
248 ΛΑΟΓΡ. ΣΥΛΛ0ΓΑ1 ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΟΓΡ, ΑΡΧΕ10Ν ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1964

119. Γεώργ. Γεωργιάδης, ' Ιστορικολαογραφικά περιοχών Βερμίου, 'Εδέσσης
καϊ 'Αλμωπίας, Έδεσσα 1958, 1964, 4«ν, σελ. 95 (Α.Ε. 2900).

120. Ίωάνν. Θεοδώρου, Συλλογή λαογραφικών στοιχείων εκ Δοξαρά Λαρί-
σης καϊ άλλων περιοχών Θεσσαλίας, εν Δοξαρά 1964, 4°ν, σελ. 31 (Α.Ε. 2901)'

121. Σωκρ. Δ. Γεωργούλας, Λαογραφικά 'Αμμουδιάς Πρεβέζης και ΙΙλα-
τανούσσης Δωδώνης, εν 'Αμμουδιά και ΙΙλατανουσση 1964, 4ον, σελ. 73
(Α.Ε. 2902 Α' Β').

122. Κωνστ. Χινοβίτης, Λαογραφία καί ιστορία τής κωμοπόλεως Βλάστης
'Εορδαίας, εν Βλάστη 1964, 4™, σελ. 90 (Α.Ε. 2903).

123. Χρήστος Παπίτάς, Συλλογή λαογραφικής ύλης εξ Αύλοτόπον Σουλίου
Θεσπρωτίας, Αύλότοπος 1964, 8«ν. οε\. 399 (Α.Ε. 2904).

124. Κωνστ. Παπαμιχαήλ, Συλλογή ανεκδότων ιστοριών, σατιρικών ποιη-
μάτων καί λαϊκών τραγουδιών, εν Θεσπρωπκφ 1964, 8ον, σελ. 54 (Α.Ε. 2905).

125. Περικλής Μπάρκας, Λαογραφικά στοιχεία Χώρας Τριφυλίας, Χά)ρα
1964, 4ον, σελ. 52 (Α.Ε. 2906).

126. Παναγ. Σκουφάκης, Καταγραφή τής ιστορίας τής Χώρας [Τριφυλίας]
μετά τών λαογραφικών στοιχείων αύτής, Χώρα 1964, 40ν, σελ. 12 (Α.Ε. 2907)·

127. Ζωή Ζαχαροπούλου, Συλλογή λαογραφικής ύλης έκ Χώρας Τριφυλίας,
εν Χώρα 1964, 4™, σελ- 23 (Α.Ε. 2908).

128. 'Αγγελική Νιάρχου, Λαογραφικά στοιχεία κωμοπόλεως Πεταλιδίου,
[Πυλίας], εν Πεταλιδίψ 1964, 4<>ν, σελ. 32 (Α.Ε. 2909).

129. Παναγ. Ντόκολας, Σταυρούλα Μουδάκη, Ιστορία τού Βασιλιτσίου
Πυλίας, Βασιλίτσιον 1964, 4ον, σελ- 27 (Α.Ε. 2910).

130. Έμμ. Μίχος, Καταγραφή τής ιστορίας τοϋ χωρίου Κάμπων [ΓΙυλίας]
και τοϋ σχολείου μετά τών λαογραφικών στοιχείων αύτοΰ, Κάμποι 1964, 4ον,
σελ. 17 (Α.Ε. 2911).

131. Ευθύμιος Μτείτζας, Ιστορική μετά λαογραφικών στοιχείων εκϋ·εσις τοΰ
χωρίου Κακορρεύματος Πυλίας καί τοΰ δημοτικού σχολείου αύτοΰ. Έν Κακορρεΰ-
ματι 1964, 4°\ σελ. 10 (Α.Ε. 2912).

132. Μελπομένη Άλαφρή, 'Ιστορία καί λαογραφία τής Κορώνης, εν Κο-
ρώνη 1964, 4°ν, σελ. 23 (Α.Ε. 2913).

133. Γρηγόρ. Καλογερόπουλος, Κανέλλα Τσερέπη, 'Ιστορία καί λαογρα-
φία τής κωμοπόλεως Κορώνης, εν Κορώνη 1964, 4ον, σελ. 21 (Α.Ε. 2914).

134. Χαράλ. Μάραντος, 'Ιστορία καί λαογραφία τής Κορώνης, εν Κορώνη
1964, 4°ν, σελ. 31 (Α.Ε. 2915).



249 ΛΑΟΓΡ. ΣΥΛΛ0ΓΑ1 ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΟΓΡ, ΑΡΧΕ10Ν ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1964

135. Νικόλ. Γκόνης, Καταγραφή τής Ιστορίας του χωρίον Καλλιθέας και
τοϋ σχολείου μετά λαογραφικών στοιχείων αύτοϋ, έν Καλλιθέα Πυλίας 1964, 4°ν
σελ. 11 (Α.Ε. 2916).

136. Γεώργ. Ζομπολας, Λαογραφικά στοιχεία τοϋ χωρίου Χαροκοπείον
[Πυλίας], Χαροκόπειον 1963/64, 4°ν, σελ. 11 (Α.Ε. 2917).

137. Νικόλ. Λογιώτης, Λαογραφία τοϋ χωρίον και σχολείου Μαϋίας Πυλίας'
έν Μαθία 1964, 4°ν, σελ. 5 (Α.Ε. 2918).

138. Νικόλ. Ψώνης, Καταγραφή τής Ιστορίας τοϋ χωρίον Δροσιά Πυλίας και
τοΰ σχολείου αύτοϋ μετά τών λαογραφικών στοιχείων αύτοϋ, έν Δροσιά 1964,
4°ν, σελ. 6 (Α.Ε. 2919).

139. Κωνστ. Δαρσακλής, Στοιχεία λαογραφίας τής Πλατανόβρυσης [Μεσ-
σήνης], Πλατανόβρυση 1964, 4°ν, σελ. 7 (Α.Ε. 2920).

140. Ευγενία Γκλεγκλέ, Λαογραφικά στοιχεία Καλαμακίου [Πυλίας], Κα-
λαμάκιον 1964, 4™, σελ. 6 (Α.Ε. 2921).

141. Νικόλ. Σπηλιώτης, Λαογραφικά Δάφνης Πνλίας, Δάφνη 1964, 4ον>
σελ. 3 (Α.Ε. 2922).

142. Παντ. Μπουζας, Καταγραφή τής ιστορίας τοΰ χωρίου και τοϋ σχο-
λείου Πανιπερίου [Πυλίας] μετά τών λαογραφικών στοιχείων αύτοϋ, έν ΙΊανιπερίω
1964, 40ν, σελ. 3 (Α.Ε. 2923).

143. Γεώργ. Δαμίανάκης, Καταγραφή τής ιστορίας τοϋ χωρίον Φαλάνϋης
[Πυλίας] και τοϋ σχολείου μετά τών λαογραφικών στοιχείων αύτοϋ, Φαλάνθη
1964, 4°ν, σελ. 10 (Α.Ε. 2924).

144. Αικατερίνη Χριστοπούλου καί Θεόδ. Γάλλος, Λαογραφία κωμο-
πόλεως Λογγάς [Πυλίας]. Λογγά 1964, 4°ν, σελ. 4 (ΑΕ. 2925).

145. Γεώργ. Μητσώνης, Καταγραφή τής ιστορίας τοΰ χωρίου Φλεσσιάδος
[Τριφυλίας] και τοϋ σχολείου μετά τών λαογραφικών στοιχείων αύτοϋ, έν Φλε-
σιάδι 1964, 4°ν, σελ. 16 (Α.Ε. 2926).

146. 'Ασπασία Δενδούλη, Λαογραφικά στοιχεία τοΰ χωρίον Χανδρινοΰ,
[Πυλίας]. Χανδρινός 1964, 4°\ σελ. 8 (Α.Ε. 2927).

147. Βασίλ. Μπΐζος, 'Ιστορική αναδίφηση καί παραδόσεις, Χωματερό [Πυ-
λίας] 1964, 4ον, σελ. 7 (Α.Ε. 2928).

148. Δημοσθ. Μπουσούνης, Λαογραφικά στοιχεία τοΰ χωρίου 'Λχλαδοχω-
ρίου Πνλίας, Άχλαδοχώριον 1964, 4<>ν, σελ. 7 (Α.Ε. 2929).

149. Ελένη Πυρπιρή, Ή

ιστορία τοϋ χωρίου Καστάνια [Πυλίας] και τον
σχολείου τον, έν Καστανίοις 1964, 40ν, σελ. 4 (Α.Ε. 2930).



250 ΛΑΟΓΡ. ΣΥΛΛΟΓΑ1 ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΟΓΡ, ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1964

150. Άντ. Τσούμης, Ό Ριζόμυλος ιστορία- θρϋλος-παράδοσις, εν Ριζο-
μΰλω [Πυλίας] 1964, 4"ν, σελ. 4 (Α.Ε. 2931).

151. Θεόδ. Δαρσακλής, 'Ιστορία τών χωρίων Λυκίσσης, Γαμβριάς, Άγναν-
τίου τής κοινότητος Αυκίσσης [Πυλίας] μετά τών λαογραφικών αυτών στοιχείων, εν
Λυκίσστ) 1964, σελ. 9 (Α.Ε. 2932).

152. Παναγ. Τσώνης, Καταγραφή τής ιστορίας τοϋ χωρίον Γριζοκάμπου
[Πυλίας] και τοϋ σχολείου μετά τών λαογραφικών στοιχείων, εν Γριζοκάμπφ 1964,
4ον, σελ. 92 (Α.Ε. 2933).

153. Δημ. Σάκκας, Ή Βερδικονσια 'Ελάσσονος, Αθήναι 1964, 8ον( σεχ.
166. (Α.Ε. 2933Α).



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΚΟΥ ΒΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1962 - 1964

(Archives de Cinematographie. Materiel folklorique cinematographié.
pendant les années 1962-1964).

Άπό πολλού ή to αισθητή ή ανάγκη τής περισυλλογής έκδηλώσεα>ν τοϋ λαϊ-
κοϋ βίου, ώς εθιμικών τελετών λατρευτικού περιεχομένου, μορφών τοϋ κοινωνικού
βίου (γάμου, λαϊκών χορών κ.ά) ώς και τοΰ φυσικού, και διά τής άποτυπώσεως
αυτών έπι κινηματογραφικής ταινίας πρός τόν σκοπόν τής πληρεστέρας ούτως επι-
στημονικής εξετάσεως αυτών.

Ή έναρξις τής εκτελέσεως τοΰ έ'ργου τούτου επετεύχθη μόλις τό 1962, δτε
κατέστη δυνατή ή προμήθεια συσκευής κινηματογραφικής λήψεως, είτα δέ καί
ειδικού προβολέως.

Κατωτέρω παρατίθεται πίναξ τών κινηματογραφη-θέντων θεμάτων κατά τά
έ'τη 1962- 1964 κατ' αρχάς ύπό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Αρχείου Γ. Κ. Σπυριδάκη,
είτα δέ συστηματικώτερον ύπό τοΰ φιλολόγου Γ. Ν. Αίκατερινίδου, συνεργάτου του
είς τήν έκτέλεσιν είδικοΰ προγράμματος λαογραφικής έρεύνης διά τής οικονομικής
χορηγίας τοΰ Βασιλικού 'Ιδρύματος Ερευνών.

Α') έτους 1962

1. α) Το έϋιμον τής παρασκευής τών προζυμιών διά τό ζύμωμα τών άρτων τοϋ

γάμου είς Λευκάδα.
β) Λαϊκοί χοροί είς Λευκάδα. -

(Κινημ. ύπό Γ. Κ. Σπυριδάκη εϊς Λευκάδα κατ' Αύγουστον 1962. Ταιν μ. 30)

β') του ετουσ 1963

2. — ' ίπερπήδησις πυρών «Φωτιές τον "Αη Γιάννη* κατά τό εσπέρας τής παρα-

μονής τοϋ Γενεσίου τοϋ Άγιου 'Ιωάννου τοϋ Προδρόμου (24 Ιουνίου).
(Κινημ. ύπό Γ. Κ. Σπυριδάκη, εν Αθήναις 1963. Ταιν. μ. 30).

3. — "Ε&ιμον κατά τήν παραμονήν τής Πρωτομαγιάς είς Μέγαρα. [Προσφορά

στεφάνου άν&έων καϊ δώρων ύπό τής μνηστής είς τόν άρραβωνιαστικόν της].
(Κινημ. ύπό Γ. Κ. Σπυριδάκη είς Μέγαρα, 30 Απριλίου 1963). 'Ηχητική
ταινία μ. 80. Χφον άρ. 2770).

4. — Ή τελετή τών 'Λναστεναρίων (τήν 21 Μάιου, εορτήν τών'Αγίων Κωνσταντί-

νου και Ελένης) είς Άγίαν 'Ελένην Σερρών.

(Κινημ. ύπό Γ. Κ. Σπυριδάκη εις Άγίαν Έλένην Σερρών άπό 20-22 Μαΐου
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1963. Βοηθοί: Ν. Καλύβας — Γ. Ν. Αΐκατερινίδης. Ηχητική ταινία μ. 334.
Χφον αρ. 2742).

5. 'Εορταστικοί τελεταΐ τήν 15 Αυγούστου είς Κίμωλον.

(Κινημ. υπό Γ. Κ. Σπυριδάκη εις Κίμωλον κατ' Αΰγουστον 1963. Ταιν.
μ. 36. Χφον άρ. 2758).

6.— Τελετή γάμου είς Κίμωλον.

(Κινημι. ύπό Γ. Κ. Σπυριδάκη εΐς Κίμωλον κατ' Αύγουστον 1963. Ταιν.
μ. 77. Χφον άρ. 2758).

