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I.-ΓΕΝΙΚΑ

α) Λέξεις και φράσεις σχετικα'ι με τήν μαγείαν και τήν δειαιδαιμονίαν.

Π. χ. μαγεύω, μαενω, μαντεύω, (π. χ. αυτός ξέρει και μαντεύει την άλεπον =
κάμνει μάγια, ώστε ν' άπομακρυνθή ή άλεποΰ από τό κοττέτσι), μαντουλουγάου
(Αίτωλ.), γητεύω, ξορκίζω, ξαστρίζω, άστρονομίζω (= εκθέτω τι υπό τά άστρα),
ερεμιάζω (= ζυγίζω ασθενή με έρημα (αδέσποτα) χάλκινα σκεύη πρός θεραπείαν,
Αίνος), τριστρατιάζω (= ρίπτω εις τό τρίστρατο, Παξοί), τόν βάζει στην ανέμη
(δηλ. ή γυναίκα «λέει διάφορα λόγια, ενώ μαζώνει την ανέμη, για νά θεραπεύση
κάποιον, πού έχει βλαφτή από ξωτικά») κτλ. Κάλεσμα = πρόσκλησις δαιμόνων
(Κύπρ., Κάρπαθ.). 'Εκείνη εχει καλό άστριακό η τής ατρέχει = επιτυγχάνουν αί
μαγγανεΐαι της (Κέρκ.).— Μάϊσσα, μάντισσα, μαΐστρα, πετρομάϊσσα = ή δεινή
μάγισσα, πού ημπορεί καί πέτρες νά δέση καί νά βλάψη (Κύθν.), τζατζονδες
(Κοτύωρα). — Μάγια, μαντουλουγήματα, «ûà τον ε χουνε καμωμένα τίποτε απέξω».
— Παρατηρήματα=π(>ολτ\·ψζις (Δυτ. Κρήτη) κτλ.

β) Μάγοι και μάγιασαι.

1. Ήλ ικία, προσωπικοί ιδιότητες καί ικανότητες αυτών. Δύναμις
αποδιδομένη εις τούς μάγους: δύνανται νά μεταμορφοΰνται, νά γίνωνται άφαν-
τοι, νά σηκώνωνται υψηλά είς τούς αέρας, νά κατεβάζουν τόν ουρανό με τ'άστρα,

* Εις τήν κατάιαξιν της ΰλης, της αναφερόμενης είς τήν μαγείαν καί τάς μαγικάς καί
δεισιδαίμονας συνήθειας τοϋ λαοΰ, ήκολούθησα τό σύστημα, τό ύποδειχθέν υπό Ε. Hoffmann
-Krayer έν Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens τόμ. 1, 1927, σ· 67. Τοΰτο ώς
βάσιν διαιρέσεως τής ϋλης θέτει τόν σκοπόν ή τό αποτέλεσμα τής μαγικής ή δεισιδαίμονος
πράξεως ή ενεργείας. (Βλ. τοϋ αύτοΰ Volksglaube und Volksbrauch, άνάτυπον έκ τής Ger-
manische Philologie (Festschrift für Ο. Behaghel) Heidelberg 1934).
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νά εμποδίζουν καράβια κ.τ.τ. Είς έ'να συμαϊκόν παραμύθι μάγισσα μπαίνει σ' ενα
πιθάρι, σηκώνεται στον αέρα σάν άνέφαλο καί πηγαίνει όπου θέλει.

2. Τρόποι άποκτήσεως μαγικής ικανότητος. Π. χ. είς τάς 40 Εκ-
κλησίας πιστεύουν, ότι, «γιά νά πιάνεται κανενός ή μαντεία, πρέπει τήν ώρα που
γίνεται σεισμός, và προλάβη và μέτρηση τρεις πιθαμές στή γή άπάνω ... .» «Γυ-
ναίκες δέ μεσαίας ηλικίας περιφέρονται τήν πρα>την Μαΐου εις άσύχναστα μέρη
τήν νύκτα γυμναί καί κυλίονται εις τά χόρτα πρός άπόκτησιν τού μυστηρίου τής
μαγείας» (Θρςικ. 'Επετηρίς 1897 σ. 196).

γ) Μαγική τέχνη.

1. Διδασκαλία ή μετάδοσις τής μαγικής τέχνης από πρεσβυτέρου είς
νεώτερον. Κατά ποίους τρόπους γίνεται ή μετάδοσις αύτής; Π. χ. «άμα ενας
π ή τή γητειά, γιά và τή μάθη δ άλλος, τή λέει πολλές φορές, δσο νά τά εντυ-
πώσ καί κατόπ' θ' άνοιξη εκείν τό στόμα và τή φνσήσ τρεις φορές μέσ στό
στόμα καί τότε παίρν τήν τέχνη — φον φον φον, τρεις φορές» (Λήμνος) ή πτύει
ε'ις τό στόμα.

2. Μαγγανεΐαι. Ένέργειαι, διά τών οποίων οι μάγοι έρχονται εις έπι-
κοινωνίαν μέ τά δαιμονικά όντα, lôiçç διά τό «κάλεσμα» τοΰ διαβόλου, τών νε-
ράϊδαιν και άλλων δαιμόνων, τούς οποίους οί μάγοι καθιστούν δήθεν υπηρετι-
κούς εις τούς σκοπούς των, διά τό κατέβασμα τοΰ φεγγαριού, τό οποίον δήθεν
μεταμορφώνουν εις άγελάδα, διά νά μεταχειρισθούν τό γάλα της είς τάς μαγγα-
νείας των κλπ. Εις τί συνίστανται αϊ τέχναι αύταί; Συνομιλίαι μάγων ('ιδίςι τών
ζονδιαρέων) μέ νεράιδες, βρικόλακες καί άλλους δαίμονας, πάλη πρός αυτούς.
"Αλλα μέσα καί μέθοδοι μαγικής τέχνης : χειρονομίαι, κόμβοι, καρφώματα, δε-
σίματα, γητέματα, καπνίσματα κτλ. Τρόποι κατά τούς οποίους ταύτα ένεργοΰνται.

3. Τόποι, ώραι καί τρόποι ένεργείας μάγων καί μαγισσών. "Εν
παράδειγμα : «Δυο γυναίκες ολόγυμνες έρχονται σε σταυροδρόμι τά μεσάνυχτα
καί σπέρνουν αλάτι με τ αλέτρι. Αυτό τό κάνουν, γιά νά πεθάνη ή và πάθη
κακό μεγάλο κάποιο πρόσωπο, που τους είναι μισητό» (Μέγαρα).

4. Μέσα άσφαλίζοντα τήν έπιτυχίαν τής μαγγανείας: σημάδια ήτοι
τρίχες ή άποκόμματα έκ τών ονύχων ή ενδυμάτων τού προσώπου, εις τό οποίον
αναφέρεται ή μαγεία κττ.

"Αλλοι τρόποι συντελούντες ε'ις τήν δραστικωτέραν ένέργειαν τών μαγ-
γανευμάτων: γυμνότης, β?νασφημίαι, ψευτιά, κλοπή, άστροφα άπέρχεσθαι, άνά-
στροφα ένδύεσθαι, άντίστροφα γράφειν (έκ δεξιών πρός άριστερά), άμίλητα, άνε-
πίστροφα, μονόμερα κττ., άγνεία, μυστικότης κτλ. II. χ. Ή μητέρα τής κόρης
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ή άλλη γραία καβάλλα εις έ'να ραβδί, μέ ρόκα εΐς τό χέρι καί μέ σακκούλα στά-
χτη γυρίζει τρεις φορές γύρω εΐς ενα έρημο σπίτι καί έπειτα πηγαίνει καί φω-
νάζει εις τήν θύραν τοΰ νέου (Λέσβος). Για νά έπιτύχη ή παρασκευή τών έπτα-
ζύμων (τά όποια έν Λέσβω λέγονται διαβονλονψώμ') «πρέπει ή ζυμώνουσα, άρ-
χομένη μέν τοΰ έργου νά βλασφημήση τρίς, ζυμώνουσα δέ νά διατελή ύπό ιό
κράτος πραγματικής άγανακτήσεως, έπικαλουμένη καί αΰθις τόν Διάβολον»' εΐς
τήν Ίθάκην πιστεύουν, ότι «πρέπει ή βάφουσα νά πή κ' ένα ψέμα, δια νά
πιάση τό χρώμα». Εΐς τόν Μαραθόκαμπον πιστεύουν πώς «πρέπει νά πής μι-
γάλ' ψιφτιά, για νά πιτνχ' ου που λ μας (= φκειασίδι). "Αν δέν πιτύχ' ή ψιφτιά,
&ά γίν μαύρου του πρόοουπου τς γυναίκας σάν τού τγάν'».

δ) Μαγικά βιβλία (Σολομωνική, ΐατροσόφια, Κυπριανάριον κτλ.).

Εΐς ποίας περιστάσεις άναγινώσκεται ή ευχή τοΰ άγ. Κυπριανού καί χοΰ
άγ. Τρύφωνος ; Άλφάβητον ή χαρακτήρες σολομωνικής, βαρβαρικά ονόματα,
πλανήται άγαθοποιοί καί κακοποιοί, άγγελοι και δαίμονες ωρών, όνόμαχα αυτών.

ε) Σκεύη καί όργανα μαγικά.

Δακχύλιοι μαγικοί, σφραγίς Σολομώντος, πεντάλφα (εις ποίας ένεργείας
χρησιμοποιούνται;). Κουνενδς = το δοχεΐον, όπου αι μάγισσαι ρίπχόυν κουκκιά
καί κάμνουν μάγια (Κρήτη). «Ή γριά Γ. (στήν Άρχοχίνα) κρατεί αέ αακκον-
λίτσα κόκκαλο άπό πεθαμένο, σκόρδο μονογούλικο, κονσιαράκι, πεντάρες άπό
πεθαμένον. Μ' αυτά μαντολοΐζει».

"Αλλα ό'ργανα μαγικής τέχνης : μαυρομάνικο μαχαίρι καί περόνι, βαχοκόκκαλο,
καβουροκόκκαλο, άγιοκωσταντινατο, ματοστάτης, αγία ζώνη χής Παναγίας (ποιος
ό χρόπος τής παρασκευής καί ή χρήσις της ;), σκούπα, σιδηροΰς χρίπους κλπ.

-) Μαγικαί βοτάναι.

Ίδιόχηχες, χρόποι συλλογής αύχών καί χρήσις. Ό άπήγανος, ό μαγιολύχης
ή χό άπολησμονόχορτο, χό βαγιόκλημα, ή άσκελεχούρα, ή γλυκερήθρα, χό φι-
δοχόρχαρο, χό σερκοχόρχι (Αΐχωλ.), ό μάρανχος, ό πύραντος, τό άνασχοβότανο,
ό ζώντοχος, ή άκουμένη κτλ.

ζ) Αλλα μαγικά μέσα.

Μαννόγαλα, μυελός πουλιού (προπάντων κόρακος), σβηστοκέρι, σκατοπού-
λια, αμίλητο νερό, άνάχεργο νερό, κατράμι κτλ. Ποιος ό τρόπος τής παρασκευής
καί ή χρήσις εκάστου ;



I 2 6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

Ευκταία ή συλλογή δειγμάτων Ικ τών ανωτέρω σκευών, οργάνων καί
βοτανών.

η) Διηγήσεις περί μαγισσών.

Μηνύσεις καί καταδίκαι ανδρών καί γυναικών μετερχομένων τά μαγικά.
Παραδόσεις περί μάγων καί μαγισσών.

θ) Ή «άπ εξ ω» ένέργεια.

Αίτίαι υπερφυσικοί (ή άστρικαί), είς τάς οποίας αποδίδονται ή
ασθένεια, ό θάνατος, ή κακοτυχία ή ή συμφορά: βασκανία ή κακό μάτι,
διαβολική ενέργεια ή δαιμονική πείραξη (νεράιδες, ξωτικά, 'Ασθένειες κτλ.), άνεμος
ή κακός αέρας, μάγια, καιρικαί ή άστρικαί επιδράσεις ή άλλη τις υπερφυσική αιτία.
Π. χ. ή επιληψία άποδίδεται είς επίδρασιν τής σελήνης (σεληνιασμός) ή εις δαι-
μονικήν πείραξιν. Καί αυτοί οί σπασμοί, άπό τους οποίους προσβάλλονται ένεκα
πυρετικής κινήσεως πολλάκις τά βρέφη, εκλαμβάνονται ώς προσβολαί επιληψίας,
οί δε Κύπριοι χωρικοί πιστεύουν, ότι τούτο συμβαίνει, διότι «πονκάτω 'πού το
μαξιλάρι τοϋ μωρον» εις τό έδαφος υπάρχουν κάρβουνα αναμμένα, τα όποια
πρέπει, άφοϋ σκάψουν γρήγορα, να εύρουν καί να σβήσουν, δια να σβήση ή
ασθένεια καί απαλλαγή τό παιδί. ΙΙοΙαι αί σχετικαί άντιλήψεις αλλού ;

Παραδόσεις σχετικαί με προσωποποιίας επιδημικών νόσων, π. χ. πανού-
κλας, χολέρας, ευλογιάς, γρίππης κλπ.

ι) Διάγνωαις της εξω&εν επήρειας (Πόθεν τό βλάψιμο ;).

Μέσα καί τρόποι άνακαλύψεως η διαγνώσεως τής μαγείας. Π.χ.
«όταν φοβάται κανείς, λειώνουν μολύβι μέσα σέ νερό, δια να ιδούν άπό πού
προέρχεται ό φόβος» (Κύπρος). «Γιά νά ίδής αν ενας εχη άντεσμα, πάρε ενα
οφογγομάντηλο, μέτρησε το με τήν πιϋαμή σου."Αμα το βρίσκης κάβε φορά μα-
κρύτερο, ε χει άπ' άντεσμα» (Αΐτωλ.)Λ// γυναίκα τοϋ άρρωστου τους εδωσε ενα
σκουτί τον και το πάν τής μάντισσας. Μόλις τό είδε εκείνη, είπε, που ό άρρωστος
είναι βαρειά' είχε πατήσει, δίχως νά τό ξέρη, τό τραπέζι τών ξωτερικώνε, εκεί
ατό δρόμο που περπάταε. "Ωσπου νά τήνε φέρουνε (τή μάντισσα) στο χο)ριό, πέ-
âavc δ ανϋ·ρωπος» (Ζιζάνι Πυλίας).
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II. -ΜΑΓΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΙ ΕΠ' ΑΓΑΘ$ TOT ΓΠΟΚΕΙΜΕΝΟΓ ΤΕΛΟΤΜΕΝΑΙ

(ΕΠΩΦΕΑΗΣ ΜΑΓΕΙΑ)

Α'. 'Αποτροπή κακοΰ.

α) Βασκανία.

1. Λέξεις καί φράσεις, ευχαί, κατάραι, παροιμίαι, σχετικαί με
τήν βασκανίαν. Π. χ. Βασκαίνω, βασκανία, βάσκαμα, ξεβασκαντής' ματιάζω,
μάτιασμα, ματόπιασμα, ματιασμένος, ξεματιάζω' φταρμίζω, φταρμός, φτάρμισμα
κλπ. άποσκιαίνου, άποσκαμός (Μάνη)' άβασκουβότανον, βασκαντήρα (Χαλκιδική),
φυλαχτό, φνλαχτάρι κλπ. ΙΙίζελος (δ ευκόλως βασκαινόμενος (Πόντος). — Μάτι μή
τόν πιάση! Ά φκιάρμιστά του! (Κρήτη). ΤΙιάνει τό μάτι τζη, που νά χυϋή ! (Νά-
ξος). Τό μάτι την πέτρα σπορίζει (= σχίζει) κττ.

2. Βάσκανοι άνθρωποι. Ποιοι έχουν κακό μάτι; Κατ' άνακοίνωσιν τής
Μ. Λιουδάκη ('Ανατ. Κρήτη) «φταρμίζουνε 1) οί άϋρώποι άπου 'ναι τά φρύδια
ντως σμιχτά, οι κολλιτσοφρούδηδες' 2) όσες γυναίκες Εχουνε μεγάλα μάϋια, με-
γάλα δόδια, μεγάλα βυζά 3) οι περισσοβυζαομένοι,—τάξε και καλά κεινιοι άπου
'χουνε ττλιά πολύ γάλα τα η μάννας τω; φαγωμένο άπό όσο επρεπε». Κατά τινας
ματιάζουν τά μαύρα μάτια, κατ' άλλους τά γαλανά. Θέλουν καί ματιάζουν οί
βάσκανοι ή χωρίς νά τό θέλουν; Τό ένα μάτι έχουν κακό ή καί τά δύο; Διη-
γήσεις περί βασκάνων. Οί έχοντες κακό μάτι έχουν καί κακό άπάντημα; δηλ.
είναι κακοήσκιωτοι ; Ποΐαι προφυλάξεις λαμβάνονται δι' αυτούς ;

3. Βασκαινόμενα ό'ντα : προπάντων τά παιδιά καί άλλοι άνθρωποι, ζώα,
ποίμνια, κά&ε πράμα καλό, ζωντανό, (αλλά και δένδρα καί χωράφια) μπορεί νά
πάρη άπό μάτι. Πώς εκδηλώνεται ή βασκανία καί ποια τ' άποτελέσματά της ;
Κατά τήν επικρατούσαν εις τήν 'Ανατ. Κρήτην πίστιν «φταρμίζουνται (=ματιά-
ζονται) 1) οι άλαφροήσκιωτοι, 2) οι όμορφοι ανϋρωποι, τά όζά και τά πολυφορ-
τωμένα δεντρά, 3) άπου τά όζά φταρμίζουνται πλια καλά οι χοίροι."Οτινα γεννά,
ή γουρούνα και τη δη κακό μάτι, τοτεσά είναι καΐλικη νά κάνΐ] τά γουρούνια και
νά τά τρώη ντελόγο εν α - εν α, 4) πολυ φταρμίζεται ή λουχοννα και τό μο)ρό παιδί,
δ) τά φτάζυμα, 6) τό τυροκομείο, 7) οί κυνηγοί και οί ψαράδες, 8) οι γι - άνν-
φαντοϋδες, 9) τό μεταξαρειό, 10) τά δεντρά κτλ.» (Μ. Λιουδάκη). «Άμα ματια-
ατή κανείς, μπουμπουκιάζει τό πρόσωπο του (— βγάνει ερύθημα) και εχει γε-
νική στενοχώρια» (Καστόρια). <"Οτ'κεφαλόπονος είναι, ερχετ' άπό τό βάσκαμα»
(Θρ$κη). *"Οταν ματιάζωνται τά πρόβατα, δεν πήζει τό τυρί» (Μανιάκι), «δέν
βγαίνει τό βούτυρο» (Κοζάνη). Ποία ή πίστις άλλου ;

ΕΠΕΤΗΡΙΓ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ γ'. 6
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4. Μέσα προφυλάξεως καί αποτροπής τής βασκανίας:
(α) Λέξεις ή φράσεις αποτρεπτικοί και πράξεις προληπτικά!. Φτύσιμο, μουν-
τζούρα) μα, φάσκελο, κάπνισμα, κάλτσα ή φόρεμα ξανάστροφα φορεμένο κτλ. Π. χ.
εις τήν "Ηπειρον «όντα γλέπη κάνεις προκομμένο πράμα, ήγουν παιδί δμορφο
καί γερό ή χωράφι καλό ή ζώο ή δ,τι αλλο χρειαζονμενο, καί είναι φόβος μή
τ' άβαακάνη, λ.έει : Τφού, μην πάρη άπό μάτι !» ή «τφού ! νά μήν άβασκαϋη»
ή «κακά μάτια νά μήν τό ιδούν !». Εις τήν Νίσυρον λέγουν «Σκόρδα κι άλάτσι
στό μάτι σον νά κάτση»' εις τήν Κύμην «Φτον στ' αρμιστά τον!». Εϊς τό Βο-
γατσικόν βρέχουν τό άκρον συνήθως τού μέσου δακτύλου διά σιέλου καί επαλεί-
φουν τό άκρον τής γλοίσσης τού νηπίου λέγοντες : «Τφού, μασκαρά, và μή βα-
" σκα&ης!». Εις τήν Νάξον συνήθως βάζουνε τών παιδιών άπό τήν ξανάστροφη
ένα ρούχο, γιά νά μήν τό πιάνη μάτι, καί «αν ήξέρης πώς ε ν ους πιάνει τό
μάτι ντον, là và μή σε μα&ιάση, αμα σε δη στή στράτα, πρέπει và τόνε φα-
σκελώσης, δίχως và σέ δή». Εις τήν "Ηπειρον είς τά μικρά παιδιά βάνουν μιά
δαχτνλιά γάνα (μιά βούλλα άπό καπνιά) στό μέτωπο, γιά và μήν άβασκαίνωνται».

(β) Προβασκάνια. Φυλαχτά, βασκαντήρες, ματοπιάστρες κτλ. "Υλη, άπό
τήν οποίαν κατασκευάζεται τό φυλαχτό, καί τρόπος τής κατασκευής του :

(1) Δι' άνθρώπους. ΓΙοια είναι τά «φυλαχτά» διά τά παιδιά και ποία διά
τήν λεχώ καί τούς μεγάλους έν γένει ; IIοία θεωρούνται δραστικώτερα ; Τί είναι
τό λιόκρινο καί τό παντζέχρι ; Ποίων δένδρων ή θάμνων τό ξύλον θεωρείται
κατάλληλον διά τήν κατασκευήν φυλαχτού ; (τραγουλιά, τσιτλεμίκι κτλ.) Π. χ. εις
τήν Αίτωλίαν «γιά νά φκειάσονν το φνλαχτό, βάνουν μέσα σέ παννάκι (ή πε-
τσάκι) λιβανόσπειρο σερκό (δλοστρόγγυλο σα σκάγι ή βόλ.ή, μεγαλοπεφτίσια ύψωση,
τρία σιταρόσπειρα, μονογούλικο σκόρδο, μπαρούτι, κομμάτι άπό άσβοτόμαρο,
κινά, χρυσαφικό' αυτά τά συρράβονν καί κρεμούν τό φνλαχτό στό παιδάκι».
"Αλλοι, «σκοτώνουν τήν Πρωτομαγιά οχιά, παίρνουν τό κεφάλι της ή κανένα
κόκκαλο, τ' αλατίζουν, τό κλειούνε σέ παννάκι μέσα καί τό κρεμούν γιά φυλαχτό».

(2) Διά ζώα . ΓΙ. χ. είς τήν Αίτωλίαν, «τό γαϊδουράκι γιά νά μήν άβα-
ακαίνεται, τον κρεμούν ξύλινο κουτάλι. Γιά τά πρόβατα παίρνουν ένα κουδούνι χω-
ρίς βρονταλίδι, μέσα βάνουνε ύψωση, ένα κομματάκι λιβάνι, σκόρδο μονογούλικο,
τρία σιταρόσπειρα, λίγο μπαρούτι, λίγη ρίζα άπό παλαμονίδα κι αυτά τά σφαλάνε
μέσα. Τό ζουμπουλάνε τό κουδούνι καί τό κρεμούνε σ ένα πρόβατο. Αύτό είναι
τό φυλαχτό δλης τής στάνης». "Αλλοι, «τά ζηλεμένα τά ζώα, πριν và τά βγάλουν
στή βοσκή, τά κατουράνε, γιά νά μήν τά δή κακό μάτι καί τ' άβασκάνη. Τούς
προχαλίζουν τό κεφάλι μέ τό κάτουρο κι αυτό τά φυλάει άπό τόν άβασκαμό»
(Αίτωλ.). Εις τό Μανιάκι, «δταν ματιάζονται τά πρόβατα καί δέν πήζη τό τυρί,
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πάμε καί βρίσκουμε ενα χορτάρι, πον τό λέμε βασκαντονρα, και πλένουμε τις
βεδονρες μ' αύτό κι δλα τ' αγγεία και τότε τό τυρί πήζει». Έπέξοδος κατά τής βα-
σκανίας διά φαλλού, φασκέλου καί άλλων χειρονομιών.

Διηγήσεις περί βασκανίας ζώων : Ποία τά προβασκάνια διά τούς μεταξο-
σκώληκας ;

(3) Δι' άψυχα ονια (σπίτια, μαγαζιά, εργαστήρια, δένδρα, άνθη, αγρούς):
κρανία καί κέρατα πρός προφύλαξιν αγρών, αμπέλων, στάβλου, στάνης, δέν-
δρων κτλ. κουλλούρα για «άπόκρονμα» τού σπόρου κτλ.

Μερικά παραδείγματα : Εις τήν Λήμνον «ενα καλαμούδ' τόσο, μικρούλ',
τό κάνονν στανρό και μέ κλωστή μεταξένια κινκάτ (= κόκκινη) τό βάζουν
πίσ' απ' τή 1/όρτα' τό τλίζ' οτανρωτά σαράντα φορές και τίποτα δέ ί)λοχωρεΐ
(— προχωρεί). Και κατασάγωνο άπό γουρτζέλ' (= γουρούνι) τό βάζουν μέσα στή
γοννιά πον μαγερεύουν, τό κρεμνούν εκεί, τό 'χουν γιά καλό. Και τ άχαμνά τ'
τά κρεμνούν σ' 1)όρτα πουμέσα, στό μάνταλο. 'Εκεί βρίσκονται δσο πού νά αφά-
ξονν άλλο' τότε τά πετούν κα'ι βάζουν τά φρέσκα. Αύτό ήταν γιά νά μη βασκαί-
νεται τό σπίτ, νά μήν τό πιάν τδ μάτ'. "Οταν εν ας άνθρωπος ε μπαίνε μέσα στό
σπίτ αυτό, νά πιστρέφ' τό κακό τό μάτ'». Είς τό Σούλι «παραδέχονται πώς τά
χωράφια, άμα έχουν καλές απαρμουδιές, ρόκες, σιτάρια.... άβασκαίνονται άπ'
τά κακά τά μάτια. Γι' αύτό πάνω α' ενα σουβλί ή καμιά φούρκα κρεμούν κά-
ρακ/.ο (= κρανίον) άπό άλογο ή άπό βόϊδι». Εις τήν 'Απύρανθον Νάξου «τδ
κόκκαλο τής κεφαλής τον γαϊδάρον τό 'χουνε πώς είναι καλό γιά τή βασκανία
καί τό κρεμνούνε σέ καλά δέντρα (κυδωνιές κτλ.)» Ποία ή συνήθεια αλλού ;

5. Διάγνωσις βασκανίας" άνακάλυψις βασκάνου. Παραδείγματα:
Είς τήν Αϊτωλίαν «γιά τόν άβασκαμό παίρνουν ενα ποτήρι μέ νερό. Παίρνουν
αναμμένο κάρβουνο, νοματίζουν τό πρόσωπο πού έχουν υποψία πώς άβάσκανε
καί ύστερα ρίχνουν τό κάρβουνο μέσα ατό νερό. "Αν πάγ) στον πάτο στό ποτήρι,
λένε πώς αυτός πον νομάτισαν τ άβάσκανε, αλλιώς δχι. Βάνουν ύστερα γι άλα-
λους, ώσπον νά βρουν αυτόν πον άβάσκανε, κι άμα τον βρουν, στέλνουν ενα
φλυντζάνι νά φτυαη μέσα, γιά νά ποτίσουν τόν άβασκαμένον. "Αν πεισμώαϊ] καί
δέ φτύοη, λένε πώς δ άβασκαμός δέν πιάνει». Εις τήν Κάρπαθον «βάζονν α'ενα
ταανάκι νερό καί υστέρα αρχίζουν και χύνουν σταλαματιές λάδι καί κάθε φορά
πού ρίχνουν τό λάδι νοματίζουν ενα πρόσωπο πον έχουν υποψία. "Αν τό λάδι
δέν ξεμπλάαη (= διαλυθη), θά πή τότε πώς τό πρόσωπο πον 'βαλες στον νον
σον έχει νά κάνη μέ τό μάτι. "Αν σκορπίστ], θά πή πιος δέν εχει νά κάντ}». Εις
τό Καστανόφυτον τής Καστορίας «πετούν αλάτι ατή φωτιά άμα κάμη κρότον, τό
παιδί είναι ματιασμένο». Ποιοι τρόποι συνηθίζονται σχετικώς εις τόν τόπον σας;



I 2 6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

6. Τρόποι θεραπείας τής βασκανίας:

α) Τό κάπνισμα. Με ποίας oUotaç καπνίζεται ό βασκανθείς, καί με ποίαν
γητειάν ή ξόρκι συνοδεύεται τούτο ; Π. χ. είς τήν Κάρπαθον «παίρνουν ενα θυ-
μιατό, τό ανάβουν και θυμιάζουν τό ματιασμένο με τήν ελιά τώ Βαγιώ ή με τοΰ
'Επιταφίου τά πουλλιά (= άνθη). "Αν μποροΰν νά κόψουν κ' ενα κομμάτι άπ'
τό φόρεμα εκείνου που υποψιάζονται, τόσο τό καλύτερο. ' Ακόμη κόβγεις άπό τής
εκκλησιάς τό κατώφλιο, που περνούν κ' εχθροί σον, ή άπό τοΰ σπιτιοΰ τοΰ άνθρωπου,
πού υποψιάζεσαι, ενα κομματάκι ξύλο και βάζεις πάνω στά κάρβουνα και με όλα
αυτά θυμιάζεις τον άνθρωπο και λες : Φύε, κατση βαούρα, | φύε, κατοη κατα-
λαλιά, I φύε, κατσή γλωσσοφαγιά, | φύε άπου τά μαλλάτσια του, τσ άπον τά φρον-
άτσια τον . . . ."Υστερα παίρνεις τρία-τέσσερα κάρβουνα τοΰ θυμιατού και τά
νοματίζεις, δηλ. βάζεις στο νου σου πρόσωπα, πού μπορεί νά 'χουν ματιάσει τό
παιδί, καί τά σβήνεις μέσα σ ενα τσανάκι με νερό, κοντά στο κεφάλι τοΰ μα-
τιασμένου. Μαζί με τά κάρβουνα ρίχνεις καί λίγο άλάτσι καί λέεις : Ώς λυεΐ τ'
άλάτσι ατό νερό | τό νέφαλο στον ουρανό, | νά λύση, νά σκορπίση \ τό κακόν εμ-
μάτι ί τσ' ή κατσή γλωσσοφαγιά . . . Άπό τά νοματισμένα κάρβουνα, πού ί)ά βου-
λιάζουν στο νερό, καταλαβαίνεις ποιος εμάτιασε τον άνθρωπο. "Υστερα ή γητεύ-
τρα μετρά ανά πέντε - πέντε (5-10-15-20-25) ώς τά 40 καί ραίνει τό παιδί
με τό νερό, κάνοντάς του καί ενα σταυρό στο κούτελο. Τό φτυοΰν όλοι όσοι
είναι μέσα στο σπίτι καί τελειώνει ή γητειά. Τό νερό τό παίρνουν καί τό ρίχνουν
στο τρίστρατο». Εις τήν Θροίκην καπνίζουν τό παίδι μέ τρίχες άπό τή φανέλλα
εκείνου πού τό εμάτιασε, αν ξέρουν ποιός είναι.

β) Τό πέρασμα επάνω άπό φωτιά. Π. χ. εις τήν 'Ήπειρον «τά μι-
κρά τά παιδιά, όντα ϋά τά φασκιαισουν τό βραδύ, ή καί τά μεγαλύτερ' άκόμη,
τά περνούν τρεις φορές άπό τή 'στιά, (τή φωτιά τής γωνιάς) και λέν : πίσω τό
κακό, πίσ άβασκοσύνη, τρεις φορές κ' υστέρα τά βάνουν και κοιμούνται καί λεν
πά)ς τάχα ή φωτιά παίρνει τή βασκανία, &ν ετυχε νά τά ματιά ξ)] κανένας». Εις
τήν Ναυπακτίαν δια τήν βασκανίαν γίνεται χρήσις τής «άναποδοφωτιάς», δηλ.
πιάνουν φωτιά με τά πριουβολ'κά (τσακμάκια) άνάποδα, ήτοι μέ τάς χείρας
όπισθεν. Είς τήν Αίτωλίαν τήν άναποδοφωτιά πρέπει νά τήν πιάση ένας πού
νά έχη τό όνομα Γιάννης. Πού άλλοϋ συνηθίζεται ή άναποδοφωτιά καί είς ποίας
άλλας περιστάσεις ;

γ) Τό ράντισμα ή πότισμα μένερό, εις τό όποιον έρρίφθησαν κάρβουνα
άναμμένα ή αλάτι ή λάδι τής καντήλας ή χώμα άπό τήν πατημασιά τού βασκά-
νου ή στάχτη από τρεις τρίχες τής κεφαλής του. "Αλλοι εις τό νερό aUTÔ βυ-
θίζουν πρωτύτερα μονόκερο (τ. έ. σταυρόν άπό έλεφαντόδοντα ή άλλο δστούν, ο
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όποιο; ριπτόμενος εις τό ύδωρ παράγει φυσαλίδας) ή νεραϊδόμηλο ή στάχτη από
άναποδοφωτιά ή τι τοιούτον. Τί νερό χρησιμοποιούν; (αμίλητο; άρπαξιμιό ;
ξαστρισμένο ;) Ποίου είδους άγγεϊον μεταχειρίζονται, διά νά ξαστρίσουν τό νερό ;
(πινάκι πράσινο ;). Σπάνουν καί αυγό μέσα στό νερό ;

Μέ ποίους λόγους συνοδεύουν τάς πράξεις αυτάς ; Παραδείγματα: Εις
τόν Πόντον, «αφού μέ τά άναμμένα κάρβουνα άνακαλύψουν τό βασκαΐνον πρό-
σωπον, παίρνουν άπό τό μέρος, άπό τό όποιον ειχε περάσει, ολίγον χώμα, τό
διαλύουν εις τό ύδωρ καί δίδουν έξ aUxoC νά πίη ό βασκαμένος». Εις τήν Θρ<?-
κην συνηθίζουν τό έξης γήτεμα : «Θά πάρνε τ αυγό, πού γέννησε ή δρνιθα μετά
τό μεσημέρι, καί τό βράδ', μόλις νυχτώση, θά πάρνε αρπαχτικό νερό σ ένα πρά-
σινο πινάκ άπό τη βρύα, κρυμμένο κάτ' άπ' τήν ποδιά. Ή μιά θά βαστάη τό
πινάκ' μπρος ατό πρόσωπο τοϋ ματιαγμένου κι ή άλλη σπάνει τό αύγό, παίρνει
και μιά κόκκινη κλωστή, τή βελονιάζει στό βελόνι, τσιμπά μιά σκελίδα σκόρδο
και τή βάζει μέσα στον κρόκο και ένα ασημένιο παρά. Παίρνει άπό τή γωνιά
τρία μικρά άναμμένα κάρβουνα, τά σταυρώνει τρεις φορές επάνω στό πινάκ', τό
καθένα ξεχωριστά, και τά σβήν μέσα στό πιάτο. Τό πράσινο πινάκ μέ τό νερό,
τό αύγό, τό σκόρδο, την κόκκινη κλωστή και τόν παρά θά τό βγάλ' έξω στ αστρα,
δπου θά μείν δλη τή νύχτα νά ξαστριστή. Πρωί, ακόμα πριν ξημερώσ, θά τό
πάρ° καί, ένφ ακόμα κοιμάται ό ματιαγμένος, θά τόν πλύν' τό πρόσωπο τ άνάτρεχα,
τα χέρια και τά πόδια τ' και θά πή τρεις φορές : 'Ανάτρεχα ήρθε, άνάτρεχα νά
παγαίν ! και 'μέ τήν άνάποδη τής μπροστέλλας της τόν σκουπίζ'. Τό πινάκ' θά τό
σπάσ' εμπρός στή βρύα' ή σέ σταυροδρόμ' καί θά πή : Νά φύγ' τό κακό! "Αν
εΐναι ματιαγμένο τό παιδί ή δ μεγάλος άνθρωπος, τό αύγό ψήνεται καί γίνεται
σά αφουγκάτο. Τό ίδιο γήτεμα κάνουν, δταν εΐναι ματιαγμένα ζψα, βουβάλια,
γελάδες, σκουλήκια (μεταξοσκώληκες)».

δ) Τό σταύρωμα μέ τό αλάτι. Παράδειγμα: «Θά πάρς μί τρία δάχλα
αλάτ , θά τού φέρ ς γύρα ατού πρόσωπο τ', άρχινώντα άπ' τήν κούτρα κί θά
λές : Μαύϊρ άγι/.άδα γένν'αι μέσα ατού μισουχώρ' κ' έκανι μαύρου μισκάρ , τού
είδαν κόσμους κί θαμάθμαν. Άν έΐνι 'πό αντρα và σκάσουν . . . κτλ. (Μάλγαρα).
Άλλαι χρήσεις τοΰ άλατος πρός θεραπείαν τής βασκανίας : π. χ. βάζουν στο
στόμα τοΰ βασκαμένου αλάτι ή λειώνουν τό αλάτι στό νερό, λέγοντες: δπως λει-
ώνει τό άλάτι, έτσι và λειώαη τό κακό τό μάτι ή ρίχνουν αλάτι στή φωτιά,
λέγοντες: "Οπως σκάει τό αλάτι, έτσι và σκάση τό μάτι κτλ.

ε) Τό σταύρωμα μέ φύλλα ελιάς ή βάγια, μέ μοσχοκάρφια ή μέ
μαχαίρι μαυρομάνικο κττ. II. χ. «"Οταν εΐναι θαρμισμένο (ματιασμένο) τό
παιδί, παίρνουν εννιά φύλλα ελιάς άπό τά Βάγια, σταυρώνουν τό παιδί καί λένε :
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Δυο σέ 'δαν, δυο ο' εθάρμισαν, τρεις σ έγιάνα \ τφ Πατρί καί τφ Ylih και τδ
άγιο Πνεύμα. Τό λένε τρεις φορές.

Τό φτύμα τού ανθρώπου πού έβάσκανε, ώς μέσον θεραπείας. Εις
τήν "Ηπειρον «αν έχουν υποψία άπδ καμιά γυναίκα πώς άβάσκανε τδ παιδί,
στέλνουν και τής χαλενουν (— γυρεύουν) τδ σάλι της στο φλυτζάνι και τό φέρ-
νουν κι αλείψουν τό παιδί, που δέ μπορεί, στό πρόσωπο ή διά τής βίας τοΰ βά-
νουν λίγο ατό στόμα, δσο γιά τό καλό». Εΐς τήν Καλοσκοπήν Παρνασσίδος «αν
δέν ξέρουν ποιος τό μάτιασε (to παιδί ή τό ζφον), πρέπει νά γυρίοη έ'νας νά
μαζέψω 40 φτνσματα και νά τά πιή οποίος άβασκάθηκε».

ζ) Τό μέτρημα άπό τό ενα έ'ως τό εννέα και άπό τό έννέα έως τό
ενα (τρεις ή εννέα φορές). ΓΙώς εξηγείται τούτο ; Εΐς τήν Νάξον «άριθμούν
έννέα φορές, διότι έννέα είναι οι τρύπες τού άνθρώπου πού βγαίνει ό άέρας».
Μέ ποίας έπφδάς καί πράξεις συνοδεύεται τό μέτρημα ; Π. χ. εις τό Λασήθι
«όταν φταρμιστή κιανείς, τόνε στανρώνουνε καί /eve «Άπου το' εννιά στα δχτώ,
άπου τσ οχτώ στα' εφτά, άπου τσ' εφτά στσ εξε, άπου τα' έ'ξε ατσοί πέντε,
άπου τσοί πέντε ατσοί τέσσερεις. άπου τσοί τέσσερεις ατσοί τρεις, άπου τσοί
τρεις ατσοί δύο, άπου τσοί δυο ατή μία, άπου τή μιά στήν κιαμιά» (φτεΐ δεξιά)
φτού! Κατόπιν μετρούνε τις τρύπες τ' άθρώπου: ενα, δυό, τρεις, τέσσερεις, πέντε,
εξε, εφτά, δχτώ, εννιά (φτεΐ άριστερά) φτού ! Λέει τρεις φορές τό πρώτο καί
τρεις τό άλλο».

η) 'Εξορκισμοί (δέσιμο ή κάρφωμα ή άποπομπή τής βασκανίας εΐς τά
όρη). Πρβλ. ευχήν τού άγ. Κυπριανού : «δεσμεύω καί καταργώ πάντα τά πο-
νηρά πνεύματα, τά ακάθαρτα, καί πάντα πονηρόν δφϋαλμόν», καί φυλακτήριον :
'Ορκίζω σε, βασκανία, εις τόν Θεδν τόν μέγαν . . . ίνα φοβηϋής καί δεϋής κτλ.

(Λαογρ. Θ', 65).

θ) Διάφοροι άλλοι τρόποι (δι' ομοίου ή άναλόγου κλπ.). II. χ. εις τήν
Αΐτωλίαν «παίρνουν στη βρύση χλωρά μούσκλια, παγαίνουν ατή φωτιά τοΰ σπι-
τιού καί τά ρίχνουν μέσα καί λένε : δσο βαστάνε χλωρά τά μούσκλια, τόσο νά
βααταχτή κι δ άβασκαμός (αυτουνού πού είναι άβασκαμένος)».

β) 'Αποτροπιασμοί κατά παντός κακοποιού δαίμονος ή άλλου κά-
κου στοιχείου.

1. Διά τής χρήσεως ώρισμένων άντικειμένων, τεχνητών ή φυσι-
κών, μελών τοΰ σώματος ζώων, φυτών κλπ. II. χ. μαχαίρι, βελόνι, ψα-
λίδι, πέταλο, κλειδί, πυροστιά, ύνί, σίδερο έν γένει ή άλλο μέταλλον' νερό, άλας,
θαλασσινό νερό' φωτιά, δαυλός άναμμένος, κάρβουνο, στάχτη" κατράμι, πίσσα.
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σκόρδο, σκυλλοκρομμύδα, δάφνη, άπήγανο, πύραντος, μάραντος καί άλλαι μαγι-
καί βοτάνατ σκούπα' ψωμί, προζύμι' σίελος, αίμα, μαννόγαλα' ύποκάμισον δί-
χτυ, κέρατο, πετεινός, κατωσάγωνο γουρουνιού, φίδι κτλ.

Ή δύναμις τούτων πολλάκις ενισχύεται

(α) έκ περιστάσεως, οίον ευρέσεως, κλοπής, εκθέσεως υπό τά άστρα
κτλ. ΓΙ.χ. πράγμα εύρεμένο ή κλεμμένο, μονόμερα καμωμένο, ανάποδα βαλμένο,
σχοινί κρεμασμένου κττ.

(β) εξ ωρισμένου αριθμού, ιδία περιττού: 3, 5, 7, 9.

(γ) έκ χρόνου καί τόπου: ώρα νυκτερινή, ημέρα ωρισμένη—τρίστρατο,
σταυροδρόμι, κατώφλι σπιτιού κττ.

(δ) έκ χρώματος: κόκκινο ή μαύρο' π.χ. μαυρομάνικο μαχαίρι κττ.

(ε) έκ θείας ενεργείας: ύψωμα Μεγάλης Πέμπτης, λουλούδια τοΰ Επι-
ταφίου, δάφνες τής Πρώτης 'Αναστάσεως, κόκκινο αυγό, ή αγία Ζώνη τής Πα-
ναγίας κτλ.

Μερικά παραδείγματα: Εις τον Πόντον συμβουλεύουν: «Τήν νύχταν τό
μωρόν όντας ί)ά κουβαλής, βάλεν άιτάν' ά&ες (=έπάνω του) ψωμίν». Εις τήν
Μεσημβρίαν «τό Μάρτη βγάνουμε ενα κόκκινο παννι όξω 'πό τό παράθυρο και
τό δένουμε α ενα σίδερο, σ ενα ξύλο, και στέκει 'κει, όσο νά βγη δ Μάρτης».
Εις τήν Θρ^κην «όταν ύπάρχη έπιζφοτία βάφουν τά μέτωπα καί τά κέρατα τών
βοών δι' ερυθράς βαφής, σιναπίδι καλουμένης». «Για νά μή πιάνουνε τά μά-
για και οί συκοφαντίες, συμβουλεύουν εις τήν "Υδραν, «βάνε τό πουκάμισο σου
άνάποδα, εχε και στο σπίτι σου μαϋρο κόκκορα ή πέταλο πίσω άπό τήν πόρτα'
είναι καλό, διώχνει τό κακό». «Το δίχτυ φυλάει άπό τά μάγια κι άπό τά ξωτε-
ρικά» (Σύρος). «Χοιρόλιμους άκούιτι κι ϋ·ά κριμάσω τσή γ'ρούνας σιδιρένια
κρουκέλλα» (Σάμος).

2. Δια λόγων (λέξεων ή φράσεων άποτροπιαστικών, μαγικών ή
καί εκκλησιαστικών). II. χ «κλούβια μάγια κι άπιαστα», εκφωνεί όστις είς τόν
δρόμον ή αλλού ευρίσκει πράγματα, τά όποια αναγνωρίζει ότι είναι μάγια (κόμ-
βους κλπ.) καί θέλει νά τά πιάση, χωρίς νά βλαβή από αυτά (Κεφαλλην.). "Οταν
ό Πόντιος άναφέρη ζημίαν ή κακόν, τό οποίον δέν έπαθε, λέγει : «Κωφόν τοι
διαβόλ' τ ώτίν». «Φύλαττε Κύριε!» ή «Ιησούς Χριστός νικά» κττ. Είς ποίας
περιπτώσεις λέγονται ταύτα ;

3. Δια συμβόλων καί σχημάτων ή χειρονομιών: πεντάλφα, σταυ-
ρός, κόμβος, φαλλός, αίδοΐον, φάσκελο, μούντζα κτλ. Π.χ. εις τήν Σύμην «χα-
ράττουν συνήθως όπισθεν τών θυρών πεντάρφα, δια νά προφυλαχθούν, ώς πι-
στεύουν, άπό ιά στοιχειά». Είς τό Καστανόφυτον Καστορίας, «άμα ίδη κανείς
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φάντασμα μέ κέρατα μεγάλα, πού πλακώνει τον κοιμισμένο, to πρωί πού θα
σηκωθη ΰά κατραμώση τήν πόρτα, δηλ. μέ κατράμι θα κάνη σταυρό στήν πόρτα,
για νά εμπόδιση ό σταυρός τό φάντασμα νά μπή στό σπίτι άλλη βραδιά».

4. Δια πράξεων συνοδευομένων πολλάκις υπό λόγων: κωδωνισμοί,
κτυπήματα, θραύσις αγγείων, πυροβολισμοί, άλλοι κρότοι καί θόρυβοι. Σταύ-
ρωμα, φτύσιμο, μαγάρισμα, κατούρημα, μούντζωμα, μουτζούρωμα, άλνχτημα κτλ.
Π.χ. «Τήν παραμονή τ' "Αη Μάρκ' βροντάν τά σαγάνια, γιά νά μή βγαίννι τά
φίδια τού καλουκαίρ» (Ευρυτανία). «Το Μέγα Σάββατο το πρωί, τήν ώρα πού
πετάει ό παπάς στην 'Εκκλησιά τις δάφνες και βαράνε οι καμπάνες, δσοι έχουν
όπλα ρίχνουν ντουφεκιά, δσοι δεν έχουν σπάζουν ενα τσουκάλα, ενα άγγειο, δ,τι
έχουν. "Αν τύχη και δε σπάσοννε, τό 'χουνε γιά κακό» (Κορώνη). «"Οταν ουρή
τις, οφείλει νά πτύση τρις καί νά λέγη τά εξής κατά νούν : Σηκώστε, κυρές κι
άρχόντισσες, σηκώστε τά ποδάρια σας νά μή σας κατουρήσω». ('Αποτείνεται δηλ.
πρός τις νεράιδες) (Καλλίπολις). «"Οντα σε κυνηγούν τά σκυλιά, μούντζωνε τα
με τό ζερβί τό χέρι σου άπό μέσ άπό τό φόρεμά σου κ έτσι δέ σε πλησιά-
ζουν» ("Ηπειρος).

5. Ειδικώς δια τής δημιουργίας μαγικού κύκλου ή μαγικού
φραγμού, τόν όποιον, ώς πιστεύεται, αδυνατούν οί δαίμονες νά υπερβούν.

(α) Μέ μαυρομάνικο μαχαίρι. Εις ποίας περιστάσεις χαράττεται κατά
γής ό κύκλος αυτός ; "Ενας ή πολλοί επάλληλοι κύκλοι ; Τί άλλο κάμνει προσέτι
ό δεισιδαίμων, δια νά προφυλαχθή από τόν δαίμονα, ευρισκόμενος μέσα εις τόν
κύκλον ; (Σημειώνει σταυρούς ; καρφώνει τό μαυρομάνικο μαχαίρι εις τό μέσον
τοΰ κύκλου; λέγει εξορκισμούς; καί ποίους;) II. χ. «'Από τά σταυροδρόμια δεν
κάνει νά περνάς τη νύχτα, γιατί βγαίνουνε ξωτικά. "Αν είναι άνάγκη νά πέρα-
σης, καλό είναι νά βαστάς μαχαίρι μαυρομάνικο καί νά ξορκίζης τά ξωτικά λέ-
γοντας μέσα σον: «'Ιησούς Χριστός νικά κι δλα τά κακά σκροπά». Κι' αν φανή
κανένα κακό, με τό μαυρομάνικο νά κάνης εναν κύκλο στη γή καί νά μπής
μέσα στον κύκλο' τότε τά ξωτικά δεν σε πειράζουνε» ("Υδρα).

(β) Με νήμα (περισχοινισμός χωρίου, νημάτωσις ή ζώσιμο εκκλησίας). Κα-
τασφάλισις τοΰ χώρου (κλείδωμα μέ μαγική κλειδαριά). Είς ποίας περιστά-
σεις γίνονται ταΰτα καί πρός ποίον ειδικώς σκοπόν; Πώς παρασκευάζεται τό
νήμα δια τήν περίζωσιν τής εκκλησίας ή τοΰ χωρίου ; (μονοημερίς κλωσμένο
άπό παρθένους όνομαζομένας Μαρίας, 3 ή 40 τόν άριθμόν ; ή άπό γυναίκες
πρωτοστέφανες ; Τό γνέθουν νύκτα ; Γυμνές ; πώς άλλως ;). Γίνεται καί κλείδωμα
τοϋ χωρίου με μαγική κλειδαριά ;

Μερικά παραδείγματα : Είς τήν Καρωτήν Διδυμοτείχου «Σαράντα γυναϊ-
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κες πρωτοστέφανες μαζεϋκαν ενα βράδ' κ' έ'μαααν βαμπάκ', τον έβγαλαν άπ' τον
τσικρίκ', καϋάρσαν τον σπόρου κι τον στοίβαξαν μι τον δόξα, ενα δοξάρ κι ον-
λες γκονλιόμπαρες (—γυμνές). "Αλλ' στοίβαζι χι αλλ' εγνιϋτ... ΚΊ ενας σιδεράς
μέ τη γυναίκα τ*, κ έκεΐν γκονλι,όμπαρ', ξεντύνατ , έκαμαν μνιά κλειδουνιά τη
νύχτα στον ντιμιρτζίδκου (= σιδεράδικο). Ή γυναίκα τραυονσι μ'χάνια κι ου
ντιμιριζής εψκιανι την κλειδοννιά ... Άπ τ ίκείνου του γνέμα είχαν ενα άδράχτ
γνέμα, όσου χρειαστή νά τλίξ'ν του χουργιό άπόξου. Κι τού 'φιραν λόυρα - λόυρα
του γνέμα πού μνιά ν ακριια τού χουργιό κι τον ντάμουσαν, τού κουμπόδισαν ι κει
κι τού κλείδουσαν κείνου τού ράμμα κει με κείν την κλειδοννιά, νά μη μπαίν'
μέσα άρρώστεια» (Λαογραφία Ζ, 472). Εις ΐά Βελλά Καλαβρύτων, δια νά προ-
φυλάξουν τό χωριό των άπό τό στοιχειό τής "Αράχοβας «μιά μάγισσα άράπισσα
εδιάταξε τούς Βελλαΐτες νά βάλουν τρία άπάρύενα κοράσια νά γνέσοννε άπό μιά
κλωνά μονοκόμματη μονοημερινά καί νά βάλουνε σταυρωτά γύρω στο χωριό
τέσσερα άφόρηγα περόνια καί νά δέσοννε τήν κλωνά γύρω γύρω στο χωριό
άπάνου στά τέσσερα περόνια...». Εις τήν Λήμνον «μιά γυναίκα ξετύλιγε τό νήμα
καί άλλη τό ε'&αφτε με τό χώμα α>ς που εφεραν γύρω όλο τό χωριό».

Ποΐαι αλλαι τυχόν πράξεις ενεργούνται πρός εξασφάλισιν τοΰ επιδιωκομέ-
νου σκοπού ; Π.χ. Είς τήν Καρωτήν ενήργησαν καί καθοσίωσιν τοΰ περισχοινι-
σθέντος χώρου δια χαράξεως είς αυτόν τοΰ σημείου τοΰ σταυροΰ : Άπου μνιάν
ακριια πάλι τού χουργιό ως τν αλλ' μέσ ς τ μέσ, άπό τούτην τη μέσ πάλι ως
τν αλλ' σταυρουτά, Άά πάρν δγιό νουμάτ ενα ζιβγάρ' βόδγια κ ενα άλιτρου
κ έ'νας ϋ·ά σέρν τά βόδγια κείνα κ' ενας 9·ά πχιάν τ άλιτρου κι μί τ αλιτρου τη
γης ϋά τήν γκαρτσανάει (=χαράσση) σταυρουτά, D'à σταυρών' ντ γης άπό βουργιά
'ςτό νότου, ενα ετσ'1 κ' ενα ετσ- (+), &ά σταυρώσ τού χουργιό. Γύρου γύρου
δε ϋά πάη' γύρω εΐνι του γνέμα. Κλειδών'ν τού χουργιό κι τον σταυρών ν μέσα
κι δέ μπαίν άρρώστχια μέσα (Λαογρ. Ζ ' 472).

(γ) Με περιφερικήν άροτρίασιν δια διδύμων μόσχων. Περιστάσεις
καθ' ας γίνεται ή περιάροσις τοΰ χωρίου προληπτικώς: 1) κατά τήν ίδρυσιν
νέου συνοικισμοΰ (εγκαίνια ή γκαίνιασμα χαίρων) (Λαογραφ. Ζ' σ. 474 καί 506),
2) μόλις είς τά πέριξ τοΰ χωρίου εμφανισθή επιδημία ή άλλο τι κακόν άπειλή
όλόκληρον τό χωρίον ή τήν πόλιν, 3) κατ' έτος εις ώρισμένην ήμέραν (τήν πρώ-
την τοΰ έτους ή άλλην ήμέραν (περιοδικώς). 'Ενεργείται τίποτε έκ τοΰ φόβου
μήπως τό κακόν ύπεισέδυσεν ήδη καί λανθάνη έν τφ χωρίω ; Γίνεται δηλ καί
καθαρμός τού χωρίου ή τών κατοίκων αυτού καί κατά ποίον τρόπον ; Ποίοι
όροι πρέπει νά τηρώνται άπαραιτήτως, όσον αφορά τά μοσχάρια; (δίδυμα ; μι-
κρά ; 40 μόλις ημερών ή όλως άβαλτα στό ζυγό ; ή βόδια μαύρα ;), τό άροτρον



I 2 6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

(ψευτάλετρο με ξύλα μικρά, μονοημερίς φτειαγμένο ; σιδερένιο ή ασημένιο;), χ ους
ζευγολάτες (νά μήν είναι δευτεροπαντρεμένοι, γυμνοί), τό όργωμα ; (ζερβοοργώ-
νονν, διά νά είναι ή πράξις τελεσφόρος). 'Γι γίνονται τά μοσχάρια μετά τό πέ-
ρας τής άροτριάσεως ; Θανατώνονται καί θάπτονται έντός λάκκου ή έγκατορυ-
γνύονται ζώντα ; Πρός ποίον αρά γε σκοπόν ;

Παραδείγματα: Εις τά Βελλά Καλαβρύτων «επήρανε ενα μονσκάρι 40 ημε-
ρών κάί έφτειάσανε μονοημερίς αλέτρι (ψευτάλετρο με ξύλα μικρά), και έζέψανε
το μουσκάρι και τό έγυρίσανε γύρου στό χωριό, και έκάμανε μιάν αυλακιά γύρω
τριγύρω, ίσια που έσημάδευε ή αυλακιά λιγάκι. Και άπό τότες δεν εξαναμπήκε
το στοιχειό». Τό γκαίνιασμα τής ΓΙαλιοχούνης (Ευρυτανία) εγινε μι δγιό μσκάρ-
για διπλάρκα (= δίδυμα) κι μι ζ'γάλιτρα σιδερένια. "Ηφιραν ενα γύρου τού
χουργιό κι (ίμα εκλεισ ού γύρους αύτός μι τά μακάργια ζεμένα, τά σφαξαν κι
τά ïïaipav μαζί μί τά ζ'γάλιτρα. Λεν πώς τά μακάργια αυτά, ώσπου và τιλειώσν
τού γύρου, ψουφουσαν— ήταν μικρά κί δέ βαστούσαν—κ' ετα' τά ΰαφταν. Λεν
πάλι πώς, äv δέν ψουφουσαν, τά ήφιρναν πουλλές βόλτις α>σπου νά ψουφήσονν».
(Λαογρ. Ζ' 475). Συνδυάζεται τυχόν ή περιάροσις τού χωρίου μέ περισχοινι-
σμόν αύτοΰ;

(δ) Μέ άσφάκες καί άλλους άκανθωτούς θάμνους. Π. χ. είς τήν
Κυνουρίαν, διά νά προφυλάξουν τά ποίμνια άπό τήν έπήρειαν ιών Καλλικαντζά-
ρων «φράζουνε γύρω-γύρα) τό μαντρί μέ νιά αράδα άπό άσπαραγγιές» ■

(ε) Μέ δωδεκαμερίτικη στάχτη ή μέ φωτιές ολόγυρα άναμμένες.
Π. χ. πολλαχοΰ τήν παραμονήν τών Φώτων «χύνουν στάχτη (δωδεκαμερίτικη) γύρω
στό σπίτι, πιστεύοντες ότι δέν έρχονται είς τό εξής ερπετά μέσα είς τό σπίτι».
«Τά πρόβατα αμα εγουν σπλήνα, πρέπ ν' ανάψουν γύρω στό γρέκι φωτιές άπό
πυξάρι. Κείνος ό καπνός είναι πικρός κ είναι γιατρικό γιά τήν άρρώστεια αυτή».
(Καβακλί Β. Θράκης).

(ς·) Μέ περιαγαιγήν αγίων εικόνων, λειψάνων ή άλλων ιερών ή
μαγικών πραγμάτων περί τό χωρίον ή περί τό λιβάδιον. Είς ποίας πε-
ριστάσεις καί πρός ποίον ειδικώς σκοπόν γίνεται ή περιφορά τούτων. Π. χ. οί
Μεσσήνιοι ποιμένες διά νά σώσουν τό ποίμνιον άπό to σμερδάκι «παίρνουν
τρεις παπάδες μέ τά αχραντα μυστήρια καί γυρίζουν είς δλο τό σύνορο τού λι-
βάδιον καί σέ κά&ε λίγο βάνουν άπό 'να σταυρό ξύλινο». Είς την Θράκην εν πε-
ριπτώσει έπιζωοτίας ό γύφτος, άφοΰ κατασκευάση γυμνός τή νύκτα τό σίδερο,
πού έχει τή δύναμη νά διώκη τούς βλάπτοντας τά κτήνη δαίμονας, «παίρνει
κείνου του σίδερου καί βγαίζει νύχτα καί γυρίζει γκόλιαβους (γυμνός) τό χουργιό
ούλο τρεις φορές». Μέ τήν περιφοράν αύτήν θέτει τό χωρίον όλον υπό τήν προ-
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στασίαν τού μαγικού σιδήρου. 'Άλλα παραδείγματα λιτανειών καί περιφορών ει-
κόνων κλπ. βλ. έν Λαογραφία Ζ' 506.

(ζ) Μέ όροθέτησιν γινομένην πέριξ τού χώρου, τόν όποιον θέλουν
νά προφυλάξουν (ύψωμα δένδρων ευρισκομένων περί χώρόν τινα, ή τοποθέτη-
σις σταυρών ή κόκκινων αυγών ή κηρίων άνημμένων εις τάς 4 άκρας ή εις τά
τέσσαρα σημεία τού ορίζοντος πέριξ τοΰ χωρίου ή τής μάνδρας κλπ.). Π. χ. τή
Γόλιανη Ευρυτανίας τη γκήνιαζαν (=εγκαινίαζαν) τη Λιφτέρα τής Λαμπρής. Ου
παπάς βγήκι μι τς είκόνις, τις ήφιριν ενα γύρου στον χουργιό μέ ϋψουμα στα
χέργια. "Ενα γύρου ατού χουργιό σέ κάθι πινήντα μέτρα ή κι λιγώτιρου ή κι
πιρσότιρου, δπ βρήσκαν κλαρί (—δέντρου, πουρνάρ , φιλίκ), τον τρυπούσαν μι
ν'αρίδα κ έβαναν μέσα ύψωση. Γι αύτό τού χουργιό δέν τον βαρεί χαλάζ. Τά
κλαργιά που ϋψουναν δέν τά χαλούσαν καμνιά φονρά. Ύψονμένα κλαργιά βρί-
σκουντ άκόμα στην Κ'φάλα». Βλ. άλλα παραδείγματα Λαογραφ. Ζ' σ. 475-476,
άρ. 17 καί 19. Είς τήν Μάνην «τούς παλαιοτέρους χρόνους τά χωριά κατεσκεύ-
αζαν εις τά τέσσερα σημεία τοΰ ορίζοντος τέσσερες κολώνες καί έπ' αυτών το-
ποθετούσαν ένα σταυρό, διά νά έμποδίζη τούς δαίμονας νά ε'ισέρχωνται εις τό
χωριό. Αυτό λέγεται σταυροπύργι».

