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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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τον Οίνοπίωνα έχομεν ευτυχώς τελευταίως άξιολόγους ειδήσεις, εκ μιας επι
γραφής έντετειχισμένης άλλοτε εις τό κάστρον τής πόλεως και δημοσιευθεί- 
σης ύπδ τοϋ άξιολόγου Χίου αρχαιολόγου κ. Νικ. Κοντολέοντος \ ήτις απο
καλύπτει μερικά πράγματα τής προϊστορικής Χίου. Ό λίθος, μ. 0,57X0,335 
και π. 0,215—εις δλίγας άτυχώς γραμμάς, διότι είναι άποκεκρουμένος 
—ποιείται μνείαν των μετά τοϋ Οίνοπίωνος έλθόντων εις Χίον, οιτι- 
νες δηλοϋνται καί ώς συγγενείς του καί απόγονοι. Οϋτω άναφέρεται : α) ό 
ΆΜμας, τοϋ οποίου τδνομα έφερεν ό κάλλιστος τής νήσου οίνος, β) ό 
Βάβρας, τοϋ οποίου τδνομα ενετοπίσθη εις τινα περιοχήν τής Β. Χίου, άνή- 
κουσαν εις τά Καρδάμυλα, ήτις σήμερον λέγεται Πάρπαντα (εκ τοϋ Βάρ- 
βαντα-Πάρβαντα), οπού παράγεται έτέρα λαμπρά ποιότης χιακοΰ μέλανος 
οίνου, γ) ό Καύκασος, από τοϋ ονόματος τοϋ οποίου τόπος δνομαστός τής 
Βορείου Χίου καί πιθανώς ή Λαγκάδα, ένθα ελατρεύετο ό ’Απόλλων Καυ- 
κασεύς, δ) ό Κρηύλενς Οίνοπίωνος ομοίως απόγονος καί είτα ε) δ Σάλαγος, 
από τοϋ οποίου ασφαλώς δ εις νοτίαν Χίον δρμος Σαλάγωνας. 'Υπάρχουσι 
δέ έν τή επιγραφή καί άλλα ονόματα Οίνοπιδών, ως καί δνομα τής Οίνοπίω
νος κόρης Άϊροϋς, τής άλλως γνωστής ως Άερόπης ή καί Μερόπης, ή δποία 
μάς ενθυμίζει τόσον την Μερόπην τοϋ 'Αγίου ’Ισιδώρου.

'Η επιγραφή υποδεικνύει Θεσσαλικήν προέλευσιν τοϋ Οίνοπίωνος, διότι 
είναι γνωστόν δτι οΐ Άθάμας καί Κρηθεύς ήσαν, κατά τήν άρχαίαν παρά- 
δοσιν, οί δύο λίαν υπό τών Μυνυών λατρευόμενοι ήρωες, υιοί τοϋ Αιόλου. 
Διά τον Άθάμαντα γνωρίζομεν δτι άναφέρεται καί τής Τέω οικιστής υπό 
τοϋ Παυσανίου. Οί δεσμοί τών οικιστών τής Χίου προς τήν Θεσσαλίαν 
πιστοϋνται καί υπό τοϋ Στράβωνος' «Χΐοι δέ οϊκιστάς φασι τους Πελασγούς 
τούς εκ Θεσσαλίας».

’Απόλυτον σχέσιν προς τά ανωτέρω έχει καί τό γλωσσικόν ιδίωμα τής 
Χίου καί τών Ερυθρών, ενέχον πλεΐσθ’ δσα αιολικά στοιχεία. Προς δήλωσιν 
τής σχέσεως τής Χίου προς τήν Θεσσαλίαν, ακόμη αναφέρω καί μίαν άξιό- 
λογον επιγραφήν τοϋ χιακοϋ μουσείου, ήτις είναι κατάλογος ’Αργοναυτών2.