7. — 'Υφαντική είς Κίμωλον. (Προετοιμασία τοϋ νήματος εκ βάμβακος κλπ.).

Διάσιμο και πέρασμα είς τούς μίτους. " Υφανσις).

(Κινημ. εΐς Κίμωλον ύπό Γ. Κ. Σπυριδάκη, κατ' Αύ'γουστον 1963. Ταιν.
μ. 60. Χφον άρ. 2758).

8. — Χοροί Μακεδονίας (κότσαρι, γαμήλιοι, χασάπικος, συρτός, τής Γερακίνας).

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου εΐς τά χωρία Μελενικίτσι, Βαμβακόφυτον
και Σησαμιάν τοΰ νομοΰ Σερρών κατά Νοέμβριον καί Δεκέμβριον 1963.
Ταινία ηχητική μετρ. 120. Χφον άρ. 2779).

γ') του ετουσ 196ί

9. — Χοροί Κρήτης (Χανιώτικος συρτός, πεντοζάλης, σούστα Κρητικιά).

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου είς Μάζα Σελίνου Χανίων κατά Μάρτιον

1964. Ταιν. μ. 65. Χφον άρ. 2798).

10. — Φάμπρικα (-— ελαιοτριβείο)'). (" Εκθλι,ψις τοϋ ελαιοκάρπου είς παλαιόν ίππο-

κίνητον ελαίουργεΐον).

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου εΐς τό χωρίον Μάζα Σελίνου Χανίων. Μάρ-
τιος 1964. Ταιν. μ. 45. Χφον άρ. 2798).

11. α) Σχολική εορτή κατά τήν 25 Μαρτίου 1964 είς Κουστογέρακον Χανίων.
β) 'Εκτέλεσις χορών: Χανιώτικος συρτός καί πεντοζάλης.

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου εις Κουστογέρακον Χανίων τήν 25 Μαρ-
τίου 1964. Ταιν. μ. 60. Χφον άρ. 2798).

12. α) "Εθιμα τών σπογγαλιέων τής Καλύμνου κατά τόν άπόπλουν αύτών πρός

σπογγαλιείαν κατά τό θέρος.
β) "Εθιμον εις Κάλυμνον κατά τό Πάσχα. ( Αγορά τοϋ πασχαλινού άμνοϋ

κατά τό προ τής εορτής τοϋ Λαζάρου Σάββατον).
γ) Κοπάνισμα τοϋ σίτου διά τήν παρασκευήν άλεύρου.

δ) Μεταφορά φρυγάνων διά τό άναμμα τοϋ φούρνου. ΓΙύρωμα αϋτοϋ πρός ό-
πτησιν Πασχαλινών ψωμιών και έψησιν άμνοϋ.



253 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΛΑΤ'ΚΟΥ ΒΙΟΥ

ε) Μεταφορά ειδικού άρτου ΰπδ της νεονύμφον εις τήν πενϋεράν της.
ς)'Υφαντική είς Κάλυμνον (ξάνσις τοΰ έρίον, κλώοι.ς, ϋφανσις).
ζ) Χοροί Καλύμνου : α) Καλύμνικος. β) σούστα Κρητικιά.

(Κινημ. ΰπό Γ. Κ. Σπυριδάκη εις Κάλυμνον άπό τής 18 -20 'Απριλίου 1964.
Ταιν. μ. 290. Χφον άρ. 2800).

13.— Τδ κάψιμο ομοιώματος τοΰ Ιούδα κατά τό Πάσχα μετά τήν τελετήν τής Δευ-
τέρας Άναστάσεα)ς είς Άσή Γωνιά Χανίων.

(Κινημ. ΰπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου ε'ις Άσή Γωνιά Χανίων τήν 3 Μαΐου 1964.
Ταινία ηχητική, μ. 30. Χφον άρ· 2799).

14. — Ποιμενική πανήγυρις είς Άσή Γωνιά Χανίων κατά τήν έορτήν τοΰ Άγιου

Γεωργίου. (Ένγκέντρωσις τών κοπαδιών τής περιφερείας κατά τήν πρωίαν
τής εορτής τοϋ Αγίου Γεωργίου είς τόν περίβολον τής εκκλησίας' αμελξις,
προσφορά τοΰ γάλακτος είς τούς πανηγυριστάς, ευλογία ύπό τοϋ ιερέως τών
ποιμνίων καί τών ποιμένων' διασκέδασις).

(Κινημ. ΰπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου εΐς τήν Άσή Γωνιά Χανίων τήν 4 Μαΐου
1964. Ταιν. μ. 213. Χφον, άρ.2799).

15. — Έκ τοΰ ποιμενικού βίου είς τήν Άσή Γωνιά Χανίων. ("Αποψις μητάτου.

"Αμελγμα αιγοπροβάτων. Μεταφορά γάλακτος πρός τνροκομίαν. "Εξοδος τοΰ)
ποιμνίου πρός βοσκήν).

(Κινημ. ΰπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου εΐς τήν περιοχήν Άοή Γωνιάς Χανίων
τήν 11 Μαΐου 1964. Ταιν. μ. 30. Χφον, άρ. 2799).

16. — Χοροί Κρήτης (σούστα Κρητικιά).

(Κινημ. ΰπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου εΐς Άσή Γωνιά Χανίων κατά Μάιον 1964.
Ταιν. μ. 30. Χφον άρ. 2799).
17- Τό πανηγύρι τοΰ " Αη Σνμιοΰ έπί τρεις ι '/μέρας τήν Πεντηκοστήν είς τήν πε-
ριοχήν τοΰ Μεσολογγίου (μονή "Αη Σνμιοΰ, Κλιείσοβα καί πόλας τοΰ Μεσο-
λογγίου).

(Κινημ. ΰπό Γ. Ν. Αίκατερινίδου εΐς Μεσολόγγιον άπό 21-23 Ιουνίου 1964.
Ταιν. μ 236. Χφον άρ. 2889).

18. — Άλωνισμός : α) Άλωνισμός δημητριακών μέ βωλόσυρο, β) λίχνισμα.

(Κινημ. ΰπό Γ· Ν. Αίκατερινίδου εΐς τό χωρίον Παράνυμφοι Ηρακλείου
Κρήτης κατά Ίοΰλιον 1964. Ταιν. μ. 96. Χφον άρ. 2884).

19. — Περισχοινισμός πρός αποτροπή ν κακοϋ. (Περίζωσις διά νήματος τής εκκλη-

σίας καί έν συνεχεία ολοκλήρου τοϋ χωρίου Παράνυμφοι πρός κατάπαυσιν
τοϋ σφοδρώς πνέοντος άνεμου).
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(Κινημ. υπό Γ. Ν. Αικατερινίδου εϊς to χωρ. Παράνυμφοι 'Ηρακλείου
Κρήτης κατ' Ίοΰλιον 1964. Ταιν. μ. 30. Χφον αρ. 2884).

20. — Χοροί Κρήτης: σιγανός και Μαλεβιζιώτικος.

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αικατερινίδου, Άνω και Κάτω Ζαρός Ηρακλείου Κρή-
της, Ιούλιος 1964. Ταιν. μ. 60. Χφον άρ. 2884).

21. — Κατεργασία τοϋ λίνου προς κατασκευήν νήματος είς Κάτω Ζαρόν 'Ηρακλείου

Κρήτης.

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αικατερινίδου εις Κάτω Ζαρόν Ηρακλείου κατ' Ίού-
λιον 1964. Τα ι ν. μ. 30. Χφον άρ. 2884).

22. — Χοροί Μακεδονίας ■ συρτός.

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αικαιερινίδου εις τό χωρίον Καλλιθέα Δράμας κατ* Ό-
κτώβριον 1964. Ταιν. μ. 30. Χφον άρ. 2895).

23. — Χοροί Μακεδονίας : κασάπικος και συρτός.

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αικατερινίδου εις τό χωρίον Καλή Βρύση Δράμας, 'Ο-
κτώβριος 1964. Ταιν. μ. 60. Χφον άρ. 2895).

24. — Σπορά δημητριακών■ (Προετοιμασία τοϋ γεωργού διά τήν οποράν. 'Εκκίνη-

σις πρός τόν άγρόν. Ή σπορά. Ή ζεΰξις τών βοών εις τό ξνλινον αροτρον.
Τό όργωμα τοϋ άγροϋ).

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αικατερινίδου εις τό χωρίον Πύργοι Δράμας κατά Νοέμ-
βριον 1964. Ταιν. μ. 60. Χφον άρ. 2896).

25. — Καλα&οπλεκτική.

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αικατερινίδου εις τό χωρίον Βώλαξ Δράμας κατά Νοέμ-
βριον 1964. Ταιν. μ. 30. Χφον άρ. 2896).

26. — Χοροί Μακεδονίας : κουτσό καϊ συρτός.

(Κινημ. ύπό Γ. Ν. Αικατερινίδου, Βώλαξ Δράμας, Νοέμβριος 1964. Ήχητ.
ταινία μ. 60. Χφον άρ. 2896).
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ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1964

(EXPOSÉ SUR L'ACTIVITÉ DES ARCHIVES DE FOLKLORE PENDANT L'ANNÉE 1964)

Τό έργον τοΰ Λαογρ. "Αρχείου κατά τό έτος 1964 συνεχίσθη έκτελοΰμενον
ύπό τοΰ αΰτοΰ προσωπικού, ώς αναφέρεται περί τοΰτου εις τάς προηγουμένας εκ-
θέσεις τών ετών 1962 και 1963 (βλ. Έπετ. Λαογρ. Άρχ, τόμ. ΙΕ/ΙΣΤ (1962/63)
σ. 388, 391), ενισχυθέντος δια τής προσληφθείσης άπό 1 "Ιουλίου είς τό έπιστη-
μονικόν προσωπικόν φιλολόγου Ά ν ν η ς II α π α μ ι χ α ή λ.

Α'. Εισαγωγή λαογραφικής και μουσικής ΰλης.

1. Εϊς τό'Αρχεΐον περιήλίΐον 147 χειρόγραφοι συλλογαί λαογραφικής ΰλης εκ
σελίδων έν συνόλφ 10.260. Έκ τών συλλογών τούτων 124 απεστάλησαν ύπό διδα-
σκάλων (66 συλλογαί προέρχονται έκ Κρήτης συνταχθεισαι συμφώνως πρός σχετικήν
εγκύκλιον τοΰ Γεν. Επιθεωρητού Στοιχειώδους Έκπαιδεύσειος κ. Παν. Νέζη). Έκ
τών ύπολοίπα>ν 23 συλλογών 8 εδωρήθησαν ύπό διαφόρων προσώπων, φίλων τοΰ
λαϊκοΰ πολιτισμού, έ'τεραι 8 κατετέθησαν ύπό τού έπιστημονικού προσωπικοΰ τοΰ
'Αρχείου έξ ειδικών λαογραφικών καί μουσικών ερευνών αύτού, ήτοι, α) τοΰ Διευ-
θυντού Γ. Κ. Σπυριδάκη 1) εις Κάλυμνον καί 2) εϊς Χανιά Κρήτης εΐς τήν έν
τφ Ίστορικφ Άρχείφ λαογραφικήν συλλογήν τοΰ Π. Βλαστοΰ (βλ. άνωτ·, σ. 172-73)·
β) τοΰ συντ. Κ.Ρωμαίου εΐς έπαρχίαν Κυνουρίας (βλ. άνωτ., σ. 185-189)· γ) τοΰ
συντ. μουσ. Σπυρ. Περιστέρη εΐς περιοχήν Φωκίδος (βλ. άνωτ., σ. 173-184)·
δ) τοΰ συντ. Σ τ εφ. Ή μ έλ λ ου εΐς Σάμον (βλ. άν., σ. 190-203)· ε) τής συντ.
Άννης Παπαμιχαήλ εΐς τάς νήσους Χάλκην καίΝίσυρον (βλ.άν, σ. 217-230)·
στ) τού εκτ. μουσ. Σ τ· Κ αρακά ση εις Πυλίαν καί Κορώνην (βλ. άνωτ.,σ. 204-
217)' ζ) τοΰ έκτ. συντ. Ά γ γ. Δεύτερα ίου εΐς συνοικισμούς τοΰ νομού
Φλωρίνης (βλ. άν·, σ. 230-240). Τέλος κατετέθησαν εΐς τό Λ.Α. 7 συλλογαί έκ
σελ. 2740, προερχόμεναι έκ τοΰ ειδικού προγράμματος λαογρ. έρεύνης (συστημα-
τική περισυλλογή λαογρ. ύλης), έκτελουμένου εις τό Λαογρ. Άρχείον ύπό τοΰ
Διευθυντού αυτού κ. Γ. Κ· Σπυριδάκη μετά τών συνεργατών του φιλολόγων,
τής Άννης Παπαμιχαήλ μέχρι τέλους 'Ιουνίου τοΰ έτους τούτου καί τοΰ
Γεωργ. Αίκατερινίδου, διά τής οικονομικής χορηγίας τοΰ Βασιλικού 'Ιδρύ-
ματος Ερευνών. Έντός τοΰ έν λόγφ προγράμματος έγένετο έρευνα εΐς περιοχάς
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τής Κορινθίας, τής Κρήτης, τής Καλύμνου, τοϋ Μεσολογγίου καί τής Δράμας.

2. Ή Εθνική Μουσική Συλλογή έπλουτίσθη διά 2637 ηχογραφήσεων
δημώδους μουσικής (μελφδιών ασμάτων καί μουσικής λαϊκών χορών), πρός δέ καί
διά 36 ηχογραφήσεων άλλης λαογρ. ύλης (παραμυθιών κλπ.).

