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ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙ Κ ATE PI Ν ΙΔΟΥ *

Ή βασική σημασία τοΰ ύδατος εις τόν άνθρωπον δι' αύτήν πρώτον τήν
συντήρησίν του εις τήν ζωήν καί ποικίλας άλλας στιναφείς άνάγκας του συνέτεινεν,
ώστε τοΰτο, ώς ό άρτος, νά καταλάβη θέσιν εξέχουσαν εις τόν όλον βίον του, συγ-
χρόνως δέ νά δημιουργηθούν καί διαμορφωθούν εις τόν λαόν, παραδόσεις (ώς
π.χ. περί τοΰ αθάνατου νερού κ.ά.), ίδίαδέ δοξασίαι καίείδικαί χρήσεις αυτού, δεισι-
δαίμονος ή μαγικού χαρακτήρος, εις διαφόρους τελετουργικός πράξεις ώς καί είς
μαγικάς, μαντικάς ενεργείας καί άλλας.

"Εξ εύρυτέρας μελέτης ημών περί τής έν γένει σημασίας τοΰ ύδατος εις λα-
τρευτικός έκδηλώσεις, μαγικάς ενεργείας καί διαφόρους άλλας χρήσεις, ώς κατά
τήν γέννησιν, τόν γάμον, τήν τελευτήν, επίσης πρός άπαλλαγήν έξ ασθενειών, εις
σχετικούς έξορκισμούς, ραντισμούς κ.ά., εξετάζομεν ένταύίϊα είδικώτερον τό θέμα
τοΰ «άμί?νητου νερού» είς τόν λαόν έν σχέσει καί πρός τήν δοξασίαν, ότι τό νερό
κοιμάται εις τινα χρονικήν στιγμήν τοΰ εικοσιτετραώρου.

I

Ή πίστις εις τόν λαόν περί ύπνου τού ύδατος απαντά πολλαχοϋ. Σχετι-
κός δοξασίας καί παραδόσεις συνεκέντρωσεν ήδτ] έκ Κρήτης καί Λάστας Γορτυνίας
καί έδημοσίευσε πρώτος, ώς κατωτέρω, ό Ν. Γ. Πολίτης1. Κατ' αύτόν πιστεύεται
είς Λάσταν Πελοποννήσου, ότι εις κάθε πηγήν «μένει και Νεράιδα. Γιό τοΰτο ό

* Ή μελέτη αΰιη έγένετο εντός του πλαισίου τής έκτελουμένης ύπ' εμού ερευνητικής
λαογραφικής εργασίας υπό τήν διεύΟυνσιν τοΰ κ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Διευθυντού
τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, διά τής οικονομικής χορηγίας τοΰ Βασιλικού 'Ιδρύματος
'Ερευνών (ΒΙΕ).

1 Βλ. Παραδόσεις, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1904, σ. 394 - 395, άρ. 662, 663 καί είς Λαογρ ,
τόμ. 3 (1911), σ. 502-3.
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άνθρωπος τή νύχτα πού ήθελε νά περάση κοντά άπό τρεχούμενο νερό δεν μίλαγε,
για νά μήν τοΰ πάρη ή Νεράιδα τή φωνή του. 'Αλλά καμπόσες βολές (καί τούτο
ακόμα τό λένε μερικές γυναίκες, ότι τό είδανε) τό νερό τή νύχτα κοιμάται, οπού
λέμε, μένει χωρίς νά κουνηθή ολότελα, καί τότε πλιά ή Νεράϊδα έναι 'κει στό νερό.
Άλλάγιά νά φύγη ή Νεράιδα καί τρέξη πάλι τό νερό έναι ετοΰτο : ό άνθρωπος
πετάει μιά πέτρα μέσ' στό νερό, και τότες αμέσως ή Νεράϊδα φεύγει καί τό νερό
τρέχει» '. Επίσης εις τό Καστρίον Κυνουρίας αναφέρεται, ότι «όταν εύρεθή τις
προ τοΰ κοιμωμένου νερού, οφείλει νά μή έκβάλη φωνήν, αν θέλη νά μή πάθη
μέγα τι κακόν, ούτε νά διαβή άνωθεν αυτού, ουδέ νά πίη έκ τοιούτου ύδατος,
διότι τόν άναμένει βέβαιος θάνατος. Άν μεταξύ πολλών παρευρεθέντων, 'ίδη είς
τό κοιμώμενον ύδωρ, ποιεί τούτο γνωστόν καί τοις άλλοις διά νευμάτων, ίνα μή,
πριν 'ίδωσιν αήτό, όμιλήσωσιν ή πίωσιν» 2. Άπό τό κοιμώμενον ύδωρ κατά τήν
νύκτα, συμφώνως πρός δοξασίας εις Κρήτην, εάν τις θέλη νά πίη «πρέπει νά τό
ταράξη μέ τό χέρι, γιά νά τό ξυπνήση γιατί αλλιώς τό νερό αγανακτεί και τού
παίρνει τό νοΰ του»8 ή διά νά τό αφύπνιση πρέπει νά εί'πη «ξύπνα, ξύπνα κι ό
δράκος θά σε πιή» (Λασίθι)1.

Εις τήν Νάξον υπάρχει ή πίστις, ότι κατά τήν νύκτα, όταν τις μεταβαίνη
πρός άντλησιν ύδατος εκ πηγής ή φρέατος «πρέπει νά κα?^ησπερίση τό νερό
κ' ύστερα νά βάλη τό βιτσιβίδι ή τήν λαήνα στή ^άνουλα νά 'έμά>ση. Τό νερό,
λέσιν, όπώς κοιμάται κ' οί Άνεράϊδες, πού 'ν' εκεί κοάά, φεύγουσι μέ τή galr\-
σπέρα. Άμα bdÀi αηκωθή καένας τή νύχτα νά πκιή νερ' άπού τή νοκάδ, πρέπει
νά τό άαάουλήση 6, κι άπέκειο νά πκιή. Δέ gàv8i, λέσι, νά πκιή χωρίς νά τό da-
άουλήση, 'ιατί θ' άρρωστήση»

Είς τούς Έλληνας εκ Πόντου Μ. Ασίας, πιστεύεται ομοίως, ότι «κάθε
βρύση, κάθε ρυάκι, κάθε πηγή, κάθε ποτάμι είχε τή «μάϊσσά» του, τήν μάγισσά
του, τή νεράϊδα του» καί ότι τό νερό εκοιμάτο «εϊς ώρισμένας περιστάσεις». Έάν
τις ήθελε διέλθει έκεΐθεν τήν ώραν αύτήν, θά εξεπληροΰτο ό,τι ήθελε ζητήσει.

1 Ν. Γ· Πολίτου, Παραδόσεις, έ'νθ' άν., σ. 394-395, άρ. 663.

2 Βλ. Θ. Ά&ανασοπονλου, Τό νερό πού κοιμάται. Λαογρ., τόμ. 3 (1911) σ. 501.

8 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, εν«' άν., σ. 394, άρ. 662.

4 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Ζητ. 'Ελλ. Λαογρ., 'Επ. Λ. 'Αρχ.,έτ. Ε-ΣΤ (1943-44) σ.97. ('Ανάτ.,
τεϋχ. Γ', σ. 17),

5 δοχεΐον έκ του όποιου πίνει τις νερό.

6 νά τό ανακίνηση.

' Δ. Β. Οίκονομίδον, Ναξιακαί παραδόσεις. Λαογρ., τόμ. 17 (1957) σ. 48-49, άρ. 47.
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Υπήρχε δέ έθιμον αί γυναίκες κατά τήν νύκτα τής Πρωτοχρονιάς νά φέρουν
προσφοράς, σύκα, καρύδια, όπώρας κ.α. είς τήν πηγήν τοΰ χωρίου χωρίς νά ομιλή-
σουν1. Οί μεταβαίνοντες εις τήν πηγήν, μετά τήν άπόθεσιν παρ' αύτήν τών προσ-
φορών τούτων, «έκαλαντίαζαν» τό κοιμισμένο νερό, τό όποιον εθεωρείτο ώς άκίνη-
τον καί έξυπνοΰσε 2. Έγέμιζαν τότε τήν λάγηνον καί μέ τό νερό τούτο, τό όποιον
μετέφερον έν σιωπή είς τήν οίκίαν, έρράντιζον τά δωμάτια τής οικίας, έπιλέγοντες
«κάλαντα καί καλός καιρός, πάντα, καί τού χρόνου»3.

Ε'ις Άνδρον τέλος αναφέρεται, ότι «οί θαλασσινές 'Ανεράϊδες κατά τό με-
σονύκτιον, όταν κοιμούνται τά νερά, λούονται εις τά ύδατα τών πηγών» 4.

ΌΝ. Γ. Πολίτης5, εξετάζων τό θέμα τούτο, δηλ. τό περί τοΰ ύπνου τοΰ
ύδατος, παρατηρεί, ότι ή δοξασία αύτη ώς καί «ή περί τιμωρίας τών ταραττόντων
τήν άνάπαυσιν αύτοΰ, φαίνεται ένέχουσα τόν χαρακτήρα παλαιότατης πρωτογε-
νούς θρησκευτικής παραστάσεως. Διότι παρουσιάζεται πάσχον καί ενεργούν αυτό
τό στοιχεΐον τής φύσεως καί όχι κεχωρισμένως αυτού άνθρωπόμορφος ή θηριό-
μ,οοφος προσωποποιΐα. Φέρεται δ'όμως παρά τω ήμετέρο) λαώ ή αύτή δοξασία
καί ύπό τύπους χωρισμοΰ τής μορφοειδοϋς ψυχής τοΰ στοιχείου άπό τής ύλης αύ-
τοΰ», ούτω 6έ «πολλάι παραδόσεις φέρονται παρ' ήμΐν περί στοιχειών τών πηγα-
διών ή πηγών, βλαπτόντων τούς πίνοντας νερόν άνευ δεισιδαιμόνων προφυλάξεων
ή τούς οπωσδήποτε ένοχλοΰντας αυτά» 1

Εις τήν πίστι,ν ταύτην ήτις ενυπάρχει καί είς τάς ανώτερο.) παραδόσεις καί
δοξασίας έκ Λάστας, Νάξου καί Πόντου νομίζομεν, ότι πρέπει νά άποδοδή έτι
καί ή αποφυγή ώρισμένων ένεργειών, προφανώς, ϊνα μή ταραχθή τό εντός τού
ύδατος δαιμονικό ν όν· Ούτω π.χ. εις τό Μανιάκι Μεσσηνίας «δέν ουρούν, υύτε
πτύουν εις ποταμόν, ούτε κοιμούνται κοντά σέ τρεχούμενα νερά «γιατί κανιά βολά
σηκώνεται τό νερό και τόν πινΐγει» 7.