Εις τό Β' κεφάλαιον, τό περί τής μεσαιωνικής Χίου, εξετάζονται πολλά 
στοιχεία λαογραφικά, περί τά όποια ήσχολήθη ίκανώς δ πολύς Λέων Άλλά- 
τιος, ως καί δ 'Ιερών. Ίουστινιάνης, πλεϊστον δ’ δσον καί ό αείμνηστος 
καθηγητής καί συμπατριώτης Στυλ. Βίος, τοϋ όποιου τδνομα συχνότατα 
μνημονεύεται υπό τών δύο συγγραφέων. Προκειμιένου περί Καλλικαντζάρων, 
Βρυκολάκων, Νηρηΐδων καί στοιχειών, εκφράζεται κατ’ έπανάληψιν ή γνώμη, 
δτι αί λαϊκαί αΰται δοξασίαι ημών προέρχονται από λαούς τοϋ βορρά, ήτοι 1

1 Revue de Philologie, XXII, 1949, σ. 5-9.
5 Βλ. την ανωτέρω μελέτην τοϋ Κοντολέοντος καί τήν Συναγωγήν Χιακών καί 

Έρυθραϊκών ’Επιγραφών, έν ’Αθήνας, τ. Κ', σ. 187.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:09 EEST - 34.211.113.242



346 Αιμιλίας Σάρου

Λιβονούς, Πολωνούς, βορείους Γερμανούς καί Σλάβους, ιδία; δέ σλαβικούς 
λαούς, οί οποίοι διέμειναν επί μακρόν εις τούς ελληνικούς τόπους κατά τούς 
πρώτους μεσαιωνικούς χρόνους. Περί τούτων διά μακρών γίνεται λόγος, αν 
καί όχι μετά πλήρους πεποιθήσεως, είς τον πρώτον τόμον κυρίωςι.

Τό θέμα δεν είναι τής άρμοδιότητός μου καί διά τούτο άφίνω εις 
άλλους νά κρίνωσι την τοιαύτην πιθανότητα. Εκείνο ό'περ δύναμαι νά εί'πω 
μετά τίνος βεβαιότητος είναι δτι θά έπρεπε νά ύπάρχωσι εν Χίφ καί άλλα 
σχετικά ίχνη τών ξένων αυτών λαών εις τά παραμύθια, την λαϊκήν ποίησιν, 
τάς λαϊκάς δοξασίας καί τά τοπωνύμια τής νήσου. Τουναντίον είς όλα αυτά 
επικρατεί γενικώς εν ό'νομα : τον 'Άρμένη. Πρβλ. στον Άρμένη, Άρμενιά 
(=πολλοί Άρμένηδες), Άρμενόλακκος, Άρμενοπόταμος, τ’ Άρμένη τό 
πηγάδι, τ’ Άρμένη ή βρύση κάλ. Ταΰτα, λαμβανομένου ΰπ’ ό'ψιν καί τού 
ονόματος τοϋ μυθικού καί τρομερού βασιλείας τής νήσου Δράκοντος, όστις 
λέγεται καί βασιλεύς τής Αρμενίας, μάς όδηγοϋσιν εις την εξ Ανατολών 
επίδραση^, ώς είναι καί φυσικόν. Πανταχοϋ όπου στοιχειά, άγριοι τόποι 
κλπ., είναι τού Άρμένη, εις ένα δέ ή δύο μόνον σημεία άναφέρεται Ταρτά- 
ρης καί Σερκίζης.

Οί δύο λόγιοι άναφέρουσι βεβαίως καί τον Άρμένην, ως κακόν πνεύμα 
καί ακάθαρτον, δικαίως, διότι αύτη ή δόξα επικρατεί παρά τφ λαφ !.