Ή μουσική ύλη αύτη προήλθεν ώς ακολούθως : α) έκ τών ώς άνω άποστο-
λών τοΰ προσωπικού τοϋ 'Αρχείου ηχογραφήσεις 992, ήτοι 45 έκ Καλύμνου, 76
έκ Σάμου, 201 έκ Φωκίδος, 217 έκ Χάλκης, 385 έκ Πυλίας καί 68 έκ τοΰ νομοΰ
Φλωρίνης, β) Έκ τοΰ είδικοΰ, ώς άνω, προγράμματος έρεύνης διά τής ενισχύσεως
τοϋ Β.Ι.Ε. ηχογραφήσεις 1144, ήτοι 443 έκ Κρήτης, 306 έκ τής επαρχίας Κοριν-
θίας, 9 έκ Μεσολογγίου καί 386 έκ τής περιοχής Δράμας. γ) Έκ παραχωρήσεως
τής Εταιρείας Ευβοϊκών σπουδών 312. δ) Έκ τής συλλογής τής σπουδαστρίας έν τφ
Λαογραφ. Άρχείφ, άμερικανίδος, Ellen Frye 158 ηχογραφήσεις και ε) έξ ανταλ-
λαγής πρός ελληνικήν μουσικήν 41 μελφδιών καί χορών μουσικής έκ Μαρόκου
καί Τουρκίας έκ συλλογής τής έλβετίδος μουσικολόγου G. Wintenberg·.

3. Εις τήν Δισκοθήκην τής Μουσικής Συλλογής προσετέθησαν 61 δί-
σκοι, ήτοι 51 έξ αγοράς καί 10 έκ δωρεών. Έκ τών τελευταίων οί 5 προσεφέρθη-
σαν ύπό τοϋ ρουμάνου Καθηγητού κ. Μ. Pop.

4. Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ό ν Άρχεϊον. Κατά τό έτος τοϋτο άπετυ-
πώθησαν έπι κινηματογραφικής ταινίας τών 16 χιλ., μήκους έν συνόλφ 1500 μέ-
τρων, αί κάτωθι εκδηλώσεις τοΰ λαϊκοϋ βίου: α) διά τοΰ διευθυντού Γ. Κ. Σπυ-
ριδάκη, εργασθέντος εις Κάλυμνον 1) έθιμον τών σπογγαλιέων κατά τόν άπό-
πλουν αύτών διά τήν σπογγαλιείαν κατά τό θέρος· 2) έ'θιμα κατά τό Πάσχα'
3) κατεργασία νήματος πρός ύφανσιν 4) χοροί τής Καλύμνου (Καλύμνικος, σού-
στα Κρητικιά)· β) διά τοϋ φιλολόγου Γεωργ. Αικατερινίδου, έργαζομένου
εις τήν έκτέλεσιν ειδικής λαογραφικής έρεύνης, ώς άνωτέραι.

1) Χοροί Κρήτης: α) Χανιώτικος πεντοζάλης, σούστα εις Μάζαν Ροδοβα-
βανίου, Κουστογέρακον καί Άσή Γιυνιάν τοΰ νομοΰ Χανίων" β) σιγανός καί Μα-
λεβιζιώτικος εις "Ανω καί Κάτω Ζαρόν τοΰ νομοΰ 'Ηρακλείου.

2) Χοροί Μακεδονίας: συρτός, κασάπικος καί κουτσό εις Καλλιθέαν, Καλήν
Βρύση καί Βώλακα τοϋ νομοϋ Δράμας.

3) Φάμπρικα ( = έλαιουργειον) είς Μάζαν Ροδοβανίου Χανίων.

4) Σχολικόν έθιμον εις Κουστογέρακον Χανίων τήν 25ΤΙν Μαρτίου.

5) Τό έθιμον «κάψιμο τοΰ "Ιούδα» κατά τό Πάσχα είςΆσή Γωνιάν Χανίων.

6) Ποιμενική πανήγυρις κατά τήν εορτήν τοϋ Άγιου Γεωργίου εις Άσή
Γωνιάν Χανίων.

7) Ποιμενικός βίος (μητάτο) εις τήν περιφέρειαν Άσή Γωνιάς Χανίων.
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8) Ή λαϊκή πανήγυρις τοΰ Άη Συμιοΰ κατά τήν Πεντηκοοτήν εις Με-
σολόγγιον.

9) Σπορά δημητριακών είς χωρίον Πύργοι Δράμας.

10) Άλωνισμός εις τό χωρίον Παράνυμφοι τοΰ νομοΰ Ηρακλείου Κρήτης

11) Περισχοινισμός πρός άποτροπήν κακοΰ εις τό χωρίον Παράνυμφοι τοΰ νο-
μοΰ Ηρακλείου.

12) Κατεργασία λιναριοΰ είς Κάτω Ζαρόν Ηρακλείου.

13) Καλαθοπλεκτική εις Βώλακα τοΰ νομοΰ Δράμας.

Β' 'Απονομή επαίνων είς συλλογείς λαογραφικής ΰλης

Συμφώνως προς τήν υπ' άρ. 27761/1952 εγκΰκλιον τής 'Ακαδημίας περί
απονομής τιμητικών διακρίσεων εις εκπαιδευτικούς λειτουργούς, υποβάλλοντας διά
τό Λαογρ. Άρχεΐον λαογραφικός συλλογάς, άπενεμήθησαν υπ' αυτής οί κάτωθι
έπαινοι μετά σχετικήν εΐσήγησιν τοΰ Διευθυντού τού "Αρχείου καί πρότασιν τής
'Εφορευτικής Επιτροπής,
α) "Επαινος μετά χρηματικής ένισχύσεως 3.000 είς τούς :

1. Κωνστ. Ί ω αν ν ί δ η ν, διδάσκαλον τοΰ 60οΰ δημ. σχολείου Θεσσα-
λονίκης Γ' έκπαιδ. περιφερ. Θεσσαλονίκης, δια τήν λαογραφικήν συλλογήν αύτοΰ
έκ τού χωρίου Κωστάνας Θεσπρωτίας (άρ. χφου 2748).

2. Β α σ ί λ· Π α υ λ ί δ η ν, διδάσκαλον 1ου δημ· σχολ. Μάνδρας, διά λαο-
γραφικός συλλογάς του έκ τής περιοχής Παραμυθίας 'Ηπείρου (άρ. χφων 2740
2756, 2768).

3. Γ ε ώ ρ γ. Χ ρ. Π α γ ώ ν η ν, διδάσκαλον δημοτ. σχολ. Τριοβασάλων
Μήλου διά τήν συλλογήν του έκ τής νήσου Μήλου (άρ. χφου 2777).

4. Εϊρήνην Ούσταγιαννάκη-Ταχατάκη, διδασκάλισσαν Α'
δημοτ. σχολ. "Ανω 'Αρχανών Κρήτης, διά τήν συλλογήν της έξ "Ανω Άρχανών
(άρ. χφου 2774).

β) Δεύτερος έπαινος μετά χρηματικής ένισχύσεως

δ ρ χ μ. 2.000 εις τούς:

1. Ή λ ί α ν Κ. Σ α μ α ρ ά ν, διδάσκαλον δια τήν συλλογήν του έκ Κλει-
στοΰ Εύρυτανίας (άρ. χφου 2775).

2. Τάσον Παπαποστόλου, λογοτέχνην, διά λαογραφικός συλλογάς
του έξ Εύβοιας (άρ. χφων 2734, 2778).

γ)Τρίτος έπαινος μετά χρηματικής ένισχύσεως

δ ρ χ μ. 1-500 εΐς τούς:

17
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1. Γεώργ- Λαγωνίκα ν, διδάσκαλον, διευθυντήν τοΰ δημοτ. σχολείου
Χριστοΰ 'Ικαρίας, δια τήν λαογραφικήν συλλογήν του εξ'Ικαρίας (άρ. χφου 2735).

2· Γ ε ώ ρ γ. Κ ο λ ι ό ν, διδάσκαλον, διευθυντήν δημοτ. σχολ. 'Αγίων
'Αποστόλων Παπαδάτων Πρεβέζης, διά τήν συλλογήν του έξ Άσου Πρεβέζης
(άρ. χφου 2739).

3. Γ. Α. Χ α λ α ζ ι ά ν, διδάσκαλον 2ου δημοτ. σχολ. Ν. Ελβετίας Ζ' περιφ.
Αθηνών, διά τήν λαογραφικήν έργασίαν του : «Ρουμελιώτικες χαρές και λΰπες»
(άρ. χφου 2750).

δ) "Επαινος άνευ χρηματικής ενισχύσεως εις τους:

1. Πέτρο ν Άνανιάδην, διδάσκαλον 1°υ δημ. σχολ. Μεγάρων Αττι-
κής, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν του έκ προσφυγών έκ Κουβουκλίων Προΰσης
και Γαλατά Καλλιπόλεως Άνατ. Θράκης (άρ. χφου 2737).

2. Βασιλικήν Θεοδωροποΰλου, διδασκάλισσαν τοΰ δημοτ.
σχολ. Νυμφόπετρας Λαγκαδά, διά τήν λαογραφικήν συλλογήν της έκ γηγενών Μα-
κεδόνων και προσφΰγων έκ Θράκης - Πόντου κ.ά., κατοίκων τοΰ χωρίου Νυμφό-
πετρας Λαγκαδά (άρ. χφου 2738).

3. Εΰάγγελον Βλ. Ντόκαν, διδάσκαλον Καστανοφΰτου "Αργούς
Όρεστικοΰ, διά τήν συλλογήν του έκ Παλαιοχωρίου Συράκου τοΰ νομοΰ 'Ιωαν-
νίνων (άρ. χφου 2755).

4. Δ η μ. Β. Φ ο ΰ ρ λ α ν, διδάσκαλον δημοτ. σχολ. Αγίου Δημητρίου
Ναυπακτίας, διά τήν συλλογήν του έκ Νεοχωρίου Ναυπακτίας (άρ. χφου 2755).

Γ '. Άποδελτίωσις «αϊ κατάταξις λαογραφικής -ύλης

1) Διά τοΰ βοηθητικοΰ προσωπικοΰ τοΰ Αρχείου (γραφέων) άπεδελτιώθη
έκ 39 χειρογράφων συλλογών καί έντΰπων ποικίλη λαογραφική ΰλη, ήτοι άσματα
1183, δίστιχα 200, δημ. παραδόσεις 270, παραμυθία 90, αινίγματα 446, παροι-
μίαι 1938, εΰχαί 168, κατάραι 166 καί άλλη ΰλη, άναφερομένη είς τόν φυσικόν,
κοινωνικόν καί πνευματικόν βίον, εΐς δελτία 5911.

2) Έκ τής άποδελτιωθείσης ΰλης έγένετο κατάταξις καί τοποθέτησις εΐς τό
Άρχείον: α) δημωδών ά°μάτων 1508. Έκ τούτων 750 έπεξειργάσθη ό συντ.
Κ. Ρ ω μ α ΐ ο ς καί 748 ό συντ. Σ τ έ φ. Ή μ ε λ λ ο ς. Τής υπολοίπου λαογρ.
ΰλης έκ δελτίων 6408 έγένετο γενική κατάταξις υπό τοΰ συντ. Δημ. Οίκονο-
μίδου.

3) Εις τό τμήμα τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής έγένετο ΰπό τοΰ συντ.
μουσ. Σ π. Περιστέρηή καταγραφή έκ ταινιών μαγνητοφώτου τής μουσικής
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93 άσμάτων εις τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν, ύπό δέ τοΰ εκτ. μουσ. Σ π.
Καρακάση έσυνεχίσθη ή καταγραφή τών στοιχείων ήχογραφηθείσης νέας μου-
σικής ύλης εις τό σχετικόν Βιβλίον Εισαγωγής (αρ. 7822-10316) καί εις τό βι-
βλίον Ήχογρ. Λαογραφικής ΰλης (άρ· 217-312).

Δ'. Δημοσιεύματα

Έσυνεχίσθη ή έκτύπωσις τής Μουσικής Εκλογής ύπό τών Γ. Κ. Σ π υ ρ ι -
δ ά κ η καί Σπυρ. Περιστέρη· ώσαύτως και τής Έπετηρίδος τοΰ Λαο-
γραφικού 'Αρχείου τών ετών 1962-1963 εΐς διπλούν τόμον ΙΕ'/ΙΣΤ . Τέλος έγένετο
έναρξις τής εκτυπώσεως εΐς δευτέραν έκδοσιν, βελτιωμένην, τοΰ άπό πολλού έξην-
τλημένου δημοσιεύματος τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου : Ελληνική Λαογραφία, Μέ-
ρος Α ύπό Στίλπ. Κυριακίδου.

Ε Βιβλιοθήκη

Ή Βιβλιοθήκη τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου, ή μόνη ειδική λαογραφική βιβλιο-
ίΐήκη έν 'Αθήναις, έπλουτίσθη διά 238 τόμων καί φυλλαδίων (άρ. εΐσ. 3656-3894)
βιβλίων καί περιοδικών. Έκ τούτων 153 προήλθον έξ άγοράς, 27 έξ ανταλλα-
γής πρός τήν Επετηρίδα τοΰ 'Αρχείου καί 58 έκ δωρεών.

