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ΥΠΟ ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Ή Μήλος, ανήκουσα γεωγραφικώς καί διοικητικώς είς τό σύμπλεγμα τών
Κυκλάδων νήσων, έχει έκτασιν 161 τ· χιλ. Δια βαθέος κόλπου χωρίζεται αύτη
είς δύο τμήματα, τό βόρειον καί τό νότιον, έκ τών οποίων τό τελευταΐον, μάλ-
λον βουνώδες, χρησιμεύει κυρίως ώς βοσκότοπος, τό δ' έτερον, τό βόρειον1" καί
άνατολικόν, χαμηλότερον πρός τό πεδινόν, προσφέρεται είς γεωργικήν καλλιέργειαν.

Ό πληθυσμός έκ 5590 κατοίκων (απογραφή 1951) είναι εγκατεστημένος
κυρίως είς τό βόρειον τμήμα τής νήσου, εις τούς συνοικισμούς : Άδάμας (έπί-
νειον), Πλάκα (πρωτεύουσα), Τρυπητή, Πλάκες, Τριοβασάλος, Πέρα Τριοβασά-
λος, Ζεφύρια (παλαιότερον Χώρα) καί τά ΓΙολλώνια είς τό άνατολικόν τής νήσου.

Ή οικονομία τής νήσου έστηρίζετο μέχρι πρό τίνος κυρίως είς τήν γεωρ-
γίαν καί τήν κτηνοτροφίαν, παραλλήλως δέ αλλά περιωρισμένως καί είς τήν έκ-
μετάλλευσιν τών ορυχείων καί τόν ναυτικόν βίον. Τελευταίως λόγω τήζ έντατι-
τής κωτέρας έκμεταλλεύσεως τών ορυχείων της μέγα μέρος τού έργατικού δυνα-
μικού περιοχής έργάζεται είς αύτά μέ έπακόλουθον τήν ύποχώρησιν τοϋ διαφέ-
ροντος πρός τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν.

Λόγω τής γεωγραφικής της θέσεως ή Μήλος άπετέλει παλαιότερον κατα-
φύγιον προσφύγων, Ιδία έκ τής τουρκοκρατούμενης Κρήτης, οΐτινες έγκατεστά-
θησαν εις αυτήν πολυπληθέστεροι κατά τόν παρελθόντα αΐώνα, περί τό 1835,
κυρίως εις τόν 'Αδάμαντα1. Πλήν τούτων είς τόν άσφαλή λιμένα τής νήσου εϋ-
ρισκον οί ναυτιλλόμενοι έν καιρώ τρικυμίας καταφύγιον, ώς καί σήμερον, ούτω
δέ οί κάτοικοι εύρίσκοντο είς συνεχή έπικοινωνίαν oU μόνον πρός τάς λοιπάς
νήσους τών Κυκλάδων άλλα καί πρός άλλους άπομεμακρυσμένους τόπους.

Ό ύπό τάς συνθήκας ταύτας έξελιχθείς ένταύθα λαϊκός βίος έχει ύποστή
έκ τής συγχρόνου άστικής ζωής, γενικού σήμερον φαινομένου, ίσχυράν έπίδρα-
σιν, ούτω δέ ό έκ παραδόσεως λαϊκός πολιτισμός παρατηρείται εγκαταλελειμμέ-
νος εις μέγα ποσοστόν αυτού.