Προκειμενού δέ περί Καλλικαντζάρων καί Βρυκολάκων, τούς οποίους 
οί συγγραφείς δέχονται Σλαβικής προελεύσεως, νομίζω ότι ή λαϊκή δοξασία 
είναι εντελώς κοινή παρ’ άπασι τοΐς 'Έλλησι καί τό περίεργον είναι ότι είς 
πολλά μέρη τούς ονομάζουν: τά Παγανά, pagani, ήτοι είδωλολατρικά όντα, 
άγρια, επικίνδυνα, κακοποιά, τά όποια όμως είς τήν εμφάνισιν τού σταυρού 
εξαφανίζονται καί άτονούσι. Νομίζω ότι πρόκειται περί είδωλολατρικών 
άπομειναρίων, τά όποια μόνη ή τών αμαθών ανθρώπων δεισιδαιμονία δια
τηρεί ακόμη.

Τά αυτά ρητέα καί περί Βρυκολάκων διά τούς όποιους σφζονται φοβε- 
ραί διηγήσεις, από γενεάς είς γενεάν μεταδιδόμενοι.

Τά περί Νηρηΐδων—τάς όποιας προς τάς Ρουσάλκας, νύμφας τών 
Σλάβων, φέρουσιν οί συγγραφείς είς σχέσιν—είναι τόσον παλαιά ελληνικά 
καί μεσαιωνικά καί τόσον όμοια είς όλους τούς ελληνικούς τόπους, ώστε δεν 
είναι δυνατόν νά θεωρηθούν ώς ιδιοτυπία τις εν Χίφ.

Νομίζω ότι εν Χίφ έπετάθησαν οί φόβοι καί ή δεισιδαιμονία τών 
απλοϊκών γεωργικών κατοίκων πλεΐστον όσον, από τής μακρινής άρχαιότη- 1 2

1 Βλ. σελ. 13- 15, 116, 126, 184, 205, 221.
2 Armenians as spirits: 3, 13 , 226 , 228 - 232 , 239 , 440, 1030. Ώς εχω 

παρατηρήσει δτι, ού μόνον έν Χίφ, αλλά καί εις άλλα μέρη κρατεί ή περί Άρμένη 
δοξασία.
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τος ήδη, εκ των τρομερών σεισμών και τών έξ αυτών καταστροφών.Άν κρίνη 
τις από τα δσα ιερά ήσαν αφιερωμένα ιδίςι είς τον 'Ηρακλέα, καί δή τον 
Σωτήρα, απανταχού τής Χίου καί προ πάντων είς τά νότια, ως καί από τάς 
αναθηματικός τφ Θεφ τοΰτφ έπιγραφάς, θά έννοήση τί έπασχεν δ τόπος. 
Επίσης, εάν προσέξη τις είς τά τοπωνυμία, άτινα χαρακτηρίζουν τοϋ εδά
φους τάς καταστροφάς καί μεταβολάς’ βλ. Ραγά τά, τό Χάος, ή Ραγή, οί 
Ραγοί, ό Ραγός, δ Ράκτης, τό Σπάσμα, τά Σπάσματα, τά Σχίσματα, τό 
Συγκάθισμα, τό Καταπότι, δ Ποντισμός, ή Κρατήρα, οί Βουθώνοι, τά 
Χαλάσματα, τά Κρεμά, τά Καταχαλάσματα, ευκόλως θά εξηγήση τά διάφορα 
τέρατα, άτινα έχει πλάσει ή Χιακή δεισιδαιμονία.

Διά την εορτήν τής Πρωτομαγιάς δεν υπάρχει έπίδρασις ιταλική, ώς 
νομίζουν οί συγγραφείς, δ 'Ιερών. Ίουστινιάνης μάλιστα περιγράφει αυτήν 
ως τοπικόν έθιμον λεπτομερώς. Νομίζω δτι ενταύθα δεν πρέπει να παρίδω- 
μεν άνάμνησιν τών Άνθεστηρίων.

