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ΕΚθΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΙΚΑΡΙΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΣ 13-31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962
υπο ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Άπό τής 13 μέχρι τής 31 'Ιουλίου 1962 επεχείρησα κατ'έντολήν τής Ακαδη-
μίας (αριθ. έγγρ. 44448/16-6-62) λαογραφικήν έρευναν εις περιοχάςτής Αυτ. 'Ικαρίας,
ειδικώς εις συνοικισμούς καί αγροικίας τής περιφερείας Ραχών 1 (Χριστός, "Αγ.
Δημήτριος, Καρυδιές, Τραγοστάσι (παλαιότερον Βρουλλάς), Βρακάδες καί 'Αρμενι-
στής), εις τήν Κοινότητα Φραντάτου (Φραντάτον καί Μάραθος) καί τό χα>ρίον
Γιαλισκάρι \

Τό έδαφος γενικώς τών περιοχών τούτων εΐς τήν διαμόρφωσίν του είναι όρει-
νόν, κατά τό πλείστον δέ εΐς τήν περιφέρειαν Ράχες δασώδες.

Ή κοινότης Χριστού Ραχών μέ εδραν τό συνοικισμόν Χριστός κατέχει περί τά
40 χιλ. στρέμματα, εκ τών οποίων, κατά πληροφορίας ληφθείσας εκ τής κοινότη-
τος, 22829 χρησιμεύουν ώς βοσκότοποι. Έκ τούτων έκτασις 10400 στρεμμάτιον
ανήκει κατά τίτλον κυριότητος εΐς φυσικά πρόσα>πα, ή δέ υπόλοιπος είναι κοινο-
τική. Περί τά 17.000 στρέμματα έτι καλύπτονται ύπό δασών.

Ή ολη περιοχή ένεκα τού άγονου αυτής δεν προσφέρεται εΐς ευρειαν καλ-

* Περί τής καθιερώσεως τής δημοσιεύσεως τούτων βλ. εΐς 'Επετηρ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ.
Θ'-Γ (1955-57), σ. 403.

1 Τό όνομα Ράχες άπαντα ήδη είς προικοσύμφωνον τοϋ έτους 1640. Βλ. είς Έπ. Στα-
ματιάδον, Ίκαριακά, ήτοι ιστορία καί περιγραφή τής νήσου 'Ικαρίας, έν Σάμω 1893, σ. 165.

2 Τό όνομα άπό τό Αίγιαλισκάριον. Βλ. Γ. Ν. Χατζιδάκι, ΜΝΕ, Β', σ. 405. Ό Κ. 'Α.
"Αμαντος παράγει τήν λέξιν έκ τής αίγιαλίσκος. Τό τοπωνύμιον καί είς Χίον καί Λέρον' είς
Σίκινον Διαλισκάρι. Βλ. Κ. Α. "Αμαντον έν 'Αθηνά, τόμ. 17 (1915), Λεξ. 'Αρχ., σελ. 25
(=Τ ο û αύτοΰ, Γλωσσικά Μελετήματα, εν 'Αθήναις 1964, σ. 153).
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λιέργειαν δημητριακών, διό χρησιμοποιούνται προς τούτο μόνον 3309 στρέμματα.

Σπουδαΐον παράγοντα διά τήν οίκονομίαν τοΰ τόπου άπετέλει παλαιότερον
καί ή παρασκευή ξυλανθράκων προς δέ καί ή ναυτιλία εΐς τήν οποίαν καί σή-
μερον καταφεύγει άρκετόν ποσοστόν τοΰ εργατικού δυναμικού τής περιοχής ταύτης·
Χαρακτηριστικών στοιχειον τής υποτυπώδους μορφής τής οικονομίας τοΰ
τόπου κατά τό παρελθόν, ιδία κατά τους χρόνους τής Ελληνικής επαναστάσεως,

ώς βεβαίως καί εΐς πολλάς άλλας νήσους τοΰ Αιγαίου, άποτελεΐ ή μορφή τής κα-
τοικίας υπό τόν τύπον τοΰ μονόσπιτου, ήτοι τοΰ ενός δωματίου 2 (εΐκ. 1).

Ό πληθυσμός σύμφωνος προς τήν τελευταίαν άπογραφήν (1961) ανέρχεται
εΐς τήν κοινότητα Ραχών εΐς 1034 ψυχάς καί εΐς 724 εΐς τήν κοινότητα Φραντάτου-
Τόσον εΐς τάς περιφερείας ταύτας, ώς και εΐς τήν λοιπήν Ίκαρίαν, είναι ούτος
εγκατεστημένος γενικώς εΐς μικρούς συνοικισμιούς, πολλαχοΰ δέ εκάστη οικογένεια
κατοικεί μεμονωμένος εΐς τό 'ίδιον αυτής κτήμα, παρουσιαζομένου ούτω ένταΰθα
πλήθους άγροικιών.

Ό τρόπος ούτος τής διασποράς τών οΐκήσεοιν εΐς πολύ μικρούς συνοικισμούς,
καλουμένους γειτονιές, ή εΐς μεμονωμένος άγροικίας εντός τών ιδιοκτήτων κτημά-

' Βλ. Έπ. Σταματιάδον, ενί). αν., σ. 104. Ίωάνν. Μελά, 'Ιστορία τής νήσου Ίκαριαο,
τόμ. II, 'Αθήναι 1ίί58, σ. 195.

3,Βλ. είς τήν μεΑέτην τής Άγγελ. Χ/ιτζι/μιχάλη, 1/ art populaire Grec de île d' Icarie.
Byzant. Neugr. Jahrb. G (1927/28) σ. 211 κε. (--Τής αυτής, 'Ελληνική λαϊκή τέχνη,
'Αθήναι 1931 σ. 182 κ.έξ.

Εΐκ. 1. Τύπος παλαιας οικίας «μονόσπιτου» εις τήν συνοικίαν
τών Κουβδάτων τής κοινότητος Χρίστου Ραχών.
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των, συνεχιζόμενος εν μέρει καί σήμερον, συνετέλεσεν από τού παρελθόντος, ώστε
πολλοί κλάδοι τού κατά παράδοσιν λαϊκού ένταύθα πολιτισμού, κοινα>νικοΰ καί
πνευματικού (έθιμα κατά τήν γέννησιν, τόν γάμον, τήν τελευτήν, λαϊκή λατρεία,
κ.ά. δημώδη ασματα, παραμύθια, παραδόσεις, δεισιδαίμονες δοξασίαι καί ενέργειαι,
μαγεία, μαντεία, προλήψεις κ. ά.) νά είναι όλιγώτερον άνεπτυγμένοι άπό άπόψεως
εκδηλώσεων εις έθιμα καί πολιτιστικά γενικώς στοιχεία έν συγκρίσει πρός τάς εκ-
δηλώσεις ταύτας εΐς άλλους τόπους, οπού άπαντούν συγκεκροτημένοι συνοικισμοί έκ
πολλών οικογενειών.