1 Βλ. Ίωαήφ Χατζιδάκη, 'Ιστορία τής νήσου Μήλου. 'Εν 'Αθήναις 1927, σ. 222.
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Έξ ατόμων κυρίως προκεχωρημένης ήλικίας επετεύχθη διά μετθοδικής έρεύ-
νης καί συντόνου προσπαθείας ή συλλογή άξιολόγου ύλης 1 εις σελίδας 448 σχ.
8ου μεγ., ήτις κατεχωρίσθη εις τό βιβλίον χειρογράφων τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου,
υπ' αριθμ. 2304. Ή συλλεχθεΐσα ύλη, καλύπτουσα πολλάς εκδηλώσεις τοϋ κατά
παράδοσιν λαϊκού βίου, περιλαμβάνει: α) ειδήσεις σχετικός πρός τόν υλικό ν βίον
(βίοι: γεωργικός, ποιμενικός, ναυτικός" μελισσοκομία, βιοτεχνία κ. ά.). β) έκ τοΰ
πνευματικού βίου : δημ. ασματα 82, παραμύθια 17, ευτράπελους διηγήσεις και
ανέκδοτα 33, παραδόσεις 51, παροιμίας 43, αινίγματα 24, θρησκευτικός και
δεισιδαίμονας δοξασίας, επωδός 8 κ.ά. γ) έκ τοΰ κοινωνικοΰ βίου' έθιμα κατό
τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν' λατρευτικό έθιμα 2. δ) δημώδη μου-
σικήν 16 ασμάτων καί λαϊκών χορών ήχογραφηθείσαν επί ταινιών μαγνητο-

' 'Από τής θέσεως ταιίτης ευχαριστώ θερμώς 1) τύν κ. Μένη ν Παπαγεωργίου, δικη-
γόρον έν 'Αθήναις καί τόν κ. Γεοιργ. Γκουρομΐχον, Έπιθεωρητήν δημοτ. σχολείων περιφ.
Πειραιώς καί νήσων καί 2) τούς κ. Ζαφείρην Βάον, Βασίλ. Σοφικίτην,Ίωάνν. Κολιαράκην
κλπ έν Μήλφ διά τήν βοήθειάν των είς τήν έξεύρεσιν τών καταλλήλων προσώπων πρός
συλλογήν τής λαογραφικής ΰλης.

2 Βιβλιογραφία

α') Βηχος Κωνατ. Ε., Λαογραφικά τής νήσου Μήλου, 19(30, σχ. 4ον, σελ. 179 Η- ε' f
χράτης [Λ. Α. Χφον, άρ. 2339].

β') Κνρίταης 'Εμμανουήλ Άνδρ., Συλλογή δημοτικών τραγουδιών, 1909. [Λ. Α. Χφον,
άρ. 2307],

γ') Μπέρτος Ν., Τοπικόν τής νήσου Μήλου. Έναίσιμος διατριβή (1908). 4ον, σελ. 25.
[Λ.Α. Χφον, άρ. 683].

δ') Πανώριου Καλιόπη, "Εθιμα: κατά τήν εορτή ν τοΰ Λαζάρου, τήν Μεγάλην Εβδο-
μάδα (ό πετροπόλεμος) καί έκδικήσεως κατά τήν έορτήν τοΰ 'Αγ. Παντελεήμονος 1956.
σχ. 4ον. [Λ.Α. Χφον, άρ. 2114, σ 11-13].

ε') Ράμφος Άγγ., Παροιμίαι άνέκδοτοι έκ Μήλου [54], 1915. Φύλλ. 48, σχ. 8ον. [Λ.Α.
Χφον, άρ. 49].

ς') — Συναγωγή λεξεων, φράσεων, παροιμιών, μοιρολογιών, χειρογράφων τής νήσου
Μήλου. 1916. 4ον, σελ. 170 [A.A. Χφον, άρ. 116].

ζ') — Παραμύθια [3] μοιρολόγια, σχ. δον, σελ. 23 [A.A. Χφον, άρ. 724].
η') Ταταράκης Άριοτ. Μ., 'Ονόματα διαφόρων τοποθεσιών έν Μήλω. Έν ΠειραιεΤ
[1870;]. Παροιμίαι άρ. 105- 124. 'Ονόματα τών διαφόρων ειδών τής σταφυλής. Είς χωρι-
στά φύλλα σελίδες έν όλω 8. σχ. 4ον. (Λ. Α. Χφον, άρ. 836].

θ') — (2 παραμύθια καί) "Ηθη καί έθιμα. Πολίτευμα τών Μηλίων κατά τους πρό
τής Επαναστάσεως τοΰ 1821 χρόνους. (Μήλος 1870;) σχ. 4ον, σελ. 15 [Λ. Α. Χφον, άρ. 848].

