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Έκ των πολλών παραινέσεων και ήθικοδιδακτικών γνωμών, των εις τό
ποίημα «'Έργα καί Ήμέραι» του 'Ησιόδου περιεχομένων, διακρίνονται ώς προς
τό νόημα καί την διατύπωσιν αί εν τοις στίχοις 724 - 759 απαγορεύσεις.

Εις τάς άλλας παραινέσεις τοΰ ποιητοϋ διαφαίνεται ή σημασία καί εξηγούν-
ται αμέσως ή εμμέσως οί ηθικοί καί κοινωνικοί λόγοι οί επιβάλλοντες την τή-
ρησίν των εις τήν καθημερινήν ζωήν αντιθέτως αϊ εις τούς ανωτέρω στίχους
προτροπαί διατυπώνονται εις ύφος προσταγής, είτε άνευ δικαιολογίας, είτε δια
τοΰ απλού χαρακτηρισμού της αναφερομένης ώς άποφευκτέας ενεργείας, ώς μή
καλής (το γαρ ου τοι λώιόν εοτιν) ή ώς μή αρεστής εις τούς αθανάτους (ον γαρ
τοί γε κλύουσιν, άποπτύονσι δε τ αράς), οί'τινες καί τιμωρούν (τω δε ϋεοί νεμε-
αώσι και αλγεα δώκαν δπίσσω' &εός νύ τι και τα νεμεσοά■ δλοη γαρ επ αϋτφ μοίρα
τετυκται' επεί και τοις ενι ποινή' λευγαλέη γαρ επι χρόνον εοτ επί και τφ ποινή).

Είναι προφανές, ότι αί απαγορεύσεις αύται απηχούν γενικωτέρας λαϊκάς δο-
ξασίας, προλή\|;εις καί δεισιδαιμονίας, των οποίων τό νόημα επεχείρησαν να ερ-
μηνεύσουν οί κατά καιρούς σχολιασταί, κατά τάς κρατούσας θρησκευτικός αντι-
λήψεις τής εποχής των ή τάς ιδίας περί θρησκείας καί ηθικής πεποιθήσεις1.
Ούτως οί παλαιοί σχολιασταί, Πλούταρχος, Πρόκλος, Έμμ. Μοσχόπουλος, αναζη-
τούν τό ήθικοδιδακτικόν νόημα των απαγορεύσεων, μή άποφεύγοντες ενίοτε να
δηλώσουν καί τό ένυπάρχον δεισιδαιμονικόν στοιχεΐον, ένφ εις τά σχόλια τοΰ
γνωστού γραμματικοΰ 'Ιωάννου Τζέτζου διακρίνεται πάντοτε ή προσπάθεια προς
άνεύρεσιν εννοίας ήθικοδιδακτικής, δηλούμενης δι' αλληγοριών καί συμβολισμών.
Οί νεώτεροι πολυάριθμοι εκδόται τοΰ Ησιόδου περιορίζονται συνήθως εις υπο-
μνηματισμούς αφορώντας εις τήν άποκατάστασιν τοΰ κειμένου, τήν σΰνταξιν καί
τήν γραμματικήν, μή επεκτεινόμενοι εις ευρυτέραν ερμηνείαν τοΰ νοήματος τών
προλήψεων καί δεισιδαιμονιών. 'Ολίγοι μόνον τούτων σημειώνουν τα παλαιά
σχόλια καί ενίοτε 'ιδίας ερμηνευτικός παρατηρήσεις συμφώνως προς τά δεδο-

1 Εκτός τών παλαιοτέρων εκδόσεων τών σχολίων, ώς ή τοΰ Thomas Gaisford, Poetae
minores Graeci, vol. II, Lipsiae 1823 κ. ά., εχομεν τήν πρόσφατον εκδοσιν τοΰ Α. Pertusi,
Scholia Vetera in Hesiodi Opera et dies. (Società editrice «Vita e Pensiero», Milano.
Publicazioni dell'università cattolica del S. Suore. Nuova serie. Volume LUI), 1955.
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μένα των εθνολογικών και λαογραφικών ερευνών. Τοιαύτας παρατηρήσεις εύρί-
σκομεν π. χ. εις την έ'κδοσιν του Goettling (Goettlingius) \ του Καρόλου Σίττλ 2,
και τάς εϊδικάς μελετάς τοΰ Ε. Ε. Sikes 3, του R. Cantarella4 κ. ά., τών οποίων
τα ονόματα αναφέρονται κατωτέρω.

'Ανερευνώντες τό θέμα εις την παροΰσαν μελέτην, δεν αυταπατώμεθα πι-
στεΰοντες ότι είναι δυνατόν νά δώσωμεν την τελικήν και άναμφισβήτητον εξή-
γησιν τών προλήψεων και δεισιδαιμονιών, τών όποιων ή αρχή συνδέεται μέ τόν
δυσερεύνητον τρόπον τής διανοήσεως τοΰ απλοϊκού ανθρώπου, τού κατεχομέ-
νου υπό τοΰ φόβου τών παντοειδών στοιχείων τής φύσεως καί καταβάλλοντος
αγωνιώδη προσπάθειαν δια τήν αμυνάν του καί αυτοσυντήρησιν. Σκοπός μας
είναι κυρίως νά παραθέσωμεν όμοιας ή άναλόγους δοξασίας έκ τής νεωτέρας ελ-
ληνικής ζωής καί εκ τής ζωής άλλων λαών, ϊνα δια συγκρίσεως τούτων προς τάς
παρ' Ήσιόδφ καί προς αλλας εκ τής αρχαίας Ελλάδος γνωστάς συμβάλωμεν εις
τήν εΰρεσιν ερμηνείας άνταποκρινομένης εις τήν λαϊκήν σκέψιν. Ή εκ τής συγκρί-
σεως ταύτης άποκαλυπτομένη πολλάκις ευρεία διάδοσις τών δοξασιών τούτων είς δια-
φόρους λαούς, ως καί ή μακροχρόνιος επιβίωσίς των υπό τήν μίαν ή τήν αλλην μορ-
φήν, βοηθούν είς τήν βαθυτέραν κατανόησιν τής ψυχολογίας τοΰ ανθρώπου καί
τήν καθόλου γνώσιν τής ηθικής καί πνευματικής του καταστάσεως καί εξελίξεως.

Αί ελαφραί αποχρώσεις εις τό νόημα τών παραινέσεων τών στίχων 724 -
759 επιτρέπουν τήν διάκρισιν τούτων είς τρεις κατηγορίας :

Α' Παραινέσεις περί καθαρμού προτοΰ προβή τις είς ωρισμένας λατρευτι-
κός ενεργείας : Στίχοι 724 - 726, 737 - 741.

Β' Παραινέσεις προς αποφυγήν ασεβών εκδηλώσεων έναντι θείων δυνάμεων
καί ιδία εις είδικάς λατρευτικός περιστάσεις : Στίχοι 727 - 732, 733 - 734, 742 -
743, 755 - 756, 757 - 759.

Γ ' Παραινέσεις πρός αποφυγήν ενεργειών εν γένει δυναμένιον νά έχουν ολέ-
θριας συνεπείας: Στίχοι 735-736, 744-745, 746-747, 748-749, 750-752, 753-755.

Α' Παραινέσεις περϊ κα&αρμοϋ.

Εις τους στίχους 724 - 726 συνιστάται ή αποφυγή κατά τήν πρωίαν προσ-

1 Α' εκδ. Gothae 1831. Β' εκδ. Gothae 1843, Γ' εκδ. Lipsiae 1878 μέ έπιμέλειαν
Joannes Flach.

* Ησιόδου τά άπαντα, έξ ερμηνείας Καρόλου Σίττλ, Άθήνησιν 1889.

3 Folk-lore in the Works and Days of Hesiod: Classical Review VII, London 1893,
σελ. 389-394. Διεξοδική ερευνά των εν τοις στίχοις 742-3, 744-5, 746-7, 750-752, 753-5
απαγορεύσεων.

4 Elementi primitivi nella poesia Esiodea : Rivista Indo - Greco - Italica di Filolo-
gia - Lingua - Antichità, Anno XV (1931) Fascioli III - IV. Napoli. Σελ. 1-45.
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φηρας σπονδής εις τον Δία καί του; άλλου; άθ-ανάτους με άνίπτους τάς χείρας :

Μηδέ ποτ εξ ήοϋς Διϊ λείβειν αΐ&οπα οΐνον
χερσιν άνίπτοιοιν, μη δ' άλλοις άϋανάτοισιν
ον γάρ τοί γε κλύονσιν, άποπτνονοι δέ τ άράς

Ή παραίνεσις αφορά είς τήν κατά τήν πρωίαν συνηθιζομένην σπονδήν,
περί τής οποίας έχομεν καί αλλας μαρτυρίας 2. Διατί ομως αυτη γίνεται μόνον
δια τήν πρωινήν σπονδήν, ουχί δέ καί δια τήν προ τής κατακλίσεως τό εσπέ-
ρας, τήν οποίαν ό ίδιος ποιητής μνημονεύει είς τον στίχον 3403, ως καί δια
τάς εις αλλας περιστάσεις προσφερομένας σπονδάς;

Ό Σίττλ εις τήν παρ' oUtoî γενομένην έ'κδοσιν τών «'Έργων καί Ημερών»
παρατηρεί ότι συνιστάται τό νίψιμον τών χειρών μόνον πρό τής πρωινής σπον-
δής, ουχί δέ καί πρό τής εσπερινής, διότι πάντες ένιπτον τάς χείρας πρό τοΰ
δείπνοι'. Τό ότι όμως ό ποιητής παραλείπει νά κάμη τήν αυτήν παραίνεσιν καί
δια τάς αλλας σπονδάς γενικώτερον, πρό τών οποίων συνηθίζετο τό νίπτειν τάς χεί-
ρας; ως εκ πολλών μαρτυριών είναι γνωστόν4, αποδεικνύει ότι μεγάλην σημασίαν
αποδίδει ούτος εις τήν σπονδήν τής πρωίας καί ταύτην είδικώτερον επισημαίνει
(μηδέ ποτ' εξ ήοΰς . . . ). Είναι ή αρχή τής ήμέρας ή πρωία, ή ώρα τοΰ ανα-
τέλλοντος ηλίου, επέχουσα ίδιαιτέραν θέσιν είς τάς λατρευτικός εκδηλώσεις από
τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον.

Ώς λόγος τής παραινέσεως αναφέρεται παρά τοΰ ποιητοΰ αορίστως ότι οί

1 Ή γραφή τών κείμενων κατά τήν έ'κδοσιν Ρ· Mason, Hésiode. Théogonie - Les tra-
vaux et les "jours, le bouclier, Paris, «Les Belles Lettres», 1951.

2 Τοιαύτην μαρτυρίαν βλ. Σοφοκλέους, Οιδίπους επί Κολωνφ, στ. 477 : χοάς χέασ&αι
ατάντα προς πρώχην εω.

3 . . ήμεν οχ' εννάζτ) καί οχ' αν φάος Ιερόν ελύ-rj. 'Ανάλογος ταύτης συνήθεια είναι ή
καιά τους νεώτερους χρόνους δις τής ήμέρας προσευχή, πρό της κατακλίσεως τό εσπέρας
καί τήν πρωίαν κατά τήν άνατολήν τοΰ ηλίου καί δή μετά τό νίψιμον χειρών καί προσώπου.

4 Εις τήν Ίλιάδα (I 171 -172), προκειμένου νά γίνη προσευχή πρός τον Δία πρό τής
αποστολής πρεσβείας πρός τόν 'Αχιλλέα, ό Νέστωρ παραγγέλλει νά φέρουν ϋδωρ, ίνα νίψουν
τάς χείρας. Όμοίως ό "Εκτωρ αποφεύγει νά προσφέρη σπονδήν εις τόν Δία μέ άνίπτους τάς
χείρας (Ίλ. Ζ 266 κέ.) :

Χερσ'ί ό' άνίπτοιοιν Διί λείβειν (ά'ϋοπα οΐνον
αζομαι' ουδέπΐ] εοτι κελαινεφέι Κρονίωνι
αϊμαχι και λύΰρφ πεπαλαγμενον ενχεχάαο&αι.

