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ΥΠΟ ΓΕΩΡΓ. Κ· ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Εις τήν νήσον Κίμωλον, άνήκουσαν εις τό σύμπλεγμα τών Κυκλάδων, κειμέ-
νην δέ μεταξύ τής Σίφνου καί τής Μήλου, έγγύτερον πρός τήν δεύτερον, είργάσθην
πρός μελέτην τοϋ κατά παράδοσιν λαϊκού πολιτισμού της επί 15 ημέρας, ήτοι άπό
τής 14 μέχρι τής 29 Αύγουστου 1963, κατόπιν σχετικής έντολής τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών.

Ήρευνήθησαν μορφαί τοΰ υλικού, τοΰ κοινωνικού καί τοΰ πνευματικού
βίου, συλλεχθείσης έτι καί άξιολόγου σχετικής ύλης διά καταγραφής, ήχογραφήσεως,
κινηματογραφήσεως καί φωτογραφήσεως.

Ή καταγραφείσα ύλη κατετέθη είς τό Λαογραφικόν Άρχειον εις χειρόγρα-
φον έκ σελ. 452, σχ. 8ου μεγ. (άρ. είσαγ. 2758), ώς επίσης καί ή έπί ταινιών μα-
γνητοφώνου έξ 75 ηχογραφήσεων δημαιδών ασμάτων καί λαϊκών χορών (άρ. είσαγ.
7299-7373)1. Ή μουσική ύλη αύτη άποτελεΐται α) έκ μελωδιών ασμάτων β) έκ μου-
σικής λαϊκών χορών (συρτός ποταμός, μανό).αρος καί μπάλας, σούστα) καί γ) έξ εκ-
κλησιαστικής μουσικής, έγκώμια έπιταφίου είς τήν κοίμησιν τής Θεοτόκου κατά τό

ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

'Τ. Κ. Βογιατζίδης, Κίμωλος, "Ιστορικοί έρευναι περί τής νήσου. 'Αθηνά, τόμ. ΛΕ' (1923/24), σ.

67-124. -Περί της γλώσσης τών Κιμωλίων. 'Αθηνά, τόμ. ΛΖ' (1925/26)
σ. 108-160.

'Ανιών. Μηλιαράκης, 'Υπομνήματα περιγραφικά τών Κυκλάδων νήσων κατά μέρος. Κίμωλος.

'Αθήναι 1901, 8ον, σελ. 48, 2 είκ. καί 1 χάρτ.
'Icoàvv. Σπ. Ράμφος, Κιμωλιακά. 'Αθήναι ,α-2> λγ', 8ον, σελ. 55. (Έν σ. 53-55 βιβλιογραφία περί
της Κιμώλου).

Ίο)άνν. Σπ. Ράμφος-Κ. Ι· Παπαδόπουλος, Λαογραφικά τής Κιμώλου, εν Πειραιεΐ 1953, 8ον σελ.
52-κζ'.

C· S. Sonnini, Voyage en Grèce et en Turquie, tom. second, A Paris, iSoi (λαογραφι-
και ειδήσεις είς σ. 4-74).

1 'Από τής θέσεως ταύτης ευχαριστώ θερμώς τόν πρωτοπρεσβύτεροι' κ.Ίωάνν. Σπ. Ράμ-
φον, είς τοΰ όποιου τήν λαμπράν συμπαράστασιν οφείλεται ή επιτυχής έκτέλεσις τής δλης ερ-
γασίας ταύτης.
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εσπέρας τής παραμονής τής εορτής (15 Αύγ.), τά όποια, έψάλησαν είς τήν έκκλη-
σίαν τής Ευαγγελιστρίας.

Είς τάς κινηματογραφηθείσας εκδηλώσεις τού λαϊκού βίου περιλαμβάνονται:
α) γαμήλια έθιμα (παρασκευή γλυκών, στρώσιμο τοΰ νυφικού κρεββατιού, ό στολι-
σμός τοΰ μελλονύμφου και άποχαιρετισμός έκ τής πατρικής οικίας. Ή έκκίνησις είτα
τής γαμήλιου πομπής έκ τής οικίας τοΰ γαμβρού πρός μετάβασιν εις τήν οίκίαν
τής νύφης διά τήν παραλαβήν της πρός στέψιν. Ή στέψις εις τήν έκκλησίαν καί ό
γαμήλιος χορός" β) ταλασιουργία καί υφαντική' γ) λαϊκή πανήγυρις τήν 15 Αύγ.
("Αποψις τής Κιμώλου. Μεταφορά τής εικόνος τής Παναγίας έν πομπή εϊς τόν
ναόν τής Παναγίας τής Όδηγητρίας).

Α . Ή νήσος Κίμωλος, ορεινή καί άνυδρος, εκτάσεως 38 τετρ. χιλιομετρ., έχει
έκ παλαιοτέρων χρόνων έ'να μόνον κύριον συνοικισμόν, ό όποιος καλείται ομοίως Κί-
μαιλος, κείται δέ πρός τό νότιον μέρος καί εις άπόστασιν 15' άπό τοΰ έπινείου Ψάθη.

Ή οικονομία τοΰ τόπου στηρίζεται εΐς τήν γεαιργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν,
έν μέρει δέ μόνον εΐς τήν άλιείαν. Μέρος σημαντικόν τού εργατικού δυναμικού της
ασχολείται εκ παραδόσεως καί εΐς τήν ναυτιλίαν. "Ενεκα τοΰ μικρού θαλασσίου
διαύλου, πλάτους 960 μ., διά τού οποίου χωρίζεται ή νήσος άπό τήν Μήλον, εύρί-
σκετο πρός αύτήν κατά τό παρελθόν καί σήμερον έτι εΐς στενάς οικονομικός καί
πολιτιστικός σχέσεις, έκ τούτου δέ ό μελετητής τοΰ λαϊκού πολιτισμού τών Κιμω-
λίων δέον νά έχη ύπ' όψει του καί τήν λαϊκήν παράδοσιν τής Μήλου, επίσης δέ
καί τήν ιής Σίφνου. Εκ τών νήσαιν τούτων, κατά τοπικός δημώδεις παραδόσεις,
ήλθον έτι καί άποικοι εις τήν νήσον. Σχετική είναι ή ακόλουθος παράδοσις: «.Στά
χρόνια τοϋ προσπάππον μον, όπως μον 'λεγε <5 παπποϋς μον, ήπεσε χολέρα οτο
νησί κ' ήξεκλήρισε τό νησί· \Κμείνανε μόνο τριάντα χωρικοί καί εξε ναυτικοί. Στο
"Αγιο Πνέμα (τοποθεσία) κοντά ήτονε εν α έκκληοιδάκι ό Ταξιάρχης. ' Εκεί ενα βράδυ
έμπήκανε νά κοιμηθούνε 13 αθρωποι κ' εξνπνήσανε εξε· 'Ησαν σημαδεμένοι άπό
τήν αρρώστια.

"Ετσι εκαταστράφηκε ό κόσμος εδώ· "Ηρθανε μετά εδώ διάφοροι κ' εκατοι-
κήσανε, Κρητικοί, Σιφνοί καί αλλ.οι (χφ., σ. 87).

Ή παράδοσις αύτη άναφέρει περί έρημώσεως τής Κιμώλου ένεκα χολέρας.
Συνήθεις λοιμώδεις νόσοι έκ τών οποίων επήρχοντο τρομακτικοί καταστροφαί τοΰ
πληθυσμού ήσαν έτι ή ευλογιά κυρίοις δέ ή πανώλης. Μεταξύ τών έγκαταστα-

1 Τελευταία φθορά τοϋ πληθυσμού εκ τής ευλογιάς συνέβη τό 1915, έξ ής απεβίωσαν
τότε 26 πρόσωπα. Ή κατάπαΐ'σις τοΰ κακοΰ άπεδόθη υπό τών κατοίκων είς τήν Παναγίαν τήν
Όδηγήτριαν, πολιοΰχον τοΰ τόπου, διά πρεσβειών τής 'Αγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, τής
όποιας έκτοτε πανηγυρίζεται μεγαλοπρεπώς ή έορτή τήν 4ην Δεκεμβρίου. Βλ. Ίωάν. Σπ. Ράμ-
φον, Τά «σωτήρια» τής Κιμώλου είς τήν Άγίαν Βαρβάραν, έν'Αθήναις 1951, σ. 5-6.

