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ναυσιπλοΐαν και αλιείαν, 13 εις τό έμπόριον, 11 εις νομίσματα, 9 εις μέτρα 
καί σταθμά, 9 είς ονομασίας μερών τοϋ πλοίου, 11 εις οικιακά αντικείμενα, 
7 είς ενδυμασίαν, 7 είς την χειροτεχνίαν καί γενικώς την τέχνην, 7 είς την 
αγροτικήν οικονομίαν, 2 είς κηπουρικά, 14 εις την ιατρικήν καί φάρμακα, 
3 εις τήν μαγείαν, 5 είς αστρονομίαν, 18 εις τήν μαγειρικήν, 7 είς τά κοσμι- 
τικά, 4 είς τά μέρη τοϋ σώματος, 6 εις τήν μουσικήν καί χορόν, 3 είς ονο
μασίας συγγενών, 16 εις ονομασίας λαών, 48 εις ονομασίας φυτών, 14 είς 
ονομασίας μυθολογικών ζώων, 11 εις ορυκτά, 2 εις τήν φΰσιν καθώς καί 
πολλαί άλλαι λέξεις εις άλλους τομείς.

Έκ τής ταξινομήσεως ταϋτης καθίσταται φανερόν οποίαν έκτασιν έλαβεν 
ή Ελληνική έπίδρασις' δι’ δ δεν δυσκολευόμεθα καθόλου νά συμφωνήσωμεν 
μετά τοϋ κ. Vasmer δστις γράφει (σελ. 17) : «Δεν είναι μόνον ή πνευματική 
ζωή τών Χέρβων, ήτις, εδέχθη βαθεΐαν Βυζαντινήν έπίδρασιν, αλλά επίσης 
καί ή οικονομική θέσις τοϋ πληθυσμοϋ έκαλυτέρευσε διά τής έπιδράσεως 
αυτής. Κατά τήν διάρκειαν τής Τουρκοκρατίας νέαι επιδράσεις έκάλυψαν τάς 
παλαιάς, αλλά όμως ισχυρά ίχνη τής Βυζαντινής έπιδράσεως, ή οποία έφθασε 
τό ύψηλότερον σημεΐόν της κατά τον ΙΓ' καί ΙΔ' αίώνα, έχουν παραμείνει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΣΟΥΛΗΣ

Γεωργ. Ν. Καζαβή, Νιονρου λαογραφικά, Ν. Ύόρκη, 1940, Σελ. 210.

Ό Γεώργιος Ν. Καζαβής, ζών από πολλών ετών είς τήν πλουσίαν είς 
υλικά αγαθά ’Αμερικήν, δεν ελησμόνησε τήν μικράν πατρίδα του Νίσυρον, 
δΓ ήν άνέλαβεν ένα πραγματικώς Ηράκλειον άθλον, νά συλλέξη τουτέστι τά 
λαογραφικά αυτής εις ένα τόμον έκ 210 σελίδων έπί θαυμάσιου χάρτου μέ 
εικόνας, θαϋμα τών οφθαλμών τοϋ αναγνώστου.

Ή Δωδεκάνησος, καίτοι συγκεντροόνει άμΰθητον πλοϋτον λαογραφι- 
κόν, δεν έχει νά επίδειξη εργασίαν συγγραφικήν καί συστηματικήν είς δλας 
τάς νήσους της, εκτός ώρισμένων : τής Ρόδου π.χ., τής Καρπάθου, τής Κά- 
σου. Χωρίς νά παραγνωρίζωμεν τά εδώ καί έκεϊ εις διαφόρους τοπικάς εφη
μερίδας, περιοδικά κ.τ.τ. δημοσιεύματα, παρατηροϋμεν οτι δεν έγινεν ακόμη 
ή άπαιτουμένη έπιστημονική μελέτη είς δλα τά μνημεία τοϋ Δωδεκανη- 
σιακοϋ λόγου καί τών κατά παράδοσιν πράξεων ή ενεργειών τών Δωδεκα- 
νησίων.

Διά τοϋτο πασα σχετική δημοσίευσις είναι εϋπρόσδεκτος καί αξιέπαινος.
Είς τό πρώτον μέρος τοϋ βιβλίου του δ κ. Καζαβής (σελ. 70), έκτος 

ενός ολοσέλιδου τοπογραφικοΰ χάρτου τής Νισϋρου, δημοσιεύει Νισυριακά
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δημοτικά τραγούδια (Παραλογές), ανάμικτα μέ τραγούδια παιδικά, εργατικά 
κα'ι άλλα, ξένα προς τά Νισυριακά (τοϋ Μάη κ.τ.τ.).

