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3 ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

Ο ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΑΙ

ΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΠΥΡΕΣ
ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ*

Άν δεν γνωρίζη κανείς τήν ακριβή γεωγραφική διάδοση ενός πολιτιστικού
φαινομένου, είναι αδύνατο, τις περισσότερες τουλάχιστον φορές, νά το παρακολου-
θήση και νά το έρμηνεύση άπο όλες του τις πλευρές κατά τρόπο ικανοποιητικό. "Αν
αύτο ΐσχυε γενικά παλαιότερα, σήμερα αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς ή έρώ-
τηση που κατακτά διεθνώς δλο και περισσότερο έδαφος εις βάρος, ας μου έπιτρα-
πή νά πώ, της έρωτήσεως πότε1, πού ήταν στο παρελθόν και έξακολουθεϊ βέβαια
ακόμη νά είναι θεμελιακής σημασίας για τη λαογραφία. Ή δεύτερη αυτή ερώτηση,
πού εΐναι έρώτηση τής λαογραφικής επιστήμης παλαιά, συνδέεται άμεσα, όπως
εύκολα μπορεί νά καταλάβη κανείς, με τήν ίστορικοφιλολογική της μέθοδο, μέ τή
μέθοδο δηλ. πού εφαρμόζεται άπο πολλούς ευρωπαίους λαογράφους κατά τρόπο
άλλοτε άποκλειστικο και άλλοτε όχι. Ή πρώτη έρώτηση συνδέεται μέ τή χαρτογρα-
φική μέθοδο, πού εχει άρχίσει νά χρησιμοποιήται καί στή λαογραφική ερευνά εδώ
και πενήντα περίπου χρόνια, στήν άρχή έπιφυλακτικά καί άραιά, έ'πειτα όμως, στον
χώρο ιδίως τής Εύρώπης, συστηματικά καί έντονα, μέ πίστη στήν άξία της.

Μέ τή μέθοδο αυτή έπιδιώκεται βασικά ή χαρτογραφική παρουσίαση διαφό-
ρων λαογραφικών στοιχείων καί φαινομένων — όπως τύπων σπιτιών, γεωργικών
έργαλείων κλπ. — μέ διάφορα σύμβολα, μέ άλλα λόγια ή δημιουργία χαρτών (Ατλάν-
των), στούς οποίους σημειώνεται ή γεωγραφική κατανομή καί διάδοση των. Το πα-
ρουσιαζόμενο κατά τρόπο παραστατικά ύλικο περισυνάγεται κυρίως μέ κατάλληλα

* 'Ανακοίνωση στο Λ' Συμπόσιο Λαογραφίας τοϋ Βορειοελλαδικού χώρου (10-12 Όκτωβρ.
1979, Ιωάννινα).

1. Βλ. Richard Weiss, Einführung in den Atlas der schweizerischen Volks-
kunde, herg. von Paul Geiger und Richard Weiss, Basel 1950, σ. 1.
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διατυπωμένα έρωτηματολόγια άλλα και με άλλους τρόπους. Οί χάρτες αυτοί ("Ατλαν-
τες) συνοδεύονται απαραίτητα, πρέπει τουλάχιστον νά συνοδεύωνται, άπο εκτετα-
μένα υπομνήματα, πού αναφέρονται στά έξεταζόμενα θέματα.

Τά πλεονεκτήματα της μεθόδου αύτης, πού χρησιμοποιεί έπίσης ή Γλωσ-
σολογία και άλλοι ποικίλοι επιστημονικοί κλάδοι, έχουν ήδη έπισημανθή άπο πολ-
λούς. Με τή μέθοδο αύτη μπορεί κανείς κατά τρόπο πολύ πρακτικό νά διαπιστώση
την ύπαρξη των φαινομένων και νά παρακολουθήση την άφετηρία των, τις οδούς
διαδόσεώς των, τις διαβαθμίσεις των, την άλληλεξάρτησή των κ.ά., πέρα δε άπο
αυτά, λόγω των κοινών κανόνων πού έπιδιώκεται νά διαμορφωθούν, διευκολύνεται
πολύ ή διεθνής συνεννόηση και συνεργασία.

Μερικοί άπο τούς ειδικούς, κυρίως των χωρών της Εύρώπης πλήν 'ίσως της
'Αγγλίας και της Γαλλίας, φθάνουν στο σημείο νά θεωρήσουν τούς λαογραφικούς
"Ατλαντες οχι άπλώς ως έπιστημονικό μέσο ή οργανο, άλλά ώς πηγή. Πιστεύουν δέ
ότι μερικά φαινόμενα, ιδίως άπο τον υλικό βίο του λαοϋ, είναι άδύνατο νά ερμηνευ-
θούν χωρίς αύτούς. Γιά πολλούς όμως, και ας μου έπιτραπη νά πώ ότι και έγώ άνήκω
σ' αύτούς, άνακύπτει πάντοτε το έρώτημα, τί άναμένει κανείς ή τί πρέπει νά άναμένη
άπο ενα λαογραφικό Άτλαντα, πού πρέπει νά συνοδεύεται πάντοτε άπο σχετικό
υπόμνημα. Είναι βέβαιο ότι άπο τήν εργασία αύτή δεν πρέπει νά άπαιτη κανείς
τή λύση δλων τών επιθυμητών προβλημάτων. Ουτε μπορεί κανείς με τή χαρτο-
γραφική μέθοδο νά καταργήση όλους τούς άλλους τρόπους προσεγγίσεως ένος φαι-
νομένου. Γενικώς θά μπορούσε κανείς νά πη ότι και ή μέθοδος αύτή είναι ενας άπο
τούς σημαντικούς τρόπους έξετάσεως τών λαογραφικών φαινομένων ή καλύτερα ενα
μέρος άπύ τήν ευρύτερη μέθοδο της λαογραφικής έρευνας, πού μπορεί νά είναι
άνάλογα ίστορικοφιλολογική, ψυχολογική, κοινωνιολογική κλπ. ή όλα μαζί1.

"Οπως κι αν εχη το πράγμα, εϊναι πλέον γεγονος ότι σέ πολλές χώρες της
Εύρώπης, όπως ή Αυστρία, ή Γερμανία, ή "Ελβετία, ή Σκανδιναυΐα, ή Γιουγκοσλαβία,
ή Πολωνία, ή Τσεχοσλοβακία κ. ά., έχουν άναληφθη πολλές και σημαντικές προσ-
πάθειες προς τήν κατεύθυνση του καταρτισμού έθνικών Ατλάντων και τή λύση
μέσω αύτών πολλών λαογραφικών προβλημάτων μέ πολύ εντυπωσιακά άποτελέ-
σματα. Και όχι μόνο αύτό. Ή έπιτυχία τών κατά τόπους σχετικών πρωτοβουλιών
ώθησε στήν ιδέα ιδρύσεως Διεθνούς 'Επιτροπής, πού έ'χει τάξει ώς σκοπό της νά

1. Βλ. Ε. Δ. Μ α ζ α ρ ά κ η, Ή λαογραφική ερευνά καί ή συστηματική όργάνωσή της,
'Αθήναι 1964, σ. 138-150 καί Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφικός "Ατλας, 'Αθηνά
73-74 (1972-73), σ. 20-26.
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συντονίση τις έπί μέρους προσπάθειες γιά τον καταρτισμό Λαογραφικού "Ατλαντος
της Ευρώπης καί των γειτονικών της χωρών. Στην προσπάθεια αύτη τής Διεθνούς
Επιτροπής παρέχομε τή συνεργασία μας κ' έμεϊς μέ τον Άτλαντα τής Ελληνικής
Λαογραφίας, πού εκδίδει τό'Κέντρον Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε νά μπορή νά ένταχθή στον γενικώτερο 'Εθνολογικό Άτλαντα
τής Ευρώπης, καθώς καί μέ τή γενικώτερη έπαφή καί έπικοινωνία μας μέ τή Διεθνή
'Επιτροπή.

Τό πρώτο θέμα, πού έ'χει άποδοθή χαρτογραφικά στον Άτλαντα τής Ελλη-
νικής Λαογραφίας, είναι καί πρώτο θέμα του 'Εθνολογικού Άτλαντα τής Εύρώπης.

Το θέμα για τό όποιο πρόκειται είναι οί περιοδικές πυρές, οί πυρές δηλ. πού
άνάπτονται στό ύπαιθρο κάθε χρόνο σέ τακτές ήμερομηνίες κατά τρόπο τελετουρ-
γικό. Τό σχετικό υλικό πού έ'χει συγκεντρωθή είναι πλουσιώτατο, τόσο πλούσιο ώστε
νά μπορή πιά κανείς νά στηρίξη σ' αύτό γενικώς ασφαλή ο σο είναι δυνατό συμπερά-
σματα. Πρέπει έδώ νά σημειώσω ότι, για νά καταρτισθή ό χάρτης, δέν ήταν καθό-
λου αρκετό τό άνέκδοτο ύλικό, πού χρόνια τώρα έχει άποθησαυρισθή στό Κέντρο
Λαογραφίας ή στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, γιά τόν μικρασιατικό χώρο,
ουτε πολύ περισσότερο τό ύλικό πού έχει δημοσιευθή κατά καιρούς στά διάφορα
έντυπα (βιβλία, περιοδικά, έφημερίδες), πού άποδελτιώθηκε συστηματικά. Σύμφωνα
μέ τήν διεθνή έμπειρία ότότε διευθυντής τοϋ Κέντρου Γ. Σπυριδάκης κατάρτισε ερω-
τηματολόγιο, πού διανεμήθηκε κυρίως στούς δασκάλους τής χώρας. Στό Κέντρο
γύρισαν 4.000 συμπληρωμένα αντίτυπα άπό ολόκληρο τόν έλληνικό χώρο μέ ενα
πραγματικά τεράστιο ύλικό, πού μαζί μέ τό υπόλοιπο άπό τις άλλες πηγές είναι
τόσο, δσο ϊσως χρειάζεται, γιά νά ύποστηρίξη κανείς ότι αύτή είναι ή γεωγραφική
κατανομή τοϋ εθίμου στό χώρο τουλάχιστον πού περικλείεται άπό τά σημερινά
έλληνικά σύνορα. Τό τονίζω αύτό, έπειδή πολλές μέχρι τώρα μελέτες γιά άλλα
θέματα έχουν καταλήξει σέ παρακινδυνευμένα ή καί σέ προσωρινά συμπεράσματα,
άπό τό γεγονός άκριβώς ότι έχουν στηριχθή σέ ύλικό συλλογών, άκόμη καί τοϋ
Κέντρου Λαογραφίας, πού βέβαια έχουν τυχαία καταρτισθή.

'Εδώ θά μάς άπασχολήση είδικώτερα τό ύλικό τών περιοδικών πυρών, πού
άνάπτονται κατά τόν χειμώνα. Καί αύτό έπειδή, όπως προκύπτει άπό τόν Άτλαντα,
ή διάδοση τών πυρών αύτών περιορίζεται βασικά στό σημερινό βορειοελλαδικό χώρο,
πού μάς ένδιαφέρει άμεσα, στή Θεσσαλία καί άνατολικά στον ΙΙόντο καί τήν Καππα-
δοκία. Σέ άλλους ελληνικούς τόπους είναι, όπως θά δοϋμε, πολύ σπάνιες οί πυρές αύτές.

Καί πρώτα - πρώτα σέ ποιές τακτές ήμερομηνίες τοϋ χειμώνα ύπάρχουν πε-
ριοδικές πυρές καί τί γεωγραφική διάδοση έχουν. Αύτό φαίνεται καθαρά άπό τούς
χάρτες 1, 2, 3 καί 4.
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Πρέπει νά άναφερθή έδώ ότι γενική κατηγορία «χειμερινές πυρές» δέν ύπάρχει?
στή λαϊκή συνείδηση τουλάχιστον. Το έθιμο τών πυρών έχει συνδεθή πολύ στενά μέ
τις διάφορες έορτές ή άλλες σημαντικές ημερομηνίες του χρόνου, έ'τσι ώστε στο χάρτη
δεν ήταν δυνατό, σ πρώτη τουλάχιστον φάση, νά σημειωθούν αλλιώς οί πυρές παρά
μέ βάση τις μέρες πού άνάπτονται.

Παρά το ότι όμως οΐ πυρές αυτές κατά τή νεώτερη έποχή εμφανίζονται κατά
τον τρόπο πού περιγράψαμε, δηλ. συνδεδεμένες μέ διάφορες χριστιανικές έορτές,
πρέπει νά ενταχθούν στήν κατηγορία τών πυρών του χειμώνα. Πιο συγκεκριμένα πρέ-
πει νά θεωρηθούν πυρές πού άνάπτονται κατά τις χειμερινές τροπές του ήλιου καί
στήν άρχή του χρόνου. "Οτι έχομε πυρές σέ άπομακρυσμένες άπο το χρονικά αυτό
σημείο ημέρες, όπως οί πυρές της άγιας Βαρβάρας, εξηγείται εύκολα άπο το ότι
πολλές πυρές, καί όχι μόνο του χειμώνα, έχουν μετατεθή, μεταγενέστερα βέβαια, σέ
ημερομηνίες, κατά τις όποιες τιμώνται μέ ιδιαίτερη εύλάβεΐα πολλοί άγιοι. Οί πυρές
αυτές έχουν βασικά τον ί'διο χαρακτήρα καί άποβλέπουν στούς 'ίδιους σκοπούς.

Αυτά φαίνεται άπο τούς γενικούς των τύπους καί άπο τά ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά των στοιχεία, τά πιο βασικά άπο τά όποια είναι:

1. Άνάπτονται στό τέλος ή στήν άρχή του νέου έτους.

2. Γύρω άπο τήν πυρά χορεύουν καί τραγουδούν οί κάτοικοι τών χωριών,
γεροντότεροι καί νεώτεροι.

3. Οΐ παριστάμενοι υπερπηδούν τήν πυρά γιά διαφόρους λόγους.

4. Μέ τό άναμμα τής πύρας άσχολοϋνται σέ μερικές περιπτώσεις οί νιόπαν-
τροι, οί άρραβωνιασμένοι ή έρωτευμένοι, κάποτε γίνονται υπαινιγμοί καί γιά συνοι-
κέσια.

5. Γίνονται μέ τήν εύκαιρία της άφής ποικίλες μαντικές καί μαγικές ενέρ-
γειες.

6. Γίνεται χρήση της πύρας ή τής στάχτης γιά άποτρεπτικούς ή καθαρτι-
κούς σκοπούς.

Τά στοιχεία όμως τών πυρών αύτών είναι κοινά, τά περισσότερα τουλάχιστον,
μέ τά στοιχεία πού έχουν οί πυρές τής απόκριας1 καί του Πάσχα ή τοϋ άγιου Ιωάννου
(24 Ίουν.), πού είναι τόσο διαδεδομένες στον έλληνικό χώρο καί πέρα άπ' αύτόν.
Έξ άλλου τά στοιχεία αύτά είναι κοινά καί στις άντίστοιχες πυρές, βασικά στις πυρές
τών Χριστουγέννων καί τοϋ νέου έτους, πού άνάπτονται άκόμη σήμερα στή Βουλ-

1. Βλ. Κ. Τσούρκα-Στ. Π. Κυριακίδου, Ή αποκριά στά Βογατσικό, Μα-
κεδονικά 3 (1956), σ. 394.
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γαρία, Γιουγκοσλαβία, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Μέγ. Βρεταννία,
'Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία καί Ρωσσία1, καί πέρα άπ' αύτές καί στις άλλες άντί-
στοιχες μέ τις έλληνικές πυρές, πού άνάπτονται σ' όλες τις χώρες τής Εύρώπης.

Ή κοινότητα μορφών καί στοιχείων μεταξύ τών πυρών δλου τοϋ χρόνου,
έ'στω καί τοϋ έλληνικοΰ μόνο χώρου, δέν άφίνει περιθώρια γιά τήν έξαγωγή έδώ
συμπερασμάτων, άφοΰ, γιά το λόγο πού άναφέραμε, μάς ένδιαφέρουν έδώ μόνο οί
πυρές τοϋ χειμώνα. Τό θέμα χρειάζεται συνολική θεώρηση —ελπίζω νά γίνη σύντομα,
σέ μιά εύρύτερη μονογραφία πού ετοιμάζω άπό καιρό — άν λάβη ύπ' δψη κανείς ότι
πολλές φορές άνάπτονται πυρές σέ διάφορες ήμερομηνίες σέ Ινα καί τόν αύτό τόπο."Ετσι,
γιά νά άναφερθώ πρόχειρα καί ένδεικτικά σέ συγκεκριμένο παράδειγμα, «στό νομό
Φλωρίνης τό άναμμα τής φωτιάς, πού λέγεται μπουμπούνα, δέν γίνεται παντοϋ τήν
ιδία μέρα... Στό 'Αμύνταιο γίνεται τή γιορτή τής 'Αγίας Βαρβάρας, στή Φλώρινα
τήν παραμονή τών Χριστουγέννων καί στό Λέχοβο λίγες μέρες προτοϋ έρθουν τά
Χριστούγεννα2. Σέ άλλες περιοχές έχομε περιοδικές πυρές καί τό χειμώνα καί τις
άπόκριες ή τό Πάσχα καί τό καλοκαίρι (πυρές άγ. Ιωάννου). "Υστερα άπό τή δια-
πίστωση αύτή είμαι άναγκασμένος νά περιορισθώ έδώ σέ μερικά χαρτογραφικά συμ-
περάσματα γιά τις χειμερινές πυρές, όπως εξάγονται άπό τήν έρμηνεία τοϋ Άτλαντα
τής 'Ελληνικής Λαογραφίας καί νά κάμω μερικές μόνο νύξεις γιά τήν καταγωγή των.
"Ενας πρόσθετος λόγος γιά τόν όποιο πρέπει νά είναι κανείς επιφυλακτικός σέ γενι-
κεύσεις, πού πρέπει νά περιλάβουν οπωσδήποτε καί τόν εύρωπαϊκό χώρο, είναι ότι
μέ τό θέμα αύτό άσχολειται στό πλαίσιο τοϋ Έθνολογικοΰ Άτλαντα τής Εύρώπης
ό καθ. M. Zender. Ό Zender έ'χει λάβει ύπ' δψη τόν έλληνικό Άτλαντα, ή εργασία
του βρίσκεται ήδη στό τυπογραφείο καί είναι εύλογο νά περιμένωμε νά δοΰμε πρώτα
τά γενικώτερα συμπεράσματα, στά όποια έ'χει καταλήξει.

Πάντως, όπως φαίνεται άπό τή μεγάλη πυκνότητα τών συμβόλων στό χάρτη
μας (χάρτ. 4), έ'χομε νά κάμωμε μέ έ'να έ'θιμο πολύ διαδεδομένο, κυρίως στό βορειο-
ελλαδικό χώρο, καί ιδιαίτερα ζωντανό. Ή άποψη αύτή ένισχύεται άκόμη περισσό-
τερο, άν άναλογίσθη κανείς, ότι οί περιοδικές πυρές τοϋ χειμώνα άνάπτονται στό ύπαι-
θρο σέ μιά χρονική περίοδο, πού οί καιρικές συνθήκες είναι συνήθως ιδιαίτερα δυσμε-
νείς γι' αύτοΰ τοϋ είδους τις έκδηλώσεις. Τόση όμως γοητεία άσκεΐ, φαίνεται, τό
έθιμο καί τόσο βαθιά είναι ριζωμένο στήν ψυχή τοϋ λαοΰ, ώστε, γιά νά άναφερθώ

1. Βλ. πρόχειροι Richard Wolfram, Die Jahresfeuer, Wien 1972, σ. 71 (Ver-
öffentlichungen der Kommission für den Volkskundeatlas in Österreich, herg. von Richard
Wolfram, 3).

2. Βλ. Στ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η, Μακεδονικά, δ. π., σ. 407.
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σ' ενα παράδειγμα άπο τήν "Ηπειρο, στήν 'Αρίστη (Δυτ. Ζαγόρι) «τά παιδιά τοϋ
χωριοΰ, άκόμα καί όταν το χιόνι έχη στρώσει τήν έκταση άπ' άκρη â>g άκρη, κόβουν
πουρνάρια καί κέδρα άπο τούς δχτους τών χωραφιών καί άνάβουν πελώρια φωτιά»1.
'Αντίθετα, γιά νά κάμω μιά πρόχειρη σύγκριση, όπως άναφέρει ό Wolfram, στήν
Αυστρία οί πυρές του χειμώνα, πού είναι πολύ περιωρισμένες, άνάπτονται μόνο
όταν το επιτρέπουν οί καιρικές συνθήκες2.

Άπο το άλλο μέρος ή μεγάλη αύτή διάδοση τοϋ εθίμου, όπως φαίνεται άπο
τον Άτλαντά μας, άλλά καί ή διάδοση, εύρύτερη ή περιωρισμένη, στις άλλες εύρω-
παϊκές χώρες πού άναφέραμε, είναι ενδεικτική τοϋ γεγονότος ότι έχομε νά κάμωμε
μέ έθιμο πολύ παλαιό. Βέβαια τί είδους έπί μέρους στοιχεία το άπαρτίζουν, πώς καί
μέχρι ποιο βαθμό έχουν συγκερασθή τά ειδωλολατρικά μέ τά χριστιανικά, σέ ποιούς
εΐδικώτερα έπί μέρους σκοπούς άποβλέπουν κλπ. είναι ενα μεγάλο κεφάλαιο, πού εϊναι
άδύνατο νά άναπτυχθη, έστω καί στοιχειωδώς, στά πλαίσια τής άνακοινώσεως αύτής.
'Οπωσδήποτε καί μόνο άπο τις ή μέρες πού άνάπτονται οί πυρές, χωρίς νά έχη κανείς
ύπ' όψη τις λεπτομέρειες πού δίνουν οί συλλογείς, πού είναι άδύνατο νά καταστρω-
θούν στο χάρτη άλλά πού περιλαμβάνονται, θέλω νά πώ πού θά περιληφθούν, στο
εκτενές σχετικά ύπόμνημα, μπορεί νά συμπεράνη κανείς ότι ή χριστιανική λατρεία
έχει παίξει άποφασιστικό ρόλο στή διαμόρφωση καί διάδοση τών σχετικών έθίμων,
τά όποια, ας σημειωθή μόνο αυτό, δεν είναι μετέωρα καί άπομονωμένα. Αντίθετα
είναι στενά συνδεδεμένα μέ τήν όλη τελετουργική διαδικασία, τόσο, πού δυσκολεύεται
κανείς καμμιά φορά νά τά άπομονώση.

Πάντως πρέπει νά θεωρήται μάλλον βέβαιο ότι, όπως παρατήρησε παλαιότερα
ό άκαδ. Κ. Ρωμαίος μέ άφορμή τήν έξέταση τής πυροβασίας στά άναστενάρια, πηγή
όλων τών λατρευτικών πυρών, άρχαίων καί νέων, είναι ή παλαιά καί άρχέγονη πίστη
στήν εύεργετική δύναμη τής φωτιάς. «Ένα νήμα στερεό καί μισοκρυμμένο», γράφει,
«ένώνει όλα τά πυρολατρικά έθιμα άπο σήμερα έως σέ μιά εποχή άνυπολόγιστα μα-
κρυνή καί πιο πέρα άπο τήν ιστορική Αρχαιότητα... το βαθύτερο νόημα κάθε πυρο-
λατρικής τελετής [είναι] ότι άπο τή μεγάλη καί φροντισμένη ιερή πυρά, εΐτε μόνο
πού τήν έτοιμάζομε, είτε τήν περιτρέχομε, εΐτε χορεύομε γύρω, είτε πηδάμε μέσα
προφυλακτικά εΐτε μέ γυμνά τά πόδια ένθουσιασμένοι καί άφοβοι, θά πάρουμε δύναμη
καί ύγεία καί ό τόπος μας τήν εύτυχία του»3.

1. 'Αγγέλου Παπακώστα, Οί φωτιές τοϋ "Aï-Βασίλη, 'Ηπειρωτική 'Εστία 3,
τεϋχ. 21 (1954), σ. 43.

2. Βλ. Richard Wolfram, δ. π., σ. 5.

3. Κωνσταντίνου 'Α θ. Ρωμαίου, Λαϊκές λατρείες τής Θράκης, 'Αρχ. Θρακ.
Λαογρ. Γλωσσ. Θησ. 11 (1944-45), σ. 77-78.
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«Έν τώ συνόλω της όρθή... ή γνώμη τοϋ επιφανούς Έλληνος αρχαιολόγου»,
παρατηρεί σωστά ό έπίσης έπιφανής έρευνητής τοϋ λαϊκοΰ πολιτισμού Στίλπων
Κυριακίδης. «Ή γενική όμως αυτη γνώμη, ικανή διά τήν έρμηνείαν τών αρχών τής
πυρολατρίας, δέν είναι άρκετή καί διά τήν έρμηνείαν τών μορφών, τάς όποιας έλαβεν
αύτη παρά τοις διαφόροις λαοΐς ένεκα τών διαφόρων παρ' έκάστω συνθηκών τής
ζωής καί τής ιστορίας. 'Ιδιαιτέρως δέν εΤναι άρκετή διά τήν έρμηνείαν τών πυρο-
λατρίκών έπιβιωμάτων τής σημερινής λαϊκής λατρείας του έλληνικού, άλλά καί δλων
τών συγχρόνων ιστορικών λαών»1.

Τήν ιστορική αύτή έρμηνεία έπιχειρεΐ ό Κυριακίδης, γιά νά έρμηνεύση τις
πυρές τής άποκριάς, άλλά καταλήγει σέ συμπεράσματα, γιά τά όποια θά μπορούσε
κανείς νά έχη καί έπιφυλάξεις, έπειδή στηρίζεται σέ ελλιπές ύλικό.

Καί γιά νά περιορισθώ σέ πρόχειρα παραδείγματα γιά τήν άνεπάρκεια του
ύλικοϋ, συγκρίνοντας ό Κυριακίδης τά έλληνικά πυρολατρικά έθιμα μέ τά άνάλογα
εύρωπαϊκά, άναφέρει ότι στά δεύτερα γίνεται επιπροσθέτως το άναμμα τής φω-
τιάς άπό νεονύμφους3, ένώ μέ τόν Άτλαντα τώρα γνωρίζομε ότι στή Μπάφρα
π. χ. Δωδώνης 'Ιωαννίνων τά Φώτα «τά νιόγαμπρα τής χρονιάς άνάβουν τή φω-
τιά... καί τήν πηδούν μέ τή σειρά, γιά νά κάνουν προκοπή»3, ότι στά έθιμα τής
Γαλλίας καί τής Γερμανίας καίεται ομοίωμα άνθρώπου, πράγμα πού, όπως ισχυρί-
ζεται, συμβαίνει στά έλληνικά μόνο τό Πάσχα4, ένώ γνωρίζομε ότι τά Φώτα στήν
Τραπεζούντα έκαιγαν ομοιώματα5. 'Αναφέρει άκόμη ότι σέ μερικά μόνο μέρη τής
Εύρώπης κρεμιούνται πάνω άπό τήν πυρά ζώα καί κατακαίονται6, ένώ γνωρίζομε
ότι στήν Άνακού Καππαδοκίας, πάλι τά Φώτα, έβαζαν στήν πυρά μιά γάτα σ'
ένα τσουκάλι καί τήν έκαιγαν μέσα στό σωρό7.

'Επιστήμονες άπό τή Σουηδία, τή Φινλανδία, τή Γερμανία, τή Γαλλία, τό
Βέλγιο κ. ά. έχουν δημοσιεύσει ογκωδέστατες καί πολύ έμπεριστατωμένες εργασίες
γιά τά πυρολατρικά έθιμα τής χώρας τόυ ό καθένας — δέν λείπουν βέβαια άπό τά
έργα αύτά καί οί χρησιμώτατες γενικές θεωρήσεις — άλλά ό Mannhardt καί ό
Liungman εΐναι εκείνοι πού, στηριζόμενοι στό εύρωπαϊκό καί τό άσιατικό ύλικό,

1. Μακεδονικά, δ. π., σ. 387.

2. Μακεδονικά, δ. π., σ. 389.

3. Κέντρον Λαογραφίας 'Ακαδημίας 'Αθηνών (ΚΑ) ύλικ. "Ατλ. "Ηπεφ. IV, 109 (1970).

4. "Ο. π., σ. 389 καί 394.

5. 'Αρχ. Ύλικ. Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (Ζίλμα).

6. "Ο. π., σ. 390 καί 394.

7. Θ. Κωστάκη, Ή Άνακού, 'Αθήνα 1963, σ. 235. Κάψιμο γάτας γίνεται σέ
μερικά μέρη της Γαλλίας, Παρίσι κ. &. (Richard Wolfram, δ. σ. 60).
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άρχαϊο καί νεώτερο, είδαν το θέμα τών περιοδικών πυρών μέ τήν επιβαλλομένη
ευρύτητα. Ό πρώτος, του οποίου τό έργο εκτιμάται ακόμη περισσότερο γιά τή
μεθοδική ροπή του παρά γιά τά συμπεράσματα, στά όποια καταλήγει, δέχεται τελικά,
ίσως οχι άνεπιφύλακτα, αύτοτέλεια στή γένεση τών έθίμων, καί τά ερμηνεύει μέ τό
γενικό νόμο τής πολυγενεσίας1. Πολύ όμως σημαντικώτερο γιά τήν περίπτωση μας
είναι τό περίφημο, ρηξικέλευθο θά έλεγα γιά τήν εποχή του, έργο τοϋ Waldemar
Liungman, ((Traditionswanderungen Euphrat-Rhein», πού δημοσιεύτηκε πριν άπο
40 περίπου χρόνια σέ δύο μέρη καί εντυπωσίασε τούς ειδικούς. Περιορίζομαι νά άνα-
φέρω έδώ μέ συντομία το συμπέρασμα, στο όποιο καταλήγει ό Liungman, κατά τό μέ-
ρος μόνο πού μάς ενδιαφέρει. Μεταξύ τών χαρακτηριστικών τών εύρωπαϊκών περιοδι-
κών πυρών τοϋ τέλους καί τής άρχής τοϋ έτους, τής πρώτης Μαρτίου καί τής άποκριάς,
τά όποια φυσικά μνημονεύει, καί τών χαρακτηριστικών τών άσιατικών πυρών τού
νέου έτους ύπάρχει μεγάλη σχέση καί συγγένεια, όπως γράφει. Τά άσιατικά φαίνονται
παλαιότερα, άφοΰ, όπως γνωρίζομε, γιά νά άναφερθώ μόνο σέ ενα παράδειγμα, στήν
Κίνα πρέπει νά είχαμε περιοδικές πυρές ήδη άπο τό 2.000 π. Χ., άρα ή όδός μετανα-
στεύσεως καί διαδόσεως των είναι σαφής. Καί έπιλέγει κατά λέξη: «Οί πυρές τών
Θεοφανίων, πού τις βρίσκομε σποραδικά έδώ κ' εκεί στήν Καππαδοκία, στή Βαλ-
κανική, στις χώρες τών Άλπεων, στή Γαλλία, στο Βέλγιο καί στήν Αγγλία, άνά-
πτονται άνάλογα τό βράδυ προ τής οριστικής άρχής τοϋ νέου έτους»2.

"Οπως παρατηρεί ό Zender, άπό τον όποιο, έπαναλαμβάνω, περιμένομε πολύ
σύντομα τον πρώτο εύρωπαϊκό "Ατλαντα γιά τις περιοδικές πυρές μαζί μέ τό ύπό-
μνημά του, ή μονολιθική παραγωγή τών περιοδικών πυρών άπό τις έορτές τής
πρωτοχρονιάς, τά άσθενή έθνολογικά, άρχαΐα καί άνατολικά παράλληλα, ή άπόρριψη
κάθε ιδέας πολυγενετισμοΰ κ. ά. κρίνονται σήμερα ώς άδυναμίες τοϋ έργου τοϋ Liung-
man3.

Ή θεωρία όμως τοϋ Liungman είναι έλκυστική, καθώς φαίνεται νά ίσχύη
γιά τόν ελληνικό πολιτιστικό χώρο, όπου είναι πολύ πιθανό μιά μετακίνηση τοϋ

1. Βλ. πρόχειρα Στ. Κυριακίδη, δ. π., σ. 391-392.

2. Waldemar Liungman, Traditionswanderungen Euphrat - Rhein, Stu-
dien zur Geschichte der Volksbräuche, Helsinki 1938, σ. 499-500 (FFCommunications άρ.
119).

3. Matthias Zender, Die Jahresfeuer in Europa in ihrer Aussage für kultu-
relle Zusammenhänge in historischer Zeit, Zweite Arbeitskonferenz der Organisations-
kommission für den Volkskundeatlas Europas und seiner Nachbarländer 12.-15. März 1968
in Bonn, Bericht, Bonn 1970, σ. 31.
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έθίμου τών περιοδικών πυρών του χειμώνα νά έγινε άπο τά ανατολικά διαμερίσματα
(Καππαδοκία, Πόντος, Κύπρος κλπ.) προς τά δυτικά (Θράκη, Μακεδονία, "Ηπειρος
μέχρι βασικά τή Θεσσαλία). Σέ άλλη περίπτωση θά περίμενε κανείς ώς πιο φυσική
μεγάλη διάδοση στό νότιο έλληνικό χώρο (Κρήτη, νησιά Αιγαίου, Πελοπόννησος),
όπου βέβαια οί καιρικές συνθήκες γιά τήν άσκηση τοϋ έθίμου είναι κατά τήν 'ίδια
έποχή εύνοϊκώτερες.

Βέβαια ή σχέση τοϋ άριθμοΰ τών συμβόλων, γιά νά χρησιμοποιήσω με καί
τή γλώσσα τής στατιστικής, στό βορειοελλαδικό χώρο, καί μάλιστα στή Μακεδονία,
μέ εκείνα τών άνατολικών περιοχών (στή Μακεδονία είναι πολύ περισσότερα), δέν φαί-
νεται νά στηρίζη τήν άποψη τής μετακινήσεως αύτής τοϋ ύλικοΰ, άφοϋ, όπως είναι
λογικό καί κοινά παραδεκτό, ό τόπος όπου ένα έθιμο είναι περισσότερο διαδεδομένο
καί ζωηρό εϊναι κατά τεκμήριο καί ό τόπος καταγωγής του, άν έχη καί πέραν άπ'
αύτόν διαδοθή. 'Αλλά αύτός είναι ό ρόλος τοϋ υπομνήματος, πού πρέπει νά συνοδεύη
τό χάρτη. Στό ύπόμνημα αύτό πρέπει νά άναφερθοΰν γιά τήν προκειμένη περίπτωση
(δέν υπάρχει άλλος τρόπος) δύο παράγοντες, πού μπορούν νά άνατρέψουν τόν τελευ-
ταίο ισχυρισμό καί νά στηρίξουν τόν πρώτο: α') Ή συλλογή τοϋ ύλικοΰ έχει γίνει
κατά τρόπο άνομοιόμορφο. Ένώ δηλ. άπό τή σημερινή έλληνική επικράτεια κατωρ-
θώσαμε νά συγκεντρώσωμε άφθονο ύλικό μέ τά έρωτηματολόγια, τό ύλικό άπό τις
πρώην έλληνικές περιοχές έχει συγκεντρωθή, γιά λόγους εύνοήτους, βασικά άπό
δημοσιευμένο ή άδημοσίευτο σέ χειρόγραφα εύρύτερο ύλικό καί σπανιώτερα μόνο,
μέ έρωτηματολόγια άπό πρόσφυγες. 'Ακόμη καί τό ύλικό τής Κύπρου είναι δειγμα-
τοληπτικό. β') "Οπως είναι γνωστό, στό βορειοελλαδικό χώρο καί μάλιστα στή
Μακεδονία, έχουν έγκατασταθή συμπαγείς έλληνικοί πληθυσμοί άπό τόν Μικρασια-
τικό χώρο μετά τήν καταστροφή καί τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών. Πολλοί πρόσ-
φυγες χρησιμοποιήθηκαν ώς πληροφοριοδότες, άλλ' οί δάσκαλοι συλλογείς δέν
είναι καμιά φορά σαφείς στις άπαντήσεις των ώς πρός τήν προέλευση τοΰ ύλικοΰ
σ' αύτή τήν περίπτωση. Δέν διευκρινίζουν δηλ. πάντα, άν ή άπάντηση ίσχύη γιά τήν
παλαιά πατρίδα τών πληροφοριοδοτών στή Μ. 'Ασία ή τή νέα στή Μακεδονία ή όπου
άλλου. Μερικές φορές σημειώσαμε στό χάρτη καί τούς δύο τόπους, έπειδή αύτό
προέκυπτε άπό τήν όλη περιγραφή. Άλλοτε μόνο τόν σημερινό έλληνικό τόπο,
όταν κατωρθώναμε νά διαπιστώσωμε ότι ή άσκηση τοϋ έθίμου στή χαμένη πατρίδα
ήταν άμφίβολη.

Θά μπορούσε κανείς νά προσθέση γιά σχετικά λίγες περιπτώσεις καί ένα τρίτο
λόγο, πού σχετίζεται μέ τούς άλλους δύο καί πού ένισχύει τήν άποψη, ότι δέν είναι
πάντοτε ό τόπος άφετηρίας ενός πολιτιστικού φαινομένου, στήν περίπτωσή μας τών
πυρών τοΰ χειμώνα, έκεϊνος στόν όποιο φαίνεται νά έχη μεγάλη διάδοση. Οί πρόσ-
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φυγές πού εγκαταστάθηκαν μετά τήν καταστροφή στή Μικρά 'Ασία στο βορειο-
ελλαδικό χώρο έφεραν μαζί μέ τά άλλα ήθη καί έθιμα καί το έθιμο τών περιοδικών
πυρών, όπως είπαμε. Κατ' αύτον τον τρόπο στούς νέους τόπους εγκαταστάσεως πολ-
λαπλασιάσθηκαν κατά τούς τελευταίους χρόνους οί ένδείξεις.

RÉSUMÉ

L' Atlas du Folklore Hellénique
et les feux périodiques hivernaux en Grèce du Nord

par Steph. D. imellos

L'auteur s'interesse à la coutume des feux périodiques qui s'allument
pendant l'hiver, uniquement ou presque, dans la région de la Grèce du Nord,
comme cela ressort de l'Atlas du Folklore Hellénique.

Sur la base des données cartographiques surtout, l'auteur avance la
thèse que cette coutume d'allumer des feux en hiver tient ses origines des pro-
vinces orientales de l'aire culturelle grecque (Cappadoce, Mer Noire, Chypre),
d'où elle s'est propagée vers l'Ouest (Thrace, Macédoine, Epire, Thessalie).

Cette thèse représente une solution probable du problème de la diffu-
sion d'une coutume culturelle importante.
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Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΘΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ

ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Σύμφωνα με νεοελληνικές δημώδεις παραδόσεις, καθώς καί μέ παραδόσεις
άλλων εύρωπαϊκών λαών, σέ πολλά νησιά δέν ύπάρχουν θηρία ή δηλητηριώδη φίδια.
Αύτο οφείλεται συνήθως σέ θαυματουργική παρέμβαση κάποιου άγιου, πού ώδή-
γησε στήν έξαφάνισή των.

Εΐδικώτερα, σύμφωνα μέ κρητικές δημώδεις παραδόσεις, ό 'Απόστολος Παύ-
λος άπάλλαξε τήν Κρήτη άπό τά άγρια καί έπιβλαβή ζώα καί μάλιστα άπό τά δηλη-
τηριώδη έρπετά. Άπό τότε καί μέχρι σήμερα τά ζώα αύτά δέν μπορούν νά ζήσουν
στο νησί, ή πάντως, αν μπορούν, έχουν γίνει άβλαβή.

Μέ τις παραδόσεις αυτές έχουν άσχοληθή μέ συντομία οί Ν. Γ. Πολίτης1 καί
Γ. Κ. Σπυριδάκης2 καί εκτενώς σέ σχετικά πρόσφατο μελέτημά του ό 'Ελευθέριος
Κ. Πλατάκης3.

Ό Ν. Γ. Πολίτης συγκεκριμένα περιέλαβε στό έργο του «Παραδόσεις» μιά
μόνο παράδοση (1, άρ. 196), τήν άκόλουθη: «Ό άγιος Παύλος έλευτέρωσε τήν Κρή-
τη άπο άρκοϋδες, λύκους καί όλα τ' άλλα θηρία, μά ουτε φίδια φαρμακερά άφησε.
Όταν ήρθε στήν Κρήτη, τόν έδάγκασε ένα φίδι, καί άν καί ήταν φαρμακερό, όμως
δέν τοϋ έκαμε τίποτα. Καί άπό τότε όλα τά φίδια στήν Κρήτη δέν είναι φαρμακερά».

"Οπως σημειώνει ό ϊδιος (2, σ. 797), τήν παράδοση αύτή άντλησε άπό τούς
περιηγητές Randolph (1687), Pashley (1837) κ.ά. Ή παράδοση είναι, κατά τόν
ΐδιο, μετασκευή τοϋ άρχαίου μύθου, σύμφωνα μέ τόν όποϊο ό 'Ηρακλής <(καθαράν
εποίησε τήν νήσον (Κρήτην) τών θηρίων. Δ ι όπερ εν τοις ύστερον χρόνοις ουδέν ετι

1. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Παραδόσεις 1, 1904, σ. 110, άρ. 196" 2, 1904, σ. 797.

2. Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Ή λαϊκή έν Κρήτη λατρεία τοϋ 'Αποστόλου Παύλου, Πεπρα-
γμένα τοϋ Γ' Διεθνοΰς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου, έν 'Αθήναις 1975, σ. 280-281.

3. 'Ελευθερίου Κ. Πλατάκη, "Αθηρος Κρήτη, Κρητολογία 3 (Ίούλ. - Δεκέμβρ
1976), σ. 61-76.
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τών άγριων ζώων νπήρχεν εν rfj νήσω, οίον άρκτων, λνκων, όψεων ή τών άλλων
τών τοιούτων»1. «Άπεδόθη δ' εις τον Άπόστολον Παΰλον», συνεχίζει, «ή δίωξις
τών θηρίων και δφεων ΐσως κατά συνδυασμόν τής ύπό τών Πράξεων τών Αποστό-
λων (κζ', 7 κέξ.) ίστορουμένης προσορμίσεως αύτοΰ εις Κρήτην καί περί τής σωτη-
ρίας αύτοΰ άπο τοϋ δήγματος τής έχίδνης έν Μελίτη, όπου άμέσως μετά τόν πλοΰν
τής Κρήτης έξώκειλε τό φέρον αυτόν πλοΐον (κη', 3κέ)»2.

Ό Γ. Κ. Σπυριδάκης άναφέρεται στή μελέτη του καί στήν παράδοση αύτή καί,
συμφωνώντας μέ τόν Πολίτη, άναδημοσιεύει χωρίς σχόλια μιά άκόμη νεοελληνική
κρητική παράδοση άπό παλαιότερη μελέτη τοΰ Έλευθ. Πλατάκη —παρατίθεται
παρακάτω.

Ό 'Ελευθέριος ΓΙλατάκης τέλος, θέλοντας νά έρμηνεύση τό χαρακτηρισμό άπό
τούς άρχαίους συγγραφείς τής Κρήτης ώς άθήρου, παραθέτει στήν άρχή τά πλείστα
άπό τά σχετικά χωρία τών αρχαίων Ελλήνων, τών Λατίνων καί τών συγγραφέων
τοΰ Μεσαίωνα, τά όποια βέβαια καί άλλοι πριν άπ' αυτόν έ'χουν ήδη έπισημάνεΐ
σέ γενίκωτέρου περιεχομένου συγγραφές των3. Κατόπιν άναφέρεται στις νεώτερες
παραδόσεις, στις όποιες γίνεται λόγος γιά άπαλλαγή τής Κρήτης άπό τά θηρία καί
τά φίδια άπό τόν Παΰλο καί παραθέτει παράδοση τοΰ περιηγητή Jacques de Yerone
(1335), σύμφωνα μέ τήν όποια: «in ilia insula Creta est unus mons altissimus,
qui yidetur de mari multum longe ubi sanctus Paulus liberavit seipsum a
serpente seu vipera vulneratum, ut legitur Actus XXVIII cap. 6, et ibidem
dicitur, ipsum dedisse illi qui ipsum hospitio suscepit gratiam contra serpentes
et suis heredibus ex descententibus, et vocatur ille montis Sancti Pauli ipsum

1. Δ ι ο 8. Σ ι κ ε λ., Βιβλ. 4, 17 (Vogel - Fischer, Teubn.). Τή σχέση της παραδόσεως
προς τή διήγηση γιά τόν 'Ηρακλή σημειώνει ήδη ό Pashley ν. ά.

2. <(Οί δέ βάρβαροι παρειχον ου τήν τυχοϋσαν φιλανθρωπία ν ήμιν" άνάψαντες γαρ πυράν
προσελάβοντο πάντας ή μας διά τόν νετον τον έφεστώτα καί διά τό ψϋχος. συστρέψαντος δέ τοϋ Παύ-
λου φρνγάνων πλήθος και επιθέντος επί τήν πυράν, εχιδνα από τής θέρμης διεξελθοϋσα καθήγε τής
χειρός αντοϋ. ώς δε εϊδον οί βάρβαροι κρεμάμενον το θηρίον εκ τής χειρός αύτοΰ, ελεγον προς αλ-
λήλους' πάντως φονενς εστίν ό άνθρωπος οΰτος, δν διασωθέντα εκ τής θαλάσσης ή Δίκη ζην ουκ
εϊασεν. δ μεν οϋν άποτινάξας τό θηρίον εις τό πϋρ επαθεν ουδέν κακόν' οί δέ προσεδόκων αυτόν μέλ-
λει» πίμπρασθαι ή καταπίπτει» αφνω νεκρόν. επί πολύ δέ αυτών προσδοκώντων καί θεωρούντων
μηδέν άτοπον εις αυτόν γινόμενον, μεταβαλλόμενοι ελεγο» θεόν αυτόν είναι» (κη', 2-6).

3. Βλ. κυρίως Ioannis Meursi, Creta, Cyprus, Rhodus, sive de Nobilissi-
marum harum insularum rebus et antiquitatibus, Amstelodami 1675. Τεϋχ. α': Creta sive
De Cretae rebus et antiquitatibus, σ. 100-102. Πρβλ. καί Έλευθ. Κ. Πλατάκη,
δ. π., σ. 62, σημ. 4.
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vidi et propre fui per quidecim miliaria sed videtur in mari LX miliaria1».

Τό δρος αύτό, συνεχίζει ό Πλατάκης, είναι ό Γιούχτας, πού βρίσκεται νότια
τοϋ 'Ηρακλείου, κοντά στις Άρχάνες. Στίς Άρχάνες δέ άκριβώς είναι γνωστή σή-
μερα παράδοση, σύμφωνα μέ τήν οποία «ύπήρχε πυκνόν δάσος μέ πολλά δηλητηριώ-
δη έρπετά. "Οταν ό 'Απόστολος Παύλος άπεβιβάσθη εις Καλούς Λιμιώνες, παρε-
κλήθη νά μεταβή εις τήν περιοχήν, διά νά τήν άπαλλάξη έκ τούτων. Έλθών εις αύ-
τήν προσηυχήθη καί συνεβούλευσε τούς κατοίκους νά πυρπολήσουν τόν Γιούχταν
καί συγχρόνως τόν κατηράσθη νά μείνη άνευ βλαστήσεως. Έκτοτε ό Γιούχτας έγινε
χριστίανικόν προσκύνημα καί έκτίσθη ή έκκλησία τοϋ 'Αφέντη Χριστού εις αύτόν2.

Ή παράδοση τού Jacques de Verone οδηγεί, κατά τόν Πλατάκη πάντοτε,
στήν ύπόθεση ότι καί οί άλλες κρητικές παραδόσεις άναφέρονται στήν περιοχή τοϋ
Γιούχτα, δηλ. ή παράδοση πού δημοσιεύει ό Πολίτης καί μία άλλη, πού παραθέτει
ό ΐδιος, ή άκόλουθη: «Στήν Κρήτη δέν υπάρχουνε άγρια θεριά καί οφιδες μεγάλοι,
γιατί ό άγιος Παύλος, δντεν ήρθενε στήν Κρήτη, τσ' ήδωκε τήν εύκή ντου, νά μήν
έχη άγρια θεριά καί οφιδες. Γιά κειονά, άμα μεγαλώση ό όφις καί γενή έφτά χρονώ,
βγάνει πρώτα ένα κέρατο, πού τό λένε λιόκουρνο καί ύστερα ξεκινά άμοναχός του
νά πάη στή θάλασσα νά πνιγή. Τέτοια κατάρα τοϋ 'χει δοσμένη ό άγιος Παΰλος»3.

Έκτος άπό τις παραπάνω μοΰ είναι γνωστές δύο άκόμη συναφείς παραδό-
σεις άπό τήν Κρήτη, στίς όποιες όμως άντί γιά τόν Παΰλο άναφέρονται ώς διώκτες
τών φιδιών ό άγιος Τίτος καί ό Χριστός. Σύμφωνα μέ τήν πρώτη, παλαιότερα υπήρ-
χαν στήν Κρήτη δηλητηριώδη φίδια μέ κέρατα, πού είχαν έλθει κολυμπώντας άπό
τό Μισίρι. «Ό άγιος Τίτος τά έξωλόθρεψε, όπως καί κάθε δηλητηριώδες έρπετό»4.
Κατά τή δεύτερη, σέ άπορία μαθητών τοϋ Χριστού, γιατί δέν έπισκέφθηκε τήν Κρή-
τη, αύτός άπαντα οτι ή Κρήτη δέν άδικεϊται, γιατί τής έχει δώσει τήν εύχή του «θε-
ριό ποτές νά μή στεριώση στά χώματά της. Κι άπό τότες δσα θεριά ύπήρχανε στήν
Κρήτη έψοφήσανε. Κ' έδά δέν βρίσκεις μουδέ λύκους, μουδέ άρκούδες, μουδέ λιο-
ντάρια. Μόνο ζουζούνια καί δφιδες, πού δέν δαγκώνουνε. Γιατί ό Χριστός άφισε τήν
εύχή του στήν Κρήτη»5.

1. "Ο. π., σ. 70.

2. "Ο. 7t., σ. 70-71.

3. "Ο. σ. 71-72.

4. Ευαγγελίας Κ. Φραγκάκι, Συμβολή στά λαογραφικά τής Κρήτης,
'Αθήναι 1949, σ. 80. Πρβλ. καί Δημ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί S ο υ, Δημώδεις παραδόσεις περί
κερασφόρων δφεων, Πρακτικά Α' Κυπρολογικοϋ Συνεδρίου Γβ', 1973, σ. 242.

5. Ά ρ ι σ τ. I. Κ ρ ι ά ρ η, Κρητικά άνέκδοτα, 'Αθήναι [1973], σ. 108.
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Ή άναφορά στίς παραδόσεις του Τίτου καί του Χρίστου άντι γιά τον Παϋλο
θά μπορούσε νά έρμηνευθή άπό τό ότι στίς θρησκευτικές διηγήσεις δέν είναι άσυνή-
θίστη ή σύγχυση τών άγιων, καθώς καί ή άπόδοση έπεισοδίων τών μέν στούς δέ.
Τό τελευταίο αύτό ισχύει ιδίως γιά τήν πρώτη διήγηση γιά δύο κυρίως λόγους:
α') Γιατί ή διήγηση αύτή είναι συγγενέστερη προς τις διηγήσεις γιά τόν Παύλο
καί β') καί κυριώτερο, γιατί, όπως είναι γνωστό, ό Τίτος ήταν μαθητής καί συνερ-
γάτης τοϋ 'Αποστόλου τών έθνών, χειροτονήθηκε άπό αύτόν έπίσκοπος καί άφέθη-
κε στήν Κρήτη, γιά νά έμπεδώση τή διδασκαλία του καί νά όργανώση τήν εκκλησία
στο νησί1. 'Αλλά θά μπορούσε νά παρατηρήση κανείς καί ότι ό άγιος Τίτος άνα-
φέρεται ώς διώκτης τών φιδιών, σέ λίγες έστω έπωδές2. Αύτό σημαίνει ότι ή
σχετική γι' αύτόν πίστη έχει κάπως εύρύτερη διάδοση. Τό ονομα πάλι τοϋ Χρίστου
είναι άπό έκεΐνα πού άπαντοΰν συχνά στίς έπωδές γιά τά φίδια, γεγονός πού θά
μπορούσε νά δικαιολογήση τήν άναφοράν του καί στίς παραδόσεις.

"Αν όμως όλα αύτά υποτίθεται ότι ισχύουν γιά τήν Κρήτη, δέν ισχύουν γιά τόν
ύπόλοιπο έλληνικό νησιωτικό χώρο, άπό όπου έχουν συγκεντρωθή συναφείς παρα-
δόσεις καί γιά τόν 'Απόστολο Παύλο άλλά καί γιά άλλους άγιους της 'Εκκλησίας.

1. Π α ύ λ., Προς Τϊτον έπιστ. Α', 5: «Τούτου χάριν κατέλιπόν σε εν Κρήτη, ϊνα τά λεί-
ποντα επιδιόρθωση, και κατάστησες κατά πάλιν πρεσβυτέρους, ώς εγώ σοι διεταξάμην».

2. Κατά τήν Ε ύ α γ γ. Κ. Φραγκάκι (δ. π., σ. 32. Πρβλ. τής ίδιας, Περί
«Δακνόντων ζώων» στήν Κρήτη, Κρητική Εστία 28 (1977), σ. 594 καί Ή δημώδης 'ιατρική τής
Κρήτης, 'Αθήναι 1978, σ. 248), «όταν σέ δαγκάση δφις, μιαρό, ψαλίδα, πολυποδοΰσα κλπ., χύνεις
ξύδι στο χώμα καί φουσκώνει. Μιά άλλη γυναίκα παίρνει αύτή τή λάσπη μέ μαυρομάνικο μαχαίρι,
σταυρώνει τή δαγκανιά, βάνει άπάνω λάσπη καί λέει:

Φίδι φίδι γη μιαρό,
μοϋ παράγγειλ' ή Κερά
ή Μεγάλη Παναγιά
κι άης Τίτος Κρητικός
νά 'σαι φίλος, δϊ εχθρός.
Νά μαζώξης τά λουργιά σου
καί τά χρυσοκούλουρά σου
μέσ' στή γης νά πά χωστής
καί τρεις μέρες νά μή βγής.

Μουδέ ήμπυασε, μουδέ κακοσύνεψε, στον πόδα ντου, στή χέρα ντου, τσΐ 99 φλέγες τοϋ κορμιού
ντου». Ή έτίωδή είναι γνωστή καί στή Θεσσαλία ή τουλάχιστον μεταφέρθηκε σ' αύτήν (βλ. Έ -
λ ε υ θ. Π λ α τ ά κ η, δ. π., σ. 71, σημ. 23). Κατά τήν Φραγκάκι (Περί «Δακνόντων
ζώων», σ. 593) ό άγιος Τίτος «τούς έχάλασε τό φαρμάκι τών ερπετών».
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Αύτό επιβάλλει νά μή στηρίζη κανείς κρίσεις καί συμπεράσματα, έστω καί επι-
κουρικά, γιά τήν παρουσία καί δράση τοϋ Παύλου στήν Κρήτη, πριν νά συνεξετα-
σθή το συναφές ύλικό άπο τά άλλα νησιά.

Καί πρώτα - πρώτα γιά τις παραδόσεις πού σχετίζονται μέ τόν Παΰλο άπό τά
άλλα έλληνικά νησιά1.

Ό περιηγητής Saint - Sauveur (τέλη 18ου αϊ.) άναφέρει γιά τούς Παξούς :
«Si Paxo n' est point citée comme abodante en plantes salutaires, on prêtent
qu'elle jouit d'une exemption totale d'herbes venimeuses, et de tous insectes
et reptiles hideux et dangereux. On y a, dit - on, porté plusieurs fois, et y on
toujours péri. Les habitants débitent à ce syjet un conte d'une ancienne tra-
dition. A1' abri des serpents (bienfait de 1' apôtre Saint Paul), notre île, disent-
ils, est le remède le plus assuré pour les habitans de Saint - Maure contre leurs
morsures: Ils n' ont pas même besoin de quitter leur patrie; il suffit que de
dessus une hauteur ils jettent les yeux sur Paxo, et ils sont guéris»2.

Σύμφωνα μέ άλλες, νεώτερες, παραδόσεις άπό τούς Παξούς, τό άκίνδυνο
τών φιδιών του νησιού οφείλεται στό μαθητή τοΰ Παύλου Γάϊο ή στούς 'Αποστό-
λους γενικά. Συγκεκριμένα τά φίδια τοΰ νησιοΰ «ό άι - Γάιος τά βλόγησε καί δέν
δαγκώνουνε ποτέ»3. Έξ άλλου «κάνουνε λειτουργία τσ' άγιους 'Αποστόλους καί
όταν άπολύση, γυρεύουνε άπό τόν παπά χώμα τσ' 'Αγια Τράπεζας καί τό λειώνει
μέ νερό καί τό πίνει ό καθένας, γιά νά μή τσού πιάνη τό φίδι ( = δάγκωμα, δηλη-
τήριο»4 καί γενικά τά φίδια είναι άβλαβη ύστερα άπό έπιταγή τών 'Αποστόλων.
'Εάν κανείς φέρη χώμα άπό τόν τάφο τοΰ Γάϊου, πού κήρυξε καί άπέθανε στούς
Παξούς, καί τό πιή διαλυμένο σέ νερό, δέν κινδυνεύει άπό τά φίδια5.

1. Ό άνώνυμος 'Έλληνας μεταφραστής τοϋ περιηγητή Buondelmonti (Legrand,
σ. 77, στ. 28-31, αρχές 15ου αί.) γράφει γιά τή Μυτιλήνη: «Ού μήν άλλά καί Παϋλος ό 'Απόστολος
άπό Συρίας ερχόμενος εις αύτήν τόν τής θαλάσσης έξέφυγε κλύδωνα' ένθα τήν τοϋ Χριστοΰ πίστιν
διδάσκων, δφιν μέγιστον άτϊέκτεινε καί πολλούς έντεΰθεν εις αύτήν έπεσπάσατο». Παρά τό γεγονός
όμως ότι γίνεται λόγος έδώ καί γιά τόν ΓΙαΰλο καί γιά νησί, ή παράδοση άνήκει μάλλον σέ είδικώτερο
κύκλο παραδόσεων, γνωστόν στά άγιολογικά κείμενα καί στή λαϊκή παράδοση γενικώτερα, όπως
φαίνεται καί παρακάτω (σ. 36).

2. André Grasset Sain t-S a u ν e r, Voyage historique, littéraire et
pittoresque dans les isles et possessions ci-devant vénitiennes du Levant 2, σ. 223. Πρβλ. καί
Κυριάκου Σιμοπούλου, Ξένοι ταξιδιώτες στήν "Ελλάδα 1700-1800, 2, 1973, σ. 529.

3. ΚΑ, χφ. 2250, σ. 252 (Παξοί, 1957).

4. "Ο. π., σ. 18.

5. Βλ. Δημ. Σ. Λουκάτου, Λαογραφική άποστολή εις Παξούς, Έπετ. Λαογρ.
'Αρχείου 9-10 (1955-57), σ. 419. Μιά παράδοση άναφέρεται άκόμη άπό τόν Λουκάτο (ΚΑ, χφ.

2
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Έκτος όμως άπό τόν Παϋλο καί τούς μαθητές του καί άλλοι άγιοι όπως εί-
παμε, θεωρούνται διώκτες τών φιδιών άπό μερικά νησιά, σύμφωνα μέ σχετικές
παραδόσεις γι' αύτούς.

Ή παλαιότερη παράδοση πού γνωρίζω άναφέρεται στό βίο τοΰ αγίου Ίωαννι-
κίου ("j" 846), ό όποιος έ'φυγε τελικά άπό τή Βιθυνία, γιά νά ζήση ερημικά στόν
Όλυμπο. Σύμφωνα μέ δσα άναφέρονται στό βίο του, όπως εχει συντεθή άπό τόν
Συμεών τό Μεταφραστή, ό άγιος «τή Θάσω προσώρμησεν. Οί εν εκείνη τοίννν
τον μονήρη βίον άνηρημένοι, και οί πρόσοικοι πάντες δεινώς τω πλήθει τών εν αύτη
δφεων ήνωχλοΰντο. ' Επέπληστο γαρ τούτων ή νήσος, ου μικράν τινα τοις οΐκήτορσι
τήν εξ αυτών βλάβην παρεχομένη. ΈπεΙ ονν δ άγιος αύτή έπεδήμει, ήκονσι προς
αύτόν πάν δσον φκει τήν νήσον, και ίκέται προσπίπτονσι, και βοηθόν αύτοϊς αιτούν-
ται γενέσθαι, και δέονται άπαλλάξαι τούτους ώς δυνατόν τής άπό τών δφεων λύ-
μης. Καί δ μεν ελεον αυτών λαμβάνει τής συμφοράς, και ωσπερ τινά κατά τών
δφεων επαιρόμενα βέλη άφίησι τάς εύχάς. Οί δε ευθύς τών ιδίων εξέρπουσι χηρα-
μών, και τήν νήσον άπολιπόντες κατά τοϋ βυθοϋ τής θαλάσσης εαυτούς βάλλουσιν»1.

Σέ έ'να άλλο παλαιό βίο τοΰ άγίου, πού εχει συντεθή άπό κάποιο Σάββα, μο-
ναχό, ύπάρχει ή παραπάνω παράδοση σέ ένδιαφέρουσα παραλλαγή. Κατά τή παραλ-
λαγή αύτή, όταν ό άγιος έ'φθασε στή Θάσο, τόν προϋπάντησε «δ ταύτης ποιμήν
Δανιήλ συν πάση τή άδελφδτητ ι, και πίπτει αύτοΰ προς τούς πόδας ευχή ν εξαιτοΰ-
μενος θεδκλητον τάχα τήν αύτδκλητον αύτοΰ ελευσιν λογισάμενος γεγενήσθαι διά
τόν επίκείμενον αύτοις πειρασμόν υπό τοΰ οίκοϋντος εκεί δράκοντας καί δφεων, καί
άφανίσαι αύτόν ταντα καθικετενει... πρός τό σπήλαιον αυτός τοΰ δράκοντος ερχε-
ται, καί εν αύτω κατ' αύτοΰ τοις τής προσευχής αύτοΰ βέλεσιν άνθοπλίζεταΐ. 7Ωνπερ
μή φέρων τόν εμπρησμό ν δ θήρ εις τέλος έλιγμοΐς βιαίοις καί πλείστοις εαυτόν
συστρεψάμενος, καί συρίγμασιν άσήμοις περιθροονμένος, λίαν πρωί, πάντων δρώντων
εβαλεν εαυτόν εν τή λίμνη καί πλοίου δίκην νηχδμενος, συν πλήθει τών άλλων δφεων

2250, σ. 352-353) ή άκόλουθη: «Μέσα 'ς τσ* άϊ-Ποστόλοι άπό κάτω άπό τήν άγια Τράπεζα λένε
όπως έχουνε φίδια κλεισμένα σέ δυό πηγάδια. Δέν άποφασίζουνε νά τ' άνοίξουνε ποτέ. Σκιάζονται.
"Ενα είναι μέ φίδια κι άλλο μέ λεφτά. Δέν ξέρουνε ποιο είν' άπό τά δύο μέ λεφτά κ' έτσι τ' άφίνουνε».
Ή παράδοση αύτή είναι όμως ευρύτερα γνωστή καί οπωσδήποτε φαινομενικά μόνο σχετική
μέ τις προηγούμενες.

1. M i g n e, PG 116, στ. 69. Τόν βίο απλοποιημένο έχει καταχωρίσει στό Νέο Παρά-
δεισο ό 'Αγάπιος Λάνδος (Νέος Παράδεισος, ήτοι λόγοι διάφοροι καί βίοι άγιων έκ τοϋ
Μεταφραστοΰ Συμεώνος εις τήν κοινήν ήμετέραν διάλεκτον μεταφρασθέντες μέν παρά 'Αγαπίου
Μοναχοΰ τοΰ Κρητός. Νεωστί δέ τυπωθέντες εις κοινήν τών 'Ορθοδόξων ώφέλειαν, μετά τοΰ
προσήκοντος πίνακος. Ένετίησιν 1790, σ. 152 - 164. Ή παράδοση, σ. 161).
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προς τή κατά νότον κείμενη ξηρά και τοις παρακεΐμένοις ταύτη ορεσιν έξιών ήφαν-
τώθη»1.

Σέ τρίτο τέλος παλαιό βίο του άγίου, πού έχει συντεθή άπο κάποιο μονάχο
Πέτρο, άναφέρεται ότι «ην γαρ εν τινι μέρει τον νησίον κάτοικων δράκων ψοβερώ-
τατος, ον μην άλλά και επί πάσαν την νησον πλήθος είναι αναρίθμητων δφεων»,
τελικά όμως γίνεται λόγος γιά τήν άπαλλαγή τής Θάσου μόνο άπό τόν δράκοντα:
«Ώς δ' ήσθετο ό δράκων την παρονσίαν τοϋ άγίου, ηρξατο στερροτέραις σνστρο-
φαΐς και βιαίοις συρίγμασι πάντα δονεϊν τά εκεϊσε" περι δε τό αϋγος τής ημέρας,
άνισχοντος ήδη τον ήλίον, ώς υπό πνρός έλαννόμενος, πάντων θεωρούντων, εβαλεν
εαντον έν τή λίμνη, και ταντην διαπεράσας προς τήν ήπειρον γενόμενος άφαντος
γέγονε ν»2.

Διώκτης τών φιδιών στήν 'Αστυπάλαια θεωρείται σήμερα ό άγιος Άνθιμος,
ιδρυτής τόν 18ο αϊ. μοναστηρίου άνδρών στο Καστελλόριζο καί γυναικών στήν
'Αστυπάλαια3.

Κατά μία παράδοση ή μή ύπαρξη φιδιών καί άλλων έρπετών στο νησί οφείλε-
ται σέ σχετική κατάρα τοΰ άγίου4. Πιο συγκεκριμένα «στόν παλιό καιρό ήταν ένας
Τούρκος κ' ένας Άστροπαλίτης καί οί δυο καπεταναίοι. "Εβαλε στοίσημα ό Άστρο-
παλίτης καπετάνιος μέ τόν Τούρκο καπετάνιο, πώς δέν ζούνε οί δφιδες στό νησί,
γιατί ένας παλαιός άγιος, ό Άνθιμος, καταρήστηκε νά μήν ύπάρχη δφις πάνω στήν
Άστυπαλιά καί δφιδες νά είναι οί άνθρώποι, όπως τσ' είναι. Λοιπό ό Τούρκος 'έν
τό πίστεψε τσαί βάλαν τό στοίσημα τσ' ήφερε μιά κάσα οφιδες άπό τό Πετρούμι
('Αλικαρνασσός). Άμα τσ' ήβγαλε δξω στόν άμμο έντός έψοφήσανε οΰλτσοι (=όλοι)»5.

Κατά παραλλαγή τής διηγήσεως «Στήν Άστροπαλιά δέν έχει φίδια, γιατί
είναι ό άις Άνθιμος. Έκεΐ ένα καίκι μιά φορά έφερε ξύλα άπό ένα άλλο μέρος καί
κάτω άπό ένα ξύλο είχε ένα φίδι καί μόλις βγάλαν οξω τό ξύλο, έπεσε κάτω ψόφιο»®.

Σύμφωνα μέ άλλη παράδοση «γιά τά φίδια καί ό Θεός τοΰ έδωσε τή χάρη

1. ActaSS Novembris II, 1, Bruxellis 1894, σ. 360-361.

2. Ό. 7ϊ„ σ. 405-406.

3. Βλ. Ά χ ι λ λ έ ω ς Διαματάρα, 'Ολίγα τινά περί της έν Μεγίστη μονής τοϋ
άγίου Γεωργίου, Δελτ. Ίστ. Έθν. Έταιρ. 5 (1896-1900), σ. 254-255.

4. Γ ε ω ρ γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Ααογραφική άποστολή είς Άστυπάλαιαν, Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου 9-10 (1955-57), σ. 410.

5. ΚΑ, χφ. 2248, σ. 158 (1957).

6. ΚΑ, χφ. 2892, σ. 401 (Νικειά Νισύρου, 1964).
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(ένν. τοϋ άγίου Άνθιμου), επειδή ήταν καί τυφλός καί συνεχώς είχε κίνδυνο, νά
έχη τή δύναμη νά νεκράνη καί νά διώχνη τά έρπετά»1.

Κατ' άλλη πάλι παραλλαγή «ένα φίδι δάγκασε τον άι Άνθιμο καί αύτός τά
καταράστηκε καί ψοφήσαν όλα. "Εμειναν μόνο στά νησάκια τής Άστυπαλιάς,
γιατί ό άις καταράστηκε μόνο δσα ήταν έπάνω στο νησί τής Άστυπαλιάς. Γι' αύτό
υπάρχουν άφθονα άλλοΰ, αύτά δέν μπορούν νά βλάψουν τόν άνθρωπο, άμα είναι τό
κόνισμα τοΰ άϊ Άνθιμου»2.

Σύμφωνα μέ μιά άλλη διήγηση, τά φίδια έξαφανίσθηκαν άπό τό νησί άπό τόν
μαθητή τοΰ 'Ιωάννη τοΰ Εύαγγελιστή. Ή παράδοση αύτή άναφέρει εΐδικώτερα
ότι σέ σπήλαιο τοΰ νησιοΰ, ονομαζόμενο «δρακοντόσπηλιο», υπάρχουν έπάνω σέ
σταλαγμίτη λίθο αύλάκια, γιά τά όποια ό λαός πιστεύει ότι έχουν προέλθει άπό
πέλμα δράκοντα, πού κατοικούσε παλαιότερα μέσα στο σπήλαιο. Αύτός έκανε
επιθέσεις εναντίον τών πλοίων, πού παρέπλεαν τις άκτές τοΰ νησιοΰ καί κατέτρωγε
τά πληρώματά των, άλλά καί κατά τών ποιμνίων τοΰ νησιοΰ, τά όποια κατασπά-
ραζε. Οί κάτοικοι τής Αστυπάλαιας ήλθαν σέ άπόγνωση καί μπροστά στο εν-
δεχόμενο νά εγκαταλείψουν τελείως τό νησί άπευθύνθηκαν στόν Απόστολο καί
Ευαγγελιστή 'Ιωάννη στήν Πάτμο μέ τή παράκληση νά τούς άπαλλάξη άπό τόν
κίνδυνο. Αύτός όμως μή μπορώντας άπό τά γερατειά νά μετακινηθή, άπέστειλε
στήν Αστυπάλαια ένα άπό τούς μαθητές του. Ό τελευταίος διάταξε τούς κατοίκους
νά συγκεντρώσουν ξύλα καί φρύγανα. Ό άγιος έμφανίσθηκε. Τόν άκολουθοΰσε δαγ-
κώνοντας τό ραβδί του ό δράκοντας, τόν όποιο άκολουθοΰσαν τά φίδια καί οί σκορ-
πιοί καί κάθε δηλητηριώδες έρπετό καί έντομο πού υπήρχε στο νησί. Κατά προ-
τροπή πάλι τοΰ άγίου οί κάτοικοι τής Αστυπάλαιας έβαλαν φωτιά στο σωρό τών
ξύλων καί φρυγάνων καί έπάνω στήν πυρά αύτή ρίχθηκαν μέ προσταγή του καί ό
δράκοντας καί τά λοιπά φίδια καί οί σκορπιοί. Άπό τότε κανένα άπό τά ζώα αύτά
δέν υπάρχει στο νησί3.

Κατά παράδοση τέλος άπό τή Σύμη γιά τόν άγιο πάλι Άνθιμο, ή όποία
όμως φαίνεται ότι έχει διαπλασθή υπό τήν έπίδραση τών παραδόσεων τής Αστυ-
πάλαιας «Ό άις Άνθιμος είναι άόμματος καί τοΰ 'δωσε ό Θεός τή χάρη νά κάμνη

1. "Α ν ν η ς Παπαμιχαήλ, Δημώδεις παραδόσεις έκ Σύμης καί Χίου, Έπετ.
Ααογρ. 'Αρχείου 15-16 (1962-63), σ. 39.

2. "Ο. π. Πρβλ. καί Χ α ρ α λ. Δημ. Φ α ρ ά ν τ ο υ, Τά «τραγούδια της τούρνας»
έξ 'Αστυπαλαίας Δωδεκανήσου, 'Ελληνική Ψυχή, Λαογραφική 'Επιθεώρηση 2, τεϋχ. 40 (1972),
σ. 34-35.

3. Βλ. δρθρ. «'Αστυπάλαια, έχθρά τοις οφεσι» στό περ. Φωνή τής Δωδεκανήσου 1, τεϋχ.
9 ('Αθήναι 1923), σ. 4-5.
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τά ερπετά νά μή δακοΰν, γιατί αυτός έτσι όπως ήταν αόμματος τόν δακοϋσαν τά
έρπετά. Γι αύτό κι ό Θεός τοΰ 'δωσε τό χάρισμα νά κάμνητά ερπετά νά μή δακοΰν.
"Οπου έχει έρπετά, βάτζουνε τό κονισματάκι τοΰ αϊ Άνθιμου καί δέν δακοΰν»1.

Πολύ ενδιαφέρουσες σχετικές ειδήσεις έχομε άπό τά Ψαρά. «Στά Ψαρά άγρια
ζώα, δηλ. άλεποΰδες, κουνάβια, δέν υπάρχουν ούτε καί έρπετά. Γιά τά φίδια πολλά
διηγούνται οί γεροντότεροι. Ή προφορική παράδοση έχει διασώσει, ότι τό νησί
άπηλλάγη άπό τά φίδια διά θαύματος. 'Εάν δέ τυχόν μέ τις κουφάλες τών δένδρων,
πού τό κΰμα άποβάλλει εις Ψαρά, μεταφερθούν φίδια, αύτά δέν μπορούν νά ζήσουν,
άλλά ψοφοΰν εύθύς ώς άποβιβασθοΰν στή ξηρά.

Υπήρχαν, λέγουν οί γεροντότεροι, πολλά φίδια, πού κάποτε, όταν ένας παπάς
πήγε νά λειτουργήση σ' ένα έξωκκλήσι Άγιά Κιουρά (Αγία Ματρώνα), άντελήφθη
ένα φίδι μέσα στο Δισκοπότηρο. Τό κατηράσθη τότε καί έκτοτε, ώς διά μαγείας,
έξηφανίσθησαν.

Πολλοί ξένοι, πού επισκέπτονται τά Ψαρά, παίρνουν χώμα άπό τό άναφερό-
μενον έξωκκλήσι, τόν «φιδόλακκον», καί τό μεταφέρουν σέ άλλα μέρη τής Ελλάδος,
όπου παραδόξως έξαφανίζονται τά φίδια άπό τά σπίτια, στά όποια τό τοποθετοΰν
ή τό σκορπούν. Τοΰτο τό διεπίστωσε καί ό γράφων τις γραμμές αύτές. Άφ' δτου
έτοποθέτησε στίς τέσσαρες γωνιές τοΰ πατρικού του σπιτιοΰ τό φιδόχωμα, φίδι δέν
ένεφανίσθη. "Οταν κατόπιν έπεσκευάσθη καί τό φιδόχωμα έσκορπίσθη, ήρχισαν
πάλιν νά έμφανίζωνται τά φίδια»2.

Προστάτης άπό τά φίδια τών κατοίκων τοΰ μικροΰ νησιοΰ τοΰ 'Ιονίου πελά-
γους Καστοΰ θεωρείται ό άγιος 'Ιωάννης (24 Ίουν.). «Λένε πώς τά φίδια στόν Κα-
στό δέν έχουν δηλητήριο καί γι' αύτό, αν σέ δαγκάσουν, δέν παθαίνεις τίποτε. Αύτό
τό άποδίδουν στόν «άγιο»3.

Κατά παράδοση άπό τήν 'Ικαρία σέ κάποια τοποθεσία τοΰ νησιοΰ «δέν δαγκώ-
νουν οί σκορπιοί καί τά φίδια. Λένε πώς αύτό οφείλεται στήν έκκλησία τοΰ άγίου
Παντελεήμονος, πού βρίσκεται έδώ στήν τοποθεσία Μόρσακας κάτω άπό τό Φύτρον
δρος»4.

Ή παράδοση τέλος άναφέρει ότι ή Κύπρος έρημώθηκε καί κατόπιν γέμισε μέ
φαρμακερά φίδια. Κατά τήν έπίσκεψή της στο νησί ή άγία Ελένη «προχωρώντας

1. Βλ. "Α ν ν η ς Π α 7t α μ ι χ α ή λ, 8. π., σ. 37, άρ. 3.

2. Δ η μ. Γρ. Σ π α ν ο ϋ, Ψαριανή λαογραφία, 'Αθήναι 1962, σ. 76.

3. Μενελάου Καραμεσίνη, "Αη-Γιάννη ς Καστοΰ, 'Ελληνική Υυχή, 8. 7t. 2,
τεϋχ. 40 (1972), σ. 63.

4. ΚΑ, χφ. 2449, σ. 20 (1962).
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κατά τό Σταυροβούνι, βρήκε τρομερές δυσκολίες. Σκέφτηκε τότε νά βάλη φωτιά,
νά καοϋν οί θάμνοι καί τά άγριόδεντρα, γιά νά καοΰν μαζί καί τά φίδια. . . "Ετσι
μπόρεσε νά προχώρηση ώς τό Σταυροβούνι»1.

Τά είδικώτερα θεματικά στοιχεία τών παραδόσεων, πού μάς απασχολούν, όσα
τουλάχιστον άναφέρονται, γιατί σέ πολλές παραδόσεις λείπουν οί σχετικές λεπτο-
μέρειες, είναι τά άκόλουθα:

Α'. Στά νησιά Κρήτη, Παξούς, Θάσο, 'Αστυπάλαια, 'Ικαρία, Ψαρά, Καστό
καί Κύπρο δέν ύπάρχουν δηλητηριώδη έρπετά, θηρία ή άλλα άγρια καί επικίνδυνα
ζώα (λύκοι, άρκοΰδες, κλπ.), τά όποια κάποτε ζούσαν σ' αύτά σέ άφθονία καί άπο-
τελούσαν άλυτο πρόβλημα γιά τούς κατοίκους.

Β'. 'Από τή μάστιγα αύτή άπαλλάχθηκαν τά νησιά άπό τόν 'Απόστολο Παύλο
(Κρήτη [4 παραδ.], Παξοί), τούς μαθητές του Τίτο (Κρήτη), Γάϊο (Παξοί), μαθη-
τή τοΰ 'Αποστόλου καί Εύαγγελιστή 'Ιωάννη ('Αστυπάλαια), τούς 'Αποστόλους
γενικά (Παξοί), τό Χριστό (Κρήτη), τόν άγιο Ίωαννίκιο (Θάσος), τό άγιο 'Άνθιμο
('Αστυπάλαια), τόν άγιο Παντελεήμονα (Ικαρία), τόν άγιο 'Ιωάννη (Καστός), ένα
ιερέα (Ψαρά) καί τήν άγία Ελένη (Κύπρος).

Γ'. Οί παραπάνω άγιοι βρίσκονται στά νησιά: 1. τυχαία ή ένεκα* θαλασ-
σοταραχής (Παύλος, Τίτος [Κρήτη], Γάϊος, 'Απόστολοι [Παξοί,] άγιος Ίωαννί-
κιος [Θάσος], άγία 'Ελένη [Κύπρος] κλπ.). 2. ύστερα άπό σχετική πρόσκληση τών
κατοίκων, γιά νά τούς άπαλλάξουν άπό τά φίδια κλπ. (Παύλος [Κρήτη], μαθητής
'Ιωάννη τοϋ Εύαγγελιστή ['Αστυπάλαια]).

Δ'. Οί άγιοι άπαλλάσσουν τά νησιά άπό τά φίδια, έπειδή καί οί 'ίδιοι δαγκώ-
νονται άπό αύτά (Παύλος [Κρήτη], "Ανθιμος ['Αστυπάλαια]), έπειδή έξ αιτίας τών
φιδιών δυσχεραίνεται ή πορεία των (άγία 'Ελένη [Κύπρος]) ή άπλώς, γιά νά εύερ-
γετήσουν τούς κατοίκους τών νησιών.

1. Νεάρχου Κ λ η ρ ί δ η, Μοναστήρια στήν Κύπρο. Θρϋλοι καί παραδόσεις2,
Λευκωσία 1958, σ. 34. Πρβλ. τοϋ ίδιου, Ή άγία Ελένη στά 'Ιεροσόλυμα καί στην Κύπρο,
Λευκωσία 1958, σ. 13-14 καί σ. 21. Γενικώτερα βλ. τή μελέτη μου: Άπο τήν έπίσκεψιν τής άγίας
'Ελένης είς τήν Κύπρον, Κυπριακός Λόγος 12 (1980), σ. 256 κέξ. Άς σημειωθή ότι σφραγίδα
τοΰ 'Αποστόλου Λουκά χρησιμοποιείται έναντίον τών δηγμάτων τών φιδιών (βλ. Κυπριανάριον,
1913 [φωτ. άνατ. 1978], σ. 29 [έκ τοΰ βιβλίου τοΰ ίατροΰ Γεωργίου I. ΣΛανοπούλου] καί Ν. Γ.
Κ υ ρ ι α ζ ή, Δημώδης κυπριακή Ιατρική, Κυπριακά Χρονικά 4 [1926], σ. 28), πιστεύεται ότι άπο-
διώχνει τούς σκορπιούς (Κύπρου Χρυσάνθη, Θηριακά τής Κύπρου, Κυπριακαί Σπόυδαί
4[1940], σ. 41. Βλ. καί ο. 45, όπου γηθειά πρός θεραπεία όφιοδήκτων μέ άναφορά στόν άγιο Λουκά,
ή οποία όμως χρησιμοποιείται εύρύτερα, όπως φαίνεται (βλ. Armand Delatte, Anecdota
Atheniensia 1, 1927, σ. 83).
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Ε'. Τά φίδια εξαφανίζονται ή γίνονται ακίνδυνα: 1. υστέρα άπο σχετική προσ-
ευχή, εύχή, εύλογία, ή κατάρα τοϋ άγίου (Παΰλος, Χριστός [Κρήτη], Ίωαννίκιος
[Θάσος], Άνθιμος [Αστυπάλαια], ιερέας [Ψαρά]) 2. ύστερα άπό συμβουλή τών
άγίων στούς κατοίκους νά πυρπολήσουν τά δάση, όπου βρίσκονται τά φίδια (Παΰλος
[Κρήτη], άγια Ελένη [Κύπρος]) 3. ύστερα άπό κατάκαυσή των κατά τρόπο θαυ-
μαστό άπό τούς άγιους έπάνω σέ σωρό άπό ξύλα καί φρύγανα (μαθητής 'Ιωάννη
[Αστυπάλαια]).

S'. Μετά άπό τήν παρέμβαση τών άγίων φίδια ή θηρία δέν μπορούν πλέον νά
ζήσουν στά νησιά, καί αν μεταφερθούν σ' αύτά, πεθαίνουν, ή δσα άκόμη υπάρχουν,
έχουν γίνει άκίνδυνα (τό σύνολο σχεδόν τών παραδόσεων).

Ζ'. Τό χώμα μερικών νησιών, μετά τήν άπαλλαγή των άπό τά φίδια, χρησι-
μοποιείται ώς άντίδοτο κατά τοΰ δηλητηρίου τών φιδιών (Παξοί, Ψαρά). Οί θη-
ριόδηκτοι θεραπεύονται, καί άν στρέψουν μόνο τά μάτια των πρός τό νησί, πού ευερ-
γέτησαν οί άγιοι (Παξοί).

Συναφείς πρός τις έλληνικές παραδόσεις ύπάρχουν, όπως ε'ίπαμε, άρκετές καί
στούς εύρωπαϊκούς λαούς. Οί παραδόσεις αύτές άναφέρονται επίσης στόν Απόστολο
Παύλο άλλά καί σέ άγιους τής Δυτικής 'Εκκλησίας. Τά είδικώτερα θέματά των καί
ή δομή των γενικά εϊναι συναφή μέ τά θέματα καί τή δομή τών νεοελληνικών πα-
ραδόσεων.

Παραθέτω έδώ μερικές μόνο άπό τις παραδόσεις αύτές, γιατί τό σχετικό υλι-
κό έχει ήδη συγκεντρωθή σέ μελέτες ξένων ερευνητών1.

Ό άγιος Hilaire τοΰ Poitiers, όταν κάποτε έφθασε στο νησί Gallinarie τής
ιταλικής Ριβιέρας, τό βρήκε γεμάτο άπό φίδια. Τά φίδια εξαφανίσθηκαν μόλις πλη-
σίασε ό άγιος. Αύτός έμπηξε στό μέσο τοΰ νησιοΰ ξύλινο στΰλο καί διέταξε τά φίδια
νά μή περάσουν πΐά τό δριο αύτό.

Ό άγιος Όνοράτος χρησιμοποίησε ένα πιό δραστικό μέσο. "Οταν έφθα-
σε σέ νησί τής γαλλικής Ριβιέρας καί τό βρήκε γεμάτο άπό φαρμακερά φίδια, επι-
καλέσθηκε τή βοήθεια το~ Θεού, όπότε ή θάλασσα πλημμύρισε τό νησί καί έπνιξε

1. Βλ. κυρίως: Alexander Η. Krappe, St. Patrick and the snakes, Tradi-
tio, Studies in ancient and medieval history', thought and religion, 5 (1947), σ. 323 κέξ.·
Alfons A. Barb, Der Heilige und die Schlangen, Mitteilung der Anthropologischen
Gesellschaft in Wien 82 (1953), σ. 1 κέξ. καί Robert Wildhaber, Beda Yenerabilis
and the snakes, Folklore Today, τιμ. τόμος Dorson, 1976, σ. 497 κέξ.
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τά φίδια. "Οταν υποχώρησαν τά νερά, 'ίδρυσε εκεί τό μοναστήρι του. Άπό τότε δέν
υπάρχουν στό νησί ερπετά ούτε άλλα δηλητηριώδη ζώα.

Ό άγιος Maudés ζήτησε άπό τό Θεό ώς ιδιαίτερη χάρη, ή γη τοϋ νησιοΰ Mau-
dés στή βόρεια άκτή της Βρεττανίας νά έ'χη τό προνόμιο νά είναι στό διηνεκές ά-
παλλαγμένη άπό τά φίδ'α. Έτσι έξηγεΐται ή έ'λλειψη αύτών τών ζώων άπό τό νησί
καί τό ότι λίγο χώμα τοΰ τόπου, άρκεΐ, γιά νά τά σκοτώση1.

Πολύ χαρακτηριστική είναι ή παράδοση γιά τόν άγιο Πατρίκιο, πού άπάλλαξε
τήν 'Ιρλανδία άπό τά έρπετά καί τά φαρμακερά φίδια. Ούτε έρπετά υπάρχουν άπό
τότε στό νησί ουτε δηλητηριώδη φίδια μπορούν νά ζήσουν εχει. Γιατί καί μόνο ή
όσμή τοΰ άέρα τής γής θανατώνει κάθε ερπετό, πού θά πλησιάση τό νησί. Επίσης
ολα τά πράγματα στό νησί είναι άντίδοτα στό δηλητήριο τών φιδιών.

Ή παράδοση αύτή είναι γνωστή στήν 'Ιρλανδία άπό τό 731, άφοΰ περιλή-
φθηκε στήν έκκλησιαστική ιστορία τοΰ άγγλικοΰ έθνους τοΰ Beda Venerabiiis.
Άπό τότε μνημονεύεται σέ δημοσιεύματα τοΰ 12ου καί 13ου αΐ. Τέλος περιλήφθηκε
στήν περίφημη Legenda aurea τοΰ Jacobus de Voragine, πού γράφτηκε τό δεύ-
τερο ήμισυ τοΰ 13ου αί· στή λατινική γλώσσα καί μεταφράστηκε σύντομα σέ πολ-
λές εύρωπαι'κές γλώσσες. Έπειδή τό βιβλίο αύτό διαβαζόταν εύρύτατα άπό τούς
ευρωπαϊκούς λαούς, συνετέλεσε πολύ, όπως φαίνεται, στή διάδοση πολλών θρησκευ-
τικών ιδίως παραδόσεων2, όπως ή παραπάνω, άπό τήν όποία δημιουργήθηκε καί
σχετικός εικονογραφικός τύπος τοΰ άγιου3.

Γενικά τό ύλικό τών ευρωπαϊκών παραδόσεων προέρχεται άπό νησιά τής δυ-
τικής Μεσογείου καί τοΰ Άτλαντικοΰ μέχρι τήν 'Ιρλανδία πρός βορρά καί άκόμη
βορειότερα. Σπανιώτατα προέρχονται οί παραδόσεις άπό χερσονήσους ή οπωσδή-
ποτε άπομονωμένους τόπους καί ποτέ άπό ήπειρωτικά διαμερίσματα τών χωρών,
στις όποιες άνήκουν4. Σχετικά παρατηρεί πολύ σύντομα ό Sébillot ότι νησιά είναι

1. Τις παραδόσεις αύτές καθώς καί άλλες γαλλικές βλ. στον Paul Sébillot, Le
folk-lore de France 2,1905, σ. 81-82· 3,1906, σ. 262. Πρβλ. καί Robert Wild h ab er,
δ. π., σ. 500.

2. Βλ. Robert W i 1 d h a b e r, δ. π., σ. 497-498.

3. Βλ. Alfons Α. Barb, δ. π., σ. 13.

4. Ό περιγγητής Juan Ceverio de Vera, ό όποιος επισκέφθηκε τήν Κρήτη τό 1595 εξε-
τάζει συγκριτικά τό νησί μέ τις Καναρίους νήσους καί αναφέρει ότι καί στά δύο δέν ύπάρχουν δηλη-
τηριώδη ζώα (βλ. στοϋ 'Ε λ ε υ θ. Π λ α τ ά κ ή, δ. π., σ. 65). Τό θέμα αύτό τής άπαλλαγής τών
νησιών (ή χερσονήσων) άπό τά δηλητηριώδη έρπετά 8χι άπό αγίους άλλά άπό εύφυεΐς άνδρες ή
γυναίκες είναι διαδεδομένο στά δανικά νησιά (βλ. Chr. Blinkenberg, Rhodische Ur-
völker, Hermes 50 [1915], σ. 290) κ. ά.
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τά καταφύγια μερικών επικινδύνων ζώων. Μερικά άπο αύτά τά νησιά έχουν άπαλ-
λαχθή άπό τον κίνδυνο κάτω άπο θαυμαστές συνθήκες, υπάρχουν δέ καί πολλά,
όπου τά ζώα αύτά δέν μπορούν νά ζήσουν1.

Τό θέμα όμως έχει άνάγκη άπό ερμηνεία καί μάλιστα ιστορική. Άπό τήν άπο-
ψη αύτή μόνο τό σχετικό ύλικό τοΰ έλληνικοΰ χώρου, τόσο τό σύγχρονο δσο καί τό
προερχόμενο άπό τήν άρχαία γραμματεία, μέ τόν πλοΰτο καί τήν ποικιλία του —τό
όποιο κατά τό πλείστον άγνοοΰν οί ξένοι ερευνητές—μπορεί, όπως πιστεύω, νά τό
διαφώτιση. 'Εκτός άπό τις νεοελληνικές παραδόσεις, πού έχουν ήδη παρατεθή, τό-
σο τά ονόματα, πού έχουν καμμιά φορά άποδοθή σέ μερικά νησιά, δσο καί συνα-
φείς διηγήσεις, πού σχετίζονται μ' αύτά, είναι πολύ χαρακτηριστικά γιά τις ύπάρ-
χουσες σχετικές άντιλήψεις.

Συγκεκριμένα ή Τήνος, σύμφωνα μέ μιά νεώτερη παράδοση, πού μπορεί νά
άπηχή μιά δμοια άρχαία, λέγεται καί Φιδονσσα, «γιατ' είχε πολλά φίδια»2. Τό νησί
ήταν άκατοίκητο «κ' είχε μεγάλα ρουμάνια καί πολλά θηρία. . .». Δύο βασιλόπουλα
πού έξορίσθηκαν σ' αύτό «ήβάλαν φωτιά στά ρουμάνια, κι δσο καίγονταν τά ρου-
μάνια, τά φίδια ήσφυρίζαν κ' ήφεΰγαν στά βουνά»3.

Φιδονσσα έπίσης λέγεται μικρό νησί κοντά στήν Αστυπάλαια4.

Ό τύπος Φιδονήσι είναι γνωστός ώς τοπωνύμιο5 καί δηλώνει νησί γεμάτο
άπό φίδια. "Ετσι Φιδονήσια λέγονται δύο νησιά, πού βρίσκονται άνατολικά τοϋ νο-
τίου άκρου τοΰ μικρού νησιοΰ Διακόφτι τών Κυθήρων6. Φιδονήσ', ονομάζεται τό
μεγαλύτερο άπό τά δύο νησιά, πού βρίσκεται στο στόμιο τοϋ δρμου τής Νέας'Ηρα-

1. "Ο. π., σ. 81.

2. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Παραδόσεις 1, σ. 29, άρ. 44.

3. "Ο. π., σ. 28-29, άρ. 44" 2, σ. 691-692.

4. Konstantin Amantos, Die Suffixe der neugriechischen Ortsnamen.
Beitrag zur neugriechischen Ortsnamenforschung, München 1903, σ. 15 ( = |Κωνσταν-
τίνου I. Ά μ ά ν τ ο υ, Γλωσσικά μελετήματα, έν 'Αθήναις 1964, σ. 22 [«'Αθηνά», Σύγγραμ-
μα περιοδικόν τής έν 'Αθήναις 'Επιστημονικής 'Εταιρείας, Σειρά διατριβών καί μελετημάτων 2]),
πρβλ. καί Κέντρ. Συντ. Ίστ. Λεξ. Άκαδ. 'Αθηνών, χφ. 690α, σ. 142 (Έφιδοϋσα, ή), ώς καί τό
άρθρ. «'Αστυπάλαια, έχθρα τοις δφεσι», δ. π., σ. 4.

5. Γ. Ν. Χατζιδάκι, ΜΝΕ 2, σ. 181.

6. Κ ω ν σ τ. Ν. Παπαμιχαλοπούλου- Γεωργίου I. Κριτσα, ΑΙ
έλληνικαί νήσοι, έν 'Αθήναις 1911, σ. 121. Πρβλ. καί σ. 116, καθώς καί Κυθηρ. Έπετ. 1 (1909),
σ. 8.
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κλίτσας1. Φιδονήσι ονομάζεται καί τό νησί Λεύκη ή Λευκή ή Άχιλλέως νήσος
τών 'Αρχαίων2.

Τέλος Φιδόνησα ώνόμαζαν καί τά νησιά Όθωνοί Κερκύρας. «Οί πειραταί
όταν ήρθανε έδώ, εύρήκανε τόσα φίδια, πού δέν μπορούσανε νά σταθούνε σέ τσα-
ντήρι»3.

Ό Buodelmonti, χρησιμοποιώντας πιθανώς παλαιότερή του πηγή, παράγει
τό όνομα τοΰ νησίοΰ τών Κυκλάδων 'Ανάφης (φέρεται μέ τον τύπο Άναφιός) άπό τό
α στερητικό καί όφις. «Πρός άρκτον καί ή καλουμένη Άναφιός», γράφει, «νησός
έστιν, ήτις άπό τοΰ μή έ'χειν οφεις ταύτης έτυχε της έπωνυμίας, άπό τοΰ α στερη-
τικού μορίου δηλονότι καί τοΰ όφις». Καί προσθέτει: «ού μήν άλλά καί έάν τις εις
ταύτην οφιν κομίση τις, εύθύς θνήσκει· καί τό δή μέγιστον ώς εΐ χοΰν κομίση τις
έντεΰθεν άλλαχοΰ καί μετ' αύτοΰ κύκλον ποιήσας θήση έντός οφιν, άπόλλυται εύ-
θύς»4.

Ό 'ίδιος περιηγητής γράφει γιά τήν Κεφαλληνία: «Εύρίσκονται δέ καί άσπί-
δες έκεΐ πολλαί, έρπετά θανατηφόρα, άπερ, αΐσθόμενα της τοΰ άνθρωπίνου σώματος
θερμότητος, ύπνώττουσι μετ' άνθρώπων, μηδαμώς αυτούς βλάπτοντα»5.

Τέλος ό 'Ιταλός λόγιος Thomaso Porcacchi (β' ήμισυ 16ου αϊ.) γράφει γιά τή
Σκύρο ότι είναι όρεινή καί γεμάτη άπό δάση, άλλ' έρημη ένεκα της πληθώρας τών
άγριων θηρίων. Ή μαρτυρία του όμως δέν θεωρείται άξιόπιστη6.

Πλουσιώτατο είναι τό άντίστοιχο ύλικό άπό τήν άρχαία γραμματεία. "Ετσι

1. ΙΑ, χφ. 864, σ. 157 καί 124.

2. Μελετίου, Γεωγραφία παλαιά καί νέα, β' έκδ. ύπό 'Ανθίμου Γαζή, έν Βενετία,
1807, 2, σ. 59, Κωνστ. Ν. Παπαμιχαλοπούλου- Γεωργίου I. Κριτσα,
ο. π., σ. 58.

3. ΚΑ, χφ. 2344, σ. 467 (1960).

4. Buondelmonti (Legrand), σ. 59, άρ. 41. Στόν περιηγητή παρατηρείται γενι-
κώτερη τάση πρός έτυμολόγηση τών ονομάτων τών νησιών (βλ. στό ΐδιο έργο σ. 5, 11, 13, 19,
23, 25, 35, 37, 76 κ. ά.). Κατά τόν Δη μ. Π. Πασχάλη (άρθρ. 'Ανάφη, ΜΕΕ (Πυρσός) 4,
στ. 618) «λέγεται ότι τό έδαφος τής 'Ανάφης είναι τοιούτον, ώστε δέν ήμποροϋν νά ζήσουν έρπετά.
Καί πράγματι είναι παρατηρημένον ότι εις τήν 'Ανάφην δέν υπάρχουν δφεις».

5. "Ο. π., σ. 10, στ. 18-21.

6. Βλ. σχετικά Ξενοφώντος 'Α. 'Αντωνιάδη, Ή Σκϋρος στους Λεριηγητές
καί γεωγράφους (1400-1900), 'Αθήνα 1977, σ. 57-58 (Άρχεΐον Ευβοϊκών Μελετών, παράρτημα
τοϋ ΚΑ' τόμου). Κατά προφορικές πληροφορίες μου άπό τούς Σκυριανούς βοσκούς Γ. καί Μαντζ.
Φτούλη ύπάρχουν στή Σκΰρο πολλά φίδια, τά 07ΐοΐα όμως δέν είναι δηλητηριώδη... τά έχουν δέσει
κάποια γριά ή κάποιος άλλος. Τά φίδια όμως έχουν λιγοστέψει, γιατί έχουν βάλει φωτιά στά δάση.



11 ΑΠΟΥΣΙΑ ΘΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΔΙΩΝ AIIO ΤΑ ΝΗΣΙΑ

27

μερικά άπο τά ελληνικά νησιά προσέλαβαν τήν ονομασία Όφιονσσα}, κτδ., στά
'ίδια δέ νησιά ή καί σέ άλλα περιφερόνταν διηγήσεις γιά τήν ύπαρξη στο έδαφος των
πολλών φιδιών. Συγκεκριμένα 'Οφιονσσα ώνομάσθηκε:

1. Ή Ρόδος, πριν μάλιστα πάρη τό σημερινό της ονομα2, «διά τό πλήθος
τών δφεων»3."Οπως άναφέρει ό Ηρακλείδης ό Ποντικός, (('Ρόδον τήν νήσον το πα-
λαιόν κεκρνφθαι λέγονσιν υπό τής θαλάσσης, άναφανήναι δε ύστερον ξηρανθεΐσαν.
Έκαλεΐτο δε Όφιονσσα διά τό πλήθος τών ενόντων οφεων»*.

2. Ή Τήνος5. 'Αλλιώς καί Όφιόεσσα, παραδιδόταν δέ ότι οί δφεις τοϋ νησιοΰ
«πικροί γίγνονται», οί «σκορπιοί δεινοί» κτλ.6 Ή έκφραση ((Τήνια κακά» χρη-
σίμοποιοΰνταν παροιμιακά «επί τών άγαν δυσχερών ότι εν Τήνω τή νήσω οφεις
πικροί»1. «Τηνία» δέ κατά τόν 'Ησύχιο λεγόταν ή έχιδνα8.

3. Ή Κύθνος9.

4. Τό νησί Formentera στή νότια άκτή τής 'Ισπανίας, ή μικρότερη άπό τις
δύο Πιτυ ΰσες10.

5. Μικρό νησί κοντά στήν Κρήτη11, πιθανώς μπροστά άπό τόν κόλπο Καλοί
Λιμένες12.

1. Βλ. κυρίως Pape-Benseler, Wörterbuch der griechischen Eigennamen,
1884, λ. Όφίουσα, καθώς καί τά έπί μέρους ονόματα τών νησιών, Pauly-Wissowa,
RE XVIII, 1 (1939), στ. 663-665, λ. Ophiusa, Ophiussa.

2. Σ τ ρ ά β·, Γεωγρ. 14, 2, 7 (653 [σ. 912 Meineke]), Σ τ έ φ. Β υ ζ., λ. Ρόδος, Ρ 1 i n.,
Nat. hist. 5. 132 (Ian - Mayhoff), Εύσταθίου, 'Υπομνήματα είς Διονύσιον τόν περιηγητήν,
στ. 504 (Bernhardy 1, σ. 197). Πρβλ. καί Ύγίν., Άστρον. 2, 14.

3. Ήσύχ., λ. Ρόδος (Latte).

4. Ήρακλ., Περί πολιτειών 33 (FHG 2,222, Müller). "Ετσι άναφέρεται ή Ρόδος
άπό διαφόρους έκκ>ησιαστικούς συγγραφείς,. "Ελληνες καί Λατίνους, όπως οί Εύσέβιος, Όρόσιος,
'Ιερώνυμος, Άμμιανός Μαρ> ελλΐνος καί Beda Venerabiiis (βλ. I ο a n n i s M e u r s i, δ. π.,
Rhodus, sive, De illius insulae, atque urbis, rebus memoratu dignis, σ. 4-5· πρβλ. καί Chr.
Blinkenberg, δ. π., σ 298).

5. Στέφ. Β υ ζ., λ. Τήνος, Ρ 1 i n. Nat. hist. 4, 65.

6. Βλ. πρόχειρα στοΰ Ν. Γ. Πολίτη, Παραδόσεις 2, σ. 691-692.

7. Βλ. Δ ι ο γεν. III, 78, στό Corp. Paroem. Graec. (CPG) II, 49 μαζί μέ τις ση-
μειώσεις άπό τούς έκδότες Leutsch καί Schneidewin.

8. Ήσύχ., λ.

9. 1 Αρ ι σ τ ο τ., Άποσπ. 522 (Rose), Στέφ. Β υ ζ., λ. Κύθνος.

10. Σ τ ρ ά β., Γεωγρ. 3, 5, 1 (167 [σ. 227 Meineke]), Κ λ α υ δ. Π τ ο λ., Γεωγρα-
φικής Ύφηγήσεως 2, 6, 77 (Nobbe), Ρ 1 i n., Nat. hist. 3, 78.

11. Ρ lin., Nat, hist. 4, 61.

12. Pauly-Wissowa, RE., δ. π., στ. 663.
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6. Ή Χίος1.

7. Νησί στήν Προποντίδα νότια τής Κυζίκου2.

Ή Κύπρος ώνομάσθηκε Ophiusia ar να3 καί Όφιώδης*.

Όφιώδης ώνομάσθηκε άκόμη άπό τούς άρχαίους νησί στήν Ερυθρά θάλασσα
μάλιστα ((άπό τοϋ σνμβεβηκότος, ή ν ήλευθέρωσε τών ερπετών ό βασιλεύς, αμα και
διά τ ας φθοράς τών προσορμιζομένων άνθρώπων τάς εκ τών θηρίων»5. Γιά τό ίδιο
νησί μάς παραδίδει ό Διόδωρος ότι ((τό μεν παλαιόν υπήρχε πλήρης παντοδαπών
καί φοβερών ερπετών, άφ' ών καί ταύτης ετυχε τής προσηγορίας (ένν. Όφιώδης),
εν δε τοις μεταγενεστέροις χρόνοις ύπό τών κατά τήν Άλεξάνδρείαν βασιλέων όντως
εξημερώθη φιλοτίμως ωστε μηδέν ετι κατ' αύτήν δρασθαι τών προϋπαρζάντων
ζωων»β Παρόμοια άναφέρει καί ό Άγαδαρχίδης7.

Τέλος τό όνομα τών νησιών Έχινάδων έχει έτυμολογηθή άπό τούς άρχαίους
μεταξύ τών άλλων άπό τό ((ότι έχεις πολλοί είσιν εν αύταϊς»8, όπως άναφέρεται
στά σχόλια στό Διονύσιο τόν περιηγητή (πού έζησε στούς χρόνους τοΰ Αυγούστου
ή μετά τόν Νέρωνα).

'Αρκετές άκόμη ειδήσεις (οχι ονομασίες) σχετικές μέ τό θέμα μας άναφέρονται
σέ διάφορα νησιά, όπως ύποδηλώθηκε, καί μάλιστα στήν Κρήτη.

Τά χωρία τών 'Αρχαίων γιά τήν Κρήτη, πού παραθέτει καί έξετάζει ό Πλα-
τάκης στήν προαναφερθείσα μελέτη του, τά κατατάσσει στά άναφερόμενα: α') σέ
θηρία καί σαρκοβόρα ζώα β') σέ δηλητηριώδη καί έπιβλαβή ζώα καί γ') στά εισα-
γόμενα άπ' έξω ζώα. Τέλος έξετάζει τις σχετικές άρχαΐες καί νεώτερες παραδόσεις.

Γιά τή σχέση τών άρχαίων παραδόσεων μεταξύ των καί μέ τις νεώτερες θά

1. «Αντη ή Χίος είχε πλείστα ερπετά, ώς καί διά τό πολνθηρον αύτήν είναι Όφιοϋσ-
(σ)αΐ' κληθήναι» (Σχόλια στα Ά ρ ά τ ο υ, Φαινόμενα, στ. 636 [£κδ. Ern. Maass, σ. 461] ).

2. Κ λ α υ δ. Πτολ., Γεωγραφικής Ύφηγήσεως 3,10,16, Στέφ. Β υ ζ., λ. Βέ-
σβικος, Ρ 1 i n., Nat. hist. 5, 151.

3. Ovid., Met. 10, 229.

4. Νικαίνετος, στοϋ Παρθενίου, Περί ερωτικών παθημάτων 11, 1, πρβλ.
καί Κυριάκου Χατζή ϊωάννου, Ή άρχαία Κύπρος εις τάς έλληνικάς πηγάς 2,1973,,
σ. 310 καθώς καί I ο a n n i s M e u r s i, 8. π. Cyprus, sive, De illius insulae rebus, et
antiquitatibus, σ. 8.

5. Στράβ., Γεωγρ. 16, 4, 6 (770) (Loeb.). Βλ. καί Ρ a u 1 y - W i s s ο w a, RE
ö. π., στ. 643.

6. Δ ι ο δ. Σικ., Βιβλ. 3, 39, 4.

7. Φωτίου, Βιβλ. VII, σ. 178, § 82 (R. Henry, Budé).

8. Βλ. Σχόλια στόν Διονύσιο, Geogr. Gr. Min. 2, σ. 448, στ. 24-25 (Müller).
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γίνη λόγος παρακάτω. Γιά τις ειδήσεις γενικά παρατηρώ ότι εκείνο πού έδώ
ένδιαφέρει εϊναι οχι τόσο, άν σ' αύτές γίνεται λόγος γιά έρπετά, επιβλαβή ζώα ή
θηρία, γιατί ό διαχωρισμός δέν είναι ξεκαθαρισμένος, όσο τά εΐδικώτερα θέματα
των (μοτίβα). Τά θέματα αύτά είναι βασικά τρία : α') "Αγρια, σαρκοβόρα καί γε-
νικώτερα έπιβλαβή ζώα (άρκοϋδες, λύκοι κλπ.), δέν ύπάρχουν στό νησί (Ψευδο-
'Αριστοτέλης, Διόδωρος Σικελιώτης, Αιλιανός, 'Αντίγονος Καρύστιος, Πλίνιος κ.ά.)1.
β') Ή ανυπαρξία των οφείλεται σέ εύεργεσία τοΰ 'Ηρακλή ή τοΰ Δία (Διόδωρος
Σικελιώτης, Αιλιανός), γ') Άν τά ζώα αύτά είσαχθοΰν στήν Κρήτη, δέν μπορούν νά
ζήσουν. Σύμφωνα μέ τόν Αιλιανό μάλιστα «εί δε έπί πείρα τις ή ελέγχω τής εκ Αιός
χάριτος τών όθνείων τι είσαγάγοι, τό δέ έπιψανσαν μόνον τής γης άπόλλυσθαι»2.

Έξω άπό τήν Κρήτη, γιά τήν Αστυπάλαια παραδίδεται οτι σ' αύτήν «δφεις ου
γίνονται))3 καί ότι «'Αριστοτέλης δφεσιν έχθράν είναι τήν Άστνπαλαιέων γήν λέγει»4.

Στή Σαρδινία, κατά τόν Παυσανία, «δφεις δε οντε οί έπί συμφορά τή αν-
θρώπων οντε δσον άνώλεθρον αυτών, ουδέ οί λύκοι τρέφεσθαι πεφύκασιν»5.

Ό Εύφορίων (3ος αϊ. π.Χ.) ((λέγει τήν Σάμον έν τοις παλαιτάτοις χρόνοις
ερήμην γενέσθαι' φανήναι γαρ έν αυτή θηρία μεγέθει μεν μέγιστα, άγρια δέ, καί
προσπελάσαι τω δεινά, καλεϊσθαί γε μήν νηάδας. απερ ουν καί μόνη τή βοή ρηγνύναι
τήν γήν. παροΐμίαν ουν έν τή Σάμω δίαρρεϊν τήν λέγονσαν «μείζον βοά τών νηά-
δων». οστά δέ έτι καί νϋν αυτών δείκνυσθαι μεγάλα ό αυτός φησι»6.

Καί τό μικρό νησί Φάρος, πού βρίσκεται μπροστά άπό τήν Αλεξάνδρεια,
«πάλαι έπεπλήρωτο δφεων πολλών τε καί διαφόρων», άπό τά όποια άργότερα άπαλ-
λάχθηκε7 (βλ. καί παρακάτω, σ. 34).

Τέλος ό Solinus γράφει γιά τήν 'Ιρλανδία: Illic nullus anguis, avis rara, gens
inhospita et bellicosa. . . nam cum ipsa nullo serpatur angue, asportata inde
terra quoquo gentium invecta sit angues necat8.

1. Βλ. τις ακριβείς παραπομπές καί τά κείμενα στη μελέτη τοϋ Έλευθ. Πλατάκη, δ. π.

2. Α ίλ., Περί ζώων 5, 2 (Loeb).

3. Ά ν τ ί γ. Κ α ρ ύ σ τ. 11 (σ. 36, Giannini)

4. Α ίλ., Περί ζώων 5, 8.

5. Παυσ. 10,17,12.

6. Βλ. στόν ΑΙ λ., Περί ζώων 17, 28. Πρβλ. σχετικά Ή ρ α κ λ ε ί δ ο υ, Περί πο-
λιτειών 10 (FHG 2, 215, Müller), Λεξ. Σ ο ΰ δ α, στό λ.'νήίς, λεξ. Φωτίου, λ. νήϊς (Naber,
σ. 312) καί παροιμ. Ά π ο σ τ ό λ. IX, 51 (CPG II, σ. 473).

7. Αίλ., Περί ζώων 9, 21. Κατά τόν 'Αριστοτέλη (Τών περί τά ζώα ιστοριών

8, 28 [607a]) ((περί μεν Φάρον και άλλους τόπους οί σκορπιοί οι) χαλεποί».

8. Sol., Coll. 22, 2 καί 8.
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Σχετικά τώρα μέ τις άλλες αρχαίες ειδήσεις, πού έχουν τόν τύπο παραδόσεων,
καί πού είναι πιό κοντά στή μορφή καί στά μοτίβα μέτίς σημερινές, έχω νά παρατη-
ρήσω τά άκόλουθα:

Ή παράδοση τοϋ Διοδώρου τοΰ Σικελιώτη γιά τήν άπαλλαγή τής Κρήτης
άπό τά άγρια θηρία άπό τόν 'Ηρακλή, μέ τήν όποια έσχέτισε ό Πολίτης τή νεώτερη
παράδοση γιά τόν Παΰλο, δέν είναι ή μοναδική. Τήν εξαφάνιση τών ζώων άπό τό
νησί άποδίδει ό Αιλιανός, πού στηρίζεται σέ παλαιότερές του πηγές, οχι, όπως ύπο-
δηλώθηκε, στόν 'Ηρακλή άλλά στό Δία: «Πυνθάνομαι δε εγωγε λόγους Κρήτας
αδειν καί διδάσκειν εκείνα προς τοις ήδη διηνυσμένοις. δώρον λαβείν τήν γήν τήν
Κρητικήν εκ Δ ιός, οία δήπου τροψόν και τήν κρνψιν τήν ύμνουμένην άποκρύψασαν
αύτόν, έλευθέραν είναι θηρίου πονηρού και επί λύμη γεγενημένου παντός, καί μήτε
αυτήν τίκτειν μήτε εξωθεν κομισθέν τρέφειν. καί τήν μεν άποδείκνυσθαι τοΰ δώρου
τήν Ισχνν τών γάρ τοι προειρημένων αγονον είναι' εί δε επί πείρα τις ή ελέγχω
τής έκ Διός χάριτος τών όθνείων τι είσαγάγοι, τό δε έπιψαϋσαν μόνον τής γής άπόλ-
λυσθα»1.

Στούς 'Αρχαίους όμως ήταν γνωστή καί άλλη συναφής διήγηση, ό χιακός μύ-
θος γιά τό θάνατο τοΰ Ώρίωνος. "Οπως χαρακτηριστικά παραδίδεται στά σχόλια
στά Φαινόμενα τοΰ 'Αράτου: «ΟΙνοπίων, ό Διονύσου καί 'Αριάδνης παις, έν Χίω τή
νήσω ώκει ταύτης βασιλεύων, αϋτη ή Χίος είχε πλείστα έρπετά, ώς καί διά τό πολν-
θηρον αυτήν είναι Όφιοϋσ(σ)αν κληθήναι. πρός χάριν τοίνυν Οινοπίωνος ήλθεν
άπό Βοιωτίας ό Ώριων άριστος ών κυνηγός, όπως καθάρη τήν νήσον. εχων δέ συν
αύτώ τήν "Αρτεμιν κυνηγούσαν άκόσμως έβιάζετο. ή δέ κολώνην τής νήσου έποί-
ησε διαρραγήναι καί άναδοθήναι τόν Σκορπίον, ύφ' ου ό Ώριων πληγείς άπώλετο.
καί κατησ τερίσθη καί αύτός καί δ Σκορπίος. ωσπερ δέ {έν γή}, καί έν ούρανώ δ ε-

ί . Α ί λ., Περί ζώων 5,2. Ό Αιλιανός συνεχίζοντας γράφει : «ούκοϋν τούς θηρώντας
τούς Οψεις έν τη πλησίον Λιβύη τοιαύτα παλαμάσθαι. ήμερώσαντες αγουσιν ές θαύμα οΐδε οί γόητες
των δακετών θηρίων πολλά, και συν αύτοΐς έπάγονται φόρτον γής τής Λιβύσσης αφίσι το αρκούν
ές τήν χρείαν... ές τήν νήσον τήν προειρημένην όταν άφίκωνται, ο πρότερον κατατίθενται τά ζώα,
πριν ή νποσπεϊραι τήν ξένην γήν ήν επάγονται, και έπί τούτοις άθροίζουσι τά πλήθη, καί μέντοι καί
τους άνοήτους τε και πολλούς έκπλήττουσιν. εως μεν ονν εκαστον αυτών κατά χώραν μένει σννεσπει-
ραμένον τε και ίδρνμένον, καί έπανίαταται μέν, ού μην ύπερβάλλει τήν οίκείαν κόνιν καί σύντρο-
φον, ές τοσούτον ζή. έάν δέ έκφοιτήση ές τήν όθνείαν καί έαυτω ξένην γήν τήν έχθαίρονσαν αύτώ,
αποθνήσκει, καί είκότως». Βλ. τό κείμενο καί στή μελέτη τοϋ 'Ε λ ε υ θ. Πλατάκη, δ.π.,
σ. 66-67 καί 68. Έξ άλλου κατά τό Διόδωρο (δ. π.) ό 'Ηρακλής «ταύτα δ' επραξεν άποσεμνύνων
τήν νήσον, έν ή μνθολογοϋσι καί γενέσθαι καί τραφήναι τόν Δία».



11 ΑΠΟΥΣΙΑ ΘΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΔΙΩΝ AIIO ΤΑ ΝΗΣΙΑ

31

δοικώς αύτόν δ Ώριων άεί φεύγει, και δτε εκείνος ανατέλλει, δ Ώριων δννεΐ, δτε
δε δύνει δ Σκορπίος, δ Ώριων ανατέλλει»1.

Πρέπει νά σημειωθή έδώ ότι, όπως παραδίδουν πολλοί άλλοι συγγραφείς,
σύμφωνα μέ τήν άρχική μορφή τοΰ μύθου δ Ώριων κυνηγοΰσε κάποτε μέ τήν Άρ-
τεμη καί τήν Λητώ όχι στή Χίο άλλά στήν Κρήτη. Έπειδή δέ σκότωσε όλα τά άγρια
ζώα, θύμωσε ή Γαία, καί έβγαλε άπό τά σπλάγχνα της τόν Σκορπίον, πού σκότωσε
μέ τή σειρά του τόν Ώρίωνα2. Πρόκειται δηλ. γιά άλλο άρχαΐο κρητικό μΰθο, πού
σχετίζεται οπωσδήποτε μέ τήν άπαλλαγή της Κρήτης άπό τά άγρια θηρία, διαφο-
ρετικό άπό τό μΰθο γιά τόν "Ηρακλή καί τό Δία.

Μεγαλύτερη όμως σπουδαιότητα γιά τήν περίπτωσή μας έχει άλλος σχετικός
άρχαΐος μΰθος, τόν όποιο, όπως καί τόν προηγούμενο γιά τόν Ώρίωνα, δέν έπρόσεξαν
ολοι οί παραπάνω ερευνητές τοΰ θέματος πού μάς άπασχολεϊ. ό μΰθος δηλ. τής ά-
παλλαγής τής Ρόδου άπό τά φίδια, άπό τόν Φόρβαντα. "Οπως παραδίδει συγκεκρι-
μένα ό Διόδωρος ό Σικελιώτης, πού άντλεΐ άπό ροδιακές πηγές:

<(Μετά δε ταϋτα τής 'Ροδιάς γής άνείσης δφεις υπερμεγέθεις συνέβη πολλούς
τών εγχωρίων ύπό τών δφεων διαφθαρήναι' διόπερ οί περιλείφθέντες επεμψαν εις
Δήλον τούς έπερωτήσοντας τόν θεόν περί τής τών κακών απαλλαγής, τοϋ δ' 'Απόλ-
λωνος προστάξαντος αύτοίς παραλαβεϊν Φόρβαντα μετά τών συνακολουθούντων
αύτώ, και μετά τούτων κατοικείν τήν 'Ρόδον' ούτος ό' ήν υιός μεν Λαπίθου, διέτριβε
δε περί Θετταλίαν μετά πλειόνων, ζητών χώραν εις κατοίκησιν τών δε 'Ροδίων
μετοαιεμψαμένων αύτόν κατά τήν μαντείαν καί μεταδιδόντων τής χώρας, ό μεν
Φόρβας άνεϊλε τούς δφεις, καί τήν νήσον ελενθερώσας τοϋ φόβου, κατωκησεν εν
τή 'Ροδία, γενόμενος δε καί ταλλα άνήρ αγαθός εσχε τιμάς ηρωικός μετά. τήν τελε-
τή ν»3.

Παραλλαγή τοΰ ΐδιου μύθου άλλά μέ ένδιαφέρουσες άποκλίσεις καί λεπτομέ-
ρειες παραδίδει ό Ρόδιος Πολύζηλος, όπως τουλάχιστον άναφέρεται στό άστρονο-
μικό έργο τοΰ Ύγίνου: «Polyzelos autem Rhodius hune Phorbanta nomine
demonstrat, qui Rhodiis auxilio maximo fuisse demonstratur ; nam cum
eorum insulam, serpentium multitudine occupatam, cives Ophiussam appel-
assent, et in ea multitudine ferarum draco fuisset ingenti magnitudine, qui

1. Σχόλια στά 'A ρ ά τ ο υ, Φαινόμενα, στ. 636 (έκδ. Maass, σ. 461). Βλ. καί τό κεί-
μενο τοϋ 'Αράτου (στ. 637 κέξ.).

2. Βλ. W. Η. R ο s c h e r, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen
Mythologie III, 1, Leipzig 1897-1902, στ. 1044.

3. Δ ι ο δ. Σ ικελ., Βιβλ. 5, 58.
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plurimos eorum interfecisset, et patria denique deserta carere coegisset, di-
citur Phorbas, Triopae filius ex Hiscilla Myrmidonis filia natus, eo tempestate
delatus, omnes feras et eum draconem interfecisse. qui cum maxime Appolli-
ni dilectus esset, locatus inter sidera dicitur, ut interficiens draconem laudis
et memoriae causa videretur. itaque Rhodii quotienscumque longius a litore
prodeunt classe, prius sacrificant Phorbantis adventu, ut talis eventus inopi-
natae virtutis accidat civibus, qualis insciunt Phorbanta futurae laudis ad
sidera gloriae pertulit casus»1.

Συναφής εξ άλλου προς τούς προηγουμένους θά μπορούσε κατά κάποιο τρόπο
νά θεωρηθή καί ό μΰθος γιά τή γνωστή έγκατάλειψη τοΰ Φιλοκτήτη στή Λήμνο,
όπως τουλάχιστον παραδίδεται άπό τό μεταγενέστερο Φιλόστρατο. Σύμφωνα μέ
τήν παραλλαγή αύτή τοΰ μύθου οί Έλληνες δέν έγκατέλειψαν έκεΐ τόν ήρωα έξ
αιτίας τοΰ παθήματος του «έρημον τών θεραπενσόντων ούδε άπερριμμένον τοϋ
'Ελληνικού· πολλούς τε γαρ τών Μελίβοιαν οικούν των ξνγκαταμεϊναί. . . ιαθήναί
δε αυτόν αύτίκα ύπό τής Βώλον τής Λημνίας, εις ην λέγεται πεσεΐν ό "Ηφαιστος-
ή δέ. . . ϋδρω δε ιάται μόνον δήγμα ερπετών»2.

Ή παραπάνω διεξοδική έ'ρευνα τών άρχαίων πηγών - στις όποιες, όπως εί-
δαμε, γίνεται λόγος για τήν πίστη τών άρχαίων: α') "Οτι πολλά νησιά ήταν κατοι-
κητήρια φιδιών καί άλλων άγριων καί έπικινδύνων ζώων, σέ τέτοιο μάλιστα βαθμό
πού τά ζώα αύτά νά άποτελοΰν άληθινή μάστιγα γιά τούς κατοίκους των, β')
"Οτι τελικά μερικά τουλάχιστον άπό τά νησιά άπαλλάχθηκαν άπό τόν κίνδυνο άπό
ένα ήρωα, πού γι' αύτό τό λόγο τόν τιμοΰν κάποτε οί εύεργετηθέν'τες ώς θεό, ή καί
άπό ένα θεό άκόμη - έδειξε, νομίζω, ότι οί πηγές αύτές σέ συνδυασμό κάποτε μέ τό

1. Ύγ ίν., Άστρον. 2, 14. Γιά ναυάγιο τοϋ Φόρβαντος κοντά στή Ρόδο γίνεται λόγος
καί στόν Ά θ ή ν α ι ο (Δειπν. ς', 82, στ. 262-263), λείπει όμως έστω καί υπαινιγμός τοΰ επει-
σοδίου τής άπαλλαγής της άπό τά φίδια.

2. Φ ιλ ο σ τ ρ ά τ ο υ, Ήρωϊκός 306 (τ. 2, σ. 171-172, Kayser). Πρβλ. καί W. Η.
Roscher, δ. π., στ. 2320. Άπό τήν παραπάνω παραλλαγή τοΰ μύθου λείπουν βέβαια οί χαρα-
κτηριστικές λεπτομέρειες, πού θά μας έπέτρεπαν νά τόν συνδέσωμε άσφαλώς μέ τούς προηγουμένους
μύθους γιά τόν "Ηρακλή, τό Φόρβαντα κλπ. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν ένδείξεις, πού, έστω καί
μέ επιφυλάξεις, όδηγοΰν σ' αύτή τή σύνδεση. "Ετσι έχομε καί έδώ νησί, στό όποιο ζοΰν φαρμακερά
φίδια, άπό τά όποια δαγκώνεται ενας ήρωας, πού βρίσκεται έκεΐ. Ό ήρωας αύτός θεραπεύεται μέ
τήν περίφημη λημνία γή, πού πιστεύθηκε οτι άπόκτησε τήν ιδιότητα νά θεραπεύη τούς όφιοδήκτους,
πιθανώς έπειδή, όπως άναφέρεται στό μΰθο, έπεσε έκεΐ ένας θεός, ό "Ηφαιστος. "Οπως βεβαιώνει
ό ίδιος ό Φιλόστρατος (δ.π.) «καί μισθός τής συμμαχίας αύτω μοίρα τής Λήμνου εγένετο, ήν
"Ακεσαν ό Φιλοκτήτης εκάλεσεν, επειδή εν Λήμνο) ιάθη».
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επεισόδιο τής δήξεως καί σωτηρίας τοϋ 'Αποστόλου Παύλου στή Μάλτα κατά τις
Πράξεις τών 'Αποστόλων1, έχουν άποτελέσει σύμφωνα μέ όλες τις πιθανότητες
τά πρότυπα καί τήν άφετηρία γιά τή δημιουργία όλων τών συναφών μεσαιωνικών
καί νεωτέρων παραδόσεων καί άντιλήψεων, ελληνικών καί ξένων. 'Αλλιώς θά ήταν
έξαιρετικά δύσκολο, άν όχι άδύνατο, νά ύποστηρίξη κανείς ότι οί μεσαιωνικές καί
νεώτερες παραδόσεις καί άντιλήψεις παρά τις τόσες καταπληκτικές ομοιότητες καί
άντιστοιχίες, πού έχουν μέ τις άρχαΐες, έχουν διαπλασθή άνεξάρτητα άπό τις τε-
λευταίες, χωρίς δηλ. τήν έπίδραση τής άρχαίας γραμματείας. "Οτι έτσι έχει τό πρά-
γμα φαίνεται έκτός άπό τά άλλα καί άπό τό γεγονός ότι, όπως δείξαμε, ύπάρχουν νη-
σιά (όπως ή Κρήτη, ή 'Αστυπάλαια κ.ά.), στά όποια άναφέρονται οί ΐδιες παραδό-
σεις καί άλλες ειδήσεις άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα, πού σημαίνει ότι έχομε
νά κάμωμε έδώ μέ μιά άδιάκοπη συνέχεια καί παρουσία τοΰ 'ίδιου βασικά ύλικοΰ
μέ τις άναγκαϊες βέβαια προσαρμογές ή άλλοιώσεις.

"Οτι βέβαια παραδόσεις, πού πλάσθηκαν γιά ώρισμένα νησιά στήν άρχή, επεκ-
τάθηκαν ύστερα καί σέ πολλά άλλα πρέπει νά θεωρήται αύτονόητο. Πρόκειται γιά
πολύ συνηθισμένο λαογραφικό φαινόμενο.

Καί άλλες όμως νεώτερες παραδόσεις, άσχετες μέ τις προηγούμενες, μέ τή
συνάφεια καί τις αναλογίες πού έχουν πρός τις άρχαϊες όδηγοΰν στό ϊδιο συμπέρα-
σμα, ότι δηλ. είναι ισχυρή ή έπίδραση τής άρχαίας γραμματείας στή διαμόρφωση καί
δημιουργία τών νεωτέρων.

Είδικώτερα ό περιηγητής Randolph σημειώνει, ήδη άπό τό 1680 πού βρι-
σκόταν στήν Κρήτη, τήν πληροφορία ότι μερικοί άποδίδουν τήν απουσία φαρμα-
κερών ζώων άπό τό νησί στήν ποσότητα τοΰ δικτάμου, πού φύεται στό έδαφος του2.

Ή παράδοση αύτή στηρίζεται στή δοξασία τών Άρχαίων, γιά τήν όποία έχομε
πολλές μαρτυρίες άπό συγγραφείς τής μετακλασσικής κυρίως έποχής, ότι τό
φαρμακευτικό αύτό φυτό μεταξύ άλλων άποδιώχνει τά ίοβόλα ζώα, θεραπεύει τις
πληγές άπό τά δήγματά των, άκόμη δέ φονεύει τά έπικίνδυνα θηρία καί έρπετά3.

1. Σημειώνω έδώ τή λεπτομέρεια ότι τόσο ό 'Απόστολος Παϋλος τής χριστιανικής παρα-
δόσεως δσο καί ό Φόρβας τής άρχαίας (κατά τόν Ύγΐνο) έξαναγκάζονται έπειτα άπό ναυάγιο έξ
αίτιας τών δυσμενών καιρικών συνθηκών νά καταφύγουν, γιά νά σωθοϋν, στή Μάλτα καί Ρόδο άν-
τίστοιχα.

2. Βλ. σχετικά στις μελέτες Γ ε ω ρ γ. Κ. Σ rt υ ρ ι δ ά κ η, Ή λαϊκή έν Κρήτη
λατρεία τοϋ 'Αποστόλου Παύλου, ο. π, σ. 281 καί Έ λ ε υ θ. Πλατάκη, δ. π., σ. 68-69,
όπου καί τό κείμενο τοΰ περιηγητή.

3. Βλ. Έ λ ε υ θ. Πλατάκη, δ. rt., όπου τά κείμενα καί οί παραπομπές.

3
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Παρόμοια νεώτερη έξήγηση σχετίζεται μέ τήν απουσία τών φιδιών άπό τήν
'Αστυπάλαια. Είδικώτερα υπάρχει έδώ ή δοξασία ότι ή εξαφάνιση αύτή έχει προ-
έλθει άπό ένα όφεοκτόνο βοτάνι, τή λαμπηδόνα1, πού ώς θαυμαστό φυτό μέ άλλες
ιδιότητες είναι εύρύτερα γνωστό στίς παραδόσεις καί δοξασίες τοΰ έλληνικοΰ καί
άλλων λαών2.

Ή άπόδοση όμως τής άπουσίας τών φιδιών άπό τά νησιά στή δραστική έπί-
δραση όφεοκτόνων φυτών δέν είναι μόνο παράδοση τών νεωτέρων χρόνων, είναι
καί τών άρχαίων. Πολύ χαρακτηριστικά σχετικώς είναι όσα παραδίδει ό Αιλιανός,
πού στηρίζεται σέ αιγυπτιακές πηγές, γιά τό νησί Φάρος, πού άναφέραμε παραπάνω.
((Ή Φάρος ή νήσος» γράφει, ((πάλαι έπεπλήρωτο όψεων πολλών τε και διαφόρων.
Έπεί δε Θώνις ό τών Αιγυπτίων βασιλεύς λαβών παρακαταθήκην τήν Διός Έλέ-
νην (έδωκε δε αυτήν αρα και περί τήν ανω Αϊγυπτον καί περί τήν Αίθιοπίαν πλανώ-
μενος δ Μενέλεως )είτα ήράσθη αυτής δ Θώνις, βίαν αύτοϋ προσφέροντας τή 'Ελέ-
νη ές δμιλίαν άφροδίσιόν φησιν δ λόγος τήν τοΰ Α ιός αυτά ειπε'ιν έκαστα πρός τήν
τοϋ Θώνιδος γαμετήν (Πολύδαμνα έκαλεΐτο), τήν δε δείσασαν μή ποτε άρα ύπερ-
βάληται ή ξένη τω κάλλει αυτήν, ύπεκθέσθαι τήν 'Ελένην ές Φάρον, πόαν δέ τών
δφεων τών έκείθι έχθράν δοϋναι, ήσπερ ουν αισθησιν λαβόντας τούς δψεις είτα κατα-
δϋναι. τήν δέ αυτήν καταφυτεΰσαι καί χρόνω άναθήλαι καί άφειναι σπέρμα έχθρόν
δφεσι, καί μέντοι καί έν τή Φάρω θηρίον τοιόνδε ούκέτι γενέσθαι, κληθήναι δέ τήν
πόαν έλενιον λέγουσιν οι ταϋτα είδένα δεινοί»3.

Γιά τό έλένιον παραδίδει ό Διοσκορίδης ((δύναμιν δε έχει μετ οίνου πινομένη
μία ρίζα θηριοδήκτοις βοηθε'ιν»4.

Γιά τήν άπουσία τών φιδιών άπό τήν 'Αστυπάλαια ύπάρχει καί άλλη έξήγηση.
Συγκεκριμένα πιστεύεται ότι τά φίδια τοΰ νησιοΰ εξαφανίστηκαν άπό τούς πελαρ-
γούς, πού τά καταβρόχθισαν5.

Ή ερμηνεία αύτή φαίνεται περισσότερο ορθολογιστική, άν λάβη κανείς υπ'
όψη ότι οί πελαργοί εΐναι φυσικοί διώκτες τών φιδιών. Σχετικές ειδήσεις έχομε
άπό τούς άρχαίους συγγραφείς, πολύ χαρακτηριστική όμως είναι ή μαρτυρία γιά

1. Βλ. «'Αστυπάλαια, έχθρά τοις όφεσι», ο. π., σ. 5.

2. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις 2, 1904, άρ. 318, σ. 906-908 καί Μιχ. Κ.
Στεφανίδου, Τά χρυσογόνα φυτά κημιά καί λαμπηδόνα, 'Αφιέρωμα είς Γ. Ν. Χατζιδάκιν,
έν 'Αθήναις 1921, σ. 197-200.

3. Αίλ., Περί ζώων 9, 21.

4. Δ ι ο σ κ., Περί ΰλ. ίατρ. 1, 29 (Wellmann), πρβλ. Ρ 1 i n., Nat. hist. 21, 159. Γιά
περισσότερα βλ. S t a d 1 e r, Έλένιον, PaulyWissowa RE VII, 2 (1912), στ. 2838-2840.

5. Βλ. «'Αστυπάλαια, έχθρά τοις οφεσι», ό. π.
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τήν τιμή πού άπένεμαν στή Θεσσαλία στούς πελαργούς, έξ αιτίας τής παραπάνω
ίδιότητάς των. Όπως παραδίδει ό Ψευδο-'Αριστοτέλης, ((Περι Θετταλίαν μνημο-
νεύουσιν δφεις ζφογονηθήναι τοσούτους ώστε, εί μή ύπό τών πελαργών άνηρονντο,
εκχωρήσαι äv αύτούς. διό δή και τιμώσι τούς πελαργούς, και κτείνειν ού νόμος·
και εάν τις κτείνη, ένοχος τοις αύτοϊς γίνεται, οίσπερ και δ άνδροφόνος))1.

Ή φυσική όμως αύτή ιδιότητα τών πελαργών νά καταδιώκουν τά φίδια φαί-
νεται ότι εχει συνδεθή καί με αρχαίο αιτιολογικό μΰθο, με τόν όποιο αιτιολογείται
ή άπουσία φιδιών άπό τήν Τήνο. Κατά τό μΰθο αύτό ό Ποσειδών, πού λατρευόταν
ιδιαίτερα στό νησί, εστειλε κάποτε σ' αύτό πελαργούς, πού κατάφαγαν καί εξαφά-
νισαν τά πολυπληθή φίδια, τά όποια άποτελοΰσαν πληγή γιά τούς κατοίκους του2.

Καί είδικώτερα θέματα (μοτίβα) όπως ή πολύ πρακτική συμβουλή τών άγιων
(Παΰλος, άγία Ελένη) στούς κατοίκους της Κρήτης καί τής Κύπρου νά πυρπολή-
σουν τά δάση, όπου βρίσκονται τά φίδια, γιά νά έξαφανισθοΰν - τό μοτίβο υπάρχει
καί στή νεοελληνική παράδοση γιά τήν Τήνο (σ. 15)-δέν είναι πιθανώς μόνο νεο-
ελληνικά. Ό Αιλιανός πάλι, στηριζόμενος σέ χιακές πηγές, παραδίδει πώς έξου-
δετερώθηκε στή Χίο - πρόκειται πάλι γιά νησί-μεγάλος δράκοντας άπό πυρκαϊά,
πού προκλήθηκε όμως άπό τήν τριβή τών κλαδιών τών δένδρων έξ αιτίας σφοδρού
ανέμου3.

1. [Ά ρ ι σ τ ο τ.], Περί θαυμάσιων άκουσμάτων 23 (Giannini, σ. 232). Βλ. καί Π λ ο υ τ.,
Περί "Ισιδος καί Όσίριδος 74, Ρ 1 i n., Nat. hist. 10, 62, Σ τ ε φ. Β υ ζ., λ. Θεσσαλία κ. ά.
πρβλ. καί D'A rcyWentworth Thompson, A glossary of Greek Birds, London
1936, λ. πελαργός (σ. 223), όπου σημειώνονται καί άλλες πηγές.

2. Τήν παράδοση αύτή άναφέρει, χωρίς δυστυχώς νά παραπέμπη σέ πηγή, ό Έ π α μ,
Γεωργαντόπουλος (Τηνιακά, ήτοι άρχαία καί νεωτέρα γεωγραφία καί ιστορία τής νήσου
Τήνου, έν 'Αθήναις 1889, σ. 56) καί άλλοι, πού τήν παίρνουν μάλλον άπ' αύτόν. Άπό τούς ξένους
μνημονεύει τήν παράδοση ό Robert Wildhaber (δ. π., σ. 501), παραπέμποντας άπλώς
στόν Alex. Krappe (δ. π., σ. 323), ό όποιος τΐαραπέμπει μέν σέ χωρία άρχαίων συγγρα-
φέων, τά χωρία όμως αύτά δέν κάνουν λόγο γιά τήν παράδοση! Τό τελευταίο αύτό ισχύει καί γιά τόν
Κ. R e g 1 i n g, συντάκτη τοϋ άρθρου Tenos στη Pauly Wissowa RE (VAI
Zweite Reihe, 1934, στ. 522). Καί αύτοΰ ή παραπομπή οέ άρχαϊο χωρίο δέν είναι ορθή. Έξ άλλου
παρά τήν προσπάθειά μου δέν κατώρθωσα νά έπισημάνω τήν παράδοση σέ κάποια άλλη άρχαία
πηγή, γι' αύτό καί την παραθέτω παραπάνω μέ έπιφύλαξη.

3. «Λέγουσιν οΰν καί οι τάς ύπερ τής Χίου συγγράψαντες ιστορίας γενέσθαι εν τή νήσφ
παρά τό όρος τό καλούμενον Πελινναϊον εν αυλώνί τινι δασεί και δένδρων υψηλών πεπληρωμένω
δράκοντα μεγέθει μέγιστον, οίπερ οΰν καί τόν συριγμόν έπεφρίκεσαν οί τήν Χίον κατοικοϋντες...
σφοδρού γάρ άνεμου καί σκληροϋ προσπεσόντος ερρίφη πρός άλληλα τά ίν τώ αύλώνι δένδρα, κα i
οί κλάδοι βιαίως άραττόμενοι τίκτουσι πυρ, καί αίρεται μεγίστη φλόξ, καί περιλαμβάνει τόν πάντα
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Άλλά καί οί παραδόσεις γιά τόν άγιο Ίωαννίκιο καί τό μαθητή τοΰ 'Ιωάννη,
πού άπαλλάσσουν άντίστοιχα τή Θάσο καί τήν Αστυπάλαια άπό τό δράκοντα καί
τά φίδια, δεν εϊναι μόνο άγιολογικές. Στίς παραδόσεις βέβαια αύτές έχομε άναμφί-
βολα συμφυρμό δύο θεμάτων, τήν εξουδετέρωση τοΰ δράκοντα καί τήν έξουδετέρω-
ση τών φιδιών. 'Εξουδετέρωση δράκοντα στή Μυτιλήνη μέ ήρωα τόν Απόστολο
Παΰλο άναφέρει, όπως είδαμε, ό Buondelmonti. Τέτοια μυθολογήματα όμως γιά
φόνους δρακόντων άπό άγιους άναφέρονται πολλά στούς βίους καί τά συναξάρια των.
Στά μυθολογήματα αύτά θά μποροΰσε κανείς νά δώση τή γνωστή άλληγορική
έρμηνεία. Έξ άλλου πολλές παραδόσεις είναι διαδεδομένες ιδίως στά νησιά, σύμφωνα
μέ τις όποιες διάφοροι ήρωες (όχι άγιοι) έξουδετερώνουν δράκοντες, πού άποτελοΰν
άληθινή μάστιγά των. Αύτό πού μας ένδιαφέρει έδώ είναι ότι παραδόσεις μέ συμ-
φυρμό τών δύο αύτών θεμάτων (έξουδετέρωση δράκοντα - φιδιών) δέν είναι άγνω-
στες καί σέ άλλα νησιά τοΰ εύρωπαϊκοΰ χώρου1 καί τό κυριώτερο ότι οί παραδό-
σεις αύτές είναι άπόλυτα συναφείς πρός τήν παραλλαγή τοΰ μύθου γιά τόν Φόρ-
βαντα, όπως, άντλώντας την άπό τό Ρόδιο Πολύζηλο, τήν παραδίδει, όπως είδαμε,
στό άστρονομικό του έργο ό Ύγϊνος2.

Τό άρχαϊο (έλληνικό) ύλικό γιά τά νησιά είναι κατά τή μετακλασσική άρχαιό-
τητα άρκετά διαδεδομένο, πού θά μποροΰσε νά γίνη πολύ εύκολα γνωστό στούς έπό-
μενους αιώνες μέχρι καί τή σημερινή εποχή μέ τή γραμματειακή όδό ή μέ τήν προ-
φορική παράδοση ή καί μέ τά δυό μαζί.

Δυσκολώτερα θά μποροΰσε κανείς νά ύποστηρίξη τό ϊδιο γιά τή διάδοση τών
παραδόσεων καί άντιλήψεων αύτών στά νησιά τής δυτικής καί βόρειας Εύρώπης.
Γιά τούς εύρωπαϊκούς λαούς ή άρχαία (λατινική) παράδοση ήταν σχετικά φτωχή σέ
σύγκριση μέ τήν έλληνική. 'Οπωσδήποτε όμως ό Πλίνιος μέ τις σχετικές άναφορές
του στά έλληνικά νησιά καί γιά τήν 'Ιρλανδία ό Soliiius καί άλλοι ένδεχομένως συγ-
γραφείς, καθώς βέβαια καί τό επεισόδιο τής Καινής Διαθήκης γιά τόν Παΰλο, συνέ-
βαλαν στό νά δημιουργηθούν καί νά διαδοθοΰν συναφείς μέ τις έλληνικές παραδό-
σεις στούς εύρωπαϊκούς λαούς. Μοΰ είναι δύσκολο νά φαντασθώ ότι ό Beda Venera-
bilis άναφέρει τήν παράδοση γιά τήν 'Ιρλανδία άντλο'ιντας την άπό προφορικές πη-
γές καί μή γνωρίζοντας τό Solinus. Ή διάδοση τής παραδόσεως ύστερα μέσω τών
θρησκευτικών βιβλίων, όπως ή τόσο άγαπητή στό εύρύτερο εύρωπαϊκό χριστια-

χώρον καί κυκλοΰται τον θήρα' δ δέ άποληφθείς και έξερπύσαι μή δυνάμενος καταπίμπραται. ούκοϋν
γυμνωθέντος τοϋ τόπον, γίνεται κάτοπτα πάντα' και οί Χϊοι έλευθερωθέντες τοϋ δέους ήκον έπί
θέαν...» (Αίλ., Περί ζφων 16, 39).

1. "Οπως σέ νησιά τής Δανίας, βλ. Chr. Blinkenberg, δ. ττ., σ. 292-293.

2. Πρβλ. γιά τδ συμφυρμό καί Λ ουκ ι α v., Φιλοψ. 12.
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νικο κοινό Legenda aurea ήταν εύκολη υπόθεση. Άπό τό άλλο μέρος πάλι δέν
θά ήταν καί δύσκολο νά μετακινηθούν οί παραδόσεις άπό τά έλληνικά νησιά, όπου
όπως πιστεύω θά πρωτοδημιουργήθηκαν, στά άλλα νησιά τής δυτικής ιδίως Με-
σογείου1 σέ ιστορικές μάλιστα περιόδους, όπως ή έλληνορρωμαϊκή, πού ή έπικοι-
νωνία άπό τή θάλασσα ήταν σχετικά εύκολη.

Πρέπει νά σημειωθή όμως ότι άναφέρονται συναφείς παραδόσεις καί έξω άπό
τόν έλληνορρωμαϊκό χώρο. 'Έτσι στήν 'Ιαπωνία θρησκευτικός βουδιστής άρχηγός
(9ος αι.) πιστεύεται ότι έδιωξε τις άλεπούδες άπό τό νησί Shikoku, ένώ σέ άλλα
μέρη λέγεται ότι άνταπόδωσε τή φιλοξενία μερικών καλών άνθρώπων, άπαλλάσ-
σοντας τούς τόπους των άπό τά κουνούπια2.

Ή ίσχνότητα τοΰ ύλικοΰ πού γνωρίζομε δέν έπιτρέπει τή συναγωγή γενικω-
τέρων συμπερασμάτων. Έάν βέβαια οί παραδόσεις αύτές είναι μεμονωμένες, μπο-
ρεί ίσως νά έ'χουν μετακινηθή πρός τά έκεΐ άπό τόν έλληνικό χώρο κατά τούς χρό-
νους τοΰ Βυζαντίου, χωρίς νά άποκλείεται νά έ'χουν πλασθή καί άνεξάρτητα άπό τις
ευρωπαϊκές (πολυγενετισμός).

'Οπωσδήποτε γιά τόν εύρωπαϊκό χώρο, τό θέμα τής άφετηρίας καί διαδόσεως
τών παραδόσεων γιά τά φίδια συνδέεται άρρηκτα καί μέ τό πρόβλημα τοΰ τρόπου
δημιουργίας των.

Ό Wildhaber γράφει σχετικά ότι οί παραδόσεις γιά τά φίδια είναι πολύ δια-
δεδομένες στά έθνη τής Μεσογείου. Αύτό συμφωνεί, ύποστηρίζει, μέ τις περίεργες
φιδολατρεΐες, πού άπαντοΰν σ' αύτές τις χώρες άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα,
όπως ή φιδολατρεία στό ιερό τοΰ Άσκληπιοΰ στήν Κώ. "Εχομε μιλήσει, συνεχίζει,
«γιά τήν Κρήτη καί τούς άθλους τοΰ 'Ηρακλή, πού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ένδιαφέ-
ρον, σχετικά μέ τά παραπάνω, καθώς ή σύγχρονη έ'ρευνα κάνει λόγο γιά ένα πολι-
τισμό, πού έκτείνεται άπό τήν Αίγυπτο καί τή Λιβύη μέχρι τήν Κρήτη. Καί στήν
Αίγυπτο άρχικά ήρθε άπό τήν 'Ισπανία. Μιά άλλη όδός διαδόσεως ήταν έκείνη άπό
τήν 'Ισπανία πρός βορρά, δηλ. τήν 'Ιρλανδία καί τή Μ. Βρεττανία»3.

Μή έπιθυμώντας νά σχολιάσω δσα άναφέρει ό Wildhaber γιά μετακίνηση πολι-
τιστικών στοιχείων άπό τήν 'Ισπανία πρός τήν Αίγυπτο, πού, άν τό κείμενο δέν έχη
διαταραχθη άπό κάποια άβλεψία, φαίνονται λίγο περίεργα, θά ήθελα νά σημειώσω
ότι ή θεμελίωση τών άπόψεών του στηρίζεται σέ πολύ ισχνό καί άμφισβητουμένης
άξιας άποδεικτικό ύλικό, παλαιότερο καί νεώτερο.

1. Πρβλ. Adolf Schulten, Die Griechen in Spanien, Rheinisches Museum
für Philologie 85 (1936), σ. 294

2. Βλ. AI. Krappe, 8. π, σ. 326.

3. Robert Wildhaber, δ. π., σ. 502.
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Σχετικά μέ το άρχαϊο υλικό περιορίζομαι νά παρατηρήσω ότι ό Wildhaber,
υστέρα άπο δσα γράφει σέ συνδυασμό μέ παραπομπή του (σ. 505, άρ. 34), φαίνεται
νά δέχεται τήν άποψη ότι υπήρχε φιδολατρεία στή μινωϊκή Κρήτη. Καί είναι βέβαια
άλήθεια ότι ή άρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως πολλά εί'δωλα θεάς, κυρίως
μέ υπερυψωμένα τά χέρια, μέ φίδια στήν κεφαλή ή το σώμα, τά φίδια όμως αύτά
μπορεί νά είναι άπλώς σύμβολα ή νά φανερώνουν κάτι άλλο. Δέν εϊναι καθόλου βέ-
βαιο ότι συνδέονται μέ πραγματική φιδολατρεία τήν έποχή αύτή1.

Τό μοναδικό παράδειγμα, πού άναφέρει ό Wildhaber άπό τόν έλληνικό χώρο,
εϊναι τά, όπως άποκαλούνται στό Μαρκόπουλο Κεφαλληνίας, ιερά φίδια τής Πανα-
γίας, πού βγαίνουν άπό τις φωλιές των τήν παραμονή πού εορτάζεται ή Κοίμησή
της (14 Αύγ.) καί μπαίνουν άκόμη καί μέσα στό ναό, χωρίς νά ένοχλούνται άπό
τούς κατοίκους τοΰ Μαρκόπουλου, άφοΰ θεωρούνται ιερά καί είναι τελείως άκίνδυνα2.

Πολύ άμφίβολη όμως είναι ή σύνδεση τοΰ ύλικοΰ αύτοΰ μέ τό θέμα πού μάς
ένδιαφέρει, χωρίς αύτό νά σημαίνη ότι τέτοιου είδους νεώτερες λαϊκές συνήθειες
καί άντιλήψεις δέν συμβάλλουν στό νά κατανοήσωμε καλύτερα τήν οικειότητα σ'
όλους τούς αιώνες μεταξύ τών Ελλήνων καί τών φιδιών καί τό ρόλο τών τελευταίων
γενικά στή θρησκευτική παράδοση3.

'Από τό άλλο μέρος παραμένει άναπάντητο τό ερώτημα, γιατί έχομε αύτές
τις παραδόσεις μόνο στά νησιά καί οχι καί στόν ήπειρωτικό έλληνικό ή εύρωπαϊκό
χώρο, όπως θά ήταν φυσικό νά περιμένη κανείς.

'Απάντηση στό έρώτημα αύτό θά μποροΰσε νά δώση ή άκόλουθη έρμηνεία. Οί μΰθοι
καί οί άλλες σχετικές άντιλήψεις καί δοξασίες δημιουργήθηκαν, γιά νά ερμηνεύσουν
ένα φυσικό φαινόμενο, τήν ύπαρξη καί περισσότερο τήν άνυπαρξία άγρ'ων ζώων,
θηρίων καί έρπετών μέ δηλητήριο στά νησιά, τήν όποία διαπίστωναν, έν μέρει του-
λάχιστον, ή γιά τήν όποία άκουαν οί κάτοικοι των4. Ή άνυπαρξία τέτοιων ζώων
ήταν ένα γεγονός κατά τό χρόνο δημιουργίας τών παραδόσεων ένεκα έλλείψεως κα-
ταλλήλων κλιματικών καί άλλων συνθηκών, πού όμως ύπήρχαν παλαιότερα ή πού

1. Βλ. σχετικά Στυλιανού 'Αλεξίου, Ή μινωική θεά μεθ'υψωμένων χειρών,
Κρητικά Χρονικά 12 (1958), σ. 182 κέξ. (passim). Είναι άμφίβολο, άπ' δσο τουλάχιστον ώς μή
ειδικός μπορώ νά ξέρω καί νά κρίνω, αν μετακινήθηκαν άπο τήν Αίγυπτο πρός τήν Κρήτη οΐ αντι-
λήψεις γιά τά φίδια, οπωσδήποτε δέ δέν βρίσκω ότι οί σχετικές αιγυπτιακές καί ελληνικές παραδό-
σεις, πού £χουν ουσιώδεις διαφορές, θά μπορούσαν νά στηρίξουν εύκολα μιά τέτοια υπόθεση.

2. Δ η μ. Σ. Λ ου κ άτ ο υ, Κεφαλονίτικη λατρεία, 'Αθήναι 1946, σ. 207-218 (έ'κδ.
στά γαλλικά, άπό όπου άντλεϊ ό Wildhaber, σ. 151-159).

3. Βλ. καί Liliane Bodson, 'Ιερά ζώα, Bruxelles 1978, σ. 76-77.

4. Βλ. ΑΙ. Krappe, δ. π., σ. 325 καί 'Ε λ ε υ θ. Π λ α τ ά κ η, δ. π., σ. 73-74.
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υπήρχαν βέβαια στά ηπειρωτικά διαμερίσματα τών εύρωπαϊκών χωρών, στά όποια
ζοϋσαν τέτοια ζώα. Διαπιστώσεις έξ άλλου γιά άπουσία ώρισμένων ζώων, καί μά-
λιστα έπικινδύνων, άπό ώρισμένους τόπους έ'χομε ήδη άπό τήν άρχαιότητα πολλές.
Περιορίζομαι έδώ νά παραπέμψω μόνο στόν 'Αριστοτέλη, ό όποιος μάς παραδίδει
ένα ολόκληρο κατάλογο άπό σχετικές περιπτώσεις1.

'Αλλά ή μυθολογική αύτή έρμηνεία τοΰ φυσικοΰ φαινομένου της άνυπαρξίας
τών ζώων, πού άλλωστε ισχύει καί γιά πολλές άλλες περιπτώσεις, δέν μπορεί νά
δώση, όπως τουλάχιστον πιστεύω, πλήρη άπάντηση στό παραπάνω έρώτημα. Τό
φυσικό φαινόμενο της άπουσίας τών άγριων καί επικινδύνων ζώων άπό τά νησιά,
πού σίγουρα θά είχε ένισχυθή άπό τήν άτελή λαϊκή παρατήρηση, θά άποτέλεσε,
όπως σωστά ύποστηρίχθηκε, ένα άπό τούς παράγοντες δημιουργίας τών παραδό-
σεων, μέ τις όποιες ό λαός θέλησε νά τό έξηγήση. Οί παραδόσεις όμως πού μάς
άπασχολοΰν, δέν είναι μεμονωμένες. 'Ανήκουν σέ ένα εύρύτερο κύκλο παραδόσεων,
σύμφωνα μέ τις όποιες στήν άρχή ένας ήρωας καί έπειτα ένας άγιος επιβάλλουν
σιγή σέ ζώα, πού μέ τή φωνή των τούς ένοχλοΰν, έκδιώκουν έπιβλαβή ζώα, πτηνά·
καί έντομα άπό ιερούς τόπους ή περιοχές, γιά νά ανακουφίσουν τούς κατοίκους
κλπ.2 Σ' αύτές τις περιπτώσεις, πού άναφέρονται καί στόν ήπειρωτικό χώρο, έχο-
με νά κάμωμε μέ καθαρά μυθολογικό ή θρησκευτικό καί λατρευτικό ύλικό καί οπωσ-
δήποτε όχι μέ άπλό φυσικό φαινόμενο.

Σύμφωνα μέ όλα αύτά θά πρέπει νά δεχθοΰμε ότι καί άλλοι παράγοντες καί
λόγοι, σχετικοί ένδεχομένως καί μέ τήν τοπική λατρεία ώρισμένων ήρώων, μόνοι των
ή σέ συνδυασμό μέ τόν προηγούμενο (π.χ. λατρεία Φόρβαντος) θά συνετέλεσαν στή
διάπλαση τών παραδόσεων, μέ χώρο πάντοτε τόν έλληνικό νησιωτικό όπου θά
μποροΰσε κανείς νά παρατηρήση τήν έλλειψη, ή καί τήν παρουσία, θηρίων καί φιδιών.
Έξ άλλου όμως παραδόσεις καί ειδήσεις τοΰ παραπάνω τύπου μέ οπωσδήποτε παρα-
δοξογραφικό χαρακτήρα ήταν εύκολο νά διαδίδωνται άπό τόπο σέ τόπο, άφοΰ τά
παραδοξογραφικοΰ περιεχομένου συγγράμματα, στά όποϊα άναφέρονταν, ήταν τά
προσφιλή άναγνώσματα τών άνθρώπων τής έποχής, άπό τήν όποία προέρχονται
βασικά οί παραδόσεις.

"Υστερα άπό τά παραπάνω γίνεται φανερό ότι οί πληροφορίες γιά τήν άπαλλα-
γή τών νησιών άπό τά θηρία καί τά δηλητηριώδη έρπετά άνήκουν στή σφαίρα ενός
μύθου μέ μεγάλη διάδοση. Ό μΰθος αύτός είναι ευρύτερα γνωστός άπό τή μετα-

1. 'Α ρ ι σ τ ο τ., Τών περί τά ζώα ιστοριών 8, 28 (605b κέξ.).

2. Βλ. σχετικές ειδήσεις στή μελέτη τοϋ ΑΙ. Krappe, δ. π. καί στή μελέτη μου:
Βάτραχος Σερίφιος, «Μνήμη» Γεωργίου Ί. Κουρμούλη, 'Αθήναι 1980, σ. άνατ. 1-8.
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κλασσική άρχαιότητα μέχρι σήμερα, έντοπίζεται δέ σέ πολλά νησιά τοΰ εύρύτερου
εύρωπαϊκοΰ χώρου.

Στά αρχαία χρόνια πρωταγωνιστής τοΰ μύθου είναι ένας ήρωας. Ή άπόδοση
τοΰ μυθεύματος στούς 'Αποστόλους καί μάλιστα στόν 'Απόστολο Παΰλο καί τούς
συνεργάτες του είναι βέβαια ύστερογενής. 'Ακόμη μεταγενέστερη εΐναι ή άπό-
δοση τοΰ έργου τής άποδιώξεως τών θηρίων σέ άλλους άγιους τόσο τής 'Ανατολικής
δσο καί τής Δυτικής έκκλησίας.

Τό νά ύποκαταστήση στίς παραδόσεις ένας άγιος ένα ήρωα τής άρχαίας μυθο-
λογίας είναι ένα θέμα τόσο πολύ κοινό καί τόσο γνωστό πού νά μή χρειάζεται παρα-
πέρα συζήτηση. Στό γεγονός όμως ότι ήρωες τοΰ μύθου είναι κάποτε όχι όποιοι-
δήποτε άγιοι άλλά οί 'Απόστολοι έχουν συμβάλει, όπως πιστεύω, έκτος άπό τό χω-
ρίο τών Πράξεων γιά τή δήξη τοΰ Παύλου, συναφή, θά μποροΰσε νά πή κανείς, εύαγ-
γελικά χωρία καί συγκεκριμένα: α') Ή ύπόσχεση τοΰ Χριστού πρός τούς 'Αποστό-
λους γιά έκείνους πού θά πιστέψουν σ' αύτόν ότι ((δφεις άοονσι' κάν Οανάσιμόν τι
πίωσιν, ούμή αύτούς βλάψει»1 β') Ή εξουσία πού ό'ίδιος πάλι ό Χριστός δίνει πρός
τούς έβδομήκοντα μαθητές του- ((Ιδού δίδωμι ύμΐν τήν έξονσίαν τοϋ πατεΐν έπάνο)
δφεων και σκορπιών και έπι πάσαν τήν δνναμιν τοϋ εχθρού, και ουδέν ν μας ου μή
άδικήσγι .

Είναι χαρακτηριστικό ότι τά παραπάνω χωρία περιλαμβάνονται σέ μαγικά
κείμενα3.

'Αλλά ή δύναμη τοΰ 'Αποστόλου Παύλου έναντίον τών φαρμακερών φιδιών
θεωρείται σάν ή πιο δραστική, άφοΰ βεβαιώνεται, όπως άναφέρθηκε, καί άπό τις
Πράξεις τών 'Αποστόλων μέ τό έπεισόδιο τής δήξεως καί σωτηρίας του στή Μάλτα.

1. Μ δ ρ κ. 16, 18.

2. Λουκ., 10, 19. Πρβλ. άπο τήν Παλαιά Διαθήκη Ψαλμ. h' (90) 13: «επί ασπίδα
καί βασιλίσκον έπιβήση καί καταπατήσεις λέοντα καί δράκοντα».

3. Βλ. π. χ. επωδή «γιά τό φίδι» άπό τήν Κυνουρία (Λαογρ. 4 [1913-14], σ. 500-501,
άρ. 2), στήν όποία μεταξύ τών άλλων άναφέρεται: «Διότι σύ, Κύριε, είπας" έν τω ονόματι μου δαι-
μόνια έκβαλοϋσι, γλώσσαις λαλήσουσι καιναϊς, όφεις άροϋσι (τά γητέματα), καν θανάσιμόν τι πίωσι,
ού μή αύτούς βλάψη... Διά τοϋτο, Κύριε, έν τω όνόματί σου καί έπ' ονόματι τής 'Αγίας Τριάδος
έξορκίζεται (τό φίδι, ό πόνος κλπ.) καί ίαθήσεται ό δοϋλος σου άπό πάσαν άσθένειαν». Γιά τό
δεύτερο κείμενο βλ. Α. D e 1 a 11 e, Anecdota Atheniensia, Liège 1927, σ. 258, στ. 30 κέξ·
καί σ. 260, στ. 37 («Εύχή έτέρα τοϋ οσίου πατρός ημών Έφραίμ τοϋ Σύρου»), Οί έκκλησιαστικοι
συγγραφείς έξηγοΰν ότι έδώ γίνεται λόγος γιά τούς δαίμονες, πού πληγώνουν τίς ψυχές καί όχι τά
σώματα (βλ. πρόχειρα άρχιμ. Γερμανού Γ. Παρασκευοπούλου, Αίέν 'Ηλεία
μαγικαί έπωδαί (τά ξόρκια) έξ έπόψεως ορθοδόξου ποιμαντικής, Πύργος 1976, σ. 104, σημ. 108).
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Άπό τότε μάλιστα, σύμφωνα μέ δυτικές διηγήσεις, μεσαιωνικές καί νεώτερες, τά
φίδια της Μάλτας έ'χουν πάψει νά είναι ίοβόλα, ή δέ γη τοΰ νησιοΰ έ'χει άποκτήσει
θαυματουργική δύναμη στά δήγματα τών φαρμακερών φιδιών, γνωστή εύρύτερα
ώς terra Melitensis ή terra Sancti Pauli1.

To έντυπωσιακό περιστατικό τής δήξεως τοΰ 'Αποστόλου Παύλου στή Μάλτα,
πού ήταν πολύ γνωστό άπό τις Πράξεις, θά άποτέλεσε τό είδικώτερο πρότυπο ή τήν
άφετηρία δημιουργίας παραδόσεων μέ συναφές περιεχόμενο γιά διαφόρους άγιους.
Μιά τέτοια παράδοση, πολύ όμως πιό πλούσια σέ στοιχεία, μοΰ είναι γνωστή άπό τόν
βίο πάλι τού-άγιου Ίωαννικίου. Σύμφωνα μέ αύτή «εν όσω δε τον Θεοϋ ήγείρετο
οίκητήριον, ύετός μεν κατερράγη, ερπετά δε τής γης άναδοθέντα τοις δήγμασι τους
περί τοϋτο διαπονονμένονς έκώλυον. Άλλ' ενθνς ό μεν προς ούρανόν αϊρει τάς χεί-
ρας τοϋ θεοϋ δεόμενος- ή δε τών νεφελών παχύτης εις ακριβή τήν αίθρίαν μετέβαλε,
καί οί τον έργον εχόμενοι τής άπό τών δηγμάτων βλάβης απαθείς εμενον. "Οτε
καί τοϋ άγιου τά δυνατά τοις οίκοδομοϋσι συναιρουμένου, καί πρός τόν λίθον άραι
προτείνοντος τήν χείρα, εχις τοϋ λίθον ύπεκδϋσα, καί τής χειρός άψαμένη, επί πολύ
τε ταύτης εξήρτητο καί όλην εναφήκεν αύτή τον ίοϋ τήν πικρίαν. Άλλ' έτερος ήμίν
ωφθη Παϋλος, ει καί μή τοϋ χοροϋ πρώτος τών αποστόλων, άλλα τοις αύτοις εκείνοι
χαρίσμασι δνναμούμενος. Ό μεν γαρ διασείει τήν χείρα, ή δέ πικρά εχις εκείνη
κατά γής τε βάλλεται, καί ή χειρ αύτώ απαθής ήν, οϋτω καθαρώς, ώς αδηλον είναι,
ει καί τήν άρχήν όλως επλήγη»2.

Τό έπεισόδιο τής δήξεως τοΰ Ίωαννικίου άναφέρεται καί στούς άλλους δύο
βίους του, μέ τήν προσθήκη στόν δεύτερο ότι «καί ένα ώσαύτως τών τεχνιτών εχις
δακοϋσα Ιοϋ θανασίμου μεστόν εν αύτώ επηρμένον κατειργάσατο τρανμα, καί πο-
λνώδυνον. "Ο ό πατήρ τή σφραγίδι τοϋ σταυροϋ ρήξας καθάπερ ξίφει, καί τό λυ-
πούν ίοβόλον νγρόν κενώσας, τήν ύγίειαν τω δεδηγμένω παρέσχετο»3.

Στόν τρίτο βίο άναφέρεται παραλλαγμένο καί μέ περισσότερες λεπτομέρειες
τό έπεισόδιο: «εχιδνα κακή εκ διαβολικής συνελάσεως εξελθοϋσα ένί τών εργατών
ού τό όνομα Πάρδος, κατά τοϋ κροτάφου πλήξασα άπέδρα. . . )). "Επειτα άπό τήν

1. Βλ. Ali ons Α. Barb, δ. «., σ. 2-3 καί Karl Brunner, Schlesisclie
Terra sigillata, Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 21 (1911), σ. 348.

2. M i g n e, PG 116, στ. 57. Έκτος άπό τή μνεία τοϋ ονόματος τοϋ Παύλου στήν
άγιολογική αύτή διήγηση, επισημαίνω ιδιαίτερα τή λεπτομέρεια ότι, όπως κατά τις Πράξεις τών
'Αποστόλων ό Παϋλος δαγκώνεται στο χέρι άπό τήν εχιδνα, έτσι καί κατά τή βυζαντινή άγιολογική
διήγηση δαγκ ώνεται στό χέρι ό Ίωαννίκιος. Ή έξάρτηση τών δύο κειμένων είναι καί γιά τό λόγο
αύτό φανερή.

3. ActaSS Novembris II, 1, Bruxellis 1894, σ. 352.
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παρέμβαση τοΰ άγίου «τοϋ φοβερού εκείνον οιδήματος ραγέντος ή Ιοβόλος εκείνη
όζωδία πάσα κατέρρευσεν»1.

"Οπως σημειώνει ό Alfons Α. Barb, λιγώτερο γνωστή άπό τις διηγήσεις μέ
άφετηρία το συμβάν στον 'Απόστολο Παΰλο στή Μάλτα, είναι σχετική μαγική προσ-
ευχή (έξορκισμός), πού συνδέεται μέ τό ϊδιο έπεισόδιο, ή όποία έχει παραδοθή σέ
έλληνικά χειρόγραφα τοΰ μεσαίωνα καί ή όποία άπό τό έλληνικό έχει μεταφρασθή
καί σέ άλλες γλώσσες, όπως π.χ. στήν παλαιοσλαβική καί τήν άρμενική.

Ό συγγρ. παραθέτει ένεκα τής σπουδαιότητάς του, σέ γερμανική όμως μετά-
φραση, τό κείμενο τής προσευχής άπό δύο κώδικες πρός συμπλήρωση καί διόρθωση.
Τό κείμενο αύτό έχει δημοσιευθή άπό τόν Legrand άπό χειρόγραφο τής βιβλιοθή-
κης τοΰ Άγίου Μάρκου τής Βενετίας καί είναι τό άκόλουθο :

Εις δήγμα δφεως.

Έγώ Παϋλος ο υβριστής και διώκτης και λιθοβολιστής τών άγίων τοϋ θεοϋ
εκκλησιών γέγονα τίμιον σκεϋος εκλογής Χριστοϋ τοϋ θεοϋ, και ήλθον εν τή Αύσί-
τιδι Σικελίας, και συνάξας φρνγάνων πληθύν, ευθύς εχιδνα àjio τής γής έξελθοϋσα
έκρεμάσθη εις τόν δεξιόν μου αντίχειρα· εγώ δέ, έχων πνεϋμα άγιον, άπετίναξα
αυτήν έν τή άναφθείση φλογι και έκάη μετά τών φρνγάνων και μηδέν τι παθών
εκ τοϋ δήγματος εις ϋπνον έτράπην. Έλθών δέ ό αρχάγγελος Μιχαήλ, έφώνησέ
μοι λέγων «Σαϋλε και Παϋλε, εγειραι και δέξαι τήν βίβλον ταύτην, καί, άνοίξας
αυτήν, εύρήσεις ίστορίαν γεγραμμένην ούχ υπέρ ένός παθόντος μόνον, αλλ' υπέρ
πολλών». Και περί δρθρον άναστάς έδεξάμη · τήν βίβλον καί, άνοιξα αυτήν, εϋρον
γεγραμμένα όντως· ((εξορκίζω υμάς τάς ξε γενεάς τών θηρίων τών ερπόντων
έπί τής γής, εις τόν θεόν τόν ποιήσαντα τόν ουρανόν καί τήν γήν καί τήν θάλασσαν,
εις τόν θρόνον τόν φοβερόν καί άληθινόν, εις τόν πύρινον ποταμόν τόν έξερχόμενον
νποκάτω τών ποδών καί τοϋ υποποδίου τοϋ κυρίου καί θεοϋ καί σωτήρος ημών
Ίησοϋ Χριστοϋ, καί εις τό πλήθος τών άγιων άγγέλων καί αρχαγγέλων αύτοϋ,
δφιν τόν βλάπτοντα, καί τόν βασιλίσκον, δράκοντα τόν γενναϊον, δφιν τόν τετραχά-
λινον, οφιν τόν δωδεκαχάλινον, δφιν τόν δενδροαναβάτην, δφιν τόν λαγωοδρόμον,
δφιν τόν νεφελοειδή, δφιν τόν τυφλόν καί άόμματον, δφιν τόν κορακοειδή, εχιδναν
τή σκολιάν, τήν έχονσαν τά φάρμακα εις τήν δεξιάν σιαγόνα αυτής, ήτις εάν δάκη
άνθρωπον αδύνατον έστιν ΐαθήναι. "Εστί δέ σκορπίος, δσπερ άποφύσισμα εστί τοϋ
διαβόλου συν τούτοις δέ καί τάς κδ' γενεάς τοϋ σφάλακος, οίον ου φθάση τοϋ πι-
στού καί κεχαριτωμένου Παύλου τοϋ παρόντος άφορισμοϋ ή έπιτίμησις, τεθνη-
ξεταΐ' εί δέ φθάσει, τό μεν θηρίον αντίκα τεθνήξεται, δ δέ δηχθείς ίαθήσεται, εις

1. "Ο. π., <ι. 408.
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δόξαν τοϋ κυρίου καί θεοϋ καί σωτήρος ημών Ίησοϋ Χρίστου, αμήν, αμήν».

Ό λέγων συ ταϋτα, βάλε ϋδωρ καθαρόν είς άγγεϊον νέον καί, εξορκίσας το
ϋδωρ τρισσώς λέγων τήν εύχήν ταντην, πότισαν τόν δηχθέντα καί Ιαθήσεται' εί
δ' ουκ εστίν ούτος, πότισαν ϋδωρ τόν μανδάτορα καί ιαθήσεται ό πάσχων, εί καί
μακρόθεν εστίν»1.

Ό εξορκισμός αύτός δέν είναι βέβαια ή κατά τή λαϊκή αντίληψη μόνη και πιό αξιό-
λογη ϊσως άπόδειξη γιά τήν άποδιδόμενη δύναμη στόν Παύλο κατά τών φαρμακερών
φιδιών, άφού αύτό αποδεικνύουν έπίσης, έκτος άπό τά άλλα, ή άπεικόνισή του μαζί
μέ φίδια σέ φυλακτά2, πού χρησιμοποιούνται εναντίον τών δηγμάτων των, ή μνεία
τοϋ ονόματος του σέ σχετικές έπίσης επωδές3, ή ύπαρξη ιερών, άφιερωμένων σ'
αύτόν, στά όποια καταφεύγουν γιά νά βρούν θεραπεία όσοι πάσχουν άπό ταραντισμό,
πάθηση πού προκαλείται άπό τά δήγματα της αράχνης ταραντούλας4, κ.ά.5
Είναι όμως κείμενο πού ένδιαφέρει εκτός άπό τά άλλα καί γιά μερικές λεπτομέρειες
πού περιέχει.

Τό κείμενο αύτό σχετίζεται βέβαια μέ τό έπεισόδιο της δήξεως τοΰ Παύλου
στή Μάλτα, τόπος όμως τοΰ συμβάντος άναφέρεται όχι ή Μάλτα, άλλά ή Σικελία
καί μάλιστα σέ όλα τά χειρόγραφα, άκόμη καί στά παλαιοσλαβικά.

Ό Alfons Α. Barb άναρωτιέται, γιατί άναφέρεται ή Σικελία άντί γιά τή Μάλτα
τών Πράξεων τών 'Αποστόλων, καί υποθέτει ότι αύτό θά συνέβη, έπειδή ή Μάλτα
ήταν λιγώτερο γνωστή (υπήρχαν ήδη δύο νησιά μέ τό ΐδιο δνομα) καί ή Σικελία

1.Emile Legrand, Bibliothèque Grecque Vulgaire IL, 1881 (<p<or. άνατ.
1974), a. 26-27.

2. Ό Alfons A. Barb, δ. π., έξετάζει άκριβώς ενδιαφέρον φυλακτό öato τήν
'Ιταλία τοϋ 13ου αι., πού ισχύει έναντίον τοΰ δηλητηρίου καί τών πονοκεφάλων (άναγράφεται σαφώς
σ' αύτό). Στή μία δψη του εικονίζεται ό 'Απόστολος Παΰλος μέ βιβλίο καί σπαθί στά χέρια καί
δίπλα φίδι, σκορπιός καί άλλο ζώο, πού μοιάζει μέ αράχνη. Στήν άλλη δψη υπάρχει έπιγραφή, πού
δέν είναι άλλη àrtô τό κείμενο τοΰ Εύαγγελίου κατά Μαρκον (16, 17-18), όπου ή υπόσχεση τοΰ
Χρίστοΰ πρός έκείνους πού θά πίστεύσουν (δ. π.).

3. Σέ φιννική έπωδή γίνεται λόγος γιά δάγκωμα άπό φίδι τοΰ δακτύλου τοΰ ποδιοΰ τοΰ
Πέτρου καί όχι τοΰ Παύλου. Σέ άλλη παραλλαγή όμως άναφέρονται καί οί δύο 'Απόστολοι (Κ a a γ-
Ι e Κ r ο h n, Magische Ursprungsrunen der Finnen, FFCommunications 52, 1924, σ. 31).

4. Βλ. Alexander Lopacic, Animal Lore and the Evil-eye in Shepherd
Sardinia, στόν τόμο Animals in Folklore, £κδ. Porter-Russel, 1978, σ. 65.

5. Πρβλ. τή γαλλική πρόληψη, σύμφωνα μέ τήν όποια οί γεννηθέντες τήν 25 'Ιανουα-
ρίου, ημέρα τοΰ προσηλυτισμοΰ τοΰ Παύλου, θεραπεύουν τούς όφιοδήκτους καί μποροΰν νά άγ-
γίξουν τά φίδια χωρίς νά δηχθοΰν άπό αύτά (Paul Sébillot, Le folk-lore de France 3,
δ. π., σ. 276, πρβλ. καί Alfons Α. Barb, δ. π., σ. 8, όπου καί παραστάσεις μέ τό σχετικό
θέμα άπό ξύλινο ήμερολόγιο τοΰ 1526).
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ήταν ό άμεσα έπόμενος σταθμός τοϋ ταξιδιοΰ τοϋ Παύλου κατά τις Πράξεις (28,
11 - 12). Κατά τόν 'ίδιο τρόπο, συνεχίζει, μετατέθηκε τό έπεισόδιο στήν Κρήτη,
άμέσως προηγούμενο σταθμό-πριν άπό τήν προσέγγισή του στή Μάλτα-τοΰ ταξι-
διού τοΰ Παύλου στή Ρώμη1.

Ή ύπόθεση αύτή δέν μοΰ φαίνεται καί τόσο άναγκαία. "Οπως είδαμε, όμοια
περίπου παράδοση έχει έντοπισθή στή Μυτιλήνη, σύμφωνα μέ τή νεώτερη διήγηση
τουλάχιστον τοΰ Buondelmonti. Τό θέμα είναι, νομίζω, γενικώτερο. Καί γιά τή
Σικελία δηλ. θά πιστεύθηκε ότι, όπως καί άλλα νησιά (γειτονική Σαρδινία, Κρήτη
κλπ.), θά ήταν γεμάτη άπό θηρία καί φαρμακερά φίδια καί θά άπαλλάχθηκε άπό
αύτά ύστερα άπό παρέμβαση ένός ήρωα ή άγίου. Ή άπόδοση τής παρεμβάσεως
στόν 'Απόστολο Παΰλο άπό κάποιο εύσεβή οπωσδήποτε άνθρωπο θά ήταν πολύ
εύκολη, όπως έγινε καί στήν Κρήτη.

RÉSUMÉ

La disparition, (Γ après les traditions populaires grecques et des autres pays
européens, des fauves et des serpents des îles

par Steph. D. Imellos

Des traditions populaires relativement récentes de la Grèce et des pays
européens font état de la disparition des fauves et des serpents vénéneux,
qui vivaient autrefois dans les îles. Gela, grâce à Γ intervention d'un saint, en
particulier de Saint Paul.

Dans cette étude la recheiche sur ce thème procède:

a) par référence et examen d'un grand nombre de traditions des îles
grecques ayant trait à ce sujet, et qui se trouvent dans des textes relatant
la vie des Saints, dans des récits des voyageurs plus récents, ou bien dans la
tradition populaire orale.

b) par référence et examen des traditions européennes des îles de la
Méditerranée ou de l'Atlantique.

En ce qui concerne les mythes et les traditions antiques, la recherche
exhaustive des sources a révélé que ce ne sont pas seulement les mythes re-
latifs à Hercule et à Jupiter qui se lient aux traditions récentes ayant trait

1. A 1 f ο n s Α. Β a r b, 8. λ., σ. 5, σημ. 31.
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à la disparition des fauves et des serpents des îles, mais d'autres mythes éga-
lement, à savoir: a) le mythe de Chios sur la mort de l'Orion, que certains
auteurs considèrent comme un mythe crétois, b) le mythe de Rhodes de
Phorbas qui suit deux variantes.

Ces traditions antiques ainsi que des informations similantes, constituent,
comme cela a été soutenu, les modèles sur lesquels toutes les traditions
médiévales et récentes, grecques et étrangères ont été créées. Cette opinion
est corroborée par le fait que d'autres traditions, justifiant l'absence d'animaux
vénéneux des îles d'une autre manière, ressemblent aux traditions antiques.
Autrement dit elles ont été créées et formulées sous la forte influence de la
littérature antique.

En ce qui concerne la voie de la diffusion des ces traditions, Wildhaber,
qui s'est occupé des traditions similaires sur la disparition des serpents de 1'
Irlande, a soutenu qu'un mouvement du matériel se dessine qui, partant de
l'Egypte et avec une étape intermédiaire en Crète (mythe d'Hercule), va
vers l'Espagne et par la suite vers les peuples de l'Europe du Nord.

Pourtant, l'étude des sources anciennes (mythes de Chios et de Rhodes) a
montré que l'ancien matériel est connu plus loin, au delà même de la Crète. Par
ailleurs, la question pourquoi cette tradition est diffusée dans les îles seule-
ment, reste sans reponse. De même l'explication d'après laquelle l'absence des
îles des faunes et des serpents a pris par la suite la forme d'un mythe n'est
pas suffisante pour donner une solution définitive au problème. Il n'est pas
exclu que cette absence représente un des facteurs qui ont contribué à la
création du mythe, sans en être le seul. Et cela, entre autres, parce que ces
traditions font partie d'un cercle plus large de contes populaires d'après
lesquels un héros légendaire de l'antiquité, et par la suite un saint ou un per-
sonnage sacré de la religion chrétienne, infligent une punition aux animaux
qui les dérangent ou importunent les habitants d'une région protégée par
eux.

Dans tous ces cas, et c'est la thèse de l'étude, le matériel est de nature
mythique ou réligieuse et il ne se référé pas aux phénomènes de la nature.
Il en résulte que d'autres facteurs, relévant des cultes locaux de certains héros,
ont contribué à la création de ces traditions.

La mise en liaison du mythe avec les saints, surtout avec les apôtres et
en particulier avec Saint Paul, la substitution d'un saint à un héros de l'anti-
quité, constitue un lieu commun, et la mention constante des apôtres est
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due à l'influence de certains passages du Nouveau Testament. L'influence
bénéfique de Saint Paul contre les serpents vénéneux est considérée comme
particulièrement efficace, confirmée parles Actes des Apôtres à propos del'
incident de Malte où un serpent l'a mordu. Cet incident est à la base de la
croyance que la terre de Malte constitue un remède contre le venin du ser-
pent. Il a également renforcé des croyances similaires antérieures et donna
naissance à des traditions consignées dans des textes relatant la vie des
saints, à la composition des prières et exorcismes, au façonnement d'amulettes
etc.
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ΑΠΟ ΤΉΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΝ

Τον Αύγουστον τοΰ 1951, μετ' άπόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελ-
ληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, μετέβην καί είργάσθην έπί ένα μήνα μετά τοΰ μουσι-
κού Σπ. Περιστέρη εις'Ιωάννινα μέ διττόν σκοπόν: α') τήν έπί ταινιών μαγνητοφώ-
νου άποτύπωσιν δημωδών μελωδιών ηπειρωτικών καί ιδία βορειοηπειρωτικών τραγου-
διών καί β') τήν καταγραφήν ποικίλου λαογραφικοΰ ύλικοΰ παρά τών εις τάς διαφό-
ρους ήπειρωτικάς πόλεις καί τήν Κέρκυραν καταφυγόντων κατά τάς τελευταίας πολε-
μικάς περιπετείας (1940-1950) βορειοηπειρωτών προσφύγων. Τά ολίγα οικονομικά μέσα
διά τήν πραγματοποίησιν τής έπιστημονικής ταύτης άποστολής παρέσχεν εις ήμάς
ή Επιτροπή, ή διαχειριζομένη τό κληροδότημα τοΰ άειμνήστου βορειοηπειρώτου
εθνικού εύεργέτου Ίω. Μπάγκα, ούτινος τήν ίδιαιτέραν πατρίδα έκαλούμεθα νά έρευ-
νήσωμεν λαογραφικώς. Ούτω διά πρώτην φοράν έπεχειρεϊτο συστηματική λαογρα-
φική διερεύνησις τής βορείου 'Ηπείρου υπό τής πρώτης έξ ειδικών μετά τόν δεύτερον
παγκόσμιον πόλεμον λαογραφικής άπο στολής. "Οθεν φανερά καθίσταται ή σημασία
τοΰ άναληφθέντος ύφ' ημών έργου 1.

Τούς βορειοηπειρώτας πρόσφυγας συνηντήσαμεν ιδία εις τά 'Ιωάννινα, όπου
ήσαν προσωρινώς έγκατεστημένοι εις ξύλινα καί έκ λαμαρίνης παραπήγματα έπί
τής όδοΰ Μανωλιάσσης, εις τά «Λυόμενα» 'Αμπελοκήπων καί εις άλλα οικήματα
έντός τής πόλεως. Εις τήν πρωτεύουσαν τής 'Ηπείρου ήρχισαν νά καταφθάνουν τό
1941 ελάχιστοι έκ Λεσκοβικίου, μετά δέ τό 1944 πολλοί έκ τών περιοχών Πωγω-
νίου, 'Αργυροκάστρου, Δελβίνου καί Πρεμετής.

"Οταν έλέγομεν εις αύτούς τόν σκοπόν τής άποστολής μας, προθύμως μάς ύπε-
δέχοντο καί εύχαρίστως μάς άφηγοΰντο ή έτραγουδοΰσαν δημοτικά τραγούδια, διη-
γοΰντο ενδιαφέροντα παραμύθια, έλεγαν αινίγματα καί παροιμίας καί μάς έδιδαν

1. Περί τοϋ έργου της άποστολής ταύτης βλ. Γ. Ά. Μέγα ν, έν Έπετ. τοΰ Λαογραφ.
'Αρχ. της Άκαδ. Άθ., τόμ. 6, ετη 1950/51, έν 'Αθήναις 1951, σ. 329-330, καί έν Λαογραφία, τόμ.
ΙΔ', έν 'Αθήναις 1952, σ. 362-363.
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πληροφορίας σχετικάς μέ τα έθιμα καί τάς ποικίλας έκδηλώσεις τοϋ πλουσίου ύλικοΰ,
κοινωνικού καί πνευματικοΰ πολιτισμού των.

Δια τήν έπιτυχίαν τής προσπαθείας μας προς περισυλλογήν τών έν λόγω λαο-
γραφικών στοιχείων συνέβαλον ή 'Ιερά Μητρόπολις 'Ιωαννίνων καί ό έν Ίωαννίνοις
«Βορειοηπειρωτικός Σύνδεσμος», διοικούμενος ύπό τών άειμνήστων Βάρφη καί
Μάνου. Ό δεύτερος μάς ώδήγει εις τούς συνοικισμούς τών προσφύγων συμπατριωτών
του καί προέτρεπεν αύτούς νά μάς λέγουν πάν ό,τι έγνώριζον, άπαντώντες εις τά
έρωτήματά μας. Τοιουτοτρόπως ούτος συνετέλεσεν, ώστε ού μόνον αί κυριώτεραι
τών μελωδιών τών δημοτικών τραγουδιών τής βορείου 'Ηπείρου ν' άποτυπωθούν
έπί ταινιών μαγνητοφώνου, άλλά καί νά σχηματισθή πλουσιωτάτη χειρόγραφος
συλλογή παντοειδούς λαογραφικού ύλικοΰ, συγκειμένη έκ τεσσάρων τετραδίων (417
έν όλω σελ.), ήτις νΰν άπόκειται εις τό Κέντρον Έρεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών ύπ' άριθ. είσαγ. 1665 Α' - Δ'.

Κατά τόν Αύγουστον τοΰ 1958 άπεστάλην καί αύθις ύπό τής 'Ελληνικής Λαο-
γραφικής 'Εταιρείας εις Ρίζιανην ("Αγιον Γεώργιον) Παραμυθίας, είς Ήγουμενί-
τσαν καί Πέρδικαν, όπου συνέλεξα έτερον άξιόλογον ύλικόν βορειοηπειρωτικής λαο-
γραφίας. Καρπός τής έπιτοπίου ταύτης έρεύνης είναι δύο χειρόγραφα τετράδια,
σχήμ. 8ου μεγάλου, έκ 300 σελίδων, άποκείμενα καί ταύτα εις τό ώς άνω Κέντρον
ύπ' άριθ. είσαγ. 3919.

Έκ τής πρώτης συλλογής μου τοΰ 1951 προέρχεται τό ύλικόν τής μετά χείρας
μελέτης, πλήν ένός παραμυθίου, τό όποιον προέρχεται έκ τής συλλογής μου τοϋ 1958.
Διά τής παρούσης μελέτης μου προτίθεμαι νά παράσχω κατά τό δυνατόν γενικήν
τινα εικόνα τής βορειοηπειρωτικής λαογραφίας. Είναι περιττόν νά τονίσω τήν
έξαιρετικήν σημασίαν τής λαογραφικής έξετάσεως τής βορείου 'Ηπείρου, διότι
αύτη περισσότερον πάσης άλλης έθνολογικής ή ιστορικής έρεύνης εϊναι έπιτηδεία
πρός διευκρίνησιν τής χώρας ταύτης, άγουσα εις άσφαλή γνώσιν τοΰ έθνικοΰ χαρα-
κτήρος καί τής ψυχής τών κατοίκων της καί ύποβοηθοΰσα είς διαφώτισιν ιστορικών
καί έθνολογικών ζητημάτων. Εϊναι δέ τά προσκομιζόμενα λαογραφικά στοιχεία
άπηκριβωμένα, διότι ελήφθησαν έξ αύτοψίας, ή δ' έξ αύτοψίας έρευνα αποτελεί, ώς
γνωστόν, τήν σημαντικωτέραν προϋπόθεσιν τής σοβαράς έπιστημονικής έργασίας
διά τήν γνώσιν τής ζωής καί τής ψυχοσυνθέσεως τοΰ λαοΰ.

Α' ^ΣΜΑΤΑ

Έν τώ πλαισίω τής γενικής εικόνος τής βορειοηπειρωτικής λαογραφίας τά
δημώδη άσματα πρέπει, νομίζω, νά καταλάβουν τήν πρώτην θέσιν. Ή συλλογή
μου περιλαμβάνει ύπέρ τά τριακόσια, άνήκοντα είς όλας τάς κατηγορίας τοΰ δημο-
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τικοΰ τραγουδιού, ήτοι άκριτικά, κλέφτικα, τής ξενιτειάς, τής άγάπης, τοΰ Χάρου,
λατρευτικά κ.ά. Κατωτέρω θά παρουσιάσω άντιπροσωπευτικά έξ έκάστης τών έν
λόγω κατηγοριών. Έκ τών άκριτικών περιορίζομαι ν' άναφέρω τό γνωστότατον
άσμα τής αρπαγής τής γυναικός τοΰ 'Ακρίτα, που χαρακτηρίζεται διά τό μεσαιωνι-
κόν του χρώμα και δονείται άπό ήρωϊκόν παλμόν. Τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ χωρίου
Σκωριάδες:

Τριομερίτικος γαμπρός δώδεκα χρόνους λείπει"
ποτές δέν ώνειρεύτηκε τό δόλιο του τό σπίτι
κι άπόψε ονειρεύεται παντρεύετ' ή καλή του.
Κατέβη κάτω στόν ταβλά, πήρε τόν παιγνιδιάρη,
5 πήρε τόν γρίβα τ' άλογο, τ άνεμοσουρισμένο.

— Δύνασαι, μαύρε μ', δύνασαι μιά ώρα νά τό φτάσης;
—■ Δύνομ', άφέντη, δύνομαι μιά ώρα νά τό φτάσω"

νά μ' άβγατίσης τό νερό σαρανταπέντε κοΰπες,
νά μ' άβγατίσης τή (Ιαή σαρανταπέντε χοΰφτες"
10 καί δέσε τή μεσούλα σου μέ δυο τρία ζωνάρια

καί δέσε τό κεφάλι σου μέ δυό τρία μαντήλια"
λαχαίν' γκρεμός γκρεμίζομαι, πέφτω καί σέ σκοτώνω.
Ζινγκιά βαρεί τό άλογο καί στό χωριό ευρέθη.

— Καλήμερά σου, γέροντα, πού σκάφτεις καί κλαδεύεις.
15 —· Καλώς τό νιό, τόν άγουρο, της κορασάς τόν άντρα.

— Θά σέ ρωτήσω, γέροντα, νά μοΰ τό μαρτυρήσης,
τό τίνος γάμος γίνεται πέρα στή γειτονιά σου;

— Τής άστραπής καί της βροντής, τοΰ γιου μου τοΰ χαμένου.

— Πές μου νά ζήσης, γέροντα, προφταίνω στά στεφάνια;
20 — 'Αν έχης γλήγορο άλογο, προφταίνεις στά στεφάνια,

άν έχης άλογο άναργο, προφταίνεις στά τραπέζια.
Ζινγκιά βαρεί τό άλογο καί σέ μιά βρύσ' εύρέθη.

— Καλήμερά σου, μώρ' γριγιά, πού πλένεις καί λευκαίνεις.

— Καλώς τό νιό, τόν άγουρο, της κορασάς τόν άντρα.
25 — Θά σέ ρωτήσω, μώρ' γριγιά, νά μοΰ τό μαρτυρήσης,

τό τίνος γάμος γένεται πέρα στή γειτονιά σου;

— Τής άστραπής καί τής βροντής, τοΰ γιοΰ μου τοΰ χαμένου.

— Πές μου νά ζής, μώρη γριγιά, προφταίνω στά στεφάνια;

— Άν έχης γλήγορο άλογο, προφταίνεις στά στεφάνια,
30 άν έχης άλογο άναργο, προφταίνεις στά τραπέζια.
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Ζινγκιά βαρεί το άλογο στήν έκκλησάν ευρέθη.

— Κακά ζακόνι πό 'χετε νέσεϊς οί Ζαγορίσοι,

δέ βγάζετε τή νύφη σας νά τή g8pvoûv οί ξένοι.

— Καλό ζακόνι πό 'χομε νέμεις οί Ζαγορίσοι,

35 πού βγάζομε τή νύφη μας καί τή gεpvoΰv οί ξένοι.
"Εβγαλε καί τή gέpασε τήν πρώτη τ' αρραβώνα.
Ή νύφη ξέρει γράμματα στέκεται καί διαβάζει.

— Συμπεθεροί στά σπίτια σας καί φίλοι στά δικά σας
καί σύ, καλέ μου, νιούτσικε, άλλη νά πά' νά πάρης,

40 έμένα μοΰ 'ρθ' ό άντρας μου, τό πρώτο μου στεφάνι.

(Κωστάντω Τσαούση, έτών 52)
Ό έπικός χαρακτήρ τοΰ άσματος τούτου δέν διέφυγε τήν παρατηρητικότητα
τοΰ πρώτου έκδοτου τών δημοτικών μας ασμάτων, τοΰ Fauriel, ό όποιος, ώς γνω-
στόν, δημοσιεύσας μακροσκελεστέραν παραλλαγήν, παρετήρησεν εις τήν προεισα-
γωγικήν του σημείωσιν 6τι τούτο αποτελεί όχι μόνον τό μακρότερον, άλλά καί τό
πλέον ίδιόρρυθμον άσμα τής «Συλλογής» του οχι τόσον διά τήν ΐδέαν ή τό συναίσθημα,
όσον διά τήν δύναμιν καί τό φαντακτερόν τών λεπτομερειών του1.

'Εκ δέ τών πολλών ύπ' έμοΰ συλλεγεισών παραλογών παρουσιάζω ένταΰθα μίαν
έκ τοΰ αύτοΰ ώς άνω χωρίου, ή όποια διακρίνεται διά τό έκχειλίζον συναίσθημα τής
άδελφικής άγάπης:

Τίποτα δέν έζήλεψα 'ς τοΰτον άπάνω κόσμο
σάν τ' άλογο τό γλήγορο καί τ' άξο τό ζευγάρι,
σάν τή γυναίκα τήν καλή ν-όπού τιμάει τόν άντρα.
Μά ήταν δυ' άδέρφια γκαρδιακά, δυ' άδέρφι' άγαπημένα,
5 άγάπησ' ό μικρότερος τοΰ μέγα τή γυναίκα.

— Νύφη μ', πολύ σέ άγαπώ, νύφη μ', πολύ σέ θέλω.

— Έσύ μέ θέλεις μιά καί δυο κ' έσύ μέ θέλεις πέντε2.
Σκοτώσ' τόν άδερφούλη σου καί σύ νά μέ κερδαίσης.

— Μά ποιά αιτία νά τοΰ βρώ κι άπέ νά τόν σκοτώσω;

10 — Ν-ό κύριος σάς άφησεν άμπέλια καί χωράφια,

1. «Voici la chançon la plus longue et peut-être la plus distinguée de ce recueil, non
pour le sentiment ou l'idée, mais pour la vigueur et l'éclat des détails». Cl. Fauriel,
Chants populaires de la Grèce moderne, τόμ. II, Paris 1825, σ. 137.

2." 'Αντί τοϋ «κ' έσύ μέ θέλεις πέντε» είς άλλα ς παραλλαγάς λέγεται όρθώς: «κ' εγώ σέ
θέλω πέντε».
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συρτέ νά τά μοιράσετε καί κει νά σκοτωθήτε.
Τά μαΰρα καβαλλίκεψαν, στά μούλκια τους πηγαίνουν.
Κατέβηκαν καί τά έδεσαν άπο ελιάς κλωνάρι.

— Τραύ', άδερφέ μ', το μαύρη σου, γιατί θά κλωτσιστοΰνε

15 ν-αύτά θά κλωτσιστοΰνε

καί μεΐς θά σκοτωθούμε.

— Γυναικολογία μή παρής, σκυλί, θά μέ σκοτώσης,
γυναίκες βρίσκεις μιά καί δυο καί άδερφό δέ βρίσκεις.
Τά μαΰρα καβαλλίκεψαν στο σπίτι τους νά πάνε,

20 λαγός τούς έπερίκλωσε σ' ένα στενό σοκάκι,

κατέβηκαν, τόν σκότωσαν, στό σπίτι τους πηγαίνουν.

— Γλήγορα, νύφη, τό νερό νά πλύνω τό σπαθί μου,

νά πλύνω τό σπαθάκι μου στό γαΐμα τ' άδερφοΰ μου.
Κι αύτή 'πό τή χαρούλα της κρασί πανεί καί βγάζει.

25 Σάν βγάνη τό σπαθάκι του λιανά-λιανά τήν κάνει.

(Κωνστάντω Τσαούση, ετών 52)
Άπό τήν κατηγορίαν τών κλέφτικων τραγουδιών παραθέτω τό τοΰ έτοιμοθα-
νάτου κλέφτη άπό τήν Πέπελη Δρόπολης:

Μωρέ, παιδιά, Σουλιώτικα — παιδιά καημένα —, παιδιά τής

[Σαμαρίνας — μωρέ παιδιά καημένα,
μωρέ, σάν πάτε στό χωριό, σάν πάτε στήν πατρίδα,
ντουφέκια νά μή ρίξετε, τραγούδια νά μήν πήτε,
γιατί σας 'κούει ή μάννα μου κ' ή δόλια ή άδερφή μου.
5 Μήν πήτε πώς λαβώθηκα, πώς είμαι σκοτωμένος,
νά πήτε πώς παντρεύτηκα, πώς είμαι παντρεμένος'
πήρα τήν πέτρα πεθερά, τή μαύρη γής γυναίκα
κι αύτά τά λιανολίθαρα άδέρφια κι άξαδέρφια.
(Όλγα Μπούκαλη, έτών 57)
Τό άσμα τοΰτο εις τήν «Συλλογήν» τοΰ Άραβαντινοΰ έχει ώς έξης:
Έσεΐς παιδιά βλαχόπουλα, παιδιά 'πό τό Λιβάδι,
αύτοΰ πού πάτε τρέχοντας στό έρημο χωριό μας,
ντουφέκια νά μή ρίξετε, τραγούδια νά μήν πήτε,
καί νά μή 'μπήτε στό χωριό μέ ήλιο, μέ φεγγάρι'
5 κι άν σάς ρωτήσ' ή μάνα μου, ή δόλια μ' ή μανούλα,
μήν πήτε πώς άρρώστησα κι άπέθανα στό δρόμο,
μόν' πέστε πώς παντρεύτηκα κι επήρα μαυρομάτα.
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Πήρα τήν πέτρα πεθερά, τή μαύρη γή γυναίκα,
κι αύτά τά λιανοστούρναρα μαΰρα γυναικαδέρφια1.

Καθώς βλέπομεν, ό Άραβαντινος μετέβαλε τούς δύο πρώτους στίχους τοΰ άσμα-
τος, μετά δέ τον τρίτον προσέθηκε τον κακόζηλον στίχον

καί νά μή 'μπήτε στο χωριό μέ ήλιο, μέ φεγγάρι.

Κατόπιν προσέθεσε τήν λεπτομέρειαν ότι ό κλέφτης παντρεύτηκε μαυρομάτα,
τά δέ λιανολίθαρα μετέβαλεν εις λιανοστούρναρα, ένθυμίζων καί τόν Ζαμπέλιον, ό
όποιος τά μετέβαλεν εις μανροσκούληκα2. Τοιουτοτρόπως διά τής έπιτοπίου έρεύνης
ελέγχεται ή παράδοσις τοΰ άσματος. Σημειωτέον πρός τούτοις ότι τό τραγούδι αύτό
μέ τό θέμα τής παντρειας τοΰ έτοιμοθοινάτου κλέφτη δέν θεωρείται γνησίως κλέφτικο
ύπό τοΰ Γιάννη 'Αποστολάκη. «Ή πικρή ειρωνεία, ό αύτοταλανισμός, δέν ταιριάζει,
λέγει ό 'Αποστολάκης, μέ τό σωστό κλέφτικο τραγούδι, πού τό έχει γεννήσει πάντοτε
ό ενθουσιασμός τής ζωής. Στό κλέφτικο τραγούδι ή ζωή έξουσιάζει καί κρίνει τό
θάνατο" γιά τόν ήρωϊκό άνθρωπο ή ζωή δέν έχει ποτέ βασίλεμα. Ό κλέφτης βαριά
πληγωμένος γυρεύει νά τοΰ κόψουν τό κεφάλι, μήπως τό πάρουν οί εχθροί καί χαί-
ρουνται" έτοιμοθάνατος πάλι, παραγγέρνει τό μνήμα του νά είναι πλατύ καί ψηλό, γιά
νά συνέχιση καί άποκει τόν άγώνα του. 'Αντίθετα στό μοτίβο τής παντρειας ή ζωή
κρίνεται άπό τό θάνατο καί ή κρίση είναι ή έλεεινολογία καί ή ειρωνεία τών έλπίδων
τοΰ άνθρώπου»3. Έδώ νομίζω ότι ό Γιάννης 'Αποστολάκης ύπερβάλλει κάπως τά
πράγματα, διότι άφ' ένός μέν ό κλέφτης δέν άποκρύπτει τόν θάνατον του, άφ' έτέρου
δέ δέν παύει νά είναι άνθρωπος καί άνθρώπινα νά έκφράζη αισθήματα μέ τούς παρα-
στατικούς στίχους:

Πήρα τήν πέτρα πεθερά, τή μαύρη γής γυναίκα
κι αύτά τά λιανολίθαρα άδέρφια κι άξαδέρφια.

'Ακόμη δέν πρέπει νά λησμονώμεν ότι ή ποίησις τοΰ κλέφτικου τραγουδιού
έχει διπλοΰν χαρακτήρα, ύψηλόν βεβαίως, άλλά καί λυπητερόν, όπως ορθώς λέγει
ό Γιάννης Βλαχογιάννης, «ψηλό έννοώ πώς έχει φτέρωμα κι άέρα παρμένον άπό τά
βουνά πού τόν γεννήσανε... Τά τραγούδια τής Ρούμελης καί τοΰ Μωριά, σάν τρα-
γούδια βουνίσια, πλάσματα τής μοναξιάς, τοΰ ποιητή βοσκοΰ γεννήματα, τοΰ ρεμ-
βασμού του ξεχειλίσματα, σάν έργα τέλος πού τά πνέει τής άλήθειας ή πνοή, τοϋ
πάθους ή λαχτάρα, σάν ξεχύματα άπ' αύτόχυτη πηγή βγαλμένα, οχι μέ σκοπό νά
χαροκοπήσουνε τόν ξένο πού τ' άκούει, μά νά ξαλαφρώσουνε τόν ΐδιον πού τά λέει

1. Π. Άραβαντινοϋ, Συλλογή δημωδών ασμάτων της'Ηπείρου, έν 'Αθήναις 1880,
σ. 282, άριθμ. 467.

2. Σ π. Ζαμπελίου, "^σματα δημοτικά τής Ελλάδος, Κερκύρα 1852, σ. 606, άριθμ. 11.

3. Γιάννη 'Αποστολάκη, Τό κλέφτικο τραγούδι, έν 'Αθήναις 1950, σ. 42.
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στήν ερημιά καί τά ξεμολογιέται στον άχο τοΰ βράχου καί στο μούρμουρο τής ρε-
ματιάς, δέν μποροΰνε παρά νά 'ναι τραγούδια μονότονα, λυπητερά»1.

Άπό άλλο χωρίον τής βορείου 'Ηπείρου, τήν Γλίνα τής Δρόπολης, προέρχεται
έπίσης τό κατωτέρω κλέφτικο τραγούδι:

Τά μαύρα τά κλιεφτόπουλα τί στέκουν λερωμένα;
Δέν πλένουν, δέν άλλάζουνε καί δέν άσπροφορειοΰνται.
Τό σέρνουν σέ περηφανειά σάν οί Κακοσουλιώτες.
Φωτό Τζαβέλλας φώναξε άπό τό καραούλι:
5 — Στριφτά, παιδιά, τόν πόλεμο κι άνάρια τά ντουφέκια,
νά κατακάτσ' ό κουρνιαχτός, νά μετρηθή τ' άσκέρι.
Μετροΰντ' οί Τοΰρκοι τρεις φορές καί λείπουν πεντακόσοι,
μετροΰνται τά κλεφτόπουλα καί λείπ' ενας λεβέντης,
λείπει ν-ό Γιάννος ό κοντός, ό πρωτο-μπαϊραχτάρης.

10 Τό λόγο δέν άπόσωσαν, τό λόγο δέν άπόειπαν,

γιά τος κι ό Γιάννος πό 'ρχονταν τοΰ κάμπου καβαλλάρης
μέ τ άλογό του παίζοντας, μέ τό σπαθί ζωσμένος,
μέ δυο κεφάλια τούρκικα στή σέλλα κρεμασμένα,
τό 'να ήταν τοΰ Έσάτ πασά, τ' άλλο τοΰ Σετραζέμη.

(Χρ. Σκόπης, έτών 85)
Τό τραγούδι αύτό, νεώτεραν άπό τό κλέφτικο τοΰ Μπουκουβάλα, έ'χει γίνει
προφανώς μέ βάσιν έκεΐνο. Τό περιστατικόν άναφέρεται μόνον έκεΐ όπου είναι άπα-
ραίτητον" αί λεπτομέρειαι τόπου, χρόνου καί ψυχολογίας, ό,τι θά τό έπλάτυνε, παρα-
λείπονται. Μόνον περισσότερα εϊναι τά ονόματα, πού υπάρχουν εις αύτό, έν άντιθέσει
πρός τό παλαιότερον πρότυπόν του2.

Άπό τό ίδιον χωρίον Γλίνα τής βορείου 'Ηπείρου παραθέτω άκόμη δύο άσματα,
άναφερόμενα εις τόν Μάρκον Μπότσαρην καί τήν Έλένην Μπότσαρη. Τό πρώτον:
"Ενα πουλί θαλασσινό — σιαίνη Μάρκο μπότσιαρη —

[κ' ενα πουλί βουνήσιο — Μαρκομπότσιαρη Σουλιώτη —
ράχη σέ ράχη τό 'λεγε —· σιαίνη Μαρκομπότσιαρη —■ λιθάρι

[τό λιθάρι — Μαρκομπότσιαρη Σουλιώτη —.
Ζητάει τοΰ Μάρκου τήν όρδή — σιαίνη Μαρκομπότσιαρη —

1. Γιάννη Βλαχογιάννη, Λαός ό ποιητής, Λαογραφία, τόμ. Ζ', 1923, σ. 80-82.

2. «Στό τραγούδι τοϋ Μπουκουβάλα έλάχιστες πληροφορίες δίνουνται τής μάχης τοΰ Κερά-
σοβου- κι όμως άνασαίνεις έκεΐ μέσα καθαρά τό πνεΰμα τοΰ πολέμου». Γ. 'Αποστολάκη,
ένθ' άν., σ. 106.
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[τοϋ Μάρκου το λημέρι" — Μαρκομπότσιαρη Σουλιώτη —
τό Μάρκο τόν σκοτώσανε στά Γιάννινα 'πό κάτω.

(Χρ. Σκώπης, έτών 85)

Τό δεύτερον:

"Ολες οί καπετάνισσες τών καπεταναραίων,
όλες έπήραν τά νησά, όλες τά κορφοβούνια
κι αύτη ή Αενή τοΰ Μπότσαρη πήρε ψηλές κορφοΰλες·
βρίσκει λημέρια κλέφτικα, παλιά, χορταριασμένα,
5 τήν παίρνει τό παράπονο καί κάθεται καί κλαίει.

Έδώ ήταν τ' άδερφάκια μου, ό Μάρκος κι ό Σωτήρης.
Τό λόγο δέν άπόσωσε, τό λόγο δέν άπόειπε,
γιά τος κι ό Μάρκος πό 'ρχονταν μαζί μέ τό Νοτίδη.
Οί τρεις άντάμα έσμιξαν κ' οί τρεις χαροκοπιώνταν.

(Χρ. Σκόπης, έτών 85)

Είς τό πρώτον ώς άνω άσμα έ'χομεν τό θέμα τοΰ πουλιοΰ, πού μανθάνει τόν θάνα-
τον τοΰ Μάρκου Μπότσαρη, ένώ τούτο άναζητεΐ τό στράτευμα καίτό λημέρι τοΰ ήρωος.
Χαρακτηριστική δ' εϊναι ή λιτότης καί έπιγραμματικότης τοΰ άσματος, πού άποπνέει
τόν δροσερόν άέρα τής άληθινής ποιήσεως τοΰ κλέφτικου τραγουδιού. Εις τό δεύτερον
άσμα εξαίρεται έπαξίως ή Ελένη Μπότσαρη, «ήτις δεκαπενταέτις ούσα έπολέμει
εις Σέλτσον παρά τω άδελφώ αύτής Γιαννάκη" τούτου δέ φονευθέντος άπήλθε παρά
τω θείω αύτής Νίκζα πολεμοΰντι παρά τόν 'Αχελώον καί πολλούς Τούρκους έφόνευ-
σεν, ύπό τούτων δέ περικυκλωθεΐσα καί μή θέλουσα νά παραδοθή έ'ρριψεν έαυτήν εις
τόν 'Αχελώον καί εύρε τόν εντιμον θάνατον έν τω ρεύματι τοΰ ποταμοΰ τούτου»1. Είς
τό $σμα τής Ελένης Μπότσαρη τό βάρος καί ή άξία τής ήρωίδος πίπτει είς τήν σύγ-
κρισιν αύτής πρός «τις άλλες καπετάνισσες». Ή δέ συγκίνησις ήμών κορυφοΰται
μέ τό κλάμμα της, όταν εύρίσκη έρημα καί χορταριασμένα τών άδελφών της τά λη-
μέρια, γίνεται δέ δραματική ή άτμόσφαιρα, πού δημιουργεί τό τραγούδι, μέ τόν έξα-
φνικόν καί άναπάντεχον έρχομόν τοΰ Μάρκου καί τοΰ Νοτίδη. Τοιουτοτρόπως είς τό
άσμα τοΰτο δέν έ'χομεν ίστορίαν ούτε αίσθηματικήν έπίδειξιν, άλλά κάτι βαθύτερον,
κάτι ούσιαστικώτερον.

Ώς πρός τά τραγούδια τής ξενιτειάς ή βόρειος "Ηπειρος είναι πλουσιωτάτη.
Τοΰτο εϊναι φυσικόν, διότι έξαιρετικαί ύπήρξαν πάντοτε ένταΰθα αί συνθήκαι, αί
εύνοήσασαι τήν άνάπτυξιν τοΰ είδους τούτου τής δημώδους ποιήσεως. Οί Ήπειρώται,

I. Περικλ. Ζερλέντου, 'Ηπειρωτικά μελετήματα, Παρνασσός, τόμ. IB', 1889,
σ. 380.
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περισσότερον τών άλλων Ελλήνων, μετηνάστευον πάντοτε, λόγω τοΰ εξαιρετικώς
άγονου τής χώρας των. Κατά δέ τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας αΐ συνθήκαι τής
έν τή πατρίδι ζωής των έχειροτέρευσαν, είναι δ' εύεξήγητον πόσον ή τυραννική υπό
τόν Τοΰρκον ζωή των τούς ήνάγκαζε νά έπιζητοΰν έξω τής γενετείρας καλυτέραν
τύχην. 'Οσάκις τά κτήματά των δέν ήρπάζοντο ύπό τών Τούρκων διά παντοίων
άθεμίτων μέσων, έληστεύοντο καί έλεηλατοΰντο τά προϊόντα, τά όποια ήσαν εις τήν
διάθεσιν τοΰ τυχόντος Τουρκαλβανοΰ μόνον ούτω άποζώντος. "Οθεν ή άποδημία
ύπέρ πάσαν άλλην χώραν έπεξετάθη μάλιστα έν Ήπείρω καί δέν ύπάρχει χώρα τοΰ
κόσμου, εις ην νά μή έχη εισδύσει ό 'Ηπειρώτης, εκεί δέ εύφυής, λιτός, καρτερικός,
νομοταγής, εύημερεΐ καί γίνεται στοιχεΐον πολιτισμοΰ έν πάση κοινωνία1. Οί περισ-
σότεροι έκ τών 'Ηπειρωτών έταξίδευον εις τάς παραδουναβίους χώρας καί ιδίωςείς
τήν Ρουμανίαν, όλιγώτεροι δ' είς τήν Ρωσίαν, Μ. Άσίαν, Βενετίαν καί κατά τά
τελευταία έτη είς τήν Α'ίγυπτον καί Άμερικήν. "Αλλη κατηγορία άποδημούντων
ήτο ή τών έπαγγελματιών, τών κτιστών, ραφτάδων, καλαντζήδων, πρακτικών ια-
τρών, βαγενάδων καί άλλων, ο'ίτινες πρός έξεύρεσιν έργασίας έφευγον άπό τά χωρία
των καί περιεφέροντο άνά τάς έλληνικάς χώρας καί τήν βαλκανικήν, έπέστρεφον δέ
είς τάς έστίας των μετά πολυμήνους ένίοτε περιοδείας. Ούτω δέν ύπήρχε σχεδόν
σπίτι είς τήν "Ηπειρον, πού νά μή εϊχεν έν, δύο ή καί περισσότερα πρόσωπα είς τήν
ξένην. ΤΗτο λοιπόν φυσικόν ή άγάπη τών ξενιτευμένων καί ή νοσταλγία πρός τήν
γενέτειραν, ό πόνος τών άπομενόντων διά τόν χωρισμόν άπό προσφιλή πρόσωπα, τά
βάσανα τής ξενιτειάς καί ό πόθος τής επανόδου νά δημιουργήσουν τό κλίμα τής
άναπτύξεως περιφήμων δημοτικών ασμάτων, ώς τά τραγούδια τής ξενιτειάς2.

1. Δ. Εύαγγελίδου, Ή βόρειος Ήπειρος, έν 'Αθήναις 1919, σ. 70. Βλ. καί Κ.
'Α μ ά ν τ ο υ, Βόρειος Ήπειρος, Νέα 'Εστία, τόμ. 29, 1946 (="Λρθρα καί Λόγοι, 'Αθήναι 1953,
σ. 104).

2. Πλήν όμως τών τραγουδιών τής ξενιτειδς λίαν άξιοπρόσεκτα είναι καί τά έθιμα τοϋ ήπει-
ρωτικοϋ λαοϋ τά μέ αυτήν σχετιζόμενα. 'Ιδού π. χ. τινά έξ αύτών άνακοινωθέντα μοι ύπό Εύγενίας
Κίτσου, έτών 69, έκ Δίβρης Ριζών Δελβίνου: «"Οντα ξεκινοΰμε τόν γξενίτη καί γυρίζωμε, μαζώ-
νομε μανοΰσα καί τά βάνομε στή bôpTa καί στά χατίλια (=άγκωνάρια τοΰ σπιτιοΰ), γιά νά'ρθγ] ό
ξενίτης γλήγορα.

"Οντα βγαίνη ό ξενίτης άπό την πόρτα, βάνομε ένα μαστραπά νερό μ' ενα σταυρό μέσα στό
κατώφλι καί τόν γυρίζει μέ τό ποδάρι. 'Αντί σταυρό βάνομε καί θηλύκια, άλλά πάντοτε νά 'ναι
ασημένια νά 'ρθ' ό ξενίτης καζαντισμένος. Τά θηλύκια είναι ζωνάρια πού βάνουν οί νυφάδες.

Βγαίνει δλο τό χωριό καί τόν ξεκινούμε. Αύτός γυρίζει καί χαιρετάει μέ τό μαντήλι καί μεϊς
άγναντεύομε καί κλαίμε.

"Αντα έρχεται, έχομε χαρά καί τραγούδια. Στό ζιαφέτι (=γλέντι) πού κάνομε, θά ρίξωμε
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Έκ τούτων θά παραθέσω ένταΰθα μερικά άπο τήν συλλογήν μου. Έκ τού
χωρίου Σκωριάδες προέρχεται το κατωτέρω:

— Θυμήθηκα τήν ξενιτειά καί θέλω νά πηγαίνω.
Σήκω, μάννα μ', καί ζύμωσε καθάριο παξιμάδι*
μέ πόνους βάλε τό νερό, μέ δάκρυα ζύμωσέ το,
μέ βαρειαναστενάγματα σήκου βάλε τό φοΰρο.
5 — Άργησε, φούρε, νά καής καί σύ ψωμί νά γένης,

νά φύγ' τοΰ γιοΰ μου ή συντροφιά κι ό γιός μου ν' άπομείνη.
(Κωνστάντω Τσαούση, έτών 52)
Εις τό τραγούδι αύτό ή αισθητική συγκίνησις προκαλείται άπό τά λόγια τής
μάννας (δύο τελευταίοι στίχοι), δι' ών έκφράζεται, μέ τήν απίθανη νά πραγματοποι-
ηθή προτροπήν της πρός τόν φοΰρνον καί τό ψωμί, ή βαθυτάτη θλΐψις της διά τόν
ξενιτεμόν τοΰ παιδιού της.

Ή ζωή εις τήν ξένην δέν έ'χει χάριν καί ό ξενιτεμένος θρηνεί διά τήν τύχην του,
ώς έν τω κατωτέρω άσματι έκ Γριάτζανης Δελβίνου:

Έβγάτε πέντε λύγερες καί πέντε μαυρομάτες,
νά ΐδήτε τόν άϊμάραντο σέ τί τόπο φυτρώνει.
Τόν τρών τά λάφη καί ψοφούν, τ' άρκούδια καί ήμερεύουν
νά τό 'χε φάει κ' ή μάννα μου νά μή είχε κάμ' έμένα'
5 σάν μ' έ'καμε τί μ' έθελε, πού μ' έ'χει τί μέ θέλει;
Ν-έγώ στά ξένα περβατώ, στά ξένανα γυρίζω,
ξένες μοΰ πλένουν τά σκουτιά, ξένες τά σαπουνίζουν.
Τά πλένουν μιά, τά πλένουν δυό, τά πλένουν τρεις καί πέντε
κι άπό τις πέντε κ' ύστερα τά ρίχνουν στό σοκάκι.
10 — Ξένε, πάρε τά ρούχα σου, πάρ' τά φορέματά σου.

(Αθηνά Στούπη, έτών 40)
Είς άλλο τραγούδι έκ Βήσσανης, συγκρίνων ό λαϊκός ποιητής τήν ξενιτειάν

ντουφέκια. Μαγερεύομε, γλεντούμε. Οί συγγενείς έρχονται μέ κανίσκι' φειάνουν ένα τσουρέκι καί
μέ πίττα. Στήν έκκλησίγια σάν πάη θά δώκη ο,τι έχει ευχαρίστηση.

"Oda πεθάνη στήν ξενιτειά, βαροϋν οί συγγενήδες τις καμπάνες καί παίρνουν τον παπα κι δλο
τό χωριό καί διαβάζει τό γράμμα μέ τό κακό χαμπέρι:

Κλαιν οί πέτρες, τά λιθάρια,
κλαίνε τόν καημό,
έκλαιγα κ' έγώ ό καημένος
τόν γξεχωρισμό...».
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προς τήν φυλακήν, τήν διχόνοιαν, τήν άγάπην καί εύρίσκων έκείνην βαρυτέραν τού-
των, θρηνεί τον εις τήν ξένην άποθανόντα ώς ακολούθως:

Τήν ξενιτειά, τή φυλακή, τή γκρίνια, τήν άγάπη,
τά τέσσερα τά ζύγιασαν, βαρύτερά 'ν' τά ξένα.
Τον ξένο παν, τον θάφτουνε σέ χέρισο μπαΐρι
χωρίς παπα, χωρίς κεριά, χωρίς μαννούλας δάκρυα.

5 Κ' ήρθε καιρός νά κάνουνε τό χέρισο μπαΐρι.

Κλαίνε οί μάννες τά παιδιά κ' οί κόρες γιά τούς άντρες.
Βάζουν βουβάλια δέν τραυοΰν καί βόγια δέν σπαράζουν"
τ' άλέτρι βγάζει κόκκαλα. καί τό γυνί κεφάλια.
Κλάψτε, μαννάδες, τά παιδιά καί σεις, κόρες, τούς άντρες.
('Αθηνά Χατζή, ετών 53)
"Οπως βλέπομεν, ό θάνατος είς τήν ξενιτειάν είναι φοβερός, ώς έθεωρεΐτο πάν-
τοτε ύπό τών Ελλήνων. Ούτω π. χ. καί ό 'Επίκτητος έγραφεν: «Άκονεις τών
'ιδιωτών λεγόντων 'τάλας εκείνος άπέθανεν'" άπώλετο ό πατήρ αντοϋ, ή μήτηρ" έξε-
κόπη, άλλα και άωρος και επί ξένης))1.

Είς άλλο τραγούδι τής ξενιτειάς, ενδιαφέρον καί διά τήν στιχουργικήν του σύν-
θεσιν (14σύλλαβοι καί 13σύλλαβοι στίχοι)2, μέ ζωηρότατα χρώματα ζωγραφίζεται
ό πόνος τής κόρης, ή όποία έξαναγκάζεται ύπό τών συγγενών τού ξενιτευμένου καλού
της νά ύπανδρευθή άκουσίως άνδρα, πού δέν τής ταιριάζει. Τό ^σμα προέρχεται έκ
Σκωριάδων:

— Ξένε μου, πού είσαι στά ξένα καί στά μακρινά,
μώρ', γιά κίνα κ' έλα τώρα κ' έλα γλήγορα,
γιατ' έμένα οί εδικοί σου μ' άβαρέθηκαν"
μέ κινούν νά μέ παντρέψουν καί μέ προξενούν

5 καί πολύ μακριά μέ δίνουν μέσ' στά Ρόϊδανα,

μώρ', κι άντρά κοντόν μοΰ δίνουν είν' καί γέροντας.
Μώρ', δέν τό 'χω πού είναι γέρος, είν' gl άράθυμος,
μώρ', πάσα πρωΐ μέ δέρει γιά τό χλιό νερό,
μώρ', καί πάσα μεσημέρι γιά κρυό νερό.

10 Μώρ', χρυσή στάμνα μοΰ δίνει κι άλυσον κοντόν
μώρ', καί στό πηγάδ' μέ στέλλει, στ' άριοπήγαδο,

1. 'Επικτήτου, Διατρ. 1, 27, 5.

2. Βλ. περί τροχαϊκών δεκατρισυλλάβων στίχων είς τήν δημοτικήν μας ποίησιν: Γιάννη
Σ α ρ α λ ή, Νεοελληνική Μετρική, 'Αθήνα 1939, σ. 102.
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καί δέ φτάνω νά γιομίσω καί μαραίνομαι.
Μώρ', έννιά όργυιές μαλλιά 'χα, κόφτω τά μισά,
καί σμίγω τήν άλυσίδα κι άργιογιόμισα'
15 τό παίρνω καί πάνω σπίτι τοΰ περίδρομου
νά τοΰ πλύνω τά ποδάρια, τά στεγνάδια του
λέει σ' εν' άργυρο λεγένι
πού χαράμι νά τοΰ γένη.

(Κωνστάντω Τσαούση, έτών 52).
Άλλ' ή ήπειρωτική λαϊκή μοΰσα γνωρίζει πρός τούτοις νά κρούη τάς λεπτοτέ-
ρας χορδάς τής λύρας της καί συγκινητικωτάτους νά συνθέτη στίχους, όταν πρόκειται
νά τραγουδήση τά τής έπικοινωνίας τών είς τήν πατρίδα άπομενόντων μέ τούς ξενι-
τευμένους των, ώς έν τφ έκ Δερβιτσάνης άσματι:

Ξενιτεμένο μου πουλί καί παραπονεμένο,
ή ξενιτειά σέ χαίρεται κ' εγώ έ'χω τόν καημό σου.
Τί νά σοΰ στείλω, ξένε μου, τί νά σοΰ προβοδήσω;
Νά στείλω μήλο, σέπεται, κυδώνι, μαραγκιάζει,
5 νά στείλω μοσκοστάφυλο, στό δρόμο ξεσπειριάζει.
Νά στείλω καί τό δάκρυ μου σ' ένα φτενό μαντήλι;
Τό δάκρυ μου ήταν βαψερό κ' έβαψε τό μαντήλι"
πέντε ποτάμια τό 'πλεναν κ' έ'βαψαν καί τά πέντε
κ' ένας άετός έπέρασε κ' έβάψαν τά φτερά του
10 καί σοΰ 'φερε τό μήνυμα, γοργό τό πέταμά του

"λ

η

έπέρασε κ' ένα πουλί κ' έβαψεν ή φωνή του,
έπέρασε κ' ένας πασάς κ' έβαψε τ' άλογό του.

(Κατ' άνακοίνωσιν Μ. Μάνου, έτών 45)
Σημειωτέον ότι κατά τήν έκ Γλίνας παραλλαγήν μετά τόν δον στίχον τοΰ άσμα-
τος τούτου λέγεται:

Νά στείλω καί βασιλικό χωρίς νερό στεγνώνει,
μετά δέ τόν 7ον στίχον έχει ούτω:

Τρία ποτάμια τό 'πλυναν κ' έβαψαν καί τά τρία"
πάει πέρδικα νά πιή νερό κ' έβαψαν τά φτερά της
κ' ή προβατίνα βόσκοντας έβαψε τό μαλλί της
κι ό καβαλλάρης πέρασε κ' έβαψε τ' άλογό του.
5 Έπέρασε κ' ένα πουλί κ' έβαψεν ή φωνή του,
έπέρασε κ' ένας πασάς κ' έβαψε τ' άλογό του.

(Χρ. Σκόπης, έτών 85)
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Παραβάλλοντες τάς έκ Δερβιτσάνης καί Γλίνας παραλλαγάς ταύτας πρός τήν
ύπό Άραβαντινού1 δημοσιευθεΐσαν βλέπομεν τήν φθοράν πού ύπέστη τό άσμα μέ τό
πέρασμα τοΰ χρόνου. Ή παραλλαγή τοΰ Άραβαντινού καί ή ύπ' άριθ. 168 τών
«Εκλογών» τοΰ Ν. Γ. Πολίτου2 είναι γνησιώτεραι καί καλύτεραι.

'Εξαιρετικού διαφέροντος είναι έπίσης τά βορειοηπειρωτικά τραγούδια τής
άγάπης, τά όποια είναι πολύστιχα, έν άντιθέσει πρός τά τών νήσων τής Ελλάδος,
πού εϊναι ώς έπί τό πλείστον δίστιχα. Έκ τοΰ χωρίου Χλομόν προέρχεται τό κατω-
τέρω:

Κόρη μέ τά λιανά κουμπιά καί μέ τά μαΰρα μάτια,
στήν πέρα ρούγα μή διαβής, στή δώθε μή άπεράσης,
λαχαίνει ό νιος άπό κρασί, λαχαίνει μεθυσμένος,
σοΰ κόφτει τά λιανά κουμπιά, φιλάει τά μαΰρα μάτια.

(Κ. Γούσης, έτών 40)
Ή έπιγραμματικότης του ομιλεί άφ' εαυτής. Ό λαός, χωρίς νά εϊναι σεμνότυ-
φος, εϊναι αύθόρμητος, ό δέ αύθορμητισμός του δέν έκφράζει ένστικτώδη πεζότητα,
άλλ' εύγένειαν, έρριζωμένην είς τά κατάβαθα τοΰ εϊναι του, καί αίσθημα άληθές.

Έκ τοΰ ιδίου χωρίου Χλομόν ίδού έτερον τής άγάπης, τό όποιον, καίτοι, ώς
φαίνεται, νεώτερον, έχει όμως όλην τήν χάριν τοΰ γνησίου δημοτικοΰ τραγουδιού:
Όλήν <1ή νύχτα περβατώ μ' ένά 'μορφο κορίτσι"
νά τό φιλήσω ντρέπομαι, νά τής τό ειπώ φοβοΰμαι,
νά πάω στό κρασόπουλο νά πιώ καί νά μεθύσω,
νά διάβ' άπό τήν πόρτα της νά τής τό τραγουδήσω.

5 — Κορή, άν go^àoai ξύπνησε, κι άν κάθεσαι έβγα δές με.

— Ούτε στήν πόρτα βγαίνω 'γώ κι ούτε στό παραθύρι,
στή μέσ' στό σπίτι κάθομαι καί φέγγω σά φεγγάρι.

— Ριξέ νερό στήν πόρτα σου νά ρθώ νά ξαγλυστρήσω,
νά βρώ 'φορμή τής μάννας σου νά ρθώ νά σέ φιλήσω.

(Κ. Γούσης, έτών 40)
Άπό τά ποικίλα εΐδη τής βορειοηπειρωτικής δημώδους ποιήσεως εϊναι καί τά
τραγούδια τοΰ άγερμοΰ. Ό Fauriel είς τά προλεγόμενα τής «Συλλογής» του γράφει
περί αύτών: «Τά τραγούδια τοΰ άγερμοΰ, τά όποια είς τακτάς ήμέρας τοΰ έτους τρα-
γουδούν όμιλοι παίδων, πού περιέρχονται άπό θύρας είς θύραν πρός συλλογήν μικρών
φιλοδωρημάτων είς ε'ίδη ή νομίσματα, έχουν στενήν σχέσιν μέ συνήθειας τής άρχαίας

1. Π. Άραβαντινού, ενθ' άν., σ. 206, 342.

2. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί..., έν 'Αθήναις 1914, σ. 200.
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λατρείας. Διότι είναι κατάδηλος ή συγγένειά των με τά παλαιά έθιμα τής είρεσιώνης,
τοϋ κορωνίσματος καί τοΰ χελιδονίσματος. Καί δέν έχουν μόνον όμοιον τό θέμα τά
τραγούδια αύτά πρός τά άντίστοιχά των τής άρχαιότητος, άλλ' έχουν καί τήν σύν-
θεσιν όμοίαν, ώς καί τόν χαρακτήρα καί τήν ούσίαν τών συναισθημάτων καί νοημά-
των, τά όποια εκφράζουν. Καί τά άρχαία, ώς καί τά σημερινά, τά αύτά εγκώμια
άπευθύνουν, τάς αύτάς εύχάς εύχονται ύπέρ έκείνου, τόν όποιον παρακαλοΰν. Καί άν
είς τά άρχαία ή διατύπωσις τών έπαίνων καί τών εύχών έχει μεγαλυτέραν χάριν,
φυσικότητα καί άπλότητα άπό τά σημερινά, όμως ό τρόπος δύναται νά θεωρηθή
ζωηρότερος, πρωτοτυπώτερος καί τρυφερώτερος»1.

Τά τραγούδια τοΰ άγερμοΰ άπαντοΰν είς όλην τήν Ελλάδα ύπό τάς ονομασίας:
Χελιδόνισμα, Κάλαντα ή Κόλεντα ή Κόλεντας, Καλημέρα, Φώτα, Λάζαρος, Ευαγγε-
λισμός, "Αι-Γιώργης, Μάης, Περπεριά ή Πεπερίτσα ή Περπεροϋσα ή Μπαρμπαροϋσα.
Τά πλέον όμως διαδεδομένα είναι τά Κάλαντα, ών ή άρχή άνάγεται, ώς γνωστόν,
είς τούς χρόνους τών Ρωμαίων, όθεν παρέλαβον τό έθιμον οί Βυζαντινοί. Έν Βορείω
Ήπείρω λέγονται Κόλιαντα.

Κόλιαντα, .μίλιαντα,
δυο χιλιάδες πρόβοςτα
καί τρεις χιλιάδες 'ίδια
νά βόσκουν τά κατσίκια
5 στοΰ Λάζαρου τό λόγγο,
στό μέγα τό χωράφι.
"Οντας βρέχω - βρέχομαι
κι όντας χιόνι - χίζει,
κόλιαντα γυρεύομε,
10 άν μάς δώσουν, παίρομε,
δέν μας δίνουν, φεύγομε
μέ μιά κολιαντρίνα
τοΰ Πάνου2 προβατίνα.
(Ντερβίτσανη, Μ. Μάνος, έτών 45)
Άλλά τό εύρύτερον διαδεδομένον έκ τών έθίμων καί ασμάτων τοΰ άγερμοΰ είναι

1. Cl. F a u r i e 1, ëv6' άν., τόμ. I, Paris 1824, σ. XXVIII καί XCX.

2. Παίρνουν τό πρώτον παιδί τοϋ σπιτιού καί τοΰ εύχονται ν' άποκτήση μιά κολιαντρίνα (ψω-
μάκι χριστουγεννιάτικο) καί μιά προβατίνα.
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ό Λάζαρος1 είς τήν βόρειον όπως καί είς τήν νότιον "Ηπειρον2. Μετά τήν είσαγωγήν:
Καλημέρα σας, καλή βραδιά σας,
καλώς σας ηΰραμε στήν άφεντιά σας.
'Εάν ορίζετε, νά σάς [εί]ποΰμε
γιά το Λάζαρο πού περβατοΰμε.

5 ΤΗρθεν ό Λάζαρος, ήρθαν τά Βάϊα,
ήρθαν καί οί γιορτές πό 'χουν τά άγια

(Λεσινίτσα Δελβίνου. Βασίλω Σέκα, έτών 82)
τραγουδούν έπαινετικά τραγούδια πρός τόν οίκοδεσπότην, τήν νοικοκυράν, τήν
όμορφη κόρη, τόν παπά, τόν γραμματισμένον κτλ. Ιδού μερικά παραδείγματα έκ
τοΰ χωρίου Χλομόν:

'Εδώ 'χουν κόρη έ'μορφη, ξανθιά καί μαυρομάτα"
τής τάζουν άντρα βασιλιά, τής τάζουν άντρα ρήγα
κι αύτή δέ θέλει βασιλιά, δέν θέλει άντρα ρήγα,
θέλει τό άρχοντόπουλο μέ τις πολλές χιλιάδες,
5 πού κοσκινίζει τό φλωρί καί πέφτει τό λογάρι
καί τ' άποκοσκινίσματα τά δένει στό μαντήλι
καί τό μαντήλι στό σπαθί καί τό σπαθί στή μέση
κ' ή μέση έπάνω στ' άλογο καί τ' άλογο στούς κάμπους.

1. Έν Δελβινακίιρ κατά τό Σάββατον τοϋ Λαζάρου οί μαθηταί ήρχοντο λίαν πρωί' είς τό
σχολεΐον. Έκεΐ ό διδάσκαλος μετημφίεζε τούς μεγαλυτέρους τών μαθητών. Πρώτον έκαμνε τη
«νύφη» καί τό «γαμπρό». "Αλλος έγίνετο ποιμήν, έτερος παπάς μέ θυμιατόν, άλλος γύφτος, βαρε-
λάς κτλ. Έγίνετο δέ καί άναπαράστασις της άναστάσεως τοΰ Λαζάρου. Μαθητής τις προσεποιεΐτο
τόν νεκρόν καί περιτυλισσόμενος διά λευκοΰ χιτώνος έδένετο μέ σχοινιά καί έφέρετο έπί τών χειρών
τών μαθητών. Διά νά έχη δέ καί όψιν νεκροΰ έπεπάσσετο τό πρόσωπον αύτοΰ δι' άλεύρου. Μετά τήν
λήξιν τής περιοδείας άνίστατο είς χώρον περίοπτον, ώστε νά φαίνεται εις πάντας. Οΰτω οί μεταμ-
φιεσμένοι μετά τής άκολουθίας τών άλλων μαθητών έκ τής σχολής ήρχοντο είς τό «χαγιάτι» τής
έκκλησίας άκριβώς κατά τήν άπόλυσιν καί έκεΐ έχόρευον είς θρίαμβον της τοϋ Λαζάρου άναστά-
σεως. Μετά ταΰτα καθοσιωθέντες έπεσκέπτοντο τάς οικίας άρχίζοντες άπό τοΰ παπά τό σπίτι
καί άδοντες:

Σήκου, σήκου, δέσποτα, καί μή βαριοκοιμάσαι,
οί έκκλησιές διαβάζουνε, τά μοναστήρια ψάλλουν.

Βλ. Κ ω ν. Μπεκιάρη, Τά άπό τής Τυρινής μέχρι τής Κυριακής τοΰ Θωμά έθιζόμενα
έν Πωγωνιανή, Μεσαιωνικά Γράμματα, τόμ. Δ', Α' μέρ., έν 'Αθήναις 1939, σ. 68-69.

2. Βλ. Κ ω ν σ τ. Ά θ. Δ ι α μ ά ν τ η, Τά τραγούδια τοϋ Λαζάρου στή Νησίτσα τών
Τζουμέρκων, «Αιξωνή», Μάιος 1951, σ. 137-143.
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Διψούν οί κάμποι γιά νερά καί τά βουνά γιά χιόνια
10 διψά καί τ' άγριομέλισσο γιά ήμερο λουλούδι.

(Κων. Γούσης, ετών 40)
Πολλάκις άντί κόρης έπαινούν τόν μικρόν υίόν:

Έδώ 'χουν τόν μικρόν υίόν, τόν γαϊτανοζωμένον,
τόν λούζουν, τόν χτενίζουν [ε], στό δάσκαλο τόν στέλλουν.
Κι ό δάσκαλος τόν καρτερεί μέ δυο κλωνιά τοΰ μόσχου.

— Μωρέ, καί πού 'ν' τά γράμματα, μωρέ, καί ποΰ 'ν' ό νοΰς σου;
5 — Τά γράμματα είναι στό χαρτί κι ό νοΰς μου είναι πέρα.
Πέρα περά κι άντίπερα, πέρα στίς μαυρομάτες,
πό 'χουν τό μάτι σάν έλιά, τό φρύδι σά γαϊτάνι,
πό 'χουν τό ματοτσίνερο σάν δέξικο1 δοξάρι.

(Κων. Γούσης, έτών 40)
Εΐπομεν άνωτέρω ότι εις τά τραγούδια τοΰ άγερμοΰ άνήκει καί τό χελιδόνισμα
ή τά τραγούδια πού λέγονται έπί τή επιστροφή άλλων πουλιών κατά τήν άνοιξιν, ώς
καί τό γνωστόν ασμα τής περπερούνας. Π. χ. τήν έπιστροφήν τοΰ λέλεκα (πελαργοΰ)
είς τήν Ντερβιτσάνην 'Αργυροκάστρου χαιρετίζουν τά παιδιά μέ τό τετράστιχον:

Λέλεκα τζή-α-τζή
τοΰ πρεμάτη καλαϊτζή
μέ σκόρδο, μέ ντουφέκι
καί μέ ρούχινο γελέκι.
Κατά τόν Μιχ. Μάνον «λέλεκα χατζή» λέγουν, «έπειδή πηγαίνει στούς 'Αγίους
Τόπους. Τόν παρομοιάζουν, μοΰ είπε, μέ κάποιο πλούσιο πραματευτή. Σέ ύποδεχό-
μαστε, τοΰ λένε, μέ σκόρδο, γιά νά μήν τόν ματιάσουν, μέ ντουφεκιά είς ένδειξιν
χαράς καί μέ τά γιορτινά τους, δηλαδή τό ρούχινο γελέκι».

«Τό καλοκαίρι, κατά τόν ΐδιον Μ. Μάνον, όταν ή παπαρούνα καί τά σπαρτά
μαραίνωνται άπό τήν άναβροχιά, όμάδες παιδιών δένοντας στή μέση τους βουζζές,
εϊδος φουστανιοΰ, τραγουδούν:

Τουρτουλίδα περπατεΐ,
τόν Θεό παρακαλεί,
γιά νά βρέξη μιά βροχή,
μιά βροχή σιγαληνή,
5 τ' άνηφόρου, κατήφορου.

1. Μέ τήν λέξιν δέξικο έννοοϋν έλληνικό, αποφεύγουν όμως τήν λέξιν έλληνικό, διά νά μή τούς
άντιλαμβάνωνται οί ξένοι, όπως μοΰ ϊλεγον.
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Βρέξε, βρέξε, παπαρούνα,
γιά νά γένουνε τά στάρια,
νά γεμίσουνε τ' άμπάρια
δλο στάρια καί κριθάρια
10 καί κεχρί καί καλαμπόκι"
κάθε στάκυ καί πινάκι,
κάθε κλήμα καλαθάκι».
Άπό δέ τά βορειοηπειρωτικά μοιρολόγια διακρίνονται διά τόν συναισθηματικόν
των παλμόν, τήν δύναμιν καί τήν συνθετικότητά των τά τραγούδια τοΰ Χάρου, τά
όποια εϊναι άρτιώτερα καί ωραιότερα άπό τά περιστατικά μοιρολόγια, διότι ταΰτα
έτυχον έντατικωτέρας έπεξεργασίας καί τελειοποιήσεως ύπό τοΰ λαοΰ. 'Ενταύθα θά
άναφέρω μόνον δύο άπό αύτά. Τό πρώτον προέρχεται άπό τήν Γλίναν τής Δρόπολης,
τό δέ δεύτερον άπό τό χωρίον Κάκο-Γοραντζή Απάνω Δρόπολης. 'Ιδού τό πρώτον:
Λεβέντης έροβόλαγεν άπό ψηλή ραχούλα
κι ό Χάρος τόν άγνάντευεν άπό ψηλό σεράϊ"
βγήκε, τόν έκαρτέρησε σ' έ'να στενό σοκάκι.

— Λεβέντη, ποΰθεν έ'ρχεσαι καί ποΰθε μάς κοπιάζεις;
5 — Άπό τά πρόβατα έρχομαι, στό σπίτι μου παγαίνω.

Πάγω νά πάρω τό ψωμί καί πίσω νά γυρίσω.

— Εμένα μ' έ'στειλ' ό Θεός ψυχή γιά νά σοΰ πάρω.

— Δίχως άσθένεια κι άρρωστιά ψυχή πώς θά μοΰ πάρης;
Νά πάμε νά παλαίψωμε σέ μαρμαρένι' άλώνι.

10 — Πάεσαν καί παλαίψανε στά μαρμαρένι' άλώνια,
άκούγω τό νιο νόπού βογγά καί βαριαναστενάζει.

(Χρ. Σκόπης, έτών 85)

Τό δεύτερον:

Ή Εύγενούλα, ή έ'μορφη, ή μικροπαντρεμένη,
ήταν μικρή καί νιούτσικη, μικραρρεβωνιασμένη.
Τό Χάρο δέ φοβόντανε κι ό Χάρος τής έπάησε.
Μπαινούν καί βγαίνουν οί γιατροί καί γιατρειά δέν έ'χει.
5 Μπαινόβγαιν' ή μαννούλα της καί τή μοιργιολογοΰσε.

— Μαννά, κι άν ερθ' ό άντρας μου νά μή τοΰ μαρτυρήσης,
δώσε τό δαχτυλίδι μου, τήν πρώτη άρραβώνα.

Γιά κι άντρας της πόρχόντανε τοΰ κάμπου καβαλλάρης
μέ τ' άλογό του παίζοντας καί τό σπαθί στό χέρι.
10 Βρίσκει σταυρό στήν πόρτα του, ξεφτέρια στήν αύλή (Ιου.
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Βρίσκει τον πρωτομάστορα, πού φτειάνει το σεντούκι.

— Καλήμερά σου, μάστορα, τίνος είν' το σεντούκι;

— Τής Εύγενούλας, τση έμορφης, τής μικροπαντρεμένης.

— Φειάσ'το μακρύ, φειάσ'το πλατύ νά παίρνη δυο νομάτους.
15 "Εβγαλε το σπαθάκι του στον όύρανο το ρίνει,

στον ουρανό το ρίνει καί στήν καρδιά του βρέθηκε.
Τά πήραν καί τά έβαλαν τά δυο σ' ένα σεντούκι,
τά πήγαν καί τά έθάψανε σ' ένα ψηλό τσαΐρι.
Τό 'να φυτρώνει κάλαμος καί τ' άλλο κυπαρίσσι,
20 στριφογυρίζ' ό κάλοςμος, φιλά τό κυπαρίσσι.

'Εκεί διαβάτες διάβαιναν, στέκουν καί τό λογιάζουν.

— Τηράτε κεΐν' τά νιόγαμπρα, τά νιοστεφανωμένα,
δέν έφιλήθ'καν ζωντανά, φιλιοΰντ' άπεθαμένα.

(Παρασκευή Γκόγκου, ετών 60)
"Ολα τά παραπάνω τραγούδια οί βορειοηπειρώται τά τραγουδούν μέ σκοπόν
θρηνώδη. «Μεϊς τραγουδάμε τό ίδιο, μοΰ έλεγαν, κι όταν έχωμε χαρά κι όταν έχωμε
λύπη. Τό τραγούδι είναι γιά νά βγαίνη τό ντέρτι μας, τό ντέρτι τό δικό μας καί τής
πατρίδας μας. Ή λύπη μας εϊναι λύπη γιά τή σκλαβιά». Οί ειδικοί όμως μελετηταί
τών μελωδιών τών λαϊκών τραγουδιών μας θά μάς διαφωτίσουν είς τά λεπτομερειακά
ζητήματα. 'Εκείνο μόνον πού πρέπει νά σημειώσω άκόμη έδώ είναι ό τρόπος πού
τραγουδούν οί βορειοηπειρώται: Ένας τό παίρνει πρώτος τό τραγούδι. Αύτός είναι
ό πάρτης ή πάρτης ή καί σηκωτής, διότι αύτός παίρνει τό τραγούδι, δηλαδή άρχίζει
τήν μελωδίαν του. "Ενας άλλος τό γυρίζει, ό γυριστής, καί άλλοι δύο τό γεμίζουν,
δηλαδή συνοδεύουν τούς προηγουμένους «κ' έτσι τό τραγούδι πάει βρονταριά». Έξ
αύτών οί δύο τελευταίοι κρατοΰν τό ΐσον, είς τόνον παθητικόν καί μέ φωνάς άλλοτε
μέν ήπιας, άλλοτε δ' ίσχυράς. Τοιουτοτρόπως ή όμάς τών τραγουδιστών τών μονοτό-
νων καί θρηνωδών μελωδιών τοΰ βορειοηπειρωτικού τραγουδιού ένθυμίζει βυζαντι-
νόν έκκλησιαστικόν χορόν1. Σημειωτέον πρός τούτοις ότι είς τούς γάμους καί είς
άλλας διασκεδάσεις πλην τών γαμήλιων καί έρωτικών ασμάτων άδουν καί άκριτικά
καί κλέφτικα, σπανιώτερον δέ δίστιχα. Τά δέ μοιρολόγια των είναι ώς έπί τό πλεϊ-

1. Βλ. Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Τά βορειοηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια. Τά τρα-
γούδια της ξενιτειας. 'Αφιέρωμα είς τήν Ήπειρον. Είς μνήμην Χρίστου Σούλη, 'Αθήναι 1954,
σ. 37. Τοϋ α ύ τ ο ΰ, Ή λαϊκή ορολογία τοΰ έλληνικοΰ δημοτικοΰ τραγουδιού, Έπετ. Κέντρ.
'Ερεύν. Έλλ. Λαογρ. 'Ακαδ. 'Αθ., τόμ. Κ' - ΚΑ' (1967-68), έν'Αθήναις 1969, σ. 144. Σ π. Π ε-
ρ ιστέ ρ η, Δημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορ. 'Ηπείρου, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ. 'Ακαδ. 'Αθ.,
τόμ. 9-10 (1955-57), έν 'Αθήναις 1958, σ. 108-110.
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στον αυτοσχέδια λόγια, άνεπεξέργαστα στιχουργικώς, πλην τών εις τόν Χάρον
αναφερομένων.

"Οσον άφορα τώρα είς τούς λαϊκούς των όργανοπαίκτας παρετήρησα ότι όλοι
σχεδόν όσοι έπαιξαν συνοδεία ή μή τραγουδιού καί άπετυπώσαμεν έπί ταινιών μα-
γνητοφώνου τάς μελωδίας των, ήσαν γύφτοι. Τό μουσικόν όργανον θεωρείται ύπό
τού άλλου κόσμου εύτελές πράγμα. 'Οσάκις λοιπόν ήρωτώμεν διατί δέν γνωρίζουν
όργανον, άπήντων: «Γύφτοι εϊμαστ' έμεΐς;» Κατά τάς πανηγύρεις ό λαός διασκεδά-
ζει χορεύων ή άπλώς άκούων τούς γύφτους όργανοπαίκτας. Οί γύφτοι, πού παίζουν
τά όργανα, κλαρίνο, βιολί καί λαούτο, τραγουδούν συγχρόνως. Αύτοί διατηρούν εις
τήν μνήμην των τά παλαιά τραγούδια, έπί τή βάσει δέ τούτων συνθέτουν πολλάκις
νεώτερα. Τοιουτοτρόπως είς τούς γάμους, τάς διασκεδάσεις καί είς περιπτώσεις
ήρωϊκών γεγονότων, συντίθεται νέον άσμα άπό στόματος τών γύφτων, παιζόμενον
είς παλαιότερον ήχον.

Β' ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Είς τά αινίγματα ό λαός άνέκαθεν εύρεν εύχάριστον καί διασκεδαστικήν ένασχό-
λησιν διά τό όξύμωρον καί εύτράπελον περιεχόμενόν των. Ταύτα άπ' άρχαιοτάτων
χρόνων ήσαν γνωστά. Οί Δελφικοί χρησμοί ούδέν άλλο ήσαν ή αινίγματα. Ό Κάλχας
κατά τινα παλαιόν μύθον άπέθανεν ήττηθείς είς άγώνα αινίγματος ύπό τοΰ μάντεως
Μόψου, ώς καί ό Όμηρος, όστις δέν ήδυνήθη νά λύση τό αίνιγμα τών άλιέων τής
"Ιου: ((δda' ελομεν λιπόμεσθα, ό'σ' ούχ ελομεν φερόμεσθα», διά τοΰ όποιου ούτοι
ήννόουν τούς συλληφθέντας φθείρας των. Ποιος έπίσης άγνοεΐ τόν μΰθον τής θηβαϊ-
κής Σφιγγός, πού κατέτρωγε πάντα μή δυνάμενον νά λύση τό ύπ' αύτής προτεινό-
μενον πρός λύσιν αίνιγμα; 'Ωσαύτως έκ τής άρχαιότητος παραδίδεται ότι κατά τήν
έορτήν τών Άγριωνίων αί γυναίκες μετά τό δεϊπνον έπρότειναν πρός λύσιν αινίγμα-
τα, ώς γίνεται καί σήμερον είς τά έλληνικά χωρία κατά τά νυχτέρια καί «τις βεγγέ-
ρες»1.

Έν Βορείω Ήπείρω τά αινίγματα λέγονται μαντέματα ή καί άπλώς αινίγματα.
Έξ αύτών θά παραθέσω ενταύθα μερικά, προερχόμενα άπό τά χωρία Χλομόν καί
Πρεμετήν. Εις τό Χλομόν λέγουν π. χ.

"Ενα δέντρο εϊχε δώδεκα κλώνους"
κάθε κλώνος τριάντα φύλλα,

I. Γενικώς περί αινιγμάτων βλ. Σ τ ί λ π. Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, 'Ελληνική λαογραφία,
Α', έν'Αθήναις 1965 , σ. 332 κέξ., Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ.
A', II, έν 'Αθήναις 1948, σ. 64 κέξ.

5
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άπο τή μιά μεριά άσπρα,
άπό τήν άλλη μαΰρα.

[δ χρόνος]

Τό μάντεμα τοΰτο ύπενθυμίζει τό άρχαΐον:

Είς ό πατήρ, παίδες δυοκαίδεκα" τών δέ θ' έκάστω
παίδες τριήκοντα διάνδιχα είδος έχουσαι'
αί μέν λευκαί έασιν ίδεϊν, αί δ' αυτε μέλαιναι1
άθάνατοι δέ τ' έοΰσαι, άποφθινύθουσιν άπασαι.

'Εκ Πρεμετής προέρχονται τά άκόλουθα:
1. "Αψυχος ψυχή δέν έχει

καί ψυχές Λαίρνει καί φεύγει.

[τό πλοΐον]

Σημειωτέον ότι τό αίνιγμα τοΰτο, απαντών καί είς τήν νότιον "Ηπειρον καί
είς πλείστα άλλα μέρη τής Ελλάδος, αποτελεί άπομεμακρυσμένην παράφρασα τοΰ
βυζαντινού:

Ζωόν τι πεζόν, άλλά νηκτόν εύρέθη
έμψυχον, άλλ' άψυχον, έμπνουν, άλλ' άπνουν
έρπον, βαδίζον καί πτεροΐς κεχρημένον,
άκουε καί θαύμαζε καί δίδου λύσιν2.
2. Τρεις τρεις μέ πιάνουν, μ' άλήθεια πρώτα πίνω,
μαΰρα τά κάνω τά παιδιά καί πίσω μου τ' άφήνω.

[πέννα - γράμματα]

Τοΰτο ενθυμίζει το βυζαντινόν:

"Ιππον εΐδον τρέχοντα λευκώ πεδίω,
τρεις δ' άνδρες άοπλοι κρατοΰσι τοΰτον,
όπισθεν άλλοι δύο άκολουθοΰσιν,
άν μή τοΰ ίππου κάρα ή έσχισμένη,
τών ποδών αύτών ού φαίνονται τά ίχνη3.
3. Λαιμό έχει καί λαιμό δέν έχει,
μεριά έχει καί ποδάρια δέν έχει.

[άσκί].

1. Παλατιν. Άνθολ. ΙΔ', 101.

2. Πρβλ. Χ. Σ ο ύλη ν, είς 'Ηπειρωτικά Χρονικά, ίτ. Α', 'Ιωάννινα 1926, σ. 170.

3. Βλ. Ν. Γ. Πολίτη ν, έν Λαογραφία Β', 1910, σ. 122 καί Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ν,
ένθ' άν., σ. 75.
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Καί τοΰτο ένθυμίζει το βυζαντινών:

"Εχω τράχηλον καί κεφαλήν ουκ έχω"
τετρασκελής είμι καί ποδών δίχα,
έμπνους τε νεκρός, άλλά χωρίς όστέων1.

Γ' ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

'Ολίγα εϊναι τά παραμύθια, τά όποια συνέλεξα κατά τήν άποστολήν τοΰ 1951
άπό στόματος τών βορειοηπειρωτών προσφύγων. "Οταν παρεκάλουν γέροντας ή
γραίας νά μοΰ διηγηθούν κανένα παραμύθι, πού έγνώριζον άπό τής παιδικής των
ήλικίας, ούτοι άπέφευγον τοΰτο λέγοντες ότι «τ' άστοήσαμε (=τά έλησμονήσαμεν),
γιατί πάθαμεν τόσα βάσανα». Έξ όσων ήδυνήθην νά περισυλλέξω, έν, «Ό Αυγερινός
και ή Πούλια», ήτο γνωστόν είς τούς περισσοτέρους έξ αύτών. Καί γέροντες καί
γραΐαι καί μικρά παιδιά άκόμη τό έγνώριζον. Τό δημοσιεύω έδώ ού μόνον διότι τοΰτο
τυγχάνει μεγίστης παρά τοις βορειοηπειρώταις δημοτικότητας, άλλά καί διά τούς
λόγους, τούς όποιους κατωτέρω θ' άναπτύξω.

«Μιά φορά κ' έναν καιρό ήταν ένας κυνηγός καί είχε καί μιά πολύ καλή γυναίκα.
Αύτοί οί δυό 'πόχτησαν ένα κορίτσι καί τό ώνόμασαν Πούλια. "Υστερα 'πό λίγο
καιρό ό κυνηγός έχήρεψε, πέθαν' ή γυναίκα του καί ξαναπαντρεύτηκε, πήρε άλλη
γυναίκα, πού ήταν κακιά- μ' αύτή άπόχτησεν έν' άγοράκι καί τό ώνόμασαν Αύγε-
ρινό" αύτή ή γυναίκα μέ τό ολίγον πού έζησε δέν μποροΰσε νά βλέπη τό κορίτσι,
ήταν πιο όμορφο άπ' αύτη" τί κάνει αύτή: έπροσπαθοΰσε νά καταφέρη τόν άντρα της
νά τό πουλήσουν. Καί τόν έκατάϊφερε νά τό πουλήσουν. Αύτή επήρε τήν Πούλια καί
τήν έκλεισε σ' ένα δωμάτιο καί τό έτρεφε μέ όλα τά καλά τοΰ κόσμου. Μετά ό Αύγε-
ρινός, πού τήν άγαποΰσε πολύ τήν Πούλια, ήθελε νά μάθη γιατί τήν Πούλια τή θρέ-
φουν τόσο. Τί κάν' ό Αύγερινός. Πάει σέ μιά γειτόνισσα γριά καί τής διηγήθηκε
όλα τά αύτά τής Πούλιας, πώς ή μητέρα του θρέφει τήν Πούλια τόσο καλά.

Ή Πούλια άπό δλ' αύτά πού τήν έτρεφε, έβαστοΰσε άπ' όλα τά είδη γιά τόν
Αύγερινό. Ή γριά λέγει τοΰ Αύγερινοΰ.— Ή μητέρα σου άποφάσισε νά πουλήση τήν
Πούλια. Τής λέει ό Αύγερινός.— Έγώ,γριά μου, τί πρέπει νά κάνω, γιά νά μή μοΰ
πουλήσ' τήν άδερφούλα μου; Τοΰ λέει αύτή: ■—Τήν ώρα πού θά 'ρθη νά λούση καί νά
χτενίση τήν Πούλια ή μητρυιά της νά τής άρπάξης τά πλεξούδια καί τό χτένι καί νά
πάρης καί μισή όκά άλας μαζί σου. Μόλις θά τής πάρης τά πλεξούδια καί τό χτένι,

1. Πρβλ. Χ. Σ ο ύλη ν, ένθ' άν., σ. 167. Περί δέ τοΰ βυζαντινοΰ τούτου αινίγματος βλ.
Φ. Κουκουλέ, ένθ' άν., σ. 73-74.
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ή Πούλια θά τρέξη μαζί σου κι όταν θά σοΰ φωνάξη— Τά πλεξούδια μου, Αύγερινέ,

— "Οθε μέ φτάσης, Πούλια, πάρ'τα.

"Οταν ήρθε ή ώρα καί έ'λουζε καί χτένιζε ή μητρυιά τήν Πούλια, ό Αύγερινός
τής άρπαξε τά πλεξούδια καί ή Πούλια φώναξε —Τά πλεξούδια μου, Αύγερινέ.

— "Οθε μέ φτάσης, Πούλια, πάρ'τα.

Κι ό Αύγερινός έτρεχε γύρω στο περιβόλι μαζί καί ή Πούλια. "Οσο έξωμάκρυ-
ναν άπό τό περιβόλι, τότες έκατάλαβε ή μητρυιά τής Πούλιας ότι τά δυο παιδάκια
της φεύγουν. Μετά λέει: — Γύρισε πίσω, χρυσέ μ' Αύγερινέ. — Δέ γυρίζω, τής λέει,
θά γλυτώσω τήν άδερφούλα μου. — Γύρισε πίσω, χρυσό μου κοριτσάκι, καί σοΰ
άγοράζω 'γώ άλλα. — Δέν τά θέλω τ' άλλα, θέλω τά δικά μου, τής είπε ή Πούλια,
καί έφευγαν μακριά. Στό δρόμο μαζί τους έτρεχε ή μητέρα τους νά τά φτάση. Γιά
νά μή τά φτάση, ό Αύγερινός έπέταξε τά πλεξούδια καί τό χτένι καί έγινε μιά άπέραντη
φραγή. Ή μητέρα τους άπάλευε νά τήν περάση καί τήν άπέρασε. Πάλι ή μητέρα
έτρεχε νά τά φτάση, Ό Αύγερινός έρριξε πίσω τό άλάτι καί έγινε ένας άπέραντος
ποταμός, όπού δέν έμπόρεσε νά τόν περάση κ' έγύρισε.

Ό Αύγερινός κ' ή Πούλια έτρεχαν μακρυά όθε φτάσουν. Στό δρόμο πού πήγαι-
ναν έδίψασ' ό Αύγερινός καί βρήκαν μία μοσκαροπατησά, πού είχε νερό. — Θά πιω,
Πούλια, διψώ, τής εϊπε. — Μήν πίνης, Αύγερινέ, θά φτάσωμε σέ νερό. Πάλι δίψασε
ό Αύγερινός καί βρήκε μιά άρινοπατησά (=άπό άρνάκι). — Θά πιώ, Πούλια, δέν
βαστώ, τής λέει. Όσο νά φτάσ' ή Πούλια, ήπιε ό Αύγερινός καί έγινε άρνάκι. Τότε
τοΰ είπε ή Πούλια. — Δέν στό εϊπα, Αύγερινέ, μήν πίνης, θά γίνης άρνάκι; Τώρα τί
νά σέ κάμω, έλα μαζί μου, τοΰ εϊπε. Στό δρόμο πού πήγαιναν έσυνάντησαν ένα βασι-
λικό πηγάδι. Γύρω στό πηγάδι αύτό ήταν κυπαρίσσα. Ή Πούλια έζύγωσε στό
πηγάδι νά βγάλη νερό μέ τόν κουβά. "Εβγαλε, πρώτα έπότισε τό άρνάκι της καί έπειτα
έπιεκαί αύτή. "Οπως έβγαζε νερό άπό τόν κουβά, μία κορυφή ενός κυπαρισσοΰ έσκυψε
κάτω κι άπάνω ήτον ό βασιλικός θρόνος. Ή Πούλια όπως τήν πήρε ή νύχτα άπο-
φάσισε ν' άνεβή σ' αύτόν τόν θρόνο τοΰ κυπαρισσοΰ. Σέ λίγο πήγε καί τό βασιλόπουλο
μέ τ' άλογά του. Μόλις πήγαν τά ζώα νά πιοΰν νερό, έβλεπαν τήν Πούλια στή σκιά
καί φοβόνταν, δέν έπιναν. Κοιτάει έδώ, κοιτάει έκεΐ, δέν βλέπει τίποτας τό βασιλό-
πουλο. 'Εκοίταξε στήν κορφή τοΰ κυπαρισσοΰ καί βλέπει τήν Πούλια. Τής μίλησε:
—Κατέβα κάτω, κορίτσι μου. — Δέν κατεβαίνω, τοΰ μίλησ' αύτή. Τό βασιλόπουλο τί
νά κάμη. Πάνει σέ μιά γριά καί τσή διηγήθηκε όλα αύτά πού εύρήκε στό πηγάδι. Ή
γριά τοΰ εϊπε ότι αύτή θά τήν κατεβάσω 'γώ άπό τό κυπαρίσσι, άλλά θέλω νά μοΰ
δώσης κάτι (βοήθημα δηλ.) καί τό βασιλόπουλο τής εϊπε: — Άν θά κατεβάσης τό
κορίτσι, θά σοΰ γεμίσω τήν ποδιά φλωριά. Ή γριά επήρε ένα σκαφίδι, ένα σακκί
άλεύρι καί ένα γουρουνάκι καί πάει στό βασιλικό πηγάδι, βάζει τό σκαφίδι άνάποτα
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(τ' άπίκουπα) καί το γουρούνι τό 'βαλε καί τρώει αλεύρι. Ή Πούλια άπο πάνω
τής λέει:

'Αλλιώς, γριά, τό κόσκινο, άλλιώς καί τό σκαφίδι,
καί βάλ' τό γουρουνάκι σου νά μή σοΰ τρώη τ' άλεύρι.

— Τί λές, παιδί μου, δέν άκούω, κατέβα παρακάτω, τής λέει ή γριά. Ή Πούλια
έκατέβηκε παρακάτω καί τής ξαναλέει τά ΐδια.

Μόλις έκατέβηκε παρακάτω, βγαίνει τό βασιλόπουλο καί τήν άρπαξε. Τήν
έ'βαλε στά ζώα του καί τήν πάει στό βασιλικό παλάτι. Ή Πούλια ήταν πεντάμορφη.
Ή μητέρα τοΰ βασιλόπουλου ήταν άσχημη καί δέν τή χώνευε. Τό βασιλόπουλο
έθέλησε νά τήν παντρευτή. Καί τήν παντρεύτηκε.

Μιά μέρα ό βασιλιάς μέ τό βασιλόπουλο έβήκαν περίπατο. Ή βασίλισσα μέ τή
νύφη της καί μέ τό άρνάκι έβήκαν στό περιβόλι. Ή βασίλισσα μέ τά πολλά πού δέν
τήν έχώνευε τήν πήρε καί τήν έ'ρριξε μέσα στό πηγάδι καί ή Πούλια έσκαρφάλωσε
σέ μιά πέτρα κ' έκαθόντανε. Κι ό Αύγερινός έ'ξ' άπ.' τό πηγάδι έ'βλιαζε (=έβέλαζε).
Μόλις ήρθε ό βασιλιάς μέ τό βασιλόπουλο στό σπίτι έρώτησαν: — Πού είναι ή Πού-
λια; Ή βασίλισσα άπαντά: —· Στό περιβόλι μέ τό άρνάκι. Βγαίνουν στό περιβόλι,
κοιτάν έδώ, κοιτάν έκεΐ, δέν τήν βλέπουν. Τό άρνάκι καθόντανε έ'ξω στό πηγάδι
μαραμένο καί κάποτε έβλιαζε. Ή βασίλισσα τούς λέει: — Θά τό σφάξετε αύτό τό
άρνάκι, τούς λέει, δέν μπορώ νά τ' άκούω, μοΰ πήρε τ' αύτιά.

Καί ό βασιλιάς μέ τό βασιλόπουλο όπου είχαν χάσει τήν Πούλια άποφάσισαν
νά τό σφάξουν. 'Επήραν τά μαχαίρια καί πήγαν στό πηγάδι. Ό Αύγερινός: —ΤΗρθαν
νά μέ σφάξουν, Πούλια. — Μή φοβάσαι, χρυσέ μου Αύγερινέ, σ' έ'χω γώ, τοΰ 'πε ή
Πούλια άπό μέσα. — Μοΰ βάζουν τό μαχαίρι στό λαιμό, Πούλια.—"Αχ, Θεέ μου καί
Παναγία μου, δώσε μου δύναμη νά βγώ, νά γλυτώσω τόν άδερφούλη μου. Κι ό Θεός
τή λυπήθηκε καί τήν έ'βγαλε έ'ξω άπ' τό πηγάδι, άλλά ήταν άργά, τόν Αύγερινό τόν
είχαν σφάξει. Τότε ή Πούλια άρχισε νά φωνάζη καί νά κλαίη γιά τό άρνάκι της. Τήν
πήρε πάλι ό βασιλιάς καί τό βασιλόπουλο καί τήν πήγαν στό σπίτι. Καί αύτή έκλαιγε
άπαρηγόρητα. Ό βασιλιάς τής λέει: — Μή κλαις, παιδί μου, θά σοΰ άγοράσω έγώ
άλλα άρνιά, όχι μόνον έ'να, πολλά. Κι αύτή τοΰ άπάντησε: — Δέν τά θέλω τά πολλά,
ήθελα τό έ'να, τό μοναχό, τοΰ ειπε.

Τό άρνάκι τό έμαγείρεψαν καί τό έβαλαν στό τραπέζι. Λένε τής Πούλιας: — "Ελα,
παιδί μου, νά φάς. Καί ή Πούλια τούς είπε: — Δέν τρώω, φάτε καί χαρίστε μου μόνο
τά κοκκαλάκια του. "Εφαγαν τό άρνάκι καί τής Πούλιας τής έδωσαν μόνο τά κοκ-
καλάκια. Ή Πούλια έπήρε τά κόκκαλ' αύτά σέ ένα καλάθι καί πάει καί τά 'θαψε
στή μέση στό βασιλικό περιβόλι. Τήν άλλη μέρα στό μέρος έκεΐνο έφύτρωσε μία
μεγάλη πορτοκαλιά μέ ένα πορτοκάλι. 'Επήγε ό βασιλιάς καί τό βασιλόπουλο τήν
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άλλη μέρα νά φτάσουν το πορτοκάλι. Μόλις πήγαν έκεΐ, τό κλωνάρι πού είχε τό
πορτοκάλι έτραυοΰσε ψηλά. Τά άλλα κλωνάρια έσκυβαν νά τούς βγάλουν τά μάτια.

Τήν άλλη μέρα πάει ή βασίλισσα νά φτάση τό πορτοκάλι. Μόλις ζύγωσε στό
περιβόλι, ή πορτοκαλιά έστριψε νά τής βγάλη τά μάτια. Τήν τρίτ' ημέρα ή Πούλια
είπε στό βασιλόπουλο: ■—- Σήμερα θά πάω έγώ νά φτάσω τό πορτοκάλι. Τό βασιλό-
πουλο τής είπε: — Μή πηγαίνης, επήγαμε τόσοι καί τόσοι καί δέν τό φτάσαμε καί
θά τό φτάσης εσύ; —· Θά πάω νά δοκιμάσω, τοΰ είπε ή Πούλια.

Μόλις πήγε ή Πούλια κάτω άπ' τήν πορτοκαλιά, τό κλωνάρι πού είχε τό πορ-
τοκάλι έσκυψε άπάνω της καί άπλωσε τά χέρια ή Πούλια καί τό 'φτάσε.

Μόλις κράτησε ή Πούλια τό πορτοκάλι στά χέρια της άκούστηκε μιά φωνή άπό
τό πορτοκάλι. — Πιάσου σφιχτά, Πούλια. Μόλις έσφιξε ή Πούλια τό πορτοκάλι,
έφυγε τό πορτοκάλι άπ' τήν πορτοκαλιά κ' έτραυοΰσε γιά τόν Ούρανό. Ή Πούλια
όταν είδε κ' έφευγε γιά τόν Ούρανό είπε : — "Εχε γειά, χρυσέ μου πεθερέ, έχε γειά,
καλό μου βασιλόπουλο, άπό τά χέρια της κακής μητρυιάς έπεσα στά χέρια τής κακής
πεθεράς. Κι επήγαν στόν ούρανό κ' έβασίλεψαν».

Τό παραμύθι τοΰτο προέρχεται έκ Σωπικής, μοΰ τό άνεκοίνωσε δ' ή Δημητρούλα
Παντάζου, ετών 38, άγράμματος. Παραλλαγήν τούτου έκ τοΰ χωρίου Κουκούλι τοΰ
Ζαγορίου 'Ηπείρου έδημοσίευσεν είς γερμανικήν μετάφρασιν ό Hahn1, έλληνιστί δέ
δ J. Ρίο2 καί ό Ν. Γ. Πολίτης3. Κατά τήν παραλλαγήν τών Hahn - Pio - Πολίτου ή
μάννα, άφοΰ έφαγε τό περιστέρι ή γάτα, παραθέτει πρός βρώσιν είς τόν σύζυγον τόν
ΐδιον μαστόν, ό δέ σύζυγος, μαθών κατόπιν τό πράγμα καί μηδέ κατ' ελάχιστον εκ-
πλαγείς, εκφράζει τήν έπιθυμίαν νά φάγη καί τά τέκνα του, διότι πολύ νόστιμον
τοΰ έφάνη τό άνθρώπινον κρέας.

«Μιά φορά κ' έναν καιρό», λέγει ή έκ Ζαγορίου παραλλαγή, «ήταν μνιά γυναίκα
κ' είχε δυο παιδιά, τό 'να σερνικό, καί τού 'λεγαν Άστερνό, καί τ' άλλο θηλυκό, καί
τού 'λεγαν Πούλιω. Μνιά μέρα πήγεν ό άνδρας της 'ς τό κυνήγι καί τής ήφερ' ένα
περ'στέρι καί τής τό 'δωσε νά τό μαγειρέψη, γιά νά φάν. 'Εκείνη πήρε τό περ'στέρι,

1. J. G. ν. Hahn, Griechische und Albanesische Märchen, τόμ. I, Leipzig 1864, σ.
65-70, άριθμ. 1. Σημειωτέον οτι ό Hahn περιέργως παραλείπει τήν τελευταίαν φράσιν τοϋ παρα-
μυθιού πού έχει ό Pio καί ό Πολίτης «Κι ό θεός τά λυπήθηκε κ' έτσι γίνηκεν ή Πούλιω Πούλια κι
ό Άστερνός Αύγερνός».

2. Νεοελληνικά παραμύθια — Contes populaires Grecs publiés d'après les manuscrits du
Dr J. - G. de Hahn et annotés par Jean Pio, Copenhague 1879, σ. 1-5, άρ. 1: Άστερνός
καί Πούλιω.

3. Ν. Γ. Πολίτου, Δημώδη παραμύθια, Εστία, τόμ. ©', 1880, σ. 9-12, 22-23, 43-7
(=Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1920, σ. 196-210, ίδία σ. 203-206J.
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τό κρέμασε 'ς το περόνι κ' έβγήκεν οξω νά κουβεντιάση μέ τις γειτόνισσες. Τότες
παγαίν' ή γάτα, γλέπει τό περ'στέρι κρεμασμένο 'ς τό περόνι, ρίχτηκε καί τό 'φτακε
καί τό 'φαγε. Σάν ήρθε τό γιόμα, σ'κώθηκαν άπ' τήν κουβέντα καί παγαίν' ή γυναίκα
νά βρή τό περ'στέρι καί δέν τό βρίσκει. Κ' έ'ννοιωσε πώς τό 'φτακεν ή γάτα καί φο-
βήθηκε, μήν τή μαλώση ό άνδρας της. "Εκοψε τό βυζί της καί τό μαγέρεψε. *Ηρθ' ό
άνδρας της άπ' όξω καί τής λέει" —«"Ε, γυναίκα! Μαγέρεψες τίποτα νά φάμε;»
— «Μαγέρεψα», τοϋ λέει' Καί στρώνει τό σουφρα καί φέρνει καί τό φαγί νά
φάγη. — «Κάτσε, γυναίκα, νά φάμε)), τής λέει ό άνδρας. — «Έφαγα 'γώ», τοΰ είπε,
«τώρα 'πό λίγη ώρα γιατ' άργησες νά 'ρθης». Σάν εχαψεν όλίγο φαγί ό άνδρας — «Τί
νόστιμο κριάς εϊναι», λέει, «δέν εϊχα φάει ποτές μου τέτοιο !». "Υστερα τοΰ εΐπεν ή
γυναίκα: — «Τοΰτο καί τοΰτο έπαθα- εϊχα τό περιστέρι κρεμασμένο 'ς τό περόνι καί
πήγα νά φέρω ξύλα καί γύρισα καί δέν τού 'βρα, τού 'χε πάρ' ή γάτα" τί νά κάμω κ'
έγώ; έκοψα τό βυζί μου καί τό μαγέρεψα κι άν δέν τό πιστεύης, νά το !» καί τοΰ
τό δείχνει.— «Τί νόστιμο κριάς εϊναι τ' άνθρώπινο, γυναίκα!», εϊπε' «ξέρεις τί νά
κάνουμε; Νά σφάξουμε τά παιδιά μας, νά τά φάμε» κτλ.

Έάν συγκρίνωμεν τήν ήμετέραν έκ Σωπικής παραλλαγήν πρός τήν τοΰ Hahn -
Pio θά ίδωμεν α' ) ότι ή ιδική μας εϊναι άπηλλαγμένη τοΰ στοιχείου τοΰ καννιβαλι-
σμοΰ καί β' ) ότι κάμνει λόγον περί μητρυιάς καί οχι περί μητρός καί πατρός. Έάν
δέ δεχθώμεν τήν γνώμην τοΰ Hahn ότι τό παραμύθι αύτό δέον νά καταταχθή είς
γενικόν τινα τύπον, όν έπονομάζει έκ τοΰ άρχαίου έλληνικοΰ μύθου περί Φρίξου καί
"Ελλης1, τότε ή ήμετέρα παραλλαγή έχει περισσοτέραν ομοιότητα πρός τόν άρχαΐον
μΰθον ή ή ιδική του. Παρά ταΰτα όμως δέν γνωρίζομεν ποία έκ τών δύο παραλ-
λαγών εϊναι άρχαιοτέρα. Πιθανόν ή έκ Σωπικής παραλλαγή νά εϊναι μεταγενέστε-
ρος έπί τό ήθικώτερον καί άνθρωπινώτερον μεταπλασμός τοϋ παραμυθίου. Άλλά
όπως καί άν έχη τό πράγμα, έκεΐνο, τό όποιον δέον νά τονίσωμεν ένταΰθα, εϊναι ότι
τό παραμύθι τοΰ «Άστρινοΰ καί τής Πούλιως» ή τοΰ «Αυγερινού καί τής Πούλιας»
εϊναι άρχαιότατον2, ώς δέ παρετήρησεν ό Ν. Γ. Πολίτης, τοΰτο άνάγεται είς τήν με-
γάλην τάξιν τών παραμυθιών, άτινα άπέρρευσαν έκ μετεωρολογικών μύθων3.

Παραθέτω έν συνεχεία τό κείμενον καλής παραλλαγής τοΰ παραμυθίου «τοϋ
Μελεάγρου», το όποιον κατέγραψα μετ' άλλου ενδιαφέροντος λαογραφικοΰ ύλικοΰ

1. J. G. ν. Η a h n, ϊνθ' άν., τόμ. II, σ. 175.

2. Τοΰτο μαρτυρούν αί πολυπληθείς παρά διαφόροις λαοϊς παραλλαγαί αύτοΰ. Βλ. Boite-
Ρ ο 1 i ν k a, Anmerkungen zu den Kinder—u. Hausmärchen der Brüder Grimm, τόμ. I,
Leipzig 1913, σ. 79-99. Βλ. καί Antti Aarne, Verzeichnis der Märchentypen, FFG
No 3, Helsinki 1910, σ. 19, άριθμ. 450: Brüderchen und Schwesterchen.

3. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', σ. 209.
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άπό στόματος τής έκ Δίβρης Δελβίνου Κωνσταντίνας Παπά, έτών 55, άγραμμάτου,
κατ' Αΰγουστον τοΰ 1958 είς τήν Ρίζιανην ("Αγιον Γεώργιον) Παραμυθίας1.

«Μιά φορά κ' έναν καιρό ήτανε ένα άντρόγενο κ'έκαναν παιδιά, άλλ'αύτά πεθί-
νησκαν μόλις γένονταν. Ή κακομοίρα ή μάννα τς δέν ήξερε τί νά κάμη.Άχ! έλεγε,
δέ θά στεργιώση κανένα μου παιδί καί πώς θά ζήσουμε μέ τόν άντρα μου σάν τά
κούτσουρα !

Κίνησε πάλι άγγαστρωμένη κι όντας κόντευε ό καιρός νά γεννήση, φοβώνταν
περισσότερο κ' ήλεγε μέ τό νοΰ τς: Άραγε θά μοΰ ζήση ή θά τό χάσω κ' έτοΰτο
όπως τ' άλλα; Γέννησε κ' έκαμ' ένα παιδί κ' έπερίμενε νά τό χάση κι αύτό, νά πεθάνη.
Στίς τρεις μέρες θά 'ρχουνταν οί Μοίρες νά ποΰν τήν τύχη του παιδιοΰ. Ή μάννα
του άποφάσισε νά ξενυχτήση όλη τη νύχτα, γιά ν' άκούση τί θά 'λεγαν αύτές. "Οντας
ήρθαν αύτές, κάθησε αύτή παρέκει άπό τή σαρμανίτσα τοΰ παιδιοΰ κ' έβαλε τ' αύτί
της ν' άκούση τί θά 'λεγαν. Λέγ' ή πρώτη, νά τό πάρωμε σάν θά γένη είκοσι χρονώ
νά κάψωμε τής μάννας του τήν καρδιά. Λέει ή δεύτερη, οχι νά τό πάρωμε τούτη τήν
ώρα. "Οχι, λέει ή τρίτη, νά πεθάνη, μόλις σβηστή τό κούτσουρο πού καίεται στή
στιά. Άς γένη έτσι, είπαν οί άλλες οί Μοίρες.

Σάν άκουσε ή κακομοίρα ή μάννα του τήν άπόφαση, πού έβγαλαν αύτές, τρέχει
άμέσως στή στιά, άρπαξε τό άναμμένο κούτσουρο, τό βούτηξε μέσα σ' ένα καρδάρι
μέ νερό κ' έπειτα τό τύλιξε σ' ένα ροΰχο καί πάησε καί τό 'κρύψε στήν κασσέλα τς.
"Ετσι τό παιδί γλύτωσε, έμεγάλωσε κ' ήρθε ή ώρα νά παντρευτή. Παντρεύτηκε τό
παιδί, έκαμε παιδιά κ' έζοΰσε εύτυχισμένο. ΤΗρτε ή ώρα νά πεθάνη ή μάννα του.
Αύτή δέν είχε πή σέ κανένα τίποτα κι όταν ψυχομάχαε, φώναξε τή νύφη τς καί τής
ώμολόησε τό μυστικό. — 'Εκεί γιά στόν πάτο τς κασσέλας, τς λέει, έχω τυλιγμένο
ένα κούτσουρο, πού άμα θ' άποκαή, θά βγή ή ψυχή τ' άντρός σ'. Πέθανε ή γριά. Ή
γυναίκα ήξερε τό μυστικό καί δέν τό μαρτύραε σέ κανέναν, μηδέ στόν άντρα τς.
Πέρασαν κάμποσα χρόνια, άρρώστησε αύτός βαριά κ' ήρθε σέ θάνατο. ΤΗρθ' ό παπάς
νά τόν μεταλάβη, ποΰ νά βγη ή ψυχή του, βασανίζονταν, άλλά ή ψυχή του δέν έβγαινε.
Τότενες ή γυναίκα του θυμήθηκε τήν παραγγελιά τής πεθεράς τς. Πάησε, παίρει τό
κούτσουρο, πού ήταν στόν πάτ' άπό τήν κασσέλα, τό 'βαλε στή στιά κ' έτσι βήκε ή
ψυχή τ' άντρός τς. Δέν έβγαινε ή ψυχή του, άν δέν καίουνταν τό κούτσουρο, όπως
είπαν οί Μοίρες. "Ο,τι γράφει, δέν ξεγράφει».

Ή παραλλαγή αύτη έκ Δίβρης Δελβίνου έχει περισσοτέρας ομοιότητας πρός
αίτωλικήν τοΰ παραμυθίου τοΰ Μελεάγρου παρά πρός άλλας έξ άλλων έλληνικών τό-

1. Κέντρον Έρεύν. της Έλλ. Λαογρ. 'Ακαδ. 'Αθ., άρ. χ/φου 3919, σ. 90-93 (Δ. Β. Οίκο-
νομίδου, Συλλογή λαογρ. ύλικοϋ παρά Βορειοηπειρωτών προσφύγων, 1958).
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πων. Δι' αυτής αποδεικνύεται ότι τούτο ήτο γνωστόν καί έν βορείω Ήπείρω, έκτος
τής Αιτωλίας, τής Μακεδονίας καί τής Κύπρου. Ό καθηγητής Ί. Θ. Κακριδής
ανέλυσε φιλολογικώς καί έμελέτησε διεξοδικώς τήν παράδοσιν τοΰ Μελεάγρου, ό)ς
αύτη άπαντα έν τή κλασσική γραμματεία καί έν σχέσει προς νεώτερα παραμύθια,
τής αύτής ύποθέσεως, τών νεωτέρων 'Ελλήνων, τών Τούρκων καί άλλων λαών1.

Δ' ΕΘΙΜΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑ Ι ΚΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑΝ

Πλουσιώτατα είς γραφικότητα καί σημαντικώτατα διά τήν άρχαϊκότητα αύτών
είναι τά έν βορείω Ήπείρω έπιχωριάζοντα γαμήλια καί λατρευτικά έθιμα. Ταΰτα,
όπως δύναται νά παρατηρήση τις, έχουν μεγίστην ομοιότητα πρός τά είς άναλόγους
περιστάσεις τελούμενα έν νοτίω Ήπείρω καί τή άλλη 'Ελλάδι μέ έλαχίστας δια-
φοράς.

Είς τήν παροΰσαν γενικήν λαογραφικήν τής βορείου Ηπείρου εικόνα παράλειψις
θά ήτο νά μή άναφέρω ώρισμένα έξ αύτών, έφ' όσον ταΰτα εΐπερ τι καί άλλο λαο-
γραφικόν φαινόμενον εκφράζουν περισσότερον τήν ψυχοσύνθεσιν τών κατοίκων τής
έξεταζομένης περιοχής.

Τά κατωτέρω γαμήλια έθιμα προέρχονται έκ τών χωρίων Λεσινίτσας Δελβίνου,
Λιμποχόβου καί Δερβιτσάνης, τά δέ λατρευτικά έκ Δερβιτσάνης, Χλομοΰ, Πρεμετής
καί Δίβρης Ριζών Δελβίνου.

1. Γαμήλια έθιμα

α') Λεσινίτσα Δελβίνου (άνακοίνωσις 'Αναστασίας Διαμάντη, έτών 55).

"Οταν άγαπήση ένα παιδί μιά κοπέλλα, δέν τής τό λέει εύτηνής. Θά βάλη γξένον
άνθρωπο νά πάη στόν πατέρα της. Θά τό πή στόν πατέρα. Μετά θά γίνουν οί άρρε-
βώνες. Θά πάγουν άπό τό γαμπρό ή 9 ή 11 ή 13. Ή κοπέλλα θά κεράση τό γαμπρό,
μετά αύτοί τήν κεροΰνε λεφτά, όσα έχει ό καθένας. Ή κοπέλλα δέν βγαίνει ώς τό
γάμο, ούτε μπρός στό γαμπρό ούδέ στούς συγγενείς του. Κατόπιν θά γίνη ό γάμος.
Τήν Παρασκευή κάνομε τά καλέσματα. Καλάει ή νύφη ή ό γαμπρός μ' ένα μικρό
παιδί. Καί τούς γράφουνε σέ χαρτί «σας προσκαλούμε στό γάμο καί μέ ξύλα». "Ολο
τό χωριό πάνε ξύλα τό Σαββάτο πριν γίνη ό γάμος καί τούς κάνουν τραπέζι. Κείνοι
πού 'ναι καλεσμένοι στό γαμπρό θά πάνε στό σπίτι τοΰ γαμπρού, κείνοι πού' ναι
στή νύφη θά πάνε στής νύφης. Μόλις θά ζυγώσουνε μέ τά ξύλα θά ποΰνε:

1. Βλ. τό πρώτον κεφάλαιον τοϋ βιβλίου του «'Ομηρικές Έρευνες», 'Αθήνα 1944, σ. 1-53,
καί τό Παράρτημα τοΰ αύτοΰ βιβλίου του ύπό τόν τίτλον: «Ή ιστορία τοΰ Μελεάγρου σέ σημερινά
παραμύθια», σ. 175-201.
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Τοϋ καλοΰ γαμπρού ν-ή μάννα
όλη τούτ' τήν εβδομάδα
δλο δρόμους καθαιρίζει
κι όλο μήλα μάς γιομίζει,
5 νά διαβή ό γαμπρός κ' ή νύφη,
γιά νά ροδοκοκκινίση,
νά μυρίζουν τά σκουτιά του,
τά καλά φορέματά του.

"Υστερα θά στήσουν τό φλάμπρο στό γαμπρό" θά ποΰν:
Φλάμπρ' άρμάτωνα (καλά τζεράπια)
φλάμπρ'άρματώνω (χρυσό γελέκο )
φλάμπρ' άρμάτωνα (χρυσό σακκάκι)
άπ' τή Βενετιά φερμένο
5 καί στό Δέλβινο ξαγορασμένο
καλορρίζικο καί προκομμένο,
πού τό γύφαιναν καλά gopiToa
καί τό στόλιζαν baλληκapάκιa.

Άμα τόν bεpbεpίζoυv λέν:

Άργυρο ξυράφι
καί μαλαματένιο
τραύ' άγάλι-άγάλι
σέ γαμπρού κεφάλι.
5 Τρίχα μήν άφήσης
καί τόν άσκημίσης
καί τόν άσκημίσης
άπό τά πεθερικά του.

"Υστερα τήν Κυριακή κινούν νά πάρουν τή δάφνη. Παίρουν δάφνη καί τή φέρουν
τά παιδιά σ' ένα άλώνι καί πάνε οίσυμπεθεροί καί τήν παίρουν καί τραγουδούν:
"Ολες οί δάφνες, δάφνες
όλες οί δαφνοπούλες"
τοΰ Γιάννη μας ή δάφνη,
πού είναι ψηλή, μεγάλη,
5 εϊναι καί βεργινάδα.
Γιά λύγα κάτω, δάφνη,
νά σέ κλαροκοπήσω,
νά σέ βλαστολογήσω.
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Μόλις κινούν νά βγουν στήν πόρτα τοϋ γαμπροΰ λέν οί συγγενείς του:
Κίνησαν τά καράβια τά Ζαγοριανά,
κίνησε κι ό καλός μου νά πάη στή γξενιτειά.
Δώδεκα χρόνους κάνει μέσα στή Φραγκιά,
ούτέ χαρτί μοΰ στέρνει οδτ' άντελογιά"
5 μοΰ στέρνει ένα μαντήλι μέ δώδεκα φλωριά.
Στήν άκρη στό μαντήλι μοΰ γράφ' άντιλογιά.
— Θελείς, κόρη μ', παντρέψου, θελείς καλογριά,
θελείς τά μαΰρα βάνε καί καϊτέραινε.
Έδώ στόν τόπο πού είμαι κορίτσα είναι πολλά,
10 μαγεύουν τά καράβια καί τις θάλασσες,
μαγέψανε καί μένα καί δέν έρχομαι.
'Οντάς κινώ γιά νά 'ρθω χιόνια καί βροχές
κι όντάς γυρίζω πίσω ήλιος, ξαστεριά.
"Οταν ζυγώσουνε στό σπίτι τής νύφης, λέν:

Ξύπνα, περιστερούλα μου, έρθά στή γειτονιά σου,
χρυσές πλεξίδες σοΰ ήφερα νά πλέξης τά μαλλιά σου1.
Μπαίνουν μέσα στή νύφη. Στήν πόρτα ή πεθερά καϊτερεΐ τό γαμπρό, τόν φιλάει
καί τοΰ βάζει μαντήλι στήν τσέπη, τσή φιλάει τό χέρι καί τή φιλεύει. "Υστερα οί
άδερφές τοΰ γαμπροΰ θά κάτσουνε κοντά τό γαμπρό, έκεΐ πού θά 'ναι ή νύφη θά 'ναι
άλλες δικές της τραγουδιστάδες" ό κύκλος τής νύφης λέει:
Μώρ', καλές συμπεθερές,

-/-.'sX >cocl μακρές,

φέρτε μας τ' άσημικά
ν' άσημώσωμε τή νύφη
5 καί νά σάς τή δώσωμε (τρίς).
"Υστερα θά σηκωθούν οί άδερφές τοΰ γαμπροΰ ν' άσημώσουν τή νύφη. "Υστερα

1. Είς τήν Λουβίνα λέγουν:

— Γιά σήκου, σήκου, ρούσα μου, καί μή βαριά κοιμάσαι,
τί έρθαν οί συμπεθεροί, ρούσα μ', γιά νά σέ πάρουν.

— Σάν ϊρθαν, καλώς ϊρθανε καί καλώς νά κοπιάσουν.
Στρώστε στον πέρα τόν όντα, στο πέρα τσανισίρι

5 καί βάλτε τους καλά φαγιά, τόν άρτο μέ τό μόσχο,
καί βάλτε τους γλυκά κρασά νά πιουν καί νά μεθύσουν,
νά πουν τραγούδια Θλιβερά καί παραπονεμένα.
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θά βάλουν παιδί νά κάθεται πάνω στό προικιό. Θά πλερώσουν τό παιδί-φύλακα καί
θά πάρουν το προικιό. Θά φύγουν τά ρούχα καί θά πάνε στού γαμπρού. Έκεΐ θά
γίνη χορός γύρω στά ρούχα:

Στού καλού γαμπρού τό σπίτι
μιά μηλιά ήταν φυτρωμένη
καί τήν καρτερούν νά γένη·
κι άν άνθήση κι άν καρπίση,
5 πέντε γιούς θαλά 'ποχτήση"
πέντε γιούς θαλά 'ποχτήση,
καί κατόπι θυγατέρα,
μώρ', γιά πόνους καί γιά δάκρυα
καί γιά μιά χρυσή κουβέντα.
10 Τά σανίδια, τά σανίδια
τά λεφτοπελεκημένα
καί τ' άσημοκαρφωμένα
ν' άνιβώ νά παίξ' άπάνω
μέ τοϋ Γιάννη τή γυναίκα,
15 τή γερακομαυρομάτα,
όπ' άπείλησε τό κάστρο
κι άδρασκέλισε τόν πύργο
μέ δυο μήλα στό ζωνάρι
κι άλλα τέσσερα στή τζέπη.
20 Μώρη, φάτα, μώρη, ρίξ' τα,
μώρη, δώσ' τα τοϋ καλού σου,
νά τά βάλη στό σπαθί του
καί στ' άσημοχάτζαρό του.

Κινοΰν οί συμπεθεροί άπό τή νύφη καί τραγουδούν:
Σας πήραμε τήν πέρδικα
τή πεντεπλουμισμένη,
σας άφκαμε τη γειτονιά
σάν παραπονεμένη.

Στήν έκκλησά τώρα τσή λένε:

Τ' άκοΰσες, κυρά νύφη,
τί 'μολογάει τό γράμμα,
τί λέει τό βαγγέλιο;

Μπαίνουν μέσα. Γίνονται τά στέφανα. Ρίνουν κάχτες άκέριες (=καρύδια).
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Βγαίνουν. "Οξω στήν αύλή κόβομε τήν κουλλούρα τσή νύφης, πού ζύμωσαν το Σάβ-
βατο στης νύφης καί μοιράζουν σ' όλους άπό 'να κομματάκι.

Ζυγώνοντας στό σπίτι τοΰ γαμπροΰ τραγουδούν:

Τρέχουν τά νερά, τρέχουν οί βρύσες,
τρέχουν τά μικρά παιδιά νά δοΰν τή νύφη,
τ' άρχοντόπουλα νά τή ρωτήσουν.
Τρέχουν τά νερά, τρέχουν οί βρύσες.

5 τρέχ' ή πεθερά νά ίδή τή νύφη.

Ή πεθερά έχει ένα βάτο, τής τό ζώνει στή μέση καί τής βάνει κ' ένα σταυρό'
θά τσή φιλήση τό χέρι ή νύφη" οί συμπεθεροί λέν:

"Εβγα, πεθερά, στή σκάλα
μέ τό μέλι, μέ τό γάλα.
Ρίξε ρύζι νά ριζώση,
ρίξε στάρι νά προκόψη.

Τσή δώνουν μέλι σ' ένα πιάτο τσή νύφης, βάζει τά χέρια της μέσα σταυρωτά
καί θά τά σταυρώση στό ντερέκι τής πόρτας. Μετά χορεύουν, τραγουδούν ώς τό
πρωΐ. Μετά θά κάμη ή πεθερά μιά κουλλούρα ζυμωμένη μέ μέλι καί θά τή βάλουν
στό τραπέζι. Θά κάτση ό κουμπάρος καί τ' άντρόγυνο. Ό γαμπρός κ' ή νύφη κι ό
κουμπάρος θά τήν κρατήσουνε καί θά ιδούν ποιος θά πάρη τήν περισσότερη. Αύτός
εϊν' άξιώτερος. Θά φάνε καί θά ξεκινήσουν τό νοΰνο. Θά γυρίσουν αύτοί πάλι. Θά
πάη ένα παιδί μέ τή νύφη νά πάρη νερό άπό τή βρύση, θά τό φέρουν σπίτι, θά ρίξη
τοΰ γαμπροΰ ή νύφη νά πλυθή. Ποιος θά 'ν' άξιώτερος θά βρέξη ή ή νύφη τό γα-
μπρό ή ό γαμπρός τή νύφη. Τή Δευτέρα τό βράδυ πάν στής πεθεράς (πιστρόφια).
β') Λιμπόχοβο (άνακοίνωσις Γκόλφως Σκοκοτά, έτών 58).

Τά προικιά τής νύφης είναι δέκ' άλλαγές τό πολύ. Ό γαμπρός τής δίνει πεντό-
λιρο ή χρυσό φλωρί πεσκέσ'. Ή άρραβώνα γίνεται στό σπίτι τής νύφης. Είναι ό
νοΰνος, ό παπάς κι όλοι οί συγγενείς γαμπροΰ καί νύφης.

Τό προικοσύμφωνο τό κάνουν δυο γερόντοι (ένας τής νύφης, ένας τοΰ γαμπροΰ)
καί είναι ένα χαρτί, πού γράφεται κι άπό τις δυό μεριές. Τό χαρτί είναι έτοιμο κι
όταν γυρέψη ό γαμπρός τήν κοπέλλα καί γίνη δεκτός, τό παρουσιάζει. Ή μεριά τής
κοπελλός γυρίζει άλλο. Αύτό τό προικιό δέν εϊναι βαρύ προικιό, εϊναι π. χ. τρία παλτά,
πέντε φουστάνια, τέτοια. Δέν δίνομε προίκες, γιατί ύπάρχουν καί φτωχοί καί τότε
παίρουν αύτοί πού έχουν τ' άνάθεμα. Τις βέρες τις κάνουν καί οί δυό. Ό γαμπρός
τής κοπελλός καί ή κοπέλλα τοΰ γαμπροΰ.

Κ,.Λ IffVVj

το άπόγευμα). Πάνουν τήν όκνα μέ κανίστρα γεμάτη γλυκά, ζαχαρικά, σταφίδες,
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σΰκα. Κι άπο τή μεριά τής νύφης γυρίζουν άλλα καλούδια. Ή μεριά τής κοπελλός
φειάνουν κουλλούρες. Τις κάνουν στρογγυλές. Τις ζυμώνουν κοπέλλες πού νά ζούν
καί οί δυο γονείς τους. Ή μεριά τού παιδιού τήν Πέμπτη καλούν καί καθαρίζουν
τό ρύζι. Ρίχνουν καί κουφέτα μέσα, τραγουδάνε, χορεύουν.

Τήν Παρασκευή άρχινάνε καί καλάνε. Αύτοί πού θά 'ρθουνε μέ δώρα πάνουν
μέ μπουκάλι κρασί νά τούς καλέσουν. Λές: — 'Ορίστε στο γάμο, παίρει, πίνει καί
εύχιέται. Αύτουνούς πού δέν πάνε δώρα τούς καλούν μέ πούσουλες.

Το Σάββατο πριν το μεσημέρι άρχεύουνε αύτοί οί καλεσμένοι καί πάνουνε τά
δώρα στο γαμπρό. Βάνουνε τ' άρνί μπροστά κεντισμένο μέ χρωματιστά λουλούδια,
καί μέ τά όργανα, ψωμί, κρασί. Πάνε στό γαμπρό. Τούς περιμένουνε άπό τήν μεριά
τοΰ γαμπρού μέ τραγούδια. Καί τό βράδυ μαζεύονται, κάνουνε τραπέζι, κάνουνε
τσέλο, δηλ. μιά κοπέλλα (άδερφή ή συγγενής τοΰ γαμπροΰ) τήν ντύνουν σάν τσολιά,
θά τής δώσουνε ένα ταμπακά (δίσκο) μέ άλεύρι καί μέ σογιά, τόν φέρουν γύρα καί
λέν:

Λύστε, δέστε τά πουγγιά σας, παλληκάρια,
ήρθε ό τσέλιος μεθυσμένος, παλληκάρια,
μέ σπαθιά καί μέ χαντζάρια.

"Οταν τόν άρματώσουν πάλι τοΰ τραγουδούν.

"Τστερα πάν στή νύφη πριν ξημερώση, άν είναι στό χωριό. 'Αν είναι μακριά,
δέν πάνε μέ τόν τσέλο. Μετά τήν Κυριακή πάνε στό γαμπρό, τρώνε τό μεσημέρι
καί πάνουν τό άπόγεμα γιά τή νύφη.

'Εκίνησε ό Κώστας μας μέ μόσκο, μέ μόσκο,
την νύφ' νά πάη νά φέρη μέ μόσκο, μέ μανοΰσα.

"Τστερα χτυποΰν τά όργανα. "Οταν πάνε λέν:

Λάμπει ό ήλιος, λάμπει στά παραθύρια σου,
στολίσου, μώρη νύφη, καί βάλ' τ' άσήμια σου,
τί ήρθα νά σέ πάρω μή γένης άρρωστη.

"Ενα ζευγάρι παπούτσα θά της τά πάη ό γαμπρός καί θά τής τά βάλη παιδί πού
θά 'χη μάννα καί πατέρα.

Βάζουν στό παπούτσι μέσα ρύζι, λεπτά καί ζαχαρικά. Τής τά βάνουν στό
ποδάρι. Θά κάνη μετάνοιες στά εικονίσματα τοΰ σπιτιοΰ, ύστερα θά τήν πάρη ό
γαμπρός άπό τό χέρι καί θά φύγουν γιά τό σπίτι του ή στήν έκκλησία.

Ή πεθερά περιμένει στήν πόρτα μέ μέλι καί μέ ρύζι. Βουτάει ή νύφη τά δάχτυλα
στό μέλι κι άλείφει τήν πόρτα. Ή πεθερά παίρνει τό χέρι τής νύφης, τό βουτάει στό
μέλι, άλείφει τήν πόρτα καί τά χείλη της.

Ή πεθερά ρίχνει ρύζι καί ή νύφη τήν κουλλούρα. Ή νύφη είναι σκεπασμένη
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μέ μπουρμπούλι καί τάζουν ποιος νά τήν ξεσκεπάση. Γίνεται δημοπρασία. Ποιος
θά τάξη τά περισσότερα, κειος θά τήν ξεμπουμπουλώση.

Τάξετε, άφεντάδες, γρόσα καί ζολώτες
κι όλο μαμουδιέδες.

Τά στεφάνια είναι άσημένια τής έκκλησίας. 'Εκεί είναι ή στεφανοθήκη τοΰ
χωριοΰ, στήν εκκλησία.

Στό γάμο έμεϊς δέν έχομε βλάμη, δηλ. άδερφοποιτό. Στό κατώφλι ή νύφη ρίχνει
τό δεξί ποδάρι καί πατάει φλωρί. "Οταν στεφανώνεται ή νύφη, ρίχνει την κουλλούρα
πρός τά πάνω καί τήν πάρει όποιος τήν προλάβη. Αύτό τά παλιά τά χρόνια. Τώρα
τή δίνει τοΰ κουμπάρου.

Τό νοΰνο τόν ξεκινάμε μέ τά βιολιά σπίτι του. Καί μετά φεύγει όλο τό καλα-
μπαλίκι.

Ή νύφη κι ό γαμπρός μετά δίνουν τά δώρα στά πεθερικά. Άν είναι χήρα, ό
γάμος γίνεται νύχτα μέ δυό-τρεϊς ανθρώπους. Άν ζή ή μάννα τοΰ πεθαμένου γαμ-
πρού, πάει νερό στόν τάφο του, όταν παντρεύεται ή γυναίκα καί άντιθέτως.

Άν είναι χήρος καί πάρη κοπέλλα, θά γίνη τέλειος γάμος. Τά ψωμιά τοΰ γάμου
τά στολίζουνε.

Τή νύφη, όταν τήν μπάζουν στό σπίτι τοΰ γαμπρού, τής βάζουν άπό ένα ψωμί
στίς άμασκάλες. Ή πεθερά στρώνει τό κρεββάτι τό νυφικό καί τό κρεββατοστρώσι
είναι τοΰ γαμπρού. Τό μπαοΰλο γιά τήν προίκα τό παίρ' ό γαμπρός. Τό Σάββατο τό
δειλινό παίρουν μέ τις κανίστρες τό προικιό καί τό βάνουν στό μπαοΰλο τοΰ γαμπροΰ.

Άν ή νύφη πεθάνη, πριν 'ποχτήση, τό παίρ' ή μάννα τής κοπελλός. Άν έχη
παιδί ή κορίτσι, πέφτουν τοΰ παιδιοΰ.

Ή νύφη θά μπή στό σπίτι καί δέ θά γυρίση λόγο. "Ο,τι πή ό γαμπρός, αύτό
είναι, άλλά μέ τό καλό κι αύτός χωρίς βαρβαρότητα.

Δέν χωρίζουν εύκολα. Άμα χωρίσουν τά παιδιά, τά κρατάει ό πατέρας. Μόνον
εφτά χρόνια τά δίνει στή μάννα. "Επειτα τά παίρει ό πατέρας. Δέν είχε όμως χωρίσει
κανένας.

"Οταν γίνεται ή στέψις, βάζουν στίς τσέπες γαμπροΰ καί νύφης φυλαχτικά νά
μή πιάκουν τά μάγια. Τά φυλαχτά είναι άπό θυμίαμα, έρχοντ' άπό τά 'Ιεροσόλυμα,
κάρβουνο σβηζμένο, σκόρδο κτλ.

Οί Τοΰρκοι καί οί χοτζάδες λύνουν τά μάγια. "Εχω δει άνθρωπο μαγεμένο. Ή
Λαβέραινα. Ή κοπέλλα πού παντρεύτηκε στά καλά καθούμενα έμεινε στό ντορό,
σαστισμένη, δέν γνώριζε κανένα.

γ') Ντερβιτσάνη (άνακοίνωσις Εύανθίας Μ. Κολλά, έτών 60)

Οί παλιές, οί μπάμπες, πάνε, ζητάνε τό κορίτσι πού 'βαλε στό μάτι ό γαμπρός.
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Δέν είναι συγγενείς, είναι ξένες καί το κάνουν γιά συχώριο της ψυχής τους. Λένε οί
μπάμπες «νά σμίξουνε δυό βουνά αύτοί πού θά παρθούνε». Γιά νά μή τις πάρη χαμπάρι
ό κόσμος, πάνε φυλαχτά (= φυλάγονται).

Μπαίνοντας λένε: «Καληώρα, μάτια». Άπαντα ή μάννα: ((Πολλά τά έ'τη, ζόνια»
( =κυρά).

Ή μπάμπω στρογγυλοκάθεται στήν όμπλή (=τζάκι), ζητάει νά φύγουν οί
άλλοι καί θά πή στή μάννα: «ΤΗρθα νά γίνωμε σπίτι, μάτια», — «Καλώς νά όρίσης»
τής άπαντα, — «Άν ειν' άπό Θεού καί μάς άγαπάτε, λέει ή μάννα τού κοριτσοϋ, θά
γίνωμε σπίτι».

Άμα πάρη τό λόγο, φεύγει νά πή τό χαρλί (=καλή είδηση) στό σπίτι τοϋ
γαμπροΰ.

Ή προξενήτρα μέ μιά συγγένισσα τοΰ γαμπροΰ σμίγουν, γιά νά κανονίσουν τό
τί δίνουν τής κοπελλός. Χαρτιά δέν κάνουν. Λένε: «Άπ' έδω πού βγαίν' ή ψυχή,
βγαίνει κι ό λόγος».

Ό γαμπρός τάζει άγριλίκι, σάν κέρασμα τού γαμπροΰ πρός τή νύφη. Ό γαμ-
πρός παλαιότερα έ'δινε παράδες στή μάννα τής νύφης καί τής έ'φειανε τήν προίκα.

Τή Πέμπτη, πριν τήν Κυριακή τής άρραβώνας, καλάνε τούς δικούς (οί δικοί τοϋ
γαμπροΰ στό σπίτι του, οί τής κοπελλός στό σπίτι της). Ζυμώνουνε μπογκάτσες
(ζυμάρι, ψωμί) καί τραγουδούνε, όταν τές ζυμώνουνε καί τές γράφουνε, βάζουνε
άπάνω στολίδια άπό ζυμαρικό:

Πώς ζυμώνουν τις μπογκάτσες, παλληκάρια,

μέ τό μέλι, μέ τό γάλα

καί μέ τήν άγάπη μέσα, παλληκάρια.

Πάν τήν Κυριακή τό βράδυ ή ώρα 4 σ' ενα δικό σπίτι τοΰ γαμπροΰ καί τό σόι
τής κοπελλός καί τό σόι τοΰ γαμπροΰ νεώνονται (=μαζεύονται) καί παίρνουν καί
τόν παπά καί κάνουν άλλαή τά δαχτυλίδια (άρραβώνες). Τής κοπελλός τό δαχτυλίδι
τό παίρ' ό γαμπρός, τοΰ γαμπροΰ ή κοπέλλα. Αύτά λέγονται άρραβώνες· ύστερα
άντρέπονται νά άνταμώσουνε. Ή κοπέλλα κρυβιέται νά μή τή δη ούτε ό γαμπρός
ούδέ δικός άπό τοΰ γαμπροΰ τό συγγένειο. Στήν άρραβώνα δέν είναι ούτε ό γαμπρός
ούτε κ' ή νύφη.

<(Μπονρμουλόκια)) είναι τά δώρα πού δίνουν στήν άρραβώνα, δηλαδή καραμέλ-
λες καί σύκα στεγνά, ξερά, άρμαθιά. Τραπέζι δέν κάνουν.

Στό διάστημα τής άρραβώνας ό γαμπρός θά πάη καμμιά φορά στό σπίτι τής
κοπελλός, μ' αύτή θά κρυφτή στό κατώι. Τή Δευτέρα μετά τήν άρραβώνα κόβουνε
τή μπογκάτσα σέ χαψές καί τή μοιράζουνε σέ όλους τούς δικούς καί στόν κόσμο, πού
είναι στό δρόμο. Λένε «νά προκόψουνε τά παιδιά».
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'Εκείνα τά χρόνια αρραβωνιάζονταν άπό 12 χρονών ή κοπέλλα καί περίμενε ό
γαμπρός 3 χρόνια ώς 4 άρραβωνιασμένος.

Στόν καιρό τής άρραβώνας, κάθε Πάσχα, ό γαμπρός πήγαινε καλούδια στή νύφη:
λαμπάδα μεγάλη μέ κορδέλλες χρωματιστές, ένα φόρεμα, κοντοΰρες (=παπούτσα)
καλές, ποδιά, άκουνάδες ( = μπογιά πού βάφουν τά μαλλιά ξανθά), κόκκινα αύγά καί
κουλλούρες. Ή νύφη γύριζε κουλλοϋρες, αύγά, τζουράπια καί προσκέφαλο στό γα-
μπρό.

Τήν Πέμπτη, πριν τήν Κυριακή του γάμου, εϊναι ή μέρα τής μπογιάς. Πάνε
κρασί, γλυκίσματα στή νύφη καί μπογκάτσα άλλάζουνε. Κάνει γιόμα ή νύφη στούς
συμπεθέρους. Στό σπίτι τοΰ γαμπροΰ γίνεται πάλι τό ζύμωμα τής μπογκάτσας.
Στης νύφης ζυμώνουν τές κουλλοΰρες τοΰ γάμου. Ό γαμπρός ζυμώνει τές κουλλοΰρες.
Τή μιά τήν πάνε στό βλάμη. Τήν τρίτη τήν πάνε στήν νύφη. Τές τρεις κουλλοΰρες
πού ζύμωσε ή νύφη τές έχουνε γιά τό γάμο. Τή μιά την κάνει άνταλλαή μέ τό γαμπρό
καί τήν άλλη τήν έχει γιά τήν Κυριακή τό πρωΐ, την άλλη θά τήν φάνε οί «περγένυ-
φοι».

Ό γαμπρός μέ άντρες καί γυναίκες πού τούς λένε κρούσκους πάει στό σπίτι
τής νύφης. "Εχουν καί βιολιά κοντά τους. Χορεύουνε στό δρόμο, τραγουδάνε. Τήν ώρα
πού κινοΰν άπό τοΰ παιδιοΰ τό σπίτι παίρουν τραγούδι οί άντρες καί λένε:
Κίνησεν ό Γιάννακας μέ μόσκο, μέ μόσκο,
μέ γειά καί μέ κλανάρια,
μέ χίλια παλληκάρια.

Πάνου στό σπίτι τής νύφης νά πάρουνε τή νύφη όλος αύτός ό κόσμος κ' έκεΐ
βγαίνου 3-4 γυναίκες καί ή πεθερά. Ή μάννα τής κοπελλός βγαίνει στήν πόρτα στό
ψίκι αύτό μέ τούφα, μέ λουλούδια καί μέ μαντήλι καί μέ μόσκο καί μιά τσίτα (καρ-
φοβελόνα) άσημένια νά βρέξη τό γαμπρό μέ μόσκο καί νά τοΰ ρίξη καί τό μαντήλι
στό λαιμό. «Νά μάς ζήσουνε κλπ.». Φεύγουνε. Μπρός πηγαίνουν παιδιά τσολιάδες
ντυμένα. Πάνου στήν έκκλησά χορεύοντας καί τό ψίκι τής νύφης (οί συγγενείς) όλοι
άπό κοντά. Τής τραγουδάνε:

— "Εβγα θύγο μό 'βγα.

— Βγαίνω, τάτα, βγαίνω,
μή μέ παραπαίρης
καί μέ παραπονεύης.

Στεφανώνουνται στήν έκκλησά. Τά έξοδα τής στεφάνωσης είναι τοΰ νούνου.
Στήν έκκλησία κόβουν τή μπογκάτσα πού έχει φέρει ό νοΰνος (τήν έφειακε
αύτός), ύστερα θρέφουνε (ταΐζουνε) τά παιδιά, τή νύφη καί τό γαμπρό. "Ολος ό
κόσμος παίρει άπό μιά χαψά μπογκάτσα κ' εύκιοΰνται τό νοΰνο. "Τστερα πανε γιά

6
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το σπίτι τοϋ γαμπροΰ. Ό βλάμης βγαίνει καί παίρει τη νύφη άπ' το χέρι καί δίνει
χρήμα στίς περγένυφες. Αύτό το χρήμα πού δίνει λέγεται στολιστιάτικο τής νύφης.

"Οταν στολίζουν τή νύφη λένε:

Στολίζεται μιά λύγερη καί βάνει τά χρυσά της.

"Οταν πάνε στό σπίτι, βγαίνει ή μάννα τοΰ γαμπροΰ καί τραγουδάνε οί κροΰσκοι
(οί συμπέθεροι):

"Εβγα, πεθερά, στή σκάλα
μέ τό μέλι, μέ τό γάλα
καί μέ τό πιάτο τό ρύζι στά χέρια.

Τής ρίνει ρύζι ή πεθερά τής νύφης καί λένε:

Ρίξε, νύφη, την κουλλούρα
καί ή πεθερά τό ρύζι.

Μετά άρχεύουνε καί τραγουδούνε της νύφης:
Τάξε, πεθερέ, τής νύφης
γρόσα καί ζολώτες
κι δλο μαμουντιέδες.

"Τστερα τήν παίρει ό πεθερός άπό τό χέρι καί τής τραγουδοίνε άνηφορίζοντας
τές σκάλες:

Μέτρα, νύφη, σκάλες
καί πόρτες μεγάλες.

Βγαίν' ή πεθερά στήν πόρτα μέ τό πιάτο μέ τό μέλι καί κάνει ή νύφη ένα σταυρό
στήν πόρτα μέ τό χέρι. Τήν πάνου σέ μιά γωνία τοΰ vodä καί τής τραγουδάνε, άφοΰ
τής ρίνου τό μπαρμπούλι (=πέπλο) στά μοΰτρα:
Φέρτε τό καλαμίδι
νά ξεμπουλώσωμε τή νύφη,
κ' ύστερα τήν ξεμπουλώνουνε ό άδερφός, άξάδερφος τοΰ γαμπροΰ:
Μέσα 'ς τοΰτο τόν όντα
φύτρωσε τρανταφυλλιά.
Άν άνθιση κι άν καρπίση,
πέντε γιούς θάλ' άποκτήση,
5 μιά μοναχοθυγατέρα
γιά τό σΰρε, γιά τό έλα.

"Οταν τελείωση τό τραγούδι, θά πάη ό βλάμης μαζί μέ τό γαμπρό στή νύφη,
γιά νά τούς φιλήση τό χέρι. Τότε ή νύφη θά βγάλη άπό ένα σύκο ξερό, πού έχει στό
ζωνάρι της καί θά τό προσφέρη στό γαμπρό καί στό βλάμη. Βγαίνουν έπειτα άπό τήν
κάμαρη της, χορεύουν καί τραγουδούν.
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Τό τραπέζι τοΰ δείπνου1 γίνεται τή νύχτα δώδεκα ώς μία, τό γλέντι βαστάει ώς
τήν άλλη μέρα. Τραγουδούνε:

Σέ τούτ' τήν τάβλα, πού εΐμεστε, σέ τοΰτο τό τραπέζι
τόν άγγελο φιλεύομε καί τό Χριστό κερνοΰμε
καί τήν κυρά τήν Παναγιά πολύ τήν προσκυνούμε,
νά μάς χαρίση τά κλειδιά, κλειδιά τού Παραδείσου,
5 ν' άνοίξω τόν Παράδεισο νά μπω νά σεργιανίσω.

Ό γαμπρός κ' ή νύφη δέν βγαίνουν ώς τή Πέμπτη. Τήν Πέμπτη πάνε στό
πατρικό τής νύφης μέ παιδιά, μέ κοπέλλες. Τρώνε, πίνουνε. Ό γαμπρός σκύβει,
φιλάει τό χέρι τών πεθερικών (πιστρόφια).

Ή νύφη δέν έπαιρνε κτήματα ή σπίτια παρά μόνο τά ρούχα της. Ό γαμπρός
έ'δινε άγριλίκι,2.

2. Έθιμα λαϊκής λατρείας

α') Ντερβιτσάνη (άνακοίνωσις Μιχ. Μάνου)

1. Πρωτοχρονιά. Τό βράδυ της παραμονής τής Πρωτοχρονιάς όλη ή
φαμπίλια μαζεύεται γύρω στήν όμπλή (=τζάκι), πού λάμπει χαρούμενη άπ' την
άρχοντική φωτιά. Σέ λίγο φέρνουν την καλοψημένη πίττα, τ' άλλα τά φαγητά, βλο-
γάει κ' εύχετ' ό παππούς. 'Αφού φάνε καί πιούνε, τραγουδάνε:

1. Είς τήν Βήσσανην προς τό τέλος τοϋ δείπνου τοΰ γάμου γίνονται διάφοροι προπόσεις, τάς
όποιας έκεΐ λέγουν ντολιά ή ντολή, γίνονται δ' ώς έξης: Μεταξύ τών συνδαιτυμόνων καί συνήθως
άπό τό έπισημότερον τραπέζι, όπου είναι οί κουμπάροι καί οί συμπεθέροι, ό πατέρας δηλαδή καί οί
συγγενείς τής νύμφης μέ τούς γονείς τοΰ γαμβροΰ καί μερικούς άλλους καλεσμένους, όρίζεται ένας
εντολενς. Αύτός κανονίζει ποίοι συνδαιτυμόνες καί κατά ποίαν σειράν θά προπίουν, τό κανονίζει δέ
κατά τόν έξής τρόπον. Σ' εναν ύπηρέτη τοΰ γάμου δίδει ένα δίσκον μέ τρία ποτήρια κρασί καί τοΰ
λέει: Θά πας τόν δίσκο μέ τά ποτήρια στόν τάδε, μέ τήν έντολήν νά προπίη. Ό λαμβάνων τήν έντο-
λήν νά προπίη διατυπώνει τάς εύχάς του ύπέρ τών νεονύμφων μέ τό πρώτο ποτήρι, τών κουμπάρων
καί συμπεθέρων μέ τό δεύτερο ποτήρι καί ύπέρ τών άλλων καλεσμένων μέ τό τρίτο ποτήρι, κατά τόν
τρόπον πού θέλει καί τελειώνων τήν πρόποσιν λέγει είς τά όργανα νά παίξουν Ινα κομμάτι τής προ-
τιμήσεώς του. 'Εν τω μεταξύ ό υπηρέτης ξαναφέρνει τόν δίσκον είς τόν εντολέα, ό όποιος γεμίζει
πάλιν τά ποτήρια κρασί καί λέγει νά τά πάη είς τόν δείνα μέ τήν έντολήν νά προπίη κ. ο. κ., έ'ως
δτου προπίουν όλοι δσους ορίσει ό έντολεύς. Φυσικά είς τάς προπόσεις λαμβάνουν μέρος οί περισ-
σότερον ήλικιωμένοι καί έπισημότεροι τών συνδαιτυμόνων. Βλ. Α ί κ. Κ. Οικονόμου,
'Ηπειρωτικά ϊθιμα. Ό γάμος είς τήν Βήσσανην καί τά άλλα χωρία τοΰ Πωγωνίου,'Αθήναι 1950,
σ. 23-24.

2. λ. τουρκική agirlik (Ίστορ. Λεξικ. τόμ. Ά, έν 'Αθήναις 1933, σ. 189). Βλ. Ό μ. Γεωρ-
γακά, Μεσσηνιακά έθιμα, Άρχεΐον Ίδιωτ. δικαίου, ετ. Η', 1941, σ. 182. Πβ. Π. Ζέππου,
«Παλληκαριάτικον» ή «άγριλίκιον», Πελοποννησιακά, τόμ. Ε' (1962), σ. 322 - 347.
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Άϊ-Βασίλης έρχεται, Γενάρης ξημερώνει.

— Βασίλη, ποΰθε-ν έρχεσαι καί ποϋθε κατεβαίνεις;

— Άπο τή μάννα μ' έρχομαι καί στο σκολειό πηγαίνω
πάνω νά μάθω γράμματα, νά πώ τήν άλφα-βήτα.

5 Καί στό ραβδί του 'κούμπησε νά πη τήν άλφα-βήτα

Ένω τό τραγούδι πάει βρονταριά (βροντάει ή κάχτα τό τραγούδι = γεμίζει),
ό πιό μεγάλος τοΰ σπιτιοΰ παίρνει νά ρίξη τό άγκυλωτό πράσινο κοφτανέτσι, πού
μάσανε τά παιδιά στίς πλαγιές τών βουνών, στά μπιγκάρια, καί λέει:

Κοφτανέτσι μάζευα
στόν κοφτό τόν έρριχνα.

Κόβει ένα-ένα φύλλο κοφτανέτσι καί τό ρίχνει στή φωτιά, προφέροντας τά
ονόματα τών δικώνε «κατά τή μεγαλιά». "Αν τό κοφτανέτσι, όταν καίεται, πεταχτή
έξ' άπ' τή φωτιά, κειός πού μνημονεύεται είναι καί θά 'ναι παλληκάρι όλη τή χρονιά.
Μέ λαχτάρα περιμένει ό καθένας τό πήδημα τοΰ κοφτανετσιοΰ, γιατί μέ τό πήδημα
αύτό περιμένει νά ξεπεράση κι αύτός όλες τις δυσκολίες καί κακοτυχίες τής χρονιάς.

Τά παιδιά χαλοΰν τόν κόσμο μέ τις χαρούμενες φωνές τους «πήδησα, πήδησα,))
ένω τό τραγούδι, πού ξαναρχίζει, ξαναφέρνει κάπως τήν ήσυχία.

Τήν άλλη μέρα (άνήμερα Πρωτοχρονιάς) ολοι παν στήν έκκλησά. Βγαίνοντας
κάνουν παρέες-παρέες κι άρχίζουν τό τραγούδι καί τό γλέντι, ένω οί εύχές δίνουν
καί παίρνουν. Λένε πώς όπως φερθής κι όπως πράξης τή μέρ' αύτή, θά φέρνεσαι όλη
τή χρονιά. Γι' αύτό φέρνονται όλοι καλά. Τήν κακοτυχιά ή καλοτυχιά τής χρονιάς
τήν άποδίδουν στό ποδαρικό τοΰ πρώτου έπισκέπτη. Γι' αύτό δέν πάνε επισκέψεις
μόνοι παρά μέ συντροφιά πολλών καί μόνο σ' όσους γιορτάζουν. Συνηθίζεται μάλιστα
στόν πρώτο, πού έπισκέπτεται ένα σπίτι, νά ρίχνουν τήν κατσιούλα σκεπάζοντάς
τον μ' ένα πανί ή κρισσάρα, γιά νά φορτώσουν σ' αύτόν τις άρρώστειες καί τις κακο-
τυχίες τοΰ σπιτιοΰ. Τρομάζουν τά παιδιά νά πάνε σέ κανένα σπίτι μή τούς ρίξουν
τήν κατσιούλα. Βροντάει τό τραγούδι άπ' όλες τις μεριές.

2. Φώτα. Τά Φώτα έρχονται μέ τά μπαριάκια τους, τά γλέντια τους καί τις
χαρές τους. Οί κοπέλλες τά περιμένουν μέ λαχτάρα φορώντας τά καλά τους «γιά νά
πιάσουν μάτι στούς νιούς». Μέ τούς πρώτους ήχους τής καμπάνας τό πλήθος μα-
ζεύεται στήν κεντρική έκκλησία. Οί γυναίκες κρατοΰν στά χέρια δοχεία, γιά νά
πάρουν άγιασμένο νερό, πίνουν, βρέχουν τό κεφάλι καί κρατοΰν ένα μέρος στό κόντι-
σμα (=είκονοστάσι) γιά τις βασκανίες. Σέ λίγο ό αύλόγυρος τής έκκλησας γεμίζει
κόσμο. Τό μπαριάκι βγαίνει έξω κι άρχίζουν οί προσφορές γιά τό πάρσιμό του. Ή
φωνή τοΰ Τάλλιου άκούεται παντού: «Εξήντα οκάδες λάδι έπάησε, βοήθειά σας». Οί
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παπάδες βγαίνουν άπ' τήν εκκλησά καί μαζί το πλήθος τραυοϋν γιά το πηγάδι, όπου
γίνεται ή βάφτιση τοϋ σταυροϋ. Ό Τάλλιος φωνάζει πάλι: «Εξήντα πέντε οκάδες

ρίΓιί-ψτρ Πηήθρίίν nnryi Τη ?ν=·ιτιινέρκτ(ΐι* τ/7ιν «νδρΛίίν, πού θέληην νητ βοηθήσουν τήν

έκκλησά, συνεχίζεται. Ό διαλαλητής ξαναλέει τρεις φορές τήν τιμή, πού προσφέρανε,
κι άν δέν βγή άλλος νά τήν αύξήση, τό μπαριάκι παραδίδεται στόν τελευταίο πλειο-
δότη, πού λέγεται «κουμπάρος τού Χριστού». Οί εύχές «βοήθειά σου, κουμπάρε»
άπευθύνονται βροχή άπ' όλους.

Μπροστά τό μπαριάκι μετά τόν άγιασμό καί πίσω όλο τό πλήθος τών έορταστών
πάει τραγουδώντας στό Νταμπόρι:

Σήμερα εϊν' τά Φώτα κι ό Φωτεινός,
aüpto 'Ιωάννης κι ό Πρόδρομος.

Έκεΐ στήνεται ό μεγάλος χορός. Μπροστά οί άντρες, πίσω οί γυναίκες, οί νυ-
φάδες μέ την άσπρη τους φορεσά καί τά φλωριά στό μέτωπο καί στό στήθος καί τέλος
οί κοπέλλες άραδιασμένες κατά τή μεγαλιά, ντροπαλές καί μέ τά μάτια χαμηλωμένα.
Τρεις τέσσερις νιοι άρπάζουν κάποτε καί μέ τη βία τούς ντροπαλούς καί τούς βάζουν
στό χορό. Κι ό χορός μεγαλώνει καί ζωηρεύει καί φτάνει τρεις γύρους. Στή μέση
είναι στημένο τό μπαριάκι. Τό τραγούδι τό παίρνουν οί άντρες καί τό έπαναλαμβάνουν
οί γυναίκες. Μετά τό χορό τό μπαριάκι πηγαίνει στό σπίτι τού κουμπάρου, ένφ οί
άντρες τόν έπισκέπτονται γιά νά τόν εύχηθοΰν. Τό άπόγεμα πάντοτε μέ τό μπαριάκι
στή μέση στήνεται ό χορός πιο ζωηρός καί πιο μεγάλος:

Μπρ' άμπέλι μου πλατύφυλλο καί κοντοκλαδεμένο,

— πιπερόριζα — μώρ', ψιλή, λιανή μου μέση, πώς νά σ' ώριζα —
γιά δέν άνθεΐς, γιά δέν καρπεΐς, γιά δέν κάνεις σταφύλια,

— πιπερόριζα — μώρ', ψιλή, λιανή μου μέση, πώς νά σ' ώριζα —.
Θά σέ πουλήσω, άμπέλι μου, καί θά σέ παζαρέψω

■— πιπερόριζα — μώρ', ψιλή, λιανή μου μέση, πώς νά σ' ώριζα —.
Γιά βάλτε νιούς νά σκάψουνε, γερόντους νά κλαδεύουν
—· πιπερόριζα — μώρ', ψιλή, λιανή μου μέση, πώς νά σ' ώριζα —
5 γιά βάλτε καί τις όμορφες νά μέ κορφολογήσουν.
Τότες άνθώ, τότες καρπώ, τότε κάνω σταφύλια.

3. 'Αποκριά. Παραμονή τής άποκριάς. Τά σπίτια καπνίζουν όλα. Οί
τυρόπιττες καί τ' άλλα φαγητά έτοιμάζονται. Οί πεθερές έχουν τά «πιστρόφια», καρ-
τερούν τις νιοπαντρεμένες τους κοπέλλες, τό γαμπρό μέ τούς δικούς καί φίλους του
νά γλεντήσουν ώς τό πρωί. Πάν οί γαμπροί στις πεθερές κι αύτές τσακίζονται νά



86

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

τούς εύχαριστήσουν. Οί νιοι καταστρώνουν τό πρόγραμμα τής αύριανής μέρας καί
τρέχουν νά συμπληρώσουν τά τσάβαλα (=ροΰχα) τους άνάλογα μέ τό ρόλο τους.

Τά παιδιά περιμένουν μέ άγωνία τό «κουνάνισμα τού αύγοΰ» κ' έλπίζουν νά τό
σκαλώσουν στά δόντια τους. Έχουν μέρες τώρα πού γυμνάζουν τό στόμα τους.

Στήν πλατεία τοΰ χωριού όλη ή παρέα τών προσωπείων ( =μασκαράδων) ξε-
κινάει τήν Τυρινή Κυριακή τό άπόγευμα νά πάη νά πάρη τή νύφη1. Σ' ένα κοντινό
σπίτι ή νύφη περιμένει τούς κρονσκους (=συμπεθερικό). Έκεΐ γίνονται όλα τά
άάέτια τοΰ γάμου. Παίρνουν τή νύφη καί βγαίνουν στήν πλατεία. Μέ ψεύτικες εύχές
ό ψευτοπαπάς στεφανώνει τό αντρόγυνο. Στή στεφάνωση πέφτουν ντουφεκιές καί
εύχονται μέ γέλια καί χαρές τούς νιόπαντρους. Μετά φέρνουν γύρα τό χωριό χορεύον-
τας καί τραγουδώντας όλα τά προσώπεια. Ξανάρχονται στήν πλατεία, πηγαίνουν
εκεί πού χύνονται οί άκαθαρσίες ένός άπόπατου, τυλίγουν έναν άνθρωπο μέ μιά
κάππα καί τρέχουν φωνάζοντας καί μοιριολογώντας. Τόν φέρνουν στήν πλατεία,
τόν μοιριολογοΰν μέ άστεΐα λόγια, τέλος κάνουν πώς τόν θάβουν. Σέ μιά στιγμή όμως
ό νεκρός σηκώνεται καί τότε ξεσπάνε σέ χαχανίσματα. "Οταν νυχτώση φειάνουν ένα

1. Έν Πολιτσάνη είς τούς μεταμφιεσμένους πλήν τών άλλων προσφέρονται πλακούντια (τη-
γανίτες μέ μέλι). Είς Δελβινάκιον ύπάρχει έθος κατά τάς άπόκρεως καί την Κυριακήν της Τυρινής
νά χορεύουν πέριξ πυρών, τάς όποιας άνάπτουν είς διαφόρους συνοικίας. Χορεύοντες άνδρες, γυναί-
κες καί παιδιά, άδουν μεταξύ πολλών άλλων καί τό πασίγνωστον:

Μώρ', Δεροπολί-ιισσα, μώρ' καημένη,
βάρ' τό φέσι σ' όμπροστά — ζηλεμένη —
καί συρέ στήν έκκλησά — μώρ' καημένη —
καί προσκύναγε κ' έμάς — ζηλεμένη —
5 γιά τ' έμάς τούς χριστιανούς — μώρ' καημένη —,
τί μας πηρεν ή Τουρκιά — μώρ' καημένη —
καί μας σφάζουν σάν τ' αρνιά — ζηλεμένη —,
σάν τ' άρνιά της Πασχαλιάς — μώρ' καημένη —,
τά κατσίκια τ' άι-Γιωργιοϋ — ζηλεμένη —,
10 τά μοσκάρια τ' άι-Βαγιός — μώρ' καημένη.

Μετά τόν χορόν έκαστος πορεύεται είς τούς συγγενείς του, όπως άσπασθή τήν χείρα των καί
ζητήση συγχώρησιν. Τό δεϊπνον διαρκεί μέχρι τοϋ μεσονυκτίου καί πέραν έξ όλων δέ τών έδεσμά-
των έξέχει τό περίφημον ήπειρωτικόν μπονρέκ (περί τούτου βλ. κατωτέρω). Περί τό τέλος τοΰ
δείπνου ό πρεσβύτερος τής οικογενείας, πάππος ή μάμμη, δένει Ιν αύγόν μέ σπάγγο ή ράμμα καί
κινεί τοΰτο πρός τά στόματα τών συνδαιτυμόνων. "Οστις δέ κατορΟώση νά άρπάση διά τοΰ στό-
ματος τό αύγόν, αύτός θά έχη καλήν τύχην (θά τοΰ πάη ούγονοι). 'Αλλά μέ τό αύγό κλειεται τό
στόμα καί μέ τό αύγό θ' άνοίξη πάλιν κατά τήν πρώτην Άνάστασιν, μόλις άκουσθή τό «Χριστός
'Ανέστη». Βλ. Κων. Μπεκιάρη, Τά άπό της Τυρινής μέχρι της Κυριακής τοΰ Θωμά έθιζό-
μενα έν Πωγωνιανή, Μεσαιωνικά Γράμματα, τόμ. Δ', μέρ. Α', έν 'Αθήναις 1939, σ. 65-66.
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άχυρένιο προσώπει, τόν κατάδικο τοϋ κολασμένου καιροΰ πού πέρασε, στήνουν στήν
πλατεία δικαστήριο άπό τά προσωπεία κι άρχίζει ή μεγάλη δίκη. Ή κατηγορία λέει:
((Καταδικάζεσαι, γιατί έχοντας τή γυναίκα σου λεχώνα δέν της έδωσες 40 οκάδες
κρασί νά πιή. Καταδικάζεσαι, γιατί άφήνεις τούς κορέους νά ρουφάν τό αίμα της
φαμπίλιας μας...». Βγάζουν τήν άπόφαση νά πεθάνη μέ τη στια (=φωτιά). Τόν
άνάβουν καί καίεται, άφοΰ τόν σηκώσουν ψηλά-ψηλά πρώτα. Ό καρνάβαλος καίεται
ένώ ό κόσμος χορεύει γύρω.

Ό κόσμος σεργιανίζει τούς εικονικούς γάμους τών καρναβαλιών καί τούς
ξεκαρδιστικούς θανάτους πού σκαρώνουν. Κ' ύστερα τό τραγούδι τό συνοδεύουν οί
κωμικές κινήσεις τής σποράς τών κουκκιών καί τοΰ τριψίματος* τοΰ πιπεριοΰ άπό
τούς καλογέρους:

Πέρασ' άπ' τή λυκουνιά (=όμάς λύκων),
ειδα πό 'σπερναν κουκκιά.