20
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θέντων νέων κατοίκων αναφέρει ή παράδοσις καί Κρητικούς. Ούτοι θ à ήλθον εν-
ταύθα, προερχόμενοι έκ Μήλου ή καί κατ' ευθείαν έκ Κρήτης, πιθανώς αμέσως
μετά τήν τουρκικήν κατάκτησιν τής νήσου από τού 1645-1669 ή πολύ άργότερον,
ήτοι κατά τόν παρελθόντα αιώνα έ'νεκα τών επαναστάσεων τής Κςιήτης, ότε έδημι-
ουργείτο κύμα προσφύγων εξ αύτής πρός τάς νήσους τού Αιγαίου. Ή εγκατάστασις
αύτη θά υπήρξε σημαντική, έάν κρίνα>μεν έκ τών οικογενειακών επιθέτων εις Κί-
μωλον τω 1901, έκ τών οποίων μεταξύ 82 (βλ. εις Άντ· Μηλίαράκη, Κίμισλος,
σ. 45-46) 13 φαίνονται Κρητικής προελεύσεως·

Είκ. 1. Τμήμα τοΰ συνοικισμού σήμερον τής Κιμώλου.

Πρός έποικισμόν έτι ενταύθα καί Σιφνίων περί τοΰ οποίου λέγει ή παρά-
δοσις, ώς άνωτέρω, συμφωνεί καί άλ?ιη, σχετιζομένη ύπό τοΰ λαού πρός τό εις τό
άνατολικόν τής κωμοπόλεως άκρον ύψούμενον βουνόν Ξαπλοβούνι, ύψους 100 μ1,
τοΰ οποίου τό όνομα παρεφθάρη εις Κλαψοβοννι, διότι, ώς παραδίδεται, άναβαί-
νοντες εις τούτο οί παραμείναντες καί οίκοδομήσαντες τό Κάστρον τής Κιμώλου
πρός έγκατάστασιν είς αυτό έποικοι Σίφνιοι, έ'κλαιον άτενίζοντες μακράν τήν γενέ-
τειραν νήσον των 2.

Ή παράδοσις αύτη είναι παλαιά, δεδομένου ότι ύπήρχεν ήδη κατά τόν 18

1 Βλ. παρά Άντ. Μηλίαράκη, Κίμωλος, σ. 4.

* Βλ. 'Αντ. Μηλίαράκη, ένθ' άν., σ. 11 σημ. 2. 'Ετέρα παράδοσις άναφέρει ότι περί τό
ετος 1600 έγκατεστάθησαν είς Κίμωλον 12 οίκογένειαι έκ Σίφνου, αί όποΐαι εφεραν μαζί των
τήν εικόνα τής Παναγίας τής "Οδηγητρίας καί έκτισαν τήν πριότην φερώνυμον αύτής έκκλη-
σίαν. Βλ. είς Ίω. Σπ. Ράμφον - Κ. Ί. Παπαδοπούλου, Λαογραφικά της Κιμώλου, έν ΙΙειραιεΐ
1953, σ. 38.
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αιώνα1. Ό επισκεφθείς τώ 1778 τήν νήσον περιηγητής C. S. Sonnini (Voyage
en Grèce et en Turquie, II, Paris 1801, σ. 25) αναφέρει σχετικώς ότι «Le burg
de l'Argentière est fort moderne ; sa construction ne date que de 1646. Une
tradition conservée parmi les habitants actuels, apprend qu'il a été com-
mencé par des Grecs fugitifs de l'île de Siphanto, qui se tinrent cachés,
pendant quelque temps, dans un bois qui en couvroit alors l'emplacement».
Ή παράδοσις ιιύτη αποδίδει εΐς τούς Σίφνιους έποικους καί τήν άνέγερσιν τοΰ
Κάστρου τής Κιμώλου.

Ό Άντ. Μηλιαράκης ", έχων ύπ' όψει τά ξενικά έπώνυμα καί βαπτιστικά
ονόματα εΐς Κίμωλον, πιστεύει ότι έγένοντο εγκαταστάσεις καί έποικων Ενετών εΐς
περίοδον έρημώσεως τής νήσου, έκ τών οποίων καί ερμηνεύεται ή διαφορά εις τά
έθιμα καί τήν γλώσσαν.

Ή παρατήρησις αύτη τοΰ Μηλιαράκη περί εγκαταστάσεως ενταύθα ξένων
φαίνεται ορθή, ώς όμως προκύπτει, τόσον έκ τής γλώσσης τοΰ τόπου, δσον καί τοΰ
κατά παράδοσιν βίου, ούτοι ούδεμίαν έπίδρασιν άξίαν λόγου ήσκησαν εις τήν πνευ-
ματικήν καί κοινωνικήν ζωήν τής νήσου, δπερ σημαίνει ότι άφωμοιώθησαν πρός
τό γηγενές στοιχεΐον.

Β'. Έκ τών κυκλουμένων εΐς τόν λαόν παραδόσεων σημειώνομεν τήν περί
τού «Θεριού τής Λίμνης», τοποθεσίας εΐς τήν άκτήν παρά τά Ελληνικά (βλ. εΐκ 2),
πρός δυσμάς τοΰ συνοικισμού τής Κιμώλου. « Λίγο πιο πάνω άπο τήν Λίμνη είναι
ενα πηγάδι μεσ στον ποταμό· Τό πηγάδι είναι σε σταυροδρόμι· Αυτοΰ που ήτανε τό
πηγάδι οί παλαιοί δεν ήπαίρνανε ποτε νερό, γιατί εφοβουνταν τό Θεριό τής λίμνης,
που βαστούσε δλο τό μέρος.

Μιά φορά ήκαμε πολύ κακό νερό ( = μεγάλην βροχήν) τό χειμώνα· Τό νερό
τσή βροχής με τή σαβούρα (=χώματα) τό σαβούρωσε ( = τό έσκέπασε) τό Θεριό
κ' ήμεινε ή ραχοκοκκαλιά του σάν ενα κάίν-ι μεγάλο. "Οσοι ήρχούντανε στο μέρος
αυτό κ' ήμπροβαίρνανε στό Αυγερινό ( = τοποθεσία) κ' ήβλέπανε τό Θεριό αλλάζανε
δρόμο·

Σήμερο γιά κείνο που φιονάζει πολύ ώργισμένος λένε : «γιάντα κάνεις σάν τό
Θεριό τσή λίμνης;».

Τό Θεριό αυτό κανένα δέν ήπείραζε». (χφ., σ. 198-199)·

Εΐς τήν διήγησιν ταύτην διασώζεται παλαιά δοξασία προφανώς περί εναλίου
δαίμονος. Σημειωτέον ότι εις τήν εγγύς θέσιν Ελληνικά ύπήρχεν άρχαΐος οικισμός.

1 Βλ. Ίω. Ράμφον - Κ. Ί. Παπαδοπούλου, ενθ' άν. καί Ίω. Ράμψον, Κιμωλιακά, σ. 10,
' Κίμωλος, σ. 25.
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'Ενδιαφέρουσα έπίσης είναι ή κατωτέρω παράδοσις περί τοΰ Τραγουδι-
στού εις τήν απέναντι τής Κιμώλου νησίδα Ήπόληβον, επισήμως Πολύαιγον.
«Πέρα στήν'Ηπόληβο υπάρχει ή τοποθεσία Τραβουδιστής1. Είναι στο δυτικό
μέρος τοϋ νησιού κοντά στή θάλασσα.

,. JL·.'.. *, . À ' ι

Είκ. 2. Ή θέσις 'Ελληνικά.