Πρβλ. Ίλ. Π 2150. Όδυσσ. β 261, γ 440, μ 336 κ. ά. Έκ τής γενικής ταύτης συνή-
θειας άπέμεινεν ή παροιμιακή φράσις χανίπχοις χεροΐν» λεγομένη έπί τών βεβήλως ίερουργούν-
των. Βλ. Paroemiographi Graeci (εκδ. Leutsch-Schneidewin) Διογεν. I, 18, Γρηγόρ. Κύπρ.
L I, 45, 'Αποστόλης II, 95 κλπ·
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αθάνατοι «άποπτύουσι τάς αράς», δηλαδή τάς ευχάς1. Εξετάζοντες το νόημα τής
απαγορεύσεως οί παλαιοί σχολιασταί, παρατηρούν ότι πρός τό θείον, ως καθαρόν,
μόνον με καθαράς τάς χείρας δφείλομεν να προσφέρωμεν σπονδάς· «εκ γαρ ακα-
θάρτων τών οργάνων ει τιμωημεν αυτούς, άποπτύουσιν ημών τάς επί τοις έργοις
τούτοις αράς», σημειώνεται εις τά σχόλια τοΰ Πλουτάρχου 2. Τήν αυτήν ερμηνείαν
επαναλαμβάνουν καί οί άλλοι σχολιασταί, Πρόκλος καί Μοσχόπουλος, εκτός τοΰ
Τζέτζου, οστις μέ τήν συνήθη σχολαστικότητα του ανευρίσκει εις τήν παραίνεσιν
καί συμβολικόν πρόσταγμα περί τοΰ μή άλλα μεν βουλεύειν, άλλα δέ δράν 3.

Ό άνθρωπος ζή τήν καθημερινήν του ζωήν ενιαίως, μέ τήν έννοιαν τής
στενής συναρτήσεως καί χωρίς διάκρισιν σωματικής καταστάσεως καί τ|π>χικών εκ-
δηλώσεων είναι κατά ταύτα λογικός ό συνδυασμός τοΰ σωματικώς καθαρού
πρός τό ψυχικώς άγνόν. Πρέπει ομως να σημειωθή επί πλέον, ότι, κατά τήν άν-
τίληψιν τοΰ απλοϊκού ανθρώπου, τό άκάθαρτον (πρόσωπον ή άντικείμενον) ασκεί
καί ίδιάζουσάν τινα μαγικήν επήρειαν. Τοιαύτην έννοιαν διακρίνομεν εις τήν
πρός τήν Ήσιόδειον παραίνεσιν άνάλογον συνήθειαν τών νεωτέρων χρόνων, καθ"
ήν τήν πρωίαν εκάστης ημέρας και εϊδικώτερον τήν πρωίαν ώρισμένων εξαιρετι-
κών ήμερών, ώς ή πρώτη εκάστου μηνός, δεν χαιρετούν μέ άνίπτους τάς χείρας
καί τό πρόσωπον4. Τούτο φαίνεται σήμερον ώς πράξις ευπρεπείας, αλλά τό άρ-
χικόν νόημα είναι άλλο. Ό μή έχων εισέτι πλύνει τάς χείρας καί τό πρόσωπον
θεωρείται τρόπον τινά μεμολυσμένος, δυνάμενος να προξενήση κακόν εις εκείνον
πρός 8ν θ' άπευθύνη τον χαιρετισμόν. Ή έννοια αύτη φαίνεται σαφέστερον εις
άλλας σχετικάς δοξασίας καί προλήψεις. Ούτιο μέ άνιπτον τό πρόσωπον καί τάς
χείρας δέν ανοίγουν τήν πρωίαν τήν έξώθυραν τής οικίας, δεν μεταβαίνουν εις
τήν βρύσιν, εις τήν μάνδραν τών ζώων κ. ά. ό.5. Κατ' άλλας προλήψεις διας>ό-
ρων λαών δ, ακάθαρτος οικία ή πρόσωπον είναι εύπρόσβλητα υπό τών δαιμόνων

1 Περί τής σημασίας άρα = ευχή βλ. Ί. Θ. Κακριδή, Άραί. Μυθολογική μελέτη. Έν
'Αθήναις 1929, σ. 5 κέ.

2 Έκ τών εις Ήσίοδον υπομνημάτων 72.

3 «Μηδέποτ' εξ ήοΰς καί της πρώτης τοΰ λογισμοΰ προσβολής τόν οΐνον, ήγουν τό
βουλητικόν, δπερ θερμαίνει καί συγκιρνά, λεϊβε καί πρόσφερε τφ Διί, ήγουν τω λογισμώ,
χερσίν άνίπτοις, ήτοι πράξεσιν καί άνομίαις άπαδούσαις οΐς βουλεύη . . .».

4 Ή συνήθεια αϋτη είναι γνωστή είς πολλούς ελληνικούς τόπους. Βλ. καί Δ. Καμπον-

ρογλον, 'Ιστορία τών 'Αθηναίων 3 (1896), σ. 146,

6 Ξεν. "Ακογλον, Λαογραφικά Κοτυώρων, 'Αθήναι 1939, σ. 331.

6 Βλ. J. Frazer, The Golden Bough3 Part I, vol. I (The Magic Art and the Evolu-
tion of Kings) σ. 122, Part V, vol II (Spirits of the Corn and of the Wild), σ. 27' Βλ.
επίσης καί τό άρθρον Waschen υπό Hünnerkopf έν Ε. Hoffmann - Krayer, Handwörter-
buch des deutschen Aberglaubens IX (1938/1941) σ. 102 κέ.
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ή τών μαγισσών. "Απλυτα πρόσωπα, εξ άλλου, δύνανται να έχουν επίδρασιν επί
τών ανθρώπων ή ζφων. Έν Βοημία π. χ. μέ ανιπτον πρόσωπον κατά τήν πρωίαν
μεταβαίνουν εις τον άγρόν, ίνα εξορκίσουν τον πυρετόν ασθενών. Κυνηγός έχων
ανιπτον τό πρόσωπον δεν επιτυγχάνει εις τό κυνήγιον κατ1 άντίθετον έπίσης δο-
ξασίαν ό κυνηγός δεν πρέπει να πλύνεται εκ φόβου μήπως δεν έχη επιτυχίαν

Εις τήν ύποχρέωσιν πρός καθαρμόν τών χειρών πρό τής προσευχής αναφέ-
ρεται καί ή προτροπή εις τούς στίχους 737 - 741 :

Μηδέ ποτ αίενάων ποταμών καλλίρροον νδωρ
ποαοί περάν, πριν γ° εν ξι/ ίδών ες καλά ρέε&ρα
χείρας νιψάμενος πολνηράτω ϋδατι λευκώ.

"Ος ποταμον δια β η κακότητ Ιδε χείρας ανιπτος,
τώ δε &εοι νεμεοώοί καί αλγεα δώκαν δπίσοω.

Χαρακτηριστικών τής προτροπής είναι ότι ό καθαρμός τών χειρών συνδυά-
ζεται μέ τον ψυχικόν καθαρμόν. Ό μέλλων να προσευχηθή κατά τήν διάβασιν
ποταμού 2, έχων κακότητα καί μέ άνίπτους τάς χείρας (κακότητ' ιδε χείρας άνι-
πτος), κινεί τήν άγανάκτησιν τών θεών καί υπόκειται εις τιμωρίαν.

Ό Τζέτζης, μέ τήν γνωστήν ήθικοδιδακτικήν τάσιν, σημειώνει εις τά σχό-
λιά του, ότι ό αέναος ποταμός συμβολίζει «τήν κατά νόμους συζυγεΐσαν άνδρί
γυναίκα καί αεί συνούσαν aUTtö» καί ότι ό υποδεικνυόμενος καθαρμός είναι συμ-
βολική παραίνεσις εις τον επιθυμούντα νά συνέλθη μέ τήν ιδίαν γυναίκα, ίνα
πρότερον καθαρθή διά προσευχής. Ή αλληγορική αύτη ερμηνεία είναι εξεζητη-
μένη. Τό νόημα, νομίζω, είναι άπλούστερον καί έξηγεΐται χωρίς νά ύποθέσωμεν
συμβολισμούς. Στοιχειον τής φύσεως εκ τών πλέον ουσιωδών διά τήν ζωήν τό
ύδωρ έθεωρήθη ιερόν παρά πολλοίς λαοΐς. Κατά ταύτα επιβάλλεται ό σωματικός
και ψυχικός καθαρμός πρό τής διαβάσεως ποταμού.

Έκ τής αρχαίας Ελλάδος έχομεν μαρτυρίας περί τής ίερότητος τών πο-
ταμών, περί τών θεών αυτών καί τής πρός αυτούς οφειλομένης λατρείας. Θυσίαν,
κατά τον Ήρόδοτον (6,76) προσφέρει ό Κλεομένης τής Σπάρτης εις τον Έρασΐνον
ποταμον τής 'Αργολίδος, προκειμένου νά διαβή τούτον 3. Παλαιοί τίνες έτρεφον

1 Κατά τον Frazer, (έ'νθ' av., I, σ. IIB) ό κυνηγός δεν πλύνεται έκ φόβου μήπως,
κατά τήν όμοιοπαθητικήν μαγικήν άντίληψιν, τό θήραμα πληγωνόμενον έξαφανισθή εις σπή-
λαιον πλήρες ύδατος.

2 Περί προσευχής έντός ποταμού ή θαλάσσης βλ. Ί. Θ.'Κακριδήν, ενθ1 άν., σ. 132 κέ.

3 Βλ. καί 'Ομήρου Όδύσσ. ε 445, κ 351, λ 238, ν 335, ξ 432, ρ 210,240 κ.ά. Πρβλ.
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τήν κόμην των, δια νά τήν προσφέρουν εις τους ποταμούς, κατά τήν μαρτυρίαν
τοΰ Πολυδεύκους1. Όμοιας ειδήσεις περί τής ίερότητος τών ποταμών καί τής
πρός τους θεούς αυτών λατρείας έ'χομεν καί παρ' άλλοις λαοΐς 2.

Είς τήν νεωτέραν Ελλάδα έ'χομεν απηχήσεις τής παλαιάς δοξασίας περί τής
ίερότητος τών υδάτων καί τοΰ πρός ταΰτα οφειλομένου σεβασμοΰ. Τιμωροί τοΰ μή
καθαροΰ καί μυλύνοντος τό ΰδωρ είναι τα στοιχειά κατά τάς λαϊκάς παραδόσεις. Μίαν
τοιαύτην παράδοσιν σχολιάζων ό Νικόλας Πολίτης (Παραδόσεις 2, σ. 1072 αρ. 449),
θεωρεί ταύτην αποτελούσαν ύπομνηματισμόν τής παρ' Ήσιόδω παραινέσεως περί
τοΰ μή διαβαίνειν ποταμόν άνευ προηγουμένου καθαρμού. Τρία πρόσωπα, (άνήρ
μετά γυναικαδέλφης καί πενθεράς), λέγει ή παράδοσις έκ Καλύμνου, διέβαινον τήν
μεσημβρίαν εις τόπον ένθα υπήρχε πηγή. Διψώσα ή γυναικαδέλφη έ'πιεν ύδωρ
εκ τής πηγής, αλλ' επειδή ήτο ακάθαρτος (είχε τήν έ'μμηνον ρύσιν), τό Ζώπηγο
(τό στοιχειό τής πηγής) τής έδωσε πόνον είς τά μάτια καί έκτοτε δεν είδε τήν
υγείαν της. Τό τελευταΐον μέρος τής παραδόσεως περί τιμωρίας δύναται νά
θεωρηθή ώς άντίστοιχον πρός τό Ήσιόδειον : «&εοι νεμεσώσι και αλγεα δώκαν
οπίααω».

Β' 'Αποφυγή άσεβων έκδηλώσεων έναντι &είων δυνάμεων και ιδία είς

είδικάς λατρευτικάς περιστάσεις.

Εις τήν πρός τόν ήλιον καί αλλας θεότητας ευλάβειαν άφορα ή εν τοις
στίχοις 727 - 732 παραίνεσις :

Μ η δ' αντΊ ήελίου τετραμμένος δρϋος ομιχεϊν
αντάρ επεί κε δύΐ], μεμνημένος, ες τ' ανιόντα,
μήτ εν όδώ μήτ' έκτος όδον προβάδην ούρησες,
μήτ' απογυμνωθείς· μακάρων τοι νύκτες εασιν
εζόμενος δ' δ γε ϋεϊος άνήρ, πεπνυ μένα ειδώς,
ή δ γε προς τοϊχον πελάοας ενερκέος αυλής.

Ή άπαγόρευσις αυτή, οφειλομένη είς τήν εκ πολλών μαρτυριών γνωστήν
πρός τόν ήλιον λατρείαν 3, είχεν, ώς φαίνεται, ευρεΐαν διάδοσιν κατά τήν άρχαιό-

Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία 1, σ. 131 κέ. θ. Glotz, L'ordalie dans la Grèce pri-
mitive, Paris 1904, σ. 70 κε. Ο. Abert, La religion de la Grèce antique, Paris 1910, o. 55.
Martin P. Nilsson, 'Ελληνική λαϊκή λατρεία (μετάφρ. I. Κακριδή). 'Αθήναι 1953, σ. 8.

1 Όνομαστ. 2, 30: «"Ετρεφον δέ τίνες εκ πλαγίου κόμην ή κατόπιν ή υπέρ τό μέτω·
πον ποταμοϊς ή θεοΐς». Βλ. καί M. Nitison, Gesch. griech. Religion I (1955), σ. 236 κέ.

* J. Frazer, The Golden Bough3, Part VI (The Scapegoat) σ. 28.