1 Βλ. '/. Σαλλαπασίδον, "Εθιμα καί προλήψεις έν Πόντιο, Ποντ. Φύλλα, έτ. Β' (1937-
38), τεύχ. 15, σ. 148-149. Πρβλ. καί Λ. Λ... χειρ., αρ. 2584, α. 8. (συλλ. εκ προσφύγων τού
Πόντου ύπό Κυριακής Μορφοπούλου, Επισκοπή Ναούσης 1962)

2 Βλ. Ά. Φωστηροπονλου, Λαογραφικά 'Ιμέρας, "Αρχ. Πόντου, τόμ. 19 (1954), σ. 259.
Βλ. και Λ, Α., χειρ. 2584, ενθ' άν., σ. 8.

3 Ί. Σαλλαπαοίδης, ένθ' άν.

4 Βλ. Ί. Κ. Βογιατζίδην είς Άνδρ. Χρονικά, άρ. 5, τόμ. Β"' (1956), σ. 234.

5 Βλ. είς Λαογρ., τόμ. 3 (1911), σ. 503.

Γ· "Ενθ' άν., σ. 503.

7 Γ. Ά. Μέγα, ένθ' άν., σ. 97. ('Ανάτ., τεύχ. Γ', σ. 17).
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II

Πρός τάς δοξασίας ταύτας, ως ανωτέρω, περί ένοικίσεως γενικώς δαίμονος
(Νεράιδας, στοιχειού κλπ.) είς τό ύδωρ, αΐτινες άντιλήψεις πιστούνται έτι καί έξαλ-
λων λαϊκών εθιμικών ενεργειών \ καί κατά τάς οποίας δέον νά νοηθή ύπνος
τοΰ ύδατος καί ύποχρέωσις τής άφυπνίσεώς του πρός έγερσιν προφανώς τοΰ εν
αύτφ οίκοΰντος πνεύματος, δέον νά σχετισθή, κατά τήν γνώμην ημών, καί ή με-
ταφορά εκ πηγής αμίλητου νερού, δηλ. εν σιωπή, καί χρήσις αύτοΰ είς
έθιμικάς εκδηλώσεις είς τόν βίον τοΰ λαοΰ. Ούτω πιστεύομεν, ότι εις τήν χρήσιν
αμίλητου νερού, υπόκειται ή πίστις, ότι μέ τό μεταφερόμενον ούτω, δηλ. εν σιωπή,
ύδωρ, επιζητείται, νά μή ταραχθή τό έν aUTCü υπάρχον δαιμονικόν ον καί καταστή
έτσι δυσμενώς διατεθειμένον πρός τόν έπιδιωκόμενον μέ τήν χρήσιν τοΰ ύδατος
τούτου σκοπόν, ούτω δέ αντί ωφελείας επιφέρη βλάβην.

Ή σιωπή εις ένεργείας λατρευτικού, ιδία δέ μαγικού και μαντικού περιεχο-
μένου, έχει τήν βαθυτέραν έννοιαν τής παρακωλύσεως τής διαταράξεως τού τυπι-
κού τής τελετουργικής πράξεως, ούτω δέ τής ματαιώσεως τοΰ επιδιωκομένου δι'
αύτής σκοποΰ. Δύναται τις νά εί'πη γενικώτερον, ότι αύτη ενισχύει τήν δύναμιν
τοϋ τελετουργοΰ (ιερέως, μάγου, θεραπευτοΰ διά μαγικών ενεργειών κ.ά.) διά τήν
πλήρωσιν επιθυμιών πέραν τοΰ ανθρωπίνως δυνατοΰ κατά τήν μέσω τής τελε-
τουργικής πράξεως άμεσον έπαφήν του μέ υπερφυσικός δυνάμεις (δαιμονικά ό'ντα)
καί τήν άσκησιν ούτω έπιρροής επ' αυτών, ώστε ταΰτα νά ύποταχθοΰν καί τεθούν
εις τήν ύπηρεσίαν του 2. Ή σιωπή ούτω αποτελεί έπιβαλλόμενον όρον εις λα-

1 Ούτω έν Μοσχονησίσις οί γεωργοί άγοντες τούς βόας διά νά τούς ποτίσουν, θέτουν είς
τά κερατά των κουλλούρας, ώς προσφοράν βεβαίως είς τό στοιχειό τοΰ ύδατος» (Ν. Γ. Πολίτου,
Παραδόσεις, τόμ. Β', σ· 1070). Τό πρωΐ τής Πρωτοχρονιάς αί γυναίκες είς Σκύρον «παίρνουν
στη τσέπη τους σύκα, σταφίδες, μουστόπηττες, καρύδια κι' δ,τι άλλα καλούδια έχει ή κάθε
μιά, για νά γλυκάνουν τά νερά» (Ν. Πέρδικα, Σκύρος, τόμ. 1, 'Αθήναι 1940, σ. 129/ Είς τήν
Κορμίσταν Σερρών τήν Τετάρτην, μετά τήν τέλεσιν τού γάμου, «θά πάη ή νύφη πρώτη
φορά στή βρύση. Ρίχνει μέσα στή γούρνα χρήματα, κουφέτα, ρύζι» (Λ. Α., χειρ. άρ.
2762, σ. 88, συλλ. Γ. Ν. Αΐκατερινίδου, Κορμίστα Σερρών 1963). Είς δημώδη παράδοσιν έκ Κα-
λύμνου άναφέρεται ή συνήθεια νά άνάπτεται κανδήλα είς τό Στοιχειό, ή παράλειψις δ' αύτη
έπιστεύετο, ότι ήδύνατο νά διάθεση τούτο δυσμενώς, ώστε νά επιφέρη βλάβην είς τόν έρχό-
μενον είς τήν πηγήν διά νά πίη ϋδωρ. (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', σ. 1071). Βλ.
καί Ξ. 'Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά Ρούμελης, 'Αθήναι 1955, σ. 60 κλπ.

2 Βλ. G. Van der Leeuw, Phänomenologie der Religion, 2te Aufl., Tübingen 1956,
σ. 491-493.
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τρευτικάς τελετάς, μαγικάς πράξεις, ά'λλας δεισιδαίμονας ενεργείας είς διαφόρους
περιστάσεις τοΰ βίου, εις τήν λαϊκήν ίατρικήν κ.ά. διαφόρων λαών

Είς τόν εύρύτερον κύκλον τελετουργικών σήμερον ενεργειών τοΰ λαοΰ είς
τάς οποίας τό στοιχείον τής σιωπής ενέχει είδικήν σημασίαν περιλαμβάνονται καί
αί σχετικαί πρός τό «αμίλητο νερό». Τοιούτοι δ' απαντούν ιδία είς έθιμα λαϊκής
λατρείας μέ μαντικόν χαρακτήρα, εις μαγικάς ενεργείας, έίΗμα τοΰ γάμου, τής
γεωργίας, ξενητείας κλπ. περί τών οποίων καί γίνεται ενταύθα λόγος.

Α'.—Εις μαντικάς εθιμικός πράξεις, ϊδίςι κατά τό εσπέρας τής παραμονής
τής εορτής τοΰ γενεσίου τού 'Αγ. 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου (24 Ιουνίου), τής κοι-
νώς είς τόν λαόν ημέρας τ' "Αϊ Γιαννιού τοΰ Κληδόνου, τού Φανιστή, τοΰ Λαμ-
προφόρου, τοΰ Λιοτροπιοΰ κ.ά., επίσης καί κατ'άλλος περιστάσεις, ώς κατά τάς 'Από-
κρεως, τό εσπέρας τής παραμονής τής εορτής τών 'Αγ. Θεοδώρων (Σάββατον τής
πρώτης εβδομάδος τών νηστειών) κ.ά., άπαντα καί ή σχετική χρήσις τοΰ αμίλη-
του νερού. Διά τών μαντικών ενεργειών τούτων, άσκουμένων υπό άγάμων ιδία νεα-
νίδων, επιζητείται, όπως άποκαλυφθή είς αύτάς τό όνομα ή καί αντο τούτο τό
πρόσωπον, τό όποιον θά ύπανδρευθούν.

'Εκ τών ώς άνω περιστάσεων σπουδαιοτέραν σημασίαν κατέχει ή εσπέρα τής
παραμονής τής εορτής τοΰ 'Αγ. 'Ιωάννου (24 Ιουνίου) διά τό κατ' αύτήν πλα-
τέως διαδεδομένον έθιμον τής τελετουργικής τοποθετήσεως έντός υδρίας ή άλλου
δοχείου τών λεγομένων σημαδιών (μήλων, κοσμημάτων κ.ά.) διά τών οποίων μαν-
τεύονται αϊ νεάνιδες, ώς ανωτέρω, περί τοΰ νέου τόν όποιον θά ύπανδρευθούν,
οί δέ νέοι περί τής γυναικός τήν οποίαν θά νυμφευθούν. Πρό τής τοποθετήσεως τών
άντικειμένων τούτων είς τό δοχεΐον, τίθεται εντός αυτού ποσότης ύδατος, τό οποίον
έχει μεταφερθή έν σιγή άπό τήν βρύσιν. "Επειτα εκ τοΰ δοχείου τούτου με τό
άμίλητο νερό, ε,σφραγισμένου κατά τό στόμιον μέ κόκκινον ύφασμα καί εκτεθειμέ-
μένου τήν νύκτα εις τά άστρα, θά γίνη τήν επομένην ή εξαγωγή τών σημαδιών (τό
άνοιγμα τοΰ Κληδόνου) μέ συνοδίαν τραγουδιών.

Τό μαντικόν έθιμον τοΰτο είναι σχεδόν πανελλήνιον, αί δέ σχετικοί μέ
τό άμίλητο νερό έθιμικαΐ ενέργειαι άπαντοΰν έπίσης ευρέως διαδεδομένοι. Ούτως
ε'ις Σέρρας παλαιότερον «τήν παραμονήν τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου στις γειτονιές τά κο-
ριτσόπουλα δημιουργούσαν συγκέντρωσι καί άνοίγανε τόν «κλήδονα μέ τ'Άγιαννιοΰ
τή χάρη». Στόν Κλήδονα ελάμβανε μέρος κάθε κόρη τής γειτονιάς δίνοντας έ'να
ό,τιδήποτε μικρό σημαδάκι ώς άντικείμενον άναγνωρίσεως. Σέ μιά μακρόστενη χύ-
τρα (βυτίνα) έτοποθετοΰσαν όλα τά αντικείμενα μέσα στό «άμίλητο νερό»· έκλειναν

1 Β λ. Jung wir th, Schweigen. Handw. d. deutsch, Abergl., VII, 1953, στ. 1461 κ.έξ.