— Πώς τά σπέρνουν τά κουκκιά;

—- "Ετσι, μώρ', έ'τσι τά σπέρνουν τά κουκκιά.

5 Πέρασ' άπ' τή λυκουνιά,
είδα σκάλιζαν κουκκιά.

— "Ετσι, μώρ', έτσι σκαλίζουν τά κουκκιά.

— Πώς τό τρίβουν τό πιπέρι
οί μαργιόλοι καλογέροι;

10 — "Ετσι τό τρίβουν τό πιπέρι
οί μαργιόλοι καλογέροι.

Τή Σκυλοδευτέρα τά γλέντια συνεχίζονται ζωηρά, μά καθένας θυμάται τό
Χόρευε κι άπήδα
μέ τήν κοιλιά σανίδα.

Άπ' τή Σκυλοδευτέρα κ' έπειτα δέν τρώνε πιά άρτημένα φαγητά, γιατί κόβει
ό παπάς τή γλώσσα. Φτάνουν οί πίττες. Τρώνε κι άποχαιρετοΰν κατόπι τραγουδών-
τας τις τυρόπιττες:

Στό καλό τυρόπιττες,
έλάτε λαχανόπιττες.
"Ελα, Πάσκα μέ τ' αύγά,
μέ τά τρυφερά τ' άρνιά
5 καί μέ τις καλές κουλλοΰρες.

Μέ τά έθιμα τής Αποκριάς άναμειγνύονται καί δεισιδαιμονίες. Π.χ. άν φτερ-
νισθής κατά τήν διάρκειαν πού τρώνε τήν πίττα, κάποιος θά πεθάνη άπό τό σπίτι.
Άν στό τέλος, θ' αύξήση ή ζωή των. Γιά νά διώξουν τό κακό στην πρώτη περίπτωση,
σχίζουν τό ρουτί (=φοΰστα).
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4. Τοϋ Ευαγγελισμού. Τοΰ Ευαγγελισμού ολα τά παιδιά φοροΰν
κουδούνια καί γυρίζουν άπο σπίτι σέ σπίτι τραγουδώντας:

Φευγάτε φίδια
φευγάστε γουστερίτσες,
τί έρχετ' ό Βαγγέλης
νά σάς πάρη το κεφάλι
5 νά το ρίξη στο ποτάμι.

5. Τοΰ άγίου Τρύφωνος. Τ' άι-Τρύφωνα όλοι οί γεωργοί σέ μιά
μεγάλη τέντζερη βράζουν μαζί άπ' όλα τά οσπριά τους, τά στραγγίζουν, τά πάν
στήν έκκλησά γιά διάβασμα κ' έπειτα τά μοιράζουν μεταξύ τους λέγοντας: «καλό
μπερεκέτι». "Ετσι παρακαλούν το Θεο νά τούς προστατεύση κατά τοΰ σκουληκιοΰ,
πού καταστρέφει τήν παραγωγή τών οσπρίων τους. Ή μοιρασιά γίνεται στο χαγιάτι
τής εκκλησίας, όπου άνταλλάσσονται καί οί εύχές. Οί νεώτεροι χορεύουν στον αύλό-
γυρο. "Επειτα έπισκέπτονται τά χωράφια τους καί ρίχνουν άπο τά διαβασμένα όσπρια,
β') Χλομό ν (άνακοίν. Χρυσ. Γιούση, έτών 34).

Τό Μεγάλο Σάββατο όλα τά παιδιά μαζεύουν ξύλα, τά κάνουν σωρό έξ' άπό τόν
αύλόγυρο τής εκκλησίας καί στήν κορφή στό σωρό όταν βγαίνη τό Χριστός 'Ανέστη
λένε:

"Οβριγιε, σκυλόβριε,
πού 'ν' ή κόττα πό 'κλεψες;
Στό βρακί την έβαλες;
Κόττα καρκαλίστηκε
5 κι "Οβριγιος τσιλίθηκε.
γ') Πρεμετή (άνακοίν. Ίφιγ. Κ. Ντέτσικα, έτών 55).

«Ξημερώνοντας τά Χριστούγεννα φειάνομε τηγανίτες, λαγγίτες, καί τήν πρώτη
χαψά πού τρώει ή κοπέλλα τή βάλει κάτ' άπ' τό μαξιλάρι της καί ό,τι όνειρο βλέπει,
τό ξηγάει. Τά μαντεύουν μοναχές τους. Βάνουν κάποιο όνομα καί θά βγη ή όχι».

Είς τήν Πρεμετήν ώσαύτως αί χοαί καί αί θυσίαι συνηθίζονται κατά τάς κατω-
τέρω περιστάσεις: «"Αμα πεθάνη κανένας, οί συγγενείς ή οί φίλοι πού πίνουν κρασί
στό σπίτι ή άλλοΰ, πριν πιοΰν, χύνουν λίγο καί λένε "δροσά στήν ψυχή του". Ό
γαμπρός, όταν πηγαίνη νά πάρη τή νύφη, κάνουν κουρμπάνι καί σφάζουν κόκοττο
ή ντάσι (=κριάρι) στό κατώφλι νά τ' άπηδήσ' ό γαμπρός μέ τούς συμπεθέρους».
δ') Δίβρη Ριζών Δελβίνου (άνακοίν. Εύγεν. Κίτσου, έτών 69).

«Τ' άι-Βασιλειοΰ κάνομε κουλλοΰρες καθάριες καί τις άπερνοΰμε στά κέρατα τών
βοδιών. Τις παίρει ό ζευγίτης καί τις τρώει. "Αμαν έχωμε πρόβατα, πού τά φυλάει ό
μπιστικός, κάνομε τσουρέκι κ' έλιά (γιά νά καρπίσουνε τά πρόβατα) μέσα καί τά
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πάμε στον πιστικό. Ό μπιστικός μας καρτεράει μέ γάλα. Στο σακκούλι, πού βάνομε
τά τσουρέκια, ρίνομε καί φακή γιά νά γιοΰνε τ' άρνιά θηλυκά».

Πριν κλείσω το κεφάλαιον τών λατρευτικών έθίμων έκ τών διαφόρων τής βορείου
'Ηπείρου χωρίων θά προσθέσω καί όλίγα έκ τών αύτόθι άγροτικών έθίμων καί άσχο-
λιών.

Έν Δίβρη Ριζών Δελβίνου «στο σπόρο ρίνομε σύκα καί κάχτες (=καρύδια)
καί λέμε νά χιλιάση, νά κάμη καρπό πολύ τό χωράφι. Άντα θερίζωμε τραγουδούμε:
Κάτω στόν κάμπο τόν πλατύ, στό στρόγγυλο λιβάδι
θερίζ' ό Κώστας μοναχός καί βαριαναστενάζει.

— Τ' έχεις, Κώστα μ', καί φλίβεσαι καί βαριαναστενάζεις;

— Πώς τί έχω 'γώ πού φλίβομαι καί βαριαναστενάζω.

5 Βλέπω φωτιά στό σπίτι μου, παντρεύεται ή καλή μου

καί παίρνει τόν όχτρό μου
γιά τό πείσμα τό δικό μου»

(Εύγενία Κίτσου, έτών 69).

Είς τήν Σωπικήν, «πρώτη μέρα, πού πάμε γιά νά σπείρωμε, φειάνομε κουλλούρα
κατ στό σπόρο μέσα ρίνομε ένα κομμάτι γυαλί, χτένι καί κάχτες (=καρύδια). Πάμε
στό χωράφι καί σπέρομε καί λιέμε μέ διάφορο ή δουλειά μας. Τήν κουλλούρα τή σπάμε
στά κέρατα τώ βοδιώ. "Οταν σπέρωμε, κάνομε τάχα πώς μαλώνομε, γιά νά μαλώνη
τό σιτάρι (νά ξεσυνορίζεται) τό 'να μέ τ' άλλο νά μεγαλώνη. "Οταν βλέπωμε άλλον
μέ τό ζευγάρι λέμε: Καλώς κάνετε, δέ λέμε καλημέρα. Εκείνοι λένε πολλά τ' έτη.
"Οταν τελειώνωμε τό θέρο λέμε:

Τελειώσαμε τό θέρο
καί παντρέψαμε τό γέρο
καί τοΰ δώσαμε κοπέλλα.
Στρίφ' ό γέρος τήν όμπρέλλα
5 καί χαμογελά ή κοπέλλα.
'Ποκοιμήθ' ό γέρος
τό 'φυγ' ή κοπέλλα.
Ξύπνησε ό γέρος
καί τραυάει τά γένεια.

10 — Τσώπα, τσώπα γέρο,

κ' έγώ θά σοΰ τή φέρω.

(Όλγα Τσούκα, έτών 60).

Είς δέ τό χωρίον Γοραντζή τό άλώνισμα γίνεται ούτω: «Θερίζομε τά στάκυα,
τά δένομε δεματάκια, τις χεριές, τά κάνομε μεγάλα δεμάτια, τά ζαλώνομε καί τά
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κάνομε θεμωνιά. "Υστερα τά πάμε στ' άλώνι. Τ' άλώνι τ' άσκουπάμε, κόβομε τά
χόρτα, τ' άλείφομε μέ λάσπη κι άμα στέγνωση, άλωνίζομε. Βάζομε τά δεμάτια στή
σειρά καί τά δαρτίζομε, δηλ. τά χτυπάμε μέ τό δάρτη. Ό δάρτης είναι δυό ξύλα άπό
11/2 μ., τά δένομε μ' Ινα κοντό σκοινί 25 πόντους τά δυό τά άκρα τους καί μετά
κρατάμε τό ένα καί φέρει γύρα τό άλλο καί χτυπάνε καταής τό στάρι. Γίνεται έτσι
ψιλό τό άχυρο καί άνεμίζεται:

Άλωνίζομε τό στάρι
καί τό τσίκα1 τό κριθάρι.
Λέμε κι άλλα διάφορα τραγούδια))2.

Άπό τήν Κοσοβίτσα ή Πολυξένη Τσάτση μοΰ άνεκοίνωσε τά έξής διά τό κα-
λαμπόκι: «Τόν Απρίλη μήνα τό σπέρομε, μέ τή ζβάρα τό ζβαρίζομε, τό θερτή τό
σκαλίζομε, κάθε όχτώ μέρες τό ποτίζομε, τόν Αύγουστο κόβομε τήν τζιούφα. Τόν
Τρυητή μαζεύομε τά φύλλα γιά τά βόδια καί τή τζιούφα καί τά φύλλα, τέλη Τρυητή
τό μαζεύομε, τό πηγαίνομε στό σπίτι καί κάθε βράδυ μαζευόμαστε όλη ή γειτονιά,
τό ξεφυλλίζομε καί λέμε άστεϊα, παραμύθια καί τραγούδια, ψένομε κι άστάκυα καί
τρώμε. "Επειτα τό πλέκομε άρμαθιές καί τό κρεμάμε. Τό κομμένο τό τσολίζομε
(=τό χτυπάμε μέ τό ξύλο), βγάνομε τό σπειρί, τό άνεμίζομε, τό βγάζομε στόν ήλιο,
λιάζεται, τό πάμε στό μύλο, γίνεται άλεύρι, ύστερα βάζομε νερό, βράζει καί τό
ζεματάμε. Τό κάνομε κουλλούρα καί τό ρίνομε στή γάστρα, στή φωτιά».

Ε' ΜΑΝΤΙΚΗ

Τόν βορειοηπειρώτην απασχολεί πολύ ό είς τήν ξένην θάνατος συγγενούς ή φίλου,
ή έπάνοδος τοΰ ξενιτεμένου, ή άπό τούτου λήψις έπιστολής ή οιασδήποτε πληροφο-
ρίας, ό πλουτισμός ή μή τοΰ ξενιτεμένου, ή καλή ή κακή τύχη ταξιδιού ή μιάς
έπιχειρήσεως, τό γένος τοΰ παιδιοΰ πού πρόκειται νά γεννηθή, ό μέλλων γαμβρός,
τό έπάγγελμά του κττ.

Ούτω είς τό Χλομόν «όταν περνούν τά κοράκια άγοπάνω άπότά σπίτια, τό 'χομε
γιά κακό. Κάποιος θά πεθάνη3. Κι όταν λαλούν οί κουκουμάτσες (=κουκουβάγιες)4
το κεφάλι σας νά φάτε λένε οί χωριανοί.

1. τσίκα = λίγο.

2. Κατ' άνακοίνωσιν Παρασκευής Γκόγκου.

3. Ό κόραξ συνήπτετο στενώς μετά της μαντικής ύπό τών άρχαίων 'Ελλήνων καί τών Βυ-
ζαντινών. Ούτος έπίσης συνετέλει είς τήν πρόγνωσιν τοϋ καιροΰ. «Κόραξ έπιτρόχως φθεγγόμενος
καί κρούων τάς πτέρυγας... ότι χειμών έσται κατέγνω». Θεοφράστου, Περί σημείων 1, 16.
Περί τής έκ τών κοράκων μαντικής κατά τούς βυζαντινούς χρόνους βλ. Φ α ί S. Κ ο υ κ ο υ λ έ,
Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, A', II, σ. 206 κέξ. Οί Βυζαντινοί έμαντεύοντο έκ τών κοράκων
ού μόνον περί θανάτου, άλλά καί περί έπιδρομής βαρβάρων καί λεηλασίας χωρών καί κράτους.

4. Καί ή κουκουμάτσα (γλαϋξ) πού δι' αύτής προγινώσκουν τόν καιρόν ή τόν θάνατον, έθεω-
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"Ενα πουλί που κάνει τσρρρ δυο τρεις φορές στο παραθύρι το λέμε τσαρτσάκι
ή χαροπούλι.

Τσαρτσάκι, άν έρθες γιά καλό,
νά 'ρθης καί νά ξανάρθης,
είδέ κι άν έρθες γιά κακό
νά μή ξανάρθης πάλε».

(Χρυσάνθη Γιούση, έτών 34)

Έν Πρεμετη «πολλά κοράκια, κακοκαιρία, ή χωρίζει άντρόγυνο, άμα περάσουν
δυο κοράκια πάν' άπ' τή στέγη καί φωνάζουν. Ή φωνή τής κουκουβάγιας είναι
θάνατος.

Άμα ή κόττα βγάλη φτερό, έρχετ' ό ξενιτεμένος, μουσαφίρης ή γράμμα. Άν
μπη κόττα στό σπίτι καί τινάζη τά φτερά της, μάς έρχεται μουσαφίρης. Άν κάνη
μικρό αύγό δέν είναι καλό, κάποια στενοχώρια θά γίνη. Αύτό τό σπένομε.

Άν λαλήσ' ό κόκοττος στό βασίλεμα τοΰ ήλιοΰ, χαλνάει ό καιρός ή θά σάση.

Τό στηθάμι της όρνιθας τό βάζομε στήν άκρα, στή στάχτη τής φωτιάς. Άμα
θά κλείση, θά γίνη παιδί, άμα δέν κλείση, θά γενή κορίτσι. Λαλάει ή κόττα στό
βασίλεμα καί γυρίζει πρός τ' άπό κει, κάτι θά συμβή. Τή σφάζομε γιά νά φάη τό
κεφάλι της1.

Άμα δοΰμε δυο φίδια στό δρόμο2 καί μαλώνουν κουλουριασμένα, χωρίζει άπό

ρεϊτο ύπό τών άρχαίων ιερόν πτηνόν, άλλοτε ώς αίσιος και άλλοτε ώς άπαίσιος οιωνός χαρακτηριζό-
μενον. Αΰτη ((ήσυχαϊον φϋεγγομένη έν χβιμώνι εύδίαν προσημαίνει» (Θ ε ο φ ρ. Άποσπ. ς', δ', 52),
λέγεται δέ ((γλαύκα όφθήναι διαπετομένην άπο δεξιάς τών νεών και τοις καρχησίοις έπικαθίζουσαν
διό δή και μάλιστα προσέθεντο τη γνώμη (δηλ. τοϋ Θεμιστοκλέους) και παρεακενάζοντο ναυμαχή-
σοντες» (Πλουτ άρ. Θεμιστοκλ. XII), θεωρείται δ' ώς κακός οιωνός ύπό τοΰ Ψελλοΰ. Σημειωτέον
πρός τούτοις ότι ό Λεόντιος Μαχαιράς, περιγράφων την κατά τό 1425-1426 σφαγήν
τών Κυπρίων καί την λεηλασίαν της νήσου ύπό τών Μαμελούκων, λέγει ότι τήν προειπον οί χου-
κουφαδες. Βλ. Χρονικ. 1, 668, 21, Dawkins. Βλ. καί Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ένθ' άν., σ. 210.

1. Ό άρρην ή ό θήλυς δρνις, μαντικόν σημεΐον ό μέν τοΰ καιροΰ, ή δέ τοΰ κακοΰ, τοϋ θανάτου,
τοΰ καιροΰ, της ασθενείας, της έλεύσεως ξένου κτλ. ήτο καί παρ' άρχαίοις στενώς συνδεδεμένος
μετά της μαντικής (Αισχύλου, 'Επτά έπί Θήβας, 597, Ε ύ ρ ι π ί δ ο υ, Ήρακλεΐδαι, 730, Π λ ά τ.
Φίληβ. 67 c). Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ό ιερός Χρυσόστομος πιστοποιεί τήν παρατήρησιν,
ην έκαμνον οί σύγχρονοι του έκ της φωνής τοΰ άλέκτορος, λέγων «ϊδοις αν τόν χριστιανόν έτι άλε-
κτρυόνιτό πάν διαλελνσθαι νομίζοντα» (P. G. 62, 92). Ό 'Ιωσήφ Βρυέννιος «βέβαιοι ότι οί τοΰ ΙΕ'
αιώνος βυζαντινοί έμαντεύοντο έκ τών φωνών τών κατοικιδίων ορνίθων, τοΰθ' όπερ καί οί μεταγε-
νέστεροι Νομοκάνονες λέγουσι». Φ. Κουκουλέ, ένθ' άν., σ. 212.

2. Πρόκειται περί τών ένοδίων συμβόλων.
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τή γενεά μας άντρόγυνο ή θά συμβή θάνατος. Άμα σ' άντικόψη φίδι το δρόμο σου,
είναι κακό1.

Άμα στρίξη εικόνισμα, στενοχώρια θά συμβή. Άν πέση ή εικόνα ή τό καντήλι,
είναι θάνατος. Άν ένας λερωθή μέ τό λάδι τοϋ καντηλιοΰ, θ' άρρωστήση. Άμα
στρίξη εικόνα, είναι κακό. Άν ίδρώση, είναι καλό. Ό άρρωστος θά γερέψη.

Άμα δοΰμε χασοφεγγαριά, χάν' ή Τουρκία2 καί χαιρόμαστε. Άμα χάνετ' ό
ήλιος, δέ μάς άρέσει3.

('Ιφιγένεια Κ. Ντέτσικα, έτών 55)

ΣΤ' ΔΗΜΩΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ

Έπί τή βάσει τών «Ζητημάτων Ελληνικής Λαογραφίας» τοΰ καθηγητοΰ Γ.
Ά. Μέγα, τεΰχ. Β', συνεκεντρώθη ύφ' ημών άπό στόματος βορειοηπειρωτών προσ-
φύγων ύλικόν, άφορών καί είς τήν δημώδη ίατρικήν. Είς τό κεφάλαιον τοΰτο άντι-
προσωπεύονται πλουσίως τά χωρία Σκωριάδες Παλαιού Πωγωνίου καί ή Δίβρη
Ριζών Δελβίνου. Σημειωτέον δ' ότι είς τήν προθυμίαν τής έκ Σκωριάδων Αγγελικής
Μήλια καί τής έκ Δίβρης Εύγενίας Κίτσου οφείλεται ό πλούτος της συλλογής μου,
όσον άφορα είς τό είδος τοΰτο της λαογραφίας. Κατωτέρω δημοσιεύω τά σχετικά μέ
τάς θεραπευτικάς μεθόδους πρός άντιμετώπισιν τών διαφόρων νόσων λαϊκά ίατρο-
σόφια έκ τών μνημονευθέντων χωρίων:
α') Χωρίον Σκωριάδες (άνακοίν. Άγγελ. Μήλια, έτών 45)

— "Οντας μάς πιάνουν οί θέρμες, πάμε σ' ένα μέρος πίσω άπό τό χωριό μας,
Ζόρκοβο λέγεται, έκεΐ είναι κάτι άσπροιτιές καί δένομε μιά κλωστή τρεις φορές
μέ κόμπο καί λέμε τρεις φορές: «Έδώ νά μείνουνε οί θερμασές, κι όσο θερμαίνεται
ή ιτιά, τόσο νά θερμαθώ κ' εγώ». Ή ιτιά ποτέ δέ θερμαίνεται.

Είναι κ' ένα θερμασοχόρτι, τό χτυπάμε καί τό στουμπάμε καλά, τό κάνομε
λαπά, τό βάζομε στά δάχτυλα, βγάνουν φουσκαλήθρες, πονάει, καί δέ μάς πιάνουν
θέρμες.

— "Οταν βγάζουν τά παιδιά άνεμόροϊδο (=πρήσμα), άν προκάνωμε καί τό
ποτίσωμε ροϊδόπετσα, δέν πεθαίνει, άν όχι, δέ γλυτώνει.

1. 'Απαίσια μορφή αποδίδεται προ παντός είς τόν δφιν, όταν ούτος βαδίζη, οπότε λόγω τοϋ
ιδιαιτέρου προσέρποντος βαδίσματος του προκαλεί τόν φόβον, ώς καί τήν πρόγνωσιν κακών γεγο-
νότων. Βλ. Σοφοκλ. Αΐας 227: «φοβούμαι τό προσέρπον».

2. Περί τούτου παρά τοις Βυζαντινοις βλ. Φ. Κουκουλέ, ένθ' άν., σ. 221.

3. Περί της πίστεως ταύτης κατά τούς βυζαντινούς χρόνους βλ. Φ. Κουκουλέ, ένθ' άν.,
σ. 220.
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— Τις σοΰτες1 ( = μαγουλήθρες) τις διαβάζει ό παπάς, τις σταυρώνει μέ μελάνι
καί περνούν.

— Στόν πονόματο καί άφτόπονο ρίχνομε γάλα καθαρής γυναίκας.

— Τό σαραλίκι ( =χρυσή ) τό κόβομε καί στό κεφάλι έδώ άπάνω κ' έδώ κάτω
στό χεΐλο. Στουμπάνε σκόρδο καί αλάτι καί ψένεται κείνο τό μέρος.

— Μπεσδραβίτσες (=άκροχορδόνες). Μετρούμε τ' άστρα καί βγάνουνε. Δέν
περνάνε μοναχές τους. Καμπόσοι τσί κόβουνε ή τις καίνε μέ ϊσκινα.

— Γιά τις αμυγδαλές βγάζομε βουζάνθια καί τά βράζομε. Πίνομε καί βάζομε
κι άπέξω, βράζομε καί δενδρομολόχα καί φλαμπούρι.

— Τσορίτσα (=δοθιήν). Κόβομε κρομμύδι στή μέση, τό κάνομε μιά γοΰρα,
ρίνομε λίγο σαπούνι καί λάδι, τό βράζομε, κρυώνει λίγο, τό βάζομε έκεΐ άπάνω,
ωριμάζει καί σπάει.

— Κρίθιακας. Αύτό πρέπει νά τό γαυγίση ένας πρωτότοκος τρία πρωϊά καί

λέει:

'Άμ', άμ', κρίθιακα,
σήμερα νά σέ ιδώ
κι αύριο νά μή σέ ιδώ.

Αύτός πού τό λέει νά 'ναι νηστικός2.

— "Οταν σταματάη τό ούρο, βράζομε σπυριά άπό ήλιοτύρι, τό πίνομε καί βά-
ζομε καί μιά ψείρα στό μέρος, πού θά ούρήση κανείς.

— Στήν ευκοιλιότητα βράζομε σούρβα καί πίνομε.

— Γιά τήν Ιλαρά δίνομε ξίδι.

— "Οταν πονή ή μέση, σηκώνομε τά νεφρά" στρώνομε ένα πανί μαύρο στή μέση
καί τραυοΰμε άπάνω τό δέρμα. Φειάνομε μιά κόλλα μέ σαπούνι, μέ τσίπουρο, τά
χτυπούμε μ' άσπράδι αύγοϋ καί γένεται σάν λάστιχο. Τ' άπλώνομε στό μέρος έκεΐ,
κολλάει, κάνει μιά βδομάδα νά βγη. Γερεύοντας βγαίνει.

— "Οταν σε δαγκάση σκορπίδι, προσπαθούμε νά τό σκοτώσωμε καί τό τσελί-

1. «Στό Χλομό (χω?, τοϋ Παλ. Πωγωνίου) παίρνουν μιά γίδα σούτα (=χωρ!ς κέρατα), τήν
άγκαλιάζουν τρεις φορές καί λέν: — Πάρε, σούτα, τή σούτα μου. Τή γίδα τήν πιάνουν άπό τον
μπιστικό σ' ενα άλώνι οξ' άπο τό χωριό».

2. Είς τήν Σωπικήν τό κριθαράκι τό έξορκίζουν:

"Αμο, άμο, κριθαράκι,
σήμερα σέ είδα,
αΰριο νά μή σέ ιδώ.
Άνεμος σέ ήφερε
5 άνεμος νά σέ πάρη.
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ζομε μαζί μέ φύλλα άπο γκορτσά καί λίγο βούτυρο άνάλατο καί δένομε τον πόνο.
"Οσο νά κάνωμε αύτά, βάνομε χώμα μέ νερό, λάσπη.

— Γιά τούς ρευματισμούς βράζομε σκαντζόχοιρο, τόν τρώμε κι άλειφόμαστε μέ
τό ξύγκι τοΰ άσβου καί πυρωνόμαστε στή φωτιά.

— "Αμα πέση άνθρωπος και βαρέση πολύ ή άπό δαρμό, σφάζομε γρήγορα ένα
σφαχτό κι άμέσως ζεστό τό δερμάτι τόν ντένομε στό πονεμένο μέρος κατάσαρκα, ώς
ότου βρωμίση τό δέρμα. Γερεύει. Λέμε: —- Νά σέ πιάκω νά σέ δείρω, νά σέ κάμω,
πού νά σέ ντύσουν στό δερμάτι. Τότες θά μάθης γνώμη.

— Μπουδγιάδα (=παρωνυχία). Βράζομε καφέ καί βουτάμε τρεις φορές βρα-
στός ό καφές μέσα, σκοτώνεται τό μικρόβιο καί δέν πονάει.

— Γιά τό συνάχι καπνιζόμαστε μέ καμμένη ζάχαρη.

— "Οταν κανείς τρώη καί δέν χορταίνη, έχει λεβίδες (=ταινία).

— "Οταν τρέχη αίμα, έχομε ένα δαχτυλίδι, αίματοστάση λέγεται, τό φοράει
καί σταματάει.

— Γιά τις χιονίστρες αλάτι μέ χλιαρό νερό ή μέ λεϊμόνι άλείφεις τά δάχτυλα,
β') Χωρίον Δίβρη (άνακοίν. Εύγεν. Κίτσου, έτών 69)

— "Αμα τό παίδι πρήσκεται στά λαιμά, ψένομε νεράτζι στή φωτιά, τό κόβομε
στή μέση καί τό βάνομε στό λαιμό. Γερεύει. Βάνομε καί κελήθρες άπό τά μελίσσια,
τις βράζομε καί τις βάνομε στό λαιμό. Κάνομε γιατρικό καί μέ μολόχα, πού τή βρά-
ζομε καί ύστερα τό λάδ' άπάνω, κολοκυθάκι, λινοκόκκι καί κουμουλόφυλλα.

— Άμα δούμε έναν κρυωμένο πολύ, τοΰ ρίνομε κοΰπες, τοΰ κόβομε κοΰπες κι
άμα τόν βλέπωμε πολύ άρρωστο νά πηγαίνη γιά κεϊνον τόν κόσμο, σφάζομ' ένα σφα-
χτό καί ζεστό άπό τό σφαχτό τόν φοροΰμε καί θά τόν άφήκωμε 24 ώρες. Άμα θά
μαυρίση τό δερμάτι τής προβοςτινός δέν είναι γιά ζωή. Βάζομε καί βδέλλες στά λαιμά
(τράχηλον).

— Άμα ένας έχη μορράϊγια καί κοπή, τοΰ βάνομε καπινό άπάνω νά σταμα-
τήση τό αίμα. Πρώτα βάνομε ρακή κ' έπειτα τόν καπινό.

— "Αμα καή κανένα μικρό, τ' άλείβομε μέ μελάνι καί μέ λάδι 'πό κείνο boù
τρώμε καί κοπριές άπό γελάδα κρύγιες.

— "Αμ άνοίγη ή μύτη, έχουνε δαχτυλίδια ('ματοστάση) καί περνά άμέσως.

— Γιά νά κίνηση τό ούρο πιάνουνε μιά ψείρα άπό τό κεφάλι καί τή βάνουνε
εκεί στοΰ παιδιοΰ καί κινάει τό ούρος. Καί μακεδονίσι καί μετάξι άπό μισίρι θά βρα-
στούνε, τά στραγγίζουν καί πίνουν τό ζωμί.

— Άμα καμμιά τυχαίνη νά 'χη πονόκοιλο, νά βράση ολίγο γυόσμο καί βαλανίδι
νά τό κάψωμε στή φωτιά νά τό κάμωμε σκόνη νά τό πιή. Κι όλίγη στύψη νά κάμωμε
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δυο τηγανίτες νά ρίξωμε λίγη στύψη μέσα, αύτά είναι καί για τήν καρδιά. Καί κράνια
άπο τήν κρανιά είναι στρνφτικά γιά τήν καρδιά.

— Μαντραβίτσες. Άμα βγάλης μαντραβίτσες, νά φυλάξης νά διαβή κάνας
γριβοκαβαλλάρης:

Μώρε, γρίβα καβαλλάρη,
πάρε μου τις μανδραβίτσες.

Νά μή 'κούση ό γριβοκαβαλλάρης. Άμα άκούση ό γριβοκαβαλλάρης λέει: «Όσες
τρίχες έ'χει ό γρίβας, τόσες μανδραβίτσες νά βγάλης».

— Γιά τσ' άμυγδαλϊτες ζεσταίνομε πίτερα στό τηγάνι καί τά ραντίζομε καί
μέ λίγο ρακί καί τά πλακώνομε ζεστά.

— Σε βάρεσ' άγερικό λένε σ' έ'ναν πού εχει άνεμοπύρωμα.

— "Οταν πονάϊ] τ αντί, ψένομε πράσα καί τά ζέφομε στ' αύτί καί ρίνομε καί
γάλ' άπό πρωτάρα γυναίκα, κάνομε καί φυτίλι μέ κερί νά 'ναι καθαρό καί λειώνομε
τό κερί καί τό βάζομε στό πανί μέσα καί τά κάνομε φυτίλια γιά τ' αύτί.

— Γιά τόν πονόματο κάνομε γιατρικό άπό τραάάφυλλα καί βρέχομε τά μάτια.
Βράζομε καί χαμόμηλο γιά τά μάτια.

— "Αμα σε δαγκάση φίδι, σφίγγουν τό πόδι ή τό χέρι πιό πάνω άπό τό δαγκα-
μένο μέρος μέ τήν άλυσίδα, παίρουνε μιά κόττα, τήν κόττα άπό τόν κώλο της τή
βάνουνε στή δαγκωνιά. Ψοφάει ή κόττα καί παίρει τό πρήσμα, μά γερεύει ό άνθρωπος.

— "Αμα φάϊ] ό τσίμπλακας (=σάν φίδι) τόν άνθρωπο, παίρομε γκορτζά φύλλα,
τά τσολίζομε, βγαίνει τό ζουμί, πίνει τό ζουμί καί γερεύει.

— Τσερίτσα (=δοθιήν, καλόγερος). Βάζομε σύκο, μολόχα, κολοκυθάκι, λινο-
κόκκι καί περνάει.

— Στή δυσεντερίγια θά πιή ζουμό άπό κράνια, ρίγανης, ζουμό άπλυτου ντόπιου
ρυζιού καί νά κάνωμε λίγο βαλανίδι σκόνη νά τό δώσωμε νά τό πιή.

— "Oda στρίβγι τ άντερο, τόν τρίβομε καί τοΰ ρίνομε τήν κοΰπα στόν άφαλό.

— Βράζομε βρύζα, πίνομε τό ζουμό καί ψοφούν οί λεβίθρες. Λεβίθρες είναι
ή ταινία.

— Τή θερμασά τή δένομε. Μ εις δέν ξέρομε. Εϊν' άνθρωπος καθ' αύτοΰ πού ξέρει
νά τήν δέση.

— Γιά τό μάτι (χούγιασμα) νά τοΰ ρίξωμε δυό κάρβουνα άναμμένα καί νά
πιή τό νερό. Κείνη πού ξέρει καί ξεχουγιάζει λέει λόγια πού δέν τά ξέρω 'γώ. Λέει
νά τό κολυμπήσετε τό παιδί μέ τό νερό καί νά τ' άλλάξετε καί νά τοΰ ρίξετε τά φορέ-
ματα άνάποδα.

— Στά εντερικά (διάρροια) έ'χομε τά κράνια, βαλανίδι, στύψη, ρύζι καί μουτροΰ-
νες (τις ρίζες). Άπ' αύτά βγάνομε τό ζουμό γιά τούς πόνους.
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-— Γιά το σιληγισμό1 (σεληνιασμό) παίρομε τή χολή τοΰ κόρακα, θαλά τήν
άναλύσωμε στό ποτήρι νά τήν πιή. Άπό όπλο πού νά 'ναι φονεμένο νά τό πλύνουμε
καί νά τοΰ δώκουνε τό νερό νά τό πιή.

— Γιά ρεματισμονς σκαντζόχοιρος' τόν γδέρνουν, τό βράζουν μέ μιά όκά λάδι
τοΰ φαητοΰ καί τόν τρώνε. Βράζουν καί γυόσμο, καρυοφύλλι καί τσάϊ βουνίσο μιά
χεριά κι άγριάδα (τά ριζάρια) καί όλα μαζί τά πίνομε2.

— Στή στένωση (δύσπνοια) τοΰ κάνομε μαλαχτικά, χαμομήλι, βουζάντια (άντια
πού βγαίνουνε στίς βουζές. Οί βουζές βγάζουν μανοΰσα τό Μάη).

— Στό πιάσιμο τον ήλιον βάζομε ξίδι καί ρακή.

— "Αμα πονάη τό μισό κεφάλι ( =ήμικρανία), θά τοΰ ρίξωμε κοΰπες. Πίσω στά
λαιμά τόν τρίβομε μέ ρακή.

— Τή χρνσή τήν κόβουνε. Είναι γυναίκα πού τήν κόβει έδώ στό πάνω χεΐλο
καί έδώ στό κεφάλι καί γερεύει. Άμα τήν άφήκη τή χρυσή, πεθαίνει, γίνεται ντιπ
'λεεινός.

— Στήν άστράκα πίνομε ξίδι, βγαίνει καί φεύγει, έπειτ' άπό καμμιά βδο-
μάδα περάει. Μέσα στό σπίτι νά μή βράζης ούτε γάλα, ούτε φορέματα.

— "Οταν πονάη ή μέση, είναι γυναίκα καί τό μετράει3.

— Τ' άγκαθάκι στό χέρι περά μέ κατάπλασμα άπό κολοκύθι ή μολόχα.

— Τό μαγάρισμα (κακό σπυρί) δέν έχει σωτηρία, νά φυλάξη ό Θεός.

— Τόν κάλο τόν καΐμε μέ άγριοσυκιά. Καΐμε κλαρί άγριοσυκιας καί τό βάνομε
στό πόδι καί περάει.

— "Αμα έχη τό παιδί σφήνες (=κατεβασά, κήλη), πάνε σέ ξένο σύνορο νά χα-
λάσουνε έν' άλέτρι πού δουλεύουν τά βόδια καί ν' άφήση όσα λεφτά έχει εύχαρίστηση,
γιά νά μή καταριστή ό ζευγίτης, πού θά τοΰ χαλάσουν τ' άλέτρι.

1. «Στό χωρ. Χλομό παλαιού Πωγωνίου όντας πιάκη κάνα μικρό σιληγισμό (=σεληνιασμός)
ξεντυοΰμε τό παιδί μέσ' στόν τόπο έκεϊ πού τό πιάνει και καρφώνομε τρία καρφιά στόν τόπο έκεϊ.
Παίρομε τά φορέματα. Άπό κάτω άπό τό πάτωμα έχομε κατώι κι άντίκρυ άπό τά καρφιά κάνομε
μιά γοΰρα (στό χώμα τοϋ κατωιοΰ) καί Οάφτομε τά φορέματα τοΰ παιδιοΰ.

Οί μπάμπες έπαιραν έναν κόκοττο ζωντανόνε καί παν καί τό θάβουνε σέ ξένο σύνορο στό ρίζωμα
τοΰ βουνοΰ. "Οταν τρως ψωμί καί πιάκη σεισμός (της γης) βγάζομε τή χαψά άμέσως άπό τό στόμα
καί τήν κρατοϋμε. Μόλις ένας πάθη άπό σιληγισμό, τότε τό ποτίζομε άπό τή χαψά τοΰ σεισμοΰ
καί γερεύει». Άνακοίνωσις Χρυσάνθης Γιούση.

2. Έν Σωπική «στά ρεματικά παίρομε χελωνάκια, τά ψένομε στή γάστρα καί βγάζουν ζουμί,
μ' αύτό άλείφομε τόν άνθρωπο καί γερεύει».

3. Είς τήν Σωπικήν «όταν σέ πονάη ή μέση μετράνε: — Τί μετράς αύτοΰ; — Μετράω τό κρέας
τό κομμένο νά πάη στόν τόπο. Πέ καί κόπηκε, πέ καί έσμιξε (τρίς)».
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— Καρκαλάκι = κοκκύτης. Το ποτίζομε ζουμί άπο άγριοκάστανα πού τά καΐμε,
τά κάνομε σκόνη καί βγάνομε τό ζουμί. Καί γάλα άπό γομάρα μαύρη.

— Λειχήνες' με στάχτη καί μέ πάλιουρα καί μ' ενα μπουμπαλέτσι πού περβα-
τάει στήν - η - γης. Αύτό άλείφουνε τις λειχήνες.

— Γιά τις μαγουλίτες βράζουν ξυνολάπατα, γιά νά μαλακώσουνε, καί μανιτάρια.

— Γιά τα νεφρά ρίνομε σινάπι, τόν άλέθομε στό μύλο καί τό βάνομε σέ πανί
καθαρό μέ ρακή καί τό βάνομε στό κορμί.

— "Αμα πονάγ] τό δόντι, άλάτι, ρίγανη καί ρακή.

— Μονδιάδα =παρωνυχία" κρεμμύδι, σαπούνι, λάδι βράζομε στή στιά κ'
έ'πειτα τό πλακώνομε μέ τό πανί.

— Στόν πλευρίτη βάζομε βεντούζες, κούπες κι όβδέλλες. Χτυπούμε τ' άσπράδι
τ' αύγοϋ καί ρακή καί σαπούνι, τήν κάνομε κόλλα καί τυλίγομε όλο τό κορμί.

Ζ' ΟΝΟΜΑΤΑ

Έκ τού ποικίλου υλικού τής συλλογής μου άξιόλογον παρουσιάζουν διαφέρον
καί τά ονόματα, βαπτιστικά καί έπώνυμα, άτινα συνεκέντρωσα παρά βορειοηπειρω-
τών προσφύγων. Ταύτα προέρχονται έκ διαφόρων χωρίων τής βορείου 'Ηπείρου,
άλλά δέν εϊναι δυνατόν έπί τού παρόντος νά γίνη περί αύτών λεπτομερής λόγος. Ώς
παράδειγμα μόνον άναφέρω ενταύθα τά έκ τοΰ χωρίου Χλομόν.

Έκ 57 βαπτιστικών ονομάτων τοΰ έν λόγω χωρίου πλεονάζουν τ' άρχαία καί
τά βυζαντινά, ώς τά 'Αθηνά, 'Αντιγόνη, Αύγερινή, Άνδρονίκη, 'Αλεξάνδρα, 'Αφρο-
δίτη, Δανάη, Εύδοκία, Ελένη, Ειρήνη, Ελπινίκη, Ερμιόνη, 'Ιφιγένεια, Καλυψώ,
Καλλιόπη, Κλεοπάτρα, Καλλιρρόη, Νίκη, Ξανθίππη, Ούρανία, 'Ολυμπία, Πολυξένη,
Πηνελόπη, Πανωραία, Ροδαλία, Χρυσάνθη, Χρυσαυγή κττ. Έπίσης άρκετά εϊναι τά
άρχαία άνδρικά ονόματα, άτινα προφέρονται συγκοπτόμενα καί παραμορφωμένα, ώς
π.χ. Αέγιας (Άχιλλεύς), 'Αλέξης ('Αλέξανδρος), Ρίστας ('Αριστείδης), Βάδης ('Αλ-
κιβιάδης), Δήμος (Δημοσθένης), Νώντας (Επαμεινώνδας),'Ηρακλής, Νίδας (Λεω-
νίδας), Τσώνας (Ξενοφών), Σέο ('Οδυσσεύς), Φίλιππης (Φίλιππος), Ποίμης (Φιλο-
ποίμην), Χάρης (Θεοχάρης), Χαρλάκης (Χαρίλαος) κ. ά.

Έκ τών επωνύμων τοΰ αύτοΰ χωρίου έντύπωσιν προξενούν έκεΐνα, τά όποια
ένθυμίζουν τά ονόματα ηρωικών καπεταναίων καί κλεφτών τής Στερεάς Ελλάδος,
ώς τά Πάλλας, Κατσαντώνης, Ζέρβας, Χατζημήτρος, Στράτος, Ζαφείρης, Παλά-
σκας, καθώς καί τά προερχόμενα άπό έκκλησιαστικά καί πολιτικά άξιώματα παρω-
χημένων έποχών, ώς τά Κεχαγιάς, Εύγενής, Δάσκαλος, Σύγκελλος, Πριμικήρις,
Έξαρχος κ. ά.

Σημειωτέον ότι τά άνωτέρω βαπτιστικά ονόματα κατά τό πλείστον δέν άποτε-

7
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λοΰν ιστορική ν συνέχειαν μέχρι τής σήμερον, άλλ' ήρχισαν νά έπανέρχωνται μέ τήν
άναγέννησιν τών γραμμάτων καί τήν σπουδήν τών άρχαίων έπί Τουρκοκρατίας καί
ιδίως κατά τούς τελευταίους προ τής έπαναστάσεως χρόνους καί μετ' αύτήν.

Η' ΤΡΟΦΑΙ

Ή ερευνά μου δέν περιωρίσθη μόνον είς τά μνημεία τοΰ λόγου καί τάς κατά
παράδοσιν πράξεις καί ενεργείας τοΰ λαού τούτου, άλλ' έπεξετάθη καί είς τόν ύλικόν
αύτοΰ βίον, όσον βεβαίως τοΰτο ήτο δυνατόν. Έάν έξητάζομεν τούς βορειοηπειρώτας
είς αύτάς τάς έστίας των έγκατεστημένους, είς αυτά τά χωρία των, τήν προσοχήν
μας θά εΐλκυε πρωτίστως ή λαϊκή αύτών κατοικία. Άλλ' έπειδή τοΰτο ήτο άνέφι-
κτον, έστρέψαμεν τήν προσοχήν μας είς τήν συγκέντρωσιν πληροφοριών σχετικώς
πρός τάς τροφάς αύτών. Ένταΰθα άς μοΰ έπιτραπή ν' άναφέρω μόνον διά τις πίττες
τοΰ χωρίου Λεσινίτσας. Είς τό χωρίον τοΰτο, ώς μοΰ άνεκοίνωσεν ή Κασσιανή
Μέλλου, ή πίττα θεωρείται τό εύκολώτερον, όλιγοδαπανώτερον καί νοστιμώτερον
φαγητόν. Πίττες είναι πολλών καί διαφόρων ειδών ώς αί κατωτέρω:

α') Ζεματόπιττα. Άρμη άπό τυρί καί καλαμποκίσο άλεύρι" τό ζεματάμε, τό
βάζομε στό τεψί, άνάβομε τή στιά, άπό πάνω βάζομε τή γάστρα, βάζομε καί ξύλα
καί ψένεται. Ρίνομε καί λάδι καί αύγά καί βούτυρο, άμα έχης, μέσα.

β') Κολοκνθόπιττα. Τό κολοκύθι τό τρίβομε στόν τρίφτη (ό τρίφτης είναι άπό
πάφιλα), ρίνομε μέσα δυο σπειριά ρύζι (χοΰφτα) ή λίγο άλεύρι καλαμποκίσο, άνοί-
γομε καί πέτουρα (φύλλα) καί μαζεύομε τό κολοκύθι μέσα μέ λάδι καί τά φειάνομε
πίττα, κολοκυθόπιττα.

γ') Λαχανόψωμο ή μπατσαριά. Τρίβομε τά λάχανα ψιλά-ψιλά μέ τό μαχαίρι,
ρίνομε κι άλεύρι μπομπόττα νά τό βάνωμε στό τεψί καί τό ψένομε. Βάνομε καί λάδι.

δ') Μπουρέκι. Παίρομε μακαρόνια, τά βράζομε, άνοίγομε καί φύλλα μέ λίγο
λάδι, μέ λίγο βούτυρο καί λίγο τυρί, καί τά φειάνομε μπουρέκι.

ε') Καθαρόπιττα. Άλεύρι σιταρίσο, τό σιτάρι μέ ψιλή σήττα καί τό ρίνομε στήν
κατσαρόλα μέ λίγο νερό καί τό χτυπάμε, λίγο άλάτι. Ρίνομε λίγο λάδι καί τό βάζομε
στό τεψί καί τό ψένομε στό φοΰρο.

ζ"') Πατατόπιττα. Κόβομε τις πατάτες φτενές, κρομμύδια, λίγο μακεδονίσι,
σκόρδα, δάφνη, άλάτι, λάδι καί λίγο νερό καί τά βάζομε στή φωτιά, στό τεψί καί
ψένεται.

ζ' ) Λιπανό. Άλεύρι καλαμποκίσο, τό ζεματούνε μέ νερό κοχλαστό κι άφοΰ τό
άνακατέψουνε, τό ρίνουνε στό τεψί. Ανάβουνε φωτιά, βάζουν τή γάστρα, τό ψένουνε.
Σερβίρεται ζεστό. Παίρομε καί τυρί καί στρωνόμαστε.
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Άλλα φαγητά είναι ή μαμάτσα, τά μιρμιλόγκια, ή μουστόπιττα, το κολοκυΟό-
γαλα κ. ά.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

'Επεδίωξα νά παρουσιάσω άνωτέρω άδρομερή εικόνα τής βορειοηπειρωτικής
λαογραφίας, περιορισθείς ν' άναφέρω όλίγα μόνον παραδείγματα, σχέσιν έχοντα μέ
τά μνημεία τοΰ λόγου καί τάς κατά παράδοσιν πράξεις καί ένεργείας τοΰ λαοΰ. ΤΗτο
δέ φυσικόν τό ένταΰθα δημοσιευόμενον άνέκδοτον ύλικόν νά μή προέρχεται έξ όλων
τών τόπων τής βορείου 'Ηπείρου, άλλ' έξ έκείνων μόνον τών χωρίων, έκ τών οποίων
οί κάτοικοι κατήλθον είς τήν Ελλάδα ώς πρόσφυγες. Τά χωρία, άτινα πλουσίως
άντιπροσωπεύονται είς τήν έρευνάν μου, ανήκουν ώς έπί τό πλείστον είς τάς περιφε-
ρείας Πωγωνίου, Δελβίνου καί Δρυϊνουπόλεως. Άλλά καί έκ Πρεμετής ίκανόν συνε-
κέντρωσα ύλικόν, καίτοι κατά τούς πληροφοριοδότας μου «στήν Πρεμετή όλοι μιλού-
σαν άρβανίτικα. Πολλοί ξέραν έλληνικά καί δέν μιλοΰσαν. Στήν έκκλησά ώς τό
«Ευλογημένη» ψάλλαν έλληνικά. Άπό τό «Ευλογημένη» κ' έπειτα άρβανίτικα».

Οί Χιμαριώται πρόσφυγες, έγκατασταθέντες εις Κέρκυραν καί εις Αθήνας, δέν
κατέστη δυνατόν νά εξετασθούν εισέτι παρ' ημών1.

Τό περισσότερον ύλικόν μας προέρχεται ιδία άπό τά χωρία τής κοιλάδος τοΰ
Αργυροκάστρου, ώς δ' είναι γνωστόν, όταν τις εισέρχεται είς τήν στενήν καί επι-
μήκη ταύτην κοιλάδα — έξ 'Ιωαννίνων προερχόμενος —, έχει άριστερά τής άμαξιτής
όδοΰ όλόκληρον σειράν έλληνικών χωρίων, τά όποια, άλλα εις χαράδρας καί άλλα
είς κλιτΰς λοφίσκων άναρριχώμενα κατ' άρχάς μέν άραιά, έπειτα δέ όλονέν πυκνό-
τερα, παρακολουθούν τόν όδοιπόρον έξαπλούμενα μέχρι τής πόλεως τοΰ Αργυροκά-
στρου.

Ποιοτικώς τά συλλεγέντα στοιχεία είναι άξιόλογα, διότι καταδεικνύουν τήν
κοινότητα τών μνημείων τοΰ λόγου, τών ηθών, τών έθίμων, τών δοξασιών καί έν
γένει τών άντιλήψεων τών βορειοηπειρωτών έν σχέσει πρός τούς νοτίους Ήπειρώτας
καί τούς άλλους "Ελληνας.

Ή γλωσσική μορφή τών λαογραφικών τούτων στοιχείων είναι άρχαϊκή καί
συντηρητική, ομοιάζει δέ πρός τά λεγόμενα «νότια» νεοελληνικά ιδιώματα, ώς εϊναι
τό ιδίωμα τής Χιμάρας καί τών διαφόρων χωρίων τών έπαρχιών Δρυϊνουπόλεως,
Δελβίνου καί Πωγωνίου. Είς τά ιδιώματα ταΰτα — όπως καί είς τά νότια ιδιώματα

1. Γλωσσικήν έξέτασιν τοϋ ιδιώματος της Χιμάρας καί άλλων βορειοηπειρωτικών χωρίων
έκαμεν ό Δίκαιος Βαγιακάκος, συντάκτες τότε τοΰ Ίστορικοΰ Λεξικοΰ της 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
έπί τούτω μεταβάς είς Κέρκυραν, δαπάναις της Μπαγκείου 'Επιτροπής, τήν αύτήν έποχήν, καθ' ήν
καί ήμεϊς μετέβημεν είς Ήπειρον.
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της λοιπής Ελλάδος — ούτε τά άτονα e ( = ε καί αι) καί ο (=ο καί ω) μεταβάλ-
λονται, ούτε τά ωσαύτως άτονα ι (=ι, η, υ, ει, οι, υι) καί ου άποβάλλονται. "Οθεν,
τά έν βορείω Ήπείρω ιδιώματα είναι καθαρώτερα καί άρχαϊκώτερα τών τής νοτίου
Ηπείρου, άτινα είναι, ώς γνωστόν, βόρεια καί ήμιβόρεια.

"Αξια λόγου είναι έπίσης καί τά συνθηματικά ιδιώματα τής Ηπείρου, έξ ών
τά σώπικα, δηλαδή ή διάλεκτος τών βαγενάδων (=βαρελοποιών) τής Σωπικής είναι
βορειοηπειρωτική1.

Πρός τούτοις ή βορειοηπειρωτική λαογραφία καταδεικνύει όπόσον άκραιφνής
καί άκήρατος διετηρήθη ό Ελληνισμός παρά πάντας τούς κλύδωνας τών συμφορών
κατά τούς μακρούς αιώνας τής δουλείας. Καί είς εκείνους δ' άκόμη έκ τών βορειο-
ηπειρωτών, οί όποιοι άπέμαθον τήν μητρικήν των γλώσσαν, διετηρήθη άκμαία ή
έλληνική συνείδησις, ώς καταδεικνύουν τά ύπό τοΰ Κ. Σκενδέρη γραφόμενα: «Μετά
τόν θάνατον τοΰ άειμνήστου Παύλου Μελά», λέγει ό Κ. Σκενδέρης, «έπισυμβάντα
τόν Όκτώβριον του 1904 αί ομάδες τών μετημφιεσμένων βορειοηπειρωτών κατά τάς
άπόκρεως ήμιλλώντο ποία θά παρουσιάση τόν καλύτερον μετημφιεσμένον καί φέ-
ροντα τήν άνταρτικήν στολήν τοΰ έθνομάρτυρος τούτου, τήν οποίαν έγνώριζον άπό
τών φωτογραφιών του, αί όποΐαι έπωλοΰντο κρυφίως. Έπί τή εύκαιρία ταύτη έτρα-
γουδοΰσαν άλβανιστί τό εξής τραγούδι, τοΰ όποιου ολίγους στίχους ένθυμοΰμαι, καί
τό όποιον παρηκολουθεΐτο ύπό έγχωρίων οργάνων: Κούς έντί κούς έκαπάρη, καπετάν
Παΰλο Μελάνε /, ινα Σετίστ μποσεβάρε, καπετάν Παΰλο Μελά / κι άν 'Αθήνα άνε
έμπανε πέρ καπετάν Παΰλο Μελά / (Ποιος είδε, ποιος έγνώρισε τόν καπετάν
Παΰλο Μελά / στή Σιάτιστα τοΰ έκαμαν τόν τάφον τοΰ καπετάν Παύλου Μελα /. Ή
'Αθήνα άπ' άκρου είς άκρον κλαίει τόν καπετάν Παΰλο Μελα). Τό περίεργον είναι ότι
έτραγουδεΐτο ενώπιον τών ζαπτιέδων, έκ τών όποιων οί άλβανικής καταγωγής
στρατιώται είχον άποστηθίσει καί μετά στόμφου καί ύπερηφανείας έτραγούδουν»2.

Είς ταύτα δέον νά προστεθή καί ή κατωτέρω πληροφορία τοΰ Δημητρίου Μπε-
λιέρη, έτών 54, άγραμμάτου, καταγομένου άπό τήν Χιμάραν, όστις μοΰ είπε: «Έμεΐς
έκεϊ στή Χιμάρα όμιλοΰμε καθαρά έλληνικά, άλλά τραγουδαμε καί μοιργιολογάμε

1. Περί της συνθηματικής ταύτης γλώσσης βλ. Χ. Π α π α χ α ρ ι σ η, Τά Σώπικα ή ή
συνθηματική γλώσσα τών βαγενάδων της Βορείου 'Ηπείρου, 'Ηπειρωτικά Χρονικά, έτος Ε', τεϋχ.
Α'καί Β', 'Ιωάννινα 1930, σ. 265-270. Τοϋ αύτοΰ, Προσθήκη είς τά Σώπικα, 'Ηπειρω-
τικά Χρονικά, έτος Ζ', 'Ιωάννινα 1932, σ. 213-215. Περί δέ τών έν γένει έλληνικών συνθηματικών
γλωσσών βλ. Μ α ν. 'Α. Τριανταφυλλίδη είς τόν τόμον Προσφορά είς Στίλπ. Κυρια-
κίδην, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 661-684.

2. Κ. Σκενδέρη, Τά έν βορείω Ήπείρω άπό της Τυρινής έως τής Κυριακής της Ψη-
λαφήσεως έθιζόμενα, Μεσαιωνικά Γράμματα, τόμ. Δ', μέρος Α', έν 'Αθήναις 1939, σ. 104 κέξ.
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άρβανίτικα. Ξέρομε όμως καί έλληνικά τραγούδια. Έγώ δέν ξέρω έλληνικά τραγού-
δια, ξέρω άρβανίτικα». 'Αφού δέ μοΰ άνεκοίνωσεν εν πατοιωτικώτατον άσμα διά
τον Σπυρομήλιον είς τήν άλβανικήν, κατόπιν προσέθεσε: «Ό Κωνσταντίνος Τσακά-
λης, πού 'ναι τώρα στήν Κέρκυρα, αύτός τά ξέρει». Δυστυχώς όμως ούτε τόν Τσα-
κάλην ούτε άλλους Χιμαριώτας συνηντήσαμεν μέχρι σήμερον.

Ωσαύτως ό έκ Λιμποχόβου Γ. Μαρκόπουλος, ό έκ Λαμπόβου Σπ. Δήμας καί
οί άδελφοί Τσάρου έκ Σούχας μοΰ έτραγούδησαν άλβανιστί τό παρακάτω τραγούδι:
'Εσείς, παιδιά τής βορείου 'Ηπείρου, πάρτε τ' άρματα στό χέρι /, γιατί οί μαννάδες
θέλουν λευτεριά / κ' οί άδελφές σας κλαίνε. / Τ' αδέρφια σας στή σκλαβιά / είναι
δούλοι τών 'Αλβανών καί μαρτυροΰν κτλ. Φαίνεται ότι τό τραγούδι αύτό εϊναι νεώ-
τερον, άπηχοΰν τά τελευταία γεγονότα τής βορείου 'Ηπείρου.

Αί λαογραφικαί αύται ενδείξεις ένισχύουν τήν ίστορικήν γνώμην ότι οί 'Αλβα-
νοί, έγκατασταθέντες εις τινα διαμερίσματα τής βορείου 'Ηπείρου, πολλαχοΰ έπέ-
βαλον τήν γλώσσαν των, ώστε πολλοί τών ομιλούντων σήμερον τήν άλβανικήν, ώς
έν Πρεμετη, Κορυτσά κ. ά., εϊναι Ήπειρώται "Ελληνες, άποβαλόντες τήν μητρικήν
γλώσσαν σύν τώ χρόνω, άλλ' ούδέποτε άπολέσαντες τήν έλληνικήν των συνείδησιν.
Θά ήτο δ' εύχής έ'ργον, έάν θά έμελετάτο ειδικώς ύπό έπιστήμονος, γνωρίζοντος τήν
άλβανικήν, ή γλώσσα καί ή λαογραφία τών άλβανοφώνων ελληνικών πληθυσμών τής
βορείου 'Ηπείρου, διά νά ΐδωμεν άν υπάρχουν ξένα παρ' αύτοΐς στοιχεία, όποια τά
στοιχεία ταΰτα καί πόθεν προέρχονται. Ή μελέτη δ' αύτη οφείλει νά περιλάβη όσον
τό δυνατόν περισσοτέρας πλευράς τοΰ βίου τοΰ λαοΰ, νά έξακριβώση τά χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα τών δημιουργημάτων του καί νά προχωρήση είς τήν εύρεσιν τών
γενετικών των αιτίων, τών έξελίξεων, τών έπιδράσεων, τών διασταυρώσεων καί
τών άναμείξεων τοΰ ίστορικοΰ βίου αύτών.

Ξένοι καί άσχετοι πρός τούς "Ελληνας εϊναι οί Μουσουλμάνοι — Τουρκαλβανοί
όπως λέγονται — τής βορείου 'Ηπείρου. «Ούτοι», ώς γράφει ό Δ. Εύαγγελίδης, «πα-
ρέμειναν άνεξέλικτοι, εις πρωτόγονον κοινωνικήν βαθμίδα, άγευστοι πολιτισμού καί
προόδου, ένώ οί "Ελληνες εϊναι κατά τό πλείστον άπόγονοι καί κληρονόμοι τών
άρχαίων 'Ηπειρωτών, έλάχιστοι δέ 'Αλβανοί έξελληνισθέντες»1. Είς πλείστα δέ
σημεία διαφέρει ό Τουρκαλβανός τοΰ "Ελληνος έν βορείω Ήπείρω, κυρίως όμως είς
τήν ψυχικήν αύτοΰ ίδιοσυστασίαν. Ή κοινοτική όργάνωσις, ή κατοικία, ή ένδυμασία,
τά ήθη καί έθιμα, ό τρόπος τού βίου, εϊναι έντελώς ιδιαιτέρου καί μάλλον έξειλιγμέ-
νου τύπου είς τούς "Ελληνας, ή δέ διανοητικότης, ή πρός τήν παιδείαν άγάπη, τό

1. Δ. Ευαγγελίδου, ενθ' άν., σ. 80.
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έμπορικόν "νεύμα, ή επαγγελματική τεχνική δεξιότης, ή εξαιρετική φιλοπατρία
είναι ιδιότητες τών 'Ελλήνων.

Παρά ταΰτα ή παλαιότερον ύπό 'Ιταλών ύποστηριχθεΐσα διά πολιτικούς μάλλον
ή επιστημονικούς λόγους γνωστή θεωρία ήθελε τούς έν Ήπείρω ευρισκομένους σή-
μερον Έλληνας 'Αλβανούς έξελληνισμένους1. 'Αλλά τοΰτο δέν άξίζει τόν κόπον νά
συζητηθή, διότι ποία δύναμις θά έξελλήνιζεν αύτούς, άφοΰ κατά τήν Οεωρίαν ταύτην
δέν ύπήρχον έκεϊ "Ελληνες ή αν ύπήρχον θά ήσαν πάντως έλάχιστοι; Είναι δέ γνωστή
ή συντητηρικότης τών 'Αλβανών, ώστε νά είναι έντελώς άπίθανον ότι ολίγοι "Ελληνες
έπέδρασαν τοσούτον έπί πλειόνων 'Αλβανών2. "Επειτα, πώς κατεστράφη ό άρχαϊος
έλληνικός πυρήν3 έν βορείω Ήπείρω καί κατόπιν ό βυζαντινός; Ό Ελληνισμός τής
χώρας ταύτης ενισχυθείς κατά τήν βυζαντινήν περίοδον κατώρθωσε νά συγκρατηθή
καί ν' άντιδράση κατά τών επιδρομών, διατηρήσας έκτος τής έθνικής συνειδήσεως
καί αύτήν τήν γλώσσαν, ήτις ένταΰθα έξειλίχθη θαυμασίως, έκφράσασα τόσον καλ-
λιτεχνικώς τήν πίστιν, τούς πόθους καί τά βάσανα τοΰ βορειοηπειρωτικού λαού, είς
τά δημοτικά του τραγούδια, τά παραμύθια, τάς παροιμίας, τά αινίγματα, τά ποικίλα
έθιμα καί τήν τέχνην αύτοΰ. Διότι τά τραγούδια, ώς καί τά άλλα λαογραφικά στοι-
χεία, τών όποιων παραδείγματα άνεφέραμεν, δέν είναι δυνατόν νά θεωρηθούν άπο-
κύημα λαού έπήλυδος, όστις προσέλαβε ξένην γλώσσαν καί καλλιεργήσας αύτήν τήν
έκαμεν άμέσως όργανον τής ύψηλοτέρας ψυχικής συγκινήσεως, άλλά είναι προϊόντα
λαοΰ, όστις παρέλαβε τήν γλώσσαν ώς γεραράν κληρονομίαν, τήν οποίαν έπεξειργά-
σθη, ζυμωθείς μετ' αύτής καί διαπλάσας αύτήν έπί τών χειλέων του έπί όλοκλήρους
αιώνας, ώστε ν' άποβή τόσον δημιουργική καί έκφραστική. Τήν δ' άρχήν τών πλεί-
στων έκ τών συνηθειών καί δοξασιών τών βορειοηπειρωτών δυνάμεθα νά άνεύρωμεν
έν τω άρχαίω έλληνικώ κόσμω καί νά παρακολουθήσωμεν τήν διατήρησιν αύτών
κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους.

Τοιουτοτρόπως ό λαός τής βορείου Ηπείρου, παραλλήλως πρός τό ιστορικόν
του μεγαλεΐον, προσθέτει είς τό ένεργητικόν του καί τόν πλούσιον λα'ίκόν πολιτισμόν
του4, συνεχιζόμενον άπό τούς άρχαίους καί τούς βυζαντινούς χρόνους. Καίτοι δέ δέν

1. Ό γεωγράφος De Gubernatis δι à φανταστικών εθνολογικών χαρτών σκοπίμως
παρέστησε τήν "Ηπειρον ώς έντελώς Άλβανικήν (Δ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ, ένθ' άν., σ. 59).

2. Δ. Εύαγγελίδου, ένθ' άν., σ. 58-59.

3. Βλ. K.J. Β e 1 Ο c h, Ή έθνικότης τών άρχαίων 'Ηπειρωτών, μετάφρασις μετά σημειώ-
σεων ύπό Νικ. Κ. Παπαδοπούλου, άνάτυπον έκτης «'Ηπειρωτικής 'Εστίας» έτ. Β',
τεϋχ. 9, σ. 3-12, 'Ιωάννινα 1953 καί Δημ. Εύαγγελίδου, Οί άρχαιοι κάτοικοι τής 'Ηπεί-
ρου, 'Αθήναι 1947.

4. «Ή Ήπειρος είναι άπό τά πλουσιώτερα λαογραφικά κέντρα τοΰ Έλληνισμοΰ. Τόν πλοΰτο
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έ'χει έρευνηθή εισέτι πλήρως ό λαογραφικός θησαυρός τοϋ τόπου τούτου, όμως έξ
όσων ήδυνήθην νά συγκεντρώσω λαογραφικών ένδείξεων, δύναμαι νά πιστεύω ότι
τά βορειοηπειρωτικά λαογραφικά μνημεία παραδίδονται άφθονα καί άρχαϊκά, όπως
έδείχθη έν τή μετά χείρας μελέτη, φανερώνοντα τό έπί αιώνας άδιάσπαστον τοΰ
ελληνικού βίου.

RÉSUMÉ

Du Folklore de Γ Épire du Nord

par Dem. Β. Oeconomidis

L'auteur présente à grands traits une image du folklore de l'Epire du
Nord sur la base de données recueillies par lui-même, en 1951 à Jannina,
parmi des réfugiés originaires de cette région, à travers leur littérature
orale, et les actes et les pratiques populaires.

Les données se réfèrent en particulier aux chansons populaires de tout
genre, aux devinettes, aux contes, aux coutumes matrimoniales, au culte
populaire, à la divination, à la médecine populaire, aux noms, et à la nutri-
tion (habitudes alimentaires).

τών τραγουδιών της τον άντιλαμβάνεται κανείς κι άπό τις ποιητικές συλλογές, οχι μόνον τις ηπει-
ρωτικές, άλλά καί τις γενικές, όπου πλουσιοπάροχα άντιπροσωπεύονται τά τραγούδια της Ηπεί-
ρου». Μέλπως Μερλιέ, Ή μουσική λαογραφία στήν 'Ελλάδα, Δοκίμιο, ['Αθήναι] 1935, σ. 45.
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ΜΙΑ ΙΔΙΟΤΥΠΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΑΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Στή Σίφνο, νησί τών Κυκλάδων, ήχογράφησα το καλοκαίρι τοΰ 1976, ανάμεσα
σε άλλα, καί 4 τραγούδια στούς σκοπούς: Θεραπιανός, Παριανέικος, Σμυρνέικος
καί τοΰ δρόμου ή τής καντάδας, πού παρουσιάζουν μιάν άξιοσημείωτη ιδιοτυπία. Ή
'ίδια ιδιοτυπία συναντάται καί στά νησιά: Νάξος, Πάτμος, Κώς καί Νίσυρος, όπως
διαπίστωσα άπό σχετική ερευνά τόσο στό μέχρι σήμερα δημοσιευμένο, δσο καί στό
άποθησαυρισμένο στό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας τής 'Ακαδη-
μίας 'Αθηνών ύλικό.

Τά κείμενα τών τραγουδιών εϊναι δίστιχα μέ ιαμβικούς 15/σύλλαβους στίχους,
έκτος τοΰ «Σίφνος 3» πού εϊναι σέ τροχαϊκούς 15/σύλλαβους. Ή μουσική στροφή
καλύπτει έ'να στίχο άλλοτε χωρίς καί άλλοτε μέ έξωτερικά τσακίσματα. "Ετσι γιά
νά καλυφθή μουσικά τό δίστιχο τραγουδιέται δυό φορές ή ΐδια μουσική στροφή.

Ή ιδιοτυπία έμφανίζεται στό δεύτερο στίχο, όπου πριν άπό τό β' ήμίστιχο
έπαναλαμβάνεται τό β' ήμίστιχο τοΰ πρώτου στίχου.

Παράδειγμα (Νάξος 1):
"Ας τραγουδήσω κι ας χαρώ (δίς), άς τραγουδήσω κι ας χαρώ τοΰ χρόνου ποιος

(τό ξέρει,

γιά θά πεθάνω, γιά θά ζώ(δίς), τού χρόνου ποιος τό ξέρει, γιά θά 'μαι σ' άλλα

(μέρη.

"Οπως φαίνεται στό παραπάνω παράδειγμα, στό δεύτερο στίχο άντί νά έπανα-
ληφθή, όπως συμβαίνει στόν πρώτο στίχο, τό ήμίστιχο «γιά θά πεθάνω, γιά θά ζώ»,
έπαναλαμβάνεται τό δεύτερο ήμίστιχο τού πρώτου στίχου «τοΰ χρόνου ποιος τό ξέρει».

Στόν πίνακα πού ακολουθεί δίδονται μέ άριθμητικά σύμβολα τά ποιητικά κεί-
μενα τών μελωδιών, πού δημοσιεύονται στό τέλος τής μελέτης, μέ όλες τις έπαναλή-
ψεις καί τά τσακίσματά τους.

Στό πρώτο άπό τά τραγούδια αύτά παρατηρούμε τά έξης: Ή μουσική στροφή,
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II ι ν α κ α ς1

1) [1-8, (1-8)

(Νάξος) [I-VIII, (I-VIII)

2) [1-5,8, (1-5, 3-5), 6-8
(Νάξος) [I-V, 8, (I-V, III-V), VI-VIII

3) [ 1-3, (1-3), 4-8, (1)
(Σίφνος) [Ι-ΙΙΙ, (Ι-ΙΙΙ), IV-VIII, (I)

4) [1-5, (1-5), 6-8,7
(Σίφνος) [I-V, (I-V), VI-VIII,4

5) [1, 1-5, (1-5), 1, (1-5), 6-8
(Κως) [1, I-V, (I-V), 1, (I-V), VI-VIII

6) [1-5, 10, (1-5), 6-8
(Σίφνος) [I-V, 10, (I-V), VI-VIII

7) [1-5, 10, (1-5), 6-8
(Σίφνος) [I-V, 10, (I-V), VI-VIII

8) [2, 1-4, (1-4), 5-8 : ||

(Κως) [2, I-IV, (I-IV), V-VIII : ||

9) [1-5, (1-4,1-5), 6-8 : II

(Νίσυρος) [I-V, (I-IV, I-V), VI-VIII : ||

[1-4,4, (1-4), 5-8: y
10) α) [I-IV, 4, (I-IV), V-VIII : ||
(Πάτμος)

β) [ 1-4,4, (1-4), 5-8 : ||
[I-IV, 4, (I-IV), V-VIII : ||

[ (1-8), 9-15
[(9-15), IX-XV

[ (1-8), 9-11, (9-11), 12-15
[(9-15), ΙΧ-ΧΙΙΙ, (ΙΧ-ΧΙΙΙ), XIV-XV

[7, 9-15
[(9-15), IX-XV

[7, 9-15
[(9-15), ΙΧ-ΧΥ

[2, 7, 9-15

[2, (9-15), IX-XV

[3,7, 9-11, (9-11), 12-15

[3, (9-15), ΙΧ-ΧΙ, (ΙΧ-ΧΙ), XII-XV

[7, 9-15
[(9-15), IX-XV

solo coro

[2, 7, 9-15 (9-11, 9-11, 9-11, 12-15)

[2, (9-15), IX-XVSj (ΙΧ-Χ, ΙΧ-Χ, ΙΧ-Χ, XI-XV)

solo coro

[ (1-8), 9-15 (9-12,9-11,9-15)
[(I-VIII), IX-XV (9-15, IX-XV)

[9-15 : II
[7, IX-XV : II

[9-15 : II

[(9-15), IX-XV : H ]

1. Γιά νά ξεχωρίζουν οί στίχοι τοϋ διστίχου, ό μέν πρώτος σημειώνεται με άραβικούς, ό δέ
δεύτερος μέ λατινικούς άριθμούς. Μέσα σέ άγκύλες [ ] είναι κάθε ένα άπο τά μέρη της μουσικής
στροφής, ένώ μέσα σέ παρενθέσεις ( ) βρίσκονται οί έπαναλήψεις τοΰ κειμένου. Οί άριθμοί τέλος πού εί-
ναι μέ μαΰρα στοιχεία δείχνουν τά έξωτερικά τσακίσματα. Τό μέρος π. χ. [1-5, (1-5), 6-8, 7], πού
είναι παρμένο άπό τή μελωδία 4, σημαίνει: α') ότι πρόκειται γιά τό Α' μέρος τοΰ πρώτου στίχου τοϋ
διστίχου' β') ότι πρώτα έκτελοΰνται οί συλλαβές 1-5, έπειτα έπαναλαμβάνονται οί ϊδιες συλλαβές
(1-5) καί άκολουθοΰν ο ί συλλαβές 6-8' γ') ότι στό τέλος προστίθεται ένα 7/σύλλαβο έξωτερικό τσά-
κισμα.
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πού καλύπτει ένα ολόκληρο 15/σύλλαβο ιαμβικό στίχο, άποτελεϊται άπό δύο μέρη
Α' καί Β'. Στό Α' μέρος επαναλαμβάνονται δυό φορές οί συλλαβές 1-8, δηλ. τό α'
ήμίστιχο. Στό Β' μέρος έπαναλαμβάνονται γιά μιάν άκόμα φορά οί συλλαβές 1-8
καί άκολουθούν οί συλλαβές 9-15, δηλ. τό β' ήμίστιχο:

Α [= 1-8, (1-8)], + Β [= (1-8), 9-15] =

Α [=άς τραγουδήσω κι άς χαρώ, (άς τραγουδήσω κι άς χαρώ)] +

Β [=(άς τραγουδήσω κι άς χαρώ), τοΰ χρόνου ποιος τό ξέρει].

Στό δεύτερο στίχο, πού καί αύτός τραγουδιέται πάνω στό 'ίδιο μοτίβο, παρα-
τηρούμε τά ΐδια όπως προηγουμένως, άλλά μέ μιά διαφορά, ότι δηλ. στή θέση τής
τρίτης έπαναλήψεως τών συλλαβών I - VIII βρίσκεται μιά άκόμη έπανάληψη τών
συλλαβών 9-15 τοΰ πρώτου στίχου:

A [=I-VIII, (I-VIII)], +Β [=(9-15), IX-XV]

Α [=γιά θά πεθάνω γιά θά ζώ, (γιά θά πεθάνω γιά θά ζώ),] +

Β [=(τοΰ χρόνου ποιος τό ξέρει), γιά θά 'μαι σ' άλλα μέρη]

Δέν ύπάρχει καμιά άμφιβολία ότι ή έπανάληψη τών συλλαβών 9-15 στό δεύτερο
στίχο γίνεται σκόπιμα. Θά μπορούσε κάλλιστα, άντί τών συλλαβών 9-15, νά έπανα-
ληφθοΰν οί I-VIII, όπως συμβαίνει στή μελωδία 9, όπου ό μέν μονωδός έπαναλαμ-
βάνει τις I-VIII, ένώ ή χορωδία τις 9-15, ή όπως στή μελωδία 8, όπου ό μέν μο-
νωδός επαναλαμβάνει τις 9-15, ένώ ή χορωδία τις IX-XV.

Στις μελωδίες 3, 4, 5, 6, 7 καί 8 στή θέση τής τρίτης έπαναλήψεως τών συλ-
λαβών 1-8 ύπάρχει ενα 7/σύλλαβο έξωτερικό τσάκισμα. Τό 'ίδιο ή άλλο 7/σύλλαβο
τσάκισμα θά μποροΰσε νά είναι καί στό δεύτερο στίχο στήν ΐδια θέση όπως στή
μελωδία 10. Καί όμως προτιμάται ή έπανάληψη τών συλλαβών 9-15.

Γεννάται λοιπόν τό ερώτημα, γιατί γίνεται αύτή ή έπανάληψη τών συλλαβών
9-15 στό δεύτερο στίχο. Ή πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι αύτό συμβαίνει, γιά νά
τονισθή ή ομοιοκαταληξία τών δύο στίχων τοΰ διστίχου, ή όποια έχει άτονήσει λόγω
τής άποστάσεως πού δημιουργείται άπό τις άλλεπάλληλες έπαναλήψεις.
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Σκοπός 1 : «Βλάχα» (Νάξος)

Τρόπ. do, τον. sol = sol
Ο τ. ^ 116

m

-ZZL

Ç3ES Γ'

Θ

Ας

DEEM Ëfrift

τρα- γου- 6ή-σω κιάς χα-
&

Ρω,

ας

«r y

TOCOinOUUX

τρα-γου-6ή- ctj κ ιός χα-ρω τοϋ χρό-νουποι,όςτό ξέ - ρεί,

r r I p'N I ί?-: Μ
Φ *=1 --

για

θά-νω γ ίά άά

£ώ,

ζώ, τοΰ

Ht— ι ρ « ."Ν 1 J=i
- —

J- 2= t= Λ— i r
F= b—. ... TTOunouva
Χ) -

χρό-νου ποιός τό ξέ- ρει,γιά Θά'μαι σ'άλ-λα μέ- ρη .

1* r ρ »' Λ  -f- ■ l ri 1 1 ä »  É?--?-
tr—f=j-L-— > / — ρ-Lf--

,0

Νά

τον η

3ά-λασ-αα γυα- λί,

λί, νά

χ* Ρ 1 . — 1— V J- V—ι

1— ttz- -TN i 1 4 4 ■riV • 1
u^j luuujujùva
sm-y— !-

'τον ή θά- λασ- σα γυα- λί νά κύ-λα-νε λε- μό- .

β

—^^

\> V V ν

I

'στέρ- να

ä

στήν ά-γά- ιτη μου,

S

μου,

μυ-

* »

ψ_»_Ä

; τσαμπούνα

ρι-στι-κό mu- δώ- νι,,νά κύ-λα- νε λε-

*

μο- νι.

(ΚΕΕΛ, άριθμ. εΐσ. μουσ. 1683, ταιν. 290Ag, χειρ. 2342, σελ. 412, συλλ.
Στέφανος "Ημελλος, Φιλώτιον Νάξου 1960. Τραγουδεΐ ό Γεώργιος Κρασάς (έτών
40) καί παίζουν οί Γεώργιος Μουστάκης (35) τσαμπούνα καί Γεώργιος Κρασάς
(40) τουμπάκι).

* Άπό λάθος τοϋ τραγουδιστή δέν γίνεται ή επανάληψη στήν πρώτη στροφή.
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Σκοπός 2 : «Άπεραθίτικος» (Νάξος)

Τρόπ. re, τον. mi = mi

i

φ

,88-92

s

"Ο- λα τά πάν- τα ,

"ωχ, ά-μάν, ά- μάν, ά- μά- νι.

m

feÖE

g [Κ fr

Βιολί

i

i

6 -λα τά πάν-τα, τά πάν-τ'άλ-λά-ga- νε-

■Hr^f- · - ρ -ftf_ι·

ÉÊ

λα

πάν- τ'άλ-

λά- £α-

-U-S-Ik, »—
ï-l
ê h- y- λ— ►- t- h-

λ- - t= -*— ·■·· ΗιηΑι.

α- νε,μά ή δι-, μά ή δι-κή μου γνώ- μη

'f — m . itf Γ~ f~ß ß-

(t - c Π

ΐ ι §

il

ö- σο κιάν τήν πι-, τζό-γιαμ νά μοΰ £ή- σης-

Λ_«_

5Ξ

' Βιυλί-

ö-σο κιάυ τήν πι-, χιάν τήν πι- έ- ζου- νε-

μα-

ή δί-

κη μοι>-

γνω- μη-

i

m

βιολί

δέν άλ-λα- ξεν ά,- δέν άλ-λα- Εεν ά - κό- μη.

è

(ΚΕΕΑ, άριθμ. είσ. μουσ. 495, ταιν. 23Α7, χειρ. 2795, σελ. 20, συλλ. Δημ.
Νοτόπουλος, Άπείρανθος Νάξου 1953' δέν άναφέρονται ονόματα τραγουδιστών
καί οργανοπαικτών).
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Σκοπός 3 : «Τοΰ δρόμου ή της καντάδας» (Σίφνος)

Τρόπ. sol χρωμ., τον. sol = sol

J --

iisgiiii i i

E£Eîâ

m*.

νε- (3αί-, ά- νε - βαί-νω wa- τε- βαϊ-

α-,

Χ * S s S 5151s)- —-7-
' Ί I ι ι •f  Γ u I" I - ί < Z^A · I ι -Γ βιολί-

m

ö

την

ά- γά-, τήν ά- γά-πη μου δέ βλέ- πω,

τη,

|p£§

a

βιολί

»—

ν. «
τά κλά-μα-τα -

κρϊ- μαν τ'ά- νε- βα-σμα-τα, κιάρ- χι-νω

(ΚΕΕΛ, άριθμ. είσ. μουσ. 21482, ταιν. 1462Β2, χειρ. 4071, σελ. 19, συλλ.
Γεώργ. Άμαργιανάκης, Βαθύ Σίφνου 1976.

Τραγουδούν οί Νικ.Γ. Κουλούρης ή Φασόλης (63 ) καί Λεων. Κων. Κορακής (43 ).
Παίζουν οί Ίω. Δημ. Ξανθάκης ή Κουτσουνας (45) βιολί καί Άπόστ. Νικηφ.
Άβρανάς (57) λαούτο).
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Σκοπός 4: «Σμυρνέικος» (Σίφνος)

Τρόπ. re, τον. do = re
J3=oo 92

i

Ίώ- ρα πού

ή χα-,

τώ-ρα που ή χαρ- 6ού- λα

L· .1 -/ » n Γ
ν «jh ? -ι _piilAl

μου, ά-μάν, ά-μάν, ώχ, ά- μάν,

Α—*> Ρ Ρ * Ρ > M F5^ -κ— -R--f- Α., Λ/
-iL 4' * i 4L ] 4 — -ι Κ J J ,1--!1;-^

hfi Γ h S "i »,
1 ^ « ·  -■ , , ^ 1 · J—t—

ί - μα-άα

È- χε-

ε-νο.- 9α £ - χε- τε 6e-

0

Ba

>nk

σμό, ά- μάν, ά- μάν-

β -fr*- -^-fs- -)- α 1 '
^-* ' W i ι Τ  .y- a J piuAi

όρ- χί- ζει χά- veL κέ-φι,

Βα- σι- λι-χή καί "E-<j)n

(*-) °

(ΚΕΕΛ, άριθ. εΐσ. μουσ. 21480, ταιν. 1462Α4, χειρ. 4071, σελ. 18, συλλ.
Γεώργ. 'Αμαργιανάκης, Βαθύ Σίφνου 1976. Παίζουν καί τραγουδούν οί ίδιοι όπως
στο σκοπό 3. Καταγράφτηκε ή 2η στροφή, με τραγουδιστή τό Ν. Κουλλούρη, πού
είναι εύκρινέστερη ).
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Σκοπός 5: «Τραγουδιστός τοΰ γάμου» (Κως)

Alltgro Modeiato
Solo

Τρόπος τού sol (ré-- sol)

-jn^-f- —m—·—·— —»-ê- —J-----, -p-J
•-Μ-V—W-U— —U-j- -1r- j-b—u~ι

Τον μπρο στι - νό μ<κ
'Λ - φοΰ κρα τά μέσ'

, Τόν μπρο-στι ■
, Ά - - φοΰ κρα

§1 rtfrrr Γι"Γ

=t=

±

■νο μας
χα μέα'

Φ

"Α—,ΐον μπρο-οτι - νό μας_
"Α — , Ά - φοΰ κρα - τά μέσ'_

. μπρε - - πβι
ατό χο -

Χ

Coro

» ■ Λ.

Φ

του.
ρό _

Τόν μπρο-οτι - νό μας
Ά -φοΰ κρα - tû μέο\

Ίον μπρο-οτι
Ά - - - φοΰ κρα

: ζ r

I g u

., "Α —Τόν μπρο-οτι - νό μας .

., "Α—Ά-φοΰ κρα - τα μέσ'.
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"J—^

του, "Λϊ - vit,
- ρό, - νιε,

irr r 1 F ε r

//ο - lia-va - γιά μυν, na - -

Ιΐα-πού-τοια 'ττυυ τά τέ-λεια, μ'δ -

S

s

=Ê

Coro 1,

μ ■ -m—Ρ— — —»- FJ "ι Ν h h , r-
g u Ρ - —I-- -- —ι-

που-τσια 'πού τά τέ - λεια, πα -
• λο χα - ρές καί γέ-λοια, μ'δ - -

ι ι

πού-τσια, πα - πού-τσια, πα
ι ι

- λο μ' δ - - λο—, μ' δ
t ι

1 U F i

r g-H* r Γ rij*":~rEfT'r£r^E

£

1 .
Τ

2.

Θξε

-πούτσια 'πού τά τε - λεια
-λο χα - ρές καί

γέ - λοια-

-φ-—

(Samuel Baud-Bovy, Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, Τόμ. Β', 'Αθή-
ναι 1938, σελ. 141 - 142. Παίζουν καί τραγουδούν οί Πέτρος Θ. Χατζηπέτρου καί
Μιχαήλ Θεοφ. Μάστρομιχάλης).
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Σκοπός 6 : «Θεραπιανός» (Σίφνος)

Τρόπ. re, τον. re = re
JP = co 83

n 9 *

fcEEE

"0 6- ρω- τα-

ώχ,ά-μάν,ά- μάν, ά-μά- vi, χα- λέν. ô

■i >- ί h>

à k ν

ί- i— t± 4 -
s-

ε- ρω-

τας σου μ ε-κα - νε-

0 - ρ ' I_ 7» Enw J^r'f I ■ρ—
ί-- -t- φ / - V

νι, α-μαν, α-μαυ, α- μα- νι,

f= 1 1 y 1-  J 0—1 r- I  r- rFFI k
r ψ J

ë- ρω-, κιδ -ê-ρω-τας σου μ'£-χει

J? Γ ρ 1 »-i—-  1 n ß γ γ γ  52=^2=2=2= r· ρ γ m  j j> f» 1 τ-ψ—rrîj-
4— —!=»>— ' i r 1 1 ■) ν V

αά μα- ρα- μέ- νο,

ωχ,α-μαν,α- μαν,α-μα-νι,

κα- λέ, αά

A— •  i— M ■rrn É?- r-
w— η Λ- r

μα-ρα-

μέ-νο γ ια-σε- μί-

, » V-  ' 1 1 ΓΊΤ-1 t-  4-ft- -tr— 1 J-l JJ J·1- —1
M—μ—t X 1/ — ^— /—

μα- VL-

, klô ε-ρω-τάς σου μ'έ-χει,

mu es>

μυ- ρου-, πού μυρουδιά δέν ε- χει.

(ΚΕΕΛ, άριθ. είσ. μουσ. 21462, ταιν. 1460Αΐ, χειρ. 4071, σελ. 3, συλλ. Γεώργ.
Άμαργιανάκης, Βαθύ Σίφνου 1976. Παίζουν καί τραγουδούν οί ίδιοι όπως στο
σκοπό 3).

8
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Σκοπός 7 : «Παριανέικος» (Σίφνος)

t

Τρόπ. do , τον. do = do

CO 92

6 iffOV&i Ρ

η ρ fi & Γ11 T ^ ^ I b 1 y Ip. Ρ P £££

"Αν θές rtpo-yrr τη, ώχ, ά- μάν, ά-μάν, ά- μά-νι, χα-λέν,άν θές
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I Γ' IH ί für

Jim.
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Ρ y
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€ 4- -
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f—Tt Γ H » «  —T^-j-r- ¥5N ri • • · · /l f l_
fl> & & Ε t ν

νά μου qxj- λάς τή , ώχ, ά- μάν, ά-μάν,ά- \ιά- vu, χα-λέ ,νά μου

^- Π 1 F Π s*
A— ri » • · -βιολί.

r

É

((xj- λάς τήν ττέρ-δι- χα—

JC -V .

& ft ί» ν &

s

Ρ Ε ν ν i

ν'ά-νά-βω τά κε- ριά ■

0 ii ê 1ra \ » =5=—
flL-L Ι-Γ ' t— -

που ναιστη γεu-τo-

(ΚΕΕΛ, άριθ. είσ. μουσ. 21465, ταιν. 1460Βΐ, χειρ. 4071, σελ. 6, συλλ. Γεώργ.
Άμαργιανάκης, Βαθύ Σίφνου 1976. Παίζουν καί τραγουδούν οί 'ίδιοι όπως στό σκο-
πό 3).
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Σκοπός 8 : «Τραγουδιστός τοΰ γάμου» (Κως)

Allegretto moderato
Solo

Τρόπος τοϋ mi (si=mi)

m

=1=

tr-tr

".rit - Vif _

Nu - φη καμ - π«., Νΰ-φη καμ-πά-να φραγ-κι -
" Πού οέ ση - μαί., ΙΙού οέοη-μαί-νου στή Φραγ -

Ç Γ*

=05=

Ε

£

« m

Wc

-κιά, Νΰ - φη καμ - πά., Νΰ-φη καμ - πά - να φραγ-χι - κιά, ν.Ίϊ -
-κιά, Πού σέ ση - μαί., ΙΙού οέ ση - μαί νου στή Φραγ - κιά, "Αϊ -

Ε

pö

_ Bo - - - ή - Ou lla-ru - γιά μυν

, ρο - - - λό - ϊ τοϋ Δε - σπό-τη

, Ρο-

κι α

1 cjjÙ'| ίϋ

• β

» ' 0

Ε

Ρ

S

-λό - i τού Δε-α;ιό-π|, Ρυ - - - λο - - -
-χου-ε - σαι οτήν ΙΙό-λη, κιά - - - κού.....

ι, ρο -
. , κιά

- λο - ι.
ι

χου. . .

ι

—ι 9° -
»

, χι ά -

ι

£

m s 11; ça· c_r

s



116

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ

ç gj* ' C Γ-

•ι.

- λό-'ί — τοϋ Δε - σπό - - τη
-χού-ε - σαι στήν Πό - - λη,

Άϊ

ΙΊαρ. 1.

c ce

3.

4.

β τ τ Κ —-
C Ε 1 —U—-

» ß-

(Samuel Baud-Bovy, ό.π., σελ. 143-144. Παίζουν καί τραγουδοϋν
οί Πέτρος Θ. Χατζηπέτρου καί Μιχαήλ Θεοφ. Μαστρομιχάλης).
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Σκοπός 9 : «Τό ξύρισμα τοΰ γαμπροΰ» (Νίσυρος)

Τρόπος τοΰ do

—μ—Η—m—h*-

0- '--"

Φέρ - τε σα.....που - - νι —, Φέρ - τε σα - - πού ..., Φέρ

Για να ξυ.....ρί - - - σου—, Γιά νά ξυ - - ρί.....Γιά

ΓΤ7

a.

• τε σα - - - - που - - - νι—
νά ξυ - - - - ρί - - - συυν

κρη - χι - - - *ό-, Φέρ - - - χό,

τό γ« - - - μπρό —, Γιά - μπρό,

3 I \ J' ·"

j ι ι m

β

Φέρ - τε σα - - πού - - - νι κρη - - - τι - - κό_
Γιά νά ξυ - - ρί - - - σουν τό_ γαμ - πρό.

, νε-ρον α -
, και τόν πρω-

πό— τήν Πά
το · κουμ - πά

ρο. Νε - ρόν ά
ρο. Νε - ρόν d

πο — , νε - ρον_

πό — τήν - ΙΙά - -
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Hal

Solo β/? Tine

J I J I ^

τ* r

m

α .
ρο

, νε - ρόν ά - - πό..ο τήν Πά
, καί τόν πρω - το . . ϋ κουμ - πά

- ΡΟ.

3

Για

=3=

- - ρο.

ΙΙαρ. 1.

m—·-

(Samuel Baud-Bovy, δ.π., σελ. 159- 160).
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Ken misuralo

solo

Τρόπος του do

*Ω σι - α - νέ, ά - μάν — ά - - μάν, Ώ σι - α - νέ μου πο - τα -

£

m m

0· Λ

g Ρ. Β

m b r ε

» ¥ *

l'oco piu mosso
Solo

ΪΞ

m

—ι-"——ι—l·*·

·» m » m

- μέ — , και τα - πει-νή μου βρΰοη, και _
■ ποιί-ρη κιά-σπρο - γέ - νη, καμ

tu - πει-νή μου
που ρη κιά-σπρο-

-0~rr

'f t-tt f -

Tempo
Solo

fi Ρ ι —R Ρ Γι Γ ft ΓΤ-^^Ι r fi r s  —Φ-.—»--*—
—·-1-1-—  » -φ- __ LL-Ρ-1-,-  ■Φ- -Φ- -Φ- -Φ-.-Ρ-1 Μ φ ~-

b * *

βρΰ-ση.
- γέ νη-

, Κα - τέ - βα - - σε, à - /ιάν à - - μάν, Κα - τέ - βα
, Ku - τέ - βα δώ.., />'*> »/ - l)a lltt-ru - γιΰ, Κα - τέ - βα
________--- - ». » Κ

-Μ_Λ_(■_

s
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—pi— -ft-Γ— h Is ft Γ»
• · 9 —«S— • M3- ■φ- φ * φ φ -V--' J Τ—

- σε τυ κρυο νε
δώ - σε τήν ε&
m

ρό, Κα τέ- βι< - - σε, ù - μάν — ά - μάν, Κα-τέ- |"iu
κη, Κα - τέ - ("ία. Ι)ώ., ά - μάν — (ί - - μάν, Κα τέ - βα

Ε

Ι'Η-Ο piu inosso
Solo

ίΐ—^— ft -ft - j -------
-Λ--1---: —J r h m—
—Φ ■■ Φ—τι—Λ • L· J. -1 i i à

- σε τό κρυό νε - δώ - σε τήν ευ -  — m. m. -φ* ρό_. ι. Νά  κή__Kau - £ή Τί ■ λι  πού-ρη Xu
. γ, . . i-071UI1 - τέ ru, vii  γέ - νη, ai' άν - - - -

Η=Ι —"ι— F Γ — [=4 irr ff f r J

Corn

—h—h—ft— —Is-TFT
' ' J '  —·—·-*-V- i—t3-  ■ψ- U^J β - Γ' ΓΤ- φ-
πιή τό κυ - πα - ρίσ-σι. «Λ/α ζή - if λέ - ye - - - τέ ι ο, νά _.......  - τρό-γυ-νο πού γί - νη. Κα μ - - πού - ρη χι Λ-οποο - γέ - >■>;, στ' άν - - ♦ - — Φ- --

ΓΓΓΙ111- m — ■ * ' =|

(Samuel Baud-Bovy, δ. π., σελ. 11-13).



ΙΔΙΟΤΥΠΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

121

RÉSUMÉ

Une particularité dans certaines chansons de Cyciades et de Dodécanèse

par Georges S. Amargianakis

Dans certaines chansons distiques des îles (Sifnos, Naxos, Patmos, Kos
et Nissyros) sur des vers iambiques à quinze pieds, la strophe musicale,qui
correspond à un vers tantôt sans et tantôt avec variations, se répète deux
fois pour couvrir le distique entier.

Une particularité se présente au deuxième vers de ces chansons d'après
laquelle avant son seconde hémistique se répète le premier hémistique du pre-
mier vers à savoir (α+α+β) +(γ+β+δ)

"Ας τραγουδήσω κι ας χαρώ, ας τραγουδήσω κι άς χαρώ, τοϋ χρόνου ποιος τό ξέρει
γιά θά πεθάνω, γιά θά ζώ, τοϋ χρόνου ποιος τό ξέρει, γιά θά 'μαι σ' άλλα μέρη.

L'auteur évoque cette particularité et il exprime l'opinion que cela se
fait pour que la rime entre les deux vers affaiblir à cause de leur éloignement
dûe aux répétitions successives, soit souligné.
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Ο ΠΕΝΤΑΣΗΜΟΣ ΡΤΘΜΟΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Μεταξύ τών ετερογενών ρυθμών1 οΐ όποιοι άπαντούν εις τά ελληνικά δημοτικά
τραγούδια είναι και ό πεντάσημος. Ό πεντάσημος έν σχέσει μέ τούς άλλους έτερο-
γενεϊς καί ομογενείς ρυθμούς άπαντα είς πολύ μικρόν ποσοστόν τραγουδιών τόσον
είς τήν ήπειρωτικήν όσον καί είς τήν νησιωτικήν Ελλάδα. Είς ιτολλάς περιοχάς ό
ρυθμός αύτός είναι άγνωστος2.

Τά τραγούδια μέ τόν ρυθμόν τούτον άπό άπόψεως περιεχομένου δέν καλύπτουν
παρά έλαχίστας άπό τάς κατηγορίας τών έλληνικών δημοτικών τραγουδιών. Τά
περισσότερα έξ αύτών είναι ερωτικά' ολίγα είναι κάλαντα, ταχταρίσματα καί έπύλ-
λια. 'Απαντούν όμως καί όργανικαί μελωδίαι είς τόν ρυθμόν τούτον, αί όποΐαι συνο-
δεύουν διαφόρους χορούς3.

1. Ρυθμός, κατά τόν Άριστόξενον, είναι τό όλον τής μουσικής δημιουργίας καί μέρη αύτοϋ
οί μετρικοί πόδες ή τά μουσικά μέτρα (βλ. Δημ. Σεμιτέλου, "Ελληνική Μετρική, Άθήνησι
1894, σ. 24, 96 καί Χρύσανθο υ, Θεωρητικάν μέγα της μουσικής, έν Τεργέστη 1832, σ. 69).
Ώς έκ τούτου θά ήτο ισως προτιμότερος ό τίτλος: Τό μέτρον τών πέντε χρόνων. Κατά τόν Άρι-
στείδην Κοϊντιλιανόν, ρυθμός είναι μόνον τό μέτρον ή ό πούς: «Πούς μέν οδν έστι μέρος τοϋ παντός
ρυθμοΰ, δι' οΰ τόν όλον [ρυθμόν] καταλαμβάνομεν» (βλ. Ά ρ ι σ τ. Κ ο ϊ ν τ ι λ ι α ν ο ΰ, βιβλίον
Α' περί μουσικής, κεφ. XIV, σ. 22, έκδ. Albertus Jahnius, Berolini 1882. Μετα-
γενέστεροι τούτων χρησιμοποιούν ώς συνώνυμα τόν πόδα καί ρυθμόν, π. χ. Διονύσιος 'Αλικαρ-
νασσεύς είς τό περί συνθέσεως ονομάτων, κεφ. 17, λέγει: «τό δ' αύτό καλώ πόδα καί ρυθμόν».

2. Ό πεντάσημος άπαντα καί είς άλλους λαούς τής ΝΑ Εύρώπης, μάλιστα δέ μέ τάς ίδιας
ρυθμικάς μορφάς καί σχήματα. Τοΰτο δεικνύει τήν κοινήν προέλευσιν αύτοϋ έκ τών άρχαίων
έλληνικών ρυθμικών μορφών, όπως τοΰτο έχει παρατηρηθή καί είς άλλους ρυθμούς.

3. "Οπως είναι ό χορός τοΰ δρεπανιοΰ ή τοΰ μαχαιριοΰ (τό δεύτερον μέρος αύτοϋ) είς Κύπρον,
ό Βουρμπιανίτικος καί ό Ζαγορίσιος είς Ήπειρον, ό Τσακώνικος είς Πελοπόννησον, ή Λεμόνα,
ΙΙιπιλομάταινα, τό Τικ είς Πόντον, ό Τραπανιστός, Παϊντούσκα είς Μακεδονίαν, ή Παπαδιά είς
Ήπειρον καί Άκαρνανίαν κλπ.
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Ή ονομασία τοϋ ουθμοϋ τούτου, όπως είναι φανερόν, προήλθεν άπο τάς λέξεις
πέντε καί σημεϊον. Σημεϊον δέ ή πρώτον χρόνον ώνόμαζον οί άρχαΐοι "Ελληνες μου-
σικοί καί μετρικοί τήν έλαχίστην άπο άπόψεως χρονικής διαρκείας μονάδα, ή οποία
άντιστοιχοΰσε προς τον χρόνον τής βραχείας συλλαβής. Τά πολλαπλάσια αύτή:
έσχημάτιζον τά διάφορα συστήματα (μέτρα) ώς καί τά διάφορα ρυθμικά γένη1.

Έκ τών δσων μέχρι σήμερον γνωρίζομεν άπό διαφόρους μελέτας, καταφαίνεται
ότι ό ρυθμός ούτος προέρχεται έκ τοΰ άρχαίου έλληνικοϋ παιωνικοΰ ήμιολίου μου-
σικού καί ρυθμικού γένους, έκ τοΰ όποιου διασώζονται τά περισσότερα ρυθμικά σχή-
ματα είς τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια άλλοτε αύτούσια καί άλλοτε μέ μερικάς
παραλλαγάς2. Τό γεγονός τοΰτο δημιουργεί τό έρώτημα, πώς διεσώθησαν αί άρχαΐαι

1. Ό Άριστόξενος είς τό περί ρυθμικών στοιχείων (Β 280) αναφέρει τά έξης: «καλείσθω
δέ πρώτος χρόνος ό ύπό μηδενός τών ρυθμιζομένων δυνατός ών διαιρεθήναι, δίσημος δέ ό δίς τούτο)
καταμετρούμενος, τρίσημος δέ ό τρις ... ». Ό 'Αριστείδης Κοϊντιλιανός είς τό Α' βιβλίον περί μου-
σικής (XIV, σελ. 21-22 ) άναφέρει τά έξης: «Πρώτος μέν οδν έστι χρόνος άτομος καί ελάχιστος,
δς καί σημεϊον καλείται' έλάχιστον δέ καλώ τόν ώς πρός ήμας, δς έστι πρώτος καταληπτός αίσθήσει'
σημεϊον δέ καλείται διά τό άμερής είναι... θεωρείται γάρ έν μέν λέξει περί συλλαβήν, έν δέ μέλει
περί φθόγγον ή περί διάστημα, έν δέ κινήσει σώματος περί êv σχήμα" λέγεται δέ οδτος πρώτος
ώς πρός τήν έκαστου κ'.νησιν τών μελωδούντων καί ώς πρός τήν τών λοιπών φθόγγων σύγκρισιν».

2. Ό 'Αριστείδης Κοΐντιλιανός είς τό Α' βιβλίον του περί μουσικής σ. 23 (J a h n i u s)
άναφέρει τά έξης περί τοΰ ρυθμικοϋ τούτου γένους: «Γένη τοίνυν εστί ρυθμικά τρία, τό ίσον, τό ήμιό-
λιον καί τό διπλάσιον (προστιθέασι δέ τίνες καί τό έπίτριτον), άπό τοϋ μεγέθους τών χρόνων συνι-
στάμενα... τό μέν οδν ϊσον άρχεται μέν άπό δισήμου, πληρούται δέ εως έκκαιδεκασήμου... τό δέ
διπλάσιον άρχεται μέν άπό τρισήμου, περαιοϋται δέ εως όκτωκαιδεκασήμου... τό δέ ήμιόλιον
άρχεται μέν άπό πεντασήμου, πληρούται δέ ίως πεντεκαιεικοσασήμου».

Είςτά Πτολεμαίου Μουσικά, παρ. 13-14, ϊκδ. Carolus Janus, Lipsiae 1895, σ. 414, άναφέ-
ρονται τά έξης: «Αόγοι δέ είσι ρυθμικοί, καθ' οΟς συνίστανται οί ρυθμοί οί δυνάμενοι συνεχή ρυθμο-
ποιίαν έπιδέξασθαι τρεις: 'ίσος, διπλασίως, ήμιόλιος. 'Εν μέν γάρ τω ϊσφ τό δακτυλικόν γίνεται γέ-
νος, έν δέ τω διπλασί<ρ τό ίαμβικόν, έν δέ τώ ήμιολίω τό παιωνικόν... τό δέπαιωνικόνάρχεται μέν
άπό πεντασήμου άγωγης, αΰξεται δέ μέχρι πεντεκαιεικοσασήμου, ώστε γίνεσθαι τόν μέγιστον
πόδα τοϋ ελαχίστου πενταπλάσιον».

Βάκχειος Γέρων είς τό σύγγραμμά του «Εισαγωγή τέχνης μουσικής» σ. 315 (£κδ. Janus),
άναφέρει τόν ρυθμόν τοΰτον ώς Ιβδομον κατά σειράν: «..."Εβδομος παιάν, σύνθετος έκ χορείου καί
ήγεμόνος, οίον εύπλόκαμε». Ή καταμέτρησις τοΰ ρυθμοΰ τούτου έγίνετο διά δύο κινήσεων,
μιας τρισήμου θέσεως καί μιας δισήμου άρσεως. Έχουν δέ οί χρόνοι μεταξύ των τόν λόγον τοΰ
ήμιολίου. Ήτοι: 3: 2 ή 2: 3, ή 11/2:1 ή 1:11/2.

Είς τό παιωνικόν γένος φέρεται μεταγεγραμμένος έκ της άρχαίας έλληνικής μουσικής γραφής
τοΰ άλφαβήτου ό ΰμνος τοΰ 'Απόλλωνος ό όποιος εύρέθη κατά τάς άνασκαφάς της Γαλλικής άρχαιο-
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αύται ρυθμικαί μορφαί εις τήν νεωτέραν λαϊκήν καλλιτεχνικήν δημιουργίαν μετά πά-
ροδον τόσων αιώνων, κατά τούς όποιους έπήλθε μετάπτωσις άπό τής άρχαίας προσ-
ωδιακής άπαγγελίας είς τήν νεωτέραν τονικήν ρυθμοποιίαν, εις τήν οποίαν βασί-
ζονται αί τόσον ποικίλαι στιχουργικαί μορφαί τών νεωτέρων ποιητικών κειμένων.
Τό έρώτημα τούτο έξακολουθεΐ νά είναι θέμα εύρυτέρας έπιστημονικής καί μουσικο-
λογικής έρεύνης.

Τά βασικά μετρικά σχήματα τού ρυθμού τούτου, όπως άναφέρονται είς τά περί
Μουσικής συγγράμματα τών αρχαίων Ελλήνων μετρικών καί ρυθμικών1 καί όπως
άπαντούν είς τά Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, είναι τά έξης όκτώ:
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λογικής σχολής 'Αθηνών καί έδημοσιεύθη είς τό Extrait du Bulletin de Correspondance Helle-
nique τό 1894, σελ. 20.
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1. Βλ. 'Ανδρέου Σκι α, Στοιχειώδης μετρική της άρχαίας έλληνικής ποιήσεως,
έν 'Αθήναις 1931, σ. 181 «Μέτρα τοϋ ήμιολίου γένους» καί σ. 264 περί τών όκτώ παιωνικών πο-
δικών σχημάτων. Τά χρονικά σημεία -υ της άρχαίας έλληνικής μετρικής καί μουσικής, τό πρώ-
τον διαρκείας ένός πρώτου χρόνου, είς τόν όποιον άντιστοιχοϋσε μία μόνον βραχεία συλλαβή, τό
δεύτερον διπλασίας διαρκείας, είς τό όποιον άντιστοιχοϋσε μία μακρά συλλαβή, έτοποθέτησα ύπερά-
νω τών φθογγοσήμων διά τήν άντίστοιχον καί ϊσην χρονικήν διάρκειαν πρός τούς χρόνους τοϋ
ρυθμοϋ καί 8χι διά τήν χρονικήν σχέσιν πρός τάς συλλαβάς τοϋ κειμένου, μακράς ή βραχείας, τοΰ
άρχαίου προσωδιακοΰ μετρικοΰ συστήματος.
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'Αναλόγως τής θέσεως τών μακρών χρόνων καί τών βραχέων έκαστον σχήμα έχει
καί ίδιον όνομα. Τοΰ πρώτου σχήματος, τό όποιον έχει είς τήν αρχήν τών μακρών
χρόνων καί τούς άλλους τρεις χρόνους βραχείς, ό ρυθμός ονομάζεται παίων πρώτος.
Τοΰ δευτέρου σχήματος παίων δεύτερος. Τοΰ τρίτου σχήματος, τοΰ όποιου προη-
γούνται οί δύο βραχείς χρόνοι, παίων τρίτος καί τοΰ τετάρτου σχήματος, τού όποιου
ό μικρός χρόνος εύρίσκεται είς τό τέλος τοΰ μέτρου, παίων τέταρτος. Τοΰ πέμπτου
σχήματος, τό όποιον έχει τούς δύο μακρούς χρόνους εις τήν άρχήν καί τό τέλος καί
τόν βραχύν είς τό μέσον, ονομάζεται κρητικός1 ή άμφίμακρος καί παίων διάγυιος2.
Τοΰ έκτου σχήματος, τοΰ όποιου προηγείται ό βραχύς χρόνος καί άκολουθοΰν οί δύο
μακροί χρόνοι, ονομάζεται βάκχειος. Τοΰ έβδομου σχήματος, τοΰ όποιου ό βραχύς
χρόνος εύρίσκεται είς τό τέλος, παλιμβάκχειος, καί τοΰ όγδοου σχήματος, τοΰ όποιου
όλοι οί χρόνοι είναι άναλελυμένοι, ονομάζεται πεντάβραχυς.

Είς τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια δέν άπαντοΰν όλαι αί άνωτέρω ρυθμικαί
μορφαί. Αί πλέον συνήθεις είναι αί τοΰ πρώτου, τοΰ τρίτου καί τοΰ τετάρτου παίωνος.
Αί ύπόλοιποι σπανίως άπαντοΰν ή άπαντοΰν μεμονωμένως είς μερικά άσματα. Παρο-
θέιω κατωτέρω έλάχιστα παραδείγματα, τά όποια δίδουν άμυδράν εικόνα τοΰ τρόπου
της προσαρμογής είς τά άρχαία σχήματα τοΰ ρυθμοΰ τούτου τών διαφόρων μετρικών
μορφών. Τά τέσσαρα άμέσως κατωτέρω παραδείγματα άναφέρονται είς τόν τρόπον
προσαρμογής είς τούς χρόνους τοΰ ρυθμοΰ τούτου καί τούς φθόγγους τής μελωδίας
Ιδσυλλάβων στίχων ιαμβικής μορφής καταληκτικών καί μέ τονισμόν είς τάς συλ-
λαβάς 4, 8 καί 14.

0*

5 /2-i-n-i )
8 V 8 2)
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, — «*/ «-» »_/ Ι - «_/ ( ^ Ι --«-»Ι

\ }\ν ρ r ρ j ρ γγ, Ρ; ρ. ρ r ρ; ρ, ρ

λ' Ή Σοο-βα η - to Λυ - jft - pn, τής Κρη-tnç ro κα - μα- ρι,
β κε-^α-ττα to Ιε - ρι - <ι>α-Χη, ζό πρώ-το ιια\-λη - χα- ρι.

(Βλ. Sam. Baud - Bovy, Τραγούδια Δωδεκανήσων, Τόμ. Α', 'Αθήναι 1935, Ρόδος).

1. Κρητικός ώνομάσθη, διότι τήν Κρήτην έθεώρουν ώς πηγήν τών ύπορχημάτων, δηλαδή
τών χορευτικών ασμάτων, πρός τιμήν τοϋ 'Απόλλωνος Παιανος.

2. «Διάγυιος μέν οδν εϊρηται οίον δίγυιος (δύο γάρ χρήται σημείοις)» (βλ. Κ ο ϊν τ ι λ ι α-
ν ο ΰ, κεφ. XVI, σ. 26).
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Τό βο-βχα-ροό-ι οζό βου-νο βφυ-pc-Ca, ίε-λα-«ω-w,
κ'ή ί-? η-μήζου ή 6φυΡξά m Με - βα w τα λνω-να.

(Βλ. ΚΑ, άρ. μουσ. 2212, Κάλυμνος Δωδεκανήσου)1.
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(Βλ. Γ. Σπυριδάκη - Σ π. Δ. Περιστέρη, Έλληνικά δημοτικά τραγούδια, Τόμ. Γ' (Μ
σική 'Εκλογή), έν 'Αθήναις 1968, σ. 284, Πελοπόννησος).
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ί: I ρΊ D Γ: Ρ Ρ1 Γ, Ρ: Ρ Ρ1 Ρ. Γ! Ρ, Ρ^Γ

Α. Zrriv να-ρα-πά-να; jei-το- νιά,οσιν αα-ρα-πα-νω χα-pâ-
ti. i- vit M-roL'Ua μιάχρι-ά, ua-zoL-m ν ε- νας γε-ρος-

(Βλ. ΚΑ, άρ. είσαγ. μουσ. 6993, Σύμη Δωδεκανήσου).

Είς το πρώτον παράδειγμα παρατηροϋμεν τά έξης: Τό τραγούδι εϊναι προσηρ-
μοσμένον εις τό ρυθμικόν σχήμα τού πρώτου παίωνος ■—υ:υυ. Τό άσμα αποτελείται
άπό δύο μελωδικάς φράσεις (δύο μέρη) Αα + Ββ. Ή πρώτη περιλαμβάνει τέσσαρα

1. Πολλών τραγουδιών προερχομένων έκ της νησιωτικής 'Ελλάδος αί μελωδίαι έχουν κατα-
γραφή καί συμπεριληφθή είς τόν ύπό έκδοσιν τόμον τών δημοτικών τραγουδιών της νησιωτικής
'Ελλάδος ύπό τοϋ Κέντρου Έρεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
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μέτρα μέ σύνολον είκοσι χρόνων καί οί δύο πρώτοι χρόνοι τοΰ πρώτου μέτρου αντι-
καθίστανται διά παύσεως μακράς. Τούς είκοσι χρόνους τοΰ ρυθμοΰ καλύπτουν δεκα-
πέντε φθόγγοι τής μελωδίας, όλιγώτεροι δηλαδή κατά πέντε μονάδας. Τοΰτο γί-
νεται, διότι οί φθόγγοι προσαρμόζονται είς τό σχήμα τοΰ ρυθμοΰ, τό όποιον έχει
συνεπτυγμένους τούς δύο πρώτους χρόνους έκάστου μέτρου. Ή μουσική στροφή
τοΰ άσματος καλύπτει δύο Ιδσυλλάβους στίχους, ή δέ άναλογία τής προσαρμογής
τών συλλαβών είς τά τέσσαρα μέτρα έκάστου μέρους τής μελώδιο ς είναι ή έξής:
3+4+44-4 = 15. Ή άναλογία αύτή ισχύει μόνον διά τούς 15συλλάβους στίχους. Τό
δεύτερον μέρος τής μελωδίας άποτελεϊται άπό τά ΐδια μέτρα, ή δέ τροσαρμογή τών
συλλαβών είς τούς χρόνους τοΰ ρυθμοΰ καί τούς φθόγγους τής μελωδίας γίνεται κατά
τόν αύτόν τρόπον. Ούτω ό ολος ρυθμός τοΰ άσματος περιλαμβάνει όκτώ μέτρα
4+4 = 8, ενώ κατά τήν άρχαίαν έλληνικήν μετρικήν καί ρυθμικήν ό όλος ούτος
ρυθμός ημπορούσε νά καλύπτη μέχρι καί τό πενταπλάσιον τοΰ έλαχίστου μέτρου,
ήτοι πέντε μέτρα (βλ. σημείωσιν περί τοΰ ήμιολίου ρυθμικού γένους). Τό ρυθμικόν
τοΰτο σύστημα τοΰ τετραμέτρου ή όκταμέτρου άποτελεΐ βασικόν καί γενικόν κανόνα
τής ρυθμικής δομής τών έλληνικών δημοτικών τραγουδιών, τά όποια άνήκουν είς
περιοδικόν ρυθμόν άλλά καί είς άλλους ρυθμούς έκτος τοΰ πεντασήμου, ώς ό έπτάση-
μος, ό έξάσημος, ό τετράσημος κλπ.1 Τό δεύτερον παράδειγμα δίδει εικόνα προσ-
αρμογής άσματος είς τό ρυθμικόν σχήμα τού δευτέρου παίωνοτ. Ή προσαρμογή
τούτου γίνεται κατά τόν αύτόν τρόπον ώς καί είς τό πρώτον παράδειγμα, μέ μόνην
τήν διαφοράν ότι ή συλλαβή τήί άνακρούσεως τοΰ ένός χρόνου πρέπει νά περι>ηφθή
είς ίο τέλος τοΰ τετάρτου μέτρου πρός συμπλήρωσιν αύτοΰ. Ούτω άλλάζει ή άνα-
λογία τής προσαρμογής τών συλλαβών είς τά τέσσαρα μέτρα τοΰ άσματος καί είναι
άντίθετος τοΰ προηγουμένου παραδείγματος. "Ητοι 4+4+4+3 = 15. Είς τό τρίτον
παράδειγμα παρατηροΰμεν ότι τό άσμα είναι προσηρμοσμένον είς τό ρυθμ.ικόν σχήμα
τοΰ τετάρτου παίωνος. Είς τά δύο μέρη τούτου, τά όποια άποτελοΰνται άπό τέσσαρα
πεντάσημα μέτρα (Α = 2+Β =2 =4), είναι τοποθενημέναι αί δεκαπέντε συλλαβαί
τοΰ στίχου μέ τήν συνήθη άναλογίαν συλλαβών είς τά μέτρα. "Ητοι 4+4+4+3 = 15.
Παρατηροΰμεν έπίσης ότι ή μελωδία έχει προεκτάσεις, δηλαδή άναλύει τούς χρόνους
τοΰ ρυθμοΰ είς μικοοτέρας άξιας, είς τούς όποιους προσαρμόζει άναλόγους φθόγγους
έπί τής ιδίας συλλαβής έκτελουμένους καί τοΰτο πρός μεγαλυτέραν μελωδικήν ποι-

1. Βλ. Σ π. Δ. Π ε ρ ι σ τ έ ρ η, Ό έξάσημος ρυθμός είς τά έλληνικά δημοτικά τραγού-
δια, 'Επετηρίς Κέντρου Έρεύνης Έλληνικής Λαογραφίας, τόμ. 15 καί 16 (1962-63), σ. 202-229.
Τοϋ ιδίου, Ό έπτάσημος ρυθμός εις τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια, Έπετηρίς Κέντρου
Έρεύνης Έλληνικής Λαογραφίας, τόμ. 23 (1973-74), σ. 17-49.
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κιλίαν. Δι' αύτόν δέ τον λόγο ν πολλάκις ό άριθμός τών φθόγγων είναι πολύ μεγαλύ-
τερος τών χρόνων τοΰ ρυθμοΰ. Εις τό τέταρτον παράδειγμα παρατηροΰμεν έπί πλέον
τών όσων άνεφέραμεν είς τά τρία προηγούμενα παραδείγματα, ότι έναλλάσσον .αι
είς τά τρία πρώτα μέτρα αί δύο ρυθμικαί μορφαί τοΰ δευτέρου καί τοΰ πρώτου παίω-
νος. Τά παραδείγματα πού άκολουθοΰν δεικνύουν τήν προσαρμογήν τών συλλαβών

5

8συλλάβων στίχων τροχαϊκής καί ιαμβικής μορφής άκαταλήκτων g- = (3 + 2), καί
μέ διάφορον τονισμόν τών συλλαβών έκάστου στίχου.

5 65*2)

8 . _ w u 2)u ___ ^ _ ^ ^

J f t.Γ! Ρ, Ρ 1 y ΓΙΟ. C'p rij f

Zu - va-jin-zi pt νο-πέ\-λta βχα-πουλ-'λα r£iai vay-τρε- μί-ya
νά 6Ög δεί-έ,κϋ μί - αν ιίχ-νην, ηώς τό rpi-ßvow 16 m- vi-pw.

(Βλ. Θ. Καλλινίκου, Κυπριακή λαϊκή μοϋσα, Κύπρος 1951, σ. 147).

5 (=5+2; J.-fv. 72
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; r r;c_r r, &, r ρ rir γ,

Τί - rtiç un -λίά μ χαί ΰ\ι - - βε.-β ai uai
3) -----TU vj ν-. « ι -—rrr——- ^
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Sév - Kl - wâç SeV ξε — — — ul. νάς.

(Βλ. Γ. Σπυριδάκη - Σ π. Δ. Περιστέρι], ένθ3 άν., σ. 294, Ήπειρος, Βασιλικόν Πω-
γωνίου).
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Μεβ' βτην Α - χιό, μεβ'βτή/Κ - y ιό, μέβ'βτήν Α - γιό Ιΐα - ρα - οπω - r?'
UOL-μα-lai uo-, xot-μά-ϊαι wo- xot-μά-ται κο-ρη μο - vo-rn.

(Βλ. ενθ' άν., σ. 250, Δρόπολις Βορείου Ηπείρου).

Είς τό πρώτον παράδειγμα παρατηροΰμεν ότι τό άσμα είναι προσηρμοσμένον
είς τόν ρυθμόν τοΰ δευτέρου παίωνος μέ προανάκρουσιν δύο χρόνων, συνεπώς καί
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δύο συλλαβών: υυ|υ— Ι υυ1, παρουσιάζει δέ το έξης χαρακτηριστικών είς την δλην
σύνθεσίν του. 'Ολόκληρος ή μελωδία του αποτελεί-, α ι μόνον άπό όκτώ φθόγγους, οί
όποιοι είναι προσηρμοσμένοι είς τούς δέκα χρόνους τού ρυθμικού σχήματος. Καλύ-
πτει δέ τάς όκτώ συλλαβάς τού ενός στίχου τροχαϊκής μορφής καταληκτικού,
μέ τονισμόν είς τήν τετάρτην καί έβδόμην συλλαβήν. Ή φράσις αύτη έπαναλαμβά-
νεται τέοσαρας φοράς, διά νά καλύψη τούς τέσσαρας 8συλλάβους στίχους τής στρο-
φικής συνθέσεως τοΰ άσματος.

Τό άσμα είς τό δεύτερον παράδειγμα κατά βάσιν φαίνεται ότι άνήκει είς τόν
πρώτον παίωνα ρυθμόν, μέ τήν μ,όνην διαφοράν ότι οί πέντε χρόνοι τοΰ πρώτου
μέτρου είναι άναλελυμένοι καί σχηματίζουν τό μέτρον τοΰ πενταβράχυος παίωνος,
ό όποιος ούδέποτε άπαντά ώς ολοκληρωμένος ρυθμός, άλλά μόνον σποραδικώς ώς είς
τήν προκειμένην περίπτωσιν. Ή όλη μουσική του στροφή άποτελεΐται ώς συνήθως
άπό δύο μελωδικάς φράσεις (δύο μέρη) Α+Β πού περιλαμβάνουν τέσσαρα μέτρα
(Α = 2 -f- Β = 2 = 4) καί καλύπτουν δύο 8συλλάβους στίχους ιαμβικής μορφής
άκαταλήκαους μέ διάφορον τρόπον προσαρμογής τών συλλαβών. Παρατηροΰμεν μίαν
διαφοράν προσαρμογής τών συλλαβών είς τούς χρόνους τού ρυθμοΰ καί τούς φθόγγους
τής μελωδίας. 'Αντί της προσαρμογής τεσσάρων συλλαβών είς εκαστον μέτρον, ώς
τοΰτο συμβαίνει είς τά άλλα ρυθμικά σχήματα τοΰ ρυθμοΰ τούτου, είς τό άσμα τοΰτο
παρατηρείται μία δυσαναλογία προσαρμογής ήτοι: συλλαβαί πέντε είς -ιό πρώτον
μέτρον, τέσσαρες είς τό δεύτερον, τέσσαρες είς τό τρίτον καί τρεις είς τό τέταρτον

(5 + 4+4+3 - 16).

Αί έναλλαγαί αύται προέρχονται λόγω τής ιδιοτυπίας τοΰ ρυθμοΰ καί της
μελωδίας.

Είς τό τρίτον παράδειγμ-α παρατηροΰμεν ότι τό ρυθμικόν σχήμα τούτου δέν
ομοιάζει μέ τά άναφερθέντα άνωτέρω. Πρόκειται μάλλον περί μεταλλαγής τοΰ σχή-
ματος τοΰ τετάρτου παίωνος υυ ■ υ — είς υυυ · —.

Άξιον παρατηρήσεως εϊναι ότι πρός συμπλήρωσιν τών τεσσάρων μέτρων, πού
άπαιτοΰνται διά τήν όλην μουσικήν στροφήν, κατά τόν βασικόν πάντοτε κανόνα, καί
ή όποια καλύπτει μόνον ενα 8σύλλαβον στίχον ιαμβικής μορφής άκατάληκτον, έπα-
ναλαμβάνονται τέσσαρας φοράς αί τέσσαρες πρώται συλλαβαί τοΰ στίχου, έν είδει
τσακίσματος. Ή προσαρμογή τών συλλαβών, άνά τέσσαρας εις έ'καστον μέτρον, ταυ-
τίζεται άπολύτως πρός τούς χρόνους τοΰ ρυθμοΰ καί τούς φθόγγους τής μελωδίας.

1. Ό συλλογεύς ίχει καταγράψει τό άσμα είς τόν ρυθμόν τοϋ τρίτου παίωνος. Τοΰτο όμως
δέν άνταποκρίνεται προς τόν τονικόν ρυθμόν. Διά τόν λόγον αύτόν τόν προσηρμόσαμεν είς τόν ρυθμόν
τοΰ δευτέρου παίωνος.

9
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Τά τρία κατωτέρω παραδείγματα δεικνύουν τήν προσαρμογήν 7συλλάβων
στίχων τροχαϊκής μορφής καταληκτικών καί μέ παρεμβολάς τσακισμάτων.

5C3+2)

,' 8 ^ u ι; U _ w ν, 2)-_-_ ^ u 5)ν -—- ο Λ
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τρεΓί uo-πέλ- λες Au - χι - ρες να» ιό δρο - μο μο - να-γίς.
(Βλ. ΚΑ, άρ. είσαγ. μουσ. 13933, νήσος Σίκινος).
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(Βλ. Γ. Κ. Σ πυ ρ ι δ ά κη - Σ π. Δ. Περιστέρη, ϊνθ'άν., σ. 95, Δρόπολις Βορείου Ηπείρου).
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|2J κο-μα ta κα-λυ-ti- pa μίά uou-ηά - sa πί-τυ-ρα.

(Βλ. Γ. Κ. Σ πυ ρ ι δ ά κ η - Σ π. Δ. Π ε ρ ι σ τέ ρ η, Μνθ' άν., σ. 395, 'Αναστασία Σερρών).

Είς το πρώτον παράδειγμα το άσμα είναι προσηρμοσμένον είς το σχήμα τοΰ
δευτέρου παίωνος μέ προανάκρουσιν δύο χρόνων καί δύο συλλαβών. Ή τεχνική της
συνθέσεως εϊναι ή αύτή ώς καί τών άλλων παραδειγμάτων. Διαφέρει κάπως ή προ-
σαρμογή τών συλλαβών λόγω τοΰ παρεμβαλλόμενου τσακίσματος.



Ο ΠΕΝΤΑΣΗΜΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

131

Τό κατωτέρω διάγραμμα μάς δίδει τρόπον τινά τήν εικόνα τοϋ τρόπου τής άλ-
ληλοπροσαρμογής όλων τών στοιχείων τοϋ άσματος.

Μέτρα "Αρσις 1 2 3 4 Σύνολον
Χρόνοι 2 5 5 5 3 4 Χ 5 = 20
Φθόγγοι 2 4 7 5 1 19
Συλλαβαί 2 4 3 4 1 7+7 = 14

Μέτρα Άρσις 1 2 3 4 Σύνολον
Β' Χρόνοι 2 5 5 5 3 4 Χ 5 = 20
Μέρος Φθόγγοι 2 5 3 5 1+Λ 16

Συλλαβαί 2 4 3 4 1 7+7 = 14

Εις τό δεύτερον παράδειγμα παρατηροΰμεν τά έξής. Τό άσμα είναι προσηρμο-
σμένον εις τό ρυθμικόν σχήμα τοϋ τετάρτου παίωνος. Ή όλη μουσική στροφή άπο-
τελεϊται άπό δύο μέρη τοΰ τύπου Αα + Ββ. "Εκαστον μέρος περιλαμβάνει τρία πεν-
τάστημα μέτρα άντί τών τεσσάρων, σύνολον δέ έξ μέτρων άντί τών όκτώ. 'Εδώ έχο-
μεν τήν έξαίρεσιν τοΰ βασικοΰ κανόνος τής συνθέσεως, λόγω ιδιοτυπίας μελωδίας
και ρυθμοΰ.

Ή προσαρμογή τών συλλαβών τοΰ 7συλλάβου στίχου τροχαϊκής μορφής κατα-
ληκτικού μέ τά τετρασύλλαβα τσακίσματα πού παρεμβάλλονται είς τούς χρόνους τοΰ
ρυθμικοϋ σχήματος καί τούς φθόγγους τής μελωδίας ταυτίζονται άπολύτως.

Τό χαρακτηριστικών είναι ότι ή όλη μουσική στροφή τού άσματος καλύπτει ένα
μόνον 7σύλλαβον στίχον καί έπειδή δέν έπαρκεΐ ούτος διά τήν κάλυψα τών χρόνων τοΰ
ρυθμοΰ καί τών φθόγγων τών δύο μερών τής μελωδίας, παρενεβλήθησαν τά δύο ίσο-
σύλλαβα τσακίσματα είς τό τέλος κάθε μέρους πρός συμπλήρωσιν. Τό κατωτέρω
διάγραμμα μάς δίδει πλήρη εικόνα τής άλληλοπροσαρμογής τών στοιχείων τούτων.
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Μέτρα 1 2 3 Σύνολον
Χρόνοι 5 5 5 3 χ 5 = 15
Φθόγγοι 4 4 5 13
Συλλαβαί 4 3 4 7 + 4 = 11

Β'
Μέρος

Μέτρα 1 2 3 Σύνολον
Χρόνοι 5 5 5 3 χ 5 = 15
Φθόγγοι 5 3 6 14
Συλλαβαί 4 3 4 7+4 = 11

Είς τό τρίτον παράδειγμα παρατηροΰμεν τήν έναλλαγήν τών δύο ρυθμικών
σχημάτων τοΰ δευτέρου καί τοΰ πρώτου παίωνος. Ή όλη μουσική στροφή άποτε-
λεΐται άπό δύο μέρη (A4- Β) καί περιλαμβάνει τέσσαρα μέτρα. 'Αρχίζει μέ προανά-
κρουσιν δύο χρόνων καί δύο συλλαβών λόγω τής μετρικής μορφής τοΰ στίχου καί
τοΰ τονισμού τών συλλαβών. Διά νά καλυφθοΰν δέ οί χρόνοι τοΰ όλου ρυθμοΰ καί οί
φθόγγοι τής μελωδίας προσηρμόσθησαν δύο 7σύλλαβοι στίχοι τροχαϊκής μορφής
καταληκτικοί άνά εις είς έκαστον μέτρον ούτω τά τρία στοιχεία τοΰ άσματος ταυτί-
ζονται μεταξύ των άπολύτως.

Τό κατωτέρω παράδειγμα δεικνύει τήν προσαρμογήν 13συλλάβων στίχων ιαμ-
βικής μετρικής μορφής καταληκτικών μέ τομήν είς τήν έβδόμην συλλαβήν (7 + 6).

5(2-3)
8

u u — «J VJ L<

ρ t\ rj11 j

[ig τόν ομ-ηρός χο-ρεύ-ει,
εις τόν ομ-ηρός χο - ρεΰ-ει

Ρ

εις τον ομ-προς χο-ρευ-
μο - να - χο-χιός λε - βεν-

(Βλ. ΚΑ, άρ. είσαγ. μουσ. 11379, Χάλκη Δωδεκανήσου).

Γ Ρ ο u  1 Ρ, Ρ ί Q' \J  Ρ1 — ___ Λ  LTi*
είς τόν όμ -ψός ρε-— ,
χ/λε - χ με- νσ φουν - τύυ -κλι —- »
Γ ρ 1 Ρ. Ρ α Ρ1 rTP'
7j\t - με - νο <Ρ ουν - rou - ίΛι -,
uai JIρω -το - με - pa- ιΑη —- -
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Ή άλληλοπροσαρμογή τών τριών στοιχείων εις το άσμα τοΰτο παρουσιάζει μίαν
χαρακτηριστικήν ίδιοτυπίαν. Ή όλη μελωδία τοΰ άσματος άποτελεΐται άπο δύο μικράς
μελωδικάς φράσεις καί ή κάθε μία περιλαμβάνει δύο πεντάσημα μέτρα, έν συνόλω
τέσσαρα μέτρα. Ή μελωδία έπαναλαμβάνεται τέσσαρας φοράς κατά τόν ίδιον τρόπον.
Τήν πρώτην φοράν καλύπτει τό πρώτον έπτασύλλαβον ήμίστιχον είς τά δύο πρώτα
μέτρα καί τάς εξ συλλαβάς τοΰ ιδίου ήμιστίχου είς τά άλλα δύο μέτρα, ώς είδος τσα-
κίσματος πρός συμπλήρωσιν τών τεσσάρων μέτρων τοΰ όλου ρυθμοΰ. Τήν δευτέραν
φοράν καλύπτει όλόκληρον τόν ΐδιον στίχον. Τήν τρίτην καί πάλιν τόν ίδιον στίχον
καί τήν τετάρτην φοράν τόν δεύτερον 13σύλλαβον στίχον τού ποιήματος. Ούτω ή
όλη μουσική στροφή τοΰ άσματος καλύπτει δύο 13συλλάβους στίχους. Ό τρόπος
ούτος τής προσαρμογής τών δύο στίχων μέ τάς έπαναλήψεις των, αί όποΐαι έπέχουν
θέσιν τσακισμάτων είς τό άσμα, παρουσιάζει τήν σύνθεσιν ύπό μορφήν στροφικήν,
τήν οποίαν άποτελοΰν τέσσαρες 13σύλλαβοι στίχοι, οί δύο πραγματικοί καί οί δύο
προερχόμενοι έξ έπαναλήψεως τών ιδίων στίχων.

Είς τόν όμπρός χορεύει, είς τόν όμπρός χορέ-,
είς τόν όμπρός χορεύει πλεγμένο φουντουκλί,
είς τόν όμπρός χορεύει πλεγμένο φουντουκλί
μοναχογιός λεβέντης καί πρωτομερακλή(ς).

Είς τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια άπαντα ένίοτε καί μία άλλη μορφή πεντα-
σήμου, ή όποία προήλθεν έκ τής συμπτύξεως τών χρόνων ένός δεκασήμου ρυθμοΰ.
Είς τήν άρχαίαν ρυθμικήν καί μετρικήν ό δεκάσημος ρυθμός ώνομάζετο «παίων έπι-
βατός)) καί άπετελεΐτο έκ πέντε μακρών χρόνων, ήτοι μιας μακράς θέσεως, μιας μα-
κράς άρσεως, δύο μακρών θέσεων καί μιάς μακράς άρσεως. Θ άρ. : Θ Θ : άρ1. Κατά
τήν θεωρίαν τοΰ Άριστοξένου2 ό ρυθμός ούτος άποτελεΐται άπό δύο άσυνθέτους
ρυθμούς, ένα τετράσημονμέ τήν μορφήν τοΰ σπονδείου - υ υ καί ένα έξάσημον μέ τήν
μορφήν τοΰ ίωνικοΰ άπό μείζονος - -υυ ή καί άπό έλάσσονοςυυ- -. Ή ρυθμική

1. Βλ. Ά ρ. Κ ο ϊντ ι λ ι α ν ο ΰ, βιβλ. Α'περί μουσικής, κεφ. XVI, σ. 25-6 (Α. Jahnius)·
«Έν δε τω παιωνικφ γένει άσύνθετοι μέν γίνονται πόδες δύο, παίων διάγυιος έκ μακράς θέ-
σεως καί βραχείας καί μακράς άρσεως, παίων έπιβατός έκ μακράς θέσεως καί μακράς άρσεως καί
δύο μακρών θέσεων καί μακράς άρσεως... έπιβατός δέ, έπειδή τέτρασι χρώμενος μέρεσινέκ δυεϊν
άρσεων καί δυεϊν διαφόρων θέσεων γίνεται».

2. Βλ. Μεγάλην Έλληνικήν Έγκυκλοπαίδειαν, τόμ. 10' σ. 407 «παίων έπιβατός» καί Κ.
Ψ ά χ ο υ, Οί άρχαϊοι έλληνικοί ρυθμοί καί τά δημώδη άσματα. Φόρμιγξ, περίοδ. Β' έτ. Δ'
(ΣΤ'), άρ. φύλλ. 4-6 (1908), σ. 1-3. Τοϋ ίδιου, Δημώδη άσματα Γορτυνίας, έν Αθήναις
1923, σ. 63.
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αύτη διαίρεσις τών φθόγγων δίδει τόν ρυθμικόν ήμιόλιον λόγον 4:6=2:3 ή 6:4=3:2
τοϋ παιωνικοΰ ρυθμικοΰ γένους. Κατά τήν έκτέλεσιν δέ τών θέσεων καί άρσεων δίδει
τό άκουσμα καί τήν α'ίσθησιν τοΰ πεντασήμου ρυθμοΰ. Είς τά έλληνικά δημοτικά
τραγούδια τό σχήμα τοΰ ρυθμοΰ τούτου άπαντα διαφοροποιημένον ώς πρός τήν δομήν
τών χρόνων διά τής άναλύσεως τών τριών μακρών χρόνων είς βραχείς διά λόγους
πού άνεφέραμεν άνωτέρω, δηλαδή έκ τής άνάγκης τής προσαρμογής είς αύτόν τών
νεωτέρων ποιητικών κειμένων καί μελωδιών, ήτοι : — υ υ · υυυυ · — ή υυ ——...
υ υ υ υ

Τά τρία κατωτέρω παραδείγματα μάς δεικνύουν τόν τρόπον τής προσαρμογής
ένός 8συλλάβου στίχου τροχαϊκής μετρικής μορφής άκαταλήκτου, ενός 13συλλάβου
τροχαϊκής πάλιν μορφής καταληκτικού μέ τομήν είς τήν όγδόην συλλαβήν, ήτοι 8+5
καί ένός Ιδσυλλάβου ιαμβικής μετρικής μορφής καταληκτικοΰ.

ΙΟΗ^ω. 5(2*3)

άώ-Βε-πα χρο - /ω» κο-ράβι, άω-άε-ua χρΰ- νω» uo-ρά-ma ecny

β h Ο; it i t ï ÏTÏ trÙ ËJ'in^j"

'eu - ιΔη- 61 ά.μω-ρή ua-^ô-j[piQtnajieznt eu- u\v - 6<α— Γίη-εε..

(Βλ. ΚΑ, άρ. είσαγ. μουσ. 19210, Κύθηρα).

10(4-6) 5(4+3)

Γ ι U' U U ρ, u\u ί Γ. t u··

Δα-μα- sun - vi - cea φυ - τρω - et , ©ε ρι - /α -

u u — - i) - U Ο Ο_ <J_ Ο VJ —

U U LLfl LT 1 Γ l.UiU U, i U U

νό νη - yà - Si, πως^ε-νη - ut uai τρά-νω - βε

\ l ù ι u Ω 'Ch\ ο"

Uiâ-τιό-λν - ut κλω - νά - ρι .

(Βλ. Κ. Ψάχου, Οί άρχαΐοι ελληνικοί ρυθμοί καί τά δημώδη άσματα, ϊνθ' άν., σ. 2).
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10 5(3*2; J.^20
8 4

4) 2)

W — ν_/ w w w Wo. —____° W ο ^ w w

ρι Γ Ρ Di CD D, Dr D DJ Γ# D Di D D D,D

Α Άπ" την Jiô-, Μτ7(ρ-μπι->ο - μά-τα. απ'τήν Ho— λ« wq -tt - βαί-νιο,

Β ά ν1 τήνΤΙό — λι κα-τε- &cu-vu>, 6e utxt-νούρ- jia ßctp-ua μηαί-νω.

(Βλ. ΚΑ, άρ. είσαγ. μουσ. 19216, Κύθηρα).

Έκ τών ολίγων παρατεθέντων παραδειγμάτων καταδεικνύεται έν γενικαϊς γραμ-
μαϊς ό τρόπος τής άλληλοπροσαρμογής τών τριών μουσικών στοιχείων, ρυθμοΰ,
μελωδίας καί κειμένου τών ασμάτων, τά όποια άνήκουν είς τόν πεντάσημον ρυθμόν
καθώς έπίσης καί αί μεταλλαγαί τής εσωτερικής δομής τών χρόνων τών άρχαίων
σχημάτων τοΰ ρυθμοΰ τούτου, έκ της άνάγκης τής προσαρμογής είς τόν τονικόν
ρυθμόν τών νεωτέρων μελωδιών καί ποιητικών κειμένων. Θεωρώ όμως άπαραίτητον
νά μελετηθή καί ό τρόπος προσαρμογής πρός αύτά καί τοΰ τετάρτου στοιχείου,
δηλαδή τοΰ χορού, μέ τόν όποιον είναι άλληλένδετα καί ό όποιος αποτελεί, ώς γνω-
στόν, μίαν άπό τάς πρωταρχικάς καλλιτεχνικάς έκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής
κάθε λαού. Διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού τούτου άπαιτεΐται ή συνεργασία έκτος
τών ειδικών φιλολόγων καί μουσικολόγων καί τών ειδικών χορογράφων τών λαϊκών
έλληνικών χορών.

RÉSUMÉ

La mesure de cinq temps (pentassimos) dans les chansons populaires grecques

par Spyr. Peristeris
Le rythme à cinq temps se rencontre sur peu d'airs populaires grecs
et provient, selon l'auteur, d' un rythme grec ancien. Sont donnés des
exemples des mesures essentielles de ce rythme et s'ensuit l'étude de la
manière dont les vers iambiques à 15 et à 13 syllabes et les vers trochaï-
ques à 8 et à 7 syllabes s'adaptent à celui-ci.
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ΤΟ ΨΩΜΙ ΩΣ ΔΩΡΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
TOΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

"Οπως είναι γνωστό, σέ πολλούς λαούς, άρχαίους καί νεώτερους, τό ψωμί άπο-
τελεΐ βασικό είδος διατροφής. 'Ιδιαίτερα ισχύει ή διαπίστωση αύτή γιά τόν έλλη-
νικό λαό, πού είναι κατ' έξοχήν γεωργικός, στή γλώσσα τού όποιου ή λέξη ψωμί
χρησιμοποιείται μεταφορικά άντί τής ΐδιας τής λέξεως τροφή1.

Γιά τήν παρασκευή καί χρησιμοποίηση τού ψωμιού κατά τρόπο τελετουργικό
ή άλλο στούς τρεις κύριους σταθμούς τής ζωής τοΰ άνθρώπου, δηλ. τή γέννηση, τό
γάμο καί τήν τελευτη, έχομε κάμει άλλοΰ εκτενή λόγο2. Έδώ θά μάς άπασχολήση
ειδικά ώς άξιοσημείωτη ή χρησιμοποίηση τοΰ ψωμιοΰ ώς δώρου στίς κοινωνικές
σχέσεις τοΰ έλληνικοΰ λαού.

Στά περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα τοΰ έλληνικοΰ χώρου, άκόμη καί
κατά τά νεώτερα χρόνια, κυριαρχεί ή μορφή της πατριαρχικής οικογένειας. Ή κοι-
νωνία, πού άποτελεΐται άπό οικογένειες τής μορφής καί τοΰ τύπου αύτοΰ, άποδίδει
μεγάλη σημασία στίς μεταξύ τών μελών της σχέσεις. "Ετσι ένα δώρο, πού άνταλλάσ-
σεται μεταξύ τών μελών τής ίδιας οικογένειας ή άλλων οικογενειών, καί ούτε βέ-
βαια έπιστρέφεται, δέν είναι δυνατόν νά εϊναι τυχαίο γεγονός. Ό βαθμός της έκτι-
μήσεως τών άποδεκτών φαίνεται μάλιστα, όπως συνηθίζεται, άπό τήν μεγάλη ση-
μασία, πού άποδίδεται στό προσφερόμενο δώρο.

1. Βλ. Ί(στορικό) Λ(εξικό), χφ. 958, σ. 44. Στο Νεοχώρι π.χ.τής Στερεάς 'Ελλάδος ψωμί=
κομμάτι ή μπουκιά κρέατος ή άρτου. Πρβλ. άπό τήν Π.Δ. Ψαλμ. 41,10 καί Κυριακή προσευχή:
«τον άρτον ήμών τον έπιούσιον».

2. Βλ. Ά γ γ. Ν. Δ ε υ τ ε ρ α ί ο υ, Γαμήλιοι άρτοι, Έπετ. Κέντρ. Έρεύν. Έλλ. Λαογρ.
20-21 (1967/68), έν 'Αθήναις 1969, σ. 151-170. Τοϋ i' δ ι ο υ, Ό άρτος κατά τήν γέννησιν καί
τήν τελευτήν. Ή συμβολική καί μαγική χρήσις του ύπό τών νεωτέρων Ελλήνων. Διατριβή έπί
διδακτορία. 'Αθήναι 1978, σ. 254.
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Στούς σημερινούς "Ελληνες, καθώς θά δειχθή πιο κάτω, τό ψωμί συμβαίνει νά
είναι τό περισσότερο διαδεδομένο δώρο στίς έορταστικές καί άλλες έκδηλώσεις.
"Ετσι κάθε φορά πού θά ζυμώση μία άγροτική οικογένεια, θά δωρίση στούς συγγε-
νείς της1 ένα, έστω καί μικρό, μέρος άπό τήν ποσότητα τοΰ ψωμιού της. Οί συγγε-
νείς πάλι μέ τήν σειρά τους θά άνταποδώσουν κατά όμοιο τρόπο καί σέ σχετική άνα-
λογία τό δώρο αύτό.

Σέ μερικά μέρη2 προσφέρεται σάν δώρο ένα ολόκληρο ψωμί ζεστό καί
στούς γείτονες. Είδικώτερα στό Σεβντίκιοϊ τής Σμύρνης3 οί κάτοικοι κατά τις
άπογευματινές έπισκέψεις τους προσέφεραν έκτός άπό τά άλλα δώρα καί ένα ψωμί,
πού είχε παρασκευασθή μέ ξέχωρα ύλικά, ειδικά γιά τό σκοπό αύτό. Στόν Πόντο4
προσφέρεται τό ψωμί κατά τις έπισκέψεις σέ σπίτια πού πενθούν, γιατί όσα έχουν
πένθος «δέν έφτιαχναν κουλούρια».

Κατά τή διάρκεια τών μεγάλων εορτών, όπως τά Χριστούγεννα, ή Πρωτοχρο-
νιά καί τό Πάσχα, ό άρραβωνιαστικός θά δώση δείγματα τής άγάπης καί της έκτι-
μήσεώς του πρός τή μελλοντική σύζυγο του στέλνοντάς της σάν δώρο καί ένα ψωμί.
Άπό τό χωριό Τοπόλια της επαρχίας Κισάμου τής Κρήτης έχομε συγκεκριμένα τήν
πληροφορία, ότι ό άρραβωνιασμένος στέλνει στό σπίτι της άρραβωνιαστικιάς του
τά Χριστούγεννα πέντε έως έξι κουλούρια καί τό Πάσχα μιά μεγάλη κουλούρα ψω-
μιού6. Στό Ξηρόμερο 'Ακαρνανίας ό άρραβωνιαστικός θά στείλη κατά τό Μεγ. Σάβ-
βατο «κουλούρα μέ κόκκινα αύγά»6. Στήν "Ηπειρο δωρίζει στή μνηστή του «τήν

1. Βλ. Κ(έντρο) Λ(αογραφίας) χφ. 1381 Β', σ. 99 (συλλ. Μαρία Λιουδάκη, Βρουχάς, 1939).

2. Κ.Λ. χφ. 1161 Δ', σ. 127 (συλλ. Μαρία Λιουδάκη, Κεφάλι Ίνναχωρίου, 1938).

3. Βλ. Ν ι κ. Κ α ρ α ρ α, Τό Σεβντίκιοϊ. Τό λεβέντικο χωριό τής Σμύρνης. Ή ιστορία του
ή ζωή του. 'Αθήνα 1964, σ. 140. Πρβλ. καί Ί δ ο μ. Πα παγρηγοράκη, 'Από τό κρητικό
γλωσσικό ιδίωμα, περ. Κρητ. Έστ. 12(1969), τεϋχ. 98, σ.^12, όπου «τά χαλάκια», είδος μικρών
χωριάτικων παξιμαδιών άπό καθαρό χάσικο άλεύρι, πού προσφέρονται μέσα στό δίσκο τοΰ τρατα-
ρίσματος μαζί μέ άλλα καρυκεύματα (άμύγδαλα, καρύδια, κάστανα, σταφίδες κ.ά). «Γεμίστε τό
πανιέρι άμύγδαλα, σταφίδες, χαλάκια καί ο,τι χρειάζεται νά κεράσετε τσί μουσαφίρηδες μιά τσικου-
διά».

4. Βλ. Γεωργ. Γρηγοριάδη, Οί Πόντιοι τοΰ Κάρς, τή Χριστού καί τά Καλεντό-
φωτα, περ. 'Αριστοτέλης, τεΰχ. 6(1957), σ. 16 όπου πραγματοποιούν έπισκέψεις «αί μέν γυναί-
κες κομίζουσαι ένα πλαστό ψωμί, οί δέ άνδρες μ' ένα μπουκάλι κρασί». Πρβλ. Ή λ ί α Τ σ ι τ σ έ-
λ η, Λαογραφικά Κεφαλληνίας, Δελτ. Ίστορ. 'Εθν. Έταιρ. 6 (1961 ), σ. 70 καί Β α σ. Δ. Γ ι α ν-
νοπούλου, Κορφιώτισσα ή Κούτσι, Κορφιώτισσα [Κορινθίας] 1975, σ. 59.

5. Βλ. Μαρίας Λ ι ο υ δ ά κ η, Ό γάμος στήν Κρήτη τώρα καί παλιά, Έπετ. Έταιρ.
Κρητ. Σπ. 3(1940), σ. 340.

6. Βλ. Κ.Λ. χφ. 2293, σ. 49 (συλλ. Γεράσ. Παπατρέχας, 1959).
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Λαμπρή ή Πασχαλιά μιά λαμπάδα καί μιά κουλούρα»1. Στο χωρίο Άσσος στήν
Πρέβεζα «στήν άρραβωνιασμένη θά στείλη μιά λαμπάδα κεντημένη μέ διάφορα
κεντήματα άπο κόκκινο χαρτί, ενα κουλούρι σχήματος κυκλικό μέ δύο κόκκινα αύ-
γά. . . »2. Τήν κουλούρα πού Οά στείλουν άπό τό σπίτι τοΰ γαμπροΰ κατά τήν Λα-
μπρή στό σπίτι τής νύφης στό χωριό Κατωμέρι Μεγανησίου Λευκάδας «τήν κεντά-
νε άπάνου μέ ψαλίδι, μέ τσατσάρα, λουλούδια, καί τή στέριανε καί μιά λαμπάδα
άσπρη ή κεντητή δύο πήχες κορδέλα κόκκινη»3. Άπό τήν περιοχή της Ελασσόνας
τά δώρα πού στέλνει ό γαμπρός στή μνηστή του κατά τήν ΐδια έορταστική περίοδο
είναι «κουλούρια μέ αύγό στή μέση, αύγά κόκκινα σέ μονό άριθμό, λαμπάδα. . .ή
καί φορέματα»4.

Στούς πρόσφυγες άπό τό Άδραμύττι τής Λέσβου καθ' όλο τό χρονικό διάστημα
τοΰ άρραβώνα ό άρραβωνιαστικός, κάθε φορά πού θά έπισκεφθή τή μνηστή του θά
πάρη μαζί του καί ενα ψωμί μέσα «στή ζεΐηλιά τ'»5.

Ή άποστολή όμως ψωμιού δέν γίνεται μόνο άπό τόν άρραβωνιαστικό, άλλά καί
άπό τήν άρραβωνιαστικιά. Ή τελευταία άλλοτε θά στείλη πρώτη καί άλλοτε θά
άνταποδώση τό δώρο μέ ένα ψωμί. Συγκεκριμένα στό χωριό Πλαγιά της Λέσβου
ή άρραβωνιαστικιά στέλνει στόν άρραβωνιαστικό κατά τό Πάσχα καί «μιά κουλού-
ρα μ' αύγό»6. Στή Μήλο «τή Λαμπρή πάλ' έ'κανε ή νύφη κουλούρια καί τοΰ πάαινε
ενα κάνιστρο καί κόκκινα αύγά»7. Σέ χωριά της Λευκάδας κατά τις έορτές τών
Χριστουγέννων στέλνει ή άρραβωνιαστικιά «Χριστόψωμο»8, ένώ στή Λέσβο στέλ-
νει κατά τήν Πρωτοχρονιά «μιά βασιλόπιττα» άνταποδίδοντας τό ψωμί πού της
έ'στειλε ό άρραβωνιαστικός της9. Άπό τή Σαλαμίνα γνωρίζομε ότι «άντίδωρα δ'
έστελλεν ή νύμφη είς τόν γαμπρόν ή μεταξωτό ή τσουρέκια. . .πρός τοις άνωτέρω
άπαραίτητος ήτο ή κουλούρα τοΰ Πάσχα μέ επτά ή εννέα ή ένδεκα ή περισσότερα
άβγά, τά όποια πάντοτε έπρεπε νά ήσαν μονά»10. Στό Μελένικο της Μακεδονίας ή

1. Βλ. Σ ω κ ρ. Δ. Γεωργούλα, Λαϊκές ζωγραφιές άπ'τήν Ήπειρο (άνάτ. Ήπειρ.
Έστ. τόμ. ΣΤ'), 'Ιωάννινα 1967, σ. 31.

2. Κ.Λ. χφ. 2739, σ. 92 (συλλ. Γεώργ. Κολιός, 1963).

3. Κ.Λ. χφ. 2276, σ. 109 (συλλ. Δημ. Λουκάτος, 1958).

4. Κ.Λ. χφ. 1979, σ. 20 (συλλ. Γ. Φάκας, Βερδικούσα [1952]).

5. Κ.Λ. χφ. 1446 Γ', σ. 115 (συλλ. Δημ. Λουκάτος, 1940).

6. Κ.Λ. χφ. 2246, σ. 3 (συλλ. 'Εμμ. Σαρέλλης, 1957).

7. Κ.Λ. χφ. 2339, σ. 119-120 (συλλ. Κωνστ. Βήχος, 1960).

8. Κ.Λ. χφ. 2010, σ. 5 (συλλ. Δημ. 'Αρβανίτης, Σύβρος, 1954).

9. Κ.Λ. χφ. 2246, οπ. π., σ. 3.

10. Π. Α. Φ ο υ ρ ί κ η ς, Γάμος καί γαμήλια σύμβολα έν Σαλαμΐνι, Λαογρ. 9 (1928),
σ. 525.
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νέοι πού δέχεται άπο τον άρραβωνιαστικό σάν δώρο τον άρτον τής Μεγ. Πέμπτης
Οά άνταποδώση καί αύτή τά ίδια1.

Ό ύποψήφιος γαμπρός δέν προσφέρει ψωμί μόνο στή μνηστή του, άλλά καί
στούς γονείς της. Στήν περιοχή π.χ. τής 'Ακαρνανίας ό νέος «στήν πεθερά του φέρ-
νει πλάτη ψητή, μιά τσίτσα κρασί, κουλούρι καί γλυκίσματα»2. Καί ή νέα, στή Σι-
νώπη τοΰ Πόντου, κατά τήν παραμονή τής άρχιχρονιάς έτοίμαζε ένα «τσουρέκι»
καί τό έστελνε στήν πεθερά της3. Στήν Κώ οί νύφες τών ζευγάδων θά πάνε στήν
πεθερά τους «λαμπρόπιττες καί κoυλoύpgια, αύκοΰλλες καί ψιλοκούλλουρα» καί
αύτές θά άνταποδώσουν τά δικά τους4.

Ψωμιά ώς δώρα προσφέρουν καί οί γονείς τοΰ νέου κατά τόν άρραβώνα. Ει-
δικά στόν Πόντο προσφέρουν «σουμαδοψώμ'»5, στά δέ Κουβούκλια τής Προύσσας
ή πεθερά μία έβδομάδα προτού νά γίνη ό γάμος προσφέρει στή νύφη της «πλακούν-
τα ύπερμεγέθη, σόν τσουρεγί»6.

Εύρύτατη παρουσιάζεται ή χρήση τοΰ ψωμιοΰ στό γάμο άντί προσκλητηρίου.
Σ' όλη δηλ. σχεδόν τήν 'Ελλάδα κατά τά παλαιότερα χρόνια καί σέ μερικά χωριά
άκόμα καί σήμερα προσκαλούνται στό γάμο οί χωρικοί μέ ψωμί. Συγκεκριμένα σέ
χωριά τής Δυτ. Μακεδονίας ένα άρσενικό παιδί περιέρχεται τά σπίτια τού χωριοΰ
καί προσκαλεί τούς κατοίκους στό γάμο μέ «κουλούρες καί μέ μπογάτσες»7. Τό
παιδί αύτό δωρίζει σέ κάθε σπίτι άπό ένα κουλούρι. Στή Λεμεσό Κύπρου8 προσ-
καλούσαν «διά λαμπάδος καί ισαρίθμων γλυσταρκών»8 οσα ήταν καί τά μέλη της

1. Βλ. ΓΙ. Σ π α ν S ω ν ί δ η, Μελένικος, ό νεκρός μακεδονικός άκριτης, Θεσ/κη 1930,
σ. 114 όπου «τή μιγάλη ΙΙέφτη ή yabpoç στέλνει ένα τσουρέκι, φόριμα κί είκοσι αύγά. Τότες ή
^αρραβουνιαστικιά dou τά κάνει διπλά. Τού Πάσχα στέλνουάι πάλι».

2. Κ.Λ. χφ. 2293, όπ. π., σ. 64.

3. Κ.Λ. χφ. 1141, σ. 44 (συλλ. Μαρία Λιουδάκη, 1938).

4. Ά ν. Καραναστάση, Οί ζευγάδες τής Κώ, Λαογρ. 14 (1952 ), σ. 249.

5. Βλ. Π. Μ ε λ α ν ο φ ρ ύ δ η, Ή έν Πόντω έλληνική γλώσσα, Βατούμ 1910, σ. 119.

6. Βλ. Β α σ. Δεληγιάννη, Τό έν τή περιφερεία Προύσσης χωρίον Κουβούκλια,
Μικρ. Χρον. 1(1938), σ. 314.

7. Βλ. Φώτη Παπανικολάου, Ό γάμος στή Δυτ. Μακεδονία, Λαογρ. 19 (1960-
61), σ. 192.

8. Κ.Λ. χφ. 693, σ. 14 (συλλ. Ξενοφ. Φαρμακίδης, 1917).

9. Γλυσταρκή είναι κουλούρα ψωμιού, πού ζυμώνεται ειδικά γιά τόν σκοπό αύτό.
Ζυγίζει περί τά 200 έως 300 δράμια καί είναι σέ στρογγυλό σχήμα (Κ.Λ. χφ. 693, όπ. π., σ. 14).
Πρβλ. καί Τεύκρου Άνθια, Ή ζωντανή Κύπρος, Κύπρος 1941, σ. 66, όπου μαθαίνομε,
ότι γιά τόν σκοπό αύτό «γεμίζουν ολόκληρα πανέργια άπό γλυσταρκές». Στόν Πόντο τά παρόμοια
κουλούρια λέγονται «ψαθύρια», βλ. Π. Μ ε λ α ν ο φ ρ ύ δ η, δπ. π., σ. 120. Πρβλ. καί Φ. Κ ο υ-
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προσκαλούμενης οικογένειας. Στο Τρανόβαλτο τής Κοζάνης ό «γαμπρός καί ή νύ-
φη» καλούν στό γάμο τούς συγγενείς τους «μέ κάτι μικρά ψωμάκια»1. Στό χωριό
Βελβενδός τοΰ ΐδιου νομοΰ οί προσκλητήριες κουλούρες ήταν έπτάζυμες καί τις έλε-
γαν «κάλεσμα»2.

Καί όσοι προσκαλούνται στό γάμο σέ πολλά μέρη τής 'Ελλάδος στέλνουν ψωμιά
σάν δώρο στό σπίτι τοΰ γαμπροΰ ή τής νύφης. Στή Λέσβο οί ζευγάδες κάνουν «κου-
λίκια» καί τά πηγαίνουν στό γάμο γιά δώρο3. Στήν Κίμωλο κάθε ένας χωριστά
άπό τούς μελλόνυμφους μπορεί νά πάρη σάν δώρο κατά τήν ήμέρα τοΰ γάμου του
μέχρι καί 300 ψωμιά4. Τά ψωμιά αύτά ήταν μικρά κουλούρια σέ σχήμα καλαθιοΰ
ή άμπελόφυλλου κι αύτοί πού τά έπαιρναν «τά κρεμούσανε ώς καί τά τώρα πάνω
στό γλέντι άπό τόν λαιμόν των μέ μιά κορδέλλα»5.

Πολλές φορές ή πρόσκληση γίνεται μέ ειδικό ψωμί. Τό ψωμί αύτό δίνεται σέ
πρόσωπα πού έχουν κάποια ξέχωρη θέση μέσα στή μικρή κοινωνία τής άγροτικής
περιοχής. "Ετσι στήν Ποριά τής Καστοριάς καλούν τόν παπά «μ' ενα μεγάλο στρογ-
γυλό ψωμί καί έν συνεχεία όλο τό χωριό μέ μικρά ψωμάκια»6. Μέ τόν τρόπο αύτό
οί κάτοικοι δείχνουν τήν έκτίμηση καί τό σεβασμό πού τρέφουν πρός τόν ιερέα τοΰ
χωριού.

Μέ ξεχωριστή κουλούρα ψωμιού θά προσκληθή στό γάμο καί ό κουμπάρος7.

κουλέ, Συμβολή είς τό περί γάμου παρά τοις Βυζαντινοΐς κεφάλαιον, Έπ. Έταιρ. Βυζ. Σπ.
2(1925), σ. 23 ( = Β.Β.Π. 4[1951], σ. 92-93), όπου «αί προσκλήσεις έγίνοντο ύπό. . ., άλλά καί
διά λαλετών ή καλεστών ώς λέγουσιν έν ΙΙόντω, προσώπων δήλα δή καλούντων, άτινα δέν είναι
άπίθανον ν' άφιναν είς τάς οικίας τών προσκαλουμένων μήλον, λεμόνιον ή κολλύριον ή μοσχοκάρ-
φια ή καί παστέλλιον, ώς ένιαχοϋ νϋν συνηθίζεται».

1. Κ.Λ. χφ. 2470, σ. 3 (συλλ. "Αγγ. Δευτεραϊος, 1619).

2. Κ.Λ. χφ. 2460, σ. 18 (συλλ. Νικ. Παπαευαγγέλου, 1962)

3. Βλ. Κ.Λ. χφ. 1446 Α', σ. 46 (συλλ. Δημ. Λουκάτος, Τελώνια, 1940). Πρβλ. Π. Μ ε-
λανοφρύδη, δπ. π., σ. 121-122 όπου «έκάστη προσκληθείσα κάτοικος τής Κοινότητος φέρει
δισάκκιον, έντός τοϋ όποιου ίίβαλεν έν ψωμίον, καί κρατούσα δίσκον μικρόν περιέχοντα ώά ή
βούτυρον, προσέρχεται πρός τήν οίκοδέσποιναν τήν οποίαν χαιρετά καί καταθέτει τά δώρα. Ή
οικοδέσποινα ή έπιστάτις κενώνει τό δισάκκιον καί βάλλει τό άρμόζον άντίδωρον».

4. Βλ. Κ. Βογιατζίδη, Γλωσσάριον Κιμώλου, Κιμωλιακά 1 (1970), σ. 224.

5. Κ.Λ. χφ. 2758, σ. 45 (συλλ. Γεώργ. Σπυριδάκης, 1963).

6. Κ.Λ. χφ. 2459, σ. 177 (συλλ. Ξενοφ. Μαγκλάρας, 1962). Πρβλ. καί Κ.Λ. χφ. 2748,
σ. 49 (συλλ. Κ. Θ. Ίωαννίδης, Κωστάνα Θεσπρωτίας, 1963).

7. Κ.Λ. χφ. 1979, σ. 2 (συλλ. Γ. Φάκας, Βερδικούσσα 'Ελασσόνας, 1953) καί Κ.Λ. χφ.
2459, δπ. π., σ. 177. Πρβλ. Κ.Λ. χφ. 2748, δπ. π., σ. 48-49, όπου οί μπουγάτσες τοΰ γάμου γί-
νονται άπό σιταρένια άλεύρια καί ζυμώνονται άπό άνύπανγοςί κοπέλλξτ.παΛ ,ττ.Μ&ινύν',Λΐ^.ΐη*-
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Σ' ενα δημοτικό τραγούδι τής Ρόδου, πού τραγουδιέται τήν ώρα πού πλάθουν τά
κουλούρια τοΰ γαμπροΰ, άναφέρεται σχετικά:

"Ωρα καλή στό έρgoμ μας καί τοΰ Χριστοϋ ή χάρη

καί νά 'ναι gαλopίζικo doû γάμου τό ζυμάρι

κουλλάούρι 1)λάσσω τοΰ γabpoΰ, κουλλάούρι doû κoυbάpoυ1. ..

Μέ ψωμί στή συνέχεια προσκαλούνται καί τά πρόσωπα πού βοηθούν στό γάμο2.
Γενικά ή συνήθεια νά καλοΰν μέ ψωμί στό γάμο έχει γενικευθή, όπως φαίνεται, άπό
τήν παροιμιώδη φράση: «κουλλούρι σοΰ στείλανε κ' ήρτες;3», πού λέγεται γιά τούς
άπρόσκλητους σέ μιά οποιαδήποτε έκδήλωση δημόσια ή ιδιωτική.

'Αλλά καί αύτός πού θά στεφανώση τούς μελλόνυμφους θά άντιπροσφέρη ένα
δικό του ψωμί. Στό γνωστό δημοτικό τραγούδι «τής κουμπάρας νύφης» ή κουμπάρα
πού πηγαίνει νά στεφανώση έκτός άπό τά άλλα δώρα φέρνει μαζί της

«τήν κοφινιάν μέ τά 'κατό ψωμάκια»4.

Ψωμί προσφέρεται καί όταν γίνεται ή έκθεση τών προικιών τής νύφης, όπου
ό ύποψήφιος γαμπρός στέλνει ένα ψωμί σαν δώρο. Στό Σαραντάπορο τής 'Ελασσό-
νας, όταν πηγαίνουν τά δώρα στή νύφη, λέγουν χαρακτηριστικά: πάει ό κουλουράς5.

Μέ τό τελείωμα τής τελετής τοΰ γάμου σ' όλους τούς παρευρεθέντες θά μοιρα-
σθοΰν ψωμιά σάν δώρα. 'Αλλά καί γιά άρκετό χρόνο καί μετά τό γάμο θά έξακο-
λουθήση τό ψωμί νά άνταλλάσσεται ώς δώρο. "Ετσι στό Ξηροχώρι τής Πάτρας
«στίς όκτώ ήμέρες ή στίς δεκαπέντε οί νεόνυμφοι μέ συγγενείς τοΰ γαμβροΰ καί μέ
μερικά δώρα κουλούρια καί γλυκά γυρίζουν στό σπίτι τής νύφης»6. Οί νεόνυμφοι

ρούνια κάνοντας διάφορα σχέδια. Ειδική μπουγάτσα θά χρησιμοποιηθή γιά τό «κάλεσμα τοϋ κου-
μπάρου» πού θά στεφανώση καί ειδική γιά τό «κάλεσμα τοϋ νουνοΰ» στά βαφτίσια. Ή διαφορά
τους είναι καί στό μέγεθος καί στά κεντήματα.

1. Βλ. Χ. Ί. Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ, Δημοτικά τραγούδια τής Ρόδου, Λαογρ. 19
(1960-61), σ. 97, άρ. 77.

2. Κ.Λ. χφ. 1975, σ. 36 (συλλ. Ά. Παπανικολάου, Λυκούδι 'Ελασσόνας, 1953), Κ.Λ.
χφ. 1979, όπ. π., σ. 2. Πρβλ. καί Κ.Λ. χφ. 2466, σ. 2 (συλλ. Νικ. Τσούλης, Κοντοβούνιο Κο-
ζάνης, 1962).

3. Κ.Λ. χφ. 751, σ. 240 (συλλ. θεόδ. Κωνσταντίνου, Ρόδος, ά. έ. ).

4. Βλ. Μαρίας Μ ι ρ ά σ γ ε ζ η, Έρευνα στή δημοτική μας ποίηση. Α' Ό γάμος, 'Αθήνα
1965, σ. 139.

5. Κ.Λ. χφ. 1969, σ. 27 (συλλ. Ίω. Κωσταρίγος, 1953).

6. Κ.Λ. χφ. 1968, σ. 22 (συλλ. Γεωργία Παπαδημάκη, 1953).
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πού θά έπισκεφθοΰν κατά το Πάσχα τον κουμπάρο, σέ ένδειξη σεβασμού προς το
πρόσωπο του, θά τοΰ φέρουν διάφορα δώρα μεταξύ τών οποίων άπαραίτητα εϊναι
καί τά κουλούρια1. Άλλά καί γιά πολλά χρόνια μετά τό γάμο ή νύφη σέ επίσημες
γιορτές δέν θά πάραλείπη νά στέλνη στούς συγγενείς της τό δώρο της, πού εϊναι τό
ψωμί. Στην Κάσο σ' αύτή τήν περίπτωση καταβάλλει μεγάλη φροντίδα κάθε νύφη
γιά τό τσουρέκι πού δωρίζει στήν πεθερά της. Τό τσουρέκι αύτό εϊναι «πελώριο
τρίκλωνο μέ σχέδια» πού γίνονται μέ ψαλίδι καί κυρίως μέ χτένι. Μετά τό ψήσιμο
τό τοποθετούν σέ μεγάλο δίσκο, στόν όποιον εϊχε τοποθετηθή μεγάλη κάτασπρη πε-
τσέτα, ώστε νά καλύπτη καί τό τσουρέκι ολόκληρο. Τό άπόγευμα τής Κυριακής τοϋ
ΓΙάσχα τό μεταφέρουν στό σπίτι τής πεθεράς, τό συνοδεύει δέ ή νύφη μέ άλλα μέλη
τής οικογένειας. Μέ ύπερηφάνεια ή πεθερά δείχνει στούς έπισκέπτες της αύτό τό
ψωμί-δώρο2. Στή Λέσβο ή νύφη ετοιμάζει γιά την πεθερά της έ'να μεγάλο «κου-
λίκι. . .πλουμισμένο μέ μυγδαλόψιχες», τό όποιο δέν στέλνει μόνο κατά τό Πάσχα,
άλλά καί κατά τήν ημέρα τού Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Κατά τήν ημέρα τής
Πρωτομαγιάς μαζί μέ τό στεφάνι θά τής δωρίση «μέλι καί 'φτάζυμο»3.

'Αλλά καί ή πεθερά θά άνταποδώση τό δώρο αύτό στέλνοντας κι αύτή ψωμί.
Στή βόρεια Εύβοια κατά τά Χριστούγεννα ή πεθερά σέ άνταπόδοση θά έτοιμάση
κουλούρα γλυκειά τής νύφης καί θά τής τήν πάη ή Ϊδια4.

"Οχι όμως μόνο κατά τό γάμο άλλά καί κατά τή βάφτιση καί τή γέννηση τοϋ
παιδιοΰ άνταλλάσσεται τό ψωμί ώς δώρο. "Ετσι μόλις άρχίσουν οί επισκέψεις συγ-
γενών στό σπίτι τοΰ νεογέννητου, όσοι προσέρχονται φέρνουν γιά δώρα «δίπλες,
πίττες καί ψωμιά»5. Στήν περιοχή τής Πρέσπας τό πρώτο δώρο πού θά φέρη ή
μαμή στό νεογέννητο εϊναι ενα μεγάλο «καρβέλι ψωμί»6.

1. Κ.Λ. χφ. 2045, σ. 16 (συλλ. Γεώργ. Μπίτσικας, Καμαρωτά Σιντικής Σερρών, 1954).

2. Βλ. Ζαχαρ. Έ μ μ. Χαλκιαδάκη, Λαογραφικά Κάσου, 'Αθήναι 1971, σ. 28.
ΙΙρβλ. καί άπό τήν 'Ικαρία Κ.Λ. χφ. 2272, σ. 191 (συλλ. Χαράλ. Σπανός, 1958). Βλ. καί Κ.Α.
χφ. 1159 Α', σ. 101 (συλλ. Γεωργία Ταρσούλη, Κορώνη, 1938).

3. Βλ. Φρόσως Ζούρου, Ό γάμος στή βόρεια Λέσβο. Άπό τήν γέννηση εως τόν
άντίγαμο, ['Αθήνα] 1974, σ. 71-74. Πρβλ. καί Κ.Λ. χφ. 2394, σ. 147 (συλλ. Γεώργ. Σπυριδά-
κης, ν. Πέλλης, 1961) όπου άναφέρεται, ότι άναμεταξύ τους οί κουμπάροι τό Πάσχα άνταλλάσ-
σουν «πίττες άνιβατές». Τό ίδιο βλ. χαί Κ.Λ. χα. 2738, α 36 /σιΰ.1 Βζσι.Ίι,γ;* θε··α£&φίπ·<ινλ<ιν,
Νυμφόπετρα Λαγκαδά, 1963).

4. Κ.Λ. χφ. 1479 Η', σ. 18 (συλλ. Μαρία Ίωαννίδου, 1943).

5. Κ.Λ. χφ. 1971, σ. 13 (συλλ. Ά. Τσέλιος, Κρυόβρυση 'Ελασσόνας, 1953).

6. Βλ. Λ α ζ. Β α φ ε ι ά δ η, Ή Πρέσπα καί οί ομορφιές της, περιοδ. 'Αριστοτέλης,
τεϋχ. 8(1958), σ. 33.
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Τά δύο βασικά πρόσωπα τής βαπτίσεως, ιερέας καί άνάδοχος σέ αρκετά μέρη
τού έλληνικοΰ χώρου1 προσκαλούνται μέ ψωμί, πού είναι συνήθως «κουλούρα σι-
ταρένια μέ μέλι καί μέ σισάμι». "Οταν, μετά τή βάφτιση, ό νουνός όδηγήση τό
νεοφώτιστο στήν εκκλησία, γιά νά κοινωνήση (συνήθως τρεις φορές), θά τοΰ
δοθή «μιά κουλούρα 3-4 οκάδες μέ διάφορα ξόπλια (σχέδια άπό άζυμο ζυμάρι)»2.
"Οταν πάλι τό παιδί γίνη ενός έτους, ό νουνός θά τοΰ προσφέρη «μιά κουλούρα κεντη-
μένη μέ στολίδια». Πάνω στήν κουλούρα βάζει χρήματα «κι ένα κουστουμάκι».
Αύτό συνεχίζεται κανονικά γιά τρία χρόνια, κάποτε όμως καί περισσότερα3. Στήν
Καλομοίρα Καλαμπάκας στέλνει τό ψωμί ό νουνός σάν δώρο στόν άναδεκτό του
μέχρι νά γίνη καί δώδεκα χρονών4.

Σέ πολλά μέρη τής 'Ελλάδος5 ό νουνός τού στέλνει τό ψωμί γιά δώρο κατά τις
μεγάλες έορτές. Κατά τις έορτές τοΰ Δωδεκαημέρου καί τοΰ Πάσχα στέλνεται «μιά
κουλούρα μέ διάφορα σχήματα, μέ καρύδια καί μύγδαλα». Ή κουλούρα αύτή τά μεν
Χριστούγεννα θά έχη άσπρο αύγό, ένώ κατά τό Πάσχα θά έχη κόκκινο8.

Μερικές φορές τό σχήμα καί γενικώτερα ή μορφή τοΰ ψωμιοΰ έξαρτάται άπό
τό φΰλο τοΰ παιδιοΰ. "Ετσι στόν Πόντο «άν ήτανε άγόρι τό βαφτιστικό της, έκανεν
ένα στεφάνι άπό ζυμάρι (στό ζυμάρι αύτό έβαζε άβγά, βούτυρο, ζάχαρη, γάλα) καί
τό 'ψηνε στό φοΰρνο. Άν ήτανε κορίτσι, έκαναν κορονίτσα. Τά έβαζαν στό δίσκο

1. Κ.Λ. χφ. 1612, σ. 1 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδης, Γαλατσάδες Εύβοιας, 1949), Κ.Λ. χφ.
2385, σ. 23 (συλλ. Γεώργ. Γιαννοϋχος, Καλομοίρα Καλαμπάκας, 1961).

2. Βλ. Κ.Λ. χφ. 2038, σ. 37 (συλλ. Άννα Τζανή, Αύλωνάρι Εύβοιας, 1954).

3. Κ.Λ. χφ. 2042, σ. 13 (συλλ. Άναστ. Βλάχος, Βαρελαϊοι Μαρμαρίου Εύβοιας, 1954).

4. Κ.Λ. χφ. 2385, 8π. π., σ. 23.

5. Κ.Λ. χφ. 1479 Η', δπ. π., σ. 18, χφ. 2154 Γ', σ. 63 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδης, Δί-
λοφο Μακεδονίας, 1955). Πρβλ. καί Κ.Λ. χφ. 1372, σ. 193 (συλλ. Μαρία Λιουδάκη, Σπάρτη,
1939), όπου τά Χριστούγεννα στέλνει «στ' άνεδεξιό του ένα κουζουνάκι = μικρό, μικρό ψωμάκι»,
ένώ κατά τό χφ. 1379, σ. 103 (συλλ. Μαρία Λιουδάκη, Ρεϊσδερέ Σμύρνης, 1939) «κάθε
παγερής [=νουνός] έστελνε τά Χριστούγεννα στό φλιότσο του [=βαφτισιμιό] ένα Χριστόψωμο.
'Επάνω στό Χριστόψωμο εϊχε κι ένα μετζάκι ή καί μισή λίρα, άναλόγως μέ τή δύναμη τοϋ
καθενός» (χφ. 1908 Γ', σ. 73 συλλ. Δημ. Οίκονομίδης, Κόνιτσα, 1953), χφ. 1378 Γ', σ. 139

(συλλ. Γεωργία Ταρσούλη, Μεθώνη, Κορώνη, Σϋρος, 1939) όπου «κάθε νοικοκυρά πού θά ζύ-
μωνε [τά Χριστούγεννα] θά έκανε καί γιά τά βαφτισιμιά της κουλουρίτσες, Χριστόψωμα», χφ.
883, σ. 1530 (συλλ. Νεστορίδης, διάφ. τόπ., ά. ε.) «Χριστόψωμα ύποχρεοΰται νά δίδη ό νουνός
είς τόν άναδεξιμιόν». Ακόμη πρβλ. Κ.Λ. χφ. 2008, σ. 47 (συλλ. Εύστ. Γουζής, Λευκάδα,
1954), χφ. 2012, σ. 10 (συλλ. Δημ. Νικολόπουλος, Πράσινο Γορτυνίας, 1954) καί χφ. 2266,

σ. 12 (συλλ. Σάββας Θεοδώρου, Μονοδένδρι Ζαγορίου 'Ηπείρου, 1958). Βλ. τέλος Ν ι κ. Γ.
Χ α λ ι ο ρ ή, Ύδρέϊκα λαογραφικά, Πειραιεύς, 1931, σ. 73-74.

' 6. Κ.Λ. χφ. 1479 Η', όπ. π., σ. 161.
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μαζί μέ πορτοκάλια. . .κάθε μητέρα δεχότανε άπό τις νουνές τόσους δίσκους, όσα
παιδιά είχε. Τά παιδιά έπαιρναν τά δώρα τους καί κρεμούσαν στόν τοίχο τό στε-
φάνι καί τήν κορονίτσα. . ,))1. Στήν Κορώνη όποια γυναίκα έχει μικρό βαφτιστήρι,
άνήμερα τή Λαμπρή θά του στείλη γιά δώρο έκτος άπό τά άλλα καί «τά λαζαράκια»,
τά όποια φτιάχνει μέ ζύμη τήν Μεγ. Πέμπτη άφοΰ τά πλάση σάν ανθρωπάκια μέ
χεράκια καί ποδαράκια καί άφοΰ τούς βάλη στό κεφάλι καί ένα άβγό2.

'Αλλά καί τά παιδιά κατά τις μεγάλες έορτές θά δώσουν ώς δώρο άρτους στούς
άναδόχους σέ ένδειξη σεβασμού. "Ετσι στό Δίλοφο τής Δυτ. Μακεδονίας «τή Λαμ-
πρή πηγαίνουν στή νουνά ούλα τά κουμπαρούλια καί τής δίνουνε άβγά καί κουλού-
ρια μέσα στό μαντήλι»3. Στην Κονιατσή 'Ελασσόνας τό Μεγ. Σάββατο ή μάνα τοΰ
βαφτιστικού ζυμώνει κουλούρα, τήν κεντά μέ τό πιρούνι, στή μέση βάζει ένα κόκ-
κινο άβγό, τήν ψήνει καί τήν άλλην ήμέρα τήν Λαμπρή ό βαφτιστικός τήν πηγαίνει
στό νουνό του «μέ τόσα κόκκινα άβγά, όσα είναι τά μέλη τής οικογένειας»4. Σέ
μερικά μέρη τής 'Ελλάδος οί άναδεχτοί δέν δωρίζουν άπλώς στό νουνό τους τά ψω-
μιά, άλλά τά άνταλλάσσουν μέ αύτούς5. Άλλοΰ πηγαίνει τό παιδί μόνο του στό
σπίτι τοΰ νουνοΰ του γιά νά παραλάβη τό ψωμί6.

Γενικώτερα κάθε οικογένεια κατά τή διάρκεια διαφόρων έορτών θά ζυμώση ψω-
μιά, γιά νά τά δωρίση κατά κύριο λόγο στά μικρά παιδιά7. Πιο συγκεκριμένα κάθε
νοικοκυρά τά Χριστούγεννα ή καί τό Πάσχα θά έκανε μικρές ή μεγάλες κουλούρες
προκειμένου νά τις δώση στά μικρά παιδιά τής γειτονιάς ή σ' έκεΐνα, πού θά έπισκε-

1. Κ.Λ. χφ. 1141, σ. 43-44 (συλλ. Μαρία Λιουδάκη, Σινώπη, 1938).

2. Κ.Λ. χφ. 1378, δπ. π., σ. 119. Πρβ. καί Μ ι χ. Λ ε λ έ κ ο υ, 'Αποσπάσματα έκ τών
λαϊκών εθίμων, μύθων καί λοιπών, έν 'Αθήναις 1891, σ. 8. 'Ακόμα πρβλ. καί Κ.Λ. χφ. 2049, σ. 7
(συλλ. Θεόδ. Γεωργιάδης, Άνω Πορρόια Σιντικής Σερρών, 1954).

3. Κ.Λ. χφ. 2154 Γ', δπ. π., σ. 63.

4. Κ.Λ. χφ. 1982, σ. 14 (συλλ. Ά. Σκλιούμπας, 1953). Πρβλ. καί χφ. 1973, σ. 4 (συλλ.
Β. Σαμαράς, Γαλανόβρυση 'Ελασσόνας, 1953).

5. Κ.Λ. χφ. 1432, σ. 133 (συλλ. Μαρία Λιουδάκη, Λοζέτσι 'Ηπείρου, 1940).

6. Κ.Λ. χφ. 2302, σ. 191 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδης, Χουλιαράδες 'Ιωαννίνων, 1959) καί
χφ. 2442, σ. 99 (συλλ. Άλέξ. Άδαμίδης, Δαμασκηνιά Βοΐου Κοζάνης, 1962).

7. Βλ. Τάσου Παπα πο στόλο υ, Ή γλώσσα Αιδηψού 'Ιστιαίας, 'Αρχ. Εύβ. Μελ.
16(1970), σ. 338 «κουσώνα» λέγεται ή χριστουγεννιάτικη μικρή κουλούρα μέ άβγό στήν κορυφή
της, άπαραίτητο δώρο γιά τά μικρά παιδιά: «θά μ'φκιάσης κί μένα κουσώνα φέτου, θειά Μαριώ,
γιατί δέ μ'όφκιασ' ή μάνα μ' ». 'Ακόμη βλ. Κ.Λ. χφ. 1146, σ. 226 (συλλ. άγνωστος, διάφ. τό-
ποι, 1938), χφ. 1159 Α', σ. 93 (συλλ. Γεωργία Ταρσούλη, Κορώνη Πυλίας, 1938) καί χφ. 1160
Δ', σ. 171 (συλλ. Γεώργ. Μέγας, Βαρός Λήμνου, 1938.
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φθοΰν τό σπίτι. Οί κουλούρες «ύτές σχεδόν πάντοτε γίνονται σέ σχήμα στρογγυλό
ή τις κάνουνε «σωστές κουτσουνίτσες, μέ πόδια, μέ χέρια, μέ κεφάλι».

Οί πλουσιώτεροι άπό τούς κατοίκους σ' άρκετά έλληνικά χωριά1 κατά τήν
Πρωτοχρονιά ή τό Πάσχα δίνουν ώς δώρο καλής ποιότητας ψωμιά στούς οικονομικά
άμεσα έξαρτώμενους άπ' αύτούς καθώς καί σ' όσους προσφέρουν τις ύπηρεσίες τους
στήν εκκλησία τοϋ τόπου2. Τά ψωμιά αύτά είναι άπό καθαρό σιτάρι καί μέ άφθονα
μυρωδικά ζυμωμένα.

Τά Χριστούγεννα ή τό Πάσχα πολλοί χωρικοί θά δωρίσουν στό δάσκαλο ή τόν
ιερέα3 ή στούς φτωχούς ή καί σ' εκείνους πού δέν έ'χουν δική τους οικογένεια μεγάλα
καί καλοζυμωμένα ψωμιά4.

Καί όταν κάποιος συγγενής, φίλος ή συγχωριανός πρόκειται νά ξενιτευθή5,
θά τού προσφέρουν ώς δώρο καί μιά κουλούρα ψωμιού. Τό ψωμί αύτό θά τό φέρουν
σ ό σπίτι του άπό τήν προηγούμενη ήμέρα ή καί λίγο προτού άναχωρήση. Τό ψωμί
στήν περιοχή τής Ελασσόνας τό ζυμώνουν κορίτσια παρθένα6. Άλλά καί όταν τέλος
ό ξενιτεμένος έπιστρέψη άπό τά ξένα, οί συγγενείς πού θά τόν πρωτοεπισκεφθοΰν,
θά τοΰ προσφέρουν «ένα τσουρέκι» ή «μιά κ'λούρα».

"Υστερα άπό όσα άναφέρθηκαν παραπάνω μπορούμε νά καταλήξωμε στις άκό-
λουθες διαπιστώσεις καί συμπεράσματα, τά όποια, όπως πιστεύομε, δέν θά μπο-
ρούσε νά άλλοιώση τυχόν έπαύξηση τού ύλικοΰ μέ μιά περισσότερο έκτεταμένη έ'-
ρευνα.

Ό "Ελληνας χωρικός είναι γνωστό ότι δέν μπορεί νά γευματίση ή νά δειπνή-
ση χωρίς ψωμί. 'Αντίθετα τό ψωμί μπορεί νά άναπληρώση πολλές φορές τήν έλ-
λειψη τών άλλων τροφών. "Ετσι εξηγείται οτι στό χωριό π.χ. Συκιά τής Κορινθίας,

1. Πρβλ. Άναστ. Καραναστάση, Οί ζευγάδες τής Κώ, δπ. π., σ. 224,3

2. Βλ. Ί δ ο μ. Παπαγρηγοράκη, 'Από τό κρητικό γλωσσικό ιδίωμα, δπ. π.,
7(1955), άρ. 55, σ. 35. Πρβλ. καί Χ. Παπαχριστοδούλου, Ή Ρόδος, πνευματικό
κέντρο άρχαίου έλληνισμοϋ, περ. Δωδεκάνησα 1 (1957), τεϋχ. 2, σ. 19.

3. Στόν ιερέα δωρίζονται μικρά ψωμιά καί κατά τά μνημόσυνα. Στήν Κόνιτσα λέγονται
«γκουγκούγια» καί είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα άπό τά συνηθισμένα πρόσφορα, ζυμωμένα άπό
καλοσιτισμένο άλεύρι (Κ.Λ. χφ. 1569 Α', σ. 24, συλλ. Χαράλ. Ρεμπέλης, Βούρμπιανη, 1929).
Στόν παπά προσφέρεται ψωμί μέ τήν εύκαιρία της ονομαστικής γιορτής (Κ.Λ. χφ. 2049, δ. π., σ. 1 ).

4. Πρβλ. Κ.Λ. χφ. 2272, σ. 291 (συλλ. Χαράλ. Σπανός, 'Ικαρία, 1958).

5. Κ.Λ. χφ. 1908 Α', σ. 60 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδης, Κόνιτσα, 1953), χφ. 2008, δπ. π.,
σ. 10, χφ. 2036, σ. 9 (συλλ. Ίω. Τσαλίκης, Τρίστενο Ζαγορίου 'Ηπείρου, 1963) καί χφ. 2385,
δπ. π., σ. 7.

6. Κ.Λ. χφ. 1971, σ. 3 (συλλ. Λ. Κ. Τσέλιος, Κρυόβρυση 1953).
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όταν λέγουν «κάτσε νά φάς ψωμί», έννοοΰν κάθισε νά γευματίσης1, καί στή Νεά-
πολη τής Κρήτης, όταν πλησιάζη ή ώρα γιά φαγητό, λέγουν χαρακτηριστικά: «είναι
ώρα νά φάμε ψωμί»2. 'Ενδεικτική έξ άλλου είναι ή παροιμία «ψωμί δέν έχουμε καί
τυρί ζητάμε»3, καθώς καί ό στίχος τοΰ δημοτικοΰ τραγουδιοΰ: «ό γέρο-Δήμος τρώει
ψωμί μέ ούλο του τ' άσκέρι»4. Τό γεγονός ότι τό ψωμί θεωρήθηκε σάν τό πιο βασικό
είδος διατροφής συνετέλεσε στό νά νομισθή ότι περιέχει κάποια άνώτερη δύναμη,
πράγμα στό όποιο άπό ένα σημείο καί ύστερα βοήθησε βέβαια καί ή χριστιανική
θρησκεία, πού τό συνέδεσε μέ τό σώμα τού Χριστοϋ. Μέ αύτόν τόν τρόπο, μέ τήν
δύναμη δηλ. πού τοΰ έχει άποδοθή, γίνεται τό ψωμί σύμβολο κάθε οικογένειας. Τό
σύμβολο αύτό μοιράζεται στήν άρχή, όπως είδαμε, άνάμεσα στά μέλη τής οικογέ-
νειας, ένώ άργότερα μέ τόν ϊδιο τρόπο χρησιμοποιείται μεταξύ τών μελών μιάς εύρύ-
τερης ομάδας άνθρώπων.

Ή πίσ.η ότι τό ψωμί περικλείει μέσα του μιά δύναμη, ώδήγησε τόν άνθρωπο
στήν πράξη της χρησιμοποιήσεώς του ώς δώρου, μέ σκοπό νά ένισχύωνται έτσι καί
νά ισχυροποιούνται οί σχέσεις μεταξύ τών μελών μιάς κοινωνίας.

"Ολες σχεδόν οί φάσεις καί οί στιγμές τής ζωής τοΰ άνθρώπου έχουν άνάγκη
άπό τήν προστασία κάποιας δυνάμεως. 'Αλλά, όπως είναι φυσικό, αύτό ισχύει πε-
ρισσότερο γιά τις κρίσιμες γιά τήν ύγεία καί τήν έπιβίωσή του φάσεις. Γενικά φαί-
νεται νά πιστεύεται ότι οί νέοι δεσμοί πού δημιουργούνται μεταξύ τών άτόμων, άν
τεθούν ύπό τήν προστασία τής δυνάμεως τοΰ ψωμιοΰ, τό όποιο προσφέρεται ώς δώρο
κατά τή σύναψή τους, θά άποβοΰν στέρεοι. Ή δύναμη τοΰ ψωμιοΰ μεταβιβάζεται
στό άτομο πού τό παίρνει ώς δώρο καί ένισχύει τήν καινούργια σχέση πού δημιουρ-
γείται. Ό δεχόμενος τό ψωμί-δώρο πιστεύει ότι τού γίνεται μεγάλη τιμή άπό τό
μέρος τοΰ δωρητή, άφοΰ έτσι μοιράζεται μαζί του τή δύναμη τού ίδιου τοΰ σπιτιοΰ
του. Σέ όρκο κατά τήν άσκηση κοσκινομαντείας άναφέρεται: «Μά τόν άημ Πέτρον,
μά τόν άημ Παΰλον, μά τούς δώδεκα 'Αποστόλους, μά τό ψουμίν τζ'αί τ' άλας, δεϊξε
τζ'αί φανέρωσε, άν ό Α. . .έκλεψε τό. . . »5, όπου ή δύναμη τοΰ ψωμιού έξισώνεται

1. 'I.A. χφ. 420, σ. 79.

2. Ί.Λ. χφ. 948, σ. 1089. Πρβλ. καί άπό τή Μακεδονία (χωρ. Γαλατινή) Ί. Λ. χφ. 1066,
σ. 46 όπου «τρώμε ψωμί»=γευματίζουμε.

3. Ί.Λ. χφ. 1019, σ. 52 (Πελοπόννησος).

4. Ί.Λ. χφ. 907, σ. 206 (Γορτυνία).

5. Βλ. Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους, Πρόκλησις μαντικών όνείρων καί λατρεία
τοϋ Άδώνιδος έν Κύπρω, περ. Κυπρ. Σπ. 10(1948),σ. 27. Πρβλ. άπό τή Μακεδονία (Ροδολί-
βους):

Τό ταίρι - ταίρι κρέμεται
τό ταίρι τυρανιέται
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μέ τήν δύναμη τών άγιων. Μέ τεμάχιο ψωμιού έπίσης άντί ένός άλλου ίεροΰ άντι-
κειμένου άπαγγέλ'/ει ή ξοκίστρα τούς έξορκιστικούς της λόγους, γιά νά έχουν άσφα-
λές άποτέλεσμα.

Π,-.έπει νά σημειωθή ότι σέ πολλά μέρη συνηθίζΐται νά προσφέρωνται μαζί
μέ τό ψωμί καί άλλα ποικίλα προϊόν;«, πού τις περισσότερες φορές προέρχονται
άπό τήν ΐδια παραγωγή. Τά δώρα αύτά σέ καμμιά περίπτωση δέν άντικαθιστούν
τό ψωμί. Αύτό σημαίνει πιθανώς ότι τό ψωμί παίζει έδώ ενα ιδιαίτερο ρόλο, έχει
μιά ξεχωριστή δύναμη πού ένισχύει τήν έννοια τού δώρου καί τής δίνει ιδιαίτερο
περιεχόμενο. Καί γιά νά χρησιμοποιήσωμε τά συγκεκριμένα παραδείγματα, στό
Ξηρόμερο, όπως είδαμε, ό μνηστήρας θά προσφέρη τό Μεγάλο Σάββατο στή μνη-
στή του κόκκινα άβγά μαζί μέ τό ψωμί. Στήν Πρέβεζα καί στήν 'Ελασσόνα προσ-
φέρουν ώς δώρα καί «μιά λαμπάδα καθώς καί φορέματα», ένώ στήν περιοχή 'Α-
καρνανίας κατά τήν Πρωτοχρονιά ό άρραβωνιαστικός θά δωρίση στή μέλλουσα πε-
θερά του καί «κρέας, κρασί, καί γλυκά». Στήν Εύβοια ό άνάδοχος δωρίζει στόν άνα-
δεκτό του μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως ένός έτους άπό τή γέννησή του έκτος
άπό τό ψωμί «λεφτά μ.αζί μέ λουκουμάκι». Τό ΐδιο παρατηρείται σέ πολλά μέρη
τά Χριστούγεννα, τήν Πρωτοχρονιά καί τό Πάσχα, όπου προσφέρονται ποικίλα
δώρα μαζί μέ κουλούρια στά παιδιά, ιδίως σ' αύτά πού ψάλλουν τά κάλαντα.

Είναι πιθανό ότι στις περιπτώσεις αύτές, καί σέ πολλές άλλες παρόμοιες, ή
προσφορά τοΰ ψωμιού δέν είναι ενα συνηθισμένο δώρο. 'Αντίθετα καταβάλλεται
προσπάθεια νά δοθή μέ τόν τρόπο αύτό τό ψωμί, δηλ. ή δύναμη πού περικλείεται
σ' αύτό. Αύτός είναι ΐσως καί ό λόγος πού τό ψωμί άνταλλάσσεται μεταξύ τών μελών
μιας ομάδας άνθρώπων μέ τήν εύκαιρία τοΰ γάμου, τής γεννήσεως, τής βαπτίσεως
ή μιας έορτής. Μέ τήν άνταλλαγή τοΰ ψωμιού πιστεύεται ότι ολοκληρώνονται καί
ισχυροποιούνται οί δεσμοί τών άνθρώπων στή μικρή χωρική κοινωνία.

'Ενδεχόμενη υπόθεση, ότι ή προσφορά ώς δώρου τοΰ ψωμιοΰ άποτελεΐ άρχέ-
γονη μορφή έμπορίας ή προσπάθειας έμπορίας, δέν θά μποροΰσε νά ύποστηριχθή
ιδιαίτερα γιά τόν έλληνικό χώρο, άν τουλάχιστον κρίνη κανείς άπό τά έθιζόμενα κατά
τούς νεώτερους χρόνους. "Οπως εί'δαμε, ή γυναίκα στό Βρουχά δωρίζει ψωμί στούς
συγγενείς καί γείτονες μόλις ξεφουρνίσει, γιά νά τής δωρίσουν καί αύτοί μέ τή σει-
ρά τους σέ άλλη εύκαιρία καί όχι γιά νά έμπορευθή. Πολλά κουλούρια στέλνει ό

μά το Θεό μά το ψωμί
φοβούμαι νά το πιάσω

όπως μας παραδίδεται σέ σχετικό αίνιγμα, στο όποιον υπονοείται ή κανδήλα ('I.A. χφ. 968, σ. 20).
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άρραβωνιαστικός στήν άρραβωνιαστική του στά Τοπόλια τής επαρχίας Κισάμου
τής Κρήτης καί μέχρι τριακόσια είναι τά ψωμιά πού προσφέρουν στήν Κίμωλο στούς
μελλόνυμφους ξεχωριστά έπιμελημένα καί φροντισμένα «σέ σχήμα καλαθιού ή φύλ-
λου άμπέλου». 'Ολόκληρη «κοφινιά», ψωμιών φέρνει ή κουμπάρα στό γάμο, όταν
πάη νά στεφανώση. Δέν είναι μόνο ό μεγάλος καί άκαθόριστος άριθμός τών ψωμιών,
πού άποκλείει κατά κάποιο τρόπο τήν ύπόθεση γιά μορφή εμπορίας, άλλά καί τό
μέγεθος τους καί ή ιδιαίτερη φροντίδα πού καταβάλλεται κατά τήν παρασκευή καί
τη διακόσμησή τους. Στήν Ποριά τής Καστοριάς1, όπως είδαμε, δωρίζουν κατά τό
γάμο στόν ιερέα «μεγάλο ψωμί» καί στήν Κάσο είναι «πελώριο καί τρίκλωνο μέ
σχέδια». Στήν περιοχή τής Πρέσπας ή μαμή προσφέρει στό νεογέννητο ένα «με-
γάλο καρβέλι», ένώ ό άνάδοχος στό νεοφώτιστο, στό Αύλωνάρι τής Εύβοιας, «ένα
ψωμί 3-4 οκάδες». Στό Πόντο «σουμαδοψώμ'» προσφέρουν οί γονείς τοΰ νέου κατά
τόν άρραβώνα στή μέλλουσα νύφη τους. «Πλουμισμένο μέ μυγδαλόψυχες» είναι
στή Λέσβο τό ψωμί πού δωρίζουν στούς νεόνυμφους. Μορφή ψωμιών έχουν τά ψωμιά
πού δίνουν ώς δώρο οί άνάδοχοι στην Κορώνη στά βαφτιστήρια τους.

'Αλλά καί ό τρόπος μέ τόν όποιον προσφέρεται τό ψωμί καθώς καί ό τρόπος
μέ τόν όποιον τό άντιμετωπίζουν αύτοί πού τό δέχονται σάν δώρο είναι άξιος προ-
σοχής. Πάνω σέ δίσκο καί σκεπασμένο μέ ολοκάθαρο κάλυμμα προσφέρουν τά ψω-
μιά στούς νεόνυμφους οί προσερχόμενοι στό γάμο στήν Κάσο. Στήν Κίμωλο, καθώς
είδαμε, αύτοί πού δέχονται τά ψωμιά σάν δώρο τά τιμοΰν ξέχωρα. «Τά κρεμάνε μέ
μιά κορδέλα τήν ώρα τοΰ γλεντιοΰ άπό τό λαιμό τους». 'Επομένως είν χι δύσκολο
νά προσφέρωνται γιά έμπορικούς λόγους ψωμιά πού είναι άφθονα, ποικίλα καί πολύ
φροντισμένα μέ ποικίλματα. Δωρίζονται μέ σεβασμό σάν κάτι τό ιερό καί άνάλογα
άπολαμβάνουν τιμή άπό τούς άποδέκτες τους, πού τά επιδεικνύουν καί τά προβάλ-
λουν.

Παρ' όλα αύτά ή προσφορά τού ψωμιοΰ ύπό μορφή δώρου δέν άποκλείει καί
κάποια οικονομική ένίσχυση, άφοΰ μάλιστα έχομε νά κάμωμε μέ άνθρώπους πού
τις περισσότερες φορές κατορθώνουν μέ μεγάλη δυσκολία νά έξασφαλίζουν καί τά
στοιχειώδη άκόμη μέσα βιοπορισμού.

1. Στή Νίσυρο κατά τήν Πρωτοχρονιά καί το Πάσχα οί χωρικοί δωρίζουν στόν παπά ένα
μεγάλο ψωμί. «Τό ψωμί v-doü παπά» (Ί.Λ. χφ. 700α, σ. 290).
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RÉSUMÉ

L' offrande du pain dans les rapports sociaux du peuple grec

par Angélos N. Deftéréos

L'auteur étudie l'usage populaire d'offrir ou d'échanger du pain, en guise
de cadeau, dans les rapports sociaux en particulier à l'occasion d'un baptême
d'un mariage, d'un enterrement, du départ ou du retour d'un émigré, pour
la Noël, le jour de l'An, Pâques etc.

Les personnes qui offrent ou reçoivent le pain en cadeau sont l'enfant
nouveau-né, la sage-femme, les parents, le parrain, les fiancés, le prêtre, les
parents du mort, l'émigrant, les enfants qui chantent les «Kalanda» pour les
grandes fêtes chrétiennes, etc.

Les pains qui sont offerts en cadeau ne sont pas en nombre fixe, mais
de fabrication ou de forme particulière selon les circonstances, et leur of-
frande s'opère parfois selon une procédure spéciale. L'auteur affirme que
l'offrande du pain a pour but de transmettre à celui qui le reçoit la force
qu'il est supposé renfermer. C'est une manière de renforcer les liens qui
unissent entre eux les membres de la société.
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ΟΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΛΕΥΡΟΜΗΛΟΙ

Οί έν Ελλάδι άλευρόμυλοι ένδιαφέρουν τήν λαογραφικήν έρευναν ού μόνον
ύπό τήν έποψιν τής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αύτών κατασκευής, άλλά προσ-
έτι διότι ούτοι άπό τής άπωτάτης άρχαιότητος μέχρι καί τής σήμερον συνεδέθησαν,
έκτός τοΰ ύλικοΰ, καί μέ τόν πνευματικόν βίον τοΰ λαοΰ μας, ήτοι μέ δημώδη άσματα,
παραδόσεις, παραμύθια, παροιμίας, αινίγματα, έπωδάς καί ποικίλα έθιμα. Πρός
τούτοις λίαν άξιόλογον είναι τό σχετικόν μέ αύτούς γλωσσικόν ύλικόν, τό όποιον
κυρίως ενδιαφέρει τήν γλωσσολογικήν έρευναν.

Τούς παραδοσιακούς άλευρομύλους διακρίνομεν είς τρία κυρίως είδη : τούς
χειρομύλους, τούς ύδρομύλους καί τούς άνεμομύλους.

Λ' ΟΙ ΧΕΙΡΟΜΥΛΟΙ

Κατά τήν έλληνικήν αρχαιότητα διά νά μεταβληθούν τά σιτηρά πεφρυγμένα ή
άφρυκτα είς άλευρον, κατ' άρχάς μέν έθρύπτοντο εντός όλμων (γουδιών), βραδύ-
τερον δ' ήλέθοντο διά τών ποικίλου μεγέθους καί βάρους έπινοηθεισών μυλών ή
χειρομυλών (χερόμυλων)*. Τήν έπινόησιν τής μύλης2, ή χειρομύλης
οί άρχαιοι "Ελληνες άπέδιδον είς τόν Δία μ υ λ έ α3 ή τήν Δήμητρα, θεάν τών δημη-
τριακών.

1. Ό Ξενοφών είς τήν Κύρου Ιίαιδείαν (ΣΤ'2,31) λέγει: «χειρομύλαις χρή παρα-
σκευάσασθαι, αΐς σιτοποιησόμεθα" τοΰτο γάρ κουφότατον τών σιτοποιικών οργάνων». Οί χει-
ρόμυλοι άπετέλουν μάλλον οίκοτεχνίαν.

2. Άξιοσημείωτον είναι το έν Καρπάθφ τοπωνύμιον ή Μ ύ λ η, στή Μ ύ λ η. Ν. Κ. Μ ο υ-
τσοπούλου, Κάρπαθος, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 169.

3. Μ υ λ ε ύ ς ό προστάτης τών μυλών Ζεύς. Κατά τον ΙΙαυσανίαν (Αακωνικά XII,5,
20, 2 ) ό Μύλης ήτο υιός τοΰ Λέλεγος, όστις πρώτος άνεκάλυψε τόν μύλον, κατά γλώσσαν
δέ τοΰ 'Ησυχίου Μ ύ λ α ς έλέγετο εις τών Τελχίνων καί κατ' έπιγραφήν άπαντα θεότης ύπό τό
δνομα Μ ύ λ α ς καί Μ υ λ ά ν τ ι ο ς. Ν. Κ. Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, ένθ' άν., σσ. 169 κ.έξ.
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Αί μύλαιήχειρομύλαι, διατηρηθεϊσαι μέχρι τής σήμερον, περιεστρέ-
γοντο συνήθως ύπό τών θεραπαινίδων τοϋ οΐκου, αΐτινες έκαλοϋντο άλετρίδες,
μυλακρίδες, μυλωθροί ή σιτοποιοί. Ώς δ' είναι γνωστόν, έργον
τών γυναικών ήτο τό έπιστατεΐν έπί τών ζωοτροφιών καί προμηθευμάτων τοϋ οΐκου,
ώς ήτο π.χ. ή σιτοποιία. Ούτως ό "Ομηρος έν υ 105 - 11 λέγει :

φήμην δ' έξ οΐκοιο γυνή προέηκεν άλετρίς
πλησίον, ένθ' άρα οί μύλαι εΐατο ποιμένι λαών,
τήσιν δώδεκα πάσαι έπερρώοντο γυναίκες
άλφιτα τεύχουσαι καί άλείατα, μυελόν άνδρών
αί μέν άρ' άλλαι εύδον, έπεί κατά πυρόν άλεσσαν,
ή δέ μί' ου πω παύετ' άφαυροτάτη δέ τέτυκτο
ή ρα μύλην στήσασα.........

Ό "Ομηρος έπίσης, περιγράφων έν η 103 - 104 τό άνάκτορον τοΰ 'Αλκινόου,
έπάγεται :

πεντήκοντα δέ οί δμωαί κατά δώμα γυναίκες
αί μέν άλετρεύουσι μύλης έπι μήλοπα καρπόν.

Αί δύο πέτραι τοΰ χειρομύλου έλέγοντο μ ύ λ α κ ε ς1 (νΰν μυλόπετρες). Ή
άνω έκαλεϊτο Ö ν ο ς ή ο ν ο ς ά λ έτη ς2, διότι πολλάκις ύπό όνου έστρέφετο3.
Ώς έργαλεϊον τής στροφής τού χειρομύλου οί ύπηρέται έχρησιμοποίουν ξυλίνην
ώς μοχλόν λαβήν, λεγομένην μύλακρον. Ή κάτω άκίνητος μυλόπετρα, λε-
γομένη τράπεζα τοΰ μύλου, έκαλεϊτο άπλώς καί μύλος ή μύλη.
Ό Σχολιαστής τής τού Ξε.οφώντος Κύρου 'Αναβάσεως (I 5, 5) σημειοΐ :
«"Ονους άλέτας, ούς ήμεϊς μύλους, οί δέ 'Αττικοί μύλας λέγουσι». Ό δέ
Φώτιος λέγει: «Μύλη τό κάτω τοϋ μύλου" τό γάρ άνω όνος λέγεται. Μύλη
'Αττικοί, μύλος "Ελληνες»4.

Είς πολλάς νήσους τών Κυκλάδων ή άνω πέτρα σήμερον λέγεται ά π α ν ά ρ ι,

1. Μύλαξ-κος ή μυλόπετρα. Αί μύλακες έλέγοντο καί μυλώδεις λίθοι. Παρ'
άρχαίοις ή μυλόπετρα έλέγετο καί μ υ λ α κ ρ ί ς λ ά α ς. Ή δέ λ. μ υ λ ί α ς παρά Πλάτωνι (Ίππ.
μείζ. 292 D) καί 'Αριστοτέλει (Μετεωρ. 4, 6, 10) σημαίνει τόν αρμόζοντα είς μύλον λίθον, τήν
μυλόπετραν. Βλ. καί Ν. Κ. ΛΙ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, ένθ' άν., σσ. 172 - 173.

2. Κατά τινας όνος άλέτης ώνομάζετο ό κάτω άκίνητος λίθος, ώς άνέχων τό βάρος
τοϋ άνω λίθου, καθώς ό ονος συνήθως φέρει τά έπ' αυτόν επιτιθέμενα βάρη.

3. Στρέφω τήν μύλην σημαίνει περιάγω, περιελαύνω, περιστρέφω, γυρίζω τόν
μύλον.

4. Βλ. Θησαυρός τής Ελληνικής Γλώσσης έν λ.
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ή δέ κάτω, ήτις παραμένει άκίνητος, κ α τ ά ρ ι1. Έν Άπειράνθω Νάξου χέρι
του χερόμυλου λέγεται τό ξύλον, τό όποιον εξέχει εις τήν μίαν άκραν τής
έπάνω πέτρας. Τοΰτο κρατεί καί δι' αύτοΰ περιστρέφει τήν έπάνω πέτραν ό άλέθων.
Είς τό μέσον τής κάτω πέτρας τής τράπεζος, ύπάρχει μικρόν στρογγύλον σιδε-
ράκι, πού άνυψοΰται ώς καρφί. 'Εκεΐ είναι περασμένη ή χελιδόνα, ήτις είναι
σιδηρά ή ξυλίνη. Είς τό μέσον τής έπάνω πέτρας ύπάρχει οπή, άπό τήν οποίαν διέρ-
χεται τό σιδεράκι τής κάτω πέτρας. Ή οπή αύτη, λεγομένη 'ούλα. (γούλα),
είναι «λίγο μεγαλούτσικη» καί άπό έκεΐ ρίπτουν εντός τό πρός άλεσιν σιτάρι ή τόν
άρακάν «μέ τή χούφτα».

Πρός άλεσιν μεγαλυτέρων ποσοτήτων γεννημάτων ίδρύθησαν κατά τήν έλλη-
ικήν άρχαιότητα οί μύλωνες ή μυλώνες, ήτοι εργαστήρια, άτινα, άνα-
λόγως πρός τά άλεθόμενα είς αύτά σιτηρά, ήσαν διαφόρων ειδών καί ώνομάζοντο
ά λ φ ι τ ε ΐ α (διά τήν κριθήν), ζ η τ ρ ε ΐ α, όπου έκόπτοντο αί ζ ε ι α ί (χονδρο-
σίτια) καί χονδρεϊα, όπου έκόπτετο ό χόνδρος καί ή σε μ ί δ α λ ι ς. Είς τούς
μυλώνας αύτούς έπεμπον μόνον τούς άπειθεΐς ή πταίστας οίκέτας πρός καταναγ-
καστικήν έργασίαν. 'Ενίοτε έξεμίσθουν καί έλευθέρους, τούτο όμως έν γένει ήτο
άπηγορευμένον. Έπειδή, λόγω μακράς χρήσεως, αί μυλόπετραι έστομοΰντο, άναγ-
καίως έπρεπεν έκ νέου νά χαραχθούν. Ό 'Αριστοφάνης είς τάς Σφήκας 648 λέγει :
«Πρός ταύτα μύλην άγαθήν ώρα ζητεΐν σοι καί νεόκοπτον». Ό ειδικός πρός χάρα-
ξιν τής μύλης τεχνίτης, ό σήμερον μυλοχαράχτηςή μυλοχαραχτής,
έλέγετο μυλοχαράκτης, μυλοκόπος καί όνοκόπος. Τόπος είς όν
έτοποθετεΐτο ό χειρόμυλος ύπό τών άρχαίων, τών βυζαντινών καί τών νεωτέ-
ρων 'Ελλήνων ήτο συνήθως ή αύλή τής οικίας. Ό τήν μ ύ λ η ν, μ ύ λ ω ν α ή μύ-
λον κεκτημένος καί έργαζόμενος έλέγετο μ υ λ ω θ ρ ό ς2. Καί κατά τούς βυζαν-
τινούς χρόνους πρός άλεσιν κυρίως σίτου καί παρασκευήν τοΰ διά τά φαγητά χόνδρου
εν έκ τών λίαν εύχρήστων οικιακών οργάνων ήτο ό χειρόμυλοςήτό χειρο-
μ ύ λ ι ν, συχνά άναφερόμενος ύπό βυζαντινών συγγραφέων. «Ούτος», γράφει ό
άείμνηστος Φαίδων Ί. Κουκουλές, «έκ δύο επαλλήλων κυλινδρικών λίθων άποτελού-
μενος έστρέφετο δι' όριζοντίας λαβής περί κάθετον άξονα εΐτε ύπό τών πτωχών οικο-
δεσποινών εΐτε ύπό δούλων είς τάς οικίας τών πλουσίων, έχρησιμοποιεΐτο δέ καί
ύπό τών στρατιωτών έν καιρώ έκστρατείας»3. Είς τά κύρια οικιακά έ'ργα τής γυ-

1. Έκ τών λ. έπάνω και κάτω καί τής καταλήξεως -άρι έγιναν αί λ. ά π α ν ά ρ ι
καί κ α τ ά ρ ι.

2. Παρ' άρχαίοις άπαντα καί ή λέξις μ υ λ ε ρ γ ά τ η ς. Ώς δ' είδομεν μυλωθρό^
έλέγετο καί ή ά λ ε τ ρ ί ς.

3. Φ α ί δ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Β', μέρ. II, έν 'Αθή-
ναις 1948, σσ. 110 - 111.
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ναικός άνήκε τότε, ώς καί κατά τούς χρόνους τοϋ 'Ομήρου, τό άλεσμα τοΰ σίτου,
τό όποιον έγίνετο ή διά τοϋ χειρομυλίου ή διά τών μυλώνων, οιτινες ήσαν ή υδρό-
μυλοι καί βραδύτερον άνεμόμυλοι ή καί όνόμυλοι, είς τούς όποιους μετέβαινεν ή
αύτοπροσώπως, άν τό έπέτρεπεν ή κοινωνική της θέσις, ή έστελλε τό άλεσμα διά
θεραπαινίδος, διά ν' άποφύγη μάλιστα καί τήν έκεϊ παρουσίαν πρός τόν αύτόν σκο-
πόν ύπαρχόντων άνδρών1.

Καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους τήν οίκοσκευήν π.χ. έν Κρήτη «συνεπλή-
ρωνον καί χειρόμυλος πρός άλεσιν σίτου καί παρασκευήν χόνδρου, χρησιμοποιου-
μένου άντί όρύζης»2. Νΰν έν Καρυδέα Πάργας καί άλλαχοΰ τής 'Ηπείρου τό άλεσμα
μεταφέρουν είς τόν μύλον αί γυναίκες ή «φορτιάρικα» ζώα (ίπποι, ήμίονοι, ονοι).
Είς τήν ίδιαιτέραν μου πατρίδα, τήν Άπείρανθον τής Νάξου, τρεις μόνον χερό-
μυλοι ύπήρχον προ τοΰ τελευταίου πολέμου. Είς τούτους ήλέθοντο φάβα ή τριφτό
(χόντρος). Ή νοικοκυρά πού είχε τόν χερόμυλο έκρατοΰσε διά πληρωμήν ένα φλυ-
τζάνι στήν οκά άπ' όποιον ήρχετο έξωθεν διά ν' άλέση. Άς σημειωθή ότι «χερο-
μυλάκι» είναι καί ό τίτλος ένός παραμυθιού έν Άπειράνθω.

Ή μονότονος έργασία τοΰ ά λ έ τ ο υ ή τής άλ έ σ ε ω ς3 άπήτει άπό τής άρχαι-
ότητος μέχρι σήμερον, όπως συνοδεύεται μέ άσμα, τό όποιον έκαλεϊτο ί μ α Ζ ο ς,
μυλωθρός ωδή, έπιμύλιος ωδήήέπιμύλιον. Τοιούτου άσματος,
άδομένου ύπό γυναικών έν Λέσβω, διεσώθησαν τρεις στίχοι, έν οίς άναφέρεται ό
τύραννος τής νήσου Πιττακός"

"Αλει, μύλα, άλεΐ'

καί γάρ Πιττακός άλεϊ, μεγάλας

Μυτιλάνας βασιλεύων4.

'Επίσης κατά τήν βυζαντινήν έποχήν ή άλεσις διά χειρομυλίου συνωδεύετο
πολλάκις δι' έπιμυλίου ωδής5. Καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους έχομεν ^σμα, ταξι-
νομημένο ν είς τήν κατηγορίαν «τών έργατικών», τό κατωτέρω, τό όποιον ηύτο-
σχεδιάσθη άπό Μανιάτισσαν, πού ήναγκάσθη ν' άλέση μέ τόν χειρόμυλον, διά νά
έτοιμάση τήν τροφήν άποσπάσματος χωροφυλάκων, καταδιώκοντος τόν φυγόδικον
σύζυγόν της καί καταλύσαντος είς τήν οίκίαν της :

1. Ένθ' άν., σ. 203.

2. Γ. Ν. A I κ α τ ε ρ ι ν ί δ ο υ, Τά «καμαρόσπιτα» τοϋ Καρυδίου Σητείας, Έπετηρ.
Κέντρου Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. KB(1969/73), έν 'Αθήναις 1973/74, σ. 40.

3. Ή άλεσις σήμερον λέγεται άλεσιά ή άλεσα. Βλ. 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας Έλληνικής
της 'Ακαδημίας 'Αθηνών έν λ. Παρ' άρχαίοις ό άλεσμένος σίτος έλέγετο μυλήφατος.

4. Anthologia lyrica...Lipsiae 1904, Carmina popularia, άριθ. 46, σ. 325.

5. Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ένθ' άν., σ. 203.
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"Αλεθε, μύλο μου, άλεθε,
βγάλε τ' αλεύρια σου ψιλά,
τά πίτουρά σου τραγανά,
νά τρώσι οί χωροφύλατσοι
κι ό νωματάρχης το στσυλί,
πού κάθεται στήν άγκωνή1.

Είς τά παλαιά Μανιάτικα σπίτια άπαραίτητος είναι ό χειρόμυλος, όπου ή
Μανιάτισσα τό βράδυ άλέθει καί συνοδεύει τήν έργασίαν αύτήν μέ άπαγγελίαν
μοιρολογιών ή θρηνεί τούς νεκρούς της. Γνωστοί οί στίχοι 227 - 228 τού Ν. Νη-
φάκη2:

Τήν νύχτα τόν χερόμυλον τραυοϋν, γυρίζουν, κλαίγουν,
άλέθουν τά κουκκία των3 καί μοιρολόγια λέγουν.

Τά άλεθόμενα κατά τούς άρχαίους χρόνους γεννήματα παρεΐχον διάφορα εϊδη
άλεύρων. Ούτω τό ά λ ε ι α ρ (πληθ. τά άλείατα) ήτο τό έκ τοΰ εύγενεστέρου σίτου
ή π υ ρ ο ΰ άλευρον,ένώ τά άπό κριθής έκαλοΰντο ά λ φ ι τ α. Τά άλείατα παρεΐχον
τροφήν λεπτοτέραν, τά δ' άλφιτα τραχυτέραν. Ή λέξις άλειαρ έσήμαινε πάντοτε τό
λεπτότερον άλευρον έν άντιθέσει πρός τόν άδρότερον χόνδρον ή τά κρίμνα ή καί πρός
τά πίτυρα. Προσέτι άναφέρονται τά χΐδρα, ήτοι τά έκ χλωροΰ σίτου, χονδροκομμένα
άλευρα, είδος έτνους, γινομένου συνήθως έκ χλωροΰ σίτου, όστις έκαλεΐτο χιδρίας.
Π αιπάλη δ' έλέγετο τό λεπτότατον τοΰ άλεύρου, τό όποιον κατεσκευάζετο έκ παντός
σίτου καί σεμιδάλεως. Έκ τών άλεύρων τοΰ σίτου παρεσκευάζετο ό άρτος διά ζυμώ-
σεως καί όπτήσεως, τά δέ άλφιτα έζυμοΰντο ώς άπλή μαζα, ήτις έπειτα έξηραίνετο
καί έτρώγετο διαβρεχομένη (κριθαρένια παξιμάδια)4.

Β' ΟΙ ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ

Ό ύδρόμυλος (νερόμυλος), ύπό τών άρχαίων έλέγετο ύδραλέτης καί
ύδραλεσία ή έν τω ύδρομύλω άλεσις. Ό Μάρκος Βιτρούβιος, Ρωμαίος άρχι-

1. Ν. Γ. II ο λ ί τ ο υ, Έκλογαί άπο τά τραγούδια τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ, έν 'Αθήναις 1914,
σ. 239, άριθ. 234. Σ τ ί λ π . Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Ελληνική Λαογραφία, έκδ. 2α, έν 'Αθήναις
1965, σσ. 53 - 54.

2. Νικήτα Ν η φ ά κ η, Μανιάτικα ιστορικά στιχουργήματα, έκδιδόμενα.,.ύπό Σ. Β.
Κουγέα, 'Αθήναι 1964, σ. 44.

3. Ό Δ ι κ . Β α γ ι α κ ά κ ο ς εις τήν μελέτην του : Ή «Ληγορού» παλαιόν μανιάτικον
μοιρολόγι τοΰ δικαιωμοΰ, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 9/10 (1955/57), έν 'Αθήναις 1958,
σ. 61 έχει είς τόν δεύτερον στίχον τήν γραφήν : άλέθουν τά κριθάρια των.

4. Χ α ρ α λ . Βουλοδήμου, Δοκίμιον περί τοϋ ιδιωτικού βίου τών άρχαίων Ελλήνων,
τόμ. Α', έν Όδησσφ 1875, σσ. 472 - 474.
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τέκτων τών χρόνων τοΰ Χριστοΰ, είς τό άρχιτεκτονικόν του έργον περιέγραψεν
ύδρόμυλον τής έποχής του, όστις δέν διαφέρει άπό σημερινόν. Ή κίνησις αύτοΰ)
λέγει, παρήγετο ύπό τριών τροχών, έξ ών ό κατώτατος ήτο πτερωτός, οριζοντίως
κινούμενος διά τής υδατοπτώσεως (ρόδα μέ φτερά)1. Μεταξύ τοΰ άνω μείζονος
οδοντωτού τροχού, οριζοντίως κινουμένου, καί τοΰ κάτω πτερωτού έμεσολάβει
μικρότερος οδοντωτός τροχός καθέτως κινούμενος. Άς σημειωθή άκόμη ότι είς
τόν ύδρόμυλον τού Βιτρουβίου ύπήρχε κ ο φ ι ν ί δ α, ώς καί σήμερον2.

Κατά τήν άρχαιότητα ήσαν σπάνιοι οί ύδρόμυλοι, ώς λέγει ό Πλίνιος3. Ό
άρχαιότερος τούτων είναι ό τού έν Πόντω βασιλέως Μιθριδάτου. Ό Στράβων γρά-
φει περί τούτου : «Έν δέ τοις Καβείροις τά βασίλεια Μιθριδάτου κατεσκεύαστο
καί ό ύδραλ^της καί τά ζωγρεΐα καί αί πλησίον θήραι καί τά μέταλλα»4. Οί υδρό-
μυλοι έγνώσθησαν τό πρώτον έν Ρώμη κατά τούς αύτοκρατορικούς χρόνους, ή
χρήσις δ' αύτών έγενικεύθη κατά τούς 4ον καί 5ον μ.Χ. αιώνας. Ό Παλλάδιος
(τοΰ 4ου μ.Χ. αί.) συγγράψας «Περί τών άγροτικών πραγμάτων», συμβουλεύει
(I, 41 ) όπως τοποθετούν ύδρομύλους είς τά άγροκτήματα, τούς όποιους νά κινούν
μέ τάς άπορροίας τών λουτρών τοΰ άγροκτήματος.

Τό ύδροκίνητον μυλικόν ή μυλωνικόν έργαστήριον5 λέγεται
ύδρομυλικόν είς τά Acta et diplomata graeca medii aevi τών Miklosich
et Müller, τόμ. IV, σσ. 351, 365, καί τόμ. V, σσ. 71, 79, 856. Είς δέ τό Διοκλη-
τιάνειον θέσπισμα καλείται μύλος ύδραλετικός ό άλλως λεγόμενος ύ δ ρ ο-
μύλη, ύδρομύλιον, ύδρόμυλον, ύδρόμυλος, ύδρομύλων. Τό
δέ ζωοκίνητον μυλικόν έργαστήριον είναι ό μύλος ό κινούμενος ύπό όνων ή ύπό
ΐππων, ό λεγόμενος καβαλλαρικός ή ό ν ι κ ό ς έν τω Διοκλητιανείω
θεσπίσματι. Σημειωτέον δ' ότι ό όνικός μύλος λέγεται καί ό ν ό μ υ λ ο ς7.

1. M. P. V i t r u ν i i. De architectura libri decern, 10, 5, 2. Ή κίνησις έγίνετο διά
τροχών στρεφομένων δι' ύδατος, πίπτοντος συνεχώς έξ ΰψους έπί τών πτερυγίων των (aquae
impetu) ή διά ρεύματος ποταμίου. Βλ. καί Thesaurus linguae latinae, VII, έν λ. mola.

2. Ίω. Βογιατζίδου, Γλώσσα καί λαογραφία τής νήσου "Ανδρου, τόμ. Δ', 'Αθήναι
1957, σ. 129.

3. Plinii, Natur. Hist. 18, 97.

4. Στράβωνος, Γεωγραφικά, Lipsiae 1852 (Teubner) : Βιβλ. IB' c 556, σ. 781.

5. Είς πολλάς νήσους καί πολλαχου τής ήπειρωτικής Ελλάδος τό έργαστήριον λέγεται
ά ρ γ α σ τ ή ρι.

6. Βλ. Έ μ μ . II ε ζ ο π ο ύ λ ο υ, Συμβολαί κριτικαί καί γραμματικαί. Έπετηρ. Έταιρ.
Βυζαντ. Σπουδών, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1924, σσ. 255 - 256.

7. Στεφ. Κουμανούδη, Συναγωγή λέξεων άθησαυρίστων, έν 'Αθήναις 1883, σ.
238. 'Ε μ μ . Πεζοπούλου, ένθ' άν., σ. 256.
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Έν έγγράφοις κατά τήν βυζαντινήν έποχήν εχομεν μνείας μυλιναρίων, παρά
δέ τοις Σχολιασταϊς μυλωναρίων1, οΐτινες ούδέν άλλο εϊναι ή οί διευθύνοντες
μύλον ή μύλωνα, ώς έλεγον, οί σημερινοί δηλαδή μυλωνάδες. Μυλιναρίους
δέ λέγοντες έννοοΰμεν, παλαιότερον μέν τοΰ 12ου αι., δτε έγνώσθησαν οί άνεμο-
μύλοι είς τήν Άνατολήν, μόνον τούς διευθύνοντας ύδρομύλους ή ύδρόμυλα, αί
έριδες τών όποιων πρός τούς παροχετεύοντας τό πρός άλεσιν ύδωρ ήσαν συχνόταται2.
Ούτως ό θεσσαλονίκης Εύστάθιος γράφει : «Έν τούτω [τω χωρίω] μέχρι τρεις
δι' όλου τοΰ χρόνου (ένιαυτοΰ) ένεργοΰντες έστάσι τοΰ κινοΰντος αύτούς ύδατος
διά πλήθος άρκοΰντος έπιρροής. Οί δέ ...ένός εύποροΰντος μύλου, καί τούτου χει-
μερίου, έτόλμησαν τό τούς τρεις μύλους κινοΰν ύδωρ μετοχετεΰσαι καί πρός τόν
ΐδιον μεταγαγεϊν μύλωνα»3.

ΓΙρός άλεσιν είς τούς μύλους, οΐτινες περιγράφονται ώς μονόφθαλμοι
ή δυόφθαλμοι1, άλέθοντες δηλαδή ούχί μόνον διά δύο μυλικών πετρών, άλλά
καί δι' έτέρων παρακειμένων5, έχρησιμοποιεΐτο τό ύδωρ. Δέν εϊναι όμως σπάνιαι
αί μαρτυρίαι, καθ' άς πρός άλεσιν σιτηρών, άλλά καί έλαιών, οί βυζαντινοί έχρησι-
μοποίουν διάφορα ζώα ισχυρούς καί ύψηλούς όνους, ίππους, ήμιόνους, βοΰς καί
κατά τόπους καί καμήλους άκόμη6. Ό Θεσσαλονίκης Εύστάθιος, ομιλών περί
τοΰ πολλαχοΰ δι' άνδρών ή γυναικών γινομένου άλετοΰ, δέν μας λέγει ώρισμένως
τίνας μύλους έννοεΐ. Άλλοθεν έν τούτοις γνωρίζομεν ότι, πλην τών χε ι ρ ο μ υ λ ί-
ω ν, έχρησιμοποιοΰντο τότε καί άλλοι μύλοι, δηλονότι οί ύ δ ρ ό μ υ λ ο ι ή οί δι'
ήμιόνων, καμήλων, ΐππων ή όνων κινούμενοι, είς ούς άνδρες καί γυναίκες μετέ-
φερον τά πρός άλεσιν σιτηρά. Έκαλοΰντο δ' οί τοιούτοι μύλοι καί μ ύ λ ω ν ε ς, οί
δι' ύδατος κινούμενοι ύδρόμυλοι, ή άμοιβή τών άλούντων μυλωτικόν,

1. Βλ. τάς παραπομπάς εις Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Β',
μέρ. I, έν 'Αθήναις 1948, σ. 204.

2. Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, £νθ' άν., σ. 204.

3. Tafel, Eustathii opuscula, Francofurti ad Moenum 1832, 358,73. Βλ .έπίσης
αύτόθι 260, 33 καί 358, 77.

4. Ό Gabriel Millet (Inscriptiones byzantines de Mistra, έν Bulletin de Corresp.
Ilellén., τόμ. 23, 1899, 97, σ. 103) γράφει : «.... ζευγηλατεΐον ... μετά τοΰ έν αύτώ δυοφθάλμου
μύλωνος... μύλων δυόφθαλμος...».

5. Βλ. χρυσόβουλλον τοΰ 'Ανδρονίκου Παλαιολόγου περί τής έν Σέρραις μονής τοΰ Προ-
δρόμου έν Κ. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Β', έν Βενετία 1872, σ. 216. G. M i 1 1 e t-
ένθ' άν., σ. 103.

6. Βλ. τάς σχετικάς παραπομπάς έν Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ένθ' άν., σ. 204.



01 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ

157

μ υ λ ι ν ά ρ ι ς ή μυλωνάρις1 ό μυλωνάς2, μ υ λ ο σ τ α σ ί α3 ή μ υ λ ο-
τ ό π ι c ν τό μέρος, είς δ εύρίσκετο ό μύλος, ή ό μύλος μετά τοϋ περιβάλλοντος αύτόν
χώρου. Τόν χονδραλεσμένον σϊτον οΐ βυζαντινοί, ώς καί σήμερον, ώνόμαζον ά δ ρ ά-
λ ε σ τ ο ν4.

"Ηδη θά προβώ κατωτέρω είς άνέκδοτον περιγραφήν ύδρομύλου έκ τής ιδιαι-
τέρας μου πατρίδος 'Απειοάνθου Νάξου. 'Επειδή βασικόν στοιχεΐον διά τήν δημι-
ουργίαν ύδρομύλου είναι τό ύδωρ, διά τούτο ούτος κατεσκευάζετο πάντοτε είς τοπο-
θεσίας ύδατα έχούσας. Ούτω π.χ. έν Απειράνθω εϊχομεν κατά τούς προ τοΰ 1920
χρόνους δύο ύδρομύλους: είς τήν θέσιν Πέρα Χωριό «τού παπα τό μύλο» καί είς
τήν θέσιν Προβολάκια «τό μύλο τού Ίάννακα». Πρός τούτοις «στού Κακαβά»
παλαιότερον ύπήρχεν ύδρόμυλος, ώς δεικνύουν έρείπια κτισμάτων, ώς καί παρά τήν
θέσιν «Καλλονή»5.

Τό ύδωρ έρχεται συνήθως άπό ρ υ ά κ α, είς τόν όποιον τοποθετούν χώματα
καί πέτρες, διά νά μή φεύγη. Τό πρόχειρον τούτο άπό χώματα καί πέτρες φράγμα
ονομάζουν έ!)ολή, άπό την οποίαν τό ύδωρ εισέρχεται μέσα άπό άωό (άγωγόν)
σέ στέρνα, ή όποία είς τήν άκραν αύτής έχει όπήν, τήν ά π α d ή ρ α. "Οταν θέ-
λουν νά κλείσουν τή στέρνα, φράσσουν τήν άπαdήpα μέ ξύλον χονδρόν, τόν κ α λ ό-
ε ρ ο. Τό ξύλον τούτο είς τό έπάνω μέρος ομοιάζει μέ έ χ ε ρ η ν άροτρου, είς δέ τό
κάτω είναι χονδρόν ώς κούτσουρον.

"Οταν γεμίση ή στέρνα, βγάζουν τόν καλόερο καί τό ύδωρ ρέει είς χαλάκι,
κτιστόν μέ άμμον καί άσβεστον, ύψους 1 καί 1 /2 περίπου μέτρων καί 1 /2 πλάτους
είς τό μέσον τού όποιου ύπάρχει ή καλαμωτή, είδος πλέγματος έκ καλάμων,
διά νά συγκρατή πέτρες, χόρτα, φύλλα καί άλλα άντικείμενα, πού έρχονται άπό τή
στέρνα. Άπό τό χadάκι τό ύδωρ χύνεται είς τήν άρκετοΰ ύψους κ ά ν α λ η. Είς τήν

1. Τήν λέξιν ταύτην έσχέτισεν ορθώς ό Heisenberg πρός τήν μύλος inolinarius
(Byzant. Zeitschrift, 20, 1911, σ. 356). Ό Σχολιαστής τοϋ 'Αριστοφάνους (Ίππής 253)
δίδει τόν τύπον μυλωνάρις. 'Αξιοσημείωτον δ' ότι έν Κάτω 'Ιταλία άπαντα ή λ. milinari.

2. Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Θεσσαλονίκης Εύσταθίου τά λαογραφικά, τόμ. Α', 'Αθήναι 1950,
σ. 438.

3. Μυλοστάσι (τό) λέγεται σήμερον έν 'Απειράνθω Νάξου. Ή λ. σημαίνει τόν μύλον
μέ τό όλον οίκόπεδόν του.

4. 'Εν Νάξω άνδράλεστο είναι τό χονδροαλεσμένον άλευρον. Έν Καρπάθω λέγουν
χονδράλεστον άλεύρι καί έν Οινόη τοΰ Πόντου έλεγον χοντράλεστον άλεύρι
τό χονδρόν άλευρον.

5. Βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, Ναξιακαί παραδόσεις, Λαογραφία, τόμ. ΙΖ', έν
'Αθήναις 1957/1958, σ. 33.
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άρχήν αυτή είναι πλατεία, άλλ' δσον προχωρεί γίνεται στενωτέρα. Εις τό κάτω
μέρος τής κάναλης σφηνώνουν είς τήν γήν ξύλον έξ άγριελαίας ή πλατάνου, όμοιά-
ζον με σωλήνα, τό όποιον λέγεται σουφούνι. Τούτο εισέρχεται είς μεγαλύ-
λύτερον ξύλον, τήν σουφουνάρα. Λόγω τής πιέσεως τού ύδατος, διά νά είναι
στερεόν τό σουφούνι, χρησιμοποιούν τό b ο υ d έλ ', ήτοι ξύλον στηρίζον τήν σου-
φουνάρα είς δοκόν πρός τό μέρος τού τοίχου τοΰ μύλου. Τό ύδωρ πίπτει μεθ' ορ-
μής, εξέρχεται μέ δύναμιν έκ τής οπής τοΰ σουφουνιοΰ καί κτυπά έπάνω είς ξυλί-
νην ρ ό δ α ν, ή όποία έχει 12 μικρά ξύλα, λεγόμενα φτερά, σφηνωμένα είς χον-
δρόν έξ άγριελαίας ή πλατάνου ξύλον, τό σ φ ο d ύ λ ι. Τά φτερά τά συγκρατεί
σιδηρά στεφάνη. Ή ξυλίνη ρόδα είς τό μέσον τοΰ σ<{^υλιοΰ έχει σφηνωμένον σι-
δηρούν άξονα, τό ά ξ ό ν ι, πού ένώνεται μέ τις μυλόπετρες. Είς τό κάτω μέρος ό
άξων έχει μύτην, τή bévva, πού άκκουμβά έπάνω είς μίαν άσμυριγλόπε-
τ ρ α, ή όποία είς τήν μέσην έχει λακκούβα, διά νά μή φθείρεται ό άξων. Ή
άσμυριγλόπετρα στηρίζεται είς χονδρόν ξύλον, πού λέγεται τράπεζος, τής
όποιας ή μία άκρα στερεοΰται είς τόν τοΐχον, ή δέ άλλη είναι έλευθέρα. Τό κάτω τοΰ
ύδρομύλου μέρος, όπου εύρίσκεται ή ρόδα, ή τράπεζα καί τό σουφούνι, λέγεται
ζ ο υ ρ ε ι ό.

Έπάνω άπό τό ζουρειό κτίζεται δωμάτιον, εντός τοΰ όποιου είναι τοποθετη-
μέναι αί δύο μυλόπετρα:. Ή κάτω μένει άκίνητος, είναι δέ ολίγον τι μεγαλυτέρα
τής έπάνω καί είς τό μέσον αύτής έχει όπήν, άπό την οποίαν διέρχεται ό άξων τού
μύλου. Έκεϊ πού τελειώνει ό άξων ύπάρχει ή έκ σιδήρου χελιδόνα (0,30 μ.),
πού ομοιάζει μέ ούράν χελιδόνος. Είς τήν έπάνω πέτραν άπό τό κάτω μέρος ύπάρχει
θήκη, είς τήν οποίαν εισέρχεται καί σφηνώνεται ή χελιδόνα. Ή μύτη τοΰ άξονος
ώς λοστός εισέρχεται είς τήν όπήν τής 'χελιδόνας καί ή χελιδόνα γίνεται εν μέ τήν
πέτραν. Είς τήν μέσην τής έπάνω πέτρας είναι σφηνωμένον χονδρόν ξύλον, τό τ ρ ο-
χ ο ύ λ ι. Τό ήμισυ τούτου σφηνώνεται μέσα είς τήν όπήν καί τό άλλο προβάλλει
έξω τής πέτρας. Τοΰτο περιβάλλεται άπό δ ό δ ι α καί είς τήν μέσην έχει όπήν,
διά νά πίπτουν οί κόκκοι τών δημητριακών. Έπάνω άπό τις μυλόπετρες είναι ή
κ ο φ ι ν ί δ α, στηριζομένη έπί δοκών, στερεωμένων είς τούς τοίχους τοΰ μύλου.
Εντός τής κοφινίδας είναι ό πρός άλεσιν καρπός. Τό κάτω μέρος τής κοφινίδας
ομοιάζει μέ 'ούλα (γούλαν).Είς τά πλευρά τής γούλας ύπάρχουν δύο όπαί, έξ
ών διέρχεται σπάγγος. Είς μικρόν ξύλον, στηριζόμενον έπί τής κοφινίδας, ύπάρ-
χει μικρά όπή, έξ ής διέρχεται διπλός ό σπάγγος. 'Ανάμεσα είς τόν σπάγγον διέρ-
χεται ξύλον, ό περάτης" τό στριφώνουν καί σηκώνεται ή 'ούλα έπάνω καί
τό σιτάρι ή τό κριθάρι πίπτει όλιγώτερον ή περισσότερον. Τοΰτο λέγεται ά ν ε β α-
στ α ρ ί δ ι. Καί άπό τάς δύο πλευράς είς τήν γούλαν ύπάρχει ξύλον,.είς τήν μίαν
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άκραν τοΰ οποίου εύρίσκεται προς τά κάτω μικρότερον ξύλον, λεγόμενον β α ρ δ ά ρ ι.
Ή άκρα του άκκουμβά έπάνω είς τό τροχούλι, πού έχει δόντια. Καθώς στρέφεται
ή πέτρα κινεί τό βαρδάρι, τοΰτο δέ πάλιν τραντάζει τήν γούλαν τής κοφινίδας καί
οί κόκκοι τοΰ καρπού πίπτουν έντός τής όπής τής έπάνω πέτρας, έκεϊθεν δέ τρί-
βονται είς τόν μεταξύ τών δύο μυλοπετρών χώρον καί μεταβάλλονται είς άλευρον,
πού πίπτει έντός σκάφης. Τό άλευρον μαζεύουν μέ ξύλινες κουταλήθρες
καί τοποθετούν είς σακκιά. Ή πέτρα περιβάλλεται μέ τσίγγον ή ξύλινον περίφραγμα
πρός άποφυγήν σκορπίσματος τοΰ άλεύρου.

Είς μίαν άκραν τοΰ νερομύλου ύπάρχει οπή, είς ήν εισέρχεται μακρύ ξύλον,
λεγόμενον ά ν ε β ά τ η ς, τοΰ οποίου ή κάτω άκρα ένοΰται μέ τήν τράπεζα, είς
δ μέρος αύτη είναι έλευθέρα. "Οταν ό σίτος άλέθεται ψιλός, άνασηκώνουν ολίγον
τόν άνεβάτη καί τό άλευρον έξέρχεται χονδρότερον. Είς άλλην άκραν τοΰ νερομύλου
ύπάρχει όπή, είς τήν οποίαν εισέρχεται χονδρόν έξ άγριελαίας ξύλον, λεγόμενον
σταματήρα, πού άνοίγει καί κλείει τόν μύλον. "Οταν γυρίζη κανείς τήν στα-
ματήρα, τότε τό ύδωρ έμποδίζεται νά πίπτη είς τήν ξυλίνην ρόδαν καί χύνεται είς
τό ποτάμιον ρεΰμα1.

Γ' ΟΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ

Ό ανεμόμυλος είναι μηχανική έπινόησις, τής όποιας αί άρχαί είναι λίαν σκο-
τειναί. Περίπλοκος εϊναι καί ή έξέλιξις αύτοΰ. Οί περισσότεροι τών ιστορικών
τής έπιστήμης καί τών εθνολόγων, πού έπραγματεύθησαν τό θέμα, έγραψαν ότι
δέν ύπάρχουν σχετικά κείμενα, τά όποια νά άναφέρωνται είς την άρχήν καί τήν
έξέλιξιν τοΰ άνεμομύλου. Ό έμβριθής γνώστης τής ιστορίας τής έπιστήμης George
Sarton ύπεστήριξεν ότι οί άνεμόμυλοι έφευρέθησαν ύπό τών Μουσουλμάνων ή
άπό άλλον τινά άνατολικόν λαόν τής μεσαιωνικής εποχής2, ό δ' έπιφανής άνθρωπο-
λόγος Α. L. Kroeber έγραψεν ότι είναι λίαν δυσχερές ν' άναφέρη τις κάποιαν μη-
χανήν ή συσκευήν, έφευρεθεΐσαν άναμφιβόλως ύπό τών Μουσουλμάνων, εκτός 'ίσως
τοΰ άνεμομύλου3. 'Αντιθέτως, ό έθνολόγος G. Montandon λέγει ότι «ό άνεμόμυλος

1. Τήν όρολογίαν καί περιγραφήν ταύτην οφείλω είς τήν μακαρίτισσαν θείαν μου 'Αγγελί-
καν Ν. Ζευγώλη ( Αΰγουστος τοϋ 1934).

2. George Sarton, Introduction to the history of science, I, Baltimore 1950,
σσ. 637 - 638, παρά Julio C a r ο Β a r ο j a, Le moulin è vent en Espagne, περιοδ.
Laos, τόμ. II, Stockholm 1952, σ. 38.

3. A. L. Κ r ο e b e r, The ancient oikoumene as an historic culture aggregate,
Haxley memorial lecture for 1945, London 1945, σσ. 3, 12. Παρά Julio Caro Ba-
r ο j a, ένθ' άν., σ. 38.
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οφείλεται είς τον νεώτερον πολιτισμόν τής χριστιανικής Εύρώπης, ή δ' έμφάνισίς
του, χρονολογείται εις τόν 12ον μ.Χ. αϊ.»1. Έν τή πραγματικότητι αί άρχαί, αί-
τινες έχρησίμευσαν ώς άφετηρία δια τήν δημιουργίαν τοΰ άνεμομύλου, ήσαν γνω-
σταί άπό τούς "Ελληνας μηχανικούς τής μεταγενεστέρας άρχαιότητος, οί όποιοι
έπεδίδοντο είς τήν κατασκευήν εργαλείων ή καί παιγνιδιών. Ούτως ύπό "Ηρωνος
τοΰ Άλεξανδρέως (περί τό 100 π.Χ.) άναφέρονται τά έξής : «'Οργάνου κατασκευή,
ώστε άνεμου συρίζοντος ήχον ά/ιχ> ίελεϊυθαί ιχύπ>ϋ2» χχι «θησχυροϋ κατασκευή
τροχόν έχοντος στρεφομένου χάλκεον, δς καλείται άγνιστήριον- τοΰτο γάρ είώθα-
σιν οί είς τά ιερά είσιόντες στρέφειν...3». Ή ιδέα τοΰ άλέθειν τή βοήθεια τοΰ άνέ-
μου άνήκει, κατά τόν J. C. Baroja, εις τινα Πέρσην μηχανικόν τής εποχής τών
Σασσανιδών, όστις ίσως εΐχεν άναγνώσει τό έργον "Ηρωνος τοΰ Άλεξανδρέως4.

Ή παλαιοτέρα περί άνεμομύλων μνεία άναφέρεται είς τό έργον τοΰ Mas'udi5,
όστις άπέθανε κατά τό 957 μ.Χ. καί όστις λέγει ότι οί Sijistan έχρησιμοποίουν
αύτούς ού μόνον διά ν' άλέθουν , άλλά καί διά ν' άναβιβάζουν ύδωρ έκ τών πηγαδιών®.
Φαίνεται όμως ότι οί άνεμόμυλοι είναι πολύ παλαιότεροι, διότι ή ύπαρξις αύτών
άναφέρεται έν Περσία ήδη άπό τοΰ 634 μ.Χ.7, τών όποιων μάλιστα έχομεν παρα-
στάσεις είς χειρόγραφα άπό τοΰ 13ου αί8. Ό J. C. Notebaart διετύπωσε τήν γνώ-
μην ότι ό άνεμόμυλος είναι περσικής προελεύσεως καί ότι οί σταυροφόροι τόν έφε-
ραν είς τήν Εύρώπην, όπου βελτιωθείς επέστρεψε πάλιν είς τάς χώρας τής Ανατο-
λής9. Τό έργον τού J. C. Notebaart, Wind-mühlen, έκδ. Mouton, Χάγη 1972,
«δέν φαίνεται — παρά τήν βιβλιογραφία του — λαμπρά τεκμηριωμένο, 'ίσως έπειδή

1. G. Μ ο n t a n cl ο n, L'ologénése culturelle. Traité è d'Ethnologie culturelle. Paris
1934, σ. 203, παρά J. C. Β a r ο j a, ενθ' άν., σ. 38.

2. "H ρ ω ν ο ς Άλεξανδρέως, Πνευματικών Α' 43, XLIII, έν Opera quae supersunt
omnia, τόμ. I, Leipzig 1899, σσ. 202 - 206 (έκδ. Teubner).

3. Ένθ' άν., σσ. 298 - 302.

4. J. C. Β a r ο j a, ένθ'άν., σ. 38.

5. M a s' u d i, Les praeries d'or. Texte et traduction par C. Barbier de Meynard
et Pavet de Courteille, II, Paris 1863, σ. 80, παρά J. C. Baroja, ένθ' άν., σ. 38.

6. J. C. Β a r ο j a, ένθ'άν., σ. 38.

7. Ζ. Β ά ο υ - Στ. Νομικού, Ό άνεμόμυλος τών Κυκλάδων, «Άνθρωπος», τόμ. Β',
τεϋχ. 1, Αθήναι 1975, σ. 92.

8. Έ. Λειμώνα-Τρεμπέλα, Αιγαιοπελαγίτικοι άνεμόμυλοι, Τεχνικά Χρονικά,
έτ. 43, Αθήναι 1974, σ. 320.

9. Περίληψιν τών περί άνεμομύλου γραφομένων ύπό τοϋ Notebaart βλ. έν Ζ. Β ά ο υ - Στ.
Ν ο μ ι κ ο ΰ, ένθ' άν., σσ. 92 - 923.
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είναι post hume έκδοσις», γράφει είς άξιόλογον δημοσίευμά του ό Γεώργ. Δημη-
τροκάλλης1. Έν Εύρώπη, έκτος τοΰ Notebaart, ύπεστήριξαν καί άλλοι ότι ή εισα-
γωγή τοΰ άνεμομύλου είς τήν Δύσιν έγένετο κατά τήν έποχήν τών σταυροφοριών
ύπό άτόμων, τά όποια εΐχον ΐδει καί γνωρίσει αύτούς έν τή 'Ασία2. Υπάρχουν
όμως καί οί άντιφρονοΰντες. Ούτω π.χ. ό L. Lindet3 λέγει ότι μεταξύ τού 1095,
δτε έγένετο ή πρώτη σταυροφορία, καί τοΰ 1105, δτε ίδρύθη ό πρώτος έν Γαλλία
άνεμόμυλος, ό χρόνος είναι πολύ ολίγος, ώστε νά δεχθώμεν οτι τούτον έφερον οί
σταυροφόροι έκ τής άνατολής. Έκτος τούτου είς βιβλίον λατινικόν τοΰ 1663 άναφέ-
ρεται ότι οί άνεμόμυλοι ήσαν ήδη έν Βοημία γνωστοί άπό τοΰ 7ου μ.Χ. αί. «Οί
πολύ σωστές αύτές παρατηρήσεις», γράφει ό Γ. Δημητροκάλλης, «κλείνουν τό θέμα,
ώστε, καί άν άκόμη ό άνεμόμυλος είναι άνατολικής προελεύσεως, νά άποκλείεται νά
έγινε γνωστός μέ τις σταυροφορίες»4.

Έκτος τών περί τών έν Γαλλία άνεμομύλων μελετών, ύπάρχουν άνάλογα δη-
μοσιεύματα καί διά τούς έν 'Αγγλία, Βελγίω, 'Ολλανδία, Γερμανία καί 'Ισπανία
άνεμομύλους, άλλ' οί περισσότεροι τών συγγραφέων αύτών δέν γνωρίζουν έπαρκώς
τούς άνεμομύλους τού μεσογειακοΰ χώρου. Ό Julio Caro Baroja είς τήν μνημο-
νευθεΐσαν μελέτην του διά τούς έν 'Ισπανία άνεμομύλους παρέχει πλουσίαν βιβλιο-
γραφίαν. 'Αναφέρω έπίσης καί τό λίαν ένδιαφέρον άρθρον τοΰ διακεκριμένου λαο-
γράφου S. Erixon, Quelques contributions nordiques à l'histoire des moulins
à vent, δημοσιευθέν είς τό περιοδικόν Laos5, τόμ. II, Stockholm 1952, σσ. 44-45.

Είς τήν βυζαντινήν Ελλάδα είναι άγνωστον πότε άκριβώς έκαμε τήν πρώτην
του έμφάνισιν ό άνεμόμυλος. Ή παλαιοτέρα μνεία άνεμομύλωνος έν Βυ-
ζαντίω άναφέρεται είς πλαστόν χρυσόβουλλον 'Ανδρονίκου Β' τοΰ Παλαιολόγου,
ούτινος όμως ή χρονολογία 1302 είναι βεβαία. Πρόκειται περί παλαιού έν Θεσσα-
λονίκη άνεμομύλου6. «"Οταν όμως ένα έγγραφο τοΰ 1302», γράφει όρθώς ό Γεώργ.

1. Γεωργ. Δημητροκάλλη, Οί άνεμόμυλοι τών βυζαντινών, Παρνασσός, τόμ.
Κ', 'Αθήναι 1978, σ. 142, σημ. 8.

2. Μ. Ο. Batte n, English windmills, I, London 1930, σ. 2, παρά J. C. Baroja,
ένθ' άν., σ. 39.

3. L. Lindet, Les origines du moulin en grains, Revue Archéologique, τόμ. XXXVI,
1901 - 1902, σ. 41, παρά Γεωργ. Δημητροκάλλη, ίνθ' άν., σ. 143.

4. Γεωργ. Δημητροκάλλη, ίνθ' άν., σ. 143.

5. Ό άναγνώστης έχει προ οφθαλμών τήν έλληνικήν λέξιν Laos, μέ τήν οποίαν τιτλοφορείται
τό έν Στοκχόλμη έκδοθέν λαογραφικόν περιοδικόν, άποκείμενον είς τήν Βιβλιοθήκην τοϋ Κέντρου
'Ερεύνης τής "Ελληνικής Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

6. J. Β ο m ρ a i r e, Actes de Xéropotamou, Paris 1964. σ. 250. Γ. Δ η μ η τ ρ ο»
κάλλη, ένθ' άν., σ. 143.

11
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Δημητροκάλλης, «κάνει μνεία παλαιού άνεμομύλου, αύτο σημαίνει ότι
πρόκειται γιά κτίσμα τούλάχιστον έκατό έτών»1.

Παλαιόν πρακτικόν τής νήσου Λήμνου τοΰ 1304 άναφέρει τρεις άνεμομύλους2.
Εις δωρητήριον έγγραφον τής έν "Αθωνι μονής Κουτλουμουσίου τοΰ 1362, δημο-
σιευθέν ύπό P. Lemerle, άναφέρεται άνεμόμυλος εύρισκόμενος είς τήν περιο-
χήν Σκάλας, ήτις, κατά τόν έκδότην, έ'κειτο είς τήν παραλίαν τοΰ κόλπου τοΰ
ποταμοΰ Στρυμόνος3. 'Επίσης κατά τό 1389 άναφέρονται άνεμόμυλοι έν Ρόδω4.
Είς πρακτικόν της νήσου Λήμνου τοΰ 1430 άναφέρεται τρις ό όρος ά ν ε μ ο μ ύ-
λ ω ν5, «ή σύγκριση δέ τών θέσεων πού βρίσκονται άποδεικνύει ότι εϊναι δύο δια-
φορετικοί άνεμόμυλοι»®. Έπί τή βάσει τών γραπτών τούτων ένδείξεων δυνάμεθα
νά γνωρίζωμεν ότι ό άνεμόμυλος ήτο γνωστός είς τήν βυζαντινήν Ελλάδα άπό τοΰ
12ου αί. ϊ'σως καί παλαιότερον καί δή είς περιοχάς μέ όλίγα ύδατα, ώς αί Κυκλάδες
καί άλλαι νήσοι τοΰ Αιγαίου7. Είς τάς νήσους τοΰ Αιγαίου «οί άνεμόμυλοι θά διε-
δόθησαν πολύ πρώιμα, γιατί έδώ ύπήρχε ή εκλεκτή μάλιστα ποιότης ή άπαραίτητη
πρώτη ύλη, δηλαδή ό τραχίτης - κοινώς μυλόπετρα...—τής Μήλου»8.

Άς μοΰ έπιτραπή τώρα νά παραθέσω άνέκδοτον περιγραφήν άνεμομύλου έκ
τής ιδιαιτέρας μου πατρίδος Άπειράνθου Νάξου.

Ό άνεμόμυλος ένταΰθα είναι κυλινδρικόν άπό πέτρες κτίσμα έπάνω είς λόφον
μετ' έλαφράς πρός τά άνω μειώσεως τοΰ ογκου του. Ούτος, ώς καί άλλαχοΰ, χω-
ρίζεται συνήθως καθ' ύψος, τό όποιον φθάνει τά 5 εως 6 μέτρα μέχρι της άρχής
τής κωνικής του σκεπής, είς τρεις χαμηλοταβάνους χώρους. Ό πρώτος, ισόγειος
ή έπάνω άπό 2-4 σκαλιά άνωθεν τοΰ έδάφους, λέγεται κατώι καί έ'χει δάπεδον
χωμάτινον ή στρωμένον άπό πέτρες ή πλάκες. Έδώ έΐοποθέτουν τά άπό σιτάρι
καί κριθάρι άλέσματα καί τά τσουβάλια (σακκιά),τά περιέχοντα τά μετά τήν άλε-
σιν άλευρα. Ό δεύτερος χώρος έχει ξύλινον πάτωμα καί λέγεται πατάρι" έδώ

1. Γ. Δημητροκάλλη, ένθ' άν., σ. 143.

2. P. Lemerle -Α. Guillou-N. Svoronos-D. Papachryssan-
t h ο u. Actes de Lavra II, Paris 1977, σσ. 144, 145, 148.

3. P. Lemerle, Actes de Kutlumus, édition diplomatique, Paris 1946, σ. 98. Φ.
Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Β', μέρ. I, έν 'Αθήναις 1948, σ. 204,
σημ. 1. Γ. Δημητροκάλλη, ένθ' άν., σ. 143.

4. Γ. Δημητροκάλλη, ένθ' άν., σ. 142.

5. Ν. Ο i k ο n ο m i d è s, Actes de Dionysiou, Paris 1968, σσ. 148, 150, 151.

6. Γ. Δημητροκάλλη, ένθ' άν., σ. 142.

7. Γ. Δημητροκάλλη, ένθ' άν., σ. 144.

8. Ζ. Β ά ο υ - Σ. Νομικού, ένθ' άν., σσ. 94 - 95.
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εύρίσκεται ή τράπεζο τού μύλου, ήτοι όριζόντιον ξύλον, έπί τού οποίου στηρί-
ζεται ό κατακόρυφος σιδηρούς άξων τών μυλοπετρών. Ή τράπεζα εισέρχεται ε'ις
τήν όπήν καθέτου χονδρού ξύλου. Ό τρίτος καί τελευταίος όροφος, τό ανώι,
έχει καί αύτός ξύλινον πάτωμα" έδώ είναι έγκατεστημένος ό κύριος μηχανισμός
τοΰ άνεμομύλου μέ τις μυλόπετρες, τόν άξονα, τήν ρόδαν κτλ.

Ή κωνική τοΰ μύλου στέγη λέγεται σκεπή ή τ ρ ο ύ λ α1- τά άκατέργαστά
της δοκαράκια (έν ολω 24) λέγονται τρουλόξυλα" ταΰτα είναι προσηρμοσμένα
κατ' άποστάσεις είς τό στεφάνι καί έναλλάσσονται μέ καλάμια, πού ζώνονται
άπό διπλά μικρότερα καλάμια, δεμένα έπ' αύτών μέ σχοινιά. Ή σκεπή έπικαλύ-
πτεται μέ πυκνές τούφες βούρλων ή πετσώνεται πρώτον μέ σανίδια καί έπειτα

στρώνεται μέ βούρλα. Τό έκ βούρλων στρώμα είναι άδιαπέραστον ύπό τής βρο-
χή?·

Ό τοίχος τοΰ άνεμομύλου κατασκευάζεται μέ ξυλοδεσές, πού άκολου-
θοΰν τό κυλινδρικόν σχήμα του καί σχηματίζουν διπλά δακτυλίδια. Άλλοτε κτί-
ζεται ξεροτρόχαλο, δηλαδή μέ πέτρες χωρίς άσβεστον καί άμμον καί άλλοτε
μέ άρκετήν άσβεστον είς τό συνδετικόν κονίαμα. Οί ξυλοδεσές, ή άσβεστος, τό κο-
νίαμα καί τό άρκετόν πάχος του (1.20 μ. συνήθως) άποσκοποΰν νά ένισχύσουν
τήν άντοχήν τής τοιχοποιίας. Απαραίτητος δ' είναι ή ένίσχυσις αύτή, διότι, έκτος
τοΰ βάρους τοΰ ξυλίνου μηχανισμοΰ, τών μυλοπετρών, τών διαφόρων σιδηρών
καί ξυλίνων έργαλείων καί τών άλεσμάτων, ό τοίχος υφίσταται τήν είς τά παννιά
πίεσιν τοΰ άνέμου. Χαμηλά είς τόν κυλινδρικόν τοΐχον ύπάρχει στενή πόρτα, έστραμ-
μένη συνήθως πρός δυτικήν ή νοτιοδυτικήν διεύθυνσιν. Είς τόν τοΐχον παρά τήν
εϊσοδον ύπάρχει κάθετος ξύλινος ή σιδηροΰς μοχλός, τό σ κ ο ΰ d ρ ο, διά νά έμπο-
δίζη, όταν θέλουν, τό άνοιγμα τής πόρτας. Αριστερά της έσωτερικώς άρχίζει λί-
θινη έλικοειδοΰς σχήματος σκάλα, έφαπτομένη της έσωτερικής έπιφανείας τοΰ τοί-
χου. Ή σκάλα φθάνει μέ άπότομον κλίσιν έως είς τό ύψος τοΰ άνωγιοΰ. Είς τό
άνώγι κάτωθεν τής σκεπής ύπάρχουν δύο παραθυράκια τό έν άπέναντι τού άλλου.
Τό πρώτον ύπέρκειται άκριβώς τής εισόδου καί τό δεύτερον εύρίσκεται είς τήν έκ
διαμέτρου άντίθετον θέσιν. Τό άνώγι φωτίζεται άπό αύτά, τά δ' άλλα δύο πατώ-
ματα φωτίζονται έμμέσως άπό αύτά καί άπό τό φώς τής εισόδου. Άπό τό πρώτον
παραθυράκι, τό ύπερκείμενον τής εισόδου, ό μυλωνάς μέ βούκινον έκάλει τούς χω-
ρικούς νά φέρουν τ' άλέσματα είς τόν μύλον2.

1. Περί τής λέξεως καί τής κατά τόπους σημασίας της βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις,
τ. Β', 1904, σσ. 1306 - 7.

2. Έν Λήμνω, «όταν ό άνεμόμυλος δέν έχη άλέσματα, άφήνουν σέ μιάν άντέννα ψηλά ένα
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Ή λειτουργία τοϋ μηχανισμού τοΰ άνεμομύλου βασίζεται εις τήν μετάδοσιν
της κινήσεως άπο ενα όριζόντιον άξονα είς ενα κατακόρυφον. Τον όριζόντιον άξονα,
άξόνι λεγόμενον, περιστρέφει ή άάεννωσά (άντέννες - παννιά). Το άξόνι,
σχήματος τετραγωνικού, διαστάσεων πάχους 0,35x0,35 καί μήκους 6-61/2 μ.,
είναι άπο κορμόν δρυός ή καστανιάς ή ελάτης, πού κόπτεται «στή έμωση τού φεγ-
γαριού» καί τόν έπεξεργάζονται ειδικοί τεχνΐται, πελεκάνοι λεγόμενοι, έντό-
πιοι νησιώται ή έξ άλλων τόπων τής 'Ελλάδος. Τό άξόνι δύναται νά κινηθή καί ύπό
τοΰ μυλωνά διά σιδηρού λοστού πρός όλας τάς διευθύνσεις τοΰ ορίζοντος είς
έν όριζόντιον έπίπεδον. Τοιουτοτρόπως ό μύλος άλέθει μέ όλους τούς άνέμουΓ. Ό
κατακόρυφος άξων μεταδίδει τήν περιστροφήν είς τήν άνω μυλόπετραν.

Ή άάεννωσά τοΰ μύλου κινεί τόν όριζόντιον άξονα. Αύτη άποτελεΐται
άπό 12 ά d έ ν ν ε ς, τά τριγωνικά παννιά καί τό κ ε φ α λ ά ρ ι (τμήμα τοΰ άξονιοΰ),
πού εύρίσκεται είς τό έξωτερικόν μέρος τοΰ μύλου. Αί άντέννες είναι δοκοί έκ ξύλου
καστανιάς άκτινοειδώς τοποθετημένα', καί καθέτως είς τό άξόνι προσηρμοσμέναι.
Τά άκρα τών άντεννών συνδέονται μεταξύ των μέ'υρόσκοινο (συρματόσχοινον).
Τά τριγωνικά παννιά έχουν έρραμμένην τή σ κ ό d α των τό καθέν, ώς παννιά βάρ-
κας, πού μέ κατάλληλον περιτύλιγμα είς τάς άντέννας δύναται ν' αύξάνεται ή νά
μειώνεται ή έπιφάνειά των. Αί είς τάς άντέννας περιελίξεις λέγονται μ ο ΰ δ ε ς
καί γίνονται ύπό τοΰ μυλωνά, άναλόγως πρός τήν έντασιν τοΰ άνεμου. Συνήθως
μέ 6 - 7 μοΰδες ή μαζώματατά παννιά είναι τελείως κλειστά. Είς τήν έξω-
τερικήν έπιφάνειαν τοΰ τοίχου τοΰ μύλου πρός τό έδαφος υπάρχουν ξύλινα ή πέ-
τρινα παλούκια διά τό δέσιμον τής άάεννωσάς, τά λεγόμενα καί σ κ ο ΰ d ρ α.

Τό άξόνι τοΰ μύλου στηρίζεται είς ένα ξύλινον κύκλον, λεγόμενον στεφάνι,
πού τοΰ έξασφαλίζει τήν προαναφερθεΐσαν κίνησιν. Πρός τό άντίθετον μέρος της
άdεvvωσάς τό άξόνι. στηρίζεται είς κάθετον ξύλον, τό άντίξονο. Τό στεφάνι
δένεται μέ τό άντίξονο μέ δύο άλλα ξύλα, bparsoXiix λεγόμενα, παραλλήλως
πρός τό άξόνι, διά ν' άποτελέση κλειστόν σύστημα, τό όποιον περιστρέφεται είς
τήν έπάνω έπιφάνειαν τοΰ τοίχου τοΰ μύλου, όταν χρειάζεται. Έπί τών 1) ρ ατσα-
λιών στηρίζεται ό ζυός (ζυγός), ήτοι δοκός έκ χονδρού ξύλου διαμπερώς προσ-
ηρμοσμένου κατά τήν διάμετρον τής όροφής τοΰ άνεμομύλου, άνωθεν τοΰ όποιου
καί καθέτως διέρχεται ό άξων, ό δίδων διά τής δυνάμεως τήν όλην κίνησιν τοΰ
άνέμου. Ή έπάνω έπιφάνειά τοΰ τοίχου τοΰ μύλου φέρει ξυλίνην πλάκα, πού είναι
στερεωμένη μέ άμετακίνητα τεμάχια δοκών ή τάκων έντειχισμένων, τά φ α λ ά γ-

κομμάτι τοϋ παννιοΰ άνοιχτό. Τά βλέπει ό κόσμος καί καταλαβαίνει νά πάη τό άλεσμα». Κατ'
άνακοίνωσιν Εύαγγέλου Μπουρούδη.
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για ή κανόνια. Έπί τής τροχιάς αύτής γίνεται ή περιστροφή τοΰ σ τ ε φ α -
ν ι ο ΰ, διευκολυνομένη μέ σαπούνι ή άλειμμα ξυγκιοΰ. Ή άλλαγή κατευθύνσεως
άναλόγως τής πνοής τοΰ άνέμου, πού δεικνύει ό άνεμοδείχτης (σημαία
μικρά άπό λευκόν παννί τοποθετημένη είς τό κέντρον τής κωνικής σκεπής), γίνεται,
ώς εΐπομεν, μέ σιδηρούν λοστόν, ήτοι μέ μοχλόν πρώτου είδους" (δύναμις είναι τό
χέρι τού μυλωνά, ύπομόχλιον δέ ένα παλούκι ,πού είναι μπηγμένο είς τήν πλάκα,
έπί τής όποιας στρέφεται τό στεφάνι). Τοιουτοτρόπως προσανατολίζεται τό
έπίπεδον τής άάεννωσάς, ώστε νά είναι κάθετον πρός τήν διεύθυνσιν τού άνέ-
μου, ή άποπροσανατολίζεται, όταν έχη πλέον σταματήσει ή άλεσις, διά νά συμμα-
ζευθοΰν τά παννιά. Τήν περιστροφήν τοΰ στεφανιοΰ συνοδεύει ή περιστροφή τής
σκεπής, τοΰ άξονιοΰ καί τής άάεννωσάς, δηλαδή τοΰ ά π α ν α ρ ιού. Διά νά μένη
άκίνητον τό στεφάνι, καθ' ην ώραν ό μύλος άλέθει, στερεώνεται μέ δύο ή τέσσαρα
σιδηρά παλούκια μπηγμένα είς τήν πλάκα, πού πιάνουν τά δύο πρώτα είς τά bpa-
τσόλια καί τά άλλα δύο είς τό άντίξονο. 'Λντίστασις είναι τό κινητόν στεφάνι, τό
όποιον έ'χει κατά σειράν έπί τής πρός τά έσω οψεώς του μικράς όπάς, τά μ ά θ ι α,
είς τήν κοίλην αύτοΰ έπιφάνειαν. Έντός αυτών ό μυλωνάς τοποθετεί τόν λοστόν,
διά νά στρέψη τόν μύλον πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ άνέμου. Τήν άκραν τοΰ λοστού
τήν προσαρμόζει είς ένα μάτι τοΰ στεφανίου καί σχηματίζει μοχλόν μέ ύπομό-
χλιον παλούκι ή τάκον, πού προσαρμόζει είς τήν έμπροσθεν παλουκότρυπα
τής πλάκας, οπότε έπιτυγχάνει μικράν στροφήν τοΰ όλου συστήματος τής οροφής.
Τοΰτο έπαναλαμβάνεται είς τό κατόπιν μάτι μέ τόν λοστόν καί τό παλούκι είς τήν
έπομένην παλουκότρυπαν, έως ότου ή όροφή μέ τόν άνεμοτροχόν λάβουν τήν θέσιν
πού πρέπει.

Τό άξόνι έσωτερικώς, έκεΐ όπου σφηνώνεται τό έξω τοΰ τοίχου κεφαλάρι
του, άκκουμβά είς τόν λ α ι μ ό ν, όστις σχηματίζεται άπό τρία ξύλα, τό π ρ ο σ κ ε-
φ ά λ ι κάτω, τόν ά κ α μ ά τ η καί τό καματερό άπό τό έν καί τό άλλο μέρος.
Λέγεται καματερό, διότι υφίσταται τήν περισσοτέραν τριβήν. Διά ν' άποφευχθή
ή φθορά τοΰ άξονιοΰ λόγω τής περιστροφής, τοΰτο έπενδύεται μέ ξύλον άγριλιάς,
καρφωμένον έπ' αύτοΰ καί σφιγμένον μέ σιδηρά στεφάνια. Κάτω άπό τό άξόνι,
όταν ό μύλος σταματα, θέτουν ξύλινον τάκον, διά νά έξασφαλίσουν την άκινησίαν
του. Τό σταμάτημα τοΰ μύλου γίνεται μέ τήν γ ο ύ μ ε ν α, χονδρόν παλαμάρι ή
μέ τό τ ι μ ό ν ι. Τό παλαμάρι τυλίσσεται είς τό άξόνι καί δένεται είς τά ξύλα μέσα
στις παλουκότρυπες, ήτοι έγκοπάς, πού ύπάρχουν είς τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν
τοΰ τοίχου τοΰ μύλου, τό δέ τιμόνι φέρει πλησίον τήν άνω μυλόπετραν πρός τήν
κάτω.

Έκ τών μυλόπετρων περιστρέφεται μόνον ή άνω, λεγομένη πανάρι ή πα-
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ν α ρ ι ά, ή όποία στηρίζεται διά τοΰ κατακορύφου σιδηροΰ άξονος της, τοΰ βασι-
λικού σίδερου, είς όριζόντιον ξύλον, λεγόμενον τ ρ ά π ε ζ ο (εύρισκόμενον,
ώς ειπομεν άνωτέρω, είς τό πατάρι) καί άνεβοκατεβαίνει μέ τό τιμόνι. Ή κάτω
μυλόπτερα, λεγομένη κατάρι ή καταριά1, μένει άκίνητος έπί κτιστής χα-
μηλής βάσεως, τοποθετημένης είς τό ξύλινον πάτωμα τοΰ άνωγιοΰ. Ό στύλος
πού στηρίζει τό χονδρόν δοκάρι τοΰ πατώματος τοΰ άνωγιοΰ λέγεται σ τ ά τ η ς.
"Οταν ή άνω μυλόπετρα άπέχη περισσότερον άπό τήν κάτω, τό άλευρον βγαίνει
χονδρότερον. Ό μυλωνάς κανονίζει μέ τό τιμόνι, άν θά βγάλη άλευρον χονδρότερον
ή λεπτότερον.

Ή μετάδοσις τής κινήσεως άπό τόν όριζόντιον άξονα είς τόν κατακόρυφον,
αύτόν δηλαδή πού περιστρέφει τήν άνω μυλόπετραν, γίνονται μέ τήν βοήθειαν
τής ρόδας. Ή ρόδα είναι οδοντωτός τροχός, διαμέτρου 2,60 μ. καί πάχους 0,35,
άπό ξύλον πρίνου ή άγριλιάς, προσηρμοσμένος εις τήν μέσην τοΰ οριζοντίου άξονος
μέ τό έπίπεδόν του κάθετον πρός τόν ξύλινον άξονα, συμπλέκεται μέ έτερον μικρό-
τερον τροχόν, προσηρμοσμένον είς τήν έπάνω άκραν τοΰ κατακορύφου σιδηρού
άξονος. Ό δεύτερος ούτος τροχός λέγεται άνέμη ή φανάρι καί είναι κυλινδρι-
κόν κατασκεύασμα γιά τήν όδοντωτήν καμπύλην έπιφάνειάν του. Συνήθως ή ρόδα
έχει 60 δ ό δ ι α έκ ξύλου πρίνου, φυτευμένα κυκλικώς είς τήν περιφέρειάν της
καί έξέχοντα περί τά 0,12 μ., καί ή άνέμη μέ 12 είσδοχάς έξ άγριλιάς ή πρινιάς
διά ν' άντέχη είς τήν συνεχή τριβήν. Αί είσδοχαί τής άνέμης προσαρμόζονται είς
τά δόντια τής ρόδας. Ό άξων της άνέμης συγκρατείται είς τήν θέσιν του άπό τόν
ζ υ ό (ζυγόν), όριζόντιον ξύλον παράλληλον πρός τήν έπιφάνειαν τής ρόδας καί πιέ-
ζεται άπό άλλο όριζόντιον ξύλον, τό σ κ ο ΰ d ρ ο, πού σφηνώνεται είς τό άντίξovo.
Ή άνέμη περιστρέφεται περί τόν σιδηρούν κατακόρυφον άξονα, τό βασιλικό
σίδερο, ό όποιος άνωθεν στηρίζεται έπί τοΰ ζυγοΰ. Είς τό μέσον τοΰ ζυγού
ύπάρχει εντομή, είς τήν οποίαν εισέρχεται πρόσθετον ξύλον, καρύδι λεγόμενον.
'Επί τού καρυδιοΰ εισέρχεται τό βασιλικό σίδερο. Κατά τήν σχέσιν 60 δόντια της
ρόδας πρός τάς 12 είσδοχάς τής άνέμης έχομεν είς έκάστην περιστροφήν τοΰ άνε-
μοτροχοΰ 5 περιστροφάς τής μυλόπετρας.

Παρά τήν άνέμην καί έπάνω άπό τις μυλόπετρες εύρίσκεται ξύλινον κιβώτιον,
κρεμάμενον άπό τήν σκεπήν. Λέγεται κοφινίδα (έκ τοΰ αρχαίου κόφινος)
καί είναι πλήρης καρπού, πού πίπτει λίγος λίγος είς τήν όπήν της άνω μυλόπετρας,
τήν 'ούλα. Άπό τήν γούλαν ό καρπός προχωρεί είς τόν μεταξύ τών μυλοπετρών

1. Αί λέξεις π α ν α ρ ι ά καί κ α τ α ρ ι ά έκ τοϋ έπάνω καί κάτω καί τής καταλήξεως
-αριά (-άρέα-άρης-άρι. )
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χώρον, καθώς τραντάζεται ή κοσκινίστρα (άπόληξις τής κοφινίδας) άπο τον
περιστρεφόμενον κατακόρυφον σιδηρούν άξονα της άνέμης. Ό άξων ούτος συνδέ-
εται μέ τήν μυλόπετραν διά μέσου τής χελιδόνας, ήτοι σιδηρού τεμαχίου,
σχήματος διπλής ούρας χελιδόνος. Πέριξ τών μυλοπετρών υπάρχει κυκλικόν περί-
φραγμα, φ ά ρ κ ο ς λεγόμενον, πού έμποδίζει τό άλευρον νά χύνεται, τό συγκεν-
τρώνει καί τό άφήνει νά πίπτη εις ξύλινον κιβώτιον, τήν σκάφηήάλευροθήκη.
Μέ τήν κουταλήθρα, τεμάχιον σανίδος μετά λαβής, ταράσσουν τό άλευρον
είς τήν σκάφην ή τό βάζουν εις τό τσουβάλι. Έπί τής άνω μυλόπετρας θέτουν συν-
ήθως σκέπασμα άπό τεντωμένον καραβόπαννο, διά νά μή σηκώνεται ή άχνα
τού άλεύρου καί τήν άναπνέη ό μυλωνάς.

Οί μυλόπετρες σχηματίζονται άπό τεμάχια πολύ σκληρού γρανιτικού τραχί-
του λίθου, έξαγομένου έν Μήλω. Ταύτα σφίγγονται μέ σιδηρά στεφάνια πού πυρα-
κτοΰνται διά νά διασταλούν καί όταν κρυώσουν, συστέλλονται καί είναι πολύ στερεά.
Τά μεταξύ τών τεμαχίων τής μυλόπετρας κενά γεμίζονται μέ γύψον. Σημειωτέον
δ' ότι χρησιμοποιούν ολίγον ύδωρ διά τό γυψοκονίαμα, διά νά γίνεται στερεά ή
μυλόπετρα καί νά κουδουνίζη. "Οταν τό άλεύρι βγαίνη πολύ θερμόν, τοΰτο
σημαίνει ότι οί μυλόπετρες μακάρουν, δηλαδή έχουν στομωθή, φαγωθή. Τότε
πρέπει νά χαραχθούν μέ τό μ υ λ ο κ ό π ι (έργαλεΐον σιδηρούν τοΰ χαρακώματος).
Τό χαράκωμα, χάραμα, έργασία λίαν κοπιώδης, γίνεται μέ τό σήκωμα τής άνω
μυλόπετρας μετά 4-5 ημέρας άλέσεως. 'Ακολούθως γίνεται τό ζ ύ α σ μ α τών
μυλοπετρών, τή βοήθεια τοΰ ά λ ι φ α δ ι ο ΰ καί τοΰ διαβήτη. Τό ζύγισμα
είναι ή όριζοντίωσις τής κάτω μυλόπετρας καί ή έπ' αύτής έπαφή της άνω είς
όλα τά σημεία διά τήν κανονικήν λειτουργίαν τοΰ άνεμομύλου1.

Δ' ΟΙ ΜΥΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΤΚΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ

Έκ τών μνημείων τοΰ λόγου τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ μέ τούς μύλους έχουν συνα-
φθή περισσότερον άσματα, παραδόσεις, παραμύθια καί παροιμίαι. Παραθέτω κατω-
τέρω παραδείγματα έξ έκάστης κατηγορίας, τά όποια είναι δυνατόν νά έπαυξηθοΰν
διά περαιτέρω έρεύνης. Ούτως είς καρπαθιακήν παραλλαγήν τοΰ άκριτικοΰ άσμα-
τος «τοΰ υίοΰ τοΰ Άρμούρη» έχομεν τούς στίχους 19-20 :

1. Τήν όρολογίαν και τήν περιγραφήν τοϋ άνεμομύλου κατέγραψα τόν Αΰγουστον τοΰ 1934
έν ΆπειράνΟ<ο. Πληροφοριοδόται μου υπήρξαν ό Γεώργιος Ζευγώλης (Πετρουσκοϊώργης) καί ό
Νικόλαος Κατινάς (Κατινονικόλας).
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Σαρακηνός τοϋ 'πάντηξεν, άμέρωτοθ θερίον,
άπάνω στίς κουτάλες1 του τρία άνεμομύλια 'λέθαν2.

Εις τήν κυπριακήν παραλογήν «Καλόγηρος άπρόσκλητος είς γάμον» άναγι-
νώσκομεν είς τούς στίχους 24 - 28 :

Χαρίζω τζαί τής νιόνυφφης εναγ καλομ μυλάριν,
άνταν νά λείπη τό νερόν ν' άλέθη μέ τό λάδιν
άνταν νά λείπη ό λαδατάς ν' άλέθη μέ τό μέλιν
άνταν νά λείπη ό μελιτάς ν' άλέθη μέ τό γάλαν
άνταν νά λείπη ό γαλατάς ν' άλέθη μανιχόν του3.

Είναι πρός τούτοις γνωστόν άκριτικόν σατυρικόν άσμα, είς παραλλαγάς τού
όποιου άναφέρεται ό Γιάννης, πού άφήκε τήν ήρωικήν ζωήν τοΰ κλέφτη καί έγινε
γεωργός, ώργωσε τό χωράφι του, άλλά καμμίαν δέν είδε προκοπήν. Τέλος επέ-
τυχε καί έκαμε μόνον ένα σακκί σιτάρι, τό πηγαίνει είς τόν μύλον νά τό άλέση,
άλλά, κατά μίαν έκ Ρόδου παραλλαγήν, άνάξιος καθώς ήτο «πάει νά πιάση τό σακκί
καί μπλάζει τό σιτάρι», δηλαδή τό σκορπίζει4. Κατ' άλλας παραλλαγάς ένας ποντι-
κός τοΰ έτρύπησε τό σακκί καί έχύθη όλον τό σιτάρι, ένώ λύκος τάς ιδίας στιγμάς
τού έφαγεν έξω άπό τόν μύλον τό γαϊδούρι του5. Ό Κ. Ρωμαίος, πιστεύων ότι
«Γιάννης καί Διγενής χρησιμοποιούνται συχνά [είς τά άκριτικά τραγούδια] σάν
δυο γλωσσικοί τύποι τοΰ αύτοΰ ονόματος»6, γράφει: «'Αλλ' ό διασυρμός αύτός
τοΰ ήρωϊκοΰ Διγενή, πού καταντά άνάξιος γεωργός, μάς θυμίζει τό άντίστοιχο
κατάντημα τοΰ μεγάλου θεού Διονύσου πού έξευτελίζεται στούς «Βατράχους»[τοΰ
'Αριστοφάνους] σάν ένας δειλός καί άνάξιος»7.

Είς άλλα δημώδη άσματα μέ δραματικόν περιεχόμενον έντός μύλου πραγματο-
ποιείται τιμωρία ένοχου γυναικός. Ούτως είς τήν παραλογήν «της μάννας φόνισσας»
έξ 'Αγίου Γεωργίου Νηλείας Πηλίου άκούονται οί στίχοι :

"Αλισι, μύλου μ', άλισι τής Λέγκους τού κουρμάκι
κί βγάν' άλεύρι κόκκινου κί τήν πασπάλη μαύρη,

1. 'Ωμοπλάτες.

2. Ζωγράφειος 'Αγών, ετ. Α', Κωνσταντινούπολις 1891, άρ. 8, σσ. 295 - 296.

3. Ξ ε ν ο φ. Φαρμακίδου, Κύπρια έπη, Λευκωσία 1926, σσ. 153 - 155.

4. Άν αστ. Βρόντη, Ροδιακά, έν Αθήναις, 1939, σ. 67.

5. Γ. Χ α σ ι ώ τ η, Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών ασμάτων, έν Αθήναις
1966, σ. 130. Χ. Ρ ε μ π έ λ η, Κονιτσιώτικα, έν Αθήναις 1953, σ. 44.

6. Κ. Ρωμαίου, Διγενής, Άρχεΐον Πόντου, τόμ. 26, έν Αθήναις 1964, σ. 211.

7. Κ. Ρ ω μ α ί ο υ, ένθ' άν., σ. 213.
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γιά νά πιρνοΰν γραμματικοί νά παίρνουν τού μιλάνι,
γιά νά πιρνοΰν οί όμορφες νά παίρνουν κοκκινάδι1.

Είς άλλην παραλλαγήν τού αύτοΰ τραγουδιού άπο το Λιγουριό τής Πελοπον-
νήσου, στίχ. 28 - 29, λέγεται :

Άλεσε, μύλε μ', άλεσε τής λυγερής κεφάλι,
γιά νά τ' άκοΰν οί λυγερές, νά μήν το κάνη άλλη2.

Είς τήν έκ Νισύρου παραλογήν «της άπιστου συζύγου» (στίχοι 31-33) ό
έκδικητής Μαυργιαννής :

βγάλλει το μαχαιράκι του 'πό τ' άργυρο φεκάρι
καί παίρνει τό κεφάλι της σάν τρυφερό άγγούρΐ"
μέσα στό μύλο τό 'ρριξε καί 'λέθει καί ξελέθει3.

Είς άλλην παραλλαγήν τής αύτής παραλογής, συλλεγείσης ύπό Γ. Ά. Μέγα
άπό πρόσφυγας έκ τού χωρίου Ραβδάς Ανατολικής Θράκης, άκούονται οί στίχοι:
Άλεσε, μύλου μ', άλεσε τής κούρβας τό κεφάλι,
κάμε τά κόκκαλα άσπράδ', τήν κεφαλή κουκκινάδ'
γιά νά περνούν μελαχρινές νά βάνουνε άσπράδ',
γιά νά περνοΰν οί γέμορφες νά βάνουν κουκκινάδ'4.

Είς άλλην παραλλαγήν έκ Σωζοπόλεως Ανατολικής Θράκης έ'χομεν τούς στί-
χους 37 - 41, πού είναι άρτιώτεροι :

Άλεσε, μύλε μ', άλεσε παλιάς κούρβας κεφάλι,
νά βγάλ' άλεύρι κόκκινο καί πάσπαλη άσπράδι,
νά παίρνουνε οί άσκημες νά βάνουν κοκκινάδι,
νά παίρνουνε κ' οί μελαχρινές νά βάνουνε άσπράδι,
γιά νά φανή παράδειγμα νά μήν τό κάνουν κι άλλες5.

Είς τήν έξ 'Ηπείρου παραλογήν «τ' άγαπημέν' άδέρφια κ' ή άπιστη γυναίκα»
έ'χομεν είς τούς στίχους 41 - 44 :

Άλεσε, μύλε μ', άλεσε τής κούρβας τό κεφάλι,
κάνε τ' άλεύρι κόκκινο καί τήν πασπάλη μαύρη,

1. ΚΑ, "Υλη, άριθ. 189 (Π. Β ο γ ι α τ ζ ή ς, 1888 ).

2. Δ. Εύαγγελίδου, Τραγούδια τοϋ Λιγουριοΰ, Λαογραφία, τόμ. Δ', 1912/1914, σ.

177.

3. ΚΛ, "Υλη, άριθ. 609 (Ν. Χ. Άν δ ρ ι ω τ ά κ η ς ).

4. ΚΛ, άρ. χ/φου 1104 Γ', σ. 73 (Γ. Λ. Μ έ γ α, Συλλογή έκ Ραβδα Μεσημβρίας).

5. Κ. Δ. Π α π α ϊ ω α ν ν ί δ ο υ, "4σΙΛατα δημοτικά Σωζοπόλεως, Λαογραφία, τόμ. Α',
1909/10, σ. 618.
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νά 'χουν φκειασίδ' οί έμορφες, φκειασίδι τιμημένο,
νά 'χουν καί οί γραμματικοί μελάνι γιά νά γράφουν1.

Ό Μιχ. Γ. Μιχαηλίδης Νουάρος έδημοσίευσε τό κατωτέρω άσμα, είς το όποιον
γίνεται λόγος διά τούς άνεμομύλους τού χωρίου "Οθους τής γενετείρας του νήσου
Καρπάθου :

Τοΰ καπετά Γεώργη βροντά, τοΰ Μυλωνά κουτσαίνει
τσαί τοΰ Φρυάη τραουά τσαί τοΰ Μιχάλη δρέμει.
Τσαί παρακάτω τής Μαριάς 'υρίζει τσαί μουγγρίζει
τσαί τοΰ Έργάτση τοΰ Παπά ξυλάρμενα σβουρίζει.

5 "Οταν έής τ' άνέφαλο στό Ξελαντουριδιάρη,

κόφτε στό Γιώργη τοΰ Παπά νά πά' νά σοΰ 'πιμπάλη2.

Έν Βορείω Ήπείρω εϊναι γνωστόν τό τραγούδι :

—Νυστάζω, νυστάζω καί ποιος θά πάη στό μύλο ;
—Κοιμήσου, πέρδικά μου, κ' εγώ πάγω στό μύλο.

Μοΰ εϊναι πρός τούτοις γνωστόν τό έξ Άπειράνθου Νάξου δίστιχον μοιρολόγι:
Μά 'μέν' dà πάθια μου πολλά, τρεις μύλοι δέν τ' άλέθουν,
ώς καί τά σύννεφα μέ κλαιν καί τά νερά πού τρέχουν.

Περί τούς μύλους καί τούς μυλωνάδες κυκλοΰνται καί άρκεταί δημώδεις παρα-
δόσεις. Έξ αύτών άλλαι μέν έ'χουν δημοσιευθη καί έρμηνευθή3, άλλαι δέ τυγχάνουν
άνέκδοτοι, περιλαμβανόμεναι είς χειρογράφους συλλογάς λαογραφικής καί γλωσ-
σικής ύλης, άποκειμένας ιδία είς τά Κέντρα Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας
καί τής Νέας Ελληνικής Γλώσσης τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Οί μύλοι καί δή οί ύδρόμυλοι εύρίσκοντο είς έρημικούς τόπους μακράν τών
κατοικιών τών άνθρώπων, παρά τάς οχθας ποταμών καί είς χαράδρας. Ή θέσις,
τό φυσικόν των περιβάλλον, κατά τάς χειμερινάς ιδίως νύκτας, έτροφοδότει, λόγω
δεισιδαίμονος φόβου, τήν φαντασίαν τών άπλοι'κών άνθρώπων, ώστε αύτη νά δη-
μιουργη ψευδαισθήσεις καί εικόνας δαιμονικάς. Ούτως είς μύλους, όταν ό μυλωνάς
ψήνη κατά τό δωδεκαήμερον πέρδικαν, γουρουνοπούλαν ή σπάλαν κρέατος, παρου-

1. Ζωγράφειος Άγων, έτ. Α', Κωνσταντινούπολις 1891, σσ. 154 - 155.

2. Μ. Γ. Μ ι χ α η λ ί S ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. Α',
άνατυπ. έκδ., 'Αθήναι 1969, σσ. 61 - 62. Πιμπάλλω τό άλεσμα = ρίπτω τόν καρπόν είς τήν
κουφουνία, ίνα άλεσθή.

3. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Ά, έν 'Αθήναις 1004, σσ. 354 - 355, 357 - 361,
518 - 519, 522 - 524, 528 - 529, άριθ. 622, 624, 625, 626, 848, 849, 850, 853, 865, 866 τόμ.
Β', έν 'Αθήναις 1904, σσ. 1338 - 1342. Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, 'Ανέκδοτοι δυϊστικαί παραδό-
σεις τοϋέλληνικοΰλαοΰ. Έπετηρ. Λαογραφ.'Αρχείου,τόμ. 17 (1964), έν 'Αθήναις 1965, σσ.11-39.
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σιάζεται ό Καλικάντζαρος1, ψήνει καί αύτός βατράχους καί προσπαθεί νά μαγα-
ρίση το κρέας τοϋ μυλωνά. Ό μυλωνάς κτυπά μέ τήν πυρακτωμένην σούβλαν του
τον Καλικάντζαρον είς το πρόσωπον. Ό κτυπηθείς τότε τόν έρωτα πώς ονομάζεται
καί ό μυλωνάς, ώς άλλος 'Οδυσσεύς, έξαπατα αύτόν λέγων «Άπατος» ή «Ατός».
Ό Καλικάντζαρος, έρωτηθείς κατόπιν ύπό τών άλλων Καλικαντζάρων ποιος τόν
έκαψε καί ειπών «Άπατος» ή ό «Ατός», έλαβε τήν άπάντησιν αύτών: «Άμ σάν
έκάηκες άπατος σου, τί σκούζεις έτσι ;»2 Είς άλλας παραλλαγάς τής παραδόσεως
ό διάβολος ή τό παγανό είναι ό παθών3. Καί έν Ρουμανία, γράφει ό Ν. Γ. Πολίτης,
είναι γνωστόν παραμύθι, συγγενέστατον πρός τάς ώς άνω νεοελληνικάς παραδόσεις.
Ό ήρως τοΰ έν λόγω παραμυθίου πηγαίνει είς τόν μύλον τοΰ διαβόλου, όπου λαμ-
βάνει χώραν έκεϊ παρόμοιον έπεισόδιον μέ τό τοΰ Καλικαντζάρου καί τοΰ μυλωνά4.

"Εκαμα λόγον άνωτέρω περί τοΰ μέ τούς μύλους συνδεομένου δεισιδαίμονος
τοϋ λαοΰ φόβου. Τούτου τήν αίτίαν έζήτησε νά έξηγήση μυθικώς αύτός ό ίδιος ό
λαός, λέγων ότι ό μύλος είναι κατασκεύασμα τοΰ διαβόλου5, ότι άλέθουν κατά τήν
νύκτα οί διάβολοι6 καί κακοποιούν αύτόν, τόν όποιον ήθελον συναντήσει είς μύλους7,
ότι καί βρικόλακες άκόμη διατρίβουν είς τούς μύλους8 καί, όπως οί Καλικάντζαροι,
παρασκευάζουν καί οί διάβολοι τήν τροφήν των είς αύτούς ψήνοντες βατράχους9.

Είναι άξιον σημειώσεως ότι καί παρ' άλλοις λαοϊς, ώς π.χ. τοις Γερμανοΐς,
ύπάρχει ή δεισιδαίμων δοξασία καί πίστις ότι ό μύλος είναι τόπος διαμονής κακο-
ποιών πνευμάτων. Τά πνεύματα τών ύδάτων φανερώνονται είς τούς μύλους καί είς
αύτούς διατρίβει ό διάβολος10.

1. Περί τών Καλικαντζάρων βλ. τοϋ άρχαιολόγου Κ. Ρωμαίου, Μικρά μελετήματα
Θεσσαλονίκη 1955, σσ. 264 - 296.

2. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', σ. 361, άριθ. 626.

3. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', σ. 1338. Δημ. Λ ο υ κ ο π ο ύ λ ο υ, Σύμ-
μεικτα λαογραφικά έξ Αιτωλίας, Λαογραφία, τόμ. IB', 1938/1948, σ. 21.

4. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σσ. 1340 - 1.

5. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., τόμ. Α', σσ. 518-519, άριθ. 848, 849. Πρόκειται περί
δυϊστικής παραδόσεως περί τής όποιας έπραγματεύθην διεξοδικώς είς άλλην μελέτην μου. Βλ.
Δημ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, 'Ανέκδοτοι δυΐστικαί παραδόσεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 17 (1964), έν 'Αθήναις 1965, σσ. 11 - 39.

6. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., τόμ. Α', σ. 529, άριθ. 866.

7. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 519, άριθ. 849.

8. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, ένθ' άν., σ. 577, άριθ. 940.

9. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σσ. 528 - 529, άριθ. 865.

10. Βλ. τό άρθρον Mühle έν Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, τόμ. IV,
Berlin und Leipzig 1934/1935, στ. 602 - 609. Die M. als Aufenthaltsort für Geister, στ.
4,6. Teufel in der Mühle, στ. 604 - 605.



172

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Κατά πολλάς άξιολόγους μεσαιωνικάς καί νεοελληνικάς παραδόσεις πολλοί
αρχιτέκτονες (μαστόροι ) διά τήν κατασκευήν μύλων καί άλλων οικοδομημάτων,
ώς π.χ. γεφυρών, ύπεράνθρωπον άπαιτούντων ικανότητα, έζήτησαν τήν βοήθειαν
τών διαβόλων, οΐτινες καί παρέσχον είς αύτούς ταύτην, άφοΰ προηγουμένως οί έν
λόγω άρχιτέκτονες παρέδωσαν την ψυχήν των είς αύτούς1. 'Ενδιαφέρουσα έπίσης
είναι παράδοσις έκ Γυθείου, καθ' ην ή κατασκευή τών βαρδαριών τοΰ ύδρομύλου
άφέθη είς τόν διάβολον2.

"Οπως εϊδομεν, λίαν στενή είναι ή σχέσις τοΰ διαβόλου μέ τούς μύλους καί
τούς μυλωνάδες, κατά τάς λαϊκάς άντιλήψεις. Ή σχέσις αύτή δύναται νά έπη-
ρεάση καί άποδυναμώση άκόμη καί τήν θρησκευτικήν τοΰ λαοΰ πίστιν καί λατρείαν.
Ούτως είς παράδοσιν έκ Χαλαζόνης Έράνης Τριφυλίας ό διάβολος ύπεσχέθη «άχτί-
μητο πλοΰτος» είς μυλωνάν, είς ήν περίπτωσιν έκεινος δέν θά μετέβαινεν είς τήν
έκκλησίαν καί δέν θά έκαμνε τόν σταυρόν του3.

'Εκτός τών δημοτικών τραγουδιών καί παραδόσεων μέ τούς μυλωνάδες καί
τούς μύλους συνδέονται μερικά παραμύθια καί εύτράπελοι διηγήσεις. «Οί μυλω-
νάδες (έν Θράκη) ήξεραν καλά παραμύθια. Τόν χειμώνα πού πήγαιναν οί χωριανοί
ν' άλέσουν τό σιτάρι στό νερόμυλο καί φύλαγαν νά έλθη ή σειρά τους, οί μυλωνάδες
άφηγούντανε τά παραμύθια, έβαζαν κανένα κούτσουρο στην γωνιά, έψηναν τή
μυλωνόπιττα στή φωτιά καί όλοι γύρω άκουαν τό παραμύθι»4. Υπάρχουν οχι μό-
νον ξένα άλλά καί έλληνικά παραμύθια, είς τά όποια άναφέρεται θαυμάσιος μύλος5
ακαταπαύστως άλέθων, έξ ού έγινεν άλμυρά ή θάλασσα6. Είς παραμύθι έκ Λέσβου7
ύπό τόν τίτλον «Ό μύλος», ύπαγόμενον είς τόν τύπον ATh 565, άρχων πλούσιος
άλλά φιλάργυρος δίδει μικρόν άρνί κατά τό Πάσχα είς τόν πτωχόν άδελφόν του,
τόν όποιον έχρησιμοποίει ώς βοσκόν είς τά κοπάδια του, μέ τήν φράσιν : «Πάρ'το

1. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική Μυθολογία, τόμ. Α' μέρ. β', έν 'Αθήναις 1874, σ. 451.
Τοϋ αύτοϋ, Παραδόσεις, τόμ. Α', σ. 518, αριθμ. 848, 849. Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ,
ένθ' άν... σσ. 18 - 20. 25 - 26.

2. ΚΑ, άριθ. χ/φ ου 335, σ. 282.

3. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', σ. 519, άριθ. 850. Βλ. τάς συναφείς πρός
αύτήν παραδόσεις έν Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, ένθ' άν., σσ. 25 - 26.

4. 'Ελπινίκης Σταμούλη Σαραντή, 'Από τά παραμύθια τής Θράκης. Θρα-
κικά, τόμ. ΙΕ', 'Αθήναι 1941, σσ. 333 - 334. Δ. Β. Ο ί κ c ν ο μ ί δ ο υ, Τό παραμύθι καί ό
παραμυθάς έν 'Ελλάδι, Λαογραφία, τόμ. ΛΑ', 1978," σ. 32.

5. Γ ε ω ρ γ . Κούτρα, 90 μουραμπάδες, 'Αθήναι 1899, άριθ. 31.

6. Γ. 'Α. Μέγα, 'Ελληνικά παραμύθια, έκδ. 2α, 'Αθήναι 1956, σσ. 75 - 78.

7. G. Georgeakis et Pineau, Le folklore de Lesbos, Paris 1894, σ. 56.
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καί πήγαινε στοΰ δαίμονα τή μάννα». Ό πτωχός δέν πηγαίνει εις τό σπίτι του,
άλλά τρέχει, τρέχει καί συναντά τράπεζαν μεγάλην περί τήν οποίαν έκάθηντο όλοι
οί πειρασμοί. Διά νά τόν εύχαριστήσουν διά τό δώρον, πού τούς επήγε, τοΰ έδωκαν
ενα μύλον τοΰ καφέ καί τοΰ είπαν ότι βγάζει ό,τι θέλεις, όταν τόν γυρίζης. "Ετσι
ό πτωχός έγινε πλούσιος. Ό φιλάργυρος άδελφός του έπέτυχε ν' άποκτήση αύτόν
τόν μύλον1, άλλ' όταν κάποτε συνέβη νά ταξιδεύη καί έχρειάσθησαν άλάτι, τότε
αύτός γυρίζει τόν μύλον, άλλ' ό μύλος δέν σταματά. Άπό τό πολύ άλάτι τό πλοΐον
έγέμισεν, έβυθίσθη καί όλοι οί έπιβαίνοντες έπνίγησαν.

Είναι πρός τούτοις γνωστή διήγησις, ύπό τόν τύπον ATh 1920 Α, πού άρχί-
ζει ώς έξης : «Μιά βολά ένας πατέρας εϊχ' ένα παιδί. "Οντας έπέθαινε τού είπε :
σέ σπανό μυλωνά νά μή άλέσης καί νά 'χης τήν εύχή μου, κ' έκλεισε τά μάτια του»2.
Πρόκειται περί εύτραπέλου ηπειρωτικής διηγήσεως, τιτλοφορουμένης «Τά ψέμ-
ματα», έν τη όποία νικά ό τά τερατωδέστερα ψεύδη λέγων3. Άλλαι σχετικαί εύ-
τράπελοι διηγήσεις έδημοσιεύθησαν ύπό Γ. Ρουσιά4, Γερασ. Καψάλη5 καί Δ. Δου-
κάτου6.

Πολυπληθείς εϊναι αί παροιμίαι τοΰ λαοΰ μας αί σχετικαί μέ τούς μύλους.
Παραθέτω ένταΰθα κατ' αύξοντα άριθμόν δσα παραδείγματα συνεκέντρωσα, παρα-
πέμπων είς τό τέλος συγκεντρωτικώς είς τά δημοσιεύματα καί είς τάς χειρογρά-
φους συλλογάς, όπου αί παροιμίαι άναφέρονται. 1. "Εσκασαν τ' μυλουνά
τά πιδιά άπ' τ' δίψα. Λέγεται δι' όσους έχουν έν άγαθόν είς άνεξαντλή-
τους ποσότητας, χωρίς προοπτικάς έλαττώσεώς του. 2. Τών μυλωνάδων
τά παιδιά ψοφάνε άπό τήν πείνα. 3. Ό μυλωνάς νά
τινάξη τά γένεια του φτειάνει κουλλούρα. 4. "Οποιος
είς τό μύλο μπαίνει/πάντ' άλευρωμένος βγαίνει7. 5.
Ό πού φοβάται τά βαρδάρια μυλωνάς δέ γίνεται. Τά

1. «Die Wandermühle sucht manin den Besitz zu bringen». Handwörterbuch des
deutschen Aberglaubens, τόμ. VI, 1934/1935, στ. 603.

2. Δημ. Εύαγγελίδου, Ήπειρωτικόν παραμύθιον : Τά ψέμματα, Λαογραφία, τόμ.
Β' (1910-11), σ. 475-7.

3. Βλ. καί Ν. Γ. II ο λ ί τ η ν, έν Λαογραφία, τόμ. Β', σσ. 197 - 198.

4. Γ. Ρουσιά, Το ψευτοχώρι. Λαογραφία, τόμ. Γ', 1911/1912, σσ. 498 - 499.

5. Γ ε ρ α σ. Καψάλη, Λαογραφικά έκ Μακεδονίας, Λαογραφία, τόμ. Τ', 1917/1918,
σσ. 514-16.

6. Δ η μ. Σ. Δουκάτου, Νεοελληνικά λαογραφικά κείμενα, 'Αθήναι 1957, σσ. 213 -214.

7. Σ ω τ . Ά. Κ α ρ α ν ι κ ό λ α - Ά λ. Σ. Κ α ρ α ν ι κ ό λ α, Παροιμίες καί φράσεις άπό
τή Σύμη. 'Αθήνα 1980, σ. 164.
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βαρδάρια είναι δύο έν τω ύδρομύλω ξυλάρια, πού μέ τήν τρομώδη των κίνησιν
προξενούν μεγάλον θόρυβον. 6. "Ο π ο ι ο ς δ έ 0 έ λ' ν' ά κ ο ύ σ' τ ά β α ρ-
δάρια, στού μύλου δέν πάει. 7. Ό μύλος 'λ έ θ ε ι μέ τήν
ά κ ο ή (ν ), δηλ. καλήν φήμην, τιμιότητα. 8. Ά π' άκουής ά λ έ θ' ό μύλος
ή Ά π' άκοής δουλεύγει ό μύλος, δηλαδή ή καλή φήμη είναι άπο-
δοτική. 9. "Οποιος άέρας κι ά φ φυσήξη, ό μύλος πάν τ'
ά λ έ θ ε ι. Λέγεται δι' έκείνους πού τά εύρίσκουν μέ όλους. 10. "Α δ ι κ ο ν
άλεσμα σ' άδικο μύλοήΤ'άδικον άλεσμα σ' άδικο μύλο
πάει. 11. "Α κ ο υ τ α σ α κ κ ί δεμένο/ στό χερόμυλοσκομέν ο,
δηλαδή θέλεις τα κ' έσύ τά «άριστα» άλλά δέν άνοίγεις βιβλίο. 12. Έμπάτε
σκύλοι άλέσετε κι άλεστικά μή δώσετε, λεγομένη όταν
ύπάρχη κάπου άσυδοσία. 13. Κάθα εις κ' ή έγνοια dou/κι ό μυ-
λωνάς κι ό μύλος του, λεγομένη δι' έπίμονον προσκόλλησιν εις έν
θέμα προσωπικόν. 14. Ά ς άλέθ' ό μύλος/κι άς μoυgpίζ' ό
χοίρος. Έφ' όσον άλέθει ό μύλος, θά φάγη φυσικά ό χοίρος, δηλαδή τό παν
είναι νά ύπάρχη άποδοτική έργασία, ή όποία κυρίως πρέπει νά μάς άπασχολή.
15. "Α φ η σ' τό μύλο κι άς β ρ ο d α καί τό νερό κι άςτρέ-
χ η. Λέγεται, όταν θέλη κανείς νά συστήση άδιαφορίαν διά κάτι, πού δέν δικαιολογεί
άνάμειξιν ή δέν έπιδέχεται διόρθωσιν. 16. Ό καλός μύλος άλέθει
καί σ ι τ ά ρ ι κ α ί κριθάρι. Λέγεται δι' εκείνον πού τρώγει ό,τιδήποτε.

17. "Ο λ ο ν έ ώ στό μ ύ λ ο ; "Ο λ ο ν έ ώ στό μύλο; Προήλθεν ή
παροιμία έκ τής παιδιάς «ό μυλωνάς». Λέγεται δ', όταν άναθέτωμεν συνεχώς είς
τό ΐδιον πρόσωπον πολλάς εργασίας ή έπανειλημμένως τήν ιδίαν έργασίαν, ένώ
υπάρχουν καί άλλα πρόσωπα, πού θά ήτο δυνατόν νά τά έπιφορτίσωμεν μέ αύτάς.

18. Ό μύλος θέλει μυλωνά καί τό κ αρά β' άέρα/κ'ήκόρη
σφιχταγκάλιασμα στό ροδισμό τζή μέρας. Δηλαδή ή κάθε
δουλειά θέλει τό κατάλληλον πρόσωπον. Σημειωτέον ότι συνήθως λέγεται μόνον
ό πρώτος στίχος. 19. "Οπου κι ά' b ά η τ' άλεσμα στό μύλο θέ
νά πάη ή Γυρίζει, 'πογυρίζειτ' άλεσμα στόμ μύλον του
π α α ί ν ε ι, δηλαδή όλα τά πράγματα καταλήγουν είς τόν προορισμόν των. 20.
Προκομμένος σά dή g ά τ ω h ix ρ χ τού μύλου. Λέγεται ώς
φιλικόν πείραγμα δι' άνθρωπον, ό όποιος δέν άγαπά πολύ τήν έργασίαν, πού εϊναι
βραδύς κτλ. 21. Πού προλάβη (ή πού προφτάξη) καί στό
μύλο. Δηλαδή όποιος προφθάση καί προηγηθή ή άπό τύχην ή άπό ικανότητα
δικαιούται νά κάμη πρώτος τή δουλειά του. 22. Μήτε ψωμί στ' άρχον-
τικό μήτ' άλεσμα στό μύλο. Λέγεται όταν ύπάρχη μονίμως ή συμ-
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πτωματικώς έ'λλειψις καί τών στοιχειωδεστέρων πραγμάτων. 23. Ε ί μ α ι άπό
μύλο, έχω λεχώνα κ' ήρθαν καί ξένοι. Λέγεται είς συρροήν
άντιξοοτήτων. 24. Τούν έστειλι 'ς τού μύλου γιά πασπάλη.
Σημαίνει ότι τόν έξηπάτησε. 25. Μ ό τοΰ ά κουπώς1 νερό, ό μυός
όζο κωώθει, δηλαδή μέ χυτό νερό ό μύλος δέν στρέφει. 26. "Ο σ' ά λ έ θ' ο ύ
μύλους λεγομένη έπί φλυάρου. 'Εν Έλύμπω Καρπάθου λέγεται διά φλύαρον
γυναίκα ή φράσις : « γ ι ά (δ)έ τ ό μ α ρ ι ό (μιαρό, σιχαμένο) βούλα (γούλα,
στόμα, γλώσσα), πώς εί' σά τό π ε ρ ι τ ά ρ ι», δηλαδή ότι κινείται ή
γλώσσα της, τό στόμα της όπως τό π ε ρ ι τ ά ρ ι2 τοΰ μύλου, τό όποιον δέν στα-
ματά ποτέ. 27. "Ολοι έκλαιγαν τά χάλια τους κι ό μυλω-
νάς τή δέση, δηλαδή τήν άρχήν τής αύλακος τοΰ ύδρομύλου, όταν χαλά άπό
τις βροχές3.

Καί είς άλλα μνημεία τοΰ λόγου τοΰ λαοΰ άναφέρονται οί μύλοι. Ούτως είς τό
έξής αίνιγμα έκ Κυθήρων νοείται ό χερόμυλος : «Ά πό δώ βουνό, άπό
κει βουνό καί στή μέση παλουκάκ ι»4, είς δέ τό έκ Λακωνίας
αίνιγμα : «Κ όκκινος άναβρακάτος/καί σιδερομαντακάτος
/άνεβαίνε ι, κατεβαίνει, / τό βρακί του λυεΐ καί δένει»
νοείται ό νερόμυλος5.

Έν Κερκύρα είς τό έντομον μ υ λ ω ν ά ν, τό όποιον αί κορασίδες κρατοΰν

1. Κουπώνω= χύνω.

2. Βλ. κατωτέρω το Λεξιλόγιον.

3. Γεωργ. 'Αναγνωστοπούλου, Συλλογή παροιμιών τοϋ Ζαγορίου, Λαογραφία,
τόμ. Β', 1910, σ. 320. Ί α κ. Ζαρράφτη, Λαογραφικά έκ Κώ, έκδιδόμενα ύπό Δ. Β. Ο ί κ ο-
ν ο μ ί δ ο υ, Λαογραφία, τόμ. IF', 1950, σ. 295. Δια λ. Ζευγώλη-Γλέζου, Παροιμίες
άπό τήν Άπείρανθο τής Νάξου, 'Αθήναι 1963, σσ. 27, 28, 29, 31, 110, 208. 209, 264, 348.
Ά ν. Λ ε β ί δ ο υ, Παροιμίαι έκ Φαράσων, Λαογραφία, τόμ. ΙΑ', 1934/1937, σ. 136. Θ. Π α-
παθανασοπούλου, Παροιμίες τών Κραβάρων. Λαογραφία, τόμ. ΚΔ', 1956, σ. 287.
Χ. Θ. Παπαχριστοδούλου, Λαογραφικά σύμμεικτα Ρόδου, Λαογραφία, τόμ. Κ',
1962, σσ. 141, 158. Όρ. Σ χ ι ν ά, Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις συλλεγεϊσαι έκ Σερρών
τής Μακεδονίας, Λαογραφία, τόμ. Γ', 1911/1912, σ. 214. Ντίνου Ψυχογιού, Ήλειώ-
τικα παιδοκόμια, Λαογραφία, τόμ. ΙΕ', 1954, σ. 263. ΚΛ, άριθ. χ/φ ου 335, σ. 282, άριθ. 2194,
σ. 268. Ή Δρόπολις , Λεύκωμα, Β', 'Αθήναι 1980, σ. 83. 'Αναφέρει τούς συγγραφείς κατ' άλ-
φαβητικήν σειράν τών επωνύμων των.

4. Σ π υ ρ . Έ μ μ . Στάθη, Κυθηραϊκά αινίγματα, Λαογραφία, τόμ. Β', 1919, σ. 334,
άριθ. 14.

5. "Αγ. Θέρου, Άλαγονιακά αινίγματα, Λαογραφία, τόμ. ΙΕ', 1953/1954, σ. 427, άριθ.

44.
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είς τό άκρον νήματος δεμένον, λέγουν : «Λ ά λ α , λάλα, μ υ λ ω ν ά, κ' εγώ
κ ' έ γ ώ νά σ ' ά π ε τ ά ξ ω»1.

Οί μύλοι μέ τό φυσικόν περιβάλλον των, ώς εϊδομεν άνωτέρω εξετάζοντεςΐάς
σχετικάς μέ αύτούς παραδόσεις, εμπνέουν δεισιδαίμονα φόβον. Διά τοΰτο έν 'Ιθά-
κη λέγουν ότι «ό μύλος είν' όργιστικός· νά μήν περάσης νύχτα άπό μύλο»2.
Καί κατά τήν βυζαντινήν έποχήν εθεωρείτο άπαίσιον τό νά ϊδη τις καθ' ύπνους
ότι κοιμαται ή ότι εύρίσκεται εις μύλον «μ ύ λ ο ι ς καθεύδειν ή συνεΐ-
ν α ι σκαιόν τόδ ε»3. Έν 'Απειράνθω Νάξου έλέγετο ότι «στό νερόμυλο
στά Προβολάκια κάθεται μιάν Άνεράϊδα πό 'χει φίλο τό μυλωνά. Ή λεγάμενη
'ίνεται άνεφταόρατη, ότινα θέ νά 'ρθη ή 'υναΐκα τοΰ μυλωνά νά τοΰ φέρη φαΐ νά
φάη»4. Κατά τήν βυζαντινήν έποχήν έπιστεύετο ότι συντελεί είς μαγγανείαν ή άλε-
σις έν μύλω άντιστρόφως. Ό ζερβός μύλος δέν είναι άγνωστος είς τάς σημερινάς
έπωδάς5. Ούχί δέ μόνον έμψυχα, άλλά καί άψυχα οντά, ώς καί παρ' άρχαίοις,
πολλάκις καταδένουν οί νεώτεροι Έλληνες πάσαν έξ αύτών προερχομένην ένέρ-
γειαν ή ώφέλειαν παρακωλύοντες. Είς τήν Καρπασίαν τής Κύπρου καταδένουν
τόν μύλον, διά νά μή γυρίζη6. Επίσης, λόγω της μαγικής τοΰ μύλου δυνάμεως
είς τήν Τσακωνιάν «τό κόψιμο τοΰ λιόκορνου7 γινόταν στό μύλε (μύλο)»8. Έν
Ήπείρω (Κονίτση) ό μυλωνάς έκείνους, οί όποιοι πηγαίνουν διά πρώτην φο-
ράν είς τόν μύλον, τούς «π α σ π α λ ώ ν ε ι» μέ ολίγον άλευρον, λέγων : «Νά
άσπρίσης, νά γεράσης, νά γίνης σάν τού ζαρκαδιοΰ ό κόλος». Άλλαχοΰ τής Ήπεί-

1. Μ α λ β ί ν α ς Σαλβάνου, Τραγούδια, μοιρολόγια καί Λαζαρικά, Λαογραφία, τόμ.
I', 1929-1932, σ. 31, άρ. 10.

2. ΚΛ., άρ. χ,/φου 2194, σ. 268.

3. Franz Drexl, Das Traumbuch des Patriarchen Germanos, Λαογραφία, τόμ.
Ζ', 1923, σ. 441.

4. Κατ' άνακοίνωσιν 'Αγγελίκας Ν. Ζευγώλη.

5. Σ τ ί λ π . Π. Κυριακίδου, Παρατηρήσεις είς τάς χιακάς παραδόσεις τοΰ Στυλια-
νού Βίου, Λαογραφία, τόμ. II', '1921/1925, σσ. 400 - 401. Διά τήν μαγικήν δύναμιν τοΰ μύλου
βλ. καί Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, τόμ. IV, στ. 606 - 607.

6. Φ. Ί. Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί Νεοελληνικοί κατάδεσμοι, μέρ. Γ', Λαογραφία,
τόμ. Θ', 1926/1928, σ. 500.

7. Βλ. διά τό λ ι ό κ ο ρ ν ο διαξοδικώς τήν μελέτην: Δ. Β. Οίκονομίδου, Δημώδεις
παραδόσεις περί κερασφόρων όφεων. Πρακτικά τοΰ Α' Διεθνοΰς Κυπρολογικοΰ Συνεδρίου, τόμ.
Γ', 2, Λευκωσία 1973, σσ. 241 - 248.

8. Θ α ν. Κωστάκη, Ή έλιά καί τό λάδι στήν Τσακωνιά, Λαογραφία, τόμ. ΚΑ', 1963/
1964, σσ. 399, 404, τόμ. Λ', 1975/1976, σ. 100.
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ρου άντί «π α σ π α λ ώ ν ε ι» λέγουν «ά λ ε υ ρ ώ ν ε ι». Ούτως έν Καρυδέα Πάρ-
γας, όταν κάποιος πηγαίνη διά πρώτην φοράν είς τον μύλον 6 μυλωνάς τον άλευ-
ρώνει, δηλαδή «τού ρίχν' στού κιφάλ' λίγου φρέσκ' άλεύρ', γιά νά μή τοΰ
σκάσ'ν τά πουδάρια»1. Είς δέ το χωρίον Γλυκύ Σουλίου ή νύμφη «πρώτη της
δουλειά είναι νά πάη το άλεσμα στο μύλο, νά καθίση ν' άλέση καί νά γυρίση
στο σπίτι νά το ζυμώση»2- Είς το χωρίον Καρυδέα Πάργας άπαντα τό έξης φι-
λανθρωπικών έθ'.μον: «Δίπλα στήν άλευροθήκη (παλαιότερον τοΰ 1940) έστεκεν
ό πασπαλιάρ'ς (έπαίτης τοΰ μύλου). Ούτος ώρίζετο άπο τον μυλωνάν ή τον έφη-
μέριον. "Οταν άλεθαν, έδιναν είς αύτόν ολίγον άλεύρι νά ζήσ' κι αύτός ό κακό-
τυχος τή φαμπλιά τ'»3.

Ό μύλος έχει σχέσιν καί μέ τήν λαϊκήν λατρείαν. Ούτως έν Αιτωλία έπιστεύε-
το ότι «δέν κάνει ν' άλέθουμε το δωδεκαήμερο, πού 'ναι τά πάγανα, γιατί τότε στό
μύλο προ πάντων μαζεύονται τά πάγανα καί δέν κάνει νά πάμε. Είναι κακό»4.
Μεγάλη διά τόν μυλωνάν ημέρα είναι τής Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου). Τότε « οί
μύλοι άργοΰν / κ' οί δοΰλοι άργοΰν κ' οί γαδάροι σκόλην έχουν, ένώ τις άλ-
λες μέρες δέν πειράζει νά δουλέψης»5. Καί έν Γερμανία άπαντα ή δοξασία, καθ'
ήν ώρισμένας ήμέρας ό μύλος πρέπει «ν' άργή»6.

Τέλος, όπως φαίνεται έκ δημοσιευθέντων νοταριακών εγγράφων, ό άνεμόμυλος
έδημιούργησεν έθιμικόν διά τήν προστασίαν του δίκαιον7.

Ε' ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ

άβάτζη ή· ξύλινον έν Κύπρω δοχεϊον τοΰ άλευρομύλου, είς τό όποιον χύνεται
τό γέννημα, διά ν' άλεσθή. Πιθανώς έχει σχέσιν μέ τό περσοτουρκικόν avaz =
κραυγή- βλ. καί κουφουνία, κόφα, κοφίνα, κοφινίδα, κοφίν'.

1. ΚΛ, άριθ. χ/φου 3007, σ. 30.

2. ΚΛ, άριθ. χ/φου 2277 Α', σ. 32.

3. ΚΛ, άριθ. χ/φου 3007, σ. 30.

4. Δημ. Λουκοπούλου, Σύμμεικτα λαογραφικά έξ Αιτωλίας, Λαογρ. τόμ. IB'
1938/1948, σ.21.

5. ΚΛ, άριθ. χ/φου 2194, σ. 268.

6. Βλ. Handwörterbuch..., ένθ' άν., σσ. 608.

7. Γ. Μάουρερ, Ό έλληνικός λαός. τόμ. Α', 'Αθήναι 1949, σ. 289, (Μετάφρ. Χρ.
Πράτσικα) Ίακ. Βισβίζη, Ναξιακά νοταριακά έγγραφα, Έττετ. 'Αρχ. Ίστορ. 'Ελλ.
Δικαίου, τόμ. Δ', 1951, σ. 15.

11



178

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

άβγαλεσά ή" έκ πρώτου συνθετικοΰ άγνώστου καί τοϋ ά λ ε σ ι ά" έν Κρήτη
λέγεται κυρίως έπί τών μύλων. "Οταν ούτοι δέν έχουν ν' αλέσουν πολύ γέννημα,
παρέχουν είς τούς πελάτας αύτών άβγαλεσά, δηλαδή τήν εύχέρειαν ν' άλέθουν,
τοΰτο δέ διότι εις τινα χωρία τής νήσου ύπάρχει έλλειψις μύλων καί οί άνθρωποι
μέ πολλήν δυσκολίαν άλέθουν συνερχόμενοι πολλοί είς τόν μύλον. Λέγουν: «Η ύ ρ'
άβγαλεσά κ' ήλεσ α».

άβέρτα παννιά! έκ τοΰ ένετικοΰ averto' είς τήν γλώσσαν τών μυλωνάδων
σημαίνει άνοιγμα τών παννιών τοΰ άνεμομύλου καθ' ολον αύτών τό πλάτος, έπί
μετρίου άνέμου. Ή φράσις άπαντα έν Μυκόνω καί είς άλλας νήσους τοΰ Αιγαίου"
ά β έ ρ τ ο τό" άνοικτόν όλόκληρον τό παννί τοϋ άνεμομύλου.

άγος ό" άγωγός' ή λ. άπαντα έν "Αρτη, Θήρα, "Ιμβρω, Μελενίκω (Μακεδο-
δονίας), Νάξω (χωρ. Γαλανάδες), Πελοποννήσω, Σίφνω καί Χίω.

άγράττι τό' έκ τοΰ ούσ. άτράκτιον παρ' Ήσυχίω άδρακτο ς" άγράττι
λέγεται έν Καρπάθω σιδηρά ράβδος, στηριζομένη μέσα είς τήν π ό μ π α ν, ήτις
διαπερά πρός τά άνω τήν κάτω πέτρα τοΰ μύλου (τήν καταρέα έν τώ
χωρίω Έλυμπος) διά μέσου ένός ξύλου μαλακοΰ, προσηρμοσμένου είς τό κέντρον,
πού λέγεται βρόχι καί ένώνεται μέ την πάνω πέτρα (παναρέα) είς
μέρος λεγόμενον φ ά λ ι. Είς τήν άνω μυλόπετραν καταλήγει τό άγράττι, εχον
κάτω μέν ώς βάσιν τήν πόμπαντοΰ νεκρό ΰ, άνω δέ ώς στήριγμα διάμεσον,
τό βρόχι τής κάτω πέτρας, καί τελικώς τήν χ ε λ ι ό ν α τής πάνω πέτρας. Ή λ.
βρόχι σχετίζεται μέ τό άρχαΐον βρόχος, διότι, ώς ό βρόχος, συγκρατεί, σφίγγει
τό άγράττι. Βλ. Μ ι χ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Λαογραφικά Σύμ-
μεικτα Καρπάθου, τόμ. Β', 'Αθήναι 1934, σ. 329.
άγράχτι τό" βλ. ά δ ρ ά χ τ ι.

άάινέλλα τά' ούτω λέγονται έν Κύθνω τά ά d ι ν έ λ λ ι α.
άάινέλλια τά- έν Κύθνω, Νάξω καί άλλαις νήσοις ούτω λέγονται τά ξύλα, τά
προσαρμοζόμενα είς τό άκρον τοΰ άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου, άποτελοΰντα οιονεί τήν
συνέχειαν αύτοΰ πρός τά έξω.

αδράχτια τά" όπαί τής έν Μυκόνω άνέμης τοΰ άνεμομύλου, είς τάς όποιας
εισερχόμενα τάδόδια τσή ρόδας πραγματοποιούν τήν περιφερικήν κίνη-
σιν τής άνέμης οριζοντίως, έν άντιθέσει πρός τήν κατακόρυφον κίνησιν τής ρόδας.
(ΚΛ, άριθ. χ/φου 957, σ. 4). Βλ. καί λ. ά ν έ μ η.

άδράχτι καί φιτίλι τό" έν Α'ίνωό άξων τοΰ άνεμομύλου, είς τοΰ όποιου τήν έμ-
προσθίαν άκραν έμπηγνύονται αί πτερωταί" είς τήν κορυφήν αύτής τής άκρας ύπάρ-
χει μία μακρά καί χονδρή ράβδος, λεγομένη κοντάριή μπαστούνι. 'Εκτός
τοΰ μύλου είναι τό λεγόμενον σκουτάρι" ή άλλη άκρα τοΰ άξονος άκκουμβα έπί
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τής κ α τ ί ν α ς. (ΚΑ, άριθ. χ/φου 897α, σ. 9)' άδράχτι λέγεται εις το Καρόκι
Δελβίνου τής βορείου 'Ηπείρου το ορθιον ξύλον, τό καρφωμένον είς τήν φτερωτή
τού ύδρομύλου έως έπάνω είς τήν χελιδόνα. Είς άλλα μέρη τής 'Ηπείρου ά δ ρ ά-
χ τ ι λέγουν τό χονδρόν ξύλον, έπί τοΰ όποιου περιστρέφεται ή φτερωτή τοΰ ύδρο-
μύλου. Τοΰτο στερεώνεται μέ τό κ λ ε ι δ ί, διά νά μή πίπτη πρός τά κάτω ό τρο-
χός, τόν όποιον κτυπά καί περιστρέφει τό νερό.

άδραμώνα»· τά μυλουλίθια, άμα τά χαράζ'νι μί τού μυλουκόπ', δηλαδή
γίνεται άνώμαλος ή έπιφάνεια τών μυλοπετρών, όταν τάς χαράσσουν μέ τό μυ-
λοκόπι ή πελεκούνι' ούτω λέγουν είς τήν βόρειον 'Ελλάδα, τήν Λέσβον καί άλ-
λαχοΰ, πράττουν δέ τοΰτο, διά νά αλέθεται κανονικώς τό γέννημα.

άκαμάτης ό" ούτω λέγεται έν Κύθνω, Νάξω καί άλλαχοΰ έν έκ δύο ξύλων,
τά όποια τοποθετούνται έκατέρωθεν τοΰ άξονος κατά τό σημεϊον, δι' ου ούτος έξέρ-
χεται έκ τού κτιρίου τοΰ άνεμομύλου. Ταΰτα χρησιμεύουν πρός ύποστήριξιν τοΰ
άξονος καί τό μέν πρός τά δεξιά, ώς ύφιστάμενον τήν περισσοτέραν τριβήν, λέγεται
καματερό, τό δέ πρός τά άριστερά άκαμάτης (ΚΛ, άριθ. χ/φου 714, σ.
387). 'Αμφότερα τά ξύλα ταΰτα λ.έγονται πανωμάξελλο. 'Εν Σερίφω άκα-
μάτης είναι ' ξύλινος σφήν, τιθέμενος παραλλήλως τών δύο καματερών
τοΰ άνεμομύλου.

ακέραιους ή" έν Χαλκιδική ή μή κομματιασμένη μυλωνόπετρα' έκ τοΰ άρχ.
έπιθέτου ά κ έ ρ α ι ο ς.

άκρολογα ό μύλ.ος' λέγεται έν Κρήτη. "Οταν άπό φθοράν τά δ ό δ ι α τής
ρόδας τοΰ άνεμομύλου δέν έχουν πλήρη έφαρμογήν στις κολόννες τοΰ
φαναριοΰ, ό μύλος άκρολογάμέ συνέπειαν νά μή έργάζεται κανονικώς"
βλ. καί άκρολόημα καί μπουτσωμένος μύλος,
άκρολόημα τό" βλ. τό άνωτέρω λήμμα.

άλαφάντης ό" έν Καρπάθω οπή, θυρίς είς τόν έσωτερικόν τοΐχον τοΰ ύδρο-
μύλου, άπό τήν οποίαν βλέπει ό μυλωνάς άν ή έξακόντισις τοΰ νερού άπό τό σ ι-
φ ο ύ ν ι κτυπά έκεΐ πού πρέπει τό φτερό τής ρόδας.

άλεσά, άλεσιά ή" ή άλεσις" βλ. καί ζύμμα καί στύμμα. Έν Κρήτη (Λασήθι)
ούτω λέγεται καί τό όπισθεν κυλινδρικόν τμήμα τοΰ άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου,
πού άκκουμβά είς τό π ρ ο σ κ ε φ α λ ά δ ι.

άλέσιμο τό" ή άλεσις έν Μεσσηνία, Ρόδω κ.ά. 'λ έ σ ι μ ο έν Σάμω καί 'λέσι-
μ ο υ ν έν Αιβισσίω Μάκρης Μ. 'Ασίας.

άλεσμα ιό' ό δημητριακός καρπός ό κομιζόμενος είς τόν μύλον πρός άλεσιν.
Έν Φιλοτίω Νάξου άλεσμα λέγεται καί ώρισμένη ποσότης έκ τοΰ άλεύρου,
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τήν οποίαν λαμβάνει ό μυλωνάς ή ή μυλωνού ώς δικαίωμα τής αλέσεως, δηλ. τό
άξάϊ' άλεσμα σημαίνει καί τήν άλεσιν.

άλεσματάρης ό" ό πελάτης του μύλου, ό προσερχόμενος μέτό άλεσμα είς μύλον.
άλεσματέ ή' έν Σφακίοις Κρήτης ή πρός άλεσιν άποστελλομένη είς τόν μύλον
ποσότης δημητριακών.

άλεσματερό τό- έν Κρήτη μικρά πρός άλεσιν ποσότης γεννήματος,
άλεσματίζω' έν Κρήτη καθαρίζω τά σιτηρά, διά νά τά στείλω πρός άλεσιν
εις μύλον.

άλεσματικά τά" έν Κρήτη τό δικαίωμα, ή πληρωμή τού μυλωνά, τό άξάϊ.
άλεσματική ή" έν Κρήτη ή ποσότης τοΰ άλεθομένου σίτου ή τοΰ άλεύρου,
τήν οποίαν λαμβάνει ώς δικαίωμα ό μυλωνάς" λέγεται καί άλεστική, άλεστι-
κό, άλεσματικά.

άλεσμάτισμα τό' έν Κρήτη ή τακτοποίησις τοΰ άλέσματος, τό όποιον πρόκειται
ν' άποσταλή είς μύλον πρός άλεσιν.

άλεσματοσάκκι τό, άλεσματοσακκούλα ή" έν Κρήτη ό περιλαμβάνων τό άλε-
σμα σάκκος.

άλέστα γρήγορα" ούτω λέγεται έν Σύμη, όταν πρόκειται νά κινηθή ή γ ο ύ λ α
τοΰ μύλου" μετ' ολίγον λέγουν : φ ό ρ α, ήτοι νά καταβληθή μεγαλυτέρα προσπά-
θεια πρός ένίσχυσιν τής κινήσεως.

άλεστά ή' έν Μυκόνω ή έπιφάνειά τής μυλόπετρας.

άλεστάδες οί' οί μεταβαίνοντες ν' άλέσουν τόν καρπόν είς τόν μύλον.

αλεστικό τό' τό δικαίωμα τοΰ μυλωνά τό ά ξ ά ι.

άλεστός ό' ό άλεσμένος.

άλετό τό" αύτό τό όποιον μέλλει ν' άλεσθή" σακκίον καρπού πρός άλεσιν' «θά
πάω αύριο τ' άλετό μου στό μύλο» λέγουν έν Μήλω (ΚΑ άριθ. χ/φου 116,
σ. 8). Έν 'Απειράνθω Νάξου άλετό λέγεται ή άλεσις' π.χ. «έδιάηκα 'ιά τ' άλετό
στό μύλο».

άλευράμπαρο, άλιβράμπαρου τό' έν Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας ξυλίνη σκάφη
τοΰ μύλου, είς τήν οποίαν καταπίπτει τό έκ τής μυλόπετρας έξερχόμενον άλευρον.
αλευράς ό' ό μυλωνάς' έκ τούτου καί τό έπώνυμον 'Αλευράς,
άλευρειο τό' έν "Αθωνι ή άλευροθήκη, ή άποθήκη άλεύρου.
άλευρικό τό" έν Κω, Ρόδω καί Χίω δοχεϊον άλεύρων, άποθήκη άλεύρων, πάν
οίκιακόν άλευρον, φαγητόν έξ άλεύρου.

άλευροδόχη ή' έν Κρήτη ή άλευροθήκη- έν Χαλκιδική άλευροδόχος.
άλευροήχη ή· έν Έλύμπω Καρπάθου λέγεται ούτω τό ξύλινον φράγμα, τό
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εύρισκόμενον κύκλω τών μυλοπετρών, διά νά έμποδίζεται το χύσιμον τοΰ άλεύρου.
Είς άλλα χωρία τής νήσου λέγεται έ ρ ι ά (γυριά).
άλευροθέσι τό" ή άλευροδόχη.

άλευροθήκη ή· μικρά ξυλίνη σκάφη, συνεχομένη μέ την άλεστικήν μηχανήν
τοΰ ύδρομύλου, διά νά δέχεται το έκρέον έκ τών μυλοπετρών άλευρον. Εις τίνα μέρη
ήάλευροθήκη προφέρεται άλευροθήτση" βλ. καί κ α σσό ν ι καί σκάφη,
άλευροκάδιν τό" έν Κερασοΰντι Πόντου κάδος πρός έναπόθεσιν άλεύρων.
άλευροκάσσονο τό" ξύλινον κιβώτιον έν Πελοποννήσω, είς ô έναποθηκεύεται
άλευρον.

άλευροκόσκινο τό- έν Πόντω τό κόσκινον άλεύρων.