3 Πλάτωνος, Νόμοι 887e . . . ώς 6,τι μάλιστα ουσι θεοϊς εΰχαΐς προσδιαλεγομένους καί
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τητα. Μέ τόν αυτόν προστα-ίτικόν τόνον αναφέρεται μεταξύ τών Πυθαγορείων
συμβόλων: «πρός ήλιον τετραμμένος μή ούρει»1, παρά δε τφ Πλινίω άναφέρε-
ώς παράγγελμα τών μάγων «Magi vêtant... contra solem lunamque nudari» 2.

Άξιοσημείωτον είναι ότι όμοιαι λαϊκαί δοξασίαι σώζονται κατά τόπους μέ-
χρι τών ή μερών μας. Έν Πόντα) π. χ. δεν θεωρείται καλόν τό ουρείν απέναντι
τοΰ ηλίου3. «Κατάντικρυ στον ήλιο δεν κατουρούν, άλλα πρέπει νά γυρίζουν πρός
τά οπίσω» λέγουν έν Ηλεία4. Τιμωρία αναμένει τούς ούτω πράττοντας, κατ'
άλλην παραλλαγήν : «τά κορίτσια δεν κάνει νά κατουρούνε κατάντικρυ στον ήλιο,
γιατί δέν παντρεύονται», ώς πιστεύουν εις διαφόρους τόπους δ. Έν Ήπείρφ λέγεται
ότι ό ούρών έναντι τοΰ ήλιου θα πάθη ΐκτερον, «λιοκροΰγμα, λιόκουρο» ή «λιό-
κρουση»6. Έκ τής παλαιάς ταύτης δεισιδαιμονίας δύναται νά εξηγηθή καί ή γνω-
στή παροιμία «κατούρησε στόν ήλιο» ή «κατούρησε καρσί στόν ήλιο» 7, λεγομένη
εΐρωνικώς πλέον επί τών δήθεν διαπραξάντων κολάσιμόν τι αμάρτημα.

"Ας σημειακή ότι απηχήσεις τής πρός τόν ήλιον λατρείας απαντούν καί εις
άλλας νεοελληνικός συνήθειας. Εις τά χωρία τής Πυλίας π. χ. τό πρωί κάνουν
τόν σταυρόν τους, χαιρετίζουν τόν ήλιον καί λέγουν : Καλημέρα, ήλιε μ', νά μή σοΰ

ίκετείαις, ανατέλλοντος τε ηλίου καί σελήνης καί πρός δυσμάς ιόντων προκυλίσεις άμα καί
προσκυνήσεις άκούοντές τε καί όρώντες 'Ελλήνων τε καί βαρβάρων πάντων έν συμφοραϊς
πανιοίαις έχομένων καί έν εύπραγίαις . . . ΙΙρβλ. Πλάτωνος, Συμπόσιον 220d : ό δέ είστήκει
μέχρις έ'ως έγένετο καί ήλιος άνέσχεν' έ'πειτα ωχετ' άπιών προσευξάμενος ήλίω. Βλ. λεπτομε-
ρείας έν τη μελέτη Ν. Γ. Πολίτου, Ό ήλιος κατά τούς δημώδεις μύθους : Λαογραφ. Σύμμει-
κτο 2, σ. 110 κέ. Πρβλ. καί Γ. Κ. Σπνριδάκη, Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα τών Βυζαντινών
έκ τών αγιολογικών πηγών: Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, Κ' (1950), σ. 116.

' Mullach, Fragm. Philosoph. Graec. I, Paris 1875, σ. 506, 22. Πρβλ. καί Ίαμβλί-
χον, Προτρεπτικός, Lipsiae 1888. σ. 107, ιε'.

2 Nat. Hist. 28, 6, 19. Βλ. Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άν. σ. 142.

3 Γ. Α. Μέγα, Ζητήματα έλληνικής λαογραφίας: Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου Γ - Δ' (1941
- 1942), σ. 116.

* Κατά προφορικήν άνακοίνωσιν τοΰ έκ Λεχαινών λογίου Ντίνου Ψυχογιοΰ.

5 Πληροφορίαι έκ Σύμης (βλ. Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άν.) καί Πυλίας (χειρόγρ. Λαο-
γραφικού "Αρχείου) άρ. 1159 Β", σ. 26, Γ. Ταρσοϋλη 1938). Ή αυτή ιδέα έκφράζεται καί
εις γνωστόν παραμύθι. Ό ήρως τοΰ παραμυθιοΰ φθάνει στό παλάτι τοΰ ηλίου καί μεταξύ
άλλων υποβάλλει καί τήν έρώτησιν, γιατί δέν παντρεύονται οί δύο βασιλοπούλες, πού τόν
είχον παρακαλέσει νά έρωτήση γι' αύτό Ό ήλιος άπαντα : Δέν πρόκειται νά παντρευτούνε
ποτέ τους, γιατί κάθε πρωί, μόλις βγαίνω, κατουράνε μπροστά μου. (προφορική άνακοίνω-
σις Ντίνου Ψυχογιού). Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άν., σ. 142.

" Ν. Βενέτη, Λέξεις καί φράσεις, παροιμίαι, δεισιδαιμονίαι καί παραμύθια: Ζωγρ.'Αγών
1, Κωνσταντινούπολις 1891, σ. 193. Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτην, ένθ' άν.

7 Γνωστή εις πολλούς τόπους. Βλ. Θρακικά 8 (1937), σ. 328. ΛΑ (=χειρόγρ. Λαογρα-
φικού Αρχείου) άρ. 883, σ. 321 (Κ. Νεστορίδης 1890).
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βρεθη εμπόδιο στο δρόμο σου»1. Έν Ήπείρφ, όταν μια μητέρα θέλη νά καταρασθή
τόν υίόν της, φορεί ανάστροφα τόν επενδυτην (φλοκάτην), στρέφεται πρός τόν
ήλιον 2 καί αρχίζει νά καταράται, φυσώσα εις τήν δεξιάν παλάμην καί λέγουσα :
♦ όσο μαλλί έχει ή παλάμη μου, τόση προκοπή νά κάνη». Πρός τόν ήλιον επίσης
στρέφονται καί όταν προφέρουν ευχάς δια τά τέκνα των 3.

Καί τής παραινέσεως επίσης τής άφορώσης είς τό μή γυμνοΰσθαι καί oU-
ρείν κατά τήν νύκτα — μακάρων τοι νύκτες έασιν, κατά τόν ποιητήν — έ'χομεν
επιβιώσεις εις τήν νεωτέραν Ελλάδα. Ούτως εις τινας τόπους πιστεύουν, ότι δεν
πρέπει νά βγαίνουν έξω τήν νύκτα καί νά ουρούν, oUôé νά περνούν «κάτω από
τις άστράχες τής στέγης, όπου κατ' εξοχήν ευρίσκονται οί «ήσκιοι» καί ήσκιώ-
νονται οί ανί>ρωποι» 4 Έν Πόντω άπαντα ή αυτή άπαγόρευσις μέ τήν αίτιολο-
γίαν ότι υπό τό γείσον τής στέγης έχουν στήσει τό τραπέζι τους τά ξωτικά :
«Καί οί μεγάλοι άκόμα, αν συμβαίνη νά κατουρήσουν τήν νύχτα στις ροΰχτες,
λεν πώς μπορεί νά χαλάση τό τραπέζι πού βάζουν εκεί τή νύχτα τά ξωτικά καί
τότε άλλοίμονό τους!» 5 Έξ Ευβοίας καί Κύπρου έ'χομεν τήν εΐδησιν ότι «δέν κάνει
νά ουρούν άντίκρυ στο ηιεγγάρι» 6. Ή τιμωρία «άπό τό στοιχειό» αναμένει τους μή
τηροϋντας τήν άπαγόρευσιν όταν ουρήσΐ] τις τήν νύκτα, λέγουν έν Αΐνω, οφείλει νά
πτύση ά'παξ ή τρίς, ίνα μή τόν άκολουθήση τό στοιχειό τοΰ τόπου 7. Ό πτυσμός, ση-
μειώνει ό Νικόλαος Πολίτης σχολιάζων τήν πρόληψιν, είναι άποτρεπτικός δαιμόνων8.

Ή άσέβεια, πρός άποφυγήν τής οποίας διατυπώνεται ή άπαγόρευσις, έγκει-
ται είς τήν ένεκα τής γυμνώσεως 9 έπίδειξιν τών γεννητικών μορίων ενώπιον τοΰ

1 Γ. Α. Μέγας, ενθ' άν.

2 Ή πρός τόν ήλιον στροφή εις περίπτωσιν άράς ενθυμίζει τήν έκ μαγικών παπύρων
τοΰ 4ου μ.Χ. α'ι. γνωστήν έπίκλησιν του ηλίου ώς έκδικητοϋ τών μή τιμωρηθέντων αδικημά-
των. Βλ. Β. Qoossens, Grec aucien et grec moderne ou la Grèce eternelle : Βυζαντινά Με-
ταβυζαντινά, New York City 1946, I, σ. 157 κέ.

3 ΛΑ. 1571, σ. 189 (Δ. Παπάς, Ζαγόριον, 1940).

* Πληροφορίαι έκ Ιίαστανοφύτου Καστορίας. ΛΑ. 1103, σ. 24 (Ί. Μπακάλης 1937). Είς
τήν δοξασίαν οτι υπό τάς παρυφάς τής στέγης κατοικούν δαιμόνια οφείλεται καί ή άπαγό-
ρευσις τοΰ λούεσθαι διά τών πιπτουσών έκ τής στέγης σταγόνων ύδατος. ΛΑ. 214, 233 (Ί.
Άγακίδης, Ζωπάνιον Σισανίου, 1895).

5 Μ. Νυμφοπούλον, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι Σάντας : Άρχεΐον Πόντου 6 (1951),

σ. 246.

6 ΛΑ 1479 Γ', σ. 47 (Μ. Ίωαννίδου, 'Αγία "Αννα 1942), Κυπριακοί Σπουδαί 1,88.

7 Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 2 (1875), σ. 349.

8 Παραδόσεις 2 (1904) άρ. 449.

9 Περί τής γυμνώσεως γενικώτερον καί τών μετά ταύτης συνδεομένων δοξασιών βλ.
τήν έκτενή μελέτην J■ Heckenbach, De nuditate sacra, sacrisque vinculis : Religionsgeschi-
chtliche Versuche und Vorarbeiten 11, Glessen 1911, σ. 1-114, ιδία τό κεφ. De nuditate
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ηλίου ή τών δαιμόνων τής νυκτός' διό συνιστάται παρ' Ήσιόδφ όπως λαμβάνεται
ή άναγκαία προφύλαξις: «εζόμενος ή προς τοΐχον πελάσας ευερκέος αυλής». Ή τε-
λευταία αύτη παράδοξος προτροπή φαίνεται προερχομένη έκ συνήθειας διαδεδομέ-
νης κατά τήν αρχαιότητα. Κατά τόν Ήρόδοτον (2, 3δ) έν Αίγύπτφ «ούρέουσιν
αί μεν γυναίκες όρθαί, οί δε άνδρες κατήμενοι». Όμοιόν τι αναφέρεται εν Π. Δ.
(Βασιλειών Γ', Κ', 21) εις τό όχι σαφές κατά τά άλλα χωρίον: «'Ιδού εγώ έπάγω
επί σε κακά καί εκκαύσω οπίσω σου και εξολοτ^ρεύσω τοΰ (sic) Άχαάβ ουρούντα
πρός τοΐχον καί συνεχόμενον ...» Ή τελευταία φράσις ένθυμίζει τό «πρός τοΐχον
πελάσας ευερκέος αύλής» τοΰ 'Ησιόδου, ό όποιος, διατυπώνων τήν παραίνεσιν,
φαίνεται ότι ειχεν ύπ' όψει εύρύτερον διαδεδομένην σχετικήν λαϊκήν συνήθειαν.

Έπιβίωσιν τής παλαιάς δοξασίας δυνάμεθα, νομίζω, νά θεωρήσωμεν τό έν
λαϊκή γνωμολογική φράσει διαττ'πούμενον «κάτσε καλά, κατούρησε κι αν δέ θω-
ρής, θωρούν σε» Ή προφύλαξις συνιστάται, ίνα μή άλλοι άνθρωποι βλέπουν
τό άρχικόν νόημα όμως είναι πιθανώτατα τό αύτό μέ τό τής απαγορεύσεως τών
αρχαίων χρόνων.

Συγγενής πρός τήν ανωτέρω άπαγόρευσιν είναι καί ή έν στίχοις 733-734:

Μη δ" αιδοία γονή πεπ αλαγμένος ενδο&ι οίκον
lotir/ εμτιελαδδν παραφαινέμεν, άλΧ" άλέαοΰαί.