ΤΟ «ΑΜΙΛΗΤΟ ΝΕΡΟ» ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

47

τόν κλήδονα μέ κόκκινο μαντήλι καί τόν έστόλιζαν μέ άνθη τού κλήδονα 1

Εις πολλούς τόπους συνηθίζεται νά παραλαμβάνεται τό αμίλητο νερό από
τρία μέρη, π.χ. τρεις πηγάς, εκείνος δέ όστις θα τό μεταφέρη δέον νά είναι αμφι-
θαλής Ούτω εις Σμύρνην «έπαιρναν έ'να κουμάρι χωματένιο, αμεταχείριστο, καί
τό 'διναν σ' έ'να παιδάκι νά τό γεμίση νερό άπό τρία σπίτια πού νά κατοικούσαν
μονοστέφανες. Τό παιδί θά έπρεπε νά έχη ζωντανούς τούς γονείς του καί νά πάρη
τό νερό χωρίς νά πή λέξι σέ κανένα» 3. Εις τήν Σκΰρον τό άμίλητο νερό μεταφέ-
ρουν αί νέαι «μ' έ'να καινούργιο λαήνι» «κάτω άπ' τό ζουρειό 4 τού μύλου» 5 ή
«έ'να κορίτσι ή άγόρι πρωτογέννητο πού νά 'χη στη ζωή τούς γονείς» (Κρήτη 6,
Κάρπαθος7). Αί νεάνιδες αί όποιαι μεταφέρουν τό άμίλητο νερό διά τόν Κλήδονα
πρέπει νά είναι έ'τι «άπάρίίενες» και «συνόνομες» 3.

Τό νερό τοΰτο θεωρείται ιδιαιτέρως, ότι φέρει τύχην, δηλ. πρός γάμον διά
τοΰτο εις "Αργός Όρεστικόν μαζί μέ τάς νεάνιδας καί «μεγάλη κοπέλλα πού δέν
παντρεύτηκε στήν ώρα της, ρίχνει κι αύτή έ'να χρυσό δαχτυλίδι, γιά νά τής φέρη
τύχη » 9.

Τό άμίλητο νερό τοΰ Κληδόνου πιστεύεται ώς περιέχον ενεργόν δύναμιν καί
εκτός τής υδρίας εις ην έχουν άποτεθή τά «μαντικά σημάδια», διό γίνεται χρήσις αύ-
τοΰ εν συνεχεία μετά τήν έξαγωγήν των καί εις άλλας σχετικός ένεργείας. Ούτω εις

1 Ν. Πέτροβιτς, Λαογραφικά Σύμμεικτα Σερρών, Σερρ. Χρον., τόμ. Α' (1953), σ. 142.
Πρβλ. Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα τής λαϊκής λατρείας2, 'Αθήναι 1963, σ. 216.
Βλ. καί Λ. Α., χειρ., άρ. 2477 (συλλ. Δ. Καραγιαννόπουλος, Παλαίφυτον Γιαννιτσών 1959),
σ. 32 καί 77. Α. Μπιμπελά, Λαογραφικά Κυδωνιών, (Ά'ίβαλή) Μοσχονησίων κλπ., 'Αθήνα
1956, σ. 59.

2 Περί τής σημασίας τών αμφιθαλών παίδων είς λαϊκάς εκδηλώσεις βλ. Γ. Κ. Σπυριδά-
κη, Οί άμφιθαλεΐς είς τόν βίον τοΰ λαού. 'Αρχ. του Θρακ. Γλωσσ. καί Λαογρ. Θησ.,
τόμ. ΙΓ' (1946-47), σ. 193-208.

3 Σνλβίον, Ό Κλήδονας, Μικρασ. Χρον., τόμ. Γ' (1940), σ. 394. Πρβλ. καί 77. Νικήτα,
Τό Λεσβιακό μηνολόγιο, Μυτιλήνη 1953 (Λεσβιακά. Τόμ. Α", τεύχ. Α'), σ. 109 καί Ελπινίκης
Σταμονλη-Σαραντή, Λαογραφικά σύμμεικτα Μ. 'Ασίας, Μικρασ. Χρον., ένθ' άν., σ. 333-334.

4 τροχός ύδρομύλου.

5 Νίκης Πέρδικα, Σκύρος, τόμ. 1, σ. 138.

6 Ν. Στρατάκη, Ό Κρητικός πύθιος 'Απόλλωνας καί ή λατρεία τού Κλήδονα, Κρητ.
Πρωτοχρ., έ'τος Α', 'Αθήναι 1961, σ. 145.

7 Εν ης Βαρίκα - Μόοκοβη, Ό Κλείδωνας στήν Κάρπαθο. Δωδεκ. 'Αρχ., τόμ. Γ'
(1958) σ. 237.

8 Μαρίας Αιονδάκη, Λατρεία στήν 'Ανατολική Κρήτη. Έπετ. 'Ετ. Κρητ. Σπουδ., τόμ. Α'
(1938), σ. 490-491.

9 Λ. Α. χειρ., άρ. 2512, σ. 12 (συλλ. Χρ. Βλάχου, 1962).



48

ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ

Κρήτην κατά τήν μεσημβρίαν τής ήμέρας τοΰ Κληδόνου λαμβάνεται υπό νεάνι-
δος μικρά ποσότης άπό τό άμίλητο νερό τοΰ δοχείου τοΰ Κληδόνου. Τό νερό τούτο
φέρεται υπ' αύτής και χύνεται έ,ντός φρέατος, ένφ δέ αύτη ισταται τήν στιγμήν ταύ-
την επί τοΰ χείλους αύτού φέρει καθρέπτην εΐς χείρας, εστραμμένον πρός τόν
ήλιον ούτως, ώστε αί προσπίπτουσαι επ' αυτού άκτΐνες άντανακλώμεναι νά πί-
πτουν εντός τοΰ φρέατος. Τότε προσηλώνουσα τό βλέμμα έντός τοΰ φρέατος, υπάρ-
χει ή δοξασία, ότι δύναται αύτη νά ΐδη επί τής επιφανείας τοΰ ύδατος τό ίνδαλμα
τοΰ μέλλοντος συζύγου της, νά διακρίνη έτι τό ανάστημα, τό ένδυμα καί αύτό τό
έπιτήδευμά του, πρός δέ αν θά ύπανδρευθή ή άν θά άποθάνη εντός τοΰ έτους

Σημειώνομεν ενταύθα, ότι ό τρόπος ούτος τής μαντείας, δηλ. τής εμφανίσεως
μέ τήν βοήθειαν καθρέπτου επί τής επιφανείας τοΰ ύδατος τής μορφής τοΰ μέλ-
λοντος συζύγου τής νέας, ενθυμίζει άνάλογον περίπου, μέ τινας διαφοράς, κατο-
πτρομαντείαν κατά τήν 'Αρχαιότητα πλησίον τών Πατρών. Ό Παυσανίας εΐς τά
'Αχαϊκά (Βιβλ. VII, 21, 11-13) λέγει, ότι εκεί, πλησίον άλσους, ύπήρχεν ιερόν τής
Λήμητρος· «μαντειον δέ ένταΰθά εστίν άψευδές, ου μέν επί παντί γε πράγματι, αλλά
έπί τών καμνόντων. κάτοπτρον καλφδίω ιών λεπτών δήσαντες καθιάσι, σταθμώμε-
μενοι μή πρόσω καθικέσθαι τής πηγής, άλλ' όσον επιψαΰσαι τοΰ ύδατος τφ κύκλω
τοΰ κατόπτρου, τό δέ εντεύθεν ευξάμενοι τή θεφ καί θυμιάσαντες ες τό κάτο-
πτρον βλέπουσι· τό δέ σφισι τόν νοσούντα ήτοι ζώντα ή καί τεθνεώτα έπιδείκνυσι
τούτω μεν τφ ύδατι ες τοσούτο μέτεστιν αληθείας...» a

Εΐς Βρύσες Μεραμβέλλου Κρήτης υπάρχει ή συνήθεια «οί κοπελλιές νά πλύ-
νουνται μέ νερό τοΰ Κληδόνου καί νά πορίζουνε3 όξω καί όποιο πρωτοδοΰνε τέ-
τοιο όνομα θά πάρουνε» 4. Εις τήν Σΰρον «παίρνουν νερό άμίλητο τοΰ Κληδόνου
και τό χύνουν μέσα σε μιά μπουκάλα· έπειτα ριχτούνε μέσα έ'να άσπράδι άπό
αυγό ή μο?α5βι λειωμένο καί δείχτει δ,τι δουλειά κάνει ό άντρας πού θά πά-
ρουν. Άν είναι βαποριέρης, θά σχηματίση βαπόρι, αν είναι κτηματίας, ί)ά δείξη αμ-
πέλι, κλήμα, άν είναι μάστορης, θά δείξη τά εργαλεία του» 5. Εΐς τούς "Ελληνας εκ
Κυδωνιών Μ· 'Ασίας άναφέρεται τό έθιμον νά χύνεται «τό νερό τοΰ Κλήδονα»,

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Γ', 1931, σ. 133. Πρβλ. Arm. Delatte,
Anecdota Atlieniensia, torn. I, Liège - Paris 1927, σ. 460 «βάλε το κάτοπτρον έ'σω είς
ύδρίαν καί βάλε ΰδωρ βροχής άλαλον καί πλήσον αυτήν».

2 Πρβλ. καί είς Φαίδ. Κουχουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. A II, έν 'Αθή-
ναις 1948, σ. 163-164.

3 βγαίνουν, έξέρχωνται.

* πληροφορία τής μητρός μου, εκείθεν καταγόμενης.

5 Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί, ένθ' άν., σ. 218.
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«πάνω σέ λειωμένο μολύβι καί κηρί καί ανάλογα μέ τό σχήμα πού έπαιρνε τό μο-
λύβι «έμαντεύετο> καί τό επάγγελμα τοΰ γαμπρού πού θά 'παίρνε τό κορίτσι»

Κατά τό εσπέρας τής παραμονής τοΰ Κληδόνου ζυμώνεται έτι πολλαχοΰ άρ-
μυροκουλλοΰρα, ήτις ψήνεται και τρώγεται πρό τοΰ ύπνου ύπό αγάμων (νεανίδων
και νέων) μέ τήν πίστιν, ότι θα ΐδουν εις όνειρον τόν νέον, μέλλοντα σύζυγον, ή, αν-
τιστρόφως, τήν νέαν νά προσφέρη νερό εις τό πρόσωπον πού έφαγεν άπό τήν άρμυ-
ροκουλλούραν. Εις Νάξον (Άπείρανθον) τό ζύμαιμα τής κουλλούρας ταύτης επι-
βάλλεται νά γίνη μέ νερό τό οποίον μεταφέρεται άμίλητον άπό τό φρέαρ 3.

