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«Ό πατήρ γεννά, ή μήτηρ τίκτει», είναι ή συνήθης ερμηνευτική φράσις,
ήτις διαχωρίζει τούς φυσιολογικούς ρόλους τών δύο συζύγων. Εις τάς λαϊκός όμως
αντιλήψεις καί τήν μυθολογικήν παράδοσιν είναι δυνατόν ν' άνεύρωμεν περιπτώ-
σεις, όπου «καί ό άνήρ τίκτει».

Ή τολμηροτάτη αύτη σύλληψις τής λαϊκής φαντασίας δέν είναι ούτε νέα
ούτε τοπικώς περιωρισμένη. Είναι αρχαιότατη καί παγκόσμιος. Ή αρχαία ελλη-
νική μυθολογία καί ή σημερινή παραμυθολογία τών λαών δέχονται κατ' αρχήν
τόν έξ άρρενος τοκετόν, έστω καί μέ εμμέσους ή συμβολικούς τρόπους έξόδου τοΰ
τέκνου, οίοι έκ τής κεφαλής καί τού μηρού (πρβλ. μυθολογικός παραδόσεις περί
τής γεννήσεως τής 'Αθηνάς καί τοΰ Διονύσου), ή έκ τής κοιλίας καί τής κνήμης
(ώς εις τά νεώτερα παραμύθια).

Είναι γνωστή ή αρχαία παράδοσις διά τήν έκ τής κεφαλής τού Διός έκπή-
δησιν τής 'Αθηνάς. Ώς αφηγείται ό Ησίοδος, ό Ζεύς συνεζεύχί^η «πρώτην άλοχον»
τήν Μήτιν, καί κατέστησεν αύτήν έγκυον. 'Αλλ' ότε έπληροφορήθη παρά τοΰ OU-
ρανοΰ καί τής Γής, ότι μετά τήν κυοφορουμένην κόρην (τήν Άί^ηνάν) θα έγεν-
νάτο παις, όστις θα ήτο ισχυρότερος αύτοΰ καί θα έγίνετο «{)εών βασιλεύς καί
ανδρών», έσπευσε νά καταπίη τήν σύζυγόν του. Τούτο έσχεν ώς αποτέλεσμα νά
μεταβιβασθή ή πρώτη έγκυμοσύνη τής Μήτιδος εις τήν ίδικήν του κοιλίαν, καί
νά γεννηθή έκ τής κεφαλής του ή 'Αθηνά

1 'Ησιόδου θεογ., στίχ. 886 - 900 καί 924 - 926. Παλαιοτέραν τής του Ησιόδου μνείαν
εύρίσκομεν εις τόν ύπ' άρ. 28 Όμηρικόν Ύμνον («είς Άφηναν»), όπου τήν θεάν :

......αυτός εγείνατο μητίετα Ζευς

σεμνής εκ κεφαλής...........

......ή δε πρόσΰεν Διος αίγιόχοιο

εοσνμενως ώρουσεν απ' άί) ανάτοιο καρήνου» (στίχ. 4 - 8).

Τόν μϋθον τοϋτον επαναλαμβάνει ό 'Απολλόδωρος ό Άϋηναϊος (2ος αιών π. Χ.) ώς εξής :
<Μίγνυται δε Ζευς Μήτιδι, μεταβάλλουσα είς πολλάς ιδέας ϋπερ τοΰ μή συνελ&εΐν, καί] αυ-
τήν γενομένην έγκυον καταπίνει φ&άσας, επείπερ έλεγε [Γή] γεννήσειν παΐδα μετά την μέλλου-
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Μέχρι τοΰδε πολλοί αρχαιολόγοι καί εθνολόγοι έπρόσεξαν τόν περί «πατρός
τίκτοντος» μΰθον τούτον καί έζήτησαν ποικιλοτρόπως νά τόν εξηγήσουν, συσχετί-
σαντες αυτόν καί πρός πρωτογόνους λαϊκάς αντιλήψεις ι. Αί πλείσται τών σχετι-
κών ερμηνειών στηρίζονται, είς παλαιάς περί τής συλλήψεως δοξασίας (βλ. ιδία
παρά Deona, ένθ' αν.), ουχ ήττον δέ και εις σαμβολισμούς καί αλληγορίας μυθολο-
γικάς. Συναντώμεν όμως ήδη παρά τοις σχολιασταις τών αρχαίων κειμένων όργα-
νικωτέραν άντίληψιν περί τής εξόδου τής °Αί)ηνάς καί νύξιν περί έκτρόπου τοκε-
τού έξ άνδρογυνικοΰ όντος : «λέγεται δε Τριτογενής ή 'Αθηνά, ήτοι οτι έκ τής
νηδνος και τής μήτρας και τής κεφαλής τοΰ Δ ιός εξήλθε» 2.

Τόν έκτροπον τοϋτον τοκετόν τής 'Αθηνάς έκ τής κοιλίας, καί οΐιχί έκ τής
κεφαλής τοΰ Διός, ύπωψιάσθη ώς παλαιοτέραν άντίληψιν παρά τω λαώ ό Ιταλός
έθνολόγος καί λαογράφος Raffaele Corso. Ούτος εΐς μελέτην του υπό τόν τίτλον
«Il mito della nascita di Minerva ed un racconto popolare délia Corsica» 3,
υποστηρίζει ότι ό αρχαίος μύθος είναι έκλεπτυσμένη μορφή πρωτογόνου λαϊκής
αντιλήψεως περί τοκετοΰ έκ τής κοιλίας τοΰ πατρός, εις τούτο δέ άγεται άφ' ενός
έκ τίνων άγγειογραφικών παραστάσεων, είς τάς οποίας, παραλλήλως πρός τήν έκ
τής κεφαλής τού Διός έκπήδησιν τής 'Αθηνάς, εικονίζεται καί υπό τήν έ'δραν
αυτού μικρά τις ανθρωπινή ΰπαρξις4, άφ' ετέρου δέ έκ λαϊκού παραμυθίου τής
Κορσικής, εΐς τό όποιον μικρά τις κόρη, φοβούμενη τόν Δράκον (l'Orco) έκρύβη
κάτωθεν τής έ'δρας αυτού, ότε δ' εκείνος άπέβαλε φύσημα εκ τών εντέρων, ή μι-
κρά παρουσιάσθη ώς τεχθείσα έκ τού φυσήματος καί έγένετο πιστευτή. 'Υποστη-
ρίζει δηλ. ό R. Corso ότι άπό παλαιάς δοξασίας καί έθιμα άρρενολοχείας (cou-
vade), άπαιτοΰντα τήν εΐκονικήν εκ τού κόλπου τού πατρός καταβίβασιν, ή τήν
υπό τά σκέλη αυτού τοποθέτησιν τού γεννωμένου τέκνου, πρός βεβαίωσιν τής

σαν εξ αυτής γεννάσΰαι κόρην, δς ουρανού δυνάστης γενήσεται' τοΰτο φοβηϋείς κατέπιεν αυτήν
ώς δ' ό τής γεννήσεως ενέοτη χρόνος, πλήξαντος αύτον τήν κεφαλήν πελέκει Προμη&έως, ή
καϋάτιερ άλλοι λέγουσιν 'Ηφαίστου, εκ κορυφής [— κεφαλής], επί ποταμού Τρίτωνος, Ά&ηνά συν
οπλοις άνέ&ορεν. (Άπολλοδ. Βιβλιοθ. I 3, G εκδ. J. G. Frazer Γ, London 1921, σελ. 22 κέ ).

1 Βλ. Robert Schneider, Die Geburt der Athena. (Abhandl. des Archäologisch - Epi-
graphischen Seminares der Univ. Wien 1880). W. Deona, La naissance d'Athena. Revue
Archéol. XX Paris 1912, σελ. 350-354. Gabriel Ancey, La naissance d'Athena. Revue
Archéol. XXI, Paris 1913, σελ. 209-211 κ. ά.

1 Paroeniiographi Graeci τόμ. II, Gotingae 1851, σελ. 692 (Άποστόλιος 17, 26).

3 = Ό μν&ος περί τής γεννήσεως τής Αθηνάς καί μία λαϊκή διήγησις εκ Κορσικής,
(Folklore, ειος δον, Napoli 1950, αριθμ. 1-2, σελ. 5-15).