Έκ τής ελληνικής αρχαιότητος είναι γνωστή ή δοξασία ότι τά γεννητικά
μόρια μολύνουν, αλλά καί εγκλείουν άποτρεπτικήν τοΰ κακού δύναμιν. Έκ τού-
τοι» έξηγεΐται ή χρήσις ομοιωμάτων τούτων εις διαφόρους περιστάσεις, ώς τού
φαλλοΰ εις περίαπτα, είς πύλας πόλεων, εις τετραγώνους ερμάς, καθώς καί ή
χρήσις θαλασσίων κογχυλίων, άτινα παρίστων τό γυναικεΐον αίδοΐον2. Έπι-
βίωσιν τών παλαιών δοξασιών διακρίνομεν είς νεοελληνικός συνήθειας, ώς π. χ
τήν κρατούσαν εις τινας τόπους νά άπτωνται τών γεννητικών μορίων των άν-
δρες ή γυναίκες πρός αποφυγήν τής έπιδράσεαις τοΰ κακού όφί)αλμοΰ (για νά
μην τούς πιάνη τό κακό μάτι) 3. Διά τής Ήσιοδείου απαγορεύσεως άποσκοπεΐται

superstitiose. Βλ. καί Στίλπ. Κνριακίδου, 'Ομηρικά καί 'Ησιόδεια : 'Επετηρίς Φιλοσ. Σχολής
Πανεπ. Θεσσαλονίκης "ΐ", (1918) σ. 407 κέ. Δ. Α. Πετροπούλου, Ή γύμνωση στις μαγικές
ένέργειες : Άρχείον Θρακ. Γλωσσ. καί Λαογρ. Θησ. ΙΓ' (1916-47) σ. 97 κέ

1 Γνωστή είς πολλούς τόπους. Βλ. καί ΛΑ 1357 Ε' σ. 1 (Ε. Ίωαννίδης, 'Αμορ-
γός, 1876).

2 Βλ. Κεραμοπονλλου, Ό άποτυμπανισμός. 'Αθήναι 1923, σ. 123 κέ.

3 Κ. Α. Ρωμαίου, χό κακό μάτι : Μακεδ. Ήμερολ. 1934, σ. 114.
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ή αποφυγή άσεβους εκδηλώσεως άπέναντι τής εστίας, ήτις έίΐεωρείτο, κατά τους σχο-
λιαστάς, «βωμός τών θεών καί καθημερινών θυσιών καί σπονδών υποδοχή». Ή
περί τής ιερότητος τής εστίας άντίληψις διατηρείται ζωντανή καί εις τήν νεωτέραν
Ελλάδα, ώς φαίνεται έκ σχετικών λαϊκών ενεργειών. Ή μήτηρ π.χ. έπιπλήττει aU-
στηρώς καί συνιστά σ κοπή ν εις παιδία ομιλούντα περί διαβόλου παρά τήν εστίαν1.

Παραίνεσις πρός άποφυγήν άσεβους ενεργείας είς ε'ιδικήν λατρευτικήν πε-
ρίστασιν διατυπώνεται δια τής έν στίχοις 742 - 743 άλληγορίας :

Μη δ' απο πεντόζοιο θεών εν δαιτί ΐϊαλεη]
ανον απο χλωρού τάμνειν αΐύωνι σίδηρο).

Καί κατά τήν διατύπωσιν καί κατά τό νόημα ή παραίνεσις φαίνεται λαϊκής
προελεύσεως. Ή αινιγματική έκφρασις είναι έν χρήσει εις τήν λαϊκήν γνωμο-
λογίαν. Κατά τάς μαρτυρίας τών λεξικογράφων, πέντοζος ελέγετο άλληγορικώς ή
χειρ μέ τους πέντε όζους (δακτύλους)2, αΰον είναι τό ξηρόν, τό άνευ ζωής
άκρον τοΰ ονυχος, τό άποκοπτόμενον έκ τοΰ χλωρού, δηλαδή τοΰ δακτύλου. Έκ
τών πολλών μαρτυριών περί τής προλήψεως καί τών σχολίων φαίνεται ότι αυτη
είχεν ευρεΐαν διάδοσιν. Μεταξύ τών Πυθαγορείων συμβόλων άναφέρεται και τό
«παρά θυσία μή όννχίζου» 3, τό όποιον ό Ίάμβλιχος (Προτρεπτικός, σ. 121,
κατά τήν έκδ. Pistelli, Lipsiae 1888) ερμηνεύει άλληγορικώς ώς φιλίας προ-
τρεπτικόν «τών γαρ οικείων καί προσηκόντων ήμΐν έξ αίματος, οί μέν έγγιστα
γένους είσίν άδελφοί καί τέκνα καί γονείς, έοικότες τοΧς μέρεσιν ημών, άπερ
άφαιρεθέντα, ά'λγημα oU τό τυχόν παρέχει καί κολούρωσιν, οίον δάκτυλοι, χεί-
ρες, ώτα, ρίν καί τά όμοια.» Ό ΐδιος όμως συγγραφεύς (Περί τοΰ Πυθαγόρου
βίου XXVIII, σ. 154), σχολιάζων όμοιον Πυίΐαγόρειον παράγγελμα4, λέγει ότι ό
Πυθαγόρας «παραγγέλλει έν εορτή μήτε κείρεσθαι, μήτε όνυχίζεσθαι, τήν ήμετέ-
ραν αυξησιν τών άγαθών ουχ ηγούμενος δειν τήν τών θεών άπολείπειν άρχήν. >

Αί εξηγήσεις αύται προέρχονται εκ σχολαστικών σκέψεων καί επινοήσεων
ή έννοια τής απαγορεύσεως γίνεται κατανοητή, εάν λάβωμεν ύπ' ό'ψει παλαιάς

1 Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 14, σ. 237.

2 Βλ. Ήσυχων εν λ. πέντοζος, Σουίδαν λ. αΰον, Ktym. magnum. Ό W. Η. D. Rouse
εν τω περιοδ. The Classical Review XLIII (1929) σ. 123 σημειώνει ότι της ελληνικής λέξεως
πέντοζος (= χειρ μέ τούς πέντε δακτύλους) υπάρχει τό παράλληλον έν Rig Veda 10. 137. 7α:
hàstàbhyâm dàçaçàkhyâbhyâm.. . tâbhyâm tvèpa sprçàmasi (=with this pair of hands
ten-branched we will touch thee).

3 Mullach, εν»' άν., I, 506, 32.

4 Πρβλ. και Mullach, ενθ' όν., σ. 507, 35: άποκαρμάτων οΰν καί όνυχισμάτων κατάπτυε.
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λαϊκάς δοξασίας περί ονύχων, ώς νεκράς καί ακαθάρτου ύλης καί επομένως μή
αρεστής είς τούς θεούς· έκ τούτου εξηγείται ή άπαγόρευσις τής κοπής τού-
των έν εορτή καί θυσία1. Καί μέχρι τών ημερών μας διασώζεται είς πολλούς
λαούς ή πρόληψις περί μή αποκοπής ονύχων είς περιστάσεις εξαιρετικής σημα-
σίας διά τήν ζωήν ή είς στιγμάς καθ' ας ό άντ^ρωπος υπόκειται ευκολώτερον
εις δαιμονικήν ή μαγικήν τινα επήρειαν. Εις Uganda τής 'Αφρικής π .χ. πατήρ
διδύμων τέκνων, διαμένων εις τόν οικόν του μέχρις ότου ό στρατός εξέλθη πρός
μάχην, όφίτίλει νά μή κτενισθή καί νά μή κόψη τούς όνυχας. Έν Mizzapur απα-
γορεύεται νά κόπτουν τούς ό'νυχας, μέχρις ότου ό σπόρος μεταξοσκώληκος τοπο-
θετηθή εις τήν θέσιν του 2.

Είς χριστιανικούς λαούς άπαντα ή άπαγόρευσις τής κοπής ονύχων είς ώρι-
σμένας ή μέρας τής εβδομάδος συνδεδεμένος πρός θρησκευτικά γεγονότα καί ώς
εκ τούτου αποφράδας θεωρουμένας. Έν 'Αγγλία π.χ. τούτο διατυπούται διά τών
παροιμιακών φράσεων :

It was better you were never born
than on the Sabbath pare hair or horn,
ή τής παραλλαγής :

Friday hair, Sunday horn
better that child had ne'er been born 3
Έν Ελλάδι είναι ευρύτατα γνωστή ή παροιμιακή φράσις:

Τετάρτη και ΙΙαρασκενη τά νύχια σου μην κόψης,
την Κνριακη νά μη λουστης, αν ϋέλης νά προκόψης

ή ή παραλλαγή :

Τετάρτη καϊ Παρασκευή τά νύχια σον μην κόψτ/ς,
την Κνριακη μη χτενιστί/ς, αν $έλης νά προκόψης.

1 Βλ. καί Πλουτάρχου, ιτερί "Ισιδος καί Όσίριδος 352 d-e: περίττωμα δέ τροφής
καί σκύβαλον ούδέν άγνόν ουδέ καθαρόν εστίν' έκ δέ περιττωμάτων ερια καί λάχναι καί τρί-
χες καί όνυχες αναφύονται καί βλαστάνουσι . . . καί γαρ τόν Ήσίοδον οίεσθαι δει λέγοντα
«μηδ' άπό πεντόζοιο θεών έν δαιτί θαλείτ) . . διδάσκειν ότι δει καθαρούς τών τοιούτων
γενομένους έορτάζειν, ουκ έν αύταϊς ταΐς ΐερουργίαις χρήσθαι καθάρσει καί αφαιρέσει τών
περιττωμάτων.

2 Fraser, The Golden Bough3 Part II (Taboo and the Perils of the Soul), a. 194.
γ.αί τό άρθρον Fingernagel υπό Bäohtold - Stäube έν Hoffmann-Kray er, Handwörter-
buch des deutschen Abergl. III (1929), σ. 1051.

3 Όμοια πρόληψις έν 'Ιρλανδία. Βλ. Stkes, ένθ' άν., σ. 390. Πρβ. R. Cantarella,
Element! primitivi nella poesia Fsiodea, σ. 22.
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Ή Τετάρτη καί Παρασκευή, ήμέραι καθ' ας συνελήφθη ό Χριστός και
έστα\<ρώθη, είναι ίεραί καί επομένως οί χριστιανοί οφείλουν κατ' aUràç ν' απο-
φεύγουν πάσαν πράξιν προκαλούσαν μόλυνσιν. Διά τόν aUràv λόγον συνιστάται
καί τό μή λούεσθαι ή κτενίζεσθαι κατά τήν Κυριακήν 1. Τό νόημα τής παλαιάς
προλήψεως έχομεν καί εις παροιμίαν προτρέπουσαν : «Στοΰ έχτρού σου κόψε νύ-
χια καί στού φίλου σου χτενίσου» 2, τής οποίας ή σημασία είναι ότι οί όνυχες
ως ακάθαρτοι δύνανται νά προξενήσουν βλάβην εις τόν έχθρόν. Λησμονηθέντος
τοΰ νοήματος τής παλαιάς προλήψεως περί ονύχων καί τριχών, έθεωρήθη ώς κα-
κόν μόνον ή κοπή τών ονύχων, ενώ αντιθέτους τό κτένισμα αναφέρεται ώς κα-
λόν. Είς τάς amàç δοξασίας οφείλονται καί άλλαι τινές συνήθειαι, ώς π. χ. νά
πετούν όπισθεν τών ώμων τούς κοπτομένους όνυχας, διότι άλλως μεταβάλλονται
εις όψεις, οΐτινες διώκουν τόν άνθρωπον μετά θάνατον, καθώς καί ή γνώμη ότι
οί απορριπτόμενοι ό'πισθεν τών ώμων όνυχες μεταβάλλονται εις λίθους, οΐτινες ρί-
πτονται εναντίον τών μετά θάνατον διωκόντων τόν άνθρωπον δαιμόνων 3. Συνα-
φής επίσης είναι καί ή εις τινας τόπους κρατούσα πρόληψις, ότι ό ρίπτων όπι-
σθεν τών ώμων άποκοπτομένους όνυχας, μετά θάνατον -θέλει παρουσιάσει τούτους
είς τόν θυρωρόν του "4-δου καί ούτω θά διέλθη ελευθέρως τάς πύλας· άλλως,
θεωρούμενος αμαρτωλός, θέλει βληθή εις τήν πίσσαν Ή γνωστή, τέλος, εις πολ-
λούς τόπους δοξασία, ότι οί κοπτόμενοι όνυχες πρέπει νά μή ρίπτωνται οπουδή-
ποτε, αλλ' εις όπήν τινα καί νά καλύπτωνται, εξηγείται, έκ τής πίστεως ότι ώς
μέρη τοΰ σώματος δύνανται νά χρησιμοποιηθούν υπό τών ασκούντων τήν μα-
γείαν πρός πρόκλησιν κακού εις τόν άνθρωπον εξ οΰ προέρχονται.