γ) Έξαπάτησις τοϋ δαίμονος. Κόσκινο, ή δέσμη άπό στάχυα άνηρτημένα
εις τήν όροφήν ή όπισθεν τής θύρας κ. τ. τ. Π. χ. είς τήν Λέσβον οί χωρικοί
άναρτοΰν εις τήν όροφήν τής οικίας μιά φτύκα, δηλ. δέσμην σταχύων, πιστεύον-
τες, όταν περί τά μεσάνυκτα εισέλθω είς τήν οίκίαν ό δαίμων, διά νά βλάψη
τούς ενοίκους, ότι άπασχολεΐται άπαριθμών τά άγανα τών σταχύων, (άλλοΰ τις
τρΰπες τοΰ κοσκινού), άλλ' αίφνης κράζει ό πετεινός καί γίνεται σκούνη κι άχλιά.
Εις τήν Κορώνην «αν έχουν πεθάνει δνδ στό χρόνο ή κοντύτερα μέσα στό ίδιο
σπίτι, βάνουν στοΰ δεύτερου τήν τσέπη μιά κουτσούνα (κούκλα) καί τή θάφτουν
μαζί του, γιά νά μην τριτώση».

δ) Δίωξις, κατάδεσις ή χαταπερόνησις τοΰ διαβόλου, τών άσθενειών καί
άλλων δαιμονικών όντων, επιβλαβών ζώων ή ζωυφίων (όφεων, σκορπιών, λύ-
κων, άετών, ψύλλων κλπ.), κλεπτών, ανταγωνιστών κλπ., τής χαλάζης, τοΰ σί-
φουνα κλπ., τής άστοχίας (άναποδιάς), τής βοής τών πραματιών κλπ.

1. 'Εξορκισμοί, γητέματα: Έξορκισταί καί έξορκίστριες. Δύναμις καί
άλλαι ιδιότητες αυτών. Είδη καί τρόποι εξορκισμού (διαβάσματα, στανρώματα
κλπ.). Μέσα καί όργανα εξορκισμού καί γητέματος (κόκκαλα, μαχαίρια κλπ. πεν-
τάλφα). Λέξεις καί φράσεις έξορκιστικαί, έπφδαί κλπ. Μερικά παραδείγματα:

«Από τό φουστάνι ή τδ φόρεμα ανδρός τρελλον κόβουν ενα κομματάκι
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μικρό άπό τήν άκρη και τό στέλνουν στις ξορκίστρες. Αύτες κάνουν τά ξόρκια,
κι αν πιάσουν, τότε γερεύει ό άνθρωπος (Αμβρακία). Εις τήν Σίφνον πρός
εξορκισμόν βρικολάκων ή νεκρών, όταν τό σώμα των δεν διαλύεται εις τήν γήν,
ό ιερεύς σχηματίζει εκ κηρού λειτουργηθέντος μίαν πεντάρφα καί τήν επιθέτει
επί τού στόματος αυτών. Εις τήν Λάσταν Γορτυνίας, «εις πόνον βυζιού έγρα-
φον εις χαρτί τρεις σταυρούς, τρεις πεντάλφες, 'Ιησούς Χριστός νικά, Έν αρχή
ην ό Λόγος κτλ. Ήλί Ήλί λαμά σαβαχθανΐ καί τό εκολλοΰσαν με μέλι επί 24
ώρας». Εις τήν Κάρπαθον, «όταν θέλης νά γλντώσης άπό τό βραχνά, πριν πλα-
γιάσης, λέεις : «"Οταν ερχεσαι, βραχνά | , άπον τήν άνεκαπνά | , μέτρα τ άστρα
τ ουρανού [ τσα.1 τά φύλλα τον εντροϋ | τσάι τόν άμμο με τό φτυάρι | τσάι τήθ
θάλασσα με τό κουτάλι». Baç τήν Κρήτην γητεύουν τήν ί)έρμην ώς εξής: «Πιά-
νεις ενα ν πιάττο και κάνεις τρεις σταυρούς με τό μελάνι κι άπεις λες τή γηθειά:
Στήτω ό ήλιος κατ' άνατολάς | στήτω κι δ ρίγος, ό τριταίος, ό καθημερινός | .
"Αη Γιάννη Πρόδρομε, | βοήθησε τον δούλου τοϋ Θεοϋ ... | Άπεις τήν άποπής
πλύνεις τό πιάττο και δίδεις τ' άρρωστάρη νά πιή τ άπόπλυμα».

Εϊς ποίας περιπτώσεις οί γητειές δε στρέγουν δηλ. δεν φέρουν τό προσδο-
κώμενον αποτέλεσμα; ε'ις ποία αίτια αποδίδεται τούτο; Π. χ. τό ξόρκι άμα τό
πής άλλου, δεν κλεϊ δηλ. δέν πιάνει πιά, λέγουν εις τήν Κορώνην.

2. Κατάδεσμοι, καρφώματα, κατορύξεις. Είδη καταδέσμων καί τρό-
ποι καταδέσεως: (άμπόδεμα, καρφόδεμα, πετρόδεμα, σπαρτόδεμα, ντουφεκόδεμα,
κουλ.λουρόδεμα, σφακτόδεμα). Κατάδεσις δια κλείθρου κτλ. (Περί αυτών ΐδε Λα-
ογραφίαν Θ' σελ. 473 κε ). "Υλη καί τρόπος, μέ τόν όποιον παρασκευάζεται τό
όργανον τής καταδέσεως Επωδή συνοδεύουσα τόν κατάδεσμον ή τήν καταπερό-
νησιν. Τόπος όπου τό όργανον κατορύσσεται ή ρίπτεται (εντός τάφων, φρεάτων,
υπό τό κατώφλιον κλπ. ή εις τήν θάλασσαν). Σκοπός, δι* ον ή κατάδεσις γίνεται.

Μερικά παραδείγματα: Πώς δένουν τους ποντικούς. Εις τήν Κίον «κείνος
πού άά πιάση σκουλήκια (= μεταξοσκώληκας) πηγαίνει τή Μ. Πέμπτη τό βράδυ
στην εκκλησία καί κρατεί ενα σπάγγο. Σε κάθε Ευαγγέλιο δένει εναν κόμπο καί
λέει : Δένω τους ποντικούς μου. "Ετσι δένει 12 κόμπους καί λέει 12 φορές τό
δένω τους ποντικούς μου. Αυτό τόν σπάγγο κατόπιν τόν κρεμά στά τσαρδάκια
κ έτσι δεν κατεβαίνουν οί ποντικοί νά πειράξουν τά μεταξοσκουλήκια».

Κατάδεσμος τής Πανούκλας, τοΰ διαβόλου καί παντός άλλου κακοποιού
στοιχείου δι' έμπήξεως σιδηρών ήλων εις δένδρα, τοίχους, παραστάδας θυρών
καί είς τό έδαφος. Π. χ. εις τό Μεσολόγγι «καρφώνουν τρία καρφιά στόν τοίχο
καί εις καδένα πού καρφώνουν, λέγουν : καρφώνω τις τσοϋπες (δηλ. τόν δαίμονα,
τόν προκαλούντα τήν θηλυγονίαν) καί κάνω άρσενικά». Εις τήν Καρωτήν τοϋ
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Διδυμοτείχου αυτός ό Θάνατος καταδεσμεΐται δια καρφώματος εις τήν γήν" «δντα
σκώνονμι τονν πι&αμένονν άπ καταή, κροΰμι ενα καρφί, δ,τι καρφί, κει άπ &ά
τιλειώσ κι τον σκιπάζμι στη γης, νά μή πι&άν άλλους». Βλ. Λαογραφίαν, τ.
Ζ' σ. 518.

3. Δίωξις καί αποπομπή τού δαίμονος είς όρη, μεταβίβασις
ασθενείας καί λοιπών κακών εις άνθρωπον ή ζώα, εις δένδρα ή θά-
μνους ή διάφορα αντικείμενα. Έγκατάλειψις ε'ις τόπον τινά, κλπ.
Πρβλ. τούς εξορκισμούς: «Στ1 αγρία βουνά και στ άκαρπα τά δέντρα, κει πού
δε λαλάει πετεινός, ζευγίτης δεν κάμνει, ή δπου μικρού παιδιού κουλλούρα δεν
χρένεται, κόττα δεν κακκαρειέται κττ.

Παραδείγματα: Έ περιορική ή τό θερμόργιο (πυρετός μετά ρίγους επα-
νερχόμενος κατά περιόδους) ί)εραπεύεται εις τό Ληξούρι κατά τόν άκόλουθον τρό-
πον : κόβει μιά ξορκίστρα τά είκοσι νύχια τ' άρρωστου. "Υστερα τοϋ παίρνει τό
μαντήλι άπό τήν τσέπη του καί τρία δίλεφτα. Με μιά ψαλίδα τοΰ κλαδέματος
κόβουνε σε τρία τό κάϋε δίλεφτο καί δένουνε τά κομμάτια δπως καί τά νύχια
στις λουρίδες πού εχουνε σχίσει τό μαντήλι."Επειτα τά κρεμούν δλα αυτά σε κα-
νένα δέντρο μακριά. "Οποιος τά λύση παίρνει αυτός τήν άρρώστεια κ, ετσι ό
άλλος γιατρεύεται». Είς τήν Θράκην «τά κλαψιάρικα παιδιά τά περνούν άπό τήν
τρύπα τοΰ φράχτη. Περνούν οί σκύλ.οι άπ' εκεί καί παίρνουν τήν κλάψα. "Η
παίρνουν τή φασκιά τοϋ μωρού καί τό πρωί πού περνούν τά γελάδια τή ρίχνουν
κατά γής· τά γελάδια περνούν άπό πάνω καί παίρνουν καί τήν κλάψα». Είς τήν
"Ηπειρον «παίρνουν ενα κομμάτι ψωμί, σταυρώνουν τό παιδί πού κλαίει συχνά,
λεν κι άλλα μυστικά λόγια κ' ύστερα τό κομμάτι αυτό τό ρίχνουν στήν άγέλη.
"Οποιο βόδι φάει τό κομμάτι παίρνει και τήν κλάψα τοϋ παιδιού». Εις τήν Άπύ-
ρανθον τής Νάξου «όταν είναι γρινιασμένο τό μωρό, τοΰ βγάζουνε τό πονκαμι-
σάκι του καί τό πάνε μισή ώρα δρόμο σε μιά μικρή εκκλησούλα 'Αγία Ειρήνη
καί άφήνουν εκεί, τρυπώνοντας το σε μιά σχισμή τοϋ βράχου τό πουκαμισάκι
καί μ' αυτό περνάει ή γρίνια τοΰ παιδιού».

4. Δέσις καί λύσις αψύχων άντικειμένων, ώς ντουφεκιού, οικιακών
σκευών, παγίδος, τής θαλάσσης καί τών νερών, τών δένδρων κττ. (Βλ. τοιού-
τους καταδέσμους είς Λαογραφ. Θ' 108).

ε) Κα&αρμος και άπαλλαγή άπό κακόν.

1. Δια πύρας καί μάλιστα μέ τό άναμμα καινούργιας φωτιάς.
Εις ποίας ασθενείας ή γιάτρισσα ή ό λαϊκός ιατρός μεταχειρίζεται τή φωτιά (τόν
άναμμένον δαυλόν, τό πυρωμένο σίδερο κττ.) πρός θεραπείαν καί κατά ποίους
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τρόπους; Γίνεται καί πέρασμα τοΰ ασθενούς επάνω άπό τή φωτιά ή περιφορά
αύτοΰ περί τήν πυράν τής εστίας;

Π. χ. ε'ις τήν Άγχίαλον «άμα κακοπάίί τδ παίδι (κακόπαθε λέγαμ' άπό
αγέρα) εΐτε γιά αϋπνία 'είτε γιά αλλ' ασθένεια, ανάβουν τά δαυλιά στδ παραγών ,
τά τραυοΰν λιγάκι μπρός, ώστε νά χ λιγάκ' μέρος νά περνάη άποπίσω τδ παιδί.
Στδ παραγών κάθεται στη μιά κόχ ή νενέ (= μητέρα) καί στην αλλ' δ μπαμ-
πάς (ή και μεγαλύτερος άδρεφδς καί μεγαλύτερ* άδρεφή) καί τον άρρωστο τόν
παίρν δ ενας, τον περνάει πια μέ τά δαυλιά καί τόν δίν ατόν άλλον. Θά τόν
περάσ καί πάμ μέ τή φωτιά νά καπνιστή, θά τόν δώκ ατόν άλλον, τρεις φο-
ρές αυτό καί γιατρεύεται. Κι δσο δέ λαλήσουν οι πετεινοί, δέν ανοίγουν τή θύρα
τοΰ σπιτιού, μή τυχόν κι έρ&η τό ξωτικό μέσ στό σπίτι». ΓΙοΰ αλλού υπάρχει
ή συνήθεια αύτη;

Εις ποίας περιπτώσεις άνάπτεται καινούργια φωτιά (ή διαβολοφωτιά ή ξυ-
λοφωτιά;) Μόνον όταν ένσκήπτη έπιζωοτία ή καί έν περιπτώσει έπιδημικής νό-
σου τών ανθρώπων ; Μήπως άνάπτεται κατ' έτος πρός άνανέωσιν τοΰ πυρός τών
εστιών καθ' όλον τό χωρίον; Πώς άνάπτεται ή φωτιά αυτή; Διά προστριβής
ξηρών ξύλων ή περιστροφικής κινήσεώς των ; Πότε γίνεται και πού ; (Νύκτα, είς
μέρος άπόκεντρον τοΰ δάσους ή τοΰ βουνοΰ ή εντός τοΰ χωρίου;). Ποία ξύλα
χρησιμοποιούν διά τήν παραγωγήν τοΰ πυρός ; (κέδρα, φιλουργιά;). ΙΙοΧοι άλλοι
όροι πρέπει νά τηρώνται, διά νά βγή άπό τά ξΰλα ή φωτιά ; (Π. χ. σβέσις τών
πυρών καθ' όλον τό χωρίον, οί εργαζόμενοι πρός παραγωγήν τοΰ νέου πυρός
πρέπει νά είναι μονονόματοι, άριστερόχειρες, γυμνοί, αγνοί, άδελφοί δίδυμοι ή
ό πρώτος καί ό τελευταίος υιός τών αύτών γονέων, μονογενείς, να μή ομιλούν
κτλ.). Πέρασμα άνθρώπων καί ζώων έπάνω άπό τή φωτιά ή άνάμεσα άπό δυο
φωτιές, καψάλισμα ή κάψιμο μέ δαυλόν άναμμένον άπό τήν καινούργια φωτιά.
'Επακολουθεί άλλη τις πράξις διά τόν καθαρμόν τής άγέλης άπό τό μίασμα ;
(όλοκαύτωσίς τίνος έκ τών άσθενών ζώων, ιδία χοιριδίου άλειφομένου μέ πίσ-
σαν. Έπ. ΛΑ 1943-44 σ. 42).

Άνανέωσις τοΰ πυρός εις τάς εστίας άπό τήν καινούργια φωτιά. 'Ιδιότη-
τες τής στάκτης τής φωτιάς αυτής καί χρήσις. Ποίον τό αίτιον τής έπιζωοτίας
κατά τήν λαϊκήν δοξασίαν ; (βρικόλακες, χαμοδράκι ή σμερδάκι). Δοξασίαι περί
γενέσεως τοΰ ποιμενικού τούτου δαιμονίου και περί τής έπηρείας αύτοΰ επί τά
βοσκήματα.

Άνάπτονται πυραί εις τόν τόπον σας τήν παραμονήν τοΰ αγίου 'Ιωάννου
τοΰ Κλήδονα (24 Ιουνίου) ; Τάς πηδούν μόνον τά παιδιά ή καί μεγάλοι ; Διατί
τάς πηδούν ; Πότε άλλοτε άνάπτονται όμοιαι πυραί και πρός ποίον σκοπόν ;
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Π. χ. τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων καί Θεοφανείων είς τήν Μακεδονίαν
δια να καύσουν ή αποδιώξουν τούς καλλικαντζάρους, εις τήν Καππαδοκίαν
δια τόν Σιφώτ.

2. Δι' ύδατος, ίδίςι θαλασσίου. Περιστάσεις, καθ' ας γίνονται τοιούτοι
καθαρμοί. Π.χ. «όταν σκεύος τι οίκιακόν μολυνθή, είς τό Άραβάνιον (Καππα-
δοκίας) ααραντίζουν το, δηλ. τό έκπλύνουν 40άκις έν τω ΰδατι καί άγνίζεται
τρόπον τινά». Εις τήν Σάμον, Σμύρνην κ. ά. παίρνουν τής 'Αναλήψεως νερό
από 40 κύματα' μέ αυτό ραντΚουν τό σπίτι ολόκληρο «καί όποτε τύχη πρήξιμο
ή πόνος ή δάγκωμα ή ό,τι άλλο, βρέχουν μέ αυτό ενα παννάκι καί τό βάζουν
επάνω στο πονεμένο μέρος κ' ευθύς περνάει. Μα κι όποτε τύχη άρρώστεια ή
κακό μάτι ή μπή στό σπίτι άνθρωπος μέ κακό ποδαρικό, ραντίζουν πάλι τό
σπίτι κ' ευθύς φεύγει τό κακό».'Εν περιπτώσει επιζωοτίας εις τήν Θράκην κ.ά.
«περνούν τά ζώα άπό τρεχούμενο νερό ή άπλώς τά ραντίζουν ιιε νερό». Δια τόν
καθαρμόν άπό τού νεκρού (άπόνιψιν χειρών, καθαρμόν τών ένδυμάτων, τής οι-
κίας κλπ.) βλ. Ζητήματα Έλλ. Λαογρ. τεύχ. Α' 125 κ. έ. Πρέπει τό νερό νά
είναι «καινούργιο» δηλ. ν' άντληθή νεωστί άπό τήν πηγήν ; ή νά είναι άπό
σπηλιά (άνεμονέρι ή βρωμονέρι) ή άπό αγιασμό ν ; αμίλητο ή κατ' άλλον τρόπον
ένισχυμένον; π. χ. νά έχη έκτεθή εις τά άστρα ή επί τάφου καθ' όλην τήν νύ-
κτα κττ.) Ποία ή χρήσις τοΰ τοιούτου ύδατος δια τόν καθαρμόν ή τήν θερα-
πείαν ; ΓΙ.χ. «ή βαρβαρίτσα (—καντήλα στα χέρια) χάνιτι, άμα τμ πλύν'ς μι κ
ψαλόνιρο» (— νερό πού πιάνεται σε κουφάλες δένδρων, όταν βρέχη) (Αιτωλία).
Εις τόν Πόντον «όταν τινά πιάσι; το αίμα, θεραπεύουσι καταιονίζοντες ύδωρ
θαλάσσιον δια ξυλοκοσκίνου, εντός τοϋ όποιου ί)έτουσι επτά ζεύγη κοχλια-
ρίων καί έ'ν».

3. Δια περιαγωγής άνθρωπου ή ζώου άνά τό χωρίον ή τό λι-
βάδιον πρός περισυναγωγήν τοΰ μιάσματος (φαρμακοί κλ.) καί διά κα-
τορύξεως ή ένταφιασμοΰ τοΰ καθάρματος. Κατόρυξις ζώντων ζώων κλπ.
Μερικά παραδείγματα: Εις τό Τριφύλλι (Δυτ. Θράκης) έν περιπτώσει έπιζω-
οτίας, άφοΰ άνάψουν καινούργια φωτιά καί περάσουν τά ζφα καί άπό τρύπα
πού ανοίγουν είς ένα όχθον τής γής, ενώ ακόμη τά ζώα καί όλος ό πληθυσμός
τοΰ χωρίου είναι συνηγμένος «παίρνουν ενα γ'ρουνάκ', τ αλειφτούν κατράμ κι
του δίνουν φοντιά. Κείνου κονσεύει (=τρέχει) μεσ' οτουν κόσμου, στ άγιλάδια
γιλάει ου κόσμους κι τού παραχώνουν ... Κι τού γ'ρουνάκ' με τήν καινούργια
τή φουτιά τ ανάφτουν» (Έπ. ΛΑ 1943-44 σ. 42). Πού άλλοΰ απαντάται ή συ-
νήθεια αυτή ; Κατά τινα παράδοσιν «ή πανώλης κατά τόν ιερόν άγώνα . . . έφεί-
σθη τοΰ Λειβαρτζίου, διότι πρό πολλών χρόνων, ότε έπεδήμει ή νόσος έν Πε-
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λοποννήσω, οί τότε κάτοικοι τοΰ Λειβαρτζίου πρός άποσόβησιν παντός άπό τής
πανώλους μέλλοντος κινδύνου έθαψαν ζών, ώς έξιλαστήριον θύμα, γυφτόπουλον».
Γνωρίζετε όμοίαν παράδοσιν εξ άλλου τόπου τής Ελλάδος; Είς τίνας περιπτώ-
σεις συνηθίζουν νά θυσιάζουν ή νά καίουν ή νά θάπτουν ή νά καρφώνουν εν
μόνον ζφον ζωντανόν πρός τόν σκοπόν νά σωί)ή τό ύπόλοιπον τής αγέλης ; Π.χ.
είς to Τριφύλλι (Δυτ. Θράκης) «δώδικα χρόνια πανούκλα έπισι δώ' θέρισι κι
θέρισι. . . Μιά γριά ώνειρεύκιν : « ενα δα/ιάλ' κόκκ'νου θά τον κόψ'τι» εϊπεν.
Κονρμπάν' (=θυσία) τό καμαν κι σ'κώθκιν ή Πανούκλα πονμέσ' άπ' τού χουρ-
γιό». Κατά τάς συνήθειας τών χωρικών τής 'Αργολίδος, άμα πάθουν τά πρό-
βατα άπό λάβωμα, «πρέπει δ τσομπάνος và σφάξη ενα, νά πάρη τή οπλήνα του,
và τήν καρφώση μ' ενα αβαλτο καρφί είς ενα σταυροδρόμι και νά μήν πέ-
ραση πλέον άπό κεί τά πρόβατά του» (Λαογρ. Ε' 647, 4).

Κατά τούς Θράκας (Καλλίπολ.) «διά νά καρποφορήση άγρός τις, πριν
σπαρή, πρέπει εις μίαν τών γωνιών αυτού νά ταφή άρτιγέννητον γαλίδιον».
Περί ζώων χρησιμευόντων εις άποδιοπόμπησιν τοΰ κακού καί περί καθαρμάτων
έν γένει βλ. Λαογρ. Ζ' 507 -512.

4. Δίοδος δι'οπής πρός άπαλλαγήν άπό κακού «τρνποπέρασμα, πέ-
ρασμα Από «τρύπες όπου τές κατασκευάζουν είς τούς όχθους τής γής», πέρασμα
διά στεφάνης ή κρίκου σιδηρού, δι' υποκαμίσου μονομερίτικου, διά διχαλωτού
δένδρου ή διά τεχνητής σχισμής δένδρου κτλ. Πέρασμα από όπήν φυσικήν ή
τεχνητήν εις τήν γήν ή εις βράχους ή άπό διχάλην ή σχισμάδα δένδρου ή διά
στεφάνης ή κρίκου σιδηροΰ, ή άπό σφήνες ή άπό μονομερίτικο πουκάμισο κτλ.

Λεπτομέρειαι : 1) Διά ποίαν αίτίαν γίνεται τό τρυποπέρασμα ; 'Εκ περι-
στάσεώς τίνος ή εις ώρισμένην ήμέραν περιοδικώς; 2) Εις ποίον τόπον κατα-
σκευάζεται ή τρύπα διά τό πέρασμα άσθενούς ή άσίίενών ανθρώπων ή ζώων
(εις σταυροδρόμι ή τρίστρατον ή σύνορον μεταξύ δύο ή τριών χωρίων ; ή εις
τήν περιοχήν άλλου χωρίου ή είς μέρος πού νά μήν άκούγεται όρνιθα ;) 3) Εις
ποίαν διεύθυνσιν κατασκευάζεται ή υπόγειος δίοδος ; ή έξοδος είναι πρός Α ή
πρός Ν έστραμμένη καί διατί ; 4) Πότε γίνεται τό πέρασμα, τήν νύκτα ή πολύ
πρωί ; 5) Κατά ποίον τρόπον κατασκευάζεται τό μονομερίτικο πουκάμισο ; (40
παρθένοι ή μονοστέφανες γυναίκες γυμνές γνέθουν τό βαμβάκι, υφαίνουν καί
ράβουν τό ύποκάμισον εντός μιας καί μόνης ημέρας).

Παραδείγματα: «βγαίν μνιά άρρώστχια, πχοιός ξέρ' θεϊκή, πού αγέρα,
πουλλοί, ονλ' ν' άρρουσταίν'ν, αγέρας."Αμα περάϊσς άπού ξένον σύνουρου, φκιάν'ς
στή γής άπκάτ μνιά τρύπα, θά γιοφνρ' (δηλ. μέ δύο στόμια), αν εινι γιά τά
πράματα, τρανή, äv γι άνθρώπ', μικρή, καί περνούν» (Καρωτή Διδυμοτείχου).
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«2α κλωσσοπούλια μόλις γεννηθούνε, τά περνούν μέσ απ' τό κρικέλι τής πόρτας
(πολλαχού). Εις τήν Σιγήν τής Βιθυνίας «δοες έχουν παιδιά, γιά νά μην τά πιάση
τοϋ Θεριστή ή παγίδα, τά σιδεροδένουν. Τήν παραμονή τοϋ Κληδόνον, τότε πον
γίνονται οί φωτιές, περνούν δλες πάνα) άπό τή φωτιά. "Αμα περάσουν καί σβή-
σουν δλες οι φλόγες καί μένουν μόνον σταχτωμένα κάρβουνα, τότε παίρνει μιά
γυναίκα δυο δρεπάνια και πάει κοντά στη φωτιά, τά κρατεί και τά δύο μέ τέ-
τοιο τρόπο, ώστε νά κάννε κύκλο το σίδηρο μέρος τών δρεπανιών. Ό κύκλος
τών δρεπανιών βρίσκεται πάνω απ' τή φωτιά. Ή μητέρα περνά τδ μωρό της
μέσα άπό τά δρεπάνια τρεις φορές καί λέει : Τό άτσαλοδένω νά μην τό πιάσϊ] ή
παγίδα τοϋ Θεριστή». "Αλλα παραδείγματα βλέπε εν Λαογραφία Ζ' 471 — 3,
497 -513 καί έν Έπ. ΛΑ 1943-44 σ. 32 κέ.

ç) 'Απαλλαγή άπό κακόν

1) μέ είκονικήν πώλησιν 2) μέ άλλαγήν 3) μέ κηδείαν ή άλλα μέσα
υποθετικής αναγεννήσεως τού βλαπτομένου. Παραδείγματα: Εις τήν Άν.
Κρήτην «... κεινιά πού δέ τζή ζούν τά κοπέλια τζης, τό πονλεί σέ μιάν άλλη
πολυπαιδοϋσα πού νά 'ναι δλα τζης τά κοπέλια κεφαλοπύρωτα. Πάει και τση
λέει: πουλώ σου ιό κοπέλα μου, άγοράζεις το;— 'Αγοράζω το, και τσή δίδει
ένα λίγο πράμα. Μέ τά λεφτά κειανά πάει κι' αγοράζει κερί και λιβάνι καί τό
καίει στην εκκλησία». Εις τήν Κορώνην αυτή πού αγοράζει «γιά μιά φέτα ΐ)>ωμί»
τό παιδί, τό βαφτίζει, αλλά «όπως κι αν τό βγάνοννε, εΐτε Γιάννη, εΐτε Μαρία
εΐτε άλλο τι δνομα, 9ά τό φωνάζουνε πάντα σ όλη του τή ζωή Ποϋλο ή /7ου-
λίτσα». Εις τήν Σύρον « S ποια έ'χει παιδί άρρωστο—πού τ'άλλάξαν οί Καλές Κυ -
ράδες καί ζαρώνει σά γριά — πάει στη Φραγκόχωρα που είναι ένα ξωκκλήσι ή
'Αγία Μαρία, καί τ' αλλάζει εκεί: τοϋ βγάζει τά παλιά τον ρούχα καί τοϋ βά-
ζει καινούργια». Εις τό Καστανόφυτον Καστορίας «τόν όρκισθέντα είς τό δικα-
στήριον, μόλις θά ρθή σπίτι του, τόν βάζουν ν' άλλάξη φορέματα». Εις τήν
Ευρυτανίαν άμα κτυπηθή κανένας θεριστής άπό τήν μπαρμπαροϋσα (κόκκινον
έρπετόν, είδος θαλασσίου κάβουρα) «μένει επί πολύ άναίσθητος, οί δέ χωρικοί
κηδεύουν αύτόν τυπικώς, νομίζοντες ότι ή κηδεία ίατρεύει». Εις τήν Άκαρ-
νανίαν «άμα κανέναν τούν φάΐ] ου σκουρπιός, τότε, γιά νά γιρέψ' πρέπει νά τουν
κλάψν' ίννιά Μαρίις». Πού άπαντάται συνήθεια όμοία μέ τάς προηγουμένας ;

ζ) "Αλλαι μαγικαί ένέργειαι προς άπαλλαγήν άπό κακόν ή πρός ϋ·ε-
ραπείαν :

1. Κάπνισμα μέ ώρισμένας, ιδία δυσώδεις, ούσίας (βότανα, πα-

ΕΠΕΤΗΡΙΖ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Γ*. 7
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λιοτσάρουχα, τρίχας άρκτου ή καμήλου, κόπρον κτλ ). Π. χ. εις τήν Αίτωλίαν
«άμα ήσκιώνωνται τά πρόβατα , πάνε κι* ανάβουνε φωτιές τρανές, καίνε παλιο-
τσάρουχα, παλιοπαπούτσια και σκροϋμπο άπό μάλλινα ρούχα». Εις τά Κοτύωρα
«γιά τους βλαμμένους (άπό τή θέα πεθαμένου, σκοτωμένου κτλ.) βάζανε ατό
θυμιατό λιβάνι κ' ενα κομμάτι άπό σάβανο ή εσώρρουχο τοϋ πεθαμένου, άπό
τόν όποιον υπόθεταν ότι επαθε. "Αν είχε προσβληθή άπό θέα άρρωστου, προσ-
παθούσαν νά πάρουν χώμα άπό τήν πατημασιά του ή ροκανίδι άπό σανίδι τον
σπιτιού που πάτησε καί τόν άποκάπνιζαν μ αυτά τρεις φορές λέγοντας : τό για-
τρικό σ ατό νά εν'».

2. Γεΰσις ή κατάποσις ώρισμένων ουσιών διαλελιιμένων εις τό ύδωρ
ή μείγματος εξ αυτών, παρεσκευασμένου κατά μαγικόν τρόπον ή επάλειψις ή
πλύσις τού άσθενούς δι' αυτών.

Μερικά παραδείγματα : «τα μικρά παιδάκια πετάνε σφήνα, σάν κατέβασμα.
Γιά νά 'θεραπενθή, πρέπει νά πάρουν μιά σφήνα άπό τό μύλο και μιά άπό άλέ-
τρι και νά τις κόψουν, νά τις κάνουν στάχτη καί νά ποτίσουν τό παιδάκι τρεις
πέφτες ή τρία χάσια φεγγαριού άπό μια κουταλιά τήν κάθε φορά» (Φαλαισία
'Αρκαδίας). Είς τήν Έοεσσόν (Λέσβου) «εάν τάς συνέβαινε κάτι καί έτρόμαζαν, δια
νά τάς περάσπ ό φόβος, έπαιρναν άπό τρεις άνατολικούς φούρνους μουτζούρα,
τρεις κορυφές μαντζουράνας, τρεις κόκκους μαστίχης καί μαρμαρόμπαγο (σκόνη
μαρμάρου) καί τά έβγαζαν στ' άστρα επί τρεις νύκτες καί έπειτα έτρωγαν αυτό
τό μείγμα». «Ε'ις τήν Κεφαλληνίαν όταν κάποιος άσθενή βαρέως, παίρνουν ένα
μεγάλο φλασκί (κολοκύθα), εντός τοΰ όποιου θέτουν λιβάνι, κερί, βελόνια, κο-
σμήματα ή καί χρήματα άργυρά, χύνουν δε εντός γάλα καί αυγό καί κατασκευ-
άζουν έ'να μείγμα, δια τού οποίου άλείφουν τόν άσθενή τρεις φορές τήν ήμέ-
ραν, λέγοντες διάφορα τρίστιχα».

'Αλλού «ποτίζουν τόν άρρωστο με χώμα, πού παίρνουν άπό σταυροδρόμι
ή άπό τάφο ή άπό μέρος όπου άνταισεν, είτε τόν πόνεσε τό μάτι, είτε τον 'ρθε
πόνος νά πούμε». Κατά ποιον τρόπον παίρνουν τό χώμα ή διάφορα πράγματα
άπό τό μέρος αυτό ; Ποίους" τρόπους μεταχειρίζονται, δια νά θεραπεύσουν τόν
σεληνιασμόν, τόν φόβον, τήν χρυσήν (ΐκτερον), τό βλάψιμο ή τό νταίσιμο κτλ. ;

3. Περιένδυσις μέ υποκάμισον ή φόρεμα τοΰ πατέρα ή μέ φό-
ρεμα «πολυκούρελο», δηλ. κατεσκευασμένον άπό κουρέλια, προερχόμενα άπό
σπίτια μέ υγιή παιδιά, ή κομμένο καί ραμμένο άπό γυναίκα πού
νά μήν έχη αχ (δηλ. ε^υχή) ή μέ μονομερίτικο πουκάμισο». ΓΙ.χ. είς τάς
'Αθήνας καί τά πέριξ «γιά νά είναι τό παιδί τυχερό, τό πρώτο πουκάμισο τό
κόβουν άπό παλιό τοϋ πατέρα», άλλοΰ φοροΰσιν εις aUto παλαιόν υποκάμισον
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τοΰ πατρός. Εις τήν Λέσβον «οποία εχει ζοΰρκο τό μωρό (άρρωστιάρικο) γυρνά
στις μαννάδες, πάγουν γερά παιδιά, και παίρνει άπό καθεμιά τους ενα κουρέλι.
Κάνει έτσι ενα πολυκούρελο φόρεμα και τό βάζει επάνω ατό δικό της τό μωρό
νά τό φορή». Δια τό μονομερίτικο πουκάμισο καί άλλας όμοιας περιπτώσεις βλ.
Λαογρ. Ζ' 497 — 499.

4. Κύλισμα ασθενούς επάνω είς χλόην ή είς σταυροδρόμι η
επί τάφου. Πότε τό παιδί λέγεται πώς είναι πατημένο, βλαμμένο, νταιαμένο,
άατοχημένο ; ΓΙοϊον τό αίτιον τούτου ; Τί κάμνουν δια νά δοκιμάσουν αν
ό άρρωστος είναι νεκροπατημένος καί κατά ποίους τρόπους επιζητούν τήν
ΐασίν του ;

Μερικά παραδείγματα. Π.χ. εις τήν Λήμνον «όταν τό παιδί είναι άστοχ'μέ-
νου, (αδύνατο, και δέν μπορεί νά πάρη άπάνω του) τό παίρνουν και τό πάν στο
σταυροδρόμ και τό κυλοϋν εκεί». Ε'ις τά χωριά τοΰ Διδυμοτείχου «δπϋιος ε χ
φαγούρα πααίνει τ' άη Γεωργίου σαμπάχλια, πριν νά κρούξ' δ ήλιος, πααίνει και
κυλιέται μέσα στο κριϋ·άρι και κατακλίζεται εκεί και δροσίζεται, νά περνά ή άρ-
ρώατεια εκείνη. Αυτό τό κάνουνε και τό Μάη. Βγαίνει τά ροϋχα, γκουλιόμπαρος
(γυμνός), ξεντύνεται όλος καί ϋά γ κυλιστή μέσα στα χορτάρια και είναι γιατρικό».
Εις τά Κοτύωρα «πηγαίνανε τόν άρρωστο καί τον κυλοΰσαν άπάνω στον τάφο
(έκείνου, άπό τόν όποιον υπόθεταν ότι έπαθε) τρεις φορές, ενώ ταυτόχρονα
έπρεπε νά λέγη : επαρ' τό ντέρτι μ και δός με τό ντερμάνι α' (—πάρε τήν πά-
θηση μου καί δός μου τή δύναμη μου)». Τί κάμνουν δν τό βρέφος άπεκοιμήθη
καθ' δν χρόνον διήρχετο κηδεία ; Εις τήν Σινώπην «σφάζουν άρνίον εις τρίστρα-
τον καί πρω'ΐ λύουσι τό βρέφος έν τω μνήματι τοΰ νεκρού, ?ιαμβάνοντες καί
χώμα, δια τού οποίου ποτίζουσι τό βρέφος πρός θεραπείαν». Ποΰ άλλοΰ γίνε-
ται ή θυσία αύτη ; τί άπογίνεται τό σφάγιον ; τό τρώγουν ή τό παραχώνουν
κάπου ;

5. Προσφορά μειλιγμάτων είς τόν διάβολον, εις τές Καλές Κυ-
ράδες κλπ. Σπονδαί και θυσίαι εις δαιμονικά όντα (Στοιχειά κλπ.), κα-
λόπιασμα τής νυφίτσας κλπ. Ποία παθήματα αποδίδονται εις έπήρειαν τών
Νεράιδων καί πώς τις καλούν, διά νά κάμουν καλά τόν νεραϊδοπαρμένον ; Είς
ποίας περιστάσεις γίνονται θυσίαι ή άλλαι προσφοραΐ πρός έξευμενισμόν ή άπο-
δίωξιν στοιχειών, καλλικαντζάρων κλπ. ;

Παραδείγματα : «'Επειδή τό καράβι δέν είχε δρόμο, γιατίς ήτανε βαστού-
μενο (= στοιχειωμένο), μνιά γεναΐκα είπε στο gaρaßoκύρη: Νά βρής ενα ύε-
τεινό ενους χρονοΰ μαύρο, άσπρο πούπουλο δέ ûà ν" έ'χ'. Θά τόν οφάξης, όταν
βασιλέψ' δ ήλιος, υστέρα νά διασταύρωσες άή δ/,ώο' πρώτα καί άη ύρύμ* καί
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κατόπι δεξιά κι άριστερά τό καράβι κι δταν βγής δξω νά ρήξης do Ήετεινό.
ούτε νά μιλήσ'ς ούτε πίαου νά γυρίσς νά ίδής. Και τότες ύ)ά λευτερώσς τό κα-
ράβι πε τό στοιχειό» (Ναίμονας).

Εις τήν Θράκην «εν καιρώ ευλογίας κατασκευάζουν οί χωρικοί πλακούν-
τας καί κρεμώσιν α^ούς υπεράνω τής θύρας. 'Ενίοτε εκθέτουν έπί παραθύρου
των τεμάχιον σακχάρεως ή θέτουν μέλι εντός πρασίνου πινακίου και έκθέτουν
τούτο εις τάς οδούς». Εις τούς Γαλανάδες Νάξου «κοσκινίζουν αλεύρι εφτά φο-
ρές καί μ' αύτό κάμνουν έ'να ψωμάκι άνέβαστο. Κατόπιν παίρνουν μιά πετσέτα,
πηρούνι, κουτάλι, μαχαίρι, πιάτο, λαήνι, ποτήρι καί έ'να ποτήρι μέλι. Τά άντι-
κείμενα αυτά πρέπει νά εΐναι άμεταχείριστα, τά παίρνουν δέ δύο άνδρες καί περί
τό μεσονύκτιον πηγαίνουν καί στρώνουν τραπέζι ε'ις τό μέρος όπου υποψιάζονται
ότι οι διάβολοι καί οι καλές κυράδες έσκιαξαν τόν άνθρωπον και φεύγουν. Δυό
ώρες μετά τό μεσονύκτιον πηγαίνουν καί βλέπουν και τότε, αν μιέν ό άρρωστος
είναι γιά νά γίνη καλά, οί διάβολοι θά έχουν τζουγκρανίση τό ψωμάκι καί Άά
έχουν εγγίξη καί στό μέλι' εάν όμως είναι γιά νάποθάνη, τά πράγματα παρα-
μένουν άθικτα». Διά τό κάλεσμα τών 'Αναράων εις τήν Κάρπαθον βλ. Μιχαη-
λίδου Νουάρου, Σύμμ. Καρπ. 1932 σελ. 242 — 245. Τί κάμνουν «γιά νά κα-
λοπιάσουν τή νυφίτσα ; Τί τής προσφέρουν ;

6. Πέρασμα κάτω άπό τόν Έπιτάφιον ή κάτω άπό τό Ευαγγέ-
λιον ή τό πετραχήλι τοϋ παπά, άγγιγμα τών ιερών αμφίων κλπ. άπο-
μυρίοματα, άπονιψίδια κλπ. Μαγικαί τελεταί έν εκκλησία. II. χ. εις τήν Θράκην
«δταν ξεντύνεται δ ιερουργός παπάς τά αμφιά τον, τά βάζει πάνω σέ αρρωστον
γιά νά γιατρεντή. Και σαν πλνΟή, ποτίζει μέ τ άπονιψίδια τόν αρρωστον νά
γιάνη». Εις τό Πυργί τής Χίου, όταν ασθενή παιδίον τι, άρρεν ή θήλυ, τό λαμ-
βάνει γραία τις καί τό φέρει έν συνοδεία ιερέως εις τήν έκκλησίαν, ένθα έκδύ-
ουσιν αύτό καί τό έναποθέτουσι προ τής Ωραίας ΙΙύλης' άφοϋ άνάψωσι τρία
κηρία άναγινώσκει ό ιερεύς ευχάς τινας, έ'πειτα περιάγεται τό παιδίον γυμνόν
περί τήν άγίαν Τράπεζαν καί άκολούθως έναποτίθεται καί πάλιν πρό τής Ωραίας
Πύλης. Μετά ταύτα τό ένδύουσι δι° άλλων φορεμάτων καί άφίνουσι τά παλαιά
εν τή έκκλησία καί ούτω τό λαμβάνει καί αύθις ή γραία συνοδευομένη υπό τοϋ
ιερέως καί τό φέρει εις τήν οίκίαν τών γεννητόρων (Κανελλάκη, Χιακά Άνάλ.
362). Εις τό Λασήθι «δταν ερθη άρρώσθεια τών όζώ, μαζεύουν δλοι οί χωρια-
νοί α' έ'να μέρος τά όζά ντως σέ ενα πλατύ μέρος. Καθένας πού πηγαίνει εκεί
βαστά και μιά γαγαλιά άλάτσι καί τό βάνοννε δλοι σέ μιά μεγάλα] λεκανίδα. Πάει
καί ό παπάς καί τά φκολογά. "Αμα τωνε διαβάσουνε τσ ευκές, πιάνουνε δυό τό
πετραχήλι τού παπά, καθαείς από τή μιά μπάντα, βάνοννε καί τό ευαγγέλιο
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απάνω και περνούνε δλα τά όζά άπό κάτω. Τήν ώρα που περνούνε ό παπάς
πιάνει άλάτσι και τά ραντίζει».

7. Χρήσις κηρίων Επιταφίου, εικόνος ή κανδήλας άγ. Νικολάου
κλπ. είς άποτροπήν κακού (καταιγίδος, τρικυμίας, σφοδρού ανέμου κλπ.).
Π.· χ. είς τά παράλια τής Θράκης «όταν φυσά νότος καί θέλουν νά φυσήση
βορράς, προπάντων αί γυναίκες τών ναυτιλλομένων, βυθίζουν είς τήν θάλασσαν
τήν εικόνα τοΰ άγ. Νικολάου καί τρέχουν έπιστρέφουσαι χωρίς νά στρέψουν είς
τά οπίσω». Εις τήν Νίσυρον «όταν ή θάλασσα είναι τρικυμιώδης καί θέλουν νά
γίνη γαλήνη, παίρνουν τό κανδήλι μιας μικρας εκκλησίας τοϋ αγίου Νικολάου,
ή οποία εύρίσκεται εις τήν παραλίαν καί χύνουν τό περιεχόμενόν του εις τήν
θάλασσαν κατόπιν πλένουν τό κανδήλι μέσα εις τήν θάλασσαν. Εις τήν Κόριν-
θον «βγάζουν έξω καί άνάβουν τό κερί τοΰ Επιταφίου καί λέγουν «ώς σβήνει τό
τσερί, ετσά νά σβήση τσ ό τσαιρός τσ ή φουρτούνα». Βγάζουν άκόμη έξω άπό
τής Παναγίας τήν εικόνα κανένα φουστάνι ή λαχούρι ή άλλο τίποτε ροΰχο άπό
τά τάματα καί ό καιρός μαϊνέρει». Όμοίως αντικείμενα χρησιμεύσαντα είς ιεροτε-
λεστίας. Π. χ. σχοινίον άποκαθηλώσεως (μιμικής πράξεως έν ναοΐς Κεφαλλη-
νίας τήν Μεγ. Παρασκευήν) προφυλάσσει καί θεραπεύει περιοδικούς πυρετούς
καί άλλας νόσους, τιθέμενον ύπό τό προσκεφάλαιον τοϋ άσθενοϋς.

8. 'Ενέργεια δι' ομοίου ή άναλόγου ή άντιθέτου. Π.χ. ή χρυσή κό-
βεται μέ χρυσή κλωστή (Φιλιππούπολις). Δε σαρώνουν διά νά μή σαρώση καί ό
Χάρος κττ. Μοιράζουν πίτταν άτρύπητην είς τά παιδιά, διά νά μή τρυπήση ή
ευλογία τό πρόσωπον τοΰ άσθενήσαντος έξ ευλογίας παιδίου. Εις τήν Ρόδον
«όταν φυσόί δυνατός άνεμος πολλές ημέρες, τότε άνεβαίνει στό δώμα τοϋ σπι-
τιοϋ της μία κόρη, πού είναι υστερόπαιδο καί λέγει: «"Υστερη είμαι και ή ύστερη
σον νά 'ναι». Εις τήν Α'ιτωλίαν, «άμα βλέπουν πώς τρόμπα και χαλάζι Où πέση,
βγάζουν τήν πυροστιά εξω άπό τό σπίτι, τήν τοποϋετονν άνάποδα καί ρίχνουν
καί λίγο άλάτι πάνω. Τό κακό λένε πώς ξεμακραίνει».

"Ομοιον ή άνάλογον κατά παρετυμολογίαν ή άπλήν συνήχησιν: π.χ. "Οταν
έν τω ναω λέγεται τό «εξαιρέτως τής Παναγίας», όποιοι έχουν κανένα πόνο ή
κανένα μαράζι, τό πιάνουν καί λένε: «Ξέρανέ το, Παναια μου». ("Ηπειρος). Εις
τήν Άμβρακίαν «τής 'Ανάληψης οί γυνάίκις λοϋζουντι γιά ν' άναληφτή άπ' τό
κιφάλ.ι τ ς κάϋτ βρώμα».

9. Κτυπήματα διά κλάδου δένδρου. ΓΙ. χ. είς τήν Χίον «άμα άνα-
φυώσιν εξανθήματα επί τοΰ σώματος, προσκαλοϋσι γρα'ίδιόν τι, τό όποιον εισ-
άγει τόν πάσχοντα εντός τρίχινου σάκκου καί τόν κυλίει πέντε καί δέκα φοράς.
Έν τω μεταξύ άναφέρει και λόγους τινάς καί κρατούσα κλάδον φοίνικος τον



I 2 6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

κτυπά ελαφρώς. Τούτου γενομένου θεραπεύονται τά εξανθήματα».

10. Διάφοροι άλλοι μαγικοί τρόποι άπαλλαγής άπό κακού.
Π. χ. Μονομερίτικη λειτουργιά. Ε'ις τήν Κορώνην όταν τύχη άρρώστεια ή άλλο
τι, είναι πολύ καλό νά κάνη κανείς μονοημερίτικη λειτουργιά. Αυτή γίνεται έτσι :
«Τρία κορίτσια καθαρά, σηκώνονται άφώτιγα άκόμη καί άναπιάνουν προζύμι,
ύστερα ζυμώνουν, πλάθουν τή λειτουργιά, άνάβονν το φούρνο καί τήν ψήνουν
Βγαλμένος ό ήλιος είναι κιόλας ή λειτουργιά ψημένη, τήν πάνε στον παπά καί
τήν προσκομίζει καί δίνουν απ αύτό τό άντίδερο στον άρρωστο και τοϋ κάνει
πολύ καλό».

η) Προληπτικαί ένέργειαι πρός άποσόβηοιν δαιμονικής έπηρείας.

1. Εύφημισμοί, ιδία είς ώρισμένας ημέρας ('Αρχιμηνιά, 'Αρχιχρο-
νιά, Καθαράν Δευτέραν κλπ). ΙΙχ. όταν ε'ις οίκίαν, όπου υπάρχει λεχώ, άσθε-
νήση κανείς έκ τών οικείων, δέν λέγουν ότι άσθενεΐ, άλλ' ότι είναι σιδερωμένος,
έκ φόβου μή πάθη καί ή λεχώ. 'Ομοίως άγγελικό λέγεται ή άσθένεια νηπίου,
(Κρήνη Μ. 'Ασίας). Εις τήν Σπάρτην, όταν μιλούν γιά κάτι κακό, (άρρώστεια,
πόνεμα κλ.), άμα δείξουν τό μέρος, λένε: Νά εκεί, σταυρωμένο νά 'ναι ή γιά
καλό τό πιάνω. Εις τήν Αΐνον «όταν ερωτήσουν τινά περί τοΰ παιδιού του, αν
είναι δικό του, άπαντα: «τοϋ Θεού είναι», έκ φόβου μήπως τό χάση. Εις τήν
Χίον, όταν εΐπη κανείς άπαίσιόν τι, «έμπτύει εις τόν κόλπον του καί συγχρόνως
εκφωνεί : «Χώματα στη γλώσσα μον» κ.τ.τ.

2. Φύλαξις ή άπόκρυψις τριχών ή άποκομμάτων τών ονύχων ή
τών ένδυμάτων εΐς όπάς τοίχων κλπ. διά νά μή χρησιμεύσουν εις μαγγα-
νείας εχθρού, και άλλαι προφυλάξεις. Π.χ. τά μαλλιά, που μένουν στό χτένι, δέν
τά καίνε, γιά νά μή κάψουν τή μοίρα τους ούτε τά πετοΰν, αλλά τά κρύβουν
σέ μιά τρύπα στον τοίχο. ("Ηπ.).

3. Χρήσις φυλακτών καί άλλαι άντιμαγικαί ένέργειαι.

Β'. Έπίτευξις αγαθού ή ευδαιμονίας.

α) Περίαπτα φέροντα εύτνχίαν : τό κοκκαλάκι τής νυχτερίδας, τό πουκά-
μισο τοϋ φιδιού, ή προσωπίδα τοϋ παιδιού (άμνιον), ή γαλατόπετρα, ή λνκοχα-
βία καί εΐ τι άλλο. ΓΙοΙαι αί ιδιότητες εκάστου ; Πώς παρασκευάζεται τό κοκ-
καλάκι τής νυχτερίδας ή άλλα αντικείμενα πρός τόν σκοπόν αυτόν ; ΓΙοΐα άντι-
κείμενα θεωρούνται «γουρλίδικα» ώς εκ περιστάσεως ενισχυμένα; (Π.χ. μέλη σώ-
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ματος άνθρώπου θανατωθέντος, τεμάχιον άπό τό σχοινί κρεμασμένου ή πνιγμέ-
νου, ξίφος δημίου, ό πέπλος νύφης κ.τ.τ.).

Μερικά παραδείγματα: Σχοινί πνιγμένου φέρει πλούσιον καί καλόν γά·
μον εις έκείνην πού τό κρατεί (Αθήναι). «Όταν άλλάξη τό φίδι τό τομάρι του,
οί γυναίκες που πάνε γιά ξύλα, τό βρίσκουνε καί τό παίρνουνε. Τό βάζουνε στήν
άγια τράπεζα καί παίρνει σαράντα λειτουργίες καί τό 'χουνε καί τό κρατάνε σε
δικαστήρια καί σέ άλλες σπουδαίες υποθέσεις καί πετυχαίνουνε. Καί δταν πάη
κάποιος, γιά νά τούς κοροϊδέψη, κανείς ταχυδαχ,τυλουργός ή όποιοςδήποτε άλλος,
δέ μπορεί, γιατί κείνος πού κρατεί φιδοτόμαρο, βλέπει τά πράματα, δπως είναι»
(Σπάρτη). «Τόν πέπλο τής νύφης (εις τό Κορδελλιό τής Σμύρνης) είναι
καλό νά τόν φορέσουν 40 πρωτοστέφανες νυφάδες. "Αμα τόν φορέσουν κ' οί
σαράντα, τότε τόν πάνε στήν εκκλησιά καί τόν κρεμούν στό ιερό. "Οταν έχη
καμιά πετύχη στό γάμο της κ' έχουν πετύχει κ' οι άλλες πού φόρεσαν τόν πέ-
πλο της, τής τόν ζητάνε δλες δσες είναι νά παντρευτούν, ποιά θά τόν πρωτοφο-
ρέση». «Οταν γιά πρώτη φορά ένας φνγη άπ τό χωριό (Σιιίστα χής Αίχωλίας)
καί πάη στήν ξενιτειά, παίρνει μαζί του λιθαράκι άπ' τόν τόπο του. "Αμα
φτάση στό μέρος τό ξένο πού θά μείνη, τό πετάει, είναι καλό γι αυτόν».

β) Πράξεις καί ένέργειαι καθ' ομοιότητα ή κατ άναλογίαν. (Όμοιότης
πράξεως φέρει ομοιότητα καταστάσεως). Συμβολικαϊ εύχαί και άλλα σύμβολα.

Παραδείγματα: Αί γυναίκες, είς τά Μοσχονήσια, επανερχόμενοι έξωθεν,
φέρουν λίθον έπί τής κεφαλής, διά νά είναι στερεοκέφαλοι. Ή λεχώ πατεί σί-
δερο τήν τρίτην ήμέραν, διά νά «σιδερωθή», ή στις εννιά κατέρχεται τής κλίνης,
διότι έτσι γίνεται «ν«ά». (Σχέσις παρετυμολογική). (Κύθνος). Ή «πλόσκα» πρέπει
νά γυρίζη δεξιά, διά νά έρχωνται δεξιά καί τά πράγματα. Μέλι μέ καρύδι (ή
αμύγδαλο) προσφέρεται εις τούς νεονύμφους, πριν εισέλθουν εις τό σπίτι, διά νά
είναι καί ή ζωή των γλυκεία σάν τό μέλι. Είς τήν Λέσβον τήν πρωτομαγιά
γραΐα σταυρώνει μέ μέλι τάς θύρας τών οικιών και τά μέτωπα τών γυναικών,
διά νά είναι σάν τό μέλι είς τά όμματα τών άνθρώπων. Είς τήν Σύμην «δτι
καί 'ποσκάψονν ( = άμα τελειώσουν τήν σκαφήν καί τήν σποράν), σπονν τό ρόδι»,
δηλ. τό ρίπτουν μέ όρμήν κατά γής, διά νά πληθύνουν οί σπόροι, ώς οί κόκκοι
τοϋ ροδιού. Είς τήν Ίεράπετραν «άμα φυσά νοθιά. γιά νά γυρίση βορράς, βγαί-
νει μιά γυναίκα στό δώμα της όλόγδυμνη, ώς τήν εγέννησεν ή μάννα της, καί
βγάνει τήν ανέμη καί γυρίζει άμέσως βορράς». Είς τήν "Υδραν «δποιος έχει ξε-
νιτεμένους καί θέλει νά τοΰ γυρίσουνε γλήγορα, πρέπει πάντα νά 'χη απάνω ατή
σιδεροστιά καζάνι μέ νερό». Εις τήν 'Ανακού πιστεύουν ότι, «άμα κανείς άνε-
βαίνη εις λόφον ή βουνόν, πρέπει νά έχη ενα κουφάκι, ήτοι τεμάχιον ελαφρό-
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πέτρας, καί θα άνεβή τότε έλαφρότερον». Εις τήν Μυτιλήνην πιστεύουν ότι «τήν
ήμέραν καί τήν ώραν πού θα πρωτοβάλης ξύδι πρέπει νά είσαι θυμωμένος, για
νά γίνη τό ξύδι δυνατό». Εις τό Κατιρλί τής Βιθυνίας «δταν αρμέγουν πρώτη
φορά τήν αγελάδα που γέννησε, χύνουν το γάλα στη -θάλασσα λέγοντας «δπως
δέ στερεύει ή ϋάλαοοα, έτσι νά μη στερέψη κ ή αγελάδα μου».

Σχέσις ετυμολογική τής πράξεως ή γλωσσική. Π.χ. ή νύμφη είσερ-
χομένη εις τήν οίκίαν τοΰ γαμβρού σπείρει ρύζι, γιά νά ριζώση ("Ηπ ).

Έν Σύμη δέν νυμφεύονται τήν εβδομάδα τής τυρινής, διά νά μή τυραν-
νιούνται. Εις τήν Κύπρον πρός θεραπείαν τής Κατεβασιάς (οφθαλμικής παθή-
σεως) καταφεύγουν εις τόν παπάν, διά νά διαβάση τάς Καταβασίας.

γ) Πράξεις και ένέργειαι κατά διαφοράν ή άντί&εοιν και αί ουνοδεύ-
ονααι αύτάς έπωδαί. Έν παράδειγμα : Εις τήν Κύπρον «τά κορίτσια, διά νά
μή μαυρίσουν καί διά νά μή βγάλουν καρφιτες ή καντήλες μαύρες, κατά τήν
εορτήν τής αγίας Μαύρης πίνουσι γάλα».

δ) Κτυπήματα δια ράβδου ή κλάδων βαΐων ή έλαίας ή χόρτων. Π.χ.
Είς τήν Στενήμαχον κατά τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς οί κοπέλλες πάν
μέ μνιά στάμνα κ' ένα ραβδί άπό κρανιά στο ποτάμι. Γεμίζουν τή στάμνα καί
χτυπιούνται μέ τό ραβδί καί λέν : «Κί τού χρόν'!». Εις τήν Λέσβον αί γυναίκες
τήν παραμονήν τής Πρωτομαγιάς κτυπώνται μέ τσουκνίδες εις τήν πλάτην, διά
νά μακρύνουν τά μαλλιά των. Κτυπήματα πρός ευτοκίαν κλπ.

ε) Στοιχείωοις κτηρίων, γεφυρών, πλοίων κλπ. (Στοιχειώνω = δημιουργώ
στοιχειό διά τής θυσίας πετεινού ή άλλου ζώου τά οποία αντικατέστησαν άν-
θρώπινα θύματα)" ή ψυχή δηλ. τού σφαγέντος ζώου, διά τού χυθέντος αίματος
προσηλούται εις τό κτήριον, γίνεται στοιχειό καί φυλάττει καί περιέπει αυτό.

Πώς γίνεται ή στοιχείωσις οικοδομήματος, γεφύρας, πλοίου κλ.; Διά θυ-
σίας ζ(όου (πετεινού, άρνίου, γάτου μαύρου ή άσπρου;) ή δι' έντοιχίσεως αυτού
εις τό οικοδόμημα ; ή δι' εξορκισμού (τ. έ. μέ νομάτισμα) ή άλλου τρόπου ; Πού
θυσιάζεται τό ζώον καί κατά ποιον τρόπον ; Εντοιχίζεται ή κεφαλή του εις τά
θεμέλια ; "Εν παράδειγμα : Εις τήν Σάμον τόν θεμέλιον λίθον έπιθέτουν επί τής
σκιάς τοΰ άρνίου ή άλλου ζώου, τό όποιον ορίζεται πρός θυσίαν καί κατόπιν
τό σφάζουν καί τό θάπτουν άλλοΰ, μή τρώγοντες καθόλου άπό τό κρέας του.
ΓΙοΰ άλλοΰ συνηθίζεται τούτο ; Στοιχείωσις γίνεται καί μέ μόνην τήν σκιάν άνυ-
πόπτου γέροντος, αν επιθέσουν έπ' αυτής τόν θεμέλιον λίθον ή καί μόνον μέ
τό μέτρον τής σκιάς ανθρώπου, αν τήν μετρήσουν κρυφά διά νήματος, ή διά
ράβδου καί έντοιχίσουν τό μέτρον είς τά θεμέλια. (Ή σκιά δηλ. ταυτίζεται μέ
τήν ψυχήν). Π. χ. ΙΊεργαλώ εις τήν Ζάκυνθον λέγεται ό ήσκιος τοΰ σπιτιού.
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«Περγαλώ γίνεται και κάδε άνθρωπος, που τύχη και περάση τή στιγμή πού ρί-
χνεται τό θεμέλιο και ό ήσκιος τον πλακωΰή από τσοί πέτρες. Τότε ό ήσκιος
γίνεται Περγαλιό». Παραδόσεις περί στοιχειώσεως κτηρίων, γεφυρών, πλοίων κλπ.

