, 850
Κυριακίδης Ίω. 804
Κυριακίδης Νικόλ. 506
Kyriakides Stilp. Βλ. Κυριακίδης Στίλπ. Π.
Κυριακίδης Στίλπ. Π. 46, 838
Kyriakidou- Nestoros Alke Βλ. Κυρια-

κίδου - Νέστορος "Αλκη
Κυριακίδου - Νέστορος Άλκη 141, 314, 617
Κυριακόπουλος Βασίλ. 318, 1067
Κυριάκου Δέσποινα 551
Κυριάκου Κυρ. 1224
Κύρρης Δημοσθ. 552
Κύρρης Κ. Π. 12, 17, 643, 752, 805, 1136,

1175, 1182, 1199, 1200, 1201
Κύρρης Λεων. 1201
Κωμοδρόμου 'Ελένη 663
Κωνσταντινίδης Άνδρ. 507, 664, 969
Κωνσταντινίδης Δημ. 347
Κωνσταντινίδης Ν. 127, 136, 162, 760, 1108
Κωνσταντινίδου Μάρθα 273
Κωνσταντινόπουλος Χρ. Γ. 279, 905, 945
Κώνστας Κ. Σ. 148, 175, 176, 202, 203,

582, 776, 868
Κωστάκης Θαν. Π. 233, 750, 869

Κωτσαδάμ Γιάνν. 631
Κωτσάκη Ιωάννα 293, 300, 1093
Κωτσιώρης Βασίλ. 1137

Λαδόμματος Άνδρ. 1218

Λαζάρης Χριστόφ. 1015

Λαζαρίδης Κ. 47, 134

Λαζάρου Άνδρ. 465, 946

Λαμπαδαρίδης Νικ. 348, 1068, 1147

Λαμπριάς Χρ. 728, 853, 946

Λαμπρινουδάκης Βασ. 703

Λάμπρος Σπ. II. 948

Λάππας Άριστ. 349

Λασπίδου Μεταξία 214

Λασσιθιωτάκης Κ. 989

Leclanche Jean-Luc 562

Λειμώνα - Τρεμπέλα Ελένη 248

Λέτσας Άλέξ. 31

Λευκόκοιλος Σπυρ. 367

Λεωνίδου Κυριακή 553, 675

Λιανίδης Σϊμος 62, 116, 276, 949, 1041

Λιασίδης Κυρ. 270

Λιναρδάκη 'Ελευθερία 301

Λίνος Δημ. 1191

Λοΐζου Λοΐ'ζος 94, 970

Λοΐζου Μαρία 384, 712, 719

Λουκά Ζωούλα 738

Λουκαΐδης Χρ. 990

Loukatos Dem. Βλ. Λουκάτος Δημ. Σ.
Λουκάτος Δημ. Σ. 27, 35, 49, 74, 75, 95,
115, 227, 350, 632, 633, 644, 750,
755, 827, 833, 1160
Λυγνός 'Εμμ. 205, 1078, 1212
Λυπουρλής Δ. 839
Λυσίκατος Δημ. 508
Λώλης Νικόλ. 1194
Ludeke Hedwig 649

Μαγνήτη Παναγιώτα 376, 554, 739
Μαγνήτου Άνθοϋσα 399, 509
Μαζαράκης Ε. Δ. 96
: Μάκιστος (Παπαχαραλάμπους) Κώστ. 178
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Μακρής Κων. 132, 318
Μακρυμίχαλος Στέφ. 1195, 1213
Μαλδογιάννης Θεόδ. 424
Μαμώνη Κυριακή 36
Μανάβης Β. 133
Μανδαλάκας Σταμάτ. 318
Μανούσακας M. I. 892
Μανουσάκης Γ. 252
Μαρκόπουλος 'Αθ. 8
Μαρκόπουλος Θεόδ. 385
Μάρκου Βασιλική 400, 510
Μάρκου Ρουπίνα 918
Μάρκου Σοφία 370

Μαρμαρινός Κλ. 24, 312, 318, 325, 351,

356, 840, 1068
Μαστοράκης Ίω. 789
Μάτσας Νέστωρ 274
Μαυρής Δημ. 790
Μαύρης Νικ. Γ. 1
Μαυροκορδάτος Γεώργ. 676, 971
Me Donald Will. Α. 924
Μέγας Γ. 'Α. 14, 50, 76, 79, 97, 98, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 302, 315, 316, 634, 645, 646,
690, 696, 706, 707, 709, 710
Megas G. Α. Βλ. Μέγας Γ. 'Α.
Μελά Μαρίτσα 600
Μελετόπουλος Ίω. 303
Μενάρδος Σϊμ. 228
Μερακλής Μιχ. 99, 100, 711
Μερικάκης Στυλ. 879
Μέρτζιος Κ. Δ. 1184, 1186, 1192
Μεταλληνός Γεώργ. 101
Μηλιαράκης 'Αντ. 179
Μηλίγκου - Μαρκαντώνη Μαρία 102
Μηλιόπουλος Παρ. 688, 691, 1109
Μηλιώρης Νικ. 18, 180
Μηλιώτης Γεώργ. 441, 466, 720
Μηνάς Κ. 647
Michaelides S. 562
Mitsakis Κ. 608
Μηχανικός Γεώργ. 665

Μιχαήλ Άνδρ. 511, 659, 695, 950, 972

Μιχαήλ Μωϋσής 63

Μιχαηλία Ξένη 555

Μιχαηλίδης Δημ. 648

Μιχαηλίδης Μ. 682

Μιχαηλίδης - Νουάρος Μιχ. Γ. 150

Μιχαηλίδου 'Αγνή 181

Μίχας Λέανδρος Νικοκλή 182

Μιχέλης 'Άγγ. 109

Μόδης Γ. 442

Morgan Careth 1029

Μορφιαδάκης 'Εμμ. 151

Μουζούρης Γεώργ. 317

Μουσαίου - Μπουγιούκου Καλλιόπη 183

Μουσελίμης Σπ. 184

Μουτλια 'Αλκμήνη 467

Moutsopoulos Ν. Βλ. Μουτσόπουλος Νικ. Κ.

Μουτσόπουλος Νικ. Κ. 9, 231

Μουχταρίδου Σταματία 1110

Μπακάλης Λουκ. 1121

Μπαράς Βασ. 134

Μπελλαράς Νικ. 152

Μπενέκος Πέτρ. 1080

Μπίκος 'Αθαν. 1045

Μπίλλιας Βασίλ. 635

Μπίρης Κ. Η. 991

Μπόγκας Εύάγγ. 41, 47

Μπόντας Γεώργ. 206, 1138

Μποτετζαγιάς 'Αλέξ. 636

Μπουμπουλίδης Φαίδ. 13, 19

Μπουροζίκας Γ. 512, 791

Μυλωνά 'Ελένη 377, 857

Μυλωνάκος Σταΰρ. 185

Ναθαναήλ 'Ανδρεανή 468
Νασίκας Γρηγ. 207
Νάστος Κλεάνθ. 208
Νικολάου Παναγιώτα 777
Νικολάου Σωτηρία 390, 410, 973
Νικόπουλος Β. 1111, 1139
Νοητάκης Κ. 1148
Νοτίδου - Δρίτσου . 'Αγαθή 1122
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Ντελόπουλος Κυρ. 880

Ξανθάκη - Καλοπίση Βίτα 649
Ξενοφώντος Ελένη 513, 666
Ξηχείλου Μαρία 469
Ξύδης Θεόδ. 77, 637
Ξυνάρη Νίκη 514, 667

Oeconomides D. Β. Βλ. Οίκονομίδης Δ.Β.
Οίκονομίδης Δημ. Β. 78, 122, 163, 352,

433, 564, 612, 623, 765, 828, 841
Οίκονομίδου Αικατερίνη 515
Οικονόμου Άνδρεανή 411
Οικονόμου 'Αντ. 778
Οικονόμου Βασ. 186
Οικονόμου Εύγενία 434
'Ολύμπιος Κ. 103
Όνουφρίου Αθηνά 601
'Ορθοδόξου Σωτ. 401, 602, 685
'Ορλάνδος 'Αναστ. 51
Ούσταγιαννάκη - Ταχατάκη Ειρήνη 385
Ούσταμανωλάκη - Δανδουλάκη Ελένη 153

Πάγκαλος Γεώργ. Έμμ. 1004
Παίσιος Γεώργ. 1149
Παναγίδου Νίκη 603
ΙΊαναγιωτάκης Ν. Μ. 1029
Παναγιωτόπουλος 'Α. 1052, 1056, 1057
Παναγιωτόπουλος Ί. Μ. 353
Παναγιώτου Ν. 228
Παναγιωτούνης Π. 613
Πανάρετος Άνθιμ. 371, 1018
ΙΙανταζόπουλος Π. 614
Παντελή Δέσποινα 443
Παουσιάνης Χρ. 997
Παπαγεωργίου Βασ. 951
Παπαγεωργίου Γεώργ. 135
Παπαγεωργίου Ελισάβετ 470
Παπαγιάννη 'Αναστασία 583, 704
Παπαγιάννη Παρασκευή 392, 471
ΙΙαπαγρηγοράκης Ίδομ. 624

Παπαδάκη Ελευθερία 104, 254, 330, 354,

355, 1058, 1081, 1094, 1123, 1150
ΙΙαπαδάκις Νικ. 356
Παπαδημητράκης Κων. 209
Παπαδημητρακόπουλος Π. 806, 1202
Παπαδημητρίου Ελένη 331
Παπαδημητρίου - Δημητρίου Ελένη 357
Παπαδημητρίου Θεόδουλος 420
Παπαδημητρίου - Πολιτσάκη Σουλτάνα 210
Παπαδογιαννάκης Ν. 1203
Παπαδογιάννης Μ. 381, 472
Papadopoullos Th. βλ. Παπαδόπουλλος Θ.
ΙΙαπαδόπουλλος Θεόδ. 10, 64, 79, 80, 234,
638

Παπαδόπουλος Θωμ. 881, 893, 1027
Παπαδόπουλος Στ. Α. 318
Παπαδόπουλος Στυλ. Γ. 213
Παπαζήσης Δημ. 753
Παπάζογλου 'Απ. 1124
Παπαθανασίου Μαρούλα 1125
Παπαθανασόπουλος Θαν. 154, 155
Παπαθανασόπουλος Ήλ. 894, 906, 1215
Παπαθεοδώρου Άπόστ. 187
Παπαθεοδώρου Παναγιώτα 717, 1005
Παπαϊακώβου Σταϋρ. 779
Παπαϊωάννου Δημήτρ. 767
Παπακώστας Νικ. 115
Παπαλουκάς II. 745
Παπαλουκάς Στ. 584
Παπαμιτσάκη Ί. 211
Παπαμιχαήλ Άνδρ. 516
Παπαμιχαήλ Άννα Ί. 225, 226, 304
Παπαμιχαήλ Μιχ. 402, 517
Παπαμιχαήλ Παρασκευή 677
Παπαναούμ Δημ. 136
Παπανικολάου Φώτ. 188, 271, 287, 518,

1095, 1113, 1126, 1171
Παπαντωνίου Κ. 189
Παπαντωνίου Σ. 807
Παπαπέτρου Μαρία 393, 757, 852
Παπαποστόλου Τάσ. 1016
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Παπαρρηγόπουλος Π. 190, 280, 650, 1062,

1063, 1070
Παπαστάθης Χαράλ. 70
Παπασταματίου Χρ. 212
Παπατρέχας Γερ. 871, 974
Papacharalampous C. Ch. βλ. Παπα-

χαραλάμπους Γ. Χ.
Παπαχαραλάμπους Γ. Χ. 234, 382, 625,

834, 835, 844, 1069, 1082
Παπαχαρίσης Άθ. 872, 975
Παπαχριστοδούλου Πολ. 37, 1096
Παπαχριστοδούλου Χρ. I. 156, 926, 952
Παπαχρυσάνθου Γεώργ. 111
Παρασκευαίδης Μίλτ. 178
Παρασκευόπουλος Θεόδ. 651
Παραφεντίδου 'Αλεξάνδρα 256, 259, 519,

556, 585, 1140
Parkins Alta Ann 213
Παστός Ίω. 520
Πασχάλης Γεώργ. 521, 730
Πασχάλης Δημ. 1176
Πασχάλης Κοντός 214
Πάτα Άννα 731
Πατριαρχέας Β. Δ. 615
Πατσαλίδου Πολυξένη 473
Πατσάλου Κατερίνα 604
Πατσέλης Ν. 215
Παυλίδης Βασίλ. 378
Παχυγιαννάκης Εύάγγ. 1053
Πεδιαδίτης Μιχ. 792
Πελεκάνου Μαρία 557
Πέννας Πέτρ. Θ. 1177
Περάκης Γεώργ. 412, 793, 808
Περιστέρης Σπ. 1041, 1117, 1118
Πεταλιανός Γ. 780
Πετράκη - 'Επιφανίου Στέλλα 696
Πετρίδου Γεωργία 558
Πέτροβιτς Νατάλης 191
Petropoulos Dim. Βλ. Πετρόπουλος Δ. Α.
Πετρόπουλος Δ. Α. 137, 248, 279, 383,
474, 477, 522, 562, 606, 1161, 1172

Πίγγουρας Χριστόφ. 403, 523, 559, 586,

668, 697, 746, 781, 895, 953, 992
Π ιερής Κων. 1225
Πιερράκου - Μαρούδα Σούλα 305
Πιπέρας Άνδρ. 404
Πίπη Δήμητρα 587
Πιταούλης Γεώργ. 257
Πιτσιλλίδου 'Ελένη 678
Πιτταρός Χαράλ. 655
Πιφάνη Σαρρή Μυροφόρα 588
Πλατάκης Έλευθ. Κ. 28, 976, 1003
Πλουμίδης Γ. 907
Πολίτης Άλ. 46, 823
Politis ΑΙ. Βλ. Πολίτης Άλ.
Πολίτης Αίνος 57
Πολίτης Νικ. 616
Πολίτου 'Ελένη 20
Πολύδωρος Α. 157
Πολυχρονίου Γ. 288
Πορτούλας Παν. 794
Πουλάκης Ζ. 927, 954
Πουλλή Γεωργία 589
Πουρναρόπουλος Γεώργ. 429
Πούρος Θεόδ. 768
Προμπονάς Ί. Κ. 9, 823, 873, 896
Πυργιανός Ματθ. 590

Radulescu Ν. 1040

Ρήγα Κυριακή 524, 560, 679, 740, 854
Ρήνας Διαμ. 1083
Ριβουάρ I. 1115

Ριρή Θεοδώρα 372, 386, 444, 525, 698,

848, 1064
Ριρής Φωκάς 561, 680
Romeos G. Βλ. Ρωμαίος Κ.
Ρότσκος Κων. 475

Ρουσουνίδης Άνδρ. Χ. 21, 105, 181, 194,
380, 526, 809, 1071, 1151, 1152, 1217
Ρούσσος Μ. 289
Ρούσσου Νάγια 89, 227
Ρωμαίος Κ. 617, 618, 829
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Ρωσσίδης Κ. 527

Σακαλλή Σοφία 470
Σακελλαρίδης Κ. 477
Σακελλίων Γ. 357α

Σαλιάρης Ά. 954, 977, 993, 1008, 1017

Σαλμανίδης Πρόδρ. 1030

Σαμαρά Θάλεια 113, 1059

Σαμσάρης Δημ. 1097

Σαρικάκης Θεόδ. 882

Σαχά Μαρία 281

Σγουρίτσας 'Αγ. 264

Σειστάκης Γεώργ. 928, 956

Σέπος Λοΐζος 810

Σέττας Δημ. 52

Σιαμπανόπουλος Κων. 1153

Σιδέρης Άριστ. 874

Σιήκα Γεωργία 1127

Σιμιτζής Χρήστ. 811

Σιούφτα Δέσπω 478, 845

Σιταράς Άπόστ. 216

Σκανδάλης Δημ. 1154

Σκανδάλης Χρ. 692

Σκλαβενίτης Χριστόφ. 358

Σκοπετέας Σταΰρ. 1114

Σκουτέρη Έλεονώρα 127

Σολωμονίδης Χρήστ. 479

Σολωμού Άνδρ. 994

Σουγλή 'Ελένη 913

Σούρλας Εύριπ. 480, 957

Σπανάκης Στέργ. 978

Σπανός Νικ. 79

Σπυριδάκης Γ. Κ. 38, 53, 54, 562, 619,

620, 626, 830, 836, 1041, 1163
Spyridakis G. Βλ. Σπυριδάκης Γ. Κ.
Σπυρόπουλος Άπόστ. 158, 159, 192,

995, 1155
Σπύρου Άννα 591
Σπύρου Μ. 319
Σπύρου Νικόλ. 908
Σταθάκη - Κούμαρη Ροδούλα 359

Σταθάκης Στάθ. Δ. 360, 683, 716, 812,

996, 1056, 1057, 1156
Στάκιας Δημ. 1128
Σταμάτης Χαρ. 193
Σταμέλος Δημ. 282, 592
Σταμέλος I. 592
Σταμούλη - Σαραντη 'Ελπινίκη 98
Σταυρακάκης Γιάνν. 1006, 1009
Σταυρή Παναγ. 1226
Σταυριανοϋ Χρυστάλλα 394, 481
Σταυρινίδης Νικ. 652, 979
Σταυρόπουλος Άπόστ. 1155
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1969-1972

Α'. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 19691

ΊΊ συντ. Άν« Παπαμιχαήλ μεταβάσα επί 15 ημέρας κατά τούς μήνας Ίού-
λιον καί Αύγουστον εις τήν νήσον Σύμην κατέγραψε ποικίλην λαογραφικήν ύλην εις
427 σελ. τετρ., σχήμ. 8ου μεγ., ήτοι δημώδη ασματα 110, παραδόσεις 143, παρα-
μύθια 3, παροιμίας 6, ειδήσεις άναφερομένας εις τήν λαι'κήν λατρείαν, τήν λαϊκήν
ίατρικήν, τον γεωργικόν βίον κ.ά. Έπί πλέον ήχογράφησεν 109 μελωδίας ασμάτων
καί λαϊκών χορών. Τό καταγραφέν καί ήχογραφηθέν τούτο ύλικόν κατετέθη εις τό
Κέντρον Λαογραφίας ύπ' άρ. είσ. 3460 καί 16482- 16587 άντιστοίχως.

Ό συντ. "Αγγελος Δευτεραΐος έπεσκέφθη κατά τό άπό 11 Αύγ. - 5 Σεπτ.
χρονικόν διάστημα τά χωρία Τρανόβαλτον, Μικρόβαλτον, Έλάτην (πρ. Λουζιανήν),
Λαζαράδες καί ΙΙαλιάλωνα ή Φρούριον (πρ. Νιζισκόν) τής περιοχής Κοζάνης. Κατά
τήν ένταΰθα έρευνάν του περισυνήγαγε παραδόσεις 31, παροιμίας 35, αινίγμα-
τα 14, εύχάς 13, άράς 22, δημώδη ασματα 152, ειδήσεις σχετιζομένας μέ τήν λαϊ-
κήν κατοικίαν, τόν επαγγελματικό ν, ποιμενικόν καί γεωργικόν βίον, τήν κοινωνικήν
όργάνωσιν, τάς μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνήθειας, την δημώδη ίατρικήν, τήν
άστρολογίαν, μετεωρολογίαν, μαντικήν, λαϊκήν λατρείαν, τούς λαϊκούς χορούς, τά
μουσικά όργανα, τάς τροφάς, τήν ένδυμασίαν, τά κατά τήν γέννησιν, γάμον καί τήν
τελευτήν έθιμα κ. ά. Έγένετο έτι ήχογράφησις μουσικής ύλης συγκειμένης έξ 119
μελωδιών δημωδών ασμάτων. Τό σχηματισθέν χειρόγραφον κατετέθη είς τό Κέν-
τρον ύπ' άρ. 3470, ή δέ ήχογραφηθεΐσα μουσική ύλη ύπ' άρ. 16362-16481.

Ό συντ. Γεώργιος Αίκατερινίδης ήρεύνησε λαογραφικώς κατά τήν άποστο-
λήν του (10 - 30 Ίουλ.) τά χωρία Κεντρί, Καρύδι καί Άγιον Γεοιργιον (πρ. Τουρ-
τοΰλοι) τών έπαρχιών Ίεραπέτρας καί Σητείας 'Ανατ. Κρήτης.

1. Ή έκτέλεσις τών ερευνητικών τούτων αποστολών είς τήν υπαιθρον, σκοπος τών
όποιων είναι ή έπιτόπιος μελέτη τών λαογραφικών φαινομένων καί ή περισυναγωγή υλης προς
πλουτισμόν τής έν τώ Κέντρω άποκειμένης, ανατίθεται καθ' έ'καστον ετος είς τούς συντάκτας
τοΰ Κέντρου ύπό τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας μετά πρότασιν της οικείας 'Εφορευτικής
'Επιτροπής.
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Το Κεντρί άπετέλει μέχρι πρό τίνος εν τών μεγαλυτέρων κέντρων αγγειο-
πλαστικής. Σήμερον ομως ή άσκησις τής τέχνης ταύτης εύρίσκεται έν ύποχωρήσει,
λειτουργούντων μόνον τριών έκ τών πολυαρίθμων άλλοτε έργαστηρίων. Έκ τοΰ
λόγου τούτου ό ώς άνω συντάκτης παρηκολούθησε συστηματικώς τήν κατασκευήν
τών άγγείων (σταμνιών), έφωτογράφησε τά στάδια αύτής καί κατέγραψε πληροφο-
ρίας σχετικάς πρός τήν κεραμικήν ίδια όρολογίαν. Πρός τούτοις κατέγραψεν ούτος
ένταΰθα ειδήσεις άναφερομένας είς τήν λαϊκήν λατρείαν, τόν γεωργικόν βίον, τήν
καλαθοπλεκτικήν, τήν ύφαντικήν κ. ά.· ήχογράφησε δέ καί μελωδίας ασμάτων καί
λαϊκών χορών.

Είς τό χωρίον Καρύδι έμελέτησεν ούτος ιδία τήν λαϊκήν κατοικίαν καί μάλι-
στα τόν τύπον τοΰ καμαρόσπιτου, συγκεντρώσας φωτογραφικόν ύλικόν καί άλλα
στοιχεία (καταμετρήσεις, άποτυπώσεις) τών σωζομένων παλαιών οικιών. Είς δέ τό
χωρίον Άγιος Γεώργιος ή ερευνά του περιεστράφη είς θέματα γενικώτερον τοΰ
κατά παράδοσιν λαϊκοΰ πολιτισμού. Το καταγραφέν καί ήχογραφηθέν ύλικόν κατε-
τέθη είς τό Κέντρον Λαογραφίας ύπ' άρ. 3467 καί 16299 - 16361 άντιστοίχως.
Τό σχηματισθέν χειρόγραφον, σχ. 8ου μεγ., σύγκειται έκ σελ. 406, αί δέ ήχογρα-
φήσεις άνέρχονται είς τόν άριθμόν 63.

