
χρησισ των μεταλλων
εισ μαγικασ, δεισιδαιμονασ και αλλασ ενεργειασ
εισ τον κοινωνικον βιον του λαου

ΥΠΟ

ΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ *

Ή άνακάλυψις τών μετάλλων καί ή χρήσις αύτών εις τόν καθ' ήμέραν βίον
τού άνθρώπου άπετέλεσεν, ως γνωστόν, σταθμόν εις τήν ίστορίαν τού πολιτι-
σμού του.

Δι' αύτών έπέτυχεν ούτος τήν κατασκευήν, τό μεν εργαλείων διά τό κυνήγιον
ώς καί όπλων πρός άμυνα ν του κατά τοϋ κινδύνου έκ θηρίων καί εχθρικών έπ' αυ-
τόν ενεργειών έκ μέρους μεμονωμένων ατόμων ή συντεταγμένων ομάδων, τό δέ
μέσων διά τήν καλλιέργειαν τής γής, διαφόρων έτι σκευών καί άλλων διά τάς βιο-
τικάς του άνάγκας, τέλος δέ κοσμημάτων πρός καλλωπισμόν κ.ά.

Κατά προέκτασιν τής πρακτικής αήτής χρησιμοποιήσεως τών μετάλλων εΐς
τόν καθ' ήμέραν βίον καί τής άντιλήψεως περί τής άντοχής αήτών, ήρχισε λίαν
πρωίμως νά γίνεται χρήσις τούτων καί εΐς ένεργείας λατρευτικάς, μαγικάς εΐδικώ-
τερον, μαντικάς καί άλλας δεισιδαίμονας συνήθειας1, αί όποΐαι άπέβλεπον επίσης
εις σκοπούς, ώς πρός πλήρωσιν έπιθυμίας τινός δι° ώφέλειαν τού ενεργούντος
ή άλλον, είτα δέ καί πρός βλάβην τινός ή καί άπόκρουσιν άντιστοίχως βλαπτικών
ένεργειών.

* Ή εργασία αύτη εγένετσ καθ' ύπόδειξιν τοϋ Διευθυντού τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου
κ. Γ ε ω ρ γ. Κ. Σπυριδάκη εντός τοϋ εκτελουμενου καί δι' εμοΰ υπό τήν διεύθυνσίν του
προγράμματος λαογραφικής έρεύνης καί περισυλλογής σχετικής ύλης διά της οικονομικής
ενισχύσεως τοΰ Βασιλικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών (ΒΙΕ).

1 Βλ. καί Leop. Schmidt, Heiliges Blei in Amuletten, Votiven und anderen Gege-
ständen des Volksglaubens in Europa und im Orient, Wien 1958, σ. 14 κ.εξ.
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Ή πίστις εις τήν μυστικήν δύναμιν τών μετάλλων, 'ιδία τού σιδήρου, πρός
προστασίαν άπό τού κακού, δηλ. πρός άποδίωξιν τούτου, ύπάρχει έκ παλαιών χρό-
νων έρριζιομένη ώς λαϊκή δοξασία. Χαρακτηριστική περί τούτου είναι ή μαρτυρία
είς τά σχόλια τού Όμηρου (λ. 48) «κοινή τις παρά άνϋρώποις εστίν ύπόληψις, ότι νε-
κροί και δαίμονες σίδηρον φοβούνται». Ό Λουκιανός πολύ άργότερον (Φιλοψ, τόμ.
III, 15 έκδ. C. Jacovits) αναφέρει περί τών φασμάτων (φαντασμάτων), ότι
'(εκεΐνα μεν γάρ, ην ψόφος άκονση χαλκού η σιδήρου, πέφευγε». Μεταγενεστέρως
είτα, τόν 12ον αί. καί ό Ίωάν. Τζέτζης (Σχόλια εΐς Λυκόφρ., τόμ. I, 368, 77) λέγει,
ότι ό κύων «βαύξας λύει τα φάσματα, ώς και δ χαλκός κροτηΟείς εΐ τι τοιούτον».

Πρός μαγικάς καί άλλας ώς άνω χρήσεις άναφέρονται έκ τής 'Αρχαιότητος
ό χαλκός, ό ορείχαλκος, ό σίδηρος, ό χρυσός, ό κασσίτερος, ό άργυρος, εΐτε ύπό
μορφήν άκατέργαστον, ώς άπλα ελάσματα, ε'ίτε ώς εργαλεία (ήλοι, μάχαιραι, δακτύ-
λιοι, σκεύη κ.ά.).

Εΐς τήν παρούσαν μελέτην εξετάζονται παρ' ημών αί χρήσεις πρός τούς σκο-
πούς τούτους τών μετάλλων εΐς τόν βίον τού λαού κατά τήν νεωτέραν και σύγχρο-
νον περίοδον κατά κεφάλαια άναλόγως τής μορφής ύφ' ήν ταύτα χρησιμο-
ποιούνται.

ΜΕΡΟΣ Α'

α) χρησισ ελασματων

Έν άντιθέσει πρός τούς χρόνους άπό τής αρχαιότητος, ιδία τούς κατόπιν
Ελληνιστικούς καί τούς πρώτους χριστιανικούς αιώνας, ότε άναφέρεται ευρεία ή
χρήσις τών μετάλλων ύπό μορφήν ελασμάτων \ εΐς τούς νεωτέρους μετά τήν "Αλω-
σιν και μέχρι τής σήμερον μαρτυρεΐται ή χρησιμοποίησίς των κυρίως ύπό τήν
μορφήν διαφόρων έργαλείων ή σκευών. Ε'ίς τινας μόνον τόπους, όσον γνωρίζομεν,
διετηρήθη μέχρι σήμερον ή συνήθεια τής χρήσεως καί έλασματων, ώς εΐς τούς
"Ελληνας έκ Πόντου ('Αμισός), ένθα άναφέρεται κατάδεσις τού μελλονύμφου «διά

1 «Προγνωστική πράξις πάσαν ενεργίαν έχουσα. , εγγράψας άνά λάμναν χρυσήν ή άρ-
γυράν ή κασσιτερίνην τους χαρακτήρας τούτους...». Βλ. Κ. Preisendanz, PMG, τόμ. I,
σ. 44. «'Εάν τις άποδράσας φορή έν σιδηρά λάμνη, ούδέποτε εύρεθήσεται. Όμοίως τήν αυ-
τήν λάμναν περιάπτε τω μέλλοντι άποθνήσκειν και πάντα ακούσει, α επερωτάς'. "Ενθ' άν.,
σ. 138. «'Επίθυε μονόσκορδον καί όφεως γήρας, γράφε δέ επί πλακί κασσιτερίτη. Αυτόθι,
σ. 140. «Φίλτρον κάλλιστον έπίγραψον επί λάμνας κασσιτερίνης». Αύτ., τόμ. 2, σ. 21. «Λαβών
λάμναν χρυσάν ή άργυράν χάραξον, έπ' αύτης τούς χαρακτήρας καί τά ονόματα καί τελέσας
φόρει καθαρίως», Αύτ. σ. 53.
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μολύβδινοι» ελάσματος, ούτινος κάμπτοντες ενούσι τά δύο άκρα ή διά δύο μο-
λύβδινων πλακών, ας μασώντες ενούσι καί είτα ρίπτουσι είς τήν θάλασσαν» '.

Ή πληροφορία υπό Wachsmuth3 καθ' ήν εις τήν λεχώ πρός προστασίαν
τής υγείας της προσετίθετο τεμάχιον σιδήρου είς τό σχοινίον τό οποίον περιέβαλε
τόν κεφαλόδεσμόν της, δέν καθορίζει τήν μορφήν τοΰ μετάλλου, δέον όμως νά εν-
νοήσωμεν τοΰτο μάλλον ώς μικρόν έλασμα. Εις Άκαρνανίαν επίσης ή λεχώ, όταν
«έμβαίνη είς κανένα σπίτι, προτοΰ σαραντίση, βαστά σίδερο»' επίσης εν 'Αθήναις
παλαιότερον, εξερχόμενη αύτη τής οικίας έπρεπε «νά πιάση τό σίδερο τής πόρτας
ή νά κρατή σίδερο»8.

Ή ιδιώτης τού σιδήρου άπό έπόψεως σκληρότητος, ώς καί τών λοιπών με-
τάλλων, δύναται κατά τήν μαγικήν πίστιν νά μεταδοθή έξ επαφής, ούτω δέ ού μό-
νον ή λεχώ αλλά καί κατά τόν γάμον οί νεόνυμφοι, πρός τόν σκοπόν νά κατα-
στούν γεροί, δηλ. νά μή προσβληθούν υπό άσθενείας, ούτω δέ διαφυλαχθοΰν εν
ύγείφ, φέρονται είς άμεσον έπαφήν πρός σιδηρούν άντικείμενον. Εΐς Βουρλά τής
Μ. 'Ασίας, τό Σάββατον τό βράδυ, ήτοι τήν προηγουμένην τής στέψεως, ώδήγουν
τήν μελλόνυμφον οί γονείς, τ' άδέλφια καί οί συγγενείς της εΐς τοΰ γαμβρού τό
σπίτι· αύτη δέ προτοΰ εΐσέλθη έπάτει επί σιδηρού άντικειμένου, τό όποιον είχε το-

1 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 8, σ. 307 (=ΒΒΠ, 6, σ 171). Λ.Α., άρ. 242, σ. 134, 55
(συλλ. Έ Παπανανιάδου 1896).

2 Βλ. εις Ν. Γ. Πολίτον, ΑΣ., Γ', σ. 211, 4.

3 Βλ. εν»' άν., σ. 220.

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ

Α. Delatte,k Α=Α r m. D e 1 a 11 e, Anecdota Atheniensia, τόμ. 1, L,iége-Paris 1927.
Ε. Λ. A. ='Επετηρίς Λαογρ. 'Αρχείου.

Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, τόμ. 8, 9=Φ α ί δ ω ν Κουκουλε, Μεσαιωνικοί καί Νεοελλη-
νικοί Κατάδεσμοι, Λαογρ., τόμ. 8 (1921-25), Λαογρ., τόμ 9 (1929).

Φ. Κονκονλέ, ΒΒΠ, 6= Φ. Κουκουλε, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. 6, εν
'Αθήναις 1955.

Λ. Α. χειρ., — Λαογραφικόν 'Αρχεΐον, χειρόγραφον.

Μ. Μιχαηλίδον Νουάρον, ΛΣΚ, Α' = Μ. Μιχαλίδου Νουάρου, Λαογραφικά
σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. Α', 'Αθήναι 1932.

Ν. Γ. Πολίτον, ΑΣ, Β, Γ' =Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Β', έν
"Αθήναις 1921, τόμ. Γ', έν 'Αθήναις 1931.

Κ. Preisendanz, PMG=Karl Preisendanz, Papyri graecae magicae, Bd I-II
Leipzig u. Berlin 1928-1931

IÂJ Έλπ. Σταμονλη Σαραντή, 'Ανατ. Θράκ., Α'= 'Ελπινίκης Σταμούλη Σαραντή,
'Από τήν 'Ανατολική Θρ<£κη, τόμ. Α', 'Αθήναι 1956.
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ποθετηθή εΐς τό κατώφλιον Κατά τόν στολισμόν είτα τής νύμφης, ότε άδελφός ή
έξάδελφος τοΰ γαμβροΰ θά τής φορέση τά υποδήματα, θέτει εντός τοΰ δεξιοΰ
αύτής ύποδήματος ασήμι 2.

Εΐς Σαμοθράκην καί 'Αγίαν "Ανναν Ευβοίας, όταν ό γαμβρός μετά τής ακο-
λουθίας του φθάση εΐς τήν οΐκίαν τής νύμφης, ίνα τήν παραλάβη διά τήν στέψιν,
ή μήτηρ της τοΰ θέτει σίδηρον νά πατήση «για νά 'ναι σιδερένιος» s. Είτα προ τής
εκκινήσεως άπό τήν οΐκίαν τής νύμφης ή μήτηρ της χύνει εΐς τό κατώφλιον τής θύ-
ρας κρασί καί νερό, ρίπτει άσημικά καί ρύζι, έπειτα δέ θά διέλθουν δι' αύτοΰ
οί μελλόνυμφοι (Σκαλοχώριον Βοΐου) 4. Ούτοι μετά τήν στεφάνωσιν, οδηγούμενοι
έν πομπή έκ τής εκκλησίας πρός τήν νέαν αύτών κατοικίαν, εισέρχονται εΐς αύτήν
πατοΰντες επί σιδήρου, τοποθετημένου συνήθους υπό τής πενθεράς τής νύμφης εις
τόν ούδόν τής θύρας, διά νά είναι υγιείς είς όλην των τήν ζωήν (Παλαιόκαστρον
Βοΐου, Δελέρια Τιρνάβου) 5, ή πατεί μόνον ή νύμφη, «γιά νά ζήση στό σπίτι αύτό
σιδερένια καί άτσαλένια» (Ρούμελη)6. Εΐς τινας τόπους πατεί έπί τού σιδήρου καί
ή συμπεθέρα, δηλ. ή μητέρα τοΰ γαμβροΰ '.

Κατ" έπέκτασιν γίνεται χρήσις τού σιδήρου πρός τόν αύτόν σκοπόν καί εΐς
άλλας περιστάσεις. Οΰτω εΐς νεωστί άγορασθέντα ζφα προ τής εισαγωγής αύτών
εις τόν στάβλον τοποθετούν έπί τής εισόδου του σίδηρον, διά νά πατήση έπ'αύτοΰ τό
ζωον καί καταστή στερεόν, ώς ό σίδηρος (Γύθειον, Εορδαία) 8. OÎ ράπται έτι πα-
λαιότερον, ότε έρραπτον ένδυμα τι, έ'διδον κατά τήν δοκιμήν εΐς εκείνον, εΐς τόν
όποιον ερράπτετο, νά κρατή τεμάχιον σιδήρου εΐς τό στόμα του, διά νά γίνη ΐσχυ-

1 Βλ. Ν. Ε. Μηλιώρη, Λαογραφικά Βούρλων, Μικρασ. Χρον., τόμ. ο (1940), σ. 361. Τό
έθιμον τοΰτο είναι γνωστόν καί άλλαχοϋ,ώς είς Μηλιάν Κοζάνης (A.A., χειρ., άρ. 2461, σ. 70
συλλ. Γ. Γιαννάκη 1962), είς "Αγίαν "Ανναν Ευβοίας (Λ. Α., χειρ., άρ. 1475, σ. 20-21, συλλ.
Μαρ. Ίωαννίδου 1941) καί Κωστάναν 'Ηπείρου (Λ. Α., χειρ., άρ. 2748, σ. 270 συλλ. Κωντσ.
Ίωαννίδου 1963).

2 Βλ. εις περ. Μαλεβός, έτ. ΣΤ' (1925-26), άρ. 57, σ. 483.

3 Βλ. Σοψ. Παναγιωτοπονλον, Ό γάμος στή Σαμοθράκη, Άνασυγκρότησις, έ'τ. Α' (1954-
55), άρ. 7, σ. 134. A.A., χειρ., άρ. 1475, σ· 49 (συλλ. Μ. Ίωαννίδου, "Αγία "Αννα Ευβοίας 1941).

4 Λ. Α., χειρ., άρ. 2490, σ. 10 (συλλ, Βασ. Μαροποΰλου 1962).

5 Λ. Α., χειρ., άρ 2490, σ. 7 (συλλ. Κ. Ζιωντανάκη 1962). Λ. Α., χειρ., άρ. 2746, σ.
123 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ 1963).

Βλ. Θεοδ. Θωμοπούλου, Ρουμελιώτικος γάμος, Φθιωτις, έτ. Α', άρ. 4 (1955), σ. 59 60.

1 Λ. Α., χειρ., άρ. 1475, σ. 7 (συλλ. Μ. Ίωαννίδου, 'Αγία "Αννα Ευβοίας 1941).

8 Λ. Α., χειρ.,άρ. 332, σ. 272, (συλλ. Κ. Νεστορίδου 1895), A.A., χειρ.,άρ. 2502, σ. 121.
άρ. 35 (συλλ. Χρ. Άγερίδου, Λαζ. Εύγενίδου, Βασ. Φθενάκη 1962). Τό έθιμον άπαντα καί έν
Γερμανία. Βλ. Hünnerkopf, Eisen, Handw. d. deutsch. Abergl., II, 1929/1930, στ. 720-21.

5
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ρός, ως ό σίδηρος (Άδριανούπολις) \ Τήν παραμονήν τής εορτής τοΰ 'Αγίου
'Ιωάννου (24 Ίουν.), ότε κατά τό έθιμον υπερπηδούν πυρός «βαστούσαν σίδερο
πάνω στή μέση γιά νά είναι σιδερένια και δεν πονεΐ» (Τσορλοΰ 'Ανατ. Θρά-
κης) Είς Κάρπαθον τέλος τήν πρώτην Αυγούστου, οί καθορίζοντες τά δώματα
τών οικιών, διά νά μή διέρχεται κατά τόν χειμώνα δι' αύτών καί πίπτη εντός τής
οικίας τό ύδωρ τής βροχής, ρίπτουν μετά τόν καθαρισμόν «άλας διά νά σφίξη
τό χώμα», τοποθετοΰν δέ εΐς αυτό «καί ένα σίδερο γιά νά σιδερώση» \

*Εκ τής αντιλήψεως τής άντοχής, στερεότητος, τοΰ μετάλλου προήλθεν ή ιδέα
περί τής προστατευτικής δυνάμεως αύτοΰ άπό κακού καί άποτροπής αύτοΰ. Ούτω γί-
νεται χρήσις μετάλλου (άργύρου) εΐς τήν παρασκευήν φυλακτών (φυλακτηρίων) εΐς
Πελοπόννησον (Λάσταν) 4 καί εις τούς "Ελληνας εκ τής περιφερείας τής Άδριανου-
πόλεως 5 καί τοΰ Πόντου. Εΐς τούς τελευταίους υπάρχει ή συνήθεια νά συγκεντρώ-
νωνται «άσημικά γιά νά κάμουν φυλακτόν παιδίου άπό εφτά μονοστέφανα» (άν-
δρόγυνα) Εΐς πάσχοντας έξ έπιληψίας γίνεται χρήσις σιδηρού αντικειμένου, τό
όποιον έχει εύρεθή κατά τήν έκταφήν νεκρού- «ό,τι σιδερικό ξεχώσουν, τό 'χουν
φυλακτό γιά εκείνους πού φεγγαριάζονται, τούς πιάνει τό γλυκύ τους» Τε-
μάχιον σιδήρου έπιδένεται έτι επί τών κεράτων βοών ώς φυλακτήριον άπό
ασθενείας 8.