Τό δεύτερον μέρος περιέχει διάφορα θρησκευτικά Μοιρολόγια (της Πα
ναγίας, της Μεγάλοβδομάδος) και Κάλαντα (Χριστουγέννων, Φώτων, τοϋ 
Λαζάρου). Ενδιαφέρον πολύ είναι τό ασμάτων της “Αναστάσεως τοϋ Λαζά
ρου, όνομαζόμενον καλαντήρα καί έχον σχέσιν προς τό άρχαίον χελιδόνισμα 
καί την ειρεσιώνην (άγυρτικόν).

Εις τό τρίτον μέρος υπάρχουν κατά παράδοσιν μοιρολόγια εις θανάτους 
συγγενών καί ξενιτευμένων. Πολλά τούτων είναι αξιόλογα διά την έκφρασιν 
τοϋ πόνου καί τοϋ συγγενικοϋ αισθήματος.

Εις τό τέταρτον μέρος δημοσιεύονται πολλά δίστιχα κατ“ αλφαβητικήν 
τάξιν. Τά δίστιχα (μαντινάδες) ταξιδεύουν από ενός τόπου εις άλλον καί 
ολίγα έχουν τοπικήν καταγωγήν. Πάντως πολλά είναι αξιανάγνωστα. “Αξιό
λογα είναι τά τραγούδια τοϋ γάμου (μέρος πέμπτον) καί τά νανουρίσματα 
(μέρος έκτον). “Ακολουθούν αί παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις άλφαβη- 
τικώς (μέρος έβδομον), εύχαί, κατάραι, αινίγματα καί τέλος Νισυριακόν 
λεξιλόγιον, τό όποιον περιέχει υλικόν άξιόλογον, άφ“ ου πολλαί εν αυτή) 
λέξεις—ενίοτε ακαταχώριστοι —είναι ή αρχαία κληρονομιά ή καί συνδέονται 
μέ ήθη καί έθιμα Βυζαντινά. Παράβαλε π.χ. τό ρήμα βαττολαλώ τό όποιον 
σημαίνει εκβάλλω άτάκτους φωνάς, τό διακάβω, τό άρχαίον δήλα δή δία- 
καίω, τό ϋ·υλακούρι=ασκός δερμάτινος, θύλακος, τό κουκονμάρι υποκορι
στικόν τοϋ Λατινικοϋ cucuma και πρόδρομος τοϋ σημερινοϋ κουμάρι, τό 
λευκαντεώ τόπος όπου λευκαίνουν τά παννιά, τό μέφτρια ήτοι μέμπτρια, τό 
άρχαίον μέμπτειρα, ή φιλοκατήγορος, τό μπονλουστρίνα τό των Λατίνων 
bona strena τουτέστι τό κατά τήν πρώτην τοϋ νέου έτους προσφερόμενον 
δώρον, τό πωρολοώ=όπωρολογώ, τό τονβ'ι το των μεσαιωνικών τουβίον, 
έλλύχνιον δήλα δή και πολλά άλλα.

“Ιδιαιτέραν αξίαν εις τό έργον προσδίδει ή παράθεσις λαμπρών, όπως 
είπον, εικόνων σχετιζομένων μέ τά τοπικά φορέματα, μουσικά όργανα καί 
τήν οικιακήν καί αγροτικήν ζωήν τών Νισυρίων. “Αξιόλογος καί ή είκών 
τής καλαντήρας, ή οποία μέ τό περιστρεφόμενον άπεικόνισμα τής χελιδόνος 
υπενθυμίζει τούς κατά Χρυσόστομον εν καιρφ χειμώνος περιφέροντας τάς 
χελιδόνας καί ψάλλοντας.