-) Στοιχείωοις θησαυρών, τρόποι ευρέσεως καί αυλήσεως αυτών. Πα-
ραδόσεις σχετικαί μέ τόν τρόπον, κατά τόν όποιον έστοιχειώθη ό θησαυρός"
δηλ. διά θυσίας ανθρώπου ή ζώου εδημιουργήθη τό στοιχειό πού φυλάσσει τόν
θησαυρόν ή δι' απλού εξορκισμού, δηλ. μέ νομάτισμα; Π χ. «'Εκείνος πού πάει
καί παραχών τά χρήματα στη γης μέσα σε μνιά πέτρα ποκάτ , μαζί με τά χρή-
ματα βάν' ενα σκοινί καί τό νοματίζ': νά γέν'ς φίδ' νά φυλάης τά γρόσια.'Εκείνα
τά χρήματα στοιχειώνοννται τότες και δε μπορεί κανείς τότες γιά νά τά βγάν'»
(Ναίμονας).

Άποκάλυψις καί εύρεσις τοΰ θησαυρού. Συνήθως τήν ύπόδειξιν τοϋ
τόπου, όπου είναι κεχωσμένος ό θησαυρός, κάμνει αυτός ό φύλαξ τοΰ θησαυ-
ρού, επιφαινόμενος καθ' ύπνους υπό μορφήν ανδρός ή γυναικός εις τόν άνθρω-
πον, τόν όποιον ευνοεί καί συγχρόνως τού φανερώνει τό είδος τής θυσίας, τήν
οποίαν απαιτεί, διά νά επιτρέψη τήν κατοχήν του (προπάντων θύμα άνθρώπι-
νον). "Αλλοτε ό θησαυροθήρας πρέπει μόνος «μέ σονμάδια» νά διαγνώση τοΰτο'
π.χ. κοσκινίζει στάχτη καί παρατηρεί τά σημεία, πού άπετυπώθησαν τήν νύκτα
επάνω είς αυτήν (πατημασιές, χαράκια, κουκκίδες)' έτσι μανθάνει τί ί)έλει τό
στοιχειό, διά να έξευμενισθή ή άπομακρυνθή άπό εκεί (ζφον; όρνιθα, πετεινόν,
σκύλον; ή άνθρωπον ή καί προσφοράν άναίμακτον κτηρίων καί ΐ)υμιάματος;).

'Αλλά καί μαγικαί πράξεις άναφέρονται είς εϋρεσιν τοΰ θησαυρού. II.χ.
χρήσις τής Σολομωνικής μέ τό σιδερόχορτο, χρήσις άλειμματοκηρίων (κηρίων
άπό ανθρώπινο ξύγγι) (βλ. σχετικήν δίκην εϊ,ς άρθρον Γ. Βλαχογιάννη έν έφη-
μερίδι ΙΙρω'ία, 29-11-1931), εξορκισμών κλπ. (Διά περισσοτέρας ειδήσεις βλ. Ν.
Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α' αρ. 404-446, Β' σελ. 1003-1051, Γ. Μέγα, Παραδ.
περί θησαυρών έν Λαογραφία Δ' 22-34).

ζ) Μαγικαί σννή-θειαι έν άνομβρία.

1. Περπεροϋνα. Ποια τά κατά τόπους ονόματα αυτής; ΓΙ.χ. μπιρμπι-
ρίτσα ('Άγραφα), πιπερίτσα (Άρκαδ.), βερβερίτσα (Κούρεντα), μπαρμπαρονσα
(Σχωρέτσιανα), πιπεριά (Ιστιαία), παπαρούνα (Ζαγόρι, 40 Έκκλησ.) λαπατάς
(Μέτραι), κουσκοντέρα (Πόντος, Σταυρί). Μιμική τελετή πρός πρόκλησιν
τής βροχής. (Μίμησις πράξεως ή καταστάσεως επιφέρει αυτήν ταύτην τήν πρά-
ξιν ή κατάστασιν) ; περιφορά παιδιού (συνήθως κοριτσιού ορφανού) άνά τό χω-
ρίον ή άνά τους άγρούς, περιενδεδυμένου μέ πράσινα χόρτα" έμμετροι επικλήσεις
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τών παιδιών, πού τό συνοδεύουν, δια βροχήν καί χοροί" είς κάθε σπίτι τό περι-
χύνουν μέ νερό. Διάφοροι παραλλαγαί τοΰ εθίμου. Π. χ. είς τόν ΓΙολύγυρον
«άλλοτε ήτο έθιμον, όταν δέν έβρεχε, νά γδύνουν ένα κορίτσι 17-20 χρόνων καί
στολίζοντάς το μέ πρασινάδες καί λουλούδια (μαγκούτες, πανερίταια, παπαρούνες
κλπ.) νά κάνουν λιτανεία, δηλ. νά τό περιφέρουν στα χωράφια καί στό χωριό
μ° έ'να στεφάνι στο κεφάλι καί νά λέν τό παρακάτω τραγούδι : Πιπιρίτσα πιρ-
πατεΐ, ; τόν Θιό παρακαλεί : ; Βρέξι θέ μον, μιά βρονχή, ι μιά βρονχή, μιά σιγανή,
νά άνθίαουν τά χονράφια, | νά καρπίσουν τ άμπιλάκια. | Γκούβνου, γκούβνου τά
σιτάρια, κι. λαμνί τά κριθαράκια». Εις τό Σιναπλί (Βορ. Θράκη) «μαζώνονται
τά κορίτσια, φορούν παλιά ρούχα καί τό ενα τό κορίτσ γύρω γύρω τό στολί-
ζουν με πράσινα χόρτα - τό κορίτσ' αυτό πρέπει νά 'ναι ορφανό - καί πηγαίνουν
όλα τά κορίτσια στό ποτάμι καί βρέχονται όλα" μέ τά ρονχα τονς πέφτουν μέσα
στό νερό ολόκληρα4 παίρνονν κ ένα μπακιράκι στό χέρ' μέ νερό και βάνονν και
μια φούντα πράσινα χόρτα μέσα καί γνρίζονν στό χωριό σέ κάθε σπίτ . Χορεύ-
ουν άπό τρεις φορές καί τό στολισμένο τό κορίτσ δροαίζ'. Κι δταν χορεύουν,
τραγουδούν : ΙΙιρπιροϋνα πιρπατούσι \ καί τδ Θεό παρακαλονσι : | Βρέξε, Κύριε
μ, στάξε, Κύριε μ', | γιά νά γίνουν τά ψωμάκια | καί τής μπάμπως τά βυζά-
κια. I Περπέρω, Αροσέρω (τσάκισμα). Σέ κάθε σπίτι τήν Πιρπιροννα βγαίν ή
νοικοκυρά καί βρέχ' δλο τό χορό καί τή χαρίζουν άλεύρι, κερί, θυμίαμα, άλας,
ψωμί, αυγά καί τυρί».

Εις τόν Πόντον περιέφερον τήν «κουσκουτέρα : μία μεγάλη όκούπα άπό
«τσονχαβέλ'», (ένα είδος θάμνου άκανθωτοΰ) μέ χέρια, ντυμένη μακρύν χιτώνα
μάλλινον (τσόχα) χρώματος μαύρου, μέ κόκκινη ζώνη γύρω άπό τήν όσφύν. Τό
άνδρείκελον αΰχό έκρατούσαν άπο τά χέρια δυο παιδιά ή έφηβοι καί τό περιέφε-
ραν στα σπίτια τοΰ χωριού ψάλλοντα προ τής έίίωθύρας : Λαϊστέρα, Κουσκου-
τέρα κτλ. Κάθε οικοδέσποινα έχυνε πάνω στήν «Κουσκουτέρα» άρκετό νερό».

2. Κατακλυσμοί, έμβάπτισις άνθρώπων ή ομοιώματος (κούκλας)
ή αγίας τινός εικόνος εις τήν θάλασσαν ή είς ποταμόν, ρΐψις κεράμου
ή λαγήνου (κλεμμένης) εις ποταμόν κττ. Χούχουτος ή Κούκερος,
"Αγιος 'Ιωάννης (εις τήν Κύπρον) κλπ. Παραδείγματα: Εις τό Κωστί ('Ανατ.
Θράκης) «δταν δέν έβρεχε, μαζεύονταν μερικοί ηλικιωμένοι, πάγαιναν στή βρύση
κ έπαιρναν νερό στ άγγειά κι άμα εύρισκαν κανένα στό δρόμο, του ερρηχναν
έναν κουβά, ώστε νά θυμώσ . "Αν θύμωνε, τό είχαν γιά καλό" νά θυμώσς, ώστε
νά θνμώα κι ό Θεός, νά βρέξ'». Εις τό Βογατσικόν, «δταν δέν βρέχη, βουτούν
μιαν εικόνα μέσ τό νερό, μέσ' ατό ποτάμ, καί τήν άφήνονν εκεί, εως δτου
βρέξη». Είς τήν Θρ^κην ('Αδριανούπολιν, Μάλγαρα) όταν έπικρατή άνομβρία,
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παίρνουν ή μάλλον κλέπτουν τρία καινούργια κεραμίδια (εϊς Πεντάλοφον Δυτ.
Μακεδ. μιά καινούργια στάμνα) καί τά ρίχνουν κρυφά στο ποτάμι, γιά νά βρέξη.
Εις τά Μάλγαρα κλέπτουν τήν σκούπα πτωχής γραίας και τήν ρίχνουν στο πη-
γάδι' τά δάκρυα τής γριάς θά προκαλέσουν καί τά δάκρυα τοΰ ουρανού.

3. Λιτανεΐαι (λέηαη). II.χ. είς τήν 'Αράχοβαν (Παρνασ.) «δταν δέν βρέξ}],
γίνεται λέηαη στον ίίη Νικόλα πρός τό δρόμο τών Δελφών ψέλνει δ παπάς αγια-
σμό, δ κόσμος γονατίζει τρεις φορές στο δρόμο κατά διαστήματα». Θράκες χω-
ρικοί (εγκατεστημένοι τώρα εις τό ΓΙολύκαστρον τοΰ Αξιού) συνηθίζουν τήν δέη-
σίν των πρός τόν ΙΙροφήτην Ήλίαν διά βροχήν νά συνοδεύουν καί με θυσίαν
δημοτελή προβάτων. 'Άλλοτε εις τό Σιναπλί (Βορ Θράκης), σήμερον είς τό ΓΙο-
λύκαστρον (Μακεδ.), μετά τόν Άηγιώργη καί πριν τοΰ άγιου 'Αθανασίου (2
Μαΐου), όποια Δευτέρα τύχ', γίνεται χωργιαν'κό κονρμπάν'" σφάζονται καμιά δε-
καριά εως δεκαπενταριά πρόβατα άρσενικά, άσπρα καί μαϋρα, δ,τ τύχ' (θηλυκά
νά μην είναι). Τό κάμνουν γιά βροχή, γιά νά βρέξ' δ καιρός, δέηση στον προ-
φήτ' Ηλία. Δέν γένεται τ Άηλιά, γιατί βροχή τότε δέ χρειάζεται· τώρα χρειά-
ζεται περισσότερο, έτσι τό βρήκαν. «Στο Σιναπλί τό κουρμπάνι γινόταν στο πα-
λικλήσ τον προφήτ' 'Πλια. 'Εδώ τώρα ατό Πολύκαστρο πάλι όξω, σ ενα ύψωμα
(μπαίρ) τό κάμουμε, όχι στην εκκλησία. Τό κάμουμε Δευτέρα' νά μην είναι
γιορτή, γιορτή τον χωριοϋ νά είναι, νά γιορτάσουμε επίτηδες, νά τιμήσουμε τόν
προφήτ' 'Ηλία, νά μας λυπη&ή δ_ Θεός νά βρέξ'». Όλοι οί χωρικοί, οί συνοι-
κοΰντες σήμερον εις τό ΓΙολύκαστρον (Σιναπλιώτες, Ραβδιώτες, Πόντιοι, Καυκά-
σιοι) μαζεύτηκαν στο «μπάιρι» τήν Δευτέραν (29 'Απριλίου 1937) καί έκαμαν
δέηση γονατιστοί. Τήν προηγουμένην τά κορίτσια έκαμαν περπεροΰνα" έπήγαν
στο ποτάμι καί έπεσαν όλα στο νερό καί κατόπιν έγύρισαν όλα τά σπίτια καί
έσύναξαν άλεΰρι, κερί, θυμίαμα, άλας κλπ. Ία συναχθέντα έδιάβασεν ο παπάς
μαζί μέ τό κουρμπάνι, διά νά χρησιμεύσουν εις τήν κοινήν εστίασιν (Γ. Μέγας).

4. "Αλλαι μαγικαί πράξεις πρός πρόκλησιν βροχής, π.χ. κρέμασμα
βατράχου ή χελώνης άναποδογυρισμένης έκ δένδρου ή πασσάλου. Π.χ. στα Χρύ-
σοβα ('Αγράφων) « άμα ϋέλουν νά βρέξη, κρεμούνε χελ,ώνες άπό ψηλά παλούκια,
μπηγμένα ατά χωράφια». Είς τόν ΙΙόντον «έπικρατοΰσεν ή δοξασία, ότι μπορού-
σαν νά προκαλέσουν βροχή, καίγοντας ενα ζωντανό φίδι στή φωτιά». (Ποντ.
Φύλλα Β' 418).

η) Κα&οσίωοις είς τόν διάβολον πρός έξασφάλιοιν τής προστασίας ή
τών ύπηρεσιών αύτοϋ ή άλλων δαιμονικών ό'ντων, δηλ. παράδοσις άν-
θρώπων ή ζώων εις αυτόν. "Εν παράδειγμα άπό τήν Αίτωλίαν: «Άμα θέ-
λουν οί τσοπαναραιοι νά φλάη δ δαίμονας τά πρόβατά τους, νά μην παθαίνουν
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τίποτα, παίρνουν ενα σκυλοκόκκαλο καί τό ξουφλερενουν, το λεπταίνονν πελεκών-
τας το, καί τό φκειάνονν σα βελόνι. Αυτό τό μπήχνονν πίσο) στό μπούτι τοΰ
βαρβάτου κριαριον. "Υστερα παραδίνουν («νά πάρ δ διάολος!» δηλ. λένε) τόν
κούτλα, τόν κόφτη, τήν καρδάρα .. . δλα δ,τι εγει ή τσουπαναριά στό δαίμονα.
Τό βαρβάτο αυτό, βελονιασμένο, δπως λένε, ερχεται δ καιρός καί μαρκαλάει τις
προβατίνες. "Ολα τ' αρνιά, που γεννιούνται άπ' αυτόν τόν σπορίτη, βγαίνουνε βε-
/,ονιασμένα στό μπούτι, δηλ. έχουνε κι αυτά τό κοκκαλάκι στό μποΰτι καί τά
φυλάει ό δαίμονας· « γιατί είναι μαγαρισμένα». Τό κάνουνε αυτό, γιά νά ι παγαί-
νουν καλά : προκόβουν τά πράματα. 'Αλλά τό κρέας τους εΐναι άνοστο».

θ) Άπειλαί άκάρπων δένδρων προς καρποφορίαν. Π.χ. «δταν ή καρυδιά
δέν κάνη καρύδια, πηγαίνουν μετά τό Χριστός 'Ανέστη (στήν πρώτη Ανάσταση)
καί χτυπούν τόν κορμό της μέ τό μανάρι τρεις βολές καί λέγουν : «Χριστός
'Ανέστη! Κάνεις καρυά καρύδια; ή νά σέ κόψω;».

III. ΜΑΓΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΕΙΙΙ ΚΑΚίίι *Η ΒΛΑΒΗι ΤΟΓ ΓΠΟΚΕΙΜΕιΝΟΓ ΤΕΛΟΤΜΕΝΑΙ

(επιβλαβής μαγεία)

α) Πρόκλησις κακοΰ.

1. Κατάδεσμοι καί καρφώματα πρός βλάβην μισουμένου προσώπου ή
ζφων καί πραγμάτων άνηκόντων εις τόν μισούμενον (νά τόν κάμουν νά τρελλα&η
ή νά βονβαϋή (γλωσσόδημα), ν° άπο&άνη, νά παρατήση τό σπίτι του ή và τοΰ
καταστραφούν τά σπαρτά τον, τ αμπέλια ή δλα του τά κτήματα).

Οί κατάδεσμοι συνίστανται

(α) είς τήν κατόρυξιν (εντός μάλιστα τάφου) ομοιώματος τού μισουμένου
(κούκλας κηρίνης ή άπό κουρέλια) ή άντικειμένων άνηκόντων εις τόν μισούμενον,
(β) εις τήν καταπερόνησιν ομοιώματος τού έχθρού (ή καί απλής πλακός
σάπωνος) διά καρφίδων ή καρφιών ή πασσαλίσκων καί εις τήν άπόρριψιν amoû
εις έ'να πηγάδι ή εις τήν θάλασσαν,

(γ) είς τήν κατάχωσιν άντικειμένων, μαγικώς παρασκευασθέντων, υπό τό
κατώφλιον τής οικίας τοΰ μισουμένου καί

(δ) εις τό δέσιμον κόμβων έπί νήματος ή σχοινιού.

2. Μέ ποίας άράς ή άλλους μαγικούς λόγους συνοδεύεται ό κα-
τάδεσμος ή τό κάρφωμα; Χρησιμοποιείται καί απλή είκών ή ή σκιά τοΰ μισου-
μένου διά τό κάρφωμα ; Γίνεται κάρφωμα καί έπί δένδρου ; Όποια πρέπει νά
είναι τά καρφιά; (πχ. άφόρηα, αβρεχα, μονόπνρα). Πότε γίνεται τό κάρφωμα;
(μετά τό μεσονύκτιον; κατά τό τελευταΐον τέταρτον τής σελήνης;).
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Κάρφωμα ανθρώπου κατά τά έθιζόμενα εν Κρήτη: «Παρασκευή 'ς
τσοϊ οχτώ αλά τούρκα (ήτοι τήν 2 μ. μ. ώραν) θά βαστάς μι άν πλάκα σαπούνι
άφύρηα και πέντε βελόνες, άφόρηες κι αυτές. Θά πής πέντε φορές τά παρακάτω
λόγια και κάΰε φορά ·θά καρφώνης μιά βελόνα είς τό σαπούνι : «Ώς εκάρφω-
σαν τό Χριστό είς τόν Τίμιο σταυρό, ετσι καρφώνω κ' εγώ τό δούλο τον Θεον
δείνα, στανικώς τοΰ Θεον καί ϋεληματικώς τον Διαβόλου με τήν δύναμιν τον
Γαραζαήλ. Καρφώνω τσοί 365 άρμούς τσή ράχης του, τσοί φόλιασες τών κοκ-
κάλων τοΰ σώματος του, καρφώνω τσοί σφεντύλους τσή ράχης τον καί ό,τι άνά-
παιρη εχει ή θάλασσα, έτσι ανάπαψη νά 'γη τό σώμα του, όσον καιρό τόν εχα>
καρφωμένο στο σαπούνι». "Αλλα είδη καρφωμάτων ΐδ. έν Λαογραφία:, Η' 323
-346. Θ' 504 κε.

Κατ' άλλους «άμα ΰέλ'ς νά πι-θάν εν ας, πάρι ενα αυγό κι νά τον χώης
στοΰν τάφου μνιανού που πέ&ανι, τού Ιδιου βράδ' πού τούν εϋαψαν κίτν αυγή νά
τού πάρ'ς πίσον μί τά χαράματα κι νά τού ϋάψ'ς μπρονστά 'ς τμ πόρτα κείνου
πού θέλ'ς νά πιθάν'. Στις σαράντα μέρις δε γλ,ντών !

3. Διάφορα άλλα μάγια: Π.χ. «μαλλιά γνναίκεια, σαπούνι, καρφιά τυλι-
γμένα σ ενα μαντήλι κάτω άπό μιά πλάκα στο κατώφλι τον σπιτιού, άμα τό δρα-
σκελίση εκείνος πού τού τά 'χουν καμωμένα, τόνε πιάνουνε» (Μεσσηνία) ή διά-
φορα πράγματα παρμένα άπ' τά τρίστρατα' «dà παίρν'ς τρία τρία άπ' ούλα τά
σόϊα άπ' θά βρής, λ'θάρ', κιαραμίδ', κακαράντζις, τσάκνα, κόκκαλα, χαρτιά καί
θά τά βάν'ς α' ενα κονμμάτ' παννί, κομμένο άπό τό σάββανο ενός πεθαμένου,
πριν τόν χάσνιΓ-άμα τούν χουματίσ ον παπάς». Αυτά «τ' άφήν'ς αί νια καλή
μεριά, νά τά βρή κειός π' θες νά πιθάν' κί λες κι λόγια κι φεύγ'ς. "Αμα τού
πιάσ' αυτός μί τά χέρια τ' σι σαράντα μερούλις δε γλντών, τον Θεό πατέρα νά
χ » (Ευρυτανία). Εις τήν Καστορίαν «όποιον -θέλουν νά βλάψονν κρεμούν τ
'Αγναντιοΰ {'Αγ. Ίγνατίον) στις καρκέλλες τής πόρτας τοϋ σπιτιού του κούκλα
άπό κουρέλια: δένουν α ενα κουρέλι πιπέρι (κόκκινο καί μαύρο), κάρβουνο, κερα-
μίδα, κάλτσες, τά φκειάνουν σάν άνθρωπο, τό μπογιατίζουν και τό κρεμούν».

4. "Αλλα «μάγια» μέ κόλλυβα, μέ σβηστοκέρια, μέ υδράργυρο καί
αλάτι κλπ. Π.χ. παίρνεις κερί καί τό λειώνεις στο τηγάνι, βάνεις μέσα καί γάνα
άπό κακάβι. 'Απ' αυτό τό μείγμα φτειάνεις κεριά, τά σβηστοκέρια. Αυτά τ' άνά-
βεις, τά βουτάς ύστερα σε νερό, πού εχει μέαα καπνιά καί ξεΐδι, τρεις φορές καί
λ,ές κά·θε φορά: όπως σβεϊ τό κερί, νά σβηστή ό δεϊνας (Α'ιτωλ.). Σβηστοκέ-
ρια άπό ξύγκι πεθαμένου. "Οσες φορές έσβηναν τό κερί αυτό «τόσους εχ-
θρούς ί)ά εσκότωναν» (Μάνη).

β) Παρακώλνσις άγα&οϋ (καρποφορίας άγρών, άμπέλων, δένδρων, γεννή-
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σεως προβάτων, αιγών, αγελάδων κττ ). Π.χ. εις τά "Αγραφα «τήν πρωτομα-
γιά πολλές κακές γυναίκες κι άνάποδες, που κάνουν ατραπάτσες, παίρνουν μιά
τσαντήλα και πάνε μπροοτά από κει που &ά βοσκήσουν τά πρόβατα και τά γί-
δια καί αφογγίζουν τά χόρτα, νά πάρουν τή δροσιά άπ'' τά πράματα. Τους παίρ-
νεις τή δροσιά; δεν προκόβουν».

γ) Κλοπή ή άρπαγή τής έσοδείας των άγρών ή των ποιμνίων καί
άγελών ή τής εύτυχίας τοϋ πλησίον.

Μαγικαί Ινέργειαι και πράξεις άποβλέπουσαι εις τοΰτο. Π.χ. τήν πρωτομα-
γιά «γυνή ολόγυμνος (μαΐστρα) έρχεται είς τούς αγρούς καί δεσμεύει πρός άλ-
λήλας τάς κορυφάς σταχυών τινών εις τάς τέσσερας άκρας τοΰ αγρού» ή «άνδρες
μετερχόμενοι τήν μαγείαν (μαντουφόρ') τήν νύκτα τοΰ άγ. Γεωργίου έπαιρναν
πήλινον άγγεΐον, τό όποιον έγέμιζον μέ κεχρί" έπειτα, αφού έτρωγον τρεις φοράς
διά τοΰ δακτύλου εκ τών περιττωμάτων των, έτρεχον όλως γυμνοί εις τούς ιδι-
κούς των αγρούς καί έρριπτον εδώ καί εκεί τό κεχρί. Τοΰτο δέ έπραττον διά
νά έλθη όλη ή ευτυχία τών γειτόνων είς αυτούς» (Χατζηγύριον 'Ανατ. Θρά-
κης). «Τήν παραμονήν τού αγίου Γεωργίου όσοι έχουν αγελάδες εξέρχονται τής
οικίας των καί κόπτουσι τεμάχιον ξύλου άπό τό κατώφλιον τοΰ γείτονός των,
όστις έχει άγελάδας περισσοτέρας καί καλυτέρας τών ιδικών των. Πρός τοΰτο δέ
πορεύονται σιωπηλοί και έν τή σκοτία. Τοΰτο γίνεται, ϊνα κλέψωσι τό γάλα τοΰ
γείτονος. Όστις δέ θέλει νά κλέψη σύν τφ γάλακτι και τό βούτυρον, οφείλει
νά πορευθή γυμνός ως έξήλθεν έκ κοιλίας μητρός».- Τί είναι τά λεγόμενα σκα-
τοπούλια ; Πώς έκκολάπτονται καί εις τί χρησιμοποιούνται υπό τών μάγων ;

iv. φιλτρα και διακοπαι. καταδεσμοι ανδρογγνοϊ

α) Φίλτρα. «Φίλτρα είσί τά φιλίας και αγάπης ποιητικά, δι' ών, ώς φλυα-
ροΰσί τίνες, δύνανται έλκειν τινά πρός τό αγαπάν αυτόν».

Είς τί συνίστανται τά μάγια τής άγάπης καί πώς κατασκευάζονται τό
κοκκαλάκι τής νυχτερίδας, τό μαννόγαλα, τό βοτάνι τής άγάπης, τό τετραφύλλι,
τό άνάλι, τό δάκρυο τ αμπελιού κλπ.; Φιλτρ οκατάδεσμοι καί διάφορα «γρα-
ψίματα» (χαρακτήρες έκ τής Σολομωνικής) «φυλαχτά άγάπης» ή άλλα παρα-
σκευάσματα ή τεχνάσματα μαγικά (οιον άνάμειξις τοΰ αίματος άνδρός καί γυ-
ναικός, γραφή έπιστολής διά τοΰ ίδιου αίματος, κόνις οστών νεκρού, παρασκεύα-
σμα μέ σπέρμα τού άνδρός ή ιδρώτα καί περιττώματα αυτού κλπ.), 'Εξορκι-
σμοί ή γητειές κλπ.
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Μερικά παραδείγματα : <"0ταν θέλη καμιά νά τήν άγαπήση κάποιος και
νά 'ναι παντού μαζί της, παίρνει άρκετές πήχες φακαρόλα (λινοκόρδελο) άσπρη,
ώοτε νά φτάσουνε νά γίνουνε ααράντα κόμποι. Σαράντα βραδιές, στις δώδεκα ή
ώρα, βγαίνει έξω καί κοιτάζει τόν ουρανό καί βλέπει τά τρία άστρα. Ό νους
της πρέπει νά καρφωθή στ άστρα καί λέει : Τρία άστρα είναι ατόν ουρανό, τό
'να πεινάει, τ άλλο διψάει καί τ' άλλο νυστάζει. Στδ πρώτο δίνω φαΐ νά φάη,
στό άλλο δίνω νερό νά πιή, στό τρίτο δέν τον δίνω νπνο νά κοιμηθή. Δένω τό
νον τον, δένω τό λογισμό τον, δένω τό άριστερό άρχίδι τον γιοϋ τής τάδε (λέει
τό όνομα τής μητέρας του) γιά μένα τήν τάδε (λέει τό ό'νομά της) τήν κόρη τής
τάδε (λέει τ' όνομα τής μητέρας της). Λυτό θά τό πή τρεις φορές κι άπάνω
ατήν τρίτη φορά θά δέση τόν κόμπο, θά τό κάμη σαράντα μέρες, νά δέση τους
ααράντα κόμπους. Αντή τή φακαρόλα θά τήν κρατή πάντα επάνω της. Νά προ-
σέξη νά μην τή χάση, γιατί θά λνθοϋνε δλα. "Οσο τδ κρατάει επάνω της, θά
τόν έ'χη πάντα κοντά της, δέν κοιτάζει άλλη γυναίκα» (Σπάρτη). 'Άλλο : «Πάρε
άσπρην όρνιθα και σφάξε την και πάρε τδ αίμα της και το πτερόν της καί γρά-
ψον τους άκολούθους χαρακτήρας — παραθέτει διάφορα καβαλιστικά ψηφία — και
κάψε τους και πάρε τήν ατάχτην αυτήν καί ρίξε την είς τήν πόρταν της και έ'ρ-
χεται είς ώρας τέασαρας και σέ βρίσκει. Ή νέα παίρνει άμάλλιαγα πουλιά, τά
ρίπτει ζωντανά ατή φωτιά καί λέγει : "Οπως λαχταρίζουν τά πονλιά, νά λαχτα-
ρία' κι δ ... γιά μένα». Περί φιλτροκαταδέσμων βλ. Φ. Κουκουλεν έν Λαογρ. Θ'.
59-62, 94-96, 469-471.

β) «ΔιακοπαΙ» Ψ) μίση-θρα (μισητικά έν Κρήτη), «τά μίσους καί έχθρας
ποιητικά», γλώσσαι όφεων, ουραί θηρίων κλιτ. Πρβλ. τό δίστιχον:

Φίδια μου μαγερέψανε μέ τής συκιάς τό γάλα',

γιά νάν τά φάγω ν' άρνηστώ τά μάτια σον τά μαύρα (Λευκάδος).

Παραδείγματα: "Οταν θέλη ή μάννα νά μισήση δ γυιός της κάποια κο-
πέλα που τήν αγαπά, παίρνει αλατόνερο καί ραντίζει τό κρεββάτι τοϋ νέου η
παίρνει σπειριά άλάτι και τά σκορπίζει κάτω άπό τό κρεββάτι τοϋ γνιοϋ της
(Σπάρτη). "Αν θέλονν ένα άδρόγννο νά μαλώνη σννεχώς, πιάνουν ενα σκύλο
και μιά γάτα καί τονς πλένουν ατό ίδιο νερό. Τό νερό αυτό τό χύνουν εμπρός
ατήν πόρτα τοϋ άνδρογύνου μέ τήν πεποίθησιν, δτι τοϋ λοιποϋ θά μαλώνουν
δπως ό σκύλος μέ τή γάτα (Σάμος). Εις τήν Χαλκίδα συνηθίζουν τά εξής :
"Οταν θέλουν ν* αποσπάσουν τήν άγάπην ενός προσώπου προς άλλο, μάλιστα
ενός ανδρός, παίρνουν τό κολλάρο τού ανδρός αυτοΰ καί τό πλένουν μέ λίγο
νερό. Κατόπιν μέ τό νερό αυτό ψήνουν καφέ καί τού δίνουν λέγοντες : «"Οπως
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δεν μπορεί và γυρίση και và îàfj τον σβέρκο τον, έτσι và μήν μπορή và γυρίση
và ιδή και τήν τάδε».

γ) Αύσις έχθρας προκληθείσης διά μαγικών μέαων.

Πράξεις καί ένέργειαι άντιμαγικαί.

δ) Δέαις ανδρογύνου. Κατάδεσμος πρός παρακώλυσιν τής συνουσίας τών
νεονύμφων (αμπόδεμα, δέσιμο, άπόδεμα, δεσμός, δεσά, δήμαν, πάτημαν κτλ.)

(Βλ. Λαογραφ. Θ' 73-93, 450-469).

1. Κατάδεσμοι παρόντος τού καταδένοντος κατά τήν τέλεσιν τού
γάμου. Πότε άκριβώς γίνεται ή μαγγανεία; "Οταν ό ιερεύς άναορωνή «Εύλο-
γημένη ή βασιλεία τοΰ πατρός» ή όταν άπαγγέλλη «καί έσονται οι δύο εις
σάρκα μίαν ; ή καθ' ην στιγμήν λέγει «στέφεται ό δούλος τοΰ Θεού δείνα τήν
δούλην ιού Θεού δείνα» ή τί άλλο ;

Τρόποι αμποδέματος: Ό καταδένων, παρών κατά τήν τέλεσιν τοΰ γά-
μου, (α) κάμνει έ'να ή τρεις ή επτά κόμβους εις κλωστήν ή νήμα μετάξης ή εις
μανδήλιον ή εις τρίχα κεφαλής κτλ. λέγων σχετικά λόγια : δένω τή νύφη και
τό γαμπρό ή τι τοιούτο, (β) κλείει κλειδωνιάν ή σουγιά ν ή άλλο τι ή βάλλει μά-
χαιραν είς τήν θήκην της. Π.χ. είς τό'Ινναχώριον Κρήτης «όταν παντρεύεται κά-
ποιος και θέλουν νά τόν δέσουν, παίρνονν μιά βελόνα, στέκονται πίσω άπό τό
ανδρόγυνο τήν ώρα πού τους στεφανώνουν, λυγίζουν τή βελόνα, και περνούν τή
μύτη της μέσα άπό τήν τρύπα τής βελόνας και λένε διάφορα λόγια προσκαλών-
τας τό διάβολο, και τ' ανδρόγυνο εΐναι δεμένο».

2. Κατάδεσμοι απόντος τοΰ καταδένοντος κατά τήν τέλεσιν τού
γάμου. Ούτος ή δένει απλώς έ'να κόμβον εις τήν ζώνην του ή δένει τρις τάς
χείρας έμπροσθεν καί τρις όπισθεν λέγων : «Κίνησε διαβολοσμπέθερος νά πάη
và διαβολ.οσμπεθεριάση τό νέο άντρόγενο' κίνησε διαβολόπαπας κλπ. ή πηγαίνει
εις έρημικόν μέρος, καθ' ην ώραν τελείται ό γάμος καί εκεί δένει διά σπάγγου
κλάδον κρανιάς ή κλώνον σπάρτου λέγων : «δένω και κομποδένω τό γαμπρό
δείνα» (σπαρτόδεμα) ή δένει επτά κόμβους εις κλωστήν λινήν ή μεταξωτήν
καί θέτει τό νήμα κάτωθεν πέτρας ριζιμιάς καί τό σκεπάζει μέ πέτραν (πετρό-
δερμα) ή γράφει έπί χάρτου τό όνομα τοΰ καταδενομένου μέ τάς σχετικός
λέξεις π.χ. «εδώ δένω τόν δείνα (γράψιμο) ή καί ποτίζει τόν νεόνυμφον μέ
μαννόγαλα ή άλλο μαγικόν παρασκεύασμα, χρησιμοποιών συνήθως «σημάδια»
ήτοι άντικείμενα άνήκοντα εις τόν μαγευόμενον (π.χ. χώμα τών πατημάτων του,
τρίχας κλ.).

3. Τρόποι, μέ τούς οποίους ό καταδένων εξασφαλίζει τήν ένέρ-
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γειάν του. Π.χ. ρίπτει τό νήμα μέ τούς κόμβους ή τήν κλειδαριάν είς πηγάδι
ή εις τήν θάλασσαν ή γεμίζει μέ τά δεματικά τήν κάνην όπλου και πυροβολεί.

ε) Προφυλακτικά μέτρα κατά τοϋ άμποδέματος.

■ Τοιαύτα είναι : 1. Ό γαμβρός φορεί κατά τήν τέλεσιν τού μυστηρίου τήν
ζώνην τοΰ ιερέως ή έχει επάνω του μαυρομάνικο μαχαίρι ή τεμάχιον αλιευτικού
δικτύου ή ψαλίδα ή δέρμα φιδιού ή δακτύλιον ανήκοντα εις νεκρόν ή τετραευ-
άγγελον ή σουσάμι καί ρύζι μέσα στά παπούτσια του ή τι τοιούτο. - 2. Περι-
ζώνεται διά κλάδου βάτου, περιτυλιγμένου μέ δίχρωμον μετάξι ή διά κ?ιάδου
κλήματος ή άλλου τινός.- 3. Είς τών συγγενών δένει καί κατόπιν λύνει τό άνδρό-
γυνον ή τόν ένα τών νεονύμφων.- 4. Ή πενθερά ή άλλος τις κατά τήν παραμο-
νήν τοΰ γάμου ή άμα τή ένάρξει τοΰ μυστηρίου κλείει διά κλειδιού τό συρτάριον
ή πάν άντικείμενον πού κλείεται διά κλειδιού καί τά ανοίγει μετά τήν τελετήν.-5.
Ποτίζουν τούς νεονύμφους μέ μαγικόν τι παρασκεύασμα, π. χ. κόνιν άπό πού-
πουλα μαύρης όρνιθος, τά όποια καίονται μέ πυρίτιδα μαζί μέ άλλα πράγματα
παρμένα άπό τρίστρατον κλπ.-6. 'Ιδιαίτεροι προφυλάξεις διά τήν νύμφην : π.χ.
θέτουν ψαλίδι μέσα εις τό υπόδημα τής νύμφης ή τής φορούν φόρεμά τι άπλυ-
τον ή άνεστραμμένον. - 7. Θέτουν κάτωθεν τής νυμφικής κλίνης ψαλίδιον, «γιά
νά κοπούν οί κακές γλώσσες και τά μάγια», πλήκτρον κώδωνος κλπ. "Αλλαι
προφυλάξεις' π.χ. ή στέψις γίνεται κρυφά ή τήν νύκτα.

ς-) Δύσις άνδρογύνου, δηλ. απαλλαγή αυτού άπό τό αμπόδεμα διά μα-
γικών μέσων ή έξορκίων (λύσιμο, ξαμπόδεμα, λύμαν κλπ.).

Τρόποι λύσεως: 1) Λύσις τών κόμβων ή καΰσις τοΰ νήματος υπ' αύτοΰ
τοΰ καταδέσαντος ενώπιον τών άποδεΟέντων ή ξεκλείδωμα τής κλειδαριάς' 2)
πέρασμα τού γαμβρού διά θαλάσσης' 3) διάβασμα εξορκισμών ή γητειών μέ
άναλόγους μαγικάς πράξεις. Έν παράδειγμα : Πάρε κορακοχολή και μελισ-
σονβόλαδο, ίσια και τά δύο, και ας άλειφτή δ άντρας δλο τό κορμί του και à ς
γράψη τδ τροπάριο τής Πεντηκοστής : «Λύει τά δεσμά και δροσίζει τήν φλόγα»
(Γορτυνία). (Άλλα παραδείγματα έν Λαογρ. Θ' 79-92).

v. απολϊτοσ δεισιδαιμονια

Δοξασίαι και πράξεις άσχετοι προς μαντικούς σκοπούς ή ένεργείας έπ
άγαϋ·ψ η κακω τοϋ υποκειμένου τελουμένας. 'Απαγορεύσεις (tabou).

Α'. Δοξασίαι καϊ πράξεις σχετικαΐ με τον &νϋ·ρωπον, τά ζώα, τήν φύ-
σιν καί τάς άν&ρωπίνους ένεργείας.

ΕΠΕΤΗΡίε ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Γ'. ®
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α) Δοξααίαι καί πράξεις σχετικαί με τον ανϋ'ρωπον.

Παραδείγματα : Εις τήν "Ηπειρον «οποίες δεν γεννούν σερκά παιδιά κ
έχουν δλο κοπέλλες, τρων αφαλό άπό παιδιά (= αγόρια), γιά ν' άποχτήοονν κι
αυτές σερκά». Πρβλ. τά σερνικοβότανα, πού βρίσκουν στα βουνά, ή καί στα
σπλάγχνα τών ζώων «άμα τό φάν αυτές, πού κάνουν δλο κοπέλλ,ες στην άράδα,
κάνουν δλο σερκά». ('Ήπ.). Ή έγκυος δεν τρώγει λαγό, γιατί θά λαγοκοιμάται
τό βρέφος, ούδέ χέλυ, γιατί θά πάσχη άπό εξανθήματα ('Ήπ.).

Αί πληγαί τοϋ φονευθέντος αίμάσσουν πρό τού φονέως' εκτοξεύουν αίμα,
όταν πλησιάση ό φονεύς. Ό φονεύς, αν βαστά τό όπλον, μέ τό όποιον εσκό-
τωσε, δεν ημπορεί νά περπατήση καί τόν πιάνουν «τόνε τρώει τό αϊμα του»
(Μεσσηνία-Μάνη). «'Ήπιασέν τονε τό αίμα τον» λέγεται εν Κρήτη επί τρόμου,
πού καταλαμβάνει τούς φονείς, όταν βλέπουν τό θύμα των άσπαΐρον πρό τών
ποδών των πιστεύεται δέ ότι ό φονεύς ελευθερούται τοϋ πάθους τούτου, αν άπο-
μυζήση καί καταπίη τό αΐμα τού φονευθέντος έκ τής μαχαίρας του. Πρ(3λ. τήν
φράσιν : ϋ·' άποσύρω τό αίμα σου στ άχεΐλι μου ('Λπύρανθ. Νάξου).

Ό πρώτος πού θά μπή τό πρωΐ στο σπίτι μας, μας κάνει ποδαρικό· «τό
πιο σπουδαίο ποδαρικό είναι τήν πρωτοχρονιά καί τήν πρώτη τοϋ Σεπτέβρη'
υστέρα είναι τοϋ μήνα, υστέρα τής εβδομάδας κ υστέρα τής μέρας. Άλλουνοϋ
είναι καλό τό ποδαρικό του, άλλουνοϋ κακό» (Άπύρανθος Νάξου).

Τό ίδιο μέ τό χερικό : νά κάμω εγίο άρχή πού 'ναι τό χερικό μου καλό
(Γαλονάδες Νάξου) καί τό άπάντημα (άντισμα, άναραχός)' π.χ. δεν εχει καλώ
άντισμα, δηλ. ή συνάντησίς του δεν ι)à βγάλ.η σε καλώ. Κάθε νοικοκυρά πρέπει
νά 'χη προζύμι στο σπίτι τζης, γιατί τό προζύμι είναι ή δύναμη τοϋ άνδρός
(Ίνναχώριον Κρήτης). Τήν τελευταία μπουκιά τό ψοιμί δεν πρέπει κανείς νά τήν
άφήκη, γιατί είναι ή δύναμη του (Κορώνη). 'Εάν τό προζύμι έκτεθή είς τήν
θέαν τής σελήνης, χάνει τάς ιδιότητας του (Κρήτη). Ή άκονγή είναι σκώληξ, ό
όποιος πιστεύεται ότι ζη μέσα εις τό αυτί άνθρώπ<»ν καί ζώων' όταν ψοφήση
ό σκώληξ αύτός, παύει κανείς νά άκούη (Μαζαίϊκα Καλαβρ.).

β) Δοξααίαι καί πράξεις σχετικαί με τά ζώα. «ΙΙαντέρμου λέγουν εις
τήν Σάμον τό ζώον καί τό κτήμα τό στρίγλικον, τό κακότυχον, τό όποιον δήθεν
έστειλεν εις τόν "^δην όλους τούς οικείους καί κυρίους του καί έμεινε μόνον».
Τά μυρμήκια μέσα στο σπίτι φέρνουν ευτυχία (Καστόρια). «"Οτινα ξεκερώνουνε
μέλισσες καί τύχη κιανείς νά'χη κακό μάτι ή κακό ρώτημα, οι μέλισσες τόνε πνι-
γούνε» (Ίνναχώριον Κρήτης). "Οταν ό ποντικός φάγη άντίδωρον, μεταβάλλεται
εις νυχτερίδα (Σωζόπολις).
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γ) Δοξασίαι καί πράξεις σχετικαι με τήν φύσιν.

Τό πρώτο φρούτο, που &ά κάμη νιόφυτο δέντρο δέν τό τρώνε· τό πετούν.
"Οποιος τό φάη, λένε πώς πεθαίνει (Αιτωλία). Τό καλοκαίρι τό ξερκό, αν τύχη
νά φκειάαονν στο χωριό άσβεσταριά, λεν πώς ή άσβεαταριά έδεσε τή βροχή,
γι αυτό δέ βρέχει ("Ηπειρ.).

δ) Δοξασίαι και πράξεις σχετικαι μέ τάς άν&ρωπίνονς ένεργείας.

«Πρόσεξε νά μή χτύπησες τό πρώτο τσυνήγι, γιατί είναι γιά κακό σου» (Μύ-
κονος). "Αμα κλέβουν μιά κόττα, τήν τρών πάνω σ ενα στρώμα, γιά νά μή πιαστούν
οί κατάρες γιά τόν κλέφτη (ίσως διότι συνήθως ό καταρώμενος λέγει : Μπά, πού
νά τήν φάη στο στρώμα, μπά πού νά τοϋ τήν πάνε στο κρεββάτι νά τήν φάη .. .).
Σάν είναι κακιά ή ώρα, πιάνουν οί κατάρες (Άδραμύττιον). Τό ίνί (αλέτρι) δέν
τό καίνε στη Σκύρο «και ζ' γό δέ γκάφτνε, γιατί τόν <5' λεννε' τό 'χουμ κρίμα»
(Λήμνος). Κανένας νιος δέν φυτεύγκει καρυδιάν, γιατί άμα μεγαλώαη τό δέντρο
και δή τήν ϋάλασσα ή κορφή τον, &ά πεϋάνη εκείνος πού τήν εφύτεψε. Γι
αυτό μόνον οί γέροι φυτεύγκουν καρυδιές ατά χωριά (Ρόδος).

'Απαγορεύσεις (tabou): Τά δωδεκάμερα δέ μπαλώνουν, γιά νά μή μπα-
λώσουν τά σύννεφα' τή νύχτα δέ σφυρίζουν, γιά νά μή μαζωχτούν οί καρκαντζέλ'.

Τά δωδεκάμερα εις τήν Ζάκυνθον δέν έτρωγαν ελιές, γιά νά μή βγάζουν
καλογήρους, ουδέ ψάρια «γιατί είναι λαχτάρα». Δέν κάνει νά πατήση κανείς
ψωμί ή νά κάψη τήν ψύχα τού ψωμιού, ή νά στηρίζη τά μα'γουλά του μέ τά
δυο χέρια ή νά συμπλέκβ τά χέρια (κλείνει τήν τύχη του) κτλ. Ή γυναίκα δέν
πρέπει νά σφάξη πουλί (διά νά τό σφάξη, πρέπει νά φορέση τού άνδρός της τά
υποδήματα (Κως). "Οποιος πατά (σταφύλια), δέν πρέπει νά 'ναι κοιμισμένος μέ
γυναίκα' είναι τσαναμπετιά (Κύθνος).

Β'. Δοξασίαι καί πράξεις σχετικαι με υπερφυσικά ό'ντα: στοιχειά, δρά-
κους, αράπηδες, χαμοδράκια, καλλικανιξάρους, άνασκελάδες, νεράιδες, λά-
μιες, στρίγγλες, διαβόλους, φαντάσματα, βραχνά, άο&ένειες, μοίρες, βρικό-
λακες, νεκρούς, τόν ήλιον, τό φεγγάρι, τά άστρα κλπ.

Μερικά παραδείγματα : Εις τήν Δυτ. Κρήτην «τή νύχτα δέν παρασύρ-
νουνε, κι αν παρασύρουνε, δέ ρίχνουνε τά φινόκαλα όξω, γιατί ποβγάνουνε τό
στοιχειό τοϋ σπιΰιοϋ». Είς τήν Καστορίαν «δταν 'έπεφτε κανείς, έρριχναν σ εκείνο
τό μέρος ζάχαρη, νερό κ' έσπαζαν ενα αυγό λέγοντας: "Ο,τι μέ πήρες νά μέ τό
δώσης κι δ,τι σέ πήρα αέ τό δίνω». «Τό κυνήγι είναι δαιμονικό πράμα καί πάν-
τοτες στο φύλαμα παρηαιάζονται πολλά πράματα» (Πυλία). «Ό στρατολάτης, πού
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θά τον παντήξη λαγός ατό δρόμο ντον, θά βοή μεγάλες δνσκολίες στή δονλειά
ντον, γιατί ό λαγός εΐναι διάβολος» ('Ανατ. Κρήτη). Στήν Κύπρο ή άγριοσυκιά
(άρκοσντζά) θεωρείται κατοικητήριο τοΰ Διαβόλου καί πολλές μαγικές πράξεις,
όπως τό δήμμαν, τό κάρφωμαν, γίνονται πάνω σέ κορμό συκιάς, μά πάντοτε μο-
ναχιασμένης καί φυτεμένης σέ τόπο έρημο. Μεσ στό μύλο είναι πάντα κάτι κρού-
σμα. Και ατά λιοτριβειά δεν κοιμάται κανείς, γιατί κρατιέται, μουγκαίνει (εΐναι
κρονσματάρες οι μηχανές) ('Αράχοβα Παρν.). Δεν άφίνονν τήν · πνροστιά χωρίς
τσονκάλι στή φωτιά, γιατί ό πειρασμός βάζει επάνω τό τσονκαλΛκι τον (Σύμη),
ή κάθεται ό ίδιος επάνω (Άδριανούπολις). Είς τήν Σινώπην «τό εσπέρας τής
πρώτης τοΰ έτους φαγητά έπί σινίου τίθενται έπί τής στέγης, όπως όντα τινά
καλούμενα άπεμάς καλοί φάγωσι». «'Εγώ, λέγει χωρική άπό τό Καινούργιο Χωριό
Πυλίας τό 1939, έχασα ένα παιδί άπό τις Ά νεράιδες. Μοΰ τό είπε κιόλας:
"Αχ, μάννα, ούλες ήταν έμορφες, μά εκείνη ή μπροστινή με τά κόκκινα μ έκαψε !
"Εξη ήτονε καί χορεύανε δξον άπό τό σπίτι, στό πλατωματάκι κ έμπαινε ή
μπροστινή μέσα καί ποιος ξέρει τί τόν έκανε καί λιγωνότανε τό παιδί, τό 'καίγε
ή κάψα. 'Εγώ δεν έδινα πίστη στά λόγια τον, άνέ τό 'λεγα καί τής θειάς μον, πού
ήξερε άπ' αυτά, 3à τό γλντώναμε, θά 'βανα τό παιδί νά κοιμάται με τόν πατέρα
τον, πού έχει καμωμένο φόνο, καί δε θά τό πείραζαν, γιατί άμα κανείς έχη
καμωμένο φόνο, τά νεραϊδικά τόν σκιάζονται». «Άμα έχει ματώσει κανείς τό χέρι
τον, δέν τόν πειράζοννε τά ξωτερικά ούτε κανένα κακό τόνε πιάνει». «Καί τά ρούχα,
τήν προίκα, τά παίρνοννε οί Καλές Κνράδες. "Αμα άνοιξης τή νύχτα τά μπα-
ούλα σον, τήν άλλη μέρα είναι δλο αίματα. Κάνουνε γάμο, γεννητούρια καί παίρ-
νοννε τά ρούχα τών κοριτσιών καί τά φοράνε. Τά φέρνουνε πίσω, αλλά είναι
ματωμένα, λερωμένα, λαδωμένα. Γι αύτό δέν πρέπει ποτέ ν άνοιξη κανείς τή
νύχτα μπαούλο». Είς τά χωριά τής Πυλίας «όταν βγαίνη δ ήλιος τό πρωί, άφού
κάνουν τό σταυρό τους, τόνε χαιρετάνε. Τον λένε : Καλημέρα, ήλιε μ', καλό βράδν,
(τρεις φορές) όπως πνρώνεις ονλονε τό gόσμo, έτσι καί μένα καί τά παιδάκια
μον. "Οταν πάλι βασιλεύη δ ήλιος, πάλι τόνε χαιρετάνε. Τοΰ λένε : Καλό βράδν,
ήλιε μον, νά μή αού βρεθή εμπόδιο στό δρόμο σον». Πού άλλοΰ συνηθίζεται
τούτο; Εις τήν Κρήτην χαιρετούν τήν νέαν σελήνην λέγοντες: Προσκυνώ σε,
νιο φεγγάρι \ κι άπού σ έπλασεν δμάδι j κι άπου δέν σέ προσκννήοη | μαύρον
όφι νά πατήση.— Δέν κάνει νά κατουράνε κατάντικρυ στον ήλιο, γιατί παθαίνουν
άπό λιόκριση (άδυναμία μεγάλη και άνορεξιά, κίτρινη χροιά προσώπου).

υι. μαντειαι εκ μαγικησ τεχνησ προελθογσαι
Αεκανομαντεία, χειρομαντεία, χαρτομαντεία (Βλ. Κεφ. 8 Μαντική).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

Μ Α Ν ΤI fe Η

Γενικά. Λέξεις και φράσεις σχετικαί μέ τήν μαντικήν. Π. χ. σημάδι, γούρι
(καλός οιωνός), προσήμαδο (κακός οιωνός, Νίσυρ.)' δεν τό 'χω σε καλό παρα-
τήρημα (= προοιωνίζομαι δυσάρεστα, Κρήτη)" δέλνει αε κακό ("Ηπ.)" αντός εχει
καλό άνάχαρο (Μεθώνη). Μοιραίνω (= λέγω τήν μοΐραν, Καλάβρ.), μοιράρης,
μοιράρισαα (Κρητ.), ρίχτης (Καλάβρ.), μάντης (—προφήτης, μάγος καί έν γένει
ό αθίγγανος ή πλανόδιος σιδηρουργός ή γανωματής, πού ασκεί καί τήν μαντι-
κήν καί τήν μαγείαν έν Κύπρω)· Ρουματίστηκα (= ώνειρεύτηκα) και ξεδιάλυνα
τ' δνειρο ("Ιμβρ.) κτλ.

Μάντεις καί μάντισσαι, έξηγηταί ονείρων καί άλλων σημείων. Μέσα και
τρόποι μαντικής τέχνης.

i. φτσικη μαντεια

(DIVINATIO NATURALIS)

Αύτη ώς βάσιν έχει φυσικά σημεία, τ. έ. σημεία αφ'εαυτών παρεχόμενα.

Α'. Φυσιογνωμικά.

Ποια σημεία τοϋ σώματος ή άλλα «σύμβολα» εκλαμβάνονται ώς προδη-

λούντα τό μέλλον ή τόν χαρακτήρα τοϋ προσώπου ; Τί οίωνίζονται εξ αυτών;

»

α) Αί έλαΐαι τοϋ σώματος. Τί δηλοϋν ; Π.χ. κατά παλαιόν τι χειρόγραφον
«εάν εις τό μάγουλον τοϋ ανδρός, πλούσιος έσται" έάν εις τό στήθος, πένης έσται"
τό oUto καί επί γυναικός δηλοΐ. Έάν δέ εις τούς πόδας έχωσιν ελαίαν, πολύ-
τεκνοι έσονται». Έλιά μέσα εις τά φρύδια φανερώνει χηρείαν (Σμύρνη), είς τά
χείλη δυστυχίαν εις όλην τήν ζωήν (Λέσβος). ΙΙοία ή σημασία των άλλοϋ ;

β) Μάτι. «Μάτι φτερωτό δηλοΐ άνδρείαν, μάτι βαάουλό κλίσιν πρός κλο-
πήν» ('Ηπ.). Τί προοιωνίζονται έκ τούτων άλλοϋ ;

γ) Αύτιά. «ΜεγάΧ αυτιά πολύχρονος» (Κρήτη, Λέσβος)· Κατά τούς Πον-
τίους ό έχων μεγάλα aUuà έχει κλίσιν είς τήν κλοπήν (Πόντ. Έσραήλ).

δ) 'Οδόντες. Κατά τούς Κρήτας «Κεινοσά πον εχει άρά δόδια γίνεται πλον-
σος, κεινοσά που εχει πυκνά γίνεται φτωχός. "Αλλοι λένε πώς τά άρά δόδια είναι
γνώρισμα τοϋ ψεύτη : άροδόντα κι άρομάλλα | καί καθάρια χμοματάρα» (Ιεράπε-
τρα). Κατά τούς Κυπρίους ό ναρκοδόντας (άραιοδόντης) είναι βραχύβιος.



I 2 6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

«Οί μαύρες κουκκίδες απάνω ατά δόδια είναι γράμματα' οποίος εχει τέ-
τοιες μα&αίνει πολύ τά γράμματα» (Άν. Κρήτη).

ε) Μέτωπον. Γραμμαί καί σχήμα τού μετώπου. Π.χ. «Όσοι έχουν τό μέ-
τωπον πολύ μεγάλον είναι οκνηροί, βαρείς και παρομοιάζουν τά βόδια' όσοι
έχουν τό μέτωπον μικρόν καί στενόν είναι αμαθείς, άγριοι, λαίμαργοι καί παρο-
μοιάζουν τούς χοίρους» ("Ηπ.). ΓΙώς εξηγείται τό σχήμα τού μετώπου αλλού ;

ç) Κεφαλή. «Τό μυτερό κεφάλι είς τήν κορυφήν δηλοί τόν άνθρωπον
σταθερόν, άγριον καί φθονερόν» ("Ηπ.).

ζ) Μαλλιά κεφαλής. Πρβλ. τό δίστιχον: Κόκκινη τρίχα, μάτια γαλανά |
καρδιά τον διαβόλου ψυχή τον Σατανά. Ό έχων δύο κορυφάς (έκ τής συστρο-
φής τών τριχών τοΰ κρανίου) θά ύπανδρευθη δύο φοράς (πολλαχοΰ) ή ξένο βιό
ϋά φάη (Πάγγαιον).

η) Φρύδια. Γνώμη: «Μην εμπιστεύεσαι εις τά σταυρωτά φρύδια».

θ) Σώμα τριχωτόν. Σωρεία τριχών επί τοΰ σώματος δηλοΐ καλήν τύχην
(ζούδας)' άζουδος ο κακότυχος (Κρήτη).

ι) Γραμμαί παλάμης. «Έάν αί γραμμαί τής χειρός είναι κλεισταί, τότε ό
άνθρωπος θά είναι δυστυχής» (Γαλαξείδι). Άπό τό μήκος τών διαφόρων γραμ-
μών καταλαβαίνει κανείς πόσα έτη θά ζήση, ποίαν τύχην έχει, πόσον μεγάλη
καρδιά έχει, ποιες διανοητικές ικανότητες έχει. Έάν ή γραμμή τής ζωής είναι
διακοπτομένη, σημαίνει ασθένειες.

ια) Δάκτυλοι χειρός. «Οτινα τεντώσης τά δαχτύλια σον καί γνρίζοννε πρός
άπάνω, είσαι δοτερός (= ελεήμων), ότινά 'ναι ντρέτα (= ίσια) γή λίγο καμπον-
ρωτά, είσαι τζιγκούνης» (Άνατ. Κρήτη)

ιβ) Στίγματα ονύχων. Οί άσπρες κονκκίδες άπάνω ατά νύχια είναι ευκές
(Κρήτη), κατ' άλλους κατάρες (Αμβρακία).

ιγ) Σημειωμένοι ΰίν&ρωποι, σημαδιακοί. Καμπούρης, κουτσός, σπανός,
κασίδης κλπ. Π.χ. οί ανάπηροι έχουν τύχη (Λέσβ.).

ιδ) Ταίπα. «Γεννημένος με σκούφια», ευτυχής (Ζάκυνθος).

Β'. Παλμοί.

Τί μαντεύουν άπό τούς διαφόρους παλμούς καί μέ ποίας πράξεις επιζη-
τούν τυχόν νά εξακριβώσουν τό συμβησόμενον ή ν' αποτρέψουν τό επαπειλούμε-
νον κακόν ;



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ Σ

119

α) Παλμός ματιοϋ (παίξιμο, πετάρισμα, λάγγεμα, σπάραγμα κλπ.). Π. χ.
«"Οταν ξεπετά το μάτι, αν είναι τό αριστερό, θ' άκούσωμε ή ϋά πάθωμε κακό,
άμα ξεπετά τό δεξί, άνθρωπο θά δονμε, μονσαφίρης θά μάς έ'ρθη (Κρήτη).
Άποσπώντες τρίχας έκ τών βλεφάρων μαντεύουν (έν Θρ^κη κ. ά.) άπό ποίον
μέρος πρέπει ν' άναμένουν τό καλόν ή τό κακόν νοματίζοντας.

β) Βόμβος αντιοϋ. Π.χ. "Αμα βοΐζη τό αντί, άν είναι τό δεξιό, θά 'χωμε
εϊδηση δυσάρεστη, αν είναι τ' αριστερό, ευχάριστη (Κυδωνίαι, άλλού άντιστρό-
φως). Εις τήν Κα'ρπαθον, δταν σφνρίζη τ' αντί κανενός, τοΰ κτυπά τσακονμάκι
με τά δνό τον δάχτυλ^α (τό μεγάλο και τό μεσαίο) δυο τρεις βολές και τό αταν-
ρο')νει και λέγει : Καλή φωνή, καλή λαλιά, καλός μαντατοφόρος. Εις τήν Άμορ-
γόν «ακούν» ομοίως τό χέρι τους πότε στό ένα aUn, πότε στό άλλο καί λένε :
"Αν είναι φίλος νά χαρή, κι αν εΐν' οχτρός νά σκάση.

γ) Κνισμός παλάμης, ρινός, παρειών, λαιμοΰ, ράχης, πέλματος κλπ.

ΓΙ.χ. "Αν έ'χης φαγούρα στό αριστερό χέρι, αύτό σημαίνει δτι θά πάρης χρήματα'
γι αύτό τό φιλούν και το άνακατεύονν ατά μαλλιά τονς, διά να λ.άβουν πολλά.
Έάν στό δεξί χέρι, θά δώσης χρήματα ("Αργός). "Οντα σέ τρων' τά μάγονλ,α ή
οι μύτες, δέλνει λύπη καί στενοχώρια ("Ηπ.). "Οταν σέ τρώγη ή ράχη σου, σον
λένε: ξύλο θά φας (πολλ.). "Οταν σέ τρώγονν τά φρύδια, κάποιον θά δής (Τή-
νος). Εΐς τήν Καστορίαν «άμα τους καίη δ λαιμός, λένε: κάπου μ' έχουν ξα-
πλωμένη» (δηλ. κάπου μιλούν γιά μένα). «Οτινα τρώγονν οί πατούχες τών πο-
διών, λένε πό)ς ϋά βάλουνε καινούργια παπονταα» ('Αν. Κρ.), ή θά κάμης τα-
ξίδι (Λέσβ.).