Ένεκα τής θέσεως ταύτης τών οικήσεων, μακράν άλλήλων, διά τάς μετακι-
νήσεις μου κατά τήν λαογραφικήν έ'ρευναν ταύτην έδαπανάτο άρκετός χρόνος, οΰτω
δέ ή έργασια έ'βαινεν έκτελουμένη μέ βραδύν σχετικώς ρυθμόν. Παρά όμως τήν
δυσχέρειαν ταύτην έπέτυχον δι' εντόνου έργασίας τήν περισυλλογήν ένδιαφερούσης
σχετικής ΰλης, ή οποία κατεγράφη εΐς χειρόγραφον έκ σελ. 522 σχ. 8ου μεγ., καί
κατετέθη εΐς τό Λαογρ. 'Αρχεΐον μέ άριθμ. εισαγωγής 2449. Ή περιεχόμενη εΐς τοΰτο
πλουσία ύλη άναφέρεται εΐς πλήθος έκδηλώσεων τοΰ φυσικοΰ (υλικού), κοινωνικού
καί πνευματικού βίου τοΰ λαοΰ1. Ή ήχογραφηθείσα μουσική επί ταινιών μαγνη-
τοφώνου περιλαμβάνει 80 ηχογραφήσεις, τών οποίων τά στοιχεία έχουν καταγραφή
εΐς τό βιβλίον εισαγωγής μουσικής ύλης άπό τοΰ υπ' άριθ. 6503-6555 2.

Έκ τής συλλεχθείσης ύλης σημειώνομεν τά έξης. Περί τής λαϊκής οικίας παρα-
τηροΰμεν ότι αύτη εΐς τήν παλαιοτέραν έκ παραδόσεως μορφήν της άπετελειτο έκ
μιάς αιθούσης, ορθογωνίου σχήματος, μονόσπιτου (εΐκ. 1), μέ χαμηλήν στέγην καί
μικράς έσωτερικώς διαστάσεις 8. Εις τήν άπλήν αύτήν μορφήν της εξυπηρέτει τάς

1 Τρία παραμύθια είς τάς σελ. 153-154 καί 182-190 προέρχονται έκ τής Ευδοκίας Κα-
ρούτσου, καλούμενης Πατινιάς, ήτις γνωρίζει αύτά εκ τοΰ τόπου τής καταγωγής της, τής
Πάτμου. Έκ τής ιδίας ήχογραφήθησαν καί 7 ασματα (βλ. χφ , σ. 145-151), τά όποια επίσης
γνωρίζει αυτη έκ Πάτμου.

2 Είς τήν επιτυχή έκτέλεσιν τής όλης έργασίας μου ταύτης πολυτιμοτάτη ύπήρξεν ή

συνδρομή τοΰ εντοπίου ίατροΰ κ. Γεωργ. Τσανιίρη πρός άναζήτησιν τών πληροφορητών μου

καί επικοινωνίαν μετ' αύτών. Άπό τής θέσεως ταύτης εκφράζω είς αύτόν τήν βαθεϊαν εύ-
γνωμοσύνην μου" επίσης τάς ευχαριστίας μου πρός δλους τούς πληροφορητάς μου μεταξύ

τών όποιων είς τούς κ. Στυλ. Κοτσορνίθην, ιερέα είς Βρακάδες, Σωκρ. Φάκαρην είς

Χριστόν κ. ά.

' Βλ. λεπτομερέστερον περί τής οίκοδομίας εν τφ χφφ μου (Λ. Α., άριθ. 2449, σ. 49-54),

πρός δέ είς τήν μελέτην τής 'Αγγελικής Χατζημιχάλη, ένθ' άν., σελ. 211 καί 182 καί 'ΐωάνν
Μελά, ενθ' αν.» ο· 192. Σχετική ν μ,αρτυριαν εκ ιοί) 17 (χί· υπο Ίωσ. Γεοοργειρηνη, βλ. εις 'En*
Σταματιάδου, ενθ1 άν., σ. 99.
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στοιχειώδεις τότε άνάγκας τής οικογενείας, ήτις συνετηρείτο εντός τής κλειστής,
συγχρόνως δέ καί τής πολύ χαμηλής εις στάθμην οικονομίας τοΰ τόπου1 δια τής
έπιτοπίου παραγωγής αγαθών, ή οποία είς δημητριακά ήτο πολύ περιωρισμένη.
"Ενεκα τούτου ό κάθε γειοργός, αμέσως μετά τόν άλωνισμόν, ώς καί μέχρι σήμερον,
εχώριζε τόν σπόρον, τό δέ ύπόλοιπον τής παραγωγής τό διέθετε διά τήν «φαουριάν»,
δηλ. τήν διατροφήν τής οικογενείας του (χφ. σ. 308)· Πρός τοΰτο τό διεμοίραζεν εις
παλαιοτέρους χρόνος ε'ις 365 μερίδια, δσαι αϊ ήμέραι τοΰ χρόνου, κάθε δέ ήμέραν
ήλέθετο εις τόν χειρόμυλον ένα μερίδων καί παρεσκευάζετο ό άρτος τής ημέρας ό
όποιος είς χρόνους πρό 100 ετών έψήνετο είς τά κάρβουνα τής εστίας (χφ.σ. 51-52) 2·
Έκ τής ανεπαρκείας ταύτης τών παραγομένων σιτηρών διά τήν συντήρησιν
τοΰ πληθυσμού ό άρτος ώπτάτο καί ετρώγετο νωπός, «τό εΐχα σε κακό» νά τόν
ξηράνουν εις φρυγανιάν. Σχετική περί τούτου είναι ή παράδοσις ε'ις Ράχες ôtl
*ή μητέρα του σιταριού τον είπε: «παιδί μου, ϋά σε άλέσοννε, &ά σε ζνμώσοννε,
σε ψήοουνε' υστέρα &à σε φάνε· rà μη στενόχωρηd"fjç». Ρωτά τό παιδί.— «'Άν με
ξανακάχρουνε στα κάρβουνα;» —Λέει τον ή μητέρα "-Τότε κάψε τους κ εσύ». «Δη-
λαδή άφησέ τους νά πεινάσουν, διότι, όταν σε ξανακάψουν καί σέ κάμουν φρυ-
γανιά, τότε θα χρειάζωνται περισσότερο ψωμί» (χφ., σ. 60).

Τό αλώνι, ώς καί άλλαχοΰ τοΰ έλληνικοΰ χώρου, θεωρείται τόπος ιερός.
«"Οταν είσαι μέσα στήν άλωνα και μετράς το σιτάρι, δεν πρέπει νά μιλήσης. "Αν
ϋέλης νά φωνάξης, πρέπει νά βγής άπόξω, γιατί ό Χριστός και ή Παναγία είναι μέσα
στο αλώνι. Πρέπει ακόμη νά μη στέκωμε ορϋιοι τότε μέσα στο αλώνι» (χφ., σ. 308)·
Ό θεσμός τής συνεργασίας μεταξύ τών γεωργών λέγεται συμπκαριά. Πρόκει-
ται περί συνεταιρισμού, ό όποιος άπαντα υπό τάς ακολούθους δύο μορφάς:ΐ) «νά
σπείρωμε μαζί, νά &ερίσωμε μαζί, ν' αλωνέψωμε και νά χιλιομοδίσωμε» (=νά έχω-
μεν μεγάλην έσοδείαν καί νά μοιράσωμε τόν καρπόν). 2) « συ μπκαριά μόνον είς στα
ζώα για τή σπορά» (χφ. σ. 306).