Ώς πρός τήν μνείαν τοΰ σιδήρου εις τούς ανωτέρω στίχους (.. . τάμνειν
αΐ&ωνι σιδήρω), διά τής οποίας επιτείνεται τό νόημα τής απαγορεύσεως, δυνά-
μεθα νά σημειώσωμεν ώς σχετικήν πρόληψιν τό έθιζόμενον εν νεωτέρα Ελλάδι
καί παρ' άλλοις ευρωπαϊκοΐς λαοις νά κόπτουν τούς όνυχας τών νηπίων κατά τό
πρώτον έτος τής ηλικίας των ούχί διά σιδηρού έργαλείου, αλλά διά τών όδόν-

1 Σημειωτέον ότι κατ1 αλλας δοξασίας καί τό Σάββατον είναι ήμερα αποφράς καί ως
έκ τούτου δέν τελειώνουν κατ' αύιήν μίαν έργασίαν. Σάββατο κόψε καί όίρχεψε, δουλειά μήν
τελειώσης. Σάββατο κάν' αρχή καί ξόφληση μήν κάνης (Γ■ Μέγας, ένθ' άν. σ. 149 κέ.). Βλ.
καί Γ. Ζηκίδου, Νεοελληνικά ήπειρωτικά άνάλεκτα: Ό έν Κων/λει Φιλολογικός Σύλλογος, 18
(1883 - 84) σ. 207. Δ. Οίκονομίδου, Ή Άγ. Παρασκευή παρά τοις "Ελλησι καί τοις Ρουμά-
νοις : 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχείου 9 - 10, σ. 81.

' ΛΑ 462, 210 (Γ. Δρακίδης, Ρόδος 1923).

3 Γ. Ζηκίδης, ενθ' άν., σ. 211-212. ΛΑ 169, 127 (Άγακίδης Ζωπάνιον Σισανίου;ΐ892).

1 Ά&. Μπούτουρα, Προλήψεις τοΰ ελληνικού λαού καί έρμηνεία αύτών, 'Αθήναι 1932,
σ. 23. ΛΑ 1585, σ. 9 (Δ. Β. Οίκονομίδης, Άπείραθος Νάξου, 1934).
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των. Κατά τόν Frazer 1 ή παλαιά αύτη πρόληψις πρέπει ν' άναχθή εις τήν αρ-
χήν τής έποχής τοΰ σιδήρου, ότε ό νεωτερισμός τής χρήσεως τοΰ μετάλλου τού-
του εγίνετο μετά δυσαρεσκείας δεκτός. Οί συντηρητικοί Ρωμαίοι καί Σαβίνοι ιε-
ρείς άπέφευγον νά ξυρίζωνται δια σιδηρών εργαλείων, χρησιμοποιούντες ορειχάλ-
κινα. Εις τήν αυτήν αρχήν τής αντιδράσεως κατά τών νεωτερισμών δύναται ν'
άναχθή καί τό παρά Πλουτάρχφ (Πολιτικά παραγγέλματα 27, σ. 819 e) άναφερό-
μενον ότι εις τινα ιερά δέν εισέρχονται οί άνθρωποι έχοντες μεθ' εαυτών χρυ-
σοΰν ή σιδηροΰν τι άντικείμενον : «χρυσόν μεν είς ένια τών ιερών είσιόντες έ'ξω
καταλείπουσι, σίδηρον δ' ώς απλώς ειπείν εις ουδέν συνεισφέρουσιν». Ελλείψει
όμως άποδείξεων ταΰτα πάντα μόνον ώς υποθέσεις άναφέρονται.

Καθαρώς λατρευτικόν είναι τό νόημα τής παραινέσεως τών στίχ. 755-756:

. . . Μηι5' Ιεροίσιν επ αιθομένοισι κυρήσας
μωμευειν άίδηλα" θεός νυ τι και τά νεμεσσά.

Εις τους έκδώσαντας τό κείμενον παρέσχε πράγματα ή έξήγησις τής λ. άί-
δηλα, τήν οποίαν άλλοι συνάπτουν πρός τό ύποδηλούμενον Ιερά, άλλοι έπιρρη-
ματικώς πρός τό μωμενειν (= κατά σεαυτόν καί έν τή ψυχή σου μωμεΐν τά ιερά),
άλλοι πρός τό νεμεσσά (άδήλως καί επί τούτων μέμφεται) 2. 'Οπωσδήποτε όμως
καί αν έξηγηθή ή λ., τό νόημα δέν μεταβάλλεται ουσιωδώς.

Καθώς σημειώνουν οί σχολιασταί, πρόκειται περί τοΰ γνωστοΰ άπό παλαιο-
τάτων χρόνων ευφημισμού τοΰ επιβαλλομένου κατά τάς ιεροτελεστίας3. Κατά τήν
Ίλιάδα (I, 171-1 72) προκειμένου νά σταλή πρεσβεία πρός τόν 'Αχιλλέα, ό Νέ-
στωρ προτρέπει νά φέρουν ΰδωρ καί νά συστήσουν σιωπήν, ίνα γίνη προσευχή
εις τόν Δία :

Φέρτε δε χερσιν ύδωρ, ευφημησαί τε κέλεσθε,
οφρα Δά Κρονίδη άφησόμεθ', αΐ κ ελεήση 4

Όμοιας ειδήσεις παρέχουν καί άλλοι συγγραφείς5, παρά δέ Ίαμβλίχω (Ιΐρο-

1 The Golden Bough' Part II (Taboo and Perils of the Soul), a. 262. Πρβλ. καί
Sihes ενθ' άν., σ. 391

2 Βλ. τήν εκδ. David Jacobus van Lennep, Amstelodami 1847, σ. 159 κε. Wilamowitz,
Hesiodos Erga, Berlin 1928, o. 128.

3 'Απίθανος είναι ή αλληγορική ερμηνεία τοΰ Τζέτζου, οτι οφείλομεν νά μή άνακοι-
νώμεν εμπιστευθέν είς ημάς μυστικόν «μή δ ήκουσας μυστηριώδες άπό τίνος συμβούλφ σοι
χρησαμένου διάσυρε καί φαύλιζε καί φανερού».

4 Βλ. καί άνωτ. σ. 5.

5 Βλ. Αριστοφάνους, "Αχαρνεϊς 241 κε. Βάτραχοι 354.



I 2

ΔΗΜ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

τρεπτικός, σ. 106) αναφέρεται ώς γνώμη τών Πυθαγορείων, ότι ό προσερχόμε-
νος να προσκυνήση είς ιερόν, πρέπει νά εγκαταλείπη πάσαν άλλην βιοτικήν μέρι-
μναν : «εις ιερόν άπιών προσκυνήσαι μηδέν άλλο μεταξύ βιοτικόν μήτε λέγε,
μήτε πράττε.»

Ό κατά τήν ίεροτελεστίαν ευφημισμός εξυπακούεται ώς ύποχρέωσις πάντων
τών εύλαβά>ν οπαδών τών θρησκειών. Τό θείον άπαιτεΐ περισυλλογήν καί προσή-
λωσιν καί επομένως άπομάκρυνσιν άπό πάσης κακής σκέψεως καί λόγου. Τό ίδιαί-
τερον όμως γνώρισμα τοΰ Ήσιοδείου παραγγέλματος είναι ότι τοΰτο αφορά εις
ώρισμένην στιγμήν, τήν προσφοράν τών καιομένων ιερών, (ΐεροίσιν επ' αίθομέ-
νοισι). Είς τήν νεωτέραν Ελλάδα έχομεν τήν πρόληψιν «όταν σφάζης γουρούνι
νά μήν κακομελετάς, γιατί βρωμάει τό κρέας», ώς λέγεται έν 'Ηλεία1. Είναι αρά γε
κατάλοιπον τών κατά τάς παλαιάς θυσίας έθιζομένων ή άπαγόρευσις αύτη ή
οφείλεται εις άλλην τινά αίτίαν ;

Εις τούς στίχους 757 - 759 συνιστάται ή αποφυγή μιάνσεως τών υδάτων
ποταμών ή κρηνών :

Μηδέ ποτ εν προχοης ποταμών αλαδε προρεόντων
μηδ' επί κρηνάων ονρέϊν, μάλα δ' εξαλέαοθαι,
μηδ' έναποψνχειν τό γαρ ου τοι λώιόν εστίν.

Είναι παλαιοτάτη ή πρός τούς ποταμούς λατρεία καί σεβασμός τών ανα-
τολικών λαών 2. Κατά τόν Ήρόδοτον (I, 138) οί Πέρσαι αποφεύγουν νά μολύ-
νουν τούς ποταμούς: «ές ποταμον δέ ούτε ενουρέουσιν, ούτε έμπτύουσιν, ού χεί-
ρας έναπονίζονται, ούδε άλλον oUôéva περιορώσιν, αλλά σέβονται ποταμούς μά-
λιστα». Τά αύτά επαναλαμβάνει ό Στράβων (ΙΕ' σ. 733) μέ τήν προσθήκην ότι
εις τόν ποταμον «... ουδέ νεκρόν έμβάλλουσιν, oUô' άλλα τών δοκούντων είναι
μυσαρών». Κατ' άλλην εΐδησιν ποινή θανάτου έπεβάλλετο εϊς τούς ούτω πρός
ποταμούς άσεβοΰντας : « Πέρσαι τούς προσφέροντας τω πυρί βλάβας ή ποταμώ
ένουροΰντας ή εναπονιζομένους θανάτφ ζημιοΰσιν» 3. Παρά τήν σημαντικήν άλλα-
γήν τών θρησκευτικών καί λατρευτικών συνηθειών, αί παλαιαί αΰται δοξασίαι έπι-

' Κατά προφορικήν άνακοίνωσιν Ντίνου Ψυχογιού.

* Βλ. καί άνωτ. σ. 7. Καί εις τήν παραίνεσιν ταύτην ευρίσκουν αλληγορίας οί παλαιοί
σχολιασταί. Ό Τζέτζης διακρίνει τό όλως άπίθανον άλληγορικόν καί διδακτικόν νόημα. Πρός
τάς κρήνας αΐτινες «ποταμούς άποτίκτουσι», παραβάλλονται, κατ' αύτόν, αί γυναίκες τών Ισχυ-
ρών, αί όποϊαι, ώς μέλλουσαι μητερες επιφανών ανδρών, δέν πρέπει νά μιαίνωνται δι' ατι-
μωτικών πράξεων, ώς ή μοιχεία.

3 Βλ. Otto Keller, Reruin naturalium scriptores Graeci minores, Lipsiae 1877, σ. 111.
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ζοΰν είς νεωτέρους λαούς υπό διαφόρους μορφάς 1. Ώς έπιβίωσιν τούτων πρέπει
νά θεωρήσωμεν τήν είς ελληνικούς τόπους κρατούσαν συνήθειαν ν' αποφεύγουν
τήν ουρησιν εις ύδωρ. «Όποιους κατουρήσ' κουντά στού νιρό, βλάβιτι», λέγουν
έν Σάμω 2. Άπήχησιν τής παλαιάς δοξασίας διακρίνομεν επίσης και εις τήν πα-
νελληνίως γνωστήν παροιμιακήν φράσιν «κατούρησα στο πηγάδι», μέ τήν έ'ννοιαν
ότι διέπραξα άδίκημά τι. Παραπονούμενός τις π χ. ότι τού άπηγορεύθη, κατ' έξαί-
ρεσιν, ή ξύλευσις εις κοινοτικόν δάσος, λέγει : Τάχα εγώ κατούρησα στο πηγάδι
και δέ δικαιούμαι νά κόψω ξύλα ;

Γ' 'Αποφυγή ενεργειών έν γένει δυναμένων νά έχουν ολέθριας συνεπείας.

Μέ τήν γνωστήν είς τόν άρχαΐον έλληνικόν κόσμον άντίληψιν, ότι ό καθ'οιον-
δήποτε τρόπον ερχόμενος είς έπαφήν μέ νεκρόν μολύνεται 3, συνδέεται ή άπαγό-
σις τών στίχων 735 - 736 :

Μηδ' άπο δυσφήμοιο τάφου άπονοστήσαντα
απερμαίνειν γενεήν, αΙΑ' αθανάτων άπο δαιτός.

Ή αποφυγή σπερμογονίας συνιστάται είς τόν έκ ταφής επανερχόμενον καί
ώς έκ τούτου μεμολυσμένον, έκ φόβου επιδράσεως τής μολύνσεως εκ τοΰ νεκρού
εις τό έκγονον, διότι έπιστεύετο ότι ή κατάστασις τοΰ γεννήτορος κατά τήν στιγμήν
τής συλλήψεως τέκνου επιδρά έπί τής τύχης τοΰ γεννηθησομένου. Σχετικόν πρός
τήν τελευταίαν ταύτην δοξασίαν είναι τό παρά Πλάτωνι (Νόμοι Τ' 775c) χωρίον:

1 Βλ. τό άρθρον Fluss υπό Hünnerkopf έν Hoffmann-Krayer, Handwörterbuch des

deutschen Abergl. II (1929), σ. 1685, ώς καί τό άρθρον τοΰ Ι· Scheftelowitz, Die Sün-

dentilgung durch Wasser έν ARW 17 (1914), σ. 353-412.

