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Οί ξένοι περιηγηταί, οΐτινες κατά τήν περίοδον ιδία τής τουρκοκρατίας πε-
ριήλθον έ'νεκα διαφόρων λόγων τούς ελληνικούς τόπους, κατέλιπον πολλάκις σχε-
τικά περί των περιηγήσεων των συγγράμματα, έν οίς περιέλαβον πρός τοις άλλοις
καί στοιχεία έκ τοΰ λαϊκού βίου τών νεωτέρων Ελλήνων. Αι παρεχόμεναι ύπ' αύ-
τών ειδήσεις είναι ούχί σπανίως διαφερόντως αξιόλογοι, ώς πληροφορούσαι ημάς
περί μορφών τοΰ βίου, αΐτινες υπέστησαν έκτοτε μεταβολάς ή καί έξέλιπον λόγω
τών έπελθουσών κοινωνικών μεταβολών καί τής έπ' αύτάς επιδράσεως νεωτέρων
άστικών ίδίςι πολιτιστικών στοιχείων.

Μεταξύ τών περιηγητών τούτων σπουδαίαν άναντιρρήτως θέσιν καταλαμβά-
νει ό Γάλλος Pierre Augustin de Guys (1721 - 1799), έμπορος καί λόγιος άνήρ,1
όστις έπεσκέφθη τό πρώτον τήν Ελλάδα κατά τά μέσα τοΰ 18ου αιώνος διά καθα-
ρώς εμπορικούς σκοπούς.

Γνώστης τής άρχαίας καί τής νέας ελληνικής γλώσσης ό Guys ήδυνήθη νά
έλθη εις στενήν έπαφήν μετά τών ύποδούλων Ελλήνων καί νά γνωρίση έκ τού
σύνεγγυς τό έθνος, περί ού είχε πληροφορηθή έκ τών μελετών του. Ή μεγάλη άντί-
θεσις μεταξύ τοΰ άρχαίου μεγαλείου καί τής καταπτώσεως καί τού μαρασμού τοΰ

1 Ίδέ περί τούτου γενικώς :

α) Άλ. Καράλη, Περιηγηταί, Έβδομάς, ετ. Γ', τόμ. Γ' (1886), σ. 431.
β) Κ. Φωστηροπούλου, Πέτρος Αυγουστίνος Γκύς, Ειρηναίου Κ. Άσωπίου, Ήμερολό-
γιον τών κυριών (1889), σ. 212 - 215.

γ) Σπ. Δε Βιάζη, Πέτρος Αύγουστΐνος Γκύς, Παναθήναια, τόμ. 15 (1907-08), σ. 289-292.
δ) Ή Χίος παρά τοις γεωγράφοις καί περιηγηταϊς. Εκδιδόντων Φιλίππου Π. Άρ-
γέντη καί Στίλπωνος Κυριακίδου, τόμ. 2, έν 'Αθήναις 1946, σ. 730.

ε)'Ελένης Δ. Βουραζέλη, Ό βίος τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ κατά τήν Τουρκοκρατίαν, έν
Αθήναις 1939, σ. 210-212.

ς) Grande Encyclope'die, έν λ.
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ελληνικού έ'θνους έκ τής δυσβαστάκτου τουρκικής δουλείας έπροξένησεν εΐς αύ-
τόν βαθειαν έντύπωσιν. "Αλλοι προηγηθέντες αύτοΰ έ'σπευσαν άκρίτως νά απο-
φανθούν, ότι έν τή συγχρόνω Ελλάδι μόνον τό όνομα τής άρχαίας είχεν άπομείνει
καί ουδέν ετερον πέρα τούτου. Ό Guys άντιθέτως περιήλθε κατ' επανάληψιν τήν
ελληνικήν γήν άναζητών τάς έν αυτή ύπό τοΰ Όμήρου ή τοΰ Παυσανίου μνημο-
νευομένας τοπωνυμίας καί μελετών τά ήθη καί έ'θιμα καί τήν έν γένει ζωή ν τοΰ
ελληνικού λαοΰ εΐς πάσας αύτής τάς έκφάνσεις. Εκάστοτε συνεπλήρου διά νέων εν-
διαφερόντων στοιχείων τό συγκεντρούμενον ύλικόν του ή έπηνώρθου τυχόν έσφαλ-
μένας προγενεστέρας παρατηρήσεις ή άντιλήψεις αύτοΰ. Έν τέλει απεβίωσε καί ετάφη
έν Ζακύνί^ω Τφ 1799, άνακηρυχθείς διά τάς πρός τήν 'Ελλάδα παρασχεθείσας υπη-
ρεσίας του εΐς 'Αθήναιον πολίτην.

Πάν ό,τι έκ τών ανά τήν Ελλάδα περιοδειών του άπεκόμισεν ό Guys κατε-
χώρισεν εις τό έργον του : Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les
Grecs, anciens et modernes, avec un parallele de leurs moeurs,1 όπερ έξεδόθη
έν Παρισίοις εΐς τρίτην έκδοσιν έν έτει 1783 διωρθωμένην καί επί τά βελτίω έπηυ-
ξημένην.2

Ώς καί έκ τοΰ τίτλου τοΰ έργου τούτου φαίνεται, ό συγγραφεύς έπρόσεξε τά
ήθη καί έθιμα τών νεωτέρων Ελλήνων έν συγκρίσει πάντοτε πρός άνάλογα τών
άρχαίων. Τάς σχετικάς πληροφορίας καί συμπεράσματά του περιέλαβεν εΐς έπιστο-
λάς, τάς οποίας άπηύθυνε κατ' άρχήν εΐς εύπαίδευτα πρόσωπα, είτα δέ τάς έξέδωκεν.
Έκ τής συγκρίσεως, ην έπεχείρησεν, άπεκρυστάλλωσε τήν γνώμην ότι οι νεώτεροι
Έλληνες είναι άκραιφνεΐς άπόγονοι τών άρχαίων.8 Ό ίδιος ένεθουσιάσθη σφοδρώς
έκ τών συμπερασμάτων τών μελετών του μεταβληθείς εΐς θερμότατον φιλέλληνα*
καί συντελέσας εΐς τήν άνάπτυξιν τού φιλελληνισμού έν Γαλλίςι.

Ή άρχαιομάθειά του υπήρξε ν ούσιαστικώτατον κίνητρον τής προσπαθείας
του νά μελετήση τά έθιμα τών συγχρόνων Ελλήνων καί νά περιγράψη καί συγ-

1 Τό έργον εξεδόθη είς 4 τόμους, έξ ών όμως μόνον οί δύο πρώτοι αφορούν είς τήν
'Ελλάδα. 'Εν τοις ετεροις δύο περιλαμβάνονται ειδήσεις περί τών Τούρκων, 'Εβραίων, 'Αρμε-
νίων, εντυπώσεις εκ ταξιδιών του ανά τήν Ίταλίαν καί άλλας χώρας, μεταφράσεις κ.ά

2 Ή πρώτη εκδοσις εγένετο έν ετει 1771 καί ή δευτέρα τφ 1776. Αί έν τή παρούση με-
λέτη παραπομπαί αναφέρονται είς τήν τρίτην εκδοσιν.

8 J'ai trouvé les Grecs tels que nous les peignent leurs Historiens, et Thucy-
dide (1,20). On observe parmi eux (τών "Ελλήνων) le caractere particulier et distinctif
des divers peuples de l'ancienne Grece (1,26). Il faut vivre avec ce Peuple, qui a con-
servé la simplicité des moeurs et des anciens usages (1,38-39) κ.ά.

4 Vous me trouverez, peut-être, un peu Grec (1,98).
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κρίνη αυτά προς τά αντίστοιχα αρχαία· Τοϋτο όμως εξ άλλου συνετέλεσεν εις τό νά
μή έπιμείνη εις την λεπτομερεστέραν περιγραφήν καί την βαθυτέραν κατανόησιν
αυτών. Ούτως αί μεν περί των νεωτέρων ειδήσεις του παρουσιάζονται κατά κανόνα
ατελείς, εν ώ αί κρίσεις και τά συμπεράσματά του, όσα αναφέρονται εις την άρ-
χαίαν Ελλάδα, αποτελούν σήμερον απηρχαιωμένος θεωρίας άνευ αξίας, δι' ας μάλι-
στα, ώς φαίνεται, επεκρίθη δριμέως ήδη υπό συγχρόνου συμπατριώτου του, τοΰ
"Ελληνιστοΰ Larcher.1

Κύριος αντικειμενικός του σκοπός ύπήρξεν ή σύγκρισις τοΰ αρχαίου προς τόν
νεώτερον βίον καί τοΰτο αισθάνεται την ανάγκην νά επαναλάβη κατά κόρον σχε-
δόν στερεοτύπως πολλαχοΰ των επιστολών του. Ώς πρός την μέθοδόν του, ότέ μεν
όρμάται από τοΰ αρχαίου βίου, δια νά φθάση είς τόν νεώτερον, ότέ δ' αντιστρόφως.
Κατά τό πλείστον ελλείπει παρ' αυτφ ό ακριβής προσδιορισμός τοΰ τόπου, ένθα
απαντούν τά υπ' αυτοΰ περιγραφόμενα έθιμα. Άντί τούτου αρκείται συνήθως νά
άναφέρη ότι τοΰτο ή εκείνο τό στοιχείον της αρχαιότητος σώζεται καί παρά τοις
νεωτέροις "Ελλησι (chez les Grecs modernes) κ.ά.ό. Ενίοτε παραθέτει δημώδεις
όρους, λαϊκάς παροιμίας, αράς κ.ά. δια χαρακτήρων τοΰ γαλλικού αλφαβήτου· συνη-
θέστερον παρέχει λαογραφικήν ΰλην, οίον άσματα, δίστιχα, παροιμίας, δια χαρακτή-
ρων τοΰ ελληνικού αλφαβήτου μετά πολλών όμως σφαλμάτων, γραμματικών, τονι-
κών κ.ά., οφειλομένων κατά κύριον λόγον εις άδυναμίαν των τότε τυπογράφων εις
την τύπωσιν ελληνικών κειμένων, ή παρεφθαρμένας λέξεις, τάς οποίας άκουσας
από τοΰ στόματος τοΰ λαού δεν ήδυνήθη νά άποδώση ορθώς. Παρά τά ελαττώ-
ματα ταΰτα, ατινα φυσικόν είναι νά παρουσιάζη έργον, ώς τό περί οΰ δ λόγος, γρα-
φέν υπό ξένου περιηγητοΰ εις ην εποχήν εγράφη, τό βιβλίον τοΰς Guys αποτελεί
σπουδαίαν πηγήν ειδήσεων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού της εποχής του, εις ην δυνάμεθα
κατά κανόνα νά άποβλέπωμεν μετ* εμπιστοσύνης.

Είναι γνωστόν ότι πολλοί των ξένων περιηγητών περιγράφουν ενίοτε γεγο-
νότα καί εκδηλώσεις τοΰ βίου των 'Ελλήνων, περί ών ουδέποτε αυτοί έλαβον γνώ-
σιν. "Ετι περαιτέρω ουχί σπανίως καταχωρίζουν εις τά έργα των γεγονότα αποτε-
λούντα γεννήματα τοΰ ευφαντάστου νοΰ των πρός δημιουργίαν εντυπώσεων η πρός
διευκόλυνσιν της διαδόσεως τών βιβλίων αυτών καί προσπόρισιν εκ ταύτης υλικοΰ
κέρδους.2 Τό έργον τοΰ Guys δεν ανήκει εις την κατηγορίαν ταύτην. Διότι όσα
αναφέρει περί τοΰ βίου τών νεωτέρων 'Ελλήνων τά παραλαμβάνει εκ πρώτης χει-
ρός ή ζητεί περί τούτων πληροφορίας, φροντίζων να ελέγχη ενίοτε μετά σχολαστι-

1 Grande Encyclopédie, ενθ' άνωτ.

2 Ίδέ καί Έλένην Βονραζέλη, ενθ' άνωτ , σ 125 - 134.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΟΥ Ρ. AUG. DE GUYS 2 1 3

κότητος καί αισθήματος ευθύνης τό υλικόν του. Ούτω λ.χ. παρέχων πληροφορίαν
σχεηκήν προς τό κληρονομικόν δίκαιον τής νήσου Λέσβου,1 ην δεν ήδυνήθη ό
ίδιος να επαληθεύση γράφει: Comme, dans le cours de mes voyages, je n'ai
fait qu'aborder a cette isle, et que je n'y ai pas fait de séjour, je n'ai pu ve-
rifier le fait par moi même. Mais on me l'a bien assuré, et le premier Mété-
liniote qve j'ai questionné sur cela, m'a dit que le fait étroit vrai (1,448).

Έν τή προσπαθείς του έτι νά απόδειξη ότι εις τήν νεωτέραν Ελλάδα συν-
εχίζεται ή αρχαία δεν φαίνεται νά παρασύρεται συνήθως εις εσφαλμένα συμπερά-
σματα εκ προχείρων καί άκριτων συλλογισμών. Ουτω διαρρήδην αποφαίνεται περί
αρχαίας παιδιάς, τοΰ κοττάβου: Le Père Brumoy, dans son excellent ouvrage
sur le théâtre des Grecs, a décrit le Cottabus, ancien jeu que je n'ai pas re-
trouvé chez les Grecs modernes que j'ai vus (1,218). Ό ίδιος βέβαιοι είσαγω-
γικώς ότι κατέγραψεν, ό,τι μόνον έμαθε καί ήκουσε.'

Είς τήν εργασίαν του ταΰτην ό Guys επεκουρήθη καί υπό άλλων λογίων, οι-
τινες, γνωρίζοντες τά ελληνικά πράγματα, ήδύναντο νά τόν βοηθήσουν. 'Ιδιαιτέρως
εξαίρεται υπ'αυτοΰ ή συμβολή τής Έλληνίδος Chénier" (1, VI), ήτις άπέστειλεν
είς αυτόν δύο επιστολάς, ών ή ετέρα αναφερομένη εις τους ελληνικούς χορούς εί-
ναι πολλοΰ λόγου αξία.4 'Εξ όσων άλλων επιστολών έλαβε τάς οπωσδήποτε διαφέ-
ρουσας έδημοσίευσεν επιθεωρήσας, προσαρμόσας προς τάς αλλας καί επανορθώσας
πρότερον αυτός. Ό Guys παραθέτει έτι πολλαχοΰ καί εικόνας εκτός κειμένου δια-
σαφητικάς τών παρεχομένων ειδήσεων.

Γενικώς ή ύλη, τήν οποίαν παραθέτει ό Guys, δεν είναι πάντοτε καθαρώς
λαϊκή. Διαμείνας επί πολύν χρόνον εις Κωνσταντινοΰπολιν και άλλας πόλεις αναμει-
γνύει τό άστικόν λαϊκόν μετά τοΰ δημώδους, εί καί πολλάκις τά όρια αυτών είναι
δυσδιάκριτα. Τοΰ γεγονότος τούτου αίσθάνεται τήν ανάγκην καί αυτός ό συγγραφεύς
νά κάμη μνείαν. Ούτως εν τφ κεφαλαίω περί τών τροφών αναγράφει περί τίνων,
ότι υπάρχουν dans toutes les bonnes maisons des Grecs (1,45), ήτοι «εις όλα
τά καλά σπίτια», ώς θα ελέγομεν σήμερον.

'Εκ τοΰ έργου τοΰ Guys παρελάβομεν τάς οπωσδήποτε διαφερούσας τόν λαϊ-

1 Ίδέ κατωτέρω.

2 J'ai vu et comparé, je n'ai pas voulu voir par mes yeux seuls, j'ai consulté, et
j'ai écrit, ce que j'ai appris et entendu ; j'ai enfin rassemblé des notes éparses (1, VI).

8 Ίδέ περί ταύτης 'A&. Γ. Δονροντη, Ή Έλλην'ις μήτηρ τών ποιητών αδελφών Chénier,
Ειρηναίου Κ. Άσωπίου, Ήμερολόγιον τών Κυριών (1888), σ. 216-220. Πρβλ. καί είς Κυπρ.
Χρον., ετ. Γ', (1925), σ. 235-238.

1 Αί έπιστολαί αίται έδημοσιεύθησαν είς τήν τρίτην εκδοσιν τοϋ έργου.
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κόν βίον τής τότε εποχής ειδήσεις, τάς οποίας καί παραθέτομεν κατωτέρω μετά τών
απαραιτήτων σχολίων.1

I. Υ Λ I Κ Ο Σ ΒΙΟΣ

Α'. ΟΙΚΙΑ

Les maisons Grecques sont divisées en deux parties par une grande
salle qui occupe le centre et toute la largeur. C'est dans cette salle qu' on
donne les fêtes, et que se font toutes les cérémonies qui exigent un grand
espace. Tel est le divan des Turcs, la galerie des Italiens, le sallon de com-
pagnie des François, etc. D'un côté sont les appartemens des hommes,
leurs chambres à coucher et les salles à manger : l'autre est destiné aux
appartemens des femmes et forme le Gïnaecéon. On trouve au rez-de-chaus-
sée les cuisines, les remises, les écuries etc. Les domestiques de notre sexe
sont logés dans des entresols (l, 29).

Ό λόγος ενταύθα περί τύπου διωρόφου οικίας, τής οποίας τό ισόγειον κατα-
λαμβάνουν τά μαγειρεία, αί άποθήκαι καί οί στάβλοι τών ζώων, τό δ' άνώγειον
ή κεντρική αίθουσα υποδοχής τών ξένων, ήτις χρησιμεύει καί διά τάς έορτάς τής οι-
κογενείας, μέ εκατέρωθεν αύτής δωμάτια προωρισμένα διά τούς άνδρας καί γυναί-
κας". Ό άναφερόμενος ούτος τύπος οικίας υπό τήν άνωτέρω διάταξιν τών χώρων
φαίνεται άστικού χαρακτήρος, άνήκει δέ πιθανώς εΐς τινα πόλιν τής Βορείου Ελλά-
δος ή τήν Κωνσταντινούπολιν.

'Αντί τής εστίας διά τήν θέρμανσιν τών μελών τής οικογενείας κατά τόν χει-
μώνα, ήτις κατά τόν συγγραφέα έλλείπει έκ τών αιθουσών τών ελληνικών οικιών,
άναφέρεται ή χρήσις τοΰ ταντονριον,8 όπερ περιγράφεται ώς τράπεζα ύπό τάπητος
γύρωθεν κεκαλυμμένη, ύπό τήν οποίαν έτοποθετείτο πύραυνος μετ' άνημμένων
άνθράκων. Πέριξ έκάθηντο ίδίςι αί γυναίκες, αΐτινες, έχουσαι ύπ' αύτήν τούς πόδας
καί ούτω θερμαινόμενοι, ήσχολοΰντο περί τήν έκτέλεσιν οικιακών έργων, οίον
κεντήματος, υποδεχόμενοι εκεί καί τούς έπισκεπτομένους αύτάς.

Pour garantir le visage de l'incommodité et de l'ardeur du brasier,
souvent dangereux, on a imaginé le Tendour : c'est une table quarrée sous

1 Ai περί χορών καί μουσικής ειδήσεις, μή εξετάζομε ναι ενταΰθα, θά αποτελέσουν

προσεχώς άντικείμενον ιδίας μελέτης.

3 Περί τών διωρόφων οικιών γενικώς ίδέ Γ. Ά. Μέγα, Ή ελληνική οικία, "Αθήναι

1949, σ. 19 κ.έξ.

8 Ή λ. έκ τοΰ τουρκ. tandir.
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laquelle le feu est placé. Cette table est couverte d'un tapis qui de tout côté
tombe jusqu'à terre, et d'un autre en soie plus ou moins riche qui pare le
Tendour, autour duquel on s'assied sur le soplia ou sur des carreaux. On
peut mettre à la fois les pieds et les mains sous la couverture qui, enve-
loppant le brasier de toute part, entretient une chaleur douce et durable.
Le Tendour est principalement à l'usage des femmes, qui pendant l'hiver
y passent presque toute la journée à broder ou à recevoir les visites de
leurs amies (1,35).

Ό τρόπος ούτος θερμάνσεως ήτο παλαιότερον έν χρήσει έν Ανατολική
Θράκη. Κατά τούς νεωτέρους όμως χρόνους έγκατελείφθη ως ανθυγιεινός, άντικα-
τασταθέντος τού ταντουριού δι' απλού πυραύνου, τοποθετουμένου εις τό μέσον τής
αιθούσης.1 Περαιτέρω γίνεται λόγος διά βραχέων περί τών επίπλων τοΰ οίκου,
περί κλινών προωρισμένων διά τήν κατάκλισιν ενός ή πλειόνων άτόμων, περί τών
κλινοσκεπασμάτων, σινδόνων καί περί πολυτελούς τίνος σοφά (1,32-33).