ι') — ['Αγγελία συλλογής λαογραφικής ύλης], Νεοελλ. 'Ανάλεκτα, τόμ. Α' (1870-71)
σ. 191. - Δημοτικά ασματα [6]. Αυτόθι, σ. 79 - 85, άρ. 15 - 18. σ. 103 - 106 άρ. 44. βλ. καί
σ. 128. - Δίστιχα, Αύτόθι, σ. 279 - 291 άρ, 305 - 454. - Δημώδη Αινίγματα. Αύτόθι, σ. 210 -
11, άρ. 95 - 104. - Νεοελληνική μυθολογία: Μάρτιος. Οί Καλικάντσιαροι. Τά παρμένα τής
Φανερωμένης. "Ανθρακες ό θησαυρός. Ή Δρύμες. Αύτόθι σ. 321 - 26. - Ή έορτή τοΰ Βάκ-
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φώνου. Αύτη κατεγράφη εις τό βιβλίον εισαγωγής μουσικής ύλης ύπ' άρ. 3030-
3045 (άρ. ταιν. 210)

Ό έκ παραδόσεως λαϊκός βίος ενταύθα είς τά γενικά χαρακτηριστικά του
άνήκει είς τόν νησιωτικόν, είδικώτερον δέ εις τόν κυκλαδικόν, ένεκα τής συνεχούς
άπό αιώνων πρός τάς νήσους τού συμπλέγματος τών Κυκλάδων διοικητικής καί
οικονομικής έπικοινωνίας τής Μήλου άλλά καί τής κοινής ιστορικής τύχης. Ούτω
έπί παραδείγματι ή δημώδης παράδοσις έν Μήλω περί έπιδρομής πειρατών πρός
αίχμαλωσίαν τών πανηγυριστών έν τφ περιβάλω τού μοναστηρίου τοϋ "Αι Γιάννη

Είκ. 1. Τό μοναστήριον τοϋ 'Αγ. 'Ιωάννου του Σιδεριανοϋ.

τού Σιδεριανοϋ (κειμένου κατά τήν νοτιοδυτικήν άκτήν τής νήσου' βλ. είκ. 1) κατά
τήν νύκτα τής παραμονής τής εορτής τού 'Αγίου (26 Σεπτεμβρ.) (χφον, άρ. 2304,
σελ. 6-9, 11, 379 - 381)8 άπαντα ύπό διαφόρους διατυπώσεις διαδεδομένη καί είς
άλλας νήσους, ώς εις τήν Κρήτην (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Μέρος Α','Αθή-

χου. Αυτόθι, σ. 374. - Προλήψεις καί δοξασία ι : Οί βρουκόλακες. Αί δι' επφδών θεραπεία ι.
Οί κληδονισμοί. Αυτόθι, σελ. 328-332, 333 - 335. - Παροιμίαι [80J ; Αύτό0·ι, σελ. 131-137,
184-85 άρ. 1-61 καί 482-490, σελ. 192, σ. 210-211 άρ. 95 - 104. - Δημα>δη παραμύθια
[4]. Αυτόθι, σελ. 7 - 17, 29 - 35 άρ. 1-3, 6. - Ό γάμος. Αυτόθι, σ. 349 - 354.

ια') — Ρίμα τής Μανέταινας. Έφημερ. Φιλομαθών ετ. 19" (1868), σ. 1581 - 83.

ιβ') — Μήλιον γλωσσάριον. Αυτόθι, ετ. 1872, σ. 2521.

ιγ') — Ε. Teza, Canti popolari dell isola di Milo. Pise 1877.

1 Ή εργασία αΰτη έξετελέσθη άτελώς ενεκα κακής λειτουργίας τοϋ μαγνητοφώνου.
7 Βλ. περί τής παραδόσεως καί Ίω. Χατζιδάκην, ενθ' άν., σ. 244 - 46.
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ναι 1904, σ. 111 - 12, άρ. 199. Μέρος Β',σ. 798 - 99), Κάρπαθον (βλ. Μ. Μιχα-
ηλίδου Νουάρου, Λαογραφικά σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. Α', 'Αθήναι 1932,
σ. 229 - 33), Ρόδον (βλ. 'Αναστ. Βρόντη, ό "Αγιος Γεώργιος στή Ροδίτικη λαο-
γραφία. Λαογραφ., τόμ. 11 (1934 - 37) σ. 239 - 240), είς Νίσυρον, ώς ήκουσα
αύτήν εκεί τό 1956 κ. ά. Αί παραδόσεις αΰται, αρκούντως παλαιαί, έχουν δια-
πλασθή εις τάς νήσους έκ τού κοινού είς αύτάς κινδύνου τών έπιδρομών υπό

πειρατών ήδη άπο τών μέ-
σων χρόνων.