4 Βλ. είκονογράφησιν έν τή ώς άνω μελέτη τοΰ Corso, αλλά καί παρά Salomon Rei-
nach, Répertoire des vases peints grecs et etrusques, tome I (Paris 1899) σελ. 116 καί
156. Tome II (Paris 1900) σελ. 20.
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πατρότητος1, ή λαϊκή πίστις έφθασεν είς παρά φύσιν αντιλήψεις, οία ή εκ τής
καταβροχθίσεως τής συζύγου του εγκυμοσύνη τού Διός καί ή εκ τής νηδύος
αυτού γέννησις τής 'Αθηνάς. Τήν εκ τής κοιλίας καί τού πρωκτού έξοδον ταύ-
την εικονίζει κατά τόν Corso ή παράστασις τής μικράς ανθρωπινής υπάρξεως υπό
τήν έδραν τού Διός, συμφωνεί δέ, ώς λέγει, ή άντίληψις αύτη μέ τά έν τφ παραμυθίω
έκ Κορσικής εκτιθέμενα, περί τής μικράς κόρης. «Ή Σιαλέλλα (Sialella), όπως
μάς δίδεται έν περιλήψει τό παραμύθιον, ήταν το τρίτο κορίτσι ενός βασιλιά, που
ταραγμένος από ενα όνειρο, που τον προέλεγε πώς ή κόρη του αντή θά γινό-
ταν γυναίκα τον Αυτοκράτορα, τήν εμπιστεύθηκε σ' ενα δονλο τον, και του πα-
ράγγειλε νά τήν άφανίση. 'Ο δούλος, πονόχρυχος, δε θέλησε νά τήν θανατώαη,
μόνο τήν αφησε σ ενα δάσος, δπον ή κόρη βρήκε άσυλο ατή γνναίκα ενός Μά-
γου ανθρωποφάγου (Δράκου), πού τή δασκάλεψε πώς νά γλυτώση από τό στόμα
τοΰ ανδρα της. Ό Μάγος, κάθε πού γύριζε στο σπίτι, εσυνήθιζε νά κάθεται ατό
τραπέζι, πάνω σ ενα σκαμνί, κι οταν άπότρωγε κι' ήταν χορτάτος, εσυνήθιζε ν'
άφήνη με θόρνβο τόν αέρα πού ήταν κλεισμένος στα ε'ντερά του. Ή μικρούλα,
ακολουθώντας τή συμβολή τής Δράκαινας, κρύφτηκε κάτω άπό τό σκαμνί και πε-
ρίμενε τόν κρότο τής κοιλιάς (πορδήν) τού Μάγου, για ν' άπαντήση άμέσως
με κλάμα. Ό Μάγος τότε νομίζοντας πώς εφερε στο φώς μια υπαρξη με τό
φύσημα τής κοιλιάς του, πήρε τή μικρούλα στήν αγκαλιά του, χαϊδεύοντας και
φιλώντας τη σαν κόρη του»

'Ασχέτως πρός τήν ορθότητα ή μή τής ερμηνείας, τήν οποίαν δίδει ό Corso
διά τάς είκονιζομένας υπό τήν έ'δραν τού Διός μορφάς (εις τινας μάλιστα παρα-
στάσεις τά πρόσωπα είναι δύο), ή έπιστημονική πρόθεσίς του νά συσχέτιση άρ-
χαΐα μυθολογικά έπεισόδια μέ νεώτερα παραμύθια, καί ή σημασία τήν οποίαν δί-
δει εις τά αιώνια υποστρώματα τών έθιμικών ρευμάτων, είναι διδακτικά. Ουδε-
μία αμφιβολία δύναται νά ύπάρξη, ότι υπό τά φαινομενικώς φανταστικά αύτά
έπινοήματα τής μυθολογίας καί τών παραμυθιών, περί τοκετού έξ ανδρών, κρύ-
πτονται αναμνήσεις παλαιών ένεργειών καί αντιλήψεων άρρενολοχείας ή καί υι-
οθεσίας 3.

Τά αυτά δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν καί διά τόν β' τύπον τοκετού έξ
άνδρός (έξοδος έκ τού μηρού ή τής κνήμης), τόν όποιον μας δίδουν τά περί τού
Διονύσου μυθολογούμενα, ώς καί τά εν τοις νεωτέροις παραμυθίοις διαλαμβανόμενα.

1 Βλ. Δημ. Σ. Λουκάτου : «Ό σύζυγος είς τά κατά τήν γέννησιν έθιμα καί λαογραφι-
καί ενδείξεις περί άρρενολοχείας». Έπετηρίς τού Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. Η' (1957) σ. 127.

2 R. Corso, ενθ' άν., σελ. 11 - 12.

3 Πρβλ. καί J. G. Frazer, The Golden Bough I, London 1936, σελ. 74 κε.
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Είναι γνωστόν έκ τής ελληνικής μυθολογίας, ότι ότε ή Σεμέλη έμεινεν
έγκυος έκ τοΰ Διός, έζήτησεν άφρόνως, κατά δολίαν ύπόδειξιν τής "Ηρας, νά ΐδτ)
τόν έραστήν της εν πάση αυτού τή μεγαλοπρεπεία. Ό Ζευς πράγματι «παραγίνε-
ται εις τον θάλαμον αυτής εφ' άρματος άστραπαΐς δμον και βρονταις, και κε-
ραννον ΐησιν. Σεμέλης δε διά τον φόβον εκλιπούσης (= άποθανούσης), εξαμη-
νια'ιον το βρέφος εξαμβλωθέν, εκ τοΰ πυρός αρπάσας ενέρραψε τω μηρφ . . . .
κατά δε τον χρόνον τον καθήκοντα, Διόνυαον γεννά Ζευς λύοας τά ράμματα,
και δίδωσιν 'Ερμή . . . » ι.

Ό γάλλος θρησκειολόγος Η. Jeanmaire θεωρεί επίσης τήν θαυμαστήν ταύ-
την δευτερογέννησιν τοΰ Διονύσου, εΐτε ως συμβολικήν άλληγορίαν μιας πατρι-
κής υιοθεσίας καί άνάμνησιν τοΰ παλαιού εθίμου τής άρρενολοχείας, εΐτε έπιβίω-
σιν μύθου τινός περί άνδρογυνικοΰ προγόνου. Καί προσθέτει ότι ή μεσολάβησις
αύτη τοΰ Διός δια τήν συμπλήρωσιν εντός τού ιδίου σώματος τών εννέα μηνών
έξησφάλισεν εις τόν Διόνυσον θείαν ύπόστασιν («divinité»), τήν οποίαν δέν θα
έλάμβανεν έκ μόνης τής έκ τοΰ Διός καταγωγής του 2.

Τήν θαυμαστήν ταύτην κυοφορίαν έν τω μηρώ τοΰ Διός άνευρίσκομεν καί
εις νεώτερα παραμύθια, όπου τό γόνυ ή ή κνήμη τοΰ πατρός κρατούν έπί εννέα
μήνας τό τεχθησόμενον έμβρυον.

Σκοπός τής παρούσης μελέτης είναι νά δείξη ακριβώς, ότι καί ή νεοελλη-
νική παραμυθολογία — αυτή μάλιστα — έχει νά προσκομίση παραδείγματα μαρ-
τυροΰντα τήν λαϊκότητα τών αρχαίων μυθικών στοιχείων καί τήν δια μέσου τών
αιώνων συνέχισιν τών άρρενολοχικών τούτων αφηγήσεων. Ή παράδοσις περί τοΰ
«τίκτοντος πατρός», εΐτε έκ τής κοιλίας αυτοΰ, ώς τό έρμηνευόμενον περί τής
'Αθηνάς εκ τών υπό τήν έ'δραν τοΰ Διός παραστάσεων, εΐτε έκ τοΰ μηρού καί
τής κνήμης, ώς τό μυθολογούμενον περί τού Διονύσου, άπαντα καί εΐς άντίστοιχα
νεοελληνικά παραμύθια καί είς άλλα λαϊκά κείμενα, τινά τών οποίων παραθέτο-
μεν κατωτέρω :

α'. Διηγήσεις και κείμενα περί τοκετοϋ έκ τής κοιλίας τον πατρός (ώς ή

Κορσικανή «Σιαλέλλα»).

Αί άφηγήσεις τοΰ είδους αυτού ανευρίσκονται εΐς περιπετειακά παραμύίΗα
τών τύπων 400 καί 408 τοΰ Διεθνούς Καταλόγου (AaTh)3. Παρουσιάζεται δη-

1 Άπολλοδ. Βιβλ. III, 4, 3 ("Εκδ. J. G. Frazer, τόμ. I σελ. 318).

2 Η. Jeanmaire, Dionysos. Histoire du culte de Bacchus. Paris (Payot) 1951 a. 337.