* ΛΑ 126, σ. 49 (Μυρογιάννης, Μαραθόκαμπος Σάμου 1919).

5 Σημειώνω ώς παράδειγμα τά παρ' Ευριπίδη ('Ιφιγένεια έν Ταύροις 381 - 382) ανα-
φερόμενα, on ό «άπιόμενος φόνου» θεωρείται μυσαρός παρά τών θεών :
ηχις (ϋ·εά) βροχών μεν ην τις αψηχαι φόνου,
βωμών άπείργει, μυααρον ώς ηγουμένη.

Παρά Θεοφράστφ επίσης (Χαρακτήρες XVI, 9-10) ό δεισιδαίμων φοβείται τήν μόλυνσιν έκ
χής μετά νεκρών έπαφής καί «οΰτ' έπιβήναι μνήματι ουτ' έπί νεκρόν, οΰτ' έπί λεχώ έλθεϊν
έθελήσαι, άλλα τό μή μιαίνεσθαι συμφέρον αΰτφ φήσαι είναι». Βλ. καί Ε. Rohde, Psyché
(γαλλ. έ'κδ. ύπό Α. Reymond, Paris 1952) σ. 181. Α ί αύται δοξασίαι παρ'Ίουδαίοις: «άνθρω-
πος εάν άποθάνη έν οικία, πας ό είσπορευόμενος είς τήν οϊκίαν καί δσα έστίν έν τή οίκίςι,
ακάθαρτα εσιαι επτά ήμέρας». ('Αριθμοί ΙΘ' 14 βλ. καί ΙΘ' 11), ώς καί παρ' άλλοις λαοϊς.
Βλ. καί Γ. Κ. Σπυριδάκη, Ό αριθμός τεσσαράκοντα παρά ιοϊς Βυζαντινοις καί νεωτέροις
Έλλησι. Έν 'Αθήναις 1939, σ. 18. Τον ιδίου, Τά κατά τήν τελευιήν έθιμα τών Βυζαντινών
έκ τών αγιολογικών πηγών, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών Κ', σ. 108-109. Φ. Κουκουλέ ΒΒΠ,
Δ (1951) σ. 203 κέ.

2
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«καί πρός τούτοις δει μή τών σωμάτων διακεχυμένων υπό μέθης γίγνεσθαι τήν
παιδουργίαν, αλλ' ευπαγές, απλανές, ήσυχαΐόν τε έν μοίρα ξυνίστασθαι τό φυόμε-
νον . .. σπείρειν ουν παράφορος άμα καί κακός ό μεθύων, ώστ' ανώμαλα καί
άπιστα καί oUôév ευθύπορον ήθος ουδέ σώμα έκ τών εικότων γεννώη ποτ' άν».

Τόν φόβον τής μολύνσεως έξ επαφής μετά τών νεκρών γνωρίζομεν καί εις
τήν νεωτέραν Ελλάδα. Ή άντίληψις ιδιαιτέρως περί μολύνσεως τού εις ταφήν
μετέχοντος φαίνεται είς τήν έκ παλαιών χρόνων 1 διατηρουμένην συνήθειαν τοΰ
καθαρμού διά τής πλύσεως χειρών καί προσώπου μέ ύδωρ ή οίνον, διά τής προσ-
εγγίσεως εις τό πύρ κ.τ.τ.2. Όμοιας δοξασίας εύρίσκομεν καί εις άλλους λαούς 3.

'Ασαφές είναι τό νόημα τής προτροπής είς τους στίχους 750 - 752:

Μηδ' επ άκινήτοισι καϋίζειν, ου γάρ αμεινον,
παΐδα δνωδεκαταΐον, δ τ' ανέρ' άνήνορα ποιεί,
μηδε δυωδεκάμηνον Iσον και τοντο τέτνκται.

Τήν λέξιν ακίνητα άλλοι έκ τών σχολιαστών ερμηνεύουν κυριολεκτικώς, τά
μή κινούμενα, άλλοι μεταφορικώς, οί τάφοι, βωμοί, τά ιερά4. Διπλή είναι καί ή
άποδιδομένη εις τήν όλην παραίνεσιν ερμηνεία' έκ τών σχολιαστών τίνες δια-
κρίνουν εις αυτήν τό νόημα, ότι δέν πρέπει ν' άποθέτωμεν τά νεογνά έπί άκινή-
των, ήτοι ν' άφήνωμεν ταύτα άκίνητα καί άγύμναστα, άλλοι ότι δέν είναι καλόν
νά κάθηνται τά παιδία έπί τών τάφων. Ή δευτέρα ερμηνεία είναι πιθανωτέρα,
προϋποθέτουσα δεισιδαιμονίαν τινά, ήτις προεκάλεσε τήν παραίνεσιν. Είναι χώ-

1 Πολυδενκους, Όνομαστικόν 8, 6δ. Ήαύχιος, έν λ. άρδάνια. Σχόλ. είς Νεφέλας του
Άρισιοφάνους 838. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα 3, (1931), σ. 342.

* Βλ. Bybüakis, Neugriechisches Leben, vergliechen mit dem altgriechischen zur
Erläuterung beider, Berlin 1840, σ. 67. Κ. Σίττλ, είς τό σχετικόν σχόλιον έν τη έκδόσει τών
♦"Εργων καί ημερών» τοΰ Ησιόδου. Β. Schmidt, Totengebräuche und Grabkultus in heu-
tigen Griechenland : ARW 24 (1926), σ. 281 κέ. καί 25, σ. 52 κε. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρα
φικά σύμμεικτα 2, 273 κέ. 3 σ. 342 Γ. Α. Μέγα, Ζητήματα έλληνικής λαογραφίας : Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου Β' (1940) σ. 189 - 190.

3 J. Frazer, The Golden Bough3, Part II (Taboo and rhe Perils of the Soul), σ. 140
κέ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα 2, σ. 273. Βλ. έπίσης τό άρθρον Grab ύπό Geiger
έν Hoffmann-Kray er, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens III (1930), σ. 107 κέ.
S. Beinach, Cultes, mythes et religions3, τόμ. 2ος, Paris 1928, σ. 31.

4 Τήν έρμηνείαν ταύτην εύρίσκομεν παρ' Ήροδότφ 6, 134 καί εις τούς παροιμιογρά-
φους'■ Άκίνητα κινεΐν καθ' υπερβολήν, οτι μή δεϊ κινειν τούς βωμού?, μήτε τάφους ή ήρφα
Paroemiographi Craeci (εκδ. Leutsch - Schneidewin) Ζηνόβιος I, 55, Διογεν. I, 25, 'Αποστό-
λης II, 3. Πρβλ. καί Eiym. magnum έν λ. καί U. ν. Wüamowitz, Hesiodos Erga, σ. 128.
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ρος έγκλείων ύπερφυσικήν δύναμιν ό τάφος, είδος ταμπού, δυνάμενος, ως όλα τά
ταμπού, νά επίδραση καλώς ή κακώς επί τών ανθρώπων. Ή εν αύτώ ή πέριξ aU-
τοΰ εδρεύουσα ψυχή, κατά παλαιάν δοξασίαν 1 σωζομένην μέχρι σήμερον, καθί-
σταται έπικίνδυνος διά τούς διερχομένους έκείθεν καί οπωσδήποτε διαταράσσον-
τας τήν γαλήνην της. Είς τήν αύτήν περί τάφου άντίληψιν έχει τήν αρχήν της
καί ή λαϊκή συνήθεια τοΰ προσφεύγειν εις αύτόν πρός θεραπείαν. Άσθενούντα
παιδία π. χ. κυλίουν τρεις φοράς επί τού τάφου ανθρώπου, τόν όποιον θεωρούν
ώς προκαλέσαντα τήν νόσον. Ό κυλιόμενος παις λέγει: «"Επαρε τό ντέρτι μου
καί δός με τό ντερμάνι» (πάρε τήν πάθησίν μου καί δός μου τήν δύναμίν μου)2.
Ύπήρχεν αρά γε καί κατά τήν εποχήν τοΰ Ησιόδου ανάλογος συνήθεια τοΰ
εναποίΐ'έτειν παιδία επί τάφου καί δή παιδία ώρισμένης ηλικίας, δώδεκα ημερών
ή δώδεκα μηνών, καί τήν άποφυγήν τής συνήθειας ταύτης παραινεί ό ποιητής ;
Ό Sikes (ένθ' άν., σ. 393) διατυπώνει τήν εύλογον γνώμην ότι, έάν ό αριθμός
12 έχει μυστικιστική ν τινα σημασίαν, καθώς νομίζει ό Paley εις τά σχόλια τής
εκδόσεώς του, καί οί διά τούτου χρονικοί προσδιορισμοί πιθανώς είναι νεωτέρα
προσθήκη ε'ις τήν παλαιάν άπαγόρευσιν τοΰ έπ1 άκινήτοις καθίζειν.

Ταύτα πάντα όμως άποτελοΰν άπλάς υποθέσεις μόνον, καί ή Ησιόδειος
άπαγόρευσις έξακολουθεί νά είναι ζήτημα άναμένον τήν λύσιν του.

Ή δυσκολία τής ερμηνείας υπήρχε πάντοτε διά τούς σχολιαστάς Ό ΓΙλού-

1 Μνείαν σχετικών ειδήσεων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων βλ. Δ. Α. Πετροποΰλου,
Τό δημοτικό τραγούδι «Φωνή από τό μνήμα»: Λαογραφία 16, σ. 528 -529.

- Γ. Α. Μέγα, Ζητ. έλλην. λαογραφίας: Έπει. Λαογρ.'Αρχείου έ'τ. Γ-Δ, σ. 99. Σημειω-
τέα ένταΰθα ανάλογος θεραπευτική ένέργεια έν Πόντω' ραχιτικόν παιδίον καθίζουν «έπάνω
σέ μιά πέτρα, βαθιά χωσμένη στή γή κι άσάλευτη, κατά τήν πρώτη ημέρα τοΰ Πάσχα' κατό-
πιν τό φιλούν καί τό χαιρετίζουν μέ τό Χρίστος άνέοτη. Προσέχουν ομως τότε νά μή χαιρε-
τίσουν κανένα αλλο» Μ. Νυμφοπούλου, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι Σάντας : Άρχεΐον Πόν-
του 16 (1951) σ. 245.

1 Βλ. Πλουτάρχου, Πώς δει τόν νέον ποιημάτων άκούειν 9 σ. 28 Β:... οί πολλοί τών μέν
τοιούτων τάς αιτίας πικρώς άπαιτοΰσι . . . καί διαπυνθάνονται πώς λέλεκται

Δυσνόητος είναι ή σημασία τής έν στίχοις 744 - 745 άπαγορεύσεως

Μηδέ ποτ οΐ.νοχόην τιϋ·έμεν κ ρητή ρος νπερ&εν
πινόντων δλοη γαρ επ αύτώ μοίρα τέτυκται.

μηδέ ποτ' οίνοχόην τι&έμεν κρητήρος νπερ&εν
πινόντων

. . . τών δέ μειζόνων άβασανίστως δέχονται τήν πίστιν.
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ταρχος (Έκ τών είς Ήσίοδον υπομνημάτων 77), καθώς καί οί νεώτεροι ύπομνη-
ματισταί, αναγράφουν τό παράγγελμα μεταξύ τών Πυθαγορείων : «ζυγόν μή
ύπερβαίνειν, καί χελιδόνα μή είσδέχεσθαι, καί μαχαίρα πυρ μή σκαλεύειν» κλπ.,
ώς έχον συγγενές πρός ταύτα ήθικοδιδακτικόν νόημα' «τοιούτον ούν καί τό
έπιτιθέναι τω κρατήρι τήν οίνοχόην συμβολικόν παίδευμα' τούτέστιν μή έμπρο-
σθεν άγειν τοΰ κοινού τό ΐδιον. Ό μεν γάρ κρατήρ προύκειτο κοινός εν ταΐς
τραπέζαις, εκ δέ τής οινοχόης άρυόμενοι έπινον οί συνδειπνοΰντες. Μήτ' ούν τό
μέρος νομίζειν τοΰ όλου ύπέρμετρον, μήτε τό ίδιον τοΰ κοινού προτιμότερον». Ή
ερμηνεία αύτη, δοθείσα κατά τήν συνήθη παρά τοις σχολιασταίς τάσιν πρός άνα-
ζήτησιν ήθικοδιδακτικού νοήματος, δέν ικανοποιεί. Έξ είδήσεως παρεχομένης
παρά τοΰ Πλουτάρχου (Τών επτά σοφών συμπόσιον 156 e) φαίνεται ότι ή φρά-
σις «οινοχόη κρατήρος ύπερθεν» ήτο παροιμιακή, έχουσα τήν σημασίαν : έπαυ-
σεν ό πότος' «όταν δέ τοιούτοι συνέλθωσιν άνδρες, οίους ό Περίανδρος υμάς πα-
ρακέκληκεν, oUôév έργον έστίν, οΐμαι, κύλικος ούδ' οινοχόης, αλλ' αί Μοΰσαι, κα-
θάπερ κρατήρα νηφάλιον έν μέσω προί^έμεναι τόν λόγον, φ πλείστον ηδονής άμα
καί παιδιάς καί σπουδής ένεστιν, έγείρουσι τούτω καί κατάρδουσι καί διαχέουσι
τήν φιλοφροσύνην, έώσαι τά πολλά τήν «οίνοχόην» άτρέμα κείθσαι «κρατήρος ύπερ-
θεν», όπερ άπηγόρευσεν Ησίοδος έν τοις πίνειν μάλλον ή διαλέγεσθαι δυναμένοις.»

