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Α'. Προξενεία.

1.-Ποίος αναλαμβάνει τό έ'ργον τοΰ προξενητοΰ; Προξενητής (ή προξενή-
τρια) έξ επαγγέλματος ή κανείς έκ τών συγγενών; 'Οφείλει οΰτος νά τη ρήση
ώρισμένους τινάς τύπους κατά τήν έκ'τέλεσιν τοΰ έ'ργου του; Π. χ. εις τόν Σκο-
πόν τής Θράκης «ό προξενήτης πηγαίνει στο σπίτι τής νύφης με φανάρι αναμ-
μένο' χωρίς νά 'χη άναμμένο τό φανάρι τον, .δέν τόν δέχονται ατό σπίτι τής νύ-
φης καί δσο είναι αυτός μέσα στο σπίτι,'τό φανάρι δέν παύει νά καίη» ('Αρ-
χεΐον Θρακ. Θησ. 5,150). Είς Άγιάσσον Λέσβου άλλοτε οί προξενήτρες «βάζανι
μνιά φ νίκα (=μαντήλα) μαύίρ στον κιφαλ'" επιανι ατά καστάγοννά τς (=κα-
τωσάγωνα) ώς τήν κονρφή τ' κιφαλιοϋ' ατή φ'νίκα άπονπάν' βάζαν ένα κηρί
όρθιο' τό διναν ίκεΐ μ' ένα σπάγγον ή τό 'χονναν μέσ στη φ'νίκα στον πλάι, γιά
νά παγαίν' μπρος ή προξινειά' τον κηρί εΐνι φώτισ'».

, 2. - Μαγικαί καί δεισιδαίμονες πράξεις, γιά νά πιάσ ή προξενεία. Μερικά
παραδείγματα: ή προξενήτρα φορεϊ παράταιρες κάλτσες (μιά κόκκινη και μιά
μαύρη), γιά νά μή ματιαστή, ή κρατάει απάνω της μιά προσωπίδα (άμνιον,

1 Συνέχεια έκ τοΰ Α' έτ. της 'Επετηρίδας ταύτης, σ. 149.

Τό περί γαμήλιων εθίμων κεφάλαιον, ώς καί τό έπόμενον περί τών κατά τήν τελευ-
τήν, έλαβον έκτασιν μεγαλυτέραν τής δοθείσης είς τά προηγούμενα, καί διότι είς τά κεφά-
λαια ταΰτα τό ύλικόν ρέει άφθονώτερον, καί διότι έκρίθη σκόπιμον νά έπιστηθη Ιδιαιτέρως
ή προσοχή τών συλλογέων έπί των ζητημάτων έκείνων, τά όποια άπεκάλυψεν ή συστημα-
τική έρευνα, ή ένεργηθεϊσα κατά τά τελευταία έτη διά τών άποστολών τοΰ προσωπικού τοΰ
Λαογραφικοΰ 'Αρχείου. Πρός τούτοις διά τής παραθέσεως πλειόνων παραδειγμάτων καί ή
γνώσις τοΰ βίου τοΰ λαού, άπό τής οποίας πρέπει νά άφορμάται είς τό έργον αύτού ό συλ-
λογεύς λαογραφικής ΰλης, πλουτίζεται καί τά τιθέμενα διά τοϋ ερωτηματολογίου ζητήματα
διασαφοΰνται ώς οΤόν τε πληρέστερον. Περί πολλών έκ τών ζητημάτων τούτων βλ. τάς περί
γάμου καί τελευτής μελετάς τοϋ Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφ. Σύμμεικτα, τ. Β' σ. 218 - 283
και τ. Γ' σ. 232 - 362.
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τσίπα) παιδιού ή κρατεί τά δάκτυλα τής χειρός της κολλημένα με άγιοκέρι ή
πτύει είς τόν τοΐχον λέγουσα : δπως κολλάει τό σάλιο μου στόν τοίχο, νά κόλληση
κι ό λόγος, πού θά πω. 'Ακόμη προσέχει νά μή σκοντάψΐ] ατό δρόμο, νά μπή
με τό δεξί πόδι στο σπίτι, συνδαυλίζει τή φωτιά κττ. Ποίαν άπό τάς πράξεις
αυτάς ή τί άλλο συνηθίζουν αί προξενήτριαι εις τόν τόπον σας;

"Αλλαι ένέργειαι, γιά νά μή χαλάστ/ ή προξενειά. Πρβλ. τήν φράσιν :

Βάλε σκούπα καί φαράσι,
προξενειά νά μή χαλάσϊ) (Βογατσικόν).

3.-Τυπικαί φράσεις διά τήν άποδοχήν ή άπόρριψιν τής προτάσεως.

Π. χ. "Αν είναι τής τύχης, θά γίν ή άν ειν° άπό Θεού, καλή στερέωση, κι άν δέν
είναι, έ'δωπα τό είπαμε κ έ'δωπα νά μείνη (Μεσσηνία) ή δταν θέλετε σεις ενα, θέλομε
μεις δέκα! ή δέν εχομε καιρό κττ. Εκδηλώνουν οί οικείοι τής κόρης τήν δυσ-
αρέσκειάν των, αν ή γενομένη πρότασις δέν είναι άρεστή; Κατά ποίον τρόπον;
Πρβλ. τήν συμβουλήν, πού έδιδαν κάποτε προς τήν προξενήτριαν εις τήν Μεσημ-
βρίαν «άμα πήαινε πούποτα και δέν άρεζαν do γαμΛ>ρό, δτι δέν ερχουάαν σέ
σκάλα κείνος ό γαύρος: Μή \>άγ\ς, καμέν, μή σκώσ' νε άή Πισινή α καί άή
βάλ'νε στη goρφή α'. (Πισινή, ή όπισθία άκρα τής φούστας).

4.-Συνεννοήσεις (μιλήματα) διά τήν προίκα. Γίνεται συνάντησις σΐ'γγενών
προς τοϋτο; ή δίδεται απλώς διά τοΰ προξενητοϋ πρόχειρος σημείωσις τών προι-
κώων (ξώφυλλο ή ξωφύλλι, φατούρα έν Ήπείρφ, τό ίσο έν Σκύρφ); Έν τή
περιπτώσει ταύτη πότε συντάσσεται τό τελικόν προικοσύμφωνον ; Π. χ. έν Άρ-
τσίστη τοΰ Ζαγορίου προ τοΰ δείπνου τών έπισήμων άρραβώνων σχίζεται ή

φατούρα καί συντάσσεται τό προικοσύμφωνον, τό όποιον καί υπογράφουν οί
#

γονείς, ό ιερεύς καί τρείς μάρτυρες.

5.-Τά τελειώματα. Πίστωσις τής συμφωνίας διά τής παροχής έγγυήσεως
(καπάρο, Ρουμλούκί) ή δώρο)ν, τά όποια ό μελλόνυμφος άποστέλλει διά τοΰ
προξενητοϋ είς τήν έκλεκτήν του (φλουρί ή άλλο σημάδι, λογοαούμαδο ή πρώτο
κέρασμα (Θράκη), χάρες ή χαρίσματα (Κάλυμνος, Λιβύσσιον). Π. χ. εις τόν Σκο-
πόν άλλοτε έστέλλετο. γιααμας (καλύπτρα) καί φλουρί εκ μέρους τοΰ γαμβρού,
μαντήλι καί πιάτο με χαλβά καί λουλούδια εκ μέρους τής νύφης, ένφ είς άλλα
χωρία τής Θράκης εδίδετο τότε τό μπαμπά χακί, δηλ. χρήματα είς τόν πατέρα
τής νύφης. Είς τήν Καστορίαν προσκαλούνται οί συγγενείς, ό δέ πατέρας (η ή
μητέρα) τοΰ γαμβροΰ άνακοινώνει είς αυτούς τούς άρραβώνας' τότε ό προξενητής
διαβάζει τό ξεατοίχι (προικοσύμφωνον)' καί τό παραδίδει μαζί μέ τό δακτυλίδι
τής νύφης εις τόν πατέρα τοΰ γαμβροΰ- κατόπιν παίρνει τό δακτυλίδι τοϋ γαμ-
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βρού καί τό πηγαίνει είς τό σπίτι τής νύφης. Είς τό Βογατσικόν στενοί συγγε-
νείς τού γαμβρού έπήγαιναν εις τό σπίτι τής νύφης καί άλλαζαν τό νισάν' (= ση-
μάδι)· φεύγοντες άφηναν μίαν άδελφήν τοΰ γαμβρού καί αυτή «ξερρίζωνε 10-15
τρίχες άπό τό κεφάλι τής νύφης καί τις παράδινε ατό γαμπρό, γιά νά μη τον
τήν αλλάξουν». Πού αλλού γίνεται (ή έγίνετο) τοιούτον τι;

Ρίπτονται τότε πυροβολισμοί πρός άναγγελίαν τών αρραβώνων;

6. - Μαντική ή μαγικά μέσα διά τήν σΰναψιν συνοικεσίου. Π. χ. εις μέρη
τινά τού Πόντου συνεβουλεύοντο τόν άστρολό, αν συμπίπτουν τά ζώδια τών δύο νέων.

7.-Άμοιβαί προξενητοΰ ή προξενητρίας· π. χ. ενα ζευγάρι παπούτσια είς
τό. Ρουμλούκι, ένα ποσοστόν έπί τής προικός άλλοΰ.

Β'. Άρραβών.

α) 'Ονομασία τον άρραβώνος' λέξεις και έκφράσεις σχετικαί με αυτόν.

II. χ. 'Αρραβώνα, άρρεβωνήσια (Αΐτωλ. Άρκαδ. "Ηπ), σιάσματα ("Ηπειρος,
Ρόδος, Λήμνος), σνβάσματα, σώσματα (Θεσσαλία), χαρτώματα (Κύπρος), σονμά-
δεμαν (Πόντος)' άρραβωνιάζω, άρραβωνιαστικός' άρμάζω, άρμαστός (Σάμος, Κά-
λυμνος)' σννιβάζω, συνιβασκός, συνβασκός (Σκοπός), σνιβασκός (ΝΑ Μακεδονία),
συβασμένος (Αίτωλ.), άσύβαστος ("Ηπειρ.), σαστικός (Κύμη), σιαστικός (Μέγαρα,
"Ηπειρος; Χίος, Ρόδος, Λήμνος) σουμαδεμένος, σουμαδεμέντσα (Πόντος), σεμα-
δεμένο (Άνακοΰ)' χαρτωμένος (Κύπρος), λογοστεμένος (Κρήτη) κλ.

Ποία ή κοινή ονομασία τοΰ δακτυλίου άρραβώνος; II. χ. δαχλίδ' (Σιάτιστα),
άρρεβώνα (Πελοπόνν.), σημάδ' (Τζουμέρκα), σουμάδ", βέρα, βεργέττα κλ.

β) Ό επίσημος άρραβών.

1.-Μέ ποίας λέξεις διακρίνεται οΰτος καί ποίας ημέρας τής εβδομάδος
άπαγορεύεται ή τέλεσις αυτού; (ή άρρεβώνα έν Μεσσηνία, ή μιγάλ' άρραβώνα έν
Θράκη, ό χαιρετισμός έν Καστόρια, τό μεγάλο μαντήλι έν Βογατσικώ, τά τρανά
άρραβωνιάσματα έν Σκοπφ, τά σιάσματα έν Ζαγορίφ). Προλήψεις: π. χ. εις τό
Τσεπέλοβον άρραβών δέν γίνεται τήν Δευτέραν καί Τρίτην, γιά νά μή διφτιρώσν
κί τριτώσν ούτε τό Σάββατον, γιατί είνι σώσ μου τς βδουμάδας.

2.-Ή πομπή τοΰ άρραβώνος. Προηγείται κάλεσμα έκ μέρους τής νύ-
φης ; Πώς γίνεται τοΰτο; Μετέχουν τής συνοδείας τού γαμβρού οί γονείς του;
Συνοδεύει ιερεύς; Εις τόν Σκοπόν προηγείται ό προξενητής μέ τήν γυναίκα του,
κρατούντες τά 7ΐανέρια καί έ'πονται ό γαμβρός, οί γονείς του, οί συγγενείς καί
άλλοι καλεσμ£νοι· ώρα βραδινή, μέ τά φανάρια αναμμένα.
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3.-Έθιμα κατά τήν εΐσοδον τοϋ γαμβρού εΐς τήν οίκίαν τής νύφης :
σταυρός είς τήν θύραν μέ μέλι, τό ύνί καί έ'να ρόδι είς τό κατώφλι τής θύρας
κτλ. Είς τήν Μέσα Μάνην χύνουν λάδι σταυροειδώς είς τό κατώφλιον, ό δέ γαμ-
βρός εισερχόμενος ρίπτει 1-2 τάληρα. Χαιρετισμοί. Εύχαί.

'Υπάρχει ή συνήθεια νά γίνεται ό άρραβών εΐς τό σπίτι τού γαμβρού;
Μέ ποίαν τότε πομπήν οδηγείται εκεί ή νύφη καί ποια τά έθιμα κατά τήν εΐσ-
οδον της είς τοϋ γαμβρού; Π. χ. εΐς τήν Σκϋρρν «εμπρός πάνε οί βιολιτζήδες
τραγουδώντας καί παίζοντας. Άπό πίσω αμέσως ή νύφη βαστώντας στα χέρια
της ένα λαήνι ή ένα σταμνάκι πλουμιστό, γεμάτο νερό καί λουλούδια. 'Ακολου-
θούν παιδιά συγγενικά, πού νά έχουν τούς γονείς των, βαστώντας πιατέλα καλή
μέ γλυκά, οί γονείς κι όλο τό σόϊ τής νύφης, φέρνοντας δώρα γιά τό γαμπρό
καί τους συμπεϋέρους, πού περιμένουν μπρος στήν πόρτα του. Σα φτάση ή νύφη
μέ τό συμπεθεριό, ϋά σταματήσουν και da τούς χαιρετήσουν μέ τραγούδια - παι-
νέματα τοϋ γαμπρού (τραγούδια τής πίττας). Ό γαμπρός καί οί δικοί τον ϋά τούς
τραγουδήσουν άλλα παίνια καί καλωσορίσματα, ϋά ράνουν τή νύφη μέ λεπτά καί
ρύζι·». Είς τόν Κάσπακα τής Λήμνου «μιά γυναίκα μονοστέφανη στέκεται στήν
πόρτα καί κρατεί ενα πιάτο μέ μέλι, αμύγδαλα ξεφλουδιοτά κ' ένα φλουρί. Ή
νύφη παίρνει μέ τό άκροδάχτυλο λίγο μέλι καί κάνει τρεις σταυροί, έναν στο
άνώφλι κι άπό έναν δεξιά κι άριστερά. "Εχουν καί μιά καρπέτα καί ποκάτω ένα
μαχαίρι μανρομάνικο, γιά νά γεν σά τό σίδερο γερή, άμα πατήσ , καί ποπάνω
ένα ρόδ". Ή νύφη πατάει πά στο ρόδ° καί τό σπάει' τήν ώρα κείν' οί άλλες γυναί-
κες σπρώχνουν τή νύφ, τή χτυπούν μπουνιές, κοιτούν νά τήν πετάξανε μέσα.
Τήν ταΐζουν καί τό φλουρί. Κείνο τό ρό<5' τό τρώνε παλληκάρια, άντρες, γιά νά
κάν'νε αγόρια. Τραπέζι ύστερα καί χορός... Τ' αρραβωνιάσματα γίνονται Σάββατο
ή Κυριακή. "Αλλη μέρα πάλι πηγαίνουν τό γαμπρό στής νύφης τό σπίτι. Καί κεί-
νος τά ίδια' πατούσε πά στο ρόδ'». Ποΰ αλλού υπάρχει ή συνήθεια αυτή;

4.— Ή τελετή τοΰ άρραβώνος. Ή παρουσίασις (τό προσκύνημα) τής
νύφης. Ποίος εισάγει τήν νύφην είς τήν αΐθουσαν καί ποιος είναι ό στολισμός
αυτής; Άπό ποίαν ύλην είναι κατεσκευασμένοι οί δακτύλιοι; Ποίος άλλάζει τούς
δακτυλίους; Ό ιερεύς ή άλλος τις; —Ό μετ' «εύλογητοΰ» άρραβών εΐς μέρη
τινά τού Πόντου εθεωρείτο μισοστεφάνωμαν, ό άνευ «εύλογητοΰ» άρραβών έλέ-
γετο απλώς οουμάδ'. Εις τήν Άρτσίσταν Ζαγορίου τούς δακτυλίους τούς βάζουν
σ ένα πιάτο μέ ρύζι καί κατόπιν τούς ευλογεί ό ιερεύς. Εΐς τό Άδραμύττιον
< ένας πό 'χει πατέρα καί μάννα σταυρώνει τά δαχτυλίδια καί τ' άλλάζει' τους δί-
νει κι άπό 'να μπάτσο: δπονς ποννεΐ ον μπάτσονς, έτσ νά πουνής ίσύ τού ν
άντρα σ° κι αυτός ίσένα». Τί συνηθίζεται άλλοΰ ;
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Τό κέρασμα τής νύφης (τά ξένια έν Λέρφ, τά ξενιάσματα έν Κυζίκω) ήτοι
δώρα διά τήν νύμφην, ριπτόμενα είς τόν δίσκον. 'Επιστρέφονται ταύτα έν περιπτώ-
σει διαλύσεως τοΰ άρραβώνος; Τί άλλο χαρίζει ό γαμβρός κατά τούς άρραβώνας
εις τήν μνηστήν ; Πχ. εις τόν Ναίμονα τής Μεσημβρίας τής χαρίζει μιά ρόκα με
κεντήματα, είς τ' 'Ανώγεια τής Κρήτης τής χαρίζει μικράν καί κομψή ν μάχαιραν,
τήν οποίαν αύτη φέρει κατόπιν εις τήν ζώνην. ΓΙοΐον είναι τό έθιμον άλλοϋ;

Τό τάισμα τοϋ γαμβροΰ. Π. χ. είς τήν Λήμνον ταΐζουν τόν γαμβρόν μέλι.

Τό φίλημα τοΰ μνηστήρος. Είναι συνήθεια ό μνηστήρ νά φιλή τήν μνη-
στήν κατά τήν τελετήν τοΰ άρραβώνος; Π. χ. είς τήν Άρτσίσταν τής 'Ηπείρου
«ό γαμβρός εισέρχεται είς τό δωμάτων τής μνηστής καί προσπαθεί ν1 άσπασθή
αυτήν, ύποκύπτουσαν είς τήν βίαν». Είς τήν Καστορίαν «τήν φιλεΐ μπροστά σ'
δλο τον κόσμο».

δ. — Τό προικοσύμφωνον (άνεθίβολο, άγκλαβή, άνεγκλαβή, άρεσά, άρεσκειά,
ξεστοίχι, άρραβωνοχάρτι, προικοχάρτι κλπ.). Πότε συντάσσεται τούτο καί υπό τί-
νος; Τύπος συντάξεως αυτού καί καθομολόγησις υπό τών γονέων. Μάρτυρες.
Καταχώρησις είς τόν κώδικα τής Μητροπόλεως. Π. χ. είς τήν Λήμνον έπήγαινεν
ό σνμπέθερος εις τό σπίτι της νύφης μέ τόν παπά κ' έγραφαν τ άνε&ίβολο.

Στοιχεία άπαραίτητα τής προικός κατά τόπους· π. χ. μία κασέλλα, δύο στρώ-
σες, δύο παπλώματα, εξ προσκεφαλάδες, 10-15 ύποκαμισόβρακα, τζουμπέδες, πε-
σκίρια, χαλκώματα ήσαν' τ' άπαραίτητα προικιά διά τήν κόρην τών παλαιών
'Αθηνών (1750) 10-12 φορεσιές ακέριες εις τό Ρουμλούκί, ζυμώτρα σκάφη καί
πλννουσα σκάφη εις τήν Λατσίδα Κρήτης, σπίτι εις τήν Λήμνον κ. ά. Τουναντίον
είς τήν Κρήτην κάθε νέος, πού θά πανδρευθή, πρέπει νά έχη κάμει σπίτι. Είς τό
Ρουμλούκί ό γαμβρός στέλλει εις. τήν νύφην βαμβάκι καί μαλλί, διά νά υφάνη
τά ροΰχα της. Ποΐαι είναι αί σχετικαί συνήθειαι άλλοΰ; Προστίθεται καί προγα-
μιαία δωρεά καί παραπροίκι;

Ποΰ άντιθέτως ό γαμβρός καταβάλλει χρηματικόν τι ποσόν, ώς έξαγοράν
τής νύφης; π. χ. μπαμπά χακί είς χωρία τινά τής Θράκης, τής μάννας τό γάλα
(400-1000 δραχμαί) είς τό Ρουμλούκί, χρήματα ή βόδι κλπ. εις χωρία τινά τής
Μακεδονίας κτλ.

Ποίος ό τύπος τοΰ προικοσυμφώνου προκειμένου περί ψυχοκόρης;

Περί προικισμοΰ τής πρωτοτόκου κόρης βλ. Ζητήματα Λαϊκού Δικαίου,
Β, β' εν Έπετηρίδι ΛΑ 1939 σ. 111.

6. — Συμβολικοί λόγοι καί πράξεις προς έπιβεβαίωσιν τής συμφωνίας.
Π. χ. είς τήν Λήμνον οί γονείς τών μνηστευομένων «δίναν τά χέργια, φέρναν
γνρο καί λέγαν: Άπό σήμερα μεροΰ ζ'μπε&έρ' κι άχώρ'στ . Μήτε συ ν' άκονς
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μήτε 'γώ νά γλέπω. Καί ζ' d Γιάνν (νά πούμε) νά μας άξώο' δ Θός /» Έν
Χαλδία Πόντου ό πατέρας τοΰ νέου σηκώνεται καί ζητεί τρις τήν νέαν ώς σύ-
ζυγον τοΰ υιού του' ό πατέρας τής κόρης άπαντα καταφατικώς καί ό άρραβών
λήγει. Πρβλ, τά έν Σκοπώ έθιζόμενα, έν Άρχ. Θρακ. Θησ. 5,151 κέ.

7.- Κουφέτα. Μελόπιττα (άρραβανόπιττα, Πόντ.). Συγχαρητήρια καίευχαί.
Εις τινα μέρη ανακατεύουν τά γλυκά τής νύφης με τά γλυκά, πού φέρνει ό
γαμβρός, είς ένα δίσκον καί κατόπιν τά μοιράζουν. Εις τήν Πέτραν τής Λέσβου
τήν Κυριακήν μετά τόν άρραβώνα ή νύφη στέλλει είς τόν γαμβρόν μελόπιτταν
στολισμένην μέ άμύγδαλα καί ό κόσμος μετά τήν έκκλησίαν πηγαίνουν νά χαι-
ρετήσν τή μελόπ'ττα.

8. — Έστίασις αρραβώνων. Δώρα τοΰ γαμβροΰ διά τό τραπέζι (άρνί ή
■ψάρια, πίττες, δίπλες, γλυκά, κρασί). Είς τά χωρία τής Πυλίας τά μεταφέρουν
μέσα σέ τρεις κόφες τρία παιδιά μέ πατέρα καί μητέρα (άμφιθαλή) μαζί μέ άλλα
δώρα διά τήν νύφην (φορέματα, καθρέπτην, κτένα, ψαλίδι). Είς τήν Ίεράπετραν τής
Κρήτης ό γαμβρός στέλλει έ'να δίσκον γεμάτον ψάρια, στολισμένο μέ χρυσόχαρτα:
ώς είναι τά ψάρια άφωνα, έτσά νά 'ναι καί τ' άντρόυνο, νά μή μαλώνη. Είς άλλα
χωρία τής Κρήτης «τό πρώτο δώρο ήταν έ'να ζευγάρι άσπρα περιστέρια μέ τόν
άρραβώνα δεμένο στο λαιμό τους ή άσπρο άρνί ή μιά μποτίλια μέλι». Ποιον τό
σχετικόν έ'θιμον αλλού;

Συνήθειαι κατά τό τραπέζι τών άρραβώνων. Π. χ. είς τά χωρία τής Πυλίας
γαμβρός και νύφη «περνούν τό χέρι τονς σέ μιά κουλλούρα καί τραυοϋν καθέ-
νας προς τό δικό του μέρος». - Πυροβολισμοί. Δώρα τής νύφης προς τούς καλε-
σμένους. Ευχαί κλ.

γ) Σχέσεις μεμνηατενμένων.

Ή πρώτη έπίσκεψις τοΰ γαμβροΰ, ή πρώτη χειραψία. Εις τόν Πόντον ό
γαμβρός προσεκαλεϊτο έπισήμως (γαμπρολάλά ή γαμπροκαλέσματα), ότε καί διε-
νυκτέρευε. Είς τήν Θράκην (Καστανιές) ό άρραβωνιαστικός «ένα βράδ' υστέρα
άπό μιά εβδομάδα πηγαίν μ έ'να δικό τ μεγαλύτερο σνγγενή στο σπίτ τής άρ-
ραβωνιαστικής τον, γιά νά φιλήσ τό χέρ τοϋ πεθερού καί τής πεθεράς. Τήν
πεθερά θά δώσ" ριγάλο (δώρο) μετζήτ, μισή λίρα ή μιά, άναλόγως τή δύνα-
μή τ'».

Ποϊαι είναι κατόπιν αί σχέσεις του προς τήν μνηστήν; Π. χ. εις τήν Άρά-
χοβαν ΓΙαρνασσίδος ό άρραβωνιαστικός κρεμάει τήν καπότα τον καί τό ραβδί
του στης νύφης, δηλ. μπαίνει πιά ελεύθερα.

'Επισκέπτεται ή νύφη τό σπίτι τοΰ άρραβωνιαστικοΰ; Π. χ. εις τήν Μάνην,
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τήν Σιάτισταν κ. ά. τούιο δέν επιτρέπεται. Είς τήν Σκΰρον ή μνηστή ζυμώνει
πίττα καί τήν πάει στην πλαστήρα· έκτοτε εισέρχεται ελευθέρως.

δ) Δώρα κατά τό διάστημα τοϋ άρραβώνος.

Είς ποίας έορτάς ή άλλας περιστάσεις ό άρραβωνιαστικός αποστέλλει δώρα
είς τήν μνηστήν; Π. χ. αρνί καί λαμπάδα κατά τό Πάσχα. Έν Σιγή τής Βιθυνίας
τήν παραμονήν τής ημέρας, πού θά μεταλάβη ή μνηστή διά πρώτην φοράν, ό
γαμβρός στέλλει έ'να μεγάλο σιμίτι καί λουκούμια, τά όποια εκείνη μοιράζει είς
τάς φίλας της, γιά νά κολλήσουνε κι αυτές. Είς τήν Νίσυρον τήν 20 Όκτα>βρίου
ό άρραβωνιαστικός προσφέρει εις τήν νύφην έ'να μαντήλι μέ μούσμουλα, κά-
στανα, καρύδια, πορτοκάλλια κλπ.

ε) Ή προίκα και ή έτοιμασία της.

Πότε ή μητέρα αρχίζει νά έτοιμάζη τήν προίκα τής κόρης της; Βοήθεια
διά τό τελείωμα τών προικιών.

Ποΐαι αί συνήθειαι σχετικώς μέ τήν φύλαξιν τών προικιών; Π. χ. εις τάς
'Αθήνας άλλοτε κοντά είς τό φορτσέρι μέ τά προικιά έβαζαν κονταλΐτες μέ τό
μέλι καί έλεγαν:

Κόπιασε, κυρά νυφίτσα,

φάε, φάε κουταλίτα,

μήν πειράξης τά προικιά κτλ.

Τ) ΜαγικαΙ και δεισιδαίμονες οννή&ειαι

1.-πρός πρόκλησιν άγάπης π. χ. βρέχουν ρούχο μέ μαννόγαλο και μ
αυτό εγγίζουν τόν άρραβωνιαστικό ή ρίχνουν μαννόγαλο στο μελάνι καί τον γρά-
φουν (Λοζέτσι Ήπ.).

2.-προς πρόκλησιν έ'χθρας και διαλύσεως τοϋ άρραβώνος· π. χ.
ρίχτουν ένα γάτη κ' ένα σκύλο στις πόρτες τών συμπε&έρων καί λένε: ώς μα-
λώνει ό γάτης μέ τό σκύλο, έτσι νά μαλώνουν κ οι συμπε&έρες (Κρήτη).

Ποΐαι αί σχετικαί συνήθειαι άλλοϋ;

ζ) Βίαια άρραβωνιάσματα.

Π. χ. εις τήν Μάνην ενίοτε, όταν ή πρότασίς τίνος άποκρονσθή, οΰτος πη-
γαίνει νύκτα έξω άπό τό σπίτι τής νέας καί πυροβολεί, ένώ άλλος τις άναφωνεΐ :
αρραβωνιάζεται ό δείνα τήν δείνα. Πρβλ. τήν άρπαγήν τής μαντήλας ή τό κό-
ψιμο τής κοτσίδας ενός κοριτσιού, τό όποιον έκ τούτου έθεωρεΐτο ύποχρεωμένον
νά υπανδρευθή τόν άρπαγα, εις Μενίδιον κ. ά.
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Γ'. Ή προ τοΰ γάμου έβδομάς.

(Προπαρασκευαστικά έ'θιμα)

α) Γεν ι η ά.

1.-Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι σχετικαί μέ τόν γάμον. (Γάμος, χαρά, άρ-
μασιά (Κύπρος), βλόγα, βλόα, βλόημα (Σίφνος) κλ.—'Αρμόζω, στεφανώνω, πα-
στολοώ, βλογάω κλ.—Γαμολόγος, γαμιώτης (Κύθν. Καστορ.), γαμονλιώτης (Κρή-
τη), γαμουλιάτης (Κύθηρα). — Παροιμίαι: ΐΙχ.Τφαγε το κονλλούρι τον.— Μια
φορά μπαίν ή νύφη στον παστό.— Κι ό μικρός γάμος τούμπανα κι ό μεγάλος
τούμπανα κλ.

2. - Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τόν χρόνον τής τελέσεως τοΰ
γάμου καί μέ διαφόρους άλλας συμπτώσεις. Π. χ. Άν ή εορτή τής αγίας Μαύ-
ρας συμπέση Δευτέραν, εις τήν Άράχοβαν δεν ξεκινάνε τόν γάμο Δευτέρα' οντε
πάλι Τρίτη' τόν ξεκινάνε Τετάρτη. Επίσης Μάη μήνα ' δέν παντρεύονται, γιατί
πεθαίνει ενας άπό τούς δυό τους. Καί άπό δύο γάμους τόν ίδιο χρόνο στο 'ίδιο
σπίτι ό ένας μόνον &ά προκόψτ/.-Έ'ξετάζεται ή φάσις τής σελήνης διά τήν τέλε-
σιν τοΰ γάμου; Π. χ. εις τήν Σκΰρον τό γάμο δέν τόν κάνουν σέ χασοφεγγα-
ριά, γιά νά μή χαθή τό αντρόγυνο.

3. - Πότε καθορίζεται ή ημέρα τοΰ γάμου καί κατά ποίον τρόπον; Π. χ.
είς τήν Κρήτην «τή βραδειά τού άρραβώνα ώρίζανε καί τήν ήμερα τοΰ γάμον».
Είς τό Ρουμλουκι ή ημέρα τοΰ γάμου ορίζεται είς τό σπίτι τής νύφης κατ' αύ-
τήν τήν ήμέραν τοΰ άρραβώνος «ύστερα άπό 3-5 μήνες τό πολύ, καί ή συμ-
φωνία θεωρείται πλέον ιερά γι'αυτό, αν τύχη καί τά συμπεθερικά πειραχτούν
τόν καιρό τοΰ άρραβώνος καί τό κορίτσι θέλη τό γαμπρό, είναι ελεύθερο νά πάη
στο σπίτι του» (Άγγ. Χατζημιχάλη).

Γίνεται συμβολική ή άλλη τις είδοποίησις τοΰ γαμβροΰ πρός τήν νύμ-
φην διά τήν τέλεσιν τοΰ γάμου; Π. χ. είς Τζαΐζι ΙΊυλίας ό γαμβρός στέλλει είς
τήν νύμφην κατά τήν προ τοΰ γάμου Κυριακήν τό «ντεμπίχι δηλ. αρνί, κρασί,
πίττα, νά τήν ειδοποίηση, δτι τήν άλλη Κυριακή θά στεφανώσουμε».

4. - Ό παράνυμφος (κουμπάρος ή νοννος).

Ποιος συνήθως ανταλλάσσει τούς νυμφικούς στεφάνους, ό ανάδοχος τοΰ γαμ-
βροΰ ή άλλος τις, διοριζόμενος πρός τοΰτο; Ποϊαι αί υποχρεώσεις τού κουμπά-
ρου; Συμπαραστατεΐ καί ή κουμπάρα κατά τήν τελετήν τοΰ γάμου; Εις τί κυ-
ρίως μετέχει; Παίρνει ό κουμπάρος καί παρακούμπαρο; Πού υπάρχει ή συνήθεια
νά διορίζουν τρεις ή καί περισσοτέρους κουμπάρους; Ποίον τό έ'ργον εκάστου; Π.χ.
εις τήν Πυλίαν ό παρακούμπαρος βαπτίζει κατόπιν τό δεύτερον τέκνον.
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5. - Οί παράγαμπροι ή μπράτιμοι (οί «ννμφαγαιγοί» ή «νυμφευταί» ή
«παράνυμφοι» τών αρχαίων). Ποία ή κατά τόπους ονομασία των καί έκ τίνων
εκλέγονται; Π. χ. έν Θεσσαλία ό γαμβρός έκλέγει άπό τούς σπιτικούς του, πού
έχουν πατέρα καί μητέρα, δύο μπρατίμους. Ούτοι έν Σκοπφ Θράκης, 'Ικαρία κ.ά.
λέγονται παράγαμπροι, έν Ήπειροι άδιρφονπτοί, έν Καλαβρύτοις κ. ά. μπραζέρη-
δες, βλαμάδες κλ. Πώς γίνεται ό διορισμός καί τό κάλεσμα τών παράγαμπρων ;
Π. χ. εις τό Βογατσικόν τους καλνονν μέ κονλλονρες και μέ πιάτο φαγί, εις τό
Ρουμλούκι μέ κανίσκια.