3 [= Aarne - Thompson], The Types of the Folk - Tale. A Classification and Biblio-
graphy. Antti Aarne's (F.F.C. No 3) translated and enlarged by Stith Thompson. F. F.
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λαδή είς ταύτας καί τό έπεισόδιον, καθ' ό εύφυής τις μικρός ή νέος φθάνει
κατόπιν περιπλανήσεων είς τήν οίκίαν τού Δράκου, όπου φιλοξενείται από τήν
Δράκαιναν. Τή υποδείξει ταύτης κρύπτεται υπό τό κάθισμα τού Δράκου, αναμέ-
νων έκεΐ τήν άφιξίν του, καί έπωφελεΐται ενός φυσήματος τών έντέρων του (πορ-
δής) διά νά παρουσιασθή ώς τέκνον του καί νά τοΰ δηλώση ότι μόλις έξήλθεν
από τά όπίσθιά του. Ό Δράκος, εύπιστος ώς συνήθως, παραδέχεται τούτο, χαί-
ρει μάλιστα διά τόν τοκετόν, καί αγαπά έκτοτε τόν μικρόν ή τόν νέον ώς ϊδιον
τέκνον. Σχετικά παραδείγματα άπό νεοελληνικά παραμύθια δύναμαι νά παρα-
θέσω τά κάτωθι :

1. «Ό γιος τής χήρας» (έξ Ηπείρου;). Συλλογή Σπ. Π. Λάμπρου, «Νεο-
ελληνικά 'Ανάλεκτα Παρνασσού», Τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1870, σελ. 56 - 64.

Είς τό παραμύθιον τούτο, υιός χήρας, πτωχός ξυλοκόπος, προσλαμβάνεται
εις τήν ύπηρεσίαν Εβραίου, όστις τόν οδηγεί μέ τό πλοΐον του είς έρημον τό-
πον, κάτω άπό έ'να βουνόν. ΈκεΙ τόν ράπτει μέσα εις άσκόν, καί οί άετοί τόν ση-
κώνουν είς τό όρος. Ευρίσκει αμύθητα πλούτη, τά όποια ρίπτει εις τόν Έβραΐον,
αλλ' ό Εβραίος φεύγει μέ τά πλοία του καί τόν έγκαταλείπει. Τό παιδί τότε πε-
ριπλανάται μόνον είς τό όρος, έ'ως ότου ευρίσκει άνοιγμα καταπακτής όδηγούσης
εις τό παλάτι τοΰ Δράκου. Κατ' αρχάς ζητεί νά φάγη κάτι... «έπειτα [τό παιδί]
τραβάει παραπέρα καί, κοίτ' άπό δώ, κοίτ' άπό κει, βλέπει έ'να δράκο, πού ήτανε
στραβός. Στήν άρχή φοβήθηκε καί άρχισε νά τρέμη, μά σαν είδε πού ήτανε στρα-
βός, έθάρρεψε, όμως δέν τοΰ μιλούσε τοΰ δράκου' ήθελε νά τού δώση γνώρα,
μά έλα πού φοβόντανε καί δέν ήξερε μέ τί τρόπο νά τοΰ τό πή ! ΈκεΙ λοιπόν
πού καθόντανε ό δράκος, πηγαίνει— μέ συμπάθειο — σιγά σιγά άπό πίσω του
καί τοΰ φωνάζει: «Πατέρα!» 'Αποκρίνεται ό δράκος: «Πούτσε σ' έχω γιό;»
"Απολογιέται έκεΐνος. «Νά, τώρα μ' εγέννησες, αυτή τή στιγμή». Τότες τό πί-
στεψε ό δράκος, τόν έκραξε κοντά του καί άρχισε νά τόν άγαπάη, σάν νά 'ταν
άληθινό παιδί του . . .» Καί ή διήγησις συνεχίζεται μέ τήν συνάντησιν τού νέου,
μέσα εις τούς κήπους τοΰ δράκου, μέ μίαν ώραίαν κόρην, τήν οποίαν νυμφεύε-
ται. Ό Δράκος τόν βοηθεΐ νά έπιστρέψη εις τόν τόπον του άλλά ή μαγική σύ-
ζυγος τόν έγκαταλείπει. Ό νέος τότε ρίπτεται εις περιπετείας διά νά εύρη τήν
σύζυγόν του καί έπιτυγχάνει τελικώς τούτο μέ τήν βοήθειαν επίσης τού δράκου.

2. «Ο Διαμαντάς» (Αίνος Θράκης- συλλογή Σ. Α. Μανασσείδου). Χφον
Λαογρ. 'Αρχείου άρ. 140 (έτος 1882) σελ. 3 κε.

Communications No 74 (Helsinki 1928). Πρβλ. καί : J. Boite und β. Polivka, Anmerkun-
gen zu den Kinder und Hausmärchen der Brüder Grimm, III (1918) σ. 407 ABC.
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Εις τό παραμύθιον τούτο έ'νας πραματευτής ναυλώνει καράβι γιά νά πάνε
νά φορτώσουν διαμαντόπετρες, και παίρνει μαζί του κ' ένα ορφανό παλληκάρι.
'Εγκαταλείπει όμως κάποτε τό παιδί εις έ'να έρημο ακρογιάλι, κ' εκείνο περιπα-
τώντας φθάνει σ' έ'να σπίτι όπου κατοικούσε μια γριά Δράκαινα. Τή χαιρέτησε
καί τής αφηγήθηκε τά παθήματά του. Τή ρώτησε άν ύπάρχη κανένας τρόπος νά
γυρίση στόν τόπο του. «Ή Δράκινα τόν έστ'λε στόν άδερφό της (τό Δράκο) καί
τόνε συμβούλιψε πώς νά φερθή σ' αύτόνα, γιά νά μή τόνε φάγ'. Κι' αφού τόν
έδειξι τού δρόμου, έφ'γε ού Διαμαντάς (τό παιδί) καί ήρτι στό παλάτ' τοΰ Δρά-
κου. Τ Δράκος αύτός ήτανε στραβός καί κοιμοΰνταν σαράντα μέρις. Άνιβαίν'
λοιπόν κρυφά - κρυφά καί παίριν' έ'να φρουκάλ' και φρουκάλ'σι τούν oUvtÙ τ', συ-
γύρ'σι καί τό μ'σό τό στρώμα τ', πού ί>ά γ'ρίσ' όντας ξυπνήσ'. Καί τραβήχ'κι
κομμάτ' μακριά καί στάθ'κι. Πήρι καί τά τριά προσκέφαλα κουντά και τά είχι
χαζίρ'. Σ'τσί τρεις μέρις λοιπόν .ξύπνησε ού Δράκος καί γύρ'σι απ' τ' αλ)ο το
πλάγ' καί τίναξι μέ συμπάθειο έ'να πόρδο, πόβαξι σά τόπ' (=κρότησε σάν
κανονιά) καί πήγι κ' ήρτι τό παλάτ'. Τότε ι Διαμαντάς φώναξι : «"Ορσε μπα-
μπά!»— «Πρέ», άπ'λογήθ'κι μέ απορία ού Δράκος, «μέ τό πόρδο μ' σί γέν-
ν'σα;»— «Ναί, μπαμπά», ειπι τό παλλ'κάρ. — «'Έλα νά σί δώσω τρεις γροθιές
πά' στ' ράχ'» είπι ού Δράκος, κι'ά σέ γένν'σα έγώ τώρα κι' είσι γιόζ ουμ,
θα βαστάξ'ς τό χτύπ'μα . . .» Ό Διαμαντάς έβαζε στή ράχη του άπό έ'να προσκέ-
φαλο, κάθε φορά πού τόν χτυπούσε ό Δράκος, καί δέν πονούσε. "Ετσι βεβαιώ-
θηκε ό Δράκος πώς είναι γιός του. Τοΰ έμπιστεύθηκε τά 40 κλειδιά καί τόν
άφησε νά γυρίζη τό παλάτι μέ τούς θησαυρούς. Επειδή όμως έπέμεινε ν' άνοιξη
καί τή 40ή κάμαρα, έπεσε σέ νέες περιπέτειες, άπό τις όποιες πάλι τόν έσωσε
ό δράκος, «ό πορδομπαμπάς του», όπως λέγει τό παραμύθι.

3. «Ό Δράκος καί τό παιδί» (Κορώνη Μεσσηνίας· συλλογή Γεωργίας Ταρ-
σούλη). Χφον. Λαογρ. 'Αρχείου άρ. 1167 Β' (έτος 1925) σελ. 6-7.