Εις τόν κύκλον τών πα-
ραδόσεων τούτων δύναται νά

I ^^

694 - 96, τόμ. 2 (1910) σελ.

Είκ. 2. Ή Ζεφύρια (Παλαιά Χώρα). ^ ^ _ ^ ^ g (1gn)

σελ. 274, 497 - 98).

'Εκ τών παραδόσεων περί ιδρύσεως ή έρημώσεως συνοικισμών τής νήσου
ένδιαφέρουσαι είναι αί περί τής καταστροφής τής Χώρας, όπου σήμερον ό συν-
οικισμός Ζεφυρία.

Ή Χώρα ή Παλαιά Χώρα, κειμένη εις τό μέσον κοιλάδος άνατολικώς τοΰ μυχού
τού κόλπου τής Μήλου (βλ. είκ. 2), ήκμαζεν ώς πρωτεύουσα τής νήσου κατά τόν
17ον αιώνα. Περί τής κωμοπόλεως ταύτης, άριθμούσης τότε περίπου 5000 κατοί-
κους, άναφέρει ό περιηγητής J. Pitton de Tournefort, επισκεφθείς αύτήν τό 1700
(βλ. 'Ιωσήφ Χατζιδάκη, ένθ' άν., σελ. 177). 'Αργότερον όμως, τό 1775, άναφέ-

1 Βλ. καί Ίω. Χατζιδάκη, ενθ1 άν., σ. 133 - 36 καί σ. 178, άρ. 9.
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ρεται ύπό τοΰ περιηγητοΰ Choiseul Gouffier, είτα δέ καί παρ' άλλων περιη-
γητών, ως έρειπωμένη καί έρημος (βλ. Ίω. Χατζιδάκη, ένθ' άν., σ. 184). Περί
τήν πόλιν ταύτην καί τήν καταστροφήν της, ήτις κατά τόν 'Ιωσήφ Χατζιδάκην
(ένθ' άν., σ. 185- 186) προήλθεν έκ σεισμικής δονήσεως, κυκλοΰνται είς τόν
λαόν σχετικαί παραδόσεις. Έκ πέντε παραδόσεων τάς όποιας κατέγραψα, δύο
αναφέρουν ότι ή έρήμωσις τής Χώρας προήλθεν έκ κατάρας τοΰ 'Επισκόπου
αυτής, έπειδή ούτος έσυκοφαντήθη ύπό τών κατοίκων δι' άνήθικον πράξιν 1
(χφον, σελ. 87, 339 -340) -, αϊ δ' έτεραι τρεις (χφον, σελ. 338 - 339, 379, 385-
86) λέγουν περί τής κωμοπόλεως ταύτης, ώς μεγάλης κάποτε ενορίας3 καί τής
ασεβείας τών κατοίκων της (σ. 338), έπίσης περί τών εκκλησιών έν αύτη : τής
Παναγίας 4 (σελ. 338), τοΰ Χριστού 5 (σελ. 385) καί τής φράγκικης (σ. 379) τών
γάλλων Καπουτσίνων 8.

Εις τάς περί Καλικαντζάρων παραδόσεις του ό λαός συγχέει ενταύθα τούς
δαίμονας τούτους τοΰ Δωδεκαημέρου μέ τις Νεράιδες, ούτω δέ παρίστανται ού-
τοι ώς κακοποιοί δαίμονες μέ χαρακτηριστικά έκ τών Νεράιδων (χορός) (χφον,
σελ. 223-25, 406 - 407).