Κατά τήν πώλησιν ακινήτου προετιμάτο παλαιότερον, κατ* έθιμον, ως άγο-
ραστής υ σνμπλιαστης (= ό γείτων) ή συγγενής τοΰ ιδιοκτήτου (χφ., σ. 70). Οί καρ-
ποί δέ κλώνων δένδρου, οϊ όποιοι έξετείνοντο είς γειτονικόν κτήμα (τό μαξούλι τοϋ
σκιοδεντριοϋ) ανήκον εις τόν ίδιοκτήτην τοΰ άκινήτου (χφ. σ. 72).

Τό έθος ενταύθα τής προτιμήσεως τοΰ γείτονος ώς αγοραστού τοΰ πωλου-
μένου άκινήτου προέρχεται έκ τής μεταγενεστέρας άρχαιότητος (τών παπύρων), συνε-

1 Βλ. σχετικώς Έπ. Σταματιάδον, ενθ" άν., σ. 98-100. Ίω. Μελά, ενΟ' άν., σ. 125.

2 Ή συνήθεια αΰτη μαρτυρεΐται ήδη άπό τοϋ 17 αί. καί κατόπιν υπό τών περιηγητών,
τοϋ Γεωργειρήνη καί τοϋ Tourtiefort. Βλ. είς 'Επ. Σταματιάδον, ενθ' άν., σελ. 96ι 98, 100.
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χίσθη δέ κατόπιν εις τό Βυζάντιον 1 απαντών καί εΐς σχετικήν διάταξιν τού
δικαίου (βλ. εΐς Βασιλ. βιβλ. LV, 5, έκδ. Ία). Ζέπου, 5, σ. 181) δια τήν προστα-
σίαντών μικρών γεωργικών κτημάτων άπό τής απορροφήσεως των υπό τών μεγάλων
γαιοκτημόνων, οιτινες έν τούτοις έπετύγχανον ενίοτε τήν κατάργησιν τής προτιμή-
σεως, ώς επί Λέοντος τού ΣΤ'.: «ί'ξεστι τω κατ έχοντι άκίνητον διαπιπράσκειν προς ο
άρα βονλεται πρόσωπον άνεπικωλντως καί άνεπιφωνητως» 2. Τό έθιμον τοΰτο τής
προτιμήσεαίς απαντά καί εΐς άλλους ελληνικούς τόπους'.

Εΐς τό δίκαιον τής κληρονομιάς ύπήρχεν «εϋιμο νά κράτη ό πατέρας το πιο
μικρό του παίδι και σ' αντο νά άφηνη το σπίτι με το νοικοκυριά και τά γύρω στο
σπίτι αμπέλια, κήπους» (χφ., σ. 69). Έπί θανάτου τοΰ ενός τών συζύγων, άτέκνων,
ό επιζών «δεν κληρονομεί τον άλλον» (δηλ. τόν άποβιώσαντα)· ή περιουσία γυρίζει
στους συγγενείς τοΰ πεθαμένου» (χφ., σ. 73).

Τήν πατρικήν οΐκίαν τήν κληρονομεί ό υιός. Έάν δέν ύπάρχη άρρεν τέκνον
εΐς τήν οΐκογένειαν «τότε παίρνουν τον γαμπρον στο σπίτι σώγαμπρο». Ή εισδοχή
τοΰ γαμβρού εΐς τήν οΐκίαν τοΰ πενθεροΰ του ώς «σώγαμπρου» εθεωρείτο υποτι-
μητική δι' αυτόν (χφ., σ. 13). Ούτος «ήταν σε κατώτερη ίλέαι, σάν σκλάβος στο σπίτι
τοϋ πε&εροϋ. 'Εκτελούσε διαταγές» (χφ., σ. 62). Ή λέξις σώγαμπρος είναι νεωτέρα,
άντικαταστήσασα τήν παλαιοτέραν εν χρήσει κληρικός, ή οποία εσήμαινεν, ότι ούτος
θά εκληρονόμει < όλη ν τήν περιουσίαν τοΰ πεθερού του». «Γιά τόν κληρικό αντο
έλεγαν οί άλλοι τοΰ χωριού, πώς όταν μπαίνη καί βγαίνη στό σπίτι τοϋ πεθεροΰ
του τοΰ χτυπά στό κεφάλι το κοράκι τής πόρτας», δηλ. ότι ευρίσκεται ύπό τάς
διαταγάς τοΰ πεθερού- «"Οταν ήταν άπό ξένο μέρος ό γαμπρός, τοΰ έδιδε ό πατέ-
ρας τής κόρης περιουσία. "Ελεγαν πώς τόν βάζουν άδερφάτο (δηλ. τόν λογαριά-
ζουν ώς άδερφό)» (χφ., σ. 62).

Είς περίπτωσιν διαλύσεως τοΰ γάμου έ'νεκα άσυμφαινίας χαρακτήρων μεταξύ
άνδρογύνου «ό άνδρας (τήν γυναίκα του) δέν τήν διώχνει άπό τό σπίτι του, θά τήν
άφίση στό σπίτι καί στά χτήματά του και θά φύγη αύτός. Ποτέ δέν τή διώχνει τή
γυναίκα του, νά τήν βγάλη στό δρόμο» (Ράχες) (χφ., σ. 17).

Τό έθιμον τής φιλοξενίας τηρείται πολύ έντονον. «"Οταν κάθεται στό τρα-
πέζι ό μουσαφίρης, δέν σηκώνομε τό τραπέζι μέ τά πιάτα καί τά άλλα σερβίτσια,

Βλ. Γεωργ. Λ. ΠετροπουΙον, Νομικά έ/γραφα Σίφνου της συλλογής Γ. Μαριδάκη,
(1684-1835), τεΰχ. Γ, έν 'Αθήναις 1956, σ. 232.
= Jus Graecorom. (έκδ. Ζέπου 1, σ. 186).

3 Βλ. Γεωργ. Α. ΙΙετροπούλον, ενθ' άν . ο. 232-33, 404-405, ("Ενταύθα καί βιβλιογραφία).
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μέχρι νά φύγη ή να κοιμηθή, αν είναι βράδυ. "Αν τό σηκώσωμε, θεωρείται προσ-
βολή στόν ξένο· είναι σαν νά τοΰ λέμε νά φύγη» (χφ., 69)

Είς τήν δημώδη ποίησιν ή όποία ευρίσκεται είς πλήρη υποχα>ρησιν ώς
πρός τά πολύστιχα τραγούδια κυριαρχούν καλλιεργούμενα τά δίστιχα. Παλαιότερον
ήδοντο εύρέως καί παραλογές (κατεγράφησαν εις μεγάλον αριθμόν εις Μάραθον
τής κοινότητος Φραντάτου), έπίσης λυρικά (τής αγάπης) καί σατιρικά. Έκ τών ακρι-
τικών κατεγράφη μόνον έν (χφ., σ. 226).

Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι τό κατωτέρω άσμα μέ θέμα τήν άλωσιν τής
Κωνσταντινουπόλεως καί τήν μετατροπήν τοΰ ναοΰ τής 'Αγίας Σοφίας είς μου-
σουλμανικών τέμενος.

Μέρα 'ναι και ξυπνήσετε, πραη και σηκωΰήτε
κι αν δεν πιατεύγετε, άρχοντες, μπροβάλετε νά 'δήτε■
Πάν' τα πουλιά στο βοσκητο κ' οί εμορφες στή βρύση
κ' εσείς, χελιδονάκια μου, στήν έρημο νά πάτε.

5 Δώστε χαμπάρι στή Φραγγιά και ατή Χριστιανοσύνη
πώς πήραν την Άγιάν Σοφιάν οι Τούρκοι καλογέροι.
'Χαλάσαν τη κ έκτισαν τη, μέγα τζαμί τήν 'κάμα
κι άπδς (—αφότου) επήραν το σταυρό κ' εβάλαν τήν παντιέρα
α· τί καημός που ήτανε εκείνη τήν ημέρα (χφ., σ. 385-86).
Έκ τών ηχογραφηθεισών μελωδιών ασμάτων παραθέτομεν τήν μουσικήν
τραγουδιού, τό οποίον ηδετο παλαιότερον κατά τήν στιγμήν τής εκκινήσεως τής
γαμήλιου πομπής έκ τής Εκκλησίας μετά τήν στέψιν πρός τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ.
j ~ 96

1 Περί τής φιλοξενίας τών Ίκαρίων αναφέρει καί ό Έπ. Σταματιάδης, ενθ' άν., σ. 101.
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(χφ, σ. 521. Έθν. Μουσ. Συλλ., άρ. εΐσ. 6553) \

Αί καταγραφεΐσαι ίστορικαί παραδόσεις αναφέρονται κυρίως είς τους χρό-
νους καθ' ους ή περιοχή τών Ραχών, ώς καί ή λοιπή νήσος, έμαστίζετο υπό τών
πειρατών. Κατά τους χρόνους τούτους «κατοικούσαν οΐ Καριώτες», για νά μήν τους
βρίσκουν οί 'Αλγερινοί» (χφ., σ. 31)είς τήν Λαγκάδα, τοποθεσίαν δυτικώς τών
Ραχών, μή φαινομένην άπό θαλάσσης.

Ή καί εξ άλλων ελληνικών τόπων γνωστή παράδοσις περί τοϋ Μεγ. 'Αλεξάν-
δρου, έχοντος ώτα όνου ή τράγου κ. ά., κατεγράφη εΐς Γιαλισκάρι (χφ., σ. 274) υπό
τόν τύπον : «Τ ' Αλεξάντρον ή κεφαλή

εχει τραίνο αύτϊ
και κασσίδα στήν κορφή.»'
Παραπλεύρως τής δημοσίας όδοΰ προς τόν 'Αρμενιστήν, μετά τόν συνοικι-
σμόν "Αγιος Δημήτριος Ραχών, ευρίσκεται έκκλησίδιον καλούμενον «?) Παναγίτσα»
(εΐκ. 2). Έκ διαφόρων περί αυτής παραδόσεων (χφ., σ. 243-244) παρατίθεται ή περί
τής ιδρύσεως τοΰ ναδϋρίου τούτου. «Λένε πώς εκεί τό μέρος τό είχε κάποιος γιά σπι-
τότοπο και έσκαφτε νά χτίση σπίτι. Έκεΐ πού 'σκάφτε ευρήκε κόκκαλα άθρώπου

1 Ή μουσική καταγραφή τής μελωδίας έκ τής ταινίας μαγνητοφώνου έγένετο υπό τοϋ
συντ. - μουσ. Σπνρ. Περιατερη.

2 βλ. σχετικώς περί πειρατών καί Ίωάνν. Μελά, ενθ' άν., σ. 137-139.

* Βλ. καί Γ. Κ. Σπνριδάκη, Συμβολή είς τήν μελέτην τών δημωδών παραδόσεων καί
δοξασιών περί τοΰ Μεγ. "Αλεξάνδρου, «Γέρας 'Αντωνίου Κεραμοπούλλου, 'Αθήναι 1953, σ.
391 κ.έξ.
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πού πολύ μυρίζανε. Τα έβαλε στό φυλάκι (=σακκί άπό δέρμα κατσικιού) νά τά πάη
στήν εκκλησία. Στό δρόμο τού 'πάντησε κάποιος άλλος άνθρωπος καί τού λέει: «Τί
είναι πού τά σηκώνεις στό φυλάκι καί μυρίζουν τόσο ωραία;» «Κάτι κόκκαλα, λέει,
ηύρα 'κει πού 'σκαβα». Τό βράδυ βλέπει στόν ύπνο του· είδε τήν Παναγία καί τοΰ
είπε, νά πάη νά χτίση έκκλησία στό μέρος πού 'βρε τά κόκκαλα- Και τήν άλλη
μέρα έβαλε έργάτες καί έχτισε τήν Εκκλησία» (χφ., σ· 99-100).

Εύρέως διαδεδομένοι άπαντοΰν τοπικαί παραδόσεις περί τής 'Αγίας Λεσβίας

Ε'ικ. 2. Ή εκκλησία τής Παναγίτσας.

(χφ., σ. 32-33 και 100-102). Λέγεται ότι τό λείψανον τής 'Αγίας μετεφέρετο εκ Πά-
ρου ύπό 'Αλγερινών πειρατών ή ναυτικών έκ Μυτιλήνης, οΐτινες προσωρμίσθη-
σαν εις Ίκαρίαν ενεκα τρικυμίας. Οί Καριώτες έκλεψαν άπό αυτούς τό σκήνωμα
τής 'Αγίας καί τό μετέφεραν εΐς τήν τοποθεσίαν Στάβλος ή Μάραθος εις τήν
Πέρα Μεριά τής 'Ικαρίας καί τό έκρυψαν εντός σπηλαίου. Μετά πάροδον πολλοΰ
χρόνου, ένας χωρικός, κατόπιν ονείρου, άνεκάλυψε τό λείψανον καί έκτισαν εΐς τήν
θέσιν aUujv τήν Έκκλησίαν (χφ., σ. 32-33).

Περί τής παραδόσεως ταύτης τής όσιας Θεοκτίστης τής Λεσβίας κάμνει ευρύν
λόγον ό Έπαμ. Σταματιάδης (Ίκαριακά, 1893, σ. 68-74). Ούτος παραθέτει έτι (βλ. σ.
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69-74) καί τό σχετικόν συναξάριον περί αυτής έκ τού Συμεώνος τού Μεταφράστου.