"Ενας βασιλιάς διατάσσει ν' άφανίσουν τό τρίτο παιδί του, έπειδή φοβεί-
ται ότι θά τοΰ πάρη τήν έξουσίαν. Οί ύπηρέται λυπούνται τό παιδί καί τό άφή-
νουν στήν έρημιά νά ζήση. Έκεινο περιπλανάται καί πάει ... «πάει, φτάνει σέ μια
λαγκαδιά, κι' ήτονε στή μέση έ'να παλάτι καί γύρω γύρω μακρυνάρια, καί κατα-
μεσίς στήν αύλή 'κοιμότουνα έ'νας δράκος άπό 'δώ ίσαμε κει κάτω, κι' ήτονε
στραβός κι άπό τά δυό του μάτια. Έκεΐ λοιπόν πού 'κοιμότουνα, καμμιά φορά
ξυπνάει καί λέει:—«"Αχ μωρέ!, ν' άφηνα μια πορδή καί νά γινότουνα έ'να
παιδί!» Μέ τό λόγο λοιπόν oUto πού είπε, τινάζει έναν πόρδο, μά τί πόρδο !,
πού αντιλάλησαν τά βουνά. Στή στιγμής παρρησιάζεται καί τό βασιλόπουλο : —
«Όρίστε πατέρα !» λέει. Ό έρμος ό δράκος δέν τόν έβλεπε. «—Ποιος είσαι έλό-
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γου σου;» τόνε ρωτάει.—«Ό γιός σου, πού γίνηκε μέ τήν πορδή πού άμόληκες!» Ό
δράκος τό πιστεύει, αλλά θέλει καί νά τόν δοκιμάση. Παίρνει μιά μαγκούρα νά τόν
χτυπήση, αλλά τό παιδί βάζει στή ί>έση του έ'να σακκί άχερα, κι έτσι δέν παθαίνει
άπό τό χτύπημα.—«Ούτε χαμπάρι δέν τό πήρα», τοΰ λέει. — «"Ε τότε είσαι γιός μου
αληθινός!»... Καί τόν βοηθεί έκτοτε νά ύπερνικήση νέας περιπετείας, νά έπιτύχη τήν
εύνοιαν Νεράιδας, καί εις τό τέλος νά διαδεχθή τόν πατέρα του εις τόν θρόνον.

4. «Γα τρία αδέρφια και το πουλί τ' αηδόνι» (Σκύρος' συλλογή Νίκης Λ.
Πέρδικα) «Σκύρος», τόμ. Β' 'Αθήναι 1943 σελ. 170 - 172.

Ήταν ένας άρχοντας, πού ζητούσε νά τοΰ φέρουν τό πουλί τ' αηδόνι. Τά
τρία παιδιά ενός φτωχού έξεκίνησαν γιά νά τό βροΰν, μά μόνο τό τρίτο, τό μι-
κρότερο, έσυνέχισε τό ταξίδι του. Κάποτε ένυχτώθηκε σέ μιά σπηλιά, όπου ήταν
ένας δράκος μέ μακριά φρύδια καί δέν έβλεπε. Είπε λοιπόν τό παιδί. «"Ας ζα-
ρώσου σέ μιαν άκρα, νά μή σαλέψου τσαί μέ νοιώση, τσαί τήν αυγή ταχ'νό
ταχ'νό σκώνομαι τσαί φεύου!» Τσεί άκούει τό δράκο τσαί τ'νάζει μιά πορδή,
βούηξε ή σπ'λιά. Πετιέται δά τό παιδί, πάει κοάά τ' λέει: — «Όρσε, άφέάη, έάα
θες άπό μένα;»— «'Αμή ποιός έσαι, σού, τσαί πούς βρέθης δω;» τ' λέει ό δρά-
κος.— «Άφέάη, σού μ' έκανες τούτη τ'ν ώρα! Μέ τ' 1>ορδή σ' γεν νήθ'κα. . .»
λέει τό παιδί. Ευχαριστήθηκε ό δράκος καί χωρίς άλλη δοκιμασία, πήρε τό παιδί
κοντά του, τό χάιδεψε, τοΰ 'δωσε τά κλειδιά τοΰ παλατιού του «τάχα πούς έτανε
δ κός τ' γυιός.». Τό παιδί πάλι τού 'κοψε τις τρίχες άπό τά φρύδια του, τοΰ 'πλυνε
τά μάτια κι'είδε τόν ήλιο. Ό δράκος έπειτα τού 'δείξε πώς νά βρή τό πουλί τ'αη-
δόνι, μέ τή βοήθεια ενός φτερωτού άλογου. 'Έπειτ' άπό περιπέτειες καί άντιδράσεις
τών αδελφών του, τό παιδί γύρισε στόν τόπον του κ' έγινε πλούσιος κ' εύτυχής.

Ή σκηνή τής συμφιλιώσεως τού κρυπτομένου νέου μέ τόν Δράκον παρου-
σιάζεται είς όλα τά παραμύθια τού τύπου τούτου, αλλά δέν δίδεται πάντοτε μέ
σαφή χρησιμοποίησιν τής έννοιας τοΰ τοκετού. Παραμένουν ουχ ήττον ώς ενδείξεις
τής άρρενολοχικής ταύτης σχέσεως άλλαι λεπτομέρεια!, οίαι αί έπικλήσεις: «πα-
τέρα μου» - «παιδί μου», αί όποίαι αυτομάτως συμφιλιώνουν τούς ήρωας, ή άλλα
στοιχεία ένθυμίζοντα τόν έκ τής άνδρικής κοιλίας τοκετόν. Π. χ. «Πήγε λοιπόν
[τό παιδί] στο μέρος αύτό, πού ήταν τό θερίο. "Εμασε τά λάχανά του κ' έκα-
τσε έπειτα σέ μιά πέτρα άπάνω, νά ξεκουραστή. ΈκεΙ παρουσιάστηκε τό θεριό
καί τοΰ λέει : — «Γειά σου, πιδί μου!»—«Καλώς τόν πατέρα μου!» λέει τό παιδί.
— «"Αν δέ μ'έλεες πατέρα, θά σ' έτρωγα», λέει τό θεριό . . .» (Χφον Λαογρ. 'Αρχ.,
άρ. 867 σ. 68, Αιτωλία 1927. Συλλ. Δ. Λουκόπουλος) '. Καί άλλαχοΰ : «Τό βασι-

1 Συχναί είναι καί αί περιπτώσεις οπου ό μικρός ήρως προσφωνεί «μητέρα» τήν Δρά-
κισσαν, έξασφαλίζων επίσης τήν άγάπην της. Π. χ. *Κεΐ που πήγαινε ηνρε μιά δράκαινα, τήνε
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λόπουλο έφαγε απ' όλα 'πό λίγο, καί κρύφτηκε κάτ' άπό 'να σκαμνί. Ό δρά-
κος σάν ήλθε τό βράδυ κ' είδε όλα τά φαγητά άρχινισμένα, κατάλαβε πώς ήλθ'
άνθρωπος, κι άρχισε νά λέγη «Άνθρωπίλας μέ μυρίζ'· όποιος είναι, νά βγή καί δέ
θά τόν πειράξω . . (Θρακικά, τόμ. ΙΣΤ' (1941) σελ. 110, Ε. Σταμούλη - Σαραντή).
Ενταύθα τό ακαμνί, υπό τό όποιον κατέφυγε τό παιδίον, δύναται νά είναι αυτή ή
έ'δρα τού δράκου, όπως άναφέρεται καί εΐς τό παραμύθι τής Sialella

'Αντιλήψεις περί τίκτοντος έκ τής κοιλίας άνδρός άνευρίσκομεν επίσης καί
εις ευτραπέλους διηγήσεις, οίαι αί κάτωθι:

1. «Μιά φορά έ'νας άράπης έκανε τή δουλειά ενοΰς άσπρου. Στο δρόμο πού
πήγαινε αυτός, άρχιζε νά γουργουλίζη ή κοιλιά του. Βρίσκει μιαν 'γγαστρωμένη
καί τήν ερωτάει, αν γουργουλίζη καί αυτηνής ή κοιλιά της. Καί αυτή τόν είπεν :
«Ναί». Αυτός έλεγε μέ τό νοϋ του: «Μέσα τόν έχω τόν παλιάραπο !» Έπήγεν
μέσα εΐς κάτι βουρλά, νά κάνη τό νερό του. Καί έκεί ήτανε έ'νας λαγός. Λοιπόν
έκλασεν αυτός καί έφυγεν ό λαγός. "Οταν τόν είδε ό άνθρωπος, σηκώνεται καί
φωνάζει: «"Ελα δα), μωρέ, καί παιδί μου είσαι!» (Λήμνος. Βλ. Λαογραφία
τόμ. Ζ', 1923, σ. 308, 2).