β'. αμφιεσισ, υποδεσ1σ και καλλωπισμοσ

1. "Ενδυμα. Αι γυναίκες τής εποχής τοΰ Guys, ίδίςι αί νεάνιδες, άποβλέ-
πουσαι εις τήν κομψότητα αύτών, έφερον ενίοτε εφαρμοστά ένδύματα, τά όποια
όμως, ώς καί νΰν, έδυσχέραινον τήν κίνησιν αυτών (1,67). Εΐδικώτερον τά γυναι-
κεία ενδύματα καί ή ύλη έξ ης κατεσκευάζοντο ταΰτα περιγράφονται ύπό τοΰ
συγγραφέως ώς έξης (ίδέ καί πίν. I) :

La chemise est de gaze de soie blanche, et descend jusqu'aux ta-
lons; elle est relevée par la ceinture; les manches en font très-larges; on
met par - dessous un double caleçon; celui qui paroît est d'une étoffe de soie,
et l'autre d'une toile légere. Sur la chemise se met l'anteri qui ferre étroi-
tement la taille et soutient le sein, au lieu de l'ancienne mitra, où écharpe,
qui le soutenoit autrefois. Sur l'anteri vient le caftan, qui descend jusqu'aux
pieds, et sur le caftan la pelisse, qui d'ordinaire est l'habillement le plus
riche (1,66-67).

... le capuchon que les Grecs et les Turcs portent également, pour se
garantir du froid et de la pluie, ou lorsqu'ils sont en voyage. Ce capuchon
est fort grand, et plus ample que celui dont nous nous servons avec nos
redingotes (1,426).

1 'Ελπινίκης Σταμονλη Σαραντή, Άπό τήν Ανατολική Θρφκη, Ή Σηλυβρία μέ τά γύρω
χωριά, τόμ. Α', Αθήναι 1956, σ. 87 - 88.

14
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Έκ τών ενδυμάτων τούτων τό αντερι (εκ τοΰ τουρκ. intari και entari) είναι
γνωστόν ότι ήτο άσιατικόν φόρεμα, έχρησιμοποιεΐτο ώς νυκτικός χιτών καί ήτο
ανάλογον πρός τόν κάνδυν (ή κανδύκην) τών αρχαίων Περσών, όστις εγένετο
γνωστός έν Ελλάδι από της εποχής τοΰ Μεγάλου'Αλεξάνδρου. * Έν Ελλάδι διαφέ-
ρει εκασταχοΰ ώς πρός τό σχήμα, την υλην εξ ης κατασκευάζεται καί τόν χρόνον
καθ' ον φέρεται. Ούτω λ.χ. έν Ρουμλουκίω ανήκει εις την νυμφικήν αποκλειστικώς
ένδυμασίαν, φέρεται επί τοΰ υποκαμίσου καί αποτελεί συνήθως δώρον τοΰ γαμβρού
πρός την νύμφην.3 Έν Μακρά Γεφύρςι Θράκης είναι βραχύς επενδύτης εξ ερίου,
όστις έρράπτετο ή εκεντάτο.8 Έν Άλμυρφ φέρονται επαλλήλως δύο άντεριά. Έκ
τούτων ολόκληρος ή ενδυμασία καλείται τ' άντεριά-4

Τό καφτάνι, όπερ ήτο καί άνδρικόν ένδυμα τών άνατολικών λαών, ομοιά-
ζει καί πρός ά'λλα ελληνικά φορέματα, εκ τούτου δέ, άποτελοΰντος βασικόν μέρος τοΰ
ενδύματος εν Σουφλίω Θράκης, καλείται συλλήβδην ή ενδυμασία τά καφτάνια.6

Περί της ζώνης παρατηρεί άλλαχοΰ ό Guys (1,106) ότι άπετέλει βασικόν μέ-
ρος τοΰ ενδύματος, φερομένη καί υπό τών άνδρών καί υπό τών γυναικών. Ή γυ-
ναικεία ζώνη ήτο πλέον πλουσία εις ποικίλματα καί επιτετηδευμένη, άποτελοΰσα εκ
τών κυριωτέρων στολιδιών τοΰ ενδύματος (1,107).

Ή κουκούλλα τέλος (capuchon) εφέρετο, ώς άναφέρει ο Guys, πρός
προστασίαν άπο τής βροχής καί τοΰ ψύχους Îôîqi κατά την διάρκειαν ταξιδιού.

2. Ύαϊοδεσις. Αί περί ΰποδέσεως πληροφορίαι άφοροΰν μόνον εις γυναι-
κεία υποδήματα, ών τό κάττυμα εκ ξύλου (sandales ou galoches), χρησιμοποιού-
μενα εντός τής οικίας ή κατά τους περιπάτους (1,430).

3. Καλύμματα κεφαλής.

La Mitre que les femmes portoient anciennement avoit des bandelet
tes qui, tombant sur les joues, passoient sous le menton. Les Grecques ont
aujourd'hui le même ornement, qui est brodé avec des franges. On 1'
syppelle Mahoulika, et c'est ordinairement l'annonce de quelque indispo-
sition, ou du froid.

1 Ίδέ σχετικώς και Σωκράτους Β. Κουγέα, Αί έν τοις σχολίοις τοΰ "Αρέθα λαογραφι-
καί βίδήσεις, Λαογρ., τόμ. 4 (1913-14), σ. 253.

2 Ίδέ 'Αγγελικής Χατζημιχάλη, Έλληνικαί έθνικαί ένδυμασίαι, εκδιδόμενοι επιμελείς
'Αντωνίου Έ. Μπενάκη, τόμ. 2, 'Αθήναι 1954, σ. 14 -15, πίν. 49.

' "Ενθ' άνωτ., σ. 18, πίν. 58α.

1 "ΈνΟ·' άνωτ., σ. 9, πίν. 27α.

5 "Ενθ' άνωτ., σ. 18, πίν. 58β.
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L'écharpe, après avoir fait le tour de la tête, vient quelquefois couvrir
et retenir la gorge (1,69).

Ce Voile couvroit, comme aujourd'hui, le tête et une partie du corps;
il étoit par conséquent fort long, et c'est sans doute de sa longueur que les
Grecs l'ont nommé Macrama, du mot Arabe Mahrama qui signifie un
mouchoir et un Voile (1,79).

Τήν μ α (γ) ο υ λ ίκα ν, φερομένην ύπό τόν τύπον τούτον τής λέξεως καί νύν
πολλαχού, ώς καί τήν σάρπαν, κατατάσσει ό Guys μεταξύ τών ενδυμάτων καί
ουχί τών καλυμμάτων τής κεφαλής. Τό μανδήλιον τούτο κατεσκευάζετο έκ ποικίλων
ύφασμάτων διαφόρων έκασταχού άποχρώσεων. Έν Σαυφλίο) Θράκης π.χ. κατεσκευά-
ζετο έξ εγχρώμου βαμβακερού ύφάσματος, συνεπλήρου δέ τόν κεφαλόδεσμον διά
καταλλήλου έπί τής κεφαλής τοποθετήσεώς του.1

Είδος σάρπας έκτος τών γυναικών έ'φερον καί οί άνδρες. Αύτη έχρησίμευεν
ώς κάλυμμα τής κεφαλής πρός προφύλαξιν έκ τής βροχής καί τοΰ άνεμου (1,89).
Ή γυναικεία όμως σάρπα, φερομένη υπεράνω τοΰ κυρίως καλύμματος πρός τόν
αύτόν ώς άνω σκοπόν, ήτο κατά πολύ κομψοτέρα (1,91).

Ό μαχραμάς (ίδέ πίν. II), άλλαχοΰ μαρχαμάς, μαχλαμάς κ.ά.,8 άποτελεΐ
τό κυρίως κάλυμμα τών γυναικών.8 Ούτος κατασκευάζεται άπό μουσσελίναν καί εί-
ναι πάντοτε λευκός. Παραλλάσσει άπό απόψεως ποιότητος ύφάσματος, μορφής καί
κατασκευής, καθιστάμενος άπό πολυτελεστέρου εις εύτελέστερον άναλόγως τής κοι-
νωνικής τάξεως εις ην άνήκον αί φέρουσαι αυτόν, άποτελών ούτω σύμβολον δια-
κρίσεως· Ούτω τών γυναικών τοΰ λαοΰ ό μαχραμάς είναι έντελώς απλούς διαφέρων
τοΰ επιχρυσωμένου κατά τά άκρα τών γυναικών τών άνωτέρων κοινωνικών τάξεων.
Ό τελευταίος έτι είναι βραχύτερος τοΰ πρώτου (1,85 καί 78). Ό ελληνικός γενικώς
μαχραμάς, καλύπτων όπισθεν τόν λαιμόν καί πίπτων έπί τών ώμων (1,427), διαφέ-
ρει τοΰ τουρκικοΰ, διότι δέν καλύπτει όλόκληρον τό πρόσωπον, ώς εκείνος (1,79).

Όσον αφορά είς τάς περιστάσεις καθ' άς συνήθως αί Ελληνίδες έ'φερον τό
κάλυμμα τούτο, ό Guys άπορρίπτει τήν γνώμην τού Montesqueu, ην καί παραθέ-
τει (1,79-80), ότι έφέρετο ύπό τών γυναικών, ίνα προφυλάσσωνται καί άποφεύ-
γουν τάς ύβρεις τών Τούρκων, οσάκις εύρίσκοντο μακράν τής οικίας των καί εντός

1 Ίδέ Άγγελιχήν Χατζημιχάλη, ενθ' άνωτ., σ. 18, πίν. 58β.

* Έκ τής τουρκ. λ. mahrama. Παραληφθείς έκ τών Τούρκων άπαντςί εύρέως διαδεδο-

μένος άνά τούς ελληνικούς τόπους, Θρ^κην, Μακεδονίαν, Ήπειρον, Πελοπόννησον, Κυκλάδας

κ.ά., χρησιμοποιούμενος συνήθως, κατά τό Άρχεΐον τοΰ 'Ιστορικού Λεξικοί) Ν. Έλλην. τής

Ακαδημίας "Αθηνών, ώς νυμφικός πέπλος. (Ίδέ καί Γ. Χασιώτου, Συλλογή τών κατά τήν "Η-

πειρον δημοτικών φσμάτων, έν 'Αθήναις 1886, σ. 232).

8 Περί τών καλυμμάτων παρέχονται ειδήσεις κυρίως έν τόμ. 1, σ. 78 - 92.
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τών τουρκικών συνοικιών, επειδή οι τελευταίοι, μή δυνάμενοι προφανώς νά ΐδουν
τό κεκαλυμμένον υπό τοΰ μαχραμά πρόσωπον αυτών, έξελάμβανον καί τάς Ελλη-
νίδας ώς Τουρκίσσας. Την συνήθειαν-τής ούτω καλύψεως τής κεφαλής ΰπολαμβάνει
ό Guys ώς προερχομένην εκ τής ανάγκης τής εξόδου λάθρα τών εντός τοΰ οίκου
περιορισμένων ελληνίδων γυναικών. Ό λόγος όμως οΰτος δεν φαίνεται ισχυρός.
Τουναντίον πλέον σύμφωνος πρός τά πράγματα είναι ή γνώμη τοΰ Montesqueu,
ώς δύναται να συναγάγη τις καί εκ τής παλαιοτέρας συνήθειας έν Θράκη, καθ* ην
αί Ελληνίδες έξερχόμεναι τής οικίας ήναγκάζοντο, όπως φέρουν τό τουρκικόν κά-
λυμμα, τόν φερετζέν, έκ λόγων προφυλάξεως αυτών έκ τών βαρβάρων κατακτητών '.

4. Κόμμωσις «αί καλλωπισμός. Αί γυναίκες, πρό πάντων αί νέαι, κατά
τόν Guys, τρέφουν, ώς καί κατά την άρχαίαν έποχήν, μακράν κόμην 2 (1,63), ήτις
επιτρέπει την δημιουργίαν πολλών ειδών κομμώσεων :

Elles ont différentes sortes de coëffures plus ou moins ornées, qu'el-
les varient de plusieurs maniérés Quelquefois leurs cheveux tombent en
tresses sur leurs épaules ; souvent ils font roulés autour de leur tête ou
rattachés négligemment avec quelques fleurs (1,64).

Περί τής κομμώσεως τών ανδρών παρατηρεί περί διατηρουμένης αρχαίας
συνήθειας έν Θράκη καί Ευβοίςι καθ' ην οι άνδρες: se font raser le devant de
la tête, et ne laissent croître que les cheveux de derriere (1,112).

Αί γυναίκες, φροντίζουσαι περί τής καθαριότητος τοΰ σώματος αυτών, μετέ-
βαινον όμαδικώς καί έλούοντο εις δημοσίους λουτρώνας (1,228), όπου βεβαίως
υπήρχον τοιοΰτοι, τουλάχιστον ά'παξ τοΰ μηνός (1,230). 'Ελλείψει όμως τούτων με-
τέβαινον είς τους ποταμούς. Δια τό λουτρόν έχρησιμοποίουν καί θερμόν ΰδωρ, όπερ
επί τόπου έθέρμαινον.

Άντί τοΰ σήμερον έν χρήσει σάπωνος έχρησιμοποιεΐτο, κατά τόν Guys, ή
κιμωλία γή". Les Grecs et les Turcs emploient aujourd'hui dans les bains
une Terre grasse dont les femmes se servent pour se laver la tête et les
cheveux (la terre Cimolée, nommée de l'isle Cimolus); ils la tirent des isles

1 Ίδέ Έλπινίκην Σταμούλη Σαραντή, ενθ" άνωτ., σ. 93 - 94.

* Αυτή, ώς γνωστόν, θεωρείται κόσμος τής γυναικός κατά την άρχαίαν καί βυζαντινή ν
περίοδο ν (Ιδέ Φαίδωνος Κονκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Δ', 1951, σ. 342 κ.έξ.).

8 "Αλλως καλούμενη κιμωλίτης, κιμώλιον καί επιστημονικώς ένυδρον πυριτικόν άργί-
λιον. Έχρησιμοποιεΐτο άντί σάπωνος έν τοις λουτροΐς καί κουρείοις τών άρχαίων 'Αθηνών
(Άριστοφ. Βάτρ. 710-712). Σήμερον τό λευκόν τοΰτο χώμα τής Κιμώλου, κοινώς πηλός
καί σαπουνόχωμα καλοΰμενον, είναι έν χρήσει είς πλύσιν καί καθαρισμόν πατωμά-
των, μαρμάρων καί άλλων άντικειμένων.
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de l'Archipel, et des bords de la mer Noire. C'est la même terre que les
Grecs employoient anciennement pour blanchir le linge, et qui suppléoit
au savon, que nous lui avons substitué (1,227-228).

Ώς καλλυντική ύλη τοΰ δέρματος, ινα τοΰτο καθίσταται πλέον μαλακον καί
άτταλόν, εχρησιμοποιείτο υπό τών γυναικών ή χΐα γ ή (1,228), γνωστή εκ τής
αρχαιότητος ώς ουσία πρός καθαρισμόν άλλα καί έν τή φαρμακευτική, δια δε τήν
βαφήν τών βλεφάρων άντιμωνίτης και άλλαι ουσίαι (1,110).

Αι γυναίκες κατέβαλλον φροντίδας, όπως διατηρώνται λιπόσαρκοι, ώς καί σή-
μερον ό σΐ'ρμός απαιτεί, όπερ προσέδιδεν εις αυτάς κομψότητα καί κάλλος. Δια νά
φαίνωνται τοιαΰται έ'φερον εσωτερικώς καί ειδικά στενά φορέματα' επειδή όμως
έπροξενείτο εις αυτάς κατάθλιψις εκ τής περισφίγξεως, υπεβάλλοντο, ώς καί νΰν, εις
δίαιταν τρώγουσαι ολιγώτερον τοΰ κανονικού (1,67).1

γ'. τροφα1 - γευματα

Les Grecs... aiment aussi beaucoup les olives. Ils appellent... Colym-
badès, ces olives préparées par exciter l'appétit (1,122).

L'ancien usage de manger le bled grillé ou rôti... subsiste encore.
Dans la Grece, le gros bled de Turquie, et les pois chiches qu'on fait cuire,
sont des mets très-communs (1,122.123).

Les Grecs modernes, comme les anciens, sont dans l'usage de se la-
ver les mains avant et après le repas. Ils se servent comme eux d'une ai-
guiere et d'un bassin avec lesquels un Domestique sert tous les Convives
(1,421).

La coutume de manger couché sur des lits, et dans un déshabillé
souvent peu décent, vient de l'usage de se mettre a table en sortant du
bain, parce qu'en effet, après un bain chaud, on se couche volontiers, et
que dans cette attitude libre qu'on peu prendre sur un sopha, on mange
plus commodément (1,422).

Ai άναφερόμεναι ώς έλαιαι colymbadés, νΰν κολυμπητές ή κολυμπηστές και
έν Νάξω κολυμπάδες, άκλουμπάδες καί κουλουμπάδες καλουμεναι, είναι γνωσταί καί
παρά τοις Βυζαντινοϊς ώς κολυμβάδες. Ταύτας διετήρουν εντός ά'λμης ή ό'ξους,3
άιτετέλουν δ', ώς δηλοΰται, ορεκτικήν τροφήν.

1 Ίδέ σχετικώς καί άνωτ., σ. 209. Είς τόν αυτόν σκοπόν άποβλέπουσαι αί γυναίκες τών
ανωτέρων κοινωνικών τάξεων άπέφευγον τόν Οηλασμόν τών τέκνων των, προσλαμβάνουσαι
πρός τοΰτο τροφούς (1,48).

2 Φαιό. Κονκουλέ, ενθ' άνωτ., τόμ. Ε', 1952, σ. 34 -35.
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Τροφή εύχάριστος ήτο καί τό μέλι, όπερ επιμελώς συλλέγεται έκ τοΰ 'Υμητ-
τού τής 'Αττικής (1,122).

Ό αραβόσιτος καί οί έρέβινθοι άπετέλουν βασικήν τροφήν τών γεωργικών
ίδίςι πληθυσμών τής Ελλάδος ού μόνον κατά τούς χρόνους τοΰ Guys άλλά καί
κατά τούς παλαιοτέρους καί τούς μετέπειτα χρόνους. Τά όσπρια ταύτα εξ άλλου
χρησιμεύουν έ'τι καί σήμερον εις τάς πτωχοτέρας γειυργικάς τάξεις εΐς τήν κα-
τασκευήν άλεύρου άναμίξ μετά τών σιτηρών ή καί άνευ αύτών.1

Γλυκύσματα άναφέρει ότι κατεσκευάζοντο κατά τήν έορτήν τοΰ Πάσχα καί
τάς άλλας μεγάλας έορτάς, διεμοιράζοντο δέ μεταξύ τοΰ πληθυσμού (1,122).

Αί τράπεζαι φαγητού έ'χουν, κατά συνεχιζόμενον άρχαΐον έ'θος, μορφήν σίγμα
C, πέριξ δ' αύτών υπάρχουν καθίσματα (carreaux) διά τούς συνδαιτημόνας (1,118).
Σημείου μεν ότι πρόκειται ένταύθα περί τής χαμηλής τραπέζης τοΰ σοφρα, όστις,
ώς γνωστόν, έχει άνάλθ)Όν σχήμα.

Τό έθιμον τοΰ νίπτειν τάς χείρας πρό καί μετά τό γεΰμα, όπερ νΰν μέν τυγ-
χάνει καθολικόν παρά πάσι τοις πεπολιτισμένοις λαοΐς, είναι άρχαΐον καί μεσαιω-
νικόν. Ή άναγκαιότης αύτοΰ κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους ήτο έτι έπιτακτικω-
τέρα ώς έκ τής κρατούσης συνήθειας τοΰ τρώγειν διά τών χειρών 3.

Ή συνήθεια τοΰ τρώγειν άνακεκλιμένους είναι άρχαία, συνεχισθεισα παρά
τοις Βυζαντινοΐς μέχρι τοϋ 10ου αιώνος®· Έάν όμως ή άνωτέρω μαρτυρία (ί,422),
άνεξαρτήτως τής παρεχομένης εξηγήσεως, ήτις δύναται καί νά μή άληιΊεύη, εΐ καί
τό περιεχόμενον αύτής συμφωνεί πρός τά κατά τήν βυζαντινήν έποχήν μετά τό
λουτρόν σχετικά έ'θιμα5, άφορά εΐς κατάλοιπον έν τινι τόπο.) τοΰ παλαιού εθίμου,
δέν δύναται τις νά ύποστηρίξη.

δ · γεωργικοσ βιοσ

La maniéré de préparer le raisin et de faire le vin est aussi ancienne
que le siphon qui sert à le tirer, et dont on ne trouve nulle part une descri-
ption aussi exacte que dans Oppien.

L'Agriculture sera toujours regardée comme la source de tous les
biens dont nous jouissons (1,386).

Dans les villages Grecs, ainsi que chez les Bulgares, on observe en-

1 Ίδέ καί ενθ" άνωτ., σ. 23.

3 Αυτόθι, σ. 170-171 καί 175 - 176.

■ Αυτόθι, σ. 165 -169.

4 Ίδέ ενθ' άνωτ., τόμ- Δ', 1954, σ. 455 - 456.
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core les fêtes de Cérés. Quand la moisson approche de sa maturité, on va
en dansant au son de la lyre visiter les champs; on en revient de même
avec la tête ornée de quelques épis entrelacés dans les cheveux, et la plus
ou le moins de gaieté est un présage d'une abondante récolte. Le jour
marqué pour la moisson, on va aux champs en dansant avec la faulx pen-
due à l'épaule; le joueur de lyre chante un air auquel on répond en chœur,
et jusqu'au bruit que fait la faulx en sciant le bled, tout concourt à l'har-
monie de cette musique champêtre. Le chant chez les gens de la campag-
ne, ainsi que chez les ouvries, est partout un aiguillon et un délassement
du travail (1,201-202).