ΣΤ'. Μουσειακή Συλλογή

Ή Μουσειακή Συλλογή έπλουτίσθη δι' 99 λαογραφικών άντικειμένων ώς
έξής· α)έκ δωρεάς 51: ήτοι 2 έκ Καρδίτσης (δωρ. φροντίδι Άννης Παπα-
μιχαήλ), 1 έξ 'Ηπείρου (δωρ. Κ. Ίωαννίδη), 3 έκ Δράμας (δωρ. φροντίδι Γ. Αί-
κατερινίδου), 11 έκ Κοζάνης (δωρ. 10 άντικ. ύπό τοΰ Άριστ. Μπακαΐμη καί 1 ύπό
τοΰ Χρ. Τσώτση), 12 έκ Μεγάρων (δωρ. Ίακ. Ηλία), 3 έκ Κορινθίας (δωρ. φρον-
τίδι Άννης Παπαμιχαήλ), 2 έκ Μεθώνης (δωρ. φροντίδι Στ. Καρακάση), 2 έκ
Σπάρτης (δωρ. Μ. Δρεπανιά), 3 έκ Σάμου (δωρ- φροντίδι Στ. Ήμέλλου), 1 έκ
Νισύρου (δωρ. φροντίδι Άννης Παπαμιχαήλ), 11 έκ Κρήτης (δωρ. φροντίδι
Γ. Αίκατερινίδου). β)έξ άγοράς 48, ήτοι : 22 έκ Φλωρίνης καί 1 έξ 'Ηπείρου
διά τής χρηματ. χορηγίας τοΰ Β. I. Ε., 18 έκ Καρδίτσης, 6 έκ Δράμας καί 1 έκ
Κρήτης.

Ζ' Επιστημονικά Συνέδρια καί γενικωτέρα δράσις

Τό Λαογρ. Αρχεΐον, Ίνστιτοΰτον ευρύτατα γνωστόν καί έξω τής Ελλάδος,
προσφέρει έπιστημονικάς υπηρεσίας, πλήν τών Ελλήνων τών άσχολουμένων περί
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τόν λαϊκόν εκ παραδόσεως πολιτισμόν, καί εις ξένα ομοειδή "Ιδρύματα καί ειδι-
κούς επιστήμονας. Κατά τό λήγον έ'τος έφιλοξενήθησαν έπ' άρκετόν διάστημα
χρόνου 2 άλλοδαποί, οΐτινες άσχολοΰνται εις τήν σύνταξιν έναισίμων διατριβών
επί θεμάτων τής δημώδους ελληνικής παραδόσεως, ή Άμερικανίς, δις Ellen
Frye, καθ' ά'παν τό έτος, μελετήσασα δημώδη μουσικήν, καί τελευταίως ό φιλό-
λογος έκ Παρισίαιν Michel Saunier. Προσέτι επεσκέφθησαν 32 άλλοι άλλοδαποί
τό Λαογρ. Άρχεϊον πρός έπιστημονικούς σκοπούς. Τέλος καί δι' αλληλογραφίας
παρεσχέθησαν πληροφορίαι έπι διαφόρων λαογραφικών θεμάτων είς πολλούς
ειδικούς έπιστήμονας καί ιδρύματα.

Ό Διευθυντής τού Λαογρ. 'Αρχείου κ. Γεώργ. Σπυριδάκης καί
οί συντάκται κ. Δημ. Οΐκονομίδης καί κ. Ά. Ρωμαίος μετέσχον
τού συγκροτηθέντος έν Αθήναις άπό 1-6 Σεπτ. Διεθνούς Συνεδρίου τών 'Ερευνη-
τών τών λαϊκών διηγήσεων, προέβησαν δέ καί εις άνακοινώσεις εργασιών των, ό
πρώτος τής ύπό τόν τίτλον: Die alte Frau als Verrâterin in einigen neugrie-
chischen Volkssagen ', ό δεύτερος τής : Yello dans les traditions de peuples
hellénique et roumain1 καί ό τρίτος τής: Digenis and the Valiant ones2.

Έν 'Αθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1964.

ό Διευθυντής
Καθηγητής Γεώργ. Κ. Σπνριδάκης

1 Έδημοσιεύθησαν είς τό περ. «Λαογραφία», τόμ. 22 (1965), σ. 577-530 καί σ. 328-334.
Ή άνακοίνωσις τοϋ πρώτου έδημοσιεΰθη καί εις τήν ελληνικήν μετά περιλήψεως είς τήν
γαλλικήν έν τω παρόντι τόμω, σελ. 3-8.

5 Έδημοσιεύθη είς τήν ελληνικήν είς τό περ.: Άρχεϊον τοϋ Πόντου, τόμ. 26 (1964)
α. 197-230.
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(Revues reçues pendant l'année 1964 par donations, achat
et en échange de l'Annuaire des Archives de Folklore)

A ' ΕΛΛΗΝΙΚΑ

(en langue grecque)

Αθηνά. Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν 'Αθήναις Επιστημονικής 'Εταιρείας, έν 'Αθή-
ναις, τόμ. 67 (1964).

Άρχεΐον Πόντου. Σύγγραμμα περιοδικόν. 'Εκδιδόμενον ύπό τής 'Επιτροπής Ποντι-
ακών Μελετών, έν 'Αθήναις, τόμ. 24 (1961), τόμ. 26 (1964).

Έιτετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Έν 'Αθήναις, τόμ. Α' (1961), τόμ. Β'
(1962), τόμ. Γ' (1963).

'Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών.
'Εν 'Αθήναις, τόμ. ΙΕ' (1964-65).

'Ηώς. Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις, εκδιδομένη έν 'Αθήναις, έτ. 4 (1961),
ετ. 5 (1962), ετ. 6 (1963), ετ. 7 (1964).

Ίκαριακά. Μηνιαία εκδοσις τής Πανικαριακής 'Αδελφότητος 'Αθηνών. 'Αθήναι,
τεύχος 34 (1965).

Κνωσός. Περιοδική εκδοσις τοΰ Συλλόγου Κρητών «Ή Κνωσός», έτ. 1-12 (1953-1965).

Κρητική Εστία. Μηνιαίο ίστορικό-λαογραφικό καί λογοτεχνικό περιοδικό. Χανιά,
χρόν. ΙΓ'-ΙΕ' (1961-63).

Κυπριακα! Σπουδαί. Δελτίον τής 'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Έν Λευκωσία
Κύπρου, τόμ. ΚΙΓ (1964), τόμ. ΚΘ' (1965).

Λαογραφία. Δελτίον τής 'Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. 'Εν 'Αθήναις, τόμ. ΚΑ'
(1963-64).

Μαθητική 'Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών τοΰ ΙΙαγκυπρίου Γυμνασίου. Λευκωσία
Κύπρου, φ. 37-39 (1963-65).

Μικρασιατικά Χρονικά, τόμ. 11 (1964).

Β' ΞΕΝΑ

(en langues étrangèrres)

Arts et Traditions Populaires, douzième année 1964. Paris.
Hélène Guilcher, La dance traditionnelle à Saint Nicolas-de-Veroce (Haute-Savoie)

σ. 3-29.

Χορογραφική καί μουσικολογική μελέτη.
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Charles Marchel-Robillard, Forges et forgerons du pays Chartrain, σ. 30-71.

Μελέτη περιγραφική μετά σχεδίων καί εικόνων, άναφερομένη είς τά σιδηρουργεΐα
καί τούς σιδηρουργούς τοΰ παρελθόντος αιώνος έν Chartrain.
Jean Favière, Mobiliers et meubles ruraux du Haut-Berry, σ. 101-138, 215-229.
A. Hajdi, La loki djili des Tsiganes Kêlderâs, a. 139-177.

'Ερευνώνται τά έλευθέρου άργοΰ ρυθμού άσματα τών λεβητοποιών 'Αθίγγανων, λε-
γόμενα loki djili.

Marie-Louise Tenèze, Le conte populaire français : Réflexions sur un itinéraire, σ.
193-203.

Ή συγγρ., άναφέρουσα νεωτέρας παραμυθιολογικάς μελετάς, διατυπώνει ένδιαφερού-
σας σκέψεις όσον άφορα είς τόν παραμυθάν, τό άκροατήριον καί ρεπερτόριόν του.
S. F. Sanderson, État des études de la vie traditionnelle en Grande-Bretagne et
en Irlande, σ. 247-254.

Πληροφορίαι περί τών σπουδών τού κατά παράδοσιν λαϊκού βίου έν Μεγάλη
Βρεταννία καί 'Ιρλανδία

Δ. Β. Οί.

Bulletin folklorique d'île-de-Prance, Nos 21-28, Paris... 1963-1964, σελ.
641-863.

Τό περιοδικόν τούτο είναι όργανον τής Λαογραφικής'Εταιρείας τής Ile-de-France.
Σημειοΰμεν τά άρθρα: α) «Ό Rabelais και ή Λαογραφία» τοϋ M. Françon (σελ·
643, 744-5Λ β) «Ή χλωρίς τής Ile-de-France» τοΰ André-Louis Mercier (σελ. 649-
50, 719-20, 751-2, 814-5, 840-43), γ) «Δύο λαογραφικαί καί φιλολογικαί σημειώσεις»
ύπό τού M. Françon, σελ. 711, δ) «'Αρχαιολογία καί λαογραφία είς τάς πηγάς τοΰ
Σηκουάνα» τοΰ Α. Colombet, σ. 808-810, ε) πλήθος άρθρων ύπό τόν τίτλον «λαο-
γραφικά χρονικά», καί συστηματικοί βιβλιογραφικοί άναλύσεις περιοδικών, μελετών
καί άρθρων γαλλικών καί ξένων.

Δ. Β. Οί.

Fabula. Zeitschrift fiir Erzâhlforschung, hrsg. von Kurt Ranke. Berlin,
6. Band (1964).

El. Legros, A propos d'une étude sur le conte populaire Wallon, σ. 1-54.

Bêla Gunda, Die Funktion des Mârchens in der Gemeinscliaft der Zigeuner, σ. 95-107.

Μελέτη περί τής θέσεως τοΰ παραμυθιού είς τήν κοινωνικήν ζωήν τών Άθιγγάνων.
Rich. Bauman, The Folktale and Oral Tradition in the fables of Robert Henryson,
a. 108-124.

Rolf Wilh. Brednich, Der Teufel und die Kerze, σ. 141-161.

'Εξετάζεται τό θέμα τής προελεύσεως καί διαδόσεως λαϊκής διηγήσεως περί τού έξα-
πατηθέντος διαβόλου (ΑαΤΙι 1187).
l. Kretzenbacher, «Stabbrechen» im Hochzeitsritus, σ. 195-212.

Kath. Luomala, Motif A 728 : Sun Gaught in Snare and Certain Related Motifs,
a. 213-252.
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Ηει<· KapBtds, Tiirkische Volkserzâhlungen in der polnischen Literatur des XVI.
Jhdts, σ. 253-257.

'Εξετάζονται αϊ Τουρκικοί λαϊκαί διηγήσεις είς τήν Πολωνικήν φιλολογίαν κατά τόν
16ον αιώνα.

Σ. Δ. Η.

Hessische Blatter fiir Volkskunde, Giessen, Bd. 55 (1964).
Hans Moser, Der Folklorismus als Forschungsproblem der Volkskunde, σ. 9-57.
IngEborg Weber-KellëRmann, Die Maskenmacher au£ dem Thiiringer Wald, σ.
109-122.

Μελετώνται οί κατασκευασταί προσωπείων είς τό «Thiiringer Wald» τής Γέρμα
νίας. Παρατίθενται 14 εικόνες δεικνύουσαι είδη προσωπείων ώς καί τόν τρόπον
κατασκευής αύτών.

Και DetlER SiEVERS, Die Mitwirkung der dithmarsischen Geschlechter beim
Hoclizeitsbrauchtum, σ. 123-139.

Friedrich Kari, Azzola, Das doppelbalkige Kreuz als Grabzeichen in Hessen, σ.
181-184.

Ό συγγρ. άσχολεϊται μέ τόν διπλούν σταυρόν ώς σύμβολον έπί τών τάφοιν.

Σ. Δ. Η.

Journal of American Folclore, τόμ. 77 (1964).

George Monteiro, Parodies of Scripture, Prayer, and Hymn, σ. 45 52

'Αναφέρονται παραδείγματα έμμετρων περικοπών έκ τής Βίβλου, έκ τών προσευχών
καί έκ τών "Υμνοιν τής Δυτικής 'Εκκλησίας, άμέσως δέ είς έκάστην περίπτωσιν πα-
ρατίθενται παραλλαγαί άντιστοίχων λαϊκών διακωμφδήσεων, αϊ όποιαι έχουν συντεθή
είς τό αύτό μέτρον, διατηρούν δέ τό αύτό ύφος καί κατά κανόνα τήν αύτήν όμοιο-
καταληξίαν.

S. J. Soeckett, Poetry and Folklore: Some points of affinity, σ. 143-153.

'Εξετάζεται ή συγγένεια μεταξύ ποιήσεως καί λαογραφικών μνημείων τοΰ λόγου.
'Ιδίως έξετάζεται ή μεταφορική χρήσις τών εννοιών, φαινόμενον τό όποιον παρατη-
ρείται τόσον είς τήν ποίησιν διά τής παρομοιώσεως καί δή τής μεταφοράς, όσον καί
είς αινίγματα, τών όποιων ή σύνθεσις βασίζεται έξ ολοκλήρου είς τήν μεταφορικήν
χρήσιν τών έννοιών.

Κ. Ρ.

Journal of the International Polk Music Council, τόμ. XVI- 1964 - σελ. 170.
Τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ τόμου είναι άφιερωμένον είς τό 16ον Συνέδριον τοΰ IFMC,
τό όποιον έπραγματοποιήθη τω 1962 είς τά 'Ιεροσόλυμα, μέ τόν γενικόν τίτλον «'Ανα-
τολή καί Δύσις εις τήν Μουσικήν». Τήν έναρκτήριον όμιλίαν έκαμεν ό Ούγγρος συν-
θέτης Zoltan Kodaly προσπαθήσας νά δώση τόν όρισμόν τής 'Ανατολικής καί τής
Δυτικής μουσικής.



264

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1964

peter Crossi^ey - HoiaanD; Preservation and renewal of Traditional music.