άλευροσάκκι τό- έν Κρήτη ό σάκκος, τό σακκί τοΰ άλεύρου. Λέγεται καί άλευ-
ροσακκούλα καί άλευροσάκκουλο.
άλευρόσπιτο τό" έν Άθωνι άποθήκη άλεύρων.
άλευροτσούβαλο τό- έν Νάξω τό σακκί τών άλεύρων.
άλευρουδόχ' ή· βλ. άλευροδόχη.
άλευροθήκ' ή· βλ. άλευροθήκη.

άλεύρωμα τό" ή διά ζύμης έπάλειψις τής μυλόπετρας.

άλευρώνει· έν Καρυδέα Πάργας, όταν κάποιος πηγαίνη διά πρώτην φοράν
είς τόν μύλον, ό μυλωνάς τόν άλευρώνει, δηλαδή «τοΰ ρίχτει ό τό κεφάλ' 'λίγου φρέ-
σκου άλεύρ' γιά νά μή τοΰ σκάσουν τά πουδάρια». Βλ. καί πασπαλώνει.
αλισμα τό' άλεσμα.

άλισματάρ'ς ό" έν Αιτωλία ό πελάτης τοΰ μύλου, ό φέρων τό ά λ ι σ μ α πρός
άλεσιν είς τόν μύλον βλ. καί ά π ε λ ά τ η ς.

άλουγόμυλος ό' έν Θράκη ό μύλος ό στρεφόμενος ύπό ίππου,
άλουπού ή· έν Τριφυλία καί άλλαχοΰ μικρά σανίς, ήτις, παρεμβαίνουσα μεταξύ
τής φτερωτής καί τής λεγομένης δίπλας, έμποδίζει τό νερό νά κινη τήν φτε-
ρωτήν, ούτω δέ παύεται κινούμενος ό ύδρόμυλος. 'Εκλήθη δ' ούτω, διότι τόσον
μικρά σανίς κατορθώνει τόσον μέγα, νά παύη δηλαδή τήν περιστροφικήν τοΰ ύδρο-
μύλου κίνησιν.

άλπανάρι τό- έν Ήπείρω ή άνω μυλόπετρα,
άλπούδα ή· έν Κρήτη συνών. τοΰ σφήνες.

αλυσίδα ή· έν Κρήτη (Λασήθι) συνών. τών γούλα καί κύκλος,
άμπαλέτης ό. βλ. ά π α λ έ σ τ η ς.

άμπάρτ τό" έκ τού άραβοτουρκικοΰ ambar- έν Ρόδω «χτιστή ξύλινη άπόθήκη,
πού μαζεύεται τό νερό καί άπό κει πέφτει καί κινεί τό μύλο» (ΚΛ, άριθ. χ/φου
1568, σ. 214). Βλ. καί στέρνα.
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άμπαρουσιές οί" έν Αιτωλία τέσσαρα κάθετα ξύλα, στηρίζοντα το καρό κ',
άμπολή ή- έν Αιτωλία ή άμπολή τοΰ μύλου είναι τό στενόν αύλάκι, όπου
ρέει τό νερό τοΰ ύδρομύλου" έν Σκύρω ό δ μ π ο λ ε ς" τό παραμπόλι είναι
τό παραποτάμιον ύδωρ. Βλ. καί έ μ π ο λ ή.

αναβάτης ό" ούτω λέγεται έν Κύμη Εύβοιας όάνεβάτης.
άναμούχλι τό' έν Θήρα καί άνω μόχλΐ" έν 'Απειράνθω Νάξου τό άνω μέ-
ρος σιδηροΰ μοχλού είς τό π α ν ά ρ ι, τήν άνω μυλόπετραν.

άναρέα ή" έν Καρπάθω ή άνω μυλόπετρα" βλ. καί άπαναριά, άπανάρι,
άπανώπετρα, άπανώπλακα.

άνάρης ό" έν Γυθείω ή άνω μυλόπετρα.

άνάφτου" άνάφτω" έν Χαλκιδική λέγουν: «άνάφτ' τ' άλεύρ'», όταν εργάζε-
ται πολύ ή μυλόπετρα.

άνεβασταρίδι τό" βλ. περάτη ς.

άνεβαστήρα ή· έν Κεφαλληνία ό άνεβάτης. Ταυτίζεται μέ τό τιμόνι,
άνεβάτης ό καί βίδα ή" κάθετος άπό τοΰ άνω όρόφου τοΰ άνεμομύλου, διήκων
μέχρι τοΰ δευτέρου, ξύλινος μοχλός, δι' ού συσφίγγουν ή χαλαρώνουν τήν έπάνω
μυλόπετραν κατά βούλησιν, ίν' άλέθη χονδρότερον ή λεπτότερον άλευρον. «Ή βίδα
ά ν ε λ α τήν άπάνω πέτρ α », δηλαδή άφήνει τήν έπάνω πέτραν χαμηλο-
τέραν. Αύτη, συνδεομένη έν τω δευτέρω όρόφω μετά τής τραπεζωτής, άλλως
τράπεζας τοΰ μύλου, είς δ μέρος είναι έλευθέρα, τίθεται είς κίνησιν
ύπό τοΰ μυλωνά έν τω πρώτω όρόφω δι' ετέρου οριζοντίου μοχλού. "Οταν ή τρα-
πεζωτή έλκεται πρός τά άνω, ή έπάνω πέτρα άναβιβάζεται ύψηλότερον καί τό άλευ-
ρον έξέρχεται χονδρότερον. Άν ε β ά τ η ς έκ τοΰ άρχαίου άναβάτης λέγεται
έν Χώρα Νάξου καί είς τά χωρία τής νήσου Άπείρανθος. 'Εγκαρές καί Φιλότι,
καθώς καί έν Σίφνω καί άλλαις νήσοις. (Βλ. ΚΑ, άριθ.χ/φου 470, σ. 7). Όάνεβάτης
έν Μυκόνω λέγεται βίδα. (Βλ. ΚΑ, άριθ. χ/φ ου 957, σ. 8). Ά ν ε β άτ η ς, ά ν ι-
ά τ η ς καί ά ν ι β ά τ η ς λέγεται έν Καρπάθω τό μικρόν ύψωμα είς τό έσωτερικόν
τοΰ ύδρομύλου, όπου τοποθετούνται οί μυλόπετρες, ή σκάφη καί τά μικρά έξαρτή-
ματά του. Καμμίαν σημασιολογικήν σχέσιν δέν έχει μέ τόν άνεβάτην τοΰ άνεμο-
μύλου, τόν όποιον ό Μι χ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος περιγράφει ούτω
(ένθ' άν., σ. 333): «μοχλός, όστις ύψώνει πρός τά άνω ή πρός τά κάτω τήν πάνω
πέτρα τοΰ άνεμομύλου, ή όποία αποτελεί έν σύστημα μέ τό άγράττι, τό φθάνον
είς τήν χελιδόνα της. 'Εάν μέ τήν μαναβέλλα καί τις σφήνες ύψώση κανείς άπό τόν
σταυρόν τόν άνεβάτη, σηκώνεται μαζί του ό νεκρός, τό άγράττι καί ή πάνω πέτρα.
"Ολη αύτη ή συσκευή λέγεται τιμόνι. Είς τόν μονόπατον μύλον άντί μαναβέλλα
καί σφηνών έχουν σχοινί μέ βάρη πετρών)). Ό 'Εμμ. Μανωλακάκης, (ΚΑ, άριθ.
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χ/φου 397, σ. 34) γράφει: «Ά ν ε β ά τ η ς είναι το περί τήν πέτραν τοΰ μύλου
μέρος, έξ οΰ καταρρέουν τά νερά, το σταυρωτόν έργαλεΐον, δι' ού άνεβοκατεβάζουν
τόν μύλον». Έν Κεφαλληνία ό άνεβάτης ταυτίζεται μέ τό τιμόνι, περί ού έν
Ρόδω βλ. ΚΛ, άριθ. χ/φου 1568, σ. 214.

άνε(γ)εμόνω· έν Καρπάθω σημαίνει ύπερπληρώ μέ γέννημα τό στόμιον τής
μυλόπετρας.

άνέμη ή καί φανάρι τό' ξύλινος φανός (κύλινδρος) φέρων δώδεκα είσδοχάς
(θηλυκάς όπάς), τά ά δ ρ ά χ τ ι α, είς τάς όποιας εισερχόμενα «τά δ ό δ ι α τσή
ρόδας» πραγματοποιούν περιφερικήν κίνησιν τών μυλοπετρών οριζοντίως (έμ-
μεσος κίνησις). Ή όριζοντία λοιπόν άνέμη συμπλέκεται μέ τήν κατακόρυφον ρόδαν
τοΰ άνεμομύλου. Αύτη περιστρέφεται περί σιδηρούν κατακόρυφον άξονα, καλού-
μενον βασιλικό ή βασιλικό σίδερο, τό όποιον άνωθεν στηρίζεται
έπί τοΰ ζ υ γ ο ΰ. Ή άνέμη λέγεται καί φ α ν ά ρ' έν Μυκόνω καί Τήνω (ΚΛ, άριθ.
χ/φου 957, σ. 13), φ α ν ά ρ ι δ' έν Νάξω καί άλλαχοΰ.

άνεμοδείχτης ό- μικρά άπό λευκόν παννί σημαία, καρφωμένη είς τό κέντρον
τής έσωτερικής έπιφανείας τής κωνικής σκεπής τοΰ άνεμομύλου, διά νά φαίνεται
έκάστοτε ή διεύθυνσις τοΰ άνέμου. Βλ. καί καιροδείκτης, μπαταρόλια,
πενταρόλια, πετεινός, σημαδούρα καί τρουλλίτης.

άνεμος ό" κατά τάς δημώδεις άντιλήψεις σημαίνει καί διάβολος· είναι γνωστή
ή άρά : «νά σέ πάρ' ό άνεμος» (μερικοί προσθέτουν) «καί νά σ' άλέση ό μύλος)).
(Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελλ. Μυθολογία τόμ. Α' μέρ. β', έν 'Αθήν. 1874, σ. 428).

άνέξαγο τό" έν Μυκόνω ώρισμένη ποσότης δημητριακοΰ καρπού, παρεχο-
μένη είς τόν μυλωνάν ώς δικαίωμα διά τήν άλεσιν.

άνέξαους ό- άνθρωπος, τού όποιου τό άλεσμα δέν τό ζυγίζει ό μυλωνάς,
άνιμόμ'λους, άνιμόμπ'λους ό· άνεμόμυλος.

άντέννα ή- είς τό έκτος της όροφής άκρον τού άνεμομύλου εϊναι άκτινοειδώς
προσηρμοσμέναι 12 άκτΐνες (κεραΐαι), έκ ξύλου καστανιάς, ούτω λεγόμεναι. Τά
άκρα τούτων συνδέονται μεταξύ των είς τό κάτω μέρος διά συρματόσχοινου καί
εκάστη είς τό έπάνω μέρος εϊναι έμπεπηγμένη είς τό προεξέχον άκρον τοΰ άξονιοΰ.
Είς κάθε άντέννα,ν εϊναι προσηρμοσμένον τριγωνικόν καραβόπαννον, τό όποιον
περιτυλίσσεται έπ' αύτής, ώστε άναλόγως τής ισχύος τοΰ άνέμου νά έλαττώνεται
ή ν' αύξάνεται. Αί περί τάς άντέννας περιελίξεις τών παννιών λέγονται μ ο ΰ δ ε ς.
Ένιαχοΰ ά d έ ν ν ι α τά, οί άντέννες.

άντεννοκάρουλλο τό" ή τροχαλία της άντέννας.
άντεννόσκοινο τό" τό σχοινίον της άντέννας.
άντεννωσά ή· τό σύνολον τών άντεννών.
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άντιμάξελλο τό" έν Νάξω τεμάχιον ξύλου κάτωθεν τής μ α ξ έ λ λ α ς τού
άνεμομύλου" βλ. καί άντίξυλο, μαξέλλα.

άντίξονο τό" έν Νάξω κάθετον ξύλον προς το άντίθετον μέρος τής ά ν τ ε ν-
ν ω σ ά ς, έφ' ού στηρίζεται το άξόνι τοΰ άνεμομύλου" άντίξουνα τά, έν Χαλ-
κιδική αί έν τω άνεμομύλω δύο παράλληλοι πρός τόν άξονα τού τροχοΰ χονδραί
δοκοί, διήκουσαι άπό τοΰ ένός τοίχου είς τόν άλλον, μεταξύ τών οποίων κινείται
ό τροχός. Αύται συνδέονται δι' ετέρας έγκαρσίας χονδράς δοκοΰ, δι' ή ς κινείται έν
βαθεία έντομή τής πλαγίας πλευράς ό άξων έτέρου τροχοΰ, δι' ού ή κίνησις άπό
καθέτου μεταβάλλεται είς όριζοντίαν.

άντίξυλο τό" μεταξύ τοΰ άξονιοΰ καί τής ξύλινης άπαναριάς παρεντίθενται
δύο άλλεπάλληλα ξύλινα ύποστρώματα, έξ ών τό κάτω λέγεται άντίξυλο καί
τό έπ' αύτοΰ έπικαθήμενον δεύτερον, έπί τοΰ όποιου καί προστρίβεται τό άξόνι,
λέγεται μαξιλλάρα. Δεξιά καί άριστερά, διά νά συγκρατήται τό άξόνι, είς κα-
νονικήν θέσιν έπί τής μαξιλλάρας, είναι στερεώς προσηρμοσμένα, είς τά άκρα αύτής
καθέτως καί έλαφρώς άποκλίνοντα δύο στερεά ξύλα οί μαμαλοΰκοι. (Βλ. Ί.
Δ. Καν δήλη, Μύκονος..., Βιομηχ. Έπιθεώρ., τόμ. ΚΕ', 'Αθήναι, Όκτώβρ.
1959, σ. 6). 'Εν Κύθνω πανωμάξελλο λέγονται δύο ξύλα κάθετα έκατέρωθεν
τοΰ άξονιοΰ, τοποθετούμενα κατά τό σημεϊον, δι' ού έξέρχεται τοΰτο τοΰ κτιρίου
τοΰ άνεμομύλου. Ταΰτα χρησιμεύουν πρός ύποστήριξιν τοΰ άξονιοΰ καί τό μέν
πρός τά δεξιά, ώς ύφιστάμενον τήν περισσοτέραν τριβήν, λέγεται καματερό,
τό δέ πρός τ' άριστερά άκαμάτης (ΚΑ, άριθ. χ/φου 714, σ. 387).

άντιπάτης ό" έν Καρπάθω μεταξύ της τραπεζάς τοΰ φαναριού
καί τής τραπεζας τοΰ 'ξονιοΰ ύπάρχει τεμάχιον ξύλου, συγκρατούν
είς δύο τραπεζές, ό άντιπάτης. Διά νά μή κινήται άριστερά ή δεξιά τό άξόνι
κατά τάς στροφάς του ύπάρχουν έπί τής τραπεζάς δύο όρθια αύγοειδή ξύλα
έκατέρωθεν, λεγόμενα λεοντάρια ή δράκοι, πού τό συγκρατούν. (Μ ι χ. Γ.
Μιχαηλίδου-Νουάρου, ένθ' άν., σ. 330). 'Εν τοις ύδρομύλοις Καρπάθου
άντιπάτης έλέγετο «τό ξύλον, δι' ού πατεϊται ή ρόδα τοΰ μύλου πρός ίσορ-
ροπίαν». (ΚΑ, άριθ. χ/φου 397, σ. 34).

άντ'στύλ τό" έν Αιτωλία στύλος ξύλινος, έπί τοΰ όποιου στηρίζεται τό βαρέλ-
λιον τοΰ ύδρομύλου.

άνώι τό" τό άνω πάτωμα τοΰ άνεμομύλου.

άξάγ' τό, άξαγιά ή, άξαγιάτικο τό, άξάι τό, ξάγι τό, ξάγιος ό, ξάι τό" τό άλευ-
ρον τό διδόμενον ώς άμοιβή είς τόν μυλωνάν" έκ τής άρχ. έλλην. λ. έ ξ ά γ ι ο ν. Τό
άξάι λέγεται καί αλεστικά, διαλέστρι καί μυλωνιάτικα, μυλώ-
ν ι κή, μυλοτέλι.
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άξάγι τό' μεγάλη χουλιάρα, δι' ης άδειάζουν τό άλευρον' τήν μεταχειρίζονται
καί ώς μέτρον.

άξαγιάζει ό μυλωνάς- λαμβάνει τό άξάγι, δηλαδή τήν πληρωμήν του διά
τήν άλεσιν.

άξαλεσά, άξαλεσιά ή" ή στιγμή, καθ' ήν πλησιάζει νά τελειώση τό άλεσμα τοϋ
καρπού, έλλειψις άλέσματος, εύκαιρία πρός άλεσιν έξαλέθω = τελειώνω τό
άλεσμα.

άξάρτια τά" ούτω λέγονται έν Κύθνω καί είς άλλας νήσους τά σχοινιά, ένίοτε
καί σύρματα , τά συνδέοντα τό κάτω άκρον τής άντέννας μέ την άκραν τών
άντινελλιών τοΰ άνεμομύλου (ΚΛ, άριθ. χ/φου 714, σ. 353).

άξετροχάρης ό" έν Καρπάθω ούτω λέγεται ό μέ σχήμα κολούρου άνεμόμυλος,
ό όποιος δύναται νά άλέθη μέ όλους τούς άνεμους..., διότι ή κουκούλα του
(σκεπή) γυρίζει ολόκληρος μέ τά έξωτερικά της έξαρτήματα (άντέννες) πρός τόν
πνέοντα άνεμον. Κανονικώτατον εϊναι τό κυλινδρικόν σχήμα τοΰ άξετροχάρη μέ τήν
κουκούλαν του έπί κορυφής καί τά λοιπά έξαρτήματα. (Μ ι χ. Γ. Μιχαηλίδου-
Ν ο υ ά ρ ο υ, ένθ' άν., σ. 328). Ό άξετροχάρης έχει 10-12 άντέννες (αύτόθι,
σ. 332).

άξονας ό, άξόνι τό" ό κεντρικός άξων τής κινήσεως τού άνεμομύλου καί τοΰ
ύδρομύλου. Τό άξόνι φέρει τήν ρόδα έντός τοΰ μύλου, δι' ής πραγματοποιείται
ή άμεσος κίνησις, ήτις μεταδίδεται είς τήν άνέμη ν ή φανάρι τής έμμέσου
κινήσεως. Ά ξ ι ό ν ι λέγεται έν Τήνω (Ά. Φλωράκη, Τήνος..., 'Αθήνα 1971,
σ. 103. Βλ. καί 'ξ ό ν ι).

άπαάήρα ή" έν Νάξω όπή τής στέρνας τοΰ ύδρομύλου, πού κλείεται διά ξύλου,
τοΰ καλόερου.

άπαλέστης ό" άπαλέστρα ή" έν Καλαβρύτοις ό φέρων γέννημα πρός άλεσιν είς
τόν μύλον.

άπαλέτης ό' ό ήδη έν τω μύλω άλέσας" έν Αιτωλία, Λέσβω, Ρόδω καί άλλαχοΰ
ό πελάτης τού μύλου" βλ. καί άλισματάρης.

άπανάρια τά" ούτω λέγονται έν Μυκόνω τά λεγόμενα β ί β α, δηλαδή τά τοξο-
ειδή ξύλα μορέας, έφ' ών στηρίζεται ή στέγη τοΰ άνεμομύλου, ή καλουμένη κ ο υ κ-
κούλα" τά βίβα μετά τής κουκκούλας κινοΰνται έπί τής πλακός, στρεφομένης
τής στέγης διά τής μανουέλλας πρός ό,τι σημεϊον τοΰ ορίζοντος θέλομεν
τά άπανάρια στηρίζονται είς τά φαλάγγια (ΚΛ, άριθ. χ/φ ου 957, σ. 16).

άπαναριά ή, άπανέρι τό, παναριά ή, πανάρι τό" έπάνω είς τήν πλάκα του
άνεμομύλου έπικάθηται στεφάνη έκ χονδρών ξύλων, ή άπαναριά, ήτις έχει
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τήν δυνατότητα νά όλισθαίνη έπί τής πλάκας καί φέρει έπί τής πρός τά έσω όψεώς
της άβαθεΐς όπάς, τά μάτια. Είς τήν άπαναριάν είναι προσηρμοσμένα κατ' άπο-
στάσεις χονδρά ξύλα, τά τορλόξυλα ή τρουλόξυλα, 24 έν όλω, άτινα
συγκλίνοντα σχηματίζουν τήν περιστρεφομένην όροφήν τοϋ άνεμομύλου, τήν τ ρ ο ύ-
λα (Ί ω. Δ. Κ α ν δ ή λ η, Μύκονος..., ένθ'άν., σ. 6).'Εν Κύθνω λέγεται πα νά ρ ι.
'Α π α ν α ρ ι ά καί ά π α ν ά ρ ι λέγεται πρός τούτοις ή άνω μυλόπετρα τοΰ ύδρο-
μύλου, κειμένη είς τόν άνω οροφον αύτοΰ, καθώς καί ή αλεστική του μηχανή, ήτις
άποτελεΐται: α') άπό δύο μυλόπετρες, β') άπό τήν βαρδαρομάννα, γ') άπό τήν
κ ο φ ι ν ί δ α καί δ' ) άπό τήν άλευροθήκη" βλ. καί άναρέα, άνάρης.

άπανάρικα τά" τεμάχια κορμού, φέροντα όπάς (καυτσά), πού χρησιμεύουν,
ΐνα διά μοχλού περιστρέφουν οί μυλωνάδες τήν τ ο ύ ρ λ α ν τοΰ άνεμομύλου.
Έν Χατζηγυρίω Θράκης έλέγοντο ν τ ο λ ά π ι.
άπανώπετρα ή" έν Κρήτη ή άνω μυλόπετρα,
άπανώπλακα, ή· ή άνω μυλόπετρα έν Νάξω.

άπανωρινά τά" έν Φιλοτίω Νάξου ή άπαναριά τοΰ άνεμομύλου, έφ' ης
στηρίζεται ή στέγη του.

άπ'κατάρι τό" έν Ήπείρω ή κάτω μυλόπετρα. Βλ. καί άχπατάρι.
άποκατάρι τό" έν Καλοσκοπή Παρνασσίδος ή κάτω μυλόπετρα,
άποκοπάρης ό" έν Καρδαμύλη τής Μάνης ό τακτικός πελάτης τοΰ μύλου,
άποκριθάρωση ή" έν Κρήτη άν ό ύδρόμυλος άλέθη κριθάρι καί πρόκειται ν'
άλέση σιτάρι, τό πρώτον σιταράλευρον πού θά βγή θά περιέχη κριθαράλευρον"
έπειτα θά είναι καθαρόν, διότι έν τω μεταξύ έγένετο ή άποκριθάρωση.
άπολεσιά ή" βλ. ξ ω λ ε σ ι ά.

άπολεστής ό" έν Μάνη ό έρχόμενος είς τόν μύλον διά νά άλέση.
άπόλ'μα τό" έν Χαλκιδική άπόλυσις τοΰ ύδατος δι' άλεσιν έν τω ύδρομύλω.
άπομύλτα τά" τό τελευταίον τοΰ άλέσματος τοΰ νεοκοπιδιασμένου μύλου,
άπομυλίζει ό μύλος λέγεται έν Καρπάθω, όταν κατεβαίνη ολίγος καρπός άπό
τήν Χ ο λ έ τ ρ α ν είς τις μυλόπετρες (Μ ι χ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου,
ένθ' άν., σ. 340).

άπουλνώ τού μύλου λέγεται έν Χαλκιδική, όταν άφήνουν έλευθέραν τήν έκροήν
τοΰ ύδατος τοΰ ύδρομύλου.

άποχαραγή ή" έν Κρήτη τό πρώτον άλευρον, πού βγαίνει μετά τήν χαραγή
τών μυλοπετρών" περιέχει τ σ ά χ α λ η, δηλαδή πολύ μικρά τεμάχια άπό τις μυλό-
πετρες πού έχαράχθησαν.

άποχαραής (έπίρρ.)" εύθύς μετά την χάραξιν τών μυλοπετρών.
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άποχάραμα τό" έν Κρήτη ή άποχαραγή.

αράδα ή" σειρά προτεραιότητος έν τω μύλω προς άλεσιν.

αραμπάς ό" έκ τοΰ τουρκ. a r a b a. Είς το χωρίον 'Εγκαρές τής Νάξου ράβδος
ξυλίνη στρογγύλη, χρησιμεύουσα διά νά σηκώνη τήν έπάνω μυλόπετραν. Έν Φιλο-
τίω Νάξου άραμπάδες εϊναι δύο ξύλινοι ράβδοι στρογγύλαι, έπί τών όποιων
τίθεται ή άνω μυλόπετρα, διά νά κατορθώση ό μυλωνάς νά τήν άνασηκώση.
άράχτι τό" έν Εύβοια τό ά δ ρ ά χ τ ι.

άρβάλι τό- είς τά Βούρβουρα Κυνουρίας ούτω λέγεται τό είς τήν περιφερομένην
μυλόπετραν ξυλάριον, τό παράγον θόρυβον διά τής τρομώδους αύτοΰ κινήσεως.
Εϊναι τό άλλαχοΰ β α ρ δ ά ρ ι" άρβάλι καί β α ρ δ ά λ ι λέγεται έν Λέσβω.
άρβαλομάννα ή· έν Λέσβω τό ξύλον, έπί τοΰ όποιου στηρίζεται τό άρβάλι.
αργαστήρι τό" ούτω λέγεται έν Άνδρω ό ώς πρός τόν μυλωνάν ύδρόμυλος (Ί.
Βογιατζίδου, Γλώσσα καί λαογραφία της νήσου Άνδρου, τόμ. Δ', Αθήναι
1957, σ. 95).

αργάτης ό" έν Χαλκιδική στύλος παχύς περιστρεφόμενος περί έαυτόν, δι' ού
μετατοπίζεται ή αίρομένη άνω μυλόπετρα.

άρδάχτι τό" έν Κύθνω σιδηρούς άξων άνερχόμενος διά τοΰ κέντρου τής άνω
καί κάτω μυλόπετρας. Τό κάτω τούτου άκρον εισέρχεται είς τό κ α τ α μ ο ύ χ λ ι
καί περί αύτό περιστρέφεται (ΚΛ, άριθ. χ/φου 714, σ. 8). Βλ. καί ά δ ρ ά χ τ ι.

άρκι τό" έν Άδραμυτίω καί Σέρραις τό αύλάκι,είς δ τρέχει τό ύδωρ τοΰ ύδρο-
μύλου" βλ. καί α ύ λ ά κ ι.

άρκούδ' τό" έν Λήμνω μεγάλη δοκός, στηρίζουσα τό πάτωμα τοΰ άνεμομύλου
μέ τις μυλόπετρες.

αρματώνω· άνοίγω τούς φλόκκους τοΰ άνεμομύλου.

άρματωσά ή· όλα τά έξαρτήματα τοΰ άνεμοτροχοΰ, άντέννες, παννιά, συρμα-
τόσχοινα.

άρμενάς ό" άρμενάες οί' έν Έλύμπω Καρπάθου οί άνεμόμυλοι, ένθα ύπήρχον
περί τούς 20 έξ αύτών. (Μιχ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, ένθ' άν., σ. 327).
άρμενόπαννα τά" παννιά τοΰ άνεμομύλου.
αρμπουρο τό" έν Μεγανησίω Λευκάδος ό άξονας.

άρνιακό τό" έν Καλαβρύτοις δέρμα άρνίου, δι'ού συλλέγουν καί άπομάσσουν τό
έν τή άλευροθήκη άλευρον.

άροδοντούσα ρόδα' έν Κρήτη ή ρόδα, ή όποια δέν έχει περισσότερα άπό 39
δ ό δ ι α. βλ. καί σιμοδοντούσα ρόδα.

αστράκι τό" άστράκια τά" έν Λακωνία τά τεμάχια, έξ ών συντίθεται ή μυλό-
πετρα" έκ τοΰ άρχ. όστρακο ν.
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άτ'πάτ'ς ό" έν Αήμνω ό άντιπάτης, ήτοι έκάστη τών δύο δοκών, έφ' ών στη-
ρίζεται ή δοκός ή ύποβαστάζουσα τον ζ υ γ ό ν.

αυκλα ή" έν Νάξω ή οπή, άπο τήν οποίαν διέρχεται το έκ τής στέρνας προερ-
χόμενον ύδωρ, το όποιον κατέρχεται καί κτυπά έπάνω είς τήν ξυλίνην ρόδαν καί
τήν κάμνει νά περιστρέφεται. «Οί αύκλες τοϋ νερόμυλου έβουλώσανε κ' έχύθη-
καν όλα τά νερ' άπού ποξω».

αύλακας ό, αυλάκι τό" έν Κονίτση ό άγωγός, δι' ού διοχετεύεται τό ύδωρ τοΰ
ύδρομύλου- άλλαχοΰ άχυτός, άωός, μυλαύλαξη, μυλαύλακο, ναός,
νομή, μπίλια (π ί λ α, πίλια).

αφάλι τό" έν Νάξω τόάφαλοσίδερο" αφαλός ό" βλ. φάλι καί βασι-
λικός.

αφλα ή· ξύλινον χωνί, έξαρτώμενον οριζοντίως έκ τής κοφινίδας τοΰ άνε-
μομύλου, όθεν έκρέει ό καρπός.

άφουκλα ή" έν Κορώνω (Βόθροις) Νάξου είναι κωνοειδής χώρος 2-3 μ.,
ένθα πίπτον τό ύδωρ έναποθηκεύεται, ίνα ή πίεσις αύτοΰ καταστη μεγαλυτέρα.
Ή άφουκλα φέρει όπήν, δι' ής τό ύδωρ πίπτει έπί τοΰ τροχοΰ τοΰ ύδρομύλου.
άχάραγη, ή· έν Κρήτη ή άχάρακτος μυλόπετρα,
άχάρακτος - άχαράχτους ό· ό μή χαραχθείς μύλος.

άχπανάρι τό" έν Ήπείρω ή άνω μυλόπετρα" άχπατάρι τό- αύτόθι ή κάτω
μυλόπετρα.

άχυτός ό" ή άρχ. λ. οχετός" έν "Ανδρω ν ε χ υ τ ό ς είναι ό άρδευτικός οχετός,
πού φέρει τό ύδωρ είς τόν ύδρόμυλον, δι' ού γίνεται ή κίνησις αύτοΰ.

άωός ό" ή άρχ. λ. άγωγός· ούτω λέγεται έν 'Απειράνθω Νάξου' βλ. καί ά χ υ-
τ ό ς, ναός, νομή, μπίλια.

bâbct), ή" έν Ήπείρω ξύλον είς τήν φ υ λ α κ ή ν τοΰ ύδρομύλου, έπί τοΰ όποιου
στηρίζεται ή φτερωτή, ήτις κινεί όλον τόν μηχανισμόν αύτοΰ" έπάνω είς την
bâbo στηρίζεται τό ά δ ρ ά χ τ ι' τοΰτο συνδεόμενον μέ τήν φτερωτήν είναι ορθιον.
Βλ. καί φ τ ε ρ ω τ ή.

βαγένι τό" έν Γυθείω κάδος, δι' ού κατέρχεται τό ύδωρ τοΰ ύδρομύλου" βλ. καί
κολοβούτι.

βαγιονά ή" έν Χαλκιδική τό βαγόνι τού ύδρομύλου.

badoûpouç ό" κυκλικαί έν Αήμνω σανίδες ώς περίφραγμα τών μυλοπετρών,
διά νά έμποδίζουν τό άλεσμα νά χύνεται έξω. Βλ. καί (γ) υ ρ ι ά, γύρος,
βαένι τό" βλ. βαγένι.

βαλτά τά" έν Χαλκιδική λέγουν : «είναι βαλτά τά τσιμπούκια τοΰ φαναριοΰ»,
δηλαδή αί ραβδώσεις τοΰ κυλινδρικού τροχοΰ τοΰ ύδρομύλου.
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βαράδα ή· έν Θάσω ή ξυλίνη τετράγωνος άποθήκη ύδατος" έκ ταύτης έξέρχεται
μεθ' ορμής το ύδωρ έκ τίνος οπής καί δίδει τήν κίνησιν είς τον μηχανισμόν τού ύδρο-
μύλου. Έν Θράκη ή βαράδα λέγεται β α ρ ά δ ι έκ τοΰ μεσαίων, β α ρ ά δ ι ν τό.

βαράρι, βαρβάρι τό, λέγεται εις τινα μέρη τόβαρδάρι, βαρδάλιέν
Άγρινίω καί Λέσβω, βεριά(δ)ιν έν Κύπρω. Τό β α ρ δ ά ρ' έν τη ήπειρωτική
Ελλάδι, ώς π.χ. έν Αιτωλία, «είναι ξύλον εύθύ, τό όποιον μέ τήν μίαν άκραν του
στερεοΰται είς τό κ α ρ ό κ' καί μέ τήν άλλην είςτό π α ν ω μ ύ λ' ούτως ώστε νά
τραντάζεται καί νά μεταδίδη τό τράνταγμα είς τό καρόκ' τοΰ ύδρομύλου». Β α ρ-
δ ά λ t α έν Άγρινίω καί άλλαχοΰ β α ρ δ ά ρ ι α είναι δύο μικρά ξύλα έφαπτόμενα
τοΰ άπαναριοΰ τοΰ ύδρομύλου- ταΰτα διά τής τρομώδους αύτών κινήσεως ρυθμί-
ζουν τήν ροήν τοϋ καρποΰ άπό τήν κ ο φ ι ν ί δ α είς τό στόμιον τής μυλόπετρας,
βαρδαρομάννα ή" ξύλον, έξ ού εξαρτάται τό β α ρ δ ά ρ ι τοΰ ύδρομύλου.
βαρεία ή" ούτω λέγεται τό ζύγισμα τών μυλοπετρών" καί τής μεν έπάνω μυ-
λόπετρας λέγεται πάνω βαρεία, τής δέ κάτω κάτω βαρεία. "Οταν ό
μυλωνάς άφαιρή τήν έπάνω μυλόπετρα, ένσφηνώνει είς τήν θέσιν της τόν διαάτη
έπί τοΰ ά γ ρ α τ τ ι ο ΰ. Κάποιος άλλος περιστρέφει τό άγράττι καί έτσι περιστρέ-
φεται ό διάτης έπί τής κατώπετρας καί ό μυλωνάς βλέπει, έάν ή κατώπετρα έγ-
γίζεται κανονικώς εις όλα αύτής τά σημεία. (Βλ. Μ ι χ . Γ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ -
Ν ο υ ά ρ ο υ, ενθ' άν., σ. 339).

βαρέλλα ή" ξύλινον βυτίον, έν ώ θέτουν τόν πρός άλεσιν καρπόν.
βασιλικός ό" κατακόρυφος σιδηρούς άξων είς τήν μυλόπετραν τοΰ άνεμομύλου.
Λέγεται καί βασιλικό σίδερο έν Κύθνω, Νάξω καί άλλαις νήσοις τοϋ
Αιγαίου. Βασιλικός λέγεται καί τό έπάνω μέρος τοΰ άδραχτιοΰ, τοΰ
ύδρομύλου, πού περνά μέσα άπό τήν κάτω μυλόπετραν. Είς τήν κορυφήν του είναι
τετράγωνον, διά νά κινή τήν χελιδόνα, χονδρόν πλατύ σίδηρον είς τήν έπι-
φάνειαν τής κάτω μυλόπετρας, χωσμένον μέσα είς τήν έπάνω, διά νά τήν περι-
στρέφη. Τό σημεΐον οπού εισέρχεται ή χελιδόνα λέγεται άφαλός τοΰ μύλου,
βεζιές οί" έν Λέσβω ξύλινα περιβλήματα τής μυλόπετρας.

βελόνι τό" τοΰτο έν 'Ιθάκη άνεβοκατεβάζει τήν μυλόπετραν, στηρίζεται είς
τό προσκέφαλο καί έργάζεται έπάνω είς τό ξ α ρ ί δ ι" βλ. καί β ι λ ό ν'.

βεργότρουπα ή" όπή τής κάναλης τοΰ ύδρομύλου κλειομένη διά ξύλινης βέρ-
γας. Βλ. καί φτερομαχά.

βίβα τά" έν Τήνω τά ξύλα τής στέγης άνεμομύλου.
βίδα ή" βλ. άνεβάτης.

βιλόν' τό" έν Αήμνω σίδηρον, τό όποιον διαπερά τήν άνω μυλόπετραν τοΰ άνε-
μομύλου καί χρησιμεύει διά τήν άνύψωσιν ή χαμήλωσιν αύτής.
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βιολάρης, ό' έν Τήνω περιφερικόν ξύλον, δι' ού οπλίζεται τό περί το π ρ ο α-
κέφαλο ν μέρος τοΰ άξονιοΰ, έμποδίζο» τοΰτο νά έξέλθτj περισσότερον πρός
τά έξω.

βιολάρι καί γιολάρι τό" έν Κύθνω κοίλον ξύλον, έπί τού όποιου στρέφεται τό
άξόνι τοΰ άνεμομύλου. βλ. καί βιόλες.

βιόλες οί" έν Νάξω (Άπείρανθος, Φιλότι) καί έν Θήρα οί βιόλες είναι τε-
μάχια ξύλου, έφαρμοζόμενα έπί τοΰ άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου, ΐνα καταστήσουν
αύτό στρογγύλον έκεΐ όπου τοΰτο έφάπτεται τής προεξοχής τοΰ τοίχου, κρατού-
μενον διά σιδηρού κρίκου.

βλυκάτο, βλυχάτο, γλυκάτο, μπουτσουνάρι, φλυγκάτο τό* έν Κρήτη ό άνοικτός
κτιστός άγωγός, πού όδηγεϊ τό νερό άπό τήν στέρνα τοΰ ύδρομύλου.

βόλι τό- έν Εύβοια ή άνω μυλόπετρα, έν Λέσβω μπάλλα σιδηρά είς τό κ ατά ν τ ι
χωσμένη, διά νά μή φεύγη τό κεντρί τοΰ ύδρομύλου" τό κρατεί ό κάβουρας,
βοριάς ό" ή πρός τόν βοριάν έστραμμένη σωκαρότρυπα.

Ι>ου(1έλι τό" ξύλον στηρίζον τήν σουφουνάραν είς δοκόν πρός τό μέρος
τοΰ τοίχου τοΰ ύδρομύλου.

βούκινο τό" έν Νάξω πνευστόν έκ κογχυλίων όργανον, δι' ού ό μυλωνάς έκάλει
τούς άλεστάδες νά φέρουν είς τόν άνεμόμυλον τό γέννημα πρός άλεσιν. βλ.
καί κόρνο ς, τσακουτλάκ. (Β)ούκινον τό" έν Καρπάθω κατηφορικός
οχετός τοΰ ύδρομύλου, έκτισμένος άπό πωριά στρογγυλά τό έν έπί τοΰ άλλου,
είς τό κέντρον τών όποιων άνοίγεται όπή, διά νά καταρρέη τό ύδωρ. Ή τελευταία
κουλλούρα τοΰ πωριοΰ είναι άτρύπητος καί στηρίζεται είς τό έδαφος, άλλ'
έχει είς τά πλάγια άνοιγμα 15 πόντων περίπου, όπου έφαρμόζεται ή σ ι φ ο υ ν ο-
μάννα, σωλήν ξύλινος καί έπ' αύτής τό σ ι φ ο ύ ν ι.

βούκλα ή" μικρά στεφάνη, συνδέουσα τήν μάννα μέ τήν άντέννα τοΰ άνεμο-
μύλου.

βούλα ή" όπή τής κουφουνίας, άπό τήν οποίαν χύνεται ό καρπός είς τό
άνοιγμα τών μυλοπετρών. Ούτω λέγεται έν Καρπάθω.

βούτα'νας ό" έν Τήνω ό κάναλος (κάναλη) τοΰ ύδρομύλου.
βρονταλίδια τά" έν Νάξω τά μετάλλινα έλάσματα τά έξαρτώμενα διά σπάγγου
έξωθεν τής κ ο φ ί ν α ς, τά άλλαχοΰ β α ρ δ ά ρ ι α.

βρόχη ή, βρόχι τό" έν Καρπάθω, Κρήτη καί άλλαχοΰ κάθετον στρογγύλον
ξύλον είς τό μέσον της κάτω πέτρας τοΰ ύδρομύλου" έάν τοΰτο χαλάση, λέγουν έν
Γυθείω ότι «ό μύλος ξεβροχιάζε ι», ήτοι ό σίτος πίπτει κάτω" βλ. καί
ά γ ρ ά τ τ ι.
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βρωμά ή" α') ό προς άλεσιν πίπτων μεταξύ τών μυλοπετρών καρπός, β') κατά
συνεκδ. ή μεταξύ τών δύο μυλοπετρών άπόστασις, όπου τρίβεται ό καρπός.

γαβέλια τά" έν Κρήτη όκτώ τεμάχια ξύλου έκ πλατάνου κυρίως, πού εισέρ-
χονται άνά τέσσαρα είς κάθε μίαν άπό τάς δύο επιφανείας της ρόδας" πρβλ.
σταυρός.

γαβίλια τά, γαβίλιες οί, καβίλια τά, καβίλιες οί, πίροι οί' τεμάχια σιδηρά
έν Κρήτη, τά όποια εισέρχονται είς όπάς τής έσωτερικής σταθεράς κ ο υ λ λ ο ύ-
ρ α ς τών στρογγυλών άνεμομύλων. Ταΰτα παίζουν ρόλον ύπομοχλίων τού μ ο χ λ ο ΰ,
μέ τόν όποιον ό μυλωνάς στρέφει τήν έξωτερικήν κουλλούρα ν, διά νά λάβη
τό άξόνι τήν κατάλληλον κατεύθυνσιν.

γάάζος ό" έν Κύθνω σχοινίον έχον κατάτό άκρον γάάζον διά τοΰ όποιου, περι-
τυλισσομένου περί τόν άξονα τοΰ άνεμομύλου, άναβιβάζουν καί άπομακρύνουν τήν
π α ν α ρ ι ά ν, όταν θέλουν νά τήν χαράξουν.

γαάέκια τά" έν Νάξω σχοινιά συνέχοντα τάς πτερωτάς τοΰ άνεμομύλου μετά
τοΰ κονταρίου, 'ίνα μή τάς συντριβή ό άνεμος.

γεράνι τό" έν Κρήτη μοχλός, δι' ού άνοίγουν ή κλειούν τήν όπήν τής στέρνας
τού ύδρομύλου.

γιακάδες οί" βλ. 'ξ ό ν ι.
γιολάρι τό* βλ. β ι ο λ ά ρ ι.

γκυλιτάρι τό" έν Γλυκύ Σουλίου τό ξύλινον έργαλεΐον, δι' ού σηκώνουν τήν
έπάνω μυλόπετραν.

γλινάλευρο τό" έν Κρήτη τό πολύ λεπτόν άλευρον, πού δέν κάμνει καλόν ψωμί.
γλυκάτο τό" βλ. βλυκάτο.

γοργόστεμα τό" έν Κρήτη χειροκίνητον σύστημα, τό όποιον έκτρέπει τήν
ροήν τοΰ ύδατος άπό τήν φτερωτή τοΰ ύδρομύλου ή τήν επαναφέρει είς αύτήν.

γουβι τό" έν Άγρινίω σκαρπέλλον μέ ήμικυκλικήν κόψη, δι' ού άνοίγουν τήν
όπήν τής καρδιάς, διά τής όποιας διέρχεται ό μοχλός τοΰ ύδρομύλου.

(γ)ούλα ή' τό κάτω μέρος της κ ο φ ι ν ί δ α ς τοΰ ύδρομύλου, πού ομοιάζει
μέ λαιμόν" βούλα, γούλα καί γ ο ύ λ η λέγεται καί ή είς τό κέντρον της
άνω μυλόπετρας τοΰ άνεμομύλου όπή, δι' ης διέρχεται τό βασιλικό σίδερο
τής άνέμης" είς αύτήν εισρέει ό καρπός έκ τής κ ο φ ι ν ί δ α ς. Έν Αιτωλία
είς τήν γ ο ύ λ η πίπτει τό γέννημα άπό τό κ α ρ ό κ, διά νά πέση ολίγον κατ'
ολίγον είς τόν ά φ α λ ό τοΰ ύδρομύλου.

γούμενα ή" έν Τήνω χονδρόν παλαμάρι, δι' ού γίνεται τό σταμάτημα τοΰ άνε-
μομύλου. Έν Κρήτη κυρίως τό χονδρόν σχοινί τοΰ άνεμομύλου.
γούρα ή" βλ. γούρνα.
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γούρνα ή' έν Λέσβω ή περικλείουσα το ύδωρ τοϋ ύδρομύλου στέρνα, τήν
οποίαν κλείει ό μυλωνάς «καί τήν άπολάει άμα γέμιση».

γουρνέλλα ή" έν Χαλκιδική το όριζόντιον σκαφίδιον τό έξηρτημένον άπό τήν
κ ο φ ι ν ί δ α καί μετέωρον ύπό τό στόμιον αύτής· είς τοΰτο καταρρέει άπό τήν
κοφινίδα ό καρπός (γέννημα) καί έξ οπής αύτοΰ εισέρχεται είς τό άνοιγμα τής
μυλόπετρας. Ή κατάρρευσις έπιτυγχάνεται διά της τρομώδους κινήσεως τής γ ο υ ρ-
ν έ λ λ α ς, μ^ταδιδομένης είς αύτήν διά ξύλου, έξηρτημένου άπ' αύτής καί έφαπτο-
μένου τής κινουμένης μυλόπετρας. Γουρνέλλα έπίσης λέγεται ξύλινος μικρός
σωλήν, δι' ού τό άλευρον έξερχόμενον της μυλόπετρας καταρρέει είς τήν άλευρο-
δόχον.

γουρνΐν τό- έν Ρόδω ξύλινον ή λίθινον δοχεϊον τοΰ ύδρομύλου, είς τό όποιον
συγκεντρώνεται τό ύδωρ, όπερ έκσφενδονίζεται έκ τής κάτω οπής καί στρέφει τόν
τροχόν.

γραάΐ τό, γραδιά τά" έν Κύθνω καί Νάξω σχοινία προσεραμμένα είς τήν ώαν
τών δύο στενών πλευρών τού φλόκκου τοΰ άνεμομύλου.

γραϊος ό" έν Λήμνω έκάστη τών δύο δοκών τοΰ τοίχου, έφ' ών στηρίζεται
καί περιστρέφεται ό μέγας οριζόντιος άξων τοΰ άνεμομύλου.
γρανάζι τό" βλ. ρ ό δ α.

γρανάί τό, γράνάο τό, γρανοΐώνουμε τό παννί· έν 'Ιθάκη σημαίνει ότι τοΰ κά-
νουν γ ρ α ν d ί ή γ ρ ά ν d ο, δηλαδή δένουν μέ σχοινί τό παννί τού άνεμομύλου.

γριμινίτσα ή" έν Αιτωλία σιδηρά πλάξ, όπου τελειώνει τό άδράχτι τοΰ ύδρο-
μύλου" βλ. καί δ ρ ι μ ι ν ί τ σ α. Άλλαχοΰ γριμινίτσα είναι πλατύ καί χον-
δρόν ξύλον, τό όποιον στερεοΰται έπάνω είς τό κ α τ ά ν τ ι.

γυαλί τής πέτρας τό" έν Κρήτη ή λεία καί στιλπνή έπιφάνεια τών μυλοπετρών,
άκατάλληλος διά τήν κανονικήν άλεσιν. Αύτη πρέπει νά γίνη άνώμαλος μέ τήν χ α-
ρ αγή.

γύρα ή" έν Ήπείρω τό άλευρον, τό όποιον εναπομένει περί τήν μυλόπετραν
κατά τήν περιστροφήν αύτής" βλ. καί γυράλευρα, γυράλιβρον.
γυράλευρα τά" βλ. γυράλιβρον.

γυράλιβρον τό" έν Αιτωλία τό είς τόν γύρον τής μυλόπετρας άπομένον άλευρον"
βλ. καί γύρα.

(γ)υριά ή" έν Καρπάθω αί πέριξ τών πετρών κυκλοτερεϊς σανίδες πρός συμ-
μάζευσιν τοΰ άλεύρου. Βλ. καί badoùpouç, γύρος, κουβέρτα καί
κουβούκλι.

γύροι οί" είς τό χωρίον Έγκαρές τής Νάξου ούτω λέγονται αί έν τώ ύδρομύλω
σανίδες αί χρησιμεύουσαι, ίνα τό άλευρον φέρεται πρός τήν άλευροθήκην. Έν Κρήτη
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ό γύρος είναι συνώνυμος τής κουβέρτας καί έ'χει μορφήν χαμηλού κυλίνδρου,
γυρόξυλα, γυροσάνιδα τά' τά περιβάλλοντα τις μυλόπετρες σανίδια.
(γ)υρόσκοινα τά" έν Φιλοτίω Νάξου είναι τά σχοινία, τά προσδενόμενα είς
τάς άντέννας του άνεμομύλου.

γύρος ό" έν Κύθνω καί άλλαις νήσοις σχοινίον ή παχύ σύρμα, δι' ού προσδένουν
τά άκρα τών άντεννών τοΰ άνεμομύλου, περιφέρειαν ούτω δι' αύτοΰ άποτελοΰντες.
Έν Ρόδω «γ ύ ρ ο ς είναι ό σανιδωτός κύκλος, πού κλείνει γύρω τά λιθάρια
(μυλόπετρες) καί εμποδίζει τό άλεύρι νά μή φεύγη» (ΚΑ, άριθ. χ/φου 1568, σ. 214).
Έν Αιτωλία λέγεται γύρους. (ΚΛ, άριθ. χ/φου 869, σ. 242). Γύρος έν Φιλο-
τίω Νάξου εϊναι τά έξ κυκλοτερή ξύλα, πού περιβάλλουν τις μυλόπετρες τοΰ άνεμο-
μύλου.

(δ)άκτυλος ό" σιδηρούν έν Καρπάθω όργανον ύπό τό άκρον τού άξονος έστηρι-
γμένον πρός στροφήν (ΚΛ άριθ. χ/φου 397, σ. 35).

δεκατοΰν οί μύλοι" οί άνεμόμυλοι ΐστανται άκίνητοι λόγω νηνεμίας.
δέμα τό- έν Κρήτη" βλ. δ έ σ', δέση.

δέσ', δέση, δεσιά ή- ή άρχή τοΰ αύλακος τοΰ μύλου- έν Αιτωλία κόβου τ'
δ έ σ' σημαίνει κόπτω τό ύδωρ άπό τοΰ νά εισέρχεται είς τόν αύλακα. Λέγουν έπί-
σης τό πουτάμ' πήρι τή δέσ'. Έν Βοιωτία τό μέρος, ένθα δεσμεύεται
τό ύδωρ νά σχηματίζη μικράν λίμνην.

δευτέρι τό- χονδραλεστόν άλευρον- βλ. καί χοντράλεστον.
διαβατά τά- έν Εύβοια στενά ξύλα (ξυλίνη έσχάρα) έπί πλαισίου καθέτως
καί σταθερώς προσηλωμένα κατά τό τέρμα τής ά μ π ο λ ή ς τού ύδρομύλου, διά
νά εμποδίζουν τά μπάζα (ξύλα πέτρες, χορτάρια κ. ά. ) νά φράσσουν τήν έκροήν
τοΰ ύδατος.

δια(β)άτης ό" έν Καρπάθω ό διαβήτης, όστις εϊναι ξύλον έπίμηκες μέ τετρά-
γωνον όπήν είς τήν κεφαλήν διά τήν ένσφήνωσιν καί άλλης μικροτέρας είς τό άλλο
άκρον, όπου θέτουν πτερόν έξέχον 1 ή 2 πόντους πρός τά κάτω. 'Αντί πτερόν ήμπο-
ροΰν νά βάλουν μίαν πρόκαν ή ένα κάρβουνον.

διαλέστρι τό- έν Ρόδω μία όκά είς τό κοιλόν (23 όκ.), πού έλάμβανεν ώς δι-
καίωμα ό μυλωνάς διά τήν άλεσιν διαλεστρίζω = λαμβάνω τό διαλέστρι-
βλ. καί ά ξ ά γ', ά ξ ά ϊ.

διόφθαλμοι καί δυόφθαλμοι μύλοι ήσαν κατά τήν βυζαντινήν έποχήν οί άλέ-
θοντες οχι μόνον διά δύο μυλικών πετρών, άλλά καί δι' έτέρων δύο παρακειμένων.

δίπλα ή- έν Τριφυλία μικρά σανίς μέ μικράν όπήν είς τό μέσον, τιθεμένη είς
τό τέλος τοΰ στενοΰ μέρους τοΰ β α γ ε ν ι ο ΰ, ίνα διά τής μικράς όπής κάμνη

13
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πυκνότερον το συνοχετευόμενον ύδωρ καί τήν όρμήν ίσχυροτέραν, δι' ής κινείται
ό υδρόμυλος. 'Εκλήθη δίπλα, διότι μεταξύ αύτής καί τοΰ άκρου τοΰ βαγενιοΰ τί-
θεται άλλη σανίς μέ μεγαλυτέραν οπή ν, καλουμένη π ρ ο χ ώ ν η. Ή δίπλα τίθεται
μετά τό προχώνι, είναι κατά ταΰτα δευτέρα σανίς, όθεν καί δίπλα.

δίφουσκο τό" έν Κύθνω τό τετράκις τυλισσόμενον παννί τοΰ φλόκκου τοΰ
άνεμομύλου μέ τήν άντέννα.
διχάλα ή· βλ. φ ω ν ά ρ ι.

δόδια τής ρόδας' έν Κύθνω καί άλλαις νήσοις αί όδοντωταί έξοχαί τής ρόδας,
αί είσερχόμεναι είς τά μεταξύ τών πενταρράβδων τής άνέμης κενά
καί περιστρέφουσαι ούτως αύτήν' βλ. καί άνέμη, πεντάρραβδα, ρόδα.
δράκοι οί" βλ. άντιπάτης.

δράκους ό' ξύλον χονδρόν, χρησιμεΰον ώς στήριγμα τοΰ βαγενιοΰ τοΰ
ύδρομύλου είς τήν βάσιν του. Είς τόν δ ρ ά κ ο ν στερεοΰται τό σ' φ ο ύ ν' βλ. καί
άντιπάτη ς.

δριμινίτσα ή' έν Αιτωλία σιδηρά πλάξ μέ κοίλον τό κέντρον, έπί της όποιας
βαίνει τό κ ι ν τ ρ ί τής φτερωτής διά την περιστροφήν βλ. καί γ ρ ι μ ι ν ί τ σ α.

άριτσάρω' έν Νάξω καί έν άλλαις νήσοις σημαίνει στρέφω τόν άνεμόμυλον
πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ πνέοντος άνέμου. (ΚΑ, άριθ. χ/φου 703, σ. 80). Έν Χαλκι-
δική άριτσάρου τ' àdévvia κατά τόν άγέρα = στρέφω τις άντέννες κατά τήν
διεύθυνσιν τοΰ άέρος.

άριτσερόλια τά- έν Κύθνω ή λ. άπαντα είς τήν φράσιν : «πάαινε νά κά-
νης τά παννιά άριτσερόλια», νά τυλίξης δηλαδή μίαν ή δύο βόλτες τόν φλόκ-
κον τοΰ άνεμομύλου είς τήν ά d έ ν ν αν, ίνα ούτω μικράνη τό μάτι, έπομέ-
νως καί ή πίεσις τοΰ άνέμου καί ή ταχύτης της περιστροφής. (ΚΑ, άριθ. χ/φου
714, σ. 349).

δυόφθαλμοι οί' Βλ. καί διόφθαλμοι.

έμπολή ή' πρόχειρον φράγμα πρός συγκράτησιν είς ρύακα τού ύδατος τοΰ
ύδρομύλου.

επιμόνως' έκ τών διασωθέντων είς -ως τροπικών έπιρρημάτων" άπαντα έν
"Ανδρω είς τήν φράσιν : «ό μύλος έει έπιμόνοις τό μυλοχαράχτη του», δηλ. έπί"
τούτου, έπίτηδες, ad hoc. (Ί. Βογιατζίδου, Γλώσσα καί λαογρ. τής νήσου
Άνδρου, τ. Δ', 1957, σ. 94).

έρόα ή' ή ρόδα τοΰ ύδρομύλου, ήτις έχει τόν αύτόν σκοπόν μέ τήν τοΰ άνεμο·
μύλου. Λαμβάνουσα τήν κίνησιν άπό τό κτύπημα τοΰ ύδατος είς τά πτερά της στρέ-
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φεται καί μεταδίδει τήν περιστροφικήν κίνησιν είς την έπάνω πέτραν τοϋ ύδρο-
μύλου.

ζαβέττα ή" έν Καρπάθω το σίδερο πού περνά έγκαρσίως τήν κορυφήν τοΰ μ ό-
χλου (άνεβάτη) καί σχηματίζεται ό σταυρός- ζαβέττα λέγεται καί τό καρ-
φί είς τήν βάσιν όπου συνδέεται ό άνεβάτης μέ τόν νεκρό,
ζ'γός ό- βλ. ζυγό ς.
ζειαί αί- τά χονδροσίτια.

ζέφω το μύλο- έν Φιλοτίω Νάξου τόν θέτω είς κίνησιν.

ζ'νάρ' καί ζουνάρ' τό- έν Χαλκιδική τό σιδηρούν έλασμα ή οιοσδήποτε κρίκος
πού περιβάλλει άντικείμενόν τι" «ζουνάρια τ ς μ (υ ) λ ο υ ν ό π ε τ ρ α ς»
είναι τά σιδηρά έλάσματα, άτινα περιδένοντα τήν μυλόπετραν συγκρατούν τά σφη-
νοειδή αύτής τεμάχια.

ζουντανό, ζωάανό τό- έν Αήμνω καί Χαλκιδική ολόκληρος ή σκεπή μετά τοϋ
τροχοΰ, τών ά ν τ ε ν ν ών, τοΰ άξονιοΰ, τών άντιξόνων καί τών άλ-
λων έξαρτημάτων, τά όποια μετακινούνται συνολικώς διά μοχλοΰ (λ ο σ τ ο ΰ,
μαναβέλλα ς), οσάκις ή διεύθυνσις τοΰ άνέμου έπιβάλλει τήν μετακίνησιν.

ζουρειό τό- ή βρεχάμενα τοΰ νερόμυλου" έν Νάξω λέγεται τό κατώτατον μέρος
αύτοΰ, όπου στροβιλίζεται τό ύδωρ καί όπου κινείται ή ρ ό δ α οριζοντίως. Ζου-
ρειό έν τη Χαλκιδική είναι α' ) ό όχετός, δι' ού διέρχεται τό ύδωρ καί β' ) ό πρώ-
τος όροφος τού ύδρομύλου. Έν Λατσίδα Μεραμβέλλου Κρήτης ζουρειό είναι
τό κτιστόν κωνικόν τμήμα τοΰ ύδρομύλου, τό όποιον άπό τό έπάνω καί τό κάτω
αύτοΰ μέρος έχει όπάς. Ή τοΰ κάτω οπή είναι πολύ στενωτέρα.Τό ύδωρ τής στέρνας
χύνεται πρώτα είς τό ζουρειό, άλλ' έπειδή είναι στενή ή κάτω όπή, δέν προ-
φθάνει νά χυθή όλον, γεμίζει ούτω τό ζουρειό καί άπό τήν πίεσιν πίπτει μέ όρμήν
έπάνω είς τόν τροχόν καί τόν περιστρέφει. Ζουρειό έν Κρήτη (Λασήθι) είναι
καί ό χώρος κάτωθεν τών μυλοπετρών τοΰ άνεμομύλου. Σημειωτέον ότι τό ζουρειό
έν Κρήτη λέγεται καί ζ ο υ ρ ι δ t ό, ζουρί. Ζουρειό έν Καρπάθω είναι τό
κοιλωτόν μέρος τοΰ ύδρομύλου, τό εύρισκόμενον έξω τής οικοδομής του. Έδώ
ύπάρχουν ό νεκρός, ή ρόδα, τό άγράττι είς τό κάτω μέρος τοΰ (β) ο ύ-
κ ι ν ο υ. 'Από τό βρόχι τοΰ άγραττιοΰ είσερχόμεθα έντός τοΰ ύδρομύλου,
όπου βλέπομεν τήν πανώπετρα, όλόγυρά της τά (γ) υ ρ ι ά, τήν κ ο υ φ ο υ-
νία μέ τή χολέτρα καί είς τήν πλευράν τής χολέτρας τό μ υ λ ι τ ά ρ ι (άντί-
στοιχον μέ τό π ε ρ ι τ ά ρ ι τοΰ άνεμομύλου). Τό ζουρειό έν "Ανδρω λέγεται
ζ ο ρ ε ι ό ς, έν Αιτωλία ζ ο υ ρ ε ι ό ς, έν Λέσβω ζ ο υ ρ β ε ι ό, έν Οίνοΰντι σ β ο υ-
ρ ί ο καί άλλαχοΰ ζ ο ρ γ ε ι ό, ζ ο ρ ε ι ό. (Βλ. ΚΛ, άριθ. χ/φου 503, σ. 70, 769
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Β', σ. 132, 1416, σ. 86. Μ ι χ. Γ. Μ ι χ α η λ ί S ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, ένθ' άν.,
σσ. 227-338).

ζουριδιό, ζουρι τό- το ζουρειό έν Κρήτη.

ζύγι, ζύγισμα το καί ζύος ό' ή όριζοντίωσις τής κάτω μυλόπετρας καί ή έπ'
αύτής έπαφή τής άνω είς όλα τά σημεία διά τήν κανονικήν λειτουργίαν τοΰ άνεμο-
μύλου. Γίνεται τή βοηθεία άλφαδιοΰ καί διαβήτη. «Ό μύλος πρέπει νά 'ναι στό
ζύος του, νά'ναι ζ υ α σ μ. έ ν ο ς» έκ τοΰ ρήματος ζ υ ά ζ ω. (Γ. Χ α α ζ ι-
δ άκ ι, Μεσ. καί Νέα 'Ελλ., τόμ. Β', 1907, σσ. 62 κ.έξ).

ζυγός ό· δοκός έκ χονδροΰ διαμπεροΰς ξύλου προσηρμοσμένη κατά τήν διά-
μετρον τής όροφής τοΰ άνεμομύλου, άνωθεν τής όποιας καί καθέτως διέρχεται ό
άξων, ό δίδων διά τής δυνάμεως τοΰ άνέμου τήν όλην κίνησιν. Ό Ίω. Βογιατζίδης
ορίζει τόν ζυγόν ούτω : «όριζόντιον ξύλον διαμπερές, δι' ού διέρχεται ή άνέμη
τοΰ άνεμομύλου». (ΚΛ άριθ. χ/φου 957, σ. 57). Ό ζυγός έν Άπειράνθω Νάξου
λέγεται ζ υ ό ς. 'Εν Λήμνω ζ' γ ό ς είναι δοκός όριζοντία, είς ην στηρίζεται τό
άνω άκρον τοΰ περιστρεφομένου καθέτου όδοντωτοΰ κυλίνδρου, τοΰ καλουμένου
φανάρι ή ρόκα.

ζυμαρώνω- βλ. μυλοκόπος.

ζύμμα καί στέμμα τό- ή άλεσιά. (Βλ. Γερασ. Σαλβάνου, Λαογρ.
σύλλεκτα έξ Άργυράδων Κερκύρας. Λαογρ., τόμ. Γ, 1929/1932, σ. 155, σημ. 8).

ζυμωτός ό" έν Κρήτη τό άλεσμα' δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τό ζυμωτό,
δηλαδή τό ζυμωθέν" βλ. καί λιγατάρι, μαντηλερό.
ζύος τό' βλ. ζύγι, ζύγισμα

ίσα τά" έν Μυκόνω λέγουν «λασκάρισε τά ΐσ α», πού σημαίνει τήν
άπόλυσιν της θηλειάς τοΰ τ α γ α ρ ι ο ΰ' βλ. τ α γ ά ρ ι.

καβαλλάρης (ή καβαλλάρης τοΰ κουδουνιού τού μύλου ) έν Φιλοτίω Νάξου
εϊναι ή ράβδος, «πού βαστα τσοί κουδοΰνοι»' βλ. κούδουνας.

καβαλλαρικός μύλος- ύπό ζώων στρεφόμενος κατά τήν βυζαντινήν έποχήν.
καβίλια τά' βλ. γ α β ί λ ι α.

κάβος ό' χονδρόν σχοινί, έν Σίφνω λέγουν: «ρίξ' τό gάßo, πιάσ' τό μύλο»,
κάβουρας ό' έν Καλαβρύτοις σιδηρούν τοξοειδές έργαλεΐον ύπό τήν φ τ ε ρ ω-
τ ή ν τοΰ ύδρομύλου, στηριζόμενον έπί τοΰ καταντιοΰ, μακρού οριζοντίου
ξύλου, χρησιμεύοντος είς άναβίβασιν καί καταβίβασιν τής μυλόπετρας.
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κα(β)ουρός 6' έν Καρπάθω σιδηρούν έργαλεΐον, έφ' ού περιστρέφεται ό (δ)ά-
χ τ υ λ α ς.

καβρός ό" έν Κρήτη άτσαλίνη πλάξ έπί της τραπεζιάς τοΰ ύδρομύλου
μέ λακκουβάκια" είς έν έξ αύτών εισέρχεται το βόλι, έφ' ού άκκουμβά τό κάτω
κοίλον μέρος τοΰ άδραχτιοΰ, πού λέγεται κοντομούχλΐ' όταν ένα λακ-
κουβάκι φθαρή μέ τήν τριβήν, μετακινείται ή πλάξ, διά νά είσέλθη τό βόλι είς άλλο
λακκουβάκι.

καδένα ή' τά έπί τοΰ λίθινου άλωνίου τού άνεμομύλου ξύλα, έπί τών όποιων
στηρίζονται οί φ ά λ κ ε ς, ώς βάθρον τών φαλκών χρησιμεύοντα.

καζιούρι τό" έν Κονίτση τό δοχεΐον, έφ' ού ό μυλωνάς θέτει τό δικαίωμα, τήν
πληρωμήν του διά τήν άλεσιν.

καροδείχτης ό" παννί σάν σημαιούλα έπί ξυλίνου πλαισίου είς τήν έσωτερικήν
στέγην τοΰ άνεμομύλου, πού δεικνύει τόν καιρόν (τήν διεύθυνσιν τοΰ άνέμου)"
βλ. καί άνεμοδείχτης, μπαταρόλια, πενταρόλια, πετεινός,
σημαδούρα, τρουλίτης.

καλαβέρνες οί" έν Κιμώλω πρίνινοι κλοιοί τοΰ άξονος τοΰ άνεμομύλου εις τό
άκρον αύτοΰ.

καλαμωτή ή· είδος πλέγματος έκ καλάμων έν τω ύδρομύλω.
κάλανη ή· βλ. κ ά ν α λ η.

καλαχίδα ή' έν Καρύστω καί άλλαχοΰ ή κ ο φ ι ν ί δ α, είς ην έναποθέτουν τό
πρός άλεσιν γέννημα.

κάλιγίν τό" έν Πόντω τό είς τό κάτω μέρος τής σκάφης προσηρμοσμένον σω-
ληνοειδές έργαλεΐον, διά τοΰ όποιου εισέρχεται διά τοΰ κροτάλου έρεθιζόμενος ό
καρπός είς τήν μυλόπετραν πρός άλεσιν.

καλλιάγρα ή· έν Αήμνω τό τιμόνι τοΰ μύλου, μέ τό όποιον τίθεται είς κίνησιν
ή σταματά ή άνω μυλόπετρα, όταν ό μυλωνάς τό θέλη' βλ. καί τεμόνι, τιμόνι.

καλόερος ό" χονδρόν ξύλον, δι' ού φράσσουν τήν άπαάήρα (όπήν) της
στέρνας τοΰ νερομύλου έν Νάξω (Άπείρανθος, Κωμιακή). Έν Φιλοτίω Νάξου
καλόερος λέγεται στρογγύλη ξυλίνη ράβδος, έφ' ής στηρίζονται τά τ ρ ο υ λ ό-
ξ υ λ α τής στέγης τοΰ άνεμομύλου, έκεϊ όπου ταΰτα ένώνονται.

καλτσέκι τό" ή κορυφή τής σκεπής τοΰ άνεμομύλου" βλ. καί κουτσουλια-

ν ή.

καματερά τά" έν Κιμώλω δύο όρθια ξύλα κατάτό άκρον τού άξονος τοΰ άνεμο-
μύλου έκατέρωθεν" έν Τήνω λέγονται μ α μ α λ ο ΰ κ ο ι" βλ. καί άντίξυλο.
καματερό τό" βλ. ά κ α μ ά τ η ς καί άντίξυλο.

κάναλη ή" καί κάναλος ό· ξύλινος στρογγύλος ή τετράγωνος σωλήν, είς δν
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έκρέει τό ύδωρ τής κρέμασης τοϋ ύδρομύλου καί δι' ού φέρεται τούτο μέχρι
τού ζ ο υ ρ ε ι ο ΰ, ΐνα καταρρεύση έπί τών πτερών τής ρόδας" λατιν. c a n a 1 i S'
βλ. καί κρέμαση.

κανόνια τά" βλ. πλάκα.

καπάκια τά" έν Φιλοτίω Νάξου αί δύο τών διασταυρουμένων ράβδων τής
ρόδας τοϋ άνεμομύλου, έχοντα την έντομήν κάτωθεν,
καπιτσαλεύω" λαμβάνω δικαίωμα διά τήν άλεσιν.

καπλαμάδες οί" έν Κρήτη (Λασήθι) τεμάχια ξύλου έκ πρίνου, προσαρμοζόμενα
είς τά τριβόμενα τμήματα τοΰ άξονιοΰ, δηλαδή είς έκεΐνα πού άκκουμβοΰν
είς τούς ν τάκου ς τών μποστίτσων, όταν τό άξόνι τοΰ άνεμομύλου φθαρή
έκ τής τριβής.

καραβίδα ή" έν Θήρα σκαφίς, περιέχουσα τόν σιτον, αίωρουμένη υπερθεν
τοΰ στομίου τής μυλόπετρας καί ωθούμενη διά δύο οδόντων ύπό σιδηρού άξονος
ίσοταχώς καί ρυθμικώς" έπικλινής δ' ούσα χέει τόν άνάλογον σΐτον είς τό στόμιον
τής μυλόπετρας" βλ. καί κ ο φ ι ν ί δ α, κ α ρ ά β'.

καράβ' τό" έν Λήμνω τό κοίλον ξύλον, δι' ού εισρέει τό γέννημα άπό τήν κ ο φ'
ν ί δ α καί πίπτει είς τό στόμιον τής μυλόπετρας' βλ. καί καραβίδα.

καραβόμυλος ό" έν Κεφαλληνία ό ύδρόμυλος, όστις κινείται μέ τό θαλάσσιον
ύδωρ.

καρδιά τοΰ μύλ'· έν Αιτωλία κυλινδρικόν ξύλον, δι' ού διέρχεται ό άξων είς
τό έδαφος τοΰ μύλου. Τοΰτο έμποδίζει τό άλευρον νά πίπτη είς τήν φτερωτήν
καί τό ύδωρ (ΚΛ άριθ. χ/φου 869, σσ.241 - 242). Συνήθως καρδιά λέγετα ι ή
όπή είς τό μέσον τών μυλοπετρών.

καρκίν' τό" έν Πόντω έργαλεϊον έν εΐδει διαβήτου χρησιμεΰον, όταν πρόκειται
νά διορθωθή ή έπιφάνεια τών μυλοπετρών.

icapÔK' τό" δοχεΐον τοΰ ύδρομύλου, είς τό όποιον ρίχνουν τό γέννημα" βλ. καί
κ α ρ ύ κ'.

καρόττα καί καρούτα ή" έν Κέδρω Καρδίτσηςδύο μεγάλα ξύλινα χωνιά, έντός
τών όποιων τρέχει τό ύδωρ τοΰ ύδρομύλου' πληθ. κ α ρ ο ΰ τ ι ς.
καρπολόγος ό" έν Λέσβω τό κ α ρ π ο λ ό ϊ.

καρπολόϊ τό" έν Καλαβρύτοις μικρά ξυλίνη πλάξ, ήτις άνερχομένη ή κατερ-
χομένη κανονίζει τό ποσόν τοΰ βαθμιαίως καταπίπτοντος γεννήματος.

καρτέρια τά' τοξοειδή ξύλα, περιστρέφοντα τήν ρόδαν τού άνεμομύλου.
καρτερία ή' έν Σερίφω, όταν έπί ίσχυροΰ άνέμου συστέλλωνται τά παννιά.
καρύδι τό' έν Κύθνω καί είς άλλας νήσους ύπάρχει έντομή είς τό μέσον τοϋ ζ υ ο ύ
(ζυγοΰ), είς ήν έμβαίνει πρόσθετον ξύλον, καρύδι λεγόμενον. Έπί τοϋ καρυδιοϋ



01 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ

199

εισέρχεται το βα σ ι λ ι κ ό, δηλαδή ό σίδηρους άξων της άνέμης (ΚΑ άριθ. χ/φου
714, σ. 201).

καρύκ' τό* έν Αιτωλία το άνω της μυλόπετρας ξύλινον χωνοειδές δοχεΐον, είς
τό όποιον ρίπτεται τό γέννημα" βλ. καί κουφίνα, κουφουνία, κόφα,
κοφινά, κ ο φ ι ν ι ά, κ ο φ ί ν', κ ο φ ι ν ί δ α.

κασελιάστρα ή" έν Κρήτη ή όπή τής ρόδας, άπ' όπου διέρχεται τό άξόνι
τοΰ άνεμομύλου.

κασσέλλα ή" έν Σερίφω ή άλευροθήκη.

κασσόνι τό" ξύλινον κιβώτιον, εντός τοΰ όποιου πίπτει τό άλευρον, άλλαχοΰ
σκάφη.

καστανιόλα ή" έν Τήνω μικρόν ξύλον, διά νά συγκρατήται ό ζυγός τοΰ άνε-
μομύλου κατά τήν θέσιν της άνέμης.

καταμούχλι τό" έν Χώρα τής Νάξου παχύ σιδηρούν έλασμα μέ λαιμόν είς τό
μέσον" είς τό μέσον τοΰ λαιμοΰ φέρει όπήν" τοΰτο τίθεται είς τό κάτω μέρος τής
άνω μυλόπετρας, ούτως ώστε ό λαιμός νά εύρίσκεται είς τό κέντρον αύτής. Τόν
λαιμόν περιβάλλει ή δίκρανος άκρα κατακορύφου σιδηρού μοχλοΰ, όστις χρησιμεύει
καί ώς άξων είς τό φανάρι (οδοντωτός κύλινδρος), είς δ δι' άλλου όδοντωτοΰ
τροχοΰ μεταδίδεται ή περιστροφική κίνησις. Είς τήν όπήν τοΰ λαιμοΰ εισέρχεται
άντίστοιχος εξοχή τής κορυφής καθέτου σιδηροΰ μοχλοΰ, τοΰ όποιου τό κάτω άκρον
στηρίζεται καί περιστρέφεται έντός κοιλώματος χαλυβδίνου. 'Εν γενικαΐς γραμ-
μαΐς πρόκειται διά τό κάτω μέρος σιδηροΰ μοχλοΰ, έφ' ού στηρίζεται καί περι-
στρέφεται τό φανάρι, ή άνω μυλόπετρα. 'Εν 'Απειράνθω καί έν Φιλοτίω Νάξου
τοΰτο λέγεται καταμόχλι καί έν Θήρα κατωμούχλι. 'Εν Φιλοτίω τό
καταμόχλι είναι τετράγωνον σιδηροΰν τεμάχιον, εύρισκόμενον είς τήν όπήν
τοΰ κουτσουριοΰ τής τράπεζος τοΰ μύλου. 'Εν "Ιω τό σίδη-
ρον τής κ α τ α ρ ι ά ς, όπου άκκουμβά ή χελιδόνα.

κατάντι τό" έν Τριφυλία τό χονδρόν ξύλον, διά τοΰ όποιου άναβιβάζουν καί
καταβιβάζουν τήν άνω μυλόπετραν έν Καλοσκοπή Παρνασσίδος κ α τ ά ν τ',
καταπάτης ό" έν Κρήτη ή αύλαξ ή μυλαύλακο τοΰ ύδρομύλου.
καταρέα ή" έν Καρπάθω ή κάτω μυλόπετρα,
κατάρης ό" έν Γυθείω καί άλλαχοΰ ή κάτω μυλόπετρα.

καταριά ή, κατάρι τό" ή άκίνητος κάτω μυλόπετρα" βλ. καί ά π α ν α ρ ι ά,
άπανάρι (Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ, Ά, 1905, σσ. 421 κ.έξ., Β', 1907, σσ.
581 κ.έξ.).

καταρίκα ή" έν Φιλοτίω Νάξου τά ξύλα, έξ ών άποτελεΐται ό κύκλος, έπί τοϋ
οποίου τίθεται ή τ ρ ο ύ λ α, δυναμένη νά περιστρέφεται έπ' αύτοΰ.
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κατίνα ή" έν Χατζηγυρίω Θράκης χονδρόν όριζόντιον ξύλον, έπί τοΰ όποιου
άκκουμβά ή όπισθία άκρα τοΰ στρεφομένου άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου" βλ. καί μά-
λ α ξ η.

κατσαπιρλν τό" έν Κιμώλω ή αίχμή τοΰ ξύλου τής κωνικής στέγης τοΰ άνεμο-
μύλου, είς ην συνέρχονται οί σ α ί τ τ ε ς.

κατωάρης ό" έν Σύμη ή κάτο> μυλόπετρα.

κάτωας ό" τό ίσόγειον κάτω πάτωμα τοΰ άνεμομύλου" ούτω λέγεται εις τινας
νήσους τοΰ Αιγαίου καί τό ζ ο υ ρ ε ι ό τοΰ ύδρομύλου.

κατώ(γ)ι τό" τό ίσόγειον κάτω πάτωμα τοΰ άνεμομύλου.
κατωλίθι τό" έν Ήπείρω ή κάτω μυλόπετρα,
κατωμούχι τό" βλ. κ α τ α μ ο ύ χ λ ι.
κατώπλακα ή" έν Νάξω ή κατώπετρα.
κατώπετρα ή" έν Κρήτη, Νάξω κά. ή κάτω μυλόπετρα.

κατωτραπεζά ή" έν Κρήτη (Λασήθι) έπίμηκες ξύλον κάτω άπό τήν κατώ-
πετρα τοΰ άνεμομύλου, τού όποιου τό έν άκρον άκκουμβά είς τόν τοίχο ν τοΰ μύλου
καί τό άλλο συνδέεται μέ τόν ά ν ε β ά τ η.

καυκιά ή" έν Αιτωλία είναι ή κάσσα πού εύρίσκεται κάτω άπό τό κοφίνι τοΰ
νερομύλου καί παραλαμβάνει τό γέννημα, τό όποιον άλέθεται κατερχόμενον εις τό
πανωμύλι.

καυκί τό" έν Κιμώλω ξυλάριον φράσσον τό στόμιον τής κ ο φ ι ν ί δ α ς άνεμο-
μύλου, έξ ού έκρέει τό πρός άλεσιν γέννημα.

καυσιά καί καυτσά τά" έν Κύθνω τά κοιλώματα είς τήν π α ν ω ά ρ η ν, είς
τά όποια εισάγουν τήν άκραν ξυλίνου μοχλοΰ (μ α ν ο υ έ λ λ α ς) άντιστηριζομένου
είς σιδηροΰν π ά λ ο ν, είσερχόμενον κατακορύφως είς τις παλουκότρυπες"
ούτως «άάριτσαίρνουνε άπάνω στόν καιρό», ήτοι στρέφουν τό άξόνι μετά τοΰ
τρούλου τοΰ άνεμομύλου κατά τήν διεύθυνσιν τού πνέοντος άνέμου.

κεντρί τό" έν Λέσβω ό άξων της φτερωτής τοΰ ύδρομύλου" βλ. καί κ ι ν τ ρ ί.
κερατάρια τά" έν Ρόδω αί κεραΐαι ά d έ ν ν ε ς τοΰ άνεμομύλου.
κερκίδα ή" έν Κρήτη μακρόν καί λεπτόν τεμάχιον σιδήρου, πού κρατεί είς
τήν θέσιν της τήν σφήνα τής σκούφιας,
κεφαλάρι τό" έξέχον τμήμα τοΰ άξονιοΰ.
κεφαλοκάνουλο τό" τό άνω μέρος τής κ ά ν α λ η ς.

κεντρί τό" έν Αιτωλία ό άξων της φτερωτής. Έν Καλοσκοπή ΓΙαρνασσίδος
τό κ ι ν τ ρ ί εϊναι σίδηρον όξύ, μέ τό όποιον στηρίζουν όλον τό ά δ ρ ά χ τ ι. Τό
κιντρί στηρίζεται έπάνω είς τήν γριμινίτσαν ή δριμινίτσαν" τοΰτο
άποτελεΐ τό κάτω μέρος τοΰ άδραχτιοΰ.
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κνούνγκι τό" το κάτω τοΰ μοχλοΰ" βλ. φωλιά,
κισκίκια τά" έν Μυκόνω" βλ. κ ι σ κ ί ν ι α.

κισκίνια ή φρένα τά" όταν ό μυλωνάς θέλη νά σταματήση τόν μύλον, χρησιμο-
ποιεί μεγάλην ξυλίνην άρπάγην, τοποθετουμένην περί τήν ρ ό δ α ν, έχουσα ν τήν
δυνατότητα νά τήν συσφίγγη κατά τήν περιφέρειάν της. Ή αρπάγη αύτή σύγκειται
έκ δύο τοξοειδών χονδρών ξύλων έξ άγριελαίας ή πλατάνου, λεγομένων κισκί-
νια ή φρένα καί μαζεύεται τή βοήθεια σχοινιού καί πολυσπάστου. Μόλις
διά τής προστριβής τών φρένων άκινητοποιηθή πως ή ρ ό δ α καί κατ' άκολουθίαν
ό μύλος, τότε ό μυλωνάς κατέρχεται κρατών στερεώςτό άκρον τοΰ μακρού σχοινιού
τοΰ πολυσπάστου, ώστε δι' αύτοΰ νά έξακολουθή νά ρυθμίζη τό φρενάρισμα καί
δένει την μίαν τών άντεννών τοΰ άνεμοτροχοΰ είς έν άπό τά μεγάλα σιδηρά ή ξύ-
λινα παλούκια, τά εύρισκόμενα έξωτερικώς περί τήν βάσιν τοΰ κτιρίου τοΰ άνεμο-
μύλου.

κλάππα ή" ξύλινον έργαλεΐον, έφ ού τίθεται ή κουφουνί(δ)α, ή περιέ-
χουσα τό γέννημα.

κλειδί τό" ξύλον μέ τό όποιον στερεοΰται τό ά δ ρ ά χ τ ι τοΰ ύδρομύλου, διά
νά μή πίπτη πρός τά κάτω ό τροχός, τόν όποιον κτυπά καί περιστρέφει τό ύδωρ.
«Κ λ ε ι δ ί τ ' ά ξ ο ν ι ο ΰ» έν Χαλκιδική είναι ξύλον χονδρόν περισφίγγον άξονα
κινούμενον έν έντομή δοκοΰ τοΰ άνεμομύλου.

κλειδιά τά" έν Τήνφ κάθετα ξύλα, συνέχοντα τις φ ά λ κ ε ς τοΰ άνεμομύλου.
κ'νακουκίρ' τό" έν Χαλκιδική όργανον, δι' ού κ' ν α κ ώ ν ο υ ν τόν ύδρόμυλον.
Είναι κάθετος δοκός, ήτις περιστρέφεται έλευθέρως, φέρει είς τό κάτω μέρος έγ-
κάρσιον βραχίονα, είς τό άκρον τοΰ όποιου ύπάρχει σανίς, ήτις διά περιστροφής
προσαρμόζεται είς τό στόμιον της ύδροχόης καί κωλυομένης ούτω της έκροής τοΰ
ύδατος παύει ή κίνησις τοΰ μύλου.

κ'νάκουμα τό" έν Χαλκιδική τό κλείσιμον τοΰ στομίου τής ύδροχόης τοΰ ύδρο-
μύλου μέ τό κ' ν α κ ο υ κ ί ρ' ή τό κλείσιμον τοΰ προχουνιοΰ τοΰ ύδρομύλου.

κ'νακών ου, κνακώνω έν Χαλκιδική σημαίνει κλείω τό στόμιον τής ύδροχόης
τοΰ ύδρομύλου μέ τό κ' ν α κ ο υ κ ί ρ', διά νά παύση ή έκροή ύδατος καί ή κίνησις.
κνακωτής ό" ό κλείων τό προχούνι τοΰ ύδρομύλου.

κόβτζ^ο παννιά" περιστρέφω περί τις άάέννες άπαξ ή δις τόν φλόκκον τού άνε-
μομύλου, έλαττών ούτω τήν πίεσιν τοΰ άνέμου καί τήν ταχύτητα τής περιστροφής
αύτοΰ.

κοιλούνι τό" έν Αιτωλία σφυρί, μέ τό όποιον χαράσσουν τις μυλόπετρες,
κολέθρα ή" έν Καρύστω Εύβοιας τό θολωτόν μέρος τοΰ ύδρομύλου, έκ τοΰ όποιου
έξέρχεται τό ύδωρ, δηλαδή τό ζουρειό. Έν Αΐνω τής Θράκης άπό τοΰ όχετοΰ
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τής δεξαμενής μέχρι τών πτερύγων τού μύλου χρησιμοποιείται κορμός δένδρου τρυ-
πημένος άπ' άκρου είς άκρον, διά τοΰ οποίου διέρχεται το ύδωρ. Τήν όπήν τοΰ
κορμοΰ, ή οποία συνέχεται μέ τον όχετόν, ούσαν μεγάλην, ονομάζουν κ ο λ έ θ ρ α ν,
τήν δέ κάτω όπήν, έκ τής οποία εξέρχεται το ύδωρ, συγκρουόμενον μέ τάς πτέρυ-
γας τοΰ μύλου, καλούν μ π ο ρ γ ο ύ (τρυπάνι). Ή μποργού είναι πολύ μικρά,
ίνα τό ύδωρ έξέρχεται μέ όρμήν κατά τών πτερύγων,
κολιαστό τό" πολύ λεπτόν άλευρον.

κολοβάενο τό" έν Λέσβω ξύλινον τετράγωνον κουτί κάτωθεν τοΰ β α ε ν ι ο ύ
τοΰ ύδρομύλου.

κολοβός ό- έν 'Ιθάκη τό όπισθεν μέρος τοΰ άρμπουρου (άξονος)- βλ. καί
άρμπουρο καί κουλουβό.

κολοβούτι καί κολοβούτσι τό- έν Γυθείω, Εύβοια καί άλλαχοΰ τρυπημένον
ξύλον, δι' ού κατέρχεται τό ύδωρ έκ τοΰ β α ε ν ι ο ΰ τοΰ ύδρομύλου.

κολόκα ή" έν Τριφυλία ή οπή τοΰ τροχοΰ ή φτερωτής τοΰ ύδρομύλου.
κολόκο τό- έν Καλαβρύτοις ό περί τήν φ τ ε ρ ω τ ή ν τοΰ ύδρομύλου ξύλινος
κύλινδρος, έν τω όποίω είναι έμπεπηγμένα τά κουτάλια (πτερύγια).

κολόννες οί" έν Καλαβρύτοις τέσσαρες ξύλινοι στύλοι, στηρίζοντες τήν όροφήν
τοΰ ύδρομύλου- βλ. καί φ ω ν ά ρ ι έν Καρπάθω. Οί κολόννες έν Κρήτη εϊναι 7 ή
8 τεμάχια έκ πρίνου ξύλα, πού τοποθετούνται κατακορύφως είς τήν κυλινδρικήν
έπιφάνειαν τοΰ φαναριοΰ τοΰ άνεμομύλου. Παίζουν ρόλον δοντιών, είς τά όποια
εμπλέκονται τά δ ό δ ι α της ρόδας. Κάθε κ ο λ ό ν ν α στηρίζεται είς τό φανάρι
μέ τά τ ζ ε μ π έ ρ ι α.

κομοσούρα ή- κομοσούρες οί- είς τό χωρίον 'Εγκαρές της Νάξου αί όπαί τού
σφοντυλιοΰ τοΰ ύδρομύλου, είς τάς όποιας εισέρχονται καί στερεώνονται
τά φτερά τής ρόδας.

κομπαράς ό- έν Κρήτη μικρά άτσαλίνη σφαίρα (βόλι), είς τήν οποίαν άκ-
κουμβά τό κοντομούχλιμέτό κοίλον του μέρος- εύρίσκεται είς τήν κοιλό-
τητα της τραπεζάς ή τραπεζιάς.

κομπρέσου ή- έν Τήνω ή προέκτασις τοΰ άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου έξω είς τόν
έλεύθερον άέρα: βλ. καί κούδουνας.

κοντάρι τό- έν Αΐνω Θράκης μακρά εύθεϊα καί χονδρή ράβδος, έμπεπηγμένη
είς τήν κορυφήν της άκρας τοΰ άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου. Λέγεται καί μπαστούνι-
βλ. καί ά δ ρ ά χ τ ι καί φιτίλι.

κοντολόστι τό" έν Κρήτη βραχύς λοστός, έργαλεΐον τοΰ ύδρομύλου.
κοντομούχλι τό- έν Κρήτη τό κάτω κοίλον μέρος τοΰ άδραχτιοΰ τοΰ ύδρο-
μύλου" βλ. καί πιρούνι.
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κοπάλευρον τό" έν Καρπάθω τό μετά τήν κοπήν πρώτον άλεσθέν άλευρον.
κοπάνα ή· έν Τήνω ξύλινον βύσμα τής όπής τοΰ β ο ύ τ σ' ν α.
κοπαστή ή· έν Κρήτη τό αδράχτι, δ άξονας τοΰ ύδρομύλου.
κοπίδι το" η κοπίς" χαλύβδινο ν έργαλεΐον μέ τό όποιον χαράσσουν τίς μυλό-
πετρες" βλ. καί πελεκούν ι.

κορίτα ή" έν Γλυκύ Σουλίου ξύλινον δοχεΐον ώς σέσουλα, όπου χύνεται τό
γέννημα.

κόρνος ό' πνευστόν έκ θαλασσίων κογχυλίων όργανον, μέ τό όποιον ό μυλωνάς
έν Μεγανησίω Λευκάδος έκάλει τούς χωρικούς νά φέρουν εις τόν μύλον τόν καρπόν
πρός άλεσιν" βλ. καί βούκινο.

κοσκινίστρα ή" ή άπόληξις τής κοφινίδας τοΰ άνεμομύλου.
κουβέρτα ή" έν Κρήτη τά γύρω άπό τίς μυλόπετρες ξύλα, τά όποια τάς περι-
βάλλουν, διά τήν συγκράτησιν τοΰ άλεύρου" βλ. καί badoôpouç, γυριά,
γύρος, κουβούκλι.

κουβούκλι τό" έν Γλυκύ Σουλίου τό έκ σανίδων περίφραγμα τών μυλοπετρών
τού ύδρομύλου" βλ. καί κουβέρτα.

κούδουνας ό" έν Σερίφω ή έξω τοΰ κτιρίου τοΰ άνεμομύλου έξερχομένη άκρα
τοΰ άξονιοΰ" βλ. καί κομπρέσου.
κουκούλα ή" βλ. σκεπή.

κουλλούρα ή" έν Έγκαρές τής Νάξου έκαστον τών μαρμάρων, τά όποΐχ φέ-
ρουν όπήν είς τό μέσον, τίθενται τό έν έπί τοΰ άλλου καί άποτελοΰν τήν άφουκλαν
τοΰ ύδρομύλου. Έν Τριφυλία σανίς, έχουσα έπί της έπιφανείας γραμμικάς έσοχάς
καί έξοχάς, μέ τάς όποιας τό β α ρ δ ά ρ ι κάμνει τάς τρομώδεις κινήσεις τής
σκαφίδος, δι' ών πίπτει έκ τοΰ στομίου αύτής ό σίτος πρός κατατριβήν. Είναι δ'
ή κουλλούρα προσηλωμένη έπί τοΰ στομίου τοΰ άπάνω λιθαριοΰ.

κουλλοΰρες οί" έν Κρήτη δύο μεγάλα στεφάνια άπό τεμάχια ξύλου συναρμο-
λογημένα, οριζόντια, στηριζόμενα είς τό έπάνω μέρος τοΰ κυλινδρικού τοίχου τοΰ
στρογγυλοΰ άνεμομύλου. Ή πρός τά έσω κουλλούρα (ή μικροτέρα) είναι σταθερά,
ή πρός τά έξω διπλή (μεγαλυτέρα) στρέφεται είς όριζόντιον έπίπεδον καί παρασύρει
τό άξόνι, διά νά λάβη τήν κατάλληλον διεύθυνσιν.

κουλουβό τό" έν Χαλκιδική χονδρή έν τω άνεμομύλω δοκός, έπί τής όποιας
τίθεται τό λεγόμενον προσκέφαλο ν. Έπ' αύτής, δηλαδή τοΰ κ ο λ ο β ο ΰ,
καί μεταξύ τών συνεχόντων έκατέρωθεν χονδρών ξύλων στηρίζεται τό άκρον τοΰ
οριζοντίου άξονος.

κουλούκι τό' έν Κέδρω Καρδίτσης λούκι άντί καρούτας ούχί σπεπαστόν,
δι' ού ρέει τό ύδωρ είς τόν ύδρόμυλον.
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κουμπλίτσα ή· έν Άγρινίω ξύλινος οχετός, άρχίζων άπό τό κάτω άκρον τής
κ ά ν α λ η ς καί καταλήγων είς σωλήνα έκ λευκοσιδήρου, τό α φ ο ύ ν' ή φ' σ ο ύ ν'.

κουντέλι τό" έν Καλαβρύτοις ξύλινος μοχλός, δι'ού ύπανεγείρουν τήν άνω μυλό-
πετραν.

κουντουγούρν' τό" έν Χαλκιδική τό πρός τά κάτω στενώτατον μέρος τής ύδρο-
χόης τοΰ ύδρομύλου, είς τό όποιον προσαρμόζεται τό π ρ ο χ ο ύ ν ι, ήτοι ό σωλήν,
δι' ού έξέρχεται μέ όρμήν τό ύδωρ.

κουντούρα ή, κουντούρης ό, κουντούρι τό" τό όπισθεν κυλινδρικόν τμήμα του
άξονιοΰ τοΰ έν Κρήτη άνεμομύλου, πού άκκουμβά είς τό όπισθεν μποστίτσο.

κουπανούδ' τό- έν Χαλκιδική τό ύπό τό άνοιγμα τοΰ κ ο φ ί ν ο υ τοΰ ύδρομύλου
μετέωρον σκαφίδιον, είς τό όποιον κατερχόμενον τό γέννημα καταρρέει έντεΰθεν
είς τό στόμιον τής μυλόπετρας.

κούπι τό" έν Λακωνία δοχεΐον. είς τό όποιον τοποθετούν τό άλευρον τής άλέ-
σεως τοΰ χειρομύλου.

κουρκουταύλι τό" βλ. π ε ρ ι τ ά ρ ι.
κουτάλα ή- βλ. χ ο λ έ τ ρ α.

κουτάλια τά" έν Γλυκύ Σουλίου όπαί σάν κουτάλια, πού συνδέονται είς τό
κούτσουρον της φτερωτής τοΰ ύδρομύλου- έν Γυθείω τά πλατέα ξύλα τής
φτερωτής- έν Χαλκιδική τά πτερά τοΰ τροχοϋ (φτερωτής), τά όποια έχουν σχήμα
ξύλινων κουταλιών βλ. καί χουλιάρια,
κουταλίδα ή· κουταλίθρα.

κουταλΐθρα ή· τεμάχιον σανίδος μετά λαβής, δι' ής ταράσσουν τό άλευρον
είς τήν άλευροθήκην ή τό θέτουν είς τό σακκί- τά σακκιά παλαιότερον ήσαν έκ
δέρματος αίγός.

κουταλοφτύρα ή· βλ. σ κ ά φ η.

κουτί τό" έν Καλαβρύτοις ξύλινον κουτί, περιέχον τις μυλόπετρες,
κουτσά τά- έν Φιλοτίω Νάξου αί όπαί έπί τών κυκλικών ξύλων, τών καλουμέ-
νων άπανάρικα, αί όποϊαι χρησιμεύουν, ΐνα εισέρχεται είς αύτάς λοστός (μο-
χλός) διά τήν περιστροφήν τοΰ άξονιοΰ καί της σκεπής τοΰ άνεμομύλου πρός τήν
διεύθυνσιν τοΰ πνέοντος άνέμου.

κουτσόμ'λους ό- έν Σάμω ό νερόμυλος ό ολίγα άλέθων γεννήματα, ένεκα τής
μικράς πιέσεως τοΰ ύδατος.

κουτσομύλια τά- έν Θράκη οί νερόμυλοι, οί ολίγα γεννήματα άλέθοντες, ένεκα
τής μικράς πιέσεως τοΰ ύδατος.

κουτσουλιανή ή· ή κορυφή τής σκεπής τοΰ άνεμομύλου- βλ. καί καλτσέκι.
κουτσουνάρα ή- έν Κρήτη συνών. τών γούλα, σέσουλα καί ταΐστρα.
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κουτσουνάρι τό" έν Κρήτη μικρός ξύλινος μέ κλίσιν άγωγός, προσηρμοσμένος
εις τήν κουβέρτα τοϋ ύδρομύλου, άνωθεν άνοικτός, πού οδηγεί τό άλευρον
άπό τίς μυλόπετρες είς τήν άλευροδόχην- βλ. καί μπουτσουνάρι.
Τό κουτσουνάρι είναι συνών. τοϋ μ α ν ί κ α.

κουτσούρι τό· έν Φιλοτίω Νάξου τετράγωνον ξύλον, στηριζόμενον είς τήν
τ ρ ά π ε ζ ο τοΰ άνεμομύλου" τοΰτο φέρει όπήν είς τό μέσον, διά τής όποιας διέρ-
χεται τό κάτω μέρος τοΰ κάτω σιδηροΰ άξονος.

κούτσουρο τής φτερωτής τό' έν Άγρινίω κυλινδρικόν ξύλον, χρησιμεΰον ώς
κέντρον τής φτερωτής τοΰ ύδρομύλου, είς τό όποιον έμπηγνύονται τά χ' λ ι ά-
ρ ι α (κουτάλια ).

κουφίνα, κοφίνα ή' έν Χαλκιδική σκάφη σχήματος πυραμιδοειδούς άνεστραμ-
μένου, έν τή όποία τίθεται ό πρός άλεσιν καρπός, όστις κατερχόμενος διά τοΰ στο-
μίου τής κορυφής είς ύποκείμενον σκαφίδιον καταρρέει έκεΐθεν διά τής τρομώδους
του κινήσεως είς τό άνοιγμα τής μυλόπετρας.

κουφουνία, κουφουνί(δ)α ή' έν Καρπάθω ή ξυλίνη άποθήκη τοΰ άλέσματος,
σχήματος άνεστραμμένης πυραμίδος, άριστερά τής ρόδας καί μεταξύ τών δύο
τραπεζών, ήτις έχει άνοιγμα είς τό κάτω μέρος διά νά έξέρχεται τό άλεσμα.
Ή κουφίνα συνδέεται διά σχοινιών μέ αύλακοειδές δοχεΐον, τήν χολέτρα ή
κουτάλα, όπου χύνεται τό άλεσμα.

κόφα ή" καί σκαφίδι τό" έν Γυθείω ξύλινον δοχεΐον τοΰ ύδρομύλου, έν ώ ρίπτε-
ται τό γέννημα, τό όποιον διά τής γούλας αύτοΰ κατέρχεται είς τήν όπήν τοΰ
άνάρη ή άπανωλίθου" βλ. καί κοφίνα, κοφινίδα, κοφίν'.

κοφίνα καί κοφινιά ή" έν Ρόδω ή άλλαχοΰ κόφαήσκαφίδι, κοφινίδα,
κοφίν'.

κοφινίδα, κοφ'νίδα ή" ξύλινον χοανοειδές κιβώτιον τοΰ άνεμομύλου κρεμά-
μενον άπό τήν σκεπήν έπάνω άπό τίς μυλόπετρες.Είναι πλήρες καρποΰ, ό όποιος
πίπτει ολίγον κατ' όλίγον είς τήν γ ο ύ λ α ν τών μυλοπετρών. Ή κοφινίδα ή
κόφα καταλήγει είς τόν κεκλιμένον ξύλινον σύρτην, τό τ α γ ά ρ ι, διά τοΰ όποιου
ό καρπός ρέει κανονικώς πρός τήν γούλαν τής μυλόπετρας. Ή προσαρμογή τοΰ
άκρου τοΰ ταγαριοΰ πρός τό βασιλικό σίδερο είναι τοιαύτη, ώστε διά
τής περιστροφής του νά έπέρχεται ταλάντευσις. Διά τοΰ τρόπου αύτοϋ καί τής
καταλλήλου κλίσεως τοΰ ταγαριοΰ έπιτυγχάνεται ή ταχύτης ροής τοΰ καρποΰ,
ή είς έκάστην περίπτωσιν ένδεικνυομένη, άνάλογος δηλαδή πρός τήν ταχύτητα
περιστροφής. Ή κοφινίδα τοϋ ύδρομύλου ευρίσκεται είς τόν άνω όροφον αύτοΰ.
(Περί τής λ. βλ. Γ. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι , ΜΝΕ, Β', 1907, σσ. 138 κ.έξ.).
κοφινία ή' κοφινίδα.
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κοφίν', κοφίνι τό" έν Κονίτση το έκ σανίδων κιβώτιον τοϋ ύδρομύλου, είς δ πί-
πτει τό ύδωρ. Έν Γλυκύ Σουλίου τοΰτο στηρίζεται είς δύο στύλους.

κοφτερίδ' τό" έν Πόντω σανίς, διά τής όποιας έμποδίζεται τό ύδωρ νά ρεύση
έντός τοΰ ύδρομύλου.

κοφτός ό" τό πληγούρι.

κόφτρα ή" έν Άγρινίω, μικρός φράκτης, τιθέμενος είς τό μυλαύλακο, όταν ό μυ-
λωνάς θέλη «νά κόψη τό νερό».

κόφτρουσες οί" έν Κρήτη φράκται κατά διαστήματα είς τόν αύλακα τοΰ ύδρο-
μύλου.

κόψα ή- κόψες οί" έν Κρήτη φράκτης μέ τόν όποιον έκτρέπεται μέρος τής ροής
τοΰ ύδατος τοΰ ύδρομύλου πρός τό πηγάδι καί οδηγείται είς τό π α ρ α π ή-
γ α δ ο" βλ. καί ξεχειλίστρα, ξεθυμάστρα.

κόψιμο τό" έν Καρπάθω τό χάραγμα τών μυλοπετρών.
κόψουσα ή· έν Κρήτη· βλ. κ ό ψ α.

κρέμαση ή· ή κυρίως πτώσις τοΰ διοχετευομένου είς τόν ύδρόμυλον ύδατος.
Γίνεται δι' έπικλινοΰς όχετοΰ, όστις έπίσης λέγεται κρέμαση. Ούτος δέχεται
τό ύδωρ άπό τόν άωόν, ναόνή άχυτόν καί τό μεταδίδει είς τήν κ ά ν α λ η ν
ή κ ά ν α. λ ο ν τοΰ ύδρομύλου. Έν Λέσβω χρειάζεται μεγάλη κρέμαση διά ν' άλέθη
ό ύδρόμυλος, όταν τό ύδωρ είναι ολίγον. Λέγουν: « γιά νά ' χη μεγάλη κρέμαση
πιάνει ό μυλωνάς τή δέση άπό μακρυά».

κρέμασμα το • έν Καρπάθω διά τόν ύδρόμυλον πρέπει νά ύπάρχη κρέμασμα
άρκετόν καί σωλήν στενός, ώστε τό ύδωρ νά συγκεντρώνεται καί νά κτυπά μέ δύ-
ναμιν τήν ρ ό δ α ν.

κύκλος ό" έν Κρήτη τό μεταλλικόν σύρμα τοΰ άνεμομύλου.
κυλίνδρι τό, κύλινδρος ό, κύλιντρος ή, κύλιντρας ό, κύλιντρο τό, κύλιντρος ό"
κυλινδρικόν ξύλον χονδρόν καί βραχύ, δι' ού μετακινείται καί μεταφέρεται ή άνω
μυλόπετρα. Έν Αιτωλία ό κύλιντρας είναι σιδηροΰς άξων, πού μετακινεί
καί περιστρέφει τό μ υ λ ο λ ί θ ι.

κυπρί τό" έν Ήπείρω μοχλός, δι' ού στηρίζεται ή φτερωτή τοΰ ύδρομύλου
είς τήν b ά b ω. Έν Γλυκύ Σουλίου κυπρί είναι όρειχάλκινον έλασμα είς τήν
μέσην τής b ά b ω ς.

λαιμός ό' καί στεφάνι τό- ό είς τό έπάνω μέρος τού άνεμομύλου ξύλινος κύ-
κλος. Λασκάρισε τά ίσια' έν Μυκόνω άπόλυσε τήν θηλειάν τοΰ ταγαριοΰ, διά νά
κινηθή ό άνεμόμυλος περισσότερον.

λεοντάρια τά- έν Κρήτη δύο τεμάχια ξύλου, εισερχόμενα ώς όρθοστάται έκα-
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τέρωθεν τοϋ άξονιοΰ είς τήν θέσιν πού εύρίσκεται κάθε προσκεφαλάδι,
χρησιμοποιούμενα μόνον είς τούς στρογγυλούς άνεμομύλους. Βλ. καί ά ν τ ι -
σ τ ά τ η ς.

λιγατάρι τό" έν Κρήτη άλεσμα μικράς ποσότητος.

λιθάρια τά' έν Ρόδω, Χαλκιδική καί άλλαχοΰ οί μυλόπετρες" έν Σάμω λ ι θ ά ρ'
ή μυλόπετρα.

λούκι τό" έν Κέδρω Καρδίτσης σωλήν, δι' ού έρχεται τό ύδωρ είς τόν ύδρό-
μυλον.

λουστρΐ τό" έν Φιλιππουπόλει βοηθητικόν έργαλεΐον χρησιμεΰον κατά τήν
χάραξιν τών μυλοπετρών.

λύρα ή" έν Τήλω ξύλον μικρόν, είς δ πίπτει τό γέννημα έκ τής κ ο φ ι ν ί δ α ς"
λέγεται ούτως έκ τοΰ σχήματος του.

μαζώνω τό μύλο' έν Κρήτη τυλίσσω τά ιστία, διά ν' άκινητοποιηθή ό άνεμό-
μυλος.

μάϊνα ή" έν Φιλοτίω Νάξου όριζόντιον ξύλον, τοΰ όποιου τό έν άκρον συνδέεται
πρός τόν ά ν ε β ά τ η ν, τό δ' έτερον φέρει σχοινίον, δι' ού κρέμαται βάρος, ΐνα
κράτη τήν άνω πέτραν τοΰ άνεμομύλου είς τό ζύγι της.

μαϊνάρω" έν 'Απειράνθω καί Φιλοτίω Νάξου λέγουν : «Ό μύλος δέν ση-
μαίνει τόν άέρα (όταν είναι σφοδρός) καί πρέπει νά μαϊνάρω τά παννιά».

μακάρουν οί μυλόπετρες, δηλαδή έχουν στομωθή καί χρειάζεται νά χαραχθούν
μέ τό μ υ λ ο κ ό π ι.

μαλακώνει' όταν τριβή ή μυλόπετρα, μαλακώνει καί πρέπει νά χαραχθή.
μάλαξη ή" τό ξύλον, έφ' ού άκκουμβά τό έμπρόσθιον μέρος τοΰ άξονιοΰ στρε-
φομένου" τό άντίθετον τής κ α τ ί ν α ς.
μαμαλοΰκοι οί' βλ. άντίξυλο.

μανα(β)έλλα ή' καί σφήνες οί' όταν ό μυλωνάς έν Καρπάθω θέλη νά κάμη
πιο ψιλό ή πιό χονδρό ή μέτριο τό άλεύρι, κανονίζει τήν πάνω πέτρα τοΰ μύλου
νά πλησιάση περισσότερον ή όλιγώτερον πρός τήν κάτω, μεταχειριζόμενος τήν
μανα (β)έλλα καί τίς σφήνες πρός τά δεξιά" βλ. καί σφήνες.

μανέλλα ή" κυλινδρικός μοχλός έκ σκληρού ξύλου" τό άκρον της μανέλλας
προσαρμόζεται είς ένα μάτι τής άπαναριας καί σχηματίζεται ούτω μοχλός
μέ ύπομόχλιον τό π α λ ο ύ κ ι, τό προσαρμοζόμενον είς τήν παλουκότρυ-
π α ν τής πλάκας. Ή μανέλλα χρησιμοποιείται διά τήν στροφήν τοΰ τ ρ ο ύ-
λου τοΰ άνεμομύλου πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ άνέμου" έν Κύθνω λέγεται μανού-
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έ λ λ α (ΚΛ άριθ. χ/φου 714, σ. 290) καί έν Σίφνω μανουβέλλα (ΚΛ άριθ.
χ/φου 470, σ. 68).

μανίκα ή· έν Κρήτη ξύλινος σωλήν τετραγωνικής τομής, πού οδηγεί το άλευ-
ρον άπο τήν άλευροδόχην είς το σακκί. Χρησιμοποιείται είς τούς στρογγυλούς
άνεμομύλους διά τήν μεταφοράν τοΰ άλεύρου είς τό ίσόγειον (όπου τό σακκί) άπό
τόν έπάνω οροφον τοΰ μύλου.

μάννα ή" έν Κύθνω τό μικρόν ξύλον, ό σωλήν, ό χρησιμεύων πρός στερέωσιν
τοΰ άκρου τής άντέννας, τοΰ έμβαλλομένου είς τό άξόνι τοΰ άνεμομύλου (ΚΛ
άριθ. χ/φου 714, σ. 292)· μάννα έν Χαλκιδική είναι χονδρόν διάτρητον ξύλον
είς τό άνοιγμα τής κάτω μυλόπετρας, δι' ού κινείται ό άξων τοΰ τροχοΰ, τοΰ όποιου
ή κορυφή εισέρχεται είς τήν όπήν τής χελιδόνας τής άνω μυλόπετρας.

μάννες οί" έν Φιλοτίω Νάξου μικρά τεμάχια ράβδων έμπεπηγμένα ώς σφήνες
είς τό μέρος όπου στερεούνται οί ά d έ ν ν ε ς έπί τού άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου.
μανοέλλα ή μ α ν έ λ λ α- βλ. λ.
μανουβέλλα ή· βλ. μ α ν έ λ λ α.
μανουέλλα ή· βλ. μ α ν έ λ λ α.

μαντηλάκι τό- πολύ μικρός περιορισμός τοΰ παννιοΰ τοΰ άνεμομύλου.

μαντηλερό τό- έν Κρήτη μικρόν άλεσμα.

μαξέλλα, μαξελλάρα, μαξιλλάρα ή· βλ. άντίξυλο.

μασούρι τό" είς Καρόκι Δελβίνου Βορείου 'Ηπείρου άπό τήν κάναλην
πίπτει τό ύδωρ καί κτυπά είς τό μασούρι καί άπό αύτό είς τήν φτερωτήν
έν Γυθείω τάμασούρια είναι ξύλα στρογγύλα τιθέμενα ύπό τόκολοβούτι
άναλόγως τού ποσού τού ύδατος τοΰ ύδρομύλου.

μάτι τό" έν Κύθνω καί άλλαχοΰ α' ) τό άνοιγμα St' ού εξέρχεται ό άξων τοΰ
κτιρίου τοΰ άνεμομύλου" β') ό τριγωνικός χώρος, όστις σχηματίζεται μεταξύ δύο
άντεννών καί τοΰ σχοινιού (γύρου) τοΰ ένοΰντος τά κάτω άκρα αύτών έν
Ήπείρω μάτι λέγεται καί ή μυλόπετρα.

μάτια τά" έν Άπειράνθω Νάξου μ ά θ ι α" άβαθεΐς όπαί έπί τής πρός τά έσω
όψεως της άπαναριά ς.

ματσόλα ή" έν 'Ιθάκη ξύλινον σφυρί μέ τό όποιον ό μυλωνάς κτυπά τήν σφή-
να τής σηκωτής.

μέγκινες οί" έν Αΐνω Θράκης πιεστήρια είδους μακαρά, δι' ών ρυθμίζουν οί
μυλωνάδες τήν πορείαν τοΰ άνεμομύλου.

μελεθρεΐον τό' έν Πόντω ή σκάφη, έν ή έτίθετο ό πρός άλεσιν καρπός. Είς τά
περίχωρα τής έν Πόντω Τριπόλεως έλέγετο ούτω τό μέρος τού μύλου, ένθα ό μυ-
λωνάς περισυνέλεγε τό άλεσμα.
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μεπίτσι τό" έν Θράκη το δικαίωμα, ή πληρωμή τοΰ μυλωνά διά τήν άλεσιν.
μεριά τά" είδος ποδιών, βλ. τ α γ ά ρ', τ α γ ά ρ ι.
μερτάρι τό" έν Κρήτη συνών. τών γούλα, ταΐστρα, χέρα.
μεσανέλλα ή· έν Φιλοτίω Νάξου ή πρώτη πλησιάζουσα προς τον τοΐχον τοΰ
άνεμομύλου έπί τοΰ άξονιοΰ ά ν τ έ ν ν α, στηριγμένη προς τά έσω, κατ' άντίθεσιν
τοΰ μπροστέλλα.

μ'λαύλακου τό' αύλαξ ύδρομύλου" βλ. αύλακας, αύλάκι.
μ'λόγουρνους καί μπλόγουρνους ό" έν Χαλκιδική κόφινος, έν τω όποίω τίθε-
ται ό πρός άλεσιν σίτος" βλ. καί κουφουνία.

μ'λουβάϊνου τό' έν Αιτωλία μακρότατον βαρέλλιον, είς τό όποιον πίπτει τό
ύδωρ καί διά τοΰ στενού στομίου αύτοΰ πιεζόμενον έν συνεχεία τοΰτο κτυπά μέ
δύναμιν έπί τής φτερωτής, τήν οποίαν θέτει είς κίνησιν.

μ'λουδούρια τά' έν Χαλκιδική τά κατά κυκλικήν σειράν κάθετα συνεχόμενα
κοντά σανίδια, τά περιβάλλοντα τήν μυλόπετραν καί μή έπιτρέποντα ούτω νά έκ-
χέεται τό άλευρον πανταχόθεν, άλλά μόνον άπό ένός έμπροσθεν άνοίγματος νά καταρ-
ρέη είς τήν άλευροδόχην.

μ'λουκαίιτί' έν Χαλκιδική τό ρήμα άπαντα μόνον κατά τό γ' πρόσωπον καί
σημαίνει ότι καίεται ύπό της ίσχυράς πιέσεως τής μυλόπετρας τό άλευρον, όπερ
θερμαίνεται πολύ καί βλάπτεται.

μ'λουλίθαρα τά" έν Αιτωλία λίθοι χρήσιμοι διά τήν κατασκευήν μύλου,
μ'λουλίθ' τό" μυλόπετρα.

μ'λουνάς ό" βλ. μυλωθρός, μυλωνάς,
μ'λουπότ' τό" μυλοπότι, τό πολύ ύδωρ τοΰ ύδρομύλου.
μολλέρνω τό μύλο" έν Κρήτη τόν θέτω είς κίνησιν άνοίγων τά ιστία,
μονοκαίρης καί μονόκαιρος ό" έν Κρήτη ό στρογγυλός άνεμόμυλος, τοΰ όποιου
τό άξόνι έχει σταθεράν κατεύθυνσιν (συνήθως πρός Β. ΒΔ). Ό 'ίδιος ήμπορεΐ
ν' άλέθη καί μέ άντίθετον άνεμον (Ν. ΝΑ). Λέγεται καί μονός μύλος.

μονοπάτοι οί" έν Καρπάθω οί μέ 8 άντέννες άνεμόμυλοι οί άλέθοντες μέ
ένα ή δύο ανέμους, τόμπονέντη μαΐστρο καί μαΐστρο δ ρ α μ ο υ ν-
τάνα.

μονός μύλος έν Κρήτη" βλ. μονοκαίρης.

μονόφθαλμοι οί" κατά τήν Βυζαντινήν έποχήν μύλοι άλέθοντες διά δύο μόνον
μυλικών πετρών, έν άντιθέσει πρός τούς δυοφθάλμους, δηλαδή τούς άλέ-
θοντας ού μόνον διά δύο μυλικών πετρών, άλλ' άκόμη καί έξ έτέρων δύο παρα-
κειμένων.

μούδα ή' περιέλιξις τών παννιών τοΰ άνεμομύλου' πρώτη μούδα πρώτος

14
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περιορισμός τοϋ παννιοΰ, τριτσαρόλι τό, τό 1/3 τοϋ περιορισμού τοΰ παννιοΰ.

μοΰδες οί" αί αύξανόμεναι ή μειούμεναι έπιφάνειαι τών παννιών τοΰ άνεμο-
μύλου «κόβγουνε μοΰδες». Ή περιέλιξις τών παννιών έπί τών άντεννών γίνεται
μετά τήν άκινητοποίησιν τοΰ μύλου" βλ. καί κ ι σ κ ί ν ι α.

μούρ' ή" έν Τήνω όπή, έκ τής όποιας έξέρχεται τό άξόνι τοΰ άνεμομύλου.
μουτταφόρος ό" βλ. μ υ τ τ α φ ό ρ ο ς.

μουχλν τό" έν Πόντω καί έν Σάμω τό είς όξύ άπολήγον σιδηρούν έργαλεΐον,
περί τό όποιον στρέφεται ή μυλόπετρα" βλ. καί μουχλός, μοχλός.

μοχλός ό" έν Λέσβω τό άνω πέρας τής φτερωτής τοΰ ύδρομύλου. Κάτωθι
τοΰ μ ο υ χ λ ο ΰ είναι ό μετάλλινος παπουλάκης. Έν Ρόδω εϊναι ό άξων
τοΰ τροχοΰ τοϋ ύδρομύλου. Έν Τήνω ή πρός τά άνω άπόφυσις τοΰ βασιλι-
κού σίδερου, δηλαδή τοΰ σιδηροΰ άξονος της άνέμης τοϋ άνεμομύλου.
Έν Κρήτη μοχλός εϊναι ό κατακόρυφος μεταλλικός άξων τοΰ φ α ν α ρ ι ο ΰ" τό
έπάνω τμήμα του εισέρχεται είς τήν σκούφια καί τό κάτω, δηλαδή ή χ α χ ά-
λ α έμπλέκεται είς τήν χελιδόνα τής άπανώπετρας. Έπέκτασις πρός τά
κάτω τοΰ μοχλού εϊναι ό κάτω μοχλός, τό έπάνω μέρος τοΰ όποιου εισέρχεται
είς τήν όπήν τής χελιδόνας καί τό κάτω άκκουμβά είς τό πλιθί τής
κατωτραπεζάς" βλ. καί βρόχι.

μπάλλα ή" έν Καλαβρύτοις σιδηροΰν σφαιρικόν έξάρτημα είς τό κάτω μέρος
τοΰ ύδρομύλου, έχον έπάνω όπήν, εφ' ης στηρίζεται τό άκρον τοΰ κεντριού
μέ τό ά δ ρ ά χ τ ι καί τόν άξονα, ώστε νά περιστρέφεται ή όλη συσκευή,
μπάλος ό" βλ. π ά λ ο ς.
μπαστούνι τό" βλ. ά δ ρ ά χ τ ι.

μπαταρόλια τά" έν Κύθνω μικραί σημαΐαι είς διάφορα σημεία τοΰ έσωτερικοϋ
τής στέγης τοΰ άνεμομύλου, χρησιμεύουσαι διά νά δεικνύουν τήν διεύθυνσιν τοΰ
άνέμου" έν Θήρα λέγονται πενταρόλια. Βλ. καί άνεμοδείχτης, κ α ι-
ροδείχτης, πετεινός, σημαδούρα, τρουλίτης.

μπίλια ή (πίλα, πίλ'.α)" έν Ρόδω τό κτιστόν αύλάκι, δι' ού διέρχεται τό ύδωρ
τοΰ ύδρομύλου.

μπιμπάλλω ή" βλ. μυλωνάς.

μπλιχουλομάννα άντί μπλιχουνομάννα ή" έν Εύβοια τό τέρμα τοΰ κωνοειδοΰς
σωλήνος τοΰ ύδρομύλου, ένθα προσαρμόζεται τό μ π λ ι χ ο ύ ν ι.

μπλιχούνι τό" έν Εύβοια βραχύς ξύλινος σωλήν, προσαρμοζόμενος είς τό άκρον
(τέρμα) τοΰ άνεστραμμένου κωνοειδοΰς σωλήνος τοΰ ύδρομύλου" δι' αύτοΰ έξέρ-
χεται τό ύδωρ μεθ' όρμής καί κινεί τήν πτερωτήν" άλλαχοΰ σ ι φ ο ύ ν ι.
μποργού ή" βλ. κ ο λ έ θ ρ α.
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μποστίτσα τά- βλ. καπλαμάδες.

μποστίτσο τό" έν Κρήτη ξυλίνη έκ πρίνου υποδοχή, είς τήν οποίαν εισέρχονται
οί ν τ ά κ ο ι, είς τούς όποιους άκκουμβά τό άξόνι, διά νά στρέφεται εύκόλως.
Είναι τό έμπροσθεν καί τό όπισθεν μποστίτσο. Τό έμπροσθεν είναι πρός τό μέρος
συναρμογής τών φτερών καί άκκουμβά είς την βάσιν τοϋ φουγάρου, τό
δ' όπισθεν είς τό άντίθετον μέρος. Μεταξύ τών δύο μποστίτσων τοποθετείται ή
ρόδα. Διά νά έλαττωθή ή τριβή τοΰ άξονιοΰ είς τά μποστίτσα ό μυλωνάς θέτει
έκεϊ κατά χρονικά διαστήματα πολύ άραιόν πολτόν άπό νερό, έλαιον καί σάπωνα.
Τοιοΰτος πολτός τίθεται καί στίς κολόννες τοΰ φαναριοΰ, διά νά έλαττοΰται ή τριβή
τών δ ο δ ι ώ ν είς αύτάς.

μπουκώνει ό μύλος λέγουν έν Καρπάθω, όταν πίπτη πολύ γέννημα είς τό
στόμιον τής πέτρας.

μπουντέλλα τά" έν 'Εγκαρές τής Νάξου ράβδοι έν τω ύδρομύλω στηριζόμενοι
έπί δοκοΰ, έφαπτομέναι δέ είς τό έτερον άκρον τής σ'φουνάρας καί τοΰ σ'φ ο υ-
ν ι ο ΰ, 'ίνα κρατώσιν αύτά.

μπουντέλλια τά" έν Αήμνω τά χονδρά ξύλα τά έκατέρωθεν τοΰ προσκεφαλιοΰ
τοΰ άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου.

μπουστι τό, ή πινακία ή" έν Καρπάθω τό μπουστί είναι ξύλινον κτενοειδές
φράγμα, χρησιμεΰον διά νά κανονίζεται ή χύσις τού καρποΰ άπό τήν κουφίνα.
Τοΰτο μέ ένα στρόφιγγα (στρουφίγγι) υψώνεται ή χαμηλώνεται άναλόγως
καί έπιτρέπει τήν περισσοτέραν ή όλιγωτέραν έκχυσιν τοΰ άλέσματος. Τό στρου-
φίγγι μαζεύει τό ράμμα, δηλαδή τό νήμα, τό όποιον κανονίζει τό ύψος τής
βούλας, (γούλας.)

μπουτσουνάρι τό- βλ. β λ υ κ ά τ ο.

μπρατούλια τά' δύο ξύλα, μέ τά όποια δένεται τό σ τ ε φ ά ν ι μέ τό άντί-
ξονο. Ούτω λέγονται ταΰτα έν Θήρα καί Σίφνω. Έν Κύθνω μπρατούλια
λέγουν δύο δοκούς παραλλήλως έπί τής άνω έπιφανείας τού τοίχου τοΰ άνεμομύλου
τοποθετουμένας, ώστε ν' άποτελοΰν τόξον μετ' αύτής. Έπί τών μπρατουλιών
στηρίζεται ό ζ υ (γ) ό ς.

μπρατσόνι τό' έν Κιμώλω διαγώνιον ξύλον τοΰ άνεμομύλου πρός στερέωσιν
τών τοίχων του. Έν Φιλοτίω Νάξου δύο τεμάχια ξύλου, εύρισκόμενα είς τά
άπανωρινά καί συγκρατοΰντα τόν ζυγόν τοΰ άνεμομύλου.

μπρούβα ή' έν Χαλκιδική χονδρή έν τω άνεμομύλω δοκός, έφ' ής στηρίζεται
ό οριζόντιος άξων τοΰ τροχοΰ πρός τό μέρος τών ά ν τ ε ν ν ώ ν.

μυλαγός ό' έν Μελενίκω Μακεδονίας τό μυλαύλακον καί ιδία ή δέσις τοΰ ύδα-
τος τοΰ ύδρομύλου.
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μυλαρίζω = άλέθω διά μυλαρίων.
μυλάριν τό- ό χειρόμυλος έν Πόντω.

μυλαύλακο τό" είς τό Καρόκι Δελβίνου Βορ. 'Ηπείρου χάνδαξ, είς τόν όποιον
ρέει τό ύδωρ τοΰ ύδρομύλου' βλ. καί αύλακας, αύλάκι, άχυτός, άωός,
μπίλια, μυλαύλακο ς, ναός, νομή.
μυλαύλακος ό' βλ. μυλαύλακο.

μύλε ό' ό μύλος είς τήν Τσακωνίαν. Βλ. Λαογρ., τόμ. Λ, 1975/76, σ. 100.
μυλεργάτης ό' βλ. μ υ λ ω θ ρ ό ς.

μυλία τά' έν Καρπάθω πέτρινα ύπολείμματα μετά τό κόψιμο, χάραμα,
τών μυλοπετρών. Έν Έλύμπω Καρπάθου μυλία λέγονται καί τά πρώτα αλέ-
σματα τού μύλου, δηλαδή 4-5 οκάδες πρωτοαλεσθέντος άλεύρου.

μυλιτάρι τό" τεμάχιον ξύλου, ούτινος τό άκρον είναι στερεωμένον είς τήν χο-
λ έ τ ρ α ν καί τό άλλο έλεύθερον άκκουμβά είς τήν μυλόπετραν, ώστε μέ τήν στρο-
φήν της νά κινή παλμικώς τήν χολέτραν καί νά πίπτη ό καρπός συμμέτρως είς τό
στόμα τοΰ μύλου. (Μ ι χ. Γ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ—Ν ο υ ά ρ ο υ, ένθ' άν., σ. 338).
μυλοδάβρι τό' βλ. μ υ λ ο ν ά β ρ ι.

μυλοθεσά ή, μυλοθεσές οί' έν Κρήτη σύστημα δυνατών ξύλων, έπί τών όποιων
στηρίζεται ή κατώπετρα, κάτωθεν τής όποιας είναι κενός χώρος, τό ζ ο υ-
ρ ε ι ό.

μυλοθώκτωμα τό' μυλοθώκτω' ή έν Καρπάθω κανονική καί πρόσφορος
τοποθέτησις τών μυλοπετρών.

μυλοθώσματα τά' έν Καρπάθω δύο δοκοί, στηριζόμενοι έπί τών τοίχων τοΰ
μύλου' έπ' αύτών κάθηται ή κάτω άκίνητος μυλόπετρα" ή έμπροσθία δοκός χωριστά
λέγεται ποδιά.

μυλοκαύκι τό" έν Καρπάθω κοτύλη, δι' ής μετρείται τό άλεσμα καί λαμβάνει τό
δικαίωμά του ό μυλωνάς.

μυλόκομμα τό" έν Καρπάθω χάραγμα διά χαλυβδίνου κοπτεροΰ έργαλείου
τής μυλόπετρας" βλ. καί κόψιμο.

μυλοκόπι τό' μυλοκόπια τά' έν Θήρα καί άλλαχοΰ τά σφυριά, δι' ών χαράσ-
σουν τήν μυλόπετραν βλ. καί πελεκούν ι καί τ σ α π έ τ α.
μυλοκοπίζω' χαράσσω τόν μύλον.

μυλοκόπος ό' μυλοχαράχτης' βλ. καί όνοκόπος' ή έργασία τής χαράξεως
είναι κοπιώδης καί έπαναλαμβάνεται μετά 4-5 ήμέρας άλέσεως. Πρός τοΰτο
πρέπει νά σηκωθή ή πέτρα παρά τό μέγα βάρος της καί μετά τήν χάραξιν νά έπανα-
τοποθετηθή είς τήν θέσιν της. Διά νά κλείσουν μετά τήν χάραξιν οί μεγάλοι πόροι,
τούς όποιους φέρει, καί περιορισθή τό λίαν άνώμαλον τής έπιφανείας της, τήν έπα-
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λείψουν μέ πυκνόν πολτόν άπο καθαράλευρον, δηλαδή, ώς λέγουν, τήν ζ υ μ α ρ ώ-
- νουν.

μυλοκούπι τό" μυλοκούπια τά' βλ. μυλοκόπι, μυλοκόπια.
μυλολίθαρο τό' έν Λέσβω ή μυλόπετοα.

μυλονάβρι καί μυλοδάβρι τό" έν Σύμη μικρά ράβδος, έμπηγνυομένη εις τό
άκρον τής έπάνω πέτρας και χρησιμεύουσα ώς λαβή, τήν οποίαν κρατοΰν στρέφοντες
τόν χερόμυλον. Άλλαχοΰ λέγεται χερούλι.

μυλόπετρες οί" αύται άπαρτίζονται συνήθως άπό τεμάχια γρανιτικοΰ πετρώ-
ματος τραχίτου (έκ τής νήσου Μήλου), συνδεδεμένα καί προσκεκολλημένα μεταξύ
των εις τρόπον ώστε ν' άπαρτίζουν συμπαγή πλάκα κυκλικοΰ σχήματος. Ή άνω
λέγεται πολλαχοΰ ά π α ν α ρ ι ά, άπανάρι καί ή κάτω καταριά, κατάρι.
Κατά τήν περιφέρειαν περιβάλλονται πρός στερέωσιν διά σιδηρών στεφάνων. Οί
μυλόπετρες πρέπει νά έχουν τήν κατάλληλον σκληρότητα, ώστε νά μή στομοΰνται
εύκόλως διά τής τριβής, χαράσσονται δέ μέ πελεκούνι κατά τήν προστριβο-
μένην έπιφάνειαν μέ άκτινοειδεΐς ή διασταυρουμένας έγκοπάς, α'ίτινες διευκολύνουν
τήν κοπήν τών κόκκων τών σιτηρών. Ό καρπός είσρέων άπό τοΰ κέντρου τών
πετρών προχωρεί κοπτόμενος διά τών έγκοπών αύτών καί τής μεταξύ των προστρι-
βής καί μετατρέπεται είς άλευρον, τό όποιον βαθμιαίως εκτινάσσεται πρός τήν
περιφέρειαν τών πετρών οί μυλόπετρες έν Κονίτση είναι τεμάχια άπό σ τ ο υ ρ ν ά ρ',
είς δέ τό Γλυκύ Σουλίου τό σ τ ε ρ ν ά ρ' έρχεται άπό τό Σκάνδαλο καί τό Βαθύ-
θακκο.

μύλος, μύλους ό' μύλος έλέγετο καί ή τράπεζα τοΰ μύλου,
μυλοστασία ή, μυλοστάσι τό'τό μέρος, είς δ εύρίσκεται ό μύλος μετά τοΰ πέριξ
αύτοΰ χώρου. Βλ. καί μ υ λ ο τ ό π ι. Σημειωτέον ότι μυλόσταση λέγεται
έν Τήνω ό τρίτος καί τελευταίος χώρος τοΰ άνεμομύλου.

μυλοτέλι τό" τό είς τόν μυλωνάν ώς άμοιβή δεδόμενον άλευρον βλ. καί ά ξ ά ϊ.
μυλοτόπι τό' τό βυζαντ. μυλοτόπιον, μέρος είς δ εύρίσκεται ό μύλος
μετά τοΰ περιβάλλοντος αύτόν χώρου' βλ. καί μυλοστασία, μυλοστάσι·
μυλουκόπ' τό' βλ. μυλοκόπι.
μυλουλίθια τά' οί μυλόπετρες,
μυλοχαραχτής ό' μυλοχαράκτης.

μυλωνάς ό' ό μυλωθρός' ή σύζυγος τοΰ μυλωνά, ή κοινώς μυλωνού, λέγεται
έν Νάξω μυλώνισσα καί μπιμπάλλω, ώς λέγει όΧρ. Χρηστοβα-
σίλης (ΚΛ άρ. χ/φου 703, σσ. 14, 15). Καί έν Κύθνω καί άλλαχοΰ λέγεται
μυλώνισσα (ΚΛ άρ. χ/φου 714, σ. 399). Έν Τσακωνια λέγονται μυλωνά-
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δε (οί) καί οί έργαζόμενοι είς το έλαιοτριβεΐον. (Θ. Κωστάκη, Ή έλιά καί
τό λάδι στήν Τσακωνιά, Λαογραφ., τόμ. ΚΑ', 1963/64, σ. 395).
μυλωνιάτικα τά- βλ. μ υ λ ω ν ι κ ή.
μυλωνική ή' ή πληρωμή τοϋ μυλωνά διά την άλεσιν.
μυλωνόπετμα ή· έν Χαλκιδική ή μυλόπετρα,
μυλωνόπουλο τό" τό τέκνον τοΰ μυλωνά,
μυλώνισσα ή" βλ. μυλωνάς,
μυλωτικόν τό" ή άμοιβή τών άλεθόντων.
μύος ό" έν Κωμιακή, Φιλοτίω Νάξου καί άλλαχοΰ ό μύλος,
μυτταφόρος ή μουτταφόρος ό" έν Καρπάθω είναι τό λεπτόν άκρον τοΰ 'ξ ο-
ν ι ο ΰ, έπί τοϋ όποιου έμπήγνυνται οί άντέννες.

ναός ό" ό άγωγός καί άωός, δι' ού διοχετεύεται τό ύδωρ είς τόν ύδρόμυλον.
ναύκλα ή" έν Κύθνω καί άλλαχοΰ δοχεϊον ξύλινον κάτωθεν τής κόφας.
Δέχεται τό κατά μικρόν είς αύτό κατερχόμενον γέννημα καί τό διοχετεύει είς τήν
γ ο ύ λ α ν τής π α ν α ρ ι ά ς.

νεκρός ό" έν Καρπάθω έπί τοϋ έδάφους τοϋ ισογείου τοϋ μονόπατου άνεμο-
μύλου καί είς τό βάθος αύτοΰ ύπάρχει χονδρόν καί βαρύ πελεκητόν ξύλον, τοΰ όποιου
ή άριστερά (ώς πρός τόν βλέποντα έκ τής πόρτας τοΰ μύλου ) άκρα εύρίσκεται με-
ταξύ δύο στερεών λίθων, ώστε νά κρατήται άκίνητον, ή δέ δεξιά είναι έλευθέρα"
τό ξύλον τοΰτο λέγεται νεκρός μεταφορικώς βεβαίως. Είς τό μέσον τοΰ ν ε κ ρ ο ϋ
άνοίγεται όπή, είς ήν προσαρμόζεται ή π ό μ π α, πρόσθετον τεμάχιο·; μικροΰ ξύλου,
είς τόν πυθμένα τής όποιας ύπάρχει σιδηρούν έλασμα, λεγόμενον φωλιά έν 'Ελύμπω
Καρπάθου, διά νά άντέχη καλύτερον κατά τής έκ τής χρήσεως φθοράς. Ό νεκρός
είναι μετέωρος είς τόν άξετροχάρη μύλον. (Μ ι χ. Γ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ-
Ν ο υ ά ρ ο υ, ένθ' άν., σ. 329). Νεκρός λέγεται καί τό έπί τού ζ ο υ ρ ε ι ο ύ
τοΰ ύδρομύλου κατακείμενον ξύλον, έφ' ού είναι προσηρμοσμένος περί τό μέσον ό
κ α (β) ο υ ρ ό ς. 'Εν Ρόδω νεκρός, λέγεται ό κυλινδρικός κορμός, έπί τοϋ όποιου
στηρίζεται καί στρέφεται ό μοχλός τοϋ τ ρ ο χ ο ΰ τοΰ ύδρομύλου.

νεροχύτης ό" έν Καρπάθω αύλάκι κλειστόν εκατέρωθεν, διά νά περιορίζεται
τό ύδωρ καί νά διευθύνεται είς τό (β) ο ύ κ ι ν ο.
νομή ή" ό έν Καρπάθω ύδραγωγός.

ντακαβέλλι τό" έν Κύθνω, ντακαδέλλι τό" έν Κιμώλω" σφήν ξύλινος
παραλλήλως τών δύο καματερών δεξιά τής μαξελλάρας τοΰ άνεμομύλου
τιθέμενος.

ντάκος ό" βλ. τάκος καί καπλαμάδες.
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ντακούνι τό- έν Καρπάθω το έσωτερικόν άκρον τοϋ άξονιοΰ τοϋ άνεμομύλου,
στρεφόμενον έπί τεμαχίου ξύλου έξ άγριελαίας ή αμυγδαλιάς,
νταλιαμάς ό- βλ. ξ α ρ τ ό ξ υ λ ο.

νταμπάνι καί ντεμπάνι τό" έν Χατζηγυρίω Θράκης ή ύπό τό δάπεδον τοΰ άνε-
μομύλου μεσοδόμη, ένθα είναι οί μέγκινες. Έν Κρήτη τό ξύλον διά τήν στερέωσιν
τής σκούφιας, ώστε αύτη νά μή σύρεται πρός τά έξω' βλ. καί πλάκα.

ντολάπι τό' έν Αϊνω Θράκης ή κυκλοτερής θέσις, έφ' ής άκκουμβά ή στέγη
τοΰ άνεμομύλου' βλ. καί άπανάρικα.

ντράλος ό" έν Καστόρια σιδηροΰς άξων περί τόν όποιον στρέφεται ό χερόμυλος.
Ούτω λέγεται καί ό άξων τοΰ φ α ν α ρ ι ο ΰ, πού τό κάτω μέρος του έφαρμόζεται
είς τήν χελιδόνα.

νώμος ό' έν Καρπάθω μετά τό χ τ έ ν ι έρχεται ό νώμος, δηλαδή τό μεταξύ
τοϋ χτενιοΰ καί τοΰ άνοίγματος τοΰ (β)ούκινου έκατέρωθεν ύψωμα τοϋ
άγωγοΰ τοΰ ύδρομύλου, διά νά μή χύνεται τό ύδωρ.

ξαγάρι τό' δικαίωμα, πληρωμή τοΰ μυλωνά διά τήν άλεσιν.
ξαγιάζω ξαϊάζου, παίρνω τό ξάϊ, τό δικαίωμα τής άλέσεως' καλοξαγιά-
ζω, κακοξαγιάζω, καλοξαγιασμένο, κακοξαγιασμένο
άλεσμα.

ξάγιος ό· βλ. άξάγ'.

ξάϊσμα τό" έν Αιτωλία τό ά ξ ά γ', άξάι.
ξαλέθω- άποπερατώ τήν άλεσιν.

ξαλεσά ή' έν Κρήτη ή άποπεράτωσις τής άλέσεως' συνών. τό σ τ ά ρ ω μ α.
ξάλεσμα τό' τό ολίγον άλεσμα.

ξαλεστήρι τό' έν Κρήτη μικρόν ώς κατσουνάκι ξύλον, μέ τό όποιον ό μυλωνάς
τραβά τά ύπολείμματα τοΰ καρποΰ άπό τή γούλα τοΰ μύλου είς τό τέλος τής
άλέσεως έκάστου άλέσματος.

ξάμυλο τό' έν Καλαβρύτοις ό πέριξ τοϋ ύδρομύλου τετειχισμένος περίβολος,
ξαρίδι τό' τό μέρος όπου στηρίζεται τό βελόνι. Έδώ βάζουν λάδι, διά νά γυ-
ρίζη εύκόλως τό βελόνι καί διά νά μή πυρακτοΰται.

ξαρματώνω- μαζεύω τούς φλόκκους (ιστία, παννιά) τοΰ άνεμομύλου.
ξάρτες οί, ξάρτης ό, ξάρτι τό' έν Κρήτη μετάλλινον, χονδρόν σύρμα, πού συν-
δέει τό έλεύθερον άκρον κάθε φτεροΰ τοΰ άνεμομύλου μέ τό έλεύθερον άκρον τοΰ
ξαρτόξυλου.

ξαρτόξυλο τό' έν Κρήτη μακρόν ξύλον ώς έπέκτασις πρός τά έξω τοΰ άξο-
νιοΰ. Είς τό έλεύθερον άκρον του προσδένονται μεταλλικά σύρματα (οί ξάρ τ ε ς),
τό έτερον άκρον τών όποιων προσδένεται ανά έν είς τό έλεύθερον άκρον τών φ τ ε-
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ρ ώ ν χρησιμεύει διά τήν στήριξιν τών φτερών, ώστε νά μή ύποχωρούν μέ τήν
πίεσιν τοΰ άνέμου. βλ. καί ν τ α λ ι α μ ά ς.
ξεβροχιάζει ό μύλος· βλ. βρόχι
ξεγούλιασμα τό* βλ. άποκριθάρωση, ξαλεσά.
ξεθυμάστρα ή' βλ. ξ ε χ ε ι λ ί σ τ ρ α.

ξέπλυμα τό" μικρά ποσότης άραβοσίτου, πού άλέθουν μετά τήν άλεσιν τού σίτου
καί τοΰτο, διά νά μή μείνη είς τόν μύλον προσκεκολλημένον άλευρον σίτου.

ξεραλέθει ό μύλος λέγουν έν Καρπάθω καί άλλαχοΰ, όταν πίπτη ολίγον γέννημα
είς τό στόμιον τής πέτρας.

ξεσιφονιάζω τό μύλο- έν Κρήτη άνυψώνω τό γεράνι καί άφήνω τό νερό
νά πέση είς τήν φτερωτή, διά νά κινηθή ό ύδρόμυλος.

ξεχειλίστρα ή· έν Κρήτη τό μέρος τής στέρνας τοΰ ύδρομύλου, άπ' όπου φεύγει
τό περισσόν ύδωρ· βλ. καί κόψου σα, ξεθυμάστρα.

ξιτρόχι ή τομουζλούκι τό" έν Ρόδω «έκεϊ, πού περνά τό νερό άπό τό κάτω
μέρος τού νερόμυλου καί βγαίνει έξω» (ΚΛ άριθ. χ/φου 1568, σ. 214). Βλ. καί ζου-
ρειό.

'ξόνι τό" έν Έλύμπω Καρπάθου τό έκ πεύκου άξόνι, ένδεδυμένον μέ για-
κάδες (περιβλήματα) άπό άγ ρ ι λ λ ό ν, έπί τοΰ όποιου στηρίζεται καί περιστρέ-
φεται ή έ ρ ό α μέ τά δόντια. Τό 'ξόνι στηρίζεται έπί μακροΰ έγκαρσίου ξύλου,
τής τραπεζάς τοΰ 'ξονιοΰ, έμπηγμένου έκατέρωθεν είς τούς τοίχους
καί στρέφεται μετά τής ρόδας. Βλ. καί άξιόν ι, άξονας, άξόνι.

ξυλάραχτο τό" έν Εύβοια ξύλον περί σιδηρούν δακτύλιον, προσαρμοζόμενον
είς τό μέσον τοΰ σφοντυλιοΰ τής φτερωτής. (ΚΛ άριθ. χ/φου 713, σ. 111).

ξυλογκάρα ή ξυλοσαμάρα ή" ή κουφουνία μαζί μέ τήν χ ο λ έ τ ρ α στη-
ρίζεται έπί δύο πλαγίων είς σχήμα σαμαριοΰ ξύλων, λεγομένων έκ τούτου ούτω
έν Καρπάθω (Μ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, ένθ' άν., σ. 338).

ξωγύργια τά- έν Κρήτη ξύλινον στεφάνι είς τήν βάσιν τής κουβέρτας
πρός στήριξίν της.

ξωλεσιά ή" τό έν Καρπάθω τελευταϊον άλευρον τής άλέσεως· λέγεται καί
ά π ο λ ε σ ι ά.

όβορός ό" μερικοί νερόμυλοι είς τό Καρόκι Δελβίνου τής Βορ. 'Ηπείρου είχον
όβορούς, γοΰρες, στέρνες μέ μικράν όπήν παρά τήν κ ά ν α λ η ν.
Ή όπ/) αύτή μέ μίαν σταματήρα έσταμάτα τό νερό καί έτσι έγέμιζεν ό όβορός.
«"Οταν έγέμιζεν ό όβορός, άμολούσαμε τή σταματήρα κ' έπεφτε τό νερό στήν
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κάναλη στο μασούρι κι άπ' το μασούρι στή φτερωτή κι άπο κει έβγαινε έξω άπο
τή φυλακή».

ολμος ό' το γουδί' έν Πόντω λέγεται όρμος,
όνοκόπος ό' μυλοχαράκτης' βλ. καί μυλοκόπος.

ορμος ό" έν Σινώπη τού Πόντου τό έν ώ συνθλίβεται ό σίτος' πρόκειται περι
τής άρχ. λ. ό λ μ ο ς τό γουδί.

ούλούκι τό' έν Άδραμυτίω τό κ ο φ ί ν ι ή χωνί, είς δ έκχύνεται τό ύδωρ τού
ύδρομύλου.

ούνούκι τό" έν Άδραμυτίω δοχεΐον, είς τό όποιον έχύνετο τό μέ τήν άλεσιν
άλευρον βλ. καί άλευροδόχη.

πάγγος ό' έν Φιλοτίω Νάξου τό έν τω άνεμομύλω κάτω σίδερο, πού
εΐναι κομμένο καί γύρω γύρω έχει πάγγο, έπί τοϋ όποιου πατεί ή χελιδόνα.

παγγώνει ό μύλος' έν Ρόδω σημαίνει κολλά, όταν είναι ύγρός ό πρός άλεσιν
καρπός.

παλαμάκι τό' έν Κρήτη μικρόν ξύλινον φτυάρι, δι' ού μεταφέρουν τό άλευρον
άπό τήν άλευροδόχην είς τήν σακκούλαν βλ. καί κουτάλα.

παλιοχάραγη πέτρα, παλιοχάραγος μύλος' έν Κρήτη ή μυλόπετρα, ό μύλος
πού έχει χαραχθή προ πολλοΰ.

παλ'κουτή ή· έν Αιτωλία πλέγμα έν τω αύλακι πρό τής πτώσεως τοΰ ύδατος
είς τό βαρέλλιον τοΰ ύδρομύλου. Τοΰτο έμποδίζει τά τυχόν διά τοΰ ύδατος παρασυ-
ρόμενα ξύλα καί άλλα άντικείμενα νά πίπτουν είς τό έν λόγω βαρέλλιον.

πάλος ό" σιδηρούς πάσσαλος, χρησιμοποιούμενος ύπό τοΰ μυλωνά πρός περι-
στροφήν τοΰ τρούλου τοΰ άνεμομύλου. Έν Σερίφω οί τοιούτοι πάσσαλοι λέγονται
π ά λ ο ι καί έν Κιμώλω π α λ ο υ κ ω σ κ ι έ ς.
παλούκια τά" βλ. π λ ά κ α.

παλουκωσκιές οί' οί πάλοι έν Κιμώλω' βλ. πάλος

παλουκότρυπες οί' έν Κύθνω καί άλλαις νήσοις όπαί άνοιγόμεναι έπάνω στις
πλάκες' έντός αύτών θέτουν π ά λ ο υ ς σιδηρούς, έφ' ών άντιστηρίζουν μοχλόν
ξύλινον (μ α ν ο υ έ λ λ α ν ), ούτινος τό εν άκρον εισέρχεται είς τό κ α υ τ σ ί έπί
τοΰ π α ν ω ά ρ η. Τή βοηθεία τών πάλων τούτων, ώς λέγουν, άριτσαίρνουνε
άπάνω στόν καιρό, ήτοι στρέφουν τόν άξονα μετά τοΰ τρούλου πρός τήν
διεύθυνσιν τοϋ πνέοντος άνέμου.
παναριά ή' βλ. ά π α ν ά ρ ι.
πανάρι τό' βλ. ά π α ν ά ρ ι.
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πανάρικο τά' έν Κιμώλω τά ξύλα τής στέγης τού άνεμομύλου' έν Τήνω λέ-
γονται β ί β α.

παναρικά τά' έν Νάξω τά έξαρτήματα τής άπαναριά ς.
πανάφλι τό, πανάφλια τά' έν Κρήτη ξύλινος φράκτης, έκτρέπων τή ροήν τοϋ
ύδατος είς διαφόρους φτερωτές τοΰ αύτοϋ ύδρομύλου.
πανγγώνει ό μύλος' βλ. π α γ γ ώ ν ε ι.

παννιά τά" έν Μεγανησίω Λευκάδος « στούς παλιούς μύλους τά παννιά δέν
ήτανε φλόκκοι, άλλά άπάνου σέ καδινέλλες (σάν παπαφίγκου)» (ΚΛ άριθ. χ/φου
2276, σσ. 155 - 156).

πάνου λιθάρι' έν Τριφυλία ή άνω μυλόπετρα.

πανουμύλ' τό' έν Αιτωλία τό είς τό στόμιον τοΰ κ α ρ υ κ ι ο ϋ προσηρμο-
σμένον αύλακωτόν ξύλον, τό όποιον δέχεται τό άλεσμα' έν Ήπείρω π α ν ο υ μ ύ λ ι
είναι κινητή αύλακωτή σανίς κάτωθεν τού καρυκιοΰ τοΰ ύδρομύλου τοποθετημένη,
τήν οποίαν κινεί ξύλινος άξων, είς τόν όποιον μεταδίδει τήν κίνησιν ξύλινος τροχός,
κινούμενος έκ της περιστροφικής κινήσεως τοΰ π α ν α ρ ι ο ΰ, πού λέγεται β α ρ-
δ ά ρ ι.

πανωάρη ή' έν Κύθνω ή άλλαχοΰ άπαναριά, είς ήν στηρίζεται ή στέγη
τοΰ άνεμομύλου.

πανωάρης ό" έν Σύμη ή άνω μυλόπετρα.

πανωλίθι τό' έν Γυθείφ ό ά ν ά ρ η ς, ή άνω μυλόπετρα.

πανωμάξελλο τό' βλ. ά ν τ ί ξ υ λ ο.

πανωμύλ', πανωμύλι τό' ή άνω μυλόπετρα.

παξιμάδι τό" έν Φιλοτίω Νάξου τεμάχιον χάλυβδος έντός τοΰ κ α τ α μ ο-
χ λ ι ο ΰ, έφ' ού στηριζόμενον περιστρέφεται τό βασιλικό σίδερο,
παπυλάκης ό' βλ. μ ο υ χ λ ό ς.
παραβίδα ή' έν Έγκαρές Νάξου ή καραβίδα.

παραμάννα ή· έν Κορθίω "Ανδρου ξύλινος δακτύλιος έπί τής κ ά ν α λ η ς τού
ύδρομύλου, έπί τοΰ οποίου έφαρμόζεται τό χωνί, τό έκχέον τό ύδωρ τής κινήσεως,
παραπέτα τά" έν Τήνω αί άλλαχοΰ φάλτσες.

παραπήγαϊδο τό' έν Κρήτη κτίσμα άνάλογον κάπως πρός τό π η γ ά ι δ ι
τού ύδρομύλου, είς ό οδηγείται μέρος τοΰ ύδατος, διά νά μή φθάνη όλη ή ποσότης
αύτοΰ είς τό π η γ ά ι δ ι.

παραρούμπαρο τό- έν Κρήτη τεμάχιον ξύλου τοποθετούμενον είς τό σ ι φ ο ύ ν ι
τοΰ ύδρομύλου, διά νά έλαττώση τήν ροήν τοΰ ύδατος, ώστε τό πηγάδι νά
διατηρήται πάντοτε πλήρες.

παράσταφνοι οί (παράσταθνοι παραστάδες)' έν Καρπάθω τό έκ ξύλου άγριε-
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λαίας ή αμυγδαλής ν τ α κ ο ύ ν ι- μέ τάς παραστάφνους συγκρατείται ό άξων τοϋ
άνεμομύλου κατά τήν έξοδόν του έκ τής οπής τοϋ τοίχου. Αύται εύρίσκονται είς
τήν βάσιν τής έν λόγω οπής.

παριτζνάνα ή" δικτυωτόν κατασκεύασμα έκ σύρματος είς τήν εΐσοδον τού β α-
γ ε ν ί ο υ τοΰ ύδρομύλου διά τόν καθαρισμόν τοΰ ύδατος.

παραφύλλν τό" έν Κω τό πρό τής οπής τής γούρνας τού ύδρομύλου τρυ-
πημένον ξύλον, δι' ού έκρέει τό ύδωρ, διά νά γυρίση ό μύλος,
πασπαλάρης ό' έν Γλυκύ Σουλίου ό μυλωνάς,
πασπαλάς ό" έν Σελίνω Κρήτης ό μυλωνάς.

πάσπαλη καί πασπάλη ή" έν Ρόδω «ή σκόνη τοΰ άλεύρου, πού μαζεύεται στις
χαραματιές τοΰ γύρο υ»- ή λ. έκ τοΰ άρχ. π α ι π ά λ η.

πασπαλιάρης ό" μυλωνάς ή ό βοηθός του. Έν Καρυδέα Πάργας π α σ π αλιάρ'ς
ό έπαίτης τοΰ μύλου.

πασπαλώνει ό μυλωνάς έν Ήπείρω έκείνους, οί όποιοι πηγαίνουν διά πρώτην
φοράν είς τόν μύλον μέ ολίγον άλευρον λέγων : «ν' άσπρίσης, νά γεράσης, νά γίνης
σάν τοΰ ζαρκαδιοϋ ό κόλ.ος». Άλλαχοΰ άντί πασπαλώνει λέγουν άλευ-
ρώνει.

πατάρι τό" ό άνω όροφος τοΰ άνεμομύλου μέ ξύλινον πάτωμα, έν φ εύρίσκονται
τά πρός άλεσιν μηχανήματα" τό κάτω πάτωμα λέγεται κάτωας, κατώι καί
στρώση" καί ό δεύτερος όροφος λέγεται πατάρι.

πεζούλες οί, πεζοΰλοι οί" έν Κρήτη κτιστά πατάρια είς τούς δύο παραλ-
λήλους τοίχους τού άνεμομύλου, είς τά όποια ό μυλωνάς στηρίζει τήν άπανώ-
πέτρα, όταν πρόκειται νά τήν χαράξη" είς τά πατάρια αύτά τοποθετούνται χον-
δρά έπιμήκη ξύλα, διά ν' άκκουμβά ή άπανώπετρα άπ' εύθείας είς τά πατάρια.

πεζούλι τό- όρθογώνιον ή κυκλικόν τειχίον είς τόν κ ά τ ω α τοΰ άνεμομύλου,
ένθα άκκουμβοΰν τά σακκιά, τά περιέχοντα τον καρπόν.

πελεκούνι τό" έργαλεΐον χαράξεως τών μυλοπετρών βλ. καί κοπίδι, μυλο-
κ ό π ι.

πέννα ή" ή μύτη τοϋ κάτω μέρους τοϋ άξονιοΰ τοΰ ύδρομύλου.
πεντάγωνο τό- έν Χαλκιδική ξύλινος γωνιώδης μετά ραβδώσεων κύλινδρος,
όστις διά τοΰ άξονος του στηρίζεται έπί τής κεφαλής τοΰ άξονος τής μυλόπετρας,
διέρχεται διά τοΰ διακεκομμένου στομίου τοΰ ύπό τό δοχεϊον τού σίτου μετεωριζο-
μένου σκαφιδίου έφαπτόμενος τών πλευρών αύτοΰ" ούτος κινούμενος θέτει είς τρο-
μώδη κίνησιν τό σκαφίδιον, ώστε ό δι' αύτοΰ έκ τής κ ο φ ι ν ί δ α ς κατερχόμενος
σίτος νά καταρρέη ήρέμως είς τό άνοιγμα τής μυλόπετρας,
πεντάνευρα τά" βλ. σ π ι τ ό π ο υ λ λ α.
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πενταρόλια τά" βλ. μπαταρόλια.

πεντάρραβδα τά" έν Θήρα, Νάξω και άλλαις νήσοις τά έν Τήνω ά δ ρ ά χτια"
β>. δ ό δ ι α τής ρόδας.

περάτης ό' ξύλον πού στριφώνουν μέ σπάγγον καί σηκώνεται ή (γ)ούλα.
'Ο περάτης, ό όποιος συντελεί είς τό νά πίπτη ό καρπός περισσότερος ή όλιγώτε-
ρος είς τήν (γ)ούλαν, έν Κωμιακή Νάξου λέγεται άνεβασταρίδι. Έν Κρήτη
τό ξύλον πού εισέρχεται είς τήν όπήν τοϋ άνω μέρους τοΰ ά ν ε β ά τ η τοϋ άνεμο-
μύλου, κάτω άπό τό όποιον εισχωρεί ή σ φ ή ν α.
περγάφι τό' βλ. συρτάρι.

περιτάρι ή κουρκοταύλι τό" έν Καρπάθω τό άκρον τής χολέτρας ή κου-
τάλας, όπου φθάνει ό καρπός άπό τήν κ ο υ φ ο υ ν ί α ν, έγγίζει έλαφρώς είς
τόν μοχλόν τοΰ φαναριοΰ καί μέ τήν στροφήν του κινείται παλμικώς,
ώστε ν' άφήνη νά γίνεται τό άλεσμα ολίγον κατ' ολίγον. Ή λ. π ε ρ ι τ άρ ι, λέγει
ό Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος (ένθ' άν., σσ. 332 - 333) πιθανώς έκ
τοΰ π ε ρ ι τ ε ύ γ ω, ύπηρετώ, χρησιμεύω λόγω τής ύπηρεσίας του είς τήν κανο-
νικήν πτώσιν τοΰ καρπού. Ή λ. κουρκουταύλι μεταφορικώς έκ τοΰ έρπετοϋ
τής σαύρας, ήτις λέγεται κουρκούταυλος.

περόνι τό" καρφί, δι' οό καρφώνουν τήν μάννα έπί τής ά d έ ν ν α ς τοϋ άνε-
μομύλου.

περπατώ τσοί πάλους λέγουν, όταν μετατοποθετοΰντες τούς πάλους προσ-
παθούν νά τρέψουν τόν τροΰλον τοΰ άνεμομύλου κατά τόν διεύθυνσιν τοΰ πνέοντος
άνέμου.

πετεινός ό" έν Κρήτη ό άνεμοδείκτης τοΰ άνεμομύλου, άλλως τρουλίτης.
πηγάιδι τό' έν Κρήτη ό μέ κλίσιν κυλινδρικός κτιστός άγωγός (στενεύων
βαθμηδόν πρός τά κάτω), ό όποιος, όδηγεΐ τό ύδωρ άπό τό βλυκάτο είς τό
ζουρί (ζουρειό), όπου εύρίσκεται ή φτερωτή τοΰ ύδρομύλου.

'πιμπάλλω- έν Καρπάθω ρίπτω τόν καρπόν είς τήν κουφουνίαν μετά τήν
έξάντλησιν τοΰ ύπάρχοντος, ίνα συνεχισθή ή άλεσις ξεπιμπάλλω, έξεπίμ.-
παλεν ό μύλος, έτελείωσε τό άλεσμα" προφανώς ή λ. σχετίζεται μέ τό βάλ-
λω, έμβάλλω, έπεμβάλλω, πιμπάλλω, συμπάλλω (συμβάλλω). (Μ. Γ.
Μιχαηλίδου-Νουάρου, ένθ' άν., σ. 335).

'πεμπέλλω- θέτω τόν πρός άλεσιν σϊτον είς τήν κοφινίδα. βλ. καί 'π ι μ-
πάλλω.

πινακία ή" βλ. μ ο υ σ τ ί.
πινακία ή" βλ. μ π ο υ σ τ ί.
πίροι οί" βλ. γ α β ί λ ι α.
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πίρος ό" έν Κρήτη τεμάχιον ξύλου, πού διέρχεται είς τήν όπήν κάθε δ ο δ ι ο ϋ
τσή ρόδας τοϋ άνεμομύλου, διά νά τό συγκρατή είς τήν θέσιν του.
πιρούνι τό- έν Κρήτη συνών. πρός τό κοντομούχλι.
πίτερα τά" τά έκ τοϋ κοσκινίσματος τοϋ άλεύρου πίτυρα, άριστη τροφή διά
τούς χοίρους.

'πιχάω έν Κερκύρα έπιχέω τόν σΐτον εις τήν κ ο φ ι ν ί δια. Έν "Ανδρω λέ-
γουν «νά 'πιχύσης τώρα)), έν δέ τή Νάξω «άποχύσης».

πλάκα ή" έν Νάξω και άλλαχοΰ ή έκ σκληρού ξύλου έπίστρωσις τοϋ τοίχου
τού πύργου τοϋ άνεμομύλου πρός τά άνω καί καθ' όλον τόν κύκλον του. Ή πλάκα
είναι καρφωμένη έπί τεμαχίων δοκών έντειχισμένων κατ' άποστάσεις είς τό άνω
μέρος τοΰ τοίχου, καλουμένων κανόνια ή φαλάγγια. Ή πλάκα φέρει κατά
άποστάσεις όπάς, τίς π α λ ο υ κ ό τ ρ υ π ε ς, έντός τών οποίων έμπήγνυνται με-
γάλα καρφιά, τά π α λ ο ύ κ ι α. Π λ ά κ α ή' έν Κρήτη" βλ. νταμπάνι.

πλάκες οί" έν Κύθνω ξύλα κυκλικά, τιθέμενα κατά τήν άνω περιφέρειαν τοϋ
στροντζυλοΰ τοΰ άνεμομύλου.

πλέχτης ό" έν Κρήτη ήκαλαμωτή, τά χτένι α.

πλιθΐ τό" έν Κρήτη τεμάχιον έκ πρίνου ξύλον, τοποθετημένον είς κοιλότητα
τής κ α τ ω τ ρ α π ε ζ ά ς, είς τό όποιον άκκουμβά τό κάτω μέρος τοΰ κάτω μ ο-
χ λ ο ΰ. Βλ. καί μοχλός.

ποάζι τό" έν Ρόδω όπή τής έπάνω πέτρας τοΰ ύδρομύλου, έντός τής όποιας
πίπτει ό καρπός καί άλέθεται.

ποδιά ή" βλ. μυλοθώσματα.

πόθος ό' έν Μακεδονία δοχεΐον τοΰ έκ τοϋ κοφίνου τοΰ ύδρομύλου πίπτοντος
άλεύρου" λέγεται καί ποθώματα. Καί έν Κονίτση 'Ηπείρου πόθος λέγεται
ό προ τής μυλόπετρας χώρος, έντός τοΰ όποιου χύνεται τό άλεσμα. (Χ. Ρ ε μπέλ η,
Κονιτσιώτικα, 'Αθήναι 1953, σ. 329).
ποθώματα τά" βλ. πόθος.

πόμπα ή" πρόσθετον τεμάχιον σκληρού ξύλου, προσηρμ,οσμένον είς όπήν,
εύρισκομένην είς τό μέσον τοΰ ν ε κ ρ ο ΰ, ήτοι τοϋ χονδρού καί βαρέος πελεκητού
ξύλου, τοϋ τοποθετημένου είς τό ίσόγειον τοΰ έν Καρπάθω άνεμομύλου.

πόρια ή' έν Άδραμυτίω ή όπή, δι' ής διήρχετο τό ύδωρ άπό τήν κάνα λ η ν
τοΰ ύδρομύλου.

ποϋρός ό" έν Ρόδω ξύλινη θήκη, ήτις κανονίζει τό άνοιγμα τοΰ αμπαριού
είς τό κάτω μέρος τοΰ ύδρομύλου, διά νά πίπτη μέ δύναμιν τό ύδωρ.

προσκεφαλάδι τό" έν Κρήτη ξύλον έκ πρίνου, πού άκκουμβά είς τό τ ρ α β ά-
τ ο υ λ ο μέ δύο άντιπάτες" ή λέξις ένταΰθα είναι άσχετος πρός τούς άντι-
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πάτες τοϋ άνεμομύλου, πού παίζουν ρόλον άντηρίδων καί χρησιμεύουν διά τήν
καλυτέραν στήριξιν τής ρόδας είς τό άξόνι.

προσκεφάλι τό' ξύλον έφ' ού στηρίζεται τό άξόνι τοΰ άνεμομύλου.
προχούνι τό' βλ. π ρ ο χ ώ ν ι.

προχώνι τό" έν Λέσβω σιδηρούς κρουνός κάτωθεν τοΰ κ ο λ ο β ά ε ν ο υ, έξ
ού εξέρχεται τό ύδωρ τού ύδρομύλου' λέγεται καί σ ι φ ο ύ ν ι.
πτερωτές οί' αί πτέρυγες τοΰ άνεμομύλου.

ράμμα τό' έν Ρόδω τό νήμα, τό όποιον κανονίζει τό ύψος τής βούλας ή
γ ούλα ς.

ρεούντελας ό' ούτω λέγεται έν Κιμώλω τό έν Μυκόνω σ τ υ ρ ά κ ι.
ρίζες οί' έν Κιμώλω κάλως (ρ ι ζ ό ξ υ λ ο ) έν τω δευτέρω όρόφω τοϋ άνεμο-
μύλου, χρησιμοποιούμενος ώς σύνδεσμος μετά τού έν τώ πρώτω όρόφω σα κάρο υ.
ριζόξυλο τό' βλ. ρίζες.

ρίχτου' έν Αιτωλία σημαίνει καί ρίπτω τό άλεσμα, εις τό κ α ρ ύ κ' τοΰ ύδρο-
μύλου.

ρίχτρουσα ή" ή 'νούχι τό' όπή, άπό τήν οποίαν χύνεται τό άλευρον είς τήν σακ-
κούλαν έν Καρπάθω είναι καί τό στόμιον τής πέτρας, έφ' ού ρίπτεται γέννημα.

ρόδα ή" είς παράλληλον θέσιν πρός τόν άνεμοτροχόν καί είς τό έσωτερικόν
τοΰ άνεμομύλου είναι στερεώς προσηρμοσμένος έπί τοΰ άξονος τροχός έκ στερεού
ξύλου (καραγάτσι) ή καλουμένη ρόδα. Αύτη φέρει έπί τής άντιθέτου πρός
τόν άνεμοτροχόν πλευράς προέχοντα δόντια άπό πρινόξυλον ή άγριελαίαν, ένώ άπό
τήν άλλην πλευράν στερεώνεται καλύτερον, ώστε ν' άποτελή εν σώμα μέ τόν άξονα
διά πλαγίων ξύλων, τών μπρατσολιών. Τά δόντια είναι συνήθως 60. Κα-
θέτως πρός τήν έπιφάνειαν τής μεγάλης ρόδας εύρίσκεται μικρός ξύλινος τροχός
(γρανάζι) μέ είσδοχάς προσαρμοζομένας είς τά δόντια τής μεγάλης ρόδας,
καλούμενος ά ν έ μ η ή φανάρι. Ή ρόδα τοϋ ύδρομύλου έπίσης έκ στερεού ξύλου
είναι τοποθετημένη καί κινείται περί άξονα έντός τοϋ ζ ο υ ρ ε ι ο ΰ. Ή κίνησις
τής ρόδας γίνεται, όταν ή ύδατόπτωσις φθάση καί έπιπέση όρμητικώς έπί τών
πτερών της.

ρόδα καβεσελίδικη ή' έν Κρήτη ή ρόδα τοΰ άνεμομύλου, ής ό δίσκος έχει διά-
κενα, έν άντιθέσει πρός τήν ρόδα φραχτή πού δέν έχει διάκενα,
ρόκα ή' βλ. φανάρι,
ρουθουνόπετρα ή' μυλόπετρα.

ρουμπάρα ή' έν Λατσίδα Μεραμβέλλου Κρήτης ή όπή τής στέρνας, άπό τήν
οποίαν έκρέει τό ύδωρ τοΰ ύδρομύλου.
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ρουμπαρόξυλο τό' έν Λατσίδα Μεραμβέλλου Κρήτης το ξύλον τής ρου μπά-
ρα ς, ό έν Νάξω καλόερος.

σαβάκι τό" έν Άδραμυτίω ή δικλείς ή το τεχνητόν φράγμα τού ύδρομύλου"
έν Κρήτη το χειροκίνητον σύστημα τό έκτρέπον τό ύδωρ τοϋ ύδρομύλου άπό τήν
έλευθέραν ροήν μέσα είς τό ζ ο υ ρ ε ι ό πρός τήν φτερωτή ή άπό αύτήν είς τήν
έλευθέραν ροήν. Έν Ρόδω τό κατακόρυφον κυλινδρικόν ξύλον, τό όποιον στρέφεται
μέ τήν τ σ ά ρ κ α καί, όταν στερεωθή, σταματά τόν ύδρόμυλον.

σαΐττα ή· ό πολύ μικρός περιορισμός τοΰ παννιοΰ τοΰ άνεμομύλου.
σαΐττες οί' έν Κιμώλω δοκοί τής κουκούλας (στέγης) τοΰ άνεμομύλου.
σακάρο τό" έν Κιμώλω ή γ ο ύ μ ε ν α, δηλαδή τό χονδρόν παλαμάρι, δι' ού
γίνεται τό σταμάτημα τού άνεμομύλου. Τό χονδρόν σχοινίον προσδένεται είς έντοι-
χισμένον ξύλον έν τώ δευτέρω όρόφω τοΰ μύλου.

σακαρότρυπα ή" έν Κιμώλω ή έν τω δευτέρω όρόφω τού άνεμομύλου έντομή
τοΰ τοίχου, είς ήν τοποθετείται τό σακάρο ή σωκάρο.

σακκιά τά" έν Κέδρω Καρδίτσης σάκκοι σίτου ή άλεύρου άπό μαλλί καί τ ρ α-
γ ό τ σ ο λ α.

σαρωνιά ή· σάρωθρον έκ λεπτού σύρματος πρός καθαρισμόν τοΰ μύλου, τό
άρχαΐον μυλήκορον.

σβουρειό τό" έν Έγκαρές Νάξου τό ζ ο υ ρ ε ι ό.

σεπέτι τό" έν Άδραμυτίω ξυλίνη σιτοδόχος' βλ. καί κόφα, κ ο φ ί ν α, κ ο-
φίνι, κοφινίδα κτλ.

σέσουλα ή· έν Άδραμυτίω μικρόν ξύλινον κοχλιάριον, δι' ού χύνεται τό γέν-
νημα είς τήν γούλαν τής άνω μυλόπετρας. Βλ. καί γούλα, κουτσουνάρα,
ταΐστρα.

σηκουτήρα, σηκωτήρα, σ'κωτήρα ή" έν Κέδρω Καρδίτσης έργαλεΐον ύδρομύλου,
δι' ού σηκώνουν τήν άνω μυλόπετραν διά χονδρόν ή ψιλόν άλευρον. «Σήκω τό μύ-
λο λιγούλι» λέγουν έν Καλαβρύτοις, ήτοι κίνησε τόν μοχλόν, τόν κανονίζοντα τήν
λεπτότητα τοΰ άλεύρου.

σηκωτή ή· έν 'Ιθάκη μοχλός, δι' ού άναβιβάζεται ή έπάνω μυλόπετρα' «γιά νά
βγή τό άλεσμα ψιλότερο ή χονδρότερο ό μυλωνάς κτυπά τήν σφήνα τής σηκωτής
(μοχλοΰ) μέτή ματσόλα καί άνεβάζει τήν άπάνω πέτρα»' βλ. καί ματ σόλα
καί σηκουτήρα.

σημαδούρα ή" έν Φιλοτίω Νάξου κάλαμος ή ξυλίνη ράβδος διαπερώσα τό
μέσον τής τούρλας, εξέχουσα άνωθεν αύτής φέρουσα δ' είς άμφότερα τά άκρα
καί έσωθεν τοΰ άνεμομύλου καί έξωθεν αύτοΰ τεμάχια σανίδος καί δεικνύουσα
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τον καιρόν βλ. καί ά ν ε μ ο δ ε ί χ τ η ς, κ α ι ρ ο δ ε ί χ τ η ς, μ π α τ α ρ ό-
λια, πενταρόλια, πετεινός, τρουλίτης.

σιάχτρα ή· έν Τριφυλία ξύλον δίκην διαβήτου, δι' ού δοκιμάζουν αν ή θέσις
τής μυλόπετρας έχη καλώς.

σιδεράφαλο τό- βλ. φ ά λ ι.
σιδεροπάλουκο τό" βλ. π ά λ ο ς.

σιδεροστιά ή· έν Λευκάδι καί έν Τριφυλία σίδηρον, είς τό όποιον έντίθεται τό
σιδηρούν καί όξύ κάτω άκρον τοϋ μοχλοΰ τοϋ ύδρομύλου.

σιμοδοντοϋσα ρόδα' έν Κρήτη ή έχουσα όλιγώτερα άπό 42 δόδια' ή άπόστα-
σις δύο διαδοχικών δοδιών είναι μικροτέρα τών 0,12 μ. Βλ. καί άροδοντοϋσα
ρόδα.

σιφούνι τό' έν Καρπάθω σωλήν χωνοειδής, έκ τής οπής τοΰ οποίου εκσφενδο-
νίζεται τό ύδωρ είς τά φτερά τής ρόδας τοΰ ύδρομ,ύλου. Διά νά είναι στε-
ρεόν τό σιφούνι άπό τήν πίεσιν τού ύδατος καί νά μή σαλεύη έδώ καί έκεϊ, ύπάρχει
στήριγμα άπό πήχυν ξύλινον πρός τόν τοΐχον, λεγόμενον άντιπάτης. Έν Αιτω-
λία τό σ'φούν' είναι ξύλον μέ όπήν μικροτέραν άπό ιό κάτω στόμιον τοϋ β α ε ν ι ο ϋ,
χρησιμεΰον ο'ις βάσις τοΰ βαενιοϋ" ή όπή αύτοΰ είναι μικροτέρα διά νά αύξάνεται
ή όρμή τοΰ ύδατος.

σιφουνομάννα ή· βλ. (β) ο ύ κ ι ν ο.

σκάρπα ή' περί τό κτίριον τοΰ άνεμομύλου, τόν πύργον, συνήθιζον έν Μυκόνω
νά κατασκευάζουν κυκλικόν άνάχωμα, λεγόμενον σκάρπα, συγκρατούμενον διά
χαμηλού τοίχου 0,50 - 0,80 μ. καί έκτεινόμενον μέχρι τοϋ νοητοϋ κύκλου, τόν
όποιον διαγράφει ή προβολή τοΰ προέχοντος τών άντεννών άκραίου σημείου
τοΰ άξονος, δηλαδή ή άκίς τοΰ άξονικοΰ άκροκεραίου. Ό χώρος αύτός άποτελεΐ
έλευθέραν καί προφυλαγμένην ζώνην ασφαλείας, δι' όλας τάς δυνατάς θέσεις, άνα-
λόγως τών διαφόρων άνέμων, τάς όποιας καταλαμβάνει ό άνεμοτροχός. Συνήθως
πλησίον τής σ κ ά ρ π α ς εύρίσκονται καί έν ή δύο χαμηλά ημιυπόγεια, διά νά μή
κόβουν τόν άνεμον, κελλία χρησιμοποιούμενα ώς άποθήκαι. Άποθήκην έπίσης
άποτελεΐ καί τό ίσόγειον τοϋ άνεμομύλου. Πολλάκις κατά τό παρελθόν τά κελλία
αύτά έχρησιμοποιοΰντο ώς κ ο υ μ ά σ α (χοιροστάσια ) ή κ ο τ έ τ σ α. (Βλ. Ί. Δ.
Κ α ν δ ή λ η, ένθ' άν., σ. 7). Σκάρπα λέγεται καί ό περίβολος ύδρομύλου έν
Καλαβρύτοις.

σκάφη ή' είς τό άκρον τών (γ) υ ρ ι ώ ν έν Καρπάθω ή τής τ ρ ό χ η ς είναι ή
σκάφη, είς ην χύνεται τό άλευρον άπό τήν ρίχτρουσα καί άπό έκεϊ μέ τήν
κουταλοφτύρα ή κουτάλα ρίπτεται είς τήν σ α κ κ ο ύ λ α, διά νά παρα-
λ η φ θ ή άπό τόν ίδιοκτήτην :κουταλοφτυάρα, λέγει ό Μ. Γ. Μ ι χ α η-
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λίδης-Νουάρος (ενΟ' άν., σ. 338) ίσως άπο τό κουτάλι καί φτυάρι.
Βλ. καί άλευροθήκη, κ α σ σ ό ν ι.

σκαφίδα ή· ξύλινον κιβώτιον έν τω ύδρομύλω, είς δ πίπτει τδ άλευρον. Έν Λέ-
σβω σ κ α φ ί δ α είναι ή άλλαχοΰ κ ο φ ι ν ί δ α, πού περιέχει τδ γέννημα,
σκαφίδι τό" βλ. κ ό φ α-
σκεπή ή" ή στέγη τοΰ άνεμομύλου άπο ξύλα καί βούρλα" λέγεται καί τ ρ ο ύ-
λ α ή κ ο υ κ κ ο ύ λ α καί χούνη.

σκλειθρΐ τό" έν Εύβοια έλασμα φέρον ένσκαφάς προσηρμοσμένας έντδς γλυ-
φής δοκού (τράβας) άκλονήτως προσηλωμένης έπί τών έκατέρωθεν τοίχων τοΰ
ζ ο υ ρ ε ι ο ΰ. Έπί μιας τών ένσκαφών τοΰ έλάσματος πατεί ή βελόνη τοΰ άξονος,
περί δν στρέφεται ή μηχανή τοΰ ύδρομύλου.

OKÔda ή" έν Άπειράνθω Νάξου ή σ κ ό τ τ α.

σκόττα ή" έν Καρπάθω ή έκτυλισσομένη άκρα παννιοΰ τών ά ν τ ε ν ν ώ ν καί
τό σχοινίον του. Τήν σ κ ό τ τ α ν δένουν μέ σχοινίον γύρω είς τήν περιφέρειαν
τοΰ τ ε λ ι ο ΰ, όταν πρόκειται ν' άρματώσουν τόν μύλον, όταν δέ τόν ξ α ρ μ α -
τ ώ ν ο υ ν, λύνουν τήν σκότταν καί τήν περιτυλίσσουν είς τήν άντένναν.

σκουάαδόρος ό" έν Φιλοτίω Νάξου τό όπισθεν τού άξονος τοΰ άνεμομύλου
ξύλον, ίνα μή προχωρή ούτος πρός τά όπισθεν.

σκοΰάρο, σκοΰντρο τό" είς διαφόρους νήσους τοΰ Αιγαίου όριζόντιον ξύλον,
δι' ού πιέζεται ό άξων τοΰ άνεμομύλου" τοΰτο σφηνώνεται είς τό ά ν τ ί ξ ο ν ο"
έν Νάξω (Χώρα) σκοΰάρο λέγεται μοχλός κτισμένος καθέτως έντός τοΰ τοίχου,
διά νά έμποδίζη τό άνοιγμα τής θύρας τοΰ άνεμομύλου. Έν Άπειράνθω Νάξου
είναι καί ό κάθετος άξων έπί τοΰ ζ υ γ ο ΰ τοΰ άνεμομύλου ό συνέχων αύτόν.

σκουντάρωμα τό' έν Κύθνω ή εμβολή ξυλίνης σφήνας είς τό μέρος όπου ή
ρόδα προσαρμόζεται είς τόν άξονα τού άνεμομύλου, τοΰτο γίνεται πρός στερέωσιν
τής ρόδας.

σκουτάρωση ή" έν Κιμώλω τετράγωνος όπή, σχηματιζομένη είς τούς σταυρούς
τής ρόδας τού άνεμομύλου.

σκουτήρας ό" έν Αιτωλία ή σηκουτήρα. Βλ. σηκωτή,
σκουτάρι, σκ'τάρ' τό" έν Α'ίνω Θράκης ό οδοντωτός τροχός τοΰ άνεμομύλου,
τοΰ όποιου οί οδόντες συμπλέκονται μέ τό φανάρι στρέφοντες αύτό" τούτο μέ
τήν σειράν του στρέφει τήν μυλόπετραν" βλ. καί φανάρι.

σκούφια ή" βλ. φ ω ν ά ρ ι. Έν Κρήτη ξύλον είς κοίλωμα τοΰ όποιου εισέρχεται
τό έπάνω άκρον τοΰ μοχλού το ΰ φαναριού.

σμιλάρι τό' έν Άγρινίω μακρά σμίλη, χρησιμεύουσα όπως άνοίγουν χαρά-
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γματα είς τήν καρδιά τοϋ ύδρομύλου καί έμπηγνύουν είς αύτήν ξυλίνας σφήνας
προς στερέωσιν.

σουρομούλι τό- έν Φαράσοις τής Καππαδοκίας ό χειρόμυλος.

σουφουνάρα ή· φαρδύς ξύλινος σωλήν ύδρομύλου.

σουφούνι τό" ξύλον τοϋ ύδρομύλου έκ πλατάνου ή άγριελαίας όμοιάζον μέ σω-
λήνα.

σουφουνομάννα ή" βλ. σ ι φ ο υ ν ο μ ά ν ν α.

σπιτόπουλλα τά" αί έν Σερίφω όπαί, έν αίς γομφοΰνται τά πεντάνευρα.

σταβάρ' τό" έν Τήνω ξύλινος μοχλός, χρησιμεύων έν τω ύδρομύλω, ΐν' άνοίγη
καί κλείη κατά τό θέρος τό στόμιον τοϋ β ο ύ τ σ' ν α (κ ά ν α λ ο υ). Διά της τοι-
αύτης κινήσεως τοΰ σταβαριοΰ ή κοπάνα φράσσει ή άνοίγει τό στόμιον τοϋ
βούτσ'να.

σταματήρα ή· χονδρόν ξύλον, δι' ού άνοίγουν καί κλειούν τόν ύδρόμυλον τούτου
τό εν άκρον εύρίσκεται είς τόν άνω όροφον, τό δέ άλλο φθάνει κάτω άνωθεν τής
ρόδας, φέρον ξύλινον δίσκον. Ό μυλωνάς έκ τοΰ άνω όρόφου διά καταλλήλου κι-
νήσεως τής σταματήρας έμβάλλει τόν ξύλινον δίσκον είς τήν κ ά ν α λ η ν,
ούτω δέ διακόπτεται ή έκροή τοΰ ύδατος τής υδατοπτώσεως καί παύει ή κίνησις
τού μύλου" (περί τής λ. βλ. Γ. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι, ΜΝΕ, Α', 1905, σ. 325, Β' 1907,
σ. 610).

σταματήρας ό" έν 'Εγκαρές Νάξου εϊναι ή ξυλίνη ράβδος, πού τίθεται κατακο-
ρύφως καί έχει πρός τό κάτω μέρος φτυάρι, μεθ' ού σχηματίζει γωνίαν τό φτυάρι
δύναται νά περιστρέφεται, περιστρεφόμενον δ' άνωθεν τής ρόδας τοΰ ύδρομύλου
χρησιμεύει, ίνα δίδη άλλην κατεύθυνσιν είς τό πίπτον ύδωρ, ούτω δ' ή έν λόγω ρόδα
δέν τίθέται είς κίνησιν.

σταματούρα ή' έν Κονίτση ξύλον άριστερά πρός τήν b ά b ω, διά νά σταματά
τό ύδωρ.

σταματίνα ή· έν Τσεσμέ Μ. 'Ασίας ή σταματήρα τοΰ ύδρομύλου, ήτις
μέ τάς στροφάς της ήμπόδιζε τό ύδωρ, ούτω δ' έσταματοΰσεν ή κίνησίς του.

στάντης ό" έν Φιλοτίω Νάξου όρθία ξυλίνη ράβδος, έφ' ης στηρίζεται ή τ ρ ά-
π ε ζ ο τοΰ άνεμομύλου" βλ. καί σ τ ά τ ζ ο ς καί σ τ ά τ η ς.
στάρωμα τό- έν Κρήτη βλ. ξ α λ ε σ ά.

σταρώνω τό μύλο" έν Κρήτη δίδω είς τόν μύλον ν' άλέση μικράν ποσότητα
σιταριοϋ.

στάτζο τό" βλ. σ τ ά τ ζ ο ς.

στάτζος καί στάτης ό" κάθετον χονδρόν ξύλον έν τω δευτέρω όρόφω τοΰ άνεμο-
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μύλου, είς τήν όπήν τοϋ οποίου εισέρχεται το χονδρόν δοκάρι τοϋ πατώματος τοϋ
άνωγίου, το ύποστηρίζον τήν τ ρ ά π ε ζ ο τοΰ μύλου.

στάτης ό" ξυλίνη στρόφιγξ, δι' ής σταματά ό ύδρόμυλος.
σταυρογούλια τά" έν Αιτωλία το έπάνω μέρος τοΰ π α ν α ρ ι ο ΰ.
σταυροί οί' έν Κιμώλω τέσσαρα ξύλα σταυροειδώς τεθειμένα έντός τής ρόδας
τοϋ άνεμομύ?ιου' διά τής τετραγώνου όπής μεταξύ αύτών διέρχεται τό άξόνι τοΰ
μύλου.

σταυρός ό' ξύλον πού διαπερά έγκαρσίως τό άκρον τοΰ ά ν ε β ά τ η είς τά δεξιά
τής άνω πέτρας, σχηματίζον πράγματι σταυρόν. Έκατέρωθεν τών σκελών τοΰ
σταυροΰ θέτουν τίς σφήνες, διά νά ύψώνουν τόν άνεβάτην διά τής μ α ν α β έ λ-
λ α ς καί μαζί καί τήν άνώπετραν, ώστε νά κάμουν τό άλεύρι χονδρόν όταν βγά-
ζουν τίς σφήνες, κατεβαίνει ή άνώπετρα καί τό άλεύρι γίνεται λεπτότερον. Έν Κρή-
τη τέσσαρα τεμάχια ξύλου, τοποθετούμενα ώστε νά σχηματίζουν σταυρόν είς τόν
δίσκον τής ρόδας τοΰ άνεμομύλου' τό κέντρον τοϋ σταυροΰ κείται παραπλεύρως
τοΰ κέντρου τής ρόδας. Υπάρχουν δύο σταυροί ό έμπροσθεν (είς τήν έπιφάνειαν
τής ρόδας πρός τό φουγάρο) καί ό όπισθεν (είς τήν άλλην έπιφάνειαν τής ρόδας).
Ενισχύουν τήν στερεότητα τής ρόδας, διότι συγκρατούν τάγκαβέλια. Σταυ-
ρός άνεβάτη είναι τό έπάνω μέρος τοΰ άνεβάτη, είς όπήν τοΰ όποιου εισχωρεί
ξύλον, ώστε νά σχηματίζεται σταυρός, κάτωθεν τοΰ όποιου εισέρχεται ή σφήνα.
Βλ. καί περάτης.

στάφνη ή' έν Λέσβω ξύλινον έργαλεΐον, δι' ού δοκιμάζουν τήν κάτω μυλό-
πετραν άν είναι έπίπεδος.

στένω τό μύλο' έν Κρήτη σταματώ τόν μύλον.

στέρνα ή' χώρος κτιστός, όπου χύνεται τό διά τής έμπολής συγκεντρού-
μενον ύδωρ' κάτω άπό τήν στέρνα είναι ό ύδρόμυλος' έν Ρόδο) αύτη λέγεται ά μ-
π ά ρ ι.

στερνιάζω τό μύλο' έν Κρήτη καταβιβάζω τό γεράνι διακόπτων τήν ροήν
τοΰ ύδατος πρός τήν φτερωτήν τοΰ ύδρομύλου διά νά γέμιση ή στέρνα.

στεφάνια τά' έν Λέσβω λεπτά σιδηρά έλάσματα περιβάλλοντα τό β α έ ν ι
τοΰ ύδρομύλου.

στεφάνι τό" ξύλινος κύκλος είς τό άνω μέρος τοΰ κυλινδρικοΰ τοίχου τοΰ άνεμο-
μύλου πού στερεώνεται έπί τής ξύλινης πλάκας καί στηρίζει τό άξόνι καί τοΰ
έξασφαλίζει τήν δέουσαν κίνησιν έν Κύθνω στεφάνι λέγεται καί τό σίδηρον,
τό συνδέον τά ά d ι ν έ λ λ α τοΰ άνεμομύλου μέ τό άξόνι του' βλ. καί λαιμός.

στόμα τό' έν Γλυκύ Σουλίου, ή όπή, άπ' όπου πίπτει τό άλευρον είς τήν ά π ο-
θ ή κ η ν. Βλ. καί φ τ ύ σ η.
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στουμπάνα ή· έν Κρήτη τό ρουμπαρόξυλο, πού φράσσει ή άνοίγει τήν
όπήν τής στέρνας τοΰ ύδρομύλου.

στουμπούρα ή" έν Κρήτη τό ρουμπαρόξυλο" βλ. καί στουμπάνα.
στροτζυλό τό" στροτζυλός ό" έν Κύθνω ό περιφερής κυλινδρικώς έχτισμένος
τοίχος τοΰ άνεμομύλου.

στρουφίγγι τό" βλ. μ π ο υ σ τ ί.

στρόφα ή" έργαλεϊον τοΰ ύδρομύλου, έν τω όποίω στρέφεται τό ά δ ρ ά χ τ ι.
στρώνου τού μύλου" έν Αιτωλία τακτοποιώ τήν μυλόπετραν, ΐνα τό άλευρον
γίνεται λεπτότερον.

στρώση ή" ένιαχοΰ τό ίσόγειον κάτω πάτωμα τοΰ άνεμομύλου" έν Λέσβω ούτω
λέγεται ή κάτω μυλόπετρα.

στύλος ό" έν Κρήτη διχαλωτόν ξύλον, δι' ού άκινητοποιοΰν τόν άνεμόμυλον.
Ό μυλωνάς στηρίζει τό άκρον ένός φτερού είς τήν διχάλαν τοΰ ξύλου τούτου,
τό άλλο άκρον τού οποίου στηρίζει είς τό έδαφος. Χρησιμοποιείται διαδοχικώς δι'
όλα τά φτερά, όταν πρόκειται ν' άνοιξη ή νά μαζεύση τά παννιά. Πριν άπό τήν χρή-
σιν τοΰ στύλου ό μυλωνάς πρέπει μέ τόν άνεβάτη νά κανονίση, ώστε ό μύλος
νά* στρέφεται όλιγώτερον.

στύμμα τό" ή άλεσιά βλ. καί ζ ύ μ μ α.
στυράκι τό" βλ. τιμόνι.

συρματεΐ ή συρματίζει ό μύλος λέγεται έν Λατσίδα Μεραμβέλλου Κρήτης,
όταν ό ύδρόμυλος άλέθη συνεχώς (ΚΛ, άριθ. χ/φου 1416, σ. 86.)

συρτάρι τό" έν Κρήτη μικρόν καί λεπτόν τεμάχιον ξύλου έρχόμενον είς έπαφήν
μέ τό π α ν ω μ ύ λ ι καί μεταδίδον κραδασμούς είς τήν γούλα, διά νά ρέη κανο-
νικώς ό καρπός είς τις μυλόπετρες" βλ. καί γούλα, μερτάρι, ταΐστρα,
χ έ ρ α.

σφήνα ή" βλ. π ε ρ ά τ η ς.

σφήνες οί' έκ ξύλου ή έκ σιδήρου χρησιμεύουν ώς ύπομόχλια" λέγονται καί
φ ή ν ε ς. Έν Κρήτη τέσσαρα τεμάχια ξύλου, σφηνωμένα μεταξύ άξονιοΰ καί
ρόδας τοΰ άνεμομύλου διά τήν καλυτέραν συναρμογήν των.
σφήτα ή" έν Τριφυλία ή σφήνα τοΰ ύδρομύλου.

σφο(1ύλι τό" έν Άπειράνθω Νάξου είναι ξύλινος κύλινδρος, περί τόν όποιον
ώς κέντρον προσαρμόζονται τά πτερά τής ρόδας ή φτερωτής τοΰ ύδρο-
μύλου. Eic τό Καρόκι Δελβίνου Βορ. 'Ηπείρου σφοντύλι λέγουν τήν άλέθουσαν
μυλόπετραν «άπού πάν' άπ' τό σφοντύλι είναι τό κοφίνι, πού έχει τόν καρπό πού
πέφτει στό σφοντύλι».

σφουγγάρ' τό" μαλλωτόν δέρμα, διά τοΰ όποιου καθαρίζεται ή άλευροθήκη.
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σφούγγη ή· ξυλίνη ή σιδηρά- μέ τήν δύναμίν της καθιστά όρμητικώτερον το
ύδωρ τοϋ ύδρομύλου ( Κέδρος Καρδίτσης).

σφούγγι τό- έν Αιτωλία το κάτω στενον μέρος τής κάλανης (κάναλης)
τοΰ ύδρομύλου- σφουγγί τό- σπόγγος, δι' ού συλλέγονται τά έναπολειπόμενα
τοΰ άλεύρου έν τή άλευροθήκη.

σ'φουνάρα ή- σφούνι τό" βλ. μπουντέλλα.

σ'φούν' τό- έν Αιτωλία παχεΐα σανίς έχουσα όπήν κυκλικήν έν τω μέσω.
Ταύτην έφαρμόζουν είς τήν βάσιν τοΰ βαρελλίου (βαγενιοΰ), 'ίνα άναλόγως
τοΰ ποσοΰ τοΰ ύδατος κανονίζεται ή δύναμις τής πτώσεως- έάν τό ύδωρ είναι άφθο-
νον, έφαρμόζεται σ'φ ο ύ ν' μέ όπήν μεγάλην, έάν τό ΰδωρ είναι ολίγον, σ' φ ο ύ ν'
μέ όπήν μικρά- βλ. καί σιφούνι.

σφυρί τό- έν Γλυκύ Σουλίου άτσάλινον σφυρί, μέ τό όποιον χαράσσουν τίς
μυλόπετρες.

σωκάρο τό- βλ. σ α κ ά ρ ο.

σωκαρότρυπες οί- έγκοπαί ύπάρχουσαι είς τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν τοΰ
τοίχου τοΰ άνεμομύλου- ή σωκαρότρυπα ή πρός τόν βορειοδυτικόν άνεμον
μαΐστρο ν έστραμμένη καί χρησιμεύουσα πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ άνέμου τούτου
διά νά στρέφη ό μυλωνάς τόν άξονα καί τόν τροΰλον τοΰ άνεμομύλου, λέγεται έν
Κύθνω μαΐστρος (ΚΑ, άριθ. χ/φου 714, σ. 285).

ταγάρ', ταγάρι τό- έν Σερίφω ή κάτω τής κοφινίδας τοΰ άνεμομύλου
ά φ λ α, ήτις είναι ξύλινον χωνί, έξαρτώμενον οριζοντίως έκ τής κοφινίδας
όθεν έκρέει ό καρπός- είς τό τ α γ ά ρ ι διακρίνομεν α' ) τά μεριά καί β' ) τ ό τ α-
σ έ λ λ ο- βλ. καί κοφινίδα.

ταή ή- έν Φιλοτίω Νάξου σχοινιά, τά όποια κρατοΰν τήν π α ρ α β ί δ α- ούτω
λέγεται καί έν Έγκαρές Νάξου ή καραβίδα- «ή πισινή ταή είναι δεμένη στό
σκοΰ(1ρο, ή μπροστινή είναι δεμένη στήν κλάππα».

ταΐστρα ή- έν Κρήτη ή άλλως γούλα, κουτσουνάρα, σέσουλα-
βλ. καί μ ε ρ τ ά ρ ι.

τάκος ό- ξύλον χρησιμοποιούμενον διά σφήνας- βλ. καί ν τ ά κ ο ς' έν 'Απειράνθω
καί Φιλοτίω Νάξου τίθεται μεταξύ τής μαξέλλας καί τοΰ μέρους τοΰ άξονος
τοΰ έφαπτομένου είς τόν τοΐχον τοΰ άνεμομύλου.

τάμμα τό- έν Ρόδω τό νήμα, τό όποιον κανονίζει τό ύψος τής βούλας,
διά νά πίπτη έν αύτή ό καρπός συμμέτρως πρός άλεσιν.

ταράλης ό" έν Έλύμπω Καρπάθου είδος άπλουστέρου άνεμομύλου έν χρήσει,
ταρατσάνια τά- έν Αΐνω Θράκης ξύλα χονδρά κύκλω τοΰ άξονο: τοΰ άνεμο-
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μύλου, τών οποίων ή μία άκρα είναι καρφωμένη έπ' αύτού τού άξονος, ή άλλη
έπί τοΰ οδοντωτού κύκλου τοΰ σκουταρίου, ίνα το συγκρατούν σταθερόν"
βλ. καί σ κ' τ έ ρ' σκουτάρι.

τασέλλο τό" ξύλινον δοχεΐον γεννήματος" βλ. ταγάρ', ταγάρι, τσανάκι.
ταΰρος ό" λίθινον άλώνιον τοΰ άνεμομύλου, χρησ»μεΰον ώς βάθρον τών φαλκών.
τέλι τό" βλ. σ κ ό τ τ α.

τεμάχια μυλόπετρας* έχουν διάφορα ονόματα :καρύκου, μαστόρου,
μουζοΰρες, πελεκητές, πόλεως (Ζ. Βάου-Σ. Νομικού, Ό
άνεμόμυλος τών Κυκλάδων, "Ανθρωπος, τόμ. Β', τεΰχ. 1, 'Αθήναι 1975, σ. 96).

τεμόνι καί τιμόνι τό" έργαλεΐον (ξύλινος μοχλός) τοΰ άνεμομύλου, δι' ού κανο-
νίζει ό μυλωνάς τήν κάθοδον τοΰ καρποΰ διά λεπτήν ή χονδρήν άλεσιν. Τό τιμόνι
δύναται νά σηκώνη έλαφρώς τήν άνω μυλόπετραν, ώστε νά βγαίνη τό άλευρον λε-
πτότερον ή χονδρότερον. Τοΰτο λέγεται καί στυράκι" ή λ. προέρχεται άπό
τό άρχ. στυράκιον, ύποκορ. έκ τοΰ στύραξ-κος" βλ. καί άνεβάτης.

τζεμπέρι τό" έν Κρήτη σιδηρά στεφάνη (τ σ έ ρ κ ο υ λ ο) είς τήν περιφέρειαν
τής ρόδας τοΰ άνεμομύλου, τών μυλοπετρών καί τών κολοννών τοΰ φανα-
ριού πρός στερέωσιν τών τεμαχίων έξ ών συντίθενται.

τζιβέρα ή" έν Κρήτη εις τινας περιπτώσεις συνεχοΰς ροής ύδατος δέν ύπάρχει
έν τω ύδρομύλω π η γ ά ι δ ι, άλλ' άνοικτός έπικλινής ξύλινος άγωγός, πού όδηγεΐ
τό ΰδωρ είς τήν φτερωτή, άνευ τής παρεμβολής σ ι φ ο υ ν ι ο ΰ.

τικριτάκια τά" έν 'Αδραμυτίω ξύλινα έλάσματα έπάνω άπό τήν άνω μυλόπετραν,
τά όποια έρρύθμιζον τήν έκροήν τοΰ καρπού" βλ. καί βαρδάρι, τριγκλίδες.
τομουζλούκι τό" βλ. ξ ι τ ρ ό χ ι.

τουρκιά τά" σιδηρά στεφάνια (δακτύλιοι) πρός σύσφιγξιν τών μυλοπετρών.
τούρλα ή" ή σκεπή τοΰ άνεμομύλου" βλ. καί χούνη.

τουρλόξυλα τά" άκατέργαστα δοκαράκια τής τούρλας τοΰ άνεμομύλου.
τραβάτουλο τό" έν Κρήτη μακρόν καί χονδρόν ξύλον, στηριζόμενον μέ τά δύο
του άκρα είς τούς άντιμετώπους τοίχους τοΰ άνεμομύλου. Είς αύτό στηρίζεται τό
όπισθεν μποστίτσο" εις τινα μέρη της Κρήτης ούτω λέγεται καί τό ξύλον,
είς τό όποιον στηρίζεται ή φαναροτραπεζά.

τραγότσολα τά" σακκιά άπό τραγίσιο μαλλί" βλ. σ α κ κ ι ά.
τράπεζα, τραπεζά, τράπεζο, τραπεζωτή ή" όριζόντιον ξύλον, εύρισκόμενον
είς τό π α τ ά ρ ι (δεύτερον οροφον) τοΰ άνεμομύλου" έπ' αύτοΰ στηρίζεται ό άξων
τής μυλόπετρας. Έν Κρήτη ή τρ α π ε ζ ά είναι μακρόν ξύλον τά άκρα τοΰ όποιου
στηρίζονται είς τούς άντιμετώπους τοίχους τοΰ άνεμομύλου. Είς τό μέσον τής τρα-
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πεζάς στηρίζεται ή σκούφια- βλ. καί κατωτραπεζά, φαναροτρα-
π ε ζ ά.

τραπεζωτή ή- έν Τήνω ή τράπεζα.

τραχήλι τό' έν Κρήτη έγκοπή τοΰ άξονιοΰ είς τό μέρος, πού άκκουμβά
είς τά μποστίτσα" χρειάζεται εν τραχήλι δι' εκαστον μποστίτσο, διά νά μή προ-
χωρή ή νά μή όπισθοχωρή τό άξόνι, ώθούμενον ύπό τοΰ άνέμου.
τρεχούλα ή· έν Θράκη ό μεγάλος τροχός τοΰ ύδρομύλου.

τριγκλίδες οί" έν Γλυκύ Σουλίου δύο ξύλα, τά όποια κτυπούν ρυθμικώς είς τήν
άνω μυλόπετραν ένω κινείται καί κανονίζουν τήν σύμμετρον πτώσιν τοΰ καρπού
είς τήν γ ο ύ λ α ν.

τρίλιο τό- έν Φιλοτίω Νάξου σχοινίον κατραμωμένον, χρησιμεΰον είς τήν
τ ρ ούλα ν (στέγην) τοΰ άνεμομύλου.

τριτσάρισμα τό" ή στροφή τοΰ άνεμομύλου είς τήν διεύθυνσιν τού πνέοντος
άνέμου" βλ. καί d ρ ι τ σ ά ρ ω.
τριτσαρόλι τό" βλ. μ ο ύ δ α.

τρίφουσκο τό" περιτύλιξις τοΰ παννιοΰ τοΰ άνεμομύλου είς τήν ά d έ ν ν α
κατά «πέντε βόρτες».

τρούλα ή· βλ. τούρλα.

τρουλίτης ό" έν Κρήτη ξύλινος ή μετάλλινος άνεμοδείκτης, τοποθετούμενος
είς τήν κορυφήν τής κουκούλας τού στρογγυλού άνεμομύλου" βλ. καί πετεινός.

τρόχη ή" πρός τήν μίαν πλευράν τών μυλοπετρών εύρίσκεται όπή εκροής τοΰ
άλεύρου ούτω καλουμένη.

τροχούλι τό" χονδρόν ξύλον σφηνωμένον είς τό μέσον τής άνω μυλόπετρας
τού ύδρομύλου.

τσακουτλάκ τό" έν ΓΙόντω τό κρόταλον τοΰ μύλου, δι' ού ό μυλωνάς έκάλει
τούς χωρικούς νά φέρουν τόν πρός άλεσιν καρπόν" βλ. καί βούκινο καί κ ό ρ ν ο ς.

τσανάκι τό" έν Αΐνω καί έν Χατζηγυρίω Θράκης τετράγωνος σωλήν έκ σα-
νίδος, τοΰ όποιου ή άνω άκρα είναι ύπό τό στόμιον τοΰ κοφινίου, ή δέ άλλη άνωθεν
τής οπής τής μυλόπετρας" δι' αύτοΰ διέρχεται τό έκ τοΰ κοφινίου καταρρέον γέννημα
είς τήν μυλόπετραν πρός άλεσιν. Βλ. καί τασέλλο.
τσαπέτα ή" έν Κρήτη συν. πρός τό μυλοκόπι.

τσαπισάκια τά" έν Θράκη δύο μικρά ξύλα, πού χρησιμεύουν διά νά ρυθμίζουν
τήν πτώσιν τοΰ γεννήματος έπί τής μυλόπετρας. Τά τσαπισάκια χτυποΰν
ρυθμικά, όταν ό μύλος έργάζεται" βλ. καί β α ρ δ ά ρ ι α. Έν Μακεδονία τά χου-
λιάρια τοΰ μύλου" βλ. χουλιάρια.
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τσάρκα ή· τσάρκι τό" έν Ρόδω τσέρκι τό- ό ξύλινος οριζόντιος τροχός τού
ύδρομύλου μέ σκαφιδωτάς άκτϊνας, τά κ ο υ τ ά λ ι α ή χουλιάρι«, έπάνω είς
τά όποια πίπτει τό ύδωρ άπό τόν π ο ϋ ρ ό μέ δύναμιν. Ή πτώσις τού ύδατος κινεί
τήν τσάρκα, τσάρκι ή τσέρκι.

τσατάλ- τεμιρί τό- έν Αΐνω Θράκης σιδηρούν άξόνιον τοΰ φαναριού τοΰ άνεμο-
μύλου, τοΰ όποιου ή μία άκρα - ή άνω - είναι έμπεπηγμένη ύπό τόν ζ υ γ ό ν, ή δέ
άλη - ή κάτω - σφιγκτά είς τήν χελιδόνα έμπεπλεγμένη.

τσεκκέρια τά" έν Ρόδω «δύο ξυλαράκια συγκρατημένα στή βούλα, τά όποια
κτυποΰν στήν πέτρα πού γυρίζει καί κινοΰν τή βούλα, ώστε νά πέφτη τό σιτάρι».
(ΚΛ, άριθ. χ/φου 1568, σ. 214).

τσελλάτσι τό" έν Κύθνω όρνιθών τοΰ άνεμομύλου έξω καί παρά τήν αύλήν
αύτοΰ εύρισκόμενος.

τσεμπέργια τά" έν Άρβανιτοχωρίω Βιθυνίας σιδηρά έλάσματα κρατούντα
τήν μυλόπετραν.

τσέρκι τό- βλ. τσάρκα.

τσιβι-ψιδιά ή· έν Α'ίνω Θράκης τό άριτσάρισμα του άνεμομύλου, έπιτυγ-
χανόμενον διά τής μανέλλας καί τοΰ πασσάλου, ήτοι ή στροφή τοΰ άξονος
καί τής σκεπής κατά τήν διεύθυνσιν τοΰ άνέμου.

τσιμπούκια τά" αί ραβδώσεις τοΰ φ α ν α ρ ι ο ΰ τοΰ ύδρομύλου.
τσίτα ή" έν Έγκαρές Νάξου λεπτή έν τω ύδρομύλω ράβδος, συνδέουσα τό
όριζόντιον ξύλον τής βαρδαρομάννας μετά τής κ ο φ ι ν ί δ α ς καί χρησι-
μεύουσα όπως ταλαντεύεται ή κ ο φ ι ν ί δ α.

τσόκι τό" έν Άγρινίω σφυρί, μέ τό όποιον « πελεκούν τά μυλουλίθαρα».
τσουργιά τά" έν Κρήτη ξύλινοι κύλινδροι μικρού μήκους, ώς τροχοί, φέροντες
δύο ή περισσοτέρας κυκλοτερεϊς αύλακας πρός ύποδοχήν τοΰ μοχλοΰ καί χρησι-
μεύοντες ώς ύπομόχλια πρός άνύψωσιν τής μυλόπετρας διά χάραξιν. Ό 'Ελευθέριος
Πλατάκης περιγράφει ούτω τά τ σ ο υ ρ ι ά. Δύο κυλινδρικά τεμάχια άνθεκτικοΰ
ξύλου (1 μεγαλύτερον καί 1 μικρότερον), τοποθετούμενα κάτω άπό τήν ά π α ν ώ-
πέτρα, όταν ό μυλωνάς θέλη νά τήν σύρη πρός τούς πεζούλους, διά νά τήν
χαράξη" μέ αύτά γίνεται εύκολωτέρα ή όλίσθησις τής άπαν ώ πέτρα ς.

τσούχτη ή" χονδρόν σχοινίον, τό όποιον έδενον είς τόν λαιμόν τοΰ άρ μ π ο υ-
ρ ο υ.

τσύλιστρο τό" έν Καλαβρύτοις φάλαγξ, δι' ής ώθεΐται έξω τοΰ μύλου ή μυλό-
πετρα, ίνα χαραχθή, ώς σύρονται οί βάρκες έξω άπό τήν θάλασσαν.
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ύαλία τά" έν Κύθνω τά μεγάλα ματογυάλια, τά όποια φορούν οί χαράσσοντες
τίς μυλόπετρες.

φαλάγγια τά" άμετακίνητοι τάκοι είς τούς τοίχους τοΰ άνεμομύλου- βλ. καί
άπαναριά, άπανάρια.

φάλι τό" έν Καρπάθω ό ομφαλός τής έπάνω μυλόπετρας, δηλαδή τό τεμάχιον
ξύλου έντός τοΰ όποιου προσαρμόζεται ή χ ε λ ι ό ν α (χελιδόνα), ήτοι τό τεμάχιον
σιδήρου είς δ προσκολλάται τό άγράττι. Έν Νάξω ά φ ά λ ι τό έν τω μέσω
τής κάτω μυλόπετρας έλασμα σιδήρου. Έν Κρήτη κοίλωμα είς τό κέντρον τής
άπανώπετρας, είς δ στερεοΰται ή χελιδόνα.

φάλκες οί, φάλκος ό" φάλτσες οί- ξύλινον κυκλικόν περίφραγμα τών μυλοπετρών
πρός συγκράτησιν τού έκτινασσομένου άλεύρου. Έν Θήρα φάρκες (οί) καί έν
Σίφνω φ α ρ κ ί (τό).

φανάρι τό" έν Νάξω καί άλλαχοΰ οδοντωτός κύλινδρος δεχόμενος τήν διά τού
άνέμου έπιτυγχανομένην περιστροφικήν κίνησιν καί μεταδίδων αύτήν είς τήν άνω
μυλόπετραν" βλ. καί ά ν έ μ η καί ρόδα. Έν Κρήτη τό φανάρι περιστρεφό-
μενον καί μεταδίδον τήν κίνησιν είς τήν άνω μυλόπετραν τού ύδρομύλου έχει πέριξ
αύτοΰ έσοχάς. Έν Αήμνω φανάρι ή ρόκα είναι οδοντωτός κύλινδρος, στηρι-
ζόμενος έπί τής άνω μυλόπετρας καί περιστρεφόμενος οριζοντίως μέ τήν βοήθειαν
άλλου οδοντωτού τροχοΰ, κινουμένου έκ τών άνω πρός τά κάτω ύπό τοΰ άξονος
τοΰ μύλου καί καλουμένου σ κ' τ ά ρ'.

φωνάρι (φανάρι) τό- έν Καρπάθω τοΰτο συνδέει τό άγκάττι καί τήν πάνω
πέτρα μέ τήν έ ρ ό α (ρόδα τοΰ μύλου). Τό φωνάρι είναι κυλινδρικόν φαναροειδές
όργανον έκ ξύλου έχον έπτά κολόννες (κιονίσκους) ολόγυρα καί μέ κενά έν τώ
μεταξύ, διά νά έμπηγνύωνται τά (δ) ό ν τ ι α τής έ ρ ό α ς καί νά κινήται τοιουτο-
τρόπως ή πάνω πέτρα έπί τής κάτω, ώστε νά γίνεται τό άλεσμα. Τό φωνάρι συνδέεται
μέ τήν χελι (δ)όνα δι' ένός σιδηρού πήχεως, όστις διέρχεται άπό τό κέντρον
του, ονομαζόμενος μοχλός, καί ένώνεται κάτω μέν, δηλαδή είς τό πρός τήν
χελι (δ) ό ν α μέρος, μέ τή διχάλα ή χ α χ ά λ α, σιδηρούν διχαλοειδές άγκι-
στρον, πρός τά άνω δέ, δηλαδή πρός τήν ρόδα, καταλήγει είς τήν σκούφια,
σκληρόν τεμάχιον ξύλου, έντός τοΰ άνοίγματος τοΰ όποιου περιστρέφεται λαδω-
μένος ό μοχλός τοΰ φ ω ν α ρ ι ο ΰ. Τό έγκαρσίως τοποθετημένον ξύλον, όπου
εύρίσκεται ή σκούφια καί είς ην στηρίζεται διά νά κάνη τάς στροφάς του
τό φωνάρι, λέγουν τραπεζάτοΰ φ ω ν α ρ ι ο ΰ" τό φωνάρι έχει έπτά κο-
λ ό ν ν ε ς όλόγυρά του, έπτά μεταξύ των χωρίσματα, ή δέ ρόδα σαράντα δύο δόν-
τια, ώστε, όταν ή ρόδα κάνη μίαν στροφήν πλήρη, τό φωνάρι κάνει έξ στροφάς,
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άφοΰ κάθε πλήρης στροφή τοΰ φωναριοΰ δέχεται άλλεπαλλήλως έπτά δόντια τής
ρόδας, δηλαδή 6 Χ 7 = 42. Τό ξύλον τών κολοννών τοΰ φωναριοΰ καί τών δοντιών
τής ρόδας είναι συνήθως άπό πρινάρι (Μ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου,
έ'νθ' άν., σ. 330).

φαναροτραπεζά ή· βλ. τ ρ α π ε ζ ά, κ α τ ω τ ρ α π ε ζ ά.
φάρκες οί" φαρκί τό' βλ. φ ά λ κ ε ς.

φελεά ή· ή ολοκληρωτική περιτύλιξις τών παννιών τοΰ άνεμομύλου στις ά d έν-

ν ε ς.

φήνες οί" βλ. σφήνες,
φιτίλι τό" βλ. ά δ ρ ά χ τ ι.

φλυγκάτο τό" έν Κρήτη τό μυλαύλακο. Βλ. β λ υ κ ά τ ο.
φόρα έν Σύμη· βλ. ά λ έ σ τ α.

φορτιάρικα τά" έν Καρυδέα Πάργας καί άλλαχοΰ τής 'Ηπείρου τά ζώα (άλογα,
ήμίονοι, ονοι), μέ τά όποια αί γυναίκες μεταφέρουν τό άλεσμα είς τόν μύλον.

φουγάρο τό" έν Κρήτη ή όπή τοΰ τοίχου τοΰ άνεμομύλου, άπό τήν οποίαν διέρ-
χεται τό άξόνι πρός τά έξω. Τό περί τό άξόνι άνοικτόν τμήμα τοΰ φουγάρου
καλύπτεται μέ χονδρόν παννί, διά νά έμποδίζεται ή είσοδος ρεύματος άέρος.

φούσκες οί- «κάνε τά παννιά φούσκες» σημαίνει περιτύλιξε στις ά d έ ν ν ε ς
τά παννιά τοΰ άνεμομύλου.

φρακωσιά ή- ξύλινον κυκλικόν περίφραγμα τών μυλοπετρών.
φράχτη ρόδα- βλ. ρόδα κ α β ε σ ι λ ί δ ι κ η.
φρένα τά* βλ. κ ι σ κ ί ν ι α καί χέρες,
φ'σούν' τό" βλ. κ ο υ μ π λ ί τ σ α.

φτερά τά" αί πτέρυγες, τά φτερά τής ρόδας τοΰ ύδρομύλου" όταν μέτήν ύδατό-
πτωσιν έπιπέση τό ύδωρ μέ όρμήν έπάνω είς τά φτερά τής ρόδας, παράγεται περι-
στροφική κίνησις.

φτεροθήκη ή· έν Εύβοια ή φτερωτή τού ύδρομύλου. Περί ξύλινον κύλινδρον
ώς κέντρον προσαρμόζονται άκλονήτως 20 - 25 φτερά ώς άκτΐνες, στηριζόμενα
έπί σιδηράς στεφάνης" ό ξύλινος κύλινδρος καλείται σφοντύλι.

φτερομαχά έν Καλαβρύτοις λέγουν, όταν κατέρχεται πολύ ύδωρ μετά πηλού
καί έμποδίζεται ή κίνησις τοΰ ύδρομύλου, διότι τό ύδωρ μένει είς τήν β ε ρ γ ό-
τ ρ ο υ π α, έξ ής έξέρχεται.

φτερουτή ή· έν Αιτωλία ό τροχός, ού τά πτερά κτυπά τό ύδωρ καί θέτει είς
κίνησιν τόν κάθετον άξονα, όστις περιστρέφει τόν μύλον" βλ. καί φτερωτή"
φτερωτές οί" βλ. πτερωτές.

φτερωτή ή" ξύλινος τροχός ή ξύλινη ρόδα, στρεφομένη μέ τήν πίεσιν τοΰ
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ύδατος. Tô κάτωθεν αύτής χονδρόν ξύλον λέγεται έν Κονίτση b ά b ω. Εις τήν b ά b ω
ύπάρχει οπή, έξ ής περνά το ά γ ρ ά χ τ ι, διά νά σηκώνεται ή άνω πέτρα ύψηλά
ή νά χαμηλώνη· φτερωτή έν Κρήτη όλα μαζί τά φτερά τοϋ άνεμομύλου.

φτυάρι τό- έν Γλυκύ Σουλίου είναι ξύλινον καί δι' αύτοϋ θέτουν το άλευρον
είς τά τσουβάλια.

φτύση ή· τό άνοιγμα, έξ ού διαρρέει τό άλευρον- λέγεται καί στόμα,
φυλακή ή- στρογγύλη οπή, άπό τήν οποίαν έξέρχεται τό ΰδωρ τοϋ ύδρομύλου.
Έν Ήπείρω φυλακή είναι τό μέρος τοΰ ύδρομύλου, όπου φυλάσσονται τά όρ-
γανα, τά κινοΰντα τίς μυλόπετρες.

φωλιά ή· έν Έλύμπω Καρπάθου σιδηρούν έλασμα, τιθέμενον είς τόν πυθμένα
τής π ό μ π α ς, διά ν' άντέχη αΰτη περισσότερον καί καλύτερον κατά της έκ τής
χρήσεως φθοράς" έν Ρόδω είναι σιδηρά θήκη τοΰ ν ε κ ρ ο ΰ, έντός τής όποιας στη-
ρίζεται ό μοχλός, τοΰ όποιου τό κάτω λέγεται κ ι ο ύ ν γ κ ι. Έν Κρήτη φω-
λιά είναι ή όπή τοΰ άξονιοΰ τοΰ άνεμομύλου, είς ήν εισέρχεται καί στερεώνεται
τό φτερό" διά τήν πληρεστέραν στερέωσιν χρησιμοποιείται μεταλλίνη λάμα, ή
όποία περνά είς τήν φωλιά καί καρφώνεται είς τό φτερό. Οί φωλιές δέν εύρί-
σκονται είς τήν ιδίαν έγκαρσίαν τομήν τοΰ άξονιοΰ.

χαβούζα ή" έν Γυθείω λάκκος, έν ώ τό ύδωρ συνάγεται καί κατέρχεται είς τόν
ύδρόμυλον λέγεται καί χ α ζ α ν ά ς.

χαζανάς ό" έν Λακωνία ή χαβούζα τοΰ ύδρομύλου.

χάκ' τό" λ. τουρκική" έν Θράκη τό δικαίωμα, ή πληρωμή τοΰ μυλωνά διά τήν
άλεσιν.

χαλινάρι τό" έν Σελίνω Κρήτης ξύλινον όργανον, κανονίζον τήν ταχύτητα τής
κινήσεως τής μυλόπετρας καί ούτω τήν λεπτότητα τοΰ παραγομένου άλεύρου.
Ό Ελευθέριος Πλατάκης γράφει ότι τό χ α λ ι ν ά ρ ι έν Κρήτη είναι τεμάχιον
ξύλου είς κατάλληλον θέσιν, ΐνα μή ύποχωρή ή σφήνα.

χαλώ τ' άλεύρι- έν Κρήτη όταν ό σωρός τού άλεύρου έν τή άλευροθήκη πλη-
σιάζη νά φθάση είς τό κουτσουνάρι πρέπει νά τόν χαλάσουν, διά νά
μή τό φράξη.

χαμαδό τό" έν Τήνω τό κιβώτιον, είς δ πίπτει τό άλευρον έν τω μύλω. βλ.
καί σκάφη.

χαμαιλετάρης ό" μυλωνάς.

χαμαιλέτας, χαμαιλέτε, χαμαιλέτες ό" ό ύδρόμυλος έν Κοτυώροΐί, Οινόη καί
άλλαχοΰ τοΰ Πόντου.

χαμοβροχιάζει- έπί τοΰ ύδρομύλου, όταν ή β ρ ό χ η, τό ξύλον τοΰ κατωλίθου,
χαλάση καί δέν άλέθεται ό σίτος καί πίπτη είς τό έδαφος.



236

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

χαραγή, χαραή ή, χάραμα τό" ή χάραξις των μυλόπετρων' ό μύλος εΐν' άπό
χαραή, δηλαδή είναι χαραγμένος" χ α ρ α ΐ ζ ω, χ α ρ ά ζ'ν μ ί τό μ υ λ ο υ κ ό π',
χ α ρ ά ζ ο υ, χαράζω.

χαραΐδι τό' έν 'Ιθάκη άκούεται: «το ψωμί εΐν' άπο χαραΐδι», όταν τό άλεύ-
ρι βγαίνη άμέσως μετά τήν χάραξιν της μυλόπετρας και δέν είναι τόσον καθαρόν. Τό
μετά τήν χάραξιν άλευρον μέ τήν κόνιν της τριφθείσης μυλόπετρας γίνεται ζύμη
τρέφουσα τάς όρνιθας.

χαρακτήρι τό" έν Αΐνω Θράκης σμίλη, δι' ή ς χαράσσουν τις μυλόπετρες,
χάσικο τό' λεπτότατον άλευρον, δι' ου παρασκευάζουν τό χ ά σ ι κ ο ψωμί.
χαχάλα ή' βλ. φ ω ν ά ρ ι. Έν Κρήτη τό κάτω διχαλωτόν τμήμα του μ ο-
χ λ ο ΰ τοϋ φαναριού, πού έμπλέκεται εις τήν χελιδόνα διά τήν εις
τήν άπανώπετρα μετάδοσιν της περιστροφικής κινήσεως,
χειρόμπουλο τό' έν Δροπόλει Β. 'Ηπείρου ό χειρόμυλος.
χειρόμυλας ό' έν Μάνη ο χειρόμυλος.
χειρομύλη ή· ό χειρόμυλος.

χειρομυλιάζω, χειρομυλίζω- άλέθω με τον χειρόμυλον.
χελιδιά ή· ε'ίς τινα μέρη της δυτικ. Μακεδονίας ή χελιδόνα,
χελιδόνα ή· έπί τοϋ βασιλικού ή βασιλικού σίδερου τής άνέ-
μ η ς του άνεμομύλου είναι προσηρμοσμένον καθέτως εν πεπλατυσμένον σιδηρούν
έλασμα, ή χελιδόνα, σχήματος διπλής ούρας χελιδόνος, ή οποία στερεο')νει και
συγκρατεί έπ' αύτής άμεταθέτως τήν έπάνω μυλόπετραν, ώστε αΰτη νά κινήται
ώς εν σώμα άπό κοινοϋ μετά τής ά ν έ μ η ς. Ό καρπός εισρέει άπό τήν μεγά-
λην κεντρικήν όπήν (γ ο ύ λ α ν ) τής έπάνω πέτρας και άπό έκεΐ διά τών δύο πλευ-
ρικών άνοιγμάτων, τα όποια άφήνει έκατέρωθεν ή χελιδόνα, και τα όποια κα-
λούνται γ ο ϋ λ ε ς, εισδύει μεταξύ τών δύο μυλοπετρών και διά τής περιστροφής
αυτών άλέθεται. Εις τό Καρόκι Δελβίνου Βορ. 'Ηπείρου ή χελιδόνα είναι σί-
δηρον, τό όποιον κρατεί τό σφοντύλι του ύδρομύλου. Χελιονέςή χιλιο-
ν έ ς (οί) έν Ρόδω λέγονται δύο οριζόντια σίδερα, τά όποια συγκρατοϋν τόν μ ο-
χ λ ό έπάνω άπό τήν μυλόπετραν, διά νά μή κλίνη έδώ και έκεΐ.

χελιδονιάστρα ή· έν Κρήτη ή μικρά έγκοπή (κοίλωμα) εις τό μέσον τής χε-
λιδόνας σχήματος μικρού ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, εις ήν εισέρχεται
τό έπάνω μέρος τοϋ άδ ρ α χ τ ι ο ΰ.
χέρα ή· βλ. μ ε ρ τ ά ρ ι.

χέρες οί" εις τό Μεγανήσι Λευκάδος τά φ ρ έ ν α.
χερομύλ' ή· έν Κοτυώροις τοϋ Πόντου ό χειρόμυλος.
χερομύλιν τό" έν Κύπρω ό χειρόμυλος.
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χερόμυλος ό" απαρτίζεται άπο δύο μυλόπετρες και εν χ ε ρ ο ύ λ ι" εις την όπήν
της επάνω πέτρας ρίπτεται ό καρπός" στρέφοντες το χερούλι άλέθουν. Ό χειρόμυλος
τοποθετείται εις ενα παννί, εις το όποιον συγκεντρώνεται ό αλεσμένος καρπός,
χιλ'δόνα ή' βλ. χε λ ι δ ό ν α.

χλαπάτσες οί' έν Κιμώλω ξύλινοι κλοιοί περί τον άξονα άνεμομύλου, ίνα ούτος
συγκρατήται έξ αύτών διά σχοινιού παυούσης της κινήσεως,
χολέντρα ή· βλ. χ ο λ έ τ ρ α.

χολέτρα ή κουτάλα ή· έν Καρπάθω ή κ ο υ φ ί ν α συνδέεται διά σχοινιών μέ
αύλακοειδές δοχεΐον, την χολέτρα ή κουτάλα, όπου χύνεται το άλεσμα.
Έν Ρόδω χολέντρα εΐναι «ό χύτης», πού πέφτει το αλεύρι στην άλευροθήκη.

χοντράλεστον και χοντράλεστον αλεύρι τό' βλ. καϊ δ ε υ τ έ ρ ι και χ ο ντρ ά-
κοπο ν.

χόντρινα ή" χονδρόν άλευρον, άφοΰ του άφαιρεθη ή πλάση,
χοντρόκοπον τό" βλ. χοντράλεστον.

χόντρος ό" έν Σίφνω σίτος ήμιαλεσμένος' βλ. και τραχανάς,
χούλη ή· έν Λακωνία ή γούλα τοϋ χειρομύλου.

χουλιάρια τά" άκτϊνες ξύλινοι τοϋ τσαρκιοϋ (τροχού) τοϋ ύδρομύλου
όμοιάζουσαι μέ κουτάλια.

χούνη ή" ή σκεπή τοϋ άνεμομύλου βλ. καί τούρλα.

χούρχουλη καί χούρχουρη ή" έν Καλαβρύτοις ό υπόγειος τοΰ ύδρομύλου
χώρος ο μίαν εΐσοδον καί εξοδον εχων, έν τω όποίω ευρίσκεται ή φτερωτή,
μέρος τοΰ κ α τ α ν τ ι ο ϋ, μέρος της σταματήρας μετά της άλουποΰς
καί μέρος της μ ά ν ν α ς μετά τοϋ προχωνιοϋ καί της δίπλας. Άπο τοϋ
στομίου έ'νθα ή είσοδος καί έξοδος της χούρχουλης εξέρχεται τό υδωρ.

χουφτιάζω- έν Κονίτση λαμβάνω επί πλέον τοϋ κανονικού, ύποκλέπτω μ.έρος
άπό το άλεσμα. «Ό μυλουνάς στού βακούφ'κου μύλου χουφτιάζ'», δηλαδή λαμβά-
νει ώς άμοιβήν άλευρον περισσότερον τοϋ κανονικού.

χτένια ή- έν Ρόδω, χτένια τά έν Κρήτη, χτένι το έν Καρπάθω- φράγμα
ξύλινον κτενοειδές διά νά περνά μεν τό νερό, νά σταματούν ομωί χαλίκια παρασυ-
συρόμενα καί άλλαι άκαθαρσίαι, πού θά ήμποροϋσαν νά φράξουν την έκροήν τοϋ
ύδατος τοϋ ύδρομύλου.

χυτό τό' έν Κονίτση σιδηροϋν έλασμα, τιθέμενον εις την b ά b ω" ετερον τί-
θεται εις τό ά γ ρ ά χ τ ι τοΰ ύδρομύλου.



238

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ψαθώνω τό μύλο' έν Κρήτη συνών. μέ τά μ ο λ λ έ ρ ν ω τ ό μύλο. Λέγεται
όταν ό μυλωνάς έχη ψάθες άντί παννιά.
ψιλοχόντρι τό' χονδρόν άλευρον1.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παραθέτω τώρα τά περιέχοντα πληροφορίας διά τούς έν Ελλάδι χειρομύλους, ύδρομύλους
καί άνεμομύλους χειρόγραφα, τά άποδελτιωθέντα είς τό Κέντρον Έρεύνης τής "Ελληνικής Λαο-
γραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών2 κατά τόν αύξοντα άριθμόν τοϋ Βιβλίου Εισαγωγής τούτων
εις τό έν λόγω Κέντρον καί τά σχετικά κατά χρονολογικήν σειράν περί τών μύλων δημοσιεύματα :
α' χειρόγραφα ΚΛ ( = Κέντρον Λαογραφίας)· άριθ. 116 ('Αγγέλου Ρ ά μ φ ο υ,
Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροιμιών, μοιρολογιών έκ τής νήσου Μήλου, 1916)· 140 (Συ μ.
Μανασσείδου, "Ετερα ζώντα μνημεία τοΰ 'Ελληνισμοΰ έν τή γλώσση τοΰ έλληνικοΰ λαοϋ,
ν Χατζηγυρίίο (Κεσσάνης) 1882)· 184 (Κλεοβ. Κοκκολάτου, Συλλογή ζώντων μνη-
μείων της ελληνικής φωνής, ήτοι συλλογή λέξεων, φράσεων, παροιμιών καί παραμυθιών θρακι-
κών, έν Κωνσταντινουπόλει 1889)· 335 (Κ. Ν ε σ τ ο ρ ί δ ο υ, Ό Ιδιωτικός τών Μανιατών
βίος, 1894)· 391 (Σ. Ίωαννίδου), Παρατηρήσεις ή μελέτη έπί τοΰ συγχρόνου γλωσσικοΰ
ιδιώματος τών Σαμίων, 1921 )· 397 ('Ε. Μ α ν ω λακάκη, Γλωσσική ύλη έκ Καρπάθου, 1890)·
424 (Ί. Κ υ ρ ι α. κ ο ΰ, Κυκλαδικά - Θηραΐκά, ήτοι συλλογή ζώντων μνημείων έν τή γλώσση
τοΰ λαοΰ..., 1922)· 428 (Ά ν ν η ς 'Αποστολάκη, Σταύρου Φραγκάκη, Ποι-
κίλη ΰλη... άπό τό Καλάμι Κρήτης 1922)' 443 (Κ. Παπα ϊωάννου, Φιλολογικά Λεντεκά-
δας (Τριφυλίας), 1922)· 446 (Κ. Νεστορίδου, Λακωνικά, 1895)' 459 ('Ανωνύμου, Ή έν
Οινόη τοϋ Πόντου διάλεκτος, 1923)· 470 ('Ανωνύμου, Σιφναϊκόν λεξιλόγιον, 1923)· 503
'Αναστασίας Κ ο υ κουλέ, Διά τήν ίστορίαν τής έλληνικής γλώσσης (διάφοροι τό-
ποι)' 1924)· 525 A (Χ. Χ ρ η σ τ ο β α σ ί λ η, Νάξος. 424 νεοελληνικαΐ λέξεις, 1924)·
685 (Ί. Κ υ ρ ι α κ ο ΰ, Σύμμεικτος γλωσσική ΰλη, ιδίωμα Θήρας καί άλλων νήσων, 1924)
703 (Χ ρ . Χ ρ η σ τ ο β α σ ί λ η, Ναξιακόν νεοελληνικόν γλωσσάριον, 1919)· 714 (Φ. Ί.
Κ ο υ κ ο υ λ έ, Κυθνιακόν γλωσσάριον. Βιβλίον α', 1920, β' 1920)· 715 (Γ ε ρ. Σ α λ β ά ν ο υ,

1. Τό ώς άνω λεξιλόγιον ήντλησα άφ' ένός μέν έκ τών περί τών παραδοσιακών άλευρομύ-
λων δημοσιευμάτων, άφ' έτέρου 8' έκ τών σχετικών άνεκδότων χειρογράφων γλωσσικής καί
λαογραφικής ΰλης, τών άποκειμένων είς τό 'Ιστορικόν Λεξικόν της Νέας Έλληνικής καί είς τό
Κέντρον Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Βεβαίως περί πληρότητος αύτοΰ δέν δύναται
νά γίνη λόγος, διότι πιθανώς νά μας διέφυγον έντυπά τινα ώς καί χειρόγραφα, είς τά όποια
θά υπάρχουν καί άλλα σχετικά στοιχεία, έπειτα δέ δέν έχουν άσφαλώς έρευνηθή έξ αύτοψίας άπαν-
τες οί έλληνικοί τόποι, είς ους υπάρχουν παραδοσιακοί άλευρόμυλοι. Παρά ταΰτα ή άρχή έγέ-
νετο ύφ' ήμών καί τό συγκεντρωθέν γλωσσικόν καί λαογραφικόν ύλικόν είναι άρκετά πλούσιον
καί λίαν ένδιαφέρον.

2. Τά περισσότερα τούτων άπόκεινται είς τό Κέντρον Συντάξεως τοΰ 'Ιστορικού Αεξικοΰ της
Νέας 'Ελληνικής της 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
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'Ορολογία ύδρομύλου, Άγρίνιον 19251)· 721 (Κ. Νεστορίδου, Γλωσσάριον Αακωνικόν,
1894)· 769 Γ' (Ά. Ά. Παπαδοπούλου, Γλωσσάριον "Αθω καί Χαλκιδικής, 1926)·
779 (Ί. Βογιατζίδου, Γλωσσική άποστολή είς τάς Κυκλάδας, 1920 )· 869 (Δ. Λ ο υ κ ο-
πού λ ο υ, Πραγματεία περί τοϋ αίτωλικοΰ γλωσσικού Ιδιώματος, 1922)· 883 (Κ. Νεστο-
ρίδου, Λακωνικά)· 897 Α' (Σ υ μ. Μανασσείδου, Ζώντα μνημεία τοΰ 'Ελληνισμού
έν τή γλώσση τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, έν Χατζηγυρίω 1882 )· 935 (Π. Χορτοπούλου, Γλωσ-
σάριον...έν Σινώπη 1876)· 957 (Ί. Βογιατζίδου, Γλωσσική άποστολή είς τάς Κυκλάδας·
5. Μύκονος, έν 'Αθήναις τή 30ή 'Ιουλίου 1923)· 1117 ('Α. Σ ι γ ά λ α, Συλλογή γλωσσικοΰ ύλι-
κοΰ έκ Νάξου, 1924)· 1121 ('Α. Σ ι γ ά λ α, Συλλογή γλωσσικοΰ ύλικοΰ έξ Νάξου, 1924)·
1416 (Μαρίας Λιουδάκη, Τετράδιον λέξεων χωρίου Λατσίδας 'Ανατολικής Κρήτης,
1938)· 1446 (Δημ. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Λαογραφική ύλη συλλεγεΐσα έν Λέσβφ Β', 1940)· 1477)
(Νικ. 'Ανδριώτη, Συλλογή γλωσσικής ύλης έκ τοΰ ιδιώματος τής νήσου Λήμνου, 1928)·
1488 (Γ. Κ ό λ ι α, Κτηνοτροφικά, γεωργικά κτλ. τής ζωής τοΰ χωρίου Καλοσκοπης (Κου-
κουβίστας) Δωριέων Παρνασσίδος, 1934)· 1568 (Χ. Παπαχριστοδούλου, Τό Ροδιακόν
γλωσσάριον...., 1932)· 1^65 (Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφικά σύμμεικτα έκ Βο-
ρείου 'Ηπείρου, 1951)· 1908 (Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφική άποστολή είς Κόνι-
τσαν, 1953)· 2194 (Δημ. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Συλλογή λαογραφικής ύλης έκτης νήσου 'Ιθάκης,
1956)· 2276 (Δημ. Λουκάτου, Λαογραφική συλλογή έξ άποστολής είς Μεγανήσι Λευ-
κάδος, 1958)· 2277 (Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφική συλλογή έξ άποστολής είς τά
χωρία τοϋ Σουλίου, 1958)· 2301 (Δημ. Λουκάτου, Λαογραφική άποστολή είς τήν έπαρ-
χίαν Καρδίτσας, 1959)· 3007 (Σ. Γ ε ω ρ γ ο ύ λ α, Λαογραφικά περιφερείας 'Ανατολικού Ξε-
ροβουνίου ("Ηπειρος), 1966).

β' Δημοσιεύματα:©. Μοιροπούλου, Ό άνεμος έν 'Ελλάδι μεγάλη πηγή
άστειρεύτου καί εύθυνής ένεργείας. Αί άνεμονολίαι τοΰ Λασηθίου Κρήτης. «Έργα», τόμ. Δ',
1928, σσ. 237 - 246. Ζ α χ. Π α π α ν τ ω ν ί ο υ, Οί μύλοι της Μυκόνου, «Μυκονιάτικα Χρο-
νικά», φύλλ. 12, 17. σ. 1933, σ. 5. Μ ι χ. Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Λαογραφικά
Σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. Β', 'Αθήναι 1934, σσ. 327- 341 : 'Ανεμόμυλοι καί νερόμυλοι. Σ ό λ.
Κυδωνιάτου , 'Αγροτικαί κατασκευαί καί έγκαταστάσεις, έν 'Αθήναις 1947. [έν σσ. 145 -
149 γίνεται λόγος διά τήν ίστορίαν τοΰ έν Ελλάδι άνεμομύλου καί δι' άλλους ξένους άγροτικούς
μύλους έξ 'Ολλανδίας, Βρεττάνης κτλ.]. Δ. Βασιλειάδη, Ή λαϊκή άρχιτεκτονική της
Αίγινας, Λαογραφία, τόμ. ΙΣΤ', 'Αθήναι 1956/1957, σσ. 495 - 506. Γ. Μπόνη, Άνεμομυλικά
Μυκόνου, έφημ. «Νέα Μύκονος», φύλλ. 93, Νοέμβριος 1955, σ. 2. Ί. Κ. Βογιατζίδου,
Γλώσσα καί λαογραφία τής νήσου "Ανδρου, τόμ. Δ', 'Αθήναι 1957, σσ. 94 - 95, 128 - 129.
Ί. Κ α ν δ ή λ η, Μύκονος, Τό μαγευτικό νησί τοΰ Αιγαίου, όπου άνεπτύχθη καί προώδευσεν
ή άνεμοκίνητος έλληνική άλευροβιομηχανία, Βιομηχανική Έπιθεώρησις, τόμ. ΚΕ' 'Αθήναι 1958,
σσ. 667- 672. Κ. Παλαιολόγου, Νερόμυλοι, Περιηγητική, άριθ. 59, 'Αθήναι 1963, σσ.

1. Ό Γεράσιμος Σαλβάνος κατέγραψεν έν Άγρινίω κατά τό 1925 τήν όρολογίαν τοΰ ύδρο-
μύλου τοΰ Σέλου. Ό Σέλος, τοΰ οποίου τό όνομα φέρει ό ύδρόμυλος, ήτο έκεϊ άγάς έπί τουρκοκρα-
τίας. Οί τεχνικοί όροι, λέγει ό Γερ. Σαλβάνος, είναι κοινοί καθ' όλην την Αίτωλίαν καί τήν Άκαρ-
νανίαν.
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22 - 23. Δ. Βασιλειάδη, Αγροτικά χτίσματα άπο τή Νίσυρο, Λαογραφία, τόμ. ΚΔ', 'Αθή-
ναι 1966, σ. 347. Τ. Ζάππα, Νερόμυλοι καί άνεμόμυλοι στη Νότιο Καρυστία, Άρχεΐον Εύ-
βοϊκών Μελετών, τόμ. ΙΕ', 1969, σσ. 105-118. Map. Σ α χ α, Οί νερόμυλοι της Κωμιακής
Νάξου, Έπετηρίς 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμ. Η', 'Αθήναι 1969/1970, σσ. 633 - 643.
Μ. Δ ω ρ ή, 'Ανώνυμη άρχιτεκτονική: Υδρόμυλοι, 'Αρχιτεκτονική, άριθ. 14/79, 'Αθήναι 1970,
σσ. 57 - 68. Σ τ. Σ π α ν ά κ η, Οΐ μύλοι τοϋ Λασηθιοϋ, 'Αμάλθεια, τόμ. Β', 1971, σσ. 147 -
150. 'Α λ. Έ. Φλωράκη, Τήνος. Λαϊκός πολιτισμός, 'Αθήνα 1971, σσ. 103 - 105. Στ.
Σ π α ν ά κ η - G. Ν. C a 1 ν e t, Τό Λασήθι καί οί μύλοι του, 'Αμάλθεια, τόμ. Δ', 1973, σσ.
257 - 273. 'Ε. Λ ε ι μ ώ ν α - Τ ρ ε μ π έ λ α, Οί πεταλόσχημοι άνεμόμυλοι Κρήτης - Καρπάθου,
Ζυγός, άριθ. 2, 'Αθήνα, Μάϊος - 'Ιούνιος 1973, σσ. 63 - 67. Της Α ύ τ ή ς, Αιγαιοπελαγίτικοι
ανεμόμυλοι, Τεχνικά Χρονικά 43, 'Αθήναι 1974, σσ., 319 - 338. Ά. Κ. Σ τ α θ ο π ο ύ λ ο υ,
Οί μύλοι καί οί φούρνοι τής Μυκόνου, έφημ. «Κυκλαδικόν Φώς», φύλλ. 308, Πειραιεύς, Φεβρουά-
ριος 1974, σ. 3, φύλλ. 309, Μάρτιος 1974, σσ. 5, 12, φύλλ. 310, 'Απρίλιος 1974, σ. 7, φύλλ.
311, Μάϊος 1974, σ. 5, φύλλ. 312, Ιούνιος 1974, σ. 6, φύλλ. 313, 'Ιούλιος 1974, σ. 9, φύλλ. 314,
Αύγουστος 1974, σ. 10. Γ. Ί. Δώριζα, Οί άνεμόμυλοι τής Τήνου, «Κυκλαδικόν Φώς»,
φύλλ. 316, 'Οκτώβριος 1974, σ. 8. Έ μ μ . Δ η μ η τ ρ ο κ ά λ λ η, Οί άνεμόμυλοι στις Τρίποδες
[Νάξου], έφημ. «Ναξιακόν Μέλλον», φύλλ. 377, Αθήναι, 'Ιανουάριος 1975, σ. 2. Ζ. Βάου-
Στ. Νομικού, Ό άνεμόμυλος τών Κυκλάδων, "Ανθρωπος, τόμ. Β', τεϋχ. 1, 'Αθήναι 1975,
σσ. 91 - 114. Ν. Κεφαλληνιάδη, Οί παλιοί άνεμόμυλοι της Χώρας [Νάξου], έφημ. «Να-
ξιακόν Μέλλον», φύλλ. 380, 'Απρίλιος 1975, σσ. 3-4, φύλλ. 381, Μάϊος 1975, σ. 3. φύλλ. 382.
'Ιούλιος 1975, σ. 3, φύλλ. 385, Σεπτέμβριος 1975, σ. 2 φύλλ. 386, 'Οκτώβριος 1975, σ. 2, φύλλ.
392, 'Απρίλιος 1976, σ. 2, φύλλ. 395, Αυγουστος 1976, σ. 5, φύλλ. 397, Νοέμβριος 1976, σ. 2.
Α. Elisabeth Clutton καί André Kenny, A vertical - axle water mill near
Drosia, Crete, περ. Κρητολογία, τεϋχ. IV, Ήράκλειον Κρήτης, 1977, σσ. 141 - 158. [Πρόκειται
περί περιγραφής ύδρομύλου μετά κατακορύφου όίξονος παρά τά χωρίον Δροσιά Μυλοποτάμου
Κρήτης]. 'Ελευθερίου ΙΊλατάκη, Λαϊκές ονομασίες σχετικές μέ τούς νερόμυλους τής
Κρήτης, Ινθ' άν., σσ. 159 - 172. Τοΰ Αύτοϋ, ένθ' άν., τεϋχ. V, 1977, σσ. 139 - 162.
Γεωργ. Δη μ η τ ρ ο κ άλλη, Οί άνεμόμυλοι τών Βυζαντινών, Παρνασσός, τόμ. Κ' 'Αθήναι
1978, σσ. 141 - 144. Ν. Κ. Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, Κάρπαθος, Θεσσαλονίκη 1978, σσ. 169 - 180.

RÉSUMÉ
Les moulins à blé traditionnels en Grèce

par Dém. B. Oeconomidis

L'auteur examine dans cette étude les moulins à blé traditionnels en
Grèce, qui intéressent la recherche ethnographique sur la culture matérielle
du peuple grec non seulement du point de vue de leur construction et de leur
fonctionnement, mais parce qu'ils ont donné naissance, depuis une époque
très reculée, à une riche production de chansons populaires, de légendes,
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de contes, de proverbes, d' énigmes, des incantations et à toutes sortes de
superstitions, de croyances et de coutumes.

L'auteur traite pour commencer des moulins à bras dans l'Antiquité,
et aux époques byzantine et moderne, puis des moulins à eau depuis leur
apparition jusqu'à'aujourd'hui, décrivant un moulin à eau de son village
natal, Apiranthos, à Naxos; ensuite des moulins à vent, décrivant de la même
manière un moulin à vent du même village. Dans ces trois chapitres, l'auteur
traite particulièrement du vocabulaire relatif aux moulins au cours des pé-
riodes antique, byzantine et post-byzantine, et examine le rôle des moulins
dans la vie familiale et économique du peuple.

Après quoi l'auteur consacre un chapitre à citer et à commenter d'assez
nombreux exemples de chansons populaires et à mentionner des légendes,
contes, proverbes et coutumes liés à ces moulins à blé traditionnels. La partie
la plus développée de cette étude est celle qui est consacrée au matériel lin-
guistique relatif aux moulins, qui indépendamment de son intérêt et de son
importance folkloriques, concerne aussi la recherche linguistique.

L'étude s'achève par une bibliographie des publications relatives aux
moulins, et des manuscrits inédits les concernant, qui renferment pour l'es-
sentiel du matériel linguistique, et sont déposés au Centre de Recherches
de Folklore Hellénique de l'Académie d' Athènes.



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ
ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

Κύριος σκοπός τής αποστολής μου στή Νότιο 'Ιταλία κατ' έντολήν τής 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών, τον Αύγουστο τοϋ 1962, ήταν ή ερευνά τών ιδιωμάτων τών δύο
'Ελληνοφώνων γλωσσικών νησίδων Καλαβρίας και 'Απουλίας (Salento) και ή άποθη-
σαύριση γλωσσικού ύλικοΰ, χρήσιμου για τή σύνταξη τοϋ 'Ιστορικού Λεξικοΰ τής
Νέας 'Ελληνικής και τών ιδιωμάτων της.

Ή άνάγκη συγκεντρώσεως γλωσσικού ύλικοΰ άπό τά Ελληνικά ιδιώματα τής
Νοτίου 'Ιταλίας, σύμφωνα με τό σύστημα τοϋ 'Ιστορικού Λεξικοΰ τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών, προέκυπτεν άπό τό ότι τό πλούσιο γλωσσικό ύλικό, πού περιέχεται στο
Lexicon Graecanicum Italiae inferioris και τά άλλα σχετικά δημοσιεύματα τοϋ
Rohlfs, κατά τό μεγαλύτερο τμήμα του δέ συνοδεύεται μέ φράσεις άπό τήν καθημερινή
ομιλία τοϋ λαοΰ. Οί φράσεις άπό τον άβίαστο λόγο έκτος τοΰ ότι βοηθοΰν γιά τήν
έτυμολόγηση τών λημμάτων και τήν άποσαφήνιση τής κυρίας σημασίας και τών
διαφόρων σημασιολογικών άποχρώσεων τών λέξεων, δίνουν παράλληλα τή μορφή
τής περισπούδαστης γλώσσας τών 'Ελληνοφώνων, πού, μολονότι βρίσκεται σέ
πλήρη υποχώρηση, διατηρεί άκόμη μεγάλο μέρος τοΰ λεξιλογικοΰ της πλούτου και
τήν πλαστικότητά της.

Γιά νά συμπληρώσω τήν έ'λλειψη αύτή, έπεδίωξα νά άντλήσω ύλικό άπό τον
τρέχοντα λόγο και άπό ολα τά εΐδη τοΰ προφορικοΰ λόγου: διηγήσεις, παραδόσεις,
παραμύθια, άσματα, παροιμίες, γνωμικά, αινίγματα, έπωδές, καθαρογλωσσήματα
κ.ά. Γνήσιοι άπόγονοι τών άποικων τής Μεγάλης 'Ελλάδος οί σημερινοί 'Ελληνό-
φωνοι τής Νοτίου 'Ιταλίας, διατηροΰν τό θυμόσοφο 'Ελληνικό πνεΰμα.

Οί παροιμίες και τά γνωμικά τους διακρίνονται γιά τήν πρωτοτυπία τους. 'Ολίγες
μόνον άπ' αυτές συμπίπτουν μέ εκείνες τοΰ Έλλαδικοΰ χώρου, οί περισσότερες
είναι πηγαία δημιουργήματα τής παρατηρητικότητας τοΰ λαοΰ.

Άπό τήν πλούσια συλλογή τών παροιμιών και τών γνωμικών, πού έ'χω μέχρι
σήμερα συγκεντρώσει, παραθέτω εδώ αύτές, πού άναφέρονται στόν γεωργικό και
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ποιμενικό βίο, προέρχονται δέ οί περισσότερες άπό τούς Ελληνοφώνους τής Καλα-
βρίας, οί όποιοι άσχολοΰνται κυρίως μέ τή γεωργία καί τήν κτηνοτροφία. Τις δίνω
στό ιδίωμα τού χωριού άπό τό όποιο προέρχονται καί σέ συνέχεια δίνω τή μετάφρα-
ση στή Νεοελληνική. Μέσα σέ παρένθεση δίνω τήν έρμηνεία τών ιδιωματισμών, τών
'Ιταλικών δανείων καί τή σημασία της παροιμίας.

Γιά τήν πιστή άπόδοση τής φωνητικής τών ιδιωμάτων χρησιμοποιώ λατινικούς
καί έλληνικούς χαρακτήρες μέ σύμβολα: b: à μ ϋέλι ) άμπέλι, άμ δλίκι ) άμπλίκι,
d: αν do α ) άντρας, δένάρο ) δένδρο, δόνάι ) δόντι, d-d γιά τό διπλό προουρανικό
λ-λ: äd-da ) άλλα, nod-da ) πολλά, d'Q: άζοννάρι ) ζωνάρι, άζημία ) ζημία,
πού προφέρεται όπως τό συμφωνικό σύμπλεγμα τζ στή λ. τζίρος, Χ γιά τό ούρανικό
λ: ή%ιο ) ήλιος, κόΧΛ-ΐο ) κάλλιον, ν γιά τό ούρανικό ν: σινιάλο ) σινιάλον, κ
μπροστά άπό τά φωνήεντα ε καί ι: κερί ) κερί, κήπο ) κήπος, προφέρεται όπως
τό'Ιταλικό C μπροστά άπό τά φωνήεντα e καί ι: cento, circa, g γιά τό μεσοουρανικό
γγ, γκ : ενφίζω ) έγγίζω καί τό λαρυγγικό γκα, γκο: άρξάστι ) άδράχτι, μάνξανο
) μάγγανο, άρξο ) αργός, g όπως τό Ίταλ. g μπροστά άπό τά φωνήεντα e, ί, σ καί
σ-σ γιά τό τραχύ, τό ούρανικό σ: σ-σερό ) ξερός, ασ-σημο ) άσχημος, σ-σνλο ) ξύλο,
προφέρεται όπως στά 'Ιταλικά scena, scia, τ γιά τό δασύ τ, προφέρεται ώς τΚ:
πέτ-τω ) πέφτω, συμϋέτ-τερο ) συμπέθερος, π = πΚ: άγράπ-πιδο ) άγριάπιδο.

Συντομογραφίες

Άπουλ. = 'Απουλία, Γαλλικ. = Γαλλικιανό, Καλαβρ. = Καλαβρία, Καλημ. — Καλημέρα,
Kovdocp. = Κοντοφούρι, Μαρτάν. = Μαρτάνο, Μπόβ. = Μπόβα, Ροχούδ. = Ροχούδι, Στερν. =
Στερνατία, TNC = Testi Neogreci di Calabria, Χωρίο Ροχούδ. = Χωρίο Ροχούδι.

1. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

αβρο (άγουρος): 7" άπ-mdi αβρο ποά-άές φορε πέτ-τει πρόπ-πι 'ο γιανωμένο —
τό άγουρο άπίδι πολλές φορές πέφτει (άπό τήν άπιδιά) πριν άπό τό γινωμένο, τό
ώριμο (πολλές φορές νέοι άνθρωποι πεθαίνουν πριν άπό τούς ηλικιωμένους, ό θάνατος
δέν κάνει διακρίσεις) Άπουλ. (Καλημ.)

άγράπ-πιδο (άγριάπιδο): Τί δ-δεν εσκάστει καί δεν £ενάρών-νει, τρώγει άγράπ-
πιδα καί τσωμί τή γ-γή = όποιος δέ σκάφτει (τούς άγρούς) καί δέ μπολιάζει (τά
άγρια δέντρα), τρώγει άγριάπιδα καί ψωμί τής γής (=είδος χόρτου" δποιος δέν
εργάζεται, δέν άπολαμβάνει τά άγαθά) Καλαβρ. (Μπόβ.) —TNC, 381.

«ίγα (αΐγα) (I): Πώς εναι ή αίγα, ερκεται ή χίμαιρα = όπως είναι ή γίδα,
έρχεται (γίνεται) τό ρίφι (ή κόρη μοιάζει τής μάνας) Καλαβρ. (Ροχούδ.)
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αίγα (αίγα) (II): 01 αΐγε πάοι πάν da στα άζουνάρια = οί γίδες πηγαίνουν
πάντα στούς κρημνούς (ό καθένας άκολουθεΐ το φυσικό του) Καλαβρ. (Μπόβ.)

αϊρα (αΐρα): Νά μή φάη αΐρα, τί δ-δέ θ-θέλεί σκότα = νά μή φάη αΐρα όποιος
δέ θέλει ζαλάδες, σκοτοδίνες (σ' όποιον δέν αρέσουν οί στενοχώριες, νά μή τίς προ-
καλή) Καλαβρ. (Μπόβ.)

άκάθ-θι (άγκάθι): Μή πάη τσυπόγλντο, τί σπέρ-ρει άκάϋ-Οια = νά μή πάη
(περπατή) ξυπόλητος, όποιος σπέρνει άγκάθια (εκείνος, πού δημιουργεί σκάνδαλα,
πρέπει νά προφυλάσσεται) Καλαβρ. (Μπόβ.)

άλεάτα (άγελάδα): Τίς άλατρέει με άλεάε 'έ κ-κάν-νει ποά-άύ σιτάρι =
όποιος οργώνει μέ άγελάδες δέν κάνει πολύ σιτάρι (ή εργασία άποδίδει άνάλογα
μέ τά μέσα, πού χρησιμοποιούμε) 'Απουλ. (Μαρτάν.)

άλιπούνα (άλεπούδα): Όόπου τί ε άλιπούνα εν ετ-τασε 'ο σταφύλι, είπε κά εν'
αβρο = όταν δέν έφθασεν ή άλεπού (νά πιάσει) τό σταφύλι, ειπεν ότι είναι άγουρο
(άόπαν = τό Ίταλ. έπίρρ. dopo = κατόπιν) 'Απουλ. (Καλημ. )" πβ. τή νεοελληνική
«όσα δέ φτάνει ή άλεπού, τά κάνει κρεμαστάρια» καί την άρχαία «όμφακές είσι».

άμαλό (όμαλόν): Τί π-πάει άμαλό, πάει καλό = οποίος πάει άπό τό ομαλό
μέρος, πάει καλά (φθάνει στόν προορισμό του όποιος άποφεύγει τίς κακοτοπιές)
Καλαβρ. (Μπόβ.)

άμbέλι (άμπέλι) (I): Τι σπερ-ρει στόν άμάέλα, 'e θ-θερίάζει κ 'εν άρυγάει =
όποιος σπέρνει (σιτάρι) μέσα στό άμπέλι, δέ θερίζει (τό σιτάρι) καί δέν τρυγάει (τό
άμπέλι) (ή άπληστία τιμωρείται) Καλαβρ. (Μπόβ.)

άμbέλι (άμπέλι) (II): "Α δ-δεν έσκάστη καί δεν gλaδέgη τόν άμΒέλι, τρώει
φυά-άάμίελο και δε σταφύά-di = άν δέ σκάφτης καί άν δέν κλαδεύης τό άμπέλι,
θά τρώγης άμπελόφυλλα καί οχι σταφύλια (αν δέ γίνει συστηματική εργασία, τά
αποτελέσματα δέ θά είναι ικανοποιητικά) Καλαβρ. (Μπόβ.)

àμbλίκι (άπλίκι): Σάν έμδαίν-νη ό χειμώνα, μάρο τί δεν έχει άμί)λίκι = όταν
μπαίνη ό χειμώνας είναι δυστυχής, όποιος δέν έχει άπλίκι (άμδλίκι = άπό τό βυζαντ.
ούσ. άπλίκιν = μικρό, πρόχειρο σπίτι στήν εξοχή, μό.ρο = άπό τό έπίθ. μαύρος έξιτα-
λισμένο = δυστυχής" δυστυχής είναι έκεΐνος, πού άντιμετωπίζει τίς άντιξοότητες
χωρίς τά άπαιτούμενα έφόδια) Καλαβρ. (Μπόβ.)

άρςάστι (άδράχτι): Κάν-νει πλέο μία γυναίκα στ άρξα/.εΐο, πάρα ' κατ ό στ
άρξάστι = κάμνει (έργάζεται, άποδίδει) περισσότερο μιά γυναίκα στόν άργαλειό,
παρά έκατό γυναίκες στό άδράχτι (ή άπόδοση τής έργασίας είναι μεγαλύτερη, όταν
έχουν γίνει προηγουμένως οί λεπτομέρειες) Καλαβρ. (Μπόβ.)

apgo (άργός): Τί κ-κάν-νει τσωμί στόν άρgό, νά μή τοϋπη τώ π-παιδίως του ==
οποίος κάμνει ψωμί (σιτάρι) στό αργό (τό χέρσο χωράφι), νά μή τό πει στά παιδιά
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του (διότι τό χέρσο χωράφι δεν άποδίδει καί αν κάποτε άποδώση, πράγμα σπάνιο,
δέν πρέπει νά τό ξέρουν οί νεώτεροι, για νά μή συνηθίζουν στην εύκολη εργασία χωρίς
άπόδοση) Καλαβρ. (Μπόβ.)

άρνι (I): πεθαίνου πλεν άρνία πάρα πρόβατα = πεθαίνουν περισσότερα αρνιά
παρά προβατίνες (διότι τό κρέας τοϋ άρνιοΰ είναι πιο νόστιμο άπο τό κρέας τής προ-
βατίνας καί έξοδεύεται ένωρίς) Καλαβρ. (Χωρίο Ροχούδ. )

άρνι (II): Πρώμον άρνί, πρώμον βέρατο = πρώιμο άρνί, πρώιμο κέρατο (τά
πρώιμα αποδίδουν ένωρίτερα) Καλαβρ. (Βουνί)

βγυν-νο (γυμνός): Με τά ρονχα τά δικά του εμεινε βγυν-νό = μέ τά δικά του
ροΰχα (μέ τήν περιουσία του) εμεινε γυμνός (γιά τον σπάταλο, πού έξανεμίζει τήν
περιουσία του καί μένει πάμπτωχος) Καλαβρ. (Χωρίο Ροχούδ.)

βίτσιο (vizio): Ό γάδαρο, τι τρώει τή σ-σουκία, άφήν-νει το βίτσιο, σάμ
ίεθαίνη — ό γάιδαρος, πού τρώει τή συκιά, άφήνει τήν κακή συνήθεια, όταν πεθάνη
(βίτσιο = τό Ίταλ. ούσ. vizio = έλάττωμα, κακή συνήθεια" οί κακές συνήθειες
δύσκολα ξεριζώνονται) Καλαβρ. (Kovdocp.)

βούδι (βόιδι): Βονδια γι' aogaata και βουθουλεϊε για σποριά = βόδια άρσενικά
γιά το πρώτο όργωμα χέρσου χωραφιού καί άγελάδες γιά τή σπορά τοΰ οργωμένου
χωραφιού (ό κατάλληλος έργάτης γιά τήν κατάλληλη έργασία) Καλαβρ. (Μπόβ.)

βουθουλεία (βοϋς θήλεια) (I): Μή βάλη βουθουλεϊε στ ες άοξασίε = μή βάλης
άγελάδες νά οργώσουν τά χέρσα χωράφια (νά μην άναθέτωμε τις δύσκολες έργασίες
στους άδύνατους εργάτες) Καλαβρ. (Μπόβ.)" πβ. τήν προηγούμενη.

βουθουλεία (II): Τι μ-με βουθουλεϊε άλάν-νει, ποά-άύ καρπό δεν ξάν-νει =
όποιος οργώνει μέ άγελάδες, δέν κάμνει πολύ καρπό (άλάν-νω, άπο τό άρχ. έλαύνω
= οργώνω- τά άποτελέσματα τής έργασίας είναι άνάλογα μέ τά μέσα, πού χρησι-
μοποιούμε) Καλαβρ. (Μπόβ.)" πβ. τις δύο προηγούμενες.

βρέχω: Τοϋ καλόμοιρου τοϋ βρέχει στομ Ιιλάκι = τοΰ καλότυχου τοΰ βρέχει
(πέφτει ή βροχή) μέσα στο πιλάκι (πιλάκι, ύποκορ. τοΰ βυζαντ. ούσ. πίλα, Λατιν.
pila = μικρή δεξαμενή, όπου συγκεντρώνεται ό μούστος" ό καλότυχος έχπ ωφέλειες
καί άπο έκεϊ πού δέν περιμένει) Καλαβρ. (Μπόβ.)

γάδαρο (γάιδαρος): Σαν ο γάδαρο 'έ θ-θέληνά πίση, άμύάτονλα τοϋ σουλαυράει
= όταν ό γάιδαρος δέ θέλη νά πιή νερό, μάταια τοΰ σφυρίζεις (άμάάτονλα = Ίταλ.
ΐδιωματικόν έπίρρ. = μάταια" όταν έ'νας δέν έ'χη όρεξη νά κάμη κάτι, χαμένες πάνε
οί παροτρύνσεις) Καλαβρ. (Μπόβ. κ.ά.)

γείτονα (γείτονας): Γιά 'να αχαρο γείτονα, μή πούληση τ άμhéh = νά μή
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πουλήσης τό άμπέλι έξ αιτίας ένός κακού γείτονα (νά μή θυσιάζουμε τά μεγάλα
συμφέροντα γιά ν' άποφύγουμε μετριότερα κακά) Καλαβρ. (Μπόβ.)

γιαλό (αιγιαλός): Ό γιαλό γελάει όλώ = ό γιαλός, ή πεδινή παρά τήν παρα-
λίαν έ'κταση γελάει (ευχαριστεί) σέ όλους (διότι άποδίδει περισσότερον άπό τά ορεινά
χωράφια) Καλαβρ. (Βουνί)

γίδι: "Εναν giôi σκουλικάρι γυν-νών-νει εν αν gaö-σάρι = ένα γίδι πού έχει
σκουλήκια (άρρωστο ) γυμνώνει ένα κοπάδι (καο-σάρι = άπό τό Λατιν. ούσ. casea-
rium = τυροκομείο και κατά σημασιολογική έπέκταση κοπάδι προβάτων ή γιδιών"
ένας διεφθαρμένος ήμπορεΐ νά διαφθείρη τό σύνολο) Καλαβρ. (Μπόβ.)

δενάρο (δενδρόν): Α εν do ό, τι δε φ-φέρ-ρει, δώο' του με το πελέκι = τή δρυ,
πού δέν παράγει καρπό, δώσ' της μέ τό πελέκι, κόψε τη (ό,τι είναι άχρηστο, πρέπει
νά έκλείπη) Καλαβρ. (Βουνί)

άζουνάρι (ζωνάρι): ΤΙ κ-κάν-νει τά τσνλα στο άζουνάρι, νά τά ξονάλη στο
μάλι = όποιος κάνει ξύλα (κόπτει ξύλα) στον κρημνό (άπό δένδρα, πού είναι στον
κρημνό), νά τά βγάλη στο όμαλό μέρος (άζουνάρι — ζωνάρι, κρημνός" ό,τι άποκτά
κανείς μέ κίνδυνο, πρέπει καινά τό άπαλλάσση άπό νέο κίνδυνο) Καλαβρ. (Μπόβ.)

δισπάω (διψώ): Σαν άισπάης-ε, ëgova στο μ ύποταμό, δε στο ρυάκι = όταν
διψάς, πήγαινε (έ'βγα) στον ποταμό, οχι στο ρυάκι (όταν έχης άνάγκη βοηθείας, νά
καταφεύγης στον ισχυρό και οχι στον άνίσχυρο) Καλαβρ. (Ροχούδ. )

ζμ^ω (σμίγω): Έζμίχτησ-σα στέριφα και γαλάρια = έσμιξαν στείρα και
έ'γγαλα (πρόβατα" άνακατώθηκαν οί έργατικοί μέ τούς άκαμάτηδες) Καλαβρ. (Μπόβ.)

ήλ^ιο (ήλιος): Δεν όλοι αγαπούνε τον ήλβίο, τί τρακλένει = δέν άγαποΰν όλοι
τον ήλιο, πού πάει νά βασιλέψη (όταν οί ισχυροί χάνουν τή δύναμή τους, χάνουν και
τούς φίλους των) Καλαβρ. (Χωρίο Ροχούδ.)

ισών-νω (ίσόω): Πις ΐσών-νει καλά, κιουμάται κάξ-ξιο = όποιος ΐσώνει (στρώνει
τό κρεβάτι) χαλά., κοιμάται καλύτερα (όποιος τακτοποιεί τις υποθέσεις του, άνα-
παύεται ήσυχος)" πβ. τή νεοελληνική «όπως στρώσεις, θά κοιμηθής».

Kàg-gio (κάλλιον) (I): Kàg-gio στα κέρατα τοϋ άρξάτη, πάρα στο στόμα σ-σον
= καλύτερα (νά πέσω) στά κέρατα ένός ταύρου, παρά στο στόμα (γλώσσα) σου
(àρgάτη = έργάτης, τό γερό βόδι, ό ταύρος" ή χειρότερη σωματική κάκωση είναι
προτιμότερη άπό τήν ήθική προσβολή) Καλαβρ. (Ροχούδ.)

κάΧ-Χιο (κάλλιον) (II): ΚάλΜο σ-σήμερον d' άβγό και δεν ανρι τημ bovd-da
= καλύτερα (νά πάρης) σήμερα τό άβγό, παρά αύριο τήν όρνιθα. Συνών. μέ τή νεοελ-
ληνική «κάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρει» Καλαβρ. (Βουνί)

καλό (καλός ) : Ή καλή δακία κάν-νει τήν gaλή δ-δουλεία = ή καλή μπουκιά
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(το καλά φαγητό), κάνει τήν καλήν έργασία (δακία — άπό τό άρχ. ούσ. δάκος,
δάκνυμι- έργάζεται καλά όποιος σιτίζεται καλά) Καλαβρ. (Μπόβ.)

καρκαράω (κακκαρίζω): Ή πούd-da κάν-νει τ' àgovo και ό άλέστορα καρκα-
ράει = ή όρνιθα κάνει τ' άβγό καί ό άλέκτορας κακκαρίζει (γιά κείνους, πού σφε-
τερίζονται τις έπιτυχίες άλλων) Καλαβρ. (Ροχούδ.)

κλήμα: Πώς εν' do κλήμα, θέλει το παλούκι = όπως είναι τό κλήμα, χρειάζεται
τό παλούκι, τό υποστήριγμα (ή βοήθεια, ή υποστήριξη, πρέπει νά είναι άνάλογη μέ
τις άνάγκες αύτοΰ, πού έχει άνάγκην ύποστηρίξεως) Καλαβρ. (Ροχούδ.)

λαγό (λαγός): Ό λαγό τή β-βραδεϊα govaiv-νει στήν gaμbίa = ό λαγός βγαίνει
στήν πεδιάδα τό βράδυ (ό δειλός ξανοίγεται, όταν δέν ύπάρχη κίνδυνος) Καλαβρ.
(Μπόβ.)

λάχρι (βλάχρον): Ίκεϊ, πού 'εν 'ιστάάζει τ' αλατρο. lgaiv-νει τό λάχρι =
έκεΐ πού δέ φτάνει τό άροτρο, βγαίνει (φυτρώνει) ή φτέρα (λάχρι — άπό τό άρχ.
ούσ. βλάχρον, δωρ. τύπ. τοΰ ούσ. βλήχρον = φτέρα- στήν άκαλλιέργητη κοινωνία
φυτρώνουν τά ζιζάνια) Άπουλ. (Μαρτάν.). Ή σημ. μεταφορική.

λόγο (λόγος ) : Τό βούδι κρατέται άν do κέρατο και ό αθρωπο άν do λ-λόγο =
τό βόδι συγκρατείται άπό τό κέρατο καί ό άνθρωπος άπό τό λόγο (γιά τά λογικά όντα
ισχύει ό λόγος, ή ύπόσχεση, γιά τά άλογα ή βία) Καλαβρ. (Χωρίο Ροχούδ.)

μάνα: Τό σπολάσ-σιν αθ-θιε, ό λύκο σώζ-ζει φάει τή μ-μάνα μ-μου, εΐπεν do
χιμαίρι = τ' άσπαλάθι άνθισε, ό λύκος ημπορεί νά φάη τή μάνα μου, είπε τό ριφάκι
(διότι δέν έχω πιά άνάγκην άπό τό γάλα της" γιά τούς άχαρίστους, πού άδιαφοροΰν
τελείως γιά τούς εύεργέτες τους, όταν παύσουν νά έ'χουν άνάγκη τής βοήθειάς τους)
Καλαβρ. (χωρίο Ροχούδ. )

Μάρτη (Μάρτιος): Ό Μάρτης εκόμύωε τή μ-μάναν dov κ' εκείνο έμάαίθη γ ε-
λών da = ό Μάρτης ξεγέλασε τή μάνα του κ' έκεΐνος άρχισε νά γελάη (κομίών-νω =
κομπώνω, ξεγελώ, έμίαίθη = άόρ. τοΰ έμβαίνω = άρχίζω" ή παροιμία ύπαινίσσεται
τις άπότομες μεταβολές τοΰ καιρού κατά τό μήνα Μάρτιο) Καλαβρ. (Βουνί)

νύφτα (νύκτα) = Τις 'φαίνει ννφτον, 'ε κ-κάν-νει 'μάτι = όποιος υφαίνει τή
νύχτα, δέν κάμνει πουκάμισο (ννφτοϋ — νυκτός, έν καιρώ νυκτός, 'μάτι = ίμάτιον,
πουκάμισο" ή έργασία, πού γίνεται τή νύχτα, είναι έλλιπής) Άπουλ. (Καλημ. )"πβ. τή
νεοελληνική «της νύχτας τά καμώματα τά βλέπει ή μέρα καί γελά».

πατρούνα, ό (πατρώνος): Τ' άμ-μάτι τον πατρούνα Ικάν-νει παχύ τ αμπάρι =
τό μάτι τοΰ ιδιοκτήτη κάμνει παχύ (παχαίνει) τό άλογο (πατρούνα = άπό τό Ίταλ.
ούσ. padrone — κύριος, ιδιοκτήτης, αμπάρι = ίππάρι(ον)· τό μάτι, ή φροντίδα τοΰ
ιδιοκτήτη γεωργοΰ συμβάλλει, ώστε όλα νά πάνε καλά καί τά ζώα του νά τρέφωνται
καλά) Άπουλ. (Στερν.)
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πίσκοπο (επίσκοπος ) : Σαν ό πίσκοπο πεινάη, μαναχόν dov πάει στο μ-μνλο —
όταν πεινάη ό επίσκοπος, πάει μόνος του στο μύλο (γιά νά τ' αλέσουν τό σιτάρι, νά
κάμη ψωμί" ή ανάγκη καταργεί τούς τύπους) Καλαβρ. (Μπόβ.)

nod-do (πολύς): Καρκαρίματα ποά-άά. λίγα àgovà = κακκαρίσματα πολλά,
λίγα άβγά (γι' αυτούς, πού διατυμπανίζουν τις παραμικρές έπιτυχίες τους) Καλαβρ.
(Ροχούδ.)· πβ. τή νεοελληνική «πολύς θόρυβος γιά τό τίποτε».

πούςΐ-da (πούλλα): Στ ο σπίτι, τι τραγουδάει ή πονά-da δέν βάν-νει μάϊ ήμερα
= στο σπίτι πού τραγουδεΐ ή όρνιθα δέ ξημερώνει ποτέ (μάϊ = τό Ίταλ. έπίρρ. mai
= ποτέ' τό ξημέρωμα τό αναγγέλλει ό κόκορας καί όχι ή όρνιθα" δέν ξετελεύει μιά
έργασία, όταν ό έργάτης είναι άναρμόδιος) Καλαβρ. (χωρίο Ροχούδ.)

σπέρ-ρω (σπέρνω): Τι σπέρ-ρει στο κατέφορο. δέν de λέγει τή σπορά — όποιος
σπέρνει στο κατήφορο, δέ μαζεύει (οΰτε) τό σπόρο (ματαιοπονεί αύτός, πού δέν
ένεργεΐ στά σίγουρα) Καλαβρ. (Βουνί)

τρυπούςΐ-da (τρυπούλλα): Μία τρυπούά-άα, σαν αν άηνέρι, τελειών-νει το σπίτι
και τ' άμδέλι = μιά τρυπούλλα, όσο ενα δηνάριο, τελειώνει (ξεπαστρεύει) τό σπίτι
καί τό άμπέλι (τρυπούά-da = μεταφορικώς τό μικρό χρέος" τό χρέος άπο δάνειο,
όσο μικρό καί αν είναι, ημπορεί νά έξαφανίση ολόκληρη περιουσία) Καλαβρ. (Μπόβ.)

τσοφω (ψοφώ): Τσόφα, γάδαρο μ-μου, σήμερο, τι αϋρι σοϋ φέρ-ρω χόρτα =
ψόφησε, γάιδαρέ μου, σήμερα, γιατί αύριο θά σοϋ φέρω χόρτα (γιά τις καθυστερη-
μένες ένέργειες, πού άποβαίνουν άνωφελεΐς) Καλαβρ. (Μπόβ.)

φράστη (φράχτη): Άν dé ψ-φράστε και άν dov ξλέφτα νά σας εβλέτση ό θιο =
άπο τούς φράχτες καί άπο τόν κλέφτη νά σας φυλάξη ό θεός (διότι ό κλέφτης κρύβεται
πίσω άπο τό φράχτη" ό κρυφός έχθρός είναι πιο έπικίνδυνος) Καλαβρ. (Μπόβ.)

φτωχό (πτωχός): Στοϋ φτωχοϋ βρέχει στό-ν άλώνι = στο άλώνι τοϋ φτωχοΰ
(γεωργού) πέφτει βροχή (όλες οί άναποδιές συμβαίνουν στούς φτωχούς) Καλαβρ.
(Μπόβ.). Πβ. τή νεοελληνική «ό φτωχός κ' ή μοϊρα του».

χιονίάζει (χιονίζει): Σα χ-χιονίάζη στην ότσεϊα, οί λύκοι κατεβαίν-νου στην
ξαμίία = όταν χιονίζη στο βουνό, οί λύκοι κατεβαίνουν στήν πεδιάδα (ότσεϊα —
οξεία, έννοεΐται τό ούσ. κορυφή, οξεία κορυφή βουνοΰ = τό βουνό" στήν άνάγκη
άλλάζει κανείς παλιές συνήθειες) Καλαβρ. (Μπόβ.)

2. ΓΝΩΜΙΚΑ

Άγουστο (Αυγουστος): "Αγονστο άμύιέει γράμ-ματα = ό Αυγουστος πέμπει
γράμματα (προειδοποιεί γιά τήν άφιξη τοΰ χειμώνα) Άπουλ. (Μαρτάν.)

Γενάρη (Ιανουάριος) (I): Τις εσπέρ-ρει τον Οενάρη, δέ χ-χωρεΐ ποά-άύ
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σιτάρι = οποίος σπέρνει το Γενάρη, δέ θωρεί πολύ σιτάρι (διότι τά όψιμα σπαρτά
δέν άποδίδουν) Καλαβρ. (Μπόβ.)

Γενάρη (II): 01 καλέ μέρε τοϋ Γενάρου δών-νουσι καλόν gagno τοϋ μασ-σάρου
= οί καλές ημέρες τοΰ Γενάρη δίνουν καλό καρπό στό γεωργό (μασσάρο = τό
Ίταλ. ούσ. massaro = ιδιοκτήτης χωραφιού, γεωργός· οί καλωσυνάδες κατά τόν
μήνα 'Ιανουάριο ωφελούν τά σπαρτά) Καλαβρ. (Μπόβ.) — TNC, 372.

δρών-νω (ιδρώνω): Σπόρο δρών-νονάα καί σκαλεστήρα παλαίνονάα =νά σπέρ-
νης ιδρώνοντας καί νά σκαλίζης τό σπαρτά βρεχόμενος (γιά τή σπορά χρειάζεται
ξερός καιρός, γιά νά μή σαπίζη μέ τή βροχή ό σπόρος, γιά τό σκάλισμα βροχερός)
Καλαβρ. (Μπόβ.)

θερίζ-ζω (θερίζω): Θερίετε και άλωνίετε, ό χειμώνα ερκεται = θερίσετε καί
άλωνίσετε, ό χειμώνας έρχεται (οί γεωργικές εργασίες πρέπει νά γίνωνται έγκαίρως)
Καλαβρ. (Βουνί, χωρίο Ροχούδ. )

καιρό (καιρός ) : Τίς ισπέρ-ρει μέ τόν άχαρον ga^ô, κάν-νει χόρτο καί δέν gaρπό
= όποιος σπέρνει μέ άσχημο καιρό (κακοκαιρία), κάμνει χόρτο καί όχι καρπό
(διότι μέ τή βροχή πολύς σπόρος σαπίζει καί στη θέση του φυτρώνουν άγρια χόρτα)
Καλαβρ. (χωρίο Ροχούδ.)

καλό: Χωράφι άνάήΖιο καί ποτιστικό, γιομών-νει τό σπίτι άσ-σέ καλό = χω-
ράφι άντήλιο (πού τό χτυπάει δ ήλιος) καί πού ποτίζεται, γεμίζει τό σπίτι άπό άγαθά
(διότι άποδίδει περισσότερο) Καλα,βρ. (Βουνί, Χωρίο Ροχούδ.)

καμουλία: Μέ τέ κ-καμουλίε δέ σ-σηκών-νει τ' άσκάδια — μέ τήν ομίχλη δέν
άποθηκεύεις τά ξερά σύκα (καμουλία = ομίχλη, άσκάδι = τό άρχ. ίσχάδιον = ξερό
σύκο" διότι, όταν τά σύκα είναι ύγρά, σκουληκιάζουν) Καλαβρ. (Ροχούδ.)

κροπία (κοπριά) (I): Κροπία ποά-άή και λίγο νερό, κάν-νει αχερο μέγα, λίγο
καρπό = πολλή κοπριά καί λίγο νερό κάμνει μεγάλο (πολύ) άχυρο καί λίγο καρπό
(διότι χωρίς νερό τά στάχυα δέ μεστώνουν) Καλαβρ. (Μπόβ.)

κροπία (II): Τίς έχει κροπία καί καιρό, κρατάει άν τήμ bàçba τό Χριστό =
όποιος έχει κοπριά καί διαθέσιμο καιρό, κρατεί τό Χριστό άπό τά γένεια (όποιος
κοπρίζει τά χωράφια του καί έχει διαθέσιμο χρόνο νά τά καλλιεργή, ικανοποιείται
άπό τήν παραγωγή) Καλαβρ. (Μπόβ.)

λίρι (ίρις): Λίρι τή π-πουρ-ρή, έμ ba στή μ-μονή, λίρι τή βραδεία, έg-goυa
στήν άουλεία = ούράνιο τόξο (άν φανή) τό πρωί, έμπα στό σπιτάκι (τής έξοχης),
ούράνιο τόξο τό βράδυ, έβγα στή δουλειά, πήγαινε νά δουλέψης (λίρι = τό άρχ. ούσ.
ΐρις' άν φανή τό ούράνιο τόξο τό πρωί, προμηνύεται κακοκαιρία, άν φανή τό βράδυ,
προμηνύεται καλωσύνη) Καλαβρ. (Μπόβ., Ροχούδ., Χωρίο Ροχούδ.)

Μάγη (Μάιος): Ό Μάγη βρέχει καί οι μύλοι άλέθουσι = τόν Μάιο βρέχει καί
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οί μύλοι άλέθουν (το Μάιο, αν και βρέχει ακόμη και τά σιτηρά δέν έχουν ωριμάσει
τελείως, όμως οί μύλοι άλέθουν τό καινούργιο σιτάρι, πού οί γεωργοί θερίζουν πρόωρα,
έπειδή έχουν τελειώσει οί προμήθειες τοϋ χρόνου) Καλαβρ. (Μπόβ.)

Μάρτη (Μάρτιος) (I): ΚάΧ-Χιο ή μάνα σον νά σε κλάτση, πάρα ό ηΧ-Χιο τον
Μαρτίου νά σε κάτση = καλύτερα νά σέ θρηνήση ή μάνα σου, παρά νά σέ κάψη ό
ήλιος τοΰ Μάρτη (διότι τό Μάρτη έχει περισσότερη ηλιοφάνεια άπό τούς μήνες τοΰ
χειμώνα και οί άκτίνες τοΰ ήλιου καίνε τήν έπιδερμίδα τών άνθρώπων, πού είναι
άσυνήθιστη άπό ήλιο) Καλαβρ. (Μπόβ.)

Μάρτη (II): Άτ-το Μ-μάρτη καλοκαίρι κι άτ-τον "Αγουστο σ-σειμώνα =
άπό τό Μάρτιο (άρχίζει) καλοκαίρι και άπό τον Αύγουστο χειμώνας (διότι τόν Μάρτη
άρχίζει νά ύποχωρή ό χειμώνας και βελτιώνεται ό καιρός, ένώ τόν Αύγουστο άρχίζει
νά χαλάη) 'Απουλ. (Μαρτάν.)

πρόβατο: Σαν dà πρόβατα παίάζουσι και κάν-νου σινιάΧια, γένονάαι πέλαγα
όλα τά μάΧια = οταν παίζουν τά πρόβατα και κάμνουν διάφορες κινήσεις, γίνονται
λίμνες όλες οί πεδιάδες (σινιάλο = άπό τό Ίταλ. ούσ. segnale = σημεΐον, ένδειξη"
όταν χοροπηδούν τά πρόβατα, είναι ένδειξη έπικείμενης νεροποντής) Καλαβρ. (Μπόβ. )
σπέρ-ρω (σπέρνω ) : Τι π-πρωμα σπέρ-ρει, πρώμα σέρ-ρει, κι äv εσπείρη κριθάρι,
ξουάά-άει τήμ ίρωτινήμ bsïva = όποιος σπέρνει πρώιμα, πρώιμα μαζεύει (σύρνει)
και άν σπείρη κριθάρι, βγάλλει (διώχνει) τήν πρώτη πείνα (διότι τό κριθάρι ωριμάζει
ένωρίς και προσφέρει στό γεωργό ψωμί μόλις τελειώνουν οί προμήθειες τοΰ χειμώνα)
Καλαβρ. (χωρίο Ροχούδ.)

τσυχράδα (ψυχράδα): Τσυχράδα τον γιαλον και άζέστα της ότσεία = ψύχρα
τής παραλίας και ζέστη τοΰ βουνού (ή ψύχρα εϊναι πιο αισθητή στήν παραλιακή ζώνη,
έπειδή υπάρχει ύγρασία και ή ζέστη πιο αισθητή στό βουνό) Καλαβρ. (Μπόβ.)

RÉSUMÉ

Proverbes et sentences des Hellénophones de l'Italie du Sud

par Anast. Karanastassis

L'auteur publie et interprète des proverbes et sentences relatifs à la vie agricole
et pastorale des populations de langue grecque de l'Italie du sud, en particulier
de la région de la Calabre, textes qu'il a recueillis en même temps que d'autres ma-
tériaux folkloriques et linguistiques au cours de longues recherches effectuées sui
le terrain.
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ΒΕΡΓΙΝΑ, ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ TOΥ ΤΑΦΟΥ TOΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΚΑΙ Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ*

Ή 'Ελληνική Λαογραφία, ώς επιστήμη, έχει τήν άποστολή νά έρευνα—δια-
χρονικά έως καί τούς άρχαιότατους χρόνους—τόν λαϊκό πολιτισμό τοΰ έλληνικοΰ
λαοΰ. Σ' αύτή την προσπάθεια δέν ύπάρχουν στεγανά τμήματα, άρα δέν ύπάρχουν
ούτε χρονικά σύνορα, πού νά χωρίζουν τις διάφορες εποχές καί νά άπομονώνουν τόν
ιστορικό βίο τού Έλληνισμοΰ. Γι' αύτό τό λόγο ή λαογραφική έρευνα σήμερα έχει
τόσο τή δυνατότητα, όσο καί τήν ύποχρέωση νά κινείται μέσα στήν οποιαδήποτε
εποχή θά προτιμούσε. Μπορεί νά άναζητεΐ τήν ερμηνεία σέ κάποιες νεοελληνικές
δοξασίες ή σέ σημερινά ταφικά έθιμα, όπως άντίστοιχα μπορεί — καί δικαιούται —
νά κάνει τό ΐδιο γιά δοξασίες ή γιά ταφικά έθιμα, πού μπορεί νά τά είχαν οί άρχαΐοι
Μακεδόνες.

* Κα-ιά τά μέσα 'Οκτωβρίου τοϋ έτους 1979 πραγματοποιήθηκε στά 'Ιωάννινα της
'Ηπείρου τό Δ' Συμπόσιο Λαογραφίας τοΰ Βορειοελλαδικού Χώρου. Τά τρία προηγούμενα
Συμπόσια—γιά τά όποια έχουν δημοσιευθεί ογκώδεις τόμοι Πρακτικών—είχαν γίνει τό Α' στή
Θεσσαλονίκη (1974), τό Β' στήν Κομοτηνή (1975) καί τό Γ' στήν 'Αλεξανδρούπολη (1976).
'Οργανωτής τών συνεδρίων, πού έχουν άποδώσει σπουδαίους επιστημονικούς καρπούς, ήταν τό
"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοΰ Αίμου (ΙΜΧΑ), πού εδρεύει στή Θεσσαλονίκη.

Ή 'Οργανωτική 'Επιτροπή τοΰ Δ' Συμποσίου στά 'Ιωάννινα μοΰ είχε κάμει τήν τιμή
νά μέ ένημερώσει, άρκετόν καιρό πρίν, ότι, γιά τήν ανάπτυξη τοΰ θέματος μου πού ήταν
ιδιαίτερα έπίκαιρο τότε, θά μποροΰσα νά έχω στή διάθεση μου κατά τήν έναρκτηρια συνε-
δρία οσοδήποτε χρόνο θά χρειαζόταν. "Επειτα άπ' αύτή τή συνεννόηση, είχα τήν εύκαιρία
νά διαβάσω στούς συνέδρους ολόκληρο τό πολυσέλιδο χειρόγραφο.

Έπειδή βραδύνει άπό τό "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου ή δημοσίευση όλων τών άνακοι-
νώσεων σέ ειδικό τόμο, δημοσιεύω έδώ, στήν 'Επετηρίδα τοΰ Κέντρου Λαογραφίας (τής 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών), ολόκληρο τό χειρόγραφο έκείνης τής άνακοίνωσης, χωρίς νά κάμω καμιάν
αλλαγή. "Οσα θέλω νά προσθέσω, άκολουθοΰν στό τέλος, στό τμήμα πού έχει τόν τίτλο «Μετα-
γενέστερη προσθήκη» (βλέπε πιο κάτω, σελ. 272 - 289).



252

ΚΩΣΤΑ ΡΩΜΑΙΟΥ

Σ' αύτό τον τελευταίο τομέα άνήκει τό θέμα τής σημερινής άνακοίνωσής μου,
πού έχει άλλωστε τό χαρακτηριστικό τίτλο: «Βεργίνα, τά ευρήματα τον τάφου τοϋ
Φιλίππου καί ή λαογραφική ερμηνεία τους». Θά έπιχειρήσωτή διερεύνηση μερικών
άποφασιστικών δοξασιών καί έθίμων, πού γίνεται φανερό ότι επικρατούσαν στούς
άρχαίους Μακεδόνες καί σημειώνουν ιδιόμορφη την παρουσία τους ιδίως στά κτερί-
σματα τοΰ τάφου τοΰ Φιλίππου.

Θά σάς καλέσω λοιπόν νά μεταβοΰμε νοερά στην πολυθρύλητη Βεργίνα καί
νά κατεβοΰμε μαζί στό έσωτερικό τοΰ άρχαίου τάφου, πού άποτελεΐται άπό τόν
κύριο θάλαμο καί τόν προθάλαμο. Ό τάφος αύτός έχει κατασκευασθεί βιαστικά
κατά τόν Αύγουστο τοΰ 336 πρό Χριστοϋ, άμέσως μετά τή δολοφονία τοΰ Φιλίπ-
που. Ό ερευνητικός σκοπός μας θά παραμείνει αύστηρά συγκεκριμένος: Θά άναγνω-
ρίσουμε πρώτα τήν άρχική θέση, όπου βρίσκονταν ορισμένα άπό τά συγκλονιστικά
άρχαιολογικά ευρήματα πού είχε τήν έξαίρετη τύχη νά τά άνακαλύψει ό καθηγητής
Μανόλης 'Ανδρόνικος. Στη συνέχεια θά επιχειρήσουμε μιά νέα διερεύνηση τών
πραγμάτων καί τών πορισμάτων.

Θά μποροΰσε νά ισχυρισθεί κανείς, ότι βασικά θά έπιχειρήσουμε, έκεϊ στό
βάθος τοΰ τάφου τοΰ Φιλίππου, «μιά νέα ανασκαφή» — μεταφορικά, αύτή τή
φορά, — μέ κύριο οπλισμό μας τη λαογραφική μέθοδο, έφαρμοσμένην ειδικά πάνω
σέ μερικά άπό τά εύρήματα τοΰ τάφου.

Α'

Μέ πέντε σημαντικά, άλλά καί άλυτα άκόμη, έως αύτη τή στιγμή, προβλήματα
έχω τήν πρόθεση νά ασχοληθώ πιο κάτω. 'Αρχίζω, άμέσως τώρα, μέ τ ό πρώτο,
αύτό πού άναφέρεται στή δεύτερη ταφή, ή οποία έχει γίνει στόν προθάλαμο τοϋ
τάφον καί εξακολουθεί νά παραμένει αινιγματική.

Στό περιοδικό «'Αρχαιολογικά 'Ανάλεκτα έξ Αθηνών», στο δέκατο τόμο,
τοΰ έτους 1977, ό καθηγητής Μανόλης 'Ανδρόνικος έχει δημοσιεύσει διεξοδική
έκθεση γιά τήν άνασκαφή στή Βεργίνα καί γιά τά εύρήματα στόν τάφο τοΰ Φιλίππου.
Τό άρθρο έχει τόν τίτλο «Βεργίνα, οί βασιλικοί τάφοι τής Μεγάλης Τούμπας»,
έχει έκταση 40 σελίδες καί έχει γραφεί, όπως σημειώνει ό συγγραφέας του, τόν
Φεβρουάριο τοΰ 19781.

'Αφού ό άνασκαφέας εξετάζει πρώτα τά εύρήματα πού βρέθηκαν μέσα στόν
κυρίως τάφο, μέσα στό «θάλαμο», — επειδή έκεϊ κατέβηκαν πρώτα άπό τήν ορο-
φή,—έρχεται έπειτα καί στά εύρήματα τοΰ προθαλάμου, όπου έφτασαν άργότερα.

1. Άρχαιολογ. 'Ανάλεκτα 10(1977), σελ. 1-40.
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Είναι γνωστό σέ όλους μας, ότι μέσα στον προθάλαμο βρέθηκε μια δεύ-
τερη χρυσή λάρναξ, μικρότερη άπό τήν άλλη και μέ λιγότερη διακόσμηση. Μέσα
έκεΐ βρέθηκαν νά έχουν περιτυλιχθεΐ σέ πολύτιμο ύφασμα και νά έχουν τοποθετηθεί
μέ εύλαβική φροντίδα τά οστά ένός δεύτερου νεκρού. "Οπως γράφει ό 'Ανδρόνικος1,
«υπήρχε μιά δεύτερη χρυσή λάρνακα, λίγο μικρότερη άπό τήν πρώτη (38x32x20
εκατοστά περίπου, βάρους 8.420 γραμμάρια) και άρκετά λιτότερη στή διακόσμηση,
ή οποία εΐχε στό κάλυμμά της τό Ιδιο αστρικό σύμβολο που κοσμούσε και τό κά-
λυμμα τής άλλης (ει κ. 29 - 30 και χρωμ. είκ. τοϋ εξωφύλλου). Τό 'ίδιο σύμβολο
κοσμούσε πολυάριθμα χρυσά δισκάρια πού υπήρχαν σκορπισμένα στό δάπεδο μπρος
άπό τή σαρκοφάγο και στό κάλυμμά της... Τό Άνοιγμα (αυτής τής χρυσής λάρ-
νακας τοϋ προθαλάμου)...στάθηκε ή μεγαλύτερη και ή πιο απίστευτη αμοιβή τών
κόπων μας. Άντικρύσαμε κάτι αληθινά θαυμαστό. "Ενα χρυσοπόρφυρο ύφασμα,
με πολύ καλά διατηρημένη τήν εξαίσια κόσμηση του, κάλυπτε τά καμένα οστά
(χρωμ. πίν. I)... Στή δεξιά στενή πλευρά τής λιάρνακας εχει άποτεθεΐ πιεσμένο
χρυσό κόσμημα... 'Υποθέτω ότι πρέπει νά σχηματίζει γυναικείο διάδημα».

Αύτά γράφει ό καθηγητής 'Ανδρόνικος. Θέλοντας όμως ό άνασκαφέας νά
προτείνει μιά πρώτη έρμηνεία, σχετική μέ τήν ταφή στον προθάλαμο, τελειώνει τό
πολυσέλιδο άρθρο του μέ τό έξής πόρισμα: «Ή ερμηνεία πού οδηγεί στό συμπέ-
ρασμα ότι ή ταφή τοΰ θαλάμου άνήκει στον Φίλιππο Β' άφήνει ερωτηματικά γιά
τήν ταφή τοϋ προθα?.άμου. "Αν τά οστά τής δεύτερης λάρνακας είναι γυναικεία,
όπως μας επιτρέπει νά υποθέσουμε τό διάδημα πού βρέθηκε μ' αύτά, όπως και τό
πολυτελές και κοσμημένο ύφασμα πού τά κάλυπτε, τότε μιά πιθανή εξήγηση θά
ήταν ότι άνήκουν στην Κλεοπάτρα, τήν τελευταία σύζυγο του. "Αν όμως είναι
ανδρικά, τότε ή απίστευτη πληροφορία τοϋ Justinus, ότι ή 'Ολυμπιάδα εθαψε
στον ϊδιο τάφο μέ τόν Φίλιππο και τόν δολοφόνο του, θά μπορούσε νά στηρίξει
μιά τέτοια ερμηνεία»2.

Διαπιστώνει άμέσως καθένας μας ότι ό καθηγητής 'Ανδρόνικος, θέλοντας νά
έξηγήσει τήν ταφή τοΰ προθαλάμου, καταλήγει νά προτείνει δύο εναλλακτικές
λύσεις, πού καθεμιά τους εξαρτάται μόνο άπό τά όστά, γυναικεία
ή άνδρικά: "Αν τά όστα εΐναι γυναικεία, τότε πιθανότατα άνήκουν στήν τελευταία
σύζυγο τοΰ Φιλίππου, στή βασίλισσα Κλεοπάτρα. "Αν όμως είναι άνδρικά, τότε
είναι πολύ πιθανό νά άνήκουν στον ΐδιο τό δολοφόνο του, έπειδή ύπάρχει μιά σχε-
τική πληροφορία, άρκετά όμως μεταγενέστερη.

'Αρχ. 'Ανάλ. σ. 31 - 32.

2. 'Apy. 'Ανάλ. σ. 39.
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Έδώ έρχεται ή πρώτη έντονη διαφωνία μου μέ τον φίλο άνασκαφέα. Γιά
μένα, έστω καί αν τά οστά είναι άνδρικά, άποκλείεται οπωσδήποτε
νά άνήκουν στο δολοφόνο τοΰ Φιλίππου. Τό άποκλείουν ρητώς τά ταφικά έθιμα
της έποχής έκείνης.

Τά άρχαία έλληνικά ταφικά έθιμα, όπως καί όλα σχεδόν τά παρεμφερή εθνο-
λογικά, όσα άναφέρονται στό μεγάλο θέμα τοΰ φόνου καί τών βιαιοθανάτων, δεν
επιτρέπουν μέ κανένα τρόπο κάποια παρόμοια λύση. Στόν προθάλαμο έχει ταφεΐ κά-
ποιος νεκρός, πον τοϋ έχουν αποδοθεί βασιλικές τιμές. Αύτό είναι ένα γεγονός άπόλυ-
τα βεβαιωμένο. Τό άποδεικνύουν οί άκόλουθες λεπτομέρειες: Ό νεκρός έχει καεί
καί τά όστά του έχουν περισυλλεγεΐ μέ προσοχή, έχουν καθαριστεί μέ φανερή εύ-
λάβεια, έχουν διπλωθεί μέ ένα πολύτιμο χρυσοπόρφυρο ύφασμα καί έχουν τοπο-
θετηθεί μέσα σέ μιάν ολόχρυση λάρνακα πού φέρνει άνάγλυφο πάνω στό σκέπασμά
της τό χρυσό άστρο, τό έμβλημα της μακεδόνικης δυναστείας. Έκτος όμως άπό
αύτά, μέσα στη χρυσή λάρνακα βρίσκεται, μαζί μέ τά όστά, καί έ'να χρυσό βασιλικό
διάδημα.

Ποιος ιερόσυλος θά τολμούσε νά βάλει μέσα έκεΐ τά όστά τοΰ έπικατάρατου
δολοφόνου; Καί ποίος είναι αύτός ό άνόσιος, πού θά τολμοΰσε νά προσβάλει τόσο
βάναυσα,—κυριολεκτικά νά άτιμάσει,—-τόν μεγάλο νεκρό, τόν βασιλέα Φίλιππο,
μέ τό νά θάβει μαζί του τόν δολοφόνο του καί μέ τό νά τοΰ άπονέμει έπί πλέον καί
βασιλικές τιμές;

Τά άρχαία έλληνικά ταφικά έθιμα δέν είναι σταυροδρόμι, γιά νά διαλέγουμε
όποια λύση προτιμούμε κάθε φορά. Είναι έθιμα, πού τά χαρακτηρίζει ό σταθερός
προσανατολισμός καί πού οδηγούν στήν άκόλουθη καί συγκεκριμένη κατεύθυνση:
Στο ότι δ δολοφόνος είναι ανάγκη νά θανατωθεί δσο γίνεται γρηγορότερα, γιά νά
Ικανοποιηθεί δ προσφιλής νεκρός1. "Αν έπρόκειτο νά ύπάρξει κάποια συνέχεια,
σχετικά μέ τήν τύχη τοΰ νεκροΰ δολοφόνου, τότε — ιδιαιτέρα σέ έντονες περιστά-
σεις — ή λαϊκή άντίληψη τών χρόνων έκείνων ήταν ότι ό νεκρός δολοφόνος έπρεπε
νά στερηθεί άπό κάθε τιμή ένταφιασμοΰ. 'Απλώς τοΰ άξιζε νά πεταχτεί μακριά
άταφος, τροφή στά όρνια καί στά σκυλιά.

Αύτή είναι ή κανονική λύση. Καί αύτήν άκριβώς τή λύση υιοθετεί καί ό γη-

1. Ή νοοτροπία αύτή χαρακτηρίζει τόσο τούς άρχαίους «άδικους» φόνους οσο καί τούς
νεότερους. "Οσο άργεϊ νά γίνει ή έκδίκηση τοϋ φόνου μέ νέο φόνο, τό άδικοχυμένο αίμα —σύμφωνα
μέ τις νεοελληνικές δοξασίες—- «βογγάει» τις νύχτες, ζητώντας δικαίωση. "Οταν όμως γίνει
ή έκδίκηση, ή ικανοποίηση πραγματοποιείται καί τά βογγητά σταματοΰν.
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ραιός Νέστωρ, στήν τρίτη ραψωδία της 'Οδύσσειας1, όταν παρουσιάζεται άπο τον
"Ομηρο νά βεβαιώνει ότι σίγουρα ό Μενέλαος μιά τέτοια λύση θά εφάρμοζε, αν πρό-
φταινε ζωντανό τον Αίγισθο, τό δολοφόνο τοϋ άδερφοΰ του. Ή νεοελληνική μετά-
φραση τών σχετικών στίχων της 'Οδύσσειας έχει ως έξης:

μονάχα

όρνια καί σκύλοι θα τον σπάραζαν στον κάμπο πεταμένο,
μακριά άπο τήν πολιτεία κι Άογίτισσα καμιά δέ θά βρισκόταν
νά τόνε κλάψει2.

Στο άρχαΐο κείμενο οί αντίστοιχοι στίχοι τοΰ Όμηρου έχουν τήν άκόλουθη
μορφή :

αλλ' άρα τόν γε κύνες τε καί οιωνοί κατέδαγαν
κείμενον έν πεδίω έκάς αστεος, ουδέ κέ τις μιν
κλανσεν 'Αχαιϊάδων3.

Άπ' αύτη τή δίκαιη τιμωρία τοΰ δολοφόνου, πού τόν πετοΰν μακριά στήν
έρημιά, γιά νά τόν φάνε τά όρνια καί οί σκύλοι, έως τήν ύποπτη πληροφορία τοΰ
Justinus ότι ό δολοφόνος τοΰ βασιλιά Φιλίππου «σ υ ν θ ά π τ ε τ α ι» μέ τόν με-
γάλο νεκρό καί τιμάται μάλιστα μέ ειδικές βασιλικές τιμές, ύπάρχει μιά τεράστια
διαφορά. 'Υπάρχει, συγκεκριμένα, άνάμεσά τους ένα άβνσσαλέο χάσμα νεκρικών
δοξασιών. Καί νομίζω ότι ό καθηγητής 'Ανδρόνικος δέν έπρεπε, μέ κανένα τρόπο,
νά δεχτεί σάν πιθανή μιά παρόμοια λύση συνενταφιασμοΰ θύματος καί δολοφόνου,
μέ τις αύτές ταφικές τιμές. Δέν έπρεπε, οχι νά δεχτεί μιά τέτοια λύση, άλλ' οΰτε
καν νά τή συζητήσει. "Η άν τή συζητοΰσε, νά δηλώνει ότι τήν άπορρίπτει κατη-
γορηματικά. Γιατί ή λύση, πού προσφέρεται άπο τήν άνεύθυνη πληροφορία τοΰ
Justinus, άπορρίπτεται άσυζητητί. Σ' αύτό τό σημείο μοΰ έπιβάλλεται νά είμαι κατη-
γορηματικός. Γι' αύτό καί δήλωσα πιό πάνω, ότι άρχίζω νά συζητήσω ένα θέμα,
όπου σημειώνεται, εύθύς έξ άρχής, «έντονη ή διαφωνία μου μέ τόν άνασκαφέα»*.

Β'

Τό δεύτερο πρόβλημα, άπο τά πέντε συνολικά, πού θέλω νά πραγ-

1. 'Οδύσσεια 3, 259 - 261. Ειδική άνάλυση τών λόγων τοϋ Νέστορος γίνεται στό βιβλίο
μου «Λαογραφία καί "Ομηρος», 1979, στις σε?. 56 - 59.

2. Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ί. Θ. Κακριδή, 'Οδύσσεια, σελ. 45.

3. 'Οδύσσεια 3, 259 - 261.

4. Βλέπε πιό πάνω, σελ. 254.
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ματευθώ, είναι τό έξης: Γιατί ή δεύτερη ταφή δεν εχει γίνει καί αύτή μέσα στόν
κυρίως θάλαμο, άλλα στόν προθάλαμο ; Γιατί έχει γίνει αύτοϋ τοϋ είδους ή σπανιό-
τατη, ή μοναδική θά ελεγε κανείς, εξαίρεση;

"Ας ίδοΰμε όμως πρώτα, τί είναι αύτός ό συγκεκριμένος «προθάλαμος». "Εχει
διαστάσεις 3.66 Χ 4.46 μ. Άρα είναι ό μεγαλύτερος σέ χώρο, άπό όλους τούς έως
τώρα γνωστούς προθαλάμους μακεδονικών τάφων1. 'Επίσης ή διακόσμηση μέσα
στόν προθάλαμο είναι έξαίρετη, σέ χτυπητή άντίθεση μέ τό έσωτερικό τοϋ κυρίως
θαλάμου, όπου πολλά έχουν γίνει πολύ βιαστικά. Στόν προθάλαμο έξαφνα ύπάρχει
«κονίαμα έξαιρετικά καλής ποιότητας», έπίσης είναι ζωγραφισμένες ψηλά δύο
οριζόντιες ταινίες, άπό τίς όποιες ή δεύτερη είναι «κοσμημένη μέ ρόδακες». Συμ-
βαίνει έξ άλλου καί τό έξής άξιοσημείωτο: «Ή καμάρα τοϋ (κυρίως) θαλάμου
δέν άποτελεΐ ενιαία κατασκευή μέ τήν άντίστοιχη τοϋ προθαλάμου, άλλά διακόπτε-
ται στό σημείο τοϋ μεσοτοίχου»2.

"Ολα αύτά σημαίνουν ότι ό κυρίως θάλαμος κατασκευάσθηκε βιαστικά, ότι καί
ό νεκρός ενταφιάσθηκε έκεϊ βιαστικά, καί τέλος ότι ή μεγάλη μαρμάρινη θύρα
έκλεισε γιά πάντα. Αντίθετα, σέ ένα έπόμενο χρονικό στάδιο συνεχίσθηκαν κανο-
νικά καί συμπληρώθηκαν μέ άνεση οί έργασίες στόν προθάλαμο, ό όποιος μποροΰσε
γι' αύτό τό λόγο νά παραμείνει προσιτός γιά ένα άξιόλογο χρονικό διάστημα.

Χαρακτηριστικά είναι τώρα τά αρχαιολογικά εύρήματα, πού βρέθηκαν μέσα
στόν προθάλαμο. Ξεχωρίζει φυσικά ή μαρμάρινη σαρκοφάγος, πού βρέθηκε στήν
άριστερή πλευρά τοΰ προθαλάμου. 'Ωστόσο «μαρμάρινη σαρκοφάγος (τοποθετη-
μένη ειδικά στόν προθάλαμο ) δέν έχει βρεθεί σέ κανένα μακεδονικό τάφο»3, αύτό
τονίζει ό άνασκαφέας. Μέσα σ' αύτή τή μαρμάρινη σαρκοφάγο βρέθηκε ή δεύτερη
χρυσή λάρναξ.

'Εκτός όμως άπό τή σαρκοφάγο μέ τή χρυσή λάρνακα, βρέθηκαν μέσα στόν
προθάλαμο λεπτότατα φύλλα χρυσοΰ, άλλα χρυσά κοσμήματα, υπολείμματα άπό
πολύτιμα έπιπλα, ένα «χρυσό στεφάνι άπό φύλλα καί άνθη μυρτιάς», διάφορα άλά-
βαστρα καί τέλος μιά σειρά άπό σπουδαία ανδρικά δπλα. Σ' αύτά άνήκουν: 1)
πρώτη ή χρυσή φαρέτρα ή άκριβέστερα ή χρυσή έπένδυση τοϋ γωρυτοϋ, πού μοιάζει
μέ τίς σκυθικές έπενδύσεις γωρυτών καί έχει τρεις κάθετες ταινίες, τίς δύο μέ

1. 'Αρχ. Άνάλ. σ. 30: «Οΐ διαστάσεις του είναι 3,66x4,46 μ., αποτελούσε δηλαδή
ένα δεύτερο εύρύτερο χώρο, τόν μεγαλύτερο όλων τών γνωστών ώς σήμερα προθαλάμων».

2. Άρχ. Άνάλ. σ. 30.

3. Άρχ. Άνάλ. σ. 30: «Στό μέσο περίπου τής άριστερής πλευράς τοΰ προθαλάμου . . ,
υπήρχε μαρμάρινη σαρκοφάγος, κάτι πού, δσο γνωρίζω, δέν έχει βρεθεί σέ κανένα μακεδονικό
τάφο».
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άνάγλυφες παραστάσεις πού εικονίζουν πιθανότατα τήν άλωση της Τροίας, τήν
«'Ιλίου πέρσιν». 2) τά πολλά χάλκινα βέλη. 3) ή Χρυσή κάλυψη τοΰ κάτω μέρους
τοΰ γωρυτοΰ. 4) δύο άκόμη κνημίδες, άλλά επίχρυσες αύτή τή φορά, ένώ οί
άλλες πού βρέθηκαν μέσα στόν κυρίως θάλαμο ήσαν άπλώς χάλκινες.

"Ολα τά πιο πάνο> στοιχεία όδηγοΰν στό συμπέρασμα ότι, έπειδή έκλεισε
οριστικά, καί γιά πάντα, ή μεγάλη μαρμάρινη θύρα τοΰ κυρίως θαλάμου, γιά τοΰτο
όσα πολύτιμα άτομικά εΐδη τοΰ νεκροΰ δέν είχαν προλάβει νά τά βάλουν μαζί του,
κατά τις ώρες τής βιαστικής κάπως ταφής, — όπως τέτοια εϊναι ή χρυσή φαρέ-
τρα, τδ τόξο και οι επίχρυσες κνημίδες, — τά τοποθέτησαν άργότερα στόν προ-
θάλαμο. Τά τοποθέτησαν μάλιστα ακουμπισμένα επίτηδες πολύ κοντά ή πάνω στήν
κλειστή μαρμάρινη θύρα τοΰ θαλάμου, γιά νά βρίσκονται δηλαδή οσο παίρνει πλη-
σιέστερα στόν νεκρό τοΰ κυρίως θαλάμου.

Στόν ΐδιο προθάλαμο άναγκάστηκαν καί τοποθέτησαν, εντελώς κατ' εξαίρεση,
καί τήν κατοπινή μαρμάρινη σαρκοφάγο μέ τή χρυσή λάρνακα, παρ' όλο ότι καί ή
ταφή αύτή γινόταν άνορθόδοξα, άφού «οφείλε» νά είχε γίνει καί αύτή μέσα στόν
κυρίως θάλαμο. Πιθανότατα, μάλιστα, γι' αύτούς καί γιά παρόμοιους λόγους, πού
αποσκοπούσαν σε μιά προαποφασισμένη εύρύτερη χρήση τοϋ προθαλάμου, οί
κατασκευαστές θεώρησαν σκόπιμο νά τόν κάμουν πιό μεγάλο άπό οσο συνηθιζόταν.
Είναι ό μεγαλύτερος προθάλαμος άπό όλους τούς έως τώρα γνωστούς.

Πιστεύω ότι όλες αύτές οί πολλές ιδιορρυθμίες, πού παρουσιάζονται ομαδικά,
πιθανότατα ξεκινούν άπό κάποιο κοινό α'ίτιο, συγκεκριμένα άπό τήν εθιμική τα-
φική άνάγκη, σύμφωνα μέ τήν όποία οφείλε ύποχρεωτικά νά παραμένει οριστικά
κλειστή ή μεγάλη μαρμάρινη θύρα τοΰ κυρίως θαλάμου.

Ποιο είναι τό νέο πρόβλημα πού δημιουργείται; Παρουσιάζεται τοΰτο μέ τήν
έξης μορφή: Γιατί υπήρξε — εντονότερη άπό κάθε αλλη παρόμοια περίπτωση —
αύτή ή ειδική άνάγκη τής δριστικά κλειστής θύρας; Ποίοι λειτουργικοί λόγοι μακε-
δόνικων δοξασιών τήν επέβαλλαν;

Έρχομαι νά δώσω άπάντηση σ' αύτό τό ιδιόρρυθμο πρόβλημα. Ή γνώμη μου
είναι ότι όλα αύτά «ε π ρ ε π ε» νά γίνουν άκριβώς όπως έγιναν, επειδή επρόκειτο
γιά τή βιαστική ταφή ένός βιαιοθανάτου. Ό Φίλιππος δολοφονήθηκε καί ή ζωή του
άφαιρέθηκε βίαια. Σέ όλους τούς λαούς οί βιαιοθάνατοι πιστεύεται ότι ζοΰν μιά
μετέπειτα περίοδο, πού χαρακτηρίζεται σάν «ειδικά ταραγμένη».

Θά μπορούσα νά προσκομίσω άλλεπάλληλα παραδείγματα, καί άρχαία καί
άπό τόν πλούσιο χώρο της Συγκριτικής 'Εθνολογίας. Άλλά θά προτιμήσω ένα
μονάχα νεοελληνικό παράδειγμα, έπειδή έχει τό ειδικό χαρακτηριστικό ότι άπο-

17



258

ΚΩΣΤΑ ΡΩΜΑΙΟΥ

τελεί προσωπικό μου βίωμα. 'Οδοιπορούσα, πριν άπό άρκετά χρόνια (δεκαετία
τοΰ 1940 - 1950), πάνω στον ορεινό όγκο τοΰ Πάρνωνος της 'Αρκαδίας, άπό τό
πατρικό χωριό μου Βούρβουρα έως τόν 'Ασώματο, ώρες πορείας εννέα. Μαζί μου
ήσαν δυο συγγενείς χωρικοί, πού ήξεραν τά μονοπάτια. ΤIIσαν ή ζωντανή ιστορία
γιά καθετί τής διαδρομής. Στο μέσο τοΰ δρόμου, σέ ένα καταράχι, μοΰ είπε σιγανά
ό μπάρμπα Θανάσης: «'Εδώ θά περάσουμε, δίχως νά μιλοΰμε. 'Εσύ μονάχα νά
κοιτάς στο άπάνου μέρος της στράτας, εκεί στήν κοτρώνα. Τά άλλα θά σοΰ τά
ειπώ πιό κάτω, άμα σκαπετήσουμε».

"Οταν άπομακρυνθήκαμε άρκετά, ό συνομιλητής μου μοΰ είπε οτι εκεί στήν
κοτρώνα σκοτώσανε τη Βασίλω, μιά νέα καί όμορφη κοπέλα, πού τήν είχαν κλέψει
καί πάνω στή συμπλοκή, άνάμεσα στούς δικούς της καί στούς απαγωγείς, τή βρήκε
μιά σφαίρα τήν κοπέλα καί πάει ή Βασίλω.'Ακόμη κυκλοφορεί στό χωριό τό μοι-
ρολόγι πού τής έβγαλαν. "Οταν όμως περνάνε οί χωρικοί νύχτα άπό εκείνο τόν τό-
πο, καί άν τύχει καί άναφέρουν τό τραγικό περιστατικό ή καί μόνο τό όνομα τής
Βασίλως, παρουσιάζεται άμέσως μιά ξαφνική φλόγα στό σημείο πού σκοτώθηκε
καί ένας άναστεναγμός άκούεται, μιά γυναικεία φωνή πού πονάει καί φωνάζει
«ωχ!». 'Επειδή τό περιστατικό τοΰτο συνέβαινε κι άλλες φορές, άποφασίσανε οί
χωρικοί νά περνοΰν άπό εκεί δίχως νά μιλοΰν, εΐτε μέρα είναι, εΐτε νύχτα. Είπαν
νά τήν άφήσουν ήσυχη τή δύσμοιρη Βασίλω καί νά μήν τή βασανίζουν άθελά τους.

Αυτά μοΰ είπε τότε ό μακαρίτης τώρα μπάρμπα Θανάσης. Καί ομολογώ ότι
τά λόγια του εκείνα υπήρξαν γιά μένα ένα άξέχαστο δίδαγμα. 'Ακόμη καί σήμερα
ή τραγική ιστορία τής όμορφης νέας, της άδικοσκοτωμένης Βασίλως, μέ βοηθάει
νά κατανοήσω τά ταφικά έθιμα, τά σχετικά μέ τήν ταφή τοΰ βασιλιά Φιλίππου.
Γιατί, τί προτιμότερο μποροΰσε νά γίνει τότε, άπό τό νά παρθοΰν άμέσως κατά τόν
ένταφιασμό τοΰ Φιλίππου μερικά ειδικά μέτρα, πού θά συντελοΰσαν άποφασιστικά
στήν άδιατάρακτη μεταθανάτια γαλήνη τοΰ σπουδαίου νεκροΰ;
Γι' αυτόν άκριβώς τόν ειδικό λόγο ή μεγάλη θύρα έκλεισε καί δέν έπρεπε νά ξανα-
νοίξει ποτέ στό μέλλον. "Οσα άγαπημένα προσωπικά εΐδη τοΰ νεκροΰ δέν πρόφτα-
σαν νά τά τοποθετήσουν κοντά στον νεκρό, μέσα στόν κυρίως θάλαμο, άς τοποθε-
τηθούν άργότερα στόν προθάλαμο. Αύτη, μάλιστα, ή άργοπορημένη τοποθέτηση
τους νομίζω ότι μας άποκαλύπτει καί τό ότι ό βασιλιάς Φίλιππος θά είχε κάποιαν
«ιδιαίτερη άδυναμία» στή χρυσή τελετουργική φαρέτρα του μέ τήν άνάγλυφη παρά-
σταση της άλωσης της Τροίας, καθώς καί στις επίχρυσες κνημίδες. Πρέπει νά
τονίσω, ότι μέσα στόν κυρίως θάλαμο ό μεγάλος νεκρός δέν εΐχε επίχρυσες κνη-
μίδες, είχε μόνο χάλκινες.

'Αξίζει, σ' αύτό τό σημείο, νά προσέξουμε μερικές χαρακτηριστικές λεπτό-
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μέρειες: Στον κυρίως θάλαμο έχουν τοποθετηθεί δύο μόνο χρυσά όπλα, ό θώρακας
τοΰ νεκροΰ, μέ τις επίχρυσες ταινίες και τά πολλά χρυσά πτερύγια, και ή ελαφριά
χρυσή τελετουργική ασπίδα. Αυτά όμως δέν άρκοϋν γιά νά υπάρχει μιά πλήρης
χρυσή πανοπλία, χαρισμένη στον μεγάλο νεκρό. Πάνω στή ν άποδειγμένη πλέον
βιασύνη τοΰ ένταφιασμοΰ είχαν, φαίνεται, λησμονήσει νά μεταφέρουν και τά υπό-
λοιπα, τά άπαραίτητα όμως, χρυσά όπλα, όπως ήσαν ή φαρέτρα μέ τήν ολόχρυση
άνάγλυφη επένδυση και οί έπίχρυσες κνημίδες. Τις έφεραν άργότερα. Και τις
άκούμπησαν — έπίτηδες -— πλάι άκριβώς στήν κλειστή μαρμάρινη θύρα τοΰ κυ-
ρίως θαλάμου. Στό εξής ό μεγάλος νεκρός θά μπορεί νά εχει ((κοντά του)) όλα τά
εξαρτήματα τής χρυσής πανοπλίας του, πού θ à τήν είχε φορέσει σέ επιβλητικές
τελετουργικές περιστάσεις όταν ζοϋσε, και πού μπορεί νά τήν εχει στή διάθεση
τον κάί τώρα, μέσα στον τάφο του.

Δέν άνοιξε όμως ποτέ πλέον ή μεγάλη και κλειστή θύρα τοΰ κυρίως θαλάμου.
Δέν άνοιξε ουτε και όταν πέθανε, λίγο άργότερα, ή τελευταία γυναίκα τοΰ Φιλίπ-
που, ή νεαρή Κλεοπάτρα. Τό σωστό βέβαια ήταν ή βασίλισσα νά ενταφιασθεί κοντά
στον Φίλιππο. 01 δοξασίες όμως για τήν ειδική ευπάθεια τής ευαίσθητης ψυχής
τών άδικοσκοτωμένων απαγόρευαν τό άνοιγμα τής κλειστής πόρτας. Τότε τί θά
γίνει; 'Απλούστατα, θά γίνει μιά σπάνια, ΐσως μιά μοναδική εξαί-
ρεση, άπό όσα εϊναι γνωστά έως τώρα άπό τις άνασκαφές στή Μακεδονία: Ή
σαρκοφάγος, δηλαδή, τής βασίλισσας θά τοποθετηθεί στον προθάλαμο, όπως έκεΐ
έχουν τοποθετηθεί ή Χρυσή φαρέτρα και οί έπίχρυσες κνημίδες. "Εχει δίκαιο ό
καθηγητής 'Ανδρόνικος, όταν γράφει ότι παρόμοιο περιστατικό, — μέ σαρκοφάγο
και στον προθάλαμο, — δέν έχει συμβεί σέ κανέναν άλλο μακεδονικό τάφο. 'Ελπίζω
ότι αυτή ή μοναδική εξαίρεση έρμηνεύεται τώρα ικανοποιητικά άπό τήν εξήγηση
πού δίνω. 'Ερμηνεύεται δηλαδή άπό τό συγκεκριμένο γεγονός, ότι επρόκειτο γιά
μιά περίπτωση άποκρουστικής δολοφονίας και γιά τοΰτο ήταν άδύνατο νά άνοιχτεϊ
και πάλι ή μεγάλη μαρμάρινη θύρα, μιά και ειχε τελειώσει οριστικά ή τελετή τής
ταφής τοΰ «βιαιοθανάτου».

Γ'

"Ερχομαι τώρα νά εξετάσω ένα νέο πρόβλημα, αύτό πού άναφέρεται στό περί-
φημο ((αστρικό σύμβολ ο», όπως τό άποκαλοΰν όλοι έως τώρα. "Εχω σχημα-
τίσει τήν πεποίθηση ότι τό νέο τοΰτο πρόβλημα είναι λαογραφικά τό σπουδαιότερο
άπο όλα δσα μπορεί νά προκληθούν άπό τά αρχαιολογικά ευρήματα τοϋ τάφου τοϋ
Φιλίππου. Πιστεύω μάλιστα ότι δέν πρόκειται μόνο γιά ένα πρόβλημα αύτό
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καθ' έαυτό, άλλά καί γιά μιαν ομάδα άπο άλλεπάλληλες νέες προεκτάσεις καί νέες
λύσεις πού δημιουργούνται στή συνέχεια. Είναι φυσικό, λοιπόν, άρχίζοντας τώρα τό
λόγο γιά τό πρόβλημα τοΰτο, νά εχω τήν πρόθεση νά προχωρήσω καί πρός τις
δύο αύτές κατευθύνσεις: α) καί πρός τήν έρμηνεία τής καταγωγής τοΰ άστρικοΰ
συμβόλου τής άρχαίας Μακεδονίας, β) καί πρός τις μετέπειτα νέες προεκτάσεις
καί νέες λύσεις πού ενδέχεται νά προκύψουν.

Ή πρώτη μνεία τού άστρικοΰ συμβόλου, στή λεπτομερειακή έκθεση τών εύ-
ρημάτων της Βεργίνας, έχει γίνει άπό τόν καθηγητή Μανόλη 'Ανδρόνικο, όταν
άρχίζει νά κάνει ειδικό λόγο γιά τή χρυσή λάρνακα τοΰ κυρίως θαλάμου, αύτήν μέ
τά όστά τοΰ Φιλίππου. Ή λάρναξ εκείνη, όπως άλλωστε είναι γνωστό, είναι ολό-
χρυση, έχει βάρος ένδεκα περίπου κιλά χρυσού--fià τήν άκρίβεια 10.800 γραμ-
μάρια ·—καί οί διαστάσεις της είναι 0,40 μ. (στήν κύρια όψη) Χ 0,34 μ. (στήν
καθεμιά άπό τις δύο πλάγιες πλευρές) Χ 0,171 μ. (ύψος)1.

Τελειώνοντας ό άνασκαφέας μέ τήν περιγραφή της διακόσμησης τών τριών
ορατών πλευρών τής χρυσής λάρνακας, έρχεται άμέσως έπειτα στήν περιγραφή
τού καλύμματος. Είναι γνωστό σ' όλους μας ότι πάνω στό χρυσό κάλυμμα της
λάρνακας εικονίζεται άνάγλυφο ένα λαμπρό καί μεγάλο άστέρι. Γράφει γι' αύτό
τά έξής σημαντικά ό Μανόλης 'Ανδρόνικος: «'Επιβλητικό είναι το κόσμημα τον
καλύμματος: γύρω άπό ενα κεντρικό ρόδακα εκτινάσσονται δεκαεξ άνισομεγέθεις
άκτίνες, δημιουργώντας έτσι τό γνωστό άπό μακεδόνικες ασπίδες καί νομίσματα
άστρικό σύμβολο))2.

'Αλλά καί πιο κάτω, όταν γράφει γιά τό κάλυμμα της δεύτερης χρυσής λάρ-
νακας, έκείνης πού βρέθηκε στόν προθάλαμο, ό άνασκαφέας κάνει καί πάλι λόγο
γιά τό ίδιο σύμβολο: «Μιά δεύτερη χρυσή λ.άρνακα ...ή όποια εΐχε στό κάλυμμά της
τό ίδιο άστρικό σύμβολο πού κοσμούσε καί τό κάλυμμα τής άλαλης... Τό ίδιο σύμ-
βολο κοσμούσε πολυάριθμα χρυσά δισκάρια πού υπήρχαν σκορπισμένα στό δάπεδο
μπρος άπό τή σαρκοφάγολ»3.

Γίνεται φανερό ότι όλοι έως τώρα, χωρίς τήν παραμικρή έξαίρεση, μιλοΰν
γιά ένα «άστρικό σνμβο?Μ». "Ενα άστρο λάμπει, καί αύτό τούς άρκεϊ γιά νά θεω-
ρηθεί σάν έμβλημα τής μακεδόνικης δυναστείας. Δέν γνωρίζουμε όμως τίποτε άλλο
γι' αύτό τό σύμβολο. 'Αρκεί ότι έχει ζωηρές άκτίνες καί ότι εικονίζεται τήν ώρα πού

1. Άρχ. 'Ανάλ. σ. 27.

2. Άρχ. Άνάλ. σ. 27.

3. Άρχ. Άνάλ. σ. 31-32.
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λάμπει. Άλλά έτσι, μέ τις έως τώρα εξηγήσεις, αύτό τό άστρο δέν έχει ρίζες μέσα
στό χρόνο, δέν έχει προεκτάσεις στό χώρο τοϋ συμβολισμού, δέν έχει ούτε κάποιο
συγκεκριμένο δυναμισμό μέσα στόν ευρύτερο χώρο τών άρχαίων μακεδονικών μύθων.

Μήπως όμως μπορεί νά υπάρξει κάποια άλλη λύση, πού νά ικανοποιεί πολύ
περισσότερο, ιδίως επειδή Οά περιέχει όλα αύτά τά σπουδαία, δηλαδή καί τίς βα-
θειές ρίζες μέσα στό χρόνο, καί τίς ούσιαστικές προεκτάσεις μέσα στό χώρο τοΰ
συμβολισμού, άκόμη καί τόν εντυπωσιακό δυναμισμό πάνω στόν εύρύτερο χώρο
τοΰ μακεδονικοΰ μύθου;

Ε ι κ. 1. Ή μεγάλη χρυσή λάρνας, πού βρέθηκε στον κυρίως θάλαμο τοΰ τάφου. Έπάνω
στό κάλυμμά της εικονίζεται έπιβλητικό τό λεγόμενο έως τώρα «μακεδονικό άστέρι» ('Αρχ.

Άνάλ. 1977, σελ. 53).

Θά εγκαταλείψω αύτό τόν ομαδικό προσανατολισμό γιά ένα άστρικό σύμ-
βολο. Καί θά στραφώ νά δεχτώ σάν άφετηρία μου κάτι τελείως διαφορετικό.
Θά δεχτώ ότι αύτό τό λαμπρό κόσμημα, πού παριστάνεται άνάγλυφο πάνω στίς
δύο χρυσές λάρνακες τοΰ τάφου τοΰ Φιλίππου, δέν είναι άστρικό, άλλά ήλ.ιακό
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σύμβολο. Είναι ό ήλιος τή στιγμή πού λάμπει γύρω του καί το φώς του πέφτει
πάνω στή γή τής Μακεδονίας. Αυτή όμως ή στιγμή μιας τέτοιας ηλιακής λάμψης
σημαδεύει β αθ ε ι à τόν μεγάλο μύθο τής Μακεδονίας.

Που στηρίζω αύτό τον ισχυρισμό μου; 'Αρχικά τόν στηρίζω στά έξης: "Ολοι
γνωρίζουμε ότι στό κέντρο αύτοϋ τοϋ συμβόλου, πού βρίσκεται πάνω στις δύο χρυ-
σές λάρνακες, εικονίζεται Ινας γαλάζιος «ρόδαξ». 'Αλλά καί ολοι σχεδόν γνωρί-
ζουμε ότι τόν ρόδακα, άκόμη καί στούς μακρυνούς μινωικούς χρόνους, τόν χρησιμο-
ποιούσαν κυρίως σάν ένα «σύμβολο τοΰ ηλίου». Άφοΰ λοιπόν εικονίζεται ένας ρόδαξ
μέ δεκαέξη άκτίνες γύρω του, αύτό σημαίνει ότι συμβολίζεται ένας ήλιος τήν ώρα
πού λάμπει μέ τίς ολόχρυσες άκτίνες του. "Ας εγκαταλείψουμε λοιπόν τό άστρο
(τό μακεδονικό άστέρι, όπως γράφουν) καί μαζί του τό άστρικό σύμβολο, καί άς
δεχτοΰμε άποκλειστικά καί μόνο τό ηλιακό σύμβολο καί τόν ήλιο τήν ώρα πού
λάμπει μέ τίς άκτίνες του.

Τό πρόβλημα όμως δέν έλύθη. Θά έλεγα μάλιστα ότι τώρα μόλις άρχίζει τοΰ-
το νά άντιμετωπίζεται. Τό μόνο σημαντικό κέρδος εΐναι ότι τώρα — γιά πρώτη
φορά — τό πρόβλημα περιορίζεται καί γίνεται συγκεκριμένο, μέ τήν έξης νέα μορφή
του: Τί συμβολίζει αύτό τό ηλιακό σύμβολο γιά τήν άρχαία Μακεδονία; Πόσο
βαθειά, μέσα στό χρόνο, είναι δυνατό νά προχωρούν οί ρίζες του; Καί ποίος ακρι-
βώς μπορεί νά είναι ό δυναμισμός τον μέσα στό χώρο τών μακεδονικών μύθων;

'Αναζητώντας αύτό τόν άγνωστο ήλιο, θά σάς καλέσω νά άφήσουμε τά ευρή-
ματα τοΰ τάφου τοϋ Φιλίππου καί νά μετακινηθούμε 400 χρόνια παλαιότερα άπό
τόν ενταφιασμό τοΰ Φιλίππου. Συγκεκριμένα θά φτάσουμε γύρω στά 700 προ Χρί-
στου, γιά νά παρακολουθήσουμε κάποιες σπουδαίες λεπτομέρειες άπό τη ζωή
τριών άδερφών, πού ήσαν άπόγονοι τοΰ 'Ηρακλέους. Άφοΰ αυτοί έφτασαν στή Μακε-
δονία άπό τό "Αργός, έγιναν ιδρυτές τοΰ βασιλικοΰ οΐκου της Μακεδονίας.

Μέσα στην ιστορία τών τριών έκείνων άδερφών, πού λίγο πιό κάτω — σέ
νεοελληνική μετάφραση — θά τήν άκούσουμε νά μάς τή διηγείται μέ πολλές λεπτο-
μέρειες ό ΐδιος ό 'Ηρόδοτος, θά έχουμε τήν ευκαιρία νά ανακαλύψουμε τόν ήλιο
τής Μακεδονίας, τήν ώρα πον λαμποκοπούσε μέσα α ένα βασιλικό άνάκτορο τής
"Ανω Μακεδονίας γύρω στό. 700 προ Χριστοϋ. Τότε εκείνο τόν ήλιο τόν πήρε ό
μικρός Περδίκκας, ό ιδρυτής τής μακεδονικής δυναστείας. Τότε τόν πήρε καί τόν
έβαλε στόν κόρφο του, νόμιμη στό έξης καί μόνιμη προσωπική Ιδιοκτησία τον,
γιά νά τόν κληροδοτήσει στή συνέχεια στους βασιλικούς άπογόνονς τον, πον ήταν
πολν φυσικό νά τόν διατηρήσουν στόν μακεδονικό μϋθο και νά τόν κάμουν επίσημο
έμβλημα τής μακεδονικής δυναστείας.
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"Εχω τή γνώμη ότι, όταν τελειώσουμε μέ τον 'Ηρόδοτο και ιδίως όταν φτάσου-
με στό τέλος της άνακοίνωσής μου—καί, όπως έλπίζω, θά έχουμε πεισθεί τότε
για τήν άλήθεια τής έρμηνείας πού σήμερα προτείνω,—τότε ή έρευνητική προσπά-
θεια πού έχω κάμει θά ισοδυναμεί μέ μιά δεύτερη καί πολύ σημαντική άνασκαφή.
Μιαν ανασκαφή, που θά εχει γίνει και αυτή μέσα στον τάφο τοϋ Φιλίππου, θά
εχει ξεκινήσει άπό τό δήθεν αστρικό σύμβολο πού έχουν οί δυο χρυσές λάρνακες,
άναδρομικά όμως θά εχει βαθύνει περίπου 400 χρόνια πριν άπο τήν ταφή τοϋ Φι-
λίππου. Τελικά θά μας εχει παρουσιάσει καί μερικά άλλα ακόμη «ευρήματα»,
μερικά άγνωστα άλλα σπουδαία, πού ϊσως και αύτά προορίζονται νά είναι εξ ϊσου
συναρπαστικά, όπως και τά πρώτα.

Δ'

Ό 'Ηρόδοτος, — θέλοντας νά άποδείξει τήν έλληνική καταγωγή τοϋ βασιλιά
τής Μακεδονίας 'Αλεξάνδρου, πού είχε λάβει μέρος στούς άγώνες τής 'Ολυμπίας
παλαιότερα καί στή μάχη τών Πλαταιών έπειτα, — άρχίζει καί μας διηγείται μέ
πολλές λεπτομέρειες μιάν άρχαία λαϊκή παράδοση τής Μακεδονίας, πού άναφέρεται
στον γεννήτορα Περδίκκα, τόν ιδρυτή τής δυναστείας: ((τοϋ δε 'Αλεξάνδρου τούτου
έβδομος γενέτωρ Περδίκκης εστίν ό κτησάμενος τών Μακεδόνων τήν τυραννίδα
τρόπω τοιώδε»1. 'Αμέσως πιο κάτω (καί έως τό έπόμενο κεφάλαιο Ε') αναφέρω
τί μας διηγείται ό 'Ηρόδοτος, τοΰ όποιου παραφράζω τό κείμενο.