Τό Ψυχοσάββατον ή, δπως γράφεται, τό Σάββατον τού Ρουσαλιοΰ ή 
Ρουσάλη, βεβαίως είναι οί Χόες τών παλαιών, αλλά δέον ν’ αναγνώριση τις 
καί Χριστιανικόν έθιμον ημών τε καί τών Λατίνων (rosalia). ’Άλλως τε, ή 
λέξις Rosario, αί παρακλήσεις προς την Ύπεραγίαν Θεοτόκον—Madonna 
del Rosario, υπέρ τών νεκρών, πάντοτε εγίνοντο, υπήρχε δέ καί ναός αφιε
ρωμένος έν Χίφ εις τήν Madonna del Rosario, δστις έκειτο είς την Φραγ
κοπαροικίαν, ένθα ακριβώς σήμερον τό Στρατ. Νοσοκομεϊον.

Δι’ δσα γράφονται έν σελ. 50-51 τού πρώτου τόμου, παραπέμπω είς 
τό περί ύδάτων κεφάλαιον τής 'Ιστορίας τής Χίου, τόμ. Α', μέρ. Α', σ. 114

κάστρου τής πόλεως, ως ισχυρίζονται οί συγγραφείς, άλλ’ είς τό Παλαιόκα- 
στρον, όπου καί υπάρχει ακόμη εντός τού ιερού τού ερειπωμένου εκεί ναού 
τού Αγίου, δστις έθεωρεΐτο καί ως δ παλαιότερος τών ναών του.

Είς τό κεφ. V, τό έπιγραφόμενον ’Αόρατος κόσμος, καί έν σελ. 209, 
άναφέρεται ώς ναός τής Αγίας Φωτεινής δ καλούμενος: ‘Αγια Φωτιά. Καί 
αυτός δ ναός ίδρύθη είς τιμήν καί μνήμην ενός τών θαυμάτων τού Αγίου 
’Ισιδώρου, τής Άγιά Φωτιάς, «ήτις είναι ή άναφανεΐσα ώς πυρά προς 
ουρανόν, μόλις έτελεύτησεν ό "Αγιος εκεί που παρά τό Νεοχώριον, μέχρι 
τού όποιου έσύρθη υπό τού αγρίου ίππου, εις δν τον προσέδεσαν». Κατά 
κοινήν δοξασίαν, πολλάκις φαίνεται ή φωτιά αύτη ή αγία άνωθεν ναών ιδρυ
μένων εις τον Άγιον.

Είς τά έν σελ. 377 γραφόμενα περί εορτής Αγίου Ίωάννου Προδρό
μου, τά λεγάμενα Λιοτρόπια, προσθέτω καί έν άλλο άγνωστον όνομα, χαρα
κτηριστικόν τού Αγίου ώς θεραπευτοΰ τού ελώδους πυρετού, καλουμένου 
είς τά Καρδάμυλα Πουλυώρου, ήτοι θεράποντος τού πολυώρου πυρετού.

Είς σελ. 213 είς τά περί Αγίου Γεωργίου καί επιθέτων αυτού, προσ
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θέτω και τό Κλέφτης, διότι άνεκάλυπτε τούς κλέψαντας, τό Καταδότης, διότι 
κατεδόθησαν οί "Ελληνες συνωμόται, συσκεπτόμενοι εν τφ ναώ του επί 
Γενοατοκρατίας, ακόμη και τό Κητοκτόνος, ώς φονέως τοΰ δράκοντος, και 
Πεζόοτρατος, ως πεζού είκονιζομένου.

Εις σελ. 221, τοϋ λόγου ό'ντος περί των λοιμωδών νόσων πανούκλας η 
θανατικού καί της χολέρας η σκουρδούλας, επαναλαμβάνεται υπό των συγ
γραφέων ότι ή δοξασία περί δύο τερατωδών καί απαίσιων γυναικών, αΐτινες 
εκπροσωπούν τάς ασθένειας ταύτας, είναι σλαυϊκής προελεύσεως καί αυτή. 
Τό πολύ ευχάριστου είναι δτι έως τώρα, μόνον τα κακής μορφής καί τρομερά 
όντα είναι σλαβικής προελεύσεως! Καλόν θά ήτο έν τούτοις νά ελαμβάνοντο 
ύπ5 όψιν όσα έγραψεν ό Ν. Πολίτης περί ασθενειών κατά τούς μύθους τοϋ 
Ελληνικού λαού.