Στό μέρος εκείνο άκοϋνε τή νύχτα, τά μεσάνυχτα, σφύριγμα■ "Οταν άρχίση
νά σφυράη, οι ψαράδες πρέπει νά φύουνε· "Οταν τραβουδή, δέν υπάρχει φόβος νά
μείνουν·

Ή μένανε εκεί οι ψαράδες κ' ήψαρεύανε.

"Οταν έσφυροϋσε ήβγάνανε μισό ψωμί, τό πετούσανε στό μέρος πού τών εσφύ-
ριζε κ' ήφεύγανε κ' ήρχόντανε στήν Ψάθη 2 κι άράζανε·

Στό νησί αυτό ήζοΰσε χρόνια πολ-λά ενας βοσκός, δ Δημήτρης Άφεντάκης· Τό
μαντρί ( = κοπάδι) του τό 'φηνε μολητό άπάνοι στό βουνό. Αλλά τό 'βοσκέ δ Τρα-
βουδιστής. Λοιπό δ βοσκός ήσηκώθηκε μιά νύχτα νά δη, νά μην έ'ρθη τό μαντρί
( = τό κοπάδι) και πέση μέσ στ' αμπέλι και τό βλέπει σωριασμένο ( = συνηγμένον)
κ' ήστεκε κ' ενας κοντά στό μαντρί.

Ό βοσκός ενόμιζε πώς ήτανε κανένα καΐκι κ' ήπήαινε γιά νά τοϋ πάρη τό
μαντρί· "Ετσι γυρίζει και μπαίνει στό σπίτι και παίρνει τό περίστροφο κ έχτύιπησε
τόν Τραβουδιστή· Ό Τραβουδιστής τοΰ 'πε ■ «Θά σοϋ βγάζουνε κόκκαλα άπό τό
ποδάρι σου». Τήν άλλη μέρα, άφοϋ ξημέρωσε, δ βοσκός ήπήε στό μέρος πού χτύ-
πησε τόν άνθρο)πο (δηλ. τόν Τραβουδιστή) κ' είδε αίματα. Τά αίματα συνεχίζουν-
ταν στή Διαμαντοσπηλιά.

1 Βλ. περί τοϋ τοπωνυμίου είς τήν έφημ. «Φωνή τής Κιμώλου», έν 'Αθήναις, έτ. 18
(1963), άρ. φύλλ. 172/73, σ. 3. Καταγραφήν έτι τών τοπωνυμίων τής Κιμώλου βλ. ένθ' άν.,
άρ. φύλλ. 168/69, ο. 3.

2 Ψάθη, ό λιμήν τής Κιμώλου.
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Αυτός εφοβήθηκε και δεν μπήκε στήν Διαμαντοσπηλιά· Μετά τον επιασε και
τον πονούσε τδ ποδάρι. "Υστερις ήνοιξε πληγή κ ήβγαιναν κοκκαλάκια από τήν
πληγή. Ό κόσμος τότε τοΰ ελεγε'■ «"Αν ήχανονν τανε ό Τραβονδιστής, θά 'χανούν-
τανε και ό βοσκός» (χφ., σ. 196-197).

Ό Τραβουδιστής τής παραδόσεως ταύτης πρέπει νά θεωρηθη, ότι ήτο ό
προστάτης δαίμων τής νησίδος, τό στοιχειό, τό οποίον κατώ><ει είς τήν Διαμαντο-
σπηλιάν.

Εις τούς χρόνους τής πειρατείας ή οποία έμάστιζε τήν Κίμωλον \ ώς και τάς
λοιπός νήσους τού συμπλέγματος τών Κυκλάδων, άναφέρεται παράδοσις περί άνε-
πιτυχούς άποβάσεως «κλεφτών άπό καΐκι» εΐς τήν θέσιν Μοναστήρια, εις τήν
βορείαν άκτήν τής νήσου (χφ., σ· 33).

Τόν "Αγιον Νικόλαον, προστάτην, ώς γνωστόν, τών ναυτικών, παρά τήν
ιδιότητα του ταύτην, τόν έχουν εΐς Κίμωλον καί ώς προστάτην «και οί κόρες οί
ανύπαντρες που εχει περάσει ή ηλικία των και δεν έχουν παντρευτή. Τόν παρακα-
λούνε για và παντρευτούν■ Λένε παρακαλώντας: «ελα,"Αγιε μου Νικόλα μον, κυβερ-
νήτη, κυβέρνα με, φανέρωσέ μου τήν τύχη μου» (χφ., σ. 81-82).

Ή πίστις αύτη περί τοΰ Αγίου Νικολάου προέρχεται ασφαλώς άπό σχετικήν
θαυματικήν διήγησιν εΐς τό συνα'ξάριόν του, κατά τήν οποίαν εΐς πτωχόν οΐκογενειάρ-
χην, τοΰ οποίου αί τρεις θυγατέρες παρέμενον άγαμοι, ώς μή έ'χουσαι προίκα, ό Ά-
γιος Νικόλαος έπεμψε χρήματα, ούτω δέ έπέτυχεν ό πατήρ τα)ν νά τάς ύπανδρεύση 3·

Εΐς τήν παράδοσιν περί τοΰ Αγίου Νικολάου καί τοΰ Αγίου Κασσιανοΰ,
αίτιολογικήν τοΰ εορτασμοΰ τοΰ δευτέρου τήν 29ην Φεβρ., ήτοι κάθε δίσεκτον έ'τος,
διαδεδομένην εΐς τόν νησιωτικόν χώρον ", έ'χει εΐσαχθή άντί τοΰ ονόματος Άγιος
Κασσιανός τό τοΰ Αγίου Όνουφρίου. «Ό "Αϊ'Ονούφριος εκανε παράπονο στό Χρι-
στό, γιατί τοΰ Πάτερ Νικόλα τον πηγαίνουν τόσα δώρα κ' εχει μεγάλη τιμή. Τον
λέει δ Χριστός'· «Πήγαινε νά μον τόνε φέρης εδώ. Ήπήγαινε και δεν τόν εϋρηκε.
Ξαναπήγαινε και τόν εϋρηκε κ' ερχόντουνε βρεμένος, ελεεινός.

"Οταν ήλθε, τον λέει ό Χριστός : - « ΙΤον ήσοννε, πάτερ Νικόλα*; «'£'κιντύνευγε
ενα καράβι κ' επήγα và σώσω τσοϊ άνθρώπους >Ν. Βλέπεις, τού λέει ό Χριστός, γι' αυτό
εχει τόσα δώρα ό Πάτερ ΝικόλΜς■ Τόν κατεδίκασε τότες νά γιορτάζη κάθε τέσσερα
χρόνια» (χφ., σ. 233).

1 Βλ. Άντ. Μηλίαράκη, ένθ' άν·, α. 23 καί Άπ. Έ· Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τοΰ νέου 'Ελ-
ληνισμού. ΒΙ. Τουρκοκρατία 1453-1669, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 118.

2 Βλ. Gustav Anrieh, Hagios Nikolaos, Band II, Eeipzig-Berlin 1917, a. 118-123
βλ. καί είς σελ. 157-158, 221-223, 239-242, 395-96.

8 Βλ. Γ. Κ. Σπνριδάκην, έν Λαογρ., τόμ. 16 (1956-57), σ. 317-323, 580 καί Ε.Λ.Α., τόμ.
ΙΓ'-ΙΔ (1960-61), σ. 321.
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Αί Μοΐραι είς τάς δοξασίας και τάς παραδόσεις τοΰ λαού απαντούν ομοίως
ως καί εΐς τους άλλους ελληνικούς τόπους. Ούτω λέγεται εΐς Κίμωλον ότι «άμα
γέννηση ή γυναίκα βάζουνε στο τραπέζι ενα ποτήρι νερό και γλνκό γιατί έρθουν
οί Μοίρες νά το μοιράσουν το παιδί, ή καλά ί)ά πάη ή κακά. Οι Μοίρες τδ μοιρ-
νοϋνε τδ παίδι» (χφ., σ. 70). 'Απαντούν έτι καί παραδόσεις γνωσταί καί άλλαχοΰι
περί δυσμενών αποφάσεων τών Μοιρών εις βρέφος, αί όποΐαι έγένοντο γνωσταί
υπό παραφυλαττόντων τήν έλευσιν τών Μοιρών καί ότι παρά τάς γενομένας προ-
φυλάξεις δέν κατέστη δυνατόν νά έκφύγη τό άτομον τό καθορισθέν ύπ' αύτών πε-
πρωμένον του (χφ., σ· 70-71, 120-125, 127-131).