Έκ τών θρησκευτικών διηγήσεων σημειούμεν τήν περί τής 'Αγίας Βαρβά-
ρας. Ή Άγια Βαρβάρα ήθελε ν' άγιάση καί ό πατέρας της όέν ήθελε καί τήν
κυνηγούσε στ' αμπέλια. 'Εβαστονσε ενα σταφύλι καί το πέταξε στή μούρη (—τό
πρόσωπον) τοϋ πατέρα της κι άπο τότε εβγήκε αυτή ή άρρώστια. Ή ίδια πάλι
ή Αγία Βαρβάρα την γιατρεύγει (χφον, σελ. 222).

Ή παράδοσις αύτη, διαδεδομένη καί εις άλλους ελληνικούς τόπους, είναι
αιτιολογική τής εμφανίσεως τής νόσου εύλογίας, προέρχεται δέ εκ τής σχετικής
διηγήσεως έν τώ μαρτυρίφ τής 'Αγίας περί τής καταδιώξεως αυτής ύπό τοΰ εί-
δωλολάτρου πατρός της 7.

1 Όμοια παράδοσις άπαντα καί εν Άστυπαλαία ένθα περί τής συκοφαντήσεως τοΰ
μοναχοΰ 'Ανθίμου, όστις, άφοΰ άπέδειξε καθ' δμοιον τρόπον, ώς έν τή περί ης ό λόγος
παραδόσει, οτι ήτο άθωος τής άποδοθείσης είς αυτόν κατηγορίας, έφυγεν έκ τής νήσου
καταρασθείς τούς κατοίκους, (βλ. A.A. άρ. χφ. 2248, σ. 164- 165. Συλλ. Γ. Κ. Σπυρι-
δάκη, 1957) καί είς Έπετηρ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. Θ' - Τ (1955-57), έν 'Αθήναις
1958, σ. 410.

* Ετέρα παραλλαγή τής διηγήσεως ταύτης έδημοσιεύθη ύπό Ίω. Χατζιδάκη, έ'νθ'
άν., σ. 186 - 87. Περί τής παραδόσεως αναφέρει πρώτος ό 'Αρ. Μ. Ταταράκης έν Νεοελλ.
'Αναλ., τόμ. Α' (1870 - 71) σ. 329.

3 Κατά τόν Pitton de Tournefort είχε κατά τό 1700 δεκαεπτά ορθοδόξους ένορια-
κάς εκκλησίας' βλ. παρά Ίω. Χατζιδάκη, ένθ' άν., σ.^177.

1 Βλ. περί τής εκκλησίας ταύτης Ίω. Χατζιδάκην, ένθ' άν., σ. 173, 189 - 194.

5 Αύτόθι, σ. 194.

6 Αυτόθι, σ. 179.

' Βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Βυζαντιναί παραδόσεις. Έπιστ. Έπετ. τής Φιλοσοφ. Σχο-
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Έκ τών παραμυθιακών διηγήσεων σημειωτέαι αί περί γεροντοκτονίας 1
καί τού σοφού γέροντος 2 (χφον, σελ. 87 - 90, 136-187, 362-363), πρός δέ καί τό
παραμύθι περί τού γέροντος, όστις έγέννησε κόρην έκ τής κνήμης του 3 (χφον,
σελ. 192 - 196).

Δημώδη ασματα, πολύστιχα, κατεγράφησαν έν συνόλω 82 μετά παραλλα-
γών αυτών. Έκ τούτων 30 είναι παραλογαί καί ιστορικά, 16 τής αγάπης, 13
παιδικά, 5 θρησκευτικά κλπ. Τινά τών ασμάτων τούτων, ιδία έκ τών παραλογών
καί τών ιστορικών, φαίνεται σαφώς ότι έχουν είσαχθή έκ Κρήτης, ώς τό τραγούδι
τού Άρίφ 'Αγά (χφον, σελ. 295-296), τής κόρης μέ τα ρόδα (χφον, σελ. 302 -
304), έπίσης τό τραγούδι τής Σούσας (χφον, σελ. 408 - 410)' τό τελευταΐον εύ-
ρυτέρας εκτός τής Κρήτης διαδόσεως ίσως εισήχθη καί έξ άλλης νήσου. Πλήν
τούτων καί εις άλλας έκδηλοίσεις τοϋ λαϊκού βίου δύναται τις νά διακρίνη στρώμα
έπιδράσεων έκ Κρήτης έκ τών καταφυγόντων έξ αυτής προσφύγων ένταύθα άλλα
καί έκ τής επικοινωνίας μεταξύ τών δύο νήσων, ώς εις παραδόσεις : περί αρ-
παγών υπό πειρατών (χφον, σελ. 64-65), περί τών πρώτων οικιστών τού συνοι-
κισμού Πολλώνια (χφον, σελ. 422), εις εύτραπέλους διηγήσεις (χφον σελ. 83 -
87, 289) κ. α.