Γίνεται είς τήν έκκλησίαν πράξις τις, συμβολίζουσα τόν ΐδιαίτερον αύτών
δεσμόν προς τόν γαμβρόν; Π. χ. έν Καρυαις Καβακλί κατά τήν τέλεσιν τοϋ μυ-
στηρίου περιζωννύονται μετά τοΰ γαμβρού διά τής αγίας ζώνης, διό καί λέγονται
άδερφοποιτοι ή στανραδέρφια, βλάμηδες ή μπράτιμοι. Ποία είναι τά έργα των ;
Ποία τά έργα τοΰ άέβερα ή διβερόζ, πού συνώδευε τόν γαμβρόν εΐς τόπους τι-
νάς τής Θράκης; Ποϋ τόν συνοδεύουν κορίτσια; (έν Μεσημβρία αί έξαδέλφαι τοΰ
γαμβρού, καλΐνες λεγόμεναι).

6. - Παραστέκει τήν νύμφην γυνή παράνυμφος; (Πρβλ. τήν «νυμφεύ-
τριαν» τών άρχαίων). Π. χ. ε'ις τόν Σκοπόν τής Θράκης, τήν Ίκαρίαν κ. ά.
παράνυφη λέγεται κόρη αμφιθαλής, ή όποία λούει, κτενίζει καί στολίζει τήν νύμ-
φην, τήν συνοδεύει είς τήν οίκίαν τοϋ γαμβροϋ καί συγκοιμάται μετ' αύτής τήν
Κυριακήν βράδυ. Είς τήν Κερασοΰντα τοϋ Πόντου παρανύφσαα λέγεται ή γραΐα,
πού προπορεύεται λαμπαδηφοροΰσα κατά τήν έξοδον τής νύμφης έκ τής πατρι-
κής της οικίας, παραννφισσα έν Σινώπη ή νουνά τής νύφης, ή όποία καί τήν
λούει' έγγνα έν Καστόρια «ή γυναίκα που τήν παραστέκει και τήν δασκαλεύει»
καί τέλος τήν οδηγεί τήν Δευτέραν βράδυ στον νυφιάτκο τον ούντά' φλάγτρις
έν Παπίγγω ή παργέν'φες έν Πωγωνίφ αί τρεις γυναίκες, πού μένουν πλησίον
τής νύμφης καί συγκοιμώνται μέ αύτήν μέχρι τής εσπέρας τής Τρίτης' στρώστρα
έν Καρυαΐς Καβακλί ή στρώνουσα τήν νυμφικήν κλίνην. Πού αλλού υπάρχει
τοιούτον έθιμον;

7.-Άλλα βοηθητικά πρόσωπα. Ό καλεστής, οί παραστεκάμενοι (Παγγαΐον),
ό πρωτοσυμπέθερος (Πάπιγγον), ή προζνμω (Καρυαί) κτλ. Έκ τίνων έκλέγονται
καί ποίον τό έ'ργον εκάστου;

8. - Μητροπολιτικοί άδειαι γάμου. Ζητήματα σχετικά μέ τόν βαθμόν τής
συγγενείας ή τής ηλικίας τών νυμφευομένων. Τά σχετικά παλαιά έγγραφα.

β) Τά καλέσματα.

l.-Κατά ποίαν ήμέραν καί μέ ποίον τρόπον γίνεται ή πρόσκλησις εΐς τόν
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γάμον; Γραπτώς ή προφορικώς; ή μέ τήν άποστολήν ζαχαρωτών ή καρπών, κουλ-
λουριών, κηρίων κλπ. ; Γίνεται καϊ κάλεσμα τής νύφης καί τού κουμπάρου καϊ
κατά ποίον τρόπον ;

Παραδείγματα : Είς τήν 'Αράχοβαν τής Παρνασσίδος «τόν γάμο τον κι-
νάν Δευτέρα. Πέντε άντρες, στενοί συγγενείς τοϋ γαμπρού, πάνε νά καλέσουν τή
νύφη 2-3 ώρες τής νύχτας με τό κάνιστρο. Στο κάνιστρο βάζουν ρόϊδο, καρν-
δομύγδαλα, λουκούμια, ενα μπουκάλι κρασί. Κατόπιν πάνε στον παπά και στο
νοννό τοϋ γαμπρού, που ·&ά στεφανώση. Και α' αυτούς δίνουν γλυκνσματα άπό
τό κάνιστρο. Τή Δευτέρα πρωί πάει ή μάννα παντού λέοντα : νά 'ρϋήτε σήμερα
νά στήσουμε τά προικιά, τούς γίκους. Τήν Τετάρτη 3 ή 5 ή 7 παντρεμένες (κα-
λεστούδισσες) έχοντας γαρύφαλλα στο κάνιστρο καί μπουκαλάκι ουζο πηγαί-
νουν και καλούν τό χωριό έκ μέρους τής νύφης, ένώ ατά σπίτια τις φιλεύουν
ρόιδα, καρυδομύγδαλα γιά τή νύφη. 'Ομοίως τήν ΙΊαραακευή καλεί ό γαμ-
πρός». Είς τό Ρουμλούκι τό κάλεσμα γίνεται τήν Ιίαρασκευήν μέ στενούς συγ-
γενείς· «έχουν σ' ένα τουρβάδι τά καλέσματα, ζαχαρωτά διπλωμένα σέ άσπρο
χαρτί καί δεμένα μέ τό χράδι, δηλ. μέ κόκκινη κλωστή». Είς τόν Σκοπόν τό
κάλεσμα γίνεται μέ τήν προξενήτρα' «γυρίζει τά σπίτια καί δίνει ζαχαρωμένα γα-
ρύφαλα (μοσχοκάρυα), διπλωμένα ατό χαρτί, καί μαστίχα». Εις τό Λοζέτσι τής
'Ηπείρου τήν Ιίαρασκευήν έ'να παιδί «γυρίζει μέ τήν πλόσκα καϊ καλεί στο γάμο»
(πρβλ. σήμερο ΰά περάσ ή πλόσκα), ενώ εις άλλα χωρία τής 'Ηπείρου καλούν
μέ μήλο ή πορτοκάλλι ή μέ κουλλούρι. Είς τήν νύφην στέλλεται κουλλούρα καί
ζαχαρωτά μέ ρύζι καί σιτάρι. Είς τήν Σινώπην καί τόν Πόντον τό κάλεσμα
ήταν πίττα καί κερί, στελλόμενα τό πρω'ι τής Πέμπτης (είς τόν Πόντον κοκκινό-
κωλον κερίν), είς τήν Κύπρον λαμπάδα και γλυαταρκές (κουλλοϋρες) τόσαι, όσα
ήσαν καί τα μέλη τής προσκαλούμενης οικογενείας. Είς τήν Άγιάσσον τής Λέσβου
κορίτσια, φιλαινάδες τής νύφης, καλούν τό Σάββατον μ' έ'να πιάτο ρύζι μέ ζά-
χαρι (ζερδέ). Εις τήν Τήλον ό γαμβρός μέ τούς παρανύμφους καί άλλους περι-
έρχεται τό εσπέρας τής παραμονής τού γάμου μέ λύρας καί άσματα τό χωρίον
καί προσκαλεί όλους τούς χωρικούς είς τόν γάμον, ένώ εις τήν Κάσον έκαλούντο
όλοι σχεδόν οί κάτοικοι τής νήσου.

2. — Ποιος ό τύπος τών γραπτών προσκλητηρίων ;

3. — Πού τό κάλεσμα τοΰ κουμπάρου καί τών παράγαμπρων (μπρατίμων)
γίνεται μέ κανίσκια καί πομπήν; Π. χ. είς τό Ρουμλούκι συνοδεία άπό κορίτσια,
έχουσα έπί κεφαλής μίαν γυναίκα συγγενή τοΰ γαμβρού πηγαίνουν τό Σάββα-
τον άπόγευμα είς τό σπίτι τοΰ νουνοϋ κανίσκι, διά νά τόν προσκαλέσουν εις τόν
γάμον, καί στήνουν έκεΐ χορόν. Όμοίως προσκαλούνται καί τά μπρατίμια. "Εχει
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ό κουμπάρος τό δικαίωμα νά καλέση καί αυτός τούς δικούς του είς τόν γάμον;

4. — Είς τήν Σκϋρον ή νύφη οκτώ ημέρας προ τοϋ γάμου συνοδεία συγ-
γενών πηγαίνει εις τό νεκροταφεΐον καί καλεί τούς προσφιλείς της νεκρούς νά
παρευρεθούν εις τόν γάμον. Πού άλλοΰ συνηθίζεται τούτο;

γ') Τό φλάμπουρο ή τό μπαϊράκι τοϋ γάμον.

"Αλλαι αυτοϋ όνομασίαι: τό οερβελι (Λιβύσσιον), ή μηλιά (Καρυαί Θράκης) κλ

ΙΙότε κατασκευάζεται τό φλάμπουρο καί κατά ποιον τρόπον; Τραγούδια
καί χοροί σχετικοί μέ τό φλάμπουρο. Ποίος στήνει τό φλάμπουρο καί είς ποιον
μέρος τής οικίας; Ποία είναι έν γένει ή χρήσις του ;

Παραδείγματα. Είς τά χωρία τοΰ Μικρού Αίμου τό Σάββατον έκαμναν τό
φλάμπουρο: έπαιρναν ενα ξύλο, μιά ψιλή βέργα και στην άκρα τής βέργας έδε-
ναν έ'να μαντήλ' καλό κ' ενα κομμάτ* παννϊ άπό τό νυφικό φουστάν της νύ-
φης καϊ ξερό βασιλικό κ' έμπηγαν κ ένα λεμόν ατήν άκρα. Τόν καιρό πού τόν
έκαμναν τόν τραγουδούσαν κι δλα:

Βασιλικέ μου φλάμπουρε,
τί στέκεσαι καί καρτερείς;
—Γώ καρτερώ νά πάρω ευκή,
νά πάρω ευκή 'πό τό Θεό
καί λόγο 'πό τόν κύρη μου ....

"Υστερα τόν έπαιρνε (τόν φλάμπρουρο) μιά πρωταξαδέρφη τοϋ γαμπρού,
έπαιρνε καί τόν γαμπρό κοντά κι δλοι οί συγγενείς πιάνονταν καί χόρευαν τόν
φλάμπρουρο :

Βάϊ, ματάκια μ , γλέπετε καλά
δώ στη γειτονιά,
κλέφτες άν έχουμε,
νά τις τσακώσετε.
Φέρτε τις εδώ
νά τις δείρουμε
μέ βασιλικό
και μέ βάρσαμο.

Είς τήν Λήμνον κρεμνούσαν τό φλάμπλο άπό τήν Τετάρτην: έδεναν α'
ενα καλάμι ένα μεγάλο μαντήλι κινκάτο (= κόκκινο) κ' έμπηγαν άποπάνω ενα ρόδι
καί πολλές τρές (=τέλια). Τό κρεμνούσαν στην άξάτα ή ατό παράθυρο καί ρήχναν
καί τρεις ντουφεκιές, νά μάθη τό χωριό, δτι δ γάμος πιά γίνεται. Στην άκρα
του μαντηλιού έδεναν ενα νόμισμα καί κατόπιν, τήν Κυριακή μετά τήν στέψιν,
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τά παλληκάρια πήγαιναν μέ τό <pl0bko εξω άπ'τό χωριό νά τό παρατρέξνε"
οποίος ήθελε παραβγή, τό έπαιρνε. Τρέχουν γυμνοί' ενα ποκάμισο κ ενα σώ-
βρακο. Καμιά φορά, άμα δέ μέναν αύμφωνοι, τό παλεϋαν κιόλα». — Είς τά Βέν-
τζια τής Δυτ. Μακεδονίας τό φλάμπουρο είναι άσπρο τετράγωνο παννί μέ κόκκι-
νο σταυρό εις τό μέσον, στολισμένο μέ κόκκινο σκοΰλο (βαμμένο μαλλί) και μέ
βασιλικό' ατό σταυρό τοΰ κονταριοΰ είναι μπηγμένα τρία μήλα. Είς Βισοκά Κα-
λαβρύτων χρησιμοποιούν τήν σημαίαν τής έκκλησίας, είς τήν οποίαν δένουν έ'να
μαντήλι, είς δέ τήν αϊχμήν τοΰ κοντού έμπηγνύουν μήλον. Είς τό Ρουμλούκι καί
ό νούνος καί οί μπράτιμοι έ'χουν καθένας τό δικό του χλάμπουρο.

δ) Τά ψωμιά τον γάμον.

1. - Τ' άλέσματα. Ποΐαι αί συνήθειαι διά τό άλεσμα τοΰ γάμου; Π χ.
είς τήν Αιτωλίαν τό άλεσμα «τό πάει στο μύλο έ'να κορίτσι, πού νά *χ\] πατέρα
καί μάννα' δλα τ' άλέσματα θά σταματήσουν, γιά ν' άλεση δ γάμος. Τό άλεσμα
τοΰ γάμου δέν ξαϊάζεται, γιατί δέν προκόβουν τά νιόνυφα». Είς τήν Μάνην τό
σιτάρι τό καθαρίζουν γυναίκες καλορίζικες (αμφιθαλείς) μέ τραγούδια.

Ποΰ έξακολουθούν ν' αλέθουν τό σιτάρι τοΰ γάμου εις τόν χειρόμυλον; Είς
τήν Τήλον ό γαμβρός προσκαλεί γυναίκας, διά ν' αλέσουν είς τόν χειρόμυλον τό
σιτάρι καί τό κριθάρι τοΰ γάμου, καί τό βράδυ παραί)έτει είς τό σπίτι τής νύ-
φης δεΐπνον είς αυτάς μέ τραγούδια καί χορούς.

2.-Τό άνάπιασμα τών προζυμιών. Τό ζύμωμα.

Ποίαν ήμέραν άναπιάνουν τά προζύμια εις τό σπίτι τοϊ> γαμβρού καί ποίαν
ήμέραν εις τό σπίτι τής νύφης; Ποΐαι συνήί^ειαι έπικρατούν,

1) όταν φέρνουν νερό διά τό ζύμωμα; Π. χ. εις τό Μανιάκι Μεσ-
σηνίας τήν Τετάρτην πρωί «ντένουν κοριτσίστικα ένα άγόρι 17-18 χρονών καί
τοΰ δίνουν τό σταμνί, πού θά φέρη τό νερό άμίλητο. Άπό πίσω ακολουθούν άλ-
λοι πολλοί" αυτοί χαλνούν τόν κόσμο, φωνάζουν καί τραγουδάνε :

τρέχουν τά νερά, τρέχουν κ' οί βρύσες,
τρέχει κι ό γαμπρός νά πάη ατή νύφη».

2) όταν κοσκινίζουν τ' άλεύρι. Π. χ. εις τήν 'Αρτσίσταν τής Ηπείρου
τό άλεύρι τό κοσκινίζει έ'να παιδί 12- 15 έτών (αμφιθαλές), πού φορεί σελάχι καί
πιστόλια είς τήν μέσην καί μαντήλι εις τό κεφάλι, είς τήν Αίτωλίαν τό κοσκινί-
ζουν τρία αγόρια καί τρία κορίτσια αμφιθαλή, άλλαχοϋ τρεις πρωτοστέφανες.
Είς τά χωρία τής Κορώνης σβήνουν τά φώτα καί δ ενας άλευρώνει τόν άλλον
όλοι γίνονται άσπροι.

3) δταν άναπιάνουν τό προζύμι. Πώς προμηθεύονται τό προζύμι διά

επετηριγ του λαογραφικου αρχειου, β', 9
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τά ψωμιά τοϋ γάμου καί ποίος τό άναπιάνει; 'Ασήμωμα τής σκάφης. Τρα-
γούδια καί χοροί. Είς τήν "Ιμβρον τό προζύμι διά τόν γάμον τό κρατούσαν άπό
rov προηγούμενον μήνα' είς τήν 'Αρτσίσταν τό προμηθεύονται άπό τρεις Γιάν-
ναινες. Είς τήν Μεσημβρίαν «έπαιρναν ένα κορίτσ , μιά καλίνω, μέ μάννα μέ
μπαμπά· ϋαλά τή βάλ'ν ένα καλπάκ κ ένα μαχαίρ και ϋαλά κάν' τά προζύμια.
"Υοτερα ϋαλά πάΐ] ό γαμπρός άγ κ ουφ ία) ς νά βάλ' μέο' ατό προζύμι έναν παρά.
Έκείν πάλε ϋά τόν πατήσ' μιά χονφτιά άλεύρ' στο πρόσωπο, γιά ν' άσπρίσ', νά
γεράσ. Τό ίδιο κορίτσ' ϋαλά κάμ' πάλε τό προζύμι ατής νύφ'ς τό σπίτ . Κατόπ
γύρω στο προζύμ χορεννε τρία τραγούδια». Εις τήν Λάσταν τό προζύμι «τ άνα-
πιάνει ένα σερνικό παιδί, πού νά 'χη πατέρα καί μάννα», είς τήν Αίτωλίαν τρία
αγόρια καί τρία κορίτσια, εΐς τάς Καρυάς Καβακλί έ'να συγγενικό κορίτσι (ή προ-
ζύμω), ένφ δύο κορίτσια, ντυμένα τό ένα ώς νύφη καί τό άλλο ώς γαμβρός, χο-
ρεύουν γύρω στή σκάφη. Είς τήν Σινώπην ή παρανύφιασα (νουνά τής νύφης)
έπιανε τά προζύμια, ένφ είς τό σπίτι τοϋ γαμβρού «ή κουμπάρα κάμνισκε τό
προζύμι»' κατόπιν «χορεύανε τό προζύμι». Ποϋ οί παριστάμενοι ρίχνουν νομί-
σματα καί οπωρικά (σΰκα, καρύδια, άμύγδαλα) είς τήν σκάφην;

4) δταν ζνμώνονν τά κονλλούρια καί τά -ψωμιά τον γάμον.

Παραδείγματα: Είς τήν Λευκάδα τά κουλλούρια τοϋ γάμου τά ζυμώνουν
δύο κορίτσια άπό τά ομορφότερα τοϋ χωριοϋ, ντυμένα ανδρικά μέ πιστόλι είς
τήν ζώνην. Ε'ις τήν Λήμνον τήν Τετάρτην ζυμώνουν τά κουλλουράκια, γιά νά
καλέσουν, καί βγάζουν έξω στήν άξάτα (ή στο παράθυρο) τό φλάμπλο, σημεΐον
ότι είναι γάμος. — Ποια τραγούδια τραγουδούν καί χορεύουν τότε; Π. χ. είς τά
χωρία τής Πυλίας χορεύουν τό σκαφιδάκι:

Σκαφιδάκι στορνεμένο κ έμορφοπελεκημένο ...
εις τήν Λάσταν : 'Αλεύρια μ αλεσμένα, ψιλοκλισαρισμένα,
καί σύ, προζύμι αφράτο

Παρασκευή ειδικών ψωμιών τοΰ γάμου. 'Ιδιαίτεροι αυτών όνομασίαι:
τό κονλλούρι τής νύφης (ξεχωριστό πλονμάτο), τά κονλλούρια τών προνκολόων
(Δυτ. Κρήτη), ό πρωτόπλαστος (Μεσημβρία), ό πρόπκαστος (Σιάτιστα) κτλ.

Παραδείγματα: Εΐς τήν Μεσημβρίαν «τρεις γνναΐκες πρωτοστέφανες πάαι-
ναν τήν Παρασκενή στον γαμπρού τό σπίτ', ϋαλά κάν' τόν πρωτόπλαστο καί ϋαλά
πάν άλόγερα ατό φούρνο απού τό 'ψ εν αν καί ϋαλά χορέψνε αυτές οί τρεις. Είχαν
καί τό τραγούδι τς, τον πρωτόπλαστου τό τραγούδ'». Τό πρωτόψωμο είς τά Λακ-
κοβίκια ζυμώνεται τήν Πέμπτην άπό αμφιθαλή παρθένον καί τρεις πρωτοστέφα-
νες γυναίκες μέ τραγούδια. Έν Χαλδία Πόντου ζυμώνουν τήν Τετάρτην τά ψα-
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ϋνρια, κουλλούρια, μέ τά όποια τήν έπομένην προσκαλούν εις τόν γάμον· τότε
ζυμώνουν καί τό νεγαμοψώμ, ψωμί μέ ζάχαριν καί βούτυρον" εις τό οποίον καρ-
φώνουν κλώνους μηλέας, κοπέντας υπό άνυπάνδρου νέου, εις τά άκρα τών οποίων
προσκολλούν τεμάχια ζύμης. Είς τόν Κάσπακα τής Λήμνου ή νύφη ζυμώνει τήν
Πέμπτην είς τό σπίτι τοϋ γαμβροΰ «τό πρώτο ζυμωτό' τής βάζουν ενα κόκ-
κινο τσεμπέρι καί ολίγες τρές χρυσές (= τέλια) καί τήν περεχούν μέ τά κου-
φέτα. Άπό κείνο τό ζυμωτό θά κάν'νε τό κλεφτοψώμ , μέ ζάχαρη, κανέλλα, μα-
στίχα κλπ. καί θά τό ψήσουν μονάχο στο φοΰρνο' υστέρα καλνονν κορίτσια, βάζουν
ατό κεφάλι τής νύφης έ'να κόκκινο μπ'γασί (παννί) καί τρεις μονοστέφανες γυ-
ναίκες κόβουν τό ψωμί επάνω ατό κεφάλι τής νύφης σέ τρία κομμάτια καί μοι-
ράζουν ενα κομμάτι ατό σπίτι τον γαμπρού, άλλο ατή γειτονιά καί τό τρίτο τό
στέλνουν ατό σπίτι τής νύφης. Παίρνει καθένας ενα κομματάκι καί τό βουτά στο
μέλι' δίνουν καί ατή νύφη ενα κομματάκι άπό τά τρία κομμάτια, γιά νά εύφο-
ρη σ' ή νύφ. Κι δλοι οι καλεσμένοι θανά έχουν άπό μιά μπουκοννιά κλεφτο-
ψώμ" άπάνου τς γιά 'πό κάθε κακό, γιά φνλαχτικό. Τ' άρμενα άρμενιάζονν καί
προφνλάγοννται οί συγγενείς, τ° άντρόγενο μέ τό κλεφτοψώμ'». Είς τήν Σιγήν τής
Βιθυνίας «τό Σάββατον πολύ πρωί κορίτσια μέ μάννα καί πατέρα ζύμωναν ατό
σπίτι τής νύφης δύο πρωτόψωμα, ενα γιά τόν γαμπρό καί ενα γιά τή νύφη, και
4-5 αινιά λεκούμια καί τά εστελναν ατό φούρνο μέ τά όργανα. Κατόπιν ό πα-
πάς έβαζε τό πρωτόψωμο επάνω είς τό κεφάλι τοϋ γαμπρού, εδιάβαζε μιά εϋ-
χή καί τό έκοβε σταυρωτά σέ τέσσερα κομμάτια καί τά έ μοίραζαν τό ίδιο έκαμνε
διά τό πρωτόψωμο τής νύφης». Εις τά Βέντζια τό Σάββατο βράδυ σπάνουν τό
πλιόπλαατο έπάνω στο κεφάλι ενός άρσενικού παιδιού, πού έχει τούς γονείς του'
τότε χαλνούν καί έ'να μελίσσι.

Σχεπκαί δεισιδαιμονίαι: π. χ. είς τήν Άν. Κρήτην, «δταν ζυμώνουν γαμο-
κούλλουρα, δέν κάνουν παραπίθθια, γιατί παίρνουνε τό γούρι τής νύφης».

3. — Τά ξύλα διά τόν φούρνον. ΠοΧαι αί συνήθειαι, όταν πηγαίνοτιν
νά κόψουν ξύλα διά τόν γάμον; Είς τό Τσερβάρι τής 'Ηπείρου γυναίκες
καλεσμένες πηγαίνουν τό Σάββατον νά φέρουν τουρτουριά καί επιστρέφουν
φορτωμένες μέ γαμήλια §σματα καί μέ τό μπαϊράκι έμπρός. Συνοδεία μέ λύρες
καί άλλα όργανα εκκινεί καί είς τό Λιβύσσιον, προηγουμένης τής σημαίας τοΰ
γάμου (σερβελί). Χοροί καθ' όδόν, γεύμα είς τούς βοηθούς. Καινούργια σχοινιά
διά τά φορτώματα κτλ.

4.—Τό ψήσιμο τών ψωμιών. Σχετικαί συνήθειαι. Π. χ. είς τήν Μεσημ-
βρίαν ή νύφη τήν Παρασκενήν έστελλε είς τόν γαμβρόν έ'να μαντήλι καί αυτός
ε'δενε εις τό άκρον γρόσια καί τό έ'στελλε είς τόν φούρνον νά τό κρεμάσνε τά
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χρήματα ήσαν τά ψηστικά. Έκεΐ έ'μενε κρεμασμένο έως τήν Δευτέραν, σημάδι
πδχει χαρά. Είς τήν Λήμνον τά κορίτσια συνηθίζουν νά κλέβουν άπό τόν φοΰρ-
νον έ'να άπό τά ψωμιά τοΰ γάμου καί νά τό μοιράζουν : τό 'χουν σε καλό νά
κλέψουν, γιά νά γίνουν τά παιδιά έξυπνα (κλειγτοψώμ).

ε') Παρασκευή ζυμαρικών καϊ γλυκυαμάτων.

Πρόσκλησις γυναικών διά τό κοπάνισμα ή τρίψιμο τοΰ σταριού. Π. χ. εις
τήν Σινώπην προσκαλούν στον τρίφτη: τρίβουν τό σιτάρι, πού θά κάμουν τό
κατσάκι, έ'να είδικόν φαγητόν τοΰ γάμου.

Γλυκύσματα: δίπλες, πίττες, χαλβάς, πιλάφι κλ.

ς-') Αί τελευταϊαι ετοιμασίαι (τά ξετελέματα) και ή εκ&εσις τών προικιών.

1. —Γάνωμα τών χάλκινων σκευών, πλύσιμο καί σιδέρωμα τής προίκας,
γέμισμα στρο)μάτων, καπλάντισμα παπλωμάτων κλ. Γίνεται εορταστική τις συγκέν-
τρωσις δι'αυτά; Ποιαι αί κατά τόπους συνήθειαι; Π.χ. είς τό Λιβύσσιον τά χάλ-
κινα σκεύη γανώνονται, παιζούσης τής λύρας καί τών συγγενών ραινόντων τούς
τεχνίτας. Εις τήν Κορώνην γυναίκες καί κορίτσια πλύνουν τά προικιά τήν Δευ-
τέραν καί Τρίτην, ό δέ γαμβρός ασημώνει τις σκάφες, τήν Τετάρτην τά σιδερώ-
νουν καί τήν Παρασκευήν ξαίνουν τά μαλλιά καί γεμίζουν τά στρώματα. Είς τήν
Λάσταν τής Γορτυνίας ή νύφη τήν Παρασκευήν στέλλει κορίτσια νά φέρουν
φτέρη, γιά νά γιομίσουν τά προικιά (τά γιομίδια), εις τό Λιβύσσιον τά γεμίζουν
μέ φύλλα δάφνης, τά όποια τρυγούν άδοντες άσματα εγκωμιαστικά τής νύφης.
Εις τήν Άράχοβαν Παρνασσ. τό στρώμα τής νύφης τό γεμίζει τήν Δευτέραν μία
τυχερή γυναίκα παντρεμένη καί κατόπιν κυλίει τρία μικρά τυχερά παιδάκια έπάνω
στο στρώμα. Είς τήν Λευκάδα τήν Πέμπτην τό άπόγευμα γίνονται τά καρφώματα
τών στρωμάτων : «ή μητέρα τής νύφης βάζει μέσα στο στρώμα ένα μεγάλο κουλ-
λούρι, τό πρωτόπλαστο, καί συγχρόνως ρίπτει αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια,
σύκα, σταφίδες καί κουφέτα, ώς καί όλοι οί προσκεκλημένοι. Τό στρώμα ράπτεται
προσωρινώς, τό άπόγευμα δέ τής Δευτέρας, άφοϋ μοιράσουν τούς καρπούς είς τούς
καλεσμένους, ράπτεται στερεά καί στρώνεται ή νυμφική κλίνη».

2. — Ποίαν ήμέραν ή νύφη απλώνει ή κρέμα ή στένει τήν προίκα καί μέ
ποίας πράξεις συνοδεύεται τούτο; (τά καρφοπροίκια έν Μεσσηνία^. Παραδείγματά
τινα: Είς τήν Κορώνην «κάνουν πρώτα δίπλες, τις μελώνουν καϊ τρώνε, γιά νά
χαιρετήσουν τά καλορίζικα. Κατόπιν απλώνουν ένα σχοινί καϊ ρίχνουν έπάνω τά
προικιά καϊ στέλνουν καϊ προσκαλούν (μέ έ'να γαρύφαλο στο χαρτί) τόν γαμπρό,
τήν πεθερά και τόν πεθερό κλ. νά πάν ν' άσημώσουν τά προικιά' κρατούν ένα
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σεντόνι τεντωμένο κι οποίος έρχεται ρίχνει μέσα άμύγδαλα, χρήματα κλ. ενώ
τραγουδούν: Ευκήσου με, μαννούλα μον, τώρα μέσ στά προικιά μου κτλ. Εις
τήν Άρτοτίναν τά προικιά τά γικιάζονν τήν Παρασκευήν, άλλά ενα παίδι μέ
μάννα και πατέρα κρημνίζει τόν γίκο τρεις φορές' τά προικιά τά σπέρνουν μέ
κουφέτα καί ρύζι, ανάμεσα δέ βάζουν μήλα καί βαμβάκι. Ε'ις τήν Άράχοβαν
τήν Παρασκευήν απόγευμα ό κουμπάρος προσκαλεί «νά κοπιάσετε, θά πάμε νά ρά-
νουμε τά προικιά r° άπόγεμα. Τά ραίνουν μέ λουλούδια και κουφέτα. Στο κά-
νιστρο τής νύφης βάζουν και κινά καί, δταν χορεύουν, έχουν έ'να βαθύ πιάτο
μέ κινά καί φεύγοντας βουτούν μέσα τά δάχτυλά τους».

3.-Τά μπογαλίκια (άσπρόρρονχα ώς δώρα διά τούς συγγενείς τού γαμ-
βρού). Ποια άφήνονται άκοπα καί διατί; Π. χ. εις τάς 'Αθήνας παλαιότερα, «δέν
άνοιγαν τις τραχηλιές τών γυναικείων υποκαμίσων, πλήν δύο, πού προωρίζοντο
διά τις Καλοκυράδες».

ζ') Ό στολισμός τοϋ νυμφικού θαλάμου (νυφοστόλι, νυφειό (Κωστί,
Πόντος), παστός (Δωδεκάνησος, Μεσημβρ.) ή μπάστος (Κρήτη), μναιό κλ.

1.-Πότε καί πώς στολίζεται ό παστός; Ποια τραγούδια τραγουδούν κατά
τά «παστοπήγια»; Π. χ. εις τόν 'Ασώματον Ρεθύμνου τά κορίτσια τοϋ χωρίου
μαζεύονται εις τό σπίτι τοΰ γαμβρού (ή τής νύφης) καί στολίζουν τόν παστό :
«καρφώνουν ενα σεντόνι στον τοίχο, έτσι πού ή μέση του νά είναι επάνω στή
γωνιά' σ δλη τήν επάνω άκρα τοΰ σεντονιού βάνουν βάτο, σά γιρλάντα, μέ τις
άκρες του πρός τά κάτω καί κρεμούν τρία μεγάλα κουλλούρια, έ'να στή μέση κ
ένα άπό κάθε άκρη. Στο κάτω μέρος τού σεντονιού είναι γωνιακός καναπές ή
πεζούλα, δπου στρώνουν καλά ρούχα καί καθίζουν τή νύφη. Κατά τό στρώσιμο
τοΰ παστού τραγουδούν: Καλά νά τσή τό στρώσετε τσή νύφης τό στρωμάτσο
κτλ. καί είς τό τέλος σκορπίζουν επάνω στον παστό ρύζι, κουφέτα, λεφτά, μπα-
μπακάσπορο καί κυλιοΰν επάνω έ'να παιδί, άγόρι ή κορίτσι» (Μ. Λιουδάκη).
Πρβλ. τά τραγούδια τοΰ κρεββάτου έν Ρόδφ:

Έστέσαμέν τον τόν παστόν,
ποπάν' καί κάτω πλουμιστόν.....

Είς τήν Κερασοϋντα ή νύφη έ'μπαινε στο νυφειό, μίαν γωνίαν τοΰ δωμα-
τίου, κλειομένην διά παραπετάσματος, από τήν Πέμπτην.