Ό Guys σημειοϊ (1,386) τήν προσκόλλησαν τών γεωργών εΐς τάς παλαιάς πα-
τροπαραδότους μεθόδους εργασίας καί τήν έκ τοΰ γεγονότος τούτου μή έξέλιξιν
τοΰ γεωργικοΰ βίου εΐς πάσας αύτοΰ τάς εκδηλώσεις, άναφέρων δείγματος χάριν
περί τοΰ τρόπου τής παρασκευής τοΰ οίνου ώς καί περί τοΰ σίφωνος τοΰ χρησιμεύ-
οντος εις τήν έξαγωγήν τούτου έκ τών δοχείων, άτινα ευρίσκει ομοίως έν τή άρχαίρ:
εποχή.

Ένδιαφέρουσαι είναι αί πληροφορίαι περί γεωργικών εορτών (1,201-202)
εΐς ελληνικά καί βουλγαρικά χωρία κατά τήν έ'ναρξιν τοΰ θερισμοΰ μετά χορών καί
ασμάτων τή συνοδεία μουσικών οργάνων. 'Ολίγον προ τής τελείας ώριμάσεως τών
σταχύων μεταβαίνουν οί γεωργοί εΐς τούς πρός θερισμόν άγρούς χορεύοντες ύπό τούς
ήχους λύρας, όθεν έπανέρχονται φέροντες στάχυς έπί τής κόμης καί έμπλεοι χαράς,
οσάκις πλούσια προβλέπεται ή συγκομιδή. Επανερχόμενοι μετά τινα χρόνον ύπό
όμοιας συνθήκας επιδίδονται εΐς τό έργον τοΰ θερισμοΰ.1

ε . ναυτικοσ και αλιευτ1κοσ βιοσ

Ό Guys μνημονεύω ν τών Ελλήνων ώς λαού ναυτικοΰ παρατηρεί εΐδικώ-
τερον ότι τά χρησιμοποιούμενα ύπ' αύτών πλοία, φέροντα έ'να μόνον ίστόν μετά
μακρών ιστίων, είναι κατά τό πλείστον όμοια πρός εκείνα τών άρχαίων των προ-
γόνων : La plupart de leurs bâtimens, assez semblables à ceux des Anciens,
n'ont qu'un seul mat, de longues antennes, de grandes voiles; la poupe
élevée, mais plate, souvent ornée, et dont le gaillard avance beaucoup (1,382).

Καί ή αλιεία, ώς καί ή γεωργία, παρατηρεί έν συνεχεία ό συγγραφεύς, δέν

1 Κατά τήν αρχήν τοΰ θερισμοΰ, ώς καί κατά τό τέλος αύτοΰ, επικρατούν παρά τφ
έλληνικφ αλλά καί παρά τοις άλλοις λαοις ποικιλώτατα έθιμα αποβλέποντα κυρίως εις εΰε-
τηρικούς σκοπούς· (Ίδέ Στεφ. Α. Ή μέλλον, Γεωργικά έθιμα τής Νάξου, Λαογρ., τόμ. 18
(1960), σ. 493 κ.έξ., ενθα καί σχετική βιβλιογραφία).
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ήξιώθη προσοχής (1,388). Ούτως οί Έλληνες αλιείς ευρισκόμενοι έπί τών αυτών
τόπων χρησιμοποιούν τά αύτό αλιευτικά όργανα ώς καί κατά τήν αρχαιότητα
(1,389). Περαιτέρω αναφέρει περί τής άλιεύσεως τών θύννων, ίδίςι τοΰ χρόνου
καθ' όν λαμβάνει χώραν αύτη, ώς καί περί τοΰ τρόπου άλιεύσεως τών κεφάλων
καί τών έγχέλεων έν Νάξφ διά φρακτών (haies) έκ καλάμων, συνηρμοσμένων πρός
άλλήλους. Έντός τών φρακτών τούτων εισερχόμενοι οί ίχθύες άδυνατοΰν πλέον νά
εξέλθουν (1,401). Τήν τελευταίαν ταύτην πληροφορίαν λαμβάνει έκ τοΰ περιηγη-
τοΰ Tournefort.

Λίαν διαφωτιστικοί διά τόν άλιευτικόν βίον τής έποχής είναι καί αί παρατι-
θέμεναι κατωτέρω ειδήσεις τοΰ συγγραφέως.

Les Grecs ont eu la même idée, et en ont conservé le souvenir. Man-
dra signifie en Grec une étaple (c'est le nom qu'on lui donne dans toute
la Grèce) ; et de ces mots μανδρα et αγω a dû se former le nom Provençal de
la Madrague, que nous avons reçu des Grecs. Ainsi, dans le mot seul, on
trouve l'histoire de la chose. En effet la Madrague n'étant originairement
qu'une enceinte pratiquée dans la mer, d'où le poisson une fois entré ne
pouvoit plus sortir, elle a visiblement été faite sur le modele de la mandra,
où l'on renferomoit le bétail (1,403).

Les Pêcheurs partent avec deux bateaux appareillés, ayant un seul
mât, avec η hommes d'équipage Chaque bateau a 36 pieds de long, io'/a
de large, et 3V9 de hauteur, portant une voile latine. Un bateau jette le
filet à 25 brasses d'eau, donne le bout de la maille d'une jambe du filet à
l'autre bateau, et tous deux remorquent ce filet jnsqu'au fond de 45 brasses
d'eau que est aux environs de dix lieues de terre, avec une corde de 300
brasses de longueur. Le filet nommé ganguy a 22 pieds de long. La maille
a 3 pouces en quarré. Ces deux bateaux traînent ce filet imitant les deux
cornes d'un bœuf. C'est l'origine du nom de Pêche au bœuf ou au ganguy,
qui est le nom du filet (1,416-417).

Έκ τούτων ή μέν πρώτη κάμνει λόγον περί τοΰ δικτύου madrague, όπερ
τοποθετείται έν εΐδει περιβόλου ένιός τής θαλάσσης, ή δέ ετέρα παρέχει λεπτομερή
στοιχεία τών διαστάσεων αλιευτικών πλοίων, τών δικτύων αύτών, τοΰ τρόπου τής
χρησιμοποιήσεώς των κλπ.

στ'. βιοτεχνια - κεντητικη - υφαντικη

Ils ne s'en tiennent pas au commerce, ils sont encore fabriquans : ils
ont à Chio un très-grand nombre de métiers montés, et font des étoffes qui
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imitent parfaitement celles des Indes, de Perse, et même de Lyon. Chio
fournit donc ces étoffes: on tire des tapis de Salonique et de Smyrne; des
couvertures, de Gypre ; de l'huile et du savon, de Candie; de Santorin, les
étoffes de coton appellées Dimittes ; les bas de soie, de Tine, etc. (1,379-380).

La broderie est l'occupation des femmes Grecques; celles qui ont be-
soin de travailler pour entretenir leur famille, brodent sans relâche du ma-
tin au soir, et font aussi broder leurs filles et leurs esclaves.

Toutes ses jeunes ouvrieres sont a leur métier de grand matin et elles
égaient le travail par leur chansons (1,39). Elles passent leur tems à
broder (1,56).

Έκ των προϊόντων τής βιοτεχνίας έξαίρονται ανωτέρω τα ύφάσματα τής
Χίου, οί τάπητες τής Θεσσαλονίκης καί τής Σμύρνης, τά κλινοσκεπάσματα τής Κύ-
πρου, τό έλαιον καί ό σάπων τής Κρήτης, τά βαμβακερά ύφάσματα τής Σαντορί-
νης, τά καλούμενα δίμιτα (dimittes), καί αί μεταξωταί περικνημίδες τής Τήνου.

Ή κεντητική άποτελεΐ κατ' έξοχήν άπασχόλησιν τών γυναικών. Εις τήν
έργασίαν ταύτην, ήτις, ώς φαίνεται, καί βιοποριστικόν επάγγελμα διά τάς οικονο-
μικώς ένδεεΐς άπετέλει, έπεδίδοντο μετά πάθους αί νεάνιδες ιδία, πρός ίκανοποίησιν
τών άναγκών τής οικογενείας. Ούτως αί πλεΐσται τών οικιών, είς όσας ίδίςι κατώ-
κουν οίκογένειαι περιλαμβάνουσαι θήλεα μεταξύ τών μελών αύτών είναι έξωπλι-
σμέναι καί δι' ιστού κεντήματος μετά τών άναγκαίων έξαρτημάτων (1,44).

Ώς ύλη διά τήν κεντητικήν έχρησιμοποιεϊτο τό έριον κυρίως καί δευτερευόν-
τως ή μέταξα ύπό τών εύπορωτέρων οικογενειών. Πέριξ τοΰ ίστοΰ έκάθηντο αί
γυναίκες κατανέμουσαι πρός μείζονα εύκολίαν τήν έργασίαν. "Αλλαι έκ τούτων προ-
παρεσκεύαζον τά έρια ή τήν μέταξαν, άλλαι έξέτεινον τό ύφασμα έπί τοΰ ιστού,
έν ώ άλλης έ'ργον ήτο, όπως σχεδιάση έπ' αύτοΰ τά θέματα (1,514).

Καί διά τήν ύφαντικήν κυρίαν ύλην άπετέλει τό έριον. AÎ πλουσιώτεραι τών
οικογενειών έχρησιμοποίουν καί τήν μέταξαν (1,44).

II. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

α'. μαγεια

Quel est ce vieillard assis qu'une jeune fille devant lui écoute avec
tant d'attention? C'est un Magicien qui lui apprend à composer un philtre
amoureux, pour attirer chez elle, et contraindre un étranger dont elle est
éprise, à l'épouser. Elle répète les paroles qu' elle doit réciter en préparant
le philtre (1,512).
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Ή γραία, ήτις διδάσκει εις τήν νεάνιν τήν κατασκευήν φίλτρων προς πρό-
κλησιν τής αγάπης τοΰ νέου, ον επιθυμεί νά ύπανδρευθή, είναι ή μάγισσα. Τό φίλ-
τρον, όπερ αορίστως μόνον αναφέρεται,1 συνοδεύεται καί υπό λόγων, προδήλως
εξορκισμών ή επωδών.

Aujourd'hui des gousses d'ail, des talismans, et d'autres amulettes qu'
on met au cou des enfants, sont les moyens les plus usités pour détourner
ce que les Grecs appellent toujours le mauvais œil, et les Turcs eux-mêmes
ont adopté cette superstition (1,146).

Les Grecs, et les femmes sur-tout crachent... dans leur sein, pour dé-
tourner un malheur qu'elles prévoient, qu'elles racontent, ou qu'on leur
fait craindre (1,144-145).

Σκελίδες σκορόδου καί άλλα φυλακτά άποτελοΰν κατά τά ανωτέρω τά συνη-
θέστερα μαγικά μέσα πρός αποφυγήν τοΰ «κακού ματιοΰ», έν ω to πτύειν επί
τοΰ στήθους είναι γενικώτερον άποτρεπτικόν κακών (ίδε καί 1,523).2

β'. μαντικη

1. Όνειρομαντεία. Σχετικώς πρός τα όνειρα καί τήν εξήγησιν, ήτις δίδεται
εις αυτά, ό συγγραφεύς παρατηρεί ότι οί "Ελληνες έχουν κανόνας πρός εξήγησιν
τών ονείρων γνωστούς έκ παραδόσεως. Ώς έξηγηταί αυτών χρησιμεύουν γραΐαι εξ
επαγγέλματος (1,156- 157). Δείγματος χάριν αναφέρει όνειρον, όπερ νεάνίς τις διη-
γείται εις τινα τοιαύτην γραΐαν. Κατ' αυτό ξένος παρουσιάζει καθ' ύπνους τή véq.
λοφειον και άνθη, άνάπτει κηροπήγιον καί άπέρχεται. Τό λοφεΐον, κατά τήν ερ-
μηνεύσασαν τό όνειρον, σημαίνει ότι ή νέα θα ύπανδρευθή, δ άναφθείς πυρσός ότι
ή ημέρα τοΰ γάμου δεν άπέχει μακράν, τά δέ άνθη δηλοΰν τόν άριθμόν τών τε-
χθησομένων ΰπ' αυτής τέκνων (1,157).

Γενικός κανών, κατά τον Guys, είναι νά δίδη τις αντιθέτους ερμηνείας εις
τά όνειρα. Ούτω και τά πλέον δυσοίωνα όνειρα εκλαμβάνονται ώς ευοίωνα, εν ώ
«οί προληπτικοί "Ελληνες διάγουν θλιβόμενοι τήν ήμέραν, ήτις άκολουθεί κατόπιν
ενός καλοΰ ονείρου» (1,157 - 158).

Une fille, pressée de quelque désir impatient, ne mange, en se cou-
chant, qu'un gâteau fort salé, et ne boit point du tout; elle met ensuite
sous son chevet trois pelotons de fil, blanc, noir, et rouge. Après ces dispo-
sitions, l'homme qu'elle voit en songe et qui lui apporte à boire, est celui

1 Ίδέ περί τίνων φίλτρων προχείρως Γ. Ά. Μέγα, Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας,
Έπετ. Δαογρ. 'Αρχείου, ετ. Γ' - Δ' (1941 - 42), σ. 110 -111· (άνάτυπ., τεϋχ. 2, σ. 34 - 35).

2 Ίδέ καί ενθ' άνωτ., σ. 82 κ.έξ." (άνάτ., σ. 6 κ.έξ.).
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qu'elle épousera. En s'éveillant, elle prend un peloton au hazard. Le noir
désigne un veuf, le blanc un vieux, le rouge un mari jeune et riche, tel
qu'elle le desire (1,158).

Ή περιγραφομένη εν τη παρατιθεμένη είδήσει δνειρομαντεία αποτελεί άνά-
λογον τρόπον μαντείας τής δια τής άλμυροκουλλούρας πολλαχοΰ γνωστής 1.

2. Πυρομαντεία.

... la lumiere d'une chandele qui pétille, annonce sûrement l'arrivée
d'une personne que l'on attend (1,142).

Όμοία δοξασία, καθ' ήν εκ τοΰ σπινθηροβολήματος τής πύρας λαμπάδος
μαντεύονται τήν έλευσιν προσώπου, απαντφ εν τή νήσω Τήνω, Βονίτση, Γορτυνίςι
κ.ά. τοΰ ελληνικοΰ χώρου, ώς καί παρ' άλλοις λαοΐς.'

γ'. αστρολογια

Les Grecs croient que ceux qui sont nés et baptisés le Dimanche ne
prennent point la peste. J'en ai connu qui, n'ayant pas, a ce qu'ils disoient.
cette crédulité, ne me donnoient cependant pas d'autre raison que celle-là
de la témérité avec laquelle ils s'exposoient au mal, sans le prendre (2,80).

«Δεν προσβάλλονται υπό τής πανώλους οί γεννηθέντες καί βαπτισθέντες
κατά τήν Κυριακήν», ήτις προφανώς θεωρείται αίσια ημέρα. Έν Άνατ. Κρήτη
πιστεύουν ότι «όποιος γεννηθή τήν Κυριακή, θά γίνη δεσπότης»3 καί ά.ά. Περί
τών ημερών γενικώς παρατηρεί ό συγγραφεύς, ότι υπάρχουν άπαίσιαι καί αΐσιαι
ήμέραι (1,143).

δ", κλήδονας

C'est le Clidona qui découvre tout, et c'est l'oracle que toutes les jeunes
Grecques consultent. La veille du jour marqué pour ce jeu, deux jeunes
filles ont soin de tirer de tous ceux et celles qui doivent en être, ce que
chacun doit mettre dans le vase, c'est-à-dire, une bague, une pièce de raon-
noie, ou un autre gage de cette espèce. Elles vont ensuite, en observant
un silence religieux, remplir ce vase d'eau de fontaine; elles le couvrent

1 Ίδέ πλείστα περί ταύτης Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Γ', έν 'Αθήναις
1931, σ. 119 - 120 καί 142. (Μαγικαί τελεταί πρός πρόκλησιν ονείρων). Περί τής άλμυροκουλ-
λούρας είδικώτερον ίδέ αυτόθι, σ. 109 -113.

2 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άνωτ , σ. 151 -152.

8 Γ. Ά Μέγαν, ενθ' άνωτ., σ. 150' (άνάτ., σ. 74).
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de feuilles de myrthe et de laurier, et le gardent soigneusement exposé en
plein air jusqu'au lendemain. On s'assemble à l'heure indiquée. Une des
vestales découvre le vase à la vue de toute l'assemblée, tandis que l'autre
chante ou récite le couplet fait exprès pour le jeu ; ce qu'on appelle ouvrir
le Clidona. Je joins ici ce couplet avec quelques autres en grec vulgaire.
Chacun, nommé à son tour par celle qui conduit le jeu, récite un distique
grec, et on retire en même temps du vase une pièce qu'on rend à celui à
qui elle appartient. On lui applique le sens du couplet qu'on a dit au ha-
zard, et on l'interprete en sa faveur ou à son désavantage. Ces paroles for-
tuites sont les oracles ou les présages qu'on s'attribue mutuellement, et on
continue dans le même ordre jusqu'à ce que tout ce qui a été mis dans le
vase soit retiré, et bien reconnu. On fait encore usage de l'eau qui reste :
on la boit mystérieusement, pour découvrir si ce qu'on desire arrivera. Si
l'eau paroît bouillonner dans la tasse à l'approche des lèvres, c'est bon si-
gne; sinon, il n'y a rien à espérer. Quelquefois, lorsqu'il y a des mécontens,
on remet tout dans le vase, et le jeu recommence. Ce n'est alors qu'une pa-
rodie de la première pièce et chacun dit avec une liberté, souvent indécente,
tout ce qui lui plaît; on rit beaucoup, on glose encore plus,et les oreilles
chaftes se retirent. Le distique qui ouvre le Clidona, est ainsi conçu :

ανιξε τόν κλήδονα, νάυγι, ώ χαριτομένος ;

όπου τά κάστρα πάλεμα, και βιένι κερδεμένος.

Τί με φελούν ή όμορφιαΐς, τι μέ φελούν τά κάλλη ;

Και τής δρεξέσμον τά κλαιδια, νά τά κρατονσιν άλλοι.

Τά γέλια μέ, τά κλαιματα μέ τήν χοράν ή πρικά.

Μιάν ωραν έαπαρϋήκασι κιό μαδι εγενηθήκα.

Τιαύτος μάζα γνρίξουσι, και το νά ταλλο αλλασει.

Κευπιος έγέλα τό ταχύ, κλαίγει πρίχον βραδιάον.

Μοίρα κακή κΐ άντεδίκη, τνραννις μένη μοίρα,

πιά πάθη άπν τόν "Ερωτα, πιαΤς πίκραις δέν έ'πήρά.1
On divise, en chantant, ces distiques par l'hémistiche de chaque vers .
pour les faire rimer. Les jeunes Grecs, et sur-tout les jeunes filles, savent
par cœur un grand nombre de ces couplets, et> des chansons de toute espece
dont on a fait des recueils (1,220-223).

1 Τά δίστιχα ταύτα μεταφράζονται ύπό τοΰ συγγρ. καί γαλλιστί.
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Πάντα σχεδόν όσα ανωτέρω έκθέτει δ Guys, περιγράφων διαφερόντως τά
κατά τόν Κλήδονα έθιζόμενα, ώς καί τά σχετικά δίστιχα, περιέλαβεν δ Ν. Γ. Πολί-
της έν τή πραγματεία aUrof) «Κλήδονες».1

Έν τή μελέτη ταύτη, είς ην και παραπέμπομεν, ευρίσκονται κατακεχωρισμέναι
και άλλαι πληροφορίαι έρανισθεΐσαι υπό τοΰ συγγραφέως έκ σχετικών περιγραφών
νεωτέρων περιηγητών καί συγγραφέων. Ένταΰθα σημειοΰμεν μόνον, ότι αί παρα-
τιθέμεναι ανωτέρω ειδήσεις τοΰ Guys είναι ιδιαζόντως αξιόλογοι δια τήν πα-
λαιότητα καί τήν δπωσδήποτε πληρότητα αυτών.

ε'. δημωδησ ιατρικη

Γενικώς παρατηρεί δ Guys περί τής δημώδους ιατρικής ότι αύτη έν ταΐς πλεί-
σταις τών νήσων τοΰ Αιγαίου ασκείται επί τή βάσει απλών συνταγών γνωστών έκ
παραδόσεως, ώς δ ίδιος είχε τήν ευκαιρίαν νά διαπιστώση έν Μήλφ (1,258). Έκ τής
αρχαιότητος ωσαύτως έχουν κληρονομηθή πολλαί συνήθειαι καί συνταγαί χρησιμο-
ποιούμενοι έναντίον τής πανώλους (2,74). Πρός άντιμετώπισιν ταύτης κατ' άρχαίαν
συνήθειαν καθαίρεται δ έντός τών αιθουσών άήρ, όπως μή είσπνεόμενος άποβαίνη
παραίτιος τής εκδηλώσεως τής νόσου. Έκ τής συνήθειας ταύτης νομίζει ότι προέρ-
χεται τό λίαν διαδεδομένον έθος παρά τφ έλληνικφ καί τοις άνατολικοΐς γενικώτε-
ρον λαοΐς τής καύσεως έντός τών αιθουσών δεξιώσεως ευωδών άρωμάτων, ώς
καί έν τοις ναοίς λιβάνου καί άλόης προς καθαρισμόν τοΰ άέρος (2,58).