Έκ τών λατρευτικών έθίμων σημειοΰμεν τό κατά τό εσπέρας τής Τυρινής
Κυριακής. Μετά τό δείπνον «τό τραπέζι τής Τυρινής δεν τό σηκώναμε τή νύ-
χτα. Τό άφήνομε, δπως είναι, δλη τή νύχτα γιά νά πάΐ] και τό στοιχειό τού σπι-
τιού νά φάτ]» (χφον, σελ. 260) 4. Ή πίστις περί τής υπάρξεως στοιχειού τό όποιον
εδρεύει εις τήν οίκίαν είναι εύρέως διαδεδομένη ού μόνον εις τόν Έλληνικόν
άλλα καί εις τούς άλλους λαούς5. Ή δοξασία αύτη άπαντα καί έν Μήλα), ούτω
δέ πλήν τής άνωτέρω παραδόσεως, λέγεται ότι «κτίζομε πολλές φορές σπίτια
καινούργια κ' υστέρα δεν πάνε καλά αυτοί πού κάθονται μέσα' αρρωσταίνουν.
Λένε πώς δεν τσοί ϋέλει τό στοιχειό τού σπιτιού καί αναγκάζονται ν άλλάξουνε

λής Πανεπ. 'Αθηνών. Περ. Β', τόμ. Ε' (1954-55) σ. 365. Βλ. καί Στέφ. "Ημέλλον, σ. 216
κ.έξ. τοϋ παρόντος τόμου τής Έπετηρίδος.

1 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Γεροντοκτονία. 'Ελληνικά, τόμ. Ε' (1932), σ. 352 έξ.

* Ν. Γ. Πολ.ίτου, Παροιμίαι, τόμ. Γ', 'Αθήναι 1901, σ. 592-596.

' Βλ. τήν είδικήν μελέτην τοϋ Δημ. Σ. Λονκάτου, Πατήρ τίκτων. Σχετικοί περιπτα')-
σεις είς δύο τύπους παραμυθιών, σελ. 27 - 42 τοϋ παρόντος τόμου τής 'Επετηρίδος.

4 Πλήν τής εσπέρας ταύτης τών 'Απόκρεω υπάρχει ή συνήθεια καί κατ' άλλας νύ-
κτας νά αφήνουν μετά τό δείπνον έπί τής τραπέζης φαγητόν λέγοντες : «ας το νά τό φάη

τό στοιχειό τοϋ σπιτιού» (χφον., σ. 262)

6 Βλ. παρά Λ7. Γ. Πολίτη, Παραδόσεις, Μέρος Β', εν 'Αθήναις 1904, σ. 1051 κ.έξ. Mar-

tin P. Nilsson, 'Ελληνική λαϊκή θρησκεία, μετάφρασ'ις Ί. Θ. Κακριδή.'Αθήναι 1953, σ. 68.
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σπίτι» (χφον, σελ. 262). «Καμμιά φορά κ άνομε στά χέρια μας, στά πόδια μας,
μελανάδες. Κα\ μάς λένε οι μαννάδες μας πώς μάς αγαπά τό στοιχειό τοΰ σπι-
τιού κ'ήρθε τή νύχτα και. μάς εφίλησε»~(χ<φον, σ· 262).