Κατά παλαιότερον έθιμον εις τούς 'Ελληνας τής Κωνσταντινουπόλεαις ή
πρωτοκόρη μεταβαίνει τήν παραμονήν τοΰ Κληδόνου καί «παίρνει άμίλητο νερό
άπό τρεις βρύσες ή άπό τρία πηγάδια. Τό βάνει σ' έ'να μπουκάλι, σπάζει κατόπιν
έ'να αύγό καί χύνει τό άσπράδι μέσα. Κρεμά τό μπουκάλι έξω στ' άστρα. Τό πρω'ΐ
τό κοιτάζει κ' έχει μέσα σχήματα όμοια μέ τά εργαλεία πού θά 'χη στή δουλειά
του ό άντρας πού θά πάρη» 8. 'Ομοίως καί είς Σκαλοχώριον Βοΐου «οί κοπέλλες
φέρνουν άπό τρείς βρύσες άμίλητο νερό, τό βάζουν σ* έ'να μπουκάλι πού κατά
τήν κατάκλισίν τους τό βράδυ τό τοποθετούν κάτω από τό προσκέφαλο τους γιά
νά ίδοΰν έτσι στό όνειρο τους τόν εκλεκτό τής καρδιάς των»4. Εις τήν έπαρχίαν
Σητείας «επάνω εις τό τραπέζι βάζουν έ'να κόκκινο παννί καί επάνω εις τό παννί
έ'να ποτήρι νερό, τό οποίον έχουν φέρει άπό τήν βρύσην άμίλητον στέκεται δέ ή
νέα ή ό νέος καί κοιτάζει άδιακόπως μέσα εις τό ποτήρι τό νερό καί βλέπει τό
πρόσωπον τό όποιον έπιθυμεί» ε. Τό έθος τοΰτο τής μαντείας διά ποτηριού μέ
άμίλητον νερόν άναφέρεται καί έν 'Αθήναις6. Εις Λέσβον (Πέτρα) κατά τήν 24
'Ιουνίου, «ξημέρωμα τ' άη Γιαννιού πάει έ'να κορίτσι στή θάλασσα καί παίρνει
άπό σαράντα κύματα νερό. Νά μήν τή δη κανείς, νά μή μιλήσ', άμίλητο. Όπ' άλεί-
ψουνε 'πέ κείνο τό νερό, κάν'νε σαράντα ομορφιές» Τ.

1 Π. Μπιμπελά, έ'νθ' άν., σ. 59.

2 Ν. Γ. Πολίτου, έ'νθ' άν., σ. 111-112.

3 Γ. Ά. Μέγα, Ζητ. 'Ελλ. Λαογρ., Έπ. Λ. 'Αρχ., ετ. Γ'-Δ' (1941-1942), σ. 131, (ανατ.,
τεύχ. Β', σ. 55). Ή ύδρομαντεία έν σιωπή άπαντα γενικώτερον καί είς άλλους λαούς, ώς τού;
Γερμανούς. Βλ. Hünnerkopf, Wasser, Handw. d. deutsch. Abergl., τόμ. IX, 1938, στ. 1":0.

4 Λ. Α. Χειρ., άρ. 2482, σ. 15 (συλλ. Βασιλ. Μαροπούλου, Σκαλοχώριον Βοΐου, 1962).

6 Γ. Ά. Μέγα, ένθ' άν., σ. 132 (άνάτ., σ. 56).

δ "Ενθ' άν., σ. 132 33 (άνάτ., σ. 56-57). 'Εκ μαγικού κειμένου παραγγέλλεται κατά τήν
ύγρομαντείαν ή χρήσις ύδατος, κομιζομένου ύπό παιδός ό όποιος πρέπει νά λάβη τοΰτο έκ
ποταμού καί «μηδέ êv τή όδώ δει λαλήσαί τινι, ήτοι άλαλητί τό παιδίν άγη τό ύδωρ (Arm.
Delatte, ένθ' άν., σ. 504).

7 Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί, ενθ' άν., σ. 220.

4
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Τό εν λόγω έθιμον τού Κληδόνου είς περιοχάς τής Θεσσαλίας απαντά τε-
λούμενον κατά τήν Πρωτομαγιάν \ Κορίτσια τότε, ηλικίας κάτω τών 15 ετών, σχη-
ματίζουν μικράς ομάδας, εΐς τάς οποίας τό μικρότερον υποδύεται ρόλον νύμφης.
«Τά δύο άπ' τ' άλλα κορίτσια είναι αί συνοδοί της καί τήν κρατούν άπό τά χέρια.
Τά υπόλοιπα κρατούν μίαν στάμναν, τήν οποίαν έχουν γεμίσει μέ άμίλητο νερό καί
μέ διάφορα άντικείμενα (δακτυλίδια, καρφίτσες ή βραχιόλια), ανήκοντα εΐς άγαμα
κορίτσια καί αγόρια. Τά δύο τελευταία κορίτσια προπορεύονται καί σέ κάθε πη-
γάδι πού θά συναντήσουν στέκονται καί άδειάζουν λίγο άπό τό νερό τής στάμνας
εΐς αύτό. Τήν επομένην τής Πρωτομαγιάς άνοίγουν τόν κλήδονα και εξάγουν τά
εντός τής στάμνας άντικείμενα. 'Αναλόγως δέ τών στιγμάτων, τά όποια φέρουν
εκ τής επιδράσεως τοΰ ύδατος εξάγεται ότι ό κάτοχος του θά παντρευθή γλήγορα,
ποιά θά πάρη, εάν θά άποθάνη κτλ.» 3.

Περαιτέρω καί εΐς άλλας περιστάσεις αναφέρεται έτι έν χρήσει τό άμίλητο
νερό εις μαντικάς πράξεις. Ούτω εΐς 'Αθήνας, κατά παλαιότερον έθιμον, κατά τό
εσπέρας τής τελευταίας Κυριακής τών 'Απόκρεω ν παρεσκευάζετο υπό νεανίδων
τό άρμυροκούλλουρο, τό οποίον εζυμώνετο μέ άμίλητο νερό. Τοΰτο κατόπιν έτρωγε
κατά τό ήμισυ ή παρασκευάσασα, τό δέ έ'τερον τεμάχιον έθετεν υπό τό προσκεφά-
λαιον εύχομένη εΐς τάς Μοίρας, νά 'ίδη εΐς τό όνειρόν της, ποίον νέον θά ύπαν-
δρευθή3 . Ή συνήθεια αύτη μαρτυρεΐται καί εΐς Βασιλίτσι Πυλίας *.

Κατά τό εσπέρας τής παραμονής τής εορτής τών 'Αγίων Θεοδώρων (Σάβ-
βατον τής πρώτης εβδομάδος τών νηστειών), εΐς πλείστους τόπους λαμβάνουν χώραν
ώς γνωστόν, διάφοροι μαντικαί ενέργειαι υπό τών κορασίδων, διά νά προΐδουν
αύται ποίον νέονθά ύπανδρευθούν. Μεταξύ τούτων άπαντα εΐςτινας τόπους καί ή
σχετική μέ άμίλητο νερό. Ούτω εΐς 'Αράχοβαν Παρνασσίδος τό βράδυ τοΰτο «σπί-
τια πού 'χουνε Γιάννη ή Θόδωρο, κρεμάνε στήν πόρτα τους ένα σακκουλάκι μέ
στάρι. Τά κορίτσια πάνε σέ δυο Θοδωράδες κ' έ'να Γιάννη καί κλέβουν, δήθεν,
άπό τά τρία αυτά σπίτια λίγο στάρι. Κατόπιν έρχονται στό σπίτι, σκαλίζουν λίγο
τό χώμα καί σπέρνουν τό στάρι. Παίρνουν άμίλητο νερό στό στόμα καί τό φέρ-
νουν στό δρόμο άκοΰν ονόματα. Μέ τό νερό ποτίζουν τό στάρι λέγοντας : Σέ
σπέρνω καί σέ ποτίζω κι όποιος είναι γιά νάν τόν έπάρω νά 'ρθή νά τό θερίσουμε

1 Τό έθιμον μαρτυρεΐται ήδη εκ τοϋ 16ου αί. (Βλ. Φ. Κονκονλέ, ένθ' άν., σ. 171).

2 Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί, έ'νθ' άν., σ. 192-193.

3 Ν. Γ. Πολίτου, Μαγικαί τελεταί πρός πρόκλησιν ονείρων. Λαογρ., τόμ. Γ' (1911),
σ. 7. ( =Τ ο ϋ α ΰ τ ο ϋ, Λαογρ. Σύμμ., τόμ. Γ', 1931, σ. 109-110).

4 Γ. Ά. Μέγα, Ζητ. "Ελλ. Λαογρ., 'Επ Λ. 'Αρχ., τόμ. Ε' (1945-49), σ. 11. ('Ανατ., τεϋχ.
Γ', σ- 75)
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μαζί. Προσέχουν καί τί όνείρατα θά ιδούν» Εις Ζευγοστάσιον Καστορίας επίσης
«βράζουν σιτάρι και καλαμπόκι καί τρώγουν. Τό βράδυ τά κορίτσια παίρνουν άπό
τρία σπίτια σιτάρι καί καλαμπόκι βρασμένα, κατά προτίμησιν όμως άπό σπίτια
πού οί νοικοκυράδες δέν είναι δευτεροπαντρεμένες· παίρνουν επίσης καί έ'να μπου-
κάλι νερό άπό τή βρύση, χωρίς νά μιλήσουν μέ κανένα κατά τήν μετάβασίν των
καί έπιστροφήν των άπό τή βρύσι. Τό βράδυ πού τθά φάνε, βγάζουν τή πρώτη
μπουκιά ψωμί άπό τό στόμα τους ολίγο μασημένη δίχως νά τούς καταλάβουν οί
άλλοι καί μαζί μέ τούς βρασμένους σπόρους, τό μπουκάλι μέ τό νερό και έ'να δρε-
πάνι, τά τοποθετούν κάτω άπό τό προσκέφαλο τους καί προτού νά κοιμηθούν λέ-
γουν: "Οποιος είναι ό καλός μου νά 'ρθη νά φάμε καί νά θερίσωμε μαζί. Αύτόν
πού θά ιδούν στό ό'νειρό τους, αύτόν θά κάνουν καί σύζυγον» *. Εις Σοποτόν Κα-
λαβρύτων μεταβαίνουν αϊ μαντευόμεναι νεάνιδες «σέ ριζιμιό λιθάρι και φέρνουνε
άπό τή βρύση έ'να ποτήρι νερό άμίλητο καί ρήνει ή κάθεμιά μέσα ή σκουλαρίκι
ή δαχτυλίδι ή άλλο άσημικό». Ακολούθως τοποθετείται επί τοΰ ριζιμαίου λίθου
τό ποτήρι μέ τά άσημικά, έπ' αυτοΰ δέ, ενώ σπείρουν κόκκους σίτου, κλεμμένους,
επιλέγουν: «Σιτάρι σπέρνω, κριθάρι θερίζω, όποιος εΐν' τής τύχης μου καί τοΰ ρι-
ζικού μου νά ρθή νά τό θερίσουμε». «Τούτο τό λένε τρεις φορές καί 'ς τόν ύπνο
τους θά ιδούνε ποιόν θά πάρουνε»

Διά τήν άνεύρεσιν τέλος αντικείμενου απολεσθέντος υπάρχει, ως γνωστόν,
ή συνήθεια νά κατασκευάζεται καί διανέμεται, πίττα διά τόν "Αγιον Φανούριον
καί τήν μάνναν του. Εις Κύπρον ή καταφεύγουσα είς τό μέσον τούτο τής μαντικής
πρέπει νά κατασκευάση τήν πίτταν επί επτά κατά συνέχειαν εβδομάδας εκάστην
Τρίτην, δέον δέ «νά καθαρεύη», τό δέ νερόν νά είναι «άσύντυχον», δηλ. άμί-
λητον 4.