(=Διατήρησις καί άνανέωσις τής δημοτικής καί παραδοσιακής μουσικής). Ai παραδο-
σιακαί μορφαί τής μουσικής —πού σήμερον διαφέρουν πολύ άπό τήν πρωταρχικήν των
μορφήν—είναι ή δημοτική μουσική, ή λειτουργική (έκκλησιαστική) καί ή λογία μου-
σική (Learned music), αί όποϊαι όμως ευρίσκονται εις τό χείλος τής καταστροφής των
ενεκα έγκαταλείψεώς των καί τής συγχύσεως πού προκαλούν αί νόθαι μορφαί λαϊκής
τέχνης, πού δημιουργούνται. Τίθεται τό ερώτημα, εάν πρέπει καί πώς δύνανται νά δια-
σιοθούν αΐ παλαιότεροι παραδόσεις τραγουδιών καί λαϊκών χορών, πού είναι συνδε-
δεμέναι μέ λειτουργικά κοινωνικά έθιμα καί τά όποια προερχόμενα έκ παλαιοτέρων
χρόνων θά εξαφανισθούν άσφαλώς.
Diego Carpitella, A propos du folklore «Reconstruit» (σ. 22).

(—'Επί τής άνασυστάσεως τής Λαογραφίας). Τονίζεται ότι κατά τά τελευταία 25 έ'ως
30 έτη ή εθνομουσικολογία έξετάζει πρό παντός τά μουσικά κείμενα έν σχέσει μέ τήν
κοινωνικήν των λειτουργίαν καί τάς συνθήκας ύπό τάς όποιας εκτελούνται. 'Ερευνώνται
αί κοιναί ρίζαι, πού συνδέουν τήν έθνομουσικολογίαν μέ τάς άλλας κοινωνικός καί
ιστορικός έπιστήμας. Έκ τής μελέτης ταύτης προέκυψεν ή άνακάλυψις τής συνε-
χείας τής προφορικής παραδόσεως (έξ'ίσου ζωντανής όπως ή γραπτή παράδοσις).
Ή λέξις «άνασύστασις» έ'χει ενταύθα τήν έ'ννοιαν ούχί τών μεταβολών, δ.ς υφίσταται
λαϊκή τις έκδήλωσις μετακινουμένη έντός τής κοινωνίας, άλλα τής άναβιιόσεως αύτής,
ού'σης άποκεκομμένης άπό τήν ίστορικήν της συνέχειαν ύπό διεσκευασμένην, ούτω δέ
άνακαινισμένην, μορφήν.

Σ. Κ.

L'Homme. Revue française d'Anthropologie. Paris, tome III, 1963, No 1-3.
Denise Paui.me, Un conte de Fées Africain : Le garçon Travesti ou Joseph en
Afrique, No 2, σ. 5-21.

'Εξετάζεται τό 'Αφρικανικόν παραμύθι: «τό παιδί Travesti ή ό Ιωσήφ».
Jean Pierre Vernant, Hestia-Hermès. Sur l'expression religieuse de l'espace et
du mouvement chez les Grecs, No 3, σ. 12-50.

Θρησκειολογική μελέτη είς ήν συζητείται ό σύνδεσμος καί ή κοινωνική καί λατρευ-
τική σχέσις τών θεοτήτων Εστίας καί Έρμου.
Henri Lavondès, Magie et langage. Note à propos de quelques faits malgaches)
a. 109-117.

'Εξετάζονται μαγικαί τίνες πράξεις καί αί σχετικαί πρός αύτάς γλωσσικαί εκφράσεις
τών ιθαγενών κατοίκων τής Μαδαγασκάρης.

Δ. Β. Οί.

Narodno Stvaralawtvo Folklor. (Folklore de l'Union des associations des
Folkloristes de Jougoslavie), Beograd, vol. 5-8 (1963).
Zw. Lovrencevic, Tambura «samica» Puokoliri Bjelovara, σ. 313-324, 390.

'Εξετάζεται ύπό τοΰ συγγρ. τό λαϊκόν όργανον samica είς τήν περιοχήν Bjelovara τής
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Γιουγκοσλαβίας, παρατιθεμένων καί παραδειγμάτων τής μουσικής άποδόσεώς του.
Πρόκειται περί οργάνου, μορφής τετραχόρδου μανδολίνου, τό όποιον άπαντάται εις
τρεις τύπους : διατονικόν, χρωματικόν καί διατονικόν χρωματικόν.
Karel HoralEk, Juznoslovenski deseterac, σ. 325-327, 390.

Ό συγγρ. κάμνει λόγον περί του δεκασυλλάβου στίχου είς τήν δημώδη ποίησιν τών
Νοτιοσλάβων.

Stojan Dzodzev, Zrte is gyvota narodnix Pesatia, σ. 347-354, 391-92.

Συζητείται τό ζήτημα τής δημιουργίας παραλλαγών εις θέματα τής δημώδους μουσι-
κής καί τής δυνατότητος τής έξετάσεως είς αύτάς τής ιστορικής άρχής έκάστου μουσι-
κού θέματος.

Slobodan Zecevic, Homeron ep i uase narodne igre, σ. 485-493, 558.

Παρατηρούνται ύπό τού συγγρ. είς χορούς καί Νοτιοσλαβικά επικά ασματα στοιχεία,
τά όποια άνευρίσκονται ομοίως είς τήν Ίλιάδα καί τήν Όδύσσειαν.
Vinco Zganec, Stjepan Banovic, σ. 515-516, 519.

Έκ τοΰ έργου τού Banovic εξαίρεται ή πραγματεία του μέ τίτλον : Θεματικά στοιχεία
έκ τής 'οδύσσειας είς Κροατικά δημώδη ασματα τής Μαρκάσκας.

Slob Zecëvic, Jugoslovenski'mythi folklore y ozyma stranatsa i slovena, σ. 602-609, 639.
Ό συγγρ. υποστηρίζει, άντιθέτως πρός ξένους, μή Σλάβους έρευνητάς, ότι είς τούς
Νοτιοσλάβους, ώς καί είς άλλους λαούς, διασο>ζεται πλούσια μυθολογική παράδοσις, ή
οποία συνεχίζεται ζωντανή εις τήν λαϊκήν ψυχήν.

AlEk. Linin, Tradizionalna praxay narodnoi instrumentaloj musizi Makedonije, σ.
618-624, 640.

Πληροφοριακόν άρθρον περί τής έκτελέσεως τής εκ παραδόσεως δημώδους οργανικής
μουσικής είς τήν περιοχήν τοΰ κράτους τών Σκοπίων.

Vol. g 12 (1964)

Cvjetco Rihtman, Dwa problema naje organologije: bubanj na dertina i Slavic, a.
653 57.

Εξετάζονται τά λαϊκά όργανα : τό τύμπανον καί ή φλογέρα.

Zw. LovrenlEviô , Ladarice, σ. 711-716.

Κατά τό εσπέρας τής παραμονής τής εορτής τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου (24 Ιουνίου) είς
τήν περιοχήν Bjelovar τής Γιουγκοσλαβίας ομάδες έκ τεσσάρων κορασιών, ηλικίας
10-12 έτών, χορεύουν καί τραγουδούν έμπροσθεν κάθε οικίας, λαμβάνουσαι δώρα. Τό
έθιμον τοΰτο σχετίζει ό συγγρ. πρός τήν άρχαίαν σλοβικήν θεότητα Lado. Νομίζω οτι
άνεξαρτήτως τής ιστορικής του άρχής είς τήν έξωτερικήν του μορφήν έ'χει ύποστή έπί-
δρασιν έκ τών άγερμών κατά τό Σάββατον τοϋ Λαζάρου.

Η. Cdriî, Neke nase narodne legende 5 kraja XIX vijeka, σ. 714-721.

'Εξετάζονται δύο δημώδεις παραστάσεις έκ Βοσνίας, τοΰ τέλους τού 19 αι., είς τάς
οποίας άναφέρονται ώς ήρωες ό Μάρκος Κράλιεβιτς καί ό I. Madjarin.

Andr. Cojcovic, Cigani i musika, a. 722-728.
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Συζητείται τό θέμα τής σχέσεως τών 'Αθίγγανων πρός τήν μουσικήν, έξεταζομένου
τούτου διά σχετικών στοιχείων ιστορικών καί έθνοκοινωνικών.

Γ. Κ.Σ.

Objets et Mondes, La revue du Musée de l'homme, Tome III (1963)

(Un choix des articles).
Joseph Chelhod, Une enquête chez les nomades du Négueb (="Ερευνα τών νομάδων
τού Νεγκέμπ). σ. 59-70.

'Εξετάζεται ή νομαδική φυλή τών Βεδουίνων εις Νεγκέμπ εις έκδηλιόσεις τοΰ κοινωνι-
κού ττον βίου (ώς τού γάμου, τής οικογενείας, άδελφοποι'ίας) καί τοΰ θρησκευτικού βίου.
Monique Roussel de Fontanes, Les costumes traditionnels Calabrais; (mission de
Juin 1962) (=Τό έκ παραδόσεως έ'νδυμα εις τήν Καλαβρίαν), σ. 71-80.
Γίνεται λόγος ίδια περί τοΰ ενδύματος εις περιοχάς όπου έ'χουν ένταΰθα έγκατασταθή
άποικοι κατά τόν 15ον αιώνα.
P. S. Wakankat, Peintures rupestres Indiennes (= Εικόνες έπί βράχου είς Ίνδίαν). σ.
129-150).

Πρόκειται περί εικόνων ζώων διά ζωγραφικής εις ύπόγεια καταφύγια^ Αί εικόνες δ' αύ-
ται προέρχονται έκ διαφόρων χρόνων, τών παλαιοτέρων έκ τής έποχής τοΰ λίθου.
Jacques Millot, Sardaigne 1963 (=Σαρδηνία 1963), σ. 173-204.

Έκ τών εκδηλώσεων τοΰ λαϊκοΰ βίου τής νήσου· εξετάζεται τό ένδυμα, τά κοσμήματα,
ή ξυλοτεχνία, ή ύφαντική.

Tome IV (1964)

Α. Β. Bajput, Le monde perdu des Kalash (Kafiristan), σ. 3-28.

Είς τήν έκτεταμένην όρεινήν περιοχήν τοΰ βορείου τμήματος τοΰ δυτικού Πακιστάν
έντός τριών κοιλάδων διαμένει λαός καλούμενος Kalash, ό όποιος διαφέρει τών γειτο-
νικών φυλετικώς. Θεωρείται ό λαός ούτος οτι είναι άπόγονος Ελλήνων στρατιωτών,
Περσών ή Πάρθων, οί όποιοι ήλθον καί έγκατεστάθησαν είς τήν άπομεμονωμένην
αύτήν περιοχήν. Οί κάτοικοι ταύτης άνέρχονται είς 1.200. Τού λαοΰ τούτου έξετάζεται
ή άμφίεσις, ή κατοικία, ή οικονομία τού τόπου,'ή θρησκεία, ό γάμος, ή τελευτή καί
αί έορταί. Πρόκειται περί έντελώς πρωτογόνου λαοΰ εις όλας τάς εκδηλώσεις τοΰ βίου·

Anne Massion, Les bâtons Africains décorés du Musée de l'homme, σ. 157-186.

'Εξετάζονται ράβδοι καί βακτηρίαι έξ 'Αφρικής μετά διακοσμήσεων, εύρισκόμεναι είς
Musée de l'homme είς Παρισίους. Ή ράβδος, ώς γνωστόν, έκ παλαιοτάτων χρόνων
είς τούς ιστορικούς λαούς άλλά καί είς άλλους, αποτελεί έμβλημα πολιτικής ή θρησκευ-
τικής εξουσίας. Γνωστόν είναι ήδη άπό τών 'Ομηρικών χρόνων τό βασιλικόν σκήπτρον·
Είς τό παρόν άρθρον ερευνάται ή μαγική, θρησκευτική καί γονιμική σημασία τών
ράβδων τούτων, ή διακοσμητική κλπ.
Robert Cresswell, La poterie libanaise, σ. 187-198.

'Εξετάζεται ή τεχνική τής λαϊκής κεραμευτικής εις τόν Λίβανον.

Γ.Κ.Σ.
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Oesterreichische Zeitscrift fiir Volkskunde, Neue Serie, Bd. XVIII, Wien

1964.

Friedr. Joh. Fischer, Faschingritt, Ringelstechen, Pferderennen. Arcbivalische Nach-
ricliten iiber den Untergang des Pferdekultes in Salzburg, σ. 1-8.
Έξέτασις εθίμων ιπποδρομιών και ιππασίας κατά τάς 'Απόκρεως καί τήν έορτήν τοϋ
'Αγίου Γεωργίου είς Σαλτσβοΰργον κατά τό δεύιερον ήμισυ τοϋ 18ου αιώνος.
Robert SchindlER, Der 100. und der 200. Tag in Bauernkalender und Wetterregel,
σ. 76-88.

Σημασία τής εκατοστής καί διακοσιοστής ημέρας είς τό ήμερολόγιον τών αγροτών καί
είς τήν λαϊκήν μετεωρολογίαν, λογιζομένης πρός τοϋτο τής αρχής τοϋ έ'τους από τής
24 ή 25 Δεκεμβρίου.

L. Schmidt, Arthur Haberlandt zum Gedâchtnis. Nachruf und Bibliographie (Mit ι
Abbildung), σ. 217-271.

Έκθεσις περί τής έπιστημονικής δράσεως καί βιβλιογραφική άναγραφή τών δημο-
σιευμάτων τοΰ αυστριακού καθηγητού Arthur Haberlandt (1889-1964), ιδρυτού έν
Βιέννη μετά τοΰ πατρός του τοϋ Λαογραφικού Μουσείου, ώς καί τής Λαογραφικής έκεϊ
έπιστήμης, άσχοληθένιος προσέτι καί είς θέματα τοϋ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ τής Νοτιο-
ανατολικής Ευρώπης.