2. «Ήταν έ'νας παπάς, πού όλο φούσκωνε άπό τό φαΐ καί τήν καλοπέραση.
Οί φίλοι του ήθελαν νά τόν πειράξουν, καί τού έλεγαν νά προσέχη, γιατί μπο-
ρεί νά 'ναι άγγαστρωμένος. Σιγά - σιγά τοΰ έ'βαλαν αυτήν τήν ιδέα, κι ό παπάς
τό πίστεψε. Στο τέλος τού είπαν νά πάη νά ξαπλώση στον ήλιο, γιατί ήρθε ή
ώρα του νά γεννήση, καί νά πάρη μιά πέτρα νά τρίβη τήν κοιλιά του. Πήγε ό
παπάς κ' έκαμε όπως τοΰ είπαν. Μέ τις πολλές τριψιές άρχισε νά έχη ξεφουσκώ-
ματα καί μικροπορδές, κ' έλεγε πώς τοΰ ήρθαν οί πόνοι. Κάποτε τοΰ έφυγε και
έ'νας μεγάλος δυνατός πόρδος. Χαρούμενος τότε ό παπάς νόμισε πώς γέννησε,
καί σηκώθηκε άμέσως νά ψάξη νά δή τό παιδί. Δέν τό έβλεπε όμως πουθενά
κι όλο γύριζε. Στο τέλος πείσμωσε κι' είπε : «Μωρέ, όπου καί νά πας, εγώ θά
σέ βγάλω 'Αντώνη !». Άπό τότε έμεινε νά τό λένε καί σάν παροιμία (. . «κι άλ-
λος 'Αντώνης!»), όταν φυσήση κανείς έτσι δυνατά...» (Κάρυστος Εύβοιας· άνα-
κοίνωσις κ. Ίω. Καλωπίση 1955) 2.

λέ': "Ωρα καλή τή μάννα!—Καλώς το το παιδί "Αν δέ μ' ελεγες «μάννα» α' έτρωγα.'...»

(Θρακικά, τόμ. ΙΣΤ' (1941 ) σ. 134. Αί περιπτώσεις αύται όμως αποτελούν γενικωτέρας έν-
δείξεις περί υιοθεσίας καί τών εθίμων αύτής.

1 Σημειωτέον οτι «σκαμνί» έν Θράκη ονομάζεται καί τό εΐδικόν «έ'δρανον», έπί τοΰ
όποιου κάθηνται αί γυναίκες κατά τήν ώραν τοΰ τοκετοΰ. (Βλ. Κ. Χουρμονζιάδον, Τό παι-
δίον ε'ις τήν έκκλησιαστικήν έπαρχίαν Μετρών καί Άθΰρων. 'Αρχ. Θρακ. γλωσσ. καί λαογρ.
Θησαυρού, τόμ. Ζ' (1940-41) σελ. 71).

■ 'Αφηγήσεις ευτράπελοι τοΰ είδους αυτόν περί κληρικών, οΧτινες πιστεύουν οτι είναι
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Παρά τάς ευτραπέλους διηγήσεις ταύτας δυνάμεθα ν' άναφέρωμεν καί πα-
ροιμιακός φράσεις, αΐτινες συχνότατα φέρονται εις τό στόμα τοΰ ελληνικού
λαού καί είναι σαφέστατα ένδεικτικαί τών περί τίκτοντος ανδρός αντιλήψεων. Ση-
μειώνομεν κατά πρώτον τάς ΰπαινισσομένας τόν διά κοιλιακού φυσήματος τοκετόν.
— Τι τόν ε χεις ;—Άπο πορδής άγγόνι ! ("Ηπειρος· πολλαχοΰ. ΓΙρβλ. χφ. Λαογρ.
'Αρχ. άρ. 1432 (έτος 1940) σελ. 211). —Άπο πορδής εξάγγονο ('Αθήναι. Ν. Γ.
Πολίτου, παροιμίαι άνέκδοτοι, πορδή δ (23). — Θαρρείς πονρδή ήταν κι τουν
εκλασι λέγεται περί παιδός ομοιάζοντος εις τά ελαττώματα μέ τόν πατέρα. (Θράκη
χφ. Λ. 'Αρχ. άρ. 358 σελ. 85)—"Εκλασεν δ δράκος, τζ' έκαμα εγιώ άγγόνιν έπί
όσων οικειοποιούνται θέσιν καί τίτλους άλλων. (Ν. Γ. Κυριαζή, Κυπριακαΐ πα-
ροιμίαι, εν Λάρνακι 1940, σελ. 168). "Επειτα τάς παρομοιαζούσας τόν άνδρα μέ
εγκυμονούσαν γυναίκα: Τον άγγάστρωσε καί Μ' άγγάστρωσες (έπί υπερβολικής
ένοχλήσεως). Γάιδαρο &ά γεννήσω (ώς προέκτασιν τών προηγουμένων. Επτάνησος).
Επίσης τάς παροιμίας : Κάνεις και δεν εγέννησε, μόνο ό κοκκινόκωλος. (Έλ. Στα-
μούλη - Σαραντή, 'Από τήν Άνατολ. Θράκη I, 'Αθήναι 1956 σ. 276) καί: Αίγα
φαίνονται τσή γράς κ εγέννησε κι ό γέρος ! (Κρήτη. Άρ. Κριάρη, Πλήρης συλ-
λογή Κρητ. δημοτ. ασμάτων, 1920 - 21, σ. 404). 'Επίσης παροιμίας όπου ό άνήρ
είναι φοτόκος : Κάθεται στ άβγά του. Κλωσσά τ άβγά τον. (Ν. Γ. Πολίτου, Πα-
ροιμίαι, τόμ. Β' (1900) σ. 608 - 9, ένθα καί αί ξέναι παροιμίαι : Il couve ses
oeufs καί He sittet up de Eier). 'Εβκάλλαμεμ πουλιά που τδγ κώλομ μας νά
μας ποϋσιν κλου - κλου. (Κύπρος. Ν. Γ. Κυριαζή, ένθ' άν., σελ. 88) Σχετι-
καί είναι καί αί παροιμίαι όπου άρρενα ζφα φαίνονται τίκτοντα, π. χ. Γεννά
κι' ό πετεινός του' επί ειιτυχών καί τυχερών, (Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι Γ' (1901)
σελ. 551) ή δοξασίαι, κατά τάς όποιας π. χ. άρσενικός λαγός γκαστρώνεται' και
αμα οί ακληροι φάνε άπ αυτόν μπορεί νά γεννήσουν, (Δ. Λουκόποτ'λος, Σύμμει-
κτα λαογραφικά έξ Αιτωλίας Λαογρ. 12 (1938 - 48) σ. 60).

β'. Διηγήσεις και κείμενα περι τοκετοϋ έκ τής κνήμης (ώς δ Διόνυσος

έκ τον μηροϋ τοϋ Διός).

Εις τόν διεθνή Κατάλογον τών τύπαιν παραμυθιών (AaTh) μνημονεύεται

έγκυοι, αναφέρονται καί είς τόν Διεθνή κατάλογον παραμυθιών (AaTh) ύπ' άρ. 1739. Σχε-
τική είναι ή νεοελληνική παροιμία «Κι τονμ παπά τονν κάν' άγγαστρονμένον .', ή οποία λέγε-
ται έπί ύπερβολικώς ψευδολόγων. ("Ηπειρος, Λαογραφία, τόμ. Β', 1910, σελ. 308, Γ. Π.'Ανα-
γνωστόπουλος).

1 Κατά μίαν εύτράπελον διήγησιν, τήν οποίαν ήκουσα μικρός έν Κεφαλληνία: «"Ενας
παλαβός, τοϋ μπήκε ιδέα πώς έχει τ' άβγό καί ζητούσε νά τόν βάλουν νά γεννήση. Οί συγ-
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υπό τόν αριθμόν 705 παραμύθιον τών Σκανδιναβικών λαών, εις τό όποιον άνήρ
τις τρώγει ιχθύν καί μένει έκ τούτου έγκυος. Μετά έννέα μήνας ό άνήρ ούτος
τίκτει άπό τού γόνατος κόρην, ήτις ένηλικιωθείσα άφηγειιαι μέ υπαινικτικούς
στίχους τά τής γεννήσεως αύτής :

— Ψάρι ήταν ό πατέρας μου
αντρας ή μητέρα μου, κτλ.

Έξ άλλου, είς τόν έπίσης διεθνή Κατάλογον τών μυθικών θεμάτων (μοτίβων),
συνταχθέντα υπό τού αμερικανού Thompson 1 ανευρίσκει τις υπό τόν άρι-
θμόν Τ 578 (τόμ. V σελ. 405) τό θέμα του έγκύου ανδρός (pregnant man), εί-
δικώτερον δέ τήν περίπτωσιν (Τ 578, 1) τέκνου «έπωασθέντος» (incubated) έν-
τός τής κνήμης αύτοΰ. Ό Thompson παραπέμπει σχετικώς είς τόν Άπολλόδω-
ρον (Frazer I 318), περιγράφοντα, ώς εΐδομεν, τήν έκ τού Διός γέννησιν τού
Διονύσου.