Εις τα έν σελ. 264 περί γεννήσεων, προσθέτω δτι κρατεί καί νϋν ή 
συνήθεια, οσάκις δ τοκετός είναι δύσκολος, αί παριστάμεναι γυναίκες νά 
σχίζωσι τά φορέματά των, διότι τό τοιοΰτον θά εύπολύνη την τίκτουσαν.

Έν σελ. 596, εις τά περί διασκεδάσεων τών Χίων, οΐτινες κατά τάς 
Άπόκρεω, άναβαίνοντες εις τούς πέριξ τής πόλεως λόφους, διεσκέδαζον ευθυ- 
μοΰντες καί χορεύοντας εντοπίους χορούς, παρατηρώ δτι πρόκειται περί 
παλαιών εορτών, κυρίως μέν περί τών κατ’ αγρούς Διονυσίων καί αυτών 
τών Παναθηναίων, άλλα καί περί τών επί τφ Τσιδώρφ παλαιών ιερών πανη- 
γύρεων. Σημασίαν έχουν οί τόποι δπου έγίνοντο άλλοτε αί τοιαϋται έορταί, 
αίτινες πλέον κατηργήθησαν εις την πρωτεύουσαν. Μετέβαινον δέ, ώς καλώς 
ενθυμούμαι ή ιδία, δύο Κυριακάς τών Άπόκρεω εις τον χείμαρρον Παρθέ- 
νην, διαχυνόμενοι άνά τούς εγγύς αγρούς, μίαν Δευτέραν εις την θέσιν Σήψη, 
ένθα παλαιός ναός τής Άθηνάς, από τοΰ υλικού τοΰ οποίου έκτίσθη ή εκεί 
ερειπωμένη σήμερον Παναγία τοϋ Σκαραμαγκά, καί την άλλην Δευτέραν εις 
τό Μοσχοπήγαδον, εις τάς Θεωρείας τής Τρουλλωτής Παναγίας, μίαν Πέμ
πτην εις την παραλίαν Γλυφάδας καί την τρίτην Κυριακήν εις την θέσιν 
Τάλλαρος, τόπον λατρείας τοϋ 'Αγίου Ισιδώρου.

Οί ωραιότατοι Χιακοί τοπικοί χαιρετισμοί, αί ώραιόταται ευχαί, ώς καί 
αί άραί, όλα έχουν σταχυολογηθή πιστώς. Πλούσιον τό κεφάλαιον περί εθί
μων τών χωρίων, τά όποια, κατά τούς συγγραφείς, ενέχουν πολλά στοιχεία 
Ήσιόδεια καί 'Ομηρικά. Πολύ ενδιαφέροντα τά περί τών Ινδυμασιών τών 
νοτίων χωρίων, αΐτινες διαφέρουν κατά χωρία. Νομίζω δτι ή τών γυναικών 
τοϋ Πυργίου ενδυμασία είναι ή μόνη, ίσως, ξενική. Θαυμάσια τά άσματα 
τών χορών καί τινα έξ αυτών παλαιότατα. Σκόπιμον κρίνω νά αναφέρω 
κατ' εκλογήν έξ αύταιν μερικά προγνωστικά τών καιρών, κατά τούς Χίους:

'Ο Λεβάντης ειν' δ βασιληάς τής Χιός.
Ό Νότος δένει αμύγδαλα κι δ κύρ Βορεάς αμπέλι 

κι ή συννεφιά τά ’πωρικά κι άξάνεμος τά μήλα.
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Ό Μάρτης ό πεντάγνωμος κι δ Μάς ό πενταπίττης.
Ό Μάς έχει την άκουγή (=δνομα) κι Απρίλης τοΐς ημέρες.
Ό Μάρτης, ό Λωλόμαρτης, πού πότε κλαί, πότε γελά.
Μάς άβρεχος, μούστος άμετρος.
Μην ’μπιστευθής τον κούβακα (βάτραχον), μήτε τδ χελιδόνι.
”Αν δεν λαλήση ζίζικας, δεν είναι καλοκαίρι.