Άπό τόν 'Ηρακλείδη Τήμενον, πού ήταν άπό τό «πολυδίψιον» "Αργός τής
Πελοποννήσου, κατάγονταν — γράφει ό 'Ηρόδοτος — τρεις άδερφοί, πρώτος ό
Γαυάνης, δεύτερος ό Αέροπος καί τρίτος ό Περδίκκας, ό ((Περδίκκης» όπως τόν
άποκαλεΐ στήν ιωνική διάλεκτο ό 'Ηρόδοτος. Αύτοί οί τρεις άδερφοί, άπόγονοι
τοΰ Τημένου, έφυγαν άπό τό "Αργός καί πήγαν βορεινά στούς 'Ιλλυριούς. "Επειτα
έφυγαν άπό τούς 'Ιλλυριούς καί περνώντας άπό τά βουνά έφτασαν στήν Άνω Μα-
κεδονία, στήν πόλη Λεβαίη. Έκεΐ μπήκαν υπηρέτες, μέ διατροφή καί μισθό, στό
βασιλιά τοΰ τόπου. Άπό τούς τρεις άδερφούς ό μεγαλύτερος, ό Γαυάνης, έβοσκε
τά άλογα τοΰ βασιλιά, ό δεύτερος, ό Αέροπος, έβοσκε τά βόδια του, καί ό τρίτος
άπ' αυτούς καί ό μικρότερος, ((ό δέ νεώτατος αυτών Περδίκκης» όπως γράφει ό
'Ηρόδοτος, έβοσκε τά πρόβατα καί ιδιαίτερα τά μικρά άρνιά2.

'Εκείνο τόν παλαιό καιρό όχι μονάχα ό λαός, άλλ' άκόμη καί οί βασιλιάδες
δέν είχαν εύκολία σέ πλούτη. Γι' αύτό καί ή γυναίκα τοΰ βασιλιά εκείνου ζύμωνε

1. Ήρόδ. 8,137,1.

2. Ήρόδ. £νθ· άν. 2.
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μονάχη της ή 'ίδια τό ψωμί γιά τούς τρεις υπηρέτες. Καθώς λοιπόν έψηνε τοϋ καθε-
νός τό ψωμί, ή γυναίκα παρατήρησε ότι τό καρβέλι, πού τό προόριζε για τόν μικρό-
τερο άπό τούς τρεις υπηρέτες, φούσκωνε άπό μονάχο του καί γινόταν διπλάσιο
άπό τό κανονικό1. 'Επειδή τοΰτο δέν έγινε μιά μονάχα φορά, άλλά εξακολουθούσε
νά γίνεται τό ίδιο καί όλες τίς άλλες φορές, γιά τοΰτο ή γυναίκα πήγε καί τό εϊπε
στόν άντρα της. 'Εκείνος, μόλις τό άκουσε, άμέσως σκέφτηκε ότι ένα τέτοιο πράγ-
μα πρέπει νά είναι θεϊκό, πού κάτι προμηνούσε, καί γι' αύτό μπορεί νά οδηγεί
σέ κάτι πολύ μεγάλο. Έκάλεσε λοιπόν τούς τρεις υπηρέτες καί τούς ειδοποίησε
νά φύγουν άμέσως άπό τό δικό του βασίλειο2.

Τότε έκεϊνοι οί τρεις—-συνεχίζει ό 'Ηρόδοτος — είπαν στό βασιλιά ότι είναι
σωστό νά πάρουν πρώτα τό μισθό τους γιά όση δούλεψη τοΰ είχαν κάμει καί έπειτα
νά φύγουν έξω άπό τη χώρα του. Καθώς άκουσε ό βασιλιάς νά λένε γιά μισθό καί
καθώς έτυχε εκείνη τήν ώρα νά μπαίνει ό ήλιος άπό την καπνοδόχο καί νά πέφτει
πάνω σ' ένα σημείο τοΰ δαπέδου, τότε, — σίγουρα γιατί πρέπει νά είχε πάθει τή
στιγμή εκείνη κάποια θεϊκή βλάβη, — τούς είπε: ((Μισθό εγώ σέ σάς, πού νά είναι
αντάξιος σέ σάς, σάς δίνω αυτόν», και έδειξε ό βασιλιάς τόν ήλιο πού έπεφτε σέ
έκεΐνο τό σημείο3.

Τότε, τόσο ό Γαυάνης όσο καί ό 'Αέροπος, οί δύο μεγαλύτεροι άδερφοί, καθώς
άκουσαν αύτά τά λόγια στάθηκαν μέ έκπληξη καί άμηχανία. Ό μικρότερος όμως
άδερφός, πού έτυχε νά έχει μαζί του ένα μεγάλο μαχαίρι, είπε τά έξης: ((Δεχόμαστε,
βασιλιά, αυτά πού μας δίνεις». Καί μέ τό μαχαίρι του κάτω στό έδαφος τοΰ βασι-
λικού οΐκου χάραξε έναν κύκλο γύρω άπό τόν ήλιο*.

'Αμέσως έπειτα, καί άφοΰ τέλειωσε τή χάραξη τοΰ κύκλου, έκανε ότι τάχα
παίρνει μέ τή χουφτιά του άπό κάτω τόν ήλιο καί ότι τόν βάζει μέσα στόν κόρφο
του. Αυτό τό ίδιο τό έκαμε τρεις φορές. Καί έπειτα έφυγε καί αυτός καί οί άλλοι
δύο άδερφοί του. Αύτοί λοιπόν έφυγαν. Κάποιος όμως άπό έκείνους τούς άρχοντες
πού κάθονταν κοντά στό βασιλιά τοϋ εξηγεί τή σημασία τών λεπτομερειών άπό
εκείνα πού έκαμε ό μικρότερος υπηρέτης, καί προσθέτει στό τέλος ότι όλα αυτά
φανερώνουν ότι ό μικρότερος εκείνος τό έννοοϋσε αύτό πού έκαμε, έννοοΰσε δη-
λαδή οτι θά τά πάρει σίγουρα αύτά πού τοΰ δόθηκαν.Ό βασιλιάς τότε, άφοΰ άκουσε

1. Ήρόδ. bi%' άν. 3.

2. Ήρόδ. £νθ' άν. 3.

3. Ήρόδ. ενθ' άν. 4.

4. Ήρόδ. ενθ' άν. 5.
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αύτά, Θύμωσε καί άμέσως στέλνει έναντίον τους έφιππους στρατιώτες μέ τή διαταγή
νά τούς προφτάσουν καί νά τούς θανατώσουν καί τούς τρεις1.

Ένας ποταμός — συνεχίζει ό 'Ηρόδοτος — βρίσκεται σ' αύτή τή χώρα, καί
σ' αύτόν σάν σωτήρα προσφέρουν καί σήμερα θυσίες οί άπόγονοι αύτών τών τριών
άνδρών πού ήρθαν άπό τό Άργος. Λύτός λοιπόν ό ποταμός, άφού πρώτα πέρασαν
οί τρεις Τημενίδες, άρχισε ξαφνικά νά κατεβάζει τόσο πολύ νερό καί έγινε τόσο
μεγάλος, πού έφτασε νά γίνει τελείως άδύνατο νά τόν περάσουν οί καβαλάρηδες
πού εστάλησαν νά καταδιώξουν τούς τρεις άδερφούς2.

Τελικά οί τρεις αύτοί άδερφοί έφτασαν σέ άλλη περιοχή της Μακεδονίας καί
κατοίκησαν κοντά στούς κήπους, πού ονομάζονται «Κήποι τοΰ Μίδα άπό τό Γόρδιο».
Σ' αύτούς τούς κήπους φυτρώνουν άπό μόνα τους ένα είδος σπουδαία τριαντά-
φυλλα, πού καθένα τους έχει οχι τριάντα — πού είναι τό συνηθισμένο — άλλά
εξήντα φύλλα. Ώς πρός τό άρωμα ξεπερνάνε όλα τά άλλα τριαντάφυλλα. Σ' αύτούς
τούς κήπους καί ό Σιληνός αιχμαλωτίσθηκε, σύμφωνα μέ όσα λένε οί σημερινοί Μα-
κεδόνες. Πάνω άπό τούς κήπους είναι ένα βουνό, τό ονομά του είναι Βέρμιο καί τόν
καιρό τού χειμώνα δέν μπορεί κανείς νά τό περάσει. Αύτή τήν περιοχή οί τρεις
εκείνοι άδερφοί, άφοΰ πρώτα τήν έκαμαν δική τους, τή χρησιμοποίησαν έπειτα σάν
ορμητήριο καί κατάφεραν νά ύποτάξουν καί τήν ύπόλοιπη Μακεδονία3.

'Από εκείνο τόν Περδίκκα—συνεχίζει ό'Ηρόδοτος — έχει γεννηθεί ό 'Αλέ-
ξανδρος, πού έλαβε μέρος στή μάχη τών Πλαταιών. Καί ή γέννησή του άκολούθησε
τούς έξης ενδιάμεσους σταθμούς : Τοΰ 'Αμύντα γιος είναι ό 'Αλέξανδρος, ό 'Αμύν-
τας έξ άλλου ήταν γιός τού 'Αλκέτα, τοΰ 'Αλκέτα πατέρας ήταν ό 'Αέροπος, αύτοΰ
πατέρας ήταν ό Φίλιππος, τοΰ Φιλίππου ήταν ό 'Αργαίος, καί τέλος αύτοΰ τοΰ
'Αργαίου πατέρας ήταν ό Περδίκκας, «ό κτησάμενος τήν αρχήν», αύτός πού άπό-
κτησε πρώτος τήν εξουσία4.

Ε'

"Ερχομαι τώρα σέ ένα άλλο θέμα, πού τό θεωρώ έπίσης σπουδαίο. Πρόκειται
γιά τό όνομα τής πρώτης πρωτεύουσας της άρχαίας Μακεδονίας, γιά τό θρυλικό
ονομα Αίγαί. Τό τοπωνύμιο αύτό ετυμολογικά έχει άμεση συγγένεια μέ τά
ορμητικά νερά, μέ τις ((αίγες» όπως άποκαλοΰνται στήν άρχαιότητα. ((Καταιγις»

1. Ήρόδ. 2ν0' άν. 137,5-138,1.

2. Ήρόδ. 138,1 - 2.

3. Ήρόδ. 138,2 - 3.

4. Ήρόδ. 139,1.
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είναι ή δυνατή μπόρα, είναι ή «αίγίς» πού πέφτει μέ όρμή άπό ψηλά πρός τά κάτω.
Έξ άλλου, στό όνομα ΑΙγαΙ συναντούμε τήν ί'δια έτυμολογική ρίζα πού ύπάρχει
καί στό ονομα Αιγαίο. Αιγαίο πέλαγος καί Αίγές τής Μακεδονίας άνήκουν στό
'ίδιο γλωσσικό θέμα.

Δέν ήταν όμως εξακριβωμένο έως τώρα, πού μποροΰσε νά βρίσκονταν οί Αίγές
τής άρχαίας Μακεδονίας. Σχεδόν όλοι τό θεωρούσαν πολύ φυσικό, ότι αύτές οι
Αίγές, μέ τά ((απαραίτητα)) ορμητικά νερά τους, πρέπει νά ήσαν στήν "Έδεσσα,
έπειδή έκεϊ βρίσκονται οι ορμητικοί καταρράκτες τοϋ νεροϋ, πού άφήνουν κυριο-
λεκτικά έκπληκτο τό θεατή τους. Γι' αύτό καί περίπου όλοι οί παλαιότεροι τοπο-
θετούσαν, σχεδόν άνεπιφύλακτα, τίς αρχαίες Αίγές στήν "Εδεσσα. Πρέπει νά ομο-
λογήσουμε, ότι ή άποψη αύτή ήταν απόλυτα λογική, σχεδόν ή μόνη πού δικαιολο-
γείται άπό τή φύση τών πραγμάτων.

Ξαφνικά όμως παρουσιάζεται μιά έντελώς άπροσδόκητη γνώμη, ή άκόλουθη:
"Οτι οί Αίγές, ή πρώτη πρωτεύουσα τής άρχαίας Μακεδονίας, δέν ήσαν στήν "Εδεσσα
άλλά στή σημερινή Βεργίνα. Αύτή τή γνώμη τήν έχει διατυπώσει τό 1968 πρώτος
ό Άγγλος καθηγητής Ν. G. L. Hammond, ειδικός ερευνητής τών ιστορικών καί
γεωγραφικών θεμάτων καί προβλημάτων τής άρχαίας Μακεδονίας. Είναι γνωστό
ότι ό Hammond έχει περπατήσει ό 'ίδιος μέ έπιμονή τήν έλληνική μακεδονική
ύπαιθρο. Τή νέα άποψή του ό καθηγητής Hammond τήν έχει εκθέσει έκτενέ-
στερα στό βιβλίο του: A History of Ancient Macedonia (τόμ. A, Historical
Geography and Prehistory, 1972).

Δημοσιεύοντας ό καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικος, κατά τό τέλος τοΰ 1972,
τόν «'Οδηγό τής Βεργίνας» στίς έκδόσεις Κέραμος, γράφει στό τέλος τά έξης:
«Στό ϊσωμα πού άπλώνεται κάτω άπό τό ανάκτορο βρέθηκαν θεμέλια άπό κτίσματα
καί άγωγοί νεροΰ. Φαίνεται ότι σ' αύτή τήν έκταση άπλωνόταν ή ελληνιστική πόλη,
στήν όποία άνηκε καί τό ανάκτορο. Ποία ήταν αύτή; Ό Heuzey (1876) είχε υπο-
θέσει πώς είναι ή λίγο γνωστή μακεδονική πόλη Βάλλα και αύτή τήν άποψη δεχό-
μαστε και οί ανασκαφείς πού συνεχίσαμε τό έργο του. Έντελώς πρόσφατα — συνε-
χίζει ό Ανδρόνικος — ό "Αγγλος καθηγητής Ν. Hammond διατύπωσε τήν υπό-
θεση πώς πρόκειται γιά τήν παλαιά πρωτεύουσα τών Μακεδόνων, τίς Αίγές. "Οσο
καί άν εΐναι ελκυστική μιά τέτοια θεωρία, είναι πολύ τολμηρή καί χωρίς περισ-
σότερα στοιχεία δέν μπορεί νά γίνει δεκτή»1.

"Επειτα άπό πέντε χρόνια ό καθηγητής Ανδρόνικος βρίσκεται υποχρεωμένος

1. Βεργίνα, σ. 20.



ΒΕΡΓΙΝΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

267

νά άνασκευάσει τή γνώμη του τοΰ 1972. Υπάρχει μιά ρητή άρχαία μαρτυρία1
οτι οί Μακεδόνες βασιλείς έθάπτοντο στις Αίγές, στήν παλαιά πρωτεύουσα τής
Μακεδονίας. Άφοΰ λοιπόν τό Νοέμβρη τοΰ 1977 ό 'Ανδρόνικος εΐχε τήν καλή τύχη
νά άνακαλύψει τούς βασιλικούς τάφους στή Μεγάλη Τούμπα τής Βεργίνας, έγινε
αυτόματα βέβαιο ότι οί Αίγές πρέπει νά βρίσκονται πλέον στή Βεργίνα.
Στον "Αγγλο ιστορικό Ν. Hammond, ό όποιος πριν άπό τήν άνακάλυψη τών βασιλι-
κών τάφων εϊχε διακρίνει μέσα άπό τήν ομίχλη καί ειχε υποστηρίξει αύτή τή σωστή
γνώμη, άξίζουν συγχαρητήρια γι' αύτή του τή διορατικότητα.

Τό νέο όμως πρόβλημα, πού τώρα παρουσιάζεται οξύ, εϊναι άλλο. Δέν είναι
ή ταύτιση μέ τόν συγκεκριμένο τόπο, άλλ' είναι ή έρμηνεία πού
μας χρειάζεται τώρα γι' αύτό τό παράδοξο τοπωνύμιο. «Παράδοξο», άφοΰ εχει
τοποθετηθεί σ' έναν τόπο όπου δέν ύπάρχουν ορμητικά νερά, ή έστω άφθονα νερά.
Ή ταύτιση άνάμεσα στις Αίγες καί στή Βεργίνα έχει άποδειχθεΐ οριστικά μέ τήν
άνακάλυψη τοΰ τάφου τοΰ Φιλίππου καί έχει χαρακτηρισθεί σάν «συναρπαστική
ταύτιση». Ή αιτιολογία όμως αύτής τής ονοματοθεσίας παραμένει, έως καί αύτή
τή στιγμή, τελείως σκοτεινή. Σέ όλες τις προηγούμενες δεκαετηρίδες, όσο οί ερευ-
νητές έταύτιζαν τις Αΐγές μέ τήν Έδεσσα, υπήρχε πάντοτε ή ικανοποιητική προϋ-
πόθεση ότι έκεΐ τρέχουν ορμητικοί καταρράκτες πού δικαιολογούν τήν ονοματοθεσία.
Τώρα όμως στή Βεργίνα δέν υπάρχει τίποτε άπό αύτά. Δέν ύπάρχουν καταρ-
ράκτες, δέν ύπάρχουν ούτε οποιαδήποτε άλλα νερά. Καί ή ονοματοθεσία έχει χάσει
τό άπαραίτητο γεωλογικό στήριγμά της.

Αύτό τό άπαραίτητο στήριγμα τής άρχαίας ονοματοθεσίας έρχομαι τώρα νά
άναζητήσω. Δέν θά τό άναζητήσω όμως στή γεωγραφία καί στή μορφολογία τής
περιοχής πού άλλωστε οδηγεί σέ αδιέξοδο, άλλά στή μυθολογία τής Μακεδονίας.
Συγκεκριμένα ή άναζήτησή μου θά γίνει μέσα στόν άρχαΐο μύθο πού γνωρίσαμε
πιο πάνω, μέσα στό μΰθο γιά τόν Περδίκκα, τόν ιδρυτή τής μακεδόνικης δυνα-
στείας. Κατά τή γνώμη μου, σέ εκείνο τό μΰθο είναι δυνατό νά άνακαλυφθεΐ καί
ή νέα καί άπαραίτητη διέξοδος.

Άς συγκεφαλαιώσουμε λοιπόν τις γνώσεις μας πάνω σ' αύτό τό θέμα: α)
Έχουμε γίνει βέβαιοι, ότι ή παλιά πρωτεύουσα Αίγές πρέπει νά βρίσκεται στή
Βεργίνα, άφοΰ έκεΐ βρίσκονται καί οί βασιλικοί τάφοι, β) "Εχουμε γίνει επίσης
βέβαιοι, ότι σ' αύτές τις ταφές δεσπόζει μέ τήν ολόχρυση άνάγλυφη παρουσία του
ό θρΰλος ό σχετικός μέ τόν ήλιο τής Μακεδονίας, πού ό Περδίκκας τόν πήρε — σά

1. Διόδωρος (22, 12).
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μισθό του καί νόμιμη παραχώρηση — καί τόν έβαλε στόν κόρφο του. γ) Γνωρί-
ζουμε επίσης ότι οί τρεις εκείνοι άδερφοί περί τό 700 π.Χ. ήρθαν στό ορος Βέρμιο
καί κάτω άπ' αύτό έκαμαν τήν πρωτεύουσά τους καί τό ορμητήριο τους, γι ά νά
κατακτήσουν στή συνέχεια καί τήν υπόλοιπη Μακεδονία.

Ποιο λοιπόν όνομα μποροϋσε νά δώσουν οί τρεις εκείνοι άδερφοί στή νέα
πρωτεύουσά τους;

Τήν άπάντηση σ' αύτό τό ερώτημα μας την έχει δώσει, μέ έναν τρόπο πολύ σω-
στό άλλα καί ιδιαίτερα έμμεσο, ό ΐδιος ό'Ηρόδοτος, παρ' όλο ότι καί ό 'ίδιος
άγνοοϋσε τήν ορθή αιτιολογία. Γράφει λοιπόν ό 'Ηρόδοτος τά έξης σπουδαία, πού τά
γνωρίσαμε πιό πάνω (σελ. 265), άλλά πού οφείλουμε νά τά προσέξουμε πιό πολύ
τώρα: (("Ενας ποταμός βρίσκεται σ' αύτη τή χώρα, καί σ' αυτόν σαν σωτήρα
προσφέρουν καί σήμερα θ υ σ ί ε ς οί απόγονοι τών τριών ανδρών πού ήρθαν
άπό τό "Αργός. Αυτός λοιπόν ό ποταμός, άφοϋ πρώτα πέρασαν οί τρεις Τημενίδες,
άρχισε να κατεβάζει τόσο πολύ (ορμητικό) νερό καί έγινε τόσο μεγάλος,
πού έφτασε νά γίνει τελείως αδύνατο νά τόν περάσουν οί καβαλάρηδες πού εστάλη-
σαν νά καταδιώξουν (καί νά θανατώσουν) τούς τρεις αδερφούς»1.

Νομίζω ότι δικαιούμεθα νά θεωρούμε ότι έχει πλέον λυθεί τό δύσκολο πρό-
βλημα τής έρμηνείας τής ονοματοθεσίας γιά τήν πρωτεύουσα τής άρχαίας Μακε-
δονίας. Τά πράγματα δηλαδή, ενώ προχωρούσαν σέ ένα σίγουρο άδιέξοδο, ξαφνικά
έχουν γίνει πολύ άπλά. Γιατί; Διότι οί τρεις έκεΐνοι άδερφοί περί τό 700 προ Χρι-
στού δέν άρκέσθηκαν νά καθιερώσουν τό έθιμο τής συχνής εύχαριστήριας θυσίας
στόν ποταμό πού τούς έσωσε μέ τά ορμητικά νερά του, ουτε καί νά τόν άποκαλοϋν
μέ τό ειδικό όνομα «σωτήρα», άλλα καί έδωσαν επίτηδες στή νέα πόλη τους ένα
τέτοιο όνομα, ώστε νά θυμίζει εκείνη τήν ((ξαφνική κατεβασιά» τον ποταμού πού
τούς έσωσε. Συμβαδίζουν, τόσο οί θυσίες στόν «σωτήρα» ποταμό, όσο καί ή
ονομασία «Α ι γ αι» στήν πόλη πού άμέσως έπειτα ίδρυσαν καί τήν έκαμαν ποω-
τεύονσά τους.

"Εχω τή γνώμη ότι, άν δικαιολογημένα τό 1977 χαρακτηρίστηκε σάν «συναρ-
παστική» ή ταύτιση τής Βεργίνας μέ τίς Αίγές, ΐσως όχι λιγότερο συναρπα-
στική θά μπορούσε νά θεωρηθεί καί ή νέα ταύτιση, πού προτείνεται
σήμερα, άνάμεσα στό όνομα Αίγες καί στόν άρχαΐο θρύλο τής Μακεδονίας περί τό
700 προ Χριστού, τόν σχετικό μέ τά ορμητικά νερά πού έσωσαν τόν Περδίκκα
καί τούς δύο άδερφούς του.

1. Ήρόδ. 8,138,1 - 2.
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ΣΤ'

Τελευταίο άπο τά προβλήματα, πού θά έξετάσω σήμερα, είναι αύτό στό όποιο
έρχομαι τώρα. Πρόκειται γιά τή μεγάλη άλλά καί τήν τόσο αινιγματική κυκλική
αίθουσα, πού βρίσκεται στό άνάκτορο τής Βεργίνας. Τό έλληνιστικό τούτο άνάκτορο
είναι γνωστό ότι είναι πελώριο. Άρκεΐ ή πληροφορία οτι ή μία άπό τις πλευρές
του έχει μήκος 150 ολόκληρα μέτρα. Ένώ λοιπόν όλοι οί χώροι τοΰ άνακτόρου
είναι διαμορφωμένοι πάνω σέ ορθογώνια διάταξη, ξαφνικά καί χωρίς νά ύπάρχει
ειδικός άρχιτεκτονικός λόγος, παρουσιάζεται, άμέσως άριστεοά άπό την κεντρική
είσοδο τοΰ άνακτόρου, μιά μεγάλη αίθουσα πού άποτελεΐ έντονη καί μοναδική
έξαίρεση, άφοΰ είναι ή μόνη κυκλική.

μέτρα

4

ο so

I-1_1_ι_I_ι ' ■ '_ι_1_

Ε ί κ. 2. Τό μεγάλο έλληνιστικό άνάκτορο τής Βεργίνας (Μ. 'Ανδρόνικος, Βεργίνα, σελ. 15).
'Αριστερά στήν εϊσοδό του μέ άρ. 8 ή Θόλος, ό σπουδαιότερος χώρος τοϋ άνακτόρου. Ή σημα-
σία όμως τής παρουσίας της δέν έχει άκόμη προσδιορισθεί.

Γίνεται φανερό ότι ό κυκλικός αύτός χώρος, καί μονάχα μέ τό άρχαϊκό σχήμα
του, διαφοροποιείται άμέσως άπό όλους τούς άλλους χώρους τού μακεδονικοΰ άνα-
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κτόρου. Γι' αύτο καί νομίζω ότι πολύ σωστά έχει χαρακτηρισθεί σάν «δ σπουδαιό-
τερος χώρος» άπό όλους. Ό πρώτος άνασκαφέας τοΰ ανακτόρου, ό Γάλλος Heuzey
τό έτος 1876, ονόμασε «Θόλο» αύτό τόν κυκλικό χώρο «καί υπέθεσε ότι αποτελούσε
τήν επίσημη αίθουσα τοϋ ανακτόρου. Μέσα σ' αυτόν εΐχε βρει κομμάτια άπό ανά-
γλυφο και τελευταία--γράφει στόν 'Οδηγό της Βεργίνας ό 'Ανδρόνικος—βρέθη-
κε επιγραφή Ή ρ α κ λ ή π α τ ρ ω ω, πού βεβαιώνει τήν επισημότητα και ιερό-
τητα τοϋ χώρου»1. Ή έπιγραφή είναι πάνω σέ μάρμαρο.

Παρουσιάζεται, συνεπώς, ή μεγάλη κυκλική αίθουσα ότι είναι ό έπίσημος
καί ιερός χώρος τοΰ άνακτόρου. 'Επίσης προβάλλεται ώς ή έπίσημη αίθουσα τοΰ
άνακτόρου, τουλάχιστο σύμφωνα μέ τή γνώμη τοΰ Γάλλου Heuzey. Τόν απο-
καλούμε όμως Ιερό χώρο, ενώ δέν γνωρίζουμε τίποτε σχεδόν άπό τή λειτουργικότητα
καί τήν πιθανή λατρεία πού γινόταν έκεΐ. 'Απλώς γνωρίζουμε ότι υπήρχε καί μιά
έπιγραφή στόν 'Ηρακλή, ειδικά μάλιστα στόν «'Ηρακλή πατρώον».

"Εχω τή γνώμη οτι μπορώ νά προχωρήσω πιο πέρα άκόμη άπό αύτό τό
σημείο, ίδίως έπειτα άπό τά νέα δεδομένα πού έχουμε σήμερα στή διάθεσή μας.
Νομίζω λοιπόν ότι ισχύουν τά άκόλουθα:

1 ) "Οπως έχω δείξει πιο πάνω, ειδικά στις Αίγές έδέσποζε ό παλαιός καί
έντονα γοητευτικός θρΰλος γιά τόν Περδίκκα, τόν γενάρχη τής μακεδονικής
δυναστείας. "Οχι μόνο οί μικρές τελετουργικές άσπίδες είχαν στό κέντρο τους τό
ήλιακό σύμβολο τών τριών Τημενιδών, άλλ' άκόμη καί άκριβά μακεδονικά νομί-
σματα, όπως τά άργυρά είκοσάδραχμα πού έκοψαν οί Μακεδόνες βασιλείς, έφεραν
άνάγλυφο πάνω τους τό ΐδιο ήλιακό σύμβολο, τόν ήλιο πού λάμπει σκορπίζοντας
ολόγυρα τις άκτίνες του.

2) Στις Αίγές πρέπει νά είχαν ταφεΐ, πρώτοι - πρώτοι, οί ιδρυτές τής νέας
πόλης, δηλαδή οί τρεις έκεϊνοι άδερφοί, οί Τημενίδες άπόγονοι τοΰ 'Ηρακλέους,
πού είχαν φύγει άπό τό "Αργός τής Πελοποννήσου καί έπειτα άπό περιπέτειες
σώθηκαν τελικά καί κατέληξαν στις Αίγές.

3) Στις 'ίδιες Αίγές,— ακριβώς έπειδή έκεΐ έγινε ή πρώτη άρχή καί έτά-
φησαν οι τρεις Τημενίδες, — καθιερώθηκε ή παράδοση νά θάβονται στό έξής καί
όλοι οί μετέπειτα βασιλείς τής Μακεδονίας. Κάτω όμως άπ' αύτές τις συνθήκες
ό τόπος της Βεργίνας άπόκτησε τή μορφή μιας ιερής παραδοσιακής περιοχής. Οί
Αίγές έγιναν ένωρίς ή ρίζα καί ή κεντρική έστία τής 'Ελληνικής
Μακεδονίας.

1. Βεργίνα, σ. 21.
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4) "Επειτα άπό όλα τά προηγούμενα,—καί μέ έπιβλητική τήν παρουσία
τής Μεγάλης Τούμπας, όπου ήσαν θαμένοι βασιλείς πρόγονοι, — θά θεωρήθηκε
άπαραίτητο νά ύπάρχει μέσα στό μεγάλο έλληνιστικό άνάκτορο καί ένας μεγάλος
χώρος λατρείας, άφιερωμένος ειδικά στούς νεκρούς προγόνους.

5) Τό σχήμα ένός τέτοιου ιερού χώρου, επειδή ήταν άφιερωμένος σέ νε-
κρούς προγόνους καί γενικά σέ χθόνια λατρεία, έπρεπε, άκριβώς γ ι'αύ-
τό, νά είναι κυκλικό. Ή κυκλική λοιπόν μορφή της Θόλου ήταν ό,τι
χρειαζόταν. Ή καταγωγή αύτοΰ τοΰ χθονίου κυκλικοΰ σχήματος νομίζω ότι πρέ-
πει νά έχει τή μακρυνή άλλά πιθανή αιτιολογία του στούς κυκλικούς περιβόλους
τών προϊστορικών τύμβων. Έκεϊ ό κύκλος ήταν άρχικά έξωτερικός, ένώ άργότερα
στούς μεγάλους τύμβους ήταν εσωτερικός.

6) Μέσα σ' αύτό τόν ειδικό χώρο όπου έτιμώντο οί θαμένοι στίς Αίγές πρό-
γονοι, τό σωστότερο πού έπρεπε νά γίνει ήταν νά τιμηθεί πρώτος άπ' όλους,
καί σάν έκπρόσωπος όλων, ό πρώτος γενάρχης. Αύτός φυσικά δέν ήταν
ούτε ό Περδίκκας, ούτε οί άλλοι δύο Τημενίδες, άλλά ό ϊδιος ό 'Ηρακλής άπό τόν
όποϊο είχαν έκεΐνοι τήν καταγωγή τους. "Εχοντας συνεπώς τοποθετήσει μέσα στή
Θόλο τοΰ άνακτόρου τήν επιγραφή πού βρέθηκε καί άναφέρεται στόν «Ή ρ α κ λ έ α
π α τ ρ ω ο ν» καί τιμώντας μέσα έκεϊ τόν ήρωα, στήν ούσία συγκεντρώνουν
σ' αύτόν όλες τίς τιμές πού θά ήθελαν νά άποδίδουν οχι μόνο στόν «πατρώον» πρό-
γονο, άλλά καί στούς λοιπούς προγόνους πού όλοι τους βρίσκονταν θαμένοι έκεϊ
στίς Αίγές, τό ιερό κοιμητήριο τών μακεδόνων βασιλέων.

Ζ'

Ή «άνασκαφή» μέσα στόν τάφο τοΰ Φιλίππου, πού ύποσχέθηκα στήν άρχή
τής άνακοίνωσής μου ότι θά τήν επιχειρήσω μαζί σας, έχει φτάσει στό τέλος της.
Πιστεύω ότι τώρα μποροΰμε νά συμφωνήσουμε ότι καί ή λαογραφική αύτή άνα-
σκαφή μάς έδωσε άρκετά νέα στοιχεία, μερικά μάλιστα πολύ σπουδαία.

Μπορεί νά μήν είναι ΐσως πολύ σπουδαία δσα γνωρίσαμε γιά τό άδύνατο
τοΰ συνενταφιασμοΰ τοΰ Φιλίππου καί τοΰ δολοφόνου του, ή όσα γνωρίσαμε γιά
τήν οριστικά κλειστή θύρα τοΰ κυρίου θαλάμου ειδικά γιά τήν περίπτωση ένός
βιαιοθανάτου, ή καί γιά τά ύπόλοιπα τμήματα τής χρυσής τελετουργικής πανο-
πλίας πού είχαν λησμονηθεί κατά τήν ταφή καί προστέθηκαν άργότερα, άλλά μόνο
στόν προθάλαμο όπου όμως ταίριαζαν μόνο γυναικεία κτερίσματα στήν έκεϊ θα-
μένη νεκρή.

"Εχουμε όμως μιά τριάδα νέων καί σημαντικών πορισμάτων: 1) Ένα δήθεν
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αστρικό σύμβολο, ενώ παρέμενε άχρωμο, άοσμο καί άγευστο, τώρα μεταμορφώ-
νεται καί γίνεται ό ήλιος της Μακεδονίας, πού άκτινοβολοϋσε στά 700 περίπου
προ Χριστού, τήν ώρα πού ό μικρός άλλ' έξυπνος Περδίκκας τον πήρε καί τόν
έβαλε στόν κόρφο του, μόνιμη πια καί νόμιμη ιδιοκτησία τών βασιλικών άπογό-
νων του. 2) "Επειτα τό θρυλικό άρχαΐο τοπωνύμιο Αίγαί, τό γεωγραφικά καί γεω-
λογικά άνεξήγητο γιά τόν άνυδρο χώρο της Βεργίνας, άποκτα επί τέλους τήν άρ-
χαιότατη καί γνήσια «ταυτότητά» του, καθώς ένώνεται μέ τόν ποταμό «σωτήρα»
τοϋ 700 προ Χρίστου καί μέ τά ορμητικά νερά του, τίς «αίγες» του. 3) Τέλος ό
σπουδαιότερος άπό τούς χώρους τοΰ μεγάλου άνακτόρου, ή αινιγματική Θόλος,
δέν συνεχίζει νά είναι ένας χώρος ανεξήγητος. Μέσα εκεί διαπιστώνεται μέ πολλές
πιθανότητες ή παρουσία μιάς χθόνιας λατρείας, πού κύρια άποστολή της θά είχε νά
τιμά τόν άφηρωϊσμένο πρόγονο, τόν 'Ηρακλή πατρώον, μαζί μέ τούς θνητούς άπο-
γόνους του, τούς Τημενίδες καί τούς άλλους βασιλείς τής Μακεδονίας, πού οί τάφοι
τους ύπήρχαν εκεί στις Αίγές ένώ ή συλλογική μνήμη τους έβρισκε τό λειτουργικο
της επίκεντρο μέσα στήν κυκλική Θόλο τοΰ άνακτόρου.

Νομίζω ότι έπειτα άπό όλα αύτά, όσα σήμερα είχα τήν εύκαιρία νά παρουσιάσω,
τό θέμα Βεργίνα παίρνει νέες διαστάσεις. Εκεί στις Αίγές, καί τό όνομα
τής πόλης, και τό ανάκτορο μέ τή Θόλο, και οί δύο χρυσές λάρνακες μέ τό ήλ.ιακό
σύμβολο, καί όλη ή ζωή τής Μακεδονίας τών Κλασσικών καί τών 'Ελληνιστικών
χρόνων, παρουσιάζονται νά είναι δεμένες σφιχτά μέ τόν άρχαΐο μϋθο τής Μακε-
δονίας τοϋ 700 προ Χριστοϋ.

Άπό τή «λαογραφική άνασκαφή», πού έπιχείρησα μαζί σας, έχω τή γνώμη
ότι τό μεγαλύτερο κέρδος πού έχουμε αποκομίσει πρέπει νά είναι ή διαπίστωση,
ότι στήν αρχαία Μακεδονία κυριαρχούσε παντού ή ελληνική της συνεί-
δηση. Αύτή ή συνείδηση — ισχυρή, σταθερή, πολύμορφη στις εκδηλώσεις της —
γίνεται φανερό ότι άνατρέχει τετρακόσια ολόκληρα χρόνια πριν άπό τήν ταφή τοΰ
βασιλιά Φιλίππου. "Εως έκεΐ, μέσα στόν χρόνο καί στόν μΰθο, έχει φτάσει σέ βάθος
ή άνασκαφή πού επιχειρήσαμε.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Τό δημοσιευμένο πιό πάνω κείμενο (βλέπε τίς σελ. 251-272) είναι άκριβώς
τό ΐδιο πού άναγνώσθηκε τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1979 στό Συνέδριο Λαογραφίας τοΰ
Βορειοελλαδικοΰ Χώρου, πού έγινε τότε στά 'Ιωάννινα.

'Επιθυμώ όμως νά προσθέσω τώρα μερικές μεταγενέστερες παρατηρήσεις μου,
πού δέν υπήρχαν τότε στό χειρόγραφο. Τή νέα αύτή προσθήκη τή χωρίζω σέ τρεις
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υποδιαιρέσεις. Στήν πρώτη δημοσιεύεται ολόκληρο τό κείμενο τοΰ 'Ηροδότου (8,137 -
139), για νά έχει ό άναγνώστης τήν εύκαιρία νά τό γνωρίσει στό πρωτότυπο καί νά
μπορεί νά τό συγκρίνει μέ την έλεύθερη μετάφραση πού έχει προηγηθεί (βλέπε
γι' αύτή πιο πάνω, σελ. 263-265). Πρόκειται γιά μιάν ενότητα τοΰ 'Ηροδότου,
πού έχει άποφασιστική σημασία γιά όσες ερμηνείες έ'χω προτείνει πιο
πάνω. Τό άρχαΐο κείμενο μάς επιτρέπει νά ξεκινήσουμε άπό τό ετος 336 π.Χ.
(δολοφονία τοΰ Φιλίππου) καί νά μετακινηθούμε στό 700 π.Χ. περίπου. Μερικά
σημεία τοΰ κειμένου δημοσιεύονται έπίτηδες μέ άραιά στοιχεία, έπειδή θά σχολια-
σθούν άμέσως πιο κάτω.

Στή δεύτερη ύποδιαίρεση διατυπώνονται τά σχόλια καί οί άλλες παρατηρή-
σεις, οί σχετικές μέ τά συγγενικά θέματα καί τις δοξασίες. Τέλος στήν τρίτη ύπο-
διαίρεση γίνεται λόγος γιά μερικά άκόμη άπό τά άρχαιολογικά ευρήματα, κυρίως
γιά τό μεγάλο χρυσό στεφάνι στή χρυσή λάρνακα τού κυρίως θαλάμου, γιά τήν τοπο-
θέτηση τής κυκλικής Θόλου ειδικά στήν είσοδο τοΰ έλληνιστικοΰ άνακτόρου τής
Βεργίνας, γιά τόν τρόπο πού χωρίζονται οί κυριότεροι χώροι τοΰ άνακτόρου καί
τέλος γιά τό λεγόμενο Φιλιππεϊον, πού βρίσκεται μέσα στήν 'Ιερή "Αλτη της
'Ολυμπίας.

Α'

137. f1) «Τοϋ δε 'Αλεξάνδρου τούτον έβδομος γενέτωρ Περδίκκης έστι ό κτη-
σάμενος τών Μακεδόνων τήν τυραννίδα τρόπω τοιωδε" έξ "Αργεος έφυγον ες 'Ιλλυ-
ριούς τών Τημένου απογόνων τρεις άδελφεοί, Γαυάνης τε και 'Αέροπος
και Περδίκκης, έκ δέ 'Ιλλυριών ύπερβαλόντες ές τήν άνω Μακεδονίην άπίκοντο ες
Αεβαίην πόλιν.(2) ένθαϋτα δέ έθήτενον έπί μισθώ παρά τω βασιλέΐ, ό μέν ίππους νέ-
μων, ό δέ βοϋς, ό δέ νεώτατος αυτών Περδίκκης τά λεπτά τών προβάτων, ήσαν δέ
το πάλαι καί ai τυραννίδες τών άνθρώπων άσθενέες χρήμασι, ού μοΰνον ό δήμος, ή
δε γυνή τοϋ βασιλέας αύτή τά σιτία σφι επεσσε.(3) δκως δέ δπτώη, δ άρτος τοϋ
π α ι δ δ ς τοϋ θητός, τοϋ Περδίκκεω, διπλήσιος έγίνετο αυτός έωυτοϋ.
έπεί δέ αίεί τώυτό τοϋτο έγίνετο, είπε πρός τόν άνδρα τόν έωυτής. τόν δέ άκούσαντα
έσήλθε αύτίκα ώ ς ε ι η τέρας καί φ έ ρ ο ι έ ς μέγα τι. καλέσας δέ τούς
θήτας προηγόρευέ σφι άπαλλάσσεσθαι έκ γης τής έωυτοϋ.(i) οί δε τόν μισθόν εφασαν
δίκαιοι είναι άπολαβόντες ούτως έξιέναι. ένθαϋτα ό βασιλεύς τοΰ μισθοϋ πέρι άκουσας,
ήν γαρ κατά τήν καπνοδόκην ές τόν οίκον έσέχων δ ήλιος, εϊπε θεοβλαβής γενόμε-
μενος "Μ ι σ θ ό ν δέ ύμίν έγώ ύ μ έ ω ν άξιον τόνδεάποδίδωμ ι))", δ έ-
ξ α ς τόν ή λ ι ο ν.(5) δ μέν δή Γαυάνης τε καί δ 'Αέροπος ο ί πρεσβύτεροι
έ σ τ α σ αν έκπεπληγμένοι, ώς ήκουσαν ταύτα, ό <5ε παις, ετύγχανε γάρ

18
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εχων μάχαιραν, εϊπας τάδε "Δεχόμεθα, ώ βασιλεϋ, τά διδοΐς", περιγράψει τή μαχαί-
ρη ες τό έδαφος τον οίκον τόν ήλιον, περιγράψας δε, ε ς τόν κ ό λ π ο ν τρις
ά ρ ν σ ά μ ε ν ο ς τοϋ ή λ ί ο ν, άπαλλάσσετο αύτό ς τε καί οί μετ' εκείνον.

138. Οί μεν δή άπήισαν, τω δε βασιλέϊ σημαίνει τις τών παρέδρων οΐόν τι χρή-
μα ποιήσειε ο παις καί ώς σύν νόω κείνων ό νεώτατος λάβοι τά διδόμενα. ό δε ταΰ-
τα άκουσας καί οξυνθείς πέμπει έπ' αυτούς ιππέας άπο λέοντας, ποταμός δε έστι
έν τή χώρη ταύτη, τω θ ν ο υ σ ι οί τούτων τών ανδρών άπ' "Αργεος απόγονοι
(ώς) σ ω τ ή ρ ι.(2) ούτος, έπείτε διέβησαν οί Τημενίδαι, μέγας ούτως έ ρ-
ρ ύ η ώστε τούς ιππέας μή οίους τε γενέσθαι διαβήναι. οί δέ άπικόμενοι ές άλλην
γήν τής Μακεδονίης οίκησαν πέλας τών κήπων τών λεγομένων είναι Μίδεω τοΰ Γορ-
δίεω, έν τοϊσι φύεται αυτόματα ρόδα, εν έκαστον έχον έξήκοντα φύλλα, όδμή τε ύπερ-
φέροντα τών άλλων.(3) έν τούτοισι καί ό Σ ι λ η ν ό ς τοϊσι κήποισι ήλω, ώς λέγεται
υπό Μακεδόνων, ύπέρ δέ τών κήπων ορος κείται Βέρμιον οϋνομα, άβατον ύπό χει-
μώνος. ένθεϋτεν δέ ορμώμενοι, ώς ταύτην έσχον, κατεστρέφοντο καί τήν άλλην Μα-
κεδονίην.

139. 'Από τούτον δή τοϋ Περδίκκεω 'Αλέξανδρος ώδε έγένετο' 'Αμύντεω παις
ην ό 'Αλέξανδρος, 'Αμύντης δέ 'Αλκέτεω, Άλκέτεω δέ πατήρ ήν 'Αέροπος, τοΰ δέ
Φίλιππος, Φιλίππου δέ 'Αργαίος, τοϋ δέ Περδίκκης ό κτησάμενος τήν άρχήν».

Β'

1. — «Ο ΐ τρεις άδελφεοί»: Άμέσως άπο τήν άρχή τοϋ κειμένου τοΰ
'Ηροδότου—καί μ' αύτήν ειδικά τή λεπτομέρεια ότι επρόκειτο γιά τρεις άδερφούς,—
δικαιολογημένα ύποπτεύεται κανείς ότι βρίσκεται άντιμέτωπος μέ ένα γνωστό πα-
ραμυθιακό μοτίβο. Σύμφωνα μ' αύτό τρεις άδερφοί (πού συχνότερα είναι τρία βα-
σιλόπουλα ή ό,τι παρόμοιο) ξεκινοΰν γιά κάποιο μεγάλο καί δύσκολο έργο. Στη συ-
νέχεια οί δύο μεγαλύτεροι, ή γενικά οί δύο πρώτοι, δέν τά καταφέρνουν. Αντίθετα
ό τρίτος καί δ μικρότερος—όπως έδώ «ό νεώτατος αύτών Περδίκκης»—φτάνει τε-
λικά στήν άπόλυτη επιτυχία.

Στά νεοελληνικά παραμύθια τό μοτίβο αύτό χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Γιά
τό θέμα τοΰτο ό άναγνώστης παραπέμπεται στό βιβλίο μου «Λαβύρινθος» (τόμ. Α',
1974, στίς σελ. 182-188), όπου τό κεφάλαιο «Ό νόμος τών τριών μέσα στά ελληνικά
παραμύθια». Έκεϊ γίνεται ειδικός λόγος γιά τίς τριαδικές μορφές πού πρωταγωνι-
στούν κάθε τόσο, όπως είναι οί τρεις κοπέλες, τά τρία βασιλόπουλα, τά τρία μαγικά
άντικείμενα, τά τρία ξεχωριστά περιστατικά, οί τρεις συναντήσεις τον ήρωα, οί
τρεις παράξενες έμφανίσεις καί άλλα παρόμοια τριαδικά σύνολα.

Αξίζει νά προσέξουμε ότι καί έδώ, στήν ιστορία τοΰ 'Ηροδότου, ή δομή της
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αφήγησης ακολουθεί πιστά τή δομή του παραμυθιού. "Ετσι, όταν ή ιστορία φτάνει
στο πιο κρίσιμο σημείο της,—νά διώχνει δηλαδή ό βασιλιάς τής πόλης Λεβαίης τούς
τρεις 'Ηρακλείδες, χωρίς όμως νά τούς πληρώνει τήν άμοιβή τους παρά μονάχα νά
τούς δίνει ειρωνικά τόν ήλιο τοϋ άνακτόρου του,—τότε οί δύο πρώτοι άδερφοί, καθώς
βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σ' αύτό τό νοηματικό παράδοξο, έστεκαν μέ άμηχανία,
άνίκανοι νά συλλάβουν τό μυστικό νόημα αύτής τής άπερίσκεπτης άλλ' αύτοπροαί-
ρετης προσφοράς τοΰ άνακτορικοΰ ήλιου: «ό μεν δη Γαυάνης τε και ό 'Αέροπος οί
πρεσβύτεροι εστασαν έκπεπληγμένοι, ώς ήκουσαν ταύτα». Συνήθως, στό νόμο τών
τριών στό παραμύθι, οί δύο πρώτοι δέν άποτυγχάνουν άπλώς, ούτε καί χρησιμεύουν
μόνο ώς απλοί κομπάρσοι μιας δύσκολης ιστορίας, άλλ' άκόμη—μέ τήν έμφαση καί
τήν προβολή τής δικής τους «άνικανότητας» πού προηγείται—συμβάλλουν καί στό
νά έξαρθεΐ άκόμη περισσότερο ή «έπιτυχία» τοΰ τρίτου πού άμέσως άκολουθεΐ.

Τό 'ίδιο τοΰτο συμβαίνει καί στή δική μας περίπτωση. 'Ενώ δηλαδή οί δύο
«πρεσβύτεροι άδελφεοί εστασαν έκπεπληγμένοι», ό ((νεώτατος αυτών Περδίκκης»
πετιέται ξαφνικά καί μέ ζηλευτή ετοιμότητα λέει στόν «θεοβλαβή» βασιλιά τής
"Ανω Μακεδονίας: <(Και βέβαια δεχόμαστε, βασιλιά, αύτά πού μας δίνεις.—Δεχό-
μεθα, ω βασιλεΰ, τά διδοίς».

Αύτή ή έξυπνη άποδοχή τοΰ ηλίου ισοδυναμεί, άντίστοιχα, καί μέ τήν πρώτη
στιγμή πού θεμελιώνεται στέρεα ή μετέπειτα σπουδαία μακεδονική δυναστεία τών
άπογόνων τοΰ 'Ηρακλέους.

2.—«Ό άρτος τοΰ παιδός,.,διπλήσιος έγίνετο»: Στό
χώρο τής νεοελληνικής λαογραφίας τό προζύμι έχει ειδική καί σπουδαία δύναμη,
τόσο γιά τό σπίτι όσο καί γιά τά άτομα τής οικογένειας. Γι' αύτό καί δέν δανείζε-
ται τό προζύμι, ουτε φεύγει έξω άπό τό σπίτι παρά μόνο κάτω άπό ορισμένους όρους.

'Εξ άλλου τ ό ζυμάρι πού πλάθεται περιέχει μαντικές δυνατότητες συμβο-
λισμού, πού βασικά ξεκινούν άπό μιάν άντίστοιχη «ομοιοπαθητική άντίληψη». 'Εάν
τό ζυμάρι φουσκώνει καί γίνεται μεγαλύτερο (τόσο πριν ψηθεί, όσο καί κατά τό
ψήσιμο στό φοΰρνο), τότε δείχνει ότι καί όλα τά σχετικά μέ τό σπίτι καί τούς
άνθρώπους του θά πάνε καλά, τόσο στό έγγύς μέλλον όσο καί σέ ολόκληρο τόν έ-
πόμενο κύκλο τοΰ έτους. 'Εάν όμως τό ζυμάρι δέν άνέβει άλλά άντίθετα μένει
καχεκτικό, τότε είναι σά νά μάς προλέγει ότι «άνάλογα» θά έξελιχθοΰν στό μέλ-
λον καί τά άντίστοιχα περιστατικά.

'Ιδιαίτερα προσέχουν τό ζυμάρι πού πλάθουν σέ τακτές καί μεγάλες έορτές,
ιδίως εκείνες πού σημαδεύονται άπό τά σπουδαιότερα «γυρίσματα» τοΰ χρόνου (ψω-
μιά, πίττες, κουλούρια καί τσουρέκια, τόσο στά Χριστούγεννα καί τήν Πρωτοχρο-
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νιά, δσο καί στή Λαμπρή). 'Αλλά καί στά ψωμιά τοϋ γάμου προσέχουν τίς ΐδιες
μεταβολές. Γενικά, το νά φουσκώνει το ψωμί και νά γίνεται μεγαλύτερο άπο το κα-
νονικά θεωρείται σάν ενα περιστατικό, πού ισοδυναμεί πάντοτε με ένα ευπρόσδεκτο
προμήνυμα γιά το μέλλον.

Το περιστατικό πού συνέβη, καί μάλιστα κατ' επανάληψη, μέ τό ψωμί πού προ-
οριζόταν γιά τόν μικρό Περδίκκα, δέν είναι απλώς παρόμοιο, άλλά είναι καί το
άρχαιότερο γνωστό μου παράδειγμα. "Ετσι, ή συχνότατη νεοελληνική δοξα-
σία γιά τό ψωμί πού ζυμώνεται, ιδίως τίς ημέρες τών μεγάλων εορτών, βρίσκει τήν
άρχαιότατη καταγωγή καί ταυτότητά της στό κείμενο τοϋ 'Ηροδότου.

Δικαιολογημένη ιδιαίτερα ήταν ή έκπληξη τής γυναίκας τοΰ βασιλιά, καθώς
εκείνη έβλεπε ότι τό ψωμί, πού ονομάτιζε νά τό δώσει στόν μικρό βοσκό, διαρκώς
φούσκωνε καί γινόταν διπλάσιο. Αύτό έσήμαινε κάτι πολύ καλό γιά εκείνον. 'Αλλά
τό ΐδιο φαινόμενο έσήμαινε καί κάτι πολύ έπικίνδυνο γιά τούς άλλους καί μάλιστα
γιά τόν άφέντη τοΰ τόπου. Πολύ σωστά λοιπόν ό βασιλιάς εκείνος άνησύχησε, σχη-
ματίζοντας γιά τό φαινόμενο τήν πεποίθηση <(ώς ε'ίη τέρας και φέροι ές μέγα τι)).

3.— «Έ ς τόν κόλπον τρις άρυσάμενος τοΰ ηλίου»: 'Αρ-
κούσε καί μονάχα ή μία φορά, γιά νά έχει πάρει «μιμητικά» ό μικρός Περδίκκας μέ
μιά μόνο χουφτιά του τόν ήλιο. "Οπως θά έλεγε κανείς ότι άρκεΐ, άντίστοιχα, καί ή
μιά μόνο άπάντηση στά σημερινά βαφτίσια, όταν ό ιερέας έρωτάτόν άνάδοχο, εάν τό
άβάφτιστο βρέφος «άποτάσσεται» τόν Σατανά. Τό ΐδιο καί στό στεφάνωμα, θά άρ-
κοΰσε νά έλεγε μιά φορά μόνο ό ιερέας τό «στέφεται ό δοΰλος τοΰ Θεοϋ (δεϊνα) τήν
δούλην τοΰ Θεοΰ (τάδε)». "Ολες όμως οί σπουδαίες τελετουργικές πράξεις, άρχαιό-
τατες ή καί χριστιανικές, καθαρά θρησκευτικές ή καί άπλώς μαγικές, πρέπει όλες
τους νά έπαναληφθοΰν τρεις φορές τίς ΐδιες στιγμές, γιά νά άποτελέσουν έτσι μιά
πλήρη τριαδική ενότητα. Μόνο τότε κατοχυρώνεται στήν έντέλεια ό επιδιωκόμενος
σκοπός.

Τρεις ολόκληροι γύροι χρειάζεται νά γίνουν στό «Χορό τοΰ Ησαΐα». "Οπως
τρεις παρόμοιοι γύροι χρειάζονται καί στά άρχαΐα άμφιδρόμια, ή καί στή χριστιανι-
κή βάπτιση, ή καί στή χειροτονία τών κληρικών, ή καί στό χορό στό σπίτι τής νύφης
ή στό σπίτι αύτοΰ πού έχει τήν ονομαστική εορτή του, ή σέ τόσες άλλες παρόμοιες
περιστάσεις. Ή παλαιότατη ελληνική τελετουργική συμπεριφορά τής τριπλής μορ-
φής παραμένει μόνιμα ώς ή κοινή αφετηρία όλων αυτών.

4. — «Ποταμός... τω θύουσι... ώς σωτήρι. ούτος...
μέγας ούτως έ ρ ρ ύ η» : Ή ιστορία θυμίζει την άντίστοιχη τής σωτηρίας
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τών Εβραίων μέσα άπο τήν 'Ερυθρά Θάλασσα ή όπου άλλου τοποθετείται άπο τούς
νεότερους έρευνητές. Στήν περίπτωση μάλιστα τών Εβραίων, οί έφιπποι διώκτες
καταποντίσθηκαν άπό τά ορμητικά νερά. Δέν υπάρχει όμως καμιά συσχέτιση άνά-
μεσα στις δύο αύτές άνεξάρτητες διηγήσεις.

Ωστόσο ή θυσία, πού άπό τούς Μακεδόνες βασιλείς γινόταν συχνά στόν «πο-
ταμόν σωτήρα» έως καί τούς χρόνους τοΰ 'Ηροδότου—καί άσφαλώς καί άργότερα—,
μας βεβαιώνει ότι ό βασιλικός οίκος τής Μακεδονίας διατηρούσε άσβηστη τή μνήμη
τοΰ περιστατικού τής σωτηρίας.

5.—Σ ι λη ν ό ς: «έν τούτοισι καί ό Σιληνός τοΐσι κήποισι ήλω, ώ ς λέ-
γεται ύπό Μακεδόνων»: Οί τρεις άδερφοί, όταν έφτασαν κοντά στή ση-
μερινή Βεργίνα, ((οίκησαν πέλας τών κήπων τών λεγομένων είναι Μίδεω τον Γορ-
δίεω». Κατοίκησαν λοιπόν «πέλας»—δηλαδή κοντά—στούς Κήπους τοΰ Μίδα, όπου
τά τριαντάφυλλα είναι διπλά καί φυτρώνουν άπό μόνα τους. Μέσα σ' αύτούς τούς
Κήπους συνελήφθη αιχμάλωτος καί ό Σιληνός. "Ετσι ύποστηρίζουν οί Μακεδόνες.

Αύτή τήν ειδική πληροφορία τοΰ 'Ηροδότου1 θά ήθελα τώρα νά τή συσχετίσω
άμεσα μέ τις άνάγλυφες μικρές άσημένιες μορφές τοΰ Σιληνοΰ, πού έχουν βρεθεί
μέσα στόν τάφο τοΰ Φιλίππου καί τούς άλλους τής Μακεδονίας. Εικονίζεται σ' αύτές
τις άνάγλυφες μορφές ένας ήρεμος, συμπαθητικός καί καλόκαρδος Σιληνός. Συμβο-
λίζει έναν παχουλό άνθρωπο πού είναι άπόλυτα εύχαριστημένος άπό τόν έαυτό του.
Δύο ολοσέλιδες φωτογραφίες τοΰ Σιληνοΰ αύτοΰ τοΰ τύπου έχει δημοσιεύσει ό καθη-
γητής Μανόλης 'Ανδρόνικος στά 'Αρχαιολογικά 'Ανάλεκτα τοΰ 1977 (βλέπε σελ.
34-35, όπου οί είκ. 15α καί 15β). Δέν συσχετίζει όμως τά δύο αυτά ξεχωριστά θέ-
ματα, ώστε νά τά ιδεί καί σάν άποτέλεσμα κάποιας ειδικής τοπικής άλ-
ληλεπίδρασης.

"Εχω τή γνώμη, ότι αύτή ή ιδιαίτερη προσοχή τοΰ άρχαίου τεχνίτη, νά άποδώ-
σει τόσο ωραία καί άξιοθαύμαστα τή μορφή τοΰ Σιληνοΰ, δέν οφείλεται άπλώς στήν
τύχη, ουτε μόνο στή δεξιοτεχνία του. Πρέπει ό τεχνίτης νά γνώριζε τήν προτίμηση,
καί άκόμη τήν ιδιαίτερη συμπάθεια, πού θά αισθάνονταν ό λαός καί τά μέλη τοΰ βα-
σιλικού οΐκου τής Μακεδονίας γι' αύτόν τόν «μυθολογικό γείτονά του ς»,
τόν Σιληνό, πού του άρεσε νά άπολαμβάνει ξένοιαστος τό ειδυλλιακό τοπίο τών Κή-
πων μέ τά τριαντάφυλλα. Πρέπει δηλαδή ό άρχαΐος τεχνίτης νά γνώριζε όλα αύτά,
γι' αύτό όχι μόνο προτίμησε νά εικονίσει τό παρόμοιο καί προσφιλές «μακεδονικό»
θέμα, άλλά καί φρόντισε νά τό έκτελέσει μέ ιδιαίτερη προσοχή καί άγάπη.

1. Ήρό8. 8, 138, 3.
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"Οπως όμως συμβαίνει μέ τήν κεφαλή τοϋ Σιληνοΰ, δμοια έχει συμβεί καί μέ
τήν κεφαλή τοΰ 'Ηρακλή. Καί οί όνο αντες κεφάλες χρησιμοποιούνται ειδικά γιά

τήν κόσμηση ασημένιων αγγείων πον βρέθηκαν στή Βεργίνα1. Δύο τέτοιες κεφαλές

Είκ. 3. Κεφαλή Σιληνοΰ άπό τήν κόσμηση άργυροΰ αγγείου (Άρχαιολ. 'Ανάλεκτα, 1977, σελ.

34, είκ. 15α).

1. Γράφει σχετικά ό Μ. 'Ανδρόνικος (Άρχ. Άνάλ. 1977, σελ. 24): «Στόν δεξιό τοίχο (τοΰ
κυρίως θαλάμου) βρέθηκε ή ομάδα τών άσημένιων άγγείων. . . Ή ποιότητα τής εργασίας τους
είναι έξαίρετη. Τίς κάτω προσφύσεις τών λαβών καλύπτουν μικρές κεφαλές Σιληνών. . .'Ηρακλή
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τοϋ 'Ηρακλή, σέ ολοσέλιδες φωτογραφίες, έχει δημοσιεύσει ό κ. Μ. 'Ανδρόνικος
(Άρχαιολ. 'Ανάλεκτα, 1977, σελ. 36-37, είκ. 15γ καί 15δ).

'Ενώ λοιπόν ό 'Ηρακλής λατρευόταν μέσα στήν κυκλική Θόλο τοϋ άνακτόρου,
άντίστοιχα ό Σιληνός είχε ζήσει καί είχε αιχμαλωτισθεί στούς γειτονικούς Κήπους.
Παράλληλα, ωστόσο, καί τών δύο οί μορφές βρίσκονται, επεξεργασμένες εξαίρετα,
πάνω στά άσημένια σκεύη τής Βεργίνας. Γιατί; Νομίζω ότι δέν πρέπει νά άποκλεί-
σουμε τήν εκδοχή, οτι μέσα στή συνείδηση τοΰ τεχνίτη ή τών τεχνιτών, πού σκάλισαν
αύτές τίς μορφές, κυριαρχοΰσε έντονα σάν κίνητρο ό άμεσος τοπικός σύνδεσμος άνά-
μεσα στις Αίγές, στόν «πατρφον» 'Ηρακλή καί στόν «μακεδόνα» καί «γείτονα»
Σιληνό.

Γ'

Στό τμήμα Γ' θά συνεχίσω μερικές παρατηρήσεις, πού όμως δέν άναφέρονται
στό άρχαΐο κείμενο, άλλά σέ μερικά άπό τά άρχαιολογικά ευρήματα. Ή άρίθμηση
τών θεμάτων συνεχίζεται ή αύτή.

6. — Τό χρυσό στεφάνι μέ φύλλα βαλανιδιάς: Μέσα στή
μεγάλη χρυσή λάρνακα πού βρέθηκε στόν κυρίως θάλαμο καί περιείχε προσεκτικά
βαλμένα τά όστά τοΰ μεγάλου νεκροΰ, τοΰ βασιλιά Φιλίππου καί κατά τη γνώμη
μου, ήταν τοποθετημένο ένα ολόχρυσο στεφάνι πού είναι γεμάτο μέ πολλές δεκάδες
χρυσά φύλλα βαλανιδιάς. Δέν είναι μόνο οί πολλοί καί λεπτοί κλώνοι του καί τά πά-
ρα πολλά φύλλα, άλλ' άκόμη καί οί πολλοί καρποί τής βαλανιδιάς πού βρίσκονται
στίς άκρες τών μίσχων. 'Ο άνασκαφέας βεβαιώνει ότι ((είναι τό εντυπωσιακότερο
άρχαΐο (χρυσό) στεφάνι πού βρέθηκε ώς τώρα»1.

Τό στεφάνι όμως τοΰτο, καμωμένο μέ φύλλα βαλανιδιάς, νομίζω ότι μοΰ επι-
τρέπει νά προχωρήσω σέ κάποιες νέες σκέψεις. Πρώτα-πρώτα, στεφάνι μέ φύλλα
βαλανιδιάς φοράει ειδικά ό μεγάλος θεός τοΰ 'Ολύμπου, ό Ζεύς. Ή άρχαιότατη
σχέση του μέ τήν ιερή βαλανιδιά της Δωδώνης είναι γνωστή. 'Αλλά καί τό στεφάνι
τοΰ νικητοΰ στά «Νέμεια» γινόταν άπό κλωνάρι καί φύλλα βαλανιδιάς. Γιατί; Διότι
ήταν φυσικό ό νικητής τών άγώνων, σάν εκλεκτός τοΰ Διός στή Νεμέα, νά στεφα-

κλτΐ. πού αποτελούν δείγματα τής πιο έξοχης τορευτικής τέχνης καί θά προσφέρουν πολύτιμη συμ-
βολή στή γνώση τής ελληνικής πλαστικής τών μέσων τοϋ 4ου π.Χ. αιώνα».

'Αντί «μικρές κεφαλές Σιληνών», θά πρέπει νά έννοοϋμε μικρές κεφαλές «τοϋ Σιληνοΰ», τοΰ
'Ηρακλή κλπ.

1. Μουσείο Θεσσαλονίκης, 'Οδηγός τών άρχαιολογικών θησαυρών, σελ. 31, άρ. 6.
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νώνεται με ενα παρόμοιο στεφάνι. 'Επίσης μέ στεφάνι βαλανιδιάς εικονίζεται καί
ό Ζευς στά άργυρά νομίσματα τής Μακεδονίας1.

Τελευταίο στη συνέχεια αύτής τής «κληρονομιάς» έρχεται τό χρυσό στεφάνι
γιά τό όποιο μιλούμε. Τό στεφάνι τοΰτο άνηκε στόν μεγάλο νεκρό, τόν Φίλιππο. Ό
Φίλιππος όμως έχει «πατρώον» τόν 'Ηρακλή, άρα έμμεσα έρχεται άπό τόν Δία.
"Εχοντας λοιπόν παραγγείλει ό Φίλιππος νά τοΰ κατασκευάσουν ένα τόσο σπουδαίο
χρυσό στεφάνι, καμωμένο ολόκληρο άπό φύλλα καί καρπούς βαλανιδιάς, μας ά π ο-
δεικνύει, μ' αύτή του τήν ειδική ενέργεια, τά έξης: "Οτι ό ΐδιος είχε σαφή συ-
νείδηση αύτης της καταγωγής του καί αισθανόταν ύπερηφάνεια γι' αύτήν. Καί ότι
αύτή του τήν ιδιότητα άσφαλώς θά έπιθυμοΰσε νά τη διακηρύσσει επίσημα, ιδίως
στίς περιπτώσεις θρησκευτικών τελετουργιών, τότε πού θά τύχαινε νά παρουσιάζε-
ται στεφανωμένος μέ τά χρυσά φύλλα της βαλανιδιάς.

7.—Ή κυκλική Θόλος στό άνάκτορο: Δέν θά πρέπει νά προσπε-
ράσουμε τήν κάτοψη τοΰ μεγάλου έλληνιστικοΰ άνακτόρου της Βεργίνας, χωρίς νά
προσέξουμε τή συγκεκριμένη θέση όπου βρίσκεται ή Θόλος2. Βρίσκεται όχι άριστε-
ρά στόν εισερχόμενο στό άνάκτορο, όπως συνήθως τονίζεται, άλλά δεξιά στόν
εξερχόμενο άπό τό άνάκτορο. Τήν ειδική δηλαδή θέση τής κυκλικής Θόλου κοντά
στήν κύρια είσοδο τοΰ άνακτόρου πιθανότατα τήν έχει προκαθορίσει ((ή περίπτωση
τής εξόδου». Φαίνεται πιθανό ότι ό ένοικος τοΰ άνακτόρου ένδιαφερόταν, καθώς θά
έβγαινε κάθε φορά γιά κάποια σοβαρή προσπάθεια (εκστρατεία ή ό,τι παρόμοιο ),
νά αισθάνεται ότι έχει άκριβώς «στά δεξιά του», καί σάν στερνή στιγμή ένός καλο-
σήμαδου άποχαιρετισμοΰ του, τό χώρο μέ τη λατρευτική παρουσία τών προγόνων
του. Δέν τόν ενδιέφερε δηλαδή τόσο όταν έμπαινε στό άνάκτορο, δσο όταν έφευγε
άπ' αύτό. "Αλλωστε κάθε έξοδος του μποροΰσε νά ισοδυναμεί μέ μιάν άβεβαιότητα
ώς πρός τά μελλούμενα. Ή περίπτωση τοΰ Φιλίππου ήταν γνωστή καί μόνιμα χα-
ρακτηριστική: 'Από τόν ΐδιο τοΰτο χώρο, άπό τήν έξοδο ένός παλαιότερου άνακτό-
ρου χτισμένου στό ΐδιο σημείο, βγήκε πανευτυχής ό Φίλιππος, τήν ημέρα πού γιόρ-
ταζε τό γάμο τής κόρης του. Προχώρησε όμως μονάχα λίγα μέτρα μέσα στό Θέατρο,
τό γειτονικό μέ τό άνάκτορο του. Καί έκεϊ, άποφασισμένος γιά όλα, τόν περίμενε
ό δολοφόνος.

"Εχω προσέξει ότι τό φαινόμενο τοΰτο, πού τό χαρακτηρίζει ή ειδική παρουσία

1. Βλέπε τόν τόμο «Μακεδονία» τής 'Εκδοτικής 'Αθηνών (1982, σελ. 60-61). Τά σχε-
τικά μακεδονικά νομίσματα βρίσκονται στό Νομισματικό Μουσείο 'Αθηνών.

2. Ή κάτοψη τοϋ άνακτόρου είναι δημοσιευμένη πιό πάνω, στή σελ. 269.
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σπουδαίων τάφων άμέσως δεξιά άπό τήν πύλη, οχι μόνο ισχύει γενικότερα, άλλά
καί ακολουθεί μερικές «παραλλαγές». Ωστόσο μπορούμε νά τό συναντούμε νά έφαρ-
μόζεται άπό τούς μυκηναϊκούς χρόνους έως καί τήν έλληνιστική έποχή. 'Ιδίως ισχύ-
ει τούτο στις κύριες πύλες τοΰ τείχους μερικών πόλεων, άπό τις όποιες δέν άποκλεί-
εται ούτε καί ή 'Αθήνα μέ τό Δίπυλο. 'Αλλά γιά ένα τόσο γενικότερο θέμα, πού δια-
φοροποιείται κάθε τόσο μέ «παραλλαγές» μικρές πού άποκλίνουν, δέν άρκοΰν όσα
σημειώνονται έδώ. Χρειάζεται νά γίνει μακρότερος λόγος κάποτε στό μέλλον.

8.—Ά ρχιτεκτονική τοΰ άνακτόρου, μέ έμφαση σέ τρι-
αδικές μορφές: Μέσα στό ευρύχωρο ισόγειο τοΰ άνακτόρου τής Βεργίνας
έντύπωση προξενεί ή συχνή παρουσία μερικών άλλεπάλληλων ενοτήτων, πού καθε-
μιά τους σχηματίζει ένα κανονικό τριαδικό σύνολο. Ό κατασκευαστής μάλιστα τοΰ
άνακτόρου νομίζεις ότι επεδίωξε, εντελώς σκόπιμα, νά προκαλέσει τόν έπι-
σκέπτη τοΰ χώρου, ώστε έκεΐνος νά άντιληφθεΐ αύτή τήν ειδική διαρρύθμιση άμέ-
σως άπό τις πρώτες στιγμές τής εισόδου του.

Πραγματικά, καθώς ό έπισκέπτης έρχεται άπό τό δρόμο καί προχωρεί στήν
είσοδο, διαπιστώνει γρήγορα ότι οφείλει νά περάσει διαδοχικά άπό τρεις άλλεπάλ-
ληλες ορθογώνιες αίθουσες1, τις υπ' άριθμ. 1, 4 καί 7. Τρεις θύρες έχουν διαμορφωθεί
στήν έξωτερική κεντρική είσοδο τοΰ άνακτόρου καί τις άτενίζεις καθώς έρχεσαι άπέξω,
έτοιμος γιά νά μπεις στήν πρώτη αί'θουσα, τήν ύπ' άρ. Ι.Έξ άλλου, δεξιά καί άρι-
στερά της βρίσκονται δύο στενόμακροι χώροι, οί 2 καί 3, μέ τούς όποιους σχηματί-
ζεται μιά νέα καί άνεξάρτητη «τριάδα οριζόντιας μορφής» (άριθμ. 2, 1 καί 3).

Περνώντας έπειτα άπό μιάν άπό τις τρεις νέες ένδιάμεσες εισόδους, φτάνεις
στή δεύτερη αί'θουσα, τήν άρ. 4. Προσέχεις όμως ότι άκόμη καί αύτή έχει δεξιά καί
άριστερά της δύο νέους μακρόστενους χώρους, μέ τούς όποιους σχηματίζει μιά νέα
«τριάδα οριζόντιας μορφής». Πρόκειται γιά τό τριαδικό σύνολο 5, 4 καί 6. Σέ άνα-
μένει έπειτα μιά νέα τριπλή είσοδος, ή μεταξύ τών άρ. 4 καί 7, καί άμέσως κατόπι
περνάς στήν τρίτη αίθουσα, τήν άρ. 7. Είναι ή τρίτη καί ή μεγαλύτερη. 'Από έκεΐ
μέ ένα νέο σύνολο τριών θυρών πού παρεμβάλλεται, περνάς στόν τεράστιο έσωτερικό
χώρο τοΰ άνακτόρου, όπου ή εύρύχωρη αύλή του. Στό μεταξύ όμως έχεις άποκτήσει
μιάν άλλεπάλληλη έμπειρία άπό τήν πολύμορφη καί επίμονη άλυσιδωτή παρουσία
τής τριαδικής άρχιτεκτονικής. Κυριότερη, άνάμεσα σ' όλες τις τριαδικές ενότητες
πού είδες, άσφαλώς εϊναι αύτή πού γνώρισες μέ τήν ύποχρεωτική διαδρομή σου

1. Γιά όλα αύτά, γιά τούς αριθμούς τών χώρων καί γιά κάθε προσανατολισμό, ό άναγνώστης
παραπέμπεται πιό πάνω, στή σελ. 269, όπου ή εικόνα 2 με τήν κάτοψη τοϋ άνακτόρου.
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μέσα άπο τίς τρεις διαδοχικές αίθουσες, αυτές μέ τούς άρ. 1, 4 καί 7, καί μέσα
άπο τίς τρεις κάθε φορά ενδιάμεσες θύρες πού είχαν παρεμβληθεί.

Είναι φυσικά ότι έπειτα άπ' αύτά άνακαλύπτεις νά αισθάνεσαι τον πειρασμό
νά άναζητήσεις, μήπως υπάρχουν τίποτε βαθύτερα αίτια γι' αύτή τήν ιδιόρρυθμη
άρχιτεκτονική. Διστάζεις όμως νά προχωρήσεις, κυρίως επειδή κρίνεις ότι ένδέχε-
ται νά πρόκειται γιά κάποια συμπτωματική ιδιομορφία μόνο τής εισόδου. Τά πράγ-
ματα όμως δέν συμφωνούν. "Ετσι, καθώς προχωρείς μέσα στή μεγάλη αύλή τοϋ ά-
νακτόρου καί προσπαθείς νά κατατοπιστείς μέ τήν άπλοχωριά καί τήν κατανομή
τών χώρων, διαπιστώνεις πολύ γρήγορα ότι δέν άπουσιάζουν ουτε καί τώρα οί
νέες τριαδικές διαρρυθμίσεις.

Δέν θά επιμείνω στις μικρότερες περιπτώσεις, πού όμως δέν λείπουν. Θά άρ-
κεστώ μόνο σέ τρεις νέες καί φανερές τριαδικές άρχιτεκτονικές μορφές. 1) Ή πρώ-
τη βρίσκεται πλάι στήν κυκλική Θόλο. Πρόκειται γιά τό χώρο μέ τόν άριθμό 9,
πού χωρίζεται σέ τρία δωμάτια. 2) Δεύτερη έρχεται ή ένότητα πού αποτελείται
άπό τούς χώρους μέ τούς άρ. 14, 13 καί 15. Πρόκειται άσφαλώςγιά μιάν οικοδομι-
κή ένότητα, πού μετά τήν κυκλική Θόλο είναι ή πιό εντυπωσιακή καί ή σπουδαιότερη.
'Ακριβώς μάλιστα, έπειδή υπερέχει ή νέα ένότητα, γι' αύτό φέρει κατ' εξαίρεση στην
πρόσοψη τοΰ άρ. 14 τρεις κίονες, ώστε ή είσοδος εκεί νά υπογραμμίζεται ώς ή πιό
σημαντική σέ ολόκληρο τόν τεράστιο χώρο τής αύλής. 'Αξιοσημείωτο όμως είναι
καί τό ότι ή μνημειακή αύτη είσοδος είναι ή μόνη πού οδηγεί στό εσωτερικό τών
τριών αιθουσών 14, 13 καί 15. Τοΰτο άποδεικνύεται άπό τό γεγονός, ότι ή επικοι-
νωνία μέ τούς δύο πλάγιους χώρους 13 καί 15 γίνεται μόνο άπό τίς δύο εσωτερικές
καί κάθετες πλευρές της κεντρικής αίθουσας άρ. 14, πού είναι καί ή μεγαλύτερη
άπό τίς δύο άλλες τής αύτής τριάδας. 3) Τέλος δέν πρέπει νά άγνοήσουμε ότι στό
βάθος τής αύλής, στήν άντικρυνή δυτική πλευρά, βρίσκεται μιά νέα επιβλητική
τριάδα. Τήν άποτελοΰν στή σειρά τοποθετημένοι οί τρεις μεγάλοι καί τετράγω-
νοι χώροι, αυτοί μέ τούς άριθμούς 20, 21 καί 22. Άπό τό γεγονός ότι τά δά-
πεδά τους είναι επιμελημένα, οί τρεις αυτοί χώροι έχουν ερμηνευθεί ώς αίθουσες
συμποσίων.

Άν λοιπόν παραβλέψουμε τό χώρο άρ. 9, μέ τή φανερή τριμερή διαρρύθμιση του
άλλά καί τήν άγνωστή μας λειτουργικότητα, άπομένουν τρεις άλλοι κύριοι τριαδικοί
άρχιτεκτονικοί χώροι, άνεξάρτητοι μεταξύ τους, οί όποιοι όμως είναι ολοφάνερο
ότι έχουν δημιουργηθεί σκόπιμα καί μέ γνώμονα τήν «τριαδική κατανομή)). Άπό
αύτούς πρώτος, όπως είδαμε, είναι αύτός μέ τήν εντυπωσιακή τριαδική είσοδο
στό άνάκτορο (άριθμοί 1, 4 καί 7). Δεύτερος έρχεται ό ένιαΐος τριαδικός χώ-
ρος 14, 13 καί 15 στη νότια πτέρυγα. Καί τρίτος, άλλ' έπιβλητικός σέ μέγεθος,
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έρχεται ό τριπλός χώρος μέ τίς πανομοιότυπες τετράγωνες αίθουσες 20, 21 καί 22,
πού βρίσκονται στό βάθος της αύλής, στή δυτική πτέρυγα τοΰ άνακτόρου.

Τά άναπόφευκτα ερωτήματα, πού άνακύπτουν τώρα, είναι τά έπόμενα δύο:
1 ) "Ολες αύτές οί άλλεπάλληλες τριαδικές άρχιτεκτονικές ένότητες, πού προβάλ-
λουν έντονη τήν παρουσία τους μέσα στό άνάκτορο τοΰ 320 π.Χ. περίπου, έχουν
γίνει στήν τύχη; "Η ύπόκειται κάποια άγνωστή μας σκοπιμότητα; 'Απάντηση:
Νομίζω ότι πρέπει νά άποκλεισθεΐ ότι οί τριαδικές αύτές άλλεπάλληλες ένότητες
μπορεί νά έχουν γίνει συμπτωματικά καί δίχως λόγο. 2) Άφοΰ όμως έχουν γίνει
σκόπιμα, γιά ποιο σκοπό έχουν γίνει; Απάντηση: Μέ δεδομένη τήν άποψη ότι οπωσ-
δήποτε έχουν γίνει σκόπιμα, πιστεύω ότι δέν είναι δυνατό νά βρεθεί κάποιο άλλο
ισχυρότερο αΐτιο παρά μόνο ή σπουδαία, ή παλιά καί ή έντονη «μακεδονική παρά-
δοση» πού κυριαρχοΰσε στίς Αίγές. Αφετηρία δηλαδή παραμένουν οί τρεις έκεΐνοι
άδερφοί, οί τρεις Τημενίδες. Ξεκίνησαν καί οί τρεις μαζί, σώθηκαν μαζί καί 'ίδρυ-
σαν μαζί τίς Αίγές. Καί έπειτα νίκησαν μαζί καί κατάκτησαν τήν ύπόλοιπη Μακε-
δονία. Γι' αύτό καί ή μυθική παρουσία τους, ή επιβλητική μνήμη τους, ειδικά στίς
Αίγές παρέμενε πανίσχυρη. Βασιλιάδες πέθαιναν καί άλλοι έρχονταν, ή μνήμη όμως
καί ή τελετουργία πού τή συνόδευε παρέμεναν στίς Αίγές άναλλοίωτες. Πάντοτε
οί βασιλιάδες έκαναν τήν εύχαριστήρια θυσία στόν ποταμό-σωτήρα, επειδή είχε
σώσει κάποτε τούς τρεις άδερφούς. Καί πάντοτε οί Αίγές έφερναν στή μνήμη τους
τούς τρεις προγόνους. Ό 'Ηρόδοτος1 άντιπροσωπεύει τήν άναμφισβήτητη ιστο-
ρική μαρτυρία γι' αύτό τό ειδικό γεγονός.

9.—«Τό καλούμε ν ον Φιλιππεΐον» στήν 'Ολυμπία: "Οσα
έχουν γραφεί πιο πάνω, γιά νά έρμηνευθεΐ ή παρουσία καί ή λατρευτική χρήση τής
κυκλικής Θόλου στό έλληνιστικό άνάκτορο τής Βεργίνας, νομίζω ότι μπορούν νά
μας βοηθήσουν τώρα στό νά έρμηνευθεΐ πληρέστερα καί τό πρόβλημα πού είναι φυ-
σικό νά δημιουργείται άπό τό καλούμενο Φιλιππεΐον, πού βρίσκεται στήν 'Ολυμπία,
μέσα στόν ιερό χώρο τής 'Άλτης.

Τά δύο αύτά «μακεδονικά» οικοδομήματα, Φιλιππεΐον καί Θόλος στό άνάκτορο,
χρονικά άπέχουν μεταξύ τους οχι περισσότερο άπό μιά εικοσαετία περίπου. Άρα
είναι σχεδόν σύγχρονα. Τό Φιλιππεΐον έδωσε εντολή ό ίδιος ό Φίλιππος νά άρχίσει
νά κτίζεται μετά τή νίκη του στή Χαιρώνεια (338 π.Χ.), ένώ τό ελληνιστικό ά-
νάκτορο τής Βεργίνας τοποθετείται άπό τούς άνασκαφεΐς του κατά τό τελευταίο
τέταρτο τοΰ 4ου αιώνα, δηλαδή ίσως στά 325-310 π.Χ. Τότε κτίζεται τό νέο

1. Ήρόδ. 8, 138, 1-2. Βλέπε καί πιο πάνω, σελ. 205 καί 268.
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άνάκτορο. Άρα ή χρονολογική συγγένεια τών δύο τούτων κτισμάτων μας επιτρέ-
πει νά τά συσχετίζουμε άμεσότερα.

Περισσότερο όμως αύτή τή συγγένεια τήν έπιβάλλει τό κυκλικό σχήμα τους,
πού δέν παύει νά είναι σπάνιο καί παράδοξο. Τό Φιλιππεΐον, πού αρχίζει νά κτίζε-
ται στήν 'Ολυμπία περί τό 337 π.Χ., έχει τό σχήμα Θόλου. Τό κυκλικό τούτο σχήμα
είναι μοναδικό μέσα στήν "Αλτη του έτους 337, στοιχείο πού αύξάνει την πρωτο-
τυπία καί τό παράδοξο τής παρουσίας του. 'Αλλά καί στό άνάκτορο, πού άρχίζει νά
κτίζεται λίγο άργότερα στή Βεργίνα, παρουσιάζεται έπίσης καί εκεί ή Θόλος, πού
μάλιστα προβάλλεται ώς ό σπουδαιότερος λατρευτικός χώρος όλου τοΰ άνακτόρου.

Τό νέο λοιπόν πρόβλημα πού γεννιέται μπορεί νά διατυπωθεί ώς έξης: Είναι
δυνατό νά υπάρχει κάποια «άμεση συγγένεια» (ουσιαστικής όμως μορφής) άνάμεσα
σ' αυτά τά δύο οικοδομήματα; Ή άπάντησή μου είναι καταφατική. Καί τοΰτο, όχι
μόνο διότι τά δύο κτίρια είναι σκόπιμα κυκλικά καί κατασκευάζονται μέ ειδική πα-
ραγγελία Μακεδόνων βασιλέων, ενώ καί ή κατασκευή τους χρονικά είναι περίπου
σύγχρονη, μέ πιθανή άπόκλιση 20-25 ετών. Καταφατική γίνεται ή άπάντησή μου
γιά τόν έπόμενο κυρίως λόγο: Διότι μέσα στά δύο αύτά κυκλικά οικοδομήματα μπο-
ρούμε νά αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ή 'ίδια λατρευτική σκοπιμότητα. Και αύτή
είναι ή έκφραση σεβασμού και λατρείας στούς σπουδαίους προγόνους καί πάνω
άπ όλους στόν γενάρχη 'Ηρακλή.

Ώς προς τη λατρεία τοΰ «'Ηρακλέους πατρώου» στή Θόλο τοΰ άνακτόρου τής
Βεργίνας έχουμε ενημερωθεί ικανοποιητικά1. 'Αλλά καί ώς προς τό Φιλιππεΐον στήν
'Ολυμπία, τά πράγματα δέν παρουσιάζουν τελικά δυσκολία καί τοΰτο γιά τούς έπό-
μενους τέσσερες λόγους:

α) Τό Φιλιππεΐον άρχισε νά τό κτίζει ό Φίλιππος, άλλά εκείνο θά έμενε μισο-
τελειωμένο μετά τό 336 π.Χ. (έτος δολοφονίας τοΰ Φιλίππου), άν δέν τό συνέχιζε
ό 'Αλέξανδρος. Πιθανότατα μέ πρωτοβουλία τοΰ 'Αλέξανδρου τοποθετήθηκαν μέσα
στό Φιλιππεΐον τά πέντε χρυσελεφάντινα άγάλματα πού είχαν παραγγελθεί στόν
γνωστό γλύπτη Λεωχάρη. Άπό αύτά, τά τρία άνδρικά τά είδε μέσα στό Φιλιππεΐον
ό Παυσανίας, ενώ τά δύο γυναικεία είχαν μεταφερθεί στόν γειτονικό ναό τής "Ηρας,
πού είχε γίνει ειδικός χώρος γιά τή συγκέντρωση σημαντικών άφιερωμάτων. Τά
πέντε άγάλματα ήσαν ένα τοΰ Αμύντα, πατέρα τοΰ Φιλίππου, δεύτερο τής μητέρας
τοΰ Φιλίππου Ευρυδίκης, τρίτο τοΰ ΐδιου τοΰ Φιλίππου, τέταρτο τοΰ Αλέξανδρου
πού θά ήταν ό δωρητής, καί πέμπτο τής μητέρας του 'Ολυμπιάδας. Ουσιαστικά
δηλαδή έχομε τρία άγάλματα πού εικονίζουν νεκρούς προγόνους.

I. Βλέπε πιά πάνω, σελ. 270-271.



ΒΕΡΓΙΝΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

285

β) Το οικοδόμημα όμως στήν Άλτη δέν γνωρίζουμε, τί όνομα είχε παλαιότερα.
Δέν αποκλείεται τό σημερινό όνομα,— γνωστό μόνο άπό όσα γράφει ό Παυσανίας έ-
πειτα άπό πεντακόσια χρόνια μετά τό θάνατο τοϋ Φιλίππου,— νά τό έδωσε ό Αλέ-
ξανδρος, γιά νά τιμήσει τόν νεκρό πατέρα του. Δέν άποκλείεται όμως τό ΐδιο τοΰτο
ονομα νά δόθηκε άργότερα ή νά ήταν άνεπίσημο. Μιά τέτοια έκδοχή επιτρέπεται καί
άπό τό ύφος τοΰ Παυσανία, ό όποιος καί τις δύο μοναδικές φορές πού άναφέρει τό
όνομα, τό συνοδεύει μέ έναν περίεργο χαρακτηρισμό: Είναι ((τό καλούμενον Φι-
λιππεΐον» ή είναι ((οίκημα περιφερές ονομαζόμενοι' Φι?.ιππεΐον» (Παυσ. 5, 17, 4
καί 5, 20,9).

γ) Τί θά είχε όμως συμβεί μέ τό οικοδόμημα τής 'Ολυμπίας, εάν ό Φίλιππος
δέν είχε δολοφονηθεί; Ποία δηλαδή θά ήταν ή «άρχική πρόθεση» τοΰ Φιλίππου;

Νομίζω οτι ό Φίλιππος—πού σίγουρα καμάρωνε γιά τό χρυσό στεφάνι του
τής βαλανιδιάς, σύμβολο τής καταγωγής του άπό τόν 'Ηρακλή—τό μεταγενέ-
στερα «καλούμενον Φιλιππεΐον» θά τό άφιέρωνε ΐσως στόν «Ήρακλέα πατρωον».
Τό έκτιζε ό Φίλιππος κοντά στήν Παλαίστρα, επίσης κοντά στό ΓΙρυτανεΐον οπού
οί 'Ηλείοι τιμοΰσαν τούς δικούς τους προγόνους, καί οπωσδήποτε μέσα στήν Άλτη,
μέσα δηλαδή στόν ιερό χώρο πού μόνο θεοί έχουν αρμοδιότητα. Έκεΐ όμως, στόν
ίδιο χώρο τής Άλτης, ό 'Ηρακλής έστω ώς Ίδαΐος εΐχε γίνει ό ιδρυτής τών άγώνων
τής 'Ολυμπίας καί παρέμενε μόνιμα ώς ό κατ' εξοχήν «Καλλίνικος τών άέθλων».
'Εξ άλλου πάνω στόν επιβλητικό ναό τοϋ Διός έδέσποζαν οί δώδεκα θαυμάσιες μετό-
πες μέ άνάγλυφους τούς δώδεκα άθλους τοΰ μεγάλου «προγόνου» τών βασιλιά-
δων τής Μακεδονίας. "Ολα συνεπώς έκεΐ γύρω μιλούσαν μέ θαυμασμό γιά έκεΐνον
τόν «Πατρωον».

δ) 'Οπωσδήποτε ό Φίλιππος, ζωντανός άκόμη, ποτέ δέν θά ήθελε, ούτε θά
τολμούσε, νά άφιερώσει ένα παρόμοιο κτίριο στόν έαυτό του, ουτε καί νά τό ονομάσει
άπό τόν έαυτό του. Ύπάρχουν άνθρώπινα όρια, ύπάρχει καί «ή έλλοχεύουσα ύβρις».
Τό μόνο, πού θά αισθανόταν κατά τή γνώμη μου ό Φίλιππος, θά ήταν—κυκλικό όπως
είναι τό κτίριο εκείνο, άρα προετοιμασμένο γιά χθόνιο χαρακτήρα,—νά τό άφιερώσει
γιά νά τιμήσει τούς νεκρούς προγόνους του πού ήσαν θαμένοι στις Αίγές. Θά
ισοδυναμούσε μέ εύχαριστήριο άφιέρωμα γιά τήν ευνοιά τους καί γιά τή μεγάλη νίκη
του στή Χαιρώνεια : ((Φιλίππω δέ έποιήθη μετά τό έν Χαιρώνεια τήν 'Ελλάδα ό-
λισθεϊν» (Παυσ. 5, 20, 10).

10. — Σέ ποιο «πρότυπο» οδηγεί ή συσχέτιση Φιλιπ-
πείου καί άνακτορικής Θόλου; "Ενα νέο ερώτημα προβάλλει τώ-
ρα, τό άκόλουθο: "Ωστε, λοιπόν, ό Φίλιππος είναι εκείνος πού έμπνεύσθηκε ή έπινό-
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ησε πρώτος αύτή τήν άρχιτεκτονική μορφή τοϋ κυκλικού χώρου στή Μακεδονία,
γιά νά δηλώσει το σεβασμό του στούς νεκρούς προγόνους του;

Τά σημάδια δείχνουν ότι οδηγούμεθα σίγουρα πρός αύτή τήν κατεύθυνση: "Οτι
δηλαδή πρέπει πρώτος νά είναι ό Φίλιππος, άφού αύτός τό 338 π.Χ. προστάζει καί
άρχίζουν νά κτίζουν στήν 'Ολυμπία μιά κυκλική Θόλο γιά νά τιμηθοΰν νεκροί πρό-
γονοι. 'Αργότερα λίγο, περί τό 320 π.Χ., αύτός, πού άρχίζει νά κτίζει τό άνάκτορο,
άπλώς μιμείται τό σπουδαίο πρότυπο. Καί τότε κτίζεται, καί μέσοι στό νέο άνάκτο-
ρο στις Αίγές, ή σπουδαία άνακτορική Θόλος.

Καί όμως, νομίζω ότι δέν πρέπει νά συμβαίνει τοΰτο, καί άς φαίνεται τόσο άπλό
καί σωστό. Γιατί; Διότι ή Μακεδονία τής έποχής εκείνης δέν είναι περιοχή κατάλ-
ληλη γιά λατρευτικούς νεωτερισμούς. Έκεΐ, ώς πρός τή λατρεία,
δέν άποφασίζει ό ένας μέ ό,τιδήποτε θά εμπνευσθεί σέ κάποια στιγμή, άλλά δεσπόζει
ή «παράδοση» μέ όσα εκείνη έχει καθιερώσει. Είναι μάλιστα τόσο πανίσχυρος ό
λατρευτικός συντηρητισμός τής άρχαίας Μακεδονίας, πού κυριολεκτικά εκπλήσσει
τόν έρευνητή. 'Αρκεί τό παράδειγμα μέ τή χρυσή προσωπίδα πού έμ-
παινε πάνω στόν θαμένο σπουδαίο νεκρό. Τό ταφικό τοΰτο έθιμο γνώρισε άκμή
στις Μυκήνες κατά τό 1550 π.Χ. περίπου. Πέρασαν όμως χίλια ολόκληρα χρόνια
άπό τότε. Καί όμως ιδού ότι βεβαιώνεται ξαφνικά ότι καί ή Μακεδονία έφαρμόζει
τό ίδιο ταφικό έθιμο γιά τούς δικούς της σπουδαίους νεκρούς. Οί πέντε χρυσές προ-
σωπίδες, πού βρέθηκαν τελευταία πάνω σέ ισάριθμους νεκρούς στό νεκροταφείο
τής Σίνδου, γειτονικής μέ τή δυτική Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνουν τήν άλήθεια. Οί
τάφοι, όπου βρέθηκαν οί προσωπίδες, άνήκουν περίπου στό 550-500 π.Χ.

'Αφού λοιπόν ισχύει στή Μακεδονία αύτός ό γενικότερος λατρευτικός συντηρη-
τισμός, δέν είναι δύσκολο νά άναζητηθεΐ πρός τά έκεΐ καί τό άγνωστο «πρότυπο»
πού θά προϋπήρχε καί τό άκολούθησε κατά τό 338 π.Χ. καί ό Φίλιππος. Δέν νομίζω
όμως, ούτε καί περιμένω, ότι ένα παρόμοιο πρότυπο θά έπιβεβαιωθεΐ, κάποτε στό
μέλλον, καί μέ άνασκαφικές άποδείξεις. Αύτό θά τό περίμενα μέ βεβαιότητα, άν τά
διάφορα κατά καιρούς άνάκτορα στις Αίγές δέν ήσαν κτισμένα πάνω στόν ίδιο χώρο.

Τώρα όμως φαίνεται ότι κάθε νεότερο άνάκτορο, γιά νά γίνει σπουδαιότερο,
ξεθεμέλιωνε κάθε παλαιότερη οικοδομική μορφή. Οί συλλογισμοί μου, ώστόσο, μέ
όδηγοΰν άναδρομικά σέ μιά σταθερή «λύση». Καί αύτή ή λύση νομίζω ότι θά πρέπει
νά βρίσκεται σέ συνάρτηση μέ τά άκόλουθα πέντε εξελικτικά στάδια:

α) 'Αφού οί τρεις άδερφοί, οί τρεις Τημενίδες, έφτασαν στις Αίγές, τή σημερι-
νή Βεργίνα, ήταν φυσικό νά φτιάξουν γιά κατοικία τους κάποιον οικοδομικό χώρο,
πού θά έπρεπε νά έχει τρεις ένότητες, περίπου ισοδύναμες μεταξύ τους, προο-
ρισμένες γιά τά τρία άδέρφια.
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β) Αύτη ή συνεχόμενη τριαδική άρχιτεκτονική κατασκευή, όσο καί αν ήταν
ταπεινή, ή όσο καί αν είχε γίνει μέ τά πρόχειρα οικοδομικά ύλικά τής εποχής, ήταν
φυσικό νά μείνει σεβαστή καί σιγά-σιγά νά παραμείνει σάν άνακτορική παράδοση,
ιδίως στίς Αίγές.

γ) "Οταν άρχισαν έπειτα οί ταφές, οχι μόνο τών τριών ιδρυτών άλλά καί τών
μετέπειτα βασιλέων, δημιουργήθηκε κάποτε καί μέσα στό άνάκτορο ένας μικρός
χώρος γιά τή λατρεία τών προγόνων. Τότε ό μεγάλος πρόγονος, ό «'Ηρακλής πα-
τρώος», άναδείχθηκε ώς ό καταλληλότερος γιά νά εκπροσωπεί συλλογικά έκεϊ μέσα
όλους τούς θαμένους βασιλείς, τούς νεκρούς «άπογόνους» του. Ό μικρός όμως
έκεινος άνακτορικός χώρος, έπειδή ήταν άμεσα σχετικός μέ λατρόία χθόνιας μορφής,
έγινε άρχικά κυκλικός. Στή συνέχεια παρέμεινε ώς παραδοσιακά κυκλικός.

δ) Τέτοιος στή μορφή κυκλικός λατρευτικός χώρος πρέπει νά ύπήρχε καί στό
άνάκτορο, πού τό γνώρισε μικρός καί τό κληρονόμησε άργότερα στίς Αίγές ό ϊδιος
ό Φίλιππος. Καί φυσικά, όταν έκεϊνος νίκησε στή Χαιρώνεια καί θέλησε νά τιμήσει
καί μέσα στήν "Αλτη τής 'Ολυμπίας τόν πρόγονο του 'Ηρακλή πατρώον μαζί μέ
τούς προγόνους του καί τούς δύο γονείς του, ό Φίλιππος δέν είχε παρά νά διατάξει
νά έφαρμοσθεϊ καί στήν 'Ολυμπία τό γνωστό κυκλικό άνακτορικό σχέδιο, τό ήδη
παραδοσιακό στή Μακεδονία. Βέβαια τό νέο σχέδιο στήν 'Ολυμπία πλουτίζεται μέ
τήν άρχιτεκτονική εμπειρία τής Θόλου τών Δελφών καί τής 'Επιδαύρου, καί επίσης
προοριζόταν άπό τήν άρχή νά έξελιχθεΐ σέ ένα «περιφερές οίκημα»—όπως τό άπο-
καλεΐ ό Παυσανίας—πού θά ήταν πολυτελέστερο άπό τό άντίστοιχο άνακτορικό στίς
Αίγές. 'Ωστόσο τό κυκλικό σχήμα τής μακεδονικής λατρευτικής άνακτορικής παρά-
δοσης παρέμεινε ώςτό βασικό άρχιτεκτονικό πρότυπο καί γιά τό οικο-
δόμημα στήν 'Ολυμπία.

ε) "Οταν σέ λίγα χρόνια, περίπου κατά τό 325-310 π.Χ., άρχίζει νά κατασκευά-
ζεται—πάλι άπό τήν άρχή—τό σημερινό άνάκτορο τής Βεργίνας, όλα τότε κτίζονται
μεγαλοπρεπέστερα. Τά παλαιά όμως καί σεβαστά στοιχεία, όπως ήσαν ή Θόλος
καί μερικοί ένιαϊοι τριαδικοί χώροι, όχι μόνο διατηρούνται άλλά καί βελτιώνονται
γιά νά γίνουν περισσότερο έπιβλητικοί. Τώρα ή είσοδος τοΰ νέου άνακτόρου γίνεται
έπίτηδες μνημειακή μέ τριαδική σύνθεση, γιά νά παίρνει τόν έπισκέπτη καί νά τόν
οδηγεί μέσα άπό τρεις διαδοχικές αίθουσες. Πλάι στήν εϊ'σοδο ό επισκέπτης άτενί-
ζει τή μεγάλη Θόλο, μέ τόν 'Ηρακλή πατρώον νά τιμάται στό έσωτερικό της. Έξ
άλλου στό μέσο τής νότιας πτέρυγας, πού φαίνεται στά άριστερά, βρίσκεται μιά άλ-
λη τριαδική ένότητα, πλουτισμένη στήν προστάδα μέ τρεις κομψούς ιωνικούς κίονες
καί μέ πολυτελή μωσαϊκά έξαίρετης τέχνης στό δάπεδο της. Είναι στολισμένη, έπει-
δή περιμένει τήν άφιξη τής βασιλικής οικογένειας πού τής άρεσε νά έχει έκεϊ, σέ
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αύτή τήν τριάδα τών δωματίων, το κατάλυμά της. Τέλος, άντίκρυ στο βάθος τής
αύλής, ειδικά στή δυτική πτέρυγα τοΰ άνακτόρου, προευπρεπισμένοι γιά τό βασι-
λικό συμπόσιο, περιμένουν οί τρεις τεράστιοι, τετράγωνοι καί πανομοιότυποι χώροι.
Έκεΐ θά κατανεμηθούν οί πολλοί επίσημοι, καί εκείνοι άπό τις Αίγές καί ο ί άλλοι
πού θά φτάσουν άπό τήν Πέλλα.

"Ολα είναι έτοιμα. 'Αρκεί νά άρχίσει ή τακτή παραδοσιακή θυσία, πού θά τήν
κάμει ό βασιλιάς γιά νά τιμήσει τόν «ποταμό-σωτήρα» ή πού θά γίνει καί γιά οποίαν
άλλη λατρευτική αιτία. Καί κατόπι, έπειτα άπό μιά σύντομη θρησκευτική τελετουρ-
γία στή Θόλο, οί τρεις τεράστιες αίθουσες, οί ειδικές γιά τό συμπόσιο (άρ. 20, 21 κα1·
22), θά άνοίξουν γιά νά δεχτούν τούς άξιωματούχους τής Μακεδονίας, τής όποιας
ό δυναμικός στρατός είχε φτάσει έως τις 'Ινδίες, έως τά πέρατα τής Οικουμένης.

Λ'

Έφτάσαμε στό τέλος τής έρευνητικής προσπάθειας, πού τήν είχαμε άρχίσει
τόν 'Οκτώβριο τού 1979 μέ τήν άντίστοιχη τότε άνακοίνωση. Δεκαπέντε ξε-
χωριστές περιπτώσεις έξετάσθηκαν. Καί ισάριθμες λύσεις άναζητήθηκαν καί τελικά
έχουν προταθεί.

Τις ύπενθυμίζω μέ μεγάλη συντομία, άναφέροντας σχεδόν μόνο τούς βασικούς
τίτλους: 1 ) Πρώτη ήταν ή μαρτυρία τοΰ Justinus γιά τήν περίπτωση συνενταφιασμοΰ
τοΰ Φιλίππου καί τοΰ δολοφόνου του (σελ. 253-255). 2) Ή ειδική περίπτωση τών
βιαιοθανάτων στή Μακεδονία, ή οριστικά κλειστή θύρα τοΰ θαλάμου τοΰ τάφου, ή
άνορθόδοξη γυναικεία ταφή στόν προθάλαμο καί τά άπροσδόκητα άνδρικά κτερί-
σματα έπίσης στόν προθάλαμο (σελ. 255-259). 3) Τό μακεδονικό άστέρι ώς ήλι-
ακό σύμβολο καί ό πρωταγωνιστικός ρόλος του στόν μεγάλο μΰθο τής Μακεδονίας
τοΰ 700 π.Χ. (σελ. 259-265). 4) Τό όνομα Αίγαί, πού άπροσδόκητα δίνεται σέ έναν
τόπο δίχως ορμητικά νερά, δίχως τις άπαραίτητες «αίγες» (σελ. 265-268). 5) Ή
κυκλική Θόλος τοΰ έλληνιστικοΰ άνακτόρου τής Βεργίνας καί ή νέα έρμηνεία γιά
τήν άκαθόριστη λατρευτική λειτουργικότητά της (σελ. 269-272). 6) Οί «τρεις άδελ-
φεοί» τού 'Ηροδότου, ώς παραμυθιακό μοτίβο πού έχει ώς δομή καί λειτουργική
βάση τό νόμο τών τριών πρωταγωνιστούντων προσώπων (σελ. 274-275). 7) Ό άρ-
τος πού ζυμώνεται καί φουσκώνει διπλάσιος, προφητεύοντας έτσι σπουδαία μελλοντικά
γεγονότα (σελ. 275-276). 8) «Τρις άρυσάμενος τοΰ ηλίου» ό μικρός Περδίκκας, παραι-
τείται άπό κάθε άλλη χρηματική άμοιβή (σελ. 276). 9) Ό «ποταμός-σωτήρ», πού
σώζει ξαφνικά τούς τρεις άδερφούς, θά δέχεται γιά έκατονταετηρίδες στό μέλλον
τις εύχαριστήριες θυσίες τής μακεδόνικης δυναστείας πού εύγνωμονεΐ (σελ. 276-277 ).
10) Ό Σιληνός, μέ τή «μακεδονική» του ιθαγένεια, αιχμαλωτίζεται κοντά στό άνά-
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κτορο καί γίνεται άγαπητό θέμα τής μακεδονικής άργυροχοίας (σελ. 277-279). 11 ) Το
χρυσό στεφάνι τοϋ Φιλίππου μέ τά φύλλα βαλανιδιάς, ύπερήφανο σύμβολο γιά τήν κα-
ταγωγή του άπο τον 'Ηρακλή καί συνεκδοχικά άπο τον'Ολύμπιο Δία (σελ. 279-280).
12) Ή θέση τής Θόλου ειδικά πλάι στήν εΐσοδο καί ποία είναι ή άγνωστη σημασία
αυτής τής ιδιορρυθμίας (σελ. 280-281 ). 13) Οί παράδοξες τριαδικές ένότητες πού επι-
κρατούν στήν άρχιτεκτονική ρύθμιση τών χώρων τοΰ ελληνιστικού άνακτόρου (σελ.
281-283). 14) «Τό καλούμενον Φιλιππεΐον» στήν ιερή "Αλτη τής 'Ολυμπίαςκαί ή
πιθανή ερμηνεία τής καταγωγής τοΰ σχήματος καί τής λατρευτικής άπο στολής τοΰ
οικοδομήματος (σελ. 283-285). 15) Τό πιθανό παλαιό «πρότυπο» άπό τό όποιο
κατάγεται τό ιδιόρρυθμο κυκλικό σχήμα, πού τό συναντοΰμε στήν άρχιτεκτονική τής
έλληνιστικής Μακεδονίας (σελ. 285-288).

Πολύμορφη σέ θέματα ήταν ή προσπάθεια πού έγινε. 'Αλλά πιστεύω ότι καί
πολύμορφα καί σημαντικά είναι καί τά κέρδη πού έχουμε άποκομίσει. Τό τελικό
συμπέρασμά μου,—πέρα άπό τίς ειδικές λεπτομέρειες τών επιχειρημάτων καί τών
πορισμάτων,—παραμένει όπως τό έχω διατυπώσει πιό πάνω, στή σελ. 272: Πρώτο,
ότι τό θέμα Βεργίνα, μετά καί τή λαογραφική διερεύνηση του, παίρνει νέες διαστά-
σεις μέσα στό μΰθο καί τήν ιστορία. Καί δεύτερο, ότι τελικά άποκομίζουμε τήν
πολύτιμη διαπίστωση ότι στήν άρχαία Μακεδονία—καί όχι μόνο στό χώρο τής δυνα-
στείας της—κυριαρχούσε ή έλληνική συνείδηση τής χώρας. Κυριαρχοΰσε επίσης ή
πίστη ότι ό 'Ηρακλής, ό μέγιστος άπό τούς ελληνικούς ήρωες, ήταν άντίστοιχα ό
«πατρώος» συμπαραστάτης τών βασιλέων καί τοΰ λαοΰ τής Μακεδονίας.

RÉSUMÉ

Vergina-Les trouvailles de la tombe de Philippe et leur interprétation folklorique

par C. Romaios

L'auteur étudie les trouvailles les plus importantes de la tombe de
Philippe à Vergina (Macédoine), mises à jour en 1977, et les rapproche du
texte d'Hérodote relatif à l'origine des rois de Macédoine, qui remonte aux
alentours de 700 av. J. Christ. En conclusion, il propose une nouvelle inter-
prétation de quinze problèmes différents, qui sont directement liés aux
trouvailles en question, ainsi qu'au nom de la ville d'Aigai, et à son palais
de la période hellénistique, au monument dit «Philippeion» de l'ancienne

Olympie et aux croyances s'y rattachant.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ

ΟΙ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΒΟΥ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ*

Το Τούρνοβο (σήμ. Γοργοπόταμος) ανήκει στα γνωστά μαστοροχώρια τής ε-
παρχίας τής Κόνιτσας. Σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκαταλείψεως, άφοΰ οί μόνιμοι
κάτοικοι του έχουν περιορισθεί σέ έξήντα περίπου καί τά περισσότερα άπό τά σπίτια
του είναι ερειπωμένα. Κύρια έπαγγέλματα τών κατοίκων ήταν, έκτος άπό τοϋ γεωργού
καί τοΰ κτηνοτρόφου, τοΰ ξυλουργοΰ, τοΰ ξυλογλύπτη καί τοΰ κτίστη. Οί τεχνίτες
ξεκινούσαν συνήθως μετά τήν Καθαρή Δευτέρα1, μαζί μέ άλλους άπό κοντινά χωριά
(Πυρσόγιαννη, Βούρμπιανη, Χιονάδες, Πληκάτι κ.ά.), γιά νά άναζητήσουν εργα-
σία στόν εύρύτερο χώρο τής'Ηπείρου, τής Μακεδονίας καί τής Θράκης, στήν Πα-
λαιά Ελλάδα, καθώς καί στήν 'Αλβανία, στή Μικρά 'Ασία, στή Σερβία καί στή
Βουλγαρία.

Μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο καί τά έσωτερικά πολεμικά γεγονότα πού ά-
κολούθησαν, οί περισσότεροι εγκαταστάθηκαν οριστικά στούς τόπους τής εργασίας
τους, όπου άρκετοί έπαψαν νά άσκοΰν τό παραδοσιακό έπάγγελμά τους. Οί σημερι-
νοί κάτοικοι τοΰ χωριοΰ δέν άσχολοΰνται μέ τά παραπάνω έπαγγέλματα. "Εχουν
περιορισθεί στή γεωργία καί τήν κτηνοτροφία.

Άπό τούς παλιότερους τεχνίτες, οί ξυλογλύπτες γενικά τοΰ Τουρνόβου ήταν φη-

* Ή μελέτη αύτή άνακοινώθηκε στο Δ' Συμπόσιο Λαογραφίας τοϋ Βορειοελλαδικοΰ Χώ-
ρου, πού οργανώθηκε άπό τό ΙΜΧΑ στά Ιωάννινα τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1979, καί άποτελεϊ μέρος
μιας εύρύτερης εργασίας γιά τή ζωή καί τό έργο τών ξυλογλυπτών τοΰ Τουρνόβου. Σέ πρώτη
φάση έντοπίζονται οί τεχνίτες καί ό μεγαλύτερος αριθμός τών έργων τους καί έξετάζονται ό τρό-
πος καί οί ιδιαίτερες συνθήκες έργασίας τους, ή ιδιάζουσα οικογενειακή καί έπαγγελματική τους
οργάνωση καί έντοπίζονται οί περιοχές όπου κυρίως έργάστηκαν. 'Εκτενέστερη μελέτη μας γιά
τό Ϊδιο θέμα, πλαισιωμένη μέ άρχειακό καί φωτογραφικό ύλικό, δημοσιεύεται στό «ερ. Άρμολόι,
τεΰχ. 11 (1982).

1. Θέμιδος Χατζηγεωργίου, Ή άποδημία τών 'Ηπειρωτών, 'Αθήναι 1958, ο.
62 - 63. Πρβλ. 'Αποστ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τής Μακεδονίας (1354 - 1833)
Θεσσαλονίκη 1969, σ. 353.
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μισμένοι ανάμεσα στούς ομοτέχνους τους (άπο τήν "Ηπειρο, τή Δυτ. Μακεδονία
καί τήν περιοχή τοϋ Άσπροποτάμου)1 καί τά έργα τους κοσμούν σημαντικό αρι-
θμό ναών καί άρχοντικών τής Βαλκανικής2.

Τά στοιχεία πού διαθέτομε μέχρι τώρα γι' αυτούς προέρχονται άπο επιτόπια
κυρίως έρευνα (τό καλοκαίρι τοΰ 1978) καθώς καί άπό πληροφορίες άπό τούς άπο-
γόνους τής οικογένειας Σκαλιστή3, πού συνεχίζουν μέχρι σήμερα τήν πάνω άπό δυό
αιώνες οικογενειακή παράδοση στήν ξυλογλυπτική.

Οί ξυλογλύπτες τοΰ Γοργοποτάμου, όσο τουλάχιστον μπόρεσα νά έξακριβώσω,
άνήκαν βασικά σέ μιά οικογένεια μέ τό όνομα Σέχη. Μιά δεύτερη οικογένεια ξυλο-
γλυπτών, οί Βούρηδες4, φέρονται ώς μακρινοί συγγενείς τής ΐδιας οικογένειας Σέχη
καί είχαν ώς κύριο επάγγελμα τήν ξυλουργική καί κατά δεύτερο λόγο τήν ξυλογλυ-
πτική. Συγγενής επίσης τών Σέχηδων, άπό μητέρα, καί μαθητής τους ήταν ό Θεμι-
στοκλής Παπαγεωργίου (β' μισό τοΰ 19ου αϊ.), χωρίς διάδοχο στήν τέχνη.

Ή οικογένεια Σέχη, γιά τήν όποία θά γίνει κυρίως λόγος έδώ, ζει στόν Γοργοπό-
ταμο τουλάχιστον άπό τό τέλος τοΰ 18ου αιώνα. 'Ορισμένα μέλη της εμφανίζονται
μέ τό έπώνυμο Ταλιαδόρος - Ταλιαδοΰρος5 ή Σκαλιστής. Ή διαφοροποίηση αύτή
οφείλεται, όπως είναι φανερό, στό έπάγγελμά τους.

Άπό τά γραπτά στοιχεία πού προέρχονται άπό τά μητρώα τής κοινότητας
Γοργοποτάμου, διασταυρωμένα μέ προφορικές πληροφορίες τών κατοίκων καί τών
άπογόνων τής οικογένειας Σκαλιστή, προκύπτει τό έπόμενο γενεαλογικό δένδρο
γι' αύτήν άπό τά τέλη τοΰ 18ου αί. καί έξής:

1. Anghéliki Hadjimihali, La sculpture sur bois, Athènes 1950, σ. 16 κέξ.
Πρβλ. Κίτσου Μ α κ ρ ή, Ξυλογλυπτική, στον τόμο: Νεοελληνική Χειροτεχνία, 'Αθήνα 1969,
σ. 50.

2. Anghéliki Hadjimihali, δπ. π., σ. 17 - 18. Ε ύ ρ. Σ ο ύ ρ λ α, Ή ξυλογλυ-
πτική τέχνη στήν έπαρχία Κονίτσης, 'Ηπειρωτική 'Εστία, 6 (1957), σ. 41. Γ. Π λ α τ ά ρ η, Ή
Μετσοβίτικη ξυλογλυπτική, Φύσις καί Ζωή, τεϋχ. 3 (1973), σ. 22 - 23.

3. Θερμές ευχαριστίες εκφράζω στον κ. Χαράλαμπο Σκαλιστή πού μέ προθυμία δέχθηκε νά
άπαντήσει στις ερωτήσεις μου καί νά μοϋ παραχωρήσει σχεδιογραφήματα έ'ργων του. 'Ιδιαίτερα
ευχαριστώ τον κ. Γεώργιο Σκαλιστή, επιπλοποιό στό 'Αγρίνιο, γιά τίς πληροφορίες πού μοϋ
εδωσε, γραπτά καί προφορικά, γιά τήν οικογένεια Σκαλιστή καθώς καί γιά τά σχεδιογραφήμα-
τα καί τίς φωτογραφίες, πού μοϋ παραχώρησε. 'Επίσης ευχαριστώ τόν αίδεσιμώτατο κ. Κων-
σταντίνο Σκαλιστή πού συμπλήρωσε τίς πληροφορίες μου κατά τίς επισκέψεις μου στό έργα-
στήριό του στό Έπταχώρι της Καστοριάς καί στό εργαστήριο τοϋ γιοϋ του στό Τσοτίλι Βοΐου.

4. Βλ. καί «Ξυλογλύπτες καί μαραγκοί», περ. Άρμολόι, τεϋχ. 7 (1979), σ. 22.

5. Άπο τήν ιταλική λ. tagliatore, πού σημαίνει τόν λαξευτή, τόν σκαλιστή.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΗΣ)

ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΩΤΟΥΑΑΣ)"ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5ΕΝ0ΦΩίΓΑΝΔΡΕΒΡ^ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

(1881-19^3) (188^1963) I

ΚΩΝ/ΝΟΣ*ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΣ (ΛΑΜΠΡΟΣ)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΗΣ

(1911- ) (1913- > (1919- > (1896-^1922)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(19^6- ) 0918- >

Ό 'Αναστάσιος, γνωστός ώς Μαστρο-Τάσης, έ'ζησε άπο τά τέλη τοΰ 18ου αιώνα
ώς τά μέσα τοΰ 19ου. Παιδιά του ήταν ό Κωνσταντίνος, γνωστός ώς Κωτούλας, ό
'Ιωάννης καί δ Δημήτριος, πού διατήρησε καί τό έπώνυμο Σέχης1. Καί οί τρεις έζησαν
καί έργάσθηκαν περίπου μέχρι τά τέλη τοΰ περασμένου αιώνα. Ειδικότερα ό Κω-
τούλας, σύμφωνα μέ τήν προφορική παράδοση, ήταν μεγάλος καλλιτέχνης καί ιερο-
ψάλτης"2. Άπό τά πέντε παιδιά του μόνο ό Βασίλειος (1881 - 1943), γνωστός μέ τό
ονομα Βασιλάκης, συνέχισε την οικογενειακή καλλιτεχνική παράδοση, τήν όποία
μετέδωσε στά τρία παιδιά του πού άσχολοΰνται μέχρι σήμερα έπαγγελματικά μέ τήν
ξυλογλυπτική. Άπό αύτά ό Κωνσταντίνος (1911 - ) ζει καί έργάζεται στό Έπτα-
χώρι Καστοριάς. Ό Γεώργιος (1919 - ) άσκεΐ τό έπάγγελμα τοΰ έπιπλοποιοΰ
στό Αγρίνιο. Ό Χαράλαμπος ή Λάμπρος (1913 - ), ύστερα άπό περιπλάνηση μετα-
ξύ Γοργοποτάμου, 'Ιωαννίνων, Αγρινίου καί Αθηνών έχει εγκατασταθεί τά τε-
λευταία χρόνια στά 'Ιωάννινα. Ό τελευταίος είναι ό πιο πιστός στήν καλλιτεχνική
παράδοση τής οικογένειας, χωρίς ώστόσο νά μπορεί νά φθάσει τά καλλιτεχνικά επιτεύ-
γματα τών προγόνων του. Ό 'Ιωάννης δίδαξε τήν τέχνη στό γιό του Νικόλαο (1884 -

1. Ή 'Αγγελική Χατζημιχάλη (ο~. π., σ. 18) άναφέρεται σέ συνεργασία τών άδελφών 'Ανα-
στασίου, 'Ιωάννη καί Γεωργίου Ταγιαδόρων μέ άλλους ξυλογλύπτες άπο τό Τούρνοβο μέ το δνομα
Σέχης, γιά τήν κατασκευή τοϋ τέμπλου τοΰ Άγίου 'Αθανασίου 'Ιωαννίνων. Στήν πραγματικό-
τητα πρόκειται γιά τήν 'ίδια οικογένεια μέ τό όνομα Σέχης, πού μέλη της παίρνουν τό έπαγγελμα-
τικό δνομα Σκαλιστής ή Ταλιαδόρος-Ταλιαδοΰρος. Πρβλ. Κώστα Φαλτάιτς, Λοτόμοι,
ταλιαδόροι, βαγενάδες, 'Ελληνικά Γράμματα, τ. Γ' (1928) άρ. 5, σ. 183.

2. Σύμφωνα μέ παράδοση πού διέσωσε ό εγγονός του Κωνσταντίνος Σκαλιστής, κατά τά
έγκαίνια τοΰ τέμπλου τοΰ Άγίου Αχίλλειου της Λάρισας ό κακοντυμένος ξυλογλύπτης Μαστρο-
Κώστας θέλησε νά ψάλει, άλλά προσπάθησαν νά τόν άποτρέψουν έξαιτίας τής παρουσίας τοΰ Δε-
σπότη. 'Εκείνος έπέμεινε μέ άποτέλεσμα νά άποσπάσει τά συγχαρητήρια τοΰ Δεσπότη, πού στό
τέλος ένθουσιασμένος τόν άγκάλιασε καί τόν φίλησε (Κέντρο Έρεύνης της Έλληνικής Λαογρα-
φίας της Ακαδημίας Αθηνών, στό έξης ΚΛ, χφ. 4102, σ. 125, Έπταχώρι Καστοριάς, 1978, συλλ.
Αίκατ. Πολυμέρου-Καμηλάκη ).
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1963) καί δ Δημήτριος στο γιό του Μάρκο, πού παντρεύτηκε καί έζησε στό Δίλοφο
(παλ. Σοποτσέλι) τοΰ Ζαγοριοΰ καί έργάστηκε κυρίως στά Ζαγοροχώρια. Οί άπό-
γονοί του δεν συνέχισαν τήν ξυλογλυπτική τέχνη. Ό γιός του Ζήσης έγινε γεωργός
κι ό έγγονός του Δημήτριος ράφτης.

Οί ξυλογλύπτες τοΰ Γοργοποτάμου άναλάμβαναν κάθε εΐδους ξυλογλυπτική
έργασία1: διακόσμηση έκκλησιών (τέμπλα, προσκυνητάρια, εικονοστάσια, παγκάρια,
πλαίσια εικόνων, σκαλιστές εικόνες κ.ά.), δημοσίων κτιρίων (άρχονταρίκια - ξενώ-
νες κ.ά.) καί άρχοντικών (ταβάνια, μεσάντρες, κασέλες, στεφανοθήκες, εικονοστάσια,
κορνίζες κλπ.). Έκεΐ όμως πού διέπρεψαν είναι ή φιλοτέχνηση τέμπλων2.

Τό έργο τους καλύπτει, όσο μπορούμε νά τό παρακολουθήσουμε, διάστημα δύο
περίπου αιώνων άπό τό τέλος τοΰ 18ου αιώνα. Στήν "Ηπειρο συμβαίνει κατά τό α'
μισό τοΰ 19ου αί. νά άνακαινίζονται έκκλησίες καί νά χτίζονται πολλά άρχοντικά3.
Ειδικά μετά τό θάνατο τοΰ Άλή Πασά παρατηρήθηκε αύξημένη ζήτηση ειδικευμέ-
νων τεχνιτών καί διακοσμητών, προκειμένου νά άποκατασταθοΰν οί καταστροφές
άπό τις γνωστές βιαιότητές του4.

Τό πρώτο γνωστό μας έργο τών Τουρνοβιτών ξυλόγλυπτων άνάγεται άκριβώς
στήν περίοδο τοΰ Άλή Πασά. Βρίσκεται στήν έκκλησία τής Παναγίας τοΰ μοναστη-
ρίου τοΰ Αγίου 'Ιακώβου στά Δολιανά τοΰ Πωγωνίου. Είναι ένα τέμπλο έξαιρετι-
κής τέχνης μέ τήν άπλότητα τών διακοσμητικών του μοτίβων. Σύμφωνα μέ μιά
παράδοση, πού έχει καταγράψει ή Αγγελική Χατζημιχάλη, οί άδελφοί Ταλιαδόροι,
φημισμένοι τεχνίτες, κυνηγημένοι άπό τόν Άλή Πασά κατέφυγαν στό μοναστήρι
τοΰ Αγίου 'Ιακώβου στά Δολιανά γιά ένα σχεδόν χρόνο. Στό διάστημα αύτό καί
άπό εύγνωμοσύνη γιά τή σωτήρια φιλοξενία σκάλισαν τό τέμπλο5.

Στά χρόνια τής άνοικοδομήσεως τών 'Ιωαννίνων, μετά τήν πτώση τοΰ Άλή
Πασά, οί ΐδιοι καλλιτέχνες άνέλαβαν, ύστερα άπό σχετικό διαγωνισμό, νά φιλοτε-
χνήσουν τό τέμπλο τοΰ Άγιου Αθανασίου τών 'Ιωαννίνων. Τό έ'ργο αύτό, παρά τή

1. Κώστα Φ α λ τ ά ι τ ς, δπ. π., σ. 183. Anghéliki Hadjimihali, δπ. π.
ΚΑ, χφ. 4102, σ. 138.

2. Κώστα Φαλτάιτς, δπ. π.

3. Παν. Άραβαντινού, Χρονογραφία τής 'Ηπείρου, τ. 2, 'Αθήναι 1856, σ. 244.
Πρβλ. Άν8ρ. Ξυγγοπούλου, Μεσαιωνικά μνημεία 'Ιωαννίνων, 'Ηπειρωτικά Χρονικά 1
(1926), σ. 53- 54.

4. Άποστ. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τής Μακεδονίας (1354 - 1833), δπ.π., σ. 428.

5. Anghéliki Hadjimihali, δπ. π., σ. 18.
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βαρεία διακόσμηση καί τά συμπλέγματα του, πού δείχνουν έντονη δυτική επί-
δράση, φαινόμενο πού παρουσιάζεται γενικά αύτή τήν έποχή στήν έλληνική τέχνη1,
έχει πρωτοτυπία στή σύνθεση καί ιδιαίτερο λαϊκό ύφος,προπάντων όμως δείχνει τίς
μεγάλες καλλιτεχνικές δυνατότητες τών κατασκευαστών του. Γιά τή δημιουργία του
έργάσθηκαν ό Τάσης καί οί γιοί του Κωτούλας, 'Ιωάννης καί Δημήτριος περίπου δέκα
χρόνια (1830- 1840 )2.

Οί ϊδιοι λαϊκοί τεχνίτες σκάλισαν τό καμένο σήμερα τέμπλο τοΰ 'Αγίου 'Αχίλ-
λειου της Λάρισας. Έργα τους είναι έπίσης τά τέμπλα τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους
τής Πρέβεζας3, τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος τής Βόνιτσας, έξαιρετικής τέχνης, τής μη-
τροπόλεως τής Σωπικής τής Β. 'Ηπείρου, καθώς καί εικονοστάσια έκκλησιών σέ
χωριά της έπαρχίας Πωγωνίου, τής Χιμάρας, τής Πρεμετής, τής Κορυτσάς, της
Πολίβιστας καί τοΰ 'Αργυροκάστρου4.

Στόν τόπο τής καταγωγής τους δέν άφησαν πολλά έργα. "Ενα προσκυνητάρι
στήν εκκλησία τής Παναγίας τής γειτονικής Βούρμπιανης καί άπό ενα στα έπίσης
γειτονικά χωριά 'Αμάραντος καί 'Ασημοχώρι είναι ό,τι διασώθηκε άπό τά έργα
πού φιλοτέχνησαν οί πρώτοι εκείνοι σκαλιστές στήν έπαρχία τους.

Οί άδελφοί Κωτούλας καί Δημήτριος σκάλισαν τό τέμπλο τοΰ 'Αγίου 'Αχίλ-
λειου τοΰ Πενταλόφου Βοίου5. Ό τελευταίος έργάστηκε στήν περιοχή τοΰ Μονα-
στηρίου Μακεδονίας καί στό Αεσκοβίκι Β. 'Ηπείρου. Επώνυμο έργο του εϊναι ένα
εικονοστάσι στή μητρόπολη τής Καστοριάς6.

'Από τήν τρίτη γενιά, ό Νικόλαος Σκαλιστής φιλοτέχνησε τέμπλο στό χωριό

1. Ά ρ ι σ τ . Ζ ά χ ο υ, 'Αρχιτεκτονικά σημειώματα. 'Ιωάννινα, 'Ηπειρωτικά Χρονικά 3
(1928), σ. 303. Πρβλ. Κίτσου Μ α κ ρ ή, Ξυλογλυπτική, δπ. π., σ. 62.

2. Ό καθηγ. Νικ. Μουτσόπουλος αποδίδει, εσφαλμένα, τήν κατασκευή τοϋ τέμπλου στόν Βασί-
λειο Σκαλιστή (Νικ. Κ. Μουτσοπούλου, Μακεδονική άρχιτεκτονική. Συμβολή εις τήν
μελέτην της ελληνικής οικίας, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 100' πρβλ. καί περ. Άρμολόι, τεϋχ. 7
(1979), σ. 22-23).

3. Βλ. και Anghéliki Hadjimihali, δπ. π., σ. 18. Τό τέμπλο αύτό πρέπει νά
εχει κατασκευασθεί πριν άπό έκεϊνο τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου 'Ιωαννίνων, άφοΰ ό ναός τοϋ 'Αγίου
Χαραλάμπους κτίστηκε «περί τάς αρχάς τοΰ παρελθόντος αιώνος έκ βάθρων» (Σεραφείμ Βυ-
ζαντίου, Δοκίμιον ιστορικής τίνος περιλήψεως τής . . . "Αρτης καί . . . Πρεβέζης, εν 'Αθήναις
1884, σ. 254).

4. Anghéliki Hadjimihali, δπ. π.

5. ΚΑ, χφ. 4102, σ. 126.

6. Anghéliki Hadjimihali, δπ. π., σ. 18. Πανεπιστήμιο 'Αθηνών, Λαογραφική
Συλλογή έδρας Λαογραφίας (στό έξης ΠΑ), χφ. 1423, σ. 40 (Γοργοπόταμος 'Ιωαννίνων, 1971,
συλλ. Γεώργ. Θεοδοσίου).
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Πληχάτι τής Κόνιτσας. 'Εργάσθηκε επίσης στήν Αιτωλοακαρνανία (τέμπλα στήν
Κονοπίνα, Αεπενοΰ, Μπαμπαλιό 'Αμφιλοχίας, προσκυνητάρι στή μητρόπολη 'Αγρι-
νίου, άμβωνα, θρόνο, προσκυνητάρι στό Παναιτώλιο)1. Ό Μάρκος Σκαλιστής, πού
ήταν, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, άριστος ξυλογλύπτης, έργάστηκε στά Ζαγοροχώ-
ρια μέ μόνιμο ορμητήριο τό Δίλοφο (Σοποτσέλι)2.

Παράλληλα μέ τήν οικογένεια Σκαλιστή εργάζονται, στά μέσα τοϋ 19ου αι., οί
άδελφοί Βούρη στή Μακεδονία, τήν 'Αλβανία, τή Σερβία καί τή Ρουμανία3, καθώς
καί ό Θεμιστοκλής Παπαγεωργίου, ξυλουργός καί ξυλογλύπτης, πού άσκεί τό έπάγ-
γελμα στήν περιοχή 'Αγρινίου4.

Σημαντικό είναι τό έργο τοϋ Βασιλείου Σκαλιστή, πού είχε τελειοποιήσει τήν τέ-
χνη του στή Φλωρεντία τής 'Ιταλίας έπί δύο χρόνια. Στά έργα του, πού τά διακρίνει
άπόλυτη συμμετρία, είναι φανερή ή δυτική έπίδραση. Τό Βασίλειο Σκαλιστή,πού ήταν
άριστος τεχνίτης τοΰ ξύλου καί ψάλτης, πρέπει νά τόν θεωρήσουμε ώς τόν τελευταίο
μεγάλο ξυλογλύπτη τοΰ Τουρνόβου. ΤΗταν ό «αυτοκράτορας τής τέχνης», όπως χα-
ρακτηριστικά συνηθίζουν νά τόν άποκαλοΰν οί άπόγονοί του, άναγνωρίζοντας άνε-
πιφύλακτα τό μεγάλο καλλιτεχνικό του ταλέντο. Ό Βασ. Σκαλιστής ήταν μόνιμα
εγκατεστημένος στό Τούρνοβο, συνεχίζοντας όμως τήν παράδοση τών πλανόδιων
λαϊκών τεχνιτών τής περιοχής ταξίδευε συχνά σέ διάφορα μέρη γιά νά άναζητήσει ερ-
γασία. Τά κυριότερα έργα του είναι: Τό τέμπλο καί τά υπόλοιπα ξυλόγλυπτα τμήματα
τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής Πυρσόγιαννης (1926), ένας επιτάφιος γιά έκκλη-
σία τής Κορυτσάς (1928) καί τέμπλο σέ έκκλησία στούς Γεωργουτσάτες τής Δρο-
πόλεως τής Β.'Ηπείρου.'Αρκετά είναι τά έργα του στήν περιοχή Αΐτωλ/νίας -Πρέ-
βεζας, όπου έργάσθηκε μαζί μέ τά παιδιά του πολλά χρόνια : 'Αρχιερατικός θρόνος,
άμβωνας, προσκυνητάρι καί 'Ωραία Πύλη στην 'Αγία Τριάδα καί τόν Άγιο Χρι-
στόφορο Αγρινίου, προσκυνητάρι στόν Άγιο Γεώργιο Αγρινίου, δεσποτικοί θρό-
νοι σέ εκκλησίες στά χωριά Παππαδάτες, Γραμματικού καί Ζευγαράκι Μεσολογγίου,
τμήμα τέμπλου ώς συμπλήρωμα υπάρχοντος έξαιρετικής τέχνης5 καί πόρτα έκκλη-

1. ΚΑ, χφ. 4102, σ. 126. Βλ. καί Κ. Σ τ ο ύ ρ ν α, Οί παλιές τέχνες στά χωριά τής 'Ηπεί-
ρου. (Ξυλόγλυπτες, κτίστες, ζωγράφοι), έφημ. «'Ακρόπολις», 26-9-1936, άρ. φ. 2750, σ. 3, όπου
δημοσιεύεται καί φωτογραφία τοϋ Ν. Σκαλιστή.

2. A n g h é 1 i k i H a d j i m i h a 1 i, δπ. π., σ. 18. ΚΑ, χφ. 4102, σ. 125. Βλ. καί Ε ύ ρ.
Σ ο ύ ρ λ α, Ή ξυλογλυπτική τέχνη στήν επαρχία Κονίτσης, δπ.π.

3. Ξυλογλύπτες καί μαραγκοί, περ. Άρμολόι, τεϋχ. 7 (1979), σ. 22. Βλ. καί ΚΑ, χφ.
4102, σ. 138.

4. ΚΑ, χφ. 4102, σ. 137.

5. ΚΑ, χφ. 4102, σ. 125 καί 138. Ή άπομίμηση τοΰ παλιοΰ τέμπλου έχει γίνει άριστο-
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σίας στο Αιτωλικό καθώς καί διάφορα μικρότερα ξυλόγλυπτα κομμάτια στήν 'Αμ-
φιλοχία, τό Ξηρόμερο, τό Θέρμο Τριχωνίδας1 κ.ά.

Στήν ιδιαίτερη πατρίδα του φιλοτέχνησε τό τέμπλο τοϋ ναοϋ τής Παναγίας. Γιά
τό τέμπλο αύτό οί παλιότεροι διηγοΰνται ότι κάποτε, ένώ άκόμη ζούσε ό καλλιτέχνης
του, πέρασαν άπό τό χωριό "Αγγλοι ορειβάτες, πού επισκέφθηκαν τήν έκκλησία της
Παναγίας καί άποθαύμασαν κυρίως τά βημόθυρα καί «τήν άμπελο» τοΰ τέμπλου.
'Εκείνο τόν καιρό έτυχε νά έχει ραγίσει ή έκκλησία άπό μιά καθίζηση τοΰ εδάφους.
Οί "Αγγλοι πρότειναν νά πληρώσουν τά έξοδα γιά τήν έπισκευή τής εκκλησίας καί
σ' άντάλλαγμα νά πάρουν μαζί τους τά βημόθυρα καί «τήν άμπελο», πού θά μπο-
ροΰσε νά τά ξαναφτειάξει ό ίδιος καλλιτέχνης. Τότε ό Βασίλειος Σκαλιστής άρνήθηκε
έντονα, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι δέν είναι δυνατόν νά ξαναφτειάξει τό έργο αύτό μέ τήν
ΐδια έμπνευση2.

"Εργα τοΰ Βασ. Σκαλιστή ύπάρχουν άκόμη στό Πληκάτι, στή Βούρμπιανη καί
στούς Χιονάδες τής έπαρχίας της Κόνιτσας. "Ας σημειωθεί, ότι ενα ξυλόγλυπτο ομοί-
ωμα τοΰ Γεωργίου Ούάσιγκτον, έργο τοΰ ΐδιου καλλιτέχνη, βρίσκεται κάπου στήν
'Αμερική. Έπίσης μιά κασέλα, σκαλισμένη τό 1930 γιά τόν Σπύρο Μελά, έχει κατα-
λήξει, άγνωστο πώς, σέ κάποιο μουσείο τοΰ Παρισιοΰ3. "Ενα χαρακτηριστικό της
τεχνοτροπίας του ξυλόγλυπτο κάδρο, μέ τή μορφή τοΰ Παντοκράτορα, βρίσκεται στά
χέρια τοΰ γιοΰ του Γεωργίου.

Μετά τό θάνατο τοΰ Βασιλείου Σκαλιστή, τό 1943 στό 'Αγρίνιο, ή ξυλογλυ-
πτική έπαψε νά άσκεΐται στόν Γοργοπόταμο.Ό πρώτος γιός του Κωνσταντίνος, ε-
φημέριος στό Έπταχώρι Καστοριάς, ασχολείται συστηματικά μέ τήν ξυλογλυπτι-
κή καί έχει φιλοτεχνήσει πάνω άπό σαράντα τέμπλα4 στήν εύρύτερη περιοχή τής

τεχνικά, όπως διαπιστώσαμε, καί μόνο έμπειρο μάτι μπορεί νά διακρίνει τις διαφορές. Είναι άπο
τά καλύτερα έργα τοϋ Βασ. Σκαλιστή.

1. ΚΛ, χφ. 4102, σ. 123 - 124 καί 137 - 138.

2. ΠΑ, χφ. 1423, σ. 40.

3. ΚΛ, χφ. 4102, σ. 137.

4. Σύμφωνα μέ πληροφορίες πού μας έδωσε ό 'ίδιος, βοήθησε τό 1926 τόν πατέρα του Βασί-
λειο στήν κατασκευή τών τέμπλων τοϋ 'Αγ. Γεωργίου τής Πυρσόγιαννης καί τοΰ 'Αγ. Χριστοφόρου
τοΰ 'Αγρινίου.'Από τδ 1946, ώς έφημέριος στό Έπταχώρι τής Καστοριάς, άσχολεϊται μέ τήν ξυλογλυ-
πτική καί γιά τό λόγο ότι πολλές έκκλησίες τής περιοχής είχαν καταστραφεί άπό τούς πολέμους.Έχει
φτιάξει: τέμπλο στό ναό τών 'Αγ. 'Αποστόλων καί σύνθρονο στή μητρόπολη ("Αγ. Δημήτριο) τής
Σιάτιστας, τό τέμπλο τής'Αγ. Μαρίνας στό Τσοτίλι, άμβωνα καί δεσπ. θρόνο στόν Βυθό (π. Ντόλο)
Βοίου, τέμπλα σέ χωριά τοΰ Βοΐου (Πεπονιά, Δρυόβουνο, Πυλώρι) καί τής Καστοριάς (μονα-
στήρι'Αγ.'Αντωνίου,'Αγ. Παρασκευή, "Αγ. Γεώργιος), θρόνο καί προσκυνητάρι στόν Άγιο Πέτρο
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Δυτ. Μακεδονίας, τής 'Ηπείρου, τής Αιτωλοακαρνανίας, τής Κορινθίας άλλά καί
στή Λέσβο, όπου έργάσθηκε άπό τό 1958 ως τό 1968. Προσπαθεί, όπως λέγει,
νά διατηρήσει τήν οικογενειακή παράδοση καί νά τήν μεταδώσει καί στό γιό του, πού
διατηρεί εργαστήριο ξυλογλυπτικής στό Τσοτίλι Βοίου.

Ό Γεώργιος Σκαλιστής, γιος έπίσης τοΰ Βασιλείου, έργάζεται στό 'Αγρίνιο
καί τή γύρω περιοχή μαζί μέ τό γιό του ώς έπιπλοποιός καί προσπαθεί, όπως τουλά-
χιστον ισχυρίζεται, νά άντλεΐ στοιχεία άπό τήν οικογενειακή παραδοσιακή τέχνη1.

Μέ τόν Χαράλαμπο ή Λάμπρο Σκαλιστή θά πρέπει, μέ τά σημερινά δεδομένα,
νά θεωρήσουμε ότι κλείνει ό μεγάλος κύκλος τής προσφοράς τής οικογένειας τών
Σκαλιστών στήν ξυλογλυπτική τέχνη. Ό Χαρ. Σκαλιστής έργάσθηκε ώς τό 1943
κοντά στόν πατέρα του. Τό 1946 συμπλήρωσε μισοκαμένο άξιόλογο τέμπλο στό μο-
ναστήρι Διχούνι τοΰ Ραδοβιζίου Δωδώνης2 καί τό 1947- 48 φιλοτέχνησε, σύμφωνα
μέ τό παλιό σχέδιο, τά κατεστραμμένα βημόθυρα στόν Άγιο Αθανάσιο τών 'Ιωαν-
νίνων. "Εργα του εΐναι έπίσης τέμπλα σέ ναούς στή Λυκόρραχη (παλ. Λούπσκο), τήν
Αγία Παρασκευή (παλ. Κεράσοβο), τήν Καστανιά (παλ. Καστάνιανη), τόν Πύργο
(παλ. Στράτσανη ) τής επαρχίας τής Κόνιτσας, στήν Κράψη 'Ιωαννίνων, στούς Ραφτα-
ναίους τών Τζουμέρκων, στή Σίδερη Φιλιατών, στό Πολύδροσο Σουλίου, στό Νικο-
λίτσι καί στόν Γαλατά Πρεβέζης, στούς Φραγκάδεςκαί στό Τσεπέλοβο Ζαγορίου κ.ά.

Πολυλόφου τής Ζίτσας. Άπό τό 1958 ώς τό 1968 εργάστηκε στή Λέσβο, όπου φιλοτέχνησε:
τμήμα καμένου τέμπλου τών Άγ. Θεοδώρων Μυτιλήνης, τέμπλα στόν "Αγ.'Ιωάννη τόν Καλυβίτη,
στόν Άγ. Παντελεήμονα στό Πέραμα, στό μοναστήρι τοϋ Τηλοΰ, στόν Πρόδρομο ΙΙολιχνίτου, επι-
τάφιο στήν Άγ. Παρασκευή Μυτιλήνης, εικονοστάσι τής Άγ. Βαρβάρας στά Πάμφυλλα κ.ά. Τό 1963
φιλοτέχνησε τέμπλο, εικονοστάσι, αρχιερατικό θρόνο καί κορνίζες εικόνων γιά τόν Άγ.Ανδρέα τής
'Ελληνικής παροικίας τοϋ Ντύσσελντορφ τής Δ. Γερμανίας καί άρχιερατικό θρόνο τοΰ Άγ.Ίωάννου
τοΰ Βαπτιστοϋ τής'Ελληνικής παροικίας τής Ν.'Υόρκης.Έχει έπίσης κατά καιρούς σκαλίσει κα-
σέλες, καθώς καί πόρτες, λειψανοθήκες, παγκάρι κ.α. στή μονή Βαρλαάμ τών Μετεώρων.

1. 'Έργα του : τέμπλο στό Λαδοχώρι 'Ηγουμενίτσας, στή Νερομάνα Τριχωνίδας, στή Σιά-
τιστα (παρεκκλήσι τής μητροπόλεως), επέκταση τοΰ τέμπλου σε ναό τοΰ Νεοχωρίου Μεσολογγίου,
παγκάρι στόν Άγ. Γεώργιο καί Άγ.Αθανάσιο Αγρινίου, τέμπλο καί θρόνος στή Γουργιώτισσα
Αγρινίου, παγκάρι, άμβωνας, προσκυνητάρι, άναλόγια στήν Κοίμηση τής Παναγίας στό Αιτω-
λικό, παγκάρι καί προσκυνητάρι στόν Άγ. Σπυρίδωνα Αγρινίου, κουβούκλιο έπιταφίου καί προ-
σκυνητάρι στήν Άγ. Παρασκευή Μεσολογγίου, θρόνος, άμβωνας καί κουβούκλιο έπιταφίου στούς
Παππαδάτες Μακρινείας Μεσολογγίου, αρχιερατικός θρόνος στή Ματαράγκα, διάφορα ξυλόγλυπτα
στήν Κάτω Μακρινού καί στό ναό τοΰ Άγ. Ανδρέα Μεσολογγίου. Μαζί του εργάστηκε καί ό ανε-
ψιός του Δημ. Γράβος, πού 'έχει κατασκευάσει άρκετά εργα στήν περιοχή Αγρινίου.

2. Ή Αγγελική Χατζημιχάλη (δπ. π., σ. 18) άναφέρει τέμπλο σέ εκκλησία τοΰ χωριοΰ
"Ελαφος Σουλίου, πού έ'γινε τό 1945 άπό τόν Λάμπρο Σκαλιστή.
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'Αξιόλογες είναι καί οί ξυλόγλυπτες εικόνες πού κατά καιρούς φιλοτέχνησε. Μια
άπό αύτές μέ παράσταση τού Μ. Βασιλείου, διαστάσεων 0,20 Χ0,80 μ., άνήκει σέ ιδιώ-
τη, πού ζει στήν 'Αθήνα. Άλλη εικόνα μέ παράσταση τοΰ Άγίου Γεωργίου τοΰ «έξ
Ιωαννίνων)) μέ φουστανέλλα φυλάγεται στην έκκλησία τής Αγίας Φιλοθέης έπίσης
στήν Αθήνα. Δυο άκόμη εικόνες μέ παραστάσεις τοΰ Εύαγγελιστοΰ Μάρκου καί τής
Παναγίας ΙΤροσευχομένης έχουν καταλήξει σήμερα στήν 'Ιταλία1. Αρκετά είναι έπί-
σης τά ξυλόγλυπτα ταβάνια σέ εκκλησίες στή Δράγανη καί στό Πολύδροσο Παραμυ-
θιάς κ.ά. καί σέ άρχοντικά (π.χ. στό άρχοντικό τής Φρόσως Ίωαννίδου στό Τσεπέ-
λοβο, τοΰ Γ. Τσόγκα στά Γιάννενα καί σέ διάφορα άλλα στήν Αθήνα).

Ή ξυλογλυπτική τέχνη μεταδιδόταν άπό πατέρα σέ παιδί. Ή διατήρησή της
σέ στενά πλαίσια περισσότερο άπό δύο αιώνες είναι άποτέλεσμα τοΰ τρόπου, πού
είχαν οργανωθεί τά μέλη τής οικογένειας, προκειμένου κυρίως νά διασφαλίσουν τά
έπαγγελματικά τους συμφέροντα, όπως συνέβαινε μέ άνάλογα καλλιτεχνικά έπαγ-
γέλματα2. Άπό τήν παράδοση αύτή δέν άπομακρύνθηκαν οί ξυλογλύπτες πού μας
άπασχολοΰν, ούτε όταν είχαν νά άντιμετωπίσουν κατά καιρούς δελεαστικές προτάσεις,
πού θά τούς άναδείκνυαν καλλιτεχνικά καί οικονομικά, άν τουλάχιστον κρίνει κανείς
άπό τίς σχετικές προφορικές παραδόσεις3. Στόν περιορισμό βέβαια τής τέχνης στά
μέλη τής οικογένειας μπορεί νά συνετέλεσαν καί άλλοι λόγοι, όπως ή δυσκολία
έκμαθήσεώς της άπό άνθρώπους μέ έλλειψη σχετικοΰ ταλέντου. Γιατί ή μαθητεία
στήν τέχνη πρέπει νά ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση. Χρειαζόταν μεγάλη ύπομονή
καί έπιμονή, προσόντα δηλ. πού κατ' έξοχήν ή ιδιαίτερη σχέση πατέρα καί παιδιοΰ
θά μποροΰσαν νά εξασφαλίσουν.

Ή οργάνωση τών μελών τής οικογένειας τών ξυλογλυπτών δέν μπορεί νά χαρα-
κτηρισθεί συντεχνιακή4. 'Οπωσδήποτε όμως στό συνεργείο τους, τό «μπ'λούκ'» ή

1. Βλ. Εύρ. Σούρλα, όπ. π., σ. 42, όπου φωτογραφία τών δύο έργων.

2. Βλ. Κίτσου Μακρή, Χιονιαδίτες ζωγράφοι, 'Αθήνα 1981, σ. 19-24.

3. Σύμφωνα μέ μιά παράδοση κάποιος άπο τούς Σκαλιστές, πού μάς άπασχολοΰν, είχε
φτειάξει τον θρόνο τοΰ Τσάρου τής Ρωσίας. Τόση φυσικότητα είχαν τά λιοντάρια πού στήριζαν τόν
θρόνο, ώστε "Αγγλοι διπλωμάτες πού τόν είδαν ένθουσιάστηκαν άπό τό έργο τοΰ τεχνίτη καί τοϋ
πρότειναν νά πάει στήν 'Αγγλία μέ πολύ μεγάλο μισθό, γιά νά διδάξει τήν τέχνη του έκεϊ. 'Ε-
κείνος άρνήθηκε, έπειδή, όπως είπε, είχε κληρονομήσει άπό τούς προγόνους του τήν πίστη ότι ή
τέχνη τής ξυλογλυπτικής δέν πρέπει νά φύγει άπό τήν οικογένεια (ΓΙΑ, χφ. 1423, σ. 40 ). Κάτι άνά-
λογο έπαναλήφθηκε μέ τόν Χαράλαμπο Σκαλιστή, όταν εργαζόταν γιά τήν κατασκευή τών βημο-
Ούρων τοΰ Άγίου Αθανασίου 'Ιωαννίνων (1947 - 48) (ΚΛ, χφ. 4102, σ. 138).

4. Άπό τά στοιχεία πού διαθέτουμε ώς τώρα δέν μποροΰμε νά συμπεράνουμε μέ βεβαιό-
τητα ότι οί ξυλογλύπτες τοΰ Τουρνόβου ήταν οργανωμένοι σέ ίσνάφι ή ρουφέτι, όπως ύποστηρί-



ΟΙ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΒΟΥ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

299

«σ'νάφ'» ή «νταϊφά», όπως το χαρακτήριζαν, υπήρχε κάποια ιεραρχία. Υπήρχε ό
πρωτομάστορας, συνήθως ό πιο ηλικιωμένος, πού έβγαζε καί φύλασσε τά
σχέδια, έκανε τά «τελειώματα» τοϋ έργου καί έκλεινε τίς συμφωνίες γιά τήν άνάλη-
ψη τής εργασίας. 'Ακολουθούσαν οί μ α σ τ ό ρ ο ι, πού είχαν τήν εύθύνη για τήν κύ-
ρια ξυλογλυπτική εργασία, και οί μαθητευόμενοι, τά τσιράκια, πού ασχολούν-
ταν στήν άρχή μέ βοηθητικές έργασίες, όπως τό τρόχισμα τών εργαλείων - σκαρπέ-
λων, καί υστέρα μέ τό σχέδιο, στό όποιο άσκοΰνταν συνήθως κάθε Κυριακή μετά τή
θεία λειτουργία, πού παρακολουθούσε όλο τό ((μπ'λούκ'», μέ την έπίβλεψη τοϋ
πρωτομάστορα. Οί μαθητευόμενοι χρειάζονταν συνήθως δυο ώς τρία χρόνια κατώ-
τερης έπαγγελματικής μαθητείας1.

"Οσοι ενδιαφέρονταν γιά ξυλογλυπτική εργασία έσπευδαν νά συναντήσουν τούς
ξυλόγλυπτες στό χωριό τής καταγωγής τους. Οί τελευταίοι πάλι έσπευδαν μέ τή
σειρά τους νά άναζητήσουν έργασία σέ τόπους, όπου ύπήρχε ζήτηση, ύστερα άπό
σχετική είδοποίησή τους άπό τούς συμπατριώτες τους μαστόρους-κτίστες.

Οί συμφωνίες γιά τήν άνάληψη ένός έργου γινόταν μέ βάση κάποιο άπό τά σχέ-
δια πού έδειχνε ό πρωτομάστορας. Τό σχέδιο αύτό ήταν ή πρωτότυπο ή άντίγραφο
ένός άλλου. Τά σχέδια γιά τά τέμπλα ήταν συνήθως τυπικά, γιατί οί παλιοί ξυλογλύ-
πτες σέβονταν τήν παράδοση στήν τέχνη καί νεωτέριζαν πολύ δύσκολα. ΊΙταν μά-
λιστα δυνατόν καί νά άφήσουν μιά έργασία, άν διαπίστωναν ότι θά τούς μείωνε
καλλιτεχνικά2. Ή διαδικασία προέβλεπε τήν υπογραφή τοΰ συμφωνητικού (πού
γραφόταν συνήθως στό πίσω μέρος τοΰ σχεδίου ή στό περιθώριο του), στό όποιο
περιλαμβάνονταν προθεσμία παραδόσεως καί ποινική ρήτρα, σέ περίπτωση πού δέν θά
ήταν έμπρόθεσμα έτοιμο τό έργο, καθώς καί τό ποσό της «άρριβώνας», δηλ. τής προ-
καταβολής πού έπρεπε νά πάρουν, καί πού άντιστοιχοΰσε συνήθως στό ένα τρίτο τής
ολικής άξιας τοΰ έργου3. 'Ανάλογα μέ τή συμφωνία οί ξυλογλύπτες εργάζονταν «σύ-

ζει ή'Αγγελική Χατζημιχάλη (δπ. π., σ. 27)" πρβλ. καί Κίτσου Μακρή, Χιονιαδίτες ζω-
γράφοι, δπ.π., σ. 13-14,καί Βασίλη Πλάτανου, Ή Μετσοβίτικη λαϊκή ξυλογλυπτική τέ-
χνη, περ. 'Ηώς, ετ. 4 (1961) άρ. 51 (10) σ. 53. Το πιθανότερο είναι ότι δέν ύπήρχε τέτοια
οργάνωση.

1. Κ. Φαλτάιτς, Λοτόμοι, ταλιαδόροι, βαγενάδες, Ελληνικά Γράμματα, τ. Γ' (1928),
άρ. 5, σ. 183.

2. ΚΑ, χφ. 4102, σ. 128-129. Βλ. καί Κ. Φαλτάιτς, Τό τέμπλον τοϋ'Αγίου Διονυσίου.
Οί έκ Τουρνόβου τής 'Ηπείρου σκαλισταί, έφημ. «Ή Εθνική», 'Αθήναι, έ'τ. Γ' (1937 - 38),
21-10-1938, άρ. φ. 1082, σ. 3. A n g h é 1 i k i H a d j i m i h a 1 i, δπ. π., σ. 27 - 28.

3. ΚΛ, χφ. 4102, σ. 129 - 130. Anghéliki Η a d j i m i lx a Ji, δπ. π., σ. 21 κέξ.
Πρβλ. Γ ε ω ρ γ. Ν. Μ ο σ χ ο π ο ύ λ ο υ, 'Ανέκδοτα στοιχεία γιά τήν εκκλησιαστική τέχνη
στήν Κεφαλονιά (17ος - 19ος αι.). ('Αγιογράφοι—ξυλογλύπτες—άργυρογλύπτες), Κεφαλληνία-
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ψουμα» ή «ξίψουμα», δηλ. οί εργοδότες τούς έξασφάλιζαν ή όχι τήν τροφή. Τήν
πρώτη ύλη διέθετε ό τεχνίτης ή ό πελάτης μέ άνάλογη διαμόρφωση της τιμής.

Γιά τήν άνάληψη έκτελέσεως ένός μεγάλου έργου γινόταν κάποτε καί διαγω-
νισμός. Σέ περίπτωση προσελεύσεως δύο ή περισσοτέρων συνεργείων καλλιτεχνών,
γινόταν άνάθεση στό καθένα άπό αύτά τής φιλοτεχνήσεως ένός μικρού τμήματος
τοΰ έργου καί άνάλογα μέ την καλλιτεχνική άπόδοση γινόταν ή τελική άνάθεση τής
έργασίας. "Ετσι π.χ. στήν περίπτωση τοΰ μεγάλου τέμπλου τοΰ 'Αγίου 'Αθανασίου
τών 'Ιωαννίνων έγινε, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, διαγωνισμός μέ συμμετοχή Τουρ-
νοβιτών καί Μετσοβιτών1 ξυλογλυπτών. Στούς Μετσοβίτες καλλιτέχνες είχε άνα-
τεθεΐ τό σκάλισμα τοΰ άμβωνα καί στούς Τουρνοβίτες τοΰ δεσποτικού θρόνου. Οί τε-
λευταίοι προκρίθηκαν νά κατασκευάσουν τελικά τό έ'ργο στό σύνολο του, έπειδή, προ-
φανώς, ή έργασία τους θεωρήθηκε τελειότερη2.

Οί Τουρνοβίτες ξυλογλύπτες, πού, όπως είπαμε, άναλάμβαναν κάθε είδους
ξυλογλυπτική έργασία (τέμπλα, ταβάνια, κασέλες, οικιακά σκεύη, άκόμη καί βαρέ-
λια) είχαν είδικευθεΐ κυρίως στήν έκκλησιαστική διακοσμητική, ένώ οί έπίσης άξιό-
λογοι Μετσοβίτες ομότεχνοι τους είχαν προτίμηση, καί έγιναν γνωστοί περισσό-
τερο γι' αύτό, στό σκάλισμα νυφικών κασελών3.

Οί παλιότεροι ξυλογλύπτες σχεδίαζαν μόνοι τά γλυπτά τους, πού έμπνέονταν
άπό τό φυσικό περιβάλλον (παραστάσεις άνθρώπων, ζώων, πουλιών, δένδρων, λου-
λουδιών κ.ά.) ή άπό παλιότερα ξυλόγλυπτα έργα. «ΤΗταν καί θεοφοβούμενοι άνθρω-
ποι. Διάβαζαν τις Γραφές. Ζωγράφιζαν κι άπό κει μέσα»4. "Ετσι στις «ποδιές»
τών τέμπλων σκάλιζαν κατά προτίμηση παραστάσεις άπό τήν 'Αγία Γραφή (έξοδος
τών Πρωτοπλάστων άπό τόν Παράδεισο, θυσία τοΰ 'Αβραάμ, κατακλυσμός κ.ά.),
τό δικέφαλο άετό, παγώνια κλπ.

Τις κασέλες καί τά ταβάνια διακοσμούσαν μέ μαργαρίτες, φύλλα, άπεικονίσεις
ναών, κυπαρίσσια, κουκουνάρια κ.ά. Σχεδίαζαν ε'ίτε άπευθείας πάνω στήν ξύλινη

κά Χρονικά, τ. 2 (1977 ), σ. 235 κέξ. Μαρίας Κ α ζ α ν ά κ η, 'Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική
στό Χάνδακα τό 17ο αι., Θησαυρίσματα, τ. 11 (1974), σ. 252.

1. Ή 'Αγγελική Χατζημιχάλη άναφέρεται (δπ. π., σ. 19) σέ διαγωνισμό μεταξύ Τουρνο-
βιτών καί ξυλογλυπτών άπό τά Πράμαντα τών Τζουμέρκων, περιοχή χωρίς ιδιαίτερη έπίδοση
στήν ξυλογλυπτική, όπως άντίθετα συμβαίνει μέ τό Μέτσοβο. Τά Πράμαντα είχαν ιδιαίτερη έπί-
δοση στήν οικοδομική καί ήταν τό σημαντικότερο, τουλάχιστο σέ άριθμό τεχνιτών, μαστορο-
χώρι τών Τζουμέρκων.

2. ΚΛ, χφ. 4102, σ. 135 - 136. Ιίλ. καί Ε ύ σ τ ρ. Τ σ α π α ρ λ ή, Ξυλόγλυπτα τέμπλα
'Ηπείρου 17ου —α' ήμίσεος 18ου αι., 'Αθήναι 1980, σ. 45.

3. Κ. Φ α λ τ ά ι τ ς, Λοτόμοι, ταλιαδόροι, βαγενάδες, δπ. π., σ. 183.

4. ΚΛ, χφ. 4102, σ. 130.
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έπιφάνειά εΐτε σέ χαρτί. Στή δεύτερη περίπτωση, άφοΰ διατρυπούσαν μέ βελόνα
τό διάγραμμα τοΰ σχεδίου, τοποθετούσαν τό χαρτί πάνω στην ξύλινη επιφάνεια, πού
προοριζόταν γιά σκάλισμα. Πάνω στό διάτρητο διάγραμμα έρριχναν σκόνη λευκή
(άσβέστη, γύψο, άλεύρι) ή μαύρη (κάρβουνο, καπνιά) ανάλογα μέ τό χρώμα τοΰ
ξύλου. Κατ' αύτόν τόν τρόπο σχηματιζόταν τό διάγραμμα στην ξύλινη έπιφάνειά
πού οριστικοποιούσαν μέ μολύβι.

Άπό τά διάφορα εΐδη ξύλων οί παλιοί ξυλογλύπτες προτιμοΰσαν γιά τήν έργα-
σία τους ξύλο καρυδιας. Αύτός είναι καί ό λόγος πού πολλές φορές έργάζονταν στούς
τόπους πού ύπήρχαν πολλές καρυδιές. Άς σημειωθεί ότι, όπως άναφέρουν οί ΐδιοι οί
ξυλογλύπτες, ή καρυδιά πρέπει νά κοπεί πέντε τουλάχιστον χρόνια πριν άπό τή χρη-
σιμοποίησή της γιά τόν παραπάνω σκοπό1. Νεότεροι ξυλογλύπτες, όπως ό Βασίλειος
Σκαλιστής, χρησιμοποίησαν τό ρόμπολο, είδος πεύκου, πού έχει πολύ λάδι-ρητίνη
καί δέν προσβάλλεται άπό τό σαράκι. Σκάλιζαν έπίσης σέ κυπαρισσόξυλο, ξύλο πολύ
σκληρό καί δυσκατέργαστο, άλλά καί σέ κατώτερης ποιότητας ξύλα, όπως τής φλα-
μουριάς.

Τά ξύλα προμήθευαν συνήθως στούς ξυλογλύπτες οίξυλοκόποι ( «σερτζήδες» ) άπό
τή Βούρμπιανη καί την Άετομηλίτσα (παλ. Ντέντσικο) τής Κόνιτσας. Τά έπαιρναν σέ
κομμάτια πού τεμάχιζαν σέ μικρότερα πάχους 2, 3, 4 καί 5 έκ., μέ ένα έργαλεΐο, τό
«μπρατσόλι». Στή συνέχεια μέ τήν πλάνη τά «πλάνιζαν», τά καθάριζαν, τά ροκάνι-
ζαν, τά εύθυγράμμιζαν μέ τό άλφάδι ή μέ «ράμμα» καί τότε ήταν έτοιμα γιά τήν
καλλιτεχνική τους εργασία.

Οί ξυλογλύπτες συνεργάζονταν συχνά, σύμφωνα μέ προφορικές μαρτυρίες, έκτος
άπό τούς ύλοτόμους τής περιοχής, πού τούς προμήθευαν τήν ξυλεία, καί μέ τούς
μαραγκούς - ξυλουργούς, τήν κυριότερη μετά άπό αύτούς καί τούς κτίστες έπαγγελ-
ματική τάξη στόν Γοργοπόταμο. Αύτοί άναλάμβαναν τήν τοποθέτηση τών τέμπλων
καί τών ταβανιών. Σύμφωνα πάντα μέ τίς ίδιες μαρτυρίες, οί Σκαλιστές συνεργάζονταν
καί μέ τούς Χιοναδίτες ζωγράφους - αγιογράφους2 καί κυρίως μέ τούς Μαρινάδες,
πού θεωροΰσαν άνώτερους στή ζωγραφική.

Γιά τήν εμφάνιση τών ξυλογλυπτών στό Τούρνοβο δέν ύπάρχουν γραπτά ιστο-
ρικά στοιχεία. Βέβαιο είναι ότι οί καλλιτέχνες τοΰ μικρού αύτοΰ χωριού παρουσιάζον-
ται άπό τήν άρχή σχεδόν τής δημιουργικής τους δράσεως κάτοχοι μεγάλων μυστικών
τής ξυλογλυπτικής τέχνης. Σύμφωνα μέ μιά παράδοση, όπως τη διασώζει ό Χα-

1. Κ. Φχλτάιτς, Τό τέμπλον τοϋ Άγίου Διονυσίου. Οί έκ Τουρνόβου τής 'Ηπείρου
σκαλισταί, έφημ. «Ή 'Εθνική», δπ.π.

2. Κ ί τ σ ο υ Μ α κ ρ ή, δπ. π. ΚΛ, χφ. 4102, σ. 138.
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ράλαμπος Σκαλιστής, ή οικογένεια του έχει τήν αρχή της στούς ξυλογλύπτες τοϋ
Μετσόβου. Δέν αποκλείεται έτσι οί Σέχηδες - Ταλιαδόροι - Σκαλιστήδες νά κατέφυγαν
στό Τούρνοβο κατά τήν εποχή τοϋ 'Αλή Πασά, αν κρίνει κανείς καί άπό νήν άνεπιβε-
βαίωτη άπό ιστορικά στοιχεία παράδοση, σύμφωνα μέ τήν όποία τό τέμπλο τής
Παναγίας στό μοναστήρι τοΰ άγιου 'Ιακώβου στά Δολιανά φιλοτέχνησαν ώς άντί-
δωρο γιά τή σωτηρία τους άπό τό διωγμό τοΰ 'Αλή Πασά1.

RÉSUMÉ

Les sculpteurs sur bois de Tournovo (Gorgopotamos), éparchie de Konitsa

par Catherine Polymérou - Kamilakis

L'auteur présente l'activité artistique, la manière de travailler et les
conditions de travail d'une lignée de sculpteurs sur bois du village de Gor-
gopotamos, dans l'éparchie de Konitsa, nome de Jannina. Ces sculpteurs sur
bois, qui appartenaient en fait à une même famille, ont fabriqué en l'espace
de plus de deux siècles (de la fin du XVIII s. jusqu'à aujourd'hui) un grand
nombre d'œuvres d'art en particulier religieux, tels qu'iconostases, icô-
nes, portails d'églises, mais aussi d'art profane : coffres, armoires, plafonds,
meubles divers, etc. Cet art, qui tend à disparaître, a toujours été conservé
à l'intérieur de cadres familiaux stricts, et transmis de père en fils au cours
de ses deux siècles d'existence.

L'espace à l'intérieur duquel les sculpteurs sur bois de Tournovo ont
déployé leur activité a été pour l'essentiel la Grèce continentale, mais aussi
les Balkans, la Russie, etc.

1. Anghéliki Hadjimihali, δπ. π., σ. 18. Πρβλ. παραπάνω, σ. 293
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1921-1938. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ*

Μετά τη δημοσίευση της βιβλιογραφίας της 'Ελληνικής Λαογραφίας τών
έτών 1800 - 1906 άπο τον καθηγ. Δημ. Β. Οίκονομίδη1, κρίθηκε σκόπιμο νά βιβλιο-
γραφηθεΐ έκ νέου μέ μεγαλύτερη πληρότητα καί νά δημοσιευθεί, σύμφωνα μέ
τό βιβλιογραφικό σύστημα πού άκολουθεΐ τό Κέντρο Λαογραφίας, ή περίοδος 1907 -
19202.

Κατά τή διάρκεια όμως τής ερευνάς μας γιά τή συγκέντρωση τοϋ βιβλιο-
γραφικού ύλικοΰ αύτής τής περιόδου, διαπιστώθηκε ή ύπαρξη σημαντικών ελλεί-
ψεων στή δημοσιευμένη βιβλιογραφία καί άλλων περιόδων. Γι' αύτό κατά τή συ-
στηματική άποδελτίωση ποικίλων έντύπων τής περιόδου 1907 - 1920 άποδελτιώ-
ναμε, στην άρχή ευκαιριακά, καί άβιβλιογράφητα δημοσιεύματα άλλων περιόδων μέ
λαογραφικό περιεχόμενο καί κυρίως δημοσιεύματα της άμέσως έπόμενης περιόδου
1921 - 1938. "Επειτα άπό μακρόχρονη καί έπίπονη έρευνα συγκεντρώθηκε άξιό-
λογο καί πλούσιο ύλικό (περίπου 3600 λήμματα) άπό πολυάριθμα, συχνά δυσεύρετα
καί σπάνια, βιβλία, περιοδικά, ημερολόγια, λευκώματα καί άλλα έντυπα, καθώς καί
άπό άθηναϊκές καί έπαρχιακές εφημερίδες τών έτών 1921 - 1938.

Άποδελ.τίωση ιδιαίτερα εφημερίδων δέν είχε γίνει συστηματικά μέχρι τώρα
στις βιβλιογραφίες τών Ελληνικής Λαογραφίας, μέ άποτέλεσμα τό σχετικό ύλικό
νά μένει κατά τό πλείστον άγνωστο στήν επιστήμη καί ανεκμετάλλευτο.

* Ή βιβλιογραφία τών έτών 1921 - 1938, πού συμπληρώνεται έδώ, δημοσιεύτηκε άπο τούς
Γεώργ. Κ. Σπυριδάκη καί Δημ. Β. Οίκονομίδη στην Επετηρίδα τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου,
τόμ. Θ' - 1' (1955 - 1957), έν 'Αθήναις 1958, σ. 134 - 402.

1. Έπετηρίς τοΰ Κέντρου Λαογραφίας, τόμ. ΚΓ' (1973 - 1974), σ. 63 - 270.

2. Ή βιβλιογράφηση τών λαογραφικών δημοσιευμάτων αύτής τής περιόδου άπό τόν Νικό-
λαο Πολίτη εγινε στά εύρύτερα πλαίσια τής γενικής (('Ελληνικής Βιβλιογραφίας» πού δημοσίευσε
καί δέν περιέχει, μεταξύ όίλλων, τά ξενόγλωσσα δημοσιεύματα τών ξένων συγγραφέων.
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Οί εφημερίδες, ιδιαίτερα οί τοπ ικές - επαρχιακές, περιέχουν πλήθος λαογρα-
φικών δημοσιευμάτων μέ χρήσιμο καί σπάνιο κάποτε ύλικό, πού ίσως δέν μπο-
ρεί ό λαογράφος ερευνητής μερικές φορές νά βρει σέ άλλες πηγές σήμερα. Άκόμη
οί σύγχρονες τάσεις τής Λαογραφίας καί ή συνεχής ύποχώρηση καί τελικά έξαφά-
νιση μεγάλου μέρους τοΰ προφορικοΰ λαογραφικού υλικού θά κάμουν στό μέλλον
όλο καί πιο σημαντικό τό τεράστιο ύλικό τών έφημερίδων. Γι' αύτούς τούς λόγους,
μέσα στά χρονικά καί λοιπά περιθώρια πού είχαμε γιά τή σύνταξη καί δημο-
σίευση τής βιβλιογραφίας αύτής, παρά τΙς πολλές δυσκολίες πού συναντήσαμε,
καταβάλαμε προσπάθεια νά άποδελτιώσουμε άρκετές (περίπου 30) άπ' αύτές1.

Μιά ειδική, έξ άλλου, βιβλιογραφία καί ιδιαίτερα μιας συγκεκριμένης χρονικής
περιόδου δέν μπορούσε νά περιοριστεί άποκλειστικά στά δημοσιεύματα πού είναι
έξ ολοκλήρου λαογραφικά. Γιατί καί στά πιό ποικίλα ή άπό πρώτη ματιά άσχετα
μέ τη Λαογραφία βιβλία καί άρθρα, όπως είναι μιά τοπική ιστορία ή γεωγραφία,
μιά γεωργική πραγματεία, ταξιδιωτικά κλπ. κείμενα, καθώς καί σ' ένα σπάνιο καί
άγνωστο εύρύτερα περιοδικό ή ημερολόγιο, μπορεί νά βρεθούν λαογραφικές ειδή-
σεις, πού πολλές φορές είναι σπουδαίες καί άγνωστες άπό άλλη πηγή. Γι' αύτό
άποδελτιώσαμε καί τέτοια δημοσιεύματα καί έντυπα στό μέτρο τού δυνατού.

Σέ δημοσιεύματα αύτοΰ τοΰ εί'δους, πού δέν ενδιαφέρει λαογραφικά ολόκληρο
τό περιεχόμενο τοΰ λήμματος, ή σέ σύμμεικτα καί σέ δημοσιεύματα, πού ό τίτλος
δέν είναι ένδεικτικός τοΰ περιεχομένου τους, γιά νά είναι πιό χρηστική ή βιβλιο-
γραφία, άκολουθοΰν σημειώσεις σχετικές μέ τό είδος τοΰ ύλικοΰ πού παρέχουν,
τόν τόπο προελεύσεως, την ποσότητά του κλπ. (β>. σχετικά καί τά βιβλιογραφικά
σημεία), μέ την προοπτική μάλιστα καί της προγραμματισμένης δημοσιεύσεως
εύρετηρίων πραγμάτων καί τόπων όλων τών λαογραφικών βιβλιογραφιών, πού έχει
δημοσιεύσει τό Κέντρο Λαογραφίας. Γίνεται έπίσης μνεία τών άναδημοσιεύσεων,
διότι έτσι διαφωτίζεται καλύτερα ό έρευνητής καί άπαλλάσσεται άπό τόν κόπο

1. Σχετικά μέ τά λαογραφικά δημοσιεύματα τών έφημερίδων ό Στίλπων Π. Κυριακίδης, κρί-
νοντας τή Βιβλιογραφία τής Κυπριακής λαογραφίας καί γλωσσολογίας (σύγχρονης γλώσσας)
τοϋ Κ.Π. Χατζηϊωάννου (Λευκωσία 1933), γράφει ότι ό βιβλιογράφος «πρέπει νά έπεκτείνη το
έδαφος της έρεύνης του καί νά περιλάβη είς τήν βιβλιογραφίαν του καί τά διάφορα είς τάς έφημε-
ρίδας δημοσιεύματα, τά όποια άκριβώς είναι καί τά μάλλον δυσπρόσιτα καί διά τοΰτο άγνωστα
είς τούς έρευνητάς, οΐτινες έχουν άνάγκην νά τά γνωρίζουν, άνεξαρτήτως τοΰ αν δύνανται νά τά
προμηθευθούν» (Λαογραφία, τόμ. ΙΑ', 1934 - 1937, σ. 303). Ανάλογη έπισήμανση της άξιας
τών λαογραφικών άρθρων τών έφημερίδων είχε κάμει νωρίτερα καί ό Νικόλαος Πολίτης (βλ.
Λαογραφία, τόμ. Α', 1909, σ. 121).
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περιττών έρευνών καί άναζητήσεων. ΙΊολλές φορές στο τέλος τοΰ κυρίου λήμματος
δίδονται σέ αγκύλες καί ποικίλες άλλες βιβλιογραφικές πληροφορίες γιά το δημο-
σίευμα: άν, προκειμένου γιά άρθρο σέ περιοδικό, κυκλοφόρησε καί σέ άνάτυπο μέ
ιδιαίτερη σελιδαρίθμηση, άν ένα αύτοτελές βιβλίο έπανεκδόθηκε, φωτοανατυπώθηκε
κλπ. Έπίσης γίνονται παραπομπές σέ άλλα σχετικά λήμματα τοΰ 'ίδιου συγγραφέα
ή άλλων, πού τό κρίνουν, συμπληρώνουν ή διατυπώνουν παρατηρήσει!:. Γίνονται
έπίσης παραπομπές καί σέ λήμματα τής άντίστοιχης βιβλιογραφίας τών Γ.Κ.
Σπυριδάκη - Δ. Β. Οίκονομίδη, στις περιπτώσεις πού βιβλιογραφοΰνται έδώ κρί-
σεις καί βιβλιογραφικές μνείες (σύντομες κρίσεις ή παρουσιάσεις) δημοσιευμάτων
πού περιέχει ή βιβλιογραφία αύτή.

Σέ γενικές γραμμές άκολουθήσαμε τό βιβλιογραφικό σύστημα πού έχει καθιε-
ρώσει τό Κέντρο Λαογραφίας1, προστέθηκαν όμως δύο νέα κεφάλαια: Ριμαδόροι-
ποιητάρηδες, Γλωσσάρια-λέξεις καί φράσεις λαογραφικής σημασίας.

Ή κατάταξη μέσα στό ίδιο κεφάλαιο καί στό 'ίδιο έτος έγινε άλφαβητικά, μέ
βάση τό έπώνυμο τών συγγραφέων, κατά μεικτό σύστημα, έλληνικό-λατινικό,
γιά νά ένταχθοΰν καί τά ξενόγλωσσα λήμματα.

Δημοσιεύματα μέ ποικίλη λαογραφική ύλη δέν κατατάσσονται πάντα στό κεφ.
«Σύμμεικτα - Συλλογές», όταν τό βάρος τών έπί μέρους θεμάτων τοΰ δημοσιεύματος
είναι άνισόμερα κατανεμημένο. Στις περιπτώσεις αύτές κατατάσσονται στό σχε-
τικό μέ τό βασικό τους θέμα κεφάλαιο. Συγχρόνως γιά τά θέματα, γιά τά όποια
κατά δεύτερο λόγο υπάρχει ύλικό σέ τέτοια δημοσιεύματα, μπαίνουν παραπομπές
στήν άρχή τών αντίστοιχων κεφαλαίων.

Στόν άλφαβητικό πίνακα τών έντύπων πού άποδελτιώθηκαν, σημειώνονται,
όπου κρίνεται σκόπιμο, μέσα σέ άγκύλες καί οί άριθμοί τών τευχών ή φύλλων
πού έρευνήθηκαν, ώστε νά άπεικονίζεται πληρέστερα ή έκταση τής άποδελτιώσεως.

Μέ τήν έργασία αύτή, πού, όπως πιστεύομε, συμπληρώνει τά κενά καί τίς
ελλείψεις τής βιβλιογραφίας τών Γ. Κ. Σπυριδάκη - Δ. Β. Οίκονομίδη, ολοκληρώ-
νεται κατά τό δυνατόν ή λαογραφική βιβλιογραφία τών έτών 1921 - 1938, περιόδου
κατά τήν όποία οί λαογραφικές σπουδές σημείωσαν ούσιαστική πρόοδο στήν Ελ-
λάδα. Έλπίζομε ή βιβλιογραφική αύτή προσφορά νά άποτελέσει άφετηρία γιά συ-
στηματικότερη έρευνα τοΰ λαϊκού πολιτισμού τής τόσο ένδιαφέρουσας άπό πολλές α-
πόψεις μεσοπολεμικής έποχής.

'Αθήνα, Νοέμβριος 1981 Π.Ι.Κ.

1. Βλ. 'Επετηρίδα Λαογραφικού 'Αρχείου, τόμ. Ε' (1945 - 1949), σ. 161 καί θ' - Γ (1955 -
1957), σ. 135.



ΕΝΤΥΠΑ ( ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ κλπ. ) ΠΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ

'Αγία Σιών Μηνιαΐον δελτίον τοϋ έν 'Αγιάσω τής Λέσβου ίεροϋ προσκυνήματος τής Θεοτόκου,
έκδιδόμενον ύπό τής έπιτροπείας αύτοΰ εύλογία τοΰ σεβασμ. μητροπολίτου Μυτι-
λήνης κ.'Ιακώβου. Διευθυντής : Έμμ. Γ. Μυτιληναίος. (Μυτιλήνη), έτ. Α' (1937 -
1938) — Β' (1938 - 1939).
Άγιάσσος 'Εβδομαδιαία τοπική έφημερίς. Διευθύνεται άπό έπιτροπή. 'Λγιάσσος, έτ. Λ' (1931 -

32) —Γ' (1933 - 34) [άρ. 1 - 69, 71, 72, 75 - 116, 120, 123, 124],
'Αγιορ Ήμερ 'Αγιορειτικόν Ήμερολ.όγιον. Εκδίδεται ύπό τής συνοδίας Σάββα Ίερομο-
νάχου. Έν Καρυαΐς Άγίου "Ορους, έτ. Α' (1927), Β' (1928), Δ' (1930) — ΣΤ'(1932).
Άγροτ Αύγή Αγροτική Αύγή Μεσσηνίας. Μηνιαΐον γεωργικόν καί συνεταιριστικών περιοδικόν.

'Ιδιοκτήτης - διευθυντής: Γενναίος Γ. Γαρδίκης. (Καλαμάτα), έτ. 7 (1925) - 16
(1934) [άρ. 73 - 74, 78 - 189],
Άγροτ Ταχυδρόμος Ό Αγροτικός Ταχυδρόμος. Μηνιαΐον είκονογραφημένον περιοδικόν.

Διευθυντής : Άριστ. Θ. Μουράτογλους. Αθήναι, έ'τ. ΙΑ' (1921) — ΚΙΓ (1938).
Αγροτική Ζωή Μηνιαΐον γεωργικόν καί κτηνοτροφικόν περιοδικόν. Διεύθυνσις : Έλ. ΙΙολι-
τάκη, διευθ. συντάξεως : Ν. Η. Αναγνωστόπουλος. Αθήναι, έτ. Α'(1927 - 1928) —
Γ' (1929 - 1930) [άρ. 1 - 30], [Συνεχίζεται σέ Β' περίοδο ώς Νέα Αγροτική Ζωή.
Βλ. Ν Άγρ Ζωή],

"Αγωγή Παιδαγωγικόν καί φιλολογικόν περιοδικόν έκδιδόμενον κατά δεκαπενθημερίαν.

'Ιδιοκτήτης καί συντάκτης υπεύθυνος : Χαράλ. Παπαδόπουλος, διευθυντής: Άστ. Άγ.
Σάββα. Έν Λευκωσία (Κύπρου), έτ. Α' (1924 - 1925) —Β' (1926) [άρ. 1 - 48], έτ.
Γ' (1927) [άρ. 1],

'Αδελφοσύνη Δελτίον τοϋ Έλληνογαλλικοΰ Συνδέσμου. Αθήναι, έτ. Ε' (1921) —Η' (1924).
Άθήν Αθήναι. Μηνιαία εικονογραφημένη καλλιτεχνική έκδοσις τής έφημερίδος «Έλλη-

νικόν Μέλλον». 'Ιδιοκτήτης - διευθυντής: Νίκος Π. Εύστρατίου. Αθήναι, τεύχη
1 - 9 (1934 - 1935).

Άθην Σϊκ Άθηναϊκόν Σικ. Είκονογραφημένον φιλολογικόν παράρτημα έκδιδόμενον άπαξ τοΰ
μηνός. Διευθυντής - έκδοτης: Ε. Κ. Μαρκαντώνης. Αθήναι, έτ. Δ' (1922), ΣΤ' (1924).
Αθηνά Ρεθύμν Αθηνά. Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιοδικόν. Εκδίδεται ύπό ομάδος νέων.

Διευθυνταί : Γεώργ. Α. Άνδρουλιδάκις - Μιχ. Ε. Πρεβελάκις. Ρέθυμνον, έτ. Α'
(1923 - 1924) [άρ. 1 - 21],
Αίγ Ήμερ Αίγυπτιακόν Ήμερολόγιον. Εκδότης: Ήρ. Ν. Λαχανοκάρδης. Αλεξάνδρεια, έτ.
3 (1921) —4 (1926).

Αιγαίον Διμηνιαΐον περιοδικόν έπαρχιακόν. Εκδίδεται μέ τήν συνεργασίαν πολλών λογίων

ύπό Κ. Άμάντου. Αθήναι, τόμ. 1 (1935) — 2 (1936).
Αίγυπτ Λεύκ Αιγυπτιακό Λεύκωμα. Έκδόται: Μ. Παπαδημητρίου, Τζών Κουρούπης. Αλε-
ξάνδρεια, τόμ. 1 (1924).
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ΑΙΔ Άρχεΐον 'Ιδιωτικού Δικαίου. Τριμηνιαία νομική έπιθεώρησις εκδιδομένη ύπό 'Ιωάν-

νου Δ. Ζέπου, Δημ. καί Παναγ. I. Ζέπου. 'Αθήναι, τόμ. Α' (1934)—Ε' (1938).

Άκαδημ Βιβλιοθήκη 'Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη. Μηνιαία έπιστημονική καί καλλιτεχνική έπι-
θεώρησις. Διευθυνταί : Έμμ. Γ. Μπαρδάνης - Γ. Κ. Πουρναρόπουλος. 'Επιτροπή
συντάξεως : Παϋλ. Καρολίδης - Άντ. Χρηστομάνος - Ίππ. Καραβίας. 'Αθήναι,
τόμ. Α' (1926 - 1927) [τεύχη 1 - 3 καί Νοέμβρ. 1927], Β' (1928 - 1929) [τεύχη 1, 2],

'Ακατ Ήμερ Τό 'Ακατάλληλο 'Ημερολόγιο (φιλολογικό κ' εύθυμογραφικό). 'Αθήναι, έτ.
Α' (1922).

"Ακτίνες Μηνιαΐον [άπό τό ετ. Β' διμηνιαΐον] περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό Χριστιανικής ομά-
δος έπιστημόνων. Έν 'Αθήναις, έτ. Λ' (1937)—Β' (1938).

Άλεξανδρ Τέχνη 'Αλεξανδρινή Τέχνη. Μηνιαίο λογοτεχνικό καί καλλιτεχνικό περιοδικό. Διευ-
θυντής : Α. Γ. Συμεωνίδης. (Αλεξάνδρεια), χρον. Α' (1926 - 1927)-Ε' (1931).

'Αναγέννηση Μηνιαίο περιοδικό. Διευθυντής: Δ. Α. Γληνός. 'Αθήνα, χρον. Β' (1927 - 1928)
[άρ. 1 - 12],

Άναμν Προσφ Ήμ Άναμνηστικόν ΙΙροσφυγικόν Ήμερολόγιον. 'Εκδόται: Κουκουτσάκης -
Παρθένης - Κουτούβαλης. 'Αθήναι 1925.

Άνθρωπότης Μηνιαΐον είκονογραφημένον περιοδικόν. Διευθυντής καί ιδιοκτήτης : Δημ. Ε.
Τζιάθας. 'Αθήναι, έτ. Β' (1921) [τεύχη 1 - 3], Γ' (1922 - 1923) [τεύχη 5 - 6],

'Ανθών Δεκαπενθήμερο φιλολογικό καί έγκυκλοπαιδικό περιοδικό. 'Ιδιοκτήτης: Β. Δάφνης,
διευθυντής: Γ. I. Λευθεριώτης. 'Εν Κερκύρα, έτ. Α' (1923) [άρ. 1 - 4],

Άνόρθωσις 'Εκδίδεται κατά Σάββατον. Διευθυντής: Θ. Γ. Παπαμανώλης.'Αθήναι, έτ. 1 (1931 -
.32) [άρ. 1, 4-7],

ΑΟΔΟ 'Απ' "Ολα δι' όλους. Μηνιαία έκδοσις τής εφημερίδος «'Ελευθέρα Γνώμη». Διευ-
θυντής : I. Δ. Κοκκινάκης. 'Αρχισυντάκτης : Ν. Χάγερ Μπουφίδης. ('Αθήναι), έ'τ.
Α' (1936) [άρ. 1, 2],

ΑΟΚΕ Άρχεΐον Οικονομικών καί Κοινωνικών 'Επιστημών. Τριμηνιαΐον περιοδικόν έκδι-
δόμενον ύπό Δημητρίου Καλιτσουνάκι. [Άπό τόν τόμο 7 (1927) : "Οργανον δημο-
σιεύσεων τής 'Εταιρείας τών Κοινωνικών καί Πολιτικών 'Επιστημών], 'Εν Αθήναις,
τόμ. 1 (1921) - 18 (1938).

Άπ' "Ολα Άπ' "Ολα δι' όλους (ΑΟΔΟ). 'Εβδομαδιαία έγκυκλοπαιδική έκδοσις. Διευθ.: Π.
I. Κοκκινάκη. Αθήναι, έτ. Α' (1938) [άρ. 1 -9],

Άπόκρηες Άπόκρηες - Σαρακοστή - Πάσχα. [Ήμερολόγιον] 1929. 'Εκδόται : Άλ. Γιούλης,
Μίν. Λαχώρης. (Αλεξάνδρεια - Κάϊρο). [Συνεχίστηκε μέ τόν τίτλο : Πασχαλινά
Λεύκωμα Πασατέμπο, έτ. 2 (1931)].

'Απόλλων Μηνιαΐον δελτίον τοϋ έν Άλεξανδρεία ομωνύμου 'Ελληνικού Συλλόγου. 'Επί τής
συντάξεως: Άπ. Γ. Κωνσταντινίδης. Αλεξάνδρεια, έτ. Γ' (1925) [άρ. 1(25) - 9 (33)].

Άπόστ Βαρνάβας Απόστολος Βαρνάβας. 'Εβδομαδιαΐον έκκλησιαστικόν περιοδικόν, προνοία
τής 'Εκκλησίας Κύπρου, έκδιδόμενον καθ' έκάστην Πέμπτην. Διευθυντής: Αρχιμαν-
δρίτης Φιλόθ. Ίερείδης. 'ΕνΛευκωσία, περ. Β', τόμ. Α' (ΣΤ') (1929) - Ζ' (1935).

Άργ Ήμερολ Γεωργίου Λογοθέτου καί Ανδρέου Χριστοπούλου, Άργειακόν Ήμερολόγιον.
'Άργος 1929.
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Άρχ Βυζαντ Δικαίου I. Χρ. Τορναρίτου, Άρχεΐον Βυζαντινού Δικαίου. Αθήναι, τόμ. 1 (1930 -
1931) [τεύχη 1-2 καί παράρτημα No 1],

Άρχ Δελτίον Άρχαιολογικόν Δελτίον τοϋ Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημο-
σίας Εκπαιδεύσεως. Έν Αθήναις, τόμ. 6 (1920 - 1921) - 15 (1933 - 1935) [=1938].

Αστήρ Άν Αστήρ τής Ανατολής. Μηνιαΐον έπιστημονικόν εγκυκλοπαιδικών περιοδικόν. 'Ιδρυ-
τής - ιδιοκτήτης - διευθυντής : Μιχ. Παντελούρης. Έν Σύρω, έτ. Α' (1924 - 1925)
[άρ. 1-9].

Άτλαντ Ατλαντίς. Εβδομαδιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις. Διευθυντής: Μ. Κανέλλης -
Σίσυφος, άρχισυντάκτης: Άπ. Ν. Μαγγανάρης. Αθήναι, έτ. Α' (1935 - 1936) [άρ.
1 - 37],

'Ατλαντίς Μηνιαία εικονογραφημένη Ατλαντίς. 'Ιδρυτής : Σόλ. Βλαστός. New York, έτ.

12 (1921), 13 (1922) [άρ. 1 - 7], 15 (1924) [άρ. 2, 3, 5, 7 - 12], 16 (1925) - 19 (1928),
20 (1929) [άρ. 1 - 9, 11 - 12], 21 (1930) — 23 (1932).

Άττνκ Ήμερ Άττικόν Ήμερολόγιον. Φιλολογική έκδοσις τοΰ Αθηναϊκού Σίκ. Έν Αθήναις
1926.

Άττικ Μουσεΐον Άττικόν Μουσεϊον. Επιστημονική, έγκυκλοπαιδική, φιλολογική, εικονο-
γραφημένη έπιθεώρησις. Ετησία έκδοσις «Πανελληνίου». Αθήναι, έτ. Α' (1927).

Αύγερινός Δεκαπενθήμερο περιοδικό. Εκδίδεται άπό τόν Κρητικό Φιλολογικό Σύλλογο. Ειση-
γητής έπί τής υλης: Μαν. Κριαρας. Χανιά, έτ. Α' (1924 - 1925).

Αύγή Μηνιαΐον έγκυκλοπαιδικόν καί φιλολογικόν περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τοΰ Γυμνα-

στικού Συλλόγου ό «Εθνικός». Διευθύνουσα έπιτροπή : Τρ. Δ. Θεοδωρίδης, Άλ.
Τσαντζής, Όδ. Μπεσίλας. Νέα Ζίχνη, έτ. Α' (1929 - 1930) [άρ. 1 - 12],

Αύγή Δωδεκανησιακή Δεκαπενθήμερος έφημερίς έκδιδομένη έν Αθήναις ύπό Επιτροπής λο-
γίων Δωδεκανησίων. 'Ιδιοκτήτης: Μιλτ. Παπαμανώλης, διευθυντής: Μ. Γ. Μιχαη-
λίδης - Νουάρος, άρχισυντάκτης: I. Βασιλαρας, διαχειριστής: Μ. ΙΙετρίδης. Αθήναι,
περ. Β', έτ. 5 (1923 - 24) — 17 (1938 - 39) [άρ. 59-415, έκτός άπό τούς
άρ. 74,105, 150, 180, 181, 192, 193, 196, 198, 199, 202 - 204, 207, 347, 377, 410],

Αύγή Θεσσ Αύγή. Φιλολογικόν καί έπιστημονικόν περιοδικόν. Διευθυνταί: Στρ. Πελεκίδης,
Ν. Λούβαρις. Θεσσαλονίκη, έτ. Α' (1922 - 1923) — Β' (1924).

Άχιλληΐς Εύσταθίου Παπακωνσταντίνου - Καλτσέτα, Άχιλληΐς. Έτος ιδρύσεως 1894.

Περιοδικόν αύτοτελές τεύχος. Έκδρομαί, λογογραφίαι, έπιστήμαι. Αλμυρός Θεσ-
σαλίας [άπό τό Σεπτέμβρ. 1925 : Εύξεινούπολις Άλμυροϋ], 'Ιούν. καί Όκτώβρ.
1922, Ίανουάρ., Άπρίλ. καί Ίούλ. 1923, Φεβρουάρ. καί Αυγουστ. 1924, Σεπτέμβρ.
1925, Άπρίλ. 1927, Αυγουστ. 1928, Όκτώβρ. 1930, Σεπτέμβρ. 1933, 'Ιούν. 1934,
Ίούλ. 1935.

Βαλκ Λογοτ Βαλκανική Λογοτεχνία. Μηνιαία βαλκανική έπιθεώρηση. Διευθυντής - ιδιοκτήτης:
Λεων. Αντωνόπουλος. Αθήνα, έτ. Α' (1937 - 1938), Β' (1938) [τεύχη 1, 2],

Balkans Les Balkans. Revue mensuelle. Director : X. Lefcoparidis. Athènes, τόμ.
1 (1930 - 1931) — 10 (1938).

Βιομ Έπιθεώρ Βιομηχανική Έπιθεώρησις. Διευθυντής : Σπύρος Άντ. Βοβολίνης. Αθήναι,
τόμ. 1 (1934 - 1935) — 5 (1938 - 1939) [τεύχη 1-60],
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Βοηθός Συνεταιρ Βοηθός τών Συνεταιρισμών. Περιοδικόν έκδιδόμενον τήν Ιην έκάστου μηνός.

'Ιδιοκτήτης : Σωκρ. Π. Ίασεμίδης. 'Αθήναι, ίτ. 4 (1921).
Βόρ Ελλάς Βόρειος 'Ελλάς. Μεγάλη έβδομαδιαία έφημερίς εκδιδομένη έν Κοζάνη έκάστην
Κυριακήν. 'Εθνική - πολιτική - άγροτική - κοινωνιολογική. Διευθυντής : Σταύρος
Θεοδοσιάδης, διαχειριστής : Δημήτρ. Γκαβανας. Κοζάνη, περ. Β', ίτ. Β' (1928 -
29) [άρ. 53 - 85], Γ' (1929 - 30) — ΣΤ' (1932 - 33) [άρ. 138 - 293],
Βόρειος Ήπειρος Μηνιαΐον δελτίον πολιτικόν, κοινωνικόν, φιλολογικόν, όργανον τοϋ έν 'Αθή-
ναις Συλλόγου Βορειοηπειρωτών. 'Αθήναι, ίτ. Α' (1935 - 1936) — Β' (1936 - 1937)
[τεύχη 1 - 22/23], ίτ. Γ' (1937) [τεύχη 24 - 26],
Βυζαντ Χρον Βυζαντινά Χρονικά. Vizantijskij Vremennik. Πετρούπολις (Λένινγκραντ), τόμ.

XXIV (1923 - 1926) — XXV (1927).
Βωμός Δεκαπενθήμερο λογοτεχνικό περιοδικό. (Αθήναι), περ. Β', χρόν. Α' (1922) [άρ.
1-6].

ΓΔΓΕ Γεωργικόν Δελτίον τής Βασιλικής [άπό τό 1924 'Ελληνικής] Γεωργικής'Εταιρίας.

Διευθυντής καί άρχισυντάκτης : Βάσος Κριμπας [καί στή συνέχεια Σταΰρ. Παπαν-
δρέου, Π. Δεκάζος]. 'Αθήναι, ίτ. 13 (1921) —31 (1938).
Γεν Βιβλιοθήκη Γενική Βιβλιοθήκη. Δεκαήμερος φιλοσοφική, έπιστημονική καί φιλολογική
περιοδική εκδοσις [εικοσαήμερος άπό τό τεϋχ. 3 καί μηνιαία άπό τό τεϋχ. 4], Διευ-
θυντής: Χ. I. Κούσουλας [καί άπό τό τεϋχ. 3 : Φ. Φωκίας], 'Αθήναι, ίτ. Α' (1936) —
Β' (1937) [τεύχη 1 - 12], [Στή Γεν. Βιβλιοθήκη συγχωνεύτηκε στό Α' ίτος της τό
περιοδικό «Χρονικά», έπιθεώρησις τοΰ διεθνούς πνευματικού βίου. Διευθυντής :
"Αγγ. Ν. Φίλιππας. 'Αθήναι, ίτ. Α', φ. 4 - 7],
Γεν Έλλην Βιβλιογρ Γενική 'Ελληνική Βιβλιογραφία. "Οργανον πρός διάδοσιν τοΰ έλληνι-
κοϋ βιβλίου. Περιοδικόν δημοσίευμα έκδιδόμενον κατά διμηνίαν [κατά τό ίτ. 2
(1934 - 1935) τήν 15ην έκάστου μηνός] καί περιέχον τά έκδιδόμενα βιβλία ώς καί
βιβλιογραφικών κατάλογον τών παλαιών καί δισευρέτων έκδόσεων. 'Εκδίδεται ύπό
τοΰ βιβλιοπωλείου Εύτ. Γ. Βαγιονάκη, έπιμελεία Ε. 'Ιωάννου (Τέλλου "Αγρα). 'Αθή-
ναι, ετ. Α' (1933 - 1934) — 3 (1936), 4 (1937) [άρ. 1 - 5],
Γεωργ Δελτίον 'Υπουργεΐον Γεωργίας. Γεωργικόν Δελτίον έκδιδόμενον κατά τρίμηνον τή
έπιμελεία πενταμελοΰς έπιτροπής. 'Εν 'Αθήναις, ίτη 1930 - 1932 [τεύχη Α' - IB'],
1933 [τεύχη ΙΔ' - ΙΕ'], 1934 - 1935 [τεύχη ΙΣΤ' - ΙΗ']. Περ. Β', τεϋχ. 3 (1938).
Γνωσις Ή Γνώσις. Μηνιαΐον περιοδικόν φιλολογικόν, φιλοσοφικόν καί παιδαγωγικόν.

Διευθυντής :'Ιωάννης Γ. Ίωαννίδης. 'Εν Λευκωσία, ίτ. Α' (1933 - 1934) — Β'
(1935), Γ' (1936) [άρ. 1 - 5],
Γράμμ Γράμματα. Φιλολογία - τέχνη - άγωγή. 'Εκδίδεται κάθε μήνα. Διευθυντής : Λ.

Θαλαμιώτης, έκδότης: Α. I. Ράλλης. 'Αθήναι, τόμ. 1 (1934) [τεύχη 1 - 12].
Γράμματα Δίμηνο περιοδικό. Διευθυντής - διαχειριστής : Στέφανος Πάργας. 'Αρχισυντάκτης :

Μ. Περίδης. 'Αλεξάνδρεια, νέα περίοδος, τόμ. 1 (1920 - 1921) [άρ. 1 - 6],
Γρηγ Παλαμάς Γρηγόριος ό Παλαμάς. Μηνιαΐον έκκλησιαστικόν περιοδικόν, προνοία μητρο-
πολίτου Θεσσαλονίκης Γενναδίου. Διευθυντής : Νικ. I. Λούβαρις. Θεσσαλονίκη,
ίτ. 5 (1921) —22 (1938).
Δασική Ζωή Μηνιαΐον περιοδικόν διά τήν μελέτην τών δασικών πληθυσμών τής χώρας κλπ.
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[Τό έτ. ΣΤ' (1938) : μηνιαΐον δασικόν περιοδικόν. Θεσσαλονίκη]. 'Αθήναι, έτ. Α'
(1933), Β' (1934), Δ' (1936), Ε' (1937), ΣΤ' (1938) [τεύχη 1 - 23, 37 - 41, 49 -62,
64 - 69],

ΔΕΓΕ 'Ελληνική Γεωγραφική 'Εταιρεία. Δελτίον τής 'Ελληνικής Γεωγραφικής 'Εταιρείας.
'Εν 'Αθήναις, τόμ. 1(1925) —2 (1926 - 1932).

Δελτ Άκαδ Όμ Δελτίον 'Ακαδημαϊκού 'Ομίλου Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου. 'Αθή-
ναι, έτ. Α' (1926) [άρ. 1],

Δελτίο Έκπαιδ 'Ομίλου Δελτίο τοϋ 'Εκπαιδευτικού 'Ομίλου. 'Αθήνα, τόμ. 9 (1921) — 11
(1923 - 1924).

Δελτίον ΟΛΜΕ Δελτίον 'Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης 'Εκπαιδεύσεως. 'Εκδίδεται τήν
15ην έκάστου μηνός. 'Αθήναι, περ. Δ', έτ. ΣΤ' (1930 - 1931) — Γ (1934 - 1935)
[άρ. 53 - 72, 74, 93 - 100, Α' - Γ']. Περ. Ε', έτ. ΙΑ' (1935 - 1936) [άρ. 1 - 10],

ΔΕΝΑ Διεθνής 'Εφημερϊς τής Νομισματικής 'Αρχαιολογίας. Journal international
d' archéologie nomismatique, dirigé et publié par J. Svoronos. Athènes, τόμ.
20 (1920 - 1921) — 21 (1927).

Δημ Ήμερ Ηλία Σταύρου, Δημοτικόν Ήμερολόγιον. 'Αθήναι 1922.

Διάβολος 'Αθ Διάβολος τών 'Αθηνών. Διαβολικό - γελοιογραφικό ημερολόγιο. 'Εκδόται : 'Ανδρ.
Παλάσης — Ξένος Ροΰσσος. 'Αθήναι, ετ. Α' (1924).

Διάττων 'Αστήρ Φιλολογική εικονογραφημένη έπετηρίς έκδιδομένη έν 'Αθήναις κατά Δεκέμ-
βριον έκάστου έτους, διευθυνομένη ύπό Κώστα Γ. Μιχαλοπούλου καί Φίλιππα Απέρ-
γη. 'Εν Θεσσαλονίκη, περ. Γ', έτ. 3 (1924).

Δικαστική Δεκαπενθήμερος νομική έπιθεώρησις. Διευθυντής : ΓΙάνος Ε. Σωτηρόπουλος. ΙΙά-
τραι [άπό τό έτ. 2 (1930): Αθήναι], έτ. 1 (1929) —10 (1938).

ΔΧΑΕ Δελτίον τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. Έν 'Αθήναις, περ. Β',
τόμ. Δ' (1927). [Βλ. καί ΠΧΑΕ],

Δωδεκανησιακή Δεκαπενθήμερος έφημερίς, όργανον τής Δωδεκανησιακής Νεολαίας Αθηνών.

'Αθήναι, έτ. Α' (1933 - 34) — Β' (1934 - 35) [άρ. 1 - 42, 44], Περ. Β', έτ. 1"
(1935 - 36) [άρ. 1 - 4, 6 - 17],

Δωδεκάνησος Δωδεκάνησος (Le Dodécanése). Εβδομαδιαία πολιτική έφημερίς, όργανον τών
Δωδεκανησίων. 'Ιδιοκτήτης - διαχειριστής : Παντελής Καστρουνής, ύπεύθυνος : 'Αν-
τών. Ν. Μαυρίκος. 'Αλεξάνδρεια, έτ. Α' (1925 - 26)—Δ' (1928 - 29) [άρ. 1-208
(εκτός άπό τούς άρ. 97, 115, 116, 140, 144, 146, 149, 175, 198) κ.δ. σκόρπια],

Δωδεκ Ήμερολ Παντελή Καστρουνή, Δωδεκανησιακών Ήμερολόγιον. 'Αλεξάνδρεια, έτ. 1(1924)
— 9 (1932).

Δωδεκ Πασχ Λεύκωμα 'Ιωάννου Ν. Λεροπούλου, Δωδεκανησιακόν Πασχαλινόν Λεύκωμα.
'Αλεξάνδρεια 1929.

Έβδομάς 'Εβδομαδιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις. 'Αρχισυντάκτης : Φώτος Γιοφύλλης.

'Αθήναι, ετ. 1(1927 - 1928) — 8 (1934 - 1935). Περ. Β', έτ. 1(9) (1935 - 1936),
11 (1937 - 1938) [άρ. 525 - 553].

Έβδομάς Κωνστ Ή Έβδομάς. Γενική έπιθεώρησις εικονογραφημένη. Φιλολογία, έπιστήμαι,
καλλιτεχνία, κοινωνιολογία, έμπόριον, οικονομικά. Κων/πολις, τόμ. Α' (1922) —
Β' (1922 - 1923).
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"Εγκ Ήμ Ρόδου Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον τοϋ έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής
'Αμερικής ΙΙαρροδιακοΰ Συλλόγου «'Απόλλων», 1937. [Ν. "Υόρκη 1938].

Έγκ Ήμερ 'Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον. 'Εκδοτικός οίκος «'Αστήρ» Άλ. καί Ε. ΙΙαπα-
δημητρίου. Αθήναι, έτ. 1933.

Έγκ Ήμερ Εΐκον Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον είκονογραφημένον Στ. Ν. Ζερβοπούλου.
Ίσταμπούλ [Κων/πολις], έτ. 1 (1934) — 4 (1937).

Έγκ Καζαμίας Εγκυκλοπαιδικός Καζαμίας 'Ατλαντίδος. New York, έτ. 1933.

Έγκυκλ Ήμ Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον [«'Εθνικοΰ Κήρυκος»] τή συνεργασία τών
απανταχού λογίων. 'Ιδρυτής : Π. Π. Τατάνης. Νέα 'Υόρκη, έτ. 1 (1928) — 6 (1933 -
1934).

Échos d'Orient Revue trimestrielle de théologie, de droit canonique, de liturgie, d'archéo-
logie, d'histoire et de géographie orientales. Paris, τόμ. 20 (1921) — 37 (1938).
Επιστημονική Έπετηρίς τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών. Διευ-
θυντής : Γρηγόριος Παπαμιχαήλ. ('Αθήναι), έτη 1935 / 1936 — 1937/1938.
Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Άθήνησι Πανεπιστημίου.
'Αθήναι, τόμ. Α' (1925) [τεΰχ. 1],

ΙΙανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Έπετηρίς εκδιδομένη ύπό τής Σχο-
λής τών Νομικών καί Οικονομικών Επιστημών, διευθύνοντος Περικλέους Βιζου-
κίδου. Έν Θεσσαλονίκη, τόμ. 1 (1930) — 3 (1932).

Έθν Έπιθ Έλλ Εθνική Έπιθεώρησις τής Ελλάδος. Μεγάλη μηνιαία έκδοσις. Γενικός διευ-
θυντής: Δωρής Κουβαρδς. 'Αθήναι, έτ. Α' (1929 - 1930).

Έθν 'Εστία Εθνική Εστία. Εβδομαδιαία πολιτικοφιλολογική έπιθεώρησις. Έκδόται : Τάσος
Βιδούρης καί Σπ. Έξαρχος. Πάτραι, έτ. 1 (1923) [άρ. 1 - 16],

Έθν Ζωή Εθνική Ζωή. Δεκαπενθήμερος εικονογραφημένη έπιθεώρησις. Διευθυντής - ιδιο-
κτήτης : Εύάγγ. Μαυρογένης. ('Αθήναι), έτ. Α' (1921 - 1922) [άρ. 1 - 24], έτ. Β'
(1922) [άρ. 1- 4J. [Ό άρ. 3 τοΰ έτ. Β' συνεκδόθηκε μέ τόν άρ. 11 τοΰ έ'τ. Α' (1922)
τοΰ περιοδ. Εύτυχία μέ τίτλο «Εύτυχία - Εθνική Ζωή», διευθ.: 'Ανδρ. 'Ανδρεόπουλος.
Βλ. Εύτυχία].

Έθν Ήμερ 'Αριστάρχου Α. Άβραμίδου, Έθνικόν Ήμερολόγιον χρονογραφικόν, φιλολογικόν
καί γελοιογραφικόν. Έν Κων/πόλει, έτ. 1 (1921).

Έθν Κήρυξ Μηνιαίος εικονογραφημένος Εθνικός Κήρυξ. Πολιτική - κοινωνιολογία - φιλολο-
γία - έπιστήμη-τέχνη. Διευθυντής: Π. Τατάνης. Νέα 'Υόρκη, τόμ. 7 (1921), 8
(1922), 11 (1925)—15 (1929), 16 (1930) [άρ. 3-12], 17 (1931) - 19 (1933).

Έθνος 'Ιδιοκτήτης - διευθυντής : Σπΰρος Κ. Νικολόπουλος. 'Αθήναι, έτ. 21 (1933 - 34)
[άρ. 6949 τής 2.1.1934] — 26 (1938 - 39) [άρ. 8690 τής 31.12.1938],

Είκονογρ 'Αθηνών Ή Εικονογραφημένη τών 'Αθηνών. Μεγάλη μηνιαία εικονογραφημένη έπι-
Οεώρησις. 'Ιδιοκτήτης - διευθυντής: Ζ. ΙΙαπαμανώλης.'Αθήναι, έτ. Α'(1935) [τεϋχ. 1],

Είκονογρ Έλλ Ή Εικονογραφημένη τής Ελλάδος. Εκδίδεται κατά μήνα. 'Ιδρυτής - ιδιοκτή-
της: ΙΙολ. II. Λεκός, διευθυντής συντάξεως: I. Γρυπάρης. 'Αθήναι, έτ. Α' (1925)
[άρ. 1-10],

Εικονογραφημένη Ή Εικονογραφημένη. Μηνιαία πανελλήνιος έπιθεώρησις. Διευθυντής - ιδιο-
κτήτης : Δ. Βρατσανος. Έν 'Αθήναις, έτ. ΙΖ' (1921), περ. Β', έτ. ΙΖ' (1929), περ.

ΕΕΘΣ
ΕΕΠΑ
ΕΕΣΝ0
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Γ', άρ. 207 (31.8.1936)—214/215(15/31.11.1936).

Είκον Παρνασ Εικονογραφημένος Παρνασσός, 'Εβδομαδιαία έπιθεώρησις άνεξάρτητος τοϋ
ομωνύμου Συλλόγου. Διευθυντής : Γεώργ. Μανιάτης. 'Αθήναι, περ. Β', έτ. Β'
(1920 - 1921) — Δ' (1922 - 1923) [άρ. 53 - 188],

'Εκδρομικά "Οργανον τών 'Ελλήνων έκδρομέων. Μηνιαία έκδοσις. [Άργότερα : Μηνιαία εικονο-
γραφημένη τουριστική καί ορειβατική έπιθεώρησις της 'Ελλάδος]. Διευθυντής :
Κλεόβ. Δενδρινός. Αθήναι, έτ. Α' (1929 - 1930) — Η' (1936) [τεύχη 1-86],

'Εκκλησία 'Επίσημον δελτίον τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος. Διευθυντής: Γρηγόριος Παπαμι-
χαήλ. Αθήναι, έτ. Α' (1923 - 1924) — ΙΣΤ' (1938).

Έλεύθ Βήμα Έλεύθερον Βήμα. Μεγάλη καθημερινή πολιτική καί οικονομική έφημερίς. Διευ-
θυντής : Δημ. Λαμπράκης, άρχισυντάκτης : Γεράσ. Λύχνος. Αθήναι, έτ. Α' (1922 -
23) — ΙΖ' (1938 - 39).

Ελικών Έτήσιον λεύκωμα τών Ελλήνων φοιτητών Νέας 'Τόρκης. Νέα Υόρκη, έκδοσις
[=τόμ.] Δ' (1924).

Έλλ Τέχνη Ελληνική Τέχνη εικονογραφημένη. Διευθυνταί : Ν. Συνοδινός — Λ. ΙΙαππαφλώ-
ρος. Αθήναι, έτ. 1 (1924) — 2 (1925) [άρ. 1 - 15],

Ελλάς Είκονογραφημένον περιοδικόν έκδιδόμενον κατά Κυριακήν. 'Ιδιοκτήτης καί διευθυντής:
Σπυρ. Λ. Ποταμιανος.Άθήναι, έτ. 14 (1921) — 17 (1924) [άρ. 1124 - 1299 (της 21.
5.1924)].

'Ελλάς - Αίγυπτος Εμποροβιομηχανικός οδηγός - λεύκωμα «Έλλην». Έκδοσις 'Ομάδος δη-
μοσιογράφων Ελλάδος - Αιγύπτου. Ύπεύθ. σύνταξις : Γ. Ζερμπίνης - Λ. Γιαννι-
σόπουλος. (Αθήναι 1937).

Έλλην Βιβλ Έπιθ Ελληνική Βιβλιογραφική καί Βιβλιοφιλική Έπιθεώρησις. Εκδίδεται τήν
Ιην καί 16ην έκάστου μηνός. Διευθύντρια : Ελισάβετ Δάνου. Αθήναι, έτ. 1 (1933) —
2 (1934), 3 (1935) [άρ. 10 - 11].

Έλλην Ήμερολ Έλληνικόν Ήμερολόγιον 1924. Εκδότης : Αντώνιος Π. Κουκουτσίδης.
Λειψία, έτ. 1924.

Έλλην Μυθ Ελληνικά Μυθιστορήματα καί Διηγήματα. Έβδομαδιαιον είκονογραφημένον περιο-
δικόν. Διευθυντής τής συντάξεως : Ν. Λιβαδάς. Αθήναι, έτ. Λ' (1929) [τεύχη 1 - 16],

Έλλην Φύλλα Ελληνικά Φύλλα. Μηνιαία τεύχη γραμμάτων, καλλιτεχνίας, επιστημών καί
πολιτικής. Διευθυντής : Μάριος Βαϊάνος. (Αθήνα), χρόν. Α' (1935 - 1936).

"Ελληνισμός Εταιρεία ό «Ελληνισμός». Ελληνισμός. Μηνιαία έθνική έπιθεώρησις. Έν Αθή-
ναις, περ. Β', έτ. 10' (1928) — KB' (1931).

Ελλοπία Μηνιαία 'Ηπειρωτική έπιθεώρησις. Διευθυνταί : Πάνος Φάντης - Τάκης Σιωμόπου-
λος. Ιωάννινα, έτ. Α' (1930 - 1931) [τεύχη 1 - 12].

Έπαγγ Ήμερ Έπαγγελματικόν Ήμερολόγιον τοΰ 1930. Επιμέλεια : Χρυσ. Καραμούζη καί
Στεφ. Π. Εύστρατίου. (Αθήναι), έτ. [Α'] (1930).

Επαρχία Δεκαπενθήμερο λογοτεχνικό περιοδικό. Γράμματα - τέχνες - έπιστήμες. 'Επιμελη-
τής : Ν. Δ. Παππάς, διευθυντής : Νίκος Μπούρας. Τρίκκαλα Θεσσαλίας, χρόν.
Α' (1930 - 1931) [φυλλάδια 1 - 12].

Έπετ Έλλ Έπετηρίς της Ελλάδος. Αθήναι, έτ. 1 (1930).
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Έπετ Έλλην Έπετηρίς τοϋ 'Ελληνισμού Αιγύπτου, Παλαιστίνης, Σουδάν, Συρίας κλπ. Διευ-
θύνων : Ε. Δ. 'Αχιλλόπουλος, έπιμελητής τής ύλης : Σωκράτης Σταματίου. Κάϊρον,
ετ. 1 (1922).

Έπετ Παρνασσού Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. Έπετηρίς. Έν 'Αθήναις, ετη 61-62
(1925 - 1927). Περίοδος τρίτη, ίτη 66 - 71 (1930 - 1936), 72 - 74 (1936 - 1939).

Έπετηρϊς θεολ Συνδ Έπετηρίς τοΰ Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου, ύπό τήν έποπτείαν
τοΰ καθηγητού Γρηγορίου Παπαμιχαήλ. ('Αθήναι), τεϋχ. 1 (1933 - 1934)—4
(1936 - 1937).

Έπικ 'Απόλλων Επικούρειος 'Απόλλων. Έβδομαδιαία άνεξάρτητος έφημερίς τής 'Ολυμπίας.

Ίδιοκτήται : Α. Παπαδημητρίου - Π. Κουσκούλης. Διευθυντής : Ξενοφ. Ιίαπαδάμ.
'Ανδρίτσαινα, ίτ. 1 (1929 - 30) — 8 (1936 - 37) [άρ. 1 - 9, 12 - 22, 27 - 49, 51,
127 - 354],

Έπιστ Έπ Παν Έθνικόν καί Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον. Έπιστημονική Έπετηρίς.
Έν 'Αθήναις, [τόμ.] ΙΙΓ (1921 - 1922) [=1923],

Έπταν Έπιθ Επτανησιακή Έπιθεώρησις. Μηνιαΐον περιοδικόν. Διευθυντής καί εκδότης :
ΙΙαναγ. Δ. Άβούρης. Έν Ζακύνθω, περ. Β', ίτ. Α' (1922 - 1923) — Β' (1923 -
- 1924), Γ' (1924 - 1925) [τεύχη 1-5],

Ερανιστής Μηνιαία φιλολογική έπιθεώρησις. 'Εκδότης : Ρ. Λ. Κωστόπουλος. (Αθήναι), περ.

Β', ίτ. Α' (1923 - 1924) [άρ. 2, 7-9], ίτ. Β' (1924 - 1925) [άρ. 1-2, 4-7],

Εργόχειρο Μηνιαΐον περιοδικόν μόδας, πλεκτών καί κεντημάτων. Καλλιτεχνική επιμέλεια
Βάσου Χανιώτη. Πειραιεύς, ίτ. Α' (1938) [άρ. 1 - 9].

Έρευνα Μηνιαΐον περιοδικόν [σέ αύτοτελή τεύχη]. Διευθυντής : "Αγγελος Κασιγόνης. Αλε-
ξάνδρεια, ίτ. 1 (1927) — 12 (1938).

'Ερμής Μηνιαίο περιοδικό μελέτης καί ερευνάς. Διευθυντής : Α. Μαρσέλος. 'Αλεξάνδρεια,
ετ. Α' (1926 - 1927).

Ερυθρός Σταυρός Ερυθρός Σταυρός Νεότητος. Μηνιαΐον περιοδικόν. Διευθυντής : Κ. Στυ-
λιανόπουλος. ('Αθήναι), ετ. Α' (1924 - 1925) — IB' (1936).

Έσπερ Έσπερος. Φιλολογική καί κοινωνική έφημερίς [άπό τόν άρ. 6 : Μηνιαίο φιλολογικό
περιοδικό]. Διευθυντής : Γιάννης Μπαρούνας. Σΰρος, ετ. Α' (1922 - 1923) [άρ. 6-14],
ίτ. Β' (1923) [άρ. 16].

Έσπερος Τό μεγαλύτερον έβδομαδιαΐον εΐκονογραφημένον φιλολογικόν καί έγκυκλοπαιδικόν
περιοδικόν. Διευθύνεται ύπό έπιτροπής. Διευθυντής - υπεύθυνος : Ν. Γ. Όκτωρα-
τος. 'Αθήναι, ίτ. 1 (1936 - 1937) [άρ. 1-33],

Έστιάδα Μηνιάτικη φιλολογική ίκδοση. 'Ιδιοκτήτης καί διευθυντής τής ύλης : Γιάννης Σγόν-
τζος - 'Ανδρέας Λοΐζος. Χίος, χρον. Α' (1921 - 1922).

Έτ Προσφ Ήμ Έτήσιον Προσφυγικόν Ήμερολόγιον. Έκδόται : Θ. Δανιηλίδης - Δημ. 1'.

Μιλάνος. 'Επιμέλεια έκδόσεως : Λ. Θ. Λαμπροπούλου. 'Αθήναι, τόμ. 1 (1926),
3 (1927) (ειδική ίκδοσις Αυγούστου 1927).

Ευτυχία Δεκαπενθήμερον εΐκονογραφημένον περιοδικόν. Διευθυντής : Άνδρ. Άνδρεόπουλος.

Έν 'Αθήναις, ίτ. Α' (1922) [άρ. 1 - 10]. [Ό άρ. 11 συνεκδόθηκε μέ τό περιοδ. «Εθνι-
κή Ζωή»].

Έφημ Έλλην Νομ Έφημερίς τών Ελλήνων Νομικών. Έβδομαδιαία δικαστική έφημερίς.
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Διευθυντής - υπεύθυνος : Πέτρος Θηβαίος. 'Αθήναι, έτ. Α' (1934) —Ε' (1938).
Ζέφυρος Φιλολογικόν Ήμερολόγιον τοϋ ομωνύμου ομίλου τών 'Ελληνίδων. 'Αθήναι, έτ.
1922.

Ζωή Λογοτεχνικό 7Γεριοδικό. Βγαίνει κάθε μήνα. Διευθυντής : 'Απόστ. Μελαχρινός.

Πόλη, χρόν. Β' (1921), Γ' (1922) [άρ. 1.]
Folklore A quarterly review of myth, tradition, institution and custom being the trans-
actions of the Folklore Society and incorporating the Archaeological Review
and the Folklore Journal. London, τόμ. 32 (1921) — 49 (1938).
Glotta Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache. Herausgegeben von Paul

Kretschmer und Wilhelm Kroll. Göttingen, τόμ. 11 (1921) - 26 (1938).
Greek Nation The Greek Nation. A monthly English language organ of contemporary
Greeks. Editor and publisher Prof. G. Panou. Hydra Island, Greece, τόμ.
1 (1929 - 1930) [No 1 - 12], 2 (1930) [No 13 - 15].
Ή Αιάλεξις 'Επιστημονική - κοινωνιολογική - φιλολογική - καλλιτεχνική έκδιδομένη τήν Ιην
καί 15ην έκάστου μηνός. 'Ιδιοκτήτης - διευθυντής : Διον. Βλαχογιάννης. 'Αθήναι,
έτ. Α' (1928) [άρ. 8 - 10],
Ή Ήχώ Μηνιαία έπιθεώρησις, όργανον τών άπανταχοΰ Κεφαλλήνων [άργότερα : "Οργανον
έπικοινωνίας καί άλληλεγγύης τών (άπανταχοΰ) 'Επτανησίων], Διευθυντής - ύπεύθυ-
νος: Φώτιος Κονιδάρης, έκδοτης: Γερ. Σ. Χρήστου. ('Αθήναι), έτ. 1 (1932 - 1933)

— 7 (1938 - 1939) [άρ. 1 - 75/76],

ΗΑΜΘ Ήμερολόγιον 'Ανατολικής Μακεδονίας καί Θράκης. Μηνιαία έπιθεώρησις έν Δράμα,
οικονομολογική, γεωργική, κοινωνιολογική, καπνική, στατιστική, έμποροβιοτεχνική
κλπ. Ιδιοκτήτης - διευθυντής : Θεόφιλος Δ. 'Αθανασιάδης. Δράμα, έτ. Γ' (1933)

— Η' (1938).

ΗΔΜ Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας είκονογραφημένον. 'Επιμέλεια Σταύρου Θεοδο-
σιάδου - Δημητρ. Γκαβανά. Κοζάνη (έκδοσις έφημ. «Βορ. 'Ελλάδος»), έτ. 2 (1933)

— 3 (1934).

ΗΘ Μερόπης Π. Τσιώμου, Ήμερολόγιον Θεσσαλονίκης. Έν Θεσσαλονίκη, έτ. 4 (1926) —

7 (1929), 9 (1931).

Ηλύσια Εβδομαδιαία έπιθεώρηση. Εκδίδεται κάθε Κυριακή. Φιλολογία, έπιστήμη, κοινω-
νικά ζητήματα, ωραίες τέχνες, κριτικές μελέτες, έκπαιδευτικά, θέατρο. Φιλολογική
διεύθυνση : Παΰλος Νιρβάνας - Λιλίκα Βολίδη. 'Αθήνα, χρόν. Α'(1927) [τεϋχ. 2, 3].
Ήμ Έλλ Ρουμ Ήμερολόγιον τοΰ έν Ρουμανία Ελληνισμού ύπό I. Σολωμοΰ, έτους 1929.
Constanza.

Ήμ Ίθ Ήμερολόγιον 'Ιθάκης (Ενώσεως τών άπανταχοΰ Ιθακήσιων). Έν 'Αθήναις, τόμ. 4
(1931).

Ήμ Οίκ 'Αστέρος Ήμερολόγιον «Οικογενειακού 'Αστέρος». Έτήσιον παράρτημα τοΰ έν
'Αθήναις εκδιδομένου ομωνύμου περιοδικού. Έν 'Αθήναις, έκδ. ΙΙαναγ. Γ. Καψιώτη,
έτ. 1923, 1924, 1930.

Ήμερ 'Αναμν Κορνηλίας Ε. Ί'αβανιώτου, Αναμνήσεις καί έλπίδες. Ήμερολόγιον. Έν Κων-

σταντινουπόλει, περ. Β', έτ. 11 (1921) — 12 (1922).
Ήμερ Αύγή Φιλολογικόν Ήμερολόγιον «Αύγή». Έκδοσις βιβλιοχαρτοπωλείου Καπογιάννη,
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'Εν Πύργω, ετ. 2 (1934) —4 (1936).

Ημερ Δώδεκα Κ. Ν. Φραγκούλη, Ήμερολόγιον τών Δώδεκα. Έν ΓΙόρτ - Σάϊδ 1936.

Ημερ Έγκ I. Α. Βρεττοΰ, 'Ημερολόγιον Έγκυκλοπαιδικόν. Περίοδος τρίτη. 'Εκδόται : Δ.
Βρατσάνος καί I. Κολλάρος. 'Αθήναι, ετ. 18 (1921).

Ημερ Εσπερινής Ήμερολόγιον 'Εσπερινής καί Καζαμίας οικογενειακός καί εμπορικός. Έκ-
δοσις έπιμελεία εκδοτικού ο'ίκου «'Αστήρ». 'Αθήναι 1935.

Ημερ Εϋας Ήμερολόγιον τής Εΰας, Μ. Γεράκη - Θ. Λούπη. 'Αλεξάνδρεια 1934.

Ημερ Θήρας Μιχαήλ Κ. Ζώρζου, Ήμερολόγιον Θήρα -'Αμοργός, 1933, μετ' εικόνων. Έν
ΙΙειραιεΐ (1933).

Ημερ Καθρέπ Ήμερολόγιον «Καθρέπτης». (Παράρτημα τοϋ περιοδικοϋ «Καθρέπτης»), 'Αθή-
ναι, έτ. Α' (1927).

Ημερ Λαοϋ Τό Ημερολόγιο τοϋ Ααοΰ. Έκδοση Ριζοσπάστη. ('Αθήνα) 1936.

Ημερ Μπουκ Φιλολογικόν Ήμερολόγιον τοΰ «Μπουκέτου». "Εκδοσις περιοδικοϋ «Μπουκέ-
του». Έν 'Αθήναις, έτ. Α' (1926) — Ζ' (1932).

Ημερ "Οδοιπ Συνδ Ήμερολόγιον τοϋ «Όδοιπορικοΰ Συνδέσμου». ('Αθήναι), έτ. Α' (1925) —
Β' (1926).

Ημερ 'Ολυμπίου Πέτρου Γ. 'Ολυμπίου, Ήμερολόγιον τοΰ έτους 1924. Εκδότης : Γ. Δ.
Γεωργιάδης. Έν Άλεξανδρεία (Αιγύπτου) 1923.

Ημερ Πανδώρα Κώστα Πασαγιάνη, Πανδώρα. Φιλολογικόν καί έγκυκλοπαιδικόν ήμερολό-
γιον. 'Αθήναι 1923.

Ημερ Πειρασμού Ήμερολόγιον περιοδικοϋ «Πειρασμός». Έν 'Αθήναις, έτ. 1922, 1930.

Ημερ Πελασγού Κ. Χ. Σκενδέρη, Έγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον «Πελασγού». ('Αθήναι),
έτ. 1 (1931) — 8 (1938).

Ημερ Συνδ Ήμερολόγιον Συνδέσμου Ελλήνων μαθητών Λυκείου II. 'Αποστολίδου. Κων-
σταντινούπολις, έτ. 1 (1922).

Ημερ Σφαίρας Τό Ήμερολόγιον τής «Σφαίρας». Επιμέλεια: Δημ. Γενοβέλλη. ('Αθήναι),
έτ. 1921.

Ημερ Ταγκοΰ Ήμερολόγιον τοϋ «Ταγκοΰ» τοΰ νέου έτους 1924. Εκδότης : Σωκράτης Παπα-
δόπουλος. Τυπογραφεΐον ή «Άγκυρα» 'Ιωάννου Κουμένου. Θεσσαλονίκη 1924.

Ημερ Φαιάκων Αναστασίου Κουρκούλου, Ήμερολόγιον τών Φαιάκων τοΰ 1933. Αθήναι,
Δεκέμβριος 1932.

Ημερ Φιλ Βιβλ Ήμερολόγιον «Οί Φίλοι τοΰ Βιβλίου». Έκδοτης : Άγγελος I. Αθανασόπουλος.
Αλεξάνδρεια, έτ. 1936.

Ημερ Φιλοκ Πηνελ Ήμερολόγιον τής Φιλοκάλου Πηνελόπης διά κυρίας καί δεσποινίδας.
Αθήναι, ετ. 1924.

Ημερ Άνασκόπησις Ημερολογιακή άνασκόπησις τοΰ 1929, ύπό τοΰ έκδοτου καί συγγρα-
φέως Πάνου Καπερνέκα, δημοσιογράφου. Έν Κα'ΐρω, έτ. 1929, 1931.

Ημερολ Γρίβα Ήμερολόγιον Γρίβα. Διευθυντής : Άγγελος I. Αθανασόπουλος, έκδοτης: Σπύ-
ρος Γρίβας. 'Αλεξάνδρεια, έτ. [1] (1934) — 2 (1935).

Ημερολ Κυνηγού Ήμερολόγιον τοΰ Κυνηγοΰ, 1926 - 27, έπιμελεία Φιλ. Ήλιάδου. Αθήναι.

Ημερολ Πάργα Ήμερολόγιον Πάργα. Τή συνεργασία αποκλειστικώς Ελλήνων λογίων καί
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καλλιτεχνών, έπιμελεία Νεοκλή Τριανταφυλλίδη. 'Αλεξάνδρεια, ΙΙατριαρχικόν Τυ-
πογραφείων, έτ. 1 (1934) — 2 (1935).

Ήμερολ Σατανάς Ήμερολόγιον Σατανάς, σατυρικόν καί γελοιογραφικόν. Έκδοσις: Θάνου
Ζήρα - Νίκου Καστανάκη. 'Ιδρυτής - ιδιοκτήτης : Θάνος Α. Ζήρας. [Τά έτη 4 κ.έ.
έχουν τόν τίτλο : 'Αθηναϊκόν Ήμερολόγιον Σατανάς], Έν 'Αθήναις, έτ. 2 (1924) —
5 (1927), 8 (1930), 9 (1931).

Ήμερολ Χαλκιδικής Νικολάου Μ. Ήλιάδου, Ήμερολόγιον της Χαλκιδικής. Έν Μεγάλη
Παναγή, έτ. 1 (1930) — 3 (1932).

Ήμερολόγιον Ήμερολόγιον ό Φάρος τής 'Ανατολής. 'Ιδρυτής - διευθυντής: Σωκράτης Σταμα-
τίου. Κάϊρον, έτ. 1 (1923) —6 (1928), 10 (1933).

Ήπειρ 'Αγών Ηπειρωτικός 'Αγών. Ημερησία πρωινή έφημερίς έν Ίωαννίνοις. Ιδιοκτήτης -
διευθυντής : Ευθύμιος Τζάλλας. 'Ιωάννινα, έτ. Γ' (1929 - 30)—Ε' (1931 - 32)
[άρ. 854 - 881, 886 - 887, 889 - 975, 977 - 985, 987 - 1008, 1011 - 1130, 1133 -
1462],

Ήπειρ Βήμα Ήπειρωτικόν Βήμα 'Αθηνών. Μεγάλη έβδομαδιαία πολιτική, φιλολογική καί
τών ειδήσεων έφημερίς, όργανον τών άπανταχοΰ Ηπειρωτών. 'Ιδιοκτήτης - διευθυν-
τής : 'Αριστοφάνης Τζάλλας. ('Αθήναι, έτ. 5 (1933) — 10 [ = 9 - 10] (1937 - 38)
[άρ. 175 - 195, 197 - 246, 265 - 280, 283, 285, 287 - 289, 291, 293,294,296,
298 - 300, 302 - 307],

Ήπειρ Μέλλον Ήπειρωτικόν Μέλλον. 'Ανεξάρτητος πολιτική καί τών ειδήσεων έφημερίς,
όργανον τοϋ 'Ηπειρωτικού λαοΰ. 'Αθήναι, έτ. Α' (1934 - 35) — Δ' (1937 - 39)
[άρ. 1 - 67, έκτός άπό τούς άρ. 22, 32, 43, 50],

Ήπειρ Φύλλα Ηπειρωτικά Φύλλα. Δεκαπενθήμερο λογοτεχνικό περιοδικό. Διευθύνεται άπό
έπιτροπη νέων. Έπί τής ύλης: Χ. Χρηστοβασίλης. 'Ιωάννινα, έτ. Α' (1936) [άρ.
3 - 6],

'Ηπειρωτικά Έτήσιον πανηπειρωτικόν λεύκωμα. Εκδότης : Μ. Α. Οίκονομίδης. 'Αθήναι,
έτ. Α' (1938).

Ήραϊα Τά Ηραία. Μηνιαία λογοτεχνική καί ιστορική έπιθεώρησις της 'Αργολίδος. Ίδρυ-
ταί: Γ. Λογοθέτης, Γ. Τσουκαντας. Άργος, έτ. Α' (1937 - 1938) [άρ. 1, 2, 4 - 8,10-12],

Ήχώ Ελλάδος Ήχώ της Ελλάδος. Μεγάλη πρωινή έφημερίς. Διευθυντής - ιδιοκτήτης :
Κωστής Μπαστιάς, άρχισυντάκτης : Ήρ. Ν. 'Αποστολίδης. 'Αθήναι, έτ. Α' (1935)
[άρ. 1 - 159],

'Ηώς Έπιθεώρησις τουριστική, άεροπορική, ύπαίθρου. Δεκαπενθήμερος έκδοσις. Επι-

μελείται ό ζωγράφος Μιχ. Δόρις - ΙΤαπαγεωργίου. Διευθυντής - υπεύθυνος : Κ.
Άθ. Παπαγεωργίου. 'Αθήναι, έτ. 1 (1938 - 1939) [τεύχη 1 - 16].

'Ηώς Ζακ 'Ηώς. Μηνιαΐον φιλολογικόν περιοδικόν [κατά τό έτ. Β' (1926) δεκαπενθήμερον],
'Ιδιοκτήτης - διευθυντής : Άνδρ. I. Ζώντος. Ζάκυνθος, έτ. Α' (1925 - 1926) - Β'
(1926) [τεύχη 1 - 16],

0 Γ Θεσσαλικά Γράμματα. Μηνιαίο φιλολογικό, έπιστημονικό, καλλιτεχνικό περιοδικό,

έκδιδόμενο στή Λάρισα άπ' τόν «"Ομιλο διανοουμένων καί φιλοτέχνων Λαρίσης».
Διευθύνεται άπό συντακτική έπιτροπή. Λάρισα, χρόν. Α' (1935) [τεΰχ. 6 - 7],

Θάλεια Περιοδικόν δεκαπενθήμερον. Κωνστάντσα, έτ. Α' (1923 - 1924).
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Θέατρο Μηνιαίο περιοδικά μελέτης τοϋ θεάτρου. Έκδοσις Νέας Δραματικής Σχολής. Διευ-
θυντής : Σωκράτης Καραντινός. (Αθήνα), ετ. Α' (1938) [άρ. 1 - 4],
Θέμις Έβδομαδιαία δικαστική έφημερίς έκδιδομένη κατά Κυριακήν. Ίδρυταί: Θ. καί Π.

'Αγγελόπουλοι - 'Αθάνατοι. 'Ιδιοκτήτης - διευθυντής καί ΰπεύθ. συντάκτης: Χρ.
Πράτσικας. Έν 'Αθήναις, ίτ. ΑΑ' (1920 - 1921) — ΜΘ' (1938).
Θεολογία Περιοδικόν έπιστημονικόν σύγγραμμα έκδιδόμενον προνοία τοϋ μητροπολίτου 'Αθη-
νών Χρυσοστόμου. Διευθυντής: Γρηγόριος Παπαμιχαήλ. Έν 'Αθήναις, τόμ. 1 (1923) -
16 (1938).

Θεσσαλονίκη Έθνικόν εΐκονογραφημένον περιοδικόν. Εκδότης - υπεύθυνος : Π. Βουδούρης.

Θεσσαλονίκη, ετ. Α' (1926 - 1927) [άρ. 2 - 4],
Θησαυρός Έβδομαδιαΐον έγκυκλοπαιδικόν περιοδικόν. 'Αθήναι, ετ. Α' (1922 - 1923) — Β'

(1924) [τεύχη 1-75 καί πανηγυρικό τής 1 'Ιανουαρίου 1924],
Θρακ Στοά Θρακική Στοά. Λεύκωμα Θράκης - Μακεδονίας 1932. Εκδότης: Άργ. Δρακό-

πουλος. Κομοτινή (1932).
Θυμέλη Ή Θυμέλη. Τυπώνεται κάθε δυό μήνες μέ θεατρικά ίργα καί άλλα φιλολογικά.

Συνθέτει τά περιεχόμενα Νικόλαος ό Ποριώτης. 'Αθήνα, τόμ. Α' (1933) [τεύχη 1 - 4],
'Ιδέα Μηνιαίο περιοδικό - όργανο τής ελεύθερης σκέψης καί τέχνης. Διευθυντής : Σπΰρος

Μελάς. 'Αθήναι, χρον. Α' (1933), τόμ. 1 (1933) - 2 (1933).
'Ιερός Σύνδ 'Ιερός Σύνδεσμος. Έκκλησιαστικόν περιοδικόν [τοϋ ομωνύμου Συλλόγου] έβδομα-
διαΐον. Διευθυντής: II. I. Μπρατσιώτης. 'Αθήναι, περ. Γ', ίτ. Α' (=ΚΑ') (1921) —
KB' (1922), ΚΓ' (1923) [άρ. 44 - 45], Περ. Δ', άρχισυντάκτης : Προκ. Καλλιοντζής,
ίτ. ΚΓ' (1923 ) — Ε' [=ΚΖ' ] (1927). Περ. Ε', ίτ. Α' (1929) — Ζ' (1934).
Ίρις .Μηνιαία εικονογραφημένη. Περιοδικόν έκδιδόμενον τήν 30ήν έκάστου μηνός. Διευ-

θυντής : Μπάμπης "Αννινος. 'Αθήναι, ίτ. Α' (1924) [τεύχη 1 - 5],
J HS The Society for the Promotion of Hellenic Studies. The Journal of Hellenic
Studies, published by the council and sold on their behalf. London, τόμ.
41 (1921) — 58 (1938).
Καζαμ 'Ανατολής Καζαμίας τής 'Ανατολής τοΰ ίτους 1922. Εκδότης: I. Ν. Σιδέρης. Έν 'Αθή-
ναις 1922.

Καζαμ Άπόλ Μεγάλος Καζαμίας τοΰ'Απόλλωνος τοΰ ίτους 1931. Έκδοσις: Μ. Τριανταφύλλου.
Θεσσαλονίκη 1931.

Καζαμ Έρμοβ Καζαμίας τοΰ Έρμοΰ. Έκδοσις: Μιχ. I. Σαλιβέρου. 'Αθήναι, ίτ. 1921, 1922,

1928, 1933 - 1936.
Καζαμίας Έκδοσις : «Εθνικός Κήρυς». New York, ετ. 1927, 1938.
Καζαμίας Έρ Καζαμίας τοΰ Έρμοΰ. Νέα 'Υόρκη 1922.

Καζαμίας Εύρ Καζαμίας τοΰ «Εΰρηκα». Εκδόσεις: 'Ανδρ. Β. Πάσχα. Έν 'Αθήναις, ίτ. 1921,

1928, 1931, 1933, 1934.
Καθημερινή Ή Καθημερινή. 'Ιδιοκτήτης - διευθυντής : Γεώργιος Άγγ. Βλάχος. 'Αθήναι, ίτ.

2 (1920 - 21) — 3 (1921 - 22) [άρ. 454 - 814 (1.1 εως 31.12.1921)], ίτ. 15 (1933 -
34) [άρ. 4288 τής 1.1.1934] — 20 (1938 - 39) [άρ. 8071 τής 31.12.1938].
Καλαματ Ήμερ Καλαματιανό 'Ημερολόγιο. Έκδοσις ετησία εικονογραφημένη. Γράμματα,
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τέχνες, έπιστήμες. Διευθυνταί συντάξεο>ς: Εύάγγ. Δημητρακόπουλος, Ήλ. Κούτσης.
Καλάμαι, τεϋχ. 1 (1931).

Καλλ Λεύκωμα Καλλιτεχνικόν Λεύκωμα. Φιλολογικόν, λογογραφικόν, έπιστημονικόν, έκδι-
δόμενον ύπό τών τελειοφοίτων τοΰ Λυκείου Πέραν, τοΰ έτους 1927. Έν Κωνσταν-
τινουπόλει 1927.

Καππαδ Άρχ Σινασός Καππαδοκικό Αρχείο ή Σινασός. Περιοδικό ιστορικό - λαογραφικό
καί λογογραφικό. Εκδίδεται άπό τόν "Ομιλο κυριών καί δεσποινίδων τοΰ Σωματείου
«Άγιος Νικόλαος» Ν. Σινασοΰ. Αθήνα, χρον. 1 (Γενάρης 1936).

Κάστρο Τό Κάστρο. Περιοδική έκδοση στίχου καί κριτικής γραμμένη άπό τό Λευτέρη Αλε-
ξίου. 'Ηράκλειο Κρήτης, χρον. 1 (1931) — 5 (1938) [άρ. 1 (Μάης 1934) — 9 (Μάρ-
της 1938)].

Κερκυρ Άνθολ Κερκυραϊκή Ανθολογία. Κέρκυρα, τόμ. Δ' (1924) [άρ. 3 - 6], Ε' (1925).

Κιμωλιακά Άναμνηστικόν τεΰχος, έπιμέλεια: 'Ιωάννου Σπ. Ράμφου. 'Αθήναι ,Α^ΛΒ' [1932 =
1933].

Klio Beiträge zur alten Geschichte. In Verbindung mit Fachgenossen dos In - und

Auslandes, herausgegeben von C. F. Lehmann - Haupt und E. Kornemann.
Leipzig, τόμ. 17 (1921) - 31(1938).

Κοιν Φάρος Ό Κοινωνικός Φάρος. Εβδομαδιαίος, εικονογραφημένος. Διευθυντής : Άρ. Π.
Τσακίρης. Αθήναι, έτ. Α' (1924) [άρ. 1-8],

Κοινότης Εβδομαδιαία πολιτική έπιθεώοησις. Διευθυντής: Ντίνος Μαλοΰχος. Αθήναι, έτ.
Β' (1923) άρ. [1 - 24],

Κοινών Έρευνα Κοινωνική Έρευνα. Μηνιαΐον θεωρητικόν όργανον τοΰ άγροτισμοΰ καί τοΰ
σοσιαλισμοΰ. Πολιτική καί οικονομική έπιθεώρησις. Διευθυντής: Δήμος Πρά-
σινος. (Αθήναι), [έτ. Α'] (1932 - 1933).

Κριτ Κριτική. Μηνιαία έκδοση. Εκδότες : Μ. Φιλήντας - Α. Ιίαπαδήμας. Αθήνα, έτ.

Λ' (1923 - 1924).

Κριτ Τέχνη Κριτική καί Τέχνη. Μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό. Αθήνα, έτ. Β' (1924 - 1925),
1" (1925 - 1926) [άρ. 1, 4],

Κροκεαΐ Αί Κροκεαί. Μηνιαία Κροκεατική έπιθεώρησις. Διεύθυνσις : Δημ. Γορανίτης, Ήλ.

Κλώνης, Δημ. Ν. ΙΙαντελεάκης. Επιμελητής συντάξεως : Ν. Τ. Ροζάκος. Κροκεαί,
έτ. Α' (1929 - 30) —Β' (1930 - 31) [άρ. 1-19],

Κυθηρ Έπιθεώρ Σπ. Στάθη, Κυθηραϊκή Έπιθεώρησις. Έτήσιον περιοδικόν έκδιδόμενον κατά
Σεπτέμβριον έκάστου έτους. Έν Αθήναις, έτ. Α' (1923).

Κυκλαδ Βήμα Κυκλαδικόν Βήμα. Έφημερίς πολιτική καί οικονομική - όργανον τών άπανταχοΰ
Κυκλαδιτών. Εκδίδεται ύπό ομάδος Κυκλαδιτών νέων. Αθήναι, έτ. Α' (1925) [άρ.
■1-30], Β' (1926) [άρ. 31 - 48].

Κυκλαδ Ήμερ Πέτρου Μ. Στεφάνου, Κυκλαδικόν Ήμερολόγιον. ( Παράρτημα «Κυκλαδικής»),
Κοινωνικόν, φιλολογικόν, ιστορικόν, έγκυκλοπαιδικόν, ήθογραφικόν, πατριδογρα-
φικόν. Έν Έρμουπόλει Σύρου, έτ. 2 (1928), 3 (1929).

Κυκλαδ Νέα Τά Κυκλαδικά Νέα. Δεκαπενθήμερος πολιτική έφημερίς πρός έξυπηρέτησιν
τών γενικών συμφερόντων τών νήσων τοΰ νομοΰ Κυκλάδων. Ιδιοκτήτης - διευθυν-
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τής : Κ. Γ. Ναυπλιώτης. 'Αθήναι - Σΰρος, ττερ. Β', ετ. Α' (1934) — Ε' (1938 - 39)
[άρ. 1, 4 - 8, 10, 11, 13-18, 20 - 117].
Κύκλος Ό Κύκλος. Φύλλα του λόγου καί τής τέχνης. Βγαίνει μιά φορά τό μήνα. Διευθυντής :
'Απόστολος Μελαχρινός. 'Αθήνα, χρόν. Α' (1931 - 1932): τόμ. 1 (1931 - 1932),
2 (1932), χρόν. Β' (1933 - 1934 ): τόμ. 3 (1933 - 1934), χρόν. Γ' (1935 - 1936):
τόμ. 4 (1936), χρόν. Δ' (1937 - 1938).
Κυνουριακά Ίστορικολαογραφικόν περιοδικόν έκδιδόμενον κατά τριμηνίαν ύπό Καλ. Καλ-
λούτση. 'Αθήναι, 1930.

Κυπρ Λεύκωμα Πολυξένης Λοϊζιάδος, Κυπριακόν Λεύκωμα. Λεμεσός - Κύπρου, τύποις «Λε-
μεσού», 1924.

Κυπρ Στοά Κυπριακή Στοά. Φιλοσοφικόν καί πολιτικόν περιοδικόν έκδιδόμενον κατά δεκαπενΟη-
μερίαν. Διευθυντής καί συντάκτης ύπεύθυνος: 'Ιωάννης Χ. Κυριακίδης. 'Εν Λευκωσία
(Κύπρου), έτ. Α' (1924 - 1925) [άρ. 1 - 22], Β' (1926) [άρ. 25],
Κυριακάτικη Ή Κυριακάτικη. Εικονογραφημένη έκδοσις τής «Βραδυνής». 'Αθήναι, έτ. Α'

(1926 - 1927) [άρ. 1 - 53],
Κυριακάτικος Ό Κυριακάτικος. 'Εβδομαδιαία έξασέλιδος έκδοσις τοϋ ήμερησίου «'Ηπειρω-
τικού 'Αγώνος». "Οργανον τών ταξειδεμένων 'Ηπειρωτών. 'Ιδιοκτήτης - διευθυν-
τής : Εύθύμιος Χρ. Τζάλλας. 'Ιωάννινα, έτ. Α' (1933) [άρ. 43 - 48], Β' (1934 - 35) —
Γ' (1935 - 36) [άρ. 90 - 130],
Κωνσταντινούπολις Μεγάλη έβδομαδιαία διαβαλκανική έφημερίς πολιτική, οικονομική. Διευ-
θυνταί : Κ. Ίωαννίδης — Άνδρ. Ιΐαλάσης. 'Αθήναι, έτ. Α' (1932 - 33) [άρ. 1 (18.12.
1932) — 40 (24.10.1933)].
Λακωνική Ή Λακωνική. 'Εβδομαδιαία πολιτική καί κοινωνική έφημερίς. Διευθυντής: Δ. Β. Βού-

κλιζας. Σπάρτη, έτ. Α' (1931 - 32) [άρ. 1 - 49],
Λαογρ Έπετηρίς Λαογραφική Έπετηρίς [Κυκλάδων] 1938. Λαογραφική 'Εταιρεία. Επιμέ-
λεια έπιτροπής. ('Αθήναι) 1938.
Λεσβιακά Φύλλα Περιοδικό μηνιάτικο. 'Επιμελητής : Σ. Γ. ΙΙαρασκευαΐδης. Μυτιλήνη, χρον.

Α' (1928 - 1929) [φυλλάδια 1 - 4],
Λεσβ Σελίδες Λεσβιακές Σελίδες. Μηνιάτικη λογοτεχνική έκδοση. Βγαίνει άπό συντροφιά

νέων στή Μυτιλήνη. Μυτιλήνη, χρον. Λ' (1925) [φ. 1 - 8], χρον. Β' (1926) [φ. 9],
Λέσβος Μ. Καλλοναίου, Λέσβος, τό νησί τής άγάπης καί τής αρμονίας. 'Αθήνα 1934.
Λευκ Άναμν Λεύκωμα άναμνηστικόν 1924. "Ομιλος 'Εκδρομέων Βόλου. 'Αθήναι 1924.
Λευκ Γυμν Βόλου Λεύκωμα άναμνηστικόν έπϊ τή πεντηκονταετηρίδι τοΰ Γυμνασίου άρρένων

Βόλου 1884 - 1934. Έν Βόλω 1935.
Λεύκ Ζωγραφείου Λεύκωμα τών τελειοφοίτων τοΰ Ζωγραφείου. Ίσταμπούλ [Κων/πολη],

έτ. 1928, 1929, 1931, 1936.
Λευκ Μαθ Λεύκωμα 1928. 'Έκδοσις περιοδικοϋ «Μαθητική Ένωσις». 'Αθήναι 1928.
Λεύκωμα Β Ελλάδος Γεωργίας Στ. Νενέ, Λεύκωμα τής Βορείου Ελλάδος τοΰ έτους 1934.

Φιλολογία - έπιστή μη -τέχνη. 'Αθήναι, έτ. 1 (1934).
Λεύκωμα Βροντάδου Πρωτοπρεσβυτέρου Μάρκου 'Αγ. Βασιλάκη, Τό Λεύκωμα τοΰ Βροντά-
δου τοΰ έτους 1936. Εξεδόθη δαπάναις τοΰ δήμου Βροντάδου καί πολλών φιλομούσων
Βρονταδουσίων. Έν Χίω, έκ τοΰ τυπογραφείου «Ελευθερίας».
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Λεύκωμα Γορτυνίας Λεύκωμα τής Γορτυνίας μετά συνοπτικής ιστορίας τών κωμοπόλεων καί
χωρίων της. Επιμέλεια : Παρ. Ν. Κοντοέ. Άγγ. 'Ηλιοπούλου. 'Αθήναι 1937.

Λεύκωμα Ζαππείου Λεύκωμα αποφοίτων τοϋ Ζαππείου Παρθεναγωγείου. Έν Κωνσταντι-
νουπόλει 1924.

Λεύκωμα Θράκης Πανελλήνιος Γεωργική έκθεσις 'Αθηνών, Λεύκωμα Θράκης. 'Αθήναι 1937.

Λεύκωμα Κάσου Κ. Ν. Φραγκούλη, Λεύκωμα τής Κάσου, ήτοι εθνική, πολιτική καί κοινωνική
δράσις τών απανταχού Κασίων. Έν Πόρτ - Σάϊδ 1921.

Λεύκωμα Λυκείου Καλλιτεχνικόν Λεύκωμα, φιλολογικόν, λογογραφικόν, έπιστημονικόν, έκδι-
δόμενον ύπό τών τελειοφοίτων τοΰ Λυκείου Πέραν. Έν Κωνσταντινουπόλει, έτ.
1927, 1930.

Libre Libre étude, surtout la langue, la littérature, les arts de la Grèce, et ce qui inté-
resse la France dans les pays helléniques... Adresse unique: Louis Roussel.
Athènes, No 1 (15 Décem. 1922) — 144/145 (Octobre-Novembre 1934). ['Από
τό No 27 (9 Jan. 1925) έκδιδόταν στό Montpellier τής Γαλλίας].

Link The Link. A Review οί Mediaeval and Modern Greek, edited by Nicholas Bachtin,
with the collaboration of S. Baud-Bovy and others. Oxford, No 1 (June 1938),
No 2 (June 1939).

Λόγ Ό Λόγος. Μηνιαίο περιοδικό γραμμάτων καί τέχνης. Διευθυντής : Άγγ. Τερζάκης.

Αθήνα, χρον. Α' (1930 - 1931) [άρ. 1-3, 8],

Λόγος Ό Λόγος. Μηνιαίο περιοδικό. Διευθύνεται άπό τούς "Ο. Μπεκέ καί I. Χαλκούση.
Πόλη, χρόν. Γ' (1920 - 1921), Δ' (1922) [άρ. 1 - 7],

Λογοτ Έπιθ Λογοτεχνική Επιθεώρηση. Μηνιαίο φύλλο κριτικής καί τέχνης. Διευθύνεται
άπό κριτική έπιτροπή. Αθήνα, άρ. 3 (Απρίλης 1927).

Λογοτ Σελ Λογοτεχνικές Σελίδες. Μηνιαίο περιοδικό. Βγαίνει άπό συντροφιά νέων. Διευθυν-
τής : Ροΰσος I. Κτιστάκης, τής ύλης : Στέλ. Καψομένος. Χανιά, χρόν. Α' (1923)

[φ. 1-2],

Λυτρωμός Μηνιαίο φιλολογικό περιοδικό. Διευθύνεται άπό συνταχτική ομάδα. 'Γπεύθυνος:
Α. Μυλωνογιάννης. Αθήνα, χρόν. Α' (1933) [άρ. 1 - 2, 4 - 7].

LVS Leipziger Vierteljahrsschrift für Südosteuropa. Leipzig, Jahrgang 1, Nr. 1
(April 1937).

Μακ Γράμμ Μακεδονικά Γράμματα. Μηνιαίο περιοδικό διευθυνόμενο άπό συντροφιά συνεργα-
τών. Διευθυντής : Ράδος Χατζηνάσης. Θεσσαλονίκη, χρον. Α' (1922) [άρ. 1 - 6],
Β' (1923) [άρ. 7(1) --17 (11)], Γ' (1924) [άρ. 1(18) — 4 (21)].

Μακεδ Νεολαία Μακεδόνικη Νεολαία. Μηνιαίο [άργότερα 15ήμερο] φιλολογικό καί εγκυ-
κλοπαιδικό περιοδικό. Εκδίδεται άπ' τόν Διαπλασιακό Σύλλογο «Σαλονικιώτικη
Παρέα». Διευθύνεται ύπό έπιτροπής. Θεσσαλονίκη, περ. Β', έτ. Β' (1935) [άρ. 1(7),
20, 23, 24], Γ' (1936 - 1937) [άρ. 25 - 30, 32, 33], Δ' (1937) [άρ. 2],

Μακεδ Σελίδ Μακεδόνικες Σελίδες. Μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό Θεσσαλονίκης. Διευθύνεται
άπό όμάδα νέων. Θεσσαλονίκη, χρόν. Α' (1937) [φ. 1 - 5J.

Μακεδονόπουλο Μηνιαίο περιοδικό. Εκδίδεται άπ' τό Διαπλασιακό Σύλλογο «Χαρούμενη Συν-
τροφιά». Διεύθυνσις : Ν. Δ. Γεωργίτσας. Θεσσαλονίκη, έτ. Β' (1933) [άρ. 5(17)],
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Γ' (1934 - 1935) [άρ. 1 (25) — 4 (28), 9 (33) — 11 (35)], Δ' (1935 - 1936) [άρ.
2 (38)].

Μεγάλη δεκαπενθήμερος έφημερίς, όργανον τών συμφερόντων τής έπαρχίας 'Επιδαύ-
ρου Λιμηρας. Ίδιοκτήται: Παν. Μηνογιάννης - Κωνστ. Φάββιος. Διευθυντής: Κωνστ.
Φάββιος. Έν Πειραιεΐ, ίτ. Α' (1932) [άρ. 1 - 8],

Ή Μεγίστη. Κοινωνικόν καί λαογραφικόν όργανον τών απανταχού Καστελλοριζίων.
Διευθυντής - ιδιοκτήτης : Νικ. Μ. Στεφάνου. Πειραιεύς, ίτ. 1(1937 - 1938) [άρ.
1 - 12], 2 (1938 - 1939) [άρ. 13 - 15, 17],

Μέγα Εγκυκλοπαιδικών Ήμερολόγιον «Ελευθέρου 'Ανθρώπου». Φιλολογικόν καί
καλλιτεχνικόν περιοδικόν έκδιδόμενον δις τοϋ ίτους. 'Αθήναι, ετ. Α' (1934) [τεϋχ.
Ιο], Β' (1935) [τεϋχ. 2ο],

Μέλισσα. Οικογενειακή έπιθεώρησις εκδιδομένη κατά Πέμπτην. 'Ιδιοκτήτης -
διευθυντής: Δ. Γενοβέλης. 'Αθήναι, ίτ. Α' (1925 - 1926) [άρ. 1 - 17],

Μέλισσα Τρ Μέλισσα. Μηνιαΐον περιοδικόν έκδιδόμενον έν Τρικκάλοις. Εξετάζει όλους τούς
πλουτοπαραγωγικούς κλάδους. Διευθυντής : ΙΙροκ. Βλ. Νίκολης. Τρίκκαλα, ίτ. 1
(1934 - 1935) [τεύχη 1-12],

Μήλος Έφημερίς δεκαπενθήμερος, όργανον τών απανταχού Μηλίων. Διευθυντής : Γιαν-
νούλης Ν. Βήχος. 'Αθήναι, ίτ. ΣΤ' (1929 - 30) — ΙΓ' (1936 - 37) [άρ. 151 -248].

Μην 'Ακρόπολις Μηνιαία «'Ακρόπολις». Εκδίδεται καθ' εκαστον μήνα ύπό τής εφημερίδος
«'Ακρόπολις». 'Ιδιοκτήτης καί διευθυντής : Γ. Βουτσινάς. 'Αθήναι, ετ. Α' (1934)
[τεϋχ. 3],

Μην Έπιθ Μηνιαία Έπιθεώρησις. Λογοτεχνική - μουσική - θεατρική. "Οργανον τοΰ Φιλο-
τεχνικοΰ 'Ομίλου Νέων. Διευθυντής : Γιάννης Βουλής. Σάμος, ίτ. Α' (1923 - 1924) —
Β' (1924 - 1925).

Μην Ν Κόσμος Μηνιαίος Νέος Κόσμος. [Μηνιαίο φιλολογικό παράρτημα τής έφημ. «Νέος
Κόσμος»]. 'Ιδιοκτήτης - διευθυντής : 'Αντ. I. Νικολόπουλος. 'Αθήναι, τεΰχ. Α'
('Απρίλ. 1934) — II' (Νοέμβρ. 1934).

Μήνες Συγκέντρωσις τής μηνιαίας πανελληνίου δράσεως όλων τών κλάδων τής δημοσίας καί
κοινωνικής ζωής καί έν μέρει τής παγκοσμίου. Διευθυντής : Κ. Σνώκ. Θεσσαλο-
νίκη, ίτ. Α' (1937) [τεύχη Γ', Ζ', Η', ΙΑ', IB'], ίτ. Β' (1938) [τεύχη Α', Ε' —Ζ',
Θ' —IB'].

Μόδα και Τέχνη Φιλολογικόν παράρτημα [μηνιαΐον]. Ιδιοκτησία - διεύθυνσις : Δ. Μιχαηλίδη—
Γ. Χριστοπούλου [άπό τήν περ. Β', άρ. 64 : Ήλ. Λεωνιδάκη - Κωνστ. Γάσπαρη],
'Αθήναι, ίτ. Α' (1925) —ΣΤ' (1930) [άρ. 1 - 71(8)].

Μορέας 'Ιδρυθείς έν Τριπόλει τω 1900. Έφημερίς πολιτική - φιλολογική - εμπορική - γεωρ-
γική καί τών ειδήσεων. 'Ιδρυτής : 'Ιωάννης Διονυσίου. Διευθυντής - ιδιοκτήτης :
Κώστας Διονυσίου. Τρίπολις, περίοδος νέα, ίτ. 37 (1936 - 38) — 38 (1938 - 40)
[άρ. 1368 - 1397]. |Βλ. καί Μορέας Τριπόλεως],

Μορέας Τριπόλεως Μορέας τής Τριπόλεως. Έφημερίς πολιτική - φιλολογική - έμπορική -
γεωργική - εργατική καί τών ειδήσεων. Διευθυντής - ιδρυτής : 'Ιωάννης Κ. Διονυ-
σίου. Τρίπολις, περίοδος νέα, ετ. 30 (1929 - 30) — 33 (1932 - 33) [άρ. 1309 - 1342
[= 1402] τής 1.3.1933], [Βλ. καί Μορέας].

Μαλέας

Μεγίστη

Μ Ε Η

Μέλισ
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Μορφές Μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό. Στή διεύθυνση : Βασ. Δεδούσης, στήν εποπτεία τής
ύλης: Μπάμπης Νίντας. Θεσσαλονίκη, χρόν. 1 (1936 - 1937) — 2 (1937 - 1938).
Μουσ Έπιθεώρ Μουσική Έπιθεώρησις. Μηνιαΐον είκονογραφημένον καλλιτεχνικόν περιοδικόν
μετά μουσικού παραρτήματος. Διευθυντής - ιδιοκτήτης : Νικόλαος Γ. Παππας.
("Αθήναι), έτ. Α' (1921 - 1922) [τεύχη 1 - 4],
Μουσ Ζωή Μουσική Ζωή. Μηνιαΐον μουσικόν περιοδικόν. Διευθυντής : Κωνστ. Δ. Οικονόμου.

'Αθήναι, έτ. Α' (1930 - 1931), Β' (1931 - 1932) [τεϋχ. 1],
Μουσ Χρον Μουσικά Χρονικά. Μουσικοκαλλιτεχνική έπιθεώρησις. 'Αθήναι, έτ. Α' (1925)

[τεϋχ. 1], [Βλ. καί Μ Χρ (β' περίοδος)].
Μούσα Μηνιάτικη έκδοση. Διευθύνεται άπό συντροφιά συνεργατών. Ποίηση - διήγημα - κρι-
τική - είκαστ. τέχνες - θέατρο - μουσική. 'Αθήνα, χρον. Α' (1920 - 1921) [άρ. 1 - 9],
Β' (1921 - 1922), Γ' (1922 - 1923), Δ' (1923) [άρ. 37 - 39],
Μοδσαι Αϊ Μοΰσαι. Φιλολογικόν καί ιστορικόν περιοδικόν έκδιδόμενον δις τοϋ μηνός. 'Ιδρυ-
τής καί διευθυντής: A. Χ. Ζώης. Έν Ζακύνθω, έτ. ΚΘ' (1920 - 1921) — ΜΔ'
[=ME'j (1936 - 1937) [άρ. 567 - 732, 740 - 846, 862 - 964],
Μπουκέτο Εβδομαδιαία εικονογραφημένη φιλολογική έπιθεώρησις διευθυνομένη ύπό ομάδος

λογίων. 'Αθήναι, έτ. Α' (1926) — ΙΓ' (1936).
Μ Χρ Μουσικά Χρονικά. Μηνιαία καλλιτεχνική έπιθεώρησις. Ιδρυτής - διευθυντής: Ίωσ.

Παπαδόπουλος. 'Αθήναι, έτ. 5 (1933) [τεύχη 1 -6],
Ν 'Αγρ Ζωή Ή Νέα 'Αγροτική Ζωή. Μηνιαΐον [άπό τόν άρ. 33 έβδομαδιαΐον] γεωργικόν,
κτηνοτροφικόν καί συνεταιριστικόν περιοδικόν, ένωσις περιοδικών «Τά Νέα Γεωπονι-
κά»— «'Αγροτική Ζωή». Διευθυντής: Εύάγγ. Α. Νικολα'ιδης [άπό τόν άρ. 83: Σ. Δ.
Βαρουτσής]. 'Αθήναι, περ. Β', άρ. 31 ('Απρίλιος 1930) — 233 / 234 ('Απρίλιος
1935). ['Αποτελεί συνέχεια τοΰ περιοδικοϋ 'Αγροτική Ζωή, πού καλύπτει τήν Α'
περίοδο. Βλ. 'Αγροτική Ζωή ].
Ν Έπιθεώρ Νέα 'Επιθεώρηση. Μηνιαία έκδοση μελέτης, κριτικής καί τέχνης. Διευθύνεται άπό
κριτική έπιτροπή. Επιμελητής ΰλης : 'Αντρέας Ζεβγας. 'Αθήνα, χρον. 1 (1928) —
2 (1929) [άρ. 1 - 15], περ. Β', έτ. 1 (1933 - 1934).
Ν 'Εποχή Νέα Εποχή. 'Επιστήμη καί λογοτεχνία εις δώδεκα φυλλάδια τό έτος. Εκδότης καί
διευθυντής : Γιάννης Σταυρινός Οίκονομίδης. 'Αμμόχωστος Κύπρου, έτ. 1 (1921 -
1922) [άρ. 1 - 11].

Ν Ζωή Νέα Ζωή. Δίμηνη έπιθεώρηση γραμμάτων καί τέχνης. Γραμματεύς συντάξεως : Γ. Δ.

Δασκαλάκης. 'Αθήνα, χρον. Α' (1933) — Β' (1934) [άρ. 1-3(6)].
Ν Λογοτεχν Νεοελληνική Λογοτεχνία. Μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό. Διευθυντής : Ί'ώνης

Ζαχαράκης. 'Αθήνα, χρόν. Α' (1937 - 1938).
Ν 'Ορίζων Νέος 'Ορίζων. Έφημερίς άνεξάρτητος 'Ολυμπίας. 'Ιδιοκτήτης - ύπεύθυνος: 'Ιωάν-
νης Κωστογιάννης. 'Ανδρίτσαινα, έτ. Β' (1927 - 28) — ΙΓ' (1938 - 39) [άρ. 86-
134, 183 - 572],

Ν Πνοή Νέα Πνοή. Μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό. Διευθυντής : Νίκος Π. ΙΙανος. Θεσσα-
λονίκη, τόμ. 1 (1936 - 1937).
Ν Πολιτ Έπιθ Νέα Πολιτική Έπιθεώρησις. Μηνιαΐον πολιτικόν περιοδικόν αυστηρώς έπι-
στημονικόν. 'Ιδιοκτήτης - διευθυντής : Δ. Α. Πετρακάκος. 'Αθήναι, έτ. Α' (1928).
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Ν Πολιτική Νέα Πολιτική. 'Αθήναι, περ. Β', έτ. 1 (1937)—2 (1938).

Ν Πρωτοπόροι Νέοι Πρωτοπόροι. Μηνιάτικο όργανο τών πρωτοπόρων τής 'Ελλάδας. Διευ-
θύνεται άπό συντακτ. έπιτροπή. 'Εκδότης - διαχειριστής - ύπεύθυνος : Θ. Γκογ-
κώνης. 'Αθήνα, [χρον. Α'] (1931 - 1932), Β' (1933) [φ. 1 - 5, 7, έκτακτο τεύχος],
περ. Γ', χρον. Δ' (1935) [φ. 2], Ε' (1936) [φ. 1-3, 5],
Ν Φόρμιγξ Νέα Φόρμιγξ. Μηνιαΐον περιοδικόν μουσικόν, έκκλησιαστικόν καί φιλολογικόν,
όργανον τοϋ «'Ωδείου 'Εθνικής Μουσικής». 'Ιδρυτής - ιδιοκτήτης: Κ. Α. Τάχος.
Διευθυνταί : Κ. Λ. Ψάχος - Ε. Λ. ΙΙεζόπουλος. 'Αθήναι, έτ. Λ' (1921 - 1922) —
Β' (1922 - 1923).

Ναζ Ήμερ Ναζιανζηνόν Ήμερολόγιον 'Ιωάννου Γ. Δοπρίδου. Ίδρυταί : Ίωάνν. Γ. Δοπρίδης,

Ίωάνν. Η. Οίκονομίδης. Καβάλλα, έτ. 1 (1931).
Νέα Γράμμ Νέα Γράμματα. Λογοτεχνική έπιθεώρηση πού βγαίνει κάθε μήνα. Διευθυντής :

'Αθ. Γ. Κυριαζής. Αθήνα, χρον. 1 (1924) [τεύχη 1 - 7],
Νέα Έλλ Νέα άπό τήν Ελλάδα. Γενική έπιθεώρησις έκδιδομένη κατά μήνα ύπό τής 'Αθηναϊ-
κής Εκδοτικής Εταιρείας. 'Αθήναι, έτη 1927 - 1932 [άρ. 12 - 14, 16 - 83],
Νέα Ζωή Ή Νέα Ζωή. "Οργανον τοΰ ομωνύμου φιλολογικού συλλόγου έκδιδόμενον κατά
μήνα έν 'Αλεξανδρεία. 'Αλεξάνδρεια, περ. Ε', έτ. XI (1922 - 1923) — XIV (1927).
Νέα Τέχνη Μηνιαία λογοτεχνική έκδοση. Διευθύνεται άπό νέους. Επιμελητής της ύλης : Ν.

Λαπαθιώτης. 'Αθήναι, χρόν. Α' (1924) [φ. 1 - 10], Β' (1925) [φ. 1 - 6], περ. Β', έτ.
I"" (1926) [φύλλο προπαρασκευαστικό], Δ' (1927) [Ίανουάρ. - Φεβρουάρ.].
Νεαν Ψυχή Νεανική Ψυχή. Μηνιαΐον περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό της Χριστιανικής Άδελφό-

τητος τών Νέων 'Αθηνών. 'Αθήναι, έτ. Α' (1931) [άρ. 1 - 8], έτ. Β' (1932) [άρ. 2],
Νεοελλ Σημειώμ Νεοελληνικά Σημειώματα. Μηνιαία έκδοση έλέγχου, κριτικής καί μελέτης.

'Ιδρυτής καί ιδιοκτήτης : Γιάννης Σκαρίμπας. Χαλκίδα, χρόν. 1 (1937) [τεύχη
1-5],

Νέοι Δρόμοι Μηνιαΐον περιοδικόν, έκδοσις 'Εθνικής Συντηρητικής 'Οργανώσεως. 'Αθήναι,
έτ. 1 (1938).

Νεολαία Ή Νεολαία. Έπίσημον όργανον πνευματικής, θρησκευτικής, ήθικής, κοινωνικής
καί πολιτικής άγωγης, της «Εθνικής Όργανώσε<ος Νεολαίας της Ελλάδος». 'Αθή-
ναι, έτ. 1 (1938 - 1939) [ά?. 1-51],
Neophilologus Driemaandeliks Tijdschrift voor de wetenschappelike beoefening van
levende vreemde Talen en van hun letterkunde en voor de Studie van de
klassieke Talen in liun verband met de moderne. Groningen, 24 (1938).
Νησί Τό Νησί. Μηνιαίο φιλολογικό καί καλλιτεχνικό περιοδικό. Εκδίδεται άπό έπιτροπή.

Διευθυντής : Κώστας Χαλλιορής. Χίος, χρον. Α' (1937 - 1938) — Β' (1938 - 1939)
[άρ. 2 - 3, 7 - 17, 22 - 24],
Νιάτα Τά Νιάτα. Λογοτεχνικό καί έγκυκλοπαιδικό περιοδικό. Εκδίδεται άπό συντροφιά

νέων. Σύρα, χρόν. 1 (1924) [άρ. 3],
Νίκη Ή Νίκη. 'Εβδομαδιαία εικονογραφημένη έπιθεώρηση. 'Αθήναι, έτ. Α' (1921 - 1922)

[άρ. 5 - 52],

Νισυρ Ήμερολ Νισυριακόν Ήμερολόγιον τοΰ έτους 1923 ύπό Γεωργίου Παπαδοπούλου,
σχολάρχου. Έν Νισύρω, τύποις Ν. I. Νικολαΐδου (Κώς), 1922, έτ. 1 (1923).
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Νουμάς Ό Νουμάς. Εφημερίδα πολιτική, φιλολογική καί κοινωνική. 'Ιδρυτής καί διευθυντής :
Δ. Π. Ταγκόπουλος [άπό τό χρόν. Κ' (1923) διευθ.: Πάνος Δ. Ταγκόπουλος],'Αθή-
να, χρόν. ΙΙΓ (1921) — [ΚΑ'] (1924) [άρ. 717 - 785], περ. Γ', χρόν. KB' (1929 -
1930)—ΚΓ' (1931) [άρ. 786 - 801],
Ξεκίνημα Τό Ξεκίνημα. Μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό τών νέων. 'Ιδρυτές: Στ. Στανέλλος -

Μ. Θαλασσινός. 'Αθήνα, χρόν. Α' (1933) — Β' (1934).
'Οδηγός Προόδου Όδηγός τής Προόδου. Δεκαπενθήμερον περιοδικόν. 'Ιδιοκτησία : Μαρίας
Σ. Χωραφά καί Σίας.'Αθήναι, τεϋχ. 1 (1 Όκτωβρ. 1927)- 4 (15 Νοεμβρίου 1927).
Οικογένεια Πανελλήνιος εικονογραφημένη έφημερίς. 'Ιδιοκτήτης : Κωνστ. I. Θεοδωρόπουλος.

'Αθήναι, έτ. Α' (1926 - 1927) — Β' (1927 - 1928) [άρ. 1 - 66 κ.ά. σκόρπιοι],
Οΐνούντιος Ό Οίνούντιος. Μηνιαΐον περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τοΰ Συλλόγου τών έν ΙΤειραιεΐ

Βρεσθενιτών. Πειραιεύς, έτ. Α' (1927) — Β' (1928) [τεύχη 1 - 24],
Όλυμπ Άρχεϊον Όλυμπιακόν Άρχεΐον. Ί'ριμηνιαΐον περιοδικόν. 'Ιστορία, άρχαιολογία καί
λαογραφία, σύγχρονος κίνησις τής έπαρχίας 'Ολυμπίας. Διευθυντής : Δημ. Γ. Κιου-
σόπουλος. 'Αθήναι, έτ. Α' (1933 - 1934) [τεύχη 1, 2],
'Ορθοδοξία Περιοδικόν ήθικοθρησκευτικόν. Διευθυντής καί ύπεύθυνος : ό Χριστιανουπόλεως
Μελέτιος. 'Αρχισυντάκτης : Βασίλειος 'Αντωνιάδης. Έν Κωνσταντινουπόλει, έτ.
1 (1926 - 1927) — 13 (1938).
Όρφεύς Δεκαπενθήμερος φιλολογική καί έπιστημονική έπιθεώρησις έκδιδομένη ύπό ένώσεως
επιστημόνων καί λογοτεχνών. Διευθυντής : ΓΙ. Μαρτίνης. Κέρκυρα, έτ. Α' (1922 -
1924) [τεύχη Α'- ΚΑ'].
Παιδαγ Σελίδες Παιδαγωγικές Σελίδες. Δεκαπενθήμερο περιοδικό. ['Από τόν άρ. 30 τοΰ έτ. Β':
Μηνιαία έπιθεώρηση προοδευτικών προσπαθειών τών δασκάλων Χανίων], Διευθύνεται
άπό Επιτροπή δασκάλων. Διαχειριστής - ύπεύθυνος : Μάνος Μασούρης. Χανιά, χρον.
Α' (1934 - 1935) — Β' (1935 - 1936) [άρ. 1 - 30],

"Οργανο άναμορφωτικής παιδαγωγικής προσπάθειας [μηνιαίο]. Διευθυντής : Μίλ-
τος Κουντουράς. 'Αθήνα, τόμ. Α' (1936) [φυλλάδια 1 - 5],

Πανελλήνιον Ήμερολόγιον. Ετησία έκδοσις τοΰ περιοδικού «Μόδα καί Τέχνη».
'Επιμέλεια: Θάνου Γ. Μηλιδώνη. Έκδόται: Δ. Μιχαηλίδης καί Γ. Χριστόπουλος.
'Αθήναι 1926.

Παναθήναια. Μηνιαΐον είκονογραφημένον περιοδικόν, έκδοσις «Έθνικοΰ Κήρυκος».
Νέα 'Υόρκη, έτ. Α' (1922 - 1923) [άρ. 1, 5, 6, 9, 12], έτ. Β' (1923 -1924) [άρ. 5], έτ.
Γ' (1924 - 1925) [άρ. 3], έ'τ. Δ' (1925 - 1926) [άρ. 2 - 4],
Παναθήναια Εβδομαδιαία φιλολογική έπιθεώρησις διευθυνομένη ύπό έπιτροπής λογοτεχνών.
'Αθήναι, έτ. 1 (1933).

Παναιγύπτια Εικονογραφημένο περιοδικό γιά παιδιά, έφήβους, καί νεάνιδες. Εκδίδεται κάθε
Σάββατο άπό τά «Γράμματα». [Κατά τήν περίοδο Β' : Έβδομαδιαΐον όργανον τοΰ
Αίγυπτιώτου Έλληνισμοΰ]. Ιδρυτές : Στέφανος Πάργας, διευθυντής, Ν. Γριμάλδης,
άρχισυντάκτης. Εκδοτική Εταιρεία «Γράμματα». 'Αλεξάνδρεια, τόμ. 1 (1926 - 1927)
— 2 (1927 - 1928), περ. Ρ,', ετ. 1 [ = 3] (1931), 4 (1932) — 8 (1936), 11 [=9]
(1937), 12 [=10] (1938).
Πανελλ Ήμερ Πανελλήνιον Ήμερολόγιον. ['Έκδ. Σ. Κουκουτσάκη. Ό τόμ. Α' (1926) : Πανελλ.

Παιδεία
Παν Ήμ

Παναθ
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καί Μικρασιατικών Ήμερολόγιον], 'Αθήναι, ετ. Α' (1926), Γ' (1928), Δ' (1929).

Πανελλ Ίστ Ήμερ Πανελλήνιον 'Ιστορικόν Ήμερολόγιον Πάνου Καπερνέκα. 'Εν Κα'ίρω,
ετ. 1927.

Πανελλήνια Τά Πανελλήνια. Έβδομαδιαΐον εΐκονογραφημένον περιοδικόν. Διευθυνταί καί ΐδιο-
κτήται: Κ. Ήλιάδης — Κ. Δημητριάδης. 'Αθήναι, ίτ. 1 (1921 - 1922) — 3 (1923 -
1924) [άρ. 1 - 55, 58 - 59, 64 - 117],

Πανεπιστ Ήμ Κήρ Τό Πανεπιστήμιον στο σπίτι σας. Τεσσαρακονταπενθήμερος έπιστημονική
έπιθεώρησις. 'Εκδόσεις «Ημερησίου Κήρυκος». 'Αθήναι, τόμ. 1 (Μάϊος 1934) —
5 (1935).

Πανευβ Λεύκωμα Πανευβοϊκόν Λεύκωμα. Εύβοια - Σκιάθος - Σκόπελος - Σκύρος. 'Εκδόται:
Άντ. Γουναρόπουλος καί Φίλ. Καπόλας. Έν Θεσσαλονίκη 1933.

Πάνθεον Πανελλήνιος έβδομαδιαία έπιθεώρησις. 'Αθήναι, ίτ. Α' (1926 - 1927) [άρ. 1 - 42],

Πανθεσσ Λεύκωμα Θωμά Βινικίου (Θωμά Παπακωνσταντίνου), Πανθεσσαλικό ημερολογιακό
Λεύκωμα εικονογραφημένο. Βόλος, ίτ. 1 (1927).

Πανσαμ Ήμερ Πανσαμιακόν Ήμερολόγιον «τό Πυθαγόρειον», έκδιδόμενον ύπό τοϋ Πανσαμια-
κοΰ Συλλόγου ό Πυθαγόρας. Έν 'Αμερική, ίτ. 1 (1923).

Παντογνώστης Έπιθεώρησις πολιτική - κοινωνιολογική - οικονομολογική - νομολογική, έκδι-
δομένη δις τοϋ μηνός. 'Ιδιοκτήτης - διευθυντής : Γεώργιος Ν. 'Ιωάννου. 'Αθήναι,
ίτ. Α' (1921 - 1923) [άρ. 1 - 24], Β' (1923) [άρ. 25 - 44], Γ' (1924) [άρ. 49 (1) — 72],
Δ' (1925 - 1926) [άρ. 73 - 88 (1 - 16)], περ. Β', ετ. Ε' (1928) [άρ. 1-13].

Παράδεισος Έβδομαδιαία φιλολογική καί καλλιτεχνική ίκδοσις. 'Ιδιοκτήτης : Βασ. Σπυρό-
πουλος, διευθυντής : Τάκης Ε. Χαιρόπουλος. 'Αθήναι, περ. Β', ίτ. Β' (1923) [άρ.
1(53) — 12 (64)].

Παρθενών. Εΐκονογραφημένον μηνιαΐον έγκυκλοπαιδικόν περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό
τήν προστασίαν καθηγητών τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών καί άλλων λογίων. 'Αθήναι, ίτ. Α'
(1928) [άρ. 1 - 8],

Ό Πάρνων. Μηνιαΐον εΐκονογραφημένον πατριωτικόν περιοδικόν έκδιδόμενον τή
συνεργασία τών άπανταχοΰ Οΐνουντίων. Διευθυντής καί υπεύθυνος : Κ. I. Νικολής.
'Αθήναι, ίτ. 1 (1928 - 1929) [άρ. 1 - 10], 2 (1929) [άρ. 11 - 12],

Πασχ Λεύκ Πασχαλινό Λεύκωμα «Γραμμάτων». 'Αλεξάνδρεια 1926.

Πασχ Αεύκωμα Πασχαλινό Λεύκωμα. 'Επιμέλεια : Μάριου Βαϊάνου, Σπύρου Καζάζη. (Αθή-
ναι), ίτ. 1 (1931).

ΠΕΑΕ 'Ελληνική 'Ανθρωπολογική Εταιρεία. Πρακτικά Συνεδριών. 'Αθήναι, ίτη 1925 -
1938.

Πειθαρχία 'Εβδομαδιαία έπιθεώρηση πολιτικής, οικονομικών καί τέχνης. Διευθυντής : Γερ.

Λύχνος. Αθήναι, ετ. 1 (1929 - 1930), ίτ. 2 (1930 - 1931) : [τόμ. 3] (1930 - 1931),
τόμ. 4 (1931) [άρ. 1 - 12],

Πειρ Έσπερος Πειραϊκός "Εσπερος. Μηνιαΐον φιλολογικόν περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τοϋ
ομίλου «"Ενωσις». Πειραιεύς, ίτ. Α' (1922 - 1923) [άρ. 1 - 6],

Πειρ Ήμερ Τό Πειραϊκόν Ήμερολόγιον τοΰ 1928 εΐκονογραφημένον. Επιμέλεια : Χρήστου
Λεβάντα. Πειραιεύς, ίτ. 1928.

Παρθεν

Πάρνων
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Πεντανησ Έπετ Πεντανησιακή Έπετηρίς. 'Ιδρυτής, Ιδιοκτήτης καί διευθυντής : 'Ιωάννης

Δ. Φωκίτης. 'Αθήναι, έτ. 1 (1925).
Phil Wochenschrift Philologische Wochenschrift, herausgegeben von F. Poland. Leipzig,

τόμ. 41 (1921) — 58 (1938).
Πινακοθήκη Μηνιαΐον καλλιτεχνικόν περιοδικόν. Διευθυντής - αρχισυντάκτης: Δ. I. Καλο-
γερόπουλος. 'Αθήναι, έτ. ΚΑ' (1921 - 1922) — ΚΓ' (1923 - 1924) [άρ. 241 - 276],
Πολέμων 'Αρχαιολογικόν περιοδικόν. Διευθυντής : Α. Σ. Άρβανιτόπουλος. Έν 'Αθήναις,

τόμ. Α' (1929)—Β' (1934 - 1940).
Πολιτισμ Πολιτισμός. Μηνιαΐον [τό 1933 δεκαπενθήμερον] γενικόν περιοδικόν. Πολιτική, κοι-
νωνιολογία, οίκονομολογία, έπιστήμαι, γράμματα καί τέχναι. Διευθυντής : Κλεισθ.
Γ. Φιλάρετος. 'Αθήναι, τόμ. 1 (1932), 2 (1933) [τεύχη 1 - 7],
Πολιτισμός Περιοδικόν έκδιδόμενον κάθε Κυριακήν. Διευθυντής καί ιδιοκτήτης : Σπύρος Ν.

Μουσούρης (Φώτος Γιοφύλλης). 'Αθήναι, έτ. Α' (1921 - 1922) [άρ. 1 - 35].
Ποντ Πόντος. Μεγάλη έβδομαδιαία προσφυγική έπιθεώρησις. 'Ιδρυτής - διευθυντής : Θεοχ.

Δ. Κοσμίδης. 'Αθήναι, έτ. Α' (1923) [άρ. 2 - 20, 22 - 25].
Πράσ Ήμερ Τό Πράσινο Ημερολόγιο. 'Αθήναι, έτ. Α' (1924).

Προπύλαια Τά Προπύλαια. Μηνιαίο περιοδικό πνευματικής καλλιεργείας, ('Αθήναι), έτ. Α'
(1938 - 1939).

Προσφυγ Κόσμος Προσφυγικός Κόσμος. Έβδομαδιαία παμπροσφυγική έφημερίς. Διεύθυνσις :
Σωκρ. Σινανίδης, υπεύθυνος : Άγγ. Γιαγτζόγλου. (Αθήναι), έτ. 1 (1927 - 28) —
4 (1930 - 31) [άρ. 1-175], 6 (1932 - 33) — 12 (1938 - 39) [άρ. 188 - 499],
Πρωία Ή Πρωία. Ημερησία έφημερίς έν 'Αθήναις. Διευθυντής : Στέφ. I. Πεσμαζόγλου.

'Αθήναι, έτ. Α' (1925 - 26) [άρ. 1 - 60, 114 - 358], Β' (1926 - 27)—Γ' (1927 -
28) [άρ. 359 - 752], Ε' (1929 - 30) — Θ' (1933 - 34) [άρ. 1453 - 1626, 1629 - 1810,
1985 - 2162, 2692 - 60 (τοϋ έτ. Θ')], I' (1934 - 35) - ΙΔ' (1938 - 39) [άρ. 241
-άρ. 60 τής 31.12.1938],
Πρωτοπορία Περιοδικό γιά τήν καλλιτεχνία καί τή λογοτεχνία. Βγαίνει στήν 'Αθήνα κάθε μήνα.

Διευθυντής καί ιδιοκτήτης : Φώτος Γιοφύλλης (Σπΰρος Ν. Μουσούρης). ('Αθήνα),
χρόν. 1 (1929) —3 (1931).
Πρωτοπόροι Ζωντανή τέχνη - κριτική - μελέτη. Μηνιαίο όργανο τής προχωρημένης διανόησης.

Φιλολ. διεύθυνση: Π. Πικρός. 'Αθήνα, περ. Β', [έτ. 1] (1931 - 1932) [φ. 2-12],
Πρωτοχρονιά Πρωτοχρονιάτικον Λεύκωμα έκδιδόμενον έπιμελεία τών συντακτών τής «'Ανα-
τολής». 'Αλεξάνδρεια, έτ. 1935.
Πυρσός Ν Χωρών Ό Πυρσός τών Νέων Χωρών. Μηνιαία έπιστημονική καί λογοτεχνική έπι-
θεώρησις. Έκλαΐκευσις τών έθνολογικών, ιστορικών, χωρογραφικών, λαογραφικών,
φιλολογικών, πλουτολογικών καί οικονομικών έρευνών εις τάς νέας χώρας. Διευθυντής
καί διαχειριστής : "Αριστος Δ. Χασηρδζόγλου. Θεσσαλονίκη, έτ. Α' (1925) [τεϋχ. 1].
Π Χ Α Ε Πρακτικά τής έν 'Αθήναις Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. Έν 'Αθήναις,
περ. Γ', τόμ. Α' (1933) — Δ' (1939). [Συνέχεια τοΰ Δελτίου Χριστιαν. Άρχαιολ.
'Εταιρείας, περ. Β'. Άνατύπωσις έκ τών «Bvzant. - Neugr. Jahrbücher», μέ-
ρος IV, τόμ. 10 κ.έ. τοϋ Ν. Βέη].
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Ραδάμανθυς Εικονογραφημένη έγκυκλοπαιδική έπιθεώρησις. Διευθυντής - ιδιοκτήτης : Έλευθ.

I. ΙΙαπαγιαννάκης. 'Αθήναι, έτ. 6 (1921) — 23 (1938).

Rev Et Gr Revue des études grecques. Publication trimestrielle de l'Association pour

l'encouragement des études grecques. Paris, τόμ. 34 (1921) — 51 (1938).
RIEB Revue internationale des études balkaniques. Directeurs : P. Skok (Zagreb)
— M. Budimir (Beograd). Beograd, έτ. 1(1934 - 1935) —3 (1937 - 1938). [Τόμ.
1 (1934) — 6 (1938)].

Ρυθμός "Οργανο τών νέων. Ποίηση - διήγημα - κριτική - μελέτη. 'Εκδίδεται άπ' τόν οίκο

II. Βαρβαρέσου. Βγαίνει κάθε μήνα. Διευθύνεται άπό όμάδα νέων. 'Επιμελούνται :
Σ. Θ. Σπανίδης - Βασίλης Λαούρδας. Πειραιάς, χρον. 1 (1932 - 1933) [τεύχη 1 - 12],
χρον. 2 (1933 - 1934) [τεύχη 1 - 12].

Ρωμανός Μελωδός Ρωμανός ό Μελωδός. Θρησκευτικόν περιοδικόν σύγγραμμα έκδιδόμενον
κατά μήνα, συντασσόμενον ύπό τοϋ μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου
Εύστρατιάδου καί έκδιδόμενον προνοία τοΰ άρχιμ,ανδρ. 'Αθηνοδώρου ΙΙαραδείση.
(Παράρτημα 'Αγιορείτικης Βιβλιοθήκης). Έν Παρισίοις, τόμ. Α' (1932 - 1933):
έτ. Λ' (1932 - 1933)—Β' (1933) [άρ. 1 - 15].
Σαμ Ήμερ Σαμιακόν Ήμερολόγιον Άδελφότητος Σαμίων. 'Αθήναι 1938.
Σαμιακά Χρον Σαμιακά Χρονικά. Μηνιαία φιλολογική, ιστορική καί τουριστική Σαμιακή έπι-
θεώρησις ύπό τήν προστασίαν τής «'Αδελφότητος τών Σαμίων». Διευθυντής συντά-
ξεως : Γιάν. Ν. Καμπούρης. 'Αθήναι, έτ. Α' (1938 - 1939) [τεύχη 1 - 9],
Σαμιακή Στοά Εικονογραφημένη. Έπιμελεία Θεοσεβίας Βεργη. Έν Νέω Καρλοβασίφ Σάμου,
τόμ. Α' (1926).

Σατυρ Ήμ Σατυρικόν Ήμερολόγιον της Σφιγγός. Έκδόται: Κ. Ρωμανός καί Γ. Κοκκάλης.

Κάϊρον -'Αλεξάνδρεια, έτ. Β' (1925).
Σατυρ Ήμ Σατ Σατάν. Σατυρικόν Ήμερολόγιον. Έκδοσις: Γ. Κοκκάλη. 'Αλεξάνδρεια, έτ.
7(1933) — 12 (1938).

Σερρ Χρονικά Σερραϊκά Χρονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν Πέτρου Θ. Πέννα. 'Αθήναι, τεΰχ.
Α' (1938).

Σήμ Σήμερα. Μηνιαία έκδοση. ('Αθήναι), χρόν. Α' (1933), Β' (1934) [άρ. 1 - 5].

Σιδηρ Ήμερ Άγγ. Τρουπάκη - Γεωργ. Σαμαροπούλου, Σιδηροδρομικών Ήμερολόγιον 1930.
'Αθήναι.

Σινασός Ή Σινασός, τό διαμάντι τής 'Ανατολής. [Λεύκωμα μέ τήν έπιμέλεια τοΰ Σ.Ι. Αρ-
χελάου], 'Αθήνα 1924. [Β' έκδοση : 1928.'Ανατύπωση φωτοτυπική : 'Αθήνα 1973;].
Σκέψη Δίμηνο λογοτεχνικό περιοδικό. 'Εκδότης : 'Αντώνης Κόμης. 'Αλεξάνδρεια, χρόν.
Α' (1921) [άρ. 3, 4],

Σπαρτ Νέα Σπαρτιατικά Νέα. "Οργανον έρεύνης τών ζωντανών προβλημάτων τής Λακωνίας.

'Ιδιοκτήτης : Γ. Δ. Τσιγκουράκος. Σπάρτη, έτ. Α' (1933 - 34)—Β' (1934 - 35),
Δ' (1936 - 37) — ΣΤ' (1938 - 39) [άρ. 1 - 8, 19, 21 - 22, 24 - 26, 28 - 30, 32 - 49,
53 - 54, 60, 62, 64 - 67, 69, 77 - 79, 100 - 109, 111 - 116, 119 - 121, 126 - 147,
149 - 157, 159, 161 - 172, 175, 177 - 178, 181 - 194, 196, 197, 199, 201, 203,
205, 239 - 241, 243 - 253],
Σπίθα Ή Σπίθα. Λογοτεχνικό περιοδικό τών νέων. Προσπαθοΰμε ομαδικά, βγαίνουμε κά-
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θε μήνα. Φιλολογικός διευθυντής : Τάκης Βλάχος. 'Αρχισυντάκτης : Τάκης Μπαρ-
μπαρέκος. Τρίκκαλα Θεσσαλίας, χρόν. 1 (1932) [φ. 1 - 3/4],
Συγκοινωνία Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις, όργανον της Λέσχης τών Ελλήνων Σιδη-
ροδρομικών. Διευθύνεται ύπό συντακτικής επιτροπής. Γραμμ. συντάξεως : Τάσος
Ζάππας. 'Αθήναι, έτ. Α' (1935).
Σύγχρ Σκέψη Ή Σύγχρονη Σκέψη. Πανελλήνια έπιθεώρηση. Βγαίνει κάθε δυό μήνες. Διευ-

θυνταί : Γιάννης Βουβάκης και Μ. Βισάνθης. Σικάγο, τόμ. Α' (1928) [άρ. 1,2],
Συζήτηση Ή Συζήτηση. Δεκαπενθήμερη έφημερίδα [περιοδικό]. Διευθυντής : Εύστράτιος
Ζήσης. 'Αθήναι, έτ. Α' (1930 - 1931) — Δ' (1933 - 1934) [άρ. 1 - 53], — Περίο-
δος Β'. Ή Συζήτηση [άπό τόν άρ. 5 τοϋ έτους Α' (1936 - 1937): Ή Συζήτησις],
Λαογραφική καί λογοτεχνική έκδοσις. 'Ιδρυτής: Εύστράτιος Ζήσης. Διευθύνεται
ύπό 'Αθηνάς Ε. Ζήση. 'Αθήναι, περ. Β', ετ. Α'(1936 - 1937) — Γ' (1938 - 1939).
Συζήτησις Βλ. Συζήτηση.

Συμ Βήμα Συμαϊκόν Βήμα. "Οργανον τοϋ Κοινωνικού Συλλόγου Συμαίοιν «Ό Πανορμίτης».

Διευθύνεται ύπό συντακτικής επιτροπής. ΙΙειραιεύς, έτ. Α' (1937 - 38) — Β'
(1938 - 39) [άρ. 1 - 40, 42 - 45].
Συνεταιριστής Ό Συνεταιριστής. Δεκαπενθήμερον συνεταιριστικών περιοδικόν. Διευθυντής: Θ.

Τζωρτζάκης. 'Εν 'Αθήναις, έτ. Α' (1925) - ΙΔ' (1938).
Συριαν Ήμερ Βελ. Φρέρη, Συριανόν Ήμερολόγιον. Χρονιάτικη φιλολογική έκδοση. Σύρα,
χρόν. 1 (1922).

Σϋρος Ή Σύρος. Φιλολογικό καί καλλιτεχνικό περιοδικό. 'Ιδιοκτήτης - διευθυντής : Κ.

Γερασιμίδης. 'Ερμούπολις, ετ. Β' (1938 - 1939) [άρ. 13, 14],
Τεγεατ 'Αστήρ Τεγεατικός 'Αστήρ. Μηνιαΐον περιοδικόν έκδιδόμενον έν 'Αθήναις, όργανον

τοϋ Τεγεατικοΰ Συνδέσμου. 'Αθήναι, έτ. Α' (1925 - 1926).
Τεχν Χρον Τεχνικά Χρονικά. Έπίσημον όργανον τοΰ Τεχνικού 'Επιμελητηρίου τής 'Ελλάδος.

'Εκδίδεται άνά δεκαπενθήμερον. 'Αθήναι, έτ. 1 (1932) — 7 (1938).
Τουριστ Έλλ Τουριστική Ελλάς. Μηνιαία είκονογρ. έθνική έπιθεώρησις, όργανον έξυπηρετή-
σεως καί προαγωγής τοΰ έλληνικοΰ τουρισμού. Διευθυντής - ιδιοκτήτης: Στέφ. Α.
Τζουνας. 'Αθήναι, έτ. 1 (1930 - 1931) — 9 (1938 - 1939) [άρ. 1 - 90, 93-96, 98-101],
Τραγούδι Τό Τραγούδι. Έβδομαδιαΐον είκονογραφημένον περιοδικόν. Επιμέλεια: 'Αντ. Πα-

ναυλή. Εκδότης: Μιχ. Σαλίβερος. 'Αθήναι, έτ. Α' (1927).
Τρίβολος Ό Τρίβολος. Μεγάλη φημερίδα. [Άπό τό φύλλο άρ. 8 : εύθυμο - σατυρικό - γελοιο-
γραφικό βδομαδιάτικο περιοδικό], 'Ιδιοκτήτης - διευθυντής : Στρατής Παπανικό-
λας. Μυτιλήνη, χρον. 1 (1931 - 32) — 8 (1938 - 39) [άρ. 1 - 333], [Φωτοτυπική
άνατύπωση τοΰ περιοδικοΰ σέ 3 τόμους, πού έχουν καί συνεχή σελιδαρίθμηση κατά
τόμο, Αθήνα 1980, έπιμέλεια Άννας καί Ρην. Στρ. Παπανικόλα, πρόλογος Γ. Βαλέτα].
Τό 3ο Μάτι Έκδοση πνευματικής καλλιεργείας καί τέχνης. Εκδίδεται κάθε μήνα. Διευθυντής :
Σ. Δούκας. Επιμέλεια έκδόσεως: Δημήτρ. Πικιώνης, Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας κ.α.
Αθήνα, τεύχη 1 - 12 (Όκτώβρ. 1935 - 1937).
"Υπαιθρο Μηνιαίο φυσιολατρικό περιοδικό τοΰ Συνδέσμου 'Εκδρομέων «Υπαίθριος Ζωή)).

Αθήναι, έτ. Α' (1935 - 1936) — Δ' (1938 - 1939) [άρ. 2 - 24, 27 - 44],
Φάρ Ό Φάρος. Μηνιαΐον φιλολογικόν περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τοϋ Φιλολογικού Συλ-
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λόγου «Άναγέννησις». Διευθύνεται ύπό συντακτικής επιτροπής. Βόλος, έτ. Α' (1922 -
1923).

Φάρος Ό Φάρος. 'Εβδομαδιαίο λογοτεχνικό περιοδικό εκδιδόμενο κάθε Κυριακή. ['Αργό-
τερα : Μηνιαΐον είκονογραφημένον περιοδικόν, όργανον τοϋ έν Άλεξανδρεία Έλ-,
ληνικοΰ Συλλόγου «'Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη»]. 'Αλεξάνδρεια, έτ. 1 (1920 - 1921)

— 3 (1922 - 1923) [άρ. 1-93], περ. Γ', έτ. 4 (1924) [άρ. 1 (102) - 9 (110)], έτ.
4 [=5] (1925) [άρ. 111 - 122], περ. Δ', έτ. 6 (1926) [άρ. 1 (123) — 6 (128)].

Φιλ Ν Κόσμος Φιλολογικός Νέος Κόσμος. Μηνιαΐον περιοδικόν. Διευθυντής - ιδιοκτήτης :
Άντ. I. Νικολόπουλος. Διευθυντής τής συντάξεως : 'Άριστος Καμπάνης. Έκδοσις
έφημερίδος «Νέος Κόσμος». Αθήναι, τεϋχ. [τόμ.] 1 (Ίανουάρ. 1935) — 6 (Αΰγουστ.

- Σεπτέμβρ. 1935).

Φιλολ Εστία Φιλολογική «'Εστία» τής Κυριακής. Διεύθυνσις : Άχ. καί Κ. Κύρου. Αθήναι,
άρ. 1 - 10 (1936).

Φιλολ Πρωτοχρ Φιλολογική Πρωτοχρονιά. ('Επιμέλεια έκδόσεως : Άβρ. Ν. Παπάζογλου).

Πόλη, χρον. 1 (1930) — 4 (1933).
Φοιτητ Ήμερολ Γ. Κοντογιάννη - Άρ. Κολονέλλου, Φοιτητικόν Ήμερολόγιον. 'Εν Αθήναις,

έτ. 1 (1927) — 2 (1928).
Φραγγέλιο 'Ελεύθερο όργανο, πού τό βγάζει ό Βέλμος [Νικ. Βογιατζάκης] κάθε Σαββατό-

βραδο. Αθήνα, χρόν. 1 (1926 - 1927).
Φωνή Βιβλίου Ή Φωνή τοΰ Βιβλίου. Μηνιαία έπιθεώρησις. 'Έκδοσις έκδοτικοΰ οίκου Δημη-
τράκου. Αθήναι, έτ. Α' (1931), περ. Β', έτ. Β' (1932), έτ. Γ' (1933) [άρ. 21],
Φωνή Γορτυνίας Ή Φωνή τής Γορτυνίας. 'Εβδομαδιαία έφημερίς τής Γορτυνίας. 'Ιδιοκτήτης -
διευθυντής : Παρ. Ν. Κοντοές. (Αθήναι), έτ. 1 (1933 - 34) - 6 (1938 - 39) [άρ.
1 - 221].

Φωνή Καρπάθου Ή Φωνή τής Καρπάθου. Δεκαπενθήμερον όργανον τών άπανταχοΰ Καρπα-
θίων. 'Ιδιοκτήτης - διευθυντής : Χαράλ. Ήρ. Κάσσιος. Αθήναι, έτ. Α' (1934 -
35) —Γ' (1936- 38) [άρ. 1, 14-57],
Φωνή Χίου Ή Φωνή τής Χίου. Μηνιαία έπιθεώρησις, όργανον τών άπανταχοΰ Χίων. 'Εκδί-
δεται έν Αθήναις. Διευθυντής: I. Χ. Σγόντζος. Αθήναι, έτ. 1 (1930 - 1931) [άρ. 1-6],
Χαραυγή Είκονογραφημένον οίκογενειακόν τίεριοδικόν έκδιδόμενον έκάστην Πέμπτην. Διευ-
θυντής : Κωνστ. I. Θεοδωρόπουλος [άπό τόν άρ. 48 : Χ. Σταματίου]. Αθήναι, έτ.
Α' (1921 - 1922) [άρ. 1 - 52], Β' (1922) [άρ. 53 - 60], Περ. Β', έτ. Α' (1923)
[άρ. 1-18],

Χαραυγή ΆνΟρωπ Ή Χαραυγή τοΰ Ανθρωπισμού. Έβδομαδιαΐον πνευματικόν, φιλολογικόν καί
κοινωνιολογικών περιοδικόν. Διευθ.: Β. I. Δημάρατος - I. Σταματιάδης. Αθήναι, έτ.
Α' (1921 - 1922) -Γ' (1923) [άρ. 1 - 95],
Χριστ Γράμμ Χριστιανικά Γράμματα. Περιοδικόν θρησκευτικον, έπιστημονικόν καί κοινω-
νικόν κατά τριμηνίαν έκδιδόμενον, παράρτημα περιοδικοϋ «Τριών Ιεραρχών».
'Ιδιοκτήτης καί διευθυντής : Παν. Άθ. Βαρυμποπιώτης. 'Εν Αθήναις, έτ. Α'
(1938).
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ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

BZ Byzantinische Zeitschrift. Leipzig.

BNJb Byzantinisch - Neugriechische Jahrbücher. Athen.

ΕΕΠΑ 'Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφ. Σχολής τοϋ Πανεπ/μίου 'Αθηνών. 'Αθήναι.
ΕΛΑ 'Ακαδημία 'Αθηνών. Έπετηρις τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου εκδιδομένη έπιμελεία

τοΰ διευθυντοΰ τοΰ 'Αρχείου. 'Εν 'Αθήναις. (Βλ. καί 'Επ ΚΑ).
ΈπΒυζΣπ 'Επετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. 'Εν 'Αθήναις.

'Επ ΚΑ 'Ακαδημία 'Αθηνών. 'Επετηρίς τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας

έκδιδομένη έπιμελεία τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Κέντρου. 'Εν 'Αθήναις.
ΗΜΕ Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 'Ελλάδος εΐκονογραφημένον. Ίδρυτής-διευθυντής :

Γεώργιος Δροσίνης. 'Αθήναι.
Λαογρ Λαογραφία. Δελτίον τής 'Ελληνικής Λαογραφικής 'Εταιρείας. Έν 'Αθήναις.
Λεξικ 'Αρχ Λεξικογραφικών Άρχεΐον τής Μέσης καί Νέας Ελληνικής. Έν 'Αθήναις,
άρ. = άριθμός φύλλου, τεύχους κλπ. χ. άρ. = χωρίς άρίθμηση σελίδων

περ. = περίοδος χ. τ. = χωρίς μνεία τοΰ τόπου έκδόσεως.

περιοδ. = περιοδικό χ. χρ. = χωρίς χρονολογία έκδόσεως.

στ. = στήλη, στήλες χρον.,χρόν.= χρονιά, χρόνος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

* 'Αστερίσκος πριν άπό λήμμα σημαίνει οτι δέν βιβλιογραφήθηκε άπό αύτοψία.

[ ] Σέ άγκύλες μέσα στό λήμμα: α') περιλαμβάνονται προσθήκες σχετικές μέ τό βιβλιογραφούμενο
δημοσίευμα καθώς καί άναγραφή τής λαογραφικής ύλης πού περιέχεται σ' αύτό, β') συμπλη-
ρώνεται τό όνομα τοΰ συγγραφέα ή τοΰ κριτή, οταν άναγράφεται μέ άρχικά ή συντομογρα-
φικά, καί περιέχεται τό πραγματικό, όταν είναι γνωστό, όνομα συγγραφέα πού ύπογράφει
μέ ψευδώνυμο, γ') σημειώνεται τό όνομα συγγραφέα άνωνύμου δημοσιεύματος, όταν
μας είναι γνωστό καί δ') ό τόπος καί ή χρονολο-νία έκδόσεως αύτοτελοΰς βιβλίου, πού
δέν ίχει καμμιά ίνδειξη, άλλά είναι γνωστά σ' εμάς.

: Δύο στιγμές πριν άπό τό όνομα συγγραφέα δηλώνουν ότι αύτό είναι ψευδώνυμο.

. . . Τρεις στιγμές δηλώνουν παράλειψη μερών τοΰ τίτλου ή καί μέρους τών βιβλιογρ. στοιχείων.

( ) Σέ παρενθέσεις σημειώνεται : α') στα αυτοτελή δημοσιεύματα ό τόπος καί ή χρονολογία έκδό-
σεως καί τό όνομα τοΰ συγγραφέα, αν δέν άναγράφονται τά στοιχεία αύτά στή σελίδα τής
προμετωπίδας τοΰ βιβλίου, άλλά παραλαμβάνονται άπό άλλη θέση του, β') τό όνομα συγ-
γραφέα, πού δέν σημειώνεται μαζί με τόν τίτλο τοΰ άρθρου, άλλά σέ άλλη θέση του, γ') τό
όνομα κριτή στά δημοσιεύματα πού κρίνονται καί δ') οί ύπότιτλοι βιβλίων καί άρθρων.

- - Όβελός στήν άρχή λήμματος σημαίνει επανάληψη τοΰ ονόματος τοΰ συγγραφέα τοΰ άμέσως
προηγουμένου λήμματος.

Σέ ιδιαίτερη παράγραφο καί μέ μικρότερα στοιχεία δηλώνεται τό περιεχόμενο τής ύλης
τοΰ δημοσιεύματος ή παρέχονται άλλες σχετικές πληροφορίες, όπως γίνεται καί στήν κύρια
παράγραφο του λήμματος μέσα σέ άγκύλες. Εκτός άπό τίς κρίσεις περιλαμβάνονται στήν
ίδια παράγραφο κάθε λήμματος καί σύντομες κρίσεις ή παρουσιάσεις (βιβλιογραφικές μνείες).
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336

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ I. ΚΑΜΗΛΑΚΗ

Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ Έθνικοΰ Τυπογραφείου, 1937, 8ο, σελ. 107. (Γενικον
Συμβούλιον Βιβλιοθηκών τής Ελλάδος, άρ. 13).

Ενδιαφέρει καί άπο λαογραφική άποψη (κυρίως το κεφ. Φιλολογία - γλωσσολογία -
λαογραφία, όπου λαογραφικά λήμματα).

43. Geiger Paul Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1931 und
1932. Im Auftrage des Verbandes Deutscher Vereine für Volkskunde
mit Unterstützung von E. Hoffmann- Krayer, herausgegeben
von—, Berlin, Walter de Gruyter a. Co., 1937, 8o, σελ. XXXVIII+542.

44. Καλογερόπουλος Διονύσιος Π. Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν τής νή-
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έξάμηνο Α', σ. 60 - 61.

51. Παπαντωνίου Χ. Νικόλαος ΙΙολίτης. [Νεκρολογία]. Καθημερινή, έτ. Β'
(1920-21) άρ. 465, 13.1.1921, σ. 1.
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129-131.

53. Σικελιανού Εϋα Τρεις διαλέξεις: Ή μόδα εις τήν Ελλάδα - τό μαγαζί -
ή έλληνική μουσική. Έν 'Αθήναις, τυπογραφεΐον «Εστία», 1921, 8ο,
σελ. 78.

54. Σκαλιέρης Γεώργιος Κλ. Ή αύτοκρατορία τής Τραπεζοΰντος. Περί τής
έθνογραφικής, δημογραφικής καί κοινωνικής συγκροτήσεως τοΰ Πόντου
καί τής Ποντικής Παφλαγονίας. Έν 'Αθήναις, τύποις Κίμ. Θεοδωροπούλου,
[1921], 8ο μικρό, σελ. 110 + χάρτ. 1.

55. Ή περισυλλογή τών δημωδών έλληνικών ασμάτων. Ν Φόρμιγξ Α' (1921 -
1922) άρ. 1, σ. 3.

56. Byzantinisch - neugriechische Jahrbücher, Bd. 1 (1920) Heft 1-2,
3 - 4, Bd. 2 (1921) Heft 1 - 2, 4 (1923).

Κρίσεις: Phil Wochenschrift 41 (1921) στ. 58 - 60 (Carl W e s s e 1 y).
Αυτόθι, 42 (1922) στ. 298 - 302 (Carl W e s s e 1 y). Αύτόθι, 44 (1924) στ. 167-
168, 1272.

57. Λεξικογραφικόν Άρχεΐον τής Μέσης καί Νέας Ελληνικής. Έν 'Αθήναις,
τόμ. 1 (1915) —6 (1923).

22
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Κρίσεις: Phil Wochenschrift 42 (1922) στ. 951 - 953 (G u s t a ν S ο y t e r).
Αυτόθι, 44 (1924) στ. 1252 - 1256 (Adam Maidhof). Βυζαντ Χρον XXV
(1927) 126 - 139 (I. S ο k ο 1 ο ν). Βιβλ. μνεία: Glotta 11 (1921) 233-234
(Paul Kretschmer).

58. Κυριακίδης Στίλπ. Αί γυναίκες είς τήν λαογραφίαν. Έν 'Αθήναις [1920].
[Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 146, άρ. 48].

Βιβλ. μνείες: BNJb 3 (1922) 211 (Ν. Α. Β[ e e s]). Phil Wochenschrift
44 (1924) στ. 630 (G. S ο y t e r).

59. Ή έν 'Αθήναις Γλωσσική Εταιρεία. Όδηγίαι προς συλλογήν τοϋ δη-
μώδους γλωσσικού ύλικοΰ. Έν 'Αθήναις 1923, 8ο, σελ. 31. [Έκδοσις
δευτέρα : Έν 'Αθήναις, τυπογραφεϊον Έρμοΰ, 1931, 8ο, σελ. 28].
'Έχουν συνταχθεί άπό τούς Κ. "Α μ α ν τ ο, Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ καί I. Κ. Β ο γ ι α-
τζίδη.

60. «Κυπριακά Χρονικά». Όδηγίαι πρός συλλογήν γλωσσικοΰ καί λαογραφικού
ύλικοΰ. Λάρνακα 1923, 8ο, σελ. 22.

Έχουν συνταχθεί άπό τόν I. Συκουτρή.

61. Βαφειάδης Π. Α. Τό Ρύσιον (Άρετσοΰ). Σύντομος μονογραφία της
κωμοπόλεως Άρετσοΰς άπό άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της άνταλλαγης
τοΰ 1922 συνταχθείσα ύπό — τοΰ Ρυσίου. Έν 'Αθήναις, τύποις «Καλλι-
τεχνικού», 1924, 16ο, σελ. 56.

Σελ. 13-15 : Τά ήθη καί έθιμα τών κατοίκων, όπου ειδήσεις γιά τό γάμο καί άλλες
γενικές.

62. :Έπιστημολόγος [Δημάρατος 'Ιωάννης Φ.] Αί λαογραφικαί σπουδαί.
Έλεύθ Βήμα, έτ. Γ' (1924 - 25) άρ. 1001, 4.12.1924, σ. 3. - Τό έργο
τοΰ [Νικ.] Πολίτου. Αύτόθι, άρ. 1025, 30.12.1924, σ. 3. — Τό Λαογρα-
φικόν Άρχεΐον. Αύτόθι, άρ. 1026, 31.12.1924, σ. 3. [Καί αύτοτελές τεΰ-
χος: βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 146, άρ. 59].

63. Λαυράγκας Δ. Τά Κυπριακά τραγούδια. Έλεύθ Βήμα, έτ. Γ' (1924 -
25) άρ. 896, 21.8.1924, σ. 1.

64. Σωτηρίου Γ. Α. Λ' Διεθνές Συνέδριον τών Βυζαντινών Σπουδών. Θεο-
λογία 2 (1924) 184 - 190.

65. Χατζιδάκις Γ. Ν. Αί Κρητικαί μελίται. Διάλεξις τού καθηγητού —. Άθή-
νησι 1924, 8ο μικρό, σελ. 13.

66 .--[Περί τής άνάγκης συστηματικής συλλογής καί μελέτης τοΰ λαο-
γραφικού καί γλωσσικοΰ ύλικοΰ τών Ελλήνων τής Μικράς Ασίας]. 'Αθη-
νά 36 (1924) 325 - 327.

67 . Weigand Gustav Ethnographie von Makedonien. Geschichtlich - na-
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Lionaler, sprachlich - statistischer Teil von—. Leipzig 1924, 8o,
σελ. VIII + 104 + πίν. 1.

Κρίση: Phil Wochenschritt 45 (1925) στ. 1292-1294 (C h r i s t i a n Mehlis).

68. Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. Α' (1924) — Ε' (1928).
Κρίσεις: Περιοδ. «Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor» V (1925) 267-
268 (M. Las car is). Échos d'Orient 25 (1926) 249 - 251 (V. Grumel). Phil
Wochenschrift 46 (1926) στ. 608 - 611 (F. Γ) ο 1 g e r). Αυτόθι, στ. 1280 - 1282
(G. Soy ter). Βυζαντ Χρονικά XXV (1927) 106-123 (I. Sokolov). Phil Wochen-
schrift 47 (1927) στ. 1491 - 1493 (G. S ο y t e r). Αύτόθι, 48 (1928) στ. 1166-1169
(G. Soy ter). Αύτόθι, 49 (1929) στ. 984- 987 (G. Soy ter). Rev Ét Gr 42
(1929) 232 - 233 (J. E b e r s ο 1 t). Περιοδ. «Byzantinoslavica» 11 (1930) 184 -
186 (M. L ask a ris).

69. Ή 'Εταιρεία τών Κρητικών Μελετών εν 'Αθήναις πρός τούς Κρήτας φοι-
τητάς τοϋ Πανεπιστημίου. 'Αθήναι, 30 Ιουνίου 1925, 4ο, σελ. 4.

Προκήρυξη γιά τή συλλογή λαογραφικού καί γλωσσικού ύλικοϋ.

70. Λαογραφία τόμ. 7 (1923), 8 (1921 - 1925) τεύχη Γ' - Δ', 9 (1926 - 1928)
τεύχη Α', Β', 10 (1929 - 1932), 11 (1934 - 1937) τεύχη Α' - Β'.

Κρίσεις : Folklore 35(1924) 104 - 106 (W.U. II a 1 1 i d a y). Phil Wochen-
schrift 45 (1925) στ. 459 - 460. Folklore 37 (1926) 412-413 (W. R. H a 1 1 i d a y).
Libre, No 42 - 43 (Avril-Mai (1926) σ. 335 - 336 (L. Roussel). Phil Wochenschrift
47 (1927) στ. 1087 - 1088 (Gustav S ο y t e r). Libre, No 106 - 107 (Août -
Septembre 1931) σ. 845 (L.Roussel). Libre, No 130 - 131 (Août - Septem-
bre 1933) σ. 1047 - 1048 (L. Roussel). Rev Ét Gr 49 (1936) 116-117 (A.
M i r a m b e 1).

71 . Καραβίδας Κ. Δ. Εύρωπός. Δοκίμιον έπί της οικονομικής καί πολιτικής
σημασίας τοΰ Βερμίου όρους καί τής Δυτικής Μακεδονίας. (Περιλήψεις
έκ σειράς δημοσιογραφικών ανταποκρίσεων άπό τήν "Εδεσσαν μεταξύ τοΰ
'Ιουλίου καί τοΰ Αύγούστου 1925). Θεσσαλονίκη, τύποις Καστρινάκη
καί Γεωργαντα, [1925], 16ο, σελ. 36.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τόν ποιμενικό βίο (σ. 9-12).

72. Λαμπελέτ Γ. Ή μουσική λαογραφία. ΙΤρωΐα, έτ. Α' (1925 - 26) άρ.
8, 8.11.1925, σ. 1.

73. Πάλλης Α. Α. Στατιστική μελέτη περί τών φυλετικών μεταναστεύσεων
Μακεδονίας καί Θράκης κατά τήν περίοδο 1912 - 1924. 'Αθήναι 1925,
8ο, σελ. 24.

74. Σταμούλης 'Αν. Κ. Π. Λαογραφικά καί χωρογραφικά Θράκης. Πυρ-
σός Ν Χωρών Α' (1925) τεΰχ. 1, σ. 13 - 16.

75. Προκήρυξις γλωσσικοΰ διαγωνισμοΰ. 'Ηπειρωτικά Χρονικά 1 (1926) 103 -
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104. — Γλωσσικός διαγωνισμός τών «'Ηπειρωτικών Χρονικών». Αύτόθι,
σ. 333.

76. 'Αναγνωστόπουλος Γ. Π. Προκήρυξις γλωσσικού διαγωνισμού ύπό του
έν 'Αθήναις Συνδέσμου τής Κοινότητος Βουρμπιάνης. Περιοδ. «'Ηπειρω-
τικά Χρονικά)), έτ. 1 (1926) 330-332. [=Παράρτημα Α' «'Ηπειρωτι-
κών Χρονικών», ετ. 2 (1927) σ. 60 - 62],

77. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Στή Σκύρο. 'Ερυθρός Σταυρός, έ'τ. Β' (1926)
άρ. 1, σ. 3 - 6.

'Αναδημοσίευση άπό τό σχετικό βιβλίο τής 'Αγγ. Χατζημιχάλη.

78. 'Επιστημονική 'Επετηρίς ('Εθνικού καί Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
'Αθηνών). Έν 'Αθήναις, τόμ. ΙΗ' (1923).

Κρίση : Βυζαντ Χρον XXV (1927) 148 - 151 (I. S ο k ο 1 ο ν).

79. 'Αθηνά, σύγγραμα περιοδικόν τής έν 'Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας.
'Αθήνησι, τόμ. 26 (1914) - 29 (1917).

Κ ρ ί σ η : Βυζαντ Χρον XXV (1927) 123 - 126 (I. S ο k ο 1 ο ν).

80. Ή Λαογραφική Εταιρεία τής Θεσσαλίας. Πανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927)
368 - 369.

81. Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος. 'Αθήναι, ετη 1926, 1927.
Κρίση: Βυζαντ Χρον XXV (1927) 151 - 153 (I. S ο k ο 1 ο ν).

82. 'Ηπειρωτικά Χρονικά. 'Ιωάννινα, έ'τ. 1 (1926), 4 (1929) τεύχη Α', Β', έ'τ.
12 (1937).

Κρίσεις: Βυζαντ Χρον XXV (1927) 139 - 145 (I. Sokolov). Πειθαρχία 1
(1929 - 1930) άρ. 6, σ. 19 (T.). Καθημερινή, έ'τ. 19 (1937 - 38) άρ. 7959,8.9.1938, σ. 4.

83. "Αμαντος Κ. - Καραβίδας Κ. Δ. - 'Αναγνωστόπουλος Ν. Η. Ή πύκνω-
σις τών αγροτικών μας πληθυσμών καί τά μέσα τής έπιτυχίας αύτής.
Έν 'Αθήναις, τύποις Μαστοράκου - Σκλαβούνου, 1927, 8ο, σελ. 77. ("Εκ-
δοσις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας. Παράρτημα Γεωργικού Δελτίου
'Απριλίου 1927. Γεωπονική βιβλιοθήκη, άρ. 14).

'Ενδιαφέρει καί άπό λαογραφική άποψη.

84. Δραγούμης "Ιων 1. Ό Ελληνισμός μου καί οί Έλληνες (1903- 1909).
2. Ελληνικός Πολιτισμός (1913). 'Αθήνα, 'Ιούλιος 1927, τυπώθηκε μ' έπι-
μέλεια Φιλίππου Δραγούμη, 8ο μικρό, σελ. ιε' + 235 + 1. ("Ιωνος
Δραγούμη έργα. Σειρά Β' : Κοινωνικά - πολιτικά).

Δημοσιεύονται καί στίχοι Μακεδονικοϋ τραγουδιού (σ. 80).

Κ ρ ίση : 'Ερμής Α' (1926 - 1927) 391 - 393 (Ε. Π. Π [ α π αν οϋτσο ς]).

85. Sokolov I. Afinskaja komissija ρο sostavleniju i izdaniju «Istori-
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ceskogo Slovaria Greceskogo Jazika». Βυζαντ Χρον XXV (1927)
158 - 164. [Στά ρωσικά].

Γίνεται λόγος γιά τό Ιστορικό Λεξικό τής Νέας 'Ελληνικής Γλώσσης.

86. Ταρσούλη 'Αθηνά Ή Κορώνη. 'Ατλαντίς 18 (1927) άρ. 12, σ. 531.
87 . Διά τήν λαογραφίαν μας. Ή ΐδρυσις τοϋ Μικρασιατικού 'Αρχείου. Προσφυγ
Κόσμος, έ'τ. 1 (1927 - 28) άρ. 5, σ. 1.

88. :'Αργαΐος Άρέθας [Άσκητόπουλος Γ.Κ.] Μικρασιατική λαογραφία. Προ-
σφυγ Κόσμος, έ'τ. 1 (1927 - 28) άρ. 43 σ. 1, άρ. 45 σ. 1. — Νά περισυλ-
λεγή ή Μικρασιατική λαογραφία. Αυτόθι, έτ. 2 (1928 - 29) άρ. 78 σ. 1,
άρ. 80 σ. 1, άρ. 86 σ. 1 - 2, άρ. 89 σ. 3, άρ. 90 σ. 1.

89. Κοντογιάννης Δημ. Οί δημοτικές παραδόσεις. Παναιγύπτια 2 (1927 -
1928) 434 - 435.

90. Κ. Κ. Έν διεθνές συνέδριον. Ή λαϊκή τέχνη. Έφημ. «Εστία», 'Αθήναι,
έτ. ΑΓ (1928- 29) άρ. 12247, 10.10.1928, σ. 1.

91. :Κοκκινόβραχος [Θεοδωρακόπουλος I.] Χριστόφορος Παπουλάκης. Οί-
νούντιος Β' (1928) 245, 258, 273.

92. Τωμαδάκις Νικόλαος Β. Στέφανος Ξανθουδίδης. (Όμιλία εις τό φιλο-
λογικό του μνημόσυνον...). Χανιά, έκδοσις Κρητικού Φιλολογ. Συλλόγου
έν Χανίοις, τύποις Άντ. Μπορτολή, 1928, 16ο, σελ. 16.

Κρίση: Libre, No 78 - 79 (Avril - Mai 1929) σ. 628 (L. Rousse 1).

93. Φ[αλτάϊτς] Κ. Ή Σαρακατσάνα τής Ελλάδος. Τό ήθος της, ό χαρακτήρ,
τά έργα της. Έφημ. «Ή Βραδυνή», 'Αθήναι, έ'τ. Ε' (1928-29) άρ. 2430,
5.7.1928, σ. 5, άρ. 2437, 12.7.1928, σ. 5.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τόν ποιμενικό βίο, τίς άσχολίες τής Σαρακατσάνας, τήν
κοινωνική οργάνωση, τήν ένδυμασία κ.ά.

94. —- Ή Βλάχα γυναίκα, τεχνίτρα καί έμπορος. Ό χαρακτήρ καί τό

ήθος της. Έφημ. «Ή Βραδυνή», 'Αθήναι, έτ. Ε' (1928 - 29) άρ. 2449,
19.7.1928, σ. 5.

95. - Ή Καραγκούνα. ΓΙοιά εϊναι ή γυναίκα τής πεδινής Θεσσαλίας.

'Αγοράζεται άπό τόν άνδρα ώς έμπόρευμα. Έφημ. (('Η Βραδυνή», 'Αθήναι,
έτ. Ε' (1928 - 29) άρ. 2456, 26.7.1928, σ. 5.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τό δίκαιο, τήν κοινωνική οργάνωση κ.ά.

96. ■——— Οί ' Λ ρ βαν ιτο βλάχισσες, γυναίκες πού θυμίζουν κάπως τάς άρ-
χαίας Σπαρτιάτισσας. Έφημ. «Ή Βραδυνή», 'Αθήναι, έτ. Ε' (1928-29)
άρ. 2463, 2 .8.1928, σ. 5.

97. - Αί Άλβανόγλωσσοι γυναίκες. Διαφοραί καί ομοιότητες μέ Έλλη-
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νίδας. Έφημ. «Ή Βραδυνή», 'Αθήναι, έτ. Ε' (1928- 29) άρ. 2470, 9.8.
1928, σ. 5.

Σγουρίτσας 'Αγ. Λαογραφικαί παραινέσεις. Νά ζωντανέψουν τά πεθα-
μένα. ΙΊάρνων 1 (1928 - 1929) 56 - 57.

Γίνεται λόγος γιά τή συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ.

Άρχεΐον Πόντου, τόμ. 1 (1928).

Κρίση: Libre, No 78 - 79 (Avril - Mai 1929) σ. 630 (L. Roussel).
Καταστατικού τής έν 'Αθήναις 'Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Έν
'Αθήναις, τυπογραφεΐον «Εστία», 1929, 8ο μικρό, σελ. 7.
*ΓΙρός τούς κ.κ. καθηγητάς, διδασκάλους καί πάντα έν Κρήτη φιλόμουσον.
Έν Χανίοις τή 25 Φεβρουαρίου 1929, 8ο μικρό, σελ. 4.

Προκήρυξη καί οδηγίες τού περιοδικού «Κρητικά» γιά τή συλλογή Κρητικοΰ λαογρα-
φικού ύλικοΰ.

'Αλεξανδρόπουλος Α. Π. Ίστορικαί καί λαογραφικαί έταιρεΐαι. Περιοδ.
«Πυθαγόρας», έ'τ. Ζ' (1929) σ. 360-361.

Jakopi G. La Mostra Etnografica permanente del Museo Archeo-
logico di Rodi. Περιοδ. «L'Illustrazione Italiana», Milano, 56 (1929)
214 - 217. [Καί άνάτυπο : Milano 1929, folio, σελ. 6].
Φαλτάϊτς Κ. Σαρακατσαναΐοι καί Βλάχοι. «Ήμερολόγιον Έλληνικόν»,
έτ. 1 (1929) 247 - 251.

Θρακικά, τόμ. Β' (1929), Δ' (1933), Γ (1938), ΙΑ' (1939).

Κ ρ ίσε ι ς : Πειθαρχία 1 (1929 - 1930) άρ. 1, σ. 17 (: Ευ α ρ χ ο ς ). Rev Ét Gr
49 (1936) 115 - 116 (Α. Mirambel). Συζήτησις Γ' (1938-1939) 76 ([Ε ύ σ τ ρ.
Ζήση ς]).

Καλαματιανός Γ. Ν. Ή λαογραφία μας [τής Λακωνίας]. Κροκεαί, έτ.
Α' (1929 - 30) άρ. 2 σ. 3, άρ. 3 σ. 3 - 4.

Λ. Γ. Α. [Άρβανιτάκης Γ. Λ.] Εθνολογικά. Ιίειθαρχία 1 (1929- 1930)
άρ. 11, σ. 17 - 18.

Παρουσίαση της λαογραφικής κινήσεως, τών εκδόσεων, λαογραφικών συλλογών κλπ.

Σγουρίτσας Άγησίλ. Γ. Λαογραφικαί σκέψεις. Κροκεαί, έ'τ. Α' (1929 -
30) άρ. 6, σ. 3 - 4.

Γίνεται λόγος γιά τή συγκέντρωση λαογραφικού ύλικοΰ καί αντικειμένων καθημερινής
χρήσεως τοΰ λαοΰ.

Τραυλαντώνης Α. Λαογραφία. Πειθαρχία 1 (1929 -1930) άρ. 23, σ. 17 - 18.

Κρίνονται τά περιοδικά «Θρακικά», τόμ. Β', τεΰχ. Γ' καί Δ' καί «Άρχεΐον Πόντου»,
τόμ. Α' καί Β'.

'Ιστορικόν Λεξικόν τής Έλληνικής Γλώσσης. Κανονισμός συντάξεως τοΰ
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'Ιστορικού Λεξικοΰ της Νέας Ελληνικής. Έν 'Αθήναις, τυπογραφεΐον
«Εστία», 1930, 8ο, σελ. 56.

111. Dawkins R. Μ. The Recent Study of Folklore in Greece. Extrait
from Papers and Transactions of the Jubilee Congress of the Folk-
lore Society, έ'τ. 1930, σ. 121 - 137.

112. Μιχαλόποολος Φάνης Τά Γιάννενα κι' ή νεοελληνική άναγέννηση. "Εγρα-
ψε— .'Αθήνα, τύποις Π. Δ. Σακελλάριος, 1930, 8ο, σελ. 112.
Δημοσιεύονται καί λαογραφικές ειδήσεις κυρίως γιά τή βιοτεχνία.

Κ ρ ί σε ι ς : Πειθαρχία 1 (1929 - 1930) άρ. 51, σ. 17-18 (Χ ρ. Έμμ. Άγγελο-
μάτης). Αύτόθι, ετ. 2 [τόμ. 3] (1930 - 1931) 439 - 440 (Λ ί ν ο ς Καρζής).
ΙΙρωΐα, ίτ. Ε' (1929 - 30) άρ. 1677, 19.8.1930, σ. 2 (Τ. Ε. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς).

113. Μπαστιάς Κ. Ή λαϊκή τέχνη τών βαλκανικών λαών. Πρωία, έτ. Ε'
(1929 - 30) άρ. 1729, 10.10.1930, σ. 3.

114. Ούράνης Κ. Ή έκθεσις τής λαϊκής τέχνης [στήν 'Αθήνα κατά το 1930].
Έθν Κήρυξ 16 (1930) άρ. 12, σ. 12.

115. *Τωμαδάκης Ν. Β. Κρίσις τής Κριτικής Επιτροπής τοΰ [Α'] Καλοκαι-
ρινείου λαογραφικοΰ διαγωνισμού. Έφημ. «Κήρυξ», Χανιά, 1 'Ιουνίου

1930.

116. Φαλτάϊτς Κ. Κοπατσάροι [Γρεβενών]. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλο-
παίδεια, τόμ. 14 (1930) σ. 846.

117. Ροδιακόν Ήμερολόγιον, έτος 1929.

Κρίση: Libre, No 98 - 99 (Décembre 1930 - Janvier 1931) σ. 787 - 788 (L.
Roussel).

118. "Αννινος Γ. Ή ώμορφη παληά 'Αθήνα πού λησμονιέται καί χάνεται.
Πρωία, έτ. Ζ' (1931 -32) άρ. 2140, 8.12.1931, σ. 5.

119. G[rumel] V. Le troisième Congrès International des Études Byzan-
tines à Athènes. Échos d'Orient 30 (1931) 96 - 100.

120. :Ό Θεσσαλός Οί Άρβανιτόβλαχοι. Ήμερ Πελασγού 1 (1931) 30-32.

121. Τωμαδάκης N.B. Καί πάλιν περί Λαογραφικού 'Αρχείου καί Μουσείου
Κρήτης. Έφημ. «Κήρυξ», Χανιά, έ'τ. ΚΘ' (1931 -32) άρ. 4522, 24.10.

1931, σ. 1.

122. [Ζήσης Εύστράτιος] Οί κίνδυνοι τής έπιστήμης. Συζήτηση Β' (1931 -
1932) άρ. 24, σ. 3-4.

Συζητούνται άπόψεις πού διατύπωσε ό Στιλπ. Κυριακίδης σέ διάλεξη μέ θέμα «Ή λαο-
γραφία ώς έπιστήμη καί αί μέθοδοι αύτης».