δ) Πταρμός. Ευχή πρός τόν πταρνιζόμενον : Γειά αου κι αλήθεια λές !
ή Με τις υγείες σου ! Σημασία : επιβεβαίωσις τής άληθείας, ένθύμησις άπόντος.
Γιά νά βρεθή ποιός έχει τήν κουβέντα τον, νοματίζει στά δάχτυλα του επάνω
καμπόσα ονόματα. 'Έπειτα δίδει τά δάχτυλα του νά πιάσουν' τό δνομα πού 'χει
τό δάχτυλο πον θά πιάσουν, κείνος έ'χει τήν κουβέντα του ('Αν. Κρ.). Μέ ποίους
άλλους τρόπους ζητούν ν' άνακαλύψουν τούτο; 'Άλλαι σημασίαι τού πταρ-
μού. Π.χ. "Αν πταρνισθή κανείς μπροστά σέ νεκρό, γρήγορα θ' άποθάνη (Νή-
σοι Αίγ.). Τήν Τυρινή, αν φταρμιοτη κανένας τό βράδυ στο τραπέζι, ή θα γεν-
νηθή καινούργιος άνθρωπος στό σπίτι ή θά χαθή κανένας. Γιά νά προλάβουν
τό δεύτερο τό κακό, σκίζουν τό ποκάμισο άπό μπροατά δ ποιανού φταρμίσ τηκε
("Ηπ. Άρκαδ. κ.ά.). "Αν φταρνιστή κανένας τήν ημέρα τον Πάσχα, τότε θά αύρη
μεγάλη ν άρρώστεια. "Αν φταρνιστή δ άρρωστος, είναι καλό σημάδι' δέν διατρέχει
κανένα κίνδυνοι· (Άν. Κρητ ). Ποία ή σημασία τούτου άλλού ;
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ε) Λύγξ (λόξιγκας). Σχετικαι φράσεις: «Κάποιος μας άναβάνει». «Κακός
παραβαλτής» ("Ηπ.).

ç) Γέλως. Τά πολλά γέλια. Π.χ. «Σε καλό νά μου βγουν τά γέλια».

Γ'. Σημεία. (Κακοσημαδιές και γούρια, προσήμαδα κλπ.).

α) Κρότοι άσυνή&εις : Τρίξιμο στέγης, οροφής, πατώματος, τοίχων, θυρών
κλπ. Π.χ. "Οταν τρίζη τό μαδέρι, είναι κακό γιά τόν νοικοκύρη, όταν τρίζη ή
κασέλλα, είναι κακό γιά τή νοικοκυρά (Βόνιτσα). "Οντα στρίζουν τά ξύλα τοΰ
σπιτιού (ντουλάπια, γρεντές, σανίδες), δέλνουν -θάνατο ατό σπίτι ("Ηπ.). "Αμα
πέοΎ] πέτρα άπ τή στέγη ατό ταβάνι, ϋά πεϋάνη κάποιος άπ' τό σπίτι (Αιτωλ.),
>)ά μας έ'ρτ' μουσαφίρς (Λήμνος), D'à ' ρθή κάποια αγγελία ("Ηπ.).

β) Θραϋσις καϋ·ρέπτου ή ϋαλίνον σκεύους κλπ. Π.χ. «καθρέπτης όταν
σπάση, είναι κακό γιά τό σπίτι, ή -θάνατος ή σκονταμμάρα. Κι α μα σπάση, πρέ-
πει άμέσως νά τόν πετάς ατά σκουπίδια, νά μή τόν έ'χης σπασμένο ατό σπίτι,
γιατί, αν έχη κορίτσια στο σπίτι, δέν άνοίγει ή μοίρα τους' πάλι καί δέν έχη,
έρχεται άλλο κακό στο σπίτι» (Σπάρτη). Δέν έχουν γιά καλό νά ραγίση ενα
πράγμα χωρίς νά σπάση (Προύσα).

γ) 'Ανατροπή άλατοδοχείου, χύοιμον οίνου, ελαίου, οινοπνεύματος,
καφέ: κλπ. 'Ανατροπή ύποδήματος. ΓΙώς εκλαμβάνονται ταύτα ;

δ) Σκύνταμμα, πτώαις άπο τοϋ ίππου κ.τ.τ. Κακόν σημεΐον.

ε) Αυτόματοι ή άκούοιαι κινήσεις ή άσυνείδητοι πράξεις. Π.χ. "Αν τό

παιδί άρκουδίστ], ενώ συνήθισε πιά νά περπατή ή παίξη μέ τό λουκέτο τής πόρ-
τας, είναι σημεΐον ότι ί)ά έλθουν νά ζητήσουν χρήματα (Λέσβ.). "Αν, ενφ κό-
βουμε τό ψωμί, κοπή κανένα κομμάτι πολύ λεπτόν (χωρίς νά τό θέλωμεν), τούτο
σημαίνει ότι θά έλθη φίλος (Λακκοβίκια Μακ.). Πώς εξηγείται τό δάγκαμα
τής γλώσσης ;

ς·) Παρατηρήσεις έπι τοϋ νεκροϋ κατά τήν έκφοράν. Π.χ. «"Αν έχη
τό 'ναν του μάτι ανοιχτό, ·θά πο-θάνη ογλήγορα κι άλλος' τό ίδιο κι άνέν κουνή
τήν κεφαλή, δντό πάνε νά τόνε ΰάψουνε» ('Αν. Κρήτη). Ποια παρατηρήματα
γίνονται κατά τήν κηδείαν άλλοΰ ;

ζ) Πλημμελής ζύμωσις ή εψησις Άρτου κλπ. Π.χ. άμα ϋά πεθάν κα-
νένας, τό ψωμί δέν γίνεται οϋτε σε 24 ώρες (Αιτωλ.).
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Δ '. Είκονομαντεία.

Σημεία προερχόμενα από τά εικονίσματα καί τήν κανδήλαν.

Π. χ. α μα τρίξη εικόνισμα στό σπίτι, εΐναι κακό σημάδι. Παίρνουν λοιπόν
τήν εικόνα στήν εκκλησία τρία Σάββατα και τήν αγιάζουν κι ανάβουν καντήλι
με κρασί καί λάδι, όχι με νερό, όπως συνήθως (Γκούρα Κορινθ.). Τί μαντεύουν
1) αν πέση ή εικόνα ή τό καντήλι από τό εικονοστάσι, 2) αν χυθή τό λάδι
επάνω εις κάποιον, 3) αν ή ε'ικόνα κλαίη, 4) αν ή καντήλα τοΰ σπιτιού είναι
κόκκινη ; κτλ.

Ε'. Πυρομαντεία.

α) Συρισμός καιομένου ξύλου. Π.χ. "Οταν κουβεντιάζη ή φωτιά, κάποιος
μας άναβάνει (έχει τήν κουβέντα μας). 'Αρχίζουμε άμέσως καί λέμε: Ό τάδε
λέει τήν κουβέντα μας, ό τάδε, δ τάδε. .. Στό όνομα που θά σταματήση ή φω-
τιά νά κουβεντιάζη, αυτός λέει τ' δνομά μας ("Ηπ.). Εις τήν Αίτωλίαν κ.ά.
λένε : "Αν εΐναι φίλος νά χαρή κι αν εΐν οχτρός νά σκάση !

β) Σπινθηροβολία πυρός. Σπινθήρες εκτινασσόμενοι έκ ξύλου καιομένου
σημαίνουν, ότι ό ξενιτευμένος έπιστρέφων θά φέρη τόσα πλούτη όσοι καί οί
σπινθήρες ("Ηπ.).

γ) 'Αναλαμπή πυρός η λύχνου. "Αν τά ξύλα τής φωτιάς ξεφυσοΰνε καί
πετούν δυνατές φλογίτσες, κάπου μάς κατατρέχουν (Καστορ.). Άμα ή οικοδέ-
σποινα ΐδή τις γλώσσες τής φωτιάς, αναφωνεί «μας γλωσσοτρώγουν στή γειτο-
νιά» (Πάρος) καί τρανά τό ξύλο έξω.

δ) Σπινθηροβολία πυροστιάς, χύτρας κλπ. «Μερικοί σπινθήρες, πού σάν
μυρμηκάκια πηγαινοέρχονται πάνω στό σίδερο τής πυροστιάς, είναι ένδειξις πώς
θά πάρουν λεπτά («μετράει ή πυροστιά», Βογατσικόν), ή προάγγελος κακοκαι-
ρίας» (Μάνη).

ε) Παρατηρήσεις άπό τόν καπνόν της φωτιάς η τοϋ ϋ·υμιατοϋ. Π.χ. «Άν

ό καπνός διευθύνεται προς τά επάνω, εΐναι καλός οΐαη'ός» (Μακεδ.).

Τ') 'Απαντηματα (ένόδιοι σύμβολοι).

α) Άπαντήματα ανθρώπων (καθ' όδό,ν). Τίνων ή συνάντησις θεωρείται
αίσια καί τίνων άπαισία ; Μέ ποίους τρόπους έπιζητεΐται ή άποτροπή τού απει-
λουμένου κακού ή ή έξασφάλισις αίσιας εκβάσεως ; Π. χ. εις τήν Μεθώνην «στις
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αρχιμηνιές και τήν Πρωτοχρονιά παρατηράμε ποιον ϋά πρωτοϊδοϋμε, οά ·θά βγούμε
όξω άπό τό σπίτι μας. Πρέπει πάντα νά εχη καλό à ν άχαρο. "Αμα ίδής Γιάννη,
ας είναι καί κακοΓιάννης, ε χουν ε νά ειπούνε, τό 'χουνε σε καλώ. Καμπόσοι τη-
ράνε πρώτα τή θάλασσα ή τά βουνά κ επειτα δγοιον καί νά ιδούνε δε οτρέγει».
Τό συναπάντημα τοϋ παπά τό θεωρούν κακό καί γι' awô λένε «δέσε κόμπο».
'Επίσης, έάν συναντήσουν γυναίκα χήρα ή εν γένει μαυροφόραν, θά τούς φέρη
γουρσουζιά (Καστελλόριζον), σημαδιακόν, ομοίως. Ποΐαι αί αντιλήψεις αλλού ;

β) Ποδαρικό καί χερικο καλό ή κακό. Ποιος ό καλοπόδαρος καί ποιος ό
γουρσούζης ; Πρβλ. άρχιχρονιάτικος καί άρχιμηνιάτικος άναραχός, καλοήσκιωτος
ή κακοήσκιωτος άνθρωπος κλπ.

γ) Άπαντήματα ζώων. ΙΙχ. "Αν σού κόψη τό δρόμο λ.αγός, κακό σημείο"
πρέπει νά ξαναγυρίσης, ν' άλλάξης τό κίνημα σου. Άν σού κόψη τό δρόμο
φίδι μετά τό βασίλεμα ήλιού, δέλνει σε κακό, κάποιος από τούς συγγενείς σου
τό τρώει χαράμι (= είναι ετοιμοθάνατος). Πώς θεωρείται ή συνάντησις γάτας
(μαύρης), χελ,ώνας, άλεπονς, κούκκου κλπ. ; Πώς θεωρείται τό πέρασμα λαγού
μέσα άπό τό χωριό ; Ποία ή συνήθεια, διά νά μή τούς «κομπώση» δ κούκκος
ή ή τρυγόνα ή γάιδαρος τήν Πρωτομαγιά ή γενικώς τήν άνοιξιν ; Κακός οιω-
νός διά τό άρχόμενον έτος ; Πρβλ. «Τρυγονίτσας κόμπωμα, τριών χρόναιν ακόν-
ταμμα». Ρούμπωμα κούκκου κλπ.

δ) Άπαντήματα ώριαμένων Αντικειμένων. Π.χ. αν βαδίζων ενρης δα-
κτυλίδι, θά σού έλθη έκείνην τήν ήμερα μεγάλη στενοχώρια" αν ίδής κόκ-
κινο παννί, τότε εκείνος πού περιμένεις θά έρθη σύντομα, εντός 24 ώρών
('Ερεσσός Λεσβ.). Πώς θεωρείται ή εύρεσις βελόνης καθ'όδόν, ή πετάλου
(μέ τό άνοιγμα έστραμμένον, πρός ην διεύθυνσιν βαδίζεις ή αντιθέτως) ;

Ζ'. Οιωνοί.

Άπευχαί ή επωδαί καί σχετικαί πράξεις καί ένέργειαι πρός άποτροπήν
οιωνού κακού.

α) Π τ η νά.

1. Πτήσις καί κρωγμοί κόρακος, κορώνης, κίσσης (καρακάξας). "Ερις
;κοράκων ή άλλων όρνέων, ώς γερακιών, άνωθεν τοϋ χωρίου κλπ. Π. χ. "Αμα
περάσουν δυο κοράκια καί τσακώνονται επάνω άπό ενα σπίτι, άνθρο>πος θα
πεθάνη άπομέσα (πολλαχού). "Οταν πέσουν πολλά κοράκια, είναι, δυστυχία ατό
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χωριό (Λαγκάδια) ή ϋά γίνη κακοκαιρία (Λακωνία). Τί έπιφωνούν, άμα άκού-
σουν τοιούτους κρωγμούς ;

2. "Ελευσις ή διέλευσις πελαργών. Τί προμηνύει ;

3. Πτήσις και φωνή κουκουβάγιας, κουκκον, μπούφου, γκιώνη, δε-
κοχτ ούρας κλπ. Τί προαγγέλουν; "Αλλαι παρατηρήσεις. Π. χ. "Οταν μιά δε-
κοχτοΰ κτίοη τήν φωλιά της είς ενα σπίτι, σημαίνει θάνατον δταν δμως τήν
κτίση επί τής εκκλησίας, σημαίνει εύτυχίαν διά τό χωρίον (Μαραθόκαμπος). Τί
έπιφωνούν ή τί λέγουν, άμα φωνάζη κουκουβάγια ; Είς τήν Τήνον ή κου-
κουβάγια λέγεται κατ' ευφημισμόν πληθερή, διά νά μή ρημάζη τό σπίτι, δπου
ακούεται. Πού αλλού λέγεται ούτω ; Πού ή φωνή τής κουκουβάγιας θεωρείται,
ώς εις τήν Σύμην, καλορίζικη;

4. Ποίον είναι τό λεγόμενον νεκροπούλι ή χαροπούλι ή ϋανατοπονλ.ι ή
στριγγλοποϋ/u ή κλαψοπούλα καί ποία τά χαρακτηριστικά του ;

5. Ποΐαι παρατηρήσεις γίνονται μέ τήν ελενσιν τών χελιδόνων (π.χ. αν
έλθουν ήμέραν Σάββατον καί κτίσουν φωλεάς εις ένα σπίτι" ποίοι οιωνοί συνά-
γονται τότε έξ αυτών ;) ΓΙ.χ. αν δέν έπιστρέψουν εις τήν παλαιάν των φωλεάν,
αν κοτσιλίσουν κανένα κτλ.

6. Μαντεΐαι σχετικοί με τήν δρνιϋα:

(α) "Αν λαλήση σάν πετεινός κατά ήλιου (=πρός Άνατ.) ή κατά βασίλεμα
(πρός Λ ). Μετρούν τήν κάσα τής πόρτας τού σπιτιού μέ τήν κόττα, διά νά
συναγάγουν μαντείαν ; Τί κάμνουν διά νά αποτρέψουν τό κακόν, πού προμηνύε-
ται άπό τό λάλημα αύτό ; Τήν πωλούν ή τήν σφάζουν είς τό κατώφλιον μέ
τό σκεπάρνι μέ έ'να κτύπημα ; Τό κεφάλι άπορρίπτεται ; Λόγοι άποτροπιαστικοί.
Π. χ. στήν κεφαλή σου! ή và φας τό κεφάλι σου! ή ûà σε φάω γιά νά μή με
φας ! ΙΙού τήν όρνιθα αυτήν στρίβουν τό κεφάλι της πρός άνατολάς, τήν σκοτώ-
νουν καί τήν θάβουν ;

(β) "Αν μπή μέσα στό σπίτι καί τινά ς η τά φτερά της, αν «ξεφορτω&η» και
ιδία άν άφήση πτερόν δίπλα εις τήν νοικοκυράν.

(γ) "Αν στέκη με τό ένα πόδι ;

(δ) "Αν γέννηση πολύ μικρό αυγό ή αύγό χωρίς κρόκον. Είς τά Λαγκάδια
Γορτυνίας τό αυγό oUto τό χύνουν στό σταυροδρόμι, γιά νά διαλυθή τό κακό.
Τί δήλοι τό αυγό, άν έχη μέσα αίμα ή δύο κρόκους ;

7. Ouovoï εκ τής φα>νής τοϋ πετεινού καί τοϋ τόπου δπου φωνάζει, τοϋ
τρόπου καθ υ ν τρώγει: α) αμα φωνάξη επάνω είς τό κατώφλιον, β) civ λα-
λήση πάρωρα κατά ήλιοϋ ή κατά βασίλεμα ήλιου, άν λαλήσουν τό μεσονύκτιον
πολλοί πετεινοί μαζί" εις τό Πωγώνιον, αυτό σημαίνει ότι κάποιος γεννιέται



I 2 6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

κείνη τήν ώρα, γ) ην τρώγ\ι τεντώνοντας τόν λαιμόν πρός τά επάνω, ό μέλλων
σύζυγος θα είναι μεγάλου αξιώματος.

8. Οιωνοί άπό τά περιστέρια: α) Φωνή περιστεράς' άπαίσιον, β) πέταμα
περιστεράς επάνω άπό τό σπίτι καλός οιωνός' όταν περιστέρια μέ τά φτερά
τους τινάξουν χώμα, θεωρείται γουρσουζιά καί διά νά εξουδετερώσουν τό κακό
χύνουν είς τό χώμα εκείνο νερό είς σχήμα σταυρού (Βρύουλα).

9. Οιωνοί άπό διάφορα άλλα πουλιά, ώς τρυγόνα κλπ. Π. χ. "Οταν μπή
άγριοποϋλι μέσα στο σπίτι, είναι προμήνυμα καλού ή ερχομού ξενιτεμένου (EU-
ρυτ.). 'Εάν σε κουτσουλήση τό πουλί, είναι ευτυχία (Καστορ.).

β) Ζώα, ιδία κατοικίδια, και έντομα.

1. Σκύλος. Μαντεύματα συναγόμενα : α) όταν δ σκύλος ούρλιάζη. Π.χ. εις
τήν Κύπρον «τό μικρότερο παιδί τοϋ σπιτιού βγάζει τό ύπόδημά του και τό
τοποθετεί άνεστραμμένον εμπρός εις τήν έξώθυραν», είς τά Κοτύωρα «έμπηγαν
στο κατώφλι ή στή γή έξω ένα μαχαίρι». Τί συνηθίζεται άλλοΰ;" β) όταν σκάβη
μέ τά νύχια τον τό έδαφος' γ) όταν δ σκύλος σύρεται καταγής' δ) αν κοιμάται
«κουλλούρα ή ξάπλα» τ' Άηγιαννιοΰ τοΰ ριγανά ή τήν πρώτην Σεπτεμβρίου"
ε) αν τά σκυλιά γαυγίσονν τήν νύφη, όταν πρωτοπάη ψωμί στή στάνη κ.τ.τ.

2. Γάτα. Μαντεύματα : α) όταν ή γάτα νίβεται' β) όταν νίβεται και κοιτά
πρός τήν ϋύραν ή πρός τήν γωνιά τον σπιτιού' γ) όταν πταρνίζεται' δ) όταν
παίζη πολυ κτλ.

3. Ποντικός. ΊΌντα τρών τά ποντίκια τά σκουτιά στο σπίτι καί τά κάνουν
τριφτά, λεν πώς γίνκε κλεψιά στο σπίτι ("Ηπ.) ή άπάτη μεταξύ συνεταίρων (Ίνα-
χώριον Κρήτ.).

4. "Ιππος, ήμίονος, βονς κλπ. Οιωνοί συναγόμενοι α) αν χρεμετίσ-η τό
άλογον επί τής φάτνης στον ύπνο του ή τό βόδι γογγίση τή νύχτα, β) αν κο-
πρίση στην εξώΰυρα κατά τό ξεκίνημα γιά ταξίδι, γ) αν κοντονρήσΎ) μέσ στο
ποτάμι κτλ.

5. Πρόβατα, αίγες, α) Μαντεύματα περί τον καιρόν ή τον χειμώνος εκ
τής στάσεως ή τών κινήσεων τών προβάτων π.χ. ε'ις τήν Λήμνον τ Άγιολιά ξε-
τάζουν τά πρόβατα πώς πλαγιάζουν. "Αν είναι άντίκρυ στον ήλιο πλαγιασμένα,
είναι καλοχρονιά ατά πρόβατα' άμα είναι πρός τή νοτιά, δέν είναι καλοχρονιά.
"Αμα είναι άνακατεμένα, άλλα στον ήλιο κι άλλα στή νοτιά, είναι χρονιά μπερ-
δεμένη' δέ 'ναι καλή. β) Οιωνοί εκ τον χρώματος τοϋ άρνίου πού θά πρωτοϊδή
κανείς (π. χ. άσπρο άρνί, μαύρη χρονιά1 μαϋρο άρνί, άσπρη χρονιά, Άδριανού-
πολις). γ) "Αν τό πρόβατον ε'ις τό ποιμνιοστάσιον γογγίζη καθ' όλην τήν νύκτα,
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κακός οιωνός κατά τούς Κυπρίους, δ) Οι ποιμένες τής Χίου παρατηρούν τά
σκιρτήματα τών αιγών.

6. Χοίρος. «"Οταν οι χοίροι τραυούν μέ τά δόντια τους τά φρύγανα, θά
γίνη βροχή» (Κάρπ.). Ποίοι οι σχετικοί οιωνοί άλλού ;

7. Λύκος, αλεπού, τσακάλι. Ποιοι οιωνοί συνάγονται α) αν λύκος είσέλθη
εις τό χωρίον ; β) αν τά τσακάλια ουρλιάζουν μετά τήν δύσιν τού ηλίου κτλ.

8. Σαύρα, κοχλίας κλπ. "Εν παράδειγμα : Ή βρουχαλή&ρα άμα πέφτ τού
χμώνα, ρίχν παραπονλλή βρονχή κί ·&ά 'νι μπερικετ (άφθονος εσοδεία). Κί
λεν' άκόμα, δτ, άμα πααίν σιαπάν', φτ'ναίν τού καλαμπόκ , κι άμα πααίν
σιακάτ' άκριβαίν' (Evqvt.). ' Οντόν είναι πολλοί χοχλοί, δά πέση φτώχεια (Κρήτη).

9. Μυρμήγκια. Τί προσημαίνουν, αν άπέξω μπαίνουν στο σπίτι ή στο
εργαστήρι μυρμήγκια ή άπομέσα βγαίνουν πρός τά έξω; Άλλαι παρατηρήσεις:
Μυρμήγκια κόκκινα, μικρά καί δίχως φτερά, άφθονία γεννήματα' μυρμήγκια με
φτερά όντα φωλιάζουν στην αυλή σου, δέλνουν θάνατο (Ήπ.). Μυρμήγκι κάτω
άπό τήν τάβλα τών 'Απόκρεω δηλοϊ εύτυχίαν (Γορτ.).

10. 'Αράχνη. Π. χ. άμα άπό τό ταβάνι κατεβή μπροστά σου καλογριά
(— άράχνη) με μιά κλωστή, Ερχεται άνθρωπος άπό τήν ξενιτειά (Σινώπη^Όντα
γνείΓ ό σφάλαγγας άποπάνου σ , είναι γιά καλό ("Ηπ.). Ποιοι άλλοι οιωνοί συν-
άγονται άπό τήν άράχνην;

11. Μέλισσαι, σφήκες. Οιωνοί α) αν μπή στο σπίτι μέλισσα ή χρυσόμυγα,
β) αν έλθη εις τήν αυλήν τοϋ σπιτιού μελίσσι, γ) άμα πέσουν πολλές σφήκες,
•θά 'χουμε βαρυχειμωνιά (Αίτωλ.).

12. 'Αλογόμυγα. «Άμα καθήση πάνω μας αλογόμυγα, είναι σημάδι πώς
θά λάβωμε γράμμα». Μερικοί τήν δένουν στο μαντήλι καί τήν κοιτάζουν τό
βράδυ' αν είναι ζωντανή, ή εΐδησις θά είναι καλή, αν είναι ψόφια, ή εΐδησις
κακή.

13. Πασχαλίτσα, κάν&αροι (βασιλιάς, μπουρμπούλι, χρυσοβάβουνας κλπ.).

14. Πεταλούδες διάφορες μέ τά κοινά των ονόματα : ϋ·ερμασιά, μουσαφί-
ρης, ξενάκι ή ταξιδιάρης, φουρναλίδα, καλλιβρούσης, χαμπερολόγος ή σχαρκάς
ή σκαρικολόος (Ιθάκη), καλομαντατού (Κάρπαθος) ή καλομαντατούσης (Θήρα).

15. Τό αλογάκι τής Παναγίας, τό άλογάκι τοΰ διαβόλου, τό δαμαλάκι, ό
χαμπαρολόγος (Κυδων.) και διάφορα άλλα έντομα.

16. Διάφορα άλλα ζώα ή έντομα. Ποίοι οιωνοί συνάγονται άπό awà ;

γ) Φυτά.

1. Δρακοντιά, άσφοδελός. Π. χ. "Αμα τά σφερδούκλ,ια τόν Μάρτη λουλου-
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διάσουν καί βγάλουν πολλές καρδούλες (πολλά καλοκαίρια, όπως λένε) κ' εναι
ψ ω μω μένα, θά εναι πολλά γεννήματα εκείνη τή χρονιά (Μανιάκι).

2. Σκόλ.υμος (σκνλίοκρομμύδα), αμάραντος. Π. χ. "Αν ή σκυλοκρομμύδα
πού κρεμούν στον τοΐχο μαραθή, θά πεΟάνη ένας άπό τούς νοικοκυραίους
(Άκαρν., Γορτ. κ.ά.).

3. 'Ασυνήθεις έκφύαεις ή βλαστοί κολοκύνθης, βάμβακος κλπ. "Αμα δυο
κολοκύθια βγουν άπδ τήν ίδια ουρά άδερφωμένα, κάποιος άπ τδ σπίτι που εχει
τήν κολοκυθιά θά πεθάνη (Αίτωλ.).

4. Καλομαντατάς, στήμων άκάνθης πού τόν παρασύρει ό άνεμος' άμα
πέση μέσα στδ σπίτι είναι καλώ σημάδι (Κάρπ.) κλπ.

5. Σίτος. «Φυτεύουν κόκκους σίτου' όσους βλαστούς φέρουν, όταν βλαστή-
σουν, μετά τόσα έτη θά νυμφευθή ή κόρη» (Γαλαξείδι).

Η'. Τέρατα.

Παραμορφωμένα νεογνά (άνθρώπων ή ζώων) προμηνύουν καταστροφάς.
Διηγήσεις περί τοιούτων τεράτων.

Θ'. "Ονειρα.

α) Γενικά. Πίστις εΐς τά όνειρα. Έξηγηταί ονείρων, όνειροκρίται. Ποία
όνειρα ξεδιαλύνουν ήτοι άληθεύουν ; Π.χ. «τής Κυριακής τά όνειρα ώς τδ γιόμα
δέλνουν» ("Ηπ.). «"Αμα πέφτουν τά φύλλα άπ1 τά δέντρα (τό φθινόπωρο δη-
λαδή), τά δνείρατα δέν έχουν σημασία» (Λήμν.). Ποία ή πίστις άλλού; Έπφ-
δαί, όπως τό όνειρον άποβή εΐς άγαθόν' π.χ. "Ονειρον είδα \ τ αγγέλου μου τό
'πα Ι κι δ άγγελος τής Παναγιάς | κ' ή Παναγιά ιού γιου της | κι δ γιός της μού
τό 'ξήησε | καλόν κ' εύλοημένο (Σύμη).

β) 'Εξηγήσεις ονείρων. Π .χ « Το κόκκινο είναι λήγορο, τό πράσινο χαμπέρι»
('Αράχ. Παρν.). «Σύκα αν νειρευτής πώς τρώς, είναι πικράδες». «Κολοκύθια αν
νειρευτής, .λόγια άσχημα θ' άκούσης. Ψάρια άμα νειρεύεσαι, κάποια λαχτάρα,
φόβο θά δοκιμάσης. "Αν νειρεντής πώς έχασες τά παπούτσια σου, θά χάσης τή
στενοχώρια πού έχεις» (Αΐτωλ.). Ποΐαι αί έξηγήσεις τούτων άλλού ;

Γ. Οιωνοί έκ διαφόρων τυχαίων περιστατικών (καθ' ομοιότητα ή
άναλογίαν ή άντίθεσιν). Π.χ. τήν Πρωτοχρονιά αν τήν περάσης χωρίς καμιά
στενοχώρια, δλος δ χρόνος σου θά πάη καλά (Καλάμαι). "Οταν κοσκινάη ή γυ-
ναίκα, γιά νά ζυμώση, καί κάνη τό αλεύρι λούμπα (βαθούλωμα), τό έχουν γιά
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κακό, λένε που ανοίγει μνήμα (Κορώνη). "Αμα στο ράψιμο ή κλωστή σον δένε-
ται σέ κόμπους, σημαίνει παις αυτός που τοϋ ράβεις τό ρούχο &ά ζήση πολλά
χρόνια (Ύδρα). "Οταν γένωνται πολλά βαλάνια καί κράνα, σημείο πώς τή
χρονιά εκείνη ϋ·ά γένη μεγάλος χειμώνας (προβλέποντας ό Θεός δίνει τά βαλά-
νια, γιά νά θρεφτούν τά ζώα στα σπίτια).

ΙΑ'. Σημεία έξ ουρανίων φαινομένων (εκλείψεων ηλίου ή σελήνης,
φάσεων τής σελήνης, αστέρων καί αστερισμών, κομητών, διαττόντων αστέρων)'
βλ. κατωτέρω ΑΣΤΡΟΔΟΓΙΑΝ.

IB'. Σημεία έκ μετεωρολογικών φαινομένων (καταστάσεων άτμοσφαί-
ρας γενικώς ή καθ' ώρισμένας ημέρας τοΰ έτους, βροντής, αστραπής, βροχής,
ουρανίου τόξου, άνεμων κλπ.)' βλ. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΝ.

ΙΓ'. Σημεία έξ άλλων φυσικών φαινομένων.

Αεκάνη 'Αμοργού. (ΙΊηγομαντεία). Μαντεύματα έκ τής αυξήσεως ή ελατ-
τώσεως τών υδάτων πηγής ή λίμνης ή φρέατος κλπ. ΓΙ. χ. 'Αγιασμα 'Αγίου
Γεωργίου Βαρσαμίτου έν Άμοργφ, Πηγάδι τής Παναγίας εν Κρήτη κλπ.

II. ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΑΝΤΕΙΑ

(DIVIN ΑΤΙ Ο ARTIFICIOSA)

Αύτη ως βάσιν έχει σημεία τεχνητά, δηλ. σημεία προκαλούμενα τεχνητώς
υπό τοΰ ανθρώπου, καί είναι συναφής μέ τήν μαγείαν, κατά τό πλείστον δέ γί-
νεται είς τακτάς ημέρας ή περιστάσεις (Πρωτοχρονιά, 24 'Ιουνίου, 'Απόκρεως,
Πέτρου καί Παύλου, άγ. 'Ανδρέου κλπ.).

Α'. Σπλαγχνοσκοπία.

Ποίων ζώων τά σπλάχνα εξετάζονται διά μαντείαν μετά τήν σφαγήν aU-
τών ; Τί κυρίως εξετάζεται καί έκ ποίων σημείων συνάγονται μαντεύματα ; Πολ-
λαχοΰ (Γορτυνίαν, Μεσσηνίαν, Αίτωλίαν, Δυτ. Μακεδονίαν, Λήμνον, ΒΑ Θράκην)
εξετάζουν τόν σπλήνα, τήν καρδίαν, τήν χολήν καί τά «βασιλικά» λίπη τοΰ οικο-
σίτου χοίρου' «όταν έχη κάποιαν δίπλαν, μαντεύουν (εις τήν Γορτυνίαν) ότι ή
σύζυγος τοΰ οίκοδεσπότου ή κανέν θηλυκόν ζφον τού σπιτιοΰ θα γεννήση άρ-
ρεν». Κατά τούς Αιτωλούς «ή σπλήνα τοϋ γονροννιοϋ άμα είναι πιο πλατειά
στην άκρη, είναι πίσω δ περισσότερος χειμώνας». Είς τό Κωστί τής Θράκης
«όταν εσφάζασι τό γουρούνι τά Χριστούγεννα, εκοιτάζασι τήν σπλήνα καί τήν.
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καρδιά. Τήν καρδιά τή σκίζασι' αμα είχε αίμα χοντρό μέσα, ήάου πλούτη τή
σπιτιού' αμα δεν είχε μέσα τίποτες, ήάον φτώχεια».

'Εξετάζεται καί ή θέσις πού έχουν τά σπλάγχνα τού χοίρου, άν είναι ή
κανονική ; Ποία μαντεύματα συνάγονται εκ τής χολής ή τοϋ νεφρού τοΰ άρνίου
ή τής όρνιθος καί κατά ποίους τρόπους ; Μαντείας εκ σπλαγχνοσκοπίας βλ. έν
Λαογρ. Θ' 12-16.

Β'. Ώμοπλατοσκοπία.

α) 'Ωμοπλάτη άρνίου, εριφίου κλπ. Κάθε σφαχτό δηλοΐ καί πάντοτε ή μόνον
καθ' ώρισμένας ημέρας (Πάσχα, τοΰ άγ. Γεωργίου, τής Αναλήψεως) ; Πρέπει
προηγουμένως νά τηρηθούν ώρισμένοι όροι; Π.χ. πρέπει τό αρνί νά κοιμηθή
μιά βραδυά στό σπίτι (Αΐτωλ.), νά είναι ψητό, όχι βραστό ; κλπ.'Εξετάζεται μό-
νον ή δεξιά πλάτη ή και ή άριστερά ; Διά ποιον (πρόσωπον) δηλοΐ; Ποία έρω-
τήματα λύονται διά τοϋ οστού τής ωμοπλάτης καί ποία σημεία εξετάζονται πρός
μαντείαν ; Π.χ. σκιαί (σύννεφο, μαυράδα), γραμμαί, τρύπες ή στίγματα (βουλ-
λίτσες, χαρακοΰλες) επί τοΰ οστού τής ωμοπλάτης σημαίνουν, άναλόγως τής αλέ-
σεως πού έχουν επ' αυτού, άσθένειαν ή θάνατον τοΰ νοικοκύρη ή άλλου μέλους
τής οικογενείας, γέννησιν άρρενος ή θήλεος τέκνου, εύγονίαν καί πολλαπλασια-
σμόν τοΰ ποιμνίου ή τουναντίον εξαφανισμόν ή διαρπαγήν αύτοΰ, έσοδείαν σι-
τηρών καί πλοΰτον ή «χρονιά δύστυχη», πόλεμον καί νίκην, έπιτυχίαν επιχειρή-
σεως τίνος ή άποτυχίαν κλπ. Πώς διακρίνονται τά σημεία τ' άφορώντα εις τόν
άνδρα άπό τ' άφορώντα είς τήν γυναίκα ; "Αλλάς χρησίμους λεπτομερείας ευρί-
σκεις εις Γ. Α. Μέγα, Βιβλίον ώμοπλατοσκοπίας έν Λαογραφίςι, τ. 9, σ. 23
κέ. 47-51 όπου καί σχήματα όστοΰ ώμοπλάτης διά τήν άκριβή τοποθέτησιν
τών σημείων.

β) Στηθαΐον δατοϋν ορνι&ος, πέρδικος κλπ. (στη&άμι, καράβι, καρίνα,
κοττοκάραβο). Ποια σημεία έξετάζονται καί ποίαι προβλέψεις συνάγονται ;

Π. χ. ε'ις τήν "Ηπειρον «αν τό στηθάμι τής όρνιθας έχει τρύπα, σημαί-
νει θάνατον, αν έχη θολώματα, θά γίνη πόλεμος, αν είναι κυρτόν, σημαίνει
δυστυχίαν.

Γ'. Πυρομαντεία καί έμπυροσκοπία.

α) Ποία άντικείμενα ή μέλη τοΰ σφαζομένου ζώου θέτουν εις τήν φωτιά
διά μαντικούς σκοπούς ; Τί μαντεύουν και κατά ποιον τρόπον ; Π. χ. εις τ'
'Ανώγεια Μυλοποτάμου «μελετάνε τή χολή τζή κόττας. Τήνε βγάζεις άπό τήν
κόττα ή άπό τόν κόκορα, άπό τό συκώτι μέσα καί τήνε μελετάς' τήνε βάνεις
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ατή φωτιά, στο κάρβουνο και λες : στ' όνομα τοϋ Θεον. Μελετάς τήν Κατερίνα,
τι παιδί θά κάμη. "Αν είναι σερνικό παιδί, νά χτυπήση, άν είναι -θηλυκό, νά
κάμη τσιούφ. Ή χολή ερχεται καί πρήσκεται' άμα είναι σερνικό, παίζει ενα
χτύπο καί πετιέται άπό τή φωτιά' άμα είναι θηλυκό παιδί, γροικάς κι άνοίγει
καί χύνεται τό υγρό και σβήνει τό κάρβουνο» (Πρβλ. τάς «εμπύρους ρήξεις»
τών αρχαίων, Ευρ. Φοίν. 1256 κε. Βλ. λεπτομερείας έν Λαογραφία Θ' 13-16).
Όμοία μαντική δια τοΰ νεφρού τοΰ άρνίου, δια τοϋ στομάχου ή τής θηλειας
(οστού τοξοειδούς έμπροσθεν του στέρνου) τής όρνιθος, διά φύλλων ή οφθαλ-
μών έλαίας ή σουρβιάς ή πρίνου κλπ. Κατά ποίαν ήμέραν γίνεται ή μαντική
αύτη; Π. χ. εις Άγιάσον Λέσβου «άποσπεροϋ τ' "Αη Βασίλειου παίρννε ενα
λαόφλλον, τό βάζ' νε στη γουνιά κι άμα τού φύλλου πιτάξ', d'à 'ναι καλός χρό-
νους. "Αμα καή κί δε μπιτάξ" κακός χρόνους. Εις τήν Θράκην «τήν παραμονή
τής Πρωτοχρονιάς δ νοικοκύρης κόβει τόσα κλ^αριά σουρβιάς, όσα είναι και τά
μέλη τής οικογενείας του. Χωρίζει τή φωτιά στά δύο καί αρχίζει νά βάζη τά.
σούρβα ατή μέση πά στην καυτερή πλ.άκα μελετώντας τό καθένα. (Άπό κάθε
κλιαρί βάζει μόνον τό μάτι, σοϋρβο). "Αν τό σοϋρβο βροντήξη καί πηδήση καί
βγή άπό τή στιά, είναι καλώ σημάδι. "Αν τύχη όμως νά μανρίση μόνο καί νά
καπνίση καί νά μείνη στον τόπο του, αυτό είναι σημάδι θανάτου». Πού αλλού
συνηθίζεται τούτο ;

β) Μαντική διά τής φλογός πύρας ή κηρίου ή εκ τής τήξεως τών
λαμπάδων. Π.χ. εις Άνακού Καππαδ. τήν παραμονήν τών Φώτων ανάβουν
μέ φρύγανα φωτιά, διά νά καύσουν τόν Σιφώτην (στοιχειό τών Θεοφανείων).
Έκ τής διευθύνσεως τής φλογός μαντεύονται ευφορίαν εις τό μέρος, όπου διευ-
θύνεται. Εις Χατζηγύριον Θράκης, αί γυναίκες φέρουν τό παιδί πού είναι άρ-
ρωστο (ρεματιασμένο) είς ένα ποταμάκι (ρέμα) καί τό αποθέτουν έκεΐ' πλησίον
του ανάβουν δυό λαμπάδες καί κατόπιν κρύπτονται' άν ό άνεμος σβήση τις
λαμπάδες, τό βρέφος θ' άποθάνη, αν όχι, θά ζήση.

Δ'. Κλήδονας.

Ό κλήδονας ή τά ριζικάρια, ο κουντουρμάς (Πόντος), ή Καληνίτσα (Άδρια-
νούπολις). Συνηθίζεται καί εις άλλας ημέρας πλήν τής 24 'Ιουνίου; (π. χ. τήν
Πρωτομαγιά ε'ις τά Χάσια Μακεδονίας, είς τήν Μεσημβρίαν κ.ά., τού Άγ. Γεωρ-
γίου εις Άγραφα). Μαντική διά στίχων ή κλήρων ριπτομένων ε'ις άγγείον
(κληρομαντεία καί οτιχομαντεία). Κλήροι εδώ είναι λιθάρια ή κύβοι, κύαμοι
ή άλλα αντικείμενα. Οί δέ στίχοι εκφωνούνται κατά τήν εξαγωγήν τών κλήρων
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ή γράφονται επί πινακίων, τά οποία ρίπτονται εις τό άγγεΐον καί έξαγόμενα
άποκαλύπτουν τήν τύχην.

α) Προετοιμασία τοϋ κλήδονα. Κόρη πρωτότοκος καί άμφιθαλής (ή ονό-
ματι Μαρία) φέρει «αμίλητο» (βουβό ή αρπαχτικό) νερό. (ΙΙόθεν καί μέ ποίου
είδους άγγεΐον ;). Έκαστος τών παρισταμένων ρίπτει εΐς αύτό τό σημάδι του
(τό ριζικάρι). Ρίπτουν καί άγγούρι ή άλλο τι εΐς τό άγγεΐον ; Εΐς πολλά μέρη
τό άγγεΐον σκεπάζεται μέ φύλλα συκής ή μέ κόκκινο παννί, τό όποιον ένιαχού
δένεται μέ κλώνον λυγαριάς καί στολίζεται μέ άνθη (άγιάννηδες ή καλ,ογιαννιά ή
γιαννάκια), κλειδώνεται καί έκτίθεται εΐς τό ύπαιθρον (εΐς τήν στέγην ή κάτω
άπό μιά τριανταφυλλιά ή συκιά), γιά νά τό ΐδή τ' άστρο, ν' άστρονομιστή, καί
τήν έπομένην ήμέραν άνοίγεται. Εις τήν Καστορίαν στολίζουν τόν κλήδονα ώς
εξής: Εΐς τό στόμιον τοΰ άγγείου, πού έχει τό βουβό νερό άπό τήν λίμνην, στε-
ρεώνουν τό άγκάθι πού φέρνει έ'να άγόρι άπ' τό βουνό καί επάνω σ' αύτό καρ-
φώνουν διάφορα φρούτα τής εποχής καί στήν κορυφή λουλούδια. "Επειτα τά
κορίτσια χορεύουν γύρω τραγουδώντας : στολίζουμε τόν κλήδονα καί τώρα και
τον χρόνου. Πού άλλού συνηίΚζεται κάτι παρόμοιον ;

Εις μερικούς τόπονς προ τής προετοιμασίας τοϋ κλήδονα έπιχωριά-
ζουν ώρισμέναι συνήθειαι. Περιγραφή αυτών. II χ. εΐς τήν Άγίαν Σοφίαν Λή-
μνου «τά κορίτσια παίρνονν ένα μαξιλάρι μακρύ καί τό ντύνουν, τό κάνουν κού-
κλα, τον βάζουν χέρια και τό κλειδώνουν μέ κλειδαριά — σταυρώνουν τά χέρια
καί τά κλειδώνουν. — Το στήνουν δρ&ιο στό σ'κλί (πεζούλι εΐς τό οπίσω μέρος
τού σπιτιού) και τδ φυλάγουν ώς τη νύχτα τραγουδώντας και χορεύοντας. Τδ
πρωί τό χαλνούν. Άποβραδύς γεμίζουν κ' ένα κουμάρ' νερό άμ'ύ.ηχτο άπό πη-
γάδ', ρίχνουν καί τά δαχτυλίδια, τά σκουλαρίκια μέσα στό κουμάρ, ύστερα τό
κλειδώνονν και λέγουν :

Κλειδώσετε τόν Κλήδονα, τ άγιο-Γιαννιού τη χάρη,
κι δποιος εν καλ.ορίζικος, πρωί ϋά ξενεφάνη.

"Ολη τή νύχτα τά κορίτσια κά&ουνται και φυλάγουν τόν κλήδονα».

Εΐς τήν Άδριανούπολιν τά κορίτσια γυρνούν άποβραδύς σ' όλα τά σπίτια
τής γειτονιάς μέ τήν Καληνίτσα, ένα κοριτσάκι στολισμένο σά νύφη τραγουδών-
τας" βλ. περιγραφήν εις τά Θρακικά Α' 191. Πού άλλού συνηθίζεται τούτο ;

β) Tb Άνοιγμα τον κλήδονα. Πότε καί πού γίνεται καί κατά ποίον τρό-
πον; Δίστιχα τοϋ κλήδονα. Οΐωνισμοί μέ τό νερό τοϋ κλήδονα. Χοροί, τραγού-
δια. Μερικά παραδείγματα : Εΐς τήν Άράχοβαν (Παρνασσ.) «το πρωί, βγαίνοντα
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6 ήλιος, ϋά βγαίνουν τά ριζικάρια. Τό παιδί που τά κλείδωσε — ενα παιδί τυ-
χερό — ϋά τά ξεκλειδώσιι (εις τήν Κορώνην τον σκεπάζουν τό κεφάλι με τό
κόκκινο παννί, που είχαν σκεπασμένο τόν κλήδονα). Τότε τραγουδούν :

'Ανοίξτε, τρίξτε κλειδωνιές, νά βγουν τά ριζικάρια,
ποιος είναι καλορίζικος, νά βγή τό ριζικό του.

Άφον τά τελειώσουν όλα, τά κορίτσια βαίνουν μιά μπουκουσά νερό άπό τό ριζι-
καρόνερο ατό στόμα τους καί βγαίνουν ατά δίστρατα κι άφουγκράζουνται, κι όποιο
όνομα ϋ' ακούσουν, ετσι fin λεν τό γαμπρό. Εις τάς Μέτρας τής Θράκης ανοίγει
τόν κλήδονα ένα πρωτοπαΐδι, συνήθως κορίτσι' τού βάζουν τουλπάνι άσπρο στο
κεφάλι καί τό κάνουν νύφη' τού δίνουν κ' έναν καθρέφτη στήν αγκαλιά" πρώτα
βγάζουν τό άγγούρι, λέγοντας : 'Ανοίξαμε τόν κλήδονα νά βγή χαριτωμένος,
βγήκε κ~ ένας άγγούραρος, ϋεριός ϋ-εριακωμένος. "Επειτα καθαρίζουν τό άγγούρι
καί τρώγουν όλοι άπό ολίγον. Μετά τό φάγωμα τού άγγουριού ή νύφη εξάγει
τά σημάδια, ένφ κοιτάζει διαρκώς εις τόν καθρέφτην. ΙΙοία ή συνήί)εια αλλού ;

Ε Αύγομαντεία.

α) 'Εκ τών σχημάτων πού σχηματίζει τό άσπράδι (ή ό κρόκος) τοϋ αύγού,
ριπτόμενος είς νερό, συνήθως αμίλητο καί ξαστρισμένο ή παρμένο άπό τόν κλή-
δονα. Κατά ποίαν ήμέραν συνηθίζεται ή μαντεία αύτη ; Κάθε αύγό λαμβάνεται
πρός τοΰτο ή μεγαλοπεφτιάτικο αυγό ή άπό μαύρη κόττα ; Συνοδεύεται ή πρά-
ξις μέ λόγια ; "Εν παράδειγμα : Εις τήν Κωνσταντινούπολιν τήν παραμονή τοϋ
κληδόνου, πηγαίνει μιά πρωτοκόρη καί παίρνει άμίλητο νερό άπό τρεις βρύσες ή
άπό τρία πηγάδια. Τό βάνει σ ενα μπουκάλι, σπάζει κατόπιν ενα αύγό καί χύνει
τό άσπράδι μέσα. Κρεμά τό μπουκάλι έξω στ άστρα. Τό πρω'ι τό κοιτάζει κ"
έχει μέσα σχήματα όμοια μέ τά εργαλεία που ϋά 'χη στή δουλειά τον δ άντρας
που ϋά πάρη. "Αν έχη μικρές φουσκαλίταες κάτω, λέγουν ότι ϋά έχη χρήματα.

β) Άπό τό ΐδρωμα ή τό σκάσιμο τού αύγού, τό όποιον ψήνουν στή
φωτιά τό βράδυ τής Κυριακής τής Τυρινής. ΓΙ. χ. αν ίδρώση, χωρίς νά σκάση,
σημεΐον ασθενείας ή θανάτου.

Τ'. Μολυβδομαντεία και κηρομαντεία.

Έκ τών σχημάτων, πού σχηματίζει τό λειωμένο μολύβι ή κερί μέσα στο
νερό (τοΰ κλήδονα), συμπεραίνουν αΐ νεάνιδες τήν ήμέραν τοϋ Άγ. Ιωάννου (ή
άλλην ήμέραν;) ποίον θά πάρουν ή ποίον θα είναι τό έπάγγελμά του κτλ. Π. χ.
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1) "Αν σχηματίση στύλο ή στύλους, θά παντρευθή ή ένδιαφερομένη" αν ό στύ-
λος είναι έ'νας, μοναχός του θά 'ναι ό γαμπρός, χωρίς μητέρα καί πατέρα καί
άδελφές, αν δύο, ό γαμπρός θά 'ναι μέ τή μητέρα του ή τόν πατέρα, αν πολλοί,
θά προέρχεται άπό μεγαλοφάμελη οικογένεια. Άπό τό σχήμα τού στύλου προ-
βλέπουν τήν αξία καί τό επάγγελμα τού γαμπρού. Στύλος καλοκαμωμένος δεί-
χνει βααταγμένον άνδρα. Άν πέσουν τρίμματα μολυβιού ξεχωριστά, σημαίνουν
πρόκες, άρα μαραγκός θά 'ναι ό γαμπρός" άν πέση μολύβι μακρουλό, σημαίνει
πέννα, άρα θά 'ναι γραμματικός (υπάλληλος), άν ό στύλος είναι κακοφτιαγμένος, ό
άντρας ή ή νύφη θά 'ναι μιαοκούντε/.οι (θά 'χουν σωματικήν βλάβην). "Αν στή
βάση τού στύλου τό μολύβι μαυρίζη, δείχνει πώς θά βρή ή νύφη σικλέτια (στε-
νοχώριες) καί φυσικά δέν θά περάση καλά. 2) "Οταν τό μολύβι λάβη τό σχήμα
καραβιού, σημαίνει ταξίδι σέ χώρα μακρινή, στήν Αμερική. Όταν τό μολύβι
δεν λάβη ώρισμένον σχήμα, άλλά γίνη πολλά κομμάτια, τότε σημαίνει κακό.

Ζ'. Ύδρομαντεία και λεκανομαντεία.

α) Μαντική άπό παρατηρήσεις (σκιάς, σχήματα, κύκλους) είς τήν επι-
φάνειαν τοϋ νεροϋ ενός πηγαδιοϋ κατά τήν μεσημβρίαν (ή ε'ις άλλην ώραν)
τοϋ άη Γιάννη τοϋ Φανιστή (24 Ιουνίου). Ποίοι όροι πρέπει νά τηρηθούν
άπαραιτήτως ; II.χ. είς την Λέσβον «φορούν στό κορμί τονς καί στό κεφάλι
άλιγαριά και κοιτούν τόν ήσκιο τονς ατό νερό τον πηγαδιού" αν είναι χωρίς
κεφάλ' ϋά πε&άν'». Είς την Αΐγιναν αί νέαι σκεπάζουν τό κεφάλι των μέ κόκ-
κινο ύφασμα καί κοιτάζουν εις τό πηγάδι. Άπό τό άριστερό τους χέρι άφήνουν
νά πέση έ'να μικρό άμύγδαλο" άπό τόν άριθμόν τών κύκλων πού θά κάμη τό
άμύγδαλο εις τήν έπιφάνειαν τοΰ νερού συμπεραίνουν, πόσα χρόνια θά έχη ό
μέλλων γαμβρός. Κατόπιν μέ νερό άπό τό πηγάδι γεμίζουν τό στόμα καί βγαί-
νουν εις τόν δρόμον. Τό πρώτον όνομα πού θ' άκούσουν είναι τό όνομα τού
μέλλοντος γαμβρού. Εις τήν Λήμνον «δταν τ' άη Γιαννιού, 24 °Ιουνίου, φαίνε-
ται τό πρόσωπο σου σύνταχα (= τήν αυγή) στό πηγάδι μέσα στό νερό, ϋά πε-
ράση ς χρονιά χωρίς στεναχώριες».

β) Άπό παρατηρήσεις εις τό νερό ένός ποτηριού, τηρουμένων μαγικών
όρων. Π.χ. είς τήν Σητείαν «επάνω είς τό τραπέζι βάζουν έ'να κόκκινο παννί
καί επάνω είς τό παννί έ'να ποτήρι νερό, τό όποιον έχουν φέρει άπό τήν βρύ-
σην άμίλητον στέκεται δέ ή νέα ή ό νέος καί κοιτάζει άδιακόπως μέσα εις τό
ποτήρι τό νερό καί βλέπει τό πρόσωπον, τό όποιον έπιθυμεΐ». Εις τάς Αθή-
νας «κοσκινίζουν τή νύκτα μέσα είς έ'να πιάτο στάκτην καί θέτουν έπάνω έ'να
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ποτήρι αμίλητο νερό. Τό μεσονύκτιον λέγουν μίαν προσευχήν καί σκυμμένοι
επάνω άπό τό ποτήρι περιμένουν έως ότου ιδούν έκεΐνον πού πρόκειται νά
ύπανδρευθούν».

γ) Άπό παρατηρήσεις είς τό νερό μιας λεκάνης (λεκανομαντεία).

Πότε γίνεται ή τοιαύτη μαντεία καί κατά ποίους τρόπους ; "Εν παράδειγμα άπό
τά περίχωρα τών Πατρών : Τό βράδυ τοϋ Άγ. 'Ιωάννου ή τοϋ "Αη Αιά κλεί-
νονται σ' ενα δωμάτιο σκοτεινό. "Εχουν μιά λεκάνη με νερό καί κοντά της μιά
πετσέτα άφόρηγη και ενα σαπούνι. Γύρω άπό τή λεκάνη ανάβουνε τρία κεριά
άσπρα. Στέκουν επάνω άπό τή λεκάνη γυμνές με ενα παννί μαύρο στό κεφάλι.
"Οποιον ιδούν μέσα στή λεκάνη, αυτόν θά πάρουνε. Συγχρόνως λένε καί λόγια
μαγικά, ξόρκια διάφορα». Τό νερό είναι άπό τόν κλήδονα ; Τό παννί είναι
μαύρο ή κόκκινο ;

Η'. Καΐοπτρομαντεία

α) Άπλή κατοπτρομαντεία. Π.χ. τήν νύκτα τής παραμονής τοΰ άγ. Ιωάν-
νου τοΰ Φανιστή ή τής Πρωτοχρονιάς «αΐ άγαμοι γυναίκες τό μεσονύκτιον γυ-
μνούμεναι ΐστανται ενώπιον καθρέπτου καί απαγγέλλουν τά εξής : «Άη Γιάννη
λ.αμπατάρη ... δείξε καί φανέρα)σε ποιόνε θά πάρω». Τήν έπιοΰσαν τό όνομα,
τό οποίον θ' άκούσουν πρώτον, μόλις σηκωθούν, θά φέρη ό μέλλων σύζυγος.
'Ενίοτε κατακλινόμεναι πολλαί γυναίκες φέρουν άφ' εσπέρας ενδύματα άνδρικά».
Εις τήν Άνω Άμισόν, όταν θέλουν νά ιδούν, άν θά ζήσουν καί κατά τό έρχό-
μενον έτος, σηκώνονται τήν νύκτα τής πρώτης τοΰ νέου έτους έξαφνα άπό τήν
κλίνην των καί στέκονται όρθιοι ένώπιον κατόπτρου. «'Εάν έν τή πρώτη παρα-
τηρήσει έμβλέπουν ακριβώς τά διάφορα μέρη τοϋ σώματος, χείρας, πόδας, κεφα-
λήν, έπέτυχον, θά ζήσουν».

β) Κατοπτρομαντεία μετά νδατομαντείας. Έν παράδειγμα άπό τήν Με-

σαράν τής Κρήτης: Αί νεάνιδες τής συνοικίας, άφοϋ βγάλουν τόν Κλήδονα,
στέκονται ολόγυρα και έπάνω άπό ένα πηγάδι καί κρατούν έναν καθρέπτη, τόν
όποιον στρέφουν πρός τό νερό τοΰ πηγαδιοϋ' μέσα εις τόν καθρέπτην βλέπουν
νά άντικατοπτρίζεται άπό τό νερό τοϋ πηγαδιοϋ τό πρόσωπον, τό όποιον είναι
τής τύχης των ή άνθρώπους πού άπέθανον κλπ. Άλλοΰ τά κορίτσια σκεπάζουν
τό κεφάλι των μέ κόκκινο παννί καί κρατώντας τόν καθρέφτη ρίχνουν τις άκτί-
νες τοϋ ηλίου ε'ις τό νερό τού πηγαδιού καί κοιτάνε κάτω τό νερό καί «δ,τι είναι
τύχη τους Οά παρουσιαστή». Εις τήν Άγίαν "Ανναν Ευβοίας «βάζουν τόν κα-
θρέφτη αντίκρυ στον ήλιο, ο')ς πού và τόνε φέρουνε (τόν ήλιο) ατό πηγάδι μέσα.
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Τότε ϋά μελετήσης κάποιον και οποίον ϋ·έλης και μελετήσης ϋά δη ς ή ζωντανό
μακρυά ή χαμένον και ·&ά τόν δης, ûà περάσ' πολλές φορές στην κάσσα μέ τά
λουλούδια»!

Θ'. Δαπτυλιομαντεία.

"Εν παράδειγμα άπό τήν Κορώνην. Άπό τό νερό τών Κληδόνω φυλάνε
ώς τού Πέτρου και τοϋ Παύλου. Τό βάνουν μέσα σε μιά κούπα, νά 'ρ&η ώς τή
μέση, και παίρνουν μιά βέρα και κόβουν και μιά τρίχα μεγάλη άπ' τά μαλλιά
τους, τήν περνάνε άπό τή βέρα δίχως νά τή δέσουν, τήν πιάνουν μόνο άπό τις
δυο άκρες και σταυρώνουν τό ποτήρι, ύστερα τήν κρατούν στή μέση τοϋ ποτη-
ριού και λένε : Μά τόν "Αγιο Πέτρο, μά τόν "Αγιο Παύλο, αν εΐν' νά γίνη
αυτό πού ·&έλω, νά χτυπήση ή βέρα στο ποτήρι. (Μελετάνε δ,τι ΰέλει ή καϋεμιά,
είτε γιά παντρειά είτε γι' άλλο τι, είτε άν ϋά ταξιδέψουν, ή δ,τι άλλο). Πρέπει
νά είναι δυο γι' αυτή τή δουλειά. Ή μιά ϋά κρατάη τό ποτήρι κι ή άλλη τή
βέρα, ή μιά ϋά λέη : Μά τόν "Αγιο Πέτρο, και ή άλλη «Μά τόν "Αγιο ΙΙαΰλο»,
ή μιά ϋά λέη'. «Νά χτυπήση» κι ή άλλη * Νά μή χτυπήση».

Γ. Κριθομαντεια.

"Εν παράδειγμα άπό τά συνηθιζόμενα είς τήν Λέσβον : «Τού άγ. Ιωάν-
νου (24 Ιουνίου) ρίπτουν εντός ποτηριού (ή λεκάνης) μέ νερό τοΰ κλήδονα δύο
κόκκους κριθής, τών οποίων έχουν άνασηκώσει τόν φλοιόν τής πλευράς εις τρό-
πον, ώστε νά λάβη τό σχήμα λέμβου μέ ιστίον. "Αν οί δύο κόκκοι πλέοντες
συναντηθούν, τούτο είναι ένδειξις ότι θά γίνη τό μελετώμενον συνοικέσιον».
Ποία ή συνήθεια άλλοΰ ;

ΙΑ'. Όνειρομαντεία.

α) Συνή&ειαι μαγικαί προς πρόκλησιν μαντικών δνείρων περί γάμου,
τελούμεναι είς τακτάς ημέρας :

1. Κάλεσμα ή προσκάλεσμα ή δέσιμο τής Μοίρας.

2. Άρμυροκουλλούρα.

3. Το μακαρόνι τών Άπόκρεων ή ή πρώτη μπουκιά τής βααιλόπιττας
η άλλου φαγητού τής Πρωτοχρονιάς.

4. Κόλλυβα τοϋ ψυχοσαββάτου.