2. - ΙΙοΰ υπάρχει ή συνήθεια νά κρεμούν εις τόν παστόν τό λεγόμενον
κλουβί; Π.χ. εις τό Κωστί τής Θράκης «περιτυλίσσουν λεπτές βέργες κυδωνιάς
μέ κόκκινο καί άσπρο βαμπάκι, τις δένουν σταυρωτά, ώστε ν° άποτελέσουν μίαν
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ατεφάνην καί άπό τά άκρα των κρεμούν άρμαϋιες (μπρονλιές) άπό σταφίδες με
ένα καρύδι εις τό άκρον και ένα λεμόνι είς τήν μεσαίαν μπρουλιάν. Τις μπρον-
λιάζουν τά κορίτσια είς τό σπίτι τής νύφης μέ τραγούδια και τά παλληκάρια με-
ταφέρουν τό κλουβί τήν Κυριακή είς τό σπίτι τοϋ γαμβρού μαζί μέ τό προνκιό
τής νύφης καί τό κρεμούν έκει πού στέκεται δ γαμπρός».

3.-Πότε και υπό τίνων στρώνεται ή νυμφική κλίνη; Π. χ. εις τήν Κύπρον
τήν Πέμπτην συγκαλούνται συγγενείς και φίλοι νά στρώσουν τό κρεββάτι, μεθ' ό
γίνεται τό πλούμισμα. Εις τάς 'Αθήνας άλλοτε τό νυμφικό κρεββάτι τό έ'στρω-
ναν γυναίκες μονοστέφανες και άπίκρατες' τό έρραιναν μέ ζαχαρωτά καί έβαζαν
κάτω άπό τό μαξιλάρι εννέα αμύγδαλα, άνάμεσα δέ στά στρώματα έ'να ψαλίδι
άνοικτό καί έ'να κομμάτι άπό παλαιό δίκτυ γιά τά μάγια» (Δ. Καμπούρογλου).
Εις τάς Κυδωνιάς προσκαλούσαν τό άπόγευμα τής Παρασκευής τις φιλαινάδες
τής νύφης, πού είχαν εν ζωή τούς γονείς των, καί έστρωναν τό νυμφικό κρεβ-
βάτι καί κατόπιν εχόρευαν.

η') Τά δώρα τοϋ γαμβρόν σιρός τήν ννμφην.

1.-Μέ ποίαν λέξιν διακρίνεται κατά τόπους ή άποστολή τών δώρων αύ-
τών; (Π. χ. τό σινί ή τά σινιά (Δντ. Μακεδονία), τά πανέρια (Λήμνος), τά κανί-
σκια, οί χάρες, τά προβοδήματα, τά μποχτσαλίκια, τά θώρετρα (Σωζούπολις), τά
γανήλα (Πόντος).

Είς τί συνίστανται τά δώρα ταύτα καί κατά ποίαν ήμέραν στέλλονται;
Π. χ. είς τάς παλαιάς 'Αθήνας ό γαμβρός έ'στελλε τήν Πέμπτην μέσα εΐς τό σινί
λουτρίκια, ταμπακέρα ασημένια μέ χτένι, τσιμπιδάκι, σαπούνι, κινά καί χρήματα.
Είς τήν Λήμνον στέλλονται τρία πανέρια: τό έ'να έχει τά νυφικά (κατρέφτ , άρ-
μαϋτά άπό φλουριά, φόρεμα, παπούτσια), τό άλλο τά ζύεϋερκάτα (τ' πεθερού
π κάμσο κλ.) τό άλλο ρακί, κρασί κλ. Είς τόν Πόντον ό γαμβρός στέλλει τήν
έσπέραν τής Πέμπτης τά συμπόσΆ (δισάκκιον μέ φαγητά καί ποτά) καί τά κα-
νόν& (8 γρόσια διά τήν πενί^εράν, 1 γρόσιον διά τό ποδοπλύσιμαν τής νύφης, 1
γρόσιον διά τό ράψιμον τοϋ φορέματος, 1 ζεύγος υποδημάτων καί εν ψαΰύρ'
(πίττα), τήν οποίαν κόπτει ό Ιερεύς καί διανέμει εΐς τόν πενθερόν καί τόν πα-
ράνυμφον. - Ποιοι τά μεταφέρουν καί μέ ποίαν πομπήν; 'Υποδοχή είς τό σπίτι
τής νύφης, χοροί καί ά'λλα έθιμα. ΓΙ. χ. εΐς τό Βογατσικόν έ'νας αδελφός τής νύ-
φης σπάζει είς τό κεφάλι του μιά κουλλούρα (μπουγάτσα) καί τήν μοιράζει εΐς
τούς καλεσμένους. Φεύγοντες οί μπράτιμοι φορτώνονται τά σινιά, γεμάτα δώρα
διά τόν γαμβρόν.

2. - Στέλλονται μέ τό σινί καί χρήματα έκ μέρους τοΰ γαμβρού προς τήν
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νΰμφην ή προς τόν πενθερόν καί πώς λέγονται ταΰτα; Π. χ. είς τάς Καρυάς Κα-
βακλΐ ό γαμβρός μαζί μέ τά γαμήλια δώρα θέτει είς τό σινί καί τό άγαρλίκ',
δηλ. ποσόν τι χρημάτων (70-150 φράγκα), δώρον προς τόν πενθερόν ώς έξαγο-
ράν τής νύμφης. (Πρβλ. τά θέρετρα έν Σινώπη, θώρετρα έν Σωζουπόλει, θεώ-
ρετρα έν ΓΙόντφ).

Πού στέλλεται καί κερί εις τήν νύφην και ποία ή σημασία τούτου;

3. - Τί στέλλεται είς άνταπόδοσιν έκ μέρους τής νύφης;

θ') Τό λουτρόν των μελλονύμφων. Τό πλέξιμο τής νύφης.

1.-Πότε λούεται ή νύφη καί πότε ό γαμβρός; Πώς καταρτίζεται ή συνο-
δεία τής νύφης, όταν τήν οδηγούν είς τό λουτρόν, καί πώς ή συνοδεία τοΰ γαμ-
βρού; Τί τραγουδούν καθ'όδόν καί τί είς τό λουτρόν; Π. χ. εις τήν Μεσημ-
βρίαν τά κορίτσια συνώδευαν τήν νύφην τήν νύκτα τής Παρασκευής εις τό λου-
τρόν μέ τά όργανα και έξερχόμενα έχόρεναν γύρω είς τό λουτρόν. Είς τήν Σι-
γήν τής Βιθυνίας τό Σάββατον πρωΐ ή προσκαλέστρα προσκαλούσε τις φιλαινά-
δες καί τούς συγγενείς τής νύφης καί όλαι μαζί τήν συνώδευαν είς τό λουτρόν
προηγεΐτο γυναίκα μέ βενετικό πανέρι, όπου τά λουτρικά, καί ήκολούθει τό γα-
μοοτόλι, δηλ. οί προσκεκλημένοι μέ τά παιγνίδια. Τραγούδια κατά τήν διάρκειαν
τοΰ λουτρού, χοροί μετά τήν έπιστροφήν είς τό σπίτι. Τό βράδυ τοΰ Σαββάτου
μέ όμοίαν πομπήν συνωδεύετο καί ό γαμβρός εις τό λουτρόν. Όμοίως εις τήν
Σινώπην έπροσκαλοΰσαν κόσμον μέ τόν πρωτόγερο καί συνώδευαν εις τό λου-
τρόν πρώτα τόν γαμβρόν καί κατόπιν τήν νύφην, τήν οποίαν έ'λουε ή παρανύ-
φισαα, δηλ. ή νουνά της.

2. - Πώς γίνεται τό λουτρόν τών μελλονύμφων, όπου δέν υπάρχει δημόσιος
λουτρών; Ποίος μεταφέρει τό νερό καί ποίος λούει τήν νύφην; Π. χ. είς τήν Ίμ-
βρον τό Σάββατον δύο κορίτσια φέρουν τό νερό άπό τήν βρύσιν καί τό παρα-
δίδουν εις τόν γαμβρόν, ό όποιος τό χύνει είς τό καζάνι. Κατόπιν λούονται μαζί
μέ τήν νύφην, ή οποία τούς χαρίζει τό ύποκάμισον καί τό μπούστο της. Είς τόν
Σκοπόν τής Θράκης τήν λούουν έπίσης τό Σάββατον πολύ πρωΐ τρία κορίτσια
<αμφιθαλή», συλλουόμενα καί αυτά, καί κατόπιν τήν πλέγνε τραγουδώντας:

Σάββατο βράδυ μέ διώξαν οι γονιοί μου,
■ που τά σπίτια τ σου...

Είς τήν Σκΰρον τ' αποπαίδια ήτοι «τά νερά, πού λούστηκαν δ γαμπρός κ'ή
νύφη, τά ρίχνουν στην ίδια λεκάνη. Τά φυλάνε τρεις μέρες κ~ υστέρα τά χύνουν
στις τέσσερις γωνιές τον σπιτιού, γιά νά κάνουν αγόρια
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3. - Πότε γίνεται τό πλέξιμο τής νύφης καί ποιοι τήν πλέκουν; Ποία
τραγούδια τραγουδούν; Π.χ. είς τόν Ναίμονα τής Μεσημβρίας τό Σάββατον «συ-
νοδεία άπό τήν συντέκνισσα και τις καλινες (εξαδέλφες τού γαμβρού) έπήγαινε
μέ τά τέλια και τις πλέχτρες (κορδέλλες μέ φλουρί) καϊ μέ τή gaida ατής νύ-
φης το σπίτι νά πλέξουν τή νύφη. Οι συγγενείς τής νύφης εκλειναν τήν πόρτα
καί άπό μέσα εστέκονταν 2-3 παλληκάρια, τάξαδέρφια τής νύφης, καί ζητούσαν
τραγούδια άπό τις καλΐνες, γιά ν' ανοίξουν. ' Αφού τραγουδούσαν τραγούδια τής
νύφης καί τών παλληκαριών, ανοιγεν ή πόρτα. Πρώτα έκαμναν τό προζύμι :
μιά πρωταξαδέρφη τοΰ γαμπρού έκοσκίνιζε τ' άλεύρι φορώντας καλπάκι ατό κε-
φάλι καί μαχαίρι στή ζώνη, έπειτα έκοσκίνιζαν καί δύο παλληκάρια, αναποδο-
γυρίζοντας τρεις φορές τήν πυκνάδα. Μετά τό κορίτσι έζύμωνε τό προζύμι, ενώ
οί καλΐνες τραγουδούσαν: Μαννέ μου, τήν ευκή σον στο πρώτο τό προζύμι κτλ.
"Υστερα ή συντέκνισσα αναφτεν ενα κερί καί πήγαινε κ' έπαιρνε τή νύφη άπό
τήν κάμαρα καί τήν έκάϋτζε νά τήν πλέξη' τό πρόσωπο τής νύφης ήταν σκεπα-
σμένο μ' ενα τσεμπέρι βυσσινύ. Πρώτα έ'πλεκεν ή συντέκνισσα, κατόπι τον γαμ-
πρού οι συγγενείς δλοι' τής έκαναν 40 πλεξούδια, ενώ οί καλΐνες τραγουδούσαν:

Φέρτε νερό ροδόσταμο καί φιλντισένιο χτένι
νά πλέξουμε τή νύφη μας τήν καλοκαρδισμένη...

ή Μέ πούλησες, μαννέ μου, γιά ένα δαχτυλίδι'

δώα' το, μαννέ μου, πίσω καί ξαναγόρασέ με... κλ.

Τό κερί πάντα αναμμένο. "Υστερα έκάρφωναν ατά πλεξούδια τά τέλια καί
τις κορδέλλες». Πώς λέγονται άλλοΰ τά κορίτσια, πού λούζουν καί κτενίζουν τήν
νύφην;

4. - Είς τά ορεινά χωρία τής Πυλίας τά λούσματα τοΰ γαμβροΰ γίνονται
ώς εξής: καθίζουν τόν γαμβρόν είς έ'να βαρέλι τού νεροΰ καί τού βάζουν είς τά
γόνατα έ'να ταψί γεμάτο νερό μέ λεμονόφυλλα καί άλλα μυριστικά' κατόπιν οι
παριστάμενοι τόν στανρώνονν ένας - έ'νας στο κούτελο, δηλ. τόν κερνούν έ'να τά-
ληρο ή περισσότερα, ρίχνοντάς τα στο ταψί. Οί άνύπαντροι κατόπιν πίνουν άπό
τό νερό τοΰ βαρελιού, «γιά νά ατρέξη ατό κεφάλι τονς». Ποία είναι ή σχετική
συνήθεια άλλοΰ;

ι') Ή κινά ή τά κινιάσματα.

Αί κατά τόπους όνομασίαι: τά κινάγματα (Πόντος), τό κνιάσιμο (Κω-
στί), τό σχένιασμαν (Κύπρος), τό άλειχάνισμα (Ρεΐσδερε) κττ. Κινά ή άλειχάνη,
κόκκινη βαφή, μέ τήν οποίαν βάφονται μαλλιά και νύχια τής νύφης κλπ. Ποιαι
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αί συνήθειαι κατά τά κινιάσματα; Πώς χορεύουν τήν κινά; μέ ποία τραγούδια;
Π. χ. εις τήν Μεσημβρίαν «έκαλοϋσαν τό Σάββατο βράδυ κορίτσια και παλλη-
κάρια νά χορέψουν τήν κινά, νά κινιάσουν τή νύφη. Αί γυναίκες έζύμωναν τήν
κινά και κατόπιν τά παλληκάρια τήν έπαιρναν ατά χέρια, άναβαν πέντε κεριά και
τήν έτρεχαν λόγερα' τήν άσήμωναν και τήν έχόρευαν : τήν βαστούσε στο χέρι ό
πρόβοδος και χόρευε' κατόπιν έβαφαν τά δάχτυλα τής νύφης κι δλοι οί καλε-
σμένοι έβαφαν τό δάχτυλο τους τό μολογό» (= μικρό). Εις τό Άλμαλί Μαλγά-
ρων τό Σάββατον τά μεσάνυκτα «εκκινεί συνοδεία άπό τό σπίτι τού γαμβρού μέ
φανούς, προηγουμένης τής νουνάς, ή οποία κρατεί γάβανον, δηλ. βαθύ πινάκιον
μέ κινάν. Ή νύφη σκεπασμένη μέ καλύπτραν κάθηται εις τό μέσον τού δωμα-
τίου, ενώ πλησίον της τοποθετείται ή κινά μέ τρία κηρία καίοντα εις τά χείλη
τοΰ γαβάνου. Κάθε καλεσμένος ρίπτει νόμισμα εις τόν γάβανον καί έμβαπτίζει
εις τήν κινάν τόν δάκτυλον, τόν οποίον ή νύφη περιδένει μέ τεμάχιον έκ τής
καλύπτρας της. Άφού κνιαστούν όλοι, χορεύουν τήν κινά' αυτός δηλ. πού σέρνει
τόν χορό κρατεί εις τήν χείρα τόν γάβανον μέ τήν κινάν καί τάς άναμμένας
λαμπάδας. Τήν νύφη ν τήν κ'νιάζει ή νουνά. Κατά τό διάστημα αυτό οί καλε-
σμένοι προσπαθούν νά κλέψουν ό,τι ημπορούν καί νά τά μεταφέρουν εις τό
σπίτι τοΰ γαμβροΰ». Είς Ρεΐσδερε τής Σμύρνης έβαζαν τήν άλειχάνη σέ μιά με-
γάλη σουπιέρα καί εις τό μέσον έ'να κομμάτι ζύμη μ' έ'να φλοτιρί.

ια') Τά σφαχτά τοϋ γάμου.

Πότε σφάζονται τά ζώα διά τό συμπόσιον τοΰ γάμου καί ποΐαι αί
κατά τήν σφαγήν των συνήθειαι; Π.χ. εις τήν Λευκάδα τό Σάββατον σφάζουν
τράγον καί πυροβολούν πρός άναγγελίαν, ότι «αίματώθη», ήρχισεν ό γάμος. Είς
τήν Μάνην τά σφαχτά πρέπει νά είναι άρρενα (κριοί ή τράγοι) καί νά είναι
μονά (3, 5, 7), προσφέρονται δέ υπό τοΰ γαμβρού, αλλ' έ'να άπό αυτά πρέπει νά
έπιστραφή εις τήν οίκίαν τού γαμβροΰ. Ταύτα, ώς καί δέκα άρτους (χαρόπιττες)
κατά σφακτόν, μεταφέρουν τό Σάββατον συγγενείς τοΰ γαμβροΰ καλορίζικοι (δηλ.
αμφιθαλείς), κανισκαραϊοι λεγόμενοι.

ιβ') Ειδικά φαγητά καί γλυκύοματα.

Ποία τά όνόματά των καί ποίος ό τρόπος τής παρασκευής των; Π.χ. είς τήν
Λέσβον συνηθίζεται τό κεσκέκι, κρέας βρασμένον μέ κοπανισμένον σΐτον. Εις
τήν Μάνην τό σφαχτό βράζει όλόκληρον εντός λέβητος μέ σιτάρι. Ό χόντρος έν
Μέσα Μάνη γίνεται μέ σιτάρι κοπανισμένο καί μέ λείο, δηλ. τεμάχια έντέρων,
σπληνός κλ. έπιπασσόμενα έπ' αυτοϋ. Κατά τό βράσιμο τού χόντρου τραγουδούν :
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Σιδεροστιές μου μπρούτζινες, κακάβια μ ασημένια,
σταράκι μ άλεξαντρινό, βράσε και καλοβράσε,
νά φάγ° ή νύφη κι δ γαμπρός ....

Τό ρεαιό έκ σίτου κοπανισμένοι', κρέατος, λίπους, τυρού τετριμμένου καί μυρω-
δικών (Κύπρος), ό αυλός (χυλός) έκ σίτου (Άνακοΰ Καππαδοκίας) κλ.

ιγ') Τά κανίσκια τών καλεσμένων, ήτοι δώρα στελλόμενα διά τήν τέλε-
σιν τοΰ γάμου (τά καλαθιάτικα, Σκύρος). Π. χ. είς τά ορεινά τής Πυλίας όλοι οί
χωρικοί χαρίζουν είς τόν γαμβρόν άπό ένα πινάκι σιτάρι διά τό άλεσμα τοΰ γά-
μου, εις δέ τήν Άρτοτίναν τής Αιτωλίας στέλλουν τήν Παρασκευήν ή τό Σάβ-
βατον έ'να φόρτωμα ξύλα καϊ πετόΰν έπάνω εις τό σπίτι τής νύφης κλάδους δέν-
δρων. Εις τήν Μάνην, τήν Κρήτην κ. ά. κάθε καλεσμένος στέλλει εις τόν γάμον
2-8 ψωμιά, πατάτες, λάδι καί πολλάκις ολόκληρο σφαχτό, κρασί κλ. Είς τήν
Σιγήν τής Βιθυνίας τά δώρα τών καλεσμένων (αρνιά, κρασιά, γαλοπούλες, γλυ-
κύσματα) τά έπαιρναν άπό κάθε σπίτι μέ τά παιχνίδια. Ποία ή συνήθεια άλλοϋ;

ιδ') Ή προικσπαράδοσις.

1.-Πότε καί μέ ποίαν πομπήν παίρνουν τά προικιά; Ποίοι στέλλονται
προς τούτο καί πώς τά μεταφέρουν; 'Εξετάζεται ό αριθμός τών άλογων; Τρα-
γουδούν ειδικά τραγούδια κατά τήν μεταφοράν των; Ραντίσματα, δεισιδαίμονες
πράξεις. — Παραδείγματα: Είς τάς παλαιάς 'Αθήνας έπαιρναν τά προικιά τό
Σάββατον μέ τά όργανα' «τά έφόρτωναν εις άσπρα ή κόκκινα άλογα, περιττού
πάντοτε αριθμού, εις τά όποια έδιδαν ψωμί μέ μέλι. Είς τά άλογα έκάθιζαν
παιδιά άρρενα, αμφιθαλή, καθ' δδόν δέ έρραιναν τά προικιά μέ ρύζι καϊ βαμ-
βακόσπορο» (Δ. Καμπούρογλου). Είς τό Λασήθι τής Κρήτης οί συγγενείς τής
νύφης πάνε τά προνκιά εις τό σπίτι τοΰ γαμβρού τήν Παρασκευήν: εμπρός τό
εικόνισμα, κατόπιν τά προνκιά κ ένα σταμνϊ γεμάτο στάρι, είς δέ τόν δρόμον
τά ραίνουν μέ καλορίζικα (λουλούδια, ρύζι, σιτάρι, ροβίθια). 'Αφού τ' απλώσουν,
χορεύουν καί γλεντούν. Είς τήν Δυτ. Κρήτην είς τήν κασέλλα βάζουν καί πέτρες
«γιά νά 'ναι γεροί καϊ δυνατοί ό γαμπρός και ή νύφη» καί είς τό σπίτι τοϋ
γαμπρού «μπάζουν πρώτο-πρώτο τό σίδερο». Είς τήν Καστορίαν τά προικιά τά
παίρνουν οί παραστεκάμενοι τήν Κυριακήν, ολίγον πριν πάρουν τήν νύφην, μέ
τραγούδια καί βιολιά. Είς τήν Κερασούντα όμως τό σεντούκι τής νύφης μέ τά
προικιά έστέλλετο τήν Τρίτην πρωΐ καί ήνοίγετο ένώπιον πολλών συγγενών καί
φίλων, συνηθροισμένων προς τοϋτο.

2.-Πότε μετρείται τό τράχωμα καί υπό τίνος; Π.χ. εις τήν Μεσημβρίαν δ
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πενθερός έπήγαινε τήν Παρασκευήν είς τό σπίτι τοΰ γαμβροΰ καί έμετρούσε τό
τράχωμα. Εις τό Μεσοχώρι Πυλίας «τά μετρητά (φλουριά, τάλαρα, σφάντζικες)
τά έκαναν άρμολογιά και τά κρεμούσαν στο λαιμό τοϋ άλογου, δπου καθόταν
ή νύφη. "Ετσι έδειχναν πόσο τράχωμα είχε πάρει».

3. - Πώς γίνεται ή παράδοσις προικφας οικίας είς τόν γαμβρόν; Π.χ. είς
τάς 'Αθήνας άλλοτε ό προικοδότης έπαιρνε χώμα άπό τάς τέσσαρας γωνίας τής
οικίας, τό έ'θετε μέσα εις έ'να μαντήλι καί τό παρέδιδεν εις τόν γαμβρόν λέγων :
Σον παραδίνω τό σπίτι, άνώγια, κατώγια και μ δλη τήν άφουσία του, δηλ.
περιοχή, παραρτήματα κτλ. Είς τήν Λήμνον ή μητέρα τής νύφης κατά τήν έπι-
στροφήν τών νεόνυμφων άπό τήν έκκλησίαν παραδίδει εις τόν γαμβρόν τό κλειδί
τού σπιτιού της.

ιε') "Αλλα έθιμα της πρδ τοϋ γάμον έβδομάδος.

1.-Τά αλείμματα. Είς τόν Βελβενδόν ό γάμος αρχίζει τήν Τετάρτην μέ
τά άλείμματα: γυναίκες καί κορίτσια ασπρίζουν τό σπίτι τραγουδώντας. Κάθε
άνδρας έμφανιζόμενος έκεϊ αλείφεται μέ άσβεστη.

2. - "Εθιμα τής παραμονής τοΰ γάμου.

Ή πίττα τού γαμβροΰ καί ή πίττα τής νύφης. Μέ ποίαν πομπήν στέλλον-
ται ; Έστίασις καί χοροί είς τό σπίτι τοΰ γαμβροΰ ή τής νύφης. Καθένας και
μέ τό εξοδό του; Ευχαί, χαρίσματα κλπ. 'Υπάρχει τό έ'θιμον ό γαμβρός νά
πηγαίνη μέ συνοδείαν τό Σάββατον βράδυ εις τό σπίτι τής νύφης καί νά ξημε-
ρώνωνται μέ χορούς καί ξεφαντώματα;

3. - Μαγικαί καί δεισιδαίμονες πράξεις πρός άποσόβησιν κακού καί έπί-
τευξιν ευτυχίας, τελούμεναι κατά τήν παραμονήν τοΰ γάμου.

Παραδείγματα. Είς τόν Άγιον Γεώργιον τοϋ Πηλίου ό παπάς πηγαίνει
τήν παραμονήν τοΰ γάμου μέ τόν γαμβρόν εις τό σπίτι τής νύφης καί «αλλάζει
τρεις φορές τά δαχτυλίδια' κατόπιν ή μάννα τής νύφης φέρνει έ'να ζουνάρι καί
ζώνει τόν γαμπρό καί τή νύφη, γιά νά μή χωρίση τ' άντρόγυνο». Είς τήν 'Αρά-
χοβαν ή νύφη τό Σάββατον παίρνει 3 ή 5 ή 7 μικρά τυχερά παιδιά, αγόρια
τριών έ'ως δέκα ετών, καί τά λούζει μονάχη.

4. - Ή τελευταία νύκτα τής νύφης εις τό πατρικό της σπίτι. Είς τό Βλα-
χώρι τής Θεσπρωτίας ή νύφη τήν παραμονήν τοΰ γάμου της κοιμάται εις τό
κατώι, είς τά Βέντζια τής Μακεδονίας κοιμάται μ' έ'να μικρό αγόρι. Ποία ή συνή-
θεια άλλοΰ ;
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Δ'. Ή ήμερα τοΰ γάμου.

α') Τδ ξύρισμα τοϋ γαμβροϋ.

ΓΙότε γίνεται καί ποΐαι αί κατ' oUto συνήθειαι; Τί τραγουδούν, όταν ξυ-
ρίζεται ό γαμβρός; ΓΙοΰ απορρίπτονται τά νερά καί αί τρίχες τοΰ ξυρίσματος;

Παραδείγματα. Είς τήν Λάσταν πηγαίνουν τήν αυγήν τής Κυριακής είς τήν βρύ-
σιν καί φέρουν νερό, διά νά λούσουν καί ξυρίσουν τόν γαμβρόν αυτός κάθεται εΐς
ένα βαρέλι τοΰ νερού καί κρατεί έμπρός του έ'να ταψί μέ νερό, μέ λεμονόφυλλα
μέσα, οί δέ παριστάμενοι τόν άσημώνουν. Εΐς τά Βέντζια «τό νερό τό φέρνει ό
μικρότερος, δ ανύπαντρος μπράτιμος' ό νουνός λούζει καί ξυρίζει τόν γαμπρό,
ένφ τά κορίτσια τραγουδούν τό νερό καί τή σαπουνάδα τά ρίχνουν αέ τρεχάμενο
νερό, άφοϋ πρώτα δώσουν στο γαμπρό νά πιή μιά σταλιά». Είς τήν Χαλδίαν
τοΰ Πόντου ό γαμβρός κάθεται είς τό νεγαμοσκάμν', 6 δέ παράνυμφος τυλίσσει
τήν κεφαλήν του σταυροειδώς μέ έρυθρόν μεταξωτόν νήμα. Είς τήν Μεσημβρίαν
ό κουρεύς σπάνει επάνω είς τό κεφάλι τοΰ γαμβρού έ'να αβγό καί προσέχουν νά
μή πέσουν τρίχες άπό τά γένεια καταγής" τάς μαζεύουν καί τάς κρύβουν κατό-
πιν τήν Πέμπτην μετά τόν γάμον προη, «προμή νά ξημερώσ', γαμπρός καί νύφη
παίρνουν τήν πετσέτα, πού ξονρίσκεν δ γαμπρός, μέ τά ξουρίσματα μέσα, θέ-
τουν μέσα καί προζύμ (άπό τοΰ γάμου τό προζύμ') καί πάνε μέ τό άέβερο
(πρωτεξάδελφο τοΰ γαμπρού) νά τό ρήξ'νε στο ρέμα». Ποιαι αί σχετικαί συνή-
θειαι αλλού καί ποιοι λόγοι φέρονται προς δικαιολόγησιν αύτών;

β') Τό ντύσιμο τοΰ γαμβροϋ.

1.-Ποία ήτο άλλοτε ή ενδυμασία τοΰ γαμβρού; Π.χ. εις τήν Χαλδίαν τοΰ
Πόντου ό γαμβρός έφόρει μακρόν ποδήρες έπανωφόριον (τελμίν), έκρέμα σπά-
θην εΐς τό πλευρόν (καράουλάκ) καί περιέδενε τήν κεφαλήν μέ μεταξίνην ζώνην
καί μανδήλιον (τσινέαν). Τώρα τήν σπάθην φέρει ό παράνυμφος. Είς τήν Ύδραν
έφόρει μπινίσι, τό όποιον ήτο κτήμα τής Κοινότητος, έκρέμα σπάθην είς τό
πλευρόν καί μίαν μεγάλην κουλλούραν, ζυμωμένην μέ μέλι, εΐς τόν δεξιόν ώμον.
Τί διατηρείται σήμερον είς τήν ένδυμασίαν τοΰ γαμβροϋ άπό τήν παλαιάν συν-
ήθειαν εΐς διαφόρους τόπους ;

2. ΓΙοΐος ενδύει καί στολίζει τόν γαμβρόν; (Π.χ. εΐς τήν Λήμνον ό κουμ-
πάρος, εις τήν Μεσημβρίαν τρία παλληκάρια). Μέ ποίας πράξεις συνοδεύεται τό
ντύσιμο τοΰ γαμβροϋ καί μέ ποια τραγούδια; Π.χ. είς τήν Μάνην τραγουδούν:

Γαμπρέ μ', όντες στολίζεσαι καί δένεις τά κουμπιά ζου,
χρυσές λαμπάδες στέκουσι κοντά στήν άφεντιά ζου.
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Είς τόν Σκοπόν τής Θράκης «βάζουν τό γαμπρό νά πατήση μέσα σ ενα σιδε-
ροσίνι, δπου έχουν ρίξει κουφέτα, ρύζι, δεκάρες καί φλουριά. Προτού φορέσουν
τό σακκάκι του, περνούν ένα άτσαλένιο μαχαίρι καί στο ενα καί στο άλλο τό
μανίκι τρεις φορές, γιά νά είναι ατσαλένιος καί πάντα νικητής νά βρίσκεται δ
γαμπρός. Μετά τό ντύσιμο 4-5 φίλοι τόν σηκώνουν ψηλά (τόν άξώνουν) καί δ
γαμπρός τάζει». Είς τήν Κύζικον σπάνουν επάνω εις τό κεφάλι του ενα ψωμί,
γιά νά ατερεώση τό στέφανον. Είς τό Καρατσόλι τού Τιρνάβου α! γυναίκες,
πριν στολισθή ό γαμβρός, χορεύουν τά γαμπριάτικα (ενδύματα), κρατοϋσαι κάθε
μία ένα άπό αυτά. Εις τήν Μεσημβρίαν τό Σάββατον βράδυ τραγουδούσαν τά
ρούχα τοΰ γαμπρού ;

Τοϋ γαμπρού μας τά ρουχίτσια
δίπλες, τριπλές διπλωμένα....

3. - Πού ό γαμβρός ΰποχρεοΰται, προτού ένδυθή, νά πίη άπό τά άποπλύ-
ματα τών χειρών τών γονέων του; Πώς έξηγεϊται τούτο;

4. - Ποΰ τά φορέματα τοΰ γαμβροΰ είναι δώρον τής νύφης; Π. χ. είς τό
Λιβύσσιον ή νύφη έστελλε τό πρωί τής Κυριακής τά γαμπρίκια (εσώρρονχα,
σαλβάρι, κοντογούνι κλπ.) έν πομπή· επροπορεύετο ό ιερεύς καί δύο παιδία, κρα-
τούντα εντός μανδηλίων τά γαμπρίκια, καί ήκολούθει ή συνοδεία μέ λύραν καί
άσματα. Ό ιερεύς θυμια καί ευλογεί τά γαμπρίκια, έκφωνών τά καλορίζικα, οί
δέ οικείοι τά άσημώνουν. Κατόπιν ό γαμβρός ενδύεται, ενώ οί οικείοι τραγου-
δούν άσματα επαινετικά.

δ. — Τί φορούν τού γαμβρού, γιά νά μή πιάσουν τά μάγια, νά μή τόν
άμποδέσουν; (παλιό σώβρακο ή άπλυτη φανέλλα ή τό μπρος πίσω τής φανέλλας
κλ. έ'να κομμάτι δίχτυ ή ρύζι καί σουσάμι μέσα στο παπούτσι, κλειδαριά κλειδω-
μένη κλ.).

γ') Τό ατόλιαμα της νύφης.

1.—Πού στολίζεται ή νύφη; Π.χ. είς χωρία τινά τής Πυλίας «τή νύφη τήν
αλλάζουν σέ άλλο σπίτι, δχι στ ού πατέρα της, κι άφον ντυ&ή, τήν κρύβουν στο
ρωγό (μέρος τοΰ κατωγιού, όπου φυλάγουν τό σανό)». Ποία ή αιτιολογία τού-
του ;- Διαρρυθμίζεται καταλλήλως ή θέσις, όπου θά στολίσουν τήν νύφην; (νυφο-
στόλι, παστός, τέντα κλ.). Είς τό Βλαχώρι Θεσπρωτίας τήν νύφην τήν στολίζουν
πίσω άπό ένα σεντόνι.

2. —Ή νυμφική ένδυμασία.