Αΐ Νεράιδες καλούνται Άνεραΐδες η Καλές Κεράδες (χφ.. σ. 69-70, 208). « Οι
παλαιές (δηλ. γυναίκες) ελέγανε πώς υπήρχαν Άνεραιδες» (χφ., σ. 69)· Ή φράσις
αύτη είναι δηλωτική ότι ό λαός άπό πολλού έχει παύσει πλέον νά πιστεύη εΐς τήν
ύπαρξίν των *.

Εΐκ. 3. Ή τοποθεσία τής 'Αγιας Καλής κάτωθι τοϋ φαινομένου
ναϋδρίου πρός τήν θάλασσαν.

Αί παραδόσεις περί θανατώσεως κάποτε τών γερόντων είναι καί ενταύθα εύ-
ρέως γνωσταί (χφ., σ. 33, 133-134). Ούτω λέγεται ότι «μιά φορά τσοι γέροι τσοϊ
πνίανε στον γέρο Νικόλα τά ψηλά (=παραλιακή τοποθεσία· χφ., σ. 133). «2α παλαιά
χρόνια τους γέρους τους πήγαινανε και τους γκρεμίζανε στη ί)άλ.ασσα άπό τήν Άγιά
Καλή ( = τοποθεσία παρά τόν κολπίσκον τοΰ επινείου Ψάθη· (χφ., σ. 33). (Βλ. εΐκ. 3, 4).
"Οτε δέ ό υιός δστις μετέφερε τόν πατέρα του, διά νά τόν πνίξη, έπληροφο-

1 Βλ. καί Ί. Βογιατζίδην είς περ. 'Αθηνά, τόμ. 35 (1923/24), σ. 111-12.
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ρήθη νπο τού πατρός του ότι καί αυτός, όταν θα γηράση, θά ριφθη είς τήν θά-
λασσαν άπό τήν ιδίαν θέσιν, ούτος μετενόησε καί έκρυψε τόν πατέρα του εντός σπη-
λαίου, όπου τόν έτρεφε κρυφίως, ίνα μή πληροφορηθή ό βασιλεύς τήν παράβασιν.
Μετ' ολίγον όμως έ'θεσεν ό βασιλεύς στοίχημα, ποιος θά °ίδη πρώτος τήν άνατο-
λήν τοΰ ηλίου. Ό νέος μέ τήν συμβουλήν τοΰ πατρός του έκέρδισε τό στοί-
χημα. Ό βασιλεύς, ότε έμαθε περί τής σοφίας τοΰ γέροντος, «ειπε νά μήν τούς
σκοτώνουν τούς γέρους πλιά' καί έχομε και τήν παροιμία: «Σάν δέν εχτ/ς γέρο,
δώσε κι αγόρασε» (χφ., σ. 133-134). Τής διηγήσεως ταύτης περί τοΰ σοφού γέρον-
τος, γνωστής καί διά τής λογίας παραδόσεως, κατέγραψα παραλλαγήν έκ Μήλου '.

Είκ. 4. Ή τοποθεσία «'Αγία Καλή» πρός τήν θάλασσαν.

Εις τήν ετέραν, ώς άνα>, παραλλαγήν τής παραδόσεως ταύτης λέγεται περί
τής κατακρημνίσεως εΐς τήν θάλασσαν τών γερόντιυν έκ τής παρά τήν Ψάθην το-
ποθεσίας τής 'Αγίας Καλής (χφ., σ. 33· βλ. εΐκ. ο, 4).

Περί τού τοπωνυμίου τούτου, άπαντώντος καί εΐς μικράν νησίδα παρά τήν
ΙΙάρον ('Αθηνά, τόμ. 35, σ. 113), διέλαβεν ήδη ό Ίω. Βογιατζίδης εΐς εκτενή πρα-
γματείαν του περί τής ιστορίας καί τής γλώσσης τής Κιμώλου συνδέσας τό όνομα
πρός τήν Άγίαν Καλήν, τήν άναφερομένην εΐς τό μοιρολόγι τής Μεγάλης Παρα-
σκευής. Εις τούτο, κατά παραλλαγάς έκ τών νήσων "Ανδρου, Πάρου, Νάξου (Λαογρ.
τόμ. 17, σ. 36-37), Κιμώλου (χφ·, σ· 12-17), Σερίφου (Λ.Α., άρ. χφ. 1148, σ. 93-96)·
άπό πρόσφυγας έκ Μ·'Ασίας (Λ.Α., άρ. χφ. 1132, σ. 82-85. Λ. Α., άρ. χφ. 1665 Γ',

1. Βλ. εις Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11/12 (1958-59), 'Αθήναι 1960, σ. 292 (ένταϋθα καί
βιβλιογραφία).

a Βλ. 'Αθηνά, τόμ. 35 (1923/24), ο. 112-114.
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σ. 76-81) καί Μικρασ. Χρονικά, τόμ. 4 (1948), σ. 217), αναφέρεται ή 'Αγία Καλή
νά όνειδίζη, ως κατωτέρω, τήν Παναγίαν, διότι αύτη μετά τήν σταύρωσιν τού Χρι-
στού παρεκάθισεν εις πένθιμον γεύμα (τήν μακαρίαν).

— Κ ή 'Αγια Καλή επέρασε με κι άλλοι 'Ιουδαίοι.

— «Ποιος είδε γιο στο σταυρωμα και μάννα στο τραπέζι ;»

— Άγιά Καλή, με ιρύχρανες καί νά σε βρή τδ κρίμα.
"Αμε πού νά σε χτίσουνε ανάμεσα πελάγου

νά σε δέρνη ή θάλασσα, νά σε βαρή το κύμα

ου τε λιβάνι ούτε κερί νά σε δοξολογούνε,

μόνο μέ τά διαψόκερα νά σε καπνολογοϋνε (χφ., σ. 16).

Ό Ί. Βογιατζίδης (ενft' άν., σ. 114), υποστηρίζει, ότι εΐς τήν άνύπαρκτον εις τό
εκκλησιαστικόν έορτολόγιον 'Αγίαν Καλήν σώζεται «άπηχησις τής άνά τά παράλια
καί τάς ελληνικός νήσους αρχαίας λατρείας τής Πελαγίας Αφροδίτης και τής "Ισι-
δος». Εις νεωτέραν μελέτην τοτι κατόπιν: Γλώσσα και λαογραφία τής νήσου "Αν-
δρου (έπί τή βάσει επιτοπίου μελέτης), τόμ. Α', 1949, σ. 208-209, (Άνδριακά Χρο-
νικά, τόμ. 4 (1949-1955), διατυπώνει τήν γνώμην ότι εΐς τήν παράδοσιν περί τής
'Αγίας Καλής υπάρχει έπιβίωσις τής άρχαίας λατρείας τής "Ισιδος-Φουρτούνας, δηλ"
τής άντικατιχστάσεα)ς κατά τούς χριστιανικούς χρόνους τής Καλής Φουρτούνας διά
τής 'Αγίας Καλής.

Ό Κ. Ρωμαίος, ακολουθών τόν καθηγ. Κ. Α. Ριομαΐον (Προσφορά ει?
Στίλπ. Κυριακίδην, 1953, σ· 573-74) έχει τήν γνώμην ότι εις τήν 'Αγίαν Κα-
λήν υπόκειται έπιβίωσις τού άρχαίου μύθου τής Ίνοΰς, ήτις ριφθεΐσα εΐς τήν θά-
λασσαν παρέμεινεν εΐς αύτήν ώς δαίμων ύπό τό όνομα Λευκοθέα, άναφερομένη
καί ώς Καλή \

Ε'. Έκ τού θησαυρού τής δημώδους ποιήσεως άδονται «τά τραβούδια», ήτοι
τά δίστιχα, τά έκ παραδόσεως, κυρίως όμως καί νέα, τά όποια συνθέτονται ύπό τών
τραβουδιστών (=τραγουδιστών), αύτοσχεδιαζόντων, εκ τών πολυστίχων δέ τά λυ-
ρικά, μέ εραηικόν περιεχόμενον.