5. Άλλα πράγματα υπό το προακεφάλαιον : (α) Γαμήλια κουφέτα,
(β) Άποκτενίδια, κτένι, καθρέπτης ή τά παπούτσια άνάποδα μ ενα καθρέπτη,
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(γ) καθρέπτης, (δ) άγρια κννάρα, (ε) κουκκιά, (ç) σαπούνι, (ζ) κομμάτια άπό τήν
άρμυροκουλλούρα δεμένα μέ κορδέλλες διαφόρων χρωμάτων, (η) σύμβολα τον
κλήδονα (ριζικάρια), (θ) πέτρα μαλλιαρή, (ι) ζώνη ή καλπσοδέτα, (ια) χόρτα ή
λάχανα 40 ειδών, φύλλα σνκής κλπ., (ιβ) διάφορα άλλα πράγματα (δαχτυλίδι,
έφτάκοιλο κλήμα).

6. Σπορά οίτου η κολλύβων.

7. Δέσιμο τοΰ ποδιοϋ τοϋ κρεβατιού μί μεταξωτή κλωστή.

8. Διάφοροι Άλλαι πράξεις: κρέμασμα τοΰ παλτον πίσω άπο τήν πόρτα
σε ξένο σπίτι κτλ.

ΓΙότε γίνονται αί πράξεις αύται καί κατά ποίους τρόπους ή μέ ποίας δια-
τυπώσεις ; Έπωδαί ή άλλοι λόγοι συνοδεύοντες τάς πράξεις. Πολλάκις δέ συν-
δυάζονται διάφοροι τρόποι (π.χ. άρμυροκουλλούρα και μακαρόνι τών άπόκρεων
ή σπορά κριθής) πρός δραστικωτέραν ενέργειαν. Παραδείγματα : Εις τόν Ναί-
μονα της Μεσημβρίας «τ αη Θοδώρ ποβραδν (δηλ. τήν παραμονήν) τά κορίτσια
πααίν'ν στό ρέμα, όπ' έ'χ' νερό καί δέ στερεύει. Βάν'ν ενα σανίδ' καί περνούν
τρεις φορές μέ κλεισμένα μάτια κ' έχουν στην ποδιά τονς κριθάρ' δεμένο /ιέο
στην ποδιά καί τό ρίχνουν στήν πέρα μεριά. Τό παίρν καθεμνιά πέ κει πέ κλει-
στά μάτια, ξαναπερνάει καί τό ρήχνει πέρα τρεις φορές καί λέει : "Οποιος είναι
ρίζα καί ριζικό μ, νά ερθ' τό βράδ' στον νπνο μ1 νά τόνε δγιώ. "Υστερα θ'
άπομείν μιά στό σπίτ πρωτοστέφανη καί κλέβει 'πό τρία πρωτοστέφανα σπίτια
άλενρ κι άλάτ καί ζυμών' μιά κουλλούρα — άρμυροκουλλούρα λέγεται — καί άμα
γυρίσουν τά κορίτσια, θ à πάν στό σπίτ', ϋά πάρουν ένα δερπάν, πααίν' ατήν κον-
πρίσια (πού ρήχγ τά μπουκλούκια), σκαλίζ'ν μέ τό δερπάν καί σπέρνουν τό κρι-
θάρ' κείνο πδχ καθεμιά μέσ ατήν ποδιά καί λέει: "Οποιος είναι ρίζα μ καί ριζικό
μ νά έρθη πόψα νά θερίαμε αυτό τό κριθάρ'. Κ' υστέρα θά πάρονν άπό μιά
βούκα άπό τήν άρμνροκονλλούρα κείνη καί θά πάη νά κοιμηθή. Θά τήν βάλη
ποκάτ πό τό μαξιλ.άρ κείν (Ιή βούκα καί άμα δγιή στό δνειρό τς κανένα, θαρ-
ρεί πού θά τόν πάο\ Κείνη άή βούκα τρώει κομμάτ ρήχν καί ατή ρίζα τής
τριανταφυλλιάς κομμάτ τό πρωί άμα αηκωθή». Είς τά χωρία τοΰ Πηλίου «τήν
ήμέραν τών άγ. 40 Μαρτύρων τά κορίτσια κόβουν ξυλάκια άπό 40 άνθη καί
κατασκευάζουν ένα γεφυράκι μέ αύτά, τό οποίον τοποθετούν εις μέρος άπ' όπου
περνά τρεχούμενο νερό, π.χ. βρύσην ή ρυάκι. Τήν επομένην τό πρωΐ προσέχουν
τό όνειρο, πού εΐδαν τήν νύκτα. 'Εκείνος θά είναι ό μέλλων νυμφίος, τόν οποίον
είδαν νά περνά άπό τό γεφυράκι των, διά νά πίη νερό». ΓΙού άλλού υπάρχει ή
συνήθεια αύτη ; Εις τήν 'Αγία Βαρβάρα τής Κύπρου, όταν είναι πανσέληνος
κρατούν καθρέπτη κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά βλέπουν μέσα τό φεγγάρι
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καί λέγουν ψιθυριστά : Φεγγάρι μου χλομό | συ ξέρεις τον κρυφό μου καημό
κάμε με νά ονειρευτώ | τόν νέον που ϋά παντρευτώ. "Επειτα τόν σταυρώνουν
καί τόν βάζουν κάτω άπό τό μαξιλάρι, μαζί καί έ'να κλειδάκι καί ένα κομματάκι
■ψωμί. Παραδείγματα πολλά διά μαγικός τελετάς πρός πρόκλησιν μαντικών ονεί-
ρων περί γάμου ευρίσκεις εις τήν Λαογραφίαν, τ. Γ' σελ. 3 - 23.

β) Συνή&ειαι μαγικαί προς πρόκλησιν Ιαματικού όνείρου. Έγκοίμηαις
είς εκκλησίαν ή άλλαχον. Εις ποίας εκκλησίας πηγαίνουν τόν άρρωστο νά
κοιμηθή ; Μέ ποίους τρόπους προκαλούν όνειρον πρός θεραπείαν ;

γ) 'Εξηγήσεις ονείρων. Π.χ. «7α βόδια είναι καλό».

. IB'. Κυαμομαντεία.

α) Κατά ποΐον τρόπον «ρίχνουν τά κονκκιά» καί πρός ποίους σκοπούς;

β) Μαντεύματα μέ τά κουκκιά κάτω άπό τό μαξιλάρι τήν Πρωτοχρονιά ή
τήν νύκτα τοΰ άγ. Ιωάννου τοΰ κλήδονα. Τρία κουκκιά : ένα γεμάτο, ένα ξεμα-
τιασμένο κ' ένα τελείως γυμνό. Οϊωνισμοί άπό τό κουκκί πού θά πιάσουν, βάζον-
τας τό χέρι κάτω άπό τό προσκέφαλον, τό πρωΐ, μόλις έξυπνήσουν (π.χ. τό γυ-
μνό = άντρας φτωχός ή ξένος, τό γεμάτο = πλούσιος ή εντόπιος, τό ξεματιασμένο
= ούτε φτωχός ούτε πλούσιος ή χηρεμένος). Κατά τινας τά κουκκιά πρέπει νά
είναι κλεμμένα άπό τρεις άγάμους παντοπώλας.

ΙΓ'. Τεφρομαντεία.

Παρατηρήσεις α) επί στάκτης κοσκινισμένης καί β) επί σωρών στάκτης.
Π.χ. Στάκτη άπό τρεις φωτιές τ' "Αη Γιαννιού, πού νά τις έχει πηδήσει ή μαν-
τευομένη, κοσκινίζεται κατά τρόπον μαγικόν : γυμνή πίσω άπό τήν πόρτα ενός
δωματίου κρατεί τήν κρισάραν όπισθεν της, ώστε νά μή τήν βλέπη. Τήν έπο-
μένην τό πρωί εξετάζει τάς γραμμάς ή τά σχήματα πού φαίνονται επάνω εις
τήν στάκτην καί άναλόγως συμπεραίνει διά τό όνομα ή τό επάγγελμα τοΰ μέλ-
λοντος συζύγου. Εις τήν Αίτωλίαν τήν παραμονήν τοΰ Άγ. Βασιλείου, άμα έρ-
χεται ή ώρα νά κοιμηθούν, χωρίζουν τή στάχτη τής γωνιάς σέ σωρούς καί τόν
κάθε σωρό τόν μελετούν: τοΰτος ό σωρός είναι σιτάρι, ετούτος καλαμπόκι, φακή
κλπ. Ή στάχτη φυσικά έχει καί σπίθες φωτιά. Τό πρωί, άμα σηκωθούν, κοιτά-
ζουν τούς σωρούς. "Οποιος σωρός έχει γουρμπουλι (δηλ. σπίθα πού δέ σβήστηκε)
είναι σημάδι πώς άπό κείνο τό προϊόν θά γίνη πολύ. Γι' αύτό άπό κείνο πρέ-
πει νά σπείρουν,
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ΙΔ'. Άλευρομαντεία.

α) Παρατηρήσεις όποΐαι καί κατά τήν τεφρομαντείαν : (α) ε'ις τό Αΐγιον
«τήν παραμονήν τού Σταυρού (14 Σεπτ.) τά κορίτσια, πριν κοιμηθούν, στρώνουν
αλεύρι όπισθεν τής ί)ύρας τής εισόδου λέγοντα : "Οποιος είναι τής τύχης μου và
ρ&ή và γράψη. Τό πρω'ΐ βλέπουν, αν έχουν σχηματισθή γραμμές ή στίγματα, καί
τά συνδυάζουν, νά βρούν ενα γράμμα. Αύτό θά είναι τό άρχικόν γράμμα τού ονό-
ματος τοΰ μέλλοντος συζύγου». Ε'ις τήν Μυτιλήνην «τό άλεΰρι τό κλέβουν άπό τήν
πίττα τής Πρωτοχρονιάς καί τό στρώνουν σ'έ'να ταψί και τό βγάζουν στ'άστρα».

β) 'Αν ή νοικοκυρά, κοσκινίζοντας τό άλεΰρι διά νά ζυμώση, παρατηρήση
νά σχηματίζεται γούβα, πιστεύει πώς είναι μνήμα καί περιμένει θάνατον στο
σπίτι της (Λιδωρίκι, Φιλιατρά κ.ά.).

Ή ιδία μαντική μέ αμμο πού κοσκινίζεται μέ τά χέρια πρός τά οπίσω
επάνω στό δώμα τήν ήμέραν τοΰ αγίου 'Ιωάννου.

ΙΕ'. Βιβλιομαντεία, ψαλτηρομαντεία (ή κλειδομαντεία).

Ποίων βιβλίων γίνεται χρήσις διά μαντείας καί κατά ποίους τρόπους συνά-
γονται μαντεύματα έξ αυτών ; ΓΙ. χ. είς τήν Σάμον «τήν ημέρα τοΰ Κλήδονα
κόρη παίρνει έ'να ψαλτήρι καί τό ξεφυλλίζει" στήν πρώτη σελίδα πού λήγει ε'ις
άριθμόν 3 (23, 33, 103 πλήν τοΰ 13) κοιτάζει νά δή ποιο άνδρικό όνομα άνα-
γράφεται. AUtô τό όνομα θά έχη ό μέλλων σύζυγος της.—Είς τά Φιλιατρά «άνοί-
γουν τό Ψαλτήρι στή μέση καί βάζουν έ'να κλειδί γύφτικο, δηλ. μεγάλο εις τρό-
πον, ώστε, όταν τό κλείσουν, νά προεξέχη τό χέρι, ή λαβή τοΰ κλειδιού. Κλεί-
νουν καί δένουν τό ψαλτήρι μέ σπάγγο χιαστί καί κατόπιν ό ένδιαφερόμενος κ'
ένας άλλος βάζουν τόν δείκτην τοΰ χεριού των κάτω άπό τήν λαβήν τού κλει-
διού. Τό ψαλτήρι κρέμεται έτσι επί τι διάστημα καί έάν γυρίση μαζί μέ τό
κλειδί, είναι πραγματικό έκεϊνο πού υποπτεύονται, άν πρόκειται περί κλεψίματος,
ή θά συμβή έκείνο πού ποθεί, παντρειά, προαγωγή κτλ. "Αν δέν γυρίση, θά
συμβή τό άντίθετο. Πρβλ. τήν φράσιν «τον ερριξαν στο κλειδί». Μαντική έκ
στίχων τοΰ ψαλτηρίου ή άλλου ιερού βιβλίου, τυχαίως άναγινωσκομένων.

Στιχομαντεία καί έκ στίχων εις ζαχαρωτά ή εις τόν Κλήδονα (βλ. άνωτέρω).
Γίνεται χρήσις ολοκλήρου ψωμιού άντί ιερού βιβλίου ή ψαλτηρίου διά μαντείαν ;

IT'. Κοσκινομανΐεία.

α) Μάντευμα διά τό γένος τον παιδιού άπό τήν θέσιν πού παίρνει τό
κόσκινο (ή τό παννέρι) άμα ριφθή επάνω εις τήν στέγην (π. χ. αν πέση τά
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μπρούμυτα, ή νύφη θά κάμη αγόρι, αν τ'ανάσκελα, κορίτσι (Μεσημβρία, Σιάτιστα).

β) Άνακάλυψις κλέπτου μέ τό κόσκινο, άφού τό εξαρτήσουν άπό τάς
αιχμάς μιάς ψαλίδος καί τό κρατήσουν άνηρτημένον καθ' όν τρόπον τό ψαλτήρι
άπό τήν λαβήν τού κλειδιού.

ΙΖ'. Είκονομαντεία.

"Εν παράδειγμα : Σκεπτόμαστε κάτι καί γιά νά ιδούμε αν θά γίνη ή όχι,
παίρνομε ολίγο κεράκι καί τό ζυμώνουμε μέ τό χέρι, ώστε νά γίνη μαλακό. Μέ
τό κερί στό χέρι κάνουμε 40 μετάνοιες καί κατόπιν τό πατάμε ψηλά στήν εικόνα.
"Αν τό κερί κόλληση, θά γίνη εκείνο πού σκεπτόμαστε, αν πέση, δέν θά γίνη.

ΙΗ'. Έλαιομαντεία.

α) Με το λάδι τής κολυμβή&ρας (π.χ. αν κάνη καντήλες, ϋά γεννηϋή
αγόρι, αν όχι, κορίτσι) (Λαγκάδια Γορτυνίας).

β) Με το λάδι ατή σκάφη τοϋ ελαιοτριβείου. ("Αν χωρίση, κάνει μνήμα).

γ) Με τό λάδι τοΰ καντηλιοϋ. "Εν παράδειγμα άπό τήν Κέρκυραν : στά-
ζουν λάδι άπό τό καντήλι είς τόν άντίχειρά τους, έπάνω είς τό νύχι τους τά κο-
ρίτσια καί κατά τις 12 τό μεσημέρι τής ημέρας τοΰ Άηλιά καί τοΰ άηΓιαννιοΰ
στέκουν στον ήλιο, χωρίς νά μιλούν άφού κάνουν εφτά όρκους, παρατηρούν μέ
προσοχή στό νύχι τους. Έκεΐ διαγράφονται διάφορες σιλουέττες καί αναλόγως
συμπεραίνουν ποιόν θά πάρουν.

ΙΘ'. Καφεμαντεία.

Μαντεύματα (α) άπό τις φούσκες πού κάνει ό καφές άπάνω στό φλυτζάνι,
(β) άπό τά σχήματα πού παρουσιάζονται στό κατακά·9·ι τοΰ καφέ, άφού άνα-
ποδογυρισθή τό φλυτζάνι. ΙΙ.χ. ό σταυρός στο πηχτάρι τοϋ καφεδιοϋ ήτανε σί-
γουρα γαμπρός, προξενιά τό δίχακ άλλο (Κυδωνίαι).

Κ'. Χαρτομαντεία. Παρατηρήσεις μέ τά χαρτιά.

ΚΑ'. Άνγουρομαντεία.

Παράδειγμα : Τήν παραμονή τοΰ κληδόνου παίρνουν έ'να άγγούρι καί τό
κόβουν στή μέση, ώς τή ρίζα, αλλά τό άφήνουν λιγάκι στήν άκρη, γιά νά μή
χωρίση όλως διόλου καί λένε : «'Αν είναι νά πάρω τόν τάδε νά ένώση τό άγ-
γούρι». Καί τό άφήνουν τή νύχτα στα άστρα ολόρθο. "Αν είναι νά τόν πάρη,
τό πρωί θά τό βρή ενωμένο τό άγγούρι.
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KB'. Φυλλομαντεία, άνθομαντεία

α) Mè φύλλα ανκής (ή βασιλικού) πού βάζουν κάτω άπό τό προσκέφα-
λον ή εκθέτουν τήν νύκτα εις τά άστρα. II.χ. εις τά Σφακιά «τήν παραμονήν
τού άγ. 'Ιωάννου τού Κληδόνου τοποθετούν φύλλον συκής επί τής στέγης" αν
τούτο κατά τήν πρωΐαν διατηρηθή δροσερόν, τότε ή οικογένεια θά διαβίωση έν
εύτυχίοι· αν μαραθή, τότε δυστύχημά τι θά συμβή είς αυτήν».

Εις τά περίχωρα Πατρών τό βράδυ τοϋ άη Γιαννιού παίρνουν τρία φύλλα
βασιλικό καί τά βάζουν κάτω άπό τό μαξιλάρι τους, άφοΰ πρώτα τά ξορκάνε.
Τό πρωί τρώνε άπό έ'να φύλλο, μόλις άκούσουν ένα όνομα. Τό τρίτο όνομα πού
θ' άκούσουν αύτόν θά πάρουν.

β) Με φύλλα σκνλλοκρομμύδας πού άναρτάται τήν πρωτοχρονιά εις τήν
έξώθυραν" «όσα φύλλα της μαραθούν κατά τήν διάρκειαν τού 'Ιανουαρίου, τόσα
άτομα άπό τήν ο'ικογένειαν θά πεθάνουν μέσα στο χρόνο». Καί γενικώς άν ό
μπύταικας (σκόλυμος) μαραθή, θά μαραθή καί εκείνος όπου τόν κρέμασε (Άκαρν.).

γ) Με πλατάγημα μήκωνος* δηλ. φύλλον παπαρούνας, τοποθετούμενον
επί τοΰ άντίχειρος καί τοΰ λιχανοΰ τής μιάς χειρός' άν τό κτυπώμενον πλαταγίση
μέ δυνατόν κρότον, σημεϊον ότι άγαπάται (πρβλ. άρχαΐον πλαταγώνιον).

δ) Με τήν άποφύλλισιν αν&ους μαργαρίτας, ή χαμομήλου (ποιον τό
κοινόν του όνομα' π.χ. μοσχοπαπαδιά εν Θράκη).

ε) Με άλλα άν&η ή φύλλα π. χ. τό φιόρο τής Ιίαναγίας, τά σκυλάκια κλπ.

ΚΓ'. Κυναρομανΐεία.

Παράδειγμα εις τά περίχωρα Πατρών" «τό βράδυ τοΰ "Αη Γιαννιού παίρ-
νουν μιά άγκυνάρα καί τήν καψαλίζουν λίγο στην φωτιά καί λένε λόγια μαγικά.
"Επειτα τή νύχτα τήν άφήνουν επάνω είς τά κεραμίδια. "Αν τό πρωΐ ή άγκυ-
νάρα έχη πετάξει άνθος άπό τή μέση, αυτό σημαίνει ότι awoç πού τό έβανε
τοΰ χρόνου τέτοια εποχή θά είναι παντρεμένος.

ΚΔ Καρυομαντεία.

"Εν παράδειγμα : εις τήν Σινώπην «τήν ημέρα τ' άη Δία πηγαίνουν τά
κορίτσια στις καρυδιές καί κόβει καθένα έ'να καρύδι καί τό ανοίγουν. "Αν είναι
γεμάτο, ή τύχη του είναι καλή.
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ΚΕ'. Άρτομαντεία. (Σαρακοστοκουλλούρα).

Π. χ. Με προζύμι άπό τό ζυμάρι, πού εζύμωσαν τά μακαρόνια τής 'Απο-
κριάς, κάνουν μιά κουλλούρα' τήν ψήνουν ατή γωνιά χάμω και τό πρωϊ τήν
καθαρά Αευτέρα, μόλις ξυπνήσουν, τήν κυλούνε' αν πάη δεξά, θά πάη καλά τό
σπίτι, αν κάμη άριστερά, ϋά είναι δύστυχα τά εισοδήματα και προπάντων τό
γέννημα (Βασιλίτσι Πυλίας).

KT'. 'Αλεκτορομαντεία.

Τήν παραμονήν τού νέου έτους δίδουν στον κόκορα κεχρί νά φάγη. 'Εάν
φάγη όλους τούς κόκκους, θά εξακολούθηση διά τήν οίκογένειαν ή αυτή κατά-
στασις, ή οποία καί κατά τό προηγούμενον έτος. 'Εάν άφήση ζυγό άριθμόν
κόκκων, σημαίνει πλούτον, εάν μονόν, σημαίνει πενίαν και άφορίαν (Σάμος).

ΚΖ'. Σκιομαντεία.

Παράδειγμα : Τήν ήμέραν τοΰ Κληδόνου τό πρωί, μόλις ξυπνήσουν, βγαί-
νουν στον ήλιο καί κοιτούν τή σκιά τους" άν λείπη τό κεφάλι άπό τή σκιά, τότε
αύτός θά πεθάνη. (Μακεδονία, Κρήτη κ.ά.).

ΚΗ'. Μαντική μέ τό «γκάρδιο» τοΰ άργαλειοΰ (λεπτόν ξύλον, τό οποίον
τοποθετείται είς τήν έντομήν τοΰ άντιοΰ καί κρατεί τό στημόνι). Π.χ αμα ήπε-
φτε τό γκάρδιο, τό 'παιρναν οι λεύτερες κι ήβγαίνανε στήν πόρτα. "Αν πρωτοδούνε
νέο, θά πάρουνε νέο, άι^ δούνε παντρεμένο, θά πάρουνε χηρευάμενο (Σμύρνη).

ΚΘ'. Μαντική μέ αλλας ράβδους ή βοΰρλα (Ραβδομαντεία).

Λ'. Μαντική δια σποράς σίτου (Άδώνιδος κήποι).

Π. χ. ε'ις τήν Κεφαλληνίαν τήν 24 'Ιουνίου σπέρνουν σπόρους εις μικρά
άγγεΐα' αν ούτοι τήν 30 'Ιουνίου βλαστήσουν, προμηνύουν ύπανδρείαν, άν δέ
τά βλαστήσαντα γέρνουν, άτυχή τόν γάμον. Διά τά τελούμενα ομοίως εν Θεσ-
σαλονίκη βλ. Πολίτου Λαογρ. Σύμμ. Γ' 125, 10.

ΛΑ'. Μαντική μέ διάφορα άλλα αντικείμενα.

Π.χ. Άπό τά άντικείμενα, πού θά έκλέξη αυτομάτως τό βρέφος, μαντεύουν
περί τού^ χαρακτήρος ή περί τοΰ έπαγγέλματος, τό όποιον θ' άκολουθήση.
Π.χ. ε'ις άρρεν βρέφος παραθέτουν πίτταν, τάληρον καί μάχαιραν, είς θήλυ ήλα-
κάτην καί προσκέφαλον.
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κεφαλαιον ενατον

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ
Α'. "Ηλιος.

α) Λέξεις και φράσεις :

1. σχετικαι μέ τήν διαίρεσιν τού χρόνου. Ii. χ. ήταν άγένν'τονς
)'ήλιους' δταν γεννιώταν γήλιους (Μυτιλήνη)" ταμάμ π κέντσι ου ήλιους στ ράχ'
έδονκι ου ήλιους καλά (Αιτωλία, "Ηπειρος)' δ ήλιος τσεντρίζει (Κύθνος)· άνακα-
λαμίζει, είναι νιά βουκέντρα δ ήλιος (Μανιάκι)' εσηκώ&ηκε μιά τριχιά δ ήλιος
(Σουδενά)' πήγ δ ήλιος ένα καλάμι (Παρνασ.)' επήε τρία κονταρόξυλα (Κύθνος,
Άγχίαλ. Λέσβ.)' ζυγιάζ* δ γήλιος ( = πήγε μεσημέρι, Λήμν., Λέσβ.)' γέρνει,
τσακει, βουτάει' έκατσεν, κρύφτηκε, βασίλεψε' ήλιόκλιμα τον ήλιου, ηλιοβασίλεμα
(= δύσις, Κρήτη)' δ γήλιος πάει στή μάννα τ (Λήμν.)' στο βούτημα τον ήλιου
(Πυλία)" σκοτώνεται ό ήλιος (= δύει, Δαδί). Ή άνελαμπή τοϋ ήλιου (τό τελευ-
ταίο του φως, Λέσβ.)'

2. σχετικαι μέ τάς τροπάς τοΰ ήλιου: λιοτρόπι, δ ήλιος γυρίζει,
στριφογυρίζει, χορεύει. Π.χ. τ άη Γιαννιού τοϋ Ριγανά δ ήλιος βγαίνοντα στρι-
φογυρίζει σά σβοϋρος (Πυλία)'

3. σχετικαι μέ τήν έκλειψιν τοΰ ηλίου: δ ήλιος εχά&ην (Σύμη), ό
ήλον επιάστεν (Πόντος), έπιάστηκε ό ήλιος (Ίνναχώρ. Κρήτ.).

β) Μυ&ικαϊ διηγήσεις (παραδόσεις), σχετικαι με τον ήλιον : Τά παλάτια
τοΰ "Ηλιου, ό "Ηλιος κ' ή μάννα του, ό "Ηλιος καί τό Φεγγάρι κτλ. Π. χ. «ό
ήλιος όταν βασιλεύη καί πάη σπίτι του τό βράδυ, τοΰ έχει ή μάννα του ψη-
μένες εφτά φουρνιές ψωμί καί τις τρώει οΰλες, τή μιά μετά τήν άλλη».

γ) "Έκλειψις ηλίου καί δοξασίαι περι αύτής. Π.χ. κακός οιωνός διά τούς
χριστιανούς. Κατά τούς Κρητικούς «όάδ πιαστ-ή δ ήλιος κ' είναι κόκκινος, êà
γυϋή αίμα, ϋά γίνη πόλεμος' δάόν είναι μαύρος, δά πέση -θανατικό» (Λατσίδα).

δ) 'Επήρεια τοϋ ήλιου είς τά άνϋ·ρώπινα. Π.χ. τάς πέντε πρώτας ημέρας
τοΰ Αυγούστου ό ήλιος ψήνει, λαμπαδιάζει τά ρούχα, καίει τούς κολυμβώντας.

Δεισιδαιμονίαι. Π. χ. εΐς τήν Λέσβον τ' άγιου Κωσταντίνον οι τζομπα-
νοί κρύβουν τ à πρόβατα τονς τό πρωί, νά μην τά δώσ* ήλιους.—«Τήν ό')θα πού
βασιλεύει ό ήλιος δέν πρέπει νά χτενίζεται κανείς, νά 'ναι μάλιστα κορίτσι».
Διατί; "Αμα πίνη κανείς νερό, δέν πρέπει νά τηράη ούτε τόν ήλιο ούτε τό φεγ-
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γάρι, γιατί πίνει τον ήλιο (ή τό φεγγάρι) κι αρρωσταίνει.—"Αμα σε πιάση πο-
νοκέφαλος, επειδή ήπιες νερό τηράγον τ ας τον ήλιο, πάς και σον τόν χύνονν.
Ποία ή σχετική μαγγανεία καί επωδή;

ε) Παροιμίαι σχετικαί με τόν ήλιο. Π. χ. άσπρος ήλιος, μαύρη μέρα. (Τί
υπονοείται); Τοϋ ήλιου τζ'ύκλος άνεμος, τον φεγγαριού νερά (Κύπρος).

Β'. Σελήνη.

α) 'Ονόματα καί εκφράσεις: φεγγάρι, φέγγος, (δ) φέγγαρος, λαμπρό4 ξι-
φιγγαρών (= ανατέλλει ή σελήνη (Αιτωλ.)" έκρουξε τό λαμπρό (= ανέτειλε ή
σελήνη, Αίνος) κτλ." στό έμπας τοϋ φεγγαριού (Κυνουρία). Εις τήν γλώσσαν
τών Ποντίων : έξέβεν δ φέγγον έκατακιφαλάεν (5 φέγγον έβούτεσεν δ φέγγον.
Φράσεις: Τοϋ Γεννάρη τδ φεγγάρι \ μέ τόν "Ηλιο κοντραστάρει (Κύζικ.).

β) Φάσεις τής σελήνης. Λέξεις καί φράσεις δηλούσαι τάς φάσεις. Δοξα
σίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι κατ' αύτάς.

I. Γενικά δί έκάστην ε'ι'σοδον είς νέον τέταρτον τοϋ κύκλου (άλλαξο-
φεγγαριά) : 'Ανακάτωση τοϋ φεγγαριού, φέρνει κακοκαιρία (Σύμη). Στήβ βόρτα
τοϋ φεγγαριού (Κίμωλος) κτλ. Δέν πλύνουν, γιατί τά ρούχα σαπίζουν (Κρήτη).

Δοξασία ότι ή Σελήνη διέρχεται έκ περιτροπής μίαν ήμέραν είς έκαστον
έκ τών οκτώ ανέμων, εις τά επουράνια καί είς τά καταχθόνια, έπιδρώσα άναλό-
γως τής θέσεως αυτής επί τής τύχης τού άνθρώπου' εκ τούτου κανονισμός τής
ημέρας διά τήν τέλεσιν γάμου (Σφακιά). Κατά τούς Σφακιανούς «ή 9η, 19η καί
29η τής σελήνης, ότε αύτη ευρίσκεται εΐς τά έπουράνια καί βλέπει παντού, είναι
άπαίσιαι διά τήν τέλεσιν γάμων είναι άδύνατον νά μή συμβή δυστύχημα. ToU-
ναντίον όταν ευρίσκεται εις τά καταχθόνια, τό φεγγάρι είναι τυφλό καί δέν βλέ-
πει' δι' αυτό αί ήμέραι αυταί ( 10, 20 καί 30 τής σελήνης) θεωρούνται ώς αί
πιο κατάλληλοι διά τήν τέλεσιν γάμων. 'Απαισία θεωρείται καί ή ημέρα, κατά
τήν οποίαν ή σελήνη ευρίσκεται εις τόν άνεμον, πρός τόν όποιον είναι έστραμ-
μένη ή θύρα τού γαμβρού. «'Αν ή πόρτα τοΰ σπιτιού του βλέπη πρός τό βο-
ριά καί τό φεγγάρι συμπέση νά ευρίσκεται στον άνεμον αυτόν, τότε προτιμούν
ν' άναβάλουν τό γάμο γιά άλλη μέρα ή νά βγοΰν άπό άλλη πόρτα, ελλείψει δέ
τοιαύτης από τό παράθυρο» κτλ. Τρόποι, διά νά διακρίνουν πόσων ημερών είναι
τό φεγγάρι" π. χ· τό κοιτούν μ' έ'να μανδήλι' «βάζεις μπροστά ατά μάτια αου
μιά τσεμπέρα καφετιά και κοιτάς' άμα είναι δυδ-τριών ημερώνε, ϋά ίδής νά ξε-
χωρίζουν τά δρεπανάκια τον, δύο, τρία, δσων ημερώνε είναι τό φεγγάρι (Μανιάκι).
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II. Μερικά διά τάς διαφόρους φάσεις:

1. Νέα Σελήνη. Καινούργιο, νιο φεγγάρι, αργ^εψη τοϋ φεγγαριοϋ, τρνφιρον-
φεγγι.ά (Αίτωλ.). ΓΙεντάχτης = σελήνη 5 ήμερων κτλ. "Οταν τό πρωτοβλέπουν,
πιάνουν άσήμι ή χρυσάφι, «κονδοννάνε δσα λετιτά έχουν στήν τσέπη τους» καί
τό χαιρετίζουν, έπ^δοντες : «ώς μ εϋρες νά μ άφήκης»' ύστερα ρίπτουν τό
βλέμμα εις βουνόν ή εις τήν θάλασσαν. Ε'ις τήν Δοράν Κύπρου «άμα ΐδουν τήν
νέαν σελήνην, πτύουν εφάπαξ εις τόν αέρα πρός αυτήν σταυροκοπούμενοι συ-
νάμα. Δέν πρέπει νά τό 'ιδούν καθήμενοι, διότι άρρωστούν» κτλ. Εις τήν "Ηπει-
ρον τό χαιρετούν όρθιοι καί τό «βασκαντηρίζουν» πτύοντες δίς : τφού, τφού!
τού φιγγάρ' τού λιουντάρ" \ τοϋ Θεοϋ το παλληκάρ j πόρχεται άπ' τον παζάρ ,
τρώγοντας ψωμί κι ψάρ'. Εις τήν Κρήτην τό χαιρετούν λέγοντες: «Προσκυνώ
σε, νιο φεγγάρι, \ κι άπου σ έπλασεν δμάδι, | κι άπού δεν σε προσκυνήση,
μαϋρον δφι νά πατήση». Εις τό Μανιάκι «το φεγγάρι, αμα το βλέπουνε και γυ-
ρίζει δρεπανάκι, φτοϋνε τρεις φορές και λένε : Καλώς το το φεγγάρι | το νιο το
παλληκάρι \ κάθε μήνα γεννημένο \ κάθε τρεις χαιρετημένο | το κεφάλι του αση-
μένιο, I το δικό μας σιδερένιο' | δπως γεμίζει δ κύκλος του | νά γεμίζη ή τσέπη
μας λεφτά. Εις τήν Λέσβον (Τελώνια) «τ άητεύουν : Μπρέ, καλώς τό νιο φιγ-
γάρ' j σα do νιο τό παλληκάρ'! | Τί μας ήφερες φιγγάρ'; | —"Ηφερά σας γεια κι
χάρ'. I —Μονδ' εσύ, παλ.ιό φιγγάρ' | μονδ' ίγώ παλιό ·ψιγάδ'. "Αμα τό πρωτοδής,
είναι καλό νά δής τά νύχια σ κι τή θάλασσα. Δέ gàv νά κοιτάξ'ς οι ανθρον-
πον». «Άμά 'άανε κινονργιου φιγγάρ' δέν άρχέβγανε καμιά δουλειά». Κατ' άλ-
λους «χαρά στα μάτια που είδανε δυό ημερών φεγγάρι» (Πυλία).

2. Γέμιση τοϋ φεγγαριοϋ (γέμωση, γιόμιση, στό γέμος, γεμοφεγγαριά).
Καλοφεντζ'ιά έν Κύπρφ. Συνηθίζουν τότε νά φυτεύουν, νά κλαδεύουν, νά κόβουν
ξύλα; II.χ. στήν Κρήτη (Λατσίδα), δταν είναι γέμωση, δέν κλαδεύγουνε αμπέλια,
ούτε κεντρίζουνε, γιατί δέν πιάνει τό κεντρί. 01 δουλειές αυτές πρέπει và γίνων-
ται λίγωση. Κι ο ζευγάς τήν πρώτη φορά πού θά ζέψη τά βούγια ντον, δέν ξε-
κινά γέμωση». Τυχερός δποιος γεννηθή σέ γιόμωση τοϋ φεγγαριού ('Αράχοβα Παρν.).

3. Πανσέληνος: δλόφεγγο, δλοφέγγαρο, γεμόφεγγο' δεκαπέντισμα (Θράκη),
δεκαπέντ'σε τό φεγγάρι, φονσκοφεγγαριά.— Τυχερός όποιος γεννηθη σέ φεγγά-
ρην σωστόν (Πόντος).

Λιόκριση ή Λιόκρουση δταν άντικροϋνε ήλιος καί φεγγάρι, δηλ. δ ήλιος
βγαίνει βασιλεύοντα τό φεγγάρι' «σήμερα λιοκρίζει τό φεγγάρι»= άντικρύζει τόν
ήλιο, όθεν λιοκρίζει = άρχινάει καί τσιμπιέται τό φεγγάρι=όλιγοστεύει. Αιοκρί-
ζεται (= παθαίνει ϊκτερον) όποιος ούρεΐ τό πρωί άντίκρυ στον ήλιο ή στό φεγ-
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γάρι' θεραπεία μέ τό λιοκρονέρι κτλ. «Μέ τή λιόκριση δε ρίχνουνε παννί, γιατί
χαλάει» (Πυλία). Δέν φυτεύουν, δεν κλαδεύουν, δέν κόβουν ξύλα, δέν πλένουν κτλ.

Εις τό Άδραμύττιον «ατή λιόκρουση, δταν του φιγγάρ' ήτανι κόκκινου
πουλύ, λέγανι πώς πιάακι μί τούν ήλιου. Ρίχναμι λοιπόν τότις μπιστολιές, μπα-
ρουτιές, γιά νά χωρίσ'νε, να μή μαλών'νε νά θεριά. Ρίχναν μαζί μας κ' οι Τούρκοι.

4. Χάση ή λίγωση τον φεγγαριού : Στο γύρισμα ή στο γύρο τοϋ φεγγα-
ριού, στο λίγος τσιμπήθηκε τό φεγγάρι, επόδυσεν (Κύπρος), άδειαση, άπόχυση,
λείψη, λειώση' λειψόφεγγα, χασοφεγγιά, καλόφεγγα, χασοφεγγαριά κτλ." φεγγοκοπή,
δειπνάει τό φεγγάρι. (Τί σημαίνει ή φράσις ;). Ποία ή κοινή πίστις ; επιτυγ-
χάνουν στή χάση τοΰ φεγγαριού αί γεωργικαί έργασίαι, τά μάγια καί οί εξορκι-
σμοί; κόβουν τότε ξυλείαν, βάζουν τουρσί κτλ. ;

Είς τήν Κύπρον «τήν κακοφεντζ'άν» άποφεύγουν τήν ύλοτομίαν, τήν φύ-
τευσιν δένδρων κτλ. διότι ταύτα δέν ευδοκιμούν' τά κοπτόμενα ξύλα σαπίζο\'ν
γρήγορα καί λέγονται κακοφενζ'ίτικα. Τουναντίον εις τό Μανιάκι «όταν τό φεγ-
γάρι είναι παλιό, τότε κόβουνε κλαρί, γιά νά φτειάσουνε μαγγάνι καί γι άργα-
λειό" όταν είναι νιο τό φεγγάρι, σαρακοτρώει τό ξύλο, γίνεται άλεϋρι (Μαγδ. Τσά-
κωνα). Και εις τήν Λέσβον «άμα είναι φούσκωσ' τό φιγγάρ' (δηλ. άπό μισό κ'
ύστερα) δεν είναι καλό νά κάν'ς δουλειές. Ούτε ζώ νά μουνουχίσ ς ούτε ξύλα νά
κόψ'ς ούτε μωρό ν' άποκόψ'ς ούτε κλώσσα νά βάλ'ς, ούτε νά φυτέψ ς ούτε νά
μπολιάσς. Πρέπει νά 'ναι 'πόλιγος (δηλ. χάση). Ποία ή συνήθεια αλλού ;

γ) ΜνϋΊκαί διηγήσεις (παραδόσεις). Μύθοι αιτιολογικοί : διατί τό φεγ-
γάρι έχει μαυράδια, διατί δέν φωτάει σαν τόν ήλιο κτλ. Π.χ. Άπά στο φεgάρ'
είναι εξορία ό Κάιν. Τόνε γλεπμε πού σκάφτ σκυφτός (Μέτραι Θράκ).

δ) "Εκλειψις σελήνης. Δοξασίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι κατ' αυτήν.
Πίστις ότι οί μάγοι κατεβάζουν τό φεγγάρι. «Οί μάγ'σσες τό μαγεϋνε καί κατε-
βαίν στο βουνό καί τ άρμέγνε» (Μέτραι). Κακός οιωνός διά τούς άλλοθρήσκους,
διά τούς Τούρκους : δέλνει πώς θά πάθουν χαλασμό στον πόλεμο ή πώς &ά
χα&η ό βασιλιάς τους (Ήπειρ.).

ε) Άλλαι έπήρειαι τής σελήνης έπί άν&ρώπων, ζώων καί φυτών.

Ό άνθρωπος, τό σκυλί φεγγαριάζεται, (παθαίνει ΐκτερον κλπ.). «Άμα τό
φεγγάρι φουσκώνει, τότε τό περιορίζει (=κυριεύει, καταλαμβάνει) λύσσα τό σκυλί
(Πυλία). Τα μονομηνιάτικα ή μονοφεγγαριάτικα πουλιά τής κλώσσας δέν ζοϋν γι'
αυτό τά βάζουν στο τηγάνι καί τά κουνούν δήθεν, σάν άπάνω ατή φωτιά λέγον-
τας τρεις φορές : μονομηνιάτικα, μονοφεγγαριάτικα καί τ αλείβουν ύστερα λάδι
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τον κώλο τους καί τή μουτσουνούλα τους καί τ άφήνουν ('Αράχοβα Παρν.).
Λεν δείχνουν το φεγγάρι με το δάχτυλο, γιατί τους τό κόβει. Τό οκυλί φεγγαρώ-
νεται (—επηρεάζεται άπό τό φεγγάρι) καί ουρλιάζει (Αιτωλ.), δαγκάνει ξύλα, πέ-
τρες ("Η π.).

-) Προγνωστικά εκ τής σελήνης: 1. Τού καιρού. ΙΙ.χ. αμα είναι χα-
σοφεγγαριά, δ καιρός παίζει' δέ στέκεται σ ενα λογαριασμό' τώρα βιδιάζ', σέ μιά
ώρα φέρνει βροχή πάλε (Λήμν.). "Αμα έχ' γΰρο τδ φεγγάρι, είναι κακοχειμοη'ΐά, ξη-
μερών χειμώνας."Αμα εχ' κοκκινίλα, έρχεται άγέρας (Παρνασ.). Βλ. Μετεωρολογία.

2. Προγνωστικά τής εσοδείας' π.χ αν τό Πάσχα συμπέση μέ σώση
τοΰ φεγγαριού, τό γέννημα θά είναι φτηνό, αν πέση στήν άρχή τής γέμισης, θά
είναι άκριβό ουλή τή χρονιά (Λάστα).

3. Προγνωστικά τής έκβάσεως νόσου κτλ. έκ τής διαφόρου ί)έσεως
τής σελήνης εν τφ ουρανό), έκ τοϋ αΐματοχρόου δίσκου κτλ.

Γ'. 'Αστέρες καί αστερισμοί (Ζφδια).

'Ονόματα και δοξασίαι περί αυτών.- Έπήρειαι αυτών επί τοϋ άνί)ρωπίνου βίου.

α) Γενικά :

1. 'Αστρικό, ξφδιον. Πίστις ότι ό αστερισμός τοϋ ζωδιακού, υπό τόν οποίον
γεννάται τις, έχει ροπήν επί τόν βίον aUxou, όθεν: άστρικό, ζούδιο—τύχη. Φρά-
σεις: έτσι είναι τό ζούδιο τον, τό 'χει τδ ζούδιο του, τό'χει τό άστρικό τον, τ' άνά-
ροχό ντου τό 'χει (Κρήτη), εχει καλό άστρικό, τό 'χει τό πλανέτι του (Κρήτη),
τό 'χει μένα ή πλανέτα μου (Σάμος), ή : γεννήθηκε σέ καλό ζούδιο" άζονδος, κα-
κόζονδος κτλ. «Καί τά παιδιά καί τά ζώα τοΰ σπιτιού, άμα γεννη&ονν, έ'χουν
κάθε ένα τήν τύχη τον. Καί φαίνετ ή τύχη τους άπό τά καλά ή τά κακά πού
θά γίνουν στο σπίτι, άμα γεννηϋή τό παιδί ή τό ζώο (προπάνιο)ν τό μουσκάρι,
τό αλογάκι). 'Ως καί τό σκυλί, λέν, κι αυτό εχει τήν τύχη του» ('Ήπειρ.). 'Απο-
θνήσκει, αν κανείς δείξη τυχαίως τόν αστέρα του (Μάδυτος). Ζωδιοχάρτι. "Αλ-
λαι δοξασίαι περί αστέρων. Π.χ. εις τήν Κύπρον πιστεύουν, ότι κάθε άστρο είναι
μία λυχνία άνημμένη, παριστώσα τήν ζωήν εκάστου άνθρωπου. Έφ' όσον μέν
ή λυχνία aUni περιέχει έλαιον, ό άνθρωπος ζή, όταν δέ σβεσθή, άποθνήσκει.
Διά τούτο εις πτώσιν καί διάβασιν διάττοντος αστέρος, λέγουσι «κάποιος επέθα-
νεν» (Φαρμακίδης). Είς τήν Θάσον «τ' αστέρια τά θεωρούν ώς ψυχάς τών νε-
κρών». Εις τήν ΓΙυλίαν «όταν άπαντήση κανείς κανένα γρονσούζη στό δρόμο,
πού νά μην είναι καλό τό ζούδιο του, πρέπει νά γυρίση π ίο or αλλιώς μπορεί
rà τόν ενρη κακό».

επετηρίε του λαογραφικου αρχειου γ' 10
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2. Tb μέτρημα τών άστρων είναι κακόν, αν μάλιστα αρίθμηση κανείς
τόν αστέρα του. Επίσης τό δακτυλοδεικτειν τ' άστρα. «Τ' άστρα δέν τά μετράνε,
γιατί βγάζουν καρναβίτσες».

3. Τδ κάρφωμα τών άστρων. Μάγισσα καρφώνει τό άστρον καί καθιστά
άνάπηρον τόν άνθρωπον, τού οποίου ή ζωή συνδέεται μέ τό άστρον.

4. Επήρεια τών Άστρων. Τά σπάργανα, τό κόσκινον τού αλεύρου, τό
προζύμι δέν πρέπει νά τά ίδή τ' άστρο : τ' άλεύρι ξινίζει, τό παιδί άρρωσταί-
νεί' άν μείνουνε δξω παρατσαίρισμα, τά βάν'νε μ ενα κομμάτ ψωμί μαζί (Λέσβ.
Άδραμύτ.). Άστρα πρόξενοι ασθενειών. Μέσα αποτροπής τού κακού. ΓΙ. χ. ή
Πούλια, δταν γεννιέται (τήν πρωτοθεριστιά ή τοϋ αγίου Κωνσταντίνου), χτυπάει
στό πρόσωπο τούς άνθρώπονς καί τους κάνει σημάδια (Λήμν.Άινος). 01 τσο-
πάνηδες φροντίζουν νά μή βρή ή Πούλια τά πρόβατα στό γρέκι' δέν μπορεί νά
παχύνουν (Αΐτωλ). ΓΙρβλ. τήν παροιμ. Τόν επιασ ή Πούλια.

5. Προγνωστικά τον μέλλοντος έκ τής παρατηρήσεως τών άστρων
(Άστεροσκοπία) : άστρα ματωμένα, δυσοίωνα. «Πλουσορανιά» (έν Κρήτη) —
σημείον ότι πλούσιος παντρεύεται. "Αν ή πούλια άνατέλλη μέ σύννεφα, τό έτος
θά είναι δυστυχισμένο (Χίος). Λέξεις, φράσεις: άστρον ο μίζομαι, ρίχνω στ άστρα
(— μαντεύομαι διά τών άστρων).

6. Προγνωστικά τον καιρόν. ΓΙ. χ. όταν τ' άστρα τρεμοσβήνουν, θά έχω-
μεν άνεμον πολύν. «Άμα λέπης τ' άστέρια θελά, έβρεξε»! (δηλ. είναι βέβαιον
ότι θά βρέξη) (Καλάβρυτα). Τί προμηνύει διά τόν έπερχόμενον χειμώνα ή θέ-
σις τοϋ Γαλαξίου πρός τόν ορίζοντα κατά τάς εξ πρώτας ημέρας τοϋ Αυγούστου ;

7. Ώρολόγιον τών γεωργών. Εις τήν Λήμνον «κάθε κεχαγιάς (= γεωρ-
γός) έχ' καί τά σμάδια τ στ' άστρα : τί ώρα βασιλεύει, τί ώρα βγαίν, ώς που
παγαίν. Τ' ώρολόγι είναι αύτο' άμα ΐδή τά σμάδια χαμηλά, άναλογάται, ότ'
έχ' ώρα άκόμα' άμα ψηλώσουν, είναι ώρα ή σέ δρόμο νά πάς ή στή μάντρα.
"Ο,τι ώρα θέλ'ς σηκώνεσαι μέ τά σμάδια. Τό τιμόν' τών γεωργών είν' έκεΐ».
Ποια άστρα έχουν ώς σημάδια οϊ γεωργοί και οί βοσκοί, εΐς διαφόρους τόπους;
II.χ. οί τσοπάνηδες τής Αράχοβας (Παρν.) γιά σημάδι τό προο'ΐ έχουν τό
Σταυρό (τήν Άνδρομέδαν), άστέρια, πού είναι κοντά στήν Πυροστιά.

8. 'Επιρροή των Άστρων είς τήν μαγείαν, τήν μαντικήν κτλ.

'Γ' αντικείμενα τού κλήδονα, τά διάφορα ιατρικά, τά φίλτρα, τά μάγια,
διά νά έπιτύχουν, πρέπει νά έκτεθοϋν εις τά άστρα, νά ξαστριστοϋν ή άστρονο-
μισί)οϋν (τ' άστροφεγγιάζουν).

9. Παροιμίαι σχετικαί με τ Άστρα. II. χ. δέν έσμιξαν τ' άστρα των, είναι
στον άστέρα του, μιλεί μέ τ' άστρο του, τό άστρικό του δέν τόν έφέλεσε κτλ.
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Στις δεκαφτά, στις δεκοχτώ, | πέφτει ή πούλια στό γιαλό, [ μάιδε τσοπάνης ατά
βουνά j μάιδε ζευγάς στους κάμπους (Μανιάκι).

β) Έπί μέρους: 'Ονόματα δημώδη τών κυριωτέρων άστρων, παρατηρήσεις
καί δοξασίαι, παραδόσεις περί αυτών. II. χ, «Τά δίδυμα άνταμώνονται στα
εφτά χρόνια, φιλιώνται και χωρίζουν» ('Αράχοβα). «Είν εφτά άστρια που τούς
λένε κλέφτες. "Ενας πάει μπροστά, δ πρωτοοκοπός, ό δεύτερος πάει πίσω
κ'έχει κ'ένα άρχοντοπλάκι μπέτσικο (= φορτωμένο στή ράχη τον) πον τό'χει
αιχμαλωτίσει* οι δνό πάνε πλάγια κ' οί άλλοι δυό πάνε παραπίσω και φυ-
λάνε. Αυτά τά άστρια δε βασιλεύουν ποτέ» (Πυλία). «II Μάρω κι ο Γιάννος.
Αυτά τά δνό τ άστρια ήτονν άδέρφια καί τά κυνήγαγε ένας άγάς νά τά κόψη.
Τρανάει ή Μάρο> καί ρίχνει τά πλεχτήρια της κ έγινε ποτάμι. Έπέρασε δ άγάς.
Πετάει τό χτένι της καί γίνεται λόγγος. Έπέρασε κι άπό κει. Σάν είδανε τ' αδέρ-
φια πώς δέ μπορήγανε πλια νά περάσουνε, περικαλέϋηκαν στό Θιό καί γένηκαν
άστρια καί σμίγουνε μιά φορά τό χρόνο καί φιλιώνται. Ή Μάρω βγαίνει άπό
τήν 'Ανατολή κι δ Γιάννος στή Δύση» (Γ. 'Γαρσούλη, ΙΙυλια). ΙΙοΐαι εξηγήσεις
ή διηγήσεις υπάρχουν διά τοϋ ΓΙαπά τ' άχερα, τόν Μεσονύχτη ή Γιαλαντζή ;

1. 'Ανδρομέδα: σταυρός.

2. "Αρκτος: αλέτρι, άλετροπύδα, αμάξι τον Δαυίδ ή τοϋ προφήτη 'Ηλία,
άναποδοκάραβο, εφτά άδέρφια, εφτά Μαρίνες, εφταπάρ&ενος χορός, εφταπάρϋενα
κορίτσια, κάραβος, κιβωτός τοϋ Νώε, κλέφτες, συμπε&εριό, τριώνι, τσιράκι.

3. Αφροδίτη, "Εσπερος, Έωος, 'Εωσφόρος : 'Αποσπερίτης, αστέρας, άστρο
της αυγής, άστρο τής ημέρας, Αυγερινός, τον ζευγά τ υ άστρο, Γελαντζής, Γιάννος
καί Μάρω, ήμερινός, μεράστερας, ταχι.νυς κτλ.

4. Βερενίκης κόμη: Σινίν ή τραπέζι τονς αρφανούς.

5. Γαλαξίας : Δρόμος τής Παναγίας, Ζουνάρι τής Καλόγριας, 'Ιορδάνης
ποταμός, Σωρός, τού κουμπάρου τ' άχερα, τοϋ παπά τ'άχερα, άχερόδρομος κτλ.

6. Δίδυμοι: 'Αντρόγενο, ζυγολάρι, ζνγοφόρι, βονδέλια.

7. Ζευς: Γελάν-καρβάνης, γελαντζής, μεσονύχτης, ννχτοκόπος.

8. Ζυγός: Ζυγάλετρα, κονμούλια, ζύγια, ζυγοφόρια. — «Είναι τρία αστέρια
καί πάνε μιά γραμμή' τά τρία έτσ' ** κάί τά τρία έτσ *·-- είναι οί ζγοί.
Αυτά έρχονται κατόπ' άπ' τήν Πούλια. Μπροστά ή Πούλια κάί κατόπ' οι ζυγοί.
Τις λεν καί πήχες. Οι ζγοί d'à φανούν τέλια 'Ιουλίου. Τά'χονν σημάδια τα-
χτικά» (στή Λήμνο).

9. Ηνίοχος : Πυροστιά, σιδεροστιά.

10. Όφις, Ουράνιος δράκων.
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11. Περσεύς: Ράβδος τον 'Ααρών, οϊ τρεις αστέρες πλησίον καί κάτωθεν
τον Σταυρόν.

12. Πλειάς: Πλειά, πιλειά, όπλειά, άπλει.ά, πούλια, πυϋλ,ιν, εξιάρα, έξία-
στρον, κλώσσα, κλωσααριά, τερεζή. Δεισιδαιμονίαι : «Στις δεκοχτώ τού Νοέμβρη
πού βασΜεύει ή Πούλια, κάνει βοή ατό γιαλό, βροντάει πολύ', στην Κυπαρισσία
τήν άκουνε» (Καινούργιο χωριό Πυλίας). Πρβλ.'// Πούλια βασύεύοντα \ καί πίσω
παραγγέλλ.οντα \ ούτε τσοπάνης ατά βουνά ούτε γεωργός στους κάμπους.

13. Πολικός άστη ρ : "Αστρο τής Τραμου ντάνας' «είναι άοάλευτ ο».

14. Σείριος: Άβτζή Γιαννάκης, 'Αποσπερίτης. Επήρεια τού Σειρίου επί
τής ναυτιλίας.

15. Σκορπίος: Γα/.αρτσήδες, γεμελάκια, σκορπιώνας. Σκορπιδομέρα : όταν
κανείς γεννηθή κατά τό ζφδιον τοϋ Σκορπιού, θεωρείται δυστυχής.

16. Τοξότης: Στάνη.

17. Ώριων'. 'Αλετροπόδα, άλετροπόδι, βονάλ.ετρα, καραβάς, λ.'.τροπόδια,
όπλειά, πουαλέρκα (Κύπρ.), πήχες (Σύμη).

Λ'. Κομήται και διάττοντες.

α) Κομήται.

'Ονόματα καί δοξασίαι περί αίιτών. 'Αστέρι μέ νουρά, προμηνύει συμφο-
ράς, πόλεμον ή λοιιιόν. «Ή ΓΙόλ' άσ' τό θά έπαίρκουντονν, άγοΐκον άστρον εξέ-
βεν άτώρα πά ξάν' έξέβεν, ά ΐνεται πόλεμος» (Κοτύωρα). «"Οταν εχ' κομήτη,
είναι κακοχρονιά» (Τελώνια Λέσβου). ΠοΤαι αί δεισιδαιμονίαι αλλού ;

β) Διάττοντες.

Φράσεις καί δοξασίαι περί αυτών : χύνεται, ξεσύρνεται, πέφτει τ' Άστρο,
πιλαλούνε τ άστέρια κτλ. «"Οταν πέφτη έ'να Άστρο, λένε ότι εφυγεν άπό τή φυ-
λακή ενας φυλακισμένος καί δέν λένε : νά ! ενα άστρο που πέφτει, γιατί τόν προ-
δίδουν και τόν πιάνουν (Καστόρια). Κατ' άλλους «ούλο φχες είναι αυτά πού
χυνώνται. Λαμπερό τρέχ; πλούσιος πέθανε. Μικρό τρέχ' ; φτωχός πέθανε» (Λέσβ.
Θράκ.). Κατ' άλλους «όταν πιλαλ.ούνε τ' άστέρια, θά γίνη πόλεμος» (Κρήτη).

Κ'. 'Αποφράδες.

Γενικά: Λέξεις καί φράσεις περί αποφράδων ημερών, κτλ. Άβράδυαστη
μέρα, άδέξια, αχαμνή, πίζονλη κλπ. Συνοπαρμός (έν Καρπάθου) ή τελευταία
ήμερα τοΰ μηνός. Σαββάτο, κούντερη μέρα, κακιά μέρα. "Αλλαι όμοιαι φράσεις ;
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α) Ήμέραι αποφράδες.

1. Ποίαι ήμέραι τής εβδομάδος θεωρούνται αποφράδες εις έκα-
στον τόπον; π.χ. τήν Δευτέραν εν Μακεδονία δέν γίνεται γάμος, διότι δευτε-
ρώνει' εν Κομοτινή τήν Δευτέραν δέν λούονται, έν Μυτιλήνη ούδέν επιχειρούν,
ούδέ πληρώνουν τά χρέη των, διότι θά πληρώνουν ε'ις όλην των τήν ζωήν. Ή
Τρίτη είναι, άχαμνη και δεν ξεκινάνε γάμο, κούρο ή άλλες δουλείες ('Αράχοβα),
lie κινούν γιά ταξίδι, γιατί εχει μιά ώρα άχαμνη (Καστορ.). Τρίτην, Πέμπτην

και Σάββατον εν Ήπείρω δέν αρχίζουν έργασίαν, δέν ξεκινούν διά ταξίδι. ΙΙολ-
λαχού τό Σάββατον δέν τελειώνουν φόρεμα. Πρβλ. τήν παροιμ. Σαββάτο κόψε
κι άρχεψε, δουλειά μην τελ.ειώσης (Σηλυβρ.). Ποία είναι ή καλύτερη ημέρα,
διά νά λούζεται κανείς; ΙΙαροιμ. Τήν ΓΙέφτη πέφτουν τά μαλλιά, τήν Παραοκή
μαδούνε | κα) τό Σαββατοκύριακο άί/ούν και /Μυλ,ουδοΰνε (Λατσίδα Κρήτης).

2. Ποΐαι ήμέραι ιού μηνός θεωρούνται αποφράδες; ΓΙ. χ. ή τρίτη
καί ή 13η κάθε μηνός είναι αποφράδες διά ταξίδια καί διά πάσαν έπιχείρησιν
πολλαχού. Ή 9η, 19η, καί 29η τής σελήνης απαίσιοι διά τήν τέλεσιν γάμου εις
τά Σφακιά Κρήτης. Ή τελευταία ήμερα τοϋ μηνός έν Καρπάθω λέγεται συνο-
παρμός· τότε ούτε δίνουν ούτε παίρνουν, διά νά μή συνοπαρϋ ονν τά πράγ-
ματα των' έν Κρήτη λέγεται αυνεπαραιά' τότε δέν κάνει νά πάρης φω&ιά άπό
τη γειτονιά (Ίνναχώριον).

3. Ήμέραι τοϋ^έτους αποφράδες:

Τής αγίας Μαύρας (3 Μαΐου) : δέν πλένουν, δέν πήζουν τυρί, δέν λευ-
καίνουν παννί, διά νά μ ή μαυρίσουν .«Κι δγοια μέρα πέση τής άγια Μαύρης, αυτή
τή μέρα τήνε φυλάνε ουλο τό χρόνο : δέ ράβουν, δέ λευκαίνουν παννί, προπάν-
των δέν ψήνουν σαπούνι (Μεθώνη). Κι αν τύχη Κυριακή νά gihj ή άγια Μαύρα,
γάμος δέν κάνει νά γίνη Κυριακή όλην τη χρονιά» (Αϊτωλ.). Τό λαοτρόπι καί
γενικώς ή ημέρα τής εβδομάδος, κατά τήν οποίαν συνέπεσεν ή εορτή τοϋ άγ.
Ιωάννου (24 Ιουνίου), θεωρείται, αποφράς δι' όλον τό έτος' π.χ. δέν αρχίζουν
έργασίαν (Σέριφος, Θήρα καί άλλαχού). «Κι δποια μέρα πέσ τ' άηγιαννιοϋ τοΰ
Παραξ'σμοΰ (29 Αύγούσχου), αυτήν τη μέρα δέ ί)ά πρωτοσπείρουμε, ούτε iià
πρωτο&ερίσουμε, ούτε ΰά πρωταλωνίσουμε. Ο,τ' δουλειά μαζωμέν δέν την άρ-
χινουμε αυτήν τη μέρα. Αυτήν τή μέρα τή λέμε άντίμερο» (Λήμνος).