Παρέχω ενταύθα νεοελληνικόν παραμύθιον μέ τάς παραλλαγάς αύτοΰ, τό
όποιον ανήκει εις τόν τύπον 705 καί εις τά θέματα-μοτίβα Η 791 καί Τ 578,1.
Τούτο έχει άξιοπρόσεκτον έλληνικήν ΐδιοτυπίαν καί δεικνύει άπό ίσης πλευράς
τάς περί πατρός τίκτοντος άντιλήψεις τού ελληνικού λαού.

Τό παραμύθιον τούτο φέρεται συνήί>ως υπό ποικίλους τίτλους, ώς π. χ. «ή
Χρυσομαλλούσα», «ή Αξέχαστη», «ή 'Άτζα - μάννα», «ό Γιαννάκης κ' ή Κυρά -
θάλασσα», «ή Άετοπαρμένη», «τό αίνιγμα με τό βάτο» κ.ά., βασικόν δέ στοιχείον
αύτοΰ είναι ότι ό σύζυγος μιάς άτέκνου γυναικός τρώγει έκ λάθους τό δι* έκεί-
νην προοριζόμενον μαγικόν μήλον (ή τόν φλοιόν αυτού) καί καθίσταται έγκυος
εις τήν κνήμην 2. Μετά τήν συμπ?ιήρωσιν τών έννέα μηνών, διερχόμενος ούτος
πλησίον βάτου σχίζεται κατά τήν κνήμην, έκ τούτου δέ τίκτεται μικρά κόρη, τήν
οποίαν παραλαμβάνει καί εκτρέφει άετός. Τήν κόρην ένηλικιουμένην συναντά ό
υιός τοΰ βασιλέως, όστις μετά δυσκολίας τήν τιθασσεύει καί τήν νυμφεύεται.
Επακολουθεί ή συνήθης κακή μεταχείρισις τής νύμφης υπό τής πενθεράς μέχρις

γενείς του τόν κοροϊδεύανε, άλλά ό γιατρός τούς είπε νά τού βάνουν κρυφά ενα άβγό εκεί
πού καθότανε, γιά νά νομίζη πώς ήτανε δικό του. "Ετσι σιγά σιγά τού 'φυγε ή Ιδέα καί
γιατρεύτηκε».

1 Stüh Thompson, Motif - Index of Folk - Literature, new enlarged and revised
edition, Vol. I - VI. Copenhagen 1955- 1958.

2 Περί τής έκ μήλου ή άλλης όπώρας, ή καί άλλων παραπλήσιων τρόπων γονιμο-
ποιήσεως καί έγκυμοσύνης, βλέπε δσα έγραψεν ό Ν. Γ. Πολίτης έν τή Λαογραφία, τόμ. Ε'
(1915) σελ. 475-479, σχολιάζων δημοσιευόμενον έκεΐ, άλλου τύπου, Σωζοπολιτικόν παραμύ-
θιον. Πρβλ. καί Stith Thompson, Motif Index of Folk - Literature Τ 510-511.
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ότου συντελείται ή άναγνώρισις καί άποκατάστασις αυτής, κατόπιν τής αινιγμα-
τικής άφηγήσεως τών παθημάτων της

Δημοσιεύω κατωτέρω άνέκδοτον κείμενον έκ Λέσβου, τό όποιον κατέγραψα
εν αποστολή κατά τό έτος 1940, εις τό χωρίον Τελώνια2.

*Ηταν μιά γριά κ' ενας γέρος' ή γριά δεν εκανε παιδί, ήταν οκειροφόρα
(= στείρα). Πέρασε μιά μέρα ενας και πουλούσε μήλα : «Καλά γκαστρόμηλα !»
Είχε δυο κουφίνια' απ το ενα α μα έτρωγες, Ικανές αγόρι, απ τ αλλο κουρίτα .
"Ηβγε ή γριά : — « Τί πουλάς, καλέ ;» Λέει — «Αυτά δεν είναι γιά σένα' είναι
γκαστρόμηλα.»—«ζίό' μ' ενα, θέλω!» — « Αγόρι για κορίτσ';>·>— «Κορίτσ». Τό
πήρε, τό 'βαλε πάνω στο π'χαρι (= τζάκι) τό μήλο.

Ήρθε ό γέρος τό βράδυ κουρασμένος, πάει τρώει τό μήλο. "Ητανε γανια-
σμένος (= διψασμένος). Αέει : — «'Απόψε ή γριά μου 'χει και μεζέ!» Ή γριά
ήτανε στο νερό, στη βρύση. Γύρισε, βλέπει που ελειπε τό μήλο. «Μπας κ' εφαες,
γέρο, τό μήλο; Τ' άγόρασα γι αυτό κι' αυτό.» — «Άντε βρέ, που θά 'κάνες
παιδί», τής λέει. — «'Εγώ τό ξέρω !»

Πήρε τό γαϊδούρι τ' ό γέρος νά πάη ατά ξύλα. Ό γέρος γκαστρώθηκε
πάνω στην άτζα του' εκανε, μαθέ, μιά φούσκα. Αέει : «Νερό είναι, θά περάσγ}.»
ΈκεΤ που γύριζε και μάζευε τά ξύλα, ήταν ενα ρουμάνι. Μπλώχτηκε (= μπερ-
δεύτηκε, καρφώθηκε) σ' ενα άγκάθι, 'έσπασε ή φούσκα. "Επεσε τό παιδί κάτον,
δ γέρος δεν εγύρισε νά δή. Αέει μονάχα : «Ξαλάφρωσα 'πό τή φούσκα.»

"Ενας άϊτός γύριζε στο κυνήγι γιά τ άϊτέλια του. Βρήκε τό κορίτσι κάτω
στά ρουμάνια, τό πήρε στά φτερά του νά τό πα ατά παιδιά του. Τό ε'θρεψε κει
πάνω κ' εγινε ώραιο κορίτσι. Τά μαλλιά της ντύναν τό κορμί της. "Οπως τό
μήλο ήταν έμορφη.

"Ενα βασιλόπαιδο πήρε τ αλογό τ νά πά' νά τό ποτίσ . Ήταν ενας λευκός
(δέντρο) μεγάλος, και στή ρίζα τ είχε μιά γούρνα, που 'ταν βρύση. 'Πό πάνω
στεκόταν τό κορίτσι δρθιγιο. Τό άλογο δε μπορούσε νά πιή' ήβλεπε μέσα στο
νερό τόν ήσκιο του κοριτσιού. Τό βασιλόπαιδο χτυπούσε τ' άλογο, τίποτα αυτό !
Κοίταξε ετσι, νά, είδε τό κορίτσι. "Ομορφο δά ! Κόλλησε πιά δ νους του νά τό
πάρη γυναίκα. Είχε μιά γειτόνισσα, γριά, τής είπε νά τήν πληρώση. Ή γριά πήρε
ενα καζάνι νερό, νά βάλη ατά πυρομάχια νά ζνιιώση. Πήρε σκάφη, πήρε ξύλα, κ'
εστησε κάτ άπό τό λευκό. "Εβαλε τό κόσκινο μπρούμυτο, πήγε νά βάλη τ' άλευρι,

1 "Η αινιγματική αϋτη άφήγησις μας επιτρέπει νά κατατάξωμεν τό παραμΰθιον καί
είς τά λεγόμενα αινιγματικά. Πρβλ. Stith Thompson, Motif Index of Folk - Literature, Η
790 καί Η 791.

2 Βλ. Λαογρ. Αρχ. άρ. 1416 Α σελ.434 - 438 (αφηγήτρια Ειρήνη Βατοϋ, έτών 45).
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χύνουνταν. Τό 'κανε μαξούς (= επίτηδες), γιά νά κατέβη τό κορίτσ'. Κείνο εβλεπε
από πάνω, στενοχωριόνταν : — «Καλέ, θειά, π' τήν αλλη μεριά τό κόσκινο !» —
«Αχ, μωρέλι μδε βλέπω' ελα νά μ' τά σάξης !» Ό βασιλιά; ήταν κρυμμένος
εκέι. Κατέβηκε τό κορίτσ και τά ριγόλαρε (= ετακτοποίησε). Τρέχει τό βασιλό-
παιδο, τήν άρπαξε. -— «"Αχ ! τοΰ ελεγε κείνη, πού είμαι γυμνή !» — «Μή φοβάσαι!».
Τήν πήρε στήν αγκαλιά του, τήν πήε στήν κακιά τήν πεθερά : — «Μάννα, θά
τήν πάρω γυναίκα» — «Οχι, γιε μ, θά σου δώσω άλλες» — «Για κείνη πετάς,
για μένα !» Δε μίλησε πια ή μάννα, τήν εκαμε γυναίκα του κ εζοϋσαν μαζί.