Ό συντ. - μουσ. Σπυρ. Περιστέρης έπεσκέφθη άπό 4-18 Ίουλ. τήν Σκία-
θον πρός ήχογράφησιν ιδία δημώδους μουσικής ύλης. Κατά τήν διάρκειαν τής
άποστολής του ό έν λόγω συντ. μουσ. έπέτυχε νά ήχογραφήση μελωδίας α') 109
ασμάτων διαφόρων κατηγοριών καί χορών, β') 27 εκκλησιαστικών τροπαρίων, ψαλ-
λομένων έξ άκουστικής παραδόσεως άπό τής εποχής τών Κολλυβάδων, ίερομονά-
χων τής Μονής Εύαγγ^λιστρίας Σκιάθου, πρός τόν σκοπόν τής συγκρίσεως αύτών
πρός τήν σύγχρονον γραπτήν μουσικήν παράδοσιν, γ') 8 σκωπτικών έκκλησιαστι-
κών παρωδιών, δ') διστίχων τοΰ Κλήδονα κ. ά.

Πρός τούτοις ήχογραφήθη ύλη σχετική πρός τά τοπωνύμια τής νήσου, τόν
χορόν γαϊτανάκι, τό έθιμον τοΰ Κλήδονα κ. ά. Ή ήχογραφηθεΐσα μουσική ύλη
κατετέθη είς τό Κέντρον Λαογραφίας ύπ' άρ. 15880 - 16024, τά δέ κείμενα τών
ασμάτων καί ή λοιπή ώς άνω ύλη κατετέθησαν έν χειρογράφω ύπ' άρ. 3461
(σελ. 450 περίπου, σχ. 8ον).

Ό άπεσπασμένος καθηγητής - μουσ. Γεώργιος Άμαργιανάκης έξετέλεσε τήν
άποστολήν του άπό 14 Ίουλ. - 3 Αύγ. είς Ρόδον καί είδικώτερον είς τά χωρία :
Παραδείσιον, Κοσκινού, Καλυθιές, Μαλώνα, Ίστριον, Προφίλια, Άπολακκιά,
Σιάννα, Σάλακον καί Σορωνή. Έγένοντο 174 ήχογραφήσεις μελωδιών δημοτικών
ασμάτων καί μουσικής λαϊκών χορών (άρ. είσ. 16119 - 16293) συνελέχθη δέ καί
άλλη λαογραφική ύλη, περιλαμβάνουσα 4 πολύστιχα ασματα, 46 δίστιχα καί ειδή-
σεις άναφερομένας είς τήν λαϊκήν λατρείαν, τήν μαγείαν, τάς δεισιδαίμονας δοξα-



249 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1969 - 1972

σίας, τήν μετεωρολογίαν, τά έθιμα τοΰ γάμου καί τών άπόκρεω καί τά μουσικά όρ-
γανα. Ή ώς άνω μουσική καί λαογραφική ύλη κατεγράφη είς χειρόγραφον σελ.
259, σχ. 8ου μεγ., το όποιον κατατεθέν είς τό Κέντρον έλαβε τόν άρ. είσ. 3471.

Β'. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1970

Καί κατά τό έτος τοΰτο έξετελέσθησαν λαογραφικαί άποστολαί καί δή
ώς έξής :

Ή συντ. Άννα ΓΙαπαμιχαήλ έπραγματοποίησεν άποστολήν είς τήν νήσον
Τήλον διαρκείας 24 ήμερών (22 Ίουλ. - 14 Αύγ.), κατά τήν οποίαν συνελέχθη ύπ'
αύτής λαογραφική ύλη είς 423 σελ. τετρ., σχήμ. 8ου μεγ. Αύτη περιλαμβάνει:
ασματα 90, ταχταρίσματα - νανουρίσματα 3, παραδόσεις 125, έπωδήν 1, παροι-
μίας 4, ειδήσεις σχετικάς πρός τήν λαϊκήν λατρείαν, μαντικήν, άστρολογίαν, μετε-
ωρολογίαν, λαι'κόν δίκαιον, κοινωνικήν όργάνωσιν, τόν γάμον, τό ένδυμα, τόν γεωρ-
γικόν βίον, τούς λαϊκούς χορούς κ.ά. Πρός τούτοις ήχογραφήθησαν αί μελωδίαι 88
άσμάτων καί χορών. Έκ τοΰ λαογραφικοΰ καί μουσικοΰ ύλικοΰ έσχηματίσθη χ/φον,
τό όποιον κατετέθη είς τό Κέντρον ύπ' άρ. 3499 (άρ. είσ. μουσ. ύλ. 16849- 16937).

Ό συντ. Γεώργ·ος Αίκατερινίδης μετέβη εις τόν νομόν Αχαίας κατά τό
άπό 20 'Ιουλίου μέχρι 4 Αύγούστου χρονικόν διάστημα καί δή είς τά χωρία Κάτω
Αχαΐα, Λιμνοχώριον, Χαλανδρίτσαν, Άνω Καστρίτσι, Μυρόβρυσην, Ζήριαν καί
Λουσικά.

Κατά τήν άποστολήν του ταύτην ό ώς άνω συντάκτης συνεπλήρωσε 7 έντυπα
έρωτηματολόγια τοΰ Κέντρου διά τά γεωργικά έργαλεΐα καί τάς περιοδικάς πυράς
πρός πλουτισμόν τοΰ ύλικοΰ τοΰ Κέντρου έν όψει τής έκδόσεως λαογραφικών χαρ-
τών μέ τά έν λόγω θέματα έν τω πλαισίω τοΰ Εύρωπαι'κοΰ Λαογραφικοΰ Άτλαντος,

Ό συντ.-μουσ. Σπυρίδων Περιστέρης μετέβη άπό 21 Αύγούστου μέχρι 4 Σε-
πτεμβρίου είς τήν νήσον Σκόπελον. Ούτος έπέτυχε νά ήχογραφήση 94 μελωδίας
άσμάτων καί χορών, βυζαντινάς τινας έκκλησιαστικάς μελωδίας (τροπάρια), ψαλλό-
μενα έξ άκουστικής παραδόσεως, κείμενα παραμυθιών 10, ώς καί τινας ειδήσεις
περί γάμου, λαϊκής λατρείας καί άλλων έκδηλώσεων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ τής
νήσου. Ή ήχογραφηθεϊσα μουσική καί λαογραφική ύλη κατετέθη είς τό Κέντρον
Λαογραφίας καί έλαβε τούς άρ. είσ. 16754-16848 καί 3514 άντιστοίχως.

Ό άπεσπασμένος καθηγητής μουσ. Γεώργιος Άμαργιανάκης είργάσθη εφέ-
τος έπί 18 ήμέρας (22 Ίουλ.- 8 Αύγ.) είς τήν νήσον Κάρπαθον, ενθα έπραγματο-
ποίησεν 157 ηχογραφήσεις κατά τό πλείστον δημωδών άσμάτων. Έκ τών κειμέ-
νων τών ώς άνω άσμάτων καί έξ άλλων συλλεχθεισών ειδήσεων περί γάμου, μου_
σικών οργάνων καί χορών, ποιμενικοΰ καί άλιευτικοΰ βίου κ.ά. έσχηματίσθη χει-
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ρόγραφον έκ 327 σελίδων, σχ. 8ου μεγ., το όποιον κατετέθη είς τό Κέντρον ύπ'
άρ. 3518. 'Εξ άλλου ή ήχογραφηθεϊσα μουσική ύλη έλαβε τον άρ. 17044 - 17181.

Γ'. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1971

Σκοπός τών άποστολών τοΰ 1971 ύπήρξεν ή περισυλλογή λαογραφικοΰ ύλι-
κοΰ καί ίδια σχετικοΰ μέ τήν σύνταξιν τοΰ Λαογραφικού Άτλαντος τής Ελλάδος.

Ό συντ. Στέφανος "Ημελλος έπεσκέφθη επί 27 ήμέρας (30 Ίουλ.-25 Αύγ.)
πρός τον ώς άνω σκοπόν τά χωρία: Κοινιάνοι, Βίταλον, Χαροκόπος, Όξύλιθος,
"Οριον, Αύλωνάριον, Όχθωνιά, Νεοχώριον, Λέπουρον καί Βέλος τής κεντρικής Εύ-
βοιας καί συνεπλήρωσε κατά τήν άποστολήν ταύτην 8 ερωτηματολόγια περί τών
γεωργικών εργαλείων καί τών περιοδικών πυρών, τήν ύλην τών οποίων συμπλη-
ροΰν αί άπαραίτητοι διά τήν έν λόγω περίπτωσιν φωτογραφίαι. Πέρα τούτου κατε-
γράφη είς 168 σελ. τετρ., σχ. 8ου μεγ., ποικίλη λαογραφική ύλη, περιλαμβάνου-
σα είδικώτερον παραδόσεις 53, ασματα διαφόρων κατηγοριών 114, δίστιχα 21, έπω-
δάς 14, παροιμίας 10, ειδήσεις άναφερομένας είς τήν λαΐκήν λατρείαν, μαγείαν, μαν-
τικήν, δημώδη ίατρικήν, γέννησιν, γάμον, γεωργικόν βίον κ.ά. (άρ. είσ. χ/φου 3530).

Ό συντ. "Αγγελος Δευτεραίος μετέβη καί παρέμεινεν επί 1 μήνα (9 Αύγ.-
8 Σεπτ.) πρός άποθησαύρισιν ύλικοΰ είς τά χωρία Λεύκην, Κολοκυνθού, Καλοχώ-
ριον, Μεσοποταμίαν, Ποριάν, Χιλιόδενδρον, Τσάκωνην, Νεστόριον, Πεΰκον, Κοτύ-
λην, Πευκόφυτον, Χρυσήν καί Κυψέλην τής περιοχής Καστορίας. Συνεπληρώθησαν
13 έρωτηματολόγια καί έλήφθη σχετικόν φωτογραφικόν ύλικόν.

Ό συντ. Γεώργιος Αίκατερινίδης είργάσθ/) άπό 19 Αύγ.- 18 Σεπτ. είς τά χω-
ρία Μαγούλαν, Πλατάναν, Αίγιάς (Κουτουμοΰ), Πλάτανον καί Άγιον Ίωάννην τοΰ
νομοΰ Λακωνίας, Βλαχέρναν, Βλόγγον, Ζάτουναν, Λευκοχο'^ριον, Πλάκαν, ΓΙλατά-
ναν καί Μεσόγειον Άστρος τοΰ νομοΰ Αρκαδίας καί είς Άνδρίτσαιναν 'Ηλείας.
Συνεπληρώθησαν 13 έρωτηματολόγια καί έλήφθη μέγας άριθμός φωτογραφιών σχε-
τικών πρός τον γεωργικόν βίον. Πρός τούτοις ό έν λόγω συντ. έπραγματοποίησε
3 κινηματογραφήσεις θεμάτων του γεωργικού ιδία βίου καί 125 ήχογραφήσεις με-
λωδιών ασμάτων, παραμυθιών κ.ά. λαογραφικής ύλης. Τό σχηματισθέν χειρόγρ.,
σχ. 8ου μεγ., συγκείμε^ον έκ σελ. 195, έ'λαβε τον άρ. 3531.

Δ'. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1972

Κύριος σκοπός τών άποστολών τοΰ 1972 ύπήρξεν ή περισυλλογή δι' ήχο-
γραφήσεως ίδια μελωδιών ασμάτων καί χορών έκ τής νησιωτικής Ελλάδος έν όψει
τής έκδόσεως ύπό τοΰ Κέντρου τόμου δημωδών μελωδιών έκ τής περιοχής ταύτης.
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Προς τον σκοπόν τούτον ό συντ. "Αγγελος Δευτεραΐος έπραγματοποίησεν
άπό 27 'Ιουλίου μέχρι 26 Αύγούστου άποστολήν είς τάς νήσους Ίθάκην καί Λευ-
κάδα, ένθα επέτυχε νά ήχογραφήση 292 μελωδίας δημωδών ασμάτων — τάς πλεί-
στας έξ 'Ιθάκης — καί νά καταγράψη πληροφορίας τινάς περί τών γεωργικών
έργαλείων. Τό έκ τής καταγραφής τών κειμένων τών ασμάτων σχηματισθέν χει-
ρόγραφον, συγκείμενον έκ 450 σελ., σχ. 8ου μεγ., κατετέθη είς τό Κέντρον ύπ'
άρ. είσ. 3644 (άρ. είσ. μουσ. υλ. 18400 - 18690).

Ό συντ. Γεώργιος Αίκατερινίδης έξετέλεσε 30ήμερον άποστολήν είς τάς
νήσους Λέσβον (9 - 23 Αύγ.) καί Λήμνον (24 Αύγ. - 8 Σεπτ.). Είδικώτερον είρ-
γάσθη είς τά χωρία Άγίαν Παρασκευήν, Μιστεγνά, Άγιάσον, Μανταμάδον, Κά-
πην, "Αντισσαν, Σκουτάρον καί Θερμήν Λέσβου, καί Νέαν Κούταλην, Καλλιθέαν,
'Αγκαρυώνες, Πορτιανόν, Πλατύ, Βάρος, Τσιμάνδρια, Κάσπακαν, Δάφνην, ΓΙανα-
γίαν, Πλάκαν καί Μούδρον Λήμνου.

Ήχογραφήθησαν 318 δημώδεις μελωδίαι (148 έκ Λέσβου καί 170 έκ Λή-
μνου). Προς τούτοις κατεγράφησαν υπό τοΰ ο:>ς άνω συντ. 7 παραδόσεις, 9 διά-
φοροι διηγήσεις, ώς καί ειδήσεις άναφερόμεναι ιδία είς τήν λατρείαν καί τήν κοι-
νωνικήν όργάνωσιν. 'Εκ τοΰ ώς άνω ύλικοΰ κατηρτίσθη χειρόγραφον έκ σελ. 370,
σχ. 8ου μεγ., τό όποιον κατατεθέν μετά τών σχετικών ταινιών καί φωτογρα-
φιών είς τό Κέντρον έ'λαβε τόν άρ. 3637. Τό μουσικόν ύλικόν κατετέθη υπό
τόν άρ. 18081 - 18399.

Ό συντ. - μουσ. Γεώργιος Άμαργιανάκης μετέβη έπί 30 ή μέρας (3 Αύγ. -
1 Σεπτ.) είς τήν νήσον Κρήτην, έργασθείς είδικώτερον είς 14 χωρία τών έπαρχιών
Ίεραπέτρας, Σητείας, Μαλεβιζίου, Σελίνου καί Κυδωνιάς, ένθα επέτυχε νά ήχογρα-
φήση 259 μελωδίας. Προς τούτοις κατέγραψεν ούτος ειδήσεις άφορώσας είς τά
λαϊκά μουσικά όργανα, τούς χορούς, τά ριζίτικα τραγούδια, παραδόσεις κ. ά. 'Εκ
τών κειμένων τών ήχογραφηθέντων άσμάτίον καί τών λοιπών ειδήσεων έσχηματί-
σθη χειρόγραφον έκ 424 σελ. τετρ., σχ. 8ου μεγ., τό όποιον κατετέθη είς τό
Κέντρον ύπ' άρ. 3634. Τό κατατεθέν μουσικόν ύλικόν έλαβεν έπίσης τόν άριθμόν

17829 - 18070.

Σ. Δ. Η.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΣΥΛΛΟΓΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1969, 1970, 1971, 1972 1

Α'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1969

1. Σοφία Μαράκη, "Ανω Βιάννος 'Ηρακλείου, 1966 - 67, 8°ν -)- 4°ν ) σ.
129 (Α.Ε. 3364).

2. 'Αλίκη Μελίδου, Τρίπολις, 1967, 8ον + 4°ν, σ. 19 (Α.Ε. 3365).

3. 'Αθηνά Σολωμού, Μαυρομμάτιον Θηβών καί Μάνδρα 'Αττικής, 1966 -
67, 8ον + 4ον, σ. 36 (Α.Ε. 3366).

4. Ειρήνη Χουρδάκη, Νεάπολις Λασιθίου, 1967, 8ον -f- 4ον, σ. 20 (Α.Ε.

3367).

5. Αικατερίνη Καλαρδ, Χιλιομόδιον Κορινθίας, 1967, + 4ον, σ. 30
(Α. Ε. 3368).

6. Γεωργία Θεοδωροπούλου, Περιθιώτισσα καί Μακρινή Δωρίδος, Φλώ-
ρινα, Κων/πολις, 1967, 8°ν + 4°ν, σ. 53 (Α.Ε. 3369).

7. Δάφνη Πολυμέρου, Γουλέμιον Λοκρίδος, 1967, 8ον -f 4ον, σ. 31 (Α.Ε.

3370).

8. Κυριακή Πατρικάκη, Σιρίλιον Χανίων καί πρόσφυγες έξ 'Αγχιάλου,
1967, 8°ν + 4ον, σ. 17 (Α.Ε. 3371).

9. Δήμητρα Ντούμπα, Σουφλί, 1967, 8<>ν -f 4ον, σ. 34 (Α.Ε. 3372).

10. Μαρία Πλάτση, Κάλυμνος, 1967, 8ον -f 4ον, σ. 24 (Α.Ε. 3373).

11. Θεοδώρα Παπαγεωργίου, Βαλανίδα 'Ελάσσονος, 1966, 8<« + 4ον, σ.
36 (Α.Ε. 3374).

12. Αικατερίνη Σηφάκη, Ψ'υχρόν Λασιθίου, 1967, 8°ν -f~ 4ον, σ. 39
(Α.Ε. 3375).

1. Σημειοΰνται : τό ονομα τοϋ συλλογέως, ό τόπος κα' ό χρόνος τής συλλογής, τό
σχήμα καί αί σελίδες τοΰ χειρογράφου, ό άριθμός εισαγωγής είς τό οίκεΐον βιβλίον τοΰ Κέν-
τρου, ό καταθέτης έάν ούτος είναι διάφορος τοϋ συλλογέως καί ό τίτλος ή τό περιεχόμενον,
έφ' όσον ή συλλογή δέν είναι γενική άλλ' αφορά είς είδικόν θέμα.
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13. 'Ιωάννα Καραγιάννη, Πλάτανος Ναυπακτίας, 1966, 4<™, σ. 13 (Α.Ε.

3376).

14. 'Ελευθερία Χάλαρη, Θήρα (Βουρβοΰλος, Φυροστεφάνι), 1967, 8ον _μ
4ον, σ. 47 (Α.Ε. 3377).

15. Μαρία Ρουμελιώτη, Καλλιάνιον Γορτυνίας, 1967, 8<>ν -f- 4<>ν, σ. 10
(Α.Ε. 3378).

16. 'Ιουλία Κιούση, Στένωμα Εύρυτανίας, 1967, 8ον, σ. 3 (Α.Ε. 3379).

17. Σοφία Άγγελάκη, Μεσκλά Χανίων, 1967, 8<>ν -f- 4ον; σ. 26 (Α.Ε.

3380).

18. 'Αναστασία Τσόκα, Λοφίσκος Αύλωναρίου Καρυστίας, 1966 - 67,

8ον 4ον, σ. 13 (Α. Ε. 3381).

19. Τερέζα Βαρθαλίτου, 'Αγία Μαύρα 'Ηλείας, Βράχα Εύρυτανίας, Χίος,
Πειραιεύς, Θήρα, 1967, 4°ν -f- 8ον, σ. 14 (Α.Ε. 3382).

20. Στέλλα Φιλιππάκη, Μεσκλά Χανίων, 1966 - 67, 8°ν -f- 4°ν, σ. 25
(Α.Ε. 3383).

21. "Αννα Χουρδάκη, Έρφοι Ρεθύμνης, 1966-67, 8ον, σ. 5 (Α.Ε. 3384).

22. Ελευθερία Παγγέα, Δρυμός Θεσσαλονίκης, 1967, 4ον, σ. 3 (Α.Ε.

3385).

23. Ελευθερία Βλάχου, Βατόλακκος Χανίων, 1967, 8°ν, σ. 6 (Α.Ε. 3386).

24. 'Ελευθερία Κανάκη, Σαλαμίς, 1967, 4°ν, σ. 10 (Α.Ε. 3387).

25. Δήμητρα Σαμαρά, Δραμεσιοί Δωδώνης, Καλαμπάκα, Διαβολίτσιον
Μεσσήνης, Χίος, 1967, 4°ν, σ. 23 (Α.Ε. 3388).

26. Ελένη Παπαλάμπρου, Παΰλος Λεβαδείας, 1967, 4ον, σ. 4 (Α.Ε. 3389).

27. Ελένη Μαρκετάκη, Ρουσσα 'Εκκλησία, ΙΙισκοκέφαλον Σητείας Λασι-
θίου (γηγ. καί πρόσφ. έκ Μ. Ασίας), 1966-67, 8ον, σ. 27 (Α.Ε. 3390).

28. 'Αμαλία Καψαμπέλη, Βολίμαι Ζακύνθου, Δράμα, 1967, 8ον, σ. 15
(Α.Ε. 3391).

29. Ειρήνη Ροσολάτου, Πάγος Σύρου, 1966-67, 8ον, σ. 3 (Α.Ε. 3392).

30. Βασιλική Κωτσικογιάννη, Εύπάλιον καί Κροκύλειον Δωρίδος, Δροσα-
τον Καλαβρύτων, 1966, 8ον, σ. 23 (Α.Ε. 3393).

31. Μαρία Ζήση, Καινούργιον Τριχωνίδος, 1967, 8ον, σ. 14 (Α.Ε. 3394).

32. Διονυσία Κοσμάτου, Φαρακλατα, Μαρκόπουλον Κραναίας, Ληξούριον
Κεφαλληνίας, Άγιος Φλώρος Καλαμών, 1966, 8ον, σ. 25 (Α.Ε. 3395).

33. Σταυρούλα Κλείδωνα, Κάμπος, Λιασίνοβα, Καρδαμύλη Μεσσηνίας,
Μεσολόγγιον, Άγρίνιον, Πάτραι, Κορώνη Πυλίας, 1966, 8ον, σ. 31 (Α.Ε. 3396).
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34. Δ. Καραγιάννη, Σάμος (γηγ. καί πρόσφ. έκ Μ. Ασίας), 1966, 8°ν,
σ. 13 (Α.Ε. 3397).

35. Παναγιώτα Γιαζιτζή, Σέροαι, Βαμβακοΰσσα, 'Εμμανουήλ Παππάς,
Νέον Σούλι, Μαυρόλοφος, Μυρρίνη Σερρών (γηγ. καί πρόσφ. έκ Μ. 'Ασίας),
1966 - 67, 8ον, σ. 67 (Α.Ε. 3398).