Γ.Κ.Σ.

Revista de Etnografie §i Folclor, anul IX, Bucureçti, 1964.

Mihai Pop, Caracterul istoric al epicii populare, σ. 5-15.

'Εξετάζονται αί σχέσεις τοΰ δημώδους έπικοΰ άσματος μέ τήν ίστορίαν καί δή α) οί
ιδιαίτεροι τρόποι τών διαφόρων κατηγοριών αύτοΰ, εις τό όποιον αντικατοπτρίζεται
ή πραγματικότης, καί β) ή ποσότης ιστορικών πληροφοριών, πού παρέχει εκάστη
κατηγορία τών ασμάτων τούτων.
Gh. Ciobano, Inrudirea dintre ritmul dansurilor §i al colindelor, σ. 33 69.

Μουσικολργική μελέτη περί τής συγγενείας μεταξύ τοΰ ρυθμοΰ τών χορών καί τών
καλάντων.

Α. Fochi, Dimitrie Cantemir etnograf §i folclorist, σ. 71-101, 119-142.

Ίσιορικολαογραφική μελέτη, έν ή έξετάζεται τό έργον τοΰ Δημητρίου Ιίανιεμίρ άπό
«έθνογραφικής» καί λαογραφικής άπόψεως μέ παράθεσιν ποικίλων σιοιχείων έκ τοΰ
έργου τούτου.

Al. Amzulescu, Cîteva observaÇii eu privire la versul popular, σ. 105-111.

Παρατηρήσεις έπί τής μετρικής καί τοΰ ρυθμού τής δημώδους ρουμανικής συιχουργίας·
Radu Octavian Maier, Agezârile de câlive la Aromînii din Albania, σ. 183-189.

Περιγράφονται καί εικονίζονται μέ σχέδια καί εικόνας αί καλύβαι τών Κουτσοβλάχιον
τής Αλβανίας (Άρβανιτόβλαχοι).
Anca Giurchescu, Analiza structurii dansului popular romînesc, σ. 191-199.
Μουσικολογική άνάλυσις τοϋ ρουμανικού λαϊκοΰ χοροϋ.
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Eusabeta Dolinescu, Pâtrunderea unor crea^ii culte çi semiculte în cîtitecul po-
pular, σ. 261-274.

Μουσικολογική μελέτη περί τής εισαγωγής μερικών λογίων καί ήμιλογίων δημιουρ-
γιών είς τά δημιόδη ασματα.

Paul Henri Stahl, Din istoricul cercetârilor de arhitecturâ popularâ romîneascâ,
σ. 275-291.

Ό συγγρ· άναφέρεται είς τήν ίστορίαν τών ερευνών διά τήν ρουμανικήν λαϊκήν
άρχιτεκτονικήν.

Mariana Καηανε, Baza prepentatonicâ a melodicii din Oltenia subcarpaticâ, σ. 387-411.
Μουσικολογική μελέτη τής προπεντατονικής βάσεως τής μελφδίας έν τή περιοχή τής
υπό τά Καρπάθια Όλτενίας.

G. Sui.iteanu, Introducere in culegerea studierea folclorului muzical al Tâtarilor
Dobrogeni, σ. 545-576.

Εισαγωγή εις τήν συλλογήν καί μελέτην τής μουσικής λαογραφίας τών Τατάρων
τής Δοβρουτσάς.

Eusabeta Moldoveanu-Nestor, Cununa-Sârbàtoare a seceriçului, Cîntecele de se-
ceriç din tinutul Nâsâud-Transilvania, σ. 614-634.

Γίνεται λόγος περί τής εορτής τοϋ θερισμοΰ τών δημητριακών μετά τών σχετικών
ασμάτων τοΰ θέρους εις τήν περιοχήν Nâsaud τής Τρανσυλβανίας

Δ. Β. Οί.

Revue des Études Sud-Est Européennes, tome I. Bucarest, 1963, No 1-4.
(Éditions de l'Académie de la République Populaire Roumaine)

a. Rosetti, Sur le traitement des groupes KS, KT dans les langues Balkaniques,
σ. 153-154.

'Εξετάζεται ή χρησιμοποίησις τών συμπλεγμάτων κσ, κτ είς τάς βαλκανικός γλώσσας,

Mihai Pop, Le premier festival de folklore des pays balkaniques et de la zone de
la mer adriatique, σ. 177-178.

"Εκθεσις περί τής πρώτης λαογραφικής εορτής τών βαλκανικών χωρών καί τής
περιοχής τής 'Αδριατικής, ή όποια εγινεν εις τό Βουκουρέστιον άπό 27 'Ιουλίου μέχρι
τής 4 Αύγουστου 1962.
Adrian Fochi, Parallèles folkloriques Sud-Est Européens, σ. 517-550.

Ό συγγρ. έρευνα συγκριτικώς τάς γνωστάς του παραλλαγάς ασμάτων τών βαλκανι-
κών λαών μέ θέμα τόν ήρωα (κλέφτην ή χαϊντούκ), πού πεθαίνει καί παραγγέλλει εις
τούς συντρόφους του πώς νά κτίσουν τό μνήμα του καί πώς νά άναγγείλουν τόν θά-
νατον του είς τούς οικείους του. Τά ασματα τού θέματος τούτου δέν μετεδόθησαν
κατά τόν συγγρ. διά «μεταναστεύσεως», άλλ' έδημιουργήθησαν παντού άνεξαρτήτως
τό εν του άλλου. Τά προβλήματα τής μελέτης τίθενται χωρίς νά λύωνται, ώς ό ίδιος
λέγει.

Δ. Β. Οί.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1964

269

Schweizeirsches Archiv fiir Volkskunde.
Band 59 (1963)

Carl-Herman Tillbagen, Zigeunerforschung in Skandinavien, σ. 2-13.

Έρευναι περί τών 'Αθίγγανων εις τήν Σκανδιναβίαν, έγκατασταθέντω ν είς τήν Σουη-
δίαν τό πρώτον άπό τοϋ έτους 1512.
Γ)Αη Ben - Amos, Folklore in Israel, σ. 14-24.

Σύντομος έκθεσις περί τών λαογραφικών σπουδών είς τό 'Ισραήλ.
Trilochan Pande, The Concept of Folklore in India and Pakistan, a. 25-30.

Συζητείται ή έννοια του όρου Folklore είς τήν "Ινδίαν καί είς τό Πακιστάν.
Abel coetzee, Afrikaans Folklore and Regional Ethnology (='Αφρικανική λαογραφία
καί περιφερειακή 'Εθνολογία), σ. 31-35. Σύντομος εκθεσις τών λαογραφικών καί εθνο-
λογικών μελετών εις νότιον Αφρικήν.
Εικε Haberlano, Zur Volkskunde der Hoch - Âthiopier (Amhara and Tigray),
σ. 35-48.

Συμβολή είς τήν λαογραφίαν τής ορεινής Αιθιοπίας (Amliara καί Tigray).
Band 60 (1964)

Georg Duthaler, Die Melodien der Alten Schweizermarsche, σ. 18-32.

Παρελάσεις λαϊκών μουσικών μέ εκατοντάδας τυμπάνων καί αύλών κατά τάς άπό-
κρεως. Παρατίθενται αί έκτελοϋμεναι μελφδίαι καί έξετάζεται ή άρχή τού έθίμου
πιθανώς έκ τοϋ 18 αί.
Walter Escher, Das Scweizerische Hirtenland, σ. 58-72.

Ό συγγραφεύς παρέχει εικόνα μέ χαρακτηριστικά στοιχεία τοΰ ποιμενικού βίου είς
τήν 'Ελβετίαν.

Hans Trumpy, Aus Eduard Hoffmann-Krayers Briefwechsel, σ. 113-132.
Fl. Guggenheim - Grûnberg, Eduard Hoffmann-Krayer und die judische Volks-
kunde a. 133-140.

Περί τοΰ Ed. Hoffmann-Krayer (1864-1936), ιδρυτού τής Λαογραφικής 'Επιστήμης
εις "Ελβετίαν, πρώτου έκδοτου τής Διεθνούς Λαογραφικής βιβλιογραφίας καί συνερ-
γάτου είς τήν έκδοσιν τοΰ Λεξικού τών Γερμανικών δεισιδαιμονιών, δημοσιεύεται εις
τόπρώτον άρθρον ανέκδοτος άλληλογραφία μετ" άλλων, ξένων, λαογράφων. Τό δεύτε-
ρον άρθρον άναφέρεται εις τήν προσφοράν αύτοϋ πρός μελέτην τής 'Ιουδαϊκής λαο-
γραφίας.

Robert Wildhaber, Bibliografische Einfuhrung in die amerikanische Volkskunde,
σ. 164-218.

Ό συγγραφεύς είς τό μακρόν τούτο άρθρον παρέχει παραστατικήν εικόνα τής λαο-
γραφικής δραστηριότητος εις τήν 'Αμερικήν εις σχετικά δημοσιεύματα, αυτοτελή καί
περιοδικά, επίσης καί έπι τών σκοπών καί τών τάσεων γενικώς τής έρεύνης τοΰ λαϊ-
κού πολιτισμού.

Γ. Κ. Σ.
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Studii de istorie literara §i folclor, 1964. (Editura Academiei Republicii
Popnlare Pomîne.

Ion MoçlEa, «Cîntare §i vers la Constantin". Sfîrsitul lui Brincoveanu in reperto-
riul dramatic al minerilor Romini din nordul Trausilvaniei, a. 21-61.
Ό συγγρ. δημοσιεύει άνέκδοτον κείμενον λαϊκού εμμέτρου δράματος, αναφερομένου
είς τό τραγικόν τέλος τοΰ ήγεμόνος τής Βλαχίας Κωνσταντίνου Μραγκοβεάνου. Τοΰ-
το έπαίζετο κατά τόν παρελθόντα αιώνα είς λαϊκάς παραστάσεις κατά τάς χειμερινός
έορτάς ύπό τών μεταλλωρύχων τής βορείου Τρανσυλβανίας.
D. Pop, Folclorul literar al «Tribunei», σ. 107-162.

Είς τήν μελέτην του ό συγγρ. σταχυολογεί καί βιβλιογραφεϊ συλλογάς, μελετάς καί
άρθρα λαογραφικού περιεχομένου, πού έδημοσιεύθησαν άπό τοΰ 1884-1903 εις τήν
εφημερίδα «Tribuna» τοΰ Sibiu τής Τρανσυλβανίας.
Engel Karoly καί D. Pop, Culegerea de basme romîneçti a lui Zeyk Jânos, σ. 223-242.
'Εδώ εξετάζεται ή συλλογή παραμυθιών τοΰ Ούγγρου συγγραφέως Zeyk Jânos
(1786-1855).

Δ. Β. Οί.

Siidosteuropa - Jahrbuch, Bd.6. (Die Volkskultur der Siidosteuropâi-
schen Vôlker), Miinchen 1962.

Zoran Konstantinovic, Die Volkspoesie des europâischen Siidostens, σ. 10-17.

Γενικαί παρατηρήσεις έπί τών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων καί τών κοινών στοι-
χείων είς τήν λαϊκήν ποίησιν τών λαών τής νοτιοανατολικής Εύρώπης.
Cvetana Romanska, Die Haiducken in der bulgarischen Volksdichtung, σ. 34-41.

Κατατοπιστικόν άρθρον περί τών τραγουδιών τών Βουλγάρων διά τήν δράσιν τών
Χαϊντούκων, δηλ. τών σωμάτων τών Κλεφτών είς αύτούς, κατά τήν τουρκοκρατίαν.
ElEutherios Ν. Pi.atis, Die neugriechische Volksdichtung, σ. 42-57.

Πληροφοριακόν άρθρον περί τής άρχής τής γενέσεως τών 'Ελληνικών δημοτικών
τραγουδιών, τών συλλογών αύτών καί τής αισθητικής αξίας των. 'Ακολουθούν άναλύ-
σεις άκριτικών τραγουδιών, παραλογών, κλέφτικων καί άλλων.
Richard Wolfram. Der Volkstanz als kulturelle Ausdruckform der siidosteuropài-
schen Vôlker, σ. 63.

'Αξιόλογος πραγματεία μετά παραθέσεως εικόνων περί τοΰ λαϊκοΰ χοροΰ εις τήν νο-
τιοανατολικήν Εύρώπην (ΐ)ς μέσου έκφράσεως πολιτισμοΰ. Γίνεται λόγος καί περί 'Ελ-
ληνικών χορών.

Robert Schwanke, Volksmusik und Volkslied in Albanien. Neue Forschungen und
Ergebnisse, σ. 85-95.

"Εκθεσις περί τών μελετών έπί τής άλβανικής λαϊκής μουσικής καί τών δημοτικών
τραγουδιών.

Hristo Vakarëlski, Charakteristische Merkmale der bâuerlichen Volkskultur in
Bulgarien, σ. 125-133.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ άγροτικοΰ λαϊκού πολιτισμοΰ είς Βουλγαρίαν.
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Zeitschrift fiir Balkanologie, Jahrgang II, 1964.
Fr. Dolger, Hochzeit in Prosotsani, σ. 33 37.

Περιγραφή τής τελετής τοϋ γάμου είς Πρωσοτσάνην Δράμας.
Dem. J. Georgacas, Place and other Names in Greece of various Balkan origins,
a. 38-76.