Πιθανόν είναι ότι ή άπαγόρευσις τοΰ Ησιόδου οφείλεται εις πρόληψίν
τινα, ότι ήτο κακόν νά θέτουν τήν οίνοχόην έπί τοΰ κρατήρος. Ό Sikes (ένθ'
άν., σ. 391) διατυπώνει τήν γνώμην, ότι διά τής τοποθετήσεως τής οινοχόης έπί
τοΰ κρατήρος γίνεται είδος διασταυρώσεως τών δύο σκευών, ή δέ διασταύρωσις,
κατά παλαιάν πρόληψιν, έχει τήν έννοιαν τής αντιθέσεως καί εχθρότητος. Ούτω
κατά τόν Πλίνιον (Ν. Hist.. 28, 17) παρά Ρωμαίοις άπηγορεύετο είς τούς άρ-
χοντας καί τούς συγκλητικούς νά συσκέπτωνται καθήμενοι μέ εσταυρωμένα τά
γόνατα, διότι θά άπετύγχανον εις τήν ύπόθεσιν περί τής οποίας συνεσκέπτοντο.
Όμοια πρόληψις περί διασταυρώσεως χειρών, μαχαιρών καί τών έκ ταύτης δυ-
σαρέστων συνεπειών αναφέρεται παρά διαφόροις λαοΐς Ή γνώμη τοΰ Sikes
φαίνεται, κατά ταύτα, εύλογος, αλλ' ή έννοια τής διασταυρώσεως δέν είναι σαφής
εις τό Ήσιόδειον κείμενον.

Είς τήν έν στίχοις 746 - 747 παραίνεσιν

Μηδε δόμον ποιών άνεπίξεστον καταλείπειν,

μή τοι εφεζομένη κρώξΐ] λακερνζα κορώνη

1 Frazer, The Golden Bough', Part II (Taboo and the Perilsof the Soul), σ. 295, 298.
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έχουν δοθή παρά τών σχολιαστών αί ήθικοδιδακτικαί ερμηνεΐαι, ότι ή οίκο-
δόμησις οικία; πρέπει νά έχη συντελεσθή πρό τή; έλεύσεω; τοΰ χειμώνος, τοΰ
οποίου συμβολον είναι τό πτηνόν κορώνη, ή ότι δέν πρέπει ν' άφήνωμεν ημιτελή
τόν κατασκευαζόμενον οίκον, ίνα μή έπισυρωμεν τόν ψόγον τών άλλων, τούς
οποίους ό ποιητής προσομοιάζει πρός κορώνην. Κατά συνεκδοχήν τό παράγγελμα
έχει τό γενικώτερον νόημα ότι oUôév έργον πρέπει ν' άφήνωμεν ημιτελές.

Ό Σίττλ, σχολιάζων τήν παραίνεσιν, παρατηρεί, ότι ή κορώνη κατ' άρχαίαν
ελληνικήν δοξασίαν ', διασωζομένην καί έν νεωτέρα Ελλάδι2, είναι έκ τών κακών
οιωνών καί ώς έκ τούτου συνιστάται ή τελεία οίκοδόμησις, ίνα μή συμβή κακόν
τι, όπερ συμβολίζεται διά τοΰ κρωγμού τής κορώνης. Ό Sikes (ένίΓ άν., σ. 391),
άκολουθών διόρθωσιν έν τή έκδόσει τοΰ Goettling, καθ' ήν, συμφώνως πρός
σχόλιον τοΰ Πρόκλου, τό άνεπίξεστον γίνεται άνεπίρρεκτον 3 (μηδ' άνεπίρρεκτον
καταλείπειν), νομίζει ότι νόημα τής παραινέσεως είναι ότι πρέπει νά γίνη θυσία
τις κατά τήν οίκοδόμησιν οικίας, πρός προστασίαν ταύτης έκ τών κακών, άτινα
διά τής κορώνης συμβολίζονται4.

Νομίζω ότι ή άπαγόρευσις έχει καθαρώς δεισιδαιμονικήν προέλευσιν. Ό
ποιητής είχεν υπ' όψει τήν κρατούσαν δοξασίαν, ότι ό κρωγμός τής κορώνης,
άκουόμενος συνήθως εις ημιτελείς ή ήρειπωμένας οικίας, είναι κακός αιώνος καί
διά τούτο συνιστά τήν τελείωσιν τής οικοδομής. Ή διδακτική έννοια, νά μή άφή-
νωμεν άτελή τόν οίκον, ίνα μή έπισύρωμεν τόν ψόγον τών άλλων κλπ., έπενοήθη
μεταγενεστέρως υπό τών σχολιαστών.

Εις τήν άπαγόρευσιν τών στίχων 748 - 749 :

Μηδ' άπό χυτροπόδων άνεπιρρέκτων άνελόντα
εσθειν μηδε λόεσθαι' επει και τοις ενι ποινή

έχουν δοθή διάφοροι έρμηνεΐαι. Κατά τούς παλαιούς σχολιαστάς χυτρόπους λέγεται

1 Αιλιανού, Περί ζφων 3, 9. Άράτου, Φαινόμενα καί διοσημεϊα, στίχ. 1001 - 1002.

2 Βλ. Περιοδ. Ό εν Κωνσιαντινουπόλει Φιλολ. Σύλλογος 8 σ. 550 καί 15, σ. 125
καί 126. «Για σένα έ'κραξεν ή κουρούνα» λέγουν έν Ρόδφ, μέ τήν έννοιαν οτι προανηγγέλθη
κακόν τι. Άκούοντες κρωγμόν κορώνης λέγουν: «καλορρίζικη, καί σύ παχύ μοσκάρι κι έμεΐς
καλό χαπάρι» ή «καλορρίζικη, καί σύ παχύ άρνί κι έμεϊς καλή φωνή» (Γ. Δρακίδον, Ροδιακά,
έν Αθήναις 1937, σ. 175). Εις σχετικήν δεισιδαιμονίαν οφείλεται καί ή πολλαχοϋ γνωστή συνή-
θεια τών παίδων νά πετούν έπί τής στέγης τής οικίας τούς εκάστοτε έξαγομένους οδόντας
τής πράκης ό5.:>ντοφυία;, λέγονι:ες : Νά, κουρούνα, τό δόντι σου καί δός μου σιδερένιο.

3 Βλ. καί στίχ. 748.

4 Βλ. καί Sikes, ένθ' άν., σ. 452 καί τήν έν τφ αύτφ περιοδικφ σελ. 453 σημείωσιν
του Lang.
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ενταύθα ή χύτρα1 καί ό ποιητής συμβουλεύει νά μή άρχίζοομεν νά τρώγωμεν
πρϊν ή προσφέρωμεν άπα^χην θεούς 2. Ό Τζέτζης διακρίνει καί εις τήν

προτροπήν ταύτην άλληγορικόν νόημα : «μή από τών υποτελών ήτοι τών σών
δούλων άπανθρώπως τούς φόρους καί ανηλεώς άφελόμενος έσθιε ... μηδέ λόεσθαι"
από λουτρών δηλονότι άθύτων τό δέ πάν τοιούτον έστιν οίκέταις τε καί μισθίοις
οί παραδυναστεύοντες κέχρηνται . . . χυτρόποδας καλεί, έξ ών τούς φόρους λαμ-
βάνουσιν, ώς φέροντας αύτοΐς χύτρας καί βρώματα».

'Αξιοσημείωτος είναι ή υπό τού Ο. Habert3 διδομένη ερμηνεία, ότι είναι
έπικίνδυνος ή χρήσις σκεύους πρός παρασκευήν τροφίμων ή αντλησιν ύδατος, μή
καθαγιασθέντος, δηλαδή μή άπαλλαγέντος δι' εξορκισμού τών κακών πνευμάτων,
τών κακών επιδράσεων. Έάν ή Ησιόδειος παραίνεσις έχη τό νόημα τούτο, πρέπει
νά θεωρήσωμεν ταύτην άνάλογον πρός τήν εις τινας τόπους κρατούσαν συνήθειαν
νά σταυρώνουν τά καινουργή αγγεία, προτού ταύτα τεθούν είς τήν καθημερινήν
χρήσιν. Νομίζω έν τούτοις, ότι ή παρά τών παλαιών σχολιαστών δοθείσα ερμη-
νεία περί τής υποχρεώσεως προσφοράς εις τούς θεούς, πριν άρχίσωμεν νά τρώγω-
μεν, είναι ή όρί^οτέρα, ώς άνταποκρινομένη καί πρός τήν διατύπωσιν τοΰ Ησιό-
δου καί πρός τά περί απαρχών γνωστά αρχαία ελληνικά λατρευτικά έθιμα.

Εις τούς στίχους 753 - 755 συνιστάται ή αποφυγή χρήσεως γυναικείων
λουτρών παρ' ανδρών :

Μηδε γυναικεία} λοντρω χρόα φαιδρννεσϋ·αι
άνέρα' λενγαλέη γάρ επι χρόνον εστ επι καϊ τω
ποινή.

Οί παλαιοί σχολιασταί (Πλούταρχος, Πρόκλος, Μοσχόπουλος) αίτίαν τής άπα-
γορεύσεως νομίζουν, έκτος τοΰ άσχήμονος, καί τό ότι άπόρροιαί τίνες μολυσμα-
τώδεις διά τούς άνδρας γίνονται εκ τών γυναικείων σωμάτων καί περιττωμάτων.
Ήθικολογών δ Τζέτζης διακρίνει τήν έννοιαν ότι οί άνδρες δέν. πρέπει νά καλ-
λωπίζωνται διά γυναικείου καλλωπισμού. Έκ τών νεωτέρων σχολιαστών ό Σίττλ4

1 Βλ. καί Πολνδενκονς, Όνομαστ. 10, 99. Ήούχιον έν λ. βαΰνοι. Πρβλ. καί σχετικήν
σημείωσιν έν τή έκδόσει Goettling-J. Flach.

* Κατά τόν Πλούταρχον (Συμποσιακά προβλήματα VII, σ. 703d) ή προτροπή έ'χει τό
νόημα προσφοράς απαρχής είς τό πυρ : «όθεν ορθώς μέν Ησίοδος ούδ°

από χντροπόδων άνεπιρρέκτων

è.à παρατίθεσθαι σίτον ή δψον, άλλ' άπαρχάς τφ πυρί καί γέρας τής διακονίας αποδίδοντας.»

3 La religion de la Grèce antique. Paris 1922, σ. 262.

4 Περί του καθ' Ήσίοδον βίου τών 'Ελλήνων : Ό έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικός
Σύλλογος 18 (1888) σ. 502, σημ. 2.
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σημειώνει, ότι τό γυναικεΐον λουτρόν περιείχε άλειμμά τι (εύοσμον έλαιον), δι' οΰ
ήλείφοντο αϊ γυναίκες καί κατά συνέπειαν ήτο άκατάλληλον δι' άνδρας. Ό Sikes
(ένθ' άν., σ. 394) αναφέρεται εις τάς παρά Frazer σημειούμενος προλήψεις πολ-

Y&SSÎ4 , <kv ^SÎVàfVEVak Λ.ΝΓ,., "OC, Λ-y N^s^CfS^.

R. Cantarella (ένθ' av., σ. 28) υποστηρίζει, ότι ή άπαγόρευσις άφορα είς τήν χρήσιν
λουτρού γυναικός έχούσης τήν έμμηνον ρύσιν καί συνεπώς άκαθάρτου. Τήν άπο-
ψίν του στηρίζει εις τήν φράσιν επί χρόνον, σημαίνουσαν, κατ' amov, τόν χρό-
νον τής εμμήνου ρύσεως, καί εΐς τήν υπό παλαιών σχολιαστών διατυπουμένην
γνώμην περί απορροής «περιττωμάτων», τά όποια, κατά τάς μαρτυρίας συγ-
γραφέων, σημαίνουν καί τήν έμμηνον ρύσιν. Ή έξήγησις τού Cantarella κρινο-
μένη λαογραφικώς, είναι περισσότερον ικανοποιητική, άλλα τά πρός ύποστήριξίν
της προσαγόμενα έπιχειρήματα δέν είναι άδιάσειστα.