36. Πολύτιμη Τσουκαλά, Μεγαλόπολις 'Αρκαδίας, Πυργοχώριον καί Έλευ-
θερούπολις Καβάλας, Κέρκυρα, Χιράδες 'Αρκαδίας, Τρίπολις, Σιδηροχώριον Καβά-
λας κ.α., 1966, 8ον, σ. 28 (Α.Ε. 3399).

37. Μαλοΰσα Τσιαντούκα, Σουφλί, 1966, 8ον, σ. 21 (Α.Ε. 3400).

38. Εύδοξία Τσέρου, Κάλυμνος, 1966, 8«ν, σ. 31 (Α.Ε. 3401).

39. 'Ελευθερία Παγγέα, Δρυμός 'Ελάσσονος, 1966, 8ον, σ. 27 (Α.Ε. 3402).

40. 'Αναστασία Δημαράκη, Ερμιόνη 'Αργολίδος, 1966, 8°ν, σ. 6 (Α.Ε.

3403).

41. 'Ιωάννα Σπανού, άδήλου τόπου, 1966, 8°ν, σ. 6 (Α.Ε. 3404).

42. Ελένη Βαρδουλάκη, "Ανυδροι Παλαιοχώρας Χανίων, 1966, 8ον -f- 4ον,
σ. 6 (Α.Ε. 3405).

43. Βασιλική 'Ασημακοπούλου, Λαγκάδια Γορτυνίας, 1967, 8»ν, σ. 35
(Α.Ε. 3406).

44. Ζαχαρούλα Πυρομάλλη, Σίφνος, 1967, 8°ν, σ. 9 (Α.Ε. 3407).

45. Κυριακή Γκρουάζα, "Τδρα, Τρόπαια Γορτυνίας, 1967, 8ον 4ον; σ. 16
(Α.Ε. 3408. 'Αριθμ. 1-45 καταθ. Γ. Ταρσούλη).

46. Άντών. Χασαπάς, 'Αντίγραφα παλαιών μουσικών κειμένων ασμάτων
κ.ά., Μεθώνη, 1969, 4ον, σ. 23 (Α.Ε. 3409).

47. 'Εμμαν. Πολυχρονιάδης, Προάστιον Εδέσσης, 1969, 4^ν; σ. 16
(Α.Ε. 3410).

48. Κων/νος Σπανός - Μολόχας, Σάικα 'Αγράφων Εύρυτανίας, 1969,
4ον, σ. 20 (Α.Ε. 3411).

49. Λαογραφικά στοιχεία κοινοτήτων Μονοκκλησιάς καί Άγιας Ελένης
Σερρών (πρόσφ. έκ Θράκης καί γηγ·)> 1969, 4ον? σ. 8 (Α.Ε. 3412).

50. Παναγ. Καλούδης, Φούρνοι 'Ικαρίας, 1969, 4°ν, σ. 34 (Α.Ε. 3413).

51. Θεόδ. Πράππας, Πολυκάστανον Βοΐου Κοζάνης, 1968, 4ον, σ. 71
(Α.Ε. 3414).

52. 'Ιάκωβος 'Ηλίας, Πάχη Μεγαρίδος, 1968, 4ον, σ. 20 (Α.Ε. 3415).

53. Λάμπρος Βουρβουριώτης, Γεράκιον Λακεδαίμονος, 1968, 4°ν? σ. 178
(Α.Ε. 3416).
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54. Χριστόδ. Ντερμάρης, 'Επισκοπικόν Δωδώνης, 1968, 4°ν5 σ. 67
(Α.Ε. 3417).

55. Είρ. Ούσταγιαννάκη - Ταχατάκη, 'Αρχάναι Ηρακλείου, 1969, 4ον?
σ. 190 (Α.Ε. 3418).

56. 'Αλεξ. Γουστουρίδου - Σκεύα, «Ό Γάμος στο χωριό Δάφνος Δωρί-
δος», 1969, 4ον, σ. 28 (Α. Ε. 3419. Καταθ. Γ. Κ. Σπυριδάκης).

57. Δημ. Παππας, Μέγα Περιστέριον Δωδώνης, 1967 - 1968, 4ον, σ.
232 (Α.Ε. 3420).

58. Συλλογαί σπουδαστριών Ραλλείου Παιδ. 'Ακαδημίας Πειραιώς, 'Αγρί-
νιον, Μυτιλήνη, Νέα Κίος "Αργούς, 'Αχαρναί 'Αττικής, Δεσφίνα Παρνασσίδος,
Κέρκυρα, Σύρος, περ. Εύρυτανίας κ. α., 1968, 4ον 8°ν, σ. 20 (Α.Ε. 3421).

59. 'Ελένη 'Ηλιοπούλου, έκ διαφόρων τόπων, 1967, 8ον? σ. 12 (Α.Ε.

3422).

60. 'Ελπιν. Μπαρδουνιώτη, 'Ιστορικά Καλαμών, 1968, 8ον? σ. 8 (Α.Ε.

3423).

61. Γεωργία Ζαροκώστα, Τυρός Κυνουρίας, 1967, 8ον, σ. 4 (Α.Ε. 3424).

62. Χρυσή Τερζάκη, Κισσάριον Λαβάρων Διδυμοτείχου, 1967, 8°ν, σ. 3
(Α.Ε. 3425).

63. Κ. Παπαδέα, διάφοροι τόποι, 1967, 8<>ν? σ. 5 (Α.Ε. 3426).

64. Βενετία 'Αλεξίου, Πλωμάριον Λέσβου, 1967, 8ον, σ. 8 (Α.Ε. 3427).

65. Θεοδότη Φραγκούλη, Κρανίδιον Έρμιονίδος, 1968, 8ον, σ. 1 (Α.Ε.

3428).

66. Σπυριδούλα Γιαννέλου, έπαρχ. Μεσολογγίου, 1968, 8^ σ. 6 (Α.Ε.

3429).

67. Βικτωρία Νικολακοπούλου, Πιτσά Κορινθίας, 1968, 8ον, σ. 5 (Α.Ε.

3430).

68. Κ. Κοκκίνου, Νάξος, 1968, 8°ν, σ. 6 (Α.Ε. 3431).

69. Γεωργία Γκουβέλα, "Ηπειρος, 1968, 8ον, σ. 6 (Α.Ε. 3432).

70. Παναγ. Σαμπάνη, Αύλών 'Αττικής, Δροσιά Χαλκίδος, 1968, 8°ν, σ.
24 (Α.Ε. 3433).

71. 'Αναστασία Πασσια - Χουσιάδα, Ρούμελη, 1968, 8°ν5 σ. 3 (Α.Ε.

3434).

72. Αικατερίνη Κρόκου, Χίος, '1967 - 68, 8ον, σ. 19 (Α.Ε. 3435).

73. 'Ελευθερία Τσιαντούκα, Σουφλί, 1968, 8ον, σ. 17 (Α.Ε. 3436).

74. Αικατερίνη Λέγου, Ρούμελη, Θεσσαλία κ.ά., 1968, 8°ν) σ. 7 (Α.Ε.

3437).
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75. Έλ. Περισοράτη, Νάουσα, 1968, 8ον, σ. 9 (Α.Ε. 3438).

76. Βασιλική Θεριανοΰ, Σάμος, 1968, 8™, σ. 5 (Α.Ε. 3439).

77. Σταυρούλα Μπουλούκη, περιοχ. 'Αγρινίου, 1968, 8°ν, σ. 3 (Α.Ε.

3440).

78. Διονυσία Κοσμάτου, Κεφαλληνία, Άγιος Φλώρος Καλαμών κ.ά.,
1968, 8ον, σ. 13 (Α.Ε. 3441).

79. Σταυρούλα Πολυμενάκου, Σιδηρόκαστρον Γυθείου καί Μάνη, 1968,
8ον, σ. 5 (Α.Ε. 3442).

80. Αικατερίνη Μόσχοβα, Λιτόχωρον Πιερίας, 1968, 8ον; σ. 5 (Α.Ε.

3443).

81. Μαρία Κόκκαρη, Άραχαμΐται Μαντινείας, 1968, 8«ν, σ. 2 (Α.Ε.
3444. Αριθμ. 58 - 81 καταθ. Γ. Ταρσούλη).

82. Γεώργ. Άμαργιανάκης, περιοχ. Ίεραπέτρας Λασιθίου, 1968, 8ον,
σ. 173 (Α.Ε. 3445).

83. Παναγ. Μεντεσίδης, Άγιος Δημήτριος Κοζάνης (πρόσφ. εκ Πόντου
καί Μ. Ασίας), 1969, 4ον, σ. 18 (Α.Ε. 3446).

84. Παναγ. Λακιώτης, Μύτικας, Βίγλα, Βελεντζικόν Άρτης, 1969, 4ον,
σ. 29 (Α.Ε. 3447).

85. Στάθης Βαλάκος, Παράκοιλα Λέσβου, 1956 - 59, 4°ν, σ. 37 (Α.Ε.
3448. Καταθ. Μίλτ. Παρασκευαΐδης).

86. 'Ανδρέας Στεφόπουλος, «Τά άγρια λάχανα». Κρανούλα, Τσεπέλοβον,
Πωγώνιον 'Ηπείρου καί Χρυσή Καστορίας, 1969, 4ον, σ. 11+37 (Α.Ε. 3449).

87. 'Ανδρέας Στεφόπουλος, «Τσιγγάνοι». "Ηπειρος, 1969, 4°ν, σ. 11
(Α.Ε. 3450).

88. Πάνος Καψάλης, «"Εμμετρες έλληνικές παροιμίες», 1969, 4ον, σ. 31
(Α.Ε. 3451).

89. Εύάγγ. Ζορμπάς, Τσούκα Φθιώτιδος, 1969, 4ον + 8ον, σ. 32 (Α.Ε.

3452).

90. 'Ανδρέας Στεφόπουλος, Τσεπέλοβον Δωδώνης, Χρυσή Καστορίας,
Κρανούλα Δωδώνης, Κουκκούλιον Νικοπόλεως, Παρ. Πρεβέζης, 'Ιωάννινα, Φασκο-
μηλιά Πλαταριάς Θεσπρωτίας, Άνθοχώριον Δωδώνης, Χρυσοβίτσα Μετσόβου,
Παλιουρόφυλλον Λούρου Νικοπ. - Πάργας, Λυκόρραχη Κονίτσης, Μικρόν Περιστέ-
ριον Δωδώνης, 1969, 4ον, σ. 157 (Α.Ε. 3453).

91. Κώστας Λαζαρίδης, Κουκκούλιον Ζαγορίου, 1969, 4ον, σ. 158 (Α.Ε.

3454).
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92. Σωκράτης Γεωργούλας, Πλατανοΰσσα Δωδώνης, Δαφνωτή Πρεβέ-
ζης, 1969, 4°ν, σ. 86 (Α.Ε. 3455).

93. Ντόρης Διαλεκτός, «Οί προλήψεις μας», Λέσβος, 1969, 4ον) σ. 72
(Α.Ε. 3456).

94. 'Ιάκωβος Γιαννιτσάνης, Δρυοπίς Κύθνου, 1969, σ. 117 (Α.Ε.

3457).

95. Ελένη Ούσταμανωλάκη - Δουνδουλάκη, Άνω Άρχάναι 'Ηρα-
κλείου, Κύπρος, 1968 - 69, 4ον, σ. 115 (Α.Ε. 3458).

96. Κων/νος Ρακής, Άργαλαστή Βόλου, 1969, 8°ν, σ. 60 (Α.Ε. 3458α).

97. 'Ιωάννης Μπασλής, Κρανέα Τυρνάβου Λαρίσης, 1969, 8°ν, σ. 241
(Α.Ε. 3459).

98. Άννα Παπαμιχαήλ, Σύμη, 1969, 8«ν, σ. 427 (Α.Ε. 3460).

99. Σπυρίδων Περιστέρης, Σκιάθος, 1969, 8°ν, σ. 450 (Α.Ε. 3461).

100. Δημ. Σέττας, Εύβοια, 1964 (Α.Ε. 3462).

101. Γεώργιος Άμαργιανάκης, Νέα Μάκρη Αττικής (πρόσφ. έκ Μά-
κρης Μ. Ασίας), 1968 - 69, σ. 55 (Α.Ε. 3463).

102. Δημήτριος Σέττας, Βόρ. Εύβοια, 1.967 (Α.Ε. 3464).

103. Δημήτριος Σέττας, Όμβριακή Δομοκού, 1967 (Α.Ε. 3465).

104. Σωτήριος Τσιάνης, Χουσοβίτσιον Μαντινείας, 1969, σ. 69 (Α.Ε.

3466).

105. Γεώργιος Αίκατερινίδης, Κεντρί Ίεραπέτρας, Καρύδι Σητείας,
Άγιος Γεώργιος (Τουρτοΰλοι) Σητείας Λασιθίου, 1969, 8ον; σ. 406 (Α.Ε. 3467).

106. Γεώργιος Αίκατερινίδης, Άγια Παρασκευή Λέσβου, 1969, δον, σ. 70
(Α.Ε. 3468).

107. Γεώργιος Αίκατερινίδης, «Κινηματογραφικά καί φωτογραφικά σύμ-
μεικτα», Παράλιον Άστρος Κυνουρίας, 1969, 8ον, σ. 17 (Α.Ε. 3469).

108. Άγγελος Δευτεραΐος, Τρανόβαλτον, Μικρόβαλτον, 'Ελάτη, Λαζαρά-
δες Τρανοβάλτου, Παλιάλωνα Τρανοβάλτου, Βογγόπετρα Κοζάνης, 1969, 8°ν?
σ. 509 (Α.Ε. 3470).

109. Γεώργιος Άμαργιανάκης, Παραδείσιον, Καλυθιαί, Κοσκινού, Μαλών,
'Ίστριος, Προφίλια, Άπολακκιά, Σιάνα, Σάλακος, Σορωνή Ρόδου, 1969, 8°ν,
σ. 259 (Α.Ε. 3471).

110. Κων/νος Πιπίλας, Δεσκάτη 'Ελάσσονος, 1969, 8ον, σ. 215 (Α.Ε.

3472).

111. Σωκράτης Γεωργούλας, Πέτρα Πρεβέζης, 1968, 4ον, σ. 103 (Α.Ε.

3473).

17
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112. Γεώργιος Άνέστος, Κόκκινον Δωρίδος, 1969, 4<>ν, σ. 268 (Α.Ε.

3474).

113. Βασ. Τάκης, 'Αμφιθέα Λαγκαδαίικων Κορινθίας, Γριμπιανά Καρ-
δίτσης, Άμάραντον Καλαμπάκας, 1969, 4ον, σ. 14 (Α.Ε. 3475).

'114. 'Ιωάννης Κακριδής, διάφοροι τόποι, 1931, 1932, 1949, 1952,
1957, 1966, 4ον -f 8ον + 16ον, σ. 42 (Α.Ε. 3476).

115. 'Ιφιγένεια Βρανάκη, «Οί τροφές στή Δαμ,ασκηνιά, στή Βλάστη καί
στα Νάματα Κοζάνης»), 1969, 4<>ν, σ. 110 (Α.Ε. 3477).

116. 'Αριστείδης Μπακαΐμης, Ροδιανή Κοζάνης, 1969, 4ον, σ. 101 (Α.Ε.

3478).

117. Κων/νος Μακρής, Σισάνιον Βοΐου Κοζάνης, 1969, 4ον, σ. 149 (Α.Ε.

3479).

118. Βασίλειος Βετσόπουλος, Πυρσόγιαννη Κονίτσης, 1968, 4ον) σ. 470
(Α.Ε. 3480).

Β'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1970

119. Έλευθ. Μαρινέλλης, Μοίρα καί Σούλιον Πατρών 'Αχαΐας, 1970, 4ον,
σ. 13 (Α.Ε. 3481).

120. 'Ιωάννης Γιούργαλις, Πισπιλοΰντα Χίου, 1969, 4ον, σ. 461 412
(Α.Ε. 3482).

121. Νικόλαος Τσούλης, Αίανή Κοζάνης, 1970, 4ον, σ. 41 (Α.Ε. 3483).

122. Γεώργιος Κανελλόπουλος, Πιάνα Μαντινείας, 1970, 4°ν, σ. 15 (Α.Ε.

3484).

123. Μιχ. Βλάχος, Σπαθοβούνιον Κορινθίας, 1969, 4ον, σ. 39 (Α.Ε. 3485).

124. Παναγ. Κακλαμανάκης, Νόμια Λακωνίας, 1969, 4ον, σ. 28 (Α.Ε.

3486).

125. Βασίλ. Πολύζος, Μεσοποταμιά Φθιώτιδος, 1970, 4°ν, σ. 29 (Α.Ε.

3487).

126. Κων/νος Κουλίδας, Βαρλαάμ 'Ιωαννίνων, 1970, 8ον, σ. 19 (Α.Ε.

3488).

127. Ευαγγελία Τεσση - Συντυχάκη, Χρυσόν ΙΙαρνασσίδος, 1970, 4ον,
σ. 30 (Α.Ε. 3489).

128. Χαρίλ. Φασούλης, Βαθύπεδον Δωδώνης, 1970, 4ον, σ. 44 (Α.Ε. 3490).

129. Ήλ. Μετοχιανάκης, Βασιλικά 'Ανώγεια 'Ηρακλείου, 1970, 4ον, σ. 83
(Α.Ε. 3491).
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130. Άπόστ. Σπυρόπουλος καί Μενέλ. Καραμεσίνης, Αστακός Βονί-
τσης - Ξηρομέρου, 1970, 4°ν, σ. 87 (Α.Ε. 3492).

131. Εύάγγ. Ζορμπάς, Τσούκα Φθιώτιδος, 1966, 4°ν, σ. 60 (Α.Ε. 3493).

132. Θωμάς Καραμάνος, Μπελέτσι Τρικάλων, 1970, 4ον, σ. 98 (Α.Ε. 3494).

133. Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, Σηλυβρία Θράκης κ. ά., 1970, 4°ν, σ. 147
(Α.Ε. 3495).

134. Γεώργιος Α'ικατερινίδης, Καπαρέλλιον Θηβών, 1970, 8<™, σ. 18
(Α.Ε. 3496).

135. Νικόλαος Ψώνης, Κωνσταντΐνοι Μεσσήνης, 1970, 4ον, σ. 23 (Α.Ε.

3497).

136. Μιχαήλ Βάμβουκας, Ροποτόν Καρδίτσης, 1967, 4ον, σ. 13 (Α.Ε.

3498).

137. Άννα Παπαμιχαήλ, Τήλος, 1970, 8ον, σ. 423 (Α.Ε. 3499).

138. 'Αντώνιος Χασαπας, Τοπωνυμία!, τής Μεθώνης, 1970, 4°ν, σ. 4
(Α.Ε. 3500).

139. Θεόδωρος Μαυροειδής, Διρράχιον Αρκαδίας, 1970, 4°ν, σ. 32 (Α.Ε.

3501).

140. Θεόδωρος Μαυροειδής, Διρράχιον Αρκαδίας, 1970, 4ον, σ. 25 (Α.Ε.

3502).

141. Θεόδωρος Μαυροειδής, «Μοιρολόγια έκ Διρραχίου Αρκαδίας», 1970,
4ον, σ. 19 (Α.Ε. 3503).

142. Νικ. Ζάρακας, «Ή οικιακή ύφαντουργία είς τό Πυλί τής Κώ», 1970,
4ον, σ. 61 (Α.Ε. 3504).

143. Κωνστ. Λαζαρίδης, Κουκκούλιον Ζαγορίου, 1970, σ. 212 (Α.Ε.

3505).

144. Νικ. Γαρυφαλλάκης, Λάπιθος Σταυροχωρίου καί Μυρσίνη Σητείας,
Μάραθος Ηρακλείου, Λιβάδια Μυλοποτάμου Ρεθύμνης κ.ά., 1970, 4°ν; σ. 504
(Α.Ε. 3506).

145. Γ. Χατζόπουλος, Κουόνερον Ά\ατ. Θράκης, 1970, 4ον, σ. 187 (Α.Ε.

3507).

146. Μενέλαος Καραμεσίνης, Αστακός, Καραϊσκάκης, Άρχοντοχώριον,
Άγράμπελα Βονίτσης - Ξηρομέρου, 1970, 4^ν, σ. 221 (Α.Ε. 3508).

147. Διαμάντω Αογαράκη, «Σολομωνική», Γρηγορία 'Ηρακλείου, 1970,
4ον, α. 202 (Α.Ε. 3509).

148. Θεόδωρος Μαυροειδής, Διρράχιον Αρκαδίας, 1970, 4°ν, σ. 13 (Α.Ε.

3510).
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149. 'Ανδρέας Στεφόπουλος, «Δημοτική μουσική Ηπείρου», 1968, 8ον?
σ. 16 (Α.Ε. 3511).

150. 'Ελένη Ούσταμανωλάκη-Δουνδουλάκη, Δημοτικά τραγούδια Επά-
νω Άρχανών 'Ηρακλείου, 1969, 8ον, σ. 22 (Α.Ε. 3512).

151. Δημ. Λουκάτος, Συλλογή δημωδών ασμάτων έξ 'Αηδονοχωρίου και
Κέδρου Καρδίτσης, 1959, 8ον, σ. 13 (Α.Ε. 3513).

152. Σπυρ. Περιστέρης, Σκόπελος, 1970, (Α.Ε. 3514).

153. Ειρήνη Παπαμιχαήλ, Θεσσαλία (Άμπελών, Ροδιά κ.ά.), 1970, 8°ν,
σ. 460 (Α.Ε. 3515).

154. Συλλογή μαθητών, Λευκάς, Σίφνος, Ήράκλειον Κρήτης, Κορωπί 'Ατ-
τικής, Βίλια Μεγαρίδος, Σάμος, Λέσβος, Άσημοχώριον Κονίτσης, Μονοδένδριον
Ζαγορίου κ.ά., 1953, 4«ν 4- 8°ν, σ. 128 (Α.Ε. 3516. Καταθ. Δ. Κρεκούκιας).

155. 'Ιωάννης Γουλές, 'Αστακός καί Βάτος Αίτωλ/νίας, 1970, 4°ν,
σ. 547 + 11 + 3 (Α.Ε. 3517).

156. Γεώργιος 'Αμαργιανάκης, Κάρπαθος, 1970, 8ον, σ. 327 (Α.Ε. 3518).

Γ'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1971

157. W. Dietrich, Θήρα, Νάξος, Πάρος, Δελφοί, 1967, 8°ν, σ. 34 (Α.Ε.

3519).

158. Jean Christian Spalini, Σκύρος, Πάτμος, Σίφνος, Ήράκλειον
Κρήτης, 1969, 8ον, σ. 23 (Α.Ε. 3520).

159. Βασ. Παυλίδης, περ. Παραμυθιάς, 1971, 8°ν, σ. 13 (Α.Ε. 3521).