Β'.—Κατά τήν Π ρ ω τ ο χ ρ ο νι ά ν, ώς γνωστόν, συνηθ ίζονται διάφοροι μα-
γικού ή μαντικοΰ χαρακτήρος έθιμικαί πράξεις διά τών οποίων επιδιώκεται, όπως τό
νέον έτος είναι διά τήν οίκογένειαν εύτυχές,ή επιζητείται πρόγνωσις περί διαφόρων
γεγονότων κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους. Έκ τούτων ση μαντική ν θέσιν έ'χει τό μέ

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικοί εορταί, ένθ' άν., σ. 127.

5 Λ. Α., χειρ., άρ. 2459, σ. 108-109 (συλλ. Ξενοφ. Μαγκλάρα, Ζευγοστάσιον Καστορίας,
1962). Πρβλ. καί Λ.Α., άρ. 2512, σ. 9 (συλλ. Χριστ. Βλάχου, "Αργός Όρεστικόν, 1962)

8 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σΰμμ., ένθ' άν., σ. 123. Βλ. αυτόθι, σ. 323-124 σχε-
τικόν έθιμον εξ 'Αθηνών.

1 Γ Χ. Παπαγαραλάμπονς, Πρόκλησις μαντικών ονείρων καί λατρεία τοΰ Άδώνιδος
έν Κΰπρω, Κυπρ. Σπουδαί, τόμ. 10 (1946) σ. 28-29.
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πλατείαν διάδοσιν έθιμον τής μεταφοράς αμίλητου νερού εΐς τήν οΐκίαν πρό τής
ανατολής τοΰ ηλίου. Ούτω εΐς Πυργί Χίου «τό πρωί τής Πρωτοχρονιάς, μέ τήν αύγή
τής καινούργιας ημέρας πού είναι ή πρώτη ήμερα τοΰ νέου χρόνου, θα σηκωθή
ένας μέσα άπό τό σπίτι νά πάη νά φέρη τό «άμίλητο νερό» καί νά κάμη τό «πο-
δαρικό» \

Εΐς τούς "Ελληνας έκ τής δυτικής Μ. 'Ασίας «τά χαράματα, ό άρχηγός ή
άλλο μέλος τοΰ σπιτιού έκανε τό «πουδαρκό». Άπό τρεις βρύσες έπαιρνι ένα δο-
χείο τ' άμίλ'του νερό κι άφηνε σκόπιμα τή τρίτη βρύση άνοιχτή νά τρέχη μαζί μέ
γλυκύσματα πού εγκατέλειπε εκεί γιά νά τρέχουν τά «μπιρικέτια» (τά άγαθά)»
Τό ύδωρ τούτο, μεταφερόμενον εΐς τήν οΐκίαν, χρησιμεύει ή «γιά νά νιφτούν οΐ
σπιτικοί τήν αύγήν πού θά σηκωθούνε» 8 ή «νά τό πιούν» 4, ή χύνεται εΐς τάς
γωνίας τοΰ σπιτιού ή καί ραντίζεται τό σπίτι μ' αύτό προς ευετηρίαν. Ή ενέργεια
αύτη συνοδεύεται συνήθως καί άπό διαφόρους εύχάς. Εΐς τό Σκαλοχιΰρι Λέσβου
εχύνοντο «τρεις σταλαματιές άπ' τ' άμίλ'του τού νιρό σί τρεις μπάάις τ' σπιτιού,
τσί λέγαν :

Καλ μέρα τσί τ Άγιου Βασ λειοϋ.
Γιρονανν', καλουσύν',
οϋλου μάλαμα τα άσήμ.
Πουλλά δαμαλέλια,
πουλλά κατσκαδέλια» ε.

Εΐς Τελώνια (Άντισσα) Λέσβου ή νοικοκυρά «θά χύν' τού άμίλ'του τού
νιρό τσί θά πή : Σάν πού τρέχ' τού νιρό νά τρέχιν τά καλά μέσα στού σπίτ'» " Εΐς
τήν Άγίαν Άνναν Εύβοιας όποιος θά φέρη τό άμίλητο νερό, «ίΐά κόψη κ' έ'να
κλαρί ελιάς καί θά 'ρθη στό σπίτι- χτυπάει όλους μέ τήν ελιά λέγοντας χρόνια

1 Ία. Πρωΐον, Λαϊκή λατρεία. "Εθιμα τών εορτών τοϋ Πυργίου της Χίου, Λαογρ.,
τόμ. 16 (1956), σ. 266. Βλ. καί άλλαχοϋ : Λ.Α., χειρ. άρ. 2502, σ. 119 άρ. 12 (συλλ. Χρ. 'Αγε-
ρίδου, Λ. Εύγενίδου, Β. Φθενάκη έκ Γαλατείας Εορδαίας, 1962).'Ομοίως Λ.Α., χειρ., άρ.2761
σ. 322 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Έμμ. Παπάς Σερρών, 1963).

2 Παν. Α. Μπιμπελά, Λαογραφικά Κυδωνιών κλπ. έ'νθ' άν., σ. 21. Πρβλ. Ν. Ε. Μηλιώρη.
'Ιστορικά καί Λαογρ. τών Βουρλών σύμμεικτα, Μικρ. Χρον., τόμ. 6 (1955), σ. 265. ομοίως
Ξ. 'Αναγνωστοπούλου, έ'νθ' άν.

3 Βλ. Κ. Μαρίνη, Δωδεκαημερίτικα πανηγύρια, ('Αθήναι 1958), σ. 65.

4 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ, Σύμμ., έ'νθ' άν., σ. 200 καί Γ. Ά· Μέγα, Έλλην. έορταί,
ένθ' άν., σ. 70. Περιοδ. «Ήλιος», τόμ. 20, σ. 723.

5 Βλ. Π. Νικήτα, Τό Λεσβιακό Μηνολόγιο, έ'νθ' άν., σ. 253.

6 77. Νικήτα, έ'νθ' άν., σ. 260. πρβλ. αυτόθι, σ. 238.
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πολλά» 'Ομοίως «εις τά χωριά τοΰ Μαραθώνος καί τοΰ Ωρωπού ό κομίζων τό
άμίλητο νερό είς τήν οίκίαν φέρει καί κλώνους τινάς έλαίας καί άγριον κρίνον καί
μέ αύτά χτυπά, όλους τούς οικείους εις τήν κεφαλήν, έπευχόμενος «καλημέρα καί εύ-
τυχές τό νέον έτος» 2.

Είςτό Μικρό Σούλι Σερρών ό μεταφέρων «τό βουβό νερό» 3 κρατεί εις χεί-
ρας καί έ'να πουρνάρι, λέγει δέ, ένώ χύνει τό νερό εις τήν έξώπορταν καί τήν κτυ-
πά μέ τό πουρνάρι:

«Ζίόχαρα, δόχαρα και "Αγιε Βασίλη,
πολύ μάλαμα και ασήμι,
πολύ σταρ', πολύ κριϋάρ ,
πολύ μπερ'κέτ'
και στήν (τάδε) ενα γαμπρό...
'ή : και στον (τάδε) μια νύφη...
η : καλά γεράματα...» 4.

Ή ενέργεια ενταύθα τοΰ κτυπήματος μέ κλάδον έλαίας καί άγριον κρίνον,
ώς παρατηρεί ό Ν. Γ. Πολίτης, άποσκοπεΐ εις μετάδοσιν «τής γονιμοποιού δυνά-
μεως» ή οποία, κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν, ενυπάρχει εις τούς χλωρούς κλάδους
δένδρου ή φυτού 5.

Είς Σιτοχώρι Σερρών τήν δευτέραν ήμέραν τοΰ έτους, ήτις θεωρείται ώς
Πρωτοχρονιά, «τά ξημερώματα πρωί-πρωί, δίχα)ς ομιλία, βουβά, φέρνομε νιρό
άπό τό μισοχώρ'. Μαζί παίρνομε και μιά πέτρα καί πααίνομε στό σπίτ' στή φω-
τιά εκεί πού καίει καί κάνομε ποδιακό πάλι. AUtÔc είναι ό πραγματικός ποδια-
κός» t. Είς Νιγρίταν, ομοίως τήν επαύριον τής Πρωτοχρονιάς «ό νοικοκύρης ή
άλλος μέσα άπό τό σπίτ (αυτός πού βρίσκει τό νόμισμα στή βασιλόπιττα), πριν τόν
ποδιακό', πααίνει καί παίρνει βουβό νιρό»8.

1 Γ. Ά. Μέγα, Ελληνικοί εορταί, έ'νθ' άν.,σ. 70.

Γ. Ά. Μέγα, Ζητ. Έλλ. Λαογρ., ένθ' άν , α. 131, ("Ανατ., τεΰχ. Γ', α. 51). ΙΙρβλ. καί
Π. Νικήτα ένθ' άν., σ. 216.

3 κατά τήν δευτέραν ήμέραν τής Πρωτοχρονιάς.

4 A.A., χειρ., άρ. 2762, α. 29 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Μικρό Σούλι Σερρών 1963).

" Βλ. είς Λαογρ., τόμ, 6, σ. 330.

0 Λ.Α , χειρ-, άρ. 2763, σ. 96-97 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Σιτοχώρι Σερρών 1963).