123. Εθνική έκδοση : "Ολα τά δημοτικά μας τραγούδια. Φωνή Βιβλίου Β'
(1932) 295.
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124. Καψωμένος Στ. Ό [Γ'] Καλοκαιρίνειος [λαογραφικός] διαγωνισμός.
Έφημ. «Παρατηρητής», Χανιά,έτ. ΣΤ' (1931-32) άρ. 1583,1.3.1932,σ. 1.

124α. Κυριακίδης Σ. Π. Πολίτης Νικόλαος. Μεγάλη Ελληνική 'Εγκυκλο-
παίδεια, τόμ. 20 (1932) σ. 454 - 455. [Πρβλ. Λαογρ 7 (1923) θ' -κστ'].

125. Ή Δωδεκάνησος καί τά εθιμά της. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ.
10 (1932 - 33) άρ. 291, σ. 2.

Γίνεται γενικά λόγος γιά τόν λαογραφικό πλοϋτο τής Δωδεκανήσου.

126. Θεσσαλικά Χρονικά. Έν 'Αθήναις, τόμ. 1 (1930) καί 2 (1931).
Κρίση: Libre, No 122 - 12 3 (Décembre 1932 - Janvier 1933) σ. 983 - 984 (L.
Roussel).

127. Studi Bizantini e Neoellenici. Roma, τόμ. 3 (1931), 4 (1935).
Κρίσεις: Rev Ét Gr 45 (1932) 433 - 435 (R. G u i 11 a n d). Αύτόθι 49 (1936)
329 - 330 (R. Gu ill and).

128. 'Ασκητόπουλος Γεώργ. Κ. Λαογραφία - έθνογραφία, Μικρασιατική λαο-
γραφία. Προσφυγ Κόσμος, έτ. 6 (1932 - 33) άρ. 206 σ. 7, άρ. 207 σ. 7,
άρ. 208 σ. 7, άρ. 209 σ. 7, άρ. 210 σ. 7, άρ. 211 σ. 7, άρ. 212 σ. 7, άρ.
215 σ. 7, άρ. 216 σ. 7, άρ. 217 σ. 7, άρ. 218 σ. 7, άρ. 219 σ. 7,
άρ. 220 σ. 7, άρ. 221 σ. 7, έτ. 7 (1933 - 34) άρ. 222 σ. 7, άρ. 223 σ. 7,
άρ. 224 σ. 3, άρ. 225 σ. 3, άρ. 226 σ. 3, άρ. 227 σ. 3, άρ. 228 σ. 3,
άρ. 229 σ. 3. [Βλ. καί αύτόθι, άρ. 203 σ. 3, άρ. 204 σ. 3].

Γίνεται λόγος γιά τίς Μικρασιατικές λαογραφικές σπουδές. Δημοσιεύονται καί 2 τρα-
γούδια άπό τήν Καππαδοκία.

129. Δ[ρακίδης] Γ. Δ. Τά ήθη καί έθιμά μας. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β',
έτ. 10 (1932 - 33) άρ. 294, σ. 1 - 2.

Δημοσιεύεται καί χελιδόνισμα άπό τή Ρόδο.

130. "Εκκλησις τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών πρός τούς "Ελληνας συλλέκτας
καί τούς άπανταχοΰ ομογενείς. ΙΙΕΑΕ, έτ. 1933, σ. 3-4.

Γίνεται λόγος γιά τή συγκέντρωση άντικειμένων έθνογραφικής σημασίας άπό τό Πανε-
πιστήμιο 'Αθηνών.

131 . :'Αναδρομάρης [Καμπούρογλους Δ. Γρ.] 'Αθηναϊκή λαογραφία. (Παρεν-
θέσεις). Έφημ. «Εστία», 'Αθήναι, έτ. Μ' (1933-34) άρ. 13559,13.7.
1933, σ. 1.

132. Καψάλης Γεράσιμος Δ. Ή Μάνη. Περιγραφή τής χώρας. 'Αθήναι,
έκδοτικός οϊκος Πέτρου Δημητράκου, 1933, 8ο μικρό, σελ. 3 + 43 +
χάρτ. 1.

133. Κιουσόπουλος Δ. Γ. Ααογραφικαί έργασίαι. Έπικ 'Απόλλων, έτ. 4(1932 -



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 1921-1938: ΣΧΜΠΛΗΡΩΜΑ 345

33) άρ. 191, 15.6.1933, σ. 1 - 2, άρ. 195, 13.7.1933, σ. 1.

'Οδηγίες γιά τή συγκέντρωση λαογραφικού καί γλωσσικού ύλικοϋ.

134. Koukoules Phaidon The Athens Modern - Greek Lexicon. JHS 53
(1933) 1 - 8.

Γίνεται λόγος γιά τό 'Ιστορικό Λεξικό τής Νέας 'Ελληνικής Γλώσσης.

135. Λαμπίκης Δημ. Ό Ελληνισμός τής Νοτίου 'Ιταλίας. Grecia Salentina.
ΙΙολιτισμ 2 (1933) 23 -34.—Ό Ελληνισμός τής Νοτίου 'Ιταλίας. 'Ιστο-
ρία καί γλωσσολογία. Αύτόθι, σ. 67 - 76.

Δημοσιεύονται καί 2 τραγούδια.

136. Συκουτρής Ί. Σϊμος Μενάρδος. 'Αθηνά 45 (1933) 295 - 330.

Δημοσιεύεται καί κατάλογος τών δημοσιευμάτων τοΰ Σ. Μενάρδου (σ. 318 - 330).

137. Τωμαδάκης Νικόλαος Β. Γενική κεφαλαιώδης καταγραφή τών έν τω
Ίστορικω 'Αρχείω Κρήτης άρχείων καί άντικειμένων μουσείου. Χανιά,
τύποις «'Εφεδρικού 'Αγώνος», 1933, 8ο, σελ. 32 + 4 χ. άρ.

Ενδιαφέρει καί άπό λαογραφική άποψη (κυρίως σ. 17 - 18). Δημοσιεύτηκε καί στό
περιοδικό «Κρητικά», τόμ. Α' (1930 - 1933) σ. 155 - 184.

138. Α. Φ. Ό Ροδίτικος γάμος. Δωδεκανησιακή, ετ. Α'(1933-34) άρ. 10, σ. 2.
Κριτική τοΰ βιβλίου τοΰ Άναστ. Βρόντη «Τής Ρόδου παραδόσεις καί τραγούδια».
Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 160, άρ. 201.

139. Μιχαηλίδης - ΝουάροςΜ. (Λαογραφικά ζητήματα). Ή έκκλησις τοϋ Συλ-
λόγου τών Νισυρίων «Γνωμαγόρας». Δωδεκανησιακή, έτ. Α' (1933 - 34)
άρ. 12, σ. 2.

Γίνεται λόγος γιά τή συλλογή τοΰ λαογρ. ύλικοϋ τής Δωδεκανήσου καί τήν 'ίδρυση Δω-
δεκανησιακού Λαογραφικοΰ 'Αρχείου.

140. Φράγκος Άναστ. Ν. Ή Δωδεκάνησος. Συνοπτική ιστορία καί πολιτι-
σμός τών νήσων διά μέσου τών αιώνων. Έποχαί ακμής καί παρακμής.
"Ηθη καί έθιμα...'Εγκυκλ Ήμ 6 (1933 - 1934) 221 - 245.

Γενικά καί ιστορικά, άσχολίες τών κατοίκων καθώς καί σύντομες λαογραφικές ειδήσεις
(χοροί, λατρεία, δίκαιο, βάπτιση).

141. Μύσων, τόμ. 2 (1933) τεύχη Α' - Γ'.

Κρίση: Έλλην Βιβλ Έπιθ 2 (1934) 104 (Μ. Μ ι χ[α η λ ί δ η ς] Ν [ ο υ ά ρ ο ς]).

142. Laurent V. Le IVe Congrès des Etudes Byzantines (Sofia, 9-16 Sep-
tembre 1934). Echos d' Orient 33 (1934) 428 - 442.

143. Κυρμιζάκη *Α[γλαΐα] Ή δημοτική μας ποίηση. ΙΙαιδαγ Σελίδες Α'
(1934- 1935) άρ. 1, σ. 1-2.

144. Λαμπίκης Δημ. Ό 'Ελληνισμός τής Νοτίου Ιταλίας. Grecia Salentina.
Τουριστ 'Ελλ 5 (1934- 1935) 170- 172, 6 (1935- 1936) 199-204.

Δημοσιεύονται καί τραγούδια.
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145. Φαλτάϊτς Κ. Οί Σαρακατσάνοι τής 'Ηπείρου πηγή καί βάσις έρεύνης
τών άρχών τής έλληνικής φυλής. Ήπειρ Μέλλον, έτ. Α' (1934 - 35)
άρ. 10, σ. 1 - 2.

146. Είς μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου. Έν 'Αθήναις 1935.

Κρίσεις: JHS 55 (1935) 271 - 275 (F. Μ. Μ [ a r s h a 11]). Rev Ét Gr 49
(1936) 325 - 328 (R. G u i 11 a n d).

147. Καταστατικόν Εταιρίας Εύβοϊκών Σπουδών. Έν 'Αθήναις 1935, 16ο,
σελ. 16.

148. House Charles Ή θέσις τών άγροτών της Βορείου Ελλάδος καί ή βελ-
τίωσις αύτής. Γρηγ Παλαμάς 19 (1935) 26 - 32.

'Ενδιαφέρει καί γιά τά εθνογραφικά στοιχεία, πού δημοσιεύονται σχετικά μέ τήν κατοι-
κία, τροφή, ένδυμασία κλπ.

149. Άρχεΐον τοΰ Θρακικού Λαογραφικού καί Γλωσσικού Θησαυροΰ, τόμ.
Α' (1934 - 1935).

Κρίση: Rev Ét Gr 49 (1936) 335 (Η u 1). Ρ e r n ο t).

150. Τό «Ήμερολόγιον τών Δώδεκα» τοΰ ίατροΰ Κ. Ν. Φραγκούλη, 1936.
Κρίση: Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 14[(1936) άρ. 357,σ. 4 (Μ. Φ. Σ β ΰν ο ς).

151. :Άγρας Τέλλος ['Ιωάννου Ευάγγελος] Δημοτικά τραγούδια. Ερυθρός
Σταυρός, έτ. IB' (1936) άρ. 3 σ. 3 - 4, άρ. 4 σ. 4 - 5.

152. 'Αναγνωστόπουλος Γεώργιος Π. Παναγιώτης Στ. Άραβαντινός. Έφημ.
«Ή Βραδυνή», Αθήναι, έ'τ. IB' (1936), άρ. 3929, 7.1.1936, σ. 1, 4, άρ.
3930, 8.1.1936, σ. 1,7.

Γίνεται λόγος καί γιά τό λαογραφικό έργο τοΰ Παν. Άραβαντινοΰ.

153. Βαλέτας Γ. Φιλολογικά στόν Κρυστάλλη. (Ή έπίδραση τοΰ Βαλαωρίτη,
ό Κρυστάλλης ιστορικός, βιογραφικά, βιβλιογραφικά, κριτικά). Μυτιλήνη,
τυπογρ. Μ. Μαλτέζου, 1936, 8ο, σελ. 15.

Γίνεται, λόγος καί γι ά τό λαογραφικό έργο τοΰ Κ. Κρυστάλλη.

Κρίσεις: Ήπειρ Φύλλα Α' (1936) άρ. 6, σ. 15 (Τ. Σ [ ι ω μ ό π ο υ λ ο ς]). Ν
Πνοή 1 (1936 - 1937) 212 - 213 (Ν. II. Π [αν ο ς]).

154. Κατηφόρης Π. Κονάκια Σαρακατσαναίων είς τά κράσπεδα τοΰ Χάρακα
[Αττικής]. Έθνος, έτ. 23 (1935 - 36) άρ. 7677, 29.2.1936, σ. 5-6.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως.

155. -- Οί Γύφτοι τής Λαμίας. Έθνος, έ'τ. 23 (1935 -36) άρ. 7876,

20.9.1936, σ. 4.

156. Κωνσταντόπουλος Μιχ. Τό Ε' Διεθνές Συνέδριον τών Βυζαντινών Σπου-
δών. Καθημερινή, έ'τ. 18 (1936 - 37) άρ. 5273, 3.10.1936, σ. 2.
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157. Λογαριαστάκις Άντών. Ή λαογραφία τοϋ τόπου μας. Έφημ. «Ανα-
τολή», "Αγιος Νικόλαος Κρήτης, έ'τ. Ε', άρ. 1002, 23.5.1936, σ. 1.

158. Μαγιάκος Παν. Ή νεοελληνική παράδοσις. Σλαΰοι -'Αλβανοί. (Άπάν-
τησις εις τά τέσσαρα άρθρα τοΰ κ. Φ. Μιχαλοπούλου περί τής νεοελληνικής
παραδόσεως). Καθημερινή, ετ. 18 (1936 - 37) άρ. 5317, 16.11.1936, σ. 3-4.
[Βλ. άρ. 161],

159. Μαρίνης Κώστας Σχολεία καί λαολογία. ΙΊροΰα, έτ. ΙΑ' (1935-36)
άρ. 333, 5.10.1936, σ. 2.

160. Μιχαλόπουλος Φάνης Ό Ελληνισμός τοΰ Πόντου καί ή Εκκλησία τής
Τραπεζοΰντος. Καθημερινή, έ'τ. 17 (1935 -36) άρ. 5197, 16.7.1936, σ.

3, άρ. 5204, 23.7.1936, σ. 3, 4.

Γίνεται λόγος γιά τίς Ποντιακές λαογραφικές, ιστορικές κλπ. μελέτες, τό «Άρχεΐον
Πόντου» κ.ά.

161. -— Ή νεοελληνική παράδοση. (Σκέψεις άπάνω στήν έθνότητα).

Καθημερινή, έ'τ. 18 (1936-37) άρ. 5261, 21.9.1936, σ. 3-4, άρ. 5282,
12.10.1936, σ. 3 - 4, άρ. 5289, 19.10.1936, σ. 3-4, άρ. 5296, 26.10.1936,
σ. 3-4, άρ. 5303, 2.11.1936, σ. 3-4, άρ. 5310, 9.11.1936, σ. 3-4,
άρ. 5317, 16.11.1936, σ. 3-4, άρ. 5338, 7.12.1936, σ. 3, άρ. 5345,
14.12.1936, σ. 3 - 4, άρ. 5352,21.12.1936, σ. 3-4, άρ.5358, 28.12.1936,
σ. 3 - 4, άρ. 5363, 4.1.1937, σ. 3 - 4, άρ. 5369, 11.1.1937, σ. 4, άρ. 5376,
18.1.1937, σ. 3-4, άρ. 5383, 25.1.1937, <χ. 3 - 4, άρ. 5390, 1.2.1937, σ.

4, άρ. 5397, 8.2.1937, σ. 4, άρ. 5411, 22.2.1937, σ. 3-4, άρ. 5418, 1.3.1937,
σ. 4, άρ. 5425, 8.3.1937, σ. 3-4, άρ. 5431, 14.3.1937, σ. 5-6, άρ.
5438, 22.3.1937, σ. 3,4. [Βλ. καί άρ. 158, 172, 190].

Γίνεται λόγος καί γιά τά δημοτικά τραγούδια, τήν κοινωνική οργάνωση κ.ά.

162. Πράτσικας Γεώργιος Τό Μουσικόν Ααογραφικόν Άρχεΐον. Ή Ελλάδα
ολόκληρη στά δημοτικά τραγούδια. Πρωία, έτ. ΙΑ' (1935 - 36) άρ. 79,
20.1.1936, σ. 2, 5.

163. Σταμ[ατίου] Σταμ. Νιάουσσα. Έθνος, έ'τ. 23 (1935-36) άρ. 7705,
28.3.1936, σ. 4. — Νιάουσσα καί Νιαουσσαΐοι. Αύτόθι, άρ. 7706, 29.3.
1936, σ. 4. — Τί θά γίνη εις τήν Νιάουσσαν. Αύτόθι, άρ. 7719, 11.4.1936,
σ. 4. — 'Από Νιάουσσαν εις Βέρροιαν. Αύτόθι, άρ. 7726, 19.4.1936, σ. 4.

Δημοσιεύονται καί σχέδια ένδυμασιών, 2 τραγούδια καί διάφορες άλλες λαογραφικές
ειδήσεις.

164. Σπυριδάκης Γ.Κ. Γιά τή λαογραφία του νομού μας. Έφημ. «'Ανατολή»,
"Αγιος Νικόλαος Κρήτης, έ'τ. Ε', άρ. 1002, 23.5.1936, σ. 1.
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Φαλτάϊτς Κ. Τό κράτος καί οί Σαρακατσάνοι. Πρέπει νά προσέξωμεν
τούς νομάδας ποιμένας. Έφημ. «Ή Εθνική», 'Αθήναι, έτ. Α' (1935 -
36) άρ. 289, 12.8.1936, σ. 3.

Βαλέτας Γ. Φιλολογικά στον Κοντυλάκη. Ν Πνοή 1(1936 - 1937)
262 - 272. — Βιβλιογραφικό άπόσωμα. Αύτόθι, σ. 309.

Γίνεται λόγος καί γιά τό λαογραφικό καί γλωσσικό συλλεκτικό έργο τοϋ Κοντυλάκη τό
σχετικό μέ τήν Κρήτη. Παραθέτονται καί σχετικά βιβλιογραφικά λήμματα.

Κυπριακαί Σπουδαί, έτος Α' (1937).
Κρίση : Θεολογία 15 (1937) 381.

Τό Μουσεΐον Μπενάκη. Ελλάς - Αίγυπτος 1937, σ. 47-51.
Νικόλαος Πολίτης. Πρωία, έτ. IB' (1936 - 37) άρ. 277, 9.8.1937, σ. 1- 2.
Antoniadis Sophie Le mouvement folkloriste en Grèce. «Folk»,
Zeitschrift des internationalen Verbandes für Volksforschung, τόμ.
I, No 1 (1937) σ. 94 - 98.

Γ. Ν. Δ. Μία πολύτιμος συλλογή άνεκδότων δημοτικών μας τραγουδιών)
δέκα χρόνια συνεχών άναζητησεων. Τό έργον τής κ. Λιούντεκε. Πρωία,

έτ. IB' (1936 -37) άρ. 129, 11.3.1937, σ. 3.

Παρουσίαση τοΰ έργου τής Ε. Λύντεκε καί δημοσίευση άπό τή συλλογή της δημο-
τικών τραγουδιών καί διστίχων.

Καραβίδας Κ. Δ. (Ίστορικοκριτικά σημειώματα). Μερικαί παρατηρήσεις
διά τήν «νεοελληνικήν παράδοσιν». Καθημερινή, έτ. 18 (1936 - 37) άρ.
5445, 29.3.1937, σ. 3 - 4, 5.

Συζητούνται καί κρίνονται άπόψεις τοΰ Φ. Μιχαλόπουλου, πού διατύπωσε στά άρθρα του
μέ τόν τίτλο «Ή νεοελληνική παράδοση» σέ προηγούμενα φύλλα της 'ίδιας έφημερίδας.
Βλ. λήμμα άρ. 161.

Κουρίλας Εύλόγιος, Λαυριώτης, Τό Ε' Διεθνές Βυζαντινόν Συνέδριον.
Θεολογία 15 (1937) 149 - 154.

Laurent V. Le Ve Congrès des Études Byzantines ( Rome, 20 - 27
Septembre 1936). Échos d'Orient 36 (1937) 95 - 107.
Lavagnini B. G. Anagnostopoulos. [Νεκρολογία]. Περιοδ. «Rivista di
Filologia e d' Istruzione Classica» 65, τεΰχ. 1 (1937) σ. 105 - 106.
Μαρίνης Κώστας Ααολογία καί τουρισμός. Πρωία, έτ. IB' (1936 - 37)
άρ. 146, 29.3.1937, σ. 1,3, άρ. 148, 31.3.1937, σ. 3.
Μιχαλόπουλος Φάνης 'Από τά περιοδικά μας. «Τά Θρακικά». Καθημε-
ρινή, έτ. 18 (1936 - 37) άρ. 7519, 14.6.1937, σ. 5, 6. — Μικρασιατικαί
μελέται. Ή ΐδρυσις δύο κέντρων [«Μικρασιατικής Στέγης» καί «Εταιρείας
Μικρασιατικών Μελετών» στήν Αθήνα]. Αύτόθι, άρ. 7526, 21.6.1937,
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σ. 4.—Άπό τά περιοδικά μας. (('Ηπειρωτικά Χρονικά». Αυτόθι, άρ.
7532, 28.6.1937, σ. 4. — «Θεσσαλικά Χρονικά». Αυτόθι, άρ. 7552, 19.7.
1937, σ. 3-4.

178. Πετρίδης Πέτρος Ή δημοτική μουσική μοχλός ψυχικής τονώσεως.
Πρωία, έ'τ. IB' (1936 - 37) άρ. 126, 8.3.1937, σ. 2, άρ. 128, 10.3.1937,
σ. 3, 4.

179. Ή έκθεση τής τέχνης τής νεοελληνικής παραδόσεως. "Υπαιθρο Γ' (1937 -
1938) 259 - 260.

'Οργανώθηκε στήν Αθήνα άπό τό Σύλλογο «Ελληνική Τέχνη».

180. Ή συγκέντρωσις τοϋ γλωσσικού καί λαογραφικού θησαυρού τής 'Ηπείρου.
Ήπειρ Βήμα, έ'τ. 10 [=9 - 10] (1937 - 38) άρ. 304, σ. 3.

Γίνεται λόγος γιά τή συγκέντρωση ύλικοϋ άπό τήν «'Ηπειρωτική Εταιρεία» 'Αθηνών
καί δίδονται σχετικές οδηγίες.

181. Φράγκος Άναστ. Ν. Δημοσθένης Χαβιαράς. Συμ Βήμα, έτ. Α' (1937 -

38) άρ. 3, σ. 1.

182 . Άρχεΐον τών Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος. 'Αθήναι, τόμ. Α' (1935),
Β' (1936), Γ' (1937) τεϋχ. 1.

Κρίση: Rev Ét Gr 51 (1938) 299 (Ρ a u 1 L e m e r 1 e).
183. Άρχεΐον Πόντου, τόμ. 8 (1938).

Κρίσεις: Καθημερινή, 8τ. 19 (1937 - 38) άρ. 7959, 8.9.1938, σ. 4. Προσφυγ Κό-
σμος, έτ. 11 (1937 - 38) άρ. 488, 9.10.1938, σ. 1 (: Ά ρ. Ά ρ γ α ϊ ο ς [Γ. 'Α σ κ η-
τ ό π ο υ λ ο ς]).

'184. Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τόμ. Α' (1938).

Κρίση: Καθημερινή, Ϊτ. 19 (1937 - 38) άρ. 7839, 10.5.1938, σ. 3 (Φ άν η ς Μιχα-
λ ό π ο υ λ ο ς).

185. Μεσσηνιακόν έτος. Καλαμάτα, τόμ. 1 (1938).

Κ ρ ίση : Καθημερινή, ίτ. 20 (1938-39) άρ. 8038, 27.11.1938, σ. 5 (Ά γη σ. Τ σ έ-
λα λ η ς).

186. Μικρασιατικά Χρονικά. Έν Αθήναις, τόμ. Α' (1938).

Κρίση : Καθημερινή, ΐτ. 19 (1937 -38) άρ. 7845, 16.5.1938, σ. 3 (Φάνης Μιχα-
λόπουλος).

187. Τό έργον τής κ. Αύντεκε. Έλεύθ Βήμα, έ'τ. ΙΖ' (1938-39) άρ. 5745,
1.7.1938, σ. 2.

188. Jacopi Guilio Ναός νεοελληνικής τέχνης. Έλεύθ Βήμα, έτ. ΙΖ' (1938 -

39) άρ. 5804, 30.8.1938, σ. 1, 5.

Γίνεται λόγος γιά τό Μουσείο Μπενάκη καί τούς σχετικούς μέ τή νεοελληνική λαϊκή
τέχνη θησαυρούς του (ένδυμασία, κεντητική, άρχυροχρυσοχοΐα κλπ.).
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189. Καραβίδας Κ. Δ. Ή μετάδοσις τοΰ δημοτικού τραγουδιού. Καθημερινή,
έ'τ. 20 (1938 - 39) άρ. 7984, 3.10.1938, σ. 4.

Γίνεται λόγος γιά τήν άξία τοΰ δημοτικού τραγουδιού καί κυρίως γιά τήν άλλοίωσή
του άπό τό Ραδιόφωνο. Βλ. καί άρ. 2546.

190. - Ή μέθοδος έρεύνης τών νεοελληνικών παραδόσεων καί αί συναφείς

έργασίαι τοΰ κ. Φάνη Μιχαλοπούλου. Καθημερινή, έτ. 20 (1938 - 39) άρ.
8005, 24.10.1938, σ. 4. [Βλ. λήμμα άρ. 161],

191. Κεραμόπουλος 'Αντώνιος Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι. Καθημερινή, έτ. 20
(1938 - 39) άρ. 8070, 30.12.1938, σ. 6, άρ. 8071, 31.12.1938, σ. 4,
άρ. 8072, 1.1.1939, σ. 6, άρ. 8074, 4.1.1939, σ. 3, άρ. 8075, 5.1.1939,
σ. 3. [Καί αύτοτελές βιβλίο : 'Αθήναι 1939],

192. Μαρίνης Κώστας Οί λαϊκοί θησαυροί μας. IlpcVia, έ'τ. ΙΓ' (1937 -38)
άρ. 289, 22.8.1938, σ. 1-2.

Γίνεται λόγος γιά τή συγκέντρωση, μελέτη καί άξιοποίηση τοΰ ύλικοΰ τοΰ λαϊκού πολι-
τισμού.

193. Μπαρδς Βασίλειος Γ. Ή τοπαρχία Δελβίνου. ('Ιστορικά σημειώματα).
'Ηπειρωτικά Α' (1938) 310 - 314.

Δημοσιεύονται καί στίχοι τραγουδιού καί γίνεται λόγος γιά παράδοση τής Μονοβύζας.

194. :Στάρας Πύρρος Ή λαογραφία στήν "Ηπειρο ώς βάσις τοΰ τρίτου πολι-
τισμού. Έφημ. «Θεσπρωτία», Φιλιάτες, ετ. 8(1938), άρ. 402, 7.11.1938,
σ. 2, άρ. 403, 14.11.1938, σ. 2, άρ. 404, 21.11.1938, σ. 2, άρ. 405, 28.11.
1938, σ. 2, άρ. 406, 7.12.1938, σ. 2, άρ. 407, 17.12.1938, σ. 2.

195. Άρχεΐον Θρακικοΰ Λαογραφικού καί Γλο^σσικοΰ Θησαυροΰ, τόμ. Δ'(1938).
Κρίση: Συζήτησις Γ' (1938 - 1939) 84 - 85.

196. Άποσκίτης Πάϊκος Ή λαογραφία της Γορτυνίας. Φωνή Γορτυνίας 6
(1938-39) άρ. 205, σ. 1-2.

197. Φαλτάϊτς Κ. Οί Σαρακατσαναΐοι. Νεολαία 1 (1938- 1939) 591, 616.

β ) Σύμμεικτα.

1. Συλλογές.

198. Ζώης Λεων. Χ. (Λεξικόν φιλολογικόν καί ιστορικόν Ζακύνθου). Μοΰ-
σαι ΚΘ' (1920 - 1921 ) τεΰχ. 670 σ. 3, τεΰχ. 672 σ. 3, τεΰχ. 675 σ. 3, τεΰχ.
676 σ. 3, τεΰχ. 677 σ. 3, τεΰχ. 679 σ. 3, τεΰχ. 682 σ. 3, τεΰχ. 683 σ. 3,
τεΰχ. 685 σ. 3, τεΰχ. 686 σ. 3, Λ' (1921 - 1922) τεΰχ. 689 σ. 3, τεΰχ. 696
σ. 3, τεΰχ. 699 σ. 3, τεΰχ. 702 σ. 3, ΛΑ' (1922 - 1923) τεΰχ. 711 σ. 3,
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τεϋχ. 712 σ. 3, τεΰχ. 724 σ. 3, τεΰχ. 726 σ. 3, τεϋχ. 728 σ. 3, τεϋχ. 731
σ. 3, AB' (1923 - 1924) τεϋχ. 741 σ. 3, τεΰχ. 744 σ. 3, τεϋχ. 748 σ. 3,
τεΰχ. 752 σ. 3, ΛΗ' (1929 - 1930) τεΰχ. 863 - 864 σ. 5 - 6, τεϋχ. 865
σ. 3, ΛΘ' (1930 - 1931) τεϋχ. 868 σ. 3, τεϋχ. 869 σ. 3, τεΰχ. 871 σ. 3,
τεΰχ. 873 σ. 3, τεΰχ. 874 σ. 3, τεΰχ. 876 σ. 3, τεΰχ. 878 σ. 3, τεΰχ. 880
σ. 3, Μ' (1931 - 1932) τεΰχ. 881 - 882 σ. 3, τεϋχ. 885 σ. 3, τεϋχ. 887
σ. 3, τεΰχ. 889 σ. 3, τεΰχ. 891 σ. 3, τεϋχ. 893 σ. 3, τεΰχ. 894 σ. 3, τεϋχ.
896 σ. 3, τεΰχ. 898 - 899 σ. 3, ΜΑ' (1932 - 1933) τεΰχ. 901 σ. 5, τεΰχ.
902 σ. 3, τεΰχ. 903 σ. 3, τεΰχ. 905 σ. 3, τεΰχ. 906 σ. 3, τεΰχ. 907 σ. 3,
τεΰχ. 908 σ. 3, τεΰχ. 909 σ. 3, τεΰχ. 910 σ. 3, τεΰχ. 911 σ. 3, τεϋχ. 912
σ. 3, τεΰχ. 913 σ. 3, τεΰχ. 914 ο. 3, τεΰχ. 915 σ. 3, τεΰχ. 916 σ. 3,
τεϋχ. 917 σ. 3, τεΰχ. 918 σ. 3, MB' (1933 - 1934) τεΰχ. 919 - 920 σ. 7,
τεΰχ. 922 σ. 3, τεΰχ. 923 σ. 3, τεΰχ. 926 σ. 3, τεϋχ. 927 σ. 3, τεΰχ. 932
σ. 3, τεϋχ. 933 σ. 3, τεϋχ. 936 σ. 3. [Συνεχίζεται άπό τούς προηγούμενους
τόμους. Πρβλ.Έπ ΚΑ ΚΓ' (1973 - 74) σ. 99, άρ.267].

Περιέχονται, έκτός τών άλλων, καί πολλές λαογραφικές ειδήσεις, ίθιμα, δίστιχα, επώνυ-
μα, παροιμίες, παραδόσεις, τοπωνύμια, λέξεις καί έκφράσεις, αινίγματα κ.ά.

199. Βροντής Άναστ. Ή πατρίδα μ,ου τά Σιάνα τής Ρόδου. Μονογραφία τής
Ροδιακής κοινότητας Σιάνα. Ρόδος, τυπ.'Απόλλωνος, (1921 ), 8ο, σελ. 38.

200. Γρανίτσας Στέφ. Τά άγρια καί τά ήμερα τοϋ βουνού καί τοΰ λόγγου,
μετά προλόγου Ζ. Π α π α ν τ ω ν ί ο υ. Έν 'Αθήναις, εκδοτικός οίκος
«Ελευθερουδάκης», 1921, 16ο, σελ. 190.

Παραδόσεις, τραγούδια, μύθοι ζώιον, ειδήσεις γιά τήν αλιεία, τό κυνήγι κ.ά. άπό τήν
Εύρυτανία.

Κρίσεις: Σκέψη Α' (1921) άρ. 3, σ. 42 (Κ.). Καθημερινή, έτ. Β' (1920-21) άρ. 607,
6.6.1921, σ. 1 (Χ. Π α π α ν τ ω ν ί ο υ).

201. Κάλφογλους 'Ιωάννης Η. Σούρμενα, ήτοι γεωγραφία καί ιστορία τής
περιφερείας Σουρμένων. Εκδίδεται ύπό τοΰ 'Αναμορφωτικού Συλλόγου
τών Σουρμενιτών «Αί Μοΰσαι». Βατούμ, τυπογραφείου «Ό Πόντος»,
1921, 8ο, σελ. 124.

Γεωγραφικά καί ιστορικά καθώς καί τοπωνύμια καί παραδόσεις, κυρίως γιά τίς ονο-
μασίες χωριών, σποραδικά στό Α' μέρος (σ. 14 κ.έ.)

202. Καμπούρογλους Δημ. Γρ. 'Αθηναϊκόν άρχοντολόγιον. Α'. Οί άρχοντες
Μπενιζέλοι. ('Αθήναι) 1921, 8ο, σελ. 208+πίν. 1.

Ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως, ένδυμασίας, δικαίου, γάμου καθώς καί έπώνυμα,
τοπωνύμια, παραδόσεις κ.ά.

Κρίση: JH8 42 (1922) 127 - 128 (Will. Miller).
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203. Λαυριώτης Σπυρίδων 'Αγιορείτικα. Γρηγ Παλαμάς 5 (1921) 383-387.

Κατάστιχο έσόδων καί εξόδων τοϋ έτους 1790 άπό τή Μονή Μεγ. Ααύρας, πού ένδιαφέρει
καί άπο λαογραφική άποψη.

204. Μαλλιαράκης Μ. 'Επίτομος περιγραφή τής νήσου Κάσου. Λεύκωμα Κά-
σου (1921), σ. 1 - 24.

Τοπωνύμια, άσχολίες τών κατοίκων, ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση, το χαρα-
κτήρα τών κατοίκων, τή γέννηση, το γάμο, τήν τελευτή καί 1 τραγούδι.

205. Ψύλλας I. Ν. 'Ιστορία τής νήσου Κέας άπο τών αρχαιοτάτων χρόνων
μέχρι τών καθ' ήμάς. 'Εν 'Αθήναις 1921. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Ι' (1955 - 57)
σ. 152, άρ. 134],

Κρίση: Καθημερινή, έτ. Β' (1920 - 21) άρ. 510, 27.2.1921, σ. 1 - 2 (Δ. Γρ. Κ α μ-
πούρογλους).

206. Δέφνερ Μ. Κρητικών άνάγνωσμα πρώτον. 'Από τά Χανιά είς τήν Γεωρ-
γιούπολιν, τήν λίμνην τοϋ Κουρνά καί τήν 'Αργυρούπολιν. 'Εθν Ζωή Α'
(1921 - 1922) άρ. 2 σ. 6 - 7, άρ. 3 σ. 8 - 10, άρ. 4 σ. 6 - 9, άρ. 5 σ. 6 - 8,
άρ. 6 σ. 6 - 8, άρ. 7 σ. 11 - 13, άρ. 8 σ. 10 - 14. — Κρητικών άνάγνωσμα
δεύτερον. Αύτόθι, άρ. 9 σ. 7 - 10, άρ. 10 σ. 8 - 13, άρ. 11 σ. 7 - 11, άρ.
12 σ. 12 - 15, άρ. 13 σ. 11 - 14, άρ. 14 σ. 3 - 7, άρ. 15 σ. 10 - 13, άρ.
16 σ. 9-11.—Κρητικών άνάγνωσμα τρίτον. Αύτόθι, άρ. 17 σ. 6-8,
άρ. 18 σ. 9 - 13, άρ. 19 σ. 11 - 12, άρ. 20 σ. 6 - 10. [Πρβλ. άρ.279].

Δημοσιεύονται πολλά τοπωνύμια, στίχοι τής ρίμας τού 'Αληδάκη καί τού Δασκαλο-
γιάννη, δίστιχα, λέξεις της Κρητικής διαλέκτου, ειδήσεις γιά τή γεωργική καί ποι-
μενική ζωή, γιά τήν τυροκομία κ.ά.

207. Βαρδάκης Σπΰρος Γ. Γοητεϊαι [1] καί παροιμίαι [5] Κρητικαί. Παντο-
γνώστης Α' (1921 - 1923) 74 - 75. - Γοητεϊαι [2], τραγούδια [2], πα-
ροιμίαι [10], άνέκδοτα Κρητικά. Αύτόθι, σ. 95.

208. (Άργέντης Φίλιππος Π.) 'Ιστορία τοΰ Χιακοϋ οΐκου 'Αργέντη. Έν
'Αθήναις, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1922, 4ο, σελ. 371 + πίν. 12.

Γίνεται λόγος γιά τήν οικογένεια καί τό έπώνυμο Άργέντης κ.ά. έπώνυμα, όνόματα
βαπτιστικά (σ. 43 κ.ά.), δημοσιεύονται ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση (σ. 28 κ.έ.),
τήν ενδυμασία (σ. 118 - 120), μία παροιμία (σ. 44), δικαιοπρακτικά έγγραφα τών έτών
1724 - 1776 (σ. 168 - 176), άφιερωτήριο τοΰ 1402 (σ. 271 κ.έ.), «σύμφωνο» γάμου
τοΰ 15ου αι., διαθήκη τοΰ 1574 (σ. 282 κ.έ.) καί άλλα δικαιοπρακτικά έγγραφα.

209. Γ.Ε. Β. Ίδιοτισμοί τής έλληνικής γλώσσης. Ήμερ Συνδ 1(1922) 62 -66.
Ποντιακά δίστιχα 4, διηγήσεις 3, τραγούδι Κάσου 1.

210. Δέφνερ Μιχ. Χαιρετισμοί, εύχαί, κατάραι, όρκοι καί άσματα τών Τσα-
κώνων. Έν 'Αθήναις 1922. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 152, άρ. 135].
Κρίση: Phil Wochenschrift 42 (1922) στ. 882 - 883 (G u s t a ν S ο y t e r).
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211. Δούκας Π.Χ. Ή Σπάρτη διά μέσου τών αιώνων. Έν Νέα Υόρκη,
έκ τοϋ τυπογρ. τοϋ «Έθνικοΰ Κήρυκος», 1922, 8ο, σελ. 956 + πίν. 106 +
χάρτ. 1.

Τραγούδια 10 (σ. 667, 692, 708, 713, 719, 721, 729, 739, 786, 814) καί στίχοι 4 τρα-
γουδιών (σ. 712, 732, 735, 737), ειδήσεις γιά τήν κοινωνική όργάνωση, τούς κλέφτες
καί τούς άρματολούς, τήν ένδυμασία τής Μάνης μέ 2 εικόνες γυναικείων ένδυμασιών
(σ. 800 κ.έ.), σποραδικά τοπωνύμια, βαπτιστικά όνόματα καί έπώνυμα, δίστιχα κ.ά.

212. Ζαρράφτης 'Ιάκωβος Ε. Κωίων Β' μέρος. 'Ιστορία τής Κώ άπό τών
αρχαιοτάτων [χρόνων] μέχρις ημών ύπό —. Κώς, τύποις Ν. I. Νικολαΐδου,
1922, 8ο, σελ. 120.

Δημοσιεύονται, έκτός άπό τήν ιστορική υλη, μία παράδοση (σ. 96), ένα προικοσύμφωνο
τοϋ 1819 (σ. 97) καί ένα ιστορικό τραγούδι (σ. 193).

213. Καμπούρογλους Δ. Γρ. Αί παλαιαί 'Αθήναι. 'Αθήναι 1922, 8ο, σελ. 479.

Δημοσιεύονται ειδήσεις γιά τή λατρεία (καί λατρευτ. τραγούδια), κοινωνική όργάνωση,
ένδυμασία, βιοτεχνία, κατοικία καί τό δίκαιο καθώς καί παραδόσεις, 1 αίνιγμα, παροι-
μίες, προλήψεις καί δεισιδαιμονίες, τοπωνύμια, όνόματα κ.ά.
Κρίση : Νουμάς Κ' (1923) 552 - 553 (Ν. Π ε τ [ ι μ ε ζ à ς]).

214. :Κοσμικός 'Αθηναϊκός κόσμος. "Ολα όσα βλέπομεν εδώ. Εύτυχία Α'
(1922) άρ. 6, σ. 6-7.

215. *Χατζηπέτρος Παναγ. Π. 'Ιστορία τής 'Ατταλείας τής Μικράς 'Ασίας
άπό τής κτίσεως αύτής μέχρι τοΰ 1922. 'Αθήναι 1922. [Επανέκδοση :
'Αθήναι 1969, 8ο, σελ. 117],

216. Volonakis Michael D. The Island of Roses and her eleven Sisters
from the earliest time down to the present day by —, with an intro-
duction by J. L. M y r e s and maps and illustrations. London
1922, 8o, σελ. XXV + 438.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τή σπογγαλιεία, τίς άσχολίες τών κατοίκων καί τό χαρα-
κτήρα τους, εικόνες ένδυμασιών Καρπάθου, Τήλου, Σύμης (σ. 408), Ρόδου, Καστελλο-
ρίζου, Νισύρου (σ. 410), Καλύμνου, Άστυπαλαίας καί Κάσου (σ. 412), τοπωνύμια χ.&.
Κρίση: Rev Ét Gr 37 (1924) 456 - 458 (Lysimaque Oeconomos).

217. Ζολώτας Γεώργ. I. 'Ιστορία τής Χίου. Τόμ. Α'. Έν 'Αθήναις 1921.
Τόμ. Β'. Έν 'Αθήναις 1924. Τόμ. Γ', μέρος Α', Β'. Έν 'Αθήναις 1926,
1928. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 151 άρ. 127, σ. 309 άρ. 2675].
Κρίσεις: JHS 43 (1923) 70 (Will. Miller). Rev Ét Gr 36 (1923) σ.
LXXIX - LXXXI (G. D a 1 m e y d a). JHS 45 (1925) 144 - 145 (W. M [ i 11 e r]).
Αύτόθι, 46 (1926) 286 - 287 (W. Mille r). Αύτόθι, 48 (1928) 267 (W. M [ i 11 e r]).

218. Στρατηγός 'Αναστάσιος Θ. Ή μεγάλη Κυθηραϊκή παροικία Σμύρνης,
1776- 1923. Κυθηρ Έπιθεώρ Α' (1923) 365 -385.

22
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Δημοσιεύονται ειδήσεις καί γιά τις άσχολίες, τά επαγγέλματα καί τή λατρεία τώνΚυ-
θηρίων της Σμύρνης καί τής Μ. 'Ασίας.

219. Σταυρινός Έμμ. Μ. Μία σελίδα Μακεδόνικης ζωής. Μην Έπιθ Α'
(1923 - 1924) φ. 7, σ. 7 - 8.

'Έθιμα λατρείας, γάμου καθώς καί 1 νανούρισμα, κάλαντα, στίχοι τραγουδιών, ειδήσεις
γιά τροφές κ.ά. άπο τή Μακεδονία (χωριό Άηδονοχώρι).

220. Έκ τών έθίμων τής Πάτμου. Δωδεκ Ήμερολ 1 (1924) 89 - 91.

Έθιμα γεννήσεως, βαπτίσεως καί λατρείας.

221. Λαογραφία τοϋ μηνός [Ιανουαρίου]. Ήμερ 'Ολυμπίου 1924, σ. 6-7.
— Λαογραφία τοΰ μηνός [Φεβρουαρίου]. Αύτόθι, σ. 18. — Λαογραφία
τοΰ μηνός [Μαρτίου]. Αύτόθι, σ. 22 - 24. —Λαογραφία τοΰ μηνός ['Απρι-
λίου]. Αύτόθι, σ. 34 -37.—-Λαογραφία τοΰ μηνός [Μαίου]. Αύτόθι,
σ. 57 - 58. — Λαογραφία τοΰ μηνός [Ιουνίου]. Αύτόθι, σ. 65 - 66. —Λαο-
γραφία τού μηνός [Ιουλίου]. Αύτόθι, σ. 68-69.—Λαογραφία τοΰ μηνός
[Αύγούστου]. Αύτόθι, σ. 72. —Λαογραφία τοΰ μηνός [Σεπτεμβρίου], Αύ-
τόθι, σ. 76. — Λαογραφία τοΰ μηνός ['Οκτωβρίου]. Αύτόθι, σ. 79.—Λαο-
γραφία τοΰ μηνός [Νοεμβρίου]. Αύτόθι, σ. 82.—Λαογραφία τοΰ μηνός
[Δεκεμβρίου]. Αύτόθι, σ. 86 - 89.

Ποικίλες λαογραφικές ειδήσεις γιά τούς μήνες τοϋ έτους, όπως ονόματα, παροιμίες,
προλήψεις καί δεισιδαιμονίες, μαγεία, παραδόσεις, έθιμα λατρείας, τραγούδια κ.ά.,
διαφόρων ελληνικών περιοχών.

222. Δέφνερ Μιχ. Λεξικόν της Τσακωνικής διαλέκτου. Έν 'Αθήναις 1923.
[Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 154, άρ. 143],

Κρίσεις: Περιοδ. «Byzantion» 1 (1924) 590-591 (É m. Boisacq). BZ 25
(1925) 368-373 (Γ. Π. Αναγνωστόπουλος). Glotta 14 (1925) 215-217 (Paul
Kretschmer). Βλ. καί Στυλ. Δεινάκι, Παρατηρήσεις είς τό Λεξικόν της Τσα-
κωνικής διαλέκτου τό ύπό τοΰ Μ. Δέφνερ έκδοθέν, «'Αθηνά» 39 (1927) 192 - 205.

223. Ζερβός 'Ιωάννης Κλ. Ζωή στό νησί [Κάλυμνο]. Παράδοση καί λατρεία.
'Αθήνα 1924, 8ο, σελ. 182.

'Ηθογράφημα πού περιέχει καί λαογραφικές ειδήσεις.

224. Κουνιάκης Παναγ. Θ. Κρητικαί ήμέραι. Ήθη - έθιμα - έντυπώσεις -
άνεκδότα - ιστορικά. (Άπό τήν έν Κρήτη, 1918 - 1919, διαμονήν μου).
Πειραιεύς, έκδοτικός οίκος Σώμου καί Καλλίνη, 1924, 8ο, σελ. 82.

Εκτός τών άλλων δημοσιεύονται καί λίγες ειδήσεις λατρείας καί γάμου, δίστιχα, σύντομο
γλωσσάριο.

225. Κωτσόπουλος Σωτήριος Μιλτ. Ή Ναυπακτία άπό γεωγραφικής, ιστο-
ρικής κλπ. άπόψεως ύπό —. Αθήναι, Φωκίων Σταύρου έκδοτης, 1924,
8ο, σελ. 160+ χάρτ. 1.
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Έκτος άπό τά γενικά καί ιστορικά δημοσιεύονται τοπωνύμια, παραδόσεις, ειδήσεις
γιά τίς άσχολίες τών κατοίκων, τήν άδελφοποιΐα (σ. 59 - 60), τραγούδια 2 καί στίχοι
τραγουδιών (126, 134, 154), ΪΟιμα καί τραγούδι Πρωτομαγιάς (σ. 154 - 157), ονόμα-
τα, ειδήσεις γιά τήν ένδυμασία (κυρίως σ. 153 - 154) κ.ά.

226. Λιούφης Παναγ. Ν. 'Ιστορία τής Κοζάνης. Έν 'Αθήναις, τύποις 'Ιω-
άννου Βάρτσου, 1924, 8ο, σελ. 375 + σχέδιο 1.

Έκτος άπό τήν ιστορική ύλη δημοσιεύονται καί παραδόσεις, στίχοι τραγουδιού, ειδή-
σεις κοινωνικής οργανώσεως, δικαίου, ονόματα, τοπωνύμια κ.ά.

227. Mazon André Contes slaves de la Macédoine sud - occidentale.
Étude linguistique; textes et tradition; notes de folklore par—. Paris,
Librairie ancienne Honoré Champion, 1923. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 -
57) σ. 154, άρ. 148],

Κρίση: Folklore 35 (1924) 293 - 297 (Α. Η. Krapp e).

228. Παπαχριστοδούλου Πολύδ. Θρακικές ηθογραφίες. Τό πρώτο ταξίδι τ' άδερ-
φοΰ μου κι άλλα διηγήματα. Έν 'Αθήναις, έκδοτης Γ. Θεοδωρίδης, 1924,
16ο, σελ. 128. [Βλ. καί ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 307, άρ. 2635],

Δημοσιεύονται καί ποικίλες λαογραφικές ειδήσεις σέ λογοτεχνική μορφή.
Κρίση : Νουμάς ΚΑ' (1924) 271 - 274 (:Κώστας Παρορίτης).

229. Καρπάθιος Έμμαν. I. Παλαιά έγγραφα της έν Νισύρω 'Ιεράς Μονής της
Παναγίας Σπηλιανής. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 5 (1923 - 24)
άρ. 81 σ. 4, άρ. 82 σ. 4, έτ. 6 (1924 - 25) άρ. 85 σ. 4, άρ. 86 σ. 4,
άρ. 92 σ. 4, άρ. 93 σ. 4, άρ. 94 σ. 4, άρ. 96 σ. 4, άρ. 97 σ. 4, άρ. 98
σ. 4, άρ. 102 σ. 4, άρ. 103 σ. 4, άρ. 104 σ. 4, άρ. 106 σ. 4, έ'τ. 7 (1925 -
27) άρ. 107 σ. 4, άρ. 108 σ. 4, άρ. 110 σ. 4, άρ. 111 σ. 4, άρ. 112
σ. 4, άρ. 126 σ. 4, άρ. 127 σ. 4.

Περιλήψεις 140 περίπου έγγράφων, ιδιωτικών καί δημοσίων, τουρκικών χοτζετίων,
έπιστολών κλπ. Πολλά έ'γγραφα είναι δικαιοπρακτικά (πωλητήρια, ένοικιαστήρια,
συμφωνητικά, άφιερωτήρια, ομολογίες, πληρεξούσια κλπ. τών ετών 1718 μέχρι τέλους
τοϋ 19ου αι.). Περιέχονται καί πολλά τοπωνύμια καί ονόματα.

230. Άννινος Μπάμπης 'Ιστορικά σημειώματα (μετά πολλών εικόνων). Έν
'Αθήναις, τυπογραφεΐον «Εστία», 1925, 8ο, σελ. 659. [Φωτοτυπική
άνατύπωση : (Αθήνα), χ. χρ. [1976;], 8ο, σελ. 659].

'Από τίς συγκεντρωμένες στόν τόμο μελέτες λαογραφικό ένδιαφέρον έχουν κυρίως:
«Νοσοκόμοι καί κομπογιαννΐται» (σ. 119-130), «Ό Παπουλάκης» (σ. 379 - 481).
Β ι βλ . μνεία: Εκκλησία Γ' (1925) 255.

230α.--'Ιστορικά σημειώματα. Αί 'Αθήναι κατά τό 1850. Είκονογρ Έλλ

Ά (1925) άρ. 7, σ. 6 - 9.
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231. Δροσίνης Γεώργιος Άγροτικαί έπιστολαί. Έκδοσις τρίτη. 'Αθήναι, εκ-
δότης I. Ν. Σιδέρης, χ. χρ. [1925], 16ο, σελ. 175.

Ειδήσεις γιά τΐς ασχολίες τών κατοίκων, τήν κοινωνική όργάνωση, τό γάμο, τή μαντική,
τή λατρεία, τόν άλωνισμό, τήν ένδυμασία, τά έπιπλα καί σκεύη, τό κυνήγι, τό ψάρεμα,
τή βάπτιση, τή λαϊκή ιατρική, τή μαγεία, καθώς καί προλήψεις, γαμήλια δίστιχα 2,
παραδόσεις, τραγούδια 10 (σ. 75, 124 - 25, 127 - 28, 165 - 70) κ.ά. άπό τίς Γούβες
καί τό Καστρί τής Β. Εύβοίας.

232. Hesseling D. C. — Pernot H. Chrestomathie néo-hellénique par —.
Paris, Société d'Edition «Les Belles Lettres», 1925, 8o μικρό, σελ.
VIII + 220. (Collection de Γ Institut néo-hellénique de Γ Université
de Paris).

Δημοσιεύονται καί έρωτοπαίγνια καί ποιήματα τής δημώδους λογοτεχνίας, δίστιχα 26
(σ. 93 - 95), τραγούδια 18 (σ. 96-112), παραμύθι 1 (σ. 129 - 133), μοιρολόγι 1 (σ.
157), παραδόσεις, παραμύθια καί διηγήσεις (σ. 158 - 165), Κρητικά τραγούδια 3 (σ.
166 - 167), παραμύθι άπό τό Πυργί Χίου (σ. 168 - 172), τραγούδια Καρπάθου 2 (σ.
173), μοιρολόγια Καλύμνου 1 καί 'Αστυπαλαίας 1 (σ. 173 - 174), Κυπριακό τραγούδι
(σ. 176 - 178), 'Αρκαδικά τραγούδια 2 (σ. 180), μοιρολόγι Μάνης (σ. 181), διηγήσεις
Τσακωνιάς (σ. 181 - 183), τραγούδια Κ. 'Ιταλίας (σ. 182 - 186), Πόντου (σ. 187 - 189),
Μικρασιατικές διηγήσεις (σ. 189 - 192).'Αναδημοσιεύονται άπό παλαιότερες συλλογές.
Κρίση: 'Αθηνά 38 (1926) 225 - 226 (Γ. Ν. Χατζιδάκις).

233. Hoëg Carsten Les Saracatsans. Une tribu nomade Grecque. I.
Étude linguistique précédée d'une notice ethnographique. Paris —
Copenhague 1925. II. Textes (contes et chansons), vocabulaire techni-
que, index verborum. Paris - Copenhague 1926. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ
(1955 - 57) σ. 155, άρ. 155],

Κρίσεις: Libre, No 32 (Juin 1925) σ. 252 - 253 (L. Roussel). Αύτόθι, No
46 - 47 (Août - Septembre 1926) σ. 370 - 371 (L. Roussel). Folklore 37 (1926)
311 - 312 (W. R. H a 11 i d a y). Glotta 16 (1928) 179 - 180 (P a u 1 Kretscli-
mer). Αύτόθι, 17 (1929) 231 (Paul Kretschmer).

234. Καμπούρογλους Δ. Γρ. Μελέται καί ερευναι. [Τεϋχος Γ']. Ή Δούκισσα
τής Πλακεντίας. Έν 'Αθήναις, τυπογραφεΐον «Εστία», 1925, 8ο, σελ.
161 - 240.

Στις σ. 191 - 205 δημοσιεύονται, έκτός τών άλλων, ειδήσεις γιά τήν κατοικία, τήν κοι-
νωνική όργάνωση καί 1 τραγούδι άπό τό Ναύπλιο καθώς καί 1 τραγούδι άπό τήν Αίγινα.

235. Κουντιάδης Γαβριήλ, ιερομόναχος, Λεύκωμα του Σουμπάσκιοϊ, χωρίου
τής περιφερείας Σερρών. Μέ 11 εικονογραφίας, μέ τήν γενικήν περιγραφήν
του καί μέ τήν σύγχρονον ίστορίαν του. Έν Θεσσαλονίκη 1925, 8ο, σελ. 56.
'Εκτός άπό τήν ιστορική υλη δημοσιεύονται καί τραγούδια, τοπωνύμια, παραδόσεις
καθώς καί ειδήσεις λαϊκής λατρείας, ένδυμασίας, κοινωνικής όργανώσεως κλπ.
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236. Παπανδρέου Γεώργ. Ή ιστορία τοΰ Σκοπίου καί τής Πάου (τών Κα-
λαβρύτων). Έν 'Αθήναις, βιβλιοπωλεΐον Μιχαήλ I. Σαλιβέρου, 1925,
8ο, σελ. η' + 9 - 157.

Έκτος άπό τήν άλλη ύλη δημοσιεύονται πολλά τοπωνύμια, δημώδη ονόματα ζώων,
πτηνών, ερπετών κλπ., βαπτ. ονόματα, επώνυμα, παρωνύμια, προλήψεις καί δεισιδαι-
μονίες, ειδήσεις μαγείας, λατρείας, γάμου κ.ά:

237. Παπαχριστοδούλου Πολ. Θρακικές ήθογραφίες. Μέρος Β'. Έν 'Αθήναις,
τυπογραφεΐον «Κόσμος», 1924 [ = 1925], 16ο, σελ. 128. [Βλ καί άρ. 228,
244, 252],

Δημοσιεύονται καί ποικίλες λαογραφικές ειδήσεις σέ λογοτεχνική μορφή.

238. :Ρόδιος [Βροντής Άναστ.] Ροδιακά ήθη καί έθιμα. Δωδεκ Ήμερολ 2
(1925) 25-32.

Ειδήσεις γιά τήν κατοικία, τά έπιπλα καί σκεύη, τό γάμο, τή γέννηση.

239. 'Από τήν λαογραφίαν τών Συμαίων. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ.
6 (1924-25) άρ. 104, σ. 4.

240. Καραϊτιανός 'Ιωάννης 'Από τά έθιμα τής Κάσου. Δωδεκάνησος, έτ. Α'
(1925 - 26) άρ. 37, σ. 4.

Είδήσεις γιά τό γάμο, τήν κοινωνική οργάνωση, τό δίκαιο κ.ά.

241. [Άθανασούλα Εύδ.] Παιχνίδια καί τραγούδια λαϊκά γιά παιδιά 7 χρονών
καί άπάνω. 'Αθήναι, έκδοτικός οίκος Δημητράκου, 1926, 8ο, σελ. 55.
Τραγούδια, παιγνίδια, αινίγματα, γλωσσοδέτες, παροιμίες γιά τούς μήνες, νανούρισμα,
κάλαντα Πρωτοχρονιάς κ.ά. Μερικά παιδικά τραγούδια καταγράφονται καί σέ εύρωπαϊκή
σημειογραφία.

242. "Αννινος Μπάμπης Αί 'Αθήναι κατά τό 1850. ('Απόσπασμα έξ άνεκδότου
πραγματείας περί τής έπισκέψεως καί τής διαμονής τών Γάλλων συγγρα-
φέων Gustave Flaubert καί Maxime Du Camp έν Ελλάδι). Επιφυλ-
λίδες, τόμ. Ά (1926) τεΰχ. Η', 16ο, σελ. 3-21. [Πρβλ. έφημ. «Σκρίπ»,
'Αθήναι, έτ. 32, άρ. 8482, 25.12.1926, σ. 5. Βλ. καί άρ. 440].

Δημοσιεύονται ποικίλες ειδήσεις σχετικές μέ τόν ιδιωτικό βίο τών 'Αθηναίων τών μέ-
σων τοϋ 19ου αι., όπως γιά τήν κοινωνική ζωή, τήν ψυχαγωγία καί τίς διασκεδάσεις,
τήν ένδυμασία, τούς άμαξάδες κ.ά.

243. Καμπούρογλους Δημήτριος Γρ. Οί Χαλκοκονδΰλαι. Μονογραφία. Έν
'Αθήναις, τυπογραφεΐον «Εστία», 1926, 8ο μεγάλο, σελ. 284 + πίν. 1.
Εκτός άπό τήν ιστορική κλπ. ύλη δημοσιεύονται, ίδίως στήν εισαγωγή (σ. 5 - 90),
καί πολλές λαογραφικές ειδήσεις, όπως γιά τήν κοινωνική οργάνωση (σ. 39 κ.έ., 67 κ.έ.,
235 κ.έ.), ένδυμασία (σ. 63 - 67), κατοικία καί άρχιτεκτονική (σ. 77 - 90), τό δίκαιο
(σ. 229 : 1 πωλητήριο, σ. 237 κ.ά.), γιά τό έπώνυμο Χαλκοκονδύλης κ.ά. έπώνυμα (σ.
20 - 25, 55 κ.έ., 247), παράδοση μία (σ. 231), τοπωνύμια (σ. 248) κ.ά.
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Κρίσεις: Θεολογία 5 (1927) 96. Échos d' Orient 26 (1927) 497 - 498 (V. Gré-
goire). Rev Ét Gr 42 (1929) 444 - 446 (R. G u i 11 a n d).

244. Παπαχριστοδούλου Πολ. Θρακικές ήΟογραφίες. Μέρος Γ'. 'Αθήναι, εκ-
δότης I. Ν. Σιδέρης, χ. χρ. [1926;], 16ο, σελ. 131.

Δημοσιεύονται καί διάφορες λαογραφικές ειδήσεις σέ λογοτεχνική μορφή.

Κρίση : Έφημ. «Πολιτεία», 'Αθήναι, έτ. 9(1925-26) άρ. 2713, 18.1.1926, σ. 1

(Φ. Π[ολίτης]).

245. Πασχάλης Δημ. Π. Ή Άνδρος, ήτοι ιστορία τής νήσου Άνδρου
άπό τόν άρχαιοτάτοιν χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς. Τόμ. Α', έν Αθήναις
1925. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 155, άρ. 157].

Κρίσεις: ΔΧΑΕ Γ' (1926) 88 - 89 ('Α λ έ ξ. Φ ι λ α δ ε λ φ ε ύ ς) [= Έλεύθ
Βήμα, έτ. Ε'(1926-27) άρ. 1602, 2.9.1926, σ. 3" άπόσπασμα]. Θεολογία 4 (1926) 76-79
(Γρηγόριος Παπαμιχαήλ). ΚυκλαδΒήμα, έτ. Β' (1926) άρ. 35, 5.2.1926, σ. 1,
άρ. 36, 15.3.1926, σ. 1 (:Π αϋλος Δημητριάδης[ =Δ η μ. Πασχάλης]).

246. Φαρμακίδης 'Επαμεινώνδας Ή Λάρισα άπό τών μυθολογικών χρόνων
μέχρι τής προσαρτήσεως αύτής είς τήν 'Ελλάδα (1881 ). Τοπογραφική
καί ιστορική μελέτη. Βόλος, καλλιτεχνικά τυπογραφεία Κων. Π. Παρασκευο-
πούλου, 1926, 8ο, σελ. 356 + διαγράμματα 2.

Έκτος άπό τήν άλλη ΰλη δημοσιεύονται τραγούδια 4 (σ. 171, 184,220), τοπωνύμια,
ονόματα βαπτιστικά καί έπώνυμα, ειδήσεις γιά τό δίκαιο, την κοινωνική όργάνωση,
δικαιοπρακτικά καί άλλα έγγραφα, ιδιωματικές λέξεις κ.ά.

247. Γουγούσης Χ. Ό βίος τών τουρκοκρατουμένων Μακεδόνων άπό λαο-
γραφικής άπόψεως. Θεσσαλονίκη Α' (1926- 1927) άρ. 2 σ. 11, άρ. 3
σ. 10. [Συνεχίζεται. Βλ. καί άρ. 979].

Τραγούδια, έθιμα κ.ά.

248. Διαμαντάρας Άχιλ. Τό Καστελλόριζον. Δωδεκάνησος, έτ. Β' (1926 -
27) άρ. 99 σ. 4, άρ. 100 σ. 4, άρ. 101 σ. 4, άρ. 102 σ. 4, άρ. 103 σ. 4,
άρ. 104 σ. 4, έ'τ. Γ' (1927 - 28) άρ. 105 σ. 4.

Δημοσιεύονται τοπωνύμια, τραγούδια, δίστιχα, ειδήσεις κοινων. οργανώσεως, δικαίου,
έπαγγελμάτων κ.ά.

249. Καρπάθιος Έμμ. I. Νισυριακόν λεξιλόγιον. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ.
Β', έ'τ. 7 (1925 - 27) άρ. 154 σ. 4, άρ. 155 σ. 4, άρ. 156 σ. 4, έτ. 8
(1927 -29) άρ. 157 σ. 4, άρ. 158 σ. 4, άρ. 159 σ. 4, άρ. 160 σ. 4,
άρ. 161 σ. 4, άρ. 162 σ. 4, άρ. 163 σ. 4, άρ. 164 σ. 4, άρ. 165 σ. 4, άρ.
166 σ. 4, άρ. 167 σ. 4, άρ. 168 σ. 4, άρ. 169 σ. 4, άρ. 170 σ. 4, άρ. 171
σ. 4, άρ. 174 σ. 4, άρ. 175 σ. 4, άρ. 176 σ. 4, άρ. 177 σ. 4, άρ. 178 σ. 4,
άρ. 179 σ. 4, άρ. 182 σ. 4, έτ. 9 (1929 - 32) άρ. 208 σ. 4, άρ. 209 σ. 4,
άρ. 222 σ. 4, άρ. 223 σ. 4.
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Παροιμίες καί παροιμιώδεις εκφράσεις, δίστιχα, κατάρες, ειδήσεις γιά τίς τροφές, τή
λαϊκή λατρεία κ.ά.

250. "Ηθη καί έθιμα Καστελλορίζου (Μεγίστης). Ραδάμανθυς 12 (1927) άρ. 5,
σ. 14-15.

"Εθιμα γεννήσεως, τελευτής, δίστιχα νανουρίσματα καί δίστιχα μοιρολόγια.

251. Βαμβάκος Σωκράτης Κ. 'Ιστορία τοϋ χωρίου Άγιος Λαυρέντιος τοΰ
Βόλου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Έπιμελεία —. Αθή-
ναι 1927, 16ο, σελ. 128 + χάρτ. 1.

Γενικά και ιστορικά, τοπωνύμια (ίδίως σ. 18 - 19), ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση,
τή λατρεία, το χαρακτήρα καί τίς άσχολίες τών κατοίκων, τά προϊόντα, τό γάμο, τή
μαντική καθώς καί προλήψεις καί δεισιδαιμονίες, τραγούδια 2, ονόματα βαπτιστικά
καί έπώνυμα κ.ά.

Κρίση: Περιοδ. «Μετέωρα», Τρίκαλα, ίτ. 4-5 (1951-1952) 85-86 (Π. Γ ρ ίσπος ).

252. Παπαχριστοδούλου Πολ. Θρακικές ήθογραφίες. Μέρος Δ'. Αθήνα, έκ-
δοτικός οίκος Λ. Θ. Λαμπροπούλου, 1927, 16ο, σελ. 128.
Δημοσιεύονται καί ποικίλες λαογραφικές ειδήσεις σέ λογοτεχνική μορφή (όπως γιά τό
γάμο - καί γαμήλια δίστιχα - , τή λατρεία κλπ.)

253. :Παροδίτης Άφιλος [Εμμανουήλ Έμμ. I.] Τό τριαντάφυλλο. Μυθο-
λογία, παραδόσεις, ιστορία, λογοτεχνία, έπιστήμη, βιομηχανία. Αθήναι,
τύποις «Εκδοτικής» Μπλαζουδάκη, 1927, 16ο, σελ. 104.

Στις σ. 43 - 44 : «Τό ρόδο στην έλληνική λαογραφία», όπου παροιμίες, δίστιχα κλπ., στή
σ. 66 : τό ρόδο στις δεισιδαιμονίες.

254. Πασχάλης Δημ. Π. Ή Άνδρος, ήτοι ιστορία τής νήσου άπό τών άρχαιο-
τάτων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς. Τόμ. Β', έν Αθήναις 1927. [Βλ.
ΕΛΑ Θ'-Γ (1955 - 57) σ. 157, άρ. 172],

Κρίσεις: Έφημ. «Νέα Ημέρα», 'Αθήναι, άρ. 3424, 19.11.1925, σ. 3 (Α. Φ
[ιλαδελφεύς]). Πρωία, ίτ. Β' (1926-27), άρ. 642, 11.9.1927, σ. 3 (Άδ. Ά δ α -
μ α ν τ ί ο υ) [= Έφημ. «'Ανδριώτης», ίτ. Β' (1927 - 28) άρ. 51, 1.10.1927, σ. 1 - 2],
ΔΧΑΕ Δ' (1927) 103-104 (Α. Φ [ ι λ α δ ε λ φ ε ύ ς ]). Εκκλησία 5 (1927) 410.

255. Τσαπαλιάρης Κωνσταντίνος Ν. Ή νήσος 'Ικαρία διά μέσου τών αιώ-
νων, ήτοι γεωγραφική καί ιστορική τής νήσου περιγραφή άπο τών άρχαιο-
τάτων μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων, μετ' εικόνων, συγγραφεΐσα έπί τή
βάσει τών άρχαίων καί νεωτέρων κειμένων. Έν Αθήναις, έκδοτης 'Ιωάν-
νης Δ. Τιγκλιάς, 1927, 8ο, σελ. 183 + χάρτ. 1.

Εκτός άπό τά γενικά καί ιστορικά δημοσιεύονται καί τοπωνύμια (σ. 12 - 13), λαϊκό
ποίημα (σ. 126 - 27) κ.ά.

256. Φούμης Κωνσταντίνος Μ. Έπάνω στά χιονισμένα Λευκά "Ορη [της
Κρήτης], Άγροτ Ταχυδρόμος ΙΖ' (1927) 337 - 345, 361-369, 385 -393.
[Πρβλ. άρ. 257],
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Εκτός τών άλλων δημοσιεύονται τοπωνύμια (ιδίως στή σ. 339), λαϊκά όνόματα φυτών,
στίχοι τραγουδιών τής τάβλας καί τοϋ 'Ερωτοκρίτου, ειδήσεις γιά τή μεταξοσκωληκο-
τροφία, τήν ποιμενική ζωή, τήν κοινωνική όργάνωση (συνεργασία, φιλοξενία), δίστιχα
Ρεθυμνιώτικα 2 καί Ήρακλειώτικα 2.

257. Φούμης Κωνστ. Μ. Δεκαπέντε ημερών λημέρι επάνω στά χιονισμένα
Λευκά "Ορη. Έφημ. «Κήρυξ», Χανιά, έτ. ΚΖ', άρ. 3503 - 30506, 3508 -
3515, 3517 - 3521, 3523 - 3545, 22.6 έως 11.8.1927. [Πρβλ. άρ. 256],

258. :'Αργαίος 'Αρέθας [Άσκητόπουλος Γ.] Άπο τά Φλαβιανά εις τήν Σά-
μον. (Όδοιπορικαί έντυπώσεις). Προσφυγ Κόσμος, έτ. 1 (1927-28) άρ.
10 σ. 2, άρ. 11 σ. 2, άρ. 12 σ. 2, άρ. 13 σ. 2, άρ. 14 σ. 2, άρ. 15 σ. 2, άρ.
16 σ. 2, άρ. 17 σ. 2, άρ. 18 σ. 2, άρ. 19 σ. 2, άρ. 20 σ. 2, άρ. 21 σ. 2,
άρ. 22 σ. 2, άρ. 23 σ. 2, άρ. 24 σ. 2, άρ. 26 σ. 2, άρ. 27 σ. 3, άρ. 28 σ. 4,
άρ. 29 σ. 3 - 4, άρ. 30 σ. 2, άρ. 31 σ. 3, άρ. 32 σ. 3, άρ. 33 σ. 2, άρ.
34 σ. 3, άρ. 35 σ. 3, άρ. 36 σ. 2, άρ. 38 σ. 2, άρ. 39 σ. 2, άρ. 40 σ. 3, άρ.
41 σ. 3, άρ. 42 σ. 2, άρ. 43 σ. 3, άρ. 44 σ. 3, άρ. 45 σ. 3, άρ. 46 σ. 3,
άρ. 47 σ. 3, άρ. 48 σ. 3, άρ. 49 σ. 3, άρ. 50 σ. 3, άρ. 51 σ. 3, άρ. 52 σ. 3,
έ'τ. 2 (1928 - 29) άρ. 53 σ. 3 - 4, άρ. 54 σ. 3, άρ. 55 σ. 3, άρ. 56 σ. 3,
άρ. 58 σ. 5, άρ. 59 σ. 5, άρ. 60 σ. 2, άρ. 61 σ. 3, άρ. 63 σ. 3, άρ. 65 σ. 3,
άρ. 66 σ. 3, άρ. 67 σ. 3, άρ. 68 σ. 3, άρ. 69 σ. 3, άρ. 70 σ. 2, άρ. 71 σ. 3,
άρ. 72 σ. 3, άρ. 73 σ. 3, άρ. 74 σ. 3, άρ. 76 σ. 3, άρ. 77 σ. 3, άρ. 78 σ. 3,
άρ. 79 σ. 3, άρ. 81 σ. 2, άρ. 83 σ. 3, άρ. 84 σ. 3, άρ. 86 σ. 3, άρ. 87 σ. 3,
άρ. 88 σ. 3, άρ. 89 σ. 3, άρ. 90 σ. 3, άρ. 93 σ. 2, άρ. 95 σ. 3, άρ. 96 σ. 3,
άρ. 97 σ. 3, άρ. 98 σ. 3, άρ. 99 σ. 3, άρ. 100 σ. 3, άρ. 101 σ. 3, άρ. 102
σ. 3, άρ. 103 σ. 3, άρ. 104 σ. 3, έτ. 3 (1929 - 30) άρ. 105 σ. 3, άρ. 107
σ. 3, άρ. 108 σ. 3.

Εκτός άπό τίς ίστορικές καί άλλες ειδήσεις δημοσιεύονται σποραδικά καί ειδήσεις γιά
τίς άσχολίες τών κατοίκων, τά προϊόντα, τήν κατοικία, σχολική ζωή, κοινωνική όργά-
νωση, τό λαϊκό δίκαιο, μία παροιμία (άρ. 55) κ.όί.

259. Άκακιάδης 'Ιωάννης Α. Ή Καρβάλη Ναζιανζού καί ό βίος Γρηγορίου
τοΰ Θεολόγου. Γεωγραφική καί ιστορική περιγραφή μετ' άρχαιοτήτων
καί τών πέριξ χωρίων. Έν Αθήναις, τύποις «Ή Παμπροσφυγική», 1928,
8ο μικρό, σελ. 147 + δ'.

'Εκτός άπό την άλλη ύλη δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τίς άσχολίες τών κατοίκων,
τή σχολική ζωή, κοινωνική όργάνωση, γάμο, βάφτιση, ένδυμασία, λατρεία καθώς καί
όνόματα καί λεξιλόγιο.

260. (Αρχέλαος I.) Άπ' τά παληά παιδικά μας χρόνια. Σινασός, έτ. 1928,
σ. 34-41.
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Ειδήσεις γιά τή σχολική ζωή καθώς καί αινίγματα 7, κάλαντα, παιδικά παιγνίδια, παι-
γνίδια τών μεγάλων κ.ά.

261. ('Αρχέλαος I.) Ευχές καί κατάρες. Σινασός, έτ. 1928, σ. 66.—'Ονόματα
[βαπτιστικά]. Αύτόθι.

262. -- Οί μήνες. Σινασός, έτ. 1928, σ. 66.— Οί έξοχικές τοποθεσίες [το-
πωνύμια]. Αύτόθι.

263. ———■ 'Ιστορία. Σινασός, έτ. 1928, σ. 9 - 28.

Δημοσιεύονται, έκτος άπό τήν ιστορική ύλη, καί ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση,
γέννηση, γάμο, λατρεία, δεισιδαιμονίες, τό γλωσσικό ιδίωμα κ.ά.

264. Βενιέρης Μιχαήλ 'Ολίγα περί Μυκόνου καί τών έξεων αύτής. Κυκλαδ
Ήμερ 2 (1928) 121 - 125.

Λίγες ειδήσεις γιά τό γάμο, τό δίκαιο (συναλλαγές), τήν κοινωνική οργάνωση κ.ά.

265. Δ[αμάσκος] Κ. Π. Ό Παππουλάκης. Οίνούντιος Β' (1928) 232 -233.

Παραδόσεις, ειδήσεις λατρείας.

266. Καιροφύλας Κ. Έθιμα καί προλήψεις. Έφημ. «Εστία», 'Αθήναι, έτ.
ΛΓ' (1928- 29) άρ. 12291, 28.11.1928, σ. 1.

'Έθιμα λατρείας, γάμου, γεννήσεως καί τελευτής άπό τήν "Αρτα, πού σταχυολογούνται άπό
τό «Δοκίμιον περί "Αρτης» τοΰ Σεραφείμ Βυζαντίου (Ξενοπούλου), 1884.

267. Καλύβη Καλή Μ. Διηγήματα. Ή ζωή στά χωριά. ("Ηθη, έθιμα, διηγή-
σεις, εντυπώσεις άπό έκδρομές, ταξείδια κλπ.). Έν 'Αθήναις 1928, 32ο,
σελ. 96.

Λαογραφικά Κύμης Εύβοιας καί περιχώρων σέ μορφή ήθογραφημάτων, όπου καί ειδή-
σεις γιά τό γάμο, 4 δίστιχα κ.ά.

268. Κόντογλους Φ. Ταξείδια σέ διάφορα μέρη τής Ελλάδας καί τής 'Ανατο-
λής, περιγραφικά τοΰ τί άπόμεινε άπό τά χρόνια τών Βυζαντινών, τών Φράγ-
κων, τών Βενετσάνων καί τών Τούρκων. 'Αθήνα 1928, 8ο, σελ. 144.
Στίς ταξιδιωτικές έντυπώσεις περιέχονται σποραδικά καί λαογραφικές ειδήσεις, όπως
γιά τήν άρχιτεκτονική, τραγούδια, παραδόσεις κ.ά.

269. Παπανδρέου Γεώργ. 'Ιστορία τών Καλαβρύτων. 'Αθήναι, τυπογρ. Παρ.
Λεωνή, χ. χρ. [1928;], 8ο, σελ. 336 + χάρτ. 1.

'Εκτός άπό τήν άλλη ύλη δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τίς άσχολίες τών κατοίκων,
τή μαγεία, τό γάμο καθώς καί τοπωνύμια, ονόματα βαπτιστικά καί έπώνυμα, τραγούδια
καί στίχοι τραγουδιών (σ. 192), παραμύθια 2 (σ. 213 - 214), γλωσσοδέτες 2, παροι-
μίες 81 (σ. 218 - 219), τραγούδια 5 (σ. 219 - 220), αινίγματα 6, παιδικές εκφράσεις
σέ παιγνίδια 20, παροιμιώδεις εκφράσεις 34, προλήψεις, παραδόσεις κ.ά.
Κρίση: Φωνή Βιβλίου Α' (1931) 174.

270. Παράσχος Κλέων Έθιμα τής Κεφαλλονιάς στήν έποχή τού Λασκαράτου.
Έγκυκλ Ήμ 1 (1928) 391 - 396.

Ειδήσεις γιά τήν οικία καί τελευτή, προλήψεις κ.ά.
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271. Προκοπίου Σωκράτης Α. Σάν ψέμματα καί σάν άλήθεια. Μικρασιατικόν
ιστορικόν μυθιστόρημα μέ εικόνας. 'Αθήναι, τυπογραφεΐον ή «Μέλισσα»
'Ιωάννου Τσουκαρίδη καί Νικολάου Βαλή, 1928, 8ο, σελ. 255.

Δημοσιεύονται καί λαογραφικές ειδήσεις σέ λογοτεχνική μορφή (κυρίως στό Α' μέρος),
όπως γιά τήν κοινωνική οργάνωση, τήν ύφαντική κ.ά.

272. Σκενδέρης Κων. Χ. 'Ιστορία τής άρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως
μετά περιγραφής πάντων τών ύπό διάφορα καθεστώτα γεγονότων... "Εκ-
δοσις δευτέρα, έπηυξημένη καί μετά πολλών εικόνων. 'Εν 'Αθήναις, τύποις
I. Βάρτσου, 1928, 8ο, σελ. 136. [Ή Α' έκδοση : Έν Κορυτσά 1906],

Στό κεφ. Γλώσσα - ήθη - έθιμα (σ. 70-73) δημοσιεύονται ειδήσεις γιά τήν τελευτή,
τό γάμο καί άλλες γενικές γιά έθιμα, τραγούδια, χορούς κλπ. Έπίσης ειδήσεις γιά τή
λατρεία, τοπωνύμια, ονόματα κ.ά.

273. Τσεβδς Γεώργ. Δ. 'Ιστορία τών Θηβών καί τής Βοιωτίας άπό τών άρ-
χαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Έν 'Αθήναις 1928, 8ο, τόμ. πρώτος,
σελ. ε' + 400, τόμ. δεύτερος, σελ. 434.

Εκτός άπό τήν ιστορική ύλη στόν Β' τόμο δημοσιεύονται : 1 τραγούδι (σ. 169) καί στί-
χοι τραγουδιών , σποραδικά τοπωνύμια, βαπτιστικά ονόματα καί έπώνυμα, ειδήσεις
γιά τίς άσχολίες τών κατοίκων κ.ά.

274. Αί Ίταλικαί κτήσεις έν τώ Αίγαίω. Δωδεκάνησος, έτ. Δ' (1928-29)
άρ. 181 σ. 4, άρ. 182 σ. 4, άρ. 183 σ. 4.

Δημοσιεύονται ποικίλες λαογρ. ειδήσεις γιά τήν ένδυμασία, λατρεία, φιλοξενία, τελευτή,
γέννηση, οικία, παραδόσεις, δεισιδαιμονίες κ.ά. άπο τή Ρόδο. 'Αναδημοσιεύονται άπό
τό σχετικό βιβλίο τών Κ. C. D. Booth καί Isab. Bridge-Booth.

275. Χαλκιάδης Ζαχαρίας Ε. Κασιώτικα. "Ηθη καί έθιμα. 'Αλεξάνδρεια, 8ο
μικρό, τόμ. Α', 1928, σελ. 130, τόμ. Β', 1929, σελ. 125, τόμ. Γ', 1939,
σελ. 127. ['Ανατύπωση τοΰ τόμ. Γ': 'Αλεξάνδρεια 1944, 8ο μικρό, σελ. 127].
'Ηθογραφικά κείμενα στό Κασιακό ιδίωμα, στά όποια περιέχονται πολλές λαογραφικές ει-
δήσεις γιά τό δίκαιο, τή λατρεία, μαντική (καί δίστιχα τοϋ κλήδονα), λ. ιατρική, τό γάμο,
τήνποιμεν. ζωή καθώς καί τραγούδια (κάλαντα κ.ά.), δίστιχα, έπωδές, ονόματα, παροι-
μίες καί παροιμιώδεις έκφράσεις μέ σχετικές διηγήσεις κ.ά.

Κρίσεις: Δωδεκάνησος, ίτ. Γ' (1927 - 28) άρ. 151, σ. 4 (Ν. Μ α υ ρ ή ς) [άνα-
δημοσίευση άπό τήν έφημ. «Ταχυδρόμος» ('Αλεξανδρείας), 22 'Ιουλίου 1928], Libre,
No 76 - 77 (Février - Mars 1929) σ. 611-612 (L. Roussel) [=Δωδεκάνησος,
ετ. Δ' (1928 - 29) άρ. 204, σ. 4], «Ελληνικά Γράμματα» Γ' (1928) 395 (Β. Ρώτα ς).
Νέα Εστία 5 (1929) 318 (ΓΙ. Χ[άρης]). «Ίσις» (Αλεξανδρείας) 4 Αύγούστου 1928
(Χ. Γ α λ ι α τ σ ά τ ο ς). Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', ίτ. 9 (1929 - 32) άρ. 215, σ. 1
(:Πρωτεύς). Libre, No 88 - 89 (Février - Mars 1930) σ. 712 (L. Roussel).
Άλεξανδρ Τέχνη Γ' (1929) 292 - 293 (Γ. Α. Π [ α π ο υ τ σ ά κ η ς]). Αύτόθι, Δ' (1930)



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 1921-1938: ΣΧΜΠΛΗΡΩΜΑ 363

379 - 380 (Γ. Α. Π [ π α ττ ο υ τ σ ά κ η ς]). Επαρχία Α' (1930 - 1931) 127 - 128
(Ν. Α. Μ [ π ο ύ ρ α ς]).

276. Τό άρνί -τής Λαμπρής. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 482 -483.

Ειδήσεις γιά τή λατρεία, τή μαντική, στίχοι τραγουδιού καί 1 τραγούδι τής Δουϊνουπό-
λεως Βορ. 'Ηπείρου, σχετικά μέ το πασχαλινά άρνί.

277. :Άβετ Πέλις Γύρω στή λαογραφία τού νησιού μας. Έφημ. «Ταχυδρό-
μος», Μυτιλήνη, έ'τ. Ε', άρ. 1267, 19.12.1929.

'Οδηγίες γιά τή συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ. Δημοσιεύονται καί προπόσεις, εύχές,
κατάρες, τοπωνύμια, ονόματα κ.ά.

278. Άραβαντινός Παναγιώτης Ό λαογραφικός μας πλούτος. Άγνωστα ήθη
και έθιμα τού λαού μας... (Απόσπασμα άπό ένα άνέκδοτον χειρόγραφον
τοΰ μεγάλου Ήπειρώτου ιστορικού —). Έφημ. «Ή Βραδυνή», Αθήναι,
έ'τ. Ε', άρ. 2624, 13.1.1929, σ. 2, άρ. 2625, 14.1.1929, σ. 2, άρ. 2629,
18.1.1929, σ. 2, άρ. 2636, 25.1.1929, σ. 3, άρ. 2694, 1.4.1929, σ. 3,
άρ. 2695, 2.4.1929, σ. 3.

Τροφές, προλήψεις, δεισιδαιμονίες, ειδήσεις μαγείας, μουσικής, γεννήσεως, τελευτής κλπ.
άπό την 'Ήπειρο, ειδήσεις γιά συμπόσια στά Γιάννενα κ.ά.

279. Δέφνερ Μ. Όδοιπορικαί έντυπώσεις άπό την Δυτικήν Κρήτην. Έν Αθή-
ναις 1929. [Βλ. ΕΛΑ Θ'-Ι' (1955 - 57) σ. 156, άρ. 168], [Πρβλ. άρ. 206].
Κρίσεις: Libre, No 78 - 79 (Avril - Mai 1929) σ. 628 - 629 (L. Rousse 1).
Έφημ. «Κήρυξ», Χανιά, έτ. KZ', άρ. 3973, 19.10.1929, σ. 1 - 2 καί 3974, 20. 10.1929,
σ. 1-2 (Ν ι κ. Β. Τ ω μ α δ ά κ η ς).

280. Κοντελιέρης Μιχ. Νάξος. 'Ιστορία, διηγήματα, ποίησις, μουσική. Έν
Αθήναις, τύποις Στεφάνου Ν. Ταρουσοπούλου, 1929, 8ο, σελ. 176.

Ειδήσεις γιά τούς κατοίκους, τις άσχολίες καί τό χαρακτήρα τους, τοπωνύμια, δίστιχα
μέ μουσικές καταγραφές στήν εύρωπαϊκή σημειογραφία κ.ά.

281. Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος Χριστουγεννιάτικα καί Πρωτοχρονιάτικα
διηγήματα. Έν Αθήναις, έκδοτικός οίκος Δημητράκου, 1929, 16ο, σελ. 104.
Δημοσιεύονται καί λαογραφικές ειδήσεις οέ λογοτεχνική μορφή.

282. Τοπαλίδης Πανάρετος Κ. Ό Πόντος άνά τούς αιώνας. Δράμα 1929, 8ο,
σελ. 327.

Γενικά καί ιστορικά καθώς καί έπώνυμα (σ. 69 - 85), ένα τραγούδι (σ. 89 - 94), έθιμα
λατρείας, κοινωνικής οργανώσεως κ.ά.

283. Φαλτάϊτς Κ. Τό γουρούνι, ή φιλολογία καί ή λαογραφία. Μπουκέτο ΣΤ'
(1929) 38.

Ειδήσεις γιά τή λατρεία, τίς τροφές κ.ά.

284. - Ό λύκος. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 55.
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Ειδήσεις γιά τόν ποιμενικό βίο, τή μαγεία, τή λατρεία καθώς καί παραδόσεις, παροι-
μίες κ.ά. σχετικά μέ τό λύκο.

285. :Ω Πώς εμφανίζεται ή κοινωνική σύνθεσις τών χωρικών τοΰ [Άργολικοΰ]
κάμπου. Έφημ. «Πατρίς», 'Αθήναι, περ. Δ', ετ. Α' (1928-29) άρ. 308,
10.1.1929, σ. 5.

Ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση, τραγούδια κ.ά.

286. Λουκόπουλος Δημ. Στ' Άγραφα. Ένα ταξείδι μέ εικόνες. Έν Αθήναις
1929. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 158, άρ. 187 J.

Κρίσεις: Πρω'ία, έτ. Δ' (1928 - 29) άρ. 1380, 17.10.1929, σ. 1 (Φ. II ο λ ί τ η ς).
Libre, No 86 - 87 (Décembre 1929 - Janvier 1930) σ. 693 - 694 (L. Roussel).

287. Μαρίνης Κώστας Π. Αντίλαλοι άπό τό χωριό μας. Αθήνα 1929. [Βλ.
ΕΛΑ Θ'-Γ (1955 - 57) σ. 158, άρ. 188],

Κρίση: Νουμάς KB' (1929 - 1930) 47.

288. Παππασταύρου Αμαλία Κ. Ή Ζίτσα ή πολυθρύλλητος. Γεωγραφική
και ιστορική περιγραφή της. Ήπειρ Άγών, έτ. Γ' (1929-30) άρ. 877
σ. 1, 4, άρ. 878 σ. 1, άρ. 879 σ. 1, άρ. 880 σ. 1, άρ. 881 σ. 2, άρ. 886
σ. 1, άρ. 887 σ. 1, άρ. 889 σ. 3, άρ. 890 σ. 1,4, άρ. 891 σ. 3, άρ. 892
σ. 1, άρ. 893 σ. 3, άρ. 894 σ.3, άρ. 897 σ. 3, άρ. 899 σ. 3, άρ. 902 σ. 3,
άρ. 904 σ. 3, άρ. 905 σ. 1, άρ. 908 σ. 1, άρ. 911 σ. 3, άρ. 914 σ. 3, άρ.
916 σ. 3, άρ. 917 σ. 3, άρ. 918 σ. 1, άρ. 920 σ. 3, 4. [Πρβλ. Έπ Κ Λ
τόμ. ΚΓ' (1973- 74) σ. 97, άρ. 250 : αυτοτελές βιβλίο].

'Εκτός τών άλλων δημοσιεύονται ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση, τή λατρεία, τόν
τρύγο, τόν άλωνισμό, τίς άσχολίες τών κατοίκων καθώς καί παραδόσεις, τραγούδια,
δίστιχα 2, ιδιωματικές λέξεις κ.ά.

289. Ελληνικά ηθη καί έθιμα. Μπουκέτο Ζ' (1930) 415.

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες, ειδήσεις γιά τή μαγεία, τή γέννηση κ.ά. άπό τήν Κύθνο.

290. "Ηθη, έθιμα καί παραδόσεις. Κυνουριακά 1930, σ. 242 - 251.
Παραδόσεις 16, έθιμα λατρείας, γεννήσεως καί βαπτίσεως, τελευτής, γάμου, δεισιδαι-
μονίες, ειδήσεις μαγείας, μία έπωδή κ.ά. άπό χωριά της Κυνουρίας.

291. 'Ιστορίες τοΰ λαοΰ. Μπουκέτο Ζ' (1930) 367.

Δημοσιεύονται 2 εύτράπελες διηγήσεις άπό τήν Κεφαλληνία, μία παράδοση άπό τή Λει-
βαδιά καί μετεωρολογικές ειδήσεις άπό τή Θήβα.

292. Λαογραφικά. Ν 'Ορίζων, έτ. Ε' (1930 - 31) άρ. 223, 12.10.1930, σ. 2.

Τραγούδι 1, παροιμίες 6.

293. Ό άγιος τών θαλασσών. Μπουκέτο Ζ' (1930) 1134- 1135.

"Εθιμα λατρείας, παραδόσεις, παροιμίες, τραγούδια κ.ά. σχετικά μέ τόν άγιο Νικόλαο.

294. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες. Μπουκέτο Ζ' (1930) 434.

Παράδοση άπό την 'Αθήνα καί ειδήσεις γιά τό γάμο άπό τή Μακεδονία.
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295. Τά έλληνικά χωριά τής 'Ιταλίας. Μπουκέτο Ζ' (1930) 412 - 413.

Ειδήσεις γιά τό γάμο, τήν ένδυμασία, τό χορό καθώς καί τραγούδια κ.ά.

296. 'Αποστόλου 'Ιωάννης 'Ιστορία τής Σιατίστης, δαπάνη Δούκα Α. Σα-
χίνη. Έν 'Αθήναις, έκδοτικος οίκος Δημητράκου, χ. χρ. [1930], 8ο
μικρό, σελ. 142 + χάρτ. 1.

Έκτος άπό τήν ιστορική κ.ά. ύλη δημοσιεύονται τοπωνύμια (κυρίως σ. 7 - 14), όνόματα
(σ. 127 - 129 κ.ά.), τραγούδια 5 (σ. 29 - 31, 37, 133), εικόνα γυναικείας ένδυμασίας
(σ. 73), ειδήσεις γιά τίς άσχολίες τών κατοίκων κ.ά.

297. Γκράβαλης 'Αθανάσιος Θ. «Σπασμένες κολώνες». Μυτιλήνη, 'Ιανουά-
ριος 1930, 16ο, σελ. 144.

Δημοσιεύονται λαογραφικές ειδήσεις άπό τίς Κυδωνιές (Άϊβαλί) γιά πετροπόλεμο (σ.
19-21), γιά τήν καφεμαντεία καί μαγεία (σ. 62 - 63), έθιμα 'Αποκριάς (σ. 65-67) καθώς
καί (σ. 68 - 86) έθιμα Καθ. Δευτέρας, Πρωτομαγιάς, πανηγυριών, ειδήσεις κοινωνικής
όργανώσεως, γεωργικού καί άλιευτικοϋ βίου, μετεωρολογίας, ειδήσεις γιά τήν έλαιουρ-
γία, τήν κηπουρική, τούς μύλους, τραγούδια καί στίχοι τραγουδιών κ.ά. Δημοσιεύον-
ται καί έθιμα τελευτής (σ. 114-115).

298. Κόκκινος Δ[ιον.] Α. Ελληνικά κέντρα. 'Ερυθρός Σταυρός, έτ. ΣΤ'
(1930) άρ. 9, σ. 6- 7.

Δημοσιεύονται καί έθιμα γεννήσεως καί στίχοι ιστορικού τραγουδιού άπό τή Σιάτιστα
Κοζάνης.

299. Κοσμόπουλος I. Α. 'Ιστορία τής 'Ολυμπίας (Τριφυλίας). Έπιμελεία
'Α γ. Α. Τ σ έ λ α λ η. Τόμος πρώτος, έκδοσις δευτέρα. Έκδοσις Ν.
'Ορίζοντος. 'Ανδρίτσαινα, τύποις έφημ. «Νέος 'Ορίζων», 1930, 8ο μικρό,
σελ. 3 χ. άρ. + 165.

Εκτός άπό τήν ιστορική καί άλλη ύλη δημοσιεύονται τραγούδια καί στίχοι τραγουδιών
(σ. 86, 88, 92, 93, 109, 110, 122 - 23, 125, 126, 146), λίγες παροιμίες καί παραδόσεις
(σ. 123 κ.ά.), έθιμα κοινωνικής όργανώσεως, δικαίου, γάμου κ.ά.

299α. Λαμπίκης Δημ. Άπό όσα βλέπουμε στήν 'Αθήνα. Αθήναι, έκδοτικός οί-
κος Γ. I. Βασιλείου, [1930], 16ο, σελ. 161.

Ενδιαφέρει καί τήν 'Αθηναϊκή, άστική, λαογραφία γιά τούς πλανόδιους έπαγγελματίες
(φωτογράφους, άμαξηλάτες, καστανάδες κλπ.), γιά τίς 'Αποκριές, τά Κούλουμα, τά
ξενόφερτα μουσικά όργανα κ.όί.

300. Μαυρομμάτης Δράκος Κ. Ή Αγχίαλος μέσ' άπό τίς φλόγες. Αθήναι
1930, 8ο, σελ. 167 + χάρτ. 1.

Στό μέρος Ε', σ. 101 - 147, δημοσιεύονται άπό τόν Α. "Α ρ γ η, 'Αναμνήσεις άπό τήν
Παλ. 'Αγχίαλο, 07ϊου γίνεται λόγος γιά τά κάλαντα (σ. 115 - 17), τήν κοινων. όργάνωση
(σ. 120-21), τήν άρχιτεκτονική (σ. 122 - 24), τή λατρεία (σ. 127 - 29), τά τίαιγνίδια
(σ. 138 - 40) κ.ά.
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301. Mirambel André Étude descriptive du parler Maniot meridional.
Paris 1929. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 159, άρ. 189].

Κρίση: Πρωτοπορία 2 (1930) 155 - 156 (Μ. Φ ι λ ή ν τ α ς).

302. Παπακωνσταντίνου Θ. Φ. Καστόρια. Μεγάλη Ελληνική 'Εγκυκλοπαί-
δεια, τόμ. 14 (1930) σ. 10 - 18. [Καί αύτοτελώς: Ή Καστόρια. Γεωγρα-
φία, ιστορία, τέχνη. 'Αθήναι, τυπογραφεΐον «Πυρσός», 1930, 16ο, σελ. 76
-Ι-χάρτ. 1].

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τις ασχολίες τών κατοίκων, τήν κοινωνική οργάνωση
(σ. 11, 12-14), τήν αλιεία, τοπωνύμια κ.ά.

303. Παπαμανώλης 'Ιωάννης Θ. Ή οικογένεια Βούλγαρη τής "Τδρας. Σκια-
γραφία! - άγνωστοι σελίδες - άναμνήσεις. 'Εν Πειραιεΐ, τύποις Ίωάνν.
Σορώτου, 1930, 8ο μικρό, σελ. 189.

Έκτος άπο τήν ιστορική ύλη δημοσιεύονται ειδήσεις γιά τήν ένδυμασία (σ. 29-31,
119 - 120), άρβανίτικα δίστιχα 4 (σ. 42 - 43), κάλαντα τοϋ Λαζάρου (σ. 47), ειδήσεις
γιά τήν κατοικία, τήν κοινων. οργάνωση, το δίκαιο (σ. 68 - 75), παράδοση (σ.56 - 57) κ.ά.

304. Σαλβάνος Γεράσιμος Ι. καί Σαλβάνου - Παπαβλασοπούλου Μαλβίνα I.

Λαογραφική ΰλη έκ Κερκύρας. 'Εν 'Αθήναις 1930, 8ο, σελ. 51 + 97.

'Ανατύπωση τών έργασιών τοϋ Γερ. I. Σαλβάνου, Λαογραφικά σύλλεκτα έξ Άργυρά-
δων Κερκύρας, Λαογραφία 10 (1929 - 1932) 113 - 163, καί τής Μαλβίνας I. Σαλβάνου,
Τραγούδια, μ.οιρολόγια καί Λαζαρικά 'Αργυράδων Κερκύρας, Λαογραφία 8 (1921 - 1925)
520 - 535,9 (1926 - 1928) 152 - 208, 10 (1929 - 1932) 23 - 47. Βλ. ΕΛΛΘ'-Γ
(1955 - 57) σ. 152, άρ. 130, σ. 160, άρ. 196.

305. :Σύλβιος [Παπαδόπουλος 'Ανδρέας] Τό πανηγύρι τοΰ Μπουρνόβα. (Σμυρ-
ναϊκές ηθογραφίες). Ν Άγρ Ζωή, άρ. 35 (Νοέμβριος 1930) σ. 14 - 16.

Έθιμα λατρείας, δίστιχα κ.ά. σέ λογοτεχνική μορφή.

306. Οί Καλλικάντζαροι. Μπουκέτο Η' (1931) 45.

Δεισιδαιμονίες, παραδόσεις, ειδήσεις γιά τή λατρεία καί τή μαγεία καί μία έπωδή γιά τούς
Καλλικαντζάρους.

307. Πέργαμος (1300 π.Χρ. - 1922). Μυτιλήνη 1929. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 -
57) σ. 159, άρ. 195],

Κρίση: Libre, No 106 - 107 (Août - Septembre 1931) σ. 850 (L. Roussel).

308. Βλαστός Πέτρος Συνώνυμα καί συγγενικά. Τέχνες καί σύνεργα. 'Αθήνα
1931, 8ο, σελ. 661. [Φωτοτυπική άνατύπωση: 'Αθήνα 1976],

Ενδιαφέρει καί άπό λαογραφική άποψη γιά τό πλήθος τών λέξεων λαογραφικής σημασίας
καί έκείνων οί όποιες άφοροϋν στήν κατοικία, τήν άγοοτική, ποιμενική καί ναυτική
ζωή, τήν ύφαντική, τή μαγεία, τά διάφορα επαγγέλματα' δημοσιεύονται καί τοπωνύμια,
ονόματα βαπτιστικά καί επώνυμα, ονόματα ζώων καί φυτών, εύχές, κατάρες, όρκοι,
παροιμίες καί παροιμιώδεις εκφράσεις κ.ά.
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Κ ρ ίσε ι ς : Libre, No 116 - 117 (Juin - Juillet 1932) σ. 925 - 927 (L. Roussel).
Παναιγύπτια 4 (1932) άρ. 205, σ. 5(Νεοκλής Τριανταφυλλίδης). Έλλην
Φύλλα Α' (1935 - 1936) 228 (Π. Π p.). Β ι β λ. μνεία: Glotta 22 (1934) 230 -
231 (Ρ. Κ r e t s c h m e r).

309. Καμπούρογλους Δ. Γρ. Ai 'Αθήναι κατά τά έτη 1775 - 1795 [έπί τη
βάσει τών πηγών καί ιδίως της αύτο βιογραφική ς χρονογραφίας τοϋ Παναγή
Σκουζέ], Έν 'Αθήναις, τυπογραφεΐον «Εστία», 1931, 8ο, σελ. 100.
Έκτος άπό τήν ιστορική ύλη δημοσιεύονται καί λαογραφικές ειδήσεις, κυρίως γιά τό
δίκαιο, τήν κοινωνική οργάνωση, τή σχολική ζωή στήν τουρκοκρατία, τή λατρεία κα-
θώς καί μία ιστορική παράδοση (σ. 48 - 49), 1 δίστιχο (σ. 87), ονόματα κ.ά.
Κρίση: JHS 51 (1931) 320 (W. Μ [ i 11 e r]).

310. Κόκκινος Δ. Α. Ό Μάρτης στη Μακεδονία. Ερυθρός Σταυρός, έτ. Ζ'
(1931) άρ. 2, σ. 5-6.

Ποικίλα έθιμα σχετικά μέ τό Μάρτη καί 1 τραγούδι.

311. --- Καθαγιασμένοι ήρωες. Ερυθρός Σταυρός, έτ. Ζ' (1931) άρ. 4,

σ. 5 - 6.

Δημοσιεύονται 1 τραγούδι, 2 δίστιχα καί έθιμα σχετικά μέ τόν άγιο Γεώργιο.

312. Λουκόπουλος Δημ. Ό Ρουμελιώτης καπετάνος τοϋ 1821 Άνδρίτσος
Σαφάκας καί τό άρχεΐον του. ('Αθήναι), βιβλιοπωλεΐον I. Ν. Σιδέρη,
1931, 8ο, σελ. 246. (Σύλλογος πρός διάδοσιν 'Ωφελίμων βιβλίων. 'Ιστο-
ρική καί λαογραφική βιβλιοθήκη, άρ. 11).

Εκτός άπό τήν ιστορική ύλη δημοσιεύονται 2 δημοτικά τραγούδια (σ. 40 - 41), 3 άνέκ-
δοτα γιά τόν Σαφάκα καί τούς συντρόφους του (σ. 42 - 44), ομόλογα καί άλλα δικαιο-
πρακτικά έγγραφα τοϋ τέλους τής τουρκοκρατίας καί τής Επαναστάσεως (σ. 47 κ.έ.).
Δημοσιεύονται καί πολλά ονόματα καί τοπωνύμια.

313. Stylianou Dem. The Inner Life of Cyprus. Nicosia (1931), 16o,
σελ. 100. ['Αναδημοσιεύτηκε στό βιβλίο τοϋ Kevork Keshishian,
Everybody's Guide to Romantic Cyprus, Nicosia 1980].

Έθιμα λατρείας, γεννήσεως, βαπτίσεως, παιδικής ζωής, γάμου, τελευτης, μαγείας,
παραδόσεις, λαϊκή ιατρική, παροιμίες κ.ά.

314. Χασλώκ [Hasluk] Μάργκαρετ Οί "Ελληνες νομάδες τώνόρέων της Πίνδου.
Έλεύθ Βήμα, έτ. I' (1931 -32) άρ. 3331, 22.7.1931, σ. 1, 5.

Ειδήσεις γιά τήν ποιμενική ζωή, τήν κοινωνική όργάνο>ση, τήν κατοικία κ.ά. τών Σα-
ρακατσάνων τής κεντρικής καί βόρειας Ελλάδας.

315. Γρηγορίου Εύθύμ. Γενικά περί τοϋ πολιτισμού τών άμέσων προγόνων
'Ανασελίτσης [Βοίου] - Γρεβενών. Βόρ Ελλάς, έτ. ΕΙ' (1931 - 32) άρ. 250
σ. 2, άρ. 251 σ. 2, άρ. 252 σ. 2, άρ. 253 σ. 2, άρ. 254 σ. 2, άρ. 255 σ. 2, άρ.
256 σ. 2, άρ. 257 σ. 2, άρ. 258 σ. 2, άρ. 259 σ. 2, άρ. 260 σ. 2.
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Ειδήσεις γιά τις άσχολίες καί τά επαγγέλματα τών κατοίκων, τήν κατοικία, τήν ένδυμα-
σία, τίς διασκεδάσεις καί τά παιγνίδια, τήν κοινωνική οργάνωση, σχολική ζωή, λατρεία
κ.ά. καθώς καί παραδόσεις καί 2 τραγούδια άπό τά δυτικά χωριά τών επαρχιών Βοίου
καί Γρεβενών.

316. ('Αθανασόπουλος Γ. Δ.) Τό όροπέδιον τών λιμνών τής Β.Δ. ελληνικής
Μακεδονίας. Πολιτισμ 1 (1932) 700-706.

Δημοσιεύονται καί λίγες ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως (θέση τής γυναίκας), άλιείας
καί ναυσιπλοΐας στις Πρέσπες της Φλώρινας. 'Αναδημοσίευση.

317. Βλαχογιάννης Γιάννης Μανιάτικα περίεργα. Πρωία, ετ. Ζ' (1931 -32)
άρ. 4260, 17.4.1932, σ. 1, 4.

Νομικά έθιμα τοϋ 1870, ρίμα γιά τόν "Οθωνα (1834), έθιμα φυγοδικίας, τραγούδι κ.ά.

318. *Βρόντης 'Αναστ.'Ηθογραφίες τής Ρόδου. Ρόδος, τυπογραφείου "Ηλιος,
Καλαμπίχη - Νοταρά, 1932, 16ο, σελ. 39.

319. Γεδεών Μανουήλ Ίω. Άποσημειώματα Χρονογράφου, 1800 - 1913. Έν
'Αθήναις, τύποις «Φοίνικος», 1932, 8ο, σελ. 350.

'Εκτός άπό τήν ιστορική καί άλλη ύλη δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τήν κοινωνική
οργάνωση, τή σχολική ζωή, τά δημώδη βιβλία, τή λατρεία, τό δίκαιο, τά πατριαρχικά
έθιμα κ.ά. Δημοσιεύεται καί έθιμο τρυποπεράσματος (σ. 283 - 284).
Κρίσεις: Συζήτηση Α' (1936 - 1937) 10 - 11 (Ε. Ζ [ ή σ η ς]). Échos d'Orient 34
(1935) 113 - 115 (Ε. Sftephano u]).

320. Μιχαηλίδης - Νουάρος Μιχ. Γ. Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου. Τόμ.
Α', 'Αθήναι 1932. Τόμ. Β', 'Αθήναι 1934. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57)
σ. 163, άρ. 227].

Κρίσεις: JHS 52 (1932) 335 - 336 (R. M. D[awkins]). Πολιτισμ 1
(1932) 792 (Δημ. Λαμ[πίκης]). Έφημ. «Φωνή τοΰ Λαού», 'Αθήναι, έτ. Α',
άρ. 35, 2.7.1932, σ. 2 ([Μ ι χ. Ρ ο δ ά ς]). Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', ίτ. 10 (1932 -
33) άρ. 278, σ. 2 (Π). Πρωία, ετ. Η' (1932-33) άρ. 2469,15.11.1932, σ. 1,3 (Φ. Π[ολ ί-
τ η ς)]. Έφημ. «'Ακρόπολις», 'Αθήναι, άρ. 1371, 22.11.1932, σ. 2 (Μ. Π[ετρίδης]).
Libre, No 124 - 125 (Février - Mars 1933) σ. 997 - 998 (L. Roussel). Έλλην
Βιβλ Έπιθ 2 (1934) 162 - 163 (Δ [ ά ν ο υ Ελισάβετ]). Έλεύθ Βήμα, ετ. ΙΓ'
(1934 - 35) άρ. 4405, 25.7.1934, σ. 2 (Μιχ. Ρόδας). Προσφυγ Κόσμος, έτ. 6
(1932 - 33) άρ. 202, 4.12.1932, σ. 2 καί ετ. 8 (1934 - 35) άρ. 287, 11.11.1934, σ. 2
(:'Αρέθας 'Αργαίος [Γ. 'Α σ κη τ ό π ο υ λ ο ς]). Φιλ Ν Κόσμος, τεΰχ. 1 (Ίανουάρ.
1935) σ. 236-239 (Γεώργιος Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η ς). Καθημερινή, ίτ. 16 (1934 -
35) άρ. 4858, 5.8.1935, σ. 3 (Α ι μ. Χ [ ο υ ρ μ ο ύ ζ ι ο ς]). Rev Ét Gr 48 (1935)
620 (Η u b e r t Ρ e r n ο t). Δωδεκανησιακή, έ'τ. Β' (1934 - 35) άρ. 36, σ. 2 (Μ. Γ.
Π ε τ ρ ί δ η ς) [άναδημοσίευση άπό τό περιοδ. «Εργασία» 5 (1934)].

321. Παπαμανώλης 'Ιωάννης Θεοχ. Ή νήσος Θήρα - Σαντορίνη. Εντυπώσεις
καί άναμνήσεις. Έν Πειραιεΐ, τύποις Ίωάν. Σορώτου, 1932, 8ο, σελ. 335.
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Δημοσιεύονται ειδήσεις γιά τίς άσχολίες τών κατοίκων, τή λατρεία, τίς τροφές, τή βά-
πτιση καί τό γάμο, τήν τελευτή, τον τρύγο, τό δίκαιο καθώς καί δίστιχα, τραγούδια
προλήψεις, παροιμίες 84, λέξεις καί φράσεις, όνόματα, τοπωνύμια (ιδίως σ. 253 - 55),
1 σκώμμα κ.ά.

322. Σακελλαρίδης Κώστας Ο. Τά νιάμερα (άναμνήσεις ξενητεμένου ) [άπό τή
Νίσυρο]. Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 2 (1932-33) άρ. 22, σ. 13.

323. "Ηθη καί έθιμα τής Κεφαλλωνιάς. Μπουκέτο Γ (1933) 1322.

Ειδήσεις γιά τή λατρεία, τό γάμο, τή μαγεία καθώς καί 3 έπωδές.

324. Ό έλληνικός ενοριακός κλήρος κατά τούς μετά τήν "Αλωσιν χρόνους. Ιερός
Σύνδ Ε' (1933) 25-27, 33 -34, 41 -42.

Δημοσιεύονται καί λαογραφικές ειδήσεις, πού σχετίζονται μέ τόν κλήρο, όπως γιά τήν
κοινωνική όργάνωση, τήν ένδυμασία, τή λατρεία κ.α.

325. 'Αδάμ Άπό τό χωριό μου. Διηγήματα. Εικονογράφηση Χ α ρ ί κ λ. Ά-
λεξανδρίδου-Στεφανοπούλου. Έν Αθήναις, έκδοτικός οί-
κος «Ελευθερουδάκης», (1933), 8ο μικρό, σελ. 135.

'Ηπειρωτικά ήθογραφικά διηγήματα, πού περιέχουν καί λαογραφικές ειδήσεις, όπως
έθιμα γάμου καί λατρείας, τραγούδια, παραδόσεις, κάλαντα τοϋ Λαζάρου κ.ά.

326. Ακαδημία Αθηνών. Λεξικόν τής Ελληνικής Γλώσσης. Α'. 'Ιστορικόν
Λεξικόν τής Νέας Ελληνικής, τής τε κοινώς όμιλουμένης καί τών ιδιωμά-
των. Τόμος πρώτος : Α - ΑΜ. Έν Αθήναις, τυπογραφεΐον «Εστία» Κ.
Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη, 1933, 4ο, σελ. πη' + 561.
Χρησιμοποιείται καί πολύ λαογραφικό ύλικό, όπως τραγούδια, δίστιχα, παροιμίες, ειδή-
σεις γιά τόν ύλικό βίο κ.ά.

Κρίσεις: Έλλην Βιβλ Έπιθ 2 (1934) 236 - 238 (Ί. Συκουτρής). 'Ελληνικά
7 (1934) 157 - 163 (Κ. "Α [ μ α ν τ ο ς]). JHS 54 (1934) 239 - 241 (R, M.Daw-
k i n s). RIEB 1 (1934 - 1935) 283 - 285 (Ρ h 6 d ο n C ο u c ο u 1 é s). Rev Ét Gr
48 (1935) 361 - 362 (Hubert Ρ e r n ο t). Glotta 24 (1936) 75- 76 (P. Kret-
s c h m e r).

327. Bent Theod. J. Ή Κίμωλος. Μετάφρ. Στέλλας I. Ράμφου.
Μήλος, έτ. Θ' (1932 - 33) άρ. 202, 10.3.1933, σ. 1, έτ. Γ (1933 -34) άρ.
203, 1.4.1933 σ. 2, άρ. 204, 1.5.1933, σ. 2-3, άρ. 207, 1.8.1933, σ. 2,
άρ. 213, 1.2.1934, σ. 1-2.

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες, παραδόσεις, έθιμα λατρείας, ειδήσεις ενδυμασίας καί λαϊκής
ιατρικής, έπωδές κ.ά.

328. Γουναρόπουλος Κ. Περί γλώσσης. Λέξεις Καρυστίων. Πανευβ Λεύκωμα
1933, σ. 219 - 227.

Λεξιλόγιο ένδιαφέρον καί άπό λαογραφική άποψη (ειδήσεις γιά τό γεωργικό βίο, τά
έργαλεΐα καί σκεύη, κατάρες κ.ά.)

22



370 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ I. ΚΑΜΗΛΑΚΗ

329. Ζήσης Εύστρ. Αύδημιώτικες αναμνήσεις. "Εκτακτη χριστουγεννιάτικη έκ-
δοση της [έφημ. ] «Συζήτησης». Τόμ. Α', 'Αθήνα 1933, 16ο, σελ. δ' + 5 — 64.

Ηθογραφήματα άπο τή ζωή τοϋ Αύδημίου 'Αν. Θράκης, όπου παραδόσεις (σ. 58 κ.έ.)κ.ά.

330. Κοντελιέρης Μιχ. Ν. "Ενας παραλληλισμός έλληνικών καί τουρκικών
ηθών καί έθίμων. Κωνσταντινούπολις, έτ. Α' (1932 - 33) άρ. 39, 14.10.
1933, σ. 3.

Παραλληλισμός στή μουσική, τά νεκρικά έθιμα κλπ.

331. Λαμπίκης Δ. 'Ελληνισμός τής Νοτίου 'Ιταλίας. 'Αθήναι 1933. [Βλ.
ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 148 άρ. 86, σ. 163 άρ. 231].

Κ ρ ί σ ε ι ς : Νέα'Εστία 14 (1933) 1125 (Πέτρος Χ ά ρ η ς) [=Π έ τ ρ ο υ Χάρη,
Σαράντα χρόνια κριτικής έλληνικοΰ πεζοΰ λόγου. Τόμ. Α', 1928 - 1949,'Αθήνα 1981,
σ. 114-115], Κύκλος, τόμ. 3 (1933 - 1934) 357 (Γ. Βαλέτας).

332. -— Ό 'Ελληνισμός τής Νοτίου 'Ιταλίας. 'Εθν Κήρυξ 19 (1933) άρ.

10, σ. 22. [Βλ. καί άρ. 333],

"Εθιμα, τραγούδια κ.ά.

333. -- Ό 'Ελληνισμός τής Νοτίου 'Ιταλίας. Οικογενειακή ζωή. ΓΙολιτισμ

2 (1933) 175 - 180. [Βλ. καί άρ. 332],

Ειδήσεις γιά ένδυμασία, λατρεία, γάμο, τελευτή καθώς καί τραγούδια κ.ά.

334. Νεαμονιτάκης Χρυσόστομος I. Πώς είδον τήν Κίμωλον οί περιηγηταί
κατά τόν ιζ' καί ιη' αιώνα. Κιμωλιακά 1933, σ. 5 - 22. [Πρβλ Έπ ΚΛ
τόμ. ΚΔ' (1975 - 76) σ. 84, άρ. 190],

Δημοσιεύονται καί ποικίλες λαογραφικές ειδήσεις, όπως γιά τήν ένδυμασία, τίς άσχο-
λίες τών κατοίκων, τή λαϊκή ιατρική, τό δίκαιο κ.ά.
Biß λ. μνεία: 'Εκκλησία Ι'(1932) 443.

335. Παπαϊωαννίδης Κωνσταντίνος Δ. 'Ιστορία τής έν Πόντω'Απολλωνίας-
Σωζοπόλεως (άπό τής ιδρύσεως της μέχρι σήμερον). Θεσσαλονίκη, τύποις
Έφημ. τών Βαλκανίων, 1933, 8ο, σελ. 162.

'Εκτός άπό τά γενικά καί ιστορικά δημοσιεύονται καί τοπωνύμια (σ. 10 κ.έ.), τραγούδι
1 (σ. 60 - 61), ειδήσεις γιά τίς άσχολίες τών κατοίκων καί τήν άλιεία (σ. 101), τήν κοι-
νωνική οργάνωση (σ. 140 - 141), ονόματα (σ. 140 - 141, 143 - 144, 147 - 148).

336. Στρίκης Δ. Α. Νισύρικα ιδιώματα [έθιμα]. Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 3
(1933- 1934) άρ. 32, σ. 9.

337. Γεδεών Μανουήλ Ίω. Μνεία τών πρό έμού 1800 - 1863 - 1913. Έν 'Αθή-
ναις, τυπ. «Τά Χρονικά», 1934 [ = 1933- 1935], 8ο, σελ. 472.

'Εκτός άπό τήν ιστορική καί άλλη ύλη δημοσιεύονται καί ποικίλες λαογραφικές ειδήσεις
(ιδίως στίς σ. 171 - 193, 323 - 358, 374 - 412, 421 - 435) γιά τήν κοινων. οργάνωση,
τή λατρεία, τή σχολική ζωή, τό δίκαιο, τή λαϊκή ιατρική, τά έπαγγέλματα κ.ά. στήν
Κωνσταντινούπολη, κυρίως κατά τή β' 50ετία τοϋ 19ου αί.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 1921-1938: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 371

338. Γρηγοριάδης 'Αθανάσιος Ίστορικαί άλήθειαι, ήτοι ιστορικόν χειρόγρα-
φον τοϋ 'Αρχείου χειρογράφων 'Αγωνιστών τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης,
περιέχον τούς έλληνικούς άπελευθερωτικούς άγώνας άπο τοΰ έτους 1479 -
1834 τοΰ νομοΰ Μεσσηνίας. 'Εν 'Αθήναις, τύποις Γεωργ. Κασίμη, 1934,
8ο, σελ. 280.

Ειδήσεις για κλέφτες τής Πελοποννήσου, τή ζωή καί τίς συνήθειές τους (ιεραρχία, τροφή,
οπλισμός, ένδυμασία, ιστορικά κ.ά.), γιά τήν κοινωνική οργάνωση (κυρίως σ. 54 - 57), τήν
ενδυμασία τόν οπλισμό καί τίς πολεμικές συνήθειες τών Πελοποννησίων άγωνιστών
τοΰ 1821, καθώς καί τραγούδια καί στίχοι τραγουδιών (σ. 22, 29, 33) καί πολλά ονό-
ματα ιδίως τής Μεσσηνίας (κυρίως σ. 251 - 280).

339. Εύαγγελίδης Τρύφων Ε. Βρύλλειον - Τρίγλεια.'Ιστορική καί γεωγραφική
μελέτη άπο τού Ε' αίώνος π.Χ. μέχρι τών καθ' ημάς. Έν 'Αθήναις, τύποις
Ε. I. Χατζήϊωάννου, 1934, 8ο, σελ. 168+ πίν. 1.

'Εκτός άπό τήν ιστορική καί άλλη ύλη δημοσιεύονται καί τραγούδια 2, παραδόσεις 3,
ονόματα μηνών, έπωδές 2, ειδήσεις γιά τή μαγεία, τελευτή, λατρεία, λ. ιατρική, παι-
γνίδι 1 κλπ. (σ. 106-116).

340. - 'Ιστορία τοΰ έποικισμοΰ τής "Υδρας (βραβευθείσα ύπό της 'Ακα-
δημίας 'Αθηνών). Έν 'Αθήναις, τύποις Ε. I. Χατζηϊωάννου, 1934 [στό
εξώφυλλο: 1935], 8ο, σελ. 215 + χάρτ. 1.

'Εκτός άπό τήν ιστορική ύλη δημοσιεύονται τοπωνύμια (ιδίως σ. 9-13), στίχοι ιστορικής
ρίμας άπό την "Ανδρο (σ. 63 - 64), όνόματα κ.α.

341. Ζαχόπουλος Κύριλλος Α., άρχιμανδρίτης, Ίστορικαί σελίδες περί τής
έν Κασαμπά ορθοδόξου Έλληνικής κοινότητος (1625 - 1922) καί σημειώ-
σεις τινές ίστορικαί περί τών έν Άχμετλή καί Όργανλή ομογενών κοινο-
τήτων, μετά παραρτήματος περιλαμβάνοντος τήν πανωλεθρίαν τών ομο-
γενών τού χωρίου Παργαμή... Έν 'Αθήναις — Νέα Σμύρνη 1934, 8ο,
σελ. 180.

Δημοσιεύονται, έκτός άπό τήν άλλη ΰλη, ειδήσεις για τήν κοινωνική οργάνωση, τήν τε-
λευτή, τό γάμο (καί γαμήλια δίστιχα), τή λατρεία, τό δίκαιο καθώς καί όνόματα.
Κρίσεις: Γρηγ Παλαμάς 18 (1934 ) 307 - 308 (Π . Σ . Ρ [ ό κ ο ς]) . Προσφυγ
Κόσμος, έ'τ. 8 (1934 - 35) άρ. 268, 1.7.1934, σ. 2 (: Ά ρ έ θ α ς Ά ρ γ α ϊ ο ς [Γ ε ώ ρ γ.
Ά σ κ η τ ό π ο υ λ ο ς) ]. Αύτόθι, άρ. 272, 29.7.1934, σ. 2. Αύτόθι, 27.2 έως 12.3.1944
(Ν. Μ η λ ι ώ ρ η ς) [ = τοΰ ΐδιου, Μικρασιατικά κείμενα,'Αθήνα 1977, σ. 58 - 66],

342. Κακαβούλιας Ί. —Κουσκουνδς Ί. — Χασαπογιάννης Κ. Ή Θυρεάτις.
'Ιστορική καί άρχαιολογική μελέτη άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι
τών ημερών μας. 'Αθήναι, έκ τού τυπογραφίου τής «Φωνής τής Κυνουρίας»,
1934, 16ο, σελ. 174. [Επανέκδοση μέ τόν τίτλο: Θυρεάτις γή. 'Ιστορία -
άρχαιολογία - λαογραφία. 'Έκδοση «Πνευματικού Κέντρου Άστρους», 1981].
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Έκτος άπο τά ιστορικά καί άρχαιολογικά, γίνεται λόγος γιά τό τόπων. Άστρος κλπ.
καί δημοσιεύονται ειδήσεις γιά τίς άσχολίες τών κατοίκων (σ. 116 κ.έ.), μία παράδο-
ση (σ. 173 - 174) κ.ά.

343. Καλονάρος Πέτρος Ή Μάνη μέ τά αξιοπερίεργα έθιμά της. Έφημ. «Λα-
κωνική Ιδέα», άρ. 4, 25.7.1934, σ. 2, άρ. 5, 12.8.1934, σ. 1 - 2, άρ. 6,
1.9.1934, σ. 3, άρ. 7, 17.9.1934, σ. 2.

344. Καραλέκας Ηρακλής Ε. Ή νυχτερίδα. ΓΔΓΕ 27 (1934) 142- 143.—
Ή πέρδικα. Αύτόθι, σ. 226- 229.—Ό τσοπανάκος (σφυριχτάρι). Αύτόθι,
σ. 344.

Τραγούδια, παραδόσεις, προλήψεις κ.ά.

345. Κουρίλας Εύλόγιος, Λαυριώτης Ή Μοσχόπολις καί ή Νέα Άκαδή-
μεια αύτής. Ή καταγωγή τών Κουτσοβλάχων καί ή έγγραμμάτισις τής
γλώσσης αύτών. Θεολογία 12 (1934) 69-84, 149- 161, 314-335.
[Καί σέ αύτοτελές άνάτυπο : Έν 'Αθήναις, τύποις «Φοίνικος», 1934, 8ο,
σελ. 175].

Γίνεται λόγος καί γιά τό τοπωνύμιο Μοσχόπολις καί δημοσιεύονται ειδήσεις γιά τά έπαγ-
γέλματα, τήν κοινωνική όργάνωση, τό δίκαιο κ.ά.

346. Μυριανθόπουλος Κωνσταντίνος I. Χατζηγεωργάκις Κορνέσιος, ό διερ-
μηνεύς της Κύπρου 1779 - 1809, ήτοι συμβολαί εις τήν ίστορίαν τής Κύ-
πρου έπί τουρκοκρατίας (1570 - 1878). Έν Λευκωσία, τύποις «Μουσών»,
1934, 8ο, σελ. 260.

Εκτός άπό τήν ιστορική ύλη δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τήν κοινωνική όργάνωση,
τό δίκαιο κ.ά. Σέ παράρτημα (σ. 191 - 207) δημοσιεύεται τό τραγούδι τοϋ δραγομάνου
Χατζηγεωργάκι.

347. :Ό Βόρειος Είς τήν Καστοριάν, τήν ίδιότυπον πόλιν μέ τόν πολιτισμόν
τών αιώνων. Πρωΐα, έτ. Θ' (1933 - 34) άρ. 65, 6.1.1934, σ. 1, 3, άρ. 66,
7.1.1934, σ. 1.

Ειδήσεις γιά τήν άρχιτεκτονική, τήν κοινωνική όργάνωση, τή γουναρική.

348. Οίκονομίδης Δ[ημ. Β.] Τά Χριστούγεννα, ή Πρωτοχρονιά καί τά Φώτα
στ' Άπεράθου τής Νάξου. Κυκλαδ Νέα Α' (1934) άρ. 6, σ. 1 - 2.

"Εθιμα λατρείας, παραδόσεις, έθιμα μαντικής, κάλαντα κ.ά. τοΰ Δωδεκαημέρου.

349. Πασχάλης Δημήτρ. Π. 'Ανδριακόν γλωσσάριον ή λέξεις καί φράσεις
έκ τοϋ γλωσσικού ιδιώματος τής κοινής έν "Ανδρω λαλιάς. Έν 'Αθήναις
1933. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 163, άρ. 233],

Κρ ίσε ις : Εκκλησία 12 (1934) 48 (Άπ. Μιχαήλωφ). JHS 54 (1934) 107 (F.
Η. Μ [ a r s h a 1 ]]). Rev Ét Gr 49 (1936) 119 - 120 (A. M i r a m b e 1).
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350. Τριγκώνης "Αθως Χρονικά τοϋ Βόλου. Βόλος 1934, 8ο μικρό, σελ. 93.

Ειδήσεις γιά τίς ασχολίες τών κατοίκων, τίς Άτϊόκριες, τήν κοινωνική ζωή (διασκε-
δάσεις, βεγγέρες) κ.ά.

351. Μαμμόπουλος Άλ. Δοΰλο Πωγώνι. Ήπειρ Μέλλον, έτ. Α' (1934 -35)
άρ. 6 σ. 3, άρ. 7 σ. 5.

Γενικά, ειδήσεις γιά τήν ένδυμασία καί τούς βαρελάδες (καί 13 συνθηματικές λέξεις).

352. Χρηστοβασίλης Χρ. Ό Γύφτος πού άγάπησε Ρωμηωπούλα. Ήπειρ Μέλ-
λον, έτ. Α' (1934 - 35) άρ. 19 σ. 2, άρ. 20 σ. 2.

Γενικά γιά τούς Γύφτους τής 'Ηπείρου, τίς άσχολίες καί τή ζωή τους, τίς άντιλήψεις
τοϋ λαοΰ γι' αύτούς, ρίμα στά πάθη τοΰ Χρίστου κ.ά.

353. Παραδόσεις. Μάρτης. Ήχώ Ελλάδος, έ'τ. Α' (1935) άρ. 1, 1.3.1935, σ. 2.

Έθιμα λατρείας, μαντικής κ.ά. σχετικά μέ τό μήνα Μάρτιο.

354. 'Ανδριώτης Ν. Π. Ή Σαμοθράκη. Αιγαίον 1 (1935) 290-299, 351-359.

Εκτός άπό τίς ιστορικές, γεωγραφικές κλπ. ειδήσεις πού δημοσιεύονται, γίνεται λόγος
γιά τίς άσχολίες τών κατοίκων, τήν κατοικία, τήν υφαντική, τό γάμο, τήν τελευτή κλπ.
Δημοσιεύεται καί 1 ιστορικό τραγούδι.

355. 'Αποστολίδης Δημήτριος Γ. Συνοπτική ιστορία τοΰ Ελληνισμού τοΰ
Πόντου ύπό —■ έξ Άργυρουπόλεως Πόντου. (Θεσσαλονίκη 1935), 8ο μικρό,
σελ. 172 + 12 χ. άρ.

'Εκτός άπό τά γενικά καί ιστορικά δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τούς άρχιμεταλλουρ-
γούς τής έπαρχίας Χαλδίας (σ. 93 - 95), εικόνες ένδυμασιών κ.ά.

356. Εύαγγελίδης Τρύφων Ε. - Μιχαηλίδης Νουάρος Μ. 'Ιστορία τής νήσου
Κάσου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς μετά λαογρα-
φικών Μ. Μ[ιχαηλίδου] Ν[ουάρου], βραβευθέντων ύπό τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών (1930). 'Εν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Α. Π. Χαλκιοπούλου,
1935 [στό έξώφυλλο 1936], 8ο, σελ. 377 + ε' + 2 χ. άρ. + χάρτ. 1 +
πίν. 6. [Πρβλ. άρ. 373].

Εκτός άπό τήν άλλη ΰλη δημοσιεύονται σποραδικά πολλά τοπωνύμια, ονόματα, ειδήσεις
γιά τήν κοινωνική οργάνωση, τραγούδια 2 (σ. 139-141) καί στό Β' μέρος (σ. 291 -
377) γλωσσικά καί λαογραφικά Κάσου ύπό Μ. Μιχαηλίδου Νουάρου, όπου περιέχονται
ειδήσεις γιά τό γλωσσικό ιδίωμα (σ. 295 - 302), τή μαγεία μέ 12 επωδές (σ. 302 -
312), τοπωνύμια (σ. 312-314), παραδόσεις (σ. 315- 320), προλήψεις καί δεισιδαιμο-
νίες (σ. 320 - 321), έθιμα γεννήσεως, κοινωνικής οργανώσεως, νανούρισμα 1 καί μοιρο-
λόγι 1 (σ. 321 - 326), έθιμα λατρείας καί μαντικής μέ 10 δίστιχα τοΰ κλήδονα (σ. 327 -
328), τραγούδια, λαϊκά ποιήματα καί πολλά δίστιχα (σ. 329 - 342), εύτράπελες διηγή-
σεις (σ. 343 - 352), προσευχές 2, παιδικά τραγούδια 4, γλωσσοδέτες 4, αινίγματα 8,
κατάρες 10 (σ. 352 - 355), παροιμιώδεις έκφράσεις 40 (σ. 356 - 358), παροιμίες 147
(σ. 358 -371), όνόματα (σ. 371 - 375), βαπτιστικά καί θωπευτικά ονόματα γυναικών
(σ. 375 - 376), παρατσούκλια (σ. 376 - 377), βιβλιογραφία (σ. 284 - 289) κ.ά.
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357. *Ζουρούδη 'Αντιγόνη "Ηθη καί έθιμα Δωδεκανήσου. Μεγίστη ή Καστελ-
λόριζον. Δωδεκάνησος, 28 'Ιουλίου 1935.

358. Κοντελιέρης Μιχάλης Ν. «Οί Άμουροϋζοι». (Πώς άγαποϋν στή Νάξο).
'Αθήναι 1935, 8ο, σελ. 16+7.

'Ηθογραφία πού περιέχει καί λαογραφικές ειδήσεις. Στο τέλος γλωσσάριο.
Κ ρ ίση: Έφημ. «'Αθηναϊκά Νέα», έτ. Ζ', άρ. 2179, 31.8.1937, σ. 3, 5 ('Α θ η ν α
Τ α ρ σ ο ύ λ ή).

359. Κωνσταντινίδης Κ. Ν. Άπο τόν Απόλλωνα στ' Απόλλωνα τής Ρόδου.
Παναιγύπτια 7 (1935) άρ. 9 σ. 202 - 204, άρ. 10 σ. 226- 227, άρ.
11 σ. 250 - 251, άρ. 12 σ. 277 - 279, άρ. 13 σ. 302 - 303, άρ. 14 σ.
329 - 330. [Καί σέ αυτοτελές βιβλίο : Αλεξάνδρεια 1935. Βλ. ΕΛΑ Θ' - I'
(1955 - 57) σ. 166, άρ. 266],

Τοπωνύμια, παραδόσεις, έθιμα λατρείας, δίστιχα 18 κ.ά.

360. Ταρσούλη Αθηνά Σκύρος. Άθήν τεϋχ. 5 (Φεβρουάριος 1935) σ. 20 - 21.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τήν κατοικία, λ. ιατρική καθώς καί 3 δίστιχα κ.ά.

361. : Χωρικός Κώστας ['Ελευθερουδάκης Κώστας] Ό γΰρος τής 'Ελλάδος
σέ 16 ταξίδια. 'Εντυπώσεις - περιγραφές. Αθήναι 1935, 8ο, σελ. 620.

Περιέχονται καί άρκετές λαογραφικές ειδήσεις.

Κρίσεις: Τουριστ Έλλ 5 (1934 - 35) 174 (Δ. Π.) Καθημερινή, έτ. 17 (1935 - 36)
άρ. 4928, 14.10.1935, σ. 3 (Α ΐ μ. Χ[ουρμούζιο ς]). Έλλην Φύλλα Α' (1935 -
1936) 338(1. Μ. Παναγιωτόπουλος).

362. Λεσβιακή λαογραφία. Τρίβολος 5 (1935 - 36) άρ. 210 σ. 3, άρ. 214 σ. 3,
άρ. 215 σ. 3, άρ. 216 σ. 3, άρ. 217 σ. 3, άρ. 220 σ. 3, άρ. 222 σ. 3,
άρ. 223 σ. 3, άρ. 224 σ. 3, άρ. 225 σ. 3, άρ. 226 σ. 3, άρ. 238 σ. 3,
άρ. 239 σ. 3, άρ. 240 σ. 3, άρ. 241 σ. 3, άρ. 242 σ. 3, άρ. 243 σ. 3.

Δίστιχα τοϋ κλήδονα 11, νανουρίσματα 10, παροιμίες 47, ταχταρίσματα, άρχή παραμυ-
Οιοΰ έμμετρη, εύχές 8, όρκοι 3, τραγούδια 24, δίστιχα διάφορα 18, ξόρκια 6, παιδικά
παιγνίδια 8, διαφόρων περιοχών τής Λέσβου.

363. Βαβαρέτος Γ. Ή 'Ηπειρώτισσα. Βόρειος "Ηπειρος Α' (1935 - 1936) τεϋχ.
2 σ. 15 - 18, τεϋχ. 3 σ. 15 - 16, τεϋχ. 5 σ. 5-6, τεϋχ. 6 σ. 18 - 21,
τεϋχ. 7 σ. 11-15.

Ειδήσεις γιά τό χαρακτήρα καί τίς άσχολίες τών κατοίκων, τή λατρεία, τήν ένδυμασία
(μέ εικόνα νυμφ. ένδυμασίας Πάνω Δροπόλεως), τό γάμο, τήν κοινωνική όργάνωση
καθώς καί τραγούδια, στίχοι τραγουδιών κ.ά.

364. (Καραγιάννης Βαγγ.) Λεσβιακή λαογραφία. Τρίβολος 5 (1935-36) άρ.
230, σ. 3.

Νανουρίσματα δίστιχα 5, παροιμίες 4 κ.ά.
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365. Ταρσούλη 'Αθηνά Σκύρος. 'Ύπαιθρο Α' (1935 - 1936) 172- 176.

Ειδήσεις γιά τήν κατοικία, λαϊκή ιατρική καί 3 δίστιχα. [Πρβλ. άρ. 360],

366. "Ηθη καί έθιμα τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ. Λαϊκές παροιμίες γιά τον 'Απρίλιο.
ΑΟΔΟ Α' (1936) άρ. 1, σ. 107. — Παροιμίες, ήθη καί έθιμα τοΰ έλληνικοΰ
λαοΰ. Θρΰλοι καί παραδόσεις άπο τά παληά χρόνια. Αύτόθι, άρ. 2, σ. 122.
Προλήψεις, δεισιδαιμονίες, παροιμίες καί 3 παραδόσεις.

367. (Λαογραφικά). Παραστατικαί λέξεις τής Άνδριακής διαλέκτου. Έφημ.
«'Ανδριώτης», 'Αθήναι, έτ. ΙΑ' (1936 - 37) άρ. 485, 19.12.1936, σ. 1 - 2.
[Πρβλ. Πρωία, έτ. IB' (1936 - 37) άρ. 28, 28.11.1936, σ. 3],

Τοπωνύμια, ιδιωματικές λέξεις καί λαογρ. ειδήσεις γιά τό δίκαιο, τά χοιροσφάγια κ.ά.

368. Βλαχογιάννης Γιάννης Ή ιστορία τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ. Κεφαλλωνΐτες.
Καθημερινή, έτ. 18 (1936 - 37) άρ. 5352, 21.12.1936, σ. 3 - 4.

Γίνεται λόγος γιά τό χαρακτήρα, τά έθιμα, τίς άσχολίες τών κατοίκων τής Κεφαλονιάς κ.ά.

369. Θωμόπουλος Ε. Εντυπώσεις άπό τήν Θράκην. Υποβλητικά έθιμα πού
δέν έσβυσαν. Έφημ. «Ακρόπολις», 'Αθήναι, έτ. Η' (1936 - 37) άρ. 2769,
15.10.1936, σ. 5.

Λατρευτικά έθιμα χριστιανών καί μουσουλμάνων τής Θράκης, ελληνικά έθιμα γάμου,
βαπτίσεως καί τελευτής.

370. Καλονάρου Αικατερίνη Π. Λουλούδια τής Μονεμβασιάς καί τοΰ Ταϋγέ-
του. (Εικόνες άπό τήν πατρίδα μας, τόμος 1ος). 'Αθήναι, έκδοτικός οίκος
Δημητράκου, (1936), 8ο, σελ. 112.

'Εκτός άπό τήν ιστορική κ.ά. ύλη δημοσιεύονται μία παράδοση (σ. 79 - 80), 1 τραγούδι
(σ. 81 - 83), λαϊκό σατιρικό ποίημα (σ. 88 - 90), έθιμα λατρείας (σ. 90 - 91), τραγούδια
καί μοιρολόγια 6 άπό τήν Μονεμβασία καί τόν Ταΰγετο (σ. 96 - 100), παροιμίες 24
(σ. 101 - 102) καί άλφάβητος μέ μορφή διστίχων (σ. 102 -105) άπότά χωριά τοϋ Ταϋ-
γέτου, μοιρολόγια άπό τά χωριά τοΰ Ταϋγέτου καί τήν 'Έξω Μάνη (σ. 105 - 109).

371. Maiuri Amedeo Storia, archeologia, arte, usi, costumi, opere del
regime nell' Egeo. Περιοδ. «L' Impero Coloniale Fascista», Novara
1936, σ. 541 - 568.

372. Μάλλης Στυλιανός Μ. Νησιωτικές ιστορίες. Ό άϊ - Γιάννης ό Σιδε-
ριανός, μαριόλικη μασκαράτα, φαντάσματα στή συκιά. Έν 'Αθήναις,
τύποις Γεωργ. Χ. Καβαλιέρου, 1936, 8ο μικρό, σελ. 63.

'Ηθογραφικά διηγήματα, πού περιέχουν λαογραφικές ειδήσεις άπό τή Μήλο, όπως πα-
ραδόσεις, έθιμα λατρείας κ.ά.

Κρίση: Περιοδ. «Εκπαιδευτικά Χρονικά», έτ. Δ' (1936 - 1937) 110-111 (Ε ύ ρ ι-
πίδης Σούρλας).

373. Μιχαηλίδης - Νουάρος Μ. Γλωσσικά καί λαογραφικά τής νήσου Κάσου...
'Αθήναι 1936, 8ο, σελ. 89.
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'Αποτελεί άνατύπωση τοϋ μέρους Β', σ. 291 - 377, τής 'Ιστορίας τής νήσου Κάσου τών
Εύαγγελίδου Τρ. — Μιχαηλίδου - Νουάρου Μ. Βλ. λήμμα άρ. 356.

374. Μπεναρδής Μελέτιος Ψήγματα Μεγαρικών. Α'. Μυθολογικά - ιστορικά.
('Αθήναι), 'Απρίλιος 1936, 8ο, σελ. 216. Β'. Μεγαρείς καί Δερβενοχωρϊ-
ται. Χ. τ. καί χρ., 8ο, σελ. 270.

Τόμ. Α' : 'Εκτός άπό τήν άλλη ύλη δημοσιεύονται πολλά τραγούδια καί στίχοι τραγου-
διών, δίστιχα, ειδήσεις γιά τούς χορούς (σ. 182 - 196), γίνεται λόγος γιά τή διάλεκτο
καί δημοσιεύονται γλωσσάριο (σ. 197 - 203), ύβρεις, κατάρες (σ. 203) κ.ά.
Τόμ. Β' : Δικαιοπρακτικά έγγραφα (σ. 7 - 16, 22 - 27), ονόματα καί 12 τραγούδια (σ.
19 - 20, 61, 220 - 221, 232 - 235, 242, 249, 253 - 255, 258).

375. Σταμ[ατίου] Σταμ. Νέβεσκα (Νυμφαϊον). Έθνος, ετ. 23 (1935-36)
άρ. 7685, 8.3.1936, σ. 4. —-Ή ζωή καί ό θάνατος στή Νέβεσκα. Αύτόθι,
άρ. 7688, 11.3.1936, σ. 4.

'Ασχολίες τών κατοίκων, τραγούδια, ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση, τά έπιπλα
καί σκεύη, τό γάμο, τήν τελευτή κ.ά.

376. -— Ρουμλούκι. Έθνος, έτ. 23 (1935 -36) άρ. 7737, 2.5.1936, σ. 4.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τό γάμο, 2 τραγούδια, ειδήσεις γιά τήν ένδυμασία, τήν
κατοικία κ.ά.

377. - Μέσα στά σπίτια τού Σουφλίου. "Εθνος, έτ. 23 (1935-36) άρ.

7798,3.7.1936, σ. 4.

Ειδήσεις γιά την οικία, μαντική (κλήδονας καί 3 σχετικά δίστιχα), λατρεία (Πρωτομα-
γιά, 'Αγ. Βαρβάρα, Λαμπρή), 1 τραγούδι κ.ά.

378. --— Κόσμος καί ζωή στήν ύπαιθρο Σερρών. "Εθνος, έτ. 23 (1935 - 36)

άρ. 7807, 12.7.1936, σ. 4.

Ειδήσεις γιά τό θερισμό (καί σχετικά έθιμα), τή συνεργασία, τή βάφτιση, τή γέννηση στήν
περιοχή Νιγρίτας, 1 τραγούδι Καπουτζίδας κ.ά. Δημοσιεύονται καί 7 Κρητικά δίστιχα.

379. - Στό 'Αρκάδι (άπό παραδόσεις καί ιστορίες τού λαοΰ). "Εθνος,

έτ. 24 (1936 - 37) άρ. 7924, 7.11.1936, σ. 3.

Νανουρίσματα 3, είδηση λαϊκής ιατρικής, στίχοι ιστορικής ρίμας, 1 δίστιχο, προφορικές
διηγήσεις γιά τήν πυρπόληση τοΰ 'Αρκαδίου κ.ά.

380. - Μιά μυρμηγκοφωληά είς τήν Θεσσαλονίκην. "Εθνος, έτ. 24 (1936

-37) άρ. 7934, 17.11.1936, σ. 4.

Ειδήσεις γιά τίς παλιές γειτονιές τής Θεσσαλονίκης, τούς κατοίκους καί τή ζωή τους.

381. Χαβιαράς Νικήτας Δ. Λαογραφικά Σύμης. 'Από τήν παιδικήν ζωήν τών
Συμαίων. Ήμερ Δώδεκα 1936, σ. 45 - 54.

Ειδήσεις λατρείας, παιδικά παιγνίδια καί τραγούδια, 2 παραμύθια.

382. Χρυσοσπάθης 'Ορέστης 'Ιστορία τής παλαιας Καλαμάτας. Καλάμαι 1936,
8ο, σελ. 65.
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'Εκτός άπό τήν ιστορική ύλη δημοσιεύονται καί όνόματα, ειδήσεις γιά τή λ. ιατρική,
τήν κοινων. οργάνωση, τίς άσχολίες τών κατοίκων καί τά επαγγέλματα.
Κρίση: Θεολογία 14 (1936) 184 ('Ιεζεκιήλ [Βελανιδιώτης], μητροπολ.
Θεσσαλιώτιδος).

383. Λεσβιακή λαογραφία. Τρίβολος 6 (1936- 37) άρ. 246 σ. 3, άρ. 247
σ. 3, άρ. 248 σ. 3, άρ. 249 σ. 3, άρ. 250 σ. 3, άρ. 251 σ. 3, άρ. 252 σ. 3,
άρ. 253 σ. 3, άρ. 254 σ. 3, άρ. 255 σ. 3, άρ. 256 σ. 3, άρ. 257 σ. 3, άρ.
258 σ. 3, άρ. 259 σ. 3, άρ. 260 σ. 3, άρ. 261 σ. 3, άρ. 262 σ. 3, άρ. 263
σ. 3, άρ. 264 σ. 3, άρ. 265 σ. 3, άρ. 266 σ. 3, άρ. 268 σ. 3, άρ. 269 σ. 3,
άρ. 270 σ. 3, άρ. 271 σ. 3, άρ. 272 σ. 3, άρ. 273 σ. 2, άρ. 274 σ. 3, άρ.
275 σ. 3, άρ. 276 σ. 3, άρ. 277 σ. 3, άρ. 279 σ. 3.

Τραγούδια 27, παροιμίες 184, δίστιχα (γνωμικά 17, έρωτικά 21, τοΰ κλήδονα 24, σατι-
ρικά 40, πεισματικά 17, νανουρίσματα 12, ταχταρίσματα 14, διάφορα 11), παιδικά
παιγνίδια 8, επωδές 11, προσευχή μία, παιδικά τραγούδια 4, κατάρες, προλήψεις,
ευχές, γλωσσοδέτες 3, αινίγματα 7, ειδήσεις μαγείας κ.ά. διαφόρων περιοχών της Λέσβου.

384. Λεσβιακή λαογραφία. Τρίβολος 6 (1936-37) άρ. 280 σ. 3, άρ. 281 σ. 3,
άρ. 282 σ. 3, άρ. 284 σ. 3, άρ. 285 σ. 3, άρ. 286 σ. 4.

Νανουρίσματα δίστιχα 3, ταχταρίσματα δίστιχα 14, πεισματικά 11, παροιμίες καί παροι-
μιώδεις έκφράσεις 38, έπωδή μία, παιδικά τραγούδια καί παιγνίδια 4, εύχές, κατάρες,
δίστιχα της άγάπης 3, έθιμα μαντικής, προλήψεις, άναγελαστικά τραγούδια, σατιρικά
δίστιχα 2 κ.ά.

385. Ζ[ήσης] Ε[ύστρ.] Τά Γανόχωρα. Συζήτηση Α' (1936- 1937) 53- 54,
61 - 62, 70 - 71 κ.έ., Β' (1937 - 1938) 29 - 30 κ.έ.

Ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση, τίς άσχολίες τών κατοίκων, τή γεωργία καί κτη-
νοτροφία κ.ά.

386. (Καραγιάννης Βαγγ.) Λεσβιακή λαογραφία. Τρίβολος 6 (1936-37) άρ.
244 σ. 3, άρ. 278 σ. 3.

Δίστιχα 23, ξόρκι 1, παιδικό τραγούδι 1, κατάρες.

387. Γεδεών Μαν. Πατριαρχικαί εφημερίδες. Ειδήσεις έκ τής ημετέρας έκ-
κλησιαστικής ιστορίας, 1500 - 1912, γραφεϊσαι έπιμελεία—. Έν 'Αθήναις
(1936 - 1938), 8ο, σελ. 528.

'Εκτός άπό τίς ιστορικές κ.ά. ειδήσεις δημοσιεύονται τοπωνύμια τής Μακεδονίας άπό 2
χρυσόβουλα τοΰ 14ου αί. (σ. 40 - 49), μία διαθήκη τοΰ 1637 (σ. 99 - 101), 2 πωλητήρια
τοΰ 1640 (σ. 104) καί 1748 (σ. 296 - 297), 1 άφιερωτήριο τοΰ 1721 (σ. 355-356),
σποραδικά ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση κ.ά.

388. Οί ωραιότεροι θρϋλοι καί τά παραμύθια τού λαού μας. Έφημ. «'Ακρό-
πολις», 'Αθήναι, έτ. Η' (1936-37) άρ. 2861, 17.1.1937, σ. 1, άρ. 2862,
18.1.1937, σ. 1-2, άρ. 2863, 19.1.1937, σ. 1, άρ. 2864, 20.1.1937, σ.
1 - 2, άρ. 2865, 21.1.1937, σ. 1, 5, άρ. 2866, 22.1.1937, σ. 1, άρ. 2867,
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23.1.1937, σ. 1-2, άρ. 2868, 24.1.1937, σ. 1, 5 ... άρ. 2927,25.3.1937,
σ. 4, άρ. 2929, 27.3.1937, σ. 4.

Παραδόσεις, τραγούδια, παραμύθια, έθιμα γάμου, εύτράπ. διηγήσεις κ.ά. σέ 68 συνέ-
χειες. Προέρχονται άπό τά 'Επτάνησα, Κάρπαθο, Βελβενδό Κοζάνης, Μ. 'Ασία, Κων/
τίολη, Δέλβινο Β. 'Ηπείρου, Πελοπόννησο, Στ. 'Ελλάδα, Κρήτη, Κεφαλληνία κλπ.

389. Βίος Στυλιανός Γ. Ή σύγχρονος Χίος καί ή παλαιά. Φυσική, οικονο-
μική, πολιτική γεωγραφία, τοπογραφία τής πόλεως, τών χωρίων καί τών
άξιοθεάτων τής νήσου μετά ιστορικών, άρχαιολογικών καί γλωσσικών ση-
μειώσεων. Έν Χίω, τύποις «Ελευθερίας», 1937, 8ο, σελ. 124+ V+ 3 χ.
άρ. + χάρτ. 1.

'Εκτός άπό τίς γενικές καί ιστορικές ειδήσεις δημοσιεύονται καί τοπωνύμια, παροιμίες
καί παροιμ. έκφράσεις σποραδικά, μία εύτράπ. διήγηση (σ. 15 - 16), ένα τραγούδι
(σ. 28), ειδήσεις γιά τίς άσχολίες καί τό χαρακτήρα τών κατοίκων, τήν ένδυμασία, τούς
χορούς, τήν κατοικία, τήν κοινωνική όργάνωση, τή λατρεία κ.ά.
Κρίση: Νησί Α' (1937 - 1938) 46 (Γ. Μ [ ο υ τ ά φ η ς ]).

390. Βρόντης Άναστ. Ό "Αγιος Γεώργιος στή Ροδίτικη λαογραφία. Ρόδος,
έ'κδ. Έμμ. Παντελίδη, 1937, 8ο, σελ. 41. [Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 -
57) σ. 165, άρ. 254],

391. Galli Anna Maria Luci ed ombre di folclore nell' Isola di Rodi.
«Italia d'Oltremare», Roma, 5 Aprile 1937, στ. 7-8.

392. Καλονάρος Πέτρος Π. Εικόνες άπό τόν Έλληνισμόν τής διασποράς.
Οί Μανιάτες τής Κορσικής, οί Ελληνόφωνοι τής 'Ιταλίας. Αθήναι 1937,
8ο, σελ. 60.

Δημοσιεύονται, έκτός άπό τίς γενικές καί ιστορικές ειδήσεις, καί έθιμα λατρείας, δίστιχα,
τραγούδια, κάλαντα κ.ά. τών Μανιατών της Κορσικής καθώς καί ειδήσεις γιά τήν κατοικία,
τό γάμο, μοιρολόγια καί άλλα τραγούδια τών 'Ελληνοφώνων τής Νότιας 'Ιταλίας. 'Επι-
τάσσεται «συνοπτική βιβλιογραφία» (σ. 57 - 60).

393. Καλυβόπουλος Μιχ. Κ. Αναμνήσεις άπό τό χωριό [Μπουλιαράτι Βορ.
Ηπείρου]. Βόρειος "Ηπειρος Γ' (1937) τεϋχ. 24 - 25, σ. 22 - 28.

'Ιστορικές διηγήσεις γιά τόν 'Αλή Πασά, διάφορες λαογραφικές ειδήσεις, όπως γιά τήν
ένδυμασία, τήν ποιμενική ζωή, 1 τραγούδι, εύτράπελες διηγήσεις κ.ά.

394. Κωνσταντινίδης Απόστολος Γ. Περιηγήσεις άνά τό Πήλιον. Τό χωρίον
Κεραμίδι (τό πάλαι Κασθαναία). Αλεξάνδρεια 1937, 8ο μικρό, σελ. 54.

395. Λάππας Τάκης Στά ψηλώματα τοΰ Παρνασσού. Αθήνα 1937, 8ο, σελ. 52.

Ταξιδιωτικές εντυπώσεις μέ λαογραφικά στοιχεία, παραδόσεις, πολλά τοπωνύμια, 1 τρα-
γούδι καί στίχοι τραγουδιών:

Κρίσεις: Γεν Βιβλιοθήκη Β' (1937) τεϋχ. 11, σ. 6-13 (Χ. I. Κούσουλας).
"Υπαιθρο Γ' (1937 - 1938) 108 (Δ. Π απ α δήμο ς).
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396. Μπακάλης Γιάννης Καναγκιουρίσια Καστοριά (παληά Καστοριά). Κα-
στοριά, τεχνική έκτέλεσις έφημ. «Καστοριανή Ζωή», 1937, 16ο, σελ. 36.

'Ηθογραφικά ποιήματα σέ Καστοριανό ιδίωμα. Περιέχονται καί λαογραφικές ειδήσεις,
όπως γιά τό ψάρεμα, κατάρες κ.ά. καθώς καί πολλές ιδιωματικές λέξεις.

397. Σγουρός Κωνσταντίνος Α. 'Ιστορία τής νήσου Χίου άπο τών άρχαιοτά-
των χρόνων μέχρι τοϋ 1700 μ.Χ., έπιμελεία Φιλίππου Π. Άργέν-
τη. Άθήνησιν, τύποις Πυρσοϋ, 1937, 8ο, οελ. ιστ' + 660.

'Εκτός άπό τήν ιστορική ύλη δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση
(σ. 213 κ.έ.), τό δίκαιο, τήν ένδυμασία, τίς τέχνες, δεισιδαιμονίες καί άλλα σποραδικά.

398. Σταμ[ατίου] Σταμ. Ψηλά στό Μπλάτσι [Βλάστη Κοζάνης], Έφημ. «Μακε-
δονία», Θεσσαλονίκη, έ'τ. 28 (1937 - 38) άρ. 9949, 19.8.1937, σ. 3 - 4.

Παραδόσεις καί τραγούδια.

399. Χατζάκης Σεραφείμ Ό Θανάσης Καρπενησιώτης. Εύρυτανία καί Εύρυ-
τάνες. 'Αθήνα 1937, 16ο, σελ. 80.

Ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως (ξενιτειά, σ. 32 κ.έ.), παραδόσεις, τραγούδια καί
στίχοι τραγουδιών.

400. Λεσβιακή λαογραφία. Τρίβολος 7 (1937 - 38) άρ. 287 σ. 4, άρ. 288 σ. 3,
άρ. 289 σ. 3, άρ. 290 σ. 3, άρ. 292 σ. 3, άρ. 293 σ. 3, άρ. 294 σ. 3, άρ.

295 σ. 3, άρ. 301 σ. 3, άρ. 302 σ. 3, άρ. 303 σ. 3, άρ. 305 σ. 3, άρ. 305
[α'] σ. 3, άρ. 312 σ. 3, άρ. 313 σ. 3, άρ. 314 σ. 3, άρ. 315 σ. 3, άρ. 317
σ. 3, άρ. 320 σ. 3.

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς 4, παροιμίες 113, αινίγματα 7, παιδικά πειράγματα 3, δίστιχα
διάφορα 16, παιδικά τραγούδια καί παιγνίδια 3, δίστιχα πεισματικά 17, δίστιχα μοιρο-
λόγια 6, ερωτικά 14, γνωμικά δίστιχα 6, τοϋ κλήδονα 5, δίστιχα νυφιάτικα 4, νανουρί-
σματα 2, ταχταρίσματα 5, ύβρεις, προλήψεις, επωδές 2, τραγούδια 6, κατάρες, διαλα-
λήματα, γλωσσοδέτης, ειδήσεις λαϊκής ιατρικής, παιδικής ζωής κ.ά. διαφόρων περιο-
χών τής Λέσβου.

401. Ποικίλα. Μεγίστη 1 (1937 - 1938) άρ. 3, σ. 18 - 19.

Αινίγματα 2, ναυτικές παροιμίες 2, δίστιχα 2.

402. 'Αγοραστού Στέλλα Λεσβιακή λαογραφία. Τρίβολος 7 (1937 - 38) άρ.

296 σ. 3, άρ. 311 σ. 3, άρ. 316 σ. 3.

Νανουρίσματα, ονόματα άσθενειών, παροιμίες, γλωσσοδέτης, έπωδές, κατάρες, άπειλές.

403. Άλκ. Γ. Λεσβιακή λαογραφία. Τρίβολος 7 (1937 -38) άρ. 308 σ. 3,
άρ. 309 σ. 3, άρ. 310 σ. 3, άρ. 311 σ. 3, άρ. 317 σ. 3, άρ. 318 σ. 3.

Δίστιχα τής άγάπης 3, γνωμικά δίστιχα 9, σατιρικά 3, έρωτικά 4, παροιμίες 22, τσα-
κίσματα 2, άπό τό Πλωμάρι Λέσβου.

404. —--Λεσβιακή λαογραφία. Τρίβολος 7 (1937 - 38) άρ. 319 σ. 3, άρ.

321 σ. 3, άρ. 322 σ. 3, άρ. 323 σ. 3.
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Δίστιχα ερωτικά 10, τής άγάπης 4, έπαινετικά 4, παραπονετικά 5, τσακίσματα 7, της
ξενιτειάς 7, τραγούδια 2, άπο τό Πλωμάρι Λέσβου.

405. Δρακίδης Γεράσ. Δ. Ροδιακά. 'Αθήναι 1937. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 -
57) σ. 169 - 170, άρ. 302].

Κρίσεις: Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 16 (1937 - 38) άρ. 385, σ. 4 (Ά.
Σκανδάμης). Ραδάμανθυς 23(1938) άρ. 1, σ. 11 (Ά. Σκανδάμης).

406. Ζ[ήσης] Ε[υστράτ]. "Ηθη καί έθιμα Γανοχώρων ['Ανατ. Θράκης], Συ-
ζήτηση Β' (1937 - 1938) 97 - 98, 114 - 115.

Δίστιχα 2, έθιμα δικαίου, λατρείας, παροιμίες 2, είδήσεις γιά θεατρικές παραστάσεις κ.ά.

407. Καραγιάννης Βαγγ. Λεσβιακή λαογραφία. Τρίβολος 7 (1937 -38) άρ.
324 σ. 3, άρ. 325 σ. 3, άρ. 326 σ. 3, άρ. 327 σ. 3, άρ. 328 σ. 3, άρ. 329
σ. 3, άρ. 330 σ. 3, άρ. 331 σ. 3.

Δίστιχα σατιρικά 2, της ξενιτειάς 4, περιπαικτικά 7, της άγάπης 23, πειρακτικά 4,
γνωμικά 4, παροιμίες 38, τραγούδια 5, νανούρισμα 1, ταχτάρισμα Πλωμαρίου 1, έπω-
δή μία, προλήψεις, κατάρες.

408. Καρανικόλας Σ. Ή Σύμη έν τή άκμή της. Συμ Βήμα, έτ. Α' (1937 -
38) άρ. 6 σ. 1, άρ. 7 σ. 1, άρ. 8 σ. 1 - 2, άρ. 11 σ. 1, 3 - 4, άρ. 13 σ.
1-2,3, άρ. 14 σ. 1, 4, άρ. 15 σ. 1.

Ποικίλες ειδήσεις γιά τό ναυτικό καί σπογγαλιευτικό βίο, τή ναυπηγική, χαλκουργική,
κεντητική, ύποδηματοποιΐα, κοινων. οργάνωση, τά επαγγέλματα κ.ά.

409. Παπαδάκη Ειρήνη Λόγια τοΰ Στειακοΰ λαοΰ. 'Αθήναι 1938. [Άνατύπωση:
Αθήναι, έκδόσεις «Κνωσσός», Σ. Ε. Χαλκιαδάκης, (1975)]. [Βλ. ΕΛΑ
Θ' - I' (1955 - 57) σ. 171, άρ. 321],

Κρίσεις: Βαλκ Λογοτ Α' (1937 - 1938) 125 - 127 (ΙΙάνος Βασιλείου).
Έλεύθ Βήμα, έτ. ΙΖ' (1938 - 39) άρ. 5838, 3.10.1938, σ. 2 (Μ ι χ. Ρ ο δ ά ς, μέ τίτλο :
Κρητικά τραγούδια).

410. Σκλεπάρης Μιχ. Λεσβιακή λαογραφία. Τρίβολος 7 (1937 -38) άρ. 309
σ. 3, άρ. 310 σ. 3, άρ. 311 σ. 3, άρ. 316 σ. 3, άρ. 317 σ. 3, άρ. 318 σ. 3.

Τραγούδια, παροιμίες, αινίγματα 2, προλήψεις, έπωδές, έρωτικά δίστιχα 8, παιδικά τρα-
γούδια 2, πού προέρχονται άπό τήν Άγιάσο Λέσβου.

411. - Λεσβιακή λαογραφία. Τρίβολος 7 (1937 -38) άρ. 319 σ. 3, άρ.

324 σ. 3.

Τραγούδια 2, έπωδή, αίνιγμα, παιδικό παιγνίδι, παροιμίες 14, άπό τήν Άγιάσο Λέσβου.

412. Ταρσούλη Αθηνά Άσπρα νησιά. Αθήναι 1937. [Β' έκδοση: Αθήναι
1939]. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 170, άρ. 306],

Κρίσεις : Κύκλος, χρόν. Δ' (1937 - 1938) 102 (: Τ. Ά [γ ρ ας]). 'Ύπαιθρο Γ'
(1937 - 1938) 263 (Δ. Π.). Πρωία, έτ. ΙΓ' (1937 - 38) άρ. 104, 14.2.1938, σ. 2 (I. Μ.
Παναγιωτόπουλος).
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413. Χαβιαράς Αημοσθ. 'Ιστορική καί τοπογραφική περιγραφή τής έν Πανόρ-
μω Σύμης ιεράς μονής τού Ταξιάρχου Μιχαήλ Πανορμίτου. Συμ Βήμα,
έ'τ. Α' (1937 - 38) άρ. 9 σ. 3, άρ. 11 σ. 3, άρ. 12 σ. 3, άρ. 13 σ. 2, 3 - 4.

'Αναδημοσίευση από τό σχετικό βιβλίο τοϋ συγγρ. Δημοσιεύονται καί παραδόσεις, 1
δίστιχο, δικαιοπρακτικά έγγραφα κ.ά.

414. Προλήψεις - άνέκδοτα - παραδόσεις. Έφημ. «Κρητικός Κόσμος», Πει-
ραιώς - 'Αθήναι, έτ. Α' (1937 - 38) άρ. 9 σ. 2, άρ. 10 σ. 2, άρ. 11
σ. 2, άρ. 12 σ. 2, άρ. 13 σ. 2, άρ. 14 σ. 2, άρ. 15 σ. 2, άρ. 16 σ. 2, άρ. 17
σ. 2, άρ. 18 σ. 2, άρ. 19 σ. 2, άρ. 22 σ. 3, άρ. 23 σ. 2, άρ. 24 σ. 2, άρ. 25
σ. 2, άρ. 26 σ. 2, άρ. 28 σ. 2, άρ. 29 σ. 2, άρ. 32 σ. 2, άρ. 33 σ. 2, άρ. 34
σ. 2, άρ. 39 σ. 2, άρ. 40 σ. 2, άρ. 41, σ. 2.

Παραδόσεις, επωδές, προλήψεις, άνέκδοτα, μαντική, τελευτή, γέννηση, βάφτιση, λα-
τρεία, τραγούδι, κ.ά.

415. Γέροντας 'Αλέξ. Ή ρ. Σωτ. Τό νερό τής 'Αφροδίτης καί ή ονομαστή
«Τσουλίστρα». Καθημερινή, έ'τ. 19 (1937 -38) άρ. 7838, 9.5.1937, σ. 2.

Ειδήσεις γιά άγιασμα, γιά τή γέννηση, τή μαγεία κλπ. στήν παλιά 'Αθήνα.

416. Αρέλλιας Περικλής Σ. Λεύκωμα ιστορικόν 'Ικαρίας. Γ' έ'κδοσις. ['Αθή-
ναι;] (1938), 16ο έπίμηκες, σελ. 74 + πίν.

'Εκτός άπό τίς ιστορικές κ.ά. ειδήσεις δημοσιεύονται (σ. 30 κ.έ.) 2 ιστορικές ρίμες, δικαιο-
πρακτικά έγγραφα τών έτών 1601 - 1825 (2 διαθήκες, 6 προικοσύμφωνα, 6 πωλητήρια,
1 δανειστήριο, 2 δικαστικά έγγραφα), όνόματα κ.ά.

417. Θαλασσινός Συμεών Η. 'Ικαρία. Σαμ Ήμερ 1938, σ. 217 - 224.

Σελ. 221 - 222 : λατρευτικά έθιμα καί 2 δίστιχα.

418. Κοντελιέρης Μιχ. Ναξιώτικες παροιμίες [26], κατάρες [3], προλήψεις,
δεισιδαιμονίες, παροιμίες. Λαογρ Έπετηρίς 1938, σ. 103 - 106.
Δημοσιεύονται καί έπιφωνήματα, έπικλήσεις, ειδήσεις μαντικής κ.ά.

419. Κοσμής "Αγγελος Α. Περασμένα κι' άλησμόνητα. Πειραϊκαί άναμνήσεις.
'Αθήναι, έκδοσις καί τύποις οίκου Μιχαήλ I. Σαλιβέρου, 1938, 8ο, σελ. 163.
Δημοσιεύονται καί ειδήσεις πού ενδιαφέρουν τή σύγχρονη άστική λαογραφία, όπως γιά
τήν παιδική καί σχολική ζωή, τά παιγνίδια, τήν κοινωνική ζωή, τόν Καραγκιόζη, τήν
'Αποκριά καί τά λαϊκά θεάματα, τούς πλανόδιους οδοντογιατρούς κ.ά. επαγγελματίες,
τούς τύπους τής καθημερινής ζωής τοΰ Πειραιά, τοπωνύμια κ.ά. τοΰ τέλους τοϋ 19ου
καί τών άρχών τοΰ 20ου αί.

420. Όθωναϊος Θεόδωρος Κ. Ή νήσος "Ιος. 'Ιστορία, λαογραφία, γενικά.
Πρόλογος Δημ. Γρ. Καμπούρογλου. 'Αθήναι, τύποις 'Ιωάννου Κ.
Γαβαλά, 1938, 8ο, σελ. 176 + δ' + 2 χ. άρ. + πίν. 8.

Γενικά, άσχολίες κατοίκων (ιδίως σ. 24 - 25), μέτρα καί σταθμά, παραδόσεις 2 (σ.
30 - 31), γλωσσάριο (σ. 43 - 56). Οί σ. 108 - 171 άναφέρονται στή λαογραφία τοΰ νη-
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σιοϋ' δημοσιεύονται ειδήσεις καί εικόνες ένδυμασιών, ειδήσεις γιά τή γέννηση, τή βά-
φτιση, τούς άρραβώνες καί τό γάμο μέ 17 γαμήλια δίστιχα, δεισιδαιμονίες, έθιμα μαντι-
κής, λατρείας, τελευτής, δικαίου καθώς καί 1 νανούρισμα, δίστιχα μοιρολόγια, παιδικά
παιγνίδια 4, δίστιχα τοϋ κλήδονα 9, έπώνυμα καί παρωνύμια, τραγούδια 17, δίστιχα
διάφορα 72, αινίγματα 17, κατάρες 3, έπιφωνήματα καί όνόματα ζώων, πλήθος παροιμιών,
ιστορία τών κυριοτέρων οικογενειών κ.ά.

421. Παπαδόπουλος 'Αβραάμ Στατιστική τής επαρχίας Σουρμένων [Β' έκδο-
ση]. 'Αθήναι, γραφεϊον έκδόσεων «Άθηνα», 1938, 16ο, σελ. 56. [Ή
Α' έκδοση: Έν 'Αθήναις 1882, 16ο, σελ. 31].

Γενικά, τοπωνύμια, 2 τραγούδια (σ. 20, 22), κοινωνική όργάνωση κ.ά. Βλ. καί ΕΛΑ
Θ'-Γ (1955 - 57) σ. 318, άρ. 2847.

422. Πέννας Πέτρος Θ. 'Ιστορία τών Σερρών άπο τής άλώσεως αύτών ύπό
τών Τούρκων μέχρι τής άπελευθερώσεως των ύπό τών Ελλήνων, 1383 -
1913. (Έπί τή συμπληρώσει εικοσιπενταετίας άπό τής άπελευθερώσεως).
'Αθήναι 1938, 8ο, σελ. 216. [Β' έκδοσις, βελτιωμένη καί έπηυξημένη,
'Αθήναι 1966, 8ο, σελ. 542],

Σελ. 45-51 : «Πολιτικός βίος τών Σερραίων κατά τούς πρώτους χρόνους τής τουρκοκρα-
τίας», όπου καί ειδήσεις κοινωνικής όργανώσεως. Σελ. 55 - 57 : 3 τραγούδια γιά τό
Νικοτσάρα.

Κρίσεις: Πρωία, έτ. ΙΓ' (1937 - 38) άρ. 231, 24.6.1938, σ. 2 (Γ. Ζ ω ϊόπουλος).
Καθημερινή, έτ. 19 (1937 - 38) άρ. 7872, 13.6.1938, σ. 4 (Φ. Μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο ς).

423. -- Τό Χρονικόν τών Σερρών τοΰ Σερραίου παπα-Συναδινοΰ καί διά-
φοροι άλλαι χρονικαί περί Σερρών σημειώσεις άνωνύμων χρονικογράφων.
Σερρ Χρονικά Α' (1938) 7 - 72. [Πρβλ. τοΰ 'ίδιου, Τό χρονικόν τών Σερ-
ρών τοΰ Σερραίου παπά Συναδινοΰ. Έφημ. «Ή Πρόδος», Σέρραι, έτ Γ'
(1931 -32) άρ. 116, 6.9.1931, σ. 1, 4, άρ. 117, 13.9.1931, σ. 1, 4 ...
άρ. 124, 1.11.1931, σ. 2],

Χρονικό τοϋ 17ου αί. πού περιέχει καί πολλές λαογραφικές ειδήσεις, όπως γιά τήν κοινων.
όργάνωση, όνόματα κ.ά.

424. Πρωτοψάλτης Μαν. Γ. Τραγούδια καί μοιρολόγια τής Καρπάθου. Ααογρ
11 (1934 - 1937) 151 - 190. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 165, άρ. 256],
Βιβλ. μνεία : Glotta 26 (1938) 50 {P. Kreise h m er).

425. Σταμ[ατίου] Σταμ. Οί Κρητικοί καί ό 'Ιανουάριος. 'Έθνος, έτ. 25 (1937
-38) άρ. 8336, 5.1.1938, σ. 3.

Παροιμίες, δεισιδαιμονίες, προλήψεις, δίστιχα, ειδήσεις μετεωρολογίας.

426. -- 'Ιστορίες Σφακιανές. Έθνος, έτ. 25 (1937 -38) άρ. 8353, 22.1.

1938, σ. 1. — Νίμβρος. Αύτόθι, άρ. 8354, 23.1.1938, σ. 1. - Κίνησις
καί ζωή στή Χώρα [Σφακιών], Αύτόθι, άρ. 8365, 3.2.1938, σ. 1. — Ποι-
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μενική ζωή καί ποίησις εις τά Σφακιά. Αύτόθι, άρ. 8366, 4.2.1938, σ. 3.

Ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως, πολεμικά έθιμα, τραγούδια, δίστιχα.

427. Σταμ[ατίου] Σταμ. 'Εντυπώσεις άπό τόν δρόμο. Έθνος, έ'τ. 25 (1937 - 38)
άρ. 8401, 12.3.1938, σ. 3.

Δημοσιεύονται στίχοι 2 τραγουδιών καί μία θρησκευτ. παράδοση άπό τά Σφακιά Κρήτης.

428. -- Πανηγύρια αίματος καί θυσίαι γάλακτος. 'Έθνος, έ'τ. 25 (1937 -

38) άρ. 8463, 15.5.1938, σ. 5.

Στίχοι τραγουδιών καί ποιμενικό λατρευτικό έθιμο άπό τήν περιοχή Χανίων Κρήτης.

429 .---Οί άγιοι τής Χίου. Έθνος, έτ. 25 (1937 -38) άρ. 8533, 24.7.

1938, σ. 5.— Ή 'Αγία Μαρκέλλα ή Χιώτισσα. Αύτόθι, άρ. 8541, 1.8.
1938, σ. 3 - 4. - Θυμιανά. Αύτόθι, άρ. 8561, 23.8.1938, σ. 3. - Τά
'Αρμόλια. Αύτόθι, άρ. 8573,4.9.1938, σ. 5. —Ή Χίος, τά φαντάσματα
καί οί πειραταί. Αύτόθι, άρ. 8580, 11.9.1938, σ. 5. — Αί παραδόσεις τής
Χίου καί οί πειραταί. Αύτόθι, άρ. 8581, 12.9.1938, σ. 4.

Παραδόσεις, έθιμα, ειδήσεις γιά τά έπαγγέλματα κ.ά.

430 .--Τά κρασιά τής Αέσβου. Έθνος, έτ. 26 (1938-39) άρ. 8638, 8.11.

1938, σ. 3. — Τό ληομάζωμα στή Μυτιλήνη. Αύτόθι, άρ. 8653,23.11.1938,
σ. 3. — Ό πληθυσμός καί τά ονόματα τής Λέσβου. Αύτόθι, άρ. 8662, 2.12.
1938, σ. 3.

Δίστιχα, τραγούδια, ονόματα, τοπωνύμια, άσχολίες τών κατοίκων κ.ά.

431. Στούρνας Κ. Ελληνικά βουνά. 'Αθήνα, Νοέμβρης 1938, 8ο, σελ. 126.
[Β' έκδοση : ('Αθήνα 1959), 8ο, σελ. 160].

'Εκτός άπό τήν άλλη ύλη δημοσιεύονται 3 παραδόσεις (σ. 32, 39, 44), 1 τραγούδι (σ. 30),
ειδήσεις γιά τίς καλύβες τών Σαρακατσάνων τοϋ Γράμμου, τοπωνύμια κλπ.
Κρίσεις: "Υπαιθρο Δ' (1938 - 1939) 215 (Π. Β.). Πρωία, έτ. ΙΔ' (1938-39) άρ.
46, 17.12.1938, σ. 2 (Γ. "Α ν ν ι ν ο ς). Έφημ. «Ή Εθνική»,'Αθήναι, έτ. Δ' (1938 -

39) άρ. 1144, 22.12.1938, σ. 3 (Δ η μ. Λ α μ π ί κ η ς). Έφημ. «Εστία»,'Αθήναι, έτ.
ΜΕ'(1938-39) άρ. 17308, 10.12.1938, σ. 5 (Χ ρ. 'Λ γ γ ε λ ο μ ά τ ης ).

432. Φαράκλας Δαυίδ Εικόνες τοϋ Σαμιώτικου χωριού. Σαμ Ήμερ 1938,
σ. 135 - 159.

Δημοσιεύονται καί ποικίλες λαογραφικές ειδήσεις, όπως γι ά τήν κατοικία, τήν κοινωνική
οργάνωση, τά γλέντια, τό γάμο (καί 3 γαμήλια δίστιχα), τή λατρεία (καί κάλαντα) κ.ά.

433. :Ό Χρονικογράφος Παροιμίες, προλήψεις καί εύχαί. (Ή λαογραφία τοϋ
τέως άλυτρώτου Ελληνισμού). Προσφυγ Κόσμος, έτ. 11 (1937 - 38) άρ.
492, 6.11.1938, σ. 1.

Παροιμίες 20, αινίγματα 28, κατάρες 27, εύχές 21, προλήψεις 16.

434. Ζ[ήσης Ευστράτιος] "Ηθη καί έθιμα εις τήν Θράκην. Συζήτησις Γ'
(1938- 1939) 58- 60.
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Ειδήσεις γιά τή λατρεία, τήν κοινωνική οργάνωση καί κάλαντα.

435. Ζ[ήσης Ευστράτιος] Θρακικά άναγνώσματα. Συζήτησις Γ' (1938- 1939)
30 - 31, 47 - 48.

Ειδήσεις γιά το θερισμό, τίς άσχολίες τών κατοίκων, τήν κοινωνική οργάνωση κλπ·, της
Ραιδεστού Θράκης.

436. (Καραγιάννης Βαγγ.) Λεσβιακή λαογραφία. Τρίβολος 8 (1938-39) άρ.
332, σ. 3.

Δίστιχα πεισματικά 4, τής ξενιτειάς 4, προλήψεις, έπωδές, ερωτικό τραγούδι.
437 . Κολαξιζέλλης Στράτης Π. Έπακολουθήματα τών επιδρομών [στήν Άγιά-
σο Λέσβου]. Τό σπίτι τών μελλονύμφων - οί «γειτονιές». Αγία Σιών

Β' (1938 - 1939) 79 - 80 [=82],

Ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση, τό γάμο, τό δίκαιο, παραδόσεις κ.ά.

438. —-—— Τά χρόνια τών έπιδρομών τών πειρατών και τών μεγάλων πολι-
τικών μεταβολών [στήν Άγιάσο Λέσβου]. Αγία Σιών Β' (1938 - 1939)
51 - 58.

Ειδήσεις γιά τίς άσχολίες τών κατοίκων, τήν κατοικία, τήν κοινωνική οργάνωση κ.ά.
Τά δημοσιεύματα τοϋ Στρ. Κολαξιζέλλη στό περ. 'Αγία Σιών συγκεντρώθηκαν σέ
βιβλίο μέ τον τίτλο : Θρΰλος καί ιστορία τής 'Αγιάσου τής νήσου Λέσβου. Τεύχη Α' -Δ'
Μυτιλήνη 1947 - 1950, 8ο, σελ. 493.

439. Παπαχριστοδούλου Πολ. Τά περασμένα στή Θράκη. Αθήνα 1938-
1939, 8ο, σελ. 80. [Παράρτημα τοΰ τόμ. Ε' (1938-39) τοΰ «Αρχείου
Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησαυροΰ»].

'Ηθογραφικά διηγήματα πού περιέχουν καί λαογραφικές ειδήσεις γιά τή σχολική
ζωή, τό θέατρο κ.ά.

440. Άννινος Μπάμπης Αί Αθήναι κατά τό 1850. ('Ιστορικά σημειώματα).
'Εντυπώσεις δύο Γάλλων περιηγητών. Έν Αθήναις, έκδοτικός οίκος Δ.
καί Π. Δημητράκου, χ. χρ., 16ο, σελ. 72.

Δημοσιεύονται καί λαογραγικές ειδήσεις γιά τόν ιδιωτικό βίο τών 'Αθηναίων στά μέσα
τοΰ 19ου αί. Βλ. καί άρ. 242.

441. Λιουδάκη Μαρία Γύρω στό μαγγάλι. Παραμύθια, αινίγματα καί τρα-
γούδια γιά παιδιά 7 χρονών κι' άπάνω. Σκίτσα Λ. Άλεξανδρίδη. Έκ-
δοτικός οίκος Νικολάου Άλικιώτη. Ήράκλειον Κρήτης, χ. χρ., 16ο, σελ. 46.
'Αριθμητικό πρόβλημα 1, παιδικά παιγνίδια 2 καί τραγούδια 2, παραμύθια 6, αινίγματα
22, νανουρίσματα G, γλωσσοδέτες 4.

442. *Στεφάνου Ν. Μ. 'Ιστορία, έθιμοτυπία καί ποίησις τοΰ Καστελλορίζου.
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2. Μελέτες.

443. Κυριακίδης Στίλπ. Ελληνική λαογραφία. Μέρος Α'. Μνημεία τοϋ λόγου.
Έν 'Αθήναις 1922. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 153, άρ. 137].
Κρίσεις: Libre, No 6 (1 Mai 1923) σ. 47 (L. Rousse 1). ΔΧΑΕ Γ' (1926)
84 (Άλ. Φιλαδελφεύς). Échos d' Orient 28 (1929) 378 - 381 (Ε. S [ t é -
ρ h a n ο u]).

Β ι β λ. μ ν ε ϊ ε ς : Glotta 15 (1927 ) 185 (Paul Κ r e t s c h m e r). Phil Wo-
chenschrift 44 (1924) στ. 630 (G. S ο y t e r). Αύτόθι, 46 (1926) στ. 1389 - 1390
(Thomas Lenschau).

444. Dawkins R. M. Modem Greek in Asia Minor. A Study of the
Dialects of Silli, Cappadocia and Pharasa... Cambridge 1916. [Βλ.
ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 153 - 154, άρ. 142].

Βιβλ. μνεία : Glotta 13 (1924) 252 - 253 (Paul Kret Schmer).

445. Γενεράλις Έμμ. Γ. Παλμοί τής Κρήτης δούλης, αύτονόμου, ελευθέρας,
1885 - 1925. Τεΰχος Α'. Έν Χανίοις, έκδοτης 'Αντώνιος Μπορτολής,
1926, 12ο, σελ. 119.

Στις σ. 36 - 50 γίνεται σύγκριση Κρητικού λαογραφικού ύλικοϋ (παροιμιών 15, άπει-
λών, επικλήσεων, τραγουδιών κλπ.) μέ άρχαϊα κείμενα. Στή σ. 27 ρίμα λαϊκού ποιητή.

446. Hasluck F.W. Letters on Religion and Folklore by the Late—.
Annotated by Margaret M. Hasluck. Lopdon, Luzac and
Co., 1928, 8o, σελ. XI + 256 + πίν. 29.

'Ενδιαφέρει ιδίως γιά τή μελέτη τών παραδόσεων, τής λατρείας κλπ.
Κρίση : JHS 47 (1927) 284 (Α. W [ace]).

447. Halliday William R. Greek and Roman Folklore by —. New York, Lon-
gmans, Green and Co., 1927, 16ο, σελ. XI + 154.

'Ενδιαφέρει γιά τή λατρεία, τά παραμύθια καί τίς παραδόσεις.

447α. Κυριακίδης Στίλπων Άλας. ('Ιστορία - λαογραφία). Μεγάλη Ελληνική
Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 3 (1927) σ. 393-395.

448. *Άναγνώστου Πρόδρομος Γύρω στή λαογραφία τοΰ νησιοΰ μας. Λαογρα-
φική μελέτη. Έφημ. «Ταχυδρόμος», Μυτιλήνη, 24.11 έως 24.12.1929.

449. Πολίτης Ν. Γ. Λαογραφικά σύμμεικτα. Τόμ. Α', έν Αθήναις 1920.
Τόμ. Β', έν Αθήναις 1921. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 151, άρ. 125],

Κρίση: Échos d'Orient 28 (1929) 378 - 381 (Ε. S [ té ρ h an ο u]).

Βιβλ. μνεία: Phil Wochenschrift 46 (1926) στ. 1388 - 1389 (Thomas

Lenschau).

450. Άγαπητίδης Σωτήριος I. Ή Σύμη άπό δημοσιονομικής καί δημογρα-
φικής άπόψεως, ήτοι μελέτη έπί τών κοινοτικών, οικονομικών καί έπαγγελ-

25
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ματικών τής νήσου Σύμης τής Δωδεκανήσου. Πρόλογος καθηγ. Α. Ν.
Άνδρεάδου. Έν 'Αθήναις, έκδοτικός οίκος Δημ. Ν. Τζάκα, Στεφ.
Δελαγραμμάτικα καί Σίας, 1930, 8ο, σελ. 68. (Φροντιστήριον Δημοσίας
Οικονομίας, άρ. 16).

Ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση, τό δίκαιο, τίς άσχολίες καί τά επαγγέλματα τών
κατοίκων καί κυρίως τή σπογγαλιεία, μία ιστορική παράδοση (σ. 8) κ.ά.

451. Dawkins R. Μ. Folk - Memory in Crete. Folklore 41 (1930) 11 - 42.

. Γίνεται λόγος γιά παραδόσεις, τραγούδια, τοπωνύμια κ.ά.

452. Καραβίδας Κ.Α. 'Αγροτικά. "Ερευνα έπί τής οικονομικής καί κοινωνι-
κής μορφολογίας έν Ελλάδι καί έν ταΐς γειτονικαΐς Σλαυικαΐς χώραις.
Μελέτη συγκριτική. Έν 'Αθήναις 1931, 8ο μικρό, σελ. λβ' + 698. (Παράρ-
τημα τοΰ ΣΤ' τεύχους τοΰ Γεωργικού Δελτίου). [Μελέτη]. [Φωτογρα-
φική άνατύπωση : ('Αθήνα), έκδόσεις Παπαζήση, (1978)].

Ειδήσεις γιά τό γεωργικό, ποιμενικό (τσελιγγάτο) καί επαγγελματικό βίο, τήν κοι-
νωνική οργάνωση, τό δίκαιο κ.ά. Άφορα κυρίως στήν Πελοπόννησο, Στ. 'Ελλάδα, Θεσ-
σαλία, 'Ήπειρο, Μακεδονία καί Θράκη.

Κρίση: ΑΟΚΕ 12 (1932) 6* - 7* (Κ. Ν τ α Ϊ φ ά ς) [= Κοινών Έρευνα Α' (1932-
1933) άρ. 2, σ. 43],

453. Καραμάνος Κ. Μ. Κύπρος. Λαογραφία. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλο-
παίδεια, τόμ. 15 (1931) σ. 456- 470, 473.

Περιεχόμενα: Γενικά, δημώδης ποίησις, άκριτικά τραγούδια, άλλα δημώδη άσματα, οί
ποιητάρηδες, αινίγματα καί καθαρογλωσσήματα, παροιμίαι, λαϊκή φιλοσοφία καί δοξα-
σίαι, προλήψεις, δεισιδαιμονίαι, όρκοι, εύχαί, κατάραι, οικογένεια, ήθη καί έθιμα, οί-
κος, έπιπλα καί σκεύη, ένδυμασία, παιδιαί καί άθλητικά άγωνίσματα, λαϊκή ιατρική,
όνόματα άσθενειών, καλλιτεχνία, άγγειοπλαστική, ύφαντική, κεντήματα, ταπητουργία,
μεταλλοτεχνία, ξυλουργία καί ξυλοχαρακτική, χοροί, βιβλιογραφία.

454. Τωμαδάκης Ν. Β. Κρήτη. Λαογραφία. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλο-
παίδεια, τόμ. 15 (1931) σ. 204 - 206.

Περιεχόμενα : Πηγαί καί έρευναι, τραγούδια, χοροί καί μουσική, προλήψεις, παραδόσεις,
λαϊκή σοφία, βίος καί ήθη.

455. Ζυμβραγουδάκη Μαρία Ί. Αί γυναίκες είς την λαογραφίαν. Ραδάμανθυς
17 (1932) άρ. 12, σ. 5 - 7.

Γίνεται λόγος γιά τή σχέση τών γυναικών μέ τά τραγούδια, τά παραμύθια καί τη μαγεία.

456. Rose Η. J. Things New and Old. Folklore 45 (1934) 8-28.

Γίνεται λόγος γιά τίς επιβιώσεις άρχαίων παραδόσεων, δοξασιών, λατρευτικών έθίμων,
λέξεων κλπ. στή νεότερη Ελλάδα.

457. Demetracopoulou - Lee D. Folklore of the Greeks in America. Folklore
47 (1936) 294-310.
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Γίνεται λόγος γιά παραδόσεις, παραμύθια, δοξασίες κλπ. τών 'Ελλήνων μεταναστών
τής Μασσαχουσέτης (πού κατάγονταν άπό τόν Πόντο, τή Λέσβο καίτά Μικρασιατικά
παράλια καθώς καί άπό τήν Αρκαδία).

458. Κυριακίδης Στίλπων IT. Λαϊκή ζωή, Λαογραφία. Μεγάλη Ελληνική
'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 10 (1934) 811 κ.έ. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57)
σ. 164, άρ. 241 - 244],

Κρίση: Περιοδ. «Revue des Études Slaves» 15 (1935) 96 (André M a 7, ο n).
Rev Ét Gr 49 (1936) 117 (A. Mirambel).

459. Βακαλόπουλος Άπ. Ίστορικαί έρευναι έν Σαμαρίνη Δυτικής Μακεδο-
νίας. Γρηγ Παλαμας 21 (1937) 316-323, 363 -369, 424 -438. [Καί
άνάτυπο: Θεσσαλονίκη 1937, 8ο, σελ. 31].

Παραδόσεις, τό τοπωνύμιο Σαμαρίνα, ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση, τίς άσχο-
λίες τών κατοίκων καί τά έπαγγέλματα, τήν κατοικία, στίχοι τραγουδιού κ.ά.
Κρίσεις: Rev Ét Gr 51 (1938) 488 (R. G u i 11 a n d). Περιοδ. «Μακεδονικά»
A' (1940) 580 - 581 (Ε ύ ά γ γ. Στ. Τζιάτζιος).

460. Kyriakides St. P. Neugrieschische Volkskunde. Volkskunde, Volks-
dichtung, Volkskunst. Thessalonike 1936. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 -
57) σ. 168, άρ. 287].

Β ι βλ. μνεία: Folklore 48 (1937) 109.

461. Πολίτης Φώτος 'Εκλογή άπό τό έργο του. Είκοσι χρόνια κριτικής. Β'
τόμος, 1927 - 1934. 'Αθήναι, βιβλιοπωλεϊον τής «Εστίας» I. Δ. Κολλά-
ρου, 1938, 8ο, σελ. 364.

Γίνεται λόγος, εκτός τών άλλων, γιά δημοτικά τραγούδια (σ. 26 - 35), γιά «θρύλους
γύρω άπό τό Εικοσιένα» (σ. 82 - 85), γιά τό θρησκευτικό αίσθημα τοϋ λαού (σ. 101 -
107) καί γιά τόν Καραγκιόζη (σ. 143 - 148, 207 - 212).

462. Τσέλαλης 'Αγ. Ελληνική ψυχή. (Ή μοϋσα καί ό λαός). Καθημερινή,
έτ. 19 (1937-38) άρ. 7831, 2.5.1938, σ. 4-5, άρ. 7845, 16.5.1938, σ. 4,
άρ. 7851, 23.5.1938, σ. 4, άρ. 7858, 30.5.1938, σ. 3-4.— Ή έλληνική
ψυχή στίς παραδόσεις μας. Αύτόθι, άρ. 7900, 11.7.1938, σ. 4, άρ. 7914,
25.7.1938, σ. 4.

Τραγούδια, παραμύθια κ.ά.
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Γ'. ΤΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ TOT ΛΑΟΤ

1. Συνοικισμός, οικία, αυλή. Έπιπλα και σκεύη.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 148, 213, 231, 234, 238, 243, 258, 270, 274, 303, 308,
314, 315, 354, 360, 365, 375, 376, 377, 389, 392, 431, 432, 438, 450, 452,
453, 459, 537, 538, 593, 600, 613, 618, 634, 718, 773, 1263, 2267, 2388,
2996, 3150, 3160, 3165]

463. Κυριακίδης Στίλπ. Π. Σπίτια και καλύβια της 'Αττικής. Ήμερ Όδοιπ
Συνδ Β' (1926) 65 - 76. [Μελέτη].

464. Αουκόπουλος Δημ. Αίτωλικαί οικήσεις, σκεύη καί τροφαί. Έν 'Αθήναις
1925. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 172, άρ. 328],

Κρίσεις: Rev Ét Gr 39 (1926) σ. LXXVI - LXXVII (Μ. Α. J a r d é). Échos
d' Orient 28 (1929) 255 (R. J [anin]). Β ι β λ. μνεία: Phil Wochenschrift
45 (1925) στ. 1234 (Gustav S ο y t e r).

465. Φαλτάϊτς Κ. Το εσωτερικό τοΰ Σκυριανοΰ σπιτιοΰ. Κυριακάτικη, έ'τ. Α'
(1926 - 1927) άρ. 53, σ. 11.

466. Ούράνης Κώστας Τά 'Αμπελάκια μέ τά ερειπωμένα παληά άρχοντικά.
Έλεύθ Βήμα, έτ. Θ' (1930-31) άρ. 2889, 26.4.1930, σ. 1-2 [=Κ. Ού-
ράνη, Ταξίδια. Ελλάδα. Δευτέρα έκδοση, βιβλιοπωλείου τής «Εστίας»,

-/· χρ·, σ. 66 - 70].

467. Σ. Β. Σπετσιώτικα άρχοντικά. Έλεύθ Βήμα, έ'τ. Θ' (1930 - 31 ) άρ. 3026,
13.9.1930, σ. 3.

468. Χανιώτης Βάσος Ταξείδι στήν Κάρπαθο. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ.
Β', έτ. 9 (1929 - 32) άρ. 221, σ. 1 - 2.

Ειδήσεις γιά τήν κατοικία καί το στολισμό της. Δημοσιεύονται καί λίγα δίστιχα.

469. Καμπούρογλους Δ. Γρ. Αϊ 'Αθήναι πού φεύγουν. Σκίτσα Λ υ κ. Κογε-
βίνα, κείμενον—. 'Αθήναι, έκδοσις Κογεβίνα, 1933, 8ο, σελ. 93.
Τραγούδι 1, δίστιχο 1 (σ. 54), ειδήσεις (κυρίως σ. 81-90) γιά τήν κατοικία καί τήν
κοινωνική οργάνωση.

470. Βακαλόπουλος 'Απ. Τρεις οίκοι βυζαντινού ρυθμού έν Θεσσαλονίκη.
Γρηγ Παλαμάς 19 (1935) 310-316.

Β ι β λ. μνεία: ΙΙεριοδ. «Μακεδονικά» Α' (1940) 601 (Α. Σ[ιγάλας]).

471. Βρόντη Ελένη Τά παλιά σπίτια τής Λίνδου [Ρόδου]. Ερυθρός Σταυρός,
έτ. ΙΑ' (1935) άρ. 8, σ. 8.

472. Μωρέττης Δ. Ή Δαύλεια καί τό μοναστήρι τής 'Ιερουσαλήμ. Ύπαιθρο
Α' (1935-36) 196-202.

Στή σ. 198 ειδήσεις γιά τήν κατοικία.
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473. Στρίκης Δ. Α. Περιγραφή άπαλαιοΰ Νισύρικου σπιτιού. Περιοδ. «Γνωμα-
γόρας» 5 (1935 - 1936) άρ. 53 σ. 6, άρ. 54 σ. 7, άρ. 55 σ. 5, άρ. 56
σ. 15 - 16, άρ. 57 σ. 15 - 16, άρ. 60 σ. 5, άρ. 61 σ. 6, άρ. 62 σ. 6, 14.
[Πρβλ. περιοδ. «Νισυριακά Χρονικά» 3 (1957) άρ. 19, σ. 32-37].

474. Πετρίδης Μιχ. Γ. Λαογραφικά Καστελορρίζου. Τό σπίτι. Αύγη Δωδεκα-
νησιακή, περ. Β', έτ. 14 (1936) άρ. 359 σ. 2, άρ. 360 σ. 2, έτ. 15 (1937)
άρ. 362 σ. 2, άρ. 363 σ. 2, άρ. 365 σ. 2.

Ειδήσεις γιά τήν οικία, τά έπιπλα καί τά σκεύη.

475. Μωρέττης Δημ. Άπ'τήν Πηλιορίτικη λαϊκή τέχνη. "Υπαιθρο Β' (1936-
1937) 5 -6.

Γίνεται λόγος γιά τά άρχοντικά τοϋ Πηλίου.

476. Μπόγρης Δημ. «Αρχοντικά» τής "Υδρας. Καθημερινή, έτ. 18 (1936 -
37) άρ. 7563, 30.7.1937, σ. 3-4.

477. Παπαντωνίου Ζαχ. Τό σπίτι τοΰ Σβάρτς [στά Αμπελάκια]. Έλεύθ Βήμα,
έ'τ. ΙΣΤ' (1937 -38) άρ. 5535, 28.11.1937, σ. 1, 7.

2. Ενδυμασία. Καλλωπισμός.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 53, 93, 148, 163, 202, 208, 211, 213, 216, 225, 231,
235, 242, 243, 259, 274, 295, 296, 303, 315, 324, 327, 333, 334, 338, 351, 355,
363, 371, 376, 389, 393, 397, 408, 420, 453, 549, 565, 566, 593, 630, 649,
682,717, 753, 771, 773, 1666, 2198, 2384α, 2402, 2860, 2944, 2972]

478. Γυναίκες τής Δωδεκανήσου φέρουσαι τήν τοπικήν των ένδυμασίαν. Έθν
Κήρυξ 8 (1922) άρ. 4, σ. 16 - 17, άρ. 9, σ. 14 - 15.

Εικόνες ενδυμασιών Καλύμνου, Άστυπαλαίας, Κάσου, Καρπάθου, Τήλου, Σύμης, Νισύ-
ρου, Ρόδου, Καστελλορίζου.

479. Συμαία έν στολή, Κασία έν στολή [2 εικόνες], Περιοδ. «Φωνή τής Δωδε-
κανήσου», έ'τ. 1 (1922- 1923) άρ. 2, σ. 13.

480. Γιαννόπουλος Ν.Ι. Τό ένδυμα κληρικών έν Θεσσαλία. Πινακοθήκη KB'
(1922- 1923) 22-24.

481. Δωδεκανησία [2 εικόνες], Ήμερ Πανδώρα 1923, σ. 104 - 105, 128 -129.

482. Σωτηρίου Γ. Περί τής εξωτερικής περιβολής τών κληρικών. Γρηγ Παλα-
μάς Γ' (1919) 237 κ.έ. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 175, άρ. 369],

Κρίση: Échos d' Orient 22 (1923) 378 - 379 ( T. Don che). [Συζητείται
κρίση τοΰ Φ. Κουκουλέ].

483. Δωδεκανησιακαί ένδυμασίαι. Δωδεκ Ήμερολ 1 (1924) 96. — Καλυμνία
κόρη. Αύτόθι, σ. 120. — Κόρη τής Άστυπαλαίας. Αύτόθι, σ. 136.



390

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ I. ΚΑΜΗΛΑΚΗ

Δημοσιεύονται 5 εικόνες ενδυμασιών Καρπάθου, Τήλου, Σύμης, Καλύμνου καί 'Αστυ-
πάλαιας.

Σαλαμινία χωρική [1 εικόνα]. Είκονογρ Έλλ Α' (1925) άρ. 2, σ. 16 - 17.
Χατζημιχάλη 'Αγγελική Νεοελληνική λαϊκή τέχνη. Τρίκερι, φορεσιές.
Είκονογρ Έλλ Α' (1925) άρ. 3, σ. 7-8.

Έλληνίς τοϋ Καστελλορίζου μέ έθνικήν ένδυμασίαν [1 εικόνα], Έθν Κή-
ρυξ 12 (1926) άρ. 8, σ. 31.

[Εικόνα ένδυμασιών Κάσου], Δωδεκάνησος, έτ. Β' (1926-27) άρ. 85,
σ. 1. ■—[Εικόνα ένδυμασιών Καστελλορίζου]. Αύτόθι, άρ. 88, σ. 1.
Φαλτάϊτς Κ. Τά κοστούμια τής 'Ηπείρου. Κυριακάτικη, έτ. Α' (1926 -
1927) άρ. 49, σ. 13.

Ένδυμασία χωρικών Πηλίου [εικόνα]. Πανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927) 366.

Στο Ϊδιο λεύκωμα δημοσιεύονται καί άλλες εικόνες ένδυμασιών.

Στερεοελλαδίτισσα. Νέα Έλλ 1927, σ. 531. — Άμφιέσεις Ζίτσης - Κου-
ρέντων και Πωγωνίου - Βήσανης 'Ηπείρου. Αύτόθι, σ. 648-649.—
Άμφίεσις Δροπόλεως Β. 'Ηπείρου. Αύτόθι, σ. 656 [εικόνες],
Βινικίου Θωμάς Θεσσαλικό γυναικείο χτένισμα. Πανθεσσ Λεύκωμα 1
(1927) 291.—Αί γυναίκες τών Σοφάδων. Πώς ένδύονται, τά τραγούδια
τοΰ γάμου καί τών άρραβώνων [2]. Αύτόθι, σ. 321 - 323.
Λουκόπουλος Δημ. Πώς ύφαίνουν καί ντύνονται οί Αιτωλοί. Έν 'Αθή-
ναις 1927. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 175, άρ. 370],
Κρίση: Έλεύθ Βήμα, έτ. ΣΤ' (1927 - 28) άρ. 1979, 9.10.1927, σ. 2 (Μ. Ρ[οδας]).

Φαλτάϊτς Κ. Αί έγχώριοι ένδυμασίαι καί ή συγκέντρωσίς των. Μόδα
καί Τέχνη Γ' (1927) άρ. 36 σ. 6 - 7.

Ποπώφ Ν. Γ. Περί της έξωτερικής έμφανίσεως τών κληρικών. (Μετά-
φρασις Χ ρ. Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ).'Ορθοδοξία 2 (1927 - 1928) 520-
526, 563 - 568.

[Εικόνες γυναικείων ένδυμασιών Χάλκης καί Τήλου]. Αύγή Δωδεκανησια-
κή, περ. Β', έτ. 8 (1927 - 29) άρ. 182, σ. 1.

Κοπέλες τοΰ Μετσόβου. Έθν Κήρυξ 14 (1928) άρ. 2, σ. 19. — Ένδυμα-
σία Μυκόνου καί Κύμης. Αύτόθι, άρ. 4, σ. 30 - 31. — Ένδυμασία τοΰ
Τρικερίου. Αύτόθι, άρ. 5, σ. 27. — Ένδυμασία Μακεδονίας. Αύτόθι, άρ.
7, σ. 16. — Έλληνίς μέ στολήν 'Αττικής. Αύτόθι, άρ. 8, σ. 21.—-Τύπος
Έλληνίδος τής Κρήτης. Αύτόθι, άρ. 9, σ. 21.

Εικόνες γυναικείων ένδυμασιών.

Σωτηρίου Γ. Α. Τό ένδυμα τών κληρικών έπί τουρκοκρατίας. Φοιτητ
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Ήμερολ 2 (1928) 37 -39. [Πρβλ. ΕΛΑ Θ'- Γ (1955 - 57) σ. 175,
άρ. 369],

498. Εθνική ένδυμασία τοΰ Καστελλορίζου [εικόνα]. Έθν Κήρυξ 15 (1929)
άρ. 9, σ. 12. — Αί γυναίκες τής Δωδεκανήσου μέ έθνικήν ένδυμασίαν
[3 εικόνες ένδυμασιών Καλύμνου, 'Αστυπάλαιας καί Κάσου]. Αύτόθι, σ. 13.

499. Οί έλληνικοί χοροί καί τό έλληνικόν ένδυμα. 'Ατλαντίς 20 (1929) άρ. 11,
σ.6-7.

500. Καραμάνος K.M. Ή ένδυμασία επί τουρκοκρατίας έν'Ελλάδι. Μεγάλη
Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 11 (1929) σ. 154.

501. Αί ένδυμασίαι τών Ελληνίδων προ 100 έτών. 'Ατλαντίς 21 (1930) άρ.
3, σ. 5.

Γίνεται λόγος γιά τήν ένδυμασία περιοχών τής Βορ. 'Ηπείρου.

502. [Εικόνες γυναικείων ένδυμασιών Βελβενδοΰ Κοζάνης], Νέα Έλλ 1930, σ.
667. — Χωρικαί τών Κυθήρων [1 εικόνα]. Αύτόθι, σ. 745.

503. Χωρικαί τών Σερβίων [εικόνα]. Νέα Έλλ 1930, σ. 476.

504. Ζερβός Σκεϋος Εικονογραφημένη ή Δωδεκάνησος καί ή Δ'Συντακτική τών
Ελλήνων Έθνοσυνέλευσις. Τόμος πρώτος, έκδοσις δευτέρα έπηυξημένη. Έν
'Αθήναις 1930, 8ο, σελ. 795+ πίν. 88. [Δέν εκδόθηκε δεύτερος τόμος].
Δημοσιεύονται πίνακες ένδυμασιών 'Αστυπάλαιας (σ. 392γ', 408 β', γ'),Κώ (σ. 360γ',
440β', γ'), Τήλου (σ. 312γ'), Χάλκης (σ. 248 γ'), Λέρου (σ. 376 γ'), Καρπάθου (σ.
216 β', γ'), Κάσου (184 γ'), Ρόδου (σ. 72 β', γ', 88 β', γ', 104 β', γ', 120 β', γ'),
Πάτμου (σ. 616 β', γ'), Καστελλορίζου (σ. 152 β', γ', 168 β', γ'), Σύμης (σ. 296 β',γ'),
Νισύρου (σ. 344 β', γ') καί Καλύμνου (σ. 144, 504 - 509, 529, 552 β', 568 β', γ') καθώς
καί πολλές άλλες εικόνες λαογραφικού ένδιαφέροντος. Στις σ. 510-517 δημοσιεύονται
εικόνες καί ειδήσεις γιά τροφές (άρτο) άπό τήν Κάλυμνο.

Κρίσεις: Πειθαρχία 1 (1929 - 1930) άρ. 19, σ. 21-22. JUS 50(1930) 366-
367 (F. Η. M [ar s h all]). Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 9 (1930 - 32)
άρ. 225, σ. 1 (Μ. Γ. Πετρίδης).

505. Παπαντωννου Ζαχ. Μιά βραδυά λαϊκής τέχνης. Έλεύθ Βήμα, έτ. Θ'
(1930-31) άρ. 2843, 10.3.1930, σ. 1.

506. ['Ανδρική στολή Καρπάθου" εικόνα]. Δωδεκ Ήμερολ 8 (1931) 99.

507. 'Ασίκης Μυτιληνιός [1 εικόνα]. Έγκυκλ Ήμ 4 (1931) 231.— Έθνικαί
ένδυμασίαι τής νήσου Ρόδου [1 εικόνα]. Αύτόθι, σ. 375.

508. Γυναίκες Βελβενδοΰ Μακεδονίας [εικόνα]. Νέα Έλλ 1931, σ. 13. — Γυναί-
κες τοΰ Δαδιού [εικόνα]. Αύτόθι, σ. 293.

509. :Ό Ιστορικός Τό ήρωϊκόν '21. Ή στολή καί ό οπλισμός τών οπλιτών.
Ήμερ Πελασγοΰ 1 (1931) 54-56.
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Καιροφύλας Κώστας Οί Ελληνίδες επί τουρκοκρατίας. Μπουκέτο Η'

(1931)919.

Ειδήσεις γιά τήν ένδυμασία, τόν καλλωπισμό, τήν κόμμωση κ.ά.

Κιρμίτσης Παρθένιος Πόθεν προέκυψαν τό ράσον καί τό καλυμμαύχιον

τών κληρικών. Άπόστ Βαρνάβας Γ' (1931 ) 153 -154, 167 - 171, 182 -186.

Γίνεται λόγος καί γιά τήν ένδυμασία τών Βυζαντινών καί τών νεοτέρων 'Ελλήνων.

Έθνικαί άμφιέσεις γυναικών τής Δωδεκανήσου. Νέα Έλλ 1932, σ. 62 - 63.
Δημοσιεύονται εικόνες ένδυμασιών Καλύμνου, Κάσου, Ρόδου, Σύμης, Νισύρου, Καρπά-
θου, 'Αστυπάλαιας, Τήλου, Καστελλορίζου.

Ελληνίδες τών Γρεβενών μέ τήν τοπικήν έθνικήν ένδυμασία ν των. Τύποι
χωρικών τών ορεινών διαμερισμάτων τής Δυτικής Μακεδονίας [2 εικόνες].
Έθν Κήρυξ 18 (1932) άρ. 1, σ. 17.

Ήπειρωτικαί ένδυμασίαι Δροπόλεως [2 εικόνες]. Ήμερ Πελασγού 2

(1932) 134, 163.

Κόρη τής Νεμέας μέ τήν τοπικήν της άμφίεσιν [εικόνες]. Νέα Έλλ 1932,
σ. 343.

:'Αττικος [Σπανόπουλος Βασίλ.] Ό ευλογημένος έλληνικός άργαλειός
καί ή έλληνική μόδα. Έφημ. «Ακρόπολις», 'Αθήναι, περ. Β', έτ. Δ'
(1932-33) άρ. 1170, 1.5.1932, σ. 9.

Ειδήσεις ένδυμασίας, ύφαντικής κ.ά.

Βλαχογιάννης Γιάννης Καί λερή φουστανέλλα μαυρίζει. Πρωία, έτ. Ζ'
(1931 -32) άρ. 4253, 10.4.1932, σ. 1.

Montesanto Marica Costumi e gioielli del Dodecaneso e di Castel-
rosso. Περιοδ. «Dedalo», Roma 12 (1932) άρ. 2, σ. 103-133. [Καί άνά-
τυπο: Milano - Roma, Treves-Treccani - Tumminelli, 1932, 4o, σελ. 30].
Φαλτάϊτς Κ. Οί εθνικές φορεσιές. Ήμερ Μπουκ Ζ' (1932) 107 - 108.
[Ενδυμασίες γυναικών τής Σκύρου" εικόνα], Πανευβ Λεύκωμα 1933, σ. 187.
Καστελλοριζιώτισσα. Δωδεκανήσιαι γυναίκες μέ τάς εγχώριους στολάς των
[εικόνες]. Έθν Κήρυξ 19 (1933) άρ. 4, σ. 23.

Κοστούμι [γυναικείο] τών χωρικών τής περιφερείας Εδέσσης [εικόνα].
Έγκυκλ Ήμ 6 (1933 - 1934) 189. — Τύποι γυναικών τής Χαλκιδικής
[εικόνα]. Αύτόθι, σ. 339.

Καρπάθιος Έμμ. Ι. Ή γυναικεία στολή Νισύρου. Περιοδ. «Γνωμαγόρας»
4 (1934- 1935) άρ. 44, σ. 10-11.

Βέης Νίκος Α. Έλληνικαί εικόνες έκ τών οδοιπορικών τοϋ Λουδοβίκου
Ρός. Φιλ Ν Κόσμος, τεύχ. 4 (Μάϊος 1935) σ. 3-17, τεϋχ. 5 (Ίούλ.
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1935), σ. 3 - 14, τεΰχ. 6 (Αύγουστ. - Σεπτέμβρ. 1935) σ. 3 - 15.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση καί τήν ενδυμασία της Ύδρας.

525. Ζερβός Σκεΰος Γ. Οί ύμνοι τής Δωδεκανήσου. Τόμος πρώτος. 'Αθήναι.
1935, έκδοσις δευτέρα, 8ο μεγάλο, σελ. 327.

Δημοσιεύονται καί 7 πίνακες ενδυμασιών της 'Αστυπάλαιας (σ. 92α','98α'), Λέρου (σ.
116 α'), Πάτμου (σ. 188α'), Καλύμνου (σ. 236α', 260α') καί Κώ (σ. 326).
Κρίση: Rev Ét Gr 49 (1936) 627 (L. Ο e c ο n ο m ο s).

526. Βορειοηπειρώτισσαι. Βόρειος "Ηπειρος A' (1935 - 1936) τεΰχ. 7, σ. 30.
— Στολή γυναικών Βούρκου Δελβίνου. Αύτόθι, τεΰχ. 9 - 10, σ. 42.
Εικόνες ένδυμασιών.

527. Ροδιτοποΰλες [εικόνα]. Δωδεκανησιακή, έτ. Γ' (1935-36) άρ. 6, σ. 1.

528. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Ή γυναικεία φορεσιά τής 'Αττικής. "Υπαιθρο
Α' (1935- 1936) 265-268.

529. Ενδυμασία Δροπόλεως [2 εικόνες]. Ήμερ Πελασγοΰ 6 (1936) 73, 75.

530. Γατόπουλος Δ.'Αποθέωσις φουστανέλλας. ('Ιστορικά χρονικά). Καθημε-
ρινή, έ'τ. 17 (1935 - 36) άρ. 5191, 10.7.1936, σ. 1.

531. Παπαϊωάννου Μιχ. Παρατηρήσεις στή ζωή καί τήν ιστορία τού χωριοΰ
Κοκκινοπλός [Ελασσόνας Λάρισας]. Εκδρομικά Η' (1936) τεΰχ. 85 -
86, σ. 144 - 146.

Δημοσιεύονται καί λαογραφικές ειδήσεις κυρίως γιά τήν ένδυμασία.

532. Σταμ[ατίου] Σταμ. Άγνωστα ιστορικά τοΰ Μακεδονικοΰ Αγώνος.
Έθνος, έ'τ. 23 (1935 -36) άρ. 7823, 28.7.1936, σ. 4.

Ειδήσεις γιά τήν ένδυμασία της Μακεδονίας καί ιδίως τών Σαρακατσάνων.

533. Ενδυμασία Καστελλορίζου. Μεγίστη 1 (1937 - 1938) άρ. 3, σ. 25.

Δημοσιεύονται 3 εικόνες γυναικείων ένδυμασιών.

534. Μετσοβίτισσα [εικόνα].'Ηπειρωτικά Α' (1930), μεταξύ τών σ. 368- 369.

535. Παλαιά Σαμιακή ένδυμασία [εικόνα]. Σαμ Ήμερ 1938, σ. 46.

536. :Έρανιστής Οί Γιαννιώτισσες έπί τής έποχής τοΰ Άλή. (Περιγραφή
τοΰ Άγγλου ίατροΰ Χ ό λ λ α ν δ). Ηπειρωτικά Α' (1938) 246.

537. Καββάδας Στέφανος Δ. Τά κατά τήν έορτήν τοΰ Συλλόγου «Άργέντη»
καί ό κατάλογος τών έν τω μουσείω του άντικειμένων. Έπιμελεία — . Έν
Αθήναις, τύποις Κ.Λ. Κυριακούλη, 1938, 8ο, σελ. 72.

Σελ. 15 - 47 : Ά ν δ ρ . Π ο λ ε μ ί δ ο υ, «Περί της παλαιάς Χιακής άμφιέσεως καί
ιδίως τών ένδυμασιών τοϋ Πυργιού», όπου δημοσιεύονται καί τραγούδια, στίχοι τραγου-
διών καί δίστιχα. Σελ. 55 - 72: Στεφ. Καββάδα, «Κατάλογος άντικειμένων τοΰ
'Εθνολογικού Μουσείου τοΰ Συλλόγου Άργέντη», όπου περιγράφονται οικιακά καί άλλα
σκεύη καί έργαλεϊα, ένδυμασίες, έπιπλα κ.ά. ΓΙρβλ. άρ. 604.
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538. Σούρλας Εύρ. Κώστας Γραμματικός. 'Ηπειρωτικά Ά (1938) 27 - 34.

Ειδήσεις γιά τήν ένδυμασία, τά σκεύη κ.ά. άπο χειρόγραφο τού 1837 άπό τή Βούρμπιανη
τής Κόνιτσας.

539. Φαλτάϊτς Κ. Τό έθνικόν φόρεμα : Βράκα ή φουστανέλλα ; 'Εφημ.
«Ή'Εθνική», 'Αθήναι, έτ. Γ' (1937-38) άρ. 872, 21.3.1938, σ. 2.-Ή
διατήρησις τών τοπικών ένδυμασιών. Αύτόθι, άρ. 1002, 1.8.1938, σ. 2.

540. —- Τί φορούσαν οί παππούδες μας. Νεολαία 1 (1938 - 1939) 693, 711.

3. Τροφές και ποτά.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 148, 219, 249, 278, 283, 321, 338, 367, 504, 565, 566,2103,
2385, 2883, 2944, 3175]

541. (Λουκόπουλος Δημ.) Ή ζωή στά Αίτωλικά χωριά. ("Οταν δέχωνται
τούς ξένους, πώς σερβίρουν τά φαγητά...). Άπό τό ενδιαφέρον βιβλίον
τού—.'Εφημ. «Ή Βραδυνή», Αθήναι, έτ. Ε' (1928-29) άρ. 2497,
6.9.1928, σ. 5.

'Αναδημοσίευση άπό τό βιβλίο «Αίτωλικαί οικήσεις, σκεύη καί τροφαί».

542. Φαλτάϊτς Κ. Τί τρώνε καί τί δέν τρώνε οί "Ελληνες. Μπουκέτο ΣΤ'
(1929) 276-277.

543. Ζ [ή ση] Μ[ελπομένη] Ε. Οί τραχανάδες. Συζήτηση Α' (1930- 1931)
άρ. 16, σ. 8-9.

Ειδήσεις γιά τροφές άπό τό Αύδήμι 'Ανατ. Θράκης.

544. Μάιος Ρ. Έθιμα πού χάνονται. Κροκεαί, έτ. Β' (1930 - 31) άρ. 19, σ. 7.

545. Ζ[ήση] Μ[ελπομένη] Ε. Οί ούματιές. Συζήτηση Β' (1931 - 1932) άρ.
20, σ. 11.

Ειδήσεις γιά τροφές καί έθιμα Χριστουγέννων καί Πρωτοχρονιάς άπό τό Αύδήμι 'Ανατ.
Θράκης.

546. Καρπάθιος Έμμ. Ή πίττα στήν Νίσυρο. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ.
Β', έτ. 10 (1932-33) άρ. 278, σ. 1.

547. Τά χαϊμαλιά τής Κούμης. Μέλισσα Τρ Ά (1934- 1935) 285-286.

Ειδήσεις γιά γλυκίσματα άπό τήν Κύμη Εύβοιας.

548. Σταμ[ατίου] Σταμ. Ή έλληνική κουζίνα καί αί έορταί. "Εθνος, έτ. 24
(1936-37) άρ. 7976, 3.1.1937, σ. 5 - 6.

549. Φούμης Κ. Τό Σέλινο έπί τουρκοκρατίας. Έφημ. «Βήμα τοΰ Λαού»,
Χανιά, έτ. Δ' (1937 - 38) άρ. 498, 23.7.1937, σ. 3.

Δημοσιεύονται καί λαογραφικές ειδήσεις γιά τίς τροφές, τήν ένδυμασία κλπ.

550. Σταμ[ατίου] Σταμ. Πώς ψήνεται τό πασχαλινό άρνί άνά τήν Ελλάδα,
Έθνος, έτ. 25 (1937 - 38) άρ. 8445, 26.4.1938, σ. 3 - 4.
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551. Μπίρης Κώστας Η. Τί έτρωγαν και τί έπιναν οί παλαιοί 'Αθηναίοι.
'Ηώς 1 (1938- 1939) άρ. 7, σ. 11.

4. Βίοι.

(Γεωργικός, ποιμενικός, μελισσοκομικός, ναυτικός, άλιευτικός κλπ.)

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 71, 93, 104, 154, 197,200,206, 216, 231, 256, 268,
275,284,288,297,302,304,308,314, 316, 321, 328, 335, 378, 385, 393,
396, 408, 435, 537, 650, 804, 973, 2063, 2103, 2371, 2763, 2892, 2917, 3087]

552. Λυκούδης 'Εμμανουήλ Στυλ. Ψαράδικες ιστορίες. Ή ψαρική εις τον
τόπον μας. 'Εν 'Αθήναις, έκδοσις «'Αγκύρας», 1921, 16ο, σελ. 158.

553. Λουκόπουλος Δημ. Τό κυνήγι τών άγριόγιδων στά Βαρδούσια. Ευτυχία
Α' (1922) άρ. 8, σ. 6- 7.

554. Ζερλέντης Περικλής Γ. Μαντροκάθισμα, βουδομάντρες, θεμωνιά, μι-
τάτο. ('Εκ τοϋ γεωργικού καί ποιμενικού βίου τών Συρίων). Έν Έρμου-
πόλει 1923, 8ο, σελ. 8.

555. Κυριακίδης Στίλπων Π. Γλωσσογεωγραφικά σημειώματα έκ Δυτικής
Θράκης. Αεξικ Άρχ 6 (1923) 362-387.

Στις σ. 381 - 387 γίνεται λόγος γιά τό άλέτρι καί τήν ορολογία του.
Βιβλ. μνεία : Glotta 14 (1925) 212 (Paul Kretschmer).

556. Γεράκης Θωμάς Ή άλιεία τών σπόγγων [στά Δωδεκάνησα]. Δωδεκ
Ήμερολ 1 (1924) 59 - 62.

557. Δροσίνης Γεώργιος Τό ψάρευμα, μετά εικόνων. Έκδοσις τετάρτη. Έν
'Αθήναις, κεντρική πώλησις Βιβλιοπωλείο ν 'Ιωάννου Ν. Σιδέρη, (1924),
16ο, σελ. 88. (Εκδόσεις τοΰ Συλλόγου προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων,
άρ. 54).

Στό τέλος, σ. 85 - 87, λαϊκά όνόματα ψαριών.

558. Κ[αστρουνής] Π[αντ.] Οί έργάται τής θαλάσσης. Δωδεκ Ήμερολ 2 (1925)
151 - 158.

Ειδήσεις σπογγαλιείας.

559. Παλαιολόγος Γεώργ. Β. Άλιεία [στόν Εύβοϊκό κόλπο]. Πεντανησ Έπετ
1 (1925) 126 - 127.

560. Συράκης Δημοσθ. 'Ορισμός νομαδικής, μονίμου καί γεωργικής κτηνο-
τροφίας. ΓΔΓΕ 18 (1925) 654 - 777. [Μελέτη],

561. Πώς κυνηγοΰν στή Μάνη τά ορτύκια. Ήμερολ Κυνηγοΰ 1926- 27, σ.
82 - 86.

562. Κ[αρπάθιος] Ε. I. Ή άργατιές στήν Νίσυρο. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ.
Β', έτ. 8 (1927 - 29) άρ. 161, σ. 4.
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Δημοσιεύονται ειδήσεις για τή γεωργική ζωή καί σχετικά δίστιχα.

563. Φαλτάϊτς Κ. Γεωργοί καί ποιμένες. (Λαογραφικόν σημείωμα). 'Αγρο-
τική Ζωή, έτ. Β' (1928- 1929) άρ. 18, σ. 4 - 5.

564. - Ήθη καί έθιμα τών ληστών. Οικογένεια, ετ. Γ' (1928- 1929)

άρ. 128, σ. 196 - 197. —· Πώς στολίζονται καί πώς ντύνονται οί λησταί.
Αύτόθι, άρ. 129, σ. 222. — Οί παλαιότεροι καί οί σύγχρονοι λησταί. Αύ-
τόθι, άρ. 130, σ. 244 - 245. — Τί τρώνε καί πώς τραγουδούν οί λησταί.
Αύτόθι, άρ. 132, σ. 318 - 319. — Οί παληοί καί οί τωρινοί λησταί. Αύ-
τόθι, άρ. 134, σ. 372-373.

565. - Βοσκοί καί τσοπάνηδες. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 81.

566 .---Ή ζωή καί τά έθιμα τών'Ελλήνων θαλασσινών. Έφημ. «Σφαίρα»,

Πειραιεύς, έ'τ. 50, άρ. 16199, 28.11.1929, σ. 1, άρ. 16200, 29.11.1929,
σ. 1, άρ. 16201, 30.11.1929, σ. 1.

Ειδήσεις γιά τούς θαλασσινούς (ναυτικούς, ψαράδες ) καί τή ζωή τους, τήν ένδυμασία,
τίς τροφές, τήν κοινωνική τους όργάνωση κ. ά.

567. Χαλκιάδης Ζ. Ε. Κασιακαί ήθογραφίαι. Γεμιζί(δ)ικα φιλότιμα. Δωδεκ
Ήμερολ 6 (1929) 63 - 75.

Δημοσιεύονται καί 3 δίστιχα.

568. :Ménélas [Μελάς Μιχ.1 Ή επαγγελματική φιλοδοξία τών Συμιακών.
Δωδεκ Ήμερολ 7 (1930) 35-37.

569. Φαλτάϊτς Κ. Ή ζωή καί οί έρωτες τών παληών καί τών συγχρόνων
κλεφτών. Οικογένεια, έτ. Ε' (1930 - 1931) άρ. 216, σ. 1370 - 1371.

Δημοσιεύονται καί δημοτικά τραγούδια.

570. Ζ[ήση[ Μ[ελπομένη Ε.] Αύδημιώτικη άνοιξη. Συζήτηση Α' (1930-
1931) άρ. 11, σ. 9-10.

Ειδήσεις γιά την παραγωγή κερασιών καί τή μεταξοκαλλιέργεια καθώς καί 2 παιδικά
τραγούδια άπό τό Αύδήμι τής 'Ανατ. Θράκης.

571. - Ό θέρος [στό Αύδήμι 'Ανατ. Θράκης]. Συζήτηση Α' (1930-1931 )

άρ. 12, σ. 7 - 8.

Δημοσιεύονται καί 5 δίστιχα καί τσακίσματα σχετικά μέ τό θερισμό.

572. : Νάθαν ['Αθανασιάδης Ν.[ Οί κτηνοτρόφοι Βλάστης [Κοζάνης], 'Ιστο-
ρικά - έθιμα πού έκλείπουν - ό πατριωτισμός των. Βόρ Ελλάς, έτ. Δ'
(1930-31) άρ. 161, σ. 2.

573. Λουκόπουλος Δημ. Ποιμενικά τής Ρούμελης. Έν'Αθήναις 1930. [Βλ.
ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 181, άρ. 481],

Κρίσεις: Échos d' Orient 30 (1931 ) 377 - 378 (Ε. S [ t é ρ h a n ο u]). Libre,
No 102 - 103 (Avril - Mai 1931 ) σ. 823 - 824 (L. R ο u s s e 1).
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574. Σακελλόπουλος Γ. Σύντομος άνασκόπησις της γεωργικής καταστάσεως
'Ανατολικής Μακεδονίας. Γεωργ Δελτίον, τεΰχ. Ε' (1931 ) σ. 30 - 94.

Ειδήσεις γιά τή γεωργία, κτηνοτροφία κλπ.

575. Φαλτάϊτς Κ. Τά Χριστούγεννα τών θαλασσινών μας. Έφημ. «Ελεύθερος
Άνθρωπος», Αθήναι, έ'τ. Β' (1931 -32) άρ. 392, 25.12.1931, σ. 5.

Ειδήσεις γιά το ναυτικά βίο, τή σπογγαλιεία κλπ.

576. Χρυσανθόπουλος Ι. Π. Οί νομάδες ποιμένες τής Πίνδου. Οί Σαρακατσα-
ναΐοι. Ατλαντίς 22 (1931) άρ. 10, σ. 13 - 14.

Γενικές πληροφορίες καί ειδήσεις ποιμενικού βίου. Μετάφραση άρθρου της Margaret
Η a s 1 u c k άπο τά «Εικονογραφημένα Νέα τοϋ Λονδίνου».

577. Ζ[ήση1 Μ|ελπομένη] Ε. Το Κουρί [ Αύδημίου Άνατ. Θράκης]. Συζήτηση
Β' (1931 - 1932) άρ. 25, σ. 8 - 9. [Ξύλευση κατοίκων].

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά άφορισμούς.

578. Παπαχριστοδούλου Πολ. Ό τρύγος. Συζήτηση Β' (1931 - 1932) άρ. 26,
σ. 8 - 10.

579. Παπασαραντόπουλος Δημ. Ό γεωργικός κλήρος καί ή έκμετάλλευσις
αύτοΰ έν Πρεβέζη [κατά τήν τουρκοκρατία καί μετά]. Ν Άγρ Ζωή, άρ.
136 ('Οκτώβριος 1932) σ. 5-7, άρ. 138 ('Οκτώβριος 1932) σ. 16 - 17,
άρ. 139 (Νοέμβριος 1932) σ. 6 - 8, άρ. 140 (Νοέμβριος 1932) σ. 13-15.

580. Παρασκευόπουλος Γ. Π. Ακτίνες καί νέφη. Αναμνήσεις μιας πεντηκον-
ταετίας. Αθήναι, τύποις «Πυρσοΰ» Α.Ε., 1932, 8ο μεγάλο, σελ. 640.

Έκτος τών άλλων δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά το ναυτικό καί σπογγαλιευτικά βίο
τοΰ Κρανιδίου (σ. 12-25), ειδήσεις γιά τίς άσχολίες τών κατοίκων της Ερμιόνης
(σ. 66 - 67) κ.ά.

581. Καραβίδας Κ. Δ. Τσελιγγάτον. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ.
23 (1933) σ. 422 - 423.

582. Φαρσάτης Στέλιος Ή νομαδική μελισσοκομία έν Χαλκιδική. ΓΔΓΕ 26
(1933) 103.

582α. Άντ[ωνόπούλος] Δ. "Ερευναι καί άνασκαφαί στό Ραπούνι. Φωνή Γορτυ-
νίας 1(1933-34), άρ. 35, σ. 4.

Ειδήσεις γιά τό ληστρικό βίο στήν περιοχή Στεμνίτσας Γορτυνίας.

583. Βασιλείου Σπΰρος Γαλαξειδιώτικα καράβια. Τά σχέδια καί τά ιστορικά
τους, όπως τά έσύναξε καί τά έσχεδίασε ό ζωγράφος — άπό τό Γαλαξείδι.
(Αθήνα), έκδ. «Κασταλία», 1934, 4ο, σελ. 45 + πίν. 24 -{- σελ. 2.

Δίστιχα, τραγούδια καί, κυρίως, ειδήσεις γιά τή ναυτική ζωή καί τή ναυπηγική.

584. Κατηφόρης Π. Μιά ήμερα άγροτικής ζωής μέ τούς άπογόνους τοΰ Δημο-
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σθένη. "Οργωμα - σβάρνισμα καί σπορά [στήν Αττική]. "Εθνος, έτ. 22
(1934-35) άρ. 7258, 13.11.1934, σ. 3.

585. 'Ελαιοτριβείο στό Πήλιο. Μέλισσα Τρ 1 (1934 - 1935) 272 - 273.

586. Βαβαρέτος Γ. Τρύγος, μούστος καί στυφάρισμα. "Εθνος, έτ. 22 (1934-
35) άρ. 7520, 21.9.1935, σ. 7.

587. Καραλέκας Ήρ. Ε. 'Αγρίμια καί πουλιά τοϋ τόπου μας. Έν 'Αθήναις,
χ. χρ. [1935], [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 182, άρ. 499].
Κρίση : ΓΔΓΕ 28 (1935) 471.

588. Μαδιάς Γεώργ. Ή τυροκομία τής Χίου. Αιγαίον 1 (1935) 389 - 393.

589. Μπαστιάς Κωστής Τ' αλιευτικά. 'Αθήνα 1935. [Βλ. ΕΛΛ Θ' - I' (1955-
57) σ. 183, άρ. 511],

Κρίσεις: Καθημερινή, ίτ. 16 (1934 - 35) άρ. 4823, 1.7.1935, σ. 3 (Α ί μ. Χ[ου ρ-
μούζιος]). Νέα'Εστία 18 (1935) 740 - 741 (Π έ τ ρ ο ς Χ ά ρ η ς ) [=Π έ τ ρ ο υ
Χάρη, Σαράντα χρόνια κριτικής έλληνικοϋ πεζού λόγου, τόμ. Α', 1928 - 1949, 'Αθή-
να 1981, σ. 170 - 172],'Ελλην Φύλλα Α' (1935-1936)255 ("Ελλη Λαμπρίδη).
Αύτόθι, σ. 337 (Τ. Κ. II α π α τ σ ώ ν η ς). Rev Ét Gr 49 (1936) 500 (P. L[ a -
s c a r i s]).

590. Μαυρακάκης 'Ιωάννης Ποιμενικά χαρακτηριστικά έν Κρήτη. Έφημ.
«Γεωργική Ήχώ», Χανιά, έτ. 1(1936-37), άρ. 3, 9.8.1936, σ. 2, άρ. 4,
27.8.1936, σ. 2 -3, άρ. 5, 6.9.1936, σ. 2-3, άρ. 6, 23.9.1936, σ. 2, άρ. 13,
3.2.1937, σ. 2.

591. Μιχαλόπουλος Φάνης Ή Ζάκυνθος. Γεωργία καί χωρικοί. Καθημερινή,
έτ. 17 (1935 - 36) άρ. 5164, 13.6.1936, σ. 3 - 4.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις κοινωνικής όργανώσεως.

592. Σταμ[ατίου] Σταμ. Σαρακατσαναίικη ζωή. Έθνος, έτ. 23 (1935-36)
άρ. 7821, 26.7.1936, σ. 4.

Ποικίλες ειδήσεις γιά τούς Σαρακατσάνους καί τή ζωή τους στά ορεινά τής Έδεσσας,
όπως γιά τίς καλύβες τους, τήν όργάνωση τους, 3 τραγούδια κ.ά.

593. [Εικόνες λαογραφικού περιεχομένου σχετικές μέ τήν ένδυμασία, τήν κατοικία
καί κυρίως τό γεωργικό βίο (γεωργ. έργαλεΐα, σπορά, άλωνισμός, καπνο-
καλλιέργεια κλπ.)]. Λεύκωμα Θράκης 1937, σ. 9, 20-24, 33, 35, 39,
49, 50, 55, 57, 59, 65, 92.

594. :Μυριάνα Λαογραφικά Καλύμνου. Σφουγγαράδες. Αύγή Δωδεκανησια-
κή, περ. Β', έτ. 15 (1937) άρ. 363, σ. 2.

595. Φαλτάϊτς Κ. Αί μετακινήσεις τών ποιμένων μας. Έφημ. «Ή Εθνική»,
'Αθήναι, έτ. Β' (1936- 37) άρ. 579, 29.5.1937, σ. 4.
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596. Φαλτάϊτς Κ. Ή μετοικεσία προς τά ορεινά χωριά μας. ΙΊώς γίνεται ή με-
τοικεσία προς τά ορεινά χωρία. Τά χωρία μέ τήν διπλήν ύπόστασιν. Έφημ.
(ΓΗ Εθνική», 'Αθήναι, έτ. Β' (1936-37) άρ. 581, 31.5.1937, σ. 3.

597. - Αί μεγάλαι κάθοδοι προς τάς πεδιάδας. Έφημ. «Ή Εθνική»,

'Αθήναι, έτ. Γ' (1937 - 38) άρ. 769, 6.12.1937, σ. 2.

598. Καρανικόλας Σωτήρ. Το Στεροτάξιδο. Συμ Βήμα, έτ. Α' (1937 -38)
άρ. 9, σ. 5. ['Αναδημοσιεύτηκε μέ τον τίτλο : Συμαϊκον σπογγαλιευτικών
έθιμον. «Τό Στεροτάξιδο». Περιοδ. «Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις» 1 (1947 )
348-350. Γαλλική μετάφραση στό περιοδ. «L'Hellénisme Contempo-
rain», έτ. 1948, σ. 173 - 174],

599. Κ[αρπάθιος] Ε. I. Μία ένδιαφέρουσα ιστορία τών νησιών μας. Χειρό-
γραφον τοΰ μακαρίτου Στεφάνου Τηλιακοΰ, 1899. Συνοπτική ιστορία τής
σπογγαλιείας έν τω 'Οθωμανικοί κράτει. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β',
έτ. 16 (1937 - 38) άρ. 383, σ. 2.

600. Κολαξιζέλλης Στράτης Τά χρόνια τών άλευρομύλων τής Πενθίλης. 'Αγία
Σιών Ά (1937 - 38) 147 - 154.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τούς φούρνους, παροιμίες σχετικές μέ τούς μύλους καί
τούς φούρνους κ.ά.

601. Χατζηϊωάννου Μιχ. Τό ξεκίνημα τών σφουγγαράδων. Συμ Βήμα, έτ.
Α' (1937 -38) άρ. 19, σ. 1.

602. Σταμ[ατίου] Σταμ. Τάξις, ζωή καί έθιμα στά «μιτάτα» τών Σφακιών.
Έθνος, έτ. 25 (1937 -38) άρ. 8367, 5.2.1938, σ. 5. — Ήχοι καί άρμο-
νίες άπάνω στά Λευκά τά "Ορη. Αύτόθι, άρ. 8368, 6.2.1938, σ. 5.

Δημοσιεύονται καί τραγούδια, μία έπωδή κ.ά.

603. - Τά Μαστιχοχώρια τής Χίου. Έθνος, έτ. 25 (1937 - 38) άρ. 8526,

17.7. 1938, σ. 5.—Σΰκα καί μύγδαλα στη Χίο. Αύτόθι, άρ. 8542, 2.8.
1938, σ. 3.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως κ.ά.

604. -- Μέσα στήν Χίο τοΰ παληοΰ καιροΰ. "Εθνος, έτ. 25 (1937 -38)

άρ. 8559, 21.8.1938, σ. 5.

Παρουσιάζονται σκεύη, έργαλεϊα κλπ. τοϋ Λαογραφικού Μουσείου Χίου. Πρβλ. άρ. 537.

605. Φαλτάϊτς Κ. Αί τρικυμίαι τοΰ 'Ιανουαρίου. Αί πεποιθήσεις τών παλαιο-
τέρων ναυτικών. Έφημ. «Ή Εθνική», 'Αθήναι, έτ. Γ' (1937 - 38) άρ.
810, 17.1.1938, σ. 3.

Ειδήσεις ναυτικού βίου.
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606. Γλαύκος Κ. Μέ βέργες γιά πουλιά. Συμ Βήμα, ετ. Β' (1938 - 39)
άρ. 27, σ. 4.

Ειδήσεις κυνηγίου.

607. Μαρίνης Κώστας Τρυγητιάτικα συνήθεια. "Υπαιθρο Δ' (1938 - 1939 ) 138 -
140. — Ή «γιορτή τοΰ τρύγου» στο Κορωπί. Αύτόθι, σ. 168- 170.

Δημοσιεύονται καί τραγούδια.

608. :Περάνθης "Ολμος [Παπαδόπουλος Μιχ.] Ή φιλολογία τοΰ τρύγου.
"Υπαιθρο Δ' (1938- 1939) 140 - 141.

Δημοσιεύονται καί στίχοι τραγουδιών καί 1 δίστιχο.

609. Σγουρίτσας 'Αγησίλαος Γ. Ό σπαής. (Λαογραφικά σημειώματα). Σπαρτ
Νέα, έτ. ΣΤ' (1938 - 39) άρ. 249, σ. 1.

610. Φαλτάϊτς Κ. Ό άμνός τοΰ Πάσχα. Νεολαία 1 (1938- 1939) 866-867.
— Τό λυκοτόμαρο. Αύτόθι, σ. 1269.

Ειδήσεις ποιμενικού βίου.

611. - Οί τελευταίοι άρματωλοί πού ύπάρχουν άκόμη στις κορφές τής

Πίνδου. Νεολαία 1 (1938- 1939) 528.

Ειδήσεις γιά τον ποιμενικά βίο κλπ. τών βλαχοχωριών τών Γρεβενών καί τοϋ Άσπρο-
ποτάμου.

5. Βιοτεχνία καί λαϊκή τέχνη.
('Αρχιτεκτονική, χειροτεχνία, υφαντική, κεντητική, ξυλογλυπτική,
αγγειοπλαστική, μεταλλοτεχνία, λαϊκά επαγγέλματα).

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 84, 112, 168, 179, 188, 213, 218, 242, 243, 248, 271, 300,
308, 337, 345, 347, 351, 354, 355, 380, 382, 397, 408, 419, 429, 450, 452, 453,
459, 516, 583, 2137, 2371, 2923, 2947, 2985, 3141, 3401, 3478]

612. Γιαννοπούλου Map. Γυναικεία βιοτεχνία Ζακύνθου. Περιοδ. «Εύα Νική-
τρια», Ζάκυνθος, έτ. Α' (1921), άρ. 12 - 14. [Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 -
57) σ. 185, άρ. 534],

613. Ζάχος Α. Μεσαιωνικά μνημεία Γορτυνίας. Άρχ Δελτίον 8 (1923)
59 - 84.

Σελ. 82 - 84 : «Δείγματα βιοτεχνίας», όπου ειδήσεις γιά τή λαϊκή τέχνη (μεταλλοτεχνία)
καί τήν κατοικία της Στεμνίτσας.

614. : Φιλότεχνος Τά κεντήματα τής «Αττικής». Έλεύθ Βήμα, έτ. Β' (1923 -
24), άρ. 459, 4.6.1923, σ. 2.

Γίνεται λόγος γιά τήν 'ίδρυση σχολών παραδοσιακής κεντητικής κλπ. άπό τή Λούκια
Ζυγομαλά.
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615. Migeon Gaston et Sakisian Armenag Bey La céramique d' Asie
Mineure et de Constantinople du XlVe au XVIII siècle. Paris 1923,
4o, σελ. 47.

616. Maiuri Amedeo La casa di Lindo. Arcbitettura Paesana a Rodi.
Περιοδ. «Architettura ed Arti Decorative», Roma, 3 (1923 - 1924)
392-409. [Καί άνάτυπο : (Roma) 1924, 4ο, σελ. 20],

617. *Φ[ουρναράκης Κ. Γ.] Άπο τά παλιά καραβάνια τών Χανιών. Έφημ.
«Νέα Έρευνα», Χανιά, άρ. 3374, 4.3.1924, άρ. 3378, 8.3.1924.

618. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Νεοελληνική λαϊκή τέχνη. Τρίκερι. Εΐκονογρ
Έλλ Ά (1925) άρ. 1 σ. 8-9, άρ. 7 σ. 16.

Κατοικία, ν.εντητική.

619. Bessert Η. Th. Volkskunst in Europa. Nahezu 2100 Beispiele unter
besonderer Berücksichtigung der Ornamentik auf 132 Tafeln darunter
100 in mehrfarbriger originalgetrener Wiedergabe ausgewählt und
mit Erläuterungen versehen von —. Verlag Ernst Wasmuth A. G.,
Berlin W. 8 (1926), 4ο, σελ. XII + 45 + πίν. CXXXII.

Οί πίνακες LXI - LXXIII παρουσιάζουν εργόχειρα καί σχέδια κυρίως τής συλλογής
τής 'Αγγελικής Χατζημιχάλη.

620. Φαλτάϊτς Κ. Αί λαϊκαί μας τέχναι καί ή άνάγκη τής μελέτης των.
Έφημ. «Ή Βραδυνή», Αθήναι, έτ. Γ' (1926-27) άρ. 1053, 7.9.1926, σ. 4.

621. Χ. Ή [άγγειοπλαστική] τέχνη τής Κιουτάχιας. Έτ Προσφ Ήμ 1
(1926) 110 - 112.

622. Ή έκθεσις έλληνικών χειροτεχνημάτων τής Άράχωβας [Βοιωτίας]. Κυ-
ριακάτικη, έ'τ. Α' (1926 - 1927) άρ. 29, σ. 12.

623. :Ό Κυριακάτικος [Φαλτάϊτς Κ.;] Τά παλιά λαΐνια μέ τάς έλληνικάς έπι-
γραφάς. Κυριακάτικη, έτ. Α' (1926 - 1927) άρ. 2, σ. 11. [Πρβλ. άρ. 626],

624. Φαλτάϊτς Κ. Αί έορταί τών Δελφών καί ή λαϊκή μας τέχνη. Άλεξανδρ
Τέχνη Α' (1926- 1927) τεΰχ. 10, σ. 40-41.

625. --—■ Τά γυναικεία κεφαλομάνδηλα. Κυριακάτικη, έτ. Α' (1926-1927)

άρ. 45, σ. 11.

626. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Τά παληά λαΐνια μέ τίς έλληνικές έπιγραφές.
Κυριακάτικη, έτ. Α' (1926 - 1927) άρ. 4, σ. 15. [Πρβλ. άρ. 623],

627. — Ελληνική λαϊκή τέχνη. Σκΰρος. Αθήναι 1925. [Βλ. ΕΛΑ Θ'-
I' (1955 - 57) σ. 185, άρ. 541],

Κ ρ ίσε ι ς : Πρωία, έτ. Α' (1925 - 26) άρ. 125, 7.3.1926, σ. 3, άρ. 126,8.3.1926,
σ. 1 (Δ. Εύαγγελ ί δη ς). Αύτόθι, άρ. 203, 27.5.1926, σ. 3 ('Αδαμάντιος
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'Αδαμαντίου). Περιοδ. «Museum», τόμ. 37, άρ. 9 ('Ιούνιος 1930) σ. 229 - 232
(S. Α η t ο η i a d i s).

Β ι βλ . μνεία: Phil Wochenschrift 47 (1927) στ. 92 - 93 (Gustav Soy ter).

628. Καρβούνης Ν. Ό πολιτισμός τών παρόδιων χανιών. Έφημ. «Εστία»,
'Αθήναι, έτ. ΛΓ' (1927 -28) άρ. 11941, 2.11.1927, σ. 4.

629. Φαλτάϊτς Κ. Αί Δελφικαί έορταί καί ή λαϊκή τέχνη. Ή σημερινή μορφή
τών έκδηλώσεών της. Έφημ. «Ελεύθερος Αόγος», 'Αθήναι, έτ. Δ' (1927 -
28) άρ. 1027, 6.4.1927, σ. 1-2.

630. - Τά έλληνικά τυπωτά ύφάσματα, μιά μόδα πολύ παλαιά. Τά έργα-

στήρια τής Θεσσαλίας καί 'Ηπείρου. Μόδα καί Τέχνη Γ' (1927) άρ.
32, σ. 3-4. —■ Ελληνική τέχνη. Οί άσημένιες έγχώριες πόρπες, ή άση-
μουργική είς τήν Ελλάδα" πού πιθανώς κατελήξαμεν άπό τούς μεταλλευ-
τάς άργυροθήρας της Πίνδου. Αύτόθι, άρ. 34, σ. 7. — Ελληνική τέχνη.
Έπιστρέφομεν είς τά παλιά. Ή μόδα τών έλληνικών κεντημάτων. Τί έφο-
ρούσαν άλλοτε. Αύτόθι, άρ. 35, σ. 7.

631. ----— Ή άργυρουργία έν Ελλάδι (άλλοτε καί τώρα — κοσμήματα καί κό-
σμος του σπητιοϋ — θά έπιστρέψωμεν είς την παλαιάν δόξαν τοϋ άσημιού; ).
Όδηγός Προόδου, τεϋχ. 4 (15 Νοεμβρίου 1927) σ. 3.

632. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Χειροτεχνία. Ερυθρός Σταυρός, έτ. Γ' (1927)
άρ. 1, σ. 11 - 13.

633. - Ή σπουδαιότης τών έκθέσεων στήν πρόοδον τής χειροτεχνίας

μας. Έλεύθ Βήμα, έτ. ΣΤ' (1927 - 28) άρ. 2021, 20.11.1927, σ. 3.

634. Φαλτάϊτς Κ. Τά καλοκαιρινά «μπουλούκια». Οί θερισταί, κτίσται, ρετσι-
νάδες, καπνεργάται, πού πηγαίνουν άπό τόπου είς τόπον τής Ελλάδος.
Τά περίεργα έθιμά τους. Έβδομάς 1 (1927 - 1928) 643 - 644.

635. - Υπάρχει λαϊκή τέχνη ; Άλεξανδρ Τέχνη Β' (1927 - 1928) 385 -

388.

636. Άστεριάδης Α. Τό σπίτι τοΰ Σφάρτς στ' 'Αμπελάκια [Λαρίσης]. 'Αθή-
ναι 1928, 4ο, σελ. 23 + πίν. 21. [Επανέκδοση : 'Αθήνα 1974, έκδ. Καλ-
λιτεχνικού καί Πνευματικού Κέντρου «"Ωρα», 4ο, σελ. 75],

Κ ρ ίση : Ν Έπιθεώρ 1 (1928) 380 (Γιάννης Κορδάτος).

637. Παπαντωνίου Ζαχ. Διαμαντής Μπάφας καί 'Ηπειρωτική άργυροτεχνία.
Έλεύθ Βήμα, έτ. Ζ' (1928-29) άρ. 2414, 25.12.1928, σ. 1-2.

638. Φαλτάϊτς Κ. Ή διάδοσις τών προϊόντων τής λαϊκής μας τέχνης. Μόδα
καί Τέχνη Δ' (1928) άρ. 37, σ. 7. —"Ανδρες καί γυναίκες ύφανταί.
Αύτόθι, άρ. 44, σ. 18.
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639. Φαλτάϊτς Κ. Ή τέχνη τών άσημένιων ειδών είς τήν ζωήν τοϋ "Ελληνος.
Έθν Κήρυξ 14 (1928) άρ. 6, σ. 6, 34.

640. - Ή τέχνη της έλληνικής άγιογραφίας. Πρακτικοί καί σπουδασμέ-
νοι ζωγράφοι. Έφημ. «Ή Βραδυνή», 'Αθήναι, έτ. Ε' (1928- 29) άρ.
2451, 21.7.1928, σ. 5.

641. -- Το Άσβεστοχώρι τής Μακεδονίας. Μπουκέτο Ε' (1928) 1190.

Ειδήσεις γιά τό επάγγελμα τών άσβεστάδων καί τήν κοινωνική οργάνωση.

642. --- Οί πλανόδιοι Ήπειρώται τεχνΐται καί ή έθνική μας ύπόθεσις.

Έν 'Αθήναις, έκδοσις «Πανηπειρωτικής 'Αδελφότητος έν 'Αθήναις», 1928,
8ο μικρό, σελ. 31.

Κρίσεις: Μόδα καί Τέχνη Δ' (1928) άρ. 44, σ. 23. Άλεξανδρ Τέχνη Γ' (1929)
26 - 27.

643. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Χειροτεχνία. Ερυθρός Σταυρός, έτ. Δ' (1928)
άρ. 2 σ. 11, άρ. 3 σ. 14, άρ. 5 σ. 11, άρ. 6 σ. 10, άρ. 7 σ. 12 - 13,
άρ. 8 σ. 12, άρ. 9 σ. 13.

Γίνεται λόγος κυρίως γιά τήν κεντητική διαφόρων περιοχών καί παρουσιάζονται σχε-
τικά υποδείγματα.

644. Φαλτάϊτς Κ. Τό έργαστήρι τών κουδουνιών. (Μιά τέχνη πού σιγοσβύνει).
Οικογένεια, έτ. Β' (1927-1928) άρ. 104, σ. 934-935.

644α. Άπό την ιστορία της ζητιανιάς. Τά Κράβαρα καί οί Κραβαρΐτες. Μπουκέ-
το ΣΤ' (1929) 946-947.

645. Κανδηλάπτης Γεώργιος Θ. Οί άρχιμεταλλουργοί τού Πόντου καίτό έθνικόν
έργον αύτών μετά παραρτήματος : Τά άνέκδοτα τών ούσταπασίδων. Άλε-
ξανδρούπολις, τύποις αδελφών Σακελλαρίδου, 1929, 16ο, σελ. 98.

'Ιστορικά, τρόπος έπεξεργασίας τών μετάλλων, ιεραρχία τοϋ προσωπικού τών μεταλ-
λείων, βιογραφίες άρχιμεταλλουργών καθώς καί μία παροιμία (σ. 23), 1 τραγούδι (σ. 47 -
48), 1 τετράστιχο (σ. 73) κ.ά. Στό τέλος άνέκδοτα τών ούσταπασίδων (άρχιμεταλλουρ-
γών).

646. Λαμπίκης Αημ. Οί ρετσινιάρηδες. Πρωία, ετ. Δ' (1928-29) άρ. 1306,
3.8.1929, σ. 3.

647. 'Ορλάνδος Άναστ. Κ. Μοναστηριακή άρχιτεκτονική. Έν Αθήναις, τυ-
πογραφεϊον «Εστία», 1927. [Βλ. ΕΛΑ Θ'- I' (1955-57) σ. 186, άρ. 549],
Κρίση : Rev Ét Gr 42 (1929) 321 (J. Ε b e r s ο 1 t).

648. Παπαθανασόπουλος Κ. Οί περιστερεώνες τής νήσου Τήνου. ΓΔΓΕ 22
(1929) 2300- 2302.

649. Φαλτάϊτς Κ. Άπό τό παπούτσι τοΰ Ριγολέττου στό τσαρούχι τοΰ τσο-
λιά. Ήμερ Μπουκ Δ' (1929) 47 -48.
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650. Φαλτάϊτς Κ. Βλάχοι. (Λαογραφία ). Μεγάλη Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια,
τόμ. 7 (1929) σ. 417.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τον ποιμενικό βίο.

651. - Ή αισθητική τοϋ δουλεμένου άσημιοϋ. Πρωτοπορία 1 (1929)

41 - 42.

652. -- Οί τσουκαλάδες. (Λαογραφικά σημείωμα). Πανελλ Ήμερ Δ'

(1929) 151 - 153.

653. -— Ό Μακεδονικός βιοτεχνισμός. Συμβολή εις τήν Μακεδονικήν λαο-

γραφίαν. ΗΘ 7 (1929) 216- 220.

654. - Ή πολύτεχνος καί πολυεπαγγελματική Γορτυνία. Οί Στεμνι-

τσιώται χρυσικοί μέ τήν μυστικήν γλώσσαν των καί οί Ζυγοβιστιανοί
λαδέμποροι. Διατί οί Στεμνιτσιώται δέν είναι δεκτοί εις τήν κόλασιν.
Έφημ. «Ημερήσιος Τύπος», 'Αθήναι, ετ. Α' (1928-29) άρ. 155, 27.4.1929,
σ. 4.

Ειδήσεις γιά τά έπαγγέλματα, τή συνθηματική γλώσσα τών Στεμνιτσιωτών έπαγγελ-
ματιών καί 1 περίπαιγμα.

655 .--Ή Γορτυνιακή συμβολή. Οί Λαγκαδινοί μαστόροι. Έφημ. «Ημερή-
σιος Τύπος», 'Αθήναι, έτ. Α' (1928-29) άρ. 157, 29.4.1929, σ. 4.

656. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Ή λαϊκή μας τέχνη καί ή διακοσμητική. Έλεύθ
Βήμα, έ'τ. Η' (1929 - 30) άρ. 2698, 12.10.1929, σ. 1 - 2, άρ. 2699, 13.10.
1929, σ. 3, άρ. 2700, 14.10. 1929, σ. 3-4.

'Αναδημοσίευση τοϋ προλόγου τοϋ βιβλίου της συγγρ. «Υποδείγματα έλληνικής διακο-
σμητικής», 'Αθήναι 1929.

657. -- Χειροτεχνία. Ερυθρός Σταυρός, έτ. Ε' (1929) άρ. 1 σ. 14, άρ. 2

σ. 13, άρ. 4 σ. 12, άρ. 5 σ. 14, άρ. 6 σ. 12, άρ. 7 σ. 11, άρ. 8 σ. 14,
άρ. 9 σ. 13.

Γίνεται λόγος κυρίως γιά τήν κεντητική διαφόρων έλληνικών περιοχών (Τρίκερι, Σαρα-
κατσάνων κλπ.) καί παρουσιάζονται σχετικά υποδείγματα.

658. *Weickert C. Typen der archaischen Architektur in Griechenland
und Kleinasien, 1929.

659. Θωμόπουλος Θωμάς Οί διακοσμητικές τέχνες στή σύγχρονη Ελλάδα.
Έθν Έπιθ Έλλ Α' (1929- 1930) 135- 136.

659α. Χανιώτης Βάσος Ίω. Ή λαϊκή μας τέχνη. Τά ύφαντά στήν Κάρπαθο. Αυγή
Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 9 (1929-32) άρ. 218, σ. 1.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι.

660. Σώχος 'Αντώνιος Ή λαϊκή τέχνη στή Ντήνο. 'Αθήνα 1930. [Βλ. ΕΛΑ
Θ'-Γ (1955 - 57) σ. 187, άρ. 573].
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Κ ρ ί σ ε ι ς : Πειθαρχία 1 (1929 - 1930) άρ. 14, σ. 22 (I. Χ. ). Έλεύθ Βήμα, ίτ. Η'
(1929 - 30) άρ. 2776, 30.12.1929, σ. 2 (Μιχ. Ρόδας). Πρωία, ίτ. Ε' (1929 - 30)
άρ. 1481, 31.1.1930, σ. 1 (Φ ώ τ ο ς Πολίτης). Άλεξανδρ Τέχνη Δ' (1930) 296 -
297 (Ρ. Σ.)

661. Χατζημιχάλη 'Αγγελική 'Υποδείγματα έλληνικής διακοσμητικής. 'Αθήναι

1929. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 186, άρ. 564], [Έκδοσις δευτέρα. 'Α-
θήναι, 'Εθνικός 'Οργανισμός 'Ελληνικής Χειροτεχνίας, 1969, 4ο, σελ. 97].
Κρίσεις: Πρωία, έτ. Δ' (1928 - 29) άρ. 1376, 13.10.1929, σ. 1 (Φώτος Πολί-
της). Άλεξανδρ Τέχνη Γ' (1929) 393 - 394 (Ρ. Σ.). Πειθαρχία 1 (1929-1930) άρ. 1,
σ. 17 (:Εΰ άρχος). Αύτόθι, άρ. 2, σ. 17, 19 (Γ. Ν. Σ ε ρ ο ύ ϊ ο ς). Έλεύθ Βήμα,
έτ. Η' (1929 - 30) άρ. 2698, 12.10.1929, σ. 1 (:Φορτούνιο [Ση. Μελάς]).
Έφημ. «Ή Βραδυνή», 'Αθήναι, έτ. Ε', άρ. 2888, 17.10.1929, σ. 4 (Κ. Φ α λ τ ά ϊ τ ς).
Πρωτοπορία 2 (1930) 31 - 32 (Φ. [ Γ ι ο φ ύ λ λ η ς]).

Β ι βλ. μνεία: Phil Wochenschrift 50 (1930) στ. 1126 - 1127 (Gustav

S ο y t e r).

662. Δελφικές έορτές 1-15 Μαΐου 1930. Πανελλήνιος έκθεσις λαϊκής χειρο-
τεχνίας. Όργανωταί: 'Εταιρεία Φιλοτέχνων. ('Αθήναι), τύποις «Πυρσοϋ»,
(1930), 8ο, σελ. 8.

Τό κείμενο τοϋ τεύχους έχει γραφεί άπο τήν 'Αγγελική Χατζημιχάλη.

663. 'Ελληνική λαϊκή τέχνη. Έπετ Έλλ έτ. 1930, σ. 114-120.

'Αναδημοσίευση άπό τό έργο τής 'Α γ γ. Χατζημιχάλη, 'Υποδείγματα έλλη-
νικής διακοσμητικής, 'Αθήναι 1929 (πρόλογος). Πρβλ. άρ. 656.

664. Βλαχοπούλου M. Χ. Κέντημα. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ.
14 (1930) σ. 207 -213.

665. Γιοκαρίνης Ν. Μέ τήν δ. Έλένην Ευκλείδη διά τό έλληνικόν κέντημα.
Πρωΐα, έτ. Ε' (1929-30) άρ. 1474, 24.1.1930, σ. 3 - 4.

666. - "Ενας περίπατος εις τάς παλαιάς 'Αθήνας. Πρωΐα, έτ. Ε' (1929-

30) άρ. 1680, 22.8.1930, σ. 1, άρ. 1681, 23.8.1930, σ. 1, άρ. 1682, 24.
8.1930, σ. 5, άρ. 1683, 25.8.1930, σ. 3, άρ. 1684, 26.8.1930, σ. 3, άρ.
1685, 27.8.1930, σ. 3, 4, άρ. 1686, 28.8.1930, σ. 3 - 4, άρ. 1687, 29.8.

1930, σ. 3 - 4.

Ειδήσεις γιά τήν άρχιτεκτονική, τή λατρεία κ.ά.

667. Κωνσταντινίδης Κ. Ν. Πετρώνας - Αίθωνας. Δωδεκ Ήμερολ 7 (1930)
101 - 107.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις άγγειοπλαστικής.

668. Μαλέας Κ. Εικόνες λαϊκής άρχιτεκτονικής. ['Αθήναι] 1929. [Βλ. ΕΛΑ
Θ'-Γ (1955 - 57) σ. 186, άρ. 562],

Κρίση: Libre, No 92 - 93 (Juin - Juillet 1930) σ. 741 - 742 (L. Roussel).
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669. Montesanto Marica II ricamo nelle Sporadi meridionali. Περιοδ.
«Dedalo», Roma, 11 (1930) 102 - 130.

670. Σούλης Χ. I. Καλαρρύται ή Καλάρρυτα ή Καλαρρύτες. Μεγάλη Ελλη-
νική 'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 13 (1930) σ. 536 - 538.

Ειδήσεις γιά τις άσχολίες τών κατοίκων καί κυρίως τή χρυσοχοΐα κ.ά.

671. Φαλτάϊτς Κ. Οί παπουτσηδες τής Βισιόκας. Στό: Ν. Λιβαδά, 'Εμπο-
ρικά 'Αναγνώσματα διά τάς έμπορικάς σχολάς, τόμ. Γ', εν 'Αθήναις,
έκδόται: 'Ιωάννης Δ. Κολλάρος καί Σία, 1930, σ. 171 - 174. [Βλ. καί ΕΛΑ
Θ'-Γ (1955 - 57) σ. 181, άρ. 469],

672 .--Ό καλαφάτης Κοκώσης καί ή παρέα του. Οικογένεια, έτ. Δ'

(1929- 1930) άρ. 212, σ. 1248.

Δημοσιεύεται καί μία παράδοση.

673. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Ελληνική λαϊκή τέχνη (μετά 8 φωτογραφιών).
Στό: Γύρω άπό τό παιδί, έπιμελεία Ζωής Σ. Φράγκου, (Αθήναι),
κεντρική πώλησις Βιβλιοπωλείο ν Ίωάν. Ν. Σιδέρη, 1930, σ. 577 - 592.
(Σύλλογος πρός διάδοσιν 'Ωφελίμων Βιβλίων, άρ. 60).

674. *—-- Sztuka ludowa w Grecji. Περιοδ. «Kobieta Wspolczesna»,

Βαρσοβία 1930, άρ. 50.

675. -— Χειροτεχνία. 'Ερυθρός Σταυρός, έτ. ΣΤ' (1930) άρ. 1 σ. 14, άρ. 2

σ. 15, άρ. 3 σ. 15, άρ. 4 σ. 16, άρ. 5 σ. 12, άρ. 6 σ. 13, άρ. 7 σ. 14,
άρ. 8 σ. 14, άρ. 9 σ. 14.

Γίνεται λόγος κυρίως γιά τήν κεντητική διαφόρων περιοχών καί παρουσιάζονται σχετικά
ύποδείγματα (Αειβαδιάς, Θράκης κλπ.).

676. Ζάχος 'Αριστοτέλης 'Ιωάννινα. ('Αρχιτεκτονικά σημειώματα). Ήπειρ
Άγών, έτ. Δ' (1930-31) άρ. 1064 σ. 1, 4, άρ. 1065 σ. 1, άρ. 1066 σ. 1,
4, άρ. 1067 σ. 1, άρ. 1068 σ. 1, 4.

'Αναδημοσίευση άπό τά «'Ηπειρωτικά Χρονικά», τόμ. 3 (1928). Βλ. ΕΛΑ Θ'-Γ
(1955 - 57) σ. 186, άρ. 556.

677. Ούράνης Κώστας "Εκθεσις λαϊκής τέχνης [μέ τήν εύκαιρία τού Βαλκα-
νικού Συνεδρίου]. Πειθαρχία, έτ. 2 [τόμ. 3] (1930- 1931) 22.

678. Χατζημιχάλη 'Αγγελική 'Ελληνική λαϊκή τέχνη. 'Ελλοπία Α' (1930-
1931) 233-238, 244- 247.

679. «Ελληνικές Τέχνες» Α.Ε., τόμος Α'. Κεντήματα καί ύφαντά. «Greek
Arts and Crafts» Ltd Co. Volume I. Embroideries and Hand - Woven
Materials. Δειγματολόγιο v. Sample - book. ('Αθήναι) [1931], 8o έπί-
μηκες, σελ. 111.

Πρόλογος 'Αγγελικής Χατζημιχάλη.
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680. Institut International de Coopération Intellectuelle. Art populaire.
Travaux artistiques et scientifiques du 1er Congrès International
des Arts Populaires, Praga 1928. Introduction par Henri Focil-
1 ο n. Tome I. Paris, Editions Duchartre, (1931), 4o, σελ. XVI+4 χ.
άρ. + 250.

Στις σ. 78 - 82 άρθρο της 'Αγγελικής Χατζημιχάλη μέ τον τίτλο: L'art
populaire grec.

681. Άρβ[ανιτάκης] Γ. Λ. Νεοελληνικός ρυθμός. Έλεύθ Βήμα, ετ. Γ (1931 -
32) άρ. 3440, 31.7.1931, σ. 1.

682. ( : Βέλμος [Βογιατζάκης] Νικ.) Παληά 'Αθήνα. ('Αθήνα) 1931, 4ο,
σελ. XVII + 21 - 237. (Έκδοση 'Ασύλου Τέχνης. Φύλλα Τέχνης τού
Φραγγέλιου, άρ. 12). ['Ανατύπωση: ('Αθήνα), έ'κδ. Κέδρος, 1979].

Εικόνες ένδυμασιών, οικιών κλπ. καθώς καί ειδήσεις γιά τήν κατοικία καί τήν κοινων.
όργάνωση.

Κρίσεις: JHS 51 (1931) 320 (W. M[iller]). Πρωία, έτ. ΣΤ' (1930 - 31) άρ.
2094, 20.10.1931, σ. 1 - 2 (Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά ς, μέ τίτλο : Περίπατος στήν «Παληά
'Αθήνα»). Έθν Κήρυξ 18 (1932) άρ. 1, σ. 17 (Μ ι χ. Ρόδας).

683. Β. Κ. Τά ύπαίθρια κεραμουργεΐα τής Κρήτης. 'Ατλαντίς 22 (1931) άρ.
10, σ. 21.

684. Hatzimihali Angeliki Greek Popular Art by —. Editions of the
National Hellenic Tourist Office. (Athens), print. St. Taroussopou-
los, 1931, 16ο, σελ. 16. [Πρβλ. άρ. 688],

685. Λοβέρδος Σπ. Διά νά άποκτήσωμεν νεοελληνικόν ρυθμόν. Έλεύθ Βήμα,
έτ. I' (1931 - 32) άρ. 3342, 2.8.1931, σ. 1. — Ή λαϊκή τέχνη. Ό νεοελ-
ληνικός ρυθμός. Αύτόθι, άρ. 3471, 12.12.1931, σ. 1, 5.

Εξετάζεται ό τρόπος διαμορφώσεως νεοελληνικού ρυθμοΰ στή διακόσμηση, έπίπλωση
καί άρχιτεκτονική άπό τή λαϊκή παράδοση καί τέχνη καί γίνεται λόγος γιά τό σχετικό
έργο τής έταιρείας «Ελληνικές Τέχνες».

686. Μουρέλλου P. I. Κρήτη. Χειροτεχνία. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,
τόμ. 15 (1931 ) σ. 206 - 207.

Υφαντική, πλεκτική, κεντητική, κανιστροπλεκτική κ.ά.

687. Πάλλης 'Αλέξανδρος Α. Ή σύγχρονη καλλιτεχνική κίνησι στήν Ελ-
λάδα. Ή άνακοπή τής μεταβυζαντινής τέχνης, ή μίμησις τής Δύσεως,
ό νεοκλασσικισμός, ό άγονος δέκατος ένατος αίών, ή άναβίωσις τής έλλη-
νικής τέχνης κατά τόν είκοστόν αιώνα. Έθν Κήρυξ 17 (1931) άρ. 7, σ.
12 - 16.
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688. Παναγιωτόπουλος I. Μ. Ή λαϊκή τέχνη. Πρωία, έτ. ΣΤ' (1930-31) άρ.
1821, 12.1.1931, σ. 1-2, άρ. 1822, 13.1.1931, σ. 1-2.

689. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Ελληνική λαϊκή τέχνη. 'Εκδόσεις Ελληνικού
'Οργανισμού Τουρισμού. (Αθήναι), τύποις 'Εργαστηρίου Γραφικών Τε-
χνών Στ. Ν. Ταρουσοπούλου, 1931, 16ο, σελ. 16. [Πρβλ. άρ. 684],

690. - Ή έλληνική λαϊκή τέχνη. Νέα Έλλ 1931, σ. 33 - 34. — Ή ση-
μασία τής λαϊκής τέχνης. Αύτόθι, σ. 607 - 608.

691. — Ή λαϊκή τέχνη. Πασχ Λεύκωμα 1 (1931) 102 - 104.

692. ——— Χειροτεχνία. Ερυθρός Σταυρός, έτ. Ζ' (1931) άρ. 1 σ. 14, άρ. 2
σ. 12, άρ. 3 σ. 15, άρ. 5 σ. 13, άρ. 6 σ. 13, άρ. 7 σ. 12, άρ. 8 σ. 15, άρ. 9 σ. 12.

Γίνεται λόγος κυρίως γιά τήν κεντητική διαφόρων περιοχών ('Ανάφης, Τρίκερι κλπ.)
καί παρουσιάζονται σχετικά υποδείγματα.

693. —-- Ελληνική λαϊκή τέχνη. Ρουμλούκι - Τρίκερι -'Ικαρία. 'Αθήναι

1931. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 188, άρ. 583].

Κρίση: Πρωία, ίτ. Ζ' (1931-32) άρ. 2138, 6.12.1931, σ. 1,7 (Φώτος Πολίτης).

694. Πλιάτσικας "Αγγ. Ε. Αύδημιώτικη ζωή. Τό έμπόριο τών χοιρινών.
Συζήτηση Β' (1931 - 1932) άρ. 20, σ. 10-11.

Ειδήσεις γιά τούς τζελέπηδες (ζωέμπορους) της 'Ανατ. Θράκης.

695. Ή χειροτεχνία έν Κρήτη. 'Ατλαντίς 23 (1932) άρ. 3, σ. 29.

696. Βελλιανίτης Θεόδ. Ή έλληνική ξυλογλυφία διά μέσου τών αιώνων. Έθν
Κήρυξ 18 (1932) άρ. 6, σ. 18-19.

Γίνεται λόγος γιά την ξυλογλυπτική της Μοσχοπόλεως, της 'Ηπείρου καί της Μακεδο-
νίας καθώς καί γιά τήν ταπητουργία της Μακεδονίας.

697. Παπαντωνίου Ζαχ. 'Αγγειοπλαστικά κέντρα. Έλεύθ Βήμα, έ'τ. ΙΑ'
(1932-33) άρ. 3664, 27.6.1932, σ. 1.

698. Ρόδας Μιχ. Γύρω άπό τό έργον τής κυρίας 'Αγγελικής Χατζημιχάλη.
Παραδόσεις, ήθη καί έθιμα του έλληνικοΰ λαού. (Τά πενήντα χωριά τοϋ
Μακεδονικοΰ κάμπου, τό Τρίκερι τοΰ Βόλου καί ή 'Ικαρία, ό πολιτισμός
καί τό έθνικόν συμφέρον τής λαϊκής τέχνης). Έθν Κήρυξ 18 (1932) άρ.
1, σ. 4-5, 33.

Γίνεται λόγος γιά τή μελέτη της λ. τέχνης καί τό έργο τής Ά γ γ. Χατζημιχάλη
καί παρουσιάζεται τό βιβλίο της γιά τό Ρουμλούκι - Τρίκερι - 'Ικαρία. Βλ. άρ. 693
καί ΕΛΑ Θ'- Γ (1955 - 57) σ. 188, άρ. 583.

699. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Χειροτεχνία. 'Ερυθρός Σταυρός, έτ. Η' (1932)
άρ. 1 σ. 6, άρ. 2 σ. 4, άρ. 3 σ. 14, άρ. 5 σ. 14, άρ. 8 σ. 13.
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Γίνεται λόγος γιά τήν κεντητική διαφόρων περιοχών (Ρουμλουκιοΰ, Μεγάρων, Λειβα-
διάς καθώς καί τών Σαρακατσάνων) καί παρουσιάζονται σχετικά υποδείγματα.

700. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Ή κούνια. 'Ερυθρός Σταυρός, έ'τ. Η' (1932)
άρ. 9, σ. 13.

701. Bernandy Amy Α. Arti popolari nelle isole italiane dell' Egeo.
Περιοδ. «Lares», Firenze, 4 (1933) 6-9. [Καί άνάτυπο: Roma 1933,
8o, σελ. 4],

702. Βλαχογιάννης Γιάννης 'Επαγγέλματα - σαράφηδες. (Μικροί ιστορικοί
έ'ρανοι). Πρωία, έ'τ. Η' (1932 -33) άρ. 2748, 28.8.1933, σ. 1-2, άρ.
2755, 4.9.1933, σ. 1-2.

703. Γρίσπος Π. Λαϊκή δασοτεχνία. Δασική Ζωή, έτ. Α' (1933) τεύχ. 1,
σ. 2 - 7.

704. (Χατζημιχάλη 'Αγγελική) 'Ελληνική λαϊκή τέχνη. Έγκ Ήμερ 1933,
σ. 114- 120.

'Αναδημοσίευση άπό τό βιβλίο τής Α. Χατζημιχάλη, Υποδείγματα έλληνικής διακοσμη-
τικής, 'Αθήναι 1929. Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 186, άρ. 564.

705. -- 'Ελληνική λαϊκή τέχνη. 'Ερυθρός Σταυρός, έτ. Θ' (1933) άρ. 2 σ.

12, άρ. 5 σ. 12, άρ. 8 σ. 9, άρ. 9 σ. 10.

Γίνεται λόγος γιά τήν κεντητική διαφόρων περιοχών (Κρήτης κλπ. ) καί τών Σα-
ρακατσάνων καί παρουσιάζονται σχετικά ύποδείγματα.

706. -— 'Ελληνική λαϊκή τέχνη. Τά Βίλια τοΰ Κιθαιρώνος. Νέα 'Εστία

13 (1933) 126 - 135, 191 - 203. [Καί: Άνάτυπον έκ τής «Νέας 'Εστίας».
'Αθήναι 1933, 8ο, σελ. 23], [Βλ. καί ΕΛΑ Θ'- I' (1955 - 57) σ. 188,
άρ. 596],

Κρίση : Έλλην Βιβλ Έπιθ 1 (1933) 70 ( [Μ.] Μ ι χ [ α η λ ί δ η ς] - Ν [ ο υ ά ρ ο ς]).

707. Χανιώτης Βάσος Νησιώτικη λαϊκή τέχνη. Κάρπαθος. 'Αθήνα 1933.
[Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 188, άρ. 595],

Κρίσεις: Δωδεκανησιακή, ετ. Α' (1933 - 34) άρ. 6, σ. 2 (:Α ί γ α ι ά τ η ς).
Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', ίτ. 11 (1933 - 34) άρ. 300, σ. 2. BNJb 12 (1936)
233 (Ν. Α. Β [ έ η ς] ). Βιβλ. μνεία: Έλεύθ Βήμα, ετ. IB' (1933 - 34) άρ.
4028, 5.7.1933, σ. 2 (Μιχ. Ροδάς).

708. 'Αθηναϊκά ιστορικά σπίτια. Άθήν τεΰχ. 2 (Νοέμβρ. 1934) σ. 24- 25.

709. Λεύκωμα Σπετσών. Album of Spetsai. Τεΰχος Α'. Τοπογραφία καί
ιστορικά μνημεία. (Παλαιαί έκκλησίαι καί άρχοντικά σπήτια).'Εν'Αθήναις
1934, 16ο έπίμηκες, σελ. [10] + πίν. 23. ("Εκδοσις τής 'Ενώσεως τών
απανταχού Σπετσιωτών, έδρα έν Πειραιεΐ).
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Σύντομο κείμενο ύπό Γ.Α.Σ. στά ελληνικά καί αγγλικά μέ σύντομες ειδήσεις γιά τά
μνημεία καί τά άρχοντικά καί στή συνέχεια φωτογραφίες, κατόψεις κλπ.

710. 'Αποστολάκη Άννα Τά Κοπτικά υφάσματα τοϋ έν Αθήναις Μουσείου
Κοσμητικών Τεχνών. Έν Αθήναις 1932. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57)
σ. 175 - 176, άρ. 379].

Κρίσεις: JHS 54 (1934) 233 - 234. Παναιγύπτια 6 (1934) άρ. 261, σ. 15 (Ν.
Γώγος).

711. Γιοκαρίνης Ν. Ή αύλή τοΰ σπιτιοΰ μας. Έλεύθ Βήμα, έτ. IB' (1933-
34) άρ. 4229, 26.1.1934, σ. 1.

712. Παγίδας Δ. Λαϊκή Λεσβιακή τέχνη. Λέσβος 1934, σ. 157 - 159.

713. Ταρσούλη Αθηνά Κάστρα καί πολιτείες τοΰ Μοριά. Αθήνα 1934. [Βλ.
ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 188, άρ. 599. Πρβλ. αύτόθι, σ. 187, άρ. 574],

Κ ρ ίσε ι ς : Έλλην Βιβλ Έπιθ 2 (1934) 145 - 150 (Α. Bon). Θεολογία 12 (1934)
371 - 373 ('Ιεζεκιήλ [Β ε λ α ν ι δ ι ώ τ η ς], μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος). Νέα
Εστία 16 (1934) 621 - 622 (Π έ τ ρ ος Χάρης) [ =Πέτρ. Χάρη, Σαράντα χρόνια
κριτικής έλληνικοΰ πεζού λόγου. Τόμ. Α', 1928 - 1949, 'Αθήνα 1981, σ. 151 - 152].

714. Χατζημιχάλη Αγγελική Ό ζωϊκός μας κόσμος στη λαϊκή έμπνευσι
[τέχνη]. Ερυθρός Σταυρός, έτ. I' (1934) άρ. 7, σ. 14.

715. - Χειροτεχνία. Ερυθρός Σταυρός, έτ. I' (1934) άρ. 1 σ. 13, άρ.

3 σ. 8, άρ. 6 σ. 8, άρ. 8 σ. 13.

Γίνεται λόγος γιά τήν κεντητική διαφόρων περιοχών (Κρήτης, Σκύρου, Λευκάδας,
Ηπείρου) καί παρουσιάζονται σχετικά ύποδείγματα.

716. Vrieslander Κ. Τό σπίτι τοϋ Ροδάκη στήν Αίγινα. Αθήνα 1934,
8ο μικρό, σελ. 8 + πίν. 4 + εΐκόν. 21. (Εκδίδεται άπό μιά φιλοτεχνική
όμάδα. Άρ. έκδοσης 1).

717. Μουσεϊον Μπενάκη. Όδηγός. Αθήναι 1935, 8ο, σελ. 4 χ. άρ. + 256.

Ενδιαφέρει καί γιά τή λαϊκή τέχνη καί τήν ένδυμασία.

718. Βρεττός - Λυκωρείτης Πάνος Σχετικά μέ τόν άργαλειό στήν Άράχωβα.
Καθημερινή, έτ. 17 (1935 -36) άρ. 4955, 11.11.1935, σ. 4. [Πρβλ. άρ.
721, 722].

Ειδήσεις γιά τήν ύφαντική, τήν οικία καί στίχοι ένός τραγουδιού.

719. Γεδεών Μανουήλ Ίω. Καλφάδων άνάστασις. Έγκ Ήμερ Είκον 2 (1935)
72 - 78.

'Ονόματα καλφάδων (άρχιτεκτόνων ) καί ειδήσεις γιά τή ζωή καί τό έργο τους.

720. Μαλαβέτας Θ. Τό σπίτι τοΰ Σφάρτς είς τ' Αμπελάκια τής ΘεσσαλίαΓ
(ένας θησαυρός πού χάνεται). Έθνος, έτ. 22 (1934-35) άρ. 7530, 1.10.
1935, σ. 3.
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721. Μιχαλόπουλος Φάνης Ή Άράχωβα. (Μιά ιστορική άναδρομή 800-
1821). Καθημερινή, έτ. 17 (1935 -36) άρ. 4938, 24.10.1935, σ. 3.—
Ή Άράχωβα. Ή άρχιτεκτονική τής πόλεως. Αύτόθι, άρ. 4941, 27.10.
1935, σ. 3.

Γίνεται λόγος καί γιά τίς έπαγγελματικές άσχολίες τών κατοίκων.

722. - Ή Άράχωβα, ένας άπέραντος άργαλειός. Καθημερινή, ετ. 17

(1935-36) άρ. 4945, 1.11.1935, σ. 3 - 4. [Πρβλ. άρ. 718],

723. Σισιλιάνος Δημήτρ. "Ελληνες άγιογράφοι μετά τήν Άλωσιν (1450 -
1800). Αθήναι, τύποις «Πυρσού», 1935, 8ο, σελ. 242.

'Ενδιαφέρει καί γιά τή λαϊκή ζωγραφική.

Κ ρ ί σ η : Θεολογία 13 (1935) 347- 349 (Ό Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων
'Ιεζεκιήλ [Βελανιδιώτη ς]).

724. :Φορτούνιο [Μελάς Σπ.1 Ό ζωγράφος Θεόφιλος. Έλεύθ Βήμα, έτ.
ΙΔ' (1935-36) άρ. 4749, 21.9.1935, σ. 1.

725. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Χειροτεχνία. Ερυθρός Σταυρός, έτ. ΙΑ' (1935)
άρ. 5 σ. 13, άρ. 9 σ. 9.

Γίνεται λόγος γιά τήν κεντητική της Ρόδου καί τών Σαρακατσάνων καί παρουσιάζονται
σχετικά υποδείγματα.

726. Wace Α. J. Β. Mediterranean and Near Eastern Embroideries
from the Collection of Mrs F. H. Cook by —. I. Text. London, Halton
and Company, 1935, 4o, σελ. XV + 87. II. Plates, 4o, pl. CXXV.
Τό κεφ. V, σ. 15 - 33, άφορα στήν 'Ελλάδα: Greek Islands andEpirus. Γίνεται λόγος
γιά τήν κεντητική τών 'Ιονίων Νήσων, τής 'Ηπείρου ('Ιωαννίνων κυρίως), τών Κυκλά-
δων, τών Δωδεκανήσων (Ρόδου, Κώ, Πάτμου κλπ. ), τής Σκύρου, Μυτιλήνης καί Κρή-
της. Άπό τό μέρος II οί πίνακες άρ. Χ - XC προέρχονται άπό τά έλληνικά νησιά καί
τήν Ήπειρο.

Κρίση: BNJb 12 (1936) 97 - 118 (Ά γ γ. Χ α τ ζ η μ ι χ ά λ η ) [μέ τόν τίτλο :
Μεσογειακά καί 'Εγγύς Ανατολής κεντήματα. Τά έλληνικά κεντήματα. "Ηπειρος,
Σκύρος. Καί άνάτυπο : 'Εν Αθήναις, τυπογραφεΐον Γερ. Χρίστου, 1936, 8ο, σελ. 23
+ πίν. 1 ]. Βλ. καί άρ. 744.

727. Καψαμπέλης Ί. Ή λαϊκή άρχιτεκτονική τών νησιών μας. Έλλην Φύλλα
Α' (1935 - 1936) 367 - 368. [Βλ. καί άρ. 765, 778],

Γίνεται λόγος γιά τή λαϊκή άρχιτεκτονική τών Κυκλάδων καί κυρίως τής Μυκόνου.

728. Τόμπρος Μιχάλης Θεόφιλος ό τσολιάς. Έλλην Φύλλα Α' (1935 - 1936)
308 - 310.

Γίνεται λόγος γιά τόν λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο Χατζημιχαήλ.

729. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Ή λαϊκή τέχνη στήν "Ηπειρο. "Υπαιθρο Α'
(1935- 1936) 34-37.
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:Βόρειος Σ. [Μάξιμος Σεραφείμ] Τά παμπάλαια άρχοντόσπιτα τής Κα-
στοριάς, τής Σιάτιστας καί τής Κοζάνης. Έφημ. «Ή Βραδυνή», 'Αθήναι,
έτ. 12 (1936) άρ. 4024, 13.4.1936, σ. 3 - 4.

Δημαράς Κ. Θ. Λαϊκή τέχνη. Έλεύθ Βήμα, ετ. ΙΕ' (1936-37) άρ.
5032, 5.7.1936, σ. 1. [Πρβλ. ΕΛΛ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 189, άρ. 614],

Γίνεται λόγος καί γιά τό έργο της 'Αγγελικής Χατζημιχάλη.

*Doxiadis Κ. Haus von Skyros. «Monatsh. f. Städtebau», 12 (1936).
Hagimihali Angélique L' art populaire grec. RIEB 2 (1936) 520-526.
Κακλαμάνος Δημήτρ. "Ενα άγγλικόν λεύκωμα διά τά έλληνικά κεντή-
ματα. Έλεύθ Βήμα, έτ. ΙΕ' (1936-37) άρ. 5079, 23.8.1936, σ. 1.

Γίνεται λόγος γιά τό λεύκωμα έλληνικών κεντημάτων τής συλλογής Cook πού εκδόθηκε
μέ εισαγωγή τοΰ Α. J. W a c e. Βλ. άρ. 726.

Κατηφόρης Π. Άμπατζήδικα, το παζάρι τών ξεχασμένων θησαυρών
[στο Μοναστηράκι 'Αθηνών]. "Εθνος, έτ. 23 (1935 -36) άρ. 7641, 23.1.
1936, σ. 5-6.

Κόντογλους Φώτης "Ή ρωμέικη ζωγραφική ή καταφρονεμένη. Κύκλος,
τόμ. 4 (1936) 29-32.

Γίνεται λόγος γιά τή μεταβυζαντινή λαϊκή ζωγραφική.

Κωνσταντόπουλος Μιχ. 'Ιδρύεται κρατικός οργανισμός προστασίας τής
ελληνικής λαϊκής τέχνης. 'Ιδρύονται αρχεία, μουσεία καί σχολαί λαϊκής
τέχνης. Καθημερινή, έ'τ. 17 (1935 - 36) άρ. 5244, 4.9.1936, σ. 3 - 4.
*Le Corbusier Theophilos. Περιοδ. «Le Voyage en Grèce», "Ανοιξη 1936.
['Αναδημοσίευση στά έλληνικά στό βιβλίο τοϋ Γιώργου Σαματού-
ρ α, Δώδεκα λαϊκοί ζωγράφοι, 'Αθήνα 1974, σ. 49 - 50].
Δυγίζος 'Ιωάννης Νησιώτικη άρχιτεκτονική. Φιλολ Εστία, άρ. 7 (1936)
σ. 19.

Μιχαλόπουλος Φάνης Ή Ζάκυνθος, πολιτισμός καί αρχοντικά. Καθη-
μερινή, έτ. 17 (1935 - 36) άρ. 5155, 4.6.1936, σ. 3 - 4.
:Ό Περιοδεύων Τροκάνες τσοπαναρέικες πού φέρνουν συνάλλαγμα. Εικο-
νογραφημένη, άρ. 208 (15.9.1936), σ. 7.

Γίνεται λόγος γιά τά έργαστήρια παραγωγής κουδουνιών τής "Αμφισσας.
Πετρίτης Βασίλειος I. Τά ναυπηγεία τής Καρπάθου επί τουρκοκρα-
τίας. Αυγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 13 (1936) άρ. 343 σ. 2, άρ.
344 σ. 2, άρ. 345 σ. 2, έτ. 14 (1936) άρ. 348 σ. 2.

*Reynar Maurice Theophilos peintre paysan grec. ΙΙεριοδ. «Art et
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Métiers Graphiques», άρ. 52 (Avr. 1936). ['Αναδημοσίευση στό: Γ.
Σαματούρα, Δώδεκα λαϊκοί ζωγράφοι, 'Αθήνα 1974, σ. 47 - 49].

744. Ρόδας Μιχ. 'Ελληνικά κεντήματα. Έλεύθ Βήμα, ετ. ΙΕ' (1936-37)
άρ. 5083, 27.8.1936, σ. 2.

Παρουσίαση τής μελέτης τής 'Α γ γ. Χατζημιχάλη, πού κρίνει τό έργο τοΰ Λ.
J. Β. W a c e γιά τά έλληνικά κεντήματα. Βλ. άρ. 726.

745. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Χειροτεχνία. 'Ερυθρός Σταυρός, έτ. IB' (1936)
άρ. 4 σ. 13, άρ. 8 σ. 12.

Παρουσιάζονται κεντήματα τής Λευκάδας καί τών Έπτανήσων.

746. Ποτηριάδης Γ. Ή φύση καί τό σπίτι τοϋ χωριάτη. "Υπαιθρο Β' (1936-
1937) 170 - 171.

747. Γ. Ν. Δ. 'Αριστουργήματα τής λαϊκής άρχιτεκτονικής εις τάς πόλεις καί
τά χωρία τής Δ. Μακεδονίας [Βέροιας, Σιάτιστας, Κοζάνης, Καστοριάς],
Πρωία, έ'τ. IB' (1936-37) άρ. 136, 19.3.1937, σ. 3.

748. Κατηφόρης Π. Καλαρρύτες, ή Μέκκα τής άσημοχρυσοχοΐας. "Εθνος,
Ιτ. 24 (1936 -37) άρ. 7999, 27.1.1937, σ. 4.

749. Κυριακίδης Στίλπ. Π. Λαογραφικά μουσεία διά τήν λαϊκήν τέχνην.
Μήνες Α' (1937) 110 - 116.

750. Λουκίδης Τ. 'Αττική. Έλληνικά χωρικά κεντήματα.'Αθήναι,« Πυρσός»,
1937, 4ο, σελ. 90 + πίν. 8.

750α. Παπαντωνίου Ζαχ. Τό σπίτι τοΰ Σβάρτς. Συνεταιριστής ΙΓ' (1937) 171-
173.

'Αναδημοσίευση άπό τήν έφημ. «'Ελεύθερον Βήμα».

751. ΙΙετρίδης Μιχ. Γ. Ό ταρσανάς μας [στό Καστελλόριζο]. Αύγή Δωδε-
κανησιακή, περ. Β', έ'τ. 15 (1937) άρ. 367, σ. 2.

752. Ταμπούρης I. Α. Τά εγχώρια ύφαντά μας. Έφημ. «Ή Εθνική», 'Αθήναι,
έτ. Β' (1936 - 37) άρ. 580, 30.5.1937, σ. 3.

753. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Ή λαϊκή μας τέχνη. Ελλάς - Αίγυπτος 1937,
σ. 67 - 69.

'Εκτός άπό τή λαϊκή τέχνη γενικά, γίνεται λόγος κυρίως γιά τήν ένδυμασία.

754. Χρηστίδης Σπΰρος Τό σπάρτον καί ή χρησιμότης του σέ μερικά χωριά
τής 'Ηπείρου. Άγροτ Ταχυδρόμος ΚΖ' (1937) 12 - 13.

Ειδήσεις ύφαντικής.

755. Κλεόμβροτος Εύάγγ. Γ. Τό χρυσοκέντητον έπιτραχήλιον τής 'Αγιάσου
[τοΰ ΙΖ' αί.]. 'Αγία Σιών Α' (1937 - 1938) 10 - 13.
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Ή έ'κθεσις λαϊκής τέχνης [τοϋ Συλλόγου Έλληνικής Λαϊκής Τέχνης],
Καθημερινή, έ'τ. 19 (1937-38) άρ. 7728, 16.1.1938, σ. 4.
Σύλλογος Έλλ. Λαϊκή Τέχνη. Α' εκθεσις άφιερωμένη είς τήν τέχνη τής
νεοελληνικής παραδόσεως, ήτοι τήν άρχιτεκτονική, διακοσμητική, ζωγρα-
φική, πλαστική, εικονογράφηση καί καλλιγραφία τοϋ έλληνικοϋ λαού.
'Αθήναι 1938, 8ο μικρό, σελ. 19.

Εικόνες καί σχέδια άπό τήν άρχιτεκτονική τής Δυτικής Μακεδονίας, 'Ηπείρου, Θεσσα-
λίας κλπ. ,

Άλπ. Ή έλληνική λαϊκή τέχνη. Έθνος, έτ. 25 (1937 - 38) άρ. 8388,
26.2.1938, σ. 3.

'Αποστολάκη "Αννα Είκών τοΰ 'Αράτου έπί ύφάσματος ύπό —·. Έν
'Αθήναις, τυπογραφεΐον «Εστία», 1938, 4ο, σελ. 3 χ. άρ. + 39 + πίν. 1.
("Εκδοσις Μουσείου Μπενάκη - 'Αθήναι).

Γίνεται λόγος και γιά θέματα λαϊκής μετεωρολογίας στό έπίμετρο τοϋ βιβλίου.

Άποστολόπουλος Ν. Π. Ή έλληνική βιοτεχνία. Νέοι Δρόμοι 1 (1938)
άρ. 7, σ. 19-24.

Casson Stanley The Modern Pottery Trade in the Aegean. ΙΙεριοδ.
«Antiquity», τόμ. 12 (1938) 464 - 473.

Αημητρόπουλος Ίωάνν. Βιοτεχνίαι τής 'Ηπείρου. Νέοι Δρόμοι 1 (1938)
άρ. 12, σ. 5-8.

(Hampe Herrn.) Δύο έλληνικαί νησιωτικαί κωμοπόλεις [Πόρος, Μύ-
κονος], Τεχν Χρον 7 (1938) 971 - 976.

'Αναδημοσίευση άπό τό περιοδ. «Monatshefte für Baukunst und Städtebau», Heft
7, Ίούλ. 1938.

Κατηφόρης Π. Τά πρώτα 'Αθηναϊκά σπίτια. Ή έξέλιξις άπό τήν έποχή
τοΰ "Οθωνος. "Εθνος, έ'τ. 25 (1937 - 38) άρ. 8595, 26.9.1938, σ. 3.

Στό δημοσίευμα άντλοΰνται στοιχεία άπό μελέτη τοΰ Κώστα Μπίρη. Βλ. άρ. 768.
Καψαμπέλης Γιάννης Ή λαϊκή άρχιτεκτονική στά νησιά. 'Απ' "Ολα,
έτ. Α' (1938) άρ. 3, σ. 21.

Lascaris P. Het Karakter van de Nieuwgriekse Kunst. Περιοδ. «Ne-
derland - Griekenland», Heeft op. 1, Maart 1938, σ. 58- 74. [Στά
ολλανδικά].

Λουριώτη Μαρία - Χριστίνα Ή λαϊκή έλληνική τέχνη ώς παράγων τής
γυναικείας κομψότητος. Εργόχειρο Α' (1938) άρ. 2, σ. 12 - 13.
Μπίρης Κώστας Η. Άθηναϊκαί μελέται. Τεΰχος πρώτον : Ή πλατεία
τοϋ "Οθωνος, Εδουάρδος Σάουμπερτ, τό ύπόμνημα Κλεάνθους καί Σάου-
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μπερτ, έκκλησίες τής παλιάς 'Αθήνας, το 'Αθηναϊκό σπίτι τοϋ κλασσι-
κισμοΰ, ό άγνωστος τρίτος τοΰ σχεδίου τών 'Αθηνών. 'Αθήναι 1938, 4ο,
σελ. 32.

Μελέτες πού άναδημοσιεύονται άπο έφημερίδες καί περιοδικά τών έτών 1936 - 38.
Κρίσεις: Τεχν Χρον 7 (1938) 946. Έλεύθ Βήμα, έτ. ΙΗ' (1939 - 40) άρ. 7116,
23.10.1939, σ. 2 (Μ ι χ. Ροδάς). Αύτόθι, έτ. ΙΘ' (1940 - 41) άρ. 6511,19.8.
1940, σ. 1 (Κ. Θ. Δημαράς, μέ τόν τίτλο: 'Αθηναϊκά μνημεία).

769. Π. Α. Οί Δυτικό μακεδόνες πραγματευτάδες εις τήν Αύστρίαν καί τήν
Ούγγαρίαν. Διάλεξις [τοΰ Θ. Νάτσινα], Καθημερινή, έτ. 19 (1937-38)
άρ. 7831, 2.5.1938, σ. 4.

Δημοσιεύονται καί στίχοι δημοτικών τραγουδιών τής περιοχής Σιάτιστας.

770. Παπαντωνίου Ζαχ. Ή λαϊκή άρχιτεκτονική. Έλεύθ Βήμα, ετ. ΙΣΤ'
(1937 -38) άρ. 5589, 23.1.1938, σ. 1.

Άρθρο μέ άφορμή τήν έκθεση λαϊκής άρχιτεκτονικής πού οργάνωσε ό Σύλλογος «Ελ-
ληνική Λαϊκή Τέχνη». Βλ. άρ. 757.

771. Σταμ[ατνου] Σταμ. Παληά Κρήτη καί Κρητικοί. Έθνος, ετ. 25 (1937 -
.38) άρ. 8492, 13.6.1938, σ. 5.

Γίνεται λόγος γιά τούς ράφτες, τά «Στιβανάδικα» καί τά «Γκοβαντζίδικα» τών Χανίων.

772. Φαλτάϊτς Κ. Οί Κύθνιοι κεραμοποιοίκαίτουβλοποιοί. Έφημ. «Ή Εθνική»,
'Αθήναι, ετ. Γ' (1937 - 38) άρ. 833, 9.2.1938, σ. 4.

773. Χατζημιχάλη 'Αγγελική Αί έκδηλώσεις καί ή μορφή τών έργων τής
λαϊκής τέχνης στίς Κυκλάδες. Λαογρ Έπετηρίς 1938, σ. 57 - 66. [Πρβλ.
ΕΛΑ Ο'-Γ (1955 - 57) σ. 189, άρ. 609,611],

Ειδήσεις γιά τήν κατοικία, τά έπιπλα καί τά σκεύη, τήν ένδυμασία, κεντητική, ύφαντική,
ξυλογλυπτική, μεταλλοτεχνία, κεραμική, μαρμαρογλυπτική κλπ.

774. - Ή λαϊκή μας τέχνη. 'Απ' "Ολα, έτ. Α' (1938) άρ. 6 σ. 21,

άρ. 7 σ. 21, άρ. 8 σ. 27.

775. *Vafiadis V. Städte auf den Kykladen. Berlin 1938.

775α. Α. Οί Στεμνιτσιώτες τεχνίτες. Φωνή Γορτυνίας 6 (1938 - 39) άρ. 217, σ. 1.

Ειδήσεις γιά τούς Στεμνιτσιώτες χρυσικούς καί 1 άνέκδοτο άπό τή ζωή τους.

776. Καΐμης Ί. Λαϊκή άρχιτεκτονική. Ή τέχνη τοΰ Αιγαίου. Νεολαία 1
(1938- 1939) 1042.

777. - Σπίτια τοΰ Αιγαίου. Ήώς 1 (1938 - 1939) άρ. 16, σ. 23 - 24.

778. Καψαμπέλης I. Ή λαϊκή άρχιτεκτονική τών νήσων μας. Σΰρος Β' (1938-
1939) άρ. 14, σ. 3 - 4.

778α. Κ[αψαμπέλης;] Ι. Τό έλληνικό σπίτι, τό άρχαΐο καί τό νέο. Νεολαία 1
(1938- 1939) 1560. — Μακεδονικόςκαί Ηπειρωτικός ρυθμός. Αύτόθι, σ. 1583.
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779. Φαλτάϊτς Κ. Το επάγγελμα άπ' τον πατέρα στό παιδί. Νεολαία 1 (1938-
1939) 754, 776.

780. Holdt Hans - Hofmannsthal Hugo von Griechenland. Baukunst, Land-
schaft, Volksleben. Berlin, Verlag von Ernst Wasmuth A. -G., χ. χρ.,
4o, σελ. ÄlV + είκόν. 176.

Δημοσιεύονται (σ. 122 κ.έ.) καί εικόνες πού ενδιαφέρουν τή λαϊκή άρχιτεκτονική.

Δ'. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

1. Α α ϊ κ ή πίστη.

α') Θρησκευτικές καί δεισιδαίμονες δοξασίες καί συνήθειες τοΰ λαοΰ.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 213, 221, 231, 236, 251, 253, 263, 269, 274, 278,
289, 290, 304, 306, 310, 321, 327, 344, 356, 366, 383, 384, 400, 407, 410,
414, 418, 420, 425, 433, 436, 453, 857, 1795, 2015, 2627]

781. Προλήψεις τοϋ λαοϋ. Καζαμ 'Ανατολής, έτ. 1922, σ. 24.

782. Κωνσταντινίδης Κ. Γ. 'Αποφράδες ήμέραι. Θησαυρός Α' (1922 - 1923)
τεΰχ. 51 (9.12.1923) σ. 25 -26.

783. "Εθιμα καί δεισιδαιμονίες. Μπουκέτο Δ' (1927) 733.

784. Βορέας Θεόφ. Ζητήματα 'Ομηρικής ψυχολογίας. Τρίζουσαι ψυχαί. Πρα-
κτικά 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. 2 (1927) 290- 301.

Γίνεται λόγος (σ. 292 - 296) καί για τίς δοξασίες διαφόρων λαών καθώς καί τών
νεοτέρων "Ελλήνων γιά τήν ψυχή.

785. Προλήψεις [3], Μπουκέτο Ε' (1928) 403.

786. :'Αναδρομάρης [Καμπούρογλους Α. Γρ.] Ή τέφρα τοΰ Διονύσου. (Πα-
ρενθέσεις). Έφημ. «Εστία»), 'Αθήναι, έ'τ. ΑΓ' (1927 - 28) άρ. 12314,
26.12.1928, σ. 1.

Δεισιδαιμονία γιά τούς Καλλικαντζάρους, μαγικές κλπ. συνήθειες στήν παλιά 'Αθήνα.

787. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τοΰ λαοϋ άπ' όλην τήν Ελλάδα. Οικογένεια,
έτ. Γ' (1928- 1929) άρ. 148, σ. 790.

Προλήψεις, δεισιδαιμονίες, έθιμα λατρείας καί μαντικής άπό τή Λευκάδα, Σαμαρίνα
Γρεβενών, Θεσσαλία, Εύρυτανία καί Θήβα.

788. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τοΰ λαοΰ άπ' όλην την Ελλάδα. Οικογέ-
νεια, έτ. Γ' (1928- 1929) άρ. 150, σ. 841.

Προέρχονται άπό τή Λευκάδα, Θάσο, Βέροια, Κεφαλονιά καί Ναύπακτο.

789. 'Αργείτικες προλήψεις. Άργ Ήμερολ 1929, σ. 27.

790. Ζακυθινές προλήψεις. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1047.

791. Περίεργες λαϊκές προλήψεις [Λακεδαίμονος]. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1425.
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792. Προλήψεις τοϋ ελληνικού λαοϋ [Θηβών, 'Ηπείρου καί Ξυλοκάστρου].
Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 905.

793. Γρηγόριος, αρχιμανδρίτης Μαχαιρά, Πρόληψις καί δεισιδαιμονία. Άποστ
Βαρνάβας Α' (1929) 722 - 723.

794. Δοξασίες τής Κύθνου. Μπουκέτο Ζ' (1930) 175.

795. Ζώα καταραμένα καί ζώα ευλογημένα. Μπουκέτο Ζ' (1930) 59.

Προλήψεις, δεισιδαιμονίες, ειδήσεις γιά τή μαγεία, μία επωδή κ.ά. άπό τήν Κρήτη.

796. Το κοιμισμένο νερό. Μπουκέτο Ζ' (1930) 339.

797. Μάιος Ρ. Προλήψεις. Τά μοναστηριακά. Κροκεαί, ετ. Β' (1930-31)
άρ. 17 - 18, σ. 6.

798. 'Ηπειρωτικές προλήψεις [Ζαγορίου]. Μπουκέτο Η' (1931) 199.

799. Λαϊκές προλήψεις καί δεισιδαιμονίες. Ήμερ Πελασγού 1 (1931) 137. — Τοΰ
έλληνικοΰ λαοΰ [προλήψεις Θηβών,'Ηπείρου, Ξυλοκάστρου]. Αύτόθι, σ. 143.

800. Προλήψεις της Λευκάδος. Μπουκέτο Η' (1931) 755.

801. :Τακτικός άναγνώστης Περί δεισιδαιμονίας. Περιοδ. «'Αστήρ τής 'Ανατο-
λής», έ'τ. 67 (1931) 18- 22]

802. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες. Μπουκέτο Θ' (1932) 177. — Δεισιδαιμο-
νίες τοΰ λαοΰ. Αύτόθι, σ. 611.

803. Κόκκινος Δ. Α. Μοίρες. 'Ερυθρός Σταυρός, ετ. Η' (1932) άρ. 1, σ. 7-8.

804. Μαρκούλης Τηλέμ. Δεισιδαιμονίαι τών κτηνοτρόφων. 'Αρρώστιες, στοι-
χειά, φαντάσματα καί ξόρκια, ξορκισμοί καί βασκάματα. Η Δ Μ 2 (1933)
209 - 212.

805. Έλληνικά ήθη καί έθιμα. Έβδομάς 7 (1933 - 1934) 308.

Προλήψεις, δεισιδαιμονίες, μαγεία κ.α. άπο τήν Πάτρα καί τή Λευκάδα.

806. Λαϊκές προλήψεις καί ξόρκια. Μπουκέτο ΙΑ' (1933 - 1934) 653.

Προλήψεις, δεισιδαιμονίες.

807. Προλήψεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Έγκυκλ Ήμ 6 (1933 - 1934) 180.

808. Δεισιδαιμονίες καί προλήψεις [Βοίου Κοζάνης]. Δασική Ζωή, έτ. Β'
(1934) 46.

809. Στρίκης Δ. Α. Δεισιδαιμονίες καί προλήψεις[ Νισύρου]. Περιοδ. «Γνωμα-
γόρας» 4 (1934- 1935) άρ. 36, σ. 6.

810. "Ηθη καί έθιμα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Προλήψεις. Έβδομάς 8 (1935)
1614.

811. :Έρευνητής Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες, ματιάσματα καί βασκανίες,
ποδαρικά καί άλλες άνοησίες. Άθήν τεΰχ. 9 ('Ιούνιος 1935) σ. 22-24.

27
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812. Δεισιδαιμονίες καί προλήψεις. Εικονογραφημένη, άρ. 212 - 213 (15/30.
11.1936) σ. 11.

813. Σεβαστιανής Π. Αί προλήψεις τοΰ έλλ.ηνικοΰ λαοΰ. Διατί ή Τρίτη θεω-
ρείται ώς άποφράς ημέρα. Έφημ. «Ό Τύπος»,'Αθήναι, έτ. Γ' (1936-37)
άρ. 776, 31.1.1937, σ. 7.

814. 'Ασπρέας Γ. Ή έθνεγερσία τοΰ 1821. Οίωνοί - προλήψεις - δεισιδαι-
μονίας 'Ηώς 1 (1938 - 1939) άρ. 11 - 12, σ. 24 - 25.

β') Μαγεία. 'Επωδές.
1. Μαγεία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 221, 231, 236, 269, 270, 278, 284, 289, 290, 297, 304,306,
308, 313, 319, 323, 339, 356, 383, 384, 415,455,786,795,804,805,811,849,
851, 854, 855, 856, 857, 896, 908, 924, 928, 929, 2710, 2815, 3160]

815. Ζώης Λεωνίδας Χ. Ή πανώλης έν Ζακύνθω. Μοΰσαι ΚΘ' (1920 -
1921 ) τεΰχ. 668, σ. 1-2.

816. Καλιτσουνάκις Ίωάνν. Ε. Έπταδικαί ερευναι. 'Αθηνά 33 (1921)125-
183. [Καί αύτοτελές άνάτυπο: Έν 'Αθήναις, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου,
1921 [στό έξώφυλλο 1922], 8ο, σελ. 116].

Κρίσεις: Phil Wochenschrift 42 (1922 ) στ. 1239 - 1240 (Wi 1 h e 1 m R o-
s cher). Rev Ét Gr 37 (1924) 364 (T. R [ e i n a c h]). Glotta 14 (1925) 224
(Paul Kretschmer).

817. Κεραμόπουλλος Άντ. Δ. Ό άποτυμπανισμός. Έν 'Αθήναις 1922. [Βλ.
ΕΛΑ Θ'-Γ (1955 - 57) σ. 193, άρ. 684],

Κρίση : JHS 43 (1923) 206.

818. Παπακυριακοΰ Σωφρόνιος Χριστιανικά μνημεία έν 'Ακαρνανία. Θεο-
λογία 3 (1925) 51 - 53.

Γίνεται λόγος καί γιά τήν άνάρτηση σέ δένδρα ένδυμάτων πιστών κατά τή γιορτή τής
Ζωοδόχου Πηγής γιά θεραπευτικούς σκοπούς.

819. :Ό Παλαιός Ή μαγεία, τά ξόρκια καί οί γοητείες. Μπουκέτο Γ' (1926)
354 - 355.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τή μαγεία καί μία έπωδή άπό τή Θεσσαλία.

820. Π. Ε. Σ. 'Απόκρυφα άγιασματάρια. Μεγάλη Έλληνική Εγκυκλοπαίδεια,
τόμ. 1 (1927) σ. 294-295.

821. Κορνέσης Άλφόνσος Τό βιβλίον τών μυστηρίων. Τά μυστικά τής μα-
γείας. Χειρομαντεία... Σολομονική. 'Αθήναι, έκδοτης Άντ. Μ. Γελαντα-
λής, 1928, 8ο, σελ. 32.
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822. :'Αναδρομάρης [Καμπούρογλους Δ. Γρ.] Τό σπίτι τοΰ Μπενιζέλου. Έφημ.
«Εστία», 'Αθήναι, έ'τ. ΛΓ' (1927 -28) άρ. 12149, 12.6.1928, σ. 1.

'Αθηναϊκά μαγικά έθιμα.

823. *Ζώης Λεων. Χ. Τό κάρφωμα τής πανούκλας. Περιοδ. «Ό Σπινθήρ», Ζά-
κυνθος, έτ. Α' (1928) άρ. 8.

824. Παπακωνσταντίνου Θ. Βασκανία. Μεγάλη Έλληνική Εγκυκλοπαίδεια,
τόμ. 6 (1928) σ. 804-807.

825. Χαλκιάδης Ζαχαρίας Ε. Κασιακαί ήθογραφίαι. "Ανθη πλεγμένα (γητέ-
ματα καί ξόρκια). Δωδεκ Ήμερολ. 5 (1928) 69-82.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις μαγείας καί έπωδές.

826. Χρυσανθόπουλος I. Π. 'Έθιμα εραστών. Ενδείξεις έρωτος, φίλτρα,
έπωδαί. 'Ατλαντίς 19 (1928) άρ. 7, σ. 20, 32.

827. Μεταλλινοΰ 'Αγγελική Β. Ή μάγισσα τοΰ Τσαούς - Μοναστίρ Ματζί-
ρισσα. ΗΘ 7 (1929) 144- 146.

Μαγεία, μαντική, λαϊκή ιατρική άπο τή Θεσσαλονίκη.

828. Σγουρίτσας 'Αγησίλαος Γ. Τό άμπόδεμα τών νεονύμφων. Κροκεαί, έ'τ.
Α' (1929-30) άρ. 11, σ. 1.

Περιέχονται ειδήσεις μαγείας άπο παλιό χειρόγραφο.

829. Τά «κωσταντινάτα». Μπουκέτο Ζ' (1930) 249.

830. :Νάθαν ['Αθανασιάδης Ν.] Ή βασκανία [στή Βλάστη Κοζάνης], Βόρ
Ελλάς, έτ. Δ' (1930-31) άρ. 203, σ. 3.

831. Λαογραφικά περίεργα. Μπουκέτο Η' (1931 ) 403.

Μαγικές ειδήσεις άπό τό Ξυλόκαστρο.

832. Βλαχογιάννης Γιάννης Δίκες λαογραφικές. Ξύγγι άνθρωπινό. Πρωία, έτ.
Ζ' (1931 - 32) άρ. 2131, 29.11.1931, σ. 1 - 2.

Γίνεται λόγος γιά μαγικές κλπ. ένέργειες (άνθρωποκτονία) γιά την εύρεση θησαυρών.

833. Γραμματικάκης Ν. Ό άφορεσμός. Ραδάμανθυς 17 (1932) άρ. 8, σ. 11.

Ειδήσεις γιά άφορισμό, προσφωνήσεις καί προπόσεις άπό τήν Κρήτη.

834. Coote Lake Evelyn Γ. Some Notes on the Evil Eye round the
Mediterranean Basin. Folklore 44 (1933) 93-98.

Δημοσιεύονται ειδήσεις γιά τή βασκανία καί άπό τήν 'Ελλάδα ('Αθήνα, Χίο, Ρόδο
καί Κύπρο).

835. Γρίσπος Π. Δασική λαογραφία. Τό κομποδέσιμο τής ελάτης. Δασική
.Ζωή, έτ. Α' (1933) τεΰχ. 5, σ. 8-10.

836. Γερακόπουλος Η. «Πιρπιρούνα». (Ντύσιμο, κίνηση, λόγια καί μουσι-
κή). Έθιμο παιδιών Κοζάνης καί περιφερείας. ΗΔΜ 3 (1934) 121 - 123.

837. Βυζ. Φυλακτά. Μοΰσαι ΜΒ'[=ΜΓ'] (1934- 1935) τεΰχ. 950, σ. 3-4.
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838. Οί πολύτιμοι λίθοι καί αί απόκρυφοι σημασίαι των. ('Ιστορία - άποκρυ-
φολογία - φαρμακολογία - φυσικόν καί καλλιεργημένο ν μαργαριτάρι -ζωδια-
κοί πίνακες). 'Αθήναι 1935, 16ο, σελ. 60 + πίν. 4. ("Εκδοσις Άδαμαντο-
πωλών - 'Αργυροχρυσοχόων 'Αθηνών - Πειραιώς).

839. Ό μυστηριώδης κόσμος τών άριθμών. ΜΕ Η Β' (1935) 217 - 221.

840. Παράξενοι θρύλοι άνά τούς αιώνας σχετικώς μέ τάς μαγικάς ιδιότητας
τοΰ μανδραγόρα. Έθνος, έτ. 23 (1935-36) άρ. 7867, 11.9.1936, σ. 3.

841. Σπανακίδης 'Οδυσσεύς Μανδραγόρας. Τό άνθρωπόμορφον φυτόν μαν-
τρακοΰκος, ό άρχηγός τών καλλικαντζάρων. Παναιγύπτια 11 [=9] (1937)
435 - 438,1054 - 1056.

Δημοσιεύονται παραδόσεις γιά τό μαναδραγόρα, έξετάζεται ή έτυμολογία τής λέξεως κλπ.

842. Παπακώστας "Αγγελ. Ν. Ή συνήθεια τής προκλήσεως βροχής διά κατα-
κλυσμών παρά τω έλληνικώ λαώ. Ήπειρ Βήμα, έτ. 10 [=9-10] (1937 -
38) άρ. 285, σ. 2.

Δημοσιεύονται καί τραγούδια της περπερούνας διαφόρων τόπων.

843. :Θέρος Άγις [Θεοδωρόπουλος Σπ.] Λαογραφικά ανάλεκτα. Μονομερί-
τικο πανί. Άπ' "Ολα, έτ. Ά (1938) άρ. 1, σ. 2.

Μαγικά έθιμα Λακεδαίμονος.

2. Έπωδές.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 207, 275, 290, 304, 306, 323, 327, 339, 356, 362, 383,
386, 400, 402, 407, 410, 411, 414, 436, 602, 795, 819, 825, 1100, 2032, 2680,

2721, 2856]

844. Κουκουλές Φαίδων Μεσαιωνικοί καί νεοελληνικοί κατάδεσμοι. Λαογρ 8
(1921 - 1925) 302 - 346, 9 (1926 - 1928) 52 - 108, 450 - 506. [Βλ. ΕΛΑ
Θ' - I' (1955 - 57) σ. 196, άρ. 740 καί σ. 374, άρ. 3693].

Κρίσεις: Phil Wochenschrift 45 (1925) στ. 658 - 659 (G u s t a ν S ο y t e r).
Échos d' Orient 25 (1926) 128 καί 26 (1927) 127 (R. J[anin]) Phil Wochen-
schrift 48 (1928) στ. 1384 (Gustav S ο y t e r).

845. Κεφαλλωνίτικοι έξορκισμοί [3]. Μπουκέτο Γ' (1926) 188.

846. Hasluck Margaret A Lucky Spell from a Greek Island [Keos].
Folklore 37 (1926) 195- 196.

847. Δημώδεις έξορκισμοί [2], Μπουκέτο Ζ' (1930) 142.

848. Επικλήσεις στόν ήλιο. Μπουκέτο Ζ' (1930) 211.

'Έμμετρες έπωδές άπό διάφορες περιοχές.

849. Πώς ξορκίζονται τά βασκάνια. Μπουκέτο Θ' (1932) 161.

Δημοσιεύονται μία έπωδή καί ειδήσεις γιά τή μαγεία άπό τήν Κρήτη.
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849α. 'Εξορκισμός. Ρωμανός Μελωδός Ά (1932- 1933) 96.

Προέρχεται άπό τετραβάγγελο τοϋ 15ου αί. τής μονής Μεγίστης Λαύρας.

850. Γυθειαϊς [4 άπό την Κρήτη], Ραδάμανθυς 18 (1933) άρ. 1, σ. 6.

851. Τά ξόρκια ώς θεραπευτικόν μέσον. Έβδομάς 8 (1934- 1935) 1456.

852. Γιατροσόφια - δεισιδαιμονίες - προλήψεις. Καππαδ Άρχ Σινασός 1 (1936)
21 - 22.

Δημοσιεύονται 3 έπωδές.

853. :'Αναδρομάρης [Καμπούρογλους Δ. Γρ.] «Τό ηλιοβασίλεμα». Έφημ. «Ε-
στία», 'Αθήναι, έτ. ΜΓ' (1936 - 37) άρ. 15607, 7.1.1937, σ. 1.

'Αθηναϊκό ξόρκι κ. ά.

854. Κοσμής "Αγγελος Α. Σιφνιακά σημειώματα. Τά ξόρκια. Λαογρ Έπε-
τηρίς 1938, σ. 107 - 109.

Ξόρκια 6 καί ειδήσεις μαγείας.

855. [Λαδάς Γ. Γ.] Βίος καί μαρτύριον τών άγιων Κυπριανοΰ καί Ίουστίνης.
Εύχαί καί εξορκισμοί περί λύσεως καί άφανισμοΰ μαγείας, βασκανίας, άστρο-
μαντείας, μαγικών έπωδών, θεσμών, σφραγισμάτων, φόβου, ζημίας καί
παντός κακού έκ πονηρών καί άκαθάρτων πνευμάτων. (Έξ άρχαίου χειρο-
γράφου). 'Αθήναι, έκδ. Θ. Γ. Κουρκουτά, 1938, 16ο, σελ. 31.

856. Σταμ[ατίου] Σταμ. Γητειές καί ξόρκια άπάνω στά βουνά [στά Σφακιά
Κρήτης], Έθνος, έ'τ. 25 (1937 -38) άρ. 8379, 17.2.1938, σ. 3.

γ') Μαντική.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 231, 251, 275, 276, 297, 347, 353, 356, 377, 384, 418,
420, 787, 821, 827, 855, 1589, 2643, 2722, 2762, 2791, 2822]

857. Δεισιδαιμονίαι - ορκοι. Φάρος 1 (1920- 1921) άρ. 20, σ. 8.

Ειδήσεις μαντικής, μαγείας καί δεισιδαιμονίας.

858. Λελεδάκις Γεώργ. Ή κουτάλα (ώμοπλάτη) προφητεύει. Ραδάμανθυς 6
(1921) άρ. 14, σ. 4-5.

859. Ό κλήδωνας. Θησαυρός Α' (1922- 1923) τεΰχ. 31 (15.7.1923) σ. 45-
46. [Δημοσ. καί 4 δίστιχα].

860. Μαντεία τοΰ μηνός 'Ιανουαρίου. Ήμερ 'Ολυμπίου 1924, σ. 8-9.—
Μαντεία τοΰ μηνός Φεβρουαρίου. Αύτόθι, σ. 19. — Μαντεία τοΰ μηνός
Μαρτίου. Αύτόθι, σ. 25. — Μαντεία τοΰ μηνός 'Απριλίου. Αύτόθι, σ. 37-
38.—Μαντεία τοΰ μηνός Μαίου. Αύτόθι, σ. 58 - 59. — Μαντεία τοΰ μηνός
'Ιουνίου. Αύτόθι, σ. 66.—Μαντεία τοΰ μηνός 'Ιουλίου. Αύτόθι, σ. 69 - 70.
— Μαντεία τοΰ μηνός Αυγούστου. Αύτόθι, σ. 73 - 74. ■—Μαντεία τοΰ μηνός
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Σεπτεμβρίου. Αύτόθι, σ. 76-77.— Μαντεία τοΰ μηνός 'Οκτωβρίου. Αύτόθι,
σ. 79 - 80.—-Μαντεία τοΰ μηνός Νοεμβρίου. Αύτόθι, σ. 83 - 84.
Μαντικές ειδήσεις άπό παλαιό χειρόγραφο τής Κύπρου, όπως σημειώνεται στή σ. 2
τοϋ ήμερολογίου (πρόλογο).

861. Πώς ευρίσκεται ό μέλλων σύζυγος στήν Ελλάδα καί στην Βρετάνη. Μπου-
κέτο Α' (1924) 7.

Έθιμα μαντικής ("Αγ. Θεοδώρων) άπό τό Πήλιο καί τή Βρετάνη Γαλλίας.

862. Δυοβουνιώτης Κ. Ι.'Αναστασίου Γορδίου, 'Ονείρων κρίσεις. Θεολογία 2
(1924) 191 - 193.

863. Μανδράγος Γεώργ. Ύπό μανδραγόραν καθεύδειν. Δωδεκ Ήμερολ 1
(1924) 140.

864. Παζίνης Γουσταϋος Νέος μέγας όνειροκρίτης μετά εικόνων. Συνταχθείς
επί τη βάσει παναρχαίου παπύρου ευρεθέντος έπί τάφου τών Φαραώ
ύπό —·. Προσετέθησαν : 'Ωροσκοπία - χειρομαντία - Πυθία - φωνή τών άν-
θέων - οικογενειακά παιγνίδια - άνέκδοτα κτλ. 'Αθήναι, έκδοτης 'Αριστο-
φάνης Παπαδημητριού, 1925, 8ο, σελ. 480.

864α. Διαιώνισις είδωλικών έθίμων. 'Εκκλησία Δ' (1926) 233 - 234.
'Αναδημοσίευση έθίμων τοΰ κλήδονα άπό τό περιοδ. «Ζωή».

865. Μέγας Γεώργ. Α. Βιβλίον ώμοπλατοσκοπίας έκ κώδικος τής Έθν. Βι-
βλιοθήκης 'Αθηνών. Λαογρ 9 (1926-1928). [Βλ. ΕΛΑ Θ'-Γ (1955-57)
σ. 200, άρ. 799].

Κ ρ ί σ η : Folklore 37 (1926)412 - 413 (W. R. Η alii day).

866. :'Αναδρομάρης Ό κλήδονας στήν Κάρπαθο (24 Ιουνίου). Αύγή Δωδε-
κανησιακή, περ. Β', έ'τ. 7 (1925 - 27) άρ. 137, σ. 2.

Δημοσιεύονται καί δίστιχα τοΰ κλήδονα.

867. :°Ακριβοχέρης Ό κλύδωνας. Πανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927) 327 -328.

Δημοσιεύονται καί δίστιχα.

868. Κυριακίδης Στίλπων Π. Άερομαντεία. Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλο-
παίδεια, τόμ. 1 (1927) σ. 739 - 743.

869. Ό κλείδωνας στήν Πελοπόννησο. Μπουκέτο Ε' (1928) 689.

"Εθιμα 'Ηλείας, "Αργούς καί Ναυπάκτου. Δημοσιεύονται καί δίστιχα τοΰ κλήδονα.

870. Κυρτακίδης Σ. Π. Αύγομαντεία. Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια,
τόμ. 6 (1928) σ. 174 - 175.

871. Μακριδάκης Τάκης Ό κλείδωνας. Έφημ. «Κήρυξ», Χανιά, έτ. ΚΗ', άρ.
4153, 29.6.1930, σ. 2, άρ. 4154, 2.7.1930, σ. 2, άρ. 4155, 3.7.1930, σ. 1.

872- :Γράκχου Κορνηλΐα [Κυρμιζάκη 'Αγλαΐα] Πάει ό κλείδωνας. Έφημ
«Παρατηρητής», Χανιά, έ'τ. Ε' (1930-31) άρ. 1395, 27.6.1931, σ. 1.
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873. Κόκκινος Δ. Α. Οί φωτιές καί ό κλύδωνας. 'Ερυθρός Σταυρός, έτ.
Ζ' (1931) άρ. 6, σ. 5.

874. Μπενάκης Ν. Ό κλήδωνας. Φωνή Βιβλίου Α' (1931) 237 -238.

875. Πολίτης Νικ. Γ. Πυρομαντεία καί έμπυροσκοπία παρά τω έλληνικω
λαφ. Πρωία, έτ. ΣΤ' (1930-31) άρ. 1813, 4.1.1931, σ. 1 -2, άρ. 1814,
5.1.1931, σ. 1 - 2, άρ. 1815, 6.1.1931, σ. 3.

'Αναδημοσίευση άπό τόν Γ' τόμο τών «Λαογραφικών Συμμείκτων».

876. Βλαχογιάννης Γιάννης 'Ανοίξετε τόν κλήδονα. Πρωΐα, έτ. Ζ' (1931 -
32) άρ. 2321, 19.6.1932, σ. 1, 4.

877. Μιτενάκις Ν. Ό κλήδονας. Έφημ. «Παρατηρητής», Χανιά, έ'τ. ΣΤ'
(1931 - 32) άρ. 1602, 24.3.1932, σ. 1.

878. Ψυλ. Κ. Κριμήνιον. Τό ωραίο έθιμο τοΰ «Άίγιάννη», ό κλείδωνας. Βόρ
Ελλάς, έτ. ΣΤ' (1932-33) άρ. 268, σ. 2.

879. (Μιχαηλίδης - Νουάρος Μ. Γ.) Ό κλήδωνας στήν Κάρπαθο. Δωδεκα-
νησιακή, έτ. Α' (1933 - 34) άρ. 7, σ. 2.

'Αναδημοσίευση άπό τά «Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου» τοϋ συγγρ.

880. Γρίσπος Π. Τά δασικά φυτά είς τήν λαογραφίαν. Ό άλούμπαρδος. Δα-
σική Ζωή, έτ. Β' (1934) 59.

"Εθιμο μαντικής Βαρθολομιοΰ 'Ηλείας.

881. Παρ. Οί φωτιές καί οί κλήδονες τοΰ "Αι - Γιάννη. "Εθνος, ετ. 21 (1933 -
34) άρ. 7119, 25.6.1934, σ. 3.

882. Πολ. Μητ. Τής τύχης τά γραμμένα. Ήμερ Πελασγού 4 (1934) 151 -153.

883. Σαλταμπάσης Π. Κ. Τά άρχαία καί τά σύγχρονα μαντεία. Χαρτομαντεία,
χειρομαντεία, φλυτζανοσκοπεία κτλ. Παναιγύπτια 7 (1935) άρ. 32 σ.
759 - 760, άρ. 33 σ. 785 - 786.

884. Καλής I. Ό κλήδονας στήν 'Αστυπάλαια. Δωδεκανησιακή, έ'τ. Γ' (1935 -
36) άρ. 16, σ. 2. [Πρβλ. άρ. 890],

Δημοσιεύονται καί δίστιχα τοΰ κλήδονα.

885. Μωρ[αϊτίνης] Τ. Ό κλήδονας [στήν 'Αθήνα]. "Εθνος, έτ. 23 (1935 -
36) άρ. 7789, 23.6.1936, σ. 1.

886. Μαρίνης Κώστας Γιά νά φανερωθούν τής μοίρας τά γραμμένα. (Ααολογικά
σημειώματα). Πρωία, έτ. IB' (1936-37) άρ. 137, 20.3.1937, σ. 3.

'Έθιμα μαντικής κατά τή Σαρακοστή.

887. Άναστασέλλης Στρ. Άγιασώτ'κα. Κλήδουνας. Τρίβολος 7 (1937-38)
άρ. 312, σ. 3.

Δημοσιεύονται καί 3 δίστιχα.
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888. Μαστορίδης Μ. Ό Κουκκουμάς. Συμ Βήμα, έ'τ. Α' (1937 - 38) άρ. 20, σ. 2.

'Έθιμα λατρείας καί μαντικής καθώς καί δίστιχα τοϋ κλήδονα άπο τή Σύμη.

889. Κουτήφαρης I. Δ. Ή έκδίκησις τοϋ Άγιάννη. Ήμερ Πελασγού 8 (1938)
18 - 23.

Ειδήσεις μαντικής τοΰ κλήδονα.

890. Καλής Ίωάνν. Δ. Ό κλήδωνας στήν 'Αστυπάλαια. Συμ Βήμα, έτ. Β'
(1938-39) άρ. 44, σ. 1. [Πρβλ. άρ. 884],

Δημοσιεύονται καί σχετικά δίστιχα.

891. (Α - Ω) "Εμμετρος όνειροκρίτης. 'Αθήναι, έκδοτης 'Ιωάννης Ν. Σιδέρης,
χ. χρ., 8ο, σελ. 3+112.

2. Λαϊκή κοσμοθεωρία και επιστήμη,
α') Κοσμολογικοί και αστρολογικοί μΰθοι. Μετεωρολογία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 291, 297, 310, 339, 425, 759,1807,1826,1827,1835,
1836, 1864, 1879, 1885, 1915, 2033, 2072, 3160]

891α. Προφητεϊαι Δανιήλ. Βροντολόγιον κατά Δανιήλ. Κυπρ Στοά Α' (1924 -
1925) άρ. 20, σ. 5 - 7.

892. Κυριακίδης Στ. Π. Ό έφταπάρθενος χορός. ΗΜΕ, έ'τ. 1925, σ. 489-511.
Κρίση: Phil Wochenschrift 45 (1925) στ. 597 - 598 (Gustav Soy ter).

893. :'Αναδρομάρης [Καμπούρογλους Δ. Γρ.] Ό άι-Δημητρίτης. (Παρενθέ-
σεις). Έφημ. «Εστία», 'Αθήναι, έτ. ΛΓ' (1927 -28) άρ. 12263, 27.10.
1928, σ. 1.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις λατρείας, 1 τραγούδι κ.ά., σχετικά μέ τον αγιο Δημήτριο,
άπό τήν παλιά 'Αθήνα.

894. Τά ζώα καί ό καιρός. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1365.

Ειδήσεις μετεωρολογίας καί σχετικές έ'μμετρες παροιμίες άπό τόν τέως δήμο Οίνοΰντος
Λακωνίας.

895. Δημώδη προγνωστικά τοΰ καιροΰ. Κυνουριακά 1930, σ. 241.

896. Θρΰλοι, παραδόσεις. Μπουκέτο Ζ' (1930) 231.

'Αστρολογικές δοξασίες, ειδήσεις γιά τή μαγεία, 1 τραγούδι κ.ά. άπό τήν Κρήτη.

897. 'Ονομασίες μηνών [άπό τήν Κρήτη καί τόν Πόντο ]. Μπουκέτο Ζ' (1930 ) 209.

898. Άρβανιτάκης Γ. Λ. Μετεωρολογικαί παροιμίαι. Παναιγύπτια 1 [=3]
(1931) άρ. 2, σ. 10.

899. Βλαχογιάννης Γιάννης 'Αγέρα βγάζουν οί στεριές. ΙΙρω'ια, έ'τ. Π' (1932 -
33) άρ. 2583, 12.3.1933, σ. 1, 4.
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900. Γρίσπος Π. Το Γενάρη κόψε ξύλο καί φεγγάρι μή κυττάς. Δασική
Ζωή, έ'τ. Α' (1933) τεΰχ. 3, σ. 10 - 11.

901. -- «Μάρτη δρίματα στά ξύλα καί τ' 'Αγούστου στά πανιά». Δασική

Ζωή, έτ. Β' (1934) 173 - 174.

Ειδήσεις μετεωρολογίας κλπ. άπο τή Θράκη κ.ά.

902. :Ό Ερευνητής (Άπό τήν νεοελληνικήν λαογραφίαν). Τί λέει ό λαός μας
γιά τό Μάρτη. Οί παροιμίες μετεωρολογικά δεδομένα. Έφημ. «Ή Βρα-
δυνή», Αθήναι, έ'τ. 12α' (1937) άρ. 5150, 28.2.1937, σ. 1.

Μετεωρολογικές καί λατρευτικές ειδήσεις, παροιμίες.

903. Καρανικόλας Σωτ. Τό μικρό καλοκαιράκι. Συμ Βήμα, έτ. Α' (1937 -
38) άρ. 8, σ. 1.

904. :Έρανιστής Πλιά, Πούλια, Όπλιά. Άπ' Όλα, έτ. Α'(1938) άρ. 2, σ. 2.

905. Καρανικόλας Σωτ. 'Ήθη καί έθιμα τό Δεκαπενταύγουστο. Συμ Βήμα,
έτ. Β' (1938 - 39) άρ. 24 σ. 1, 4, άρ. 25 σ. 6, άρ. 26 σ. 1 - 2.

Ειδήσεις μετεωρολογίας, λατρείας, τελευτής, παραδόσεις κ. ά.

β') Λαϊκή Ιατρική - κτηνιατρική.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 230, 231, 275, 304, 313, 327, 334, 337, 339, 360, 365,
379, 382, 400, 402, 453, 827, 856, 1657, 2815]

906. (Χατζιδάκις Γ. Ν.) [Περί ίατροσοφίων είς τούς παπύρους]. Άθηνα 36
(1924) 327.

907. Stemplinger Eduard Antike und moderne Volksmedizin. Leipzig
1925, 8o, σελ. 120.

Κρίση: Phil Wochenschrift 46 (1926) στ. 1132 - 1134 (Robert Fuchs).

908. Ν. Σ. Οί κομπογιαννΐται. Ραδάμανθυς 11 (1926) άρ. 3, σ. 6.

Δημοσ. μέρος ίατροσοφίου άπό τή Θεσσαλία, πού περιέχει ιατρικές και μαγικές ειδήσεις.

909. Κομπογιαννΐται τοΰ παρελθόντος. Κυριακάτικη, έτ. Α' (1926- 1927) άρ.
38, σ. 13.

910. Γιατροσόφια [Ζακύνθου 2], Μοΰσαι ΛΣΤ' (1927 - 1928) τεΰχ. 823, σ. 4.

911. Οί γιατροί κατά τήν Έπανάστασι. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1082- 1083.

912. Ό μοναχός Γυμνάσιος Λαυριώτης ό θεραπεύων πάσαν νόσον καί μαλακίαν.
Πρωία, έτ. Ε' (1929-30) άρ. 1658, 30.7.1930, σ. 3, 5.-Ό βίος καί ή
πολιτεία τοΰ καλογήρου Γυμνασίου Λαυριώτου. Αύτόθι, άρ. 1659, 31.7.
1930, σ. 3-4.

913. Κονιτόπουλος Α. Γυμνάσιος Λαυριώτης, ό θεραπευτής καλόγηρος. Πρωία,
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έτ. Ε' (1929-30) άρ. 1663, 4.8.1930, σ. 3 - 4, άρ. 1665, 6.8.1930, σ.
3-4.

Κούζης Άριστ. 'Ιατρική δημώδης. Μεγάλη Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια,
τόμ. 12 (1930) σ. 820-821.