Τοΰ ^ρθε τώρα διαταγή νά πάη στρατιώτης. Ή μάννα τον, μόλις ε'φνγε,
πιάνει τήν κονρεύει, τήν κάνει κούτρονλα, τής βάνει ατά πόδια κιονρπονκια
(= βράκες τσοπάνικες), τήν εκανε εναν παραγιό άγριο και τήν εστειλε στήν έξοχη.
Είχανε ενα μερά πάπιες, χήνες, πρόβατα . . . τήν πήγε στή μάντρα.

Ό βασιλιάς ε'γραφε άπε 'κει πού ήταν: «Τή γυναίκα μ και τά μάτια σ'».
— «Καλά είναι»' τον 'λεγε ή μάννα τον στά πρώτα γράμματα. Στο δεύτερο τό
γράμμα τον 'γράψε πώς πέθανε.

Σηκώθηκε τό βασιλόπαιδο κ' ήρθε άπό τά ξένα. * Απ τό μεράκι του πήρε
τ άλογο και τό τουφέκι τον και πήγε νά δή τσί παραγιοί. Τό βράδυ επιασε
βροχή, δέν εμπορονσε νά φύγη, ε μείνε. Καθίσανε γύρω με τσι παραγιοί.— «θα
πονμε τώρα π' ενα παραμύθ*, νά περάαωμε τήν ώρα μας.» "Ολοι είπανε άπό
ενα, ήρτε κ' ή σειρά τον κοριτσιού. Κείνο γνώρισε τόν αντρα της, λέει : — « Θά
σας πώ κ' εγώ ενα, μά νά μ;' άφιγκραατήτε καλά - καλά, άπό τήν αρχή. Κλείσετε
τις πόρτες, νά δώστε προσοχή.» "Αρχεψε τότε (θεον σοφία ήτανε) νά λέγ] :

"Αχ, παραμύθι τι νά πώ
που παραμύθι είμ εγώ ; ■ ■ .
Μήλο ή μ' τανε (== ήμουν),
ή γριά μ' αγόρασε
δ γέρος μ' εφαγε.

Στήν άτζα (= κνή μη) τον εφντρωσα 1
ατό βάτος εγεννήθηκα'
ό αϊτός με πήρε

στή φωλιά τ με πήγε (εδώ κατάλαβε τό βασιλόπαιδο),
μιά γριά μ' άγέλασε,
κάτω με κατέβασε'

1 Περί τής λέξεως αντζα καί τών σημασιών της, βλ. Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας Ελ-
ληνικής ("Ακαδημία 'Αθηνών) τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1939.
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τό βαοίλόπαιδο με πήρε
στη μάννα τον με πήγε'
Ή μάννα τον δε μ' ήθελε,
τά μαλλιά μον εκοψε
κιονρπούκια μ' ε βαλε,

πά — πά —πάπιες εχω και κιονρώ (= τηρώ, φυλάω).

Τήν εγνώρισε το βασιλόπονλο και τήν πήρε. Πήγανε στή μάννα τον, τήν επιασε
καιτήνέ'βαλε πάνω στ αλογό τον. Καρύδια 'πό τό'να μέρος, καρύδια πε τ αλλο
κούφια. Ξνπάστηκε τ άλογο, πετούσε κάτω τή γριά, ή σπάσε τά κεφάλι της . . .

Τό παραμύθιον τοΰτο κυκλοφορεί εύρύτατα είς τόν έλληνικόν λαόν, παραλ-
λαγαί του δέ δίδονται ήδη άπό τούς πρώτους λαογραφήσαντας. Ό Παπαδιαμάντης
εις διήγημά του τού 1892 «οί Έλαφροήσκιωτοι», ποιείται ώς εξής μνείαν τής
έν ΣκιάΟφ κυκλοφορούσης παραλλαγής :
«—"Αδζα μάννα
βάτος μαμμή,
αϊτός μ επήρε
στο δέντρο μ' άνέβασε
γριά μ' εξεπλάνεσε
σ' βασιλιά τά χέρια.
Βασιλιάς με τ' μάννα τ
κ εγώ φ'λάω τά χηνάρια !
προσθέτων ότι: και ή 'Αφέντρα διηγεϊτο με ολίγας λέξεις, πώς ή έκ τον γαστρο-
κνημίον άνδρός, τή βοήθεια βάτον μαιεντήρος, γεννηθεϊσα ήγαπήθη νπό τον
βασιλέως, και είτα τή διαβολή τής πενθεράς της εγκατελείφθη υπ' αυτού κατα-
δικασθείσα νά βόσκη χήνας . . .» 1.

Έκ τών παραλλαγών τοΰ παραμυθίου τούτου, τάς οποίας συνεκέντρωσα, πε-
ριορίζομαι νά παραθέσω ένταΰθα, κατά χρονολογικήν σειράν, μόνον τούς έν τέλει
αινιγματικούς στίχους, τούς άναφερομένους είς τόν έκ πατρός τοκετόν, περί τοΰ
οποίου πραγματευόμεθα.

1. Μάννα μ μ' άναζήτ'σι,
κύρης μ' μ άγγαστρώθ'κι'
στον πόλεμο εδιάβινι,
κ' είς ντου βάτου μ' ερριξι ....

(Αίνος Θράκης. Χφον Λαογρ. 'Αρχείου άρ. 140, 13, 173. Σ. Μανασσείδης 1882).

1 'Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Τά "Απαντα, επιμέλεια Γ. Βαλέτα, τόμ. Β' [Αθήναι
1954] σελ. 74 καί 78.
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2. "Αντζα ή μάννα μου,

σφαραγκουνιά (= βάτος) ή μαμμή μου . . .
(Ζάκυνθος. Χφον Λαογρ. 'Αρχείου άρ. 839, 16. Σπ. Καλογερόπουλος 1887)

3. 'Άντσα ήταν' ή μάννα μου

και βάτος ή μαμμή μου . . .

Μιχ. Λελέκου, Έπιδόρπιον, τόμ. Α' Ιν 'Αθήναις 1888, σελ. 252. Σημειωτέον ότι εις
τό έκ Κλεωνών (Κορινθίας) τοϋτο παραμύθιον, ό έγκυμονών είς τήν κνήμη ν είναι παπάς.

4. "Α ζ α 'νταν ή μάννα μου

κι του τααλι (— βάτος) μαμμή μου . . .
(Μάδυτος Θράκης. Χφον Λαογρ. 'Αρχείου, άρ. 933. Α. Οίκονομίδης 1890)

5. "Αντζα ή μάννα μου,

πατ'λιά (— βάτος) ή μαμμή μ'
αϊτός μι πήρι κτλ.

(Γκριντάδες Κοζάνης. Χφον Λαογρ. 'Αρχείου, άρ. 59, 123, 8. Δ. Λουκόπουλος 1914).

6. "Αντζα ή μαννούλα μου,

βάτος ή μαμμούλα μου . . .
(Κεφαλληνία. Χφον Λαογρ. 'Αρχείου, άρ. 220, 1. Λ ούλα Μαρκέτου 1920).

7. Μήλο ήμουνα
βασιλιάς μ' εφαγε'

ατήν πούλπη (= γάμπα) τον γκαστρώθηκα,
βάτος μ' ετσέντησε
αϊτός μι πήρε κτλ.
(Μέγαρα. Χφον Λαογρ. 'Αρχείου, άρ. 2223 σ. 11(5. Ίω. Κ. Πέτσης 1940).

8. Ή μάννα μ ώνειρεύθη,

μπαμπάς μου εγγαστρώθη'

μπαμπαταουνιά μ' εμάννεψε,

βασιλε άντρα ήπήρα . . .

(Περίχωρα Σμύρνης. Μικρασ. Χρονικά, τόμ. Δ' (1948) σ. 277. Χ Παπαδοπούλου, -
Κ. Δεμερτζής).