7 Ποδαρικό. Τοΰτο γίνεται καί ενταύθα τήν δευτέραν ήμέραν τοΰ έτους. Βλ. καί Λ.Α.
χειρ., άρ. 2761, ένθ' άν., σ. 322- (χωρ. Έμμ. Παπάς Σερρών).'Ομοίως αύτόθι, σ. 421 (Παλαιο-
κιόμη Σερρών).

s Λ.Α., χειρ., άρ. 2763, ενθ' άν., σ. 24-25 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Νιγρίτα Σερρών)
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Πλην τής Πρωτοχρονιάς χρήσις τοϋ αμίλητου νερού γίνεται καί κατ' άλλας
έορτάς. Ούτω εις τούς Σαρακατσάνοτις τήν ήμέραν τών Χριστούγεννα) ν, λίαν
πρωί, «τά παιδούρια (=άγόρια) άπό δώδεκα χρονώ καί κάτω, πααίνουν στά νερά νά
πιοϋν καθάριο νερό καί νά άρτύσουν τις βρύσες μέ τυρί καί βούτυρο. Είναι καλό
γιά τό βιός. Παραβγαίνουν ποιός θά πρωτοπάη γιά νά πιή άμίλητο νερό καί νά
χύση στή βρύση τυρί καί βούτυρο γιά νά τρέχουν στό σπίτι του μπόλικα σάν τό
νερό τά γάλατα»

Εις τούς Έλληνας εκ Φαράσων τής Μ. 'Ασίας «τ ά Μ ε γ ά τά Φ ώ τ α» (=Θεο-
φάνια) «μέ τά χαράματα οί γυναίκες σηκώνονταν καί κατέβαιναν στό Μέγον
τό Ποτάμι, τό Ζαμάντη. Πήγαιναν καί γύριζαν πιρμή κατζέψουν (=δίχως νά μι-
λήσουν)· κουφού πααίνκαν κουφού 'υρίσκαν ( = στά κρυφά πήγαιναν στά κρυφά
γύριζαν), κρατώντας τό σταμνί. "Επαιρναν νερό άπό τό ποτάμι καί γύριζαν στό
σπίτι» 2. Εΐς τήν ΓΊλάκαν τής Λήμνου «τ' Άλόφωτα οΐ γυναίκες παίρνουν τις ει-
κόνες άπό τό σπίτι καί πάνε στην εκκλησιά καί μετά πάνε στή θάλασσα. Καί όταν
ρίξη ό παπάς τό σταυρό, κολυμπούν οι άθρώποι νά τόν πιάσουν καί άναμεταξυ
οί γυναίκες, όσο νά πιάσουν τό Σταυρό άπό τή θάλασσα, παίρνουν μέ μιά κρα-
τούνα (νεροκολόκυθο) νερό άπό 40 κύματα καί έπειτα βουτοϋν βαμπάκι μέσα
στό νερό καί πλένουν τις εικόνες· δέ λαλάνε (άναλο νερό). "Υστερα τό νερό εκείνο
τό πηγαίνουν σιήν εκκλησιά καί τό χύνουν σέ μιέρος πού δεν πατιέται» 8. Παλαιό-
τερον εις 'Αθήνας τήν 1 Μαρτίου, ήτις πολλαχοϋ θεωρείται ώς πρώτη τοΰ
έτους, «ή κάθε νοικοκυρά έπαιρνε πρωί· πρωί άμίλητο νερό άπό τό πηγάδι, έβρεχε
ολίγο γρασίδι καί μέ αυτό έδρόσιζε όλους τούς ενοίκους, ενφ άκόμη εκοιμώντο, καί
κατόπιν έρράντιζε τό σπίτι» ύποδεχομένη τόν Μάρτιον *. Συμφώνως πρός παλαιό-
τερον, πρό τοΰ 1922, έθιμον εις τούς Έλληνας τής περιοχής Άδριανουπόλεως, κατά
τήν νύκτα τής παραμονής τής εορτής τοΰ Αγίου Γεωργίου, ήτις κατέχει ΐδιάζου-
σαν θέσιν είς τούς αγροτικούς καί ποιμενικούς πληθυσμούς ιδία τής ηπειρωτικής
Ελλάδος, θεωρούμενη ώς όρόσημον τοΰ θερινού εξαμήνου, πολλαί οΐκογένειαι
ήρχοντο εΐς τόν ποταμόν Τόνζον «οπόθεν τό μεσονύκτιον διέρχεται ό άγιος Γεώρ-
γιος έφιππος καί κατόπιν πίνουν νερό άπό τόν ποταμόν ή μάλλον κρατούν αύτό
εντός τοΰ στόματος· απαγορεύεται δέ νά ομιλήσουν εΐς τινα μέχρι τής επιστροφής

1 Άγγελ. Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, τόμ. Α', Μέρος Α', 'Αθήνα 1957, σ. ρνε'.

2 Βλ. Δ. Λονκοπονλου - Δ. Πετροπονλον, "Η λαϊκή λατρεία των Φαράσων, 'Αθήνα
1919, σ. 86.

8 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικά! έορταί, έ'νθ'άν., σ. 79.

4 Γ. Ά. Μέγα, Ζητ. 'Ελλ. Λαογρ., ένθ* άν., σ. 21, ('Ανάτ-, τεϋχ·, Γ', σ. 85).
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εις τόν οίκον» \ Εις τό χωρίον "Αγιος 'Αθανάσιος, νομού Πέλλης, τήν πρωΐαν τής
Πρωτομαγιάς αί γυναίκες αί όποΐαι υποφέρουν άπό πονοκέφαλον μεταβαί-
νουν πρό τής άνατολής τού ηλίου εις τήν βρύσιν τοΰ χωρίου, «χωρίς νά ποΰν σέ κα-
νένα τίποτε». 'Εκεί θά κάμουν τόν σταυρόν των «θά πλυθούν, θά ρίξουν χρήματα
μέσα στό νερό καί χωρίς νά μιλήσουν θά γυρίσουν στό χωριό» 2.

Κατά τήν ήμέραν τής 'Αναλήψεως τό παραλαμβανόμενον νερό, ως άμί-
λητο, θεωρείται ακόμη πλέον ίσχυρόν, έχον θεραπευτικός ιδιότητας. Εις Πολύχνιτον
Λέσβου κατά τήν ήμέραν αυτήν «παίρνιν μί τού κ'μάρ' άμ' τού γιαλό άμίλ'τουνιρό
άμ' τά σαράάα τσύματα. Τσ' άμα νείσι άρρουστους, σι πιριχοΰν νά γιάν'ς. "Υστι-
ρα πιτοΰσι άου, σποΰσι don τού κ'μάρ' σι μιό ριζιμιό πέτρα, γιό νά φύγιν
τά κακά»8.

Γ'. — Ε'ις επωδή ν είς Σκΰρον πρός θεραπείαν τοΰ ηλίου, δηλ. τής ήλιάσεως,
«πη'αίνανε τσαί παίρνανε άμίλ'το νερό», άφοΰ δέ έτηροΰντο σχετικά μαγικά πα-
ραγγέλματα, «ή γιάτρισσα τ'ς έρριχνε άπ' τόν κρυολόγο τρεις βολές νερό» καί έλε-
γε τήν σχετικήν έπωδήν \ Ό πάσχων έκ χρυσής θεραπεύεται, έόν πίη καί ραντι-
σθή μέ νερό τό όποιον έχει μεταφερθή άπό τήν πηγήν άμίλητο και έχει προετοι-
μασθή διά τήν θεραπείαν μέ είδικήν τελετήν (Γιαλτσάδες Ευβοίας) 5.

Εις Θράκην τόν νεκρόν «μερικές φορές τόν έθαφταν μέ τό δακτυλίδι τ' καί
στό ξεχωμάτιασμα δ τό φύλαγαν γιό γιατρικό, τό έρριχναν μέσα σ' άμίλητο νερό
κ' ένιβαν τό ζουριασμένο ή άρρωστο παιδί άνάτρεχα, τό έδιναν νά πιή καί γί-
νοτινταν καλά»

Πρός λύσιν ανδρογύνου έκ μαγ ικοΰ καταδέσμου παραγγέλλεται εις χειρό-
γραφον έκ Κώ τοΰ έτους 1799 «νό εύρής τρία δέντρα έλιές άγριες όπου νά τις έχουν
φυλλιασμένες διά ήμερες καί νό μήν είναι πιασμένη ή φύλλιασί τους, νά είναι
'ς τήν αράδα καί οί τρεις· καί νά πάρης τά δέματά τους καί τό χώμά τους νό τό

1 II. ΙΙαπαχριοτοδονλον, Σύμμεικτα λαογραφικά Άδριανουπόλεως, Θρακικά, τόμ. Β',
(1929), σ. 431.

2 A.A., χειρ., άρ. 2394, σ. 179 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, "Αγ. 'Αθανάσιος Πέλλης, 1961).

3 II. Νικήτα, ένθ' άν., σ· 249. Κατ' έ'Οιμον εις Γύθειον «οί πάσχοντες έκ χρονιάς ασθε-
νείας πηγαίνουν εις τήν θάλασσαν αμίλητοι καί κολυμβωντες θεραπεύονται». (Βλ. Γ. 'Α.Μέγα,
Ελλην. εορταί, ένθ' άν., σ. 220).

4 Βλ. Νίκης ΙΙερδικα, Σκύρος, ένθ' άν., σ. 154 55, άρ. 9.

" Λ.Α., χειρ., άρ. 1612. σ. 14 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδου 1949).

'' άνακομιδή.

7 Βλ. 'Ελπ. Σαραντή-Σταμονλη, Προλήψεις Θράκης, Λαογρ., τόμ. 14 (1952), σ. 198,

άρ. 466.
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πάρης αμίλητα, το Σάββατο βράδυ· νά τά φέρης νά τά βάλης 'ς ένα καζάνι, μέσα
νά βάλης νερό ν νά τά βράσης μαζί καί νά λουστή ό άνήρ καί ή γυνή μαζί μετ'
εκείνο τό νερό αμίλητα- και νά βρεθούνε μαζί άμίλητα καί νά είναι καί τό νερόν
όπου θέ νά φέρουν άπό τή βρύσι άμίλητο· καί Θεού θέλοντος λύει ή μαγεία» \
Είς έτερον παλαιότερον κείμενον λύσεως εκ δεσμών τής μαγείας λέγεται : «καί
ύπαγε νερόν άλαλον εΐς μαστραπάν εΐς άπόχυσιν φεγγαριού» 2, πρός δέ «εάν
θ έλη ς νά ευρης κλέπτην ή άρρωστον ή άλλο πράγμα οπού θέλεις, δς ύπάγη έ'να
παιδί παρθένον νά γεμίση έναν ΐμπρίκιν καινούργιον νερόν, άσύντυχον» 3, άλλαχού
δέ «έπαρε καί μίαν γαστέρα καί γέμισε την νερόν από βρύσιν άνατολικήν,
άλαλος» 4.