Ύπό τόν όρον «τραβούδια» νοούνται όσα «τραβουδούνται» (=άδοντ«ι)·
Μεταξύ τούτων περιλαμβάνονται κυρίως τά δίστιχα (βλ. χφ., σελ. 259, 260). Τό
μή άδόμενον τραγούδι ή δίστιχον, απλώς δέ άπαγγελλόμενον, ώς έπίσης καί τό
αύτοσχέδιον, λέγεται περαστό (χφ., σελ. 77, 259).

Εις πλήρη ύποχώρησιν ευρίσκονται τά πολύστιχα τραγούδια, τά όποια κα-

2 Βλ. Κωνοτ. Ρωμαίου, Τό Μοιρολόγι της Παναγίας, 'Αρχείον Πόντου, τόμ. 19 (1954),
ο. 209-211.
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λούνται ρίμες (χφ., σελ. 259). 'Ακριτικά ασματα κατεγράφησαν μόνον 3 (ήτοι τής
'Ανδρειωμένης κόρης πού καταδιώκεται υπό Σαρακηνοΰ (χφ., σ· 312-313)' τοΰ
ύπνου τοΰ άγούρου καί τής λυγερής (χφ., σ. 313-314) καί τοΰ τραγουδιού τοΰ
Προσφύρη (χφ·, σ. 228-29)· Τών δύο τελευταίων ήχογραφήθη καί ή μελωδία (βλ.
άρ. είσαγ.μουσικής 7313 καί 7342).

Κατεγράφησαν έν συνόλφ 130 πολύστιχα τραγούδια (ρίμες), έκ τών οποίων
τά πλείστα καθ' ύπαγόρευσιν τής Δέσποινας Τ. Λογοθέτη, ηλικίας 78 ετών, άγραμμ.
καί τής Μαρίας Λεων. Κάτση, ετών 65, άγραμμ. Σχετικώς μέ τήν μουσικήν έκτέ-
λεσιν παλαιότερον τών τραγουδιών αναφέρει ή πρώτη πληροφορήτρια τά εξής.
«Στό χορό τόν παλιό καιρό έπιάνανε καί τά κορίτσια. Έχορεύγαμε μέ τά τραγού-
δια, γιατί τότε δέν υπήρχανε όργανα. Σέ γάμους καί σέ πανεγύρια έχορεύγαμε μέ
τά τραγούδια. Ή μιά κοπέλλα έλεγε τό τραγούδι και σέ κάθε στίχο τό έπανελάμ-
βαναν οί άλλες κοπέλλες» (χφ., σ. 51).

Σημειωτέον προσέτι ότι οί χοροί εΐς παλαιοτέρους χρόνους έγίνοντο συνήθως
εις τά αλώνια (χφ., σ. 153).

Ή συνήθεια αύτη τής μουσικής εκτελέσεως τραγουδιών προς συνοδείαν τοΰ
χορού, ελλείψει οργανικής μουσικής, ενέχει ΐδιαιτέραν σημασίαν, διότι έκ τής χρή-
σεως ταύτης τών τραγουδιών δύναται νά έρμηνευθή ή πιστή συντήρησίς των εΐς
τήν μνήμην τοΰ λαοΰ διά τοΰ χρόνου.

Έκ τών καταγραφέντων ασμάτων τό κατωτέρω έχει περιεχόμενον τάς ηλι-
κίας τοΰ ανθρώπου (χφ., σ. 147).

Στσοί είκοσι είναι γλεντιστής
καί κάλος τραγονδιστιίς·
Στοοί τριάντα είναι αντρειωμένος
καί στον κόσμο ξακονσμένος.

5 Στσοϊ σαράντα νοικοκύρης
καί καλός καραβοκύρης.
Στ σοι πενήντα γιά 'δηγή (όδηγή)
αν έχη κεφαλή καλή.
Το εξήντα γέρνεται,
10 άρνι&οτνφλενγεται.

Τσ εβδομήντα καμπουργένει

καί τσοί μάτσες (μαγκοΰρες, βακτηρίας) τον μαζεύει.

Τσοί ογδόντα έΐν' ή κακή του.

Τα ενενήντα τόνε βαργιοννται κ οί δικοί του.
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15 Νά μην τζοι φτάση τσ' εκατό
μόνο νά φυγη άπό δώ.
Γοργά και ξέβγαλε τονε
και άπό 'δώ πάρέ τονε.

(Ύπηγ. : Μαρία Λεωνίδου Κάτση, έτών 65, άγράμμ.)

Τό δημώδες ποίημα τούτο έχει μιακράν παράδοσιν, συνεχιζομένην έκ τής
'Αρχαιότητος

Τά παραμύθια λέγονται παραβολές (χφ., σ. 241, 242, 244).

Δ. Έκ τής θρησκευτικής ζωής τοΰ λαοΰ παραθέτομεν τήν κάτωθι
παράδοσιν. «Όταν έγεννήθηκεν ό Χριστός, τό πρόβατο τόν έγλειψε μέσα στή μα-
τζιαούρα (φάτνη), τό ίδιο καί τό βούδι, ό γάδαρος τόν τσινοΰσε καί τό κατσίκι τόν
κουτούλανε. Ό 'Ιωσήφ έπήε νά πάρη λίγα κάρβουνα, γιά νά ζεστάνη τό μωρό"
"Επήε νά τά πάρη άπό τόν βοσκό, άλλοι αυτος δέν είχε κάμει έλεημοσύνη ποτές
του κι άμα τόν είδανε τόν 'Ιωσήφ τά σκυλιά, έγαυγίσανε καί δέν τόν έπειράξανε.
Τά πρόβατα τά ποδοσκάλισε καί δέν έσαλέψανε καθόλου άπό τήν θέσι των.

"Οταν έπήε κοντά ό 'Ιωσήφ, ό βοσκός τοΰ πέταξε τήν μάτσα του (=άγκλί-
τσα) καί δέν τοΰ κτύπησε. Έτέντωσε τό ράσο του κ' ήβαλε τά κάρβουνα αναμμένα
καί δέν έκαιότανε. Ένώ είδε ό βοσκός αυτά τά θαύματα, λέει: —«τί νύκτα είναι
τούτη άπόψε ; Τά σκυλιά μου δέν έδακώσανε, τά πρόβατά μου δέν έκουνηθήκανε
άπό τή θέσι τωνε. Τό ραβδί μου δέν τόν χτύπησε. Τότες σηκώθηκε κ' εκείνος καί
τόν κλούθηξε. °Ο βοσκός είχε στήν πλάτη του μιά προβιά ολόχρυση. "Οταν έφτα-
ξε στήν σπηλιά είδε τσοί άγγελοι πού έψαλλαν το Χερουβικό. Είδε τό μωρό πού
ήτανε στήν μαντζιαούρα καί ήβγαλε τή χρυσή προβιά άπου τό ταγάρι του καί τήν
ήδωκε νά τήνε στρώσουν στο βρέφος» (χφ., σ. 135-136).

Πιστεύεται έτι ότι τά βόδια ομιλούν κατά τήν νύκτα τής παραμονής τής
πρώτης τοΰ έτους. Ούτω «τό βράδυ τής παραμονής τής Πρωτοχρονιάς όταν βά-
λωμε τις μπουκιές τό Χριστόψωμο μέσα στις ααζιαοΰρες (=πάχνες) τώ βοδιώ θά
γκόψωμε (=θά φύγωμε), γιά νά μήν άκούσωμε πού θά κουβεντιάσουν τά ζώα. Θά
πούν τά παράπονά των. 'Εμένα έβαλε πολύ, σ' εσένα ολίγο» (χφ., σ. 89).