'Ο κ. Καζαβής μέ τήν συλλογήν του έδωσεν παράδειγμα αυτοθυσίας 
καί φιλοπατρίας διά τούς Δωδεκανησίους γενικώς καί διά τούς συμπατριώ- 
τας του ιδιαιτέρως. “Εξώδευσε πολλά χρήματα καί κατέβαλε πολλούς κόπους 
διά νά τούς παρουσίαση εν άξιόλογον Δωδεκανησιακόν μνημεΐον. Ό ξενι- 
τευμένος αυτός συμπατριώτης μάς δίδει λαμπρόν παράδειγμα προς μίμησιν 
ύποδεικνύων εις τούς έν Έλλάδι Δωδεκανησίους νά σπεύσουν προς συλλογήν 
καί δημοσίευσιν τοϋ θησαυρού τής Λωδεκανησιακής λαογραφίας, οι όποιοι
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μικρόν κατά μικρόν λησμονοΰνται καί χάνονται μέ τον φυσικόν θάνατον τών 
γερόντων καί την άλλοίωσιν τών παραδεδομένων, λόγφ τής συχνής άναμί- 
ξεως μέ τους ξένους.

MIX. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΝΟΥΑΡΟΣ

Philip Ρ. Ar g enti and H. J. Ro s e. The Folk-lore of Chios 
vol. I. p. 594-f XIV. vol. II p. 595- 1199+X. Cambrige Univer
sity Press 1949.

To άνω πλούσιον εις έμφάνισιν καί ύλην σύγγραμμα, οφείλεται εις την 
επιμελή κρί προσεκτικήν εργασίαν δυο γνωστών επιστημόνων, ών ό μέν, ό 
Άργέντης, από μακροΰ κατέγινε καί άφωσιώθη εις την από πάσης πλευράς 
μελέτην τής Χίου, διά την ιστορίαν τής οποίας, την γεωγραφίαν, τούς περιη- 
γητάς τούς έπισκεφθέντας αυτήν καί επί πάσι τήν βιβλιογραφίαν τής Χίου 
αξιόλογα έργα έχει δημοσιεύσει, δ δέ έτερος πλεΐσθ’ δσα σπουδαία, άφο- 
ρώντα εις τήν ελληνικήν ιστορίαν, εκκλησίαν, μυθολογίαν, γλώσσαν, μυθι
στορίαν καί άλλα ελληνικά ομοίως θέματα σχετικά μέ τήν Χίον.

Τό περί ού ό λόγος βιβλίον άφιεροϋται, τιμητικώς, «προς δλους εκεί
νους τούς ηρωικούς Χίους στρατιώτας, οΐτινες έπεσον γενναίως μαχόμενοι 
κατά τούς αγώνας τών ενόπλων Ελληνικών Δυνάμεων εις τήν ’Αλβανίαν, 
αλλά καί τάς μάχας τής Μέσης ’Ανατολής, ως καί εκείνους, οΐτινες αντιμε
τώπισαν τά εκτελεστικά αποσπάσματα τής Γκεστάπο μετά τόσης γενναιότητος 
εν τε αυτή τή Χίφ από τοϋ 1940-44, ως καί παρά τό πλευρόν τών Βρεττα- 
νών συναδέλφων των».

'Ο πρώτος τόμος περιέχει εις τήν αρχήν μικρόν χάρτην τής Χίου καί 
τρία μεγάλα κεφάλαια, τά εξής- α) η Χίος εν τρ Άρχαιότητι, β) ή Μεσαιω
νική Χίος καί γ) ΑαϊκαΙ Έργασίαι, εν φ κεφαλαίφ καί πολλαί εικόνες, άφο- 
ρώσαι εις τά έργα τοϋ λαοϋ. 'Ο δεύτερος τόμος περιέχει πλούσιον λαογρα- 
φικόν υλικόν εις επτά κεφάλαια, ως καί εικόνας, πίνακας επεξηγηματικούς καί 
πίνακας ονομάτων καί πραγμάτων, καθιστώντας τό έργον προσιτόν εις δλους.

Εις τό πρώτον κεφάλαιον, τό άφορών ε’ις τήν παλαιάν Χίον, άναφέρεται, 
μεταξύ τών πρώτων, τδνομα τοϋ μυθικού οίκιστοϋ αυτής Οίνοπίωνος, δστις 
ήξιοϋτο, ως γνωστόν, υπό τών Χίων τιμών ημιθέου, τοϋ οποίου, υπήρχε 
καί τόπος λατρείας, Όίνοπιώνειον, ως καί τάφος, δστις ετιμάτο λίαν *. Διά 1

1 Βλ. Γ. Ζολώτα, Ιστορίαν τής Χίου, τόμ. Α', τεύχος I, σ. 30 - 35, ως καί 
Συναγωγήν Χιακών ’Επιγραφών, έν Άθηνάς, τόμ. Κ', σ. 267.
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