Εις έπφδάς γίνεται χρήσις επίσης καί μεταλλικών άντικειμένων, ώς εΐς τήν
πρός ΐασιν τοΰ ρίματος ( = έπιπεφυκΐτις ή φλυκταινώδης). Ό λέγων τήν έπιοδήν
δέον να «πιάση γη άσήμι γή χρυσάφι» 9.

I Λ. Α., χειρ., άρ. 84, σ. 134 (συλλ. Κ. Κουρτίδου καί Γ. Κωνσταντηίδου 1891). Άλλα-

χοϋ τήν καινουργή ύδρίαν μεταφέρουν είς τήν βρύσιν, τήν γεμίζουν τρεις φοράς, λέγοντες νά
γίνη σιδερένια. ('Αγία "Αννα Ευβοίας). Λ. Α., χειρ,, άρ. 1479Α, σ. 7 (συλλ. Μαρία Ίωαν-
νίδου 1942).

3 Βλ Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, 'Ανατ. Θ(_>άκ., Α', σ. 144

3 Βλ. Μ. Μιχαηλίδον Νονάρον. ΛΣΚ, Α', σ. 180.

4 Λ. Α , χειρ., άρ. 676, σ. 116 (συλλ. Ν. Λάσκαρη 1924).

5 Λ. Α., χειρ., άρ. 180, σ, 110 (συλλ. 'Ασι. Ζήκυυ 1892).

6 Λ. Α , χειρ., άρ. 2593, σ. 23 (συλλ. Άναστ. Σιδηροπούλου 1962).

7 Λ. Α, χειρ., άρ. 1378Β, α. 189 (συλλ. Γ. Ταρσούλη, Πυλία 1939).

5 Λ. Α., χειρ., άρ. 1534, α. 34 (συλλ. Ξεν. Φαρμακίδου, Κύπρος 1923). Σημασίαν προφυ-

λάξεως άπό τοΰ κακοΰ ενέχει, καί ή συνήθεια εις τήν Αίτωλίαν, όταν ζωον τού γεωργού δεν

έ'χη τό βράδυ γυρίσει είς τόν στάβλον, νά θέτουν εις τήν φωτιάν σίδερο «γιά νά μήν τό φάγ)
κά'να ζ'λάπ'». Βλ. Λ. Αονκόπουλον. έν Λαογρ., τόμ. 12 (1938-48), η. 26.

II Βλ. Ε'ιρ. Παπαδάκη Κασοιέρη, Λόγια τοΰ Σιειακοΰ λαοΰ, 'Αθήναι 1938, σ. 125,2
καί Λ. Α., χειρ., άρ. 128, σ. 6 (συλλ. 'Αν. Ζερβάκη, "Εμπαρος 'Ανατ. Κρήτης 1919). Λ. Α.,
χειρ., άρ. 1162Β, σ. 151 (σ'ίλλ. Μαρίας Λιουδάκη, Κρήτη 1938).
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Εις γητειάν πρός θεραπείαν ασθενείας τοΰ στήθους χρησιμοποιείται πυρα-
κτωμένον σίδερο είς δέ «τό ξόρκι τοΰ ήλιου» (=ήλιάσεως) τεμάχιον άσημένιον 2.
=Εν Κρήτη εΐς τήν γητειάν τοΰ εύλοητοΰ ( = σπυρί έντός τής ρινός ή πόνος τών
οφθαλμών καί τών οδόντων) σταυρώνεται ό πάσχων μέ σιδηρούν άντικείμενον 8 ή
είναι ανάγκη ό έπάδων νά «πιάση γή άργύρι γη ασήμι γή μαυρομάνικο μαχαίρι» 4
Περαιτέρω άναφέρεται χρήσις τοΰ μετάλλου, ειδικώς τοΰ σιδήρου, εΐς μαγικάς ένερ-
γείας πρός άπόκρουσιν έκ τών ζώων έπιδημικών νόσων ή θεραπείαν τούτων ε.

Εις τάς περιπτώσεις ταύτας ό σίδηρος, χρησιμοποιούμενος μέ σημασίαν άπε-
λαστικήν τοΰ κακού, άναφέρεται ούχί ύπό συγκεκριμένην μορφήν άντικειμένου
βιοτικής χρήσεως, άλλ'άπλώς ώς μέταλλον μέ τήν έννοιαν τής σκληρότητός του ώς
ύλης, ίνα, κατ' άναλογίαν, καί τό πρόσωπον τό οποίον θά έλθη εις άμεσον επα-
φήν πρός αύτόν, καταστή όμοιον εις άντοχήν σωματικήν, επομένως άπρόσβλητον
ύπό κακού β.

Ή χρήσις αύτη τών μετάλλων έν συγκρίσει πρός τήν ύπό μορφήν έργαλείων
καί σκευών παρατηρείται εις τούς νεωτέρους χρόνους περιωρισμένη. Τό φαινόμε-
νον τοΰτο τού περιορισμοΰ τής χρησιμοποιήσεως αύτών ώς απλών ελασμάτων 7
ήδη άπό τών μεσαιωνικών χρόνων, πιστεύω, ότι οφείλεται κατά κύριον λόγον εις
τήν έπιβολήν εΐς μαγικάς ενεργείας τής καταπερονήσεως ή καταπασσαλεύσεως8,
ήτοι τής χρήσεως αιχμηρών γενικώς οργάνων, έπειτα δέ καί τής καταδέσεως Ούτω

1 Βλ. Ά. Διαμαντάρα, Συναγωγή επωδών καί καταδέσμων, Λαογρ., τόμ. 4 (1913), σ. 504.

2 Βλ. Θ. Φιλιππάτου, Συλλογή επιοδών καί καταδέσμων, Λαογρ., τόμ. 4 (1913), σ. 538.

s Λ. Α., χειρ., άρ. 1380Α, σ. 66-67 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, Λασίθι Κρήτης 1939).

4 Βλ. Μαρίας Σνμινελάκη, Έλενϋ. Αιναρδάκη, Κρητικά Λαογραφικά, τόμ. 1, Ήράκλειον

Κρήτης 1947, σ. 11.

6 Βλ. Γ. 'Α. Μέγα, Παραδόσεις περί άσθενειών, Λαογρ., τόμ. 7 (1923), σ. 504-505.
Τοΰ αύτοΰ, Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός άποτροπήν έπιδημικών νόσων, Έπετ.
Λαογρ. Αρχ., ετ. Ε'-ΣΤ' (1943-1944), έν 'Αθήναις 1944, σ. 7, 19-21, 30, ώς καί σ. 15, 13).

8 Πρβλ. καί την εύχήν «σίδερο στή μέση σου». Βλ. Δ Β. Οικονομικού, Έπωδαί καί
κατάδεσμοι έκ Νάξου, περ. Κυκλαδικά, τεύχ. 6, Σύρος 1956, σ. 301. Λ. Α., χειρ., άρ. 1585,
σ. 3 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, Άπείρανθος 1934). Εναγγ. Φραγκάκι, Συμβολή στα λαογραφικά
τής Κρήτης, 'Αθήνα 1949, σ. 58.

7 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 8, σ. 305.

8 Ή καταπερόνησις είς μαγικάς πράξεις φαίνεται, ότι δέν ήτο άγνωστος είς τήν Αρ-
χαιότητα. Έν Σαλαμΐνι άνευρέθη πλάξ εκ μολύβδου έφ' ης είχε καρφωθή ήλος, υπήρχε δέ
χαραγμένος ό κατάδεσμος «Ξενόφιλον καταγράφω.... καταδήννυμι....» Βλ. Ά .Κεραμοπούλλον,
Ό Άποτυμπανισμός, έν 'Αθήναις 1923, σ. 112. Βλ. γενικώτερον Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 8,
σ. 310 κ.έξ., 9, σ. 73.

9 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 75 κ.έξ., 450 κ.έξ.
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περιωρίσθη βαθμηδόν ή συνήθεια τής χαράξεως έπι μεταλλικών πλακών κειμένων
καταδέσμων, φυλακτηρίων, φίλτρων κ.ά-, ό οποίος μαγικός τρόπος ύπήρχεν εΐς εύρεΐαν
χρήσιν κατά τούς υστέρους χρόνους τής 'Αρχαιότητος1 καί τούς πρώτους χριστια-
νικούς, ώς παρατηρεί τις εΐς τούς μαγικούς παπύρους2. Εΐς τούς κατόπιν βυζαντι-
νούς χρόνους ή μαγική χρήσις ελασμάτων άπαντα εΐς περιωρισμένην πλέον κλίμα-
κα, μάλιστα δέ εΐς μεταγενέστερα μεσαιωνικά κείμενα 3 καί δή τών τελευταίων βυ-
ζαντινών χρόνων καί κατόπιν 4. Κατά τήν περίοδον ταύτην έπέδωκεν, ώς ελέχθη, ή
καταπασσάλευσις δι' ήλου τοΰ ομοιώματος τοΰ καθ' ού ό κατάδεσμος ή ή καταγρα-
φή τής μαγικής συνταγής έπί χάρτου ή καί τής καταδέσεως τοΰ ομοιώματος
μέ νήμα.

Ή καταπασσάλευσις αύτη, γνωστή, ώς ελέχθη, κατά τήν 'Αρχαιότητα, ετύγ-
χανεν ευρείας χρήσεως κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον ε και τούς μετ' αύτήν χρό-
νους ώς έπισης ή καταγραφή τής μαγικής άράς καί ή κατάδεσις, ώς ανωτέρω, τοΰ
άντιπάλου διά νήματος, λωρίδος υφάσματος ή λεπτοΰ σχοινιού, σύρματος, τριχός κ.ά.7

Έκ τών λόγων τούτων αλλά καί εκ τοΰ ότι τά μέταλλα ώς έργαλεΐα καί
σκεύη είιρίσκονται πάντοτε πρόχειρα πρός χρήσιν εύρε διάδοσιν εις μαγικάς ενερ-
γείας κατά τούς νεωτέρους μέχρι σήμερον χρόνους ή χρήσις τούτων, ώς έκτίθεται
κατωτέρω εΐς τά καθ'έκαστον κεφάλαια, ήτοι: νομίσματα, δακτύλιος, πέταλον, κλεΐ-

1 "Ηδη εκ τοϋ 5ου αί. π.Χ. άπαντα έν 'Αθήναις αναγραφή άράς κατ' άντιπάλου.
Κατάδεσμοι πρός θανάτωσίν τίνος, αναγραφόμενοι επί μεταλλίνων πλακών, ήσαν έν χρήσει
καί εις τούς Ρωμαίους (Τάκιτος, Annal. II, LXIX). Βλ. καί παρά Ζ. Schmidt, Heiliges Blei,
Wien 1958, σ. 56.

2 «Λαβών λάμναν μολιβήν γράψον χαλκώ γραφίω ιά ύποκίμενα ονόματα...» Κ. Prei-
sendanz, PGM., II, σ. 170. «λαβών λάμναν άργυράν γράφε χαλκώ γραφίω τήν ύποκι-
μένην σφραγίδα», Αύζό&ι, σ. 164. «Λαβών χρυσήν λεπίδα ή άργυρήν χάρασσε άδαμαντίνιο
λίθω τούς υποκειμένους χαρακτήρας», Αντ., α. 129. «Λαβών λάμναν μολυβήν ψυχρήλατον,
γράφε χαλκώ γραφίω...», Αντ., σ. 163. Βλ. αλλας μαρτυρίας έν σ. 18,21,35,40, 164, 170,186.

3 Βλ. φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 59 κ.εξ.

4 Βλ. Α. Delatte, ΑΑ., σ. 553 «γράψον είς μολίβδιν εί έχουν ψόφον τά πρόβατα»
(έκ κώδ. 13 αι.). Είς αλλας μαγικάς πράξεις λέγεχαι : «γράψον είς κασσίχερον», Αύχ., σ· 79.
«γράψον είς μολύβιν», Αύτ., σ. 76,78. Βλ. καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 79' είς άποδίωξιν
λύκου «γράφε ταύτα τά γράμματα είς μόλυβδον καί θές αυτά σκεπάσας μέσα τής μάνδρας'
(κώδ. 16 αι.). Βλ. καί παρά Φ. Κονκονλέ, έ'νθ' άν., σ. 105.

5 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 8, σ. 310 κ.εξ. (=ΒΒΙΙ, σ. 174 κ.έξ.).

6 Βλ. αύχόθι, σ. 319 κ.έξ. (=ΒΒΠ, σ. 182 κ.έξ.).

7 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 451 κ.έξ. καί 466.
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θρον καί κλειδί, ψαλίς, ήλος, μάχαιρα, εργαλεία καί σκεύη γεωργικά καί οικιακά
(ύνί, σιδεροστιά, πυράγρα), μολυβδομαντεία κλπ.

Β'· ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Μετάλλινα κέρματα απαντούν κυρίως μέ τήν σημασίαν προστασίας από κακής
επήρειας ή αποτροπής αύτής εΐς εθιμικός πράξεις ιδία κατά τήν γέννησιν, τήν βά-
πτισιν, εΐτα δέ τόν γάμον καί τήν τελευτήν.

«"Αμα γεννιέται τού πιδί τού πλιένουν μέσ' στή λεκάν' κ' οί συγγενείς θά
ρίξ'νι λεφτό κί τό λεφτά τό ρίχνουμι γιό νά γίνη τοΰ πιδί πλούσιο καί γιρό»
(Δελέρια επαρχ. Τιρνάβου)έτι δέ «γιό νό στερεώση» (Σάμος2, Πυργί καί Λιθί
Χίου' κ.ά.). Ειτα, εύθύς μετά τόν τοκετόν, ή μαία κρεμά χρυσοΰν νόμισμα εις τό
μαλλιά τής λεχοΰς, τό όποιον φέρει έ'ως τήν τεσσαρακοστήν ήμέραν όμοιον νόμισμα
αναρτάται και εις τό νήπιον ώς άντιβασκάνιον (Μελένικος, Φανάρι καί Καστανιές
Σηλτιβρίας 'Ανατ. Θράκης)4. Εΐς Δυτ. Μακεδονίαν ('Αμπελόκηποι Καστορίας) εις
τήν λεχώ καί εΐς τό νεογέννητον άνήρτων μέχρι πρό τίνος φυλακτόν κ' έ'να «πεν-
τόλιρο» ε· εΐς Σάμον δέ λέγουν «θά σ' τού βασκάννι τού πιδί σ' κί νά τ' βαλς 'ς τή
σκούφια τ' έ'να φλουρί» 8.

Σημασίαν προστασίας άπό κακού έχει προφανώς καί τό έ'θιμον κατά τήν βά-
πτισιν, εάν ο ανάδοχος είναι γυναίκα έγκυος, νό τοποθετή αύτη εντός τού ύποδή-
ματος «φλουρί χρυσό γιό νά βγή σέ καλό» (Κάρπαθος)7. Τήν τρίτην ήμέραν άπό
τής γεννήσεως τίθενται πλησίον τής κούνιας τοΰ βρέφους χρυσαφικά καί χρήματα,

1 A.A., χειρ., άρ. 2746, σ. 128 (συλλ. "Αν. Παπαμιχαήλ 1963).

2 Βλ. 77. Ζαφειρίον, "Εθιμα τής Σάμου, "Αρχεΐον Σάμου, τόμ. 4 (1955), σ. 182.

3 Λ. Α., χειρ., άρ. 2457, σ. 332 καί 298 (συλλ. "Αν. Παπαμιχαήλ 1962). Οί 'Αρμένιοι
κρατούν νόμισμα κατά τήν τομήν διά μαχαίρας τοΰ ομφαλίου λώρου. Βλ. Ατ. Γ. Πολίτου,
ΛΣ., Γ' σ. 222.

4 Βλ. Στ. Κυριακίδηι·, είς Λαογρ., τόμ. S (1921-25), σ. 470, 4. Πέτρ. Σ. Σπανδωνίδην,
Μελένικος ό νεκρός Μακεδονικός Άκριτης, Θεσσαλονίκη 1930, σ. 113. Έλ. Σταμονλη-Σαραντή,
'Ανατ. Θράκ, Α', 60 - 61 καί 108 - 109. Είς τήν Άνατολικήν Βουλγαρίαν ή μαία, κατά
τήν τρίτην ήμέραν άπό τής γεννήσεως τοΰ νηπίου, έθετε ύπό τό προσκέφαλα ιον τοΰ βρέ-
φους άργυροΰν νόμισμα, δια νά μήν τό βλάψουν οί «Ermenki». (Βλ. Στ. Κνριακίδην,

εν»' άν., ο. 468).

5 A.A., χειρ., άρ. 2514, σ. 14 (συλλ. 'Ολυμπίου Χάσου 1962).

" A.A., χειρ., άρ. 126, σ. 55,45 (συλλ. 'Ε. Μυρογιάννη, ΜαραΟόκαμπος 1919).

7 Βλ. Μ. Μιχαηλίδου Νονάρου, ΛΣΚ., Α', σ. 197.
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διά νά τό εύρουν ούτω οί Μοίρες και νά τό μοιράνοιιν, νά έχη ύγείαν και πλοΰ-
τον (Καρυοχώριον καί Βλάστη Εορδαίας) \

Τό νόμισμα πιστεύεται άφ' έτερου καί ώς συντελεστικόν πρός άρρενογονίαν
(Γιάλτρα Εύβοιας)', έτι δέ πρός μαντείαν ύπό τών εγκύων περί τοϋ φύλου τοϋ
παιδιού, τοποθετουμένου κέρματος δεκάρας έπί όρθιου ύνίου.'Εάν τό κέρμα παρα-
μείνη όρθιον, είναι σημεΐον ότι τό μέλλον νά γεννηθή παιδίον θά είναι άρρεν*.