"Αλλαι καταγραφεΐσαι ενταύθα παραδόσεις περί 'Αγίων παρατηρούμεν, ότι
έχουν κοινά στοιχεία καί γνωρίσματα πρός τάς καί είς άλλους ελληνικούς τόπους.
Ούτω ό "Αγιος Χαράλαμπος, τού οποίου εκκλησία υπάρχει εις τόν Κάμπον Μεσα-
ριάς, τιμάται ώς προστάτης τών ζώων (βοδιών) άπό ασθενείας (Ράχες) (χφ., σ. 100).
Ή 'Αγία Βαρβάρα πιστεύεται ότι θεραπεύει τους πασχοντας εκ γρίππης, ιλα-
ράς, κυρίως δέ άπό «τήν ευλογημένη» (=ευλογίαν). Ή λαϊκή παράδοσις λέγει,
ότι ή Αγία Βαρβάρα «ή τ ο μία ώραία κύρη. Οι γονείς ήτανε ειδωλολάτρες. Τήν
κατατρέχανε οί νέοι νά τήν παντρευτοΰν αυτή δεν ήθελε και παρακάλεσε το Θεό νά
τής χαλάση τδ πρόσωπο με σπυριά για νά μην την κατατρέχουν οί νέοι. Την κατάτρεχε
κι 6 πατέρας της. Αυτή για νά σωθή εφενγε και όπως τήν κυνηγοϋσαν εσκίστηκε
ή γή καί τήν κατάπιε- ε μείνε μόνο τ δ κεφάλι της δξου κ' Εβαλε ό πατέρας της και
τής τδ κόψανε" (Μάραθος)· (χφ., σ. 316).

Ή παράδοσις αυτη, υπό διαφόρους παραλλαγάς άπαντώσα και άλλαχοΰ
έχει διαμορφωθή προφανώς εκ τού συναξαρίου της 2·

Τ° "Αϊ Γιαννιού τοϋ Φανιστή (24 Ιουνίου) κοιτάζει κατά τήν πρωί'αν ό κα-
θένας τήν σκιάν τού σώματος του· «αν είναι χωρίς κεφάλι, είναι βέβαιο πώς -âà
πεϋ-άνη αυτός που την κοιτάζει? (Μάραθος) (χφ., σ. 320).

Έκ τών λατρευτικών εθίμων άναφέρομεν τά κατά τήν πανήγυριν τής 20
'Ιουλίου εις τήν εξοχικήν έκκλησίαν τού Προφήτου 'Ηλία, κειμένην ε'ις ΰψηλήν κο-
ρυφήν, πλησίον τής «γειτονιάς», ήτοι μικρού συνοικισμού έκ τίνων οικογενειών,
Καρτιδιές τής κοινότητος Χριστού Ραχών.

Μετά τήν λειτουργίαν οί πανηγυρισταί παρακάθηνται εις κοινήν τράπεζαν,
εις τήν οποίαν προσφέρεται κρέας τό όποιον κατά τήν διάρκειαν τής λειτουργίας
έχει έψηθή υπό τής Διοικ. επιτροπής τής Εκκλησίας (εΐκ. 3)· Τό κρέας τοΰτο προ-
έρχεται άπό σφάγια, άφιερώματα εις τήν εκεί έκκλησίαν τοΰ Προφήτου 'Ηλία.

Αιτιολογική τής ιδρύσεως τών εκκλησιών πρός τιμήν τού προφήτου 'Ηλία
είς τάς κορυφάς τών βουνών είναι ή άκόλουθος παράδοσις.

«Ό προφήτης 'Ηλίας ήταν μέσ στη θάλασσα κ' εβαρέ&ηκε τή &άλασσα κ
επήρε ενα κουπί κ εβγήκε οξω.

'Αμα άπάντεχε κανένα χωρικό τον εδειχνε τό κουπί και τόν άρωτοϋσε: «τί είναι».

1 Βλ. Στεφ. Δ. 'Ημέλλον, Δημώδεις παραδόσεις έκ Νάξου, Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ,
ΙΑ'-ΙΒ' (1958/59), 'Αθήναι 1960, σ. 216.

2 Γ. Κ. Σπυριδάκη, Βυζαντιναί παραδόσεις. "Επιστ. Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολής Παν. 'Αθη-
νών, Περ. Β'., τόμ. Δ' (1953-54), σ. 365 κ.έξ.
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—'Εάν ελεγε κουπί, δεν εσταματοϋσε. 'Επήγαινε πιο πέρα· έφτασε ψηλά στο
βουνά κι άρώτησε ενα χωρικό, «τι είναι.» και τοϋ είπε, ort είναι φτυάρι; που φτυαρί-
ζουν τό χώμα. Τότε λέει ό προφήτης Ηλίας—«εδώ ϋ<\ μείνω» .'Από τότε χτίζουν τις
εκκλησίες τοϋ προφήτη Ηλία ατά βουνά» (Ράχες), (χφ., rr. 246-247). Ή παράδοσις
αύτη απαντά ευρύτερον γνωστή καί εις άλλους τόπους \

Περί τού Άγιου Φιλίππου παραδίδεται καί ενταύθα, ότι ήτο πτα>χός γεωρ-
γός όστις τήν 14 Νοεμβρίου, ήμέραν τών άπόκρεαιν, μή έχα)ν κρέας διά νά «απο-
κρέψη», έσφαξε κατά τό εσπέρας τό βόδι του, διανείμας κρέας καί εις τους πτω-

Είκ. 3. Ή έ'ψησις του κρέατος.

χους. «Το πρωί που σηκώθηκε είδε στο στάβλο τό βούδι που είχε σφάξει». (Μάρα-
θος)· (χφ., σ. 335) Ή παράδοσις είναι κοινή καί εις άλλους ελληνικούς τόπους, ώς
είς Κάρπαθον (Μ- Γ. Μιχαηλίδου Νουάρου, Λαογρ. Σύμμ. Καρπάθου, Α', 1932,
σ. 232. Ν· Γ. Πολίτου, Παροιμίαι τόμ. Α', 250' ε'ις Λίτωλίαν (Κεφαλόβρυσον) (βλ.

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1904, σ. 116, άρ. 207-208. τόμ.
Β', 1904, σ. 801-803 καί Γ. Κ. Σπνριδάκην, έν 'Ειτετηρ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΓ'-ΙΔ' (1960-61),
έν "Αθήναις 1962, σ. 334.
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Λαογρ. Α', 1909, σ. 696)· εις Νάξον (βλ. Λαογρ. 17 (1957/58) σ. 38). εΐς Ρούμελην
(βλ. Δ. Λουκοπονλον, Γεωργικά τής Ρούμελης, ο. 171) κ.ά.

Ή παράδοσις περί τοΰ "Αγ. Κασσιανού καί τοΰ Άγ. Νικολάου 1 κατεγράφη
εΐς Άρμενιστήν ύπό τό όνομα τοΰ 'Αγ. 'Αντωνίου καί τοΰ 'Αγ. Νικολάου καί ύπό
τόν τύπον τοΰ ύποκινήσαντος τόν "Αγ. Κασσιανόν (ένταΰθα τόν 'Αγ. Άντώνιον),
δικηγόρου νά ύποβάλη κατηγορητήριον ενώπιον τοΰ Θεοΰ κατά τοΰ 'Αγίου Νικο-
λάου, ότι ούτος έν αντιθέσει πρός τόν "Αγιον Άντώνιον ελάμβανε πολλάς
προσφοράς έκ μέρους τών Χριστιανών· (χφ., σ. 241-243).