Ποίαι ήμέραι είναι τής άσπρης καί ποΐαι χής μαύρης; Π.χ. «δγοια μέρα
πέση τ'άγιο θανασού, εκείνη είναι τής άσπρης και τή φυλάνε ούλο τό χρόνο:
δέν πατάνε κρασί ή λάδι, γιατί δέν ξαστερώνει, δέν βάνουν ε παστό, γιατί γίνεται
άσπρο κτλ. (Κορώνη).
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4. Έμέραι αϊσιαι. Ή Δευτέρα θεωρείται αίσια ημέρα διά τήν έναρξιν
οιασδήποτε εργασίας. ΊΙ Τετάρτη είναι βλοϊτσά μέρα (—καλή, ευοίωνος, Σύρος).
Τήν Τετάρτη γεννήθηκε ύ καλόμοιρος (Κύθν.). Έν Κορώνη συνηθίζουν νά κό-
βουν Κυριακήν τά καινουργή ένδύματα κτλ. Όποιος γεννηθή Κυριακή θά γίνη
δεσπότης ('Αν. Κρήτη) κτλ. Τών άγιώ Σαράντα), καλή μέρα' δ,τι φυτέιρης πιά-
νει (Λέσβος).

β) Μήνες άπαίαιοι.

1. Φεβρουάριος. «Τδ Φλεβάρη δέν κάναν γάμο; Δέν τον είχαμε οέ καλό,
γιατί τον λείπουν μέρες. Τόν φυλ,άγαμε. Κοντσοφλέβαρος!» (Άδραμιίττ.). Εις τήν
Μεθώνην «τόνε φυλάνε, γιατί κάνουνε κουτσά παιδιά».

2. Μάρτιος. Κατά Μάρτιον δέν κόβουν τά μαλλιά των, διότι ασπρίζουν
γρήγορα (Λαγκάδια)' δέν στέλνουν ρούχα σέ νεροτριβές (Χούνη Αιτωλ.). Τετάρ-
την καί Παρασκευήν Μαρτίου δέν φυτεύουν αμπέλους (Χατζηγύριον Θράκης).
«Τό Μάρτη δέ μπάζουνε χώμα γιά νά χρίσοννε τό σπίτι τους' άν ξεχαστούνε καί
μπάσουνε, θά έχουνε μερμήγκια ονλο τό χρόνο» (Κορώνη).

3. Μάϊος. Γάμοι κατά Μάϊον {θεωρούνται δυστυχείς: ΊΙ 1η, 3η καί 19η
Μαΐου θεωρούνται αποφράδες ;

Τήν ΙΟην Μαΐου έν Βονίτση ονομάζουν ήμέραν τοΰ Κάη καί οιανδήποτε
ήμέραν τής εβδομάδος συμπέση κατά τό έτος ή 10η Μαΐου, τήν αυτήν ήμέραν
όλων τών εβδομάδων τοΰ έτους δέν άρχίζουν έργον καί, αν τύχη Κυριακή, δέν
στεφανώνονται.. Εις τήν Μεθώνην, Κάρπαθον κ.ά. «τό Μάη δέ φυτεΰουνε καί
μάλιστα λουλούδια. Λένε πώς ό,τι φντέψης -θά στό φέρουν στό κεφάλι σου».

Είς τά Λαγκάδια τόν Μάϊον δέν υφαίνουν παννί όσαι έχουν ένα υίόν.
Πρβλ. καί Ζακυνθίαν παροιμίαν : «δπόχει γιο μονογενή | τό Μάη μήνα μή δια-
στή». 'Άλλαι δεισιδαιμονίαι σχετικαι μέ τόν Μάϊον:

4. 'Ιούλιος. «Τό Θεριστή δέν κάνουν γάμο, γιατί θερίζονται καί τόν Τρυ-
γητή, γιατί τρυγιώνται» (Μεθώνη).

5. Σεπτέμβριος. 'Ακατάλληλος διά γάμους, διότι τούς τρυγά καί τούς θε-
ρίζει. Έν Κερκύρςι τήν Ιην Σεπτεμβρίου δέν δανείζουν, διότι τρυγιέται ή οικία
έκείνη καί όλον τόν Σεπτέμβριον έν Λαγκαδίοις δέν κόπτουν ρούχα. <"Οταν πλη-
γωθή κανείς πρώτη τοΰ Σετέμπρη, δέ γιαίνει όλον τό χρόνο» (Ίνναχώρ. Κρήτ.).

γ) Δ ία έκτον έτος:

Γάμοι δυστυχείς.- Κίνδυνος εις λεχοΰς.

«Ό Φλεβάρης αμα έχη 29 μέρες, όλος ό χρόνος είναι δύστροπος» (Τελώ-
νια Λέσβ.). «'Ανάποδος χρόνος δεκατρία φεγγάρια» (Μέτραι Θρ.).
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δ) "Ωρα κακή.

Κατσά ώρα ή δωδέκατη τής νυκτός, καθ' ήν δέν επιτρέπεται νά εξέλθη
τις εις όδοιπορίαν (Άνδρος).

«Σταύρωμα τοϋ μεσημεριού», έν Αατσίδςι Κρήτης, ή ώρα καθ' ήν γυ-
ρίζουν οι «άφανταξές» (νεράιδες) καί πειράζουν τούς άνθρώπους.

Ή ήμερα έχει μίαν κακήν ώραν, καθ' ήν πιάνουν οί κατάρες.

Σχετικαί φράσεις καί παροιμίαι : έ'τ'χι ώρα κακή κ' επισις (Αιτωλ.)' τσείνη
τσ άπομόναχη τό 'παϋεν άπ ώρας ("Ανδρος)' ελαχεν ή κακή ώρα (Ρόδος).
Λεΐιρ' άπ' τήν ώρα τήν κακιά, νά ζήσης χίλια χρόνια (Βιθυν.).

ε) Παροιμίαι σχετικαί με τάς ημέρας: π.χ. "Ολα μας ανάποδα κι ό γά-
μος τήν Τετράδη.- Σαββάτο κάνε άρχή καί ξόφληση μην κάνης.- Σαββάτο τά
Χριστούγεννα, πολλά παννιά στον Άδη, κτλ.

Τ' Μερομήνια.

Άπό τόν καιρόν, πού επικρατεί εις ώρισμένας ημέρας τοΰ έτους, μαντεύον-
ται περί τοΰ καιρού πού θά επικράτηση καθ' όλον τό έτος, ώς καί περί τής ευ-
τυχίας ή τής ατυχίας αυτού.

1. ΓΙοίας λέξεις μεταχειρίζονται πρός δήλωσιν τών ημερών τού-
των ; Π.χ. Μερομήνια, μουρμήνια (Μελένικ.), κεφαλομήνια (Σύρος)' μηνολόγια
(Πάρος, Σέριφ.)' μηναλλαγιά (Κύπρ.)' καταμηνάτα κτλ. Μέρα και μήνας, τά
Μερομήνια (Λήμν.).

2. ΙΙοΙαι ήμέραι λαμβάνονται εις κάί)ε τόπον ώς μερομήνια;

Έν Ήπείρω, Αιτωλία καί άλλαχοϋ παρατηρούν τάς πρώτας δώδεκα ημέ-
ρας τοΰ Αυγούστου' εκάστη εξ αυτών αντιστοιχεί πρός ένα τών δώδεκα μηνών
καί δεικνύει τήν κατάστασιν τοϋ καιρού κατά τόν μήνα εκείνον. Εις τάς Κυκλά-
δας καί άλλαχοΰ παρατηρούν τάς πρώτας έξ ημέρας τοΰ Αύγουστου' εκάστη ημέρα
άπό τής πρωίας μέχρι τής μεσημβρίας αντιστοιχεί πρός ένα μήνα καί άπό τής
μεσημβρίας μέχρις τής εσπέρας πρός άλλον. Έν Κύπρω παρατηρούν τόν καιρόν
άπό 3 - 15 Αυγούστου, έν Αρκαδία άπό τής 30 Μαρτίου μέχρι τής 4ης Απρι-
λίου (Γριές ημέρες), έν ΓΙόντω 9 ημέρας πρό καί 9 μετά τήν Ιην Μαρτίου καί
τά Δωδεκαήμερα, έν Λέσβφ άπό τής άγ. "Αννας (25 Ίουλ.) ίσαμε τοΰ Χρίστου
(6 Αυγούστου).

Ποίαι προγνώσεις γίνονται άπό τήν παρατήρησιν τοΰ καιρού ή τών
κινήσεων τών ζώων κατά τήν ήμέραν τοΰ Προφήτου Ήλιο? ή κατά τήν ΙΙρώτην
τοϋ 'Έτους ή κατ' άλλας εορτάς ; II.χ. fïc τήν Λήμνο ν «άμα τ' άη Βασίλειου
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βγάλ' ήλιο καί καθίσουν οί γυναίκες στο προσήλιο, λένε : "Εχ μπαμπάκια πολλά
φέτο!» Εις τό 'Λδραμύττιον «ανήμερα τον προφήτη Atà οί τσομπανοί λογιάζουνι
το σκύλο πώς πλάγιαζε : βάν τή μούρη τ' στα σκέλια τ'; Θά κάνη χειμώνα.
"Αμα πΐαγιάζ' με d-ή gaqàià τ, είναι σά <ι]αλονκάίρ . Τότες κάνουνε και χαρά
και σφάζουνι ενα - δνό αρνιά».

Ζ'. Δρίμες.

α) Γενικά:

1. 'Ονόματα καί δοξασίαι περί aUtôov: \ρίμνες, δρίμες, δρίματα, δίρr
ματ α (Κάρυστ.), δρίμερα ("Αγραφα), Δριμάρης (ό Αύγουστος), Κακαουστιες ή
κα/Μονσκες ή καλές τ Ά ο ύ στο ν (Κύπρ.), Ανγουστιάσματα (ΙΙόντος), Άλαουοτί-
νες, Σαπέας κτλ. «Ή Σωτήρα τά βάζει j κ' ή άγια "Αννα τά βγάζει«, δηλ. τά
δ ρίματα μπαίνουν του Σωτήρος κάί φεύγουν τής άγιας "Αννας» (Κυδωνίαι).

Πίστις ότι τό νερό είς ώρισμένας ημέρας έχει έπήρειαν εις τά ξύλα, ενδύ-
ματα, σώματα' π.χ. όσα παννικά πλυθούν τότε λειώνουν, όσα ξύλα κοπούν σα-
πίζουν κτλ. Διηγήσεις περί βλαβών από τις Δρίμες εις τό πλύσιμον, τό ζύ-
μωμα, τό λούσιμο κτλ.

2. Εις ποίαν αιτίαν αποδίδεται ή επήρεια oUtt'i ;

'Αποδίδεται είς όντα δαιμονικά (Άνεμικές, ξωτικές, Άλαουστίνες) ή εις
έπίδρασιν τοΰ ηλίου ή τής σελήνης; (Αιόκριση, ήλιος δριμός κτλ.). Κατά τούς
'Αραχοβίτας Παρν. «τά δρίματα είναι οί τρεις πρώτες, οί τρεις μεσαίες καί οί
τρεις τελευταίες ήμέρες τοϋ Αυγούστου. Είναι τρεις γριγές. Άπό τις τρεις γριγίς
ή μια κάτι κακό θά κάνη σε κείνους πού πλένουν' κομματιάζονται τά σκουτιά,
γιατί άντικριτίζονντ' οί πειρασμοί' γι' αύτό δεν πλένουν, γιατί μπορεί và τύχη ή
κακή γριγιά».

3. Έπφδαί καί τρόποι αποτροπής: Π. χ. ρίχνουν πέταλο στό νερό'
είναι γιατρικό τό σίδερο (Νάξος). Εις τήν Κρήτην (Ίνναχώριον) «τήν ημέρα τον
Πάσχα με τό Χριστός Ανέστη πλύνουνε ενα μαντηλάκι, γιά νά μήν τονς πειράζουνε
οί δρίμες». Ποΰ αί γυναίκες κατά τήν έγκυμοσύνην των εορτάζουν τήν 24ην
'Ιουνίου τις «Δρίμνες»;

β) Έπί μέρους :

1. Δρίμες Δωδεκαημέρου (2δ Δεκεμβρίου-6 Ιανουαρίου) ("Ηπειρ., Θεσσ.,
Εύρυταν., Παξοί). «Δρίμες καί δρίμερα ονομάζουν αί γυναίκες τά Δωδεκαήμερα,
τάς πρό τών Φώτων 12 ημέρας, καθ' «ς δέν πλύνουν» (Ευρυτανία).

2. Δρίμες Μαρτίου: «Άμα έρχεται ό Μάρτης, μπαίνουν τά δρίματα καί
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τότε δεν πάνε στ αμπέλια να καϋερίσονν (Αράχοβα Παρν.). ΙΙοίαι ήμέραι τού
Μαρτίου είναι τά δρίματα καί ποίας έργασίας αποφεύγουν νά κάμουν κατ'
awaç ; Π.χ. αί τρείς πρώται ήμέραι: γυναίκες πρωτόγεννες δέν δουλεύουν. Αί
τρεις μεσαίαι και αϊ τρεις τελευταίαι (Γριές μέρες): δέν πλύνουν, δέν λούζον-
ται, δέν διάζονται παννί κτλ. Κατ' άλλους αί πρώται 10 ή 12 ήμέραι τού μηνός,
ότε δέν κόπτουν ξυλικήν (Λαμία).

3. Δρίμες 'Ιουνίου.

Ή 24 'Ιουνίου είναι Αιοτρόπι και λειώνουν τά ρονχα (Λέρος). Συνήθεια
ν' απλώνουν τά ρούχα στό σχοινί (Θράκη).

4. Αρίμες Ιουλίου.

Άπό 24 'Ιουλίου-6 Λύγούστου, επειδή ό ήλιος είναι «δριμός», δέν λευκαί-
νουν, δέν πλένουν σέ ποτάμια, δέν κόβουν ξυλεία (Εύβοια). «Ο ήλιος είναι δρι-
μός και τά καίει τά σκουτιά» (Σύμη).

Άπό 26 'Ιουλίου-31 Αύγούστου έν Λέσβο;.

ό. Δρίμες Αυγούστου (Κακαουσκιές ή Καλαονσκιές ή Καλές τ' Άον-
στου) (Κύπρος).

Αϊ πρώται τρεις ή εξ ή δώδεκα ήμέραι : δέν πλένουν, δέν κολυμβούν ούτε
λούζονται. «"Αμα ϋέλ'ς νά πλύν'ς κάνα ρούχο, ϋά ρίξ'ς ένα καρφί μέσ' ατή
σκάφ', γιατί άλλιώς λειών'» (Λέσβ.). Εις τήν Σινώπην «οποίος ϋέίει νά κάνη λου-
τρό τις ήμερες αυτές (τις σάπιες), γιά νά μή σαπίση, παίρνει ένα καρφί σκου-
ριασμένο καί τό ρίχνει μέσ στη ϋάλαασα».

Ή 15η, 23η, 29η Αυγούστου. Αι τρεις μέσαι ήμιέραι. Αί τρεις τελευ-
ταίαι ήμέραι.

γ) Παροιμίαι σχετικαί μέ τις δρίμες:

Π.χ. τ' Αυγούστου οί δρίμες στά παννιά καί τοϋ Μαρτίου στα ξύλα.

Η'. 'Αριθμοί.

Δοξασίαι περί αριθμών:

α) Μονά και ζυγά. II.χ. «Στδ λούσιμο προσέχουν νά 'ναι ή μιά ή τρεις βο-
λές πον βάνουν το σαπούνι." Α μα λουστούνε ζυγά, πιστεύουν δτι βγαίνουν τά μά-
για καί τους πονεί τό κεφάλα. Γι αύτό λ.ούζουν καί τόν κόπανο, γιά νά γίνουν
μονά. Καί τά πουλιά τά βάνοννε πάντοτε μονά' δηλ. τόσα ζευγάρια αυγά καί μία
η κλώασα γίνονται μονά» (Μεθώνη). «Όταν κάνουν κόλλυβα, βράζουν μονές
κούπες ή φουχτιές σιτάρι» (Μέτραι).
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β) Διάφοροι άριϋ·μοί.

'Αριθμός 7. ΓΙ.χ. «Στά χά&ε εφτά χρόνια γυρίζει ή άτμοσφάϊ,ρα' έρχονται
τά 7 εΰτυχα καί τά 7 δύστυχα χρόνια» (ΙΙυλία). Στήν Άγιάσο «τό 7 τό 'χουνε
σέ κακό' κι ούλα τά δυστυχήματα το' Άγιάσος γινήκανε σέ χρονιά μέ τό Γ» (1837,
1847, 1877).

Ιΐοίαι αί κρατοϋσαι αντιλήψεις διά τούς αριθμούς 9, 12, 13, 40, 72 ;
Εύρετήριον κοινών ©νομάτων αστέρων και αστερισμών.

Άβτζή-Γιαννάκης βλ. Σείριον
'Αλέτρι βλ. Άρκτον
Άλετροπόδα βλ. Άρκτον καί Ώρίωνα
Αμάξι τού Δαβίδ βλ. Άρκτον
Άναποδοκάραβο βλ. Άρκτον
Άντρόγενο βλ. Διδύμους
Άπλειά βλ. Πλειάδα
Αποσπερίτης βλ. Άφροδίτην καί Σεί-
ριον

Αστέρας βλ. Άφροδίτην
Άστρο τής Αιιγής βλ. Άφροδίτην
» » ημέρας » »
» τοΰ ζευγά » »
» τής Τραμουντάνας βλ. ΙΙολι-
κόν 'Αστέρα
Αυγερινός βλ. Άφροδίτην
Άχερόδρομος βλ. Γαλαξίαν
Βουαλέτρα βλ. Ώρίωνα
Βουδέλλια βλ. Διδύμους
Γαλαρτσήδες βλ. Σκορπίον
Γελάν-καρβάνης βλ. «Ζεύς»
Γελανζής βλ. Άφροδίτην καί «Ζεύς»
Γεμελάκια βλ. Σκορπίον
Γιάννος καί Μάρω βλ. Άφροδίτην
Δρόμος τής Παναγίας βλ. Γαλαξίαν
Έξιάστρα βλ. Πλειάδα.
Έξίαστρον βλ. Πλειάδα
Εφτά αδέρφια βλ. Άρκτον
Εφτά Μαρίνες βλ. Άρκτον

Έφταπάρθενος χορός »
Έφταπάρθενα κορίτσια »
Ζουνάρι τής Καλόγριας βλ. Γαλαξίαν
Ζυγάλετρα βλ. Ζυγόν
Ζύγια βλ. »

Ζυγολάρι βλ. Διδύμους
Ζυγοφόρια » »
Ήμερινός βλ. Άφροδίτην
'Ιορδάνης βλ. Γαλαξίαν
Καραβάς βλ. Ώρίωνα
Κάραβος βλ. Άρκτον
Κιβωτός τοΰ Νώε βλ. Άρκτον
Κλέφτης βλ. Άρκτον
Κλώσσα, κλωσσαριά βλ. Πλειάδα
Κουμούλια βλ. Ζυγόν
Λιτροπόδια βλ. Ώρίωνα
Μαρουδιά βλ. Άφροδίτην
Μεράστερας » »
Μεσονύχτης βλ. «Ζεύς»
Νυχτοκόπος » »
Όπλειά βλ. Πλειάδα καί Ώρίωνα
Πήχες βλ. Ώρίωνα
Πιλειά βλ. ΙΙλειάδα
Πουαλέρκα βλ. Ώρίωνα
Πούλια βλ. Πλειάδα
Ποϋλιν » »
Πυροστιά βλ. Ήνίοχον
Ράβδος τοϋ 'Ααρών βλ. ΙΊερσέα
Σιδεροστιά βλ. "Ηνίοχον
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Σινίν τούς αρφανούς βλ. Κόμην Βε-
ρενίκης
Σκορπιώνας βλ. Σκορπίον
Στάνη βλ. Τοξότην
.Συμπεθεριό βλ. Άρκτον
Σωρός βλ. Γαλαξίαν
Ταχινός βλ. Άφροδίτην
Τερεζή βλ. Πλειάδα

Τού Κουμπάρου τ' άχερα βλ. Γαλαξίαν
Τοϋ παπά τ'άχερα βλ. Γαλαξίαν
Τραπέζι τούς αρφανούς βλ. Κόμην

Βερενίκης
Τριώνι βλ. "Αρκτον
Τσιράκι βλ. "Αρκτον.
Φωσφόρος βλ. Άφροδίτην.

κεφαλαιον δεκατον

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Κ A I Ρ Ο I

Α'. 'Αστραπή, κεραυνός και βροντή.

α) Λέξεις και εκφράσεις είκονικαί περί αστραπής, κεραυνού καί βροντής'

π χ. άστραπόβολο, άστραπονβουλ.άει (Αιτωλ.)' πέφτουν άστροπελέκια" δ Θεάς καλ-
λιγών' τ' άλογύ τ', δ Θεός κυλάει τά βαρέλια τ , δ Θεός παντρεύει τόν ν γ ιό του,
ό Προφήτης περιδιαβάζει μέ τό άρμα τον κτλ. γερομλίζ1 λέει ό γεωργός (τής
Λήμνου), όταν άκούη τό βρόντο' τ Άηλιά τ' άλογα πλαλοννε οτ' ουρανού τά
καλντερίμνια καί τσακμακίζνε τά πέταλιά τς (Μέτραι) κτλ.

β) Δοξασίαι. Πώς γίνονται ή αστραπή καί ή βροντή; ΙΙίστις ότι ό
Θεός (ή ό Προφήτης Ηλίας) κυνηγεί δράκοντα ή τόν διάβολον. Ό διάβολος διω-
κόμενος καταφεύγει εις μεγάλα δένδρα ή εις τό σώμα τής γάτας, μαζί μέ τήν
βροχήν πέφτει καμμιά φορά αίμα. Από τόν κρότον τής αμάξης τοϋ Θεοϋ, σάν
διατρέχη τά σύννεφα, παράγονται αί βρονταί, από δέ τήν προστριβήν τών πε-
τάλων τών άλογων επάνω στις πέτρες αϊ άστραπαί (Κύπρ.). Άλλαι εξηγήσεις:
Π.χ. εις τήν "Ηπειρον (Λοζέτσι) πιστεύουν, ότι «ό Θεός βλέπει τόν Πειρασμό στη
γης καί ρίχνει τ άστραπόβολο οχ τόν ουρανό νά τόν βαρέση κι δ διάβολος, άμα
άκούη τό κριτσιάνισμα, φοβάται καί παγαίν μέσα στη γης σαράντα όργυιές' καί
τ άστραπόβολο πααίν σαράντα μιά καί βρίσκει τό διάβολο καί τόν βαρεί στο
κεφάλι και τόν σκοτών'».—Ή άστραπή κυνηγάει τά φίδια. «Τό φίδι άμα σκο-
τωθή άπό άστροπε/^έκι, μένει μόνον τό δέρμα του, τό πκάμσό τ, τό όποιον χρη-
σιμεύει ώς άλεξίφοβον» (Μέτραι).—Ό φλοιός καί τό ξύλον κεραυνοβλήτου δέν-
δρου θεραπεύουν τήν έπιληψίαν κτλ.
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γ) Δεισιδαίμονες αυνήΰ·ειαι πρός άποτροπήν τοΰ κεραυνοΰ. Π.χ. διώχνουν
τήν γάτα καί τον σκύλο άπό τό σπίτι, ρίχνουν άξίνες καί σιδηρά σκεύη έξω,
καρφώνουν επάνω άπό τήν πόρτα τοΰ σπιτιού (ή στα κατάρτια τών καραβιών)
τό ρύγχος ή τήν σιαγόνα χοίρου κτλ. Σβήνουν κάθε φοοτιά, όταν άστράφτη (Θά-
σος, Λέσβ.). Έν ώρα καταιγίδος δέν κάθονται εις τό τζάκι (ή στάχτη τραυά τόν
κεραυνό, καθώς καί ό καθρέφτης, γι' αυτό τόν αναποδογυρίζουν, Λέσβ.) κτλ. Τό
πρώτο αυγό τής Μεγάλης Πέμπτης τό ρίχνουν έξω άπό τό σπίτι μέ ορμή γιά
νά διασκορπιστή τό κακό (Μέτραι) ή ανάβουν τό κερί τοϋ Επιταφίου (Πάρος,
Κορώνη).

δ) Τί εΐναι το άστροπελέκι ; ΙΙοίαν μορφήν καί ποίας θαυμασίας ιδιότη-
τας έχει, όταν εύρεθή ; Χρήσις αυτού εις ασθενείας κλπ. (Φυλακτό, μέσον κατά
τής βασκανίας, κατά τοϋ κεραυνού κτλ.) «Στά Αύχνα (τής Λήμνου), στα 1935
πού έπεσε κεραυνός, ψάχνανε νά βρουν τήν πέτρα' πέφτει πέτρα, μά χώνεται βα-
θιά μέσα στή γής καί σέ σαράντα μέρες ανεβαίνει. "Αμα τ ή βρής, ξέρεις τί
καλό είναι ; μ' αύτήν μπορείς νά καταλαβαίνης τόν καιρό» (Λήμν.).

ε) Παροιμίαι σχετικαι μέ τήν άστραπήν καί τήν βροντήν. Π. χ. "Ολ' οί
μήνες νά βροντάνε κι ο Γεννάρης νά σωπαίντ; (Μέτραι). Γενναριοϋ βροντές, χιο-
νιού δουλειές (Κρήτη). 'Άστραψε στο Ζάλογγο; βάλε μέσα τ άλογο! ("Ηπειρ.).

Β'. Σύννεφα, βροχή, ομίχλη, πάχνη, χιών, χάλαζα.

α) Λέξεις καί εκφράσεις περί αυτών.

Εΐναι συνοχή ή κλεισμένος δ καιρός, δηλ. ό ορίζων είναι σκεπασμένος άπό
σύννεφα (Κυνουρ). Βροχή απαλή, άπλή, σιγανή, δυνατή, χατιρική : τό 'να τό βόδι
βρέχεται, τ' άλλο δέ βρέχεται (αν καί είναι καί τά δυό ζεμένα (Λήμν.)' νερό -θε-
οτικό ή -θεϊκά, -θεοπόντν τό ρίχνει μέ τ' άσκί, μέ τό κόσκινο' κατουρλόκαιρος,
κατουρλονοτιά γαϊδουροπνίχτης, ό άνατολικός στό Λασήθι: «βγάζει πολυ νερό καί
πνίγει τους γαϊδάρους που βοσκούνται στ άόρι». Σύγνεφα, νέφαλα, νεροκάπονα
κτλ. Άμίχλη, μούχλα, άντάρα, δεΐσα, κατσιφάρα, ή ομίχλη (Μάνη, Πυλία), κατα-
χνιά κτλ. Δροσιά, πάχνη, τσάχνη, κράϊ κτλ. Σταυρωτό, έν Κρήτη, άμολόγητο έν
Κύπρφ, Κρήτη, ή χάλαζα. Δρόλαπας, τό νερόχιονο (Καλάβρυτα). Στούπα, στον-
πίζει — πέφτουν νιφάδες κτλ.

β) Δοξασίαι περϊ βροχής, όμίχλης, χαλάζης κτλ.

Πώς γίνεται ή βροχή; Πέφτει άπό τις τρύπες τοϋ ουρανού; ή δ θεός
δερμονίζ' τή βροχή ; Πρβλ. τάς φράσεις : τό ρίχνει μέ τό κόσκινο, μέ τό δρε-
μόνι, με τ' άσκί κτλ. Πώς γίνεται ή ομίχλη, ή πάχνη;
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γ) Τρόποι προς πρόκλησιν βροχής :

Λιτανεία στόν άη-Λιά. Είς τήν Λέσβον π.χ. πηγαίνουν καί τέοοερεις ώρες
δρόμο. Εις τό Βογατσικόν «εμβαπτίζουν μίαν εικόνα μέσα στο νερό ρυακίου ή
ποταμού καί τήν αφήνουν έκει έ'ως ότου βρέξη». ΙΙερπερούνα, κατακλυσμοί.
Περιγραφή τών συνηθειών τούτων. Βλ. κεφάλ. Ζ' Μαγεία.

δ) Τρόποι προς κατάπαυοιν τής βροχής ή τής χαλάζης :

Ή πυροστιά άνάποδα, το αύγό τής Πασχαλιάς έξω στήν αυλή τού σπιτιού.
Άλλαι μαγικαί πράξεις' π.χ. άν ό πρωτότοκος φάγη τρεις κόκκους χαλάζης, τότε
ή σταματά εντελώς ή μεταβάλλεται σέ νεροχάλαζο (Βογατσικόν).

Γ'. ΤI ρ ι ς .

α) Δημώδεις όνομασίαι τής "Ιριδος. Π. χ. . Ιόίτα, τό δοξάρι ή τό ζουνάρι
τής καλογριάς, τό ζουνάρι τής Παναγίας, Κεραζώνη, Κεραζοΰ, Κερααελ.ενη, τοΰ
Θεοΰ τό χέρι, άνεμ οδόχος (Τήνος), τ υ Ινριν (Σούρμενα) κτλ. "Εστησε ν καμά-
ραν (Κύπρ.), έ'ρριξε δόξα (Εύβοια).

β) Δοξααίαι και παραδόσεις σχετικαί με τήν ~Ιριν.

II.χ. Η Λόξα κατεβαίν' στη θάλασσα καί πίν' νερό (Μέτραι). "Οποιος
άδρασκελίσ' τό ζουνάρι τής Παναγίας ή περάση άποκάτα), άν είναι άγόρι, γίνεται
κορίτσι κι άν είναι κορίτσι, γίνεται άγόρι (Μέτραι). "Οποιος τό δείχνει μέ τό
δάχτυλ.ο παθαίνει. "Αν κανείς εύρη κωνσταντινάτο εις τήν βάσιν τής "Ιριδος, δηλ.
εις τό μέρος, όπου στηρίζεται ή μία άκρα τοΰ τόξου, θά έχη εύτυχίαν κτλ.

γ) Παροιμίαι σχετικαί με το Ούράνιον τόξον.

II.χ. "Οποιος δή τήν Κεραζώζα | και δέν τήνε χαίρε τήξη \ μαΰρον όψιν vlx
πατήση, j μαΰρο πόνεμα νά βγάλ^η | άπό κάτω στή βιχάλη (Κρήτη). Ή κερά Σε-
λ.ένη ! κάθεται καί πλένει ] τοΰ Χρίστου τή ζώνη j και τή σιδερώνει (Ρε'ίσδερε).

δ) Προγνωστικά άπό τά χρώματα τής "Ιριδος : Π.χ. άμα είναι τό κόκ-
κινο πιο πολύ, θά εχ κρασά πολλά, κείνη τή χροτ'ΐά' άμα είναι τό κίτρινο πιο
πολύ, θά εχ' λάδι' άμα είναι τό πράσινο, θά είναι τά σπαρτά, τά γεννήματα πιό
πολλά (Λήμνος, Κρήτη).

Λ'. "Ανεμοι.

α) 'Ονόματα άνέμων και φράσεις περί αυτών :

1. Οί οκτώ κυριώτεροι άνεμοι: Βοριάς, Νότος, Άνατολ.ικός ή Λεβάντες,
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ΓΙοννέντες, Γραίγος (ό ΒΑ), Μαΐστρος (ό ΒΔ), Σιρόκος (ό ΝΑ), Γαρμπής (ό
ΝΔ). Ποία tà ονόματα των κατά τόπους ;

2. Τοπικοί άνεμοι : Μπάτης, Κατέβατός, Μέγας, Θρακιάς, Βαρδάρης, Προ-
βέντα, 'Απόγειο, Μπουκαδούρα κτλ.

3. Μουγκρίζει δ βοριάς, αφυρίζ' ή νοτιά, βογκάει, σηκώθηκε, έπεσε δ
άγέρας κτλ.

β) Προσωποποίησις τών άνέμων. Δοξασίαι καί παραδόσεις περί αυτών.

1. Ποίος έξαποσχέλλει τούς άνέμους ; Οί Κύπριοι χωρικοί, όταν λικμίζουν
τά σιτηρά στό αλώνι, επικαλούνται τόν προφήτην Ήλίαν : Στείλε, Άηλία μου,
τόν ανεμό σον τζαί νά αού άψω έναν τζερίν.

2. Πώς φαντάζεται ό λαός τόν Βοριά καί τήν Νοτιά ; Ποία ή έπίδρα-
σίς των; π.χ. : Ό Νότος φέρνει τό νερό κι ό κυρ Βοριάς τό χιόνι, κι υ σκι'>λ,ος
'Ανετολικός τό σταυρωτό χαλΛζι (Κρήτη).

3. Παλάτια τών άνέμων. Μάννα μέ δώδεκα παιδιά, 'θηλυκά καί σερνικά-

4. Πάλη τών άνέμων άναμεταξύ των, προπαντός τήν παραμονήν τών Θεο-
φανείων.Ό υπερισχύων κατ' αυτήν θά πνέη διαρκώς καθ' όλον τόν χρόνον. Ούτω
ιτήν παραμονή τών Φωτώνε παλεύουνε εβδομήντα δύο καιροί μεταξύ τους καί
τηράμε ποιος θά γεννηθή καί ποιος θά βαφτιστή. Εκείνος πού θά βαφτιστή τήν
ώρα που βουλάνε τό σταυρό ατό λεβέτι, εκείνος θά φυσάη ούλο τό χρόνο» (Πυλια).
Ό Καιρός δέρνεται, τό πήρε δ Βοριάς, καταπόνεσεν (= νίκησε) ό Βοριάς, έβα-
φτιστήκαν τά νερά καί ήσυχάσανε οί καιροί (Ίνναχώριον) κτλ. Πίστις ότι τότε
πολεμούν τά βασίλεια . . .

γ) Έπιτίμηαις άνέμων και μέσα προς κατευνασμον αυτών : ΓΙ.χ. είς
τήν Λέσβον «καρφώνουνε τις άνέμοι' βάζουνε ένα παννί μέσ σέ μιαν τρύπα:
φράζουνε τήν τρύπα, νά 'πούμε τής Νοτιάς. Βάζουνε καί τρία μεγάλα καρφιά,
σποννε κ' ένα κ' μάρ νερό καί λένε: δπως έσπασε τό κ μάρ' έτο' νά απάσ' κι
άγέρας. Καί σταματά άγέρας. "Αμα πάλα θέλνε νά πάρη άγέρας, ·βγάζ'νε τά βρα-
κιά τους καί τά τινάζ\ε».

δ) Παραδόσεις, παροιμίαι, τραγούδια, δίστιχα, παραμύθια σχετικά μέ
τούς άνέμους. ΓΙ.χ. Στσοί τριάντα Άηαντριάς, \ άντρειεύεται δ Βοριάς.

Ε'. Καΐαιγίς.

α) 'Ονόματα καί φράσεις. Χάση, ξυλοχάλααη, πλησμονή, ριπή, χαλασμός
κόσμου, ή συντέλ.εια τού κόσμου, κατακλυσμός, ανταπόδοση' θυμός θεϊκός (Νάξ.),
σύγκλυσις, ' συνεπαρσά (Κρήτη), καταποντιαμός.
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β) Δοξασίαι και παραστάσεις περί γενέσεως τής καταιγίδος. Πάλη άνε-
μων ή στοιχειών, θρήνος Νεράιδας ή Γοργόνας κλπ.

Τ'. 'Ανεμοστρόβιλος.

α) 'Ονόματα καϊ φράσεις. 'Λνεμοστρόφιλας, άνεμορονφονλας, άνεμοξουριά,
άνεμογαζού, άνεμική κτλ. Σκώ&'κε ένας άνεμοστρόφος ! (Μέτραι).

β) Δοξασίαι καί παραδόσεις περί άνεμοατροβίλου. Κατά τινας μέσα στον
άνεμοστρόβιλον χορεύουν Νεράιδες καί όποιον ιδούν, τόν παίρνουν" κατ' άλλους
περνά ό άφέντης τών δαιμόνων. Ή κατάρα πιάνει έκφωνουμένη τήν ώρα πού
περνά άνεμοστρόβιλος.

γ) Τρόποι πρός άποτροπήν τοϋ κακοϋ. Έπφδαί καί εξορκισμοί κατά τοϋ
άνεμοατροβίλου : Πέφτουν καταγής τάπίστομα λέγοντες : «Καλομοίρες» ή «Ωρα
καλή ! "Ωρα καλή», ή «πάτε καλά, πάτε καλά ... » . "Αλλοι ρίχνουν αλάτι ή εξορ-
κίζουν μέ τόν άπήγανο, μέ μαυρομάνικο μαχαίρι κλπ. Κατά τούς Λεσβίους χωρι-
κούς (Τελώνια) «αμα δής τόν ανεμοστρόβιλο, νά πέσης κάτω, νά χώσης τό μα-
χαίρι σον κει που γυρίζει" &ά δής που θά τρέχ' αίμα' ματώνει τό ιιαχαΐρι' είναι
<5 Διάβολος που τόνε σκοτώνει. Κει πού τόν καρφώνεις, νά βάλης κ~ ένα τρίχινο
βραχιόλι γιά ξόρκι».

δ) Κατάραι και παροιμίαι σχετικαϊ μέ τόν άνεμοστρόβιλον π.χ. và σ'

ακούσω άνεμορρούφονλον κτλ.

Ζ'. Σίφουνας.

α) Δοξασίαι περί αύτοΰ. Αιτία : ό διάβολος ή οί Νεράιδες καί μάλιστα
ή Λάμια τοϋ πελάγου. Κατά τινας τά σύννεφα κατεβαίνουν στή θάλασσα νά
πάρουν νερό καί πάλιν άνεβαίνουν. Π.χ. αΣούφνας σηκώνεται ξαφνικά■ είναι πού
τρανοϋν τά σύννεφα νερό. Πέφτει καί σε λίμνες' τραυάει μαϋρακέλλια, τά σηκώ-
νει ψηλά καί τά ρίχνει. Βρέχει ψάρια καί μαϋρακέλλι α (Λέσβος).

β) Μέσα άποτροπής. Πυροβολισμοί, εξορκισμοί κλπ. «Τον κόβουν με άη-
τειά. Τήν ξέρουν οί θαλασσινοί: κάνουν ένα κύκλο καί μέσα σταυρό καί μπή-
γουν μαυρομάνικο μαχαίρι καϊ λεν'. Άρχή έναι δ Λύγος καί δ Λόγος έναι τού
Θεού» (Φυσίνη Λήμνου).

Η'. Τελώνια.

α) Τί πιστεύουν διά τά φλόγια πού παρουσιάζονται εν ώρςι τρικυμίας
εις τά άκρα τών ιστίων ή εις τάς κεραίας τών πλοίων ή στις άντένες τοΰ μύλου ;
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ΓΙοΤοι οί κίνδυνοι από τά τελώνια ; Π.χ. «τά τελώνια αυτά είναι τά μούλικα
πού τά ρίχνουνε στή θάλασσα οί μαννάδες τους. Αυτά γίνονται τελώνια καί τ'
αστροπελέκι τά κυνηγάει γιά νά τα κάψη' έτσι μπορεί νά κάψη καί τδ καΐκι»
(Μεθώνη).

β) Τί κάμνουν οι ναυτικοί, διά νά άπαλλαγοϋν άπό τήν παρουσίαν
των; (Θυμιάματα, εξορκισμοί, πυροβολισμοί, κρότοι διάφοροι, φωναί κτλ.).

προγνωστικα τογ καιρο γ

α) Άπό τάς φωνάς και τάς κινήσεις τών ζώων. (Γάτα, σκύλος, πετεινός'
βόδια, άλογα, πρόβατα, σπουργίτια, κοράκια, κάργες, κούκκος, κουκουβάγια,
γλάροι, πάπιες, γερανοί, τσακάλια, φίδια, σκουλήκια, βρουχαλήθρα). Π.χ. "Οταν
ή γάτα λούζεται, όταν κάθεται μέ τήν πλάτη γυρισμένη στή φωτιά, όταν κάνη
πήδους, εΐναι σημάδια γιά τόν καιρό."Οταν οι κοράκοι είναι ενας ένας καί φωνά-
ζουνε, βάνει αέρα' δταν είναι πολλοί μαζί καί τσιμπιούνται, τότε βρέχει (Κρήτη).
"Οτινα βήχουνε τά βούγια στό στάβλο, τοτεσά κάνει χιονιά' κι άκόμα, δτινα καμ-
πανοπηδοννε (= κάνουν σάλτους) στό δρόμο άπούρχουνται άπου τό χωράφι, κάνει
χιονιά (Κρήτη). Καί οί καβοϋροι, άμα είναι νά χαλάσ δ καιρός, νά βρέξη, βγαί-
νουν άπ' τό ργιάκ' καί πάν ιρηλά. Τδ ίδιου κ' οί βαθρακοί φέγιν' απ' τά ργιά-
κια καί πάν σ άπάν' (Λήμν.). Κόρακας στον ουρανό ; γιά αγέρας γιά νερό (Λέσβ.).

β) Άπό τήν έξέτασιν τών σπλάγχνων τοϋ χοίρου, τής ώμοπλάτης τοϋ
άρνιοϋ, τοϋ καραβιού τής δρνι&ας κτλ. Π.χ. ή σπλήνα τοϋ γουρτζελιοϋ (χοί-
ρου), άμα έναι στενή, έν ου χ μώνας περασμένους' άμα εναι πλατειά, εναι άπέ-
ραστους ού χ'μώνας (Λήμν.).

γ) Άπό τήν παρατήρησιν τών δένδρων καί τών φυτών. "Αμα τά έλατα
έχουν πολλά ρέτσια (— ΐ ούλους), ·θά κάμη βαρύ χειμώνα (Αιτωλ.). "Αν τό φθι-
νόπωρο τά φύλλα αρχίσουν νά πέφτουν άπό πάνω, θά γίνη βαρύς χειμώνας, άν
άπό κάτω, μέτριος (Θροίκη). 'Επίσης άπό τήν άνθησιν ώρισμένων φυτών συνά-
γονται προγνωστικά. «Τόν άσπόρδολα νά παρατηρήσς είναι τό πρώτο δείγμα
ατό ρετσπέρ' άμα είναι δασύκομπος (δηλ. έχη καρπό πολύ) είναι καλοχρονιά»
(Λήμνος). Ποιαι αί παρατηρήσεις άλλοΰ ;

δ) Άπό τήν παρατήρησιν ούρανίων φαινομένων και τοϋ δρίζοντος.

(Σημάδια τ' ουρανού).

1. "Ηλιος. Τό χειμώνα, όταν, βασιλεύοντα δ ήλιος, πάη μπροστά σύννεφο
λέν : ό ήλιος πάει κλαμένος και -θά χουμε βροχή ('Αράχοβα), κατ' άλλους θά
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βγάλη βοριά. Πρβλ. τα καθίσματα τον ήλιον (Μύκον.) — ομίχλη κατά τήν δύ-
σιν τοΰ ηλίου σχηματιζομένη, προμήνυμα άνέμου μετά βροχής. Κόκκινη δύση,
νοτιά θά έχουμε αύριο. "Οταν ό ήλιος καίη πολύ, όταν ό ήλιος έχη αλώνι κτλ.

Τοϋ ήλιον κύκλος, άνεμος, τον φεγγαριού, χειμώνας (Λέσβος).

2. Σελήνη. "Αμα το φεγγάρι εχη αλώνι, ή θά βρέξη, ή πολύς αέρας θά
πάρη (Χίος). Το νιο φεγγάρι άμα είναι δίπλα, είναι άνεμώδικο (= θά βγάλη
αέρα, Σέριφος). "Aua είναι γνρισμένο ατό βοριά, θά εχουμε ξηρασία, άμα στο
νότο, καιρό βροχερό (Αιτωλία). Σελήνη κάθετος προμηνύει γαλήνην, όριζοντία
τρικυμίαν. Παροιμία: Άλόρτο φεγγάρι, δίπλ,α γεμιτζής, δίπλα φεγγάρι, άλώρτος
γεμιτζής (Βιθυνία).

3. 'Αστέρες. Τάστρα άμα τρεμοσβήνονν, θά έ'χονμε άνεμο."Οταν είναι θολά,
ϋά έχουμε βροχή.

4. Ίρις. 'Από τόν χρόνον τής έμφανίσεως καί άπό τό ύπερισχΰον χρώμα' π.χ.

Λόξα είδες τό πρωί ;

Στο λιμάνι τό βραδύ.

Δόξα είδες τό βραδύ ;

Σταύρω τα νά περπατή.

«Το κίτρινο αν είναι πολώ, θά είναι τά σπαρτά καλά, τό κόκκινο τό κρασί, τό
πράσινο τό λάδι (Κρήτη).

5. Νέφωσις. Σύννεφο στήν κορυφή ώρισμένου βουνού ενός τόπου, προμη-
νύει βροχήν ή πάχνην. II χ. Σύννεφα στον Αάλα, ερχετ' ή βροχή πιλΛλια (Καλά-
μαι). "Ασπρη συννεφιά (άσπρα σύννεφα στον ουρανό) άέρα και κρύο. Γλέπ'ς άρ-
νιά (κάτι μικρά συννεφάκια, πυκνά σάν τ' άρνιά) στον ουρανό ; ή άέρας ή νερό
(Λήμνος).

6. ' Αλλα φαινόμενα. II.χ. "Εβρεξε καί δέν έβρόντησε; πάλ.ε καινούργιος
νότος (Καστελλόριζον). "Αν βρον τήσ καί δέ β ο βία | καλοκαίρι θά μυρίσ (Κύζι-
κος). Τό βουνό βοΐζ' καί σέ λίγο θά χουμε άγέρα πολύν (Περίστασις). "Αν στήν
αυλή τοϋ σπιτιού βγή φίδι, αυτό σημαίνει δτι τήν άλλη μέρα θά βρέξη (Θεσσ.).

ε) Άπό τήν κατάστασιν τοϋ καιροΰ καθ' ώρισμένας ημέρας τοϋ έτους.

1. Τοΰ 'Αγίου Βασιλείου. ΓΙ.χ. «Άμα εΐνι τ"Αη βααιλειοϋ καλ.ουκιριά,
λιάζ' ή άρκούδα τον πιδί τς, λέμι' γι αυτήνον θά νά χονμε σαράντα μέρις κα-
κουκιριά» (Αιτωλία).

2. Τών Φώτων. Πρβλ. Χαρά ατά Φώτα. τά στεγνά | καί τις Λαμπρές
βρεμένες, \ θά φάν οί χήρες κι ορφανές I κ' οί κακοπαντρεμένες (Λήμνος).

επετηρισ του λαογραφικου αρχειου γ 11
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3. Τής Υπαπαντής (2 Φεβρ.). Ό καιρός τής 'Υπαπαντής βαστάει σα-
ράντα μέρες.

4. Τής 24ης Φεβρουαρίου. "Αν τήν ήμέραν αύτήν φυσάη νοτιά, θά'χη
40 μέρες καλωσύνη (Πόντ.).

5. Τής 3ης Μαρτίου. Άμα βρέξη τήν ημέρα αύτή, θά βρέχη όλον τόν
Μάρτη κι ό Αύγουστος θά είναι βροχερός. Πρβλ. άφοΰ βρέχετ δ σανός, θά
βραχή και ή σταφίδα (Ζάκυνθος).

6. Κυριακή τών Άπόκρεων. "Αν κάνη ήλιο καί λιαστή ή αρκούδα, θά
κάνη ήλιο δλο τό χρόνο (Αρκαδία).

7. Τοϋ Εύαγγελισμοΰ.

8. Τής Αναλήψεως.

9. Τοϋ Προφήτου 'Ηλία.

10. Τής 1ης Αύγουστου.

11. Τής 14ης Σεπτεμβρίου.

12. Τοϋ 'Αγίου Φιλίππου.

13. Νοεμβρίου 17 καί 18. Τ' άη Πλάτανου (=άγ. Πλάτωνος)' τότε ή
Πούλια άντικρύζεται. με τόν "ΙΙλιο κ όπως κάνει τ "At/ Πλάτανου θά κάνη 40
μέρες υστέρα (Αιτωλ.) ΓΛί' ή Πούλια άνατείλη μέ. σύννεφα, τό έτος θά είναι δυσ-
τυχισμένο (Χίος).

Άπό τήν παρατήρησιν τής θαλάσσης. "Αν ή θάλασσα βγάζη φύκια,
φουρτούνα θά κάν (Λέσβ ). "Οταν βογίζ* ή ϋάλασοα, έχ' κακωσύν' (Λήμνος).

ζ) Άπό τήν παρατήρηαιν τής φωτιάς και τοΰ καπνοΰ.

"Οταν γυρίζη δ καπνός μέσα στό σπίτι, ιΤ άλλάξη δ καιρός (Λέσβ.,'Ήπειρ.).
"Οταν ή φωτιά κ' ή πυρουστιά βγάζη σπίθες, θά κάνη βαρυχειμουνιά (Λέσβος).
"Οταν σβήνουνε τ' άναμμένα κάρβουνα χωρίς αιτία, θά χιονίση (Λασήθι).

η) Παροιμίαι σχετικαί μέ τόν καιρό. Π.χ. "Ασπρη άρχιμενιά, μαύρος μή-
νας I μαύρη άρχιμενιά, άσπρος μήνας (Κρήτη).

Τήν Πέφτη πέφτει ό καιρός, Παρασκευή βιδιάζει
και τό Σαββατοκύριακο αρχίζει καί αλλάζει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

ΔΗΜΩΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ*
Α'. Γενικά.

Λέξεις καί φράσεις σχετικαί μέ τήν 'ιατρικήν τού λαού. Φράσεις
δηλωτικοί παθήσεων ή νόσων. Π.χ. έπκιασσέμ μ ε ή θέρμη (Κύπρος). Ή κοιλιά
κρατεί με = πάσχω διάρροιαν (ΙΙόντ.). "Εσπασεν ή χολή τον, έχνσε τή χρνοή
κτλ. "Εππεαε τ' άψφάλι του κ' είναι άρρωστος, υπονοουμένων εμετού καί διαρ-
ροίας (Κύπρ.). "Ελαβεν ή έρριξε ιρνχάδι, εδείχτι/ν τον δ άγιος, όταν ή επιληψία
έκδηλωθή κατά τινα πανήγυριν αγίου, εις ου τήν χάριν προστρέχουν οί επιλη-
πτικοί. Φτεροπετά έναν πράμα έοοω τον, επί ταχυκαρδίας (Κι>πρ.). "Εχει άμμα-
τοπόνηοιν ή à μ ματ όπονον, έπί όφθαλμίας (Κύπρ.). Ό άρρωστος «πάει στο κα-
λ,ντερον» ή «πάει χείρον χειρόττερα» (Κνπρ.)!'Εχει πολλούς πον γιατροπορεύκον-
jat μόνοι τονς, κάμνουν δικήν τονς γ ιατρικήν (Κύπρος).

Β'. Άσθένειαι.
α) Όνομασίαι τών νόσων. Συνώνυμα.

Παράγοντες δίδοντες τήν όνομασίαν εις τήν νόσον:

1. 'Γύ κύριον σύμπτωμα τής νόσου. Π.χ. πετεινόβηχας ή κορακόβη-
γας ό κοκκύτης, θέρμη, βράστη, πύρεξη, ριό, κομμάρα κτλ. ή ελονοσία (Κύπρ.),
άνέγκααη τό βρογχικόν ασθμα, χτικιό ή φθίσις κτλ.

2. CH θέσις όπου εδράζεται ή νόσος. Π.χ. ό μαονλ,άς ή οι μαγονλή-
θρες (παρωτΐτις), ό πονόματος (όφθαλμία), ό πονόδοντος, τά λαιμά, ό π/.ενρίτης,
ή στέρα κτλ.

3. Ή αιτία (πραγματική ή υποθετική καί δεισιδαίμων), εις την οποίαν

* Είς τήν κατάταξιν τής ύλης ελήφθησαν υπ' όψιν τά εξής άρθρα και πραγματεΐαι :

1. Κούξη Άρ. 'Ιατρική Δημώδης, εν Μεγ. 'Ελλ. 'Εγκυκλ τ. 12, σελ. 820. Του αύτοΰ άρθρα :

Ίατροσόφιον καί Κομπογιαννίτης αύτ. σ. 828 καί τ. 14. σ. 729.

2. Κυριαζή Ν. Δημώδης Κυπριακή ιατρική (Κυπριακά Χρονικά, έτ. Δ', 1926, σελ. 1-185,244-7.

3. Κνριακϊδον 2τ. Αι άσθένειαι είς τάς παραδόσεις, περιοδ. Κλινική, ετ. Α', 1925-26, σελ.

35, 69, 110, 139, 164, 199, 273.
4· Χρυσάνθη Κ. Οί ονομασίες τών νόσων κατά τούς Κυπρίους (Κυπριακ. Σπουδαί, τ. Ζ',
Λευκωσία 1945.

ο. Χρυσάνθη Κ. Τά αίτια τών νόσων κατά τούς Κυπρίους (Κυπρ. Σπουδαί, τ. IT), Λευκωσία 1946.
6. Χρυσάνθη Κ. Θηριακά τής Κύπρου (Κυπρ. Σπουδαί, τ. Δ'), Λευκωσία 1942.
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αποδίδεται ή νόσος. Π.χ. ό σεληνιασμός ή τό αγέρι (ή επιληψία), ό φόβος
(ό ίκτερος), τό άνασκέλισμα (ή ατροφία και καχεξία τών παιδιών, αποδιδομένη
ε'ις διασκελισμόν τοϋ παιδιού ή τών ρούχων του άπό άνθρωπον), τό άερόπιασμα κτλ.

4. Ή τάσις ευφημισμού ή κολακευτικού κατονομασμού. ΓΙ. χ. τό
γλυκύ (ή επιληψία), τό καλό σπειρι ή τό καλαγκάθι (ό άνθραξ), ή γλυκιασμένη
ή ή άμολόητη (ή ευλογία), ή βασιλική άρρώσκεια (ή φθίσις έν Κύπρω)·

5. Ή αρχαία ή σύγχρονος επιστημονική ονοματολογία (ελληνική
ή ξένη, ορθώς ή εσφαλμένως εκπεφρασμένη), ώς διφτερίτης, μελιγγίτης, κοκκν-
της, τϋφος, λώβα, λ.υοεντερία, γρίππη, σκαρλατίνα, ίμφλονέντζα, πούντα κτλ.

β) Φύσις τών νόσων κατά τάς άντιλήψεις τον λαοϋ. Έν παράδειγμα :
«Τό πνρό (ερυσίπελας) είναι ζωντανό πράμα και περνάει μόνο με τή φωτιά. "Αν
τνχτ) νά 'χιι κάνεις θηλυκό πνρό, τότε ξαναβγαίνει. Με τήν παραμικρή αφορμή,
νά σον και παρουσιάζεται. Τό σερνικό πνρό, άμα τό σταυρώσ^ς δνό-τρεΐς φορές,
δέν ξαναβγαίνει (Μεθώνη). Ποΐαι άντιλήψεις επικρατούν διά τήν φύσιν άλλων
τινών άσθενειών ;

γ) Αιτία, είς τήν οποίαν άποδίδεται ή ασθένεια.

1. Υπερφυσική ή άστρική α'ιτία: Θέλημα ή τιμωρία Θεού ή δοκιμα-
σία, τιμωρία αγίου, διαβολική ένέργεια ή δαιμονική πείραξη (νεράιδες, ξωτικά
κλπ.), κακός αέρας, μάγια, βασκανία, καιρικαί ή άστρικαί επιδράσεις ή άλλη τις
υπερφυσική αιτία' π.χ. ή έπιληψία άποδίδεται είς έπίδρασιν τής σελήνης (σελη-
νιασμός) η εις δαιμονικήν πείραξα. Καί αυτοί οί σπασμοί, άπό τούς οποίους
προσβάλλονται ένεκα πυρετικής κινήσεως πολλάκις τά βρέφη, εκλαμβάνονται ώς
προσβολαί έπιληψίας, οί δέ Κύπριοι χωρικοί πιστεύουν ότι τούτο συμβαίνει,
διότι «πονκάτω 'πού τό μαξιλάρι τοϋ μωρού είς τό έδαφος υπάρχουν κάρβουνα
αναμμένα, τά όποια πρέπει, άφού σκάψουν γρήγορα, νά ενρουν καί νά σβήσουν,
διά νά σβήση ή άσθένεια καί απαλλαγή τό παιδί». Ποιαι αί σχετικαί αντιλήψεις
άλλοϋ; Προσωποποιΐα επιδημικών νόσων π.χ. Πανούκλα, Χολέρα κτλ. Αί σχε-
τικαί παραδόσεις.

2. Φυσική αιτία: Κρυολόγημα, πολύ ή χαλασμένο φαγητόν, κακός αερι-
σμός καί γενικώς άνθυγιεινή κατοικία κ.τ.τ. Βλάβη σωματική (πραγματική ή άνύ-
παρκτος), διαταραχή τών χυμών τοΰ σώματος (π.χ. χολόσκασμα), είσοδος βλαβε-
ράς ουσίας ή βλαβερού ζωυφίου είς τό σώμα, σκουλήκι κτλ. Π.χ. Ή όδονταλ-
γία άποδίδεται ε'ις σκουλήκι. Ή φαγούρα τών οφθαλμών άποδίδεται εις κονίδες,
ήτοι αύγά ψείρας, τά όποια άναπτύσσονται όταν, άφού νιφθούν, δέν σκουπίζουν
άμέσως τούς οφθαλμούς των (Κύπρ ). Διά τόν . noyov τής κοιλιάς· (σίρόφον, εί-
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λεόν) λέγουν, πώς επήρε τ1 άντερο βόρτα (Κάρπ.). "Εμετός μέ πόνους ή διάρ-
ροιαν αποδίδεται εις πτώσιν τοΰ ομφαλού. Κακοχυμία τοΰ αίματος. Π.χ. οΐ κα-
λογέρ' εΐναι τον αΐμάτ (Τήνος). ΓΙόνος τής κοιλίας ή καί πυρετός ημπορεί νά
προέλθη, αν φάγη κανείς χρυσόμηλα (ήτοι βερύκοκκα) εΐτε καί πεπόνι καί πίη
αμέσως νερόν, διότι κατά τούς Κυπρίους «μέσα ατά χρυσόμηλα κάθεται διπλ,ο-
πόδι ή θέρμη μέ τά ροϋχα της». Τό ίδιον αν φάγη κανείς κατά τύχην μυρμή-
κια. Κατά τούς Κυπρίους χωρικούς «μικρόν έντομον, γνωστόν ώς σφαλάγγι,
είναι φορεύς τών μικροβίων τοΰ άνθρακος, τά όποια παραλαμβάνει άπό τά πρό-
βατα, παθόντα εξ άνθρακος, καί εμβολιάζει τόν άνθρωπον». Κατά τούς Καρπα-
θίους κάποιο ερπετόν «άνετρέχει εις τό σώμα τοΰ ανθρώπου ή εΐς τά ρούχα
πού φορεί καί βγάλλει τ' άνέδραμα (= είδος εκζέματος, πού λέγεται καί άνέ-
γλει'μμα, διότι τό ερπετόν σέ άνεγλείφει (λείχει)».

Εΐς ποία αίτια άποδίδεται ή λύσσα, ή εύλογία καί άλλαι άσθένειαι ;

Γνωμικά καί παροιμίαι σχετικαί μέ τήν ύγείαν καί τάς ασθενείας. Π.χ. Τό
πολυ φαγί σπληνιάζει | και τόι λίγο στομαχιάζει.—"Λρρα)στος πάντες κλάν | τή
γιατρού ή τσέπη χάν (Σαράντα Έκκλ.). Σπίτι πον δέ βλέπει ό ήλαος τό βλέπει
ό γιατρός (πολλ.). Γεια και πάστρα j κι άσ τα τ άσπρα (Λακ ). «Πολλοί πίνουν
τό πρωί τσίπουρο, γιά νά ψοφήση τό σκουλήκι» κτλ.

Γ'. 'Ιατροί και ΐάτραι/ναι. Ίατροσόφια.

α) Κοινά ονόματα : καλ^ογιατροί, κομπογιαννίτες ή γιατροί τοϋ Βήκου
(βουνού τοϋ Ζαγορίου), σακκουλααραίοι, σπασογιατροί κτλ. 'Ιατροί ειδικοί εΐτε
ενός κλάδου τής ιατρικής εΐτε μιάς μιόνον νόσου' π.χ. έν Κύπρω ή χολιάστρα
διά τά οφθαλμικά νοσήματα, ό τζερράχης διά τά κατάγματα, τάς εξαρθρώσεις,
ό μά(γ)ος (μέ τήν Σολομωνικήν) διά τά ψυχικά νοσήματα. Καί άλλαχοϋ : λυσ-
σάρα ή λυσσαρίνα, γυναίκα πού κάμνει διάγνωσιν καί θεραπείαν τής λύσσης.

β) Τρόποι εκμαθήσεως τής Ιατρικής. Γιατροσόφια, ήτοι δημώδη ια-
τρικά βιβλία, περιέχοντα συνταγάς και οδηγίας πρακτικών ιατρών.

γ) Μέσα και τρόποι διαγνώσεως τής άσ&ενείας.

δ) Γνώμαι καϊ παροιμίαι περί ιατρών: ό πάθος έν' γιατρός (Κύμ.). Κάλ-
λιο τον παθό μπέρι τό γιατρό (Αιτ.).

Ό ιατρός θεωρείται πολλαχοΰ ως «μισός θεός». Πρβλ. «ΙΙρώτα ό Θεός καί
δεύτερα οι άγιοι κι δ γιατρός». (Κύπρ.). Πόσα έντρη 'πό νερό τσαί πόσ άθρώ-
ποι 'πό διατρό ! (Κάρπ.). Τό πεπερασμένον τής θεραπευτικής δυνάμεως τοΰ ια-
τρού δηλοΐ ή φρασις : μόνον ψυχήν νά βάλη έμ μπορεί υ γιατρός».
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ε) Αμοιβαί λαϊκών Ιατρών.

Δ'. 'Ιατρικά όργανα και εργαλεία.