160. Δημήτριος Παπανικολάου, Πεύκη Καλαμπάκας, 1970, 4ον, σ. 130
(Α.Ε. 3522).

161. Δ. Δάνος, «'Ηθογραφήματα τής παιδοζωής», Βίτσα Ζαγορίου, 1971,
4ον, σ. 117 (Α.Ε. 3523).

162. Νικόλαος Ποτήρης, Κύθηρα, 1971, 4°ν, σ. 16 (Α.Ε. 3524).

163. Κων/νος Κονταξής, πρόσφ. έκ Κεπεκκλησίας Τριπόλεως Πόν-
του, Μπαμπαλιόν Αίτωλ/νίας, 1971, 4ον; σ. 69 (Α.Ε. 3525).

164. Θεοδόσιος Πράππας, Πολυκάστανον Βοΐου Κοζάνης, 1971, 4ον, σ. 104
(Α.Ε. 3526).

165. Ντόρης Διαλεκτός, «Λεσβιακές παροιμίες», 1971, 4°ν? σ. 237 (Α.Ε.

3527).

166. Γεώργ. Δουγαλής, Λευκοπηγή Κοζάνης, 1971 -72, 4ον; σ. 131+49
(Α.Ε. 3528).
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167. 'Αντώνιος Χασαπάς, Μεθώνη Μεσσηνίας, 1971, 4™, σ. 32 (Α.Ε.

3529).

168. Στέφανος "Ημελλος, Εύβοια, έπαρχ. Καρυστίας (Κρινιανοι, Βίταλον
κ. ά.), 1971, 8ον, α. 168 (Α.Ε. 3530).

169. Γεώργιος Αίκατερινίδης, Λακωνία, 'Αρκαδία, 1971, 8ον, σ. 195
(Α.Ε. 3531).

170. 'Απόστ. Ψαθάς, Βασιλική Μητρακλή - Ψαθά, Σκούταρι Σερρών
(πρόσφ. έξ 'Ανατ. Θράκης), 1971, 4ον, σ. 60 (Α.Ε. 3532).

471. Πέτρος Στυλιανού, «Κυπριακόν λαογραφικον μηνολόγιον», Κύπρος
(Κυθραία), 1954, 4°ν, σ. 26 (Α.Ε. 3533).

172. Άστέριος Θηλυκός, Νιγρίτα Σερρών, 1969, 4ον, σ. 6 (Α.Ε. 3534).

173. Σουλτάνα Πολιτσάκη - Παπαδημητρίου, Ξυλαγανή Κομοτηνής
(πρόσφ. έξ 'Ανατ. Ρωμυλίας), 1971, 4ον, „. 131 + κε' (Α.Ε. 3535).

174. Διαμάντω Αογαράκη, Κεντρί Λασιθίου, 1971, 4ον, σ. 129 (Α.Ε.

3536).

175. Βασίλ. Βετσόπουλος, Πυρσόγιαννη Κο'ήτσης, 1971, 8°ν, σ. 132
(Α.Ε. 3537).

176. Βασίλ. Παυλίδης, «Πρόβατο καί γίδα, γάλα καί τυρί στή λαογραφία
του τόπου μου», "Ηπειρος, 1971, 8<>ν, σ. 109 (Α.Ε. 3538).

177. Νικ. Δημητρίου, Σάμος, 1945-50, 1960, 1971, 4ον, σ. 52 (Α.Ε.

3539).

178. Κυριάκος Ίωαννίδης, Βαμβακοϋσσα Σερρών, 1971, 4»ν; σ. 6 (Α.Ε.

3540).

179. Ευάγγελος Μΐχος, Τριάδα Σερρών (πρόσφ. έκ Πόντου, 'Ανατ. Θρά-
κης, Καυκάσου), 1971, 4°ν, σ. 53 (Α.Ε. 3541).

180. Νικόλαος Παπαστεφάνου, Άνω Μητρούσιον Σερρών, 1971, 4ον,
σ. 22 (Α.Ε. 3542).

181. Γεώργιος Μουταφίδης, Κουβούκλια Σερρών (πρόσφ. έκ Προύσης
Μ. Ασίας καί Θράκης), 1971, 4ον, σ. 32 (Α.Ε. 3543).

182. Δημήτριος Μπαξεβάνης, Νέα Τυρολόη Σερρών (πρόσφ. έξ Άνατ.
Θράκης Πόντου καί Καυκάσου), 1971, 4°ν, σ. 22 (Α.Ε. 3544).

183. 'Ηλίας Άραμπατζίδης, 'Ηράκλεια Σερρών (πρόσφ. έκ Τσεσνεΐρου
Νικομήδειας Προύσης), 1971, 4ον, σ. 41 (Α.Ε. 3545).

184. 'Ιωάννης Μπαξεβανίδης, Βαμβακιά Σερρών (γηγ., πρόσφ. Θράκης.
Καυκάσου, Σαρακατσάνοι), 1971, 4ον? σ. 20 (Α.Ε. 3546).
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185. Βασίλ. Ίωαννίδης, Άνω Καμήλα Σερρών, 1971, 4ον, σ. 41 (Α.Ε.

3547).

186. Άναστ. Τζιβελόπουλος, 'Ηράκλεια Σερρών, 1971, 4ον, σ. 41 (Α.Ε.

3548).

187. Σοφία Κατσούλη, Ζευγολατειόν Σερρών (πρόσφ. έξ Ανατ. Θράκης),
1971, 4°ν, σ. 69 (Α.Ε. 3549).

188. Πολύβιος Φυντανίδης, Λιθότοπος Σερρών (πρόσφ. έκ Πόντου καί
Πάφρας), 1971, 4°ν, σ. 51 (Α.Ε. 3550).

189. Εύάγγ. Σιαψάλης, Σιμών Ποντισμένου Σερρών (πρόσφ. έξ Άνατ.
Θράκης), 1971, 4°ν, σ. 32 (Α.Ε. 3551).

190. Γεώργιος Βέκιος, Κουμαριά Σερρών (πρόσφ. έξ Άνατ. Θράκης καί
Μ. Ασίας), 1971, 4ον, σ. 22 (Α.Ε. 3552).

191. Περικλής Γιαντσελίδης, Δασοχο')ριον Σερρών, 1971, 4°ν5 σ. 38 (Α.Ε.

3553).

192. Ίορδ. Ρούμτσιος, Βαμβακόφυτον Σερρών, 1971, 4°ν, σ. 86 (Α.Ε.

3554).

193. 'Αλέξανδρος Βενέτης, Γεφυρούδιον Σερρών, 1971, 4ον, σ. 25 (Α.Ε.

3555).

194. Βασίλ. Σπυρίδης, Προβατας Σερρών, 1971, 4ον, σ. 35 (Α.Ε. 3556).

195. Βασίλ. Παναγιωτόπουλος, Χρυσοχώραφα Σερρών (πρόσφ. έκ Σα-
ράντα 'Εκκλησιών Άνατ. Θράκης), 1971, 4°ν? σ. 31 (Α.Ε. 3557).

196. Κων/νος Μελλίδης, Καλά Δένδρα Σερρών, 1971, 4ον, σ. 34 (Α.Ε.

3558).

197. Νικόλαος Βακουφάρης, Άδελφικόν Σερρών (πρόσφ. έκ Μ. Ασίας
καί Θράκης), 1971, 4ον, σ. 53 (Α.Ε. 3559).

198. Κων/νος Μπακιρτζής, Ποντισμένον Σιντικής, 1971, 8ον, σ. 35 (Α.Ε.

3560).

199. 'Ιωάννης 'Αδαμόπουλος, Άναγέννησις Σερρών (γηγ., πρόσφ. έκ
Καυκάσου, Άνατ. Θράκης, Σαρακατσάνοι), 1971, 4ον, σ. 80 (Α.Ε. 3561).

200. Χρήστος Γερμανόπουλος, Ξηρότοπος 'Ορεινής Σερρών, 1971, 4ον?
σ. 56 (Α.Ε. 3562).

201. Χρήστος Λεοντίδης, Στρυμονικόν Σερρών, 1971, 4ον} σ. 39 (Α.Ε.

3563).

202. 'Αναστάσιος Μυρωνίδης, Αμμουδιά Σερρών (πρόσφ. έκ Ιΐόντου).
1971, 4ον, σ. 94 (Α.Ε. 3564).

203. 'Ελένη Τσαγκαράκη, Βαλτερον Σερρών, 1971, 4ον, σ. 49 (Α.Ε. 3565).
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204. Γεώργιος Σπασέγκος, Ψωμοτόπιον Δασοχωρίου Σερρών, 1971,
σ. 38 (Α.Ε. 3566).

205. Βλαδίμηρος Λαμπριανίδης, Παλαιόκαστρον Σερρών (πρόσφ. έκ Πόν-
του), 1971, 4ον, σ. 34 (Α.Ε. 3567).

206. Δημήτρ. Καλδάνης, Κάτω Χριστός Σερρών, 1971, 4ον, σ. 15 (Α.Ε.

3568).

207. Γεώργ. Μαραβελάκης, Μονοκκλησιά Σερρών (πρόσφ. έκ Πέτρας
'Ανατ. Θράκης), 1971, 4ον, σ. 29 (Α.Ε. 3569).

208. Εύγενία 'Αδαμοπούλου, Κάτω Μητρούσιον Σερρών, 1971, 4°ν, σ. 28
(Α.Ε. 3570).

209. Νικόλαος Καραταράκης, Μελενικίτσιον Σερρών, 1971, 4°ν} σ. 17
(Α.Ε. 3571).

210. Άπόστ. Βασδέκης, Μετόχιον Σερρών, 1971, 4ον, σ. 32 (Α.Ε. 3572).

211. Βλάσ. Τσιαντής, Σκοτοΰσσα Σερρών, 1971, 4ον, σ. 26 (Α.Ε. 3573.
Αριθμ. 177-210 καταθ. Κ. Χανιώτης).

212. Σωτήριος Άλ. Καρανικόλας, ((Παροιμίαι καί παροιμιακαί έκφράσεις
έκ τής νήσου Σύμης», 1955, 4ον, σ. 330 (Α.Ε. 3574. Καταθ. Άλ. Καρανικόλας).

213. Ίάκ. 'Ηλίας, ((Δεισιδαιμονία καί δεισιδαιμονικά», Μέγαρα, 1971,
4ον, σ. 2 (Α.Ε. 3575).

Δ'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1972

214. Γεώργιος Αίκατερινίδης, «Κινηματογράφησις τοΰ έθίμου τών Προ-
δοομιτών», συν. «Καταφυγιώτικα» Κατερίνης, 1972, 8ον, σ. 57 (Α.Ε. 3576).

215. 'Ιωάννης Γούλες, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας, 1972, 4°^ σ. 504
(Α.Ε. 3577).

216. Γεώργιος Άμαργιανάκης, «Μουσική ύλη», 'Ιεράπετρα Λασιθίου,
1971, 8ον, σ. 6 (Α.Ε. 3578).

217. Πηνελ. Ψάνη, Πολιχνίτος Λέσβου, 1971. 8°ν, σ. 581 (Α.Ε. 3579).

218. Κέντρον 'Επιστημονικών 'Ερευνών Κύπρου, Κύπρος, 1964, 8ον,
σ. 785 (Α.Ε. 3580).

219. 'Ιωάννης (John) 'Ανδρομέδας, «'Ηχογραφημένα άσματα», Μάνη,
1960, 8ον, σ. 54 (Α.Ε. 3581).

220. Παναγ. Καραγιαννίδης, "Αφαλός ΓΙέλλης, 1972, 8™, σ. 26 (Α.Ε.

3582).
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221. Genichi Tsugé καί Σωτήρ. Τσιάνης, "Ηπειρος, Κάσος, Κρήτη}
1968, 8ον, σ. 53 (Α.Ε. 3583).

222. 'Αναστάσιος 'Αλειφερόπουλος, Καστανιά Κορινθίας, 1972, 8°ν,
σ. 39 (Α.Ε. 3584).

223. 'Αθανάσιος Μπουγιοϋκος, Καλύβια, Πανόραμα καί Φενεός Κοριν-
θίας, 1971, 8°ν, σ. 60 (Α.Ε. 3585).

224. Σπυρίδων Καραγιάννης, Γκούρα Κορινθίας, 1972, 8°ν, σ. 100 (Α.Ε.
3586).

225. 'Ανδρέας Κρίγκος, Πέταλου Κορινθίας, 1971, 4ον, σ. 15 (Α.Ε. 3587).

226. Γ. Μάρκελλος, "Αγιοι Θεόδωροι Κορινθίας, 1972, 4ον, σ. 37 (Α.Ε.

3588).

227. Έλευθ. Χατζής, Γελινιάτικα Κορινθίας, 1972, 4ον, σ. 45 (Α.Ε. 3589).

228. Νικόλαος Ντάλης, Πιτσά Κορινθίας, 1971, 4°ν, σ. 11 (Α.Ε. 3590).

229. Θεόδ. Βουρτσιάνης, Πύργος Κορινθίας, 1971, 4ον, σ. 14 (Α.Ε. 3591).

230. Χαράλ. Κουρεμπές, Αεόντιον Κορινθίας, 1971, 4ον, σ. 6 (Α.Ε. 3592).

231. Μιχ. Γκάνας, 'Αρχαία Νεμέα Κορινθίας, 1971, 4ον, σ. 7 (Α.Ε. 3593).

232. Χρίστος Μακρής, Λυγιά Κορινθίας, 1971, 4ον, σ. 13 (Α.Ε. 3594).

233. Σπυρίδων Κώρος, 'Αθίκια Κορινθίας, 1972, 4ον, σ. 42 (Α.Ε. 3595).

234. Χρήστος Χαλκιάς, Κοκκώνιον καί Πύργος Κορινθίας, 1972, 4ον, σ.
81 (Α.Ε. 3596).

235. Δημήτριος Καλαρας, Χιλιομόδιον Κορινθίας, 1971, σ. 30
(Α.Ε. 3597).

236. Παναγ. Κοσκωλέττος, "Ασσος, Κάτω "Αλσος, Ζευγολατεΐον, Βρα-
χάτιον, Περιγιάλιον, Λεχαϊον καί Βεληνιάτικα Κορινθίας, 1971, 4°ν, σ. 77 (Α.Ε.
3598).

237. Κων/νος Λαγογιάννης, Κιάτον Κορινθίας κ.ά., 1971, 4°ν, σ. 4 -f-
δ' + 163 (Α.Ε. 3599).

238. Δημήτρ. Τασιόπουλος, Στιμάγκα Κορινθίας, 1972, 4ον, σ. 64
(Α.Ε. 3600).

239. 'Αθαν. 'Αγγέλου, Καλαμάκιον Κορινθίας, 1972, 4ον, σ. 2 (Α.Ε. 3601).

240. Άπόστ. Σταύρου, Μεγάλος Βάλτος καί Λαλιώτης Κορινθίας, 1972,
4ον, σ. 22 (Α.Ε. 3602).

241. Βλάσιος Κακούρης, Έξαμίλλια Κορινθίας, 1972, 4ον, σ. 22 (Α.Ε.

3603).

242. Νικόλαος Παπανδρεάδης, Ζαχόλη Κορινθίας, 1971, 4*^ σ. 48 (Α.Ε.

3604).
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243. Παναγ. Παντελέων, Λουτράκι Κορινθίας, 1972, 4°ν. σ. 10 (Α.Ε.

3605).

244. Ιωάννης Πέρρας, Ίσθμία Κορινθίας, 1972, 4ον, σ. 16 (Α.Ε. 3606).

245. 'Ιωάννης Παπαντωνίου, Στεφάνιον Κορινθίας, 1972, 4ον? η. 54
(Α.Ε. 3607).

246. 'Αθαν. Κουμπέτσος, Ξυλόκαστρον Κορινθίας, 1971, 4ον, σ. 39 (Α.Ε.

3608).

247. Βασίλ. Ξένος, Κάτω Λουτρόν Κορινθίας, 1971, 4°ν, σ. 34 (Α.Ε. 3609).

248. Σπυρ. Οίκονομόπουλος, Λαύκα Κορινθίας, 1971, 4°ν, σ. 93 (Α.Ε.

3610.

249. 'Αναστάσιος 'Αδάμ, Βέλον, Ταρσινά, Καισάριον, Βελίνα Κορινθίας,
1972, 4ον, σ. 64 (Α.Ε. 3611).

250. Δημήτρ. Χριστοδούλου, Μικρός Βάλτος, Μεγάλος Βάλτος, Λαλιώ-
της, Θοοφάριον, Σούλιον, Θολερόν, Στύλια (ή Βλαντούσια), Κλημέντιον, Μελίσ-
σιον, Συκέα, Καριώτικα, Ξυλόκαστρον Κορινθίας, 1972, α. 152 (Α.Ε. 3612).

251. Δημ. Γκιώνης, Περαχώρα Κορινθίας, 1972, 4ον, σ. 152 (Α.Ε. 3613).

252. Σωτήριος Μπελίτσης, Κεφαλάριον Κορινθίας, 1971, 4°ν, σ. 96 (Α.Ε.

3614).

253. Χρ. Παπανικολάου, Κρυονέοιον, 'Ιερά Μονή Κοιμ. Θεοτόκου Λεχό-
βης, Σούλιον, Παραδείσιον καί Γονοΰσσα Κορινθίας, 1971, 4°ν? σ. 164 (Α.Ε. 3615).

254. Θωμάς Δασκαλάκης, Σοφικόν Κορινθίας, 1972, 4ον; σ. 82 (Α.Ε.

3616).

255. Νικόλ. Ξύδης, Μεσινόν καί 'Αρχαία Κόρινθος Κορινθίας, 1971, 4ον?
σ. 36 (Α.Ε. 3617).

256. Κων/νος Καρβελάς, Ρίζα Κορινθίας, 1972, 4°ν, σ. 37 (Α.Ε. 3618).

257. Όθων Νίκας, Δροσοπηγή Κορινθίας, 1971, 4ον, σ. β' 106 (Α.Ε.

3619).

258. Βαρθολομαίος Γαρούφης, Φενεός Κορινθίας, 1972, 4ον, σ. 46 (Α.Ε.

3620).

259. Γεώργιος Τοτώνης, Πελλήνη καί Δενδρόν Κορινθίας, 1971, 4°ν, σ. 80
(Α.Ε. 3621. 'Αριθμ. 221 - 258 καταθ. Μητροπολίτης Κορινθίας Παντελεήμων).

260. Κωνστ. Βασιλείου, Κατσανοχώρια 'Ιωαννίνων, 1972, 4ον5 σ. 31
(Α.Ε. 3622).

261. 'Ιάκωβος 'Ηλίας, «Τά χρυσοκεντητά τής χειρός καί του κουσουνέ-
λου», Μέγαρα, 1972, 4°ν, σ. 12 (Α.Ε. 3623).
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262. Ίω. Μπερδαλής, Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας, 1972, 4ον, σ. 23
(Α.Ε. 3624).

263. Ίω. Δούπας, Συλλογή δημοτικών τραγουδιών, Έλληνοχώριον Διδυ-
μοτείχου, 1972, 4ον, σ. 23 (Α.Ε. 3625).

264. Πέτρος Λεονταρίδης, Άρτοπούλα Δωδώνης, 1972, 4°ν, σ. 7 (Α.Ε.

3626).

265. Παναγ. Άνδρεαδάκης, Μαράσια, Μικρά Δοξιπάρα. Μηλέα, Ν. Βύσσα
"Εβρου, 1963, 4ον, σ. 16 -f 6 (Α.Ε. 3627).

266. Μιχ. Βλάικος, Αλόννησος, 1972, 4ον, σ. 72 (Α.Ε. 3628).

267. Χαρίλ. Φίτζιος, Αέχοβον (Ήρωικόν) Φλωρίνης, 1968, 4™, σ. 179
(Α.Ε. 3629).

268. Βασίλειος Γιαννόπουλος, Κορφιώτισσα Κορινθίας, 1972, 4™, σ.
62 -f 1 πίν. (Α.Ε. 3630).

269. Άλεξ. Χουρδάκης, Νιπιδιτός 'Ηρακλείου, 1972, 4ον, σ. 74 (Α.Ε.

3631).

270. Νικόλ. Χριστινίδης, Άρχάναι 'Ηρακλείου, 1972, 4ον, σ. 116) Α.Ε.

3632).

271. Φρίξος Νικολακάκης, Άβδοΰ 'Ηρακλείου κ.ά. χωρία νομών 'Ηρα-
κλείου καί Λασιθίου, 1972, 4°ν, σ. 116 (Α.Ε. 3633).

272. Γεώργ. Άμαργιανάκης, "Αγιος 'Ιωάννης, Ανατολή, 'Ιεράπετρα,
Καλαμαύκα, Μάλαι, Μεσελέροι, Όρεινόν, Σχινοκάψαλα, Χριστός νομοΰ Λασιθίου,
Ήράκλειον, Ροδιά ν. 'Ηρακλείου, Κάντανος, Λάκκοι, Παλαιοχώρα, Χανιά, 1972,
8ον, σ. 424 (Α.Ε. 3634).
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3635).

274. Γεώργ. ' Αμαργιανάκης, «Δημο^δης μουσική», Άγιος Γεο>ργιος (πρ.
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Κούταλη, Καλλιθέα, Άγκαρυώνες, Πορτιανόν, Πλατύ, Βάρος, Τσιμάνδρια, Κάσπα-
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(Α.Ε. 3639).
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(Α.Ε. 3640).
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279. 'Ιωάννης Γιάννος, Άγιος Εύστράτιος, 1972, 4°ν, σ. 80 (Α.Ε. 3641).

280. 'Απόστολος Κάτσενος, Κάβαλλος Λευκάδος, 1972, 4°ν, σ. 110+4
πίν. (Α.Ε. 3642).

281. Άστέριος Θηλυκός, Νιγρίτα Σερρών, 1972, 4ον, σ. 4 (Α.Ε. 3643).

282. Άγγελος Δευτεραΐος, α') 'Ιθάκη (Βαθύ, Πλατηρθριάς, Έξωγή,
"Αγιοι Σαράντα, Σταυρός, Άνωγή, Περαχώριον, Κιόνιον). β') Νυδρίον, Χαραδιά-
τικα Λευκάδος, 1972, 8°ν, σ. 450 (Α.Ε. 3644).

283. Γεώργιος ΑΙκατερινίδης, «Κινηματογραφική αποστολή είς Σπάτα
Αττικής», 1971, 8ον, σ. 19 (Α.Ε. 3645).

284. Μενέλαος Καραμεσίνης, "Αγιος Γεώργιος Γρεβενών, 1972, 4ον, σ.
240 + 70 (Α.Ε. 3646).

285. Βλάσιος Γιαννακόπουλος, 'Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου, Φίλια
Καλαβρύτων, 1972, 8ον, σ. 132 (Α.Ε. 3647).