Ό ουγγρ. εξετάζει τοπωνύμια εθνικά, ο)ς τά Βουρβά, Βέρβενα, Βρόνας, Δραγάτσι,
Νούδα, Τρίκαλα, Μελιγκοί, 'Εζερϊται κ.λ.π. ώς πρός τήν έτυμολογικήν άρχήν αύτών.
Wilh. Liîxtenbauer, Die Volkskultur der Balkanslaven in ihren Beziehungen zu aus-
serslavischen kulturkreisen, σ. 113-125.

Εξετάζεται ό λαϊκός πολιτισμός τών Σλάβων τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου ε'ις διαφό-
ρους εκδηλώσεις του, ίδίςι είς τό κεφάλαιον τής λαϊκής πίστεως καί τής δεισιδαιμονίας
εν συγκρίσει πρός άναλόγους είς τούς γειτονικούς λαϊκούς πολιτισμούς, ιδία τόν Έλλη-
νικόν.

Milan Vasic, Die Martolosen im osmanischen Reich, σ. 172-189.

Συζητείται ό θεσμός τών άρματολών είς τό Όσμανικόν κράτος τής Βαλκανικής, 6
όποιος υποστηρίζεται οτι παρελήφθη εκ τών Βυζαντινών κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ
15ου αιώνος.

Walt. Wûnsch, Geschichte und Namen der volkstiimlichen Streichinstrumente des
Balkans, σ. 190-197.

Γίνεται λόγος περί τής ιστορίας εις τους λαούς τής Χερσονήσου τοΰ Α'ίμου τής χρή-
σεως τών λαϊκών οργάνων καί τών ονομάτων, τά όποια παίζονται μέ τόξον (οίον ή
λύρα, ό κεμεντζές, ή gadulka, ή gusle, τό rabâb, κ.λ.π.).

Γ. Σ. Κ.

Zeitschrift fiir Volkskunde, 60 Jahrgang 1964, W. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart.

Herm. Hinz, Zur Vorgeschichte der Niederdeutschen Halle, a. 1-22.

Ό συγγρ. έρευνα εις τήν πεδινήν Γερμανίαν τήν λαϊκήν άρχιτεκτονικήν μορφήν τής
στοάς (Halle), ή οποία ώς μορφή οϊκοδομίας έμφανίζεται ένταΰθα κατά τούς μεσαιω-
νικούς χρόνους κλπ.

Elf· Grabner, Verlorenes Mass und heilkràftiges Messen. Krankheitserforschung
und Heilhandlung in der Volksmedizin, σ. 23-34.

Ό συγγρ. έξετάζει τό ένδιαφέρον θέμα τής άπωλείας τής σωματικής δυνάμεως καί
τοΰ άναστήματος έξ αιτίας ώρισμένων άσθενειών καί τής θεραπείας τής βλάβης
ταύτης διά τής μετρήσεως τοϋ ύψους τοΰ σώματος διά νήματος, τό όποιον κατόπιν
καταστρέφεται.

Gunter Birkner, Eine musikalische Katalogisierung des neueren deutschen Volks-
lieds, σ. 35-53.

Προτείνεται είδικόν σύστημα συντάξεως καταλόγου τών μελωδιών τών νεωτέρων
γερμανικών τραγουδιών.

Γ. Κ. Σ.
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'Αγία Παρασκευή 230
Άμάριον Ρεθύμνης 172
'Αμοργός 3,4,6,7, 40
'Αναθεματισμένη, Άναθεματί-

στρα 5
Άνεμοδούρι 207
'Ανταρτικόν (πρώην Ζέλοβον)
230

Άργυρόκαστρον 5
'Αστράκα 14

Βυζάριον 172

Γαία' βλ. Γραία
Γαλονάδες Νάξου 4
Γραία ή Γαία—Γριάς γκρέμι-
σμα— μνήμα —πήδημα—σω-
ρός 6

Έμπορειός' βλ. Ίμπορειός
Ήπειρος 3,13,14,15,16,17,19,
20

"Ηράκλειον 172

Θράκη 3, 'Ανατολική ©ράκη
3, 232

Θραψίμι Καρδίτσης 3,5
Θεσσαλία 3

Ίμπορειός 217,218

Κάβος τής γριάς ποδιάς 194
Καρδίτσα 5

Καρθαία 4

Κάρς Καυκάσου 232

Κάστρο Ρήγαινας' βλ. Ρήγαι-

νας Κάστρο
Κέα 3,4

Κλεινοί (νΑνω) 230,234, 237

- Κάτω 230
Κολοκριά 5
Κομοτηνή 53

Κούτρα: κορυφή τής Ροδό-
πης 5
Κύθηρα : 3,4
Κύπρος 3,5,6,7, 97

Λειβαδάκι τοΰ Ρομπόζ' 14
Λεύκαρα Κύπρου 3

Μανδράκιον 218

Μαρκουλή (τοΰ) 4

Μαύρη θάλασσα 178

Μεστά Χίου 5

Μικρά "Ασία 232

μνήμα Γριάς' βλ. Γριάς μνήμα

Μυτιληνοί 190,191

Νάξος 3,6
Νικιά (τά) 218
Νίσυρος 217

"Οριον Εύβοιας 5
Παλαιόκαστρον 190, 191, 194

Παλιόχωρα 187
ΙΙαπάγιαννης 230
πήδημα Γριάς' βλ. Γριάς πή-
δημα

Πυθαγόρειον (πρφην Τηγάνι)

190,191,194
Πυλία 204

Πύργος 'Αγίας Μαρίνας 4

Ρέθυμνος 172
Ρήγαινας κάστρο 3
Ρωμυλία Άνατολ. 3,6

Σαμόκοβον 'Ανατ. Θράκης 5
Σάμος (Χώρα) 190, 191, 197
Σαμψών βράχος 194
Σαπουνέϊκα 185
Σπόλες 4

Στενίμαχος 'Ανατ. Ρωμυλίας
5,7

σωρός Γριάς "βλ. Γριάς σωρός
Σωφράτικα 5

Τυρός Τσακωνίας 185
Τυρού παραλία 185

Φιγαλία 194
Φιλιότιον 4

Χάλκη 217
Χίος 3
Χλωρίς 231

Χώρα (Σάμου) 190,191,197
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'Αγία Αικατερίνη 12

— Βαρβάρα 234

— Μαρίνα 3, 4
άγιασμα 234
άγιασμός σπόρου 232
"Αγιος Γεώργιος 49, 235

— 'Ηλίας 29

— Μηνάς 233, 234

— Μόδεστος 233

— Σπυρίδων 233, 234

— Παντελεήμων 234

— Τρύφων 233, 234
'Αγίου Δημητρίου φρούριον 5
'Αδάμ 11, 12, 13, 21, 22, 24,

25, 27, 28, 29, 30-άσμα 31
—στιχούργημα 31
"Αη Συμιός 253
Ά'ιά Δύναμι 224
Αίγιαλλού' βλ. Γιαλλού
αίμοστασία 71
άκονάκι 70

'Αλέξανδρος : Μέγας 'Αλέξαν-
δρος 238
άλετρασίδερο 92
άλωνισμοΰ έθιμον' βλ. έθιμα
άμυγδαλΐτις 70
'Αναξαρέτη 7
'Αναστενάρια 251
άνεμοστρόβιλος 75
Άνεράδες" βλ. Νεράιδες
άνθραξ 59, 70
anneau 110
'Αντίχριστος 26
Άντράες' βλ. Νεράιδες
άξίνη 85, 90

άπολίθωσις γριάς 6, 7, 238
—έκ κατάρας 7' βλ. καί γραία
«άπολυτός» συρτός' βλ. χορός
argent en lame 109
"Αρης 7
Άρκεοφών 7

άρμυροπίττι 225, 226
άρρενογονία 53
'Αρσινόη 7
"Άρτας γεφύρι 49
'Αρχάγγελος 238
άσκαυλος(τσαμπούνα) 193
ασματα άκριτικά 192 — γαμήλια
192— έσύ 'σαι ενας ήλιος 210
— έρρυθμα 174 — κλέφτικα
καί ιστορικά 205— Κωσταν-
τάκης ό μικρός κι 'Αλέξης
άντρειωμένος 205 — λατρευ-
τικά 192 — Μιά προσταγή
μεγάλη 212 — "Ονειρον τής
Παναγίας 192 — Τό μάθατε
τί έγινε ψηλά στ' "Ανεμο-
δούρι 207 — Τριάντα καρά-
βια κίνησαν 209
άστραπή 76
άττος 225
άφανός 201
'Αφροδίτη 7

βαρδάλακες, βαρδάλακοι- βλ.

βρικόλακες
βάτος 49
βελόνη 54, 55
βελονιάζω 192

βιβλιογραφία τής 'Ελληνικής
λαογραφίας του έτους 1963
115 - 171 —Χάλκης καί Νι-
σύρου 218
βιολί 177

Βλαστός Παύλος 172
Βογόμιλοι 11, 23 — Βογόμιλος

'Ιερεμίας 24
βουβάλι 18
βούκα 226
βραχνάς 75

βρικόλακες 74,221,222
γαμήλιος συρτός 252

γάμου τελεταί 252
γαστρεντερΐτις 70
Γελλού" βλ. Γιαλλού
Γερακίνας χορός' βλ. χορός
γεροντοκτονία 201
Γιαλλού 51, 52, 54
Γιαλλουδοχάρτι 41
γίδα 15 — γίδια 16, 17
Γιλλόβρωτα : νεογέννητα παι-
διά 50
γιορτή 199, 200
γκαμήλα 18
γκουρτζά 14
Γλύκας Μιχ. 21
Γνωστικοί 11, 23
γραία προδότις: είς παραδόσεις
3 - 7— εις παροιμίας, μαγι-
κός πράξεις, παραμύθια 6.
βλ. καί άπολίθωσις γριάς

δαίμων 13
δάφνη 49, 236

δεσίματα (κατάδεσμοι) 59, 80
δέσιμο 77
Διγενή θάνατος 49
δήγματα 72

διάβολος 11, 12, 13, 14,15,16,
17, 18, 19, 20, 21, 22,24,25,
26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36,
37, 38 — κουτσός 13, 32 —
λυκοφαγωμένος 32 — μονο-
πόδαρος 32
διατονικόν γένος 176
δίκαιον λαϊκόν 197
δίοδος διά πάσχοντας 225
δοθιήνες 57

δρεπάνι 92—δρέπανον 85, 90
(Ιρόμπα 76
διαβαστάριον 40, 43
διπλός (χορός)' βλ. χορός
Δωδεκαημέρου δαιμόνια 221
18
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έθιμα: άλωνισμοϋ 253 — θερι-
σμού 219, 220 — πασχαλινά
252 — πρωτοχρονιάς 219 —
σπογγαλιέων 252
'Εκθέσεις Λαογραφικών ε-
ρευνών: ε'ις τό άρχείον Παύ-
λου Βλαστού έν τώ Ιστορι-
κό) 'Αρχείω Κρήτης 172-173
— είς τήν περιφέρειαν Φω-
κίδος 173-183 — είς τήν πε-
ριοχήν Τυρού Τσακωνίας
185-188 — είς Σάμον 190-
201 — είς έπαρχίαν Πυλίας
204-214 — είς Χάλκην καί
Νίσυρον 217 — εις τήν πε-
ριοχήν τοϋ νομού Φλωρίνης
230-239

"Εκθεσις πεπραγμένων τοϋ
Λαογραφικού Αρχείου κατά
τό ετος 1964 255-260
έλαια 49
έλάτι 36
έλμινθίασις 71

Emploi des métaux dans
diverses superstitions, ain-
si que dans d'autres pra-
tiques magiques se rap-
portant à la vie social du
peuple 108 -114
"Ενετοί 3
έννεάσημος 176
έξάσημος ρυθμός 175
Fxorcisnes de Gello d'après
des manuscrits d'Amor-
gos 51-52" βλ. καί Γιαλλού
εξορκισμοί 40-51
έπιληψία 57, 69
έπούλωσις τραύματος 71
έπτάσημος ρυθμός 175
έργαλεΐα γεωργικά : κατά τόν
γάμον 85-89 — κατά τήν
γέννησιν, βάπτισιν, καί θε-
ρισμόν 89-90
Έρμησιάναξ 7
έρυσίπελας 69
Εύα 12, 22, 24, 28, 29
Εύχΐται 23

Femme : La vieille femme
comme traîtresse dans les
légendes populaires grec-

ques 8 - 10
fer à cheval 110

ζεύγλη 85
ζηληκούρτις 73
Ζιγαβηνός Εύθύμιος 22, 29
ζιοϋρα 70
ζουρνάς 178

ζύγισις τελεστική έορταστών
186

ήλοι 53-68 — ήλος άβαλτος
57 — άβριχους 56 — ήλων
χρήσις πρός θεραπείαν δια-
φόρων νόσων 56-59 — ήλω-
σις 60-68' βλ. καί καρφί
'Ηρακλής 194

Instruments agricoles 112
'Ιούδα καύσις έθιμον κατά τό
Πάσχα. 199-200, 253
Ηφις 7

κάβος 193
κάγιοι 74

Καδή παράστασις 201
κακοψύχι 71
καλαθοπλεκτική 254
Καλαματιανός συρτός· βλ.χορός
Καλικάντζαροι 75, 235
Καλομοίρες 222
Καλύμνικος χορός" βλ. χορός
καματερό 82

καψάλισμα ουράς ζώου 233
καρφί αβαλτο 59 — άφορο 57

— καινούργιο 54' βλ. καί ήλοι
καρφίς 5, 54, 55

κάρφωμα 54 — μαχαιριού 82

— καρφώματα 59, 66 — είς τόν
γάμον 62-64

κατάδεσμοι' βλ. δεσίματα
καταπασσάλευσις ή καταπερό-
νησις 58,65, 66, 80, 81—Χά-
ρου 55