*Ονόματα και χρήοις αυτών : νυστέρι, ψηφί, μήλι ή νήλι, παραγώγι, άγ-
κλυστήρι (= κλυστήριον) ή σερβιτσάλο (Νάξ), σιβριτσάλλιν (Αειβήσιον), δοντά-
γρα, ριζολόγος (έργαλεΐον, δι' ου εξάγουν τάς ρίζας τών οδόντων). Τσακμάκια
«σιδερέλλια μέ πέντε νυστέρια» (δι' αφαιμάξεις). Σωτϋόκνενο, τό (σωθικά-κουνε-
νός) άγγειον πήλινον χρησιμεΰον ώς βεντούζα. Βεντούζες καί άπό κέρατα βο-
διού κτλ. τονμπανόφτερο, ξανθό κτλ. Περιγραφή ή φοοτογραφία αυτών.

Έκδόρια (βυζικάντια). Άπό ποίαν ύλην γίνονται; ΓΙ.χ. «παίρνουν βυζικαν-
τόμυιγα, τήν ξηραίνουν καί τήν κονιοποιούν τήν σκόνη τήν ρίχνουν επάνω σέ
ζυμάρι καί έτσι γίνεται τό βυζικάντι, που είναι πολύ ερεθιστικό».

Ε'. Φάρμακα (γιατρικά, ίλιάτσια).

α) Ίαματικαί βοτάναι (βότανα).

1. Όνομασίαι αυτών π.χ. καλάθρωπος ή καλανθρωπάριν ή τάτουλας
(= ό μανδραγόρας), γένεια τού γέρου (= άψίνθιον τό ί^αμνώδες) «διά τό τε-
φρόχρουν τών φύλλων», σαρκουφάς, χόρτον τοΰ οποίου τά φύλλα έπιτίθενται εις
τό δέρμα καί σηκώνουν βυζικάντι (Σαμοθρ.), ακάρφη (ό έλλέβορος), ΐ/'ονιάς ή
ψονικόχορτο (έπειδής κινάει τό αίμα, επί καθυστερήσεως εμμήνων), άναποδογένι,
σκορπιδόχορτο, Παναγιόγορτο, βάρβαρο, πεντάνευρο, γαλατίτσα, άψιθιά, γαλο-
μάννα κτλ Πώς εξηγείται κοινώς τό όνομα εκάστου ; Π.χ. σκορπιδόχορτο γιατί
σκορπάει τό κακό, τόν πόνον (Μανιάκι).

2. Χρόνος καί τρόπος τής συλλογής των (συνήθως συλλέγονται αυ-
ξούσης ή φθινούσης τής σελήνης, αναλόγως τής ένεργείας πού άναμένεται άπό
αυτάς. Είς τό Μανιάκι «τ« βοτάνια τά μαζεύουν γυναίκες σ όλα τά βουνά άπ'
τήν Πρωτομαγιά καί κεΐθε, τ' 'ΑγιοΚωσταντίνου, τής 'Ανάληψης καί κάθε πίση-
μην ήμερα, νύχτα καί μέ γιόμιση φεγγαριού». Πωληταί βοτανών, βοτανολόγοι
(βοτανάκηδες). Πλανόδιος βοτανολόγος άπό τά Μαζέϊκα Καλαβρύτων διελάλει έν
μέσαις Αθήναις τόν Ίούνιον 1947 τά βότανά του: λαγοκοιμηθιά γιά τό στο-
μάχι καί γιά τήν πίεση, γιά τις πέτρες πολνκομπο, γιά τά εντερικά φλουσκοννι,
γιά τά νεφρά κοκοράκι, τριβόλι γιά τούς χολολίθους, καλονιά γιά τό έκζεμα,
γιά τό ζάχαρο βατόριζα, γιά τό σκώτι περδικάκι, γιά τις καθυστερήσεις άπήγανο,
άγούδουρα γιά τήν αιμορραγία, αγριάδα και τουρέτς γιά τά νεφρά, γιά τό έλκος
ψίληθρο... Κάτοχοι ειδικών ή μυστικών φαρμάκων.
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3. Θεραπευτικοί δυνάμεις τοΰ φυτού : δεικνύονται ενίοτε άπό τό χρώμα
τών φύλλων ή τών ανθέων. Σχετικαί φράσεις : ή άψιφιά είναι φάρμακο, πικρό
ατά χείλη, γλυκό στην καρδιά.

Παραδόσεις αίτιολογικαί περί τής θεραπευτικής 'ιδιότητος βοτανών π.χ.
εις τήν Κρήτην διηγούνται πώς ό άνθρωπος έμαθε, ότι τά φύλλα τοΰ τσόχου
είναι αντιδραστήρων φάρμακον κατά τής δηλητηριάσεως άπό δήγμα ερπετών,
βλέπων μέ ποίον τρόπον ενας κάβουρας κατεβρόχθιζε ενα λιακόνι (δηλ. φίδι
δηλητηριώδες.

4. Χρήσις καί σκευασία (χορηγούνται ώς κόνεις, οποί, πολτοί, άλευρα,
πτισάναι, έγχύματα, αφεψήματα, σιρόπια, μαντζούνια, βώλοι, κηρωταί άλοιφαί,
γαργαρίσματα, ύποκαπνισμοί κλπ. ΙΙρβλ. τήν φράσιν: αυτό (τό βότανο) δεν είναι
γιά πιάσιμο, είναι γι άχνισμα (Μανιάκι).

5. 'Ιδιότητες θεραπευτικαί :

(1) Γαλακταγωγά : τό άνισον, τά σπέρματα τοΰ μαράθου. «Γιά νά κατε-
βάσουν γάλα οί γυναίκες, βράζουν γαλομάννα, ενα κλαράκι που βγαίνει ανά-
μεσα στις πέτρες ψηλά καί τό πίνουνε. Καί}(ύς τό κόβουνε τό κλαράκι αυτό, βγά-
νει γάλα» (Μανιάκι).

(2) Άντιγαλακταγωγά: ή μίνθη, ό ήδύοσμος, ή καφουρά.

(3) Έμμηναγωγά: ό πήγανος, τό πολυτρίχι. «Ένα χόρτο τό λένε φονιά
ή φονικό χορτ ο, επειδή ς κινάει τό αίμα. Τδ βράζουν μέ τρία ποτήρια κρασί
καί τό πίνουνε νηστικά τα πρωί και βράδυ, δυόμιση φεγγάρια» (Μανιάκι). Είς
τήν Κρήτην «δταν χάση ή γυναίκα τήν τάξη της, νά βρή τση κερασιάς τή ρίζα,
νά τήν κοπανίση, νά βάλη δυο οκάδες κρασί, νά τό βράση ά)οτε νά πομείνη ή
μιά καί μισή. 'Απ αυτό νά παίρντ) πρωί, μεσημέρι καί βράδυ» (από χειρόγρ.
Κρητικόν).

(4) Διαφορητικά (ίδρωτικά) : ή πόα έλελιφάσκου, τά άνθη τής φιλλύρας,
άκταίας (κουφοξυλιάς), τά σπέρματα τοΰ άνισου, τ άη Γιωργιον τά λ.ουλίουγάτσα
(χαμομήλι).

(5) Μαλακτικά: μολόχα.

(6) Διουρητικά: Ζουμί άπό βρασμένα φύλλα πρίνου (άρκουδουπούρναρου
Αιτ.) ή άγριάδας ή άπό φούντες καλαμποκιάς (Κοτύωρα). Όμ. πολυτρίχι ή
γιαλοπλίϋτ.

(Τ) Καθαρτικά: τό ρήον (ρεβέντι), ή άλόη, τά φύλλα τής σιναμικής.

(8) Ναρκωτικά ή ύπνωτικά: αί κεφαλαί τής μήκωνος, ό ύοσκύαμος.

(9) ' Α ν θελμιντικά : τό λεβιθόχορτο (άβρότονον τό έπιθαλάσσιον), τά σπέρ-
ματα τής κολοκυνθιδος. Εις τήν Κρήτην «κοπανίζουν τόν άπήγανο καί τόν δέ-
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νουν στο φάλι τοΰ παιδιού. 'Επίσης πίνουν το ζουμί τον δσοι μποροΰν, γιά νά
ψοφήσουν οί λεβίθρες. Ό άπήγανος είναι φυτό μικρό, εχει φύλλα μικρά, όπως
τό βασιλικό καί μυρωδιά πολύ βαρειά».

(10) Τονωτικά: τό ίνδικόν κάρυον, κίνα ή σιναμική, τά γένεια τοϋ γέρου
(ή άψινθος) κτλ.

(11) 'Αντιπυρετικά, δροσιστικά: κριϋανόνερο, ή πτισάνη τών αρχαίων.
'Αφέψημα άπό «γένεια τοϋ γέρου» (δηλ. άψίνθιον τό θαμνώδες), τά όποια ώς
πικρά, λαμβάνονται κάί)ε πρωί κατανήστικα επί τινας ημέρας (Κύπρ.). Τσινταύρα
(κενταύριον), βοτάνη πικρά, τής οποίας τό άφέψημα έχρησιμοποιείτο ώς άντιπυ-
ρετικόν. 'Ομοίως ό άγριοβασιλικός ή βασιλικός τής γής.

(12) Άντιφλογιστικά : ό φλοιός τοϋ λεμονιού καί τής πατάτας επί ημι-
κρανίας" άγριοβληχοϋνι ώς κατάπλασμα κατά τής έντερίτιδος τών παιδιών.

(J3) Παυσίπονα. «"Οταν κανείς πονή εις μέρος τοϋ σώματος του, τρίβει
φύλλα βασιλικού ή κοπανίζει φύλλα ήδυόσμου καί τά θέτει είς τό μέρος πού
πονεΐ (Γαλονάδες Νάξου). 'Επίσης ρακοντιά.

(14) Δηλητήρια. Ή παλαβόμανιτάρα, ό χαμαλιός κλπ.

β) Σίελος καί διάφορα άλλα έκκρίματα άνθρώπων καί ζώων ή φυτών,
γάλα γυναικεΐον, δέρματα ζώων, τρίχες, όνυχες, χολή, κόηρανα άνθρώπου
ή ζώων, ούρα κττ. ροϋχον άπό έμμηνα, λατόπισσα. 'Ενέργεια αυτών καί χρήσις.

Π.χ. "Οταν μας δαγκάση ψύλλος, κορεός, κουνούπι, σιελώνομεν συνήθως
τό μέρος, διά νά καταπαύση ή φαγούρα. Πολύ ιαματικός θεωρείται ό σίελος,
όταν Îôîqî προέρχεται άπό άνθρωπον νηστικόν ήτοι τό πρωΐ. Τρίχες άρκτου προ-
φυλακτικόν κατά τής ραχίτιδος. Κόπρανα κυνών κατά τής διφθερίτιδος (κονιορ-
τοποιούν τά κόπρανα καί τά εμφυσούν διά καλάμου είς τόν λαιμόν τοϋ πάσχον-
τος (Κύπρ.). Κόπρος αίγός κατά τών ρευματισμών (θερμαίνουν τήν κόπρον μέ
νερό και μεταχειρίζονται πρώτον εις άτμόλουτρον, έπειτα δέ, ζεστήν τήν κόπρον
επιθέτουν ώς κατάπλασμα επί τοϋ πάσχοντος μέλους). Κόπρος όρνιθος χρησιμο-
ποιείται πρός θεραπείαν τοΰ καλαγκαθιοϋ. Τό γυναικεΐον γάλα ωφελεί εις τάς
νόσους τών ώτων, τούς δοίΚήνας καί άποστήματα, αλλά πρέπει άπαραιτήτως νά
προέρχεται άπό γυναίκα, πού δέν είναι «άτσαλλη» (= δέν έχει έμμηνα) καί θη-
λάζει θήλυ βρέφος (Κύπρ.). Οΰρα κατά τής όφθαλμίας, τοΰ ίκτερου κλπ. (ιδία
τό κατούρημα τής κορασίδος, ή οποία δέν έσχεν άκόμη τά έμμηνα).

γ) Μέταλλα καί λίθοι.

'Ιαματική δύναμις αυτών. II.χ. «παντζέχρι», πέτρα, άπό τήν οποίαν πί-
γουν ολίγα θρύμματα καί θεραπεύονται οι δακνόμενοι άπό φίδια, «άνεμολίθαρο»,
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λίθος μικρός λευκός όλως καί λείος, τόν όποιον επιθέτουν επί αποστημάτων καί
όγκων πρός θεραπείαν (Θεσπρ ), βουκινάκια, μικροί επιμήκεις κοχλίαι, χρησι-
μοποιούμενοι ως φάρμακον κατά τού λειχήνος (Νάξ.) κλπ. Τί είναι ό αίματο-
στά-θης ή τό ματοστάσι, ή κρατητήρα καί εις τί χρησιμοποιείται;

δ) Διάφορα παρασκευάσματα.

Φάρμακα δι' ωριαμένας νόσους: μαντζούνια, μπάλσαμα κ. τ. τ. Τρόπος
παρασκευής καί χρήσις. Παράδειγμα παρασκευής πονχικόλαδου. «Παίρνουν με-
ρικά νεογέννητα ποντικάκια καί τά ρίχνουν μέσα σ ενα μπουκάλι μέ λάδι' τά
κρεμούν στον ήλιο 40 μέρες καί κατόπι στό τζάκι. "Αμα πληγωνότανε κάνεις τοΰ
βάζανε ποντικόλαδο (μπάλσαμο) κ ή πληγή δέ -θύμωνε» (Κυδων.). 'Αλλού
«όταν πονέση τό αυτί, χύνουν μέσα 3-4 στάλες ποντικόλαδο καί θεραπεύεται».
Εις Μεραμβέλλου «όταν πιάν η τή γυναίκα μητρόπονος, βράζει ρακί μέ το μέλι καί
τό πίνει πολύν καιρό καί περνά ό πόνος» Εις τήν Άμοργόν «πουλιά (= άνθη)
τοΰ άγούδουρα βάζουν στό λάδι καί τά δίνουν γιά γιατρικό, σάν πονούν τά πό-
δια». Εις τήν Αϊτωλίαν «βράζουν λυκόνονρλο (βοτάνην) μέ κρασί καί ξίδι, άφού
ρίξουν μέσα σκόρδο καί αλάτι καί τδ βαστούν στό στόμα. "Ερχεται καί σουφρώ-
νει τό στόμα καί ιροφάει τό μικρόβιο».

Άλλα μαντζούνια μέ λίπος χοίρου ή όρνιθος, μέ πρόπολι, θεριακή κτλ.
Τί είναι ή θεριακή καί πώς παρασκευάζεται;

ε) Φάρμακα τής έπιστημονικής φαρμακευτικής μέ τά κοινά όνόματά των
έν χρήσει υπό τής δημώδους ιατρικής :

"Αλας τής Άγγλιτέρας (ή θειϊκή μαγνησία) ως καθαρτικόν, θεριακή (μείγμα
διαφόρων φαρμακευτικών ούσιών, έν οίς καί οπίου). Καλομέλανο (ύποχλω-
ριούχος υδράργυρος)' καταίφι τής θάλασσας (lichen caragheeuris)' μολυβόνερο,
μολυβόσκονη, νισαντήρι (άμμωνιακόν άλας), πέτρα τής κολάσεως (νιτρικός άργυ-
ρος), πριτσιπιτό (précipité rouge), όξείδιον υδραργύρου, σκατό τοΰ διαβόλου (assa
faedita), οπός μηδικού σιλφίου λαμβανόμενος ώς φάρμακον άνθυστερικόν, άντι-
νευρικόν, σουλουμόπετρα (τό σουμπλιμέ), έξ ης παρασκευάζεται ύγρόν γαλακτό-
χρουν, καλλυντικόν τοϋ προσώπου, ό σουλουμάς· τσιγκόνερο, έλαφρόν διάλυμα
θειϊκοΰ ψευδαργύρου, φειραλοιφή (έξ υδραργύρου καί χοιρείου λίπους) κτλ.

Τ'. Θεραπευτική.

α) Δοξασίαι ή δόγματα θεραπευτικής και αί σχετικαι με αυτά φρά-
σεις και παροιμίαι.
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1. Θεραπεία κατά τό όμοιον ή άνάλογον (γλωσσικώς ή πραγματικώς).
ΓΙ.χ. έπί μυρμηκιάσεως συνιστάται ώς φάρμακον ή επίθεσις μυρμήκων, τυλιγμέ-
νων είς παννίον' αφέψημα από πολυτρίχι, τοΰ οποίου τά φύλλα ομοιάζουν πρός
τρίχας, θεωρείται ίατρικόν κατά τής φαλάκρας' δήγμα όφεως θεραπεύεται με φυ-
τόν, τοΰ οποίου τό στέλεχος ομοιάζει με σώμα φιδιού (φιδόχορτο). Τά χελώνια
(χοιράδες) γιατρεύονται, άν πάρης ενα χελωνόπουλο ζωντανό καί τά σταυρώσης'
έπειτα τό χελωνόπουλο αύτό νά τό κρεμάσης άπάνω άπό τή φωτιά στο τζάκι
ώς πού νά ψοφήση (Αιτωλ.). Γιά μάτι, άμα πονή, βρέχουν ενα κομμάτι βαμπάκι
μέ δάκρυο άπό κλήμα κομμένο καί τό βάνουν άπάνω στό πονεμένο μάτι' τό δέ-
νουν και γερεύει (Αϊτωλ.). Τό μπόλι πιάνει καλά τό Φλεβάρη, όπως καί στά
δέντρα (ΓΓόντ.).

2. Θεραπεία κατά τήν άρχή ν ό τρώσας καί ιάσεται. Πρβλ. σκυλί
σ' έδάγκασε ; πάρε 'πό το μαλλί τον.

Αμα πέση κάπου κανένας καί βαρέαη, γερεύει, αν πάνε στό μέρος που
έπεσε καί πάρουν χώμα, δηλαδή μιά πρεζούλα άπό τρεις μεριές, καί τό βάλουν
μέσα α ένα ποτήρι μέ νερό καί τό δώσουν νά πιή δ βαρεμένος. Τότε γερεύει»
(Άρτοτίνα).

β) Δημώδεις θεραπεντικαϊ επεμβάσεις.

1. Τό πάτημα: ό άσθενής κατακλίνεται πρηνής, ό δέ θεραπευτής πατεί
γυμνόπους επί τοΰ θώρακος, κυρίως όμίος έπί τής όσφύος αυτού. Εις ποίας πε-
ριπτώσεις γίνεται τοΰτο ;

2. Τά πάκια ή σήκωμα τών νεφρών έπί οσφυαλγίας. (Φράσις : έπεσαν
τά πάκια του ήτοι τά νεφρά). «Νά σηκώνουν τά πάκια ξέρουν λίγες γυναίκες
καί σπάνια. Πιάνουν τό πετσί, πού βρίσκουνται τά πάκια, μέ τά δυό χέρια καί
τό τρανούν άπάνω, γιά νά σηκωθούν τά πάκια. Αφού πολλή ώρα τά τραυήξουν,
φκιάνουν μιά κόλληση, πού τή λένε γι.ακή. Τή φκιάνουν μέ τό ασπράδι άπό τό
αυγό καί σαπουνάδα. Τά δυό αυτά, άμα τά δείρουν μέ τά δάχτυλα κάμποση ο>ρα,
γίνονται μιά κόλληση σπουδαία. Μ' αύτη λοιπόν τή γιακή αλείφουν τή μέση τοϋ
αρρώστου καί τόν αφήνουν. "Ετσι τά πάκια έρχονται στή θέση τους» (Αίτωλ.).

3. Τό άντιψύχι: έπί λιποθυμιών, άτονιών, νόσων στομάχου έπιτίθενται
έμπλαστρα ή καταπλάσματα άναληπτικά έπί τής προκαρδίου χώρας.

4. Δέσιμο ή γύρισμα αφαλού. Συνήθως ό ειδικός είς τό γύρισμα τοΰ
άφαλοΰ «δίδει τρεις γύρους, δτε κα.ί μένει ακίνητος έπί τινα λεπτά, διά νά ξ α-
πόλυα y μόνον του τό άφφάλ,ι, πού είναι ό στϋλλος τής καρκιάς» (Κύπρ.). Είς
τήν "Υδραν, άμα κανείς λυθή, «τον ξαπλώνουν καταγής· μιά γυναίκα τού βάνει
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τό δάχτυλο της οτον αφαλό τον καί κάνει βόλτες γύρω του, γιά νά στρείψΐ) πάλι
ό λυμένος άφαλ.ός». Ποΐαι αντιλήψεις περί ομφαλού και ποΐαι μέθοδοι θερα-
πευτικοί επικρατούν άλλον ;

5. Τό τούβλο (κεραμίδι, βήσσαλο). Έπί νευραλγιών, κωλικών, δυσεντε-
ρίας κλπ. Τεμάχιον κεράμου θερμαινόμενον και διαβρεχόμενον δι' όξους τοποθε-
τείται έπί τού άλγούντος τόπου.

6. Τό ιδρωτάρι: περιτύλιξις τού όλου σώματος τού άσθενούς διά διαφό-
ρων θερμών πυριαμάτων ή καταπλασμάτων. 'Ατμόλουτρο, λούτριασμα (Κοριν-
θία) κτλ. Διά νά θεραπεύσουν μέλος τού σώματος άπό στραμπούλισμα, νευρα-
καβαλλίκευμα κτλ. τό εκθέτουν εις ατμούς ύδατος.

7. Ή μάλαξις, αΐέντριβαί.

8. Βεντούζες (κούφιες ή κοφτές). Εις ποίας περιπτώσεις ρίχνουν βεντού-
ζες καί κατά ποίους τρόπους; II.χ. είς τά "Αγραφα «κεφαλόπονο αν εχη κανένας
πολλές μέρες, τον βγάνουν βεντούζα ατό κεφάλι μέ βοϊδοκέρατο. Ξουρίζουν τά μαλ-
λιά, χαράζουν μέ ξουράφι λίγο μέρος ΐσιαμε νά βγάλτ) αίμα και κολλούν τή βεντούζα.
Χύνεται κάμποσο αίμα κι ώφελειέται δ άρρωστος. Ή βεντούζα αυτή δέν κολ-
λάει, όπως οί άλλες βεντούζες μέ τό ποτήρι. 1Εχει μιά τρυπίτσα στήν κορυφή
στο κέρατο. Τήν άπι&ώνουν 'πάνω στο δέρμα, βυζαίνουν τόν άέρα μέ τό στόμα
κ' έτσι σηκώνεται τό δέρμα». Εις τό Άδραμύττιον «άμα ήτον κανένας παλαβός
ή κρυωμένος, του παίρνανε αίμα. Είχανε επίτηδες κερατέλλαα άπό δυο χρονών
δαμαλιέλλι, στή μύτη τους άπάνου άνοιγαν μιά τρυπίτσα μέ τή βελόνα, τό βανε
στο στόμα του ό μάστορης (ό κουρέας) καί ρούφαγε τόν αγέρα πού 'τανε μέσα
στο κερατέλλ'. Ή βεντούζα τραυούσε τό γαϊμα τό πικρό».

9. Βδέλλες. Περιπτώσεις άφαιμάξεως μέ βδέλλες. ΓΙ.χ. εις τό Άδραμύτ-
τιον «άμα πρήζαν τά πόδια, βάνανι άβδέλ,λες ατά πόδια. Ψοφούσανι κείνες άπ'
τό φαρμάκι! »

10. Φλεβοτομία. Αύτη ενεργείται ώς προληπτικόν ήτοι πρός διατήρησιν
τής υγείας καί όχι ώς θεραπευτικόν μέσον. ΓΓίστις περί κακού αίματος, τό όποιον
πρέπει διά τής φλεβοτομίας νά έκρεύση την Ιην Μαρτίου ή Ιην Μαΐου. Εις τό
Άδραμύττιον «έσννηϋούσανι τό Μάη νά παίρνουνι αίμα γιά τό καλό. Δένανι τό
ζερβί τό χέρι στο κόλ' (τόν μύν τού βραχίονος) μ' ενα σχοινέλ.Α κ' ύστερα μέ
τό νυστέρ' κόβανε κει τή φλέβα καί τήν άφήνανε νά τρέξ' ώς 25-30 δράμια
αίμα. "Οσο έτρεχε μαύρο αίμα τ άφήνανε. "Οταν ερχότανε κόκκινο, μάϊνα, στα-
ματούσαμι. Βγάναμι τό σχοινέλλ', πλνναμε τό χέρ' μέ τό νερό, βάναμε τό μπαμπάκ'
μέ τό λάδ' και τό δέναμι κάμποσο μέ τό τουλπάν . Αυτό ήτανε. Νέ σπίρτο, νέ
γιώδγιο».
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11. Σιναπισμοί.

12. Έκδόρια (βυζικάντια). Τρόπος κατασκευής αύτών.

13. "Εμπλαστρα ΓΙ.χ. καυτή έν Σίφνφ λέγεται έμπλαστρον έκ τεμαχίου
άρτου θερμαινόμενου, ένφ ή κρασοπαπάρα, είναι ψυχρόν κατάπλασμα άπό ψιχία
άρτου, κεκραμένου μέ οΐνον' επιτίθενται εις κτυπήματα λεπτοφυών μερών τού
προσώπου, ως οφθαλμών, ρινός κ.ά. πρός άνακούφισιν τού πόνου (Άδρ/πολις).
Εις τήν Σπάρτην κάνουν μπλάστρι, άπ' αυγό : «Παίρνουν το μαλλάκι τοΰ προβά-
του άπλυτο καί τό ξαίνουν καί τό κάνουν άφράτο. Τό άλείφουν με τό άσπράδι
τοΰ αυγού καί τό μπουχάουν (τοϋ πετάουν με τό στόμα κάποιο υγρό) με τσι-
πούρα ρακή. Αυτό είναι τό μπλάστρι». «"Οταν σου πονή σε μιά μεριά τό κορμί
σον, κόψε πρασόφυλ,λα μικρά κομματάκια καί πάρε ενα κομμάτι λαρδί σερνικού
γονρουνιον. Βάλε το 'ς τό τηγάνι νά λειώσρ, νστερις ρίξε τά πράσα μέσα νά
βράσουν καί κάμε το σάν πλαστρί καί βάλε τα επάνου 'ς τό πονεμένο μέρος»
(Γορτυνία).

14. Μόξαι.

15. Διάσυρτον (φιτίλι).

16. Λημνίσκος (χειρουργικός επίδεσμος).

17. 'Υπόθετα, ώς καθαρτικά, μέ τό σαπουνάκι κλπ.

18. Πυριάματα, ήτοι λουτρά δι' ατμού. Πώς παρασκευάζονται ταύτα;

19. Καταπλάσματα : διά σπερμάτων λίνου, όρύζης, σύκων, άλλά καί διά
βατράχων, κοχλιών καί σκωλήκων κτλ. Καταπλάσματα άπό άγριοβληχοΰνι κατά
τής έντερίτιδος τών παίδων κτλ.

20. Βοθρίον (φουντανέλλα). Πώς γίνεται ή φουντανέλλλα καί πρός ποίον
σκοπόν ; ΓΙ.χ. εις τήν Αιτωλίαν διά νά καθαρίση τό αίμα" εις τήν Νάξον πρός
θεραπείαν «ρευματικού πόνου» «παίρνουν ενα ρεβί&ι καί τό δένουνε πιο κάτω
άπό κει που νοιώθουνε τόν πόνο. Τό ρεβί&ι είναι αρμυρό καί μυτερό καί τρώει
τό κρέας καί κάνει μιά τρυπίτσα. Πάνω στήν τρΰπα δένουνε κισσόφυλλα καί
τρανοϋνε ύλες άκά&αρτες. Τά κισσόφυλλα τά 'χουνε στό νερό καί τ' άλλάζουνε
κάθε μέρα στήν πληγή. Μπορεί νά τήν έχουνε άνοιχτή ένα ολόκληρο χρόνο.
Σάν πάψουνε νά βάζουνε κισσόφυλλα στήν πληγή, κλείνει».

Ζ'. Ειδική θεραπευτική.

Φάρμακα καί τρόποι θεραπείας δι' ώρισμένας άσθενείας ή πα-
θήσεις (πραγματικός ή ύποθετικάς).

1. 'Αδενϊτις (πρήξιμο ή βγαλτά ή αποστήματα όπισθεν τού aUuoû, εις
τήν μασχάλην καί εις τούς βουβώνας, κοινώς άπορρουφή (Κάρπ. Κρήτη).
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Ποία φάρμακα μεταχειρίζονται πρός θεραπείαν ; Π.χ. εις τήν Κάρπαθον
«διά νά στρέψη, κοπανίζουν τά πρικάγγουρα καϊ κάνουν επιθέματα. 'Ως κατα-
πλάσματα δέ, διά ν' άνοίξ-j, θέτουν τραχανάν, λιναρόσπορον ή άμολόχους, μαυ-
ροκουκκιες (κοιν. στύφνος)) καϊ βλέττα (βλίττα), άφοϋ τά βράσουν». 'Αλλού τά
έπιτρίβουν «διά χολής ταυρείας» ή μέ θηριακήν.

2. ΑΙμόπτνσις. Χρήσις σποδού μετά όξους ή διαλύσεως μαγειρικού άλατος.

3. ΑΙμορραγία. Ποία μέσα μεταχειρίζονται, διά νά σταματήση τό αίμα,
άμα κοπή κανείς ; Π.χ. βάζουν έπάνω καπνό ή τσίπα τής άράχνης ή σκροϋμπο
(τεμάχιον μάλλινου υφάσματος άπηνθρακωμένον). Μερικοί βάζουν τό λεγόμενον
«σταθύχορτον» με λάδι (σταθόλαδο) (Δαρδανέλλια). Τί συνηίΚζεται επί αιμορρα-
γίας γυναικός; (Μορραγιόχορτο εις τό Μανιάκι).

4. Αιμορροΐδες (ζωχάδες). 'Επάλειψις μέ έλαιον, είς τό οποίον άναμειγνύε-
ται κόνις άπό διαφόρους ούσίας' π.χ. εις τήν Κορώνην συνιστούν «δταν πονούν
οί τζωχάδες καις ενα ξύλο άπό λαόφτο που νά γίνη κάρβουνο και τό σβήνεις
μέσα σ° ένα πιατελλάκι με λάδι. Μ' εύτοννο τό λαδάκι αλείψεις μ ένα βαμπάκι
τις τζωχάδες κι έρχεται καϊ μαλακώνει δ πόνος. "Αλλοι παίρνουν ένα χόρτο που
τό λ,εν λΙύκο (μοιάζει σάν κούκλα (αραβοσίτου) μόνο πού τά σπειριά τον είναι
κόκκινα), τά ψήνουν στό φούρνο, τά τρίβουν και τά κάνουν σκόνη και πασπαλούν
με τή σκόνη τούτη τις τζωχάδες». Τί συνηθίζουν αλλού;

5. 'Ακράτεια τών οϋρων.

Κατά τινας ό πάσχων πρέπει νά πατήση τρεις φοράς μίαν χελώνην και
έπειτα νά τήν ψήση καί νά τήν φάγη. Άλλοι όμως προτιμούν ποντικόν ψημέ-
νον ώς άσφαλεστέραν θεραπείαν (Κύπρ.). Είς τήν Κορώνην «τά πουκάμισα τών
τζιτζίρα>ν τά μ αζεύουνε καϊ τά φυλάνε και τά τρίβουν ε σκόνη. "Αμα κανενός κρά-
τη!) ή τό ούρος του, τρίβουνε λιγουλάκι άπ αύτη τή σκόνη μέσα σε μιά κούπα
μισόγεμη και τοϋ τό δίνουν καϊ τό πίνει, κι εύτύς τοϋ έρχεται πίσω τό ονρος
του». ΙΙοΐα μέσα μεταχειρίζονται άλλού πρός θεραπείαν; Τί κάμνουν διά τά παι-
διά «πού κατουριούνται» ; 11. χ. εις τά Κοτύωρα «εσύρναν τά μέσα τουν» (βλ.
άνωτ. σ. 170, β, 2) καί τοποθετούσαν εις τήν μέσην των έμπλαστρον άπό σαπούνι
καί άσπράδι αυγού' «τό φάσκιωναν κ' έμενε έτσι, ώσπου và ξεκολλήση μόνο του».

6. Άκροχορδόνες (βαρβερίτσες) (Άγρίνιον), καρναβίτσες (Μεσσην.), γαρδα-
βίτσες (Αιτωλ.), κουρτσϊκοι (Κρήτ.), μπαοντραβίτσες (Ήπ. Μακ.).

Κατά τήν λαϊκήν πίστιν εν Αίτωλίςι «εξαλείφονται, αν πάρης κρόκο άπό
χελιδονάβγο και τις άλείψης». Κατά τούς Λεσβίους «έχ ένα χορτάρι πού τό λεν
μερμηγκοχόρταρο. Τό τρίβγουνε και τό ρίχννε μέσα στον καφέ, στό γλύκισμα
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πού ϋά φάγ) κείνος με τις μηρμνγκιές, άλλα νά μην το κατ αλάβη. Πρέπει νά 'ναι
και χαοοφεγγαριά. "Ο,τι και νά γη ατά χέρια του χάνεται». Ή εϊδησις όμως είναι
έλλιπής, εφ' «σον δέν καθορίζει ποιον είναι τό χόρτον αύτό.

7. Άμνγδαλΐτις και άλλαι νόσοι τοϋ λαιμοϋ (τά λαι/ιά, δ πονόλαιμος, ό
οταφνλίτης κτλ.).

Έπί αποστήματος αμυγδαλής εις τήν Κύπρον μεταχειρίζονται κατάπλασμα
από στάκτην, τήν οποίαν ζυμώνουν μέ κάτουρον παιδιού. Κατά τινα συνταγήν
«πάρε συκάμινα, βγάλ.ε τό ζουμί, χαρχάριαέ το καί πάρε κι άπό τά σκέλια προ-
βάτου μαλ.λί. Βρέγ' το μέ κάτουρο και δέσ' το έπάνου» (Γορτυνία). Έπί κυνάγ-
χης (πρήξιμο και φλεγμονή τού φάρυγγος) δέρουν καλώς δύο κρόκους αύγού
καί απλώνουν είς ύφασμα' ραντίζουν κατόπιν μέ πιπέρι καί θέτουν περί τόν
λαιμόν (Κύπρ.). "Αλλοι εμφυσούν διά καλαμίου κόνιν τής κανέλλας εΐτε καί κο-
νιοποιηθέντα περιττώματα κυνός (Κύπρ.). ΙΙρός θεραπείαν τού λαιμού μεταχει-
ρίζονται καί διαφόρους γαργάρας (αφέψημα ζαμπούκου ή νερόν μέ κονιάκ, oU'Co,
μαστίχα, καί όπόν λεμονιού κ.τ.τ.). Ώς μαλακτικόν εις λαιμόπονον, ώς καί είς
βήχα, βράζουν άνθη μολόχας, σύκα παστά και τεράτσια. "Αλλαι μέθοδοι : πά-
τημα διά τού δακτύλου, άφοΰ έπιχρισθη πρότερον διά καφέ ή έπιγλωττίς καί ή
αμυγδαλή κτλ.

8. 'Αναιμία.

Μέσα θεραπείας' π.χ. εις τήν Κρήτην παίρνουν ρινίσματα σιδήρου (σκουρά),
τά βράζουν καλά, διά νά γίνουν άσηπτικά καί κατόπιν τρώγονται μέ μέλι άπό
τούς άναιμικούς «καί ώφελούν πολύ». Εις τήν Αίτωλίαν γυναίκα πού έχει άδυ-
ναμία πολλή καί μιά χλωμάδα στό πρόσωπο της, λένε ότι έχει άνεμικό καί για-
τρεύεται μέ βοτάνια, τά άνεμόχορτα' τά βράζουν καί πίνουν τό ζουμί τους.

9. 'Ανεμοβλογιά.

Είς τήν Κάρπ. τήν ϊατρεΰουν μέ γλυκά ποτά. Ποία ή συνήθεια αλλού;

'Ανεμοπύρωμα βλ. έρυσίπελας.

10. "Αν&ραξ (κακό πόνεμα ή καρβουνι (Κρήτ.), κακό ή γλυκό σπειρί (πολλ.).

Εις τήν Κύπρον μεταχειρίζονται διάφορα άντιφλογιστικά, κυρίως έπιθέ-

ματα φλοιού καρπουζιοΰ, τά όποια τοποθετούν άπό τήν ψύχαν, άφοΰ φοβιτσιά-
σουν τό σφαλάγγι, δηλαδή αφού καιιτηριάσουν τόν άνθρακα μέ πυρακτωμένον
σίδηρον. Εις τήν Κορώνη ν «κάνουν άλοιφή μέ τ ρεμεντίνα, ίσαμε δυο δαχτυλή-
ϋρες, καθαρό κερί, ασπράδι αυγού, καθαρό λάδι, τά δέρνουνε καλά σέ μιά κούπα,
Χ έχουν ενα φύλλο άπό σέσκουλο καί τδ βάζουν επάνω κ' έρχεται άμέσως καί
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τρανάει ή τρεμεντίνα τό κακό και ξεγερενγει». Είς τήν Θράκην τό καίουν μέ πυ-
ρακτωμένο καρφί (βλ. "Αρχ. Θροικ. Θησ. Λ' 53 -55). Τί συνηθίζεται αλλού;

11. 'Αποπληξία (κόλπος).

Συνήθως συνιστούν απόλυτον άκινησίαν, ψυχρά επιθέματα εις τήν κεφα-
λήν, κλύσμα μετ' όξους, αβδέλλες είς τούς κροτάφους, εντριβάς διά ξηράς φανέλ-
λας καμφοράς ή οινοπνεύματος. Ποίους άλλους τρόπους μεταχειρίζονται εις τήν
περίστασιν αυτήν ;

12. 'Απόστημα (χαπινάρες (Κρήτ.), μύρος ή τό μώρο).

13. :Ατροφία ιδία παίδων (σούφρα, επειδή σουφρώνει τό πρόσωπον των).
Πρός θεραπείαν εις τά Μαζαίϊκα χαράσσουν τά ώτα, τήν γλώσσαν καί τό άκρον
τής σπονδυλικής στήλης καί τά καίουν ολίγον. Τί είναι τό σουφροχόρτι, πού
μεταχειρίζονται με διαφόρους προσμείξεις πολλαχοϋ ώς γιατρικό ; Κατ' άλλους ή
σούφρα φαίνεται στον ουρανίσκο τών μικρών παιδιών καί πρέπει νά κόβεται μ'
ένα κοφτερό μαχαιράκι' δηλ. χαράζουν τό μέρος αυτό μέ τό μαχαιράκι ώς που
νά βγάλη αιμα (Εύρυτ.).

Αύτόπονος βλ. Ώταλγία.

14. 'Αφροδίσια, (γαλλικά πάϋη, οκονλαμέντο κλπ.).

Κατά τινα εΐδησιν άπό τά Βούρβουρα Κυνουρίας «ή βαργελάνα (ενα χορ-
ταράκι μονόοτυλο μ ενα κεφαλάκι λαλονόι στήν άπάνον μεριά) εναι κάτι καλό.
Τό πίνουν περί γυναικεία πράματα». Εις τά Κοτύωρα διά τό σκολαμέντον «δί-
νανε στόν άρρωστο διουρητικά : μαϊδανό, ζουμί άπό βρασμένες φούντες καλα-
μποκιάς. 'Επίσης κάνανε χάπια μέ μείγμα (ματζόν) από πίσσα καί λιγάκι άλεΰρι
καί δίνανε στόν άρρωστο πρωί καί βράδυ». "Αλλα μέσα καί τρόποι θεραπευτικοί ;

15. Άχώρ (κασσίδα).

Θεραπεία μέ έμπλαστρα άπό πίσσαν. Κατά τινα πρόληψιν τά έμπλαστρα
πρέπει νά είναι τόσα, όση καί ή ηλικία τοΰ πάσχοντος (Πόντ.). Οι Βαλτινοί τήν
θεραπεύουν μέ τό κασσιδόχορτο, άγνωστον ποίον χόρτον.

16. Βήχας. Εις τήν Κρήτην «βράζουν σέ νερό κυδωνόσπορο πολλή ώρα
ώς που τό υγρό ν' άπομείνη 2-3 κουταλιές τής σούπας καί τό δίνουν στον άρ-
ρωστο». "Αλλα θερμαντικά καί μαλακτικά' βλ. και κρυολόγημα.

17. Βρογχΐτις.

18. Τρίππη.

19. Δήγματα ερπετών και έντόμων.
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Ποία έξ αυτών θεωρούνται δηλητηριώδη ; (π.χ. οχιά ή δχεντρα, άστρίτης,
άκονάκι, σκορπιός, ρώγα ή έφταλοντρού, σφήκα, μέλισσα κλπ.). Μέσα θεραπευ-
τικά καί φάρμακα' π.χ. άπομύζησις διά τών χειλέων, έπίθεσις λάσπης καί εν-
τριβή διά μολόχας, χρήσις ώρισμένων βοτανών (φιδόχορτο, σκορπιοχόρταρο, δρα-
κοντιά, λαγοκοιμηθιά ή τής Παναγιάς τό μοσκολ.ίβανο, ζόχος κλπ.). Περιγραφή
τών φυτών καί χρήσις. "Ενα παράδειγμα : «7ο φιδοβότανο είναι άπό χορτάρι,
ίδιο φίδι στο ιδείς τον, ίσαμε τό μπόι παίδων, σημείο πράμα και όσο τό χορ-
τάρι είναι χλωρό, τό φνλάει τό φίδι χάμον στη ρίζα τον κι άμα αυτό άρχινάει
καί ξεραίνεται, μυρίζει όπως τό φίδι, φιδίλα' αυτό τό βράζεις καί τό βάζεις άπά-
νου που Îià σε κεντήση φίδι, σκορπιός κ.ά.» (Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι). Συνήθως
τό φιδοβότανο τρίβεται, ή δέ κόνις πίνεται αναμεμειγμένη μέ κρασί ή νερό, ήμέ-
ραν 'Γετάρτην ή Παρασκευήν κτλ. Σχετικαί παροιμίαι : π.χ. "Αν σε δαγκώσω
εγιο ή οχιά \ εχεις καί παρηγοριά' | α σε δαγκώση ό &ειός μ*' δ άστρίτης, | πάρτε
φκυάρια καί ξινάρια. Κατ' άλλας μεθόδους ό σκορπιός πολτοποιείται καί επιτί-
θεται επί τού δήγματος, ώς παρά Διοσκουρίδη. Εις τήν Κύπρον έπαλείφουν τό
δήγμα μέ ποντικόλαδον, εις τό όποιον όμως, πλήν μικρού ποντικού, έχει προσ-
τεθή καί σκορπιός καί ούτω παρήχθη ύγρόν παχύρρευστον, δυνατής οσμής, ελα-
φρώς πορτοκαλόχρουν.

20. Δηλητηριάσεις άπο φαγητά.

Έν χρήσει είναι τό άσπράδι αύγού πρός πρόκλησιν εμετού. Διά δηλητη-
ρίασιν μανιτών, γιατροσόφι κρητικόν συνιστά : «βράσον σιναπόσπορον νά πίη
πρός έμετόν, νά περιτυλιχθώσιν αί χείρες καί οί πόδες δι' έριούχου παννίου ή
διά τούβλων ή διά φιαλών και άφθονα καταπλάσματα έπί τής κοιλίας καί θερα-
πεύεται τελείως». "Αλλα άντίδοτα κατά τής δηλητηριάσεως. Καθάρσιον, κλύσματα.

21. Διφ&ερΐτις (παμπακάς έν Κύπρω).

Έμφύσησις κόνεως άπό κόπρον κυνός εις τόν λάρυγγα τού άσθενούς.
"Αλλα θεραπευτικά μέσα ;

22. Δοϋ·ιήνες (καλόγερος, άγιάθονας ή τζίμπουνας, βούζνο, χολ,ικό κλπ.).

Έπιτριβή διά τής κυψέλης τού ώτός, πεπαντικαί άλοιφαί, καταπλάσματα
διάφορα. Π.χ. εις τήν Νάξον «βάζουν επάνω προζύμι με ζάχαρι ή εναν άσπρο-
αάλιακα (κοχλίαν) κοπανισμενον γιά ν' άνοιξη». Είς τήν Κάρπαθον «βάζουν κρομ-
μύδι ψημένο νά μαλακώση, ύστερα πίσσα καί ζυμάρι ή μαύρη σταφίδα καί ανοί-
γει. "Οταν άνοιξη, διά νά τραυά, βάζουν σαπούνι καί ζάχαρι». Είς τό Βογατσικόν
«γιά νά σπάσ' τό χολ' κό, ψήσε μιά πατάτα, κα&άρσε την καλά, πασπάλ'σε την
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με ζάχαρ καλοστουμπισμέν ' και πλάκωηέ το». Ποια άλλα μέσα μεταχειρίζον-
ται αλλού ;

Δυσεντερία βλ. εντερικά.

23. Δυσουρία ή έπίσχεσις οϋρων.

Πολλαχού μεταχειρίζονται κατ' αυτής τήν άγριάδα εις 100 δράμια ύδατος
βάλε 20 δράμια άγριάδας ξηράς, βράσε την έπί 20 λεπτά καί τόν ζωμόν πίνει
ό πάσχων «συνεχώς καί όσον βούλεται» (Βιί)υν.). Εις τά Κλουτσινοχώρια Κα-
λαβρ. μεταχειρίζονται πρός τοΰτο τό λεγόμενον κατουρλόχορτο. Ώφέλιμον εΐναι
κατά τήν δημ. κυπριακήν ιατρικήν κατάπλασμα άπό σκορπίδια ήτοι άπό σκροπό-
χορτο, τιθέμενον εις τό ύπογάστριον, καθώς καί ό φλοιός τοΰ ραπανιού.

24. Είλεος (στρόφος, σφαή (Νάξ.), δήμμαν τ άντερου (Κύπρ.). Σφαό-
χορτο, καρδομαντζουράνα (εϊδη χόρτων) τά βράζουν καί πίνουν τό ζουμί «αμα
τους σφάζει». "Αλλοι εισάγουν εις τό έντερον αέρα αέ πίεσιν διά πυραύνου, ώς
παρ' άρχαίοις. Εις τήν Κάρπαθον λέγουν πώς «επήρε τ' άντερο βόρτα»' τό τελευ-
ταίο γιατρικό «τής άπελπισίας» ήτο νά δώσουν τοΰ άρρωστου νά καταπιή μιά μπάλα
άπό μολύβι, διά νά ξεστρίψη τ' αντερύ του. Τί συνηθίζεται άλλοΰ ; υδράργυρος ;

25. "Εκζεμα (έγκισμα, μαγιασίλι, μονασίλης κτλ.).

Αλοιφαί άπό άσφόδελον, θεϊον κλπ. Π.χ. εις Ίεράπετραν «κοπανίζουν τή
ρίζα τής άσφεντρηλιάς, βγάνουν το ζουμί, ξοϋνε μέσα μιάν άμάλαγη πλάκα σα-
πούνι και τό ταράσσουνε, τό ταράσσουνε Ισαμε νά πήξη. Τήν άλοιφή αύτή τή
βάνοννε σ' δλα τά βγαρτά». Εις Μεραμβέλλου Κρήτης καίνε τά κλαδιά τού άσπα-
λάθου καί χύνεται μαύρος χυμός' αύτό εΐναι τό άσπαλ.αθόλαδο' μ' αύτό άλείφουν
τά έγκίσματα. Εις τήν Κορώνην «βράζουν μελισσόχορτο με χαμομήλια ή γλυκο-
ρίζι και πλένουν τό μέρος πού τούς τρώει, πίνουνε και καμιά κούπα καί τούς
περνάει τό μαγιασίλι». Άλλοι καίνε τσώφλι αυγού, τό στονμπίζουν καϊ με τή
σκόνη πασπαλίζουν τό μέρος. Είς τήν Κύπρον διά τό έκζεμα (μουασίλης) ί)εω-
ρείται καλόν τό γιαούρτι ή κόνις τής χεννάς (λαουσονίας λευκής), μυρσίνης, βο-
λικιοΰ σάπιου, θειικού χαλκού, ψευδαργύρου, πυρίτιδος κλπ. 'Ενεργούν καί πλύ-
σεις μέ μολοχούδια, κριθαρόνερον, νερόν πιτύρων, καρυδιάς, εύκαλύπτου κλπ.

26. "Ελμινθες (λεβίθρες).

Κλύσματα, έσωτερικώς σκόρδον κοπανισμένον μέ ξίδι καί άλας, λεβιδόχορτο.

27. Ελονοσία (θέρμες, πύρεξη, παροξυσμός, πιασμός, τιναχτός (Σίφνος),
ρίγος ξεφανερωτός (Κρήτ.), πειράγματα τοϋ θεριστή νλτί.).

Ε'ιδικά βότανα και παρασκευασίαι διά τις θέρμες' π.χ. άγριόκινα
(Καλάβρ.), πελΐνος (έ'να χόρτο πολύ πικρό, Θράκη), σκιαθάκια (Άλμυρ.), σιδερο-
βότανο (Βέροια), πιασμοχόρταρο (ή άγριόκινα εν Μυτιλήνη), άφαλ,αρίδα, είδος

επετηρις: του λαογραφικού αρχείου γ' 12
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άκάνθης μέ πικρότατον ζωμόν (Κάρπαθος), χόρτον αγίου 'Ιωάννου (πόα κενταυ-
ρίου) ή γένεια τοϋ γέρου (άψίνθιον τό θαμνώδες) έν Κύπρω κτλ. Χρήσις αύτών.
Χορήγησις καφέ μέ λεμόνιον καί ιστούς αράχνης ε'ις καταπότια. Κατάπλασμα
άπό πίτυρα πού έζυμώθησαν μέ όξος, εί'τε λαπάς μέ γιούρτι ή γιαούρτι μέ
γλυστηρίδα έπιτίθεται έπί τής κοιλίας. "Αλλοι κόπτουν κατά μήκος εις δύο πε-
ριστέρι (ή βάτραχον) καί έπιθέτουν άμέσως όλόθερμον έπί τής κοιλίας ώς άντι-
φλογιστικόν (κατά τό πάσσαλος πασσάλφ έκκρούεται). Εσωτερικώς δίδουν αφέ-
ψημα άπό γένεια τοϋ γέρου, τά οποία ώς πικρά λαμβάνονται κάθε πρωί κα-
τανήστικα επί τινας ημέρας (Κύπρ.). Εις τόν Σκοπόν τής Θράκης μετεχειρίζοντο
τόν πελΐνο, έ'να χόρτο πολύ πικρό, τό όποιον βράζουν καί δίδουν στον άρρωστο
νά πίνη κάθε πρωΐ.

Μέ ποίους τρόπους έπιδιώκεται ή θεραπεία τής σπλήνας (υπερτροφίας
τού σπληνός) ; ΓΙ.χ. ε'ις τήν Κύπρον διά τοΰ γόνατος πιέζουν ελαφρώς τό άρι-
στερόν ύποχόνδριον, όπου ό υπερτροφικός σπλήν (όμοίαν θεραπείαν άναφέρουν
Πλούταρχος καί Πλίνιος). Εις τήν Κύπρον επίσης κρεμούν εις τόν τοΐχον έ'να
κομμάτι παποντσοσυκιάς' έφόσον αύτη άποξηραίνεται καί συρρικνοΰται, τόσον
καί ό σπλήν σμικρύνεται και ελαττώνεται κατά τόν όγκον.

Γιατρικό διά θέρμην άπό συνταγολόγιον πρακτικοΰ ιατρού τής Κρήτης :
10 λεπτά καφέ, έ'να λεμόνι φέτες και ολίγες ρίζες τής άγρολαάς άπλυτες, τάς βρά-
ζεις και χύνεις τό πρώτον νερόν, εις τό δεύτερον βράσιμον τοϋ ρίχτεις τόν καφέ
και τό λεμόνι και βράζει μαζί, τότε στραγγίζεις και τό πίνεις, δταν θά σον έλθη
ή θέρμη, άπό 25 δράμια δύο έως τρεις ημέρας, μίαν φοράν τήν ήμέραν. Ποίοι
θεραπευτικοί τρόποι έφαρμόζονται άλλού διά τις θέρμες ;

28. Εντερικά.

α) Κατά πόνου έντέρων, εύκοιλιότητος, διαρροίας καί δυσεντε-
ρίας. Παραδείγματα άπό τά συνηθιζόμενα έν Κύπρω : Διά τήν εύκοιλιότητα
κρίνεται καλόν φάρμακον τό αφέψημα τών φύλλων τής ρωδιάς. Διά τόν ισχυρόν
πόνον προτιμάται τό τσάϊ τής χιώτικης μαντζουράνας, άλλα καί τής παπούνας, ή
έπιθέτουν έπί τής κοιλίας κατάπλασμα ί)ερμόν άπό πίτυρα χονδρά, άφοΰ τά ζυ-
μώσουν μέ ξίδι ώς λαπάν. "Αν ό πόνος τών εντέρων συνοδεύεται μέ έμετον
ή διάρροιαν, ύποτίθεται ότι πρόκειται περί κρυολογήματος' τότε έπιτίθεται έπί
τοΰ ομφαλού κατάπλασμα μέ μαστίχην και λίβανον, τά όποια κοπανίζουν καλώς
καί ζυμώνουν μέ ζάχαριν ή μ4λι άσπρον. Εις τήν περίπτωσιν όμως πού δέν
ώφελείται ό πάσχων κρίνεται, ότι έππεσεν τ° άφφάλι και πρέπει νά τό γυρί-
σουν (βλ. τό δέσιμο ή γύρισμα τοϋ άφαλ.οϋ άνωτ. σ. 170). Διά τήν έπίμονον διάρ-
ροιαν καί μάλιστα τήν δυσεντεροειδή θεωρείται άφθαστος πανάκεια τό άφέψημα
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τού κόνυζου τού βαρύοσμου, (inula graveoleus). Δια τήν χρονίαν διάρροιαν κο-
νιοποιούν οστά 'ιχθύων καί ïôiq: όστρακα καβούρου ή αστακού καί δίδουν εις
τόν πάσχοντα. (Ν. Κυριαζής ε'ις Κυπρ. Χρονικά Δ' 1926, 166-167). Ποίας με-
θόδους καί ποια φάρμακα μεταχειρίζονται άλλού εις τάς περιπτώσεις αυτάς ;

β) Κατά τής δυσκοιλιότητος. Ποίαι ούσίαι ή ποία παρασκευάσματα
θεωρούνται ώς ευκοίλια καί ποία ώς έλαφρά ή ισχυρά καθαρτικά ; Ποίαι oUaiai
χρησιμοποιούνται εις κλύσματα; Π.χ. μολοχούδια, λάδι, σαπουνάδα, ξίδι καί τε-
μάχιον σάπωνος (Κύπρ.).

29. 'Επιληψία (αεληνιααμός, το γλυκύ κλπ.).

Ποια τυχόν μέσα πρός θεραπείαν μεταχειρίζονται πλήν τής έγκοιμήσεως
είς εκκλησίας ; Ποία άλλα άγιωτικά ;

Έπίαταξις βλ. ρινορραγία.

30. Έρυγάί όξεΐαι (ρέιριμο).

Π.χ. όταν ένας ρεύγεται, τοΰ δίνουν νά γευθή καρύδια ή φουντούκια πολύ
καβουρντισμένα ή μήλα ψητά.

31. "Ερυθρά (κοκκινίλα).

32. Ερυσίπελας (ανεμοπύρωμα, ρουσούμπελη, το πυρά, ή φώκια, το φτέρι,
το άμελέτητο, ή μαγαρισμένη κτλ.).

Είς τήν Κύπρον, αν έχη φουσκαλίδες, έπιχρίουν μέ όξος ή σαμόλαδον,
ένω συγχρόνως τό γητεύουν ή τό φοβιτσιάζουν με κόκκινο παννί καί με ζεοτό
σίδερο. Είς τήν Σ πάρτη ν «τον βάζουνε άπάνω ζεστά μπαμπάκια, κεραμίδες ζεστές
τυλιγμένες σέ παννί, όλο ζεστά. Αέ θέλει μαχαίρι, δέ θέλει νά τό ματώσιγς, γιατί
πεθαίνει δ άνθρωπος». Εις τήν Θράκην «τό καπνίζνα πέ τό φωκοπέτσ καί περνά.
Αέ ϋέλ' γιατροί». Ποίοι οί θεραπευτικοί τρόποι καί αί σχετικαι αντιλήψεις άλλοΰ ;

33. Εύλογιά.

α) Τρόποι άνακουφίσεως τοΰ ασθενούς έκ τού κνισμοΰ: Π.χ. ε'ις
τά Κοτύωρα «άλειβαν τά εξανθήματα μέ άγνό βούτνρο καί τά τρίβαν ελαφρότατα
μέ μαλακό ντονλπάνι». Εις τό 'Αδραμύττιον «έτριβαν τό μέρος πού τόν τρώει
μέ άψιφιά (τήν μαδούσαν πρώτα, νά μην έχ κτσαρέλλια) έβαναν καί στό στρώμα
τ άπάν νά πλαγιάζ'. Πιρνοΰσι ή φαρμακάδα της μι τήν άψιφιά κί ραχάτευ' αυ-
τός. Ψοφοϋσι τό σκλήκι μι τήν άψιφιά».

β) Θεραπεία καί δίαιτα. Π.χ. ε'ις τά Κοτύωρα «στήν άρχή έδιναν στόν
άρρωστο καθαρτικό και περιωριζόνταν στά ζεστά, τοΰ έκαναν καί δίαιτα μόνο
γάλα. Αέ ν επιτρέπονταν ούτε μυρωδιά φασολιοΰ ν' άκουστή μέσα στό σπίτι, ούτε
καί κανενός άλλου οσπρίου. Καλόπιαναν καί τήν Εύλογιά . . . » .

34. Ήλίαοις.



Γ" Ε Ω Ρ Γ I 0 Ϋ Α. ΜΕΓΑ

Τρόποι θεραπείας: π.χ. τρίβουν άπαξ τής ημέρας τήν κάτω έπιφάνειαν
τής γλώσσης μέ φύλλον συκής, έ'ως οΰ ματώση, και κατόπιν τήν τρίβουν μέ σκόρ-
δον καί στάκτην. Τούτο γίνεται τρις ή τετράκις καί ό λαβακωμένος θεραπεύεται
(Άδρ/πολις). Άλλοι «βάνουν γιαούρτι στο μέτωπο μέσα σέ παννιά».

35. Ημικρανία (κεφαλόπονος, κατεβασιά κλπ.^.

Προσδένουν σφικτά τήν κεφαλήν μέ μανδήλιον ή καί τοποθετούν εΐς τό
μέτωπον φλοιόν λεμονιού ή καί φέτες άπό πατάτα. Άλλοι εισπνέουν ζωηράν
τινα μυρωδιάν ή εΐσροφοϋν κολώνιαν καί ξίδι. Ποίους άλλους τρόπους μεταχει-
ρίζονται πρός άπαλλαγήν από τόν πονοκέφαλον;

36. "Ικτερος (χρυσή, κιτρινάδα, λιόκρ ή λιόκριση).

ΓΙως κόβουν τή χρυσή ; ΙΙίστις ότι ή χρυσή φαίνεται κάτω άπό τή γλώσσα :
«ένα μικρό άσπρο σπειράκι κι άλλα δυό τρία γύρω σ αύτό είναι ή χρυσή. Ό
γιατρός μέ μικρά ψαλιδάκια κόβει τά σπειράκια αυτά» (Αΐτωλ.). Άλλοι «χαρά-
ζουν τόν χαλινό πον είναι κάτω άπό τό 'πάνω χείλος, στη μέση» (Κοτύωρα),
άλλοι «κόβονν δυό μικρές φλέβες που είναι κάτω άπό τή γλ.ώσαα στη ρίζα (Σκο-
πός) ή κόβουν τρεις ξυραφιές άνάμεσα στά φρύδια». Τό αίμα πρέπει νά τρέξη,
νά κατεβή στά μάτια, γιά νά ξεπλυθή καί νά καθαρίση, όπως πίστευαν, ή κι-
τρινάδα. Πότιζαν έπειτα τόν άρρωστο τσάγια άπό χόρτο πού τό έλεγαν Πανα-
γίας δάκρα (άμάραντο), καθώς καί ζωμό άπό βρασμένα βερύκοκκα νωπά ή και
ξηρά. Γιά θεραπεία τόν πότιζαν καί κάτουρο άπό μικρό γερό παιδί τρία πρωϊνά,
χωρίς νά βάλη πριν τίποτε στό σιόμα του. Τό κάτουρο έπρεπε νά είχε μείνει
όλη τή νύχτα στό αγιάζι (ήτοι εΐς τό ύπαιθρον) (Κοτύωρα). ΓΙοΙα τά συμπτώ-
ματα τής άσθενείας καί ό τρόπος τής θεραπείας άλλού ;

37. 'Ιλαρά.

Ποία ή ονομασία τής νόσου κατά τόπους ; (λίλιρη εν Νάξορ, λάγερη έν Σα-
μοθρ., λίλερη έν Άνδρω, Σίφνιο κά. λάλιρο έν Θήρςι, έλιρη έν Μάντ) κλπ.).
Ώς εΐδικόν φάρμακον εΐς τούς Γαλανάδες τής Νάξου μεταχειρίζονται τό άνθος
τής παπαρούνας' βράζουν δηλ. τό άνθος της (τά έχουν άπό τήν άνοιξιν μαζε-
μένα) καί πίνουν τό ζουμί του. Ποΐαι αϊ μέθοδοι θεραπείας άλλού ;

38. Ίαχναλγία (άμα πονή ή μέση).