Τό ράψιμο τοϋ νυφικού. Είς τήν Χαλδίαν τοΰ Πόντου τό νυφικό φόρεμα
τό ράβουν 7 μονοστέφανες γυναίκες. Είς τήν Κύθνον τήν νύφην βοηθούν νά
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ράψη τά νυφικά της μερικά κορίτσια, αί λεγόμεναι ννφοατόλοι. Είς τά Τελώνια
τής Λέσβου «στά προυτ'νά τά χρόνια κάθι σόι έΐχι κ' ενα βρακί γιά d' νύφ'.
Μια μιά που γίνταν νύφ , φορονσι τον βρακί αντό. Βαατοναι 30-40 χρόνια. Τό
κρατούσαν τρεις λεύτερις κι βρακώναν άή νύφ'». 'Επικρατεί άλλού ή στινήθεια
αυτή; Ποίος δαπανά διά τήν νυμφικήν ένδυμασίαν; ό γαμβρός η ό πατέρας τής
νύφης; Μέ ποίαν πομπήν στέλλεται αύτη έκ μέρους τοΰ γαμβρού;

3. — Ποιος στολίζει τήν νύφην; Ειδική τις στολίστρα ή νέαι αμφιθαλείς
(κοπέλλες μανναδοκνρονδάτες έν Άν. Κρήτη); Ποΐαι συνήθειαι τηρούνται κατά
τόν στολισμόν τής νύφης;

Παραδείγματα: Είς τόν Ναίμονα τής Μεσημβρίας τή νύφη «τήν εντννε ή
σνντέκνισαα με τις καλϊνες (εξαδέλφες τοΰ γαμβρού). Ή σνντέκνισσα με τό
κερί άναμμένο πήγαινε κ' έπαιρνε τή νύφη 'πό τά κορίτσια, πού τήν είχαν
κρυμμένη' τις έ'δινε μπαξίσ καί τήν έπαιρνε καί τήν εντννε, ενώ οί καλΐνες τρα-
γουδούσαν :

Νύφη μ', γιατί στολίζεσαι;

— Τιγάρ εγώ στολίζομαι;
Γώ καρτερώ νά πάρω ευκή,
νά πάρω ενκή 'πό τό Θεό
καί λόγο 'πό τόν κύρη μον ...
Κατόπιν τήν χόρευεν ή σνντέκνισσα μέ τή λαμπάδα αναμμένη». Είς τό Βο-
γατσικόν οί συγγενείς, «πριν αλλάξουν τή νύφη, πάνε γλυκά καί & ρέβουν τή νύφη».
Είς τάς Κυδωνιάς «βάζανε τή νύφη νά πατήση στο σινί καί τή ντύνανε, γιά
νά 'ναι σιδερένια». Είς τό Ρουμλούκι «κάτω άπό τήν ψάθα, δπον κάθεται ή νύφη
καί τήν άλλάζονν, έχονν βαλμένο τό σιδερένιο λονρί τον άλετριού, γιά νά στε-
ριώσω σάν ου σίδηρους. "Επειτα τρεις πρωτοστέφανες γυναίκες παίρνουν τό λονρί,
πού σκαλώνεται τό άλέτρι, καί τό περνούν τρεις φορές στο σώμα τής νύφης, γιά
νά μήν άρμενιάζεται (νά μή ματιάζεται) καί νά είναι σβέλτα, σάν τό λονρί. Τά
ρούχα της τά βάζονν μέσα ατό κόσκινο μέ ζαχαρωτά, ρύζι κλ. καί τά ρίχνουν
δλα τρεις φορές επάνω της (Άγγ. Χατζημιχάλη). Είς τό Άλμαλί Μαλγάρων,
άφοΰ άλλάξουν καί μαντηλίσουν τή νύφη, «τήν ραντίζουν στο πρόσωπο μέ νερό
καί άλάτι, βοντώντας βασιλικό καί λέγοντας: δ,τ' είπαμε νερό κι άλάτι.» Είς τήν
Σιγή ν τής Βιθυνίας «τήν δεξιά κάλτσα τής φορονσεν δ πατέρας της, βάζοντας
μέσα ενα χρυσό νόμισμα, τήν άριστερή ή μητέρα». Τί συνηθίζεται άλλού;

4. - Ποία τραγούδια τραγουδούν, όταν ντύνουν καί στολίζουν τήν νύφην;

Π.χ. Νύφη μ', δντες γεννιούσανε, ό ήλιος εκατέβη,

καί ζον 'δωκε τήν έμορφιά καί πίζου πάλ' άνέβη (Μάνη).
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δ.-Τί φορούν τήν νύφην, γιά νά μή τήν πιάνουν τά μάγια; Π.χ. ένα
λιγδερό ροϋχο κατάσαρκα (Πυλία) ή μιά σακκοράφα στο ζουνάρι (Βλαχώρι) ή 'ένα
ψαλιδάκι ανοιχτό ατό δεξιό παπούται, γιά νά κοποϋν οί κακές οί γλώσσες ή
σταυρό μέ κατράμι, γιά νά πατήστ] τόν τρισκατάρατον ( Αθήναι) ή άχνλιά και
άβγότσεφλα ατό παπούτσι της (Λήμνος).

6. - Ό νυμφικός πέπλος καί ό άλλος στολισμός τής νύφης. Ποια τά κατά
τόπους ονόματα τής νυμφικής καλύπτρας; Π.χ. παρθενικό (Λιξούρι), μπόλια
("Υδρα, όπου αύτη έλαμβάνετο άπό τήν Κοινότητα), μαφόρι (Οινόη Πόντου),
φ νίκα (Λέσβος), τσίπα, βέλο κλπ. Από ποιον ύφασμα γίνεται ή καλύπτρα αυτή
καί τίνος χρώματος είναι; Ποΰ συνηθίζεται νά είναι κόκκινη;

Ό άλλος στολισμός : γιρλάντα άπό άνθη λεμονέας, κέρινα σκουλαρίκια καί
καρφίτσα ομοίως άπό άνθη λεμονέας, τά όποια ένιαχοϋ φέρει μαζί μέ άλλα δώρα ό
κουμπάρος. Ταύτα εις τόν Σκοπόν τής Θράκης λέγονται νυφοατόλια καί είναι δώρα
τού γαμβροϋ, στελλόμενα εν κανίστρφ. Έκεϊ άλλοτε τά βλέφαρα τής νύφης έχρί-
οντο μέ άσπράδι αβγού, «γιά νά μην παίζουν».

δ') "Εναρξις τής τελετής τοϋ γάμον. -Ή έπίοκεψις προς τόν παράννμ-
φον καί ή παραλαβή αύτοϋ.

Γίνεται έκκλησιασμός καί μετάληψις τών μελλονύμφων τήΐ' πρωΐαν τής
Κυριακής; — Μέ ποίαν πομπήν γίνεται ή επίσκεψις προς τόν παράνυμφον καί
ή παραλαβή αύτοϋ;

Παραδείγματα : Είς τά χωρία τοϋ Μικρού Αίμου ό γαμβρός, συνοδευόμε-
νος άπό τόν παράγαμπρο, τις καλϊνες (εξαδέλφες του) καί τόν όργανοπαίκτην,
έπήγαινεν είς τοϋ σύντεκνου τό σπίτι μέ τό κανίσ': έ'ναν ταβά, όπου είχε έ'να
πιάτο φαγί καί έ'να ψωμάκι μέ σταφίδες καί μιά Κούκλα (πλόσκα) κρασί. Ό
γαμβρός έβανε τό κανίσ' μπροστά στο σύντεκνο, τοϋ φιλούσε τό χέρι καί όλη
ή συνοδεία έκάθητο είς τό τραπέζι. Είς τό Πάπιγγον ό γαμβρός, συνοδευόμενος
άπό δύο ή τρεις άδερφοπτούς, έπισκέπτεται τόν νουνόν, φιλεΐ τήν χείρα αύτοϋ
καί τής νουνάς καί δέχεται τάς εύχάς των. Μόνον δέ μετά τήν έπιστροφήν τοϋ
γαμβροϋ άπό τήν έπίσκεψιν αύτήν ό πρωτοσυμπέθερος στήνει τό μπαριάκι. Είς
τήν Καστορίαν ό γαμβρός πηγαίνει μέ τά ό'ργανα καί μέ όλους τούς καλεσμέ-
νους είς τοΰ νουνοϋ καί τόν παραλαμβάνει μέ τό κανίσκι του, δηλ. έ'να σφαχτό,
στολισμένο μέ λουλούδια καί μήλα χρυσωμένα είς τά κέρατα, καί σινί μέ τό στε-
φανομάντηλο, τις λαμπάδες κλπ.
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ε') Ή πομπή διά τήν παραλαβήν τής νύμφης.

Ι.-Πώς καταρτίζεται ή συνοδεία (τό ψίκι, ο γαμόστολος (Πόντος), τό
γαμοστόλι (Σιγή Βιθ.), τό συμπεθεριακό(Σ ιάτιστα), οί γ α μου Χιώτες (Κρήτη) κλπ);
Πάνε όλοι καβάλλα στ Άλογα, καί αν άκόμη ή νύφη είναι άπό τό ίδιον χωρίον;
Μέ τί στολίζουν τ' άλογα; Πού πατεί ό γαμβρός, διά νά καβαλλικέψη ; (στο ύνί, είς
τά Βέντζια). Προηγείται κανείς σημαιοφόρος; Τί σημαίαν κρατεί; Τί συνηθίζεται,
πριν ό γαμβρός έξέλθη άπό τήν οίκίαν του; Π. χ. είς τόν Ναίμονα «μιά γυναίκα
τραυοϋσε φωτιά άπό το τζάκι κι δ γαμπρός περνούσε άποπάν άπ' τή φωτιά».

Άλλα παραδείγματα: Εις τό Λασήθι τής Κρήτης τής πομπής προηγούνται
δύο παιδιά μέ τά στέφανα καί μέ τις λαμπάδες, κατόπιν έρχεται ό γαμβρός
μέ τόν κουμπάρο καί άκολουθοΰν όλοι οί άλλοι μέ. λύρα ή βιολί' τόν μεν γαμ-
βρόν κρατούν άπό τά χέρια δύο παλληκάρια, τόν δέ κουμπάρο δύο κοπέλλες. Είς
τήν Αίτωλίαν ό γαμβρός είναι έ'φιππος σέ γρίβο άλογο, είς δέ τό Βογατσικόν
ιππεύει ό νοϋνος μέ μιά πλόσκα κρασί καί μιά κουλλούρα είς τό δισάκκι. Είς τήν
Ά μισόν γυναίκες καί παρθένοι πεπλοφορούσαι συνοδεύουν τόν γαμβρόν (παρα-
ννφσάδες), άλλ' εις άλλα μέρη τοϋ Πόντου «αί παρανΰφσαι, όταν έκκινή ό γαμό-
στ ολος, χορεύουν τεταγμέναι εις γραμμήν έ'να πρωτότυπον χορόν, λεγόμενον μαν-
τήλια, καθ' όλον τό διάστημα τής όδοϋ, ώς καί κατά τήν έπάνοδον». Είς τά Βέν-
τζια «δυο σχαργιάτες τρέχουν καλπάζοντες προς τό σπίτι τής νύφης· όταν φθάση
τό συμπεθεριακό μέ τό φλάμπουρο έμπρός καί ένώ όλοι είναι καβάλλα, ό γαμ-
πρός ρίχνει έ'να μήλο στο σπίτι τής νύφης καί προσπαθεί νά τό περάση άπό τήν
άλλη μεριά, ένώ ή νύφη τόν πολεμάει άπ' τό παράθυρο με ρεβίθια. Ό πατέρας
τής νύφης πηγαίνει τότε καί κατεβάζει τό γαμπρό άπό τ' άλογο καί τόν δέχεται
στήν αγκαλιά του- εκείνος τοΰ φιλεΐ τό χέρι». Είς τό Βλαχώρι τής 'Ηπείρου τής
εφίππου συνοδείας προηγείται ό βλάμης, κρατών τό μπαεράκι ήτοι σημαίαν μέ
σταυρόν έπί τοϋ κοντοΰ, εις τά άκρα τοΰ οποίου είναι καρφωμένα έ'να ρόδι, έ'να
μήλο κ' ένα πορτοκάλι καί τέσσερα μαντήλια κρεμασμένα.

2. - Ποία τραγούδια τραγουδοΰν καθ' όδόν καί ποία απέξω άπό τό σπίτι
τής νύφης;

3.-Ποΰ ό γαμβρός ευρίσκει κλειστήν τήν θύραν τής οικίας τοΰ πενθεροΰ;
Ποΐα τραγούδια τραγουδεΐ τότε ή συνοδεία τοΰ γαμβροϋ ; Ποΐαι αί σχετικαί
ένέργειαι καί πράξεις, διά ν'άνοιξη ή θύρα; Π.χ. εις τήν "Υδραν ό γαμβρός
ιστάμενος προ τής εξώθυρας κτυπά τρεις φοράς τούς πράκους τής πόρτας μέ τό
σπαθί, πού φέρει κρεμάμενον είς τόν ώμον τέλος κόβει μέ τό σπαθί μιά κουλ-
λούρα σέ τέσσερα κομμάτια καί τά πετά μέσα στο σπίτι. Εις τά Ρεβενοχώρια
τής Θεσσαλίας ό γαμβρός ορμά έ'φιππος καί κτυπά μέ τήν μάχαιραν τήν θύραν
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τής πενθερικής οικίας, ενφ εις τάς Φεράς τής Θράκης καταφέρει κατ' αυτής λά-
κτισμα. - Κατά ποίους άλλους τρόπους επιτυγχάνεται ή είσοδος τού γαμβροΰ
καί τής συνοδείας του εις τήν οΐκίαν τοΰ πενθερού; (Πρβλ. τάματα τοΰ κουμπάρου,
πορτιάτικο (Γιάνιτσα Καλαμών), δώρα στις ζυμώτρες (Λακκοβίκια) κλ.). Είς τήν
Στενήμαχον ό γαμβρός, προτού είσέλθη είς τό σπίτι τής νύφης, ρίπτει μήλον ή
ρόδι είς τήν στέγην, ή δέ νύφη κατόπιν δένει μαντήλι μέ τρεις κόμπους γύρω
εις τόν λαιμόν τοΰ νουνοΰ.

4. - Πού οι γονείς τής νύφης οφείλουν νά τάξουν δώρα είς τόν γαμβρόν,
διά νά είσέλθη εις τό σπίτι (μπατίκια); Εις τί συνίστανται τά δώρα αυτά; Είς
τήν Κάρπαθον οί συγγενείς τής νύφης έξέρχονται καί παραλαμβάνουν τόν γαμβρόν.

5.-Τά τελούμενα κατά τήν εΐσοδον τοΰ γαμβρού. Π. χ. ούτος θέτει πρώτον
τόν δεξιόν πόδα εις τό κατώφλιον τής θύρας.

ς') Ή γαμήλιος πομπή, δταν παίρνουν νύφη άπό αλλο χωριό.

1.-Πώς ονομάζεται κοινώς ή πομπή αύτη; Ποΐαι συνήθειαι επικρατούν
κατ' αυτήν; Π.χ. άλογο κόκκινο διά τόν γαμβρόν μέ κόκκινο μαντήλι είς τό καπί-
στρι, τόν δέ γαμβρόν κατεβάζουν άπ' τό κεφάλι τοΰ άλογου, «γιά νά πάϊ] εμπρός»
(Λήμνος). Εις τήν Κύπρον οί συγγενείς τής νύφης άπαιτοϋν νά ξεπεζέψγ] δ γαμ-
βρός καί νά είσέλθη εις τό χωρίον πεζός.-Τά συχαρίκια: δ σχαριάτης (Άμφισσα),
ό συχαρικιάρης (Καλάβρυτα), οί συχαριάτηδες, δηλ. άγγελιαφόροι (Βογατσικόν) κλ.

2. - Πώς φέρεται ή νύμφη; ΓΙ. χ. εις τήν'Κύπρον ιππεύει είς τά όηίσθια τού
άλογου τοΰ γαμβρού, είς τήν Θράκην φέρεται έφ' αμάξης συρομένης υπό βοών.

3. - Ποία ή συνήθεια, όταν περνούν άπό βρύσιν ή άλλο τρεχούμενο νερό;
Ποία, όταν περνούν άπό άλλο χωριό; Π. χ. είς τά Βέντζια «βάζουν μιάν ηλι-
κιωμένη γυναίκα νά κεράση τή νύφη και νά τήν ξεσκεπάαη. "Αν δέν ξεσκεπαατή
ή νύφη, πιστεύουν, δτι σίγουρα ϋ·ά πέοη χαλάζι σ αυτό τό χωριό».

4. — Είς τήν Σιγήν τής Βιθυνίας, μετά τήν στέψιν, ότε έμελλον οί νεό-
νυμφοι νά έ'ξέλθουν άπό τό χωρίον, τά παλληκάρια έμαζεύοντο εις τήν έξοδον
αυτού, «έπιαναν άλυσίδα καί δέν άφηναν νά φύγη ή νύφη, άν ό γαμπρός δέν
τούς έπλήρωνε τό πρακπαστί. "Ετσι έλυναν τήν άλυσίδα καί περνοΰσεν ή νύφη».
Πού άλλοΰ συνηθίζεται τοιούτον τι;

ζ') Τό πάροιμο τής νύφης (τό νυφόπαρμαν)

Λαϊκαί συνήθειαι, δταν παίρνουν τήν νύφην άπό τό πατρικό της.

1.-Υποδοχή, ζώσιμον καί ράπισμα τοΰ γαμβροΰ. Εις τήν Ύδραν π. χ., τήν
Δωρίδα, τό Βογατσικόν, τόν Ναίμονα κ. ά. ή πενθερά ύπόδεχομένη καί άσπα-

επετηριε του λαογραφικου αρχειου, β'. 10
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ζομένη τόν γαμβρόν τοΰ καταφέρει ράπισμα, είς τάς Καρυάς Καβακλί ζώνει τόν
γαμβρόν καί συγχρόνως τόν ραπίζει, εις τό Βλαχώρι τής 'Ηπείρου τόν κτυπά τρις
έλαφρά εις τόν ώμον. ΓΙοϋ τό ράπισμα τοΰ γαμβροΰ γίνεται άπό τήν άδελφήν
ή άπό μίαν θείαν τής νύφης;

2. - Τά παπούτσια τής νύφης. Ποιος τά φέρνει καί ποιος τά φορεί εις τήν
νύφην; Π. χ. εις τό Λοζέτσι τής 'Ηπείρου τά παπούτσια τά φέρνει μέσα εις έ'να
τροβά ή άδελφή τοΰ γαμβροΰ, άλλά τήν ποδένονν οί βλαμάδες. Είς τήν Λά-
σπην τής Αιτωλίας ή νύφτ] εκείνον, πού θά τής φορέση τά παπούτσια, τόν χτυπά
μια γροθιά. — Πολλαχοΰ τά κορίτσια γράφουν τ' όνομά τους είς τά παπούτσια
τής νύφης. Διατί;

3.-Ή παράδοσις τής νύφης. Ποίος τήν ξεβγάνει καί είς ποιον τήν πα-
ραδίδει ; Ποία τά δώρα τοΰ γαμβροΰ (ή τοΰ παρανύμφου), διά νά πάρη τήν νύφην;

Παραδείγματα: Είς τοϋ Σαρατσά τής ΙΊυλίας τήν νύφην παραδίδει ό άδελ-
φός της είς τόν γαμβρόν, ό όποιος τοΰ δίδει έ'να τάληρον, (τά βυζαστικά ή πα-
ραδοτικά έν Μάνη). Είς τήν Χαλδίαν τοΰ Πόντου «ό γαμβρός γονυπετεΐ παρά τήν
έστίαν, τοΰ καθίζουν δ' είς τά γόνατα έ'να μικρό αγόρι. 'Αφού γευματίσουν, ή
μητέρα κρατούσα τήν νύμφην έκ τής χειρός τήν παραδίδει εις τόν γαμβρόν λέ-
γουσα : «έσεν έδώκα τόν Θεόν κι άτεν έδωκα έσέν» (τρίς). Ό γαμιβρός άσπάζε-
ται τήν χείρα τής πενθεράς, δίδων είς αυτήν νόμισμά τι (σουτ χακί = τά βυζαστικά)
καί κρατών τήν νύμφην έξέρχεται». Είς τήν Πυλίαν ό γαμβρός «χτυπά τή νύφη
με λεπτά». 'Αλλοΰ ό γαμβρός δίδει κέρασμα (χρυσό ή χάρτινο παρά ή κόσμημα)
εις τήν νύφην ή εις τις κοπέλλες, πού τήν τριγυρίζουν (τραγουδίστρες), καί παίρνει
τήν νύφην. Πώς λέγεται κατά τόπους τό κέρασμα awo καί είς τί· συνίσταται ;
(Π.χ. άγριλίκι είς Καταφύγιον).

4. — "Αλλαι συνήθειαι, προτού πάρουν τή νύφη. Π.χ. είς τήν' Αράχοβαν Παρν.
«ή πεθερά παίρνει τό γαμπρό και τή νύφη σε ιδιαίτερο δωμάτιο και τούς ραν-
τίζει μέ άλάτι, «γιά νά λειώσουν οί κατάρες». Είς τήν Αάσπην τής Αιτωλίας
μέσα είς τό παπούτσι τής νύφης χύνουν κρασί, ή δέ νύφη τό ροφα καί τό πτύει
εις τό μαντήλι της, «γιά νά μήν άβασκαίνεται». Είς τήν Αίνον πίνει μιά σταγόνα
νερού άπό τήν λεκάνην, όπου οί γονείς της έπλυναν τά χέρια των. Εις τήν Λά-
σταν γαμβρός καί νύφη, πριν ξεκινήσουν διά τήν στεφάνωσιν, τρώγουν είς τό
κατώγι έ'ναν κόκορα «μέ ενα κουτάλι καί ενα πιρούνι». Συνηθίζεται τοιούτον τι
εις τόν τόπον σας καί διά ποίον λόγον γίνεται τούτο ή έκεΐνο;

5. —Ή έ'ξοδος τής νύφης έκ τής πατρικής οικίας καί ό αποχαιρετισμός
αυτής. Ό αποχωρισμός άπό τών οικείων.

Παραδείγματα; Είς τήν Χαλδίαν τοΰ Πόντου ή νύφη έσταμάτα προ τοϋ κατω-



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

2o.5

φλίου τής πατρικής οικίας καί έστερέωνεν έπ' αυτού τόν πόδα, ώστε ό νέος μόλις διά
τής βίας ήδυνατο νά τήν έξαγάγτ], ένφ ή μουσική άνέκρουε τόν έχπαστόν (=έξόδιον),
αί δέ παραννφααι έχόρευον. Εϊς μέρη τινά τής Μακεδονίας ή νύφη, ένφ κατέρ-
χεται τήν κλίμακα τής πατρικής οικίας, σταματά, στρέφεται προς Α καί προσκυνεί
τρίς, ένφ δέ έξέρχεται εΐς τήν αύλήν, χύνουν προ τών ποδών της νερό. Εΐς Άλ-
μαλί Μαλγάρων, άφού έξέλθη άπό τό σπίτι, «γυρίζει καί προσκυνεί τρίς προ τής
θύρας, ένφ γυναίκες περιτρέχουσαι τήν οίκίαν ολολύζουν εΐς τάς τέσσαρας γω-
νίας της». Είς τήν Άράχοβαν τής Παρνασσίδος «ή νύφη κάνει τρεις μετάνοιες:
αφήνει γεια στο σπίτι, καί περνώντας άπό τή βρύση θά πετάξη μέσα στο νερό
λεπτά καί θά κάνη πάλιν τρεις μετάνοιες στή βρύση». Είς τόν Ναίμονα τής Μεσημ-
βρίας, «όταν ή νύφη βγαίνη άπό τό πατρικό της σπίτι, ή συντέκνισσα κρατεί
έμπρός έ'να κερί άναμμένο». 'Αλλού ή νύφη βγαίνοντας άπό τό πατρικό της
σκορπά έμπρός καί οπίσω χρήματα, πού τής δίδει ή μητέρα της. Είς τήν Μέσα
Μάνην ό πατέρας παραδίδει τήν κόρην του εΐς τόν γαμβρόν, γαμβρός δέ καί νύφη
κρατούμενοι άπό τάς χείρας πατούν μέ τόν δεξιόν πόδα είς μίαν πέτραν ριζι-
μιάν. Ποία ή σχετική συνήθεια άλλου;

η') Ή μετάβασις είς τήν έκκλησίαν.

1. —Πώς καταρτίζεται ή πομπή προς τήν έκκλησίαν; Ποίος προηγείται τής
πομπής καί ποιοι οδηγούν τήν νύμφην καί τόν γαμβρόν; 'Ακολουθούν τήν πομ-
πήν καί τά κορίτσια (οί τραγουδίστρες_\ υαλίνες); Ποια τραγούδια τραγουδούν;
ΓΙ. χ. εΐς τήν Κερασοΰντα προπορεύεται μία γραία λαμπαδηφοροϋσα, παραμάννα
ή παραννφσα καλούμενη, εΐς τόν Έπτάλοφον Δυτ. Μακεδονίας μία κόρη, ή
άδερφοφτή, προηγείται κρατούσα κλάδον. Είς τήν "Ανδρον τήν νύμφην συνο-
δεύει μία παρθένος, ή παράννφη, είς τό Πογώνι τής 'Ηπείρου τρεις γυναίκες, οί
παργέννφες τήν συνοδεύουν έ'ως τό σπίτι τού γαμβρού, παραμένουσαι εκεί έ'ως
τήν έπαύριον τοϋ γάμου. Είς τήν Σιγήν τής Βιθυνίας τήν νύμφην οδηγεί εΐς
τήν έκκλησίαν ό πατέρας της ή ό άδελφός της, τόν δέ γαμβρόν μία άδελφή ή
πρωτεξαδέλφη του. Άλλαχοΰ τήν νύμφην οδηγεί ή συντέκνισσα άπό τό έ'να μέρος
καί ή άδελφή ή εξαδέλφη τοϋ γαμβροϋ άπό τό άλλο.

2. - Ποϋ ή νύμφη οδηγείται είς τήν έκκλησίαν έφιππος ή έφ'άμάξης; Ποΰ
ολόκληρος ή νυμφική πομπή είναι έφιππος; Π. χ. είς τήν Καστορίαν καί τό Βο-
γατσικόν παλαιότερα ή νύφη έπήγαινεν εΐς τήν έκκλησίαν καβάλλα εΐς άλογο, τό
όποιον ώδηγοΰσαν οί μπράτιμοι, βαδίζοντες όλο δεξιά, δταν δ' έφθαναν εΐς τήν έκ-
κλησίαν, τήν κατέβαζεν άπό τό άλογον ό πενθερός της. Εΐς τά χωρία Άνασελίτσης,
όταν πλησιάσουν είς τήν έκκλησίαν, περιφέρουν τήν νύμφην τρίς περί αυτήν.



I 20

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

3. — Τί συνηθίζεται κατά τό ξεκίνημα τής νύφης καί τί, έ'ως ότου φθάση
ή συνοδεία εις τήν έκκλησίαν; Μερικά παραδείγματα: Εις τήν Αιτωλίαν, όταν ή
νύφη ξεκινάη άπό τό σπίτι της, πετάει έ'να καρφί έπάνω εις τήν στέγην καί
σπέρνει κουφέτα. Εις τό Ρουμλούκι «έ'νας μπράτιμος βοηθεΐ τήν νύφην ν' άνέβη
στο άλογο (έ'να άσπρο άτι, τό όποιον πρωτύτερα τό τρέχει έπί μίαν ώραν έ'νας
καβαλλάρης, διά νά τό κουράση). Ή νύφη όρθία έπάνω στο άλογο προσκυνάει
τρεις φορές τόν ήλιο. Κατόπιν βγάζει άπό τήν τσέπη της έ'να κλίκι, μικρό
πρόσφορο, τό σπάει στή μέση καί τό έ'να κομμάτι ρίχνει στά κεραμίδια τοΰ
σπιτιού καί τό άλλο τό κρύβει στον κόρφο της — θά τό ρίξη άργότερα στο
σπίτι τοϋ γαμβροΰ μέσα στο σακκί μέ τ' αλεύρι, γιά νά τοΰ φέρη μπερεκέτι. —
Οι γύρω τήν ραντίζουν μέ γέννημα καί ρύζι, ένώ τά κορίτσια τραγουδούν:
Τί στέκεσαι χρυσή μηλιά; Τί δέν κινάς; / Παραπονώ τή μάννα μου καί δέν

κινώ..... Πριν ξεκινήσουν, ό γαμπρός, χωρίς νά κοιτάζη τό σπίτι τής νύφης,

σηκώνει τό χέρι του καί ρίχνει προς τά οπίσω του τό τσεκούρι του τρεις φορές,
γιά νά προκόψουν. Όταν φθάσουν στήν έκκλησία, πάλιν ή νύφη προσκυνάει τρεις
φορές τόν ήλιο καί ρίχνει ψηλά στον αέρα ένα μήλο ή έ'να ρόδι. Κατόπιν τής
φέρνουν έ'να μικρό αγοράκι, τό παίρνει στά γόνατά της, τό αγκαλιάζει καί τοΰ
δίνει ζαχαρωτά. "Ενας πρώτος έξάδελφος τοΰ γαμπρού κατεβάζει τή νύφη άπό
τό άλογο καί τήν σηκώνει ψηλά τρεις φορές· τήν άξιώνει> (Άγγ. Χατζημιχάλη).
Είς τάς 'Αθήνας άλλοτε, πριν ξεκινήση ή νύφη διά τήν έκκλησίαν, έρράντιζαν τόν
δρόμον μέ άμίλητο νερό, πού περιεΐχεν αλάτι, «γιά νά λειώσουν οί κατάρες». Είς
τήν Άργυρούπολιν τοϋ Πόντου ή γαμήλιος πομπή, όταν έφθανεν είς μικράν
άπόστασιν άπό τήν έκκλησίαν, έσταματοΰσε, ό δέ γαμβρός έσειε τρεις κώδωνας
καί κατόπιν ερωτούσε τήν νύφην: Γιά τίναν έπλασέν σε ό Θεός; Καί εκείνη
άπήντα: Γιά τ' έσέν τόν κωδωνιάτεν. — Ποΐαι αί σχετικαί συνήθειαι άλλού; Πού
οί συνοδεύοντες τήν πομπήν κρατούν λαμπάδας ή δαδιά άναμμένα; Μέ τ( ραί-
νουν τους μελλονύμφους άπό τά σπίτια, πού περνά ή γαμήλιος πομπή ;

4. Ποία άπαντήματα καθ'όδόν θεωρούνται- ώς κακοί οιωνοί; 'Ασημώνει ή
νύφη κάθε νερό πού θά περάση ;

θ') Ή στέψις (τά στεφανώματα).

1.-Πού γίνεται ή στέψις; εις τήν έκκλησίαν ή εις τό σπίτι τής νύφης;
Ποΐαι αί σχετικαί αντιλήψεις;

2. - Ή είσοδος τής νύφης είς τόν ναόν. Ποΐαι συνήθειαι προηγούνται;
Δύο παραδείγματα: Είς τό Βογατσικόν «πριν άρχίση τό μυστήριον, ό παπάς εξο-
μολογεί τούς μπρατίμους, τόν γαμπρό καί τό μπρατιμοΰλΐ" φιλιούνται άναμεταξύ



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

2o.5

τους στο στόμα κ' έτσι γίνονται πια όλοι αδελφοί (άδελφοποιΐα). Τότε τό μπρα-
τιμούλι μέ τόν παπά πηγαίνουν και φέρνουν τή νύφη άπό τήν είσοδο τής εκ-
κλησίας· ή νύφη δίνει τοΰ παιδιού έ'να μήλο κι αντό τής τραυάει τή σκέπη· τότε
ό παπάς τήν παραλαμβάνει καί τήν οδηγεί δίπλα στο γαμπρό». Είς τά Βέντζια,
δταν ή νύφη έρχεται άπό άλλο χωριό, τήν φέρνουν τρεις φορές γύρω στην
έκκλησία τραγουδώντας:

Νικκλησίτσα φουντωτή, φουντωτή καμαρωτή,
πώς άδέχκις τά κηριά, νά δεχτής κι αυτήν τή νιά.

Πού άλλοΰ συνηθίζονται ταΰτα;

3. - Θέτει ό ιερεύς έρώτημα εις τούς μελλονύμφους, άν ό έ'νας θ έλη τόν άλλον ;

4 - Τά οτέφανα. Άπό ποίαν ύλην κατασκευάζονται ταΰτα καί υπό τίνων;
ΓΙ. χ. άπό κλήμα έφτάκοιλο ή εφτακοίλι (Λήμνος), άπό κλάδον έλαίας ή δάφνης,
άπό άνθη πορτοκαλλέας ή άπό χρυσοειδή σύρματα κλ.

Τηρούνται κανόνες καί τύποι ώρισμένοι κατά τήν στεφανηπλοκίαν; Π. χ. εις
τά Κύθηρα, τήν Θήραν κ. ά. τά κλήματα διά τούς στεφάνους κόπτονται υπό τών
συγγενών τών μελλονύμφων μέ πομπήν καί άσματα καί πυροβολισμούς, πλέκον-
ται δέ υπό παρθένων άμφιθαλών, α ι όποϊαι τά στολίζουν μέ πολυτελείς ταινίας,
άδουσαι γαμήλια δίστιχα ευχετικά.