ΣΤ'. ΑιΣΜΑΤΑ

Αΐ σχετικαί περί τών ασμάτων ειδήσεις τοΰ Guys είναι βραχεία ι,2 άφοροΰν
δ' εις τό είδος αυτών, έρωτικά (1,101), μοιρολόγια (1,273 καί 2,22) δίστιχα (πρβλ.
κατωτέρω) καί άσματα πολύστιχα λόγια ή ήμιλόγια, είς τήν μορφήν αυτών, έρω-
τικαί ρίμαι (1,101), άκροστιχίς (1,129), είς τάς περιστάσεις καθ' ας αδονται, οίον
κατά τήν έργασίαν τών νεανίδων έν τφ ίστφ, τερπομένων ούτως έν φ χρόνω κεν-

1 Παρθενών, τόμ. Α' (1871 - 72), σ. 224 - 227 καί σ. 377 - 382. Ίδέ τον αντοΰ, έν Εστία,
τόμ. 1 (1876), σ. 414-415 καί 2 (1887), σ. 406-407 καί Albert Thumb, Der Klidonas,
Zeitschr. des Ver. für Volkskunde, τόμ. 2 (1892), σ. 392 - 406, ενθα περιγραφή τοΰ εθίμου
καί δίστιχα σχετικά. Δια δημοσιεύσεις περιγραφών μεταγενεστέρως ίδέ προχείρως Δ. Β. Οίκο-
νομίδη, Άπεραθίτικα Λαογραφικά Σύμμεικτα, 'Αθήνα 1940, σ. 16 - 17, ένθα ή σχετική βιβλιο-
γραφία. Περί τών παρατιθεμένων ανωτέρω διστίχων ίδέ καί Δ. Ά. Πετροποΰλου, Βιβλιογρα-
φία ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 8 (1953-54), σ. 58-59.

2 Ίδέ περί τούτων καί Δ. Α. Πετροπονλου, έ'νθ' άν., σ. 59-60, ένθα καί παρατίθενται
ένδεικτικώς τά κείμενα δύο διστίχων.
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τούν (1,39), κατά τά συμπόσια (1,121) καί κατά τάς κηδείας (1,273 κ.α.), τέλος δ'
εις τήν αίσθητικήν καί τήν μουσικήν αυτών.*

Παρατίθενται τά κείμενα τών φσμάτων τούτων."

Καραβίν ό που εμίσεπσες, και επίρες τόν καλόν μου

τά ματοκία και το φοαμου,
διά οτρέπαου φερεμετova για ελα επαρε και εμενα.
Κάραβο κίρι άφτεντίμου, καϊ νάφκλερε ποιχιμον,

τι τίν ϋέλο τίν ξοίμου,
διά στρέποου, φερεμέτονα για ελα επαρε και εμενα." (1,191)
Πού ίν ό Αλέξανδρος δ Μακέδονις, που δρίοεν τίν δκουμένιν
ΐλίν.4 (1,198).

Τα χείματα δρω τα σαν αγρία ϋηριά διά ναμε κα
ταπιούνε etc.® (2,35)

ΑΚΡΟΣΤΙ'ΚΟΝ ΕΊΣ ΤΡΑΓΟΎΔΙ

Φ-ώς τοϋ ηλίου εκλαμπρον, λάμψις ώραιοτάτη,
Ρ-ίψε και εις τοΰ λόγου μου απτην καταροτάτη,
Α-πτων ματιώνσου τάς βολάς ακτίνα χηρυσην μίαν,
Ν-ά εν ρ ω εις τά πά&ημου καμίαν ϋεραπείαν ?
Τ-à βασανάμοΰ, η πληγάς, δι πόνοι, τά κακάμον
Ζ-άλεν με δίδουν πάντοτε ϋ·ρηνουν τά μάτιαμου.
Ε-λα, ώ φώσμον, δεΐξεμε 'έλεος ϋ·έραπειαν
Σ-τά άμετράμου τά κακά μικράν παρηγορίαν ?
Κ-άμε, ώ φώσμου, ελεος, κάμε εν αν (τερμάνι) ;
Ε-ϊς τάς πληγάαμου τάς πολλάς βάλε ενα βοτάνι ?
Σ-ώνει η άπονιάαου, φ&άνει η άσπλαχνία.

1 Leurs Airs de sentiment, leurs Chants de douleur, pénétrent - ils l'âme et cau-
sent ils l'émotion la plus douce et la plus agreable (2,22).

2 Ίδέ καί εν σ. 220 κείμενα φδομένων κατά τόν κλήδονα διστίχων.

8 Τά δίστιχα ταϋτα, όίτινα φαίνονται καθαρώς δημώδη, §δονται, κατά τήν πληροφορή-
τριαν τοϋ Guys Chénier, κατά τόν κρητικόν χορόν (1,191).

4 Καθ' α λέγει ή αύτη ώς άνω Chénier τό άνωτέρω αποτελεί άρχήν ασματος, όπερ «οί
παίζοντες τήν λύραν άδουν κατά τόν άρναούτικον χορόν» (1,198).

5 Καί τοϋτο άποτελεϊ σπάραγμα ασματος. Τά ελληνικά ταϋτα κείμενα συνοδεύονται
ΰπό γαλλικής μεταφράσεως.
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Α-λήμονον / έχάθηκα, δεν είναι αμαρτία?1 (1,129)

Το δενδρον της αγαπης σον, μεφυλλα πιστοσύνης

Ισκιον ελπίδος μέ δηδεν, άμετρου σνφροσννης

Πλην τάρα εμαράνθικαν τα φύλλα κύποφερνο

Απελπουσίας φλογισμδν καδηκα παραδερνο

Τον υποσχέσεον κλαδια, που μίσους ή ψυχροτης

Εξερανε πανταπασι η έχθρας και η κρυοτης

Κί μόνον ρίζα του φυτου αδήνατην κοιτάζο

Απτα σημεία τον κλαδιον αν εΐν χλορη δΰσταζο

Φαίνετε παπος εσχασε την ζολικην στοχήντης

Και για αυτο απεβαλε των φύλλων την στολήν της

Αφθαλες ενόμιζα το δενδραυτο με λάθος

Χορις να ενδεχεται το φυλοβολον πάθος.

Κε μολον τούτο προσφερνα κί καθε θεραπείαν

Δακρυον μου ποτεσματα με κατε προθυμίαν

Πλην μάτην εκοπίασα γιαθη δεν είχα φθάαη

Στο βάθος ριζαν μοναχήν στην οψιν ειχα πιαση

Και εδηχνε στα μάτρα μου ολο πος δε ναυξέση

Μα ριξαν στατερότιτος δεν ειχεν αποητίση

Μον άπο θέσην έροτος πάλην αναναδώνη

Ισως τον προστον ίσκιον μου ελπηδος ξαναδοση.s (1,133).

Μέ δνστυχίαις πολεμώ μέ βάσανα ώς τό κεμό
Είμαι, και κινδυνέυω, και νά χάθω κοντεύω
Στο πέλαγος τών συμφορών μέ επικίνδννον καιρόν,
Μανέμονς ό λάτριους, σφοδρούς καϊ εναντίους.
Μέ κύματα πολλών, και μών, τουφανι άναστενασμών.
Θάλασσα φουοκομένη, πόλλα άγριο μένη,

1 Τήν ακροστιχίδα ταύτην χαρακτηρίζει ό συγγραφεύς σύγχρονον καί τρυφεράν πλα-
σθεΐσαν πρός τιμήν νεάνιδος, ής τό όνομα ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΕΣΑ σχηματίζουν τά αρχικά γράμματα
τών στίχων. Έπεται ή αύτή άκροστιχίς διά στοιχείων τοϋ γαλλικού άλφαβήτου καί ακολου-
θεί μετάφρασις είς γαλλικήν.

2 Τοΰ ασματος προηγείται άπόδοσις είς τήν γαλλικήν καί ή μουσική τών δύο πρώτων
στίχων. Τοΰτο μετά τής άνωτέρω άκροστιχίδος έδημοσιεύθησαν εξωμαλισμένα όρθογραφικώς
καί λεκτικώς είς τήν δημώδη ύπό Λ. '/. Βρανονοη εν τφ βιβλίφ αύτοΰ «Οί Πρόδρομοι», Βα-
σική Βιβλιοθήκη «Άετοΰ», άρ. 11, 'Αθήναι 1955, σ. 66.
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Ο'ηοϋ άφριζι και φυσά με σαγανάκια περισσά,

Σννεφα σκοτισμένα, και κατασυγχισμένα,

Και νά φανη μια σωτηρία, νά ίδονν τά μάτιά μου στεριά.

Γλίχα νέρα νά ευ ρω, πάσχα καί δεν ηξευρώ.

Ν άρωξω κα,ί δεν ημπορώ γιατί λιμένα δεν ϋορώ.

Μ' άτελπισίαν ι)ρέχο> στα άρμενα που έ'χω.

Που με αυτά κάν νά πνυγώ, ε σελαμέτινα ευγώ,

Και τοϋτα αν βαστάξουν, ε μπορούν νά άε φυλάξουν. ' (2,39).

Ζ'. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Τους "Ελληνας, τέρπουν οι μΰθοι καί τά παραμύθια (paramythia), άτινα,
κατά τόν συγγραφέα, έχουν παραλάβει έκ τών ανατολικών λαών καί τών 'Αρά-
βων. Ταύτα αποτελούν προσφιλείς διηγήσεις τών γραιών· αί νεάνιδες μέ τήν σει-
ράν των μανθάνουσαι ταύτα παρ' αυτών τά διηγούνται πρός άλλήλας καθ' ον χρό-
νον έργάζονται πέριξ τοΰ ίστοΰ, άνακουφιζόμεναι ούτως έκ τής εργασίας αϋΐών
(1,347 - 348). Αί παρατιθέμεναι υπό τοΰ Guys όμως διηγήσεις είναι άλλαι μεν
ουχί έλληνικαί, ά'λλαι δέ λόγιαι (1,348 κ.έξ.).

Η'. ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

Οί "Ελληνες αρέσκονται είς τους μύθους καί τάς παροιμίας. Τά μνημεία
ταΰτα τοΰ λόγου ή παράδοσις έχει διατηρήσει ώς καί τάς έν γένει συνήθειας aU-
τών (1,99). Περί τών παροιμιών ό Guys παρατηρεί περαιτέρω ότι, ώς καί τά
έρωτικά άσματα, έχουν ρίμαν (όμοιοκαταληξίαν), ην παραλαβόντες έκ τών 'Ιταλών
υιοθέτησαν οί "Ελληνες.2

1 Έν τόμ. 2, σ. 34 - 36 υπάρχει άπόδοσις τοΰ άσματος εις τήν γαλλικήν γλώσσαν. Έν
2,41 ή μουσική των δΰο πρώτων στίχων έπί πενταγράμμου. Περί τοΰ ασματος, δπερ έξελήφθη
ο')ς πρωιότυπον ποιήματος του Ρουμάνου ποιητοΰ Γιαννακίτσα Βακαρέσκου, ίδέ καί 'Αριάδνης
Καμαριανον, Λαϊκά τραγούδια καί Φαναριώτικα στιχουργήματα Ελλήνων καί Ρουμάνων τοΰ
18ου καί 19ου αιώνος, έν Λαογρ., τόμ. 18 (1959), σ. 94 -112. Έν σ. 109 -110 παρατίθεται τό
ασμα μετά τής είς τήν γαλλικήν αποδόσεως αΰτοΰ.

Γενικώς παρατηροΰμεν ότι τά παρατιθέμενα άνωτέρω τρία πολύστιχα ασματα προέρ-
χονται, ώς ϋπεδηλώθη, έκ λογίων ή ήμιλογίων στιχοπλόκων. Τά τοιαύτα στιχουργήματα έκυ-
κλοφοροϋντο συνήθως άνωνύμως μεταξύ τοΰ λαοΰ καί ήγαπώντο ύπ' αΰτοϋ εύρίσκοντα άντα-
πόκρισιν λόγω του λυρικοϋ περιεχομένου των.

a Αυτη, ώς γνωστόν, παρουσιάζει έπίδοσιν έν 'Ελλάδι άπό τοΰ 15ου αιώνος. Ίδέ σχετι-
κώς Στίλπ. Κνριακίδον, Ή γένεσις τοΰ διστίχου καί ή άρχή τής ισομετρίας, Θεσσαλονίκη 1947,
σ. 11 καί 25 κ.έξ· (Λαογραφία. Παράρτημα 4).
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Παροιμίας αναφέρει δύο, τάς εξής:

1) Il planta dans le tems une vigne, et avec le tems le verjus devint
du miel (1,100).

2) Ο malheur! si tu es venu seul, sois le bien-venu (calosirthès caco
risikia an vittûs monaki) (2,165 καί σημ. 1).

Περί τής πρώτης, ήτις είναι εύρύτατα γνωστή ύπό τόν τύπον «αγάλια αγά-
λια γίνεται ή άγονρίδα μέλι»1 σημειοί (1,100, σημ. 2), ότι όμοία φέρεται καί παρά
τοις Τούρκοις. Εκτενέστατα ασχολείται περί τήν δευτέραν «καλώς ήρθες κακορρι-
ζικιά, αν ήρθες μοναχή»,2 ην χαρακτηρίζει λίαν έκφραστικήν, άφιερών είς αύτήν
όλόκληρον τήν XLV έπιστολήν του (2,164- 186), ης όμως τό μέγιστον μέρος κατα-
λαμβάνει άφήγησις θλιβερού συμβάντος έν Φιλιππουπόλει, όπερ θεωρεί ώς έχον
σχέσιν πρός τήν παροιμίαν (2,165 κ.εξ.).

Ό νοΰς τής παροιμίας ταύτης, φερομένης παρά τφ νύν λαφ υπό ποικίλους
τύπους, ώς π.χ.

χίλλια «καλώς του» τον κακοχ χάν έ'ρτει μαναχόν àov*
χαράς το το κακό, που ί)ά 'ρτη μοναχό του4
κ.ά. είναι ότι τά δυστυχήματα διαδέχονται άλληλα,5 θά ήτο δ' επομένως εύκταΐον
έν συμβαίνον δυστύχημα νά είναι μεμονωμένον καί νά μή παρακολουθήται ύπ'
άλλων.

θ'. παραδοσεισ

Une imagination vive, et qui s'enflamme aisément, nourrie de contes
et d'erreurs populaires, qui exagere tout, qui croit voir tout ce qu'elle en-
fante, qui voit la peste, ce fléau constant de la Grèce, comme une vieille
femme vêtue de noir qui souffle pendant la nuit, sur les maisons qu'elle
parcourt, le poison mortel qu'elle exhale (1,146-147).

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου,Παροιμίαι, τόμ. Α', εν "Αθήναις 1889, σ. 138 κ,έξ. 'Ενταύθα γίνεται
λόγος περί ομοίων παροιμιών άπαντωσών καί παρ' άλλοις εύρωπαϊκοΐς λαοις.

' Ύπό τόν τύπον «καλώς ήρθε ή κακορριζικιά, άν ήρθε μοναχή (kalos ilther kakori-
skia an ilther monachse)» αναφέρεται καί ύπό τοΰ F. Α. TJkert, Bilder von Griechenland.
Darmstadt 1833, σ. 157, όστις πιθανώτατα παραλαμβάνει ταύτην έκ τοΰ Guys, διότι ό ίδιος
δέν έπεσκέφθη τήν "Ελλάδα.

3 Καλλιόπης Μουσαίου Μπουγιοίκον, Παροιμίες τοΰ Λιβισίου καί τής Μάκρης, 'Αθήνα
1961, α. 162, άρ. 547.

4 Δημ. Σ. Λουκάτον, Κεφαλονίτικα γνωμικά, 'Αθήναι 1952, σ. 183, άρ· 1233. Ίδέ πα-

ραλλαγήν τής παροιμίας καί άνωτέρω έν σ· 169 τοΰ μετά χείρας τόμου, άρ. 6. Προσέτι
Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. Δ', 1902, σ. 617, λ. δυστυχία.

6 Πρβλ. τό «ενός κακοΰ δοθέντος μυρία έπονται».

14
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Les Grecs... se figurent encore et se représentent la Peste comme
un spectre hideux qui vient pendant la nuit, et qui marque d'un signe
ineffaçable les maisons où il doit entrer. Ceux qui se vantent de connoître
ce signe de mort, l'annoncent aux malheureux habitans, qu'ils exhortent
en vain à la fuite, et qui par leur obstination, subissent le sort dont ils
sont menacés (2,46-47).

Αί παρατιθέμεναι δύο παραδόσεις αναφέρονται εις τήν παράστασιν ύπό τού
ελληνικού λαού τής νόσου πανώλους, τού ονόματος τής οποίας παρέχει ό Guys
δύο δημώδεις τύπους: πανούκλα (2,59) και σκόρδουλα (2,76, σημ. 3).

Έν τή πρώτη παραδόσει ή νόσος παρίσταται ώς γραία περιβεβλημένη
μαύρα ένδύματα, ήτις κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός έκπνέουσα θανατηφόρον δη-
λητήριον ενσπείρει τόν θάνατον είς τούς ευρισκομένους έν ταΐς οίκίαις, τάς οποίας
έπισκέπτεται. Κατά τήν δευτέραν παρίσταται αύτη ώς άποτρόπαιον φάσμα, «όπερ
μεταβαίνει κατά τήν νύκτα καί σημειοΐ δι° άνεξαλείπτου σημείου τάς οικίας, εις
ας πρόκειται νά είσέλθη. Οί γνωρίζοντες τό θανατηφόρον τοΰτο σημεΐον αναγ-
γέλλουν τον κίνδυνον είς τούς δυστυχείς κατοίκους παροτρύνοντες αυτούς, όπως
έγκαταλίπουν τάς οικίας μάτην, διότι οι τελευταίοι, μή πιστεύοντες, ύφίστανται
τήν τύχην, περί ής εΐχον προειδοποιηθή».1

Ή παρουσία τής λοιμικής νόσου ώς φάσματος (δαίμονος), τό οποίον περι-
ήρχετο κατά τήν νύκτα καί έσημείωνε τάς οικίας, εις ας έμελλε νά έπέλθη ή φθο-
ρά, άπαντα ώς δημώδης παράδοσις ήδη κατά τον 4ον μ.Χ. αι."

Anciennement, dit encore Théophraste, lorsqu'un homme trouvoit un
serpent dans sa maison, il lui érigeoit aussi-tôt un Autel, et c'était un si-
gne de bonheur. Cette superstition subsiste encore (1,145).

Πρόκειται ένταΰθα περί τοΰ οίκουροΰ όφεως τών άρχαίων Ελλήνων,
περί ου καί σήμερον πιστεύεται ότι εδρεύει έν τή οίκίςι καί θεωρείται ση-
μεΐον εύτυχίας. Ή πίστις αύτη περί στοιχειού όφεως φύλακος καί προστάτου τής

1 Περί τών παραδόσεων τούτων ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ., τόμ. Γ', 1931, σ. 82-
83. (Αί άσθένειαι κατά τού; μύθους τοΰ λαού). Τοϋ αύτοΰ, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ· 553,
άρ. 903. Έν τή τελευταία παραδόσει συμφυρονχαι οί άνοηέρω παρατεθεΐσαι. "Αλλάς πα-
ραδόσεις σχετικός πρός τήν περί ής ό λόγος νόσον βλέπει τις ενθ' άνωτ., σ. 552 - 555,
άρ. 901-910.

2 Ίδέ Γ. Κ. Σπνριδάκη, Βυζαναναί παραδόσεις, Έπισιημ. Έπετ. Φιλοσ. Σχολ. ΠαΛεπ.
'Αθηνών, περ. Β', τόμ. Ε' (1954-55), σ. 360 - 363.
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οικίας απαντά, ώς γνωστόν, ου μόνον παρ' "Ελλησι αλλά και παρ' άλλοις λαοΐς.'

γ. ορκοι - αραι.

Ή έξις τού όρκίζεσθαι άπαντφ παρά τοις νεωτέροις "Ελλησι, ώς καί παρά
τοις άρχαίοις (1,365).

Οί γονείς ορκίζονται συχνότατα εις τήν ζωήν τών τέκνων των καί σπανιώ-
τερον είς τήν κεφαλήν των (1,369), αί νεανίδες είς τους οφθαλμούς των, τήν
ψυχήν των καί εις ό,τι άγαπητόν έχουν (1,366), αί δέ γυναίκες, κατά τήν μαρ-
τυρίαν τοΰ περιηγητοϋ Spoil, είς τον Θεον (Dia ton affendi cosmou) καί τήν
Παναγίαν (1,369).

Ελληνιστί παρατίί)ενται κατά σειράν οί έξης όρκοι, γνωστοί εν πολλοίς καί
μέχρι τοΰ νΰν :2

ματιν παναγιάν (1,369)
νά τίσει το κεφάλιοου (1,370)
μα τώ ϋεώ (1,370, σημ. 2)
μα τη ψυχή μου (1,370, σημ. 2)
νά ζουν τα πεδιάμου (1,370, σημ. 3)
άπάνο στο κεφάλιμον (1,370, σημ. 3).