Α'.—Κατά τόν γάμο ν διά τό ζύμωμα τοΰ προζυμιοΰ τών ψωμιών εΐς
Μανιάκι τής Μεσσηνίας, «τήν Τετάρτην, πρωί ντένουν κοριτσίστικα ένα άγόρι
17-18 χρονών καί τοΰ δίνουν τό σταμνί, πού θά φέρη τό νερό άμίλητο'», τό
οποίον θά χρησιμοποιηθή διά τό ζύμωμα. Εΐς τήν Λευκάδα τό νερό τοΰτο μετα-
φέρεται υπό τριών νεανίδων, αΐτινες δεν πρέπει νά ομιλήσουν καθ όλην τήν δια-
δρομήν των άπό τήν οΐκίαν τού γαμβρού μέχρι τής πηγής. ΈκεΙ, άφοΰ ρίψουν
νομίσματα εντός τοΰ ύδατος μέ επίκλησιν συγχρόνως πρός τάς Μοίρας, «πληροϋσι
τάς στάμνας των καί επιστρέφουσιν είς τήν οΐκίαν τηρούσαι τήν αυτήν σιγήν,
διότι κακόν θεωρούσιν οΐωνόν καί μίαν μόνον νά εκστομίσωσι λέξιν» 6. Πρό τής
εκκινήσεως είτα τής γαμήλιου πομπής πρός τήν εκκλησίαν διά τήν στέψιν τοΰ ζεύ-
γους ύπήρχεν έν 'Αθήναις εΐς παλαιοτέρους χρόνους τό έθιμον, νά ραντίζουν τόν
δρόμον «μέ άμίλητο νερό, πού περιείχεν αλάτι», «γιά νά λειώσουν οΐ κατάρες»

Ε'.—Εις Σκαλοχώριον Βοΐου «στό τέλος τού θ ε ρ ι σ μ ο ύ τών χωραφιών, άφί-
νουν λίγα στάχυα αθέριστα, φέρνουν κατόπιν άμίλητο νερό και τά ποτίζουν στή
ρίζα τους» Τά στάχυα ταύτα φυλάττονται κατόπιν εΐς τό εΐκονοστάσιον έοις τήν
νέαν σποράν, ακολούθως δέ τά τρίβουν «μέσα στό πρώτο σπόρο γιά νά φυλάγη
έτσι καί νά προστατεύη τά χωράφια» *.

1 φ· Κονκονλέ, Μεσαιωνικοί κα'ι Νεοελληνικοί κατάδεσμοι, Λαογρ., τόμ. 9 (1926), σ. 87·

2 Arm· Delaite, ένθ' άν., σ. 552.

5 "Ενθ' άν., σ. 48-49.

4 Αυτόθι, σ. 51. Πρβλ. καί είς σ. 91.

6 Γ. Ά. Μέγα, Ζητήμ. "Ελλ. Λαογρ., 'Επ. Λ. 'Αρχ., έτ. Β' (1940) σελ. 129. ('Ανατ., τεΰχ.
Α', σ. 65).

6 Ν. Γ. Πολίτου, έ'νθ' άν., σ. 255-256.

7 Γ. Ά. Μέγα, έ'νθ' άν., σ. 148. ('Ανατ., τεϋχ. Α', σ. 84).

8 Λ. Α., χειρ.,άρ. 2482, σ. 14. (συλλ. Β. Μαροποΰλου, Σκαλοχώριον Βοΐου, 1962).

3 Αυτόθι, σ. 15.
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στ'—Τέλος κατά τήν ώραν τής αποδημίας μέλους τής οικογενείας, πλήν
οίλλων εθιμικών πράξειον μέ μαγικόν χαρακτήρα πρός τόν σκοπόν τής προφυλά-
ξεως τοΰ ξενητευομένου από κακόν, ούτω δέ τής εύτυχίας καί προκοπής του είς τήν
ξενητειάν καί τής έπιστροφής του, έβαλλον εις τό κατώφλι «έ'να μαστραπά γεμάτο
μέ άκριτο νερό πού τό έφερνε άπό τή βρύση πρωί-πρωί έ'να παιδί πού ζούσαν οι
γονείς του. Δέν έπρεπε νά μιλήση στό δρόμο σέ κανένα» Είς τό άκριτον (=άμί-
λητον) νερό έρριπτον καί κέρματα, ό ταξιδιώτης δέ, άφοΰ θά έκαμνεν εις τό εικο-
νοστάσι τόν σταυρόν του καί τρείς μετάνοιες «κατευθύνετο πρός τό κατώφλι. Μέ
τό δεξί χέρι σκόρπαε τά χρήματα καί μέ τό άριστερό τό πόδι τό νερό, άλλά κατά
τέτοιον τρόπον, ώστε, τά μεν χρήματα νά σκορπούσαν πρός τό εσωτερικό τοΰ σπι-
τιού, τό δέ νερό πρός τό έξωτερικόν τοΰ σπιτιοΰ» 2.

Είς τάς ποικίλας χρήσεις ταύτας τοΰ αμίλητου νεροΰ, δηλαδή τοΰ έν άκρα
σιωπή κομισθέντος έκ τής πηγής, παρατηρεί τις, ότι φαίνεται ενυπάρχουσα εις
αύτό, κατά τήν πίστιν τοΰ λαού, δυναμίς τις μαντική ή μαγική, συντελεστική πρός
τόν έπιζητούμενον διά τής χρήσεώς του σκοπόν, ήτις διά τού λόγου ύπάρχει
κίνδυνος νά άπολεσθή.

Έκ τών ιδιοτήτων τούτων τοΰ ύδατος παλαιοτέρα φαίνεται ή μαντική. Κατά
τήν 'Αρχαιότητα ήδη άπεδίδετο μαντική δύναμις εις τό ύδωρ καί ύπό τήν άπρό-
σωπον αύτοΰ μορφήν, τό όποιον παρίσταται αισθανόμενον 8, άναφέρονται δ'ούτα)
πράξεις ύγρομαντείας καί λεκανομαντείας4, κυρίως δ' όμως εις προσωποποιήσεις
αύτοΰ ύπό μορφήν θεοτήτων, ώς αί ενάλιοι, ήτοι ή Θέτις, ή Λευκοθέα, ό Πρωτεύς,
ό Νηρεύς καί άλλαι, πρός δέ καί αί νύμφαι τών πηγών καί θεότητες τών ποταμών.
Οι δαίμονες ούτοι ήδύναντο νά εμπνεύσουν άτομα, ώστε νά προφητεύουν, οί
δ' ούτω ύπό τών νΐ'μφών μαντικώς έμπνεόμενοι έκαλοΰντο «νυμφόληπτοι» 5. Αί
θεότητες αύται ήσαν χθονίας προελεύσεως, πρός αύτάς δέ τό άναβλύζον έκ
τής γής ύδωρ τών πηγών εύρίσκετο κατ' άκολουθίαν εις ά'μεσον σχέσιν, απο-
κτών διά τούτων μαντικήν ή άλλην μυστικήν δύναμιν. Περί τής πίστεως ταύ-
της, πλήν άλλων ενδείξεων G, χαρακτηριστική είναι μεταγενεστέρα μαρτυρία εις μα-

1 Λ.Α., χειρ·, άρ. 2748, σ. 111 (συλλ. Κωνστ. Ίωαννίδου, Κωστάνα 'Ηπείρου 1963).

2 Αυτόθι, σ. 111-112.

3 Βλ. Α. Bouche-Leclercq, Histoire de la divination, torn. II, Paris 1879, σ 261.

4 Βλ. εις Martin Ninck, Die Bedeutung des Wassers im Kult und Leben der Alten,
Darmstadt 1960, σ. 49 κ.εξ.

5 Βλ. παρά Α. Bouche-Leclercq, ένθ' άν., σ. 264.

" Βλ. M. Ninck, ένθ' άν., σ. 1-46.
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γικόν πάπυοον. Ό μαντευόμενος περί τίνος πράξεως παραγγέλλεται ενταύθα νά
τοποθετήση ύδωρ εντός λεκάνης ή δοχείου, τό ύδωρ δέ τοΰτο, δέον νά είναι όμ-
βριον, εάν πρόκειται νά καλέση τούς επουρανίους θεούς, θαλάσσιον, εάν ζητήση
τούς επίγειους, καί πηγαΐον εάν συμβουλευθή τούς «νέκυας», ήτοι πνεύματα (δαί-
μονας) αποβιωσάντων

Οί χθόνιοι δαίμονες απαντούν άντιστοίχως και ως νύμφαι τών πηγών ή
δοξασία δέ αύτη διασώζεται, ώς γνωστόν, μέχρι τής σήμερον είς τόν λαόν εις πα-
ραδόσεις του (βλ. άνωτ., σ. 42-43) περί Νεράιδας ή στοιχειού τής πηγής, προς δέ καί
εις τάς προσφοράς εις τάς πηγάς κατά τήν Πρωτοχρονιάν ώς άνωτέρω, μετά τόν γά-
μον υπό τής νεονύμφου κλπ.3.

Ή επιβαλλομένη σιγή κατά τήν μεταφοράν καί χρήσιν τοΰ μέ μαντικήν
ιδιότητα ύδατος άπαντα εΐς διαφόρους ενεργείας, οιον μαντικάς, μαγικάς, λατρευ-
τικός κ.ά., πλήν τού ελληνικού λαού καί εΐς πολλούς άλλους μαρτυρεΐται δέ ήδη
εκ τής Ελληνικής καί Ρωμαϊκής'Αρχαιότητος. Ούτω απαραίτητος προϋπόθεσις κατά
τούς οΐωνισμούς τών Ρωμαίο)ν πρός επιτυχίαν τοΰ επιδιωκομένου σκοπού έθεα)-
ρείτο τό Silentium, δηλαδή ή άκρα, άδιατάρακτος, ήσυχία εΐς τόν τόπον τής ενεργού-
μενης μαντείας (Cicer., Divin., II, 71-72)· Εΐς μαγικάς πράξεις έπειτα, ώς μαρτυρεΐ-
ται εκ τών μαγικών παπύρων, άπαντα επίσης ή σιωπή ώς σπουδαιότατον στοιχειον
πρός επίτευξιν τοΰ μαγικού σκοπού. «Έπίθες δεξιόν δάκτυλον επί τό στόμα και λέγε :
σιγή, σιγή σύμβολον θεού ζώντος, άφθαρτου» 5. «δαίμονες εν φθιμένοις, σιγήν
τρομέοντες» «μηδενί δούς άπόκρισιν» 7. είτα εΐς μαντείαν : «λαβών άγγεΐον χαλ-
κοΰν (καί) βαλών εις αυτό ύδωρ όμβριον επίθυε λίβανον άρσενικόν· λόγος «ήρε-
μείτω γαία καί άήρ ήρεμείτω, θάλασσα ήρεμείτω, ήρεμείτωσαν καί οΐ άνεμοι και
μή μοΰ εμποδίζεσθε εΐς μαντείαν μου ταύτην, μή φωνή, μή όλολυγμός, μή συρι-
γμός. Έγώ γάρ εΐμι προφήτης και μέλλοντος φωνεΐν...» 8. Ενταύθα ή χρήσις τοΰ
ύδατος εΐς τήν μαντικήν πράξιν γίνεται υπό άδιατάρακτον σιωπήν. Καί εΐς τούς

' Βλ. «...λαβών άγγος χαλκοΰνή λεκάνην...βάλε ύδωρ' εάν μεν τούς επουρανίους θεούς
κλήζης ζήνιον (—ομβριον).·. εάν δέ νέκυας πηγεϊον...» παρά Ninck, ένθ" άν., σ. 51.