Πού χρησιμοποιούνται διά τήν στέψιν στέφανα άργυρά τής εκκλησίας; Μή-
πως καμία οικογένεια έχει ιδιαίτερα, «πατρώα» στέφανα;

5.-Τ0 κοινόν ποτήριον. Ποίοι πίνουν άπό τό κοινόν ποτή ρ ι ον, τρώγον-
τες καί τόν έμβαπτιζόμενον άρτον; Μόνον οί νυμφίοι; ή καί ό παράνυμφος καί
παις τις άμφιθαλής; Πού τό υπόλοιπον πίνουν οί άγαμοι έκ τών κεκλημένων (Ζά-
κυνθος, Μαυρομάτι Ελικώνος, Κύθηρα, Λιξούρι) ή καί όλοι οί κεκλημένοι (Κύ-
ζικος, Αρτάκη); Είς τήν Άπολλωνίαν Προύσης ό ιερεύς, πριν μεταδώση οινον
καί άρτον τής λειτουργίας είς τούς νυμφίους, έ'διδεν εις αυτούς καρύδια καί μέλι,
τά όποια έφερεν ή κουμπάρα. Είς χωρία τινά τής 'Ηπείρου άντί ποτηριού οίνου
παρεΐχεν ό παράνυμφος δοχεΐον πλήρες μέλιτος καί άρτου, έκ τοΰ οποίου έτρω-
γον οί νεόνυμφοι, ό παράνυμφος καί οί βλάμηδες. Εις Παρπαριάν τής Χίου
προσφέρουν εις τούς παρευρισκομένους καρυδόμελο. Ποΰ μιετά τήν στέψιν παρα-
τίθεται κοινή τροφή εις τούς νεονύμφους;

Ποΰ υπάρχει τό έθιμον νά θραύη ό ιερεύς (ή ό παράνυμφος) τό ποτήριον,
έκ τοϋ οποίου έπιον οί νυμφίοι, ρίπτων amo έπί τοΰ πατώματος; Οίωνισμοί
διά τήν τεκνογονίαν άπό τό πλήθος τών τεμαχίων, είς τά όποια θραύεται τό πο-
τήριον. Είς τό Ρουμλούκί «ή νουνά βάζει τό φλιντζανάκι, πού είχε τό κρασί,
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κάτω άπό τή βελέντζα, γιά νά τό σπάση ό γαμπρός στο γύρο τοΰ Ησαΐα».

6.-Ό χορός τοΰ 'Ησαΐα. Ποιον τό κοινόν του όνομα; Π.χ. αγία χορα-
φία (Σύμη). Τά καταχύσματα. Μέ τί ραίνουν τούς νεονύμφους κατά τόν χο-
ρόν καί κατόπιν; (ρύζι, κριθάρι, άνθη, νομίσματα, βαμβακόσπορον).

Χ.-Τό φίλημα τών στεφάνων καί τά κατ' αυτό. Τά δώρα πρός τούς
νεονύμφους μετά τήν λύσιν τών στεφάνων (κεράσματα, χάρες, χαρίσματα κτλ).

Π.χ. εις τήν Μεγαλόπολιν, Λάσταν κ.ά. αί φίλαι καί συγγενείς τής νύφης,
ένώ φιλούν τά στέφανα, δωροΰν έ'να μεταξωτόν μανδήλιον είς τόν γαμβρόν, συν-
οδεύουσαι τό δώρον των μέ έ!ν ράπισμα. Είς Τζαΐζι Πυλίας, Δελφούς κ.ά. τον χτυ-
πούν τά χέρια μπρος στά μοϋτρα του. Εις πολλά. μέρη τής Ρούμελης θέτουν
δίσκον έπί τής κεφαλής τής νύφης καί έπ' αυτού οί παρευρισκόμενοι ρίπτουν
νομίσματα, τά οποία κατόπιν ή νύφη τρυπά καί στολίζει μέ αυτά τόν λαιμόν
της. "Οσαι γυναίκες φορούν μαΰρα εις τό κεφάλι, βάζουν έπάνω κάτι άσπρο καί
έτσι φιλούν τά στέφανα.

8. — Τά δώρα τού κουμπάρου μέ τάς τοπικάς των ονομασίας: στεφανιά-
ΐικο (Κύζικος), στεφανοσκέπασμα (Θεσπρωτία), στεφανορίξιμο (Αΐνος), κρεμασίδι
(Θήρα), άναβόλι κτλ.

9. — Δεισιδαίμονες συνήθειαι κατά τήν στέψιν. Μέσα πρός άποτροπήν
τοΰ δεσίματος. Τί φορούν έπάνω των οί στεφόμενοι πρός τοΰτο; Π.χ. εις τό Λα-
σήθι ή νύφη «βαστά πάνω της μιά σαρανταποδαρούσα μέσα σ ενα μασούρι»,
άλλού ζώνεται μέ δίχτυ κλπ. ή άφήνουν ξεκλείδωτη τήν κλειδαριά τής εκκλησίας.
Είς τήν Μεσημβρίαν «στά στήθια τής νύφης βάζουν ψωμί, λίγα τρίμματα». Είς
τό Βλαχώρι τής Θεσπρωτίας, όπου ή στεφάνωσις γίνεται είς τό σπίτι τής νύφης,
«βγάζουν δλον τόν κόσμο δξω καί κλείνουν τις πόρτες τοϋ σπιτιού». Συνήθειαι,
όταν έκφωνήται τό «ίνα φοβήται τόν άνδρα» κτλ.

Τί θεωρείται κακός οιωνός κατά τήν στέψιν; Π.χ. ή πτώσις τών στεφάνων
ή τού δακτυλίου άρραβώνος.

10. — Συνήθειαι κατά τήν έξοδον έκ τού ναού. Π.χ. έν Οινόη Πόντου
έθραυον έν σκεύος παρά τούς πόδας τών νεονύμφων έν τω προαυλίφ τοΰ ναού.

11. —Αί λαμπάδες τής στέψεως. Ποΐαι αί σχετικαί μέ αυτάς συνήθειαι
καί προλήψεις; Π.χ. εις τήν Σιγήν τής Βιθυνίας μία γυναίκα έκοπτε είς τό σπίτι
τής νύφης τά φυτίλια τών λαμπάδων καί τά παρέδιδε είς τήν μητέρα τής νύ-
φης, «γιά νά μή δέσουν τ άντρόγυνο». Ποίοι κρατούν τάς λαμπάδας είς τήν έκ-
κλησίαν;

12.-Ποΐαι αί συνήθειαι, όταν ή στεφάνωσις γίνεται εις τό σπίτι
τής νύφης; Π.χ. είς τήν Εύρυτανίαν «στεφανώνουν σε στερεό μέρος 'νά μήν
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είναι πάτωμα με σανίδια, άλλά Ισόγειο με χωματένιο έδαφος». Είς τήν Μάνην
ή στεφάνωσις γίνεται τό Σάββατον βράδυ' ό γαμβρός πηγαίνει έχων δεξιά ένα
νέον (τόν κούζουνον) καί άριστερά μίαν νέαν (τήν κουζούναν ή κουζόναν), εισερ-
χόμενος δ' εις τό σπίτι τοΰ πενθεροΰ κάθεται επάνω είς έ'να σάκκον πλήρη σίτου
ή άλεύρου. Ό γάμος όμως, δηλ. ή παραλαβή τής νύφης, γίνεται τήν έπομένην
μετά τήν θείαν λειτουργίαν.

13. - Οίωνισμοί άπό κουφέτα τής στέψεως ή άντικείμενα τής στολής τών
νεονύμφων. Π.χ. είς τήν Κεφαλληνίαν πιστεύουν, «ότι ή νέα πού θά πρωταρπάξη
ό,τι τύχη νά πέση άπό τήν στολήν τής νύφης (κατά τήν στέψιν) παντρεύεται κι
αυτή μέσα στο χρόνο».

ι') Ή έπιστροφή άπό τήν έκκλησίαν.

1.-Πώς σχηματίζεται ή πομπή μετά τήν έξοδον τών νεονύμφων έκ τού
ναού; Ποΐαι αί κατά τήν έπιστροφήν συνήθειαι; Μερικά παραδείγματα: Είς τό
Πάπιγγον «μετά τήν έξοδον έκ τοϋ ναού ό νουνός, οί νεόνυμφοι, οι άδερφο-
πτοί καί όλοι οί συγγενείς πιάνονται είς τόν χορόν, τόν όποιον σέρνει ό πρω-
τοσνμπέθερος, κρατών τό μπαϊράκι, άφοΰ δέ φέρουν έ'να - δύο γύρους διευθύ-
νονται έν χορώ, βαστάζοντες άνημμένας λαμπάδας, είς τήν οΐκίαν τοΰ γαμβρού».
Είς τάς Καρυάς Καβακλί έξωθεν τής εκκλησίας άναμένει βουβαλάμαξα, εις τήν
οποίαν μετά τήν έξοδόν των έπιβαίνουν οί νεόνυμφοι με τούς συγγενείς. Τής
πομπής προηγείται ή σημαία τοϋ γάμου (ή μηλιά ή τό κές), ή γκάιντα καί νέοι
καί νέαι στιγκαθίζοντες, ένφ αί έπιβαίνουσαι τής αμάξης γυναίκες τραγουδούν
γαμήλια άσματα. Εις τό Βλαχώρι Θεσπρωτίας «κόβουν στή μέση τοϋ δρόμου μιά
μπογάτσα καί κάθε καλεστός παίρνει ένα κομμάτι». Καταχύσματα άπό τάς πα-
ροδίους οικίας κλπ.

Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν έξοδον έκ τής έκκλησίας. Π. χ. εις τό Λοζέ-
τσι τής Θεσπρωτίας «δέν βγαίνουν άπό τήν πόρτα πού μπήκαν στήν εκκλησία,
άλλά άπό τήν παραθύρα καί πάνε άπό άλλον δρόμον».

2.-Τί τραγούδια τραγουδούν, δταν πηγαίνουν προς τό σπίτι τοϋ γαμβροΰ;
Ποΰ συνηθίζεται νά γυρίζουν σπίτι μέ τάς λαμπάδας άναμμένας; Είς τήν Λήμνον
φθάνοντες είς τό σπίτι τις σβήνουν μέ τό δεξί πόδι.

3.-Τί γίνεται, άν καθ'όδόν συναντηθούν δύο συμπεθεριά; Π. χ. είς τήν
Αίτωλίαν «μπουμπουλώνουν τις νυφάδες μέ τά μαντήλια τονς κι άλλάζουν καί
τά δαχτυλίδια τονς' ειδεμή, άπάνω στο χρόνο ή μία θά πάθη κακό». Είς τήν
Ύδραν ή μία μουντζώνει τήν άλλην, εις τήν Σπάρτην «βάζουν νερό στο στόμα
τους καί ή μιά μπουχάει τήν αλλη», ενφ είς τήν Μάνην λέγουν :
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Καλορίζικη κ' εσύ, καλορίζικη κ' εγώ,
παιϊδά κ' εσύ, παιϊδά κ' εγώ.

4. - Συνοδεύουν τήν πομπήν α^ήν καϊ οί συγγενείς τής νύφης; Πού ή
γαμήλιος πομπή διευθύνεται πρώτον είς τό σπίτι τής νύφης; Ποΐαι έθιμοτυπίαι
γίνονται έκεΐ καί πότε οί νεόνυμφοι οδηγούνται είς τό σπίτι τοϋ γαμβρού; Γί-
νεται τότε αποχωρισμός ή παράδοσις τής νύφης υπό τών συγγενών της;

Παραδείγματα: Εις τήν Μεθώνην γυρίζουν πρώτα στο σπίτι τής νύφης,
γιά νά φάτ] ή νύφη (τά πιστρόφια), και κατόπιν διευθύνονται εις τοΰ γαμβρού.
Τότε εις ένα τρίστρατο γίνεται ό άποχωρισμός άπό τούς σπιτικούς τής νύφης (τά
ξεπίστροφα). Τότε εις μέν τήν Λάσταν τής Γορτυνίας ό στενώτερος συγγενής τοΰ
γαμβρού τούς έδιδεν έ'να άσημένιο νόμισμα, είς δέ τήν Μεγαλόπολιν ό γαμβρός
έρριπτε κατά πρόσωπον τής νύφης χάλκινον νόμισμα, τό χαράτσι. Είς τήν Μάνην
ή συνοδεία, πριν φθάση εις τό σπίτι τοΰ γαμβροΰ, σταματά κοντά εις μίαν πέ-
τραν ριζιμιάν, οί δέ νεόνυμφοι θέτουν έπ' αύτής τόν πόδα- τότε ό πατέρας ή ό
άδελφός παραδίδει τήν νύμφην εις τόν γαμβρόν ευχόμενος νά ζήσουν κλπ. ό δέ
γαμβρός κερνά τούς συγγενείς αυτής τά λεγόμενα παλληκαριάτικα.

5. —'Αγών δρόμου η πάλης. "Επαθλα. Πρβλ. τήν συνήθειαν τής Λή-
μνου διά τήν άπόκτησιν τοϋ φλάμπουρου, άνωτέρω σελ. 128, κ. έ. Είς τό Άλ-
μαλί τών Μαλγάρων έγίνετο άγών πάλης μετά τήν έπάνοδον έκ τής έκκλησίας,
παρισταμένου τοϋ γαμβροΰ. Ό νικήσας τρεις κατά διαδοχήν άντιπάλους έκηρύσ-
σετο νικητής καί έλάμβανεν ώς έπαθλον μανδήλιον τοϋ γάμου" έγίνετο δέ καί άγών
έφιππων. 'Απαντάται άλλοΰ ή συνήθεια αυτή ;

ια') Ή είσοδος τών νεόνυμφων εις τήν οίκίαν τοϋ γαμβροΰ. Οίωνισμοϊ
καϊ μαντική κατ αύτήν.

l.-Τί τραγουδούν έξω άπό τήν θύραν ή είς τήν αυλήν τής οικίας προ
τής εισόδου τής νύμφης; Παράδειγμα:

"Εβγα, κυρά και πεθερά,
νά καρτερέσης τά παιδιά'
φέρε μέλι, φέρε γάλα
νά μελώσουμε τή νύφη,
νά τή μπάσουμε στο σπίτι.

Τί άλλο συνηθίζεται είς τήν αυλήν προ τής εισόδου τής νύμφης; Π.χ. είς
τήν Μάνην ρίχνουν τά κεράσματα τής νύφης (χρήματα, φορέματα, μανδήλια) σ'
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ένα πιάτο, το όποιον κατόπιν θραύουν ή εις έ'να κόσκινο, τό όποιον π\>ροβολοΰν,
ρίπτοντες αύτό εΐς τόν αέρα.

2. -'Εξορκισμοί τοΰ κακού καί θυσίαι (κουρμπάνια) γινόμεναι προ τής
εισόδου τής νύμφης εΐς τήν οίκίαν. Π. χ. εΐς τήν Αΐτωλίαν καί τήν έπαρχίαν
"Αρτης ή πενθερά η ά'λλος τις από τήν άκολουθίαν τής νύμφης «κάνει οτό έπάνω
πορτόξυλο τρεις κοψές, λέγοντας: Κόβω, κόβω. "Αλλος τήν έρωτα : Τί κόβεις;
—Τήν άστέρα τής νύφης». Είς τάς Καρυάς Καβακλί κάποιος άπό τούς παρευρισκο-
μένους κτυπά διά πελέκεως έ'να στΰλον τής οικίας τρεις φοράς καί έτσι εξορκίζει
κάθε κακόν, ένω εΐς τήν Λευκάδα ή ιδία ή νύφη καταφέρει διά πελέκεως τρία
κτυπήματα εΐς τά τέσσαρα μέρη τής θύρας.

Υπάρχει ή συνήθεια νά σφάζουν άρνί ή πετεινόν προ τής θύρας τής οι-
κίας ; Π. χ. έν Κύπρφ, Τήνφ κ. ά. ό γαμβρός σφάζει έπί τοΰ κατωφλίου όρνιθα,
έν 'Απολλωνιάδι Προύσης, Ζαγορίφ κ.ά. πρόβατον ή πετεινόν.

3.-'Υποδοχή τής νύμφης υπό τής πενθεράς. Κατά ποίους τρόπους
υποδέχεται αύτη τήν νύμφην; Δώρα και άλλαι προσφοραί. Εύχαί.

Παραδείγματα: Είς τήν Αΐτωλίαν ή πενθερά χαιρετίζει τήν νύφην μέ τό
καλώς ούρίστε, τής χαρίζει ένα δαχτυλίδι καί τής προσφέρει λουκούμι καί νερό ή
έ'να ποτήρι κρασί, καιόπιν δέ τής δίδει είς τά χέρια έ'να μικρό άγοράκι. Προη-
γουμένως ή νύφη ρίπτει είς τήν στέγην τοΰ σπιτιού έ'να καρφί. Είς τά χωρία
τοΰ Μικρού Αίμου ή πενθερά (ή ή άνδραδέλφη) υποδέχεται τήν νύφην «μ' ενα κό-
σκινο στο κεφάλι' μέσα τό κόσκινο έχει κριθάρι' αρχίζει τότε ή πεθερά νά χο-
ρεύγι καί νά χουγιάζη καί νά κλωτσάς τήν πόρτα, γιά νά κάνη τή νύφη νά γε-
λάσγι, νά μπή γελαστή μέσα. "Οσο δέ γελούσε ή νύφη, εκείνη χόρευε. "Υστερα
έστρωνε ή πεθερά ένα παννι καί περνούσε τή νύφ μέσα στο σπίτ'». Είς τά
Βέντζια «ή πεθερά στέκεται στήν πόρτα τοΰ σπιτιού μ' έ'να ασημένιο νόμισμα
στά χείλη. Ή νύφη, άφού προσκύνηση τήν πεθερά της, παίρνει μέ τά χείλη της
άπό τά χείλη τής πεθεράς της τό νόμισμα». Είς την Περίστασιν τής Θράκης ή
πεθερά υποδέχεται τήν νύφην εΐς τό κατώφλιον τής θύρας κρατούσα μέ τό έ'να
χέρι χαλινάρι καί ψωμί καί μέ τό άλλο πέλεκυν καί τήν καλεί όπως τάς όρνι-
θας: κός-κός!». Είς τό Βογατσικόν «στήν είσοδο τοϋ σπιτιού στέκουν οί μπρά-
τιμοι μ' ένα μαχαίρι καί άνάμεσά τους ή μητέρα τοϋ γαμπρού μέ δυο ψωμιά
στά χέρια' δταν έλθουν οί νεόνυμφοι, άκκουμπάει τά ψωμιά πάνω στά στέφανα
καί τά χαιρετάει». Ποίον είναι τό έθιμον αλλού ;

Α.-Τάματα τής πεθεράς (ή τοϋ πεθερού), διά νά πεζέψΎ] ή νύφη ή
διά νά έ'μβη εΐς τό σπίτι: αμπέλι ή χωράφι, χάλκινον σκεύος, άγελάδα, πρόβατον
κλπ. (μπατίκια). Πρβλ. τό ασμα τής Άρτσίστης:
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«Πεζά, νύφη.—Δεν πεζεύω,
θέλω τάγμα νά πεζέψω,
τάγμα άπό τόν πεθερό μου......

5. - Ποΐαι αί συνήθειαι, όταν ή νύμφη όδηγήται έφιππος είς τήν οικίαν τοϋ
γαμβρού; Ποίος τήν κατεβάζει άπό τό άλογο και τί συνηθίζεται, πρίν ξεκα-
βαλλήση ή νύφη; Παράδειγμα: Εις τό Τζαΐζι τής Πυλίας ή νύφη κρατεί
έπάνω είς τό κεφάλι της έ'να ποτήρι μέ νερό καί σκύβοντας εμπρός, οπίσω, δεξιά
καί άριστερά χύνει άπό ολίγο' κατόπιν βάζει έπάνω ε'ις τό κεφάλι της έ'να ψωμί,
τό σπάνει καί πετά τά κομμάτια πάλιν πρός τάς τέσσαρας διευθύνσεις· έ'πειτα
παίρνει έπάνω εις τό άλογο έ'να αγοράκι καί τό ασπάζεται. Τέλος ό πενθερός τήν
παίρνει άγκαλιά, τήν γυρίζει τρεις φορές γύρω στο άλογο καί κατόπιν τήν αφή-
νει νά πατήσουν τά πόδια της χάμω.

6. - Τί συνηθίζεται, όταν ή νύμφη φέρεται έφ' αμάξης; Πού συνηθίζουν
νά σπάνουν τόν άξονα τής αμάξης; Π.χ. είς τάς Καρυάς Καβακλί «ή πενθερά,
κρατούσα άρτον έπί τής κεφαλής καί τρία άνημμένα κηρία είς τήν δεξιάν, περι-
τριγυρίζει τρις τήν άμαξαν, έπί τής οποίας έπιβαίνουν οί νυμφίοι. Τότε ό πεν-
θερός τής νύμφης έξαγγέλλει τά δώρα της, ό δέ νουνός τά καταγράφει. Συγχρό-
νως κάποιος διά πελέκεως κτυπά τρις τόν στϋλον τής οικίας, έξορκίζων πάν κα-
κόν πνεϋμα έκ τής οικίας. Τότε έθραυον καί τόν άξονα τής αμάξης. (Πρβλ.
όμοιον έ'θιμον τής Βοιωτίας, άναφερόμενον υπό Πλουτάρχου, Κεφ. καταγρ.
Ρωμ. 29). Έν 40 Έκκλησίαις έκλεπτον τόν ζυγόν ή έ'να τών τροχών τής αμάξης.
Έν Ζαγορίφ συντρίβουν τό σάγμα τής ήμιόνου, έπί τής οποίας έφέρετο ή νύμφη.

7.-Τ0 θρέψιμο ή τό μέλωμα τής νύφης καί τοϋ γαμβρού.

Μελόπιττα ή παστέλλι άπό σουσάμι, μέλι και καρύδια προσφέρονται εις τούς

νεονύμφους υπό παρθένου, συγγενούς τοΰ γαμβροΰ, κατά τήν εΐσοδόν των είς
τήν οικίαν «γιά νά περάσουν γλυκασμένοι τή ζωή τους» (Γορτυνία, Κρήτη) ή
τούς ταίζουν μέλι και καρύδι ("Αβία Μάνης). Είς τόν δήμον Μαλευρίου ή πεν-
θερά άλείφει διά τών δακτύλων τό στόμα τής νύφης καί τοΰ γαμβρού μέ μέλι.
Είς τά χωρία τής Πύλου αύτη παρουσιάζει τεμάχιον άρτου, έκ τοϋ οποίου πρέ-
πει οί νεόνυμφοι νά φάγουν, πρίν εισέλθουν είς τήν οικίαν (είς τάς 40 Εκκλη-
σίας προσφέρει άρτον μέ άλας). Είς τήν Μεσημβρίαν ή πενθερά προσέφερεν είς
τήν νύμφην «ένα πιάτο προζύμι (γιά μπερεκέτ) κ ένα ποτήρι γλυκό τριαντά-
φυλλο μέ κυδώνι έπάνω ατό προζύμι, γιά νά 'ναι γλυκειά ή νύφη».

Β.-Τό σταν ρω μα τής θύρας.

Μέ τί ή νύφη (ή ό γαμβρός) σταυρώνει, δηλ άλείφει σταυρωτά, τήν θύ-
ραν, τό άνώφλιον ή τό κατώφλιον τής οικίας; Μέ μέλι ή μέ βούτυρον; ή μέ
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ζύμην (ώς εις τόν Πόντον); Είς τάς Καρυάς Καβακλί ή νύφη, άφού άλείψη
μέ βούτυρον τούς παραστάτας τής θύρας, ρίπτει δπισθέν της τό πινάκιον μέ δύ-
ναμιν και τό θρυμματίζει. Ποιον τό έθιμον άλλοΰ; Γίνεται σταύρωμα και τής
εστίας;

9.-Άλλαι πράξεις καί ένέργειαι τής νύφης κατά τήν εΐσοδόν της.
Τί πατεϊ είσερχομένη ; (σίδερο; ύνϊ ή άξιναν; ή χάλκινον σκεύος; ρόδι;) Εις τόν
Ταξιάρχην (Αίτωλ ) «τυλίγουν τό ύνϊ καϊ τό ατατέρι σ ένα μπάλωμα μαϋρο,
τά βάνουν στην πόρτα καϊ θά τά δρασκελίση ή νύφη». Πού άλλοΰ γίνεται τοΰτο;
Μήπως σκορπίζει ή νύφη ρόδι είς τήν αύλήν ή είς τό έσωτερικόν τής οικίας;
Τί πιστεύουν διά τά σπειριά τοΰ ροδιοΰ αυτοΰ όσοι τά τρώγουν; Είς τό Πά-
πιγγον ή νύφη σκορπίζει είς τήν αυλήν ρύζι ή σιτάρι, εισέρχεται δέ είς τήν οί-
κίαν ύπερπηδώσα τήν προίκα της, τήν οποίαν έχουν έκφορτώση είς τό κατώφλιον
τής έσωθύρας.

"Αλλαι ένέργειαι τής νύφης. II.χ. πετά εις τήν στέγην τής οικίας έ'να καρφί
ή μιά κουλλούρα, πού φέρνει άπό τό σπίτι της. Είς τό Βλαχώρι τής 'Ηπείρου
κλωναράκια δάφνης καί έλ,αίας, περασμένα εις κλωστήν, φράσσουν τήν θύραν τοΰ
σπιτιού' ή νύφη τά διασπά καί τά ρίχνει πισώπλατα. 'Αλλού ή νύφη «μπαίνει
με τό χρυσολάγηνο γεμάτο νερό, παρμένο κατά μαγικόν τρόπον». Εις τήν Λευ-
κάδα ή νύφη είσερχομένη χύνει νερό, άπό τό όποιον προηγουμένως έπιε, είς
τήν Θεσσαλίαν άναποδογυρίζει λαγήνι γεμάτο νερό, διά νά φέρη τό ποδαρικό της
άφθονίαν. Πού ή νύφη είσερχομένη ασπάζεται τόν δεξιόν παραστάτην τής θύρας
ή τό κατώφλιον αύτής; Πού είσερχομένη φιλεΐ τό πόδι τής πενθεράς ή πίνει νερό
άπό τό παπούτσι τής πενθεράς, πού τό έχουν βαλμένο εις τό κατώφλι; ή χτυπά
τό κεφάλι της είς τόν τοϊχον;

10.-Τρόποι εισαγωγής τής νύμφης είς τήν οίκίαν. Μερικά παραδεί-
γματα : Είς τό Τζαΐζι τής Πυλίας ή πενθερά «δένει νύφη καϊ γαμπρό μ' ένα τσε-
μπέρι καϊ τούς τραυα μέσα στο σπίτι», ένώ ενα άγοράκι άφήνεται είς τούς ώμους
των (καβάλλα). Ποΰ ή πενθερά δένει τούς νεονύμφους μέ τά νιόλουρα ή μέ τά
ηνία τών ίππων καί τούς εισάγει ούτως έζευγμένους; Είς τήν Άρκαδίαν «τής
κρεμάγανε τής νύφης άπό τό νώμο τά λουριά, πού δένει ό γαμπρός τά βόδια
τον, καϊ τής δίνανε στά χέρια τό αλέτρι, ένώ δ γαμπρός έσταύρωνε τό άνώφλι
μέ μανρομάνικο μαχαίρι». Είς τά Σύλατα καί τήν Σινασσόν ή νύφη είσήρχετο
βιαίως, ώθοΰσα όρμητικώς τήν θύραν τής οικίας τοΰ γαμβροΰ καί έχουσα βρέφος
εις τάς άγκάλας. Ποΰ συνηθίζεται νά εισέρχεται ή νύφη άνάρπαστος, διά νά
μή πατήση καν τό κατώφλιον τής θύρας; Εις χωρία τινά τής 'Ηπείρου ή νύφη
εισέρχεται ύπερπηδώσα κόσκινον ή σωρόν άπό φλοκωτά. Εις τάς Καρυάς Καβα-
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κλί οί νεόνυμφοι πατοΰντες έπί τάπητος σύρονται βιαίως έντός, χωρίς νά θέσουν
τόν πόδα των έπί τής γής. Ποίον τό έθιμον άλλοΰ;

11. — Καταχύσματα κατά τήν στιγμήν τής εισόδου. Π.χ. είς τό Άλμαλί
Μαλγάρων ή μητέρα τοΰ γαμβροΰ ραντίζει τούς νεονύμφους μέ σιτάρι, ή δέ νουνά
ρίπτει βαμβακόσπορον.

12.-Τά μετά τήν εΐσοδον τής νύμφης.

Παραδείγματά τινα: Είς τό Ρουμλούκί ό γαμβρός «παραμονεύει πίσω άπό
τήν πόρτα τον δωματίου καί χτυπά τή νύφη τρεις φορές στην πλάτη μ' ενα
παπούτσι. Ή νύφη κατόπιν μπαίνει στα δωμάτια καί ψάχνει νά βρή τό ύνί,
πού εϊναι κρνμμένο πίσω άπό μιά πόρτα. "Επειτα διευθύνεται στο μέρος, δπον
είναι τό σακκί μέ τ' αλεύρι, και ρίχνει μέσα τό κομμάτι άπό τό κλίκι, πού έ'φερεν
άπό τό πατρικό της σπίτι μέσα στόν κόρφο της». Είς τό Βογατσικόν «ή πεθερά
πιάνει τή νύφη απ' τό χέρι, τήν δδηγεΐ στήν παρστιά, τήν φέρνει μπροστά στο
τζάκι καί τής χτυπάει τό κεφάλι στο μπουχαρί, έτσι γιά νά είναι στερεωμένη καί
ν' άγαπάη τό καινούργιο σπιτικό της». Όμοίως είς τήν Βήσανην καί τό Πογώνι
τής 'Ηπείρου ή νύφη είσερχομένη εις τό σπίτι οδηγείται εις τήν έστίαν (ή είς
τόν φούρνον) καί τήν προσκυνεί, ένφ είς τήν Άνδρίτσαιναν προσκυνεί τά εικο-
νίσματα τών αγίων. Εις τήν Άρτσίσταν τής Ηπείρου «ή νύφη οδηγείται υπό
τοΰ γαμβροΰ καί τών άδερφοπτών είς έ'να δωμάτων, όπου προσέρχονται καί οί
φλάχτρες, ή δέ πενθερά κρατούσα εις μέν τήν δεξιάν λαένι πλήρες οίνου, εις
δέ τήν άριστεράν δάδα άνημμένην προσφέρει είς τούς νεονύμφους τρεις κουτα-
λιές βραστής όρύζης». Πού άλλοΰ συνηθίζονται ταΰτα; Χορεύεται ευθύς μετά
τήν εΐσοδον τών νεονύμφων κανείς ειδικός χορός; Βλ. κατωτέρω σ. 159, Χοροί.

13. - Οίωνισμοί διά τό πρώτον τέκνον τού άνδρογύνου. Π.χ. τό πα-
νέρι τής νουνάς ρίπτεται έπί χαμηλής τίνος στέγης καί παρατηρούν άν θά πέση
τ άπιστο μα (άγόρι) ή τ ανάσκελα (κορίτσι). Εις τό Ρουμλούκί κυλίουν είς τήν αυλήν
τρεις φοράς τό κόσκινο, πού ειχε μέσα τήν ζώνη ν τοΰ γαμβροΰ καί διάφορα
ραντίσματα, καί παρατηρούν, άν θά πέση μέ τήν βάσιν επάνω ή κάτω.

14.-Ποΰ άποτίθενται τά στέφανα καί ποΰ αί λαμπάδες τής στέψεως;
Μαντική έκ τών λαμπάδων. Π.χ. εις τό Αλμαλί Μαλγάρων τά στέφανα τοπο-
θετεί ό νουνός έπάνω εις τήν δίπλαν (μεσοδόκην τής οικίας) καί συγχρόνως κτυπά
τρις διά μαχαίρας τήν δοκόν τόν έρωτοϋν : Τίκόβ'ς; — Τς νύφς τή γαστέρα, άπαντα.
Τά κεριά τής στεφάνωσης είς πολλά μέρη τά μπήγουν ατά ψωμιά τής νύφης
καί τοϋ γαμπρού καί τ άφήνουν νά καίνε. "Οποιο κερί καιγότανε πιο μπροστά,
ήταν σημάδι πώς θά πεθάν' πιο μπροστά άπ τόν άλλονα. (Ναίμονας). Είς τήν
Ίθάκην τά πλέκουν σάν στεφάνι και τ' άφήνουν έπάνω είς τήν νυμφικήν κλίνην.



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

2o.5

ι β') Ή νύφη ατό νυφοστόλι ή στόν παστό.

1.-Πώς λέγεται κατά τόπους τό μέρος, όπου οδηγείται ή νύφη μετά τήν
εΐσοδον της εΐς τήν οίκίαν τοϋ γαμβροϋ, και πώς τούτο καταρτίζεται; (Νυφο-
ατόλι (Γορτυνία), παστός (Μεσημβρία, Δωδεκάν.), μπάστος (Κρήτη), ννφέϊον ή
νυφειό (Πόντος), αγκωνή ("Ηπειρος) κλ. Στέκει εκεί ορθή καί προσκυνά ή τήν
καθίζουν έπάνω σέ βαρέλι (Γορτυνία) ή σέ σάκκον άλεύρου (Μάνη); ή πού άλλοϋ;

2. - Ποίος άποκαλύπτει (ξεμπονμπουλώνεϊ) τήν νύμφην; ό πενθερός ή ό
μεγαλύτερος άνδράδελφος ; Ποίαι αί συναφείς πράξεις; Π. χ. εΐς τήν Λάσταν ό
πενθερός βγάζει τήν σκέπη άπό τό πρόσωπον τής νύφης, αύτή δέ παίρνει άπό
τό στόμα του μέ τό στόμα της έ'να άσημένιο νόμισμα. Εΐς τήν Σινώπη ν ή νύφη
«τοποθετείται όρθία εϊς τήν προς Λ κόχην τής παστάδος, ό δέ γαμβρός έρχεται
καί τής άφαιρεΐ τήν καλύπτραν, θέτων έπί τής κεφαλής της πολύτιμόν τι».