'Ιδιάζουσα είναι ή χρήσις τοϋ νομίσματος είς τόν γάμον. Ούτω «στ' άρρα-
βωνιάσματα, στέκ'νταν μιά γεναΐκα μονοστέφανη στή μεσακιά τήν πόρτα (τής οι-
κίας) μέ τό μέλι καί άμύγδαλα ξιφλουδιστά κ' έ'να φλουρί»1. Κατά τήν εβδομάδα
ειτα τής προετοιμασίας τών τοΰ γάμου, ειδικώς δέ τήν Πέμπτην, μετά τήν λοΰσιν
τής νύμφης καί καί)' ην στιγμήν φορεί τό «σαλμά» ( = κεφαλόδεσμον δικτυωτόν), κατ'
έθιμον εΐς τούς πρόσφυγας εκ Βουρλών Μ. 'Ασίας, αί περί αυτήν γυναίκες τήν
έρραινον «μέ ρύζι, σιτάρι καί παράδες» (= παλιά τούρκικα νομίσματα)5. Εις «τό
πιάσιμο έπειτα τής ζύμης» ρίπτουν νομίσματα άσημένια κιάσημώνουν τήν σκάφην",
συγχρόνως δέ εύχονται «στεριωμένοι και νά ζήσουν» '-ομοίως καί κατά τό ζύμω-
μα τών τσουρεκιών εϊς τούς Έλληνας εκ Μεσημβρίας 'Ανατολ. Ρουμελίας8. Εΐς
'Αγίαν "Ανναν (Εύβοιας), όταν γίνη ή πλύσις τοΰ ρουχισμοΰ τής νύμφης «βάζουν

1 Λ.Α., χειρ., άρ. 2502, σ. 21 καί 109 (συλλ. Χρ. Άγερίδου, Λαζ. Εΰγενίδου, Βασ.
ΦΟενάκη 1962)

2 A.A.. χειρ·, άρ. 2744, σ. 89 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ 1963) «"Αμα φτειάνουν τά τσόνια
(ψωμιά τοΰ γάμου) ρίχνανε τ' άλεΰρι στή σκάφη καί ρίχνανε καί ενα ασημένιο κ' έπεφτε ενα
πρώτο παιδί (πρωτότοκο) κ' έπαιρνε τό ασημένιο μέ τό στόμα, γιά νά κάν' τ' άντρόυνο άγόρ'».

8 Βλ. Κ. Ά. Ρωμαίου, Τό ΰνί κατά τόν γάμον, Λαογρ., τόμ. 7 (1932), σ. 350.

4 Λ.Α., χειρ,, άρ. 1160 Δ, σ. 4 (συλλ. Γ. "Α. Μέγα 1938). Είς Σκΰρον ό γαμβρός καί οί
συγγενείς του ραίνουν τήν μελλόνυμφον μέ νομίσματα κα'ι ρΰζι, όταν, μετά τήν συμφοηίαν
περ'ι τοΰ γάμον. έρχεται πρώτην φοράν είς τήν οΐκίαν τοΰ μνηστήρος της. Πρό τής εισόδου
θά τοποθετηθή είς τό κατώφλιον σίδερο, διά νά πατήση αυτη είσερχομένη εντός της οικίας.
Βλ. Ν. Πέρδικα, Σκϋρος, τόμ. 1, 'Αθήναι 1940, σ. 109).

5 Βλ. Ν. Ε. Μηλιώρη, Λαογραφικά Βουρλών, Μικρασ. Χρον., τόμ. 3 (1940), ο. 359.

6 Τό Μέτσοβον. "Ηθη καί έθιμα, ό γάμος, Δωδώνη έτ. Β' (1899), σ. 110-111. ΛΑ, χειρ ,
άρ. 1159 Α, σ. 64 (συλλ. Γ. Ταρσοΰλη, Σαρατζάς Πυλίας 1938). A.A., χειρ., άρ. 1560, σ. 51
(συλλ. Μ. Κοντοστάνον, Αιδηψός 1930). '/. Ζήρα, τά έθιμα τοΰ γάμου στό Μπλάτσι, Μακεδ.
Ήμερ , έτ. 1939, σ. 171. Κ. Οικονόμου, Γαμήλια έθιμα έν Σιατίστη, Μακεδονικά, τόμ. Α'
(1940), σ. 267. Ά. Λέτσα, Ό γάμος έν Βογατσικώ, Μακεδονικά, τόμ. Α' (1940/41), σ. 154. Ξ.
'Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά Ρούμελης, 'Αθήναι 1955, σ. 41.

' A.A., χειρ., άρ. 2459, σ. 101 (συλλ. Ξεν. Μαγκλάρα, Ζευγοστάσιον Καστορίας 1962).

8 Λ.Α., χειρ-, άρ. 1104 Α, σ. 57 (ουλλ. Γ. Ά. Μέγα 1937).
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τά νομίσματα μέσ' στα ρούχα»1, έν Κύπρω εΐς τό νυμφικόν στρώμα2, έν Κρήτη δέ
εντός υποδήματος τής νύμφης, «γιά νά πάρη όλες τις ευχές καί νάγίνη πλούσια» 8 ή
εντός υποδήματος τοΰ γαμβρού, δια «νά πατάη πάντα στ' άσήμι» (Ύδρα)4. Τό ξύρισμα
τοΰ γαμβρού γίνεται καθήμενου αύιοΰέντός σινίου (ταψιού) όπου υπάρχουν καί νο-
μίσματα, διά «νά σιδερώσ'» (Δαμάσιον) 'Ακολούθως, κατ'έθιμον εΐς Βογατσικόν
Δυτ. Μακεδονίας, κατά τήν έκκίνησιν τοΰ γαμβρού διά τήν στέψιν ή μήτηρ του
προέπεμπε παλαιότεροι· αυτόν, ενώ έχυνε ν επί τοΰ εδάφους κάτω κρασί κ:χί έρριπτε
νόμισμα. Ό γαμβρός έκυπτεν, ελάμβανε τό νόμισμα καί τό έφερεν «ώς ατίμητο φυ-
λακτό" Είτα ότε ή γαμήλιος πομπή έφθανε πρό τής οικίας τής νύμφης πρός πα-
ραλαβήν της διά τήν στεφάνωσιν εΐς τήν εκκλησία ν, αύτη επλησίαζεν εΐς τό κατώ-
φλιον καί ενφ ύπεκλίνετο καί προσεκύνει τούς συγγενείς τοΰ γαμβρού, ούτος έρρι-
πτε νομίσματα πρός τό υπέρθυρον', έπειτα δέ ό νουνός μέ τόν γαμβρόν έρραινον
τήν μελλόνυμφον διά νομισμάτων8.

Εΐς Μεγαλόπολιν κατά τήν στιγμήν αυτήν τής παρουσιάσεως τής νύμφης εις
τόν γαμβρόν, ούτος παλαιότερον έρριπτε χάλκινα κέρματα κατά πρόσωπον τής
νύμφης διά νά είναι αύτη πάντοτε, ώς έπιστεύετο, μέ χρήματα < εΐς τήν τσέπην της
καί διά τό καλό» 9. Εις Λάσταν δέ Γορτυνίας δίδεται νόμισμα εΐς τόν πλησιέστερον
συγγενή αύτής, τό όποιον ούτος φυλάττει 10. Ό πατήρ τού γαμβρού κατόπιν εγχει-
ρίζει εις τήν μέλλουσαν νύμφην του νόμισμα ασημένιο ή μαλαματένιο μέ τό
οποίον μετά τήν στέψιν, προτοΰ εΐσέλθη εΐς τήν νέαν κατοικίαν της, σταυρώνει
τρις τήν έξω θύραν, είτα δέ τό παραδίδει εΐς τήν πενθεράν, άσπαζομένη τήν
χείρα της

Πρό τής ενάρξεως τής τελετής τοΰ στεφανώματος, κατ' έθιμον έν Λευκάδι, ό
γαμπρός σταυρώνει μέ χρυσοΰν ή άργυροΰν νόμισμα τήν νύμφην εΐς τήν κεφαλήν

1 Λ.Α., χειρ., άρ. 1475, σ. 19 (συλλ. Μαρ. Ίωαννίδου 1941).

2 Βλ. Κυρ. Καραμάνον, Κύπρος, 'Αθήναι 1954, σ. 184.

3 Μαρίας Λιονδάκη, Ό γάμος στη Κρήτη τώρα κα'ι παλιά, Έπετ. Έτ. Κρητ. Σπου-
δών, Γ' (1940), σ. 372.

4 λΤ· Χαλιορή, Ύδρέϊκα Λαογραφικά, ΙΙειραιεύς 1931, σ. 45.

6 A.A., χειρ., άρ. 2716, σ. 313-314 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ 1963).

6 Βλ. Ά. Λέταα, Ό γάμος εν Βογατσικώ,Μακεδονικά, τόμ. Α' (1940-41), σ. 163.

7 A.A. χειρ., άρ. 2502, σ. 45 (συλλ. Χρ. 'Αγερίδου, Λαζ. Εΰγενίδου, Βασ. Φθενάκη,
Βλάστη 'Εορδαίας 1962).

s Ά. Λέταα, ένθ' άν., σ. 170.

0 Βλ. Ν. Γ. Πολίτον, ΑΣ, Γ', σ. 280, σημ. 3.

10 Βλ. έ'νθ' άν., σ. 2S0, σημ. 3.

11 Βλ. Ν. Χαλιορή, έ'νθ' άν., σ. 54.
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καί τό στήθος, είτα δέ θέτει τό νόμισμα εις τό στόμα της, άπό όπου αύτη τό λαμ-
βάνει καί τό φυλάττει Εΐς τήν στέψιν κατά τήν κυκλικώς περιφοράν τών νεο-
νύμφων, ένφ ψάλλεται τό τροπάριον «'Ησαΐα χόρευε κλπ.», μεταξύ τών καταχυ-
σμάτων έπ' αύτούς έκ σίτου, όρύζης, άνθέων καί άλλων, περιλαμβάνονται καί με-
ταλλικά κέρματα. Ταύτα ρίπτονται κατόπιν εΐς τούς νεονύμφους καί καθ' όδόν
κατά τήν έπιστροφήν των έν πομπή έκ τής εκκλησίας2.

Μεταξύ τών εθιμικών πράξεων κατά τήν στιγμήν τής εισόδου τών νεονύμ-
φων, ιδία τής νύμφης, εΐς τήν νέαν κατοικίαν των σημαντικήν θέσιν κατέχουν καί
αί σχετικαί μέ τήν χρήσιν μεταλλικών νομισμάτων*. Ούτω εΐς Μακεδονίαν ('Αρ-
χάγγελος Ημαθίας) ή νεόνυμφος κατά τήν ε'ίσοδόν της εις τόν νέον οΐκον της κό-
πτει δι' άξίνης άργυροϋν νόμισμα, τό οποίον έ'χει τοποθετηθή εΐς τό κατώφλιον4.
'Αλλαχού (Λήμνος, Πυλία) οί νεόνυμφοι πατούν ενταύθα έπί νομισμάτων6. Εΐς
Βέντζιαν ή πενθερά, ιστάμενη εΐς τήν θύραν, ύποδέχεται τήν νύμφην, κρατούσα
άργυροϋν νόμισμα, τό όποιον ή νύμφη προσκυνούσα, παραλαμβάνει έκ τών χει-
ρών της διά τών χειλέων\ Οί προσκεκλημένοι έτι ένεπήγνυον κέρματα, ώς δώρα,
έπί άρτου, όστις προσεφέρετο εις τήν νύμφην εντός δίσκου μετά τήν ε'ίσοδόν
της εις τήν οΐκίαν τού γαμβρού Τ. 'Επί Τουρκοκρατίας ύπήρχεν εΐς 'Αθήνας ή
συνήθεια, όταν δύο γαμήλιοι πομπαί συνηντώντο καθ' όδόν, αί νύμφαι νά ανταλ-
λάσσουν άργυροϋν νόμισμα, τό όποιον εφερεν εκάστη εντός τού στόματος 8.

Τήν πρώτην νύκτα τοΰ γάμου ό γαμβρός θέτει ύπό τό προσκεφάλαιόν του

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ. Γ' σ. 276. Είς Μακεδονίαν ή νύμφη κατά τήν έπομένην τοΰ
γάμου λαμβάνει διά των οδόντων της νόμισμα έκ τοΰ στόματος τοΰ συζύγου της. Έν Λάστα
Γορτυνίας άργυροϋν νόμισμα παραλαμβάνει ή νύμφη έκ τοΰ στόματος τοΰ πενθεροΰ, (αυτόθι,
σ. 276, σημ. 2).

2 Βλ. Ν. Ε. Μηλιώρη,Λαογραφικά Βούρλων,Μικρασ.Χρον.,τόμ. 3(1940). σ 363. Θ. Σπα-
ϋοπονλον, "Εθιμα γάμου στον Πόντο, Ποντ. 'Εστία, τόμ. 9 (1958). σ. 4719, Βλ. Ν. Γ. Πολίτου,
ένθ' άν., σ. 272-73 καί Ν. Χαλιορή, Ύδρέϊκα Λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, σ. 48-49.

3 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Γ', σ. 272-73.Ν. Χαλιορη, ενθ' άν., σ. 48-49.

4 Λ.Α., χειρ., άρ. 2579, σ. 13-14 (συλλ. Έ. Κόλλια, 'Αρχάγγελος 'Ημαθίας 1962).

5 A.A., χειρ., άρ. 1159Α, σ. 70 (συλλ. Γ. Ταρσούλη, Σαρατζάς Πυλίας 1938).

6 Γ. Μέγα, Ζητήμ. Έλλ. Λαογρ., Ε.A.A., τόμ., Β', εν 'Αθήναις 1940, σ. 153, (Άνάτ.
τεύχ. Α', σ. 89).

7 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Γ', σ. 243,1.

8 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 276, 2. Νεόπανδροι γυναίκες, όταν συναντηθοΰν πριν
σαραντίσουν, άνταλλάσουν νομίσματα. Λ.Α., χειρ., άρ. 1473, σ. 130 (συλλ. Άννης Χαριτω-
νίδου, Κόρινθος 1940).
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νόμισμα, τό οποίον τοΰ έχει δώσει ή γυναίκα, ή οποία έχει στρώσει τήν νυμ-
φικήν κλίνην \

Ή νύμφη τό Σάββατον πρό τοΰ γάμου 2 ή έπειτα κατά τήν γαμήλιον πομ-
πήν πρός τήν έκκλησίαν διά τήν στέψιν, έάν συνήντα πηγήν (Μεθώνη ΙΤυλίας)s,
άκολούθως δέ τήν Τρίτην μετά τόν γάμον, ότε επισκέπτεται τήν βρύσιν, ρίπτει
νομίσματα έντός τού ύδατος4. Εϊ,ς τήν 'Αρκαδίαν τό νόμισμα ρίπτεται εις τήν
πηγήν υπό συγγενούς τοΰ γαμπροΰ 5.

Είς τά νόμιμα κατά τήν τελευτήν υπάρχει επίσης τό νόμισμα κατ' άρχαίαν
παράδοσιν. Τοΰτο συνηθίζεται πολλαχοϋ 6 νά τοποθετήται εΐς τήν χείρα ', τά θυλά-

1 Βλ. W. Rouse, Folklore Firstfruits from Eesbos, Folklore, vol VII (1896), σ.
145. Είς Λάσταν «τή Δευτέρα στό ξημέρωμα έρραίνανε ασημένια στό στρωσίδι* {Ν. Λάσκαρη,
Ή Λάστα καί τά μνημεία της, έν Πύργφ 1902, σ. 112). Οί νεόνυμφοι «έν τή στρωμνή τήν
πρωίαν έγειρόμενοι ρίπτουν διάφορα νομίσματα», Μ. Λουλουδοπούλου, Άνέκδ. συλλογή ηθών,
έθίμων κτλ. τών Καρυών (έπαρχ- Καβακλή), έν Βάρνη 1903, σ. 186).

2 Βλ. Ά. Λέταα, Ό γάμος έν Βογατσικώ, Μακεδονικά, τόμ. Α' (1940 41), σ. 159.

8 Λ.Α., χειρ., άρ. 1378 Β, σ. 136 (συλλ. Γ. Ταρσούλη .1939).

4 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Γ, ο*. 301, 3. Λ.Α., χειρ., άρ. 2502, σ. 52 (συλλ. Χρ. Άγε-
ρίδου, Λαζ. Εΰγενίδου, Βασ. ΦΘενάκη, Πτελεών 'Εορδαίας 1962). Δ. Πετροπούλου, Λαο-
γραφικά Κωστή Άνατολ. Θράκης, 'Αρχ. Θρακ.Θησ., τόμ. ΣΤ'. (1939-1940), σ. 234, A.A., χειρ.,
άρ. 2461, σ. 73 (συλλ. Γ. Γιαννάκη, Μηλιά Κοζάνης 1962). A.A., χειρ., άρ. 2459, σ. 81 (συλλ.
Παρ. Ινωνσταντινίδου, Μεσοποταμία Καστορίας 1962). A.A., χειρ., άρ. 1475, σ. 76 (συλλ.
Μ. Ίωαννίδου, 'Αγία "Αννα 1941). Λ.Α , άρ. 1485, σ. 40 (συλλ. Στ. Τζουμελέα, Μάνη 1943).
A.A., χειρ., άρ. 1159Α, σ. 75 (συλλ. Γ. Ταρσούλη, Σαρατζάς Πυλίας 1938). Λ.Α., χειρ , άρ.
1129, σ. 9 (συλλ. Θ. Βράκα, Βογατσικόν Δ. Μακεδονίας 1937). Ίω. Λαμπρίδη, Ζαγοριακά,
'Αθήναι, 1870, σ. 184. Ν. Χαλιορή, Ύδρέϊκα Λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, σ. 51-52. Λ.Α., χειρ.,
άρ. 1432, σ. 73-76 (συλλ.Μ. Λιουδάκη, Ήπειρος 1940). A.A., χειρ., άρ. 916, σ. 344 (συλλ. Δ.
Λουκοπούλου, Αιτωλία 1928). A.A., χειρ., άρ. 1479, σ. 171 (συλλ. Μ.Ίωαννίδου, Μαντούδι 1942).
Ν· Λάσκαρη, Ή Λάστα καί τά μνημεία της, έν Πύργο) 1902, σ. 112. Τήν Δευτέραν μετά τόν
γάμον εις Νεστόριον, όταν ή νύμφη ρίψη τό νόμισμα, τά κορίτσια φροντίζουν νά τό πάρουν'
πιστεύουν πώς αύτή πού θά τό πάρη, θά παντρευτή γρήγορα. Λ.Α., χειρ., άρ. 2459, σ. 18
(συλλ. Χαρ. Χατζή 1962). A.A., χειρ., άρ. 2505, σ. 11 (συλλ. Γ. Λιάππα 1962). Τήν Κυρια-
κήν τοΰ γάμου πηγαίνει ή νύμφη καί ρίπτει τό νόμισμα είς τήν βρύσιν διά τοΰ στόματος.
(Στέλ. Σπανού - 'Αναγνωστοπούλου, Ό γάμος έν "Αργεί Όρεστικφ, Μακεδ., τόμ. 3 (1953-55),
σ. 328).