Τό μαντικόν έθιμον κατά τό εσπέρας τής παραμονής τής 24 'Ιουνίου καλεί-
ται ενταύθα Άκλήδονας (χφ·, σ. 253-55). Κατά τήν έξαγωγήν εκ τής υδρίας τών

1 Βλ. Β. Λαούρδα, Αί ήλικίαι τής ζωής τοϋ άνθρωπου κατά Σόλωνα καί κατά τήν δη-
μιόδη νεοελληνικήν παράδοσιν, Πρακτ. Άκαδ. 'Αθηνών, τόμ. 21 (1946), σ. 257-263.

2 Ή πληροφοριοδότις εσφαλμένως εΐπεν ένταύθα περί τής παραμονής τής Πρωτοχρο-
νιάς, διότι τό ε Οι μον γίνεται τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων. Βλ. Ίω. Σπ. Ράμ-
ψου - Κ. Ι. Παπαδοπούλου, ενθ' άν., σ. 49.
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μαντικών σημαδιών τήν ήμέραν τής εορτής ενώπιον συγκεντρώσεως αδεται κατά
τήν έξαγωγήν εκάστου σημαδιού (τοΰ άκλήδονα) ανά εν δίστιχον μέ τήν παρατι-
θεμένην μελωδίαν1.
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Τήν πρώτην Σεπτεμβρίου, ή οποία έθεωρείτο παλαιότερον ώς Πρωτοχρονιά2,
έτελεΐτο άγιασμιός εις κάθε σπίτι καί εΐς τά ποιμνιοστάσια (μάντρες) (χφ., σ. 8), τήν
δέ παραμονήν τοΰ Σταυροΰ (14 Σεπτεμβρ.) οί κάτοικοι μαζεύουν ξηρά κλαδιά εΐς τούς
δρόμους καί τά καίουν. Ή φωτιά αυτή εις τήν οποίαν καίεται καί ό στέφανος τής

1 Μουσική καταγραφή ύπό τοΰ συντ. μουσ. Σπυρ. Περιστέρη.

2 Τό έθιμον άπαντα καί είς άλλους ελληνικούς τόπους καί ιδία είς τάς νήσους. (Βλ.
είς Λαογρ., τόμ. 14 (1952), σ. 271- 272, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 5 (1945/49), σ. 85- 86»
τόμ. 11/12 (1958-59), σ. 256, 293, τόμ. 13/14 ( 1960 - 61), σ. 379. Τής συνήθειας ταύτης
σώζεται μαρτυρία εκ του 12 αιώνος. Βλ. Φ. Κονκονλέ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, Τά λαογραφι-
κά, Β', 1950, σελ. 8 σημ. 4.
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Πρωτομαγιάς, λέγεται κάψαλος. Τόν κάψαλον τόν υπερπηδούν τρείς φορές τά παι-
διά, παλαιότερον δέ καί οί ηλικιωμένοι (χφ., σ. 303-304, 311). Τό έθιμον τούτο
άναφέρει καί ό C. S. Sonnini (έν{Γ άν., σ. 20), προσθέτων, ότι οί ύπερπηδώντες
τρις τήν πυράν άπήγγελλον ευχάς διά τών οποίων έπεκαλούντο «l'assistance di-
vine, la conservation de leur santé pendant l'année suivante, aussi-bien
que des vendanges abondantes». Ώς προστάτις τής νήσου λατρεύεται ή Παναγία
ή Έδηγήτρια (Όδηγήτρια) τελούμενης μεγάλης πανηγύρεως τήν 21 Νοεμβρ. 1

Κατά τήν παραμονήν τής εορτής τής 15 Αύγ., τό εσπέρας, ψάλλεται έκ πα-
ραδόσεως εΐς τήν έκκλησίαν τής Παναγίας τής Ευαγγελιστρίας έπιτάφιος θρήνος
εΐς τήν κοίμησιν τής Θεοτόκου, περιφερομένου κατόπιν τού επιταφίου διά τών
οδών τής κωμοπόλεως. Σημειωτέον ότι τό έθος τοΰτο τοΰ έπιταφίοτ» εΐς τήν Πα-
ναγίαν απαντά έτι καί εΐς τήν Ίκαρίαν (βλ. έν Λαογρ., τόμ. 12, σ. 288) καί άλλας
νήσους (Τήνον, καί Σάμον).

'Ενδιαφέρον είναι τό κάτωθι έθιμον όνειρομαντείας. «Τής Αγίας Αικατερίνης
τήν παραμονή τό βράδυ πάνε στήν 'Εκκλησία οί οικογένειες άρτους μέ σφραγίδες.
Μετά τόν εσπερινό ό παπάς ί)ά δώση στήν κάθε κοπέλλα ή καί σέ νέο μιά σφρα-
γίδα άπό τόν άρτο. Αύτό τό κομμάτι ή κοπέλλα θά τό βάλη κάτω άπό τό μαξιλάρι
πριν κοιμηθή και θά πή:

'Αγια μου Κατερίνα μου,
δετόρου θυγατέρα,
που πέρασες τήν έρημο,
τήν Αίγυπτο, τήν κολυμπή&ρα τοΰ γιαλού,
5 τή μαρμαροχρυοοπηγή,
νά μή φάς,
νά μήν πιής,
α δέν ερ&ης νά μου πής
ή καλδ ή κακδ
10 γιά τδ νέο π αγαπώ.

Αύτό θά τό πή τρεις βραδυές. Κ εκείνη θά πάη νά ιής τό πή στό ό'νειρό
της ποιόν θά πάρη» 2.

1 Βλ. Ίωάν. Σπ. Ράψον-Κ. '/. Παπαδοπούλου, ενθ1* άν., έν σ. 40.

2 Τό έ'Οιμον τοϋτο αναφέρεται, ήδη ύπό του J. Th. Bent, The Cyclades or Life among
the Insular Greeks, London 1885, a. 49 Βλ. καί είς μετάφρασιν υπό Στέλλας Ί. Ράμφου, είς
τήν έφημ. «Μήλος», έν 'Αθήναις, ει. 10, 1933, σελ. 49 άρ. φύλλ. 207, σ. 2.Ή μαντική συνή"
ϋεια αϋτη μέ διαφοράς τινας άπαντα καί είς τήν Μήλον βλ. Άρ. Μ. Ταταράκη, Οί Κληδο-
νισμοί, Νεοελλ. 'Ανάλ., τόμ. Α' (1870 - 72), σ. 335. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά
Σύμμεικτα, τόμ. Γ', 1931, σ. 112.
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Εις τήν μορφήν ταύτην τής όνειρομαντείας έχουν άντικατασταθή οί Μοίρες,
τών όποία>ν γίνεται συνήθως έπίκλησις \ δια τής "Αγίας Αικατερίνης.

Πιστεύεται ότι «κάθε άνθρωπος εχει τον άγγελόν του πού τον άκλουθά κάθε
μέρα άπο εφτά χρονώ μέχρι νά ποθάνη Ό άγγελος είναι ξανθός, τον κλουθά τον
άϋροιπο. Ό πονηρός είναι δ μαύρος» (χφ., σ. 224)·

Ε'. Κατά τήν σύναψιν τοϋ γάμου έδίδοντο κατ' έι^ος είς τούς νεονύμφους
ύπό τών γονέων των τά εξής: «Στό κορίτσι έδιδε ό πατέρας τό κρεββάτι, καναπέ,
κασσέλα, τά ροΰχα- άπό τήν ακίνητη περιουσία παίρνει τό άνάλογό της. Στόν άν-
τρα δίνουν τό τιλάρο (—στρώμα), τήν κασοέλα του, τά κιλίμια του (^κουβέρτες),
και άπαραιτήτως τό 'κονίαμα. Ή πρώτη δουλειά είναι ή εικόνα πού θά πάρη άπό
τό σπίτι τοΰ πατέρα του (χφ., σ. 309).