"Οσας αράς 8 παραθέτει ό συγγρ. περιλαμβάνονται εν τόμ. 1, σ. 371, σημ.
2. Αΰται είναι αί εξής :

ναστα, ματεασου. Τήν άράν ταύτη ν,4 ήτις εκτοξεύεται εν οργή, συνοδεύει
χειρονομία, δι' ης προτείνεται ανοικτή ή παλάμη τής χειρός έμπροσθεν τών
οφθαλμών εκείνου, καθ' οΰ στρέφεται, ητοι σφακέλωμα.5 Αύτη φέρεται και ύπό
άλλας παραλλαγάς, οιον : νά πέντε ή τά πέντε 'ς τά μάτια σου.

νά μην είχες γένει. Λέγεται ύπό τών γονέων κατά τών θλιβόντων αυτούς
τέκνων.

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 250 κ.έξ. καί τόμ. Β', σ. 1051 κ.έξ.
Martin Nilsson, 'Ελληνική λαϊκή θρησκεία (κατά μετάφρ. Ίω. Θ. Κακριδή), 'Αθήναι 1953,
σ. 68. Πρβλ. καί Γ. Κ. Σπυριδάκην, έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ 11 - 12 (1958 - 1959), έν
Αθήναις 1960, σ. 292 - 294.

2 Ίδέ καί Στίλπ. Π. Κυριακίδου, 'Ελληνική Λαογραφία, έν 'Αθήναις 1922, σ. 124 κ έξ.

8 Γενικώς περί άρών ίδέ Ν, Γ, Πολίτου, Εύχαί καί κατάραι παρά τφ Έλληνικφ λαφ,
Φιλ. Σύλλ. ΚΠ., τόμ. Θ' (1874-75), έν Κων/πόλει 1875, σ. 321 - 335.

4 Περί αυτής Ιδέ καί Ν. Γ. Πολίτην, ένθ' άνωτ., σ. 334.

5 Περί τοΰ σφακέλου καί τής άποδιδομένης είς αυτό έννοιας ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Λαο-

γραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Β", 1921, σ. 317 κ.έξ. ('Υβριστικά σχήματα (Σφάκελο, Μούντζα, ποΰ-

λος, σαμάρκο).
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νά μην είχες πάντρρεψει
νά μιν σοαεις
νά μιν φτάζεις
νά σε πάρει ο χάρος.

ια. γλωσσα

Περί τής συγχρόνου ελληνικής γλώσσης παρατηρεί γενικώς ό Guys ότι
ουχί σπανίως ανευρίσκει τις έν αύτη τουρκικά στοιχεία. Παρά ταύτα ή γλώσσα
διατηρεί τό βάθος καί τόν έκφραστικόν πλοϋτον τής αρχαίας (1,99). Είδικώτερον
προβαίνει εις βραχείας γλωσσικός παρατηρήσεις ή παραθέτει, πλήν τοΰ έπ' ευ-
καιρία αναγραφομένου, καί γλωσσικόν ύλικόν, οίον τοπωνύμια, παρωνύμια κ.ά.
Ούτω κάμνει λόγον περί προφοράς έν συνεκφορά τών συμφώνων ν-π ώς b
(άπερρίνωσις) : tin bor ta άντί tin porta, ton bono άντί ton pono, περί ής λέγει
ότι είναι περισσότερον γλυκεία (plus doux) (1,150), περί τής προφοράς φωνηέν-
των τινών (2,205) κ.ά. Έν τών παρωνυμίων σημειοΰμεν τό Mavromati (Μαυ-
ρομάτης) (1,111). Διά τοΰ Arkhondas (άρχοντας), Arkhondissa (άρχόντισσα)
προσαγορεύονται οι εύγενεΐς τήν καταγωγήν καί πλούσιοι (1,104). Έκ τοΰ άλ-
λου υλικού είναι ενδιαφέροντα έτι τά παρατιθέμενα papas, papadia (παπάς,
παπαδιά) (1,239), paramana (παραμάννα, τροφός) (1,48), oxomessa (όξωμέσα),
όπερ είναι ονομασία τρόπου τοΰ χορεύειν νησιωτικόν χορόν (1,179, σημ. 1),
καί τό τοπωνύμιον Misitra (Μυστράς) (1,183).

III. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

α'. ειδησεισ και εθιμα κατα την γεννησιν, τον γαμον και την τελευτην

α) Γεννησις.1

Dans la plupart des isles Grecques, les femmes exercent la médecine,
au moyen de quelques recettes héréditaires, ou de simples, dont elles ont
la connoissance ; ce que j'ai heureusement éprouvé moi - même à l'isle de
Milo. Elles se mêlent aussi seules des accouchemens (1,258).

Les Grecs ont aussi leurs jours heureux et malheureux. Le quaran-
tième jour est un jour sacré pour les femmes en couche, qui ne sortiroient
pas auparavant. Anciennement les femmes en couche le célébroient com-

1 Περί τών κατά τήν γέννησιν εθίμων Ιδέ Ν. Γ· Πολίτου, ενθ'άνωτ., τόμ. Γ', σ. 206-221,
ενθα καί βιβλιογραφία.
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me une fête, et de-là il étoit appellé rεσσαρακοατόν. Avant ce jour il ne
leur étoit pas permis d'aller au Temple, et encore aujourd'hui les femmes
ne peuvent pas s'y présenter, dans certains tems (1,143).

Aï γυναίκες έν ταΐς πλείσταις τών ελληνικών νήσων ασκούν τήν ιατρι-
κήν δια συνταγών γνωστών είς αύτάς εκ παραδόσεως ή στηριζόμενοι έπί τής εμ-
πειρίας αύτών, ώς ό ίδιος ό Guys έπιστοποίησεν έν τή νήσω Μήλφ. Αί γυναί-
κες αύται εκτελούν καί τό έργον τής μαίας.

Διά τήν λεχώ ή τεσσαρακοστή άπό τού τοκετού ημέρα θεωρείται ιερά. Πρό
τής έλεύσεως ταύτης δέν έπιτρέπεται νά έξέλθη τής οικίας καί νά εισέλθη εις τήν
έκκλησίαν.

Ή συνήθεια αύτη είναι ομοίως γνωστή παρ' άρχαίοις καί βυζαντινοις
"Ελλησι.1

β) Γάμος.

Ils regardent l'état du mariage comme un devoir de citoyen, et se
marient fort jeunes (les Grecs modernes) (1,232).

... la population languit, parce qu'on ne peut contempler d'un œil satisfait
et tranquile le bonheur de sa postérité. En revanche, le Grec, l'Arménien et
le Juif (Nations dont l'Empire Turc est inondé, et que le Turc méprise au
point de ne pas être effrayé du nombre de ses esclaves), se livrent sans con-
trainte au penchant de la nature. Ils esperent qu'une postérité nombreuse
pourra recouvrer quelque jour, à la faveur d'une révolution, tout ce que
les Conquérans de la Grece leur ont enlevé. Le mariage a donc pour eux
un attrait puissant, et l'on y voit peu de célibataire (1,235).

Αί πληροφορίαι τοΰ Guys περί τών κατά τόν γάμον έθίμων 3 είναι λίαν
εκτενείς έν σχέσει πρός όσα περί τών κατά τήν γέννησιν καί τήν τελευτήν συνη-
θειών άναφέρονται ύπ' αύτοΰ. Ή σχετική ύλη περιλαμβάνεται έν τη 6η κυρίως
επιστολή αυτού (1,232-257).

Γενικώς παρατηρεί ότι οί νέοι "Ελληνες έ'χουν διατηρήσει τάς πλείστος τών
συνηθειών, έξ όσων ύπήρχον εΐς τούς γάμους τών άρχαίων των προγόνων (1,232).

1 Ίδέ Γ. Κ. Σπυριδάκη, Τά κατά τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον έθιμα τών
Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. Ζ' (1952), έν 'Αθήναις
1953, α. 114 -115, ενθα καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία.

2 Περί τούτων γενικώς ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άνωτ., τόμ. Β', σ. 218-267, τόμ. Γ',

σ. 232-322, ένθα χρησιμοποιούνται καί αί σχετικαί ειδήσεις τοϋ Guys, παρέχεται δέ καί
εκτενής βιβλιογραφία.
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Είτα επισημαίνει τό φαινόμενον τής συζεύξεως τών Ελλήνων εν μικρά ηλικία,
υπολαμβάνων τοΰτο ώς άπόρροιαν τής δεινής θέσεως τοΰ έθνους τών Ελλήνων
έναντι τών σκληρών κυριάρχων Τούρκων καί τής έκ τοΰ γεγονότος τούτου ψυ-
χολογίας αυτών, έπιθυμούντων, όπως καταστούν πολυαριθμότεροι, δια νά δυνη-
θούν έν καιρφ τΦ δέοντι νά εξεγερθούν προς άπελευθέρωσίν των. Ό γάμος ού-
τως αποτελεί δι' αυτούς ίσχυρόν θέλγητρον καί ενεκα τούτου παρατηρεί τις έν
Ελλάδι ολίγους αγάμους.

Ή άποψις αύτη τοΰ Guys ότι ή πρώιμος σύζευξις έν Ελλάδι καί ή τάσις
πρός άπόκτησιν πολλών τέκνων ύπηγορεύοντο έξ έθνικών λόγων γενικωτέρας
σημασίας ανταποκρίνεται ίσως έν μέρει μόνον εις τήν άλήθειαν. Είναι γνωστόν, ότι
πολλαχοϋ τοΰ ελληνικού χώρου έπεκράτει καί μέχρι σήμερον διατηρείται τό έ'θι-
μον τής συνάψεως γάμων έν μικρά ήλικίςι, έχον τήν αρχήν του κυρίως εις τήν
έπικρατοΰσαν άντίληψιν ότι ούτως εξασφαλίζεται ή ευτυχία, ίδίςι δ' ή σωματική
ευεξία τών συζευγνυμένων.1

Κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας οί γονείς, άκολουθοϋντες τό μεν
μακράν συνήθειαν από τών βυζαντινών χρόνων,3 τό δ' αποβλέποντες είς τήν
προστασίαν τών θηλέων τέκνων των από τών αρπακτικών διαθέσεων τών Τούρ-
κων κατέβαλλον ασφαλώς φροντίδας, όπως τά ΰπανδρεύουν κατά τό δυνατόν
ενωρίς. Τό γεγονός τοΰτο καί αι έπικρατοΰσαι κατά τήν έποχήν έκείνην αντιλή-
ψεις περί παιδοποιΐας, διάφοροι τών νύν ιδία τών ανθρώπων τών πόλεων, συν-
επήγοντο άναγκαίως καί τήν άπόκτησιν πολλών τέκνων.

...ils ont, comme autrefois, des entremetteuses, qu'on appelle encore
Proxenetes. Ces femmes sont d'autant plus nécessaires, que les filles, étant
presque toujours renfermées dans le Gynœcéon, un homme ne peut se déci-
der pour celle qu'on lui propose, que sur le rapport qu'on lui en fait; et dès
que le voile tombe devant lui, il est engagé de maniéré à ne pouvoir plus
reculer (1,236).

'Εκ τών ανωτέρω μανθάνομεν ότι ώς προξενηταί έχρησιμοποιοΰντο αι γυ-
ναίκες. Τήν αναγκαιότητα τών προξενητριών τούτων είς τήν σύναψιν τών συν-
οικεσίων έδικαιολόγει πλήρως ή έπικρατούσα αυστηρότης τών ηθών αλλά καί ή
συνέχισις τοΰ αρχαίου, ιδία δε τού βυζαντινού, εθίμου τής θαλαμεύσεως τών
γυναικών κατά τόν προ τοΰ γάμου βίον αυτών.3

1 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άνωτ., τόμ. Γ', σ. 232-233.

2 Ίδέ Φαίδ. Κονκονλέ, ενθ' άνωτ., τόμ. Δ', σ. 76-77.

3 Ίδέ Γεώργ. Κ. Σπνριδάκην, ενθ·' άνωτ., σ. 129 κ.έξ.
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Il est vrai qu'un Grec qui se marie fait des présens, mais ils sont
purement arbitraires; et nulle obligation d'acheter la femme qu'il épouse,
puisqu'au contraire il ne la prendrait point sans une dot proportionnée a
sa condition (1,237).

La plus grande partie de la dot consiste en pierreries et en habits
qu'on étale avec faste (1,249).

Les Grecs tirent aujourd'hui beaucoup de vanité de cet étalage, qui
se fait toujours dans l'appartement même où les parens de la fiancée re-
çoivent les visites (1,250).

Διά των άνωτέρω (1,237) ό Guys αποκρούει τήν γνώμην ότι διετηοείτο
εν Ελλάδι ή αρχαία συνήθεια προσφοράς δώρων υπό τού γαμβρού είς τούς γο-
νείς τής νύμφης πρός έξαγοράν α^ής. 'Αντιθέτως, επάγεται, ουδεμία τοιαύτη
ύποχρέωσις υφίσταται εκ μέρους τού γαμβρού, ότι δέ τά προσφερόμενα υπ' αυ-
τού δώρα είναι εντελώς αυθόρμητα.

Τά πράγματα δεν έχουν ούτω. Διότι, ώς είναι γνωστόν, τό έθιμον τής εξα-
γοράς τής νύμφης ύπό τοϋ γαμβρού απαντά καί μέχρι τών τελευταίων χρόνων 1
ενιαχοΰ τής Ελλάδος ώς επί παραδείγματος εν Μάνη. Τούτο, μαρτυρούμενον καί
υπ* άλλων συγγραφέων καί περιηγητών, είναι άνάλογον προς τήν τών Λατίνων
coëmptio καί άπαντα oU μόνον παρ' "Ελλησι άλλα καί παρ' άλλοις λαοίς, οΐον
τοις Άλβανοίς καί Λιθουανοίς, έ'λκον, ώς φαίνεται, τήν καταγωγήν του εκ τών
αρχαιοτάτων βαρβάρων λαών.2

Τά εν 1,149 καί 250 εκτιθέμενα άφορούν εις τήν σύστασιν τής προικός
τής νύμφης. Τό σύνολον τής προικός συνιστών συνήθως πρός τοις άναφερομέ-
νοις καί χρηματικόν ποσόν, κτήματα, έπιπλα κ.ά. Κατά τόν Guys, αποκρούοντα
τήν έξαγοράν τής νύμφης, ή νύμφη ώφειλε νά έχη ιδίαν προίκα, άνάλογον τής
οικονομικής καταστάσεως τής οικογενείας της. Καί κατά τόν 18ον αιώνα μεσούντα
ομως ύπήρχον οί προικοθήραι γαμβροί, οιτινες, ώς καί νΰν, εξεβίαζον τούς
γονείς τής κόρης. Οί τελευταίοι πιεζόμενοι ύπέκυπτον, ώς φαίνεται, είς τάς
παραλόγους άξιώσεις τών μνηστήρων ή εκ φιλαρεσκείας ορμώμενοι, μάλιστα
δ' οί εύπορώτεροι τούτων, έστεργον τόν προικισμόν τών θυγατέρων των διά
γενναιοτάτης προικός, καθιστάμενοι πρόξενοι κοινωνικών άνωμαλιών. Ή 'Εκ-
κλησία ήσθάνθη τήν ανάγκην νά άντιδράση εκτοξεύουσα άφορισμόν εναν-
τίον τών διδόντων ώς προίκα εις τάς θυγατέρας των χρηματικόν ποσόν

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άνωτ., σ. 235 κ.έξ.

2 Αυτόθι.
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πλέον των τριών χιλιάδων γροσιών (1,237, σημ. 2) ή άλλοτε καθορίζουσα τούτο
κατ' άνώτατον όριον είς 1500 γρόσια.1

Les Grecs n'ont pas aujourd'hui de tems marqué pour les noces com-
me les Anciens, qui se marioient ordinairement dans le mois de Janvier,
appellé pour cela Gamélion (1,236).

Διά νά άναφέρη ό Guys, ότι δέν υπάρχει ώρισμένος χρόνος διά τήν τέλεσιν
τών γάμων συνάγεται, ότι δέν παρετήρησεν αποφράδας ήμέρας ή μήνας, καθ' ους
δέν έτελούντο ασφαλώς γάμοι καί κατά τήν έποχήν του.

Le Paranymphe et la Pronube sont aujourd'hui représentés, chez les
Grecs, par le compere et la commere, qui accompagnent les époux jusqu'
au bout de la cérémonie (1,244).

Les Grecs modernes ... ont un Paranymphe différent du Compere>
qui est chargé de tout le détail de la fête (1,252).

Έκ τών ειδήσεων τούτων ενδιαφέρουσα είναι ή περί τού θεσμού τού
παρακουμπάρου, όστις άναφέρεται ύπό τού Guys ώς παράνυμφος καί όστις ήτο
επιφορτισμένος μέ πολλάς έργασίας κατά τήν τελετήν τοΰ γάμου.

Aujourd'hui, la veille des noces, la jeune mariée est menée au bain
comme en triomphe, et plusieurs femmes l'accompagnent (1,241).

Une jeune fille qu'on va marier est conduite au bain en cérémonie et
au son des instrumens, la veille de ses noces, assistée de toutes ses parentes
et amies; la journée se passe ensuite en festins et en danses (1,230).

Τό λουτρόν τής νύμφης, λαμβάνον χώραν κατά τήν παραμονήν τοΰ γάμου,
προσελάμβανε πανηγυρικόν καί εορταστικόν χαρακτήρα. Ή περιγραφή έξ άλλου
επιτρέπει νά εΐπωμεν, ότι ό συγγρ. έχει υπ' όψει του λουτρόν τελούμενον εν
δημοσίφ τινί λουτρώνι.2

Arrivés à l'Eglise, les nouveaux époux portent chacun une couronne,
que le Prêtre, pendant la celebration, change alternativement, en donnant
la couronne de l'époux, à l'épouse, et celle de l'épouse à l'époux (1,244).

Les couronnes nuptiales étoient consacrées, comme elles le sont au-
jourd'hui parmi les Grecs. Vous avez déjà vu qu'ils en avoient pour les fe-
stins, et pour tous les états, depuis le trône jusqu'à la houlette.

Je ne dois pas oublier une cérémonie essentielle que les Grecs ont

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άνωτ., σ 244 - 245.

2 Ίδέ καί Ν. Γ. Πολίτην, ενθ" άνωτ., σ. 259 - 260-
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conservée: c'est la coupe de vin qu'on présentoit anciennement au nouvel
époux en signe d'adoption. Elle étoit le symbole du contrat et de l'alliance.
Après lui, l'épouse buvoit du vin de la même coupe, qu'on offroit ensuite
à tous les parens et aux convives ... aujourd'hui c'est le Prêtre qui, après
avoir béni les nouveaux époux, leur présente la coupe de vin ; il en donne
ensuite au parrein, a la marreine, et aux témoins (1,246-247).

'Εκ τών παρατιθεμένων ανωτέρω εθίμων, λαμβανόντων χώραν κατά τήν
ϊεοοτελεστίαν τοϋ γάμου, άξιον οπωσδήποτε προσοχής είναι τό άναφερόμενον
είς τό κοινόν ποτήριον, έξ ού, προσφερομένου ύπό τοϋ ιερέως, πίνουν οί νυμφίοι,
ό παράνυμφος καί οι μάρτυρες (témoins). Ύπό τούς τελευταίους νοούνται οί
κατά τήν τελετήν τής στέψεως παρευρισκόμενοι έν τώ ναώ·1 Τό έ'θιμον τοΰτο
θεωρεί ό Guys συνεχιζόμενον άπό τής άρχαιότητος, ορμώμενος έκ μαρτυρίας παρά
Πινδάρφ, Όλυμπ. Ζ', 1 κ.εξ. Τήν γνώμην ταύτην όμως δέν αποδέχεται ό Ν. Γ.
Πολίτης.2

Dans les villages et à la campagne, la mariée est conduite au son des
instrumens, sur un chariot traîné par des buffles-(1,254).

On voit aujourd'hui, dans la marche des Grecs, la même pompe,
le même cortège, et la même musique. Elle est ouverte par des danseurs,
par des instrumens, et par des chanteurs qui entonnent l'épithalame. La ma-
riée, chargée d'ornemens, les yeux baissés, et soutenue par des femmes, ou
par deux de ses proches parens, marche avec une lenteur affectée qui doit
la gêner beaucoup. On s'empresse jusqu'à l'impatience pour la voir; on lui
adresserait volontiers les vers de Catulle (1,242).

Marie-t-on une jeune Beauté de Naxe ou de Lesbos, avec un jeune
homme de Smyrne? On célébré le jour de l'hyménée, et les fêtes durent
plusieurs jours. La Mariée part enfin sur un char traîné par des bœufs;
l'Epoux impatient, qu'on voudroit retenir encore, l'enlève malgré les pleurs
d'une mère affligée, malgré des sœurs et des compagnes, qui l'ont suivie
jusqu'au rivage. La barque fend les flots ; le son des instrumens, les regrets,
les chants d'hyménée la suivent encore aussi loin que les batteaux de l'isle
peuvent aller (1,516).