5 Βλ· Ν. Γ. Πολίτον, ΛΣ, Γ', σ. 256,2.

6 Βλ. "Ενθ' άν., σ. 330-331.

! A.A., χειρ., άρ. 2745, σ. 192 (συλλ. "Αν. Παπαμιχαήλ, Αιδηψός Ευβοίας 1963).
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κια 1 ή εις τό στόμα τού νεκρού 2. Περί τού κέρματος τούτου συνεχίζεται, ως γνω-
στόν, έκ τής 'Αρχαιότητος3 ή πίστις, ότι είναι «έ'να μεταλλίκ" γιά νά μπορή νά πέ-
ραση στον άλλο Κόσμο»1, δηλαδή πρός καταβολήν τοΰ τιμήματος διά τήν διά-
βασίν του έκ τής γης εΐς τόν κόσμον τών ψυχών. Έκ τής αντιλήψεως ταύτης κα-
λείται τοΰτο περατίκιον6 κ.ά. Τό νεκρικοί· έθιμον τοΰτο άπαντα σήμερον πλήν
τοΰ Έλληνικοΰ καί εΐς άλλους λαούε:, ώς εις τούς Γερμανούς, Βουλγάρους, 'Αλβα-
νούς, Γιουγκοσλάβους, 'Αρμενίους, Γάλλους κ.ά'.8.

'Ως άλλα μεταλλικά άντικείμενα ή καί απλώς ελάσματα, ούτω καί τό νόμι-
σμα, ώς κέρμα, κατέχει ΐδιάζουσαν θέσιν εΐς μαγικάς συνήθειας. Τό χρυσοΰν νόμι-
σμα, βασταζόμενον ύπό τών μελλονύμφων, πιστεύεται, ότι παρακωλύει τήν ένέρ-
γειαν βλαπτικού καταδέσμου έπ' αύτούς7, ότι είναι τούτο κατάλληλον καί εΐς

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Γ'., α. 330 σημ. 5. ΛΑ., χειρ., άρ. 2394, σ. 100 (συλλ. Γ. Κ.
Σπυριδάκη, "Αρνισσα Πέλλης 1961).

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ενϋ·' άν., σ. 330. Δ. Πετροπονλον, Λαογραφ. Άνατολ. Θράκης,
Άρχ. Θρακ. Θησ., ΣΤ (1939-1940), 235 καί A.A., χειρ., άρ. 2459, σ. 47 (συλλ. Χ. Χατζή,
Νεστόριον 1962). A.A., χειρ., άρ. 2505, σ. 12 (συλλ. Γ. Λιάππα, Νεστόριον 1962). A.A., χειρ.
άρ. 2502, σ. 123 άρ. 62 (συλλ. Χρ. Άγερίδου, Λαζ. Εύγενίδου, Βασ. Φθενάκη, έπαρχ.
'Εορδαίας 1962). «"Οταν γίνεται ή συγκέντρωσις τών οστών τοΰ νεκροΰ καί δέν βρεθή τό νό-
μισμα, λέγουν, πώς ό Χάρος βρέθηκε πτωχός έκείνην τήν ημέρα (πού έφθασε ό νεκρός)
καί δέν χάρισε τό ναΰλο ή ότι ό νεκρός ήταν κακός άνθρωπος». Βλ. Λ. Α., άρ. 2491, σ. 4 συλλ.
Άν. Μπέλλου, Ινρυονέριον 1962. Ξ. Άναγνοιστοπούλον, Λαογραφικά Ρούμελης, Αθήναι 1955,
σ. 53-54 Είς Σκΰρον θέτουν τό νόμισμα είς τό μέτωπον τοΰ νεκροΰ, διά νά μή κιτρινίση
(Νίκης Πέρδικα, ενθ* άν., σ. 118). Εις τήν Κύπρον τίθεται νόμισμα είς τό στόμα τού νεκρού,
'ίνα μή, εάν ούτος «τριμηνίση», αποθάνουν άλλοι έκ τής οικογενείας. Βλ. Ν. Κυριαζήν, είς,
Κυπρ., Χρον , τόμ. Δ' (1926) σ. 63.

» Βλ. είς Ν. Γ. Πολίτου. ΛΣ, Γ', σ. 330-332. Βλ. Α ουκ. Περί πένθους, 10, *·Ταϋτα ού-
τως ισχυρώς περιελήλνΰε τους πολλούς, ώστε έπειδάν τις άπο&άνη τών ο'ικείοιν, πρώτα μεν φέ-
ροντες οβολον είς τό στόμα κατέϋηκαν αυτω, μισΟον τω πορΰμεϊ τής ναυτιλίας γενησόμενον, ου πρό-
τεροι· έξετάσαντες οποίον το νόμισμα νομίζεται καί διαχωρεΐ παρά τοις κάτω... ». Λουκ. Κατάπλ.
18 <>αλλως τε ουδέ τον οβολον έχω τα πορϋμεΐα καταβαλεΐν... ·.·. Λουκ. Νεκρικοί διάλογοι 22 (Χά-
ρωνος καί Μενίππου) : 22,1 "εστί δέ τις οβολον μή έ'χων;», 22,2 «ουδέν ταύτα προς τά πορ-
θμεία' τον οβολον άποδονναι σε δεί" ου ϋέμις άλλως γενέσϋ-αι» Άριστοψ., Βάτραχ., στ. 140
«...ναύτης διάξει δύ' δβολώ μισθόν λαβών».

4 Λ.Α., χειρ., άρ. 2745, σ. 192 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Αιδηψός 1963).

6 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Γ'.,σ. 331.

6 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Γ', σ. 332 Βλ. καί έν. σ. 331 σημ. 4, ένθα παρατίθεται βι-
βλιογραφία.

7 Λ.Α., χειρ., άρ. 332, σ. 280 (συλλ. Κ.Νεστορίδου, Γύθειον 1895).
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παρασκευήν φίλτρων κλπ. Ούτω γίνεται χρήσις πρός τούτο κοκκάλου νυκτερίδος,
ήτις έχει φονευθή, κτυπηίίεΐσα εις τήν κεφαλήν, δια χρυσού νομίσματος 1 ή έχει
σφαγή μέ βενέτικο φλουρί2.

Μαγικήν επίσης σημασίαν έχοτ>ν καί αϊ συνήθειαι ώς τής καταθέσεως νομί-
σματος, συνήθως χρί'σοΰ, εΐς τά θεμέλια ανεγειρομένου οικοδομήματος ή μύλου*
επίσης τής τοποθετήσεαις υπό τού γεαιργοΰ εΐς τόν σάκκον τοΰ σπόρου «σταυροΰ,
μέ βασιλικό καί ενός νομίσματος ασημένιου»4.

Κατά τήν έννοιαν τής εμμέσου μαγείας πιστεύεται ύπό τοΰ λαού, ότι κατά
τήν πρώτην θέαν ύπό τίνος τής νέας σελήνης, έάν ούτος έγγίση εις χρυσά ή αρ-
γυρά νομίσματα, ίΐά έχη «χρήματα σ' όλο τό φεγγάρι» Όμοίαν σημασίαν έχει
καί τό τιθέμενον εντός τής βασιλόπιττας νόμισμα, τό όποιον κατά τήν λαϊκήν πί-
στιν συντελεί είς εκείνον εϊς όν θά τύχη ή μερίς μέ τό νόμισμα διά τήν ύγείαν καί
τήν ύλικήν εύημερίαν του6. Σημειωτέα έτι καί άλλα έθιμα μέ χρήσιν νομίσματος
κατά τήν ήμέραν τής Πρωτοχρονιάς, ώς εΐς Ρούμελην τό λεγόμενον «τάισμα τής βρύ-
σης» πρό τής ανατολής τοΰ ηλίου, κατά τό οποίον ή νοικοκυρά, προσερχομένη εΐς τήν
βρύσιν, «άφοΰ κάμη τό σημείον τοΰ σταυροΰ ρίχνει εΐς τήν κούπαν τής βρύσης έ'να

1 Βλ. είς έφημ. «'Εστία», ήμερ. 8 Μαρτ. 1928.

2 Βλ. Ά. Οίκονομίδου, Λαογραφικά Καλλιπόλεως, 'Αρχ. Θρακ. Λαογρ. Θησ., τόμ. Γ'
(1936-37), σ. 87. A.A., χειρ., άρ. 143, σ. 57 (συλλ. 'Α. Οίκονομίδου, Θράκη 1892). Έλ. Σταμού-
λη - Σαραντή, 'Ανατ. Θράκ., Α', σ. 166. Εΐς τινας τόπους, ώς είς Αίτωλίαν, θειορειται ώς συν,
τελεστικόν πρός μαγικούς σκοπούς νόμισμα «άπό πεθαμένο». Λ.Α., χειρ., άρ. 867, σ. 231
(συλλ. Δ. Λουκοπούλου 1927).

3 Λ. Α , χειρ., άρ. 1378Γ, σ. 192 (συλλ. Γ. Ταρσούλη, Σύρος 1939). Ν. Πέρδικα, Σκύρος
τόμ. 1, 'Αθήναι 1940, σ. 161.

4 Λ. Α., χειρ., άρ. 2494, σ. 34 (συλλ. Θ. Χασιώτης, 'Ομαλή Βοΐου Κοζάνης 1962).

5 Λ. Α., χειρ., άρ. 3. σ. 60 (συλλ. Χ. Κορύλλου 1918), A.A., χειρ., άρ. 767, σ. 412
(συλλ. Δ. Τσίριμπα, 'Αρκαδία 1926). Τ. Ζενγώλη, Λαογραφικά σημειώματα, τόμ. 2, 'Αθήναι
1954, σ. 68.

6 Βλ. Δημ. Σ. Δουκάτου, Τό έθιμον τής βασιλόπιττας, Μοκρασ. χρον., 10 (1962),
σ. 104 κ.έξ. ιδία έν σ. 114. Λ.Α , χειρ., άρ. 2459, σ. 106 (συλλ. Ξ. Μαγκλάρα, Ζευ-
γοστάσιον Καστορίας 1962). Κυρ. Καραμάνου, Κύπρος, 'Αθήναι 1954, σ. 198. Έλπ. Στα-
μονλη - Σαραντή, 'Ανατ. Θράκ., Α', σ. 134. Ν. Γ. Πολίτον, ΛΣ, Γ', σ. 201. Είς Σκϋρον
τίθεται τό νόμισμα είς τήν βασιλόπιτταν γιά τό καλό τού χρόνου. Βλ. Ν. Πέρδικα, έ'νθ'
άν., σ. 128. Είς Μακεδονίαν (Θεοσαλονίκην) άναφέρεται έκ παλαιοτέρων χρόνων ή συνή-
θεια, καθ'ήν αϊ νεάνιδες τό εσπέρας της παραμονής τής Πρωτοχρονιάς θέτουν ύπό τό προσ-
κεφα/ΪΜίον των τεμάχιο ν έκ βασιλόπινυας τήν πρώτηι■ μπουκιά ν μαζί με ασημικό», διά νά
ΐδουν έν όνείρφ τόν νέον τόν όποιον θά ύπανδρευθούν. (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Γ',
σ. 115-16).
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νόμισμα ασημένιο» 1. Έκ τών Ελλήνων τής Άνατολ. Θράκης (περιοχή Φαναριού)
αναφέρεται ή άκόλουθος συνήθεια κατά τήν πρω'ίαν τής πρώτης τού έτους· «ή
πιο ήλικιαιμένη τού σπιτιού έβαζε σέ μπακιράκι όσα φλουριά είχε, λίγο στάρι, κριθάρι
καί πήγαινε στή βρύση γυρισμένη κατά ήλιου- τό γέμιζε μέ άμίλητο νερό καί
γύριζε- τά φλουριά έτσι βρεγμένα, τά κρεμούσε στό λαιμό τών κοριτσιών γιά νά
ποδαρίσ'νε» 3. Εις τό χωρίον δέ Σαράϊ περιήρχετο τάς γειτονικός οικίας παιδί, τό
όποιον έκράτει «κλαδί άκρανιάς πού είχε στήν κορφή δεμένο έ'να φλωρί μέ κόκ-
κινη κλωστή», Εκτύπα ελαφρώς μέ τήν άκρανιάν τά μέλη τής οικογενείας εις τήν
κεφαλήν, τήν ράχιν καί τήν σπονδυλικήν στήλην, ενφ έλεγε τήν εύχήν : «Γερό κε-
φάλι, γερό κορμί καί τοϋ χρόνου όλ' γεροί» Είς τήν Σκϋρον ό ιδιοκτήτης μύ-
λου ή ή σύζυγος του θά μεταβούν τήν πρώτην τοϋ έτοτις εις τόν μύλον «νά κά-
νουν τό ποδαρικό, χύνουν τό νερό, σπάζουν ρόδι, ρίχνουν λεπτά» 4.

Εις τήν λαϊκή ν ιατρική ν μεταξύ διαφόρων μαγικών καί άλλων δεισι-
δαιμόνων μέσων πρός άπαλλαγήν άσθενοϋς άπό τίνος παθήσεως γίνεται χρήσις και
νομίσματος, ως εΐς τάς παθήσεις, τό «ρίμα» 5 και τούς «μαλαθράκους» 6. Ό πά-
σχων άπό «τά μυξίτια» θεραπεύεται, εάν πρώτον άλειφθή νόμιισμα μέ πύον τό
όποιον έκρέει εκ τής φλεγμονής, εΐτα δέ ριφθη τούτο εΐς τρίστρατον 7. Μέ νόμισμα
επίσης «ξεματιάζεται», ήτοι άπαλλάσσεταί τις άπό τήν βασκανίαν8 ή εξορκίζεται
τό «καλό σπυρί» ή θεραπεύεται, καθ' όν χρόνον μεταφέρεται τό νόμισμα άπό τοΰ
προσώπου εΐς τήν χείρα9. Είς τήν παρασκευήν ύδατος μέ μαγικήν τελετήν ώς θε-

1 Βλ. Ξ. Άναγνωστοπονλον, Λαογραφικά Ρούμελης, Αθήναι 1955, σ. 60.

2 Βλ. 'Κλπ. Σταμονλη·Σαραντή, 'Ανατ. Θράκ., Α', σ 131.

3 Ένθ' άν., σ. 132.

4 Βλ. Νίκης Πέρδικα, εν fr* άν., σ. 161.

5 ΛΑ.., χειρ., άρ. 138» Α, σ. 38,39 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, Λασίθι Κρήτης 1939).

6 Λ.Α., χειρ-, άρ. 1381 Α, ο. 108 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, Λασίθι Κρήτης 1939).

7 Λ.Α., χειρ., άρ. 1542, σ. 372 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου, Αιτωλία 1926). Σημειοΰ-
μεν it ι, ότι ή συνήθεια αύτη υπάρχει καί εις Βαυαρίαν, ενθα ό έχων σπυριά εις τό σώμα ά-
λείφει τρις εις τό πύον των χαλκοΰν νόμισμα, τό όποιον κατόπιν ρίπτει πρό τής ανατολής τοΰ
ήλιου εις τόν δρόμον. Πιστεύεται δέ ότι όποιος πλησιάσει τό νόμισμα τούτο παίρνει τό σπυρί
(Βλ. Hoffmann-Kray er, Kupfer, έν Handw d. deutsch. Abergl., V, 1932, στ. 837).

8 Βλ. Έλπ. Σταμονλη-Σαραντή, Σύμμεικτα Λαογραφικά, Θρακικά, τόμ. Α' (1928), σ.
410. Μαρ. Σνμινελάκη, ΈλενΟ. Λιναρδάκη, Κρητικά Λαογραφικά, τόμ. Α', Ήράκλειον 1947,
σ 9,2. Εις τινας τόπους, ώς εΐς Αίτωλίαν, χρησιμοποιείται πρός τόν σκοπόν τοΰτο νόμισμα έκ
τίνος άποβιώσαντος.

a Λ.Λ., χειρ., άρ. 1435, σ.25 (συλλ. Ί. Ράγκου, Βράχα Ευρυτανίας 1939).
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ραπευτικοΰ μέσου τού ϊκτέρου γίνεται χρήσις βενέτικου φλωρίου (Εύβοια, Κύ-
προς) 1. Εις τόν «διάλλαμαν» (ασθένεια νηπίου, δρασκέλισμα) ρίπτεται έντός τοΰ
ύδατος ασημένιο νόμισμα2 ή «βουτούν εις αυτό τέσσαρα κοντά φλωριά*. Και είς
δήγμα σκύλου «όάες αλά (θά) δα^άσ' κανείναν λυσσιασμένο σκυλί έβανάμε πά'
στήν πληγή ασημένιο μεταλλικό, έδηνάμεν το καί γιάνισκε ή πληγή» (Κωστή Ανα-
τολ. Θράκης) 4.