Εις περίπτωσιν διαλύσεως τοΰ γάμου, ένεκα τού θανάτου ενός τών συζύγων
άνευ τέκνων, ή προιξ έπέστρεφεν ε'ις τόν προικοδότην. «"Οταν τό αντρόγυνο δεν
έκανε παιδιά και πέθαινε ενας, δ χήρος ή ή χήρα δέν εκληρονομοΰσε. Ή προίκα
εγύριζε στόν πατέρα» (χφ·, σ. 309). Τό έ&ιμον τοΰτο, ώς γνωστόν, ήτο κατά τό πα-
ρελθόν είς χρήσιν καί εΐς άλλας νήσους.

Τό δικαίωμα τής διαβάσεως διά μέσου ξένου άκινήτου, ήτοι «τό δικαίωμα
νά περάσωμε άπό ένα άλλο ξένο χωράφι νά πάμε στό δικό μας τό λέμε άμπατή»
(χφ., σ. 308).

ΣΤ'. —Έκτών πρώτων ενεργειών τοΰ γεωργοΰ πρό τής ενάρξεως τής σποράς
είναι τό φκολόημα (εύχολόγημα) τοΰ σπόρου8. «"Οταν πρωτοβρέξη, θά διαλαλήση
ό παπάς (δηλ. θά στεΐλη ντελάλη νά εΐδοποιήση τόν κόσμιο) ποιά μέρα θά φκο-
λοήση τό σπόρο.

Κάθε γεωργός θά βάλη σ' έ'να ντρουβαδάκι λίγο γέννημα, δυό τρεις οκάδες
στάρι και κριθάρι μαζί, μέσα στό ντροΐ'βαδάκι θά βάλη λίγα κουκκιά, έ'να κεφάλι
σκόρδο, κρεμμύδι καί ρούδι.

Θά τά πάη στήν έκκλησία νά τ' άγιάση ό παπάς, δηλαδή θά τά ραντίση μέ

1 Βλ. είς Λαογρ., τόμ. 8 (1921/25), σ. 559 καί Κρητικά, τόμ. Α' (1930-33), ο. 47, (Κιιτσι-
δώνι Κρήτης).

2 Περί τής πίστεως ταύτης, ήδη έκ τής 'Αρχαιότητος, βλ. Γ. Κ. Σπνριδάκη, Τά κατά
τήν τελευτήν έθιμα των Βυζαντινών έκ τών 'Αγιολογικών πηγών. Έπετ. Έτ. Βυζαντ. Σπου-
δών, τόμ. 20 (1950), σ. 100.

3 Βλ. περί τοΰ εθίμου κα'ι '/. Κ. Βογιατζίδην, είς περ. 'Αθηνά, τόμ. 35. σ. 120 καί πε-
ριγραφήν τοΰ φκολοήματος είς τήν έφημ. «Φωνή τής Κιμώλου», έτ 14 (1959), έν "Αθήναις,
άρ. φύλλ. 130/31, σ. 3.
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αγιασμό πρώτα καί μετά μέ κρασί' λέμε πώς τά μεθά ό παπάς. Τό σπόρο θά τόν
φέρωμε μετά στο σπίτι. Τήν ημέρα πού γίνεται τό φκολόημα οί γεωργοί πάνε στο
σπίτι τοϋ παπά και τούς κάνει τραπέζι' έκει τρώγουν καί πίνουν μέ έξοδα τοΰ παπά»,
(χφ., σ. 25-26).

Έκ τών λοιπών έθίμων κατά τήν σποράν, είτα δέ τόν θερισμόν καί τόν άλω-
νισμόν (χφ., σ. 26-27, 28, 29, 31-32) σημειώνομεν τό κατωτέρω σχετικόν πρός τήν
μετά τό άλώνισμα καί τό λίχνισμα παραλαβήν τοϋ γεννήματος (σιτηρών) άπό τό
αλώνι. «Τό καθαρισμένο γέννημα τό κάνομε σωρό μέσα στ' αλώνι. Τό σωρό αυτό
θά τόν σταυρώσωμε. Θά κάμουμε ένα σταυρό μέ άμπελόβεργα ή άκάρονα (=σφεόη-
λιά). Θά τόν προσκυνήση ό λιχνιστής καί μετά θά τόν καρφώση στήν κορφή τοΰ
σαιροϋ τοϋ γεννηματιοΰ, νά πάη μέσα βαθιά στό σωρό. Μετά μέ τό φτυάρι, θά
κάμη τρεις βολές τρεις κύκλους γύρω στό σωρό αρχίζοντας άπό κάται, άνεβαίνον-
τας ε'ις τήν κορυφή τοΰ σωρού. Μετά θά κάμη σταυρό μέ τό φτυάρι στήν
κορυφή. Στήν κορυφή μετά τοΰ σωρού πού είναι σταυρωμένος θά κάμη μέ
τό φτυάρι ένα μικρό σταυρό πάνω στό γέννημα. Μετά θά βάλη ό λιχνιστής πάνω
στό φτυάρι λίγο καρπό, νά τόν προσκυνήση, άφοϋ πρώτα βγάλη τό καπέλλο του
καί κάμη και τό σταυρό του.

"Αμα προσκυνήση τόν καρπό πού έχει πάνω στό φτυάρι, θά καρφώση (πλα-
γίως) τό φτυάρι μέ τόν καρπό μέσα στό σωρό. Θά πάρη ακόμη καί τρία άλλα δι-
χάλια καί θά τά καρφώση νά σχηματισίΐή μέ τό φτυάρι μαζί σταυρός.

"Οσοι. βρεθούν μέσα στό αλώνι τήν ώρα τοΰ σταυρώματος θά κατσουνε όλοι
γύρω στσοί άντραλίκοι τοΰ άλωνιοΰ «γιά νά κάτση ό σωρός'. Μετά θ' άρχίση τό
μέτρημα τού σωρού σέ κοιλά· Τήν ώρα πού μετρρί τό γέννημα, όταν γεμίση τό
πρώτο κοιλό νά τό ρίξη στό σάκκο θά πή : «Έναςό Θεός»' στό δεύτερο κοιλό: «Δυό
ή Κερά ή Παναγιά»' «τρία : ή 'Αγία Τριάδα», Τέσσερα : σταυρός' νά ψοφήση ό
Ποπώς (=ό Ποπώφ ήταν Τούρκος φορατζής), πέντε: Κύριέ μου, πέμπε.

Μετά άρχίζομε νά γεμίζωμε άλλο σάκκο καί λέμε τά ϊδια. Τήν ώρα πού γί-
νεται τό μέτρημα τοϋ σωρού δέν επιτρέπεται νά περάση κανένας άλλος μπροστά
άπό τό σωρό. "Οταν μετρηθή τό γέννημα θά πούμε «Καλό φάγωμα». (Τό κοιλό
πάει 10-12 οκάδες), (χφ., σ. 31-32).

Ή σύντομος έπισκόπησις αύτη τής συλλεχθείσης λαογραφικής ύλης δεικνύει
μετά τής γλώσσης, τής οποίας τήν διαλεκτικήν ομοιότητα πρός τήν τών Σιφνίων
διεπίστωσεν ό Τ.Κ. Βογιατζίδης (βλ. έν 'Αθηνά, τόμ. 35, σ· 75-79), ότι ό λαϊκός έκ
παραδόσεως πολιτισμός τής Κιμώλου ανήκει εΐς τόν νησιωτικόν, εΐδικώτερον εΐς
τόν Ινυκλαδικόν, μέ επιδράσεις, ώς ελέχθη ήδη, εξ εποικισμών καί επικοινωνίας πρός
τάς γειτονικάς νήσους Σίφνον καί Μήλον, ιδία τήν πρώτην, πρός δέ καί τήν Κρήτην.
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RÉSUMÉ

Mission folklorique à Kimolos du 14 au 29 août 1963

par Georges K. Spyridakis

L'île de Kimolos se trouve près de l'île de Milos; elle appartient au
groupe des Cyclades, îles de la mer Egée.