Οί δαίμονες τοΰ Δωδεκαημέρου, οί κοινώς Καλικάντζαροι, καλούμενοι ένταΰθα
Καλιτοαντέροι3, έπιστεύετο ύπό τών παλαιοτέρων «πώς ερχόντανε από τή Μύκονο
το Σαραντάμερο με τα καρνδότοοφλα. Ήσαν σαν άνθρωποι' έγυρίζανε τά Χριστου-
γεννόσκολα τή νύχτα κ'έμπαίνανε μέσα στά σπίτια» (Ράχες, χφ., σ· 43-44 καί 106-
107. Άρμενιστής, χφ., σ. 241).

Ή παράδοσις περί τής έλεύσεως τών Καλικαντσάρων διά θαλάσσης, ένταΰθα
έκ Μυκόνου, φαίνεται εύρύτερον νησιωτική. Εΐς τήν Άνδρον πιστεύεται ομοίως
ότι οί δαίμονες ούτοι, καλούμενοι Καλιβρούσηδες, ετοιμάζονται άπό τής άρχής
τοΰ Σαρανταμέρου καί εισβάλλουν εΐς τήν νήσον μέ πλωτά μέσα τά όποια ετοιμά-
ζουν οί ίδιοι '.

Ένδιαφέρουσαι είναι έτι αί έπιχωριάζουσαι και ένταύίΐα, δηλ. εΐς Ίκαρίαν,
παραδόσεις διά τό κ?ιήμα, αί όποίαι φαίνεται ότι έχουν εΐσαχθή εΐς τήν νήσον ύπό
οικιστών έξ άλλων τόπων- Οΰτα) λέγεται εΐς Μάραθον τής κοινότητος Φραντάτου,
ότι «τό κλήμα το φύτεψε δ Νώε. "Οταν εχωμε và πονμε πώς είναι πολύ παλαιό,
λέμε ότι. είναι άπό τον Νώε τον καιρό» (χφ., σ. 310).

Εις τήν συνοικίαν (γειτονιάν) Καρυδιές τής κοινότητος Χριστού Ραχών ή
διήγησις αύτη άπαντα ώς αιτιολογική τοΰ κλαδέματος τοΰ κλήματος. Ούτω λέγεται ότι
«ό γάδαρος σέ κάποιο μέρος εύρήκε έ'να κλήμα. Θά 'τανε χειμώνας καί τό έφαγε.
"Ερχεται ή άνοι,ξι. Είδαν οί άνθρωποι ότι τό κλήμα πού 'φαε ό γάδαρος είχε
κάμει καλύτερα σταφύλια άπό τά άλλα κλήματα. Άπό τότε ό άνθρωπος έμαθε νά
κλαδεύη τό κλήμα» (χφ ,σ. 177)4. Άλλη σχετική παράδοσις έκ τοΰ χα>ρίου Φραντάτου
άναφέρειπώς έ'νας οδοιπόρος ηύρε έ'να μικρόν φυτόν καθ' όδόν έκριζωμένον καί τό

1 Βλ. περί τής παραδόσεως είς Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΓ'-ΙΔ' (1960-61), Ιν 'Αθή-

ναις 1962, σ. 321.

3 Οϋτω καί είς Χίον.

3 Βλ. Λ. Π. Πασχάλη, "Ανδρου λαογραφικά1 Καλιβρούσηδες. Λαογρ., τόμ. 11 (1934/37),

σ. 603.

4 "Η παράδοσις καί άλλαχοΰ, ώς έν Νάξω. Βλ. Στέφ. Ήμελλον, έ'νθ' άνωτ., σ. 223.
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ετοποθέτησεν εις μικρόν κόκκαλον πετεινού, διά νά μήν ξηρανθή έ'ως ότου φθάση εις
τόν προορισμόν του. Τοΰτο ηύξανε καθ' όδόν, ώστε ούτος ήναγκάσθη vù τό μετα-
φυτεύση άλληλοδιαδόχως εις κόκκαλον χοίρου, έπειτα λέοντος και τελευταΐον εις τό
χωράφι του.

Ό καρπός τοΰ φυτοΰ τούτου, πού ήτο τό κλήμα, προσέλαβεν ιδιότητας άπό
τά ζώα, ώς άναι, εις τών οποίων τά οστά έφυτεύθη (άλέκτορος, χοίρου καί λέον-
τος), ούτω δέ ό νοικοκύρης, όταν έπινε κρασί εις μικράν ποσότητα «επετοΰσε λόγια
κ ηλεε σάν τον πετεινό», όταν έπινε περισσότερον έφαίνετο εις αύτόν, ότι «εθέριευε
μέσα του», οπως ό λέων, καί όταν έπινε άκόμη περισσότερον έγίνετο «σαν το γου-
ρούνι»· (χφ., σ. 387-88)

Περί τής φώκιας (φα>κης) καί τοΰ καματεροΰ ( = άράχνης) παραδίδεται, ότι
ήσαν γυναίκες, αί όποΐαι μετεμορφώθησαν ούτω ένεκα κατάρας τής μητρός τανν
(Ράχες) (χφ., σ. 201-202).

Γνωσταί είναι έ'τι ενταΰί^α καί αι εΐς άλλους τόπους άπαντώσαι διηγήσεις
περί τής γεροντοκτονίας καί τής καταργήσεως τοΰ θεσμοΰ τούτου άφ' ής εδείχθη
εΐς τόν βασιλέα ή σοφία τών γερόντων' (χφ., σ. 245, 259-60).

AÎ δοξασίαι περί τών Μοιρών, ώς ερχομένων τήν τρίτην νύκτα άπό τής γεν-
νήσεως τοΰ νεογνού, διά νά τό μοιράσουν, «δηλ. νά ορίσουν εΐς αύτό τήν τύχην»,
άπαντοΰν ομοίως καί εΐς τήν Ίκαρίαν.

«Στις τρεις μέρες που θά γεννηθη το παίδι ερχεται η Μοίρα καί το μοιράζει-
Το μωρο θά το κάμωμε μπάνιο, θά ρίξωμε αλάτι στο νερό γιά νά τό άλατί-
σωμε το μηρό, θά τοΰ βάλωμε καλά ροΰχα, νά το στολίσουμε, γιά νά τό 'βρί) ή
Μοίρα στολισμένο νά το μοιράσω;» (Γιαλισκάρι) (χφ., σ. 253).

Κάθε άνθρωπος πιστεύεται, ότι έχει «τ άέριν του» ή τον άναφακάν του», δηλ.
τόν άγγελόν του. « Πολλές φορές, οταν κοιμούμαστε σε μέρος που δεν πρέπει νάκοιμί]-
ΰονμε, εχομε ακούσει στον υπνο φωνή νά μας λέΐ] τ' δνομά μας. Μας φοη·άζει το υνομά
μας. "Οταν άκούσωμε τ υνομά μας πρέπει νά σηκο^Ίλοΰμε και νά φύγωμε άπ εκεί»
(Γιαλισκάρι) (χφ., σ. 276). Επίσης «πριν πε&άνγ) ενας μπορεί νά 'ôfj τον άναφακάν
τον σάν σε οπτασία» (Ράχες) (χφ., σ. 166).