- Κομπογιαννΐται καί καλογιατροί. (Ή λαϊκή ιατρική είς τήν

Ελλάδα). Πρωία, έτ. Ε' (1929-30) άρ. 1689, 31.8.1930, σ. 1-2.
[Βλ. καί τό άρθρο τοΰ ΐδιο υ, Κομπογιαννίτης, Μεγάλη Ελληνική 'Εγκυ-
κλοπαίδεια, τόμ. 14 (1930) σ. 792 - 793].

Λαυριώτης Γυμνάσιος Λαϊκή ιατρική μέ 125 συνταγάς. Χ. τ., 1930,
16ο, σελ. 16. [Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 203, άρ. 853].
Πριμικίδης I. Γυμνάσιος Λαυριώτης. ("Ολη ή ζωή του καί 304 συντα-
γαί του). 'Αθήναι 1930, 16ο, σελ. 128.

Γ. Ν. Φ. Ή Χιακή λαϊκή ιατρική. Φωνή Χίου 1 (1930 - 1931) άρ. 4 - 5,
σ. 19 - 21.

Κροκεάτης Δ. Πρακτικές συνταγές. Κροκεαί, έτ. Β' (1930-31) άρ.
17-18, σ. 6.

"Αννινος Μπ. Νοσοκόμοι καί κομπογιαννΐται. Φωνή Βιβλίου Α' (1931)
114-116.

'Αναδημοσίευση άπό τά «'Ιστορικά Σημειώματα» τοϋ συγγρ. Πρβλ. άρ. 230.
Δρακίδης Γεράσ. Δ. Τό γιατροσόφι [έτους 1687 άπό τη Ρόδο]. Αύγή
Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 10 (1932 - 33) άρ. 293, σ. 1-2.
Γρίσπος Π. Λαϊκές δοξασίες δασικών φυτών. 'Εκδρομικά Ε' (1933)
τεΰχ. 53, σ. 247 - 248.

Τσάγαλος °Αρ. Οί θεραπευτικές ιδιότητες τής σκίλλης. 'Εκδρομικά Ε'
(1933) τεΰχ. 52, σ. 213-215.

Γρίσπος Π. Τί πιστεύει ό λαός (γιά τά βότανα). 'Εκδρομικά ΣΤ' (1934)
τεΰχ. 57, σ. 44 - 45.

Λαϊκή ιατρική, μαγεία κ.ά.

Πουρναρόπουλος Γεώργιος Κ. Θεραπευτικά περίεργα τής πρακτικής ια-
τρικής κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΗ' αιώνος. 'Αθήναι 1934,8ο, σελ. 22+2 χ. άρ.
Λυμπεράτος Σπ. Ή ιατρική είς τήν 'Ελλάδα τά τέλη τοΰ 18ου αιώνος.
Έλλην Φύλλα Ά (1935 - 1936) 113 - 116. [Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 -
57) σ. 203, άρ. 860],

Εμμανουήλ 'Εμμανουήλ I. Ή φαρμακευτική είς τήν Ζάκυνθον καί
τήν Έπτάνησον έπί ενετοκρατίας καί άγγλικής προστασίας 1204 - 1797 -
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1865. Πραγματεϊαι τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. 3, Α'. Έν 'Αθήναις
1936, τεΰχ. 2, σελ. 1 - 32 + πίν. Α' - Γ'.

'Ενδιαφέρει καί τή λαϊκή ιατρική (κυρίως ή σ. 8).

928. Πετριανίδης Μιλ. Στ. Ίατροσόφιον δόκιμον. Τρίβολος 7 (1937 -38)
άρ. 293 σ. 2, άρ. 294 σ. 3, άρ. 295 σ. 2, άρ. 296 σ. 2, άρ. 297 σ. 2,
άρ. 298 σ. 2, άρ. 299 σ. 2, άρ. 300 σ. 2, άρ. 301 σ. 2, άρ. 302 σ. 2, άρ.
303 σ. 2, άρ. 304 σ. 2, άρ. 305 σ. 2, άρ. 306 σ. 2, άρ. 307 σ. 2, άρ.
308 σ. 2, άρ. 309 σ. 2, άρ. 310 σ. 2, άρ. 311 σ. 2, άρ. 312 σ. 2, άρ. 313
σ. 2, άρ. 315 σ. 2, άρ. 316 σ. 2, άρ. 317 σ. 2, άρ. 318 σ. 3, άρ. 325 σ. 2,
άρ. 327 σ. 2.

Ίατροσόφι άπο χειρόγραφο τοϋ 1832 πού βρέθηκε στό Πλωμάρι Λέσβου.

929. Εμμανουήλ Έμμ. I. Ίατροσόφια καί τσαρλατάνοι. 'Αθήναι 1938, 8ο,
σελ. 27. ['Ανατύπωση άπό τά «'Αρχεία Φαρμακευτικής», 1938].

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις μαγείας κλπ.
Κρίση: Ήώς 1 (1938 - 1939) άρ. 8, σ. 25.

930. Σταμ[ατίου] Σταμ. Άσθένειαι καί γιατρικά άπάνω στις Μαδάρες [Λευ-
κά "Ορη Κρήτης], Έθνος, έ'τ. 25 (1937 -38) άρ. 8376, 14.2.1938, σ. 3.

Ειδήσεις κτηνιατρικής άπό τά Σφακιά.

3. Λαϊκή λογοτεχνία και γλώσσα.

α ) Τραγούδια.

1. Συλλογές τραγουδιών.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 84, 128, 129, 135, 144, 163, 171, 187, 193, 200, 204,
206, 207, 209, 211, 212, 213, 219, 221, 225, 226, 231, 232, 234, 235, 241,
246, 247, 248, 251, 255, 256, 260, 268, 269, 272, 273, 275, 276, 282, 285,
288, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 303, 304, 310, 311, 312, 315, 317,
321, 325, 326, 332, 333, 335, 338, 339, 340, 344, 346, 348, 352, 354, 356,
362, 363, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 383, 384, 386, 388, 389, 392,
393, 396, 398, 399, 400, 402, 404, 406, 407, 410, 411, 420, 421, 422, 426,
427, 428, 430, 431, 432, 434, 436,441,442,445,459,462,469,491, 537,569,
570, 583, 592, 602, 607, 608, 645, 718, 769, 842, 893, 896, 1469, 1471, 1481, 1488,
1489, 1496, 1497, 1498, 1511, 1515, 1519, 1526, 1543, 1545, 1546, 1577, 1613,
1652, 1662, 1666, 1668, 1669, 1736, 1795, 1916, 1925, 1928, 1932, 2017, 2059,
2133, 2179, 2373, 2458, 2459, 2460, 2463, 2466, 2469, 2473, 2478, 2480, 2483,
2485, 2486, 2492, 2497, 2498, 2499, 2500, 2505, 2509, 2513, 2515, 2517, 2518,
2519, 2521, 2523, 2525, 2534, 2547, 2548, 2556, 2557, 2559, 2564, 2565, 2566,
2568, 2571, 2572, 2576, 2580, 2583, 2584, 2585, 2592, 2594, 2602, 2605, 2606,



28

931.

932

933.
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2607, 2610, 2622, 2624, 2640, 2642, 2648, 2659, 2663, 2666, 2672, 2675, 2685,
2687,2690, 2698, 2701, 2706, 2715, 2717, 2719,2721,2725,2727,2731,2732,
2737, 2744, 2745, 2753, 2759, 2795, 2814, 2822, 2829, 2831, 2834, 2835, 2838,
2852, 2853, 2854, 2869, 2872, 2889, 2899, 2901, 2935, 2942, 2957, 2986, 3024,
3052, 3053, 3064, 3102, 3193, 3330],

"Αλωσις τής Κάσου [1]. Λεύκωμα Κάσου (1921) σ. 41. — Διά τον ήρωϊ-
σμον τών Κασίων [1], Αύτόθι, σ. 44. — Πατριωτικά άσματα [3]. Αύτόθι,
σ. 123 - 126.

Άπό τά τραγούδια τού λαού. Μάης. Ραδάμ,ανθυς 6 (1921 ) άρ. 10, σ. 5.—
Άπό τά μοιρολόγια της Μάνης [1]. Αύτόθι, άρ. 22, σ. 5.
Τραγούδια Μακεδονικά της Χαλκιδικής [4]. Ραδάμανθυς 6 (1921) άρ.
23 σ. 6, άρ. 25 σ. 6, άρ. 26 σ. 5, άρ. 29 σ. 6.

Γνευτός Παΰλ. Δημοτικόν της Ρόδου. Ή άκαμάτρα. Έθν Κήρυξ 7
(1921) άρ. 6, σ. 19.

Δημοτικά τραγούδια. Νίκη Α' (1921 - 1922) άρ. 5 σ. 3 [1], άρ. 7 σ. 3 [1],
άρ. 9 σ. 7 [1].

Παράπονο πουλιού. Πολιτισμός Α' (1921 - 1922) άρ. 26, σ. 6.
Τραγούδια της Κορίνθου [1]. Πανελλήνια 1 (1921 - 1922) άρ. 1, σ. 5.—
Τραγούδια Μακεδονικά [1]. Αύτόθι, άρ. 2, σ. 2. — Μακεδονικά τραγούδια
τοΰ 1650 [1]. Αύτόθι, άρ. 4, σ. 4. — Νοτιομακεδονικά δημώδη [1]. Αύτό-
θι, άρ. 12, σ. 4. — Κρητικά τραγούδια δημώδη [1]. Αύτόθι, άρ. 48, σ. 2.
Β. Ή τιμή [τραγούδι Κουρουνίων Έπανωχωρίων Χίου]. Έστιάδα Α'
(1921 - 1922) 167.

Βίος Σ. Χιώτικα δημοτικά τραγούδια. Τό κάστρο της Ωριάς. Έστιάδα
Α' (1921 - 1922) 22 - 23. — Ή Μάγδα ή Σαλονικιά. Αύτόθι, σ. 53 - 54.
— Ό Γιαννακός. Αύτόθι, σ. 140.

Καραβίας Χαράλ. Π. Χήρας ύγιός... (άνέκδοτο μεσαιωνικό). Πολιτισμός
Α' (1921 - 1922) άρ. 20, σ. 4.

Χρηστοβασίλης Χ. Κριός κι άπόκριος. (Ναξιώτικο διήγημα). Πινακο-
θήκη ΚΑ' (1921 - 1922) 53 - 57.

Δημοσιεύονται καί 3 νανουρίσματα άπο τή Νάξο.

Βαρδάκης Σπύρος Γ. Λαϊκή παράδοσις περί της Έλληνικής Καμάρας τοΰ
Άλμυροΰ ποταμοΰ (Άποκορώνου Κρήτης). Παντογνώστης Α' (1921 -
1923) 141.

Τραγούδι καί παράδοση Άποκορώνου Κρήτης.

Δημοτική μοΰσα. Ή άκαμάτρα. Άθην Σικ Δ' (1922) άρ. 42, σ. 4.
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944. 'Ηπειρωτικά τραγούδια. Ό ξενητεμένος. Άθην Σικ Δ' (1922) άρ. 38, σ. 8.

945. Θρακικόν τραγούδι τοΰ γάμου. Καζαμ 'Ανατολής, ετ. 1922, σ. 34. ■—
Δημοτικό τραγούδι. Αύτόθι, σ. 37.

946. Μοιρολόγια της έπαρχίας Έλασσώνος [3]. Ραδάμανθυς 7 (1922) άρ.
15, σ. 6.

947. Μυρολόγι δημοτικόν. Ήμερ Άναμν 12 (1922) 80.

948. Σμυρνηώτικη πατινάδα. Τό χασαπάκι. Ήμερ ΓΙειρασμοΰ, έτ. 1922, σ.
106 - 107.

Ρεμπέτικα τραγούδια Σμύρνης.

949. Άβράσογλους Δ. Εθνογραφία καί λαογραφία. Τό χελιδόνισμα στή Βό-
ρειο Θράκη. Μακ Γράμμ Α' (1922) 12 - 13.

"Εθιμα τοΰ Μαρτίου καί χελιδόνισμα άπό τήν περιοχή Στενημάχου Β. Θράκης.

950. Β[λαστός] Π. Μυθοζωολογία Κρητών. "Οφις καί σκαντζόχοιρος. Ραδά-
μανθυς 7 (1922) άρ. 6, σ. 4. — Άπό τήν λαογραφίαν της Κρήτης. Ή
άλουποΰ καί ό πετεινός. Αύτόθι, άρ. 17, σ. 4.

951. :Θέρος Άγ. [Θεοδωρόπουλος Σπ.] Τό τραγούδι της κόρης [1], Ελλάς
15 (1922) άρ. 1179, σ. 2. — Ή πεντάμορφη. Αύτόθι, άρ. 1180, σ. 4. — Ή
κόρη κι ό ήλιος. Αύτόθι, άρ. 1181, σ. 2. — Ό καλόγερος. Αύτόθι, άρ.
1182, σ. 4.—-Πέρδικα καί κυνηγός. Αύτόθι, άρ. 1183, σ. 2.—Ό κλέ-
φτης καί τ' άλογο του. Αύτόθι, άρ. 1184, σ. 2. — Μάννας κλάϋμα. Αύτόθι,
άρ. 1185, σ. 4. — Παιδιοΰ μυρολόγι. Αύτόθι, άρ. 1186 σ. 4, άρ. 1188
σ. 4.—Δίστιχα. Αύτόθι, άρ. 1189, σ. 4. — Μοιρολόγι σέ νοικοκυρά.
Αύτόθι, άρ. 1190, σ. 4.—Δημοτικά τραγούδι-α. Αύτόθι, άρ. 1191 σ. 4,
άρ. 1193 σ. 4, άρ. 1194 σ. 4, άρ. 1196 σ. 4.

952. (Καβάσιλας Σπόρος) Δημοτικά τραγούδια. Ή Μαυριανή. (Άπό τή συλ-
λογή Κερκυραίϊκων δημ. τραγουδιών τοΰ —). Μακ Γράμμ Α' (1922) 92- 93.

953. Καπετανάκη Ευαγγελία Άπό τά μυρολόγια τής Μάνης. Ραδάμανθυς 7
(1922) άρ. 11, σ. 7.

954. : Λυράρης Δημοτικό [Κρήτης]. Νουμάς ΙΘ' (1922) έξάμηνο Α', σ. 3.

955. Martinengo Cesaresco Evelyn, Countess, A Sheaf of Greek Folk
Songs gleaned by an Old Philhellene, with an Introductory Note
by -. Oxford, Basil Blackwell, 1922, 8o, σελ. XXXII + 78.

Κρίση : Folklore 34 (1923) 175 - 177, 252 (W. R. Η all id ay).

956. Νίτσος Νικόλ. Παραλληλισμός έλληνικών δημοτικών ασμάτων. Έβδο-
μάς Κωνστ Α' (1922) 249.
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957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ I. ΚΑΜΗΛΑΚΗ

Δημοσιεύονται 2 τραγούδια άπο τον Τσαμαντα 'Ηπείρου καί αναδημοσιεύονται 1 άπο
τή Ρόδο καί 1 άπό τήν Κύμη.

Παπαηλιάκης Γ. Μακεδονικά τραγούδια χορού : Μια φορά 'μουνε πουλί.
(Πορρόϊα). Μακ Γράμ Α' (1922) 29. — Ό δυόσμος κι ό βασιλικός. Μακε-
δονικό δημοτικό τραγούδι. Αύτόθι, σ. 45.

Ταβανιώτης Έμμ. Τ. Ή έν Θράκη Μαρώνεια. Ήμερ Άναμν 12 (1922)
147 - 158.

Δημοσιεύονται καί 1 τραγούδι καί στίχοι τραγουδιού.

Δημοτική μούσα. Ή ξενιτειά. Φάρος 3 (1922 - 1923) άρ. 88, σ. 5.
Τά άθάνατα δημοτικά μας τραγούδια [11]. Παναθ Α' (1922 - 1923) άρ.
12, σ. 56 - 57.

Κτιστάκης Ροΰσος Δημοτικά τραγούδια της Κρήτης [1]. ΙΙανελλήνια 2
(1922 - 1923) άρ. 53, σ. 2. — Ή Ρωμηοτοπούλα. Αύτόθι, άρ. 55, σ. 5. —
Δημώδη Κρήτης [1]. Αύτόθι, άρ. 74, σ. 8.

Μιρτόγλου Στ. Δημοτική ποίησις. Ή κατάρα. Φάρος 3 (1922 - 1923)
άρ. 91, σ. 1.

'Αναδημοσίευση άπό τή συλλογή τραγουδιών τοϋ "Αγ. Θέρο υ.

Ροντογιάννης Ζ. Β. Μοιρολόγια [2]. Έπταν Έπιθ Α' (1922 - 1923) 164.
Δημοτικόν Νισυριακόν άσμα. Νισυρ Ήμερολ 1 (1923) 39-40.—■ Τό
κάστρον τής Σουριάς. ΤΑσμα Νισυριακόν. Αύτόθι, σ. 56.
Εθνικά ποιήματα. Πόντ έτ. I', άρ. 2, 25.8.1923, σ. 2, άρ. 3, 1.9.1923,
σ. 2, άρ. 4, 8.9.1923, σ. 2, άρ. 7, 29.9.1923, σ. 2.

Δημοσιεύονται 4 Ποντιακά τραγούδια.

'Εθνική μούσα. Ραδάμανθυς 8 (1923) άρ. 2, σ. 3.

Λιτοχωριανός χορός. Ραδάμανθυς 8 (1923) άρ. 2, σ. 8 - 9.

Ειδήσεις γιά χορούς καί 3 τραγούδια άπό τό Λιτόχωρο Πιερίας.

Ό βοσκός κι' ό βασιλιάς (δημώδες). Κυθηρ Έπιθεώρ Ά (1923) 449.

Οί γριές. Δημοτική σάτυρα. Ήμερ Πανδώρα 1923, σ. 144.

(Καβάσιλας Σπΰρος) Δημοτικά τραγούδια. Μακ Γράμμ Β' (1923) 55, 90.

--- Δημοτικά τραγούδια [1]. Τά μάτια. Δίστιχα [5], Μακ Γράμμ

Β' (1923) 148 - 149.

Προέρχονται άπό τήν Κέρκυρα.

Καλλιγερόπουλος Δημ. Τά κάλανδα όλης της Ελλάδος, ήτοι δημώδη
έορταστικά άσματα άδόμενα κατά τάς έορτάς τής Γεννήσεως, Περιτομής
καί Βαπτίσεως τού Χριστού καί διάφορα άλλα πανηγυρικά καί έθιμοτυπικά
άδόμενα είς ο'ιρισμένας πανηγύρεις καί έποχάς. Έρανισθέντα έκ διαφόρων
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λαογραφικών έργων ύπό —. Έν 'Αθήναις 1923, 8ο μικρό, σελ. 88.
Κάλαντα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων, Βαΐων, Πάσχα, άλλων έορτών, Πρωτο-
μαγιάς, χελιδόνισμα, περπερούνα.

973. Κ(αλτσέτας] Π[απακωνσταντίνου] Ε. Τό Γερακοβούνι. Άχιλληΐς, 'Ιούλιος
1923, σ. 8-9.

Δημοσιεύονται 2 τραγούδια, τοποινύμια καί ειδήσεις άπό τόν ποιμενικό βίο τών νομά-
δων τής περιοχής Όρθρυος.

974. Χρηστοβασίλης Χ. Ό Μάρκο Μπότσαρης. 'Ιστορικό έπος μέ πολλές
ιστορικές, γλωσσικές, γεωγραφικές καί ηθογραφικές σημειώσεις καί πολλές
εικόνες. Φιλολογική έκδοση «Θησαυρού», προσφορά τοΰ κυρ. Άθαν. Δ.
Μ. Μπότσαρη. 'Αθήνα, τυπογραφείο «Ν. Άστεως», 1923, 8ο μικρό,
σελ. 64. (Θησαυρός, έτ. Α', άρ. 37, Αθήναι 2 Σεπτ. 1923).

Στις σημειώσεις τοϋ ποιήματος περιέχονται καί λαο-^ραφ. ειδήσεις γιά τή γέννηση καί
τά δημοτ. τραγούδια καί δημοσιεύονται 8 τραγούδια άπό τή συλλογή Passow, στίχοι
τραγουδιών καί 1 άνέκδοτο τραγούδι άπό τήν "Ηπειρο.

975. Στεφανίδης Θέμος Τά Σαμιώτικα δημοτικά τραγούδια. Μην Έπιθ Α'
(1923 - 1924) φ. 5-6, σ. 10 - 13.

Δημοσιεύονται καί δίστιχα.

976. Δημοτικά τραγούδια [1]. Μπουκέτο Α' (1924) 147.

977. Δημοτικά τραγούδια. 'Ο Γιάννος. Ραδάμανθυς 9 (1924) άρ. 10, σ. 8.

978. Δημώδη 'Ηπειρωτικά άσματα [2], Μπουκέτο Α' (1924) 347.

979. Γουγούσης Χρ. Γ. Ό βίος τών τουρκοκρατουμένονν Μακεδόνων άπό
λαογραφικής άπόψεως. Ραδάμανθυς 9 (1924) άρ. 3 σ. 6, άρ. 4 σ. 7, άρ.
5 σ. 7, άρ. 7 σ. 10.

Νανουρίσματα, ποικίλα τραγούδια, στίχοι τραγουδιών κ.ά.

980. Κλωνάρη Μαρία Τσεσμελιώτικα δημοτικά: Τοΰ ναύτη [1]. Ραδάμανθυς
9 (1924) άρ. 11, σ. 7.

981. Κοντογιάννης Π. Κοντογιανναϊοι. Κλέφτες - άρματωλοί - άγωνισταί. Έν
Αθήναις, τυπογραφεϊον Α. Σ. Ραφτάνη, 1924, 8ο, σελ. 46.
Δημοσιεύονται, έκτός άπό τήν ιστορική ύλη, καί 8 κλέφτικα τραγούδια (σ. 6, 10, 12,
14 - 16, 26, 28).

982. :Ό Συλλέκτης Δημώδη Κρητικά τραγούδια. Μπουκέτο Α' (1924) 504.

983. Ραζέλος Λεωνίδας Ό Βύρων καί ή δημοτική ποίηση. Νέα Τέχνη Α'
(1924) 49 - 50. [Βλ. καί άρ. 1550, 1553].

Μεταφράζονται άπό τήν άγγλική 2 έλληνικά δημοτικά τραγούδια, πού είχε συγκεντρώ-
σει ό Byron.
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ΙΙΑΝΑΠΩΤΙΙ I. ΚΑΜΗΛΑΚΗ

984. Ό έλληνικός χορός. (Δημώδες Λακεδαίμονος). 'Αγωγή, έτ. Α' (1924 - 1925)
άρ. 2, σ. 8.

Καταγραφή 2 στίχων σέ βυζαντινή παραση μαντική.
984α. Βυζαντιακόν άλφάβητον διασωθέν έν Άνδρω. Κυκλαδ Βήμα, έτ. Λ' (1925)

άρ. 8-9, 10-20 Άπριλ. 1925, σ. 3.
985 . Ή τροφίμια [Κασιακή ρίμα τοϋ 1849]. Δωδεκ Ήμερολ 2 (1925) 115 - 116.
—- Λεριακόν άσμα. Αύτόθι, σ. 187.

986. Κλέφτης καί άρματολός. Μπουκέτο Β' (1925) 350. — Τραγούδι τοΰ παντρε-
μένου. Αύτόθι, σ. 714. — Ή άτυχη νύφη. Αύτόθι, σ. 803.

987. Κρητικό δημοτικό τραγούδι. Ό γάμος. Μπουκέτο Β' (1925) 143.

988. Μεγάλη Παρασκευή. Χιακόν δημώδες άσμα. Μπουκέτο Β' (1925) 266.

989. Μυρολόγι παλληκαριοΰ. Έθν Κήρυξ 11 (1925) άρ. 6, σ. 19.

990. Τό καμαρωτό. Γαμήλιον άδόμενον έν τή έπαρχία Δέρκων [Θράκης]. Πυρ-
σός Ν Χωρών Α' (1925) τεΰχ. 1, σ. 4. — Ή 'Ατζεμιά. ('Άδεται έν Πύργω
τών Δέρκων εις συναναστροφάς). Αύτόθι, σ. 28.

991. Τό τραγούδι της νύφης. Μπουκέτο Β' (1925) 281.
'Αναδημοσίευση άπο έργο τοϋ Μ. Λ ε λ έ κ ο υ.

992. Τραούδια Τζυπριώτικα. Παγκύπριον Αεύκωμα, εκδότης Δημ. Ένωτιάδης,
Λευκωσία (1925), σ. 233 - 235.

993. Γνευτός Παύλος Δημοτικά τής Ρόδου. Φάρος 4 [=5] (1925) 71.

994. Δ. Άν. Ροδιακόν ασμα. Δωδεκ Ήμερολ 2 (1925) 35-36.

994α. Θέρος Άγις Τό Συνοδινόπουλο. (Δημοτικό τής Κερκύρας). Εΐκονογρ
Έλλ Α' (1925) άρ. 3, σ. 8.

995. Κανδηλάπτης Γεώργιος Θ. Ποντιακά ιστορικά άνάλεκτα. Έν Άλεξαν-
δρουπόλει, τύποις Άδ. Σακελλαρίδου, 1925, 16ο, σελ. δ'+5-78 + 6 χ.
άρ. + πίν. 1.

Στις σ. 57 - 58 δημοσιεύονται 3 τραγούδια τοΰ Πόντου. Στό τέλος πολλά όνόματα.

996. Κυπάρης Π. Κ. Ή ξιππασμένη. Παγκύπριον Λεύκωμα, εκδότης Δημ.
Ένωτιάδης, Λευκωσία (1925), σ. 236.

997. :Σταχυολόγος Μαρία ή Πενταγιώτισσα. Μπουκέτο Β' (1925) 848.

Δημοσιεύεται τό σχετικό τραγούδι καθώς καί ειδήσεις γιά τά γεγονότα πού τό δη-
μιούργησαν.

998. Χρηστοβασίλης Χ. Ό Κόκκινος. Ατλαντίς 16 (1925) άρ. 6, σ. 20-21.

Δημοσιεύεται καί 1 'Ηπειρωτικό μοιρολόγι.

999. Χριστόπουλος Π. «Τό τραούδιν της Μαρικκοΰς άπό τήν Έφτακώμην».Έφημ.
«Νέα Φωνή της Κύπρου», Λευκωσία, έ'τ. Θ' (1925) άρ. 59, 14.2. 1925, σ. 1.
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1000. Άπο τά σπλάχνα τής Δωδεκανησιακής ψυχής. Αύγή Δωδεκανησιακή,
περ. Β', έ'τ. 6 (1924 - 25) άρ. 101, σ. 2.

Τραγούδια Καρπάθου 2 (αναδημοσιεύσεις ), Καστελλορίζου 1 (άναδημοσ. ), Νισύρου
2, Σύμης 1 (άναδημοσ.), Καλύμνου 1 καί δίστιχα: ερωτικά Νισύρου 5, γαμήλια Τή-
λου 6, τοϋ κλήδονα Κάσου 8.

1001. Ή κατάρα τής μάνας. (Άπο τά άνέκδοτα δημοτικά τραγούδια τής Καρπά-
θου). Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 7 (1925 - 27) άρ. 111, σ. 2.—
Άπο τήν Καρπαθιακή δημοτική ποίηση. Αύτόθι, άρ. 120, σ. 4.
Τραγούδια 2 άπο τά Σπόα Καρπάθου.

1002. Δημοτικά άσματα έκ τής Δωδεκανήσου (Καρπάθου). Ό άετός καί ή πέρ-
δικα. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 6 (1924 - 25) άρ. 96, σ. 4.

1003. Οί 'Ιταλοί έκ μεταλλεύονται καί τά δημοτικά τραγούδια της Ρόδου. Δωδε-
κάνησος, έ'τ. Α' (1925 - 26) άρ. 36, σ. 2.

Δημοσιεύεται κριτική της συλλογής δημ. τραγουδιών τής Ρόδου τοΰ Π. Γ ν ε υ τ ο ΰ
άπό τόν 'Ιταλό Αύρ. Παλμιέρι. Βλ. καί άρ. 1011.

1004. Πατμιακά άσματα. Ή Αρετούσα. Δωδεκάνησος, έ'τ. Α' (1925 - 26) άρ.
26, σ. 4. [Πρβλ. άρ. 1012],

1005. Καρπαθιακή δημοτική ποίησις. Τό παράπονο τής μηλιάς. Αύγή Δωδεκα-
νησιακή, περ. Β', έτ. 7 (1925 - 27) άρ. 107, σ. 4.

'Αναδημοσίευση άπό τά «Καρπαθιακά δημοτικά άσματα» τοΰ Μ. Γ. Μ ι χ α η λ ι δ ο υ -
Ν ο υ ά ρ ο υ, 1913.

1006. Καρπαθιακή δημοτική ποίησις. Τό τραγούδι τοϋ Διγενή. Αύγή Δωδεκα-
νησιακή, περ. Β', έτ. 6 (1924 - 25), άρ. 106, σ. 4.

'Αναδημοσίευση άπό τά «Καρπαθιακά» τοΰ 'Ε μ μ. Μ α ν ω λ α κ ά κ η, 1896.
1007 . Γνευτός Π. Τραγούδια δημοτικά τής Ρόδου. Δωδεκάνησος, έ'τ. Α' (1925 -

26) άρ. 27 σ. 4, άρ. 28 σ. 4, άρ. 29 σ. 4, άρ. 30 σ. 4, άρ. 31 σ. 4.

1008. Δέσποτας Δ. Τά έκατολόγια [Ρόδου]. Δωδεκάνησος, ετ. Α' (1925 - 26)
άρ. 3 σ. 4, άρ. 4 σ. 4, άρ. 5 σ. 4, άρ. 6 σ. 4, άρ. 8 σ. 4, άρ. 9 σ. 4. —Τό
τραγούδι τοΰ μπαστοΰ [γαμήλιο]. Αύτόθι, άρ. 12, σ. 4. — Ροδίτικα τρα-
γούδια τοΰ γάμου. Αύτόθι, άρ. 14 σ. 4, άρ. 15 σ. 4, άρ. 18 σ. 4, άρ. 19 σ.
4, άρ. 20 σ. 4, άρ. 21 σ. 4, άρ. 22 σ. 4, άρ. 23 σ. 4. — Ό Προσφύρης. Αύ-
τόθι, άρ. 25, σ. 4.

1009. (Μαρτή Άγγέλικα Μ.) Άπό τά άνέκδοτα δημοτικά τραγούδια τής Καρπά-
θου. (Κατάρα στόν έπίορκο). Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έ'τ. 7 (1925 -

27) άρ. 110, σ. 4.

1010. Πετρίδης Μιχ. Γ. Σκλάβος (δημώδες Καστελλορίζου). Δωδεκάνησος,
έ'τ. Α' (1925 - 26) άρ. 42, σ. 2.

28
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ I. ΚΑΜΗΛΑΚΗ

1011. Χαβιαράς Νικήτας Δ. Τί άπαντοΰν οί Δωδεκανήσιοι είς τον κ. ΓΙαλμιέρι.
Δωδεκάνησος, έ'τ. Α' (1925 - 26) άρ. 37 σ. 1, άρ. 38 σ. 2.

'Απάντηση στήν κριτική τών «Δημοτικών τραγουδιών τής Ρόδου» τοϋ Π. Γνευτοϋ
άπό τόν 'Ιταλό Αύρ. Παλμιέρι. Βλ. καί άρ. 1003.

1011α. Κλέφτικα τραγούδια [1]. Τοΰ 'Ανδρούτσου (1792). Αύγή Δωδεκανησιακή,
περ. Β', έτ. 7 (1925 - 27) άρ. 124, σ. 4.

1012. Πατμιακά άσματα. Ή 'Αρετούσα. Δωδεκ Ήμερολ 3 (1926) 26 - 27.

1013. Γνευτός Παΰλος Τραγούδια δημοτικά τής Ρόδου. 'Αλεξάνδρεια, έκδοσις
«Νέας Ζωής», τυπογραφικά καταστήματα Κασιμάτη καί Ίωνα, 1926.
[Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 209, άρ. 953]. [Βλ. καί άρ. 1003, 1011].

Κ ρ ί σ ε ι ς : Libre, No 44 - 45 (Juin-Juillet 1926) σ. 355 - 356 (L. Roussel).
*«Libri del Giorno», Milano, 4 Aprile 1926 (A u r e 1 i ο Ρ a 1 m i e r i).

1014. Δέσποτας Δ. Τραγούδια δημοτικά τής Ρόδου. Ό Συναδενός. Πασχ Λεύκ
έτ. 1926, σ. 56 .- Ό Χάρος. Αύτόθι, σ. 145.

1015. Κατσουρός Άντ. Φ. Δημοτικά Άπειράνθου [3]. Μπουκέτο Γ' (1926) 921.

1016. Κλωνάρη Μαρία Τσεσμελιώτικα τραγούδια [1]. Λεσβ Σελίδες Β'(1926)
108.

1017. Λαμπελέτ Γεώργιος Τό άποκρηάτικο [Αθηναϊκό] τραγούδι. Πρωία, έτ.
Α' (1925 - 26) άρ. 134, 17.3.1926, σ. 1.

1018. [Παπαϊωαννίδης Κων.] Άπό τά δημοτικά τραγούδια τής Σωζουπόλεως [3].
'Εφημ. «Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως», Θεσσαλονίκη, έτ. 59 (1926), άρ.
310, 26.7.1926, σ. 1. [Βλ. καί ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57 ) σ. 159, άρ. 192 καί
σ. 211, άρ. 977],

1019. Πασαγιάνης Κώστας Μανιάτικα μοιρολόγια [1]. (Ανέκδοτη συλλογή—).
Ήμερ Μπουκ Α' (1926) 41.

1020. (:Περάνθης Ρ.) Δημώδη 'Ηπειρωτικά τραγούδια [4], Ήμερ Μπουκ Α'
(1926) 39.

1021. - Ηπειρωτικά τραγούδια [23]. Μπουκέτο Γ' (1926) 307.

1022. Περιθειώτης Μίκιος Ό ληστής. Ήμερ Μπουκ Α' (1926) 67 -68.

Δημοσιεύονται καί 2 δημοτικά τραγούδια.

1023. Σ[ταματίου] Σ. Τής Άρτας τό γεφύρι. Θρακική παραλλαγή. Μπουκέτο
Γ' (1926) 50.

1024. Χαλκιάδης Ζαχαρίας Έμμ. Κασιακαί ήθογραφίαι. "Ας λάμπ' ό ήλιος.
Δωδεκ Ήμερολ 3 (1926) 143 - 158.

Δημοσιεύονται καί 2 νανουρίσματα καί διάφορα έθιμα.

1025. Δημοτικά μοιρολόγια. Κυριακάτικη, έτ. Ά (1926- 1927) άρ. 22, σ. 6.
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1026. Δημοτική ανθολογία. Ή μάγισσα. Πάνθεον Α' (1926 - 1927) άρ. 8, σ. 5.

— Δημοτική ποίησις. Μητρική τύφλωσις. Αύτόθι, άρ. 11, σ. 11.

1027. Δημοτικό Μανιάτικο μυρολόϊ [1]. Φραγγέλιο Α' (1926-1927) άρ. 19-20,
σ. 6.

1028. Δημοτικό τραγούδι τής Νισύρου. Νανούρισμα. Κυριακάτικη, έτ. Α' (1926 -
1927) άρ. 42, σ. 5.

1029. Ή Καρπαθιακή λαϊκή μούσα. Ή άπιστία. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ.
Β', έτ. 7 (1925 - 27) άρ. 128, σ. 2.—Καρπαθιακή δημοτική ποίησις. Ό νε-
κρός άδελφός. Αύτόθι, άρ. 134, σ. 4. — Ό Γιλεντελής. Αύτόθι, άρ. 135, σ. 2.

— Δημοτική Καρπαθιακή ποίησις. Αύτόθι, άρ. 138 σ. 4, άρ. 139 σ. 2.

1030. Κώτικα δημοτικά τραγούδια άπό άνέκδοτον συλλογήν. Δωδεκάνησος, έτ.
Β' (1926 - 27) άρ. 95 σ. 4, άρ. 99 σ. 4, άρ. 101 σ. 4, άρ. 102 σ. 4,
άρ. 103 σ. 4, άρ. 104 σ. 4, έ'τ. Γ' (1927 - 28) άρ. 105 σ. 4, άρ. 106
σ. 4, άρ. 107 σ. 4, άρ. 111 σ. 4.

1031. Λαογραφικά Νισύρου. Τό Κάστρον τής Σουριάς. Δωδεκάνησος, έ'τ. Β'
(1926 - 27) άρ. 73, σ. 4.

1032. Ό έρχομός τοΰ άγαπητικοΰ. Λαϊκόν τραγούδι τής νήσου Καρπάθου.
Δωδεκάνησος, έ'τ. Β' (1926 - 27) άρ. 90, σ. 4.

1033. Τά κάλανδα είς τήν γέννησιν τοΰ Χριστού. Παναιγύπτια 1 (1926- 1927)
74. —Τά κάλανδα τής Πρωτοχρονιάς, τών Φώτων. Αύτόθι, σ. 84.

1034. Τραγούδια τής 'Ηπείρου [3]. Οικογένεια, έτ. Α'(1926 - 1927) άρ. 7, σ. 13.

1035. :'Αρμάς [Παρθεννάδης Γεώργ. Ε.] Δημοτική Νισυριακή ποίησις [1],
Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έ'τ. 7 (1925 - 27) άρ. 126, σ. 4. — Νισυ-
ριακή ποίησις [4]. Αύτόθι, άρ. 128 σ. 2, άρ. 129 σ. 2, 4, άρ. 133 σ. 4.

1036. (Γνευτός Π.) Ροδιακή λαϊκή μοΰσα. Ό γέρος κι' ή άγάπη. Συλλογή —.
Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 7 (1925 - 27) άρ. 127, σ. 4.

1037. Κ. Δημώδης Νισυριακή ποίησις [4]. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β',
έ'τ. 7 (1925 -27) άρ. 141 σ. 4, άρ. 146 σ. 4, άρ. 147 σ. 4, άρ. 149 σ. 4.

1038. Κωνσταντινίδης 'Απόστολος Γ. Δημοτικά τραγούδια τής Ζαγοράς Πη-
λίου [1]. Έρμης Α' (1926 - 1927) 53 - 54.

1039. Μαύρης Ν. Κασιακόν νανούρισμα. Δωδεκάνησος, έτ. Β' (1926 - 27) άρ.
73, σ. 4. — Κασιακόν. Αύτόθι, άρ. 75, σ. 4. — Σκωπτικόν [Κάσου], Αύτό-
θι, άρ. 77, σ. 4.

1039α. (Παπαπερικλής Νικ.) Δημοτικά τραγούδια [1]. Τό όνειρο. Οικογένεια,
έτ. Α' (1926 - 1927) άρ. 50, σ. 14.
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Πετρίδης Μιχ. Γ. Ό διωγμένος. (Δημώδες Καστελλορίζου). Αυγή Δωδε-
κανησιακή, περ. Β', έ'τ. 7 (1925 - 27) άρ. 130, σ. 4.
Άπο τά δημοτικά τραγούδια τής Κάσου. Libre, No 54 - 55 (Avril - Mai
1927), σ. 427.

'Αναδημοσίευση άπο τήν «Κασιακή Λύρα» τών Ν. Μ α υ ρ ή - Ε. Παπαδοπού-
λου.

Δημοτικά Ροδιακά τραγούδια. Τά έκατόλογα τής άγάπης. Μπουκέτο Δ'
(1927) 521.

Δημοτικά τραγούδια της 'Ηπείρου [1]. Ήμερ Μπουκ Β' (1927) 86.
Ή μάνα τοϋ Καραντάνη. Μπουκέτο Δ' (1927) 42 - 43.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι άπό τήν "Υδρα.

Θεσσαλικά τραγούδια. Ή κακοπαντρεμένη. Πανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927)
308. — Γύρω στήν κούνια τοΰ μωροΰ [2 νανουρίσματα]. Αύτόθι, σ. 319. —
[Τραγούδι] στό τραπέζι προτοΰ πάρουν τή νύφη. Αύτόθι, σ. 371. — Νυφιά-
τικα τραγούδια [2], Αύτόθι, σ. 378.

Νυφιάτικα τραγούδια [1]. Πανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927) 180.
Ό βαρυαρρωστημένος. Μπουκέτο Δ' (1927) 789. — Τά χαιρετίσματα.
Αύτόθι, σ. 935. — Τ' άνύπαντρο. Αύτόθι, σ. 1255.

Τραγούδι τών κατοίκων τών Αγράφων. Πανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927) 201.
Δημοσιεύεται τραγούδι άπό τό Πετρίλο 'Αργιθέας Καρδίτσας.

Τραγούδια στά προζύμια. ΓΙανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927) 324.

Γαμήλιο τραγούδι περιοχής Καρδίτσας.

Τραγούδια τοΰ χορού. Τραγούδι Α' (1927) 21 [3]. — Ή Βαγγελιώ (δη-
μώδες Αρκαδίας). Αύτόθι, σ. 25. — Ή λυγερή καί ό χάρος. Αύτόθι, σ.
53-54. — Τής Άγ. Σοφιάς. Σουλιώτικο. Αύτόθι, σ. 80-81. — Τοΰ πολέμου
τοΰ '21. Αύτόθι, σ. 113-114 [3], — Ό άσκητής. Αύτόθι, σ. 208. — Ό
Καραϊσκάκης. Αύτόθι, σ. 283.—Ή λαφίνα. Αύτόθι, σ. 433. — Ό θάνα-
τος τοΰ Διγενή [Κρήτης]. Αύτόθι, σ. 529 - 530. — Τό δείπνο τοΰ Χάρου.
Αύτόθι, σ. 564 - 565 [2], — Ή ποδιά τής Μαριώς. Αύτόθι, σ. 741 - 748
[8]. — Κλέφτικο τραγούδι τοΰ Βλαχοθανάση [τοΰ 1771]. Αύτόθι, σ. 749 -
750. — Τής Άρτας τό γεφύρι. Αύτόθι, σ. 785 - 786.
:Άναδρομάρης [Καμπούρογλους Δ. Γρ.] Ή σφενδόνα τοΰ βοσκοΰ. Έ-
φημ. «Εστία», Αθήναι, έ'τ. ΛΒ' (1927) άρ. 11761, 4.5.1927, σ. 1.
Βινικίου Θωμάς Τό χωρίον Γράλιστα τοΰ δήμου 'Ιθώμης [Καρδίτσας],
Πανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927) 344 - 346.

Δημοσιεύονται καί 3 τραγούδια.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 1921 -1938: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 437

1053. Δέσποτας Δ. Δημοτικά τραγούδια Ρόδου [2]. Δωδεκ Ήμερολ 4 (1927)
164, 191.

1054. Κ. Οί γυναίκες τών κλεφτών καί τών άγωνιστών. Μπουκέτο Δ' (1927)
730- 731.

Δημοσιεύονται καί τραγούδια καί στίχοι τραγουδιών.

1055. Κωνσταντινίδης Άπόστ. Γ. Τραγούδια δημοτικά τής Ζαγοράς Πηλίου
[1], Νέα Ζωή XIV (1927) 81.

1056 .--Τραγούδια δημοτικά τής Ζαγοράς Πηλίου. Πανθεσσ Λεύκωμα

1 (1927) 100.

Δημοσιεύονται 2 τραγούδια καί 8 δίστιχα.

1057. (Μαύρης Ν. — Παπαδόπουλος Ε.) Τό πουλάκι κι ή βασιλοπούλα. Ό ερω-
τάς μου. Δωδεκ Ήμερολ 4 (1927) 74.

Τραγούδια 2 άπό τήν Κάσο.

1058. (Μιχόπουλος Δ.) Δημοτικά τραγούδια [Τρικάλων Κορινθίας]. Ή Άσήμω.
Μόδα καί Τέχνη Γ' (1927) άρ. 34, σ. 3. — Ό Πλιάσκος. Αύτόθι, άρ.
36, σ. 19.

1059. :Ό Ιστορικός Ό τάφος τοΰ Νικοτσάρα. Μπουκέτο Δ' (1927) 692.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι άπο τή Μακεδονία.

1060. Ρεμπέλης Χαράλ. Ν. Δημοτικά τραγούδια Βούρμπιανης ['Ιωαννίνων 14].
Ραδάμανθυς 12 (1927) άρ. 2 σ. 14, άρ. 3 σ. 14, άρ. 4 σ. 13, άρ. 5 σ. 6.

1061. Τσιχλάκης Τηλ. Δημοτικά τραγούδια Καστελλορίζου [3]. Ραδάμανθυς
12 (1927) άρ. 6 σ. 14, άρ. 8 σ. 8, άρ. 9 σ. 8.

1062. f Αρμδς [Παρθενιάδης Γεώργ.] Δημώδης Νισυριακή ποίησις. Γιαννά-
κις. Δωδεκάνησος, έτ. Γ' (1927 - 28) άρ. 138, σ. 4. — Ή λιερή. Αύτόθι,
άρ. 139, σ. 4. — Τό περιόλι. Αύτόθι, άρ. 141, σ. 4. — Ό βοσκός κι ό βα-
σιληάς. Αύτόθι, άρ. 142, σ. 4. — Ή πέρδικα. Αύτόθι, άρ. 143, σ. 4. — Ή
'Αρετή καί τό Φραγκόπουλο. Αύτόθι, άρ. 144, σ. 4. — Τό μυρολόϊ τής
Παναγίας. Αύτόθι, άρ. 152, σ. 4.

1063. Ζερβός Σκεΰος Δωδεκανησιακή ιεροτελεστία έν 'Αθήναις. Δωδεκάνησος,
έτ. Γ' (1927 - 28) άρ. 129 σ. 2, άρ. 131 σ. 2, άρ. 133 σ. 2, άρ. 135 σ. 2.

Δημοσιεύονται καί 2 νανουρίσματα τής Κάσου καί 2 τραγούδια της Καρπάθου. Γίνεται
λόγος καί γιά τή μουσική τών Δωδεκανήσων.

1064. Πετρίδης Μιχ Γ. Καστελλοριζιακά νανουρίσματα [11], Δωδεκάνησος,
έτ. Γ' (1927 - 28) άρ. 134, σ. 4.

1065. (Γεωργιάδης Γεώργιος Χαρ.) Νισυριακά τραγούδια. ('Εκ τής συλλο-
γής— ). Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 8 (1927 - 29) άρ. 172, σ. 4.
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Κ|αρπάθιος] Ε. I. Δημώδης Νισυριακή ποίησις. Αύγή Δωδεκανησιακή,
περ. Β', έτ. 8 (1927 - 29) άρ. 162, σ. 2 [1], — 'Ακριτικά τραγούδια Νι-
σύρου [1 τραγ., 2 δίστιχα]. Αύτόθι, άρ. 163, σ. 2. — Νισυριακά μοιρο-
λόγια. Αύτόθι, άρ. 164 σ. 2 [1], άρ. 167 σ. 1 - 2 [8], άρ. 168 σ. 2 [13 δί-
στιχα μοιρολ.], άρ. 170 σ. 4 [15 δίστιχα μοιρολ.], άρ. 171 σ. 4 [6 δίστιχα
μοιρολ.], άρ. 176 σ. 4 [15 δίστιχα, μοιρολ.], άρ. 177 σ. 2 [12 δίστιχα μοιρολ.].
(Μιχαηλίδης - Νουάρος Μιχ. Γ.) Καρπαθιακή λαϊκή μούσα. Αύγή Δω-
δεκανησιακή, περ. Β', ετ. 8 (1927 - 29) άρ. 161, σ. 2. — Καρπαθιακά
ερωτικά δίστιχα [7]. Αύτόθι.

'Αναδημοσίευση άπο τά «Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου» τοΰ συγγρ.
Οϊκονομίδου Ρίνα 'Από τά δημοτικά τραγούδια της Καρπάθου. Αύγή
Δωδεκανησιακή, περ. Β', ετ. 8 (1927 - 29) άρ. 192, σ. 4.
Παπαδάκης Άριστ. Γ. Δωδεκανησιακή λαογραφία. Αύγή Δωδεκανη-
σιακή, περ. Β', Ιτ. 8 (1927 - 29) άρ. 173, σ. 4.

Δημοσιεύεται 1 τραγούδι άπό τή Χάλκη.

Πετρίδης Μιχ. Γ. Ξυπνητούρια [νανουρίσματα]. (Λαογραφικά Καστελ-
λορίζου). Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', ετ. 9 (1929 - 32) άρ. 216, σ. 4.
Πρωτοψάλτης Μαν. 'Ανέκδοτο δημοτικό τραγούδι τής Καρπάθου. Αύγή
Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 8 (1927 - 29) άρ. 173, σ. 4.
Π [ ρωτοψάλτης;] Μαν. Ή έπανάστασις τοΰ Καστελλορίζου (2.3.1913).
Ρίμα σταλεΐσα εις Λαογραφικόν Άρχεΐον ύπό Άχ. Διαμαντάρα. Αύγή
Δωδεκανησιακή, περ. Β', έ'τ. 8 (1927 - 29) άρ. 199, άρ. 204. [Άναδη-
σίευση: Έφημ. «Καστελλοριζιακά Νέα», έτ. 3 (1951 - 1952) άρ. 25 - 26
σ. 2 - 5, άρ. 27 - 28 σ. 2, μέ τόν τίτλο : Ή ρίμα τής έλευθερίας τοΰ Καστελ-
λορίζου].

Δημοτικά τραγούδια. Μπουκέτο Ε' (1928) 249 [3], 493 [1], 519 [1],
570 [1], 583 [1], 1111 [2], 1150 [1], 1161 [1], 1179 [2],
Ή Ρωμιοπούλα. Δωδεκ Ήμερολ 5 (1928) 62.

Μοιρολόγια τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ [5]. Μπουκέτο Ε' (1928) 463.
'Αναδημοσιεύονται άπό τή συλλογή τοΰ II. Παπαζαφειροπούλου, 1887.

Ό άι - Βασίλης όπως τόν τραγουδούν στήν Άρτα. Μπουκέτο Ε'(1928)15.
Δημοσιεύονται 3 τραγούδια (κάλαντα Πρωτοχρονιάς).

Οί Κρήτες καί τά δημοτικά τους τραγούδια [5]. Μπουκέτο Ε' (1928) 1147.
Τραγούδι τοΰ παληκαριοΰ. (Ηπειρώτικο). Μόδα καί Τέχνη Δ'(1928)
άρ. 42, σ. 4.
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1079. :'Αθάνατος [Καραμούζης] Κώστας Ή βραδυνή συναυλία τής στάνης.
Ερυθρός Σταυρός, έτ. Δ' (1928) άρ. 7, σ. 6 - 7.

Δημοσιεύεται καί 1 ποιμενικό τραγούδι περιοχής 'Ομαλού Χανίων.

1080. :'Αναδρομάρης [Καμπούρογλους Α. Γρ.] Ή λάρναξ τοϋ Λίμπονα. (Πα-
ρενθέσεις). Έφημ. «Εστία», 'Αθήναι, ετ. ΛΓ', άρ. 12259, 23.10.1928, σ. 1.

Δημοσιεύεται 1 τραγούδι καί στίχοι τραγουδιού άπό τήν παλιά 'Αθήνα.

1081. - Ή Κλεψύδρα. (Παρενθέσεις). Έφημ. «Εστία»,'Αθήναι ετ. ΛΓ',

άρ. 12297, 4.12.1928, σ. 1.

Δημοσιεύονται καί 1 δίστιχο καί 1 τραγούδι γιά τόν Όδ. 'Ανδρούτσο.

1082. ('Αρχέλαος I.) Ποίηση καί μοιρολόγια. Σινασός, έ'τ. 1928, σ. 41-48.

1083. :Βραδυνός "Αγγ. [Γκοδσκος Σπϋρος] Δημοτικά τραγούδια [4]. Μπου-
κέτο Ε' (1928) 487.

Προέρχονται πιθανόν άπό τήν Κορινθία.

1084. (Βρόντης Άναστ.) Ροδίτικα τραγούδια [1]. Τοΰ άουρου τό στοίχημα.
Δωδεκ Ήμερολ 5 (1928) 88.

1085. Γεράκης Μιχ. Θ. Δημώδες Ροδιακόν ποίημα. Δωδεκ Ήμερολ 5 (1928)
110 - 111.

1086. Ένυάλης Λάμπρος Άρματωλοί καί ήρωες τής Παλιγγενεσίας. Ελληνι-
σμός ΙΘ' (1928) 113 - 117.

Δημοσιεύονται καί 3 δημοτικά τραγούδια.

1087 . Ίωαννίδης I. Ή Έξοδος τοΰ Μεσολογγίου. Ελληνισμός ΙΘ' (1928) 419 -
428.

Δημοσιεύεται καί 1 σχετικά μέ τήν 'Έξοδο τραγούδι άπό τή Στ. 'Ελλάδα (σ. 425 - 427 ).

1088. Κορύλλος Χρήστος Ή Πελοπόννησος κατά τούς χρόνους τής έθνεγερ-
σίας (1770 - 1821). Γ'. Άρματωλοί καί κλέφτες. Ελληνισμός ΙΘ' (1928)
334-341.

Ειδήσεις γιά τούς κλέφτες καί τούς άρματολούς καί σχετικά τραγούδια.

1089. Λουκόπουλος Αημ. "Ενα λαϊκό τραγούδι [άπό τήν Αμβρακία Τριχω-
νίδας]. Φοιτητ Ήμερολ 2 (1928) 69 - 70.

1090. (Μιχόπουλος Αημ.) Δημοτικά τραγούδια Τρικκάλων Κορινθίας [2], Μό-
δα καί Τέχνη Δ' (1928) άρ. 43, σ. 20.

1091. Ν. Άγωνισταί καί βάρδοι. Ήμερ Μπουκ Γ' (1928) 15-16.

Γίνεται λόγος γιά άγωνιστές τοϋ 1821, πού ήταν δημιουργοί δημοτικών τραγουδιών.

1092. :'Ο Άπομεινάρης Οί άρματωλοί καί οί κλέφτες της Κρήτης. Μπουκέτο
Ε' (1928) 844 - 845.

Δημοσιεύονται καί λίγα τραγούδια καθώς καί στίχοι τραγουδιών.
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1093. Πασαγιάνης Κ. Δημώδη Μανιάτικα μοιρολόγια [5]. Μπουκέτο Ε' (1928)
611.

1094. - Μανιάτικα μοιρολόγια καί τραγούδια. Έν 'Αθήναις 1928. [Βλ.

ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 213, άρ. 1017].

Κρίση: Libre, No 68 - 69 (Juin - Juillet 1928) σ. 543 (L. Itousse 1).

1095. Πτολεμαίος ΑΙμ. Δημοτικά τραγούδια [4]. Μπουκέτο Ε' (1928) 397.

1096. Σταυρόπουλος Γ. Ή Κύπρος καί ή δημοτική ποίησις. Παντογνώστης Ε'
(1928) 44-46, 60-62.

1097. Συναδινός Θ. Αί δύο κυβερνήτρες δυνάμεις. Παρθεν Α'(1928) 77 - 79,
109-111.

Δημοσιεύονται καί δημοτικά τραγούδια.

1098. Σώχος Ξενοφών Τά κάλανδα. Κυκλαδ Ήμερ 2 (1928) 33-40.

Δημοσιεύονται 1 τραγούδι τής περπερούνας, κάλαντα κλπ.

1099. Τζιάτζιος Εύάγγ. Στ. Τραγούδια τών Σαρακατσαναίων. 'Αθήναι 1928.
[Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 216, άρ. 1064],

Κρίση: Libre, No 72 - 73 (Octombre - Novembre 1928) σ. 582 - 583 (L. R ο u s-
s e 1).

1100. Τσιτσέλης Ήλ. Κεφαλλωνίτικα δημοτικά τραγούδια [2]. Μπουκέτο Ε'
(1928) 568.

Δημοσιεύεται καί μία επωδή.

1101. 'Από τήν «Δωδεκανησιακήν Λύραν». Τό νάμι. Δωδεκάνησος, έτ. Δ' (1928 -
29) άρ. 174, σ. 3.

1102. Δημώδης Δωδεκανησιακή ποίησις. Ό βοσκός καί οί Άνεράδες. (Άπό τήν
«Δωδεκανησιακήν Λύραν»), Δωδεκάνησος, έτ. Δ'(1928 - 29) άρ. 183, σ. 4.

— Έρωτικόν. Αύτόθι. — Μιά Μυλοποταμίτισσα. Αύτόθι, άρ. 186, σ. 4.

— Άρρώστησα-ξαρρώστησα. Ή νηά πού μ' άγαπά. Αύτόθι, άρ. 188, σ. 4. —
Τοϋ σεβδά ό πόνος. Αύτόθι, άρ. 189, σ. 4. — Ό Λάζαρος [2]. Αύτόθι, άρ.
190, σ. 4. — Τής Κεράς τό μοιρολόι. Αύτόθι, άρ. 191, σ. 4. ·—Τέσσαρες λίρες
άγγλικές. Αύτόθι, άρ. 192, σ. 4. — Κόρη πού σ' είπεν άσκημη. Αύτόθι, άρ.
193, σ. 4. —-Τώρα σοϋ γλυκοτραγουδώ. Αύτόθι, άρ. 194, σ. 4. — Νά παν-
τρευτώ γουστάρησα. Αύτόθι, άρ. 195, σ. 4. — Μικρά νανουρίσματα. Αύ-
τόθι, άρ. 196, σ. 4. — Σάν μοΰ τό πήρες, χάρε μου. Στόν ουρανό κάνουν
χαρές. Αύτόθι, άρ. 197, σ. 4. — Σάν μοΰ τό πάρης, ύπνε μου. Νανά το τό
παιδάκι μου. Αύτόθι, άρ. 199, σ. 4.

'Αναδημοσιεύσεις κυρίως άπο τή «Δωδεκανησιακή Λύρα» τών Ν. Γ. Μ α υ ρ ή —
Ε. Παπαδοπούλου.
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1103. Ή άλωσις τής Κάσου. Δωδεκάνησος, έτ. Δ' (1928 - 29) άρ. 176, σ. 4.

'Αναδημοσίευση άπο τό «Λεύκωμα τής Κάσου», 1921.

1104. Μισεμός. Έβδομάς 2 (1928- 1929) 77.

1105. Ό χορός τών Κυνουριέων. Πάρνων 1 (1928- 1929) 162 - 163.

Δημοσιεύονται 2 τραγούδια, ονόματα κ.ά.

1106. :'Αρμδς [Παρθενιάδης Γεώργ.) Δημώδης Νισυριακή ποίησις. Ό Σουρ-
γιαννάκης. Δωδεκάνησος, έτ. Δ' (1928 - 29) άρ. 159, σ. 4.

1107. Μαύρης Νικ. Γ. — Παπαδόπουλος Εί>. Α. Δωδεκανησιακή λύρα. Τόμος
πρώτος. Κασιακή λύρα, ήτοι δημώδης ποίησις καί μουσική τής νήσου Κά-
σου. Πόρτ - Σάϊδ 1928. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 197 άρ. 742,
σ. 212 - 213 άρ. 1009, σ. 325 άρ. 2951],

Κρίσεις: Libre, No 80 - 81 (Juin - Juillet 1929) σ. 645 (L.R ο u s s e 1). Δωδε-
κάνησος, ετ. Δ' (1928 - 29) άρ. 191 σ. 2, άρ. 192 σ. 3, άρ. 193 σ. 2, άρ. 194 σ. 3,
άρ. 196 σ. 2 ('Ε μ μ. Πρωτοψάλτης). [Δημοσιεύτηκε ή κρίση καί σέ αύτοτε-
λές άνάτυπο: 'Αλεξάνδρεια, τύποις Π. Καστρουνή καί Ζ. Χαλκιάδη, [1931], 16ο, σελ.
24, όπου καί άνέκδοτα τραγούδια].'Εφημ. «Messanger d'Athènes», No 1912, 21.1.
1929, σ. 1-2 ( G. L. A [ r ν a n i t a k i s ]). Rev Ét Gr 43 (1930) 238 (Hubert
Pernot). Περιοδ. «Museum», 1.12.1930, στ. 63 - 64 (D. C. Hesseling).

1108. Νικολής Κ. I. Δημοτικά τραγούδια [1]. Πάρνων 1 (1928-1929) 73.

1109. :Ό Παλαιικός Λαϊκά μοιρολόγια της Λακωνίας [1]. Πάρνων 1(1928-
1929) 158.

1110. Πρωτοπαπάς I. Ό Ζαχαρίας. Πάρνων 1 (1928- 1929) 152.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι.
1111 . Σγουρίτσας Άγησ. Γ. Άπό τά έθιμα τών χωρικών της Σπάρτης. Τά χά-
δια τοΰ μωρού. Πάρνων 1 (1928 - 1929) 14.

Νανουρίσματα 2 καί ειδήσεις γιά τήν άνατροφή τών παιδιών.

1112. (Χαλκιάδης Ζαχ.) Ό σπαθοκονταρεμένος. (Άπό τήν Δωδεκανησιακήν
Λύραν). Δωδεκάνησος, έτ. Δ' (1928-29) άρ. 178, σ. 4. — Ό άποδιω-
γμένος. Καρπαθιακό. Αύτόθι, άρ. 179, σ. 4.—Τοΰ γεμιτζή τά πάθη.
Αύτόθι, άρ. 180, σ. 4. — Έσεΐς οί νέοι τώχετε. Αύτόθι, άρ. 184, σ. 4.
Κρίση: Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 8 (1927 - 29) άρ. 199 (Μ. Πρωτο-
ψάλτης) [κρίνεται τό τραγούδι τού άρ. 179],

1113. Μιχαηλίδης - Νουάρος Μ. Γ. Καρπαθιακά μνημεία. Α'. Δημοτικά τρα-
γούδια Καρπάθου. Αθήναι 1928. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 213,

άρ. 1011].

Κρίσεις: JHS 48 (1928) 249 - 250 (11. M. D [ a w k i ns]). Αύ-^ή Δωδεκανησια-
κή, περ. Β', έτ. 8 (1927 - 29) άρ. 185, σ. 4 (Έ μ μ . Πρωτοψάλτης). Αύτόθι,
άρ. 188, σ. 2 (Φώτος Πολίτης). Έλεύθ Βήμα, έτ. Ζ' (1928 - 29) άρ. 2280,
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1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130
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11.8.1928, σ. 2 (Φ ω τ ο ς Πολίτης). Libre, No 84 - 85 (Octombre - Novembre
1929) σ. 677 (L. Rousse 1). Rev Ét Gr 43 (1930) 238 (H. Ρ e r n ο t).

Δημοτικά τραγούδια. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 733 [1], 755 [6, άπο τά όποια
3 μοιρολόγια], 1088 [1], 1187 [1], 1315 [3 νανουρίσματα], 1355 [1],
Δημοτικά τραγούδια [4]. Νέα Έλλ 1929, σ. 104, 206, 257.
Ή Άραχωβίτισσες [1]. Εικονογραφημένη ΙΖ' (1929) 79.
'Ηπειρωτικά άσματα [1]. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1053.
Μανιάτικα μοιρολόγια [3]. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1307.
Ό θρήνος τών βουνών. Εικονογραφημένη ΙΖ' (1929) 95.
Δημοσιεύεται 1 τραγούδι άπό τήν περιοχή 'Αράχοβας Παρνασσού.

Οί Μποτασαΐοι. Εικονογραφημένη ΙΖ' (1929) 35 - 36, 101 - 102.

Δημοσιεύεται και 1 τραγούδι.

Ό Σκυλόσοφος. Ήμερ Μπουκ Δ' (1929) 43 - 44.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι.

Σατυρικά δημώδη άσματα [1]. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 63.
Τά τραγούδια τοΰ Λαζάρου. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 447.

Δημοσιεύονται 7 τραγούδια άπό τήν Ήπειρο.

Τραγούδι τοΰ Κολοκοτρώνη. Ήμερ Μπουκ Δ' (1929) 30. — Ό εραστής.
Αύτόθι, σ. 102.

Χατζή - Μιχάλης Γιάνναρης. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1212.

Δημοσιεύεται καί 1 Κρητικό τραγούδι.

:'Αναδρομάρης [Καμπούρογλους Δ. Γρ.] Λαογραφική άποκατάστασις. (Πα-
ρενθέσεις). Έφημ. «Εστία», 'Αθήναι, ετ. ΛΣΤ' [=ΛΔ'] (1929 -30) άρ.
12441,2.5.1929, σ. 1.

Δημοσιεύονται κάλαντα τοϋ Λαζάρου καί θρήνος τής Μ. Παρασκευής άπό τήν παλιά
'Αθήνα.

- Ή μονομαχία τοΰ Φιλοπαπποΰ. (Παρενθέσεις). Έφημ. «Εστία»,

'Αθήναι, έτ. ΛΣΤ' [=ΛΔ'] (1929-30) άρ. 12453, 16.5.1929, σ. 1.

Δημοσιεύονται στίχοι τραγουδιοΰ άπό τήν παλιά 'Αθήνα κ.ά.

- Τό σημείωμα τοΰ Παλαιολόγου. (Παρενθέσεις). Έφημ. «Εστία»,

'Αθήναι, έτ. ΛΣΤ' [ =ΛΔ' ] άρ. 12610, 18.10.1929, σ. 1.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι άπό τήν παλιά 'Αθήνα.

:'Αρμάς [Παρθενιάδης Γεώργ.] Δημώδης Νισυριακή ποίησις. Τό πρώτο
στεφάνι ή ό μαγεμένος. Δωδεκ Ήμερολ 6 (1929) 24.
Ζαχαρίας Φωκίων ή Μιμήκος Ό άρματολός Ζαχαρίας. Πάρνων 2
(1929) 175.

. Γίνεται λόγος γιά τά σχετικά μέ τόν Ζαχαρία κλέφτικα τραγούδια.
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1131. Κωνσταντινίδης Άπ. Γ. Δημοτικά τής Ζαγοράς Πηλίου [1]. Απόκρι-
ες, έ'τ. 1929, σ. 180 - 181.

1132. Λαμπίκης Αημ. Μιά ματιά στά Τρίκκαλα. Πρωία, έτ. Ε' (1929-30)
άρ. 1432, 11.12.1929, σ. 3.

Δημοσιεύονται καί 2 τραγούδια.

1133. (Μαυρεπής Ντ.) Λαϊκά τραγούδια τής Άράχωβας [2]. Πρωτοπορία 1
(1929) 143 - 144.

1134. Μαύρης Ν. Δημοτικά Δωδεκανησιακά τραγούδια. Τό Τουρκί. Δωδεκ
Πασχ Λεύκωμα 1929, σ. 82.

1135. Montesanto Marica Reminiscenze e temi poetici popolari delle
Sporadi Meridionali. Περιοδ. «Rivista delle Colonie», Roma, 3 (Ott.
1929) άρ. 10, σ. 1015 - 1023. (Collezione di opere e di monografie
a cura del Ministero delle Colonie, No 7). [Καί άνάτυπο : Roma, Sin-
dicato di Arti grafiche editore, 1929, 8o, σελ. 11],

1136. Μπατή Σταματούλα Γ. Δημ. Δωδεκανησιακή ποίησις. Κανάκι. Δωδεκ
Πασχ Λεύκωμα 1929, σ. 119.

Δημοσιεύεται 1 δημοτικό τραγούδι άπο τό Μεσοχώρι Καρπάθου.

1137. :Ό Συλλέκτης Σατυρικά δημώδη άσματα [4], Μπουκέτο ΣΤ'(1929) 861.

1138. Πέτσης Ιωάννης Δημοτικά τραγούδια [3] τοΰ Βουρβουτσικοΰ [σημ.
Έπταχωρίου Καστοριάς]. ΗΘ 7 (1929) 235 - 236.

1139. Ρουσάκης Νικ. Δημ. Δωδεκανησιακή ποίησις. Πέρα στόν πέρα κάμπο.
Δωδεκ Πασχ Λεύκωμα 1929, σ. 121.

1140. Φαλτάϊτς Κ. Τά τραγούδια τοΰ μπαγλαμά. Πώς τραγουδούν οί φυλακι-
σμένοι, οί λωποδΰται καί οί χασισοπόται. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 152.
Δημοσιεύονται καί δίστιχα.

1141. Χ. [Μουσούρης Σπΰρος Ν.] Κεφαλλωνίτικες σάτυρες. Μπουκέτο ΣΤ'
(1929) 164 - 165, 189.

1142. Χαλκιάδης Ζ. Μεγάλη Παρασκευή, τής Κεράς τό μοιρολόι. Απόκριες,
έ'τ. 1929, σ. 187 - 193.

Μοιρολόγι τής Μ. Παρασκευής άπό τήν Κάσο.

1143. Δημοτικά τραγούδια. Ό τρύγος. Έθν Έπιθ Έλλ Α' (1929- 1930) 97.

1144. Τά δημοτικά τραγούδια μας. Έθν Έπιθ Έλλ Α' (1929 - 1930) 158 - 159.

Δημοσιεύονται 2 τραγούδια άπό τή Ζάκυνθο.

1145. Τοΰ Κιαμήλ Μπέη. Ήπειρ Άγών. έτ. Γ' (1929-30) άρ. 863, σ. 3.—
Ό άρματωλός. Αύτόθι, άρ. 936, σ. 3. — Πόλεμος μεταξύ Πάργης καί
Άλή Πασά 1817. Αύτόθι, άρ. 973, σ. 3.
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1146. :Δάφνις Μοιρολόγια [2], Κροκεαί, ετ. Α' (1929 - 30) άρ. 3 σ. 2, άρ. 5 σ. 5.

1147. Καραλέκας Ηρακλής Ε. Γεωργική ζωολογία. 'Αγροτική Ζωή Γ' (1929 -
1930) άρ. 28, σ. 18-19.

Στίχοι τραγουδιών.

1148. Ροζάκος Ν. I. Κροκεατικά μοιρολόγια [4], Κροκεαί, ετ. Α' (1929-30)
άρ. 1 σ. 4, άρ. 5 σ. 4, άρ. 9 σ. 4.

1148α. Συνομιλία γέρου βιοπαλαιστοΰ μέ τίς δώδεκα ορφανές καί άπροστάτευτες
άδελφές. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', ετ. 9 (1929 - 32) άρ. 243, σ. 4.

1149. Άπό τά δημοτικά τής Ρόδου [2]. Τό δενδρουλάκι, ή κακή νύμφη. Έθν
Κήρυξ 16 (1930) άρ. 6, σ. 7.

1150. Δημοτικά τραγούδια. Μπουκέτο Ζ' (1930) 107 [1], 471 [1 μοιρολόγι],
580 [1].

1151. Δημοτικά τραγούδια. Νέα Έλλ 1930, σ. 514.

1152. Δημοτικά τραγούδια Ρόδου [1]. Δωδεκ Ήμερολ 7 (1930) 58.

1153. Δημοτικά τραγούδια τής Κοζάνης. Μπουκέτο Ζ' (1930) 117 [1], 166 [7
μοιρολόγια], 543 [1].

1154. [Δημοτικό τραγούδι άπό τό Δελβινάκι Ηπείρου]. Ατλαντίς 21 (1930)
άρ. 6, σ. 7.

1155. Ή δολοφονία τού Καλπούζου. Μπουκέτο Ζ' (1930) 534 - 535.

Δημοσιεύονται καί 2 μοιρολόγια τής 'Αγόριανης (Έπταλόφου) Παρνασσού.

1156. Ή λαϊκή μούσα έν τή ήρωοτόκω Κρήτη [3]. Ατλαντίς 21 (1930) άρ. 10,
σ. 28.

1157. Κλέφτικα τραγούδια [1]. Ατλαντίς 21 (1930) άρ. 5, σ. 25.

1158. Μανιάτικα μοιρολόγια [6]. Ήμερ Μπουκ Ε' (1930) 36.

1159. Μοιρολόγια τής 'Ιθάκης. Μπουκέτο Ζ' (1930) 191 [2], 323 [5], 329 [1],
403 [5].

1160. Μοιρολόγια τής Κύθνου [2], Μπουκέτο Ζ' (1930) 201.

1161. Τό κάστρο τής 'Ωριάς. Μπουκέτο Ζ' (1930) 766 - 767.

Δημοσιεύονται και 2 παραλλαγές τού γνωστού τραγουδιού άπό τήν Κύθνο καί τήν Τρα-
πεζούντα.

1162. Τραγούδι τής παραμονής τών Φώτων. Ήμερ Μπουκ Ε' (1930) 22. — Τά
κάλαντα στή Μάνη [2]. Αύτόθι, σ. 59.

1163. Τραγούδια τοΰ Πύργου. Μπουκέτο Ζ' (1930) 809 [7], 875 [8].

1164. (Άτζέμης Α. Ε.) Σκωπτικά Καστελλοριζιακά τραγούδια. Δωδεκ Ή-
μερολ 7 (1930) 148.
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1165. Γ. Α. Γράμματα, άνέκδοτα, τραγούδια τοΰ Κολοκοτρώνη. Μορέας Τρι-
πόλεως, έ'τ. 31 (1930 - 31) άρ. 1346, 12.10.1930, σ. 4.

1166. (Δέσποτας Δ.) Δημοτικά τραγούδια Ρόδου [1]. Οί σπανοί. Δωδεκ Ήμε-
ρολ 7 (1930) 136. — Τό φιλί. Αύτόθι, σ. 160.

1167. :Θέρος Άγις [Θεοδωρόπουλος Σπ.] Δημοτικά τραγούδια. Νέα Έλλ 1930,
σ. 594 [6], 690 [5].

1168. Κουμουτσοπούλου Ευδοξία Ό στρατηγός Δήμος Τσέλιος, ό περίφημος
γερο - Δήμος. Μελέτη έρειδομένη έπί έπισήμων εγγράφων τοΰ 1821,
εκδιδομένη ύπό —. Έν 'Αθήναις, τύποις έταιρείας «Π.Δ. Σακελλάριος»,
1930, 8ο, σελ. η' + 188.

'Εκτός άπό τήν ιστορική ΰλη δημοσιεύονται και 2 τραγούδια (σ. 2 - 3, 58 - 59).

1169. (Παπαμιχαήλ Έπ.) Δημοτικά τραγούδια [10]. Κυνουριακά 1930, σ.
236 - 240.

1170. Sofiano Aristodeme G. Pergamc moderne et antique avec plan-carte -
gravures par —. Athènes 1930, 8o, σελ. 144 + χάρτ. 1 + πίν. 3.

Δημοσιεύεται (σ. 128 - 130) παραλλαγή τοΰ τραγουδιοΰ τοΰ κάστρου της 'Ωριάς.

1171. Τσακόπουλος Άναστ. Π. Ό Τσοπανάκος. Μορέας Τριπόλεως, έτ. 30
(1929-30) άρ. 1326, 4.5.1930, σ. 1.

1172. Ή λεηλασία τοΰ Συρράκου (1821). Ήπειρ 'Αγών, έ'τ. Δ' (1930 - 31) άρ.
1024, σ. 3. — Ή εισβολή τοΰ Κιουταχή εις τήν Δυτικήν Ελλάδα (1826).
Αύτόθι, άρ. 1029, σ. 3. — Ή πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου. Αύτόθι, άρ.
1031, σ. 3.

1173. Ό Τζουμπανάκος. Ελλοπία Α' (1930- 1931) 107.

1174. Ά[ντωνακόπουλος] I. Π. Στά ηρωικά βουνά της Κρήτης. Εκδρομικά
Β' (1930 - 1931) τεΰχ. 18 - 19 σ. 14 - 15, τεΰχ. 20 σ. 6 - 10.

Δημοσιεύονται τραγούδια καί στίχοι Ριζίτικων τραγουδιών.

1175. (:Αυγινός Ήλιος) Κυρατζίδικο. 'Από τή συλλογή—. Επαρχία Α'
(1930- 1931)4.

1176. (Κροκεάτης Δήμος) ΪΙαληά δημοτικά τραγούδια [2]. Κροκεαί, έ'τ. Β'
(1930-31) άρ. 14-15, σ. 2, 10.—Λακωνικά μοιρολόγια [1]. Αύτόθι,
άρ. 16, σ. 5.

1177. Μουσελίμης Σπυρ. Ό Λάζαρος στά Σκαπετοχώρια [Σουλιωτοχώρια Η-
πείρου]. Ελλοπία Α' (1930- 1931) 212 - 213.

1178. Μπούρας Νίκος Γιορτινά σκίτσα τοΰ «Λαζάρου». Επαρχία Λ'(1930-
1931) 168 - 170.

Κάλαντα τοΰ Λαζάρου περιοχής Τρικάλων Θεσσαλίας.
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Μ[πούρας] Ν. Α. Δημοτικά τραγούδι. Επαρχία Α' (1930-1931) 121.
(Παπαχριστοδούλου Πολύδ.) Δημοτικά τραγούδια της Αΐνου [Θράκης- 1].
«Νά μήν το κάνη άλλη». Συζήτηση Ά (1930 - 1931) άρ. 16, σ. 10. — Δη-
μοτικά τραγούδια της Θράκης. Ή κλέφτρα. Αύτόθι, Β' (1931 - 1932),
άρ. 17, σ. 4. — Ό τσοϊμπάνος κι' ό χάρος. Αύτόθι, άρ. 18, σ. 8. — Ό
ξένος. Αύτόθι, άρ. 19, σ. 11. — Ό κάτω κόσμος. Αύτόθι, άρ. 22, σ. 5.
Πέννας Πέτρος Ή δημοτική ποίησις έν τω νομώ Σερρών. Έφημ. «Ή
Πρόοδος», Σέρραι, άρ. 75, 23.11.1930, σ. 2, άρ. 76,30.11.1930, σ. 2, άρ.
77, 7.12.1930, σ. 2, άρ. 78, 14.12.1930, σ. 2, άρ. 80, 28.12.1930, σ. 2, άρ.
81, 4.1.1931, σ. 2, άρ. 82, 11.1.1931, σ. 2.

Τραγούδια 3 τού άγίου Γεωργίου άπό τό Σουμπάσκιοϊ (σήμ. Νέο Σούλι) καί άλλα 16
τραγούδια, 2 νανουρίσματα καί 2 ταχταρίσματα άπό άλλες περιοχές τών Σερρών.

Σγουρίτσας "Αγ. Σ. "Επειτα άπό εκατό χρόνια άνδριάντα στό Ζαχα-
ρία. Κροκεαί, έτ. Β' (1930 - 31) άρ. 16, σ. 2 - 3.

Σιωμόπουλος Τάκης Δημοτικά τραγούδια τής "Αρτας [12]. Ελλοπία Α'
(1930- 1931)135- 140.

Σούλης Χρ. I. 'Ηπειρωτικά μοιρολόγια [2], Ελλοπία Α' (1930 - 1931) 272.
Άπό τά άνέκδοτα δημοτικά τραγούδια τής Καρπάθου [1]. Αύγή Δωδεκα-
νησιακή, περ. Β', ετ. 9 (1929 - 32) άρ. 225, σ. 3.
Δημοτικά τραγούδια. Νέα Έλλ 1931, σ. 107[5], 408 [2], 436 [2], 504 [1],
596 [1].

Δημώδη μοιρολόγια [4 άπό τήν Κυνουρία καί 2 άπό τη Μάνη], Μπουκέτο
Η' (1931) 1263.

Ελληνικά μοιρολόγια [4]. Μπουκέτο Η' (1931) 141.
Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή φαντασία του λαοΰ. Ατλαντίς
22 (1931) άρ. 6, σ. 18.

Ή εύχή τής μάνας. Καζαμίας Εύρ έτ. 1931, σ. 4.
Ή μεγάλη νίκη τών Σουλιωτών (1792). Ήμερ Πελασγού 1 (1931) 34.
Κρητικά δημοτικά τραγούδια [3]. Μπουκέτο Η' (1931) 87.
Μανιάτικα μοιρολόγια [4]. Ήμερ Μπουκ ΣΤ' (1931) 82.
Μοιρολόγια τής Ρούμελης [9]. Μπουκέτο Η' (1931) 1075.
Ό άι- Γιώργης [1]. Ήμερ Μπουκ ΣΤ' (1931) 10.
Ό Γιάννης Ζορμπάς. Μπουκέτο Η' (1931) 798.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι.
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1197. Οί Κολοκοτρωναϊοι. Μπουκέτο Η' (1931) 826 - 827, 846 - 847, 874 -
875,894 - 895, 922 - 923, 950 - 951,970 - 971.

Δημοσιεύονται καί 9 τραγούδια σχετικά μέ τούς Κολοκοτρωναίους.

1198. Το άμπέλι τοΰ μέρμηγκα. Φωνή Βιβλίου Α' (1931) 154. — Ή αδικημένη.
Αύτόθι, σ. 184. — Ή πέρδικα. Ό πόθος τής κόρης. Αύτόθι, σ. 222.—
Ή άναγνώριση. Τό φιλί τής λησμονιάς. Αύτόθι, σ. 258. — Ή κόρη κι' ό
ήλιος. 'Από τά μυρολόγια. Τοΰ Κωσταντή τό πάθος. Αύτόθι, σ. 318.

1199. Χαλκιδικιώτικο τραγούδι. Ήμερολ Χαλκιδικής 2 (1931) 34.

1200. ('Ασημάκης Γ.) Μοιρολόγι [1]. Πρωία, έτ. ΣΤ' (1930-31) άρ. 2104,
30.10.1931, σ. 2.

1201 . Ζώης Λεων. Χ. Ή Πρωτοχρονιά στή Ζάκυνθο. Ραδάμανθυς 16 (1931)
άρ. 1, σ. 11 - 12.

Δημοσιεύονται 2 λατρευτικά τραγούδια (κάλαντα) καί έθιμα.

1202. Κόκκινος A.A. Ελληνικά δημοτικά τραγούδια.'Ερυθρός Σταυρός, έ'τ. Ζ'
(1931) άρ. 3, σ. 6.

1203. *Μαρτάλης Τώνης Δημοτική ποίησις τής Ρόδου. (Λαϊκή μελέτη). Δω-
δεκάνησος, έτ. ΣΤ' (1930-31) άρ. 291 - 293, 295, 296 τής 11, 18, 25
'Απριλίου καί 9, 16 Μαΐου 1931.

1204. Πέτσης 'Ιωάννης Κ. Δημοτικά τραγούδια Πολυγύρου [3]. Ήμερολ Χαλ-
κιδικής 2 (1931) 46 - 50.

1205. - Ό καπετάνιος Μήτσος κι ή άγαπητικιά του. ΗΘ 9 (1931) 120-

122.

Τραγούδια 2 άπο τά Στάγειρα καί τον Χορτιάτη Χαλκιδικής.

1206. Τσακόπουλος Άναστ. Π. Οί Δαγραΐοι. Μορέας Τριπόλεως, έτ. 31
(1930-31) άρ. 1353, 11.1.1931, σ. 1, άρ. 1354, 25.1.1931, σ. 1-2, άρ.
1355, 1.2.1931, σ. 1, άρ. 1356, 15.2.1931, σ. 1 - 2.

Δημοσιεύονται καί 3 ιστορικά τραγούδια.

1207. Χριστοβασίλης Χρ. Ό Παπα - Θύμιος Βλαχάβας. Ήμερ Μπουκ ΣΤ'
(1931) 31 -32.

Δημοσιεύονται καί 2 δημοτικά τραγούδια.

1208. 'Απ' τά βαθύτερα λαϊκά στρώματα. Πρωτοπόροι, περ. Β', έ'τ. 1 (1931 -
1932) 411 - 415.

Δημοσιεύονται 6 τραγούδια καί στίχοι ένός τραγουδιού άπό τήν Κύπρο.

1209. Δημοτικά τραγούδια [1]. Συζήτηση Β' (1931 - 1932) άρ. 23, σ. 4.

1210. Τό τραγούδι τ' άγιου Γεο^ργίου. Άγιάσσος Α' (1931 -32) άρ. 50, σ. 5.

1211. Τό τραγούδι τού Λαζάρου. Βόρ Ελλάς, έ'τ. Ε' (1931 -32) άρ. 258, σ. 3.
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1212. Τραγούδια [5 άπο τή Βλάστη Κοζάνης], Βόρ Ελλάς, έ'τ. Ε' (1931 - 32)
άρ. 220, σ. 2.

1213. Γκ(ίσας1 Α. Άποκρηάτικα τραγούδια [7 άπο τή Δυτική Μακεδονία]. Βόρ
Ελλάς, έ'τ. Ε' (1931 - 32) άρ. 250 σ. 3, άρ. 251 σ. 3, άρ. 252 σ. 3.

1214. Αασ[καλάκης;| Άπ. Οί Σουλιώται. Περιοδ. «Ή Δωδώνη», τόμ. Α' (1931 -
1932) 135 - 140.

Δημοσιεύονται καί 2 δημοτικά τραγούδια (σ. 140).

1215. Ένισλείδης Χ. Οί Κουτσόβλα/οι. Βόρ Ελλάς, έ'τ. Ε' (1931 -32) άρ.

210, σ. 2.

Δημοσιεύεται παραφρασμένο στά έλληνικά καί 1 βλάχικο τραγούδι, πού άναδημοσιεύεται
άπο τήν έφημ. «'Αγροτικός Άγών» Γρεβενών.

1216. Κοντοβερός Λάζαρος Κ. Δημοτικά τραγούδια της Νισύρου. ('Εκ της
συλλογής τοΰ —). Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 1 (1931 - 1932) άρ. 9 σ. 4, άρ.
10 σ. 4, άρ. 11 σ. 4, άρ. 12 σ. 4, 12, άρ. 13 σ. 4, άρ. 14 σ. 4.

1217 . Λάππας Τάκης "Οταν ό βασιληάς "Οθων άνέβηκε στόν Παρνασσό. Εκ-
δρομικά Γ' (1931 - 1932) τεΰχ. 30, σ. 339 - 340.

Δημοσιεύονται καί 2 τραγούδια.

1218. Mirambel André Étude de quelques textes maniotes. Paris 1929.
[Βλ. ΕΛΑ Ο - Γ (1955 - 57) σ. 215, άρ. 1044].

Κρίσεις: Rev Ét Gr 44 (1931) 445 - 449 (Η. Ρ e r n ο t). 'Αθηνά 44 (1932)
257 - 262 (Γ. Ν. Χατζιδάκις).

1219. Μουσελίμης Σπ. Γ. Δημοτικά τραγούδια [της Ηπείρου].'Ηπειρωτικά Χρο-
νικά 2 (1927) 201 - 205, 307 - 311. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ.

211, άρ. 974],

Κρίση: Libre, No 110 - 111 (Décembre 1931 - Janvier 1932) σ. 876 (L. R ο u s-

s e 1 ).

1220. :Πινδέας Γιάννης Τό πανηγύρι της Άγιας Παρασκευής [στή Βοβούσα
Ιωαννίνων]. Ήπειρ Άγών, έ'τ. Ε' (1931 -32) άρ. 1343, σ. 2.

Τραγούδια 2, στίχοι τραγουδιού καί 1 τσάκισμα.

1221. Πέτσης 'Ιωάννης Συλλογή άνεκδότων δημοτικών ασμάτων Μακεδονίας -
Χαλκιδικής - Θράκης. Θεσσαλονίκη (1931). [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 -
57) σ. 219, άρ. 1126].

Κρίσεις: Πειθαρχία 4 (1931) 213-214 (Ναπολέων Λ α π α θ ι ώ τ η ς). Libre,
No 122 - 123 (Décembre 1932 - Janvier 1933) σ. 981 - 982 (L. Roussel).

1222. Άγιοβασιλειάτικο [Άγιου Νικολάου Χαλκιδικής]. Ήμερολ Χαλκιδικής
3 (1932) 39. — Δημοτικόν. Αύτόθι, σ. 90. — Δημοτικόν. Αύτόθι, σ. 95 -
96. — Δημοτικόν. Αύτόθι, σ. 113.
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1223. Άπο τά δημοτικά τραγούδια. Φωνή Βιβλίου Β' (1932) 43 [1], 164 [1],
213 [2], 275[1], 336 [1], 381 [2], 432 - 433 [1], 483 [1].

1224. Δημοτικά τραγούδια. Μπουκέτο Θ' (1932) 499 [1], 539 [3], 597 [5],
611 [5], 663 [6], 725 [3 νανουρίσματα], 1051 [1],

1225. Δημοτικά τραγούδια. Νέα Έλλ 1932, σ. 120 [6], 476 [2],

1226. Δημοτικά τραγούδια. Καλημέρα (άπο τά νησιά τοΰ Αιγαίου) [1]. Πρωΐα,
Ιτ. Ζ' (1931 - 32) άρ. 2163, 1.1.1932, σ. 9.

1227. Δημώδη 'Ηπειρωτικά άσματα [1]. Ήμερ Πελασγοΰ 2 (1932) 40.

1228. Μανιάτικα μοιρολόγια. Μπουκέτο Θ' (1932) 301 [4], 333 [8], 354 [7],

1229. Μοιρολόγια τής Ηπείρου [1]. Ήμερ Πελασγοΰ 2 (1932) 31.

1230. Τραγούδια Ζαγορίτικα. Νέα Έλλ 1932, σ. 68.

Δημοσιεύονται 8 τραγούδια άπό το Ζαγόρι τής Ηπείρου.

1231. :Άναδρομάρης [Καμπούρογλους Δ. Γρ.] Γύρω άπό τόν πυρολόγο. Έφημ.
«Εστία», Αθήναι, έτ. ΛΣΤ' (1931 -32) άρ. 13425, 21.1.1932, σ. 1.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι.

1232. Βαφειάδης Λάζ. Λαογραφικά [Πρέσπας]. Τό τραγούδι της Άγγελίνας.
Ν Άγρ Ζωή, άρ. 146 (Δεκέμβριος 1932) σ. 12.

1233. Βελλιανίτης Θεόδ. Τά τραγούδια τής Καλαβρίας. Έθν Κήρυξ 18 (1932)
άρ. 9, σ. 16 - 17.

1234. Βερνίκος Γεώργιος Σακελ. Ή νύφη τοΰ γερο - Γεωργάκη. Ατλαντίς
23 (1932) άρ. 3 σ. 30 - 31, άρ. 4 σ. 30 - 31.

Δημοσιεύονται καί τραγούδια, γαμήλια κ.όί., άπό τήν Εύβοια.

1235. Chioukrakis Ch. Τό σιόρ Τζανάκι. Ραδάμανθυς 17 (1932) άρ. 12, σ. 8.

[Πρβλ. περιοδ. «Κρητικός Λαός», τόμ. Α' (1909)].
Δημοσιεύεται 1 τραγούδι άπό τήν Κρήτη.

1236. Δούκας Στρατής Ή Καστοριά. Ήμερ Μπουκ Ζ' (1932) 85-88.
Δημοσιεύονται καί 3 τραγούδια (κάλαντα).

1237. :Θέρος Άγις [Θεοδωρόπουλος Σπ.] Ό γυρισμός τοΰ ξενιτεμμένου [5].
Νέα Έλλ 1932, σ. 359 - 360.

1238. Καλλίδης Χ. Δ. Δημοτικά τραγούδια τής Ηπείρου [7]. Νέα Έλλ 1932,
σ. 431 - 432.

1239. Κόκκινος Δ. Α. Ηρωίδες. Ερυθρός Σταυρός, ετ. Η' (1932) άρ. 2, σ. 5.
Τραγούδια κλέφτικα 3.

1240. Σημηριώτης "Αγγελος Γύρω σέ δυο νανουρίσματα. Ερυθρός Σταυρός,
έτ. Η' (1932) άρ. 9, σ. 3 - 4.

29
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Χ. Τά κάλανδα. "Εθιμα καί τραγούδια. Πρωία, έτ. Ζ' (1931 - 32) άρ.
2163, 1.1.1932, σ. 7.

Μυτιληνιά νταντανίσματα [νανουρίσματα]. Τρίβολος 2 (1932 - 33) άρ.
101 σ. 3 [5], 3 (1933 - 34) άρ. 103 σ. 2 [6],

Παλιά Λεσβιακή σάτιρα. Τρίβολος 2 (1932 - 33) άρ. 83 σ. 3, άρ. 88 σ. 3,
άρ. 89 σ. 2, άρ. 91 σ. 2, άρ. 92 σ. 3. — Παλιά Χιώτικη σάτιρα. Αύτόθι,
άρ. 95, σ. 2. — Παλιά σάτιρα. Αύτόθι, άρ. 96 σ. 2, άρ. 98 σ. 2, άρ. 99 σ. 2,
άρ. 101 σ. 3.

Τραγούδι τής Καρπάθου δημώδες. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ.
10 (1932 - 33) άρ. 280, σ. 2. —Άνέκδοτον Καρπαθιακόν δημώδες. Αύτό-
θι, άρ. 281, σ. 2.

(Καραγιάννης Ε.) Μυτιληνιές σάτιρες τοϋ παλιού καιρού [1]. Τρίβολος
2 (1932 - 33) άρ. 79, σ. 2.

Κοντοβερός Λάζαρος Κ. Δημοτικά τραγούδια τής Νισύρου. ('Εκ τής συλ-
λογής τοΰ —). Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 2 (1932-1933) άρ. 15 σ. 4, άρ. 16
σ. 4, άρ. 17 σ. 4, άρ. 18 σ. 4, άρ. 19 σ. 4, άρ. 20 σ. 4, άρ. 22 σ. 4,
άρ. 23 σ. 4, άρ. 24 σ. 4.

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος Χριστούγεννα στό χωριό. ('Ηθογραφικό
διήγημα). Συζήτηση Γ' (1932 - 1933) άρ. 32, σ. 2 - 4.

Δημοσιεύονται και 2 λατρευτικά τραγούδια (κάλαντα).

Πρωτοψάλτης Μαν. Γ. Χελιδονίσματα στήν άρχαία Ρόδο. Ρυθμός 1
(1932 - 1933) 212 - 217.

Δημοσιεύονται καί 4 νεοελληνικά χελιδονίσματα άπο τή Χάλκη, τά Γιάννενα κ.ά.

--Τό Μεσοχώρι. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έ'τ. 10 (1932 -

33) άρ. 272, σ. 2.

Φιλίππου Τριανταφυλλιά Α. Δημώδες μοιρολόγι τής Παναγίας (καθ'
ύπαγόρευσιν της — ) [άπό τή Νίσυρο]. Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 2 (1932 -
1933) άρ. 21, σ. 4.

Χατζηδημητρίου Ν. Δ. Τό περιόλι. Δημοτικό τραγούδι τοΰ γάμου [Νι-
σύρου]. (Έκ της συλλογής τοΰ — ). Περιοδ. ((Γνωμαγόρας» 2 (1932 - 1933)
άρ. 24, σ. 15.

Δημοτικά τραγούδια. Παναθήναια 1 (1933) 531 [1], 1067 [8], 1071[1],
1077 [3].

Δημώδη 'Ηπειρωτικά άσματα [1]. Κυριακάτικος Α' (1933) άρ. 47, σ. 3.
Ή θανή τοΰ ναύτη. Έθν Κήρυξ 19 (1933) άρ. 8, σ. 31. — Ό πρωτοκλέ-
φτης. Αύτόθι, άρ. 11, σ. 12. — Ό γυρισμός τοϋ ξενητεμμένου. Αύτόθι,
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άρ. 11, σ. 15. — Μοιρολόγι σέ πατέρα. Αύτόθι, άρ. 11, σ. 16. —Βασιλο-
πούλα καί πουλί. Αύτόθι, άρ. 11, σ. 25.

1255. Κρητικά άσματα άδόμενα εις'Αντικύθηρα. Άσμα πρώτον: τό διαζύγιον.
Καζαμίας Εύρ έτ. 1933, σ. ιγ'. — Ό βοσκός ψυχορραγών. Αύτόθι, σ. ιε'.

1256. Μανιάτικα μοιρολόγια [6], Μπουκέτο Γ (1933) 1157.

1257. Γ.Β. Τά κάλαντα καί τά Θεοφάνεια εις τόν "Ολυμπον, τήν Εύβοιαν, τήν
Κρήτην [Ρέθυμνον], Πρωΐα, έτ. Η' (1932 -33) άρ. 2515, 1.1.1933, σ.7.

1258. Γουναρόπουλος Κ. Άσματα Καρυστίων καί Εύβοέων. Πανευβ Λεύκωμα
1933, σ. 228 - 232.

Δημοσιεύονται 15 τραγούδια άπο τήν Κάρυστο, Χαλκίδα, Άφράτι, Μελισσώνα καί
Γούβες Εύβοιας.

1259. Δεληγιάννης Βασίλειος Ν. Δημώδη άσματα Προύσης [1]. Κωνσταντι-
νούπολις, έτ. Α' (1932 - 33) άρ. 38, 2.9.1933, σ. 2.

1260. Έλλαδίτης Ή οικογένεια Ζιάκα, ό Γιαννούλας, ό Θεόδωρος, ή Τίστα,
τά λαϊκά τραγούδια των. ΗΔΜ 2 (1933) 95 - 97.

Ειδήσεις γιά τούς άρματολούς τών Γρεβενών Ζιακαίους καί 2 τραγούδια γι' αύτούς.

1261. Κ[αλτσέτας] Π[απακωνσταντίνου] Ε. Τραγούδι της Βρύνενας (χωρίου
ομωνύμου κοινότητος έπαρχίας Αλμυρού Θεσσαλίας).Άχιλληίς, Σεπτέμβριος
1933, σ. 14.

1262. Καραπατάκης Κων. Πασχαλινά τραγούδια Βεντζίων [4]. ΗΔΜ 2 (1933)
89 - 90.

1263. Λαμπίκης Δημ. Ό Ελληνισμός τής Νοτίου 'Ιταλίας. Λαογραφία καί τρα-
γούδια. Πολιτισμ 2 (1933) 123 - 131.

Δημοσιεύονται τραγούδια καί ειδήσεις γιά τήν κατοικία.

1264 . - Ό Ελληνισμός τής Νοτίου 'Ιταλίας. Στερνατία - Ζολλΐνο. Πολιτισμ

2 (1933) 232 - 237. — Σολέτο - Κωριλιάνο - Μελπινιάνο. Αύτόθι, σ. 271-
277. — Καστρινιάνο ντέϊ Γκρέτσι - Άπηλιάνο - Μαρτάνο. Αύτόθι, σ. 320 -
331.

Δημοσιεύονται επώνυμα καί κυρίως τραγούδια, παραδόσεις κ. ά.

1265. :Λύκαιος Λάμπης 'Ολυμπιακή λαογραφία. Οί νεραϊδογέννητοι. Ν 'Ορί-
ζων, έτ. Η' (1933 - 34) άριθ. 357, 18.6.1933, σ. 2.

Τραγούδια 2, μία παράδοση.

1266. Μιχαλόπουλος Φάνης Ή έρωτική ζωή τού ήρωος τής Αλαμάνας. Μπου-
κέτο I' (1933) 12, 48.

Δημοσιεύονται καί 3 δημοτικά τραγούδια.

1267. Μουσελίμης Σπ. Ό Πλανόγιαννος. Κυριακάτικος Α' (1933) άρ. 48, σ. 5.
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Τσακόπουλος 'Αναστ. Π. Μήτρος Μποταΐτης, ό ήρως ένός δημώδους
άσματος. Μορέας Τριπόλεως, έ'τ. 33 ( 1932 - 33) άρ. 1340 [ =1400], 5.2.1933,
σ. 1, άρ. 1341 [=1401], 19.2.1933, σ. 1.

Τσΰρος Ζήκος Ό Γιαννάκης Φαρμάκης (έκ Βλάστης). ΗΔΜ 2 (1933)
105 - 110.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι γιά τον Φαρμάκη (σ. 109 - 110).
Άπό τά λαϊκά τραγούδια τής Τήλου. Δωδεκανησιακή, έτ. Α' (1933 - 34)
άρ. 3, σ. 2. — Άπό τά μοιρολόγια τής Άστυπαλαίας. Αύτόθι. — Άπό τά
λαϊκά τραγούδια τής Κώ. Αύτόθι, άρ. 4, σ. 2.

Παλιά Μυτιληνιά σάτιρα. Τρίβολος 3 (1933 - 34) άρ. 105 σ. 3, άρ. 143 σ. 2.
Γριτσόπουλος Τάσος Τό μοναστήρι τής Αΐμυαλούς. Φωνή Γορτυνίας 1
(1933 - 34) άρ. 33, σ. 1, 3.

Δημοσιεύεται 1 τραγούδι.

Κ[αραγιάννης1 Ε. Παλιά Μυτιληνιά τραγούδια [2]. Τρίβολος 3 (1933-34)
άρ. 132, σ. 3.

Δημοσιεύονται καί 2 παροιμίες.

[Καρπάθιος Έμμ.] (Νισυριακή λαογραφία). Ό γαμήλιος ύμνος τής Νισύρου.
Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 11 (1933 - 34) άρ. 314, σ. 1-2.

Έθιμα γάμου καί 1 τραγούδι.

Κοντοβερός Λάζαρος Κ. Δημοτικά τραγούδια τής Νισύρου. (Έκ τής
συλλογής τοΰ—). Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 3 (1933 - 1934) άρ. 25 σ. 4, άρ.
26 σ. 4, άρ. 27 σ. 4, άρ. 28 σ. 4, άρ. 29 σ. 4, άρ. 30 σ. 4, άρ. 32
σ. 4, άρ. 33 σ. 4.

Λάππας Τάκης Ανέκδοτα δημώδη άσματα τής Ρούμελης. Μπουκέτο
ΙΑ' (1933 - 1934) 951 [5], 1127 [3],

Νίτσος Ν. Τό γήρας, ό θάνατος καί τά σχετικά τραγούδια τού έλληνικοΰ
λαού. Έγκυκλ Ήμ 6 (1933 - 1934) 96 - 100.

Πρωτοψάλτης Μαν. Δημοτικά τραγούδια τής Καρπάθου [2]. Ρυθμός
2 (1933 - 1934) 346 - 347.

(Τυραδέλλης Θεόδ.) Ντανταντίσματα [ταχταρίσματα 6]. Τρίβολος 3
(1933 - 34) άρ. 131 σ. 2, άρ. 144 σ. 3.

(Χατζηευστρατίου Στρ.) Λαογραφικά. Πολυχνιάτικο. Τρίβολος 3 (1933-34)
άρ. 126, σ. 2. — Λεσβιακή σάτιρα. Πολυχνιάτικο. Αύτόθι, άρ. 145, σ. 4.
Μινώτου Μαριέττα Τραγούδια άπό τή Ζάκυνθο. Ζακυνθινής λαογραφίας
τόμος Β'. Αθήναι 1933. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 163 άρ. 230,
σ. 224 άρ. 1211].
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Κρίσεις: Μοϋσαι MB' (1933 - 1934) τεϋχ. 929, σ. 2 ([Λ.Χ. Ζ ώ η ς]). Rev Ét
Gr 49 (1936) 118 (Α. Mir am bel). Libre, No 142 - 143 (Août - Septembre
1934) σ. 1144 (L. Rousse I).

1282. Λεσβιακή λαογραφία. Λαϊκή μοΰσα. Λέσβος 1934, σ. 144- 145 [3 τρα-
γούδια καί τσακίσματα].

1283. Τά καλύτερα δημοτικά τραγούδια. Μοιρολόγια. Μην Ν Κόσμος, τεΰχ.
Ζ' ('Οκτώβριος 1934) σ. 247 - 255.

Δημοσιεύονται 36 μοιρολόγια καί 5 δίστιχα μοιρολόγια.'Αναδημοσίευση άπό τίς «'Εκλο-
γές» τοΰ Ν. Γ. Πολίτη (σ. 205 - 221).

1284. Τραγούδια [73] τών Κολοκοτρωναίων. (Έκ τής Συλλογής τών δημωδών
ασμάτων τών Ελλήνων ύπό Ν. Γ. Πολίτου). Μην Ν Κόσμος, τεΰχ.
Γ' ('Ιούνιος 1934) σ. 129 - 177.

1285. Τραγούδια Χασίων [1], Ή Δέσπου [πασχαλινό]. ΗΔΜ 3 (1934) 46.

1286. Τραγούδι της άρραβώνας έκ Θάσου. Καζαμίας Εύρ έτ 1934, σ. 31.

1287. Κανατσούλης Άθαν. Ή Σιάτιστα άπό τής εισβολής τών Τούρκων καί
έντεΰθεν. ΗΔΜ 3 (1934) 157 - 162.

Δημοσιεύεται καί 1 δημοτικό τραγούδι (σ. 161).

1288. Καραπάτης Γ. Γ. Δημοτικά τραγούδια Κυδωνιάς [Κρήτης]. 'Ανάτυπο
άπό τό Νεοελληνικόν Άρχεΐον 1935, 8ο, σελ. 10. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 -
57) σ. 230, άρ. 1332].

Κρίση: Έλλην Βιβλ Έπιθ 2 (1934) 178 ([Μ ι χ. ] Μ ι χ[α η λ ί δ η ς] Ν [ ο υ ά-

ρ ο ς])·

1289. (Κατσουρός Άντ.) Άπεραθίτικα τραγούδια [1]. Κυκλαδ Νέα Α'(1934)
άρ. 1, σ. 2.

1290. :Λύκαιος Λάμπης Στόν Άγιο Λιά στά Ρόβια. Ν 'Ορίζων, έτ. Θ' (1934 -
35) άρ. 409, 1.7.1934, σ. 2.

Δημοσιεύονται στίχοι 3 τραγουδιών περιοχής 'Ολυμπίας.

1291. Οικονόμου 'Ιωάννης Ή 'Ηπειρωτική λαϊκή μοΰσα. Ήμερ Πελασγοΰ
4 (1934) 81 - 84.

1292. Παπακωνσταντίνου Μελ. Ή Άρη (τών Βεντζίων) [1]. ΗΔΜ 3 (1934) 35.

1293. - Μοιρολόγια [4], ΗΔΜ 3 (1934) 64.

Πιθανότατα προέρχονται άπό τόν Πεντάλοφο Βοΐου.

1294. Παπαν[ικολάου] Φώτ. Ό Πλανόγιαννος. ΗΔΜ 3 (1934) 55.

1295. Συγκολλίτης Σπϋρ. Τό μοιρολόγι τοΰ Χριστοΰ. ΗΔΜ 3(1934) 207 - 211.

Δημοσιεύεται λατρευτικό τραγούδι προσφύγων Νεαπόλεως Βοΐου Κοζάνης, πού κατά-
γονται άπό τό Δερμιτζίκι επαρχίας Καράμπογας Μ. 'Ασίας.



454

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

454 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ I. ΚΑΜΗΛΑΚΗ

Χαλκιάδης Ζ. Ε. Πολεμική Πρωτοχρονιά. Ήμερολ Πάργα 1 (1934)
129 - 130.

Δημοσιεύεται μία Κασιακή ιστορική ρίμα.

Δημοτική Ηπειρωτική ποίησις [2]. Ήπειρ Μέλλον, έτ. Α' (1934-35)
άρ. 21, σ. 2.

Δωδεκανησιακά τραγούδια εις δίσκους φωνογράφου. Δωδεκανησιακή, έτ.
Β' (1934 - 35) άρ. 34, σ. 2.

Παλιά Μυτιληνιά σάτιρα. Τρίβολος 4 (1934 - 35) άρ. 159 σ. 2, άρ. 163 σ. 2.
Τό άμπέλι. Μέλισσα Τρ 1 (1934 - 1935) 91 - 93, 119 - 120.

Δημοσιεύονται καί 2 σχετικά μέ τό άμπέλι τραγούδια άπό τή Θεσσαλία.

Τό άμπέλι (τραγούδι Κυμαϊκό) [Εύβοιας], Μέλισσα Τρ 1(1934-1935) 208.
Γιαννακός I. Τό ορφανό. ('Από τά δημοτικά Νισύρικα). Περιοδ. «Γνωμα-
γόρας» 4 (1934 - 1935) άρ. 40, σ. 4.

(Καρ[αγιάννης] Βαγγ.) Λαογραφικά σκόρπια. Τρίβολος 4 (1934 - 35)
άρ. 160 σ. 2, άρ. 167 σ. 3. — Μυτιληνιά νταντανίσματα [ταχταρίσματα].
Αύτόθι ,άρ. 168 σ. 3, άρ. 171 σ. 3.—Λαογραφικά άποκριάτικα [1]. Αύ-
τόθι, άρ. 190, σ. 3.

Παιδικά τραγούδια 2, ταχταρίσματα 9 καί άποκριάτικα τραγούδια.
Κοντοβερός Λάζαρος Κ. Νισύρικα δημοτικά τραγούδια. ('Εκ της συλλο-
γής τοΰ — ). Περιοδ. ((Γνωμαγόρας» 4 (1934 - 1935) άρ. 37 σ. 10, άρ. 44
σ. 19, άρ. 45 σ. 2.

Αάσκαρις Ν. "Ενα πρωτότυπον Γορτυνιακόν τραγούδι. Φωνή Γορτυνίας
2 (1934-35) άρ. 91, σ 1-2.

Λογοθέτης 'Ιωάννης Δημοτικά άσματα [Νισύρου]. (Έκ της συλλογής
τοΰ —). Περιοδ. ((Γνωμαγόρας» 4 (1934 - 1935) άρ. 39, σ. 2.
Λογοθέτου Καλή Νισύρικα μοιρολόγια. ΙΙεριοδ. ((Γνωμαγόρας» 4 (1934 -
1935) άρ. 40, σ. 2.

Νοτίδου 'Αγαθή Ή μάνα τοΰ ξενητεμένου. Ήπειρ Μέλλον, έτ. Α'
(1934 - 35) άρ. 7, σ. 3-4.

Κάλαντα Χριστουγέννων 2.

---Τά αυγά τοΰ Λαζάρου. Ήπειρ Μέλλον, έτ. Α' (1934 - 35) άρ.

13, σ. 1-2.

Κάλαντα του Λαζάρου 4.

Χατζηδημητρίου Ν. Δ. [Δημοτικά τραγούδια Νισύρου]. Έκ της συλλο-
γής τοΰ — ). Περιοδ. ((Γνωμαγόρας» 4 (1934 - 1935) άρ. 37 σ. 10, άρ.
38 σ. 8, άρ. 39 σ. 2, άρ. 41 σ. 2.
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1310α. Ψάχος Κ. Α. (Δημώδη άσματα[1]).Ή μάχη τοΰ Βα?/τετσίου. Φωνή Γορτυ-
νίας 2 (1934 - 35) άρ. 93, σ. 2.— Οί Κολοκοτρωναϊοι. Αύτόθι, άρ. 94, σ. 2.
—Ό Θ. Κολοκοτρώνης. Αύτόθι, 3 (1935 - 36) άρ. 98, σ. 2.

'Αναδημοσιεύονται άπό τά «Δημώδη άσματα Γορτυνίας», 1923, τοϋ συγγρ.

1311. Πετρούνιας Β. Μανιάτικα μοιρολόγια. Σειρά Α'. 'Αθήνα 1934. [Βλ.
ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 228, άρ. 1281],

Κ ρ ίσε ι ς : Γράμμ 1 (1934) 192(1. Ο [ Ε κ ο ν ο μ ί δ η ς]). Δελτίον ΟΛΜΕ ΙΑ'
(1935 - 1936) 318 - 320 (Γ. Α. Μέγας).

1312. «Η ρίμα τής Μανέταινας. Μήλος, έ'τ. IB' (1935-36) άρ. 228, 1.5.
1935, σ. 2.

'Αναδημοσιεύονται άπο τήν «'Εφημερίδα τών Φιλομαθών», 1868, 2 παραλλαγές τής
ρίμας. Πρβλ. άρ. 1534.

1313. Τά κάλαντα καί ό άγνωστος ποιητής των. Πρωΐα, έ'τ. ΙΑ' (1935 - 36)
άρ. 55, 25.12.1935, σ. 3.

1314. Γκαράνης Γ. Ή βόρειος Πίνδος καί οί θρυλικές λίμνες. 'Εκδρομικά Ζ'
(1935) τεΰχ. 78, σ. 279 - 280.

Δημοσιεύεται καί μία παράδοση καί 1 τραγούδι περιοχής Β. Πίνδου.

1315. Δασκαλάκης Άπ. Β. Ή θρυλική μάχη τών Μανιατισσών είς τόν Δηρόν.
Έθνος, έτ. 22 (1934 - 35) άρ. 7377, 29.4.1935, σ. 3.

Δημοσιεύεται καί 1 ιστορικό δημοτικό τραγούδι.

1316. Καλονάρος Π. Ή έπανάστασις τής Μάνης στά 1834. 'Ηχώ Ελλάδος,
έτ. Ά (1935) άρ. 71, 12.5.1935, σ. 1, 5, άρ. 72, 13.5.1935, σ. 4.

Δημοσιεύονται καί ιστορικές ρίμες.

1317. Κωνσταντινίδης Απόστολος Γ. Δημοτικά τραγούδια Ζαγοράς Πηλίου
[2]. Ό έσχατόγηρος γαμπρός, ή έρωτομανής γραία. (Άπό τήν άνέκδοτη
συλλογήν του). Πρωτοχρονιά 1935, σ. 62 - 63.

1318. :Λύκαιος Λάμπης 'Ολυμπιακά δημοτικά τραγούδια. Ν Όρίζων, έτ. I'
(1935 - 36) άρ. 466, 20.10.1935, σ. 2, άρ. 470, 17.11 1935, σ. 2.

1319. Μπαράς Βασίλ. Γ. Λεσινίτσα - Δρόβιανη - Άλή Πασιάς. Ήπειρ Βήμα,
έτ. 9 [=7] (1935) άρ. 246, σ. 2-3.

Δημοσιεύεται καί 1 ιστορικό τραγούδι.

1320. Οίκονομίδης Μιλτ. Τά μοιρολόγια έν Ήπείρω [10]. Ήμερ Πελασγού
5 (1935) 105 - 109.

1321. Δημοτική ποίησι. Τ' άγαπημένα άδέρφια [1]. Ήπειρ Μέλλον, έτ. Β'
(1935 - 36) άρ. 29, σ. 2. — Δημοτική ποίησι. Αύτόθι, άρ. 30, σ. 2. —
Αποχωρισμός. Αύτόθι, άρ. 42, σ. 2.
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1322. Δημοτικό τραγούδι [2]. Ό λαβωμένος. Ή Θανάσω (Δροπολίτικο). Βόρειος
Ήπειρος Α' (1935 - 1936) τεΰχ. 4, σ. 10.

1323. Νταντανίσματα [ταχταρίσματα]. Τρίβολος 5 (1935 - 36) άρ. 205 σ. 3,
άρ. 207 σ. 2, άρ. 212 σ. 3, άρ. 213 σ. 3, άρ. 219 σ. 3.

Ταχταρίσματα πολύστιχα 4 και ταχταρίσματα δίστιχα 8.

1324. Τό δημοτικό τραγούδι. Βόρειος Ήπειρος Α' (1935- 1936) τεΰχ. 1 σ.
14 [1], τεΰχ. 2 σ. 22 [3], τεΰχ. 3 σ. 13 [1], τεΰχ. 5 σ. 4 [2 Δροπόλεως],
τεΰχ. 6 σ. 26 [1], τεΰχ. 7 σ. 23 [1 Πωγωνίου], τεΰχ. 8 σ. 21 - 23 [4].

1325. (Άναστασέλλης Στρ.) Νάνισμα [νανούρισμα'Αγιάσου]. Τρίβολος 5 (1935-
36) άρ. 211, σ. 3. — Τά δυό ψαράκια. Αύτόθι, άρ. 213, σ. 3. — Ή γούμι-
νους. Αύτόθι, άρ. 218, σ. 3. — Ή κακοπαντρεμένη. Αύτόθι, άρ. 219, σ. 3.

1326. (Αήμου Φ.) Γεραγώτικα ντανταρίσματα [ταχτάρισμα Γέρας Λέσβου].
Τρίβολος 5 (1935-36) άρ. 208, σ. 2. — Παιγνίδισμα. Αύτόθι, άρ. 211,
σ. 3. — Γεραγώτικο. Αύτόθι, άρ. 214, σ. 3.

1326α. Ήλιάκις I. Γ. Άδης καί Χάρος. Θρΰλοι καί δοξασίες τοΰ Κρητικοΰ λαοΰ.
Άτλαντ Α' (1935 - 1936) 1097.

1327. ^Ιστορικός Ό προδότης καλόγερος. Άπό τό χαλασμό τών Κολοκοτρωναίων.
Άτλαντ Α' (1935 - 1936) 745 - 746.

Δημοσιεύονται καί 2 τραγούδια.

1328. (Καραγιάννης Βαγγ.) Λαογραφικά καθαρουδιφτιριάτικα. Τρίβολος 5
(1935 - 36) άρ. 206, σ. 3. — Νταντάνισμα [ταχτάρισμα]. Αύτόθι, άρ.
209, σ. 3.—Ή γιαγλήγορ'. Αύτόθι, άρ. 211, σ. 3.—Νταντανίσματα
[ταχταρίσματα]. Αύτόθι, άρ. 237, σ. 3.

1329. Λογοθέτης 'Ιωάννης Νισύρικο μοιρολόι. Υπαινιγμός. Περιοδ. «Γνωμαγό-
ρας» 5 (1935 - 1936) άρ. 56, σ. 2-3.

1330. Νοτίδου 'Αγαθή Σβυσμένα όνειρα. Ήπειρ Μέλλον, έτ. Β' (1935-36)
άρ. 32 σ. 2, άρ. 33 σ. 2-3.

Δημοσιεύεται καί 1 γαμήλιο τραγούδι.

1331. Σακελλαριάδης Χ. Δημοτικά τραγούδια Γορτυνίας [1]. Φωνή Γορτυ-
νίας 3 (1935 - 36) άρ. 96, σ. 2.

'Αναδημοσίευση άπο το περιοδ. «Έλληνικά Γράμματα», τόμ. Γ' (1928).

1332. Σγουρίτσας Άγησ. Γ. Λαογραφικά σημειώματα. Λέξεις τού χωριοΰ
μου [Βασαρά Λακωνίας] καί ένα τραγούδι. Σπαρτ Νέα, έτ. Γ' (1935 -
36) άρ. 144, σ. 2.

1333. Σπανδωνίδη Ειρήνη Κρητικά τραγούδια. Σφακιανά, Ριζίτικα. Έν Αθή-
ναις 1935. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 232, άρ. 1356].
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Κρίσεις: Έλεύθ Βήμα, έτ. ΙΔ' (1935 - 36) άρ. 4701, 4.8.1935, σ. 2 (Μ ι χ. Ρ ο-
8 ά ς). Rev Ét Gr 49 (1936) 500 (P. Las cari s).

1334. (Χατζηδημητρίου A.) Ή καλουπαντριμένους. Τρίβολος 5 (1935-36) άρ.
208, σ. 3. — Ή καλουπαντριμένη. Αύτόθι, άρ. 209, σ. 3.—Νταντάνισμα
(ταχτάρισμα]. Αύτόθι, άρ. 218, σ. 3.

1335. Χ[ατζήΙ Α[ημητρΐου] Ν. 'Από τά δημοτικά μας [τραγούδι Νισύρου].
Γίεριοδ. «Γνωμαγόρας» 5 (1935 - 1936) άρ. 49, σ. 2, 6.

1336. Χατζηραφαήλ Δ. Β. Ή καμπούρ'ς (λαογραφικό). Τρίβολος 5 (1935 -
36) άρ. 229, σ. 3.

Δημοσιεύονται καί νανουρίσματα καί ταχταρίσματα άπό τον Μανταμάδο Λέσβου.

1337 .---Λεσβιακή λαογραφία. Τρίβολος 5 (1935 - 36) άρ. 214, σ. 3.

1338. Χατζηστράτος Στρ. Λεσβιακή σάτιρα. Τρίβολος 5 (1935 - 36) άρ. 199
σ. 2, άρ. 201 σ. 2.

1339. (Ψάλτης Π.) 'Αποκριάτικα Μυτιληνιά τραγούδια. Τρίβολος 5 (1935 -
36) άρ. 204 σ. 2. — Λιμνιό. Αύτόθι, άρ. 207, σ. 2.

Δημοσιεύονται καί δίστιχα.

1340. Δημοτικά τραγούδια. Καππαδ Άρχ Σινασός 1 (1936) 22-23.
Άλφάβητος άγάπης.

1341. Δημώδη άσματα. Ή νειόνυφη. Ραδάμανθυς 21 (1936) άρ. 8, σ. 7.—
'Ανέκδοτα τραγούδια [1 άπό τήν Κρήτη]. Αύτόθι, σ. 13.

1342 . "Ενα δημοτικό τραγούδι [άπό τή Β. "Ηπειρο]. Φιλολ Εστία, άρ. 8 (1936)
σ. 15.

'Αναδημοσίευση άπό έργασία τοϋ 'Αθ. Παπαχαρίση.

1343. Κρητικά δημοτικά τραγούδια. 'Αρκάδι. Καθημερινή, έτ. 18 (1936-37)
άρ. 5309, 8.11.1936, σ. 3.

1344. [Τό τραγούδι τοΰ Βέργη]. Ήμερ Δώδεκα 1936, σ. 228, σημείωση.

Δημοσιεύεται 1 τραγούδι άπο τήν Κρήτη.

1345. :'Αναδρομάρης [Καμπούρογλους Δ. Γρ.] Στήν παραφωτιά κοντά. Έφημ.
«Εστία», 'Αθήναι, έτ. ΜΓ' (1936 - 37) άρ. 15588, 17.12.1936, σ. 1.

Δημοσιεύεται 1 τραγούδι γιά τον Διγενή.

1346. :'Αρμάς [Παρθενιάδης Γεώργ.] Νισύρικα. Σουργιαννάκης ή ή ήλιογεννη-
μένη. Ήμερ Δώδεκα 1936, σ. 182 - 183.

Τραγούδι άπό τή Νίσυρο.

1347. Baud-BovyS. Τραγούδια τών Δωδεκανήσων. Τόμ. Α', 'Αθήναι 1935.
[Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 233 άρ. 1386, σ. 328 άρ. 2990],

Κρίση: Έλεύθ Βήμα , 'έτ. ΙΔ' (1935 - 36) άρ. 4863, 15.1.1936, σ. 1 (: Φ ο ρ τ ο ύ-
νι ο [Σπ. Μελάς]) [=Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 13 (1936) άρ.342, σ. 2],



458 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ I. ΚΑΜΗΛΑΚΗ

1347α. Αυοβουνιώτης Κ. Δωρεά χειρογράφων εις το Θεολογικόν Σπουδαστήριον.
'Εκκλησία ΙΔ' (1936) 6-8.

'Εκδίδεται ύμνος (άλφαβητάριο) προς τήν Θεοτόκο. Βλ. καί λήμμα άρ. Ii 14.

1348. Ένισλείδης Χρ. Μ. Το μοναστήρι τοϋ Δαδιοΰ. 'Εκδρομικά Η' (1936)
τεϋχ. 81 - 82, σ. 36 - 42.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι.

1349. Ζωτος Δημ. Α. Ή ξενιτειά τών 'Ηπειρωτών. "Εκδ. β'. 'Αθήναι, 'Ιού-
λιος 1936, 8ο, σελ. 40. ("Εκδοσις «'Ηπειρωτικού Μέλλοντος»).

Ειδήσεις γιά τήν ξενιτειά καί σχετικά τραγούδια καθώς καί στίχοι τραγουδιών.
Κρίση: Ήπειρ Μέλλον, έτ. Α' (1934 - 35) άρ. 15, σ. 2 (Γ. Κ. Π ώ π).

1350. Κ[αρπάθιος] Ε. I. Δύο «άπαλαιά» τραγούδια της Νισύρου έκ της συλλογής
'Ιωάννου Λογοθέτου. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έ'τ. 14 (1936)
άρ. 348, σ. 2. — «Άπαλαιά» τραγούδια Νισύρου [1]. Αύτόθι, άρ. 350,
σ. 2. — Μοιρολόγι (Νισύρου). Αύτόθι, άρ. 352, σ. 2. — Νισυριακόν καλη-
μέρισμα. Αύτόθι, άρ. 353, σ. 2. — Νισύρικο μοιρολόι. Αύτόθι, άρ. 355,
σ. 2. — Μοιρολόι (Νισύρου). Αύτόθι, άρ. 357, σ. 2. — Νισύρικο καλη-
μέρισμα. Αύτόθι, άρ. 358, σ. 2. — Νισύρικα μοιρολόγια [1]. Αύτόθι,
άρ. 360, σ. 2.—Νισυριακάκαλημερίσματα[1], μοιρολόι [Νισύρου]. Αύτόθι,
έτ· 15 (1937) άρ. 363, σ. 2.

1351. Κατηφόρης Π. Ή προδοσία τών τελευταίων πιστών [τοΰ Άλή Πασά].
Έθνος, έτ· 24 (1936 - 37) άρ. 7952, 5.12.1936, σ. 4. — Τό θανάσιμον
σφάλμα τοΰ Άλή. Αύτόθι, άρ. 7954, 7.12.1936, σ. 4. — Ή δημοτική
μοΰσα γιά τό θάνατο τοΰ Άλή. Αύτόθι, άρ. 7962, 15.12.1936, σ. 4. — Τό
κεφάλι τοΰ Άλή στήν Πόλη. Αύτόθι, άρ. 7963, 16.12.1936, σ. 4.

Δημοσιεύονται καί τραγούδια καί στίχοι τραγουδιών.

1352. Κοσμόπουλος I. Α. Τά δημοτικά μας τραγούδια. Ό Χαράλαμπος. Έπικ
Απόλλων, έ'τ. 8 (1936 - 37) άρ. 352, 22.11.1936, σ. 2.

Δημοσιεύεται 1 τραγούδι άπό τό χωριό Σκληρού Τριφυλίας.

1353. Μινώτου Μαριέττα Δημοτικά Ζακυνθινά τραγούδια [5]. Καθημερινή,
έτ. 17 (1935 - 36) άρ. 5070, 9.3.1936, σ. 3.

1354. Μιχαηλίδης - Νουάρος Μ. Τά κάλαντα τής Δωδεκανήσου. Έλεύθ Βήμα,
έτ. ΙΔ' (1935 - 36) άρ. 4874, 26.1.1936, σ. 4.

1355. :Όρφεύς Οί γυπαετοί (δημώδες). Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έ'τ. 14
(1936) άρ. 350, σ. 2.

1356. Παπαντωνίου Ζαχ. Τά κάλαντα τών Φώτων. Έλεύθ Βήμα, έ'τ. ΙΔ'
(1935-36) άρ. 4859, 11.1.1936, σ. 1.
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1357. Παπαχαρίσης Άθαν. Δυο τραγούδια άπο τήν Βόρειο "Ηπειρο. Βόρειος
Ήπειρος Β' (1936) τεΰχ. 18, σ. 30-31.

1358. (Σιαφάκας Νίκος) Στιχάκια [δίστιχα 5], Παληά μου χρόνια [τραγούδι
1]. Ήπειρ Φύλλα Α' (1936) άρ. 5, σ. 13.

1359. Σταμ[ατίου] Σταμ. "Ανοιξις έν πλήρει Ίουλίω. Έθνος, έτ. 23(1935-
36) άρ. 7824, 29.7.1936, σ. 4.

Δημοσιεύονται και στίχοι τραγουδιού τών Σαρακατσάνων τής Μακεδονίας.

1360 .--Σέρραι. Έθνος, έτ. 23 (1935 -36) άρ. 7843, 18.8.1936, σ. 4. -

Αϊ «'Αθήναι» τής Μακεδονίας. Αύτόθι, άρ. 7855, 30.8.1936, σ. 4.

Τραγούδια καί νανουρίσματα 5 καθώς καί ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση τών
Σερρών.

1361. Φράγκος Άναστ. Ν. Τά Δωδεκανησιακά κάλλαντα. Ήμερ Δώδεκα 1936,
σ. 164- 173.

Δημοσιεύονται κάλαντα τής 1ης 'Ιανουαρίου (σ. 166) άπο τήν Άπολακκιά Ρόδου.

1362. Χ. Ε. Α. Ό «θρήνος τής Παναγίας». Έφημ. «Εστία», 'Αθήναι, έτ.
MB' (1935-36), άρ. 14351, 10.4.1936, σ. 1.

1363. Χρηστοβασίλης Χ. Ένα τραγούδι Δροπολίτικο. Βόρειος "Ηπειρος Β'
(1936) τεΰχ. 18, σ. 29 - 30. — Ή αιχμαλωσία. Τραγούδι Δυροπολίτικο
τοΰ χορού. Αύτόθι, τεΰχ. 20, σ. 30.

1364. Αιχμαλωσία νεονύμφου. Φωνή Γορτυνίας 4 (1936-37) άρ. 168, σ. 2.

1365. Δημοτικά Ζακυνθινά τραγούδια [3], "Εσπερος 1 (1936 - 1937) άρ. 25, σ. 9.

1366. Δημοτικά Μακεδονικά τραγούδια. Ή Κατίγκο:». Μακεδ Νεολαία Γ' (1936
- 1937) 36.

1367 . Δημοτικά τραγούδια τής Νισύρου. Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 6 (1936 -1 937)
άρ. 61, σ. 2.

1368. Τό τραγούδι τού ντουνιά. Έσπερος 1 (1936 - 1937) άρ. 1, σ. 20.

1369. Άνδρουλιδάκης Μίνως Κ. Κρητικά κάλαντα. Έσπερος 1 (1936- 1937)
άρ. 10, σ. 6.

1370. Βάθης 'Αντών. Ένα τραγούδι τοΰ Ζαχαριά διά τήν δολοφονίαν του όπως
τραγουδιέται είς Βαρβίτσαν [Λακωνίας]. Σπαρτ Νέα, έτ. Δ' (1936 - 37)
άρ. 161, σ. 1.

1371. Κοντοβερός Λάζαρος Κ. [Δημοτικά τραγούδια Νισύρου]. (Έκ της συλ-
λογής τοΰ — ). Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 6 (1936 - 1937) άρ. 62 σ. 2, άρ. 63
σ. 4, άρ. 65 σ. 2, άρ. 66 σ. 2, άρ. 67 σ. 2, άρ. 69 σ. 3, άρ. 72 σ. 2, άρ.
75 σ. 4 - 5.

Μερικά άπό τά παραπάνω τραγούδια άναδημοσιεύτηκαν στά περιοδικό «Νισυριακά
Χρονικά», ετ. 3 (1957) καί 4 (1958).
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1372 . Λογοθέτης 'Ιωάννης Νισύρικα καλη μερίσματα. ΙΙεριοδ. «Γνωμαγόρας» 6

(1936 - 1937) άρ. 57, σ. 3 [=Αύτόθι, άρ. 62, σ. 3],
1372α. Μ. Λ. Α. Άπελευθέρωσις αιχμαλώτου [1], Φωνή Γορτυνίας 4 (1936-
37) άρ. 167, σ. 2.—Αιχμαλωσία νεονύμφου [1], Αύτόθι, άρ. 168, σ. 2.

1373. Σγουρίτσας Άγησίλ. Τά ζαγαράκια. Τραγούδι τοΰ χοροΰ. Σ—αρτ Νέα,
έ'τ. Δ' (1936-37) άρ. 164, σ. 2.—Ή γειτόνισσα, τραγούδι τοΰ χοροΰ.
Αύτόθι, άρ. 166, σ. 2.

1374. Haxthausen Werner von Neugriechische Volkslieder. Münster 1935.
[Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 230, άρ. 1329],

Κρίσεις : «Hessische Blätter für Volkskunde» 34 (1935) 141-142(11. He ρ d in g).
JHS 36 (1936) 123 (R. M. D[awkins]). «Germanisch-Romanische Monats-
schrift» 24 (1936) 311 (F r. R. Schröder). «Classical Review» 50 (1936) 82 - 83
(R.M. D a wkins). «Rivistadi FilologiaediIstruzione Classica» 64 (1936) 332-333
(B. L a ν a g n i n i). «Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire Anciennes»
11 (1937) 168 - 169 (P. C h an t r a i n e). RIEB 5 - 6 (1938) 267 - 268 (V. Caj-
k a n ο ν i C). «Byzantinoslavica» 7 (1937 - 1938) 356 - 357 (K. S ν ο b ο d a).

1375. Δημοτικά άσματα. Ραδάμανθυς 22 (1937) άρ. 3, σ. 4.

Δημοσιεύονται 2 τραγούδια άπο κώδικες τού 'Αγίου "Ορους.

1376. Οί ώραιότεροι έλληνικοί θρΰλοι καί τά παραμύθια τοΰ λαοΰ. Ό πέπλος
τής νεραϊδογέννητης. Έφημ. «'Ακρόπολις», 'Αθήναι, έ'τ. Θ' (1937-38)
άρ. 2889, 14.2.1937, σ. 3, 4.

1377. Ροδιακή λαογραφία. Ραδάμανθυς 22 (1937) άρ. 7, σ. 12.

Δημοσιεύεται 1 τραγούδι άπό τί) συλλογή Γερ. Δρακίδη.

1378. Βιδούρης Τάσος Βορειοηπειρωτική λαογραφία. Πάσχα ύποδούλων. Βό-
ρειος "Ηπειρος Γ' (1937) τεΰχ. 24 - 25, σ. 15 - 18.

Δημοσιεύεται καί 1 ιστορικά τραγούδι.

1379. Βλαχογιάννης Γιάννης Καλημερίσματα. Έθνος, έ'τ. 25 (1937 -38) άρ.
8326, 24.12.1937, σ. 3.

1380. Γατόπουλος Δ. Προεπαναστατικοί θρΰλοι. Καθημερινή, έτ. 19 (1937-
38) άρ. 7675, 22.11.1937, σ. 1.

Τραγούδια 2 γιά τον Νικοτσάρα.

1381. Γιαννουλόπουλος Χρίστος Α. Παλούμπα. Λεύκωμα Γορτυνίας 1937, σ.
89 - 95.

Δημοσιεύονται καί 2 δημοτικά τραγούδια.

1382. Γ. Ν. Δ. Τά έκατόλογα τής άγάπης καί ένα άγνωστον δραματικόν ποίημα.
Σκο^τική, ουγγρική καί έλληνική δημώδης ποίησις. Πρωία, έ'τ. IB' (1936 -
37) άρ. 131, 13.3.1937, σ. 3.
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1383. Ζήρας I. Α. Ό ωραίος θρϋλλος τών Σερβίων. Έφημ. «Τό Φως», Θεσσα-
λονίκη, έτ. 24 (1937 - 38) άρ. 8998, 10.9.1937, σ. 4.

Δημοσιεύεται καί 1 δημοτικά τραγούδι γιά τήν άλωση τοϋ Κάστρου τών Σερβίων άπό
τούς Τούρκους.

1384. Καληδόνη Ελένη Γ. Ροδιακή δημοτική ποίησις. Τό νανούρισμα [6].
Έγκ Ήμ Ρόδου 1937, σ. 253 - 255.

1385. Μαμμόπουλος Άλ. Ή Βόρειος "Ηπειρος θέατρον τών πρώτων Άληπα-
σάδικων άγώνων. Βόρειος "Ηπειρος Γ' (1937) τεΰχ. 24 - 25 σ. 19 - 22,
τεΰχ. 26 σ. 7 - 9.

Δημοσιεύονται καί στίχοι ελληνικών καί άλβανικών δημοτικών τραγουδιών.

1386. Παναγιωτόπουλος I. Μ. Ή διπλή πολιτεία τής Κυπαρισσίας. Πρωΐα, ετ.
ΙΓ' (1937 - 38) άρ. 25, 25.11.1937, σ. 1, 4.

Στίχοι τραγουδιοΰ, ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως κ.ά.

1387. Παρασυράς Κωστής Ε. Τρία παλαιά Κρητικά άσματα. ΙΙαναιγύπτια 11
[=9] (1937) 67.

1388 .---Ή εύψυχία τών γυναικών τής Κρήτης. Παναιγύπτια 11 [=9]

(1937)995.

Στίχοι τοΰ «τραγουδιού τοΰ Άληδάκη» με σημειώσεις.

1389. Σταμ[ατίου] Σταμ. Ό χορός τής Παναγιάς στό Μπλάτσι [Βλάστη Κοζάνης].
Έφημ. «Μακεδονία», Θεσσαλονίκη, έτ. 28 (1937 -38) άρ. 9945, 14.8.
1937, σ. 3-4.

Δημοσιεύονται ειδήσεις γιά πανηγύρια καί στίχοι 3 τραγουδιών.

1390. Τσαφαράς Βασ. I. Λαγκάδια. Λεύκωμα Γορτυνίας 1937, σ. 145-161.

Δημοσιεύονται καί 2 δημοτικά τραγούδια (σ. 152, 160 - 161).

1391. Τσέλαλης Άγησίλ. Ή πολιορκία της Άνδριτσαίνης. Ν 'Ορίζων, έτ. IB'
(1937 -38) άρ. 545, 5.12.1937, σ. 2.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι.

1392 .--Λαογραφικά. Ή πέρδικα. Ν 'Ορίζων, ετ. IB' (1937 - 38) άρ. 540,

19.9.1937, σ. 2.

1393. Δημοτική ποίηση. Βαλκ Λογοτ Λ' (1937 - 1938) 28 - 30.

Δημοσ. 1 νησιώτικο έλλην. τραγούδι καθώς και 1 σερβικό, 1 ρουμανικό καί 1 τουρκικό,

1394. Ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Βαλκ Λογοτ Λ' (1937 - 1938) 232.

1395. Ή διαμάχη Γ. Μπότσαρη καί τών Σουλιωτών. Ήπειρ Βήμα, έ'τ. 10
[=9-10] (1937 -38) άρ. 291, σ. 2.

Δημοσιεύονται καί στίχοι τραγουδιού τοΰ Σουλίου.

1396. Ή Σταύρωσις [Νισύρου]. Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 7 (1937 - 1938) άρ. 68,
σ. 2. — Άσπρο μου τριανταφυλλάκι. Αύτόθι, άρ. 71, σ. 2.
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Κολοκοτρωνέϊκο. Φωνή Γορτυνίας 5 (1937 - 38) άρ. 183, σ. 2.
Νοσταλγίαι [ρίμες 2]. Μεγίστη 1 (1937 - 1938) άρ. 3, σ. 6.
Στήλ Λόντζα τσαί στόν νάρτηκα. Μεγίστη 1 (1937 - 1938) άρ. 5, σ. 8 - 9.
Τό τραγούδι [κάλαντα Σύμης]. Συμ Βήμα, ετ. Α' (1937 - 38) άρ. 12, σ. 2.
Τό τραγούδι τοΰ Μιχάλη τής Μαρούλλας. Μεγίστη 1(1937 - 1938) άρ.
2, σ. 8.

Ρίμα πού άναφέρεται στό έτος 1842.

Βαλσάμης Κ. Τό Πρωτοβρόχι. Συμ Βήμα, ετ. Α' (1937 - 38) άρ. 8,
σ. 2.

Δημοσιεύονται 1 παιδικό τραγούδι καί μία παροιμία.

Α. Μ. Προσφυγική λαογραφία. Νησί Α' (1937 - 1938) 250 - 252.

Δημοσιεύονται Θαλασσινά καί γαμήλια τραγούδια καί δίστιχα άπό Μικρασιάτες πρόσφυ-
γες τής Χίου.

(Καραγιάννης Βαγγ.) Λεσβιακή λαϊκή μοΰσα. Κάτου στού γιαλό. Νησί
Α' (1937 - 1938) 56.

Μαδιδς Γ. Χιακή λαογραφία. Νησί Α' (1937 - 1938) 283 - 284.

Δημοσιεύεται 1 άκριτικό τραγούδι άπό τίς Οίνοΰσες Χίου.

Ναυπλιώτης Κ. Γ. Λαογραφικά. Άποκρηάτικον [Μονής Νάξου]. Έκ τής
συλλογής — . Κυκλαδ Νέα Δ' (1937 - 38) άρ. 94 - 95, σ. 4. — Λαογραφικά
[Μονής] Νάξου. Αύτόθι, άρ. 98 - 99, σ. 5. — Τά Φώτα [όπως τραγου-
δοΰνται στή Μονή Νάξου]. Αύτόθι, άρ. 100 - 101, σ. 5.—Λαογραφικά
Νάξου [1 παραλογή]. Αύτόθι, άρ. 108 - 109, σ. 2.

Οίκονομάκης Γιάννης Τό στολίδι [τραγούδι Νισύρου]. Περιοδ. «Γνωμα-
γόρας» 7 (1937 - 1938) άρ. 63, σ. 17.

Παπαδάκη Ειρήνη Λόγια τοΰ Στειακοΰ λαοΰ. Ό Χατζαράκης. Βαλκ
Λογοτ Α' (1937 - 1938) 144 - 145.

Πέρδικα Νίκη Λ. Σκυριανά δημοτικά τραγούδια. 'Αθήναι, έκδοτικός οί-
κος Μ. Βασιλείου καί Σία, 1937. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 236,
άρ. 1441],

Κρίση: Βαλκ Λογοτ Λ' (193; - 1938) 158 - 159 (Χ ρ. Μαρκέτης).
(Ροφιάς Βαγγ.) Ή μαχαιριά τ' άδερφοΰ. Φωνή Γορτυνίας 5(1937 -38)
άρ. 181, σ. 2.

Σταύρου Πανταζής Μ. Τό πάρσιμο τής νύφης. Φωνή Γορτυνίας 5 (1937 -
38) άρ. 182, σ. 2.

Γαμήλιο τραγούδι Γορτυνίας.
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1412. Τσακόπουλος Α. Ό Μπεκήρ άγάς. Ήραΐα Α' (1937-1938) άρ. 2, σ. 8-9.

1413. Γσιγκουράκος Θεόδ. Μακεδονικά μοιρολόγια [4 άπότό Παλιούρι Κοζάνης]-
Μορφές 2 (1937 - 1938) 149 - 150.

1414. Φυτράκης 'Ανδρέας I. Δημώδεις ύμνοι [2] πρός τήν Θεοτόκον. 'Αγία
Σιών Α' (1937 - 1938) 76 - 78. [Πρβλ. άρ. 1347α].

Προέρχονται άπό κώδικα τοϋ 19ου αί.

1415. 'Από τά λαϊκά Σαμιώτικα τραγούδια. Ό βοσκός. Σαμ Ήμερ 1938, σ.
233. — Τά ρόδα τής κόρης. Αύτόθι, σ. 242.

1416. Άσμα άδόμενον κατά τάς πανηγύρεις καί έορτάς ύπό τών Δελβινακιωτών.
Ήμερ Πελασγού 8 (1938) 104 - 108.

1417. Τά δυο άδέρφια. Ραδάμανθυς 23 (1938) άρ. 6, σ. 13.

Τραγούδι άπό την 'Αρκαδία.

1418. Τραγούδια της πατρίδας μας [Ηπείρου' 2]. Ηπειρωτικά Α' (1938) 102.
— Ποιον ήθελε γιά άντρα [1]. Αύτόθι, σ. 216.

1419. Αναστασόπουλος Ν. Κρήτη. Καθημερινή, έτ. 19 (1937-38) άρ. 7838,
9.5.1938, σ. 1, 3.

'Εκτός τών άλλων δημοσιεύονται καί 4 δίστιχα καί 1 τραγούδι.

1420. Γατόπουλος Δ. Αμπελουργών παραδόσεις. Καθημερινή, έτ. 19 (1937 -
38) άρ. 7925, 5.8.1938, σ. 3, άρ. 7926, 6.8.1938, σ. 2.

Τραγούδια κ.ά. σχετικά μέ τό άμπέλι.

1421. Ζητρίδου Πιπίτσα Χ. Αρματολοί καί κλέφτες στά Θεσσαλικά βουνά.
(Αθήναι 1938), 8ο, σελ. 16. ('Ιστορική καί Λαογραφική 'Εταιρεία τών
Θεσσαλών έν Αθήναις. Τμήμα Διαλέξεων. Τόμος Β', τεύχος Ε').
Δημοσιεύονται καί 2 κλέφτικα τραγούδια.

1422. Κωνσταντόπουλος Μιχ. Τά κάλαντα τών Χριστουγέννων. Καθημερινή,
έτ. 20 (1938 - 39) άρ. 8067, 27.12.1938, σ 4

Κάλαντα 'Αττικής, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Καρπενησίου, Καστοριάς, Θράκης, Δυτ.
Μακεδονίας, Πόντου, Ρεθύμνου.

1423. Μπενέκος Γιάννης Μήν ε'ίδεταν τό Ζήκο μου; (Ηπειρωτικά διηγήματα).
Ηπειρωτικά Α' (1938) 320 -326.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι (σ. 325 - 326).

1424. Μυστακίδης Νικ. Ηπειρωτικά τραγούδια [2]. Τ' άντρειωμένου τ' άρ-
ματα. Ή γυναίκα τοΰ ξενητεμένου. Ηπειρωτικά Α' (1938) 182. — Πολύ
άργά [1], Αύτόθι, σ. 211.

1425. Παρασκευόπουλος Χρήστος Δ. Ό ΙΙαπαφλέσσας καί τό Μανιάκι. Κα-
λάμαι 1938, 8ο μικρό, σελ. 75 + χάρτ. 1.

Στίς σ. 63 - 71 δημοσιεύονται 8 τραγούδια άπό τά όποϊα 1 μοιρολόγι άπό τή Μάνη.
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Σακελλαρίου Κ. Α. Άπο Άρήνην εις Μίνθην καί Άράκλοβον. Ν 'Ορί-
ζων, έ'τ. ΙΓ' (1938-39) άρ. 567, 17.10.1938, σ. 2.

Δημοσιεύεται και 1 τραγούδι.

Σταμ[ατίου] Σταμ. Κρητική ζωή. Έθνος, έτ. 25 (1937 - 38) άρ. 8498,
19.6.1938, σ. 5.

Ριζίτικα τραγούδια καί στίχοι τραγουδιών.

---Σφακιά. Έθνος, έτ. 25 (1937 -38) άρ. 8341, 10.1.1938, σ. 3.

— Ή βοσκή τών Σφακιανών. Αύτόθι, άρ. 8348, 17.1.1938, σ. 1. — Άσκύ-
φου. Αύτόθι, άρ. 8350, 19.1.1938, σ. 1. — Κρητικοί διάλογοι. Αύτόθι,
άρ. 8352, 21.1.1938, σ. 1.

Δημοσιεύονται τραγούδια καί στίχοι τραγουδιών, δίστιχα, έθιμα κ.ά.

--- Τά Φώτα καί ό φωτισμός στήν Κρήτη. 'Έθνος, έ'τ. 25 (1937 -

38) άρ. 8338, 7.1.1938, σ. 3.

Κάλαντα καί δίστιχα.

Τσέλαλης Άγησ. 'Ηθογραφικά. Στό πανηγύρι. Καθημερινή, έ'τ. 20
(1938-39) άρ. 8032, 21.11.1938, σ. 3.

Δημοσιεύονται καί 2 δημοτικά τραγούδια περιοχής 'Ανδρίτσαινας.
Χρηστοβασίλης Χ. Γιά τήν τιμή. ('Ηπειρωτικά διηγήματα). 'Ηπειρω-
τικά Α' (1938) 37 - 45.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι περιοχής Κουρέντων. 'Αναδημοσίευση άπό τό «'Αττικόν
Ήμερολόγιον» (1886).

Τραγούδια [1] τής Κάτω Παναγιάς [Χίου]. Νησί Β' (1938 - 1939) 518.
Άγγελομάτης Χρ. Έμμ. Ή φυσιολατρεία στό δημοτικό τραγούδι. 'Ηώς
1 (1938 - 1939) άρ. 7, σ. 27.

Βίος Σ. Γ. Τοϋ Μαύρου τό φιλί. Χιακά δημοτικά τραγούδια άπό τή Βο-
λισσό [1]. Νησί Β' (1938 - 1939) 348 - 350. — Οεριστικάτο [τραγ. τοΰ
θερισμοΰ] άπό τό Πιτυός [Χίου]. Αύτόθι, σ. 376 - 377.
Ααμ. Τρατάρικο τραγούδι [Άγ. Παρασκευής Καστέλλου Χίου]. Νησί

Β' (1938- 1939) 528.

Αάππας Τάκης Τό δημοτικό τραγούδι τοΰ πατέρα τοΰ Ανδρούτσου.
'Ηώς 1 (1938- 1939) άρ. 11-12, σ. 37.

Μαδιάς Γ. Τραγούδια [3] τοΰ Μελιού, χωριοΰ τής Περαίας [Μ. Ασίας].
Νησί Β' (1938 - 1939) 521 - 522.

Μανωλάκης Μιχ. Άσμα Καρπαθιακόν. Συμ Βήμα, έ'τ. Β' (1938 - 1939)
άρ. 37, σ. 3.

Ξηρός Τρ. Σ. Κόλλιας ό Βυτινιώτης. Φωνή Γορτυνίας 6 (1938 - 39)
άρ. 208, σ. 2. — Χριστίνα ή Νεμνιτσιώτισσα. Αύτόθι, άρ. 212, σ. 2.
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1440. Σιατόπουλος Αημ. Τό κάστρο τής Ώριας. Νεολαία 1 (1938 - 1939) 1433.
—Ό θρΰλος τοΰ κολυμβητή. Αύτόθι, σ. 1523.

1441. :Τό Συμιακάκι 'Αστεία [1]. Συμ Βήμα, έ'τ. Β' (1938 - 39) άρ. 42, σ. 2.
— Νανούρισμα [1]. Αύτόθι, άρ. 45, σ. 2-3.

1442. Τσέλαλης Άγησ. Τό δημοτικό τραγούδι. Φωνή Γορτυνίας 6 (1938 -
39) άρ. 217 σ. 2 [3], άρ. 218 σ. 2 [4], άρ. 219 σ. 2 [2],

2. Ριμαδόροι, ποιητάρηδες.

[Βλ. καί. τά λήμματα άρ. 453, 1511, 1566]

1443. Τσόκκος Γ. Ό πνιγμός τών τριών Άσσιωτών κατά τήν ΙΟην Νοεμβίου.
Ποίημα ύπό — έξ Αύγόρου. Έν Βαρωσίοις [Κύπρου], τύποις Νικολάου
Οικονόμου, 1921, 8ο, σελ. 7.

1444. Παλαίσης Χρ. Θ. Ό άγριος καί τρομακτικός φόνος τοΰ Γιακουμή Δη-
μήτρη έκ τοΰ χωρίου Καλοψίδας. Ποίημα συνταχθέν ύπό — έξ Αύγόρου
(συμφώνως τών μαρτυριών). Βαρώσια (Κύπρου) 1922, 8ο μικρό, σελ. 8.

1445 .---Ό έκ τοΰ έρωτος θάνατος τής Ειρήνης καί ή αύτοκτονία τοΰ

έραστοΰ αύτης Βάσου, γεγονός λίαν άξιανάγνωστον, έπισυμβάν έν τή νήσω
Κρήτη. Ποίημα συνταχθέν ύπό — έξ Αύγόρου (έπαρχίας 'Αμμοχώστου).
Έκδοσις τρίτη. Βαρώσια (Κύπρου) 1922, 8ο μι> ρό, σελ. 24.

1446 .---Τό παράπονον τοΰ Τζιυροΰ διά τό άκρωστόν του παιδί καί ή

παραντζιελιές τής μάνας πρός τήν κακοτζιέφαλην κόρην της, ήτοι ό ση-
μερινός κόσμος. Έκδοσις Γ'. Ποιήματα συνταχθέντα είς κυπριακήν γλώσσαν
ύπό — έξ αύγόρου. Βαρώσια - Κύπρου, τύπ. (('Ανατολής», 1922, 8ο, σελ. 12.

1447. (Κοτσιφάκης Θεόδωρος) Ή Κρήτη καί ή καταστροφή της Σμύρνης.
"Εκδοσις 1923, χ.τ., 16ο, σελ. 22.

Ρίμα γιά τή Μικρασιατική καταστροφή, λαϊκού ριμαδόρου άπό τό Καστέλλι Χανίων.

1448. Σάββας Κλεάνθης Οί τρεις φόνοι : Ή πατροκτονία 'Ιωάννη Ζαμπούνη
ύπό τοΰ υίοΰ του 'Αλεξάνδρου άπό τήν νήσον Σάμον. Ό φόνος τοΰ Χαρή
Μιχαήλ Μέσα Γειτονιά ύπό 'Αχμέτ Σαλίχ, ζαπτιέ έκ Αεμεσοΰ. Ό φόνος
τοΰ Θουκή Νικολάου έκ Βάσας (Κιλανίου) ύπό άγνώστου. Ποίημα ύπό —
έξ "Αγίου Μάμαντος (Λεμεσού). Λεμεσός, τύποις «Λεμεσοΰ», 1923, 8ο
μικρό, σελ. 8.

1449 .---Ποίημα ό φόνος τοΰ Χαρή Πετρή καί ό άπαγχονισμός τοΰ Καρά

Χριστοφή (έκ ΙΙισσουρίου). Ό φόνος τής Μαρικοΰς (έκ Κελοκεδάρων)
καί ό τουφεκισμός τοΰ δευτέρου συζύγου της 'Αρεστή ύπό τοΰ πρώην
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συζύγου της Δημήτρη (έκ Χωλέτρικα) καί το ποίημα τής προσφυγούλας
ύπό —■ έξ Άγιου Μάμαντος (Λεμεσού). (Λεμεσός), τύποις «Λεμεσού»,

1923, 8ο μικρό, σελ. 8.

1450. Κουννάς Στέλ. Μαύρα μαντάτα καί πικρά δάκρυα. Ή σφαγή τών Ελ-
λήνων έν Μικρασία. (Κύπρος), τύποις «Πάφου», χ.χρ. [1924;], 8ο μικρό,
σελ. 12.

1451 .--Συλλογή διαφόρων ποιημάτων ύπό — έκ Κάτω Δρυός. Βαρώσια -

Κύπρου 1924, τύποις «Νέας Σαλαμίνος», 8ο μικρό, σελ. 16.

1452. Μιχαήλ Χαράλ. Ό φόνος τής Φατμάς Χουσνή ύπό τοΰ συζύγου της
Πεχήτσπεη (ιατρού) έκ Λευκωσίας, γενόμενος τήν ΙΟην Μαίου καί ή
καταδίκη τοΰ φονέως. Ποίημα ύπό — έκ Φυλούσας Πάφου. Λευκωσία
Κύπρου, τύποις «Ανατολής», 1924, 8ο μικρό, σελ. 8.

1453 .---Ό φόνος τοΰ Χρυσοστόμου Θεμιστοκλέους ύπό Λάμπη Μιχαήλ

έκ Ποταμιοΰς (Λεμεσοΰ) καί ή καταδίκη τοΰ φονέως. Ποίημα συνταχθέν
ύπό — έκ Φιλούσας (Πάφου). Λευκωσία Κύπρου, τύποις «Ανατολής»,

1924, 8ο μικρό, σελ. 8.

1454. Παλαίσης Χρ. Θ. Ποίημα τών τριών πνιγέντων εις τήν Θάλασσαν παρά
τήν θέσιν «Καράολος» (Αμμοχώστου) τήν 15 Φεβρουαρίου 1924, Μιχαήλ
Μηλοΰς καί Νικολή Κουλλουρά... συνταχθέν ύπό — έξ Αύγόρου. Βαρώσια
Κύπρου, τύποις «Νέας Σαλαμίνος», 1924 8ο μικρό, σελ. 8.

1455 .---Τά φρικτά ερωτικά πάθη τοΰ Γιώρκου Κυπρίου καί της Μελινιάς

άγαπηθέντων έν Καΐρω. Ποίημα συνταχθέν ύπό — έξ Αύγόρου. Βαρώ-
σια (Κύπρου), τύποις «Νέας Σαλαμίνος», 1924, 8ο μικρό, σελ. 7.

1456. Σάββας Κλεάνθ. Ποίημα έθνικόν. Ή άλλαγή τοΰ νέου ήμερολογίου
ύπό — (έξ Αγίου Μάμαντος). (Λεμεσός), τύποις «Λεμεσοΰ», 1924, 8ο
μικρό, σελ. 4 χ. άρ.

1457. Χριστοδουλίδης παπα-Κωνσταντίνος Ή έγερσις τοΰ δικαίου Λαζάρου
καί έγκώμιον τής Αναστάσεως, έξ άρχαίου χειρογράφου. Έν Λευκωσία
Κύπρου, τύποις «Θεσσαλονίκης», 1924, 8ο μικρό, σελ. 8.

Ρίμα θρησκευτική.

1458. Γεωργίου Μαυρουδής Ό άπαγχονισμός της Μαρίας Άχιλλέως έκ Καρ-
μίου Κυρήνειας έπισυμβάς τήν 9ην Φεβρουαρίου 1929. Ποίημα συνταχθέν
ύπό —. Έν Λευκωσία (Κύπρου), τύποις «Κόσμος», 1929, 8ο μικρό,
σελ. 10.

1459. Μιχαήλ Χαράλ. Τά νεώτερα έρωτικά τραγούδια τής αγάπης, δίστοιχα
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καί τετράστοιχα κατ' άλφάβητον. Συνταχθέντα ύπό—έκ Φιλούσης Προ-
τορίου. Λευκωσία Κύπρου 1929, 8ο μικρό, σελ. 7.

1460. Μιχαήλ Χαράλ. Τό θαύμα τοΰ άγίου Παντελεήμονος καί τά πάθη της
Θεκλοΰς Στ. Ίωσηφάκη έκ Μέσα - Γειτονιάς Λεμεσοΰ, μετονομασθεΐσα
Παντελοΰ, γεγονός λίαν άξιανάγνωστον, συμβάν τήν 8ην Αύγούστου, ύπό
— έκ Φιλούσης (Προτορίου). Λευκωσία Κύπρου 1929, 8ο μικρό, σελ. 7.

1461. Μιχαήλ Χ. - Πριγκόπουλλος Χ. Ή αύτοκτονία δύο εραστών, Χριστοφή
καί Φωτεινής. Συμβάν τήν 18ην Αύγούστου 1929. Έν Λευκωσία Κύπρου,
τύποις «Κόσμος», 1929, 8ο μικρό, σελ. 10.

1462. Στυλιανός Κυριάκος Ποιήματα σατυρικά άλλ' όμως καί διδαχτικά είς
έμμετρον γνησίαν Κυπριακήν διάλεκτον ύπό — έξ 'Άχνας. Λάρνακα, τύποις
Χειμωνίδη, 1932, 8ο, σελ. 24.

1463. Καρτέρης Κ. Ένας άγνωστος Λέσβιος [λαϊκός] ποιητής. Λέσβος 1934,
σ. 131 - 135.

1464. ΓΙκαρος Ερωτικά γράμματα. Δούδεκανησιακή, έτ. Γ' (1935 - 36) άρ. 9
σ. 2, άρ. 10 σ. 2, άρ. 11 σ. 2.

Προσωπικές ρίμες.

1465. Ή περίφημος ρίμα τοΰ Κωνσταντίνου Ασκητή. Μεγίστη 1 (1937 - 1938)
άρ. 12 σ. 7, 2 (1938 - 39) άρ. 13 σ. 22, άρ. 14 σ. 16, άρ. 15 σ. 6.

1466. Πέννας Π. Ό θρήνος έπί τή άλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Σερ-
ραίου ιερέως Συναδινοΰ. Σερρ Χρ Α' (1938) 74 - 80. [Πρβλ. έφημ. «Ή
Πρόοδος», Σέρραι, έτ. Γ' (1931 - 32) άρ. 130,13.12.1931, σ. 1, 4, άρ. 131,
20.12.1931, σ. 1, 4, άρ. 132, 25.12.1931, σ. 1, άρ. 133, 1.1.1932, σ. 2],

'Επώνυμο λαϊκό ποίημα - θρήνος.
1467 . Θωμά Κυριάκος Ό φόνος τοΰ Χρίστου Δημητρίου έξ Άραδίππου. Ποίη-
μα ύπό — έκ Καλοψίδας έπαρχίας Αμμοχώστου. Έν Βαρωσίοις, τύποις
Ν. Οικονόμου, χ. χρ., 8ο μικρό, σελ. 8.
1468. Ρώσσος Κ. Γ. Ό θρήνος τής Παναγίας. Ποίημα έξ άρχαίου χειρογράφου.

Εκδότης—. Έν Λευκωσία, τύποις «Θεσσαλονίκης», χ.χρ., 8ο μικρό, σελ. 7.

3. Μελέτες τραγουδιών.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 55, 63, 161, 189, 451, 453, 454, 455, 461, 2468, 2477,
2489, 2494, 2500, 2502, 2956, 3498]

1469. Καρατζάς Γ. Τό έλληνικό δημοτικό τραγούδι. Λόγος Γ' (1920 - 1921)
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321 - 329, 399 - 405. ['Αναδημοσίευση: «Πασχαλινή 'Ανθοδέσμη», επι-
μέλεια Άγη Λεβέντη, 'Αθήνα 1923].

Δημοσιεύονται καί τραγούδια καί στίχοι τραγουδιών.

Καλογερόπουλος Δ. I. Τό δημοτικό τραγούδι κατά τούς χρόνους τής
'Επαναστάσεως. Μουσ Έπιθεώρ Α' (1921 - 1922) τεΰχ. 3, σ. 6 - 7.
Σκαλιέρης Γεώργ. Κλ. Λαοί καί φυλαί τής Μικράς 'Ασίας μετά πινά-
κων καί χαρτών. Έν 'Αθήναις 1922, 8ο, σελ. η' - 499.

Έκτος άπό τήν άλλη ύλη δημοσιεύεται 1 τραγούδι τοϋ Πόντου (σ. 350) καί γίνεται λόγος
γιά τό ακριτικό έπος (σ. 355 - 372).

Μιχαλόπουλος Φάνης Τό δημοτικό τραγούδι. Μούσα Γ' (1922 - 1923)
64 - 69.

Σ. Φ. Τά δημοτικά μας τραγούδια. Φάρ Α' (1922 - 1923) άρ. 2, σ. 8.
Ψάχος Κ. Α. Πώς ήρχισεν ύπό τών ξένων ή συλλογή τών ελληνικών
δημοτικών τραγουδιών. Ν Φόρμιγξ Β' (1922 - 1923) άρ. 19 - 22, σ. 8.
Βιδούρης Τάσος Ή δημώδης ποίησις. Έθν Εστία, έτ. 1 (1923) άρ.
15 - 16, σ. 40 - 42.

Βλαχογιάννης Γιάννης Λαός ό ποιητής. Κοινότης Β' (1923) άρ. 2 σ.
14 - 15, άρ. 3 σ. 12 - 13. [ΙΙρβλ. άρ. 1477, 1479].

---Λαός ό ποιητής. Λαογρ 7 (1923) 79 - 84 [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I'

(1955 - 57) σ. 240 άρ. 1505, σ. 248 άρ. 1620],

Κρίση: Νουμάς Κ' (1923) 135 - 136.

Συναδινός Θ. Ν. Τό δημοτικό τραγούδι. Έλεύθ Βήμα, έτ. Β' (1923 -
24) άρ. 504, 19.7.1923, σ. 3, άρ. 513, 26.7.1923, σ. 1.
Βλαχογιάννης Γιάννης Λαός ό ποιητής. Ελικών Δ' (1924) 16, 81 - 84.
[Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 240 άρ. 1505, σ. 248 άρ. 1620].

Γίνεται λόγος γιά τά κλέφτικα τραγούδια.

Ζακυθινός Διον. Α. Ό Χάρος στό δημοτικό τραγούδι. Κερκυρ Άνθολ
Δ' (1924) άρ. 6, σ. 26 - 29.

(Μενάρδος Σΐμβς) Περί τής πρώτης έκδόσεως τών δημοτικών μας τρα-
γουδιών. Διάλεξις. 'Αδελφοσύνη Η' (1924) 105 - 118. [Βλ. καί άρ. 1484],

Γίνεται λόγος γιά τή συλλογή δημοτικών τραγουδιών τοϋ Φωριέλ. Δημοσιεύονται καί
τραγούδια καί στίχοι τραγουδιών.

Μιχαλόπουλος Φάνης («Γύρω στή νεοελληνική συνείδηση»). Τό δημο-
τικό τραγούδι. ('Απόψεις τής έλευθερίας). Νέα Γράμμ 1 (1924) 17 - 23.
Βελλιανίτης Θεόδ. Τά δημοτικά μας τραγούδια. Εκατονταετή ρις άπό
τής έκδόσεώς των έν Γαλλία. Έθν Κήρυξ 11 (1925) άρ. 6 σ. 18 - 19, άρ.
8 σ. 18 - 19.
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1484. (Μενάρδος Σΐμος) Έπί της έκδόσεως τών δημοτικών μας τραγουδιών
ύπό τοΰ Φωριέλ. (Διάλεξις). Έφημ. «Φωνή τής Κύπρου», Λευκωσία, έτ.
ΛΗ' (1925) άρ. 1972, 10.1.1925, σ. 1. [Βλ. καί άρ. 1481].

1485. Παπαντωνίου Ζαχ. Ό λαός ποιητής. Πυρσός Ν Χωρών Α' (1925)
τεΰχ. 1, σ. 24 - 25.

1486. Φαλτάϊτς Κ. Οί Γύφτοι καί τό δημοτικό μας τραγούδι. Τό πρόβλημα
τοΰ δημοτικού μας τραγουδιοΰ. Τί είναι τό δημοτικό μας τραγούδι, ελλη-
νικό ή γύφτικο; Έφημ. «Ή Βραδυνή», 'Αθήναι, ετ. Γ' (1926) άρ. 1041,
26.8.1926, σ. 2, άρ. 1042, 27.8.1926, σ. 2, άρ. 1043, 28.8.1926, σ. 2,
άρ. 1047, 1.9.1926, σ. 2, άρ. 1052, 6.9.1926, σ. 4. [Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - Γ
(1955 - 57) σ. 242, άρ. 1537],

1487. Χρυσανθόπουλος I. Ελληνική δημώδης ποίησις. Πρωΐα, έτ. Α' (1925 -
26) άρ. 115, 25.2.1926, σ. 3.

Παρουσιάζεται άρθρο τής R. Mark Κ e e r γιά τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια
στό περιοδικό «English Review».

1488. Καλομοίρης Μ. Ή συναυλία - διάλεξις τοΰ—. Τό Δωδεκανησιακό δη-
μοτικό τραγούδι. Ή διάλεξις τοΰ Ν. Μαυρή [γιά τό 'ίδιο θέμα]. Δωδε-
κάνησος, έ'τ. Β' (1926 - 27) άρ. 89, σ. 1 - 2.

Δημοσιεύονται καί δίστιχα νανουρίσματα καί τραγούδια.

1489. Κατσουράς Άντ. Δημοτικά τής 'Απειράνθου. Οικογένεια, έ'τ. Α' (1926-
1927) άρ. 4 σ. 13, άρ. 5 σ. 14, άρ. 6 σ. 15, άρ. 9 σ. 5.

1490. Hesseling D. C. La plus ancienne rédaction du poème épique sur
Digénis Akritas par —. Amsterdam 1927, 8o, σελ. 22. (Mededeelingen
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letter-
kunde, Deel 63, Serie A', No 1).

Βιβλ. μνεία: Phil Wochenschrift 47 (1927) στ. 1446 (Gustav S ο y t e r).

1491. Κυριακίδης Στίλπ. Π. Ό Διγενής 'Ακρίτας. 'Ακριτικά έπη - άκριτικά
τραγούδια - άκριτική ζωή. Έν 'Αθήναις 1926. [Βλ. ΕΛΑ Θ' -1' (1955 -
57) σ. 241, άρ. 1531],

Βιβλ. μνεία: Phil Wochenschrift 47 (1927) στ. 967 - 968 (G u s t a ν S ο y-
ter).

1492. Menardos S. Modem Greek Poetry. Greek Folk Poetry. Περιοδ. «The
Poetry Review» 18 (1927) 153 - 164.

Περίληψη τοϋ άρθρου δημοσιεύτηκε στήν έφημ. «'Εσπερία» Λονδίνου, 4 (1919) 59.

1493. :Θρΰλος "Αλκής [Ούράνη Ελένη] Στοχασμοί γιά τό δημοτικό τραγούδι.
[Βλ. ΕΛα Θ' - i' (1955 - 57) σ. 241, άρ. 1532],
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Κρίσεις: 'Αλεξανδρ Τέχνη Β' (1927 - 1928) 389 - 391 (P.). 'Αναγέννηση Β' (1927 -
1928) 488 - 494 (Κ. Β ά ρ ν α λ η ς). Ν Έπιθεώρ 1 (1928) 186 - 187 (:Π. Π[ικρός]).
Παρθεν Α' (1928) 128. Libre, No 74 - 75 (Décembre 1928 - Janvier 1929) σ. 595
(L. Roussel).

1494. Δασκαλάκης 'Απ. Β. "Εν ύπέροχον λαϊκόν άσμα έθνικού θριάμβου. 'Α-
τλαντίς 19 (1928) άρ. 11, σ. 12 - 13.

'Ιστορικό τραγούδι της Μάνης.

1495. Δημητρίου Ε. Ό «θρήνος τής Πόλης». Ν Έπιθεώρ 1 (1928) 306-310.
[Πρβλ. άρ. 1499].

1496. Ζακυθηνός Δίον. Α. Τό τραγούδι της Λιογέννητης. Παρθεν Α' (1928) 46 - 47.
Δημοσιεύεται τΐαραλλαγή άπό τήν Κεφαλληνία μέ σημειώσεις.

1497. Ζαννέτος Φίλ. Δημώδης Κυπριακή ποίησις καί άκρΐται. Ελληνισμός
ΙΘ' (1928) 281 - 292.

Δημοσιεύονται καί Κυπριακά τραγούδια καί στίχοι τραγουδιών.

1498. :Θρϋλος "Αλκής [Ούράνη Ελένη] Στοχασμοί γιά τό δημοτικό τραγούδι.
'Αναγέννηση Β' (1927 - 1928) 21 - 31, 488-494. [Συνέχεια άπό τή χρονιά
Α' (1927)· βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 241, άρ. 1532. Καί αύτοτελές
βιβλίο : Στοχασμοί γιά τό δημοτικό τραγούδι καί άλλοι στοχασμοί. 'Αθήνα
1928, 8ο, σελ. 106].

Δημοσιεύονται καί τραγούδια καί στίχοι τραγουδιών.

1499. Κορδάτος Γιάννης Ό «θρήνος» της Άγια - Σοφιάς καί ή «έθνική συνεί-
δηση» τών Ελλήνων. Ν Έπιθεώρ 1 (1928) 269 - 268. — Ό «θρήνος
τής Πόλης» καί ή γένεσή του. (Απάντηση σέ άντικριτική). Αύτόθι, σ. 344 -
347. [Πρβλ. άρ. 1495].

1500. Δαυράγκας Δ. Σ. Ή Επτανησιακή καντάδα. Σύγχρ Σκέψη Α' (1928) 48.

1501. Πολίτης Φ. Ό «θάνατος» στό δημοτικό τραγούδι. Έλεύθ Βήμα, έ'τ.
Ζ' (1928 - 29) άρ. 2249, 11.7.1928, σ. 2 [=Έκλογή άπό τό έργο του, τ.
Β', Αθήναι 1938, σ. 32 - 35],

1502. :Άνθίας Τ. [Τριαντάφυλλος Άνδρ.] Τό δημοτικό τραγούδι της Λακωνίας.
Πάρνων 1 (1928 - 1929) 120 - 121.

1503. (Άρβανιτάκης Γ. Λ.) Μία ώραία μελέτη. Δωδεκάνησος, έτ. Δ' (1928-
29) άρ. 178 σ. 1 - 2, άρ. 179 σ. 3, άρ. 180 σ. 4, άρ. 181 σ. 4.

Κριτική της «Κασιακής Λύρας» τών Μαυρή Ν. Γ. - Παπαδοπούλου Ε.
Δημοσιεύονται καί τραγούδια. 'Αναδημοσίευση άπό τήν έφημ. ((Messager d'Athènes»·

1504. Μαύρης Nik. Άπάντησις εις μίαν «κριτικήν». Δωδεκάνησος, έτ. Δ' (1928
- 29) άρ. 197 σ. 3, άρ. 198 σ. 3, άρ. 199 σ. 3, άρ. 201 σ. 3.

'Απάντηση στήν κριτική τοϋ Έμμ. Γ. Πρωτοψάλτη γιά τήν «Κασιακή Λύρα» τοϋ συγγρ.
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1505. Βουτιερίδης Ηλίας Π. Νεοελληνική στιχουργική. Έν 'Αθήναις, έκδό-
ται : 'Ιωάννης Δ. Κολλάρος, βιβλιοπωλεΐον τής «Εστίας»), 1929, 8ο,
σελ. 296.

Γίνεται λόγος καί γιά τή στιχουργική τών δημοτικών τραγουδιών (κυρίως σ. 86-90).
Κρίση: Échos d' Orient 29 (1930) 383 - 384 (Ε. S[ t é ρ h a n ο u]).

1506. Δασκαλάκης 'Απ. Β. Τά κλέφτικα τραγούδια καί ή συμβολική των εθνι-
κή σημασία. 'Ατλαντίς 20 (1929) άρ. 3, σ. 26.

1507. *Dieterich Κ. Goethe und die neugriechische Volksdichtung. «Hel-
las», Jahrbuch 1929, σ. 61-81.

1508. Σουμελίδης Γ. 'Ακριτικά άσματα. Άρχεϊον Πόντου 1 (1928) 47 - 96.
[Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 242, άρ. 1545],

Κρίση: Libre, No 78 - 79 (Avril - Mai 1929) σ. 630 - 631 (L. Rousse 1).

1509. 'Αποστολάκης Γιάννης Τά δημοτικά τραγούδια. Μέρος Α'. Οί συλλογές.
'Αθήναι 1929. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 243, άρ. 1548].

Κρίση: Πειθαρχία 1 (1929 - 1930) άρ. 1, σ. 17 (: Ε ΰ α ρ χ ο ς).

1510. Βελλιανίτης Θεόδ. Τής Άρτας τό γεφύρι. Έγκυκλ Ήμ 3 (1930) 141 -
143.

Γίνεται λόγος γιά τό σχετικό τραγούδι καί την παράδοση.

1511. Φιλίππου Λοΐζος Τά έλληνικά γράμματα έν Κύπρω κατά τήν περίοδον της
τουρκοκρατίας (1571 - 1878). Μελέτη βραβευθείσα διά πρώτου βραβείου κατά
τόν Α' φιλολογικόν διαγωνισμόν της A.M. τοϋ άρχιεπισκόπου Κυρίλλου
τοϋ Γ' τοΰ άπό Κυρήνειας. Έν Λευκωσία, τύποις «Μουσών» Γ.Χ. Ύψη-
λάντου, 1930, 8ο, τόμος Α', σελ. 2 χ. άρ. + δ' + 9 - 385, τόμος Β', σελ.
164.

Στόν τόμο Β', σ. 3-21 : «Δημοτική ποίησις» (άκριτικά τραγούδια, πλαστά, ρίμες, κυ-
ρίως άσματα, ποιητάρηδες).

Κρίση: Άποστ Βαρνάβας Γ' (1931) 571 -574 (Ε ύ γ έ ν ι ο ς Μιχαηλίδης).
['Αναδημοσίευση άπό τόν «'Εκκλησιαστικό Φάρο», τόμ. Λ' (1931) 313-317].

1512. Καμπούρογλους Δ. Γρ. Ό Άρμούρης. Πρωία, έτ. ΣΤ' (1930-31)
άρ. 2092, 18.10.1931, σ. 1-2.

1513. Πολίτης Φώτος Μανιάτικα μυρολόγια. Πρωία, έτ. ΣΤ' (1930 -31)
άρ. 1949, 27.5.1931, σ. 1-2.

1514. Steinmetz Α. Untersuchungen zu den Klephtenliedern. Λαογρ 10
(1929 - 1932) 305 - 380. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 244, άρ. 1576].
Κρίση: Libre, No 106 - 107 (Août - Septembre 1931) σ. 850 - 851 (L. R ο u s-
s e 1).

1515 . Κατσικάρος Ν.Θ. Μία μικρά είσήγησις στό Μανιάτικο μοιρολόγι. Μαλέας,
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έτ. Α! (1932) άρ. 2, 15.6.1932, σ. 3, άρ. 3, 1.7.1932, σ. 3, άρ. 4, 15.7.
1932, σ. 3, 4, άρ. 5, 1.8.1932, σ. 3.

Δημοσιεύονται καί κείμενα μοιρολογιών.
1516. Κόκκινος Δ. Τά δημοτικά τραγούδια καί τό έλληνικό πνεύμα. Ερυθρός

Σταυρός, έ'τ. Η' (1932) άρ. 6, σ. 7 - 8.
1517 . Ροζάκος Νίκος I. Σπουδές στά μοιρολόγια της Μάνης. Πάθος - συμπόνια.
Λακωνική, έτ. Λ' (1931 -32) άρ. 39, 30.6.1932, σ. 1. —Σπουδές στά
μοιρολόγια τής Μάνης. Ψυχοσύνθεση - έγωϊσμός. Αύτόθι, άρ. 42, 21.7.
1932, σ. 2.

Κ ρ ί σ η : Αύτόθι, άρ. 45, 11.8.1932, σ. 3 (Π έ τ ρ ο ς Άστέρης). ΙΙρβλ. άπάν-
τηση Ν. I. Ρ ο ζ ά κ ο υ, Λαογραφικές σπουδές. Αύτόθι, άρ. 46, 31.8.1932, σ. 3.

1518. Συναδινός Θεόδ. Ν. Τό έλληνικό λαϊκό τραγούδι. Νέα Έλλ 1932, άρ.
76 - 78, σ. 219 - 222, 261 - 264, 311 - 312.

1519. Μοσχόβης Β. Εισαγωγή στά Συμιακά τραγούδια. Ρυθμός 1 (1932 -
1933) 47 -59, 95 - 102.

Δημοσιεύονται καί τραγούδια καί στίχοι τραγουδιών, δίστιχα (μοιρολόγια κ.ά.), ειδήσεις
λατρείας κ.ά. άπό τή Σύμη.

1520. Grégoire Henri Études sur l'épopée byzantine. Rev Ét Gr 46
(1933)29 - 69.

Τοϋ 'Αρμούρη τό τραγούδι, ό κύκλος τοΰ Άνδρονίκου καί τοϋ Κωνσταντίνου, οί γιοι
τοΰ Άνδρονίκου, τό Β' μέρος τοϋ Διγενή.

1521. Κώττα Βενετία Τά μοιρολόγια τής Παναγίας. Πρωία, έ'τ. Θ' (1933 -
34) άρ. 41, 11.12.1933, σ. 2. [Πρβλ. άρ 1523].

1522. Πολίτης Φώτος Διασαφήσεις. Πρωία, έ'τ. Η' (1932-33) άρ. 2787,
6.10.1933, σ. 1-2.

1523. - Τά μοιρολόγια τής Παναγίας. Πρωΐα, έτ. Θ' (1933 -34) άρ. 31,

1.12.1933, σ. 1-2. [Πρβλ. άρ. 1521].

1524. Π[οριώτης] Ν. Φιλολογικά περίεργα. Θυμέλη Α' (1933) 56-59.

Γίνεται λόγος καί γιά κάλαντα τοΰ άγίου Βασιλείου καί γιά στίχους έλληνικών δημοτι-
κών τραγουδιών πού άπαντοΰν στό έργο τοΰ Γκ. Ντ' Άννούτσιο.

1525. Βέης Νικ. Α. 'Αρκαδικά γλωσσικά μνημεία. Δημώδη άσματα Φιγαλίας
μεθ' ύπομνημάτων. Όλυμπ Άρχεΐον Α' (1933 - 1934) 7 - 12, 41 - 42.

Απόσπασμα μελέτης.

1526. :Άθάνας Γ. [Άθανασιάδης-Νόβας Γ.] Ή μάννα στό δημοτικό τραγούδι.
Μην Ν Κόσμος, τεΰχ. Γ' ('Ιούνιος 1934) σ. 25 - 40.

Δημοσιεύονται καί πολλά τραγούδια καί στίχοι τραγουδιών.

1527. Lascaris M. Niccolô Tommaseo ed Andrea Mustoxidi. Atti e Me-
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morie délia Società Dalmata di storia patria III - IV (1934) 5 - 39.
[Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 245, άρ. 1585].

Κρίσεις: Περιοδ. «Europa Orientale» XIV (1934) 643 - 644 (Γ. Ζώρας).
'Ιόνιος 'Ανθολογία 8 (1934) 206 (Σ. Μ[ινώτος]).

1528. Ξύδης Θεόδωρος Τό παιδί στή δημοτική ποίηση. Ν Ζωή Β' (1934)
110 - 119. [Πρβλ. περιοδ. «'Εκπαιδευτικά Χρονικά», ετ. Β' (1934 - 1935)
σ. 329-332],

1529. Φυτράκης 'Ανδρέας I. Οί λεοντόκαρδοι ρασοφόροι στά Κρητικά τραγούδια.
Έφημ. «Παρατηρητής», Χανιά, ίτ. Η' (1933 - 34) άρ. 2229, 5.9.1934,
σ. 1, άρ. 2230, 6.9.1934, σ. 1,2.

1530. :"Αγρας Τέλλος ['Ιωάννου Εύάγγ.[ Ή μεταφυσική φαντασία εις τά
δημοτικά μας τραγούδια. Φιλ Ν Κόσμος, τεΰχ. 5 ('Ιούλιος 1935) σ. 49 - 64,
τεΰχ. 6 (Αύγουστος — Σεπτέμβριος 1935) σ. 102 - 128.

1531 · Βαλέτας Γ. Σολωμοΰ συλλογή δημοτικών τραγουδιών. Καθημερινή, έτ.
16 (1934 - 35) άρ. 4871, 19.8.1935, σ. 3.

1532. Βλαχογιάννης Γιάννης Κλέφτες τοΰ Μοριά. 'Αθήνα 1935. [Βλ. ΕΛΑ
Θ'-Γ (1955 - 57) σ. 246, άρ. 1592], [Πρβλ. άρ. 1543].

Κρίσεις: J HS 55 (1935) 276 - 277 (VV. M [ i 11 e r]). Καθημερινή, ίτ. 16 (1934-

35) άρ. 4727, 25.3.1935, σ. 6 (Τ. Κ. Π α π α τ σ ώ ν η ς). Φωνή Γορτυνίας 3 (1935-

36) άρ. 125 σ. 2, άρ. 126 σ. 2 (Ν. Λάσκαρης).

1533. Καλιτσουνάκις 'Ιωάννης Ή έξ 'Αθηναϊκοΰ κώδικος παραλλαγή τοΰ «Πε-
ρί ξενιτείας» ποιήματος. Πραγματεΐαι τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. 1,
έν 'Αθήναις 1935, τεΰχ. 6, σελ. 1-31.

Ποίημα σέ λαϊκή γλώσσα πού συνοδεύεται άπό λαογραφικές καί άλλες παρατηρήσεις.
Κρίσεις: Libre, No 100 - 101 (Février - Mars 1931) σ. 797 - 798 (L. R ο u s-
s e 1). Phil Wochenschrift 53 (1933) στ. 994 - 995 (G. W a r t e n b e r g). Περιοδ.
«Κρητικά» A' (1930 - 1933) 286 - 287 (Ν. Β. Τ [ ω μ α δ ά κ η ς]).

1534. Ράμφος 'Ιωάννης Σπ. Παρατηρήσεις έπί τής «ρίμας της Μανέταινας».
Μήλος, έ'τ. IB' (1935 - 1936) άρ. 229, 1.6.1935, σ. 2 -3. [Πρβλ. άρ. 1312],

1535. Λαζάρου Α. Δημοτικά τραγούδια. Δελτίον ΟΛΜΕ ΙΑ' (1935 -1936)
215 - 227.

1536. :Χωριανός Τάκης Τό δημοτικό μας τραγούδι. Φωνή Γορτυνίας 3 (1935 -
36) άρ. 125 σ. 2, 4, άρ. 126 σ. 1, άρ. 127 σ. 1, 2.

1537. Baggally John W. The Klephtic Ballads in relation to Greek Hi-
story (1715-1821). Oxford, Bas. Blackwell, 1936, 8o, σελ. XIV +
109. [Φωτοτυπική άνατύπωση: Chicago, Argonaut Publishers, 1968].

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τή ζωή, τίς συνήθειες καί τήνόργάνωση τών κλεφτών·
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Κρίσεις: JUS 56 (1936) 275 (F. Ii. M [ a r S h a 11 )]. Φιλολ 'Εστία, άρ. 9
(8.11.1936) σ. 18-19 (Χ ρ. Έμμ. Ά γ γ ε λ ο μ ά τ η ς). «Greoce and Rome» VI
(1936) 124 - 125.

1538. Καλονάρος Πέτρ. Π. Τά Μανιάτικα μοιρολόγια. Έφημ. «Νέα Λακω-
νία», άρ. 3 -4, 11.4.1936, σ. 1-2. — Ή λαογραφία τής Μάνης καί τά
μοιρολόγια της. Αύτόθι, άρ. 6, 12.6.1936, σ. 2.

1539. Παρασυράς Κωστής Ε. Περί τόν Διγενή 'Ακρίταν καί την Ρόδον. Πα-
ναιγύπτια 8 (1936) άρ. 27, σ. 652.

1540. Ζευγώλης Γιώργης Πώς νοιώθουμε τά λαϊκά τραγούδια. Κυκλαδ Νέα
Γ' (1936 - 37) άρ. 68-69, σ. 2.

1541. Σκυριανά δημοτικά τραγούδια. Πρωία, έτ. IB' (1936 - 37) άρ. 175, 27.4.
1937, σ. 2.

Περίληψη διαλέξεως τής Νίκης Πέρδικα.

1542. Baud-Bovy S. La chanson populaire grecque du Dodécanèse. I.
Les Textes. Paris 1936. [Βλ. ΕΛΑ Θ' -1' (1955 - 57) σ. 247, άρ. 1614].

Κρίσεις: BNJb 14 (1937 - 1938) 153 - 155 (Μ. Μ ι χ α η λ ί δ η ς Ν ο υ ά ρ ο ς).
Περιοδ. «Museum», τόμ. 45, άρ. 4 (1938) σ. 85 - 86 (S. A n t ο n i a d i s).

1543. Βλαχογιάννης Γ. 'Ιστορικά ραπίσματα. Διανομή πρώτη. ('Απάντηση
στόν καθηγητή Σ. Κουγέα). 'Αθήνα 1937, 8ο, σελ. 110. [Πρβλ. ΕΛΑ
Θ' - I' (1955 - 57) σ. 246, άρ. 1592],

'Απάντηση στήν κριτική τοϋ Σ. Κουγέα γιά τό βιβλίο του «Κλέφτες τοΰ Μοριά» (βλ. άρ.
1532), στήν όποία γίνεται λόγος γιά δημοτικά τραγούδια καί δημοσιεύονται άρκετά άπό
αύτά.

1543α. Ζέρβας Αημ. Παν. 'Ανά τούς έλληνικούς ορίζοντας. 'Ελληνικά δημοτικά
τραγούδια. Ν Πολιτική 1 (1937) 587 - 590.

Τραγούδια 5 άπό τή Μακεδονία.

1544. Ζευγώλης Γ. Δ. Τό σύγχρονο λαϊκό τραγούδι στήν Άπείρανθο της Νά-
ξου. 'Αθήνα 1937. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 248, άρ 1635].

Κρίσεις : Κυκλαδ Νέα, £τ. Γ' (1936 - 37) άρ. 60, σ. 5. Αύτόθι, άρ. 62 - 63, σ. 1 - 2
(Κώστας Μαντζουράνης).

1545. Κατσουρός Άντ. Φ. 'Απεραθίτικα δημοτικά τραγούδια [2 μέ παρατηρή-
σεις], Παναιγύπτια U [=9] (1937) 1013.

1546. Μεντζελίδης "Αγγ. Β. Τό θρησκευτικό συναίσθημα στά δημοτικά τρα-
γούδια μας. Έφημ. «Σημαία», Κόρινθος, 4.2.1937, σ. 1.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι καί στίχοι τραγουδιών.

1547. Παπαθεοδώρου Τριαντ. Τό δημοτικό τραγούδι. Χ.τ. καίχρ. ['Αθήναι 1937;],
8ο, σελ. 30.

Κείμενο διαλέξεως στήν Καβάλα τό 1937.
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1547α. Ψάχος Κ.Α. Τά δημώδη ελληνικά άσματα κατά τούς άρχαίους, τούς βυζαν-
τινούς καί τούς νεωτέρους χρόνους. Ν Πολιτική 1 (1937) 1467 - 1472.

1548. Μαγιάκου 'Αθανασία Π. Ή γυναίκα στά δημοτικά τραγούδια. 'Αθήναι
1937. [Βλ. ΕΑΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 249, άρ. 1636].

Κρίσεις: Πρωία, ετ. ΙΓ' (1937 - 38) άρ. 59, 30.12.1937, σ. 2 (Ζ.). Νέα 'Εστία 23
(1938) 571 - 572 (Πέτρος Χάρης) [=Π. Χάρη, Σαράντα χρόνια κριτικής
έλληνικοΰ πεζοΰ λόγου, Τόμ. Α', 1928 - 1949, 'Αθήνα 1981, σ. 226 - 227],
1548α. Τσέλαλης Άγησ. Τά τραγούδια του Κολοκοτρώνη. Φωνή Γορτυνίας
5 (1937 - 38) άρ. 195, σ. 2.

1549. Τό δημοτικό τραγούδι. Έλεύθ Βήμα, έτ. ΙΖ' (1938-39), άρ. 5641,
17.3.1938, σ. 3.

Περίληψη διαλέξεως της Μαρίας - Λουΐζας 'Ασσερένμέ θέμα «Τό αίσθη-
μα της γης είς τά δημοτικά τραγούδια». Πρβλ. άρ. 1551.

1550. 'Αλεξίου Λευτέρης Ό Byron κι ένα νεοελληνικό δημοτικό τραγούδι.
Κάστρο 5 (1938) άρ. 9, σ. 30-31.

Γίνεται λόγος γιά μελέτη τοΰ D. C. Hesseling, όπου συσχετίζεται ό Don Juan τοΰ
Byron μέ τήν «"Ομορφη Βοσκοπούλα». Βλ. καί άρ. 983, 1553.

1551. Asserin M. L. La poésie du terroir dans la chanson populaire grecque.
Balkans 10 (1938) 286 - 302. [Πρβλ. άρ. 1549].

1552. Βουτιερίδης 'Ηλίας Π. "Ενα 'Αθηναϊκό δημοτικό τραγούδι τοΰ 1822.
Καθημερινή, έτ. 19 (1937 - 38) άρ. 7798, 28.3.1938, σ. 4.

1553. Hesseling D. C. Byron en een Nieuwgrieks Volksklied. Neophilo-
logus 23 (1938) 145- 149. [Πρβλ. άρ. 1550].

1554. Μιχαλόπουλος Φάνης Τό δημοτικό τραγούδι. ('Απόψεις τής έλευθερίας).
Καθημερινή, έτ. 20 (1938-39) άρ. 8005, 24.10.1938, σ. 3, άρ. 8012,
31.10.1938, σ. 3, άρ. 8018, 7.11.1938, σ. 3, άρ. 8025, 14.11.1938, σ. 2,
άρ. 8032, 21.11.1938, σ. 3. [Πρβλ. άρ. 1555, 1556, 1557].

1555 .---— Τό δημοτικό τραγούδι. ('Απόψεις τής ζωής). Καθημερινή, έτ. 20

(1938 - 39) άρ. 8039, 28.11.1938, σ. 3, 4, άρ. 8046, 5.12.1938, σ. 3,
άρ. 8053, 12.12.1938, σ. 3, άρ. 8060, 19.12.1938, σ. 3.

1556 .---Τό δημοτικό τραγούδι. ('Απόψεις τοΰ θανάτου). Καθημερινή, έτ.

19 (1937 -38) άρ. 7886, 27.6.1938, σ. 3 - 4, άρ. 7900, 11.7.1938, σ. 4,
άρ. 7907, 18.7.1938, σ. 3, άρ. 7914, 25.7.1938, σ. 3.

1557 .---Τό δημοτικό τραγούδι. (Εισαγωγή στή μελέτη του). Καθημερινή,

έτ. 19 (1937 - 38) άρ. 7935, 15.8.1938, σ. 3, 4, άρ. 7956, 5.9.1938, σ. 3,4,
έτ. 20 (1938 - 39) άρ. 7977, 26.9.1938, σ. 3, 4, άρ. 7984, 3.10.1938, σ. 3,
άρ. 7998, 17.10.1938, σ. 3. [Βλ. καί άρ. 1558 καί 2456],
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1558. Τσέλαλης Άγησ. Συλλογές δημοτικών τραγουδιών. Καθημερινή, έ'τ. 19
(1937 - 38) άρ. 7963, 12.9.1938, σ. 3.

Βιβλιογραφικές συμπληρώσεις άρθρου τοϋ Φ. Μιχαλοπούλου στήν ίδια έφημερίδα. Βλ.
λήμμα άρ. 1557. Βλ. καί άπάντηση τοΰ Φ. Μιχαλοπούλου, Συλλογαί δημοτικών
άσμάτων, αύτόθι, άρ. 7968, 17.9.1938, σ. 4.

1559. Χατζηϊωάννου Κυρ. Π. Μεσαιωνική καί δημώδης Κυπριακή ποίησις.
Διαλέξεις περί της Κυπριακής ποιήσεως τοϋ Συλλόγου «Κινύρας» Πάφου,
(Πάφος 1938), σ. 25 - 43.

1560. Ζ[ήσης] Ε[ύστρ.] Μερικαί εξηγήσεις διά λαογραφικά ζητήματα. Συζήτη-
σις Γ' (1938 - 1939) 77 - 81, 93 - 96.

Γίνεται λόγος γιά παραλλαγές Θρακικών καλάντων (Κων/πόλεως) καί λατρευτικά έθιμα.

1561. Καραχάλιος Α. Γ. Τά δημοτικά τραγούδια διά μέσου τών αιώνων.'Ηώς
1 (1938- 1939) άρ. 4, σ. 10 - 12. - Τό Κάστρο τής 'Ωριάς. Αύτόθι, άρ.
8, σ. 9 - 10.

β') Δίστιχα.
1. Συλλογές.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 171, 198, 206, 209, 211, 224, 231, 232, 248, 249,
250, 252, 253, 256, 267, 275, 280, 288, 303, 304, 305, 309, 311, 321, 326, 341, 356,
359, 360, 362, 364, 365, 374, 377, 378, 379, 383, 384, 386, 392, 400, 401, 403,
404, 406, 407, 410, 413, 416, 417, 420, 425, 426, 430, 432, 436, 468, 469, 537, 562,
567, 571, 583, 608, 866, 867, 869, 884, 887, 888, 890, 971, 975, 1000, 1056, 1066,
1067, 1070, 1081, 1140, 1283, 1323, 1326α, 1339, 1358, 1403, 1419, 1428, 1429,
1488, 1511, 1519, 1666, 1775, 1888, 2034 2129, 2220, 2347, 2361,2465,2471,
2520, 2523, 2538, 2553, 2554, 2560, 2568, 2575, 2584, 2587,2593,2602, 2609,
2611, 2612, 2615, 2616, 2618, 2620, 2622, 2625, 2629, 2678, 2685, 2690, 2706,
2720, 2722, 2773, 2838, 2841, 2846, 2854, 2855, 2857, 2968, 2889]

1562. Δίστιχα τοΰ λαοΰ [21]. 'Εθν Ήμερ 1 (1921) 115, 182.

1563. Δημώδη δίστιχα. 'Ελλάς 15 (1922) άρ. 1197 σ. 4 [4], άρ. 1198 σ. 4 [4].

1564. Κρητικά δίστιχα [7]. Καζαμ 'Ανατολής, έ'τ. 1922, σ. 28.

1565. Δημοτικά δίστιχα. Θησαυρός Ά (1922 - 1923) τεΰχ. 33 (29.7.1923) σ. 18
[5], 31 [7].

1566. :Έπιμενίδης Φοιτητικαί άναμνήσεις (άπό τήν ζωήν τοΰ γέρω Μανούσου).
Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 5 (1923 - 24) άρ. 80, σ. 4.

Γίνεται λόγος γιά λαϊκό ποιητή τής Καρπάθου" δημοσιεύονται καί 18 Καρπαθιακά
δίστιχα.
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1567. Σαμάρα Ελένη Ό πεντοζάλης. Έπταν Έπιθ Β' (1923 - 1924) 52 - 53.

Δημοσιεύονται καί 3 δίστιχα άπο τόν Πρινέ Ρεθύμνου.

1568. Φώκος Σωτ. [Σαμιακά δίστιχα 15]. Μην Έπιθ Α' (1923 - 1924) φ.
4, σ. 4.

1569. Λαϊκά δίστιχα [12 άπο τή Μυτιλήνη], Ραδάμανθυς 9 (1924) άρ. 5 σ. 4,
άρ. U σ. 5.

1570. :Ό Συλλέκτης Λαϊκά ερωτικά δίστιχα [10]. Μπουκέτο Α' (1924) 279.
1570α. Το κακό χαμπάρι τής 26 Μαΐου τοΰ 1921. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ.

Β', έ'τ. 6 (1924 - 25) άρ. 101, σ. 3.

Καρπαθιακά δίστιχα 7.

1571. Δωδεκανησιακά δίστιχα [9]. Δωδεκ Ήμερολ 2 (1925) 102.

1572. Λαϊκά δίστιχα [7]. Ραδάμανθυς 10 (1925) άρ. 5, σ. 11.

1573. Κμανιώτης 'Αργύρης Μυτιληνιά δίστιχα σεβταλίδικα [5]. Λεσβ Σελίδες
Α' (1925) 46. — Μερακλήδικα [3]. Αύτόθι, σ. 86.

1574. (Ψάλτης Π.) Μυτιληνιά δίστιχα [7]. Λεσβ Σελίδες Α' (1925) 14.

1575. Δίστιχα [6]. Ραδάμανθυς 11 (1926) άρ. 11, σ. 10.

1576. Κοντελιέρης Μ. Τά δημώδη τραγούδια της Νάξου. Κυκλαδ Βήμα, έ'τ.
Β' (1926) άρ. 37, 1.4.1926, σ. 1.

Δίστιχα 5.

1577. Γλωσσικά μνημεία τής νήσου Λέρου. Ραδάμανθυς 12 (1927) άρ. 5, σ. 6.
Δίστιχα 6, τραγούδι 1, κατάρες, όρκοι.

1578. Κρητική ποίησις [7]. Ραδάμανθυς 12 (1927) άρ. 5 σ. 13, άρ. 7 σ. 4.

1579. Λιανοτράγουδα [68]. Τραγούδι Α' (1927) 31, 64, 96, 128,160,192,
223, 288.-Δίστιχα τοΰ λαοΰ [87], Αύτόθι, σ. 512, 544, 576, 608, 640,
672, 704, 736, 768, 800.

1580. Χαλκιάδης Ζαχ. Κασιακαί ήθογραφίαι. "Ανθη πλεγμένα (γαμουλιάτικα).
Δωδεκ Ήμερολ 4 (1927) 75 -88.

Δημοσιεύονται καί 10 Κασιακά δίστιχα.

1581. Γεωργιάδης Γεώργ. Χαρ. Νισυριακά τραγούδια. Αύγή Δωδεκανησιακή,
περ. Β', ετ. 8 (1927 - 29) άρ. 171 σ. 2 [10 δίστιχα τού γάμου], άρ. 172
σ. 4 [10 δίστιχα].

1582. Κ[αρπάθιος] Ε. I. Τής άγάπης [3]. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έ'τ.
8 (1927 - 29) άρ. 162, σ. 4.

1583. Μαύρης Ν. — Παπαδόπουλος Ε. Κασιακά δίστιχα [10 ναυτικά]. Δωδεκ
Ήμερολ 5 (1928) 86.

'Αναδημοσίευση άπό τήν «Κασιακή Λύρα» τών συγγρ.
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:Άρμάς [Παρθενιάδης Γεώργ.) Δημώδης Νισυριακή ποίησις. Ιίαινέματα
τοϋ γάμου [7], Δωδεκάνησος, ετ. Δ' (1928 - 29) άρ. 172, σ. 4. —- Δίστιχα
[4]. Αύτόθι, άρ. 173, σ. 4.

[Δωδεκανησιακά δίστιχα 11]. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 360.
Κρητικές μαντινάδες. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1055 [6], 1067 [7], 1099 [6],
1167 [4], 1225 [4], 1265 [3], 1317 [3], 1343 [9], 1419 [4].
Λαϊκά δίστιχα [4], Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1417.

Λεριακά άσματα [δίστιχα 10] γαμήλια. Δωδεκ Πασχ Λεύκωμα 1929,
σ. 159.

Σταμ[ατίου] Σταμ. Ό κλείδωνας. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 754 - 755.

Δημοσιεύονται καί κολλά δίστιχα τοϋ κλήδονα.

(Χαλκιάδης Ζ.) Κασιακά νανουρίσματα. Δωδεκ Ήμερολ 6 (1929) 118.
Παπανδρέου Α. Α. Λίγα γιά τά δίστιχα τής Ρόδου. Έθν Έπιθ Έλλ Α'
(1929- 1930)214 - 215. [Βλ. καί άρ. 1605],

Δημοσιεύονται 30 δίστιχα.

(Πετρίδης Μιχ. Γ.) Λαογραφικά Καστελλορίζου. Ξυπνητούρια. Αύγή
Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 9 (1929 - 32) άρ. 216, σ. 4.

Νανουρίσματα 8.

Δίστιχα γιά τόν ήλιο [6]. Μπουκέτο Ζ' (1930) 194.
Κρητικές μαντινάδες [3]. Ήμερ Μπουκ Ε' (1930) 47. —Κρητικές μαντι-
νάδες [7], Αύτόθι, σ. 104.

Κρητικές μαντινάδες [4]. Ήμερολ Σατανάς 8 (1930) 52.
Κρητικές μαντινάδες. Μπουκέτο Ζ' (1930) 109 [3], 347 [5],
Λαϊκά έρωτικά δίστιχα [10]. Μπουκέτο Ζ' (1930) 307.
[Βλαχλείδης Γ.) Γιαννιώτικα στιχοπλάκια. Ήπειρ Άγών, έτ. Δ' (1930 -
31) άρ. 1106 σ. 3 [6], άρ. 1112 σ. 3 [6 δίστιχα καί 2 τσακίσματα], άρ.
1122 σ. 3 [8], άρ. 1125 σ. 3 [7], άρ. 1128 σ. 3 [4]. [Βλ. καί άρ. 2936],
Α. "Ενα πανηγύρι στή Χάλκη. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 9
(1929 -32) άρ. 238, σ. 2.

Δημοσιεύονται καί II δίστιχα.

Γιαννιώτικα συμπόσια. Νέα Έλλ 1931, σ. 543 - 544.

Δημοσιεύονται πολλά δίστιχα άπο τά Γιάννενα.

Δίστιχα τής φυλακής [19]. Μπουκέτο Η' (1931) 763.

Κρητικές μαντινάδες. Έφημ. «Παρατηρητής», Χανιά, έτ. Ε' (1930 - 31)

άρ. 1257 κ.έ., 1.1.1931 κ.έ.

Στή σ. 2 κάθε φύλλου, συνήθως, δημοσιεύονται 3 μαντινάδες.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 1921 -1938: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 479

1602. Κρητικές μαντινάδες [9]. Ραδάμανθυς 16 (1931) άρ. 1, σ. 4.

1603. Λαϊκά δίστιχα [7]. Μπουκέτο Η' (1931) 223.

1604. Μαράντης Γ. Κρητικά ηθη καί έθιμα. Τσακίστρες. Νέα Έλλ 1931, σ.
431 - 434.

Δημοσιεύονται σποραδικά καί Κρητικά δίστιχα.

1605. Παπανδρέου Α. Α. Λίγα γιά τά δίστιχα τής Ρόδου [30]. Δωδεκ Ήμερολ 8
(1931) 182 -188. [Πρβλ. ΕΛΑ Θ'- Γ (1955 - 1957) σ. 258, άρ. 1808, 1809].

1606. Δίστιχα [42], Τρίβολος 1 (1931 - 32) άρ. 1 σ. 2, άρ. 4 σ. 2, άρ. 7 σ. 2,
άρ. 8 σ. 2, άρ. 9 σ. 2, άρ. 10 σ. 2, άρ. 11 σ. 2, άρ. 12 σ. 2, άρ. 13 σ. 2,
άρ. 14 σ. 2, άρ. 15 σ. 2, άρ. 16 σ. 2, άρ. 17 σ. 2, άρ. 18 σ. 2, άρ. 21 σ. 2,
άρ. 30 σ. 2, άρ. 31 σ. 2, άρ. 32 σ. 2, άρ. 33 σ. 2, άρ. 34 σ. 2, άρ. 35 σ. 2.
άρ. 36 σ. 2, άρ. 37 σ. 2, άρ. 38 σ. 2, άρ. 39 σ. 2, άρ. 30 [=39α'] σ. 2,
άρ. 40 σ. 2, άρ. 41 σ. 2, άρ. 42 σ. 2, άρ. 43 σ. 2, άρ. 44 σ. 2, άρ. 45 σ. 2,
άρ. 46 σ. 2, άρ. 48 σ. 2, άρ. 51 σ. 2, άρ. 52 σ. 2.

Μερικά δίστιχα δέν είναι λαϊκά.

1607. Λαογραφικά [δίστιχα 4]. Άγιάσσος Α' (1931 - 32) άρ. 2, σ. 2.—Λαογραφία
[δίστιχα περιπαικτικά 3]. Αύτόθι, άρ. 4, σ. 2.—Λαογραφία [δίστιχα]. Αύτόθι,
άρ. 5 σ. 2 [6], άρ. 6 σ. 2 [4], άρ. 7 σ. 2 [7], άρ. 8 σ. 2 [5], άρ. 9 σ. 2 [5],
άρ. 10 σ. 2 [5], άρ. 11 σ. 2 [3], άρ. 13 σ. 2 [2], άρ. 17 σ. 2 [5], άρ. 18
σ. 2 [5], άρ. 20 σ. 2 [5], άρ. 39 σ. 2 [5 δίστιχα καί 5 τσακίσματα].

1608. Δημοτικά δίστιχα [5]. Μπουκέτο Θ' (1932) 1036.

1609. Δίστιχα [4], Φωνή Βιβλίου Β' (1932) 336.

1610. Δίστιχα μοιρολόγια [5]. Μπουκέτο Θ' (1932) 631.

1611. Λαϊκά Ηπειρωτικά δίστιχα [7]. Νέα Έλλ 1932, σ. 332.

1612. Λαϊκή μούσα [δίστιχα 5]. Πρωΐα, έτ. Ζ' (1931-32) άρ. 2167, 6.1.1932, σ. 2.

1613. Ό Αεράτος κι' ό Δερβίς-άγάς. Μπουκέτο Θ' (1932) 469.

Δημοσιεύονται καί στίχοι τραγουδιών καί δίστιχα άπο τήν Κρήτη.

1614. Σκωπτικά δίστιχα τοΰ Καστελλορίζου [3]. Μπουκέτο Θ' (1932) 1459.

1615. (:Θέρος Άγις) [Θεοδωρόπουλος Σπ.] Κρητικές μαντινάδες [12]. Φωνή
Βιβλίου Β' (1932) 115.

1616. 'Ανέκδοτες μαντινάδες τής Καρπάθου. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β',
έτ. 10 (1932 - 33) άρ. 272 σ. 2 [13], άρ. 274 σ. 2 [6], — [Καρπαθιακά
δίστιχα 7]. Αύτόθι, άρ. 282, σ. 2. — 'Ανέκδοτες μαντινάδες της Καρπάθου
[4], Αύτόθι, άρ. 286, σ. 2.

1617. 'Απ' τή λαογραφική συλλογή Βοριά [δίστιχα 5]. Άγιάσσος Β' (1932 -
33) άρ. 55, σ. 3.
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(Καραγιάννης Ε.) Μυτιληνιά νταντανίσματα. Τρίβολος 2 (1932 - 33)
άρ. 102, σ. 2.
Νανουρίσματα 6.

Πετρίδης Μιχ. Γ. Δωδεκανησιακές σκηνές τοϋ '21. Αύγή Δωδεκανη-
σιακή, περ. Β', έτ. 10 (1932 -33) άρ. 275, σ. 1.

Δημοσιεύονται και 2 δίστιχα.

Κρητικές μαντινάδες [3], Ραδάμανθυς 18 (1933) άρ. 15, σ. 10.
(Γουναρόπουλος Κ.) Δίστιχα. Πανευβ Λεύκωμα 1933, σ 233 - 234.

Δημοσιεύονται 5 δίστιχα άπό τή Χαλκίδα καί 17 άπο τήν Κάρυστο.

Λιουδάκη Μαρία Κρητικές μαντινάδες. Ήράκλειον Κρήτης 1933. [Βλ.

ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 253, άρ. 1718],

Βιβλ. μνεία: Έλεύθ Βήμα, ετ. IB' (1933 - 34) άρ. 4028, 5.7.1933, σ. 2. (Μιχ.
Ρόδας).

Δίστιχα (δημοτικά). Έγκυκλ Ήμ 6 (1933 - 1934) 58 [2].
Δωδεκανησιακή έκλογική σάτυρα. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 11
(1933 - 34) άρ. 308, σ. 2.

Σατιρικά δίστιχα 5 άπό την 'Αρκάσα Καρπάθου.

Μυτιληνιά νανουρίσματα [6]. Τρίβολος 3 (1933 - 34) άρ. 150, σ. 3.
Κ[αραγιάννης] Ε. Μυτιληνιά νανουρίσματα [30]. Τρίβολος 3 (1933 - 34)
άρ. 104 σ. 6, άρ. 109 σ. 2, άρ. 111 σ. 3, άρ. 112 σ. 2, άρ. 119 σ. 3. —
Μυτιληνιά σατιρικά δίστιχα [4]. Αύτόθι, άρ. 146, σ. 3. — Μυτιληνιά εύ-
τράπελα νυφ'κάτα [8]. Αύτόθι, άρ. 148 σ. 3, άρ. 149 σ. 3.— Μυτιληνιά
έρωτικά τσαχπίνικα [7]. Αύτόθι, άρ. 149, σ. 3.

---Μυτιληνιά νταντανίσματα [ταχταρίσματα]. Τρίβολος 3 (1933 -

34) άρ. 107 σ. 2 [8], άρ. 108 σ. 2 [5], άρ. 113 σ. 2 [6], άρ. 115 σ. 3 [7].
:Όλύμπιος Κάρπαθος. Δωδεκανησιακή, έτ. Α' (1933 - 34) άρ. 13, σ. 5.

Δημοσιεύονται και 10 δίστιχα άπό τήν 'Αρκάσα Καρπάθου.

(ΧατζηευστρατίουΣτρ.) Νανουρίσματα [Πολυχνίτου Λέσβου 10]. Τρίβολος

3 (1933 - 34) άρ. 125, σ. 2 [3], άρ. 130 σ. 2 [4], άρ. 133 σ. 2 [3].- Λεσβιακά

νανουρίσματα [3]. Αύτόθι, άρ. 147, σ. 3.

Έρωτικά [δίστιχα 7]. Λέσβος 1934, σ. 147.

Κρητικές μαντινάδες [3], Ραδάμανθυς 19 (1934) άρ. 12, σ. 13.

Καλλιγιάννη Θάλεια Λαϊκή ποίησις. Ραδάμανθυς 19 (1934) άρ. 19, σ. 9.

Δημοσιεύονται 18 δίστιχα άπό τίς Βοΰτες Μαλεβιζίου Κρήτης.

Λαμπρινιώτης Μ. Νέες μαντινάδες [4 άπό τήν Κρήτη]. Ραδάμανθυς

19 (1934) άρ. 11, σ. 7.
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1634. Μυτιληνιά νταντανίσματα [ταχταρίσματα 6]. Τρίβολος 3 (1934-35) άρ.
169, σ. 3.

1635. (Άναστασέλλης Στρ.) Λεσβιακά νταντανίζματα [18 ταχταρίσματα άπο τήν
Άγιάσο]. Τρίβολος 4 (1934 - 35) άρ. 155 σ. 3, άρ. 156 σ. 3, άρ. 159 σ. 3.

1636. :"Ικαρος Γράμμα άπό τήν Κάρπαθο. Δωδεκανησιακή, έτ. Β' (1934-
35) άρ. 37 -38, σ. 6.

Δημοσιεύονται καί 14 δίστιχα.

1637. Καρ[αγιάννης] Βαγγ. Κάλαντα τών Φώτων [9]. Τρίβολος 4 (1934 -

35) άρ. 153, σ. 3.

1638. Καρ[αγιάννης] Βαγγ. Μυτιληνιά νανουρίσματα. Τρίβολος 4 (1934 - 35)
άρ. 154 σ. 3 [4], άρ. 158 σ. 3 [7], άρ. 176 σ. 3 [7], — Λεσβιακά νταντα-
νίσματα [ταχταρίσματα 6]. Αύτόθι, άρ. 158, σ. 2.

1639. Χρυσοχέρη Ειρήνη Στά χρόνια τής κορούλας μου [δίστιχα μοιρολόγια
8], Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 12 (1934 - 35) άρ. 338, σ. 2.

1640. Καλλιγιάννη Θάλεια 'Από τό Μαλεβύζι τής Κρήτης. Ραδάμανθυς 20
(1935) άρ. 5, σ. 9.

Δημοσιεύονται 32 δίστιχα.

1641. Λαγκάνης Εύστάθιος Στ. Άπό τήν λαογραφίαν τής Ρόδου Τά τραγούδια
τής ξενιτειάς. Ήμερ Πάργα 2 (1935) 138 - 141.

Δημοσιεύονται 29 δίστιχα καί 4 τσακίσματα.

1642. Σκαλτσάς Κ. Μαντινάδες [17 άπό τήν Κρήτη]. Έθνος, έτ. 22 (1934 - 35)
άρ. 7489, 21.8.1935, σ. 4. — Ερωτικά δίστιχα [10]. Αύτόθι, άρ. 7510,
11.9.1935, σ. 4.

1643. Ό κλήδωνας τοΰ 1936. Τρίβολος 5 (1935 - 36) άρ. 222, σ. 4.

1644. (Άναστασέλλης Στρ.) Τ' Κλήδουνα [δίστιχα 10 άπό τήν Άγιάσο]. Τρί-
βολος 5 (1935-36) άρ. 221, σ. 3.

1645. (Γέρος Θ.) Νυφκάτα [νυφιάτικα δίστιχα 3]. Τρίβολος 5 (1935 -36)
άρ. 213, σ. 3.

1646. :Θέρος Άγις [Θεοδωρόπουλος Σπ.] Κρητικές μαντινάδες [8]. ('Απ' τήν
άνέκδοτη συλλογή — ). Έλλην Φύλλα Α' (1935 - 1936) 359.

1647. ΓΙκαρος Ή Μιαλόχαρη. Δωδεκανησιακή, ετ. Γ' (1935-36) άρ. 1 σ. 2,
άρ. 2 σ. 2.

Καρπαθιακο ηθογράφημα. Δημοσιεύονται καί 9 δίστιχα άπο το Μεσοχώρι Καρπάθου.

1648. (Καραγιάννης Βαγγ.) Μαστιγνιώτ'κου [δίστιχα 10]. Τρίβολος 5 (1935-

36) άρ. 212 σ. 3, άρ. 221 σ. 3. — [Δίστιχα τής πεθεράς 5]. Αύτόθι, άρ.
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227, σ. 3.—Νταντάνισμα [ταχταρίσματα 4]. Αύτόθι, άρ. 228, σ. 3.—
Λεσβιακή λαογραφία [δίστιχα σατιρικά 3]. Αύτόθι, άρ. 229, σ. 2.
1649. (Ψάλτης Π.) 'Αποκριάτικα Μυτιληνιά τραγούδια. Τρίβολος 5 (1935-

36) άρ. 204, σ. 2. — Λαϊκά τραγούδια μέ τή μουσική τους [δίστιχα 3
άπό τό Πλωμάρι Λέσβου]. Αύτόθι, άρ. 206, σ. 2.

1650 . Δωδεκανησιακά δημώδη. Νανουρίσματα. Ήμερ Δώδεκα 1936, σ. 239 - 246.

Δημοσιεύονται 10 δίστιχα νανουρίσματα, 11 λατρευτικά, 34 τού γάμου, 12 τοΰ χω-
ρισμού καί 12 τής κούνιας.

1651. Έκ Καρπάθου. [Δίστιχα 14 σχετικά μέ έκλογές στό Άπέρι Καρπάθου].
Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 14 (1936) άρ. 359, σ. 3.

1652. Άγγουλές Φώτης Ό λαός τής πατρίδας μου. Τραγούδια τοΰ Τσεσμέ
καί της Κάτω Παναγίας. (Χίος) 1936, 8ο, σελ. 32.

Τραγούδια (νανουρίσματα, μοιρολόγι κ.ά.) καί κυρίως δίστιχα (νανουρίσματα, έπαινετικά,
της άγάπης, γνωμικά, μοιρολόγια).

1653. Λιουδάκι Μαρία Λαογραφικά Κρήτης, τόμ. Α'. Μαντινάδες. Έν 'Αθή-
ναις 1936. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 253, άρ. 1720].

Κρίση: Έλεύθ Βήμα, ετ. ΙΕ' (1936 - 37) άρ. 5105, 18.9.1936, σ. 1 (:Φ ο ρ τ ο ύ-
ν ι ο [Σ π . Μελάς]).

1654. :Φορτούνιο [Μελάς Σπ.[ Κρητικά παινέματα. Έλεύθ Βήμα, έτ. ΙΕ' (1936 -

37) άρ. 5106, 19.9.1936, σ. 1.

Γίνεται λόγος γιά τό περιεχόμενο τών Κρητικών διστίχων καί άναδημοσιεύονται μερικά
άπό τή συλλογή της Μ. Λιουδάκι. Βλ. άρ. 1653.

1655. Χ. Α. Τό δημοτικό τραγούδι τής Κρήτης. ΓΙώς αύτοσχεδιάζονται οί «μαν-
τινάδες». Φιλολ Εστία, άρ. 3 (1936) σ. 18 - 19.

"Αρθρο μέ άφορμή τήν έκδοση τών Κρητικών μαντινάδων τής Μ. Λιουδάκι.

1656. :'Αρκαδικός Μίνως Κρητικές μαντινάδες [15]. Έσπερος 1 (1936 - 1937)
άρ. 6, σ. 5.

1657. Ταρσούλη 'Αθηνά Ό λαογραφικός πλούτος τής νήσου Σκύρου. Έφημ.
«'Αθηναϊκά Νέα», 'Αθήναι, έτ. Ζ' (1937 - 38) άρ. 2218, 9.10.1937, σ. 3.

Δημοσιεύονται καί 16 δίστιχα (άναδημοσιεύονται τά περισσότερα άπό τά «Σκυριανά
τραγούδια» τής Ν ί κ. Πέρδικα), ειδήσεις γιά τή λαϊκή ιατρική κ.ά.

1658. Δίστιχα τής νύχτας [10]. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 16 (1937 -

38) άρ. 379, σ. 5.

1659. [Δίστιχα τοΰ κλήδονα άπό τό Πλωμάρι Λέσβου], Τρίβολος 7 (1937 - 38)
άρ. 313, σ. 3.

1660. Ή δημοτική μας ποίησι. Ερωτικά [δίστιχα]. Συμ Βήμα, έτ. Α' (1937 -
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38) άρ. 1, σ. 2. — Τοϋ Παερμιώτη [8 δίστιχα]. Αύτόθι, άρ. 2, σ. 2. —
Ερωτικά [9]. Αύτόθι, άρ. 3, σ. 2.

1661. Κατσιματίδη Ειρήνη Ε. Νισύρικα γαμήλια παινέματα. Περιοδ. «Γνωμαγό-
ρας» 7 (1937 - 1938) άρ. 63, σ. 31.

1662. Μουρέλλος Γιάννης Α. Στήν κορφή τοϋ Ψηλορείτη καί στις ομορφιές
της Κρήτης. "Υπαιθρο Γ' (1937 - 1938) 59 - 64, 152 - 159.

Δημοσιεύονται καί 11 δίστιχα, 1 τραγούδι.

1663. Λαϊκά Σαμιώτικα δίστιχα [15]. Σαμ Ήμερ 1938, σ. 301.

1664. [Σαμιακά δίστιχα]. Σαμ Ήμερ 1938, σ. 23 [2], 195 [3], 215 [4], 244
[4], 248 [5], 266 [5].

1665. :Θέρος Άγις [Θεοδωρόπουλος Σπ.] Κρητικές μαντινάδες [14] (άπό άνέκ-
δοτη συλλογή). Άπ' "Ολα, έτ. Α' (1938) άρ. 2, σ. 18.

1666. Σταμ[ατίου] Σταμ. Αί γυναίκες της Χίου. "Εθνος, έτ. 25 (1937 -38)
άρ. 8531, 22.7.1938, σ. 3 - 4, άρ. 8540, 31.7.1938, σ. 3.

Δημοσιεύονται 2 τραγούδια, 10 δίστιχα, ειδήσεις για τον καλλωπισμό.

1667. Νισύρικα δημοτικά δίστιχα. Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 8 (1938 - 1939) άρ.
74, σ. 2.

1668. Ζ[ήσης] Ε]ύστρ.] Άποκρηάτικα τραγούδια εις την Θράκην. Συζήτησις
Γ' (1938 - 1939) 81 - 83.

Δίστιχα 15, τραγούδι 1.

1669. Πολίτου Μαρίκα Πώς είδα τήν Κρήτη. "Υπαιθρο Δ' (1938 - 1939) 35 -
- 38, 43 - 44.

Δημοσιεύονται καί 9 δίστιχα και 1 τραγούδι άπό τήν Κρήτη.

1670. :Τό Συμιακάκι Στόνοι καί παράπονα [9]. Συμ Βήμα, έτ. Β'(1938 - 39)
άρ. 43, σ. 2. — Γαμήλια [5]. Αύτόθι, άρ. 44, σ. 2.

2. Μελέτες.

[Βλ. καί τό λήμμα άρ. 2936]

1671. Soyter Gustav Das volkstümliche Distichon bei den Neugriechen.
Λαογρ 8 (1921 - 1925) 379 - 426. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 257,
άρ. 1804],

Κρίση: Phil Wochenschrift 46 (1926) στ. 709 - 711 (F. D ö 1 g e r).

1672. Dawkins R. M. Letter-writting in Verse. JHS 53 (1933) 111 - 112.

Γίνεται λόγος γιά τή στιχουργική ικανότητα τών Κρητικών καί τών Καρπαθίων στή
σύνθεση διστίχων.
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1673. (Λανίτης Νικ.) Τά ερωτικά δίστιχα τής Κύπρου. Έλεύθ Βήμα, έτ. ΙΖ'
(1938 - 39) άρ. 5949, 24.1.1939, σ. 3.

Περίληψη ομιλίας. Βλ. καί επιστολή τοϋ Ν. Λανίτη μέ τον τίτλο: Τά Κυπριώτικα
έρωτικά τραγούδια. Αύτόθι, άρ. 5950, 25.1.1939, σ. 2.

γ') Επωδές. Βλ. Μαγεία.

δ') Μύθοι ζώων.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 200, 1962]

1674. Μύθοι τοΰ λαοΰ [2], Καζαμ 'Ανατολής, έ'τ. 1922, σ. 6, 9.

1675. Λαϊκή ζωολογία. Μπουκέτο Δ' (1927) 885.

Δημοσιεύονται 3 μύθοι.

1676. Παπαχριστοδούλου Περικλής Ή Κερδώ. Έν 'Αθήναις, τύποις έταιρείας
Π. Δ. Σακελλάριος, 1930, 16ο, σελ. 44.

1677. Ελληνικές παραδόσεις. Μπουκέτο Η' (1931) 209.

Δημοσιεύονται 2 μύθοι.

ε') Παραμύθια.
1. Συλλογές.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 232, 269, 362, 381, 388, 441, 455, 462,1752]

1678. Ή όμορφη τοΰ κόσμου. (Χιακόν παραμύθι). Ήμερ Άναμν 11 (1921)
23 - 29.

1679. Θέμελης Τάσος Ελληνικά δημοτικά παραμύθια. Ό Σταχτόγιαννης. Αΐγ
Ήμερ 3 (1921) 39 - 45.

1680. Ρουσιάς Γ. Τό ψευτοχώρι. (Παραμύθι Ξηροχωρίου). Έθν Κήρυξ 7
(1921) άρ. 5, σ. 9.

1681. Χριστοβασίλης Χρ. Ηπειρωτικά παραμύθια. Τό μαρμαρωμένο βασιλό-
πουλο. Αίγ Ήμερ 3 (1921) 245 - 250.

1682. Αέφνερ Μιχ. Ά πεντάμορφο τοΰ κόσμου (= Ή πεντάμορφη τοΰ κόσμου).
Λαογρ 8 (1921 - 1925) 159 - 180. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 259,
άρ. 1821],

Κρίση: Phil Wochenschrift 42 (1922) στ. 327 - 328 (L. Β ü r c h n e r).

1683. Ή ήλιογέννητη. Παναθ A' (1922 - 1923) άρ. 1, σ. 19-20. — Τά δίδυμα
άδέρφια. Αύτόθι, άρ. 5, σ. 33 - 35.
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1684. Γραμματικάκης Ν. Το παραμυθάκι τοϋ παπποΰ. Δωδεκ Ήμερολ 1
(1924) 172 - 173.

1685. Αοϊζιάς Πολυξένη Το παραμύθι τών 12 Άνεράδων. Κυπρ Λεύκωμα
1924, σ. 87 - 88. — Το παραμύθι τοΰ Άρσι-λεβάντη. Τό παραμύθιν τής
Σταχτοΰς. Τό παραμύθιν τοΰ ψαλιδκιοΰ. Αύτόθι, σ. 96 - 99.

1686. Χρηστοβασίλης Χ. Ηπειρωτικά παραμύθια. Τό μάτι. Μπουκέτο Α'(1924)
117.

1687. Αέφνερ Μ. Ή Σπηλιά τοΰ 'Ανδρειώτη, τό τέλος ένός Σκυριανοΰ παραμυ-
θιοΰ. Έν 'Αθήναις 1925. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 259, άρ. 1828]·

Βιβλ. μνεία: Phil Wochenschrift 45 (1925) στ. 1303 (Gustav Soyter).

1688. Gordon Hellen Cameron Love's Island. Nicosia (Cyprus) 1925, 8o,
σελ. 288.

Στις σ. 188 - 252 : Παραμύθια και μύθοι.

1689. Σταματίου Σ. Μακεδονικά παραμύθια [1 άπό τούς Πύργους, παλ. Κατρά-
νιτσα, Κοζάνης], Χαλβίτσκα - Τσουπίτσκα. Μπουκέτο Β' (1925) 818- 819.

1690. Χρηστοβασίλης Χ. Τό μαρμαρωμένο βασιλόπουλο. (Ηπειρωτικό παρα-
μύθι). 'Ατλαντίς 16 (1925) άρ. 8, σ. 21, 30.

1691. Ό δράκος. Μπουκέτο Γ' (1926) 703.

1692. Σταμ[ατΐου] Σ. Ό Ζανταχάρης. Θρακικό παραμύθι. Μπουκέτο Γ' (1926)
97, 112 - 113.

1693. Δ. Παραμύθι τοΰ Πόντου. Κυριακάτικη, έτ. Α' (1926- 1927) άρ. 29,
σ. 14.

1694. Ταρσούλη Γεωργία Ή έξυπνη κόρη. (Παραμύθι τής Κορώνης). Οικογέ-
νεια, έτ. Α' (1926 - 1927) άρ. 3, σ. 4. —Ό κουμπάρος ό χάρος. (Παραμύθι
Τήνου). Αύτόθι, άρ. 11, σ. 9. —Τό αίνιγμα. Αύτόθι, άρ. 13, σ. 6.

1695. Ό τυχερός γέρος (λαϊκόν παραμΰθι Κορώνης). Ήμερ Μπουκ Β' (1927)
63.

1696. Τό μαγευμένο τάσι. Μπουκέτο Δ' (1927) 1158 - 1159, 1202, 1241.

Παραμύθι άτϊο το 'Ικόνιο Μ. 'Ασίας.

1697. Deffner Mich. Sieben schöne Märchen in die neugriechische Volks-
sprache und den zakonischen Dialekt, übertragen von —. Athen
1926. [Βλ. ΕΛΑ Θ' -Γ (1955 - 57) σ. 259 - 260, άρ. 1831].

Βιβλ. μνεία: Phil Wochenschrift 47 (1927) στ. 852 - 853 (G u s t a ν Soy-
ter).

1698. Δέσποτας Δ. Τό Λενιό. Δωδεκ Ήμερολ 4 (1927) 161 - 164.

Ροδιακό παραμύθι.
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Μέγας Γ. Α. Παραμύθια. 'Εκλογή. 'Αθήναι 1927. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ
(1955 - 57) σ. 265, άρ. 1914],

Κ ρ ίσ ε ι ς : Folklore 38 (1927) 111 (W. R. H alii day). Libre, No 68-69
(Juin - Juillet 1928) σ. 542 - 543 (L. Rousse 1).

Ταρσούλη Γεωργία 'Ελληνικά παραμύθια. Ό ζητιάνος. Μπουκέτο Δ'
(1927) 231. — Ό φτωχός κ' ή μοϊρα του. Αύτόθι, σ. 619. —Τό μισοφα-
γωμένο βασιλόπουλο [παραμύθι Κορώνης], Αύτόθι, σ. 1330 - 1331.

Ό βασιληάς τών μαϊμούδων. (Παραμύθι τών Βρυούλων [Μ. 'Ασίας]). Μπου-
κέτο Ε' (1928) 140.—Τά τρία κίτρα. (Παραμύθι τής 'Απολλωνίας τής
Προύσσης). Αύτόθι, σ. 156 - 157.—Ή πολύπαθη βασιλοπούλα [παραμ.
Βουρλών]. Αύτόθι, σ. 569 - 570. —Τής μοίρας τά προστάγματα [παραμ. 'Αι-
δινίου Μ. 'Ασίας]. Αύτόθι, σ. 806. —Ό Μπαρμπαμανώλης. Αύτόθι, σ. 877.

Ζώης Λεων. Χ. Ένας μύθος [άπό τό χωριό Γάλαρο Ζακύνθου]. Παντογνώ-
στης Ε' (1928) 59 - 60.

Παγώνης Σπ. Ή Μαρούλω. Έγκυκλ Ήμ 1 (1928) 355 -356.

Δημοσιεύεται 1 παραμύθι άπο τήν Κεφαλληνία.

Ταρσούλη Γεωργία Οί τρεις άρρώστιες. (Παραμ. Κορώνης). Μπουκέτο
Ε' (1928) 1063. — Τό βασιλόπουλο και ή ραφτοπούλα. (Παραμ. Κορώνης).
Αύτόθι, σ. 1163.

Λεσβιακή λαογραφία. Τού τσιρέλλι (παραμύθι). Λεσβιακά Φύλλα Α'
(1928 - 1929) 78 - 89.

Σαράφης Β. Ή μυθική βασιλοπούλα. Πάρνων 1 (1928-1929) 90, 106, 154.
Άθανασούλα Εύδοκία Ήταν καί δέν ήταν. Λαϊκά παραμύθια γιά παιδιά.
'Αθήναι 1929. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 265, άρ. 1915].

Κ ρ ίση : Άλεξανδρ Τέχνη Γ' (1929) 395 (Α. T.).

Ζαννέτος Φίλιος Αί έλληνικαί παραδόσεις έν Κύπρω. Έθν Κήρυξ 15

(1929) άρ. 10, σ. 12 - 14.

Μινώτου Μαριέττα Τό παραμύθι τής Αύγής. ΗΘ 7 (1929) 185 - 186.

Δημοσιεύεται 1 παραμύθι άπο τή Ζάκυνθο.

Ή κακή πεθερά. Μπουκέτο Ζ' (1930) 179.

Ό βασιληάς κι' ή άδερφή του. Ήμερ Μπουκ Ε' (1930) 91.

Παραμύθι της Άράχωβας. Ό σπανός κι ό μυλωνάς. Ήμερ Μπουκ Ε'

(1930) 76.

Ταρσούλη Γεωργία Παραμύθι της Τήνου.Ό βωϊδοκέφαλος. Ήμερ Μπουκ
Ε' (1930) 92 - 94.
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1714. Χαλκιάδης Ζ. Παραμύθι Κασιακό. Ό ψαράς καί ό βασιληάς. Δωδεκ
Ήμερολ 7 (1930) 178 - 181.

1715. Χρηστοβασίλης Χ. Ή Πανώρια. (Ηπειρωτικά παραμύθια). Ελλοπία Α'
(1930 - 1931) 177 - 180.

1716. Hallgarten Paul Rhodos. Die Märchen und Schwänke der Insel
gesammelt von—, Frankfurt am Main, Frankfurter Societäts-Druckerei,
1929. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 260, άρ. 1843].

Κρίση: Περιοδ. «Zeitschrift des Vereins für Volkskunde», n.F., 3 (1931) 302
(J. B[o 11 e]).

1717. Ταρσούλη Γεωργία Παραμύθι τής Κορώνης. Τ' άι - Νικόλα τά φλωριά.
Ήμερ Μπουκ ΣΤ' (1931) 106 - 107.

1718. Χαλκιάδης Ζ. Κασιακά δημώδη παραμύθια [1]. Δωδεκ Ήμερολ 8 (1931)
25 - 28.

1719. Χρηστοβασίλης Χρ. Ηπειρωτικά παραμύθια. Ή βασιλοπούλα της άκρης
τής γης. Μπουκέτο Η' (1931) 1294 - 1295.

1720. 'Επίκαιρα παραμύθια. Ή φιλία. Συζήτηση Β' (1931-1932) άρ. 17, σ. 4 - 5.

1721. Ή άχαριστία. Έφημ. ((Παρατηρητής», Χανιά, έ'τ. ΣΤ' (1931 -32) άρ.
1689, 4.8.1932, σ. 1.

1722. Ό λύκος καί τ' άρνί. [Παραμύθι Σωζουπόλεως]. Ήμερ Μπουκ Ζ' (1932) 122.

1723. Βλασσάκης Έμμ. Τό παραμύθι τοΰ λεπροΰ βασιληά. (Έκ τών άνατο-
λικών έπαρχιών τής Κρήτης). Ραδάμανθυς 17 (1932) άρ. 7, σ. 5 - 7.

1724. Γεωργιάδης Γεώργιος Λ. Τό άντερον. Δημώδες Κυπριακόν παραμύθι.
Ραδάμανθυς 17 (1932) άρ. 8, σ. 10.

1725. Μαράκης Συμ. Κ. Ή νεράιδα καί τά χαρίσματα. Ραδάμανθυς 17 (1932)
άρ. 11, σ. 5-6.

Παραμύθι περιοχής Ίεραπέτρας Κρήτης (χωριό Καπίστρι).

1726. :Μις Αουλούδα [Μαθιουδάκης Ιωάννης] Κρητικά παραμύθια. Ή τύχη.
Έφημ. «Παρατηρητής», Χανιά, έτ. Ζ' (1932 - 33) άρ. 1757, 6.11.1932,
σ. 1-2. — Ή γυναίκα πού ζή μέ μισό κουκκί φακή. Αύτόθι, άρ. 1762,
13.11.1932, σ. 1. —Τό φτωχάκι πού γίνηκε βασιληας. Αύτόθι, άρ. 1767,
20.11.1932, σ. 1-2. — Ό άληθινός, π' έπηρε δυό γομάρια λίρες. Αύτόθι,
άρ. 1772, 27.11.1932, σ. 1. — Γιατί είν' ή θάλασσα άρμυρή. Αύτόθι, άρ.
1777, 4.12.1932, σ. 1 - 2. - Ό φόβος. Αύτόθι, άρ. 1782, 11.12.1932,
σ. 1 - 2. — Τό χρυσό αύγό. Αύτόθι, άρ. 1787,18.12.1932, σ. 1. — Πώς
έ'μαθε νά κλέφτη. Αύτόθι, άρ. 1792, 25.12.1932, σ. 3.

Παραμύθια καί άλλες διηγήσεις.
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1727. Χαλκιάδης Ζ. Κασσιακά δημώδη παραμύθια. Τό Λενιό. Ραδάμανθυς 17
(1932) άρ. 7, σ. 11 - 12.

1728. Χρηστοβασίλης Χρ. Ό πετεινός κι' ή κόττα[1]. Μπουκέτο Θ' (1932)

569.

1729. Ή γρηά καί ή νεράιδα. Έφημ. «Παρατηρητής», Χανιά, έτ. Ζ' (1932 -
33) άρ. 1846, 8.3.1933, σ. 1. — Ή τετραπέρατη. Αύτόθι, άρ. 1924,
28.6.1933, σ. 1.

1730. Ή μητρυιά. ('Ηπειρωτικό παραμύθι). Μπουκέτο Γ (1933) 425.

1731. Αέφνερ ]Μιχ.] Έλληνικά παραμύθια. Διασκευή Ειρήνης Γαλανού.
('Αθήναι) [1933], 8ο, σελ. 155.

1732. Μινώτου Μαριέττα Παραμύθια άπό τή Ζάκυνθο. Λαογρ 10 (1929 - 1932)
381 - 448. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 262, άρ. I860],

Κρίση: Libre, No 132 - 133 (Octobre - Novembre 1933) σ. 1060 - 1061 (L.
Roussel).

1733. :ΜΙς Λουλούδα [Μαθιουδάκης Ιωάννης] Κρητικά παραμύθια. Τό θιαμ-
πόλι (φλογέρα). Έφημ. «Παρατηρητής», Χανιά, έ'τ. Ζ' (1932 - 33) άρ.
1801, 6.1.1933, σ. 1 - 2. — Οί σαράντα Ροβιθιανοί. Αύτόθι, άρ. 1806,
15.1.1933, σ. 1. - Τά κουκιά. Αύτόθι, άρ. 1977, 10.9.1933, σ. 1.

1734. Heisenberg August Neugriechische Dialekttexte aufgenommen von
— unter Verwertung der Vorarbeiten von Joh. Kalitsunakis,
bearbeitet von Eduard Schwyzer. Berlin 1934, 8o, σελ. 68.
(Institut für Lautforschung an der Universität Berlin. Lautbiblio-
thek, herausgegeben von D. Westermann, Nr. 94).

Δημοσιεύονται παραμύθια : 'Ίου 1, Ζαγοράς 1, Σκύρου 1, Λήμνου 1 κλπ., καθώς καί
παραδόσεις Λακωνίας 1 καί Σαμοθράκης 4.

Κρίσεις: Rev Ét Gr 48 (1935) 621 (Hubert I» e r n ο t). Glotta 26 (1938)
48 - 49 (P. K r e t s c h m e r).

1735. :Δωδεκανησία Τό παραμύθι τής Ρόδου κι' [ή] έξυπνη Ροδιτοπούλα. Αύγή
Δωδεκανησιακή, περ. Β', έ'τ. 12 (1934 - 35) άρ. 320, σ. 3 - 4.

1736. Τρία δημοτικά παραμύθια - τραγούδια. ΜΕ Η Β'(1935) 159 - 162.

1737. Μιχαηλίδης - Νουάρος Μ. Ό παλλαρός κι ό φρόνιμος. Φωνή Καρπάθου,
έτ. Γ' (1936 - 38) άρ. 31, σ. 3-4.

'Αναδημοσίευση άπό τά «Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου».

1738. Ή στρίγγλα βασιλοπούλα. Έφημ. «Βήμα τοΰ Λαοΰ», Χανιά, έ'τ. Γ' (1936 -
37) άρ. 407, 23.12.1936, σ. 3, άρ. 408, 25.12.1936, σ. 3, άρ. 409,
30.12.1936, σ. 3, άρ. 410, 1.1.1937, σ. 3, άρ. 411, 4.1.1937, σ. 3.
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1739. Ό άράπης. Έφημ. «Βήμα τοϋ Λαοϋ», Χανιά, έτ. Γ' (1936 -37) άρ.
440, 15.3.1937, σ. 3, άρ. 441, 17.3.1937, σ. 3.

1740. Ό ψευτομάγος. Έφημ. «Βήμα τοΰ Λαοΰ», Χανιά, έτ. Γ' (1936- 37) άρ.
444, 24.3.1937, σ. 3, άρ. 445, 27.3.1937, σ. 3.—Ό κόπανος. Αύτόθι, άρ.
446, 30.3.1937, σ. 3, άρ. 449, 7.4.1937, σ. 3.—Τό περιστέρι πού λαβώ-
θηκε. Αύτόθι, άρ. 450, 9.4.1937, σ. 5, άρ. 452, 16.4.1937, σ. 3.

1741. Χατζηραφαήλ Α. Β. Μανταμαδιότ'κου λαογραφικό. Ή γκούν'τα. Τρί-
βολος 7 (1937 - 38) άρ. 298, σ. 3.

1742. Ό βασιληάς κι' ό πραματευτής. Σαμ Ήμερ 1938, σ. 243 - 244.

1743. Παραμύθια γιά παιδιά. Έν 'Αθήναις, κεντρική πώλησις βιβλιοπωλεϊον
'Ιωάννου Ν. Σιδέρη, χ.χρ. [1938], 16ο, σελ. 3 χ. άρ. + 143. (Σύλλογος προς
διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων. Παιδική Βιβλιοθήκη).

1744. Χαβιαράς Δημ. Ή ώραία Ζορζώνα. Συμ Βήμα, έ'τ. Β' (1938-39)
άρ. 44 σ. 3, άρ. 45 σ. 3, έτ. Γ' (1939 - 40) άρ. 46 σ. 2, άρ. 47 σ. 3,
άρ. 48 σ. 2, άρ. 49 σ. 3 - 4, άρ. 50 σ. 2, άρ. 53 σ. 3, άρ. 54 σ. 3,
άρ. 55 σ. 2, άρ. 56 σ. 3.

'Αναδημοσίευση άπο τόν «Ζωγράφειο 'Αγώνα».

2. Μελέτες.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 447, 457, 3106, 3166]

1745. Ζαννέτος Φίλιος Κυπριακά παραμύθια. Ελληνισμός Κ' (1929) 417 - 421.

1746. Συφναίου Ελένη Τό παραμύθι καί τό παιδί. Στό: Γύρω άπό τό παιδί, έπι-
μελεία Ζωής Σ. Φράγκου, (Αθήναι), κεντρική πώλησις βιβλιοπωλεϊον
Ίωάν. Ν. Σιδέρη, 1930, σ. 211 - 217. (Σύλλογος πρός διάδοσιν Ωφελίμων
Βιβλίων, άρ. 60).

1747. Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος Τό Θρακικό παραμύθι. [Διάλεξη]. Συζή-
τηση Γ' (1932 - 1933) άρ. 36 σ. 1 - 4, άρ. 37 σ. 5 - 8, άρ. 38 σ. 9 - 12,
άρ. 39 σ. 13 - 15 [ένθετες σελίδες],

1748. Κόκκινος Δ. Α. Τό λαϊκόν έλληνικόν πνεΰμα. Παραμύθια. Ερυθρός Σταυ-
ρός, έ'τ. Θ' (1933) άρ. 4, σ. 5.

1749. Thompson Stith Motif - Index of Folk-Literature. Vol. I, A-G. Helsinki,
Suomalainen Tiedeakatemia, 1932, 8o, σελ. III -f- 428 (FF Communi-
cation, No 106).

Κρίση: Folklore 44 (1933) 247 (Th. B.)

1750. Ταρσούλη Γεωργία Τό παραμύθι καί ή σύγχρονη ζωή. Ή λαϊκή φαντα-
σία. Πρωία, έτ. ΙΑ' (1935 - 36) άρ. 55, 25.12.1935, σ. 3.
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1751. Φτέρης Γ. Το παιδί καί τό παραμύθι. Ν Λογοτεχν Α' (1937 - 1938)
505 - 508.

1752. 'Ανδρεάδης Δημοσθ. Μ. 'Οδηγός της διδασκαλίας τών παραμυθιών περι-
λαμβάνων καί ένδεκα παραμύθια. Έν 'Αθήναις, εκδοτικός οίκος Δ. καί II.
Δημητράκου, χ. χρ., 16ο, σελ. 188.

Στό τέλος, σ. 109 - 184, δημοσιεύονται σέ παράρτημα 11 παραμύθια, πού άναλύονται
στο κύριο μέρος τοϋ βιβλίου" προέρχονται άπό τή Στενήμαχο 1, Κορινθία 2, "Ηπειρο 3,
Νάξο 1 κ.ά.

στ') Ευτράπελες διηγήσεις. 'Ανέκδοτα. Περιπαίγματα.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 209, 291, 312, 321, 356, 388, 389, 393, 414, 645, 654,
1795, 1889, 1899, 2051]

1753. Δρόσου Φίλη 'Ακριβό τό σφουγγάτο. Είκον Παρνασ περ. Β', έτ. Β'
(1920- 1921) άρ. 97, σ. 5.

1754. 'Ανέκδοτα Χαλκιδικής. Οί Όρμυλιώτες καί τό φεγγάρι. Ραδάμανθυς 6
(1921) άρ. 18, σ. 6. — Τής χρονιάς τό μαγείρεμα. Αύτόθι, άρ. 22, σ. 6.

1754α. : Τό Κοπέλι Κρητική λαογραφία. Ένα ψέμμα μέ ούρά. Χαραυγή Α' (1921-
1922) άρ. 23, σ. 8.

1755. Παραμύθι Καστελλοριζιώτικο. Καζαμ 'Ανατολής, έτ. 1922, σ. 39.

1756. Ίασωνίδης Γ. Παραμύθια τοΰ Πόντου. Θάλεια Α' (1923- 1924) άρ.
21, σ. 4.

1757. :Ό Χότζας Οί τρεις ψέφτες. Ήμερ Ταγκού 1924, σ. 107-112.

'Ανέκδοτο Χαλκιδικής.

1758. Ναξιώτικα παραμύθια. Μπουκέτο Β' (1925) 343.

'Αναδημοσιεύονται 2 ευτράπελες διηγήσεις άπο τά «'Ανάλεκτα» τοΰ Φιλολογικού Συλ-
λόγου Παρνασσοΰ.

1759. Γ. Δ. Κ. Ό Μήτρο-Τζόγκας καί ή Παπαδοπούλα. Πρωΐα, έτ. Α' (1925-26)
άρ. 300, 2.9.1926, σ. 3.

1760. Χιώτικα άνέκδοτα. Κυριακάτικη, έτ. Α' (1926- 1927) άρ. 6, σ. 7.—
Χιώτικες παροιμίες [εύτρ. διήγηση]. Αύτόθι, άρ. 7, σ. 14.

1761. Κασιακά άνέκδοτα [3]. Δωδεκ Ήμερολ 5 (1928) 109, 141.

1762. Καμίτσης Π. Β. Ό πιο άνόητος [άνέκδοτο Πάτμου]. Δωδεκ Ήμερολ 5

(1928) 132- 133.

1763. :Ό Συλλέκτης Λαογραφικά άνέκδοτα [3]. Μπουκέτο Ε' (1928) 857.

1764. Χωριάτικα 'Αρκαδικά περιπαίγματα. Οί Παλουμπιώτες. Μπουκέτο ΣΤ

(1929) 1390- 1391.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 1921 -1938: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 491

1765. Γιουλάκος Τάκης Τά Μανιάτικα κεφαλοτύρια. Έλλην Μυθ Α' (1929)
159 - 160.

Ευτράπελη διήγηση άπό τή Μάνη.

1766. Δύο Χιακά άνέκδοτα (άπο τήν ΊστορικήνΆνθολογίαν τοΰ Τ. Βλαχογιάν-
νη). Φωνή Χίου 1 (1930 - 1931) άρ. 2, σ. 15.

1767. Μ. Π. Εκατό ήταν. (Εύθυμα παραμύθια). Συζήτηση Α' (1930 - 1931) άρ.
16, σ. 10 - 11.

1768. Ελληνικά άστεΐα καί άνέκδοτα. Ήμερ Πελασγού 1 (1931) 16 - 18.

1769. Λαογραφία. Άγιάσσος Α' (1931 - 32) άρ. 3, σ. 2.

1770. Παλιές ιστορίες. Τρίβολος 1 (1931 - 32) άρ. 4, σ. 2.

1771. Σγουρής Γεώργιος Αύδημιώτικα άνέκδοτα [2]. Συζήτηση Β' (1931 -
1932) άρ. 26, σ. 10 - 11. — Κατά λάθος. Αύτόθι, άρ. 27, σ. 8 - 9.

1772. Δημώδη τοπικά δίστιχα, έπαινοι καί πειράγματα [Ηπείρου, Παξών,
Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Μάνης καί Αρκαδίας]. Μπουκέτο Θ' (1932)
1335.

Δημοσιεύονται καί 5 παροιμίες άπο την Πελοπόννησο.

1773. :Αωδεκανήσιος Άναδρομάρης Δωδεκανησιακά άνέκδοτα. Αύγή Δωδεκα-
νησιακή, περ. Β', έ'τ. 10 (1932 - 33) άρ. 290 σ. 1, άρ. 291 σ. 1.

1774. Εύθυμες ίστοριοΰλες [3]. Μπουκέτο ΙΑ' (1933- 1934) 615.

1775. Α[ρακίδης] Γ. Α. Λαογραφικόν σκαλάθυρμα. «Ή λαφανταριά». Αύγή Δω-
δεκανησιακή, περ. Β', έ'τ. 11 (1933 - 34) άρ. 308, σ. 1.

Ροδιακό άνέκδοτο καί 1 δίστιχο.

1776. :Αωδεκανήσιος Άναδρομάρης Δωδεκανησιακά άνέκδοτα. Αύγή Δωδεκα-
νησιακή, περ. Β', έ'τ. 11 (1933-34) άρ. 296 σ. 1, άρ. 299 σ. 1-2, άρ.
311 σ. 1.

1777. Στό αύτί τού γαϊδάρου [άνέκδοτο]. Ήμερ Πελασγού 4 (1934) 148.—
Έλληνικά άστεϊα καί άνέκδοτα. Αύτόθι, σ. 160.

1778. Παρατσούκλια τών χωριών [τής Λέσβου]. Τρίβολος 5 (1935-36) άρ.
217 σ. 3, άρ. 218 σ. 3, άρ. 219 σ. 2.

1779. Χρηστοβασίλης Χρ. Δικαστικά άνέκδοτα τοΰ Τεπελενλή Άλή Πασά.
Ήπειρ Μέλλον, έ'τ. Β' (1935 - 36) άρ. 26 σ. 1 - 3, άρ. 27 σ. 2.

1780. Ό διάβολος καί ό Αρβανίτης. Ήμερ ΙΊελασγοΰ 6 (1936) 68.

1781. Ζευγώλης Γ. Δ. Άπό τά λαογραφικά της Άπειράνθου. Ή χήνα. Κυκλαδ
Νέα Γ' (1936 - 37) άρ. 57, σ. 1. — Τό κουδουνάκι. Αύτόθι, άρ. 58, σ. 1. —
Ή παπαδιά. Αύτόθι, άρ. 62-63, σ. 2.
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Μαμ[μόπουλος] Α. 'Ιστορικά - λαογραφικά άνέκδοτα [3 άπο τή Β.
"Ηπειρο], Βόρειος "Ηπειρος Γ' (1937) τεϋχ. 26, σ. 25 - 28.
Λαϊκοί μΰθοι. Ή χήρα παπαδιά. Ή γυναίκα καί τό βώδι. Καζαμίας, ετ.
1938, σ. 151.

"Ολοι έν τάξει. Σαμ Ήμερ 1938, σ. 244. —'Ανάθεμα καί τσί Σαμιώτες.
Αύτόθι, σ. 245.

'Ανέκδοτα 2.

Μουσελίμης Σπυρ. Ηπειρωτικά άνέκδοτα [1 περιοχής Μαργαριτίου],
Ηπειρωτικά Α' (1938) 73.

Σαλαμάγκας Αημ. Ηπειρωτικά άνέκδοτα. Ό χαντζής καί ό Βλαχιώτης.
Ηπειρωτικά Α' (1938) 370-374.

Σταμ[ατίου] Σταμ. Μΰθοι Σφακιανοί. "Εθνος, έτ. 25 (1937 - 38) άρ.
8380, 18.2.1938, σ. 3.

ζ') Παροιμίες και γνώμες. Παροιμιώδεις έκφράσεις.
1. Συλλογές.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 198, 207, 208, 213, 221, 241, 249, 253, 258, 269, 275,
284, 292, 293, 299, 308, 313, 321, 326, 356, 362, 364, 366, 383, 384, 389,
400, 401, 402, 403, 407, 410, 411, 418, 420, 425, 433, 600, 645, 894, 898,
902, 1273, 1402, 1772, 1915, 2283, 2721, 2841, 3096, 3330]

I. Ο. Παροιμιακόν καλειδοσκόπιον [8]. Είκον Παρνασ περ. Β', έτ. Β'
(1920- 1921) άρ. 64, σ. 3.

Λαϊκαί παροιμίαι [5 γιά τή νύφη]. Έθν Ήμερ 1 (1921) 91.

Παροιμίαι δημώδεις. Καζαμίας Εύρ έτ. 1921, σ. 50 - 55.

Δημώδεις παροιμίαι [4]. 'Αθην Σικ Δ' (1922) άρ. 48, σ. 5.

Παροιμίαι τοΰ Πάσχα [4]. Καζαμ 'Ανατολής, έτ. 1922, σ. 15. —■ Μακεδο-

νικαί παροιμίαι [5], Αύτόθι, σ. 33.

[Παπαδόπουλος Γεώργ.] Νισυριακαί παροιμίαι [12] συγκρινόμεναι μέ
άρχαίας. Νισυρ Ήμερολ 1 (1923) 40-41.

:Ή Γιαγιά τοϋ Μπουκέτου Ελληνικές παροιμίες. Μπουκέτο Α' (1924)
61 [12], 76 [11].

Λοϊζιάς Πολυξένη 'Αντί προλόγου. 'Ολίγα τινά περί παροιμιών, «Κυ-
πριακόν γλωσσάριον» καί γνώμαι καί σκέψεις της συγγραφέως. Κυπρ
Λεύκωμα 1924, σ. 6 - 13. — Κυπριακαί παροιμίαι. Αύτόθι, σ. 51 - 95.

Δημοσιεύονται, μέ άλφαβητική κατάταξη κατά τήν α' λέξη, πάνω άπό 400 παροιμίες
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καθώς καί διηγήσεις, ευτράπελες καί άλλες, άπο τίς όποιες προήλθαν. Δημοσιεύονται
έπίσης καί στίχοι τραγουδιού - θρήνου της Παναγίας (σ. 10), παροιμία (σ. 37), πα-
ράδοση (σ. 38), πρόληψη (σ. 40) κ.ά. στό Λεύκωμα

1796. :Ό Παππούς Παροιμίαις [25]. Μπουκέτο Α' (1924) 19.

1797. Δημώδεις παροιμίαι [5]. Μπουκέτο Β' (1925) 58.

1798. Παροιμίες [7]. Μπουκέτο Β' (1925) 656.

1799. 'Αβάτζος Έμμ. Μ. Κρητικαί δημώδεις παροιμίαι [79]. Ραδάμανθυς 10
(1925) άρ. 1 σ. 5, άρ. 5 σ. 8, άρ. 6 σ. 7, άρ. 8 σ. 12.

1800. Ελληνικές παροιμίες. Παναιγύπτια 1 (1926 - 1927) 10 [10], 23 [7], 31 [6],

1801. Λαϊκά γνωμικά. Πάνθεον Λ '('1926 - 1927) άρ. 4 σ. 7 [7], άρ. 5 σ. 4 [16],
άρ. 6 σ. 7 [10].

1802. Δ. Κυπριώτικες παροιμίες. Κυριακάτικη, έτ. Α' (1925 - 1927) άρ. 7, σ. 14.

1803. Ν. «Πάς καί θαρρείς καί μιλάς μέ τόν Χομαλίτη;». Καρπαθιακή παροιμία.
Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 7 (1925 - 27) άρ. 116, σ. 2.

Δημοσιεύεται καί διήγηση σχετική μέ τήν παροιμιώδη έκφραση.

1804. Χαλκιάδης Ζαχ. Κασιακά γνωμικά. Άχνιές. Δωδεκάνησος, έτ. Β' (1926-
27) άρ. 84 σ. 2, άρ. 85 σ. 2, άρ. 86 σ. 2, άρ. 87 σ. 2, άρ. 88 σ. 2, άρ. 89
σ. 2, άρ. 90 σ. 2, άρ. 92 σ. 2, άρ. 93 σ. 3, άρ. 94 σ. 2, άρ. 95 σ. 2, άρ. 96
σ. 3, άρ. 97 σ. 3, άρ. 98 σ. 3, άρ. 99 σ. 3, άρ. 100 σ. 2, άρ. 101 σ. 2, άρ.
104 σ. 2, έ'τ. Γ' (1927 - 28) άρ. 105 σ. 2, άρ. 106 σ. 2, άρ. 107 σ. 1,
άρ. 108 σ. 1 - 2, άρ. 109 σ. 1, άρ. 110 σ. 2, άρ. 111 σ. 3, άρ. 114 σ. 1, άρ.
117 σ. 2, άρ. 119 σ. 2, άρ. 120 σ. 2, άρ. 121 σ. 3, άρ. 123 σ. 2, άρ. 124
σ. 2, άρ. 125 σ. 2, άρ. 126 σ. 3, άρ. 130 σ. 3, άρ. 131 σ. 2, άρ. 137 σ. 3,
άρ. 138 σ. 2, άρ. 139 σ. 3, άρ. 141 σ. 3, άρ. 142 σ. 2, άρ. 143 σ. 2,
άρ. 145 σ. 2, άρ. 147 σ. 2, άρ. 148 σ. 2.

Δημοσιεύονται καί οί διηγήσεις, άπό τίς όποιες προήλθαν οί παροιμίες καί οί πα-
ροιμιώδεις έκφράσεις, καθώς καί 1 δίστιχο.

1805. Θεσσαλικά γνωμικά. Πανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927) 100 [3], 112 [6], 117
[1], 124 [5], 130 [1], 133 [2], 179 [1], 192 [1], 349 [3], 379 [1].

Παροιμίες καί παροιμιώδεις έκφράσεις.

1806. Παπαβασίλης Μιχ. Τό παληό Άπέρι. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ.
8 (1927 - 29) άρ. 175, σ. 2.

Καρπαθιακή παροιμία καί ή διήγηση άπό τήν όποια προήλθε.

1807. Δημώδες μηνολόγιον. Καζαμ Έρμου, έτ. 1928, σ. 9 [2], 12 [3], 15 [3],
21 [4], 24 [2], 27 [3], 30 [2], 33 [3],

Παροιμίες γιά τούς μήνες τοϋ έτους.

1808. Παροιμίες [21]. Μόδα καί Τέχνη Δ' (1928) άρ. 37, σ. 6.
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1809. Παροιμίες τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ [14]. Μπουκέτο Ε' (1928) 403 [12], 439 [2],

1810. ('Αρχέλαος I.) Οί δημοτικές μας παροιμίες. Σινασός, έτ. 1928, σ. 28-33.

1811. :Ό Παλαιός Ό έπίσκοπος τοΰ Δαμαλά. Μπουκέτο Ε' (1928) 1186 - 1187.

1812. Παροιμίες [13]. Ν Όρίζων, έτ. Γ' (1928 - 29) άρ. 125, 21.10.1928, σ. 2.

1813. :"Αβετ Πέλις Λεσβιακή λαογραφία. Παροιμίες. Άπο τή λαογρ. συλλογή
τοΰ—. Λεσβιακά Φύλλα Α' (1928- 1929) 176- 178.

1814. Ελληνικές παροιμίες. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 921 [5], 953 [6], 977 [5],
1001 [4], 1215 [8], 1265[10],

1815. Παροιμίες τής Σμύρνης [7]. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1438.

1816. Παροιμίες. Έθν Έπιθ Έλλ Α' (1929 - 1930) 18 [3], 19 [9].

1817. Παροιμίες [5]. Εκδρομικά Α' (1929- 1930) τεΰχ. 2, σ. 4.

1818. Άθηναϊκαί παροιμίαι. Νέα Έλλ 1930, σ. 408.

1819. Ελληνικές παροιμίες. Μπουκέτο Ζ' (1930) 674 [5], 1019 [9],

1820. Ή ιστορία μιας παροιμίας. Μπουκέτο Ζ' (1930) 1209.

'Αναφέρεται καί διήγηση, άπο τήν όποία προήλθε ή παροιμία «Τό καλό τό παλληκάρι
ξέρει κι άλλο μονοπάτι».

1821. 'Ηπειρωτικές παροιμίες [39]. Μπουκέτο Ζ' (1930) 1235, 1269.

1822. Λαϊκές παροιμίες [7], Ήμερ Μπουκ Ε' (1930) 59.

1823. Νεοελληνικαί παροιμίαι [10]. Νέα Έλλ 1930, σ. 632.

1824. Παροιμίες τής νήσου Κύθνου [9]. Μπουκέτο Ζ' (1930) 166.—Παροιμίες
γιά τον καιρό [10 άπο τήν Κύθνο]. Αύτόθι, σ. 179.

1825. Παροιμίες τής Σμύρνης [14]. Μπουκέτο Ζ' (1930) 7.

1826. Βίος Σ. Γ. Μετεωρολογικές καί γεωργικές παροιμίες γιά τόν χειμώνα
[στή Χίο], Άλεξανδρ Τέχνη Δ' (1930) 63 - 65. [Βλ. καί άρ. 1827, 1835],

1827. ----Χιακή λογογραφία. Ν Άγρ Ζωή, άρ. 36 (Νοέμβριος 1930) σ. 15.

Γεωργικές καί μετεωρολογικές παροιμίες.

1828. Καλλιφρονάς Μ. Δ. Παροιμίαι, αίνιγμα [γεωργικού περιεχομένου]. Ν Άγρ
Ζωή, άρ. 34 (Νοέμβριος 1930) σ. 13-14.— Παροιμίαι γεωργικαί. Αύτόθι,
άρ. 41 (Δεκέμβριος 1930) σ. 13 [4], άρ. 42 (Δεκέμβριος 1930) σ. 19 [8|.

Παροιμίες διαφόρων τόπων. Βλ. καί άρ. 1836, 1850.
1828α. Κροκεάτης Δ. Κροκεατική λαογραφία. Κροκεαί, έτ. Β' (1930-31) άρ.
19, σ. 7.

1829. Μπούρας Ν. Α. Θεσσαλικές παροιμίες. Επαρχία Α' (1930- 1931) 94,
116- 117, 143- 144, 159- 160, 190- 191, 216- 217.

1830. Κρητικές παροιμίες. Έφημ. «Παρατηρητής», Χανιά, έτ. Ε' (1930-31)
άρ. 1257 κ.έ., 1.1.1931 κ.έ.

Στή σ. 2 τών περισσοτέρων φύλλων δημοσιεύονται άπό 3 παροιμίες.
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1831. Μακεδόνικες παροιμίες [5]. Μπουκέτο Η' (1931) 973.

1832. Παροιμίες [8]. Ήμ Ίθ 4 (1931) 38.

1833. Παροιμίες τοϋ λαοΰ. Μπουκέτο Η' (1931) 19 [15], 497 [8], 755 [10], 975 [4],

1834. Άνθούλης 'Ιωάννης Φ. Ή 'Αστυνομία είς 2800 παροιμίας καί γνωμικά.
'Αθήναι 1931, 16ο, σελ. η'+ 344.

Πλήθος άπό τίς δημοσιευόμενες παροιμίες είναι λαϊκές.

1835. Βίος Σ. Γ. Μετεωρολογικές καί γεωργικές παροιμίες γιά τό καλοκαίρι
[στή Χίο]. 'Αλεξανδρ Τέχνη Ε' (1931) 197 - 201. [Βλ. καί άρ. 1826, 1827].

1836. Καλλιφρονδς Μιχ. Δ. Παροιμίαι γεωργικαί. Ν 'Αγρ Ζωή, άρ. 43 ('Ιανουά-
ριος 1931) σ. 21 [8], άρ. 44 (Ιανουάριος 1931) σ. 17 [10].

Παροιμίες διαφόρων τόπων.

1837 .---- Παροιμίαι περί ορνιθοειδών, άλλων πτηνών καί κονίκλων [20].

Ν 'Αγρ Ζωή, άρ. 64 (Μάιος 1931) σ. U - 12.

1838. :Ménélas [Μελάς Μιχαήλ)'Από τάς νομικάς παροιμίας τής Σύμης. Δωδεκ
Ήμερολ 8 (1931) 177 - 178.

1839. Οίκ. I. Κ. Παροιμίαι [10] καί σκέψεις. ΗΘ 9 (1931) 48.

1840. Νισύρικες παροιμίες. Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 1 (1931 - 1932) άρ. 1 σ. 7,
άρ. 2 σ. 6, άρ. 4 σ. 8, άρ. 5 σ. 12, άρ. 7 σ. 4, άρ. 8 σ. 4, άρ. 9 σ. 13,
άρ. U σ. 6, 5 (1936) άρ. 51 σ. 4.

1841. Παροιμίαι [41], Τρίβολος 1 (1931 - 32) άρ. 4 σ. 2, άρ. 16 σ. 2, άρ. 18 σ.
2, άρ. 19 σ. 3, άρ. 37 σ. 2, άρ. 38 σ. 2, άρ. 39 σ. 2, άρ. 30 [=39α]
σ. 2, άρ. 40 σ. 2, άρ. 41 σ. 2, άρ. 42 σ. 2, άρ. 44 σ. 3, άρ. 45 σ. 2, άρ. 46
σ. 2, άρ. 47 σ. 2, άρ. 50 σ. 3, άρ. 51 σ. 2, άρ. 52 σ. 2.

1842. Σταυρουλάκης Ν. Ε. Τά παλιά λόγια δέν παρέρχονται. Έφημ. «Βήμα
Ρεθύμνης)), Ρέθυμνον, έ'τ. Α' (1930-31) άρ. 169, 18.6.1931, σ. 2, έ'ως
έτ. Β' (1931-32) άρ. 366, 9.3.1932, σ. 2.

Δημοσιεύονται 606 παροιμίες, πού συνοδεύονται άπό σύντομα σχόλια.

1843. Έλληνικαί παροιμίαι [29]. Νέα Έλλ 1932, σ. 212 [22], σ. 502[4], σ. 508 [3].

1844. Ή ιστορία μιας παροιμίας. Οί Χιώτες καί τό πάθημά τους. Μπουκέτο
Θ' (1932) 61.

'Αναφέρεται καί ή διήγηση, άπό την όποια προήλθε ή παροιμιώδης έκφραση «Τήν
έπαθαν σάν Χιώτες».

1845. Λαϊκές παροιμίες [4]. Ήμερ Μπουκ Ζ' (1932) 123.

1846. Μακεδονικές παροιμίες [7]. Μπουκέτο Θ' (1932) 1392.

1847. Οί παροιμίες καί ή ιστορία τους. Μπουκέτο Θ' (1932) 393.

Δημοσιεύονται 4 παροιμίες καθώς καί οί διηγήσεις άπό τίς όποιες προήλθαν.
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1848. Παροιμίες γιά τίς γυναίκες [58]. Μπουκέτο Θ' (1932) 383. — Παροιμίες
τοϋ λαοϋ [6]. Αύτόθι, σ. 427. — Παροιμίες [Αοκρίδος 6, Στ. 'Ελλάδος 20].
Αύτόθι, σ. 473. — Ελληνικές παροιμίες [7], Αύτόθι, σ. 476. — Παροιμίες
[4]. Αύτόθι, σ. 523.—'Ελληνικές παροιμίες [4]. Αύτόθι, σ. 637.— Παροιμίες
[8]. Αύτόθι, σ. 691. — 'Ελληνικές παροιμίες [3]. Αύτόθι, σ. 871.—'Ελληνι-
κές παροιμίες. Αύτόθι, σ. 1213 [8], 1247 [5].

1849. Παροιμίες της 'Ηλείας [5]. Μπουκέτο Θ' (1932 ) 783.

1850. Καλλιφρονάς Μιχ. Δ. Παροιμίαι γεωργικαί. Ν Άγρ Ζωή, άρ. 97 ('Ια-
νουάριος 1932) σ. 9 [6], άρ. 101 (Φεβρουάριος 1932), σ. 15 [4], άρ. 112
(Μάιος 1932) σ. 21 [2].

Παροιμίες διαφόρων τόπων.
1851 . Μ. Κ. Συλλογή διαφόρων παροιμιών καί φιλοσοφικών τοΰ λαοϋ χρησίμων
εις πάντας ύπό —. Τρίπολις, τύποις «Πάπυρος», 1932, 32ο, σελ. 47.

Παροιμίες καί παροιμιώδεις έκφράσεις καταταγμένες αλφαβητικά κατά τήν α' λέξη"
πολλές άπ' αυτές είναι λόγιες.

1852. (Μποΰρας Ν. Α.) Θεσσαλικές παροιμίες. Σπίθα 1 (1932) 68 κ.έ.

1853. Παπακώστας "Αγγ. Ήπειρωτικαί παροιμίαι. Νέα Έλλ 1932, σ. 368 [9],
σ. 402 [8].

1854. Έλληνικαί παροιμίαι [7 σχετικές μέ τό σκύλο]. Βόρ Ελλάς, έτ. ΣΤ'
(1932 - 33) άρ. 273, σ. 3.

1855. Ελληνικές παροιμίες [8]. Έβδομάς 6 (1932 - 1933) 582. — Πασχαλιά-
τικες παροιμίες [8]. Αύτόθι, σ. 844.

1856. Ερμηνεία ερωτικών παροιμιών [20]. Τρίβολος 2 (1932 - 33) άρ. 58 σ. 3,
άρ. 60 σ. 2, άρ. 63 σ. 3, άρ. 64 σ. 2, άρ. 65 σ. 2, άρ. 81 σ. 3, άρ. 82 σ. 2.
άρ. 83 σ. 3, άρ. 84 σ. 2, άρ. 85 σ. 2, άρ. 86 σ. 3, άρ. 87 σ. 2.

1857. Μικρασιατικαί παροιμίαι [21], Προσφυγ Κόσμος, έτ. 6 (1932-33) άρ.
207,1.1.1933, σ. 2.

1858. Μυτιληνιές παροιμίες [10]. Τρίβολος 2 (1932 -33) άρ. 88 σ. 2, άρ. 89
σ. 3, άρ. 90 σ. 2, άρ. 93 σ. 3, άρ. 94 σ. 3, άρ. 95 σ. 3, άρ. 96 σ. 2, άρ.
97 σ. 3, άρ. 100 σ. 2, άρ. 101 σ. 3.

1859. Παροιμίες [4], 'Αγιάσσος Β' (1932 - 33) άρ. 79, σ. 2.

1859α. [Εύστρατιάδης] Σωφρόνιος, μητροπολίτης Αεοντοπόλεως, Ήπειρωτικαί
παροιμίαι [712]. Ρωμανός Μελωδός Α' (1932-1933) 330-348.

Δημοσιεύονται άπό κώδικα τοΰ 18ου αί. τής μονής Μεγ. Λαύρας 'Αγ. "Ορους (1,41)
καί προέρχονται άπό τά Γιάννενα. Δημοσιεύονται καί άλλες 52 παροιμίες άπό κώδικα
τοϋ 17ου αί. (Θ,6) τής 'ίδιας μονής.
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1860. (Καραγιάννης Ε.) Μυτιληνιές παροιμίες [δ]. Τρίβολος 2 (1932-33) άρ.
89 σ. 3, άρ. 91 σ. 2, άρ. 95 σ. 3, άρ. 97 σ. 3, άρ. 102 σ. 3.

1861. Ελληνικές παροιμίες [6]. Σατιρ Ήμ Σατ 7(1933)143.

1862. Ηπειρωτικές παροιμίες [5]. Μπουκέτο I' (1933)1053. — Παροιμίες [4].
Αύτόθι, σ. 1587.

1863. Παροιμίες [6], Μπουκέτο Γ (1933) 618.

1864. Ασπρέας Γ. Οί δώδεκα μήνες. 'Ιστορίες - παροιμίες - προβλέψεις - πα-
ρατηρήσεις - προγνώσεις. Παναιγύπτια 5 (1933) άρ. 209 σ. 3, άρ. 210
σ. 7, άρ. 211 σ. 4, άρ. 212 σ. 7, άρ. 213 σ. 5, άρ. 214 σ. 4, άρ. 215 σ. 3,
άρ. 216 σ. 2.

Παροιμίες, μετεωρολογικά κλπ. γιά τούς μήνες 'Ιανουάριο - Νοέμβριο.

1865. (Γουναρόπουλος Κ.) Γνωμικά Καρυστίων [23]. Πανευβ Λεύκωμα 1933,
σ. 235 - 236.

1866. Καλαΐσάκης Γ. Ίακ. Τών κουζουλών τό τεφτέρι. Ραδάμανθυς 18 (1933)
άρ. 12, σ. 11 - 12.

Πλήθος παροιμιών καί παροιμιωδών έκφράσεων άπό τήν Κρήτη, κυρίως άπό τή Δυτική.

1867. 12 Κοντογιανναΐοι, 13 ταμπουράδες. Έβδομάς 7 (1933 - 1934) 24.

1868. 'Ελληνικές παροιμίες. Μπουκέτο ΙΑ' (1933 - 1934) 179 [9], 603 [21],
651 [23], 853 [11], 1123 [20], 1144 [5], 1527 [7], 2299 [6].

1869. Μυτιληνιές παροιμίες [25]. Τρίβολος 3 (1933 - 34) άρ. 103 σ. 3, άρ. 105
σ. 2, άρ. 106 σ. 2, άρ. 107 σ. 3, άρ. 108 σ. 3, άρ. 109 σ. 3, άρ. 110 σ. 2,
άρ. 113 σ. 2, άρ. 117 σ. 3, άρ. 118 σ. 3, άρ. 124 σ. 3, άρ. 125 σ. 2, άρ.
126 σ. 2, άρ. 127 σ. 2, άρ. 128 σ. 3, άρ. 129 σ. 2, άρ. 130 σ. 2, άρ. 133 σ.
2, άρ. 134 σ. 3, άρ. 137 σ. 2, άρ. 144 σ. 2, άρ. 147 σ. 3, άρ. 149
σ. 2, άρ. 150 σ. 2, άρ. 151 σ. 3.

1870. Λάσκαρης Ν. ΙΙαροιμίαι. Φωνή Γορτυνίας 1 (1933-34) άρ. 16 σ. 2,
άρ. 17 σ. 2, άρ. 18 σ. 2, άρ. 21 σ. 2, άρ. 24 σ. 2, άρ. 25 σ. 2, άρ. 26
σ. 2, άρ. 27 σ. 2, άρ. 28 σ. 2, άρ. 29 σ. 2, άρ. 30 σ. 2, άρ. 31 σ. 2, άρ.
32 σ. 2, άρ. 33 σ. 2, άρ. 34 σ. 2, άρ. 35 σ. 2, άρ. 36 σ. 2, άρ. 37 σ. 2,
άρ. 40 σ. 2, άρ. 41 σ. 2, άρ. 42 σ. 2, άρ. 43 σ. 2, άρ. 44 σ. 2, άρ. 45 σ. 2,
άρ. 46 σ. 2, 2 (1934 - 35) άρ. 47 σ. 2, άρ. 48 σ. 2, άρ. 49 σ. 2, άρ. 50
σ. 2, άρ. 52 σ. 2, άρ. 53 σ. 2, άρ. 54 σ. 2, άρ. 56 σ. 2, άρ. 57 σ. 2, άρ.
58 σ. 2, άρ. 59 σ. 2, άρ. 60 σ. 2, άρ. 62 σ. 2, άρ. 63 σ. 2, άρ. 64 σ. 2,
άρ. 65 σ. 2, άρ. 66 σ. 2, άρ. 67 σ. 2, άρ. 68 σ. 2, άρ. 69 σ. 2, άρ. 70 σ.
2, άρ. 71 σ. 2, άρ. 74 σ. 2, άρ. 75 σ. 2, άρ. 77 σ. 2, άρ. 79 σ. 2, άρ. 80 σ. 2,
άρ. 81 σ. 2, άρ. 82 σ. 2, άρ. 83 σ. 2.
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Σγουρίτσας 'Αγησ. Γ. Λαογραφικά σημειώματα. Σπαρτ Νέα, έτ. Α'
(1933 - 34) άρ. 1, σ. 2. — Παναγία ή Μισοσπορίτισσα. Αύτόθι, άρ. 8, σ. 3.
Γνωμικά [15]. ΗΔΜ 3 (1934) 109. — Μακεδόνικες παροιμίες [16]. Αύτόθι,
σ. 141, 192.

Παπαν[ικολάου] Φώτ. Παροιμίες τοΰ λαοΰ [12]. ΗΔΜ 3 (1934) 72, 87.
Λεσβιακές παροιμίες [39]. Τρίβολος 4 (1934 - 35) άρ. 153 σ. 2, άρ. 156
σ. 2, άρ. 158 σ. 2, άρ. 159 σ. 2, άρ. 160 σ. 3, άρ. 164 σ. 3, άρ. 166 σ. 3,
άρ. 167 σ. 3, άρ. 168 σ. 2, άρ. 170 σ. 2, άρ. 171 σ. 2, άρ. 173 σ. 2, άρ.
174 σ. 2, άρ. 175 σ. 2, άρ. 176 σ. 2, άρ. 177 σ. 2, άρ. 178 σ. 2, άρ. 180
σ. 3, άρ. 183 σ. 2, άρ. 184 σ. 2, άρ. 187 σ. 2, άρ. 189 σ. 2, άρ. 190 σ. 3,
άρ. 191 σ. 2, 3, άρ. 192 σ. 3, άρ. 193 σ. 2, άρ. 194 σ. 3.
Παροιμίες [28], Έβδομος 8 (1934 - 1935) 2456.

Dawkins R. Μ. 'Αναστασίου Λεβίδου, Παροιμίαι έκ Φαράσων. Λαογρ 11
(1934 - 1937) 131 - 150. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 276, άρ. 2106].

Κρίση: Προσφυγ Κόσμος, ετ. 8 (1934 - 35) άρ. 310, σ. 3 (:'Α ρέθας'Αργαίος
[Γεώργ. 'Α σ κη τ ό π ου λ ο ς]). Βιβλ. μ ν ε ί α : Glotta 26 (1938) 51 (Paul
Kretschmer).

Αί παροιμιώδεις φράσεις. Ήμερ Πελασγού 5 (1935) 74.
Παροιμίες άρχαϊες [6], νέες [6], Ήμερ Εσπερινής, έ'τ. 1935, σ. 47.
[Παροιμίες γιά τούς 12 μήνες]. ΜΕΗ Β' (1935) 8 - 27.
Λεσβιακές παροιμίες [83]. Τρίβολος 5 (1935 - 36) άρ. 196 σ. 2, άρ. 199
σ. 2, άρ. 203 σ. 2, άρ. 205 σ. 3, άρ. 206 σ. 2, άρ. 207 σ. 2, άρ. 209 σ. 3,
άρ. 211 σ. 2, άρ. 213 σ. 3, άρ. 218 σ. 3, άρ. 227 σ. 3, άρ. 228 σ. 3, άρ.
229 σ. 3, άρ. 237 σ. 3, άρ. 238 σ. 3, άρ. 239 σ. 3, άρ. 240 σ. 3,
άρ. 241 σ. 3.

Μάντακας Μ. Ή παροιμία. Παιδαγ Σελίδες Β' (1935- 1936) άρ. 25,
σ. 5 - 6.

Παροιμίες 7 καί παροιμιώδεις εκφράσεις.

Νησιώτικες παροιμίες. Πρωΐα, έ'τ. IB' (1936 - 37) άρ. 55, 25.12.1936, σ. 9.
Σγουρίτσας Άγησ. 'Από όσα άκόμη λέγονται [2], (Λαογραφικά σημειώ-
ματα). Σπαρτ Νέα, έ'τ. Δ' (1936 - 37) άρ. 163, σ. 2.
Ροδιακή λαογραφία τοΰ μηνός. Έγκ Ήμ Ρόδου 1937, σ. 11 - 33.

Μετεωρολογικές κ.ά. παροιμίες γιά τούς 12 μήνες.

Καληδόνης Γ. Ροδιακαί παροιμίαι [71]. Έγκ Ήμ Ρόδου 1937, σ.
272 - 276. [Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 275, άρ. 2077, 2084],
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1886. Παροιμίαι - γνωμικά. Μεγίστη 1 (1937 - 1938) άρ. 3 σ. 24 [4], άρ. 5

σ. 12 [5], άρ. 7 σ. 8 [3],
1887 . (Άγγουλές Φώτης) Γνωμικά [δίστιχα 3] τοϋ Τσεσμέ. Νησί Α' (1937 -
1938)54.

'Αναδημοσιεύονται άπό τή λαογραφική συλλογή τοϋ συγγρ. «Ό λαός τής πατρίδας μου»,
Χίος 1936. Βλ. άρ. 1652.

1888. Κ[αρπάθιος] Έ[μμ·] I. Νισύρικη φιλοσοφία. Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 7
(1937 - 1938) άρ. 64 σ. 3, άρ. 65 σ. 4, άρ. 66 σ. 8, άρ. 67 σ. 3, άρ. 68 σ.
5, άρ. 69 σ. 2, άρ. 70 σ. 2, άρ. 71 σ. 5, άρ. 72 σ. 5, άρ. 74 σ. 3, άρ. 75 σ. 5.

1889. Μαδιάς Γ. Νέαι Χιακαί παροιμίαι. Νησί Α' (1937 - 1938) 55 - 56.

Γίνεται λόγος γιά τίς παροιμίες «Μύλους γλέπω κι άλλους γλέπω» καί «Φεϊδι γιά γιαλό»
καί τήν προέλευση τους, καθώς καί γιά περιπαίγματα χωριών.

1890. [Σαμιακές παροιμίες 23]. Σαμ Ήμερ 1938, σ. 190 [4], 197 [2], 207 [5],
245 [3], 250 [3], 301 [6].

1891. Φράσεις [8] πού συνηθίζονται στήν "Ηπειρο. Ηπειρωτικά Α' (1938)
195. — Άπο τή σοφία τού λαοΰ [παροιμίες 8]. Αύτόθι, σ. 326.

1892. Παροιμίαι - γνωμικά [6]. Μεγίστη 2 (1938 - 1939) άρ. 13, σ. 22.

1893. Σαμιώτικες παροιμίες [10]. Σαμιακά Χρον Α' (1938- 1939) τεΰχ. 5,
σ. 45.

1894. Σγουρίτσας Άγησ. Γ. Φράσεις πού λέμε στά χωριά μας [3]. Σπαρτ
Νέα, έ'τ. ΣΤ' (1938 - 39) άρ. 245, σ. 2.

1895. :Τό Συμιακάκι Συμαϊκά αινίγματα καί παροιμίαι Συμ Βήμα, έτ. Β'
(1938 - 39) άρ. 40 σ. 2, άρ. 41 σ. 2, άρ. 42 σ. 2, άρ. 43 σ. 2, άρ. 44
σ. 2, άρ. 45 σ. 2, έ'τ. Γ' (1939 - 40) άρ. 46 σ. 2, άρ. 47 σ. 2, άρ. 48 σ.
2, άρ. 49 σ. 2, άρ. 50 σ. 2.

Δημοσιεύονται 32 αινίγματα καί 55 παροιμίες.

2. Μελέτες.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 445, 3113, 3127]

1896. Κουκουλές Φαίδων Τοΰ δωκε - τό κοψε λάσπη καί τά όμοια. ΗΜΕ,
έ'τ. 1927, σ. 221 - 243. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 279, άρ. 2157].
Κρίση: Échos d' Orient 26 (1927) 256 (V. Grégoire).

1897. :MénéIas [Μελάς Μιχ.] Συμβολή ιστορική τού Συμαϊκοΰ λαοΰ είς τό
δίκαιον τών παροιμιών. Δωδεκ Ήμερολ 7 (1930) 141 - 147.

1898. Βλαχογιάννης Γιάννης Τό κατάστιχο τής Μιχαλοΰς. Πρωία, έ'τ. Ζ' (1931
- 32) άρ. 2138, 6.12.1931, σ. 1 - 2.
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1899. Βλαχογιάννης Γιάννης Εϊντα Χιώτης, ειντα Σουλιώτης. Πρωία, έτ. Ζ'
(1931 -32) άρ. 2328, 26.6.1932, σ. 1, 4, άρ. 2335, 3.7.1932, σ. 1, 4.

1900. Καλλίνικος Κωνστ. Ν. Υπόμνημα εις τάς Παροιμίας Σολομώντος. 'Αλε-
ξάνδρεια, ΙΙατριαρχικόν Τυπογραφεΐον, 1933, 8ο, σελ. 333.

Γίνεται λόγος καί γιά νεοελληνικές παροιμίες. Πρβλ. άρ. 1903.

Κρίσεις: Γρηγ Παλαμάς 18(1934) 390 - 391 (Γ. Ά [ ν S ρ ε ά δ η ς ]). 'Εκκλησία
ΙΓ' (1935) 48.

1901. Καμπούρογλους Δ. Γρ. «'Από τον Άϊ-Πολύκαρπο καί στή Φανερωμένη».
'Εκδρομικά ΣΤ' (1934) τεϋχ. 65, σ. 224 - 225.

1902. Κριαράς Μαν. Μελετήματα εις τήν «Έρωφίλην» τοΰ Χορτάτζη. 'Επ
Βυζ Σπ 11 (1935) 239-281.

Στις σ. 266 - 281 : «Τό γνωμολογικόν στοιχεΐον έν τή Έροιφίλη».
Κ ρ ίση : Rev Ét Gr 50 (1937) 402 (R. G u i 11 a n d).

1903. Φυτράκης Α. I. Ίουδαϊκαί καί νεοελληνικαί παροιμίαι. 'Εκκλησία ΙΓ'
(1935) 155 - 158, 164 - 165.

Γίνεται λόγος γιά νεοελληνικές παροιμίες, πού άντλοϋνται άπό τό βιβλίο τοΰ Κωνστ.
Καλλινίκου, Υπόμνημα εις τάς Παροιμίας Σολομώντος. Βλ. άρ. 1900.

1904. Çabej Earem Parallele Ausdrücke und Redensarten in den Balkan-
sprachen. RIEB 2 (1936) 226 - 231.

Συγκρίνονται ελληνικές παροιμιώδεις καί άλλες έκφράσεις καί λέξεις μέ άνάλογες τών
άλλων Βαλκανικών λαών.

1905. Ταρσούλη Γεωργία Πελοποννησιακές παροιμίες: "Εχει μπάρμπα στήν
Κορώνη, Βρέχει λάδι στήν Κορώνη. Πρωία, έτ. IB' (1936 - 37) άρ. 57,
28.12.1936, σ. 2.[Πρβλ. Οικογένεια, έτ. Δ' (1929 - 1930) άρ. 196, σ.724],

1906. Καλογεράς Βασ. Ή φράσις «Κόπηκαν τά ήπατα». Ή προέλευσις καί ή
έξήγησίς της. Μήνες Β' (1938) 119 -123.

1907. Μηλιαράκης Άντ. «"Οποιος έχει πολύ πιπέρι, βάζει καί στά λάχανα».
'Απ' "Ολα, έτ. Α' (1938) άρ. 6, σ. 27. [Πρβλ. 'Επ ΚΑ ΚΓ' (1973 -74)
σ. 167, άρ. 1141],

η') Παραδόσεις.
1. Συλλογές.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 193, 198, 200, 201, 202, 211, 213, 221, 225, 226, 231,
232, 235, 239, 243, 265, 268, 269, 274, 284, 288, 290, 291, 293, 294, 299, 303, 304,
306, 309, 313, 315, 325, 327, 339, 342, 344, 347, 356, 359, 366, 372, 379,
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388, 393, 396, 398, 399, 413, 414, 420, 427, 429, 431, 437, 450, 672, 905,
942, 1264, 1265, 1314, 1795, 2231, 2246, 2651, 2662, 2692, 3097]

1908. Άπο τούς θρύλους τής Αλώσεως. Ό παπάς τής Άγια - Σόφιας. Είκον
Παρνασ περ. Β', έ'τ. Β' (1920 - 1921) άρ. 59, σ. 3.

1909. Ίο λιθωμένο φείδι. Είκον Παρνασ περ. Β', ετ. Β' (1920 - 1921) άρ. 53, σ. 6.

Παράδοση άπό τήν Καλαμάτα.

1910. Καλλούτσης Κ. Ή έκδίκησις τοΰ άγίου. Είκον Παρνασ περ. Β', ετ.
Β' (1920 - 1921) άρ. 58, σ. 3.

1911. Ν. Κ. Διατί τά Γκράβαρα είναι πετρώδη. Είκον Παρνασ περ. Β', έ'τ.
Β' (1920- 1921) άρ. 5, σ. 2.

1912. Ό τάφος τοΰ Παλαιολόγου. Ατλαντίς 12 (1921) άρ. 7, σ. 16.

1913. Βρόντης Άναστ. Ή πολιούχος της Ρόδου Παναγία ή Καθολική, ήτοι
τοπογραφική, ιστορική καί λαογραφική μελέτη περί της έν Κρεμαστή τής
Ρόδου Παναγίας της Καθολικής. Ρόδος, τυπ. Απόλλωνος, (1921), 8ο,
σελ. 24.

1914. Γιασεμής Στέλιος Τό παιδί τοΰ βρυκόλακα. Αίγ Ήμερ 3 (1921) 67 - 71.

1915. :Δευκαλίων Όλίγη μυθολογία. Αίγ Ήμερ 3 (1921) 257 -263.

'Εκτός τών άλλων δημοσιεύονται καί παραδόσεις, ειδήσεις άστρολογίας καί μία παροι-
μιώδης έκφραση.

1916. Χ. Έθνικαί τών Ελλήνων παραδόσεις (ιστορικόν σημείωμα). Έθν Ζωή
Α' (1921) άρ. 2, σ. 1 - 2.

Παραδόσεις καί στίχοι τραγουδιού γιά τήν άλωση τής Κων/πόλεως.

1917. «Έμπα, διάολε, μέσα». Άθην Σικ Δ' (1922) άρ. 42, σ. 8.

1918. Τό κυπαρίσσι τοΰ Μυστρα (παράδοσις). Καζαμ Ανατολής, έτ. 1922,
σ. 42. — Ό άστρονόμος, ό ρολογας κι ό γιατρός τοΰ "Οθωνα. Αύτόθι,
σ. 44-45.

1919. Κ[αλτσέτας] - Π[απακωνσταντίνου] Ε. Ή νεροσπηλιά "Ορθρυος. Άχιλ-
ληίς, 'Ιούνιος 1922, σ. 7-8.

Παράδοση γιά θησαυρούς.

1920. Αστυπάλαια έχθρά τοις όφεσι. Περιοδ. «Φωνή τής Δωδεκανήσου)), έτ. Α'
(1922 - 1923) άρ. 9, σ. 4 - 5.

Δημοσιεύεται καί μία παράδοση γιά τήν έξαφάνιση τών φιδιών άπό τήν 'Αστυπάλαια.

1921. Έθνικαί παραδόσεις [4]. Έθν Εστία, έτ. 1 (1923) άρ. 10, σ. 7.

'Αναδημοσίευση άπό τίς παραδόσεις τού Ν. Γ. Πολίτη.

1922. Βασιλειάδης Νικόλαος Οί θρΰλοι τής Πόλης. Αθήναι, βιβλιοπωλείον Λα-
δίκα Βαλιούλη καί Σίας, 1923, 16ο, σελ. 56.
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Κασιακή παράδοσις. Δωδεκ Ήμερολ 1 (1924) 153 - 155.

Τό πηγάδι τοϋ Μιαούλη. Θησαυρός, πανηγυρικόν τεΰχος 1 'Ιανουαρίου

1924, σ. 313-314.

'Ιστορική παράδοση Νισύρου.

Κοντογιάννης Δημ. Συλλογή δημοτικών παραδόσεων [76]. Τρίτη έκδοση.
'Αθήναι [1924], 8ο μικρό, σελ. 80. [Τετάρτη έκδοση: 'Αθήναι [1926],
8ο μικρό, σελ. 80. Ή Α' έκδοση: 'Αθήναι 1920].
Δημοσιεύονται καί 2 τραγούδια.

Λοϊζιάς Πολυξένη 'Από ΓΙλατρών διά Κύκκον ή Τρωοδίτισσα. Κυπρ
Λεύκωμα 1924, σ. 124 - 125.

Δημοσιεύεται καί μία θρησκευτική παράδοση άπό τήν Κύπρο.
:Ό Πάππους Κεφαλληνιακή παράδοσις. 'Ο μπάρμπα Γεράσιμος. Μπου-
κέτο Α' (1924) 441.

:Δάφνης Στέφ. [Ζωΐόπουλος Θρασύβ.] 'Ιστορία καί θρΰλοι περί τοΰ
άγιου Γεωργίου. Μπουκέτο Β' (1925) 345 - 346.

Παραδόσεις καί 1 τραγούδι.

Παλαιολόγος Κλέων Γ. 'Ο στοιχειωμένος πύργος [τοΰ Άλιβερίου Εύ-
βοιας]. Πεντανησ 'Επετ 1 (1925) 124 - 126.

'Ο γέρω - Μητρός [παράδοση Αττικής], Μπουκέτο Γ' (1926) 188.—Ή
Κόρθω. (Κορινθιακή παράδοσις). Αύτόθι.

Anagnostopulos G. P. Tsakonische Grammatik von — mit einem
Geleitwort von Ed. Schwyzer. Berlin — Athen 1926, 8o, σελ. XI +
84. (Texte und Forschungen zur Byzantinisch - Neugriechischen Phi-
lologie, Nr. 5).

Δημοσιεύονται καί 2 παραδόσεις.

Γρανίτσας Στέφ. Τοΰ βουνοΰ καί τοΰ λόγγου. Ή άρκούδα. Τ' άηδόνι.
Αίγ Ήμερ 4 (1926) 65 - 71.

Παράδοση άπό τήν "Ηπειρο, στίχοι τραγουδιών κ.ά.

:'Ερανιστής Τό πρόσωπο τοΰ φεγγαριού. Μπουκέτο Γ' (1926) 387.

Παραδόσεις γιά τή σελήνη.

Μ. 'Ανδριακά έθιμα. Ή πανήγυρις τής Θεοσκεπάστου. Κυκλαδ Βήμα,
έ'τ. Β' (1926) άρ. 39, 1.5.1926, σ. 3.

Παραδόσεις άπό την Άνδρο.

Στάμκωφ Στ. Ή κυρα-Ρίγανη. Ιίαράδοσις τών έλληνοφώνων Βαλαά-

δων της Μακεδονίας. Μπουκέτο Γ' (1926) 474 - 475.

:Στριγγξ Πώς τούρκεψαν τά Σέρβια. Μακεδονική παράδοσις. Μπουκέτο
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Γ' (1926) 138. — Ό Θόδωρος καί τά πεντακόσια. 'Αθηναϊκή παράδοσις.
Αύτόθι, σ. 392.

1937. Ταρσούλη Γεωργία Ή κουκουβάγια. Μπουκέτο Γ' (1926) 793.

Παράδοση άπό τήν Κορώνη.

1938. Χρηστοβασίλης Χ. Ή καταδίκη τοΰ άγιου Κασσιανοΰ. 'Ατλαντίς 17
(1926) άρ. 11, σ. 8-9.

1939. 'Από τάς πανελληνίους παραδόσεις. Οί Καλλικάντζαροι. Αύγή Δωδεκα-
νησιακή, περ. Β', έτ. 7 (1925 - 27) άρ. 125, σ. 2.

1940. Ό Χριστός κι' οί άνομοι 'Εβραίοι. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έ'τ.
7 (1925-27), άρ. 134, σ. 2.—Τό κυπαρίσσι. Αύτόθι, άρ. 135, σ. 4.

1941. Α. Άτσουπάδες. Κυριακάτικη, ετ. Α' (1926 - 1927) άρ. 2, σ. 5. — Πλα-
νητέρου - Πλαϊντέρου [παράδ. Πελοποννήσου]. Αύτόθι, άρ. 4, σ. 13.

1942. Ποτάρης Χρ. Τό στοιχειό τοΰ πύργου. Κυριακάτικη, έτ. Α' (1926-

1927) άρ. 52, σ. 7.

Παράδοση μέ λογοτεχνική μορφή άπό τή Μυλόπετρα Μάνης.

1943. Πατούλιας Κ. Τό Γερακοβοΰνι. Πανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927) 29.
Παράδοση άπό τά χωριά τοϋ τ. δήμου Καλλιφωνίου Καρδίτσας.

1944. Σταματίου Σταμ. Παραμύθια γιά λουλούδια. Μπουκέτο Δ' (1927) 1064-
1065.

Παραδόσεις 3 γιά τήν παπαρούνα άπό τή Μακεδονία.

1945. Ταρσούλη Γεωργία 'Ελληνικές παραδόσεις της Κορώνης. Ή δουλειά
τής Κυριακής. Ήμερ Μπουκ Β' (1927) 14.

1946. Άπό τίς εθνικές μας παραδόσεις. Τό κυπαρίσσι τοΰ Μυστρά. Ή δεκαο-
χτούρα. Παναιγύπτια 2 (1927 - 1928) 238. — Ό Διόνυσος καί τό κρασί.
Αύτόθι, σ. 286. — Δημοτικές παραδόσεις [2]. Αύτόθι, σ. 423.
'Αναδημοσιεύσεις άπό τή συλλογή τοΰ Ν. Γ. Πολίτη.

1947. Buti Vittorio Tradizioni, superstizioni e leggende delle popolazioni
del Dodecaneso. Περιοδ. «Rivista delle Colonie», Roma, 1 - 2 (1927 -

1928) 13 - 34.

1948. Κοντογιάννης Αημ. Δημοτικαί παραδόσεις. Παναιγύπτια 2 (1927 -1928)
431 - 432 [4], 439 [2], 454 [1], 471 [2].

1949. Φαλτάϊτς Κ. Τό πέρασμα καί οί προφητείες τοΰ πάτερ-Κοσμά. Οικο-
γένεια, έτ. Β' (1927 - 1928) 1005.

1950. Οί Καλλικάντζαροι. Μπουκέτο Ε' (1928) 39.·— Παραδόσεις τοΰ έλληνικοΰ
λαοΰ [Καρδαμύλης Μάνης 2, Άρτας 1]. Αύτόθι, σ. 803.

1951. :Άναδρομάρης [Καμπούρογλους Α. Γρ.] Ό Δρόγγος καί τό Δρουγγα-
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ράτον; (Παρενθέσεις). Έφημ. «Εστία», 'Αθήναι, έτ. ΛΓ' (1927 -28)
άρ. 12206, 11.8.1928, σ. 1.

Γίνεται λόγος καί γιά τό έθιμο τής καύσεως τοΰ 'Ιούδα καί γιά παραδόσεις άπό τήν
παλιά 'Λθήνα.

Καμίτσης Βασίλ. ΙΙατμιακαί παραδόσεις. Ό Κένεψις (Κύνωψ). Δωδεκ
Ήμερολ 5 (1928) 149- 152.

Καταρέλλος Ν. Ή Πέτρα τοϋ Καλόγερου. Μπουκέτο Ε' (1928) 627.
Παράδοση άπό τή Ζάκυνθο.

Κωνσταντινίδης Κ. Ν. Ροδίτικες παραδόσεις [3]. Δωδεκ Ήμερολ 5
(1928) 137 - 139.

Λελεδάκης Γεώργιος Ό θησαυρός τοΰ Καλαγκάδου. Έφημ. «Κήρυξ»,
Χανιά, έτ. ΚΖ', άρ. 3547, 14.4.1928, σ. 1.

Μποτσέας Σωτήριος Γ. Οί γόησσες τής Μάνης. 'Ατλαντίς 19 (1928)
άρ. 7, σ. 24.

Παραδόσεις γιά Νεράιδες άπό τό Προάστιο τής "Εξω Μάνης.

:Όρεινός Α. Ξ. Ηπειρωτική παράδοσις. Τά στοιχειά τοϋ Πίνδου. Δωδεκ

Ήμερολ 5 (1928) 134- 136.

Σταματίου Σ. Γιατί φοροΰν οί Βλάχοι άσπρα. (Παραμΰθι βλάχικο τοΰ
Κεντρόβου [Κεδρώνα "Αρνισσας Πέλλης]). Μπουκέτο Ε' (1928) 256-257.
Ελληνικές παραδόσεις. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1221.
Ή βρύση τοΰ 'Ιούδα. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 997.

Παράδοση άπό τήν Κατρανίτσα Μακεδονίας (σήμ. Πύργοι Κοζάνης).
Οί καμπάνες τής Πασχαλιάς. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 494.

Παραδόσεις έλληνικές καί εύρωπαϊκές.

Ααϊκαί διηγήσεις. Έλλην Μυθ Α' (1929) 14 - 16, 22 - 24, 31 - 32, 40,
43 - 48.

Παραδόσεις 1 (άπό τήν 'Αττική, Ήπειρο, Κεφαλληνία κ.ά.), μύθος 1.
Λαϊκοί μΰθοι καί παραδόσεις [Ξυλοκάστρου 1, Πατρών 1, 'Αμβρακίας 1,
Ζακύνθου 2]. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 863. — Μΰθοι καί παραδόσεις [Θη-
βών 1, Μεσολογγίου 1, Γαργαλιάνων 1], Αύτόθι, σ. 881.
Μανιάτικες παραδόσεις. Ή Λαμπρή. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 481. — Μα-
νιάτικες παραδόσεις. Ή Τρύπη. Αύτόθι, σ. 1379.
Οί Καλλικάντζαροι. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 69.

Οί Καλλικάντζαροι τών Βλάχων [της Μακεδονίας]. Μπουκέτο ΣΤ' (1929)
1440- 1441.

Οί Μαυρομιχάλαι. Εικονογραφημένη ΙΖ' (1929) 6- 16.
Παραδόσεις 2 καί ποικίλες ειδήσεις γιά τούς Μαυρομιχαλαίους τής Μάνης.
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1968. Αίγλης Στέφανος Λαϊκαί διηγήσεις. Γιατί το Ματσικοχώρι το είπαν
Μοσχοχώρι. Έλλην Μυθ Α' (1929) 128.

Παράδοση γιά θυσία έλαφιοϋ άπό τά Σέρβια Κοζάνης.

1969. Βαλαωρίτης 'Αριστοτέλης Ό δημώδης περί βαλμά μϋθος. Έλλην Μυθ
Α' (1929) 143 - 144.

1970. Γερμανός Άγιοπαυλίτης, ό Θετταλομάγνης Ό διάβολος καί ή θάλασσα.
Έλλην Μυθ Α' (1929) 72.

Παράδοση άπό τό "Αγιον "Ορος.

1971. Αραγάτσης Ίάκ. Χ. Ή Σπηλιά τής 'Αρετούσας έν ΓΙειραιεϊ. Εικονογρα-
φημένη ΙΖ' (1929) 102.

1972. Αρακίδης Γεράσιμος Μία παράδοσι [άπο τή Ρόδο]. Τό πηγάδι τοΰ
Μιαούλη. Ερυθρός Σταυρός, έ'τ. Ε' (1929) άρ. 3, σ. 12.

1973 . 'Ιεζεκιήλ [Βελανιδιώτης], μητροπολ. Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων,
Αί ίεραί μοναί τής Πίνδου. Θεολογία 6 (1929) 24 - 48.

Δημοσιεύονται: παράδοση της περιοχής Άργιθέας (γιά έλάφι, σ. 24 - 25), άλλες παρα-
δόσεις, επιγραφές εκκλησιών πού ενδιαφέρουν καί άπό λαογραφική άποψη κ.ά.

1974. Κορύλλος Χρήστος Π. Λαϊκαί διηγήσεις. Οί κουμπάροι. Έλλην Μυθ
Α' (1929) 80. — Τό Μαρμαρωμένο Συμπεθερικό. Αύτόθι, σ. 88. —Λαϊκαί
διηγήσεις. Αύτόθι, σ. 111-112.

Παραδόσεις 3 άπό τήν Πάτρα.

1975. Σημηριώτης "Αγγελος Τό θαύμα τοΰ άγιου. (Παράδοσις). Ερυθρός Σταυ-
ρός, ετ. Ε' (1929) άρ. 7, σ. 3 - 4.

1976. Φαλτάϊτς Κ. Γιατί οί «Καξοί» της 'Ηπείρου ώνομάσθηκαν «"Αγιος
Κοσμάς». Έλλην Μυθ Α' (1929) 64.

1977. 'Αθανασίου Ν. Β. Μερικά άγνωστα θαύματα τού άγιου Κοσμά έκ της
άνά τήν "Ηπειρον περιοδείας του. Ήπειρ 'Αγών, έ'τ. Γ' (1929-30)
άρ. 912, σ. 1, 4.

Δημοσιεύονται καί παραδόσεις άπό τήν 'Αγία Κυριακή (τ. ΙΙόποβο ) Θεσπρωτίας.

1978. Καίσαρης Χρήστος Ό άγιος Κοσμάς έν Ήπείρω. Ή περιοδεία του άνά
τά ριζά είς τό χωρίον Μπαμπούρι [σήμ. Βαβούρι Θεσπρωτίας]. Ήπειρ

'Αγών, έτ. Γ' (1929 - 30) άρ. 897, σ. 1.

1979. Ροζάκος Ν. I. Κροκεατική λαογραφία. Ή Γραμμένη Πέτρα. Κροκεαί,
έτ. Α' (1929- 30) άρ. 1, σ. 2.

1980. Τριαντάφυλλος 'Αλέκος 'Ολίγα τινά διά τόν άγιον Κοσμάν [τόν Αιτω-
λό]. Ήπειρ 'Αγών, έ'τ. Γ' (1929 - 30) άρ. 949, σ. 2.

Παραδόσεις άπό τήν ΙΙλασίβιτσα (σήμ. Πλαίσιο) Θεσπρωτίας.
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Φαλτάϊτς Κ.Ό άγιος Κοσμάς στό στόμα τοΰ Ήπειρωτικοΰ λαοΰ. Ήπειρ
'Αγών, έτ Γ' (1929 - 30) άρ. 855 σ. 1, 4, άρ. 856 σ. 1, 4, άρ. 857 σ. 1, 4,
άρ. 858 σ. 1, άρ. 859 σ. 1, 3, 4, άρ. 860 σ. 3. [Βλ. καί αύτοτελή έκδοση:
ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 294, άρ. 2412].

Ελληνικές παραδόσεις [1 άπό τή Σίφνο]. Μπουκέτο Ζ' (1930) 777.
Οί Νεράιδες. Μπουκέτο Ζ' (1930) 65.
Ή παπαδιά πού πέτρωσε. Μπουκέτο Ζ' (1930) 439.

Παράδοση άπο τόν Μυλοπόταμο Κρήτης.

Ή στοιχειωμένη άγριεληά. Μπουκέτο Ζ' (1930) 1047.
Παράδοση άπό τή Μεσσηνία.

Θρύλοι, μΰθοι, παραδόσεις άπό τήν Κρήτη. Μπουκέτο Ζ' (1930) 155. —
Κρητικές παραδόσεις [4], Ό Διγενής στήν Κρήτη. Αύτόθι, σ. 367.
Λαϊκές παραδόσεις [2], Μπουκέτο Ζ' (1930) 314.—Λαϊκές παραδό-
σεις γιά τά ζώα καί τά πουλιά. Αύτόθι, σ. 761 [3], 785 [3].
Ό ήλιος καί ή μάννα του. Μπουκέτο Ζ' (1930) 229.

Παραδόσεις 2 άπό τήν Πελοπόννησο καί τήν "Ηπειρο.

Οί κλέφτες καί ό διάβολος. Μπουκέτο Ζ' (1930) 103.

Παράδοση άπό τόν Μυλοπόταμο Κρήτης.

Ό λύκος καί ό γάιδαρος. Μπουκέτο Ζ' (1930) 231.

Δημοσιεύονται 2 αιτιολογικές παραδόσεις άπό τήν 'Ακαρνανία καί τήν "Ηπειρο.

Παραδόσεις γιά τ' άστέρια. Μπουκέτο Ζ' (1930) 363.

Τό Δαφνί καί οί θρύλοι του. Έλεύθ Βήμα, έτ. Θ' (1930-31) άρ. 3066,

23.10.1930, σ. 1.

Τό κάστρο τής κυρα - Ρήνης. Μπουκέτο Ζ' (1930) 863.

Παράδοση άπό τήν περιοχή Μεσολογγίου.

Τοΰ κουμπάρου τ' άχερα. Μπουκέτο Ζ' (1930) 207.

Βρόντης 'Αναστάσιος Ροδίτικες παραδόσεις. Ό άνδριάντας τών Τριάν-

των. Δωδεκ Ήμερολ 7 (1930) 94.

:Όρεινος Α. Ξ. Ή έλαφος τοΰ προφήτου Ηλία. Δωδεκ Ήμερολ 7 (1930)
150 - 152.

Παράδοση 'Ανθοχωρίου Μετσόβου 'Ηπείρου.

Τωμαδάκης Νικ. Β. Παράδοσις έκ Σελίνου [Χανίων]. Έφημ. «Κήρυξ»,
Χανιά, έτ. ΚΗ' (1930 -31) άρ. 4218, 18.9.1930, σ. 1-2.
Ζήση Μελπομένη Ε. Λαογραφικά σημειώματα. Συζήτηση Α' (1930 -
1931) άρ. 6, σ. 4 - 5.

Παραδόσεις γιά Καλλικαντζάρους.
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1999. Κροκεάτης Α. Ή πέτρα πού βουίζει. Κροκεαί, έ'τ. Β' (1930-31) άρ.
13, σ. 5. — Θρύλοι. «Στού Γιαννακοϋ τ' άλογο». Αύτόθι, άρ. 19, σ. 7.

2000. Ξιφαράς Παΰλος Γ. Παλαιικές έκκλησίες τής Μάνης. Κροκεαί, έτ. Β'
(1930 -31) άρ. 14-15, σ. 5-6.

2001. :"Ικαρος Καρπαθιακά διηγήματα. Οί τριμαθιές. Αύγή Δωδεκανησιακή,
περ. Β', έτ. 9 (1929 - 32) άρ. 222, σ. 1.

Καρπαθιακή παράδοση με λογοτεχνική μορφή.

2002. Τό Γιοφύρι της "Αρτας. Ήμερ Πελασγοΰ 1 (1931) 88 - 90.

'Ηπειρωτική παράδοση.

2003. Τό παιδί τοΰ βρυκόλακα. (Παράδοσι Λειβαδιάς). Μπουκέτο Η' (1931) 824.

2004. Bernardy Amy Α. Tradizioni ed arti popolari nelle isole italiane
nell' Egeo. Atti del Primo Congresso di Studi Coloniali, Firenze
1931, τ. 4ος, σ. 179 - 190.

2005. Δ. Κ.Ε. Έλληνικά έθιμα καί παραδόσεις. 'Ατλαντίς 22 (1931) άρ. 2, σ. 8.

2006. :Θέρος Άγις [Θεοδωρόπουλος Σπ.[ Οί θρΰλοι τοΰ Μυστρός. Ό βάτος.
Πασχ Λεύκωμα 1 (1931) 124.

2007. Καμπούρογλους Δ. Γρ. Εις τόν Πύργον τών άνέμων. Πρωΐα, έτ. Ζ'
(1931 -32) άρ. 2117, 15.11.1931, σ. 1-2.

Γίνεται λόγος καί γιά 'Αθηναϊκές παραδόσεις στή σ. 2.

2008. Κροκεάτης Δήμος Ή άνυφάντρα. Τό σταύρωμα. Μιά σειρά άπό παραδόσεις
πού τίς άκουσα στό χωριό μου [Κροκεές Λακωνίας]. «Λακωνική»,έτ. Α'
(1931-32) άρ. 10, 3.12.1931, σ. 3, άρ. 14, 31.12.1931, σ. 2.

2009. Οί Καλλικάντζαροι. Έβδομάς 5 (1931 - 1932) 540.

2010. Στρίκης Δημήτρ. Α.'Ιστορικές περιγραφές τοΰ χωριοΰ μας. Περιοδ. «Γνω-
μαγόρας» 1 (1931 - 1932) άρ. 4, σ. 11 - 12. — Νισύρικες λαϊκές παραδό-
σεις. 15η Αύγούστου. Αύτόθι, άρ. 10, σ. 7. — Νισύρικες ιστορίες. Αύτόθι,
άρ. 11, σ. 14.

Παραδόσεις τής Νισύρου.

2011. Ή κόττα της 'Αποκρηάς. (Κρητική άποκρηάτικη παράδοσις). Μπουκέτο
Θ' (1932) 278 - 279.

2012. Βλαχογιάννης Γιάννης Βρυκόλακες στό Σοφικό [Κορινθίας]. ΙΙρωΐα,
έ'τ. Ζ' (1931 -32) άρ. 2342, 10.7.1932, σ. 1, 4. — Βρυκόλακες στήν
"Ανδρο. Αύτόθι, άρ. 2349, 17.7.1932, σ. 1, 4.

2013. Καραλέκας Ηρακλής Ή Άλκυών (ψαροπούλι). Ν Άγρ Ζωή, άρ. 97
('Ιανουάριος 1932) σ. 14.

2014. Ή γυναίκα διάολος. Ήμερ Φαιάκων 1933, σ. 141.



508

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

508 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ I. ΚΑΜΗΛΑΚΗ

Μΰθοι, θρΰλοι, δεισιδαιμονίες. Μπουκέτο Γ (1933) 611.
Δημοσιεύονται 3 παραδόσεις άπό τό Μεσολόγγι καί τό 'Αγρίνιο καί προλήψεις καί δει-
σιδαιμονίες άπό τή Νάξο.

Οί σημερινοί Καλλικάντζαροι. Έγκ Καζαμίας 1933, σ. 111 - 112.

Παραδόσεις γιά τούς Καλλικαντζάρους άπό τήν 'Αθήνα.

Βίος Στυλ. Ή σφαγή της Χίου [1822] είς τό στόμα τοϋ Χιακοϋ λαοΰ,
ήτοι διηγήσεις περί τής σφαγής, ίστορικαί σημειώσεις καί ποιήματα άνα-
φερόμενα είς τήν σφαγήν. Έν Χίω 1921. [Βλ. ΕΛΑ Ο' - Γ (1955 - 57)
σ. 281, άρ. 2187 καί σ. 293, άρ. 2387].

Δημοσιεύονται 43 ιστορικές παραδόσεις καί δημοτικά τραγούδια.
Κρίση: JHS 53 (1933) 111 (R. M. Dawkins).

Καραλέκας Ηλίας Ό λύκος. ΓΔΓΕ 26 (1933) 142 - 145.
Κόκκινος Διονύσιος Α. Χριστουγεννιάτικη παράδοσις. Ερυθρός Σταυρός,
έτ. Θ' (1933) άρ. 9, σ. 9 - 10.

Παράδοση άπό τά Κούντουρα 'Αττικής.

Παλαιολόγος Κλέων Γ. Ό στοιχειωμένος πύργος. Πανευβ Λεύκωμα
1933, σ. 257 - 258.

Παράδοση άπό τό 'Αλιβέρι Εύβοιας.

Πασχάλης Δημ. 'Από τούς θρύλλους καί τάς παραδόσεις της νήσου Άν-
δρου. (Νέα Υόρκη) 1933. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 287, άρ.
2286].

Κρίση: Έλλην Βιβλ Έπιθ 1 (1933) 70 ([Μ ι χ.] Μ ι χ[αη λίδης]-Ν[ουάρος]).
Άντ[ωνόπουλος] Δ. Προφητείες τοΰ Παπουλάκου. Φωνή Γορτυνίας 1
(1933 - 34) άρ. 42 σ. 2, άρ. 43 σ. 2.

Γεδεών Μ. Ίω. Μέχρι Λέρου Παλίη. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β',
έτ. 11 (1933 - 34) άρ. 295, σ. 2.

'Ιστορική παράδοση Λέρου.

Δ[ρακίδης] Γ. Δ. Ροδιακά ιστορικά σημειώματα. Ή «Κόκκινη πόρτα»
καί τό «Τζαμί τοΰ αίματος)). Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 11 (1933
- 34) άρ. 305, σ. 1.

Σ. Σ. Τ. Τής Παναγίας τά δάκρυα. Φωνή Γορτυνίας 1 (1933 - 34) άρ.
2, σ. 2.

Ό βοσκός καί ή Νεράιδα. Ραδάμανθυς 19 (1934) άρ. 15, σ. 6 - 7.
Οί Καλλικάντζαροι. Ήμερ Πελασγοΰ 4 (1934) 138- 140.
Γεδεών Μαν. Βυζαντιναί παραδόσεις. 'Ιστορίας σωτηρία δημώδης. Περιοδ.
«Φωνή τής Εκκλησίας», ετ. Α' (1934) άρ. 13, 14, 15.

Δημοσιεύονται καί λαϊκοί χρησμοί καί παραδόσεις γιά βυζαντινό άνάκτορο της Κων/λεως.
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2029. :Θέρος τΑγις [Θεοδωρόπουλος Σπ.| Οί θρΰλοι ιτοϋ Μυστρά. Ήμερολ
Πάργα 1 (1934) 103 - 106. [Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 286,
άρ. 2272],

2030. Κόκκινος Διονύσιος Α. Σαραντάπηχοι. 'Ερυθρός Σταυρός, έτ. Τ' (1934)
άρ. 1, σ. 10.

Παραδόσεις άπό τήν Κρήτη.

2031. Τσιτσελίκης Κων. Ό θρΰλος τής Καλογρήτσας. ΗΔΜ 3 (1934) 67 - 72.

Παράδοση Βυθοϋ Βοΐου.

2032. :"Ικαρος 'Ιστορίες τής Καρπάθου. Ό Καταχανάς. Δωδεκανησιακή, έτ. Β'
(1934 - 35) άρ. 35, σ. 1-2.

Παραδόσεις καί μία επωδή.

2033. Μινώτου Μαριέττα Γενάρης, ό βασιληάς τοΰ χρόνου. Έβδομάς 8(1934 -
1935) 443. — Γιατί άνθίζουν οί άμυγδαλιές τόν Γενάρη. Αύτόθι, σ. 525. —
Ή γρουσουζιά τοΰ Φλεβάρη. Αύτόθι, σ. 673. — Ό Μάρτης μέ τήν καλή
καρδιά. Αύτόθι, σ. 877. —Ό Μάης, ό γιος τοΰ ήλίου. Αύτόθι, σ. 1315.—
Ό Θεριστής [Ιούνιος] πουφερε τήν εύτυχία. Αύτόθι, σ. 1554. — Ή χρυ-
σοκολώνα τοΰ Άλωνάρη [Ιουλίου]. Αύτόθι, σ. 1736. — Ό Αυγουστος
καί ή βασιλοπούλα. Αύτόθι, σ. 2007.—Ή θάλασσα τοΰ Τρυγητή [Σεπτεμ-
βρίου]. Αύτόθι, σ. 2286.— Τά δάκρυα τοΰ 'Οκτώβρη. Αύτόθι, σ. 2452.—
Νοέμβρης, ό μαΰρος βασιληάς. Αύτόθι, σ. 2624.

Παραδόσεις άπό τή Ζάκυνθο.

2034 .---Ή άμαρτία της Ροδόσταμης. Έβδομάς 8 (1934 - 1935) 1009.

Παράδοση καί 4 δίστιχα άπό τή Ζάκυνθο.

2035. Μπαράς Βασίλ. Γ. Τά Δωδεκαήμερα. Ήπειρ Μέλλον, έ'τ. Α'(1934 -35)
άρ. 7, σ. 4.

2036. Ή 'Αγία Σοφία. ΜΕ Η Β' (1935) 83 - 91.
Δημοσιεύονται καί 5 παραδόσεις.

2036α. Οί Καλλικάντζαροι. Έθνος, έτ. 23 (1935 -36) άρ. 7620, 31.12.1935, σ. 4.

2037. Παραδόσεις. Ήμερ Πελασγού 5 (1935) 145 - 147.

2038. Πώς έ'γινε τό χελιδόνι. Μακεδ Νεολαία Β' (1935) 155.

Παράδοση Στενημάχου.

2039. Κατηφόρης Π. Οί Καλλικάντζαροι, ό παπάς καί ή άγιαστούρα του.
Έθνος, έ'τ. 22 (1934 - 35) άρ. 7308, 5.1.1935, σ. 4.

2040. Κιρμίτσης Παρθέν. I. Χειρόγραφοι κώδικες έν τή Βιβλιοθήκη 'Αρχιε-
πισκοπής Κύπρου. Άπόστ Βαρνάβας Ζ' (1935) 46 - 55.

Στις σ. 47 - 54 : Διηγήσεις γιά τόν 'Ιούδα.
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2041. Κιρμίτσης Παρθέν. I. Ό άγιος νεομάρτυς Πολύδωρος ό έκ Λευκωσίας.
Άπόστ Βαρνάβας Ζ' (1935) 186 - 192.

Κυπριακές παραδόσεις.

2042. Κυριακίδης Κυπρ. Ό άγιος Σπυρίδων ό Κύπριος. 'Λπόστ Βαρνάβας
Ζ' (1935) 358 - 364.

2043. Λουκόπουλος Δημ. Ή σύγκορμη ράχη τής Πρεβέντζας. 'Εκδρομικά Ζ'
(1935) τεΰχ. 69, σ. 46 - 47.

Παράδοση περιοχής Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας.

2044. Σοφ. — 'Ava. Θρύλοι τής 'Αττικής [5]. ΜΕ Η Β' (1935) 147- 149.

2045. Ή Καλόπετρα. Δωδεκανησιακή, έτ. Γ' (1935-36) άρ. 12, σ. 3.
Παράδοση άπό τή Ρόδο.

2046. Άγγελομάτης Χρ. Έμμ. Τά στοιχειωμένα κάστρα τής Ελλάδος. Άτλαντ
Α' (1935 - 1936) 679, 754, 805.

2046α. Δημητρακόπουλος Γ. Ν. Ή Τρύπα τοΰ Βλάχου. Φωνή Γορτυνίας 3
(1935 - 36) άρ. 129 σ. 2, άρ. 130 σ. 2, άρ. 132 σ. 2 [=Έφημ. «Ήχώ
τών Λαγκαδιών», Αθήναι άρ. 18, 5.10.1960, σ. 4],

2047. Κοκκινίδης Ί. Οί τριμμάτιες. Φωνή Καρπάθου, έτ. Β' (1935-36) άρ.
25 σ. 2, άρ. 26 σ. 2.

2048. :Μά-σχιν Το στοιχειωμένο καράβι. (Νησιώτικες παραδόσεις) [Νισύρου].
Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 5 (1935 - 1936) άρ. 56, σ. 12 - 13.

2049. Μινώτου Μαριέττα Ό Δεκέμβρης ό βασιληάς. Έβδομάς 9 (1935 - 1936)
άρ. 428, σ. 8. [Βλ. καί άρ. 2033].

Παράδοση άπό τη Ζάκυνθο.

2050. Πετρίδης Π. Παρατηρήσεις τινές έπί τοΰ άρθρου τοΰ κ. Μέγα περί τοΰ
μύθου τών Δαναΐδων. Δελτίον ΟΛΜΕ ΙΑ' (1935 - 1936) 18 - 20. [Βλ.
άρ. 2102].

2051 . Ανέκδοτα καί παροιμίες. Ό επαρχιακός βίος. Έφημ. «Αγροτική Κραυ-
γή», Πάτραι, 15.9.1936.

'Ανέκδοτο άπό τή Χίο, παραδόσεις (άπό τό 'Αγρίνιο μία καί άπό τό Λείψι Γρεβενών
μία), εύτράπελη διήγηση μία άπό τήν 'Ηλεία.

2052. 'Ολυμπιακή λαογραφία. Ν Όρίζων, έτ. ΙΑ' (1936-37) άρ. 509, 13.9.
1936, σ. 2, άρ. 511, 4.10.1936, σ. 2, άρ. 512, 11.10.1936, σ. 2, άρ. 513,
18.10.1936, σ. 2, άρ. 514, 25.10.1936, σ. 2.

Δημοσιεύονται 7 παραδόσεις, άπό τίς όποιες οί 6 άναδημοσιεύονται άπό τή συλλογή
τοΰ Ν. Γ. Πολίτη.

2053. Βίος Σ. Γ. Τά ζουδικά καί αί άγελοΰδες έν Βροντάδω. Λεύκωμα Βρον-
τάδου 1936, σ. 14 - 16.
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2054. : Επτανήσια [Μινώτου] Μαριέττα Νησιώτικοι θρύλοι. Γιατί άναστή-
θηκε ό Χριστός. Καθημερινή, έ'τ. 17 (1935 - 36) άρ. 5104, 12.4.1936, σ. 5.

2055. Καλυβόπουλος Γ. Κ. Προφητεΐαι τοϋ άγιου Κοσμά. Βόρειος "Ηπειρος
Β' (1936) τεϋχ. 13 - 14 σ. 20 - 23, τεΰχ. 15 σ. 13 - 20, τεΰχ. 16 σ. 13 -
16, τεϋχ. 17 σ. 12 - 14, τεΰχ. 18 σ. 11 - 14, 17.

2056. Μαρίνης Κώστας Οί Καλικάντζαροι, τά στοιχειά τοΰ Δωδεκαημέρου.
Πρωία, έ'τ. IB' (1936 - 37) άρ. 55, 25.12.1936, σ. 3, 6.

2057. Μινώτου Μαριέττα Ζακυνθινή λαογραφία. Νησιώτικοι θρΰλοι γιά τήν
Πρωτοχρονιά. Καθημερινή, έτ. 17 (1935 - 36) άρ. 5004, 1.1.1936, σ. 1.

2058. Σταμ[ατίου] Σταμ. Προς τήν Θράκην. Έθνος, έ'τ. 24 (1936-37) άρ.
7958, 11.12.1936, σ. 4.

Δημοσιεύεται καί μία παράδοση άπο τήν περιοχή τοΰ Στρυμώνα.

2059. Τσέλαλης Άγησ. 'Ολυμπιακή λαογραφία. Οί νεραϊδογέννητοι. Καθη-
μερινή, έ'τ. 17 (1935 - 36) άρ. 5254, 14.9.1936, σ. 4.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι.

2060. Καμπούρογλους Α. Γρ. Ή εισβολή τών ειδωλολατρών. "Εσπερος 1
(1936 - 1937) άρ. 9, σ. 13.

Παραδόσεις γιά τούς Καλλικαντζάρους άπό τήν 'Αθήνα.

2060α. Κουτήφαρης I. Δ. Τό Καντήλι τής Σάμου. Τουριστ Έλλ 7 (1936-1937 ) 68.

2061. Ό Χριστός, ό διάβολος καί ό πεταλωτής. Ήμερ Πελασγοΰ 7(1937) 86 - 90.

2062. Βροντής "Αναστάσιος Γ. Παναγία ή Πορταρίτσα. Έγκ Ήμ Ρόδου
1937, σ. 147 - 148.

Προσωνυμίες τής Παναγίας καί μία παράδοση.

2063. Γ. Ν. Δ. Οί βλαχοποιμένες τής Πεντέλης καί τό μεγάλο παράπονο τους.
Πρωΐα, έτ. IB' (1936 - 37) άρ. 94, 4.2.1937, σ. 3.

Παραδόσεις καί ειδήσεις ποιμενικού βίου.

2064. Μαρίνης Κώστας Ό προφήτ' Ηλίας, ό κορυφαίος άγιος. Πρωΐα, ετ.
IB' (1936 - 37) άρ. 257, 20.7.1937, σ. 2.

2065. :Περάνθης "Ολμος [Παπαδόπουλος Μιχ.] Οί Καλλικάντζαροι. "Εθνος,
έ'τ. 24 (1936 - 37) άρ. 7976, 3.1.1937, σ. 6.

2066. Στ. Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις. Στή φάτνη. Έγκ Ήμ Ρόδου 1937,
σ. 303 - 306.

2067. Σταμ[ατίου] Σταμ. Οί Σαρακατσαναΐοι κι' ό Χριστός. "Εθνος, έτ. 24
(1936-37) άρ. 8086, 25.4.1937, σ. 5.

2068 .---Τά 22 άδέρφια. (Κρητική παράδοσις). Έθνος, έ'τ. 25 (1937 - 38)

άρ. 8326, 24.12.1937, σ. 4.



512

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

512 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ I. ΚΑΜΗΛΑΚΗ

Τσέλαλης Άγησ. Άπο τον Αλφειό στή Νέδα. Άράκλοβον. Καθημερινή,
έτ. 18 (1936 - 37) άρ. 5383, 25.1.1937, σ. 4-5.

Παραδόσεις 3, τοπωνύμια.

Φαλτάϊτς Κ. Στά λημέρια τής Σφιγγός. (Οί θρΰλοι τών Θεσπιέων).
Έφημ. «Ή Εθνική», Αθήναι, έ'τ. Β' (1936 -37) άρ. 679,7.9.1937, σ. 3,4.
— Παραδόσεις καί θρΰλοι γιά τήν Σφίγγα. Αύτόθι, άρ. 682, 10.9.1937,
σ. 3. — Τό μυστυριώδες θηρίον τοΰ Οιδίποδος. Αύτόθι, άρ. 683, 11.9.1937,
σ. 3.

Τής Άρτας τό γεφύρι. Ήπειρ Βήμα, έ'τ. 10 [=9 - 10] (1937 - 38) άρ.
298, σ. 3.

Βίος Σ. Ό ήλιος καί τό φεγγάρι εις τάς Χιακάς λαϊκάς παραδόσεις.
Νησί Α' (1937 - 1938) 169 - 171.

Κ[αρανικόλας] Σ. Οί Κάιδες. Ή πραγματική των έννοια. Συμ Βήμα,
έ'τ. Α' (1937 -38) άρ. 13, σ. 1, 4. [Αναδημοσιεύτηκε μέ τόν τίτλο:
Οί Κάηδες. (Συμαϊκά λαογραφήματα). Περιοδ. «Δωδεκανησιακή Έπιθεώ-
ρησις», έτ. 1 (1947) 443 - 444, έ'τ. 2 (1948) 21 - 22],
Μυτιληναίος Έμμ. Γ. Χειρόγραφον «ίστόριον» περί της συστάσεως τής
Αγιάσου. Αγία Σιών Α' (1937 - 1938) 84 - 87.

Σεφ[ερλής] Παν. Αημ. Τά παλούκια τοΰ Σουλτάνου. Ήραΐα Α' (1937 -
1938) άρ. 12, σ. 14.

Γούρι, άρκτος, μΰθοι. Άπ' "Ολα, ετ. Α' (1938) άρ. 3, σ. 2.
Ήπειρωτικαί παραδόσεις [3]. Ή μονοβύζα. (Παραδόσεις τμήματος Δρό-
πολης, Λιμπόβου [σημ. Κρυονερίου] Φιλιατών, Φοινίκης). Ηπειρωτικά
Α' (1938) 112 - 113.

Αναδημοσίευση άπό τή συλλογή τοΰ Ν. Γ. II ο λ ί τ η.

Τό πράσινο βώδι τοΰ Λυκοχωρίου. Άπ' "Ολα, έ'τ. Α' (1938) άρ. 9, σ. 2.
Παράδοση άπό τή Λειβαδιά.

Βιδούρης Τάσος Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός, ό σωτήρ τής Ηπείρου.
Ηπειρωτικά Α' (1938) 103- 106.

Δημοσιεύονται καί προφητείες τοΰ Κοσμά τοΰ Αιτωλού.

Δημητριάδης Ζήνων Κ. Σαμιώτικοι θρΰλοι [4], Σαμ Ήμερ 1938, σ.86 - 90.
:Θέρος Άγις [Θεοδωρόπουλος Σπ.] Ή πέτρα ή σπαθοκομένη. Άπ'
"Ολα, έτ. Α' (1938) άρ. 2, σ. 18.

--— θρΰλοι προφήτου Ήλιού (άνέκδοτη συλλογή). Άπ' "Ολα, έτ.

Λ' (1938) άρ. 4, σ. 2.

Δημοσιεύεται μία νησιώτικη παράδοση.
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2083. Κουτήφαρης I. Δ. Ό θρύλος για τό Καντήλι τής Σάμου. Σαμ Ήμερ
1938, σ. 21 - 23.

2084. Μαρίνης Κώστας Οί σεισμοί στίς λαϊκές δοξασίες. Πρωία, έτ. ΙΓ'
(1937 -38) άρ. 262, 25.7.1938, σ. 1, 2.

2085 .---«Τά Νικολοβάρβαρα». Λαϊκοί θρύλοι. Πρωία, έτ. ΙΔ' (1938-

39) άρ. 34, 4.12.1938, σ. 4. — Οί μαϋροι Καλλικάντζαροι. Αύτόθι, άρ.
55, 25.12.1938, σ. 11.

2086. Στεργιόπουλος Κωνστ. Δ. Συμβολή είς τήν ίστορίαν τών Κατσανο-
χωρίων. Ηπειρωτικά Α' (1938) 48-53.

Δημοσιεύονται παραδόσεις για τήν πανώλη («μόλεμα») κ.ά.

2087. Ελληνικοί θρύλοι [1 άπό τήν Κρήτη]. Τό μυρισμένο πρινάρι. Νεολαία
1 (1938- 1939) 691.

2088. Δημητριάδης Ζήνων Σαμιώτικος θρύλος. Ό Πέπλος τής Παναγίας.
Σαμιακά Χρον Α' (1938 - 1939) τεΰχ. 3-4, σ. 8. — Τό θαΰμα στό
νερό τής Γλυφάδας στό 1821. Αύτόθι, σ. 20. — Τό παράπονο τοΰ ψωμιοΰ.
Αύτόθι, τεΰχ. 6, σ. 27.

2089. Καιροφύλας Κώστας Τά λουτρά καί ό τάφος τοΰ Καϊάφα. Ήώς 1 (1938 -
1939) άρ. 9, σ. 17.

2090. Στεφανίδης I. Πατήσάν μας τά κάτεργα. Συμ Βήμα, έτ. Β' (1938 - 39)
άρ. 43, σ. 3-4.

Παράδοση γιά πειρατές άπό τή Ρόδο.
2091 . Φαλτάϊτς Κ. Οί θρΰλοι πού μεταδίδονται άπό τούς παππούδες στά έγγό-
νια. Νεολαία 1 (1938 - 39) 626, 648. — Ψυχογυιοί καί μοΰτσοι κατά τήν
Έπανάστασιν. Αύτόθι, σ. 805, 808.

2092. Φραγκούλης Κ. Ν. 'Ιστορική Κασιακή παράδοση. Συμ Βήμα, έτ. Β'
(1938 - 39) άρ. 42, σ. 3-4.

2093. Καραβίδας Κ. Δ. Οί Καλλικάντζαροι. Χωριάτικη χριστουγεννιάτικη λυ-
ρική ρωμάντζα. Άνατύπωσις άπό τήν «Κοινότητα». 'Αθήναι, έκδοτικός
οίκος «Χαραυγή», χ. χρ., 8ο, σελ. 15. [Β' έκδοσις: 'Αθήναι 1965].

Τό έργο έχει πηγή τΙς σχετικές μέ τούς Καλλικαντζάρους παραδόσεις τής Στερεάς Ελ-
λάδος.

2094. Πασαγιάνης Κώστας Τά Τσιλικροτά. 'Αθήνα, έκδοτικός οίκος Δ. καί
Π. Δημητράκου, χ. χρ., 16ο, σελ. 29.

'Ηθογράφημα, όπου περιέχονται παραδόσεις γιά τούς Καλλικαντζάρους (Τσιλικροτά)
άπό τή Δυτική Μάνη.

33
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2. Μελέτες.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 89, 446, 447, 451, 456, 457, 459, 461, 841, 1510,
1997, 2070, 2898, 3139, 3458, 3467]

2095 . Γεδεών Μανουήλ Ίω. (Ίστορικαί έ'ρευναι). Περί τοϋ νομοθέτου Σουλεϊμάν
Α' παράδοσις. Έφημ. «Χρόνος», 'Αθήναι, περ. Β', έτ. 18, άρ. 21, 31.3.
1923, σ. 3.

Γίνεται λόγος γιά παράδοση τοϋ 16ου αί.

2096. Κουκουλές Φαίδ. Καλλικάντζαροι. Λαογρ 7 (1923) 315 -328. [Βλ. ΕΛΑ
Θ'-Γ (1955-57) σ. 293, άρ. 2397].

Βιβλ. μνεία: Glotta 14 (1925) 213 (Ρ a u 1 Κ r e t s c h m e r).

2097. Κυριακίδης Στ. Π. Παρατηρήσεις είς τάς Χιακάς παραδόσεις Στ. Βίου.
Λαογρ 8 (1921 - 1925) 447 - 487. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 293,
άρ. 2389],

Βιβλ. μνεία: Phil Wochenschrift 45 (1925) στ. 1233 (G u s t a ν S ο y t e r).