286. Βλάσιος Γιαννακόπουλος, Φίλια Καλαβρύτων, Πραστός Κυνουρίας,
1972, 8ον, σ. 98 (Α.Ε. 3648).

287. Δημήτρ. Θεοδωρόπουλος, «Συλλογή άνεκδότων», 1972, 8^ν5 α. 142
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288. Σοφία Ρουσάλη-Διατσίνου, Τσακωνιά, 1872, 4ον, σ. 286 (Α.Ε. 3650).
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1969 - 19721

Α'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1969

Το κατά το ώς άνω χρονικό ν διάστημα έπιτελεσθέν έργον είς τό Κέντρον
Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας υπήρξε, γενικώς θεωρούμενον, λίαν ίκανο-
ποιητικόν, λαμβανομένου ύπ' όψιν του είς αύτό ύπηρετοΰντος άνεπαρκοΰς είς άρι-
θμόν έπιστημονικοϋ καί βοηθητικού προσωπικού. Κατά τάς άρχάς του λήγοντος
έ'τους άπεχώρησε τής υπηρεσίας ό διευθυντής τοΰ Κέντρου καθηγητής κ. Γεώρ-
γιος Σπυριδάκης, ήδέ 'Ακαδημία άνέθεσε τήν διεύθυνσιν αύτοΰ είς τόν
άρχαιότερον συντάκτην ύφηγητήν κ. Δ η μ ή τ ρ ι ο ν Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ν .

Τό έργον τοΰτο άναλύεται έν συντόμω ώς κατωτέρω :

Εισαγωγή λαογραφικής ύλης.

α') Είς τό άρχεΐον λαογραφικής ύλης εισήχθησαν 107 συλλογαί (χειρόγραφοι
ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελίδων έν συνόλω 5526. 'Εκ τών συλλογών τούτων 27
άπεστάλησαν υπό εκπαιδευτικών, ιδία τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, 73 ύπό δια-
φόρων προσώπων, έχόντων λαογραφικόν διαφέρον, καί αί υπόλοιποι 7 προήλθον έκ
περισυλλογής στοιχείων τοΰ λα'ικοΰ πολιτισμού ύπό τοΰ προσωπικού τοΰ Κέντρου,
κατά τάς είδικάς, ώς κατωτέρω, έρευνητικάς άποστολάς του είς τήν υπαιθρον.

β') Τό άρχεΐον τοΰ τμήματος τής δημώδους μουσικής έπλου-
τίσθη διά 1257 νέων ήχογραφήσεων (695 γενομένων ύπό τοΰ ώς άνω προσωπικοΰ
τοΰ Κέντρου καί 562 έκ μεταγραφής ήχογραφημένης μουσικής ύπό Ελλήνων καί
άλλοδαπών συλλογέων, οί όποιοι έχορήγησαν άντίγραφον αύτής προς χρήσιν ύπό
τοΰ Κέντρου).

γ') Είς τήν Δισκοθήκη ν, πλουτιζομένην συμφώνως προς τήν σχετικήν

1. Έκ τών εκθέσεων τούτων αί Α' καί Β' συνετάχθησαν ύπό τοϋ πρώην διευθυντού Δημ.
Οίκονομίδου, ή Γ' ύπό τοϋ επίσης πρώην διευθυντοϋ Έλευθ. Πρεβελάκη καί ή Δ' ύπό τοΰ νΰν
διευθυντού Στεφ. Ήμέλλου.
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διάταξιν του Νόμου 4545/1966, κατετέθησαν ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ
εργοστασίου τής 'Ελληνικής Φωνογραφικής 'Εταιρείας ((Κολούμπια» 693 δίσκοι,
είς διπλοΰν έκαστος, αύξηθέντος ούτω τοΰ άριθμοΰ αύτών μέχρι σήμερον είς 3830.

δ ) Τό τμήμα Κινηματογραφήσεων έπλουτίσθη μ.έ τά εξής θέ-
ματα : 1) Μορφαί άλιευτικοΰ βίου τοΰ λαοΰ έκ τής κοινότητος Παραλίου "Αστρους
Κυνουρίας (60 μ.). 2) "Εθιμον τής θυσίας ταύρου είς Άγίαν Παρασκευήν Λέσβου
(240 μ.). 3) Τρόπος έκτελέσεως «οργανικών» μελωδιών μέ κρητικήν λύραν (30 μ.)
καί 4) Εικόνες κρητικής ύφαντικής (30 μ.).

ε') Εις τήν Μ ο υ σ ε ι α κ ή ν σ υ λ λ ο γ ή ν, άπαραίτητον τμήμα ύπό έπο-
ψιν επιστημονικής σημασίας διά τό Κέντρον, προσετέθησαν διά δωρεάς κατά τό
πλείστον 9 νέα άντικείμενα τής λαϊκής τέχνης (έκ τούτων 3 σεντούκια έκ Θάσου).
Έκ τών έν λόγω άντικειμένων τά 2 έδωρήθησαν ύπό τοΰ «Συλλόγου τών Φίλων τοΰ
Λαογραφικοΰ 'Αρχείου».

Είς τό ώς άνω έργον τής περισυλλογής ύλης διά καταγραφής, φωτογρα-
φήσεως, ήχογραφήσεως καί κινηματογραφήσεως συνετέλεσαν έκ τοΰ προσωπικού
τοΰ Κέντρου, έκτελέσαντες έρευνητικάς άποστολάς : 1) είς τήν νήσον Σκίαθον ό
συντ. - μουσικός Σ π υ ρ. Π ε ρ ι σ τ έ ρ η ς, 2) είς τήν νήσον Σύμην Δωδεκανήσου
ή συντ. "Αννα Π α π α μ ι χ α ή λ, 3) είς χωρία τοΰ νομοΰ Κοζάνης ό συντ. "Α γ-
γ ε λ ο ς Δεύτερα ίο ς, 4) είς τόν νομόν Λασιθίου Κρήτης καί είς Λέσβον ό
συντ. Γεώργ. Αίκατερινίδης καί 5) είς Ρόδον ό άπεσπασμένος είς τό
Κέντρον Λαογραφίας θεολόγος - μουσικός Γεώργ. Ά μ α ρ γ ι α ν ά κ η ς.

Τό άρχειακόν καί εύρύτερον επιστημονικόν έργον.

' Η εργασία τής άποδελτιώσεως λαογραφικής ύλης έξ άνεκδότων ή έκδεδομένων
συλλογών, ειτα δέ τής κατατάξεως κατ' είδη καί τής κατόπιν επεξεργασίας ταξινο-
μήσεως αύτής είς τά οίκεϊα άοχεΐα, έγένετο, ώς πρός τό πρώτον μέρος, διά τών γρα-
φέων, οί όποιοι άπεδελτίωσαν έκ 58 χειρογράφων συλλογών ποικίλου περιεχομένου
λαογραφικήν ύλην έπί 7912 δελτίων, ώς πρός δέ τό δεύτερον μέρος, δηλ. τής άρχεια-
κής κατατάξεως, διά τοΰ επιστημονικού προσωπικοΰ. 'Ανάλογος εργασία διεξήχθη
έπίσης καί είς τό τμήμα τής δημώδους μουσικής διά τό ήχογραφηθέν νέον ύλικόν,
γενομένης καί καταγραφής έκ ταινιών μαγνητοφώνου τής μουσικής 125 δημωδών
άσμάτων είς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν.

Τό έπιστημονικόν προσωπικόν, παραλλήλως πρός τό έργον τοΰτο, ήσχολήθη
προσέτι είς τήν έκλογήν ύλης έκ τοΰ άρχείου άσμάτων καί έπιστημονικήν έπεξεργα-
σίαν αύτής διά τήν παρασκευήν πρός έ'κδοσιν τοΰ Β' τόμου τών Ελληνικών Δημο-
τικών Τραγουδιών. Πρός τοΰτο έμελετήθησαν έν συνόλω αί παραλλαγαί 38 άσμάτων.
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Δημοσιεύματα.

α') Κατά τάς άρχάς τοϋ τρέχοντος έτους είδε το φως τής δημοσιότητος
το βιβλίον «Έλληνικά Δημοτικά Τραγούδια», τόμ. Γ' (Μουσική Εκλογή) μετά
προσηρτημένων εις αύτό 5 δίσκων, έφ' ών έχει άποτυπωθή ή μουσική 56 άσμάτων,
και β') έξετυπώθη καί άπεστάλη είς τούς λειτουργούς τής στοιχειώδους εκπαι-
δεύσεως Έρωτηματολόγιον περί γεωργικού βίου τοΰ λαοΰ καί κατ' έθιμον πυρών
μετά σχετικής συστατικής έγκυκλίου τής 'Ακαδημίας διά τήν έναρξιν συντάξεως
Λαογραφικού Άτλαντος τής Ελλάδος.

Βιβλιοθήκη.

Είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου, περιλαμβάνουσαν βιβλία καί περιο-
δικά λαογραφικού κυρίως περιεχομένου, εισήχθησαν 100 τόμοι περιοδικών, βιβλίων
καί φυλλαδίων (άρ. 4650 - 4750) έξ άγοράς, άνταλλαγής πρός τήν Επετηρίδα τοΰ
Κέντρου καί δωρεών.

Επιστημονικά συνέδρια κ. ά.

Τό Κέντρον άντεπροσωπεύθη είς τά έξής έπιστημονικά Συνέδρια: 1) Είς τό
Α' Διεθνές Κυπρολογικόν διά τοΰ διευθυντοΰ κ. Δημ. Οίκονομίδου καί
τών συντακτών Κω ν. Ρωμαίου καί "Α ν ν η ς Παπαμιχαήλ, ο'ίτι-
νες προέβησαν είς σχετικάς άνακοινώσεις, καί 2) είς τό έν Βουκουρεστίω συνελθόν
Ε' Διεθνές Συνέδριον διά τήν έρευναν τών λαϊκών διηγήσεων διά τοΰ συντάκτου κ.
Σ τ ε φ. Ή μ έ λ λ ο υ, όστις προέβη καί είς σχετικήν άνακοίνωσιν. Ό διευθυντής
κ. Δημ. Οίκονομίδης καί ή συντ. δ/ίς Ά ν να Π α π α μ ι χ α ή λ συμ-
μετέσχον έπίσης είς αύτό μόνον διά τής άποστολής τών λαογραφικών των άνακοι-
νώσεων, α'ίτινες θά δημοσιευθούν είς τά Πρακτικά τοΰ έν λόγω Συνεδρίου.

Τάς συλλογάς ύλικοΰ καί τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου, εύρύτατα γνωστού
ού μόνον παρ' ήμΐν, άλλά καί είς τό διεθνές έπιστημονικόν κοινόν, έχρησιμοποίησαν
άρκετοί ήμέτεροι καί άλλοδαποί λαογράφοι έρευνηταί. Πρός τούτοις παρεσχέθησαν
καί δι' άλληλογραφίας έπιστημονικαί πληροφορίαι έπί διαφόρων λαογραφικών θε-
μάτων.

Β'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1970

Τό είς τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας έπιτελεσθέν έργον
κατά τό λήξαν έτος υπήρξε, γενικώς θεωρούμενον, ίκανοποιητικόν, καίτοι ή έν αύτώ
εργασία έγένετο μέ ήλαττωμένας δυνάμεις, διότι έκ μέν τοΰ έπιστημονικοΰ πρόσω-
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πικοΰ 1) ό συντ. Κ. Ρωμαίος είργάσθη μόνον μέχρι τοΰ 'Ιουλίου, παραιτηθείς
τής υπηρεσίας, 2) ό συντ. Στέφανος "Η μ ε λ λ ο ς ανέλαβε ύπηρεσίαν τήν
Ίην Σεπτεμβρίου, ότε έ'ληξεν ή έν Δυτ. Γερμανία εκπαιδευτική του άδεια, 3) ό έκ
τής Μέσης 'Εκπαιδεύσεως άπεσπασμένος καθηγητής Γ. Ά μ α ρ γ ι α ν ά κ η ς
είργάσθη μόνον μέχρι τής 31ης Αύγούστου, ότε ήρθη ή άπόσπασίς του, έκ δέ του
βοηθητικού προσωπικού ή γραφεύς 'Αλίκη Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ προσέφερεν
ύπηρεσίαν είς τό Κέντρον μικρόν μόνον χρονικόν διάστημα, διότι, άφ' ένός μέν είρ-
γάσθ/j είς τήν Γραμματείαν τής 'Ακαδημίας επί πολλούς μήνας, άφ' ετέρου δ' έλα-
βε μακροχρόνιον άναρρωτικήν άδειαν λόγω άσθενείας.

Τό έργον τοΰτο αναλύεται έν συντόμω ώς κατωτέρω :

Εισαγωγή λαογραφικής ΰλης.

α') Εις τό άρχεΐον Λαογρ. ύλης εισήχθησαν 26 συλλογαί (χειρόγραφοι ή δα-
κτυλογραφημένα*..) έκ σελίδων έν συνόλω 2867.'Εκ τών συλλογών τούτων 18 άπεστά-
λησαν ύπό έκπαιδευτικών, ιδία τής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, 4 ύπό διαφόρων
προσώπων, εχόντων λαογραφικόν διαφέρον, καί αί ύπόλοιποι 4 προήλθον έκ περι-
συλλογής στοιχείων τοΰ λαϊκού πολιτισμού ύπό τοΰ προσωπικού τοΰ Κέντρου κατά
τάς είδικάς, ώς κατωτέρω, έρευνητικάς άποστολάς του είς τήν υπαιθρον.

β') Τό άρχεΐον τοΰ τμήματος τής δημώδους μουσικής έπλουτίσθη
δι' 623 νέων ήχογραφήσεων (350 γενομένων ύπό τοΰ προσωπικού τοΰ Κέντρου, 103
έκ προσφοράς ύπό τών φίλων τοΰ Κέντρου κυρίων Παν. Καρζή, Ί. Μπασλή καί Γ.
Καραγκιοζοπούλου, τέλος δέ 170 έκ μεταγραφής ήχογραφημένης μουσικής ΰλης ύπό
Ελλήνων καί άλλοδαπών συλλογέων).

γ') Είς τήν Δισκοθήκη ν, πλουτιζομένην συμφώνως προς τήν σχετικήν
διάταξιν τοΰ Νόμου 4545/1966, κατετέθησαν ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ
εργοστασίου τής Ελληνικής Φωνογραφικής Εταιρείας «Κολούμπια» 580 δίσκοι,
είς διπλοΰν έκαστος, αύξηθέντος ουτω τοΰ άριθμοΰ αύτών μέχρι σήμερον είς 5035.

δ') Τό τμήμα Κινηματογραφήσεων έπλουτίσθη δι' ειδικών επί
τόπου άποστολών ύπό τοΰ συντ. Γ. Α ί κ α τ ε ρ ι ν ί δ ο υ μέ τά κάτωθι θέματα :
1) Ή τελετή τής καταδύσεως τοΰ Τιμίου Σταυρού κατά τά Θεοφάνια είς Παρά-
λιον Άστρος Κυνουρίας (60 μ.). 2) 'Αγερμός παίδων κατά τό Σάββατον τοΰ Λα-
ζάρου εις Καπαρέλλι Θηβών (50 μ.) καί 3) Λαϊκή άγορά είς συνοικίαν «Πη-
γάδα» Πειραιώς (40 μ.).

ε') Είς τήν Μ ο υ σ ε ι α κ ή ν σ υ λ λ ο γ ή ν τοΰ Κέντρου, σημαντικήν
καί άπαραίτητον ύπό έπιστημονικήν έποψιν, προσετέθησαν 5 μόνον τεμάχια έξ άγο-
ρας καί 1 έκ δωρεάς ύπό τοΰ πρώην συντ. Στ. Κ α ρ α κ ά σ η.
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Εις τό ώς άνω έργον τής περισυλλογής ύλης διά καταγραφής, φωτογρα-
φήσεως, ήχογραφήσεως καί κίνηματογραφήσεως, συνετέλεσαν έκ του προσωπικού
τοΰ Κέντρου, έκτελέσαντες έρευνητικάς άποστολάς 1) εις τήν νήσον Σκόπελον ό
συντ. - μουσικός Σπυρ. Περιστέρης, 2) είς τήν νήσον Τήλον Δωδεκανήσου
ή συντ. "Αννα Π α π α μ ι χ α ή λ, 3) είς τον νομόν 'Αχαΐας ό συντ. Γ. Α ί κ α-
τέ ρ ι ν ί δ η ς καί 4) εις τήν νήσον Κάρπαθον ό άπεσπασμένος είς τό Κέντρον θεο-
λόγος μουσικός Γεώργ. Ά μ α ρ γ ι α ν ά κ η ς.

Τό άρχειακόν καί εύρύτερον έπιστημονικόν έργον.

Ή εργασία τής άποδελτιώσεως λαογραφικής ΰλης έξ άνεκδότων ή έκδεδο-
μένων συλλογών, ειτα δέ τής κατατάξεως κατ' ε'ίδη καί τής κατόπιν επεξεργασίας
καί ταξινομήσεως αύτής εις τά οικεία άρχεϊα, έγένετο, ώς πρός τό πρώτον μέρος,
δια τών γραφέων, οί όποιοι άπεδελτίωσαν έκ 14 χειρογράφων συλλογών ποικίλου
περιεχομένου λαογραφικήν ΰλην επί 2299 δελτίων, ώς πρός δέ τό δεύτερον μέρος,
δηλ. τής άρχειακής κατατάξεως, δια τοΰ επιστημονικού προσωπικοΰ. 'Ανάλογος
εργασία διεξήχθη έπίσης καί είς τό τμήμα τής δημώδους μουσικής διά τό ήχογρα-
φηθέν νέον ύλικόν, γενομένης καί καταγραφής έκ ταινιών μαγνητοφώνου τής μουσι-
κής 46 δημωδών ασμάτων είς τήν εύρωπαΐκήν μουσικήν γραφήν.

Τό έπιστημονικόν προσωπικόν, παραλλήλως πρός τό έργον τοΰτο, ήσχολήθη
προσέτι α') είς τήν έκλογήν υλης έκ τοΰ άρχείου ασμάτων πρός έπιστημονικήν έπε-
ξεργασίαν αύτής 1) διά τήν παρασκευήν πρός έκδοσιν τοΰ Β' τόμου 'Εκλογής τών
Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών, 2) δι ά τήν προγραμματισθεΐσαν έκδοσιν ύπό
τής 'Ακαδημίας τόμου έπ' εύκαιρία τοΰ εορτασμού τής 150ετηρίδος τής Ελληνικής
'Επαναστάσεως καί β') είς τήν σύνταξιν Ελληνικού Λαογραφικοΰ "Ατλαντος, ό
όποιος συντασσόμενος έπί τη βάσει κοινοΰ εύρωπαΐκοΰ προγράμματος, θά χρησι-
μοποιηθή διά τήν σύνθεσιν ένιαίου Άτλαντος δι' όλους τούς λαούς τής Εύρώπης.

Δημοσιεύματα.

Εντός τών ημερών περατοΰται ή έκτύπωσις τοΰ διπλού Κ - ΚΑ' τόμου τοΰ
περιοδικού τοΰ Κέντρου «ΕΠΕΤΗΙΊΣ» διά τά έτη 1967 - 1968.

Είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου, περιλαμβάνουσαν βιβλία καί περιο-
δικά λαογραφικοΰ κυρίίος περιεχομένου, εισήχθησαν 164 τόμοι βιβλίων καί φυλ-
λαδίων (άρ. έγγρ. 4773 - 4937) έξ άγοράς, άνταλλαγής πρός τήν «'Επετηρίδα» καί
δωρεάς.
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Επιστημονικά συνέδρια κ. οί.

Τό Κέντρον άντεπροσωπεύθη είς τό ενταύθα συνελθόν άπό 7-13 Μαΐου
έ.έ. 2ον διεθνές Συνέδριον Σπουδών Νοτιοανατολικής Εύρώπης διά του διευθυντού
Δημ. Οίκονομίδου, τοΰ συντ. Κ ω ν σ τ. Ρωμαίου καί τής συντ.
Ά ν ν η ς Π α π α μ ι χ α ή λ, οίτινες καί προέβησαν είς σχετικάς άνακοινώσεις.

Τό ήμέτερον Κέντρον εύρύτατα καί έξω τής Ελλάδος γνωστόν, προσέ-
φερε καί κατά τό έτος τοΰτο τάς υπηρεσίας του ού μόνον είς "Ελληνας έρευνητάς,
άσχολουμένους μέ λαογραφικά θέματα, άλλά καί είς ξένους ειδικούς επιστήμονας καί
ομοειδή ιδρύματα τής άλλοδαπής.

Γ'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1971

Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας είργάσθη καί κατά τό έ'τος
1971 μέ ολιγάριθμον έν σχέσει πρός τούς έπιδιωκομένους ύπ' αύτοΰ σκοπούς προσω-
πικόν. Τήν 29ην 'Ιανουαρίου άπεχώρησε τής ύπηρεσίας ό συντάκτης - μουσικός κ.
Σπυρίδων Περιστέρης, τήν 21ην 'Απριλίου ό διευθυντής κ. Δημή-
τριος Οίκονομίδης, τής διευθύνσεως τοΰ Κέντρου άνατεθείσης προσω-
ρινώς είς τόν διευθυντήν τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ιστορίας τοΰ Νεωτέρου Ελλη-
νισμού κ. Έ λ ε υ θ έ ρ ι ο ν Π ρ ε β ε λ ά κ η ν, καί τήν 30ήν Σεπτεμβρίου ό γρα-
φεύς κ. Γρηγόριος Δημητρόπουλος. Τήν 31ην 'Ιουλίου άνέλαβεν
ύπηρεσίαν ώς συντάκτης - μουσικός ό κ. Γεώργιος Ά μ α ρ γ ι α ν ά κ η ς.

Έπιτελεσθέν έργον :

Εισαγωγή λαογραφικής ύλης.

Είς τό Κέντρον εισήχθησαν :

1) 17 λαογραφικαί συλλογαί (χειρόγραφοι ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελίδων
συνολικώς 1489. Έκ τών συλλογών τούτων αί 10 άπεστάλησαν ύπό έκπαιδευτικών,
αί 5 ύπό διαφόρων άλλων συλλογέων καί αί λοιπαί 2 κατηρτίσθησαν ύπό τών συντα-
κτών τοΰ Κέντρου κ.κ. Στεφάνου Ή μ έ λ λ ο υ καί Γεωργίου Α ί κ α-
τέ ρ ι ν ί δ ο υ κατά τάς είδικάς έρευνητικάς άποστολάς των είς τήν ύπαιθρον.

2) 245 ήχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί λαϊκών χορών.
Έκ τών ήχογραφήσεων τούτων αί 136 έξετελέσθησαν ύπό συντακτών τοΰ Κέντρου,
αί δέ λοιπαί προέρχονται έκ προσφοράς προσώπων ένδιαφερομένων διά τήν δημοτι-
κή ν μουσική ν.