Ή κοινή δοξασία περί τής εξόδου τών ψυχών άπό τόν "Αδην κατά τό Πάσχα
(όμοία)ς καί εΐς Γιαλισκάρι' χφ., σ. 277) συνδέεται πολλαχοϋ μέ ενεργείας υπέρ
τούτων, ιδία μνημοσύνων καί άλλων. Εις Ράχες 'Ικαρίας, κατ* έθιμον, τήν πρωΐ'αν
τοΰ Μεγ. Σαββάτου εΐς τήν λειτουργίαν «όσοι έχουν πεθαμένους καί θέλουν, φέρ-

1 Παραλλαγάς τής παραδόσεως ταύτης έκ Νάξου βλ. έν Λαογρ., 17 (1957), σ· 52-53, σ. 70.
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νουν κόλλυβα στήν εκκλησία τά όποια μοιράζονται στους έκκλησιαζομένους. Το
λέμε μνημόσυνο. AUtoi πού πάνε στήν εκκλησία τό μνημόσυνο είναι σημείο, ότι τό
απόγευμα θα φέρουν στήν Εκκλησία καί κρέας.

AUtoi πού έχουν τους πεθαμένους, φέρνει ό καθένας έ'να κατσίκι ή μισό·
ανάλογα μέ τήν δύναμί του φέρνει και ψωμιά καί κρασί. Αήτά (δηλ. τό κρέας, τά
ψωμιά καί τό κρασί) τά συγκεντρώνει σ' έ'να κελλί τής Εκκλησίας μια επιτροπή.
Τό πρωΐ τής Λαμπρής, πρωΐ πρωΐ, θα βάλουν τό κρέας στά καζάνια πού τά έχουν
στήσει έξω άπό τήν 'Εκκλησία καί θα τό ψήσουν βραστό. Μετά ί)ά τό ζυγίσουν καί
θά λογαριάσοτ'ν πόσο αναλογεί στό κάθε άτομο πού θα βρεθή στο χωριό, ντόπιους
καί ξένους. Κανένας δέ θά έξαιρεθή. Θά τό βάλουν στις σκάφες, θά έ'λθη ό παπάς
νά διαβάση τήν ευχή, νά μνημονεύση και δλος ό κόσμος πού θά είναι εκεί θά
συγχωρέση τις ψυχές τών πεθαμένων. Μετά θά τό κόψουν τό κρέας αυτό σέ ϊσες
μερίδες, ζυγισμένες, καί θά τό μοιράσουν, ώστε νά πάρουν καί νά φάνε δλοι». AUto
λέγεται μνημόσυνο. (Ράχες)· (χφ., 66-67).

Τό έθος τού μνημοσύνου τούτου υπήρχε παλαιότερον και κατά τήν ήμέραν
τών Χριστουγέννων. "Οποιος ήθελε έκόμιζεν εις τήν Έκκλησίαν κρέας, ψωμί καί
κρασί. Τό κρέας έψήνετο «σέ καζάνια, έξω άπό τήν εκκλησιά, στό κελλί» καί έμοι-
ράζετο μετά τήν λειτουργίαν είς τους παρευρισκομένους. Έλέγετο «μνημόσυνο» καί
«τό κάναμε για τίς ψυχές, νά συχωρεθούνε. "Οποιοι τρώγανε έπρεπε νά σηκωθούν
oof)ιοι καί νά ποΰν : Ό Θεός συγχωρέσοι τους» (χφ., σ. 336).

Αί ψυχαί πιστεύει ό λαός, ότι παραμένουν ελεύθεραι άπό τήν ήμέραν τού
Πάσχα, διατρίβουσαι εις τόν Επάνω κόσμον, μέχρι τού Σαββάτου τής Πεντη-
κοστής τό όποιον λέγεται «τοΰ Σουρουλού» (Γιαλισκάρι· χφ·, σ. 277) ή τοΰ «Σου-
ρουλή» (Ράχες· χφ., σ. 402).

'"Ολα τά Ψυχοσάββατα, να παν καί ν à γυρίσουν -
του Σου ρουλά] τό Σάββατο νά πα , νά μή γνρίστ/».

' Εχουν νά πουν ότι Ισαμε τότε οί ψυχές είναι όξω και άπό τό Σάββατο
αυτό ξαναφυλακώνονται (Χριστός Ραχών χφ., σ. 402).

Τό όνομα τού Σουρουλού καί τού Σουρουλή φαίνεται παραφθορά έκ τού
«Ρουσαλιοΰ», ώς εις άλλους τόπους1.

«"Οσες γυναίκες ματιάζουν ( = βασκαίνουν) τίς λέμε Γοργόνες» (Φραντάτον,
χφ., σ. 349).

1 Βλ. προχείρως εν Λαογρ., τόμ. 4 (1912/13), σ. 324-327. Περί τοΰ ονόματος βλ. είς
Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1948, σ 29-31. (ένιαϋθα
καί βιβλιογραφία).
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Αί Νεράιδες λέγονται εΐς τήν Ίκαρίαν Καλομοίρες \ αί περί αύτών δέ παρα-
δόσεις απαντούν καί ένταύθα εύρέως διαδεδομένοι. Πιστεύεται «πώς κά{λε βρύση
εχει το Στοιχειόν της, το λέγαμε Στοιχείο τον νερον».

«Τά Στοιχειά αυτά κυκλοφορούσατε στις 12 ή ώρα το μεσημέρι και τή νύχτα,
κυρίως τά μεσάνυχτα. Το Στοιχείο αυτό τοΰ νεροΰ παρουσιαζότανε σα γυναίκα. Τά
στοιχειά τά λέγαμε και Καλομοίρες». (Τραγοστάσι τής κοινότητος Χριστού, χφ., σ. 23)

Οί Καλομοίρες αναφέρονται έ'τι «πώς είναι γυναίκες ομορφες- τά πόδια των
εΐναι πίσω γυρισμένα· παρουσιάζονται σε απόκεντρα ρέματα» (ΜάρατΊος· χφ,, ο. 317)
κυρίως κατά τά μεσάνυκτα άλλά καί κατά τήν μεσημβρίαν, μέ λευκά φορέματα.
Εις τόπους όπου υπάρχει νερό πλύνουν καί χορεύουν. Ό διερχόμενος εκείθεν σύ-
ρεται ύπ' αύτών καί αναγκάζεται ν à χορεύη μέχρι τ à έξημερώματα. Έάν τις κα-
τορθώση νά άρπάση τόν πέπλον πού κάθε μία έξ αύτών φέρει εΐς τήν κεφαλήν
της, ούτος καθίσταται κύριος τής φερούσης. Αύτη γίνεται σύζυγος του καί τεκνο-
ποιεί μαζί του, μόλις όμως έπιτύχη νά άνακτήση τόν πέπλον της έπανέρχεται άμέ-
σως εις τήν δαιμονικήν της μορφήν καί εξαφανίζεται. (Βλ. παραδόσεις: άπό Τρα-
γοστάσι κοιν. Χριστού, χφ., σ. 40-41. Γιαλισκάρι, χφ., σ. 260 καί 271 καί Βρα-
κάδες, χφ., σ· 413 καί 414).