Anciennement la nouvelle Mariée portoit un voile rouge ou jaune, que
les Arméniens ont conservé ;... Le brillant flambeau d'hyménée,... n'a

1 Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άνωτ., τόμ. Β', σ. 237, σημ. 5.

2 Αυτόθι, σ. 237 - 238.
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pas été oublié par les Grecs modernes. On le porte devant les nouveaux
époux, et dans la chambre nuptiale, où il brûle, jusqu'à ce qu'il soit entiè-
rement consumé. Ce seroit même un mauvais présage, s'il venoit à s'étein-
dre par quelqu' accident. Aussi y veille-t-on avec autant de soin, que les
Vestales en avoient pour le feu sacré (1,243).

J'ai vu jouer encore, à un mariage Grec, un jeu très - ancien, qui se
faisoit aux noces les plus distinguées. On portoit, en courant, des flam-
beaux et des torches, jusqu'au but convenu entre les acteurs : celui qui
laissoit éteindre sa torche perdoit et payoit l'amende imposée par le Roi
du jeu, au profit de celui qui portoit son flambeau allumé jusqu'au bout de
la carriere (1,218).

Αί ειδήσεις αΰται αφορούν γενικώς εις τόν καταρτισμόν τής συν-
οδείας τής νύμφης (ίδέ καί πίν. III), φερόμενης κατ' awàç ύπό τούς ήχους τών
μουσικών οργάνων εφ' άρματος, όπερ σύρεται ύπό βουβάλων ή βοών, καί τήν
λαμπρότητα τής γαμήλιου πομπής, ήτις λαμβάνει χώραν έν τοις χωρίοις.1 Τά
αναγραφόμενα περί δςιδούχων προηγουμένων τής γαμήλιου πομπής ήμφεσβητή-
θησαν ύπό τού Wachsmutli, ώς μή ανταποκρινόμενα προς τήν άλήθειαν. Τήν
γνώμην ταύτην αποκρούει ό Ν. Γ. Πολίτης, στηριζόμενος είς τό γεγονός ότι «καί
μέχρι τού νΰν εις πολλά μέρη επικρατεί ή τοιαύτη συνήθεια».' 'Αντιθέτως τήν
ακολουθούσαν εϊδησιν περί διασώσεως κατά τήν τελετήν τοΰ γάμου τών αρχαίων
λαμπαδηδρομιών θεωρεί άσύστατον, προελθοΰσαν ίσως εκ παρεξηγήσεως υπό τοϋ
Guys παιδαριωδών παιγνίων τών φερόντων τάς δάδας.3

La mariée, chez les Grecs, est encore soutenue par des femmes, ou par
les hommes qui l'accompagnent; à la porte du mari il se fait une autre
cérémonie aussi ridicule que le passage du seuil qu'il ne falloit pas toucher.
Dès que la mariée arrive, on étend un tapis sur un crible, et on la fait mar-
cher dessus, eu entrant chez son mari. Si le crible, sur lequel elle ne man-
que pas de s'appuyer fortement, ne crevoit pas sous ses pieds, on auroit
contre elle des soupçons qui alarmeroient son époux; mais il est tranquille
et content, après l'épreuve du crible (1,249).

Είναι γνωστόν ότι κατά τήν εΐσοδον τής νύμφης είς τήν οικίαν τοΰ γαμ-
βρού μετά τήν στέψιν επικρατούν ποικιλώτατα έθιμα' π.χ. ενιαχοϋ άναρπάζεται

1 Ίδέ καί Ν. Γ. Πολίτην, ενθ·' άνωτ., τόμ. Γ', σ. 283 - 285.

2 Αυτόθι, σ. 285, σημ. 2·

8 Αυτόθι, σ. 285 - 286.
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ή νύμφη, διά νά μή πατήση έπί τοΰ κατωφλίου, άλλαχοΰ όμοΰ μετά τοΰ γαμ-
βρού δεδεμένη σύρεται ύπό τής πενθεράς εντός τής οικίας κ.ά.1 Κατά τόν Guys
ή νύμφη εισερχόμενη υποχρεούται νά πατήση έπί κοσκινού μετά τάπητος έπ' αύ-
τοΰ, όπερ είναι τεθειμένον έπί τοΰ κατωφλίου τής οικίας, άποδεικνυομένης έκ
τής διαρρήξεως ή μή αύτοΰ τής άγνότητος αύτής.3

Le nouveau marié, chez les Grecs, donne une poignée de dragées à
chacun de ceux qui assistent à sa noce, ou qui vont le voir (1,253).

Οί νεόνυμφοι εισέρχονται εις τήν έστολισμένην κατά τήν ήμέραν τοΰ γάμου
δι' ανθέων καί χλόης εις τάς θύρας οίκίαν (1,254). Μετά δέ τήν εΐσοδον λαμβά-
νει χώραν διανομή κουφέτων εις τούς παριστάμενους.

La cérémonie du mariage est précédée chez les Grecs, par des fêtes
qui l'annoncent (1,240)

Les fêtes du Mariage se passent en jeux, en divertissemens et en
danses. On fait venir des baladins et des sauteurs qui amusent les conviés
par leurs tours d'adresse et de force (1,250- 251).

On danse encore et on chante pendant toute la nuit, mais les com-
pagnes de la nouvelle mariée en sont exclues. Elles se rejouissent entr'elles
dans des appartemens séparés et éloignés du tumulte de la noce (1,254).

Μετά τήν εΐσοδον τής νύμφης εΐς τήν οΐκίαν τοΰ γαμβρού αρχίζει ή ευω-
χία καί διασκέδασις τών προσκεκλημένων τοΰ γάμου. Γελωτοποιοί βεβαίως, ώς
άνωτέρω αναφέρεται, πρός ψυχαγωγίαν τών εύωχουμένων δέν προσεκαλούντο
ειμή μόνον είς οικίας πλουσίων οικογενειών, αιτινες καί θά ήσαν εις θέσιν νά
τούς ικανοποιήσουν χρηματικώς. Οί χοροί καί τά άσματα έξ άλλου διαρκούν
καθ' όλην τήν νύκτα.

Les Parens ne quittent jamais l'appartement où sont les nouveaux
époux, et lorsque le Compere conduit le Marié au lit nuptial, il le laisse à
la porte de l'appartement; il faut qu'il en achete l'entrée par un présent au
Paranymphe qui la garde (1,252).

1 Ν. Γ- Πολίτου, ε vi)' άνωτ., ο. 292-293 και Γ. Ά. Μέγα, Ζητήμ. 'Ελλ. Λαογρ., Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου, ετ 2 (1940), σ. 155 - 156 (ανατ., σ. 91 - 92).

2 Ό Ν. Γ. Πολίιης παρα&έιων μετ' άλλων τό άνωτέρω απόσπασμα (ενθ' άνωτ , σ. 293,

σημ. 1) γράφει: «'Ενίοτε θέτουσι τάπητα ή κόσκινον, ή τάπητα έπί κοσκινού, ατινα υποχρε-
ούται (ή νύμφη) νά ΰπερπηδήση». Ή παρατήρησις αΰιη καθ' όσον άφορα είς τά ύπό τοΰ
Guys άναφερόμενα είναι έσφαλμένη. Ή νύμφη δηλ. δέν ύπερπηδφ άλλά πατεί, ώς ελέχθη,
έπί τοΰ κοσκινού καί τοΰτο ούχί διά νά μή πατήση έπί τοΰ κατωφλίου, όπερ κακός οιωνός
θεωρείται γενικώς, άλλά πρός δοκιμασίαν τής άγνείας αυτής. Περί τοΰ εθίμου ίδέ καί κατοι-
τέρω, σ. 248.
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Ή όδήγησις των νεονύμφων είς τόν νυμφικόν θάλαμον γίνεται, ως γνω-
στόν, κατά ποικίλους τρόπους. Έν Λέσβφ λ.χ. οδηγείται ή νύμφη ύπό τής μη-
τρός της, ώς καί ό γαμβρός εΐτα ύπό τής ιδίας αυτού μητρός. Έν Πυργίω Χίου
τήν νύμφην συνώδευον οι γονείς, ό κουμπάρος, ό σύντροφος καί ή συντρόφισ-
σα 1 κ.τ.λ. Κατά τόν Guys δ κουμπάρος έχει επιφορτισθή με τήν ύποχρέωσιν
ταύτην. Ούτος εγκαταλείπει τόν γαμβρόν είς τήν θύραν τοΰ νυμφικού θαλάμου,
αφού πρότερον δώση δώρόν τι εις τόν φυλάττοντα τήν θύραν παράνυμφον (πα-
ρακούμπαρον).

Souvent même pendant plusieurs jours le nouveau marié fait de vains
efforts pour détacher la ceinture qu'on lui oppose, et la résistance qu'il
éprouve est regardée par les parens de la jeune femme comme une preuve
de sa bonne éducation : ce qu'on appelle en grec Camaroma de Καμαρένω,
laboro, labore fatùco. La fille de Caradja, premier interprete de la Porte,
fit une belle résistance de trois jours (1,109).

"Οτι ή αναφερόμενη άντίστασις τής νύμφης είς τήν προσπάθειαν τοΰ γαμ-
βρού μετά τόν γάμον, όπως άποσπάση τήν ζώνην αυτής, δεν έχει σχέσιν πρός τό
καμάρωμα αυτής, όπερ λαμβάνει χώραν κατά διαφόρους περιστάσεις πρό τής στέ-
ψεως ύπό διάφορον εντελώς μορφήν, είναι προφανές.2 'Ασφαλώς πρόκειται περί
άλλου τινός εθίμου, δπερ όμως δεν ήδυνήθην νά συσχετίσω ή ταυτίσω προς άλ-
λο γνωστόν εις εμέ.

γ) Τελευτή.

Les Grecs observent l'ancienne coutume de laver les corps avant de
les ensevelir, ce que pratiquent aussi les Turcs (1,272-273).

Les Grecs ont conservé l'usage d'habiller les morts de leurs plus
beaux habits, et de )es porter au tombeau avec le visage découvert (1,284,
σημ. 2).

Si c'est une jeune fille, on lui met ses plus beaux habits, et on la cou-
ronne de fleurs (1,275).

"Οσας πληροφορίας αναφέρει ενταύθα δ Guys αφορούν εις τά μετά τήν
έκπνοήν τοΰ τελευτήσαντος επικρατούντα έθιμα.3

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άνωτ., σ. 298.

2 Ίδέ περί τούτου ενθ' άνωτ., σ. 272, σημ. 1.

' Περί τούτων γενικώς |δέ ένθ'άνωτ., σ· 323 - 362, έ'νθα καί λίαν εκτενής βιβλιο-
γραφία.
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Τόν νεκρόν, τόν όποιον ήπείγοντο να ενταφιάσουν κατά τόν συντομώτερον
δυνατόν χρόνον (1,275) έ'λουον έν πρώτοις, προφανώς δι' ύδατος ή οίνου, όπερ
καί άρχαία συνήθεια ήτο.1 Τήν λοϋσιν επακολουθεί ή περιγραφόμενη ανωτέρω
έ'νδυσις καί στολισμός τοΰ νεκροΰ. Ό τελευταίος ήτο προδήλως ανάλογος τής
ηλικίας καί τής κοινωνικής καταστάσεως τοΰ εκλιπόντος, ώς ανάλογοι θά ήσαν
οί θρήνοι καί τά μοιρολόγια, μυρολογία κατά τόν συγγρ.2, άτινα συμμετε-
χόντων τών οικείων αλλά καί μοιρολογητριών έξ επαγγέλματος (1,273), συνώ-
δευον τόν νεκρόν μέχρι τής ταφής του, συνεχίζοντο δέ καί μετέπειτα (1,273-274).
Αί γυναίκες έτιλλον τάς τρίχας τής κεφαλής ή διερρήγνυον τά ενδύματα των έκ
τής βαθείας λύπης καί άπογνώσεως διά τήν άπώλειαν προσφιλούς των προσώ-
που (1,266-267, 274), ώς καί μέχρι τοΰ νύν συμβαίνει."

Μετά τήν ένδυσιν καί τόν στολισμόν ελάμβανε χώραν ή πρόθεσις τοΰ νε-
κροΰ. Οΰτος τοποθετείται, κατά τόν Guys, είς τόν προθάλαμον τής οΙκίας μέ
τούς πόδας εστραμμένους πρός τήν θύραν καί τό πρόσωπον άκάλυπτον, διατη-
ρούμενον μάλιστα ούτω μέχρι τού ενταφιασμού.

Κατά τήν έκφοράν σχηματίζεται νεκρική πομπή, εΐς ην, προηγουμένων έκ-
μεμισθωμένων μοιρολογητριών, τούτο άσφαλώς δέν θά συνέβαινε πάντοτε, συμ-
μετέχουν άκολουθοΰντες καί κλαίοντες οί γονείς, οί συγγενείς καί οί φίλοι
(1,268-270, 273. Πρβλ. καί 284).

Τήν έκφοράν τού νεκροΰ διερχομένην διά τών οδών παρακολουθούν εκ
τών οικιών αύτών γυναίκες, αΐτινες έκ τών παραθύρων ραίνουν δι' άνθέων καί
αρωμάτων τό διερχόμενον φέρετρον, οσάκις νεάνίς τις π.χ. είναι ή τελευτήσασα
(1,275). Περατωθείσης εν τή εκκλησία τής νεκρώσιμου ακολουθίας επακολουθεί
ύπό τών παρακολουθούντων τήν κηδείαν άσπασμός τοΰ νεκρού" μεθ' ο γίνεται ό
ενταφιασμός αύτοΰ (1,284). Οί τάφοι εΐς ους ό νεκρός εναποτίθεται κείνται εκτός
τών χωρίων καί τών πόλεων παρά τινα όδόν άγουσαν προς αύτάς (1,288-289).

Εΐς έκαστον τάφον δέν επιτρέπεται κατ' άρχαίαν συνήθειαν νά έντίθενται
πλείονες τοΰ ενός νεκροί, εξαιρουμένης τής περιπτώσεως καθ' ην ήτο τάφος οι-
κογενειακός (1,293).

1 Ίδέ Ν. Γ Πολίτην, ενθ' άνωτ., σ. 326 καί Γ. Ά. Μέγαν, ενθ' άνωτ , σ. 171 (άνάτ , σ.
107), ενθα καί αλλαι σχετικαί ειδήσεις περί τής λούσεως τοΰ νεκροΰ.

2 Περί τούτων ίδέ κατωτέρω, σ. 238.

8 Περί τοΰ εθίμου καί τής άρχής αύτοΰ ίδέ Γ. Κ. Σπνριδάκη, Τά κατά τήν τελευτήν
έθιμα τών Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών, 'Επετ. "Εταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, τόμ. 20
(1950), σ. 118 κ.έξ.



238

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΔΟΥ

On ne manque pas de graver un ciseau sur la tombe d'un Sculpteur,
des armes sur celle d' un Militaire, et ainsi des autres (1,291).

Outre les pierres qu'on met sur les tombeaux, on y trouve de petites
colonnes sépulcrales, qui, comme autrefois, portent simplement les noms de
ceux qui sont enterrés. C'est encore un usage adopté par les Turcs (1,296).

D'ailleurs, la curiosité, l'humanité même, trouvent à se satisfaire
dans les inscriptions qui animent ces monumens, et où, trop souvent, les
malheureux humains reçoivent, pour la premiere fois, la récompense de
leurs vertus (1,302-303).

Ή συνήθεια αύτη τοΰ έγχαράσσειν επί των τάφων σύμβολα δηλωτικά
τοΰ επαγγέλματος των τελευτησάντων ήτο 'διαδεδομένη κυρίως εν τή Μικροί Ά-
σίςΕ.1 Τά σύμβολα ταϋτα δύνανται έτι νά δηλούν τό φΰλον ή τήν ήλικίαν τοΰ
αποβιώσαντος. 'Επί των τάφων εχαράσσοντο τά ονόματα τών νεκρών ή επιγρα-
φαί σχετικαί πρός αυτούς.

Le repas des funérailles n'a pas été négligé par les Grecs modernes;
c'est le plus proche parent qui est chargé de ce soin, et qui par-là termine
la cérémonie (1,277).

Τό άναφερόμενον δείπνον, όπερ συνήθως παρηγοριά δημωδώς σήμερον
καλείται, λαμβάνει χώραν κατά τήν ήμέραν τής κηδείας έν τή οικία προφανώς
ιού τελευτήσαντος. Πρός τό δείπνον τοΰτο είναι συνυφασμένα ποικίλα έθιμα,
προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι ακόμη καί μέχρι σήμερον.9

Τό πένθος διά τόν θανόντα, όταν ούτος ιδία είναι νέος, είναι μακρόν. Οί
γονείς μετά τών φίλων τής οικογενείας θρηνούν επί μακρόν καί μοιρολογούν
αυτόν άναμιμνησκόμενοι τών αρετών του καί έξαίροντες αυτάς (1,272 καί 279).
'Εν Πελοποννήσω μάλιστα, παραδίδει ο συγγρ., les pleureuses ne quittent pas
la maison du défunt pendant une espace de tems plus ou moins long,
suivant la condition ou les facultés de la famille. Leur emploi est de
chanter les louanges du mort, elles recommencent pour chaque visite qui
arrive. Leur chant est également appellé μυρολογία (1,273).

Πλην τού ούτως οί'κοι εκδηλουμένου πένθους επικρατεί, κατά τον συγγρ.,
tô έθος νά επισκέπτωνται από καιρού εις καιρόν τούς τάφους, μνήματα καλου-
μένους, καί νά κλαίουν επ' αυτών. Αί γυναίκες τίλλουν εν εΐδει θυσίας τήν κόμην
αυτών επί τών μνημάτων (1,298, 301-303).

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άνωτ., σ. 339.

2 Ίδέ αυτόθι, σ. 342-345.
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ΓΙλήν τών εκτάκτων έπισκέψεων τών συγγενών τών θανόντων εις τά μνή-
ματα λαμβάνουν χώραν τοιαύται καί κατά τακτάς ημέρας. Περί τούτων λέγει ό
Guys: Pendant les Fêtes de Pâques... il y a un jour où ils se rendent en
foule aux tombeaux. Là ils pleurent leurs parens, leurs amis, et peut-être
encore la perte de leurs ancienne liberté (1,298-299).

Ή συνήθεια αύτη τής κοινής έξόδου τών πενθούντων πρός έπίσκεψιν τών
τάφων τών θανόντων είναι, ώς γνωστόν, εύρέως διαδεδομένη παρά τώ ελληνικώ
λαφ. Τοιαύται έξοδοι γίνονται ού μόνον κατά τό Πάσχα άλλά καί κατά τά Χρι-
στούγεννα, τήν πρώτην τού έτους, τής 'Αναλήψεως, τοΰ Σταυρού κ.ά. Τά έπι-
κρατοΰντα έθιμα κατά τάς έξόδους ταύτας είναι έκασταχοΰ διάφορα. 1

Ποίαν άκριβώς ήμέραν τών εορτών τοΰ Πάσχα συνέβαινον όσα ό Guys
αναφέρει δέν δηλοΰται. Έκ παρατιθεμένης εικόνος (πίν. IV) έξ άλλου γίνεται
φανερόν ότι παρευρίσκετο Ιερεύς διά τά καθιερωμένα θρησκευτικά νόμιμα πρός
τούς νεκρούς. Συμπληρωματικώς ό συγγραφεύς παρατηρεί ότι τόν θρήνον επί
τών τάφων ήκολούθουν έορταί καί χοροί' «après avoir pleuré sur les tom-
beaux, y font encore des festins et des danses» (1,308).

β'. λατρεια

Ό Guys κάμνει λόγον περί επιβιώσεως έν τή θρήσκεία τών Ελλή-
νων τών άρχαίων ειδωλολατρικών συνηθειών, παραδόσεων καί δεισιδαιμονιών
(1,134 καί 137), τάς οποίας, ώς γνωστόν, ό Χριστιανισμός παρά τήν κατά και-
ρούς σφοδράν πολεμικήν κατ' αυτών δέν ήδυνήθη παντελώς νά έκριζώση. Ό
ελληνικός λαός είναι κατ' εξοχήν φιλέορτος, λαμπρύνων τάς μεγάλας αύτοΰ έορ-
τάς διά ποικίλων δημοσίων εκδηλώσεων, πανηγύρεων καί χορών, άσμάτων κ.ά.

(1,117,121 -122,298)

Or toujours dans ces lieux déserts et dans ces bois respectés, vous
trouverez une fontaine cécèbre pour les guérisons et les miracles qui s'y
operent. La découverte d'une source abondante et précieuse, ou de ces eaux
minérales, propres pour tant de maladies, a donné lieu a cette dévotion.
Ainsi les Grecs ont encore dans leurs montagnes, des caverves, des forêts,
des eaux consacrées par la dévotion qu'ils appellent κλήδονα κληδονίζειν.
aquae sanctificatae ν el expiatoriœ. Ils y vont en foule dans certains jours
de l'année, et boivent de ces eaux; c'est une fête publique. Ils attachent en-
suite près de la même fontaine ou de la source, des morceaux de linge ou

1 Ίδέ Γ. Ά. Μέγαν, ενθ* άνωτ., σ. 198-199 (άνάτ., σ. 134-135).
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d'étoffe, en signe de guérisons qu'ils ont obtenues. Ils pratiquent aussi la
même chose à l'égard des images des Saints dont ils invoquent le secours
dans leurs maladies; ils attachent au tableau du Saint un morceau d'étoffe,
ou une autre offrande (1,139-140).