Ίδιαιτέραν σημασίαν ως φυλακτήρια έχουν εις τήν συνείδησιν τοΰ λαού τά
λεγόμενα Κωσταντινάτα. Πρόκειται περί νομισμάτων βυζαντινών, Κυπρια-
κών, δηλ. τών χρόνων τής Φραγκοκρατίας εΐς τήν νήσον, καί ενετικών * μέ απεικο-
νίσεις προσώπων, εχόντων ομοιότητας πρός τήν εΐκονογραφικήν παράστασιν τών
'Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Τά νομίσματα ταΰτα πιστεύει ό λαός, ότι προ-
έρχονται εκ τών χρόνων τοΰ Μεγ. Κωνσταντίνου καί ότι έχουν ιδιότητας άποδιώ-
ξεως επήρειας έκ πονηρού πνεύματος, ΐδί<? αποτροπής βασκανίας, διό καί φέρον-
ται ταΰτα ώς φυλακτά κλπ".

Ώς άλλων νομισμάτων, ώς ελέχθη άνωτέρω, ούτα» καί τών Κωσταντινάτων
απαντά χρήσις εις μαγικάς πράξεις πρός άποτροπήν ενεργείας καταδέσμουεΐς ΐασιν
εκ νοσημάτων, ώς ό 'ίκτερος, ή έπιλητ|ηα, τό γύρισμα τοΰ ομφαλού8' έπίσης ώς
περιάπτων πρός προστασίαν τών φερόντων άπό βλήματα πυροβόλου όπλου, τα-
χεΐαν ζύμωσιν τοΰ φυράματος, τών αλεύρων ' καί τής γιαούρτης, φύλαξιν άπό

1 A.A., χεις)., άρ. 1612, σ. 14 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, Γαλτσάδες Ευβοίας 1949). Βλ.
και Ν. Κνριαζή, Δεισιδαιμονίαι κα'ι προλήψεις, Ιίυπρ. Χρον., τόμ. Δ' (1926), σ. 86.

2 A.A., χειρ., άρ. 1480, σ. 188-190 (ουλλ. Μ. Ίωαννίδου, έκ προσφύγων Λιβησίου
Μάκρης .1943). Είς τήν Αίτωλίαν παρατηρείται κατά τήν βύθισιν τοΰ νομίσματος μέ ποίαν
πλευράν έχει τοΰτο βυθισθή, έκ τούτου δέ γίνεται πρόγνωσις, εάν ό άρρωστος θά θεραπευθή
ταχέως ή δχι (Βλ. A.A., χειρ., άρ. 916, σ. 213 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου 1928).

3 Λ.Α., χειρ., άρ. 1480, σ. 191 (συλλ. Μ. Ίωαννίδου, έκ προσφύγων Λιβησίου Μά-
κρης 1943).

4 Βλ. Δ. Πετροπούλου, Λαογραφικά Κωστή Άνατολ. Θράκης, Ά.ρχ. Θρακ. Θησ., τόμ.
ΣΤ' (1939-40), σ. 243.

5 Βλ. Ν. Γ. Πολίτην είς Λαογρ-, τόμ. 5 (1915-16), σ. 662.

6 Ένθ' άν., σ. 662-664 καί Φ. Κονκονλέ, ΒΒΓΙ, 6, σ. 262-63. Λ. Α., χειρ., άρ. 682, σ.
203 (συλλ. Μ. Δένδια, Παξοί 1915). Εναγγ. Κ. Φραγκάκι, Συμβολή σιά Λαογραφικά τής Κρή-
της, 'Αθήνα 1949, σ. 80.

7 A.A., χειρ., 332, σ. 232 (συλλ. Κ. Νεστορίδου, Γύθειον 1895).

8 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΒΒΠ, τόμ. 6, σ. 262. Ν. Γ. Πολίτον, έ'νθ' άν., σ. 663. έφημ. «Έλ-
ληνικόν Μέλλον», φύλλ. τής 28 Μαΐου 1937. περ. «Μπουκέτο», άρ. 310, 1930, ο. 249.

9 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ενθ' άν., σ. 263. Εναγγ. Φραγκάκι, ενθ" άν., σ. 80 A.A., χειρ·,
άρ. 230, σ. 144 (συλλ. Σ. Μανασσείδου, Αίνος 1884). A.A., χειρ., άρ. 348, σ. 30 (συλλ.
Φ. Φιλιππίδου, ΙΙάνορμος-Κύζικος Μ. 'Ασίας 1917). A.A., χειρ., άρ. 1446Γ', σ. 75 (συλλ.
Δ. Λουκάτου, Άγιάσσος Λέσβου 1940).
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βασκανίαν (μάτι) ιδία τής εγκύου καί δια νά γεννήση εύκόλως 1 καί οίλλα2.

Ό Φαίδων Κουκουλές, εΐδικώτερον ασχοληθείς εις τήν προέλευσιν καί τήν
σημασίαν τών Κωσταντινάτων, παρατηρεί, ότι καίτοι αί δοξασίαι γενικώς τοΰ
λαού περί τούτων μαρτυρούνται εΐς κείμενα έκ τού ΙΖ' αι., έν τούτοις ή χρήσις
των ώς φυλακτηρίων είναι πολύ παλαιοτέρα, ήτοι έκ τών μέσων Βυζαντινών χρό-
νοι καί κατόπιν3. Παλαιότερον, ήτοι κατά τήν πρώτην Βυζαντινήν περίοδον,
έφέροντο ώς περίαπτα πρός τόν αύτόν σκοπόν νομίσματα μέ παράστασιν έπ αύτών
τής κεφαλής τοΰ Μεγ. 'Αλεξάνδρου 4. [Ιερί τοΰ έθους τούτου μαρτυρεί ό 'Ιωάννης
ό Χρυσόστομος «τί αν τις εΐποι περί τών επωδαϊς καί περιάπτοις κεχρημένων, καί
νομίσματα χαλκά ' Αλεξάνδρου του Μακεδόνος ταΐς κεφαλαΐς καί τοις ποσί περιδε-
αμούντων ;»8.

Ή χρήσις αύτη παλαιών νομισμάτων, ώς τών Κωσταντινάτων καί τών τοΰ
Μεγ. 'Αλεξάνδρου, πρός δέ καί νεακέρα)ν τής συγχρόνου εποχής, ώς περιάπτων μέ
σημασίαν αυτών ώς μέσων άλεξικάκα>ν, ώς καί μέ δύναμιν έπιτεύξεώς τίνος κ.ά
παρετήρησεν ήδη ό Ν. Γ· Πολίτης6, ότι απαντά καί εΐς άλλους λαούς, ώς ή περί
τών Κωσταντινάτων εις τούς Βουλγάρους.

Γ'· ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

Ό δακτύλιος, ώς γνωστόν, αποτελεί ούσιώδες συστατικόν στοιχεΐον τοΰ θε-
σμού τού άρραβώνος καί τού γάμου, εφ' όσον πρός πίστωσιν διά τοΰ άρραβώνος
τής συμφωνίας διά τήν έ'νωσιν τοΰ ζεύγους γίνεται ανταλλαγή πρώτον άρραβωνικών
δακτυλίων 7, είτα δέ χρήσις τούτων καί κατά τήν τελετήν τής ιερολογίας τοΰ γάμου,
άποτελοΰντος έκτοτε τοΰ δακτυλίου, φερομένου έπί δακτύλου τής χειρός, διακριτι-
κού γνωρίσματος τοΰ έγγάμου.

Έκ τής ειδικής σημασίας ταύτης τού δακτυλίου εΐς τόν γάμον ήτο εύχερής
ή έπέκτασις τής χρήσεώς του και εις έθιμικάς κατά τόν όλον εορτασμόν του ένερ-

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άν., σ. 662

2 Ένθ' άν., α. 662-64.

8 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ενθ' άν., σ. 263 κ.έξ.

4 Βλ. Φ. Κουκουλέ, ΒΒΠ, τόμ. Γ', σ. 68.

5 Βλ. Migne, P. G., 49, 240. Βλ.καί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικαί ενδείξεις έν τφ [Α'] καί
Β' κατηχητικό) "Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, Λαογρ., τόμ. 8 (1921-25),σ. 11-12. Πρβλ. έτιΓ. Κ.
Σπυριδάκη, Συμβολή είς τήν μελέτην τών δημωδών παραδόσεων καί δοξασιών περί τοΰ Με-
γάλου 'Αλεξάνδρου, Γέρας 'Α. Κεραμοιτοΰλλου 1953, σ. 415. Φ. Κονκονλέ, ΒΒΠ, Α' σ. 257.

6 Βλ. είς Λαογρ., τόμ. 5, σ. 664.

7 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ΛΣ, Β', σ. 224 κ.έξ.



ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΙΣ ΜΑΓΙΚΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΛΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

7 5

γείας. Οΰτω εΐς τινας τόπους, όταν ετοιμάζεται ή ζύμη πρός παρασκευήν τών άρ-
των τοΰ γάμου, τίθεται εντός αύτής δακτύλιος, διά νά άσημαιθή ή ζύμη1, άκολού-
θωςδέ ή νύμφη προσπαθεί νά ΐδη διά μέσου τοΰ κρίκου τοΰ δακτυλίου τόν γαμ-
βρόν καθ' ήν στιγμήν ή γαμήλιος πομπή προσέρχεται διά τήν παραλαβήν της πρός
στέψιν'2. 'Ακολούθως, κατ' έθιμον εις Μεσοποταμίαν Καστορίας, όταν ή νύμφη
μετά τήν στεφάνα)σιν έρχεται τό πρώτον είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ, ή πενθερά
τήν υποδέχεται πρό τής εισόδου καί τής ρίπτει άπό τό άνοιγμα τού στήθους δα-
κτύλιον, ό όποιος πρέπει νά διαπεράση κάτω καί πέση έπί τού εδάφους. Τούτο
έπαναλαμβάνει τρίς, είτα δέ τής φορεί τόν δακτύλιον είς τήν δεξιάν χείρα".

Τοΰ δακτυλίου άπαντα κατόπιν χρήσις εΐς μαγικάς καί δεισιδαίμονας
συνήθειας, μαντικάς καί άλλας. Οίίτω πρός άποτροπήν κακού, τό όποιον δύναται
νά συμβή εΐς λεχωΐδας, εάν τυχόν αύται συναντηθούν καί}' όδόν ή άλλαχοΰ, άν-
ταλλάσσουν τούς δακτυλίους των μέχρι τοΰ καθαρμοΰ αύτών, δηλ. τής τεσσαρακο-
στής ημέρας άπό τοΰ τοκετού ('Αμπελόκηποι Καστορίας) V

Δακτύλιον έπίσης δέον νά φέρη ή μήτηρ εΐς περίστασιν καθ' ην ήθελεν εκ-
φέρει κατά τίνος κατάραν, ίνα μή προκληθή τι κακόν εις τό καταρώμενον πρόσω-
πον (Γύθειον, 'Αγία "Αννα Εύβοιας) *.

Μέ τήν έννοιαν ταύτην, δηλ. τής προφυλάξεως άπό κακής έπηρείας, γίνεται
είτα χρήσις τού δακτυλίου ώς φυλακτού. Ή μαία κρεμά εΐς τό βρέφος, άμα τή
γεννήσει του, «χρυσό δακτυλίδι» πρός προφύλαξίν του άπό βασκανίανβ, εΐς δέ τήν λε-
χώ αναρτά τοΰτο εΐς τά μαλλιά της πρός φύλαξιν αυτής μέχρι τοΰ καθαρμοΰ της
άπό έπηρειας δαιμονικών ό'ντων (πρόσφυγες έκ Στενημάχου Άνατολ. Ρουμελίας,

1 Λ. Α., χειρ., άρ. 1100Ζ, σ. 83 (συλλ. Μ. Ίωαννίδου, Κωσταράζι 1937). Ί. Ζήρα, Τά
έθιμα τοΰ γάμου στό Μπλάτσι, Μακεδ. Ήμερ., έτ. 1939, σ. 171. 'Ελπινίκης Σαραντή-Στα-
μούλη, Προλήψεις Θράκης, Λαογρ., τόμ. 14 (1952), σ. 191, άρ. 417.

2 Βλ. Στ. Σπανον-Άναγνωστοπονλον, Ό γάμος έν "Αργεί Όρεστικφ, Μακεδονικά,
τόμ. 3 (1953-55), σ. 331.

3 Λ. Α., χειρ., άρ. 2459, σ. 80 (συλλ. Παρθ. Κωνσταντινίδου 1962).

4 Λ. Α., χειρ.,άρ. 2514, σ. 16 (συλλ. 'Ολυμπίου Χάσου 1962).

5 Λ. Α., χειρ., άρ. 332, σ. 290,270 (συλλ. Κ. Νεστορίδου 1921). Λ. Α., χειρ., άρ.
1479Γ, σ. 59 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου 1942).

6 Τοΰ δακτυλίου ώς άντιβασκανίου γίνεται ετι χρήσις καί διά τά ζώα, είς τά όποια,
αναρτάται έκ τοΰ λαιμοΰ μετ' άλλων αντικειμένων ώς φυλακτών, (Βλ. είς Θρακ., τόμ. Α
^1928), σ. 453). Σίδηρους κρίκος τιθέμενος πέριξ τοΰ λαιμοΰ τοΰ χοίρου, έ'χει τήν εννοιαν τής
προφυλάξεως τοΰ ζώου έκ τής λοιμώδους νόσου τοΰ χοιρολαίμου. (Λ. Α., χειρ., άρ. 126
54, 37. συλλ. Έ. Μυρογιάννη 1919).



80

ΑΝΝΙΙΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

εξ Άνατολ. Θράκης (Ίλάιρίμ Άδριανουπόλεως), άπό Φανάρι και Καστανιές Σηλυ-
βρίας, πρός δέ εκ τής περιοχής Καστορίας (Άμπελόπηποι) \

Παραλλήλα)ς πρός τήν σημασίαν ταύτην τοϋ δακτυλίου ώς μέσου άποτρε-
πτικοΰ κακής επήρειας επί τόν φέροντα, άπαντα χρήσις αύτοΰ καί πρός άπαλ-
λαγήν έξ άσθενειών 3. Ούτως εις έπφδάς πρός θεραπείαν διαφόρων νοσημάτων, ώς
τό ρίμα ( = έπιπεφυκΐτις φλυκταινώδης) ('Ιεράπετρα Κρήτης)3 καί ή βασκανία
(Περβόλια Ίνναχωρίου Κισάμου Κρήτης) 4, ή έξορκίζουσα, μεταξύ άλλων ενερ-
γειών, φέρει καί δακτύλιον μέ τόν οποίον σταυρώνει τόν πάσχοντα ή θέτει τόν δα-
κτύλιον εντός ποτηριού, τό οποίον περιέχει άμεταχείριστον νερό, άκολούθως δέ, ενώ
λέγει τήν έπιρδήν, σταυρώνει μέ τό δακτυλίδι τόν άσθενή (Αιτωλία) s. Χρυσούς
δακτύλιος άναφέρεται όμοίαις εις παθήσεις, ώς ό 'ίκτερος ("Αγιερσανί Νάξου) 6, ό
«πάπος» (Κύπρος) 7, τό δήγμα σκορπιού (Μανιάκι) 8 κ.ά.

Τέλος δακτύλιος ή κρίκος (χαλκάς) σιδηρούς, άργυροΰς ή χαλκούς, φερόμενος
εΐς τόν τράχηλον ή τόν καρπόν τής χειρός, άποτελεΐ σύμβολον σκλαβώματος, ήτοι
άφιερώσεώς τίνος ώς δούλου εΐς άγιον, πρός τόν όποιον έχει γίνει έπίκλησις διά τήν
θεραπείαν ασθενούς 9. Περαιτέρω άπαντα ό δακτύλιος εΐς μαντικάς ένεργείας, ώς

1 Βλ. Στ. Κνριακίδην είς Λαογρ., τόμ. 8(1921-25), σ. 470,4. Πέτρ. Σ. Σπανδωνίδη, Μελέ-
νικος, ό νεκρός Μακεδονικός Άκριτης, Θεσσαλονίκη 1930, σ. 113. Άστ. Ζήκον, Δεισιδαιμο-
νίες Ίλδιριμ 'Αδριανουπόλεως, Θρακικά, τόμ. Α' (1928), σ. 453. Έλ. Σταμονλη· Σαραντή, 'Ανατ.
Θράκ., Α', σ. 61 A.A., χειρ., άρ. 2514, σ. 11 (συλλ. 'Ολυμπίου Χάσου, 'Αμπελόκηποι
Καστορίας 1962). Ό δακτύλιος πρός φύλαξιν άπό της βασκανίας δύναται νά προέρχεται καί
εξ άποβιώσαντος, ώς συνηθίζεται είς τήν περιφέρειαν τής Ντερβιντσάνης 'Αργυροκάστρου
(βλ. Λ. Α., χειρ., άρ. 1665Β, σ. 19 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου 1951). Είς Μανιάκι πιστεύεται
ότι «άμα βάλης ένού πεθαμένου καί τού φορέσης δαχτυλίδι καί τό βγάλης στερνά καί τό
σούρνης επάνω σου, δέ γλέπεις ποτέ κακό». (Λ. Α., χειρ., άρ. 1474, σ. 345, συλλ. Μ. Τσά-
κωνα, Μανιάκι 1938).

2 Περί τής χρήσεως ταύτης τοΰ δακτυλίου καί εις άλλους λαούς βλ. Olbrich, Metalle,
Erze. Handw. d. deutsch. Abergl., VI, 1934/1935, στ. 208 καί Hunnerkopf, Eisen, αυτόθι,
II, 1929/1930, στ. 723.

3 A.A., χειρ., άρ. 1381B, σ. 168 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη 1939).

4 Λ.Α., χειρ., άρ. 1161 Α, σ. 111 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη 1935).