2098 .---Οί άντρειωμέjoi καί ή ούρά των. ΗΜΕ, έ'τ. 1927, σ. 499 - 511.

[Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 294, άρ. 2407],

Βιβλ. μνε ία : Phil Wochenschrift 47 (1927) στ. 1122 (Gustav S ο y t e r).

2099. Χιλιαδάκης Στέλ. Ή κάτω γης κι' ό Χάρος. Παραδόσεις τοΰ έλληνικοΰ
λαοΰ. 'Αθήναι 1930. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 295, άρ. 2418].

Κρίση : Πειθαρχία, έτ. 2 [τόμ. 3] (1930 - 1931) 439 - 440 (Λ ί ν ο ς Καρζής).

2100. Άσκητόπουλος Γεώργ. Κ. Μαρμαρωμένος βασιλιάς. 'Ανακοινώσεις τοΰ
κ. Ν. Β έ η. Προσφυγ Κόσμος, έ'τ. 7 (1933 -34) άρ. 247, 4.3.1934, σ. 3.
[Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 379, άρ. 3746].

2101. Hesseling D. C. Charos rediens. Β Ζ 30 (1929 - 1930) 186 - 191.
[Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 294, άρ. 2413 καί σ. 381, άρ. 3776],

Κρίση: Glotta 22 (1934) 238 - 239 (Ρ. Κ r e t s c h m e r).

2102. Μέγας Γ. Α. Ό μΰθος περί τών Δαναίδων. Δελτίον ΟΛΜΕ I'(1934-
1935) άρ. Α', σ. 7 - 18. [Βλ. καί άρ. 2050],

'Αναδημοσίευση χωρίς υποσημειώσεις άπό τό περιοδ. «Hermes», τ. 68 (1933) 415-428.
Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 295, άρ. 2423.

2103. Dawkins R. Μ. The Monks of Athos by —, illustrated. London,
George Allen and Unwin Ltd, 1936, 8o μικρό, σελ. 408 + πίν. VI.

Δημοσιεύονται καί παραδόσεις γιά άγιους καί εικόνες άγίων, θαύματα, βυζαντινούς αύτο-
τοκράτορες κλπ., άνέκδοτα, ειδήσεις γιά τη διατροφή, τίς νηστείες, αγρυπνίες, άκο-
λουθίες καί άλλα σχετικά μέ τή μοναχική ζωή.

Κρίσεις: Θεολογία 14 (1936) 188 - 191 (Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς, άρχιμανδρ.).
Folklore 47 (1936) 220 - 225 (F. Η. Marshall).
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2104. Μέγας Γεώργιος Α. Ό 'Ιούδας εις τάς παραδόσεις τοΰ λαοΰ. Καθημε-
ρινή, έτ. 17 (1935 - 36) άρ. 5100, 8.4.1936, σ. 3, άρ. 5101, 9.4.1936, σ. 3,
άρ. 5102, 10.4.1936, σ. 3. [Πρβλ. ΕΛΑ, ίτ. Γ'-Δ' (1941 - 42) σ. 3 - 32].
2105 . Δημαράς Κ. Θ. Οί χρησμοί της 'Αλώσεως. Έλεύθ Βήμα, έ'τ. ΙΣΤ' (1937 -
38) άρ. 5355, 31.5.1937, σ. 1.

2106. Κόκκινος Διον. Α. Παραδόσεις. Οί Καλλικάντζαροι. Παναιγύπτια 12
[=10] (1938) 129.

θ') Αινίγματα. Λογοπαίγνια. 'Αριθμητικά προβλήματα.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 198, 213, 241, 255, 260, 269, 356, 383, 400, 401, 402,
410, 411, 420, 433, 441, 453, 1828, 1895]

2107. Αινίγματα [23]. Καζαμ 'Ανατολής, ετ. 1922, σ. 6,9,12,15,18,21,25,
27, 30, 33, 36, 40.

2108. Δημώδη αινίγματα [5]. 'Ακατ Ήμερ Α' (1922) 45, 46.

2109. Προβλήματα [3]. Καζαμ 'Ανατολής, έ'τ. 1922, σ. 21, 27, 30, 40.
2109α. Δημώδη αινίγματα [4 άπό τό Ληξούρι Κεφαλληνίας]. Χαραυγή Α' (1923)

άρ. 1, σ. 11.

2110. Μερικά αινίγματα [9]. Παναιγύπτια 1 (1926- 1927) 343.

2111. Κυρτσώνης Ζ. Δ. Συμβολικές φράσεις. Ιΐανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927) 279.
Δημοσιεύονται 17 αινίγματα άπο τη Δράκεια Πηλίου.

2112. Αινίγματα [4]. Καζαμ Άπόλ έ'τ. 1931, σ. 41.

2113. Νοιώσματα [49], Τρίβολος 1 (1931 - 32) άρ. 1 σ. 3, άρ. 3 σ. 2, άρ. 4 σ. 2,
άρ. 5 σ. 3, άρ. 6 σ. 3, άρ. 7 σ. 2, άρ. 9 σ. 2, άρ. 10 σ. 2, άρ. 11 σ. 2,
άρ. 12 σ. 3, άρ. 13 σ. 2, άρ. 14 σ. 2, άρ. 15 σ. 3, άρ. 16 σ. 2, άρ. 17
σ. 3, άρ. 18 σ. 3, άρ. 19 σ. 3, άρ. 20 σ. 2, άρ. 21 σ. 3, άρ. 22 σ. 2, άρ.
23 σ. 2, άρ. 24 σ. 3, άρ. 25 σ. 2, άρ. 27 σ. 3, άρ. 28 σ. 3, άρ. 29 σ. 2,
άρ. 30 σ. 3, άρ. 31 σ. 2, άρ. 32 σ. 2, άρ. 33 σ. 2, άρ. 34 σ. 2, άρ. 35
σ. 3, άρ. 36 σ. 2, άρ. 37 σ. 2, άρ. 38 σ. 3, άρ. 39 σ. 2, άρ. 30 [=39α] σ.
2, άρ. 40 σ. 3, άρ. 41 σ. 2, άρ. 42 σ. 2, άρ. 44 σ. 2, άρ. 45 σ. 3, άρ. 46
σ. 3, άρ. 47 σ. 2, άρ. 48 σ. 3, άρ. 49 σ. 3, άρ. 50 σ. 3, άρ. 51 σ. 3,άρ. 52 σ. 2.

2114. Γλωσσοδέτες [13]. Τρίβολος 2 (1932 - 33) άρ. 82 σ. 3, άρ. 83 σ. 3, άρ. 84
σ. 2, άρ. 85 σ. 2, άρ. 86 σ. 2, άρ. 87 σ. 2, άρ. 88 σ. 3, άρ. 89 σ. 3, άρ.
95 σ. 2, άρ. 96 σ. 2, άρ. 97 σ. 2, άρ. 99 σ. 2, άρ. 102 σ. 2.

2115. Νοιώσματα [46]. Τρίβολος 2 (1932-33) άρ. 53 σ. 2, άρ. 54 σ. 3, άρ.
55 σ. 3, άρ. 56 σ. 2, άρ. 57 σ. 3, άρ. 59 σ. 3, άρ. 60 σ. 2, άρ. 61 σ. 2,
άρ. 62 σ. 3, άρ. 63 σ. 3, άρ. 64 σ. 3, άρ. 65 σ. 2, άρ. 66 σ. 2, άρ. 67
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σ. 3, άρ. 68 σ. 2, άρ. 69 σ. 2, άρ. 70 σ. 2, άρ. 71 σ. 2, άρ. 72 σ. 2, άρ.
73 σ. 2, άρ. 74 σ. 2, άρ. 75 σ. 3, άρ. 76 σ. 3, άρ. 77 σ. 3, άρ. 78 σ. 2,
άρ. 79 σ. 2, άρ. 80 σ. 3, άρ. 81 σ. 3, άρ. 82 σ. 3, άρ. 83 σ. 2, άρ. 84
σ. 2, άρ. 85 σ. 2, άρ. 86 σ. 2, άρ. 87 σ. 2, άρ. 88 σ. 2, άρ. 89 σ. 2, άρ.
90 σ. 2, άρ. 91 σ. 3, άρ. 95 σ. 3, άρ. 96 σ. 3, άρ. 97 σ. 3, άρ. 98 σ. 3,
άρ. 99 σ. 2, άρ. 100 σ. 2, άρ. 101 σ. 2, άρ. 102 σ. 3.
2115α. Εύαγγελίδης Τρύφων Ε. Πατριάρχου 'Αλεξανδρείας Γερασίμου τοΰ
Σπαρταλιώτου αινίγματα. 'Εκκλησιαστικός Φάρος ΛΑ' (1932) 281 - 298.
[Βλ. ΕΛΑ Θ'-Ι' (1955 - 57) σ. 299, άρ. 2496]..

Κρίση: Ρωμανός Μελωδός Λ' (1932 - 1933) 154 - 160 ([Σωφρόνιος Ε ύ-
στρατιάδης]).

2116. Λαϊκά αινίγματα [13]. Μπουκέτο I' (1933) 767.

2117. Παραπουλητά (αινίγματα [32] έκ τής Περισυναγωγής Π. Παπαζα-
φ ε ι ρ ο πο ύ λ ο υ). Καζαμίας Εύρ έτ. 1933, σ. 33 -34.

2118. (Γουναρόπουλος Κ.) Αινίγματα Καρυστίων [17]. ΙΙανευβ Λεύκωμα 1933,
σ. 234 - 235.

2119. Γλωσσοδέτες [11]. Τρίβολος 3 (1933 -34) άρ. 133 σ. 2, άρ. 142 σ. 2,
άρ. 143 σ. 2, άρ. 144 σ. 2, άρ. 145 σ. 3, άρ. 146 σ. 2, άρ. 147 σ. 3, άρ.
148 σ. 2, άρ. 149 σ. 2, άρ. 150 σ. 2, άρ. 151 σ. 3.

2120. Νοιώσματα [32]. Τρίβολος 3 (1933 - 34) άρ. 103 σ. 3, άρ. 104 σ. 3, άρ.
105 σ. 2, άρ. 107 σ. 2, άρ. 109 σ. 2, άρ. 110 σ. 2, άρ. 113 σ. 2, άρ.
114 σ. 2, άρ. 115 σ. 2, άρ. 117 σ. 2, άρ. 118 σ. 2, άρ. 119 σ. 3, άρ. 123
σ. 2, άρ. 124 σ. 2, άρ. 126 σ. 2, άρ. 129 σ. 2, άρ. 130 σ. 2, άρ. 132
σ. 2, άρ. 133 σ. 2, άρ. 134 σ. 2, άρ. 137 σ. 2, άρ. 141 σ. 3, άρ. 142 σ. 3,
άρ. 143 σ. 2, άρ. 144 σ. 2, άρ. 145 σ. 3, άρ. 146 σ. 2, άρ. 147 σ. 3, άρ.
148 σ. 3, άρ. 149 σ. 3, άρ. 150 σ. 2, άρ. 151 σ. 3.

2121. Γλωσσοδέτες [33]. Τρίβολος 4 (1934 - 35) άρ. 153 σ. 2, άρ. 154 σ. 2, άρ.
155 σ. 2, άρ. 156 σ. 2, άρ. 157 σ. 2, άρ. 158 σ. 2, άρ. 159 σ. 2, άρ. 160
σ. 2, άρ. 161 σ. 2, άρ. 163 σ. 2, άρ. 164 σ. 2, άρ. 165 σ. 2, άρ. 167 σ. 3,
άρ. 168 σ. 2, άρ. 169 σ. 2, άρ. 170 σ. 2, άρ. 171 σ. 2, άρ. 172 σ. 2, άρ.
173 σ. 3, άρ. 174 σ. 2, άρ. 175 σ. 2, άρ. 176 σ. 2, άρ. 177 σ. 2, άρ. 178
σ. 2, άρ. 182 σ. 2, άρ. 183 σ. 2, άρ. 185 σ. 3, άρ. 186 σ. 3, άρ. 188 σ. 2,
άρ. 191 σ. 2, άρ. 192 σ. 2, άρ. 193 σ. 2, άρ. 194 σ. 3.

2122. Νοιο'ισματα [39], Τρίβολος 4 (1934 - 35) άρ. 153 σ. 2, άρ. 154 σ. 2, άρ.
155 σ. 2, άρ. 156 σ. 2, άρ. 157 σ. 2, άρ. 158 σ. 2, άρ. 159 σ. 2, άρ. 160
σ. 2, άρ. 161 σ. 2, άρ. 162 σ. 2, άρ. 162[α'] σ. 2, άρ. 163 σ. 2, άρ. 164
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σ. 2, άρ. 166 σ. 2, άρ. 167 σ. 3, άρ. 168 σ. 2, άρ. 169 σ. 2, άρ. 170 σ. 2,
άρ. 171 σ. 2, άρ. 172 σ. 2, άρ. 173 σ. 3, άρ. 174 σ. 2, άρ. 175 σ. 2, άρ.
177 σ. 2, άρ. 178 σ. 2, άρ. 179 er. 3, άρ. 180 σ. 2, άρ. 181 σ. 2, άρ. 182
σ. 2, άρ. 183 σ. 2, άρ. 185 σ. 2, άρ. 186 σ. 2, άρ. 187 σ. 2, άρ. 188 σ. 2,
άρ. 190 σ. 2, άρ. 191 σ. 2, άρ. 192 σ. 2, άρ. 193 σ. 3, άρ. 194 σ. 2.
2122α. Αινίγματα [8], Είκονογρ 'Αθηνών Α' (1935) τεϋχ. 1, σ. 6.

2123. Γλωσσοδέτες [28], Τρίβολος 5 (1935 - 36) άρ. 196 σ. 2, άρ. 198 σ. 2,
άρ. 201 σ. 2, άρ. 202 σ. 3, άρ. 203 σ. 3, άρ. 204 σ. 2, άρ. 205 σ. 2, άρ.
206 σ. 2, άρ. 207 σ. 3, άρ. 209 σ. 2, άρ. 210 σ. 3, άρ. 211 σ. 2, άρ. 213,
σ. 3, άρ. 215 σ. 3, άρ. 216 σ. 3, άρ. 217 σ. 2, άρ. 218 σ. 2, άρ. 221 σ. 3,
άρ. 222 σ. 3, άρ. 223 σ. 3, άρ. 226 σ. 3, άρ. 232 σ. 2, άρ. 236 σ. 3, άρ.
237 σ. 2, άρ. 239 σ. 2, άρ. 240 σ. 2, άρ. 241 σ. 3, άρ. 242 σ. 2.

2124. Νοιώσματα [40], Τρίβολος 5 (1935 - 36) άρ. 196 σ. 2, άρ. 198 σ. 2,
άρ. 199 σ. 2, άρ. 201 σ. 2, άρ. 202 σ. 2, άρ. 203 σ. 3, άρ. 204 σ. 2, άρ.
205 σ. 2, άρ. 206 σ. 2, άρ. 207 σ. 2, άρ. 208 σ. 2, άρ. 209 σ. 2, άρ. 210
σ. 2, άρ. 211 σ. 2, άρ. 212 σ. 2, άρ. 213 σ. 2, άρ. 214 σ. 2, άρ. 215 σ. 2,
άρ. 216 σ. 2, άρ. 217 σ. 2, άρ. 218 σ. 2, άρ. 219 σ. 2, άρ. 220 σ. 2, άρ.
222 σ. 2, άρ. 224 σ. 2, άρ. 226 σ. 3, άρ. 227 σ. 3, άρ. 228 σ. 2, άρ. 229
σ. 2, άρ. 230 σ. 2, άρ. 232 σ. 2, άρ. 233 σ. 2, άρ. 234 σ. 2, άρ. 235 σ. 3,
άρ. 236 σ. 2, άρ. 237 σ. 3, άρ. 239 σ. 3, άρ. 240 σ. 2, άρ. 243 σ. 2, 3.

2125. Τσάκος Χάρης Τό αίνιγμα. Φωνή Γορτυνίας 3 (1935-36) άρ. 98,
σ. 2. — Αινίγματα [76 άπό τή Γορτυνία]. Αύτόθι, άρ. 99 σ. 2, άρ. 100
σ. 2, άρ. 101 σ. 2.

2126. Γλωσσοδέτες [24], Τρίβολος 6 (1936 - 37) άρ. 244 σ. 2, άρ. 246 σ. 2,
άρ. 247 σ. 2, άρ. 248 σ. 2, άρ. 250 σ. 2, άρ. 252 σ. 2, άρ. 254 σ. 3, άρ.
255 σ. 2, άρ. 256 σ. 2, άρ. 258 σ. 2, άρ. 259 σ. 2, άρ. 260 σ. 2, άρ. 261 σ. 3,
άρ. 262 σ. 2, άρ. 264 σ. 2, άρ. 265 σ. 2, άρ. 267 σ. 3, άρ. 268 σ. 2, άρ. 270
σ. 3, άρ. 271 σ. 3, άρ. 272 σ. 2, άρ. 274 σ. 2, άρ. 278 σ. 3, άρ. 285 σ. 3.

2127. Νοιώσματα [28]. Τρίβολος 6 (1936-37) άρ. 244 σ. 3, άρ. 246 σ. 2,
άρ. 247 σ. 3, άρ. 248 σ. 3, άρ. 250 σ. 3, άρ. 251 σ. 3, άρ. 252 σ. 3, άρ.
253 σ. 3, άρ. 254 σ. 3, άρ. 256 σ. 3, άρ. 257 σ. 2, άρ. 259 σ. 3, άρ. 260
σ. 3, άρ. 261 σ. 3, άρ. 262 σ. 2, άρ. 263 σ. 3, άρ. 264 σ. 3, άρ. 265 σ. 3,
άρ. 266 σ. 3, άρ. 267 σ. 3, άρ. 268 σ. 3, άρ. 270 σ. 3, άρ. 271 σ. 3, άρ.
272 σ. 3, άρ. 280 σ. 3, άρ. 282 σ. 3, άρ. 285 σ. 3, άρ. 286 σ. 4.

2128. Γλωσσοδέτες. Τρίβολος 7 (1937 - 38) άρ. 289 σ. 3, άρ. 290 σ. 3, άρ.
291 σ. 2, άρ. 294 σ. 2, άρ. 295 σ. 2, άρ. 298 σ. 3.
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2129. Λαϊκά [δίστιχα καί αινίγματα]. Μεγίστη 1 (1937 - 1938) άρ. 1, σ. 8.

2130. Νοιώσματα. Τρίβολος 7 (1937-38) άρ. 301, σ. 3 [1].

ν') Εύχές. Χαιρετισμοί. Κατάρες. "Ορκοι. Βλασφημίες.

Προσφωνήσεις. "Υβρεις κλπ.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 249, 261, 277, 304, 308, 328, 362, 374, 383, 384, 386,
396, 400, 402, 407, 418, 420, 433, 445, 833, 1577]

2131. Κατάρες τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ [12]. Μπουκέτο Β' (1925) 37.

2132. Κρητικές εύχές καί κατάρες. Μπουκέτο Γ' (1926) 266.

2133. Κρητικές εύχές καί κατάρες. Καζαμίας, έτ. 1927, σ. 143 - 144.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι.

2134. Κατάρες [12]. Μπουκέτο Ε' (1928) 403.

2135. Εύχές καί κατάρες της Μάνης. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1341.

2136. "Ορκοι καί κατάρες Κεφαλληνίας. Μπουκέτο Ζ' (1930) 3.

2137. Φαλτάϊτς Κ. Καί σιμιτζής στήν Πόλη. Στό: Ν. Λιβαδά, 'Εμπορικά
'Αναγνώσματα, τόμ. Γ', 'Αθήναι 1930, σ. 6 - 10. [Βλ. καί ΕΛΑ Θ' - Γ
(1955- 57) σ. 301, άρ. 2551],

2138. Κροκεάτης Δ. Κροκεατική λαογραφία. Κατάρες. Κροκεαί, έ'τ. Β' (1930-
31) άρ. 19, σ. 7.

2139. Μάιος Ρ. Κατάρες. Κροκεαί, έτ. Β' (1930 - 31) άρ. 17 - 18, σ. 6.

2140. Κατάρες τοΰ Ζαγορίου. Μπουκέτο Η' (1931) 1253.

2141. Ελληνικές κατάρες. Μπουκέτο Θ' (1932) 705 [9], 710 [6].

2142. Βαμβακίδης Γιορδάνης Τ. Λαογραφικά τής Οινόης τοΰ Πόντου. Μοΰσαι
ΜΑ' (1932 - 1933) τεΰχ. 903 σ. 1-2, τεΰχ. 904 σ. 2-3.

Δημοσιεύονται 30 κατάρες.

2143. Ελληνικές κατάρες [6]. Μπουκέτο ΙΑ' (1933 - 1934) 403.

2144. :«Κλέοχος» «Κλέφτη Κασώτη». Ήμερ Δώδεκα 1936, σ. 33 - 36.

ια') Γλώσσα.

1. Συνθηματικές γλώσσες. 'Ονόματα: βαπτιστικά, επώνυμα, παρωνύμια κλπ.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 198,202, 208, 211, 213, 221, 225, 226, 229, 236, 243,
246, 251, 259, 261, 269, 272, 273, 275, 277, 282, 296, 308, 309, 312, 321,
335, 338, 340, 341, 351, 356, 374, 382, 416, 420, 423, 430, 654, 995, 1105,
1264, 2062, 2242, 2270, 2281, 2340, 2384, 2882, 2912, 2914, 2917, 2954, 2963,

3020, 3042]

2145. Κατάλογος συνδρομητών. Ήμερ Άναμν 11 (1921) 117 - 128.

Πλήθος ονομάτων.
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2146. Ζερλέντης Περικλής Γ. Οί Νυκλιάνοι της Μάνης. 'Αθηνά 28 (1916)
275 - 284.

Βιβλ. μνεία: Glotta 11 (1921) 238 - 239 (Paul Κ r e t s c h m e r).

2147. Ζώης Λεων. Χ. Άθηναϊκαί οίκογένειαι καί 'Αθηναίοι έν Ζακύνθω.
Ραδάμανθυς 6 (1921) άρ. 10, σ. 3 - 4.

2148. Ίγγλέσης Νικόλαος Γ. 'Οδηγός τής 'Ελλάδος. Παλαιά 'Ελλάς - Νέα
Ελλάς ιστορικώς, γεωγραφικώς, έκκλησιαστικώς, έκπαιδευτικώς, άρχαιο-
λογικώς, βιομηχανικώς, έμπορικώς, παραγωγικώς. Έτος Η'. ('Αθήναι)
1921, 8ο, μέρος Α', 'Αθήναι - Πειραιεύς, σελ. 648, μέρος Β', Ελλάς,
σελ. 660 + 22.

Πλήθος ονομάτων, τοπωνυμίων, ειδήσεις γιά τίς άσχολίες τών κατοίκων, τά προϊόντα κ.ά.

2149. Κυριακίδης Στίλπων Παρατηρήσεις περί τών νεοελληνικών βαπτιστικών
ονομάτων. Λαογρ 5 (1915 - 1916) 333 - 360.

Βιβλ. μνεία: Glotta 11 (1921) 98 (Ρ a u 1 Κ r e t s c h m e r).

2150. Μυστακίδης Β. Α. Αί λέξεις "Ελλην, Γραικός (Γραικύλος), Βυζαντινός,
Ρωμαίος (Γραικορρωμαΐος), 'Οθωμανός (Έλλην 'Οθωμανός), Μωαμε-
θανός, Τούρκος, Όσμανλής. Tübingen 1920, 8ο, σελ. 30.

Κρίση: Échos d'Orient 20 (1921) 114 (S. S a 1 a ν i 11 e).

2151. Χατζιδάκις Γ. Νεοελληνικά. 'Αθηνά 28 (1916) 285 - 288.

Γίνεται λόγος γιά νεοελληνικά επώνυμα.

Βιβλ. μνεία: Glotta 11 (1921) 237 (Paul Kr e t s ch m e r).

2152. Ζ[ώης] Α. Χ. Οίκος Φραγκοπούλων. Μοΰσαι Λ' (1921 - 1922) τεΰχ.
702 σ. 1, τεΰχ. 703 σ. 1, τεΰχ. 704 σ. 1 - 2. — Ή οικογένεια Ραζή
έν Ζακύνθω. Αύτόθι, ΛΓ' (1924 - 1925) τεΰχ. 772, σ. 1.

2153. Ζερλέντης Περικλής Γ. 'Ιστορικά σημειώματα έκ τοΰ βιβλίου τών έν
Νάξω Καπουκίνων 1649 - 1753 ύπό—. Έν Έρμουπόλει 1922, 8ο, σελ. 144.

Δημοσιεύονται καί πολλά βαπτιστικά όνόματα καί επώνυμα τοϋ 17ου αιώνα.
Κρίση: Rev Ét Gr 37 (1924) 238 (J. E b e r s ο 11).

2154. Ζώης Λεων. Χ. Άραλδικά σημειώματα. Ραδάμανθυς 7 (1922) άρ. 25, σ. 4.

Κατάλογος επωνύμων τού 16ου αί. άπό τό Ναύπλιο.

2155. Φιλήντας Μ. Τά νεοελληνικά μέ — πουλος. Λόγος Δ' (1922) 337 - 341.

2156. Λιβαδάς Ν. Νεοελληνικά έπίθετα άπό τουρκικών λέξεων. Όρφεύς Α'
(1922 - 1923) 54, 61 - 62.

2157. Hatzidakis G. Ν. Neugriechisches. I. Σαννάς = άγρια αΐξ. II. Κυπα-
ρισσιφάς - Κύπαρις - Γύπαρις. III. Άχάρνα - Άρχάνες. Glotta 12 (1923)
148 - 150.
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2158. Σνγάλας Α. Συρίων βαπτιστικά, παρωνύμια - έπωνύμια. Λεξικ Άρχ 6
(1923) 160 - 209. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 303, άρ. 2584],

Κρίση: Échos d'Orient 22 (1923) 255 - 256 (T. D ο n c h e). Βιβλ. μνεία:
Glotta 14 (1925) 211 - 212 (Paul K r e t s c h m e r).

2159. Στάθης Σπϋρ. Κυθηραϊκά γενεαλογικά δένδρα. Δένδρα οικογενειών Λα-
ζαρέττου καί Καλούτση. Κυθηρ 'Επιθεώρ Α' (1923) 333 - 336.

2160. Χρηστοβασίλης Χ. 'Απόκρυφες ή συνθηματικές γλώσσες στήν "Ηπειρον.
Θησαυρός Α' (1922 - 1923) τεΰχ. 48 (18.11.1923) σ. 21 - 22, τεΰχ.
51 (9.12.1923) σ. 6.

Συνθηματικό γλωσσάριο τών καλαντζήδων τοϋ Τσαμαντά Θεσπρωτίας.

2161 . Φιλήντας Μ. Ψυχολογικοί γλωσσικοί νόμοι. 'Αναλογία. Κριτ Α' (1923-
1924) 1 -3, 11 - 13, 21 - 23, 35 - 37, 41 - 42, 50 - 52, 57 - 58, 69 - 70,
73 - 74, 84 - 85, 89 - 90, 100 - 102.

Γίνεται λόγος καί γιά πλήθος ονομάτων, κυρίως βαπτιστικών, καί τοπωνυμίων.

2162. Βογιατζίδης I. Περί της συνθηματικής γλώσσης τών αρτοποιών τοΰ Ζα-
γορίου. Λαογρ 8 (1921 - 1925) 153 - 158. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57)
σ. 303, άρ. 2573].

Βιβλ. μ ν ε ί α : Glotta 13 (1924) 254 (Ρ a u 1 Kretschmer).

2163. Φιλήντας Μ. Γλωσσογνωσία καί γλωσσογραφία έλληνική. 'Αθήναι, έκ-
δοτικός οίκος (('Αθηνά» Α. I. Ράλλη, 16ο, τόμος Α', (1924), σελ. 244, τό-
μος Β', χ. χρ., σελ. 272, τόμος Γ', χ. χρ. [1927] σελ. 276.

Γίνεται λόγος γιά ονόματα βαπτιστικά καί επώνυμα, τοπωνύμια καί λέξεις λαογραφικής
σημασίας (άρματολός, γητεύω, χαρκατσούκα, μερομήνια, δοξάτο, μασκαράς, γιλλού,
στρίγγλα κ.ά.)

Κ ρ ίση : Glotta 14 (1925) 217 - 219 (Κ a r 1 Die ter ich).

2164. 'Αναγνωστόπουλος Γεώργιος Περί τών νεοελληνικών άνδρωνυμικών.
Λαογρ 7 (1923) 121 - 126. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 303, άρ. 2577],

Βιβλ. μνεία: Glotta 14 (1925) 214 (Paul Kretschmer).

2165. Κουκουλές Φαίδων Περί τών καταλήξεων -έας, -βρόχι, -αϊος. Λεξικ
Άρχ 6 (1923) 237 - 270. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 303, άρ. 2579],

Βιβλ. μνεία: Glotta 14 (1925) 212 (Paul Kretschmer).

2166. Ξανθουδίδης Στέφ. Οικογενειακά έπώνυμα Κρητών προελθόντα έκ ποι-
μενικών καί κτηνοτροφικών όρων. Λεξικ Άρχ 6 (1923) 326 - 350. [Βλ.
ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 303, άρ. 2582],

Βιβλ. μνεία: Glotta 14 (1925) 212 (Paul Kretschmer).

2167. Σάρρος Αημήτρ. Περί τών έν Ήπείρω, Μακεδονία καί Θράκη συνθηματι-
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κών γλωσσών. Λαογρ 7 (1923) 521 - 542. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57)
σ. 303, άρ. 2583]. [Βλ. καί άρ. 2168].

Βιβλ. μνεία: Glotta 14 (1925) 215 (Ρ a u 1 Κ r e t s c h m e r).

2168. Σάρρος Αημήτρ. M. Περί τών έν Ήπείρω, Μακεδονία καί Θράκη
συνθηματικών γλωσσών. (Έκ τοϋ Ζ' τόμου τής «Λαογραφίας»), Πυρ-
σός Ν Χο^ρών Λ' (1925) τεϋχ. 1, σ. 6 [συνεχίζεται].

2169. Τριανταφυλλίδης Μανόλης Τά «ντόρτικα» τής Εύρυτανίας. Συμβολή
στά έλληνικά «μαστόρικα». Λαογρ 7 (1923) 243 - 258. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ
(1955 - 57) σ. 303, άρ. 2586],

Βιβλ. μνεία: Glotta 14 (1925) 215 (Paul Κ r e t s c h m e r).

2170. Triantaphyllidis M. Ueber Geheimsprachen. Περιοδ. «Internationale
Zeitschrift für Individualphychologie» 3 (1925) 91 - 93 [="Απαντα,
τόμ. Β', Θεσσαλονίκη 1963, σ. 86-89].

2171. Σύνδεσμος Ριζιωτών Σικάγου. Τεγεατικός 'Αστήρ Α' (1925 - 1926) τεΰχ.
ΣΤ', σ. 34 - 35.

ΙΙολλά ονόματα άπό τίς Ρίζες 'Αρκαδίας.

2172. Χατζής Άντ. 'Αθηναϊκά οικογενειακά όνόματα. «Νέος Έλληνομνήμων»
19 (1925) 318-326. [Καί άνατύπωση: 'Αθήναι 1925, 8ο, σελ. 13].
Κρίση: Rev Ét Gr 39 (1926) 199 (Η. Ρ [ e r n ο tj).

2173. :Ρεπόρτερ Οί άπάχηδες τών 'Αθηνών καί ή συνθηματική των γλώσσα.
Πάνθεον Α' (1926 - 1927) άρ. 4, σ. 9.

2174. Διευθύνσεις Καΐρου,'Αλεξανδρείας, Ζαγαζίκ. Πανελλ Ί στ Ήμερ ετ. 1927,
σ. 100 - 128.

Πλήθος ονομάτων Αίγυπτιωτών 'Ελλήνων.

2175. Καλοκαιρινός Χρ. Καραγκούνηδες. Πανθεσσ Λεύκο>μα 1 (1927) 130.

Γίνεται λόγος γιά τίς ετυμολογίες τής λέξεως.

2176. Κωνσταντινίδης 'Απόστολος Γ. Πόθεν ή έπωνυμία [τοΰ Πηλίου] Γερω-
νΐκος. Ήμερολόγιον 5 (1927) 222 - 230. [Καί αύτοτελές άνάτυπο : Κάϊ-
ρον 1926, 8ο μικρό, σελ. 10. ("Εκδοσις Ημερολογίου «Ό Φάρος της
Ανατολής»)].

Κρίση: Περιοδ. «Φιλότεχνος» Α' (1926 - 1927) 173.

2177. Φαλτάϊτς Κ. Πώς έδημιουργήθησαν [έπώνυμα] άπό τουρκόγλωσσα έπαγ-
γέλματα. Μπουκέτο Δ' (1927) 1309.

2178. Πετρίδης Μιχ. Γ. Λαογραφικά Δούδεκανήσου. Έπώνυμα Μεγιστέων.
Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 8 (1927 - 29) άρ. 162, σ. 4.

2179. :'Αναδρομάρης [Καμπούρογλους Α. Γρ.] Τί σημαίνει Μπενιζέλος. (Παρεν-
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θέσεις). Έφημ. «Εστία», 'Αθήναι, έτ. ΛΓ' (1927 - 28) άρ. 12155, 19.6.
1928, σ. 1.

Δημοσιεύεται καί 1 λαϊκό ποίημα άπό την Λαλιά 'Αθήνα.

Φαλτάΐτς Κ. Πώς μεταμορφώνονται τά έλληνικά κύρια ονόματα. Μπου-
κέτο Ε'(1928) 1261.

Σγουρίτσας 'Αγ. Χειρόγραφος θησαυρός. Πάρνων 1 (1928 - 1929) 108 - 109.

'Ονόματα καί τοπωνύμια άπό κώδικα τής τουρκοκρατίας άπό τή Γκοριτσά Λακωνίας.

Σταμνόπουλος I. Ρηγούλα. Νουμάς KB' (1929 - 1930) 111. — Πανουρ-
γίας. Αύτόθι, σ. 126 - 127.

Ετυμολογία τοϋ βαπτιστικού ονόματος καί τοΰ έπωνύμου.

[Βαπτιστικά ονόματα καί έπώνυμα Κυνουρίας]. Κυνουριακά 1930, σ.
91 - 103.

'Οδηγός τής Ελλάδος τοΰ έτους 1930. Ίδρύθη τω 1900 ύπό Ν. Γ. Ίγ-
γλέση. 'Αθήναι, έκδ. «Πυρσός», (1930), 8ο, σελ. 1712.

Πλήθος ονομάτων, τοπωνυμίων, ειδήσεις γιά τίς άσχολίες τών κατοίκων, τά προϊ-
όντα κ.ά.

Οί συνδρομηταί μου. Ήμερολ Σατανάς 8 (1930) 75 - 79.
Πλήθος ονομάτων.

[Συνθηματικές λέξεις τών κτενάδων τοΰ Κοσμά Κυνουρίας]. Κυνουριακά
1930, σ. 143 - 144.

Σταμνόπουλος I. Βόλτες ονοματολογικές. 'Αθήνα 1929. [Βλ. ΕΛΑ Θ' -
I' (1955 - 57) σ. 305, άρ. 2607],

Κρίση: JHS 50 (1930) 174. Β ι βλ. μνεία: Glotta 20 (1932) 241 - 242 (Ρ.
Kretschmer).

Φαλτάϊτς Κ. "Ενα μπερδεμένο έθνολογικό πρόβλημα. Ή σημασία τών
όρων : Βλάχος, Καράβλαχος, Μπρουτζόβλαχος, Μπαστουνόβλαχος, Βλα-
χοποιμήν, Άρβανιτόβλαχος, Μεγαλόβλαχος, Κουτσόβλαχος, Καραγκουνό-
βλαχος, Βαλαχάς. Άλεξανδρ Τέχνη Δ' (1930) 292 - 296.

---Οί μυστικές συνθηματικές γλώσσες στήν 'Ελλάδα. Άλεξανδρ

Τέχνη Δ' (1930) 289 - 292.

Δόσιος Γ. Ν. Δημώδεις έτυμολογίαι (παρετυμολογίαι). Ελλοπία Α'
(1930- 1931) 84, 134.

Τό ήμερολόγιον τοΰ ΐατροΰ Παπαδάκη. Φωνή Βιβλίου Α' (1931) 163 -
164, 192 - 193, 230 - 231, 267 - 268, 333, Β' (1932) 78, 136, 183,
232, 296, 362.

'Εκδίδεται χειρόγραφο τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τού έτους 1716 άπό τή Μάνη, πού
περιέχει πολλά ονόματα, τοπωνύμια, παρωνύμια, ιδιωματικές λέξεις κ.ά.
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2192. :Ό Περαστικός 'Ονόματα, επίθετα καί παρατσούκλια. Έφημ. «Εστία»,
'Αθήναι, έτ. Λ ΣΤ' (1930-31) άρ. 13126, 1.4.1931, σ. 4.

2193. Ζώης Λεων. Χ. Κρήτη - Ζάκυνθος. Ραδάμανθυς 17 (1932) άρ. 12,
σ. 8 - 10.

Δημοσιεύονται βαπτιστικά όνόματα καί επώνυμα Κρητών τής Ζακύνθου.
2194 . Ζ[ήσης] Ε[ύστράτιος] Γλωσσολογία [παρωνύμια]. Συζήτηση Γ' (1932-1933)
άρ. 41, σ. 6.

2195. 'Ανακοινώσεις περί τών έπωνύμων τής Παναγίας. Άπόστ Βαρνάβας Ε'
(1933) 43 - 45. [Περίληψη άνακοινώσεως τού Τιμοθέου Θέμελη στό
Γ' Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο. Πρβλ. ΕΛΑ Θ'-Γ (1955-57) σ.
348, άρ. 3326],

2196. Πίναξ συνδρομητών. Ήμερ Πελασγού 3 (1933) 179- 188.

Πλήθος ονομάτων.

2197. Λεωτσάκος Σ. Γ. Τά Βλάμικα. Παναθήναια 1 (1933) 19.

Συνθηματικό γλωσσάριο κακοποιών κλπ.

2198. Σταματιάδης 'Ανακρέων Α. Οί Δελφινόσημοι, ήτοι περί τοΰ άρχαιο-
τέρου οικογενειακού κορμού τής νήσου Σάμου άπό τοΰ έτους 1620 καί
έντεΰθεν, συλλέξαντος —. Έν Αθήναις, τύποις τά «Χρονικά», 1933, 8ο
μεγάλο, σελ. 342.

Δημοσιεύεται πλήθος βαπτιστικών ονομάτων καί έπωνύμων καθώς καί 1 προικοσύμφωνο
τού έτους 1805 (σ. 112) καί εικόνες ένδυμασιών.

2199. Τά παρατσούκλια. Τρίβολος 3 (1933 - 34) άρ. 104 σ. 3, άρ. 105 σ. 1, άρ.
106 σ. 2, άρ. 107 σ. 3, άρ. 108 σ. 3, άρ. 109 σ. 2, άρ. 110 σ. 3, άρ.
111 σ. 3, άρ. 112 σ. 2, άρ. 113 σ. 3, άρ. 114 σ. 2, άρ. 115 σ. 4, άρ. 116
σ. 2, άρ. 118 σ. 3, άρ. 119 σ. 3, άρ. 120 σ. 2, άρ. 121 σ. 3, άρ. 122 σ. 2.

2200. Οί συνδρομηταί τοΰ ημερολογίου. Έγκ Ήμερ Είκον 1 (1934) 246 - 255,
2 (1935) 187 - 197, 3 (1936) 205 - 217, 4 (1937) 221 - 235.

Πλήθος ονομάτων.

2201. Αασκαλάκης Άπ. Β. Πώς ώνομάσθημεν "Ελληνες. Ήμερ Πελασγοΰ
4 (1934) 25 - 28.

2202. Φουρίκης Πέτρος Πόθεν τό έθνικόν Αρβανίτης. Αθηνά 43 (1931) 3 - 37.
[Βλ. ΕΛΑ Ο' - I' (1955 - 57) σ. 306, άρ. 2622],

Βιβλ. μνεία: Glotta 22 (1934) 239 (Ρ. Κ r e t s c h m e r).

2203. Κατάλογος τών τελειοφοίτων τοΰ γυμνασίου [Βόλου] κατά σχολικά έτη
[1882 -1934]. Λευκ Γυμν Βόλου 1935, σ. 82 - 107.

ΙΙλήθος έπωνύμων κυρίως.
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2204. *Γεδεών Μαν. Συστάσεις άσύστατοι. Περιοδ. «Έκκλησιαστικόν Βήμα»,
έτ. Β' (1935) άρ. 32, 33.

Βαπτιστικά όνόματα, καταγωγή καί ετυμολογία τους.

2205. Lehmann - Haupt C. F. Τσάκωνες. «Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου»,
έν 'Αθήναις 1935, σ. 353 - 369.

Κρίση: Glotta 26 (1938) 51 - 52 (Ρ. Κ r e t s c h m e r).

2206. Παπαχαρίσης Άθαν. Χ. Τά Σώπικα ή ή συνθηματική γλώσσα τών
βαγενάδων τής Βορείου 'Ηπείρου. Βόρειος "Ηπειρος Α' (1935 - 1936)
τεϋχ. 9-10 σ. 33 - 35, τεϋχ. 12 σ. 22 - 23. — Προσθήκη εις τά «Σώ-
πικα». Αύτόθι, Β' (1936 - 1937) τεΰχ. 13 - 14, σ. 27 - 28.

2207. Κατάλογος συνδρομητών. Ήμερ Πελασγοΰ 6 (1936) 118- 131.
Πολλά όνόματα κυρίως άπό τήν "Ηπειρο καί τή Μακεδονία.

2208. (Δημητριάδης Άριστοτ.) Σαρακατσαναΐοι. ['Ετυμολογία της λέξεως].
Έθνος, έτ. 23 (1935 -36) άρ. 7833, 7.8.1936, σ. 1.

2209. Κριαράς Μανόλης Συμβολή εις τά νεοελληνικά παρωνύμια. 'Αθηνά 44
(1932) 171 - 183. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 306, άρ. 2626].

Κρίση: Glotta 24 (1936) 79 - 80 (Ρ. Κ r e t s c h m e γ).

2210. Oekonomides D. Die Nominalendungen - àvd(oi), -àvdcov (-avdicov),
-àvdaç und -àvd(oi), -àvdcov (-avdicov),-àvdaç. Glotta 25 (1936) 189-
194.

Γίνεται λόγος γιά έπώνυμα, τοπωνύμια κλπ. τοΰ Πόντου.

2211. Russu I. I. Alexandres. RIEB 2 (1936) 237 - 238.

2212. Σαββόπουλος I. Ή πρόοδος τών Στεμνιτσιωτών καί ή ιδιόρρυθμος διά-
λεκτος των. Φωνή Γορτυνίας 4 (1936 - 37) άρ. 143, σ. 1-2.

Γίνεται λόγος γιά τή συνθηματική γλώσσα τών χρυσοχόων κ.ά. έπαγγελματιών της
Στεμνίτσας Γορτυνίας καί δημοσιεύονται λέξεις καί φράσεις της.

2213. Θεοτόκης Σπυρίδων Μ. Ό οίκος Μάρμορα. 'Αθήναι, έκδοσις Κογεβίνα,
1937, 4ο, σελ. 8 χ. άρ. + 128.

2214. Μαύρης Νικ. Γ. 'Ιστορικόν Άρχεΐον Κάσου. Αθήναι 1937, 8ο, τόμ.
Α', σελ. κ' + 4 + 307, τόμ. Β', σελ. 231, τόμ. Γ', σελ. 207.

Τόμ. Α', σ. 139 - 200, 302 - 303: πλήθος όνομάτων, βαπτιστικών καί έπωνύμων.
Τόμ. Β', σ. 24, 26 - 27, 29 - 30 κ.ά.: πολλά βαπτ. όνόματα καί έπώνυμα. Τόμ. Γ', σ·
5 - 134 : πολλά βαπτ. όνόματα καί έπώνυμα, σ. 175 - 187 : λεξιλόγιο.
Κρίση: Έλεύθ Βήμα, ετ. ΙΗ' (1939 - 40) άρ. 6064, 22.5.1939, σ. 1 (Κ. Θ.
δημαράς).

2215. Μμς Γιάννης Γιάννηδες, οί συκοφαντημένοι θνητού Έφημ. «Βήμα τοϋ
Λαοϋ», Χανιά, έ'τ. Γ' (1936 - 37) άρ. 415, 13.1.1937, σ. 1-2.
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2216. Κολαξιζέλλης Στράτης Ή Πενθίλη στά χρόνια τών Ρωμαίων. 'Αγία
Σιών Α' (1937 - 1938) 119 - 124.

Σελ. 123 - 124 : βαπτιστικά ονόματα Πενθίλης Λέσβου.

2217. ['Ονόματα Ηπειρωτών], 'Ηπειρωτικά Α' (1938) 141 - 162.

2218. Κυταριόλος Νικόλ. 'Ολίγα τινά περί τών ονομάτων (βαπτιστικών, επω-
νύμων, παρωνυμίων) τών Κείων ώς στοιχεΐον ιστορικόν. Λαογρ 'Επετηρίς

1938, σ. 101 - 102.

2219. Πασχάλης Αημ. Π. Μητρωνυμικά τής νήσου Άνδρου. Λαογρ Έπετηρίς
1938, σ. 8 - 12.

2220. [Ζήσης Ευστράτιος] Θρακικά ονόματα. Συζήτησις Γ' (1938- 1939)
22, 34 - 35.

Δημοσιεύεται καί 1 δίστιχο.

2. Τοπωνύμια.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 198, 201, 202, 204, 206, 211, 213, 216, 225, 226, 229,
235, 236, 243, 246, 248, 251, 255, 256, 262, 269, 272, 273, 277, 280, 296,
302, 304, 308, 312, 321,335,340,342,345,356,359,367,387, 389, 396, 419,
421, 430, 431, 451, 459, 973, 2069, 2148, 2157, 2161, 2163, 2181, 2184,
2191, 2210, 2371, 2384, 2891, 2917, 3321, 3455]

2221. Ζαρράφτης 'Ιάκωβος Ε. Κώια, ήτοι επτά τεύχη περιγράφοντα τά τής
Κώ μετά τοΰ χάρτου αύτής. [Τεύχος Α': Γεο^γραφική περιγραφή τής νήσου
Κώ]. Έν Κώ, τύποις «ή Μεροπίς» Ν. ΐ. Νικολαΐδου, 1921, 8ο μικρό, σελ.
στ' + 7 - 85.

Δημοσιεύονται καί πολλά τοπωνύμια.

2222. Κοντογιάννης Παντ. Μ. Γεωγραφία τής Μικράς Ασίας. Αθήναι 1921,
8ο, σελ. ιγ' +430.

Πλήθος τοπωνυμίων, ειδήσεις γιά τούς κατοίκους καί τίς άσχολίες τους κ.ά.

2223. Κουκουλές Φαίδων Τοπωνυμικά. Αθηνά 27 (1915 - 1916) 155 - 162.
Βιβλ. μνεία: Glotta 11 (1921) 239 (Ρ a u 1 Kretschmer).

2224. Νίτσος Ν. Τοπωνυμίαι Ήπειρωτικαί. Τσιαμουργιά καί Τσάμηδες. Έθν
Κήρυξ 7 (1921) άρ. 3, σ. 27, 31.

2225. Π[ολίτης Ν. Γ.] Τοπωνυμικά. Λαογρ 5 (1915 - 1916) 649 - 650.
Βιβλ. μνεία: Glotta 11 (1921) 98 (Ρ a u 1 Kretschmer).

2226. *Cilev P. Ne Στενήμαχος, a Σθενίμαχος. Περιοδ. «Bulg. Izv. na Bulg.
Arch. Instit.», τόμ. I, sv. 2 (1921 - 1922) 236. [Στή βουλγαρική. Βλ.
καί άρ. 2247].
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2227. 'Αναγνωστόπουλος Α. Ν. Γεωγραφία τής 'Ανατολής. Τόμος πρώτος.
Φυσική κατάστασις τής 'Ανατολής. Έν 'Αθήναις, χαρτογραφική 'Υπη-
ρεσία, 1922, 8ο, σελ. 280 + πίνακες.

2228. 'Αποστολίδης Φώτιος Γ. Ή αλλαγή τών γεωγραφικών ονομάτων τής
Θράκης. Νουμάς ΙΘ' (1922) έξάμηνο Α', σ. 10- 11.

2229. Δημητρίου Σπ. Ό Τρεζινίκος. Εύτυχία Α' (1922) άρ. 8, σ. 8 - 9.

Τοπωνύμια περιοχής Παρνασσού Στ. Ελλάδος.

2230. Ζαρράφτης 'Ιάκωβος Ε. Κώια. [Τεΰχος Β']. Άρχαία τοποθεσία της
Κώ (μετά τών τειχών καί τοΰ προαστείου αύτής) ύπό —. Κώς 1922, τύποις
Ν. I. Νικολαΐδου, 8ο, σελ. 86 - 120 [συνέχεια τεύχους Α'" βλ. άρ. 2221].
Δημοσιεύονται καί πολλά τοπωνύμια.

2231. Κ[αλτσέτας] Π[απακωνσταντίνου] Ε. Τό Γιαντζελί. Άχιλληίς,'Οκτώβριος

1922, σ. 5 - 7.

Τοπωνύμια, παράδοση κ.ά. άπό τό χωριό Γιαντζελί "Ορθρυος (σήμ. Άγιος Σπυρίδων
Αλμυρού).

2232. Φιλήντας Μ. Ετυμολογικά. Ψαροπούλα, καπνοπούλα. Νουμάς ΙΘ' (1922)
έξάμηνο Β', σ. 9.

Γίνεται λόγος καί γιά τό τοπωνύμιο Σουφλί (Σουφλή) Θράκης.

2233. Βασίλειον τής Ελλάδος. Ύπουργεΐον Εθνικής Οικονομίας. Διεύθυνσις
Στατιστικής. Λεξικόν τών δήμων, κοινοτήτων καί συνοικισμών τής Ελ-
λάδος, έπί τή βάσει τής άπογραφής τοΰ πληθυσμού τού έτους 1920. Έν Α-
θήναις, έκ τοΰ Έθνικοΰ Τυπογραφείου, 1923, 4ο, σελ. ιστ' + 250.
Κρίση : Rev Ét Gr 37 (1924) 374 - 375 (Η. Ρ [ e r n ο t]).

2234. 'Οδηγός τής Αττικής. Άλφαβητικόν εύρετήριον τοπογραφικού χάρτου
Αττικής 1: 100.000. Εκδοτικός οίκος «Ελευθερουδάκης». Έν Αθήναις

1923, 8ο μικρό, σελ. 51.

Πλήθος τοπωνυμίων.

2235. Hatzidakis G. Ν. Griechische Miszellen. Glotta 12 (1923) 61 -63.
[Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 309, άρ. 2673].

Γίνεται λόγος γιά τό τοπωνύμιο Σητεία.

2236 .---Νεοελληνικά!, μελέται. Λεξικ Άρχ 6 (1923) 1 - 31 [=Γλωσσο-

λογικαί έρευναι, τ. Α', 1934, σ. 503 - 529].

Γίνεται λόγος γιά τά τοπωνύμια Σουφλί, 'Ιωάννινα, Μυστράς κλπ., τή λέξη άρματολοί κ.ά.
Κρίση: Glotta 14 (1925) 208 - 209 (Ρ a u 1 Κ r e t s c h m e r).

2237. Καμπούρογλους Δ. Γρ. Μελέται καί έρευναι. [Τεΰχος Β']. Αττικά. Έν
Αθήναις, τυπογραφεϊον «Εστία», 1923, 8ο, σελ. 81 - 160.

Στις σ. 152 - 157: «Αί τοπωνυμίαι τής Αττικής».
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2238. Κουκουλές Φαίδων Ετυμολογικά. 'Αθηνά 35 (1923) 191 - 205.

Γίνεται λόγος γιά τά τοπωνύμια Πορταρέα, Βαρδάρις κ.ά.
Β ι β λ. μνεία: Glotta 15 (1927) 182 - 183 (Ρ a u 1 Κ r e t s c h m e r).

2239. Πολίτης Ν. Γ. Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών καί κοι-
νοτήτων έκδιδόμεναι άποφάσει τοϋ'Υπουργείου τών'Εσωτερικών. 'Αθήναι
1920, 8ο, σελ. 175.

Κρίση: Glotta 12 (1923) 198 - 200 (Ρ a u 1 Κ r e t s c h m c r).

2240. Σαρρής 'Ιωάννης 'Αλφαβητικός οδηγός τής 'Αττικής, άρχαίας καί νέας.
'Αθήναι, έκδοτικός οίκος Ζηκάκη, 1923, 32ο, σελ. 75.

Πλήθος τοπωνυμίων τής 'Αττικής κατ' άλφαβητική σειρά.

2241. Φιλήντας Μ. Γλιοσσολογικά. Κάκαρο, τά Περάθου (χωριό τής Νάξος).
Νουμάς Κ' (1923) 392 - 393.

2242. Χατζιδάκις Γ. Ν. Γλωσσολογικά', καί λεξικογραφικαί έρευναι. Έπιστ
Έπ Παν ΙΗ' (1921 - 1922) [=1923] 1 - 18. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 -
57) σ. 310, άρ. 2681].

Γίνεται λόγος καί γιά τά ονόματα Κύπαρις - Γύπαρις καί τά τοπωνύμια 'Αχάρνα - Άρ-
χάναι (σ. 2 - 5).

2243. Κάσος. Δωδεκ Ήμερολ 1 (1924) 150 - 152.

Δημοσιεύονται καί τοπωνύμια.

2244. Άμαντος Κωνστ. I. Τοπωνυμικά. Λεξικ Άρχ 5 (1918) 58 - 64 [= Γλωσ-
σικά Μελετήματα, έν Αθήναις 1964, σ. 192 - 199].

Β ι βλ. μνεία : Glotta 13 (1924) 258 (Paul Κ r e t s c h m e r).

2245 .--Τσακωνιά - Sclavonia. Αφιέρωμα είς Γ. Χατζιδάκιν, 1921, σ.

132 - 134. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 309, άρ. 2674].

Β ι β λ. μνεία: Glotta 13 (1924) 254 (Ρ a u 1 Κ r e t s c h m e r).

2246. Παπανδρέου Γεώργιος Ή Ηλεία διά μέσου τών αιώνων. (Τόμ. Α'). Έν
Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Π. Γ. Μακρή καί Σία, 1924, 8ο μικρό,
σελ. 366.

Πολλά τοπωνύμια, άσχολίες κατοίκων, λίγες παραδόσεις κ.ά., εκτός άπό τήν ιστορική
καί άρχαιολογική ύλη.

2247. *Tchilef P. Pas Στενήμαχος mais Στενίμαχος. Περιοδ. «Annuaire de la
Bibliothèque Nationale et Musée Plovdiv» [Φιλιππούπολη], έτ. 1924.
[Βλ. καί άρ. 2226],

2248. Χατζιδάκις Γ. Ν. Μεθοδολογικά καί έτυμολογικά. Αθηνά 36 (1924)
177-213.

Γίνεται λόγος γιά τά τοπωνύμια : Ίυτοΐ - Γιούχτας, Μεσαρέα κ.ά.
Κρίση: Glotta 16 (1928) 182 - 183 (P. Κ r e t s c h m e r).
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Χατζιδάκις Γ. Ν. [Περί τής κατά διαφόρους χρόνους χρήσεως τών λέ-
ξεων Ελλάς καί Έλληνες]. 'Αθήνα 36 (1924) 309-312. [Βλ. καί άρ. 2254].
Καρζής Κ. I. Γύρω στήν 'Αττική (σύντομα σημειώματα). Ήμερ
Όδοιπ Συνδ Α' (1925) 40 - 56.

Πλήθος τοπωνυμίων τής 'Αττικής.

Λιανόπουλος Νικόλαος Δ. Διοικητική νομοθεσία. Τόμος Α'. Γενικαί διατά-
ξεις — οργανισμός τοΰ 'Υπουργείου τών Εσωτερικών. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ
Έθνικοΰ Τυπογραφείου, 1925, 8ο, σελ. 2χ. άρ. + γ' + 3χ. άρ. -f- 637.
Στις σ. 564 - 573 γίνεται λόγος γιά τά τοπωνύμια.

Σαρρής Ίω. Αί πηγαί τής Πάρνηθος. ('Αθήναι) 1925, 16ο, σελ. 18 +
χάρτ. 1.

Δημοσιεύονται πολλά τοπωνύμια τής Πάρνηθας. Μέρος άναδημοσιεύθηκε στό περιοδ.
«Ελληνικό "Υπαιθρο», ΙΕ' (1948) 101, 158 - 159.

*Σούλης Χρ. Σεράκον καί οχι Συρράκον. Περιοδ. «Κρυστάλλης», έτ. Β'
(1925) άρ. 20, 21.

Χατζιδάκις Γ. Ν. Ελλάς καί Έλληνες κλπ. ΗΜΕ, ετ. 1925, σ. 97 -
110. [Πρβλ. άρ. 2249].

Χρυσοστάλης Δημ. Στ. Έπισκόπησις νήσου Εύβοιας. Ταξείδιον διά ξη-
ράς άπό Καφηρέως έως Άρτεμίσιον. Πεντανησ Έπετ 1 (1925) 137 - 151.
Δημοσιεύονται καί τοπωνύμια.

**Αποστολίδης Μ. ΓΙερί της Φιλιππουπόλεως καί τών άρχαιοτέρων αύ-
τη ς ονομάτων. Περιοδ. «Annuaire de la Bibliothèque Nationale et Musée
Plovdiv», έ'τ. 1926, σ. 87 - 96. [Στή βουλγαρική].
Γ. Μ. Ο. 'Ιστορία τοΰ όρου Δωδεκάνησος. Δωδεκ Ήμερολ 3 (1926) 28-33.
Κανελλάκης Κωνσταντ. Ν. Τοπογραφία τής νήσου Χίου συγγραφεΐσα κατά
τό 1901 ύπό —. Εκδίδεται δαπάνη καί έπιμελεία Περ. Α. Ίατρίδου.
Έν Χίω, τύποις Περ. Α. Ίατρίδου, 1926, 8ο μικρό, σελ. 46.

Τοπωνύμια καθώς καί λίγες ειδήσεις κοινωνικής όργανώσεως, δικαίου κ.ά.
Κωνσταντινίδης Π. Πίναξ μετονομασιών προσφυγικών συνοικισμών Μα-
κεδονίας. Έν Θεσσαλονίκη [1926, 8ο, σελ. 28. (Έκδοσις Επιτροπής 'Απο-
καταστάσεως Προσφύγων).

Λελεδάκης Γεώργ. Ό Γιούκτας. Ραδάμανθυς 11 (1926) άρ. 11 σ. 5,
άρ. 12 σ. 5 - 6.

Γίνεται λόγος γιά τό τοπωνύμιο Γιούχτας 'Ηρακλείου Κρήτης.

Ρασσιδάκις Φ. 'Ιστορικά σημειώματα. Ραδάμανθυς 11 (1926) άρ. 14, σ. 6.
Γίνεται λόγος καί γιά τό τοπωνύμιο Γιούχτας.

Δ. Ντοομπολιτζά - Τρίπολις. Κυριακάτικη, έτ. Α' (1926 - 1927) άρ. 11, σ. 6.
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2263. Σκενδέρης Κων. Χ. Ή λέξις Μοσχόπολις [Β. Ηπείρου]. Κυριακάτικη,
έ'τ. Α' (1926 - 1927) άρ. 12, σ. 7.

2264. Ίγγλέσης Νικ. Γ. 'Οδηγός 'Αθηνών - Πειραιώς - περιχώρων. Μέρος πρώ-
τον, έλληνιστί. Έτος Α', 1927. Έν 'Αθήναις 1927, 12ο, σελ. 348.

Πλήθος τοπωνυμίων.

2265. Κ[αλτσέτας1 Π[απακωνσταντίνου] Ε. Έν Βόλω διατριβαί μου. 'Αχιλ-
λη'ίς, 'Απρίλιος 1927, σ. 9 - 10.

Γίνεται λόγος για τό τοπωνύμιο Βόλος.

2266. Ξανθουδίδης Στέφ. Έπαρχίαι καί πόλεις Κρήτης. Έκ τοΰ τοπωνυμικού
Κρήτης. Έπ Βυζ Σπ 3 (1926) 34 - 66. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57)
σ. 311, άρ. 2713].

Κρίση: Βυζαντ Χρον XXV (1927) 118 (I. S ο k ο 1 0 ν). Βιβλ. μνεία:
Glotta 18 (1930) 219 - 220 (Ρ a u 1 Κ r e t s c h m e r).

2267. :Ό 'Αττικός Ή νήσος Θήρα. Έφημ. «Ελληνικός Ταχυδρόμος», 'Αθή-
ναι, έτ. Α' (1927 -28) άρ. 228, 2.11.1927, σ. 5, 6.

Ειδήσεις γιά τήν κατοικία, τοπωνύμια κ. ά.

2268. Phurikis Ρ. Zur Etymologie von Πρέβεζα. Phil Wochenschrift 47
(1927) στ. 509 - 510. [Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 313, άρ. 2742],

2269. Σπηλιάκος Σπ. Π. Ή ιστορία μας. Εισαγωγή: Τοπογραφία καί έτυμο-
λογία τών Βρεσθένων. Οίνούντιος Α' (1927) 14 - 15, 38 - 39, 52, 65 - 66.

2270. Τωμαδάκης Νικόλ. Β. Κρητολογικά. Ό Άποκόρωνας, τοΰ 'Αποκόρωνα
καί τοΰ Άποκορώνου. Έφημ. «'Αλήθεια», Χανιά, περ. Β', έτ. Η' (1927-
28) άρ. 1155, 13.11. 1927, σ. 1. -'Αλυκαί Σούδας. Αύτόθι, άρ. 1156, 15.11.
1927, σ. 1.—Οικογενειακά έπώνυμα. Αύτόθι, άρ. 1157, 16.11.1927, σ. 1.

2271. *Vasmer Μ. Durch die Griechen verbreitete Ortsnamen slavischen
Ursprungs. Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski,
Gracoviae 1928.

2272. Χατζής 'Αντώνιος Χ. Αί τοπωνυμίαι τής Ελλάδος καί ή τελευταία
άπογραφή τοΰ πληθυσμοΰ. Καθημερινή, έ'τ. 10 (1928 - 29) άρ. 2453,
16.12.1928, σ. 5.

2273. *'Αποστολίδης Μυρτίλος Τό άρχαϊον της Φιλιππουπόλεως όνομα Εύ-
μολπιάς. Περιοδ. «Plovdivcki Obschtinski Vestnik», έτ. 1929, άρ. 23,
σ. 4-6.— Τό άρχαιότατον τής Φιλιππουπόλεως ονομαΚε(ν)δρισός. Αύτόθι,
έτ. 1929, άρ. 24, σ. 4-6. — Πονηρόπολις - Φιλιππόπολις ή Φιλίππου
πόλις - άνίδρυσις τής πόλεως ύπό τοΰ Φιλίππου. Αύτόθι, έ'τ. 1930, άρ.
36, σ. 1-5. — Τά άρχαιότατα της Φιλιππουπόλεως όνόματα. Αύτόθι,
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έτ. 1930, άρ. 40, σ. 5-7.·—'Απάντησις είς κριτικήν τοϋ άρχαιολόγου
Μαυροδήνωφ. Αύτόθι, έτ. 1930, άρ. 37, σ. 5-6. [Δημοσιεύματα στή
βουλγαρική γλώσσα].

2274. Δημητρίου Νικόλ. 'Αλκ. Ή Σάμος άπό γεωγραφική καί ιστορική άποψη.
Έν 'Αθήναις 1929, 8ο, σελ. 160.

Στό α' μέρος (γεωγραφικά) δημοσιεύονται ειδήσεις για τά χωριά, τούς κατοίκους καί
τίς άσχολίες τους, πολλά τοπωνύμια κ.ά.

2275. Κουκουλές Φ. Τσακωνία καί Τσάκωνες. ΒΖ 26 (1926) 317 - 327. [Βλ.
ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 311, άρ. 2709].

Β ι βλ. μ ν ε ί α : Glotta 17 (1929) 230 - 231 (Ρ a u 1 Kretschmer).

2276. ΜιχαηλίδηςΜ. Δ.Ή Νέβεσκα [Νυμφαίο Φλωρίνης], ΗΘ7 (1929) 115-116.
Δημοσιεύονται τοπωνύμια.

2277. Τωμαδάκης Ν. Β. Σταμπούλ - κιόϊ [Άποκορώνου Χανίων], Έφημ. «Α-
λήθεια», Χανιά, περ. Β', έτ. Θ' (1929) άρ. 1658, 3.9.1929, σ. 1.

2278. Κ[ιουσόπουλος] Δ. Γ. Τοπωνυμικά. Δραγόι. Έπικ 'Απόλλων, έτ. 1
(1929-30) άρ. 28, σ. 1. [Πρβλ. άρ. 2343].

2279. Ρ[οζάκο]ς Ν. I. 'Ανά τάς Κροκεάς. Τάραψα. Κροκεαί, ετ. Α' (1929-
30) άρ. 1, σ. 4.—Τοΰ Αάγιου. Αύτόθι, ετ. Β' (1930-31) άρ. 14 - 15,
σ. 11 - 12. — Αί Κροκεαί. Αύτόθι, άρ. 16, σ. 4 - 5.

2280. 'Αθανασιάδης Δημήτρ. Ί. Αί Άρκαδικαί τοπωνυμίαι. Μορέας Τριπό-
λεως, ετ. 31 (1930-31) άρ. 1339, 10.8.1930, σ. 1.

2281. 'Αναγνωστόπουλος Γεώργιος Δ. Λακωνικά Χρονικά. Άμύκλαι. 'Αμύκλαι,
'Αμύκλι ή Νίκλι, Άμυκλιάνοι ή Νικλιάνοι. Έν 'Αθήναις, τύποις «Ελλάς»,
1930, 8ο, σελ. 23.

Έκτος άπο το τοπωνύμιο Λμύκλαι κλπ. γίνεται λόγος καί γιά τήν έτυμολογία τοϋ
όνόματος Νικλιάνοι.

Κρίση: Κροκεαί, έτ. Β' (1930 - 31) άρ. 19 (Γ. Σ τ α μ α τ ά κ ο ς).

2282. Μενάρδος Σϊμος Περί τών τοπικών έπιθέτων τής νεωτέρας Έλληνικής.
Τοπικά Τήνου καί Κεφαλληνίας. Έπ Βυζ Σπ 4 (1927) 332 - 341. [Βλ.
ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 304, άρ. 2596],

Β ι βλ. μνεία : Glotta 18 (1930)225 (Paul Kretschmer).

2283. Πουλάκης Δ. Λόγια παρμένα άπό τό νησί της Νικαριάς καί άπό άλλους
τόπους. Ραδάμανθυς 15 (1930) άρ. 9 σ. 12 - 13, άρ. 11 σ. 11, άρ. 12 σ.
12 - 13, άρ. 13 σ. 11.

Λεξιλόγιο άπό τήν 'Ικαρία κυρίως, τόν 'Αλμυρό Βόλου κ.ά., πού περιέχει πολλά τοπω-
νύμια, παροιμίες κ.ά.

2284. Τσοποτός Δ. Κ. Ό ΙΙαγασιτικός κόλπος καί ό Βόλος. Άναίρεσις τών
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περί εγκαταστάσεως Σλαύων άστηρίκτων ισχυρισμών.'Αθήναι, τυπογραφείου
Γ. Καλέργη, 1930, 8ο, σελ. 50. [Βλ. καί έφημ. «Θεσσαλία», Βόλος, 14 - 16.
5. 1929].

2285. Τωμαδάκης Ν. Β. Τοπωνυμικά. [Τό τοπωνύμιο 'Αλυκιανοΰ]. Έφημ.
«Κήρυξ», Χανιά, έτ. ΚΖ' (1929 - 30) άρ. 4085, 20.3.1930, σ. 1.

2286. Φίλιππας Σπ. Ν. Πόθεν παρήχθη ή λέξις Μωριάς. Πρωΐα, έτ. ΣΤ'
(1930-31) άρ. 1787, 7.12.1930, σ. 5-6. [Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955-
57) σ. 316, άρ. 2795, 2808].

2287. Φ[ουρναράκης Κ.] Βαρούσια - Καβούσια. Έφημ. «Ελεύθερος Λόγος», Χα-
νιά, έ'τ. Α' (1930 - 31) άρ. 83, 20.12.1930, σ. 1. [Πρβλ. άρ. 2294, 2296],

2288. Τοπωνυμικά τών Κροκεών. Κροκεαί, έτ. Β' (1930 - 31) άρ. 13, σ. 8.

2289. Γιαννόπουλος Ν. Τό φρούριον τοΰ Βόλου.Έπ Βυζ Σπ 8 (1931) 110-133.
Στις σ. 131-133 γίνεται λόγος γιά τό τοπωνύμιο Γόλος ή Βόλος Μαγνησίας.

2290. Καμπούρογλους Δ. Γρ. Πρός τήν γέφυραν τών στεναγμών. Πρωΐα, έτ.
ΣΤ' (1930 - 31) άρ. 2085,11.10.1931, σ. 1 - 2.

Γίνεται λόγος για τό τοπωνύμιο Σεπόλια - Σωπόλια τών 'Αθηνών.

2291. Μενάρδος Σΐμος Περί τών συνθέτων άπό τοΰ έσω καί έξω τοπωνυμιών.
Έπ Βυζ Σπ 8 (1931) 338-341.

Βιβλ. μνεία: Glotta 22 (1934) 236 (P. Κ r e t s c h m e r).

2292. Niedermann Max. Zur lateinischen und griechischen Wortgeschichte.
Glotta 19 (1931) 1 - 15.

Γίνεται λόγος (σ. 10-15) καί γιά τά τοπωνύμια Τυφρηστός, Κάρυστος κ.ά.

2293. Τωμαδάκης Ν. Β. Τό τοπωνύμιον 'Αχτοΰντα. Έφημ. «Παρατηρητής»,
Χανιά, έτ. ΣΤ' (1931 - 32) άρ. 1541, 22.12.1931, σ. 1. [Καί στήν έφημ.
«'Ηχώ τής Κρήτης», Χανιά, έτ. Η', άρ. 2248, 22.12.1931, σ. 1],

2294 .--Τό τοπωνύμιον Καβούσι. Έφημ. «Κήρυξ», Χανιά, έτ. ΚΗ' (1930-

31) άρ. 4293, 4.1.1931, σ. 1-2.—Καί πάλιν τό Καβούσι. Αύτόθι, άρ. 4296,
10.1.1931, σ. 1. [Πρβλ. άρ. 2287,2296],

2295. Φίλιππας Σπ. Ν. Ή ετυμολογία τοΰ Μωρέως ένώπιον της 'Ακαδημίας.
Πρωία, έτ. ΣΤ' (1930-31) άρ. 1932, 10.5.1931, σ. 5-6. [Πρβλ. άρ.
2286],

2296. Φ[ουρναράκης Κ. Γ.) 'Αντί άπαντήσεως [στόν Ν. Β. Τωμαδάκη γιά
τό τοπωνύμιο Καβούσι]. Έφημ. «Ελεύθερος Λόγος», Χανιά, έ'τ. Α' ('1930 -
31) άρ. 95, 8.1.1931, σ. 1-2. [Πρβλ. άρ. 2287, 2294],

2297. Weigand Gust. Die Wiedergabe der slavischen Laute in den Orts-
namen des Peloponnes. Περιοδ. «Balkan - Archiv» 4 (1928) 1 - 52.
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[Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 313, άρ. 2735].

Βιβλ. μνεία: Glotta 19 (1931) 198 (Ρ a u 1 Κ r e t s c h m e r).
[Παπαδόπουλος Γ.] Ό Βράχος τών Καλογήρων. Περιοδ. «Γνωμαγόρας»
1 (1931 - 1932) άρ. 12, σ. 24 - 25. ['Αναδημοσίευση άπό τό Νισυριακό
'Ημερολόγιο τοϋ 1923].

Φιλήντας Μ. 'Ετυμολογικά. Κύκλος, τόμ. 1 (1931 - 1932) 286 - 287.
— Προσθήκη γιά τό Κορφοί. Αύτόθι, τόμ. 2 (1932) 63.

Γίνεται λόγος καί γιά τό τοπωνύμιο Κορφοί (Κέρκυρα).

Bees Ν. Α. Morea. Περιοδ. «Islam Life» 46 (1932) 625 - 629.
Γαλάνης Σ. Κτίσματα καί τοπωνυμίαι τών Φράγκων έν 'Ελλάδι. Πολι-
τισμ 1 (1932) 694 - 699.

Α. Κ. Τά Έπιδαυρολιμηριακά τοπωνύμια. Μαλέας, έτ. Α' (1932 - 33)
άρ. 8, 1.10.1932, σ. 2.

Κεφάλας 'Ιωάννης Α. Τά Δερβένια τής 'Αρκαδίας. Μορέας Τριπόλεως,
έ'τ. 32 (1931 - 32) άρ. 1384 - 1385, 27.3.1932, σ. 5. [Πρβλ. άρ. 2307].
Μοάτσος Π. - Γιώργης Ή Πορφύρα μ.έ δέκα εξ εικόνες. 'Αλεξάνδρεια
1932,8ο, σελ. XY+278+πίν. 16.

Στίς σ. 229 - 232 έλληνικά τοπωνύμια φοινικικής προελεύσεως.

Ρωμαίος Κ. Α. Τοπωνυμικά της Μάνης. Λακωνική, έ'τ. Α' (1931-32)

άρ. 48, 16.9.1932, σ. 2. [Συνεχίζεται],

Σαρρής Ίω. Τά τοπωνύμια τής 'Αττικής. 'Αθηνά 40 (1928) 117 - 160.
[Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 312, άρ. 2731],
Βιβλ. μνεία: Glotta 20 (1932) 242 (Ρ. Κ r e t s c h m e r).
Τσακόπουλος Άναστ. Π. Τά Δερβένια. Μορέας Τριπόλεως, έ'τ. 32 (1931-
32) άρ. 1386- 1387, 24.4.1932, σ. 1. [Πρβλ. άρ. 2303].
Φουρίκης Πέτρος Παρατηρήσεις είς τά τοπωνύμια τοΰ Χρονικού τοΰ
Μορέως. 'Αθηνά 40 (1928) 26 - 59. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ.
312, άρ. 2734],

Βιβλ. μνεία: Glotta 20 (1932) 243 (Ρ a u 1 Κ r e t s c h m e r).

---Συμβολή είς τό τοπωνυμικόν τής 'Αττικής. 'Αθηνά 41 (1929)

77 - 178, 42 (1930) 111 - 136. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 313,
άρ. 2743],

Βιβλ. μνείες: Glotta 20 (1932) 242 - 243 (P. Kretschmer). Αύτόθι,
22 (1934) 237 - 238 (P. Kretschmer).

Φ[ουρναράκης] Κ. Γ. Γιούκτα ή Γιούφτα. Έφημ. «Νέα Έρευνα»,

Χανιά, έτ. ΚΑ' (1923-24) άρ. 3332, 11.1.1924, σ. 2.

Χατζιδάκις Γ. Ν. Γόλος - Βόλος. Έπ Βυζ Σπ 7 (1930) 231 - 233.
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[Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 314, άρ. 2763].

Βιβλ. μνείες: BNJb 9 (1932) 434 (Ν. Β [ e e s]). Glotta 22 (1934) 237 (P.
Κ r e t s c h m e r).

2312. Χατζιδάκις Γ. Ν. Και πάλιν περί τοϋ ονόματος Μορέας. Πρακτικά'Ακα-
δημίας 'Αθηνών 6 (1931) 219-226. [Βλ. ΕΛΑ Θ'- Γ (1955 - 57) σ.
315, άρ. 2780].

Βιβλ. μ ν ε ΐ ε ς : ΒΖ 32 (1932) 168 (F. D [ ö 1 g e r]). Glotta 22 (1934) 237 (P.
Κ r e t s c h m e r).

2313. Gerola B. Le etimologie dei nomi di luogo in Cristoforo Buondel-
monti. «Atti del R. Istit. ven. di Seien, ed Arti» 92 (1932 - 1933) p. II,
σ. 1129 - 1174.

Γίνεται λόγος γιά τοπωνύμια της Κρήτης καί τών νησιών τοϋ Αίγαίου Πελάγους.

2314. Τριανταφυλλίδης Στέργ.Ή μετονομασία τών χωρίων 'Ανασελίτσης [Βοίου] -
Γρεβενών. ΗΔΜ 2 (1933) 121 - 125.

2315. Φιλήντας Μ. Βραχώρι. Ξεκίνημα Α' (1933) 344.

2316. Τοπωνυμικόν επαρχίας 'Ολυμπίας. 1. Άρήνη (Τσορβαντζή). 2. Μυρώνια
(Μπαρτζέλι). 3. Θεισόα (Λάβδα). Όλυμπ Άρχεΐον Α' (1933 - 1934) 49 - 53.

Συλλογείς : Π. Σακελλάριος, Π. Παπαλυμπέριος, Β. Χ. Παρα-
σκευόπουλος.

2317. Κουρμαδάς Γεώργ. Α. Αλφειός. Όνομασίαι καί έτυμολογίαι. Όλυμπ
Άρχεΐον Α' (1933 - 1934) 22 - 23.

2318. :Όρεινός Πέτρος Ή 'Ολυμπία ένετική (1687 - 1715). Όλυμπ Άρχεΐον
Α' (1933 - 1934) 13-21.

Στις σ. 18 - 21 δημοσιεύονται πολλά τοπωνύμια τής βενετοκρατίας καί σύγχρονα.

2319. Σακελλαρίου Γ. Εις βωμός. Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 3 (1933 - 1934) άρ.
32, σ. 10.

2320. Άθηναγόρας, μητροπολίτης, Τσαμανδάς καί Τσάμηδες. Άνατύπωσις έκ
της «Θεσπρωτίας». Αθήναι 1934, 8ο, σελ. 8.

2321. Dawkins R. Μ. The Place - names of Later Greece. Reprinted
from the «Philological Society's Transactions», 1933 [=1934], σ. 1 -
45. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 317, άρ. 2816].

Κρίση: Glotta 26(1938) 55 - 56 (Ρ. Κ r e t s c h m e r).

2322. Hatzidakis G. Miszellen zur griechischen Grammatik. Glotta 22
(1934)128- 135.

Γίνεται λόγος καί γιά τό τοπωνύμιο Μορέας.

2323. Μάλμος Α. Τοπωνυμία Καλλικάς [Χανίων]. Ραδάμανθυς 19 (1934) άρ.
5, σ. 12 - 13.
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2324. Πασχάλης Αημ. Π. Τοπωνυμικόν της νήσου Άνδρου. Έν Αθήναις
1933. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 316, άρ. 2805],

Κρίσεις: JHS 54 (1934) 107 (F. Η. Μ [ a r s h a 11]). Rev Ét Gr 49 (1936)
118-119 (A. Mir am bel). Βιβλ. μ ν ε Î ε ς: Εκκλησία IB' (1934) 48 (Άπ.
Μιχαήλωφ). Glotta 26 (1938) 49 (P. Kretschmer).

2325. Πατριαρχέας Παν. Ό θησαυρός τής μεσαιωνικής έλληνικής γλώσσης. Α'.
Τό άρχεΐον τών κυρίων ονομάτων καί τών τοπωνυμιών της τουρκοκρατίας.
'Αθήναι 1933. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 316, άρ. 2806],

Κρίση : Libre, No 144 - 145 (Octobre - Novembre 1934) σ. 1159 (L. Roussel).
Βιβλ. μνεία: Glotta 24 (1936) 73 (P. Kretschmer).

2326. Τωμαδάκης N.B. Λαχανία - Σχινούρι Έφημ. ((Κήρυξ», Χανιά, έτ. ΚΗ'
(1934-35) άρ. 5037, 16.11.1934, σ. 1. [Βλ. καί Γ. Α. Σήφακα, Σχι-
νούρι - La Canea - Χανιά. Αύτόθι, άρ. 5060, 9.1.1935, σ. 1. Βλ. καί άντα-
πάντηση τοϋ Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Έρασιτέχναι καί ιστορία. Αύτόθι, άρ.
5062,13.1.1935, σ. 1],

Γίνεται λόγος γιά τά τοπωνύμια Χανιά καί Σχινούρι - Σκινές Κυδωνιάς.

2327. Φιλήντας Μ. Γλωσσολογικά. Φιλιατρά. Ήμερολ Πάργα 1 (1934) 281 -
282.

2328. Χατζιδάκις Γεώργιος Ν. Γλωσσολογικαί έρευναι. Τόμος Α'. Έν Αθή-
ναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Βιτσικουνάκη, 1934, 8ο, σελ. η' + 644.
Βιβλ. μνεία: Glotta 26 (1938) 47 - 48 (P. Kretschmer).

2329. Ζακυθηνός Δ. Φισκάρδο ή Πισκάρδο [Κεφαλληνίας]. Ή 'Ηχώ, έ'τ.
3 (1934 - 1935) άρ. 28, σ. 16, 23. — Άθέρας [Κεφαλληνίας]. Αύτόθι, άρ.
32, σ. 13 - 14. — Μαλά ή 'Ομαλά. Αύτόθι, άρ. 33 - 34, σ. 16.

2330. Κοτζιάς Προκόπιος Γλωσσολογικά παρερμηνεύματα τοπωνυμίων. Υμητ-
τός - Ματτό, Τρελλός - Τρελόγκ.Εκδρομικά Ζ' (1935) τεΰχ. 78, σ. 281 - 282.

2331. Μαδιδς Γεώργ. Η. Οί άρχαΐοι καί βυζαντινοί τόποι τής ΒΑ. Χίου.
Αιγαίον 1 (1935) 120 - 124.

2332 . Μιχαηλίδης - Νουάρος Μιχ. Τά τοπωνύμια της Διοδεκανήσου. Δωδεκα-
νησιακή, έτ. Γ' (1935 - 1936) άρ. 1, σ. 2.

2333. Bees (Βέης) Nikos Α. Zur mittel-und neugriechischen Ortsnomen-
klatur des Mainalischen Hochlandes. Glotta 25 (1936) 20 - 26.

2334. Κωνσταντινίδης Κ. Ν. Άθάνα Λινδία καί μιά πτυχή τοΰ Ροδιακού
πολιτισμού. Μέ 25 εικόνες. Αλεξάνδρεια 1936, 8ο μικρό, σελ. 128.
'Εκτός άπό τήν άλλη ύλη δημοσιεύονται τά «κάλαντα τοΰ Μάρτη» (σ. 35-36) καί τοπω-
νύμια (σ. 116 - 122).
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2335. *Λεβίδης Ν. Λεξικόν τών δήμων, κοινοτήτων καί συνοικισμών τής
Ελλάδος. 'Αθήναι 1936.

2336. Μοσχόπουλος Νικηφ. Ό εξελληνισμός τής έλληνικής γλώσσης. (Σλαυϊ-
καί λέξεις - σλαυϊκά τοπωνύμια). Καθημερινή, έτ. 17 (1935 - 36) άρ.
5220, 10.8.1936, σ. 3-4.

2337. Πρόκος Κ. - Μαυρομμάτης Σ. Λεξικόν τών δήμων, κοινοτήτων καί
συνοικισμών τής Ελλάδος (έπί τή βάσει τής άπογραφής τού πληθυσμού
τοΰ έτους 1928 καί τών έπελθουσών μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 1935 διοι-
κητικών μεταβολών). Έπιμελεία —. Έν 'Αθήναις 1936, 4ο, σελ. 236.

2338. Σμυρλής - Χάρης Λώλης Ποία ή άληθινή γραφή της λέξεως «Βέροια»
ή «Βέρροια»; Έθνος, έ'τ. 23 (1935-36) άρ. 7741, 6.5.1936, σ. 4.

2339. Τωμαδάκης Ν. Β. Τοπωνυμικά. Λικοτιναρά [Άποκορώνου Χανίων].
Έφημ. «Παρατηρητής», Χανιά, έ'τ. I' (1935 - 36) άρ. 2536, 20.2.1936, σ. 1.

2340. Μ. Μ. Ή Κεφαλληνία κατά τόν 13ον αιώνα. Ή Ήχώ, έτ. 5 (1936-
1937) άρ. 49- 50, σ. 7-11.

Πλήθος τοπωνυμίων καί έπωνύμων.

2341. :Περάνθης "Ολμος [Παπαδόπουλος Μιχ.] Ή έτυμολογία τής Άρτας.
Ήπειρ Μέλλον, έ'τ. Γ' (1936 - 37) άρ. 44, σ. 2. [Πρβλ. άρ. 2342].

2342. Τσούτσινος Θεοχ. 'Ιστορική έτυμολογία "Αρτης καί Αμβρακίας. Ήπειρ
Μέλλον, έ'τ. Γ' (1936 -37) άρ. 46 σ. 3, άρ. 47 σ. 3. — Ή ονομασία τής
Παραμυθιάς. Αύτόθι, άρ. 54, σ. 1.

2343. Γεωργακάς Δημ. I. Τοπωνυμικά. Δραγώϊ [Μεσσηνίας]. Ν 'Ορίζων,
Ιτ. IB' (1937 -38) άρ. 544, 21.11.1937, σ. 2. [Πρβλ. άρ. 2278].

2344. Θεοφανίδης Θ. Σ. Προικοννησιακαί σελίδες. Ή νήσος Μαρμαράς. Συνο-
πτική ιστορική πραγματεία. Έν Σταμπούλ [Κωνσταντινουπόλει], άνα-
τύπωσις έκ τοϋ Εγκυκλοπαιδικού Ημερολογίου τοΰ Σ. Ν. Ζερβοπούλου
τοΰ 1937, 8ο, σελ. 26.

Κρίση: Échos d'Orient 36 (1937) 496 - 497 (R. J a n i n).

2345. Κουρμούλης Γεώργ. Περί τοΰ έτύμου τής λέξεως Χαννία. Έν Αθήναις
1937. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 319, άρ. 2855],

Κρίση: Γεν Βιβλιοθήκη Β' (1937) τεΰχ. 10, σ. 3 - 10 (Σ π. Φ ί λ ι π π α ς). Β ι β λ.
μνεία: Phil Wochenschrift 58 (1938) στ. 790 - 791 (Gustav S ο y t e r).

2346. Oberhummer E. Der Name Olympos. «Anzeiger der Akadem. d.Wis-
sen. in Wien. Philolog. - histor. Klasse», τ. 23 - 26 (1937) σ. 92 - 104.

2347. Παπαχριστοδούλου Χ. Ροδιακαί ίστορικαί μελέται. Δύο ένδιαφέροντα δια-
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τάγματα. Έγκ Ήμ Ρόδου 1937, σ. 53-61.

Ροδιακά τοπωνύμια τοϋ 15ου αί. καθώς καί 2 δίστιχα.

2348. Στεργιόπουλος Κωνστ. Παρατηρήσεις εις τήν νεωτέραν γεωγραφίαν της
Ηπείρου μετά χάρτου τής Ηπείρου. Έν 'Αθήναις, έκδοτικός οίκος Πέ-
τρου Δημητράκου, 1937, 8ο, σελ. 4 χ. άρ. -f 99 + χάρτ. 1. [Διδακτορική
διατριβή].

Μελέτη 'Ηπειρωτικών τοπωνυμίων μέ παράθεση καί σχετικής βιβλιογραφίας.
Κρίση: Ήπειρ Μέλλον, ετ. Γ' (1936 - 37) άρ. 53, σ. 2 (: "Ο λ μ ο ς Περάνθης
[μιχ. παπαδόπουλος]).

2349. Στεφάνου Γρηγόριος Πλήρες γεωγραφικόν λεξικόν τής Ελλάδος. 'Αθή-
ναι, βιβλιοπωλεϊον Οίκου Μιχ. Σαλιβέρου, [1937], 8ο, σελ. 7 + 502.

2350. Τωμαδάκης Νικόλ. Β. Τοπωνυμικά. Τώ Βουργάρω. Έφημ. «'Αλήθεια»,
Χανιά, άρ. 2083, 14.1.1937, σ. 1.

2351. Κ[αρπάθιος] Ε. I. Δωδεκανησιακή λογοτεχνία. Λογοθέτεια. Αύγή Δωδε-
κανησιακή, περ. Β', έτ. 16 (1937 - 38) άρ. 380, σ. 4.

Περιέχονται καί τοπωνύμια τής Νισύρου.

2352. Κολαξιζέλλης Στράτης Πηγαί τής ιστορίας της 'Αγιάσου. 'Αγία Σιών
Α' (1937 - 1938) 13 - 17. — Ή τοπωνυμία της 'Αγιάσου. Αύτόθι, σ.
41 - 43. — Τά κατά τής συγγενείας τής 'Αγιάσου προς τόν "Αγιον Άσ-
σου. Αύτόθι, σ. 62 - 64.

2353. Κοντοβερός Αάζαρος Κ. Τά τείχη της Νισύρου. Έφημ. «Ατλαντίς»,
Ν. 'Υόρκη, 29.8.1937 [καί περιοδ. «Γνωμαγόρας» 7 (1937 - 1938) άρ. 63,
σ. 6 - 7],

Γίνεται λόγος γιά τό τοπωνύμιο «Κοχλάκους».

2354 .--Τά ονόματα τών περιφερειών κτλ. τών τριών περιοχών της Νι-
σύρου. Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 7 (1937 - 1938) άρ. 63, σ. 22 - 29.

2355 .---— Συμπληρώσεις ονομάτων τής τοπογραφίας τής Νισύρου. ΙΙεριοδ.

«Γνωμαγόρας» 7 (1937-1938) άρ. 66, σ. 4 - 7. —ΙΙότε ή Νίσυρος έκαλεΐ-
το Πορφυρίς. Αύτόθι, άρ. 68, σ. 3-5.

2356. Στεφάνου Ν. Μ. Τό όνομα τοΰ νησιού μας [Καστελλορίζου]. Μεγίστη
1 (1937 - 1938) άρ. 1, σ. 11 - 14.

2357. Άθηναγόρας, ό άπό Μεγάλων Πρωτοσυγγέλλων καί Παραμυθίας, Ήπειρω-
τικαί τοπωνυμίαι έλληνικώταται ύβριζόμεναι. Ήπειρ Μέλλον, έ'τ. Δ'
(1937 - 39) άρ. 61 σ. 1, 3, άρ. 62 σ. 1 - 2. [Καί άνατύπωση μέ τόν τίτλο:
Φώς άπό τά βάθη τών υδάτων. Φυλλάδιον πρώτον. «Βόδα», «Βιρός».
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Ήπειρωτικαί τοπωνυμίαι έλληνικο')ταται ύβριζόμεναι. 'Αθήναι 1938, 8ο,
σελ. 15].

Γίνεται λόγος γιά τά τοπωνύμια Βόδα (Βότινα - Βότνα), Βιρός κ.ά. καί αντικρούονται άπό-
ψεις τού Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ. Βλ. καί άρ. 2358.

2358. Μέρτζιος Κ. Δ. 'Απάντησις τοϋ—εις τον μητροπολίτην 'Αθηναγόραν
[γιά τήν προέλευση 'Ηπειρωτικών τοπίονυμίων]. Ήπειρ Μέλλον, έτ. Δ'

(1937 - 39) άρ. 64 σ. 2, άρ. 65 σ. 2. [Βλ. καί άρ. 2357],

2359. 'Αθηναγόρας, μητροπολίτης, Φώς άπό τά βάθη τών υδάτων. Φυλλάδιον
δεύτερον. Πλουμάριον. (Άνατύπωσις έκ τοΰ Έκκλησιαστικοΰ περιοδικού
«Ό Ποιμήν»), Μυτιλήνη 1938, 8ο, σελ. 16.

Γίνεται λόγος γιά τήν προέλευση τού τοπωνυμίου.

2360. Γέροντας 'Αλέξ. Ήρ. Σωτ. 'Αθηναϊκά ζητήματα. Αί όδωνυμίαι τής
πρωτευούσης. Καθημερινή, έτ. 19 (1937-38) άρ. 7771,28.2.1938, σ. 1.

2361 .---Περί Καισαριανής. Καθημερινή, έτ. 19 (1937-38) άρ. 7844, 15.5.

1938, σ. 1.

Γίνεται λόγος γιά τό τοπωνύμιο Καισιαριανή καί δημοσιεύεται 1 'Αθηναϊκό δίστιχο.

2362. Γεωργακάς Δημ. Ίω. Τοπωνυμικά 'Ολυμπίας. Τό όνομα 'Ανδρίτσαινα.
Ν 'Ορίζων, έτ. ΙΓ' (1938-39) άρ. 565, 12.9.1938, σ. 1.

2363. Δήμος Χανίων. Όνομασίαι τών όδών, πλατειών κλπ. τής πόλεως Χανιά.
'Αθήναι, τυπογραφεΐον 'Ελλήνων Επιστημόνων, 1938, 8ο μικρό, σελ. 65.
Σελ. 17 - 65: 'Ονόματα τών όδών, πλατειών, λεωφόρων, άκτών τής πόλεως Χανίων
ύπό Νικολάου Β. Τωμαδάκη.

2364. Λέκκας Νικ. Γ. Αί έπτακόσιαι πενήντα μεταλλικαί πηγαί τής 'Ελλά-
δος. 'Αθήναι 1938, 8ο μικρό, σελ. 292.

Δημοσιεύονται καί πολλά τοπωνύμια διαφόρων περιοχών τής 'Ελλάδος.

2365. Παπαδάκης Νικόλ. I. Ή άρχαία 'Ανατολική Κρήτη. Μέρη τρία. Α'.
Αί άρχαΐαι αύτής πόλεις. Β'. Τά γραφικά αύτών μνημεία. Γ'.Ή διαιτησία
Μαγνήτων. Χανιά Κρήτης, τύποις 'Αντ. Μπορτολή, 1938, 8ο, σελ. 220.
Γίνεται λόγος καί γιά πολλά τοπωνύμια τής Κρήτης, άρχαια καί νεότερα, κυρίως στίς
σ. 200 - 209.

2366. Πεζόπουλος Έμμ. Α. Ή έτυμολογία τής Μάνης. Νέοι Δρόμοι 1 (1938)
άρ. 7, σ. 3 - 4.

2367. Χατζής 'Αντ. Χ. Έλλη -'Ελλάς - Έλλην. ΕΕΠΑ, έτ. 1935-36, σ.
128 - 161. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 318, άρ. 2837],

Β ι βλ. μνεία: Phil Wochenschrift 58 (1938) στ. 497 (Gustav S ο y t e r).

2368. Ζακυθηνάς Διον. Α. Σίσια [Κεφαλληνίας]. Ή 'Ηχώ, έτ. 7 (1938 - 1939)
άρ. 75 - 76, σ. 4 - 5.
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'Αναδημοσίευση άπο τον τόμο ΣΤ' (1929) τής 'Επετηρ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών. Βλ.
ΕΛΑ Θ'-Ι' (1955 - 57) σ. 313, άρ. 2739.

2369. Μαδιάς Γ. Τά Θεόκηπα. Νησί Β' (1938- 1939) 318 - 319. - Τό Γε-
μένο Νερό. Αύτόθι, σ. 351 - 353.

Τοπωνύμια Χίου.

2370. Μιχαηλίδης - Νουάρος Μ. Μεγίστη ή Καστελλόριζον ; Μεγίστη 2(1938-
1939) άρ. 15, σ. 15 - 18.

3. Γλωσσάρια. Λέξεις και φράσεις λαογραφικής σημασίας.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 224, 256, 259, 288, 308, 321, 358, 374, 420, 557,
2157, 2163, 2214, 2236, 2283, 3007]

2371. Ξανθουδίδης Στ. Χωνί - κόκκα. Λεξικ Άρχ 3 (1916) 23 - 24. — Γλωσ-
σικού έκλογαί. Δωδεκάς πρώτη. Αύτόθι, σ. 130 - 147.

Όροι τής ύφαντικής, άρχιτεκτονικής, ποιμενικής ζωής, μουσικής, του δικαίου, τοπω-
νύμια κ.ά.

Βιβλ. μνείες: Glotta 11 (1921) 237 - 238 (Ρ a u 1 Κ r e t s c h m e r). Αύτόθι,
σ. 230 - 231 (P. Kretschmer).

2372. Πολίτης Ν. Γ. Τά ονόματα τών Νεράιδων καί τών Άνασκελάδων. Λεξικ
Άρχ 5 (1918) 17 - 32.

Βιβλ. μνεία : Glotta 11 (1921) 239 (Paul Kretschmer).

2373. Σακελλαριάδης Χαρίλαος Γ. Πόθεν ή λέξις άρματωλός, ήτοι άπάντησις
εις τά ύπό Μ. Φιλήντα γραφέντα περί τούτου. Έν Αθήναις, έκ τοΰ τυπο-
γραφείου «Νομικής» Πέτρου Λ. Βεργιανίτου, 1921, 8ο, σελ. 8.
Δημοσιεύεται και 1 τραγούδι άπό τή Γορτυνία.

2374. Χατζιδάκις Γ. Ν. Ετυμολογικά καί τεχνολογικά. Λεξικ Άρχ 3 (1916)
99 - 114.

Βιβλ. μνεία: Glotta 11 (1921) 100 (Ρ a u 1 Kretschmer).

2375 .---Φωνητικά καί έτυμολογικά. Λεξικ Άρχ 3 (1916) 3 - 22.

Κρίση: Glotta 11 (1921) 236 - 237 (Paul Kretschmer).

2376. Αέφνερ Μιχ. Ή χλωρίς τής Τσακωνιάς. (Αθήναι) [1921], [Βλ. ΕΛΑ
Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 306, άρ. 2631],

Κρίση: ΓΔΓΕ 14 (1922) 64 (Βάσος Κ ρ ι μ π ά ς).

2377. Σάρρος Δημήτριος Μ. Παρατηρήσεις εις τό Ήπειρωτικόν Γλωσσάριον
τοΰ Π. Άραβαντινοΰ καί περί τών λέξεων άσέλλινον - προσέλλινο(ν).
(Άνατύπωσις έκ τής Πεντηκονταετηρίδος τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Έλ-
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ληνικοϋ Φιλολογικού Συλλόγου). Έν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Α.Κ.

Γεράρδου, 1920, 8ο, σελ. 2 χ. άρ. + 48.

Κρίση: Rov Ét, Gr 35 (1922) 106 - 107 (Tl. Ρ e r n ο t).

2378. Φιλήντας M. Γιά τό άρματολός. Νουμάς ΙΘ' (1922) έξάμηνο Β', σ. 73.
[Βλ. καί άρ. 2373, 2380].

2379. Κουκουλές Φαίδων I. Φωνητικά, έτυμολογικά καί σημασιολογικά. Λεξικ
Άρχ 4 (1917) 83 - 108.

Βιβλ. μνεία: Glotta 12 (1923) 201 - 202 (Paul Kretschmer).

2380. Φιλήντας Μ. Γλωσσολογικά. Γιά τό άρματολός. Μακ Γράμμ Β' (1923)
188 - 189. [Βλ. καί άρ. 2373, 2378],

2381. Αεινάκις Στυλ. Τό έτυμον τών λέξεων βρικόλακας καί βόρδονας. Λαογρ
7 (1923) 275 - 284. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 293, άρ. 2395],

Βιβλ. μνεία: Glotta 14 (1925) 214 - 215 (Ρ a u 1 Kretschmer).

2382. Μπούτουρας 'Αθανάσιος Περί τών λέξεων καλικάντζαρος καί δρίμα.
Λαογρ 7 (1923) 61 - 64. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 293, άρ. 2400],
Βιβλ. μνεία: Glotta 14 (1925) 214 (Ρ a u 1 Kretschmer).

2383 . Χελδράϊχ Θ. Τά δημώδη όνόματα τών φυτών προσδιοριζόμενα έπιστημονι-
κώς ύπό—, εκδιδόμενα δέ ύπό Σ π. Μηλιαράκη. Β'έκδοσις, έπηυξη-
μένη καί βελτιωμένη. Έν Αθήναις, έκδοτης 'Ιωάννης Δ. Κολλάρος,
βιβλιοπωλεΐον τής «Εστίας», 1925 [στό έξώφυλλο: 1926], 8ο μικρό,
σελ. ιζ' + 299.

2384. Καρολίδης Π. Έπιστολαί φιλολογικαί πρός τόν έλλογιμώτατον Μεγαλο-
σχολίτην φιλόλογον καί γλωσσολόγον Γεώργιον [Μέμ.] Φιλήνταν. Ά-
καδημ Βιβλιοθήκη Α' (1927) τεΰχ. Νοεμβρίου, σ. 1 - 24.

'Ετυμολογίες ονομάτων, τοπωνυμίων καί λέξεων λαογραφικής σημασίας.

2384α.--Καφατάρ καί όχι καφαντάρ. Έφημ. «Σκρίπ», Αθήναι, περ. 5η,

έτ. 32, άρ. 8614, 3.8.1927, σ. 2. — Καφατάρης καί καφταντάρης. Καφτάν
καί καββάδιον. Αύτόθι, άρ. 8615, 4.8.1927, σ. 2.

2385. Kretschmer Ρ. Brot und Wein im Neugriechischen. Glotta 15
(1927) 60 - 65. [Πρβλ. άρ. 2389],

2386. ('Αρχέλαος I.) Λεξιλόγιο. Σινασός, έ'τ. 1928, σ. 67 - 76.

'Ενδιαφέρει καί άπο λαογραφική άποψη.

2387. Αεινάκις Στυλ. Τό έτυμον τής λέξεως καλικάντζαρος. Λαογρ 8 (1921 -
1925) 488 - 498. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 293, άρ. 2388].

Βιβλ. μ ν ε ί α : Glotta 16 (1928) 183 - 184 (Ρ a u 1 Kretschmer).

2388. Lewy Heinrich Κακκάβη. Glotta 16 (1928) 137.
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540 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ I. ΚΑΜΗΛΑΚΗ

Kretschmer Paul Zu Brot und Wein im Neugriechischen. Glotta
17 (1929) 151 - 152. [Πρβλ. άρ. 2385].

Κροκεάτης Δ. Λεξιλόγιο. Κροκεαί, ετ. Α' (1929 - 30) άρ. 17 - 18, σ. 6.
Φιλήντας Μ. Γλωσσολογικά. Λέφακας. Νουμάς KB' (1929 - 1930) 143. —
Στρούγγα. Αύτόθι, σ. 156. [Πρβλ. άρ. 2398].
Ψυχάρης [Γιάννης] Νεράιδα. Πρωτοπορία 2 (1930) 46.
Οίκονομίδης Λάμπρος Τά οπωροφόρα τοϋ Πηλίου. Γεωργ Δελτίον,
τεΰχ. Α' (1930) σ. 32 - 68, τεΰχ. ΣΤ' (1931) σ. 38 - 116.

Δημοσιεύονται καί δημώδη όνόματα μήλων, κερασιών κ.ά.

Ζαγανιάρης Δημήτριος Ν. Τά δημώδη όνόματα τών φυτών τής Μάνης.
ΓΔΓΕ 26 (1933) 165 - 176, 211 - 220. [Βλ. καί ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 -
57) σ. 306, άρ. 2625],

Μισαηλίδης Χ. Τά τσουρέκια [τοΰ Πάσχα]. Πόθεν ή λέξις. Κωνσταντι-
νούπολις, έτ. Α' (1932 - 33) άρ. 19, 22.4.1933, σ. 2.
Γρίσπος Παν. Αί συλλογαί δημωδών ονομάτων τών φυτών. ΓΔΓΕ 27
(1934) 365 - 371.

Δημώδη όνόματα φυτών άπό τό Βαρθολομιό Ηλείας.

Ζαγανιάρης Δημ. Ν. Τά δημώδη όνόματα τών φυτών τής Λαυρεωτικής.
ΓΔΓΕ 27 (1934) 54 - 59, 99 - 104. [Βλ. καί ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57)
σ. 306, άρ. 2625].

Φιλήντας Μ. Στρούγγα. Ξεκίνημα Β' (1934) 203 - 204. [Πρβλ. άρ. 2391],
Ζαγανιάρης Δημ. Ν. Ή χλωρίς τής Λαυρεωτικής. ΓΔΓΕ 28 (1935)
52 - 57, 256 - 264, 297 - 305, 335 - 340. [Βλ. καί άρ. 2397 καί ΕΛΑ
Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 306, άρ. 2625],

Δημοσιεύονται καί δημώδη όνόματα φυτών.

—- Τά φαρμακευτικά φυτά τής Ελλάδος. Ποία είναι, ποΰ άπαντών-

ται έν Ελλάδι, πώς συλλέγονται καί καλλιεργούνται, πώς παρασκευά-
ζονται, πώς χρησιμοποιούνται κτλ. 'Αθήναι, τύποις Ν. 'Απατσίδη, 1935,
8ο, σελ. 76 -f 3 χ. άρ. ("Εκδοσις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας. Παράρ-
τημα «Γεωργικοΰ Δελτίου», Δεκεμβρίου 1935. Βιβλιοθήκη τοΰ γεωργοΰ,
άρ. 150).

Δημοσιεύονται καί λαϊκά όνόματα φυτών.

Κατσικόπουλος Ίω. Συμβολή εις τήν μελέτην τής χλωρίδος της νήσου
Σαμοθράκης. ΓΔΓΕ 29 (1936) 225 - 227, 264 - 267, 301 - 304.

Δημοσιεύονται καί δημώδη όνόματα φυτών.

Skok P. Études de vocabulaire balkanique. REIB 2 (1936) 31 - 43.

Σελ. 38 - 43 : Γίνεται λόγος γιά τή λέξη πανωβράκι, πανωβράκα κλπ.
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2403. Kriaras M. Sur l'expression grecque moderne «Βασιλεύει ό ήλιος».
RIEB 3 (1937 - 1938) 462 - 468.

2404. Ζαγανιάρης Δημ. Ν. Κοινά ονόματα φυτών της Βορείου 'Ελλάδας. ΓΔΓΕ
31 (1938) 169 - 174, 223 - 226, 269 - 272.

Δημώδη ονόματα φυτών κυρίως τής Κεντρικής Μακεδονίας καί τής Θράκης.

2405. Σταμν[όπουλος] I. Γιά τό σιντέφι κλπ. Καθημερινή, έ'τ. 20 (1938-39)
άρ. 7998, 17.10.1938, σ. 4.

ιβ') Λαϊκό θέατρο. Λαϊκά θεάματα.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 406, 419, 461, 3346, 3349]

2406. Roussel Louis Karageuz ou un théâtre d'ombres à Athènes. Athènes, im-
primerie de la Cour royale A. Raftanis, 1921, 8o, tome premier (1-242),
σελ. 32 + 52 +60. Tome deuxieme et dernier (Nos 242 - 497 ), σελ. 116.
Κρίσεις: 'Αδελφοσύνη Ε' (1921) 189-191. Μούσα Β' (1921-1922) 79-80
(Γ. Λ. P.). Βωμός, ετ. 1922, σ. 72-74 (Μ. Βάλσας). Rev Ét Gr 36 (1923) σ.
LXXXIII - LXXXV (G. Dalmeyda). Φάρος 6 (1926) 29- 30 (Βίων Σμυρ-
ν ι ά δ η ς).

2407. Τσαμό[πουλος Α.] Μιά βραδυά στόν Καραγκιόζη. Έλεύθ Βήμα, έτ. Β'
(1923 - 24) άρ. 476, 21.6.1923, σ. 3.

2408. :Ser [Σερούΐος Γεώργ.] Ή λαογραφία τοϋ Καραγκιόζη. Έλεύθ Βήμα,
έτ. Δ' (1925 - 26) άρ. 1161, 26.5.1925, σ. 3.

Γίνεται λόγος καί γιά τό σχετικό μέ τόν Καραγκιόζη έργο τού L. Roussel. Βλ. άρ. 2406.

2409. Ό Φασουλής. Μπουκέτο Γ' (1926) 904.

2410. Ρόδας Μιχ. Ελλάς - Καραγκιόζης. Έλεύθ Βήμα, έτ. Ε' (1926 - 27) άρ.
άρ. 1572, 2.8.1926, σ. 2.

Γίνεται λόγος γιά τήν εύρύτατη διάδοση τοϋ Καραγκιόζη στήν έλληνική επαρχία μέ τήν
έκδοση τών έργων του σέ φυλλάδια.

2411. :Μανδρόσκυλλος Ό Καραγκιόζης. Έλεύθ Βήμα, έ'τ. ΣΤ' (1927 -28) άρ.
1745, 12.2.1927, σ. 2.

2412. :Ό Παρατηρητής Ό Καραγκιόζης. Έλεύθ Βήμα, ετ. ΣΤ' (1927-28) άρ.
1890, 11.7.1927, σ. 2.

2413. Σ. Ό φτωχός σιδηρουργός τών Σαράντα Εκκλησιών. Ποιος ήτο ό Καραγ-
κιόζης, πώς έζησε και πώς άπέθανε. Έλεύθ Βήμα, έτ. Η' (1929 - 30) άρ.
2707, 21.10.1929, σ. 4.

2414. Φαλτάϊτς Κ. Οί παλαισταί τής παλαιάς έποχής. Έφημ. «'Αθλητικός
Τύπος», 'Αθήναι, έτ. Α' (1929 - 30) άρ. 5, 4.11.1929, σ. 1.
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2416.

2417.

2418.

2419.

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

2428

2429

2430

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Τ. KAM Τ ΤΑΛΚ ΙΓ

Ό Καραγκιόζης. Μπουκέτο Ζ' (1930) 631.

Ζώτου 'Ιουλία Ό Καραγκιόζης [στήν Κωνσταντινούπολη]. Ερυθρός
Σταυρός, έτ. ΣΤ' (1930) άρ. 5, ο. 4.

Ρ[οδάς] Μ[ιχ.] Ό Φασουλής κλαίει. Έλεύθ Βήμα, ετ. Η' (1929-30)
άρ. 2807, 1.2.1930, σ. 2.

Γίνεται λόγος γιά τόν άνδρεικελοπαίκτη (Φασουλή) Χρ. Κονιτσιώτη καί τόν καραγκιο-
ζοπαίχτη Μόλλα.

Πολίτης Φώτος Ό Καραγκιόζης, τό κοινόν του καί ό θεατρικός του ρυθμός.
Πρωΐα, έτ. ΣΤ' (1930-31) άρ. 1998, 15.7.1931, σ. 1 - 2 [=Φ. Πολί-
τη, Εκλογή άπό τό έργο του, τ. Β', 'Αθήνα 1938, σ. 143 - 148].
Σ. Σ. Ή έξέλιξις τοϋ Καραγκιόζη. (Τό ύφος του, οί κωμωδίες του καί τ'
άστεϊα του). Μπουκέτο Η' (1931) 377.

Λουνατσάρσκυ Α. Ό Καραγκιόζης τοΰ Μόλλα. Πρωτοπόροι, περ. Β',
έτ. 1 (1931 - 1932) 302.

"Ενας ξένος διά τόν Καραγκιόζην. Εντυπώσεις άπό μίαν παράστασιν. Πρωΐα,

Ιτ. Θ' (1933 - 34) άρ. 32, 2.12.1933, σ. 1.

Άναδημοσίευη άπό άρθρο τοϋ S. Baud-Bovy στήν «'Εφημερίδα τής Γενεύης»
γιά παράσταση Καραγκιόζη στήν 'Αθήνα.

Ό 'Αθηναϊκός Καραγκιόζης. Έθνος, έτ. 21 (1933- 24) άρ. 7169, 14.
8.1934, σ. 5.

Κ. I. Κ. Ό Καραγκιόζης καί τό παληάσκερο. Καθημερινή, έτ. 18 (1936-
37) άρ. 5376, 18.1.1937, σ. 1.

:Φορτούνιο [Μελάς Σπ.] Τά δικαιώματα τοϋ Καραγκιόζη. Έλεύθ Βήμα,
έτ. ΙΕ' (1936-37) άρ. 5225, 18.1.1937, σ. 1.

Μάνος Κων. Τό δίκαιον τοϋ Καραγκιόζη. Έλεύθ Βήμα, έτ. ΙΖ' (1938 -
39) άρ. 5831, 26.9.1938, σ. 3. [Επιστολή. Πρβλ. άρ. 2426],
Παλαιολόγος Π. Ή τιμή τοϋ Καραγκιόζη. Έλεύθ Βήμα, έ'τ. ΙΖ' (1938-
39) άρ. 5817, 12.9.1938, ο. 1.

Σ. Ό Καραγκιόζης καί ή ιστορία. Έλεύθ Βήμα, έτ. ΙΖ' (1938-39) άρ.
5656, 1.4.1938, σ. 1.

Γίνεται λόγος γιά τήν άρχή τού Καραγκιόζη, πού τοποθετείται στήν Προύσα Μ. 'Ασίας.
Σπανούδη Σοφία Κ. Ή φιλολογία τοϋ Καραγκιόζη. Έλεύθ Βήμα, έ'τ. ΙΖ'
(1938-39) άρ. 5827, 22.9.1938, σ. 1 - 2.

Φαλτάϊτς Κ. Καραγκιόζης καί Αίσωπος. Νεολαία 1 (1938- 1939) 661,
680.

(Γανιός Κωνστ.) Ό εικονογραφημένος Καραγκιόζης μέ φιγούρες διά σχέ-
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δια. ('Αθήναι), εκδόται Α. Γελαντελής και Σία, χ. χρ., 8ο, σελ. 519.
[Τεύχη άρ. 1 -11].

2431. (Γανιός Κωνστ.) Ό εικονογραφημένος Καραγκιόζης μέ φιγούρες διά σχέ-
δια. ('Αθήναι), εκδόται Α. Γελαντελής καί Σία, χ. χρ., 8ο, σελ. 40 ή 32
ή 24 σέ κάθε τεύχος. [Τεύχη άρ. 12 - 19].

2432. Μάνος Κ.-Ξάνθος Μ. Έκλεκταί παραστάσεις. Ό Καραγκιόζης. Τεύχη
αύτοτελή, 1 - 12. Έν 'Αθήναις, εκδοτικά καταστήματα «Κεραυνός» καί
«Παλλάς 'Αθηνά», χ. χρ., 8ο, σελ. 32 σέ κάθε τεύχος.

Τοϋ καραγκιοζοπαίχτη Κ. Μάνου είναι τά έργα τών τευχών άρ. 3 - 6, 9.

2433. Μόλλας 'Αντ. Ό Καραγκιόζης τοϋ —. Βιβλιοθήκη τοϋ Καραγκιόζη, άρ.
[τευχών] 1-32.'Αθήναι, εκδοτικά καταστήματα Δ. Δελή, χ.χρ. (άρ. 18-32:
1925), 8ο, σελ. 32 σέ κάθε τεΰχος (έκτός τό τεΰχ. άρ. Ιβμέσελ. 208).

Σέ κάθε τεΰχος δημοσιεύεται ενα αύτοτελές έργο τοϋ Μόλλα.

2434. Ξάνθος Μάρκος Έλληνικόν θέατρον τοϋ Καραγκιόζη ύπό τοΰ φημισμένου
καραγκιοζοπαίκτου —. [Τεύχη άρ. 1 - 28]. 'Αθήναι, έκδόται Σαραβάνος -
Βουνησέας καί I. Β. Βουνησέας καί Σία, χ.χρ., 8ο μικρό, σελ. 48 σε κάθε
τεΰχος (έκτός άπό τά τεύχ. άρ. 14, 15: σελ. 40).

Σέ κάθε τεΰχος δημοσιεύεται ενα έργο.

2435 .--Έλληνικόν θέατρον τοΰ Καραγκιόζη ύπό τοϋ πεφημισμένου καραγκιο-

ζοπαίκτου —. Σειρά δευτέρα. [Τεύχη άρ. 1-9]. 'Αθήναι, έκδόται 'Αντ. Σαρα-
βάνος - Βασίλειος Βουνησέας, χ. χρ., 8ο, σελ. 32 (οί άρ. 1-5 ) ή 24 (οί άρ. 6-9 ).
Σέ κάθε τεΰχος δημοσιεύεται ένα έργο τοΰ Ξάνθου.

2436 .--Θέατρον ό Καραγκιόζης. 'Αριθμ. 1-5. ('Αθήναι), έκδοτικά κατα-
στήματα «Κεραυνός» καί «Παλλάς 'Αθηνά», χ. χρ., 8ο, σελ. 320.

ιγ') Αημώδη βιβλία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 319, 3458]

2437. Χίλιες καί μία νύχτες (Χαλιμά). Τόμος Α'. Ή ωραία Σαχραζάτ. Μετάφρα-
σις Κώστα Τ ρ ι κ ογ λ ί δ η άπό τό γνήσιον άραβικόν κείμενον. 'Αθήναι,
βιβλιοπωλεϊον Γεωργίου Τ. Βασιλείου, 1921, 16ο, σελ. 352. (Βιβλιοθήκη
«Εκλεκτά 'Έργα», άριθ. 31).

2438. Χίλιες καί μία νύχτες (Χαλιμά). Τόμος Β'. Ή εύνοουμένη τοϋ Χαλίφη.
Μετάφρασις Κώστα Τρικογλίδη άπό τό γνήσιον άραβικόν κείμενον.
'Αθήναι, βιβλιοπωλεϊον Γεωργίου I. Βασιλείου, 1921, 16ο, σελ. 352. (Βι-
βλιοθήκη «Εκλεκτά 'Έργα», άριθ. 32).
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2439. Μία θαυμαστή ιστορία άπό τίς χίλιες καί μία νύχτες (Χαλιμά) τής εκδό-
σεως Γ. Βασιλείου. Ή μαρμαρωμένη πόλις. Μετάφρασις Κώστα Τρι-
κ ο γ λ ί δ η άπό τό γνήσιον άραβικόν κείμενον. 'Αθήναι, βιβλιοπωλεΐον Γεωρ-
γίου I. Βασιλείου, 1922, 16ο, σελ. δ' +70.

2440. Χίλιες καί μία νύκτες (Χαλιμά). Τόμος Γ'. Σεβάχ ό Θαλασσινός. Μετά-
φρασις Κώστα Τρικογλίδη άπό τό γνήσιον άραβικόν κείμενον. 'Αθή-
ναι, βιβλιοπωλεΐον Γεωργίου I. Βασιλείου, 1922, 16ο, σελ. 351. (Βιβλιο-
θήκη (('Εκλεκτά "Εργα», άριθ. 33).

2441. Χίλιες καί μία νύκτες (Χαλιμά). Τόμος Δ'. Ή σουλτάνα τής άγάπης. Μετά-
φρασις Κώστα Τρικογλίδη άπό τό γνήσιον άραβικόν κείμενον.'Αθή-
ναι, βιβλιοπωλεΐον Γεωργίου I. Βασιλείου, J922, 16ο, σελ. 318. (Βιβλιο-
θήκη «'Εκλεκτά "Εργα», άριθ. 34).

2442. 'Αντωνιάδου Σοφία Ή Θυσία τοΰ 'Αβραάμ. Κρητικόν μυστήριον τοΰ 16ου
αιώνος. 'Αθήναι 1922. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 322, άρ. 2912],
Κρίση: Libre, No 1 (15 Décembre 1922) σ. 2 - 3 (Louis Roussel).

2443. Συντίπας ή οί πανουργίες καί οί μηχανορραφίες τών γυναικών. Μετάφρασις
Κώστα Τρικογλίδη άπό τήν άραβική έκδοση.'Αθήναι, εκδοτικός οίκος
Χ. Γανιάρη, χ. χρ. [1923], 16ο, σελ. ια' + 13 - 192.

2444. Χίλιες καί μία νύκτες (Χαλιμά). Τόμος Ε'. Ή πανούργα Δαλιδά. Μετά-
φρασις Κώστα Τρικογλίδη άπό τό γνήσιον άραβικόν κείμενον. 'Αθή-
ναι, έκδοτικός οίκος Γεωργίου I. Βασιλείου, 1923, 8ο, σελ. 320. (Βιβλιο-
θήκη «'Εκλεκτά 'Έργα», άριθ. 35).

2445. Νασρ - έν - ντιν - Χότζα Οί εύτράπελες ιστορίες τοΰ —. Μετάφρασις άπό τό
άραβικό Κώστας Τρικογλίδη ς. 'Αθήναι, βιβλιοπωλεΐον Γεωργίου I.
Βασιλείου, 1923, 16ο, σελ. 176. (Βιβλιοθήκη «Εκλεκτά'Έργα», άριθ. 48).

2446. Chumnos Georgios Old Testament Legends from a Greek Poem on
Genesis and Exodus, edited with Introduction, Metrical Translation,
Notes and Glossary from a Manuscript in the British Museum by F. H.
Marschal 1. Cambridge, at the University Press, 1925,8o. σελ. XXXII
+ 116+πίν. 28.

Κρίσεις: ΙΙεριοδ. «Deutsche Literaturzeitung», n.F., II (1925) 1010 - 1011 (H.
Gressmann). Byzantion 2 (1925) 473 - 479 (R. M. Dawkins). Έπ Βυζ Σπ Γ'
(1926) 337 - 344 (Στέφ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η ς). ΒΖ 26 (1926) 91-92 (D. C. Hesse-
ling). Περιοδ. «Göttingische Gelehrte Anzeigen» 188 (1926) 356 - 362 (Ph.
Meyer). Περιοδ. «Revue Critique d'Histoire et de Littérature» 61 (1927) 352 -
354 (H. Pernot).
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2447. Βέης Ν.Α. Κρητικόν θέατρον. Έρωφίλη, μεσαιωνική τραγωδία. Πρόλο-
γος-—. 'Αθήνα, έκδοση «Στοχαστή», 1926, 16ο, σελ. λβ' + 205. (Μεσαιω-
νικά, άρ. 3).

2448. Κορνάρος Βιτζέντζος Έρωτόκριτος. Μικρά έκδοσις μετ' εισαγωγής καί
λεξιλογίου ύπό Στεφ. Ξανθουδίδου. Έν 'Αθήναις 1928. [Βλ. ΕΛΑ
Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 323, άρ. 2918].

Κρίση: JHS 48 (1928) 262 (F. Η. ΛΙ [arshall] ).

2449. Ξανθουδίδης Στέφ. Έρο^φίλη. Τραγωδία Γ εωρ γ ί ου Χ ο ρτάτζη (1600),
έκδιδομένη έκ τών άριστων πηγών μετ' εισαγωγής καί λεξιλογίου ύπό —.
Athen, P.D. Sakellarios, Kunstdruckerei und Verlag, 1928, 8o, σελ.
μζ' + 167. (Texte und Forschungen zur Byzant.—Neugriechischen
Philologie. No 9. Κρητικόν Θέατρον).

Κρίση: Échos d' Orient 29 (1930) 127 - 128 (E. S [t é ρ h a no u]). Β ι β λ.
μνεία: Glotta 19 (1931) 193 - 194 (Paul Kretschmer).

2450. :Φιλίστωρ Τό λαϊκόν μυθιστόρημ,α είς τόν'Αθηναϊκόν τύπον. Έθν Κήρυξ
15 (1929) άρ. 1, σ. 11.

2451. Ζωγραφάκης Γ. Κ. Δύο Κρητικά άρ ιστού ργήματα [Έρωτόκριτος καί Εύ-
μορφη Βοσκοπούλα], Έθν Έπιθ Έλλ Α' (1929- 1930) 209.

2452. Mavrogordato John The Erotocritos. Oxford 1929. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ
(1955 - 57) σ. 57) σ. 323, άρ. 2920],

Κρίσεις: JHS 50 (1930) 175 (F.H. Μ [arshall]). Libre, No 92 - 93 (Juin-
Juillet 1930) σ. 737 - 738 (L. Roussel).

2453. Marshall F. H. Three Cretan Plays. The Sacrifice of Abraham, Ero-
phile and Gyparis. Oxford 1929. [Βλ. ΕΛΑ Θ'-Γ (1955 -57) σ. 323,
άρ. 2919],

Κ ρ ί σ ε ι ς: Byzantion 7 (1932) 552-555 (Η. Ρ er not). JHS 50 (1930) 369 (V.S.).

2454. Πάλλης Α. Α. Ή φυλλάδα τοΰ Μεγ' Άλέξαντρου. Μέ ίοτορική εισαγωγή
τοΰ-. 'Αθήναι 1935. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 323, άρ. 2925],

Κρίσεις: Έλλην Φύλλα Α' (1935 - 1936) 365 - 366 ('Αγγελική Χατζή-
μιχάλη). JHS 56 (1936) 119 - 120 (F. Η. Marshall]).

2455. 'Αλεξίου Λευτέρης Ή όμορφη Βοσκοπούλα. Κάστρο, χρον. 4 (1937) άρ. 8,
σ. 1 - 32. [Βλ. καί ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 323, άρ. 2922],

Εισαγωγή, κείμενο καί σημειώσεις, όπου ερμηνεύονται Κρητικές λέξεις τού κειμένου.

2456. Κριαράς Έμμ. Περί τοΰ Έρωτοκρίτου καί τοΰ χαρακτήρός του. Καθημε-
ρινή, ετ. 20 (1938-39) άρ. 7998, 17.10.1938, σ. 3.—Καί πάλιν περί
Έρωτοκρίτου καί τοΰ ποιητοΰ του. Αύτόθι, άρ. 8018, 7.11.1938, σ. 4.
Πρβλ. λήμμα άρ. 1557, μελέτη τοϋ Φ. Μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο υ, στήν όποία έχει άντιρρήσεις δ
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Μαν. Κριαράς. 'Απάντηση στόν Κριαρά βλ. Φ. Μ ι χ α λ ο π ο ύ λ ο υ, Ό 'Ερωτόκρι-
τος καί τά δημοτικά τραγούδια, αύτόθι, άρ. 8005, 24.10.1938, σ. 4, καί β' άπάντηση,
αύτόθι, άρ. 8018, 7.11.1938, σ. 4.

4. Μουσική καί χοροί.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 53, 72, 140, 162, 178, 241, 272, 278, 280, 295, 330, 374,
389, 453, 454, 499, 967, 1063, 2371, 2707, 3246]

2457. Λελεδάκης Γεώργ. Οί Κρητικοί χοροί πρώτοι τών εθνικών χορών. Ρα-
δάμανθυς 6 (1921) άρ. 8 σ. 4-5, άρ. 9 σ. 5-6.

'Αναδημοσίευση άπό τήν εφημερίδα «Κήρυξ» Χανίων.

2458. Παπαδημητρίου Κωνστ. Τό μουσικόν ζήτημα έντή'Εκκλησίατης'Ελλάδος.
'Ιστορική άνασκόπησις - προτεινομένη λύσις. Αί βυζαντιναί κλίμακες. Μέ
27 μουσικά παραδείγματα βυζαντινά καί δημώδη εις εύρωπαϊκήν σημειογρα-
φίαν. Έν 'Αθήναις, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1921, 8ο, σελ. 2 Χ. άρ. + 72.

Δημοσιεύονται (σ. 46 κ.έ.) καί 7 δημοτικά τραγούδια ('Αρκαδίας 3, Εύβοιας 4).

2459. *Σακελλαρίδης Θ. I. Δέκα δημοτικά τραγούδια διά τραγούδι καί πιάνο.
Έναρμόνισις—. 'Αθήναι, έκδοτικός οίκος «Μουσική» Ζαχαρία Μακρή,
(1921).

2460. 'Αννούλα ή Σαρακατσάνισσα. Άσμα Έπάνω Άγόριανης (Γραβιάς - Παρ-
νασσού). Ν Φόρμιγξ Α' (1921 - 1922) άρ. 10, σ. 5 - 6.

Δημοσιεύεται 1 τραγούδι σέ βυζαντινή καί εύρωπαϊκή μουσική γραφή.

2461. Ή Επιτροπή της Εθνικής Μουσικής Συλλογής. Ν Φόρμιγξ Α' (1921 -
1922) άρ. 1, σ. 3.

2462. Ή συλλογή τών ασμάτων Πελοποννήσου καί Κρήτης. Ν Φόρμιγξ Α' (1921-
1922) άρ. 10, σ. 3 - 4. [Βλ. άρ. 2511, όπου καί άλλες κρίσεις],

2463. «Μέ γελάσανε τά πουλιά». Δημώδες έπιτραπέζιον Άρτης. Ν Φόρμιγξ
Α' (1921 - 1922) άρ. 11 - 12, σ. 5.

Δημοσιεύεται 1 τραγούδι μέ καταγραφή σέ εύρωπαϊκή καί βυζαντινή σημειογραφία.

2464. Χριστός Ανέστη ώς ψάλλεται έκ παραδόσεως ύπό τοϋ λαού μετά διπλής
συνηχητικής γραμμής. Ν Φόρμιγξ Α' (1921 - 1922) άρ. 2, σ. 5.

Μουσική καταγραφή σέ βυζαντινή καί εύρωπαϊκή σημειογραφία.

2465. Αδάμ Ακρίτας Δημώδη άσματα Διδυμοτείχου. Ν Φόρμιγξ Α' (1921 -
1922) άρ. 5-7, σ. 7.

Δημοσιεύονται δίστιχα σέ βυζαντινή καί εύρωπαϊκή σημειογραφία.

2466. Βαλτετσιώτης Στέφ. Ό Αύγκος (δημώδες). Έναρμόνισις —. Μουσ Έπι-
θεώρ Α' (1921 - 1922) τεΰχ. 3, μουσικόν παράρτημα, σ. 2-4.

Καταγράφεται σέ εύρωπαϊκή σημειογραφία.
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2467. Γαϊτάνος Στέφ. Τό ζήτημα τής έλληνικής μουσικής. Μουσ Έπιθεώρ
Α' (1921 - 1922) τεϋχ. 4, σ. 12 - 14.

2468. Γεδεών Μαν. Ίω. ΜουσικαΙ διαχύσεις οίκιακαί. Ν Φόρμιγξ Α' (1921 -
1922) άρ. 5-7, σ. 4-6.

Γίνεται λόγος γιά τήν εισαγωγή δυτικών έθίμων καί μελωδιών στήν έλληνική 'Ανατολή
μετά τό 1850 καί γιά τουρκικά παιγνίδια καί τραγούδια πού προτιμούνταν άπό Έλληνες.

2469. *Κουτσογιαννόπουλος Δ. Άπό τά δημοτικά άσματα τού Πόντου. Μουσ
Έπιθεώρ Α (1921 - 1922).

2470. :Όρφεΰς Τά δημοτικά μας τραγούδια. Μουσ Έπιθεώρ Α' (1921 - 1922)
τεϋχ. 1, σ. 7.

2471. Παπαγαρουφάλης Γ. Α. Ό έλληνικός χορός. Ν Φόρμιγξ Α' (1921 -1922)
άρ. 8-9, σ. 5.

Δημοσιεύονται δίστιχα σέ βυζαντινή καί εύρωπαϊκή σημειογραφία καί περιγράφεται
χορός άπό τήν 'Αλευροΰ Λακωνίας.

2472. Χορός πηδηχτός. Ν Φόρμιγξ Α' (1921 - 1922) άρ. 1, σ. 7.

2473. Παπαδημητρίου Κ. Ή Βαγγελιώ. Δημώδες Αρκαδίας. Μουσ Έπιθεώρ
Α' (1921 - 1922) τεϋχ. 1, παράρτημα μουσικόν, σ. 2-4.

Συνοδεύεται άπό μουσική καταγραφή σέ εύρωπαϊκή σημειογραφία.

2474. Πολίτης Ν.Γ.-Ψάχος Κ.Α. - Καλομοίρης Μ. Θεωρητική διδασκαλία καί
έρμηνεία τών έλληνικών χορών. Ν Φόρμιγξ Α' (1921 - 1922) άρ. 1, σ. 6-7.

2475. Σ. Λ. Διαλέξεις Π. Δ. Ζ α χ α ρ ί ο υ, Ή έλληνική μουσική. Μουσ Έπι-
θεώρ Α (1921 - 1922) τεΰχ. 1, σ. 14.

Γίνεται λόγος καί γιά τή δημοτική μουσική.

2476. Συναδινός Θ. Ν. Ή έναρμόνισις τών δημοτικών μας τραγουδιών. Μουσ
Έπιθεώρ Α' (1921 - 1922) τεΰχ. 2, σ. 3.

2477. *-- Τό έλληνικό τραγούδι. Τό δημοτικό μας τραγούδι. Μουσ Έπιθεώρ

Α' (1921 - 1922). [Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - I (1955 - 57) σ. 239, άρ. 1502].

2478. [Ψάχος Κ. Α·1 Δημώδη άσματα Λευκάδος. Ν Φόρμιγξ Α' (1921 - 1922)
άρ. 4, σ. 5.

Δημοσιεύονται 2 τραγούδια σέ βυζαντινή καί εύρωπαϊκή σημειογραφία.

2479 .--Ή 'Επιτροπή τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής. Ν Φόρμιγξ Α'

(1921 - 1922) άρ. 3 σ. 8, άρ. 8 - 9 σ. 6 - 7.

2480 .--Ή συμβουλή τοΰ γέρω κλέφτη. Ν Φόρμιγξ Α' (1921 - 1922) άρ. 1,

σ. 5-6.

Δημοσιεύεται 1 κλέφτικο τραγούδι μέ μουσική καταγραφή σέ εύρωπαϊκή καί βυζαντινή
σημειογραφία καί μουσικές παρατηρήσεις.
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Ό Θούριος τοΰ Ρήγα τοΰ Βελεστινλή (Φερραίου) ώς έσώθη έκ παραδό-
σεως. Ν Φόρμιγξ Β' (1922 - 1923) άρ. 13, σ. 3.
Τά δημώδη άσματα. Ν Φόρμιγξ Β' (1922 - 1923) άρ. 16 - 18, σ. 3.
Τό γαροφαλλάκι. (Δημώδες Μυτιλήνης). Ν Φόρμιγξ Β' (1922 - 1923)
άρ. 14, σ. 3.—Δημώδες Χίου. Αύτόθι, άρ. 15, σ. 3.

Καταγράφονται σέ βυζαντινή και εύρωτταϊκή σημειογραφία.

Πουλιανός Γεώργ. Ν. Ό χορός της νήσου 'Ικαρίας μετά περιγραφής. Ν
Φόρμιγξ Β' (1922 - 1923) άρ. 19-22, σ. 6-8.

Ψάχος Κ. Α. Τό μήλο. Δημώδες χορευτικον Κρήτης. Ν Φόρμιγξ Β' (1922 -
1923) άρ. 16 - 18, σ. 7.

Δημοσιεύεται καί μουσική καταγραφή σέ βυζαντινή καί ευρωπαϊκή σημειογραφία.

Ή Σαμιώτισσα. Πανσαμ Ήμερ 1 (1923) 93.

Καταγράφεται σέ εύρωπαϊκή σημειογραφία.

Βαρδάκας Παρθένιος Κ. Περί νεοελληνικής μουσικής, ήτοι περί τής έξευ-
ρέσεως τοΰ τρόπου καί τών πηγών προς δημιουργίαν έθνικής νεοελληνικής
μουσικής τής οποίας στερούμεθα. Έν Θεσσαλονίκη, έκ τοΰ τυπογραφείου
«τής έφημερίδος τών Βαλκανίων», 1923, 8ο μικρό, σελ. 47.
Κουκούλης Ίω. Ή έλληνική έθνική μουσική. Μην Έπιθ Α' (1923-1924)
φ. 7, σ. 5 - 6.

Κρητική μουσική καί Κρητικοί χοροί. (Έκ μακράς μελέτης τοΰ κ. Γ ε ω ρ-
γ ί ο υ I. Χατζηδάκη). Θησαυρός, πανηγυρικόν τεΰχος 1 'Ιανουαρίου
1924, σ. 131 - 144.

Λαμπελέτ Γεώργιος Άπό τη νεοελληνική μουσική. (Κλίμακες, μέτρα, ρυ-
θμοί). Μουσ Χρον 1 (1925) τεΰχ. 1, σ. 3-4.

Παρασκευόπούλος Γ. Π. Ό έλληνικός κόσμος. Αίγυπτος - Παλαιστίνη-
Ελλάς. Αθήναι, τύποις Κορωναίου - Δενεξά καί Σία, 1925, 16ο, σελ. 144.
Σελ. 85 - 102: «Ή έλληνική μουσική καί οί έλληνικοί χοροί διά μέσου τών αιώνων»
(διάλεξις ).

[Συναδινός Ν.Θ.1 Τό παληό [Αθηναϊκό] τραγούδι. Έλλ Τέχνη Α' (1924)
άρ. 3 σ. 8, Β' (1925) άρ. 4 σ. 6, άρ. 5 σ. 5-6, άρ. 6 σ. 6, άρ. 7 σ. 6, άρ. 8
ο. 6, άρ. 9 σ. 6.

Δημοσιεύονται καί δημοτικά τραγούδια σέ εύρωπαϊκή σημειογραφία.
Παπαδάκης Άριστογ. Χαλκίτικοι χοροί καί μουσική. Δωδεκάνησος, έ'τ.
Α' (1925- 26) άρ. 36, σ. 4. [Βλ. καί άρ. 2499, 2523].
Χορός Σαμιώτικος. Σαμιακή Στοά Α' (1926 ) 88 - 89.

Καταγράφεται σέ εύρωπαϊκή σημειογραφία.
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2495. Λαμπελέτ Γεώργιος Διά τήν Άκαδημίαν ['Αθηνών καί τήν άνάληψιν τοϋ
έργου της περισυλλογής τής δημοτικής μουσικής]. Πρωία, έτ. Α' (1925 -
26) άρ. 141, 24.3.1926, σ. 1.

2496. *Poniridy G. Six melodies populaires grecques pour chant et piano.
Édit Maurice Senart. Paris 1926.

2497. 'Αργυρόπουλος Άθαν. Γ. 'Αηδόνια. Παιδαγωγικά άσματα διά τά κατώτερα
καί άνώτερα σχολεία. 'Αθήναι 1927, 8ο, σελ. 6 χ. άρ. + 86.
Καταγράφονται σέ ευρωπαϊκή σημειογραφία καί 5 δημοτικά τραγούδια (σ. 17 - 18,
29, 40, 85 - 86), άπό τά όποϊα τά 2 προέρχονται άπό τήν 'Αρκαδία.

2498. Σακελλαρίδης 'Ιωάννης Οί Κολοκοτρωναΐοι. Τραγούδι δημοτικό. 'Ερυθρός
Σταυρός, έτ. Γ' (1927) άρ. 2, σ. 15.—Ό Δήμος Λάζος, άρματωλός τοΰ 'Ο-
λύμπου (1808). Τσάμικο. Αύτόθι, άρ. 6, σ. 15.

Καταγράφονται σέ εύρωπαϊκή σημειογραφία.

2499. Παπαδάκης Άριστογ. Γ. Χαλκίτικα τραγούδια καί χοροί. Δωδεκάνησος,
έ'τ. Γ' (1927 - 28) άρ. 136, σ. 3. Βλ. καί άρ. 2493, 2523].

2500. [Δημοτικά τραγούδια Σινασοΰ]. Σινασός, έ'τ. 1928, σ. 13,17,19, 21, 23, 25,
27, 29, 31,33,35,37,39,47,49,51, 55, 57, 59,61,63, 65,67,69, 71,73,75.

Συνοδεύονται σχεδόν όλα τά τραγούδια άπό μουσικές καταγραφές σέ εύρωπαϊκή ση-
μειογραφία.

2501. Λαμπελέτ Γεώργιος Ό έθνικισμός είς τήν τέχνην καί ή έλληνική δημώδης
μουσική. 'Επιφυλλίδες, τόμ. Α' (1928) τεΰχ. ΙΑ'. 'Εν 'Αθήναις 1928, 16ο,
σελ. 40.

Γιά τήν έλληνική δημοτική μουσική, τά τραγούδια καί τούς χορούς γίνεται λόγος στις
σ. 9 - 39.

2502. Φ[αλτάϊτς1 Κ. Ή έγχώρια μουσική καί οί έλληνικοί χοροί.Έφημ. «Ή Βρα-
δυνή», 'Αθήναι, έ'τ. Ε', άρ. 2308, 3.3.1928, σ. 5.

2503. Περιοδ. «Μουσικός Κόσμος», τεΰχ. Α' (1928).

Κ ρ ίση: 'Ορθοδοξία 4 (1929)511 - 512 (Τ ρ. Γ[ ε ω ρ γ ι ά δ η ς]).

2504. Οί Ζεϊμπέκοι τής Βιθυνίας. Οικογένεια, ετ. Γ' (1928 - 1929) άρ. 115, σ.
1183.

Δημοσιεύεται καί ένα τραγούδι.

2505. Θ. Π. Δημώδες. Ό Τζαβέλας. ('Από τήν άνέκδοτη συλλογή—). Ερυθρός
Σταυρός, έ'τ. Ε' (1929) άρ. 7, σ. 16.

Καταγράφεται σέ εύρωπαϊκή σημειογραφία.

2506. Κόκκινος Αιον. Α. Οί έλληνικοί χοροί. Ερυθρός Σταυρός, έτ. Ε' (1929)
άρ. 7, σ. 5 - 6.
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2507. *Λάβδας Ν. Δημοτικά τραγούδια. Σειρά πρώτη. Τραγούδι καί πιάνο. (Ώ-
δεΐον 'Αθηναϊκής Μανδολινάτας ). 'Αθήναι 1929.

2508. Κουτσογιαννόπουλος Δημ. Ή λύρα τού Πόντου. Δράμα 1927. [Βλ. ΕΛΑ
Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 325, άρ. 2946],

Κρίση: Libre, No 86- 87 (Décembre 1929 - Janvier 1930) σ. 692 (L. Roussel).

2509. Γιοκαρίνης Ν. Μέ τόν Ίωάννην 'Αθανασάκην διά τήν φωνογράψησιν τών
δημοτικών μας τραγουδιών. Πρωία, έτ. Ε' (1929-30) άρ. 1473, 23.1.
1930, σ. 3.

2510. *Οικονόμου Κ. Δ. Τό πνεύμα καί τό μουσικόν αίσθημα τοΰ λαϊκού τραγου-
διστού. Μουσικός Κόσμος, 'Αθήναι, Φεβρουάριος 1930.

2511. 50 δημώδη άσματα Πελοποννήσου καί Κρήτης. Συλλογή 'Ωδείου 'Αθηνών.
Έν 'Αθήναις 1930. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I (1955 - 57) σ. 326, άρ. 2961],
Κρίσεις: Έλεύθ Βήμα, έτ. Θ' (1930 - 31) άρ. 3124, 20.12.1930, σ. 2 (Μ ι χ.
Ρόδας). JIIS 51 (1931) 309 - 310 (Η. J. W. T.). Échos d' Orient 30 (1931)
507 (B. S[ t e ρ h a n ο u]). Libre, No 110 - 111 (Décembre 1931 - Janvier 1932)
σ. 875 - 876 (L. Rousse 1). Βλ. καί άρ. 2462.

2512. Καλ[ομοίρης] Μαν. Τό λαϊκό μοτίβο στή μουσική δημιουργία. Μουσ Ζωή
Α' (1930 - 1931 ) 225 - 226, Β' (1931 - 1932) 2.

Γίνεται λόγος γιά τήν άξια πού έχει ή δημοτική μουσική γιά τήν έντεχνη μουσική.

2513. Λάβδας Ν. Λιογκάρι δέν βαρείς καλά. Μουσ Ζωή Α' (1930 - 1931 ) 155 -
157.

Δημοσιεύεται 1 τραγούδι σέ εύρωπαϊκή σημειογραφία.

2514. Οικονόμου Κωνστ. Δ. Τό νεοελληνικό λαϊκόν άσμα. Μουσ Ζωή Α' (1930 -
1931) 19-20, 55 - 56, 82, 87 - 88, 104 - 105, 149 - 151, 165 - 167, 202 -
204, 253 - 254.

2515. Ψάχος Κ. Α. Τό δημώδες άσμα έν Ζακύνθω. Μουσ Ζωή Α' (1930 - 1931 )
121 - 123.

Ειδήσεις γιά τή μουσική καί τό χορό μέ μουσική καταγραφή σέ εύρωπαϊκή σημειογρα-
φία καθώς καί 2 τραγούδια άπό τή Ζάκυνθο.

2516. - Τό βυζαντινόν δημώδες άσμα. Μουσ Ζωή Α' (1930-1931 ) 193-196.

2517. 'Αποστολίδης Χρ. Κύπρος. Μουσική καί μουσικά όργανα. Μεγάλη Ελλη-
νική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 15 (1931) σ. 470 - 471.

Καταγράφονται καί 2 τραγούδια σέ εύρωπαϊκή σημειογραφία.

2518. 'Αργυρόπουλος Α. Γ. Μουσική άγωγή. Σύστημα διδασκαλίας τής μουσικής
μετά σχετικής έγκυκλοπαιδείας. Έν 'Αθήναις, 8ο, τεΰχ. Α', 1931, σελ. ζ'
+ 176, τεΰχ. Β', 1931, σελ. 177 - 512, τεΰχ. Γ', 1933, σελ. 513 - 722.

Δημοσιεύονται καί δημοτικά τραγούδια καταγραμμένα σέ εύρωπ. σημειογραφία.
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Τεϋχ. Α': 2 τραγούδια, άπο τά όποια 1 άπό τήν 'Αρκαδία (σ. 151 - 52). Τεΰχ. Β' :
14 τραγούδια (σ. 309 - 10, 313 - 15, 336 - 37, 394, 412, 429 - 30, 443 - 44, 459,
493 - 94). Τεΰχ. Γ': 12 τραγούδια (σ. 560 - 61, 564, 578 - 80, 661 - 66, 668 - 69,
705 - 708).

2519. Παπασπυρόπουλος Θεόδ. 32 είδη έλληνικών χορών. Άσματα 46. Σειρά
πρώτη. Μεταγραφή, διασκευή καί έναρμόνισις διά τραγούδι, πιάνο, βιολί
κτλ. ύπό —. Έν Αθήναις 1931, 4ο, σελ. ι'+78.

2520. Πέτσης I. Οί καπνατζήδες. ΗΘ 9 (1931) 207 -208.

Δημοσιεύονται 10 δίστιχα άπό τόν Πολύγυρο Χαλκιδικής, μέ μουσική καταγραφή στήν
εύρωπαϊκή σημειογραφία, σχετικά μέ τή ζωή τών καπνεργατών (καπνατζήδων ).

2521. Άνδρεόπουλος Άργύριος Νικ. Ελληνικοί χοροί καί δημοτικά τραγούδια.
Έκ τής άνεκδότου συλλογής τοΰ συλλέκτου καί διαρρυθμιστοΰ τών έθνικών
χορών καί δημοτικών τραγουδιών—. Τεΰχος Α'. Θεσσαλονίκη 1932, 8ο
μικρό, σελ. 52.

Μελέτη γιά τόν «Καλαματιανό», τόν «Μακεδονικό» καί «Θρακικό χορό». Δημοσιεύονται
καί 15 σχετικά χορευτικά τραγούδια σέ εύρωπαϊκή σημειογραφία.

2522. Μερλιέ Μέλπω Ο. Τραγούδια τής Ρούμελης. Αθήναι 1931, 8ο, σελ. λα'+
96. [Βλ. ΕΛΑ, Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 326, άρ. 2966],

Κρίσεις: Περιοδ. «Museum», τόμ. 39, άρ. 8 (Μάϊος 1932 ) σ. 98-99 (S. A n t ο -
n i a d i s). Libre, No 122 - 123 (Décembre 1932 - Janvier 1933) σ. 982 - 983 (L.
roussel).

2523. Παπαδάκης Άριστογ. Γ. Χάλκη, ή νήσος τής μουσικής, τής ποιήσεως καί
τοΰ χορού. Δωδεκ Ήμερολ 9 (1932) 99 - 107. [Βλ. καί άρ. 2493, 2499].

Τραγούδια καί δίστιχα, μουσική καί χοροί.

2524. Αεληβασίλης Ίω. Μουσική Κρητική μελέτη. Ποιοι πρωτόγραψαν Κρη-
τικές μελωδίες. Γιατί σινομάσθησαν Κοντυλιές. Έφημ. «Ελευθέρα Σκέ-

ψις», Ήράκλειον, έτ. Δ' (1933) άρ. 1189, 3.7.1933, σ. 1, άρ. 1190, 10.
7.1933, σ. 1, άρ. 1191, 17.7.1933, σ. 1, άρ. 1192, 24.7.1933, σ. 1.

2525. Παπασπυρόπουλος Θεόδ. Ελληνικοί χοροί - άσματα 35. Σειρά δευτέρα.
Μεταγραφέντα καί έναρμονισθέντα ύπό —. Έν Αθήναις, Σεπτέμβριος
1933, 8ο, σελ. 55.

Τραγούδια καί χοροί διαφόρων τόπων, κυρίως τής Πελοποννήσου, σέ εύρωπαϊκή ση-
μειογραφία.

2526. Καλογερόπουλος] Α[ιον.]. Π. Chénier (Madame), Επιστολή περί τών
έλληνικών χορών. Έλλην Βιβλ Έπιθ 2 (1934)45-46, 58-59.

2527. Lambelet Georges La musique populaire grecque. Chants et danses.
Athènes 1934, 4o, σελ. 196. [Βλ. ΕΛΑ Θ'-Ι' (1955-57) σ. 327, άρ. 2981].
Κρίση: Balkans 6 (1934) 349 - 351 (Χ. L[e f c ο ρ a r i d i s]).
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2528. :Ό Μουσικός Ή μουσική στήν Ελλάδα. Δημοτικά τραγούδια καί λαϊκές
καντάδες. ΜΕΗ Ά (1934) 189- 192.

Γίνεται λόγος κυρίως γιά τά άστικά λαϊκά τραγούδια.

2529. Παπασπυρόπουλος Θεόδωρος Χρ. Ό έθνικισμός εις τήν μουσικήν. Τόμ.
Α', 'Αθήναι 1934, 8ο, σελ. 62. [Μελέτη],

Στίς σ. 44 - 45, 58 - 61 γίνεται λόγος γιά τά δημοτικά τραγούδια.

2530. Merlier Melpo Essai d' un tableau du folklore musical grec. Le syllo-
gue pour Γ enregistrement des chansons populaires. Athènes, Li-
braires J.N. Sidéris, 1935, 8o, σελ. 64 + χάρτ. 1. (Société pour la pro-
pagation des livres utiles. Archives musilales de Folklore. Textes et
travaux publiés sous la direction de Mme M. Merlier, A'). [Πρβλ. ΕΛΑ
Θ'-Γ (1955 - 57) σ. 328, άρ. 2992. Βλ. καί άρ. 2532],

2531. Λ. Ν. Π. Τό δημοτικό μας τραγούδι. Δύο ομιλίες. Έλεύθ Βήμα, έτ. ΙΕ'
(1936 - 37) άρ. 4990, 24,5.1936, σ. 4

Παρουσιάζονται 2 ομιλίες τού S. Baud-Bovy γιά τά δημοτικά τραγούδια καί τή
μουσική τών τραγουδιών τών Δωδεκανήσων.

2532. Μερλιέ Μέλπω Ή μουσική λαογραφία στήν Ελλάδα. Δοκίμιο. 'Αθήνα
1935. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 328, άρ. 2992],

Κρίση: Balkans 8 (1936) 120.

2533. Ψάχος Κ. Α. Ή 'Ασιατική μουσική. Ό 'Αμανές. Καθημερινή, έτ. 18(1936 -
37) άρ. 5268, 28.9.1936, σ. 4.

2534 .---Τά δημώδη έλληνικά άσματα. Καθημερινή, έτ. 17 (1935 - 36) άρ.

5027, 25.1.1936, σ. 4. [Επιστολή].

2535. Κιοσεμιχάλ Μαχμούτ Ραγήπ Οί τουρκικές έπιδράσεις στά μουσικά λαο-
γραφικά ζητήματα τών Βαλκανίων. (Μετάφραση Ά β ρ. Ν. Π α π ά ζ ο -
γ λ ο υ ). Ν Πνοή 1 (1936 - 1937 ) 291 - 299. [Καί αύτοτελές άνάτυπο: Θεσ-
σαλονίκη 1937, 8ο, σελ. 15], [Μελέτη],

2536. Γιοκαρίνης Ν. Τά δημοτικά τραγούδια. "Ενα φωνητικόν άρχεΐον. Έλεύθ
Βήμα, έτ. ΙΣΤ' (1937 - 38) άρ. 5556, 19.1.1937, σ. 1.

Γίνεται λόγος γιά τό μουσικολαογραφικό συλλεκτικό έργο τοϋ Συλλόγου πρός διάδοσιν
Ωφελίμων Βιβλίων.

2537 . Καλομοίρης Μανώλης Νησιώτικες ζωγραφιές έπάνω σέ Δωδεκανησιακά
μοτίβα. Σουίτα γιά σόλο βιολί καί πιάνο ή ορχήστρα. Τεύχη 2. 'Αθήναι,
Μουσικαί Εκδόσεις Μ. Γαϊτάνου, [1937], 4ο, σελ. 14, 24+8.

2538. Λαγουδάκης Μιχάλης Κρητικοί χοροί. 'Αθήναι (1937), 4ο, σελ. 26.

1. Κοντυλιές Σητείας, 2. Μελωδία Έρωτοκρίτου, 3. Πεντοζάλης, 4. Μελωδία γάμου,
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5. Σούστα Ρεθυμνιώτικη, 6. Συρτός Χανιώτικος, 7. Άγκαλιαστός, 8. Πηδηχτός Σητείας.
Δημοσιεύονται καί πολλά δίστιχα.

2539. Παπασπυρόπουλος Θεόδ. Τρεις Κεφαλλονήτικοι χοροί. Δημοτικά τραγού-
δια. Α') Κάτου στο γυαλό, Β') Συρτός καί μπάλλος, Γ') Γύρες ή κουτσός.
'Αθήναι, Μουσικός 'Εκδοτικός οίκος Γαϊτάνου, (1937), 8ο μεγάλο, σελ. 15.

2540. Τό δημοτικό τραγούδι. Έλεύθ Βήμα, ετ. ΙΖ' (1938-39) άρ. 5806, 1.9.
1938, σ. 2, άρ. 5813, 8.9.1938, σ. 2.

Εκτενής περίληψη ομιλίας του Γ. Λ α μ π ελέτ «Περί τοϋ ελληνικού δημοτικού τρα-
γουδιού καί τής μουσικοθεωρητικής του ύποστάσεως».

2541. Γεωργιάδης Θρασύβ. Ή ελληνική μουσική ώς πνευματική δύναμις. Καθη-
μερινή, έ'τ. 19 (1937 -38) άρ. 7886, 27.6.1938, σ.4, άρ. 7893, 4.7.1938,
σ. 4. [Πρβλ. άρ. 2545],

2542. Δ. Α. Χ. Συναυλία δημοτικού τραγουδιού. Πρωία, έτ. ΙΓ' (1937 -38) άρ.
120, 2.3.1938, σ. 2.

2543. Δροσίνης Γ. Γεώργιος Νάζος καί τό Ώδεΐον 'Αθηνών. Έπιμελεία —.
'Αθήναι 1938, 8ο, σελ. 261 + πίν. 24.

Στις σ.145 - 153: «Ή περισυλλογή δημοτικών τραγουδιών» [ή συμβολή τοΰ Γ. Νάζου ].

2544. Formozis Ρ. Ε. Contribution a l'étude de la chanson et de la musique
populaire grecque. Thessalonique, Typogr. Korn. Theodorides, 1938, 8o,
σελ. 43.

Στό μέρος II (σ. 15- 42): «Collections de musique et chansons populaires», όπου βι-
βλιογραφία συλλογών δημοτικών τραγουδιών καί μουσικής.

2545. Πολίτης Γ. Ν. Ή έλληνική μουσική ώς πνευματική δύναμις. (Μία διάλεξις
τοΰ κ. Θ ρ. Γεωργιάδου). Καθημερινή, έ'τ. 19 (1937 -38) άρ. 7872,
13.6.1938, σ. 3. [ΙΙρβλ. άρ. 2541],

2546. Φραγκαλιός Σπ. Τό δημοτικό τραγούδι καί ό ραδιοφωνικός σταθμός. Κα-
θημερινή, έ'τ. 20 (1938 - 39) άρ. 8012, 31.10.1938, σ. 4. [Πρβλ. άρ. 189].

2547. Χαρισιάδης Ίω. Ή 'Ηπειρωτική δημοτική μουσική. 'Ηπειρωτικά Α'
(1938) 353 -364.

Δημοσιεύονται 7 τραγούδια καί καταγράφονται σέ εύρωπαϊκή σημειογραφία.

2548. Παπασπυρόπουλος Θ. Δημοτικά τραγούδια κατάλληλα διά συναυλίας καί
έκπομπάς άπό ραδιοφώνου. Τεύχος πρώτον. 'Αθήναι, χ. χρ., 4ο, σελ. 16.
Δημοσιεύονται 11 τραγούδια σέ εύρωπαϊκή μουσική γραφή.
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Ε'. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

1. Οί κύριοι σταθμοί τής ανθρώπινης ζωής.
Γέννηση, γάμος, τελευτή.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 61, 140, 202, 204, 219, 220, 224, 231, 236, 238, 240, 250,
251, 252, 259, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 272, 274, 275, 278, 289, 290, 294,
295, 297, 298, 299, 313, 321, 323, 325,330,333,339,341,354,356,363,369,
375, 376, 378, 388, 392, 415, 420, 432, 437, 453, 905, 974, 1274, 2710, 2794,
2988, 2995, 3005, 3013, 3021, 3026, 3027, 3037, 3045, 3063, 3067, 3068, 3070,
3082, 3091, 3092, 3105, 3211]

2549. Οί γαμήλιοι στέφανοι. Ήμερ Φιλοκ Πην 1924, σ. 23- 25.

2550. Παπαδόπουλος Νέστωρ Λ. Άπο τά ξενόφωνα τής Μακεδονίας. Ήμερ
'Ολυμπίου 1924, σ. 109 - 112.

Ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως καί γάμου άπο τό Κρούσοβο.

2551. Βαχαβιόλος Ίάκ. Μανιάτικο έθιμο. Έθν Κήρυξ 11 (1925) άρ. 4, σ. 130.

2552. 'Ολύμπιος Π. Γ. Κυπριακαί τελεταί. Γάμος. Ή Λαμπρά. Παγκύπριον
Λεύκωμα, έκδοτης Δημ. Ένωτιάδης, Λευκωσία (1925), σ. 139- 148.

2553. Π[απαγιαννάκης] Έλ. I. Εντυπώσεις έκ Κρήτης. Ραδάμανθυς 10(1925)
άρ. 10, σ. 7-9.

Δημοσ. καί ειδήσεις γιά το γάμο καί σχετικά δίστιχα άπο τή Μεσαρά 'Ηρακλείου.

2554. Χαλκιάδης Ζαχαρίας 'Εμμ. Ό γάμος παρά τοις Κασίοις. Δωδεκ Ήμερολ
2 (1925) 1.39 - 141.

Δημοσιεύονται καί 4 δίστιχα.

2555. Κεραμόπουλλος Α. Δ. Παλαιαί χριστιανικαί καί βυζαντιναί ταφαί έν Θή-
βαις. Άρχ Δελτίον 10 (1926) 124 - 136. [Βλ. καί ΕΛΑ Θ' - I' (1955 -
57) σ. 380, άρ. 3771].

Γίνεται λόγος καί γιά άρχαία, χριστιανικά (βυζαντινά) καί νεοελληνικά έθιμα τελευτης
καί λατρείας άπό τήν Κωνσταντινούπολη κ.ά.

2556. Οί γάμοι τών τσοπάνηδων είς τά βουνά τής Λιάκουρας. Κυριακάτικη, έτ.
Α' (1926- 1927) άρ. 37, σ. 4.

Δημοσιεύονται καί γαμήλια τραγούδια.

2557. Γαλάνης Δ. Ν. Ό Ηπειρωτικός γάμος. Πάνθεον Α' (1926-1927 ) άρ. 15, σ. 4.

Δημοσιεύονται καί γαμήλια τραγούδια.

2558. Δ. Γαμήλια έθιμα. Κυριακάτικη, έτ. Α' (1926- 1927) άρ. 12, σ. 5.

2559. Καλπάκας Χαράλ. Σουφλιώτικος γάμος. Κυριακάτικη, έτ. Α' (1926-
1927) άρ. 45, σ. 12.

Δημοσιεύονται καί γαμήλια τραγούδια.
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2560. Κατσίπης Φιλ. Πώς γίνονται οί γάμοι είς τήν Θήραν. Κυριακάτικη, ετ. Α'
(1926- 1927) άρ. 51, σ. 17.

Δημοσιεύονται καί 8 γαμήλια δίστιχα.

2561. Βαρελτζής Δημήτρ. Στή Ζαγορά. ΙΙανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927) 334.

"Εθιμα αρραβώνων καί γάμου.

2562. Βινικίου Θωμάς "Ηθη καί έθιμα του κάμπου τής Θεσσαλίας. Τό φλάμπου-
ρο. Πανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927) 102- 103.

Γαμήλια έθιμα άπό τούς τ. δήμους Κραννώνος, Συκουρίου, Όρμηλίου καί Κεσερλή
Λαρίσης.

2563 .---"Ηθη καί έθιμα τοΰ 11 ηλίου. Τά άλευρώματα. Πανθεσσ Λεύκωμα

1 (1927) 82- 83.

2564. - Ό γάμος στή Ρεντίνα τών'Αγράφων. Πανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927)

202 - 204.

Δημοσιεύονται καί 3 γαμήλια τραγούδια.

2565. -"Οταν πάνε νά πάρουν τή νύφη. Πάνθεσσ Λεύκωμα 1 (1927 ) 104-105.

Γαμήλια έθιμα καί 3 γαμήλια τραγούδια τοϋ Θεσσαλικού κάμπου (τών Καραγκού-
νηδων) καί τών Θεσσαλικών 'Αγράφων.

2566. Παπαχατζόπουλος Άριστ. Πώς έγίνετο ό γάμος πρό τίνων έτών έν Κερα-
μιδίω [Βόλου], Πανθεσσ Λεύκωμα 1(1927) 219 - 223.

Δημοσιεύονται καί γαμήλια τραγούδια.

2567. Πασσιαλής Χαράλ. Πώς γίνεται ό γάμος στή Γράλιστα [σήμ. Έλληνό-
πυργος Καρδίτσας]. Πανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927) 292 - 294.

2568. Πώς γίνεται ό γάμος είς την Ρόδον. Δωδεκάνησος, έτ. Γ' (1927 - 28)
άρ. 143, σ. 2.

"Εθιμα γάμου καί γαμήλια τραγούδια καί δίστιχα.

2569. Μαύρης Γεώργ. "Ερως, γάμος, βάπτισις έν Κάσω. Δωδεκάνησος, έτ. Γ'
(1927 - 28) άρ. 143 σ. 4, άρ. 144 σ. 4.

'Αναδημοσίευση άπο τό περιοδ. «Έβδομάς» ('Αθηνών), άρ. 26 τής 11.7.1889.

2570. Μακεδονικά ηθη καί έθιμα. Ό τοκετός. Μπουκέτο Ε' (1928) 901.

2571. 'Αντωνιάδης I. Γ. Ό γάμος έν Βελβενδώ. Νέα Έλλ 1928, σ. 1019 - 1020.

Δημοσιεύονται καί 8 γαμήλια τραγούδια.

2572. Κ.,.ς Ό γάμος [στήν περιοχή Οίνοΰντος], Οίνούντιος Β' (1928) 188, 193.

Δημοσιεύονται καί στίχοι γαμήλιων τραγουδιών.

2573. :Μακεδ[ών] 'Ήθη καί έθιμα [γεννήσεως]. Ο ί τρεις μοίρες. Μπουκέτο Ε'
(1928) 1061.

2574. :Ό Μακεδών Ό γάμος στά χωριά τής Μακεδονίας. Μπουκέτο Ε' (1928)
1216.
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2575.

2576

2577.

2578.

2579

2580

2581

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2589

2590

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Τ. ΚΑΜΗΛΑΚΗ

Πασσαγιάννης Κώστας Χαρές όλόχαρες. Μπουκέτο Ε' (1928) 169.

"Εθιμα γάμου καί γαμήλια δίστιχα Μάνης.

Ό γάμος στή Μάνη. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1337.

Δημοσιεύονται καί γαμήλια τραγούδια.

Μιχαηλίδης Μ. Δ. Λαογραφικά. ΗΘ 7 (1929) 153 - 154.

"Εθιμα γάμου τών Σαρακατσάνων.

Περνό Ύμπ. [Pernot Hub.) Πώς παντρεύονται στή Χίο. Μπουκέτο ΣΤ'
(1929) 1053.

'Αναδημοσίευση.

Ό γάμος στις έπαρχίες. Μπουκέτο Ζ' (1930) 277.
Τά Κρητικά βαφτίσια. Μπουκέτο Ζ' (1930) 235.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι.

:Βιθυνός Μακεδονική λαογραφία. Γάμος Σαρακατσάνων. Ν Άγρ Ζωή, άρ.
41 (Δεκέμβριος 1930) σ. 16-18.

Κουκουλές Φαίδ. 'Επιβίωσις έθίμων τινών περί την ταφήν. ΗΜΕ, έτ.
1929, σ. 369 - 382. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 331, άρ. 3048].

Κρίση: Échos d'Orient 29 (1930) 251 (Ε. S[t é ρ h a n ou]).
Παπαμιχαήλ Έκ. Λαογραφία. Τό έθιμο τοϋ γάμου. Κυνουριακά 1930,
σ. 230-236.

Δημοσιεύονται καί γαμήλια τραγούδια.

Θεοδωρόπουλος Γ. Β. Τά έθιμα τοΰ γάμου έν Γορτυνία. Μορέας Τριπόλεως,
έ'τ. 31 (1930-31) άρ. 1353, 11.1.1931, σ. 4, άρ. 1354, 25.1.1931, σ. 4,
άρ. 1358, 8.3.1931, σ. 4, άρ. 1359, 22.3.1931, σ. 4.

Δημοσιεύονται καί γαμήλια τραγούδια καί δίστιχα.

:Λίβιος Τίτος Ό Κρητικός γάμος. Έφημ. «Παρατηρητής», Χανιά, έτ.
Ε' (1930-31) άρ. 1353, 5.5.1931, σ. 1.

Γαμήλια έθιμα καί στίχοι γαμήλιων τραγουδιών άπό τήν επαρχία Σελίνου Χανίων.

Ρόκκος Εύστ. Ήθη καί έθιμα. Τό άγαρλοϊκι. ΗΘ 9 (1931) 139 - 141.

"Εθιμα προγαμιαίας δωρεάς άπό τό χωριό Μαυραχάδες Καρδίτσας.

Φτυαράς Γ. Ήλ. Πώς κλαιν στό Καστελλόριζο τούς νεκρούς των. Δωδεκ

Ήμερολ 8(1931) 65 - 73.

"Εθιμα τελευτης καί 41 δίστιχα μοιρολόγια.

"Ενα περίεργον [γαμήλιον] έθιμον [περιοχής Γέρας Λέσβου]. Τρίβολος 1
(1931 -32) άρ. 14, σ. 2.

Οί περδικομονομαχίες τής Σύμης. Μπουκέτο Θ' (1932) 1008.
Δημοσιεύεται καί νεκρικό έθιμο τής Σύμης.

Ό γάμος είς τήν παληά 'Αθήνα. Ήμερ Πελασγού 2 (1932) 167 - 169.
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2591. Κόκκινος Α. Οί γάμοι στά Βιτώλια [Μοναστήρι Βόρ. Μακεδονίας],'Ερυ-

θρός Σταυρός, ετ. Η' (1932) άρ. 5, σ. 7-8.

2592. Γρηγόριος, άρχιμανδρίτης Μαχαιρά, "Έν έκκλησιαστικόν άσμα. Άπόστ
Βαρνάβας Ε' (1933) 198- 199.

Γαμήλιο έθιμο καί τραγούδι άττό τήν Κύπρο.

2593. *Κακομανώλης Γρ. Α. Κασσιώτικος γάμος. Έφημ. «Ανατολή», 'Αλεξάν-
δρεια, 19 'Ιουλίου 1933.

Δημοσιεύονται καί δίστιχα.

2594. Κόκκινος Διονύσιος Α. Ή άγάπη στό παιδί. Ερυθρός Σταυρός, ετ. Θ'

(1933) άρ. 1, σ. 8-9.

Δημοσιεύεται καί 1 νανούρισμα καί στίχοι 2 τραγουδιών.

2595. *Χαρούλης Εύάγγ. Ό γάμος έν 'Ανατολική Κρήτη. Έφημ. «'Ανατολή»,
Άγιος Νικόλαος, '17 - 20 Αυγούστου 1933.

2596. ΧουρμούζιοςΣ. Τό γαμήλιον ποίημα. Άπόστ Βαρνάβας Ε' (1933) 230-231.

Γαμήλιο έθιμο άπό τήν Κύπρο.

2597. Παληές Αθηναϊκές συνήθειες. Μπουκέτο ΙΑ' (1933 - 1934) 223.

"Εθιμα γεννήσεως.

2598. Κριτσωτάκης I. Κρητική ήθογραφία. Ή προξενιά. Ήμερ Πελασγού 4

(1934) 45-48.

'Ηθογράφημα σέ Κρητική διάλεκτο μέ ειδήσεις γιά τήν προξενιά.

2599. Κυκκώτης Διονύσιος, άρχιμανδρ., Κυπριακά έθιμα τοϋ γάμου. Ήμερολ
Πάργα 1 (1934) 169- 174.

2600. Μιχαηλίδης-Νουάρος Μ. Guys, Επιστολή προς τήν Madame Chénier
διά τά έλληνικά μοιρολόγια. Απόσπασμα έκ τοϋ Voyage littéraire de
Grèce τοΰ ίδιου. Έλλην Βιβλ Έπιθ 2 (1934) 81 - 82, 93 - 95.—Mme
Chénier, Επιστολή περί τών μοιρολογιών. Αύτόθι, σ. 105 - 106.

2601. Μόσχος Γ. Μ. Ό γάμος στά χωριά τής Ρούμελης. Εκδρομικά ΣΤ' (1934)
τεΰχ. 65, σ. 233 - 235.

2602. Χαρούλης Εύάγγ. Τά προξενιά. Ραδάμανθυς 19 (1934) άρ. 2 σ. 5, άρ. 3
ο. 4 - 5, άρ. 4 σ. 4 - 5, άρ. 5 σ. 7, άρ. 6 σ. 5 - 7.

Δημοσιεύονται καί γαμήλια έθιμα καί δίστιχα καθώς καί 1 τραγούδι.

2603. Ήθη καί έθιμα [γάμου] τής Κεφαλλωνιάς. Ή 'Ηχώ, έτ. 3 (1934 - 1935) άρ.
28, σ. 11.

2604. Βέργης Βάσος Ό Καρπάθικος γάμος. (Καρπαθ. διήγημα). Φωνή Καρπάθου,
έτ. Α' (1934 - 35) άρ. 1, σ. 1-2, άρ. 2 κ.έ.
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2605. Γριτσόπουλος Τάσος Ό γάμος στή Γορτυνία. Φωνή Γορτυνίας 2 (1934 -
35) άρ. 47, ο. 6.

Δημοσιεύονται καί 2 γαμήλια τραγούδια.

2606. Τσάκος Χάρης Ό γάμος στήν κάτω Γορτυνία. Φωνή Γορτυνίας 2 (1934 -
35 ) άρ. 62 σ. 2, άρ. 63 σ. 2, άρ. 64 σ. 2, άρ. 65 σ. 2, άρ. 66 σ. 2, άρ. 67 σ. 2,
άρ. 68 σ. 2, άρ. 69 σ. 2, άρ. 70 σ. 2, άρ. 71 σ. 2, άρ. 72 σ. 2, άρ. 73 σ. 2, άρ.
74 σ. 2, άρ. 75 σ. 2, άρ. 76 σ. 2, άρ. 77 σ. 2, άρ. 78 σ. 2, άρ. 79 σ. 2.

Δημοσιεύονται καί γαμήλια τραγούδια.

2607. Ροδίτικος γάμος. Ερυθρός Σταυρός, έ'τ. ΙΑ' (1935) άρ. 5, σ. 9 - 10.

Δημοσιεύονται καί 9 γαμήλια δίστιχα καί 2 γαμήλια τραγούδια.

2608. Τά έφτά τοΰ παιδιού στή Ρόδο.'Ερυθρός Σταυρός, έ'τ. ΙΑ' (1935) άρ. 6, σ. 12.

2609. Σκαλτσάς Κ. Γάμος στά Σφακιά. Έθνος, ετ. 22 (1934 -35) άρ. 7496,
28.8.1935, σ. 4.

Δημοσιεύονται καί 15 γαμήλια δίστιχα.

2610. Τσέλαλης Άγησ. Γάμος στά 'Ολυμπιακά χωριά. Ν 'Ορίζων, έτ. Θ' (1934 -
35) άρ. 444, 14.4.1935, σ. 2, άρ. 445, 21.4.1935, σ. 2, έ'τ. I' (1935-36)
άρ. 447, 12.5.1935, σ.2,άρ.448, 19.5.1935, σ. 2, άρ. 449, 26.5.1935, σ. 2.

'Αναδημοσίευση άπό τό βιβλίο τοϋ συγγρ. «Ή 'Ολυμπία, ό τόπος τών θεών». Δημοσιεύ-
ονται καί προικοσύμφωνα καί γαμήλια τραγούδια.

2611. Καλής 'Ιωάννης Α. Ό γάμος στήν 'Αστυπάλαια. Δωδεκανησιακή, έ'τ. Γ'
(1935 - 36) άρ. 11, σ. 3 - 4. ['Αναδημοσιεύτηκε στήν έφημ. «Δωδεκάνη-
σος», 30 Αύγούστου καί 6 Σεπτεμβρίου 1936].

Δημοσιεύονται καί πολλά γαμήλια δίστιχα.

2612. Μιχ[αηλίδης - Νουάρος] Μ. Λαογραφία Καρπάθου. Τό έθιμον τών «Έφτά».
Δωδεκανησιακή, έτ. Γ' (1935 - 36) άρ. 4, σ. 3.

Δημοσιεύονται καί 12 σχετικά δίστιχα.

2613 .---Λαογραφικά Καρπάθου. Τά κατά την γέννησιν έθιμα. Δωδεκανη-
σιακή, έτ. Γ' (1935 - 36) άρ. 3, σ. 3 - 4.

2614. Ζουρούδη 'Αντιγόνη "Ηθη καί έθιμα Χάλκης. Ήμερ Δώδεκα 1936, σ.
152 - 154.

Ειδήσεις γεννήσεως, γάμου, φιλοξενίας κ.α.

2614α. Καρπάθιος 'Εμμανουήλ I. Επικήδεια έθιμα έν Νάξω έπί τουρκοκρα-
τίας. (Κατά περιγραφήν τοΰ Γερμανού Ίησουΐτου Litlhel). Έκκλη-
σία ΙΔ' (1936) 180.

2615. Κωνσταντινίδης Ίωάνν. Καστε?Λοριζιακά. (Ήθογραφικαί ση μειώσεις ).
Ήμερ Δώδεκα 1936, σ. 211 - 224.

Έθιμα γάμου καί γαμήλια δίστιχα άπό τό Καστελλόριζο.
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2616. Μαμμόπουλος Άλ. Ό γάμος στή Λιουντζουριά [Β. Ηπείρου]. Βόρειος
Ήπειρος Β' (1936) τεϋχ. 16 σ. 19 - 21, τεϋχ. 17 σ. 15 - 19, τεΰχ. 19 σ.
12 - 13.

Δημοσιεύονται καί γαμήλια δίστιχα.

2617. Μιχαηλίδης Κώστ. 'Α. Ό γάμος στά Κατωχώρια [Γηρομέρι, Φανερωμένη,
Φοινίκι, Σιδερή ] τών Φιλιατών. Ήπειρ Μέλλον, ετ. Γ' (1936 - 37) άρ.
49 σ. 2, άρ. 50 σ. 2. [Πρβλ. άρ. 2626].

2618. Οί γάμοι καί τ' άρραβο^νιάσματα [στή Δυτική Μικρά Ασία]. Προσφυγ
Κόσμος, έτ. 11 (1937 - 38) άρ. 446, 19.12.1937, σ. 1.

Δημοσιεύονται καί 2 γαμήλια δίστιχα.

2619. Σταμ[ατίου] Σταμ. "Ενας γάμος στοΰ Ζυρνόβου τά χωριά [Άν. Μακεδο-
νία], "Εθνος, έ'τ. 24 (1936 - 37) άρ. 8025, 22.2.1937, σ. 4.

2620. Χατζηπαπάκης Στ. Τά «ζυμάργια» τοΰ Νικόλα. (Ροδίτικη ηθογραφία).
Έγκ Ήμ Ρόδου 1937, σ. 257 - 267.

'Ηθογράφημα πού περιέχει ειδήσεις γιά τό γάμο καί λίγα δίστιχα.

2621. Καρανικόλας Σ. Τά άρραβωνιάσματα. Συμ Βήμα, έ'τ. Α' (1937 - 38)
άρ. 15 σ. 1, 3, 4, άρ. 16 σ. 3 - 4.

2622. Στεφάνου N.M. Λαογραφικά Καστελλορίζου. Ό γάμος καί ό άρραβών.
Μεγίστη 1 (1937 - 1938) άρ. 2 σ. 3 - 7, άρ. 3 σ. 19 - 24, άρ. 4 σ.
12 - 16, άρ. 7 σ. 19 - 21, άρ. 8 σ. 19 - 21, άρ. 9 σ. 19 - 21, άρ. 10 σ.
16 - 18, άρ. 12 σ. 15 - 17, 2 (1938 - 1939) άρ. 1.3 σ. 19 - 21.

Δημοσιεύονται καί γαμήλια δίστιχα καί τραγούδια.

2623. Τ[σαγκαρινοΰ] Α[ικ|. Ό γάμος καί ό άρραβών έν Σύμη. Συμ Βήμα, έτ.
Α'(1937 -38) άρ. 3, σ. 1-2.

2624. Λαμπρίδης Π. Κ. "Εθιμα Ζίτσας κατά τούς γάμους. Ηπειρωτικά Α' (1938)
316 - 319.

Δημοσιεύεται καί 1 γαμήλιο τραγούδι.

2625. Μακρυγιαννοπούλου Μαρία Διά νά μή χαθή ό πολιτισμός μας. Οί γάμοι
καί οί άρραβώνες εις τήν Μικράν Άσίαν. Προσφυγ Κόσμ-ος, έτ. 11 (1937 -
38) άρ. 468, 22.5.1938, σ. 1 - 2, άρ. 472, 19.6.1938, σ. 1.

Γαμήλια έθιμα καί 5 γαμήλια δίστιχα άπό τήν περιφέρεια Άιδινίου Μ. 'Ασίας.

2626. Μιχαηλίδης Κώστας Άθ. Ό γάμος στά Κατωχώρια [Γηρομέρι, Φανερω-
μένη, Φοινίκι, Σίδερη] Φιλιατών. Ηπειρωτικά Α' (1938) 55 - 60. [Πρβλ.
άρ. 2617],

2627. :Πολιτσανίτης Άπό τά έθιμα κλπ. τής πατρίδας μου [Πολίτσανης Αργυ-
ροκάστρου]. Ηπειρωτικά Α' (1938) 379 - 383.

Ειδήσεις γιά τή γέννηση, τήν τελευτή καθώς καί προλήψεις καί δεισιδαιμονίες.
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2628. Σγουρίτσας Άγησ. Γ. Τά πιστρόφια. Μορέας, έτ. 37 (1936-38) άρ.
1370, 1.4.1938, σ. 1.

2629. Χονδρονίκης Χρυσάνθης Ή λαογραφία τοΰ τέως άλυτρώτου Ελληνισμού.
Άπο τά έθιμα πού ισχύουν καί σήμερον. Τά μοιρολόγια της «θλίψης».
Προσφυγ Κόσμος, έτ. 11 (1937 -38) άρ. 483, 4.9.1938, σ. 1.

Έθιμα τελευτής καί 9 δίστιχα μοιρολόγια.

2630. Χριστοδουλάκης Χρ. Σαμιακά έθιμα [γάμου]. Ζωντανές εικόνες άπό
το χωριό. Σαμιακά Χρον Α' (1938 - 1939) τεΰχ. 1, σ. 47 -48.—«Γιν'ντού-
ρια» [Σαμιακά έθιμα γεννήσεως], Αύτόθι, τεΰχ. 5, σ. 28.

2. Θρησκευτική ζωή. Λαϊκή λατρεία,
α') Συλλογές.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 140, 213, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 230,231,
235, 236, 249, 251, 252, 259, 263, 265, 266, 272, 274, 275, 276, 282, 283, 284,
288,290,293,297,300,305,306,309, 311, 313, 315, 319, 321, 323, 324, 325,
327, 333, 337, 339, 341, 347, 350, 353, 356, 359, 363, 369, 372, 377, 381, 389,
390, 392, 406, 415, 417, 419, 420, 428, 429, 432, 434, 545, 548, 666, 787, 818,
876, 881, 886, 893, 902, 905, 949, 1033, 1123, 1142, 1178, 1201, 1257, 1295, 1369,
1379, 1389, 1422, 1429, 1519, 1560, 1951, 2334, 2552, 2555, 2936, 2961, 2988, 3264]

2631. Έθιμα τοΰ δένδρου τών Χριστουγέννων. Φάρος 1(1920 - 1921) άρ. 25-
26, σ. 1-2.

2632. Μακεδονικά έθιμα. Ραδάμανθυς 6 (1921) άρ. 29, σ. 7.

"Εθιμα λατρείας άπό τή Χαλκιδική.

2633. Πανήγυρις τής μονής Βουλκάνων έν Μεσσήνη.'Ιερός Σύνδ έτ. Α' (ΚΑ')
(1921) άρ. 22, σ. 11.

2634. Γεδεών Μανουήλ Ίω. Πάσχα λύπης. 'Ιερός Σύνδ έτ. Α' (ΚΑ') (1921)
άρ. 3-4, σ. 6 - 9.

Τό ΙΙάσχα τοϋ έτους 1769 στό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

2635. Χρηστομάνος Κ. Ή παλιά Αθηναϊκή Αποκριά. Πολιτισμός Α' (1921-
1922) άρ. 22, σ. 3.

2636. Καμπούρογλους Δ. Γρ. Τό Δωδεκαήμερον. Παντογνώστης Α'(1921 -1923)
26 - 27.

2637. "Εθιμα - συνήθειαι τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα [στά χωριά τοΰ τ. δήμου Μακρυ-
νείας Αιτωλίας], Εύτυχία Α' (1922) άρ. 6, σ. 9.
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2638. Γεδεών Μαν. Κινητών έθίμων λησμονημένος ημεροδείκτης. Προ τοϋ Πά-
σχα. Τρεις Ίεράρχαι, έ'τ. ΙΓ' (1922) άρ. 543 σ. 109-110, άρ. 544 σ. 117 -
118, έτ. ΙΔ' (1923) άρ. 567 σ. 86-87.

'Έθιμα τής Μεγάλης Εβδομάδας άπό τήν Κωνσταντινούπολη.

2639. Μπαλάνος Δ. Σ. Ή πρώτη 'Ιανουαρίου. Έπταν Έπιθ Β'(1923-1924) 95-97.

2640. "Εθιμα κατά το Πάσχα. Ήμερ 'Ολυμπίου 1924, σ. 41 - 42.

Πασχαλινά έθιμα Κερκύρας, Καλύμνου, Ζακύνθου, Καλαβρύτων καί Κορθίου 'Άνδρου
καθώς καί 2 λατρευτικά τραγούδια.

2641. :Ό Χρονικογράφος Αί 'Απόκρεω έν Ελλάδι [=έν Αθήναις] άλλοτε καί
τώρα. 'Ατλαντίς 15 (1924) άρ. 5, σ. 19,31.

2642. Σκαπέρδας Ζαχ. Ή Καστόρια. Ήμερ Ταγκοΰ 1924, σ. 14-20.

Έθιμα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς (καί κάλαντα), Φώτων κλπ. καθώς καί 1 κλέ-
φτικο τραγούδι.

2643. :Συμαϊος Πώς έορτάζεται ό κλύδωνας στή Σύμη. Δωδεκ Ήμερολ 1 (1924)
55 - 58.

Δημοσιεύονται καί τραγούδια καί δίστιχα τοΰ κλήδονα.

2644. Καρπάθιος 'Εμμανουήλ I. Νεκρικά Χριστούγεννα. (Άπό τή θρησκευτική
ζωή τής Νισύρου). Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 6 (1924-25)
άρ. 101, σ. 1-2.

2645. Ακρίτας Δ. Ή άπόθεσις ή τά Κούλουμα. Γρηγ Παλαμάς 9 (1925) 165 -
167.

Λατρευτικά έθιμα άπό τήν Κωνσταντινούπολη (Ταταΰλα).

2646. :Δαναός Τά αύγά τοϋ Πάσχα. Μπουκέτο Β' (1925) 265 - 266.

Πασχαλινά έθιμα Ζακύθου, 'Αθηνών κλπ.

2647. Κ. Κ. Μακεδονικά Χριστούγεννα. Ατλαντίς 16(1925) άρ. 1, σ. 19.

2648. [Πασχάλης Δημ.J Λαογραφία τής νήσου "Ανδρου. "Εθιμα της Μ. 'Εβδο-
μάδος καί τοϋ Πάσχα έν "Ανδρω. Κυκλαδ Βήμα, έτ. Α' (1925) άρ. 8-9,
10-20 Απριλίου 1925, σ. 2.

Δημοσιεύονται καί κάλαντα κ.ά.

2649. :Πικάστρ [Καστρουνής Παντελής] Τό Πάσχα στή Σύμη. (Αναμνήσεις
άπό τό νησί). Δωδεκ Ήμερολ 2 (1925) 61 - 65.

2650. Σαραντή Ελπινίκη Ή πανήγυρις τής Σηλυβρίας. Πυρσός Ν Χωρών Α'
(1925) τεΰχ. 1, σ. 8-9.

2651. 'Ελληνικά Χριστούγεννα. Πώς έορτάζονται εις διαφόρους περιφερείας.
Μέλισ Α' (1925- 1926) άρ. 14, σ. 13- 14.

Έθιμα λατρείας, παραδόσεις γιά Καλλικαντζάρους κλπ. άπό τίς Κυκλάδες, τή Μακε-
δονία, τη Θράκη καί την "Ηπειρο.

36
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2652. Άβούρης 'Ανδρέας Α. Αί 'Απόκρεω άνά τούς αιώνες. Παναθ Δ' (1925 -

1926) άρ. 4, σ. 19-25.

Γίνεται λόγος καί γιά τήν 'Αποκριά στή Ζάκυνθο (σ. 22 - 25).
2652α. : Ό Νεαρός Ή Πρωτοχρονιά στά Δωδεκάνησα. Αύγή Δωδεκανησιακή,
περ. Β', έτ. 7 (1925 - 27) άρ. 109, σ. 1.

2653. Κ.Ι. Κ. Μακεδονικά Χριστούγεννα. Αίγ Ήμερ 4 (1926) 95 - 97.

2654. Μ[εταλλινοΰ] Ά[γγελική] Β. Μακεδονικά έθιμα. Τό πανηγύρι τοΰ προ-
φήτου Ηλία. ΗΘ 4(1926) 146.

2655. Μισαηλίδης Κώστας Οί 'Αποκρηές στη Σμύρνη. Μπουκέτο Γ' (1926)
197.

2656. :Ό Μακεδονικός Ή Μ. Παρασκευή οτή Μακεδονία. Μπουκέτο Γ' (1926)
321.

2657. Σ[ταματνου] Σ. Οί Καλλικάντζαροι είς τήν Μακεδονίαν. Μπουκέτο Γ'

(1926) 34.

Ειδήσεις γιά τή λατρεία καί δοξασίες γιά τούς Καλλικαντζάρους.

2658. Ψ[αραύτης] Κ. Σ. Ή Πασχαλιά στή Σίφνο. Παιδικές άναμνήσεις. Κυκλαδ
Βήμα, έ'τ. Β' (1926) άρ. 39, 1.5.1926, σ. 2.

2659. Λαογραφικά Νισύρου. Ή Καλλαντήρα. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β'^
έτ. 7 (1925 - 27) άρ. 133, σ. 2.

"Εθιμα τοϋ Πάσχα καί σχετικά κάλαντα.

2660. Τό Πάσχα στό Χορίγκοβο [σήμ. Κέδρα] τής Εύρυτανίας. Κυριακάτικη, έτ.
Α' (1926- 1927) άρ. 16, σ. 7.

2661. Α. Κ. Ό χορός τής τράτας είς τά Μέγαρα. Κυριακάτικη, έτ. Α' (1926 -

1927) άρ. 17, σ. 7.

2662. Α. Οί Καλλικάντζαροι. Κυριακάτικη, έτ. Α' (1926 - 1927) άρ. 1, σ. 5.

2663. Κ[αρπάθιος] Έ. I. Δωδεκανησιακή λαογραφία. Αύγή Δωδεκανησιακή,
περ. Β', έτ. 7 (1925 - 27) άρ. 131, σ. 4.

'Έθιμα 1ης Μαρτίου καί 1 σχετικό τραγούδι άπό τή Χάλκη τών Δωδεκανήσων.

2664. Ή ζωή τών 'Αθηνών. 'Από τά έθιμα τής Πρωτοχρονιάς. 'Ατλαντίς 18

(1927) άρ. 12, σ. 32.

2665. Ή Χιώτικη «Μόστρα». Μπουκέτο Δ' (1927) 211.

'Αποκριάτικα έθιμα Χαλκιοΰ Χίου.

2666. Μακεδονικά Χριστούγεννα. (Τραγούδια καί έθιμα τής Καστοριάς). Μπου-
κέτο Δ' (1927) 1339.

"Εθιμα καί κάλαντα Χριστουγέννων άπό τήν Καστοριά.

2667. Άσπρέας Γ. Τό κάψιμο τοΰ 'Ιούδα. Πρωΐα, έτ. Β' (1926-27) άρ. 505,
24.4.1927, σ. 3.
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2668. Άσπρέας Γ. Χαρτοπαικτικαί 'Αθήναι. (Πώς περνούσαν τίς παραμονές
[τής Πρωτοχρονιάς] στην παλιά 'Αθήνα. . .). Πρωία, έτ. Β' (1926-27) άρ.
392, 1.1.1927, σ. 3.

2669. Ζορμπά Έλευθ. Τό πανηγύρι τών Μηλεών. Πανθε<?σ Λεύκωμα 1 (1927)
123 - 124.

"Εθιμα τής άγιας Παρασκευής άπο τίς Μηλιές Πηλίου.

2670. :'Ορεινάς Α. Ξ. Ή πανήγυρις τοΰ προφήτου Έλισσαίου [στό Άνθοχώρι
Μετσόβου]. Δωδεκ Ήμερολ 4 (1927) 97 - 100.

2671. Παπαδόπουλος Λ. Κ. Μακεδόνικη λαογραφία. Πρωτοχρονιά.'Ερυθρός Σταυ-
ρός, έτ. Γ' (1927) άρ. 2, σ. 11 - 12.

"Εθιμα λατρείας άπο τό Ζέλενιτς (σημ. Σκλήθρο) της Φλώρινας.

2672. Φ. [Γιοφύλλης Φώτος] Έλληνικά Χριστούγεννα. Έβδομάς 1 (1927 - 1928)
203.

"Εθιμα λατρείας καί στίχοι 3 τραγουδιών άπό τή Στ. 'Ελλάδα.

2673. -Ή χαρά καί τά έθιμα τοΰ ελληνικού Πάσχα. Πώς έώρταζαν άλλοτε

τήν Μεγάλην Εβδομάδα. Έβδομάς 1(1927-1928) 523.—Ή Πρωτομα-
γιά άνά τήν Ελλάδα. Αύτόθι, σ. 583.

2674 .--Τά έλληνικά άποκρηάτικα έθιμα. Έβδομάς 1(1927 - 1928) 363.

2675. Καρπάθιος Έμμ. I. Ή Καλαντήρα στή Νίσυρο. Αύγή Δωδεκανησιακή,
περ. Β', έτ. 8 (1927 - 29) άρ. 157, σ. 2.—·Ή σημασία τής Καλαντήρας.
Αύτόθι, άρ. 159, σ. 2.

'Έθιμα τοϋ Σαββάτου τοΰ Λαζάρου καί σχετικά τραγούδια.

2676. -Περασμένα Δωδεκανησιακά έθιμα. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β',

έ'τ. 8 (1927 - 29) άρ. 172, σ. 2.

Έθιμο τών Χριστουγέννων άπό τή Νίσυρο.

2677. Κ[αρπάθιος] Ε. Γ. Τά Φώτα στά Δωδεκάνησα. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ.
Β', έ'τ. 8 (1927 - 29) άρ. 173, σ. 4.

2678. Πετρίδης Μιχ. Γ. Τό Πάσχα στό Καστελλόριζο. Αύγή Δωδεκανησιακή,
περ. Β', Ιτ. 8 (1927 - 29) άρ. 157, σ. 2.

Δημοσιεύονται καί δίστιχα.

2679. Άποκρηάτικα έθιμα [Μακεδονίας], Μπουκέτο Ε' (1928) 258.

2680. :Άναδρομάρης [Καμπούρογλους Α. Γρ.] Καί όλίγη λαογραφία. (Παρενθέ-
σεις). Έφημ. «Εστία», Αθήναι, ετ. ΛΓ' (1927 - 28) άρ. 12057, 3.3.
1928, σ. 1.

"Εθιμα της 1ης Μαρτίου άπό τήν παλιά 'Αθήνα καί μία επωδή.
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2681. :MénéIas [Μελάς Μιχ.) Ή καλοχρονιά. (Άπό τά έθιμα τής Σύμης). Δωδεκ
Ήμερολ 5 (1928) 59- 60.

2682. Παπαδόπουλος Λ. Κ. Τό Πάσχα στο Ζέλενιτς [σήμ. Σκλήθρο] τής Φλώ-
ρινας. 'Ερυθρός Σταυρός, ετ. Δ' (1928) άρ. 5, σ. 11.

2683. Σγουρίτσας 'Αγησίλαος Γ. Τό σιτάρι. Οίνούντιος Β' (1928) 281 - 282.

Γίνεται λόγος γιά τό έθιμο τής εύλογήσεως τοϋ σιταριού στίς 14 Σεπτεμβρίου.

2684. [Φιλαΐτου Σοφία] 'Εξ άφορμής τοϋ έθίμου τής ζώνης. Δωδεκάνησος, ετ.
Δ' (1928- 29) άρ. 192, σ. 2.

Πασχαλινά έθιμα Καστελλορίζου.

2685. -- Τό Πάσχα εις τό Καστελλόριζον. Δωδεκάνησος, ετ. Δ' (1928 - 29)

άρ. 188 σ. 2, άρ. 189 σ. 3, άρ. 190 σ. 3, άρ. 191 σ. 2 - 3.

Δημοσιεύονται καί κάλαντα τοΰ Πάσχα καί σχετικά δίστιχα.

2686. Άποκρηά στήν Κοζάνη. 'Ερυθρός Σταυρός, έτ. Ε' (1929) άρ. 2, σ. 12.

2687. Οί Άποκρηές στή Ρούμελη. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 250.

Δημοσιεύονται καί άποκριάτικα τραγούδια.

2688. Ή Πρωτομαγιά στήν Κάλυμνο. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 475.

2689. Ή Πρωτομαγιά στό Καστελλόριζο. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1047.

2690. Άτζέμης Κώστας Ε. Τό Πάσχα στό Καστελλόριζο. Δωδεκ Πασχ Λεύ-
κωμα 1929, σ. 137 - 149. [Πρβλ. άρ. 2838],

Δημοσιεύονται καί λατρευτικά καί άλλα τραγούδια καί δίστιχα.

2691. Βαρδής Γ. Ή Μεγάλη Έβδομάς έν Νάξω άλλοτε [1750] καί τώρα. Έφημ.
«Φο^νή Νάξου - Πάρου», Νάξος, ετ. Δ', άρ. 170, 28.4.1929, σ. 2 - 3.

2692. Γεωργακάς Α. Ίωάνν. Ή μονή Βουλκάνου [Μεσσηνίας]. Πρωΐα, έτ. Δ'
(1928-29) άρ. 1312, 9.8.1929, σ. 4.

Δημοσιεύονται καί έθιμα λατρείας καί μία θρησκευτική παράδοση.

2693. :Ζίδης Άποκρηές ύπό δουλείαν [τό έτος 1881 στό Ηράκλειο Κρήτης].
Έφημ. «Ελευθέρα Σκέψις», Ήράκλειον, έτ. Α' (1928- 29) άρ. 171, 1.
3.1929, σ. 1, άρ. 172, 2.3.1929, σ. 1.

2694. :"Ιδμων [Λογοθέτης Γεώργιος] Άργείτικα έθιμα. Οί Άπόκρηες. Άργ
Ήμερολ 1929, σ. 12 - 13.

2695. Jacopi Giulio Appunti di folklore Egeo. La sagra di Cremasto. Περιοδ.
«Rivista delle Colonie», Roma, 3 (Febr. 1929) σ. 124- 132.

2696. Κ. Έθιμα τοΰ έλληνικοΰ Πάσχα. Ατλαντίς 20 (1929) άρ. 5, σ. 5.

2697. Καμίτσης Βασ. Ή τελετή τοΰ 'Ιερού Νιπτήρος έν Πάτμω. Δωδεκ Πασχ
Λεύκωμα 1929, σ. 61 - 63.
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2698. Καρκαβίτσας 'Αντρέας Ή Πρωτομαγιά στά Λεχαινά. Μπουκέτο ΣΤ'
(1929) 541.

Δημοσιεύονται καί 3 σχετικά τραγούδια.

2699. Καστρουνής Π. Τό Πάσχα στή Σύμη. Δωδεκ Πασχ Λεύκωμα 1929, σ.
40 - 46.

2700. Μπιλαδέρη Δέσποινα Ή παραμονή τής Πρωτοχρονιάς στό Όρεστικό
"Αργός. 'Ερυθρός Σταυρός, έτ. Ε' (1929) άρ. 2, σ. 12.

2701. :Ό Σίφνιος Σιφνιώτικες 'Αποκρηές. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 310.

Δημοσιεύονται καί άποκριάτικα τραγούδια.

2702. Τριανταφυλλίδου "Αννα Τόχασήλι τοΰ'Επιταφίου. Περιοδ. «Παιδική Ζωή»>
τεΰχ. 38, Μάϊος 1929, σ. 600 [ = Περιοδ. «Σερραϊκά Χρονικά», τόμ. Β' (1957)
158 - 159 καί τόμ. Ε' (1969 - 1970) 661 - 662],

Λογοτεχνική απόδοση λατρευτικού εθίμου.

2703. ΦΙαλτάϊτς] Κ. «Ή ημέρα τής μαμής». Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 29.

'Έθιμα λατρείας άπό τήν 'Ανατ. Θράκη καί την 'Ανατ. Ρωμυλία («γυναικοκρατία» ) κα-
θώς καί άπό την περιοχή 'Ελασσόνας της Λάρισας («μπουρανί» ).

2704. - Οί 'Απόκρηες στή Θεσσαλία καί τή Δυτική Μακεδονία. (Ή «σκυλο-

γιορτή» τών Χασίων . . ., οί «φανοί». . ., τό Τυρναβίτικο Μπουρανί κλπ.).
Οικογένεια, ετ. Γ' (1928- 1929) άρ. 128, σ. 170.

2705. Φούφας Α. Τό Πάσχα στήν Ελλάδα. Άπόκρηες, έτ. 1929, σ. 23 - 32.

'Έθιμα τής Ζακύνθου, της Κέρκυρας, τών Σαρακατσάνων κλπ.

2706. Χαλκιάδης Ζ. 'Αποκρηές - Σαρακοστή - Πάσχα. Δωδεκ Πασχ Λεύκωμα
1929, σ. 31 - 38.

Δημοσιεύονται καί 5 δίστιχα καθώς καί 2 τραγούδια άπό τήν Κάσο.

2707. Κατσώρης 'Αντ. Δ. Τά λαϊκά έξοχικά πανηγύρια. Κροκεαί, έτ. Α' (1929 -
30) άρ. 12, σ. 2.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τούς χορούς.

2708. "Ενα φοβερό Πάσχα. Μπουκέτο Ζ' (1930) 416.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τή λατρεία άπό τήν 'Αθήνα.

2709. *La tradizionale festa di San Giovani a Rodi. «Il Giornale d'Oriente»,
Alexandria, 19 Guigno 1930.

2710. Ό άγιος Συμεών καί οί γυναίκες. Μπουκέτο Ζ' (1930) 185.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τή γέννηση καί τή μαγεία.

2711. Ό Λάζαρος στό 'Αργυρόκαστρο. Μπουκέτο Ζ' (1930) 427.

2712. Τά 'Αναστενάρια. Μπουκέτο Ζ' (1930) 497.

2713. Τά άποκρηάτικα γλέντια της παληάς 'Αθήνας. Μπουκέτο Ζ' (1930) 239.

2714. Τά βαγιοχτυπήματα. Μπουκέτο Ζ' (1930) 395.
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Λαμπίκης Αημ. Σαλεντιανά Χριστούγεννα. Πρωία, έτ. ΣΤ' (1930 -31)
άρ. 1805, 25.12.1930, σ. 5.

Δημοσιεύονται καί τραγούδια.

Λογκοβάρδος Άγαθάγγελος Τά Χριστούγεννα στήν Κρήτη. Μπουκέτο Ζ'
(1930) 36.

Μπαστιάς Κ. Τά κάλαντα πού τραγουδά ό λαός μας. Πρωΐα, έτ. ΣΤ' (1930-
31) άρ. 1805, 25.12.1930, σ. 9.

Σγουρίτσας 'Αγησίλαος Γ. Τά Ψυχοσάββατα. Μορέας Τριπόλεως, έ'τ.
30 (1929 -30) άρ. 1317, 2.3.1930, σ. 1.

Βίος Στυλιανός Γ. Χιακή λαογραφία. "Εθιμα Πρωτοχρονιάς. Φωνή Χίου 1
(1930- 1931) άρ. 4-5, σ. 12-14.

Δημοσιεύονται καί κάλαντα.

Ζήση Μελπομένη Ε. 'Αποκριάτικα έθιμα στ' Αύδήμι ['Ανατ. Θράκης]. Συ-
ζήτηση Α' (1930 - 1931 ) άρ. 7, σ. 5.

Δημοσιεύονται καί 3 δίστιχα.

Ζ[ήση] Μ[ελπομένη] Ε. Λαογραφικά. Συζήτηση Α' (1930 - 1931) άρ.
8 σ. 6, άρ. 9 σ. 6-7.

Έθιμα λατρείας, έπωδή, παροιμίες, τραγούδι κ.ά. άπο το Αύδήμι 'Ανατ. Θράκης.

-Ό Πρωτογόνατος. Συζήτηση Α' (1930- 1931) άρ. 13, σ. 8-10.

Έθιμα λατρείας, μαντικής (κλήδονας), I τραγούδι καί 2 δίστιχα.

-Τά πανηγύρια [στό Αύδήμι 'Ανατ. Θράκης]. Συζήτηση Α' (1930-

1931 ) άρ. 14, σ. 6-8. — Δρίμες, προλήψεις καί έθιμα. Αύτόθι, άρ. 15, σ. 8- 9.
Κροκεάτης Δ. 'Αποκριάτικα έθιμα. Ή τραμπάλα. Κροκεαί, έτ. Β' (1930 -
31) άρ. 19, σ. 5-6.

Μπούρας Νίκος Χριστούγεννα, Άγιοβασίλης, Φώτα. Γιορτινά χωριάτικα
σκίτσα. 'Επαρχία Α' (1930 - 1931 ) 45 - 51.

Δημοσιεύονται καί στίχοι καλάντων.

:Νάθαν ['Αθανασιάδης Ν.] Έθιμα 'Απόκρεω [στή Βλάστη Κοζάνης], Βόρ
Ελλάς, έτ. Δ' (1930-31) άρ. 197, σ. 1.

--Ή Πρωτοχρονιά στή Βλάστη [Κοζάνης], Βόρ Ελλάς, έτ. Δ' (1930-

31) άρ. 189, σ. 2.

Δημοσιεύονται καί 3 λατρευτικά τραγούδια (κάλαντα).

ΓΙκαρος 'Αναμνήσεις άπό τήν παιδική ζωή. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ.
Β', έ'τ. 9 (1929 - 32) άρ. 227, σ. 1-2.

Λατρευτικά έθιμα τής Μεγ. Εβδομάδας χωρίς μνεία τού τόπου προελεύσεως.
Οί ημέρες της Λαμπρής [στήν παλιά 'Αθήνα]. Ήμερ Πελασγού 1 (1931)
63 - 64. — Ή Πρωτομαγιά [στήν παλιά Αθήνα], Αύτόθι, σ. 97.
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2730. Πασχαλινά έθιμα (δικά μας καί ξένα). Μπουκέτο Η' (1931) 381.

2731. Περίεργα έθιμα της Άποκρηάς. Μπουκέτο Η' (1931) 206- 207.
Ειδήσεις λατρείας άπό τά Μαστιχοχώρια Χίου, τήν Πάτμο, Πελοπόννησο καί Φθιώτιδα,
καθώς καί 2 σχετικά τραγούδια.

2732. Πρωτοχρονιάτικα ήθη καί έθιμα τής Στενημάχου [Β. Θράκης]. Ήμερ
Μπουκ ΣΤ' (1931) 65.

Δημοσιεύονται καί 2 τραγούδια.

2733. Το Πάσχα στά χρόνια τής σκλαβιάς. Μπουκέτο Η'(1931) 373.

'Έθιμα λατρείας άπό τήν 'Αθήνα επί τουρκοκρατίας.

2734. Βλαχογιάννης Γιάννης Μασκαράδες καί πολϊται, στις κολώνες νά βρεθή-
τε. ('Ιστορία τών Κουλούμων [της Αθήνας] σοβαρή καί άξιογέλαστη).
Μπουκέτο Η' (1931 ) 191, 202 - 203, 220, 252, 276, 300, 323.

2735. Δ. Λ. Ή Καθαρά Δευτέρα, ή παλαιοτέρα 'Αθηναϊκή έορτή. 'Ατλαντίς 22
(1931) άρ. 5, σ. 16.

2736. :Έλύριος Γιάννης [Μαθιουδάκης Ίω. Έμμ.] Ή Πρωτοχρονιά στό χωριό.
Έφημ. «Παρατηρητής», Χανιά, έ'τ. Ε' (1930 - 31 ) άρ. 1257, 1.1.1931,
σ. 1.—Τά Φώτα καί ό φωτισμός. Αύτόθι, άρ. 1260, 6.1.1931, σ. 1.—Ή
Λαμπρή στά χωριά. Αύτόθι, άρ. 1337, 11.4.1931, σ. 1, άρ. 1338, 12.4.1931,
σ. 1. [Λατρευτικά έθιμα νομού Χανίων].

2737. Κρυστάλλης Κώστας Τό Πάσχα στήν Πίνδο. Μπουκέτο Η' (1931) 398-
399.

Δημοσιεύονται καί 1 τραγούδι καί στίχοι τραγουδιού.

2738. :Ό Παληός [Ζωϊόπουλος Θρασύβ.] Οί παληές 'Αθηναϊκές Άπόκρηες.
Μπουκέτο Η'(1931) 204.

2739. Ούράνης Κ. Παληές Αθηναϊκές Απόκριες. Μία άναβίωσι. Έλεύθ Βήμα,
έτ. Γ (1931 - 32) άρ. 3186, 22.2.1931, σ. 3.

Γίνεται λόγος γιά τήν τουριστική «άναβίωση» άποκριάτικων 'Αθηναϊκών εθίμων.

2740. Παπαδόπουλος Χαράλ. Φωνή έκ τών τάφων. Άπόστ Βαρνάβας Γ' (1931)
213 - 216.

'Εγκύκλιος τοΰ άρχιεπισκόπου Κύπρου Σωφρονίου σχετική μέ τό έθιμο τών πυροβολι-
σμών τοΰ Πάσχα.

2741. Σωτηρίου Α. Τά έκ παραδόσεως έθιμα της Μονής Κύκκου κατά τάς έπι-
σήμους τελετάς της. Άπόστ Βαρνάβας Γ'(1931) 310-313.

2742. Γκίσας Άρ. Κοζανίτικη Άποκρηά. Βόρ Ελλάς, ετ. Ε' (1931 -32)άρ.252
σ. 1, 4, άρ. 253 σ. 3.

2743. Μαγγανάρης Άπ. Ν. Τό καρναβάλι στήν παληά Αθήνα. Έβδομάς 5
(1931 - 1932) 777,805.
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2744. :Νάθαν ['Αθανασιάδης Ν.] Ή πανήγυρις της 15 Αύγούστου έν Βλάστη.
Βόρ Ελλάς, έτ. Ε' (1931 - 32) άρ. 221, σ. 2.

Δημοσιεύονται καί λίγα τραγούδια καί στίχοι τραγουδιών.

2745. -Κατά τό Πάσχα [στή Βλάστη Κοζάνης], Βόρ Ελλάς, έτ. Ε' (1931 -

32) άρ. 205, σ. 3.

Δημοσιεύεται καί 1 πασχαλινό τραγούδι.

2746. Ελληνικές ' Αποκρηές. Μπουκέτο Θ'(1932) 348.

2747. Τό έθιμον τής καταδύσεως τού Τιμίου Σταυροΰ.'Ατλαντίς 23 (1932) άρ.
3, σ. 24.

2748. (Abbot G. F.) Πώς εορτάζεται ή Πρωτοχρονιά στη Μακεδονία. "Ηθη
καί έθιμα. Πρωία, έτ. Ζ' (1931 - 32) άρ. 2163, 1.1.1932, σ. 11.

2749. 'Αγγελομάτης Χρ. Έμμ. Ή σημασία τής έορτής τών Θεοφανείων καί αί
προλήψεις πού συνδέονται μέ αύτήν. Ό έορτασμός είς τό Βυζάντιον καί τά
σημερινά έθιμα. Έφημ. «'Ακρόπολις», 'Αθήναι, περ. Β', έτ. Γ' (1931 -32)
άρ. 1055, 6.1.1932, σ. 1.

2750. Βλαχογιάννης Γιάννης Πάσχα πολεμικό. Πρωία, έτ. Ζ' (1931 - 32) άρ.
2274[=4274], 1.5.1932, σ. 3, 6.

2751. Βελλιανίτης Θ. Ή ζωή στήν παληά 'Αθήνα. Ήμερ Μπουκ Ζ' (1932)
78 - 79.

2752. Γεδεών Μαν. I. Στιγμιότυπα άπό τό Φανάρι. Δειπνοσοφισταί πατριαρχικοί.
Κωνσταντινούπολις, έτ. Α' (1932-33) άρ. 1, 18.12.1932, σ. 1, 4.

Γίνεται λόγος γιά έθιμα στό Πατριαρχείο Κων/πόλεως κατά τά μέσα τού 19ου αί.
2752α. 'Ιεζεκιήλ [Βελανιδιώτης], μητροπολ. Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσά-
λων, Προβλήματα εικονογραφίας. Εκκλησία I' (1932) 178- 180.

Γίνεται λόγος (σ. 180) γιά έορταστικό έθιμο τών ιερέων τής πεδινής Δυτ. Θεσσαλίας
(Καραγκούνηδων ).

2753. Κυριακίδης Παναγ. Κ. Ροδίτικες πασχαλινές άναμνήσεις. Δωδεκ Ήμερολ
9 (1932) 69- 82.

Πασχαλινά έθιμα σέ λογοτεχνική μορφή καί κάλαντα.

2754. Σγουρίτσας 'Αγησίλαος Γ. Τοΰ χωργιοΰ ή γιορτή. Λακωνική, έτ. Α' (1931
-32) άρ. 37, 16.6.1932, σ. 2, άρ. 39, 30.6.1932, σ. 2.

2755. Σπανούδη Σοφία Κ. Πάσχα - Πρωτομαγιά στήν Πόλι. Πρωΐα, έτ. Ζ'
(1931 -32) άρ. 2274[=4274], 1.5.1932, σ. 5.

2756. *Φαλτάϊτς Κ. Μασκαράδες τής Πρωτοχρονιάς. Περίεργες αιματηρές συ-
νήθειες. Έφημ. «Λαϊκή Φωνή», 1.1.1932.

2757. -Τά άποκρηάτικα έθιμα. Νέα Έλλ 1932, σ. 131 - 132.
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2758. Πασχαλινά αύγά. Έβδομάς 6 (1932 - 1933) 851.

2759. :Γιοφύλλης Φώτος [Μουσούρης Σπ.] Έλληνικά Χριστούγεννα-Πρωτο-
χρονιά. Έβδομάς 6 (1932 - 1933) 265.

Δημοσιεύονται καί κάλαντα άπο τή Φιλιππούπολη.

2760. Καρπάθιος Εμμανουήλ Ή Παναγία ή Σπηλιανή. Αύγή Δωδεκανησιακή,
περ. Β', ετ. 10 (1932 - 33) άρ. 281, σ. 1 - 2.

"Εθιμα λατρείας άπό τή Νίσυρο.

2761. :Σύλβιος [Παπαδόπουλος 'Ανδρέας] Άποκρηές στήν Σμύρνη. Έβδομάς 6
(1932 - 1933) 609.

2762. Χατζηδημητρίου Νικ. Α. Ό Φανός, ή πήττα τοΰ άη Φανούρη κι' ό Κλή-
δονας, μαγική τελετή [στή Νίσυρο], τήν βάσιν έχουσα έν τή άρχαιότητι.
Περιοδ. «Γνωμαγόρας» 2 (1932 - 1933) άρ. 21, σ. 12-13.

2763. Δασικά ήθη καί έθιμα [Μακεδονίας]. Δασική Ζωή, ετ. Α' (1933) τεύχ.
8-9, σ. 20.

2764. Πασχαλινά έθιμα [Κερκύρας, Ζακύνθου]. Μπουκέτο Γ (1933) 511.

2765. Αθανασιάδης Ν. Τά κόλιαντα στή Βλάστη. ΗΔΜ 2 (1933) 91 - 93.
[Πρβλ. άρ. 2727],

2766. Βλαχογιάννης Γιάννης Σαρακοστιανά. Πρωΐα, έτ. Η' (1932-33) άρ.
2570, 26.2.1933, σ. 2, 4.

2767. Γεδεών Μαν. Προ έβδομήκοντα έτών. Κωνσταντινούπολις, έτ. Α' (1932-
33) άρ. 3, 1.1.1933, σ. 5.

"Εθιμα της Πρωτοχρονιάς άπο τήν Κωνσταντινούπολη στά μέσα τοΰ 19ου αί.

2768 .--—Τά Θεοφάνεια εις τό παλαιόν Φανάριον. Πατριαρχικοί προσκυνηταί.

Κωνσταντινούπολις, έ'τ. Α' (1932-33) άρ. 4, 7.1.1933, σ. 3, 4.

Έθιμα Φαναριού Κωνσταντινουπόλεως.

2769. :Γιοφύλλης Φ. [Μουσούρης Σπ.[ Ή Αθηναϊκή Άποκρηά πρό 50 έτών.
Έφημ. «Ή Ελληνική», Αθήναι, έτ. Η' (1932-33 ) άρ. 2726, 26.2.1933, σ. 3.

2770 .--Πώς έωρτάζετο άλλοτε ή Άνάστασις τοϋ Χριστού. Έφημ. «Ή

Ελληνική», Αθήναι, έ'τ. Η' (1932 -33) άρ. 2771, 16.4.1933, σ. 1 - 2.

2771. Κόκκινος Διονύσιος Α. Άποκρηάτικα έθιμα. Ερυθρός Σταυρός, έτ. Θ'
(1933) άρ. 3, σ. 7.

2772. Κούρκουλος Σ. Α. Πρωτοχρονιά. Ήμερ Φαιάκων 1933, σ. 7-9.

Λατρευτικά έθιμα άπό τήν 'Αθήνα καί τήν Κέρκυρα.

2773. Κωνσταντινίδης Κ. Ν. Ή Παναγιά ή Σκιαδενή. Παναιγύπτια 5 (1933)
άρ. 221, σ. 3-4.

Έθιμα λατρείας καί 5 δίστιχα άπό τή Ρόδο.
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Λαγκάνης Εύστάθιος Στ. Άπο τά Ροδιακά έθιμα. Τοΰ Λαζάρου ή τής
πρώτης Ανάστασης. Παναιγύπτια 5 (1933) άρ. 221, σ. 7.
Μισαηλίδης Χαρ. Φανάρι, ή άριστοκρατική συνοικία τής Έπταλόφου [Κων-
σταντινουπόλεως], Κωνσταντινούπολις, έ'τ. Α' (1932-33) άρ. 6, 21.1.
1933, σ. 1, 3. — Πώς έζοΰσαν οί παλαιοί άρχοντες τοΰ Φαναριού. Αύτόθι,
άρ. 7, 28.1.1933, σ. 3. —Ή ζωή τού Φαναριού. Αύτόθι, άρ. 8, 4.2. 1933, σ. 3.

Ειδήσεις γιά τό Πάσχα καί τήν 'Αποκριά, τήν κοινωνική ζωή κλπ. στό Φανάρι.

:Μποέμ [Χατζόπουλος Αημήτρ.] Άποκρηάτικες άναμνήσεις. Τό ντόμινο
στις παληές Αθηναϊκές ρεντοΰτες. Έφημ. «Ακρόπολις», Αθήναι, έτ. Ε'
(1933-34) άρ. 1465, 26.2.1933, σ. 1, 2.

Στούρνας Κ. Καρναβάλι στό χωριό. Οί άποκρηάτικοι τύποι του. Έφημ.
«Ακρόπολις», Αθήναι, έ'τ. Ε' (1933-34) άρ. 1465, 26.2.1933, σ. 5.
"Εθιμα, παραδόσεις, άνέκδοτα. Έβδομάς 7 (1933 - 1934) 351 - 352.

Έθιμα Χριστουγέννων. Δημοσιεύονται καί μία ρουμανική καί μία σερβική παράδοση.
Βαρίκα Εΰρη Λαμπρή. (Παιδικές άναμνήσεις [άπό τήν Κάρπαθο]). Αύγή
Δωδεκανησιακή, περ. Β', ετ. U (1933 - 34) άρ. 296, σ. 4.
'Αδαμαντίου Αδαμάντιος Ή λαϊκή έορτή τών Απόκρεω έπί "Οθωνος,
τά Κούλουμα είς τάςΑθήνας τό 1841.Έθνος, ετ. 21 (1933 - 34) άρ. 6996,
18.2.1934, σ. 3. Βλ. καί αύτόθι, άρ. 6997, 20.2.1934, σ. 1, άρ. 6998,
21.2.1934, σ. 1.

Αασκαλάκης Άπ. Β. Πώς έώρταζον είς τάς Αθήνας τάς έορτάς τοΰ Πά-
σχα έπί τουρκοκρατίας. Έθνος, έτ. 21 (1933-34) άρ. 7041, 7.4.1934, σ. 3.
Α[ασκαλάκης] Ά. Β. Πώς πανηγυρίζεται ή Δευτέρα τοΰ Πάσχα είς τήν
Μάνην. "Εθνος, έ'τ. 21 (1933-34) άρ. 7042, 9.4.1934, σ. 5.
Αημητρακαρέας Π. Τά Χριστούγεννα στήν έπαρχία. Θρΰλοι, λαϊκαί παρα-
δόσεις καί έθιμα. Έφημ. «Νέος Κόσμος», Αθήναι, έτ. Β' (1934 - 35) άρ.
594, 25.12.1934, σ. 7.

Ζ. Οί κούνιες. Μήλος, έτ. ΙΑ' (1934 - 1935) άρ. 215, 8.4.1934, σ. 6.
*Καρπάθιος Έμμ. Ή θρησκευτική ζωή τών νησιών μας (Δωδεκανήσων).
Δωδεκάνησος 1934, άρ. 41 - 43.

Ποταμιάνος Σπΰρος Χριστούγεννα στό νησί [Σαντορίνη]. Άθήν τεΰχ.
3 (Δεκέμβριος 1934) σ. 12 - 13, 80.

Λαογραφικά καί έθιμα Κεφαλλονιάς. Ή Ήχώ, έ'τ. 3 (1934- 1935) άρ.
30 σ. 27, άρ. 31 σ. 20.
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2788. :Γιοφύλλης Φώτος [Μουσούρης Σπ.] Ή πραγματική καμήλα στήν Αθήνα.
Έβδομάς 8 (1934 - 1935) 828.

'Έθιμα τής 'Αποκριάς άπό τήν 'Αθήνα.

2789. Καρπάθιος Έμμ. I. Ή Παρασκευή τής Λαμπρής. Αύγή Δωδεκανησιακή,
περ. Β', ετ. 12 (1934 - 35) άρ. 321, σ. 1 - 2.

Έθιμα λατρείας άπο τή Νίσυρο.

2790. Λουκάτος Μίμ. [Δημ.] Άπο τήν Άργοστολιώτικη Πρωτοχρονιά. Ή 'Ηχώ,
έ'τ. 3 (1934 - 1935) άρ. 28, σ. 8, 22. [Πρβλ. άρ. 2846],

2791. Μινώτου Μαριέττα Τά Φώτα στο νησί. Έβδομάς 8 (1934 - 1935) 481.

"Εθιμα λατρείας καί μαντικής τών Φώτων, πιθανόν άπό τή Ζάκυνθο.

2792. Αργυρόπουλος Μιχ. Το πανηγύρι τ' άη Γιαννιού τοΰ Φανιστή. ΜΕΗ Β'
(1935) 150- 154.

Έθιμα λατρείας κ.ά. άπό τή Σμύρνη.

2793. Βαβαρέτος Γ. Άποκρηάτικες τρέλλες τών παλαιών Αθηναίων. "Εθνος,
έτ. 22 (1934 -35) άρ. 7353, 19.2.1935, σ. 5. — "Οταν έμεσουράνουν
τά άποκρηάτικα Αθηναϊκά κομιτάτα. Αύτόθι, άρ. 7355, 21.2.1935, σ. 3.

2794. Γεδεών Μαν. Ίεραί συνήθειαι ναών Κωνσταντινουπόλεως. Πρακτικά Ακα-
δημίας Αθηνών, τόμ. 10 (1935) 472-476.

Δημοσιεύονται καί έθιμα γεννήσεως, κοινωνικής οργανώσεως καί τελευτης.

2795. :Γιοφύλλης Φώτος [Μουσούρης Σπ.] Τό πέρασμα τοΰ Μάη μέσ' άπό τούς
αιώνες. Άθήν τεΰχ. 8 (Μάϊος 1935) σ. 8- 10.

Δημοσιεύεται καί 1 τραγούδι τοϋ Μάη άπό τήν Κέρκυρα.
2795α. Δυοβουνιώτης Κ. Εγκύκλιοι καί έγγραφα άποκείμενα έν τω άρχείω τοΰ
άοχιεπισκοπικοΰ έπιτρόπου Κιμώλου. Εκκλησία ΙΓ' (1935) 128- 132,
ΙΔ' (1936) 27 - 29, 35 - 37, 50 - 52, 138 - 140, 205 - 206.

Περιέχονται καί ειδήσεις γιά τή λατρεία, τήν κοινωνική οργάνωση κ.ά. κατά τά έτη
1834 - 1840 στήν Κίμωλο καί Σίφνο.

2796. Καμπούρογλους Δ. Γρ. Παναγία ή Άθηνιώτισσα. Έφημ. «Αθηναϊκά Νέα»,
Αθήναι, έτ. Ε' (1935 -36) άρ. 1445, 16.8.1935, σ. 1.

2797. - Πώς έώρταζον οί Αθηναίοι τά Χριστούγεννα έπί τουρκοκρατίας.

"Εθνος, έ'τ. 23 (1935 - 36) άρ. 7614, 24.12.1935, σ. 5.

2798. *Καρπάθιος Έμμ. Πάσχα στή Νίσυρο. Δωδεκάνησος 1935, άρ. 60.

2799. Λαγκάνης Ευστάθιος Άπό τά έθιμα τής Ρόδου. Τό χελιδόνισμα. Παναι-
γύπτια 7 (1935) άρ. 5, σ. 118.

2800. Μαρίνης Κ. Χωριάτικο Πάσχα. Ήχώ Ελλάδος, έτ. Α' (1935) άρ. 59,
28.4.1935, σ. 5.
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Μαυρογιάννης Έμμ. Οί Άπόκρηες [στήν Κέρκυρα]. Παναιγύπτια 7 (1935 )
άρ. 43, σ. 1028.— Τόμπολα. Αύτόθι, άρ. 46, σ. 1099.

Ψαθάς Δ. Πώς εορτάζουν τά Χριστούγεννα στά διάφορα μέρη τής Ελλά-
δος. Έφημ. «Αθηναϊκά Νέα», Αθήναι, έτ. Ε' (1935-36) άρ. 1576, 26.
12.1935, σ. 3-4.

Λουκόπουλος Αημ. Ελληνικά Χριστούγεννα (όπως γιορτάζονται στή Ρού-
μελη). "Υπαιθρο Α'(1935 - 1936) 253 - 259.

Μπαρδς Βασίλειος Γ. "Ηθη καί έθιμα τής Πρωτοχρονιάς [στήν"Ηπειρο],
Ήπειρ Μέλλον, έτ. Β'(1935 - 36) άρ. 28, σ. 1-2.
Tradizioni e feste di S. Giovanni Battista a Rodi. Περιοδ. «Sacra Rho-
dus», Rodi, Giugno 1936, σ. 5-7.

Βλαχογιάννης Γιάννης Έπίσημον Πάσχα άπό τής έπαναστάσεως [τού
1821], Καθημερινή, έτ. 17 (1935 -36) άρ. 5104, 12.4.1936, σ. 1 - 2.
Γατόπουλος Α. Απόκρεω παλαιών Αθηνών. Καθημερινή, έτ. 17 (1935 -
36) άρ. 5032, 30.1.1936, σ. 1. [Πρβλ. άρ. 2823],

Γεωργιάδης Θεόφρ. Πώς έωρτάζετο τό άγιον Πάσχα έν Μοσχοπόλει. Ήμερ
Πελασγού 6 (1936) 27 -30.

Ε. Α. Τά έθιμα τής Πρωτοχρονιάς. Μποναμάδες. Πρωία, έτ. ΙΑ' (1935 -
36) άρ. 61, 1.1.1936, σ. 3, 6.

Καλυβόπουλος Μιχ. Τά έθιμα τών έορτών. Βόρειος "Ηπειρος Β' (1936)
τεΰχ. 21, σ. 26 - 28.

Έθιμα Χριστουγέννων καί Πρωτοχρονιάς άπό τή Βόρειο Ήπειρο.
*Καρανικόλας Σωτ. Α. Ή Παναγιά. ("Εθιμα). Δωδεκάνησος, 22 Δεκεμ-
βρίου 1936. [Πρβλ. άρ. 2844].

Μπόγρης Δ. Ή πανήγυρις της Φανερωμένης [Σαλαμίνος]. "Εθνος, έτ.
23 (1935 - 36) άρ. 7849, 24.8.1936, σ. 3.

Πασπαλιάρης Ε. Χριστούγεννα στό Μωρηά. Έφημ. «Έλληνικόν Μέλλον»,
Αθήναι, έτ. Ε' (1936 - 37) άρ. 1542, 25.12.1936, σ. 13.
Πρωτοψάλτης Μαν. Γ. Χελιδονίσματα στήν άρχαία Ρόδο. Ήμερ Δώδεκα
1936, σ. 81 - 86.

Δημοσιεύεται καί 1 νεοελληνικό χελιδόνισμα άπό τή Χάλκη.

Σταμ[ατίου] Σταμ. Σημερινά παράδοξα άρχαίας νεκρουπόλεως. "Εθνος,
έτ. 23 (1935 - 36) άρ. 7839, 13.8.1936, σ. 4.

Ειδήσεις λατρείας, μαγείας, λαϊκής ιατρικής άπό τήν "Εδεσσα.

*:Συμιακός Τό πανηγύρι τοΰ Πανορμίτη. (Εύλαβεϊς άναμνήσεις, σελίδες άπό



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 1921-1988: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 573

τήν παλαιά Δωδεκανησιακή ζωή ). Δωδεκάνησος, 8 καί 15 Νοεμβρίου 1936.
28:17. Φαλτάϊτς Κ. Οί μπαμπαγιοϋροι καί τά λογκατσάρια στά κλεφτοχώρια
τών Χασίων. Έφημ. «Ή Εθνική», 'Αθήναι, ετ. Α' (1935 - 36) άρ. 76,
1.1.1936, σ. 3,4.

2818. -Οί μπαμπαγιοϋροι τής Βούρμπας [σημ. Μηλιάς Ελασσόνας]. Έφημ,.

(ΓΗ Εθνική», 'Αθήναι, έτ. Β' (1936 - 37) άρ. 412, 25.12.1936, σ. 4.

2819. Υστερνιώτης Ή μεγάλη πανήγυρις τής Λακκοτιανής στά Ύστέρνια Τή-
νου. Κυκλαδ Νέα Γ' (1936 - 37) άρ. 68-69, σ. 5.

i820. Χριστοφής Χρ. Ν. Μιά Νισύρικη Πρωτομαγιά. Περιοδ. « Γνωμαγόρας»
6 (1936- 1937) άρ. 59, σ. 14.

2821. "Αννινος Γ. 'Αθηναϊκές 'Απόκριες [γύρω στό 1902], Πρωία, έτ. IB'
(1937) άρ. 132, 14.3.1937, σ. 5.

2822. Άρν.,.ς Ή'Αποκρηά είς τήν Ελλάδα. Πώς έωρτάζετο άλλοτε. "Εθιμα
καί προλήψεις. Έφημ. «Ό Τύπος», 'Αθήναι, έτ. Γ' (1936 - 37) άρ. 797,
21.2.1937, σ. 6.

Δημοσιεύονται και ειδήσεις μαντικής, τραγούδια κ.α. άπό διάφορες ελληνικές περιοχές.

2823. Γατόπουλος Δ. 'Απόκρεω παλαιών 'Αθηνών. Καθημερινή, έτ. 18 (1936-
37) άρ. 5431, 14.3.1937, σ. 1. [Πρβλ. άρ. 2807].

2824. Γεδεών Μανουήλ Ίω. Κωνσταντινουπόλεως άγιάσματα Θρακικά.'Ανα-
τύπωσις έκ τών «Θρακικών», τόμ. 9 [(1938) σ. 101 - 121], ('Αθήναι)
1937, 8ο, σελ. 20.

2825. -Ό άγιος Γεώργιος έν τή Κωνσταντίνου πόλει. Έν 'Αθήναις 1937,

8ο, σελ. 20. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 342, άρ. 3230],

2826. :Γιοφύλλης Φ. [Μουσούρης Σπ.] Πάσχα στήν'Αθήνα στά χρόνια τής σκλα-
βιάς. Έφημ. «Ή Εθνική», 'Αθήναι, έτ. Β' (1936-37) άρ. 554, 2.5.
1937, σ. 3-4. — Ή Πρωτομαγιά είς τήν ίστορίαν. Αύτόθι, άρ. 560, 10.
5.1937, σ. 1-2.

2827. :Έρανιστής "Εθιμα Χριστουγέννων. Καθημερινή, έτ. 19 (1937 - 38) άρ.
7708, 25.12.1937, σ. 3.

2828. Μαρίνης Κώστας Ή 'Αποκριά πού μας έρχεται καί οί διάφορες αποκριά-
τικες συνήθειες τοϋ λαοϋ. Πρωία, έτ. IB' (1936 - 37) άρ. 105, 15. 2. 1937,
σ. 1, 3. — Ή τελευταία Κυριακή τής 'Αποκριάς. Τά παλαιά λαϊκά έθιμα
τής Τυρινής. Αύτόθι, άρ. 132, 14. 3. 1937, σ. 1.

2829 .--Πώς έορτάζει ό λαός μας τό Πάσχα. Χωριάτικα έθιμα. Πρωία, έτ.

IB' (1936-37) άρ. 180, 2.5.1937, σ. 3.

Δημοσιεύονται καί τραγούδια.
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Μαρίνης Κώστας Ψυχοσάββατα μέ γλέντια. Πρωία, έτ. IB' (1936-37)
άρ. 226, 19.6.1937, σ. 3, 4.

Σ. Τό Μακεδονικόν Δωδεκαήμερον. (Οί Ρουσσαλήδες). "Εθνος, έτ. 24
(1936-37) άρ. 7975, 2.1.1937, σ. 3-4.

Δημοσιεύονται καί κάλαντα.

Σταμ[ατίου] Σταμ. Ή πήττα τής Άποκρηάς. (Άποκρηάτικες δοξασίες
καί συνήθειες τοϋ Μοριχόβου). "Εθνος, έτ. 24 (1936- 37) άρ. 8045, 14.
3.1937, σ. 5-6.

-Μία περίεργη γιορτή στή Δράμα. "Εθνος, έτ. 24 (1936-37) άρ.

8000, 28.1.1937, σ. 4. — Ή άγια Βαρβάρα καί ή Δράμα. Αύτόθι, άρ. 8001,
29.1.1937, σ. 4.

Έθιμα λατρείας και παραδόσεις γιά τήν άγια Βαρβάρα.

--Πάσχα καί Πρωτομαγιά στήν Εύβοια. "Εθνος, έτ. 24 (1936- 37)

άρ. 8092, 1.5.1937, σ. 5 - 6, άρ. 8093, 3.5.1937, σ. 5 - 6.

Δημοσιεύονται καί τραγούδια.

-Τά Φώτα καί ό φωτισμός. Ή έορτή τών ύδάτων εις τήν Μακεδονίαν.

Έθνος, έτ. 24 (1936 -37) άρ. 7979, 6.1.1937, σ. 4.

Δημοσιεύονται καί στίχοι καλάντων.

Φαλτάϊτς Κ. Ή έορτή τών Βαΐων εις τά έλληνικά χωριά. Έφημ. «Ή Εθνι-
κή», 'Αθήναι, ετ. Β' (1936-37) άρ. 547, 25.4.1937, σ. 3. — Πατροπα-
ράδοτα έθιμα. Τά πασχαλινά πυροτεχνήματα. Αύτόθι, άρ. 554, 2.5. 1937,
σ. 4. — Οί χοροί τοΰ Πάσχα εις τά χωριά. Αύτόθι, άρ. 555, 4.5.1937, σ. 2.
"Εθιμα Θρακών. Συζήτηση Β' (1937 - 1938) 87.

Έθιμο λατρείας άπό τή Βόρεια Θράκη.

'Ατζέμης Κ. Τό Πάσχα στό Καστελλόριζο. Μεγίστη 1 (1937 - 1938)
άρ. 5 σ. 9 - 12, άρ. 6 σ. 12 - 14. [Πρβλ. άρ. 2690].

Δημοσιεύονται καί δημοτικά τραγούδια καί δίστιχα.

Βαλσάμης Κ. Ή έορτή τοϋ Πανορμίτου. Συμ Βήμα, έτ. Α' (1937 -38)
άρ. 9, σ. 1, 6.

Βενίτης Άντών. Μ. Ή Πρωτομαγιά [στό Καστελλόριζο]. Μεγίστη 1
(1937 - 1938) άρ. 7, σ. 10.

[Ζήσης Εύστρ.] 'Ήθη καί έθιμα Γανοχώρων. Συζήτησις Β' (1937 - 1938)
133 - 134, 163 - 164.

Έθιμα λατρείας, 2 δίστιχα, μία παροιμία κ.ά.

Κ. Κ. Ή Μεγάλη Έβδομάς. Συμ Βήμα, έτ. Α' (1937 - 38) άρ. 17, σ. 1.
Κ. Λ. Ή Μεγάλη Παρασκευή εις τήν νήσόν μας άλλοτε καί τώρα. Συμ
Βήμα, έτ. Α' (1937 - 38) άρ. 17, σ. 1, 3.
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2844. Καρανικόλας Σ. Ή Παναγιά. Άπο τά θρησκευτικά έθιμα τής Σύμης. Συμ
Βήμα, ετ. Α' (1937 - 38) άρ. 9, σ. 1, 6.— Τά σινίγλια μας. Αύτόθι, άρ.
12, σ. 1 - 2 [έθιμα Χριστουγέννων Σύμης]. — Πρωτοχρονιάτικα έθιμα. Τά
άκούμια μας. Ή μπουλιστρίνα. Αύτόθι, άρ. 12, σ. 4.

2845. Αάσκαρης Ν. Αρκαδικά έθιμα. Οί Άπόκρηες. Φωνή Γορτυνίας 5 (1937-
38) άρ. 199, σ. 2.

'Αναδημοσίευση άπο τό βιβλίο τοϋ συγγρ. γιά τή Λάστα Γορτυνίας.

2846. Λουκάτος Αημ. Σ. Πρωτοχρονιά στ' Αργοστόλι. Ή Ήχώ, έτ. 6 (1937 -
1938) άρ. 64, σ. 9-11. [Πρβλ. άρ. 2790].

Δημοσιεύονται καί λίγα δίστιχα.

2847. :Ό Μασκαράς Τό καρναβάλι τής Πλάκας άλλοτε καί τώρα. Έβδομάς 11
(1937 - 1938) άρ. 544, σ. 2.

2848. Χριστουγεννιάτικα έθιμα τής Κεφαλληνίας. Καζαμίας, έτ. 1938, σ. 97 - 99.

2849. Βλαχογιάννης Γιάννης Άη - Βασίληδες. Έθνος, έτ. 25 (1937 -38) άρ.
8333, 2.1.1938, σ. 3.

2850. Γατόπουλος Α. Αθηναϊκά καρναβάλια [τοΰ 19ου αιώνα]. Καθημερινή,
έτ. 19 (1937 -38) άρ. 7773, 2.3.1938, σ. 1.

2851. *Καρπάθιος Έμμ. I. Πασχαλιναί άναμνήσεις άπό τήν Χάλκην Δωδεκανή-
σων. Δωδεκάνησος 1938, άρ. 109.

2852. Μαρίνης Κώστας Λαϊκά καρναβάλια καί συνήθια τής Τυρινής. Πρω'ία,
έτ. ΙΓ' (1937 -38) άρ. 124, 6.3.1938, σ. 3, 6,-Τό Σάββατο τοΰ Λαζά-
ρου. Αύτόθι, άρ. 164, 16.4.1938, σ. 5. — Ή Μεγάλη Λαμπρή στά χω-
ριά. Αύτόθι, άρ. 172, 24.4.1938, σ. 5, 6.

Δημοσιεύονται καί κάλαντα τού Λαζάρου.

2853. ----Οί σταφυλοφόρες παρθένες. "Ενα νηστευτικό έθιμο [τού Σταυρού,

14 Σεπτεμβρίου], Πρωία, έ'τ. ΙΓ' (1937 - 38) άρ. 309, 11.9.1938, σ. 3.

Δημοσιεύονται καί 2 τραγούδια.

2854. Σταμ[ατίου] Σταμ. Κρητικές Απόκρεω. "Εθνος, έ'τ. 25 (1937 -38) άρ.
8389, 27.2.1938, σ. 5.

Δημοσιεύονται καί τραγούδια καί δίστιχα.

2855 .--Λεσβιακά Χριστούγεννα. 'Έθνος, έτ. 26 (1938-39) άρ. 8685, 26.

12.1938, σ. 3.

'Έθιμα λατρείας, δίστιχα κ.ά.

2856. -Ό άγιος Βασίλειος στήν Κρήτη. "Εθνος, ετ. 25 (1937 - 38) άρ.

8333, 2.1.1938, σ. 7.

Δημοσιεύονται έθιμα λατρείας, επωδές κ.ά.
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Σταμ(ατίου) Σταμ. Τ ά πάθη τοΰ Χρίστου καί οί μαντινάδες εις τήν Κρήτην.
Έθνος, έ'τ. 25 (1937 -38) άρ. 8441, 21.4.1938, σ. 3.

Δημοσιεύονται καί 4 δίστιχα.

----Τό άπόβραδο τής Μετανοίας. Περίεργα Μακεδονικά άττοκρηάτικα

έθιμα. Έθνος, έ'τ. 25 (1937 - 38) άρ. 8383, 21.2.1938, σ. 5.
Σωτηριανος - Γέροντας 'Αλέξ. Ήρ. Ή Μεγάλη Έβδομάς καί αί έορταί
τοΰ Πάσχα εις τάς παλαιάς 'Αθήνας. Πρωία, έτ. ΙΓ' (1937 - 38) άρ. 171,
23.4.1938, σ. 1, 4.

Φαλτάϊτς Κ. Τά κοστούμια τών 'Απόκρεω. Οί «κωδονοφόροι». Έφημ.
«Ή Εθνική», 'Αθήναι, έτ. Γ (1937 -38) άρ. 837, 13.2.1938, σ. 3.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τήν ένδυμασία.

"Ηθη καί έθιμα τοΰ νησιού μας [Καστελλορίζου], Χριστούγεννα - Πρωτο-
χρονιά. Μεγίστη 2 (1938- 1939) άρ. 15, σ. 10 - 12.
Βαλσάμης Κώστας Ό Κουκκουμάς. Συμ Βήμα, έ'τ. Β' (1938-39) άρ. 41
σ. 2, άρ. 42 σ. 2.

Ζ[ήσης] Ε[ύστρ.] Θρακικά μοναστήρια. Συζήτησις Γ'(1938-1939) 144-146.

'Έθιμα λατρείας κ.ά. άπό τό Αύδήμι 'Ανατ. Θράκης.

Καρανικόλας Σωτ. Ή έορτή τ' άή Γιαννιού τοΰ Σταφυλλά [24 Ιουνίου],
Συμ Βήμα, έ'τ. Β' (1938 - 39) άρ. 45, σ. 1 - 2.

Κολαξιζέλλης Στράτης Τά άποτελέσματα τών άφιερωμάτων. Κτίσις τής
'Αγιάσου. 'Αγία Σιών Β' (1938- 1939) 36- 43.

Ειδήσεις λατρείας, κοινωνικής οργανώσεως κ.ά.

-Τό μοναστήρι καί σχολείο τής 'Αγιάσου. 'Αγία Σιών Β' (1938 -

1939) 115 - 119.

Έθιμα λατρείας, ειδήσεις γιά τή σχολική ζωή κ.ά.

Λάππας Τάκης Πάσχα στή Λειβαδιά. 'Ηώς 1 (1938- 1939) άρ. 13, σ.
13 - 14.

Αάσκαρης Ν. Ή Δευτέρα τοΰ Πάσχα. Φωνή Γορτυνίας 6 (1938-39)
άρ. 202, σ. 2.

:Νοσταλγός 'Ιστορικά καί λαογραφικά σημειώματα. Τό χελιδόνισμα. Αύγή
Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 17 (1938- 39) άρ. 393, σ. 2.

Δημοσιεύεται καί 1 σχετικό τραγούδι άπό τή Ρόδο.

Πέρδικα Νίκη Α. Πασχαλιά στή Σκύρο. Νεολαία 1 (1938 - 1939) 862.
Σταμούλης ΣπΰροςΜ. Οί 'Αναστενάριοι τής Θράκης [στό χωριό Μπελγκά-
ρι], Συζήτησις Γ' (1938- 1939) 173 - 174.
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2872. Στεφάνου Νικ. Μιχ. Λαογραφικά Καστελλορίζου. Πασχαλιά. Μεγίστη 2
(1938- 1939) άρ. 17, σ. 15-16. [Πρβλ. ΕΛΑ Ε' (1945 - 49) σ. 240,
άρ. 1311].

Δημοσιεύονται καί λατρευτικά τραγούδια.

2873. Φαλτάϊτς Κ. 'Απόκρεω καί μασκαράτες. Νεολαία 1 (1938 - 1939) 564.

2874 .---Πάμε γιά βάγια. Νεολαία 1 (1938- 1939) 818.

'Έθιμα τών Βαΐων.

2875 .--Στό πανηγύρι τοϋ 'Αγίου Θωμά [στήν 'Αθήνα]. Νεολαία 1 (1938-

1939) 879.

2876. Φαράκλας Δαυΐδ Ή Άποκρηά στό Σαμιώτικο χωριό. Σαμιακά Χρον Α'
(1938 - 1939) τεΰχ. 3-4, σ. 32 - 35.

2877. Χριστ[οδουλάκης] Χρ. Τό βάψιμο τών αύγών [στή Σάμο]. Σαμιακά Χρον
Α' (1938- 1939) τεϋχ. 3-4, σ. 28.

2878. Αί 'Απόκρεω. Μορέας, έτ. 38 (1938-40) άρ. 1384, 12.2.1939, σ. 1.

β ) Μελέτες.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 446, 447, 453, 456, 461, 2395, 3215, 3324]

2879. Γιαννόπουλος Ν. I. Αί ταφαί τών Θρακών. Πινακοθήκη KB' (1922 - 1923 )
40 - 42.

Γίνεται λόγος καί γιά έθιμα τού «Άρσαλιοϋ» άπό τήν Ήπειρο καί τή Θεσσαλία.

2880. Μπαλδνος Δημήτρ. Ή Μεγάλη Έβδομάς καί τό Πάσχα. 'Αθήναι (1924),
16ο, σελ. 95.

2881. Πολίτης Ν. Γ. Τά αύγά τοϋ Πάσχα. Παντογνώστης Γ' (1924) 139 - 140.

'Αναδημοσίευση άπό τά «Λαογραφικά Σύμμεικτα».

2882. Θέμελης Τιμόθεος Π., άρχιεπίσκοπος Ίορδάνου, Αί έπωνυμίαι τής Πανα-
γίας έν Κύπρω. 'Εν Ίεροσολύμοις, τύποις Ίεροϋ Κοινοϋ τοϋ Παναγίου
Τάφου, 1926, 8ο, σελ. 38. [Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955- 57) σ. 348, άρ,
3326].

'Εξετάζονται 110 έπωνυμίες τής Παναγίας.

Κ ρ ίση: Περιοδ. «Κυπριακά Χρονικά», ϊτ. Δ' (1926) 342 - 343 ([Λ. Φιλίππου]).

2883. Ha si uck Margaret M. The Basil-Cake of the Greek New Tear. Folk-
lore 38 (1927) 143 - 177.

2884. Κυριακίδης Στίλπων 'Αναστενάρια. Μεγάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια,
τόμ. 4(1928) σ. 580 - 582.

2885. Καρολίδης Παΰλος Άνθεσφόρια, άνθεστήρια, ροδισμός, ρουσάλια. Άκαδημ
Βιβλιοθήκη Β' (1928 - 1929) 10 - 15.

37
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Hasluck F. W. Christianity and Islam under the Sultans by —. Edited
by Margaret M. Hasluck. Oxford, at the Clarendon Press,
1929, 8o, τόμ. I, σελ. LXIV+360, τόμ. II, σελ. X+361 - 877+χάρτ. 1.
Williamson G. A. Tutelary Saints of Medicine in the Greek Church.
Περιοδ. «Caledonian Medical Journal» 14(1929)94-104. [Καί μετά-
φραση Αοίζου Φιλίππου στά έλληνικά: Οί προστάται της ιατρικής
άγιοι έν τη Έλληνική Έκκλησία. Περιοδ. «Κυπριακά Χρονικά» ΣΤ' (1929)
225 - 235],

Πολίτης Φώτος Μερικά λόγια διά τό θρησκευτικόν μας αίσθημα. Πρωία,
έ'τ. ΣΤ' (1930-31) άρ. 1805, 25.12.1930, σ. 7 - 8 [=Έκλογή άπό τό
έργο του, τόμ. Β', 'Αθήναι 1938, σ. 101 - 107].
Κορδάτος Γ. Τά κάλαντα. Ν Πρωτοπόροι 1931 - 1932, σ. 14 - 17.

Δημοσιεύονται καί κάλαντα καί στίχοι καλάντων.

Βλαχογιάννης Γιάννης 'Απόκριες. Πρωία, έ'τ. Ζ' (1931 - 32) άρ. 2213,
21.2.1932, σ. 1.

Παπαγεωργίου Γ. Χ. Αί θαυματουργοί εικόνες τής Παναγίας. Γρηγ Παλα-
μάς 17 (1933) 292- 295.

Επίθετα της Παναγίας καί σχετικά τοπωνύμια.

Λέτσας 'Αλέξανδρος Ή λαογραφία έν Μακεδονία. Ή άναβίωσις τών Θε-
σμοφορίων. Λεύκωμα Β Ελλάδος 1 (1934) 25-30.
'Αγροτικά έθιμα επαρχίας Κιλκίς.

Frazer James George 'Αποκρηές, ή γιορτή τής χαράς, τοΰ γλεντιού καί
τής μάσκας. 'Αρχαία ήθη καί έθιμα. Άθήν τεΰχ. 5 (Φεβρουάριος 1935)
σ. 4-6.

Μιχαλόπουλος Φάνης Τά Χριστούγεννα. Είδωλολατρεία καί χριστιανισμός.
Καθημερινή, έτ. 18 (1936-37) άρ. 5356, 25.12.1936, σ. 1, 4.
:Φορτούνιο [Μελάς Σπ.] Θαλασσινοί [άγιοι] προστάται. Έλεύθ Βήμα,
έτ. ΙΕ' (1936- 37) άρ. 5161, 13.11.1936, σ. 1.

Παρουσιάζεται ανακοίνωση τού Στυλ. Ε. Λ υ κ ο ύ δ η στήν'Ακαδημία γιά τούς ναυ-
τικούς άγιους.

Άρβανιτόπουλος Α. Νεοελληνικά έθιμα, κληρονομιά τού άρχαίου κόσμου.
Έθνος, έτ. 25 (1937 -38) άρ. 8332, 31.12.1937, σ. 3.
Πεζόπουλος Έ. Α. Μεταμφιέσεις. Δαιμονίων μειλίγματα. "Εθνος, έτ. 25
(1937 -38) άρ. 8332, 31.12.1937, σ. 3-4.

Φαλτάϊτς Κ. Οί Καλλικάντζαροι πού μάς φεύγουν. Τί πιστεύει δι' αύτούς
ό ελληνικός λαός. Αί διάφοροι ύποθέσεις καί ύπόνοιαι περί της καταγωγής



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΙΙΝΙΚΙΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 1921-1938: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 579

των. Έφημ. «Ή Εθνική», 'Αθήναι, ετ. Β' (1936-37) άρ. 420, 5.1.

1937, σ. 3.

2899. Τό Χριστουγεννιάτικο δένδρο καί τά κάλανδα. Πώς καθιερώθησαν τά έθι-
μα. Έφημ. «Ή Εθνική», 'Αθήναι, ετ. Δ' (1938-39) άρ. 1147, 25.12.

1938, σ. 2, 9.

Δημοσιεύονται καί κάλαντα.

2900. Άρβανιτόπουλος Α. Σ. Ή έπιβίωσις παλαιών έλληνικών εθίμων εις τάς
έορτάς τοΰ Πάσχα. Έθνος, έτ. 25 (1937 -38) άρ. 8443, 23.4.1938, σ. 3.

2901. Μιχαλόπουλος Φάνης Πώς ό ελληνικός λαός έτραγούδησε τά Χριστούγεν-
να. (Συνήθειαι - έθιμα - παραδόσεις). Καθημερινή, έτ. 20 (1938-39) άρ.
8067, 27.12.1938, σ. 4.

"Εθιμα Δωδεκαημέρου καί κάλαντα.

2902. Μπαλδνος Δ. Σ. Ή ιστορία τής Πρωτοχρονιάς. Καθημερινή, έ'τ. 19(1937 -
38) άρ. 7714, 1.1.1938, σ. 3.

2903. Σ. Ή μάσκα καί ή ιστορία της διά μέσου τών αιώνων. "Εθνος, έτ. 25 (1937 -
38) άρ. 8376, 14.2.1938, σ. 5.

3. Κοινωνική ζωή.

α') Κοινωνική όργάνωση.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 84, 93, 95, 154, 161, 172, 202, 204, 208, 211, 213, 225,
226, 231, 234, 235, 240, 242, 243, 246, 248, 251, 256, 258, 259, 263, 264, 271,
274, 278, 282, 285, 288, 297, 299, 300, 302, 303, 309, 314, 315, 316, 319, 324,
335, 337, 338, 341, 345, 346, 347, 350, 356, 363, 375, 378, 382, 385, 387, 389,
397, 399, 408, 419, 421, 422, 423, 426, 432, 434, 435, 437, 438, 450, 452, 454,
459, 469, 524, 566, 581, 591, 603, 641, 682, 1349, 1360, 1386, 1537, 2258, 2550,
2614, 2775, 2794, 2795α, 2865, 2992, 3007, 3019, 3027, 3048, 3052, 3065, 3084,

3090, 3092, 3344]

2904. Καμπούρογλους Α. Γρ. Αί παλαιαί 'Αθήναι. Αί έκλογαί έπί τουρκοκρατίας.
Είκον Παρνασ περ. Β', έ'τ. Β' (1920 - 1921) άρ. 75, σ. 4.

2905. "Εκθεσις πεπραγμένων τής έφοροεπιτροπής τής Κοινότητος Βαφεοχωρίου
διά τά έτη 1918 - [1]921). [Κωνσταντινούπολις; 1921], 8ο μικρό, σελ. 15.

2906. Πιπΐνος Αιογ.Ίστορικαί συνεταιρικαί σελίδες. Βοηθός Συνεταιρ 4(1921 ) 71.

Γίνεται λόγος γιά τήν «Κοινή Συντροφιά» τών Άμπελακίων.

2907. Σωτηρακόπουλος Ίωάνν. Γλούνιστα. Βοηθός Συνεταιρ 4 (1921) 72 - 73.

Ειδήσεις γιά τήν κοινωνική όργάνωση άπό τή Γλούνιστα (σήμ. Δριμαία ) Λοκρίδας.

2908. Γεδεών Μαν. Στροφή προς τά οπίσω έπί ταϊς έορταΐς. Τρεις Ίεράρχαι,
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έτ. ΙΓ' (1922) άρ. 555 - 556 (Δεκέμβριος 1922), σ. 204 - 205, άρ. 558
('Ιανουάριος 1923), σ. 14-15.

Γίνεται λόγος γιά τά προσφερόμενα άπό τό Πατριαρχείο ελέη κατά τά Χριστούγεννα.

2909. Κωνσταντινίδης Άλ. Π. Μπαρμπαγιάννης ό Κανατάς. ΠαναθΑ' (1922-
1923) άρ. 1, σ. 55 - 57.

2910. Δασκαλάκης'Απ. Β. Ή Μάνη καί ή 'Οθωμανική αυτοκρατορία 1453 -
1821. (Οί έπί τουρκοκρατίας άγώνες τών Μανιατών διά τήν άνεξαρτησίαν
των καί τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος). Μετ' εικόνων. Έν 'Αθήναις,
τύποις Ε. καί I. Μπλαζουδάκη, 1923, 8ο, σελ. 247.

Εκτός άπό τήν ιστορική ύλη δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση κ.ά.

2911. Δραγούμης "Ιων Κοινότης, έθνος καί κράτος. Γνώμαι τοϋ—, 1907 -
1919. Εκδίδεται έπιμελεία Φιλίππου Στ. Δραγούμη. 'Αθήναι, τυ-
πογραφεΐον Παρασκ. Λεωνή, 'Απρίλιος 1923, 8ο μικρό, σελ. 3 χ. άρ. +62.
(«Πολιτική Έπιθεώρησις», έκτακτον τεύχος).

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως, δικαίου κλπ. άπό τή Σαμοθράκη κ.ά.

2912. Hardie Margaret M. (Mrs F.W. Hasluck) The Significance of Greek
Personal Names [in Kastoria]. Folklore 34 (1923) 149 - 154,249- 251.

2913. Καρπάθιος Έμμ. I. Νισυριακαί σελίδες. Θεμελιώδεις διατάξεις έν άνα-
φορά πρός τόν καταστατικόν όργανισμόν τής κοινότητος Μανδρακίου [Νι-
σύρου]. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 5 (1923 - 24) άρ. 73 σ. 4, άρ.
74 σ. 4, άρ. 75 σ. 4.

Ειδήσεις κοινοτικής οργανώσεως καί δικαίου.

2914. Ζερλέντης Περικλής Γ. Σύστασις τοϋ κοινοΰ τών Μυκονίων. Έν Έρμου-
πόλει, τύποις Νικολ. Γ. Φρέρη, 1924, 8ο, σελ. 96.

Ειδήσεις κοινωνικής όργανώσεως. Στά δημοσιευόμενα (σ. 14 κ.έ.) έγγραφα τών έτών
1606 - 1783 περιέχεται πλήθος βαπτιστικών ονομάτων καί έπωνύμων.

2915. Λέκκας Νικ. Γ. Ή ξενοδοχία παρ' Έλλησιν ύπό —. 'Αθήναι 1924, 8ο, σελ.
89. ('Τπουργεΐον Εθνικής Οικονομίας. Υπηρεσία ξένων καί έκθέσεων).
Γίνεται λόγος γιά τήν «ξενοδοχία» στήν άρχαία "Ελλάδα, τό Βυζάντιο καί τή νεότερη
'Ελλάδα.

2916. Βελλιανίτης Θεόδ. Μικρασιατικός Ελληνισμός. Μιά έλληνική δημοκρατία.
Έθν Κήρυξ 11(1925) άρ. 2, σ. 12-13.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση τών Κυδωνιών Μ. 'Ασίας.

2917. Ζερλέντης Περικλής Γ. Φεουδαλική πολιτεία έν τη νήσω Νάξω ύπό—.
Έν Έρμουπόλει, τύποις Νικολάου Γ. Φρέρη, 1925, 8ο, σελ. 100.
Δημοσιεύονται (ιδίως σ. 12 κ.έ.) ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση, τό δίκαιο, τούς
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βίους κ.ά. Δημοσιεύονται (σ. 41 κ.έ.) έπίσης ποικίλα έγγραφα, ιδιωτικά καί δημόσια,
τών χρόνων της τουρκοκρατίας, πού περιέχουν καί πολλά τοπωνύμια καί ονόματα.

2918. Χ. Ή παλαιά 'Αθηναϊκή αριστοκρατία. 'Ατλαντίς 16 (1925) άρ. 5, σ. 4.

2919. Άρμακόλλας Νικ. Γ. Οικονομικά τής Τήνου 1715 - 1822. ('Αθήναι),
εκδίδεται ύπό τής «Άδελφότητος τών έν 'Αθήναις καί Πειραιεΐ Τηνίων»,
1926, 8ο, σελ. 55.

Ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση (κοινότητα, κοινων. τάξεις κλπ. ), τά προϊόντα
καί τίς άσχολ,ίες τών κατοίκων, δικαιοπρακτικά έγγραφα τών έτών 1754 - 56 (πωλητή-
ρια 2), κοινοτικά έγγραφα εσόδων καί εξόδων τοΰ έτους 1801 κ.έ.

2920. Βασιλικού [-Τσιώμου] Μερόπη Β. 'Απ' τήν έξέλιξι τής Θεσσαλονίκης.
Ή σημερινή της όψη. ΗΘ 4 (1926) 123 - 130.

2921. Γουγούσης Χρήστος Γ. 'Ιστορία τοΰ συντάγματος (ίσνάφι, συντεχνία, σω-
ματεΐον) τών ιερέων Θεσσαλονίκης '1825 - 1898. Γρηγ Παλαμάς 10 (1926)
278 - 293.

2922. Καραβίδας Κωνσταντίνος Δ. Ή Μακεδονοσλαβική άγροτική κοινότης
καί ή πατριαρχική γεωργική οικογένεια εις τήν περιφέρειαν Μοναστηρίου
[Μακεδονίας], ΑΟΚΕ 6 (1926) 227 - 314. [Καί αύτοτελές άνάτυπο. Βλ.
ΕΛΑ Θ'-Γ (1955 - 57) σ. 349, άρ. 3345],

2923. Μίλλερ Ούΐλλιαμ [Miller William] Τά πρώτα έτη τών νεωτέρων 'Αθηνών.
Μετάφρασις Π α ν. Δ. Κ α λ ο γ ε ρ ο π ο ύ λ ο υ. 'Επιφυλλίδες, τόμ. Α'(1926)
τεΰχ. Α', 16ο, σελ. 37.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τήν κοινωνική, κυρίως, όργάνωση τής 'Αθήνας τών έτών
1832 - 1842 (κοινωνικές σχέσεις, διασκεδάσεις, χοροί κλπ.) καθώς καί λίγες ειδήσεις
γιά τό δίκαιο, τήν πολεοδομία καί άρχιτεκτονική κ.ά.

2924. Φαλτάϊτς Κ. Τά παζάρια. Κυριακάτικη, έ'τ. Α' (1926-1927) άρ. 40, σ. 11.

2925. :'Αναδρομάρης [Καμπούρογλους Α. Γρ.] Ό πάτερ - 'Ανανίας. Έφημ.
«Εστία», 'Αθήναι, έτ. AB' (1926- 27) άρ. 11753, 25.4.1927, σ. 1.

Ειδήσεις γιά τήν κοινωνική όργάνωση («ρουφέτιον τών μπακάληδων» κλπ., 1764) τής
Αθήνας στήν τουρκοκρατία.

2925α. Φαλτάϊτς Κ. Τά έμπορικά παζάρια καί αί έποχιακαί πανηγύρεις. (Ή
σημασία των άλλοτε καί τώρα). 'Οδηγός Προόδου, τεΰχ. 3 (1 Νοεμβρίου

1927) σ. 13.

2926. Φ[ιλάρετος] Γ. Ν. 'Αμπελάκια. Έγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερου-
δάκη, τόμ. Α' (1927) σ. 920- 921.

2927. Πετρίδη "Αννα Μ. Παλιοί μισεμοί. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έ'τ.
8 (1927 - 29) άρ. 174, σ. 2.

"Εθιμα άποδημίας άπό τά Δωδεκάνησα.
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2928. Φ[ίλιππας] Σ. Ό συνεταιρισμός Άμπελακίων. Μεγάλη Έλληνική Εγκυ-
κλοπαίδεια, τόμ. 4 (1928) σ. 337 - 338.

2929. Χ. Συμβολαί είς τήν περί σωματείων συζήτησιν. Δωδεκάνησος, έτ. Δ'
(1928-29) άρ. 190 σ. 2, άρ. 191 σ. 2, άρ. 192 σ. 2.

Ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως άπό τά Δωδεκάνησα.

2929α. Καλιτσουνάκις Δημ. 'Ιστορία τής πολιτικής οικονομίας. ΑΟΚΕ 9 (1929)
1 -312.

Στις σ. 224 - 231 : «Ό συνεταιρισμός τών Άμπελακίων».

2930. Μαρτίνης Ν. Τό πανηγύρι τής 'Αρκαδίας [Κυπαρισσίας Μεσσηνίας]. Νέα
Έλλ 1929, σ. 275 - 276.

2931. :Ménélas [Μελάς Μιχ.] "Ενα έπί πλέον εθιμον πού σβύνει στή Σύμη. Τό
διανάλημα. Δωδεκ Ήμερολ 6 (1929) 181 - 182.

2932. Βρέκοσης 'Αριστείδης Αί έλληνικαί κοινότητες τών ελευθέρων χωρικών.
Έν 'Αθήναις 1930, 8ο, σελ. 15. (Άνάτυπον έκ της «Επιθεωρήσεως Το-
πικής Αύτοδιοικήσεως», 1930 [σ. 127-141]).

Βιβλ. μνεία: BNJb 9 (1930 - 1932) 459 - 460 (Ν. G. Τ h[e ο d ο r i d i s]).

2933. Καραβίδας Κ. Δ. Σοσιαλισμός καί κοινοτισμός. (Δοκίμιο περί τών γεωοικο-
νομικών καί κοινωνικών βάσεων τοΰ πολιτισμού τών Ελληνικών χωρών).
Εκδίδεται ώς συμβολή είς τόν έορτασμόν τών έκατόν χρόνων έλευθερίας.
'Αθήναι, τύποις έκδοτικοΰ οΐκου «Ό Κοραής», 1930, 8ο, σελ. 80.
Κρίση: Πειθαρχία, έτ. 2 [τόμ. 3] (1930 - 1931) 439 - 440 (Λ ί ν ο ς Κ α ρ ζ ή ς).

2934. Τζωρτζάκης Θ. Οί συνεταιρισμοί μας. Ν 'Αγρ Ζωή, άρ. 32 (Μάιος 1930)
σ. 5-7. [Πρβλ. Συνεταιριστής ΣΤ' (1930) 1 -7].

Γίνεται λόγος γιά τούς συνεταιρισμούς τών Άμπελακίων (κυρίως), τών ναυτικών νησιών
"Τδρας, Σπετσών κλπ. Πρβλ. άρ. 2949.

2935. Βίος Στ. Ή Χιώτισσα άπό τήν άρχαία έποχή ώς τή σύγχρονη. Φωνή Χίου,
έ'τ. 1 (1930 - 1931) άρ. 2 σ. 8 - 9, άρ. 3 σ. 11 - 12.

Δημοσιεύονται καί 2 τραγούδια.

2936. Βλαχλείδης Γ. Γιαννιώτικα στιχοπλάκια ή δίστιχα. Μπαντίδοι. Ήπειρ
'Αγών, έτ. Δ' (1930 - 31) άρ. 1103 σ. 1, 4, άρ. 1104 σ. 1, 4, άρ. 1105 σ.
1, 4, άρ. 1106 σ. 1, 4. [Βλ. καί άρ. 1597].

Δημοσιεύονται ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως γιά τήν τάξη τών «μπαντίδων» καθώς
καί ειδήσεις γιά τήν ένδυμασία τους, τίς συνήθειες, τά έθιμα τους κλπ. Δημοσιεύονται
καί ειδήσεις γιά τή λατρεία, τίς διασκεδάσεις καί τή σύνθεση τών διστίχων στά Γιάννενα.

2937. Καββάδας Σ. Δ. Χιακή πολιτεία. Οίκονομίαι δημογεροντίας. Φωνή Χίου,
έ'τ. 1 (1930- 1931) άρ. 3, σ. 12-14.

2938. Boulanger F. 'Αμπελάκια ή οί έλληνικοί συνεταιρισμοί καί αί έλληνικαί
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κοινότητες. Συνεταιριστής ΣΤ' (1930) 115-119, 139-146, Ζ' (1931) 4-
8, 18 - 23, 38 - 41, 54 - 58, 77 - 80, 99 - 103, 118 - 120, 152 - 154, Η'
(1932) 9 - 11, 24-26, 43 -44.

Μετάφραση άπό τά γαλλικά τοϋ βιβλίου τοΰ Γάλλου άρχιτέκτονα.

2939. Βλαχογιάννης Γιάννης 'Επαιτείας έπέτειος. Πρωΐα, ετ. Ζ' (1931 -32)
άρ. 2152, 20.12.1931, σ. 1 - 2. [Βλ. καί άρ. 2946],

2940. Γεδεών Μαν. Χειροτονιών κανά, δουλκία καί λήμματα. Πρακτικά 'Ακαδη-
μίας 'Αθηνών 6(1931)336 - 341. [Καί άνάτυπο: 'Αθήναι 1931, 8ο, σελ. 8],

Γίνεται λόγος γιά τά προσφερόμενα κατά τίς χειροτονίες ή μεταθέσεις άρχιερέων δώρα,
γλυκίσματα καί χρήματα, στούς χειροτονοΰντες και τό προσωπικό τοΰ Πατριαρχείου.

2941. Καραβίδας Κ. Δ. Μαδεμοχώρια ή Μαντεμοχώρια ή Χάσικα[Χαλκιδικής].
Μεγάλη Έλληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 16 (1931) σ. 450.

2942. Κόκκινος Διονύσιος Α. Οί ξενητεμένοι τοϋ Ζαγοριοΰ. Ερυθρός Σταυρός,
έτ. Ζ' (1931) άρ. 1, σ. 5 - 6.

'Έθιμα τής ξενιτιάς καί 2 σχετικά τραγούδια άπό τό Ζαγόρι.

2943. Κορρές Στυλ. Γ. Τά τρία κοινά τής Νάξου. Έφημ. «Φωνή Νάξου - Πά-
ρου», Νάξος, έ'τ. ΣΤ' (1931) άρ. 288, 11.10.1931, σ. 3, άρ. 289, 1.11.

1931, σ. 1-2.

2944. Ζ[ήση] Μ[ελπομένη] Ε. Αύδημιώτικη ζωή. Οί βίζιτες. Συζήτηση Β'
(1931 - 1932) άρ. 19, σ. 8-9.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά γλυκά, γιά τήν ένδυμασία κ.ά.

2945. Βασιλειάδης Νικόλαος Στήν παληά 'Αθήνα μιά γενεά πίσω. Φιλολ Πρω-
τοχρονιά 3 (1932) 14- 19.

Ειδήσεις γιά τήν κοινωνική ζωή της παλιάς 'Αθήνας.

2946. Βλαχογιάννης Γιάννης Επαιτείας έπέτειος. Πρωΐα, έτ. Ζ' (1931 -32)
άρ. 2164, 3.1.1932, σ. 1 - 2. [Βλ. καί άρ. 2939].

2947. Μαλαβέτας Θ. Τ' 'Αμπελάκια, εκεί όπου ήκμασε ή «συντροφιά τής Θεσ-
σαλίας». Μετά 120 χρόνια. Πρωΐα, έτ. Ζ' (1931 -32) άρ. 2328, 26.6.

1932, σ. 1, 5.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά την άρχιτεκτονική.

2948. Μυστακίδης Β. Τά ένσάφια, ήτοι ρουφέτια τής Θεσσαλονίκης. ΗΘ 10
(1932) 266 - 282.

2949. Τζωρτζάκης Θεόδ. Οί συνεταιρισμοί εις τήν Ελλάδα. Έν Πάτραις, τύποις
Δημοσθένους Φραγκούλη, 1932, 8ο, σελ. 352.

Στίς σ. 197 - 201 γίνεται λόγος γιά τούς συνεταιρισμούς της τουρκοκρατίας ('Αμπε-
λακίων κ.ά). Πρβλ. άρ. 2934.

Ή μελέτη συνεκδίδεται μέ τό έργο τοΰ Ernest Grünfeld, Οί συνεταιρισμοί άπό οί-
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κονομικής καί κοινωνικής απόψεως, μετάφρασις έκ τοϋ γερμανικού T. Χ. Χασα-
ποπούλου, πού καταλαμβάνει τίς σ. 5-191 τοΰ βιβλίου.
Κρίση: ΓΔΓΕ 26 (1933)194 - 195 (Π. Α. Δεκάζος).

2950. Τζωρτζάκης Θεόδ. Ό συνεταιρισμός τών Άμπελακίων καί ή σύγχρονος
συνεταιριστική κίνησις είς τήν χώραν μας. ('Ομιλία είς τήν Πανε?Λήνιον
συνεταιριστικήν συγκέντρωσιν 'Αμπελακίων τήν 19 καί 20'Ιουνίου 1932 ).
Άνατύπωσις έκ τοΰ περιοδικού «Ό Συνεργατισμός» [έτ. 1932, σ. 782-
790]. Θεσσαλονίκη 1932, 16ο, σελ. 18.

Γιά τή «Συντροφιά» τών Άμπελακίων γίνεται λόγος κυρίως στίς σ. 3 - 9.

2951. Άγγελομάτης Χρ. Έμμ. Οί λησμονημένοι τύποι τής πλατείας τοΰ Ψυρή.
Παλληκαράδες, τραμποΰκοι καί αστυνομία. Έφημ. «'Ακρόπολις», 'Αθήναι,
έτ. Ε' (1933-34) άρ. 1458, 19.2.1933, σ. 3 - 4.

2952. Χατζηευστρατίου Στρ. Διαλαλήματα Πολυχνιάτικα. Τρίβολος 3 (1933-
34) άρ. 142, σ. 2.

2953. Διαλαλήματα ντελάληδο^ν [Μανταμάδου καί 'Αγιάσου]. Λέσβος 1934, σ. 148.

2954. 'Ιστορικόν σημείωμα περί τής κοινότητας Βαφεοχωρίου [Κωνσταντινου-
πόλεως] έπί τή έκατονταετηρίδι τού έν αύτή ίεροΰ ναοΰ τοΰ Εύαγγελισμού
τής Θεοτόκου (1834- 1934). Έν Κωνσταντινουπόλει 1934, 8ο, σελ. 90.
'Εκτός άπό τήν ιστορική ύλη δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά την κοινωνική όργά-
νωση καθώς καί ονόματα (σ. 53 - 56).

2955. Γατόπουλος Δ. 'Ιστορίες τού τόπου μας. Παραδόσεις καί θρύλοι.'Αθήναι,
χ. χρ. [1934], 8ο μικρό, σελ. 194.

'Εκτός άπό τήν ιστορική ύλη δημοσιεύονται ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση
(σ. 30 - 33 κ. ά.).

2956. Δανιηλίδης Δημοσθένης I. Ή Νεοελληνική κοινωνία καί οικονομία. Πρώτο
βιβλίο: Προϋποθέσεις. Πρώτο μέρος. 'Αθήνα, έκδοτης Γ. Σαμαρόπουλος,
1934, 8ο, σελ. κ' + 283.

'Ενδιαφέρουν καί τήν παροΰσα βιβλιογραφία ιδίως οί σ. 126-141: «Οί νεοελληνικές
κοινότητες». Στήν κοινωνιολογική διερεύνηση τοΰ νέου Έλληνισμοΰ γίνεται συχνά χρή-
ση καί λαογραφικοΰ ύλικοΰ (κυρίως δημοτικών τραγουδιών).
Κρίση: ΑΟΚΕ 14 (1934) 25* - 28* (Δ. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ ι ς).

2957. Λαμπίκης Δ. Ό Μπαρμπαγιάννης - Κανατάς. Ήμερ Πελασγοΰ 4 (1934)
73 - 75.

Γίνεται λόγος γιά τόν γνωστό τύπο της παλιάς 'Αθήνας καί τό τραγούδι του.

2958. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, άρχιεπίσκοπος 'Αθηνών, Ή θέσις τής Εκ-
κλησίας καί τοΰ Έλληνικοΰ έθνους έν τώ τουρκικω κράτει μετά τήν άλωσιν
τής Κωνσταντινουπόλεως. Θεολογία 12 (1934) 5 - 24, 97 - 115.

Σελ. 97 κ.έ.: «Ή 'Εκκλησία καί ή κοινοτική όργάνωσις». Πρβλ. άρ. 2966.
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2959. Πασχάλης Δημήτριος Π. Δημοσιονομική κατάστασις τών Κυκλάδων νή-
σων έπί τουρκοκρατίας καί επαναστάσεως (1537 - 1828). ΑΟΚΕ 14 (1934)
436 - 470.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση της "Ανδρου.

2960. Ροδάς Μιχ. Έλληνικά πανηγύρια [στον Μελιγαλά Μεσσηνίας], Έλεύθ
Βήμα, Ιτ. ΙΓ (1934- 35) άρ. 4457, 16.9.1934, σ. 1.

2961. Καρπάθιος Έμμ. I. Ή σωματειακή δράσις τών Νισυρίων. Αύγή Δωδε-
κανησιακή, περ. Β', ετ. 12 (1934 - 35) άρ. 322 σ. 1 - 2, άρ. 323 σ. 1 - 2,
άρ. 324 σ. 1 - 2.

Ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως, λατρείας κλπ.

2962. Καββάδας Στ. 'Ιστορικά έγγραφα. Αιγαίον 1 (1935) 10 - 19.

Δημοσιεύονται καί έγγραφα σχετικά με τή δημογεροντία τής Χίου.

2963 .---Πράξεις τής παλαιάς δημογεροντίας Χίου. Αιγαίον 1 (1935)

394-401.

Δημοσιεύονται καί βαπτιστικά ονόματα καί επώνυμα.

2964. Καλονάρος Π. Π. 'Ηθογραφικά Μάνης. 'Αθήναι 1934. [Βλ. ΕΛΑ Θ'- Γ
(1955 - 57) σ. 350, άρ. 3370].

Κρίση : Rev Ét Gr 48 (1935) 620 (Η. P[e r n ο t]). Βιβλ. μνεία: Phil
Wochenschrift 55 (1935) στ. 132 - 133 (Gustav S ο y t e r).

2965. Καραβίδας Κ. Δ. Ή κοινοτική πολιτεία. Τόμος πρώτος. ['Αθήναι] 1935,
8ο, σελ. 291. [Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 351, άρ. 3374],
Κρίσεις: 'Ηχώ 'Ελλάδος, έτ. Α' (1935) άρ. 156, 11.8.1935, σ. 3 (Δ η μ ο σ 0.
Στραγανιώτης). Καθημερινή, έτ. 16 (1934 - 35) άρ. 4865, 12.8.1935, σ. 3 - 4
(Λίνος Κ α ρ ζ ή ς ). Ν Πολιτική 1(1937) 481 - 485 ("Ε λ λ η Λαμπρίδη).

2966. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος (άρχιεπ.'Αθηνών) Ή θέσις τής Εκκλησίας
καί τοΰ Έλληνικοΰ έθνους έν τω τουρκικώ κράτει. Έν 'Αθήναις, τύποις
«Φοίνικος», 1935, 8ο μικρό, σελ. 40. [Πρβλ. άρ. 2958],

Λαογραφικό ενδιαφέρον έχουν κυρίως οί σ. 21 κ.έ.: «Ή Εκκλησία καί ή κοινοτική
όργάνωσις».

2967. Σ. Κ. Περί αύτοδιοικήσεως. 'Αγροτ Ταχυδρόμος ΚΕ' (1935) 201 - 204.

2968. Κολοβός Φιλ. Τά πανηγύρια άλλοτε καί τώρα. Ήπειρ Μέλλον, έτ. Β'
(1935 - 36) άρ. 24, σ. 2.

Δημοσιεύονται καί 6 δίστιχα.

2969. Μπαράς Βασίλειος Γ. "Ενα άνέκδοτον ιστορικόν έγγραφον τών δέκα έξ χω-
ρίων Φιλιατών. Ήπειρ Μέλλον, έτ. Β' (1935 - 36) άρ. 35, σ. 2.

Συμφωνητικό μεταξύ τών κατοίκων τοΰ Τσαμαντά Θεσπρωτίας τοΰ έτους 1861.

2970. Τά 'Αμπελάκια καί ό περίφημος συνεταιρισμός των. «Μηνιαία 'Ακρόπολις.
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Ό Γϋρος τής Ελλάδος». Πλήρης περιγραφή τών έλληνικών χωρών. 'Αθή-
ναι 1936, τεΰχ. 3 (Μάρτιος) σ. 143 - 145.

2971. Καββάδας Στ. Μετεπαναστατικά ιστορικά κείμενα περί Χίου. Αιγαίον 2
(1936) 313-329.

Κανονισμός κοινότητος καί λογαριασμοί δημογεροντίας Χίου.

2972. Καμπούρογλους Δ. Γρ. Αί 'Αθήναι έπί τουρκοκρατίας. Περιοδ. «Έλληνι-
κόν», 15.12.1936.

Ειδήσεις γιά τήν κοινωνική όργάνωση καί τήν ένδυμασία τών 'Αθηναίων έπί τουρκο-
κρατίας.

2973. Κορδάτος Γιάννης Ό «Συνεταιρισμός τών Άμπελακίων» καί οί πρόδρομοι
τής συνεταιριστικής ιδέας στήν Ελλάδα. Συνεταιριστής IB' (1936) 133 - 136.

2974. Χαλκιάδης Ζ. Ε. Τό ίδεωδέστερον τών έπί γης πολιτευμάτων ύπήρξεν εις
τήν Κάσον. Ήμερ Δώδεκα 1936, σ. 37 -39.

2975. Μιχαλόπουλος Φάνης Αί 'Αθήναι εις τά 1834 - 1835. Κοινωνική ζωή - τό
πρώτον καφενεϊον. Καθημερινή, έτ. 18 (1936-37) άρ. 7480, 2.5.1937,
σ. 3, 4.

2976. Μπαράς Βασίλειος Ή «Παναγιά» τής Λεσνίτσας [Βορ. Ηπείρου]. Βό-
ρειος "Ηπειρος Γ' (1937) τεΰχ. 26, σ. 4-6.

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις κοινωνικής όργανώσεως κ.ά.
2976α. Totomianz V. 'Απαρχαί τοΰ συνεταιριστικού θεσμοΰ έν Ελλάδι. Ό Συνεται-
ρισμός τών Άμπελακίων. Συνεταιριστής ΙΓ' (1937) 139 - 140.

'Αναδημοσίευση άπό βουλγαρικό συνεταιριστικό περιοδικό.

2977. *Tzortzakis Th. Die ersten neuzeitlichen Genossenschaften in Griechen-
land. Περιοδ. «Rundschau», 13 Marz 1937.

2978. Φαλτάϊτς Κ. Ή σημερινή θέσις της Θεσσαλής γυναικός.Έφημ. «Ή Εθνι-
κή», Αθήναι, έτ. Γ' (1937 - 38) άρ. 771, 8.12.1937, σ. 3, 5.

Γίνεται λόγος καί γιά τίς άσχολίες τών Θεσσαλών γυναικών.
2978α. Χασιώτης Σπδρος Τό ποΰθε βγαίνει ό δρόμος διά τήν άναγέννησιν της
χωρικής μας οικονομίας. Ν Πολιτική 1 (1937) 1196- 1203.

Γίνεται λόγος καί γιά τίς έλληνικές κοινότητες της τουρκοκρατίας ιδίως στήν περιοχή
Ζαγορίου 'Ηπείρου.

2979. Καββάδας Στ. Εκλογή γερόντων Καρδαμύλων. Νησί Α' (1937 - 1938)
174 - 175.

2980. Καραβίδας I. Κοινότης - αύτοδιοίκησις. Ν Πολιτική 2 (1938) 67 - 109.
[Καί αυτοτελώς: (Άνατύπωσις έκ της «Νέας Πολιτικής»). Αθήναι 1938,
8ο, σελ. 47].

2981. (Καραβίδας Κ. Δ.) Ή κοινοτική παράδοσις τών Ελλήνων. Καθημερινή, έ'τ.
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20 (1938 - 39) άρ. 8040, 29.11.1938, σ. 3, άρ. 8047, 6.12.1938, σ. 4, άρ.
8054, 13.12.1938, σ. 3 - 4.

'Εκτενής περίληψη διαλέξεως.

2982. Κατηφόρης Π. Τά ήθη τής πρώτης 'Αθηναϊκής κοινωνίας. "Εθνος, έ'τ. 25
(1937 -38) άρ. 8609, 10.10.1938, σ. 5-6.—Παληά 'Αθηναϊκά ήθη.
Οί κουτσαβάκηδες. Αύτόθι, έτ. 26 (1938-39) άρ. 8661, 1.12.1938,
σ. 3.— Τοΰ Ψυρρή, ή άκρόπολις τού κουτσαβακισμοΰ. Αύτόθι, άρ. 8664,
4.12.1938, σ. 3.— Ό Μπαϊρακτάρης καί οί κουτσαβάκηδες. Αύτόθι, άρ.
8669, 9.12.1938, σ. 3.

2983. Μιχαλόπουλος Φάνης Τά'Αμπελάκια: ό πρώτος συνεταιρισμός τής Εύρώ-
ρώπης (1780- 1812). Καθημερινή, Ιτ. 19 (1937 -38) άρ. 7805, 4.4.
1938, σ. 3-4, άρ. 7812, 11.4.1938, σ. 3-4, άρ. 7819, 18.4.1938, σ. 3-4,
άρ. 7831, 2.5.1938, σ. 3 - 4.

2984. Μ. Κ. Ή κουμπαριά καί ή ζωοκλοπή στά χωριά τοΰ Ψηλορείτη. Ήμερ
ΓΙ ελασγοΰ 8 (1938) 30 -32.

2985. Οίκονομίδης 'Αθαν. Α. Πωγωνιακά. ('Αποσπάσματα έκ τής άνεκδότου
μονογραφίας «Ή παλαιά Πωγωνιανή» άπό τοΰ 1770 - 1840). Ηπειρω-
τικά Α' (1938) 128- 133.

Ειδήσεις γιά τήν κοινωνική οργάνωση, τά επαγγέλματα κλπ.

2986. Σταμ[ατίου] Σταμ. Ή ζωοκλοπή στήν Κρήτη. "Εθνος, ετ. 25 (1937 - 38)
άρ. 8369, 7.2.1938, σ. 3.—Ή δημοτική μούσα καί ή ζωοκλοπή. Αύτόθι,
άρ. 8371, 9.2.1938, σ. 3.—"Ηθη καί έθιμα τής ζωοκλοπής στήν Κρήτη.
Αύτόθι, άρ. 8373, 11.2.1938, σ. 3.

Ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως, τραγούδια κ.α.

2987. Α[ούκας] Σ. Ή έμποροπανήγυρις τής Βερροίας. Νεολαία 1 (1938- 1939)
1173.

2988. Κολαξιζέλλης Στράτης Π. Ή έκκλησία της Παναγίας, τό κέντρον τής
πνευματικής καί κοινωνικής ζωής τής 'Αγιάσου, καί ή 2α Φεβρουαρίου.
Άγία Σιών Β' (1938 - 1939) 89 - 96.

Ειδήσεις γιά τή λατρεία, τήν κοινωνική οργάνωση, την τελευτή, τό δίκαιο κ.α.

2989. Σκευοφύλαξ Μιχ. Τό Κάστρο. Συμ Βήμα, ετ. Β' (1938-39) άρ. 45,
σ. 1, 4.

Ειδήσεις κοινωνικής οργανώσεως καί 2 δίστιχα άπό τή Σύμη.
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β') Λαϊκό δίκαιο.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 95, 140, 202, 208, 212, 213,226, 240, 243, 246, 248,
258, 264, 275, 299, 303, 309, 312, 317, 319, 321, 334, 337, 341, 343, 345,
346, 367, 374, 387, 397, 406, 413, 416, 420, 437, 450, 452, 577, 579, 1838,
2198, 2258, 2371, 2586, 2610, 2911, 2913, 2917, 2919, 2923, 2966, 2969,
2978α, 2988, 3157, 3219]

2990. Τό προικοσύμφωνον. Είκον Παρνασ περ. Β', ετ. Β' (1920-1921 ) άρ. 85, σ.4.

2991. Γεδεών Μαν. Ίω. Άφιερωτικόν έκ Τριπολιτζας. 'Ιερός Σύνδ Α'(ΚΑ')
(1921) άρ. 12, σ. 5-6.

Νοταριακό γράμμα τοϋ έτους 1711 (άφιερωτήριο ).
2991α. Ζώης Λεωνίδας Χ. Κομηνός 'Ιωάννης. Ροδάμανθυς 6 (1921 ) άρ. 12, σ. 3 - 4.

Δημοσιεύεται βεβαίωση Κρητών τής Ζακύνθου τοΰ έτους 1672.

2992. ΊΡηρίτης 'Ιωακείμ Ή Θεσσαλονίκη πρό 500 έτών, 1421 - 1921. Γρηγ
Παλαμάς 5 (1921) 844 [= 1 ] - 851 [=8],

Ειδήσεις δικαίου, κοινωνικής οργανώσεως κλπ.

2993. Σταυρονικητιανός Γαβριήλ [Δύο πωλητήρια 'Αγίου "Ορους τών έτών 1556
καί 1558]. Γρηγ Παλαμάς 5 (1921) 858 [=15] - 17.

2994. 'Ιστορικόν έγγραφον. Προικοσύμφωνον τοΰ Ίοάνη τοΰ Γεωργίου [τοΰ
έτους 1747]. Νισυρ Ήμερολ 1 (1923) 44- 45.— Διάφορα ιστορικά Νισυ-
ριακά έγγραφα. Πωλητήρια [2 τών έτών 1797 καί 1815]. Αύτόθι, σ. 62 - 63.

2994α. Μιά άγοραπωλησία τοΰ 1796. Χαραυγή Α' (1923) άρ. 8, σ. 2.

Πωλητήριο άπό τό Λιβάρτζι Καλαβρύτων.

2995. Σακελλαρίδης 'Οδυσσεύς Οίκογενειακόν καί κληρονομικόν δίκαιον ίσχΰον έν
Νισύρω μέχρι σήμερον. Νισυρ Ήμερολ 1 (1923) 31-36. [Βλ. καί άρ. 3015],

2996. Ζερλέντης Περικλής Γ. Διαθήκη Μακαρίου έπισκόπου Πολυανής [τοΰ
έτους 1649]. Γρηγ Παλαμάς 8 (1924) 525 - 527.

'Απαριθμούνται στή διαθήκη σκεύη, ενδύματα κλπ.

2997. Vlavianos Β. Zur Lehre von der Blutrache (mit besonderer Berück-
sichtigung der Erscheinung dieser Sitte in Mani-Griechenland). Inaugu-
ral-Dissertation der jurist. Fakultät der Universität zu München.
Jena 1924, 8o, σελ. 98.

Κρίση : Δικαιοσύνη 4 (1926) 22 - 23 (Κ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος).

2998. "Ενα προικοσύμφωνον τοΰ ΙΣΤ' αιώνος [άπό τή Νάξο], Μπουκέτο Β' (1925)
819.

2998α. Κ. Σ. Σιφναϊκά προικοσύμφωνα [1 τοΰ έτους 1799]. Κυκλαδ Βήμα, έτ. Α'
(1925) άρ. 10, 1.5.1925, σ. 2.
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2999. Πασχάλης Δημήτριος Π. Νομικά έθιμα τής νήσου "Ανδρου, ήτοι τοπικαί
έν "Ανδρω συνήθειαι περί τοϋ οικογενειακού καί τοΰ κληρονομικού δικαίου,
έμπορικών συμβάσεων, άγροτικών εκμισθώσεων κλπ. ΑΟΚΕ 5 (1925)
151 - 172.

Κρίση: Έφημ. «Δημοκρατία», 'Αθήναι, ίτ. 2(1924 - 25) άρ. 621, 26.7.1925, σ. 3
(ανώνυμα, μέ τίτλο : Ό φεουδαλισμός είς τήν Ελλάδα).

3000. Σ. Ε. Κερκυραϊκόν προικοσύμφωνον τοΰ ιε' αιώνος. Θεολογία 3 (1925)
47 - 50.

3001. Καρπάθιος Έμμ. I. "Εγγραφα της έν Νισύρω 'Ιεράς Μονής τής Κοιμήσεως
της Θεοτόκου τής έπιλεγομένης Κυράς. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ.
7 (1925 - 27) άρ. 114 σ. 4, άρ. 115 σ. 4, άρ. 116 σ. 4.

Περιλήψεις δικαιοπρακτικών κ.ά. εγγράφων (πωλητηρίων, άφιερωτηρίων, ομολόγων
κλπ.) τών έτών 1770 - 1882.

3002. ----Παλαιά έγγραφα [4 άφιερωτήρια κ.ά. τών έτών 1686 - 1825] τής έν

Τήλω 'Ιεράς Μονής Άγ. Παντελεήμονος. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β',
έτ. 7 (1925 - 27) άρ. 112 σ. 4, άρ. 113 σ. 4, άρ. 114 σ. 4.

3003. (Μιχαηλίδης - Νουάρος Μ. Γ.) Παραλειπόμενα έκ τών νομικών έθίμων τής
Δωδεκανήσου. Έκ τής νήσου Άστυπαλαίας. Άρχαΐον κληρονομικόν έθι-
μον έπικρατοΰν έν Άστυπαλαία. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 7
(1925 - 27) άρ. 155, σ. 1-2. —Έκ τής νήσου Πάτμου. Αύτόθι, άρ. 156,
σ. 4. [Πρβλ. άρ. 3032],

3004. Χαβιαράς Νικήτ. Δ. Νομικά έθιμα τής νήσου Καρπάθου. Δωδεκάνησος, έτ.
Β' (1926- 27) άρ. 88, σ. 3.

Γίνεται λόγος γιά τό βιβλίο τοΰ Μ. Μ ι χα η λ ί δ ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, Νομικά έθιμα της
νήσου Καρπάθου, 1926. Βλ. ΕΛΑ Θ' - Ι' (1955 - 1957) σ. 352, άρ. 3394.

3005. Ή Αθήνα στά χρόνια τής τουρκοκρατίας. Τά συνοικέσια καί οί γάμοι.
Μπουκέτο Δ' (1927) 620-621.

3006. Κωνσταντινίδης Άπόστ. Άπό τήν άνέκδοτη ιστορία τής Ζαγοράς Πηλίου
(άπό τά σωζόμενα χειρόγραφα). Πανθεσσ Λεύκωμα 1 (1927) 65 - 66.
Δημοσιεύονται προικοσύμφωνο τοΰ 1843 καί πωλητήριο τοΰ 1806.

3007. Χατζιδάκης 'Ιωσήφ Ή ιστορία τής νήσου Μήλου. Έν Αθήναις, έκδοτης
Γιαννούλης Βήχος, 1927, 16ο, σελ. 4 χ. άρ.-(-δ'-|-369+πίν. 22+χάρτ. 1.
[Έπανέκδοσις άπό τήν Ένωσιν Μηλίων έν Αθήναις, μέ έπιμέλειαν Ζ α φ.
Α. Β ά ο υ. Αθήναι 1972, 16ο, σελ. 4 χ. άρ.+δ' + 416],

'Εκτός άπό τήν ιστορική, άρχαιολογική κλπ. ύλη δημοσιεύονται (σ. 163 κ.έ., επανέκ-
δοση σ. 200 κ.έ.) και ειδήσεις γιά τήν κοινωνική όργάνωση, τό δίκαιο κ.ά. Δημοσιεύ-
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ονται και δικαιοπρακτικά κ.α. έγγραφα 17ου - 19ου αί. (διαθήκες 4, προικοσύμφωνα
5, πωλητήρια 6, συμφωνητικά, ένοικιαστήρια κ.ά.) καθώς καί λεξιλόγιο.

3008. Ξηρουχάκης Άγαθάγγελος, άρχιμανδρ., Τά έν Βενετία αρχεία τής βενε-
τοκρατουμένης Κρήτης (1207 - 1669). « Περιοδικόν Δελτίον Βιβλιοθήκης
Κρητικού Φιλολογικού Συλλόγου έν Χανίοις», έτ. Α' (1927- 1928) 165-
172.

Στις σ. 170 - 171 δημοσιεύεται συμβολαιογραφική πράξη τοΰ έτους 1620 τοΰ συμβολαιο-
γράφου Βιτζέντζου Κορνάρου.

3009. Δρακόπουλος 'Αλέξανδρος Τό δίκαιον τώνέθίμων. Φιλοσοφία - θετικόν δί-
καιον. ['Αθήναι;] 1928, 8ο, σελ. 72. [Νομική μελέτη].

3010. Σγουρίτσας 'Αγησίλαος Γ. Παλαιά ομόλογα [3]. Οίνούντιος Β' (1928)
258 - 259.

3011. Στέφανος Π. Μ. Συριανά έγγραφα. Κυκλαδ Ήμερ 2 (1928) 142 - 144.

'Απαριθμούνται συλλογές δικαιοπρακτικών έγγράφων τής Σύρου.

3012. *'Αποστολίδης Μυρτίλος Τά άρχεΐα τοϋ ρουφετίου τών έν Φιλιππουπόλει
άμπατζήδων μετά παραλλήλου εις τήν βουλγαρικήν μεταφράσεως ύπό τοΰ
δρος 'Αλεξ. Πέεφ. Βιβλίον πρώτον (1685 - 1772). Περιοδ. «Godischnik
na Narodnata Biblioteca väv Plovdiv», έτ. 1928 - 1929, σ. 5 - 64. —Βι-
βλίον δεύτερον (1772 - 1810). Αύτόθι, σ. 65 - 70.—Βιβλίον τρίτον (1811 -
1856). Αύτόθι, έτ. 1930, σ. 1 - 186. [Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ.
355, άρ. 3440],

3013. :Άρμάς [Παρθενιάδης Γεώργ.) Νισυριακά έθιμα. Προγαμιαία δωρεά.
Δωδεκάνησος, έτ. Δ' (1928-29) άρ. 171, σ. 3.

3014. Καλιτσουνάκις Ίωάνν. Ε. Άνέκδοτα Κρητικά συμβόλαια έκ τής 'Ενε-
τοκρατίας. Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 3 (1928). [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I'
(1955 - 57) σ. 352, άρ. 3402].

Κρίση: Libre, No 74 - 75 (Décembre 1928 - Janvier 1929) σ. 600 (L. Rous-
sel).

3015. Σακελλαρίδης Όδυσ. Οίκογενειακόν καί κληρονομικόν δίκαιον ίσχΰον
έν Νισύρω μέχρι σήμερον. Δωδεκάνησος, έτ. Δ' (1928-29) άρ. 170, σ. 3.

'Αναδημοσίευση άπό τό Νισυριακόν Ήμερολόγιον τοΰ Γεωργ. Παπαδοπούλου τοϋ έτους

1923. ϋλ. άρ. 2995.

3016. Σγουρίτσας Άγησ. Γ. Παλαιά ομόλογα. ΙΙάρνων 1 (1928- 1929) 21.

Δημοσιεύεται ύποθήκη τοΰ 1817 καί πωλητήριο τοΰ 1763 άπό τή Λακωνία.

3017. Ανέκδοτα τής Ζαγοράς Πηλίου. Δωδεκ Πασχ Λεύκωμα 1929, σ. 150-151.
Δημοσιεύεται 1 προικοσύμφωνο τοΰ 1843 άπό τή Ζαγορά.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΙΙΝΙΚΙΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 1921-1938: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 591

3018. 'Ιστορικά Κυκλαδικά έγγραφα. Κυκλαδ Ήμερ 3 (1929) 139- 141.
Έξοφλητήριο τοϋ 1713 άπο τή Σύρο καί προικοσύμφωνο τοΰ 1765 άπό τή Σίφνο.

3019. Γεννάδιος Ί. Ό οίκος τών Μπενιζέλων καί ή όσια Φιλοθέη. 'Ελληνισμός
Κ'(1929) 333 - 343, 393 - 406, 457 - 471, 515 - 530.

Στις σ. 341 κ.έ. δημοσιεύονται καί ποικίλα 'Αθηναϊκά δικαιοπρακτικά έγγραφα τών
έτών 1575 - 1823 (2 πωλητήρια, 3 δωρητήρια, 2 δανειστικά καί έξοφλητήριο, ένοι-
κιαστήριο, άφιερωτήριο κ. ά. ), έγγραφο έκλογής δημογερόντων'Αθηνών τοΰ 1820 κ. ά.
Κ ρ ίση : JHS 50 (1930) 165 (W. Μ [ i 11 e r]).

3020. Ζαφειρίου Ν. Τό μητρικόν δίκαιον έν Σάμω. ΑΟΚΕ 9 (1929) 353 - 372.

Δημοσιεύονται καί πολλά βαπτιστικά όνόματα καί επώνυμα.

3021. :MénéIas [Μελάς Μιχ.] 'Ολίγα τινά περί τοϋ θεσμοΰ τής προικός ώς ισχύει
έν Σύμη σήμερον. Δωδεκ Ήμερολ 6 (1929) 76- 78.

3022. Μυστακίδης Β. Α. Θεοφίλου Καμπανίας, "Εργα καί ήμέραι. Θεολογία 7
(1929) 110 - 123.

Σελ. 110 : Διαζύγιο τού έτους 1784.

3023. Περραιβός Χριστόφορος 'Έθιμα τού Σουλίου. Έλλην Μυθ Α' (1929)
109-110.

3024. Στρατηγόπουλος Α. Μ. Μανιάτικη βεντέτα. (Ή ζωή, τά ήθη καί τά έθιμα
τής Μάνης). Έφημ. «Πατρίς»,'Αθήναι, περ. Δ', ετ. Β'(1929 - 30 ) άρ. 578,
13.10.1929, σ. 1-2, έως άρ. 595, 30.10.1929, σ. 4, άρ. 598, 2.11.1929,
σ. 4, άρ. 600, 4.11.1929, σ. 4, έως άρ. 616, 20.1.1929, σ. 4, άρ. 618,
22.11.1929, σ. 4, άρ. 621, 25.11.1929, σ. 4, άρ. 622, 26.11.1929, σ. 4.

Δημοσιεύονται καί μοιρολόγια.

3025. Φαλτάϊτς Κ. Έκεΐ πού παντρεύονται χωρίς προίκα. Οικογένεια, έτ. Γ'
(1928 - 1929) άρ. 129, σ. 205.

3026 .---Πώς έπροικίζετο ή 'Αθηναία πρό 180 έτών. Μπουκέτο ΣΤ' (1929 ) 959.

3027. Δαμασκηνός A.N. Παράξενα έ'θιμα. Έθν Έπιθ Έλλ Α' (1929-1930)
205 - 206.

Έθιμα δικαίου, κοινωνικής οργανώσεως καί τελευτης άπό τή Ζάκυνθο.

3028. Μιχαηλίδης - Νουάρος Μιχ. Γ. Νομικά έθιμα τής νήσου Καρπάθου τής
Δωδεκανήσου. . .Έν 'Αθήναις 1926. [Βλ. ΕΛΑ Θ'- I' (1955 - 57) σ. 352,
άρ. 3394],

Κρίση: Λαογρ 10 (1929-1932) 280-281 ([Στίλπ. Π. ] Κ [υ ρ ι α κ ί δ η ς] ). Βιβλ.
μ ν ε ία : Έρμης Α' (1926 - 1927) 218.

3029. Τό μαντήλι τής τιμής. Μπουκέτο Ζ' (1930) 359.
Ό συμβολισμός τοΰ μαντηλιοΰ.

3030. Γρηγόριος, άρχιμανδρίτης Μαχαιρά, 'Ιστορικόν έγγραφον. Άπόστ Βαρ-
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νάβας Β' (1930) 347 - 348. —Δεύτερον ιστορικόν έγγραφον. Αύτόθι, σ.
407 - 408. — 'Ιστορικά έγγραφα [2]. Αύτόθι, σ. 473 - 474.

Πωλητήρια τών έτών 1658, 1682, 1798 καί 1813 άπό τά χωριά Πάνω Λεύκαρα, Πρα-
στειϋ καί Πέρα τής Κύπρου.
3030α. Δαπόντες Ν. Τό έν "Ανδρω έθιμον «περί τής τύχης τής προικός λυθέντος
του γάμου»... Έν Πειραιεΐ 1930. [Βλ. ΕΛΑ Θ'-Γ [1955 - 57) σ.
353, άρ. 3411],

Κρίση: Θέμις ΜΑ'(1930) 719 - 720 (Χ. Π [ ρ ά τ σ ι κ α ς]).

3031. Μ[ιχαηλίδης| Μ. Γ. Κάρπαθος (λαογραφία). Μεγάλη Ελληνική Εγκυ-
κλοπαίδεια, τόμ. 13 (1930) σ. 893 - 894.

Έθιμα λαϊκού δικαίου (κανακάρηδες).

3032. - Νομικά έθιμα τής Δωδεκανήσου. Προσθήκαι καί παραλειπόμενα.

Δωδεκ Ήμερολ 7 (1930) 117 - 122.

Νομικά έθιμα 'Αστυπάλαιας καί Πάτμου. Πρβλ. άρ. 3003.

3033. Παπακωνσταντίνου Θ. Θεοκρισία. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια,
τόμ. 12 (1930) σ. 520- 522.

3033α. Ρουμπάνης Γερμανός Α. "Εγγραφον έκ παλαιού κώδικος. Εκκλησία Η'
(1930) 370.

Άφιερωτήριο τών άρχών τού 19ου αί. άπό τή μονή Βαρσών Μαντινείας.

3034. Σγουρίτσας 'Αγησίλαος Δέν άκούει ή Θεοδωράκενα. Μορέας Τριπόλεως,
έτ. 30 (1929 -30) άρ. 1311, 19.1.1930, σ. 1, άρ. 1314, 9.2.1930, σ. 1.-
'Ο Μύλος τοϋ Βαφιά. Αύτόθι, άρ. 1316, 23.2.1930, σ. 1.

Ειδήσεις δικαίου καί σχετικά έγγραφα τών έτών 1829 - 1833.

3035. Τσίγκου ράκος I. Γ. Δικαίωμα χορτονομής έξ έθίμου-προστασία διά παραγ-
γέλματος [στήν έπαρχία Γυθείου], Δικαστική 2 (1930), μέρος 3ον, σ. 5-6.

3036. Θεράπος Π. Μ. Μιά παληά διαθήκη [τοΰ 1811] στοΰ Λάγιου [Λακωνίας],
Κροκεαί, έτ. Β' (1930 - 31 ) άρ. 14 - 15, σ. 6 - 7.— "Ενα παληό χειρόγραφο
[τοΰ 1829 άπό τό Γύθειο], Αύτόθι, άρ. 16, σ. 5.

3037. "Ενα παληό προικοσύμφωνο [τοΰ 1675 άπό τή Σύρο]. Μπουκέτο Η' (1931)
389.

3038. Ένα προικοσύμφωνον [τοΰ 1672 άπό τήν Ίθάκη].Ήμ Ίθ 4(1931 ) 194 - 195.

3039. [Δύο ομόλογα τοΰ έτους 1797 άπό τή Δημητσάνα]. Καζαμίας Εύρ έτ.
1931, σ. ιδ' - ιε'.

3040. Σταυρονικητιανός Γ. Γαβριήλ 'Ιστορικά έγγραφα τής ί. μονής Σταυρονική-
τα. Γρηγ Παλαμάς 15 (1931) 230 - 233, 270- 274.

Πωλητήριο καί δωρητήριο τοϋ έτους 1590 άπο τή Θάσο καθώς καί 3 πωλητήρια άπο το
"Αγιον Όρος τών έτών 1651, 1724 καί 1729.
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3040«. Προικοσύμφωνου τοΰ 1805. Λακωνική, έ'τ. Α' (1931 -32) άρ. 34, 19.5.
1932, σ. 2.

'Αναδημοσίευση άπο τό «Σπαρτιατικόν Ήμερολόγιον».

3041. Κροκεάτης Δήμος Μανιάτικοι έθιμα. Γύρω άπο τή βεντέττα. Μιά άπάν-
τηση. Λακωνική, έτ. Α' (1931 -32) άρ. 44, 4.8.1932, σ. 3-4.

3042. Κωνσταντινίδης Απόστολος Γ. Άπό τήν ίστορίαν τής Ζαγοράς - Πηλίου.
Αδελφοί Εύστάθιος καί Γεώργιος Λαπάται. Αλεξάνδρεια, Πατριαρχικού
Τυπογραφείου, 1932, 8ο, σελ. 31. ('Εκκλησιαστικού Φάρου έκδοσις - άνα-
τύπωσις).

Δημοσιεύονται καί δικαιοπρακτικά έγγραφα (διαθήκη τοΰ έτους 1808, δανειστήρια καί
δωρητήρια τοΰ 1784, 1788, 1795), όπου καί ονόματα καί άλλες λαογραφικές ειδήσεις.

3043. Ράμφος 'Ιωάννης Σπ. Συμβολή εις τήν ίστορίαν τής Κιμώλου. Κιμωλιακά
1932, σ. 31 - 52.

Στίς σ. 44 - 52 δημοσιεύονται 7 δικαιοπρακτικά έγγραφα (διαθήκες 2, συμφωνητικό 1,
πωλητήρια 3, προικοσύμφωνο 1) τών έτών 1779 - 1830.

3044. Παλαιά έγγραφα Καρπάθου. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 10 (1932 -
33) άρ. 286 σ. 1, άρ. 287 σ. 4, άρ. 288 σ. 2, άρ. 293 σ. 3.

Δικαιοπρακτικά έγγραφα τοΰ 19ου αι.
3044α. [Εύστρατιάδης] Σωφρόνιος, μητροπολίτης πρ. Λεοντοπόλεως, Νεόφυτος
ό Μαυρομάτης, μητροπολίτης Ναυπάκτου καί "Αρτης. Ρωμανός Μελωδός
Α' (1932 - 1933) 161 - 249.

Δημοσιεύεται (σ. 235 - 236) καί δικαιοπρακτ. έγγραφο τοΰ έτους 1714 άπό την Κων/πολη.

3045. Αί Αθήναι επί τουρκοκρατίας. Ήμερ Πελασγοΰ 3 (1933) 133 - 135.

Δημοσιεύεται 'Αθηναϊκό προικοσύμφωνο τοΰ έτους 1766.

3046. Αί Μανιάτικαι έκδικήσεις. Τό πανάρχαιον καί φρικώδες έθιμον. Έφημ.
«Ή Ελληνική», Αθήναι, έτ. Η' (1932-33) άρ. 2677,6.1.1933 έως άρ.
2682, 11.1.1933 [σέ 6 συνέχειες],

3047. Προικοσύμφωνον πρό 75 έτών [τοΰ 1851] έν Δημητσάνη. Καζαμίας Εύρ
έτ. 1933, σ. 42.

3048. Άραμπατζόγλου Γεννάδιος Μ., μητροπολίτης Ηλιουπόλεως, Φωτίειος
Βιβλιοθήκη, ήτοι έπίσημα καί ιδιωτικά έγγραφα καί άλλα μνημεία σχετικά
προς τήν ίστορίαν τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, μετά γενικών καί ειδι-
κών προλεγομένων. Μέρος πρώτον. Έν Κωνσταντινουπόλει 1933, 8ο, σελ.
ιστ'+248. Μέρος δεύτερον.Έν Κωνσταντινουπόλει 1935, 8ο, σελ. ιε'+272.

'Ενδιαφέρει καί άπό λαογραφική άποψη, ιδίως γιά τό δίκαιο (διαζύγια κλπ. ), τήν κοι-
νωνική όργάνωση κ.ά. κυρίως στό Β' μέρος.

Κρίση: 'Ορθοδοξία 8 (1933)368 - 369 (Γερμανός, μητροπολ. Σάρδεων). Αύ-
τόθι, 10 (1935) 101 (Α. Galanté).
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3049. Βλαχογιάννης Γιάννης 'Απαγωγή. (Μικροί 'ιστορικοί έρανοι). Πρωία,
έτ. Η' (1932 - 33) άρ. 2693, 2.7.1933, σ. 1, 4, άρ. 2699, 9.7.1933, σ. 1, 4,
άρ. 2706, 16.7.1933, σ. 1, 4.

"Εθιμα δικαίου άπο τήν 'Ικαρία.

3050. --'Απαγωγή κατά τήν Έπανάστασιν τοϋ 1821. (Μικροί ιστορικοί έρα-
νοι). Πρωΐα, έτ. Η' (1932 - 33) άρ. 2720, 30.7.1933, σ. 1,4.-Λαϊκή
άπαγωγή. Αύτόθι, άρ. 2727, 6.8.1933, σ. 1, 4.— Ό θρύλος τής άπαγωγής.
Αύτόθι, άρ. 2734, 13.8.1933, σ. 1, 4.

3051 .--Άπαγωγή στό Αιγαίο. (Μικροί 'ιστορικοί έρανοι). Πρωΐα, έτ. Π'

(1932 -33) άρ. 2713, 23.7.1933, σ. 1, 4.

Νομικά έθιμα άπό τίς Κυκλάδες.

3052. Αημάκος Γ. Ή Μανιάτικη βεντέττα. Παναθήναια 1 (1933) 192 - 193,
226 - 227, 262 - 263, 294 - 295, 338 - 339, 389, 407.

Δημοσιεύονται καί τραγούδια καί ειδήσεις γιά τό γάμο καί την κοινωνική όργάνωση
τής Μάνης.

3053. Καλονάρος Πέτρος Ή ιστορική άλήθεια διά τό έθιμον της Μανιάτικης
έκδικήσεως. Δέν έχει σχέσιν μέ τήν Κορσικανή βεντέττα. Έφημ. «Ακρό-
πολις)). Αθήναι, περ. Β', έτ. Δ' (1932 - 33) άρ. 1416, 8.1.1933, σ. 3-4.

Δημοσιεύεται καί 1 μοιρολόγι.

3054. Κονταράτος Γεώργ. Α. Θηραϊκόν προικοσύμφωνον τοΰ 1828. Ήμερ Θή-
ρας, ετ. 1933, σ. 225-226.

3055. Ή προίκα. Φωνή Γορτυνίας 1 (1933 - 34) άρ. 12, σ. 3 - 4.

Προικοσύμφωνο τοϋ 19ου αί. (έτ. 1838).

3056. Παλαιά έγγραφα Καρπάθου. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ. Β', έτ. 11 (1933 -
34) άρ. 304 σ. 2 [2], άρ. 305 σ. 3 [1], άρ. 306 σ. 2 [1],

Δικαιοπρακτικά έγγραφα (δανειστήρια καί μία διαθήκη).

3057. Κατσικάρος Ν. Θ. Ή βεντέττα έν Μάνη. Αθήναι 1933. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I'
(1955 - 57) σ. 354, άρ. 3423],

Κρίση: Ρυθμός 2 (1933 - 1934) 319 (Σ. Χ ο ν δ ρ ό π ο υ λ ο ς ).

3058. 'Ο κώδιξ Α' τής μητροπόλεως Παροναξίας. Κυκλαδ Νέα Α' (1934) άρ. 4,
σ. 4. [Βλ. καί άρ. 3065].

Γίνεται λόγος καί γιά τά περιεχόμενα στόν κώδικα δικαιοπρακτικά έγγραφα.

3059. Προικοσύμφωνον τοΰ 1805 [άπό τόν Μυστρά], Ήμερ Πελασγοΰ 4 (1934)
85 - 86.

3060. (Βοϊατζής Κ.) ('Έθιμον έν Άνδρω άποκλεΐον δικαίωμα έξ άδιαθέτου δια-
δοχής). Δικαστική 6 (1934) 176- 178.
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3061. 'Ελευθεριάδης Ν. Αί άγοραπωλησίαι τών έν Πελοποννήσω γαιών κατά τούς
χρόνους της τουρκοκρατίας. Δικαστική 6 (1934) 216- 217, 276-277.

3062. Μαραγκός Τρύφ. "Ενα νοταριακό γράμμα. Παναιγύπτια 6 (1934) άρ.
269, σ. 9.

Έξοφλητήριο τοϋ έτους 1757.

3063. Καρπάθιος Έμμ. I. Προικώα έθιμα τής Νισύρου. Αύγή Δωδεκανησιακή,
περ. Β', έτ. 12 (1934 - 35) άρ. 331 σ. 1 - 2, άρ. 332 σ. 1 - 2.

3064. Μπαρας Βασ. Γ. Λεσινίτσα, Δρόβιανη, Άλής καί Βαλιδέ Σουλτάνα. Ήπειρ
Μέλλον, έτ. Α' (1934-35 ) άρ. 2 σ. 2, άρ. 3 σ. 2, άρ. 5 σ. 2, άρ. 6 σ. 2, άρ. 8σ. 2.

Δημοσιεύονται: δικαιοπρακτικύ έγγραφο τοΰ 1800 γιά τά όρια χωριών καί 2 ιστορικά
τραγούδια.

3064α. Παλαιά νομολογία [σχετική μέ έθιμα διαφόρων έλληνικών περιοχών άπό
τά χρόνια τής τουρκοκρατίας καί τοϋ α' μισού τού 19ου αί.]. Θέμις ΜΣΤ"
(1935) 33 - 58.

Νομικά έθιμα σχετικά μέ δωρεές, κληρονομιές, διαθήκες, αγοραπωλησίες, προικοδο-
σίες κλπ.

3065. Καρπάθιος 'Εμμανουήλ I. Ό κώδιξ Α' τής μητροπόλεως Παροναξίας. Τά
έν τω κώδικι περιεχόμενα. Γρηγ Παλαμάς 19 (1935) 139- 141, 164-
172, 200 - 204, 239- 249, 275 - 281,322 - 330, 405-410. [Βλ. καίάρ.
3058].

3066. Νικόδημος, μητροπολίτης Κιτίου, Πραξις άφορισμοΰ. 'Απόστ Βαρνάβας
Ζ' (1935) 72 - 74.

3067. "Εν προικοσύμφωνον προ 261 έτών. Βόρειος "Ηπειρος Α' (1935- 1936)
τεΰχ. 9-10, σ. 27.

3068. Αασκαλάκης Άπ. Β. "Ηθη καί έθιμα τής Μάνης. Έλλην Φύλλα Α' (1935 -
1936) 116 - 117.

Έθιμα γάμου καί κοινωνικής οργανώσεως (βεντέτα).

3069. Αυμπεράτος Σπ. Βασανιστήρια έπί τουρκοκρατίας. Έλλην Φύλλα Α' (1935-
1936) 366 -367. [Πρβλ. άρ. 3080].

Ειδήσεις γιά τίς ποινές πού έπέβαλαν οί Τούρκοι, άπο το έργο τοΰ Γάλλου περιηγητή
Thevenot (1655).

3070. "Ενας γάμος πρό 265 έτών έν Παξοΐς. Τό προικοσύμφωνον τής Παραδεί-
σου [τού έτους 1668], Ήμερ Πελασγού 6 (1936) 31 - 32.

3071. Παλαιό πωλητήριο [τού έτους 1808]. Καππαδ Άρχ Σινασός 1 (1936) 24 -
25.— Διαθήκη Χατζή Βασιλείου. Αύτόθι, σ. 26 - 29.

3072. Βασιλάκης Μάρκος Άγ. "Εγγραφα άπό τά χρόνια τής σκλαβιάς, ναυτικά
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έγγραφα έκ Βροντάδου, διδασκαλικά έγγραφα [17]. Λεύκωμα Βροντάδου
1936, σ. 33 - 40.

Έξοψλητήρια, δανειστήρια, πωλητήρια κλπ. τής πρώτης 50ετίας τοϋ 19ου αί.

3073. Θηβαίος Χρίστος Γ. Έθιμογενής κοινοχρησία βοσκής [στήν 'Ιστιαία της
Εύβοιας]. ΑΙΔ Γ' (1936) 485-500. [Καί σέ άνάτυπο: 'Αθήναι 1936, 8ο,
σελ. 20. Πρβλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 354 - 355, άρ. 3431, 3436],

3074. Καρπάθιος Έμμ. I. Παλαιά έγγραφα Νισύρου. Αύγή Δωδεκανησιακή, περ.
Β', έτ. 14 (1936) άρ. 355 σ. 2, άρ. 356 σ. 2, άρ. 358 σ. 4, άρ. 359 σ. 4, άρ.
360 σ. 4, άρ. 361σ. 4, έτ. 15 (1937) άρ. 362 σ. 4, άρ. 363 σ. 4, άρ. 364 σ.
4, άρ. 365 σ. 4, άρ. 366 σ. 2, άρ. 367 σ. 4, έτ. 16 (1937-38) άρ. 368 σ. 4,
άρ. 369 σ. 4, άρ. 370 σ. 2, άρ. 371 σ. 4, άρ. 373 σ. 4, άρ. 375 σ. 4, άρ. 383 σ.
4, άρ. 384 σ. 4.

Προικοσύμφωνα, διαθήκες κλπ.

3075. Πάλλας Αημ. I. Κατάλογος τών χειρογράφων τοΰ Βυζαντινού Μουσείου
'Αθηνών. ΠΧΑΕ Β' (1936) σ. α' - οα' [άνατύπωση άπό τά Byzant.—
Neugr. Jahrbücher, τόμ. 11 (1934 - 1935)].

Στο μέρος II (έγγραφα - έπιστολαί), σ. νη'- ξζ', καταλογογραφοϋνται καί διάφορα δι-
καιοπρακτικά έγγραφα (διαθήκη, προικοσύμφωνα, αναφορές, άποδεικτικό, πωλητήριο).

3076. Φιοράκης Στυλ. Τό βυζαντινορωμαϊκόν δίκαιον έν Κρήτη [κατά τήν τουρ-
κοκρατία κυρίως]. Δικαστική 8 (1936) 602 - 604.

3077. Φραγκούλας 'Ιωάννης Ν. "Εγγραφα μονής Σκιάθου. Θεολογία 14 (1936)
153- 172.

Έκτος άπό τά άλλα έγγραφα δημοσιεύεται καί εξομολογητική μαρτυρία τοΰ 1798 (άρ.
2) καί άφιερωτήριο τοΰ 1764 (άρ. 11).

3078. "Ενα προικοσύμφωνον [τοΰ 1851 άπό τή Δημητσάνα], Φωνή Γορτυνίας 4
(1936- 37) άρ. 172, σ. 4.

3079. Σγουρίτσας 'Αγησίλαος Γ. (Λαογραφικά σημειώματα). Δεκάξη γρόσια
τό άμπέλι. Σπαρτ Νέα, έτ. Δ' (1936 - 37) άρ. 162, σ. 1.

Πωλητήριο τοΰ 1804 άπό τά Τσίντζινα Λακωνίας.

3080. Άρδαβάνης -Λυμπεράτος Σπυρ. Ποιναί εις τήν ξενοκρατουμένην Ελλάδα.
Α'. Έπί τουρκοκρατίας. Παναιγύπτια 11 [=9] (1937) 130 - 131.—Β'.
Έπί βενετοκρατίας. Αύτόθι, σ. 154.— Γ'. Έπί άγγλικής κατοχής [στά
Επτάνησα]. Αύτόθι, σ. 186 - 187. [Πρβλ. άρ. 3069],

3080α. Θ[ηβαΐος] Ν. 'Αναχρονισμοί. Έφημ Έλλ Νομ Δ' (1937) 240.

Σχολιάζεται κληρονομικό έθιμο της "Ανδρου, πού άναφέρεται στίς σ. 225 - 229 τοΰ
ίδιου τόμου τοΰ περιοδικού. Βλ. καί άρ. 3089β.
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3081. Κορδάτος Ί. Νόμος καί έθιμον. (Συμβολή εις τήν ίστορίαν τοϋ Έλληνικοΰ
'Αστικού Δικαίου). Δικαστική 9 (1937) 580 - 582, 611 - 614, 662 - 664.

3081α. Προκόπιος, μητροπολ. Γυθείου κλπ., Εγκύκλιος τοΰ — κατά τοϋ έθίμου
τής «βεντέτας» [στή Μάνη], Εκκλησία ΙΕ' (1937) 253-254.

3082. "Ενας γάμος προ 258 έτών έν Παξοΐς. Τό προικοσύμφωνον τής νύμφης.
Ή 'Ηχώ, έτ. 6 (1937 - 1938) άρ. 64, σ. 16. [Βλ. καί άρ. 3091].

3083. Προικοσύμφωνον 233 έτών [τοΰ 1705 άπό τή Σίφνο], Κυκλαδ Νέα Δ'
(1937 -38) άρ. 94 -95, σ. 4.

3084. Κλεόμβροτος Εύάγγ. Γ. 'Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα περί της 'Αγιάσου.
'Αγία Σιών Α' (1937 - 1938) 36 - 40.

"Εγγραφα 5 (κοινοτικά 3 καί ιδιωτικά 2) τών έτών 1729 - 1753.

3085. Μυτιληναίος Έμμ. Γ. Τό περισωθέν παλαιόν άρχεΐον τοΰ ίεροΰ ναοΰ τής
Παναγίας 'Αγιάσου. 'Αγία Σιών Α' (1937 - 1938) 5-9, 43 - 45, 107 -
108, 124 - 126, Β' (1938 - 1939) 14 - 15, 58, 81 - 82 [άτελές].

Κατάλογος έγγράφων, τά πλείστα δικαιοπρακτικά (τών έτών 1752 κ.έ.).

3086. "Ενα διαζύγιον [τοΰ 1819] εκδοθέν άπό τόν 'Αλή Πασάν. 'Ηπειρωτικά
Α' (1938) 181.

3087. 'Αγαπητίδης Σωτήριος I. Ή έργασία εις τήν σπογγαλιείαν. (Άνατύπωσις
έκ τής «Επιθεωρήσεως Εμπορικού Ναυτικοΰ», μηνός 'Ιουνίου 1938).
'Αθήναι, τύποις Γερ. Βαλλιανάτου, 1938, 8ο, σελ. 23.

3088. Βιζουκίδης Περικλής Κ. Τό δίκαιον τοΰ έλληνικοΰ έθνους έν τη τρισχιλιετεϊ
αύτοΰ άνελίξει. Γρηγ Παλαμάς 22 (1938) 153 - 160, 195 - 199, 256 -
260, 310 -315.

Γιά τά λαϊκό δίκαιο ένδιαφέρουν οί σ. 256 κ.έ. 'Αρχική δημοσίευση της μελέτης στά
γερμανικά μέ τόν τίτλο Das Recht des griechischen Volkes in dreitausendjähriger
Wandlung, Βερολίνο 1937, σελ. 21.

3089. Γέροντας Άλέξ. Ήρ. Σωτ. Τά διαζύγια έν 'Αθήναις κατά τούς άρχαίους
καί παλαιούς χρόνους. Καθημερινή, έτ. 19 (1937 - 38) άρ. 7805, 4. 4.
1938, σ. 1, 2.

3089α. Γκίνης Δημήτριος Ό νομοκάνων τοΰ Μαλαξοΰ ώς πηγή δικαίου τοΰ
μετά τήν "Αλωσιν Έλληνισμοΰ. Πρακτικά 'Ακαδημίας 'Αθηνών 13 ( 1938)
396-401.

3089β. Θ[ηβαΐος] Ν. Τό έθιμον τής νήσου Άνδρου. Έφημ Έλλ Νομ Ε' (1938)
96. [Βλ. καί άρ. 3080α],

3090. Καραβίδας Κ. Δ. Τό ίδιωτικόν δίκαιον εις τήν κοινοτικήν μας παράδοσιν.
Καθημερινή, έ'τ. 20 (1938 - 39) άρ. 8039, 28.11.1938, σ. 3, 4- 5, άρ. 8046,
5.12.1938, σ. 4.
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3091. Κατηφόρης Ν. Προικοσύμφωνον είς Παξούς (έτ. 1680). Έφημ Έλλ
Νομ Ε' (1938) 94.

'Αναδημοσιεύεται άπό τό περιοδ. «Ή Ήχώ», άρ. 64, καί σχολιάζεται. Βλ. άρ. 3082.

3092. (Λνάσκας Ιωάννης) 'Ηπειρωτικά θέσμια. Σελίδες τινές άπο τόν «κώδικα»
τής Ίερας Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως. 'Ηπειρωτικά Α' (1938) 61 - 68.
Ειδήσεις γιά τήν προίκα στό 'Αργυρόκαστρο Β.'Ηπείρου κατά τό έτος 1755 κ.έ., καθώς
καί γιά τό γάμο, τή γέννηση καί την τελευτή.

3093. Οΐκονομίδης Μ. 'Αθ. Παλαιά έγγραφα. 'Ηπειρωτικά Α' (1938) 393-398.
Συναλλαγματική τοϋ 1838, ομόλογο τής κοινότητας Δελβινακίου τοϋ 1830, ύποσχετικό
βεκίλη ( άντιπροσώπου ) τοϋ 1839 κ.ά. ιστορικά έγγραφα.

3094. Καρανικόλας Σ. Τό άνάθεμα παρά τοις Συμαίοις. Συμ Βήμα, έτ. Β' (1938 -
39) άρ. 28 σ. 1, 4, άρ. 31 σ. 1 - 2.

3095. Σγουρίτσας 'Αγησίλαος Γ. Προικοσύμφωνον τού έτους 1854 [άπότάΤσίν-
τζινα Λακωνίας], Σπαρτ Νέα, έτ. ΣΤ' (1938-39) άρ. 251, σ. 1. —Ή
άξια τών τοπωνυμιών. [Πωλητήριο τοΰ 1830 άπό τόν Βασαρά Λακωνίας].
Αύτόθι, άρ. 253, σ. 1.

3096. Σκευοφύλαξ Μιχ. Τά νομικά έθιμα τών Συμαίων. Συμ Βήμα, έτ. Β'(1938 -
39) άρ. 43 σ. 1, 3, άρ. 44 σ. 1.

Δημοσιεύονται καί πολλές Συμαϊκές παροιμίες.

4. Παιδική καί σχολική ζωή. Παιγνίδια.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 241, 258, 259, 260, 269, 300, 309, 313, 315, 319, 337,
339, 362, 381, 383, 384, 400, 411, 419, 420, 441, 453, 1111, 2468, 2866]

3097. Σταματίου Σ. Μακεδονικαί παραδόσεις. Τό φουντούκι. Μπουκέτο Β' (1925)
842 - 843.

Παιγνίδια καί μία παράδοση.

3098. Πασχάλης Δημήτριος Π. Ή έν Κάτω Κάστρω τής "Ανδρου Σχολή Ελλη-
νικών Γραμμάτων καί ή έν Κορθίω τής 'Αγίας Τριάδος. (Συμβολή είς τήν
ίστορίαν τής παιδείας έν Ελλάδι έπί τουρκοκρατίας). «Δελτίον'Ιστορικής
καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος», τόμ. 9 (1926) 222 - 268. [Καί
αύτοτελές άνάτυπο: Έν 'Αθήναις 1926, 8ο, σελ. 49],

'Εκτός άπό τίς ιστορικές περιέχονται καί λαογραφικές ειδήσεις σχετικές με τή σχολική
ζωή στήν Άνδρο (κυρίως σ. 224 - 226, στό άνάτυπο σ. 5 - 7 ) καί ονόματα βαπτιστικά
καί έπώνυμα (σ. 231 - 235, στό άνάτυπο σ. 12-15) κ.ά.
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3099. Παυλίνης Εύάγγ. Ε. Ή παιδιά. 'Αθήναι, τύποις Κ. Κουντουριώτη, 1930,
16ο, σελ. 95.

Άπο λαογραφική άποψη ενδιαφέρουν οί σ. 44 - 50 : «Κατάταξις τών παιδιών».

3100. Μ [π ούρας] Ν. Α. Ή βουρβούρα. 'Επαρχία Α' (1930- 1931) 25 - 26.

Παιδικό παιγνίδι 1.

3101. Πικιώνης Α. Π. Τά παιγνίδια της όδοΰ Αιόλου. Τό 3ο Μάτι, άρ. 1 (Όκτώβρ.
1935) [σ. 12-13],

3102. Σταμ[ατίου] Σταμ. Νιγριτινά διάφορα. Έθνος, ετ. 23 (1935-36) άρ. 7809,
14.7.1936, σ. 4.

Ειδήσεις γιά άθλητικούς αγώνες καί 1 τραγούδι άπό τή Νιγρίτα.

3103. Παπανικολάου Νικόλαος *Ασ. Τό παιγνίδι ώς σπουδαίος συντελεστής τοΰ
σκοποΰ τής πνευματικής καί σωματικής άγωγής μέ περιγραφήν 70 παιχνι-
διών. ('Αθήναι) 1938, 8ο μικρό, σελ. η' + 72.

Περιγραφή παιγνιδιών στις σ. 44 - 72.
3103α. Μιχ. Χ. Τά ωραιότερα τοπικά έλληνικά παιγνίδια. Νεολαία 1 (1938-
1939) 1429.

Προέρχονται άπο τά Θεσσαλικά Άγραφα 1, τή Λαμία 1 καί τούς Παξούς 1.

III. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 826, 1878, 2893, 2915]

3104. *Farnell Lewis Richard Greek Hero Cults apd Ideas of Immortality.
Oxford 1921.

Κ ρ ίση : Folklore 33 (1922) 125 - 126 (W. Crook e).

3105. Νίτσος Ν. Περί τών καθ' Ήρόδοτον γαμήλιων ήθών καί έθίμων παρά τοις
διαφόροις άρχαίοις λαοΐς καί περί τών άντιλήψεων αύτών διά τήν γυναικεί-
αν ήθικήν καί συζυγικήν πίστιν. Γρηγ Παλαμάς 5 (1921) 257 - 261.

3106. Hausrath Aug.-Marx Aug. Griechische Maerchen. Maerchen, Fa-
beln, Schwaenke und Novellen aus dem klassischen Altertum, aus-
gewaehlt und νebertragen von —. Mit 17 Tafeln, viertes bis achtes
Tausend. Jena, Verlegt bei Eugen Dieterichs, MCMXXII [1922], 8o,
σελ. XXVII+395.

3107. Καρατζάς Γ. Τά κύρια όνόματα καθρέφτης τού λαϊκού πνεύματος. Λόγος
Δ' (1922) 313 - 323, 394-406.

3108. Κουρτίδης Κωνσταντίνος Γ. Τά Θρακικά, ήτοι ή άρχαία Θράκη - οί άρχαΐοι
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Θράκες-τά Διονύσια-τά 'Ελευσίνια Μυστήρια-'Ορφικά-'Ορφισμός. Θεσ-
σαλονίκη, τύποις «Έφημ. Βαλκανίων», (1926), 16ο, σελ. 112.

3109. Rose H.J. Prehistoric Greece and Mother - Right. Folklore 37 (1926)
213 - 244.

3110. Χρυσανθόπουλος I. Π. Ή ψυχή τών νεκρών. Επικήδειοι καί έπιμνημόσυνοι
τελεταί παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι. 'Ατλαντίς 17 (1926) άρ. 6, σ. 8 - 9.—·
Τί έτρωγαν οί άρχαΐοι "Ελληνες, πότε, πώς καί πόσον. Αύτόθι, άρ. 12, σ.
16-17.

3111. Oelmann Franz Haus und Hof im Altertum. Untersuchungen zur
Geschichte des antiken Wohnbaus. Im Auftrage der rheinischen Pro-
vinzialverwaltung und des Provinzialmuseums zu Bonn. Heraus-
gegeben von —. I. Band. Die Grundformen des Hausbaus, mit 85
Abbildungen und 1 Kartenbeilage. Berlin und Leipzig, Verlag von
Walter De Gruyter&Co., 1927, 4o, σελ. VII+132+χάρτ. 1.

3112. Χρυσανθόπουλος I. Π. Πώς ένεδύοντο οί άρχαΐοι "Ελληνες. 'Ατλαντίς 18
(1927) άρ. 10, σ. 6-7.

3113. Παπαγιαννόπουλος - Παλαιός Ά. Ά. Άναθηματικόν άνάγλυφον ήρωϊ
Βούθωνι καί ηρωίνη Εύδοσία. Πολέμων Α' (1929) 241 - 248.

Γίνεται λόγος γιά τήν άρχαία παροιμία «Βοϋθος περιφοιτά» πού λεγόταν γιά τούς οεύή-
θεις καί παχύφρονας». Πρβλ. Α. Σ. Ά[ρβανιτόπουλον], αύτόθι, σ. 248.

3114. Βενετοκλής Αημήτρ. 'Ιστορία τής νήσου Ρόδου άπό τών άρχαιοτάτων χρό-
νων μέχρι τής υποταγής αύτής είς τούς Ρωμαίους, 79 μ. Χ. 'Αλεξάνδρεια,
τύποις Π. Καστρουνή καί Ζ. Χαλκιάδη, Πατριαρχ. Τυπογραφεΐον, 1930,
8ο, σελ. 365+ [α] - β' + πίν. 3 + χάρτ. 1.

Σελ. 270 - 280 : «'Ιδιωτικός βίος» τών άρχαίων Ροδίων.

3115. Choisy Frank Οί άρχαΐοι [ελληνικοί] χοροί. Πειθαρχία, έτ. 2 [τόμ. 3]
(1930 - 1931 ) 441 - 442, 498 - 499.

3116. Κακριδής Ίωάνν. Θ. Άραί. Μυθολογική μελέτη. Έν 'Αθήναις 1929. [Βλ.
ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 301, άρ. 2550],

Κρίσεις : Rev Ét Gr 44 (1931 ) 329 (Ch. Picard). Φωνή Βιβλίου A' (1931 ) 205.

3117. Quennell Marjorie and C.H.B. Everyday Things in Archaic Greece.
London, B.T. Batsford Ld., (1931), 8o, σελ. VIII+146.

3118. Κουρτίδης Κωνσταντίνος Γ. Ιστορία της Θράκης άπό τών άρχαιοτάτων
χρόνων μ.έχρι τοΰ 46 μ.Χ. Τόμος πρώτος. Έν 'Αθήναις, τύποις I. Λ. Άλευ-
ροπούλου, 1932, 8ο, σελ. 424.

Σελ. 314 - 351 : «Χαρακτήρ, ήθη, έθιμα καί πολιτισμός τών Θρακών», όπου ποικίλες
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λαογραφικές ειδήσεις άπο άρχαιοελληνικές κ.ά. πηγές.
Κρίση : Rev Ét Gr 46 (1933) 468 - 470 (Georges S e u r e ).
>119. Roussel Louis Art et Folk - lore dans les Φαρμακεύτριαι de Theocrite

(1 - 63). Rev Ét Gr 45 (1932) 361 - 365.
Î120. Δημόπουλος Π. Ν. Ό δημόσιος καί ιδιωτικός βίος τών άρχαίων Ελλήνων
μετά 75 εικόνων. 'Αθήναι, τυπογραφικά καί έκδοτικά καταστήματα Νικο-
λάου Τιλπερόγλου, 1933, 8ο, σελ. 441.