RÉSUMÉ

Rapport sur une mission folklorique à 1' île
d' Icarie (13-31 juillet 1962)

par Georges Spyridakis

L' auteur expose (voir, pp. 230-243) les résultats ainsi que ses re-
marques concernant les recherches folkloriques qu' il a éffectuées à l'île d'
Icarie (région de Raches, dans la communauté de Frandaton et dans les
villages d'Armenistis et de Yaliscari) du 13 au 31 juillet 1962.

Il remarque en premier lieu la situation primitive de 1' économie de
cette région au passé, c. - à - d. pendant 1' époque de la domination Otto-
mane. Cette situation économique a naturellement influencé la vie maté-
rielle du peuple, et surtout dans la manière avec laquelle il construisait
ses demeures qui 11e possédaient qu' une seule pièce pour toute la fa-
mille (v. pp. 231, 232) comme aussi par la façon dont il préparait quoti-
diennement le pain, dont la cuisson se faisait dans les cendres, (v p. 233).
Les institutions de la vie agricole sont également primitives. L' aire est

1 Βλ. καί Έπαμ. Σταματιά&ον, ένό' άν., σ. 130.
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considérée comme étant un lieu sacré où il n'est permis ni de parler
ni de s' asseoir, (v. p. 233).

Lorsqu' il s'agit de la vente d'une maison on donne toujours la pré-
férence à un acheteur parent ou voisin du vendeur. Cette coutume, répandue
aussi à d' autres régions de la Grèce, provient des premiers siècles de no-
tre air et continue à l'époque byzantine où elle est mentionnée dans la lé-
gislation officielle du IXème siècle, (v. pp. 233-34).

Lorsque l'un des époux meurt sans laisser d'enfants la fortune revient
à sa propre famille. Le jeune époux qui cohabite avec ses beaux-pa-
rents est considéré comme se trouvant dans une position sociale inférieure,
parce que, selon les coutumes du pays, le mari doit posséder une habita-
tion personnelle, indépendante. En cas de divorce il ne chasse point son
épouse de la maison mais il la lui abandonne (v. p. 234).

Dans la poésie traditionnelle, les longues poèmes du genre ballades
présentent un déclin progressif tandis que les distiques (à deux vers) sont
encore en plein essor. Des chansons historiques a été publiée (v. p. 235)
une variante de la chanson sur la prise de Constantinople par les Turcs en
1453 et de la transformation de 1' Eglise des Ste-Sophie en mosquée.

Du matériel musical qui a été enregistré pendant cette mission, on
publie la musique d'une chanson de mariage (v.p- 235-36). Celle-ci était
chantée selon la tradition, jusqu'en 1930-1940, au moment où le couple de
nouveaux mariés se mettait en route de 1' église à la maison de l'époux,
après la bénédiction nuptiale.

Du trésor des légendes populaires on fait mention de celles qui se
rapportent à Alexandre le Grand, à la fondation de diverses Eglises comme
celle de la Ste Vierge qui se trouve située près du village de St. Démètre
dans la région de Raches (v. pp. 236-237), celle de la Ste Lesbienne, c' est
à dire de la Ste Theoctiste (v. p. 237), comme aussi des légendes sur les
Saints guérisseurs, comme St. Charalambos (guérisseur de bêtes), Ste Bar-
bara pour la petite vérole (v. p. 238) et le prophète Elie dont les églises éri-
gées en son honneur couronnent les sommets des montagnes (v. p. 238-39).
On y mentionne également les festins populaires donnés en son honneur
après la cérémonie de sa fête (20 juillet) (v. p. 238). On rapporte également
la fête de St. Philippe qu'on venère comme agriculteur et finalement la
légende de St. Cassien et de St. Nicolas, connue aussi en Bulgarie et en
Russie; des légendes étiologiques se rapportant à la manière dont l'homme
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a appris à élaguer la vigne (v. pp. 240-241). On en trouve également
d'autres sur les Moires, lesquelles, suivant une croyance populaire prove-
nant des temps antiques, viennent auprès du berceau du nouveau-né fixer
sa destinée (v. p. 241). On y fait aussi des remarques sur la croyance de
l'Ange gardien (v. p. 241), sur les âmes des morts qui sortent de 1' Enfer et
viennent sur terre durant les fêtes de Pâques jusqu'à la Pentecôte,puis s'en
retournent en Enfer. Cette croyance très ancienne se rattache aux fêtes
d'Athènes «Anthesteria» et plus particulièrement au troisième jour
dénommé Chôes (Χόες) (v. p. 242).

En Icarie les Néreides (Fées), les nymphes des sources et des forêts,
s'appellent «Kalomoires». Ces Fées possèdent des vertus identiques à cel-
les Fées de connues dans d'autres régions grecques (v. p. 243).

B'.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΔΥΤ· ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

(7 ΙΟΥΛ- - 5 ΑΥΓ. 1962)
υπο ΔΗΜΗΤΡ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ζαγόρι ή Ζαγοροχώρια ονομάζεται ή επαρχία τής 'Ηπείρου, ή οποία κείται
ΒΑ τών 'Ιωαννίνων όπισθεν τοϋ δ'ρους Μιτσικέλι καί περιλαμβάνει 46 εν ολφ
χωρία, υποδιαιρείται δέ συνήί>ως ύπό τών έντοπίων εΐς άνατολικόν, κεντρικόν καί
δυτικόν. Αι εις τό άνατολικόν ύπαγόμεναι κοινότητες καλούνται «Βλαχοζάγορα», αί
δέ τοΰ δυτικού « Κατονμενα».

Ή μετάβαοις εΐς τό δυτικόν Ζαγόρι γίνεται διά τής αμαξιτής όδοΰ 'Ιωαν-
νίνων- Κονίτσης, εις τό άνατολικόν διά τοΰ Δρίσκου καί εις τό κεντρικόν διά τής
όδοΰ Ίωαννίνων-Δοβράς (Άσπραγγέλων)

Έκ τών άποκρήμνων ορέων τοΰ Ζαγορίου πηγάζει ό Αώος, ό παραπότα-
μος αύτοΰ Βοϊδομάτης καί ό παραπόταμος τοΰ 'Αράχθου Ζαγορίτικος. Εΐς ύψος
500 μ. καί εΐς μήκος 20 χμτ· εκτείνεται εν τή περιοχή ταύτη ή ηφαιστειογενής καί
απότομος χαράδρα τοΰ βίκου*, σχηματιζομένη ύπό παραφυάδων τής Πίνδου.

1 Λογοτεχνικήν περιγραφήν τών Ζαγοροχωρίων βλ. είς τό βιβλίον τοΰ γυμνασιάρχου
Ιωάννου Σαραλή, Ζαγόρι, 'Αθήναι, 1960.

2 Αύτη παλαιότερον ήτο πολυσύχναστος διά τάς έν αύτη φυομένας ΐαματικάς βοτάνας
ύπό τών κομπογιανιτών ιατρών τού Ζαγορίου, όνομαζομένων «βικοϊατρων». Βλ. Ίω. Λαμπρί
ίοί·, 'Ηπειρωτικά μελετήματα, τεύχ. ΙΓ. Ζαγοριακά, έν 'Αθήναις, 1870, σελ. 78. Τούς πρακτι-