6 Βλ. Α. Λονκοπονλου, Συναγωγή επωδών καί καταδέσμων, Λαογρ. τόμ. 4 (1913), σ. 37.

6 Λ.Α., χειρ., άρ. 2303, σ. 351-52 (συλλ. Στεφ. Ήμέλλου, 1959). Τοΰ αύτοΰ, Να-
ξιακαί έπφδαί, Λαογρ., τόμ. 20 (1962), σ. 182.

7 Βλ. Γρηγ. Μαχαιριώτη, Κυπριακαί έπφδαί, Λαογρ., τόμ. 8 (1921-25), σ.206-207.

8 Λ. Α., χειρ., άρ. 1474, σ. 37 (συλλ. Μ. Τσάκωνα 1938).

n Βλ. Στίλπ. Κνριακίδον, Λατρεία. Τό σκλάβιομα, Λαογρ., τόμ. 13 (1951), σ. 352-353,
354 καί 359-360' (ένταΰθα καί βιβλιογραφία).
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κατά τήν ήμέραν τής 'Αναστάσεως. Αϊ νεάνιδες τότε εκθέτουν πρώτον εΐς τήν
σελήνην χρυσούν δακτύλιον, είτα δέ τόν τοποθετούν ύπό τό προσκεφάλαιον,
πιστεύουσαι, ότι δύνανται νά 'ίδουν έν όνείρορ τόν μέλλοντα σύζυγον «όποιον
δούν στον ΰπνον των, αύτόν θά ύπαντρευτοΰν» (Προυσσός Ευρυτανίας)1.

Ή σημασία αύτη τού δακτυλίου εΐς μαγικάς και άλλας δεισιδαίμονας συνή-
θειας πρός άπόκρουσιν τοΰ κακού ή καί άπαλλαγήν έκ τούτου μαρτυρείται ύπάρ-
χουσα ήδη άπό τών άρχαίων χρόνων. Παλαιοτέρα, όσον γνωρίζω, μαρτυρία είναι ή
παρ' Άριστοφάνει (Πλούτος, 883-84). «Ουδέν προτιμώ σον. φορώ γάρ πριάμενος
τον δακτύλων τονδι παρ' Ενδάμου δραχμής» 2, είτα δέ ή τού Λουκιανού (Φί-
λοι^, 17) «και τό μεν πρώτον εταραττόμην προς αυτά, νυν δε νπο του εύονς ουδέν
τι παράλογον όραν μοι δοκώ, και νυν μάλιστα εξ ον μοι τόν δακτύλιον δ Αραψ
εδωκε σιδήρου τοΰ εκ τών σταυρών πεποιημένον».

Εΐς τούς μαγικούς κατόπιν παπύρους άναφέρεται ή χρήσις τοΰ δακτυλίου
(χρυσού, αργυρού, σιδηρού) ", ώς φυλακτηρίου 4, εΐς ενεργείας διά τήν θεραπείαν
δαιμονοπλήκτων 6, εΐς πλήρωσιν πάσης επιθυμίας", εις μαγικήν έτι ένέργειαν, ίνα
τό πρόσωπον περί τοΰ οποίου τις ενδιαφέρεται παραμείνη άγρυπνον κατά τήν
νύκτα έχον τήν σκέψιν πρός αύτόν ' κ.ά. Εις μαγικά έ'πειτα κείμενα μεταγενεστέ-
ρων χρόνων λέγεται, ότι τό στοιχειό, ώς φύλαξ θησαυρού, καθίσταται άκίνδυνον,
εάν τις φέρη μολύβδινον δακτύλιον8. Περαιτέρω άναφέρεται, ôu μέ χρυσούν
δακτύλιον επιτυγχάνεται φιλτροκατάδεσμος ", μέ άργυροϋν δέ, Ιπίσης μέ χρή-
σιν βελόνης και μαυρομάνικου μαχαιριού, λύσις καταδέσμου \ Ό αργυρούς τέ-

1 Λ.Α., χειρ., άρ. 1473, σ. 157 (συλλ. Μπιμπίκου 1940).

2 Τόν Εύ'δαμον τούτον άναφέρει καί ό Θεόφραστος, Περί φυτών ίστορ. 9, 18.

5 Ή τοιαύτη χρήσις δακτυλίων, κατεσκευασμένων έκ τών μετάλλων τούτων, προ-
έρχεται προφανώς έκ τού ότι ύπήρχον τότε έν χρήσει δακτύλιοι μέ τά μέταλλα ταύτα.
Βλ. Ν.Γ. Πολίτου, Περί τού δακτυλίου καί τής σημασίας του, Λαογραφ. Σύμμεικτα, τόμ., Β',
1921, σ. 228, A.A., χειρ., άρ. 1908Α, σ. 15 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, Κόνιτσα 1953).

4 Βλ. Κ. Preiscndanz, ΡΟΜ,Ι, σ. 158.

' Αύτόθι. II, σ. 76-77.

6 Αύτόθι, II, σ. 71-72 «Δακτυλίδιον πρός πάσαν πράξιν καί επιτυχίαν... φόρει οπό-
ταν ή σοι χρεία, άγνός ών καί έπιτεύξη πάντων». Βλ. καί είς σελ. 29.

' Βλ. ενθ' άν, I, σ. 166.

8 Βλ. Α. Delatte, Α Α., σ. 40.

9 Βλ. Α. Delatte, ενθ' άν., σ. 466 «....ποίησης δακτύλιον χρυσούν.... καί φόρει
καί έ'στι χρήσιμος πρός άγωγήν γυναικών».

Περί τής χρήσεως τών δακτυλίων γενικώς πρός προσέλκυσιν έρωτος καί δή τών κατε-
σκευασμένων έκ μολύβδου καί τών ρωμαϊκών διπλών δακτυλίων βλ. εις τό βιβλίον τοΰ
L.Schmdit, Heiliges Blei, Wien 1958, σ. 55.

6
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λος δακτύλιος συνιστάται προσέτι νά φέρεται ύπό προσερχομένου εΐς δικα-
στή ρ ιον 3 κ. όί.

Δ'· ΠΕΤΑΛΟΝ

Τού πετάλου απαντά εύρεΐα χρήσις ώς προφυλακτικού μέσου άπό τής βα-
σκανίας (κακού ματιού, έφταρμοΰ κ.ά.)3. Πρός τούτο εΐς οικίας τό πρώτον κατοικου-
μένας κρεμάται τούτο «γιά τό γούρι» (Πόντος) 4ή καρφώνεται επί τής θύρας, ύπερ-
άνω ή όπισθεν αύτής, επίσης εΐς τήν εΐσοδον τού στάβλου Β. Μέ τήν σημασίαν ταύ-
την ώς άντιβασκανίου τίθεται έτι τοϋτο ύπό τής μαίας καί ύπό τό προσκεφάλαιον
βρέφους4 καί εΐς τήν όσφύν τής λεχοΰς". 'Ακόμη δέ καί έπί ζώων «γιά νά μήν τά
ματιάζουν τσαί γιά νά 'ναι γερά» είτα ώς φυλακτήριον άπό συκοφαντικός
ένεργείας8 ή άπό επήρειας δαιμονικών όντων, τιί)έμενον ούτω έπί τής θύρας πρός
προστασίαν τού ο'ίκου9. Τέλος δέ καί πρός διάσωσιν τής παραγωγής άγροΰ, ήτις
φέρεται πρός πλήρη καταστροφήν, έάν τις, έσπαρμένου αύτού διά δημητριακών,
έλθη γυμνός καί άποκόψη στάχυς. Τό κακόν τοΰτο άπομακρύνεναι, έάν κατά τήν

1 Βλ. Α. Delatte, ένθ' άν., σ. 552.

2 Βλ. Α. Delatte, Codices Athenienses, Χ, Bruxelis 1924, σ. Ill, «Είς δέ τήν κρίσιν
δεξιά στάσου, δακτυλίδι άργυροϋν ας φορή γίνεται άνήρ γοργός, καθάριος, εΰτυχος, ταχύς,
είς τό πωλήσαι καί άγοράσαι, ερωτικός, επίορκος».

5 Λ.Α., χειρ., άρ. 2457, σ. 211 καί 298 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Πυργί Χίου 1962). Λ
Α., χειρ., άρ. 2457, σ. 127 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Καλαμωτή Χίου 1962). Ν. Κνριαζή, Δει-
σιδαιμονίαι καί προλήψεις, Κυπρ. Χρον., τόμ. 4 (1926), σ. 53.

4 Βλ. Ξ. "Ακογλον, Λαογραφικά Κοτυώρων, 'Αθήνα 1939, σ. 314.

5 A.A., χειρ., άρ. 2457, σ. 118 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Πυργί Χίου 1962).

6 Λ.Α., χειρ., άρ. 2745, σ. 194 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Αιδηψός 1963).

Τ Βλ. 'Ελπ. Σταμονλη-Σαραντή, 'Ανατ. Θράκ., Α', σ. 60 «μισό πέταλο βοδιού μέ κλω-
στή τοΰ μιταριοϋ ή κατσιβέλικο καρφί».

Βλ. 'Ελπ. Σταμονλη-Σαραντή, ένθ' άν' σ 195.Λ. Α., χειρ., άρ. 2457, σ. 332 καί 302 (συλλ.
Ά Παπαμιχαήλ, Πυργί Χίου 1962). A.A., χειρ., άρ. 2745, σ. 194 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ
Αιδηψός 1963). A.A., χειρ., άρ. 1568, σ. 243 (συλλ. Χ. Παπαχριστοδούλου, Ρόδος 1932).

8 Βλ. Ν. Χαλιορή, Ύδρέϊκα λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, σ. 172

9 Λ Α., χειρ., άρ. 2437, σ. 127 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Καλαμωτή Χίου 1962). Έν Σι-
λεσία άπαντα επίσης ή πίστις, ότι προφυλάσσεται τις άπό τό κακόν πνεύμα (φαντάσματα)
(Druckgeist), εάν καρφώση είς τήν θύραν έν πέταλον" ( βλ. Hüjmerkopf, Eisen, Hadw. d.
deutsch. Abergl., II, 1929/1930, στ. 719. Γενικώτερον πιστεύεται ότι ό σίδηρος καί ό χάλυψ
έχουν ιδιαιτέρως μαγικήν δΰναμιν υπό τήν μορφήν πετάλων, δακτυλίων καί κλείδων (Βλ.
ένθ' άν., στ. 722).
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εορτήν τοΰ Γενεσίου τοΰ 'Αγίου Ιωάννου τοΰ Προδρόμου (24 Ιουνίου) έγκατα-
σπείρη τις εντός τοΰ άγροΰ πέταλα \

Είς τήν λαϊκήν ίατρικήν, ως εις τήν γητειάν διά τήν θεραπείαν παθήσεως
τού σπληνός, χρησιμοποιείται έτι πέταλον πεπυρωμένον 2.

'Αντιστοίχως πρός τήν χρήσιν τοϋ πετάλου, ώς άπελαστικού κακού, απαντά
τοΰτο καί μέ τήν σημασίαν τού φορέιος εύτυχίας (Κύπρος) s, ιδία, εάν εύρεθή
τοΰτο καθ' όδόν τυχαίως, ότε φέρεται καί κρεμάται «στήν κάμαρα γιά όγού-
ρι» (Θράκη) *. Ύπό δέ τών απερχομένων εΐς ξένον τόπον ετίθετο εις τό θυλάκιον
τών χρημάτων ώς τυχερό (χαϊρλίτικο) ("Ηπειρος) '.

Ή παράδοσις αύτη περί τοΰ πετάλου εις τόν βίον τοΰ λαού προέρχεται πι-
θανώς εκ τών χρόνων τής υστέρας άρχαιότητος. Εΐς τούς μαγικούς παπύρους άπαν-
τοΰν μαρτυρίαι περί χρήσεως πετάλου (χρυσού, άργυροΰ, μολυβδίνου, σιδηροΰ, κασ-
σιτερίνου) εις φυλακτήρια άπό δαίμονας καί φαντάσματα" καί εΐς μαγικάς πράξεις
άποδιοίξεως αυτών', εΐς φιλτροκαταδέσμους8, εΐς πλήρωσιν έτι άλλων επιθυ-

1 Βλ- Δ. Πετροπονλον, Λαογραφικά Κωστή Άνατολ. Θράκης, 'Αρχ. Θρ. Θησ., τόμ. 6
(1939-40), σ. 239. Γενικώτερον ή χρήσις τοϋ πετάλου ώς φυλακτηρίου σπιτιών, καταστημάτων
αυτοκινήτων καί άλλων άπό κακής επήρειας ή άλλου κακοϋ άπαντα διαδεδομένη καί είς άλ-
λους λαούς. (Βλ. Ger. Carnat, Das Hufeisen in seiner Bedeutung für Kultur und Zivili-
sation (1953), σ· 23).

2 Λ. Α., χειρ., άρ. 2295, σ. 157 (Έμμ. Σαρέλλη, Πλαγιά Λέσβου 1959). 'Εν Γερμανία
πρός θεραπείαν πόνων τοϋ στομάχου χύνουν μπύρα ομοίως επί πυρακτωμένου πετάλου καί
είτα πίνουν αύτήν (βλ. Cer. Garnut, ένθ' άν., ο. 24. Είς τά Ίππιατρικά άναφέρεται ήδη τό
πέταλον είς θεραπευτικός ένεργείας, ώς διά τήν ποδάγραν. (Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΒΒΠ., 6>
ο. 170).

3 Βλ. Ν. Κνριαζή, Δεισιδαιμονίαι καί προλήψεις, Κυπρ. Χρον., τόμ. 4 (1926), σ. 53.

1 Βλ. Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, Προλήψεις Θράκης, Λαογρ., τόμ. 14 (1952), σ. 178
άρ. 335. Ή δοξασία άπαντα ομοίως καί παρά Γερμανοΐς (βλ. Ger. Carnat, ένθ' άν., σ. 24).

° Λ.Α., χειρ., άρ. 51, σ. 91 άρ. 23. Άϋ·. Μποντονρα, Προλήψεις τού 'Ελληνικού λαού
καί ερμηνεία αύτών, έν 'Αθήναις 1931, σ. 28.

s Βλ. Κ. Preisendanz, PGM II, σ. 26 «φυλακτήριον σωματοφύλαξ πρός δαίμονας,
πρός φαντάσματα, πρός πάσαν νόσον καί πάθος έπιγραφόμενον έπί χρυσέου πετάλου, ή άργυ
ρέου ή κασσιτερίνου.... ».

7 Βλ. Κ. Preisendanz, ένθ'άν., I σ. 190-192 είς «μολυβοΰν πέταλον καί σιδηροΰν κρΐκον...
καταδεθήτω αύτοΰ ή φρόνησις έπί τφ μή ποιήσαι τό δείνα πράγμα.

8 Βλ. Κ. Preisendanz, ενθ' άν., I, σ. 128 «έπίστρεψον τήν ψυχήν τής δείνα είς έμέ τόν
δείνα... .είς δέ πέταλον χρυσοΰν τό ξίφος τοΰτο γράφε" εΐς Θουριήλ . ..καί δός τό πέταλον
καταπιείν πέρδικι». Βλ. αυτόθι, II, σ. 22 «"Ερως... φυλακτήριον τούτου' γράψον τά ονό-
ματα ταύτα είς πέταλον κασσιτερινόν.... καί φόρει περί τόν τράχηλον.....».
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μιών 1 και εΐς μαντικός ενεργείας2. Εΐς τούς κατόπιν βυζαντινούς χρόνους ή χρή-
σις τοΰ πετάλου συνεχίσθη, ως άναφέρεται ύπό τού 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστό-
μου 5, πρός δέ εις τόν βίον τοΰ αγίου Ίλαρίωνος 4, εΐς τήν παρασκευήν φιλτροκα-
ταδέσμων, πρός δέ καί καταδέσμιον έπί βλάβη τινός5, είτα δέ κατά τούς μετά
τήν "Αλωσιν χρόνους 8 μέχρι τής σήμερον, ως εκτίθεται άναηέρα).

Ε' ΚΑΕΙΘΡΟΝ - ΚΛΕΙΔΙ

Τοΰ κλείθρου γίνεται χρήσις κατά τόν γάμον πρός προστασίαν τοΰ ζεύγους
έκ μαγικών κατ' αύτοΰ ενεργειών. Ούτα> κατά τήν διάρκειαν τοΰ γαμήλιου εορτα-
σμού μεταξύ άλλων, ή μέν νύμφη φέρει έπ' αύτής «τσαί έ'να κλειδάι μέ κλειδα-
ριά», (ίΐυργί Χίου, Πολύλοφος Εύβοιας) ό δέ γαμβρός «κλειδαριά κλειδιυμένη»
("Ηπειρος, Ζάκυνθος, Λήμνος, Λέσβος) 8, τήν οποίαν άνοίγει (ξεκλειδώνει), όταν τό
πρώτον κατακλιθή μετά τής νύμφης. (Πόντος) \ Προηγουμένως κατά τήν ώραν
τής στέψεως εΐς τήν έκκλησίαν, καθ' όν χρόνον ό ιερεύς λέγει «στέφεται ό δούλος

' Βλ. Κ. Preisendanz, PGM., II, σ. 126 «Τέλεσόν μοι το δείνα πράγμα ταχύ... γράφε-
ται δέ έν τφ χρυσφ πετάλφ»' βλ. καί σ. 10 (πρός φιλίαν) καί σελ. 19, 53.

2 Βλ. Κ. Preisendanz, έν®' άν., II, σ. 33.

8 Βλ. Ίωάν. Χρυσοστόμου, Περί γυναικών καί κάλλους λόγος 14. Aligne, P.G., 63, στ.
657. Βλ. καί παρά Φ. Κονκουλέ, ΜΝΚ., 8, σ. 304 (=ΒΒΠ, 6, σ. 168).

4 Βλ. 'Ιερωνύμου καί Σωφρονίου, Βίος του οσίου πατρός ημών Ίλαρίωνος, (Α. Πα-
παδοπούλου - Κεραμέως, 'Ανάλ. Ίεροσ. Σταχυολ., εν ΙΙετρουπόλει 1899, σ. 98-99, κεφ. 21),

Βλ. καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 9, σ. 503.