18
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3) 619 δίσκοι (είς διπλούν) ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέν-
τρον ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ εργοστασίου τής 'Ελληνικής Φωνογρα-
φικής Εταιρείας «Κολούμπια».

4) 4 κινηματογραφικαί ταινίαι συνολικού μήκους 150 μέτρων μέ τά έξής
θέματα: α') Παρασκευή καί διανομή είς τούς κατοίκους τής περιοχής Σπάτων 'Ατ-
τικής είδικοΰ γεύματος κατά τήν έορτήν τοΰ 'Αποστόλου Πέτρου (60 μ.), β') Ζεΰξις
άροτρου είς ζυγόν είς Πλατάναν Λακωνίας (30 μ.), γ') Ζεΰξις άροτρου είς ζυγόν καί
τρόπος όργώματος είς τήν άγροτικήν περιοχήν «Κάμπος» Πλατάνου Λακωνίας
(30 μ.), δ') 'Ετησία ζωοπανήγυρις Μυστρά (30 μ.). Τά ώς άνω θέματα έκινηματο-
γραφήθησαν ύπό τοΰ συντάκτου κ. Γεωργίου Α ί κ α τ ε ρ ι ν ί δ ο υ.

Άρχειακόν καί εύρύτερον έπιστημονικόν έργον

1) Οί γραφείς τοΰ Κέντρου άπεδελτίωσαν τήν λαογραφικήν ύλην 15 χειρο-
γράφων συλλογών ποικίλου περιεχομένου έπί 2291 δελτίων, οί δέ συντάκται έπεξ-
ειργάσθησαν καί έταξινόμησαν αύτήν είς τάς οικείας δελτιοθήκας. 'Επίσης ό συν-
τάκτης - μουσικός κ. Γεώργιος Ά μ α ρ γ ι α ν ά κ η ς κατέγραψεν είς τήν
εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν έκ ταινιών μαγνητοφώνου 16 μελωδίας δημωδών
ασμάτων.

2) Τό έπιστημονικόν προσωπικόν ήσχολήθη προσέτι : α') είς τήν έπιλογήν
ύλης έκ τοΰ άρχείου ασμάτων καί έπιστημονικήν έπεξεργασίαν αύτής διά τήν παρα-
σκευήν πρός έκδοσιν τοΰ τόμου Β' τής 'Εκλογής 'Ελληνικών Δημοτικών Τραγου-
διών, β') είς τήν προκαταρκτικήν έπεξεργασίαν ασμάτων τινών διά τήν μελλοντικήν
έκδοσιν Corpus δημοτικών τραγουδιών, καί γ') είς τήν μουσικολογικήν έπεξεργα-
σίαν 12 ασμάτων.

3) Κυκλοφορηθέντος τοΰ άφορώντος είς τάς περιοδικάς πυράς ύπ' άρ. 1 χάρ-
του τοΰ Λαογραφικοΰ "Ατλαντος, ήρξατο ή προεργασία διά τήν έκδοσιν δύο χαρτών
διά τά γεωργικά έργαλεΐα.

4) Έξετελέσθησαν τρεις μηνιαΐαι έρευνητικαί άποστολαί είς τήν υπαιθρον
πρός συλλογήν διά καταγραφής, φωτογραφήσεως, ήχογραφήσεούς καί κινηματο-
γραφήσεως λαογραφικής ύλης, σχετικής ιδία πρός τόν Λαογραφικόν "Ατλαντα, ύπό
τών συντακτών κκ. Στεφάνου Ή μ έ λ λ ο υ (Εύβοια), Ά γ γ έ λ ο υ Δε υ-
τ ε ρ α ί ο υ (Μακεδονία) καί Γεωργίου Α ί κ α τ ε ρ ι ν ί δ ο υ (Πελοπόν-
νησος).

5) Έπί τή 150ή έπετηρίδι άπό τής ένάρξεως τοΰ Ιερού'Αγώνος τό Μουσικόν
τμήμα του Κέντρου παρεσκεύασε τήν έκδοσιν Εκλογής άπό τά Κλέφτικα τραγούδια
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τοΰ Ελληνικού λαοΰ μετ' άποτυπώσεως τών μελωδιών αύτών επί τριών μεγάλων
δίσκων. Ή εργασία έξετελέσθη δι' αναθέσεως τοΰ έργου είς τον τέως συντάκτην -
μουσικον κ. Σπυρίδωνα Π ε ρ ι σ τ έ ρ η ν.

Βιβλιοθήκη.

Είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου εισήχθησαν 112 δημοσιεύματα.

Δημοσιεύματα.

Έκυκλοφορήθη ό διπλούς τόμος Κ' - ΚΑ' ('1967 - 68) τής Έπετηρίδος τοΰ
Κέντρου.

Επιστημονικά συνέδρια κ.ά.

' Η συντάκτρια δ. "Α ν να Γ1 α π α μ ι χ α ή λ μετέσχε τοΰ έν Ρεθύμνω
συνελθόντος γ' Διεθνούς Κρητολογικοΰ συνεδρίου.

Τό Κέντρον Λαογραφίας παρέσχε καί κατά τό '1971 τάς υπηρεσίας του είς
"Ελληνας καί ξένους έρευνητάς ένδιαφερομένους διά λαογραφικά θέματα, ώς καί είς
ομοειδή ιδρύματα τοΰ έξωτερικοΰ.

Δ'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1972

Το έν τώ Κέντρω Έρεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας έπιτελεσθέν έργον
κατά τό λήξαν έτος 1972 υπήρξε, γενικώς θεωρούμενον, ίκανοποιητικόν, παρά τό
ότι ή έν αύτώ εργασία έγένετο μέ ήλαττωμένας δυνάμεις. Έκ τοΰ προσωπικού τοΰ
Κέντρου ή συντάκτρια δ. "Α ν να Παπαμιχαήλ άνεχώρησε τήν 21ην Μαρ-
τίου εις Άγγλίαν δι' εύρυτέρας σπουδάς, ή γραφεύς δ. Ε ύ φ ρ ο σ ύ ν η Κ α λ α-
βρουζιώτου άπεσπάσθη έπί τετράμηνον είς τό Κέντρον 'Εκδόσεως "Εργων
'Ελλήνων Συγγραφέων, ή δέ γραφεύς δ. 'Αλίκη Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ έλαβε
μηνιαίαν άναρρωτικήν άδειαν. Κατά μήνα Αύγουστον άνέλαβον ύπηρεσίαν αί διορι-
σθεΐσαι ώς συντάκτριαι φιλόλογοι Μιράντα Τ ε ρ ζ ο π ο ύ λ ο υ - Π α π α-
γ ε ω ρ γ ί ο υ καί 'Ελένη Ψ υ χ ο γ ι ο ΰ - Ί ω α ν ν ί δ η, έξ ών ή τελευταία
εργάζεται έ'κτοτε μέ μειωμένον κατά δύο ώρας ώράριον λόγω γαλουχίας, τήν δέ
23ην Νοεμβρίου ορκισθείς ανέλαβε τά καθήκοντά του ώς διευθυντής ό κ. Σ τ έ φ α-
ν ο ς "Η μ ε λ λ ο ς, συντάκτης μέχρι τότε τοΰ Κέντρου.

Έπιτελεσθέν έργον :
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Εισαγωγή λαογραφικής υλης.

Είς τό Κέντρον εισήχθησαν :

1) 67 λαογραφικαί συλλογαί (χειρόγραφοι ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελί-
δων συνολικώς 6782. Έκ τών συλλογών τούτων 21 άπεστάλησαν ύπό εκπαιδευτι-
κών, 38 ύπό τοϋ Μητροπολίτου Κορινθίας, 1 ύπό τοΰ Κέντρου Έπιστημ. Ερευνών
Κύπρου, αί δέ λοιπαί 7 κατηρτίσθησαν ύπό τών συντακτών τοΰ Κέντρου κκ. Ά γ-
γ έ λ ο υ Δεύτερα ίου (1) καί Γεωργίου Αίκατερινίδου (3), ώς
καί τοΰ συντάκτου μουσικοΰ κ. Γεωργίου Ά μ α ρ γ ι α ν ά κ η (3).

Σημειωτέον ότι μετά τήν ύποβολήν τών πεπραγμένων τοΰ έ'τους 1971 εισή-
χθησαν τεσσαοάκοντα συλλογαί έκ 2080 σελίδων.

2) 1191 ήχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί λαϊκών χορών.
Έκ τών ήχογραφήσεων τούτων αί 935 προέρχονται έκ συντακτών τοΰ Κέντρου αί
δέ λοιπαί έκ προσφοράς προσώπων ένδιαφερομένων διά τήν δημοτικήν μουσικήν.

3) 729 δίσκοι (είς διπλοΰν) ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέν-
τρον ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ εργοστασίου τής Ελληνικής Φωνογρα-
φικής Εταιρείας «Κολούμ.πια».

4) 3 κινηματογραφικαί ταινίαι συνολικοΰ μήκους 210 μέτρων μέ τά εξής
θέματα : α') Τό έθιμον τών Προδρομιτών καί χοροί Καταφυγίου είς τόν συνοικισμόν
«Καταφυγιώτικα» Κατερίνης (120 μ.), β') Πυραί άναπτόμεναι κατά τήν 23ην 'Ιου-
νίου, παραμονήν τής εορτής τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου, είς περιοχήν «Πηγάδα» Πει-
ραιώς (60 μ.), γ') Τρόπος εκτελέσεως δημωδών μελωδιών μέ σαντούρι καί βιολί
είς Λέσβον (30 μ.). Αί άνωτέρω κινηματογραφήσεις έξετελέσθησαν ύπό τοΰ συντά-
κτου κ. Γεωργίου Αίκατερινίδου.

Άρχειακόν καί εύρύτερον έπιστημονικόν έργον.

1. α') Οί γράφεις τοΰ Κέντρου, ώς καί, έπί τι διάστημα, αί διορισθεΐσαι ώς
άνω δύο συντάκτριαι, άπεδελτίωσαν δι' άντιγραφής καί άποκοπής τών φύλλων τήν
λαογραφικήν ύλην 8 χ/φων συλλογών καί 7 εντύπων ποικίλου περιεχομένου έπί
10192 δελτίων.

β') Οί συντάκται έπεξειργάσθησαν καί έταξινόμησαν 2622 ασματα, 4822
παροιμίας καί 7197 δελτία ποικίλης λαογραφικής ύλης, έτοποθέτησαν δέ είς τά
οικεία άρχεΐα 3381 άσματα, 4097 παροιμίας καί 1247 δελτία ποικίλης λαογρα-
φικής ύλης.

γ') Ό συντ.- μουσικός κατέγραψεν είς τήν εύρωπαΐκήν μουσικήν γραφήν έκ
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ταινιών μαγνητοφώνου 9ο μελωδίας δημωδών ασμάτων καί έπεξειργάσθη μουσικο-
λογικώς 25 έξ αύτών.

2. Ό διευθυντής τοΰ Κέντρου ήσχολήθη προσέτι είς τήν επιλογήν τών καταλ-
λήλων παραλλαγών έκ τοΰ άρχείου άσμάτο^ν καί έπιστημονικήν έπεξεργασίαν αύτών
διά τον ύπό εκδοσιν Β' τόμον τής 'Εκλογής Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών.

3. α') 'Εξετυπώθη ό λαογοαφικος χάρτης τοΰ ξυλίνου άροτρου, παρασκευασθείς
τή εποπτεία τοΰ διευθυντού ύπό τοΰ επί άναθέσει έργου έν τω Κέντρω έργαζομένου
κ. Γ ρ η γ. Δ η μ η τ ρ ο π ο ύ λ ο υ, καί άπεστάλη προς παρουσίασιν μετά σχετι-
κοΰ υπομνήματος είς τήν γερμανικήν γλώσσαν είς τό έν Στοκχόλμη συνελθόν συνέ-
δριον τής Διεθνοΰς 'Οργανώσεως τοΰ 'Εθνολογικού Άτλαντος τής Εύρώπης.

β') Έπερατώθη ή προεργασία διά τήν έκτύπωσιν τοΰ χάρτου τοΰ ζυγοΰ.

4. Έξετελέσθησαν τρεις μηνιαΐαι έρευνητικαί άποστολαί προς ήχογράφησιν
ιδία δημωδών ασμάτων καί μελωδιών έκ τής νησιωτικής Ελλάδος ύπό τών συντα-
κτών τοΰ Κέντρου κκ. 'Αγγέλου Δευτεραίου ('Ιθάκη, Λευκάς), Γ ε cù ρ-
γ ί ο υ Α ί κ α τ ε ρ ι ν ί δ ο υ (Λέσβος, Λήμνος) καί τοΰ συντάκτου - μουσικοΰ κ.
Γεωργίου 'Α μ α ρ γ ι α ν ά κ η (Κρήτη).

5. Έπερατώθη ή εργασία εκδόσεως τής Εκλογής άπό τά κλέφτικα τραγούδια
τοΰ Ελληνικού λαοΰ μετ' άποτυπώσεως τών μελωδιών αύτών επί τριών μεγάλων
δίσκων διά τής εκτυπώσεως είς τήν έλληνικήν καί άγγλικήν γλώσσαν καί τοΰ υπο-
μνήματος περί αύτών, συνταχθέντος ύπό τοΰ άκαδημαϊκοΰ κ. Γ. Α. Μ έ γ α.

Βιβλιοθήκη.

Είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου εισήχθησαν 119 δημοσιεύματα.

Τήν βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου καί τό έν αύτω άποκείμενον ύλικόν έχρησιμο-
ποίησαν "Ελληνες καί ξένοι έρευνηταί ενδιαφερόμενοι διά λαογραφικά θέματα. Προς
τούτοις παρεσχέθησαν δι' άλληλογραφίας είς άλλοδαπούς έρευνητάς έπιστημονικαί
πληροφορίαι επί διαφόρων θεμάτων, άφορώντο^ν είς τόν έκ παραδόσεως έλληνικόν
λαϊκόν πολιτισμόν.

RÉSUMÉ

Exposés sur 1' activité du Centre de Recherches
du Folklore Hellénique pendant les années 1969 - 1972.



ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΙΣ Α ΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1Q69 - 1972

Έκ τών κατά τά έτη 1969 - 1972 εκπαιδευτικών ιδία λειτουργών, οί όποιοι
κατέθεσαν είς τό Κέντρον συλλογάς λαογραφικής ύλης έτυχον τιμητικών διακρίσεων
μετά πρότασιν τών διατελεσάντων Διευθυντών, είσήγησιν τής Εφορευτικής Επι-
τροπής καί άπόφασιν τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας, συμφώνίος πρός τήν ύπ' άρ.
27761/1952 εγκύκλιον αύτής, οί έξής συλλογείς :

Α'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1969

I. ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΡΧ. 3.000

Πέτρος Θεοχαρίδης, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του « Πομάκοι, οί Μουσουλμάνοι
τής Ροδόπης. Τστορία, καταγωγή, γλώσσα, θρησκεία, λαογραφικά» έκ σελ.
457 καί φωτογραφιών 197 (άρ. χ/φου 3249).

II. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΡΧ. 2.000

1. Άθαν. Γεωργόπονλος, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά στοιχεία

κοινότητος Γίαπαδάτο^ν έκ Πρεβέζης», έκ σελ. 209, μετά ταινίας ήχογραφη-
μένων ασμάτων (άρ. χ/φου 3350).

2. Κωνστ. Λαζαρίδης, συντ. διδ/λος, διά τάς συλλογάς του : «Τό χωριό μου

(Κουκκούλι Ζαγορίου) καί ή λαογραφία του. Τόμ. Ε'. Ό φυτικός κόσμος
καί ό άνθρωπος», έκ σελ. 210 -f- 41, καί «Τόμ. ΣΤ', Λαογραφικά ποικίλα»,
έκ σελ. 111 (άρ. χ/φων 3229 καί 3352).

III. ΤΡΙΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΡΧ. 1.500

1. Ίάκ. 'Ηλίας, μουσικός, διά τήν συλλογήν του ((Παραβολές, αινίγματα, παροιμίες

κ.ά. έκ Μεγάρων, 'Ηπείρου καί άλλων τόπων» έκ σελ. 278 (άρ. χ/φ ου 3348).

2. Γεώργ. Μανόπονλος, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έξ Άετορράχης Δίοδώνης

'Ιωαννίνων έκ σελ. 138 (άρ. χ/φου 3332).



ΤΙΜΗ ΤΙΚ ΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕ IΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1969-1972 279

3. Άριστ. Μπακαΐμης, διδ/λος, καί 'Ιφιγένεια Βρανάκη, διδ/σσα, διά τήν

συλλογήν των «Ό πνευματικός βίος είς τήν λαογραφίαν τής Ζώνης Βοίου
Δυτ. Μακεδονίας» έκ σελ. 132 (άρ. χ/φ ου 3333).

4. Χρήστος Παπαδημητρίον, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά του χω-

ρίου Σπάρτου 'Αμφιλοχίας Αίτωλ/νίας» έκ σελ. 144 (άρ. χ/φ ου 3228).

5. /J??^. Παπανικος, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ του χωρίου Σταγιάδων Κα-

λαμπάκας έκ σελ. 115 (άρ. χ/φ ου 3340).

6. Θεόδ. Σιάκας, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά στοιχεία τοΰ χωρίου

Φωτεινού Άρτης» έκ σελ. 111 (άρ. χ/φου 3335).

7. Γεώργ. Χασιάκος, διδ/λος, διά το δημοσίευμά του : 'Ιστορικά καί Λαογραφικά

τής Κουκουβίτσας (Καλοσκοπής Φωκίδος), 'Αθήναι 1968, σελ. 64 - 157.

IV. ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΝΕΐ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

1. Άλέξ. ' Αδαμίδης, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Δημώδης ιατρική καί μαντική

έξ 'Αγίου Βασιλείου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης -καί Δαμασκηνέας Βοΐου Κοζά-
νης» έκ σελ. 85 (άρ. χ/φου 3224).

2. Νικ. Δασκαλάκης, φιλόλογος καθηγητής, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά

Καστοριάς, Δημοτικά τραγούδια, παροιμίαι» έκ σελ. 84 (άρ. χ/φου 3225).

3. Κ. Καρνδάκης, διδ/'λος, διά τήν συλλογήν του «Πηλιορείτικη λαογραφία», Βόλος

(1968), έκ σελ. 55 (άρ. χ/φου 3231).

4. 'Ηρακλής Κέτσος, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ τής περιφερείας Κατσα-

νοχωρίων 'Ιωαννίνων έκ σελ. 108 (άρ. χ/φου 3233).

5. Άριστοφ. Κονλερής, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Προγονική ζωή. "Ηθη καί

έθιμα τοΰ χωρίου Άμφια Ροδόπης» έκ σελ. 89 (άρ. χ/φου 3234).

6. Νικ. Κορούλας, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Ή Σταυρούπολις Ξάνθης, Λαο-

γράφημα - κοινωνιογράφημα» εκ σελ. 147 (άρ. χ/φου 3250).

7. Καλλιόπη Τζανιδάκη, διδ/σσα, διά τήν συλλογήν της έκ τής περιοχής Ανατο-

λικής Κρήτης έκ σελ. 124 (άρ. χ/φου 3334).

8. Γυμνάσιον Μολάων, διά τάς συλλογάς τών μαθητών του έκ τής περιφερείας Μο-

λάων έκ σελ. 949 (άρ. χ/φων 3251 - 3320).

Β'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1970

I. ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΡΧ. 3.000

Είς ούδένα άπονέμεται, διότι ούδεμία έκ τών ύποβληθεισών συλλογών έκρίθη
άξία τοιαύτης διακρίσεως.
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II. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΡΧ. 2.000

1. Γεώργ. 'Ανέστης, διδ/λος, διά την συλλογήν του έκ τοΰ χωρίου Κόκκινον Δωρίδος

έκ σελ. 268 (άρ. χ/φ ου 3474).

2. Κωνστ. Μακρής, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «'Εθιμική οικογενειακή ζωή

κοινότητος Σισανίου Βοΐου» έκ σελ. 149 (άρ. χ/φ ου 3479).

3. Ίω. Μπασλής, φιλόλογος, διά τήν συλλογήν του έκ τοΰ χωρίου Κρανέας Τιρ-

νάβου έκ σελ. 241 (άρ. χ/φου 3459).

4. /Ιψί. ΙΊαππάς, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά Μεγάλου Περιστε-

ρίου Ιωαννίνων» έκ σελ. 232 (άρ. χ/φου 3420).

III. ΤΡΙΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΡΧ. 1.500

1. Βασ. Βετσόπονλος, συντ. τραπεζικός υπάλληλος, διά τήν συλλογήν του ((Τά ήθη

καί έθιμα τοΰ χίοριοΰ μου Πυρσόγιαννη Ηπείρου» έκ σελ. 470 (άρ. χ/φ ου
3480).

2. Λάμπρος Βονρβονριώτης, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του άπό τό Γεράκιον Λακε-

δαίμονος έκ σελ. 178 (άρ. χ/φ ου 3416).

3. Σωκράτης Γεωργούλας, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Πλατανοΰσσα. Λαογρα-

φία, ιστορία, ομόλογα» έκ σελ. 86 (άρ. χ/φου 3455).

4. Κωνστ. Λαζαρίδης, συντ. διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Τό χωριό μου Κουκκούλι

τοΰ Ζαγοριοΰ καί ή λαογραφία του, τόμ. Ζ', Ό ζωικός κόσμος καί ό άνθρω-
πος», έκ σελ. 158 (άρ. χ/φ ου 3454).

5. Κωνστ. Πιπιλάς, φιλόλογος, διά τήν συλλογήν του ((Δημοτικά τραγούδια Δεσκά-

της Γρεβενών» έκ σελ. 215 (άρ. χ/φου 3472).

6. '^Ίνόρεας Στεφόπονλος, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «"Ο,τι λέει ό λαός» έκ

σελ. 157 (άρ. χ/φ ου 3453).

IV. ΕΙΙΑΙΝΟΣ ΑΝΕΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

1. Ιφιγένεια Βρανάκη, διδ/σσα, διά τήν συλλογήν της «Οί τροφές στή Δαμασκη-

νιά, στή Βλάστη καί στά Νάματα Κοζάνης» έκ σελ. 110 (άρ. χ/φου 3477).

2. Ντόρης Διαλεκτός, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Οί προλήψεις μας» έκ σελ. 72

(άρ. χ/φου 3456).

3. Κλεομένη Κώνστα, διά τήν κατά διάφορα χρονικά διαστήματα άποστολήν είς τό

Κέντρον 150 περίπου ήχογραφημένων έπί ταινιών μαγνητοφώνου άσμάτων
έκ τής περιοχής Μεσολογγίου.