καταπερόνησις' βλ, καταπασ-

σάλευσις
κατοπτρομαντεία 227
κεραυνός 93
κιθάρα 177

Κινηματογραφήσεις μορφών
τοϋ λαϊκού βίου 251-254

ciseaux 110
κλαρίνο 177
clef et la serrure 110
κληδονομαντεία 226
κληματαριά 49
clous 110

κότσαρι χορός" βλ. χορός
κουνητός συρτός" βλ. χορός
κούνιες 236

κούπας χορός" βλ. χορός
κουτσός χορός" βλ. χορός
Κρήτης χορός' βλ. χορός
κρίκος σίδηρους 102
κολλήγοι 198
κομιτατζήδες 238
«κουνητός» συρτός' βλ. χορός
couteau 111

κουτσοπόδαρος' βλ. διάβολος
κρυολόγημα 59
κυαμομαντεία 226
κώδωνες 94, 95

λάβωμα 72
λαγός 17

Λάνδος 'Αγάπιος 27
λαοΰτο 177
λαουτοκίθαρον 177
λατρευτικά ασματα' βλ. ασματα
λέβης 93

Légendes dualistes néo - hel-
léniques inédites 38-39
Légendes sur la petrifica-
tion d'une vieille femme
traîtresse 10
λίθος 5
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Μάρτης (μήνας) 6—Μάρτης (τό
έκ νημάτων βραχιόλιον τής
1ης Μαρτίου) 201
μασά, μασιά 93, 96
μάτι κακό 55, 59
μάχαιρα 75—μαχαίρας ή μα-
χαιριού προστατευτική ση-
μασία 77-79 —χρήσις πρός
άποδίωξιν του κακοϋ άπό
τοΰ νέου ζεύγους 79 - 80
— χρήσις είς τόν γάμον 73,
77-81 —μαχαίρι μαυρομά-
νικο 68, 69, 70, 72, 76, 77,
84 —εις τήν λεχώ καί τήν
βασκανίαν 73
μελφδίαι συλλαβικαί καί με-
λωδίαι πεποικιλμέναι μέ διά-
φορα μελίσματα 174
Μεσσαλιανοί 23
μετάδοσις δυνάμεως 82
métal simple 109
μέταλλα : χρήσις είς μαγικός,
δεισιδαίμονας καί άλλας
ένεργείας καί πράξεις τοΰ
λαού 53-114
μήλου βρώσις 196
μητάτο 253
Μιαρούσα 72

Mission folklorique: dans la
région de Tyrôs (province
de Kynouria, Péloponnè-
se) du 28 juillet au 8 août
1964, 189 -dans l'île de
Samos du 13 juillet au 11
août 1964, 202 - 203—dans
les îles de Chalki et Nis-
syros Dodécanèse, du 13
août au 13 septembre 1964,
229- 230-dans la région
de Fiorina (Grèce du
Nord) (13 août au 14 sept.
1964) 239 - 240 — Mission
musicale dans la province
de Phocide du 16 juillet
au 6 août 1964, 183-184—
dans la province de Pylie
(Messini-Péloponnèse) de
16 juillet au 14 août 1964,
215-217
Μοΐραι 238' βλ. καί προσφορά!

μοιρολόγια : Θεοδωράκη μου
213 — ξύπνα, μάτια μου 213
μολυβδομαντεία 104, 107
μόλυβδος 104

μοναστήρι "Αγίας Μαρίνας 4
— Χοζοβιωτίσσης 40
monnaie 109' βλ. καί νόμι-
σμα
μουρνιά 82
μουσικά δργανα 214
μουσικαί άποσιολαί : είς τήν
περιφέρειαν Φωκίδος 173-
183 — είς έπαρχίαν Πυλίας
204-214
μουσική, ρυθμοί έξάσημοι, έ-

πτάσημοι 75
μπάλλος' βλ. χορός
μύλος 18,19, 35
mythe de la vieille traîtresse
dans l'antiquité 10

Νεράιδες 67, 74, 196, 222
νόμισμα 55, 109" βλ. καί mon-
naie
νταούλι 36, 178

Objets domestiques (ustensi-
les, outils etc) 113' βλ. καί
οικιακά άντικείμενα
όβολός 238
οΙκία 232

οικιακά άντικείμενα (έργαλεΐα,
σκεύη κ.ά.) 93-104' βλ. καί
objets domestiques
όκτάσημος 176
δμβρος 93

οφθαλμών άσθένειαι 70

παμπούνιασμα 222
πανήγυρις "Αη Συμιοΰ 253 —

ποιμενική 253
παραδόσεις αίτιολογικαί 196 —-
δυϊστικαί 13 — θρησκευτικά!
222, 237 — περί Νεράιδων
196 — γραία προδότις 3-7
— γιά τήν Πόλη καί τόν
Κων/νο Π αλαιολόγο194 -196
παραθύρι Παναϊάς ή τού Σω-
τήρη 225
παραλογαί 192

Πάσχα 252' βλ. καί έθιμα
πάτημα 71
Παυλικιανοί 11, 23
πειραταί 4
πέλεκυς 85
πεντάσημος 176
πεντοζάλης' βλ. χορός
περίαπτα 59 βλ. καί φυλακτόν
Περιοδικά ληφθέντα κατά τά
έτη 1964-1965 έξ άνταλλαγής
πρός τήν 'Επετηρίδα, δω-
ρεάς καί άγοράς 261-270
περισχοινισμός 253
περόνη 55
περπερούνα 238
πέταλο τ' "Αι Γιωργιοΰ 194
Petrification de la vieille
traîtresse par Aphrodite
— par malediction 10
πηδηχτός βλ. χορός
Πίναξ ονομάτων συγγραφέων
τής λαογραφικής βιβλιο-
γραφίας 164-168 — περιεχο-
μένων τής βιβλιογραφίας
169 171
πιττί τ" Άιοΰ Βασιλειοΰ 226
Πλάτων 23
plomb 114
ποδαρικό 198
πονοκέφαλος 70
πονομάσταρος 73
πρόβατα 13,14, 17
προστάτης (άσθένεια) 70
προσφοραί είς Μοίρας 221' βλ.

καί Μοΐραι - πρόσφορον 233
Πρωτομαγιά 251
πτελέα 49

πϋρ οίκογενειακόν 185
πυρετός έπιλόχιος 57
πυροστιά 94, 103

Recherches folkloriques sur
les archives de Pawl Vla-
stos aux Archives Histo-
riques de Crète, à la Canée
172-173
Revues reçues pendant les
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de 1" Annuaire des Ar-
chives de Folklore 261-
270
ρίμμα 70

ρυθμός έλεύθερος 174 —έννε-
άσημος 176 —έξάσημος, I-
πτάσημος 175—όκτάσημος
176—πεντάσημος 176τετρά-
σημος 175

Σαϊτανάς Σαϊτάνης, Σαταναήλ,

Σατανάς" βλ. διάβολος
Σαμψών 194
σαντούρι 177
σεϊτανικά 73

σιγανός χορός' βλ. χορός
σιδερικά (ζυγί, ύνί κ λ.π). 92
σίφων 76

σουβλί σιδερένιο 59 — σουβλιά
220

σούστα χορός' βλ. χορός
σπλήν 91 — πάθΐ]σις 69—φλό-

γωσις 73
σπογγαλιέων έθιμα' βλ. έθιμα
σπορά δημητριακών 254
Σταχτοπούτα 197
στοιχειό 236
στέρφον 81
στέφανα 99
στρόφος 91

Συλλογαί λαογραφικαί κατα-
τειΊεΤσαι είς τό Λαογραφι-
κον 'Αρχεΐον κατά τό έτος
1964, 241-250

συναπάντημα κακόν 68
συρτός χορός" συρτός στα τρία

βλ. χορός
ταβούλι' βλ. νταούλι
ταψί ή τεψί 95, 96
τενεκέδες 94
τέρριν 72
τετράσημος 175
τεψί βλ. ταψί
τζαμάρα' βλ. τζουρλάς
Τζέτζης "Ιω. 6, 7
τζουρλάς ή τζαμάρα 20
τόντζι: μυτερό σίδερο 19
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ΠΕΡΙ ΤΑ ΔΗΜΩΔΗ ΑΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΥΚΑ

(ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΝΑΞΟΥ) *
ΥΠΟ

ΓΕΏΡΓ. Κ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

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

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

* Άνεκοινώθη εις τό XIII Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδριον εις Όξφόρδην (5-11
Σεπτεμ. 1966).



4

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

σε πύργο ολο σίδερα, βολνμοσκεπασμένο» 7.

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

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

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

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

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

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

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

1 χλιμιντρά.

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

5 μέ τέσσαρα κτυπήματα τό συνέθλιψε.

6 μετά προσοχής πηγαίνετε, δηλ. επιχειρήσατε.

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

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

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

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

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

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

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

1 εάν ήθελε. 2 θά ερριπτον είς βόθρον.

3 γουρούνια, χοίρους, να πληρώσω.

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

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

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

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

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

RÉSUMÉ

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

par Georgios Spyridakis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

(ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΚΑΙ Η ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ)*

ΥΠΟ

ΔΗΜΗΤΡ. Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Λουκιανοΰ. Περι πένθους, 12.

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

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

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

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

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

2 Έν Νάξω (Άπειράνθφ), ιδιαιτέρα μου πατρίδι.

3 Βλ. Γ.Ά. Μέγαν, ενθ' άν., σ. 176.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Εΐς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα τό μοιρολόγι δεν έχει όμοιοκαταληξίαν ειμή

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Fr. Boehm, ενθ' av., ö. ο- ί.

6 Fr. Boehm, ενθ' άν., σ. 6.

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

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

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

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

Μικρό κανόνι κρέπαρε και ξαρματώθη κάστρο.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1911;).

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

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

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

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

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

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

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

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

' Ν. Κοσμά, ενθ' άν., σ. 370, άρ. 13.

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

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

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

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

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

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

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

8 «... όμως δ' ανάγκη τοις άρχαίοις εθεσι χρήσθαι καί θεραπεύοντας τόν πάτριον νό-
μον όλοφύρεσθαι τούς θαπτομένους». Λναίον, 'Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοΐς, 81. «Tes



Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

25

χρόνους 1. Αϊ γυναίκες καί τότε έμοιρολόγουν καί τότε εξέσχιζον τό πρόσωπον, έξερ-
ρίζωναν τά μαλλιά τής κεφαλής των καί εκτυποΰσαν τό στήθος καί τά γόνατα.
Κατά τους Όμηρικούς χρόνους ό θρήνος φέρεται υπό τό όνομα γόος 2.
Είς τήν Ίλιάδα οί 'Αχαιοί

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

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

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

κουριδίην αλοχον θήσειν.......7

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

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

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

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

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

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

8 Τ 301-302. Βλ. καί 7. Θ. Κακριδή, 'Ομηρικά θέματα, 'Αθήνα, 1965, σ. 72-74.
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χου μοιρολογίου ολολύζουν όλαι αί πενθούσαι καί αί παριστάμενοι»1. Συμμετοχήν
εχθρών είς τόν θρήνον άπαντώμεν καί εις τήν Σπάρτην, όπου οι είλωτες μετά τών
γυναικών των εθρήνουν τόν βασιλέα των2. Σημειωτέον δ' ότι και οϊ υπήκοοι τών
Έρυθραίων τυράννων έθρήνουν δια τής βίας τούς νεκρούς τής τυραννικής Εται-
ρείας 3. Έκ τοΰ έθίμου τούτου φαίνεται κατά τούς χρόνους εκείνους ό τυπικός και
κοινωνικός χαρακτήρ τοΰ θρήνου.

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

Μυρμιδόνες, ταχύπωλοι, εμοί έρίηρες εταίροι.

ΙΙάτροκλον κλαίωμεν ο γάρ γέρας εστί θανόντων4.

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

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

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

Συγχρόνως ώδύρετο ό Πρίαμος μετά τοΰ λαού του'

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

Πρώτη ή Εκάβη ήρξατο τοΰ θρήνου'

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

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

σ. 121.

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

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

4 Ψ 6-9 5 Ψ 109 6 Χ 406-407 7 Χ 408-409 8 Χ 431-432



Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

27

Θρηνεί επίσης τον "Εκτορα ή σύζυγος του 'Ανδρομάχη, ό δέ θρήνος της
είναι δια τήν μοίραν τήν ίδικήν της καί τήν ορφάνια τοΰ παιδιού της"
νυν δε συ μεν Άίδαο δόμους υπό κεύθεσι γαίης
ερχεαι, αντηρ εμε στυγερφ ενί πένθεϊ λείπεις
χήρην εν μεγάροισι' πάις δ' ετι νήπιος αϋτως,

ήμαρ δ' όρφανικόν παναφήλικα πάϊδα τίθησιν1.

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

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

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

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

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

1 Χ 482-490 2 Ω 724

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

4 Ω 722-726 5 Ω 748-759 Β Ω 761-775.

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

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

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

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

2 Πολυδεύκης 6, 202.

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

4  Βλ. λ. παρ' Ήσυχίω.

5  Λουκιανού, ΓΙερί πένθους, 20.

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

7 «■..εν δε μέσοισι ψερον Πάτροκλον εταίροι

θριξί δε πάντα νέκυν καταείνυσαν, ας επέβαλλον

κειρόμενοι...». Ψ 134-136.

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

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

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

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

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

2 Πλάτωνος, Νόμοι, 12.

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

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

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

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

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

8 Πλάτωνος, Μενέξενος, 248 b.

9 Λουκιανού, Περί πένθους, 19.

10 Ίερεμ. Θ' 17, 21.

11 Βλ. Δη/ι. Λουκάτου, Λαογραφικαί περί τελευτής ενδείξεις παρά Ιωάννη τω Χρυσο-
στόμφ. Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., ετ. Β', έν 'Αθήναις, 1940, σ. 56-58.
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