6 Βλ. Θεοψ. 'Ιωάννου, Μνημεία αγιολογικά, Βενετία 1884, σ.277 καί Φ· Κονκονλέ, ΒΒΠ.,
6, σ. 170. Βλ. Συμεών Λογοθέτου τοΰ Μεταφραστοΰ, τοΰ "Οσίου καί θεοφόρου πατρός
ημών Ευθυμίου, ηγουμένου εν έρημφ τής 'Αγίας πόλεως, βίος καί πολιτεία, Migne, P.G.,
114, στ. 724-25 καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 8, σ. 305 (=ΒΒΠ, 6, σ. 170).

6 Είς κεΐμενον έκ τών μεταβυζαντινών χρόνων άναφέρεται τό πέταλον εις παρασκευήν
άντισυλληπτικοΰ γυναικός (Βλ. Α. Delatte, ΛΑ, I, σ. 447 «.....γράφεται δέ εν άργυρφ ή χρυσφ

πετάλω καί δίδοται γυναικί φορεΐν' καί οΰ συλλαμβάνει».

7 Λ. Α., χειρ., άρ. 2457, σ. 119 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ 1962). Λ. Α.. χειρ., άρ. 2745,
σ. 221 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ 1963).

8 Βλ Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 464. Λ. Α., χειρ., άρ. 36, σ. 309, 3 (συλλ. Δ. Σάρρου
1893). A.A., χειρ., άρ. 1160Β, σ. 90 καί 91 (συλλ. Γ. Μέγα 1938). Λ. Α., χειρ., άρ. 1446Γ,
σ. 76, 135 (συλλ. Δ. Δουκάτου 1940). Λ. Α., χειρ., άρ. 1432, σ. 80 (συλλ. Μ. Λιουδάκη
1940). Λ. Α., χειρ., άρ. 1446Β, σ. 221 (συλλ. Λ· Λουκάτου, Λέσβος, Πρόσφυγες εξ Άδραμυτ-
τίου 1940).

0 Βλ. Άριατ. Γ. Νεοφύτου, Περί τών εν Κερασοϋντι δεισιδαιμονιών καί προλήψεων,
Φ.Σ.Κ Π., τόμ 22, σ. 151. Βλ. καί παρά Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ , 9, σ. 465.
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τοΰ Θεού», ξεκλειδώνεται τό κιβώτιον τό περιέχον τήν προίκα τής νύμφης ("Ηπει-
ρος) Άλλαχοΰ κατά τήν στιγμήν τής ενάρξεως τής ιερολογίας ή τήν παραμονήν
τής ημέρας ταύτης κλειούν αί πενθεραί ή «ι μελλόνυμφοι διά κλειδιού τό συρ-
τάρι ή πάν άντικείμενον ιό όποιον κλειδώνεται καί ανοίγουν τοΰτο μετά τήν
τέλεσιν τοΰ μυστηρίου (Ζάκυνθος)2. Εΐς τινας τόπους, ώς ε'ις Κύθνον, αναβιβά-
ζονται οί μελλόνυμφοι υπό τής μητρός τής νύμφης επάνω εΐς κασέλλαν. Αύτη
κλείεται κατόπιν μέ κλεΐθρον και ανοίγεται μετά τήν στέψιν *. Εΐς τήν Σπάρτην
πρόσωπον συγγενικόν ή φιλικόν πρός τούς νυμφευομένους, διαρκούσης τής στέ-
ψεως, ανοίγει καί κλείει ιό κλεΐθρον της θύρας'.

Ό προτιθέμενος νά προξενήση κακόν εις τό νέον ζεύγος φέρει εΐς χείρας
κλεΐθρον κατά τήν στεφάνωσιν, τό όποιον κλείει έπιλέγων «δένω καί κομποδένοο»
('Ήπειρος)6 ή «κλειδώνω τόν δείνα και ι:ή δείνα»", ή «δένω τή νύφη καί τό γαμ-
βρό«· (Κεφαλληνία)7. Άλλαχοΰ, ώς εν Σκΰρω, καθ' ήν στιγμήν ό ιερεύς άναφωνεΐ:
«Ευλογημένη ή βασιλεία τοΰ Πατρός» κλείεται τό κλεΐθρον, τό όποιον κατόπιν
θάπτεται ή ρίπτεται εΐς τήν θάλασσαν8. Πρός πρόκλησιν ομοίως κακού τίθεται ύπό
τών έκ Πόντου Ελλήνων τό κλεΐθρον καί τό κλειδί εΐς τάς δύο παραστάδας τής
θύρας τοΰ ναού, είτα δέ μετά τήν εΐσοδον τών μελλονύμφων κλειδώνεται τό κλεΐ-
θρον καί ρίπτεται τό κλειδί εΐς τήν θάλασσαν9. Εΐς περιπτώσεις συχνών θανά-
των εις τινα τόπον, προς άναστολήν τοΰ κακού κατατίθεται εις τόν τάφον τοΰ τε-
λευταίου αποθανόντος κλεΐθρον κεκλεισμένου «διά νά κλειδώση ό "Αδης» (Κάρπα-

1 Βλ. Γ. Π. 'Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά έξ Ηπείρου, Λαογρ., τόμ. 5 (1915), σ. 43.
Τοΰ αύτοΰ, Προλήψεις και Δεισιδαίμονες συνήθειαι έν Παπίγκιρ τοΰ Ζαγορίου, Λαογρ.,
τόμ. 8 (1921-25), σ. 218' βλ. καί παρά Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 9, σ. 405.

2 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 9, ο. 464.

3 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ένθ" άν., σ. 464. Έν 'Αθήναις παλαιότερον φίλη της νύμφης, διαρ-
κούσης της στέψεως, έκίνει διαρκώς τόν κρίκον τής Αύρας. (Βλ. αντ., σ. 463).

4 Λ.Α., χειρ., άρ. 1372, σ. 50 (συλλ. Μ. Λιουδάκη 1939).

5 Βλ. Κ. Βαρ'ζώκαν είς Ζωγρ. "Αγώνα, τόμ. 1, 1891, σ. 15 καί παρά Φ. Κονκονλέ,
ΜΝΚ, 9, σ. 454.

6 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 9, σ. 454.

7 Λ. Α., χειρ., άρ. 52, σ. 71 (συλλ. Άνδ. Μαρούλη 1919). Δι' όμοιας ενεργείας είς άλ-
λους τόπους βλ. Εύαγγ. Φραγκάκι, Συμβολή στά Λαογραφικά τής Κρήτης, 'Αθήνα 1949, σ. 63.
Λ. Α., χειρ., άρ. 1446Β, σ. 196 (συλλ. Δ. Λουκάτου, Λέσβος, Πρόσφυγες έξ Άδραμυττίου,
1910). Φωτάκον, 'Απομνημονεύματα, 1858, ci. 79 (έκ Μάνης) κ. α.

8 Βλ. Ν. Πέρδικα, Σκύρος, τόμ. 1, "Αθήναι 1940, σ. 113.

u Βλ. Άριατ. Γ. Νεοφύτου, Περί τών έν Κερασούντι δεισιδαιμονιών καί προλήψεων.
Φ,Σ.Κ Π., τόμ. 22 (1889-90 καί 1890-91). σ. 150Β.
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θ ο ς, Βουρδούριον ΓΙισιδίας Μ. 'Ασίας) Ή πράξις αύτη αποτελεί ούτως ειπείν κα-
τάδεσμον τού Χάρου. Είς Πόντον ('Αμισός) αϊ έγκυοι γυναίκες φέρουν μεθ εαυ-
τών «κλειδωτήρα» (κλειδίον τι), διά να μή αποβάλουν τό έμβρυον 2. Εΐς τούς έκ
τοΰ Σταυρίν (έπαρ. Χαλδίας Πόντου) "Ελληνας ύπάρχει ή συνήθεια, όταν έ'να
ζώον δέν έπιστρέψη τό εσπέρας εΐς τόν στάβλον νά δένουν δια κλείθρου τόν λύκον
καί τά άλλα άγρίμια, διά νά μή τό βλάψουν Β· ότε δέ τό άνεύρισκον ή έπέστρεφε
τοΰτο τότε νά ανοίγεται τό κλείθρον.

Τοΰ κλείθρου γίνεται χρήσις προσέτι καί εις άλλας βλαπτικάς μαγικάς
πράξεις4. Κατά μαρτυρίαν εΐς κώδικα τοΰ 17 αΐ. ό καταδένων πρός σκοπόν έπιφο-
ράς κακού εις τόν άντίπαλον δέον νά τοποθετήση τά μαγικά μέσα μαζί καί μίαν
κλειδαριάν εντός τάφου εβραϊκού καί νά λέγη : «Έδώ έκλειδώσαμεν μέ τόχέριν τοΰ
Σολομών έτοΰτα τάδε σημεία εις εβραϊκόν μνημούριν»6. Ή χρήσις αύτη μαρτυρεί-
ται πολύ παλαιότερον, γνωστή ήδη και εΐς τούς Βυζαντινούς. Άναφέρεται κατάδε-
σμος διά κλείθρου έχθρών κινουμένων κατά τής Κωνσταντινουπόλεως 6 πρός άπό-
κρουσιν αύτών. Σήμερον γίνεται χρήσις κλειδιών καί μικρών άλύσεων πρός λύσιν
τού άποδέματος (Μύτικας Αιτωλίας)7.

Εϊς φιλτροκατάδεσμον ή θέλουσα νά επιτύχη σταθερόν ερωτά τίνος λαμβάνει
κλείθρον κλειστόν καί τό θέτει ύπό τό προσκεφάλαιον αύτής, πιστεύουσα, ότι όσον

1 Βλ. Μ. Μιχαηλίδον Νονάρου, ΛΣΚ. Α', 1932, σ. 170 «"Οταν ποθαίνουν πολλοί άν-
θρωποι κοντά κονιά, στοΰ τελευταίου τό μνήμα ρίχνουν μια κατήνα (κλειδαριά) κλειδωμένη
γιά νά κλείδωση ό "Αδης καί νά μήν παίρνη πιά άλλους', καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ,
9, σ. 479.

2 Λ. Α., χειρ., άρ. 242, σ. 75 (συλλ. Έ. Παπανανιάδη 1896).

8 Βλ. Δ. Κ. Παπαδοπούλου, Μαγικαί συνήθειαι του Χωρίου Σταυρίν, 'Αρχ. Πόντου,
τόμ. 18 (1953), σ. 211-212.

4 Βλ. 77ετρ. Σ. Σπανδωνίδη, Μελένικος ό νεκρός Μακεδονικός Άκριτης, Θεσσαλονίκη
1930, σ. 127.

5 Βλ. Α. Delatte, ΑΑ, σ. 59. Βλ. καί παρά Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 9, α. 93 (=ΒΒΠ, 6, σ. 247).

6 Βλ. Γ. Κωδινοϋ, Περί αγαλμάτων στηλών καί θεαμάτων τής Κωνσταντινουπόλεως σ 35
(Bonn) «μέσον δέ του σταυροϋ ή τύχη τής πόλεως κατήνιον κλειδωμένον καί εστοιχειωμένον
τοΰ παντός είδους ανελλιπή είναι καί νίκην πασαν τών εθνών έπιφέρειν τοΰ μηκέτι ίσχΰειν
προσεγγίσαι ή προσψαΰσαι, άλλα πόρρω άπέχεσθαι καί ΰπονοστεΐν ώς ήττωμένους. Ή δέ
κλείς τοΰ κατηνίου κατεχώσθη είς τάς βάσεις τών κιόνων».

7 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ, 9, σ. 154, 7. Προς λύσιν καταδέσμου ύπό εύρυτέραν εννοιαν
άποβλέπει τό άνοιγμα κλείθρων έπί δυστοκούσης γυναικός, ϊνα αύιη διευκολυνθή είς τόν
ΐοκετόν (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Ώκυτόκια, Λαογρ., τόμ. 6 (1917), σ. 322-23).
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χρόνον μένει κλειστόν επί τόσον θά παραμένη πιστός εΐς αύτήν ό έραστής \ Σχετι-
κή μαρτυρία είναι γνωστή εΐς έμέ έκ κώδικος τοΰ τέλους τοΰ 16ου καί τών αρχών
τοΰ 17ου αΐ. 'Ενταύθα δίδονται όδηγίαι διά τήν παρασκευήν φιλτροκαταδέσμου.
« ΓΙιάσον κλειδίν σαρακηνικόν καί εΐπης· 'ς τό όνομαν τοΰ Πατρός καί τοΰ Υιού
καί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος κλειδώνω τήν δούλην τοΰ Θεοΰ όδείνα ώς έκλείδωσεν
ό Μωϋσής τήν Άμμαν θύραν (γρ. Άμανθίραν), ούτως να κλειδωθή καί ή μήτρα
τής όδείνα νά μηδέν άνοιξη' ή καρδία τής όδείνα παρά νά ήστε κλειδωμένη
ύπό Πατρός καί Υιού καί τοΰ Αγίου Πνεύματος» 2. Κατ'άναλογίαν πρός τήν άν-
τίληψιν περί τής άποδιώξεως τού κακοΰ έκ τίνος διά τοΰ κλειδώματος τοΰ κλείθρου,
δύναται διά τοΰ ξεκλειδώματος αυτού νάέξέλθη εκ τοΰ σώματος τό κακοποιόν πνεύ-
μα, τό όποιον τυχόν έχει έγκλεισθή έντός αύτοΰ. Ούτω εΐς τήν δυστοκοΰσαν, εΐς τήν
οποίαν κατά τήν λαϊκή ν πίστιν ή δυστοκία δύναται νά οφείλεται καί εΐς επενέρ-
γειαν κακοποιού πνεύματος, πρός διευκόλυνσιν τοΰ τοκετού, κατά συνήθειαν πα-
λαιότερον, «ξεκλείδωναν τό λουκέτο τοΰ σεντουκιοΰ της, έρριχναν νιρό μέσα σ' αύτό
καί έδιναν στή δυστοκοΰσα νά πιή άπ'αυτό» ('Αμπελόκηποι Καστορίας)3 ή «άνοι-
γαν μέσ' στό σπίτι όλες τις πόρτες καί ξεκλείδωναν όλες τις κλειδαριές». (Σκύρος)4·

Περαιτέρω τό κλεΐθρον, μέ σημασίαν προστατευτικήν δύναται νά χρησιμο-
ποιηθή πρός προφύλαξίν τίνος έξ ασθενείας ή νά συντελέση εΐς ΐασιν εξ αήτής, ώς τής
έπιληψίας5. Τόν πάσχοντα έξ επιληψίας θά όδηγήση τις εις βρύσιν, θά τόν περι-
λούση μέ ύδωρ καί θά τοΰ δώση ν' άνοιξη κλεΐθρον. Ούτω πιστεύεται, ότι έκβάλ-
λεται ό κεκλεισμένος έντός τοϋ σώματος δαίμων. Πρός θεραπείαν «τής άπορριφής»
(άποστήματος τών άδένων) ή ξορκίστρα σταυρώνει μέ έ'να κλειδί τό πάσχον μέρος
τοΰ σώματος (Καστρισιάνικα Κυθήρων) "· ή δέ θέρμη καταδεσμεΐται διά καινουρ-
γούς κλείθρου, τοΰ οποίου κατόπιν ή κλείς ρίπτεται εις τήν θάλασσαν ή εΐς φρέαρ7.
Τέλος έπί ρινορραγίας δένεται επί τοΰ μετώπου κλειδί ώς αΐμοστατικόν μέσον
(Κυδαινία)8 ή εγγίζουν τοΰτο έπί τοΰ ρώθιονοςΒ.

1 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, ο. 469.

2 Βλ. Α. Delatte., ΑΑ, σ. 82 - 83, Πβλ. καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 93 (=ΒΒΠ,
σ. 247).

3 A.A., χειρ., άρ. 2514, σ. 13 (συλλ. 'Ολυμπίου Χάσου 1962).

4 Βλ. Ν. Πέρδικα, Σκύρος, τόμ. 1, 'Αθήναι 1940, σ. 84.

5 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 63,2 (=ΒΒΙΙ„ 6,σ. 219, 4). Ή πίστις καί παρά τοις
ΓερμανοΤς {Hünnerkopf, Eisen, Handw. d. deutsch. Abergl., II, 1929/1930, στ. 722).

G Βλ. '/ωά»·. Φωτίον, Συναγωγή επωδών κα'ι καταδέσμων, Λαογρ., τόμ. 4 (1913), σ. 54.

7 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 478.

5 A.A., χειρ., άρ. 1358, σ. 360 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη 1939).

9 Λ Α, χειρ., άρ. 1378 Γ, σ. 94 (Γ. Ταρσούλη, Κορώνη Πυλίας 1939).
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ΓΙρός άποτροπήν λοιμώδους νόσου, τής πανώλους, περιβάλ.λεται εις Κου-
ρουντζί Θράκης τό χωρίον διά νήματος, τοΰ οποίου κλειδώνονται τά δύο άκρα. Πι-
στεύεται, ότι διά τής μαγικής ενεργείας ταύτης επιτυγχάνεται ή κατοχύρωσις τοΰ
τόπου άπό προσβολής τής νόσου Κατά τήν λαϊκήν πίστιν περί τής δυνατότητος
τής διά μαγικών μέσων μεταδόσεώς τίνος έξ επαφής δύναται νά μεταβιβασθή ούτως
ή ίδιότης τής στερεότητος τοΰ σιδήρου εις τόν άνθρωπον. Κατά τήν άντίληψιν ταύ-
την έν Καρπάθφ τήν ήμέραν «τής Γονατιστής» παίρνουν εΐς τήν έκκλησίαν «τό
κλειδί τοΰ σπιτιού...καί τήν ώρα πού διαβάζει ό παπάς τις ευχές τό βάζουν στό κε-
φάλι τους γιά νά μην πονή ή δαγκάνουν τό κλειδί μέ τά δόντια των, νά μήν πονούν
και νά σιδερώσουν» Πρός τόν αύτόν σκοπόν καί εΐς τήν λεχώ, όταν πρόκειται μετά
τόν τοκετόν νά έγερθή τό πρώτον εκ τής κλίνης, τοποθετείται κλειδί διά νά πατήση
έπ αύτοΰ (Σκΰρος, Σύμη, Λιθί καί Καλαμωτή Χίου κ.ά.) Όμοίως καί όταν τό
πρώτον επισκέπτεται αύτη οΐκίαν τινά τοποθετείται κλειδί εΐς τό κατώφλι τής οικίας,
ώστε πατοΰσα έπ' αύτοΰ «νά 'ναι σιδερένια» (Σκΰρος) \ Καί εΐς άσθενή έτι μετά
τήν άνάρρωσίν του, όταν πρόκειται νά σηκωθή άπό τό κρεββάτι, τοποθετείται
τό κλειδί, ίνα πατήση επ' αύτοΰ5.