3. - Ποιοι μένουν πλησίον τής νύμφης ώς συνοδοί; Π χ. έ'να κορίτσι, ή λε-
γομένη εΐς τήν Ίκαρίαν παράνυφη ή δύο κορίτσια, λεγόμενα παραοτόλια εις
μέρη τινά τής Μακεδονίας· μία γυναίκα ύπανδρος έν Καστόρια, λεγομένη έγγυα
ή γυναίκες συγγενείς τής νύφης (μάννα, νουνά) λεγόμεναι φλάχτρις εΐς τό Πά-
πιγγον, Λοζέτσι κ.ά. μένουν μαζί της εΐς ίδιαίτερον δωμάτιον έ'ως τήν έσπέραν τής
Τρίτης καί συγκοιμώνται μετ° αύτής τάς νύκτας τής Κυριακής και τής Δε\>τέρας.

4. - Ποια τραγούδια ή μαντινάδες (δίστιχα) τραγουδούν, όταν ή νύφη
καθίση εΐς τόν παστόν; Οί κουνιάδες ή άλλος τις; Πρβλ. τά παστικά τής Κρήτης.

5.-Διανομή κουφέτων ή ξηρών καρπών (καρύων, άμυγδάλων) υπό
τής νύφης. Εΐς τήν Μάνην ή νύφη τά διανέμει καθημένη έπάνω εΐς σάκκον
πλήρη άλεύρου. Άλλοϋ ή νύφη τυλίγει τά κουφέτα είς τεμάχια άπό τόν πέπλον
της καί τά μοιράζει εΐς τάς φίλας της, «γιά νά ονειρευτούν ποιόν ϋά πάρουν».
Είς τήν Παρπαριάν τής Χίου ό ιερεύς μοιράζει τά στεφανοκόλλ,ικα, εΐς τήν
Κάρπαθον τά παρϋενόκουκκα. Είς Βισοκάν Καλαβρύτων περιφέροι>ν άγγεΐα μέ
μέλι, σΰκα καί οινον. Ποία ή συνήθεια άλλοϋ;

6.-Τό πρώτον κοινόν γεϋμα τών νεόνυμφων. Τί τρώγουν οί νεόνυμφοι,
αφού καθίσουν είς τόν παστόν; Π. χ. εις τήν Χαλδίαν ό γαμβρός εισερχόμενος
εις τό νυμφεΐον συντρώγει μετά τής νύμφης τό νεγαμοψώμ'. Είς τάς 40 Έκ-
κλησίας οί καλεσμένοι ένεπήγνυον εις έ'να άρτον νομίσματα άντί δώρων, ό άρτος
δ5 αυτός προσεφέρετο μετά άλατος είς τήν νύμφην, ή όποία έ'τρωγεν άπό αυτόν
μιά βουκα, άλλην δέ βούκα προσέφερεν εις τόν γαμβρόν. Είς τό Πάπιγγον
γαμβρός καί νύμφη γεύονται διά κοινού κοχλιαρίου όρυζαν βραστήν, πίνουν δέ
έκ τοΰ αύτοϋ ποτηριού. — Ποϋ παρατίθενται ώς δεΐπνον εις τούς νεονύμφους
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περιστεραί; Πού απαγορεύεται είς τήν νύμφην νά φάγη ό,τιδήποτε τήν πρώτην
ήμέραν είς τό σπίτι τοϋ ανδρός της; Διατί;

7. - Διανέμει ή νύμφη δώρα εις τά πεθερικά καί τούς λοιπούς οικείους της
μετά τήν εΐσοδόν της είς τό σπίτι; Ποΐαι αί σχετικαί συνήθειαι;

ιγ') Τό αυμπόαιον τον γάμου.

1. Υπάρχει ή συνήθεια, πρίν καθίσουν οί καλεσμένοι εις τό τραπέζι, νά
κάμνουν έ'να ή τρεις γύρους πέριξ τής τραπέζης; Είς τάς Καρυάς Καβακλί τούς
γύρους αυτούς έ'καμνεν ό νοϋνος μέ όλους τους καλεσμένους. — Δίδεται σύνθημα
ότι ήρχισε τό γλέντι; (π. χ. είς πυροβολισμός είς τά χωρία τής Πυλίας). Υποχρεώ-
νεται ή νύμφη, πρίν άρχίση τό συμπόσιον, νά έκστομίση άσεμνόν τινα φράσιν;

2. Πού τό γαμήλιον γεΰμα γίνεται έξ έράνου; Πρβλ. τις προνβέντις ήτοι
άρτους καί φαγητά, πού προσκομίζουν οί κεκλημένοι είς τό τραπέζι (Αιτωλία κ.ά.)

3.-Ποίος έχει τό πρόσταγμα είς τό τραπέζι τοΰ γάμου; Ποίοι βοηθούν
καί πώς λέγονται κοινώς; (Π.χ. παραστεκάμενοι έν Καστόρια κ.ά., τατζήδες έν Αι-
τωλία, άδερφουπτοϊ ή βλαμάδες έν Ήπείρφ). 'Ορίζεται κανείς έπί τής διανομής
τοΰ οίνου; Παρακάθηνται αΐ γυναίκες είς τήν ιδίαν τράπεζαν μέ τούς άνδρας ή
είς χωριστή ν τράπεζαν ;

4. - Ποία ή θέσις τοΰ κουμπάρου εις τήν τράπεζαν; Ποία ή τών καλεσμέ-
νων τοϋ κουμπάρου; (πρβλ. τούς μουζούρηδες τής Δυτ. Κρήτης). Τί προσφέρεται
εις τόν κουμπάρον έκ τοΰ ψητοΰ; Πλάτη ή κεφάλι;

5.-Προπόσεις (εντολές) καί εύχαί. Π.χ. εις μέρη τινά καθένας μέ τήν
σειράν του αξιώνει ενα κονπάρι εις ύγείαν άλλου, λέγων ευχήν τινα ή τραγούδι,
έκεΐνος δ' άπαντα : «Καλώς ώρισε τό γιομάτο σας, κύριε νοϋνε! Τό πίνω τούτο
......καί ποιόνε νά βρώ;» Άλλη πρόποσις:

'Εδώ σε τοϋτ τό ποτηράκι
είναι ενα πουλάκι
και λαλεί και κελαϊδεΐ:
τίρι λίρι τιριλί,
νά ζήσουν τά νεόνυμφα!

Αστείοι διάλογοι (κώμοι). Π.χ. κατά τό δεΐπνον μερικοί- ξετιμάνε τούς πα-
ρευρισκομένους, δηλ τούς λέγουν δ,τι σέρνει ή σκούπα· δώρον είς τόν ξετιμητή.

6.-Τό ψητό τοΰ κουμπάρου. Πότε προσφέρεται; Αστείοι διάλογοι κατά τήν
προσκόμισιν. Είς τήν Αίτωλίαν π.χ. τό φέρουν τρεις μετημφιεσμένοι μ"έ'να χαρτί
είς τό στόμα τοΰ άρνιοΰ, περιέχον άστείαν τινά φράσιν· διάλογος τών μετημφιε-
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σμένων προς τούς συμποσιάζοντας. Είς τήν Λήμνον τό κουμπαριάτικο (σφαχτό)
τό έ'βραζαν είς τό σπίτι τής νύφης και τό μοίραζαν τήν Δευτέραν τό έλεγαν
ξερόβραστο καί έχαιρετοΰσαν «άξιος ό κουμπάρος».

7.-Ποία τραγούδια τραγουδούν ειδικώς εις τό τραπέζι τοΰ γάμου; Τραγού-
δια έγκωμιαστικά τής νύφης καί τοΰ γαμπρού. Ιδιαίτερα τραγούδια διά τόν κουμ-
πάρον. Είς τήν Σκϋρον «τό πρώτο τραγούδι, πον θά πουν ατό τραπέζι τον γάμον
και ατό χορό, θά είναι γιά τους πεθαμένους».

8. - Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τό τραπέζι τοϋ γάμου. Π.χ. εις τήν Μάνην
ή τάβλα δέν κλείνει, δηλ. δέν κάθεται κανείς εις τά δύο άκρα τής τραπέζης. Ποϋ
τό γαμήλιον γεΰμα δέν γίνεται τήν Κυριακήν, ά/.λά τήν έπομένην ή άλλην ήμέραν;

ιδ') Χοροί.

Ποιοι οί ειδικοί χοροί τοΰ γάμου καί πότε χορεύεται έ'καστος; Ποία ή ονο-
μασία εκάστου καί μέ ποία τραγούδια καί ποίας πράξεις συνοδεύεται έ'καστος
χορός; Π. χ. εις τά χωρία τής Μεθώνης μετά τήν εΐσοδον τών νεονύμφων είς τήν
οίκίαν τοΰ γαμβροΰ «βάζονν ατή ν μαντήλα τήν πίττα, πον έ'φερεν ή νύφη άπό
τό απίτι της, καί τήν χορεύουν, ένώ ή πεθερά τραγονδεΐ: Τής νύφης μας ή τά-
βλα ...» Εις τήν Χαλδίαν τοΰ Πόντου γίνεται τότε τό θύμιαμαν: ό ιερεύς φορών
τό πειραχήλι του καί κρατών θυμιατόν πιάνεται πρώτος εις τόν χορόν μέ επτά
μονοστέφανα ζεύγη καί μέ τούς νεονύμφους· οί χορευταί κρατοΰν κηρία άνημμένα,
ό δέ ιερεύς άδει μέ άργόν ρυθμόν : 'Αρχήν όταν ενλόγηαεν κύριος ό Θεός μας. . .
Τότε γίνεται καί τό λεγόμενον άποκαμάρωμαν, δηλ. ό ιερεύς άνασηκώνει τόν
πέπλον καί έκτοτε ή νύμφη άποκαλύπτει τό πρόσωπον. Τότε καί δώρα δίδονται
είς αύτήν. Είς τήν Λευκάδα οφείλουν ομοίως όλοι οί παρετ'ρισκόμενοι νά συγχο-
ρεύσουν μετά τών νεονύμφων τούς λεγομένους τρεις γύρονς άδοντες: "Εχω γιο
κάνω χαρά,/κάν'ή νύφη μας παιδιά... Είς τήν Σιάτισταν τό άπόγευμα χορεύεται
είς άνοικτόν μέρος ό λεγόμενος τρανός χορός, εις τόν όποιον πιάνονται καί τά δύο
συμπεθεριά, έξάρχοντος τοΰ νούνου (νοννίτικος χορός έν Βογατσικώ). Είς τήν
Λήμνον άργά προς τά μεσάνυκτα χορεύεται ό ζύεθεριακός: δ κουμπάρος παίρ-
νει τό γαμπρό κ' η κουμπάρα τή νύφη καί πάνε νά τους άνταμώαουν και λένε
τό τραγονδ' : Χέρι μέ χέρι πιάαανε και ή καρδιά ταον τρέμει.. .

ιε') Το ξεπροβόδισμα τοϋ νούνου και τών καλεστών.

Πότε γίνεται καί μέ ποία τραγούδια συνοδεύεται τοΰτο; Π.χ.

'Άιστε, παιδιά, νά φύγωμε ... ή Κατέβαιναν οί ΤσαρσινοΙ.... (Καστόρια).
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ις·') Ή πρώτη νύκτα τοϋ γάμου.

1.-Ποίος στρώνει τήν νυμφικήν κλίνην; Π.χ. είς τάς Καρυάς Καβακλί μιά
γυναίκα πρωτοστέφανη (ή στρώστρα) στρώνει τό κρεββάτι καί τό πρωΐ λαμβάνει
ώς δώρον τά χρήματα, πού ρίπτονται είς τό στρώμα. Είς τήν Μεσημβρίαν έστρω-
νεν ή προξενήτρα, είς τό Βογατσικόν ή μητέρα τού γαμβρού. Είς τήν Λήμνον
ό νουνός τήν Δευτέραν βράδυ «χαλνά το ννφοστόλ' (τή γιοϋκερ), ενώ κάποιος άλλος
σπάζει ενα λαγήν, κατόπιν στρώνει καί κυλά ενα άγόρι πάνω στο στρώμα. Είς
τήν Αράχοβαν Παρν. στρώνει γυναίκα, πού έχει άρσενικά παιδιά

2. - Πού ή νυμφική κλίνη δέν στρώνεται είς τό σπίτι τοΰ γαμβροΰ, άλλά
είς άλλο σπίτι; Ποία ή διδομένη έξήγησις τούτου; Π.χ. είς Τζαΐζι Πυλίας «τό
κρεββάτι τό στρώνουν δυο γυναίκες άπό τή σειριά τοϋ γαμπρού σ ενα άλλο σπίτι
και βάνουν ενα παιδί σερνικό, με μάννα καί πατέρα, καί κυλιέται έπάνω στο
κρεββάτι' κατόπιν ή κουμπάρα ξεντύνει τή νύφη, ενώ άλλη γυναίκα δδηγει τόν
γαμπρό είς τόν νυμφικόν θάλαμον». Ποΐαι αί σχετικαί συνήθειαι άλλού;

3. — Ποΰ ή νύφη δέν κοιμάται τήν πρώτην νύκτα τοΰ γάμου μέ τόν γαμ-
βρόν, άλλά τήν δευτέραν ή τήν τρίτην νύκτα; Μέ ποίον συγκοιμάται αύτη εν τή
περιπτώσει ταύτη ; (Μέ τήν πενθεράν ή μέ τήν νουνάν; ή μέ τις φυλάχτρες;) Είς
τήν Καστορίαν κοιμάται μέ τήν έ'γγυα, γυναίκα πού «τήν παραστέκει καί τήν δα-
σκαλεύει καί δλη τή Αευτέρα τήν ταίζει», άφοΰ δέ γίνη τό γλύκαιμα τής νύφης
μέ τά γλυκά πού φέρνουν τήν Δευτέραν τό άπόγευμα οί καλεσμένοι, ή έ'γγυα
οδηγεί τήν νύφην στόν νυφιάτικο τόν ούντά.

4.-ΙΙοΐαι άλλαι πράξεις προηγούνται κατ'έθιμον τής άποχωρήσεως τών
νυμφίων εις τόν κοιτώνα; Π.χ. εις τήν Μεσημβρίαν, αφού έφευγε τό πολύ τό
πλήθος, έθεταν έπάνω εις τό τραπέζι διάφορα φρούτα (άμύγδαλα, καρύδια, στα-
φίδες) καί μουσταλαμπάδες καί, ένώ ό γαμπρός κερνούσε, ή νύφη έδινε τά φρούτα
εις τούς καλεσμένους. "Επειτα τά παλληκάρια έθεταν στά γόνατα τοΰ γαμπρού
έ'να άπό τά μαξιλάρια τής νύφης καί ό γαμπρός έρριχνε γρόσια, γιά νά κάμουν
τεσιλίμ τή νύφ' (=νά τοΰ παραδώσουν τή νύφη). Μέ τά χρήματα aUra έκαναν
τήν έπομένην μπουγάτσα. Είς τά χωρία τοΰ Μικρού Αίμου «τήν ώρα πού ή&ε-
λαν νά φύγουν ή συάέκνισσα κ5 ή σνμπεθέρα, χόρευαν τό χορό τής νύφ'ς,
γυρνούσαν τρεις φορές άλόγερα κι ό γαμπρός έκλεφτε τή νύφ' καί πάγαινε στόν
οντά. Ή συάέκνισσα πάγαινε μέσα, ξ έντυνε τή νύφ' καί τήν άφηνε». Είς χωρία τινά
τοΰ Διδυμοτείχου τρεις γραΐαι παραλαμβάνουν τήν νύφην καί μετά έλεγχον τής
παρί)·ενίας αύτής τήν παραδίδουν είς τόν γαμβρόν. Πού κατά τήν άποχώρησιν είς
τόν νυμφικόν ίΜλαμον γυναίκες έξωθεν αυτού τραγουδούν ειδικά τραγούδια;

5. — Ποΐαι αί δεισιδαίμονες συνι^θειαι κατά τήν ώραν τής κατακλίσεως; Π. χ·
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όπλον χρησίμευσαν είς φόνον υπό τό προσκεφάλαιον τοϋ γαμβροΰ. Είς τάς Κυ-
δωνιάς ή νύφη έ'δενε τό κεφάλι της μέ ά'σπρο τουλπάνι, ό δέ γαμβρός εφο-
ροΰσε ά'σπρο σκούφο, γιά νά γίνουν γέροι.

6.— 'Υπάρχει ή περίπτωσις νά γίνεται μέν τό στεφάνωμα, αλλ'οί νεόνυμφοι
έπ'άρκετόν διάστημα νά μή συζοΰν; Διατί;

ιζ') Συνήθειαι, σχετικαί μέ τούς έρχομένους είς δεύτερον γάμον.

Παραδείγματα: Είς τά Κοτύωρα «ό γάμος τών χήρων γινότανε χωρίς πομπές,
πάντα τή νύχτα». Είς τήν Σκΰρον, «άμα ξαναπαντρεύουνταν χήρος ή χήρα, τό στεφάνι
τό έβαζαν στον ώμο καί δχι ατό κεφάλι». Είς τό Πάπιγγον ή στέψις είς τήν
περίπτωσιν αυτήν γίνεται είς τό σπίτι καί μάλιστα είς τό μαγειρεΐον, πού είναι
λιθόστρωτον, καί όχι είς σανιδόστρωτον δωμάτιον, γιά νά είναι δ γάμος στερεό?.
Είς τήν Αίτωλίαν «ζώνουν τή νύφη μέ βάτο, πού έχει ρίζες, άπό μέσα άπό τό
φουστάνι, γιά νά 'ναι ριζοβολημένη καί ρίχνουν μιά δεκάρα χάλκινη στήν πόρτα
νά τήν άδρασκελίο' ή νύφ'». Είς τήν Μάνην ή νύφη δέν εισέρχεται διά τής
θύρας, οπόθεν εξήλθε τό λείψανον τής πρώτης, άλλά διά τοΰ παραί)ύρου.

ΓΙοΐαι πράξεις ένεργοΰνται τότε έπί τοϋ τάφου τής νεκράς; Π.χ. εις τήν
Θράκην «δταν χηρειός ξαναπαντρευτή, τήν ώρα πού στεφανώνεται πηγαίνει μία
συγγενής τής πρώτης γυναίκας οτό κοιμητήριο καί ρίχνει έπάνω στον τάφο της
έ'να μαστραπά νερό γιά δροσιά καί γιά νά μή τήν κακοφανη» (Θρςικικά Β 145).

ιη') Διαπόμπευσις άταίριαστου γάμου, έκδίκησις άντεραστοΰ κλ. Π.χ. είς
τήν Νάξον τούς χτυπούν τά κούρταλα (τενεκέδες η κουδούνια) κττ.

Ε') Τά μετά τόν γάμον.

α') Ή πρωϊνή εγεραις.

1. — Συνηθίζεται νά τραγουδούν έ'ξω άπό τόν νυμφικόν θάλαμον, διά νά
έξυπνήσουν τούς νεονύμφους; Ποια τραγούδια τραγουδούν; (τά ξυπνητούρια έν
Κύθνφ, τό παραξύπνημα έν Κύπρφ). Π. χ.

Ξύπνα, νιε καί νιόγαμπρε,
καί ξημέρωσε.....

2.-Δίδει ό γαμβρός ή οί οικείοι καί φίλοι του είς τήν νύμφην δώρόν τι τήν
αυγήν τής ύστεραίας τοΰ γάμου; Τούτο είς τήν Κύπρον λέγεται ξημέρωμα. Είς
τήν Κάρπαθον ή πεν&ερά δίδει εις τόν γαμβρόν δώρόν τι, συνήίΚος άγρόν (τ
άνοιχτίκι), καί ούτω οί παράνυμφοι ανοίγουν τόν νυμφικόν θάλαμον. Είς τήν

επετηριε του λαογραφικου αρχειου, β-, 11
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Μεσημβρίαν «ό γαδρός τή Δευτέρα ϋ·ά do χύσ ή νύφ' νά πλυϋ-ή και §ά άή
ρίξ' μπαχτσίσ' (δώρον) μιά λίρα, δυο λίρες και τ δ λέγανε τής λεκάνης μπαχτσίσ ».

3. — Τί παρατίθεται ώς φαγητόν εις τούς νεονύμφους τήν πρωΐαν τής ύστε-
ραίας τοΰ γάμου; (πετεινός ή ψητά περιστέρια (άλλοτε έν 'Αθήναις καί έν Κα-
λάμαις), γεμιστή όρνιθα (εν Κνζίκα), Καρπάθφ κ.ά.). Εις τάς Άί)ήνας τάς κεφα-
λάς τών πιτσουνιών, πού έ'τρωγαν οί νεόνυμφοι μετά τήν πρωϊνήν έγερσίν των,
τάς έ'δεναν είς ύφασμα καί τάς έκρέμων εις τό εικόνισμα τής Παναγίας.

β') Άγνείας ε'λεγχος καί ή εύωχία τής Δευτέρας.

1. — Έπίδειξις τοΰ υποκαμίσου ή σινδονίου καί περιφορά αύτοΰ μέσα σ'
έ'να κόσκινο (Καστελλόριζον) ή έπί δίσκου άν{>οστολίστου (Τσιβέρι "Αργούς) ή εΐς
τήν κορυφήν σημαίας (Αευκάς) κττ. Πυροβολισμοί καί κεράσματα τοΰ υποκαμίσου
(Μάνη). "Αλλοι συμβολισμοί' π.χ. «άμα ήταν ή νύφ' ταχτικιά, τό ρακί μέο' ατό
μπουκάλ' τό έβαφαν κόκκινο» (Ναίμονας).

2. — Έστίασις καί ευθυμία, διότι ή νύφη βγήκε ταχτικιά ή με τήν τιμή της.
Διαλάλησις τοΰ γεγονότος. Άστεΐαι πράξεις καί άσεμνολογίαι κατά τήν διασκέδα-
σιν: κρέμασμα τής νύφης καί τοΰ γαμπρού καί τών καλεσμένων σαμάρωμα τοΰ
νούνου, δικαστήριον και άστειαι ποιναί.

Ποΰ εΐς τήν τράπεζαν τής Δευτέρας παρακάθηνται μόνον γυναίκες
ύπανδροι, διασκεδάζουσαι μέ πότους καί άσεμνα άσματα; (κρεμνούν ή μιά στήν
άλλη κρεμμύδια, σκόρδα, μεταμφιέζονται, περιφέρουν φαλλόν κ.τ.τ.).

3.— "Αλλαι συνήθειαι: π.χ. εΐς τήν Καστορίαν τήν Τρίτην κάνουν λαλαγ-
γΐτες καί στέλλουν εις τήν μητέρα καί τήν γειτονιά, «γιατί ή νύφη ήταν έν τάξει».

4. — Ποια τά έπακόλουθα, άν ή νύφη δέν βγή μέ τήν τιμή της;

5. — Τά δώρα τής νύφης προς τούς συγγενείς τοϋ άνδρός της. Είς τήν Με-
σημβρίαν τά δώρα τής νύφης τά διένεμον τήν Δευτέραν ή τήν Τρίτην τά παλ-
ληκάρια μέ τά όργανα.

γ') Ή πρώτη έ'ξοδος τοϋ γαμβροϋ είς τήν άγοράν καί τά πρώτα "ψώνια.

Πότε γίνεται τοΰτο καί κατά ποίον τρόπον; Π.χ. εις τήν Μεσημβρίαν τρία
παλληκάρια, μέ μάννα καί πατέρα, παίρνουν τήν Τετάρτην τόν γαμπρό καί τόν
κατεβάζουν στήν άγορά, όπου κάνει τά πρώτα ψώνια γιά τό σπίτι τον.

Γίνεται καί περιφορά τοΰ γαμβροϋ εις τήν εξοχήν καί κατά ποιον τρόπον;
Π.χ. είς τήν ΙΙέτραν τής Λέσβου περιφέρουν τόν γαμβρόν τήν έπομένην τοΰ
γάμου μ' έ'να φανάρι καί έ'να πεσκίρι είς τήν έξοχήν, <γιά νά τόν νίψουν' τόν
πιλαλοϋν, τον ρίχνουν χώματα, μέ ένα λόγο, τόν παιδεύουν».
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δ') Ή έπίσκεψις τής νύφης είς τήν βρύσιν ή εις τό πηγάδι.

1. —Ποίαν ήμέραν γίνεται καί μέ ποίαν πομπήν; 'Ασημώνει ή νύφη τό
νερό; Κατά ποίον τρόπον; Κάμνει καί άλλας τυχόν προσφοράς είς τήν πηγήν ;

Παραδείγματα: Είς τί|ν Αίτωλίαν ή νύφη τήν Δευτέραν πηγαίνει είς τήν βρύ-
σιν καί τήν αλείφει μέ βούτυρον, ρίπτει δέ είς τό νερόν νομίσματα καί -ψωμί.
Είς τήν "Ηπειρον τήν νύφην συνοδεύουν κορίτσια μέ τραγούδια τήν τρίτην
ήμέραν καί, όσο νά φθάσουν εις τήν βρύσιν, ή νύφη χύνει είς τόν δρόμον νερό
άπό έ'να μπρίκι. "Οταν φθάσουν έκεΐ, σπέρνει ρύζι γύρω είς τήν βρύσιν και
κατόπιν ρίπτει εις τό νερό τρία κομμάτια ψωμί. Κατόπιν γεμίζει τό μπρίκι της
νερό καί γυρίζει μέ κλαδιά κρανιάς είς τόν ώμον καί χύνει τοϋ πεθερού καί
τής πεί)εράς της νά νιφί)οΰν. Είς τόν Ναίμονα ή νύφη τήν Πέμπτην τά χαράματα
«παίρνει ενα μικρό μαζί της και πάει με τά μπακίρια σ° ενα πηγάδ' νά φέρ νερό.
Γυρνάει τρεις φορές γύρω γύρω ατό πηγάδ' και άφήν' εκεί τό προζύμ' πον έκα-
ναν τό Σάββατο σπίτι της, πριν τήν πλέξονν. Τόν παλιό καιρό πήγαινε ατή θά-
λασσα και πετονσε τό προζύμ μίσ στη θάλασσα». Εις τοΰ Σαρατσά τής Πυ-
λίας οί συνοδεύοντες τήν νύφην φορούν κάποιο άπό τά ρονχικά της καί τρέχουν
«άλλος μέ κονδούνια και άλλος μέ μαγκονρες σάν τραγιά καί σαν τσοπάνοι!».

2. — Ποΐαι πράξεις έπακολουθοϋν μετά τήν έπιστροφήν τής συνοδείας είς
τήν οίκίαν; Π.χ. εις τό Άλμαλί τών Μαλγάρων ή νύφη ραντίζει τό σπίτι μέ τό
νερό, πού φέρνει άπό τήν βρύσιν, χύνουσα έξ αυτού καί εις τάς τέσσαρας γωνίας
τοϋ σπιτιού. Κατόπιν ή νουνά δίδει ρόκα καί βαμβάκι εις τήν νύφην, ή οποία
κάθεται κάτω άπό τήν μεσοδόκην τοϋ σπιτιοϋ καί γνέθει τρεις κλωστές· ά'μα τις
γνέση, πετά τή ρόκα έπάνω άπό τή μεσοδόκη· αν ή κλωστή δέν κοπή, τό άντρό-
γυνο θά ζήση πολλά χρόνια. Υπάρχει άλλοϋ ή συνήθεια αυτή; Είς τήν Με-
σημβρίαν ή έπίσκεψις είς τήν βρύσιν έγίνετο τήν Πέμπτην. "Υστερα «ό σνάε-
κνος θανά πάρ ένα ζενγάρ' κακάβια κ' ήθελ' 'ά τά γεμίσ μέ γέννημα και νά
προσκαλέσ' άή νύφ και τό /αδρό και τις τά έκανε δώρο μέ άη δοξάγα τς. Τό
γέννημα κείνο τό 'σπερνεν νστερα γαύρος νά δουν τό τυχερό τς».

3. — Ποΰ ή έπίσκεψις είς τήν βρύσιν γίνεται καί τήν πρωΐαν τοΰ Σαββάτου
καί τής Κυριακής προ τής στέψεως καί μέ ποίαν συνοδείαν; Π.χ. είς τό Βογα-
τσικόν ή νύφη συνοδευομένη άπό κορίτσια καί γυναίκες πηγαίνει μέ τόν μπράτιμο
εις τήν βρύσιν, προσκυνάει τρεις φορές καί ρίχνει είς τό νερό άπό τό στόμα
της έ'να νόμισμα, ένφ τά κορίτσια τραγουδούν: Βρύση μον, βρνσονλα μον, |
ήρθα πρωί, τό πρωινό, | νά πάρω κρύο κρυό νερό, | νά πάω σπίτ τή μάννα μου
καί τόν πατέρα μου, \ γιατί κόμα σήμερα είμαι στή μάννα μου \ καϊ στον πα-
τέρα μου, | νά τους δροσίσω κτλ,
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ε') Τό νίψιμον τών ποδιών.

Είς Ρεΐσδερε «ή νύφη τήν Δευτέραν μέ μιά άπό τις κουνιάδες ή τις συν-
νυφάδες της γυρίζει όλα τά σπίτια τών συγγενών τοΰ γαμπροΰ καί τούς πλένει
τά πόδια καί τούς χαρίζει άπό έ'να ζεΰγος κάλτσες, τις όποιες καί τούς φορεί». Είς
τήν Χαλδίαν Πόντου τά ποδαρονεψίματα έγίνοντο τήν Τετάρτην ή τήν Πέμπτη ν.

Τ') Τά πιοτρόφια (πστόφια, πιστροφίκια, γυρίσματα, γαμπροκάλεσμαν κλπ.)

Ποίαν ήμέραν ή νύφη επιστρέφει εις τό πατρικό της σπίτι καί μέ ποίαν
συνοδείαν καί ποϊα τραγούδια; Πόσον διαρκεί ή παραμονή της εκεί καί ποΐαι
αί σχετικαί έθιμοτυπίαι; Π.χ. είς τήν Σιάτισταν τήν Τρίτήν βράδυ συνοδεία άπό
τούς σπιτικούς τοΰ γαμβροΰ έκκινεΐ μέ τά όργανα προς τό σπίτι τής νύφης καί
μέ τραγούδια: "Εβγα, μάννα καί πεθερά, νά δεχτής τά νιόγαμπρα4 υποδοχή, δεΐ-
πνον κλπ. 'Εκεί οί νεόνυμφοι παραμένουν έ'ως τό Σάββατον βράδυ. Είς τόν Σκο-
πόν τήν Παρασκευήν τό άπόγευμα ή προξενήτρα παραλαμβάνει τήν νύφην καί
τήν οδηγεί εις τό πατρικό της, ό δέ γαμβρός έρχεται μέ τούς γονείς του τό βράδυ.
Ποΰ προσέχουν ν'άποτελη ή συνοδεία περιττόν άριθμόν (3, δ, 7 κέ.); Είς τό
Λοζέτσι 'Ηπείρου ή μάννα δίνει στην κόρη της, δταν φεύγη, μιά μαύρη κόττα
γιά νά 'χη καλή τύχη (πρβλ. τήν παροιμίαν : «μαύρη κόττα άσπρη μοίρα»).

ζ') Τό πρώτον μετά τόν γάμον λοντρόν.

Πότε γίνεται καί μέ ποίαν συνοδείαν καί τάξιν; Π.χ. είς τήν Σινώπην ή
παρανύφισσα τό πρώτον Σάββατον ώδηγοΰσε τήν νύφην είς τό λουτρόν κρα-
τώντας ενα κερί άναμμένο. Είς τό Βογατσικόν ή νύφη τρία Σάββατα, τό άπό-
γευμα,' πηγαίνει είς τήν μητέρα της καί λούζεται. Είς τήν 'Απολλωνιάδα Πρού-
σης έωρτάζοντο οί σαράντα τοϋ λουτρού.

η') Ό άντίγαμος η ή άντίχαρα (τά γιομίσια (Σιάτιστα), τά σιργιανίσματα
(Βογατσικόν), τά εφτά (Πόντος), τά δχτώμερα (Αθήναι), ή άντίχαρα (Λήμνος).

Είς τί συνίσταται καί πότε γίνεται ό άντίγαμος; Π.χ. εις τήν Κύζικον τήν
πρώτην Κυριακήν μετά τόν γάμον οί νεόνυμφοι πηγαίνουν εις τήν έκκλησίαν,
ό δέ ιερεύς είς τό τέλος τής λειτουργίας τούς διαβάζει μίαν ευχή ν διά νά
εξέλθουν άπό τήν έκκλησίαν, «πρέπει νά ρίξουν παράδες είς τό κόκκινο ζουνάρι,
πού κρατούν στην πόρτα δυο παλληκάρια». Κατόπιν κάνουν επισκέψεις είς συγγε-
νικά καί φιλικά σπίτια. Είς τήν Λήμνον οί νεόνυμφοι πηγαίνουν είς τήν έκ-
κλησίαν συνοδευόμενοι άπό τόν κουμπάρον καί βαδίζοντες δλο δεξιά. Εις τό Λο-



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦιΑΣ 2o.5

ζέτσι (Ήπ.) ό επίτροπος τής εκκλησίας προσφέρει είς τόν γαμβρόν καί τήν νύφην
άπό ένα φιόρο.