'Αναφέρεται περί πηγών περί τών υδάτων τών οποίων πιστεύεται, ότι κέ-
κτηνται θαυματουργικήν καί ίαματικήν δύναμιν. Αί πηγαί αύται, αϊτινες άξιοΰν-
ται πολλής ευλαβείας, υπάρχουν έν τοις όρεσι, σπηλαίοις η δάσεσι. Ταύτας επι-
σκέπτονται καθ' ώρισμένας ήμέρας τοΰ ένιαυτοϋ, δια νά πιουν ύδωρ. Εις aUràç
έτι μετά τήν κοινήν ταύτην εορτήν εγκαταλείπουν «τεμάχια έκ ρούχων η υφα-
σμάτων είς ένδειξιν τής θεραπείας, ην έπιτυγχάνουν». Τό αυτό συμβαίνει καί εις
εικόνας αγίων, ων τήν βοήθειαν κατά τών ασθενειών έπικαλοΰνται.

Αί περί ων ό λόγος πηγαί είναι τά καλούμενα συνήθως αγιάσματα, ών
τά ύδατα θεωρούνται καθηγιασμένα υπό τίνος αγίου, έξ ου κέκτηνται τάς θερα-
πευτικός αυτών ιδιότητας.1 Ώς προς τό έθος τής έγκαταλείψεως είς aUtàç τεμα-
χίων υφασμάτων, τούτο απορρέει, παρατηροΰμεν, έκ τής πίστεως τοΰ λαοΰ ότι
μετ' αυτών συναποβάλλεται καί ή ασθένεια τοΰ πάσχοντος, ώς συμβαίνει καί εις
άλλας όμοιας περιστάσεις, καθ' ας έκ τής πίστεως ταύτης όρμώμενοι έναποθέτουν
παρά τάς εικόνας αγίων, ους έπισκέπτονται, ή τάς όπάς, δι' ών διέρχονται, ολό-
κληρα ενδύματα.4

« ... en voyant de mes fenêtres un bateau Grec qu'on lançoit à l'eau.
Avant de mettre la main à l'œuvre pour commencer l'opération, le constru-
cteur a fait venir du vin, et, tenant la coupe, il en arrosé la pouppe du bâti-
ment, en faisant des vœux pour la prospérité du voyage et du propriétaire;
il a bu ensuite et fait boire tous les assistans. J'ai vu enfin une libation
dans toutes les formes».

Elle doit se retrouver encore à la fin des festins Grecs, qu'on n'acheve
pas sans répandre du vin, comme enciennement, en faisant des vœux pour
le maître de la maison et pour les convives, ainsi que dans les cérémonies
de l'enterrement, ou au repàs des funérailles (1,453-454).

Ό κατασκευαστής πλοίου περιχέει δι' οίνου τήν πρύμνην προ τής
καθελκύσεως αυτοΰ είς τήν θάλασσαν. Τήν ένέργειαν ταύτην συνοδεύουν ευχαί
υπέρ ευοδώσεως τοΰ ταξιδιού αυτοΰ καί τής ευτυχίας τοΰ ιδιοκτήτου. Έκ τοΰ

1 Ίδέ προχείρως Γ. Ά. Μέγαν, ενθ' άνωτ., ετος Ε' - ΣΤ' (1943 - 44), σ. 92 - 93 (άνάτυ-

πον, ο. 12).

3 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ενθ'άνωτ., σ. 97 κ.έξ. και Στέφανον Δ. "Ημέλλον, έν 'Επετ. Λαογρ.

'Αρχ., τόμ. 11 -12 (1958-59), σ. 216.
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εναπομείναντος ο'ινου πίνουν μετά ταύτα οί παριστάμενοι κατά τήν τελετήν.
Τής σπονδής ταύτης, ην θεωρών ό συγγρ. άρχαίαν συνδέει (έ'νθ' άνωτ.) πρός
όμοιας σπονδάς δι' οίνου λαμβανούσας χώραν κατά τό τέλος εορτών ή κατά
τά περίδειπνα, ανάλογα εΐναι τά καταχύσματα, δι' ων ραίνουν τά πλοία προ τής
καθελκύσεως αυτών τό πρώτον είς τήν θάλασσαν, εις τούς αυτούς σκοπούς
άποβλέποντες.

A Rhodes, les enfans... avoient un jeu et une chanson qu'ils conser-
vent encore. Ils alloient en troupes chantans et dansans, et demandoient
aux passans pour l'hirondelle nouvellement arrivé... (1,214-215).

Πρόκειται ενταύθα περί τοΰ γνωστού χελιδονίσματος έν Ρόδω, ώς άναφέρει
ό 'Αθηναίος (Η',60)' περί τούτου παρατηρεί ότι διετηρεΐτο έτι έν τή νήσω· Τό
έ'θιμον έχει επιζήσει καί άλλαχού μέχρι τής σήμερον. 1

On fait ces gâteaux la veille de Pâques et des grandes fêtes, et les
Grecs s'en donnent en présens les uns aux autres (1,122). 2

Vous connoissez, M. les danses champêtres en l'honneur de Flore; vous
'aurez souvent vu le premier de Mai, à Belgrade, à l'isle des Princes, et
ailleurs, les femmes et les filles de village aller danser dans la prairie,
cueillir et répandre des fleurs, et s'en orner de la tête aux pieds. Celle qui
conduit la danse, toujours mieux parée que les autres, représente Flore et le
Printems, dont l'hymne qu'on chante annonce le retour. Une des danseuses
chante :

Κάλος ίλϋ·εν ί νίμφίμας ί μάια ί μάια
et le choeur à chaque couplet répète Déesse du mois de Mai, Déesse du
mois de Mai. L'air de l'hymne est tendre, plein d'expression et de senti-
ment : tout dans cette danse peint les charmes de Flore et les douceurs du
Printems (1,200-201).

De-là, comme nous sommes enfans des Grecs, est sans doute venu
l'usage où sont les nôtres le premier de Mai, de demander un tribut, non
pour Γ hirondelle, comme anciennement c'était le mot; mais pour la jeune
fille qui est assise à la porte de la maison, parée de sa plus belle robe, et
de fleurs du Printems (1,215).

Αί παρατιθέμεναι ειδήσεις αναφέρονται είς τά έπικρατοΰντα κατά τήν

1 Ίδέ καί Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικού έορταί καί έθιμα λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1957,
σ. 136-137, ενθα καί σχετική βιβλιογραφία.

2 Ίδέ περί τούτων άνωτ., σ. 214.

14
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πρώτην Μαΐου έθιμα. Κατά τήν πρώτην εξ αυτών, ήτις αποτελεί μέρος τής περί
ελληνικών χορών επιστολής τής Chénier, έν τφ Βελιγραδίω« τή Πριγκιπο-
νήσω η καί άλλαχού κατά τήν ήμέραν ταύτην λαμβάνουν χώραν πανηγυρική
έξοδος τών γυναικών είς τούς αγρούς, συλλογή ανθέων καί λαϊκοί χοροί, συνο-
δευόμενοι ύπό ασμάτων, ενός τών οποίων ό αρχικός στίχος είναι ό ανωτέρω.

Διά τών συλλεχθέντων ανθέων διακοσμούν είτα τάς θύρας τών οικιών
των (1,125-126).

Έκ τής ετέρας είδήσεως ενδιαφέροντα είναι ωσαύτως τά περί τής νεάνιδος,
ήτις κάί)ηται προ τής θύρας τής οικίας κατά τήν πρώτην Μαΐου εστολισμένη δι'
ανθέων τής ανοίξεως. Τό αύτό απαντά καί παρά τοις Μασσαλιώταις, τούς οποίους
θεωρεί ό συγγρ. απογόνους αποίκων Ελλήνων. 'Ενταύθα οί όμήλικες τής έστο-
λισμένης νεάνιδος «απαιτούν απευθυνόμενοι πρός τούς διερχομένους, όπως δώσουν
ό,τι προαιρούνται διά τήν ώραίαν τοΰ Μάη» (pour la belle de Mai)' αλλά τοΰτο
ενταύθα αποτελεί παίγνιον τ ον παίδων σχετικόν πρός τήν εορτήν (2,150-151).

γ'. φιλοξενια

Les Grecs exercent encore entre eux très-régulièrement l'hospitalité.
La maison est en fête à l'arrivée de l'étranger; on lui donne le meilleur
appartement (1,261).

Chez les Grecs modernes, quant un Etranger arrive, le maître de la
maison va au-devant de lui, l'embrasse, prend sa main qu'il met dans la
sienne, et la porte ensuite à sa bouche et sur son front en signe d'amitié
et de fidélité. Il le conduit ensuite à l'appartement le plus commode de la
maison, et pendant qu'il l'interroge sur sa santé, sur les évènemens de son
voyage, et sur l'état des personnes qui l'intéressent le plus, les domestiques
et les esclaves préparent le bain. Au sortir du bain, il trouve du linge et
des habits pour changer. Ceux qu'il a quittés sont enlevés par les esclaves,
qui les blanchissent, et les réparent pendant le séjour qu'il fait dans la mai-
son. Si c'ect un parent, la femme et la fille du maître de la maison, se
chargent elles-mêmes de la plupart de ces soins (1,263-264).

Τό έθιμον τής φιλοξενίας καί κατά τήν περίοδον, ήτις απασχολεί ημάς,
ασκείται εντόνως παρά τφ έλληνικφ λαφ συμφώνως πρός τάς ανωτέρω πληρο-
φορίας. Κατ' αυτάς ή υποδοχή τοΰ ξένου έν τή οικία λαμβάνει πανηγυρικόν χα-
ρακτήρα. Ό αρχηγός τής οικογενείας σπεύδει πρός ύποδοχήν τοΰ ξένου, τον χαι-
ρετά διά χειραψίας καί φέρει τήν χείρα του εις τό στόμα καί τό πρόσωπον του
εις ένδειξιν τής φιλίας καί τής διαθέσεως αυτού νά τόν φιλοξενήση. Καθ' όδόν
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ερωτά τον 'ξένον περί των ύποθέσεών του καί τοϋ σκοπού τοΰ ταξιδιού του.
Εις αύτόν, όταν εισέλθη είς τήν οίκίαν, παραχωρείται τό ευπρεπέστερον δωμά-
τιον. Ειτα οδηγείται εις τό λουτρόν, εν tp-oî οικείοι τοΰ φιλοξενοΰντος, αι ύπη-
ρέτριαι ιδία, φροντίζουν περί τής καθαριότητος των ενδυμάτων αύτοϋ κτλ.

Πολλαχοΰ υπάρχουν καί δημόσιοι ξενώνες, προωρισμένοι διά τήν έξυπηρέ-
τησιν τών ξένων (1,235).

Δ . ΣΧΗΜΑΤΑ

Les Supplians aujourd'hui embrassent les genoux, et parmi les Turcs
on touche quelque-fois, entre égaux, la barbe de celui qu'on veut prier; ce
qui approche fort du menton (1,441).

Ή άνωτέρω συνήθεια τών ίκετευόντων, όπως άπτωνται τών γονάτων τών
ίκετευομένων, είναι γνωστή ήδη άπό τών βυζαντινών χρόνων.1

Ε'. ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗι ΚΟΙΝΩΝΙΑι

Les femmes Grecques d'aujourd'hui sont assiduement renfermées dans
leurs maisons; elles ne se montrent guere plus que ne se montroient les
anciennes; les filles sortent rarement, et ne vont à l'Eglise que quand elles
sont mariées (1,28).

Ce dernier usage, tout ancien qu'il est, n'est pas suivi avec la même
rigueur; cependant elles ne sont pas moins resserrées qu'elles l'étoient an-
ciennement. Elles n'oseroient pas se montrer dans la compagnie des hom-
mes, à moins que le pere ou la mere n'y fussent présens, et ne le trouvas-
sent bon (1,55).

'Ενταύθα γίνεται λόγος περί τοΰ εθίμου τής θαλαμεύσεως τών γυναικών
κατά τόν προ τοΰ γάμου Ιδία βίον αύτών. Τό έθος τούτο, όπερ ήτο άρχαιον καί
βυζαντινόν, συνεχίζετο άσκούμενον κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας, ώς
άνωτέρω έρρήθη, καί έκ λόγων άσφαλείας τών γυναικών έκ τών βαρβάρων Τούρ-
κων, οΐτινες ούχί σπανίως ήρπαζον αυτάς άτιμωρητί." Εις τήν έκκλησίαν μετέ-
βαινον μόνον, ότε έπρόκειτο νά ύπανδρευθοΰν, έν ώ δέν επετρέπετο νά συγχρωτί-
ζωνται μετά τών άνδρών, εάν δέν παρευρίσκετο εις τών γονέων ή εάν οί γονείς
δέν παρείχον πρότερον τήν άδειάν των είς αύτάς.

Έντός τοΰ οίκου ήσχολοΰντο κυρίως εις τήν κεντητικήν καί άλλα οικιακά
έργα (1,35).

1 Ίδέ Φαί!). Κονκονλέ, ενθ' άνωτ., τόμ. A' II, 1948, σ. 106 - 107.

2 Ίδέ σ. 230.
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Παρά ταύτα έκαμνον ενίοτε αί γυναίκες καί τάς έπιβαλλομένας εκ κοινω-
νικών λόγων επισκέψεις (1,72-73). 'Οσάκις μάλιστα εισερχόμενοι εις τινα οίκίαν
άπέβαλλον τό κάλυμμα αυτών, ήτο ένδειξις τής διαθέσεώς των vù παραμείνουν έν
αυτή έπ' άρκετόν χρόνο ν (1,91).

Ε". ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

α) Προίκισις.

Il y a dans l'isle de Métélin, qui est l'ancienne Lesbos, un usage bien
extraordinaire, quoiqu'il ne soit peut-être pas destitué de raison, et qui
pourroit provenir des Lesbiens. Toutes les propriétés et tous les immeubles
appartiennent aux filles, et à la fille aînée ; ce qui emporte l'exhérédation
des garçons. Comme, dans le cours de mes voyages, je n'ai fait qu'aborder à
cette isle, et que je n'y ai pas fait de séjour, je n'ai pu vérifier le fait par
moi même. Mais on me l'a bien assuré, et le premier Météliniote que j'ai
questionné sur cela, m'a dit que le fait étoit vrai, que cet usage étoit très-
ancien, et que les garçons consentoient volontiers à tout céder à leurs sœurs,
pour leur procurer de meilleurs établissemens. «Ils pourroient, ajoûtoit-il,
«s'ils vouloient, réclamer la loi Turque, qui admet tous les enfans au partage
des biens paternels ou maternels; mais ceux qui voudroient ainsi se sous-
traire à la loi du pays, seroient déshonorés» (1,447-448).

Έν τοις ανωτέρω γίνεται λόγος περί εθίμου τού λαϊκού οικογενειακού δι-
καίου παρά Λεσβίοις, καθ' ο άπασα ή κινητή καί ακίνητος περιουσία τών γο-
νέων ανήκει εις τά θήλεα τέκνα τής οικογενείας καί μάλιστα εις τήν πρωτότοκον
κόρην έξ αυτών τή προθύμω συγκατανεύσει τών αρρένων τέκνων, ά'τινα oUôèv δι-
καίωμα προβάλλουν. Ή συνήθεια αύτη, ήτις είναι ευρύτερον γνωστή, ήσκεΐτο
σχεδόν άπαρεγκλίτως ιδία έν ταίς νήσοις τοΰ Αιγαίου, ένθα ή θέσις τής πρωτο-
τόκου κόρης, κανακαράς, κανακαριάς, κανακάρισσας κ.ά. καλούμενης, ήτο ιδια-
ζόντως ενισχυμένη έναντι τών άλλων τέκνων, ά'τινα έτίθεντο εις ήσσονα μοίραν
από απόψεως συμμετοχής εις τήν διανομήν τής πατρικής περιουσίας.1 Τόν θε-
σμον τοΰτον, όστις καί πρόξενος κοινωνικών προβλημάτων ήδύνατο νά άποβη,
έπολέμησεν ή Εκκλησία, διότι πολλοί τών γονέων «τό μέτριον και φύσει δίκαιον
αποποιούμενοι ύπερβασίαις δέ άκρίτως καί παρανενοημένως χρώμενοι, καί ταύτα
περί τήν άναγκαίαν διεξαγωγήν καί κυβέρνησιν τής τε ζωής αυτών καί γνησίων αύ-

1 Ίδέ Μ. Γ. Μιχαηλίδου Νονάρον, Νομικά έθιμα τής νήσου Καρπάθου τής Δωδεκανή-
σου, έν 'Αθήναις 1926, σ. 110 κ έξ.
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τών τέκνων, λύπαις καί βλάβαις ού ταΐς τυχούσαις, καί συμφοραϊς άνηκέστοις
έθελουσίως ύπό αβουλίας περιπίπτουσι. Μέλλοντες καί γαρ ύπανδρεϋσαι τήν πρώ-
την θυγατέρα αυτών προικοδοτούσιν αυτή κακοβούλως πάντα σχεδόν τά υπάρ-
χοντα αυτών, μηδέν όλως περί τών λοιπών αυτών παίδων φροντίζοντες, καταλι-
πειν καί έκείνοις τό άνήκον αύτοΐς μέρος, όπερ έδει άπολαβεΐν εκείνους, ώς συμ-
μέτοχους τής προγονικής αυτών περιουσίας καί κληρονομιάς».' Έν τή ώς άνω
διατάξει ορίζεται άνώτατον όριον προικός τό ποσόν τών 2.000 γροσιών.2

β) Υιοθεσία.

Chez les Grecs, celui qu'on doit adopter est conduit à l'Eglise par ses
parens, comme celui qui adopte est accompagné des siens : ils portent l'un
et l'autre un cierge allumé ; l'adopté se tient debout près du sanctuaire, le
père adoptif est en dehors. Le Prêtre, revêtu de ses ornemens, récite les
prières d'usage, et donne la bénédiction à tous les deux. Alors l'adopté,
sortant du sanctuaire, le père adoptif le reçoit dans ses bras et l'embrasse
étroitement; le fils se jette à ses pieds, et, dans cette posture, le père pose
son pied droit sur la derrière du col de l'enfant posterné, et déclare qu'il
l'adopte pour son fils : il le releve ensuite, et l'embrasse de nouveau ; l'adopté
lui baise les mains et l'appelle son père. Après la Cérémonie, on dresse un
acte, qui est signé par le père adoptif, par les parens et les autres témoins
qui y ont assisté. Jusqu'à l'âge de quinze ans, le fils adoptif est obligé de
prendre le nom du père; après cet âge, il lui est libre de conserver le sien,
ou de prendre celui de la famille dans laquelle il vient d'entrer (2,129).

Après cette Prière, le père adoptif reçoit son fils au pied de l'Autel...
et, en mettant le pied sur le col de l'enfant prosterné devant lui, il lui dit :
« Tu es aujourd'hui, et tu seras à l'avenir mon fils ; car c'est d'aujourd'hui
que je t'ai engendré». 11 le releve, et ils s'embrassent. Le Prêtre... donne
encore sa bénédiction, et termine la Cérémonie, par une exhortation pathé-
tique, qu'il adresse à ceux qui en sont l'objet, pour les engager à bien vivre
ensemble, et à remplir mutuellement les devoirs de père et de fils (2,133).

J'ai dit plus haut que, lorsque l'Adoption se fait solemnellement à
l'Eglise, elle est suivie d'un Contrat par écrit, qui donne à l'adopté le droit
d'hériter des biens du père adoptif; mais ce nouveau droit n'exclut point

1 Μανονηλ Ίω. Γεδεών, Κανονικά! διατάξεις, τόμ- 1, έν Κωνσταντινουπόλει 1888, σ. 70.

2 "Ενθ' άνωτ-, σ. 71. Ίδέ καί κατωτέρω έν σ. 231-232.
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celui qu'il conserve toujours sur la succession de ses parens légitimes. Il
n'en est pas de même suivant la Jurisprudence Turque (2,133-134).

Si l'enfant est en bas âge, toute la Cérémonie consiste à la faire passer
sous la chemise de la femme du père adoptif, laquelle, dans ce moment,
déclare qu'elle reconnoît et adopte cet enfant, comme si elle l'avoit fait.
Cet usage est généralement observé par le peuple et les habitans de la
campagne, où l'on retrouve toujours les anciens usages ; Quelques - uns,
après la Cérémonie symbolique de la chemise, appelent le Prêtre, qui récite
quelques prières; mais l'intervention du Prêtre n'y ajoûte rien, et l'on peut
s'en dispenser (2,129-130).

Περί τής υιοθεσίας καί των συναπτομένων αυτή εθίμων τού λαοΰ διαλαμ-
βάνει ό Guys αρκούντως λεπτομερώς κυρίως εν τόμ. 2, σ. 117-148 τοΰ έργου του.