Τρόπος θεραπείας (εις τόν Σκοπόν Θράκης): «Στρώνουν μιά κουβέρτα
στό πάτωμα καί ξαπλώνουν έπάνω τόν άρρωστο εΐς ύπτίαν θέσιν (άνάσκελα) χω-
ρίς μαξιλάρι. Ένας γερός άνθρωπος κάθεται έπάνω στά πόδια του καί τον κρα-
τεί σφικτά. Ένας άλλος στέκεται πρός τό μέρος τής κεφαλής καί πιάνει τόν
άρρωστο άπό τό πηγούνι περνώντας τά χέρια κάτω άπό τις μασχάλες. Τραυάει
τόν άρρωστο άπότομα πρός τά πάνω (τόν ταρτίζει), έ'ως ότου τρίξη ή μέση του».
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39. Καλαγκάΰι.

Ή νόσος άνθραξ καί κάθε φλεγμονή τών μαλακών μορίων τής άκρας φά-
λαγγος τών δακτύλων (παρωνυχία). Διά τό καλαγκάθι υπάρχει άπειρία φαρμά-
κων. Π. χ. εις τήν Κύπρον προσπαθούν νά προλάβουν τό κακόν «φοβιτσάζοντας»
διά τής έμβαπτίσεως τοΰ δακτύλου πού υποπτεύονται είς πολύ ζεστόν καφέν.
Ύστερώτερον καυτηριάζουν μέ καρφί πυρακτωθέν καί έπιί)έτουν κάποιαν άλοι-
φήν. Άλλη θεραπεία είναι νά βουτήσουν τόν δάκτυλον εντός τής χοληδόχου κύ-
στεως τοΰ βοός, πλήρους χολής. Τό συνηθέστερον είναι κατάπλασμα άπό σαλιάγ-
κους : παίρνουν ολίγα σαλιγκάρια μικρά, εκτός άπό τό κέλυφος των, όλίγην πΐσ-
σαν μαύρην, σαπούνι άπαννον, λάδι και άπόξεσμα τοΰ καλαμιοΰ' τό όλον σιγο-
ψήνεται σέ λίγα κάρβουνα είτε εις τήν φλόγα κηρίου, οπότε άντί χύτρας χρησι-
μεύει τό φύλλον τοΰ κρεμμυδιοΰ. Ή άλοιφή αυτή θεωρείται ψητική διά τό κα-
λαγκάθι, αλλά και διά τά άλλα αποστήματα. Ποία φάρμακα μεταχειρίζονται αλλού;

40. Κάλος.

"Ενα παράδειγμα : «Ό κάλος πού βγάνουμε στά πόδια γιατρεύεται. Άμα
στουμπίσουμε μιά ψημένη ντομάτα καί τή βάλουμε καί τή δέσουμε άπάνω στον
κάλο, σαν κατάπλασμα, πέφτει».

41. Καρδιακαι νόσοι (ταχυκαρδία κλπ.).

Κατά τών νόσων τής καρδίας, ιδία παλμών, χορηγείται καρδία νωπή πε-
ριστεράς. ΙΙοΙοι άλλοι θεραπευτικοί τρόποι είναι έν χρήσει ;

Καασίδα βλ. άχώρ.

42. Κήλη (το κατέβασμα, σπάσιμο).

Εις τήν Κορώνην «ψήνουν τ' αυγά τής χελώνας καί τά τρώνε όσοι έχουν
κήλη καί τούς περνάει». Ποια μέσα μεταχειρίζονται άλλοΰ πρός θεραπείαν ;

43. Κοκκΰτης (πετεινόβηχας ή κορακόβηχας, κακαρίστρα κλπ.)·

Τρόποι θεραπείας. Π.χ. εις τό "Αργός ψήνουν είς τόν φοΰρνον άσπρο-

κρέμμυδα, τά στύβουν καλά καί μέ τό ζουμί των ποτίζουν τά παιδιά πού πά-
σχουν. Είς τήν Κεφαλληνίαν τά ποτίζουν μέ ολίγον αιμα κόρακος ή μέ κόνιν
από τό συκώτι του, άφού προηγουμένως τό ψήσουν καλά. Άλλοΰ μεταχειρίζον-
ται αίμα κουκουβάγιας. Άλλοι συνιστούν ε'ισπνοάς από κώκ. "Αλλοι τρόποι ;

44. Κρυολόγημα (βήχας, πούντα).

Μερικά παραδείγματα άπό τά συνηθιζόμενα είς τήν Κύπρον : «"Οταν ό βή-
χας είναι ενοχλητικός, δίδουν αφέψημα παρασκευαζόμενον μέ ξηρά σύκα, κανέλ-
λαν, τεράτσι (κερατέαν), άνθη μολόχας, ζαμποΰκον (= κουφοξυλιά) είτε όλα μαζί
είτε κεχωρισμένως "Οταν ό βήχας έπιμένη επί μακρότερον χρόνον, κατασκευά-
ζουν τό εξής φάρμακον : λαμβάνοιιν ανά εκατόν δράμια σπόρον άδράς τσικνί-
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θας, σησάμι, μαυρόκοκκον (μελάνθιον τό ήμερον). Φρυγανίζουν καλώς, κο-
πανίζουν λεπτότατα καί κοσκινίζουν' προσθέτουν κανέλλαν καί μοσχοκάρυδο καί
ζυμώνουν τό όλον μέ μέλι ασπρον. 'Από τό άντιβηχικόν τούτο έλιξήριον λαμβά-
νουν τακτικά έ'να κουταλάκι. Εις έλαφρά κρυολογήματα τρίβουν τό στήθος μέ
μαστιχόλαδον ή μέ τόν λάδανον. Ώς προφυλακτικόν δέ συγχρόνως καί θεραπευ-
τικών μέσον έχουν τήν λα(γ)οπετσιάν, τήν μαλλονραν τον προβάτου, τήν έφημε-
ρίδα, τά όποια θέτουν είς τό στήθος, διά νά συβράσουν καί τούς προφυλάξουν
άπό περαιτέρω κρυολόγημα». ΓΙοΐαι μέθοδοι καί φάρμακα είναι εν χρήσει άλλού ;
(Βλ. καί συνάχι, πνευμονία, πλευρίτης).

45. Κρυοπάγημα (χιονίοτρες, μαργωτήρες κττ.).

"Ενα παράδειγμα : νά βάλη ξίδι και φλόμονς, νά τά βράοη και νά βάλη
τά πόδια τον μέσα, α>στε νά τό δέχεται. Μέ τ αυτό γιαίνει (Κρήτη). Εις Κάρπαθ.
ψήνουν φούσκο (είδος άμανίτου) καί τή σκόνη μεταχειρίζονται γιά τις χιονίστρες.

Κωλικός εντέρων βλ. ειλεός.

Λαιμά βλ. άμυγδαλΐτις.

46. Λειχήν (λειχήνα, άλ'χήνα, γαδαραλ'χήνα ("Ιμβρ.), άρνι&οκολλίδια (Κάρπ.),
χάβδι (Πόντ.). Ε'ις ποίαν αίτίαν άποδίδεται ; Π.χ. εις τήν Κάρπ. πιστεύουν ότι
μολύνεται κανείς άπό τάς όρνιθας. Τρόποι ί)εραπείας: II. χ. μέ άλοιφήν άπό
σκόρδο καί μπαρούτι ("Ιμβρ.) ή μέ καμένη ζάχαρη (Βιθυν.) ή μέ κάποιο χόρτο
ή λουλούδι (αΐγια κίτρινη) (Βιθυν.), χαβδόχορτο (Πόντος), ή μέ στάχτη κλπ.

47. Λι-θοπάτης ή λι&οπάτεμαν (Πόντ.).

«"Ενα ξερό άσπρο εξόγκωμα, πού βγαίνει καμιά φορά στήν καμάρα τής πα-
τούσας τού ποδαριού, αύτό είναι τό λιθοπάτι. Γιά νά γερέψϊ], πρέπει νά τό σπά-
σουν» (Αϊτωλ.). Είς τόν ΓΙόντον τό θεραπεύουν διά κόπρου άνθρώπου.

48. Λύσσα.

Μέσα καί τρόποι θεραπείας. Π.χ. τόν λυσσόδηκτον άλλοτε δέν τόν
άφηναν νά κοιμηθή όλόκληρον τήν νύκτα τής 39ης ημέρας. Πρός τούτο έτρω-
γαν, έπιναν, τραγουδούσαν, χόρευαν δι' όλης τής νυκτός (λ'σαόγαμους εν Σάμω,
σνλλόγαμος εν Κύπρω).

49. Μαγουλΐτις (παριοτίτις).

'Επαλείψεις μέ ί)ηριακήν καί άλλας άλοιφάς.

50. Μαστϊτις.

Διά τάς ραγάδας τών μαστών μεταχειρίζονται τό ύμένιον τών αύγών.

Ματόπονος βλ. όφθαλμία,

51. Μηνιγγΐτις.
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52. Μητρίτιδες (μητρικά, πάθη τών γυναικών κτλ.). Καταπλάσματα άπό
πίσσα, τούβλο ζεστό κττ.

53. Νεφρόπονος ήτοι κωλικός τοΰ νεφροΰ.

"Εμπλαστρο γιά τά νεφρά (κρνόμπλαστρο εν Λέσβφ). II. χ. Ξννομε ατή ν
ξύστρα μια η πλάκα άφορο σαπούνι. Σποϋμε μαζί τρία ασπράδια αυγά. Ρίχνουμε
καί 25 δράμια ρακί κι δλα αυτά τά χτυποϋμε. Ά φοΰ τά δείρομε πολλή ώρα,
τ' αλείβουμε α ενα κομμάτι καινούργιο παννί κ ύστερα το γεμίζουμε τρύπες με
μιά χοντροβελόνα. Μ' αύτό σκεπάζουμε τά νεφρά, μέχρι νά ξεκολλήση μοναχό τ .

54. Οδονταλγία (πονόδοντος).

Ποία βότανα μεταχειρίζονται διά τόν πονόδοντον καί ποια φάρμακα δι'
άποστήματα τών οδόντων ; Μερικά παραδείγματα : 1. "Οταν έχουν πονόδοντο (ή
πόνους στό μάγουλο), παίρνουν άσπρόχορτο καί μασούν τόν καρπό. Τό άσπρό-
χορτο είναι χόρτο μέ καρπό μαύρο σάν φακή (Καρδίτσα). 2. "Αλλοι μεταχειρίζον-
ται τή σκάρφη (ελλεβορο). Τήν ρίζα τής σκάρφης βράζουν μέ ξίδι καί μέ τό άφέ-
ψημα πλύνουν τό στόμα (Θεσσαλ ). 3. «Ή ΤΙηνιλόπ είναι χόρτο' μέ τό χόρτο αύτό
καπνίζουν τά δόντια τοϋ άνθρώπου κ' έ'τσι πέφτουν τά σκουλήκια πού είναι μέσ
ατά δόντια» (Αίτωλ.). 4. «"Οταν πόνεση τό ντόντι καί αχηματίσηάπόστημα (φού-
σκα), κοπανίζουν αλάτι καί τό ανακατεύουν μέ μέλι' ύστερα τό βάζουν στό από-
στημα καί άνοίγει πολύ σύντομα» (Γαλονάδες Νάξου).

55. Οίδημα (πρήξιμο).

Παράδειγμα : Βρέξε μιά ψίχα ψωμί στό νερό καί λάδι μαζί, μάλαξέ τη,
βάλ' τη στό πρήσμα νά ξεπρηατή» (Γορτυνία). "Αλλοι τρόποι ;

56. Όρχΐιις. Ένα παράδειγμα : «Σέ πρήσμα άρχιδιώνε : Βράσε κουκκιά
τσακισμένα σά φάβα, βάλ' τα σέ λανό σακκοϋλι καί βάϊΓ τα στό πάθος. Αυτό νά
τό κάνης πολλές φορές ημέρα καϊ νύχτα» (Γορτυν.).

57. Όφθαλμία (πονύματος, ματόπονος, τραχο'ιματα. "Αλλαι όνομασίαι κατά
τόπους, ώς τό λάρι ή έπιπεφυκίτις εν Κρήτη). Μέθοδοι θεραπευτικοί καί
φάρμακα: 1) 'Ενσταλάξεις γάλακτος γυναικός ή οπού άπό ρόϊδι ή τι άλλο.

2) Πλύσεις μέ άφέψημα ζαμπούκου ή φύλλων τριαντάφυλλου ή μέ ούρα κλπ.

3) 'Αποξέσεις τών βλεφάρων μέ ζάχαρη ή μέ σκόροδον (ώς παρ' άρχαίοις)
κλπ. Ποΐαι άλλαι πράξεις συνοδεύουν τήν άπόξεσιν ; Π.χ. εις τήν Κύπρον «εξα-
πλώνεται. ό ασθενής κατά γής καί, ένώ βοηθοί κρατούν τούς πόδας του καί τάς
χείρας του ακίνητους, ή «χολαάστρα» (ιάτραινα) άναστρέφει τό άνω βλέφαρον καί
άποξέει τήν τραχωματικήν επιφάνειαν διά τεμαχίων σκληρός σακχάρεως. Μετά
τήν άποσπόγγισιν τοΰ αίματος εφαρμόζουν παμπατζιές (δηλ. επιθέματα βάμβα-
κος, τόν όποιον εμβαπτίζουν εις άσπράδι αυγού, τό οποίον προηγουμένως δε-
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ρουν καλώς, προσθέτοντες ολίγον άνθόνερον ή ροδόσταγμα) θερμές επί τών πρη-
σμένων βλεφάρων και κρατούν τόν άρρωστον έπί πολλάς ημέρας έντός σκοτεινού
δωματίου, στάζοντες εις τόν όφθαλμόν του καθ' έκάστην σταγόνας τινάς άπό
τόν λεγόμενον <κόμπον». 'Ομοίως διά τήν πυώδη όφθαλμίαν ή καί διά πάντα
ζωηρόν έρεθισμόν τού οφθαλμού κόπτουν εις δύο μίαν ντομάταν καί έπιθέτουν
εις τούς οφθαλμούς. Επίσης φύλλα βασιλικιάς ψιντρόφυλλης ή τριαντάφυλλου
ζυμώνεται μέ ζάχαρη καί επιτίθεται εις τούς οφθαλμούς ώς άντιφλογιστικόν φάρ-
μακον (Κύπρος). "Οταν έχουν «φαγούρα» εις τους οφθαλμούς, οι Κύπριοι χω-
ρικοί τό άποδίδουν εις κονίδες (αυγά ψείρας) : ζεσταίνουν αύγό (σφικτό), τό κό-
πτουν εις δύο μέρη καί, άφού σκεπάσουν τό πρόσωπον μέ λεπτήν «κουρούκλαν»,
θέτουν εις τούς οφθαλμούς τά δύο τεμάχια τών αυγών μέ τήν βεβαιότητα ότι
άπό τήν θερμότητα καταστρέφονται οί κονίδες».— Ποίας μεθόδους μεταχειρίζονται,
όταν τό φώς τών ματιών άδυνατίζει; ΓΙ. χ. έν Κύπρφ «φορούν σκουλα-
ρίκια χρυσά, διά νά δυναμώση τό φώς των». Τί συνηίΚζεται άλλοϋ ;

Δίαιτα κατά τής όφθαλμίας. Π. χ. εις τήν Κύπρον, συνιστάται νά τρώ-
γουν ψωμί έπί 40 ημέρας άνάλατον καί άμύγδαλα.

58. 'Οστρακιά (οκαρλατίνα).

Ποίαι αι λαϊκαί μέθοδοι τής θεραπείας; Π.χ. ειςτά Κοτύωρα «κάνανε κα-
ταπλάσματα από κουπανισμένες ελιές μαζί μέ τά κουκούτσια τους και τά δένανε
στό λαιμό. 'Εσωτερικά κάναν επαλείψεις ελαιόλαδου μέ φτερό καθαρό κόττας'
δίαιτα αυστηρή : ούτε ψωμί, ούτε κρέας».

59. Παρωννχία (ή περί τόν όνυχα φλεγμονή) τριγυρίοτρα- λογνρίστρα, με-
ϋ-ύστρα. Βλ. καί καλαγκάθι.

Παρωτΐτις βλ. μαγουλίτις.

60. Πλενρΐτις (ό πλευρίτης, ή πούντα).

Μέσα θεραπείας: τό βυζικάντι' «αυτό τραυα υγρό και κάνει φούσκες,
τρυπάμε τή φούσκα γιά νά χυϋή το υγρό καί μετά βάζομε τσιρότο» (Νάξ.). Ποια
άλλα μέσα είναι έν χρήσει άλλοΰ ;

61. Πνευμονία, βρογχοπνευμονία, πνευμονικοί συμφορήσεις (περιπλεμονία,
πούντα y.xk.).

Μέσα θεραπευτ ικά: ζεστά ποδόλουτρα, καταπλάσματα άπό λιναρόσπορο
καί σιναπισμοί στήν πλάτη, βεντούζες κτλ.

62. Ραχΐτις (πεντερούγα έν Καλαβρ.).

Τρόποι θεραπευτικοί: έπάλειψις διά τής θηριακής, δι' ελαίου ήπατος
όνίσκου κλ. καταπλάσματα έκ χόρτων τινών κλπ.
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63. Ρευματισμοί.

Τρόποι θεραπείας: άμμοχωσία (= έπίχωσις δι' άμμου, ώς παρά τοις
άρχαίοις), περικνημίς μετά κόνεως θείου κτλ. Ε'ις τήν Κύπρον χρησιμοποιούν
θερμόν (ύδωρ) μέ κόπρον αιγός, τήν οποίαν κατόπιν έπιθέτουν ώς κατάπ?ιασμα,
ένφ εις τόν Πόντον τό κερόλαδον ή εφταβότανον, πού γίνεται από λάδι, σαπούνι,
κερί, θυμίαμα, μαστίχη Χίου, ρετσίνι από πεύκα καί ρετσίνι από κερασιά. Κατά
γιατροσόφι τής Κρήτης «λαμβάνεις μιά μασέλλα τού γουρουνιοϋ, τήν σπάζεις
τό μεδούλιον όπου έχει μέσα καί τρίβεις τούς πόδας σου τρεις φοράς τήν ήμέ-
ραν, μία τό πρωΐ, μία τό μεσημέρι, μία τό βράδυ».

64. Ρινορραγία (άνοιγμα τής μύτης).

ΙΙλήν τού αίμοστάτου (έρυθρωπής πέτρας) μεταχειρίζονται (είς τήν Κύπρον)
τά βάρσανα (== άθανασίαν τήν βαλσαμώδη, pyrethrum tanacetum), κοπανίζουν
τά φύλλα καλώς και εισάγουν εις τόν αίμορροούντα ρώθωνα. Άλλοι εφαρμόζουν
εισροφήσεις ύδατος ή οπού λεμονιού, πίεσιν τού μυκτήρος, ή δένουν τόν άντί-
θετον ώτίτην δάκτυλον ή εισάγουν εις τόν ρώθωνα τρίχα γάτας κτλ. Ε'ις τό Λα-
σήθι Κρήτης «άμα άνοιξη ή μύτη κανενός, βρίσκουν τού χταποδιού τ ανγά, τά
καίνε καί σά σκόνη τα ρουφούνε καί τό αίμα στένεται' ή τόν πιάνουν άπό τά μαλ-
λιά καί τόν ξετινάσσουν καί σταματά».

65. Σκώληκες, ταινία κτλ.

Πρός άπαλλαγήν τρώγουν καβουρδισμένον κολοκυί)όσπορον μέ άλας. 'Επί-
σης συνηθίζουν νά τρώγουν ρέγκαν καί κολοκύθια ή μελιτζάνες τηγανιτές μέ
σκορδαλιά και τήν έπομένην πρωί λαμβάνουν καθάρσιον. Βλ. καί έ'λμινθες.

Σπλήνα βλ. 'Ελονοσία.

66. Στοματΐτις (πονόστομα).

Πρός θεραπείαν έπαλείφουν τό στόμα μέ κόκκινα μούρα (μουρόνερο) (Βι-
θυν.). ΙΊοία τά φάρμακα αλλού ;

67. Συνάχι.

Τρόποι θεραπείας: Π.χ. εισπνέουν καπνόν καιομένου βάμβακος καί σακ-
χάρεως ή ροφούν ουζο ή ταμπάκο ή πίνουν ζεστά μέ φύλλα ή άνθη φλαμου-
ριάς, διά νά ιδρώσουν εις τόν ύπνον.

Τραχώματα βλ. όφθαλμία.

68. Τριχόπτωσις.

Πώς γιατρεύεται ή φαλάκρα ; "Εν παράδειγμα : Κάψε άβδέλΰες νά γίνουν
σκόνη. Βράσε τη με νερό καί νά φυράνη τό ενα στά τρία καί μ' αυτό τό νερό
άλειφε τό μέρος (Γορτυν.). Εις τό Μανιάκι βράζουν ένα χορτάρι πού βγαίνει
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στό Τραγοπήγαδο (μακρύ μάλλι) καί λούζονται τό Σάββατο μ' αυτό. Εις τήν
Φαλαισίαν Άρκαδ. «Βγαίνουν όβριά (είδος χόρτου) άπό τή ρίζα καί χαμωλαό
(άγκά&ι). Τις ρίζες αυτές τις βράζουν με νερό καί λούζονται επί τρία Σάββατα.
Δεν πρέπει δμως νά μείνη καθόλου ρίζα μέσα στη γή».

69. Τριχοφάγος.

Είς τήν Α'ιτωλίαν «γιατρεύεται, άν αλείβεται τό μέρος, δπου πέφτουν οι
τρίχες, μέ σκόρδο στουμπισμένο καί μπαρούτι' αλλά πρώτα πρέπει νά χαράζεται
τό μέρος εκείνο μέ κάποιο κοφτερό έργαλ.εΐο». Εις τήν Γορτυνίαν μεταχειρίζονται
«ρίζα άπό σφερδούκλι φρέσκια, γιά νά ναι μέσα δλ.ο τό ζουμί της». 'Αλλού ;

70. Τϋφος κοιλιακός.

71. Ύδρωπικία.

Ένα παράδειγμα από γιατροσόφι Γορτυνιακό : Νά βράσης κρασί μέ φλ^ούδες
άπό μελέο, τό κρασί νά είναι, μιά οκά κι άπό τό βράσιμο νά μείνη μισή. Νά πί-
νης άπ' αύτό μιά κουταλιά τό πρωί', μεσημέρι καί βράδυ μέ κουτάλα του γλυκού.

72. Φ&ειρίασις.

Γιατροσόφι κρητικό : «έπαρον διάργυρο καί κοπάνισε καλώς, είτα ένωσον
μετά σαπημένου ξύλου ή μήλου ή ξύγκι χοίρου ή προβάτου και άλειφε έπάνω
όπου είναι οί ψείρες καί ψοφούν».

Ποία βότανα ή κόνεις χρησιμεύουν είς κατασκευήν ψειραλοιφής ;

73 Φνματίωσις (φϋίσις, χτικιό, δχτικας κλπ.).

Τρόποι θεραπείας καί φάρμακα: Εις τόν Πόντον έδιναν στούς άρρώ-
στους νά πίνουν καθαρό πετρέλαιο ή και αίμα ζεστό άπό σφάγια τήν ώρα τής
σφαγής τους. Έδιδον καί γάλα κυνός ή νά γευθούν εν άγνοίςι των κυναρίου.
Εις τήν Νάξον διά τά στηθικά νοσήματα μεταχειρίζονται σέλινον. Τό κοπανίζουν
και βγάζουν 50 δράμια ζουμί, τό όποιον παίρνει μέ μίαν δόσιν ό άρρωστος.

Χιονίστρες βλ. Κρυοπάγημα.

74. Χοιράδωσις (γοιραδικά, χελώνια).

Βοτάναι : χελωνόχορτον, μανδραγόρας κλπ. Τρόπος θεραπείας άπό κρητικό
γιατροσόφι : «Έπαρε κολοκυθιού ρίζα καί κοπάνισον καί σίτινον άρτον και τό
ζουμί του έ'νωσον μετά τού οίνου καί μέ μέλι». "Αλλα ιατρικά;

75. Ψαμμίασις.

76. Ψώρα.

Φάρμακα : ελλέβορος μετά θείου κλπ. Εις τήν Κύπρον μεταχειρίζονται
θείον ζυμωμένον μέ λάδι, εις τόν ΓΙόντον άλοιφήν άπό θειάφι, σκόρδο, κατράμι
καί λίπος χοιρινό. Ποία τά φάρμακα άλλού ;

77. Ψωροφύτης.
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Μέσα θεραπείας: πλύσεις μέ στυφτικά (σονμάκι, καρνόφνλλο, τσάϊ κλπ.).
«Άμα τό σκούπισες, παίρνεις από λάχανο μιά φλιούδα νά τήν καπνίσης με δαδι
και μετά τήν βάζεις στο κεφάλι τον παιδιού, ϊ" άλλάζεις κάθε τόσο και λιγο-
στεύουν οι πληγές».

78. Ώταλγία, ώτϊτις (αύτόπονος).

Διάφοροι μέί)οδοι θεραπείας. ΓΙ.χ. είς τήν Κύπρον ενσταλάζουν εις το
αύτί μίαν σταγόνα λάδι ζεστό (καί μάλιστα άπό τό κανδήλι) ή γάλα άπό τόν
μαστόν θηλαζούσης, κατά προτίμησιν, θήλυ, είτε καί κυνός. "Αλλοι ενσταλάζουν
χυλόν πράσου ή λάδι τοΰ άπήγανου (δηλ. καβουρδίζουν σέ λάδι τόν άπήγανον).
"Αλλοι περιτυλίσσουν στυπόχαρτον έν εΐδει χωνίου έμποτισμένον μέ λάδι, τοΰ
οποίου τό άκρον εισάγουν εις τό πάσχον αυτί καί άνάπτουν τό στυπόχαρτον
άπό τήν άνοικτήν άκραν. Είς τήν Αίτωλίαν αντί στυποχάρτου μεταχειρίζονται
κηροπάννι. Εις τήν Κορώνην ψήνουν άσπρο κρεμμύδι, ώσπου νά μαλακώση, και
τό βάνουν στ' αυτί και περνάει ό πόνος. Σύνηθες όμως είναι πολλαχοΰ καί νά
ενσταλάζουν τρεις σταγόνας, έπί τρεις συνεχείς ημέρας, ποντικολάδου. Κατά ποίον
τρόπον άπολαμβάνεται τό ποντικόλαδον ; Ποΐαι αί θεραπευτικοί μέθοδοι άλλοΰ ;

79. Ποίας μεθόδους καί ποία φάρμακα μεταχειρίζονται πρός θεραπείαν
άλλων νοσημάτων, ιδία ψυχικών καί σωματικών ανωμαλιών, ώς τής λιπο-
θυμίας, τοΰ ύστερισμοΰ, τών νευραλγιών, τής στάσεως τών έμμηνων, τής έμμο-
νου άδυναμίας κτλ.

Π.χ. 1) Όταν έχη κανείς νευραλγίες σ' όλο τό σώμα του ή όταν πονή
κάπου, βρίσκει τρυφερές φασκομηλιές, τις ζεσταίνει πολύ μέσα σ' έ'να μεγάλο
σιντεροτσίκαλο καί μ' αύτές τυλίσσουν όλο to σώμα και περνά ό πόνος (Λατσίδα)

2) Πρός ί)-εραπείαν του ύστερισμοΰ συνηθίζουν είς τήν Κύπρον νά δί-
δουν πρός κατάποσιν καρδίαν περιστεριού, κατά προτίμησιν μαύρου, προσφάτως
σφαγέντος. Ή καρδία αιμόφυρτος πρέπει νά καταποθή άμάσητος. Ώς άναλη-
πτικόν δέ δίδουν άφέψημα κανέλλας, φύλλων κιτρομηλέας, λεμονέας, πορτοκαλέας,
ήδυόσμου, άλοΐζας καί μυρσίνης. Δίδονται δέ ή μόνα ή μερικά βρασμένα ομού,
θεραπεύοντα καί τήν λιοψυχιάν (Κύπρ.).

3) "Οταν καθυστερούν τά έμμηνα, δίδουν (εις τήν Κύπρον) σκορπίδια
ήτοι σκορπόχορτον, επειδή αυτά σκορπούν τό αίμα' πρέπει όμως νά ζεστα-
θούν πολύ καί νά ροφηθοΰν ζεστά τά σκορπίδια. 'Επίσης μεταχειρίζονται τόν
πήγανον : παίρνουν μίαν όκάν κρασί, εις τό όποιον βράζουν μερικά κλωνιά
πηγάνου, έως ότου τό κρασί άπομείνη όσον μισή οκά. Άπό τό ποτόν αυτό πί-
νουν κάθε πρωί ολίγον έπί 15 ημέρας (Κύπρ.).
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ΙΙοία φάρμακα μεταχειρίζονται πρός τοΰτο άλλοΰ ; Ποία διά τήν κατάπαυ-
σιν πόνου έμμήνων ; Ποια πρός έκτρωσιν ;

80. Άλλα μάλλον άοννή&η ή ιδιότυπα νοσήματα.

Π.χ. τό ψαθονοΰρι = μαυρίλα τοΰ σώματος θανατηφόρος (Καλάβρ.), ή
μαυροκαρβνίδα = έξάντ^ημα δερματικόν, τό άλλαχοΰ μαύρη λεγόμενον (Τή-
νος), ό λαγγονίτης = πόνος τών βουβώνων κατόπιν μακροΰ δρόμου (Όλυμπ.
Κεφαλλ.), ό κεφαλίτης = εγκεφαλική νόσος ("Ηπειρ.), ή ντούχωση = εσωτε-
ρική φλόγωσις τού σώματος ("Ηπ.), τό μόλεμα τοΰ στόματος (άπό άποφαγού-
δια τής γάτας ή τών ποντικών), ή σφήνα, πού πετάνε τά μικρά παιδάκια κτλ.
ΓΙοίας μεί)όδους καί ποία φάρμακα μεταχειρίζονται πρός θεραπείαν ;

Η'. Προληπτική χρήσις φαρμάκων.

α) Πρός πρόληψιν πυρετοΰ. Π.χ. εις τήν Λήμνον «τό Μά τρώνε σκόρδο
και βρέχνε παξιμάδ' μέσ' στό κρασί, πριν νά φάν τίποτα. Λεν τς πιάν' ή βέρμ'».

β) Διά νά μή τούς τρώη ό σκορπιός καί τό φίδι: Τρώνε «σκονρπου-
χόρτ'», τις ρίζες του (Αίτωλ.), τρώνε σκόρδο ή καίνε φλούδες άπό αυγά (Κο-
τύωρα), βάζουν κοντά στό βρέφος θεριακή (Άδρ/πολις).

γ) Διά νά προλάβουν τό αγκάθι: Κοπανίζουν τής καρυδιάς ρίζα σ'ένα
γουδί, άνακατεύουν τή σκόνη μέ ξίδι άκράτο καί τό δένουν επάνω. Τό άλλάζουν
2-3 φορές. Αύτό προλαβαίνει τ' άγκάθι (Κάρπ.).

δ) Προληπτικά κατά τής μέθης. Π.χ. «Γιά νά μή μεθύσης, φάε νη-
στικός εφτά πικραμύγδαλα ή πλεμόνι γίδας ψημένο».

Ποία άλλα φάρμακα χρησιμοποιούνται προληπτικώς ;

Θ'. Διαιτητική.

α) 'Αντιλήψεις περί θρεπτικής δυνάμεως τών τροφών, εκπεφρα-
σμένοι εις παροιμίας. II.χ. Ώμο κρέας, κόκκινα μάγλα (Λήμν.). "Οποιος τρώει
πατσιά τρώει λουρί, όποιος συκώτι αίμα κι δγοιος κρέας ζωή (Γορτ ). Κρέας με
τό αίμα και ψάρ" ψημένο (Λήμν.).

Φάε φασόλια, πιε νερό, \ ισα γάμπια, δέν μπορώ.

Φάε κρέας, πιέ κρασί, \ ίσα γάμπια, μοναχή (Τήνου).

"Εφαγες ψάρι, ήπιες νερό ;
πάει τό ψάρι, είς τό γιαλό'
ήπιες κρασί ;

τό φαγες εσυ (Άδρ/πολις).
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β) Άπαγόρευσις ή αποχή άπό ώρισμένων τροφών. Διαιτητικόν
μηνολόγιον: Τί πρέπει νά τρώγη κανείς κάθε μήνα; Κρασιά δυναμωτικά.

γ) Ποία δίαιτα τηρείται έπί διαφόρων νοσημάτων, ώς ερυθράς,
ιλαράς, οστρακιάς, τύφου κλπ. ; Ποία κατά τήν λοχείαν; έπί αποβολής κτλ. ; Π.χ.
έπί ερυθράς, ιλαράς κττ. δέν επιτρέπεται, κατά τούς ανθρώπους τοΰ λαοΰ, άλλη
τροφή άπό τά άμύγδαλα, τά γαλακτερά, τό τσάϊ καί τ' αύγό και τό πετιμέζι, τό
όποιον θεωρείται καί ώς φάρμακον «πυρωτικόν τοΰ αΐμάτον» (Κύπρ.).

Γ. Χειρουργική.

α) Άπολύμανσις πληγών και θεραπεία : μέ ατμούς ύδατος ή ί)είου,
μέ σίελον, μέ καπνιάν ή μέ άλλους ποικίλους τρόπους. Π.χ. εις τόν Πόντον
«κρατούσαν τό πληγωμένο πόδι ή χέρι πάνω άπό μιά άναμμένη καλά θράκα ακρι-
βώς στό μέρος τής πληγής" έρριχναν άπάνω στή θράκα νερό καί μέ τό σβήσιμο
δημιουργότανε δραστικός ατμός—καφούρα ή μπονγον — πού άπολύμαινε τήν
πληγή. Άλλοι μεταχειρίζονται τόν σίελον ώς άπολυμαντικόν ή βάζουν τόν σκύ-
λον νά λείχη τήν πληγήν». Άπομύζησις πληγής πρός άφαίρεσιν δηλητηριώδους
ΐοΰ. Χρήσις βοτανών ή άλλων παρασκευασμάτων πρός θεραπείαν πληγών.
Π.χ. εις τάς Κυδωνιάς «κοπανίζουν τά σπουρδούκλια (άσφοδέλους) καί τά δέ-
νουν επάνω στις πληγές καί δέν θυμώνει ή πληγή». Τί είναι τό σπαθοχόρταρο,
τό πεντάνευρο, τό νενροχόρτι, τό φραγκόφυλλΜ, τό σκυλοχόρταρο, το ομέρτο, τό
κλεφτοχόρταρο κλπ. ή τό λεγόμενον οπα&όλαδο, ή σπερδουκλαλοιφή, πού μετα-
χειρίζονται πολλαχού είς θεραπείαν πληγών ;

Τί μεταχειρίζονται διά ν' άνοιξη τό έλκος καί εκρεύση τό πύον ; Π.χ.
εις τόν Πόντον «αν ή πληγή μολυνόταν, βάναν κατάπλασμα άπδ πίσσα ζεστα-
μένη, που τραυοΰσε δλο τδ πύο καί τήν καθάριζε ολότελα. 'Έπειτα βάζανε κερό-
λαδο ή καί σπαθοχόρταρο, ώσπου νά κλείση». Εις τήν Μάδυτον διά τό άνοιγμα
τοΰ έλκους μετεχειρίζοντο αυγοστουπι, δηλ. άλοιφήν άπό λεύκωμα αυγού, τρίμ-
ματα σάπωνος καί λάδι.

Ποία άλλα παρασκευάσματα μεταχειρίζονται πρός επούλωσιν πληγών καί
χρονίων ελκών; (π.χ. ποντικόλαδο). Ποια μέσα μεταχειρίζονται, διά νά σταματή-
σουν τήν αίμορραγίαν τραύματος ; Τί έπιθέτουν είς τήν πληγήν άπό δάγκωμα
σκύλου ;

β) Βαρείς μώλωπες (κτυπήματα χωρίς ν' άνοιξη πληγή, μαμάκεμα (Νάξ.),
πρήξιμο καί μελάνιασμα κτλ.).

'Επιθέματα άπό αλάτι καί κρεμμύδι ή ψίχα ψωμί, κρεμμύδι καί άλάτι ή άπό
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διάφορα βότανα. (Πρβλ. τήν παροιμίαν «τόν έκαμε τ αλατιού»), Π.χ· εις τήν Νά-
ξον «κοπανίζουν βυζάσκελα (ρίζες τής άσκέλας πού είναι σαν γλυκοπαχάτες) καϊ τά
βάζουν πάνω στό μαμάκεμα», εις τήν Κυνουρ. «ψαίνουν πλατύμαντήλες καί τις βά-
νουν στό πρήξιμο», εις τήν Αίτωλ. μεταχειρίζονται φλοιόν τού μελίου, ενός θάμνου
πολύ υψηλού κλπ. Περιτύλιξις διά δερμάτων ζώων νεοδάρτων, ώς παρ' άρχαίοις.
Π. χ. εις τόν Πόντον «οποίος έπεφτε καί χτυπούσε γερά - άπό δέντρο, άπό σκά-
λ.ες κτλ.-χωρίς ν" άνοιξη πλ.ηγές, τόν έτύλιγαν σέ ζεστό τομάρι προβάτου που τό
σφάζανε τήν ώρα κείνη. Κοιμόταν έτσι 6-7 ά)ρες, ίδρωνε καλά καί γιατρευόταν, τοϋ
περνούσαν κ' οι ζαλάδες». Εις τήν "Ηπειρον εις τήν περίπτωσιν αύτήν αλείφουν
τό δέρμα τοϋ προβάτου (άπό τό άτριχον) μέ λάδι, τό έπιπάσσουν μέ κοκκινοπί-
περο, καί μ' αύτό περιτυλίσσουν γυμνόν τόν πάσχοντα, άφοϋ τόν τοποθετήσουν
παρά τήν έστίαν. (Πρβλ. τήν φράσιν : τόν έκαμε τής πρόβειας).

γ) 'Εγκαύματα.

'Επιθέματα διάφορα. Μερικά παραδείγματα: Εις τό Κωστί Θρ. «γιά
τό κάμα είναι ή χολή, είναι καί τό άσβεστονέρι μέ τό λάδι τοϋ φαγιού' νά τό
χτυπήσης, νά τό χτυπήσης, νά γένη άλοιφή' τό βάζεις ύστερα πά στά καθαρά τά
παννιά καί τό βάζεις άπάνω». Κατά Γορτυνιακόν ίατροσόφιον «άνακάτα)σε τό
άσπρο τοϋ αύγοϋ μέ ροδόσταμα, τάραξέ το καλά καί βρέξε σ' αύτό έ'να μαντήλι
καί βάλ' το στην καημάδα νά γιατρευτή γιά ένα μερόνυχτο». Είς τήν Κυνουρίαν,
σέ καψίματα βάνουν σκιαδούλια, ένα βότανο. Άλλοϋ, όταν καή κάποιος, κοπα-
νίζει γρήγορα φύλλα τής άγκυνάρας, βάζει τό ζουμί επάνω στό καμένο μέρος,
γιαίνει καί δέν αφήνει σημάδι.

δ) Έξάρ&ωσις (στραμπούλαγμα, βγάλσιμο χεριού ή ποδιού).

Τρόποι καί μέσα άνατάξεως. "Ενα παράδειγμα άπό τούς Γαλανάδες τής
Νάξου : Ζεσταίνουν νερό καί τό βάζουν μέσα σέ ένα δοχεϊον. Βουτούν μέσα τό
βγαλαμένο χέρι ή ποδάρι καί, άφοϋ μαλακώση, τό τρίβουν καλά κ' έπειτα τδ
τραυοϋν μέ δύναμιν νά τό φέρουν είς τήν ϋέσιν του. Κατόπιν ξαίνουν μέ τό μα-
χαίρι λίγο σαπούνι μέσα σέ ένα πιάτο, βάζουν ασπράδι τοϋ αύγοϋ καί λίγη ρακή
(ποτόν έκ στροφυλιάς) τό ταράσσουν καλά, ε'ως δτου γίνη μία αλοιφή. Βάζουν
τήν άλοιφή αύτη έπάνω σέ μπαμπάκι καί μέ έ'να παννί δένουν τό χέρι πού πονεί·

ε) Κάταγμα.

Ένα παράδειγμα : "Εσιαζαν πρώτα τό κόκκαλο, σέ τρόπο ώστε νά σμίξουν
άκριβώς τά δυό σπασμένα κομμάτια του. Τοϋ βάναν έπειτα έμπλαστρο άπό φακή
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τραβηγμένη σε μύλο τού χεριού, ή άλεΰρι άσπρο, άνακατεμμένα με σαπούνι κι
ασπράδι τ' αυγού. 'Ακουμπούσαν το σπασμένο χέρι ή πόδι σε δυό ή και σε τρία
κομμάτια λεπτά σανίδια (χαρτώματα — ένα άπό κάτω κ' ένα άπό πάνα) — ή δυό
στα πλάγια). Τά 'δεναν έτσι καλά κ' έμενε σε άπόλ,υτη ακινησία, ίόσπου và γιάνη».
(Πρβλ. καλαμώνω = δένω μέ καλάμια τεθραυσμένον κόκκαλον). Είς τήν 'Αρκα-
δίαν «τοΰ βάνουν γιακί δηλ. έμπλαστρον άπό πρόβεια μαλλιά άπλυτα, ποτισμένα
με άλοιφή άπό αυγό μέ ρακή δαρμένα καί τό ποτίζουν ταχτικά μέ ρακή έως
ότου θεραπευθή». Τό γιακί μεταχειρίζονται καί εις τάς εξαρθρώσεις.

Συρίγγιον.

Ποία τά μέσα τής θεραπείας ;

ζ) Εις ποίας άλλας περιπτώσεις ενεργείται χειρουργική επέμβασις;
Π.χ. ό νυχόπονος (οίδημα τών ποδιών) θεραπεύεται ε'ις τήν Κύπρον «διά σχί-
σματος και έξαγωγής αίματος καί διά καυτηριασμοΰ δι' έλαίου». Τό ξωντάρι
είναι «κάτι βώλοι πού βγαίνουν στό λαιμό ή στό χέρι ή καί σέ όλο τό σώμα,
είναι δέ πολύ σκληρόν αντά. Δι' έγχειρήσεως όμως άποσπάται όλόκληρον» (Γα-
λονάδες Νάξου). Τί έπιχειρείται πρός θεραπείαν τοϋ καρκίνου; Είς τά Κοτύωρα
«μιά γυναίκα πού τής παρουσιάστηκε καρκίνωμα στό στήθος της σέ μέγεθος
καρυδιοΰ, τό δεσε σφιχτά μέ μεταξένια κλωστή. Τό καρκίνωμα στέγνωσε, μα-
ράθηκε, κ' ύστερα άπό δυό μήνες περίπου άφαιρέθηκε χωρίς κόπο καί χωρίς
καμιά χειρουργική επέμβαση». Ποιους τρόπους μεταχειρίζονται άλλοΰ ;

ΙΑ'. Κτηνιατρική.

α) Κτηνίατροι εκ τον λαοϋ. 'Ονόματα αύτών : άλογογιατρός, παϊτάρης =
ίππίατρος (Λειβήσιον) κλπ.

β) Φάρμακα (βότανα κλπ. είδη) χρησιμεύοντα γενικώς εις θεραπείαν τών
ζο)ων. II.χ. ή άγριάμπελη θεραπεύει τήν ψώραν τών ζώων, τό άρκουδοπούρν'
(είδος πρίνου) χρησιμοποιείται ώς φάρμακον διά τά ζφα, τών οποίων στέκεται
τό ούρος' φύλλα αυτού κτυπώνται, άποτρίβονται καί στύβονται εις ποτήριον
ύδατος' μέ αυτό ποτίζεται τό πάσχον ζώον (Α'ιτωλ.). "Αμα βήχουν τά ζώα, τά
ταΐζουν άγριουκάστανου (Α'ιτωλ.). Τί είναι ή καλακαφάνα, τό σκαρπί, ή πορ-
δάλα και εις ποίας νόσους χρησιμοποιούνται ; "Αλλα ιατρικά.

γ) Θεραπευτικαΐ ή χειρουργικοί επεμβάσεις και φάρμακα ή άλλα μέ-
τρα προς πρόληψιν νόσου τών ζώων. Π.χ. 'Αφαιμάξεις (ξαιμάτωμα) διά κο-
πής τοΰ aUtioû ζώου άσθενοΰς πρός θεραπείαν. Φλεβοτομίαι ίππου, ήμιόνου
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κλ. μεγάλων κτηνών. "Οταν σταθή κάτι στον λάρυγγα ζώου, τό κατεβάζουν
έντέχνως μέ τό μονντί, ςυλάριον περιτυλιγμένον μέ βαμβάκι (Κάρπ.).

Προφυλάξεις: Π.χ. «φυλάνε τά πρόβατα να μην πιούνε λαναρονέρι (νερό
πού έχουν πλύνει λινάρι), γιατί πέφτουν τά δόντια τους και ψοφάνε».

1. Άαθένειαι ζώων και θεραπεϊαι αυτών.

1) Άαθένειαι ορνίθων.

1. Κόριζα ή τσίφνα. "Ενα παράδειγμα έκ Κρήτης: Ή κόριζα είναι άρ-
ρώσθεια τών ορνίθων που γίνεται ατή μπροστινή μπάντα τσή γλώσσας. Βγάνει
σκλιηρή προβειά σά νύχι. Δέν τρώει, δέν πίνει καί προπατεΐ χαμηλοφτερονγιασμένη.
Τό παθαίνει, ότινα μην έ'χη νερό. Τοτεσά τσή βγάνουνε σιγανά σιγανά τήν προ-
βειά, γιά νά μην κοπή ή-γι-άκρη τσή γλώσσας, γιατί τοτεσά ψοφά. Ααδώνουνε
υστέρα τό μέρος καί τσή δίδουνε κομμάθια κρομμύδια λαδωμένα καί τά καταπί-
νει κι ετσά τσή περνά' εζεκορίζασεν ή όρνιθα.

2. Λαιμόπονος απλούς. «"Οταν είναι βραχνή ή όρνιθα, τής δίδουν πρός
τροφήν πίτυρα ψημένα μέ γάλα καί τήν ποτίζουν κονιάκ, διά να καυτηριασθή
ό λαιμός της. Άλλοι δίδουν κρεμμύδι ψιλοκομμένον καί ολίγον σκόρδον πρός
τροφήν, διά νά ψοφήσουν τά μικρόβια» (Κύπρ.). Τί. συνηίΜζεται άλλοΰ;

3. Διφθερΐτις. Εις τήν Κύπρον κοσκινίζουν στάκτην, μέ τήν οποίαν ραν-
τίζουν τόν δάκτυλον καί δι' αύτοΰ τρίβουν τό κάτω μέρος τής γλώσσης, διά νά
βγάλουν ένα πετσί (τήν τσίφναν)' ταύτην πρέπει νά φάγη ή όρνιθα, οπότε τής
φτύνεις ή τήν ποτίζεις νερό μέ θειάφι.

4. Φΐ)ειρίασις. «Όταν ή όρνιθα έχη φτειροϋδες, πιάνονται τά πόδια της
καί δέν μπορεί νά περπατήση. Τότε τής τρίβουν μέ λαδόξιδον τά πόδια καί μ'
αύτό τής ραντίζουν τά φτερά, τές γαλάτες (=τές φτερούγες) καί τήν ουρά. Ραν-
τίζουν όμως καί τόν γουμάν μ' άσβέστην» (Κύπρ.).

5. Χολέρα. Ποία τά συμπτώματα καί τά μέσα τής θεραπείας;

6. Παθήσεις ήπατος (σκοτάς).

7. 'Άλλαι άσθένειαι, ώς τό άσβεστοκώλιασμα, τό κοττοβλόϊ, ή πιπίδα.

Ποια τά συμπτώματα τών άσθενειών τούτων καί ποία τά θεραπευτικά μέσα;

2) Άσθένειαι προβάτων καί αΙγών.

1. Κλαπάτσα ή καλμπάτσα ή γλαπάτσα (ή ήπάτωσις). Εις ποίον αί-
τιον άποδίδεται καί ποία τά συμπτώματα τής άσθενείας ; "Εν παράδειγμα άπό
τήν Αίτωλίαν : «Είναι μιά δροσιά άπάνω σέ βαρκονσια χορτάρια' τή βλέπεις, μό-
λις δώση ό ήλιος. Αυτή τήν αναπνέουν τά πρόβατα' μπαίνει στά συκώτια τους
καί παθαίνουν τή γλαπάτσα». Κατά τούς ποιμένας τής Κυνουρίας «άσπρίζει τό
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πλεμόνι τους άπό τήν κρυότη», κατ' άλλους είναι είδος φυματιώσεως. Πρός θε-
ραπείαν εις μερικούς τόπους μεταχειρίζονται σκάρφη (έλλέβορον) : ξηραίνουν
σκάρφη είς τόν ήλιον, τήν τρίβουν, τήν άνακατεύουν μέ άλάτι και ποτίζουν μέ
αυτό τά πρόβατα. Ποία θεραπευτικά μέσα μεταχειρίζονται άλλοΰ ;

2. Βλογιά. «Βγάνουν κάτι οπειράκια άνάμεσα ατά σκέλια και ψοφάνε,
Γιά νά γερέψονν, τά κεντρώνουν άνάμεσα στά λαγαρά τά πρόβατα' ή στή νουρά
ή στ' αυτί. Παίρνει άπ' τό πρόβατο τό βλογιασμένο ϋλη ό τσοπάνης καί τά κέν-
τρο') ν ει : με ενα μαχαιράκι σκίζει λίγο στά φτενά καί βάνει άπάνω. Στις σαράντα
μέρες ατά πρόβατα όέ βράζουν γάλα οί τσοπάνηδες·» (Αιτωλ.). Ποία ή συνήθεια
άλλοΰ ; Τί είναι ή άνεμοβλογιά καί πώς τήν γιατρεύουν ;

3. Παρμάρα. Επίσης άπό τήν Αιτωλίαν : «Όταν κόλληση τά πρόβατα,
στραβώνονται, κόβουνε τό γάλα, μονοβυζιάζονται... Στ' αλάτι κολλάει αυτή ι)
άσϋένεια, στις άλαταριές. Γιά νά γιατρευτούν, ξεραίνουν τό ίδιο γάλα τους, τό
φκειάνουν σκόνη, ταΐζουν τά πράματα καί γερεύουν». Τί μεταχειρίζονται άλλοΰ;

4. Βροντότριχα. «Είναι στό πλεμόνι καί γίνεται άπό τόν κονρνιαχτό»
(Βούρβουρα Κυνουρ). Κατ° άλλους «προέρχεται, όταν τρώνε άβρεχο κλαρί έπί
πολύν καιρό». Ποία ή ί)εραπεία ;

5. Ψώρα. Νόσος τών α'ιγών. Ποία ή θεραπεία;

6. Διάρροια. Εις τήν Νάξον «τών δίδουν φύλλα άγρϋαάς καί τρώγουν»
καί έτσι κόβεται ή διάρροια.

7. Μαστίτις (μασταράς έν 'Ηπ.). Εις τήν Κρήτην λέγεται περίδρομος :
«άρχίζουν καί σαπίζουνται τά βυζά ντως καί πέφτουνε. Θεραπεύεται άμα τούς
πάρουνε αίμα κάτω άπό τήν κοιλιά».

8. Παράσιτα τοΰ δέρματος (γιόϋ·&ος έν Καρπ. ζάχους έν 'Ακαρν. ζάβα
έν Ήπείρ.). 'Αναπτύσσονται σκώληκες είς τό δέρμα ιδία τών αιγών καί τό τρυπούν.

9. Σπλήνα ή σπληνόκακο.

10. Παραγάλος ή παραγάλιασμα: όταν χάνουνε τά ζφα τό γάλα τους
καί δέ μποροΰνε νά θρέψουνε τό άρνί τους.

11. "Αλλαι άσθένειαι αιγών και προβάτων μέ τά τοπικά των ονόματα:
π.χ. βούρλο ("Ηπ.), τό γλυκύ (Κάρπ.), νόσημα έγκεφαλικόν, όταν πέφτουν τά
πρόβατα κάτω μέ σπασμούς. Φσοννα, όταν τά πρόβατα μυξιάζουν καί δέν μπο-
ρούν ν' άνασάνουν (Αίτωλ.), ψουρουμύτα, όταν ή μύτη των είναι ψωριασμένη
(Αιτωλ.), βλάσους ή φθίσις τών προβάτων (Χαλκιδ.), φτάρνακας, ο σκώληξ εις
τοϋ κριού τούς ρώθωνας (Κάρπ.), ή σιάπη, σάν είδος συνάχι (Αιτωλ.), τό φιάγ-
κωμα, όταν τό ζώον πρήσκεται άπό χόρτον βλαβερόν καί δέν ήμπορή νά κατου-
ρήση (Κρήτη), παρμός (παραλυσία) κτλ. Ποια τά συμπτώματα, ποία ή αιτία εις

επετηριε του λαογραφικου αρχειου γ* ι3



Î94

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. Μ Ε f Λ

τήν οποίαν αποδίδεται ή ασθένεια καί ποία τά μέσα τής θεραπείας ;

3) Άσθένειαι μεγάλων ζφων (ϊππων, όνων, ήμιόνων, βοών).

1. 'Αερόπιασμα. Τό ζφον άεροπιάνεται, όταν έκτεθή ΐδρωμένον, άκί-
νητον εις ρεύμα αέρος. Θεραπεύεται, όταν έπιτρίψχις μέ παλαιόν λάδι, βρωμισμέ-
νον, τό σώμα του, τά πόδια του, τόν λαιμόν του, προσδένεις δέ υψηλά, ώστε ό
λαιμός νά είναι τεντωμένος (Κύπρ.). Ποία ή κοινή ονομασία εις διαφόρους τό-
πους καί οί τρόποι καί τά μέσα τής θεραπείας ;

2. Ίδρωπότισμα, όταν τό ζώον ποτισθή ΐδρωμένον.

3. Βήχας (κοινώς σακαή). «Τά πιάνει στό λαιμό και βήχουν». Εις τά Κα-
λάβρυτα θεραπεύεται δι' εντριβής μέ χοίρειον λίπος περί τόν λαιμόν τοϋ ζώου.
Τί είναι ή λεγομένη ξεροσακαή ή σαγκαβή, πού προσβάλλει προπάντων τούς
όνους καί πώς θεραπεύεται ;

4. Πόνος, κοιλόπονος, σφίξη καί κόψιμο, στρόφος ή στρόφλας. ΓΙοΐα
τά συμπτώματα καί ό τρόπος τής θεραπείας ; Π.χ. Διά τόν κοιλόπονον τών μου-
λαριών εις τήν Νάξον βράζουν σπόρον άλυγαριάς μέ κρασί καί τά ποτίζουν, εις
τήν Κύπρον βάζουν εις τό κρασί μίαν φούκταν στάκτη καλώς κοσκινισμένη και
ποτίζουν τό ζώον. Είς τήν Ευρυτανίαν τά ποτίζουν δύο αύγά κλούβια καί καφέ
πολύ χωρίς ζάχαρη.

5. 'Απόστημα (μαγάρισμα (Καλάβρ.), σακαή (Παρν.), ξορισμένον (Κύπρ.),
έσωτερικόν ή έξωτερικόν.—Ή θεραπεία έσωτερικού όγκου είς τήν Κύπρον γίνεται
ώς εξής : «Κοπανίζομεν χοληδόχον κύστιν χοίρου, τήν κοσκινίζομεν και βάλλομεν
ε'ς 50-100 δράμια κρασί ή κουμανδαρίαν καί ποτίζομεν.'Επίσης σφάζομεν σκυλάκια
στραβά (μικρά) καί μέ τό αίμα τους ποτίζομεν τό άλογόν μας ολίγον κατ' ολίγον εντός
24 ωρών. Τότε «πετάσσεται όξω» καί γίνεται έξωτερικόν τό απόστημα. Πρός θερα-
πείαν τούτου παίρνεις δόσιν όσον μισή τουφετσιά μπαρούτι, τήν οποίαν βάλλεις εις
έ'να άδειο κουτί γάλακτος, καί πλησιάζεις όσον μιά σπιθαμή μακράν άπό τόν όγκον
τοϋ ζφου, καί τότε ρίπτεις εΐς τό μπαρούτι άναμμένον κάρβουνον, διά νά φοβι-
τσιάσης με τόν κρότον τό ξορισμένον και νά φύγη. Μετά τούτο παίρνεις κκίλην,
κοπανίζεις καλώς καί ζυμώνεις μέ δυνατόν ξίδι, και μ' αύτό χρίεις συχνά τόν όγκον
10—20 φοράς τήν ήμέραν, έπί δύο τρεις ημέρας, ότε καί διαλύεται ό όγκος."Οταν
τό απόστημα λαππουρκάση (μαλακώση) καί άρχίση νά διαλύεται, πρέπει τό ζφον
νά όδηγήται τακτικώς εΐς περίπατον». Ποιοι οί τρόποι τής θεραπείας άλλοϋ;

6. Πληγαί ή σαρκώματα έπί τής ράχεως ή άλλαχοΰ τοϋ σώματος. Κοινά
ονόματα : π.χ. κωλοκαϋτά, ή έπί τής ράχεως τού όνου πληγή (Πάρος), μοΰρον,
τό έπί τής ράχεως τών φορτηγών ζώων ύπερσάρκωμα (Σάμος), συκάμινο, πληγή
πού βγάζουν οί γαϊδάροι στά πόδια ή άλλαχοΰ ('Αμοργός) κτλ.



ZHÎHMAÎA ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ^ 195

7. Πιάσιμο τών ποδιών (καρφόπιασ μα), όταν πιάνωνται τά πόδια των.

8. Παθήσεις τής οπλής" π.χ. τά μουλάρια, τά βόδια μαλοποδιάζουνε,
δηλ. μαλακώνουνε τά νύχια τους καί δέν μπορούνε νά περπατούνε.

9. Παθήσεις τών οφθαμών π.χ. κάνει ατά μάτια τ' άλογο, το μουλάρι,
όταν βλέπη άλλα νά τρώγουν, χωρίς νά έχη κι aUtô νά φάγη.

10. Παθήσεις τοΰ στόματος καί τής γλώσσης. Π. χ. Βρωμόοτομο,
άσθένεια ίππων, όνων, ήμιόνων, καθ' ήν μελανούται ό ουρανίσκος των, πονεΐ
καί δέν ημπορούν νά φάγουν. Πρός θεραπείαν άλείφουν τό μέρος μέ οξος, άλας
καί στουμπισμένον σκόρδον μαζί καί έπειτα τρυπούν τό άπόστημα μ' έ'να σουβλί
(Καλάβρ.). Όξοί εν Κύπρω, ή νόσος τής γλώσσης τών βοών.

11. "Αλλαι άσθένειαι τών κτηνών. Ποια τά κατά τόπους όνόματά
των, τά συμπτώματα καί αί θεραπεΐαι ; Π.χ. γιλαδουχόρτ" γιά τή γιλαδανάγκ ή
πότισμα μέ άγριοκάστανο καί ρίζα άπό μαγκούτα (είδος κρομμύου) (Αίτωλ.),
μάΧ, είδος άνθρακος άγελάδων : κατά πρώτον κουτσαίνουν, έπειτα πυρέσσουν
ισχυρώς καί τέλος μαυρίζει τό κρέας των καί άποθνήσκουν' τά καίνε μέ πυρω-
μένο σίδερο καί τούς δίνουν νά φάνε βρασμένο πολυτρίχι (Εύρυτ.), ψαλίδα,
άσθένεια τών χειλέων τών βοών, ό πρόγκος τών βοδιών, όταν τρέχουν σάν
τρελλά (Αίτωλ.), παλαμίδα, ή νόσος τών όνων, όταν φάγουν σταφύλια (Πάρος),
ό μαγκούφας, ο περίδρομος κλπ.

4) Άσθένειαι χοίρων.

1. Χοιρόλαιμος ή χοιρόλομος. Εις τήν Λήμνον δένουν παννί στήν
άκρη ενός ξύλου (μαλαχτάρ'), τό άλείφουν μέ φάρμακο (ξίδι ή άλλο τι) καί τό
βυθίζουν στό λαιμό τοΰ χοίρου πρός ίατρείαν.

2. Χαλάζι ή χαλάτζο (σκληροί λευκοί όγκοι, σχήματος χαλάζης, έντός τοΰ
στόματος τών χοίρων).

3. Κόρακας ή κοράκι (σάρκωμα καλύπτον τούς οδόντας τοϋ χοίρου καί
έμποδίζον τήν μάσησιν τής τροφής). Θεραπεία δι' άποκοπής τοΰ σαρκώματος
καί καυτηριασμοΰ.

4. Νόσος ποδιών (τραμπούκλα ή πισωτάντουλ·.ο), όταν ό χοίρος άδυνατή
νά βηματίση καί καταπίπτη. Πρός θεραπείαν τρυπούν τούς γλουτούς τοΰ χοίρου μέ
τόν στρατορράφτη, είδος σιδηρού τρυπάνου, άφοΰ τόν πυρακτώσουν είς τήν πυράν.

δ. 'Εξανθηματικοί νόσοι (κελεφιά Δυτ. Μακεδ.), έξανθήματα λευκά υπό
τό δέρμα τών χοίρων.

6· "Αλλαι άσθένειαι τών χοίρων καί θεραπεία αύτών.

δ) 'Ασθένειαι άλλων οίκοαίτων ζώων.
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