θ') Προλήψεις και δεισιδαίμονες συνήθειαι τής πρώτης έβδομάδος ή
τών πρώτων 40 ήμερων, σχετικαί μέ τούς νεονύμφους.

Παραδείγματα: Εις πολλά μέρη ή νύφη καθ' όλην τήν εβδομάδα δέν σκου-
πίζει, ό γαμβρός δέν βγαίνει άπό τό σπίτι ("Υδρα).—: Πότε ή νύφη άρχίζει τις
δουλειές; Είς τό Βλαχώρι Ήπ. εύθύς τήν έπομένην τοΰ γάμου «πάει με τήν πεθερά
και ζαλώνεται το μεγαλύτερο ζαλίκι, πού μπορεί». — Άν δύο γάμοι γίνουν συγ-
χρόνως, δέν πρέπει ή μία νύφη νά ιδη τήν άλλην, πρίν περάσουν οκτώ (Γιάνι-
τσα Καλαμών) ή 40 ήμέραι (Σίφνος). Άν τυχόν συναντηθούν, σκεπάζουν τό πρό-
σωπον των μέ μαντήλι καί ασπάζονται ή μία τήν άλλην λέγουσαι: Νά χαίρεσαι
τον άντρα σον κ' εγώ τόν έδικόν μου. Είς τήν Αίτωλίαν ή νεοπαντρεμένη έπί
40 ημέρας «δεν πάει ν' άλεση στο μύλο». Είς τά Άγραφα ή νύφη «έως τις σα-
ράντα πηγαίνοντας γιά νερό μέ τή βαρέλλα, περνάει κάθε φορά άπό τήν εκκλη-
σιά καί προσκυνάει». Εις τήν Λήμνον ό γαμβρός δέν βγαίνει έ'ξω τήν Τρίτη,
γιατί είναι κατσποδιασμένος (= γρουσούζης). Ό γαμβρός δέν πρέπει νά χύση
νερό έ'ξω άπό τό σπίτι τήν νύκτα ούτε νά δώση άπάντησιν, αν άκούση τήν νύ-
κτα τό όνομά του (Πόντος) κλ.

ι') Προλήψεις καί συνήθειαι, άφορώσαι τούς νεονύμφους καθ·' δλην
τήν διάρκειαν τοϋ ετονς.

Π.χ. ή νύφη νά μην ίδή άλλη νύφη ή λείψανο καί νά μή βάφτιση παιδί,
πρίν χρονιάση. Εις τό Βογατσικόν «προτού χρονίση ή νύφη, δέν βάζουν κλώσσα,
δέν φυτεύουν λουλούδια καί δέν κάνουν κουκούλια, γιατί χάνεται ή ευτυχία τον
σπιτιού». Είς χωρία τινά τής 'Ηπείρου οί νυφάδες τοΰ έ'τους μαζεύονται τό
Σάββατον τοΰ Λαζάρου καί ξεκινούν μέ τραγούδια διά τό βουνόν, όπου μα-
ζεύουν βάγια διά τήν έκκλησίαν κατά τήν έπιστροφήν των «τις χτυπούν μέ βάγια
έπευχόμενοι μέ γειά». Καί τό μεσημέρι τής Λαμπρής οί νύφες άλλάζονν πασκαλιά
μέ τή μάννα τους καί τή νουνά τους (Λοζέτσι Ηπείρου). Εις τήν Άράχοβαν Παρ-
νασσ. οί νιόπαντρες γυναίκες τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων τηρούν άργίαν,
«γιατί κοιλοπονάει ή Παναγία, καθώς καί τοΰ αγίου Ευθυμίου, γιατί:

τ' άγιο Θυμιοϋ θυμήσου με, κλήρα γιά νά σ άφήσω».

Είς τήν Άγχίαλον συνήθιζον τήν έορτήν τοΰ Προδρόμου (7 Ίαν.) νά ρίπτουν
τούς νεονύμφους είς τήν θάλασσαν, τάς δέ νεονύμφους γυναίκας νά βρέχουν μέ
θαλασσινό νερό «γιά γερωσύν». Ποΐαι αι σχετικαί συνήθειαι άλλού;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗΝ

Α' Τά προ τής τελευτής.

α') Προγνωστικά τοϋ ·&ανάτου κατά τάς άντιλήψεις τον λαοϋ.

1. — Προ μηνύ ματα έκ τών πτηνών ή άλλων ζώων.

Ποίων ζώων αί φωναι θεωρούνται κακός οιωνός; Τί λέγο\>ν καί τί κάμνουν,
διά ν' άποτρέψουν τό κακόν; Π.χ. εΐς τήν Κομοτηνήν, όταν φωνάζη ή κουκουβά-
για λέγουν τρεις φορές :

"Οσα ρέματα περνάς,
μαύρο αίμα νά ξερνάς'
■ψαλίδι στήν ουρά σον,
κόκκαλο στο λαιμό σου,

καί ψτοϋν τρεις φορές. Εξετάζουν καί πόσες φορές θά φωνάξη ή κουκουβά-
για ; Π. χ. κατά τούς Κρήτας, «αν φωνάξη ή ζάρα μιά φωνή οτή στέγη τοϋ
άρρωστου, ϋά πεϋάνη», κατά τούς Κεφαλλήνας, αν φωνάξη 1, 3, 5 φορές, είναι
καλός οιωνός, αν φωνάξη 2 ή 4 φορές, κακός. Τί λέγουν καί τί κάμνουν, όταν
ονρλιάζη δ σκύλος ή λαλή ή κόττα αάν κόκορας;

Ποίον είναι τό κοινόν όνομα τής κουκουβάγιας κατά τόπους; Π.χ. χαρο-
πούλι (Αράχοβα Παρν.), νεκροπούλι (Νάξος), στριγγλοπούλι (Ζάκυνθ., Κεφαλλ.),
κακοπούλι (Κεφ.) καόνι (Κύθηρα).

2. — Έξ έξηγήσεως ονείρων.

Παραδείγματα : "Αν ΐδή κανείς, ότι καίεται ό καβαλλάρης, δηλ. τό κορυ-
φαΐον ξύλον τής οικίας, σημαίνει, ότι θ* άποθάνη ό νοικοκύρης. «Άν γυνή ΐδη
καθ' ύπνοιις, ότι έκουρεύθη, θ' άποθάνη ό σύζυγος της».

3.-Έξ ώρισμένων κινήσεων ή έκφράσεων τοΰ άσθενοΰς.

ΓΙ.χ. εις τό Λασήθι «άμα ό άρρωστος άν ε μαζών ει τά ρούχα τον, καταλα-
βαίνουν ε πώς ϋά πεϋάνη». Είς τόν Άπόσκεπον τής Καστορίας «όταν τοϋ βαριά
άσϋενοϋς τό άριοτερό μάτι δακρύζη, σημαίνει, δτι κλαίει ή ψυχή του καί ϋά
πεϋάνη». Είς τάς Κυδωνιάς πιστεύουν, ότι «τρεις ήμερες (ή καί 10-15 ήμερες)
πρωτύτερα δ άρρωστος χαροσκιάζεται, βλέπει τό Χάρο καί σταματά τό μάτι."Αμα
τόν δή καλό, γελά, άμα τόν δή άγριο, φοβάται καί κλαίει».

4.-Έξ άλλων φαινομένων, παρατηρουμένων έπί τοΰ άσθενοΰς.

Π.χ. εΐς τήν Άν. Κρήτην πιστεύουν, ότι «σέ μερδικούς άνϋρώπους, όντό
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σιμώνη ό θανατάς τως, ανοίγει το ψειριό ντως, δηλ. ενα μήνα, δυο μήνες, πέντε
μήνες παραμπρός γεμίζουν ε ψείρες, συρμός" άλλάσσου τζοις τήν ταχινή κι αργά
είναι πάλι γεμάτοι. Τσοι μέρες άπου σιμώνει ό θάνατος τως, χάνονται δλως διόλου
οί ψείρες». Ποΰ άλλοΰ πιστεύεται τούτο ή κάτι παρόμοιον;

5·-Ποΐαι μαντεύουν τόν θάνατον; ΓΙ.χ. κατά τούς Κρήτας ό παπάς
τής ενορίας και «αύτοί πού θωρούνε τσ' άποθαμένους» ξέρουν αν θά πεθάνη ή
όχι ό άνθρωπος, πριν άκόμη άρρωστήση. «Σαράντα μέρες πρωτύτερα τόνε βα-
στούνε οί άποθαμένοι και τόνε γυρίζουνε. Δέν τό μολογοϋνε δμως, γιατί τρώνε
ξύλο άπό τσ' άποθαμένους». Ποΰ άλλοΰ υπάρχει ή πίστις αύτη ;

β') Συγχώρησις. Ή ευχή προς τά τέκνα καϊ τά κατ αύτήν.

Παραδείγματα: Είς τά ορεινά χωρία τής ΙΙυλίας «πριν κοινωνήση δ παπάς
τόν άρρωστο, τόν άλλάιζουν, τον βάνουν τά καλά του. "Υστερα θά μαζωχτούν
παιδιά κι άγγόνια γύρω τον νά τά σχωρέση καϊ νά τονς δώκη τήν ευκή. Θά του
φέρουν ένα λιοφτόκλαρο (κλαρί άπό έλιά) κ' ένα ποτήρι μέ νερό καϊ θά τό βουτά
μέσα καϊ θά ρεντίζη τόν καθένανε σταυρωτά στο κεφάλι, δπως στον αγιασμό, λέ-
γοντάς του: «Σχωρεμένος νά είσαι, τήν ευχή μου νά 'χης». Είς τήν Μύκονον, τήν
Κάρπαθον κ. ά. ό έτοιμοίΜνατος τούς ραντίζει μέ νερό κι άλάτι, λέγοντας: *Ώς
λειώνει τό άλάτι, νά λειώσουν οί κατάρες μον». Είς τάς Κυδωνιάς κ. ά. «άμα έχη
(ό ετοιμοθάνατος) κακή καρδιά μέ κανένα, τόν φωνάζουν καϊ κεΐνον νά σχωρε-
θούνε. Φέρνοννε υστέρα τόν παπά καϊ μεταλαβαίνει δ άρρωστος».

γ') Ή μετάληψις τοϋ έτοιμοθανάτου.

1. —Μέ ποίαν συνοδείαν καί τάξιν πηγαίνει ό ιερεύς, διά νά κοινωνήση τόν
άρρωστον; Κατά τόν Λασκαράτον «μέ άναμμένες τές λαμπάδες και μέ μιά καμ-
πάνα, πον τήν κουβαλούν μαζί και τή σημαίνουν νεκρώσιμα». Ποΰ γίνεται τούτο;

2. — Τί κάμνουν, αν δέν προφθάσουν νά μεταλάβουν τόν άρρωστον; Π.χ.
εις τά Κοτύωρα «τόν μεταλαβαίνουν οί σπιτικοί μέ τόν αγιασμό, πού έχουνε
φυλαγμένον άπό τήν ημέρα τών Φώτων». Είς τό Ρέθυμνον «δταν πεθάνη κά-
ποιος και δέν προφθάσουν νά τόν μεταλάβουν, άμα τόν θάψουν, παίρνουν ένα
καντήλι άπό τήν εικόνα μπροστά καϊ τό χύνουνε σταυρωτά έπάνω του».

3. — Τί πιστεύουν διά τόν άνθρωπον, πού απέθανε άμετάλαβος (r\ άμεταλά-
βητος;) Γίνεται βρικόλακας; ή τί άλλο;

δ') Τό ψυχορράγημα.

1. —Λέξεις καί έκφράσεις δηλούσαι, ότι ό άσθενής πνέει νά λοίσθια" π.χ.
ψυχομάχημα, ψυχομάχισμα (Κρήτη), άγκομαχητό (Μάνη), χαροπάλεμα (Κάρπα-
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θος)· ό άρρωστος άγγελοσκιάζεται, στένει τό μάτι (Κρήτη), άγγελοκρίνεται ή άγ-
γελοφοριέται (Μάνη), άγγελοκρούεται (Βλάστη Μακεδ.), βλέπει, είδε τόν άγγελο του
(Καστ.), άγγελοκόβεται· έοήκωσε ρόχο (Λάστα Γορτ.), είναι ατό ζύγι ("Ηπειρ.),
είναι έζνγος (Κύθηρα)- είναι ατά δύο (Σηλυβρία, Στενήμαχος), είναι ατά δίχωτα
(Πόντος)' ό δείνα γέρος έλαχτοκόπησε τό Χάρο (=τον εκλοίτσησε, διέφυγε) κτλ.

2. — Δοξασίαι σχετικαί μέ τό ψυχομάχημα. Διηγήσεις περί φοβερών ό'ψεων,
τάς όποιας βλέπει ό ψυχορραγών. Χάρος, χαροπάλεμα. "Αγγελος, ψυχοστασία (ζύ-
γισμα τής ψυχής). "Αλλαι αόρατοι σκηναί, συμβαίνουσαι περί τήν κλίνην τού
ασθενούς (Βλ. Έπ. ΛΑ 1940, σ. 44 κ. έ.).

Παραδείγματα: «Πριν πεθάνη δ άρρωστος, άρχίζει νά τόνε τραυάη ό Χά-
ρος και τότε γριλώνει τό μάτι του» (Γρίζι Πυλίας). «Όντό ψυχομαχή ό αϋρωπος,
περνά άπό εφτά δικαστήρια, μά τό ύστερο είναι τό πιο δύσκολο. Έκειά άποφα-
σίζεται ποιος θά κερδίση τήν ψυχή, ό δαίμονας γή δ άγγελος ( Αν. Κρήτη). «Όντό
ψυχομαχή ό άθρωπος, πάνε οι γι - άποθαμένοι καί τσοί θωρεί ό άρρωστάρης
καί τώσε μιλεί καί τώσε γελά, μ άνέν τζοί μολογήση, βουβαίνεται» (Άν. Κρήτη).
«Αμα έχης καλή καρδιά, ξεψυχάς σάν τό πουλί (Καστόρια).

3. —Εις ποία αίτια αποδίδεται ή παράτασις τής αγωνίας τοϋ θα-
νάτου; Τί κάμνουν, γιά νά άναπαυτή δ άρρωστος γρηγορώτερα; Παραδείγματα:

1ον «Αέ βγαίνει ή ψυχή ενός, που έχει κατάρα άπό γονικά. Τόν ραντί-
ζουν μέ νερό, πδχει αλάτι μέσα λειωμένο, καί λένε : Θέ μ , λέουσέ τουν, νά γεν'
νιρό κι αλάτι ή κατάρα πδχ'! "Ετσι ξεψυχάει» (Αιτωλία).

2ον «Ά ν άδικη σε κανένα καί τυχαίνη νά είναι πεθαμένος, παίρνουν έ'να
κομμάτι άπό τό ρούχο του, τό κάϊνε καί καπνίζουν μ' αυτό τόν άρρωστο» (Κυκλάδ.).

3ον «Άμα έ'νας έ'χ' κάψ° ζ'γό (ζυγό), δε βγαίν' ή ψ'χή τ'. Τότε βάζουν ένα
κομμάτ ζ'γό κάτ άπ τό μαξ'λάρ τ' (Λήμνος, Λέσβος), ή κάτω άπό τό κρεββάτι
του (Κίμωλος), ή άκκουμπούν τό ζυγό πάνω στόν άρρωστο (Σκύρος) ή τοϋ βά-
νουν τό ζυγό στο λαιμό, γιατί έχει κατάρα (Σέριφος.) "Ετσι βγαίνει ή ψυχή τον».
Όμοίως «άπ τό ώμο τό μετάξ' (πριν τό ψήσς) δέ gάν' νά ράψ' ς, γιατί δέν
ξεψυχάς· γιά νά ξεψ'χήσ, θά τ θέσ ς στο προσκέφαλο ώμο μετάξ"» (Λέσβος).

4ον «Όποιος ξεστραλικώνει (= βγάζει τά στραλίκια, δηλ. τις πέτρες πού
χωρίζουν τά σύνορα) δέν ξεψυχά' γιά νά ξεψυχήση, τον βάνουν κάτω άπ' τό μα-
ξιλάρι ενα κομμάτι στραλίκι και ξεψυχά (Δυτ. Κρήτη).

δον «Άμα δ άρρωστος περιμένη κανένα ξενιτεμένο, άργει νά ξεψυχήση '
τότε τοϋ δίνουμε τή φωτογραφία του ή τοϋ ρίχνουμε έ'να ρούχο τοϋ ξενιτεμέ-
νου έπάνω του». Άν τό πρόσωπον oUto είναι μέν παρόν, άλλά δέν ημπορεί νά
ύποστή ψυχικάς συγκινήσεις, τότε παίρνει μέ τήν παλάμην τρεις φοράς νερό
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καί τό χύνει είς έ'να ποτήρι' αυτό δίδεται είς τόν ψυχορραγούντα (Άδριαν.).

60ν «"Οταν κανείς ξεψυχά και οί γύρω του κλαίνε, τυραννιέται ή ψυχή του'
γι αυτό βγάζουν τή μάννα έξω άπ' τό δωμάτιο τοϋ άρρωστου». Πρβ. τήν φράσιν :
αυτός τραύαγε άπό χτές, άλλά τόν άντισκόψανε (= έμποδίσανε) (Καλάβρυτα).

7ον «"Οποιος άκουσε τό ψαλτήρι (δηλ. τήν εύχήν διά ψυχορραγούντα)
δέν ξεψυχά, άν δέν τοϋ τό διαβάσουνε» (πολλαχοΰ).

80ν «Καμιά φορά λείπεται ζάλα (= δέν έχει κάμει όσα βήματα χρειάζε-
ται) και γι αυτό τυραννάται' τότε τόνε σηκώνοννε και περπατεϊ λίγο και 'πομένει
σάν τό πουλάκι» (Κρήτη).

4.-"Αλλαι πράξεις ή μαγγανεΐαι πρός άνακούφισιν τής αγωνίας
τοΰ θνήσκοντος. Π.χ. γυρίζουν τόν ψυχορραγούντα κατά ήλιοϋ (Καστόρια),
άνετολικά (Λασήθι) ή νεκρικά (μέ τήν κεφαλήν πρός δυσμάς) (Σύμη)' λύουν τούς
κόμβους τών ένδυμάτων ή τής μανδήλας του, τήν ζώνην του κλ., βγάζουν τά
καρφιά άπό τούς μανδάλους τών θυρών (Χίος) κλ. Είς τήν Κύπρον «άμα έννοή-
σουν, ότι ό άσθενής αποθνήσκει, καταβιβάζουν αυτόν καταγής καί θέτουν
έπί απλοΰ σακκίου». Πού άλλού γίνεται τοΰτο καί ποία ή διδομένη έξήγησις ;
Είς τήν Καστορίαν «τοϋ δίνουν κρασί καί λάδι, γιά νά μαλακώσουν τά μέσα τον».

5.-'Επικλήσεις αγίων, π.χ. τοϋ Άγ. 'Ελευθερίου έν Κοτυώροις : "Αε
Λευτέρ' ι-μ, γιά δός γιά έπαρ' (=ή δώσε ή πάρε).

6. -Άνάγνωσις ευχής. «Παρακαλούν τόν παπά νά τόν διαβάσ' γιά νά
πεθάν'» (Άδριαν). Ποία ή ευχή αύτη καί πώς λέγεται κοινώς; Ποία τά έθιζό-
μενα κατ'αυτήν; Π.χ. Ψυχορραοϋσα (Κύθνος), ψ χολαλοϋσα (Λήμνος), ψ'χολο-
γοϋσα (Λέσβ. Μάδυτος), άναπαψιμάρι, (Ζάκυνθος), παραστάσιμο (Λασήθι), άγγε-
λοδιάβαση (Θράκη), έλευτεροχάρτ (Κοτύωρα) κλ. Είς τό Βλαχώρι Ηπείρου «ό
παπάς τοϋ διαβάζει τό τετραβάγγελο καί τό ψαλτήρι' κατόπιν βγάζει τό παπού-
τσι του καί τόν πατά στο μέτωπο, στο στήθος καί στήν κοιλιά».

7.-"Αλλαι ένέργειαι τών οικείων κατά τό ψυχορράγημα. Π.χ. εις τήν
Καστορίαν «άνάβουν κερί καί τό δίνουν νά τό κρατάς, γιά νά φωτίζεται ή ψυχή
τον, πού θά βάδιση». Είς τάς Καρυάς Καβακλί «συγγενής τις ή φίλος λαμβάνει
τόν ψυχορραγούντα έπί τών γονάτων, έ'ως ότου παραδώση τό πνεύμα, κρατών
λαμπάδα άνημμένην».

ε') Πρόσκλησις τοΰ Θανάτου.

Ένέργειαι άποβλέπουσαι είς τήν άπαλλαγήν έκ τοΰ βίου. Αναφέρεται ότι
είς τήν Άδριανούπολιν, άμα γηράσουν πολύ, «βγάζουν τό τοιαμπέρι τς ή τον φέσι
τς άπουπάν' άπ' τούν μπατζά (καπνοδόχην), γιά νά τις δγή ή Θιός κί νά τις πάρ'».
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Β'. Τά μετά τήν τελευτήν.

α') Λέξεις, έκφράσεις και παροιμίαι σχετικοί μέ τήν τελευτήν. Π.χ. έμεινε,
έβούλωσε, μας άφησεν υγείες, πάει στη συχώρεση, τό 'πιε τό ποτήρι του, σώθ'κε
τό λάδι τον, τό 'φαγε τό ψωμί του, έγλύτωσε, ύπνωσε ('Ανακού Καππ.) κτλ.
Κατάραι: π.χ. Νά τόν γράφουνε στο βήσσαλο (Κύμη) κτλ.

β') ΑΙ πρώται μετά τήν έκηνοήν ένέργειαι των οικείων.

1.-'Αναγγελία τού θανάτου διά γοερών κραυγών. Π.χ. είς τήν Σύμην «αί
έν τή οικία τοϋ θανόντος παρευρείίεϊσαι συγγενείς καί φίλαι γυναίκες, λυσίκομοι
καί τά στήθη τύπτουσαι εξέρχονται επί τού δώματος ή τού έξώστου τής οικίας
καί διά γοερών θρηνολογιών διαδίδουσι τήν εΐδησιν τού δυστυχήματος». Έν Καρ-
πάθω «μόλις άποθάνη ό άνθρωπος, οι παριστάμενοι συγγενείς σύρνου τό μονό-
φωνο, δηλ. έκβάλλουν γοεράς κραυγάς καί ό κόσμος λαμβάνων εΐδησιν τρέχει εϊς
τό σπίτι τοϋ πένθους». Όμοίως εΐς τήν Χίον. Πρβλ. τήν φράσιν τών Σάμοθρα-
κών «Άπόψι τά μισάννχτα γαργαρίξαν, επί τών άγριων κραυγών, τάς οποίας
έκβάλλουν έξερχόμεναι εΐς τήν θύραν οί συγγενείς τοϋ νεωστί άποθανόντος, όπως
αναγγείλουν τόν θάνατον εΐς τούς συγχωριανούς των».

2.-"Ανοιγμα τών παραθύρων καί τών θυρών. Διά ποίαν αίτίαν γί-
νεται τούτο; Π.χ. εις τήν Σύμην «ίνα μή κατακλεισθή ό άγγελος». Πού του-
ναντίον κλείονται θύραι καί παράθυρα καί διά ποιον σκοπόν ; Π.χ. είς τήν
Στρωμίνιανην Ναυπακτίας «άμα πεϋάνη κανένας, βουλώνουν καλά πόρτες και
παράθυρα, γιά νά μή βγή όξω ό Χάρος. Τότε ένας σπιτικός φωνάζει: Χάρο,
αφ το (τό παιδί, τόν γέροντα). Που τό πας; Τό επαναλαμβάνει πολλή ώρα, γιά
ν' άκούση ό Χάρος, μήπως και τ' αφή ση, και γιά νά μή τολμήση άλλη φορά νά
πάρη κανένα άπό τό σπίτι». Εις τήν Μάνη ν «κλείοντες τούς οφθαλμούς τοϋ νε-
κροΰ κλείουσι συγχρόνως τά παράθυρα καί τήν θύραν, έως ου έλθη ό ιερεύς καί
άναγνώση τήν εύχήν, τήν λεγομένην ψυχαμπόλησιν».

3.-"Αλλαι ένέργειαι τών οικείων. Π.χ. «Μόλις ξεψυχήση άνθρωπος,
τόν γυρνούν άντήλια, τό πρόσωπο νά βλέπη τόν ήλιο, άνοίγουν όλα τά παράθυρα
και τις πόρτες, άνάφτουν κερί πάν' απ' τό κεφάλι του και θυμιάζουν μέ θυμιατό
ή μέ κεραμίδα τον σπιτιού (Τσανδώ). Ε'ις τήν °Αν. Κρήτην «χύνουν αμέσως τό
νερό τοΰ σταμνιοΰ και πάνε και φέρνουνε άλλο, γιατί στο νερό πού είχε τό οτα-
μνϊ ήπλννεν δ άγγελος τό σπαθί ντον, όντόν ήσφαξε τόν άποθαμένο». Πολλαχοϋ
σκεπάζουν ή αντιστρέφουν τόν καθρέπτην κλ.
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γ') Αί πρώται περιποιήσεις τοϋ νεκροΰ.

1 .-Τό κλείσιμο τών ματιών και τον στόματος. Ποίος κλείνει τά μά-
τια καί τό στόμα τοΰ άποθανόντος; Τά παιδιά του ή άλλος κανείς καί κατά ποιον
τρόπον; Π.χ. εις τήν 'Ανατ. Κρήτην «σαλιώνονν τά δνό μεγάλα δάχτυλα, σκύ-
βουν χάμαι στη γη, τά τρίβουν ατό χώμα και λεν: Τούτ ή γής πον σ έθρεψε,
τούτη θα σέ ψάη. Κατόπι μ εκείνα τά δάχτνλα τόν καλύβγονν», δηλ. τοΰ κλεί-
νουν τά μάτια. - Περιδένονται αί σιαγόνες τοΰ νεκροΰ διά μανδηλίου ;

2. - Διά ποίον σκοπόν γίνεται τό κλείσιμο τών ματιών ; Ποία ή πρόληψις,
αν τυχόν δέν κλείσουν καλά τά μάτια τοΰ νεκροΰ ;

3.-Σχηματισμός τοΰ λειψάνου. Φροντίς νά τεντωθή δ νεκρός, εφ* όσον
είναι ζεστός : νά ίσιώσονν τά πόδια τον, νά σταυρωθούν τά χέρια τον, νά πάρη
τό σχήμα τον τό λείψανο.

δ') Λοϋοις, άλειψις, σαβάνωμα.

1.-ΙΙοϊος έκδύει, λούει καί σαβανώνει τόν νεκρόν; Κανείς έκ τών οικείων
ή ξένη γυναίκα ; Πώς προσονομάζεται αύτη; (π.χ. άλλάχτρια, νεκραλλάχτρια, σα-
βανώτρα, λαζαρώτρα).

Πώς έκδύεται ό νεκρός; Π.χ. εϊς τήν Κίον τής Βιθυνίας «άμα ξεψυ-
χοϋσε, τον σκίζαμε τά ρούχα (μέ τό χέρι, δχι μέ ψαλίδι) καί τά ρίχταμε στή
θάλασσα». Εις τάς Κυδωνιάς «τά νεκρόρρουχα τά 'σκίζε ή νεκραλλάχτρια καί τά
'βγάζε δχι άπ' τό κεφάλι, άλλά άποκάτω' τά 'παιρνεν ή νεκραλλάχτρια». Εις τήν
Νάξον «τών πεθαμένων τά ροϋχα τά βγάζουνε βιάστικα καί τά βγάζουνε άνάποδα».

2.-Πώς γίνεται ή λούσις τοΰ νεκροΰ; Μέ νερό ή μέ κρασί ή μέ ξίδι;
Είς ΐήν Ζάκυνθον τό νερό τό βράζουν μέ φύλλα λεμονέας ή πορτοκαλέας καί μέ
άλλα μυρωδικά χόρτα. - Πλύνεται όλον τό σώμα ή μόνον τό πρόσωπον τοΰ νε-
κρού ; ή απλώς έπιχρίονται ώρισμένα μέρη τοΰ σώματος του; Ποΰ άπορρίπτεται
τό δοχεΐον μέ τό κρασί ή τό νερό;

Παραδείγματα : Εις τήν 'Ανατ. Κρήτην «πλύνουν δλο τό σώμα μέ μιάν
άσπρη πετσέτα, πού τήν βουτούν ατό κρασί. Μέσα ατό κρασί έχουνε βάλει καί
μερικές σταγόνες λάδι. Λεκανίδα καί πετσέτα τά ρίχτουν μέσα στον τάφο, δταν
τόν θάψονν». Είς τήν Άνασελίτσαν «βουτονν ένα κομμάτι βαμπάκι μέσα σέ
κρασί καϊ τόν πλύνουν τό πρόσωπο». Είς τάς Κυδωνιάς ή άλλάχτρια «τον κάνει
σταυρό μέ κρασί, μέ λάδι στην πλάτη, ατό στήθος, στά χέρια καϊ στά πόδια. Τό
κουπάκι, πον έχει τό κρασί και τό λάδι, τό πετούν ατή θάλασσα».

3. - Σάβανον (άνεβόλι (Κρήτη), μύζαρον, (Κύπρος). Σαβάνωμα, σαβανωτής.
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Τί ύφασμα μεταχειρίζονται διά σάβανον καί πώς γίνεται τό σαβάνωμα;

Παραδείγματα : Είς τήν Σέριφον «ή σαβανώτρα παίρνει τρεις πήχες Αμε-
ρικάνικο παννί, τό διπλώνει σε δύο και με τό κερί, πού καίει στο κεφάλι τοϋ νε-
κρού, τό καίει στή μέση καί κάνει τήν τρύπα πού θά περά ση τό κεφάλι του
(άνοίγει λαιμού διά). Ψαλίδιδέν επιτρέπεται». Καί εις τήν Καστορίαν «στο σά-
βανο δέν βάζουν ποτέ ψαλίδι' τό σκίζουν μέ τό χέρι, άφοϋ κάμουν άρχή μέ δυο
πέτρες' βάζουν τή μιά άποκάτω καί μέ τήν άλλη χτυπούν καί κάνουν άρχή, γιά
νά κοπή τό παννί. "Οταν τόν σηκώσουν, έκει πού είχαν τόν νεκρό άφήνουν τις
δυο πέτρες καί ψωμί. "Οταν γυρίσουν άπ' τό θάψιμο, παίρνουν τά ρούχα, πού ήταν
ξαπλωμένος ό νεκρός, καί τά πετούν, καθώς καί τις πέτρες καί τό ψωμί». Εις
τάς Κυδωνιάς «τό σάβανο είναι άπό κάμποτ παννί. Κόβουμε λουρίδες άπό τά
πλάγια τοϋ σάβανου και τό δένουμε μέ μιά θελιά. Δέ δένουμε κόμπο, γιατί
δένεται ό νεκρός καί δέ λειώνει."Ο,τι νά τόν ράψης εκείνη τήν ημέρα τόν νεκρό,
κόμπο δέν κάνουμε». Καί είς τήν Κρήτην «τόνε δένϋυνε (τόν νεκρό) στή μέση
μέ λουρίδες, πού σκίζουνε άπό τά άκρα άπό τ' άνεβόλι. Άπό αυτό κόβουνε λου-
ρίδες καί δένουνε τά χέρια καί τά πόδια. Τώρα οί πιο πολλοί τά δένουν μέ κορ-
δέλλες». Είς τήν Κΰπρον δένουν χείρας καί πόδας τοΰ νεκρού διά καννάβιδος.
Είς τήν Κορώνην θεωρούν μυστήριο νά δώκη κανείς σάβανο γιά ξένον τρεις
πήχες παννί. Άλλά οί γέροι τό 'χουν τό σαβανό τους έτοιμο στήν κασσέλλα τους.
Υπάρχει ή συνήθεια νά προσφέρη τό ύφασμα διά τό σάβανον όποια έχει παννί
στον αργαλειό ;

ε') "Ενδυοις καί στολισμός. Στέφανοι καί Άνθη. Νεκρικός δακτύλιος.

l.-Ποΐα ένδύματα ένδύουν τόν νεκρόν καί μέ ποίαν λέξιν τά διακρίνουν;
(π.χ. νεκρικάτα (Αράχοβα), θανατίκια (Καλάβρυτα), χωμαΐσο, τό πουκάμισο, πού
έχουνε γιά τό θάνατο (Λιανοκλάδι). Πώς στολίζουν τόν νεκρόν, αν είναι νέος η
γέρων, άγαμος ή έγγαμος ;

Παραδείγματα: Είς τήν Πυλίαν κ. ά. «οί γέροι έχουν άφόρηγη άλλαξα,
πού τήν φυλάνε γι' αύτη τή δουλειά (δηλ. γιά νά ταξιδέψη μέ δαϋια ό νεκρός
στον κάτω κόσμο). "Αν είναι καμιά νιόνυφη, τής φορούνε τά νυφιάτικά της».
Είς τό Ίνναχώριον τής Κρήτης «τοϋ βάνουν τό σάβανο καί άπέξω τοΰ βάνουν
άφόρετα πού ή τά 'χει επίτηδες ραμμένα πρωτύτερα ή τοΰ τά ράβουν εκείνη τήν
ώρα' τή βελόνα που τά ράβουν, τήν καρφώνουνε σ' ενα μαξιλάρι γεμάτο νεραν-
τζόφυλλα καί τήν παίρνουν οί πεθαμένοι μαζί των». Είς τήν Σέριφον «τοϋ βάζουν
τά άλλα ρούχα, άλλά δέν τά κουμπώνουν, γιά νά μπορή νά πετά στον ουρανό».