Καί άλλα στοιχεία προλήψεων καί δεισιδαιμονιών συναντώμεν σποραδικώς
είς τό έργον τού Ησιόδου. Είς τάς άνωτέρω όμως δεκατρείς παραινέσεις διατυ-
πώνονται διά πρώτην φοράν, όσον δυνάμεθα νά γνωρίζομεν έκ τών διασωθέν-
των κειμένων1, συστηματικώς καί ώς ίδιαίτερον, τρόπον τινά, κεφάλαιον τών «"Ερ-
γων καί Ημερών».

Δέν μένει άμφιβολία ότι ό ποιητής, παραλαμβάνων τάς εις τό στόμα τοΰ
λαοΰ φερομένας δοξασίας, γνωστός όχι μόνον εΐς ώρισμένους τόπους, αλλ' εΐς
όλόκληρον τήν Ελλάδα, διεμόρφωσε ταύτας ποιητικώς 2. Νεώτεροι τούτου συγ-
γραφείς, ποιηταί καί φιλόσοφοι, γνωρίζουν καί άναφέρουν ίκανάς εκ τούτων,
μνημονεύοντες τόν Ήσίοδον ώς πρώτον είπόντα καί έρμηνεύοντες τό νόημά των
ή χαρακτηρίζοντες ταύτας ώς παραδόξους. Τινές όμως τών δοξασιών τούτων άνα-
φέρονται μέ τήν αύτήν σχεδόν, ώς καί παρ' Ήσιόδω, διατύπωσιν παρά νεωτέρων
συγγραφέων καί μάλιστα εις τά υπό τό όνομα τοΰ Πυθαγόρου γνωστά σύμβολα,
χωρίς έν τούτοις νά μνημονεύεται ό Ησίοδος ώς ειπών. 'Αντέγραψαν αρά γε
οί Πυθαγόρειοι τά Ησιόδεια παραγγέλματα ή άντλοΰν, ώς καί εκείνος, έκ τής
κοινής πηγής, τών παρά τφ λαφ δηλονότι φερομένων γνωμών καί δοξασιών ;
Τήν άποψιν, ότι Ησιόδειοι παραινέσεις καί Πυθαγόρεια σύμβολα έχουν κοινήν

1 Βλ. καί Ο. Hambert, ενθ' άν., σ. 261. Victor Martin, Quatre figures de la poésie
grecque, Hésiode - Anacréon - Euripide - Théocrite. Neuchatel - Paris 1931, σ. 26. Πρβλ.
Cantarella, ëv&' άν., a. 26 καί 39, Heber Michel Haye, Notes on the Works and Days of
Hesiod, with Introduction and Appendix. Chicago 1918, σ. 42.

2 Βλ. καί Καρόλου Σίτζλ, Ησιόδου τά ά,ιαντα, σ. 201. P. Waltz, Hésiode et son
poème morale. Bordeau 1906, σ. 19.
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τήν προέλευσιν εκ λαϊκών καί πρωτογόνων δοξασιών, ύπεστήριξεν ό R. Canta-
rella εις τήν καί ανωτέρω μνημονευθεΐσαν μελέτην του «Elementi primitivi nella
poesia Esiodea». Διάφορον εν ταΐς λεπτομερείαις γνώμην αναπτύσσει ό Carlo
Buzio εις τήν μελέτην του «Esiodo nel mondo Greco sino alla fine dell'età
classica, Milano 1938» ύποστηρίζων ότι δέν είναι ορθόν νά δεχώμεί>α απολύ-
τως τήν άποψιν, ότι Πυθαγόρεια σύμβολα καί Ησίοδος αντλούν έκ προγενεστέ-
ρας λαϊκής πηγής. Είς τα Πυ&αγόρεια σύμβολα ευρίσκει απομιμήσεις Ησιόδειων
παραγγελμάτων καί τούτο στηρίζει εις ιστορικά καί φιλοσοφικά δεδομένα. Ό Πυ-
θαγόρας εγεννήθη εις τήν Σάμον κατά τό 581, διέμεινε έπί μακρόν εις Κάτω Ίτα-
λίαν, όπου ανέπτυξε τήν διδασκαλίαν του, καί έκεΐ απέθανε κατά τό 497. Εις τήν
Σάμον πρό ενός περίπου αιώνος είχεν άνατραφή ό ποιητής Σιμωνίδης, ό όποιος
έγνώριζε τόν Ήσίοδον. Είς τήν Έλέαν τής Κάτω 'Ιταλίας, εξ άλλου, διέμενε καί
έδίδαξεν ό Ξενοφάνης, ό όποιος είχεν έπικρίνει τόν Ήσίοδον. Έξ όλων τούτων
τών γεγονότων φαίνεται ότι ήδύνατο ό Πυθαγόρας νά γνωρίζη τό έργον τού
Ησιόδου καί ούτω πρέπει νά έξηγηθή ή παρατηρουμένη ενίοτε ταύτότης εις
τήν έκφρασιν Πυθαγορείων συμβόλων καί Ησιόδειων παραγγελμάτων. Δυσκο-
λεύεται νά πιστεύση ό Buzio ότι μεταξύ τοΰ λαοΰ τής Κάτω 'Ιταλίας καί Βοιω-
τίας υπήρξε τοσαύτη ταύτότης δοξασιών καί λαϊκών γνωμών, ώστε αύται νά δια-
τυπωθούν κατά τόν ίδιον περίπου τρόπον πιθανώτερον είναι κατ' αύτόν, ότι οί
Πυθαγόρειοι έδανείσθησαν καί προσήρμοσαν εις τήν φιλοσοφικήν των διδασκα-
λίαν όλην τήν προηγουμένην ήθικήν φιλοσοφίαν καί γνωμικήν ποίησιν.

Ή όμοιότης εις τάς έκφράσεις Πυθαγορείων καί 'Ησιόδου συνηγορεί υπέρ
τής απόψεως ταύτης. Δέν πρέπει νά θεωρηθή, εν τούτοις, απίστευτος, ώς νομίζει
ό Buzio, ή ταυτότης δοξασιών παρά τώ ίταλικώ καί βοιωτικώ λαώ. Αι έθνολο-
καί έρευναι αποδεικνύουν ομοιότητα δοξασιών καί πρωτογόνων άντιλήψεων εις
λαούς απομεμακρυσμένους αλλήλων πολύ περισσότερον ή οί 'Ιταλοί καί οι Βοιω-
τοί' καί είναι τούτο αποτέλεσμα όμοιων περίπου συνθηκών διαβιώσεως καί τοΰ
κοινού, κατά βάσιν, είς όλους σχεδόν τούς κατά φύσιν ζώντας λαούς τρόπου τού
παρατηρεΐν καί σκέπτεσθαι. Πλήν τούτου όμως πρέπει νά σημειωθή, ότι μεταξύ
τοΰ λαοΰ τής Κάτω 'Ιταλίας, όπου άνεπτύχθησαν τά Πυθογόρεια διδάγματα, καί
τοΰ λαοΰ τής Βοιωτίας, έν μέσω τοΰ οποίου έζησεν ό ποιητής τών «'Έργων καί
Ημερών», υπήρχε κατά τήν άρχαίαν έλληνικήν έποχήν επικοινωνία, είτε δι' άποι-
κιών, είτε δι' εμπορικών συναλλαγών.

Κατά τ' ανωτέρω τό θέμα τοποθετείται ώς εξής, νομίζιο. Ό 'Ησίοδος,

' "Εκδ. εις τήν σειράν : Publicazioni délia università cattolica del sacro cuore. Se-
rie quarta. Scienze filologiclie, vol. XXVII.
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γνώστη; τών λαϊκών δοξασιών καί γνωμών, διετύπωσε ταύτας ποιητικώς. Οί νεώ-
τεροι τούτου ποιηταί καί φιλόσοφοι γνωρίζουν επίσης τάς λαϊκάς ταύτας δοξα-
σίας καί έκ τής αρχικής των πηγής, τόν λαόν, άλλα καί έκ τού Ησιόδου, έκ τοΰ
έργου τοΰ οποίου ένίοτε παραλαμβάνουν ταύτας Ή διατύπωσις τών παραινέ-
σεων τοΰ 'Ησιόδου δι' άλληγοριών καί συμβολισμών είναι έν πολλοίς λαϊκής επί-
σης προελεύσεως2, διότι είς όλους τούς λαούς, καί μάλιστα τούς πρωτογόνους,
είναι ιδιαιτέρως αρεστή ή συμβολική έ'κφρασις. ΐας συμβολικός καί άλληγορικάς
εκφράσεις έκαλλιέργησαν οί Πυθογόρειοι, τών οποίων τήν φιλοσοφίαν χαρακΓη-
ρίζει, ώς γνωστόν, ό τά σύμβολα χρησιμοποιών ώς κυριώτερον μέσον έκφρά-
σεως μυστικισμός. Ησιόδειοι άπαγορεύσεις και Πυθαγόρεια σύμβολα, παρατη-
ρεί ό Martin Nilsson 3, προέρχονται έκ τής κοινής λαϊκής αντιλήψεως περί
ταμπού, αλλ' οί Πυθαγόρειοι μέ τήν μυστικιστικήν των καί άσκητικήν τάσιν άνέ-
πτυξαν ταΰτα συστηματικώτερον πρός ίδιαιτέραν κατεύθυνσιν.

Ώς προκύπτει έκ συγκριτικών ερευνών, παραλλαγαί τών παρ' Ήσιόδφ προ-
λήψεων καί δεισιδαιμονιών άνευρίσκονται εις διαφόρους λαούς. Καί είναι τοΰτο
άπόδειξις, ότι εις λαούς ζώντας υπό τάς aUtàç περίπου κοινωνικός καί οικονομικός
συνθήκας έ'χομεν πολλάκις παρομοίας ψυχολογικός και πνευματικός εκδηλώσεις.
Δέν είναι, εξ άλλον, άνευ μεγάλης σημασίας ή έπιβίωσις έπί μακρότατον χρόνον
παλαιοτάτων λαϊκών δοξασιών. Έν νεωτέρα 'Ελλάδι π. χ. εις λαϊκά έθιμα, εϊς
παροιμιακός έκφράσεις, παιδικός συνήθειας, διακρίνομεν άπηχήσεις δοξασιών έχου-
σών τήν άρχήν είς τήν έλληνικήν άρχαιόιητα. Χρονική άπόστασις δύο καί
τριών χιλιάδων έτών είναι πολύ μικρά, καθώς φαίνεται, διό νά έξαλειφθοΰν αί
δοξασίαι αΰται. Παρά τήν άλλαγήν συνθηκών διαβιώσεως διά τής χρήσεως νέων
μέσων καί τρόπων ζωής, παραμένουν ώς τό υπόστρωμα τοΰ έξελισσομένου πο-
λιτισμού, ώς βιώματα παλαιά, καί συνειδητώς ή υποσυνειδήτως επενεργούν έν
τινι μέτρω είς τήν καθημερινήν ζωήν πολλών άνθρώπων καί κατά συνέπειαν
εις τήν πορείαν τοΰ όλου πολιτισμού. Κατά ταΰτα, ή έρευνα τούτων επιβάλ-
λεται ουχί εξ απλής περιεργείας, άλλα δι' αυτήν ταύτην τήν βαθυτέραν κατανό-
ησιν τοΰ άνθρώπου. Είδικώτερον όσον άφορα είς τήν μελέτην τοΰ έχοντος μα-
κροτάτην ίστορίαν ελληνικού πολιτισμού, πρέπει νό παρατηρήσωμεν, ότι πολλαί έκ
τών λαϊκών δοξασιών, ενώ έκ πρώτης όψεως νομίζονται νεώτεραι, διά τής έρεύ-

1 Βλ. καί Martin Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, I, München 1955,
(Β' εκδοσις) σ. 706.

2 Βλ. καί P. Waltz, ενθ" άν. M. Nilsson, ενθ' άν., σ. 621.

3 "Ενθ' άν., σ. 623. Πρβλ. Louis Gemet - Audré Boulanger, Le génie grec dans la
religion. Paris 1932, a. 143.
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νης αποκαλύπτονται έχουσαι τάς ρίζας των είς τήν μακρινήν αρχαιότητα. Διά τής
συστηματικής καί βαθυτέρας τούτων μελέτης διαφωτίζονται πολλαί απόψεις τής
αρχαίας θρησκείας καί ελληνικής ζωής, ως εξ άλλου δια τής μελέτης τοΰ αρχαίου
λαϊκού πολιτισμού ερμηνεύονται καί κατανοούνται πολλαί μορφαί τής νεοελλη-
νικής ζωής. 'Από τής δευτέρας ταύτη; άπόψϊως πολύτιμοι είναι αί ειδήσεις, τάς
οποίας έκληροδότησεν εις ημάς ό γνωμικός αοιδός τής 'Άσκρας.

'Απρίλιος 1959