Κατά τάς παρατιθεμένας ανωτέρω πληροφορίας ή υιοθεσία λαμβάνει χώ-
ραν έν τή έκκλησίςι. Είς αύτήν προσέρχονται ό θετός πατήρ μετά τοΰ υίοθετη-
θησομένου τέκνου φέροντες άνημμένας λαμπάδας καί συνοδευόμενοι υπό τών οι-
κείων αυτών. Ό ιερεύς αναγιγνώσκει τάς συνήθεις ευχάς, αναπέμπει διαφόρους
δεήσεις (πολλαί τούτων παρατίθενται έν γαλλική μεταφράσει εν σ. 130-133, ένθ'
άνωτ.) καί δίδει τήν ευλογίαν του εις τόν ίστάμενον προ τής 'Αγίας Τραπέζης παίδα
ώς καί εις τόν εκτός τοΰ ιερού θετόν πατέρα. Μετά ταΰτα έξερχόμενον τού ίεροϋ
εναγκαλίζεται ό πατήρ τό θετόν τέκνον αυτού καί θέτων επί τοΰ τραχήλου αυτού,
έν τφ μεταξύ κύψαντος, τόν δεξιόν του πόδα διαβεβαιοΐ τούτο, ότι τό κατέστησε
τέκνον του. 'Επακολουθεί σύνταξις εγγράφου ύπογραφομένου ύπό τοΰ θετοΰ
πατρός, τών γονέων τοϋ υιοθετηθέντος καί τών παρισταμένων μαρτύρων απο-
δεικτικού τής λαβούσης χώραν υιοθεσίας καί προσδιορίζοντος κυρίως τά κλη-
ρονομικά δικαιώματα τοϋ υιοθετηθέντος. Ό τρόπος ούτος υιοθεσίας, όστις
περιβαλλόμενος θρησκευτικόν ένδυμα γίνεται ισχυρός καί επίσημος,1 αποτελεί
προφανώς εξειλιγμένην μορφήν 'τοϋ εθίμου.

Ό λαϊκός καί πρωτόγονος τρόπος ασκούμενος μάλιστα κυρίως ύπό ανθρώ-
πων τοϋ λαού, ώς αύτός δ Guys σημειοϊ, είναι δ έν συνεχείς αναφερόμενος,
όστις αρμόζει εΐς υιοθετούμενα μικρά παιδία. Οΰτος συνίσταται «εις τό νά κάμουν
νά διέλθη τό παιδίον διά τού υποκαμίσου τής συζύγου τοΰ υίοθετοΰντος, ήτις
τότε εξηγεί, ότι αναγνωρίζει καί υιοθετεί τοΰτο, ώς έάν τό ειχε γεννήσει».

1 "Ομοιον τρόπον υιοθεσίας έν Μικρφ Άσίςι Ιδέ παρά Δ. Λουκάτψ, έν Έπετ. Λαογρ.
'Αρχείου, τόμ. 11-12 (1958/59), σ. 42.
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To ούτως άσκούμενον έθος μαρτυρείται πολλαχόθεν τού ελληνικού χώρου,
οίον έκ Κρήτης καί Μάνης, άπηχεΐ δέ άρχαίας άντιλήψεις. 1 Ή διά τοΰ υποκαμί-
σου διέλευσις λαμβάνει χώραν ενίοτε καί έν τή έκκλησία άνευ όμως οιασδήποτε
άλλης τελετής. 2 Τά υιοθετούμενα τέκνα καλούνται ψυχοπαίδια (1,51)9 συγκεν-
τρώνουν δ' όλας τάς φροντίδας τών νέων γονέων των (2,125).

γ) Σύναψις άδελφοποιΐας.

Il y a encore une Adoption en usage en Grèce, principalement parmi
les gens de mer, comme ceux de Pathmos, de Mycone, de Samos, de Métélin,
de Cypre, etc. C'est proprement une confraternité dans laquelle on s'adopte
mutuellement pour frères, appelés Frères de la sainte CeintureLe Prêtre
donne à l'Eglise, aux frères adoptifs, une ceinture venue de Jérusalem, et les
bénit; ils jurent de s'aimer fidèlement, de se secourir et de ne s'abandonner
jamais. Les femmes ont voulu prendre pour elles le même usage, et elles
se donnent mutuellement le titre de Sœurs. Enfin, comme les abus s'intro-
duisent par-tout, on a voulu introduire cet usage entre les deux sexes, pour
user de toutes les facilités et des privilèges que pouvoit donner le titre
de frère et de sœur. L'évidence et la multiplicité des inconvéniens, n'ont
pas permis à l'Eglise Grecque de tolérer ces dangereuses alliances, qu'elle
a été obligée de supprimer et de défendre sévèrement (2,136-137).

Όσα άνωτέρω αναφέρονται, αφορούν εις τήν σύναψιν άδελφοποιΐας τελού-
μενης ύπό τήν εύλογίαν τής Έκκλησίας. 6 Τούτο είναι μεταγενεστέρα μορφή τοϋ
εθίμου, τής πρώτης μορφής τελούμενης διά τής χρήσεως συνήθως αίματος τών
άδελφοποιουμένων κατά τρόπους ποικίλλοντας κατά τόπους καί χρονικάς περιό-
δους, έν οις πάντως κυριαρχεί κατά τό πλείστον ή μαγική ενέργεια.

1 Ίδέ Δ. Λουκάτον, ενθ' άνωτ., ένθα και σχετική βιβλιογραφία.

2 Νικ. Γ. Χαλιορή, Ύδρέϊκα λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, σ. 74.

8 II y en a même qu'ils adoptent encore, jeunes, et qu'ils appellent filles de
leur âme, (Psychopedi, Psychopela).

4 Α'δελφος τής αγέος ζόνας, ou αδελφοπιτος.

5 Περί τοϋ εθίμου γενικώς ίδέ Γεωργίου Μιχαηλίδον · Νονάρου, Περί τής άδελφοποιΐας

έν τη αρχαία Ελλάδι καί τω Βυζαντίιο, τόμος Κωνσταντίνου 'Αρμενοπούλου (Έπιστημ. 'Επε-
τηρ., τόμ. ΣΤ'), Θεσσαλονίκη 1952, σ. 251 · 313 (περίοδος Τουρκοκρατίας καί έντεϋθεν, σ. 290

κ. έξ.). 'Ενταύθα καί ή σχετική βιβλιογραφία, ή πρόσθες : Δημ. Λ. Τσιτσιπή, Άδελφοποιτοί

τοϋ Παρνασσού, Ρουμελιώτικη ηθογραφία, 'Αθήνα 1953 καί Τάκη Λάπα, "Η άδελφοποιΐα στήν

Τουρκοκρατία, Νέα 'Εστία, τόμ. 55 (1955), σ. 357-358.
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Τό έθιμον τοΰτο, όπερ άρχαιόθεν καί μέχρι τών τελευταίων χρόνων ιδία
έν Μάνη καί Κρήτη άπαντα, ήσκείτο έντονώτερον ή άλλοτε έν Ελλάδι κατά τήν
περίοδον τής Τουρκοκρατίας, υπαγορευόμενον εις τους ύποδούλους έκ λόγων
αμύνης καί αλληλεγγύης κατά τοΰ κατακτητοΰ. Ή Εκκλησία άπεδοκίμασε κατά
καιρούς τό έθιμον καί δή έπί ποινή αφορισμού κατά τών ασκούντων awô ιερέων
καί άδελφοποιουμένων. Τήν μήνιν ιδία: αυτής έπέσυρεν, ώς καί έκ τής παρά
Guys είδήσεως συνάγομεν, ή άδελφοποίησις μεταξύ νέων διαφόρων φύλων, ήτις
ευλόγους ήδύνατο νά δώση λαβάς εις παρεξηγήσεις καί νά άποτελέση πέτραν
σκανδάλου άποβάλλουσα τόν άρχικόν της άγνόν σκοπόν. 'Ενδεικτικός περί τούτου
είναι στίχος παρά τώ Σαχλίκη (Συναξ. γυναικών, έκδ. Κρουμπάχερ. στ. 1201) :

άλλη δι' άδελφοποιητόν
έχει τόν άγαπητηκό.1

ζ'. ποινικον δικονομ1κον δγκαιον

Κατά τόν Guys ή νύμφη είσερχομένη τό πρώτον είς τήν οίκίαν τοΰ γαμ-
βρού οφείλει νά πατήση έπί τάπητος, όστις έχει τεθή έπί κοσκινού. 'Εάν τό κό-
σκινον διερρηγνύετο υπό τους πόδας τής νύμφης, τοΰτο ήτο άπόδειξις περί τοΰ
ασπίλου αυτής (1,249).2

η'. παιγνια

Λόγον ποιούμενος περί τών παιγνίων ό Guys παρατηρεί, ότι προτίθεται
νά έξετάση παίγνια οικιακά, άνδρικά, παίγνια τοΰ λαού, τών νεανίδων καί τών
παίδων (1,211). Ή κατάταξις αύτη βεβαίως δεν λαμβάνεται ενταύθα ΰπ' όψιν.

On plie aussi les feuilles de roses et de pavots en forme de petites
vessies pour les faire claquer sur le front, et par le bruit qu'elles font, un
amoureux juge s'il est payé de retour (1,218).

Τό περιγραφόμενον παίγνιον, καθ' ο οί νέοι καί αί νεάνιδες παρήγον ήχους
έκ τής προσκρούσεως έπί τοΰ μετώπου φύλλων ρόδου ή μήκωνος έμπεπλησμένων
άέρος, μαντεύοντες έκ τούτων περί τής πίστεως τών άγαπητών των προσώπων, εί-
ναι παραλλαγή τού αρχαίου πλαταγωνίου, γνωστού ήδη παρά Θεοκρίτφ (νΰν

1 Ίδέ παρά Κ. Άμάντφ, 'Επιτίμιον κατά τής άδελφοποιΐας, E.E.B.Σ., τόμ Δ' (1927),

σ. 283.

2 Ίδέ τό έθιμον καί άνωτ., σ. 235. Πρβλ. καί Γ. Ά. Μέγα, Ζητήμ. Έλλην. Λαογρ., Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου, ετ. 1 (1939), σ. 120 (ανατ., σ. 24).
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πλαταγώνι ή χτυπαριές), σωζόμενου δε πολλαχοϋ καί μέχρι τής σήμερον, άποβα-
λόντος όμως έσχάτως τόν μαντικόν σκοπόν.'

Les Grecs jouent beaucoup à Pair ou non: ils ont encore un autre
jeu, fort en usage en Italie, et nommé communément la Mourre. Il consiste
à faire deviner le nombre des doigts qu'on élève, en tenant les autres pliés
dans un lieu obscur: c'est ce que les Grecs appellent λαγχάνειν, et les La-
tins, micare (1,214).

'Ανωτέρω περιγράφεται λάχνισμα, γνωστόν καί μέχρι τοΰ νύν, δια μαντεύ-
σεως τοΰ ζυγού ή περιττού αριθμού τών δακτύλων τής χειρός.2

Les Grecs appelloient άρτια ή περιττά le jeu que nous appelions Pair
ou non et que les Grecs modernes nomment ξνγα ή μονα. Ils le jouoient,
comme on fait encore aujourd'hui, avec des noix, des amandes, ou des piè-
ces d'argent... On faisoit anciennement avec les noix plusieurs jeux qui
sont encore usités, a quelques petits changemens près (1,213-214).

Πρός τοις ανωτέρω χρησιμοποιούνται μέχρι τοΰ νύν δια τό παίγνιον βό-
λοι, καρύδια, κάστανα κ.ά.3

Les jeunes filles ont encore le jeu qu'on appelloit anciennement la
tortue. Celle qui faisoit la tortue étoit au milieu des autres, et ne bougeoit
point de sa place, mais elle y mettait celle qu'elle avoit pu saisir. Aujourd'
hui, comme autrefois, les jeunes filles tournent autour de celle qui est la
tortue, pour l'agacer: ce jeu s'appelloit chelichelone, et on disoit:

Que fait es-vous au milieu de nous, Tor lue, Tortue ?

La Tortue répondoit: Je fais un tissu avec la laine, et la trame de
Milet. Demande. Et votre neveu comment est-il mort?

Réponse. Il est tombé de cheval dans la mer (1,217).

1 Ίδέ περί τούτου Δημ. Ά. Πετροπονλου, Θεόκριτου ειδύλλια υπό λαογραφικήν έποψιν
έρμηνευόμενα, Λαογρ., τόμ. 1S (1959), σ. 67 - 70, Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άνο>τ·, τόμ. Γ', σ. 159
καί Ίωάνν. Θ. Κακριδή, Ελληνικά παιγνίδι», Η Μ Ε. 1925, σ. 167. Κατά τόν Guys (εvi)'
άνωτ., σ· 219 - 220) έσφζετο καί ή παραλλαγή της παιδιάς, καθ' ήν παρήγον ήχους έκ της
έπικρούσεως δια τής μιας χειρός φύλλων ρόδου τιθεμένων καταλλήλως, κατά τόν γνωστόν καί
σήμερον τρόπον, έπί τής ετέρας, ώς καί κατά τήν άρχαίαν έποχήν.

2 Παραλλαγήν τοΰ άνωτέρω Ιδέ έν Δημ. Λουκοπονλον, Ποια παιγνίδια παίζουν τά 'Ελ-
ληνόπουλα, 'Αθήναι 1926, σ. 16.

3 Ίδέ Ίωάνν. Θ. Κακριδήν, ένθ' άνωτ., σ. 170 καί Δημ. Λουκόπουλον, ενθ' άνωτ., σ. 201,
άρ. 103.
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Τό ανωτέρω παίγνιον καλούμενον χελιχελώνη επαίζετο, ώς πληροφο-
ρεί ημάς ό Guys, όπως καί κατά τήν αρχαιότητα. Κατά Πολυδεύκη (Όνομ. Θ',
125) «ή δε χελιχελώνη, παρθένων έστίν ή παιδιά, παρόμοιόν τι έχουσα τή χύτρα'
ή μεν γαρ κάθηται, καί καλείται χελώνη, αι δέ περιτρέχουσιν άνερωτωσαι χελι-
χελώνη, τί ποιείς έν τφ μέσω ! ή δε αποκρίνεται έρια μαρύομαι και κρόκην
Μιλησίαν. είτ' έκείναι πάλιν εκβοώσιν ό δ' εκγονός σου τί ποιών άπώλετο ; ή δέ
φησι λευκάν άφ' ίππων εις θάλασσαν ά'λατο».

L'escarpolette est encore un jeu fort en usage parmi les Grecs. Les
jeunes gens, et sur-tout les jeunes filles, s'en amusent beaucoup; et c'est
en se balançant ensemble, dans la belle saison, que les filles, répètent alter-
nativement les chansons qu'elles ont apprises. Les Grecs appelloient ces
trémoussoirs αιώρας (1,215).

Αιώρα είναι ή νΰν καλουμένη κούνια (παιδιά). Αυτή δεν είναι μόνον παί-
γνιον τών νέων αλλά καί τών προβεβηκότων έτι τήν ήλικίαν.1 '

Le jeu des osselets est encore aujourd'hui, comme autrefois, celui des
enfans (1,212).2

Ils le jouent avec de petits coquillages, et dans une boëte où cha-
que joueur a ses cases devant lui: ils l'appellent le Mangala (1,212).

Ή παρατιθεμένη παιδιά παιζομένη oU μόνον διά κογχυλίων αλλά καί διά
μικρών λίθων, χαντρών κ.ά. επί ορθογωνίου τεμαχίου ξύλου Μάγκαλα καλουμέ-
νου ήτο προσφιλής είς τάς γυναίκας ένιαχού τής Μ. 'Ασίας. Ό Guys δεν ανα-
φέρει τι περί τοϋ τρόπου καθ' ον αύτη επαίζετο. Ώς φαίνεται όμως εκ νεωτέρας
περιγραφής ή παιδιά είναι αρκούντως πολύπλοκος.®

Les Grecs jouent encore à Colin-Maillard, jeu très-ancien et qu'on
trouve par-tout. On l'appelloit anciennement Myïnda (μνίνδα), et on le
jouoit aussi de la même façon que les Grecs modernes. On mettoit à la main
de celui qui avoit les yeux bandés un pot de terre ; les autres joueurs en
l'agaçant le frappoient, et crioient; Qui a le pot? il répondoit : c'est moi,
Midas, et il mettoit à sa place celui qu'il pouvoit attraper (1,216-217).

Ή μυΐνδα, νΰν πολλαχοϋ συνήθως ώς τυφλόμυια αλλά καί ύπό ποικίλα
άλλα ονόματα φερομένη, παίζεται πολλαχώς παρηλλαγμένη εις πολλούς τόπους,

1 Ίδέ Ίω. Θ. Κακριδήν, ενθ' άνωτ., σ. 166 - 167.

2 Πως παίζουν σήμερον άστραγάλους ίδέ ενθ' άνωτ., σ· 169 - 170.

8 Λεπτομερή περιγραφήν ταύτης, ώς έπαίζετο έν Βουρδουρίφ Πισιδίας τής Μ. 'Ασίας
ύπό μόνον τών 'Ελλήνων, ίδέ έν περ. «Ξενοφάνης», τόμ. 4 (1906), σ. 434-436.
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ώς και κατά τήν άρχαίαν έποχήν. Ή παρατιθεμένη παιδιά αποτελεί μίαν μόνον
παραλλαγήν.1

Anciennement, comme aujourd'hui, on traçoit un cercle sur une grande
table, ou sur le plancher; et, pour gagner, il falloit, d'une assez grande
distance, jeter un dé ou un petit palet au milieu du cercle. Quelquefois on
y mettoit une caile, et celui qui en frappant avec le doigt seulement, la
faisoit sortir du cercle, de maniéré que l'oiseau en passât le bord, soit en
reculant, ou du bout des aîles qu'il étendoit, avoit gagné. Aujourd'hui on
attache à un piquet une caile ou un autre oiseau ; celui qui doit lui porter
le coup, a les yeux bandés; on lui fait faire vingt ou trente pas en partant
du cercle, il revient sur la même ligne, et s'il frappe la caille avec le bâton
qu'il tien a la main, il est vainqueur: chaque joueur fait à son tour le
même exercice, et le jeu dure assez long-tems (1,216).

Τής παρατιθεμένης λίαν διαφερούσης παιδιάς δέν ήδυνήθην άλλοΟεν νά
διαπιστώσω τήν ύπαρξιν μέχρι τού νύν παρά τώ έλληνικώ λαώ.

Le Clochepied, auquel les Grecs s'exercent encore, pour voir à qui ira
le plus loin, s'appelloit άσκωχίαομος (1,218).

Ή ύπό τού Guys αναφερομένη παιδιά αποτελεί μίαν τών τριών παραλ-
λαγών τοϋ άσκωλιασμοΰ, ουχί άσκωχιάσμου, ών μνημονεύει ό Πολυδεύκης (Όνομ.
Θ', 121). Καί αί τρεις άρχαιαι παραλλαγαί τού παιγνίου διεσώίίησαν μέχρι τοϋ
νϋν ύπό ποικίλα ονόματα.8

Περί τής αρχαίας παιδιάς, διασωίΐείσης ώς παρατίθεται άνωτέρω, αναγρά-
φεται παρά Πολυδεύκει (ένθ' άνωτ.) : «Ό δ'άσκωλιασμός τοϋ ετέρου ποδός αιω-
ρουμένου κατά μόνου τοϋ ετέρου πηδάν έποίει, όπερ άσκωλιάζειν ώνόμαζον, ήτοι
εις μήκος ήμιλλώντο. . . »

Les jeunes filles, en Grece, ont entre elles un jeu qui consiste à se don-
ner des baisers sur les yeux en se prenant par les oreilles· Ce baiser tendre
et affectueux est très-ancien (On l'appelloit χύτρα, et le jeu χυτρίνδα)8 (1,57-58).

Τέλος παίγνιόν τι τών δοιδούχων κατά τήν τελετήν τοϋ γάμου θά ήτο καί
τό άναφερόμενον ύπό τοΰ Guys έν 1,218.4

1 Παραλλαγάς αύτης κατά τήν αρχαιότητα ίδέ προχείριυς παρά Ίω. Θ. Κακριδή, ενθ'
άνωτ., σ. 173- 174. Ίδέ καί παρά Δημ. Λουκοπούλφ, ενθ' άνωτ., σ. 163- 165, νεωτέρας πα-
ραλλαγάς τής παιδιάς.

2 Ίδέ περί τούτων Ίω. Θ. Κακριδήν, ενθ' άνωτ., σ. 172- 173.

8 Παραλλαγάς διαφόρους τής παιδιάς ίδέ παρά Ίω. Θ· Κακριδή, ενθ' άνωτ., σ. 174-175.

4 Ίδέ άνωτ., σ. 234.
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RÉSUMÉ

Informations laographiques du voyageur français Guys

De l'oeuvre du voyageur français du x8ètne siècle Pierre Augustin de
Guys (Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les Grecs, anciens et
modernes, avec un parallele de leurs moeurs, a Paris MDCCLXXXIII) l'au-
teur choisit les informations relatives à la civilisation populaire grecque,
que Guys a publiées dans l'oeuvre mentionnée ci-dessus (vol. 1-2). Ces re-
marques et informations se rapportent aux diverses manifestations de la
vie populaire da cette époque, comme à la vie matérielle, sociale et spiri-
tuelle.

L'auteur les divise en catégories, les commente, puis les compare avec
des témoignages plus anciens ou des informations d'aujourd'hui. De cette
manière l'expansion géographique est mieux marquée et les informations
sont mieux comprises.