4. 'Αριστείδης Μπακαιμης, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικόν ύλικόν
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έκ τοΰ πνευματικού βίου τής Ροδιανής Κοζάνης» έκ σε>. 101 (άρ. χ/φ ου
3478).

5. Χριστόδονλος Ντερμάρης, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ τής περιοχής 'Επι-

σκοπικού 'Ιωαννίνων έκ σελ. 67 (άρ. χ/φ ου 3417).

6. Θεόδ. Ε. Πράππας, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά Πολυκαστάνου

Κοζάνης» έκ σελ. 71 (άρ. χ/φ ου 3413).

Γ'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1971

I. ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΡΧ. 3.000

1. Ιωάννης Γιονργαλις, ταξ/χος έ.ά., διά τήν συλλογήν του «Ή Πισπιλοΰντα τής

Χίου» έκ σελ. 461 -)- 412 λεξιλόγιον (άρ. χ/φου 3482).

2. Νικ. Γαρνφαλλάκης, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά Σητείας»

έκ σελ. 504 (άρ. χ/φου 3506).

3. Ειρήνη ΓΙαπαμιχαήλ, καθηγήτρια, διά τήν συλλογήν της έκ Θεσσαλίαι έκ σελ.

460 (άρ. χ/φου 3515).

II. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΡΧ. 2.000

1. Κωνστ. Λαζαρίδης, ουντ. διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Τό χωριό μου Κουκ-

κούλι τοΰ Ζαγοριοΰ καί ή λαογραφία του, τόμ. Η', Τά τραγούδια», έκ σελ.
212 (άρ. χ/φου 3505).

2. Γεώργ. Χατζόπουλος, φιλόλογος, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφικά Κρυονέ-

ρου 'Ανατ. Θράκης, τόμ. Α'», έκ σελ. 187 (άρ. χ/φου 3507).

3. Μενέλαος Φ. Καραμεσίνης, φιλόλογος, διά τήν συλλογήν του ((Λαογραφικά

Ξηρομέρου 'Ακαρνανίας καί τών γειτονικών νησιών Ιονίου» έκ σελ. 265
(άρ. χ/φου 3508).

III. ΤΡΙΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΡΧ. 1.500

1. Θωμάς Καραμάνος, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ τοΰ χωρίου Μπελέτσι Τρι-

κάλων Θεσσαλίας έκ σελ. 98 (άρ. χ/φου 3494).

2. Διαμάντω Λογαράκη, διδ/σσα, διά τήν συλλογήν της «Σολομωνική» έκ σελ.

202 (άρ. χ/φου 3509).

3. Ιωάννης Γονλές, έμπορος, διά τήν συλλογήν του έξ 'Αστακού Αίτωλ/νίας έκ

σελ. 556 (άρ. χ/φου 3517).
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IV. ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΝΕΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Ι. 'Ηλίας Γ. Μετόχι,ανάκης, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφική μελέτη
έκ τοΰ χωρίου Βασιλικά 'Ανώγεια Ηρακλείου» έκ σελ. 83 + δ' πίν. (άρ.
χ/φου 3491).

'Επίσης έτυχον τιμητικών διακρίσεων τής 'Ακαδημίας οί κάτωθι συλλογείς
λαογραφικής ύλης, σχετικής προς τον Λαογραφικον Άτλαντα (Α' Έρωτηματολόγιον
διά τά γεωργικά εργαλεία καί τάς περιοδικάς πυράς).

I. ΤΡΙΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΡΧ. 1.500

1. Πάνος Πολύδερας, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έξ Άμυγδαλέας Γορτυνίας έκ

σελ. 32 + 128 (άρ. 'Ερωτ. Πελ. I, 4).
'2. Δημ. Άμδίτης, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ Καλλιθέας Λήμνου έκ σελ.
32 —j— 85 (άρ. 'Ερωτ. Θρακ. νήσ. I, 3).

II. ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΝΕΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

1. Γρηγ. Στεργιοΰλης, διδ/λ.ος, διά τήν συλλογήν του έκ Λαζαρίνας Καρδίτσης έκ

σελ. 32 + 127 (άρ. 'Ερωτ. Θεσσ. II, 111).

2. Δημ. Κρανιώτης, διδ/λος διά τήν συλλογήν του έξ 'Ομαλής Βο'ίου Κοζάνης έκ

σελ. 32 +69 (άρ. 'Ερωτ. Μακ. II, 64).

3. Πολύχρονης Προύσαλης, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ Φωτολείβου Δράμας

έκ σελ. 72 (άρ. 'Ερωτ. Μακ. XII, 45).

4. Παναγ. Κερεζούδης, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ Πυθίου Διδυμοτείχου έκ

σελ. 32 + 54 (άο. 'Ερωτ. Θράκ. III, 16).

5. Σταύρος Μπονδαλίκας, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έξ Έλληνοχωρίου Διδυ-

μοτείχου έκ σελ. 30 + 34 (άρ. 'Ερωτ. Θράκ. III, 28).

6. Δημ. Διάκος, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ Διδυμοτείχου έκ σελ. 32 + 64

(άρ. 'Ερωτ. Θράκ. III, 29).

7. Γεώργ. Παπαστάμος, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ Μαντουδίου Χαλκίδος

έκ σελ. 32 + 46 (άρ. 'Ερωτ. Ευβ. I, 29).

8. Βασ. Μπενέκος, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ Φορτοσίου Δωδώνης έκ σελ.

32 + 16 (άο. 'Ερωτ. "Ηπειρ. IV, 40).

9. Γεώργ. Γέρμανλης, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ Γονίμου Σιντικής έκ σελ.

32 +66 (άρ. 'Ερωτ. Μακ. XI, 9).
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10. Δημ. Παλαιολόγος, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ Κοντοπουλίου Λήμνου

έκ σελ. 32 + 28 (άρ. Έρωτ. Θρακ. νήσ. 1,2).

11. Άλέξ. Μηλόπουλος, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ Δωματίων Καβάλας έκ

σελ. 32 + 44 (άρ. Έρωτ. Μακ. XIII, 6).

12. Δημ. Δαζαρόπουλος, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ Παλαιοττύργου Μαντι-

νείας έκ σελ. 60 +26 (άρ. Έρωτ. Πελ. I, 87).

13. Φώτιος Κονιστής, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ Δροσάτου καί Εύπαλίου

Δωρίδος έκ σελ. 32 +45 (άρ. Έρωτ. Στερ. III, 14).

14. 'Ηρακλής Βονλγαράκης, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ Σταμνών Πεδιάδος

'Ηρακλείου έκ σελ. 32 +33 (άρ. Έρωτ. Κρήτ. III, 108).

15. Κίμων Χαρίσης, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έξ Αύγερινοΰ Βο'ίου Κοζάνης

έκ σελ. 32 + 92 (άρ. Έρωτ. Μακ. II, 56).

16. 'Εμμ. Φαρσάρης, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έξ 'Ανατολής Ίεραπέτρας Λα-

σιθίου έκ σελ. 32 +39 (άρ. Έρωτ. Κρήτ. IV, 22).

17. 'Αριστοφάνης Χουρδάκης, διδ/λο.-, διά τήν συλλογήν του έξ 'Αγίας Παρα-

σκευής 'Ηρακλείου έκ σελ. 32 +80 (άρ. Έρωτ. Κρήτ. III, 107).

Δ'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1972

1. ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΡΧ. 6.000

Κωνστ. Χανιώτης, έπιθ/τής Στοιχ. Εκπαιδεύσεως Β' Έκπαιδ. ΙΙεριφ. Σερρών,
διά τήν άποστολήν λαογραφικού ύλικοϋ έκ τοΰ νομοΰ Σερρών έκ σελ. 1291
(άρ. χ/φων 3540 - 3573).

Έν τω προσώπω τοΰ Έπιθ/τοϋ βραβεύονται έπίσης οί διδάσκαλοι τήί περι-
φερείας του, οί όποιοι, συμφώνως πρός τάς οδηγίας του, είργάσθησαν είς τόν
καταρτισμόν τών ύποβληθεισών λαογραφικών συλλογών.

Π. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΡΧ. 4.000

1. Δημ. Παπανικολάον, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Λαογραφία τοΰ χωρίου

Πεύκης Καλαμπάκας» έκ σελ. 130 (άρ. χ/φου 3522).

2. Ντόρης Διαλεκτός, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Λεσβιακές παροιμίες» έκ σελ.

237 (άρ. χ/φου 3527).

3. Σουλτάνα Πολι.τσάκη - Παπαδημιμρίον, διδ/σσα, διά τήν συλλογήν της «'Από

τό Μεγάλο Βογιαλίκι τής 'Ανατ. Ρωμυλίας στήν Ξυλαγανή τής Δυτ. Θρά-
κης» έκ σελ. 131 + κε' (άρ. χ/φ ου 3535).
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III. ΤΡΙΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΡΧ. 3.000

1. Δημ. Δάνος, συντ. διδ/λοc, διά τήν συλλογήν του «' Ηθογραφήματα τής παιδοζωής»

έκ σελ. 117 (άρ. χ/φου 3523).

2. Θεόδ. Πράππας, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Λαϊκή παράδοσις, λαϊκός πολι-

τισμός Πολυκαστάνου» έκ σελ. 104 (άρ. χειρ. 3526).

3. Γεώργ. Δονγαλής, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «'Ήθη καί έθιμα χωρίου Λευ-

κοπηγής Κοζάνης» έκ σελ. 131 (άρ. χ/φ ου 3528).

4. Διαμάντω Λογαράκη, διδ/σσα, διά τήν συλλογήν της έκ τοΰ χωρίου Κεντρί

Ίεραπέτρας Λασιθίου έκ σελ. 124 (άρ. χ/φου 3536).

IV. ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΝΕΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

1. Βασ. Παυλίδης, συντ. διδ/λος, διά τήν συλλογήν του «Πρόβατο καί γίδα καί τυρί

στή λαογραφία τοΰ τόπου μου» έκ σελ. 109 (άρ. χ/φ ου 3538).

2. Νικ. Δημητρίου, ουντ. διδ/λος, διάτή·; συλλογήν του έκ τής νήσου Σάμου έκ σελ.

52 (άρ. χ/φου 3539).

3. 'Ιορδάνης Ροΰμτσιος, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έκ Βαμβακοφύτου Σερρών

έκ σελ. 86 (άρ. χ/φου 3554).

4. 'Ιωάννης 'Αδαμόπουλος, διδ/λοc, διά τήν συλλογήν του έξ 'Αναγεννήσεως Σερ-

ρών έκ σελ. 80 (άρ. χ/φου 3561).

5. '^4ΐ<αστ. Μυρωνίδης, διδ/λος, διά τήν συλλογήν του έξ 'Αμμουδιάς Σιντικής Σερ-

ρών έκ σελ. 94 (άρ. χ/φου 3564).

Σ. Δ. Η.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1969, 1970, 1971, 1972
ΕΞ ΑΝΤΑΛΑΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ,
ΕΚ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞ ΑΓΟΡΑΣ

(Revues reçues pendant les années 1969, 1970, 1971, 1972
par donations, achat et en échanga de 1' Annuaire
du Centre de Recherches du Folklore Hellénique)

Λ'. ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Άρχεΐον Ευβοϊκών Μελετών. 'Αθήναι, τόμ. ΙΔ' (1968), ΙΕ' (1969). (Έκδο-
σις τής Εταιρείας Εύβοϊκών Σπουδών).

Δελτίον τής 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος. 'Εν
'Αθήναις, τόμ. 18 (1965 - 66).

'Επετηρίς (Κέντρον 'Επιστημονικών 'Ερευνών). Λευκωσία, τόμ. III (1970),

IV (1971).

'Επετηρις 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών. 'Εν 'Αθήναις, έ'τ. ΛΕ' (1966 -
67), ΛΣΤ' (1968).

Έπετηρις 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. 'Εν 'Αθήναις,.τόμ. ΣΤ' (1967),
Ζ' (1968).

' Επετηρις 'Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών. 'Αθήναι, τόμ. Α' (1968),
Β' (1969 - 70).

'Επετηρίς τοϋ Κέντρον Έρεύνης τής 'Ιστορίας τον 'Ελληνικού Δικαίου.
Έν 'Αθήναις, τόμ. 12 (1968).

'Επιστημονική 'Επετηρις τής Φιλοσοφικής Σχολ.ής τοϋ Πανεπιστημίου
'Αθηνών. Έν 'Αθήναις, τόμ. ΙΘ' (1968 - 1969), Κ' (1969 - 1970), ΚΑ' 1970 -
1971).

'Πώς. Έν 'Αθήναις, ετ. 8 (1965), 9 (1966), 10 (1967 - 69).
Θησαυρίσματα τοϋ Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαν-
τινών Σπουδών. Βενετία, τόμ. 5 (1968), 6 (1969), 7 (1970), 8 (1971).
Κιμωλιακά. Έν 'Αθήναις, τόμ. Α' (1970), Β' (1972).

Κυπριακαι Σπονδαί. Δελτίον τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Έν Λευ-
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κωσία Κύπρου, τόμ. ΛΒ' (1968), ΛΓ (1969), ΛΔ' (1970), ΛΕ' (1971).
Κυπριακός Λόγος. Λευκωσία, έτ. 1 (1969).

Λαογραφία. Δελτίον τής Έλλη\ ικής Λαογραφικής Εταιρείας. Έν 'Αθήναις,
τόμ. ΚΓ' (1964), Κ ΣΤ' (1969), ΚΖ' (1971).

Λαογραφικοί Σπουδαί. Λευκωσία - Κύπρος, τόμ. Α' (1968), Β' (1970).
Λαογραφική Κύπρος. Λευκωσία. Χρό\. Α' (1971).
Μαγνησιακά. ('Αθήναι), τόμ. Α' (1971).

Μαθητική "Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών τοΰ Παγκυπρίου Γυμνασίου.
Λευκωσία Κύπρου, έτ. ΙΣΤ' - ΙΗ' (1966/68), ΙΘ' - Κ' (1969 - 70).

Μακεδόνικα. Σύγγραμμα περιοδικόν τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
Έν Θεσσαλονίκη, τόμ. 7 (1967), 8 (1968), 9 (1969).

Μικρασιατικά Χρονικά. 'Αθήναι, τόμ. 14 (1970).

Νιοχώρι. (Νεοχώριον), έτ. Α' (1970), Β' (1971).

Πελοποννησιακά. 'Αθήναι, τόμ. ΣΤ' (1968), Ζ' (1970).

Πρακτικά Τρίτον Πανιονίου Συνεδρίου. Έν 'Αθήναις, τόμ. Α' (1967), Β'

(1969).

Ρουμελιώτικο 'Ημερολόγιο. 'Αθήνα, ετ. 1968, 1969, 1970.
Σερραϊκά Χρονικά. 'Αθήναι, τόμ. 5 (1969).
Τά Συμαϊκά. 'Αθήναι, τόμ. Α' (1972).
Χρονικά των Τσακώνων. 'Αθήναι, τόμ. Γ' (1969).

Β'. ΞΕΝΑ

Archivos del Folklore Chileno. Santiago de Chile. Fasciculo 2 (1951), 8 (1957),

9 (1970).

Bulletin Analytique de Bibliographie Hellénique. Collection de Γ Institut
Français d'Athènes. Athènes, tome XXIX (1971).

Bulletin folklorique d'île - de - France. Paris, année XXX (1968).
Ethnographica (Museum Moraviae. Intstitute Ethnographicum Brunae).
Tom. VII - VIII (1965 - 68) Studien I and II.

Ethnologia Slavica. Bratislava, torn. I (1970).

Fabula. Zeitschrift fur Erzàhlforschung, hrsg. von Kurt Ranke. Berlin, Bd.

10 (1969), 11 (1970), 12 (1971).

Fataburen. Stockholm 1970, 1971.

FF Communications. Helsinki, No 203 (1968), 204 (1969), 205 - 206 (1969),
207 (1969), 208 (1970), 209 (1971).
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Folklore. London, vol. 80 (1969), 81 (1970).

Folklore Americano. Lima - Peru, anôs XV - XVI No 15 (1967 - 1968).
Gottscheer Volkslieder. Mainz, Bd. 1 (1969).

Hessiche Blatter fur Volkskunde. Giessen, Bd. 60 (1969), 61 (1970).
Internationale Volkskundliche Bibliographie. Bâle, Jahrg. 1948 und 1949,
1950 und 1951, 1952 - 1954, 1955 - 1956, 1957 und 1958.

Jahrbuch fur Volksliedforschung. Berlin, Jahrgang 14 (1969), 15 (1970), 16

(1971).

Journal of American Folklore. Philadelphia, vol. 82 (1969), 83 (1970).
Makedonski Folklor (Le Folklor Macédonien). Skopje, 1 (1968), II (1969),
III (1970).

Nederlandse Volkskundige Bibliografie. Antwerpen, deel VI (1968), VII (1968),
IX (1970), X (1970), XI (1971), XIII (1971).

Osterreichische Zeitschrift fur Volkskunde. Wien, Bd. 72 (1969), 73 (1970),
74 (1971).

Proverbium (Société de Littératture Finnoise). No 10 (1968), 11 (1968),
12 - 14 (1969), 15 (1970).

Revista de Étnografie si Folklror. Bucureçti, torn. 14(1969), 15(1970), 16(1971),
17 (1972).

Revue des Etudes Sud - Est Européennes. Bucure§ti, torn. VII (1969), VIII
(1970), IX (1971).

Schweizerisches Archiv fur Volkskunde. Basel, Bd. 65 (1969), 66 (1970), 67
(1971).

Studia Fennica. Revue de Linguistique et d'Ethnologie Finnoises. Helsinki,
tome 15 (1970), 16 (1971).

Symbolon. Jahrbuch fur Symbolforschung. Basel - Stuttgart, Bd. 1 (1960), 2
(1961), 3 (1962), 4 (1964), 5 (1966), 6 (1968), 7 (1971).
Yearbook of the International Folk Music Concil. Vol. 1 (1969), 2 (1970).
Zbornik za narodni zivot i obicaje juznih Slaver a - Zagreb, Knjiga 41 (1962),
42 (1964), 45 (1971).

Zeitschrift fur Volkskunde. Stuttgart, Bd. 63 (1967), 64 (1968), 65 (1969),
66 (1970), 67 (1971).



ΠΡΟΣΘΗΚΗ

(σ. 8 κέξ.)

Ή παράδοσης περί τοΰ ονου, ό όποιος διδάσκει τους ανθρώπους τήν κλάδευ-
σιν της άμπέλου, είναι, ώς φαίνεται, εύρύτερον γνωστή είς τόν εύρωπαϊκόν χώρον
καί όχι μόνον είς τήν περιοχήν Unterwallis τής Ελβετίας. Μίαν τοιαύτην παρά-
δοσιν έκ Τουραίνης τής Γαλλίας, συναφή πρός τάς έξετασθείσας έλληνικάς, έχει
δημοσιεύσει ό Jacques-Marie Rougé (Le folklore de la Touraine, Tours 1931,
σ. 141). Είς τήν παράδοσιν ταύτην άναφέρεται συγκεκριμένως ότι ό ονος ένός μονά-
χου τής μονής τοΰ 'Αγίου Μαρτίνου ήτο ό καταφαγών τό κλήμα καί ό διδάξας
ούτω τήν κλάδευσιν τοΰ φυτοΰ. 'Αλλ' ώς μέ πληροφορεί δι' έπιστολής του ό γνω-
στός λαογράφος Roger Lecotté, είς τόν όποιον οφείλω καί τήν άνωτέρω παρα-
πομπή ν είς τό βιβλίον τοΰ Rougé, είς τήν Γαλλίαν ή παράδοσις σχετίζεται γενι-
κώτερον μέ τήν θαυματουργικήν παρουσίαν είς τήν Τουραίνην τών άγιων προστατών
τής άμπέλου καί τοΰ οίνου Βικέντιου καί Μαρτίνου, είς τούς ονους τών όποιων
άποδίδεται ή περί ής ό λόγος ενέργεια.