Nous possédons sur la tradition de la civilisation populaire de Ki-
molos des informations provenant des voyageurs, qui l'ont visitée pen-
dant les siècles passés, surtout C. S. Sounini (Voyage en Grèce et en Tur-
quie, tome second. Paris 1801, pp. 4-74), et plus anciennement P. de Tour-
nefort (Relation d'un voyage du Levant, Paris, tome I, 1717, pp. 57-599) J·
Th. Bent (1885) et autres.

Nous possédons également des études plus récentes sur l'histoire gé-
nérale de l'île par divers auteurs (voir plus haut bibliographie, p. 304).

Pendant ses deux semaines de recherches folkloriques (14-29 août
1963), l'auteur a noté un riche matériel, en 452 pages, qui se rapporte aux
diverses manifestations de la vie matérielle, sociale et spirituelle du peu-
ple. Il a enregistré également sur bandes de magnétophone 75 chansons
folkloriques et danses populaires. Il a tourné aussi sur films cinémato-
graphiques de 16 111/m: a) la cérémonie d'un mariage (moeurs matrimo-
niales); b) scènes de tissage populaire; c) une fête populaire patronale du
15 août, célébrée eu l'honneur de la Vierge (fête de 1' Assomption) etc.

L'auteur fait dans son étude des remarques générales sur le riche
et important matériel collectionné. Ainsi, sur l'origine de l'installation des
habitants actuels de Kimolos, il a noté des légendes selon lesquelles la
population de l'île aurait été exterminée jadis par une épidémie de cho-
léra. L'île, déserte, a été ensuite de nouveau peuplée par des habitants ve-
nus des îles de Sifnos et de Crète. Les habitants actuels de Kimolos se-
raient les descendants de ceux ci. En effet, ces légendes, font écho à des
faits réels. Nous croyons qu'après le i7ème siècle (voir pp. 305-306) des Cré-
tois se sont installés dans cette île. La légende de l'établissement des habi-
tants de Sifnos à Kimolos, a été déjà mentionné au i8ème siècle par Sou-
nini (voir p. 307). Au lieu nommé «Hellenika», sur le rivage ouest de l'île où
se trouvait dans l'antiquité un petit village, est localisée une légende selon
laquelle près de la 111er vivait un monstre. L'auteur remarque que cette lé-
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gende provient d'une croyance antique et du culte d'un démon de la mer.
(voir p. 307).

Près de Kimolos, il y a une île déserte nommée «Ipolivos». Son nom
officiel est «Polyaighos». On raconte que dans le passé on entendait sur cette
île, pendant la nuit, une voix qui chantait. Lorsque le chanteur chantait il
n'existait aucun péril pour l'auditeur, mais lorsqu'il sifflait, celui qui l'en-
tendait était en danger et devait s'éloigner.

L'auteur remarque qu'il s'agit ici d'un démon, protecteur de l'île,
c.à-d. de ce qu'on nomme communément «stichio» (Esprit), (voir pp. 308-309).

Saint Nicolas, connu comme protecteur des marins, est honoré aussi
par les jeunes filles qui veulent se marier. L'auteur suppose que ce culte
(voir p. 309) provient d'un récit hagiologique du Saint, selon lequel celui-ci
par un miracle a permis la réalisation du mariage des filles d'un pauvre.

A été notée également la légende de saint Cassien et de saint Nicolas
laquelle, comme on sait, est connue aussi en Russie et en Bulgarie, (voir
Osk■ Looritz, Der heilige Kassian und die Schaltjahrlegende, Helsinki 1954
(F.F. Comm. No 149). A Kimolos Saint Cassien, dont la fête est célébrée
tous les quatre ans, le 29 Février, est remplacé par Saint Onoufrios. (voir. p.
309). Les légendes sur les Moires, lesquelles déterminent le destin de cha-
que personne à sa naissance, sont largement propagées dans l'île, ainsi que
les légendes concernant les Néréides (Fées), qui ont les caractéristiques des
nymphes de l'antiquité, (voir p. 310).

Ensuite, l'auteur mentionne la légende «du vieillard savant et de la
gérontoctonie» (voir pp. 310-311) et fait des commentaires sur Sainte Kali,
lieu dit situé près du rivage du port de Psathi. (voir fig. 3 et 4).

Ste Kali, qui n'est pas comprise officiellement parmi les Saints de
l'Eglise, est connue du peuple par un chant sur la crucifixion de Jésus-
Christ, qui est chanté le Vendredi Saint.

On a émis l'opinion que Ste Kali constitue la survivance de la lé-
gende antique de Ino, laquelle se jeta à la mer et y demeura sous le nom
de Leukothéa, ou encore de Kali, ou du culte antique d'Isis-Fortuna.

Des 130 chansons populaires notées par l'auteur on publie le texte
(voir p. 313-14) d'un chant relatif aux différents âges de la vie humaine. Celui
-ci a une origine ancienne, que nous trouvons déjà chez Solon (voir Com-
ptes - Rendus de 1' Académie d'Athènes, tom. 21, pp. 257—263).

A la page 315 est publiée la musique des chansons (distiques), chantées
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pendant le jeu de la divination (τού «Κλήδονα»), pratiqué lors de la fête du
Saint Jean qui a lieu le 24 juin, et qui coincide avec le solstice d'été, (voir p.315).

Le peuple connaît divers récits sur le comportement des animaux
(moutons, chèvres, boeufs) pendant la naissance de Jésus- On en publie
un, originaire de Kimolos. (voir p. 314). La veille du jour de Noël, le peu-
ple croit, qu'a un certain moment, les animaux s'entretiennent entre eux
(voir p. 314)· Par suite d'influences ecclésiastiques, les cultivateurs considè-
rent le 1er septembre comme premier jour de l'année; c'est pourquoi sont
attachés à ce jour diverses coutumes agraires.

Le soir de la fête de la Sainte-Croix (14 septembre), après le couchér
du soleil, on allume des feux dans les rues et les petits enfants sautent
par dessus. Jadis les adultes prenaient aussi part à ce jeu. Dans ces feux
on brûle également les couronnes du 1er mai (voir pp. 315-16).

L'atiteur relate aussi diverses us et coutumes populaires telles que la
coutume de divination qui se fait le soir de la veille de la fête de Sainte
Catherine (25 november; voir pp. 316-17), la croyance populaire selon la-
quelle chaque personne a son ange gardien qui l'accompagne journelle-
ment pendant toute sa vie (voir p. 317), des coutumes matrimoniales, des
usages du droit coutumier,la coutume de la bénédiction des grains par le
prêtre avant l'eiisemensement, et enfin parmi bien d'autres les coutumes
en usage pendant la moisson et le battage du blé. (voir pp. 317-318).

B'

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ TA ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(8 ΙΟΥΛ,-7 ΑΥΓ. 1963)

υπο δημητρ. β· οικονομιδου

Τό θέρος τού 1962 επραγματοποίησα κατ' εντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
μηνιαίαν λαογραφικήν άποστολήν εις τά Ζαγοροχώρια τής 'Ηπείρου, ή οποία πε-
ριωρίσθη κατ' άνάγκην μόνον εις ολίγα χα>ρία τοΰ Δυτικού Ζαγορίου, εξ ών συνε-
κέντρωσα ποικίλον ύλικόν καί ηχογράφησα άρκετάς μελωδίας δημωδών ασμάτων '.

Ώς ήτο φυσικόν, τό ύλικόν τοΰτο δέν ήτο επαρκές διά νά μάς δώση πλήρη
ε'ικόνα μιας τόσον εκτεταμένης περιοχής, ώς είναι τά Ζαγοροχώρια. Διό ή 'Ακαδη-
μία Αθηνών, υποδείξει τοΰ κ. Διευθυντού τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, άπεφάσισε
νά άναθέση εις έμέ τήν διενέργειαν καί δευτέρας ενταύθα λαογραφικής άποστολής,

1 Βλ. άνωτ. σ. 245 κ.έξ. τοϋ παρόντος τόμου.
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