Ή δεισιδαίμων συνήθεια αύτη τής προσφοράς εδεσμάτων είς τό στοι-
χειό τού οίκου αναφέρεται και έκ Λέρου άλλά κατά τήν παραμονήν τής 1ης Σε-
πτεμβρίου, τής άρχιχρονιάς. «.Παραμονή τής πρώτης τού Σιτέμπρη. Τό βράδυ
ώς äxpovv οί λάμπες θά βάλωμε χάμαι τό καρπούζι και τό ρούδι γιά νά 'ρθη
τό στοιχειό τού σπιτιού τή νύχτα νά φάη και γιά νά 'ναι τό σπίτι δλοχρονής τον
χρόνου γεμάτο ώς τό ρούδι». (Λ.Α.,άρ. 2279, σ. 24. Γ. Κ. Σπυριδάκης, 1958)1.
ΙΙερί τής συνήθειας ταύτης άναφέρει παλαιότερον καί ό Διον. Οίκονομόπουλος
(Λεριακά, εν 'Αθήναις 1888, σ. 97) άλλά περί παραθέσεως τών γλυκυσμάτων
έπί ειδικώς πρός τούτο έστρωμένης τραπέζης είς τό μέσον τής αιθούσης 2.

Τό στοιχειό τού σπιτιού είς τό όποιον γίνονται αί προσφορά! αύται, ώς
πρός φύλακα προφανώς καί προστάτην τού οίκου, πιστεύεται ότι παρουσιάζεται
κυρίως ώς όφις 3 άλλά καί ώς άλλο ζώον καί άνί)ρωπος4.

Είς τήν Αίτωλίαν σήμερον υπάρχει ή πίστις ότι «κάθε σπίτι έχει τό φίδι του,
τό στοιχειό τού σπιτιού. . . . Αυτό τό φίδι είναι φίλος τού σπιτιού. Δέν τό πει-
ράζουν διόλου. Κακό είναι νά σκοτώση κανένας τέτοιο φίδι» (Λαογρ., τόμ. 12
(1938/48) σ· 11). Είς τήν Κύπρον επίσης θεωρείται δ ό'φις, ειδικώς όμως ό
μαύρος, φύλαξ τού οίκου ή τού περιβολιού δ, είς δέ τό ΙΙαλαιοχο'ιριον Κυνου-
ρίας ό παρουσιαζόμενος είς τήν οίκίαν όφις συνδέεται πρός τόν νοικοκύρην
(Λαογρ., τόμ. ο (1911), σ. 477, άρ. 3 καί σ. 478, άρ. 3). Οί Σαρακατσάνοι
ποιμένες πιστεύουν τόν όφιν ώς άγαθόν δαίμονα, προστάτην τής μάνδρας των,
ούτω δέ παριστούν τούτον είς τήν Χριστοκουλλούραν τών Χριστουγέννων

Εις τάς άνωτέρω έθιμικάς ενεργείας είς Λέρον κατά τήν νύκτα πρός τήν

; Βλ. καί Ι'εωργ. Κ. Σπυριδάκη, Λαογραφική αποστολή εις Λέρον.Έπετ. τοΰ Λαογρ.
Αρχείου, τόμ. 11 - 12 (1958 - 59) σ. 256.

2 Προσφοραί είς τό στοιχειό τοΰ σπιτιοΰ αναφέρονται έ'τι έκ Ζακύνθου, Σκύρου καί
παλαιότερον, τόν 17ον αιώνα, έκ Χίου. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Μέρος Β', 1904,
σ. 1068 κ. έξ., /'. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έ'θιμα τής λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι
1957, σ. 14 καί 65.

3 Ν. Γ Πολίτου, Παραδόσεις, Μέρος Β', έν 'Αθήναις 1904, σ. 1067-68 καί 1073.

4 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν. Β', σ. 1086.

Γ' Κ. II. Χατζηϊωάννου, 'Επιβιώσεις τοτεμισμοΰ στήν Κύπρο. 'Αφιέρωμα είς Κ. Ί.
"Α μα ντον, 'Αθήναι 1940, σ. 105.