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΣ



ΠΙΝΑΞ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ

Άβδηρα Θράκης 114
Αγία Άννα Εύβοίας 79,
88, 91, 98, 100, 101,
103

Αγία Κυριακή Θεσπρωτίας
112

Αγία Παρασκευή Λέσβου 5,
13

Αγία Τριάς 'Ηρακλείου 121
Άγιάσος Λέσβου 89
Άδραμύττιον Μ. Ασίας 114
Άζοκέραμος Σητείας 28
Αθήναι 78, 92, 107, 108,
122, 123, 124, 127,
129

Άιβαλί Μ. Ασίας 114
Αίγυπτος 130
Αιδηψός 78

Αίνος Άνατ. Θράκης 120
Αλβανία 116

Άλμαλί Μαλγάρων Θράκης
79

Altheim 118
Αμοργός 59, 68
Αμυγδαλιά Αϊνου 101
Άνακού Καππαδοκίας 91,
93

Άνασελίτσα Μακεδονίας

115
Άνδρος 13

Άπείρανθος Νάξου 78, 80,
100
Apulia 20

Αράχοβα ΙΙαρνασσίδος 79,
101

Άργολίς 8, 9
Άρδακτος Ρεθύμνης 4
Αρκαδία 114
Αττική 123, 124, 129
Αύλίς 130

Αφεντικό 100
Αχαΐα 4, 77

Wallis 9
Βάρος Λήμνου 79
Βασιλικά Χαλκιδικής 111
Βασιλίτσι Πυλίας 78, 94,
98, 100, 101, 114, 120
Βατσουνιά Καρδίτσης 4
Βερολΐνον 122, 126
Βεστφαλία 117
Westthrazien 19
Βιζύη 114, 120
Βιθυνία 101, 114
Βλαχώρι Θεσπρωτίας 111
Βόιον Κοζάνης 6
Βόρειος Αμερική 113
Βόρειος Αφρική 113
Βόρειος 'Ελλάς 92
Βοσνία 117

Βραχώρι Ηπείρου 78, 98,
-101

Βροντάδες Χίου 114

Γαλανάδες Νάξου 98, 101
Γαλατσάδες Εύβοίας 120
Γαλλία 86, 288
Γερμανία 86
Γιάλτρα Εύβοίας 5
Γλογοβίτσα" βλ. Θερινόν

Καρδίτσης
Γορτυνία 67

Δάφνη Λήμνου 80
Δελφοί 124
Δωδεκάνησος 56, 101

Έλασσών 4
'Ελβετία 86

Έξω Ποτάμοι Λασιθίου 72
Ερζεγοβίνη 117

Έρμιονίς 80, 92, 93, 99,
103

Εσθονία 113, 117
Εύβοια 79, 88, 100, 101,

103, 114

Ζαβέρδα 111

Ζαγορά 114, 120

Ζαγόρι 'Ηπείρου 83, 87,

90, 97
Ζαγοροχώρια 103
Ζευγοστάσιον Καστορίας

114
Zypern 20

'Ηλεία 114
Ήλις 77

Ήπειρος 78, 81, 82, 83, 87,
90, 91, 93, 94, 98, 101,

104, 105
Ήράκλειον Κρήτης 27

Θερινόν Καρδίτσης 4
Θεσπρωτία 98
Θεσσαλία 90, 97, 98
Θράκη 3, 79, 81, 90, 91,
93, 100, 101, 103, 111,
113

'Ιθάκη 6, 92, 97, 101, 104
'Ικαρία 5

'Ικαρία Αττικής 123
"Ιμβρος 5
'Ινδία 113
'Ινδονησία 113
'Ιόνιοι νήσοι 89
"Ιος 114
'Ισπανία 113
'Ιταλία 86, 113
'Ιωνία 116

19
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ΠΙΝΑΞ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ

Κάδιξ 'Ισπανίας 118
Κακοπετριά Κύπρου 115
Καλαβρία 20, 113, 118
Kalabria- βλ. Καλαβρία
Καλαμαύκα Λασιθίου 4
Καλέντζιον 'Ηπείρου 91
Καλλιθέα Λήμνου 5
Καλόγηροι Τρικάλων 4
Καλόξυλος Νάξου 100
Καμπανός Χανίων 5, 6
Καπέτσοβον 'Ηπείρου 105
Καπλάνι Πυλίας 83, 100,
114

Καππαδοκία 19, 93, 113
Kappadokien βλ. Καππα-
δοκία

Καράμακας Μ. 'Ασίας 115
Καρατσόλ Τιρνάβου 82
Καρδίτσα 98

Κάρπαθος 89, 93, 99, 114,

115, 117, 120
Καρυαί Καβακλή 87
Καρύδι Σητείας 27 κέξ.
Καρύταινα 114,
Κάσπακας Λήμνου 5, 79, 90
Καστανόφυτον Καστορίας
94, 97

Καστέλλι Πεδιάδος 'Ηρα-
κλείου 4
Καστόρια 100

Κατσανοχώρια 'Ηπείρου 78
Κέα 111

Κεράμεια Εύβοιας 88
Κεσσάνη 114, 120
Κεφάλι Καρυδίου Σητείας 39
Κεφαλληνία 80
Κίεβον 126

Κιμμέρια Θράκης 114
Κλαυθμώνος κήπος 78
Kleinasien 20
Κολοφών 122, 124
Κόνιτσα 90, 91, 101
Κορέα 113
Κορινθία 4, 79, 101
Κόρινθος 130
Κορώνη 100, 114
Κοτύωρα 115
Κούμουρα 'Ηλείας 114
Κουρκουλούς Εύβοιας 88
Κρανέα 'Ελάσσονος 4

Κρήτη 27, 52, 56, 72, 81,
82, 89, 92, 95, 98, 100,
103, 111, 114
Κρίμσκι Ρωσίας 94
Κρυόβρυση 'Ελάσσονος 114,
120

Κυδωνίαι 114, 115, 1 18
Κύθηρα 88, 90, 92, 95, 96,

97, 99, 103, 111, 112
Κυκλάδες 52, 56, 89, 101
Κυνουρία 83

Κύπρος 56, 113, 114, 115

Λαγκάδα Σητείας 28
Λαλιώτιον Κορινθίας 4
Λαμία 96

Λαμπέτιον 'Ηλείας 114, 120
Λέρος 78

Λέσβος 79, 89, 115
Λεττονία 113, 117
Λευκάς 81

Λήμνος 79, 80, 90, 100, 101
114

Λιβίσιον Μάκρης Μ. 'Ασίας

89, 104, 105
Λιθουανία 113
Λίμνη 'Αρκαδίας 4
Λοϋβρον 125, 126

Μάδυτος 101

Μακεδονία 19, 90, 108, 114
Makedonien βλ. Μακεδονία
Μαλάφτσα Μακεδονίας 114
Μάνη 70, 76, 77, 88, 96 97,
105

Μανιάκι 13, 77, 82, 83, 95,

114, 120
Μανταμάδον Λέσβου 115,
118

Μεγάλος Βάλτος Κορινθίας4
Μεγανήσι Λευκάδος 6
Μεκλεμβοΰργον 117
Μενετές Καρπάθου 89
Μεσημβρία 114, 120
Μεσολόγγιον 81
Μεσοποταμία 126
Μεσοχώριον Πυλίας 80
Μεσσηνία 79, 114
Μήλος 102, 114, 115
Μ. 'Ασία 104, 105, 113, 125

Μοραβία 126

Μοσχοχώριον Φλωρίνης 111

Νάξος 3, 13, 78, 80, 95, 98,

100, 101, 111, 114
Ναυπλία 6
Ναύπλιον 10
Νησί Μεσσηνίας 79
Νιγρίτα 4
Νικειά Νισύρου 5

Όρτάκΐ' βλ. ΓΙλατανόρρευμα
Ostthrazien 23

ΙΙαλαιόκαστρον Σητείας 28
Παλαιοχώριον Λέσβου 5
Παξοί 111

Παραμυθία 'Ηπείρου 81
Πελοπόννησος 96
ΙΙετρί Λέσβου 79
Πεύκη Καλαμπάκας 4
Πλατανόρρευμα Κοζάνης
111, 112
Πόντος 19, 83, 84, 97, 114
Pontos' βλ. Πόντος
ΙΙόποβον βλ. 'Αγία Κυρια-
κή Θεσπρωτίας
Πόρος 30

Ποταμός Κυθήρων 90, 95
Προϋσα 101
ΙΙυλές Καρπάθου 114
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Σκύρος 102
Σκόδρα 117

Σμόκοβον Καρδίτσης 111
Σμύρνη 113

Σουλιωτοχώρια 91, 95, 105,
111, 112
Σοφικον Κορινθίας 4
Σπάρτη 78, 108
Suditalien 23

Σφακιά Κρήτης 89, 92, 95,
98, 100, 103

Τένεδος 92

Τζαΐζι Μεσσηνίας 114
Thrazien 20
Τήνος 98

Τίρανα 117

Τουραίνη Γαλλίας 288
Τραπεζοϋς 113
Τρίκαλα Κορινθίας 79
Τρυπητή Μήλου 114
Τσαμουριά Θεσπρωτίας 83
Τσαρίτσανη Ελάσσονος 4

"Υδρα 94, 104

Φανάριον Καρδίτσης 4
Φανασάκρες 'Αν. Θράκης 93
Φενεος Κορινθίας 101
ΦερτάκαιναΚαππαδοκίας 93
Φθιώτις 83
Φιλότι Νάξου 111

Φουρνοφάραγγον Ηρα-
κλείου 4

Χαλάνδριον 'Αττικής 114
Χάνδαξ' βλ. Ήράκλειον
Χατζηγύριον Κεσσάνης 101
Χερσόνησος Αίμου 113 κέξ.
Χερώνεια 107
Χίος 114

Χουλιαροχώρια Ηπείρου 82
Χοχλακές 28
Χρούπιστα Θράκης 114
Χώρα Κυθήρων 99

Unterwallis 'Ελβετίας 8,
9, 288
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άβρά - παζάρ· βλ. γυναικο-

πάζαρο
'Αγία Παρασκευή 111
"Αγιος Βικέντιος 288
"Αγιος Γεώργιος 1 I 4, 116,

117, 120
"Αγιος Γρηγέντιος 84
"Αγιος Ίίοάννης 117
"Αγιος Μαρτΐνος 288
"Αγιος Νικόλαος 129
άγκωνή 80
Άγορίτσα 83
'Αγόρω 83
άγριλίκιον 105
άδραχτεοή* βλ. άδραχτοκρέ-

μαση
άδράχτι 40
άδραχτοκρέμαση 40
' Αθιγγανίδες 82
Αίας 107
Αίγισθος 124

r ο * Γ

αις 3 κες.
Αίολος 129
αιώρα '113 κέξ.
άκληρη 105
άκροδοϋχοι 32
άλατσερό 40
'Αλβανοί 116, 118, 120
άλήτις 122
αλωνίζω 95
άμνια 101

άμπελος 3 κέξ., 288
'Αμπλανιώτισσα 96
Άνάληψις 114
άνεμόκλα 115' βλ. καί

αιώρα
άνεμοκοΐται '130
ανηφόρας 32, 37 (καπνο-
δόχος)· 37 (φωτιστικόν
άνοιγμα)

'Ανθεστήρια 122, 123, 124,

126, 127, 129
άντίπροικο 59
άνωνίδα 38
άπανωπροίκι 105
άπόκρεως 115
'Άραβες 85
άργαλειός 95, 105
αργαστήρι 35, 40' βλ. καί

άργαλειός
άργαστηρόσπιτο 35, 43, 45,

48, 50, 52, 53
'Αργεΐοι 6

'Αρμενόπουλος' βλ. Έξά-

βιβλος 'Αρμενοπούλου
άρρενος: άπόκτησις 75, 76—
γέννησις 76, 78, 83 —
άποτροπή κωλύματος
προς γέννησιν 82 — το-
ποθέτησις είς κόσκινον 77
αρσενικός 76, 77, 82, 83
'Αρσινόη 83
άσβεστοταράτσα 37
άσημώνω 77
άσκωλιασμός 13
ασματα 60, 61, 63, 64, 67,

70, 72, 95, 118
ασμάτων μουσική καταγρα-
φή 119
άστοιβίδα 38
αύθέντης 109
άφεδάκος10 1
άφεντάκης 100, 101
αφέντης 100, 101
άχεριώνας 39, 44, 45, 46,

47, 48, 50, 51, 52, 53
άχερονοίχτης 39
άχιμάδες 30
άχυρον 30, 37, 39
άχυρών' βλ. άχεριώνας

Valabharata 127
Βαρβαρόσσας 27
βαρέλλα 95

Basilicala Francesco 27
βεδούρι 96
βερνεγάδι 40

βερνεγάς 40· βλ. καί βερνε-
γάδι

Βιβλιογραφία Ελληνικής
Λαογραφίας έτών 1968 -
1971 135 — 246
Βλάχοι 116
βοτανίζω 95

Βούλγαροι 116, 117, 118,
120
βουτσά 37

Βριός' βλ. Όβραΐος
Βυζαντινών νομοθεσία 62

γάμος 56 κέξ. — άπαγόρευ-
σις 62, 64, 66 — δεύτε-
ρος 64, 65 — διαζύγιον 71.
κέξ. — ιερολογία 69 — ι-
κανότης 60 κέξ. — κληρι-
κών καί μοναχών 66, 67,
68 — κώλυμα 62, 65, 66,

68 κέξ. — μελλογάμων
συναίνεσις 60 — μελλο-
νύμφων αύτοπρόσωπος
παράστασις 60 — νοσούν-
των πνευματικώς 60 —
οροι προς σύναψιν 57 κέξ.
— πρώτος 65 — τρίτος
63 κέξ. — τύπος τελέσεως

69 κέξ. — ύφ ιστάμενος
63 κέξ. — Χριστιανών
μετ' 'Ιουδαίων 62

γαμπρός 60, 61 102, 107
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γεροντοκόρη 77
γέρος 58, 59, 100
Getreideschnitt 18
Γιακουτέ 86

Γιουγκοσλάβοι 1J 6, 1 1 7,
118, 120
γλέντισμα 95
γρά 100
γριά 58

γυναικοπάζαρο 89
γυναικωνίτης 90. 91
γυνή Έλληνίς : άπομόνωσις
κατά τουρκοκρατίαν 105
κέξ.—διαφύλαξις τιμής 73
— ελευθέρα έξοδος 107 —
ενόχλησις ύπό Τούρκων

106 — εργασία 94 κέξ. —
ήθική 73 — ηλικιωμένης
προσφώνησις 101—κα-
τωτερότης 84 — κοινωνι-
κή θέσις 75 κέξ.— μαστί-
γωσις 79—ξενιτειά 109—
ονόματοςέορτή 92—περιο-
ρισμός 106 κέξ. — σιωπή

107 — σύζευξις μετ' α-
πόντος 60 — ύπάνδρου
προσωνυμία 97 κέξ. —υ-
ποταγή 95 — ύποτίμησις
107—χειραφέτησις 105,

108
γωνιά 104
γωνιδάκι 39

Δημήτηρ 124
διαζύγιον βλ. γάμος
δίκαιον οίκογενειακόν είς
παροιμίας καί άσματα 57
κέξ.

Διονυσιακή λατρεία 123
Διόνυσος 3, 7, 8, 12, 13,

123, 124
δίπλες (γλυκά) είς γέννησιν

άρρενος 78
διπλομάντηλο 94
Διώχνω 82
δοκάρι 30, 31, 33
Δουμά 85
Dreschen 18

δώμα 30, 32, 34, 42, 47 —

δώματος συντήρησις 32
κέξ.

δωματοκόπανο 3:1
δωματόχωμα 31, 34

Έβριός- βλ. 'Οβριός
εικόνες : 31, 32, 33, 34,
36, 37, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 4 9, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 116,
117, 121, 123, 125
έκθυρίζω 107

Έλληνίδος κοινωνική Οέσις'

βλ. γυνή Έλληνίς
Έλ - Μοκρανί 85
Έξάβιβλος 'Αρμενοπούλου
70

εξώστης 54
Ερμής 124
Εστία 8

Εύαγγελισμός 11 5
Ευριπίδης 58, 84, 109

ζαλιές 95
ζαλώνομαι 95

ζύγισις βάρους σώματος 120

Handgerâte zur Boden-

bearbeitung 18
"Ηρα 6

Ήριγόνη 12, 13, 123, 124,

130
Hesiod 24

θαλάμευσις 107
θερίζω 95

θηλέο^ν νηπίων ζώντων τα-
φή 85 — νηπίων θυσία 85
θήλυ : άπόκτησις 80 — γέν-
νησις 77 κέξ., .107 — άπο-
φυγή γεννήσεως 82 — ρί-
ψις έν σταυροδρομ.ίω 83
— τοποθέτησις εντός σκά-
φης 77

θηλυγονία 75 κέξ., 83, 86, 87
θυγατρός πρωτοτόκου προι-
κισμός 102

Ίκάριος 12, 13, 123, 124
Ίουβενάλης 8

'Ιουδαίοι 62, 63
'Ιουδαίων γάμος μετά Χρι-
στιανών' βλ. γάμος
'Ιουλίου Παπίου ΙΙοππαίου

νόμος 57
'Ιφιγένεια 130
'Ίωνες 127
•I ahresfeuor 1 7 κέξ.

Καγκελλάρης (χορός) 91
καγκέλλια 91
καθέγλες 40

καθρέπτης' βλ. καρφύχτης
καλάμια (είς στέγασιν) 33
καλαμωτή 38
καλομάννα 80
καλομοίρας 77
καλτιρίμια 29

καμάρα 28. 34, 35, 41, 44,
46, 48, 51, 55, 56 — κα-
τασκευή 34 κέξ. — μέσα
κ. 51 — οξω κ. 51
καμαρόπορτα 36
καμαρόσπιτον, καμαρόσπι-
τα 27 κέξ.
καμαρωτός 36
καμινάδα 37, 46
Κάναθος, πηγή έν Ναυπλία

6, 7
κανακαρά 93
κανακάρης 93
Κανή 83



ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ, ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 294

κοκκώνα 101
κομμάτα 39
Κομνηνή "Αννα 84
κοντάδα 38
κόντυλοι 37
Κοράνιον 85
κόρη 87 κέξ., 92
κόσκινον 77
κουλούρες 39

κούνια 115' βλ. καί αιώρα

κουταλοθήκη 40

κουτροϋλλες 93

κουτσουνάρα 32

κουτσούρια 40

κοφίνίδες 39

κρασοπίθαρα 38

Krichna 127

κριθαροκουλοϋρες 39

κτένια 40

κύκλα 91

κυουρά 101

κυούρης 100

κυρά 101

κυρασύ 101

κύρης 100

Κυριακή : Βαϊφόρου, Βαΐων
115, 117 — Θωμά 114 —
Κρεοφάγου 115 — Τυρο-
φάγου 115

λαδοπίθαρα 38
λαναρίζω 95

λαογραφικαί συλλογαί κα-
τατεθεΐσαι είς τό Κέντρον
Λαογραφίας κατά τά ετη
1969 - 1972 252 - 267
λεγώ (προσφώνησις) 100
λειμωνόθεν οροφοι 33
λεχώνα 82
ληνός· βλ. πατητήρι
λιγοσάτικος 30
λοντζέτα 54, 55
Λυκούργος 107
λύχνος 40

μαγγανίζω 95

μαγεία όμοιομαθητική 78
Mahabharata 127
Μαΐρα 123
μάνταλος 36

μάστρος 101
μαυροκοπέλλα 78
μαϋρος πετεινός 82
Μεγάλη Τεσσαρακοστή 117
Μέγας Κωνσταντίνος 62
μελλογάμων συναίνεσις' βλ.
γάμος

μελλονύμφων αυτοπρόσωπος

παράστασις" βλ. γάμος
Μενέλαος 130

μέσα σπάλλα βλ. σπάλλα

μέσα σπίτι" βλ. σπίτι

μεσοτοιχία 29

μεταξαριό 38

μιγαδερός 39

Μίδας 7

Μινωΐται 121

μισοδόκι 30, 31, 34

μισοδοκιά 30

μιτάρια 95

μοιρολόγι 88

μοιχαλίς 73

μοιχεία 73

μονογαμία 63, 64

μονοιάζω 30

μονόκλα 115' βλ. καί αιώρα
μουσεΐον : Βερολίνου 122,
126 —Λούβρου 125, 126
μουσκλώνω 78
μπεράτης 36
μπεσίκι 96
μπούκα σταμνιοϋ 38
μϋθος 123

Μυρτιδιώτισσα : εικόνος πε-
ριφορά 90
Μωαμεθανοί 62, 63

νάκα 95

Ναυπλιεΐς 6, 10
νεόνυμφος 97 κέξ.
Νηφάκος 76

νομίσματα είς φασκιάν νεο-

γεννήτου παιδός 77
νόνα 101
νταής 101
ντεμετζάνα 48
ντουφεκιές είς γέννησιν άρ-
ρενος 76, 78' βλ. καί πυ-
ροβολισμοί καί σμπάρα
νυφαδιά 97

νύφε 97

νύφη 61, 83, 93, 94, 97,

100, 102, 104
νυφιώτι 93

ξενιτειά 102
ξερόδωμα 33
ξεφουρνιά 39
ξύλων κοπή 30

Όβραΐος 62
'Οδυσσεύς 129
όθωμανός 71
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πάτος σπιτιού 37
Παϋλος άπόστολος 84
Παυσανίας 6, 8, 10, 11, 12,
14

πάχνες 48

πεζούλα 35, 38, 40, 46, 48
πειραταί 27
πελέκια 36

πενθερά 80, 94, 96, 97
πε(ν)θερικά 104, 107
πε(ν)θερός 61, 94, 95, 97,
101

Πεντηκοστή 117
περιοριστής 61
πετεινός· βλ. θυσία πετει-
νού, μαΰρος πετεινός
πετροχάβανο 40
Pflug (hôlzerner) 17, 22,
κέξ.

Pfluggeràte 18
πηλορόδωμα 31 κέξ., 34
πηργιαλικόχωμα 31
Πιθοίγια 124, 126
πισσίτης 69
πιτσίτης 69
πλαγγόνες 122
πολυγαμία 64, 65
πόρτα 36
ΙΙοσείδιππος 84
ΙΙρίαπος 7
πρόβα 93

προικιά 83· βλ. καί προίξ,

προυκιά
προίξ 38, 78, 80
προξενείο 87
προσώμι 40
προυκιά 38, 40
Πρόχειρος Νόμος 70
πρώτη σπάλλα· βλ. σπάλ-
λα

πρωτογιός' βλ. κανακάρης
πρωτοκόρη· βλ. κανακαρά
Πρωτομαγιά 115
πρωτότοκος' βλ. κανακάρης,

κανακαρά
πυροβολισμοί είς γέννησιν
άρρενος 76, 78· βλ. καί
ντουφεκιές καί σμπάρα
πυρομάχος 37

Rig-Veda 127
ροδίκιο 38
ρόδωμα 31, 33
ρόκα 95
Ρουμάνοι 116
Ρωμαίοι 8, 9
Ρώσοι 116

Σάββατον Λαζάρου 117
σανιδωτή 115' βλ. καί αιώρα
σανικόκλα115· βλ. καί αιώρα
Σαρακατσάνοι 87
σαρμανίτσα 96
σαστική 102
Σάτυρος, - οι 122, 123
σέια 96

σελλιάστρα 115· βλ. καί

αιώρα
σεπέρι 32

σερκός· βλ. άρσενικός
σερνικός 76, 77, 78, 83, 88
σιάζω 102
Σιληνοί 7

σιμισακός τοίχος" βλ. μεσο-

τοιχία
σιριάνι 95
σκαλίζω 95
σκάλος 94
σκαμνιά 40
σκάφη 77

σμπάρα είς γέννησιν άρρε-
νος 78· βλ. καί ντουφεκιές
καί πυροβολισμοί
σοϋσα 115" βλ. καί αιώρα
Σοφοκλής 107
σοφράς 40

σπάλλα καμαρόσπιτου 35,
42, 44, 46, 47,48, 50,
52, 54
σπασοπίθαρο 37
σπίτι· μέσα σπ. 42, 44, 52-

δξω σπ. 42, 46
στάβλος 44, 45, 47, 50, 51
Στάθης 82
Σταθία 83
Σταμάτα 82, 83
Σταμάτης 82
Σταματϊνα 83
Σταματού 83
Σταμάτω 82

σταμναγκάθι 38
σταμνί 38

σταμνοτάτης 38, 43, 45,

46, 48, 50, 52
Στασινή 82
Σταυρούλα 83
στέγη 30
στέγη 33, 47
στεφανόχαρτα 70
στεφάνωμα μυστικόν 70
στουμπίζω 95
στρούφιγγες 36
στωικοί 108
σύγκρια 105
συνυφάδα 94; 98

ταβλάδο 35, 40, 42, 43, 44,

46, 48, 50, 52, 53
ταβλάδος· βλ. ταβλάδο
ταμπού 86
Tancoigne 92

τηγανίτες είς γέννησιν άρ-
ρενος 78
Τηλέμαχος 108
τοιχοποιία 29, 30
Τούρκοι 27, 85, 106
τουρκοκρατία 61, 92, 105,

107
τράγος 12
τράπολα 54, 55
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χαρτολΐνες 40 χόντρος 40 χυλόπητες είς γέννησιν

χερόμυλος 40 χορόσπιτο 47 ρενος 76

χιράμια 40 Χρίστος 14

„ , „ Ψελλός Μιχαήλ 84

Χοαί 124 Χριστούγεννα 118 , , '

' ψευτοταρατσα 34

χολιάζω 80 χτενοθήκη 40 ψωμοπίθαρα 39
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