Φθάνοντες εις τάς παροιμίας, ών ή εν τφ κειμένιρ συλλογή πλουσιω- 
τάτη, πλέομεν ούριοδρομούντες εντός σοφίας καί πρακτικού πνεύματος των 
Χίιον, αληθώς. Έκ τούτων ανάγω τινάς εις παλαιούς χρόνους καί άλλας εις 
μεσαιωνικούς, παραθέτω δέ τινας χαρακτηριστικός:

Τά όρη στέργουν οί λωλοί κι οί φρένιμοι τούς κάμπους.
'Όταν είσαι καβαλλάρης, κοίταζε καί τον πεζόν.
Τον άρχοντα τού τόπου σου, τον άγιον τού χωριού σου.
Κι ό κάβουρας στην τρύπα του μέγα θεριόν λογαται.
’Άναψε τό λυχνάρι σου προτού νά σ’ εύρη ή νύχτα.
'Όλα ’ναι φάδια τής κοιλιάς καί τό ψωμί στημόνι.
Ό ξένος καί δ ποταμός τον τόπον τους γυρεύουν.
Τά υστερνά τιμούν τά πρώτα.
Τού φρόνιμου χάραζε, τού κουτού απόσωνε.
Καλώς την κακορριζικιά, σάν είναι μοναχή της.
Περνά την φωτιάν κάτω από τ’ άχερα.
"Ως πού νά ’ρθή τού πλούσιου τό κέφι, βγαίνει τού φτωχού ή ψυχή.

Ταΰτα έν συντομία από τό πλουσιώτατον υλικόν τής Χιακής λαογραφίας. 
Ή εν επιλόγφ κρίσις τών συγγραφέων έχει ωδε : «Έν Χίφ, μ’ ολον δτι 
εγένοντο σημαντικοί μεταβολαί ως προς την διοίκησιν, την θρησκείαν καί 
τον βίον τής υπαίθρου, οΰτος δεν έχει πάρα πολύ μεταβληθή από τής άρχαιό- 
τητος. Τούτο άποδοτέον ούχι τόσον εις τό ό'τι δ πληθυσμός ήτο Ελληνικός, 
άφ” ου οί Έλληνες, εξ ιδιοσυγκρασίας, εις πάσαν εποχήν δεν ήσαν συντηρη
τικοί, αλλά μάλλον εκ τού δτι κατά μέγα μέρος οί κάτοικοι ήσαν χωρικοί 
καί άγρόται, οί δποΐοι κυρίως συνδέονται μέ τήν λαογραφίαν.»

Άντιστρόφως φρονώ δτι οί Χΐοι, καίτοι άνά τούς αιώνας, ένεκα τής 
Φραγκικής καί Τουρκικής κατακτήσεως, θά έπρεπε νά άποβάλωσιν αρκετά 
παλαιά στοιχεία τού τε εθνικού χαρακτήρος καί τών εθίμων των, δ'χι μόνον 
ταύτα διετήρησαν, μετά πολλής εις αυτά προσηλώσεως, αλλά καί έπεβλήθη- 
σαν διά τής κοινωνικής των αξιοπρέπειας εις τε τούς Φράγκους καί τούς 
Τούρκους, δπερ καταφαίνεται καί έκ τών πολλών λαογραφικών στοιχείων, 
άτινα μνημονεύουσιν έν τφ έργιο των οί συγγραφείς. "Οτι δ’ ή συντηρητι- 
κότης αύτη τών Χίων ήτο ενσυνείδητος, μαρτυρεΐται καί έκ τού δτι, δσάκις
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κατ’ έτος οί νέοι δημογέροντες, οί άλλως δεπουτάτοι καλούμενοι, άνελάμβανον 
τά καθήκοντα των, έδιδον τον δ'ρκον «δπως τά βραμεν, έτσι θά τάφήκωμεν», 
τά τοπικά τουτέστιν έθιμα.

ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΑΡΟΥ

Μ ilt ο η V. A η a s I ο s, Pletho’s Calendar and Liturgy (Dumbar
ton Oaks Papers, number 4, Harvard University Press, Cambridge 
Massachussets 1948, οελ. 185 - 305).

Πρόκειται ένταϋθα περί δυο περισπούδαστων πραγματειών, ας ό έν ’Αμε
ρική ομογενής καθηγητής κ. Μίλτων Άνάστος άφιεροΐ εις τήν ερευνάν περί 
τοϋ περίφημου Έλληνος άνθρωπιστοΰ τοΰ φθίνοντος μεσαιωνικού Ελληνι
σμόν Γεωργίου Γεμιστού, τοΰ αΰτοκληθέντος Πλήθωνος (1355-1452). Έν 
μέν τή πρώτη πραγματεία, τή καί μεγαλύτερα, υπό νέον φως καί επί τή 
βάσει των σωζομένων λειψάνων τοΰ καέντος μεγίστου των έργων τοΰ Πλή
θωνος «Νόμοι» (έκδοσις Alexander), εξετάζεται τό λίαν ενδιαφέρον ζήτημα 
περί τοϋ χρονολογικού και λειτουργικόν συστήματος τοΰ σοφωτάτου, άλλα 
καί έκκεντρικωτάτου τοΰτου άνδρός, δστις, βαίνων επί τά ίχνη τοΰ αύτοκρά- 
τορος Ίουλιανοΰ, συνέλαβε τό οΰτοπιστικόν σχέδιον νά άντικαταστήση τον 
Χριστιανισμόν διά νέας θρησκείας, κράματος ελληνικών καί ανατολικών θρη
σκευτικών καί φιλολογικών καί δή καί χριστιανικών ιδεών, μετά χριστιανι
κών λειτουργικών στοιχείων καί χριστιανικής ορολογίας. Τό ημερολογιακόν 
σύστημα τοΰ Πλήθωνος εξετάζεται από πάσης πλευράς καί μετά πάσης έμβρι- 
θείας (πηγαί, σεληνοηλιακόν έτος, παρεμβολαί, ήλιοτρόπιον, χειμερινόν ήλιο- 
στάσιον, μήνες, έβδομάς, ημέρα, έορταί). ’Επίσης δ’ επισταμένως εξετάζονται 
καί αι υπό τοΰ Πλήθωνος θεσπιζόμενοι λειτουργικοί διατάξεις, προσευχαί 
καί αυτή ή θρησκευτική μουσική. Ή έξέτασις τών πραγμάτων είναι διονυ- 
χιστική, γινόμενη υπό τό άπλετον φώς τής ερεΰνης τών πηγών, από τών 
οποίων ήντλησεν ό ΓΙλήθων, πηγών προ παντός αρχαίων ελληνικών, αλλά 
καί χριστιανικών καί βήμα προς βήμα καταδεικνύεται ή επί τον Πλήθωνα 
ζωηροτάτη επίδρασις τοΰ λειτουργικοΰ βίου τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας. Καί 
ταΰτα παρά τήν υπό τοΰ Πλήθωνος αποφυγήν πάσης ρητής μνείας τοΰ Χρι- 
στιανισμοΰ εν τφ προδηλωθέντι βιβλίιρ καί παρά τήν προς τούς «σοφιστάς» 
(ως άποκαλεΐ τούς Χριστιανούς) απέχθειαν αύτοΰ. ’Αξία πάσης έξάρσεως 
ή ένημερότης τοΰ συγγραφέως προς τήν ύπάρχουσαν πλουσιωτάτην γραμμα
τείαν, ένημερότης ουσιαστική, μή έπεκτεινομένη δμως καί μέχρι τών σχετι
κών ελληνικών εργασιών τής τελευταίας δεκαπενταετίας, οιαι είναι τοΰ
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