* 'Αγγελικής Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, τόμ. Α', Μέρος Α', 'Αθήναι 1957, σ. 425-
432 καί σελ. 350 είκ. 189 καί 190. Περί τοΰ οίκουροΰ δφεως τής μάνδρας βλ. καί έν Λαογρ ,
τόμ. 3 (1911), σ. 477, άρ. 6 καί σ. 480, άρ. 6.
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πρώτην Σεπτεμβρίου καί εις τήν Μήλον κατά τήν νύκτα τής Τυρινής Κυριακής,
τό στοιχειό, αν καί δέν λέγεται τι περί τής μορφής του, φαίνεται έξ άλλων εν-
ταύθα περί αύτού διηγήσεων, ώς αί ανωτέρω έκ Μήλου καί ετέρα έκ Λέρου ότι
είναι άνθρωπόμορφον. Νομίζω όμως ότι αί ιδέαι αύται είναι νεώτεραι, διαμορ-
φωθεισαι έκ τής αντιλήψεως τοΰ λαού, ότι μόνον πρός τοιαΰτα όντα, δηλ. άν-
θρωπόμορφα, δύνανται νά προσφέρωνται γλυκύσματα καί φαγητά καί επομένως
ότι άρχικώς^διά τό στοιχειό τούτο υπήρχεν ή πίστις περί τής εμφανίσεως του
υπό μορφήν όφεως -,

Εις τάς προσφοράς ταύτας συνεχίζονται ούτως αί άρχαϊαι προσφοραί 3 (με-
λιττοΰται), ώς αί πρός τόν οίκουρόν όφιν - φύλακα τής πόλεως 4 (τής Ακροπό-
λεως). Ή λατρεία δέ αύτη αποτελεί, ώς γνωστόν, συνέχειαν παλαιοτέρας από
τών μινωικών χρόνων περί τοΰ ό'φεως ώς θεότητος, φύλακος, τοΰ οίκου δ, ήτις
συνεχίσθη καί κατά τούς ιστορικούς χρόνους κατά τόν M. Nilsson (ένθ' άνωτ.,
σελ. 64 - 69) είς τόν οίκουρόν όφιν, φύλακα τής 'Ακροπόλεως, αλλά καί εις τον
Κτήσιον Δία, τούς Διοσκούρους, τόν αγαθόν Δαίμονα, οί οποίοι παρουσιάζον-
ται επίσης υπό μορφήν όφεως.

1 "Εχομε ένα σπίτι στο Χωρίο (= πρωτεύουσα τής Λέρου). Έγέννησα το πρώτο μου
παιδί τριω μερώ λεχον. Έκεΐ το λοιπό που 'κοιμοντανε μέα' στη κρεββατοκάμαρη είχε &ράπα
(= κατεβατή πρός τό ϋπόγειον). Έκεΐ τό λοιπό βλέπω μια χέρα χωρίς κορμί και παίρει τό
παιδί από δίπλα μου καί τό *βαλε χάμαι. Έγώ χωρίς và μιλήσω σκύβω καί πιάνω τό παιδί
δμορψα-δμορφα καί τό βάλλω δίπλα μον. Ah μίλησα γιατί είχα ακούσει από τή μάννα μου πώς
όταν μαντατέψης τό στοιχειό ϋ·ά σε βλάψη. (A.A. χφον, άρ. 2279, σ. 185).

' Αί αντιλήψεις αΰται περί τοΰ όφεως ώς προστάτου τοΰ οίκου καί αί προσφοραί
πρός αυτόν απαντούν καί είς άλλους έτι λαοΰς, ώς είς τους τοΰ Βαλκανικοΰ χοίρου, τούς
Γερμανούς καί τούς Σουηδούς. Βλ. είς Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Μέρ. Β', έν 'Αθήναις
1901, σ. 1077 εξ., 1080, 1140. Hoffmann-Krayer, Schlange. Handwört. d. deutsch. Abergl.
Bd VII, 1935.36, στ. 1139 l|. E. Schneeweiss, Allgemeines über das Folklore auf dem
Balkan. Revue Intern, des études Balkaniques, torn. H (1935) σ. 181 (519). Martin
Nilsson, ενθ' άν., σ. 68.

3 Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., Μέρ. Β', σ. 1088.

* Βλ. Νικ. Μ. Κοντολέοντος, Τό Έρέχθειον ώς οικοδόμημα χθόνιας λατρείας. Έν
'Αθήναις 1949, σ. 19.

5 Βλ. Mart. P. Nilsson, ενθ' άν., σ. 68.