Κ ρ ί σ ε ι ς : Libre, No 138 - 139 (Avril - Mai 1934) σ. 1110-1111 (Louis
Roussel). Rev Ét Gr 48 (1935) 333 (Louis Roussel).
$121. Halliday W. R. Indo - European Folk-Tales and Greek Legend by -
Cambridge at the University Press, 1933, 16ο, σελ. VII+158.
Κ ρ ίση : Folklore 44 (1933) 322 - 323 (Η. J. Rose).

5122. Πεζόπουλος Έ. Ή έορτή τής Πρωτοχρονιάς είς τούς άρχαίους χρόνους.
Έθνος, ετ. 21 (1933-34) άρ. 6949, 2.1.1934, σ. 3.

5123. Τριβόλης Δ. Άπό τή ζωή τών άρχαίων Ελλήνων καί Ρωμαίων. Κρασί -
συμπόσιο - φιλολογία. Γράμμ 1 (1934) 140- 145.

3124. Ζευγώλης Γ. Οί άρχαιοι πρόγονοι μας είς τόν ίδιωτικόν των βίον. 'Ιστορία
(περιοδική εκδοσις «Πρωίας»), Αθήναι, τεϋχ. Α', 31 'Ιανουαρίου 1935,
σ. 152 - 160.

Κεφάλαια: Οικογένεια - γάμος, κατοικία - έπίπλωσις, γεύματα - συμπόσια, ένδυμασία -
καλλωπισμός.

3125. :Ληναίου Ευιος [Χαριτωνίδης Χαρίτων] Απόρρητα. Έγραψεν—.Θεσσαλο-
νίκη, έκδοτικός οίκος Μιχ. Τριανταφύλλου, 1935, 8ο, σελ. 244.

3126. Δασκαλάκης Άπ. Τό άρμονικόν ένδυμα τών άρχαίων Ελληνίδων ένεσάρ-
κωνε τήν χάριν καί τήν διαύγειαν τοϋ άρχαίου πνεύματος. Έθνος, έτ. 23
(1935 -36) άρ. 7911, 25.10.1936,σ. 3. — Αί γυναίκες τών Αθηνών.
Αύτόθι, έτ. 24 (1936 - 37) άρ. 7918, 1.11.1936, σ. 3.— Αί κατοικίαι τών
άρχαίων Αθηνών καί ή καθημερινή ζωή τών Ατθίδων. Αύτόθι, άρ. 7925,
8.11.1936, σ. 3.— Τά μυστικά της φιλαρεσκείας τών άρχαίων Ατθίδων.
Αύτόθι, άρ. 7932, 15.11.1936, σ. 3. — Παιγνίδια, μαγικά βότανα καί
φυλαχτά πού μετεχειρίζοντο αί γυναίκες τών άρχαίων Αθηνών. Αύτόθι,
άρ. 7946, 29.11.1936, σ. 3.— Κοινωνικαί τάξεις καί έθιμα τής άρχαίας
Ελλάδος. Αύτόθι, άρ. 7953, 6.12.1936, σ. 3.— Οί νέοι τής άρχαίας Ελ-
λάδος. Αύτόθι, άρ. 7960, 13.12.1936, σ. 5.— Τά παιδιά είς τήν άρχαίαν
Ελλάδα. Τά παιχνίδια μ,έ τά όποια περνούσαν τάς ώρας των. Αύτόθι, άρ.
7964, 20.12.1936, σ. 3.

3127. Tsirimbas Dimitrios Andr. Sprichwörter und sprichwörtliche Reden-
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3128.

3129.

3130.

3131.

3132.

3133.

3134,

3135

3136

3137

3138

3139

3140
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sarten bei den Epistolographen der zweiten Sophistik. Alkiphron -
Cl. Aelianus, vorgelegt von —.(München) 1936, 8o μικρό, σελ. VIII+96.
Χατζηγιάννης Δ. Θεάματα καί ήθη. Αί έλληνικαί ταυρομαχίαι. Καθημε-
ρινή, έτ. 18 (1936-37) άρ. 5261, 21.9.1936, σ. 4 - 5.
Δαυίδ 'Αντώνιος Χρήσις τών λουτρών άπό τής άρχαιοτάτης εποχής μέχρις
ημών. Παναιγύπτια 11 [=9] (1937) 650 - 651.

Μελέτιος I. Τά συμπόσια παρ' Όμήρω. Παναιγύπτια 11 [=9] (1937)
818 - 819.

Πεζόπουλος Έ. Α. 'Αρχαία έθιμα δώρων. "Εθνος, έτ. 24 (1936-37) άρ.
7976, 3.1.1937, σ. 3.

Καΐμης'Ιούλιος Ή κόμμωσις στην άρχαία Ελλάδα. 'Ηώς 1 (1938 - 1939)
άρ. 7, σ. 23 - 26.

2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 511, 2749, 2915, 2932]

Σωτηρίου Γ. Α. Θρίαμβος έπινικίων έν Κωνσταντινουπόλει κατά τούς βυ-
ζαντινούς χρόνους. 'Ιερός Σύνδ Α' (ΚΑ') (1921) άρ. 15 σ. 1 -3, άρ. 16σ.
6-8.

Καρολίδης Παΰλ. Κ. Περί τής έρμηνείας καί τού έτύμου τής επωνυμίας
Τσιμισκής. Έπιστ 'Επ Παν ΙΗ' (1921 - 1922) [ = 1923] 257 - 261.
Κουκουλές Φαίδων 'Εκ τοϋ βίου τών Βυζαντινών. Έν 'Αθήναις 1920, 8ο,
σελ. 128. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 370, άρ. 3644].

Κρίσεις: Phil Wochenschrift 42 (1922 ) στ. 931 - 932 (Gustav S ο y t e r).
Échos d'Orient 28 (1929) 242 (V. Laurent).

Πρεβεζιώτου 'Αγλαΐα Αί βυζαντιναί αύτοκράτειραι. Ό ιδιωτικός των βίος.
Ήμερ 'Αναμν 12 (1922) 112- 119.

Ή μαγειρική παρά τοις Βυζαντινοΐς, τά φαγητά εις τά άνάκτορα. Θησαυ-
ρός, πανηγυρικόν τεύχος 1 'Ιανουαρίου 1924, σ. 145 - 149.
"Αμαντος Κωνστ. Ή έλληνική φιλανθρωπία κατά τούς μεσαιωνικούς χρό-
νους. 'Αθηνά 35 (1924) 131 - 164. [Πρβλ. ΗΜΕ, έτ. 1924, σ. 295-302].

Β ι βλ. μνεία: Θεολογία 2 (1924) 97 (Α. Ν. Δ [ι α μ α ν τ ό π ο υ λ ο ς]).
Dawkins R. Μ. Ancient Statues in Mediaeval Constantinople. Folklore
35 (1924) 209-248, 380.

Σπηλιωτόπουλος 'Αντ. Θ. Τά Χριστούγεννα έπί τών βυζαντινών αυτοκρα-
τόρων. Έφημ. «Σκρίπ», 'Αθήναι, έ'τ. 29, άρ. 7888, 25.12.1924, σ. 3.
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3141. Σωτηρίου Γεώργιος Α. 'Οδηγός τοϋ Βυζαντινού Μουσείου 'Αθηνών. Έν
'Αθήναις 1924, 8ο μικρό, σελ. 143. [Έκδοσις Β', 'Αθήναι 1931],

'Εκτός άπό τη βυζαντινή ένδιαφέρει και γιά τν, μεταβυζαντινή τέχνη (ξυλογλυπτική, χρυ-
σοχοΐα, υφαντουργία, ζωγραφική κ. ά.).

3142. Κουκουλές Φαίδων Οί αιχμάλωτοι κατά τούς βυζαντινούς χρόνους. ΗΜΕ,
έ'τ. 1925, σ. 33 - 45.

Βιβλ. μνεία: Phil Wochenschrift 45 (1925) στ. 743 - 744 (G u s t a ν S ο γ-
ι er).

3143. -----'Από τήν μεσαιωνικήν διαπόμπευσιν. ΔΧΑΕ Δ' (1927) 62 - 66.

3143α.--Βυζαντινόν παραμ,ύθι. Έν 'Αθήναις, κεντρική πώλησις βιβλιοπωλεΐον

Τ.Ν. Σιδερή, 1927, 16ο, σελ. 107. (Σύλλογος πρός διάδοσιν ώφελίμων βι-
βλίων, άρ. 50).

Ειδήσεις γιά διάφορες εκδηλώσεις τοϋ βυζαντινού βίου σέ λογοτεχνική μορφή.

Κρίση: Echos d'Orient 27(1928) 384 (V. Grégoire).

Βιβλ. μνεία: Phil Wochenschrift 48 (1928) στ. 77 (Gustav S ο y t e r).

3144 .---Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τώ Θεσσαλονίκης Εύσταθίω. Έπ Βυζ

Σπ 1 (1924) 5 - 40. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 370, άρ. 3646],

Κρίσεις: Βυζαντ Χρον XXV (1927) 106 - 108 (I. Sokolov). Échos d'
Orient 29 (1930) 251 - 252 (E. S [ t é ρ h a n ο u]). Βιβλ. μνεία: Phil
Wochenschrift 45 (1925 ) στ. 630 - 631 (Gustav Soy ter).

3145 .--Συμβολή εις τό περί γάμου παρά τοις Βυζαντινοΐς κεφάλαιον. Έπ

Βυζ Σπ 2 (1925) 3 - 41, 3 (1926) 3 - 27. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 -57)
σ. 380, άρ. 3772],

Κ ρ ίση : Βυζαντ Χρον XXV (1927) 112 - 113, 117 (I. Sokolov).

3146. Καραμάνος K.M. Ή ένδυμασία κατά τούς χριστιανικούς χρόνους. Μεγάλη
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 11 (1929) σ. 146- 148.

3147. Ούράνης Κώστας Ό γάμος παρά τοις Βυζαντινοΐς. Έθν Κήρυξ 15 (1929)
άρ. 4, σ. 14 - 15.

Έράνισμα άπό σχετική μελέτη τοϋ Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ.

3148. Κουκουλές Φαίδ. Βυζαντινών τίνων επιθέτων σημασία καί ορθογραφία.
Έπ Βυζ Σπ 5 (1928) 3 - 18. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 379, άρ.
3757].

Κρίση: Νουμάς KB' (1929 - 1930) 172 - 174 (I. Σ τ α μ ν ό π ο υ λ ο ς).

3149. Τά αγωνίσματα έν τω ίπποδρόμω τοϋ Βυζαντίου. 'Ατλαντίς 21 (1930)
άρ. 12, σ. 17.

3150. Τά «Γεωπονικά» τοΰ Κασσιανοΰ Βάσσου. Γεωργ Δελτίον, τεΰχ.
Β' (1930) σ. 5 - 156, τεΰχ. Γ' (1930) σ. 5 - 148. [Καί αύτοτελής άνατύ-



604

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΙ I. KAMHAAKII

πωση: Τά Γεωπονικά τοϋ—. (Μετάφρασις ). Έν 'Αθήναις, έκ τοϋ Έθνικοΰ
Τυπογραφείου, 1930, 8ο μικρό. σελ. 300. (Άνατύπωσις έκ τοϋ Γεωργικοϋ
Δελτίου)]. [Βλ. καί άρ. 3160, 3165],

'Ενδιαφέρει καί άπό λαογραφική άποψη για τή γεωργία, άμπελουργία, έλαιοκομία, κτηνο-
τροφία, μελισσοκομία, μετεωρολογία, άλιεία κλπ. Μετάφραση 'Ε π α μ . Μ α λ α ίν ο υ,
εισαγωγή Β. Γ α ν ώ σ η.

3151. Taylor F. Sher. A Survey of Greek Alchemy. JHS 50 (1930) 109 - 139.

3152. Ίβηρίτης 'Ιωακείμ Βυζαντιναί διαθήκαι [2 τοϋ 11ου αιώνα] έκ τοΰ 'Αρ-
χείου τής έν Άγίω Όρει 'Ιεράς Μονής τών 'Ιβήρων. 'Ορθοδοξία 5 (1930)
613-618, 6 (1931) 364-371.

3153. 'Αδαμαντίου "Αδάμ. Τά Χριστούγεννα εις τά βυζαντινά παλάτια. Έθν Κή-
ρυξ 17 (1931) άρ. 12, σ. 12 - 13.

3154. Γεδεών Μανουήλ Ίω. Βυζαντινών καλαισθησία. Έκδοσις «Μουσικών
Χρονικών». 'Αθήναι 1931, 8ο, σελ. 32.

'Ανατύπωση άπο τά «Μουσικά Χρονικά» 2 (1930).

3155. Laurent V. Légendes sigillographiques et familles byzantines. Échos
d' Orient 30 (1931) 466 - 484, 31 (1932) 177 - 187, 327 - 349.

3156. Γεδεών Μαν. Ή έορτή τής γεννήσεως κατά τόν 7ον αιώνα. Πώς έώρταζαν
οί Κωνσταντινουπολΐται κατά τό έτος 875. Ή περίεργος εκλογή τοΰ πατρι-
άρχου Ταρασίου. Κωνσταντινούπολις, έτ. Α' (1932-33) άρ. 2, 25.12.
1932, σ. 3.

3157. |Εύστρατιάδης| Σωφρόνιος, πρ. μητροπολ. Λεοντοπόλεως, Τύπος βυζαντι-
νού προικοσυμφώνου. Ρωμανός Μελωδός Α' (1932- 1933) 60-61.

ΙΙροέρχεται άπο κώδικα τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης Παρισίων.

3157α.--Περί πένθιμων βασιλικών φορεμάτων. Ρωμανός Μελωδός Β' (1933 )435.

3158. Κουκουλές Φαίδ. Κυνηγετικά έκ τής έποχής τών Κομνηνών καί τών Πα-
λαιολόγων. Έπ Βυζ Σπ 9(1932) 3 -33. [Βλ. ΕΛΑ Ο'- Γ (1955 - 57)
σ. 372, άρ. 3666].

Κρίση: Δασική Ζωή, έτ. Α' (1933) τεΰχ. 3, σ. 23.

3159. Μπαλάνος Δημήτριος Σ. Χριστούγεννα - Πρώτη 'Ιανουαρίου - Οεοφάνεια.
"Εκδοσις δευτέρα. Έν 'Αθήναις, βιβλιοπωλεϊον 'Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1933,
16ο, σελ. 80. (Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, άρ. 65). [Βλ.
καί ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 381, άρ. 3782],

3160. Rose Η. J. The Folklore of the Geoponica. Folklore 44 (1933) 57 - 90,
310. [Βλ. καί άρ. 3150, 3165].
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3161. 'Αδαμαντίου Άδαμάντ. Γεϋμα είς βυζαντινόν παλάτιον .Έθνος, έτ. 22 (1934 -
35) άρ. 7298, 24.12.1934, σ. 3 - 4.

3162 .---Το νέον έτος είς το βυζαντινόν παλάτιον. "Εθνος, ετ. 21 (1933-34)

άρ. 6949, 2.1.1934, σ. 5.— Τά άγια Φώτα είς το βυζαντινόν παλάτιον.
Αύτόθι, άρ. 6953, 6.1.1934, σ. 3.— Αί έορταί τοΰ Πάσχα είς τήν 'Αγίαν
Σοφίαν καί είς τά βυζαντινά παλάτια. Αύτόθι, άρ. 7042, 9.4.1934, σ. 3.

3163. Ροδοκανάκης Πλάτων Βυζαντιναί βασίλισσαι καί αρχόντισσα ι. Μην Ν
Κόσμος, τεύχ. Ε' (Αύγουστος 1934) σ. 67 - 104.

Αναδημοσίευση άπο ομότιτλο βιβλίο τοΰ συγγρ.

3164. Σωτηρίου Γεώργιος Βυζαντινά Χριστούγεννα. Ήμερ Πελασγού 4(1934)
167 - 170.

3165. Τά «Γεωπονικά» τοΰ Κασσιανοΰ Βάσσου. Μέλισσα Τρ 1 (1934- 1935)
225 - 232, 253 - 260, 289 - 292, 321 - 324. [Βλ. καί άρ. 3150, 3160],

'Ενδιαφέρει καί άπό λαογραφική άποψη γιά τήν άμπελουργία καί ελαιοκομία.

3166. Cajkanovic Veselin Ein frühslavisches Märchenmotiv bei den Byzanti-
nern. RIEB 1 (1934- 1935) 112- 116.

3167. 'Αδαμαντίου 'Αδαμάντιος Τά άγια Φώτα είς τήν βυζαντινήν Κωνσταντι-
νούπολη. Έθνος, έτ. 22 (1934 -35) άρ. 7309, 6.1.1935, σ. 3.

3168. Ροδοκανάκης Δ. Ν. Ή Πρωτοχρονιά στό Βυζάντιο. Άθήν τεύχ. 4 ('Ια-
νουάριος 1935) σ. 12-13.

3169. Χριστοφιλόπουλος 'Αναστ. Π. Τό Έπαρχιακόν Βιβλίον Λέοντος τοΰ Σοφού
καί αί συντεχνίαι έν Βυζαντίω, μέ πρόλογον τοΰ καθηγητού τής ιστορίας
τοΰ Ελληνικού δικαίου έν τω Πανεπιστημίω 'Αθηνών Γεωργ. Α.
Π ετροπούλου. Διατριβή έπί διδακτορία. 'Αθήναι 1935, 8ο, σελ. ια'
+ 99.

Κρίσεις: Καθημερινή, έ'τ. 17 (1935 - 36) άρ. 4983, 9.12.1935, σ. 3 (Β.). ΛΙΔ
Γ' (1936) 134 - 137 (Γ. Α. II ε τ ρ ό π ο υ λ ο ς). Échos d'Orient 35 (1936) 370
(R. J a n i n).

3170. 'Αδαμαντίου 'Αδαμάντιος Ή άναγόρευσις καί ή στέψις τών βυζαντινών
αύτοκρατόρων. "Εθνος, έτ. 23(1935-36) άρ. 7737,2.5.1936, σ. 3, άρ.
7738, 3.5.1936, σ. 3.

3171. -Τά Χριστούγεννα είς τό ιερόν παλάτιον. "Εθνος, έτ. 24 (1936-37)

άρ. 7969, 26.12.1936, σ. 5.

3172. Ψάχος Κ.Α. Χριστούγεννα στό Μυστρά. "Υπαιθρο Β' (1936-1937)
218-221.

3173. 'Αδαμαντίου 'Αδαμάντιος Αί έορταί τών καλάνδων, ήτοι τής Δωδεκαημέ-
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ρου είς το Βυζάντιον. Έθνος, έτ. 24 (1936- 37) άρ. 7975, 2.1.1937, σ. 3.

3174. Βουρνάς Τάσος Βυζαντινά θεάματα. Καθημερινή, έτ. 19 (1937 -38) άρ.
7619, 27.9.1937, σ. 3, 4, άρ. 7626, 4.10.1937, σ. 3 - 4, άρ. 7640, 18.10.
1937, σ. 3, άο. 7647, 25.10.1937, σ. 3, 4.

3175. Κουκουλές Φ. Ή καλογερική ζωή. "Ηθη καί έθιμα τών ί. μονών κατά τον
IB' αιώνα. Ήμερ Πελασγού 7 (1937) 22 - 31.

"ΤΙΟη καί έθιμα τών μ,ονών τοϋ 'Αγίου Όρους (τρόπος έστιάσεως, τροφές).

3176. ----Περί τής ύποδέσεως τών Βυζαντινών. ΕΕΠΑ, έτ. 1935 - 1936, σ.

106 - 127. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 373, άρ. 3682],

Κρίση: Échos d' Orient 36 (1937)254 (R. Jan in).

3177. Skok P. De Γ importance des listes toponomastiques de Procope
pour la connaissance de la latinité balkanique. RIEB 3 (1937-1938)
47 - 58.

3178. Κουκουλές Φ. 'Αγώνες, άγωνίσματα καί άγωνιστικά παίγνια κατά τούς
βυζαντινούς χρόνους. Έπ Βυζ Σπ 13 (1937) 65 - 122. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I'
(1955 - 57) σ. 382, άρ. 3802],

Κρίση: Échos d' Orient 37 (1938) 474 - 475 (R. J a n i n).

3179 .--Λαϊκά θεάματα καί λαϊκαί διασκεδάσεις παρά Βυζαντινοΐς. ΕΕΠΑ

Β' (1938) 5 - 29. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 - 57) σ. 382, άρ. 3797],

Κρίση: Échos d'Orient 37 (1938) 474 - 475 (R. J a n i n).

3180. Άγγελομάτης Χρ. Έμμ. Βυζαντινά Χριστούγεννα. Ήώς 1 (1938 - 1939)
άρ. 5-6, σ. 28 - 29.

3181. Τσοκόπουλος Γ. Β. Γυναίκες του Βυζαντίου. 'Αθήναι, χ. χρ., Βιβλιοπω-
λεϊον I. Ν. Σιδέρη, 8ο μικρό, σελ. 1+192.

3. ΞΕΝΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Α'. ΓΕΝΙΚΑ

3182 . Τά Χριστούγεννα κατά τόν μεσαίωνα, ή έορτή τών τρελλών. Φάρος 1 (1920 -
1921 ) άρ. 25 - 26, σ. 3.—Ή Πρωτοχρονιά σ' όλον τόν κόσμον. Αύτόθι, σ. 3.

3183. Λ. Μ. Ή πρώτη τοϋ έτους παρά τοις διαφόροις λαοΐς. Φάρος 1 (1920-1921 )
άρ. 21, σ. 4.

3184. Φ. [ΓιοφύλληςΦ.;|Τά φυλαχτά. Πολιτισμός Α' (1921-1922) άρ. 25, σ. 3.

3185. Τά Χριστούγεννα άνά τόν κόσμον. Έβδομάς Κωνστ Β' (1922 - 1923)
178- 179.

Έθιμα Σεβίλλης 'Ισπανίας, 'Ιταλίας, 'Αγγλίας, Ρωσίας, Βρεττανίας καί Αιθιοπίας.
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3186. Τά ώά τοϋ Πάσχα. Έπταν Έπιθ Α' (1922 - 1923) 166.

3187. Χριστουγεννιάτικα - Προ^τοχρονιάτικα. Ήμερ 'Ολυμπίου 1924, σ. 9 - 16.
Ποικίλα λατρευτικά έθιμα, Χριστουγέννων καί Πρωτοχρονιάς, διαφόρων λαών. 'Ανα-
δημοσίευση άπό τήν εφημερίδα «Φωνή τής Κύπρου».

3188. Μεσαιωνικοί προλήψεις. Έθν Κήρυξ 12 (1926) άρ. 10, σ. 8.

3189. Ή εορτή τής άνοίξεως [Πρωτομαγιά], Μπουκέτο Ε' (1928) 560 - 561.

3190. Πρωταπριλιά. 'Εγκυκλ Ήμ 1 (1928) 122.

3191. Τά μάγια καί οί μάγοι. Μπουκέτο Ε' (1928) 218 - 219.

3192. Τό δένδρον τών Χριστουγέννων. 'Εγκυκλ Ήμ 1 (1928) 95-96.

3193. Τά καρφιά τοϋ Εσταυρωμένου. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 439.

Παραδόσεις, στίχοι ελληνικών δημοτικών τραγουδιών κ.ά.

3194. Τό Χριστουγεννιάτικο δένδρο. Μπουκέτο ΣΤ'(1929) 17.— Πάσχα, Κυρίου
Πάσχα. Αύτόθι, σ. 490 - 491.

3195. Αί προλήψεις καί ό πολιτισμός. Αί δεισιδαιμονίαι τών άνθρώπων διά μέσου
τών αιώνων. Έθν Κήρυξ 16 (1930) άρ. 3, σ. 12.

3196. Ό όρκος εις διάφορα μέρη τοΰ κόσμου. Εγκυκλ Ήμ 3 (1930) 341.

3197. Τά κόκκινα αύγά. Μπουκέτο Ζ' (1930) 407.

3198. Χριστουγεννιάτικα ήθη καί έθιμα. Ήμερ Μπουκ Ε' (1930) 42 - 43.

3199. Άστάρτης Π. Οί παράξενοι ένταφιασμοί τών πρωτογόνων λαών. Έβδομάς
4 (1930 - 1931) 1772.

3200. Ή πεθερά στούς διαφόρους λαούς. Μπουκέτο Η' (1931) 419.

3201. Πρωτοχρονιάτικες συνήθειες καί προλήψεις. Ήμερ Μπουκ ΣΤ' (1931)
23 - 24.

3202. Χ. Ή μαύρη μαγεία καί ό πολιτισμός. Πρωΐα, έτ. ΣΤ' (1930-31) άρ.
2098, 24.10.1931, σ. 1-2.

3203. Πασχαλινά έ'θιμα καί παραδόσεις. Έβδομάς 5 (1931 - 1932) 1167.

3204. Τά έπικήδεια έθιμα τών διαφόρων λαών. Ό άποχαιρετισμός τών νεκρών.
Έβδομάς 5 (1931 - 1932) 607.

3205. Τά Χριστούγεννα σ' όλο τόν κόσμο. Παραδόσεις καί έθιμα. Έβδομάς 5
(1931 - 1932) 437.

3206. Παροιμίες [διαφόρων λαών]. Μπουκέτο Ο' (1932) 747.

3207. Τό πένθος στούς διαφόρους λαούς. Μπουκέτο Ο' (1932) 179.

3208. Π[απαδήμας;] 'Αδ. Τό πασχαλινό αύγό σ' όλο τόν κόσμο. Έφημ. «'Ακρό-
πολις», 'Αθήναι, περ. Β', ίτ. Δ' (1932 - 33) άρ. 1170, 1.5.1932, σ. 5.

3209. Ή ιστορία τής άποκρηάτικης μάσκας. Μπουκέτο I' (1933) 284.

3210. Παληά καί νέα έθιμα τοϋ γάμου. Μπουκέτο I' (1933) 830 - 831.
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Βλαχογιάννης Γιάννης Προσωπίδα. (Μικροί ιστορικοί έρανοι). Πρωΐα,
έτ. Η' (1932-33) άρ. 2740, 20.8.1933, σ. 1, 4.

Δημοσιεύονται καί έθιμα γεννήσεως άπό τή Σύρο καί τό Μεσολόγγι.
Ντ' 'Αμφρβΐλ Π. Παράξενα βαφτίσια. Τό έθιμο τής βαπτίσεως στούς
πολιτισμένους καί άγριους λαούς. Έβδομάς 7 (1933 - 1934) 694.
Πώς χαιρετούν οί διάφοροι λαοί. Έβδομάς 8 (1934- 1935) 432.
Ή μαντεία διά μέσου τών αιώνων. ΜΕΗ Β' (1935) 279 - 281.
Frazer James George Πάσχα, ή παναρχαία καί αιωνία έορτή. Χριστιανι-
σμός καί ειδωλολατρικές θρησκείες. Άθήν τεύχ. 7 ('Απρίλιος 1935) σ.
12 - 14.

Ή ιστορία του καρναβαλιού. Πρωΐα, έτ. IB' (1936 -37) άρ. 111, 21.2.
1937, σ. 1.

ΆΙρβανιτάκης) Γ. Α. Οί γάμοι τοϋ Μαΐου. Πρωΐα, έτ. IB' (1936- 37)
άρ. 200, 24.5.1937, σ. 3.

Καρράς Άστ. Τό ξύλον εις την θρησκείαν καί την τέχνην τών λαών διά
μέσου τών αιώνων. Δασική Ζωή, έ'τ. ΣΤ' (1938) 197 - 203.

Β'. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ
1. Γενικά.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 1904, 2535]

'Αγγελίδης Γ. Χ ρ. - Μιχαηλίδης Θωμ. Κ. Περί τήν Διαβαλκανικήν Διά-
σκεψιν. Mores Balkanici. Δικαστική 4 (1932) 630-631.

Γίνεται λόγος γιά τά νομικά έθιμα τών βαλκανικών λαών.

Ζωϊτοπούλου Φ. Γ. Τό τάμμα. (Βαλκανικό παραμύθι). Έθν Κήρυξ 19
(1933) άρ. 11, σ. 29.

Γρίσπος Παν. Διαδρομές άνά τή Ροδόπη. Εκδρομικά ΣΤ' (1934) τεϋχ. 66,
σ. 271 - 274.

Γίνεται λόγος γιά τούς Πομάκους καί δημοσιεύονται διάφορες λαογραφικές ειδήσεις.

Schneeweiss Ε. Allgemeines über das Folklore auf dem Balkan. RIEB
1 (1934 - 1935) 518 - 522.

Baruh Kalmi Les Juifs balkaniques et leur langue. RIEB 1 (1934-
1935) 511 - 517, 2 (1936) 616. [Βλ. καί άρ. 3508].
Bobcëv S.S. Notes comparées sur les Hadjis balkaniques. RIEB 2
(1936) 1 - 12.
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3225. Ζωϊτοπούλου Φόνη Ένα βαλκανικό παραμύθι. "Οταν ή ζήλεια μπή άνά-
μεσα στις άδελφές. ΑΟΔΟ Α' (1936) άρ. 2, σ. 121.

3226. Μαρίνης Κώστας Ή πνευματική επαφή τών βαλκανικών λαών. Πρωία,
έτ. ΙΓ' (1937 - 38) άρ. 317, 19.9.1938, σ. 3.

Γίνεται λόγος γιά τή συγγένεια καί τά κοινά στοιχεία τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού τών βαλ-
κανικών λαών καί τήν άνάγκη καθιερώσεως βαλκανικών λαογραφικών συνεδρίων.

2. 'Αλβανική Λαογραφία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 1385, 3405]

3227. :Παρατηρητής Ό γάμος έν 'Αλβανία. Εύτυχία Α' (1922) άρ. 1, σ. 6 - 8.

3228. Nopcsa Franz Baron Albanien. Bauten, Trachten und Geräte Nord-
albaniens von —. Berlin und Leipzig, Verlag von Walterde Cruyter
& Co., 1925, 8o μεγάλο, σελ. VIII+257+πίν. IV.

Κατοικία, έπιπλα καί σκεύη, γεωργία, άλιεία, ένδυμασία, ύφαντική, ποιμενική ζωή κ.ά.

3229. Οί Χριστουγεννιάτικες συνήθειες τών Τουρκαλβανών. Μπουκέτο Δ' (1927)
1335.

3230. 'Αλβανικά ήθη καί έ'θιμα. Μπουκέτο Ε' (1928) 1026- 1027.

3231. Frashëri Stavre Th. Some Albanian Games. Folklore 40 (1929) 369-
374,

3232. Καλογερόπουλος Αιον. Π. Βιβλιογραφική συμβολή είς τά περί'Αλβανίας
[1771 - 1929], 'Αθήναι 1929, 8ο, σελ. 22.

Κρίση: Échos d'Orient, 29 (1930) 384 (V. G r u m e 1).

3233. 'Αρβανίτικα ηθη καί έ'θιμα. Μπουκέτο Ζ' (1930) 610-611.

Ειδήσεις γιά τήν τροφή, τήν ένδυμασία, τήν κοινωνική οργάνωση, τό γάμο, τήν τελευτή,
τή μαγεία κ.ά.

3234. Δημοτικά άρβανίτικα τραγούδια. Μπουκέτο Η' (1931) 589.

3235. Παρασκευόπουλος Γ. Π. Δεκαπέντε ήμέραι είς τήν 'Αλβανίαν. (Εντυπώ-
σεις δεκαπενθημέρου εκδρομής έπ' εύκαιρία τού έν Τιράνοις Βαλκανικού
Συνεδρίου). 'Αθήναι, τύποις «Πυρσού», 1931, 8ο μικρό, σελ. 108.
'Εκτός άπό τήν άλλη ΰλη δημοσιεύονται εικόνες ένδυμασιών, 1 τραγούδι (σ. 24),γενικά
γιά τούς 'Αλβανούς κ.ά.

Κρίση : 'Ανόρθωσις 1 (1931 - 32 ) άρ. 4, σ. 15 (Δ. Λ α μ π ί κ η ς).

3236. 'Αλβανικές παροιμίες [6], Μπουκέτο Θ' (1932) 751.

3237. Çabej Earem Sitten und Gebräuche der Albaner. RIEB 1 (1934-
1935) 556- 572.
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3238. Μαμμόπουλος Άλ. Μπέσα. Ήμερ Πελασγού 5 (1935) 81 -92.

3239. Παπαχαρίσης Άθαν. Χ. Ή κατά Κοσμάν τον Οεσπρωτόν γεωγραφία'Αλ-
βανίας καί Ηπείρου. Βόρειος "Ηπειρος Β' (1936) τεϋχ. 21, σ. 8 - 20.

Γίνεται λόγος καί γιά τά ήθη καί έθιμα τών 'Αλβανών.

3240. Στρατηγόπουλος Α. Μ. Ή «βεντέττα» καί ή «μπέσα» τών 'Αλβανών.
Έθνος, έτ. 23 (1935-36) άρ. 7848, 23.8.1936, σ. 4.

3241 .--Πώς παντρεύονται καί πώς τραγουδούν τόν γάμο οί 'Αρβανίτες.

Έθνος, έ'τ. 23 (1935 -36) άρ. 7673, 25.2.1936, σ. 4.

3242. 'Αλβανία καί 'Αλβανοί. Ό γάμος, ή βεντέττα καί ή άδελφοποίησις. Πρωία,
έτ. IB' (1936- 37) άρ. 207, 31.5.1937, σ. 1, 2.

3243. Ένα λαϊκό τραγούδι [τής'Αλβανίας], Βαλκ Λογοτ Α' (1937 - 1938) 127.

3244. Μαρκέτης Χρ. 'Αλβανική δημοτική ποίηση. Ροζαφάτι. Βαλκ Λογοτ Α'
(1937-1938) 97.

3245. Τά γαμήλια έθιμα εις τήν Άλβανίαν. Καθημερινή, έτ. 19 (1937 - 38) άρ.
7825, 24.4.1938, σ. 4.

3. Βουλγαρική Λαογραφία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 3281, 3422]

3246. 'Αδάμ 'Ακρίτας Ή έλληνική μουσική καί τά βουλγαρικά δημώδη άσματα.
Ν Φόρμιγξ Α' (1921 - 1922) άρ. 8-9, σ. 3 - 4.

3247 .---Οί έλληνικοί πεντάσημοι ρυθμοί εις τά βουλγαρικά δημώδη άσματα.

Ν Φόρμιγξ Β' (1922 - 1923) άρ. 23 - 24, σ. 4.

Δημοσιεύονται καί 2 βουλγαρικά τραγούδια μέ μουσική καταγραφή σέ βυζαντινή καί
ευρωπαϊκή παρασημαντική.

3248. Βουλγαρικοί παροιμίαι. Πυρσός Ν Χωρών Α' (1925) τεΰχ. 1, σ. 26.

3249. Μεντζελόπουλος Παναγ. Χ. Πώς γιορτάζουν τά Χριστούγεννα οί Βούλγα-
ροι, οί Σέρβοι, οί Μαυροβούνιοι, οί Ρώσσοι. Μπουκέτο Β' (1925) 855.

3250. Α. Σ. Πώς παντρεύονται οί διάφοροι λαοί. Έβδομάς 1 (1927 - 1928) 164.

Έθιμα Βουλγαρίας, Καυκάσου καί Κίνας.

3251. Οί μπουναμάδες τοϋ Θεού. Βουλγαρική παράδοσις [Βόρ. Βουλγαρίας],
Μπουκέτο Ε' (1928) 26. [Πρβλ. άρ. 3261,3265],

3252. Ό λύκος καί ή άλεποΰ. Βουλγαρικό παραμύθι. Μπουκέτο Ε' (1928 ) 702-703.

3253. Σ[ταματίου] Σ. Οί νυχτερινές φωνές τοΰ δάσους. (Βουλγαρικό παραμΰθι).
Μπουκέτο Ε' (1928) 654 - 655.

3254. Στάμτσεφ Στ. Τής Παναγίας τά δάκρυα. Βουλγαρική παράδοσις. Μπουκέτο
Ε' (1928) 417.
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3255. Ό άγγελος τοϋ θανάτου. Βουλγαρική παράδοσις. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 539.

3256. Ό Θεός, ό ήλιος κι' ό διάβολος. (Βουλγαρική παράδοσις ). Μπουκέτο ΣΤ'
(1929) 1165.

3257. Παροιμίες τοϋ βουλγαρικού λαοϋ [3], Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 189.

3258. Στάμτσεφ Στ. Ή πήττα τής 'Αποκρηάς. 'Αποκρηάτικο παραμύθι τοϋ
βουλγαρικού λαοΰ. Μπουκέτο ΣΤ (1929) 308.

3259. [Kazarova Raina] La chanson populaire bulgare. Balkans, τόμ. 1
(1930 - 1931) No 3 (Décembre 1930) σ. 28.

3260. Έθνικαί στολαί καί εθνικοί χοροί τών Βουλγάρων. Σκηναί άπό την άγρο-
τικήν ζωήν τής Βουλγαρίας [πολλές εικόνες], Έθν Κήρυξ 17 (1931) άρ.
1, σ. 34-35.

3261. Οί μποναμάδες τοΰ Θεοϋ. Βουλγαρική παράδοσις. Ήμερ Πελασγού 2
(1932) 13 - 14. [Πρβλ. άρ. 3251, 3265],

3262. *Arnaudov Μ. Skizzen zum bulgarischen Folklore. Sofija 1934.
Κρίση: RIEB 1 (1934 - 1935) 291 - 293 (S ν e t. Stefanovii).

3263. —--Esquisses de folklore bulgare. Edition du Ministère de l'Instructi-
on Publique. Sofia 1934, 8o, σελ. VII+695. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - I' (1955 -
57) σ. 360, άρ. 3538],

Κρίση: RIEB 1 (1934 - 1935) 293 - 295 (Chr. Vakarelski).

3264. Αί όργιαστικαί τελεταί τών άναστεναρίων. Ήχώ Ελλάδος, έτ. Α' (1935)
άρ. 108, 18.6.1935, σ. 1, 5.

'Αναδημοσίευση άρθρου τοϋ Βούλγαρου λαογράφου 'Αρναούντωφ άπό τήν έφημ.
«Ζάρια» Σόφιας.

3265. Οί μποναμάδες τοϋ Θεοϋ. (Βουλγαρική παράδοσις [Βόρ. Βουλγαρίας]).
Καζαμ Έρμοΰ, έτ. 1935, σ. 71. [Πρβλ. άρ. 3251, 3261],

3266. Djoudjeff Stojan Le folklore musical en Bulgarie. RIEB 2 (1936)

589 - 594.

3267. Ζωΐτοπούλου Φόνη Ό φθονερός γιατρός. "Ενα βουλγαρικό παραμύθι.
Μετάφρ.-. ΑΟΔΟ Α' (1936) άρ. 1, σ. 106.

3268. Peteva Ε. L' art populaire en Bulgarie. RIEB 2 (1936) 575 - 579.

3269. Vakarelski Chr. La vie et les moeurs des Bulgares. RIEB 2 (1936)
512 - 519.

3270. Ήλ[ιάδης] Βασ. Δημοτικά τραγούδια [τής Βουλγαρίας], Έλεύθ Βήμα,
έτ. ΙΣΤ' (1937 -38) άρ. 5597, 31.1.1938, σ. 2.

3271. Βασιλδς Γιάννης Βουλγαρικοί λαϊκοί χοροί. Νησί Β' (1938 - 1939) 405 -
406.
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4. Γιουγκοσλαβική Λαογραφία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 1393, 2778, 3249, 3405, 3422]

3272. Popovic Pavle Shakespearian Story in Serbian Folklore. Folklore
33 (1922) 72- 90.

3273. Βελλιανίτης Θ. Σερβικά δημοτικά τραγούδια. Ή Μηλίτσα. Μπουκέτο Α'
(1924) 375.

3274. Σερβικά δημοτικά τραγούδια [2], (Μετάφρ. Ν ι κ. Τομαζαίου).
Μπουκέτο Β' (1925) 55.

3275. Πασαγιάνης Κώστας Σερβικά τραγούδια. 'Αθήνα, εκδοτικός οίκος Δ.
και Π. Δημητράκου, χ. χρ. [1925;], 16ο, σελ. 79.

Γίνεται λόγος γιά τά δημοτικά κ.ά. τραγούδια τής Σερβίας καί δημοσιεύεται ενα τραγούδι.
Κ ρ ίσε ι ς : Είκονογρ Έλλ Α' (1925) άρ. 7, σ. 11 - 12 (Μ ι χ. Θ. Λάσκαρις).
«Srpski Knijizevni Glasnik» 16 (1 Σεπτέμβρ. 1925) σ. 69 - 70 (M. Laskaris).

3276. Huxley - Roller Net. Notes on some South Slav Beliefs and Festivals.
Folklore 37 (1926) 35 - 75.

3277. Δημοτικά σερβικά τραγούδια [3], Μπουκέτο Δ' (1927) 893.
'Αναδημοσίευση άπό τή συλλογή Ν. Τ ο m m a S e Ο.

3278. Οί γάμοι στή Σερβία. Μπουκέτο Ε' (1928) 305.

3279. Σερβικά δημοτικά τραγούδια [6], Μπουκέτο Ε' (1928) 119, 161.

3280. Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις [μία σερβική, μία ρουμανική]. Μπουκέ-
το Ε' (1928) 1307.

3281. Σερμπολόβα Ρούζιτσα Βαλκανικά περίεργα γιά τούς σεισμούς. Μπουκέτο
Ε'(1928) 581.

Δεισιδαιμονίες, τραγούδια κ.ά. άπό τή Σερβία καί τή Βουλγαρία.

3282. ----Τό Πάσχα στή Σερβία. Μπουκέτο Ε' (1928) 440-441.

Ειδήσεις λατρείας καί τραγούδια.

3283. Σερβικά δημοτικά άσματα. Ή κατάρα τής ερωτευμένης. Μπουκέτο ΣΤ'
(1929) 1145.

3284. Σερβικές προλήψεις. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1167.

3285. Laskaris M. Jugoslavenska Knjizevnost u Grckoj. Περιοδ. «Nova
Europa», τόμ. XXII (1930) σ. 369 - 372.

Γίνεται λόγος καί γιά τίς έλληνικές μεταφράσεις σερβικών τραγουδιών.

3286. Σερβικά τραγούδια [3], Ήμερ Μπουκ ΣΤ' (1931) 121.

3287. Μαρτζώκης Άνδρ. Σερβικά δημοτικά τραγούδια [4]. Μετάφρ. —. Μπουκέ-
το Η' (1931) 1169.
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3288. Pétrovitch Sv. L'ame yougoslave dans la poésie populaire. Balkans
2 (1931 - 1932) 249 - 258.

3289. Laskaris Michel Tommaseo traducteur de chants serbes en grec. Πε-
ριοδ. «Sbornik praci I. Sjezdu slovanskych filologu», τόμ. II (1931) σ.
141 - 159. [Βλ. καί ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 361, άρ. 3548].

Κρίσεις: Libre, No 106 - 107 (Août - Septembre 1931) σ. 845 (L. Rous-
sel). Περιοδ. «Archivo Veneto» Χ (1931) 390 ([G. Luzzato]). Περιοδ. «Il
Folklore Italiano» VI (1931)178 - 179 (R. Corso). Περιοδ. «La Coltura»
XI (1932) τεϋχ. 3, σ. 464 (P. T r ο m ρ e ο). Περιοδ. «Prilozi proucavanju narodne
poezije»,T. I (1934 ) σ. 142 (A. Schmaus). Περιοδ. «Savremenik» 16 - 18 (1932)
281 - 283 (B. Radica). Περιοδ. «Glasnik Jugoslovenskog Profesorskog Dru-
stva» XIV (1934) 852 - 854 (G. Iladzi Taskoviii).

3290. [Σερβικά τραγούδια 2], Μπουκέτο Θ' (1932) 829.

3291. Brown R.R. and E.C. Trances at Duboka. With note by M. E. Dur-
ham. Folklore 43 (1932) 225- 238.

3292. Subotic Dragutin Yogoslav Popular Ballads, their Origin and Deve-
lopment. Cambridge, University Press, 1932, 8o, σελ. 288.
Κρίση: Folklore 44 (1933) 323 - 331 (M. G a s t e r).

3293. Λαϊκά σερβικά τραγούδια [2], Μπουκέτο I' (1933) 1437.

3294. Brown Catherine Gypsy Wedding at Skoplje. Folklore 44 (1933) 305 -
308.

3295. Κουμανούδης Στέφ. Σερβικά δημοτικά τραγούδια [4], Μπουκέτο I' (1933)

565.

3296. Παράσχος 'Αχιλ. Σερβικό δημοτικό τραγούδι. Μετάφρ.—. Μπουκέτο ΙΑ'
(1933 - 1934) 891, 933.

3297. Wünsch Walther Die Geigentechnik der Südslawischen Guslaren von—.
Brünn - Prag-Leipzig-Wien, Verlag Rudolf M. Rohrer, 1934, 8o,
σελ. 60.

3298. Lodge Olive Dzamutra, or the Bridegroom; some Marriage Customs
in the Villages around Tetovo in Serbian Macedonia or Southern
Serbia. Folklore 46 (1935) 244 - 267, 306 -330.

Δημοσιεύονται καί γαμήλια τραγούδια σέ άγγλική μετάφραση. Εισαγωγικά δίδονται
ειδήσεις καί γιά τήν κοινωνική οργάνωση, τήν κατοικία κ. α.

3299. Manojlovic Kosta P. Jugoslavische Volksmusik. RIEB 2 (1936) 580 -
584.

3300. Goetz Leopold Karl Volkslied und Volksleben der Kroaten und Ser-
ben von—.Erster Band. Die Liebe. Heidelberg, Carl WintersUniver-
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sitätsbuchhandlung, 1936, 8ο μικρό, σελ. ΧΙΙ+226. Zweiter Band.
Die Liebenden, Personen und Schauplatz des Liedes. Heidelberg
1937, 8o μικρό, σελ. 3+243.

:Ser [Σερούϊος Γ.] Ή φιλολογία τών εθνών. Τά δημοτικά τραγούδια στήν
Κεντρικήν Εύρώπην. Πρωΐα, έ'τ. ΙΓ' (1937 - 38) άρ. 286, 20.8.1938, σ. 1.

5. Ρουμανική Λαογραφία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 1393, 2778, 3280]

*Gaster Μ. Children's Stories from Roumanian Legends and Fairy
Tales. London, Raphael Tuck and Sons, 1922.
Κρίση: Folklore 34 (1923) 266.

---Roumanian Popular Legends of the Lady Mary. Folklore 34

(1923) 45 - 85.

Jorga N. L' art populaire en Roumanie. Son caractère, ses rapports
et son origine par—.Paris, Gamber éditeur, 1923, 4o, σελ. XII+137+
πίν. 22.

Murgoci A. The Evil Eye in Roumania, and its Antidotes. Folklore
34 (1923) 357 - 362.

-The Vampire in Roumania. Folklore 37 (1926) 320-349.

*Beza Marcu Paganism in Roumanian Folklore. "Εκδ. J.M. Dent and
Sons, 1928, 8o, σελ. X+162.

Κ ρ ί σ η : Folklore 39 (1928) 405 - 406 (M. G as ter).

Murgoci A. Moths and Silkworms in Roumanian Folklore. Folklore

39 (1928) 248- 252.

Malcolm L.W.G. Exhibition of Roumanian Peasant Art. Folklore 40
(1929) 84.

Murgoci Agnes - Murgoci Helen B. The Devil in Roumanian Folklo-
re. Folklore 40 (1929) 134- 167.

Pantu Z. Plantele cunoscute de poporul romän. Ed. II. Bucarest,

Editura Casei scoalelor, 1929, 8o, σελ. 424.

Κρίση: Folklore 42 (1931 ) 474 - 476 (M. G a s t. e r).

*Creagna Ion Contes populaires de Roumanie. Paris, Maisonneuve

frères, 1931, τόμ. I, σελ. 245.

Κρίση: Folklore 42 (1931 ) 333 - 334 (M. G a s t e r).

Murgoci A. Roumanian Salt Signs and other Identification Marks.

Folklore 42 (1931 ) 265 - 290.
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3314. Annuarul Arhivei de Folklor. (Annuaire des Archives de Folklore,
édité par Γ Académie Roumaine sous la direction de Ion Muslea,
vol. I καί II, 1932 - 1933).

Κρίση : RIEB 2 (1936) 291 - 293 (Th. Capidan).

3315. Hall D. J. Romanian Furrow. London, Methuen and Co., 1933, 4o,
σελ. 224.

Κρίση: Folklore 47 (1936) 335 - 337 (M. G as ter).

3316. «Φαντανέλε», ή παράδοξος δημοκρατία τών Τσιγγάνων τής Ρουμανίας.
Έθνος, έτ. 22 (1934-35) άρ. 7463, 25.7.1935, σ. 3.

3317. Ρουμάνικοι θρΰλοι. Ή βρύση τής κόρης. Άτλαντ Α' (1935- 1936) 360.

3318. Muslea Ion Le folklore roumain. RIEB 2 (1936) 567 - 574.

3319. Gorovei Artur Les peuples balkaniques dans le folklore roumain.
RIEB 3 (1937 - 1938) 469 - 483.

6. Τουρκική Λαογραφία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 330, 1393, 2413, 2468, 2535, 2886, 3069, 3468]

3320. Οί Τοΰρκοι τής Μ. 'Ασίας. 'Ιατροί καί μαγεία. Είκον Παρνασ περ. Β',
έτ. Β' (1920- 1921) άρ. 54, σ. 2.

3321. Kaiinka Ε. Der Name Stambul. Klio 17 (1921) 265 - 266.
Κρίση : Glotta 16 (1928) 184 - 185 (Paul Κ re t s c h m e r).

3322. Ααμέρας Κωνσταντίνος Γ. Ή περί Μικράς 'Ασίας καί τών έν αύτή κρυπτο-
χριστιανών διάλεξις τοΰ—. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Γ.Η. Κα-
λέργη, 1921, 8ο μικρό, σελ. 32. (Μικρασιατικός Σύλλογος «Ανατολή»),
Έκτος άπο τήν ιστορική ύλη δημοσιεύονται ειδήσεις γιά τούς λαούς τής Μ. 'Ασίας
(Τούρκους, Λαζούς, Γεωργιανούς, Κιρκασίους, Κούρδους, Γιουρούκους, Έλληνες
κρυπτοχριστιανούς τοϋ Πόντου κ.ά.), τη ζωή, τά έθιμά τους κλπ.

3323. Ή ταπητουργία είς τό Ούσάκιον. 'Ατλαντίς 13 (1922) άρ. 4, σ. 23.

3324. Hardie (Hasluck) Margaret M. Christian Survivals among certain
Moslem Subjects of Greece. Περιοδ. «Contemporary Review», Febr.
1924, σ. 225 - 232.

Γίνεται λόγος γιά λατρευτικά έθιμα τών Βαλαάδων της Δυτικής Μακεδονίας.

3325. Φ[ουρναράκης] Κ. Γ. Οί Μουσουλμάνοι τής Κρήτης. (Βίος, ήθη, έθιμα).
Έφημ. «Νέα Έρευνα», Χανιά, έτ. ΚΑ' (1923-24) άρ. 3342, 26. 1.1924,
σ. 1-2, Ιως άρ. 3368, 25.2.1924, σ. 2. [Πρβλ. άρ. 3332],

Ειδήσεις γιά τίς άσχολίες, τήν ένδυμασία, τά τραγούδια καί τούς χορούς, τή διάλε-
κτο, τή σχολική ζωή, τήν κατοικία, τά έπιπλα καί σκεύη, τήν καθημερινή διαβίωση,
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3326

3327

3328

3329

3330

3331

3332

3333

3334

3335

3336

3337

3338

3339

3340
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τό χαρακτήρα, τά έπαγγέλματα, τον καλλωπισμό κ. ά. 'Ενδιαφέρει καί τή λαογραφία
της Κρήτης.

Οί Τούρκοι διασώζουν τήν λαϊκήν μουσικήν των. ΙΙρωία, έτ. Β' (1926 -
27) άρ. 381, 23.12.1926, σ. 3.

Τά τουρκικά δημώδη άσματα. Έφημ. «Ή Βραδυνή», 'Αθήναι, έτ. Γ',
άρ. 1161, 26.12.1926, σ. 3.

Προς δημιουργίαν τουρκικής μουσικής, θεμέλιον ή λαϊκή μουσική. ΙΙρωΐα,
έτ. Γ' (1927 - 28) άρ. 721, 29.11.1927, σ. 1.
Τουρκικές παροιμίες. Μπουκέτο ΣΤ'(1929) 9,406.

Ίωαννίδης Πέτρος I. 'Απ' τή σοφία τών άσιατικών λαών. Τόμος Α'.
Έν Πειραιεΐ 1929, τυπογραφικά καταστήματα Δ. Τσουρουνάκη καί Π.
Βαρβαρέσου, 16ο, σελ. 152.

Πλήθος τουρκικών παροιμιών, πού έρμηνεύονται καί παραλληλίζονται μέ άντίστοιχες
έλληνικές κ.ά. Δημοσιεύονται καί λίγες αραβικές παροιμίες καί ένα έλληνικο τραγούδι.

Spies Otto Türkische Volksbücher. Leipzig, Hermann Eichblatt Ver-
lag, 1929, 8o, σελ. 138.

Κ ρ ί σ η : Folklore 41 (1930)310 - 312 (M. G as ter).

Φουρναράκης Κωνστ. Γ. Τουρκοκρήτες. Έν Χανίοις, έκδοσις Ι. Γιαννα-
κουδάκι, 1929, 8ο μικρό, σελ. 46. [Πρβλ. άρ. 3325].

Καθημερινή ζωή, άσχολίες καί έπαγγέλματα, ένδυμασία καί καλλωπισμός, τραγού-
δια, διάλεκτος, σχολική ζωή, κατοικία, έπιπλα καί σκεύη, χαρακτήρας κλπ. τών Τουρ-
κοκρητικών.

Τουρκικές παροιμίες [5]. Μπουκέτο Ζ' (1930) 667.

Πετρίδης Α. Ή ταπητουργία έν Τουρκία. Πρωΐα, έτ. ΣΤ' (1930-31)

άρ. 1988, 5.7.1931, σ. 5.

Τουρκικές παροιμίες [10]. Μπουκέτο I' (1933) 1375.
Κασαπάκης Βασ. Ή τουρκική ποίηση στόν 13ο καί 14ο αιώνα. Τά δημο-
τικά τραγούδια, οί λαϊκοί ποιηταί καί οί μπεκτασήδες. Φιλολ Πρωτο-
χρονιά 4 (1933) 164- 170.

Δημοσιεύονται καί τουρκικά δημοτικά τραγούδια.

Κοντελιέρης Μιχ. Τά θρησκευτικά ήθη καί έθιμα τών Τούρκων. Κωνσταντι-
νούπολις, έτ. Α' (1932 -33) άρ. 37, 26.8.1933, σ. 1,2.
Σπανούδη Σοφία Κ. "Ενας λαϊκός ήρως τής Τουρκίας [Νασρεντίν Χότζας].
Πρωΐα, έτ. Η' (1932 - 33) άρ. 2779, 28.9.1933, σ. 1 - 2.
Τουρκικές παροιμίες. Μπουκέτο ΙΑ' (1933 - 1934) 1237 [4], 1282 [2].
:'Ανατολίτης Μ. [Μαυρομμάτης Άχιλ.;] 'Ανατολίτικεςπαροιμίες. Προσφυγ
Κόσμος, έτ. 8 (1934 - 35) άρ. 301 σ. 2 [3], άρ. 304 σ. 2[7], άρ. 306 σ. 2
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[6], άρ. 308 σ. 2 [10], άρ. 309 σ. 2 [9], άρ. 310 σ. 2 [5], άρ.311 σ. 2 [6],
άρ. 312 σ. 2 [4], άρ. 313 σ. 2 [3],

3341. :'Αργαΐος 'Αρέθας [Άσκητόπουλος Γ. Κ.] Ή τουρκική λαογραφία. ΙΙρο-
σφυγ Κόσμος, Ιτ. 8 (1934 - 35) άρ. 308, σ. 2.

3342. Truhelka Ciro Veber die Balkan-Yürüken. RIEB 1 (1934 - 1935)
89 - 99.

3343. '.'Ανατολίτης Μ. (Μαυρομμάτης Άχιλ.;] 'Ανατολίτικες παροιμίες. Προσφυγ
Κόσμος, Ιτ. 9 (1935-36) άρ. 330 σ. 2[6], άρ. 337 σ. 2[2],

3344. Ergin Osman Türkiyede sehirciligin tarihi inkisafi. [Ή ιστορική εξέλι-
ξη τοϋ κοινοτικοΰ καί δημαρχιακού συστήματος στήν Τουρκία]. Stambul

1936, 8ο, σελ. 158.

'Ενδιαφέρει καί για τήν κοινωνική όργάνωση τών 'Ελλήνων.

Κρίση: 'Ορθοδοξία 12 (1937 ) 38 - 40 (Γεννάδιος, μητροπολίτης Ηλιουπόλεως).

3345. Kowalski Tadeusz Les Turcs balkaniques. RIEB 2 (1936) 420 - 430.

3346. Τό τουρκικόν θέατρον τοϋ Καραγκιόζη. Ποία ή διαφορά του άπό τό έλλη-
νικόν θέατρον σκιών. Κωμωδίαι Καραγκιόζη τής εποχής τών σταυροφοριών.
Καθημερινή, Ιτ. 18 (1936- 37) άρ. 5446, 30.3.1937, σ. 3.

Μετάφραση άπό τό περιοδ. «Magasiner» της Κοπεγχάγης.

3347. Παππαλεξίου Κ. Αί κηδεΐαι τών Μουσουλμάνων έν Τουρκία καί Αίγύπτω.
Παναιγύπτια 11 [=9] (1937) 799 - 800, 820.

3348. Τουρκικά έθιμα. Συζήτηση Β' (1937 - 1938) 115.

3349. Μπέζος Κ. Ό Καραγκιόζης στήν Τουρκίαν. Πρωΐα, Ιτ. ΙΓ' (1937 - 38)
άρ. 294, 27.8.1938, σ. 2.

Γ. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΙΙΑΊ'ΚΩΝ ΛΑΩΝ

1. Γενικά.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 1961, 2893]

3350. Βιζυηνός Γ. Ξένα δημοτικά τραγούδια [2], Μπουκέτο Α' (1924) 531.

3351. Τό έλατο τών Χριστουγέννων. (Προλήψεις καί δοξασίες τής Βορεινής Εύ-
ρώπης). Μπουκέτο Δ' (1927) 1320.

3352. Commision Internationale de Coopération Intellectuelle de la Société
des Nations. Congrès International des Arts Populaires, Prague 1928.
Paris, Les Presses Universitaires de France, (1928), 8o μικρό, σελ. 14.

3353. Πώς γιορτάζεται τό Πάσχα άλλοΰ. Μπουκέτο Ε' (1928) 438.
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3354. Χρυσανθόπουλος I. Π. Έμπορικαί πανηγύρεις. 'Ατλαντίς 19(1928) άρ.
3, σ. 8.

3355. Δ[εβάρης] Δ. Σ. Ή ενδυμασία έν τή Δύσει (άπο τοϋ Δ'- Κ' αιώνος). Με-
γάλη 'Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 11 (1929) σ. 148- 154.

3356. Howes H.W. Some Functional Aspects of European Folklore. Folklore
41 (1930) 249-265.

3357. Ζερβός I. Έθνικοθρησκευτικές προχριστιανικές παραδόσεις τών βορείων
λαών. Διασκευή—. Φωνή Βιβλίου Β' (1932) 14- 18.

'Αναδημοσίευση άπο το εργο τοϋ G u e r b e r, Μϋθοι καί παραδόσεις τών βορείων
λαών, διασκευή I. Ζ ε ρ β ο ΰ.

3358. Ζωϊτοπούλου Φ. Ό ψεύτης καί ό αληθινός. (Ή φιλοσοφία τοϋ λαού τών
Καρπαθίων). Έθν Κήρυξ 19 (1933) άρ. 12, σ. 25.

3359. Παράδοξα έθιμα γάμου. Τό «νυφοπάζαρο καί ή έξαγορά της νύμφης».
Έθνος, έτ. 22 (1934 -35) άρ. 7438, 30.6.1935, σ. 5.

2. 'Αγγλική Ααογραφία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 1382, 2730, 3185, 3381]

3360. Βιζυηνός Γ. Δημώδες άγγλικό τραγούδι Ό Τσάϊλντ Νόρυς. Μπουκέτο
Ά (1924) 477.

3361. 'Αγγλικά παραμύθια. Ή βασιλοπούλα καί τό μαΰρο βώδι. Μπουκέτο
ΣΤ' (1929) 93 - 94.

3362. Χρυσανθόπουλος I. Π. Οί έπαΐται έν 'Αγγλία. 'Ατλαντίς 21 (1930) άρ.
10, σ. 30.

3363. Παληά άγγλικά έθιμα. Έβδομάς 7 (1933 - 1934) 890.

3364. Πασχαλινά έθιμα είς τήν Άγγλίαν. "Εθνος, έτ. 23 (1935-36) άρ. 7720,
13.4.1936, σ. 5.

3. Αυστριακή Ααογραφία.

3364α. Οί Τυρολέζοι κατά τών κακών πνευμάτων. "Εθνος, έτ. 23 (1935 - 36) άρ.
7846, 21.8.1936, σ. 5.

4. Γαλλική Ααογραφία.

[Βλ. καί τό λήμμα άρ. 861]

3365. Κορσική, τό νησί τής βεντέττας. Μπουκέτο Δ' (1927) 752 - 753.

"Εθιμα δικαίου κ. ά.

3366. Γασκωνικές παροιμίες [8]. Μπουκέτο Ζ' (1930) 1223.
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3367. Χρυσανθόπουλος I. Π. Περίεργοι γαλλικαί δεισιδαιμονίαι. Ατλαντίς 22
(1931) άρ. 7, σ. 26.

3368. Γαλλικές παροιμίες [4], Μπουκέτο ΙΊ(1933) 48.

3369. Τά γαλλικά καί τά γερμανικά Χριστούγεννα. Μπουκέτο ΙΑ' (1933 - 1934)
26 - 27.

3370. :Ό Ενήμερος Οί ύπαίθριοι τραγουδισταί τών Παρισίων. "Εθνος, έτ. 21
(1933 -34) άρ. 7000, 23.2.1934, σ. 3.

3371. Τά γαλλικά καί γερμανικά Χριστούγεννα.Έγκ Ήμ Ρόδου 1937, σ. 279-281.

3372. Αασκαλάκης Άπ. Β. Οί ύπαίθριοι τραγουδισταί τών λαϊκών συνοικιών
[στό Παρίσι], Έθνος, έτ. 24 (1936 - 37) άρ. 8120, 31.5.1937, σ. 5.

5. Γερμανική Λαογραφία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 3369, 3371]

3373. Τό έθιμο τών δώρων. Γερμανική παράδοσις. Μπουκέτο Ε' (1928) 7.

3373α. Γερμανικά παραμύθια. Ό παντογνώστης. Οικογένεια, έ'τ. Γ'( 1928 - 1929)

άρ. 155, σ. 975.

3374. Γερμανικές προλήψεις. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1171.

3375. Grimm Γερμανικά παραμύθια. Τά έφτά κοράκια. Μπουκέτο ΣΤ' (1929)
1118.

3376. Γερμανικά παραμύθια [ 1]. Οικογένεια, ετ. Δ' (1929-1930) άρ. 194, σ. 672.

3377. Οί φωτιές τού άϊ - Γιάννη. (Γερμανική παράδοσις). Μπουκέτο Ζ' (1930)
687 - 688.

3378. Πασχαλινές συνήθειες στή Σαξωνία. Μπουκέτο Η' (1931) 393.

3379. Ή ιστορία ένός λουλουδιού. Οικογένεια, ετ. ΣΤ' (1931-1932) άρ. 286, σ. 203.

3380. "Εμποροι τών ψυχών. Γερμανική παράδοσις. Μπουκέτο ΙΑ' (1933 - 1934)
1585.

3381. Ποικίλα πασχαλινά έθιμα [Γερμανίας, Αγγλίας, Ούαλλίας, 'Ιρλανδίας,
'Ιταλίας καί Σουηδίας]. Έβδομάς 8 (1934- 1935) 1266.

6. Δανική Λαογραφία.

3382. Ή βασιλοπούλα μέσ' στό φέρετρο. (Δανικός μΰθος). Μπουκέτο Ε'(1928)
732. — (Δανικά παραμύθια). Τό άσπρο περιστέρι. Αύτόθι, σ. 774- 775.—
Οί τρεις γειτόνοι. (Παραμύθι τής Δανίας). Αύτόθι, σ. 1087.

3383. Δανικά παραμύθια. Χάνς, ό γυιός τής νεράιδας. Μπουκέτο ΣΤ' (1929)
14 - 15.
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3384. Δανικά παραμύθια. Ή φορεσιά τού άρχοντα. Μπουκέτο ΙΑ' (1933- 1934)
211.

3385. "Ιίθη καί έθιμα τής Δανίας. Έβδομάς 8 (1934 - 1935) 834.

7. Ελβετική Λαογραφία.

3386. Χ. Έλβετικαί παραδόσεις. Ό θησαυρός τοϋ διαβόλου. 'Ατλαντίς 15 (1924)
άρ. 10, σ. 19.

8. 'Ισπανική Λαογραφία.

[Βλ. καί τό λήμμα άρ. 3185]

3387. Ξένα έθιμα (εις τήν Ίσπανίαν, εις τήν Ίαπωνίαν). Εύτυχία Α' (1922)
άρ. 7, σ. 3.

3388. Κονεμένος Ν. Παροιμίαις [24] παρμέναις άπό ένα διήγημα τού'Ισπανού
Cervantés. ('Από άνέκδοτο χειρόγραφο τοϋ—). Νουμάς ΙΘ' (1922), εξά-
μηνο Α', σ. 167 - 168.

3389. Ε. Ρ. Τό πικρόν φρέαρ. 'Ισπανική παράδοσις. Έλλην Ήμερολ 1924, σ.
57 - 63.

3390. 'Ισπανικά παραμύθια. Τό νερό τής ζωής. Μπουκέτο Δ' (1927) 862-863.
3390α. 'Ισπανικά παρομύθια. Ή κυρά τύχη κι'ό κυρ-πλούτος. Οικογένεια, έτ. Β'

(1927-1928) άρ. 85, σ. 456.

3391. Ό προφήτης Ηλίας πεταλωτής κι' άρχιμάστορας. Μπουκέτο Α' (1928)

938 - 939.

3392. 'Ισπανικά παραμύθια. Τό καρύδι, τ' άμύγδαλο καί τό φουντούκι. Ήμερ
Μπουκ Δ' (1929) 33 - 35.

3393. Παληές ισπανικές παραδόσεις. Ή μαρτυρία τού Χριστού. Μπουκέτο ΣΤ'
(1929) 878- 879.

3394. 'Ισπανικές παροιμίες. Μπουκέτο Ζ' (1930) 1243 [5], 1285 [9].

3395. Οί αιώνιοι 'ισπανικοί χοροί. Έγκυκλ Ήμ 4 (1931 ) 411 - 414.
3395α. 'Ισπανικές παροιμίες. Οικογένεια ΣΤ' (1931 - 1932) άρ. 268, σ. 1329.

3396. 'Ισπανικά γνωμικά [16]. Μπουκέτο Θ' (1932) 261.— 'Ισπανικές παροι-
μίες [6], Αύτόθι, σ. 927.

3397. Ίσπανικαί παραδόσεις. Τό ψέμμα καί ή άλήθεια. Μπουκέτο Ο' (1932)
555. — Τό χελιδόνι. Αύτόθι, σ. 585.

3398. Ό 'Ιούδας. Μπουκέτο I' (1933) 475.

Λατρευτικό έθιμο.
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3399. 'Ισπανικές παροιμίες. Μπουκέτο ΙΑ' (1933 - 1934) 221 [3], 315 [5],

3400. Μπρέγκε Λέων Στο ρυθμό τής καστανιέττας. Οί ισπανικοί χοροί. Άτλαντ
Ά (1935 - 1936) 933.

9. 'Ιταλική Λαογραφία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 3185, 3381]

3401. Νομικός Χ. Α. Τά κεραμουργήματα τής Κανδιάνας. 'Αλεξάνδρεια, έκδ.
«Γράμματα», 1924, 8ο, σελ. 26+πίν. 10.

ΙΙρώτη δημοσίευση, σε άρχική μορφή, στό περιοδικό «Γράμματα» 'Αλεξανδρείας
άρ. 40 (1919).

3402. Παπαγιαννόπουλος Δ. Ή έορτή τής «Πιεντιγκρόττα» είς τήν Νεάπολιν.
Κυριακάτικη, ετ. Α' (1926 - 1927) άρ. 51, σ. 9.

3403. Ό άσκητής καί ή βασιλοπούλα. (Παραμύθι τής Σικελίας). Ήμερ Μπουκ
Δ' (1929) 65 - 66.

3404. Τί γίνεται είς τήν Ίταλίαν διά τήν διατήρησιν τών λαϊκών παραδόσεων.
Πρωία, έτ. ΣΤ' (1930- 31) άρ. 2027, 13.8.1931, σ. 1.

3405. Πασχαλινά περίεργα ήθη καί έθιμα ['Ιταλίας, Σερβίας, 'Αλβανίας κλπ.].
Μπουκέτο Θ' (1932) 607.

10. Λιθουανική Λαογραφία.

3406. Πώς όμιλεϊ ή λαϊκή ψυχή είς Λιθουανίαν. ΙΙρω'ί'α, έτ. Ε' (1929-30) άρ,
1463, 13.1.1930, σ. 3.

Δημοτικά τραγούδια.

11. Νορβηγική Λαογραφία.

[Βλ. καί τό λήμμα άρ. 3421]

3407. Σίγουρος Μαρίνος Δημοτικά νορβηγικά τραγούδια. Ή ζητιάνα. Μπουκέτο
Η' (1931 ) 35.

12. Ουγγρική Ααογραφία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 1382, 3440]

3408. Ζαχαρίας Π. Δ. Ή ούγγρική λαϊκή μουσική. Μουσ Έπιθεώρ Α' (1921 -
1922) τεΰχ. 4, σ. 3 - 5.

3409. Οί νεκρικοί χοροί στήν Ούγγαρία. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 929.

3410. Χ[αμουδόπουλος] Δ. Α. Ή λαϊκή ούγγαρέζικη μουσική καί οί Τσιγγάνοι.
Πρωία, έτ. ΙΓ' (1937 -38) άρ. 317, 19.9.1938, σ. 2.
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13. Ρωσική Λαογραφία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 3185, 3249, 3250, 3422]
Εύστρατιάδου (Πετρώφ) Κλεοπάτρα Ε. Ρωσσικά παραμύθια καί ιστορίες.
Μετάφρασις έκ τού ρωσσικού ύπό τής Κας—.'Αθήναι, Λογοτεχνικαί εκδό-
σεις Μιχαήλ Σ. Ζηκάκη, 1921, 8ο μικρό, σελ. 139.
Κ ρ ίση : Φάρος 1 (1920 - 1921) άρ. 40, σ. 2.

Άγγελίδου Map. Χ. Λευκορωσσική παράδοσις. Πώς παρουσιάστηκε ό πε-
λαργός. Μέλισ Α' (1925 - 1926) άρ. 5, σ. 9.

Τηγανάς Α. Ρωσσική δημοτική ποίηση. Τό τραγούδι τού Στένκα Ράζιν.
Πρωτοπόροι, περ. Β', έτ. 1 (1931 - 1932) 326.
Προλήψεις τών Κοζάκων. Μπουκέτο Θ' (1932) 113.
Μακάβρια συμπόσια. Μπουκέτο ΙΑ' (1933- 1934) 309.

Ρωσικά έθιμα τελευτης.

Ρωσσικές παροιμίες γιά τή γυναίκα [4], Μπουκέτο ΙΑ' (1933-1934)313.
Γεωργίου Μέμος Λαϊκά ρούσσικα τραγούδια [5], Ρυθμός 2 (1933 - 1934)
251 - 252.

Προλήψεις τών Κοζάκων. Ήμερ Πελασγού 4 (1934) 72.
Προλήψεις τοΰ ρωσσικού λαοΰ. Έβδομάς 8 (1934- 1935) 781.

14. Σκανδιναβική Λαογραφία.

Βιζυηνός Γεώργ. Σκανδιναυϊκό δημοτικό τραγούδι. Μπουκέτο Α' (1924 ) 499.
Τά Χριστούγεννα στή Σκανδιναυία. (Προλήψεις, δεισιδαιμονίες, έθιμα,
θρΰλοι, παραδόσεις). Μπουκέτο Η' (1931) 1262 - 1263.

15. Σλαβική Λαογραφία.
(Βλ. και Λαογραφία τών Βαλκανικών λαών)

Eisner Paul Volkslieder der Slawen. Ausgewählt übersetzt, eingelei-
tet und erläutert von —. Leipzig, Bibliographisches Institut, (1926),
8o μικρό, σελ. 560.

Τραγούδια τών Μεγαλορρώσων, Μικρορρώσων, Λευκορρώσων, ΙΙολωνών, Βένδων,
Τσέχων, Σλοβάκων, Σλοβένων, Κροατών, Σέρβ^ον καί Βουλγάρου.
Σλαυϊκά παραμύθια άπό τάς συλλογάς Παβίτσεβιτς καί 'Ανδρ. Μαζόν.
Έλεύθ Βήμα, έτ. Θ' (1930 - 31) άρ. 2888, 25.4.1930, σ. 1 - 2.

16. Σουηδική Λαογραφία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 3381, 3421]
Βιζυηνός Γ. Δημοτικό τραγούδι τής Σουηδίας. Μπουκέτο Α' (1924) 580.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΙΙΝΙΚΙΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 1921-1938: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 023

3425. Σουηδικά παραμύθια. Τό φεϊδι. Μπουκέτο Δ' (1927) 1086- 1087.

3426. Ή βασίλισσα μέ τά δυό βασιλόπουλα. Σουηδικό παραμύθι. Μπουκέτο Ε'
(1928) 756- 757.

17. Φιλλανδική Λαογραφία.

3427. Τά Χριστούγεννα στίς βορεινές χώρες. Μπουκέτο ΙΑ' (1933 - 1934) 20 - 21.
'Έθιμα Φιλλανδίας, Πολωνίας, 'Αρμενίας.

Δ'. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΛΠ.

1. Γενικά.

3428. Αί περί πνευμάτων πεποιθήσεις τών άγριων. 'Ατλαντίς 13 (1922) άρ. 7,
σ. 14 - 15.

3429. Βάγνερ'Ιούλιος Άπό τήν ζωήν τών άγριων. Μετάφρασις (έκτού ρωσικού)
Μ ε ρ κ. Τσακίρη. Διασκευή Δημητρίου Τσαμασφύρου.
Έν Αθήναις, έκδοτικός οίκος Δ. καί II. Δημητράκου, [1923], 16ο, σελ. 80.

3430. Άνατολικαί παραδόσεις [3]. Πάνθεον Α' (1926 - 1927) άρ. 11, σ. 13.

3431. Ανατολικός μύθος.Ό βασιληάς καί ή εύτυχία.Ήμερ Μπουκ Δ' (1929) 27.

3432. Γκαλλότι Ζ. Περίεργοι δοξασίαι καί έθιμα [άσιατικών καί άλλων λαών]
διά τήν ταφήν τών νεκρών. Πρωΐα, έ'τ. Ζ' (1931 -32) άρ. 2109, 4.11.
1931, σ. 3.

3433. Δεισιδαιμονίες τής Ανατολής. Άτλαντ Α' (1935 - 1936) 75.

2. Άθιγγανική Λαογραφία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 155, 352, 3294, 3316, 3410, 3468]

3434. Σ. "Ολοι οί γύφτοι στόν παράδεισο (γύφτικη παράδοσις). Μπουκέτο Δ'
(1927) 1319.

3435. Ααλέζιος Α. Γ. - Π[απακωνσταντίνου] Θ.-Λαυράγκας Δ. Άτσίγγανοι.
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 6 (1928) σ. 139 - 142.

3436. "Αλλο Άτσίγγανοι καί άλλο Αθίγγανοι. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 100.

3437. Κ[ωνσταντινίδης] Β[λαδ.] Οί Αθίγγανοι καί ή καταγωγή των. Ατλαντίς
21 (1930) άρ. 10, σ. 6-7.

3438. Φαλτάϊτς Κ. Τσιγγάνοι καί Όρφεύς. Αθήναι, έκδ. περιοδ. «Μουσικά Χρο-
νικά», 1930, 8ο, σελ. 30.
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Φαλτάϊτς Κ. Οί Καϊνΐται. Το πρόβλημα τής καταγωγής τών Τσιγγάνων.
Έκδ. περιοδικοϋ «Ή επιστήμη δι' όλους». ['Αθήναι 1931], 8ο, σελ. 8.
Οί «Τσιγγάνοι» της Ουγγαρίας καί ή τσιγγάνικη μουσική. "Εθνος, έτ.
22 (1934 - 35) άρ. 7420, 12.6.1935, σ. 5.

Φαλτάϊτς Κ. Οί Μπράχιδες Τσιγγάνοι τής Θεσσαλίας άπόγονοι τοΰ 'Απόλ-
λωνος. Μελέτη ίστορικοεθνολογική. 'Αθήναι 1935, 8ο, σελ. 8.
Γίνεται λόγος γιά τούς Τσιγγάνους τής περιοχής Τρικάλων.

Ίωαννίδης Δ. Δ. 'Αθίγγανοι, Γύφτοι, Κατσίβελοι, Τσιγγενέδες. Ήπειρ
Μέλλον, έτ. Β' (1935 - 36) άρ. 31, σ. 1 - 2.

Γρανίτσας Σ. Άτσίγγανοι καί 'Αθίγγανοι. Έλεύθ Βήμα, έτ. ΙΖ' (1938 -
39) άρ. 5828, 23.9.1938, σ. 2 [έπιστολή].

3. Αιγυπτιακή Λαογραφία.

[Βλ. καί τό λήμμα άρ. 3347]

:Πάροικος Παληοΰ Καΐρου Ή νεράιδα τού Νείλου (αιγυπτιακή παράδοσις ).
Αίγ Ήμερ 3 (1921) 25 - 30.

:Πλάτων "Ηθη καί έθιμα τών άρχαίων Αιγυπτίων διατηρηθέντα μέχρι τής
σήμερον. Φάρος 3 (1922 - 1923) άρ. 86 σ. 4 - 5, άρ. 87 σ. 4, άρ. 88 σ. 4 - 5.
Οί Φελλάχοι. Εικόνες έκ τοΰ βίου τών σημερινών Αιγυπτίων. Έγκυκλ Ήμ
1 (1928) 157 - 161.

Μαυρής Ν. Αιγυπτιακά δημοτικά άσματα. Παναιγύπτια 1 [=3] (1931)
άρ. 6 σ. 10, άρ. 18 σ. 11.

--------Εισαγωγή εις μ,ίαν λαογραφικήν έκδοσιν [τών δημοτικών τραγου-
διών τής Αιγύπτου στά γαλλικά" βλ. άρ.3449], Παναιγύπτια 1 [=3] (1931)
άρ. 5, σ. 10 - 11.

Mavris Ν. G. Contribution a l'étude de la chanson populaire égypti-
enne par—. Alexandrie 1932, 8o, σελ. 74. [Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57)
σ. 367, άρ. 3616].

Κρίση: Libre, No 120 - 121 (Octobre - Novembre 1932) σ. 967 - 968 (L. R ο u s-

s e 1 ).

Ψαρρά Έλισσάβετ Τά δημοτικά τραγούδια τής Αιγύπτου. Παναιγύπτια
6 (1934) άρ. 291 σ. 6 - 7, άρ. 292 - 293 σ. 4 - 5, άρ. 294 σ. 9, άρ. 295 σ.
13 - 14, άρ. 296 σ. 14, άρ. 297 σ. 12 - 13, άρ. 298 σ. 6 - 7, άρ. 299 σ. 10-11.
Μαυρής Νικ. Γ. Αιγυπτιακά δημοτικά τραγούδια. ('Αλεξάνδρεια) 1934.
[Βλ. ΕΛΑ Θ' - Γ (1955 - 57) σ. 367, άρ. 3617).

Κρίση: Rev Ét Gr 48 (1935) 621 - 622 (Η. Ρ [ e r n ο t]).



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΙΙΝΙΚΙΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 1921-1938: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 625

3452. Ούράνης Κώστας Χάν Χαλίλ, το μέγα παζάρι [τοϋΚαΐρου]. Έλεύθ Βήμα,
έτ. ΙΔ' (1935 - 36) άρ. 4701, 3.8.1935, σ. 1, 3.

3453. Παππαλεξίου Κ. Αιγυπτιακά έθιμα. 'Αρκεσσοΰς - Χαρούπ - Ταμαρίντ [πα-
ραδοσιακά ποτά τής Αιγύπτου]. Παναιγύπτια 7 (1935) άρ. 42, σ. 999.
— Ή σκηνοπηγία έν Αίγύπτα). Αύτόθι, άρ. 46, σ. 1092 - 1093.

3454. Άρβανιτάκης Γ. Λ. Τό Σάμ έλ Νεσσίμ, μία παράδοξος έορτή είς τήν Αϊ-
γυπτον. Πρωΐα, έτ. IB' (1936 - 37) άρ. 180, 2.5.1937, σ. 3 - 4.

3455. Ξένος Πάνος Περί τό έτυμον τής λέξεως «Αίγυπτος». Παναιγύπτια 12
[ = 10] (1938) 241 - 242, 273, 297 - 298.

4. Αιθιοπική Λαογραφία.

[Βλ. καί τά λήμμα άρ. 3185]

3456. Προκοπίου Σωκρ. Α. Γλέντια παρ' Άβησσυνοϊς. Παντογνώστης Γ' (1924)
236 - 239.

3457. -- Είς τά βασίλεια τοϋ Μενελίκ. Λαογραφικά σημειώματα, εικόνες, άνα-

μνήσεις. Έν 'Αθήναις, έκδοτικός οίκος Πετράκου Θεοφιλοπούλου, 1924,
16ο, σελ. 94.

Δημοσιεύονται και ποικίλες λαογραφικές ειδήσεις γιά έθιμα λατρείας, γάμου, δικαίου,
γιά τήν κατοικία, τήν ένδυμασία, τον καλλωπισμό, τήν κοινωνική οργάνωση, τίς δια-
σκεδάσεις καθώς καί χαιρετισμοί, προλήψεις κ.ά.

3458. Wallis Budge Ernest Α. The Alexander Book in Ethiopia: The Ethio-
pie Versions of the Pseudo-Callisthenes, the Chronicle of Al-Mâkin,
the Narrative of Joseph Ben Gorion, and a Christian Romance of
Alexander. London, Oxford University Press, 1933, 8o, σελ. XXIX+
277+πίν. 13.

Κ ρ ί σ η : Folklore 44 (1933)336 - 337 (M. G as ter).

3459. Ή 'Αβησσυνιακή λογοτεχνία. Ήμερ Λαοΰ 1936, σ. 106- 111.

Δημοσιεύονται καί 2 τραγούδια, 1 δίστιχο, 2 μύθοι καί παροιμίες τής Άβησσυνίας.

3460. Παλαμούτης Θωμάς 'Αβησσυνέζικα τραγούδια καί μοιρολόγια [καί 8
παροιμίες]. Μεταφραστής — .Ήμερ Φιλ Βιβλ έτ. 1936, σ. 81 -83.

5. 'Αραβική Λαογραφία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2443, 2444, 2445]

3461. 'Αραβικές παροιμίες [23]. Έθν Κήρυξ 8 (1922) άρ. 4, σ. 6, 31.

3462. 'Αραβικό τραγούδι τοΰ 8ου αιώνος. Έπταν Έπιθ Γ' (1924) 75.
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Μεταξάς Ν. Σ. Ήθη καί έθιμα Βεδουίνων. Φάρος 4 (1924) άρ. 2, σ. 12.
'Αραβικές παροιμίες [6]. Πάνθεον Α' (1926-1927) άρ. 3, σ. 5.
Προκοπίου Σωκράτης Α. "Ελλην εις τά άδυτα τοΰ 'Ισλάμ. Τά θρησκευ-
τικά καραβάνια, ή ζωή, τά προσκυνήματα, αί ίεροτελεστίαι τής Μέκκας
κτλ. ('Αθήναι), έκδοτ. οίκος Μιχαήλ Σ. Ζηκάκη, 1928, 8ο μικρό, σελ. 108.
Ποικίλες λαογραφικές ειδήσεις για τούς Άραβες (καί τούς Βεδουίνους τής υπαίθρου).

'Αραβικοί μΰθοι. Ή πονηρία τής άλεποΰς. Μπουκέτο Ζ' (1930) 46.
Combe Et. Μουσουλμανικαί παραδόσεις περί τοΰ τάφου τοΰ Μεγάλου
'Αλεξάνδρου. Παναιγύπτια 1 [=3] (1931) άρ. 6, σ. 7-8.
'Ανατολικοί μΰθοι [3]. 'Αραβικός, τουρκικός, γύφτικος. Φωνή Βιβλίου
Β' (1932) 479 -481.

'Αραβικές παραδόσεις. Ό κακός άδελφός. Μπουκέτο I' (1933) 1311.
Οί Βεδουίνοι καί ή γυναίκα. Μπουκέτο I' (1933) 1087.
Καμπάνης "Αριστος 'Αραβικές παροιμίες (άπό ένα βιβλίο τοΰ 'Αχμέτ
Ρ ά σ σ ι μ). Παναιγύπτια 5 (1933) άρ. 207 σ. 4 - 5, άρ. 208 σ. 7. [Βλ. καί
άρ. 3474].

'Αραβικά κι' άρμενικά έρωτικά τραγούδια. Μπουκέτο ΙΑ' (1933 - 1934)
451 [6], 491 [6],

'Αραβικές παροιμίες καί γνωμικά [14]. Έβδομάς 7 (1933 - 1934) 2136.
Ράσιμ 'Αχμέτ 'Αραβικαί παροιμίαι. Κατά μετάφρασιν μέ είσαγωγήν καί
σημειώσεις Σ. Πέτρου Πετρίδη. Περιοδ. «"Ερευνα» (έκδοτικοΰ
ο'ίκου Α. Κασιγόνη), έ'τ. 8, ['Αλεξάνδρεια],'Ιανουάριος - Φεβουάριος 1934,
8ο μικρό, σελ. 47. [Βλ. καί άρ. 3471].

'Αραβικαί παροιμίαι. ΜΕ Η Β' (1935) 178 [7], 203 [5], 283 [11].
Παράδοξα έθιμα πού διατηρούνται μέσα εις τά βάθη τής μυστηριώδους
'Αραβίας. "Εθνος, έ'τ. 23 (1935 - 36) άρ. 7895, 9.10.1936, σ. 3.
Ζάχος 'Αγαμέμνων Ίω. Σινά καί 'Αγία Αικατερίνη. Εντυπώσεις καί με-
λέται (μετά πολλών πρωτοτύπων εικόνων). (Έν 'Αθήναις), τύποις Γ. Κ.
Ρόδη, 1937, 8ο μεγάλο, σελ. 256+πίν. 23+χάρτ. 1. [Στό εξώφυλλο: Τό
ορος Σινά καί ή μονή 'Αγίας Αικατερίνης],

Δημοσιεύονται καί ειδήσεις για τήν καθημερινή ζωή της μονής καί τών μοναχών (σ.
40 κ.έ. ), γιά τή ζωή τών Βεδουίνων τοϋ Σινά (τήν ένδυμασία, τό χαρακτήρα, τό γάμο,
τή θέση της γυναίκας, τίς έορτές καί τούς χορούς τους κ.ά., σ. 117-126) καθώς καί γιά τή
μοναστική ζωή (σ. 127 - 150).

Κ ρ ι σ ει ς: Παναιγύπτια 11 [=9] (1937) 635 (Άπ. Γ. Κωνσταντινίδης).
'Εκκλησία ΙΕ' (1937)151 (Χ.).
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6. 'Αρμενική Λαογραφία.

[Βλ. καί τά λήμμα άρ. 3427, 3472]

3478. Νομικός Χρ. Α. Τά χριστιανικά κεραμουργήματα τοΰ'Αρμένικου Πατριαρ-
χείου τών 'Ιεροσολύμων. 'Αλεξάνδρεια 1922, 8ο, σελ. 97 [=σελ. 24+
πίν. 37].

Κρίσεις: Γρηγ Παλαμάς 6 (1922 ) 394 - 397 (Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς). ΔΧΑΕ Γ'
(1926) 83 (Ά λ. Φιλαδελφεύς).

3479. 'Αρμενικές παροιμίες [7]. Μπουκέτο Β' (1925) 831.

3480. 'Αρμενικές παροιμίες [6], Πανελλ Ήμερ Γ' (1928) 170.

3481. 'Αρμενικές παροιμίες [5], Μπουκέτο Ζ' (1930) 1280.

3482. :Περγιαλίτης [Γιαννοΰκος) Γιάννης 'Αρμενικό δημοτικό τραγούδι. Μετάφρ.
-.Μπουκέτο ΙΑ (1933- 1934) 447.

7. 'Ασιατική Λαογραφία.

[Βλ. καί το λήμμα άρ. 2533]

3483. Παροιμίες [23] τοΰ Άννάμ [Ινδοκίνας], Μπουκέτο Γ' (1926) 214, 291.

3484. Προλήψεις τών λαών τής Σιβηρίας.Άκαδημ Βιβλιοθήκη Α' (1926 - 1927 ) 80.

3485. Τό λιοντάρι καί ή άλεπού. (Μογγολικός μΰθος). Μπουκέτο I' (1933) 1213.

3486. Filhner Wilhelm Τί τρώγουν στό Θιβέτ. Εκδρομικά ΣΤ' (1934) τεΰχ.
63-64, σ. 209.

3486α. Πολλάκο Βικτωρία Γαμήλια έθιμα στήν Κορέα. Άτλαντ Α' (1935 -
1936) 1197.

8. Αυστραλιανή Λαογραφία.

[Βλ. καί τύ λήμμα άρ. 3429]

3487. Ό γάμος στήν Αύστραλία. Μπουκέτο Η' (1931) 443.

3488. Καίσαρης Χ. Φυλαί αί όποϊαι σβύνουν. Ό πρωτογενής χαρακτήρ τών ιθα-
γενών τής Αύστραλίας. Έθν Κήρυξ 18 (1932) άρ. 9, σ. 18- 19.

9. 'Αφρικανική Λαογραφία.

3489. 'Ηλιοπούλου Μ. Οί γάμοι τών Ζουλού. Φάρος 1 (1920-1921) άρ. 21, σ. 5.

3490. Ή Πρωτοχρονιά στή Μαγαδασκάρη. Οικογένεια, έτ. Α' (1926- 1927)
άρ. 15, σ. 6.

3491. Ούράλη Μαρία Τό φείδι καί ό βάτραχος. (Μΰθος τής φυλής τής Μαγαδα-
σκάρης). Παναιγύπτια 1 (1926- 1927) 210.
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Παραμύθια τοΰ Μαρόκου. Ό δάσκαλος τών πουλιών. Ήμερ Μπουκ Β'

(1927) 98- 100.

'Αφρικανικές παροιμίες [3]. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 909.

Τά έθιμα τών άγριων. Οί γάμοι τοΰ βασιλέως τών Ζουλού. Έθν Κήρυξ

19(1933) άρ. 2, σ. 27, 31.

Μοσχονάς Θ. Δ. Ή πλαστική τέχνη παρά μαύροις [τής 'Αφρικής]. Πα-
ναιγύπτια 7 (1935) άρ. 8, σ. 188.

Μαρτινώ Πιέρ Μάγια καί ξόρκια τών Ζουλού. Έβδομάς 9 (1935-1936)
άρ. 442, σ. 8.

Μοσχονάς Θ. Α. Μαύρων [Δυτ. 'Αφρικής] ήθη καί έθιμα. Παναιγύπτια
8 (1936) άρ. 21 σ. 517, άρ. 23 σ. 563.

10. Εβραϊκή Λαογραφία.

[Βλ. καί τά λήμματα άρ. 1900, 1903, 3223]

Γιαννόπουλος Ν.Ι. Αί έβραιοελληνικαί έλεγεϊαι τής Κερκύρας. Πινακοθήκη
ΚΑ' (1921 - 1922) 21 - 22.

Οί ελεγείες συγκρίνονται γλωσσικά μέ τό ιδίωμα τών 'Ηπειρωτικών τραγουδιών.

Περί συνοικεσίου καί γάμου τών Εβραίων. Μπουκέτο Δ' (1927) 447, 481.
Εβραϊκά μοιρολόγια [1], Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 1331.
Χρυσανθόπουλος I. Π. Ό γάμος παρά τοις Έβραίοις.'Ατλαντίς 20 (1929)
άρ. 6, σ. 29 - 30.

Α. I. Ταφή καί τάφοι παρ' Έβραίοις. Άπόστ Βαρνάβας Γ' (1931 ) 231.
Εβραϊκά γνωμικά [7], Μπουκέτο Ο' (1932) 508.

Έβραϊκαί παραδόσεις. Ό Αβραάμ καί ό ξένος. Μπουκέτο Θ' (1932) 51.
Crews Cynthia Judaeo - Spanish Folktales in Macedonia. Folklore
43 (1932) 193- 225.

Παραμύθια τών 'Εβραίων τοΰ Μοναστηρίου της Μακεδονίας καθώς καί ειδήσεις γιά τήν
κατοικία τους κ.ά.

Hesmi Α. Copias Seferdies. (Chansons judéo - espagnoles). Alexan-
drie, Edition Orientale de Musique, 1932, 4o, σελ. 16+28 χ. άρ.

Τραγούδια πού συγκεντρώθηκαν άπό τούς 'Εβραίους τής Ρόδου.

Εβραϊκές παροιμίες [5], Μπουκέτο I' (1933) 145.

(Μπαρούχ Καλμι) Βαλκανική έθνολογία. Οί Εβραίοι τών Βαλκανίων.
Έλεύθ Βήμα, έ'τ. ΙΔ' (1935 - 36) άρ. 4709, 11.8.1935, σ. 4.

'Αναδημοσίευση άπό τή «Διεθνή 'Επιθεώρηση τών Βαλκανικών Σπουδών». Βλ. καί άρ.
3223.
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3509. Έλιγιά Γιοσέφ "Ενοι εβραϊκά λαϊκά άσμα τής 'Ηπείρου. Ήπειρ Μέλλον,
έτ. Β' (1935 -36) άρ. 31, σ. 2.

Άναδη μοσίευση.

3509α. : Ό Παλαιός 'Εβραϊκοί βλαχόγαμοι εις τήν παληά Θεσσαλονίκη. Έφημ.
«Φως», Θεσσαλονίκη, έτ. 24 (1937 - 38) άρ. 10.000, 12.9.1937, α. 5.

11. 'Ιαπωνική Λαογραφία.

[Βλ. καί το λήμμα άρ. 3387]

3510. Ίαπωνικαί παραδόσεις. 'Ο ψαράς. Είκον Παρνασ περ. Β', έτ. Β' (1920-
1921) άρ. 98, σ. 5.

3511. Ή γυνή έν 'Ιαπωνία. Ήμερ Έγκ 18 (1921 ) 79 - 81.

3512. Γαμήλια έθιμα 'Ιαπώνων. Καζαμίας Έρ έτ. 1922, [σ. 14].

3513. "Ηθη καί έθιμα είς τήν χώραν τοϋ άνατέλλοντος ηλίου. Έθν Κήρυξ 8
(1922) άρ. 6, σ. 17.

3514. 'Ιαπωνικά δημοτικά τραγούδια. Μπουκέτο Γ' (1926) 910, 930, 955.

3515. Λιακέας Τάκης'Ιαπωνικά δημοτικά τραγούδια [4], Μπουκέτο Γ'(1926) 515.

3516. Γιαπωνέζικα παραμύθια. Μπουκέτο Δ' (1927) 947, 1034- 1035.

3517. Γιαπωνέζικα παραμύθια. Ή βασιλοπούλα μέ τά χρυσά μαλλιά. Μπουκέτο
ΣΤ' (1929) 685.

3518. Όκοΰντα Σεϊίτσι Ή γιαπωνέζικη άγγειοπλαστική. Πρωτοπορία 1 (1929)
214-217.

3519. Γιαπωνέζικες παροιμίες [6], Μπουκέτο Η' (1931) 146.

3520. Δημοτικά γιαπωνέζικα τραγούδια [3]. Μπουκέτο Η' (1931) 1301.

3521. 'Ιαπωνικές παροιμίες. Μπουκέτο ΙΑ' (1933- 1934) 373 [3], 455 [7],

3522. Ή Πρωτοχρονιά έορτάζεται έπί 7 ημέρας είς τήν χώραν τοϋ άνατέλλοντος
ήλιου. Έθνος, έτ. 24 (1936 -37) άρ. 7971, 28.12.1936, σ. 5.

12. 'Ινδική Λαογραφία.

3523. Ή φρικιαστική τελετή τών έξορκίων είς τάς 'Ινδίας. Έθν Κήρυξ 11 (1925)
άρ. 4, σ. 134.

3524. 'Από τή ζωή τών 'Ινδών. Ερυθρός Σταυρός, έτ. Β' (1926) άρ. 4, σ. 8 - 10.

3525. 'Ινδικές παραδόσεις. Τό αίμα τής άρκούδας. Μπουκέτο Δ' (1927) 100.

3526. 'Ινδικές παραδόσεις. Πώς πλάστηκε ή γυναίκα. Μπουκέτο ΣΤ' (1929)
1043.

3527. 'Ινδικές παροιμίες. Μπουκέτο ΣΤ' (1929) 943 [5], 951 [2],
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Χ. Οί ινδικοί χοροί καί ή θρησκευτική μορφή των. Πρωΐα, ετ. ΣΤ' (1930 -
31) άρ. 1993, 10.7.1931, σ. 3.

Μινώτου Μαριέττα Το δαμάλι τής καλής γρηάς. 'Ινδικό παραμύθι. Έβδο-
μάς 9 (1935 - 1936) άρ. 433, σ. 29.

13. 'Ινδονησιακή Λαογραφία.

Μία νήσος, όπου καμμία άκτίς πολιτισμού δέν είσέδυσε [Νιας, πλησίον
τής Σουμάτρας]. Πότε άνεκαλύφθη, ήθη καί έθιμα, ό γάμος, ή άγορά τής
νύμφης, αί γαμήλιαι τελεταί, ή κηδεία τών ιθαγενών. Πρωΐα, έ'τ. Α' (1925 -
26) άρ. 296, 29.8.1926, σ. 3.

'Από τά έθιμα τών Χαγγού [λαού τής Βόρνεο]. Άκαδημ Βιβλιοθήκη Α'
(1926- 1927) 79-80.

Τά έθιμα τών ιθαγενών τής Νιός. 'Ατλαντίς 21 (1930) άρ. 3, σ. 24.
Οί κυνηγοί άνθρωπίνων κεφαλών καί τά παράδοξά των ήθη καί έθιμα εις
τά βάθη τής κεντρικής Βόρνεο. Έθνος, έτ. 23 (1935 - 36) άρ. 7906, 20.
10.1936, σ. 5.

14. Κινεζική Λαογραφία.

[Βλ. καί τό λήμμα άρ. 3250]

Κινεζικοί άφορισμοί καί παροιμίαι. Φάρος 2 (1921 - 1922) άρ. 77, σ. 11.
Αρα-ς Άλ. Ερωτικά τραγούδια κινέζικα. Εΐκον Παρνασ περ. Β', έ'τ.
Γ' (1921 - 1922) άρ. 125, σ. 4.

:Περιηγητής Ή λατρεία τών νεκρών στήν Κίνα. Έθν Κήρυξ 11 (1925)
άρ. 7, σ. 23.

Σταυρινός Εμμανουήλ Μιχ. Ό βίος τών Κινέζων. Εκδότης Σταμ. Νέγρης.

Πόρτ - Σάϊδ, τύποις «Νέου Συνδέσμου», (1926), 8ο, σελ. 312+χάρτ. 1.

Ή Πρωτοχρονιά στήν Κίνα. Ήμερ Μπουκ Δ' (1929) 83.

Κινεζικά τραγούδια [7], Μπουκέτο Θ' (1932) 895.

:Νέμο Ή λατρεία τών νεκρών στήν Κίνα. Έβδομάς 6 (1932 - 1933) 1185.

Ή νέα Κίνα. Μην 'Ακρόπολις Α' (1934) τεΰχ. 3, σ. 481 - 704.

Γίνεται λόγος καί γιά ποικίλες εκδηλώσεις, έθιμα, άντιλήψεις κλπ. τών Κινέζων.

Τά περίεργα έθιμα τής ζωής εις τήν Κίναν. "Εθνος, έτ. 22 (1934 - 35) άρ.
7396, 19.5.1935, σ. 7.

Τά παράδοξα ήθη καί έθιμα τών Κινέζων. "Εθνος, έ'τ. 23 (1935 - 36) άρ.
7681, 4.3.1936, σ. 5.
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15. Κουρδική Λαογραφία.

[Βλ. καί το λήμμα άρ. 3545]

3544. Κούρδοι, οί άπόγονοι τών άρχαίων Καρδούχων. Πρωία, ετ. IB' (1936-
37) άρ. 235, 28.6.1937, σ. 1, 3.

16. Περσική Λαογραφία.

3545. Μηλιόπουλος I. Γάμος παρά τοις Πέρσαις καί τοις Κούρδοις. Φάρος 1
(1920 - 1921) άρ. 23, σ. 7 - 8.

Ε'. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

3546. Μονκλάβελ Ρολάν Ένα καλό πληρώνεται μ' ενα κακό. (Βενεζουελινό πα-
ραμύθι). Μπουκέτο I' (1933) 1145.

3547. Οί 'Εσκιμώοι καί τά παραδοξότατα ήθη καί έθιμά των. "Εθνος, έτ. 21
(1933-34) άρ. 7200, 15.9.1934, σ. 3.

3548. Συλβαιν Ντιάνα Ή ζώνη άπό άνθρώπινα δόντια πού λύει τό πρόβλημα
τής ζωής. 'Εκδρομικά ΣΤ' (1934) τεΰχ. 65, σ. 241 - 242.

Λαογραφικά Βραζιλίας.

3549. Αύθεντικαί άποκαλύψεις διά τήν ζωήν τών Έσκιμώων. Ή καταγωγή των
καί ή τραχεία ζωή των μέσα είς τούς πάγους. "Εθνος, έ'τ. 23 (1935 - 36)
άρ. 7908, 22.10.1936, σ. 5.



ΠΙΝΑΚΕΣ*

Α'. ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΛΠ.

Α. 775α, 1598
Α. I. 3502
Λ. Κ. 2302, 2661
Α. Σ. 3250
Α. Τ. 1707
Α. Φ. 138
: Α. Ω. 891

Άβάτζος Έμμ. Μ. 1799
: Άβετ Πέλις 277, 1813
Άβούρης 'Ανδρέας Α. 2652
'Αβράσογλους Δ. 949
Άγαπητίδης Σωτήριος I. 450, 3087
'Αγγελίδης Γ. Χρ. 3219
Άγγελίδου Map. Χ. 3412
'Αγγελομάτης Χρ. Έμμ. 112, 431, 1433,

1537, 2046, 2749, 2951, 3180
'Αγγουλές Φώτης 1652, 1887
: "Αγρας Τέλλος" βλ. 'Ιωάννου Εύ.
'Αγοραστού Στέλλα 402
'Αδάμ 325

'Αδάμ 'Ακρίτας 2465, 3246, 3247
'Αδαμαντίου Άδαμ. 254, 627, 2780,
3153, 3161, 3162, 3167, 3170, 3171,
3173

: Άθάνας Γ.· βλ.'Αθανασιάδης - Νόβας Γ.
'Αθανασιάδης Δημήτρ. Ί. 2280
'Αθανασιάδης Ν. 572, 830, 2726, 2727,

2744, 2745, 2765
'Αθανασιάδης - Νόβας Γ. 1526
'Αθανασίου Ν. Β. 1977
'Αθανασόπουλος Γ. Δ. 316
Άθανασούλα Εύδ. 241, 1707
: 'Αθάνατος (Καραμούζης) Κώστας 1079
'Αθηναγόρας, μητροπολίτης 2320, 2357,

2359
: Αίγαιάτης 707
Αίγλης Στέφανος 1968
Άκακιάδης 'Ιωάννης Α. 259
: Άκριβοχέρης 867
'Ακρίτας Δ. 2645

Άλεξανδρίδου - Στεφανοπούλου Χαρίκλ.
325

'Αλεξανδρόπουλος Α. Π. 102
'Αλεξίου Λευτέρης 1550, 2455
Άλκ. Γ. 403, 404
'Αλπ. 758

"Αμαντος Κωνστ. 32, 33, 59, 83, 326,

2244, 2245, 3138
Αναγνωστόπουλος Α. Ν. 2227
Αναγνωστόπουλος Γεώργιος Δ. 2281
Αναγνωστόπουλος Γ. Π. 29, 76,152, 222,

1931, 2164
Αναγνωστόπουλος Ν. Η. 83
Αναγνώστου Πρόδρομος 448
'Αναδρομάρης 866

Άναδρομάρης" βλ. Καμπούρογλους Δημ.
Γρ.

Αναστασέλλης Στρ. 887, 1325, 1635,
1644

Αναστασόπουλος Ν. 1419

'Ανατολίτης Μ. 3340, 3343
Ανδρεάδης Α. Ν. 450
Ανδρεάδης Γ. 1900
Ανδρεάδης Δημοσθ. Μ. 1752
Ανδρεόπουλος 'Αργύριος Νικ. 2521
Ανδριώτης Ν. Π. 354
Ανδρουλιδάκης Μίνως Κ. 1369

'Ανθίας Τ. 1502
Ανθούλης 'Ιωάννης Φ. 1834
Αννινος Γ. 118, 431, 2821
Άννινος Μπάμπης 230, 230α, 242,440,
920

Αντωνακόπουλος I. II. 1174
Αντωνιάδης I. Γ. 2571
Αντωνιάδου Σοφία 170, 627, 1542, 2442,
2522

Αντωνόπουλος Δ. 582α, 2022

'Απομεινάρης, ό 1092
Αποσκίτης Πάϊκος 196
Αποστολάκη Άννα 710, 759
Αποστολάκης Γιάννης 1509
Αποστολίδης Δημήτρ. Γ. 355
Αποστολίδης Μυρτίλος 2256, 2273, 3012
Αποστολίδης Φώτιος Γ. 2228
Αποστολίδης Χρ. 2517
Αποστολόπουλος Ν. Π. 760
Αποστόλου 'Ιωάννης 296
Αραβαντινός Παναγ. 278
Αραμπατζόγλου Γεννάδιος Μ. 3048
Αρβανιτάκης Γ. Λ. 107,681,898,1107,

1503, 3217, 3454
Αρβανιτόπουλος Α. 2896, 2900, 3113
Αργαίος Άρέθας" βλ.Άσκητόπουλος
Γ. Κ.

* Οί άριθμοί παραπέμπουν στά αντίστοιχα

λήμματα.
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Άργέντης Φίλιππος Π. 208, 39"
"Αργής Α. 300

Αργυρόπουλος Άθαν. Γ. 2497, 2518

'Αργυρόπουλος Μιχ. 2792

Άρδαβάνης - Λυμπεράτος Σπυρ.' βλ. Λυμ-

περάτος Σπ.
: 'Αρκαδικός Μίνως 1656
Άρμακόλλας Νικ. Γ. 2919
: Άρμάς· βλ. Παρθενιάδης Γεώργ. Ε.
'Άρν. .. ς 2822

'Αρχέλαος I. 260, 261, 262, 263, 1082,

1810, 2386
'Ασημάκης Γ. 1200

'Ασκητόπουλος Γ. Κ. 88, 128, 183, 258,

320, 341, 1876, 3341
'Ασπρέας Γ. 814, 1864, 2667, 2668
'Ασσερέν Μαρία - Λουΐζα' βλ. Asserin

M. L.
'Αστάρτης Π. 3199
Άστέρης Πέτρος 1517
'Αστεριάδης Άγ. 636
Άτζέμης Α. Ε. 1164
Άτζέμης Κώστας Β. 2690, 2838
: 'Αττικός· βλ. Σπανόπουλος Βασίλ.
: Αττικός, ό 2267
: Αυγινός "Ηλιος 1175

Β. 938, 3169
Β. Κ. 683

Βαβαρέτος Γ. 363, 586, 2793

Βάγνερ 'Ιούλιος 3429

Βάθης Άντών. 1370

Βακαλόπουλος Άπ. 459, 470

Βαλαωρίτης Αριστοτέλης 1969

Βαλέτας Γ. 37, 153, 166, 331, 1531

Βαλσάμης Κώστας 1402, 2839, 2862

Βάλσας Μ. 2406

Βαλτετσιώτης Στέφ. 2466

Βαμβακίδης Γιορδάνης Τ. 2142

Βαμβάκος Σωκρ. Κ. 251

Βάος Ζαφ. 3007

Βαρδάκας Παρθένιος Κ. 2487

Βαρδάκης Σπύρος Γ. 207, 942

Βαρδής Γ. 2691

Βαρελτζής Δημήτρ. 2561

Βαρίκα Ευρη 2779

Βάρναλης Κ. 1493

Βασιλάκης Μάρκος Άγ. 3072

Βασιλας Γιάννης 3271

Βασιλειάδης Νικόλαος 1922, 2945

Βασιλείου Σπϋρ. 583

Βασιλείου Πάνος 409

Βασιλικού - Τσιώμου Μερόπη Β. 292

Βάσσος Κασσιανός 3150, 3165

Βαφειάδης Λάζ. 1232

Βαφειάδης Π. Α. 61

Βαχαβιόλος Ίάκ. 2551

Βέης Νικ. Α. 19, 524, 707, 1525, 2100,

2300, 2311, 2333, 2447
Βελλιανίτης Θεόδ. 696, 1233, 1483, 1510,

2751, 2916, 3273
Βέλμος Νικ. 682
Βενετοκλής Δημήτρ. 3114

Βενιέρης Μι;/. 264
Βενίτης Άντών. Μ. 2840
Βέργης Βάσος 2604
Βερνίκος Γεώργ. Σακ. 1234
Βέρτης Νικίας Α. 34, 35, 38, 39, 40, 46,
47, 49

Βιδούρης Τάσος 1378, 1475, 2079
Βιζουκίδης Περικλής Κ. 3088
Βιζυηνός Γ. 3350, 3360, 3420, 3424
: Βιθυνός 2581

Βινικίου Θωμάς 491, 1052, 2562, 2563,

2564, 2565
Βίος Στυλ. Γ. 389, 939,1434, 1826, 1827,

1835, 2017, 2053, 2072, 2719, 2935
Βλασσάκης Έμμ. 1723
Βλαστός Παύλος 950
Βλαστός Πέτρος 308
Βλαχλείδης Γ. 1597, 2936
Βλαχογιάννης Γιάννης 317, 368, 517,
702, 832, 876, 899, 1379, 1476, 1477,
1479, 1532, 1543, 1766, 1898, 1899,
2012, 2734, 2750, 2766, 2806, 2849,
2890, 2939, 2946, 3049, 3050, 3051,
3211

Βλαχοπούλου M. Χ. 664
Βογιατζάκης Νικ.- βλ. Βέλμος Νικ.
Βογιατζίδης I. Κ. 59, 2162
Βοϊατζής Κ. 3060
Βορέας Θεόφ. 784
: Βόρειος, ό 347

: Βόρειος Σ." βλ. Μάξιμος Σεραφείμ
Βουρνάς Τάσος 3174
Βουτιερίδης 'Ηλίας Π. 1505, 1552
: Βραδυνός "Αγγ.· βλ. Γκούσκος Σπύρος
Βρέκοσης Αριστείδης 2932
Βρεττός - Λυκωρείτης Πάνος 718
Βρόντη Ελένη 471
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Γενεράλις Έμμ. 445
Γεννάδιος Ί. 3019

Γεννάδιος, μητροπολ. Ηλιουπόλεως 3344

Γεράκης Θωμάς 556

Γεράκης Μιχ. Θ. 1085

Γερακόπουλος Η. 836

Γερμανός Άγιοπαυλίτηε, ό Θετταλομά-

γνης 1970
Γερμανό:, μητροπολ. Σάρδεων 3048
Γέροντας 'Αλέξ. Ήρ. Σωτ. 415, 2360,

2361, 2859, 3089
Γέρος Θ. 1645

Γεωργακάς Δημ. I. 2343, 2362, 2692
Γεωργιάδης Γεώργ. Λ. 1724
Γεωργιάδης Γεώργ. Χαρ. 1065, 1581
Γεωργιάδης Θεόφρ. 2808
Γεωργιάδης Θρασύβ. 2541, 2545
Γεωργιάδης Τρ. 2503
Γεωργίου Μαυρουδής 1458
Γεωργίου Μέμος 3417
: Γιαγιά τοϋ Μπουκέτου, ή 1794
Γιακουμέλος Γεώργιος Ν. 42
Γιαννακός I. 1302

Γιαννόπουλος Ν. I. 480, 2289, 2879,3498
Γιαννοπούλου Map. 612■ βλ. καί Μινώτου
Μαριέττα

Γιαννοϋκος Γιάννης· βλ. Περγιαλίτης
Γιάννης

Γιαννουλόπουλος Χρίστος Α. 1381
Γιασεμής Στέλιος 1914
Γιοκαρίνης Ν. 665, 666, 711, 2509, 2536
Γιουλάκος Τάκης 1765
: Γιοφύλλης Φώτος (Μουσούρης Σπύρος
Ν.) 661, 1141, 2672, 2673, 2674, 2759,
2769, 2770, 2788, 2795, 2826, 3184
Γκαλλότι Ζ. 3432
Γκαράνης Γ. 1314
Γκίνης Δημήτριος 3089α
Γκίσας Άρ. 1213, 2742
Γκοΰσκος Σπΰρος 1083
Γκράβαλης 'Αθανάσιος Θ. 297
Γλαύκος Κ. 606

Γνευτός Παϋλ. 934, 993, 1007, 1013,1036
Γουγούσης Χρ. Γ. 247, 979, 2921
Γουναρόπουλος Κ. 328, 1258, 1621, 1865,
2118

: Γράκχου Κορνηλία- βλ. Κυρμιζάκη

'Αγλαία
Γραμματικάκης Ν. 833, 1684
Γρανίτσας Στέφ. 200, 1932, 3443
Γρηγοριάδης 'Αθαν. 338
Γρηγόριος, άρχιμανδο. Μαχαιρά 793,

2592, 3030
Γρηγορίου Εύθύμ. 315
Γρίσπος Π. 703, 835, 880, 900, 901, 922,

924, 2396, 3221
Γριτσόπουλος Τάσος 1272, 2605
Γώγος Ν. 710

Δ. 1693, 2262, 2558, 2662
Δ. Άν. 994
Δ. Α. Χ. 2542

Δ. Κ. Ε. 2005
Δ. Λ. 2735
Δ. Μ. 1403
Δ. Π. 361, 412
Δαλέζιος Α. Γ. 3435
Δαμ. 1435

Δαμασκηνός Δ. Ν. 3027
Δαμάσκος Κ. Π. 265
: Δαναός 2646

Δανιηλίδης Δημοσθένης I. 2956
Δάνου 'Ελισάβετ 28,'320
Δαπόντες Ν. 3030α

Δασκαλάκης Άπόστ. Β. 1214, 1315,
1494, 1506, 2201, 2781, 2782, 2910,
3068, 3126, 3372
Δαυίδ Αντώνιος 3129
: Δάφνης Στέφ. (Ζωϊόπουλος Θρασύβ.)

1928
: Δάφνις 1146
Δεβάρης Δ. Σ. 3355
Δεινάκις Στυλ. 222, 2381, 2387
Δεκάζος Π. Α. 2949
Δεληβασίλης Ίω. 2524
Δεληγιάννης Βασίλειος Ν. 1259
Δέσποτας Δ. 1008, 1014, 1053, 1166,

1698
: Δευκαλίων 1915

Δέφνερ Μιχ. 206, 210, 222, 279, 1682,

1687, 1697, 1731, 2376.
Δημάκος Γ. 3052

Δημαράς Κ. Θ. 682, 731, 768, 2105,
2214

Δημάρατος Ίωάνν. Φ. 62
Δημητρακέας Π. 2783
Δημητρακόπουλος Γ. Ν. 2046α
Δημητριάδης Άριστοτ. 2208
Δημητριάδης Ζήνων 2080, 2088
: Δημητριάδης Παύλος· βλ. Πασχάλης
Δημ.

Δημητρίου Ε. 1495

Δημητρίου Νικόλ. Άλκ. 2274

Δημητρίου Σπ. 2229

Δημητρόπουλος Ίωάνν. 762

Δημόπουλος Π. Ν. 3120

Δήμου Φ. 1326

Διαμαντάρας Άχιλ. 248

Διαμαντόπουλος Α. Ν. 3138

Δόσιος Γ. Ν. 2190
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Ε. Λ. 2809
Ε. Ρ. 3389
'Ελευθεριάδης Ν. 3061
'Ελευθερουδάκης Κώστας 361
Έλιγιά Γιοσέφ 3509
Έλλαδίτης Δ. 1260

: Έλύριος Γιάννης· βλ. Μαθιουδάκης
'Ιωάννης

'Εμμανουήλ Έμμ. I. 253, 927, 929
: Ενήμερος, ό 3370
Ένισλείδης Χρ. Μ. 1215, 1348
Ένυάλης Λάμπρος 1086
: Έπιμενίδης 1566

: Έπιστημολόγος· βλ. Δημάρατος Ίωάν. Φ.
: 'Επτανήσια Μαριέττα· βλ. Μινώτου

Μαριέττα
: 'Ερανιστής 536, 1933, 2827
: 'Ερευνητής 811
: 'Ερευνητής, ό 902
Εΰαγγελίδης Δ. 627

Εύαγγελίδης Τρύφ. Ε. 112, 339, 340,

356, 2115α
: Ευαρχος 105, 661, 1509
Εύστρατιάδης Σωφρόνιος, μητροπολ. Λε-
οντοπόλεως 1859α, 2115α, 3044α,
3157, 3157α
Εύστρατιάδου (Πετρώφ) Κλεοπάτρα Ε.
3411

Ζ. 2784

Ζαγανιάρης Δημήτριος Ν. 2394, 2397,

2399. 2400, 2404
Ζακυθηνός Διον. Α. 1480, 1496, 2329,
2368

Ζαννέτος Φίλιος 1497, 1708, 1745
Ζαρράφτης 'Ιάκωβος Ε. 212, 2221, 2230
Ζαφειρίου Ν. 3020
Ζαχαρίας Π. Δ. 2475, 3408
Ζαχαριάς Φωκίων ή Μιμήκος 1130
Ζαχόπουλος Κύριλλος Λ. 341
Ζάχος 'Αγαμέμνων Ίω. 3477
Ζάχος Άριστοτ. 613, 676
Ζέρβας Δημ. Παν. 1543α
Ζερβός Ί. 3357
Ζερβός 'Ιωάννης Κλ. 223
Ζερβός Σκεύος 504, 525, 1063
Ζερλέντης Περικλ. Γ. 554, 2146, 2153,

2914, 2917, 2996
Ζευγώλης Γ. Δ. 1540, 1544, 1781, 3124
Ζήρας I. Α. 1383

Ζήση Μελπομένη Ε. 543, 545, 570, 571,
577, 1998, 2720, 2721, 2722, 2723,
2944

Ζήσης Εύστρ. 105, 122, 319, 329, 385,
406, 434, 435, 1560, 1668,2194,2220,
2841, 2863
Ζητρίδου Πιπίτσα Χ. 1421
: Ζίδης 2693
Ζολώτας Γεώργ. I. 217
Ζορμπά Έλευθ. 2669
Ζουζακίδης Σωτ. 2
Ζουρούδη 'Αντιγόνη 357, 2614
Ζυμβραγουδάκη Μαρία Ί. 455

Ζωγραφάκης Γ. Κ. 2451
Ζώης Λεων. Χ. 24, 198, 815, 823, 1201,
1281, 1702, 2147, 2152, 2154, 2193,
2991α
Ζωϊόπουλος Γ. 422

Ζω'ιοπουλος Θρασύβ.' βλ. Δάφνης Στέφ.

καί Παληός, ό
Ζωϊτοπούλου Φ. Γ. 3220,3225, 3267, 3358
Ζώρας Γ. 1527
Ζώτος Δημ. Α. 1349
Ζώτου 'Ιουλία 2416

Ήλιάδης Βασ. 3270
Ήλιάκις I. Γ. 1326α
'Ηλιοπούλου Μ. 3489

Θ. Π. 2505

Θαλασσινός Συμεών Η. 417
Θέμελης Τάσος 1679
Θέμελης Τιμόθεος Π. 2195, 2882
Θεοδωρακόπουλος Ί. 91
Θεοδωρόπουλος Γ. Β. 2584
Θεοδωρόπουλος Σπ.· βλ. Θέρος ΤΑγις
Θεοτόκης Σπυρίδων Μ. 2213
Θεοφανίδης Θ. Σ. 2344
Θεράπος Π. Μ. 3036
: Θέρος Άγις (Θεοδωρόπουλος Σπ.)
843, 951, 962, 994α, 1167, 1237, 1615,
1646, 1665, 2006, 2029, 2081, 2082
: Θεσσαλός, ό 120
Θηβαίος Ν. 3080α, 3089β
Θηβαίος Χρίστος Γ. 3073
: Θρύλος "Αλκής 1493, 1498
Θωμά Κυριάκος 1467
Θωμόπουλος Ε. 369
Θωμόπουλος Θωμάς 659

I. Ο. 1788
I. Χ. 660
Ίασο>νίδηα Γ. 1756
Ίβηρίτηε 'Ιωακείμ 2992, 3152
Ίγγλέσης Νικόλ. Γ. 2148, 2264
: "Ιδμων βλ. Λογοθέτης Γεώργιος
'Ιεζεκιήλ (Βελανιδιώτης), μητροπολ. Θεσ-
σαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων 713,
723 1973 2752α
: "Ικαρος 1464, 1636, 1647, 2001, 2032,

2728
: 'Ιστορικός 1327
: 'Ιστορικός, ό 509, 1059
Ίωαννίδης Δ. Δ. 3442
Ίωαννίδης I. 1087
Ίωαννίδης Πέτρος I. 3330
'Ιωάννου Εύ. Γ. 31, 151, 412, 1530

Κ. 200, 1037, 1054, 2696
Κ. I. Κ. 2423, 2653
Κ. Κ. 90, 2647, 2842
Κ. Λ. 2843
Κ. Σ. 2998α

Καβάσιλας Σπύρος 952, 970, 971
Καββάδας Στέφ. Δ. 537, 2937, 2962,
2963, 2971, 2979
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Καΐμης Ίούλ. 776, 3132
Καιροφύλας Κώστας 266, 510, 2080
Καίσαρης Χρήστος 1978, 3488
Κακαβούλιας Ί. 342
Κακλαμανος Δημήτρ. 734
Κακομανώλης Γρ. Α. 2593
Κακριδής Ίωάν. Θ. 3116
Καλαϊσάκης Γ. Ίακ. 1866
Καλαματιανός Γ. Ν. 106
Καληδόνη 'Ελένη Γ. 1384
Καληδόνης Γ. 1885
Καλής 'Ιωάννης Δ. 884, 890, 2611
Καλιτσουνάκις Δημ. 2929α, 2956
Καλιτσουνάκις Ίωάνν. Ε. 816, 1533,

1734, 3014
Καλλιγερόπουλος Δημ. 972
Καλλιγιάννη Θάλεια 1632, 1640
Καλλίδης Χ. Δ. 1238
Καλλίνικος Κωνστ. Ν. 1900
Καλλιφρονας Μιχ. Δ. 1828, 1836, 1837,
1850

Καλλούτσης Κ. 1910
Καλογεράς Βασ. 1906
Καλογερόπουλος Δ. I. 1470
Καλογερόπουλος Διον. Π. 37, 44, 2526,
3232

Καλογερόπουλος Παν. Δ. 2923
Καλοκαιρινός Χρ. 2175
Καλομοίρης Μαν. 1488, 2474, 2512, 2537
Καλονάρος Πέτρος 343, 392, 1316, 1538,

2964, 3053
Καλονάρου Αίκατερ. II. 370
Καλπάκας Χαράλ. 2559

Καλτσέτας - Παπακωνσταντίνου Ε. 973,

1261, 1919, 2231, 2265
Καλύβη Καλή Μ. 267
Καλυβόπουλος Γ. Κ. 2055
Καλυβόπουλος Μιχ. Κ. 393, 2810
Κάλφογλους Ιωάννης Η. 201
Καμίτσης Βασίλ. 1952, 2697
Καμίτσης Π. Β. 1762
Καμπάνης Άριστος 347 1
Καμπούρογλούς Δημ. Γρ. 131, 202, 205,
213, 234, 243, 309, 420, 469, 786,
822, 853, 893, 1051, 1080, 1081,
1126, 1127, 1128, 1231, 1345, 1512,
1901, 1951, 2007, 2060, 2179, 2237,
2290, 2636, 2680, 2796, 2797, 2904,
2925, 2972
Κανατσούλης Άθαν. 1287
Κανδηλάπτης Γεώργιος Θ. 645, 995
Κανελλάκης Κωνστ. Ν. 2258
Καπετανάκη Εύαγγελία 953
Καραβίας Χαράλ. Π. 940
Καραβίδας I. 2980

Καραβίδας Κ. Δ. 71, 83, 172, 189, 190,
452, 581, 2093, 2922, 2933, 2941,

2965, 2981, 3090

Καραγιάννης Βαγγ. 364, 386, 407, 436,
1245, 1273, 1303, 1328, 1404, 1618,
1626, 1627, 1637, 1638, 1648 1860.

Καραίτιανός Ιωάννης 240
Καραλέκας 'Ηρακλής Ε. 344, 587,1147,

2013, 2018
Καραμάνος Κ. Μ. 453, 500, 3146
Καραμούζης Κώστας· βλ. Αθάνατος Κώ-
στας

Καρανικόλας Σωτήρ. Α. 408, 598, 903,
2073, 2621, 2811, 2844, 2864, 3094
Καραπατάκης Κων. 1262
Καραπάτης Γ. Γ. 1288
Καρατζάς Γ. 1469, 3107
Καραχάλιος Δ. Γ. 1561
Καρβούνης Ν. 628
Καρζής Κ. I. 2250
Καρζής Αίνος 112, 2099, 2933, 2965
Καρκαβίτσας Αντρέας 2698
Καρολίδης Παύλος Κ. 2384, 2384α, 2885,
3134

Καρπάθιος 'Εμμαν. I. 229, 249, 523,
546, 562, 599, 1066, 1274,1350, 1582,
1888, 2351, 2614α, 2644, 2663, 2675,
2676, 2677, 2760, 2785, 2789, 2798,
2851, 2913, 2961, 3001, 3002, 3063,
3065, 3074
Καρρας Άστ. 3218
Καρτέρης Κ. 1463
Κασαπάκης Βασ. 3336
Καστρουνής Παντελής 558, 2649, 2699
Καταρέλλος Ν. 1953
Κατηφόρης Π. 154, 155, 584, 735, 748,

764, 1351, 2039, 2982, 3091
Κατσικάρος Ν. Θ. 1515, 3057
Κατσικόπουλος Ίω. 2401
Κατσιματίδη Ειρήνη Ε. 1661
Κατσίπης Φιλ. 2560

Κατσουρός Άντ. Φ. 1015,1289,1489,1545
Κατσώρης Άντ. Δ. 2707
Καψάλης Γεράσιμος 132
Καψαμπέλης Ίωάνν. 727, 765, 778, 778α
Καψωμένος Στ. 124

Κεραμόπουλλος Αντώνιος 191, 817, 2555
Κεφάλας Ιωάννης Δ. 2303
Κιοσεμιχάλ Μαχμούτ Ραγήπ 2535
Κιουσόπουλος Δ. Γ. 133, 2278
Κιρμίτσης Παρθένιος I. 511, 2040, 2041
Κλεόμβροτος Εύάγγ· Γ. 755, 3084
: Κλέοχος 2144
Κλωνάρη Μαρία 980, 1016
Κμανιώτης Αργύρης 1573
Κοκκινίδης Ί. 2047

: Κοκκινόβραχος· βλ. Θεοδωρακόπουλος Ί.
Κόκκινος Διον. Α. 298, 310, 311, 803,
873, 1202, 1239, 1516, 1748, 2019,
2030, 2106, 2506, 2591, 2594, 2771,
2942

Κολαξιζέλλης Στράτης Π. 437, 438, 600,

2216, 2352, 2865, 2866, 2988
Κολοβός Φιλ. 2968
Κονεμένος Ν. 3388
Κονιτόπουλος Α. 913
Κονταρατος Γεώργ. Α. 3054
Κοντελιέρης Μιχ. Ν. 280, 330, 358,418,
1576, 3337
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Κοντοβερός Λάζαρος Κ. 1216, 1246,1275,

1304, 1371, 2353, 2354, 2355
Κοντογιάννης Δνιμ. 89, 1925, 1948
Κοντογιάννης II. 981
Κοντογιάννης Ιΐαντ. Μ. 2222
Κόντογλους Φ. 268, 736
: Κοπέλι, τό 1754α

Κορδάτος Γιάννης 636, 1499, 2889, 2973,
3081

Κορνάρος Βιτζέντζος 2448
Κορνέσης Άλφόνσος 821
Κορρές Στυλ. Γ. 2943
Κορύλλος Χρήστος Π. 1088, 1974
Κοσμής Άγγελος Α. 419, 854
: Κοσμικός 214
Κοσμόπουλος I. Α. 299, 1352
Κοτζιάς Προκόπιος 2330
Κοτσιφάκη: Θεόδωροε 1447
Κούζης Άριστ. 914, 915
Κουκουλές Φαίδ. 59, 134, 326, 482, 844,
1896, 2096, 2165, 2223, 2238, 2275,
2379, 2582, : 135, 3142, 3143, 3143α,
3144, 3145, 3147, 3148, 3158, 3175,
3176, 3178, 3179
Κουκούλης Ίω. 2488
Κουμανούδης Στέφ. 3295
Κουμουτσοπούλου Ευδοξία 1168
Κουνιάκης Παναγ. Θ. 224
Κουννάς Στέλ. 1450, 1451
Κουντιάδης Γαβριήλ 235
Κουρίλας Εύλόγιος (ό Λαυριώτης) 48,

173, 345
Κούρκουλος Σ. Α. 2772
Κουρμαδάς Γεώργ. Α. 2317
Κουρμούλης Γεώργ. 2345
Κουρτίδης Κωνσταντίνος Γ. 3108, 3118
Κουσκουνάς Ί. 342
Κούσουλας Χ. I. 395
Κουτήφαρης I. Δ. 889, 2060α, 2083
Κουτσογιαννόπουλος Δ. 2469, 2508
Κριαρας Μαν. 30,1902, 2209, 2403, 2456
Κριμπάς Βάσος 2376
Κριτσωτάκης I. 2598
Κροκεάτης Δήμος 919, 1176, 1828α,
1999, 2008, 2138, 2390, 2724, 3041
Κρυστάλλης Κώστας 2737
Κ...ς 2572
Κτιστάκης Ροϋσος 961
Κυκκώτης Διονύσιος 2599
Κυπάρης Π. Κ. 996
Κυριαζής Ν. Γ. 45
: Κυριακάτικος, ό 623
Κυριακίδης Κυπρ. 2042
Κυριακίδης Παναγ. Κ. 2753
Κυριακίδης Στίλπ. Π. 18, 58, 124α, 443,
447α, 458, 460, 463, 555, 749, 868,
870, 892, 1491, 2097, 2098, 2149,
2884, 3028
Κυρμιζάκη Αγλαία 143, 872
Κυρτσώνης Ζ. Δ. 2111
Κυταριόλος Νικόλ. 2218
Κωνσταντινίδης Άλ. Π. 2909
Κωνσταντινίδης Άπόστ. Γ. 394, 1038,

1131, 1317, 2176, 3006, 3042, 3477
Κωνσταντινίδης Βλαδ. 3437
Κωνσταντινίδης Ίωάνν. 2615
Κωνσταντινίδης Κ. Γ. 782
Κωνσταντινίδης Κ. Ν. 359, 667, 1055,

1056, 1954, 2334, 2773
Κωνσταντινίδης Μ. 2103
Κωνσταντινίδης Π. 2259
Κωνσταντόπουλος Μιχ. 156, 737, 1422
Κωτσόπουλος Σωτήρ. Μιλτ. 225
Κώττα Βενετία 1521

Λ. Μ. 3183
Λ. Ν. Π. 2531
Λάβδας Ν. 2507, 2513
Λαγκάνης Εύστάθιος Στ. 1641, 2774,
2799

Λαγουδάκης Μιχάλης 2538

Λαδάς Γ. Γ. 855

Λαζάρου Α. 1535

Λαμέρας Κωνστ. Γ. 3322

Λαμπελέτ Γεώργ. 72, 1017, 2490, 2495,

2501, 2527, 2540
Λαμπίκης Δηα. 135, 144, 299α, 320,
331, 332, 333, 431, 646, 1132, 1263,
1264, 2715, 2957, 3235
Ααμπρίδη "Ελλη 589, 2965
Λαμπρίδης Π. Κ. 2624
Λαμπρινίίότης Μ. 1633
Λανίτης Νικ. 1673
Ααπαθιώτης Ναπολέων 1221
Λάππας Τάκης 395, 1217, 1276, 1436,

2867

Λάσκαρη Πολύμνια" βλ. Laskaris Ρ.
Λάσκαρης Ν. 1305, 1532, 1870, 2845,

2868

Λάσκαρις Μιχ. Θ. 22, 68, 1527, 3275,

3285, 3289
Λάσκαρις Ν.' βλ. Λάσκαρης Ν.
Λαυράγκας Δ. 63, 1500, 3435
Λαυριώτης Γυμνάσιος 916
Λαυριώτης Σπυρίδων 203
Λεβίδης Ν. 2335
Λεκκας Νικ. Γ. 2364, 2915
Λελεδάκης Γεώργ. 858, 1955, 2260,2457
Λέτσας Αλέξανδρος 2892
Λεωτσάκος Σ. Γ. 2197
Ληναίου Εΰιος- βλ. Χαριτωνίδης Χαρίτων
Λιακέας Τάκης 3515
Λιανόπουλος Νικόλαος Δ. 2251
Λιάσκας Ιωάννης 3092
Λιβαδάς Ν. 671, 2137, 2156
: Λίβιος Τίτος 2585
Λιουδάκη Μαρία 441, 1622, 1653, 1654
Λιούφης Παναγ. Ν. 226
Λοβέρδος Σπ. 685
Λογαριαστάκης Άντών. 157
Λογκοβάρδος Άγαθάγγελος 2716
Λογοθέτης Γεώργιος 2694
Λογοθέτης Ιωάννης 1306, 1329, 1350,
1372

Λογοθέτου Καλή 1307

Λοϊζιάς Πολυξένη 1685, 1795, 1926
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Λουκατος Δημ. 2790, 2846
Λουκίδης Τ. 750

Λουκόπουλος Δημ. 286, 312, 464, 492,

541, 553, 573, 1089, 2043, 2803
Λουνατσάρσκυ Α. 2420
Λουριώτη Μαρία-Χριστίνα 767
Λυγίζος 'Ιωάννης 739
: Λύκαιος Λάμπης 1265, 1290, 1318
Λυκούδης Έμμ. Στυλ. 552
Λυκούδης Στυλ. Έμμ. 2895
Λυμπεράτος Σπ. 926, 3069
: Λυράρης 954

Μ. 1934

Μ. Κ. 1851, 2984
Μ. Λ. Α. 1372α
Μ. Μ. 2340
Μ. Π. 1767

Μαγγανάρης Άπ. Ν. 2743
Μαγιάκος Παν. 158
Μαγιάκου Αθανασία Π. 1548
Μαδιάς Γεώργ. 588, 1405, 1437, 1889,

2331, 2369
ΜαΟιουδάκης 'Ιωάννης 1726, 1733, 2736
Μάϊος Ρ. 544, 797, 2139
: Μακεδονικός, ό 2656
: Μακεδών, ό 2573, 2574
Μακριδάκης Τάκης 871
Μακρυγιαννοπούλου Μαρία 2625
Μαλαβέτας Θ. 720, 2947
Μαλαΐνος Έπαμ. 3150
Μαλέας Κ. 668
Μάλλης Στυλιανός Μ. 372
Μαλλιαράκης Μ. 204
Μάλμος Α. 2323

Μαμμόπουλος Άλέξ. 351, 1385, 1782,

2616, 3238
Μανδράγος Γεώργ. 863
: Μανδρόσκυλλος 2411
Μάνος Κων. 2425, 2432
Μάντακας Μ. 1881
Μαντζουράνης Κώστας 1544
Μανωλακάκης Έμμ. 1006
Μανωλάκης Μιχ. 1438
Μάξιμος Σεραφείμ 730
Μαραγκός Τρύφ. 3062
Μαράκης Συμ. Κ. 1725
Μαράντης Γ. 1604

Μαρίνης Κώστας 159, 176, 192, 287,
607, 886, 2056, 2064, 2084, 2085,
2800, 2828, 2829, 2830, 2852. 2853,
3226

Μαρκέτης Χρ. 1409, 3244
Μαρκούλης Τηλέμ. 804
Μαρτάλης Τώνης 1203
Μαρτζώκης Άνδρ. 3287
Μάρτη Άγγέλικα 1009
Μαρτίνης Ν. 2930
Μαρτινώ Πιέρ 3496
: Μασκαράς, ό 2847
Μαστορίδης Μ. 888
: Μά-σχιν 2048
Μαυρακάκης 'Ιωάννης 590

Μαυρεπής Ντ. 1133
Μαύρης Γεώργ. 2569
Μαύρης Νικ. Γ. 275, 1039, 1041, 1057,
1102, 1107, 1134, 1488, 1504, 1583,
2214, 3447, 3448, 3449, 3451
Μαυρογιάννης Έμμ. 2801
Μαυρομμάτης Άχιλ. 3340
Μαυρομμάτης Δράκος Κ. 300
Μαυρομμάτης Σ. 2337
Μέγας Γεώργ. Α. 865, 1311, 1699, 2102,
2104

Μελάς Μιχ. 568, 1838, 1897, 2681, 2931,
3021

Μελάς Σπΰρ. 661, 724, 1347, 1653, 1654,

2424, 2895
Μελέτιος I. 3130

Μενάρδος Σϊμος 1481, 1484, 1492, 2282,
2291

Μεντζελίδης "Λγγ. Β. 1546

Μεντζελόπουλος Παναγ. Χ. 3249

Μερλιέ Μέλπω Ο. 2522, 2530, 2532

Μέρτζιος Κ. Δ. 2358

Μεταλλινοϋ Αγγελική Β. 827, 2654

Μεταξάς Ν. Σ. 3463

Μηλιαράκης Άντ. 1907

Μηλιόπουλος I. 3545

Μηλιώρης Ν. 341

Μίλλερ Ούΐλλιαμ· βλ. Miller Will.

Μινώτος Σ. 1527

Μινιώτου Μαριέττα 1281, 1353, 1709,
1732, 2033, 2034, 2049, 2054, 2057,
2791, 3529· βλ. καί Γιαννοπούλου Map.
Μιρτόγλου Στ. 962
Μισαηλίδης Κώστας 2655
Μισαηλίδης Χαρ. 2395, 2775
: Μις Λουλούδα- βλ. Μαθιουδάκης 'Ιω-
άννης
Μιτενάκης Ν. 877

Μιχαήλ Χαράλ. 1452, 1453, 1459, 1460,
1461

Μιχαηλίδης Εύγένιος 1511
Μιχαηλίδης Θωμ. Κ. 3219
Μιχαηλίδης Κώστας Άθ. 2617, 2626
Μιχαηλίδης Μ. Δ. 2276, 2577
Μιχαηλίδης - Νουάρος Μιχ. 139, 141,
320, 373, 706, 879, 1005," 1067, 1113,
1288, 1354, 1542. 1737, 2021, 2332,
2370, 2600, 2612, 2613, 3003, 3028,
3031, 3032
Μιχαήλωφ Άπ. 349, 2324
Μιχαλόπουλος Φάνης 112, 100, 161, 177,
184, 186, 356, 422, 591, 721, 722,
740, 1266, 1472, 1482, 1554, 1555,
1556, 1557, 1558, 2456, 2894, 2901,
2975, 2983
Μιχόπουλος Δημ. 1058, 1090
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Μοσχόπουλος Νικηφ. 2330
Μόσχος Γ. Μ. 2601
Μουρέλλος Γιάννης Δ. 1662
Μουρέλου P. I. 686

ΜουσελίμηςΣπυρ. 1177, 1219, 1267, 1785
: Μουσικός, ό 2528

Μουσούρης Σπύρος Ν. ' βλ. Γιοφύλλης

Φώτος
Μουτάφης Γ. 389
Μπακάλης Γιάννης 396
ΜπαλάνοςΔημ. Σ. 2639,2880, 2902,3159
Μπαράς Βασίλ. Γ. 193, 1319, 2035, 2804,

2969, 2976, 3064
Μπαρούχ Καλμί' βλ. Baruh Kalmi
Μπαστιάς Κ. 113, 589, 2717
Μπάτη Σταματούλα Γ. 1136
Μπέζος Κ. 3349
Μπενάκης Ν. 874
Μπεναοδής Μελέτιος 374
Μπενέκος Γιάννης 1423
Μπιλαδέρη Δέσποινα 2700
Μπίρης Κώστας Η. 551, 768
Μπόγρης Δημ. 476, 2812
: Μποέμ 2776

Μποτσέας Σωτήριος Γ. 1956
Μπούοας Νίκος Α. 275, 1178, 1179,1829,

1852, 2725, 3100
Μπούτουρας 'Αθανάσιος 2382
Μπρέγκε Λέων 3400
: Μυριάνα 594

Μυριανθόπουλος Κωνστ. I. 346
Μυστακίδης Β. Α. 2150, 2948, 3022
Μυστακίδης Νικ. 1424
Μυτιληναίος Έμμ. Γ. 2074, 3085
Μωραϊτίνης Τ. 885
Μωρέττης Δ. 472, 475

Ν. 1091
Ν. Κ. 1911
Ν. Σ. 908

: Νάθαν βλ. 'Αθανασιάδης Ν.
Νασρ - έν - ντίν - Χότζα 2445
Νάτσινας Θ. 769
Ναυπλιώτης Κ. Γ. 1406
Νεαμονιτάκης Χρυσόστ. I. 334
: Νεαρός, ό 2652α
: Νέμο 3540

Νικόδημος, μητροπολίτηε Κιτίου 3066

Νικολής Κ. I. 1108

Νίτσος Νικόλ. 956, 1277, 2224, 3105

Νομικός Χ. Α. 3401, 3478

: Νοσταλγός 2869

Νοτίδου 'Αγαθή 1308, 1309, 1330

: Νουμάς, ό' βλ. ϊαγκόπουλος Δ. Π.

Νταϊφάς Κ. 452

Ντ' 'Αμφρβίλ Π. 3212

Ξάνθος Μάρκος 2432, 2434, 2435, 2436
Ξανθουδίδης Στέφ. 2166, 2266, 2371,

2446, 2448, 2449
Ξενόπουλος Σεραφείμ · βλ. Βυζάντιος

Σεραφείμ
Ξένος Πάνος 3455

Ξηρός Ί'ρ. Σ. 1439
Ξηρουχάκης 'Λγαθάγγελος 3008
Ξιφαράς Παϋλος Γ. 2000
Ξυγγόπουλος Α. 3478
Ξύδης Θεόδωρος 1528

Όθωναΐος Θεόδωρος Κ. 420
Οίκ. I. Κ. 1839
Οίκονομάκης Γιάννης 1407
Οίκονομίδης 'Αθαν. Α. 2985
Οίκονομίδης Δημ. Β. 348
Οίκονομίδης I. 1311
Οίκονομίδης Λάμπρος 2393
Οίκονομίδης Μιλτ. 1320, 3093
Οίκονομίδου Ρίνα 1068
Οικονόμου 'Ιωάννης 1291
Οικονόμου Κωνστ. Δ. 2510, 2514
Όκοΰντα Σεϊίτσι 3518
: 'Ολύμπιος 1628
'Ολύμπιος Π. Γ. 2552
: 'Ορεινός Α. Ξ. 1957, 1996, 2670
: 'Ορεινός Πέτρος 2318
'Ορλάνδος 'Αναστ. Κ. 647
: Όρφεύς 1355, 2470
Ούράλη Μαρία 3491
Ούράνη Ελένη· βλ. Θρύλος "Αλκής
: Ούράνης (Νέαρχος) Κ. 114, 466, 677,
2739, 3452

II. 320
11. Λ. 769
II. Β. 431
II. Ε. Σ. 820
II. Πρ. 308
Παγίδας Δ. 712
ΙΙαγώνης Σπ. 1703
Παζίνης Γουσταΰος 864
: Παλαιικός, ό 1109
Παλαιολόγος Γεώργ. Β. 559
Παλαιολόγος Κλέων Γ. 1929, 2020
Παλαιολόγος II. 2426
: Παλαιός, ό 819, 1811, 3509α
Παλαίσης Χρ. Θ. 1444, 1445, 1446, 1454,
1455

ΙΙαλαμούτης Θωμάς 3460
: ΙΊαληός, ό (Ζωϊόπουλος Θρασύβ.) 2738
ΙΙάλλας Δημ. I. 3075
ΙΊάλλης Α. Α. 73, 687, 2454
Παλμιέρι Αύρ.· βλ. Palmieri Aur.
ΙΙαναγιωτόπουλος I. Μ. 44, 361, 412,

688, 1386
Πάνος Ν. Π. 153
ΙΙαπαβασίλης Μιχ. 1806
ΙΙαπαγαρουφάλης Γ. Α. 2471
ΙΙαπαγεωργίου Γ. Χ. 2891
Παπαγιαννάκης Έλ. 1. 2553
Παπαγιαννόπουλος Δ. 3402
Παπαγιαννόπουλος - Παλαιός Α. Λ. 3113
Παπαδάκη Ειρήνη 409, 1408
ΓΙαπαδάκης 'Αριστογ. Γ. 1069, 2493,

2499, 2523
ΙΤαπαδάκης Νικόλ. 1. 2365
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ΙΙαπαδημητρίου Κωνστ. 2458, 2473
Παπαδήμος Δ. 395
Παπαδόπουλος 'Αβραάμ 421
Παπαδόπουλος 'Ανδρέας (Σύλβιος) 305,
2761

Παπαδόπουλος Γεώργ. 1793, 2298
Παπαδόπουλος Ε. 1041,1057,1102,1107,
1583

Παπαδόπουλος Λ. Κ. 2671, 2682
Παπαδόπουλος Μιχ.' βλ. : Περάνθης Όλ-
μος

Παπαδόπουλος Νέστωρ Λ. 2550
Παπαδόπουλος Χαράλ. 2740
Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, άρχιεπί-

σκοπος 'Αθηνών 2958, 2966
Παπαζαφειρόπουλος Παν. 1075, 2217
Παπάζογλου 'Αβρ. Ν. 2535
Παπαηλιάκης Γ. 957
Παπαθανασόπουλος Κ. 648
Παπαθεοδώρου Τριαντ. 1547
Παπαϊωαννίδης Κωνστ. Δ. 335, 1018
ΙΙαπαϊωάννου Μιχ. 531
Παπαϊωάννου Χρ. 494
Παπακυριακοϋ Σωφρόνιος 818
Παπακωνσταντίνου Θ. Φ. 302, 824, 3033,
3435

Παπακωνσταντίνου Μελ. 1292, 1293
Παπακώστας "Λγγ. Ν. 842, 1853
ΙΙαπαλυμπέριος II. 2316
Παπαμανώλης 'Ιωάννης Θ. 303, 321
Παπαμιχαήλ Γρηγ. 245
Παπαμιχαήλ Έπ.' 1169, 2583
Παπανδρέου Α. Α. 1591, 1605
Παπανδρέου Γεώργ. 236, 269, 2246
Παπανικολάου Νικόλαος Άσ. 3103
Παπανικολάου Φώτ. 1294, 1873
Παπανούτσος Ε. Π. 84
Παπαντωνίου Ζαχ. 200, 477, 505, 637,

697, 750α, 770, 1356, 1485
ΙΙαπαντωνίου Χ. 51, 200
Παπαπερικλής Νικ. 1039α
Παπασαραντόπουλος Δημ. 579
Παπασπυρόπουλος Θεόδ. 2519, 2525,

2529, 2539, 2548
Παπατσώνης Τ. Κ. 589, 1532
Παπαχαρίσης Άθαν. Χ. 1342, 1357,

2206, 3239
Παπαχατζόπουλος 'Αριστ. 2566
ΙΙαπαχριστοδούλου Περικλής 1676
Παπαχριστοδούλου Πολύδ. 228, 237, 244,

252, 281, 439, 578, 1180, 1247, 1747
Παπαχριστοδούλου Χ. 2347
Παπουτσάκης Γ. Α. 275
ΙΙαππαλεξίου Κ. 3347, 3453
Παππασταύρου 'Αμαλία Κ. 288
: Παππούς, ό 1796. 1927
Παρ. 881

ΙΙαρασκευόπουλος Β. Χ. 2316
Παρασκευόπουλος Γ. Π. 580,2491,3235
Παρασκευόπουλος Χρήστος Δ. 1425
Παρασυράς Κωστής Ε. 1387, 1388, 1539
Παράσχος 'Αχιλ. 3296
Παράσχος Κλέων 270

: Παρατηρητής 3227

: Παρατηρητής, ό 2412

ΙΙαρθενιάδης Γεώργ. Ε. (:'Αρμάς) 1035,

1062, 1106, 1129, 1346, 1584, 3013
: Παροδίτης "Αφιλος· βλ. Εμμανουήλ
Έμμ. I.

: Πάροικος Παληοϋ Καΐρου 3444
: Παρορίτης Κώστας (Σουρέας Λεων.)
228

Πασαγιάνης KoWrac 1019, 1093, 1094,

2094, 2575, 3275
Πασπαλιάρης Ε. 2813
Πασσιαλής Χαράλ. 2567
Πασχάλης Δημ. Π. 27, 245, 254, 349,
2021, 2219, 2324, 2648, 2959, 2999,
3098

Ιΐατούλιας Κ. 1943
ΙΙατριαρχέας Παν. 2325
Παυλίνης Εύάγγ. Ε. 3099
Πέεφ ΆλέΞ. 3012

Πεζόπουλος Έμμ. Α. 2366, 2897, 3122,
3131

: Πέννας Πέτρος Θ. 422, 423, 1181, 1466
Περάνθης "Ολμος (Παπαδόπουλος Μιχ.)

608, 2065, 2341, 2348
: Περάνθης Ρ. 1020, 1021
: Περαστινός, ό 2192
: Περγιαλίτης Γιάννης 3482
Πέρδικα Νί>.η Λ. 1409, 1541, 1657, 2870
: Περιηγητής 3536
Ιίεριθειώτης Μίκιος 1022
: Περιοδεύουν, ό 741
Περνό 'Χμ-.· βλ. Pernot Hub.
ΙΙερραιβός Χριστόφορος 3023
ΙΊετιμεζάς Ν. 213
Πετριανίδης Μιλ. Στ. 928
Πετρίδη Άννα Μ. 2927
Πετρίδης Α. 3334

Πετρίδης Μ. Γ. 320, 474, 504, 751,1010,
1040, 1064, 1070, 1591α, 1619, 2178,
2678

Πετρίδης Π. 2050
Πετρίδης Πέτρος 178
Πετρίδης Σ. Πέτρος 3474
Πετρίτης Βασίλ. I. 742
Πετρόπουλος Γ. Α. 3169
Πετρούνιας Βασ. 1311
Πέτσης 'Ιωάννης 1138, 1204, 1205, 1221,
2520

: Πικάστρ' βλ. Καστρουνής Παντελής
Πικιώνης Δ. Π. 3101
: Πικρός ( Γεναρόπουλος) Π. 1493
: ΙΙινδέας Γιάννης 1220
ΙΙιπΐνος Διογ. 2906
: Πλάτων 3445
Πλιάτσικας "Αγγ. Ε. 694
Πολεμίδης Άνδρ. 537
Πολίτης Γ. Ν. 2545
Πολίτης Ν. Γ. 449, 875, 1248, 2052,
2077, 2225, 2239, 2372, 2474, 2881
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Πολίτου Μαρίκα 1669

: Πολιτσανίτης (Οίκονομίδης Μιλτ. ;) 2627

ΙΙολλάκο Βίκτωρ ία 3486α

Πολ. Μητ. 882

Ποπώφ Ν. Γ. 494

Ποριώτης Ν. 1524

Ποταμιάνος Σπϋρος 2786

Ποτάρης Χρ. 1942

Ποτηριάδης Γ. 746

Πουλάκης Δ. 2283

Πουλιανός Γεώργ. Ν. 2484

Πουρναρόπουλος Γεώργ. Κ. 925

Πράτσικας Γεώργιος 162

Ιΐράτσικας Χ. 3030α

ΙΙρεβεζιώτου 'Αγλαία 3136

Πριγκόπουλλος Χ. 1461

Πριμικίδης I. 917

Προκόπιος, μητροπολ. Γυθείου 3081α
Προκοπίου Σωκρ. Λ. 271, 3456, 3457,

3465
ΙΙρόκος Κ. 2337
: Πρωτεύς 275
Πρωτοπαπάς I. 1110
Πρωτοψάλτης Μαν. Γ. 424, 1071, 1072,
1107, 1112, 1113, 1248, 1249, 1278,
2814

Πτολεμαίος Αίμ. 1095
Πώπ Γ. Κ. 1349

Ρ. 1493
Ρ. Σ. 661

Ραζέλος Λεωνίδας 983
Ράμφος 'Ιωάννης Σπ. 1534, 3043
Ράμφου Στέλλα I. 327
Ρασσιδάκις Φ. 2261
Ράσσιμ 'Αχμέτ 3471, 3474
Ρεμπέλης Χαράλ. Ν. 1060
: Ρεπόρτερ 2173

Ροδάς Μιχ. 320, 409, 492, 660, 682,
698, 707, 744, 768, 1333, 1622, 2410,
2417, 2511, 2960
: Ρόδιος- βλ. Βρόντης Αναστ.
Ροδοκανάκης Δ. Ν. 3168
Ροδοκανάκης Πλάτων 3163
Ροζάκος Νίκος I. 1148,1517, 1979, 2279
Ρόκκος Εύστ. 2586
Ρόκος Π. Σ. 341
Ροντογιάννης Ζ. Β. 963
Ρουμπάνης Γερμανός Α. 3033α
Ρουσάκης Νικ. 1139
Ρουσιάς Γ. 1680
Ροφιάς Βαγγ. 1410
Ρωμαίος Κ. Α. 2305
Ρώσσος Κ. Γ. 1468
Ρώτας Β. 275

Σ. 2413, 2427, 2831, 2903, 3434

Σ. Β. 467

Σ. Ε. 3000

Σ. Κ. 2967

Σ. Λ. 2475

Σ. Σ. 2419

Σ. Σ. Τ. 2025

Σ. Φ. 1473

Σάββας Κλεάνθης 1448, 1449, 1456
Σαββόπουλος I. 2212
Σακελλαριάδης Χαρίλ. Γ. 1331, 2373
Σακελλαρίδης Θ. 1. 2459
Σακελλαρίδης 'Ιωάννης 2498
Σακελλαρίδης Κώστας Ο. 322
Σακελλαρίδης 'Οδυσσεύς 2995, 3015
Σακελλάριος Π. 2316
Σακελλαρίου Γ. 2319
Σακελλαρίου Κ. Α. 1426
Σακελλόπουλος Γ. 574
Σαλαμάγκας Δημ. 1786
Σαλβάνος Γεράσ. I. 304
Σαλβάνου - Παπαβλασοπούλου Μαλβίνα
I. 304

Σαλταμπάσης II. Κ. 883
Σαμάρα 'Ελένη 1567
Σαματούρας Γ. 743
Σαραντή 'Ελπινίκη 2650
Σαράφης Β. 1706

Σαρρής 'Ιωάννης 2240, 2252, 2306
Σάρρος Δημ. Μ. 52, 2167, 2168, 2377
Σβϋνος Μ. Φ. 150
Σγουρής Γεώργιος '1771
Σγουρίτσας 'Αγησίλαος Γ. 98, 108, 609,
828, 1111, 1182, 1332, 1373, 1871,
1883, 1894, 2191, 2628, 2683, 2718,
2754, 3010, 3016, 1034, 3079, 3095
Σγουρός Κωνστ. Α. 397
Σεβαστιανής Π. 813
Σερμπολόβα Ρούζιτσα 3281, 3282
Σερούϊος Γεώργ. 16, 661, 2408, 3301
Σεφερλής Παν. Δημ. 2075
Σημηριώτης Άγγελος 1240, 1975
Σήφακας Γ. Α. 2326
Σιατόπουλος Δημ. 1440
Σιαφάκας Νίκος 1358
Σιγάλας Α. 470, 2158
Σίγουρος Μαρίνος 3407
Σικελιανού Εύα 53
Σισιλιάνος Δημήτρ. 723
: Σιφνιός, ό 2701
Σιωμόπουλος Τάκης 153, 1183
Σκαλιέρης Γεώργιος Κλ. 54, 1471
Σκαλτσάς Κ. 1642, 2609
Σκανδάμης Άνδρ. 405
Σκαπέρδας Ζαχ. 2642
Σκενδέρης Κωνστ. Χ. 272, 2263
Σκευοφύλαξ Μιχ. 2989, 3096
Σκλεπάρης Μιχ. 410, 411
Σμυρλής - Χάρης Λώλης 2338
Σμυρνιάδης Βίων 2406
Σούλης Χρ. I. 670, 1184, 2253
Σουμελίδης Γ. 1508
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Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. 12, 28, 164, 320
Στ. 2066

Στάθης Σπϋρ. 2159
Σταματάκος Γ. 2281
Σταματιάδης 'Ανακρέων Α. 2198
Σταματίου Σταμ. (Στάμ.-Στάμ.) 163,
375, 376, 377, 378, 379, 380, 398,
425, 426, 427, 428, 429, 430, 532, 548,
550, 592, 602, 603, 604, 771, 856,
930, 1023, 1359, 1360, 1389, 1427,
1428, 1429, 1589, 1666, 1689, 1692,
1787, 1944, 1958, 2058, 2067, 2068,
2619, 2657, 2815, 2832, 2833, 2834,
2835, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858,
2986, 3097, 3102, 3253
Στάμκωφ Στ. 1935

Σταμνόπουλος Ί. 2182, 2187,2405,3148
Σταμούλης Άν. Κ. 74
Σταμούλης Σπϋρος Μ. 2871
Στάμτσεφ Στ. 3254, 3258
: Στάρας Ιΐύρρος 194
Σταυρινός Έμμαν. Μ. 219, 3537
Σταυρονικητιανός Γαβριήλ 2993, 3040
Σταυρόπουλος Γ. 1096
Σταύρου Πανταζής Μ. 1411
Σταυρουλάκης Ν. Ε. 1842
: Σταχυολόγος 997

Στεργιόπουλος Κωνστ. Δ. 2086, 2348
Στεφανίδης Θέμος 975
Στεφανίδης I. 2090
Στέφανος II. Μ. 3011
Στεφάνου Γρηγόριος 2349
Στεφάνου Νικ. Μιχ. 442, 2356, 2622,
2872

Στούρνας Κ. 431, 2777
Στραγανιώτης Δημοσθ. 2965
Στρατηγόπουλος Α. Μ. 3024, 3240, 3241
Στρατηγός 'Αναστάσιος Θ. 218
: Στρίγγξ 1936

Στρίκης Δημήτρ. Α. 336, 473, 809, 2010
Στυλιανός Κυριάκος 1462
Συγκολλίτης Σπΰρ. 1295
Συκουτρής Ί. 60, 136, 326
Συλβαίν Ντιάνα 3548
: Σύλβιος· βλ. Παπαδόπουλος Ανδρέας
: Συλλέκτης, ό 982, 1137, 1570, 1763
: Συμαιος 2643

: Συμιακάκι, τό 1441, 1670, 1895
: Συμιακός 2816

Συναδινός Θεόδ. Ν. 1097, 1478, 1518,

2476, 2477, 2492
Συράκης Δημοσθ. 560
Συφναίου 'Ελένη 1746
Σωτηρακόπουλος Ίωάνν. 2907
Σωτηριανός - Γέροντας Άλέξ. Ήρ.· βλ.

Γέροντας Άλέξανδρ. Ήρ. Σωτ.
Σωτηρίου Α. 2741

Σωτηρίου Γ. Α. 64, 482, 497, 3133,

3141, 3164
Σώχος Άντών. 660
Σώχος Ξενοφών 1098

Τ. 82

Ταβανιώτης Έμμ. Τ. 958
Ταγκόπουλος Δ. Π. 50
: Τακτικός άναγνώστης 801
Ταμπούρης I. Α. 752
Ταρσούλη Αθηνά 86, 358, 360, 365, 412,

713, 1657, 1694
Ταρσούλη Γεωργία 1700, 1704, 1713,

1717, 1750, 1905, 1937, 1945
Τζιάτζιος Εύάγγ. Στ. 459, 1099
Τζωρτζάκης Θεόδ. 2934, 2949, 2950, 2977
Τηγανάς Α. 3413

Τομαζαΐος Νικ.· βλ. Tommaseo Ν.
Τόμπρος Μιχ. 728
Τοπαλίδης Πανάρετος Κ. 282
Τραυλαντώνης Α. 109
Τριανταφυλλίδης Μαν. 2169, 2170
Τριανταφυλλίδης Νεοκλής 308
Τριανταφυλλίδης Στέργ. 2314
Τριανταφυλλίδου Άννα 2702
Τριανταφυλλόπουλος Κ. Δ. 2997
Τριαντάφυλλος Αλέκος 1980
Τριαντάφυλλος Άνδρ.· βλ. ΆνΟίας Τ.
Τριβόλης Δ. 3123
Τριγκώνης "Αθως 350
Τρικογλίδης Κώστας 2437, 2438, 2439,

2440, 2441, 2443, 2444, 2445
Τσάγαλος Άρ. 923
Τσαγκαρινοΰ Δικ. 2623
Τσακίρης Μερκ. 3429
Τσακόπουλος Άναστ. II. 1171, 1206,

1268, 1412, 2307
Τσακόπουλος Γ. Β. 3181
Τσάκος Χάρης 2125, 2606
Τσαμασφύρος Δημήτρ. 3429
Τσαμόπουλος Α. 2407
Τσαπαλιάρης Κωνστ. Ν. 255
Τσαφαράς Βασ. I. 1390
Τσεβάς Γεώργ. Δ. 273
Τσέλαλης Άγησ. 185, 299, 462, 1391,
1392, 1430, 1442. 1548α, 1558, 2059,
2069, 2610
Τσιγκουράκος Θεόδ. 1413
Τσιγκουράκος I. Γ. 3035
Τσιτσέλης Ήλ. 1100
Ί'σιτσιλίκης Κωνστ. 2031
Τσιχλάκης Τηλ. 1001
Τσόκκος Γ. 1443
Τσοποτός Δ. Κ. 2284
Τσούτσινος Θεοχ. 2342
Τσΰρος Ζήκος 1269
Τυραδέλλης Θεόδ. 1279
Τωμαδάκης Νικόλ. Β. 41,92, 115, 121,
137, 279, 454, 1533, 1997, 2270, 2277,
2285, 2293, 2294, 2326, 2339, 2350,
2363

: 'ϊστερνιώτης 2819
Φ. 3184

Φαλτάϊτς Κ. 93, 94, 95, 96, 97, 104, 116,
145, 165, 197, 283, 284, 465, 488,
493, 519, 539, 540, 542, 563, 564,
565, 566, 569, 575, 595, 596, 597, 605,
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610, 611, 620, 623, 624, 625, 629,
630, 631, 634, 635, 638, 639, 640,
641, 642, 644, 649, 650, 651, 652, 653,
654, 655, 661, 671, 672, 772, 779,
1140, 1486, 1949, 1976, 1981, 2070,
2091, 2137, 2177, 2180, 2188, 2189.
2414, 2429, 2502, 2703, 2704, 2756,
2757, 2817, 2818, 2836, 2860, 2773,
2874, 2875, 2898, 2924, 2925α, 2978,
3025, 3026, 3438, 3439, 3441
Φαράκλας Δαυίδ 432, 2876
Φαρμακίδης Έπαμ. 246
Φαρσάτης Στ. 582
Φιλαδελφεύς Άλέξ. 245, 254, 3478
Φιλαΐτου Σοφία 2684, 2685
Φιλάοετος Γ. Ν. 2926
Φιλήντας Μ. 301, 2155, 2161, 2163,
2232, 2241, 2299, 2315, 2327, 2378,
2380, 2391, 2398
Φίλιππας Σπ. Ν. 2286, 2295, 2345, 2928
Φιλίππου Λοΐζος 1511, 2882, 2887
Φιλίππου Τριανταφυλλιά 1250
: Φιλίστωρ 2450
: Φιλότεχνος 614
Φιοράκης Στυλ. 3076
: Φορτούνιο- βλ. Μελάς Σπϋρ.
Φούμης Κωνστ. Μ. 256, 257, 549
Φουρίκης Πέτρος 2202, 2268, 2308, 2309
Φουρναράκης Κ.Γ. 617, 2287, 2296, 2310,

3325, 3332
Φούφας Α. 2705
Φραγκαλιός Σπ. 2546
Φράγκος Άναστ. Ν. 140, 181, 1361
Φραγκούλας Ιωάννης Ν. 3077
Φραγκούλης Κ. Ν. 2092
: Φτέρης Γ. 1751
Φτυαράς Γ. Ήλ. 2587
Φυτράκης 'Ανδρέας I. 1414, 1529, 1903
Φώκος Σωτ. 1568

Χ. 18, 621, 1241, 1916, 2918, 2929,

3386 3477, 3528
Χ. Α. 1655
Χ. Ε. Α. 1362
Χαβιαράς Δημοσθ. 413, 1744
Χαβιαράς Νικήτας Δ. 381, 1011, 3004
Χαλκιάδης Ζαχαρ. Ε. 275, 567, 825,1024,
1112, 1142," 1296, 1580, 1590, 1714,
1718, 1727, 1804, 2554, 2706, 2974
Χαμουδόπουλος Δ. Α. 3410
Χανιώτης Βάσος 468, 659, 707
: Χάρης Πέτρος 275, 331, 589, 713, 1548
Χαρισιάδης Ίω. 2547
Χαριτάκης Γ. 34, 35, 46
Χαριτωνίδης Χαρίτων 3125
Χαρούλης Εύάγγ. 2595, 2602
Χασαπογιάννης Κ. 342
Χασιώτης Σπύρος 2978α
Χασλώκ Μάργκαρετ' βλ. Hasluck Mar-
garet M.
Χατζάκης Σεραφείμ 399
Χατζηγιάννης Δ. 3128
Χατζηδάκης Γεώργιος I. 2489

Χατζηδημητρίου Δ. 1334
Χατζηδημητρίου Νικ. Δ. 1251, 1310,

1335, 2762
Χατζηευστρατίου Στρ. 1280, 1629, 2952
Χατζηϊωάννου Κ. Π. 29, 1559
Χατζηϊωάννου Μιχ. 601
Χατζημιχάλη 'Αγγελική 77, 485, 528,
618, 619, 626, 627, 632, 633, 643, 656,
657, 661, 662, 663, 673, 674, 675, 678,
679, 680, 684, 689, 690, 691, 692, 693,
698, 699, 700, 704, 705, 706, 714,
715, 725, 726, 729, 733, 745, 753, 773,
774,2454
Χατζηπαπάκης Στ. 2620
Χατζηπέτρος Παναγ. Π. 215
Χατζηραφαήλ Δ. Β. 1336, 1337, 1741
Χατζής Άντών. Χ. 2172, 2272, 2367
Χατζηστράτος Στρ. 1338
Χατζιδάκης 'Ιωσήφ 3007
Χατζιδάκις Γ. Ν. 65, 66, 232, 906, 1218,
2151, 2157, 2235, 2236, 2242, 2248,
2249, 2254, 2311, 2312, 2322, 2328,
2374, 2375
Χατζόπουλος Δημ. 2776
Χελδράϊχ Θ. 2383
Χιλιαδάκης Στέλ. 2099
Χόλλανδ (Holland) 536
Χονδρονίκης Χρυσάνθης 2629
Χονδρόπουλος Σ. 3057
Χορτάτζης Γεώργιος 2449
: Χότζας, ό 1757
Χουρμούζιος Αίμ. 320, 361, 589
Χουρμούζιος Σ. 2596
Χρηστίδης Σπϋρος 754
Χρηστοβασίλης Χρ. 352, 941, 974, 998,
1207, 1363, 1431, 1681, 1686, 1690,
1715, 1719, 1728, 1779, 1938, 2160
Χρηστομάνος Κ. 2635
Χριστοβασίλης Χρ.' βλ.Χρηστοβασίλης Χρ.
Χριστοδουλάκης Χρ. 2630, 2877
Χριστοδουλίδης παπά-Κωνσταντΐνος 1457
Χριστόπουλος Π. 999
Χριστοφής Χρ. Ν. 2820
Χριστοφιλόπουλος Άναστ. Π. 3169
: Χρονικογράφος, ό 433, 2641
Χρυσανθόπουλος I. Π. 576, 826, 1487,
3010, 3112, 3354, 3362, 3367, 3501
Χρυσοσπάθης 'Ορέστης 382
Χρισοστάλης Δημ. Στ. 2255
Χρυσοχέρη Ειρήνη 1639
: Χωριανός Τάκης 1536
: Χωρικός Κώστας· βλ. 'Ελευθερουδά-
κης Κώστας

Ψαθάς Δ. 2802
Ψάλτης Π. 1339, 1574, 1649
Ψαραύτης Κ. Σ. 2658
Ψαρρά 'Ελισσάβετ 3450
Ψάχος Κ. Α. 1310α, 1474, 1547α, 2474,
2478, 2479, 2480, 2485, 2515, 2516,
2533, 2534, 3172
Ψυλ. Κ. 878
Ψύλλας I. Ν. 205
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Ψυχάρης Γιάννης 2392 : Ω 285

Abbot G. F. 2748

Anagnostopulos G. Ρ.· βλ. 'Αναγνω-
στόπουλος Γ. Π.
Antoniadis Sophie· βλ.'Αντωνιάδου Σοφία
Arnaudov Μ. 3262, 3263, 3264
ArvanitakisG. L.· βλ. Άρβανιτάκης Γ. Λ.
Asserin M. L. 1549, 1551

Baggally JohnW. 1537

Balfour Η. 4

Baruh Kalmi 3223, 3508

Baud-Bovy Sam. 1347, 1542, 2531

Bees Ν.· βλ. Βέης Νΐκ. Α.

Bent Theod. J. 327

Bernandy Amy Α. 701, 2004

Beza Marcu 3307

Bobdev S.S. 3224

Boisacq Ém. 222

Bo tie J. 1716

Bon A. 713

Booth K.C.D. 274

Bosset H. Th. 619

Boulanger F. 2938

Bridge - Booth Isab. 274

Brown Catherine 3294

Brown R. R. και E. C. 3291

Bürchner L. 1682

Butti Vittorio 1947

Çabej Earem 1904, 3237
Cajkanoviö Ves. 1374, 3166
Capidan Th. 3314
Casson Stanley 761
Chantraine P. 1374
Chioukrakis Ch. 1235
Choisy Frank 3115
Churnnos Georgios 2446
Cilev P. 2226, 2247
Combe Et. 3467
Coote Lake Evelyn F. 834
Corbusier· βλ. Le Corbusier
Corso R. 3289

Coucoulés Phedon" βλ. Κουκουλές Φαίδ.
Creagnä Ion 3312
Crews Cynthia 3505
Crooke W. 3104

Dalmeyda G. 217, 2406
Dawkins R. M. 5, 9, 45, 111, 320, 326,
444,451,1113,1374,1672,1876, 2017,
2103, 2321, 3139
Dawson War. R. 13, 15
Deffner Mich." βλ. Δέφνεο Μιχ.
Délavai Cob. Cl. 23
Demetraeopoulou - Lee D. 457
Dieterich Κ. 1507, 2163
Djoudjeff Stojan 3266
Dölger F. 68. 1671, 2312

Donche T. 482, 2158
Doxiadis Κ. 732
Durham Μ. Ε. 3291

Ebersolt J. 68, 647, 2153
Eisner Paul 3422
Ergin Osman 3344
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1978, 1979, 1980

A'. TOT ΕΤΟΥΣ 1978

Ή συντάκτρια τοϋ Κέντρου Ελένη Ψυχογιοΰ-Ίωαννίδη πραγματοποίησε λαο-
γραφική έρευνα διάρκειας 29 ημερών (5 Αύγ. έως 2 Σεπτ. 1978) στά χωριά
Δροσιά (Προστοβίτσα), Σκιαδας καί Πόρτες τοΰ νομοΰ 'Αχαΐας.

Κατά τήν έρευνα αύτή συγκεντρώθηκε ποικίλο λαογραφικό ύλικό σέ 628 σελ.
τετραδίου, σχήματος 8ου μεγάλου, πού περιλαμβάνει : παραδόσεις 55, τραγούδια
236, παροιμίες 31, παραμύθι 1, έπωδές 12, εύχές 8, παιδιές 2, ειδήσεις πού άναφέ-
ρονται στή λαϊκή θρησκεία καί λατρεία, τή μαγεία, τή λαϊκή ιατρική, τήν άστρο-
λογία, τή μετεωρολογία, τό λαϊκό θέατρο, τή μαντική, τή γέννηση - βάπτιση, τό
γάμο καί τό θάνατο, τήν κοινωνική οργάνωση καί τό λαϊκό δίκαιο.

'Επίσης καταγράφηκαν πληροφορίες αναφερόμενες στόν ύλικό βίο καί είδικώτερα
σχετικές μέ σκεύη καί άλλα αντικείμενα, μέ τίς τροφές, τήν ένδυμασία, τήν ύφαντική,
τή βαφική, τή λαϊκή κατοικία, τή γεωργία, τήν οινοποιία, τήν κτηνοτροφία, τήν
τυροκομία, τήν ξυλοτεχνία καί τό εμπόριο. "Εγιναν 236 ηχογραφήσεις, πού πε-
ριλαμβάνονται σέ 10 ταινίες (άρ. είσ. χ/φου 4100).

Ή συντάκτρια Αικατερίνη ΙΙολυμέρου-Καμηλάκη πραγματοποίησε λαογραφική
άποστολή στό νομό Καστοριάς, στά χωριά Νεστόριο, Έπταχώρι, Χρυσή, Πευκό-
φυτο, Κυψέλη, Μανιάκοι καί στόν οικισμό Ζούζουλης στό Τσοτίλι Κοζάνης.

Κατά τή διάρκεια 30 ήμερών (1 - 30 Σεπτεμβρίου 1978) κατέγραψε σέ 536
σελίδες τετραδίου πληροφορίες περί τής κατοικίας, τών έπίπλίον καί σκευών, τής
ενδυμασίας, τών τροφών, τοΰ γεωργικοΰ καί ποιμενικού βίου, τής ύφαντικής, τής
βαφικής, τής ξυλογλυπτικής, τής λιθογλυπτικής, τοΰ κυνηγίου, τής άλιείας καί άλ-
λων έπαγγελμάτων. 'Επίσης συγκέντρωσε ειδήσεις σχετικές μέ τή γέννηση, τό γάμο
καί τό θάνατο, τήν κοινωνική οργάνωση καί τό λαϊκό δίκαιο.

'Ακόμη κατέγραψε πληροφορίες σχετικές μέ τή λαϊκή λατρεία, τή μαγεία, τή
μαντική, τή μετεωρολογία καί τούς λαϊκούς χορούς. Συγκέντρωσε δέ παραμύθια 9,
παραδόσεις 26, παροιμίες 9, άνέκδοτα καί εύτράπελες διηγήσεις 5 καί τοπωνύμια.
"Εγιναν ήχογραφήσεις 23 μελο^διών (άρ. είσ. χ/φου 4102).

Ό συντάκτης 'Ελευθέριος Άλεξάκης πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
στά χιοριά Πέρδικα, Καμίνιον, Μανδρότοπος, Κεραμίτσα, "Αγιοι Πάντες καί Πλα-
κωτή τοϋ νομοΰ Θεσπρο^τίας άπό 7 έως 31 Αύγούστου 1978.

Κατά τήν άποστολή αύτή καταγράφηκαν σέ 624 σελίδες τετραδίου 27 παρα-
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δόσεις, 69 τραγούδια, 18 παροιμίες, 4 παραμύθια, 8 παιδιές. Επίσης συγκεντρώ-
θηκαν ειδήσεις πού άναφέρονται στή λαϊκή λατρεία, τή μαγεία, τη μαντική, τή δη-
μοόδη ιατρική, άστρολογία, μετεωρολογία καί τούς χορούς.

'Ακόμη καταγράφηκαν πληροφορίες σχετικές μέ τήν κοινωνική όργάνωση, τό
λαϊκό δίκαιο, τή γέννηση-βάφτιση, τό γάμο καί τό θάνατο, τή γεωργία, τήν κτηνο-
τροφία, τη λαϊκή κατοικία καί τά οικιακά σκεύη, τίς τροφές, την υφαντική, τήν έν-
δυμασία καί τά κοσμήματα. Άπό τό γλωσσικό θησαυρό κυρίως τοπωνύμια καί έπά>-
νυμα. "Εγιναν έπίσης 88 ήχογραφήσεις (άρ. είσ. χ/φου 4092).

Β'. TOT ΕΤΟΥΣ 1979

Ή συντάκτρια "Αννα IIαπαμιχαήλ-Κουτρούμπα πραγματοποίησε ερευνητική
λαογραφική άποστολή στό νομό Πρεβέζης καί συγκεκριμένα στά χωριά Μυρσίνη,
Μύτικας, Αυγιά καί Βράχος άπό 20 Αύγούστου έως 19 Σεπτεμβρίου 1979.

Κατέγραψε σέ 728 σελίδες τετραδίου 177 τραγούδια, 241 παραδόσεις, 6 έπο;-
δές, 8 αινίγματα, 52 παροιμίες, 10 όρκους, 2 ύβρεις, 11 παιδιές, 4 μύθους κλπ.
'Επίσης συγκέντρωσε ειδήσεις σχετικές μέ τη λαϊκή λατρεία καί θρησκεία, τή λα-
ϊκή ιατρική, τήν άστρολογία, τη μετεωρολογία, τή μαντική, τή μαγεία, τίς δεισι-
δαίμονες δοξασίες καί συνήθειες, τά έθιμα της γέννησης, του γάμου καί τοΰ θανάτου,
τήν κοινωνική όργάνωση, τό λαϊκό δίκαιο κλπ.

Ακόμη συγκέντρωσε πληροφορίες, πού άναφέρονται στό ζωικό κόσμο καί τό
κυνήγι, τόν ποιμενικό καί τό γεωργικό βίο, τίς τροφές, τήν κατοικία, τά έπιπλα καί
σκεύη, τό ένδυμα, τη βιοτεχνία, τήν υφαντική, τή βαφική, την κεντητική, τήν πλε-
κτική, τήν ξυλογλυπτική καί σέ άλλες άσχολίες καί έπαγγέλματα. 'Επίσης κατέ-
γραψε ειδήσεις σχετικές μέ τά μέτρα καί τά σταθμά. Έπί πλέον ηχογράφησε 175
μελωδίες τραγουδιών καί λαϊκών χορών καί άπό τό γλωσσικό θησαυρό κατέγραψε
38 τοπωνύμια (άρ. εΐσ. χ/φου 4126).

Ό συντάκτης Άγγελος Δευτεραϊος πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
29 ήμερών στά χωριά Μηλιά, Καρυοβούνι, Καστανέα, Σαϊδόνα, Έξωχώρι, Τσέρια
τοΰ νομοΰ Μεσσηνίας (Έξω Μάνη) άπό 7 Αύγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 1979.

Συγκέντρωσε καί ηχογράφησε ποικίλο λαογραφικό ύλικό σέ 420 σελίδες τε-
τραδίου, σχ. 8ου μεγάλου.

Περιέχει ειδήσεις, πού άναφέρονται στή λαϊκή λατρεία καί θρησκεία, τήν άστρο-
λογία, τή μετεωρολογία, τη μαντική, τή μαγεία, τη λαϊκή ιατρική, τά έθιμα τής
γέννησης, τοΰ γάμου καί τοΰ θανάτου, τήν κοινωνική όργάνωση, την κατοικία, τήν
ένδυμασία, τίς τροφές, τη γεωργία καί τήν άμπελουργία, τόν ποιμενικό βίο Καί τή
βιοτεχνία.

Ή έργασία αύτη περιέχει έπίσης τραγούδια 25, αινίγματα 17, παροιμίες 79,
παραδόσεις 12, ήχογραφήσεις 121 κλπ. (άρ. είσ. χ/φου 4130).

Ό συντάκτης-μουσικός Γεώργιος Άμαργιανάκης πραγματοποίησε άποστολή
στό νομό 'Ιωαννίνων άπό 12 'Ιουλίου έως 10 Αύγούστου 1979 καί ηχογράφησε 260
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τραγούδια, καταρτίζοντας χειρόγραφο 329 σελίδων, πού περιέχει και ειδήσεις σχε-
τικές μέ τό γάμο στό Δελβινάκι (άρ. είσ. χ/φου 4131 ).

Ή συντάκτρια τοΰ Κέντρου Ελένη Ψυχογιοΰ-Ίωαννίδη πραγματοποίησε λαο-
γραφική έρευνα στά χωριά Άγναντα, Δροσοπηγή, Θεοδώριανα καί Κομπότι τοΰ
νομού Άρτας άπό 8 Αύγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 1979.

Κατά τήν έρευνα αύτή συγκεντρώθηκε ποικίλο λαογραφικό ύλικό σέ 783 σε-
λίδες τετραδίου, πού περιλαμβάνει : ειδήσεις πού άναφέρονται στίς τροφές, τήν έν-
δυμασία, τή ραπτική, τήν κεντητική, τήν ύφαντική, τήν άρχιτεκτονική, τήν κατοι-
κία, τίς άσχολίες τών κατοίκων, τή γεωργία, τήν κτηνοτροφία, την τυροκομία, τό
κυνήγι, τήν ξυλουργική, τή γλυπτική, τήν εικονογραφία, τή σιδηρουργία, τήν όπλο-
ποιΐα, τήν υποδηματοποιία, τά μέτρα καί τά σταθμά, τούς μύλους, τή γέννηση-
βαπτιση, τό γάμο, τό θάνατο, τήν κοινωνική όργάνωση, τό λαϊκό δίκαιο κλπ.

Έπίσης συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικές μέ τή λαϊκή θρησκεία καί
λατρεία, τή μαγεία, τή λαϊκή ιατρική, τήν άστρολογία, τή μαντική, τό λαϊκό θέα-
τρο, τούς χορούς καί τή μουσική. Άκόμη καταγράφηκαν παραμύθια καί εύτράπελες
διηγήσεις 4, παραδόσεις 54, τοπούνύμια 12. Συγκεντρώθηκαν έπί πλέον 270 τρα-
γούδια, άπό τά όποια ηχογραφήθηκαν 240 μελωδίες (άρ. είσ. χ/φου 4129).

Ή συντάκτρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη πραγματοποίησε λαογρα-
φική άποστολή στά χωριά ΙΙουρί, Κεραμίδι, Κανάλια, Τρίκερι, Ααΰκος καί Προμύρι
τοΰ νομοΰ Μαγνησίας. Ή άποστολή διήρκεσε 31 ημέρες (23 'Ιουλίου - 22 Αύγού-
στου 1979).

Ή συντάκτρια κατέγραψε σέ 731 σελίδες τετραδίου πληροφορίες σχετικές μέ
τήν ποιμενική ζωή, τη γεωργία, τήν ελαιοκομία, την άμπελουργία, τη σηροτροφία,
τη μελισσοκομία, τό κυνήγι, τήν άλιεία, τήν κατοικία, τά έπιπλα καί σκεύη, τίς
τροφές, τήν ένδυμασία καί τόν καλλο^πισμό, τήν ύφαντική, κεντητική, βαφική, την
άνθρακοποιΐα, τήν άσβεστοποιΐα, τή λιθογλυπτική, τήν ξυλογλυπτική, τή μεταλλο-
τεχνία, τή σαγματοποιΐα κ.ά.

Άκόμη συγκέντρωσε ειδήσεις σχετικές μέ τή γέννηση, τό γάμο, τό θάνατο,
τήν κοινωνική όργάνωση καί τό λαϊκό δίκαιο, τή λαϊκή λατρεία, τή μαντική, τή
μετεωρολογία, τή μαγεία, τή λαϊκή ιατρική, τούς λαϊκούς στιχουργούς καί τό λαϊκό
θέατρο. Έπίσης κατέγραψε 118 τραγούδια, 14 παροιμίες, 72 παραδόσεις, '119 ήχο-
γραφήσεις μελωδιών, τοπο^νύμια κλπ. (άρ. εΐσ. χ/φου 4127).

Ό συντάκτης Ελευθέριος Άλεξάκης πραγματοποίησε λαογραφική άποστολή
στά χωριά Συκιά, Καλάνδρα, Στανός, Βαρβάρα, Γαλάτιστα καί στόν Πολύγυρο τού
νομοΰ Χαλκιδικής. Ή άποστολή αύτη διήρκεσε 30 ημέρες (2 - 31 Αύγούστου 1979).

Ό συντάκτης κατέγραψε σέ 741 σελίδες τετραδίου 27 παραδόσεις, 6 παροιμίες,
7 αινίγματα, 5 παραμύθια, 135 τραγούδια, '171 τοπωνύμια, 89 βαφτιστικά ονόματα,
489 επώνυμα, 6 επωδές, 17 χαιρετισμούς, 7 εύχές καί κατάρες καί 80 ήχογραφήσεις
μελωδιών. Έπίσης συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικές μέ τήν πολεοδομία, τήν κα-
τοικία, τά οικιακά σκεύη, τήν ένδυμασία, τόν καλλωπισμό, τίς τροφές, τά ποτά, τή
γεωργία, τά άγροτικά έθιμα, τήν κτηνοτροφία, τήν άλιεία, τή μελισσοκομία, τήν
ύφαντική, τήν άνθρακοποιΐα κ.ά.
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Άκόμη κατέγραψε πληροφορίες γιά τήν κοινωνική οργάνωση, τό λαϊκό δίκαιο,
τή γέννηση, τό γάμο καί τό Θάνατο, τή μαγεία, τή λαϊκή λατρεία, τη μαντική, τή
λαϊκή ιατρική, τήν άστρολογία, τή μετεωρολογία, τά μουσικά όργανα κλπ. (άρ. είσ.

χ/φου 4125).

Γ'. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1980

Ή συντάκτρια "Αννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα πραγματοποίησε άποστολή
στά χωριά Αχλάδι, Νέα καί Παλιά Σπαρτιά καί στήν πόλη τής Ααμίας τοϋ νομοΰ
Φθιώτιδος. Ή άποστολή διήρκεσε 20 ημέρες (21.8- 10.9.1980).

Καταγράφηκαν σέ '1006 σελίδες τετραδίου ειδήσεις σχετικές μέ τήν κατοικία,
τά έπιπλα και σκεύη, τίς τροφές, τήν ένδυμασία, τά επαγγέλματα, τή γεωργία, τήν
αμπελουργία, τήν έλαιοκομία, τό φυτικό καί τό ζωικό κόσμο, τόν ποιμενικο βίο, τή
μελισσοκομία, τό κυνήγι, τήν άλιεία, τή ναυπηγική, τή βιοτεχνία, τήν υφαντική, τή
βαφική, τήν πλεκτική καί την κεντητική.

Άκόμη συγκεντρώθηκαν ειδήσεις γιά τή γέννηση καί τή βάφτιση, τό γάμο καί
τό θάνατο, τήν κοινωνική οργάνωση καί τό λαϊκό δίκαιο. Έπίσης καταγράφηκαν
ειδήσεις πού άναφέρονται στή λαϊκή θρησκεία καί λατρεία, τή μαγεία καί τίς δεισι-
δαίμονες δοξασίες καί συνήθειες, τή λαϊκή ιατρική, την άστρολογία καί μετεωρολογία,
τή μαντική, τούς χορούς, τά μουσικά όργανα καί τό θέατρο.

Έπίσης συγκεντρώθηκαν 246 παραδόσεις, 257 παροιμίες, 14 αινίγματα, 77
εύχές, 19 κατάρες, 15 παραμύθια, 18 ύβρεις, 206 άσματα, 3 όρκοι, 9 χαιρετισμοί,
9 επωδές καί τοπωνύμια. "Εγιναν '161 ήχογραφήσεις (άρ. είσ. χ/φου 4146).

Ό συντάκτης Άγγελος Δευτεραϊος εργάσθηκε στά χωριά Κάτίο καί "Avco
Μηλέα, Έλατοχώριον καί Άγιος Δημήτριος τοΰ νομοΰ Πιερίας έπί 20 ήμέρες,
άπό 1 έως 20 Αύγούστου 1980.

Κατέγραψε σέ 416 σελίδες τετραδίου 9 παραδόσεις, 2 μύθους, εύχές καί κατά-
ρες, άσματα καί ειδήσεις σχετικές μέ τή λαϊκή λατρεία καί θρησκεία, τή μαγεία
καί τίς δεισιδαιμονίες, τή λαϊκή ιατρική, τήν άστρολογία, τή μετεωρολογία καί
τή μαντική.

Άκόμη συγκέντρωσε πληροφορίες γιά τήν κατοικία, τήν ένδυμασία, τίς τροφές,
τά επαγγέλματα, τή γεωργία, τήν αμπελουργία, τόν ποιμενικό βίο, τή μελισσοκομία,
τή γέννηση, τό γάμο, τό θάνατο, την κοινωνική οργάνωση, τό εθιμικό δίκαιο καί τά
μουσικά όργανα (άρ. είσ. χ/φου 4145).

Ό συντάκτης Γεώργιος Αίκατερινίδης συγκέντρωσε ύλικό άπό τό νομό "Ε-
βρου (Σαμοθράκη, Δαδιά, Κορνοφωλιά κλπ.) άπό 22.8-9.9.1980.

Κατέγραψε σέ 559 σελ. τετραδίου 25 παραδόσεις καί άλλες διηγήσεις, 5 τρα-
γούδια, χαιρετισμούς καί εύχές. Άκόμη συγκέντρωσε ειδήσεις σχετικές μέ τήν
κατοικία, τήν ένδυμασία, τίς τροφές, τή γεωργία, τήν άμπελουργία, τό φυτικό καί
τό ζωϊκό κόσμο, τό κυνήγι, τόν ποιμενικό βίο, τά επαγγέλματα, τη βιοτεχνία, τό
γάμο καί τό θάνατο, τήν κοινωνική οργάνο^ση, τή λαϊκή πίστη, τή μαγεία καί τίς
δεισιδαιμονίες, τή λαϊκή ιατρική, τή μαντική κλπ. Έπί πλέον έκανε 130 ηχογρα-
φήσεις (άρ. είσ. χ/φου 4144).
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Ή συντάκτρια 'Ελένη Ψυχογιοΰ-Ίωαννίδη πραγματοποίησε λαογραφική άπο-
στολή στά χωριά Καμενιάνοι, Αεχούρι καί 'Άνω Βλασία τοϋ νομοϋ 'Αχαΐας, άπο
2 έως 22 Αύγούστου 1980.

Κατέγραψε ειδήσεις σχετικές μέ την άρχιτεκτονική, τήν κατοικία, τά έπιπλα
καί σκεύη, τίς τροφές, τήν ένδυμασία, τήν κτηνοτροφία, τήν τυροκομία, τή γεωργία,
τήν άμπελουργία, τή χαλκουργία, τή σαγματοποιΐα, τήν ύφαντική, τή βαφική, τή
γέννηση καί το παιδί, το γάμο, το θάνατο, τήν κοινωνική οργάνωση, τό λαϊκό δί-
καιο, τή θρησκεία, τή μαγεία, τή λαϊκή ιατρική, τήν άστρολογία καί τή μετεωρο-
λογία, τούς χορούς καί τά μουσικά όργανα.

Συγκέντρωσε άκόμη 3 έπωδές, 19 παροιμίες καί παροιμιώδεις φράσεις, UO
παραδόσεις, 3 παραμύθια καί εύτράπελες διηγήσεις καί 87 ήχογραφήσεις μελωδιών
(άρ. είσ. χ/φου 4148).

Ή συντάκτρια Μιράντα Τερζοπούλου-'Αναστασιάδη πραγματοποίησε άπο-
στολή στούς Φούρνους 'Ικαρίας άπό 12 έως 31 Αύγούστου 1980.

Κατάρτισε χειρόγραφο 650 σελίδων, πού περιέχει πληροφορίες σχετικές μέ
τίς τροφές, τήν ένδυμα σία, τήν κατοικία, τά έπιπλα καί σκεύη, τίς οικιακές εργα-
σίες, τή γεωργία, τόν άνεμόμυλο καί τήν αλεστική, τή μελισσοκομία καί τήν κηρο-
πλαστική, τήν κτηνοτροφία καί τήν τυροκομία, τήν ύφαντική καί κεντητική.

Άκόμη συγκέντρωσε ειδήσεις γιά τήν καρβουνοποιΐα, την αλιεία, τήν ξυλουρ-
γική καί τά ξυλουργικά καί ναυπηγικά εργαλεία.

'Επίσης συνέλεξε ειδήσεις σχετικές μέ τήν κοινωνική οργάνωση, τό λαϊκό
δίκαιο, τή γέννηση καί τό παιδί, τό γάμο, τό θάνατο, τή λαϊκή ιατρική, τή μαγεία
καί τίς δεισιδαιμονίες, τη μαντική, τήν άστρολογία, τή λαϊκή λατρεία καί τό λαϊκό
θέατρο.

Άκόμη κατέγραψε 7 έπωδές, 10 παραδόσεις, 5 παραμύθια, 233 παροιμίες, 50
τραγούδια, 76 δίστιχα, 23 παρωνύμια καί 32 τοπο^νύμια (άρ. είσ. χ/φ ου 4183).

Ή συντάκτρια Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη πραγματοποίησε λαογραφική
άποστολή στά νησιά τών Β. Σποράδων Σκόπελο καί Αλόννησο άπό 4 έως 23 Αύγού-
στου 1980, κατά τήν όποία συγκέντρωσε ύλικό (σελίδες 633) σχετικό μέ τήν κα-
τοικία, τίς τροφές, τήν κτηνοτροφία, τή γεωργία, ελαιοκομία, άμπελουργία, λινο-
καλλιέργεια, σηροτροφία, ρητινοσυλλογή, άλιεία, καλαθοπλεκτική, βαφική, ύφαν-
τική, πλεκτική, ένδυμασία κλπ.

'Επίσης συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικές μέ τήν κοινωνική οργάνωση, τή
γέννηση καί τό παιδί, τό γάμο, τό θάνατο, τά έθιμα τοΰ λαϊκοΰ εορτολογίου, τή μα-
γεία, τίς προλήψεις καί δεισιδαιμονίες, τή μαντική, τή λαϊκή ιατρική, τή μετεωρο-
λογία, τό λαϊκό θέατρο καί τούς λαϊκούς ποιητές.

Άκόμη συγκέντρωσε έπωδές, παραδόσεις, παραμύθια, εύτράπελες διηγήσεις,
τραγούδια, νανουρίσματα, παροιμίες, αινίγματα καί τοπωνύμια.

Επίσης ήχογραφήθηκαν 87 τραγούδια, 200 δίστιχα καί '17 παραμύθια (άρ.
είσ. χ/φου 4171).

Ό συντάκτης 'Ελευθέριος Άλεξάκης έργάσθηκε στά χωριά Λαχανάς, Άσ-
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σηρος, Στεφανινά, Ζαγκλιβέρι τής επαρχίας Λαγκαδά τοΰ νομοΰ Θεσσαλονίκης άπο
18 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 1980.

Κατά τήν άποστολή αύτή καταγράφηκαν σέ 577 σελίδες τετραδίου σχήματος
8ου μεγάλου 33 παραδόσεις, 1 παραμύθι, 6 παιχνίδια, 10 έπωδές, 9 παροιμίες καί
παροιμιώδεις φράσεις, 13 αινίγματα, 83 τραγούδια, 112 τοπωνύμια, 662 έπώνυμα,
31 βαπτιστικά όνόματα καί έγιναν 81 ήχογραφήσεις μελωδιών.

Έπίσης συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικές μέ τήν κατοικία, τά εργαλεία
καί σκεύη, τίς τροφές, την ένδυμασία, τήν υφαντική, τή γεωργία, την κτηνοτροφία
καί τά έπαγγέλματα. Έπί πλέον καταγράφηκαν ειδήσεις σχετικές μέ τό λαϊκό δί-
καιο, τήν κοινωνική όργάνωση, τό παιδί, τό γάμο καί τό θάνατο, τη μαγεία, τήν
άστρολογία, τή μαντική, τή μετεωρολογία, τή δημώδη ιατρική, τή λαϊκή λατρεία
καί τό λαϊκό θέατρο (άρ. είσ. χ/φου 4147).

"Ολες οί παραπάνω λαογραφικές συλλογές συμπληρώνονται μέ πολλές φωτο-
γραφίες.

"Α. Ί. Παπαμιχαήλ- Κουτρούμπα

RÉSUMÉ

Rapports sur les missions folkloriques pendant les années 1978 -1980.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1977 -19801

Α'. 1977

1. Γεώργ. Γιαννάς, Λαογραφικά Κατταβιάς Ρόδου, Ρόδος 1977, 4ο, σ. 129
(Α.Ε. 3922).

2. Γεώργ. Καλλίτΰης, Ό Βροντάδος άπό λαογραφικής άπόψεως, Βρονταδος
Χίου 1976, 4ο, σ. 260+21 (Α.Ε. 3923).

3. Ελένη Σπίγγον, Θρησκευτικά λατρευτικά έθιμα άπό τίς 'Αχαρνές καί 'Α-
γίους Δούλους Κερκύρας, 1974, 8ο, σ. 23 (Α.Ε. 3924).

4. Ξενούλα Καραγιώργη, ΙΙεριγραφή τών έθίμων άπό τής παραμονής τών
Χριστουγέννων έως καί τών Θεοφανείων άπό τό Μαρλά Τήνου, 1974, 8ο, σ. 20
(Α.Ε. 3925).

5. Ε1ρ7]νη Βιδάλη, Συλλογή λαογραφικού υλικού έκ Δύο Χωρίων Τήνου, 1973-
1974, 8ο, σ. 106 (Α.Ε. .3926).

6. Μαρία Κρικελλή, "Εθιμα Δωδεκαημέρου καί Μ. Εβδομάδος άπό τόν
Πύργο Τήνου, 1974, 8ο, σ. 30 (Α.Ε. 3927).

7. 'Αθανασία Σιώτη, Στοιχεία, λαογραφικού περιεχομένου άπό τό Μουνταδο
Τήνου, 1973, 8ο, σ. 98 (Α.Ε. 3928).

8. Ειρήνη Κατΰίπη, Συλλογή δημοτικών τραγουδιών άπό τό Εμπορείο Θήρας,

1973, 8ο, σ. 38 (Α.Ε. 3929).

9. ' Αρτε μία Μάινα, Λαογραφικό ύλικό άπό τό Καμάρι Θήρας, 1973, 8ο, σ.
'188 (Α.Ε. 3930).

10. 'Αθηνά Κα/ιαργνρου, 'Εορταστικά έθιμα άπό τήν 'Αντίπαρο, 1974, 8ο,
σ. 24 (Α.Ε. 3931).

11. 'Ελευθερία Κακούρα, "Εθιμα λαϊκής λατρείας άπό τή Σκάλα Κεφαλληνίας,
1973 - 1974, 8ο, σ. 28 (Α.Ε. 3932).

12. Δήμητρα Σβορώνου, "Εθιμα λαϊκής λατρείας άπό τά Σβορωνάτα Κεφαλ-
ληνίας, 1974, 8ο, σ. 29 (Α.Ε. 3933).

13. Άντριάνα Δεμέναγα, Εορταστικά έθιμα άπό Κέα καί Χίο, 1974, 8ο, σ. 27
(Α.Ε. 3934).

1. Σημειώνονται το ονομα τοΰ συλλογέα, ό τόπος καί ό χρόνος τής συλλογής, τό σχήμα
καί οί σελίδες τοΰ χειρογράφου, ό άριθμός εισαγωγής στό οικείο βιβλίο τοϋ Κέντρου καί ο τίτλος
ή τό περιεχόμενο, έφ' όσον ή συλλογή δέν είναι γενική, άλλ' άφορα σέ ειδικό θέμα.

42
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14. Ειρήνη Κουτϋουλιά, Λαογραφικού σημειώσεις έκ Χίου, Ποταμιά Χίου 1973,
8ο, σ. 97 (Α.Ε. 3935).

15. Φραγκούλα Λαμπρινούδη, Εορταστικά έθιμα άπο τά Χριστούγεννα ώς τά
Θεοφάνεια άπο τη Χίο (Καρδάμυλα, Θυμιανά, Χαλκειό, Καταρράκτης, Συκιάδα,
Άγ. Γεώργιος, Φυτά, Βροντάδος, Χώρα), 1973, 8ο, σ. 38 (Α.Ε. 3936).

16. Μαρία Φράγκου, α) Περιγραφή καί παρατήρησις τών έθίμων άπο τής
παραμονής τών Χριστουγέννων έως καί τά Θεοφάνεια, β) 'Έθιμα Πασχαλινά άπο
τά Καρδάμυλα Χίου, σ. 23 (Α.Ε. 3937).

17. Ευαγγελία Βατιανου, Συλλογή λαογραφικής ύλης, 1974, 8ο, σ. 29 (Α.Ε.
3938).

18. Διαμάντια Καραθανάαη, Εορταστικά έθιμα άπο τον Παγώνδα Σάμου,
1974, 8ο, σ. 77 (Α.Ε. 3939).

19. Μαρία Σάβλα, Εορταστικά έθιμα άπο τή Σάμο, 1974, 8ο, σ. 17 (Α.Ε.
3940).

20. 'Ελένη Άρβανίτου, Εορταστικά έθιμα άπο τή Νάπη Λέσβου, 1974, 8ο,
σ. 25 (Α.Ε. 3941 ).

21. 'Ελένη Γιαμπουλέλλα], Λαογραφική συλλογή άπο το χωρίον Άντισσα Λέ-
σβου, 1974, 8ο, σ. 35 (Α.Ε. 3942).

22. Φωτεινή Καλλιβρούΰη, Λαογραφική συλλογή άπο τήν Άνδρο (Συνέτιον),
1974, 8ο, σ. 60 (Α.Ε. 3943).

23. Άντωνία Κορφιάτη, Περί τής λαϊκής ενδυμασίας Καλύμνου, 1974, 8ο,
σ. 13 (Α.Ε. 3944).

24) Αικατερίνη Ζωροννη, Εορταστικά έθιμα άπο τήν Κάλυμνο, 1974, 8ο,
σ. 21 (Α.Ε. 3945).

25. Ειρήνη Μπονραντά, Εορταστικά έθιμα άπο τήν Κύθνο, Μυτιλήνη καί
Μανταμάδο Λέσβου, 1974, 8ο, σ. 35 (Α.Ε. 3946).

26. Ζωή Μυλωνά, Εορταστικά έθιμα άπο τον Άγιο Κήρυκο Ζακύνθου, 1974,
8ο, σ. 28 (Α.Ε. 3947).

27. Δημητρουλά Ζαβιτοάνου, Εορταστικά έθιμα άπο το Σπαρτοχώρι Μεγα-
νησίου Λευκάδος, 1974, 8ο, σ. 36 (Α.Ε. 3948).

28. Εορταστικά έθιμα είς "Ιμβρον, Άγιοι Θεόδωροι "Ιμβρου, 1974, 8ο, σ. 15
(Α.Ε. 3949).

29. Καλλιΐόπη Ζαβόλ.α, Εορταστικά έθιμα άπο τή Βωλάδα Καρπάθου, 1973,
8ο, σ. 37 (Α.Ε. 3950).

30. Μαρία Μηναίδου, Εορταστικά έθιμα άπό τή Βωλάδα Καρπάθου, 1974,
8ο, σ. 32 (Α.Ε. 3951).

31. 'Ιωάννα 'Ανδρεάδη, "Εθιμα εορταστικά άπό τήν Κώ, 1973, Sa, σ. 34 (Α.Ε.
3952).

32. Μαρουαώ Δονδάρου, Λαογραφικαί σημειώσεις άπό τήν Αμοργό (Ιίατά-
πολα), 1974, 8ο, σ. 41 (Α.Ε. 3953).

33. Πολυμνία Χατζή, Εορταστικά έθιμα άπό τά Κατάπολα Αμοργού, 1974,
8ο, σ. 15 (Α.Ε. 3954).
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34. Σώζουσα Πούλου, Εορταστικά έθιμα άπο τήν Πάτμο, 1974, 8ο, σ. 14
(Α.Ε. 3955).

35. Δέσποινα Χρούση, Εορταστικά έθιμα άπό τίς Ράχες Ικαρίας, 1974, 8ο,
σ. 31 (Α.Ε. 3956).

36. Γαρυφαλ?.ιά 'Εμμανουήλ, Εορταστικά έθιμα άπό τή Λέρο, 1974, 8ο, σ. 25
(Α.Ε. 3957).

37. Χρυσούλ,α Ζιώγου, Συλλογή λαογραφικής υλης άπό τήν Παναγία Τρικά-
λων, 1973, 8ο, σ. 49 (Α.Ε. 3958).

38. Σοφία Γκοντσια, Λαογραφικόν ύλικόν άπό τόν Κορυδαλλό Καλαμπάκας,
1974, 8ο, σ. 28 (Α.Ε. 3959).

39. Πολυξένη Κάκκον, Έθιμα εορταστικά άπό τά Τρίκαλα Θεσσαλίας, 1974,
8ο, σ. 23 (Α.Ε. 3960).

40. Ευγενία Καραμπέτση, Εορταστικά έθιμα άπό τόν Καππά Καρδίτσας,
1974, 8ο, σ. 18 (Α.Ε. 3961).

41. Αικατερίνη Παπαγιάννη, Εορταστικά έθιμα άπό τό Διάσελλο Τρικάλων,
1974, 8ο, σ. 16 (Α.Ε. 3962).

42. Κων/να Σκουρτανιώτου, Λαογραφική συλλογή άπό τήν Άχλαδέα Τρι-
κάλων, 1974, 8ο, σ. 19 (Α.Ε. 3963).

43. Ιουλία Τοπάλη, Λαογραφικό ύλικό άπό τήν 'Ανάβρα Καρδίτσης, 1974,
8ο, σ. 15 (Α.Ε. 3964).

44. Καλούσα Στυλιάρη, "Εθιμα εορταστικά άπό τήν 'Αράχοβα Βοιωτίας, 1974,
8ο, σ. 63 (Α.Ε. 3965).

45. Βασιλική Καραμαγκιώλη, Εορταστικά έθιμα άπό τη Θήβα, 1974, 8ο,
σ. 46 (Α.Ε. 3966).

46. Έλχυθερία Λιόντου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ άπό τό Ζάλογγο Πρε-
βέζης, 1974, 8ο, σ. 42 (Α.Ε. 3967).

47. Πολυξένη Μπερέκου, Συλλογή λαογραφικού υλικού άπό τή Ραβενή Θε-
σπρωτίας, 1974, 8ο, σ. 42 (Α.Ε. 3968).

48. Μαρία Οικονόμου, Εορταστικά έθιμα άπό τίς Παπαδάτες Πρεβέζης, 1974,
8ο, σ. 77 (Α.Ε. 3969).

49. Μαρία Παπανικολάου, Συλλογή [λαογραφικών] πληροφοριών άπό τήν
Καστενέα Κονίτσης, 1974, 8ο, σ. 26 (Α.Ε. 3970).

50. Χρυσαυγή Σκάρπου, Λαογραφικό ύλικό άπό τήν Άγιά ΙΙρεβέζης, 1974,
8ο, σ. 65 (Α.Ε. 3971).

51. Άριστέα Γκαμάλια, Συλλογή λαογραφικής υλης άπό τά Κανάλια Βόλου,
1974, 8ο, σ. 26 (Α.Ε. 3972).

52) 'Ελένη Λύρα, Συλλογή λαογραφικής υλης άπό τό Ριζόμυλο Βόλου, 1974,
8ο, σ. 33 (Α.Ε. 3973).

53. Μαριέττα Μπαμπαλούκα, "Εθιμα γάμου άπό τήν Πορταριά Βόλου, 1974,
8ο, σ. 10 (Α.Ε. 3974).

54. Χριστίνα Μπουμπούκη, Εορταστικά έθιμα άπό τό 'Αέρινο Μαγνησίας,
1974, 8ο, σ. 27 (Α.Ε. 3975).
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55. Περιστέρα Παλιοπράστα, Συλλογή λαογραφικής ύλης άπο το Στεφανο-
βίκειο Βόλου, 1974, 8ο, σ. 34 (Α.Ε. 3976).

56. Μαρία Συρούκη, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό τά Βραγκιανά Καρ-
δίτσης, "Αγ. Δημήτριο Πηλίου, 'Επιβάτες 'Αν. Θράκης, 1974, 8ο, σ. 17 (Α.Ε. 3977).

57. Ελένη Τονλούπα, Συλλογή λαογραφικών έθίμο^ν άπό τό Βόλο Μαγνησίας,
1974, 8ο, σ. 45 (Α.Ε. 3978).

58. Ευανθία Φιλιππακοπούλου, Εορταστικά έθιμα άπό τόν "Ανω Βόλο, 1974,
8ο, σ. 32 (Α.Ε. 3979).

59. Βασιλική Άμοργιανιώτη, 'Εορταστικά έθιμα άπό τό Τρίκλινο Αίτ/νίας,
1974, 8ο, σ. 17 (Α.Ε. 3980).

60. Ζωή Καββαλάκη, "Εθιμα άπό τό Μεσολόγγι, 1974, 8ο, σ. 54 (Α.Ε.
3981).

61. 'Ελένη Κίτσου, 'Εορταστικά έθιμα άπό τό Κάτω Κεράσοβον Μεσολογ-
γίου, 1974, 8ο, σ. 23 (Α.Ε. 3982).

62. Μαρία Γιαννακάκη, Λαογραφική συλλογή άπό τή Γραμμένη Φθιώτιδος,
1974, 8ο, σ. 38 (Α.Ε. 3983).

63) Ευαγγελία Ευαγγελίου, Λαογραφία, Λιανοκλάδι Φθιώτιδος, 1974, 8ο, σ.
20 (Α.Ε. 3984).

64. Ευγενία Παπατσούτσου, "Εθιμα έορταστικά άπό τήν 'Αμφίκλεια Λοκρίδος,
1974, 8ο, σ. 30 (Α.Ε. 3985).

65. Καλλιόπη Ευλογημένου, "Ηθη καί έθιμα άπό τόν Πανουργία Παρνασσίδος,
1974, 8ο, σ. 24 (Α.Ε. 3986).

66. Ευθυμία Κατσοΰλη, 'Εορταστικά έθιμα άπό την 'Ερατεινή Δωρίδος, 1974,
8ο, σ. 15 (Α.Ε. 3987).

67. Θεοδώρα Σαράμπαλη, Συλλογή λαογραφικής ύλης άπό τό Κροκύλειο
Δωρίδος, 1973, 8ο, σ. 34 (Α.Ε. 3988).

68. Μαρία Χούσου, 'Εορταστικά έθιμα άπό τό Λιδορίκι Δωρίδος, 1974, 8ο,
σ. 28 (Α.Ε. 3989).

69. [Καλλιμάνη], Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό τήν 'Αμυγδαλιά Δίορίδος,
1974, 8ο, σ. 25 (Α.Ε. 3990).

70. 'Αγγελική Σκλαβουνάκη, 'Εορταστικά έθιμα άπό τήν 'Αταλάντη Λοκρίδος,
1974, 8ο, σ. 47 (Α.Ε. 3991).

71. Χρυσούλα Τσιλίρη, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό τή Δρυμαία Λο-
κρίδος, 1974, 8ο, σ. 37 (Α.Ε. 3992).

72. Άργυρώ Χρυσικοϋ, Λαογραφικό ύλικό άπό την Τραγάνα Λοκρίδος, 1974,
8ο, σ. 38 (Α.Ε. 3993).

73. Βασιλική Πικάλη, 'Εορταστικά έθιμα άπό τό Μακρυχώρι Λαρίσης, 1973,

8ο, σ. 27 (Α.Ε. 3994).

74. 'Αναστασία Τσέλιου, Συλλογή λαογραφικής ύλης άπό τήν 'Ελασσόνα Λαρί-
σης, 1974, 8ο, σ. 25 (Α.Ε. 3995).

75. Αικατερίνη Κατσικογιάννη, Συγκέντρωση λαογραφικής ύλης άπό τήν περιο-
χή "Αρτας, 1974, 8ο, σ. 87 (Α.Ε. 3996).
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76. Λουίζα Μπρούσκου, Συλλογή προκαταλήψεων καί στοιχείων μαγείας άπο
το χωρίο Άγναντα Άρτας κ.ά., 1973, 8ο, σ. 11 (Α.Ε. 3997).

77. Ευδοξία Κουφοπούλου, Έθιμα λατρευτικά άπο τήν Καλλιθέα Δράμας,
1974, 8ο, σ. 21 (Α.Ε. 3998).

78. Ξανθή Καλογεράκη, Εορταστικά έθιμα άπο τά Καλά Δένδρα Σερρών,

1974, 8ο, σ. 35 (Α.Ε. 3999).

79. Μαρία Στοιλα, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπο το Βαμβακόφυτο Σερ-
ρών, 1974, 8ο, σ. 74 (Α.Ε. 4000).

80. Ευθυμία Χριστοφορίδου, Εορταστικά έθιμα άπο τήν Τραπεζούντα Πόν-
του, 1974, 8ο, σ. 21 (Α.Ε.4001).

81. Δέσποινα Κίτσου, Συλλογή λαογραφικής ύλης άπό Βιζύη, Κεσσάνη, Σαρα-
κατσάνους, 1973 - 1974, 8ο, σ. 69 (Α.Ε. 4002).

82. Ελένη Καραγιάννη, Εορταστικά έθιμα άπό τό 'Ορμένιο Όρεστιάδος Έ-
βρου, 1974, 8ο, σ. 23 (Α.Ε. 4003).

83. Βασιλική Φραγκούδη, Εορταστικά έθιμα άπό τό Σπήλαιον Έβρου, 1974,
8ο, σ. 24 (Α.Ε. 4004).

84. Πίτσα Θεοδωρικάκου, Συλλογή λαογραφικής ύλης άπό τό Φλομοχώρι
Γυθείου, 1974, 8ο, σ. 66 (Α.Ε. 4005).

85. Κωνσταντίνα Πετρούλια, Συλλογή λαογραφικής ύλης άπό τή Ριβιώτισσα
Λακωνίας, 1974, 8ο, σ. 93 (Α.Ε. 4006).

86. Σταματινή Φουσκετάκη, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό τή Μαγούλα
Σπάρτης, 1974, 8ο, σ. 46 (Α.Ε. 4007).

87. Παναγιώτα Άγγελέτου, "Εθιμα άπό τό χωριό Γεράκιον Λακωνίας, 1974,
8ο, σ. 28 (Α.Ε. 4008).

88. Χρυσάνθη Πουλάκου, Εορταστικά έθιμα άπό τό Βαχό Λακωνίας, 1974,
8ο, σ. 14 (Α.Ε. 4009).

89. Αθανασία Μαντέλου, Εορταστικά έθιμα άπό τή Σκάλα Μεσσηνίας, 1974,
8ο, σ. 29 (Α.Ε. 4010).

90. 'Ελένη Κωνσταντοπούλου, Περιγραφή τών έθίμων άπό Κυριακή Ba'icov
έως 1ης Μαίου, Κορώνη Μεσσηνίας, 1974, 8ο, σ. 35 (Α.Ε. 4011).

91. Θεώνη Σταθοπούλου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό τό Μέλίγαλά
Μεσσηνίας, 1973, 8ο, σ. 32 (Α.Ε. 4012).

92. Καλλιρρόη Παπακωνσταντίνου, Λαογραφική συλλογή άπό τό Φανάρι
'Ολυμπίας, 1974, 8ο, σ. 31 (Α.Ε. 4013).

93. Αγγελική Κοροβέση, Εορταστικά έθιμα άπό τόν Κλάδεο καί Γραίκα
'Ηλείας , 1974, 8ο, σ. 55 (Α.Ε. 4014).

94. Δέσποινα Χατζοπούλου, Συλλογή λαογραφικοΰ ύλικοΰ άπό τη Μαγούλα
'Ηλείας, 1974, 8ο, σ. 19 (Α.Ε. 4015).

95. Χρυσούλα Σγούρου, Εορταστικά έθιμα άπό τήν Κοστομέρα Μίνθης 'Ολυμ-
πίας 'Ηλείας, 1974, 8ο, σ. 26 (Α.Ε. 4016).

96. Μαρία Κοντού, Εορταστικά έθιμα άπό τό Μοναστηράκι Αργολίδος, 1974,
8ο, σ. 12 (Α.Ε. 4017).



662 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΙΙ 1977 - 1980

97. Βασιλική Βόγλη, Περιγραφή έθίμων Δωδεκαημέρου καί Πάσχα άπο τά
Δίδυμα 'Αργολίδος, 1974, 8ο, σ. 32 (Α.Ε. 4018).

98. 'Αγγελική Πέτρου, Εορταστικά έθιμα άπο το Χρυσάνθι 'Αχαΐας, 1974,
8ο, σ. 23 (Α.Ε. 4019).

99. Γεωργία Κουμούση, Εορταστικά έθιμα άπο τήν Κορινθία, 1974, 8ο, σ. 46
(Α.Ε. 4020).

100. Χριστίνα Κουτσοπούλου, Συλλογή λαογραφικοί» ύλικοΰ άπο τό Κορυφά-
σιο Πυλίας, 1974, 8ο, σ. 38 (Α.Ε. 4021).

101. Άναστ. Καραμαντζιάνη, Συλλογή λαογραφικής ύλης άπό τό Ελληνικό
Γορτυνίας, 1974, 8ο, σ. 49+ <Τ (Α.Ε. 4022).

102. Κωνσταντίνα Καρακατσάνη, Εορταστικά έθιμα άπό τόν 'Ορχομενό Βοιω-
τίας, 1974, 8ο, σ. 38 (Α.Ε. 4023).

109. Άντωνία Καλκατζάκου, Εορταστικά έθιμα άπό τόν Πειραιά καί τή
Μάνη, 1974, 8ο, σ. 61 (Α.Ε. 4024).

104. Βασιλική Βοϋινάκη, Συλλογή λαογραφικής υλης α) άπό την 'Αθήνα
(Χριστούγεννα, Δωδεκάμερο" Πλατεία Κοτζιά καί οδός Αιόλου), β) άπό τόν ΙΙολι-
χνίτο Λέσβου (20-30 'Απριλίου), 1974 ,8ο, σ. 47 (Α.Ε. 4025).

105. Σταυρούλα - Ενα Σωτηροπούλον, Εορταστικά έθιμα άπό τήν 'Αθήνα,
Πρώτη Σερρών, Άγιά Λαρίσης, Φθιώτιδα καί Καβάσιλα 'Ηλείας, 1974, 8ο, σ. 75
(Α.Ε. 4026).

106. Σταματίνα Δρίτσα, 'Εορταστικά έθιμα άπό τά Μέγαρα 'Αττικής, 1974,
8ο, σ. 33 (Α.Ε. 4027).

107. Ουρανία Χιουρέα, Λαογραφικά άπό την 'Αθήνα, Λιβάδι 'Ελασσόνας, Τρί-
καλα Θεσσαλίας, 1974, 8ο, σ. 54 (Α.Ε. 4028).

108) Μαρίνα Κοράση, Περιγραφή έθίμων άπό Ούσάκ καί Σεβντίκιοϊ Μ. 'Α-
σίας, 1974, 8ο, σ. 21 (Α.Ε. 4029).

109) Χαρίκλεια Γαλανοπούλον, Λαογραφική συλλογή άπό τήν Κωνσταντινού-
πολη, 1974, 8ο, σ. 17 (Α.Ε. 4030).

110. Χριστίνα Μοτσιανον, Λαογραφική ύλη άπό τήν Καρδίτσα, Καλαμπάκα,
Λαΰκο Βόλου καί 'Αλεξανδρούπολη, 1974, 8ο, σ. 76 (Α.Ε. 4031).

111. Ελένη Τσιάμη, 'Εορταστικά έθιμα άπό τόν Πειραιά καί τό Μεγάλο
χωριό Εύρυτανίας, 1974, 8ο, σ. 37 (Α.Ε. 4032).

112. Σοφία Ζλητίδου, Συλλογή λαογραφικής ύλης άπό τή Σαρακήνα 'Ανατ.
Θράκης, 1973, 8ο, σ. 65 (Α.Ε. 4033).

113. Διονυσία Θεοδωράτου, Λαογραφική ύλη άπό τήν 'Αχαΐα καί τόν Σκινέα
Κεφαλληνίας, 1974, 8ο, σ. 26 (Α.Ε. 4034).

114. Δέσποινα Κίτσου, Συλλογή λαογραφικής ύλης άπό τό χωριό Πηγές
Νέστου Καβάλας (Σαρακατσάνοι, πρόσφυγες άπό Βιζύη καί Κεσσάνη 'Ανατ. Θρά-
κης), 1974, 8ο, σ. 30 (Α.Ε. 4035).

115. Μαρία 'Αντύπα, Συλλογή λαογραφικής ύλης άπό τόν Πειραιά καί τήν
Κεφαλλονιά, 1974, 8ο, σ. 33 (Α.Ε. 4036).
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116. 'Ισαβέλλα Νοτιά, "Εθιμα λατρευτικά άπό Μ. 'Ασία καί Λειβαδειά, 1974,
8ο, σ. 27 (Α.Ε. 4037).

117. Αναστασία ΓΙαμονκτσόγλον, "Εθιμα εορταστικά (διάφοροι τόποι), Πει-
ραιάς 1974, 8ο, σ. 75 (Α.Ε. 4038).

118. Βασιλική Γιαννάκη, Εορταστικά έθιμα άπό τό Βαρθολομιό 'Ηλείας,
1974, 8ο, σ. 27 (Α.Ε.4039).

119. Μαρία Ζαφειροπούλου, Εορταστικά έθιμα άπό τό Κάρς Πόντου καί
Φλώρινα 1974, 8ο, σ. 15 (Α.Ε. 4040).

120. Ειρήνη Μυλωνά, "Εθιμα συνοικεσίου καί γάμου άπό τό Παναιτώλιο
Αιτωλοακαρνανίας, 1974, 8ο, σ. 17 (Α.Ε. 4041).

121. Μαρία Παγανοπούλου, Συλλογή πληροφοριών σχετικών μέ μαγείαν, λαϊ-
κήν ιατρικήν, άστρολογίαν καί μαντικήν άπό τήν "Υδραν καί Δάφνην Λακεδαίμονος,

1974, 8ο, σ. 11 (Α.Ε. 4042).

122. Ευαγγελία Πάνου, Εορταστικά έθιμα άπό τήν Μελίγκοβα Αιτωλοακαρ-
νανίας κ.ά.τ., 1974, 8ο, σ. 16 (Α.Ε. 4043).

123. Παρασκευή Χαμαλέτσου, Εορταστικά έθιμα άπό τήν Σμύρνη, Μάνδρα
καί "Αγ. Θεόδωρο Τριχωνίδος Αιτωλοακαρνανίας, 1974, 8ο, σ. 18 (Α.Ε. 4044).

124. Σταματία Συμψιρή, 'Εορταστικά έθιμα άπό τήν 'Αγία Τριάδα 'Αμφι-
λοχίας 1974, 8ο, σ. 15 (Α.Ε. 4045).

125. Αναστασία Παπακώστα, 'Εορταστικά έθιμα Δωδεκαημέρου άπό τούς
Χιονάδες Κόνιτσας, 1974, 8ο, σ. 26 (Α.Ε. 4046).

126. Σοφία Βαμβακά, 'Εορταστικά έθιμα άπό τά Χριστούγεννα μέχρι τά
Θεοφάνεια (Πύλος καί Μεθώνη Μεσσηνίας, Ζήρος Σητείας Κρήτης), 1974, 8ο, σ. 19
(Α.Ε. 4047).

127. Δέσποινα Παλαιολόγου, Λαογραφικαί σημειώσεις έκ Μαλανδρινίου 'Αργο-
λίδος καί Λήμνου (Ρουσσοπούλιον), 1974, 8ο, σ. 38 (Α.Ε. 4048).

128. Θεοδώρα Σαράμπαλη, Συλλογή λαογραφικού ύλικού άπό τό 'Αγρίνιο,
1973, 8ο, σ. 17 (Α.Ε. 4049).

129. Κωνσταντίνα Σκουρτανιώτου, Λαογραφική συλλογή άπό τά Τρίκαλα
Θεσσαλίας, 1973, 8ο, σ. 24 (Α.Ε. 4050).

130. Θεώνη Σταθοπούλου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ άπό τήν 'Αθήνα καί
τήν "Αρτα, 1973, 8ο, σ. 15 (Α.Ε. 4051).

131. Αικατερίνη Σταυρακάκη, Συλλογή λαογραφικού ύλικού άπό τή Σητεία,
1973, 8ο, σ. 31 (Α.Ε.4052).

132. Φλώρα Τσαγκάτον, Συλλογή εθίμων άπό τόν Πειραιά καί την 'Ερμού-
πολη Σύρου, 1973, 8ο, σ. 38 (Α.Ε. 4053).

133. Μαρία 'Αντύπα, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ άπό τά Φερεντινάτα Κεφαλ-
λονιάς, 1973, 8ο, σ. 24 (Α.Ε. 4054).

134. 'Αναστασία Καραμαντζιάνη, Συλλογή λαογραφικής υλης, 'Αθήνα 1973,
8ο, σ. 17 (Α.Ε. 4055).

135. 'Αντιγόνη Ίωαννίδου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ άπό τήν Τραπε-
ζούντα Πόντου κ.ά., 1973, 8ο, σ. 70 (Α.Ε. 4056).
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136. 'Αθαναΰία Κολοβού, Συλλογή λαογραφικής ύλης, 'Αθήνα 1973, 8ο, σ. 26
(Α.Ε. 4057).

137. 'Ελένη Κονσολάκη, Λαογραφική συλλογή άπο τήν Κάλυμνο καί 'Αθήνα,
1973, 8ο, σ. 20 (Α.Ε. 4058).

138. Παρασκευή Λιάκου, Συλλογή λαογραφικής υλης άπο τον 'Ασπρόπυργο
'Αττικής, 1973, 8ο, σ. 31 (Α.Ε. 4059).

139. Άγνή-Μαρία Μαρκαντωνάτον, Συλλογή λαογραφικής υλης άπό τό Ρο-
στόβ Ρωσίας, 'Αθήνα κ.ά., 1973, 8ο, σ. 29 (Α.Ε. 4060).

140. Πολυξένη Μπερέκον, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό τήν 'Ελευσίνα
Μεγαρίδος καί Ραβενή Θεσπρωτίας, 1973, 8ο, σ. 28 (Α.Ε. 4061).

141. Μαριάνθη Μπουρλάκη, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό τή Μυτιλήνη
καί άπό τή Σύρο, 1973, 8ο, σ. 37 (Α.Ε. 4062).

142. Λουίζα Μπρούσκου, Λαογραφική συλλογή, 'Αθήνα 1973, 8ο, σ. 5 (Α.Ε.
4063).

143. Μαρία Παναγοπούλου, Συλλογή λαογραφικής ύλης, 'Αθήνα 1973, 8ο,
σ. 17 (Α.Ε. 4064).

144. Πηγή Πλατανιώτου, Λαογραφικαί σημειώσεις άπό τήν Νικομήδεια καί
τόν Πειραιά, 1973, 8ο, σ. 11 (Α.Ε. 4064α).

145. Δέσποινα Χατζοπούλου, Λαογραφικαί σημειώσεις άπό τήν Καλλιθέα 'Ατ-
τικής, 1973, 8ο, σ. 18 (Α.Ε. 4065).

146. Ουρανία Χιουρέα, Εορταστικά έθιμα, 'Αθήνα 1973, 8ο, σ. 19 (Α.Ε. 4066).

147. Μαρία Χριστοπούλου, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό τό Μακρύλογγο
Τροιζηνίας, 1974, 8ο, σ. 45 (Α.Ε. 4067).

148. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Λαογραφικά σύμμεικτα άπό τη Νιγρίτα καί
Ξηρότοπο Σερρών, Καλλιθέα Δράμας, Ξηροκαρύταινά καί Βάχλια Γορτυνίας, Ζυγο-
βίτσι, Δολιανά, Άγία Σοφία καί Ζάβιτσα Αρκαδίας, Μιστεγνά Λέσβου, Μεσοχώρι
Καρπάθου, Καλαβρία (Μπόβα, Ροχούδι, Γαλλικανό, Βουνέ), "Ιμβρο καί Ζάκυνθο
1974- 1977, 8ο, σ. 26 (Α.Ε. 4068).

149. Μενέλαος Ν. Χριστοδούλου, Λαογραφικά σύμμεικτα άπό τήν Κύπρο
(Άλωνα, Μόρφου, Άστρομερίτης, Κάτω Πάφος, Άγιος Δημήτριος, Στατός,
Ζώτεια, ΓΙ. Αμπέλια, Άρνάκι, Λάρνακα, Κατοκοπιά, Μένικον, Ίδάλιον, Τρόζαινα,
Παλαιχώρι), 1977, 8ο, σ. 19 (Α.Ε. 4069).

150. Λούκια Δελή-Αλ^εξάκη, Λαογραφική συλλογή άπό τή Δαύλεια Βοιο^τίας,
1977, 8ο, σ. 120 (Α.Ε. 4070).

151. Γεώργ. Άμαργιανάκης, Συλλογή δημοτικών τραγουδιών άπό τό Βαθύ
Σίφνου, 1976, 8ο, σ. 24 (Α.Ε. 4071).

152. Σοφία Μάρκου, Λαογραφικά σύμμεικτα άπό Βλαχοκερασέα, Κερασέα,
Μανθυρέα Αρκαδίας, 1977, 8ο, σ. 51 (Α.Ε. 4072).

153. Παναγιώτης Ν. Κερεζούδης, Λαογραφικά Ιΐυθίου Διδυμοτείχου, '1977,
4ο, σ. 64 (Α.Ε. 4073).

154. Άλέξ. Κ. Άδαμίδης, «Θρύλοι καί παραδόσεις επαρχίας Βοΐου Κο-
ζάνης» (Βυθός, Πεντάλοφος, Δραγασιά, Αύγερινός, Αχλαδιά, Κλεισώρεια, Λικνάδες,
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Κρυονέρι, Έράτυρα, Δαμασκηνέα, ΙΙολυκάστανο ), 1977, 4ο, σ. 88 (Α.Ε. 4074).

155. Λάμπρος ΆΘ. Γριβέλλας, Ζογλώπι καί Παλιοζογλώπι Καρδίτσας. Ιστο-
ρική καί λαογραφική μελέτη, Ραχούλα (Ζογλώπι) 1977, 4ο, σ. 48 (Α.Ε. 4075).

156. Δημήτρ. Σωτ. Μάρκου. Τά μουσικά όργανάκια τού άγίου Πέτρου, Σπά-
τα, 1977, 4ο, σ. 39 (Α.Ε. 4076).

157. Δημήτρως Β. Στεργιόπουλος, Picturesque Musico-Laographia Thessa-
lica, "Αγιος Κωνσταντίνος Φαρσάλων, Καλό Νερό Ααρίσης, Βελεστίνο Μαγνησίας,
1977, 4ο, σ. 333 (Α.Ε. 4077).

158. Δημήτρ. Καμπασακάλης, Το γλωσσικό ιδίωμα 'Αμορίου Διδυμοτείχου,
1977, 4ο, σ. 107 (Α.Ε. 4078).

159. Βασίλ. Μπούρμπουλας, Συλλογή παροιμιών ύπό τών μαθητών τής
τάξεως τού Γ' Δημοτικού Σχολ. Κορυδαλλού, 1977, 4ο, σ. 29 (Α.Ε. 4079).

160. 'Ιωάννης Άντ. 'Αντωνόπουλος, Στ' άχνάρια τών προγόνων μας, Λαογρα-
φικά τής Καρύταινας 'Αρκαδίας καί τής περιοχής της, 1977, 4ο, σ. 169 (Α.Ε. 4080).

161. Δημ. Β. Χατζηιωαννίδης, Λαογραφικά σημειώματα έπαρχ. "Οφεως Πόν-
του, 1977, 4ο, σελ. 207 (Α.Ε. 4081).

162. Γεώργιος Κωστάκης, Λαογραφική συλλογή Μετοχίου Μαγνησίας, 1977,
4ο, σ. 140 (Α.Ε. 4082).

163. Νικόλ. Γ. Μανεσιώτης, Λαογραφική συλλογή άπό Ρόδο, Κώ, Κάλυμνο,
Πάτμο, Νίσυρο, Σύμη, Λέρο, 'Αστυπάλαια, Τήλο, Κάσο καί Κάρπαθο, '1977, 4ο,
σ. 94 (Α.Ε. 4083).

164. Γεώργ. Νικόλ. Ζιώγας, Ή λαογραφία τού χωριού μου Κακοπλεύρι Κα-
λαμπάκας, 1977, 4ο, σ. 1614 (Α.Ε. 4084).

Β' 1978

1. Θωμάς Βασ. Σταμονλης, Ή σοφία τοΰ λαοΰ. Λαϊκαί παροιμίαι, Καρπε-
νήσιον Εύρυτανίας, 1977, 8ο, σ. 41 (Α.Ε. 4085).

2. Δημητρ. Β. Μάρκου, «Τό τάμα». Ό ταύρος θυσία στόν προστάτη "Αγιο
Πέτρο...», Σπάτα 'Αττικής 1978, 4ο, σ. 115 (Α.Ε. 4086).

3. Έλενθ. Μαρινέλλης, 'Ιστορικά καί λαογραφικά Σουλίου Πατρών, 1978,
4ο, σ. 55 (Α.Ε. 4087).

4) Μιχ. Ε. Κριάρης, Μοναστηράκια καί ξωκκλήσια τής Ρόδου, '1978, 4ο,
σ. 40 (Α.Ε. 4088)/

5. Βασίλ. Μπονρμπουλας, Γάμος καί δημοτικά τραγούδια τοΰ γάμου άπό τή
Ματαράγκα Αίτ/νίας, 1978, 4ο, σ.'ΐ7 (Α.Ε. 4089).

6. Ευαγγελία Λαμπιθιανάκη-ΙΤαπαδάκη, Λίγα άπό τήν 'ιστορία καί λαογρα-
φία τής Κρήτης ('Ηράκλειο, Άνατολ. Κρήτη), 1977, 4ο, σ. 681 (Α.Ε. 4090).

7. Έλευθ. ΙΊ. 'Λλεξάκης, Συλλογή στοιχείων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού καί τοΰ
κοινωνικού βίου άπό τή Μάνη (Γερολιμένας, ΙΙύργος Διροϋ, Κίττα, Κοΰνος, Κάτω
Μπουλαριοί, Δρύαλος, Χαριά, Κάτω Ιναρέα έπαρχ. Οιτύλου Λακωνίας), 1978, 8ο,
σ. 667 (Α.Ε. 4091).
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8. Έλενθ. Π. Άλεξάκης, Λαογραφική άποστολή στο νομό Θεσπρο.>τίας (Πέρ-
δικα, Καμίνιον, Μανδρότοπος, Κεραμίτσα, Άγιοι Πάντες, Πλακωτή), 1978, 8ο,

σ. 624 (Α.Ε. 4092).

9. Δημήτρ. Τ. Θεοδυιρόπονλος, «Συλλογή παιγνιδιών τών παιδιών», Κερπινή
Αρκαδίας 1978, 8ο, σ. 92 (Α.Ε. 4093).

10. 'Ελενθ. Π. Άλεξάκης, Συλλογή στοιχείων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού καί τοΰ
κοινωνικού βίου άπο τή Μεσσηνιακή Μάνη (Έξω Μάνη) (Σελίνιτσα-Άγιος Νικό-
λαοί, Πύργος, Καστάνια, Σωτηριάνικα, Λαγκάδα, Νομιτσί, Κυβέλεια, Μηλιά,
Προσήλιον, Έξωχώρι Μεσσηνίας), 1977 - 1978, 8ο, σ. 667 (Α.Ε. 4094).

11. Έλενθ. Π. Άλεξάκης, Συλλογή στοιχείου τοΰ λαϊκοΰ βίου καί τοΰ πολι-
τισμοΰ τών Μανιατών (Πιλάλα, Χειμάρα, Βαχός, Νύφι, Κότρωνας, Μαυροβούνι,
Καρυούπολη, Πιόντες, Προφ. Ήλίας-Τόμπρα έπαρχ. Γυθείου Λακοανίας), 1978,
8ο, σ. 602 (Α.Ε. 4095).

12. Έ?.ένη Δοννδονλάκη - Ονΰταμανωλάκη, Αμπελουργία κρασαμπέλο^ν Άρ-
χανών 'Ηρακλείου Κρήτης, 1978, 4ο, σ. 170 (Α.Ε. 4096).

13. Νικόλαος Παποντσιδάκης, Συλλογή λαογραφικού ύλικοϋ άπό τήν περιοχή
Ρεθύμνου Κρήτης, 1978, 4ο, σ. 43 (Α.Ε. 4097).

14. Μιχ. Έμμ. Άρφαράς, Τό δίπατο λαϊκό Νισύρικο σπίτι, 1978, 4ο, σ. 45
(Α.Ε. 4098).

15. Μαριάνθη Μελισσονργάκη-Άρφαρά, Λαογραφικά χωρίου Μάρθας Πε-
διάδος 'Ηρακλείου Κρήτης, 1978, 4ο, σ. 70 (Α.Ε. 4099).

16. 'Ελένη Ψνχογιον-Ιωαννίδη, Λαογραφική άποστολή στό νομό Αχαίας
(Δροσιά, Προστοβίτσα, Σκιαδάς καί Πόρτες), 1978, 8ο, σ. 628 (Α.Ε. 4100).

17. Γ.Κ. Σπνριδάκης, Μουσική έξ Ώραιοκάστρου Πωγωνίου 'Ηπείρου, 1972,
8ο, σ. 17 (Α.Ε. 4101).

18. Αικατερίνη Πολνμέρον - Καμηλάκη, Λαογραφική άποστολή στό νομό Κα-
στοριάς (Νεστόριο, Έπταχώρι, Χρυσή, Πευκόφυτο, Ν. Ζούζουλη, Κυψέλη, Μανιάκοι,
οίκ. Τσοτιλίου Κοζάνης) 1978, 8ο, σ. 522 (Α.Ε. 4102).

19. Εναγγ. Ζορμπάς, Ρουμελιώτικη λαογραφία (Τσούκα Φθιώτιδος), 1978,
4ο, σ. 193 (Α.Ε. 4104).

20. Εναγγ. Αγγελής, Ή φορεσιά τής Καραγκούνας, Αθήναι 1978, 4ο, σ. 19
(Α.Ε. 4105).

Γ' 1979

J. Κωνΰτ. Γ. Σπνρόπονλος «Τό χ (up ιό μου Καλούδι Αΐτωλοακαρκανίας, Θρύ-
λος καί Ιστορία», 1979, 4ο, σ. 39 (Α.Ε. 4106).

2. Τάσος Κ. Κοντογιαννίδης, Ή λαϊκή ιατρική τοΰ Πόντου, Αθήναι 1979,
4ο, σ. 36 (Α.Ε. 4107).

3. Σωκρ. Γ. Πονρνάρας-Κτιμεναΐος, Λαϊκές παροιμίες μέ έξήγηση, 1979, 4ο,
σ. 94 (Α.Ε. 4108).

4. Γρηγ. I. Μανάκας, Λαογραφικό ύλικό Λήμνου, "Αγ. Ευστράτιος, 1979, 4ο,
σ. 72 (Α.Ε. 4109).
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5. Χαρίλ. Χρ. Χατζής, Το Νεστόριο..., Νεστόριο Καστοριάς, 1979, 4ο, σ. 82
(Α.Ε. 4110).

6. Φρόσω Ζούρου, Μουσική καί ήχογραφημένη ύλη, Λέσβος, 1975, 8ο, σ. 74
(Α.Ε. 4111).

7. Νικό?.. I. Θεοδώρου, Λαογραφία Δυτ. Φθιώτιδος (Κλωνί), 1979, 8ο, σ. 10.3
(Α.Ε. 4112).

8. Σπυρ. Γεωργαλής, Λαογραφία άπο τά Λεπιανά Ευρυτανίας, 1979, 8ο, σ. 78
(Α.Ε. 4113).

9. Νίκο?.. Άθ. Ζάρακας, Ή μετεωρολογία καί άστρολογία στή λαογραφία τής

Κώ, 1979,8ο, σ. 76 (Α.Ε. 4114).

10. Ν. Κεψαλληνιάδης, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ μαθητών Λεοντείου Λυ-
κείου (Τήνος, Σύρος, Πάρος, Ζάκυνθος, Κύθηρα, Κρήτη, Κόρινθος, Βόλος, κ.ά.),
1979, 8ο καί 4ο, σ. 70 (Α.Ε. 4115).

11. Κώστας Σταματύπουλος, Λαογραφία τοΰ χωριού Πιτσά Κορινθίας, 1979,
8ο, σ. 293 (Α.Ε. 4116).

12. 'Ιωάννης Γ. Μαστοράκης, Συλλογή λαογραφικής υλης άπό τή Βόνη, Θρα-
ψανό, Καστέλλι, Μάλια Πεδιάδος καί Άγιο Μύρωνα Μαλεβιζίου 'Ηρακλείου Κρή-
της, 1976, 4ο, σ. 54. (Α.Ε. 4117).

13. Βααίλ. Κ. Τηλαβερίδης, «Ψαράδες» Φλωρίνης, 1979, 4ο, σ. 66 (Α.Ε.
4118).

14. Κων/νος Κολεντίνης — Βασιλική Μάλλιου-Κολεντίνη, Λαογραφικά στοι-
χεία άπό τή Μαλεσιάδα Βάλτου καί τήν ορεινή έπαρχία Βάλτου, 1979, 4ο, σ. 87
(Α.Ε. 4119).

15. Κων/νος Βελεγράκης, Τό Μπιτζιμπάρδι (Τρυπητή) 'Ολυμπίας, 1979, 4ο,
σ. 119 (Α.Ε. 4120).

16. Γεώργ. Ν. Λέψας, 'Ιστορική καί λαογραφική μελέτη Άντιχασίων (Φλαμπου-
ρεσίου) Τρικάλων, 1979, 4ο, σ. 63 (Α.Ε.4121)

17. Συλλογή μαθητών Α' μικτού Γυμνασίου 'Ηρακλείου Κρήτης, Κρητικά δη-
μοτικά τραγούδια Ανατολικής Κρήτης. Συμβολή στό έτος έλληνικής παράδοσης,

1979, 4ο, σ. 140 (Α.Ε. 4122).

18. Νικόλ. Γ. Στ αυριανός, Τά Βελανίδια 'Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας, 1979,
4ο, σ. 106 (Α.Ε. 4123).

19. Νίκος Φασατάκης, Ή λαογραφία τών Μελάμπων. Κοινωνική ζωή, Μέλαμ-
πες Ρεθύμνης, 1979, 4ο, σ. 285 (Α.Ε. 4124).

20. Ελευθέριος Π. Άλεξάκης, Λαογραφική άποστολή στό νομό Χαλκιδικής
(Συκιά, Καλάνδρα, Στανός, Βαρβάρα, Γαλάτιστα, Πολύγυρος), 1979, 8ο, σ. 741
(Α.Ε. 4125).

21. Άννα Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα, Λαογραφική άποστολή στό νομό Πρε-
βέζης (Μυρσίνη, Μύτικας, Λυγιά, Βράχος), 1979, 8ο, σ. 728 (Α.Ε. 4126).

22. Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη, Λαογραφική άποστολή στό νομό Μα-
γνησίας (Πουρί, Κεραμίδι, Κανάλια, Τρίκερι, Λαΰκος, Προμύρι) 1979, 8ο, σ. 73J
(Α.Ε. 4127).
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23. "Αννα Γουήλ - Μπαδιεριτάκη, Άμεση λαογραφική έργασία άπο το χωριό
Ά ρω ν ι Χανίων, 1979, 8ο, σ. 186 (Α.Ε. 4128).

24. r Ελένη Ψυχογιοϋ - Ίωαννίδη, Λαογραφική άποστολή στό νομό Άρτας
(Άγναντα, Δροσοπηγή, Θεοδώριανα, Κομπότι), 1979, 8ο, σ. 783 (Α.Ε. 4129).

25. "Αγγελος Ν.Δευτεραϊος, Λαογραφική άποστολή στό νομό Μεσσηνίας (Μηλιά,
Καρυοβούνι, Σαϊδόνα, Έξωχώρι, Τσέρια, Καστανέα), 1979, 8ο, σ. 420 (Α.Ε. 4130).

26. Γεώργ. ' Αμαργιανάκης, Μουσικολογική άποστολή στό νομό 'Ιωαννίνων
('Ιωάννινα, Κόνιτσα, Μέτσοβο, Δελβινάκι, Κτίσματα, Βίτσα, Κήποι, Άνω Πεδινά,
Λογγάδες, Δροσοχώρι καί Ζωτικό), 1979, 8ο, σ. 329 (Α.Ε. 4131).

27. Ευαγγελία Νικ. Γιαννιού, Λαογραφική συλλογή άπό τό χωριό Καλημεριά-
νοι Εύβοιας, 1979, 8ο, σ. 1529 (Α.Ε. 4133).

28. Βαρβάρα Παγανά, Συλλογή λαογραφικού υλικού άπό τό χωριό Δίστρατο
(Βρυάζα) Κονίτσης, 1979, 8ο, σ. 750 (Α.Ε. 4134).

29. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, α) Οί «Αράπηδες» τής Νικήσιανης Καβάλας
β) Τό Καρναβάλι τής Σκύρου, 1979, 8ο, σ. 17 (Α.Ε. 4135).

30. Μαρία 'Αγγέλη, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό τό χωριό Σταγιάδες
Καλαμπάκας, 1978- 1979, 4ο, σ. 873 (Α.Ε. 4136).

31. 'Αλίκη Λάμπρου, Σκυριανά σύμμικτα, 1979, 4ο, σ. 23 (Α.Ε. 4137).

Δ' 1980

1. Κλεάνθη Κυπριωτάκη, Συλλογή λαογραφικού ύλικοΰ άπό διάφορες περιοχές
τής Κρήτης ('Ηρακλείου, κυρίως Άβδοΰ καί Γωνιές, Ρεθύμνης καί Λασιθίου), 1980,
4ο, σ. 116 (Α.Ε. 4138).

2. 'Αλέξανδρος Γ. Λαζάνης, Τά έθιμα τών Κατσανοχωρίων στό εορτολόγιο
ολου τοΰ χρόνου, Κατσανοχώρια, 1979, 4ο, σ. 106 (Α.Ε. 4139).

3. Γεώργ. Β. Κουτρουβέλης, «Γιά νά γνωρίσετε τή Λέσβο», 'Οδοιπορικό,
Λέσβος 1978, 4ο, σ. 143 (Α.Ε. 4140).

4. Γ. Σ. ΉΡιΐάδης, Ποίημα τοΰ Διγενή τοΰ Αντρειωμένου κατά τόν Νεόφυτον
τόν Ποιητήν άπό τήν Έπισκοπήν τοΰ «Μωροΰ Νεροΰ» τής Πάφου, Κύπρος 1966,
4ο, σ. 8 (Α.Ε. 4141).

5. Γεώργ. Θωμάς, α') Τά παραδοσιακά παιγνίδια στό ΙΙρομύρι τοΰ Πηλίου
β') Ή λαϊκή λατρεία τοΰ Προμυρίου στό νότιο Πήλιο (1980), 4ο, σ. 185 (Α.Ε.
4142).

6. Αικατερίνη Πολυμέρον-Καμηλάκη, « Πανάρατος», Λαϊκή διασκευή τής «Έ-
ρωφίλης», Φανάρι Καρδίτσας, 1978, 4ο, σ. 19 (Α.Ε. 4143).

7. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Λαογραφική άποστολή στό νομό "Εβρου (Σαμο-
θράκη, Αμφιτρίτη Άλεξανδρουπόλεούς, Κορνοφοίλιά, Δαδιά, Σουφλί Έβρου),1980,
8ο, σ. 559 (Α.Ε. 4144).

8. "Αγγελος Ν. Δεντεραΐος, Λαογραφική άποστολή στά χωριά τοΰ νομοΰ Πιε-
ρίας Κάτω καί Άνω Μηλέα, Έλατοχώριον, Άγιος Δημήτριος, 1980, 8ο, σ. 416
(Α.Ε. 4145).
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9. "Αννα Ί. Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Λαογραφική αποστολή στο νομό Φθιώ-
τιδος (Λαμία,'Αχλάδι, Σπαρτιά (Νέα καί Παλιά), 1980, 8ο, σ. 1006 (Α.Ε. 4146).

10. 'Ελευθέριος Π. 'Αλεξάκης, Λαογραφική άποστολή στο νομό Θεσσαλονί-
κης (Λαχανάς, Άσσηρος, Στεφανινά, Ζαγκλιβέρι έπ. Λαγκαδά) 1980, 8ο, σ. 577
(Α.Ε. 4147).

11. 'Ελένη Ψυχογιού-'Ιωαννίδη, Λαογραφική άποστολή στό νομό 'Αχαΐας,
(Καμενιάνοι, Αεχούρι, Άνω Βλασία), 1980, 8ο, σ. 372 (Α.Ε. 4148).

12. Δημ. 'Ιω. Θεοδωρόπουλος, Συλλογή τραγουδιών Κερπινής Γορτυνίας, '1980,
8ο, σ. 151 (Α.Ε. 4149).

13. 'Αριστείδης Μπακαΐμης, α') Δημοτικά τραγούδια Πελεκάνου Βοΐου Κο-
ζάνης, Κοζάνη 1980, 4ο, σ. 142 β') Δημοτικά τραγούδια Ροδιανής, Λευκοπηγής καί
Χτενίου Κοζάνης, Κοζάνη 1980, 8ο, σ. 97 γ' ) Λαογραφικά Δαμασκηνιας Βοΐου
Κοζάνης, Κοζάνη 1980, 4ο, σ. 66 δ' ) Λαογραφικά Πελεκάνου Βοΐου, Κοζάνη 1980,
4ο, σ. 23 ε') Λαογραφικά Ροδιανής Κοζάνης καί δημοτικά τραγούδια Λευκοπηγής,
Κοζάνη 1980, 4ο, σ. 46 ς') Λαογραφικά Ζώνης Κοζάνης, Κοζάνη 1980, 4ο, σ. 34
ζ' ) Τοπωνύμια καί οικογενειακά ονόματα Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 1980, 4ο,
σ. 28 η') Λαογραφικά σύμμικτα (Δυτικής Μακεδονίας καί άλλων περιοχών τής
χώρας), Κοζάνη 1980, 4ο, σ. 27 θ') Λαογραφικά ΙΙαλαιοϋ Προδρόμου 'Ημαθίας,
Κοζάνη 1980, 4ο, σ. 19 ι') Ή Δαμασκηνιά Βοΐου Κοζάνης (Απόσπασμα μέ λαογρα-
φικό ύλικό άπό κοινωνιογράφημα), Κοζάνη 1980, 4ο, σ. 18 ια') Φωτογραφίες καί
σχέδια Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 1980, 4ο, σ. 49 (Α.Ε. 4150).

14. Πέτρος 'Απ. Κομπορόζος, Δημοτικά τραγούδια άπό τήν ΓΙορτίτσα τοΰ
νομοΰ Καρδίτσης, 1980, 4ο, σ. 209 (Α.Ε. 4151).

15. Παϋλος Β. Νταλλής, Ή Βούλπη καί ή Παλαιοκατούνα τής Εύρυτανίας
(Λαογραφία) 1980, 4ο, σ. 387 (Α.Ε. 4152).

16. 'Ελένη Δουνδουλάκη - Ούσταμανοιλάκη, Λαϊκά παραμύθια Άρχανών Κρή-
της, 1979, 4ο, σ. 185 (Α.Ε. 4153).

17. Παν. Χαρ. Καράμπελας, Λαογραφικά παρατηρήματα γύρω άπό τό γάμο,
γέννηση, βάφτιση καί θάνατο στην περιοχή τής Μάνης, 'Ηράκλειο 1980, 4ο, σ.
215 +5+7 (Α.Ε. 4154).

18) Διδάσκαλοι Α' Έκπ. Περιφερείας Τρικάλων, 'Ιστορικά καί λαογραφικά
στοιχεία χωρίων περιοχής Τρικάλων (Τρίκαλα, Πύργος, Μικρό Κεφαλόβρυσο,
Βαλομάνδρι, Ράζα, Ρίζωμα, 'Ελάτη, Περτούλι, Δέση, Νεραϊδοχώρι, Πύρρα, Γερα-
κάρι, Πρόδρομος, Νεοχώρι, Παραπόταμος, Γοργογύρι, Βασιλική, Πρίνος, Αιλή,
Δροσοπηγή), 1980, 4ο, σ. 194 (Α.Ε. 4155).

RÉSUMÉ

Collections de materiel folklorique, déposées au Centre de Recherches du
Folklore Hellénique pendant les années 1977 -1980.



ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1977, 1978, 1979, 1980

Ά' ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1977

«Το έπιτελεσθέν ύπό τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας έργον
κατά το έτος 1977 έχει ώς ακολούθως :

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής υλης. — α' ) 160 λαογραφικαί συλλογαί (χειρό-
γραφοι ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελίδων 6478. Αί πλεΐσται έκ τούτων προέρχονται
έκ τοΰ φροντιστηρίου τοΰ καθηγητού Γ.Κ. Σπυριδάκη.

β') '145 ηχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί χορών. Αί ηχο-
γραφήσεις αύται προέρχονται κυρίως έκ προσφοράς ιδιωτών, φίλων τής λαογραφίας.

γ') 250 δίσκοι (είς διπλοΰν), ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέν-
τρον ύπό διαφόρων παραγιογών μέσω τοΰ εργοστασίου της Έλληνικής Φωνογρα-
φικής Εταιρείας «Κολούμπια».

Β'. Άρχειακόν καί εύρύτερον έπιστημονικον έργον. — α ) 'Απεδελτιώθη
ύπό τών γραφέων τοϋ Κέντρου λαογραφικόν ύλικόν διά την σύνταξιν έρ^οτηματο-
λογίου περί τοΰ ύλικοΰ βίου τοΰ λαοΰ έκ χειρογράφων είς 7316 δελτία ώς καί ποι-
κίλη άλλη λαογραφική ύλη είς 1749 δελτία.

β' ) Ύπό τών συντακτών : 1 ) κατετάχθησαν 7687 δελτία ποικίλης λαογρα-
φικής ύλης, 2) έταξινομήθησαν 1570 δελτία καί έτοποθετήθησαν είς τάς οικείας
δελτιοθήκας 7191 δελτία ποικίλης λαογρ. ύλης.

γ') Ύπό τοϋ συντάκτου - μουσικοϋ κατεγράφησαν έπί 5/γράμμου 25 μελω-
δίαι, τών οποίων έγινε καί μουσικολογική έπεξεργασία.

δ') Ό διευθυντής καί οί συντάκται ήσχολήθησαν : 1 ) μέ τήν επιλογήν ύλης
έκ τοΰ άρχείου τών φακέλων μοιρολογιών Μάνης ώς καί έρωτικών διά τόν ύπό
έκδοσιν Β' τόμον της Εκλογής Έλληνικών Δημοτικών Τραγουδιών, 2) μέ τήν
άποδελτίωσιν τοΰ έν τοις χειρογράφοις ύλικοΰ διά τήν σύνταξιν λαογραφικού χάρ-
του τροφών καί άλλων θεμάτων, 3) μέ τήν σύνταξιν ερωτηματολογίου διά τόν
ύλικόν βίον τοΰ λαοΰ, 4) μέ τήν ανασύνταξα τής ύπό τοϋ Ν. Γ. Πολίτου δημο-
σιευθείσης βιβλιογραφίας της έλληνικής λαογραφίας τών έτών 1907 - 1920 καί
τήν έπέκτασιν αύτής διά προσθηκών, 5) μέ την σύνταξιν εύρετηρίου όνομάτ<ον
καί πραγμάτων τής έλλην. λαογρ. βιβλιογραφίας άπό τοϋ έτους '1800 κ.έξ.
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Γ' Δημοσιεύματα. — α') Έξετυπώθη ό ΚΔ' τόμος τής Έπετηρίδος τοΰ Κέν-
τρου, αποτελούμενος έκ '13 τυπογραφικών φύλλων καί περιλαμβάνων μελέτας τοϋ
διευθυντοΰ (2), τοϋ πρώην διευθυντοΰ τοΰ Κέντρου καθηγητού Δημ. Β. Οίκονο-
μίδου, τοΰ συντ. μουσικού Γεωργίου Άμαργιανάκη καί τήν βιβλιογραφίαν της ελ-
ληνικής λαογραφίας τών έτών '1972 - 75 συνταχθεΐσαν ύπό τοΰ συντάκτου Γεωργ.
Αίκατερινίδου.

β') Συνεχίσθη ύπό τοϋ Σπυρ. Περιστέρη ή προετοιμασία τοΰ μουσικού μέρους
τοΰ τόμου δημοτικής μουσικής έκ της νησιωτικής Ελλάδος. Ύπό τοΰ μουσικού -
συντάκτου άπεδελτιώθησαν μελωδίαι τοΰ τόμου.

γ') Ύπό έκτύποοσιν ευρίσκεται ό Δ' τόμος τών Συμμείκτων τοϋ Ν.Γ. Πολί-
του. Μέγα μέρος τών τυπογραφικών δοκιμίων τοΰ τόμου τούτου έχει ήδη διορθωθή.

δ') Έπερατώθη ή διόρθωσις ύπό τοΰ διευθυντοΰ τών τελευταίων δοκιμίων
τοΰ Α' τεύχους τοΰ καταλόγου τών ελληνικών παραμυθιών τοΰ 'Ακαδημαϊκού
Γ. Α. Μέγα, τό όποιον ευρίσκεται ούτως είς τό τυπογραφείου έτοιμον προς έκ-
τύπωσιν.

Δ'. Βιβλιοθήκη.— Είς τήν βιβλιοθήκην τοϋ Κέντρου εισήχθησαν 22 δημο-
σιεύματα.

Ε'. Συνέδρια καί αλλαι εκδηλώσεις,— α') Ό διευθυντής τοϋ Κέντρου προσ-
κληθείς μετέσχε μέ άνακοίνωσιν είς τό Α' συνέδριον Λακωνικών Σπουδών.

β' ) Ό συντάκτης τοΰ Κέντρου Γ. Αίκατερινίδης προέβαλε, καταλλήλως έπε-
ξηγήσας, κινηματογραφικάς ταινίας τοΰ Κέντρου μέ λαογραφικά θέματα : 1 ) είς
τάς έκδηλώσεις τών θρακικών λαογραφικών εορτών είς Ξάνθην καί 2) είς τό Μου-
σείου Λαϊκής Τέχνης είς 'Αθήνας έπ' ευκαιρία όργανωθείσης ύπ' αύτοΰ λαογρα-
φικής εβδομάδος.

Τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου καί τήν έν αύτώ άποκειμένην λαογραφικήν
ύλην έχρησιμθ7"οίησαν πολλοί "Ελληνες καί ξένοι έρευνηταί. Προς τούτοις παρε-
σχέθησαν δι' άλληλογραφίας είς αλλοδαπούς έρευνητάς επιστημονικαί πληροφο-
ρία'., άφορώσαι είς έλληνικά λαογραφικά θέματα.»

Β'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1978

«Τό έπιτελεσθέν ύπό τοϋ Κέντρου Έρεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας έρ-
γον κατά τό έτος 1978 έχει ώς άκολούθως :

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής ΰλης.— α') 17 λαογραφικαί συλλογαί (χειρό-
γραφοι ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελίδίον 7062. Έκ τούτων αί 7 προέρχονται έκ
τοΰ έπιστημονικοΰ προσωπικού.

β') 510 ηχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί χορών.

γ') 436 δίσκοι (είς διπλοΰν), ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέν-
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τρον ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ εργοστασίου της Ελληνικής Φωνογρα-
φικής 'Εταιρείας «Κολούμπια».

Β'. Άρχειακόν καί εύρύτερον έπιστημονικόν έργον.—α') Άπεδελτιώθη ύπό
τών γραφέων τοΰ Κέντρου λαογραφικόν ύλικον διά την σύνταξιν έρωτηματολογίου
περί τού ύλικοϋ βίου τοΰ λαοΰ έκ χειρογράφου; είς 7223 δελτία ώς καί ποικίλη άλλη
λαογραφική ύλη είς 275 δελτία.

β') Ύπό τών γραφέων τοΰ Κέντρου άπεδελτιώθη ωσαύτως τό μεγαλύτερον
μέρος τής υλης τών λαογραφικών καταλοίπων τοΰ Γ. ΙΙαγκάλου, τά όποια θά
έκδοθοΰν είς τόμον ύπό τοϋ Κέντρου.

γ') Ύπό τών συντακτών: 1) κατετάχθησαν 3795 δελτία, 2) έταξινομήθη-
σαν 3530 δελτία καί έτοποθετήθησαν είς τάς οικείας δελτιοθήκας 4380 δελτία
ποικίλης λαογρ. υλης.

δ') Ύπό τοΰ συντάκτου - μουσικού κατεγράφησαν έπί 5/γράμμου 43 μελω-
δίαι, τών όποιων έγινε καί μουσικολογική επεξεργασία.

ε') Ό διευθυντής καί οί συντάκται ήσχολήθησαν : 1) μέ τήν επιλογήν υλης
έκ τού άρχείου τών φακέλων μοιρολογιών Μάνης διά τόν ύπό έκδοσιν Β' τόμον
τής 'Εκλογής Έλληνικών Δημοτικών Τραγουδιών, 2) με τήν σύνταξιν έρωτηματο-
λογίου διά τόν ύλικον βίον τοϋ λαοΰ, 3) μέ την άνασύνταξιν τής ύπό τοΰ Ν. Γ.
Πολίτου δημοσιευθείσης βιβλιογραφίας της ελληνικής λαογραφίας τών έτών 1907 -
1920 καί τήν έπέκτασιν αύτης διά προσθηκών.

Γ'. Δημοσιεύματα. -- α' ) Έξετυπώθη τό Α' τεΰχος τοϋ καταλόγου τών έλ-
ληνικών παραμυθιών τοϋ άκαδημαϊκοΰ Γ. Α. Μέγα (μϋθοι ζώων).

β') Έβιβλιοδετήθησαν καί έκυκλοφορήθησαν οί μέχρι τοΰδε έκτυπωθέντες 4
χάρται τοΰ Άτλαντος της Ελληνικής Λαογραφίας μετά Λευκώματος φωτογρα-
φιών, σχετιζομένων μέ τά γεωργικά έργαλεΐα καί την άροτρίασιν.

γ') Συνεχίσθη ή προετοιμασία διά τήν έκτύπωσιν τοΰ Δ' τόμου Έλληνικών
Δημοτικών Τραγουδιών (μουσική εκλογή). (Κατηρτίσθησαν ευρετήρια καταλόγων
κ.λπ. ).

δ') Ύπό έκτύπωσιν εύρίσκεται ό Δ' τόμος τών Συμμείκτων τοΰ Ν. Γ. Πο-
λίτου. Μέγα μέρος τών τυπογραφικών δοκιμίων τοΰ τόμου τούτου έχει ήδη διορ-
ΟωΟή.

ε') Προπαρασκευάζεται ή έκδοσις είς τόμον τοΰ λαογραφικού ύλικοϋ τοΰ
περιλαμβανομένου είς τά κατάλοιπα τοϋ Γεο^ργίου Παγκάλου.

Α'. Βιβλιοθήκη. — Είς την βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου εισήχθησαν 224 δημο-
σιεύματα.

Ε'. Ααογραφικαί άποστολαί.— Έξετελέσθησαν υπό τοΰ επιστημονικού προ-
σωπικού τοϋ Κέντρου άποστολαί 28 ημερών είς τήν υπαιθρον προς έπιτόπιον με-
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λέτην τών στοιχείων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ, συλλογήν λαογρ. ύλης καί ήχογρά-
φησιν δημωδών ασμάτων καί μελωδιών ώς έξης :

'Τπό τής συντ. Ελένης Ψυχογιοΰ-Ίωαννίδη είς τον νομον 'Αχαΐας, ύπό της
συντ. Αικατερίνης Πολυμέρου - Καμηλάκη είς τον νομον Καστοριάς, ύπο τοΰ συν-
τάκτου 'Ελευθερίου 'Αλεξάκη είς τον νομον Θεσπρωτίας καί ύπο τοΰ συντάκτου
Παναγιώτου Καμηλάκη είς τον νομον 'Ιωαννίνων.

ΣΤ'. Επιστημονικά συνέδρια. — χ') Ό διευθυντής τοΰ Κέντρου προσκλη-
θείς μετέσχε μέ σχετικάς άνακοινώσεις : 1. είς το Διεθνές Συνέδριον Φρουρια-
κής 'Αρχιτεκτονικής (Ούρανούπολις Χαλκιδικής, '10-14 Μαΐου), 2 είς το Α'
Συμπόσιον Κυπριακής Λαογραφίας (Λεμεσός 20 - 24 Μαΐου), 3. είς την Interna-
tionale Arbeitstagung des Vereines «Volkskultur um den Neusiedler See»
(Neusiedl am See τής Αύστρίας 20 - 25 Αύγουστου). Έξ άλλου μετέβη καί παρη-
κολούθησεν είς Άλβανίαν τό 3ον Έθνικόν Λαογραφικόν Φεστιβάλ 'Αλβανίας (Άρ-
γυρόκαστρον 6-12 'Οκτ(οβρίου).

β') Οί συντάκται 1. Άννα Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα, Αικατερίνη Πολυ-
μέρου - Καμηλάκη καί Παναγιώτης Καμηλάκης μετέσχον μέ σχετικάς άνακοινώ-
σεις είς τό Α' Συνέδριον Θεσσαλικών Σπουδών (Καρδίτσα καί Τρίκαλα 19 - 24
'Οκτωβρίου). 2. Ή συντ. Ελένη Ψυχογιοϋ - Ί&ιαννίδη μετέσχε μέ σχετικήν άνα-
κοίνωσιν είς τό Α' τοπικόν Συνέδριον Ήλειακών Σπουδών (Πύργος 23 - 26 Νοεμ-
βρίου).

Τήν Βιβλιοθήκην τού Κέντρου καί τήν έν αύτώ άποκειμένην λαογραφικήν
ύλην έχρησιμοποίησαν πολλοί Έλληνες καί ξένοι έρευνηταί. Πρός τούτοις παρε-
σχέθηκαν δι' άλληλογραφίας είς άλλοδαπούς έρευνητάς έπιστημονικαί πληροφορίαι,
άφορώσαι είς έλληνικά λαογραφικά θέματα».

Γ'. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1979

«Τό έπιτελεσθέν ύπό τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Έλληνικής Λαογραφίας έργον
κατά τό έτος 1979 έχει ώς άκολούθο^ς :

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής ϋλης. — α') 17 λαογραφικαί συλλογαί (χειρό-
γραφοι ή δακτυλογραφημέναι) έκ σελίδιον 4952. Έκ τούτων αί 3.300 προέρχονται
έκ τοΰ έπιστημονικού προσωπικού.

β') 1000 ήχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί χορών.

γ') 397 δίσκοι (είς διπλούν), ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέν-
τρον ύπό διαφόρων παραγωγών μέσω τοΰ εργοστασίου της Έλληνικής Φωνογρα-
φικής Εταιρείας «Κολούμπια».

Β'. Άρχειακόν καί εύρύτερον έπιστημονικόν έργον.— α ) Άπεδελτιώθη ύπό
τών γραφέων τοΰ Κέντρου λαογραφικόν ύλικόν διά τήν σύνταξιν έρωτηματολογίου

43
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περί τοϋ ύλικοϋ βίου τοΰ λαοΰ έκ χειρογράφων είς 5764 δελτία ώς καί ποικίλη
άλλη λαογραφική υλη είς 900 δελτία.

β') Ύπό τών γραφέων τοΰ Κέντρου έπερατώθη ή άποδελτίωσις τής ύλης τών
λαογραφικών καταλοίπων τοΰ Γ. Παγκάλου, τά όποια Οά εκδοθούν είς τόμον.

γ') Ύπό τών συντακτών: 1) κατετάχθησαν 4816 δελτία, 2) έταξινομήθη-
σαν 4035 δελτία καί έτοποθετήθησαν είς τάς οικείας δελτιοθήκας 4665 δελτία
ποικίλης λαογραφικής υλης.

δ') Ύπό τοΰ συντάκτου - μουσικοΰ κατεγράφησαν έπί 5/γράμμου 37 μελω-
δίαι, τών όποιων έγινε καί μουσικολογική επεξεργασία.

ε' ) Ό διευθυντής καί οί συντάκται ήσχολήθησαν : 1 ) μέ τήν επιλογήν ύλης
έκ τοΰ άρχείου τών μοιρολογιών Μάνης διά τόν ύπό έκδοσιν Β' τόμον της 'Εκλογής
Έλληνικών Δημοτικών Τραγουδιών, 2) μέ τήν σύνταξιν ερωτηματολογίου διά τόν
ύλικον βίον τού λαοΰ, 3) μέ τήν άνασύνταξιν της ύπό τοΰ Ν. Γ. Πολίτου δημοσιευ-
θείσης βιβλιογραφίας τής ελληνικής λαογραφίας τών έτών 1907 - 1920 καί τήν έπέ-
κτασιν αύτης διά προσθηκών.

Γ'. Δημοσιεύματα. — α' ) Συνεχίσθη ή προετοιμασία διά τήν έκτύπωσιν τοΰ
Δ' τόμου Έλληνικών Δημοτικών Τραγουδιών (μουσική εκλογή) (κατηρτίσθησαν
ευρετήρια καταλόγων κλπ.).

β') Ύπό έκτύπωσιν εύρίσκεται ό Δ' τόμος τών Συμμείκτων τοΰ Ν. Γ. Πολί-
του. Μέγα μέρος τών τυπογραφικών δοκιμίίον τοΰ τόμου τούτου έχει ήδη διορ-
θωθή είς τρίτην διόρθωσιν.

γ' ) Συνεχίσθη ή προπαρασκευή τής εκδόσεως είς τόμον τού λαογραφικού
ύλικοϋ τοΰ περιλαμβανομένου είς τά κατάλοιπα τοΰ Γεωργίου Παγκάλου.

Ε' Βιβλιοθήκη. — Είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου εισήχθησαν 35 δημο-
σιεύματα.

Ε'. Ααογραφικαΐ άποστολαί. —Έξετελέσθησαν ύπό τοΰ έπιστημονικοΰ προ-
σωπικού τοΰ Κέντρου άποστολαί 30 ημερών είς τήν ΰπαιθρον προς έπιτόπιον μελέ-
την τών στοιχείων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ, συλλογήν λαογραφικής υλης καί ήχογρά-
φησιν δημωδών άσμάτούν καί μελωδιών ώς έξης :

Ύπό τής συντακτρίας "Αννης Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα είς Ήπειρον, υπό
τοΰ συντάκτου 'Αγγέλου Δευτεραίου είς Μεσσηνίαν, ύπό τοΰ συντάκτου - μουσικοΰ
Γεωργίου 'Αμαργιανάκη είς "Ηπειρον, ύπό τής συντακτρίας Ελένης Ψυχογιού -
Ίωαννίδη είς "Ηπειρον, ύπό τής συντακτρίας Αικατερίνης Πολυμέρου - Ιναμηλάκη
είς Μαγνησίαν, ύπό τοΰ συντάκτου Παναγιώτου Καμηλάκη είς Δυτικήν Μακεδονίαν
καί ύπό τοΰ συντάκτου Ελευθερίου 'Αλεξάκη είς Χαλκιδικήν.

ΣΤ'. Επιστημονικά συνέδρια κ.α.— α') Ό Διευθυντής τοΰ Κέντρου Στέ-
φανος "Ημελλος προσκληθείς μετέσχε μέ άνακοινώσεις : 1 ) είς τό 7ον Διεθνές
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Συνέδριον διά τάς λαϊκάς διηγήσεις, το όποιον έλαβε χώραν εις Εδιμβούργου
Σκωτίας, 2) εις τό Δ' Συμπόσιον Λαογραφίας τοϋ Βορειοελλαδικού χώρου, τό
όποιον έλαβε χώραν εις 'Ιωάννινα.

β') Ό συντάκτης - μουσικός Γεώργιος Άμαργιανάκης παρηκολούθησε τό Συν-
έδριον «Συνάντηση καί διάλογος γιά τη σημασία μιάς λαϊκής παράδοσης στόν
καιρό μας», τό όποιον ελαβε χώραν είς 'Ανώγεια Κρήτης.

γ') Οί συντάκται τοΰ Κέντρου Αικατερίνη Πολυμέρου καί Παναγιώτης Κα-
μηλάκης μετέσχον μέ ανακοινώσεις : 1 ) είς τό Δ' Συμπόσιον Λαογραφίας τοΰ Βορειο-
ελλαδικοΰ χώρου, 2) είς τό «Συνέδριο γιά την παράδοσή μας», τό όποιον έλαβε χώ-
ρα ν είς Βόλον.

Έπίσης ό Διευθυντής Στέφανος "Ημελλος καί ό συντάκτης Γεώργιος Αίκα-
τερινίδης ώμίλησαν έξ αφορμής τοΰ έτους παραδόσεως μέ σχετικόν θέμα είς τό
ΙΙειραματικόν Σχολεΐον τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί είς τό Ράλλειον Γυμνά-
σιον Πειραιώς άντιστοίχως.

Τήν βιβλιοθήκην τοΰ Κέντρου καί τήν έν αύτώ άποκειμένην λαογραφικήν
υλην έχρησιμοποίησαν πολλοί "Ελληνες καί ξένοι έρευνηταί. Προς τούτοις παρε-
σχέθησαν δι' άλληλογραφίας είς αλλοδαπούς έρευνητάς έπιστημονικαί πληροφορία'.,
άφορώσαι είς έλληνικά λαογραφικά θέματα».

Δ' ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1980

«Τό έπιτελεσθέν ύπό τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας έρ-
γον κατά τό έτος 1980 έχει ώς άκολούθως :

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής υλης. — α' ) 16 λαογραφικαί συλλογαί (χειρό-
γραφοι ή δακτυλογραφημέναι ) έκ σελίδων 6000. Έκ τούτων αί 8 προέρχονται έκ
τών άποστολών τοΰ επιστημονικού προσωπικού.

β') 1100 ηχογραφήσεις μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί χορών,
γ') 551 δίσκοι (είς διπλούν) ιδία λαϊκής μουσικής, κατατεθέντες είς τό Κέν-
τρον ύπό διαφόριον παραγωγών μέσω τοΰ εργοστασίου τής Ελληνικής Φωνογρα-
φικής Εταιρείας «Κολούμπια», καί 65 δίσκοι (είς διπλούν) μικροΰ σχήματος.

Β'. Άρχειακόν και εύρύτερον έπιστημονικόν έργον.— α') 'Απεδελτιώθη
ύπό τών γραφέων τοΰ Κέντρου λαογραφικόν ύλικόν διά τήν σύνταξιν έρο^τηματο-
λογίου περί τοΰ ύλικοΰ βίου τοΰ λαοΰ έκ χειρογράφιον είς 2800 δελτία.

β') Άντεβλήθη ύπό τών γραφέοον του Κέντρου λαογραφικόν ύλικόν έκ τών

χειρογράφων 3172, 3491, 3508, 3613, 3773, 3806 είς 1319 σελίδας.

γ') Ύπό τών συντακτών : 1) κατετάχθησαν 5300 δελτία, 2) έταξινομήθη-
σαν 4800 δελτία καί έτοποθετήθησαν είς τάς οικείας δελτιοθήκας 4850 δελτία
ποικίλης λαογραφικής ύλης, 3) έταξινομήθησαν είς τό οίκεϊον άρχεΐον παροιμιών

350 δελτία.
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δ' ) Ύπο τοΰ συντάκτου - μουσικού : 1. κατεγράφησαν έπί 5/γράμμου 35 με-
λωδίαι, τών οποίων έγινε καί μουσικολογική έπεξεργασία. 2. ΚατηρτίσΟησαν 810
δελτία μελωδιών, είς τά όποια φαίνονται οί ρυθμοί, ή έκτασις τών μελωδιών καί
οί διάφοροι τύποι τών τσακισμάτων. 3. Έμελετήθησαν τά άνωτέρω δελτία πρός
σχηματισμόν πίνακος διαφόρου τύπων τσακισμάτων, γυρισμάτων, έπωδών καί
στροφών.

ε') Ό διευθυντής καί οί συντάκται ήσχολήθησαν : 1) μέ τήν επιλογήν ύλης
έκ τού άρχείου τών μοιρολογιών Μάνης διά τόν ύπό έκδοσιν Β' τόμον τής Εκλογής
Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών, 2) μέ τήν σύνταξιν ερωτηματολογίου διά τόν
ύλικόν βίον τοΰ λαοΰ, 3) μέ τήν σύνταξιν της λαογραφικής βιβλιογραφίας τών έτών

1976 - 1978.

Γ'. Δημοσιεύματα.— α') Συνεχίσθη ή προετοιμασία διά τήν έκτύπωσιν τοΰ
Δ' τόμου Ελληνικών Δημοτικών Τραγουδιών (μουσική έκλογή ) (κατηρτίσθησαν
εύρετήρια καταλόγων κ.λπ. ).

β' ) Ύπό έκτύπωσιν εύρίσκεται ό Δ' τόμος τών Συμμείκτων τοΰ Ν. Γ. Πολί-
του. Μέγα μέρος τών τυπογραφικών δοκιμίων τοΰ τόμου τούτου έχει ήδη διορθωθή
είς τελευταίαν διόρθωσιν.

γ') Ύπό έκτύπωσιν εύρίσκεται ό ΚΕ' τόμος τής 'Επετηρίδος τοΰ Κέντρου,
δ') Συνεχίζεται ή προπαρασκευή τής έκδόσεοις είς τόμον τοΰ λαογραφικού
ύλικοΰ τοΰ περιλαμβανομένου είς τά κατάλοιπα τοΰ Γεωργίου ΓΙαγκάλου.

Δ'. Βιβλιοθήκη. — Είς τήν βιβλιοθήκην τού Κέντρου εισήχθησαν 97 δημο-
σιεύματα.

Ε'. Λαογραφικαί άποστολαί.— Έξετελέσθησαν ύπό τού έπιστημονικοΰ προσω-
πικού τοΰ Κέντρου άποστολαί 20 ήμερών είς τήν ύπαιθρον πρός έπιτόπιον μελέτην
τών στοιχείων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού, συλλογήν λαογραφικής ύλης καί ήχογρά-
φησιν δημωδών ασμάτων καί μελωδιών ώς έξής :

1) Ύπό Άννης Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα είς Φθιώτιδα, 2) ύπό 'Αγγέλου
Δευτεραίου είς Πιερίαν, 3) ύπό Γεωργίου Αίκατερινίδου είς τόν νομον "Εβρου,
4) ύπό 'Ελένης Ψυχογιού - Ίωαννίδου είς τόν νομον 'Αχαΐας, 5) ύπό Μιράντας
Τερζοπούλου - Άναστασιάδου είς Φούρνους 'Ικαρίας, 6) ύπό 'Ελευθερίου 'Αλεξάκη
είς τόν νομόν Θεσσαλονίκης, 7) ύπό Αικατερίνης Πολυμέρου - Καμηλάκη είς νήσους
τών Βορείων Σποράδων, 8) ύπό Παναγιώτου Καμηλάκη είς Θράκην.

ΣΤ'. Επιστημονικά συνέδρια κ.ά. — α') Είς τό πλαίσιον τών μορφωτικών
καί πολιτιστικών άνταλλαγών μεταξύ 'Ελλάδος καί 'Ινδιών, διά τάς όποιας ένδια-
φέρεται τό Ύπουργεΐον Πολιτισμού καί 'Επιστημών, ό συντάκτης - μουσικός Γ.
Άμαργιανάκης μετέβη είς Ίνδίαν κατόπιν χορηγηθείσης είς αύτόν διμήνου άδειας
(24 'Ιανουαρίου - 18 Μαρτίου), όπου έπραγματοποίησε συγκριτικήν έρευναν μεταξύ
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έλληνικής καί ινδικής μουσικής καί ηχογράφησε μουσικόν ύλικόν έπι 20 ταινιών
μαγνητοφώνου. Το ύλικόν τοΰτο κατέθεσεν ήδη είς τό Κέντρον Λαογραφίας.

β') Ό Διευθυντής καί οί συντάκται Άγγελος Δευτεραϊος, Αικατερίνη Πολυ-
μέρου - Καμηλάκη καί Παναγιώτης Καμηλάκης μετέβησαν είς Λάρισαν καί Βόλον,
όπου μετέσχον μέ σχετικάς άνακοινώσεις είς τό Β' Διεθνές Συνεδριον Θεσσαλικών
Σπουδών.

γ') Ό Διευθυντής τοΰ Κέντρου μετέσχε μέ άνακοίνωσιν είς τό είς 'Ιωάν-
νινα άπό 22 - 24 Αύγούστου συνελθόν Διεθνές Συνεδριον διά τήν έρευναν τών εύρω-
παϊκών παραλογών (μπαλλαντώ^ ).

δ') Ό συντάκτης Παναγιώτης Καμηλάκης μετέσχε μέ άνακοίνωσιν είς τό
6ον Διεθνές Συμπόσιον τοΰ Αιγαίου, τό όποιον συνήλθεν είς Ίκαρίαν άπό 17-21
'Ιουλίου έ.έ.».

Σ.Δ.Η.

RÉSUMÉ

Exposés sur l'activité du Centre de Recherches du Folklore Hellénique pendant
les années 1977 - 1980.



ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΣΕ ΣΥΛΑΟΓΕΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1977 - 1980

'Από τούς εκπαιδευτικούς κυρίως, πού κατέθεσαν λαογραφικές συλλογές στο
Κέντρο κατά τά έτη 1975 - 1978, ύστερα άπο πρόταση τής Διευθύνσεως τού Κέν-
τρου Λαογραφίας, εισήγηση τής 'Εφορευτικής 'Επιτροπής καί άπόφαση τής Συγ-
κλήτου της'Ακαδημίας'Αθηνών δόθηκαν τιμητικές διακρίσεις σύμφωνα μέ τήν ύπ'
άριθμ. 27761/1952 έγκύκλιο τής 'Ακαδημίας στούς συλλογείς :

Α'. ΕΤΟΣ 1977*

I. ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΡΧ. 20.000 στούς:

1. Χρύσω Σπνρέλη, γιά τή συλλογή της άπό τόν "Αγιο Βλάσιο Αιτωλοακαρνανίας,
πού άποτελεΐται άπό 564 σελίδες (άρ. χ/φου 3813).

2. Παναγιώτα Γιαννόπουλου, νηπιαγωγό, γιά τή συλλογή της «Τό Ζυγοβίτσι καί
ή λαογραφία του», άποτελούμενη άπό 549 σελίδες καί τρεις μαγνητοταινίες μέ μελω-
δίες δημοτικών τραγουδιών (άρ. χ/φου 3808).

3. Χρίστο Παπαδημητριού, δάσκαλο-φιλόλογο, γιά τή συλλογή του «Έμπεσιώτικα»,
πού άποτελεΐται άπό 418 σελίδες καί τρεις μαγνητοταινίες μέ μελωδίες δημοτικών
τραγουδιών (άρ. χ/φου 3798).

4. Νικόλαο Λυμπέρη, έπιθεωρητή Στοιχ. 'Εκπαιδεύσεως, γιά τή συλλογή του
«Λαογραφικά 'Αμπέλου Σάμου», άπο τελούμενη άπό 520 σελίδες καί μία μαγνητο-
ταινία (άρ. χ/φου 3809).

II. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΡΧ. 15.000
στόν : Κώνσταντ. Κονταξή, δάσκαλο, γιά τή συλλογή του «Κουτσελιό», άποτελούμενη
άπό 181 σελίδες (άρ. χ/φου 3799).

III. ΤΡΙΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΡΧ. 7.000 στούς :

1. Βάσο Βασιλάκη, τεχνολόγο καθηγητή, γιά τή συλλογή του άπό τό Μεσοχώριον
Καρπάθου, πού άποτελεΐται άπό 194 σελίδες (άρ. χ/φου 3812).

2. Ευαγγελία Λαμπιθιανάκη-Παπαδάκη, δασκάλα, γιά τή συλλογή της «Κρητική
Λαογραφία» άπό 251 συνολικά σελίδες (άρ. χ/φου 3797).

IV. ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ στόν : Βα-
σίλειο Γιαννόπουλο γιά τή συλλογή του «Κορφιώτισσα ή Κούτσι», άποτελούμενη άπό
114 σελίδες (άρ. χ/φου 3630/72).

* Βλ. καί ΕΚΕΕΑ, τόμ. ΚΔ', σ. 201 - 202,
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Β' ΕΤΟΣ 1978

Α.Ι. ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑ1ΝΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ δρχ. 20.000 στόν :
Νικόλαο Ζάρακα γιά τή συλλογή του «'Ιστορία τών λεσπέρηδων τής Κώ τών χρό-
νων τής δουλείας», πού αποτελείται άπό 205 σελίδες (άρ. χ/φου 3903).

II. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ δρχ. 15.000 στούς:

1. Χριστόφορο Γατανά, φιλόλογο, γιά τή συλλογή του άπό τά Φυτά Χίου, πού άπο-
τελεΐται άπό 246 σελίδες καί συνοδεύεται άπό μία μαγνητοταινία μέ μελωδίες
δημοτικών τραγουδιών (άρ. χ/φου 3899).

2. Στέφανο Κωλέττα, δάσκαλο, γιά τή συλλογή του «Λαογραφία τής Κάτω Λαψί-
στας 'Ιωαννίνων, πού άποτελεΐται άπό 341 σελίδες (άρ. χ/φου 3822).

III. ΤΡΙΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ δρχ. 7.000 στούς :

1. ΚωνIvo Τσιάμη, δάσκαλο, γιά τή συλλογή του άπό τόν Άγιο Κοσμά Γρεβενών,
άποτελούμενη άπό 57 σελίδες (άρ. χ/φου 3904).

2. Μιχαήλ Καρτσιώτη, δάσκαλο, γιά τή συλλογή του «Τά ΙΙετροκέρασα», πού άπο-
τελεΐται άπό '186 σελίδες καί συνοδεύεται άπό τρεις μαγνητοταινίες μέ μελωδίες
δημοτικών τραγουδιών (άρ. χ/φου 3894).

3. Κωνσταντίνο Σιόντη, δάσκαλο, γιά τή συλλογή του «Λαογραφικά τών κατοίκων
τοΰ νομοΰ τών Γιαννίνων», άποτελούμενη άπό 142 σελίδες (άρ. χ, φου 3816).

IV. ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ στούς :

1. Νικόλαο 'Αντωνόπουλο, επιθεωρητή Δημοτικής 'Εκπαιδεύσεως, γιά τή συλ-
λογή του άπό τόν Άγιο Γεώργιο Τυμφρηστού. Φθιο'ίτιδος, άποτελούμενη άπό 127
σελίδες (άρ. χ/φου 3900).

2. Ντόρη Διαλεκτό, δάσκαλο, γιά τη συλλογή του «Νεράιδες καλλικάντζαροι και
βρικόλακες στις Λεσβιακές παραδόσεις», πού άποτελεΐται άπό 101 σελίδες (άρ.
χ/φου 3898).

3. Θεολόγο Κουμουνδούρο, δάσκαλο, γιά τη συλλογή του «Λειψού - λαογραφικά»,
πού άποτελεΐται άπό 152 σελίδες καί δύο μαγνητοταινίες μέ μελωδίες δημοτικών
τραγουδιών (άρ. χ/φου 3893).

4. Τάσο Παπαποστόλιον, γιά τη συλλογή του «Μύθοι - θρΰλοι παραδόσεις Εύβοιας»
άποτελούμενη άπό 181 σελίδες (άρ. χ/φου 3921).

Β.Ι. ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΡΧ. 40.000 στόν:
Γεώργιο Ζιώγα, δάσκαλο, γιά τη συλλογή του «Ή Λαογραφία τοΰ χωριοΰ μου
(Κακοπλεΰρι Καλαμπάκας)» άποτελούμενη άπό 1614 σελίδες καί τρεις μαγνητο-
ταινίες μέ μελωδίες δημοτικών τραγουδιών (άρ. χ/φου 4084).

II. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΡΧ. 20.000
στούς : 1. Δημήτριο Στεργιόπουλιο, εργάτη, γιά τή συλλογή του «Picturesque Mu-
sico-Laographia Thessalica», πού άποτελεΐται άπό 333 σελίδες (άρ. χ/φου 4077).
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2. Γεώργιο Καλλίτση, δάσκαλο, γιά τή συλλογή του άπο το Βροντάδο Χίου άπο
280 συνολικά σελίδες (άρ. χ/φ ου 3923).

III. ΤΡΙΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΡΧ. 10.000 στόν:
Γεώργιο Κωστάκη, δάσκαλο, γιά τή συλλογή του άπό τό Μετόχι Μαγνησίας, απο-
τελούμενη άπό 140 σελίδες (άρ. χ/φου 4082).

IV. ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ στούς :

1. 'Ιωάννη'Αντωνόπουλο, δάσκαλο, γιά τη συλλογή του «Στ'άχνάρια τών προγόνων
μας, Λαογραφικά τής Καρύταινας καί τής περιοχής της» άπό 169 συνολικά σελίδες
(άρ. χ/φου 4080).

2. Γεώργιο Γιαννά, δάσκαλο, γιά τή συλλογή του ((Λαογραφικά Κατταβιάς Ρόδου«,
πού άποτελεΐται άπό 129 σελίδες (άο. χ/φου 3922).

Γ' ΕΤΟΣ 1979

I. ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΡΧ. 50.000 στήν :
Ευαγγελία Λαμπιθιανάκη - Παπαδάκη, δασκάλα, γιά τή συλλογή της «Λίγα άπό
τήν ιστορία καί λαογραφία τής Κρήτης», πού άποτελεΐται άπό 648 σελίδες, Ινα
λεύκωμα φωτογραφιών καί 4 κασσέτες με 68 δημώδεις μελωδίες καί τραγούδια
(άρ. χ/φου 4090).

II. ΤΡΙΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΡΧ. 20.000 στήν :
'Ελένη Δουνδουλάκη - Ονσταμανωλάκη, δασκάλα, γιά τή συλλογή της «'Αμπε-
λουργία κρασαμπέλων 'Αρχανών Τεμένους 'Ηρακλείου Κρήτης», αποτελούμενη άπο
170 σελίδες (άρ. χ/φου 3096).

III. ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ στόν :

Μιχαήλ Άρφαρά γιά τή συλλογή του «Τό δίπατο λαϊκό Νισύρικο σπίτι», άποτελού-
μενη άπό 45 σελίδες (άρ. χ/φου 4098).



ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1977 -1980
ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ,
ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

(Revues reçues pendant les années 1977 - 1980 par donations,
achat et en échange de 1' Annuaire du Centre de Recherches
du Folklore Hellénique).

A'. ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(en langue grecque)

1. Άρχεΐον Ευβοϊκών Μελετών. 'Αθήναι, τόμ. ΚΑ' (1977) (Έκδοσις τής
Εταιρείας Εύβοϊκών Σπουδών).

2. Βαλκανική Βιβλιογραφία. Θεσσαλονίκη, τόμ. Δ' (1975) ("Ιδρυμα Μελετών
Χερσονήσου τοΰ Αίμου).

3. Δελτίον Αναγνωστικής 'Εταιρείας Κερκύρας. Κέρκυρα, έτος '13 (1976),
άριθμ. 13.

4. Δωδώνη. 'Ιωάννινα, τόμ. Δ', (1975), Ε' (1976), Γ' (1977) ('Επιστημο-
νική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 'Icoavvivcov).

5. 'Εθνογραφικά. Ναύπλιο, τόμ. 1 (1978) (Πελοποννησιακόν Λαογραφικόν
"Ιδρυμα).

6. 'Επτανησιακά Φύλλα. 'Αθήνα, τόμ. Ζ' (1969), τεΰχ. 1.

7. Θεολογία ('Επιστημονικόν περιοδικόν, έκδιδόμενον κατά τριμηνίαν, προνοία
τοΰ 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών καί πάσης Ελλάδος). Έν 'Αθήναις, τόμ. 46 (1975),
τεΰχ. 1.

8. Ή Τρίκκη. Μηνιαία έκδοση τοΰ φιλικού συνδέσμου «'Η Τρίκκη». 'Αθήνα
1977.

9. Θησαυρίσματα του 'Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντι-
νών Σπονδών. Βενετία, τόμ. 13 (1976).

10. Κιμωλιακά. Έν 'Αθήναις, τόμ. Ζ' (1977) (Βιβλιοθήκη Άφεντακείου
Κληροδοτήματος).

11. Κρητολογία (Περιοδική επιστημονική έκδοσις). Ήράκλειον Κρήτης, τεΰχ.

I (1975), II-III (1976) IV-V (1977).

12. Κυπριακοί Σπουδαί. Δελτίον τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Λευ-
κωσία Κύπρου, τόμ. Μ' (1976), ΜΑ' (1977), MB' (1978).

13. Λαογραφία. Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Έν Αθή-
ναις, τόμ. Λ' (1975 - 1976), ΛΑ (1978).

14. Πρακτικά τοϋ Α' Συμποσίου Λαογραφίας τοϋ βορειοελλαδικού χώρου.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΤ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1977 - 1980

"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου ("Ηπειρος - Μακεδονία - Θράκη), Θεσσαλο-
νίκη, 18 - 20 'Απριλίου 1974. Θεσσαλονίκη 1975.

Πρακτικά τον Β' Συμποσίου Λαογραφίας τοϋ Βορειοελ?.αδικοϋ χώρου. "Ιδρυμα
Μελετών Χερσονήσου τοΰ Α'ίμου ("Ηπειρος-Μακεδονία - Θράκη), Κομοτηνή, 19-
22 Μαρτίου 1975. Θεσσαλονίκη 1976.

15. 7α Συμαΐκά. 'Αθήναι, τόμ. Γ' (1977) ('Επιτροπή Συμαϊκών 'Εκδόσεων).

Β' ΞΕΝΑ
(en langues étrangères)

1. Bulletin de l'Institut Ethnographique (Académie Serbe des Sciences
et des Arts. Beograd, XVI - XXVI (1967 - 1977).

2. Ethnologia Slavica. Bratislava, torn. VI (1974), VII (1975), VIII- IX
(1976 - 1977).

3. Etnografia Shqiptare. Tiranë, VII, VIII (1976).

4. Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung, hrsg. von Kurt Ranke. Berlin
Bd. 14, 15 (1973 - 74), hrsg. von Kurt Ranke und Rudolf Schenda. Bd. 16,
17, 18 (1975 - 77).

5. Fataburen. Stockholm, 1976, 1977, 1978.

6. F.F. Communications. Helsinki, No 212 - 224 (1972 - 1979).

7. Jahrbuch für Volksliedforschung, Freiburg, Jahrg. 21 (1976).

8. Internationale Volkskundliche Bibliographie, Bonn, Jahg. 1977.

9. Nederlandse Volkkundige Bibliografie. Antwerpen, deel XXIV - XX
VIII (1977), Index XI - XX (1977).

10. Österreichischer Volkskundeatlas. Wien, 5. Lief. 1. Teil (1975), 5. Lief.
2. Teil (1978), 6. Lief. 1. Teil (1979).

11. Recueil des travaux de Γ Institut Etnographique (Academie Serbe des
Sciences et des Arts). Beograd, tom. 7 (1974).

12. Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde. Bonn (1977) 22. Jahrg. 1.
Halbband hrsg. von H. L. Cox.

13. Studime Historike. Tiranë, XXXIII 1,2 (1979).

14. Symbolen. Jahbuch für Symbolforschung. Neue Folge Bd. 1 (1972),
2 (1974), 3(1977).
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Άγαθαρχίδης 28

'Αγάπιος Λάνδος 18

άγερμοΰ τραγούδια 59, 60 - 63

άγια Βαρβάρα 6, 7

'Αγία Γραφή 300

άγια 'Ελένη 21, 22, 23, 35

'Αγία Παρασκευή Κόνιτσας 297

'Αγία Παρασκευή Μεσολογγίου 297

άγία Τράπεζα 17, 18

άγια Τριάδα 40

άγιογράφοι 301

άγιος 13, 16, 19, 22, 39

άγιος "Ανθιμος 19, 20, 21, 22, 23

άγιος Βασίλειος 8, 88

άγιος Γάιος 17

άγιος Γεώργιος 19

άγιος 'Ιωάννης 6, 7, 21, 22

άγιος Ίωαννίκιος 18, 36, 41

άγιος Λουκάς 22

άγιος Maudes 24

άγιος Όνωράτος, 23

άγιος Παντελεήμων 21, 22

άγιος Πατρίκιος 24

άγιος Παΰλος 35, 146

άγιος Πέτρος 146

άγιος Τϊτος 15, 16

άγιος Τρύφων 88

άγριελαία 158

'Αγρίνιο 89, 191, 204, 205, 206, 225, 232,

291, 295, 296, 297
Άγριώνια 65
άδερφοποιτός 79

αδερφός 255, 264 - 265, 268, 273, 275, 277,
286, 288
άδικοσκοτωμένος 258, 259
Άδραμύττιο 187, 217, 221, 223, 230
"Αδωνις 146

'Αέροπος 263, 264, 265, 273, 275.
Άετομηλίτσα Κόνιτσας 301
άζυμο 143
'Αθήνα 99, 291, 298

Άθήναιος 32
Άθως 181
Αιγαίο 11, 266

Αίγές άρχ. Μακεδονίας 265, 266, 267, 270,

271, 279, 283, 286, 287, 288
«αίγες» 265, 266, 288
Αίγισθος 255
Αίγυπτος 34
Αιδηψός 144
Αιθιοπία 34

Αιλιανός 29, 30, 31, 34, 35
αίμα άδικοχυμένο 254
αιμορραγία 94

αινίγματα 65 - 67, 147, 175, 242

Αίνος Θράκης 178, 201, 202, 208, 215, 225,

229, 231, 232, 236
Αιτωλία 177, 181, 182, 184, 185, 189, 191,
192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201,
206, 209, 215, 217, 218, 222, 224, 225,
227, 228, 229, 234
Αιτωλικό 296, 297
Αιτωλοακαρνανία 295, 297
Ακαρνανία 122, 139, 147
άκροχορδόνες 93
άλάβαστρα 256
άλάτι 93, 173
Αλβανία 290, 295
Αλβανοί 100 - 102
άλβανόφωνοι 100 - 101
άλείατα (άλευρα) 154
άλέκτορας 247

'Αλέξανδρος Μέγας 263, 265, 274, 284
'Αλεξανδρούπολη 251
άλέτρι 96

άλεύρι 137, 140, 154, 157, 176, 207, 301

άλευροθήκη 167, 180, 181

άλευρόμυλοι 130, 241

άλευροσάκκουλο 181

άλεύρωμα 177

Άλή Πασάς 302

'Αλικαρνασσός 19
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άλιφάδι 167' βλ. καί άλφάδι
Άλκέτας 265
'Αλκίνοος 151
άλογο 247, 263
άλφάδι 301' βλ. καί άλιφάδι
άλφιτα 154
άλώνι 93, 248
'Αμάραντος Κόνιτσας 294
άμβωνας 296, 300
άμίλητος 258
άμοιβή 156, 275
άμπελος 148, 243
άμπελόφυλλο '140
άμύγδαλα 137, 143
αμυγδαλές 93
άμυγδαλϊτες 95
άμυγδαλόψυχες 148
'Αμύνταιο 7

'Αμύντας 265, 274, 284
άμφιδρόμια 276
'Αμφιλοχία 296
άμφίμακρος ρυθμός 125
άναδεκτός 143, 144, 147
άναδεξιμιός 143
άνάδοχος 143, 144, 147, 148
Άνακού Καππαδοκίας 9
άνάκρουσις 127
άνάκτορο 271
άναλογία 297
Αναστασία Σερρών 130
άναστεναγμός 258
άναστενάρια 8
Ανάφη 26

Ανδρόνικος Μ. 252, 253, 255, 259, 260,

266, 277, 278, 279
Άνδρος 155, 187, 194, 195, 221
άνεμοδείχτης 165

άνεμόμυλος 90,153,156, 159 - 167, 177, 178,

183, 184, 185, 186
άνεμοπύρωμα 95
άνεμόροϊδο (πρήσμα) 92
ανταλλαγή 144
άντέννες άνεμομύλου 164
άάεννωσά 164, 165
άντίγαμος 142
Αντίγονος Καρύστιος 29
άντίδωρο 138, 140
άντίξονο 164
άξάι 180, 184
άξόνι 164

άπαγγελία προσωδιακή 124.

Άπείρανθος Νάξου 152, 153, 157, 162, 170,
175, 176, 180, 182, 207, 208, 225, 228
άπόγονος 271, 272, 287
Αποκριά 6, 7, 9, 10, 85
Απόλλων 31
Απόλλων ό ΙΙαιάν 125
Απόλλωνος ύμνος 123
Αποστολάκης Γιάννης 52
Απόστολοι 17, 18, 22, 43, 44, 146
άπόστολος Παύλος 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 22, 23, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46
Απουλία (Salento) 242
άπρόσκλητος141
άρά 183

Άραβαντινός 51, 59
Άρατος 31

Άρβανιτοχώρι Θράκης 232
άργαλειός 244
άργία 177

Άργος 255, 262, 265, 268, 270
Άργυράδες Κερκύρας 196
Αργυρόκαστρο 47, 99, 294
άργυροχο'ί'α 289
αριθμός μονός 138
Αριστείδης Κοϊντιλιανός 123
Άριστη 'Ιωαννίνων 8
Άριστόξενος 122, 123, 133
Αριστοτέλης 39
Αριστοφάνης 152
Αρκαδία 258
άρκτος 14, 28
άρνιά 263
άροτρο 247

άρραβώνας 80, 148" πβ. καί άρριβώνα
άρραβωνιασμένοι 6, 148
άρριβώνα 299
άρσενικός 245

άρσις μετρική 123, 131, 133
Άρτα 178
Άρτεμις 30, 31

άρτος 136, 139, 144, 273, 275, 288

άρχαιότητα 8

Άρχάνες Κρήτης 15

άρχιτεκτονική 150

άρχιχρονιά 6

άρχονταρίκι 293

άρχοντικά 298

άσβέστης 301

Άσημοχώρι 294

Ασία 161

Ασία Μ. 11, 12, 290
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ασκέρι 146
'Ασκληπιός 37

άσματα 48 - 65, 74 - 83, 86, 87, 88, 89, 141,

153, 154, 167 - 170, 172, 242, 900
ασπίδα 259
άσπροϊτιές 92
Άσπροπόταμος 291
Άσσος Πρεβέζης 138
άστέρι 260, 261, 288- χρυσό 254
άστράκα 96
άστρονομία 31

Αστυπάλαια 19, 20, 22, 23, 25, 29, 33, 34,
36

Ασώματος Κυνουρίας 258
άταφος 254

άτλας έλληνικής λαογραφίας 3-12

αυγό 86, 91, 94, 138, 139, 140, 143, 144, 147,

246, 247" αύγά κόκκινα: 81, 137, 138
Αΰγουστος 248, 250
αύλή οικίας 152
Αύλωνάρι Ευβοίας 143, 148
αφέντης 276
άφτόπονος 93
άχυρο 249

βαγενάδες 100, 292
βαρελοποιός, βλ. βαγενάς
Βάκχειος Γέρων 123
βάκχειος χρόνος 125
βαλανιδιά 279, 289
Βαλκανική 10, 291
Βάλλα άρχ. Μακεδονίας 266
βαρέλια 300

βαρελοποιών διάλεκτος 100
Βάρος Λήμνου 144
Βασιλικό Πωγωνίου 128
βασκανία 84
βάτος 77
βάτραχος 171

βαφτίσια 141, 143, 147, 276
Βελβενδός 140
βέλη 257

Βεργίνα 251 - 289

Βερδικοΰσσα 'Ελασσόνας 138, 140

Βέρμιο 265, 268, 274

βημόθυρα 296, 297, 298

Βήσσανη Πωγωνίου 56, 83

βιαιοθάνατος 254, 257, 259, 271, 288

βιβλιογραφία έλληνικής λαογραφίας 303 - 650

βιβλιογραφία μύλων 238 - 240
Βιθυνία 18
βιολί 65

βιοπορισμός 148
Βλαχογιάννης Γιάννης 52
Βογιατσικό Καστοριάς 6
βογγητά 254

βόδια 88, 156, 246, 247, 263

Βοιωτία 30, 193

Βόνιτσα 294

βοσκός 276

βοτάνι 34

Βουλγαρία 290

βουνό 250

Βούρβουρα Κυνουρίας 187, 258
βούρλα 163

Βούρμπιανη 'Ηπείρου 145, 290, 294, 296, 301

Βρεττανία 24

βρέφος 276

βρικόλακες 171

Βρουχάς Κρήτης 137, 147

Βυθός Βοΐου 296

Γαϊα 31
Γάιος 22

Γαλανάδον Νάξου 178
Γαλανόβρυση 'Ελάσσονος 144
Γαλατάς Πρεβέζης 297
Γαλατινή Μακεδονίας 146
Γαλατσάδες Εύβοιας 143
γάμος 73 - 83, 136, 137, 139, 140, 141, 147
148, 275, 276· γάμος εικονικός 86 - 87
γάτα 9

Γαυάνης 263, 264, 273, 275
Γενάρης 248, 249
γενάρχης 271
γεννήματα 154
γέννηση 136, 147
Γερμανία 177
Γερμανοί 171

γεωργικός βίος 243, 244, 245, 249, 250
γήτεμα 40
γίδα 93, 244

Γλίνα Β. 'Ηπείρου 53, 58, 59, 63

Γλυκύ Σουλίου 177, 191, 203, 204, 206, 219,

227, 229, 231, 235
γλυσταρκή 139
γλωσσάριο μύλων 177 - 238
γλωσσολογία 4
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γνωμικά 242 - 250

Γοραντζή Β. 'Ηπείρου 89

Γοργοπόταμος 290, 291, 292, 293, 296, 301

Γορτυνία 133, 146

γουδί 150

Γραμματικού Μεσολογγίου 295

Γριάτζανη Δελβίνου 56

Γύθειο 172, 182, 199, 202, 204, 205, 218,

235
γύφτοι 65
γύψος 301

δαίμονας 170, 173
δακτυλικόν γένος 123
Δαμασκηνιά Βοΐου 144
δανεισμός 275
δαχτυλίδια 80
δεισιδαιμονίες 176 - 177
δεκαπεντασύλλαβος 104
δεκάσημος ρυθμός 1 33
Δελβινάκι 61,86
Δέλβινο 47
Δελφοί 285
δενδρομολόχα 93
δεξιός 79

Δερβίτσανη 58, 59
δεσμοί 146
Δήλος 31
Δήμητρα 150
δημητριακά 150

δημοπρασία έκκλησιαστική 84 - 85

δημοπρασία νύφης 79

διαβήτης 167

διάβολος 171, 172, 183

διάγραμμα σχεδίου 301

διάγυιος· βλ. δίγυιος

διάδημα βασιλικό 254' γυναικείο 253

διακόσμηση 168, 253

Δίβρη Ριζών Δελβίνου 89, 92

δίγυιος 1 25

δίκαιον έθιμικόν άνεμομύλου 177

δικαίωμα άλέσεως 183

δικαίωμα μυλωνά 180

δικαίωση 254

δικέφαλος άετός 300

δίκης παρωδία άπό μεταμφιεσμένους 87

δίκταμος 33

Δίλοφο Ζαγορίου 293, 295
Δίλοφο Μακεδονίας 143, 144

Διόδωρος Σικελιώτης, 28, 29, 30, 31

Διοκλητιανός 155

Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς 122

Διονύσιος ό Περιηγητής 27, 28

Διόνυσος 168

Διοσκορίδης 34

δίπλες 142

δισάκι 140

δισκάρια χρυσά 253

δισκοπότηρο 2 1

δίστιχα 59, 104, 105, 146, 170
δοθιήν 93, 95, 96
Δολιανά Πωγωνίου 293
δολοφόνος 254, 255, 271
δοξασίες 251, 255, 273, 276
Δράγανη Παραμυθιάς 298
δρακοντόσπηλιο 20
δράκων 19, 20, 35, 36
Δρόμπολη Βορ.'Ηπείρου 128, 130, 175, 236,
295

Δρυόβουνο Βοΐου 296
δυσεντερία 95
δύσπνοια 96

Δωδεκαήμερο 143, 170, 177
Δωδώνη 9, 279
δωρητής 146
δώρο 136 - 149, 173

Εβραίοι 277

Έγγαρές Νάξου 192, 202, 203, 211, 218,

223, 226, 232
Έδεσσα 266, 267
έθιμα ταφικά 251, 254
'Εθνολογία συγκριτική 257
εικόνα εικόνισμα 78, 92, 297, 298
εικονοστάσι 84, 293, 297
είρεσιώνη 60
εκδίκηση φόνου 254
εκκλησία 145, 172
'Εκκλησία Δυτική 23
Ελασσόνα 138, 147
"Ελαφος Σουλίου 297
Ελένη 34
ελιά 88

'Ελληνισμός 251

'Ελληνόφωνοι Κ. 'Ιταλίας 242 - 250
"Ελυμπος Καρπάθου 180, 187, 212, 216, 229,

235
έμβλημα 254
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εμπορία 147, 148
ένδεκα 138
εννέα 138
ενταφιασμός 254
εντερικά 95
εξορκισμός 43
έορτή 6, 145, 275, 276
επαίτης 177
επιβίωση 146
Επίδαυρος 287
Επίκτητος 57
έπιμύλιον (άσμα) 153
έ'πιπλα 256
επισκέψεις 137
επτά 138

έπτάζυμο 140, 142

έπτάσημος ρυθμός 127

έπτασύλλαβος 105, 106

Έπταχώρι Καστοριάς 291, 292, 296

έπύλλια 122

επωδή 16, 176, 242

εργαλεία 299

εργαστήριο μύλου 155

έρευνα λαογραφική 251

'Ερυθρά Θάλασσα 277

ερωτευμένοι 6

Εύαγγελισμός 88

Εύβοια 142, 147, 193, 202, 210, 216, 225,
234

εύλογία άγίου 23
Εύρυδίκη 284

Ευρώπη 4, 5, 7, 9, 10, 13, 36, 160

Εύτράπελοι διηγήσεις 172-173

Εύφορίων 29

εύχή 23, 85

εφημέριος 17 7

Έχινάδες νήσοι 28

Ζαγόρι 70, 175
Ζαγοροχώρια 295
Ζαμπέλιος 52
ζεματόπιττα 98
ζερβός 176

ζευγάδες 139, 140, 145

Ζευγαράκι Μεσολογγίου 295

Ζεύς 29, 30, 31, 150, 279, 280, 285, 289

ζουρειό 195

ζυγός 164, 196

ζυμάρι 275

ζύμη 144

ζο>γράφοι 295, 301

'Ηγουμενίτσα 48, 297
'Ηλεία 175

ήλιος 19, 204, 246, 250, 262, 267, 271, 272,
274, 276, 288 — ήλιου σύμβολο 262'—χει-
μερινές τροπές 6
ημικρανία 96

ήμιόλιο 123, 124, 127, 134
ήμίονος 156
ήμίστιχο 104, 133

Ήπειρος 8, 11, 122, 128, 137, 138, 153,
169, 173, 176, 177, 181, 186, 192, 200
206, 218, 219, 234, 235, 290, 291, 293,
297· Βόρειος 45 - 103, 170
Ηρακλείδες 275
Ηρακλείδης ό Ποντικός 27
Ηρακλείδης Τήμενος 263
Ηρακλής 13, 14, 29, 30, 31, 37, 262, 270,
271, 272, 275, 278, 279, 284, 285, 287
Ηρόδοτος 262, 263, 265, 268, 273, 274,

276, 277, 283, 288
ήρωας 32, 39, 40
Ησύχιος 150, 178
"Ηφαιστος 32

θάλαμος 256, 259, 273, 279·—νεκροΰ 258

θάνατος 90, 243

Θάσος 18, 19, 22, 36, 189

Θεός 19, 20, 276

Θεοφάνεια 10

Θεραπιανός σκοπός Ι 04

θερισμός 250

θερμασοχόρτι 92

θέρμες 92

Θέρμο Τριχωνίδας 296
Θεσσαλία 5, 11, 16, 31, 35
Θεσσαλονίκη 251, 286
θέσις μετρική 13:!

Θήρα 178, 182, 198, 211, 212, 220, 233
θηρία 13 - 46

Θράκη 8, 11, 169, 172, 181, 200, 204, 209,

230, 235, 290.
θρήνος 250

θρόνος άρχιερατικός 296, 298, 300
θύμα 255

θύρα: κλειστή 257, 259· μαρμάρινη 256, 257
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θυσία 88, 265, 268, 274, 276, 277· θυσία τοϋ

'Αβραάμ 300
Θώνις 34

Heuzey 270

ιαμβικό 123, 128, 132, 134
'ίαμβος 104, 106
ιατρική δημώδης 16, 92 - 97
Ίδαΐος 285

ιδιώματα συνθηματικά 100
ιερέας 140, 143, 145, 148
ίερό 148

'Ιεροσόλυμα 22, 79
ιερόσυλος 254
ιεροψάλτης 292

'Ιθάκη 176, 189, 192, 202, 208, 223, 235

Ικαρία 21, 22, 142, 145

ιλαρά 93

"Ιμβρος 178

Ινδία 288

"Ιος 65, 199

ίππος 155, 156

'Ιρλανδία 24

'ίσκινα 93

ϊσνάφι 298, 299' βλ. καί ρουφέτι

Ιστιαία 144

'Ιταλία Νότιος 242 - 250

'Ιωάννης ό Ευαγγελιστής 20, 22

'Ιωάννινα 47, 99, 251, 272, 291, 293, 297,

298, 300
ιωνικός ρυθμός 133
Justinus 253, 255, 288

Καθαρή Δευτέρα 290
καθαρογλωσσήματα 242
καθαρόπιττα 98
καιρός 91, 249, 250
Κάκο-Γοραντζή 'Απάνω Δρόπολης 63
Καλαβρία 242, 243

Καλάβρυτα 185, 196, 198, 202, 204, 210,

215, 223, 224, 232, 234, 237
καλάθι 148
καλαμπόκι 90
καλαμωτή 157
κάλαντα 122, 147
Καλεντόφωτα 137
κάλεσμα 140

Καλικάντζαρος 171
Καλλονή Νάξου 157

Καλοί Λιμένες 27" βλ. καί Καλοί Λιμιώνες

Καλοί Λιμιώνες 15

Καλομοίρα Καλαμπάκας 143

Καλοσκοπή Παρνασσίδος 199, 200

κάλος 96

Κάλυμνος 126

Κάλχας 65

Καμαρωτό Σιντικής Σερρών 142
κάμηλος 156
κανδήλα 147

καντάδα 104'καντάδας μελωδία 109
καπνιά 301

Καππαδοκία 5, 10, 11
καρβέλι 148
κάρβουνο 79, 301
Καρδαμύλη Μάνης 186
καρνάβαλος 87

Καρόκι Δελβίνου Β. 'Ηπείρου 179, 208, 212,

216, 228, 236
Κάρπαθος 150, 157, 172, 178, 180, 182, 184,
185, 186, 190, 192, 195, 197, 199, 202,
205, 206, 209, 211, 212, 214, 215, 216,
218, 220, 221, 224, 225, 233, 237
Καρπασία Κύπρου 176
καρπός 249
Κάρς Πόντου 137

Καρυδέα Πάργας 153, 177, 181, 219, 234

καρύδια 76, 89, 137, 143

καρυδιάς ξύλο 301

καρυκεύματα 137

Κάρυστος 197, 201

κασέλα 296, 297, 300

Κάσος 142, 148

κάστανα 137

Καστανιά Κόνιτσας 297

Καστελλόριζο 19

Καστοριά 140, 215, 294, 296

Καστός 21, 22

κατάδεσμοι 176

καταιγίς 265

κατακλυσμός 300

κατάρα άγιου 23

κατοικία 286, 289

κατσιούλα 84
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Κέδρος Καρδίτσης 198, 203, 207, 223, 229

κέντημα 140, 143 - 144

Κερασοϋντα Πόντου 181

Κέρκυρα 26, 99, 101, 221

Κεφάλι Ίνναχωρίου 137

Κεφαλληνία 26, 38, 137, 182, 183, 198, 299

κήλη 96

Κήποι τοΰ Μίδα 265

Κίμωλος 140, 148, 197, 200, 211, 214, 217,

218, 222, 223, 225, 227, 237
κλαρίνο 65

Κλεοπάτρα 253, 259

κλήμα 247

κληρικός 276

κλοπή 146

κλωστή 92

κνημίδες 257, 258

Κοϊντιλιανός 125, 133

κοινωνική ζωή 135

κόκκινος 138

κοκκύτης 97

κόκορας 248

Κόλιαντα 60

κολοκυθόπιττα 98

κόλπος 276' βλ. καί κόρφος

κονίαμα 256

Κονιατσή 'Ελάσσονος 144

Κόνιτσα 'Ηπείρου 143, 145, 176, 197, 206,

221, 220, 235, 237, 290, 291
Κονοπίνα 295
Κοντοβούνιο Κοζάνης 141
κοπριά 249
κόραξ 90, 96

κορδέλλα 140' — κόκκινη 138
Κόρθιο Άνδρου 218
Κορινθία 297
Κορονίτσα 142, 144
Κορυτσά 101, 294, 295
Κορψιώτισσα Κορινθίας 137
κόρφος 268, 271, 272, 274, 276
Κορώνη Πυλίας 142, 143, 144, 148
κόσμημα 253, 256
Κοσοβίτσα Β. 'Ηπείρου 90
κοτρώνα 258
κόττα 91

Κοτύωρα Πόντου 235, 236
Κουβούκλια Προύσσας 139
κουκκιών σπορά 87
κουκουβάγιες 90, 91

κουλούρα (ψωμί) 77, 78, 81, 88, 89, 138,
142, 143, 144, 145

κουλουράς 141

κουλούρια 137, 138, 139, 142, 147, 275

κουφέτα 78

κοφινίδα 166

κοφτανέτσι 8

Κράβαρα 175

κρασί 78, 83, 88, 137, 139, 147
Κράψη 'Ιωαννίνων 297
κρέας 147, 170, 171, 245
κρεμμύδι 93

Κρήτη 11, 13 - 17, 22, 23, 24, 27, 28 - 31,
33, 35, 37, 38, 125, 137, 153, 178, 179,
181, 186, 187, 190, 191, 192, 195, 196,
197, 199, 200, 202 - 204, 206 - 212, 215 -
222, 224 - 228, 230 - 236, 238.
κριάρι 88
κριθάρι 154, 250
κρίθιακας 93

Κρυόβρυση'Ελλασσόνας 145
κρύωμα 94

κτερίσματα τάφων 252, 271
κτηνοτροφικός βίος 246, 250
κτίστης 290, 295, 299
Κύζικος 28

Κύθηρα 25, 134, 135, 175
Κύθνος 27, 178, 179, 184, 185, 186, .187,
189, 190, 191, 193, 194, 198, 200, 207,
208, 210, 211, 214, 217, 218, 221, 228,
229, 232, 233.
Κυκλάδες 104, 151, 161, 162
κύκλος 264, 269, 271, 273, 276, 280, 280,

287, 289
Κύμη Εύβοιας 182
Κυνουρία 40
κυπαρισσόξυλο 30:1

Κύπρος 11, 21, 22, 23, 35, 122, 128, 146,

168, 177, 189, 236
Κυριακή προσευχή 136
Κυριακή τοΰ Πάσχα 142
Κυριακίδης Στίλπ. 9
Κωμιακή Νάξου 214, 220
Κώς 37, 104, 105, 111, 112, 115, 116, 139,

145, 175, 180, 219
Κωστάνα Θεσπρωτίας 140

λαγός 247
λαζαράκια 144
Λάζαρος 61
λαϊκός πολιτισμός 251
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λαιμός 148

Λακωνία 187, 204, 235, 237
λαμπάδα 138, 139
λαμπηδόνα βότανο 34
Αάμποβο 101
Λαμπρή 138, 144, 275
λαμπρόπιττα 139
λαξευτής 291

Λαογραφίας Συμπόσιο 251
λαοϋτο 65

λάρναξ 253, 256, 260, 272, 273, 279· λάρ-

νακος διακόσμηση 260" —κάλυμμα 260
Λασίθι Κρήτης 179, 181, 195, 198
λάσπη 16

λατρεία 83 - 90, 172, 177, 271, 276, 280,
286, 287, 289

Λατσίδα Μεραμβέλλου Κρήτης 195, 222,

223, 228
λαχανόψωμο 98

Λεβαίη Μακεδονίας 263, 275
Legrand Ε. 42
λειχήνες 97
λειψανοθήκη 297
Λεμεσός Κύπρου 139
Λεόντιος ό Μαχαιράς 91
Λεπενού Αίτωλ/νίας 180, 295
Λέσβος 138, 140, 142, 148, 153, 172, 179,
185, 187, 189, 190, 191, 198, 200, 202,
206, 210, 213, 222, 225, 227, 228, 297
Λεσινίτσα Β. 'Ηπείρου 98
Λεσκοβίκιο Β. 'Ηπείρου 47, 294
Λευκάδα 143, 138, 224
Λευκωσία 22
Λέχοβο 7

Λήμνος 32, 162, 163, 187, 189, 192, 195,

196, 197, 198, 211, 233
Λητώ 31

Λιβίσι Μάκρης Μ. 'Ασίας 179
Λιγουριό 169
λίθος σταλαγμίτης 20
Λιμπόχοβο 77, 101
λιόκουρνο 15, 176
λιπανό 98

Liungman Wald. 9, 10
λ»τόμοι 292

Λουκάς (Απόστολος) βλ. άγιος
λουλούδια 138
Λυκόρραχη Κόνιτσας 297
λύκος 13, 14, 28, 247, 248
Αυκούδι Ελασσόνας 141

μαγεία 6, 79, 92, 176, 276
μαγικά κείμενα 40
μαγουλήθρες 93, 97
μαθητεία 298, 299
Μάιος 249 - 250
Μακεδόνες 251, 252, 277
Μακεδονία 11, 122, 139, 146, 221, 231, 236,
259, 260, 262, 265, 266, 268, 270 - 275,
277, 280, 285 - 291, 295, 297
μαμή 148
μάνας θρήνος 250
Μάνη 153 - 154, 236
μαντική 6, 84, 90 - 92, 275, 288
μαντραβίτσες 94
μαραγκοί 295, 301
Μαρινάδες 301

Μάρκος Βιτρούβιος 154 - 155

ΛΙαρμάρι Ευβοίας 143

-Μάρτιος 10, 247

μασκαράδες 86

μάστορας μύλου 172

μαστόροι ξυλογλύπτες 299

μαστοροχώρια Κόνιτσας 290

Ματαράγκα Μεσολογγίου 297

Maudès βλ. άγιος

μαχαίρι 264' — μαυρομάνικο 1 6

Μ. Πέμπτη 139, 144

Μ. Σάββατο 88, 137, 144, 147

Μεγανήσι Λευκάδος 187, 203, 218, 236

μέθοδος λαογραφική 252

Μεθώνη 143

Μελάς Παΰλος 100

Μελένικο Μακεδονίας 138, 178, 21 1

μέλι 77, 143

μελωδία τραγουδιού 105, 107 - 121, 128,

129, 130, 132 - 135
Μενέλαος, Μενέλεως, 34, 255
Μεσαίωνας 14
Μεσολόγγι 297
μεταμφιέσεις 61, 100
μετρική άρχαία 133
μετρικό σύστημα 124
μέτρον 122, 131, 132
Μέτσοβο 300, 302
μήλο 140

Μήλος 138, 162, 167, 180, 213

Migne 18

Μίδας 277

Μιθριδάτης 155

μισθός 273

Μισίρι 15
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Μιχαήλ άρχάγγελος 12
μνημόσυνο 145

μοιρολόγια 63 - 65, 154, 258
Μοναστήρι Μακεδονίας 294
Μονοδένδρι Ζαγορίου 143
μορφή ιαμβική 125
μουσαφίρης 91, 137
μουσικά όργανα 190
μουσικολόγος 1 35
Μουσουλμάνοι 159
ΛΙόψος 65

Μπαμπαλιό 'Αμφιλοχίας 295
μπουμπούνα (φ<ν>τιά) 7
μπάμπω 80
Μπάφρα 9
μπ'λούκ' 298, 299
μπογάτσα 80, 81, 139, 140
Μπότσαρης Μάρκος 53, 54
μπουρέκι 86, 98
μυγδαλόψιχα 142
μυθολογία 40, 267

μύθος 30, 31, 32, 35, 272, 283, 288· —μα-

κεδονικός 261
Μυκήνες 286

Μύκονος 178, 180, 182 - 186, 196, 201, 206,

222, 224
μυλεύς 150

Μύλη (τόπων. Καρπάθου) 150
μυλοκόπι 167

μυλόπετρα 151, 164, 167, 213' — ζύγισμα
167

μύλος 150 - 241
μυλοχαράκτης 152
μυλωθρός 152, 156, 213
μύλων γλωσσάριο 177 - 238
μυλώνες 152
μυλωνόπιττα 172
μυρτιάς 256

Μυτιλήνη 17, 36, 44, 297
Μωρίας 52

Νάξος 104, 105, 107, 108, 178, 179, 181 -
187, 189, 190, 192, 197, 198, 199, 200,
218, 220, 221, 233
ναυάγιο 33

νεκρός 271, 286' νεκρού καύση 254-— όστά
253' — προθάλαμος 254 - 260· — προσωπι-
κά είδη 257, 258
Νεμέα 279

Νέο έτος 6
νεογέννητο 148
νεόνυμφος 9
νεοφώτιστο 148

Νεοχώρι Μεσολογγίου 136, 298
Νεράιδα 176

νερό 288' — άγιασμένο 84
Νερομάνα Τριχωνίδας 297
Νέστωρ 255
νεφρά 93, 97
Νικολίτσι Πρέβεζας 297
νιόπαντρος 6, 9

Νίσυρος 19, 104, 105, 117, 118, 148, 169
νομίσματα 59, 270
νόμος τριών 274, 275
νταϊφάς 299

Ντερβιτσάνη 'Αργυροκάστρου 62, 79, 83
Νυμφόπετρα Λαγκαδά 142
νύφη 86, 276

νύχτα 79, 83, 176, 247, 254, 258

ξενητειά 145

Ξηρόμερο 'Ακαρνανίας 137, 147, 296

Ξηροχώρι Πάτρας 141

ξόπλια 143

ξύγκι 165

ξύδι 16

ξυλόγλυπτης 290, 295
ξυλογλυπτική 290 - 302
ξυλοκόπος 301
ξυλουργός 290, 301

'Οδύσσεια 255
Όθωνοί 26

οικογένεια 298· — πατριαρχική 135

οικοσκευή 153

οικοτεχνία 150

Οινόη Πόντου 157, 235

Οίνοΰντα 195

όκτάμετρο 127

ολοκάθαρος 148

'Ολυμπία 204, 263, 273, 283, 286, 287,
289

'Ολυμπιάδα 253, 284
"Ολυμπος 18, 279
"Ομηρος 151, 299
ομίχλη 249
όμοιοπάθεια 275
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ομοίωμα ανθρώπου 9
όνειρα 146
όνόματα 97-98
όνόμυλοι 153
όνος 151, 155, 156
όπλα 259' — ανδρικά 256
όργανα μουσικά 78
οργανοπαίκτες 65
όρκος 146, 147
όρνια 254, 255
όρνιθες 236, 246, 248
όρυζα 153

όστά 279" — ανδρικά 253, 254' — γυναι-
κεία 253
Όφιοϋσσα 27, 28
όφις 16, 92 βλ. καί φίδι

παγανά 177
παγκάρι 253, 297
παγώνια 300
παιάν 123
παιδοκόμια 175
παιπάλη (άλευρο) 154

παίων 125, 126, 128, 130, 131, 133, 134
παιωνικό γένος 123
παλιμβάκχειος (χρόνος) 125
Παλλάδιος 155

Παναγία 16, 38, 83, 296, 298, 302

ΓΙαναιτώλιο 295

πανοπλία 259

Παντοκράτορας 296

παξιμάδια 154

Παξοί 17, 22

Παππαδάτες Μεσολογγίου 295, 297
Παράδεισος 300

παραδόσεις 13, 28, 29, 33, 35, 36, 41, 42,
43, 44, 170 - 172, 242, 258, 263, 264,
270, 286

παραμύθια 67 - 73, 153, 171, 172 - 173, 242,

274, 275, 288
παρθένος (κόρη) 145
παριανέϊκος σκοπός 104
παροιμία 146, 173 -176, 242 - 250
παρωνυχιά 97
παστέλλι 140

Πάσχα 6, 7, 9, 81, 137, 138, 143, 145, 148,
172

πατατόπιττα 98

Πάτμος 20, 104, 105, 119, 120

Παυσανίας 29, 150, 284, 287

παΰσις μακρά 127

πειραταί 26

πελαργός 34, 35, 62

πελάτης 300

πελεκάνος 164

Πέλλα 288

πέλμα δράκοντος 20

Πελοπόννησος 11, 122, 146, 178, 181

Πεντάλοφος Βοίου 294

πεντάσημος ρυθμός 122 - 135

πεντόβραχυς χρόνος 125

Πέπελη Δρόμπολης Β. 'Ηπείρου 51

Πεπονιά Βοΐου 296

Πέρα Χωριό Άπειράνθου Νάξου 157
Πέραμα 297
Πέρδικα 'Ηπείρου 48

Περδίκκας 262, 263, 265, 267, 270, 271,

272, 273, 275, 276, 288
περιηγητές 13 - 17, 24, 26
περπερούνα 62
πεύκο 301
πηγάδι 85
Πήλιο 168

πιστρόφια 77, 83, 85

πίττα 56, 83, 87, 98, 142, 275

ΙΙιττακός 153

πίτυρα 154

Πλαγιά Λέσβου 138

πλακούντια 86, 139

πλάνη 301

Πλαταιές 263, 265

πλάτανος 158

πλευρίτης 97

Πληκάτι Κόνιτσας 290, 295, 296

Πλίνιος 29, 36, 155

πνεύματα κακοποιά 171

Πολίτης Ν.Γ. 13, 14, 15, 30, 59, 170, 171

Πολίτσανη (Β. Ηπείρου) 86

ΙΙολιχνίτος Λέσβου 297

πολυγενεσία 10

πολυγενετισμός 37

Ιίολύδαμνα 34

Πολύδροσο Σουλίου 297, 298
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Πόντος 5, 11, 122, 137, 139, 143, 148, 155,
181, 197, 198, 206, 208, 210, 212, 217,
231

Πορειά Καστοριάς 148
πορτοκάλια 144
Ποσειδών 35
ποταμός 274, 276, 288
πουρνάρι 8
πούς 122

ΙΙράμαντα Τζουμέρκων 300

Πράσινο Γορτυνίας 143

Πρέβεζα 147, 294, 295

Πρεμετή Β. Ηπείρου 47, 65, 88, 91, 99,

101, 294
Πρέσπα 142, 148
πρήξιμο 94, 250
προανάκρουσις χρόνων 132
προβλήματα 252

Προβολάκια Άπειράνθου Νάξου 157
πρόγονοι 280, 284, 286
Προδρόμου Μονή έν Σέρραις 1 56
προικιό 76, 77, 79, 80, 141
προικοσύμφωνο 77
προξενήτρα 80
προπόσεις 83
προσευχή 23

προσκλητήρια γάμου 139, 140
προσκυνητάρι 293 - 296
πρόσφυγες 11, 12, 47
προσωπίδα 286
Πρωτομαγιά 141
πρωτομάστορας 299
πρωτομερακλής 133
πρωτόπλαστοι 300
πρωτότοκος 93

Πρωτοχρονιά 83, 84, 137, 138, 139, 145,

147, 148, 275
Πτολεμαίος 123
Πυλώρι Βοΐου 296
πυρά 86
πυράκτωση 167
Πύργος Κόνιτσας 40, 297
πυρές χειμερινές 3-12
Πυρσόγιαννη 290, 295, 296
Πωγώνι 47, 294

Ραδοβίζι Δωδώνης 297
ράμμα 301

Randolph περιηγητής 33

Ρεϊσδερέ Σμύρνης 143
ρευματισμοί 97
ρήτρα 299

Ρίζιανη (Άγιος Γεώργιος) Παραμυθιάς 48
ρόδα μύλου 106
ρόδακες 256, 262

Ρόδος 27, 31, 33, 141, 145, 162, 168, 175,
179, 180, 181, 188, 192, 193, 200, 205,
207, 210, 214, 216, 217, 219, 221, 222,
223, 227, 229, 232, 235, 236, 237
ροϊδόπετσα 92
ρόμπολο 301
Ρουμανία 171, 295
Ρούμελη 52

ρουφέτι 298" βλ. καί ίσνάφι
ρυάκι 157
ρύζι 77, 78, 82
ρυθμοί άρχαΐοι 133, 134
ρυθμοποιΐα τονική 124
ρυθμός 122 - 135
Ρωμαίος Κ. 8, 168, 171
Ρώμη 155

Σάββας ό μοναχός 18
Σάββατο Λαζάρου 61
Σαλαμίνα 158
Σάμος 29, 179, 204, 210
σαπούνι 165
σαρκοφάγος 256
Σατανάς 276
σεβασμός 148
Σεβντίκιοϊ Σμύρνης 137
σεληνιασμοί 96
Σέλινο Κρήτης 219, 235
Σερβία 290, 295

Σέριφος 179, 198, 199, 203, 217, 226, 229
Σέρραι 156, 175, 187
σερτζήδες (ξυλοκόποι) 301
σημαία 165

σημεΐον (μουσική) 123, 124
Σιάτιστα 100, 290, 297
σιγανός σκοπός 119 - 120
Σιδερής Φιλιατών 297
Σίκινος 130

Σιληνός 265, 274, 277, 278, 279, 288
Σίνδος 286
Σιντική Σερρών 144
Σινώπη Πόντου 139, 144, 217
σισάμι 143
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σιτοποι'ία 151
σίτος, σιτάρι 154, 250

Σίφνος 104, 105, 109, 110, 113 - 114, 178,

182, 196, 211, 237
Σκάλα Στρυμόνος I 62
σκάλισμα 301
σκαλιστής 291
σκαρπέλο 299
σκεύη οικιακά 300
σκόρδο 62, 79, 93
σκορπιός 20, 30, 31
σκύλα 255
σκυλιά 254
Σκυλοδευτέρα 87
Σκύρος 26, 182

Σκωριάδες Β. 'Ηπείρου 49, 57, 92

Σμυρνέϊκος σκοπός 104

σουμαδοψώμι 139

Σούχα 101

σπανός 173

Σπάρτη 143

σπονδεϊος 133

σπορά 249, 250

σπόρος 89

σταυρός 55, 77, 82, 172
Σταυροΰ ήμερα 142
σταυροφορίες 161
σταυροφόροι 160
σταφίδες 137
στάχτη 6
στέρνα 157, 181
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τρία (άριθμός) 264, 268, 287, 288' βλ. καί
τρις

τριαδικός 281, 282, 283, 287, 289
τριαντάφυλλα 265
Τρίπολις Πόντου 208
τρις 274, 276, 281, 286, 287



.695 Α' ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ KAJ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Τρίστενο Ζαγορίου 145
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χρυσός 256
Χώρα Νάξου 225

χωράφι 249' —χέρσο 244, 245

Zenter Μ. 7

ψαλίδα (φίδι) 16

ψαλίδι 138

Ταρά 21, 22, 23
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