2 Βλ. M. Ninck, έ'νθ 'άν., σ. 13 κ.έξ.

3 Βλ. Ν. Γ. Πολίτον, ένθ' άν., σ. 301-302.

4 Βλ. Ν. Γ· Πολίτου, έ'νθ' άν., σ. 142-43 καί γενικώτερον εις τό άρθρον τοΰ Junge-
wirth, Schweigen, εν Handw. d. deutsch. Abergl., τόμ. VII, 1953, στ. 1460.

5 ICarl Preisendans, Papyri graecae magicae, I, Leipz-Berl. 1928. σ. 92 (στ. 555-560).

Ένθ' άν., σ. 40 (στ. 204).

7 Αυτόθι, σ. 22, (στ. 25).

R Αύτόθι, σ. 14, (στ. 321-324)
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κατόπιν μεσαιωνικούς χρόνους φαίνεται, ότι συνεχίσθη ή μέ σιιοπήν χρήσις ύδα-
τος πρός τούς σκοπούς τούτους, ώς εξάγεται έκ μαρτυρίων τών εσχάτων Βυζαντι-
νών καί τών μετ' αυτούς χρόνων. Ούτως εις μαγικάς πράξεις ορίζεται : «έ'παρον
πινάκιν άφόριον καί άσυλον και βάλε μέσα νερόν άπό βρύσιν άνατολικήν, άλαλος
καί άνυπόστρεφος (κώδ. XVI αί.) *' «έ'παρον έ'να πιβατάριν άφόρεστον καί άμε
είς βρύσιν τρέχουσαν άντικρυς τού Ηλίου καί γέμισον αύτό νερόν, άλαλον,
άσύντυχον καί άνυπόστροφον» (κιόδ. XV αϊ.)2. «Βάλε έ'σω ύδωρ όμβριον,
άλαλον καί άνυπόστροφον, προαγνίσας ημέρας η ...» (κώδ. XV αι.)8. «...έπικαλού
πρώτα τούς άγγέλους τής ημέρας νά υποτάξουν τά δαιμόνια εις τήν χρείαν σου μέ
τά καπνίσματα λίβανον καί άπήγανον καί τριαντάφυλλα ξηρά' καί έπαρε καί μίαν
γαστέραν καί γέμισε την νερόν άπό βρύσιν άνατολικήν, άλαλος...» (κώδ. XVI αί.) *.

Παρατηρούμεν ούτω, ότι τό ύπό συζήτησιν θέμα τοΰ «άμίλητου νεροΰ» εις
τόν βίον σήμερον τοΰ λαού έχει παράδοσιν συνεχιζομένην ήδη έκ τής 'Αρχαιότη-
τος. Εις τάς μυστικός δέ ενεργείας (μαντικάς, μαγικάς, λατρευτικός κλπ.) τοΰ λαού
εις τάς οποίας άπαντα, έχει, ώς εί'πομεν καί άνωτέρω σ. 45-46, τήν βαθυτέραν ση-
μασίαν τής μή διαταραχής διό τής ομιλίας τοΰ εΐς τήν πηγήν, εντός τοΰ ύδατος,
εδρεύοντος δαίμονος, ώστε ούτος νά διατεθή ευμενώς πρός τόν άσκοΰντα τήν μυ-
στικήν πράξιν, νά ύπακούση ούτω καί τεθή εις τήν διάθεσίν του ώς υπουργός, βοη-
θός, εις τός θελήσεις του

Ή άρχική σημασία ένταΰθα τής σιγής νομίζω, ότι θά ήτο ή τήρησις αύτής
μόνον κατά τήν στιγμήν τής παραλαβής τοΰ ύδατος έκ τής πηγής, έ'πειτα δέ έπεξε-
τάθη έκ τού σημείου τούτου καί εις όλην τήν διάρκειαν τής μεταφοράς αύτοΰ. ΊI
χρονική δ' αύτη στιγμή τής προσεγγίσεο)ς εΐς τήν πηγήν καί τής παραλαβής τοΰ
ύδατος φαίνεται, ότι άποτελεΐ τό κρίσιμον χρονικώς σημεΐον τής όλης πράξεως,
διότι λαμβάνει τότε χώραν ή έπικοινωνία πρός τήν κατέχουσαν τήν πηγήν θεό-
τητα, διό απαιτείται σιωπή καί ηρεμία, ώς καί κατά τήν προσευχήν, κατά τήν
μαγικήν πράξιν, ώς άνωτέρω σελ. 55, 58, καί λατρευτικός ενεργείας.

1 Arm. Delatte, Anecdota Atheniensia, έ'νθ' άν., σ. 40, στ. 12-13.

2 Ένθ' άν·, σ. 430, στ. 6 8.

5 Αυτόθι., σ. 496, στ. 1-2

4 Αυτόθι., σ. 51, στ. 8-12. Βλ. άλλας μαρτυρίας περί τοΰ άμίλητου νεροΰ εις σ. 504,
στ. 5, σ. 460, στ. 18 κ.ά.

5 Τοΰτο παρατηρεϊιαι Ιδία. είς τάς μαγικάς πράξεις δι' ών επιζητείται δαίμων ή περισ-

σότερα πνεύματα νά περιέλθουν είς τήν Ιξουσίαν τοΰ μάγου καί βοηθήσουν αύτόν πρός τόν

σκοπόν του. Σχετικαί μαρτυρίαι άπαντοΰν ήδη είς τούς μαγικούς παπύρους. Χαρακτηριστικώς

σημειώνομεν έτι καί έκ τής διηγήσεως τοΰ 'Αγίου Κυπριανοΰ καί τής "Αγίας Ίουστίνης (κει-
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RÉSUMÉ

Usage et signification de l'eau puisée
en silence (sans parler) dans la vie populaire

par Georges Aikaterinides

Dans certaines actions traditionelles de la vie populaire : divination,
magie et autres, ainsi que dans certaines manifestations : culte populaire,
mariage, naissance, mort, médecine populaire etc. on rencontre divers
usages de l'eau, ayant chacun, chaque fois, une signification spéciale.

Dans la présente étude l'auteur examine des croyances relatives aux
diverses circonstances ci-haut mentionnées, comme celles se référant au
sommeil de l'eau à un temps déterminé de la nuit et tout spécialement à
celles qui se rapportent à l'eau puisée en silence (αμίλητο νερό).

Dans diverses régions on rencontre la croyance populaire que l'eau
dort pendant un certain temps de la nuit, par consequent, quiconque vient
prendre de l'eau à la fontaine doit la reveiller sinon il risque de lui ar-
river du mal. L'auteur publie certaines légendes populaires s'y réfé-
rant, parmi lesquelles en certaines occasions l'eau agit sans se personni-
fier et en d'autres elle se transforme en génie vivant dans l'eau (en nym-
phe, Fée etc).

Il existe une signification plus profonde dans le fait de reveiller le
génie de l'eau avant de la puiser, car s'il ne se reveille pas, il sera
transporté endormi dans la cruche à la maison et dans ce cas il serait
avalé avec l'eau et ferait du mal à ceux qui l'aurait bu.

L'auteur pense que cette croyance se rattache également à une autre,
selon laquelle dans diverses actions magiques ou de divination on emploie

μένου τοΰ 4ου αϊ. μ.Χ. (Βλ. L. Radermacher, Griechische Quellen zu Faustsage, Wien
u. Leipzig 1927, σ. 40) ότι δ μάγος Κυπριανός, ϊνα έλκυση τόν έ'ρωτα τής Ίουστίνης διά
μαγικής πράξεως «έν ταΐς μαγείαις αύτοΰ έκάλεσε δαίμονα' δ δέ δαίμων έλθών λέγει' τί μέ
κέκληκας ; δ δέ πρός αύτόν" έρωμαι παρθένου τών Γαλιλαίων καί εί δύνασαί μοι ταΰτην παρα-
σχεΐν...» (Βλ. L. Radermacher, ε'ν&" άν., σ. 86, στ. 2-4, βλ. καί είς σελ. 92, 96, 104). Είς με-
ταγενέστερον άκόμη κείμενον (έκ κώδ. XVI αί. ) παραγγέλλεται ομοίως είς μαγικήν συνταγήν'
«καί έπικαλοϋ τούς άγγέλους ίνα υποτάξουν τά δαιμόνια είς χρείαν σου» (Βλ. Arm. Delatte,
Codices Athenienses, Bruxellis 1924, σ. 81, στ. 13-14. (Catal. Cod. Astrol. Graec.,
torn. Χ) κλπ.
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aussi de l'eau devant d'être transportée de la fontaine en silence absolu
c'est-à-dire, sans que la personne, qui la transporte, ne dise un mot.

Les jeunes filles utilisent cette eau pour des actions divinatoires le
soir du 23 juin, veille de la fête de St Jean Baptiste, laquelle coïncide
avec le solstice d'été. Les jeunes filles et les jeunes gens se servent de
cette eau pour deviner celui ou celle qu'ils épouseront. On fait encore ce
genre de divination en d'autres occasions comme pendant le Carnaval, la
nuit delà veille des Saints Théodores, celle de St Georges, comme aussi
le matin du ier mais, avant le lever du soleil, pendant la fête de l'Ascen-
sion, ainsi que le premier jour de l'an. On emploie de même cette eau pour
guérir des maladies maléfiques, dans des actes de magie, pendant la pré-
paration du levain pour le pain de la noce, à la fin de la moisson, pendant
l'émigration d'un membre de la famille à l'étranger etc.

L'auteur remarque que dans les coutumes déjà mentionnées l'eau pui-
sée en silence (amilito nerô) contient une force secrète qui contribue à la
réussite du but divinatoire ou magique. Si quelqu'un parle pendant le
transport de l'eau cette force secrète risque de disparaître.

Cette force de l'eau est personifiée par le génie qui y demeure que
l'on tâche en silence de ne pas déranger afin de bien le disposer envers ce-
lui qui exerce l'action mystique. Il obéira ainsi à sa volonté et viendra à
son secours pour l'aider à atteindre le but désiré.

Cette coutume de l'eau puisée en silence provient des temps antiques
où le silence était déjà en usage sur un plan plus large dans des actes
divinatoires des Romains, dans le culte des Hellènes etc.