1 Έκ Θράκης έ'χομεν καί δημοσιευμένον παραμύθι, όπου «ή Κερά θάλασσα» λυπεΐ-
ται τόν άτεκνον ψαράν καί τοϋ δίδει «χρυσό μήλο», άπό τό όποιον έ'μειναν έγκυοι καί οί
δύο σύζυγοι. Ό ψαράς έ'μεινεν έγκυος είς τό πόδι του κτλ. Άπό τό παραμύθι όμως αυτό
έλλείπει ή δι'αινίγματος άναγνώρισις. (Βλ. Θρακικά, τόμ. ΙΣΤ' (1941) σελ. 117-122. Ελ-
πινίκη Σταμούλη - Σαραντή).
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9. Ή μάννα μου μ εζήτησεν

τ ζ' ό τζύρης μου άγγαστρώχην
βάτος τόν εσνλλονρησεν (= έξέσχισε)
γρνσός άτός με αρπαξεν . . .

(Κύπρος. Χφον Ααογρ. 'Αρχείου άρ. 2269α σελ. 76. Ν. Κονομής 1953).

10. Πατέρας μου γκαστρώθηκε
στήν ατζα τον μέ βάστηξε,
βάτος μέ βατολόγησε . . .

(Καρλόβασι Σάμου. Άνάμνησις κ. Ε. Λαμπάκη άπό τό 1916, 'Αθήναι 1955).

11. Μπάτζακος ή μάννα μον
και βάτος ή μαμμή μον . . .

(Άϊβαλί Μ 'Ασίας. 'Ανάμνησις κ. Παρασκευής 'Αράπη άπό τό 1920, 'Αθήναι 1955).

12. Άντζατζά 'ν' ή μάννα μον,
βάτος ή μαμμή μου'
αϊτός με πήρε.....

(Κάρυστος Εύβοιας. Άνάμνησις κ. Ί. Καλωπίση άπό τό 1922, 'Αθήναι 1955).

13. Σέ γάμπα γκαστρώθηκα
βάτος μέ μάμμεψε ....

(Καμπιά Χίου. "Ανάμνησις κ. "Αννας Ψαρροΰ άπό τό 1944, 'Αθήναι 1955).

14. "Αντζα ή μάννα μου,

βατσουνιά ή μαμμή μου . . .

(Ιθάκη. Χφον Ααογρ. Αρχ. άρ. 2194 σ. 422, Δ. Αουκάτος 1956).

Τόσον εις τήν περίπτωσιν τοΰ παραμυθίου τούτου, μέ τόν έκ τής κνήμης
τοκετόν, όσον καί εις τήν περίπτωσιν τοΰ έκ τής κοιλίας τίκτοντος πατρός τών
προηγουμένων παραμυθιών, σημασίαν έχει ή πίστις είς τήν δυνατότητα τών
παρά φύσιν λειτουργιών τούτων, τάς οποίας δέχεται ο λαός. Καί ή πίστις αύτη
είναι βεβαίως παγκόσμιος καί παλαιά, οφειλομένη κυρίως εις δύο άνθροιπολογικά
αίτια' α) εις τάς συγκεχυμένα; περί γονιμοποιήσεως καί συλλήψεως γνώσεις _τών
πρωτογόνων λαών, καί β) είς τάς παλαιάς δοξασίας καί τά έθιμα τής άρρενολο-
χείας, κατά τάς οποίας ό παι;ήρ μέ παντοίας κινήσεις καί ένεργείας προσεπάθει

νά δείξη μίαν έμπράγματον συμμετοχήν είς τόν τοκετόν τών τέκνων του.

*

* *

Ώς συμπλήρωμα τών όσων μέχρι τούδε εξετέθησαν διά τά περί άμέσου το-
κετού έκ τοΰ ιδίου σώματος τού πατρός πιστευόμενα, κρίνω σκόπιμον νά παρα-
θέσω καί τά συμβολικώς έπί υιοθεσίας ενεργούμενα, τά όποια δύνανται νά
θεωρηθούν ώς έμπνεόμενα άπό τάς άντιστοίχους περί τοκετού αντιλήψεις :
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— «Κείνος που ήθελε νά νίοθετχ\ση παιδί, το περνονσεν άπό τή μανίκα
τον. "Εκανε φόρεμα με πλατύ μανίκι (ή έκανε μόνο πλατύ μανίκι και τό κολ-
λούσε στο ποκάμισό 'τον), ώστε νά χωρή τό μωρό νά περάση. "Επαιρνε τό παιδί
και τό περνούσε τρεις φορές άπό τήν ακρη τοϋ μανικιον πρός τό στήθος» (Λα-
τσίδα Κρήτης. Χφον Λ. 'Αρχείου, άρ. 1 105, 132 - 3. Μ. Λιουδάκη 1937).

— 01 ατεκνοι υιοθετούν συνήθως παιδιά συγγενών τους (ψνχοπαίδι) καί
τά περνούν άπό τό μανίκι τους, άλλά χωρίς επίσημη τελετή. (Κοντομαρί Χανίων.
Χφον Λ. 'Αρχείου άρ. 1778, 8. Λ. Μαυριδάκης 1952) ».

Είς τόν πατέρα λοιπόν άρκεί ή διά μόνης τής χειρίδος τού ενδύματος αυ-
τού διέλευσις τοΰ υιοθετουμένου παιδός ('ίσως μέ συμβολισμόν τής έκ χειρός προ-
στασίας, άλλά καί μέ άπήχησιν τών περί τοκετού έκ τοΰ βραχίονος παλαιών άν-
τιλήψεων) 2, έκ τής πράξεως δέ ταύτης έχει τήν άρχήν καί ή σχετική περί άν-
δρικής υιοτίεσίας έκφρασις: Τό πέρασε τό παιδί άπό τή μάνικά τον (=τό υιο-
θέτησε). Μάνη. Λ. 'Αρχεΐον, άρ. 487, 348. 'Αναστασία Κουκουλέ 1923.

Προσθέτω μίαν περίπτωσιν υιοθεσίας υπό πατρός, μέ περισσότερον άφη-
ρημένον καί θρησκευτικόν συμβολισμόν : «ΙΊροσήρχοντο εις τήν εκκλησίαν, τό
υίοθετούμενον παιδίον μετά τών γονέων ή τών οικείων του, έάν ήτο όρφανόν,
καθώς καί οί υίοθετοΰντες μετά δύο ή τριών άλλων φίλων ή συγγενών των. "Εφε-
ρον πάντες άνημμένας λαμπάδας, τό δέ παιδίον ετίθετο πρό τής εικόνος τού
Χριστού ή τής Παναγίας, άναλόγως τού γένους. Έφόρει ό ιερεύς τό έπιτραχήλιόν
του. Έπλησίαζε τότε ό υίοθετών τό παιδίον καί τω έλεγεν : « Υιός μον ει σν,
εγώ σήμερον γεγέννηκά σε» (Ψαλμ. 2, 7), καθ' υπαγόρευσιν εννοείται τοΰ ιερέως·
'Ανεγινώσκοντο κατόπιν αί καθιερωμένοι εύχαί καί ούτω ή υιοθεσία ήτο πλέον
τετελεσμένον γεγονός». (Β. Δεληγιάννη, Λαογραφικά Κουβουκλίων ΓΙρούσης. Μι-
κρασ. Χρονικά, τόμ. Ε', 'Αθήναι 1952, σ. 188).

Μάιος 1959.

1 Είναι γνωσταί αί παρόμοιαι συμβολικά! πράξεις υιοθεσίας, α'ίτινες τίθενται εν ενερ-
γεία, πολύ συχνότερον καί πολύ παραστατικώτερον, υπό τών γυναικών - μητέρων. Ήδη είς
τήν άρχαίαν έλληνικήν μυθολογίαν: «τήν "Ηραν [ψαοιν] άναβάααν επί κλίνην καί τον Ήρα-
κλέα προσλαβομένην προς το σώμα, δια τών ενδυμάτων άφεΐναι προς τήν γήν, μιμονμένην τήν
άλη&ινήν γένεσιν όπερ μέχρι τοϋ νυν ποιεΐν τους βαρβάρους, όταν ΰετόν υίόν ποιεϊσ&αι βούλων-
ται.» (Διόδ. Σικελιώτ. Δ' 39, 2) Σήμερον, πολλαχοΰ τής Ελλάδος μαρτυρειται τό έ&ιμον τής
διά τοϋ υποκαμίσου τής γυναικός διελεύσεως τοΰ υιοθετουμένου. (Βλέπ. καί Στ. Κυριακίδην
έν Λαογραφία, τόμ. ΙΑ'σελ. 715 - 717 καί Γ. Μιχαηλίδην Νουάρον, ΙΙερί τής άδελφοποι'ΐας έν
τή αρχαία Ελλάδι καί έν τφ Βυζαντίφ. Τόμος Κ.'Αρμενοπούλου, Θεσσ/νίκη 1952, σελ. 265-6).

' Βλ. W. Deona, ένθ' άν·, σελ. 315.