Εις μαντικά τέλος έθιμα, ώς τά κατά τήν παραμονήν τών 'Αγίων Θεοδά)-
ρων * και τοΰ Κληδόνου (24 Ιουνίου), ενέχει επίσης τό κλείθρον σημαντικήν ση-
μασίαν. Δι' αύτοΰ κλείεται μέ μαγικήν έννοιαν τό δοχείον εΐς τό όποιον έ'χουν το-
ποθετηθή τά αντικείμενα τού Κληδόνου' (Λήμνος, Λέσβος, Σύρος, 'Αβδέλλα, Κο-

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών, Λαογρ., τόμ. 7 (1923), σ. 472.

2 Βλ. Μ. Μιχαηλίδον Νονάρου, ΛΣΚ., Α", 1932, σ. 181.

* Βλ. Ν. Πέρδικα, Σκΰρος, τόμ. 1, 'Αθήναι 1910, σ. 86. A.A., χειρ., άρ. 2455, σ.
291 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ 1962). A.A., χειρ., άρ. 2457, σ. 297 καί 127 (συλλ. Άν. Πα-
παμιχαήλ, Χίος 1962). Άνάλογον σημασίαν νομίζω ότι είχε καί τό άρχαΐον Ίνδικόν εθιμον
καθ' ο αί άποβάλλουσαι γυναίκες πλΰνονται τοποθετοΰμεναι έπί μολύβδου (Βλ.Leop. Schmidt,
Heiliges Blei, Wien 1958, σ. 52-53).

4 Βλ. Ν. Πέρδικα, ενθ' άν., σ. 87.

5 Βλ. Ν. Πέρδικα, ένθ' άν., σ. 150.

6 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 481.

7 A.A., χειρ., άρ. 1160, σ. 116 (συλλ. Γ. Μέγα 1938). Λ.Λ., χειρ, άρ. 1446Β, σ. 167
(συλλ. Δ. Λουκάτου 1940). Λ.Α., χειρ., άρ. 59α, σ. 39 (συλλ. Δ. Δουκοπούλου 1914). A.A.,
χειρ., άρ. 1378 Γ, σ. 117 (συλλ. Γ. Ταρσούλη 1939). A.A., χειρ., άρ. 207, σ. 40 (συλλ. Γ. Πα-
παδοπούλου 1891). A.A., χειρ., άρ. 2477, σ. 32 (συλλ. Δ. Καραγιαννοποΰλου, Παλαιόφυτον
1959). Έλ. Σταμούλη Σαραντή, 'Ανατ. Θράκ. Α', σ. 145 (Χωρ. Φανάριον). Ν. Ε. Μηλιώρη, Λαο-
γραφικά Βούρλων, Μικρασ. Χρον., τόμ 3, Αθήναι 1940, σ. 367. Μαρ. Λιουδάκη, Λατρεία
στήν Ανατολική Κρήτη, Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ., τόμ. Α' (1938), σ. 492. Εναγγ.
Φραγκάκι, Συμβολή στά Λαογραφικά τής Κρήτης, Αθήνα 1949, σ. 16-17.
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ρώνη, Νίσυρος, Κρήτη). Τέλος καί είς μαγικάς ένεργείας πρός άνακάλυψιν κλέπτου
γίνεται χρήσις τής κλειδός

ΣΤ'· ΨΑΛΙΣ

Τό ψαλίδι έκ τής χρήσεώς του εΐς τόν καθ' ήμέραν βίον, ώς εργαλείου κο-
πτικού, εισήχθη κατ' άναλογίαν εις δεισιδαίμονας καί μαγικάς συνήθειας τού λαού.
Έκ τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας αναφέρεται έν'Αθήναις τοποθέτησις αύτοΰ άνοι-
κτοΰ έπί τής νυμφικής κλίνης πρός άποτροπήν τοΰ άποδέματος 2. Ό γαμβρός πρός
προστασίαν του άπό βλαπτικόν κατάδεσμον κατά τόν γάμον (Κάρπαθος καί Μεγί-
στη (Καστελλόριζον)) φέρει πλήν άλλων καί ψαλίδι, δεμένον εΐς τήν κνήμην του 3
ή τοποθετημένον εις τήν όσφύν του (Ναζλί Μ. 'Ασίας)4 ή τοποθετείται εΐς τάθυλάκια
τών νυμφευομένων *. Πρός τόν σκοπόν τούτον τίθεται τό \[>αλίδι καί έντός τοΰ υπο-
δήματος τής νύμφης ή τοΰ γαμβρού (Έρμούπολις, Μήλος, Χίος, Εύβοια, Γιάλτρα,
Αιδηψός, Πολύλοφος, Κρήτη, Λέσβος)8 ή και εις άλλο μέρος τοΰ σώματος των7.

1 Βλ. IV.Rouse, Folklore firstfruits from Tesbos, Folklore, vol. VII, (1896),σ. 145,

2 Βλ. Δ. Καμπούρογλον, Γάμοι επί τουρκοκρατίας, εν 'Εστία, τόμ. 14, σ 582. βλ.
καί Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 460,2.

8 Βλ. Ε. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, Ιν 'Αθήναις 1896, σ. 132. Βλ. καί Φ. Κονκονλέ,
ΜΝΚ., 9, ο. 460.

4 Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 462.

5 Βλ. Μ. Μιχαηλίδον Νονάρον, ΛΣΚ., Α', 1932, σ. 166. A.A., χειρ., άρ. 2746, σ.
122 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Δελέρια Τιρνάβου 1963). A.A., χειρ., άρ. 1473, σ. 76 (συλλ.
Είρ. Καρπαθίου, Νίσυρος 1940). ΛΑ.., χειρ., άρ. 1480, σ. 142,99 (συλλ. Μαρ. Ίωαννίδου,
Λαογρ. Προσφύγων Λιβησίου Μάκρης 1943). Λ.Α., χειρ , άρ. 1475, σ. 26 (συλλ. Μαρ. Ίωαν.
νίδου, 'Αγία Άννα Ευβοίας 1941).

" Βλ. Φ. Κονκονλέ, ΜΝΚ., 9, σ. 462. Ά. Ταταράκη, Ό γάμος, Νεοελλ. 'Ανάλεκτα 1, 354.
A.A., χειρ., άρ. 2456, α. 163 (συλλ. "Α. Παπαμιχαήλ, Άρμόλια Χίου 1962). Λ.Α., χειρ., άρ.
2745, σ. 193 (συλλ. Ά. Παπαμιχαήλ, Αιδηψός 1963). Λ.Α., χειρ., άρ. 2744, σ. 90 (συλλ. Ά.
Παπαμιχαήλ, Γιάλτρα Εύβοιας 1963). A.A., χειρ., άρ. 2745, σ. 221 (συλλ. Ά. Παπαμιχαήλ,
Πολύλοφος Ευβοίας 1963). Ν. Ε. Μηλιώρη, Λαογραφικά Βουρλών, Μικρασ. Χρον., τόμ. 3,
1940, σ. 365. Μ. Λιονδάκη, Ό γάμος στή Κρήτη τώρα καί παλιά, Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδ.
τόμ. Γ' (1940), σ. 372. Λ.Α., χειρ., άρ. 1446 Β, σ. 263 (συλλ. Δ. Λουκάτου, Λέσβος, Πρόσφυ-
γες εξ Άδραμυττίου, 1940). Ή χρήσις τής ψαλίδος συνεδέθη μέ τόν γάμον καί έν Γερμανία
(Mengis, Nadel. Handw. d. deutsch. Albergl., VI, 1934/1935, στ. 932).

7 A.A., χειρ., άρ. 1908 Β, σ. 64 (συλλ. Δ. Οίκονομίδου, Κόνιτσα-Στράτσανη 1953). A.A.,
χειρ., άρ. 1438, σ. 67-68 (συλλ. Μ Λιουδάκη, 'Αμοργός 1940). A.A., χειρ., άρ. 1568, σ. 434
(συλλ. Χ. ΙΙαπαχριστοδούλου, Ρόδος-Σάλακος 1932). Εναγγ. Κ. Φραγχάχι, Συμβολή στά Λαο-
γραφικά τής Κρήτης, 'Αθήναι 1949, σ. 62. Ν. Πέρδικα, Σκύρος, τόμ. 1, 'Αθήναι 1940, σ. 113.

Ξ. 'Αναγνωστοπούλου, Λαογραφικά Ρούμελης, 'Αθήναι 1955, σ. 44.
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Πρός φύλαξιν τής λεχούς, ϊνα μή «δαιμονιστή», τίθενται ύπό τό προσκεφά-
λαιόν της τ^ωμί καί ψαλίδι, ως καί εις τό τού βρέφους, διά νά μή πάθη βλάβην
τινά ('Αμπελόκηποι Καστορίας) *.

Έκ τής χρήσεως, ως ελέχθη ήδη, τής ψαλίδος ως κοπτικού εργαλείου, πρός
δέ καί τού σχήματος, τό όποιον λαμβάνει κατά τήν χρήσιν, νά άνοίγη καί νά κλείη,
εισήχθη αύιη καί εις έπφδάς, καθ'ας ό εκτελών τήν επιρδήν (γητειάν, ξόρκι) χρησι-
μοποιεί καί τό ψαλίδι, ώς εΐς τήνέποοδήν κατά τής βασκανίας, καθ'ην «μέ έ'να ψαλίδι
σταυρώνουνε τόν άρρωστο» 2. Κατά τήν έτκοδήν πρός θεραπείαν τοΰ ΐκτέρου θέτουν
τό ψαλίδι έπί ποτηριού πλήρους οίνου, τό οποίον προηγουμένως έχουν έκθέσει επί
τριήμερον έξω τής οικίας κατά τήν νύκτα. (Γαλονάδες καί Άγιερσανί Νάξου)8.

Προς θεραπείαν τοΰ «άνεμ'κοΰ» (ανεμοπύρωμα) κάμνουν εν Σκύρω τά εξής:
«χωρίζ'νε εφτά κομματάτσα μπαμπάτσι τσ'εφτά σκ'λιά λ'νάρι άπό σατσί ή δ,τι άλλο.
Στσεπάζ'νε τ' άρρωστο μέρος μέ παννί κότσ'νο, πιάν'νε μαζί έ'να κομμάτ' μπαμπάτσι
τσ' έ'να σκ'λί μέ τό ψαλίδι τ' άνάβ'νε στό τσερί τσαί σταυρών'νε τρεις βολές.
"Υστερα ουλα μαζί τ' άπόκαυτρα τά παίρν'νε μέ τό ψαλίδι τσαί σταυρών'νε άλλοι
τρεις βολές....» 4. «"Οταν πονέση τό δόντι, τό μάτι, τό αυτί» τό γητεύουν μέ ψα-
λίδι (Καρωτή Διδυμοτείχου)5· Επίσης «γιά τά μαμούνια τοΰ κοπελιοΰ» ή ξορ-
κίστρα «βάνει ξίδι 'ς τό πιάτο μέ τό ψαλίδι τό κόβγει... (ή κοπή σΐ'μβολική)
('Ανατ. Κρήτη, Έμπαρος)6. Διά τήν θεραπείαν τοΰ φόβου, πλήν άλλων, χρησιμο-
ποιούν καί τό ψαλίδι (Πόντος) 7.

Εΐς άπόδεσμον ό'φεως : «παίρνεις έ'να ψαλίδι, πάς κάτου άπό δύο δέντρα
τ' άνοι'οστομάς τρεις βολές κάτου άπό κάθε δέντρο τσοί λες: Κόβου τή γλώσσα
τοΰ φιδιού νά μή μπορ' νά δακώση. 'Απέ πετάς τό ψαλίδι στ' θάλασσα ή τό

1 A.A., χειρ., άρ. 2511, σ. 6, 16 (συλλ. 'Ολυμπίου Χάσου 1962).

2 A.A., χειρ., άρ. 1105, σ. 251 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, 'Ιεράπετρα Κρήτης 1937) καί
Ελ. Σαραντή- Σταμονλη, Σύμμεικ τα* Λαογραφικά, Θρακικά, Α' (1928), σ. 411.

3 Λ.Α., χειρ., άρ. 1466, σ. 317 (συλλ. Δ. Κορακίτου 1920), A.A., χειρ.,άρ. 2303,
σ. 351-352 (συλλ. Στ. Ήμέλλου, Άγιερσανί Νάξου 1959) καί Στ. 'Ημέλλον, Ναξιακαί έπω-
δαί, Λαογρ., τόμ. 20 (1962), σ. 182.

1 Βλ. Ν. Πέρδικα, ενθ' άν., σ. 153-154.

5 Λ. Α., χειρ.,άρ. 1500, σ. 15-16 (συλλ. Ί. Ξανθάκί| 1922).

6 A.A., χειρ., άρ. 128, σ. 13-14 (συλλ. Ά. Ζερβάκη 1919) καί Ά. Ζερβάκη, Συνα-

γωγή επωδών καί κιχτα.δέσμων, Λαογρ-, τόμ. 4 (1913), σ. 517.

'Βλ. Λ.Α., χειρ.,άρ. 242, σ. 166, 134 καί 164 (συλλ. Έ. Παπανανιάδου 1896).
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χούν'ς να μή τό βρή κανείς» (Σκύρος) ΙΙρός άποτροπήν φθοράς τών ποιμνίΰ>ν
ύπό αγρίων ζώων λαμβάνουν οί ποιμένες έν Αιτωλία κατά τήν εορτήν τοΰ Άγιου
Μηνά «μιά γοΰϊα μάλλινη καί τήν κρατούν ατό χέρι. Μέ τ' άλλο κρατούν ψαλίδι,
κάνουν τάχα πώς κόβουν και λένε : Κόβω-κόβω. Τί κόβεις;—Τοΰ λύκου τό στόμα».
Τούτο λέγουν τρις καί ποιούν έπί τής λωρίδος τρεις ψαλιδιές 2.

Είς μαντικός τέλος ενεργείας τών νεανίδων κατά τήν νύκτα τής παραμονής τής
εορτής τών Αγίων Θεοδώρων, διά νά ιδούν εν όνειρα) τόν μέλλοντα σύζυγόν των
γίνεται χρήσις καί ψαλίδος8. Κατά δεισιδαίμονας λαϊκάς δοξασίας, εάν έγκυος καθίση
έπί ψαλίδος, θά γεννήση θήλυ (Κάρπαθος)4, εάν δέ ευρίσκεται τό ψαλίδι άνοικτόν
έπί τής τραπέζης 5 ή έπί τοΰ τοίχου 0 καί γενικώτερον εΐς οιονδήποτε μέρος 7, άνοί-
γουν τά στόματα τών εχθρών τοΰ σπιτιού. Κατά τήν ώραν τοΰ φαγητού, εάν είναι
άνοικτόν κόπτεται ή ορεξις τών παρακαθημένων εΐς τήν τράπεζαν 8. Εΐς τό
Μανιάκι δεν ανοίγουν ψαλίδι τήν πρώτην Φεβρουαρίου, διά νά μήν άνοιξη τό
στόμα τοΰ λύκου 9.

RÉSUMÉ

Emploi des métaux dans diverses superstitions, aussi que dans
d'autres actions magiques se rapportant à la vie sociale du
peuple

par Anne Papamichael.

Le résumé delà première partie de l'étude ci-dessus (p.p. 62-91) sera
publié à la fin de la deuxième partie; voir prochain volume, N° 17 (1964).

1 Βλ. Ν. Πέρδικα, ένθ' άν., σ. 156.

2 A.A., χειρ., άρ. 867, σ. 556 (συλλ. Δ. Λουκοπούλου 1927).

3 Βλ. Ν. Γ. Πολίτον, ΛΣ, Γ', σ. 121 καί 126.
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5 Βλ. Δρόσου-Φάνη Κραβαρτογιάννη, Άμφισσαϊκές προλήψεις καί παροιμίες. Πει-
ραϊκή-Πατραϊκή, έτ. 9 (1963), άρ. 97 σ. 16.

6 Λ.Α.. χειρ-, άρ. 176, σ. 26 (συλλ. Σ. ΔημοσΟενοπούλου, Σηλυμβρία 1889).

7 A.A., χειρ., άρ. 1473, σ. 387 (συλλ. Μ. Πίσσα, Έλληνες Αιγύπτου 1940). Ν.
Χαλιορή, Ύδρέϊκα λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, ο. 169. Θ. Βαφειάδη, Δημώδεις δοξασίες
καί δεισιδαίμονες συνήθειες, Θρακικά, Α' (1928), σ. 197.

8 Βλ. είς περ. Πειραϊκή - Πατραϊκή, ένθ' άν., σ. 16.

8 A.A., χειρ., άρ. 1508, σ. 35 (συλλ. Μ. Τσάκωνα 1944). Εΐς Καταφύγιον Γρεβενών
τούτο τελείται τήν ένδεκάτην Νοεμβρίου, ήμέραν τής έορτής τοϋ 'Αγίου Μηνά (Λ. Α., χειρ.,
άρ. 2645, σ. 10, συλλ. Κων. Στραγάλη 1962).

* Το δεύτερον μέρος τής μελέτηςθά δημοσιευθή εις τόν προσεχή τόμον, ΙΖ' (1964).