Είς τήν Σπάρτην «άμα είναι άνύπαντρος, τοϋ βάζομε στεφάνι νυφιάτικο-
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Τον τό φέρνει ό νονός. "Αν είναι παντρεμένος, τον βάζομε τά ατεφάνια τον γά-
μον τον. "Οποιος έρθη κρατάει λονλονδια και τά βάζει έπάνω στήν κάσσα». Εις
τήν Λάσταν Γορτυνίας «τον βάζουν ατό κεφάλι στεφάνι άπό κλήμα, τριγυρισμένο
μέ άσπρο χαρτί, άν δ πεθαμένος είναι ανύπαντρος». Είς τό Λιβύσσιον, αν ό
νεκρός ήτο νέος άγαμος, «ηδοντο γαμήλια ασματα».

Μέ ποια άνθη στολίζουν κατ' εξοχήν τόν νεκρόν ; Π.χ. είς τήν Νάξον τόν
στολίζουν μέ βασιλικό" «τόν βασιλικό ποτέ δέν τόν μεταχειρίζονται σέ γάμο».

2. - Νεκροπάποντσα. Είς τήν Αΐτωλίαν «τοϋ φοροϋν καινούργια παπούτσια
χωρίς πρόκες, γιά νά μην έχη βάρος τό σώμα». Γενικώς τά παπούτσια (ή οί
παντόφλες) είναι άπαραίτητα «γιατί τόν κόσμο, πού γύρσε, ϋά τόν γυρίσ' πάλε'
δέν κάν' νά 'ναι άξπόλ'τονς, νά πατή στ' αγκάθια».

3. - Δεισιδαί μονές συνήθειαι κατά τό άλλαγμα τού νεκρού. Π.χ.
«"Οσες θά βοηθήαονν στο άλλαγμα παίρνουν νερό καί πλύνουν τά χέρια τους'
κατόπιν τόν ραντίζουν καί λένε '. Χαλάλι δ,τι α' έκανα, καί τον βάζουν τά ρούχα»
(Κυδωνίαι). Είς τόν Σκοπόν τής Θράκης αί γυναίκες, πού έλαβαν μέρος στο άλ-
λαγμα τοΰ νεκρού, κόβουν άπό τό σάβανον ένα τετράγωνον τεμάχιον, τό όποιον
κατόπιν ράπτουν έπί τοΰ χιτώνος των, γιά νά μή τρέμουν τά χέρια τους. Είς
τήν "Ιμβρον «κόβουν ατή μέση μιά λειτουργία ζεστή καί βάζουν τά δάχτυλα τονς,
τά νύχια τους, μέσα δαες έπιασαν τό νεκρό».

ς·') Ή ενχή καί τά κατ αϋτήν τελούμενα.

Π.χ. είς τήν Κρήτην« άφοϋ άνεβολιάσονν (= σαβανώσουν) καί αλλάξουν τόν
νεκρόν, έρχεται ό παπάς καί διαβάζει τό συχωρετικό, γιά ν' άναπαύση ό Θεός
τήν ψυχή του. Τότε χννοννε τό νερό πού έχει τό σταμνι τοϋ σπιτιού καί πάνε
ατή βρύση καί φέρνουνε άλλο, γιατί ατό νερό αυτό έπλυνεν ό άγγελος τό σπαθί
τον, σάν έ'σφαξε τόν άποθαμένο». Είς τήν Άράχοβαν Παρνασσ. «δταν διαβάση
ό παπάς τό νεκρό, σπάζουν εκεί έμπρός έ'να πιάτο».

Ποιοι οφείλουν νά παρευρίσκωνται κατά τήν άνάγνωσιν τής εύχής; Τί κά-
μνουν, αν έξ άνάγκης άπουσιάση κανείς κατά τήν άνάγνωσιν ταύτης;

ζ') Τό άγγελμα τοϋ θανάτου (τό διαλάλημα).

Πώς έγίνετο τοΰτο άλλοτε καί πώς σήμερον ; II. χ. Είς τήν Τσανδώ Θρά-
κης «ό καντηλανάφτης έγύριζε τό χωριό καί διαλαλούσε : ό άοίδιμος.... απέθανε
καί νά δρίσετε είς τήν κηδείαν τον». Εις τήν Σπάρτην, όταν αναγγέλλουν τόν
θάνατον τίνος λέγουν : Χαρά τό σπίτι σας, ό τάδε πέθανε». Είς τήν 'Αγχίαλον
ό κράχτης κρατών ξύλινον κρόταλον περιήρχετο τούς δρόμους κρούων αύτό.
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η') Ή πρόθεσις τοϋ νεκροϋ.

1.-Πού αποθέτουν τόν νεκρόν, αφού τόν ένδύσουν ; Είς τό μέσον τής
αιθούσης ή έξω είς τό προστώον (χαγιάτι); Πού τόν τοποθετούν; "Επάνω εις
σανίδας ή εις τό νεκροκρέββατο ή κάτω είς τό έδαφος; Π.χ. εις τήν Σπάρτην
«δσο νά φέροννε τήν κάσσα, βάζουνε τον νεκρό σ' ενα σανίδι που άκκονμπά σέ
δυο καρέκλες». Είς τήν Ύδραν «παλαιότερα κάθε ενοριακή εκκλησία είχε ένα
νεκροκρέββατο. "Αμα έτελείωνε τό σαβάνωμα, έβαζαν τόν νεκρό ατό νεκροκρέβ-
βατο». Είς τήν Κορώνην «θά στρώσουν χάμω ένα σεντόνι και θά τόν ξαπλ.ώ-
σονν επάνω στο σεντόνι καταλιακοΰ (τ. έ. προς Α.)

2. - Σχηματισμός τής σορού. Πώς τοποθετείται ό νεκρός; Μέ τό πρό-
σωπον έστραμμένον προς ανατολάς ή προς δυσμάς ή προς τήν αύλειον θύραν ;
Ποία ή έξήγησις τούτου ; Σκεπάζεται τό πρόσωπον καί τό σώμα τοΰ νεκροϋ ή
αφήνεται άκάλυπτον; Πώς σχηματίζονται αί χείρες; Ποίου χρώματος είναι αί
ταινίαι, μέ τάς οποίας δένονται αί χείρες καί οί πόδες τοϋ νεκροϋ;

3.-Τό νεκρικόν προσκεφάλαιον. Μέ ποίαν ύλην γεμίζεται τούτο; π.χ.
εις τήν Σπάρτην μέ πορτοκαλόφυλλα, εις τήν Βαμβακοϋ μέ καρυδόφυλλα, εις τά
Βρέσθαινα, τά Σφακιά κ. ά. μέ φύλλα έλαίας, είς Βασσαράν μέ άχυρα. Εις τήν
Θράκην ώς νεκρικόν προσκεφάλαιον χρησιμοποιείται τό γαμήλιον, πλήρες άνθέων
τοϋ γάμου, επιμελώς φυλασσόμενον. Είς Τσανδώ Θράκης «τά λουλούδια, πού
είναι έπάνο) στο νεκρό, θά τά βάλουν στο μαξιλάρι άπό τό σπιτικό λινό παννί
σ αυτό, όσες γυναίκες είναι εκεί, θά βάλουν άπό δυό-τρεΐς βελονιές. Δέν κάνει
νά τό ράψΐ) μιά. Θά τό βάλνε στα πόδια τον μέσα στο κιβούρι καί στόν τάφο
ή σαβανώτρα θά ρίξη μέσα στο μαξιλάρι καί λίγο χώμα καί θά τό βάλϊ]».

4.-Νεκρικαί λαμπάδες, άκοίμητο καντήλι, λιβάνι, εικόνισμα.

Είς τήν περιφέρειαν Άδριανουπόλεως «μετροΰν τό άνάστημα τοϋ νεκροϋ
μέ βαμβακερή κλωστή καί τήν μεταποιούν εις λαμπάδα, τήν οποίαν καί άμέσως
άνάπτουν άνωθεν τής κεφαλής τοϋ νεκροϋ». Είς τήν Αίτωλίαν κ. ά. «παίρνουνε
μέτρο μ' ένα φιτίλι ίσια μέ τό μπόι τοϋ νεκροΰ καί μ' αυτό φκειάνουνε τό κερί
μέ τά ίσια του. "Υστερα τό μαζώνουν κονλλι ύρα καί τό βάζουν πάνω στ' άστήθι
τον νεκρού. "Οσο κερί άπ αυτό μείνη ακαγο, τό κόβουν σέ τρία κεριά καί τό
βράδυ βράδυ, τρεις μέρες στήν αράδα, τό φέρνουν καί τ' άνάβονν μέσα στο κι-
βούρι καί ρίχνονν καί νερό».

5.. — Τί άλλο θέτουν πλησίον τοΰ νεκροΰ ή εις τήν θέσιν, όπου
έξεψύχησεν οΰτος; Π.χ. εις τήν Κύπρον «θέτουν πινάκιον πλήρες σίτου,
έπί τοϋ οποίου στήνουσι σταυροειδώς δύο έσβεσμένα κηρία ή δύο μικρά καλά-
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μια». Εις τήν περιοχήν Άδριανουπόλεως «παρά τήν λαμπάδα θέτουν ποτήριον
πλήρες ύδατος, ίνα πίνη ή ψυχή αύτού καί τίνες προσέχουν εις τό ύδωρ νά
ΐδουν, αν ταράσσεται τούτο, καθ' ην ώραν θά πίνη ή ψυχή». Εις τήν Καστο-
ρίαν «βάζουν ένα ποτήρι νερό κ' ένα ποτήρι κρασί. "Οποιο λιγοστέψω πρώτα,
αυτό έζήτησεν ή ψυχή του νά πιή». Είς τήν Λέσβον «βάζουν στο πλευρό του
ψωμί, λάδι, κρασί' θά τά πάρ' μαζί τ». Είς τήν "Ιμβρον «βάζουν μιά πέτρα κ' ένα
ποτήρ' νερό». ΓΙού άλλοΰ γίνεται τούτο; Πόσας ημέρας άφήνονται ταύτα έκεΐ
και διατί; ΙΙοϊαι αί σχετικαί μέ τας συνήθειας αύτάς δοξασίαι περί ψυχής ;

6.-"Αλλαι προσφορά! προς τόν νεκρόν έν τή προθέσει, ώς προσφορά
τής κόμης υπό συγγενών γυναικών, καρπών κλ. υπό ξένων γυναικών. Τά χαιρε-
ρετίσματα. Παραδείγματα : Είς τήν Ίμπρο τών Σφακιών «μόλις ξεψυχήση δ άν-
θρωπος, οί άδελφές του, ή σύζυγος και ή μητέρα του κόβουν τά μαλλιά τους και
σκεπάζουν τόν νεκρό (ή τυλίγουν μ° αυτά τόν λαιμό τοϋ νεκροΰ). Οί μακρινές
συγγενείς ξεπλέκουνε τά μαλλιά τους και κλαίνε καϊ τά τραυοϋνε κι όσα βγούνε
τά δίδουνε στο νεκρό». (Πού άλλοΰ συνηθίζεται τούτο ;) Εις τά χωρία τής Πυ-
λίας «άν είναι καμιά πικραμένη, θά τοΰ πάη μαντζέττο (άνθοδέσμην), κυδώνι,
πορτοκάλι, νά πάη τά χαιρετίσματα άπό τόν άπάνω κόσμο». Εις τήν Στενήμα-
μαχον «βάζουν άνάμεσα ατά πόδια τοΰ νεκροΰ μήλο ή αλλο φροΰτο, γιά νά τό
δώση στον κάτω κόσμο στους νεκρούς συγγενείς ή γιά νά τό φάη ό ίδιος στο
ταξίδι του». Είς τήν "Ιμβρον «οποίος θέλει νά στείλη κάτι τι ατούς δικούς του πού
πέθαναν εκείνον τόν χρόνο, θά στείλη είτε ένα πιάτο σιτάρι είτε ζάχαρη είτε κα-
ρύδια ή άμύγδαλα. Τά θέτουν τριγύρω στο νεκρό, καθώς καί άνθη, κεργιά και
λίβανο». Δίδουν καί γράμμα προς μεταβίβασιν; (πρβλ. μαζεύει υπογραφές (ή γράμ-
ματα) γιά τούς πεθαμένους).

7.-'Οβολός. 'Υπάρχει ή συνήθεια νά θέτουν νόμισμα (άργυρούν ή χαλ-
κούν;) εις τό στόμα ή είς τό θυλάκιον ή εις τό υπόδημα τοϋ νεκροΰ ; Πότε γίνε-
ται τοΰτο ; όταν ό νεκρός ευρίσκεται έν τή προθέσει ή κατά τήν ώραν τοΰ εντα-
φιασμού; Πώς ονομάζεται τό νόμισμα τοΰτο καί διά ποίον σκοπόν δίδεται εις τόν
νεκρόν; ΓΙ.χ. περατίκι (= διά πέραμα, Μ. 'Ασία), πέραντρο, «γιά νά δώση τόν
άγγελο καί νά περάση τό γιοφύρι» (Τσανδώ). Οί Κρήτες «μέσα ατό παπούτσι τοϋ
νεκρού βάνουν ένα νόμισμα, μιά δραχμή, γιά νά πληρώση τό μνήμα πού δά κείτεται»
(Σητεία). Οί Λήμνιοι «βάζουν στην τσέπη τοϋ νεκρού ένα μαντήλι μέ λεφτά μέσα,
5-10 φράγκα, ϊσως χρωστά πούπετα, νά 'χ' νά πλερώσ"». Πού μαζί μέ τό νόμι-
σμα δίδουν είς τόν νεκρόν καί ένα κλειδί, «γιά ν άνοιξη τήν θύρα τοϋ παραδείσου;»

8.-Νεκρικός δακτύλιος μέ τά άρχικά τοΰ ονόματος τοϋ νεκρού καί τήν
χρονολογίαν τού θανάτου. Ποΰ συνηθίζεται οΰτος ;
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θ') Επικήδειος θρήνος. Μοιρολόγημα.

1.-Λέξεις καί φράσεις σχετικοί μέ τόν έπικήδειον θρήνον καί τό μοιρολό-
γημα. Π.χ. Κόψτουνται, ρίχνουν τά μαγουλά τους, μάγουλοοέρνουνται, τραυομα-
γουλίζονται, τζαγκουρνο μαδιούνται., στηθοδέρνεται, στηθοκρούγεται, σκοτώνουν τά
γόνατά τους, στάχτες πάνω της κττ. Αρχινώ ή στιώ τό μοιρολόγι, πιάνω ή παίρνω
τό μοιρολόγι ή καταλόγι ή άνακάλημαν (Κύπρος) ή σύθρηνο (Νάξος) κτλ. Λέει
τά 'γκώμια του (Αράχοβα), αρχίζουν νά 'γκωμνιάζνα . (= νά μοιρολογούν) (Σκο-
πός) κτλ. Χαιρετισμός προς τόν νεκρόν (Μάνη : αδέρφι, άδέρφϊ) καί εύχαί προς
τούς πενθούντας : Ζωή σέ λόγου σας. Ό Θεός νά σας χαρίση τήν υπομονή. 'Άλλο
κακό νά μή δήτε. Νά σάς ζήσουν τ' άποδέλοιπα. Τήν ευχή του νά *χουμε κττ.

2.-Τρόπος μοιρολογήματος. Κατά ποίαν διάταξιν κάθηνται αί μοιρο-
λογούσαι γυναίκες; Καταγής ή έπί χαμηλών σκαμνιών ή έπί τών γονάτων ή
έπί πετρών; 'Αποτελούν ένα χορόν ή διαιρούνται εις δύο ήμιχόρια; Ποία
άρχίζει τό μοιρολόγι καί κατά ποίον τρόπον συνεχίζεται τούτο ; Ρυθμικαί κινή-
σεις, εκφωνήσεις, θρήνοι καί κοπετοί: στηθοκοπήματα, τραύηγμα μαλλιών κττ.
Χαιρετισμοί.

Μερικά παραδείγματα : Εις τό Γρίζι Πυλίας «δταν μοιρολογούν, μπαμπού -
λώνουνται σφιχτά, νά μή φαίνουνται οντε τά μάτια τους. Τό ίδιο μοιρολόγι τό
λένε δλοι. Πιάνει πρώτα μιά και τό λέει και υστέρα τό πιάνουν κι δλοι οί άλλοι
μαζί. "Υστερα πιάνει άλλος και λέει άλλο, καθένας μέ τή σειρά του». Είς τήν
Σπάρτην «τό πρώτο μοιρολόι τό λέει ή μάννα τον νεκρού ή κάποιος άλλος και
άπαντονν οί άλλες π ον εΐναι θλιμμένες. . Τ Αν τύχη και πή (ή ξένη) μέσα στο
μοιρολόι τό δνομα τής μάννας, π.χ. «Τή μάννα σον που τήν άφήνεις·,» θά πιάση
τό χέρι τής μάννας νά τήν χαιρετήση. Ό χαιρετισμός γίνεται πάνω άπό τό φέ-
ρετρο. Τό ίδιο θά κάνη και μέ όλον ς τούς άλλον ς που θά πή τ' δνομά τους μέσα
στο μοιρολ.όι' χαιρετιώνται πάνω άπό τό φέρετρο». Είς τήν Σάμην Κεφαλληνίας
αί μοιρολογοϋσαι κρατούμενοι άπό τάς χείρας σχηματίζουν άλυσιν. Είς τά Βρέ-
σθαινα τής Λακωνίας διαιρούνται εΐς δύο ήμιχόρια, έ'καστον τών οποίων έχει
μίαν έξαρχον τοϋ θρήνου. Ή έξαρχος τοΰ ήμιχορίου άρχίζει τό μοιρολόγι, τό
όποιον επαναλαμβάνεται πρώτον μέν άπό τάς γυναίκας τοΰ ήμιχορίου της, έπειτα
δέ άπό όλας μαζί τάς γυναίκας τοΰ άλλου ήμιχορίου. Είς Ρεΐσδερε «οί πιο στενοί
συγγενείς, πού πάνε στο νεκρό, κρατούνε άπό ένα μπρίκι καφέ ή ματζουράνα
καί δίνοννε στους πενθισμένους: «Ναι, πιέ τονε ν' άντέχης. Κ' ή Παναγία τό
1παθε καί νά 'χης υπομονή».

3.-'Υπάρχει ή συνήθεια νά προσλαμβάνεται ξένη γυναίκα, διά νά κλαύση
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τόν νεκρόν (μοιρολογίστρα) ; Π.χ. εις τάς Κυδωνιάς «τήν πλήρωναν καί τραγου-
δούσε με ξέπλεκα μαλλιά». Ποία ή αμοιβή της;

4. - Συνηθίζουν αί γυναίκες νά τραγουδούν μοιρολόγια καί έν γένει νά
άσκούνται εις τό μοιρολόγημα κατά τάς ώρας τής έργασίας των εις τό χωράφι ή
ε'ις τόν έργαλειόν;

5· -Αί μοιρολογούσαι αυτοσχεδιάζουν κατά τήν περίστασιν ή τραγουδούν
τά γνωστά δίστιχα μοιρολόγια ; Ποία άλλα τραγούδια τραγουδούν κατά τό μοι-
ρολόγημα ; Π.χ. «Ή'Αρετή καυκίστηκε πώς Χάρο δε φοβάται» κτλ.

ι') Ή φύλαξις τοϋ νεκροϋ (τό ξενύχτια,ua, ή παραμονή).

Διά ποίους λόγους παραμένουν δλη νύχτα ητοι ξενυχτούν τόν νεκρό; 'Εξα-
κολουθούν καί τήν νύκτα οι θρήνοι ; Διατί όχι; Ποΐαι αί σχετικαί μέ τήν φυ-
λαξιν τού νεκρού συνήθειαι;

Παραδείγματα : Είς τά χωρία τής Πυλίας «τόν νεκρό πάντα τόν ξενυχτάνε·
κάθουνται γύρω-γύρω και τόνε φυλάνε. ΤΙροσέχουνε νά μή δρασκελίση τίποτε
τόν πεθαμένο, έτσι καθώς τόν έχουνε χάμω, οϋτε γάτα οϋτε σκυλί οϋτε άνθρω-
πος ακόμη, γιατί βουρκολακιάζει». Είς τό Λοζέτσι 'Ηπείρου «τή νύχτα δέ μοιριο-
λογάνε. Μέ τό βασίλεμα τοϋ ήλιοϋ παύουνε τά μοιριολόγια καί τά κλάιματα, γιατί
δ Χάρος πάει τούς νεκρούς μέ τό βασίλεμα νά πιούνε νερό καί τούς θολώνουν
τό νερό τά κλάιματα». Είς τήν Καστορίαν, Αίτωλίαν κ. ά. «βάζουν φρούτα τοϋ
καιρού, μήλα, καϊσιά, γιά νά ξενυστάξουν λένε αινίγματα, παραμύθια, γιά νά πέ-
ραση .ή βραδειά». Εΐς τήν "Υδραν «σκεπάζοννε τό πρόσωπο τον πεθαμένου μ' ενα
μαντηλάκι ώς τό πρωϊ. Τό μαντηλάκι αυτό ύστερα τό φυλάνε. "Αν είναι γονιός
ό πεθαμένος, τό μαντηλάκι αυτό είναι ή ευχή, κρατάει μέσα τή σκέπη τοϋ προ-
σώπον τον». Μέ τί σκεπάζουν τόν νεκρόν άλλού; Είς τήν Τσανδώ Θράκης
«ό νεκρός πρέπει νά μείνη μιά βραδειά στο σπίτι, νά γίνη ή παραμονή τον καί
τής Παναγίας τό πικρό β ουκ ι. Παραμονή είναι τό τραπέζι, πού γίνεται τό
βράδυ στήν κάμαρα πού πέθανε. Ό νεκρός είναι στή μέση σκεπασμένος καί
γύρω κάθοννται καί τρώγουν καταγής. "Ολοι οί συγγενείς καί γειτόνοι θά
πάνε ατό πικροβούκι τής Παναγίας. Ό καθείς θά πάγη δ,τι θέλει : φασούλια,
ρύζι, ελιές, κρασί, ρακί, δλο νηστήσιμα" τά περισσεύματα δέν τά σηκώνουν,
τά σκεπάζουν μέ τό ταβλομέσαλο, γιά νά έλθουν νά φάγουν τή νύχτα οί ψυχές».
Καί είς τήν Κίον τής Βιθυνίας «τό βράδυ έστρωναν γύρω άπό τό νεκρό χάμω
τραπεζομάντηλα, έβαζαν τά φαγητά έπάνω κ έκάθιζαν δλοι δσοι θά ξενυχτούσαν
τόν νεκρό.'Έτρωγαν κ'έπιναν κ έκαναν συχώριο». Ποΰ άλλού συνηθίζεται τούτο;

Άν παρ' όλην τήν προσοχήν πού καταβάλλουν, πηδήση επάνω άπό τον νε-
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κρόν γάτα, τί κάνουν, διά ν'άποτρέψουν τό κακόν πού φοβούνται; Διατί φο-
βούνται 'ιδιαιτέρως τό πήδημα τής γάτας;

ια) Μαγικαι καί δειαιδαίμονες αννήθειαι προς άποτροπήν κακόν, έφ'

όσον ό νεκρός ευρίσκεται άκόμη έν τή προθέσει.

1. — Διά νά μή βρικολακιάση ό νεκρός. Π.χ. ή σαβανώτρα τοΰ φράσσει
τό στόμα μέ βαμβάκι ή τοΰ επιθέτει κήρινον ή ξύλινον σταυρόν είς τό στόμα.

2·-Διά νά μήν πάρη μαζί του δ νεκρός τήν τύχην του. Π.χ. εις τήν
Σκϋρον, τήν Ζάκυνθον, τήν Θράκην «παίρνουν με μιά κλωστή ή μ ενα σπόγγο
τδ μέτρο τοΰ πεθαμένου, πόσο είναι τό μάκρος του. Αυτό τό χώνουν μέσα σέ
μιά τρϋπα τοΰ τοίχου πάνω άπό τήν πόρτα τοΰ σπιτιού, γιά ν* άφήση τήν τύχη
του δ πεθαμένος, νά μήν τήν ση κ ώση καί τήν πάρη άπό τό σπίτι». Εις τήν Κα-
στορίαν «άμα πεθάνη δ νοικοκύρης, δ πατέρας, παίρνουν λίγες τρίχες άπό τά
μαλλιά του, κόβουν κ' ενα νυχάκι, τά τυλίγουν σβώλο σέ κερί καί τά κρύβουν
ατά θεμέλια, ατό υπόγειο τού σπιτιού, γιά νά μείνη άπό τό νοικοκύρη κάτι μέσ°
ατό σπίτι». Είς τά χωρία τής Άνασελίτσης αί γυναίκες πού άλλάζουν τόν νεκρόν
«τοϋ κόβουν τά νύχια άπό τά χέρια καί τά πόδια, τά μπήγουν μέσα σ' ενα κομ-
μάτι κερί και τά ρίχνουν στο άμπάρι με τ αλεύρι,· γιά νά μήν πάρη μαζί του
τό κισμέτ ό πεθαμένος, άλλά νά μένη ατό σπίτι». Εις τά χωρία τής Λευκάδος,
αν ό νεκρός άφήνη μικρά παιδιά, τοϋ βάζουν έπάνω ατό στήθος ή ατό δεξί χέρι
ολίγο ψωμί καί παρακινούν τά παιδιά του νά τό πάρουν άπό εκεί καί νά τό φά-
γουν. Είς τά περίχωρα Άδριανουπόλεως «ένφ ό νεκρός είναι έκτεταμένος ·μέ τάς
χείρας έσταυρωμένας, περιφέρουν πέριξ αύτοΰ τρεις φοράς τεμάχιον άρτου, τό
όποιον έπειτα φυλάττουν έν κιβωτίω, όπως ή αφθονία τοΰ σίτου μείνη έν τή
οικία αυτού».

3.-Διά νά δέσουν ην ά καρφώσουν τόν Χάρον. Εξορκισμοί, κατάδε-
σμοι, καταπατταλεύσεις· Π.χ. είς τήν Καστορίαν «μόλις πεθάνη κανείς, δένουν
έ'να μαντήλι στο κάγκελλο τής σκάλας, γιά νά δέσουν τό κακό». Εις τήν Τρίπο-
λιν καί νά χωρία τής Μαντινείας «κόπτουν έκ τοϋ σαβάνου μακράν λωρίδα, τήν
οποίαν άναρτώσι προ τής θύρας τής οικίας ή είς τήν δοκόν τής στέγης, «γιά νά
δέσουν τόν Χάρο, αν ξανάρθη». Είς τά χωρία τοϋ Διδυμοτείχου «δντα σηκώνονμι
τούν πιθαμένουν άπ" καταή, κροΰμι ένα καρφί κει άπ' θά τιλειώσ' κί του σκιπάζμι
στη γής '), νά μήν πιθάν' άλλους». Εις .τό χωρίον Γρίζι «μπήγουνε μιά πρόκα
χάμου», είς τήν Μεσημβρίαν τρία καρφιά κάτω άπό τό κρεββάτι. Είς τήν Σκϋ-

') Τό δάπεδον τοϋ σπιτιοΰ είναι χωμάτινον.
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gov «τόν παλιό καιρό, σαν πέθαινε ή μάννα ή ό πατέρας, έπαιρναν τό μεγα-
λύτερο παιδί, τό έγδυναν θεόκωλο καί τό έβγαζαν έξω οτήν πόρτα, στο σκαλο-
πάτι, νά τό δή ό Χάρος, νά φοβη&ή καί νά φύγη, νά μην ξαναρθή. Έκει πάνω
στο κατώφλι τό έλουζαν καϊ τ' άπόνερα τά έρριχναν στις τέσσερες γωνιές τοΰ
σπιτιού, γιά νά ξορκίσουν τό Χάρο».

4.-"Αλλαι σχετικαί συνήθειαι: ένα χρόνο δέν φυτεύουν είς τό σπίτι
τού πεθαμένου τίποτε, γιά νά μή ρίξη μαζί μέ τό φυτόν ρίζες καί ό θάνατος
Ποία είναι ή συνήθεια, αν είς τό ίδιον σπίτι έντός τοΰ αυτού έτους άποθάνη
καί άλλο πρόσωπον ; ΓΙ.χ. είς τήν Ζάκυνθον βάζουν έπάνω είς τό λείψανον μιά
κλειδαριά, είς τήν Κορώνην «δ)' έχουν πεθάνει δυο στο χρόνο μέσα στο ίδιο σπίτι,
βάνουν στοΰ δεύτερου τήν τσέπη μιά κουτσούνα (κούκλα) καϊ τή θάφτουνε μαζί
τον, γιά νά μήν τριτώση».

Γ) Ταφή.

α') Ή έκφορά (το ξόδι ή τό σήκωμα τοΰ νεκροΰ).

l.-Τό φέρετρον. Ποΐαι αί κατά τόπους όνομασίαι του; Π.χ. νεκροκρέβ-
βατο, ξυλοκρέββατο (Κεφαλλ. Άδριαν.), κιβονρ (Πάνορμος), κάσσα, νεκρόκαασα
(Νάξος, Πυλία), καδελέττο ('Αν. Κρήτη), καντελέττο ('Αμοργός), καντηλόττο (Πα-
ξοί), λαττέρα (Χίος, Σάμος, Μεσσηνία), λιττέρα (Σέριφος), τσιβέρα (Σίφνος), στάγκα
(Κύθνος), τέμπλα (Άρτοτίνα), ταππούτιν (Κύπρος) κτλ.

Ποΰ μεταχειρίζονται εν κοινόν φέρετρον, άνήκον είς τήν έκκλησίαν, διά
τήν ταφήν όλων τών ενοριτών (ή μόνον τών πτωχότερων); Πώς ένταφιάζεται έν
τή περιπτώσει ταύτη ό νεκρός; Χωρίς κάσσα; Π.χ. είς τό Λοζέτσι Ήπ. «στον
τάφο στρώνουν κυπαρίσσια κ' ένα μαξιλάρι μέ χώμα καϊ θάφτουν τό νεκρό. Οί
παλιοί άφηναν κατάρα: «Μή με θάψετε σέ κάσσα! θέλο) έκεϊ κάτω στο χώμα
νά μέ θάψετε». Καί μοσκοβολάει δ τάφος άπ' τά κυπαρίσσια».

Σχήμα καί τρόπος κατασκευής τοΰ φερέτρου. Π.χ. εις τήν Τσανδώ
Θράκης «τό κιβούρι τό κάνουν έξω άπό τήν πόρτα τοΰ νεκροΰ' τό μέτρο τό
παίρνουν μέ αγρία κληματσίδα καϊ τήν βάζουν μέσα στον τάφο». Εις τήν Άρ-
τοτίναν «παλιότερα έπαιρναν τους ανθρώπους στήν τέμπλα, φορείο άπό ξύλα, και
πάγαιναν καϊ τονς έθαφταν σήμερα τους βάνουν στήν κάσσα' παίρνουν μέτρο
άπ' τό λείψανο μέ μιά βέργα άπό βάτο. Μ' αυτό μετράνε τά σανίδια καϊ τά κό-
βουνε ίσια ίσια. "Αν τήν φκιάσουνε μεγαλύτερη, πεθαίνει κι άλλος άπ τό σπίτι' τό
μέτρο αυτό, δηλ. τό βάτο, τό κόβουν και τό κάνουν τρεις σταυρούς καϊ τονς πε-
τάνε μέσα στήν κάσσα, έναν στο κεφάλι, έναν στή μέση κ έναν στά πόδια, πριν
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τόν χώσουν». Εις τό Γύθειον «ή κάσσα περιβάλλεται διά λευκού υφάσματος, αν
ό αποθανών κατέλιπε τέκνα άρρενα, άλλως περιβάλλεται διά μέλανος».

2.-Ποιοι σηκώνουν τόν πεθαμένο; Οί συγγενείς του (τά παιδιά του, τ'
αδέλφια του) ή ειδικοί νεκροφόροι έπ'άμοιβή (σηκωτάδες έν Χίφ); Συνοδεύουν
τήν έκφοράν υποχρεωτικώς τά μέλη τής συντεχνίας, εις τήν οποίαν άνήκεν ό
άποθανών;

3. - Σκεπάζεται τό πρόσωπον τοϋ νεκρού κατά τήν έκφοράν ή μένει άκά-
λυπτον; Διά ποιον λόγον ; Π.χ: εν. Μάνη ό νεκρός καλύπτεται, «ίνα μή πά-
θωσιν αί έγκυοι βλέπουσα ι τυχόν αύτόν». Ποίοι οί φερόμενοι λόγοι άλλού;

4. - Ποιον έθιμον έπικρατεΐ, όταν βγάζουν τόν νεκρόν άπό τήν πόρ-
ταν τοϋ σπιτιού; Π.χ. σπάνουν τό πιάτο (ή τήν λεκάνην) πού είχαν τό κρασί
η τό ξίδι, μέ τό όποιον έπλυναν τόν νεκρόν, ή μίαν στάμναν μέ νερό ή ένα
ποτήρι ή τήν κεραμίδα, πού είχαν τό θυμίαμα ή ό,τι άλλο πού σπάει. Είς τήν
Άνασελίτσαν «χύνουν δσο νερό έχουν στ αγγεία και πηγαίνουν στή βρύση καί
παίρνουν καινούργιο». Εις τό χωρίον Γρίζι τής Πυλίας «τσακάνε έ'να κανάτι,
σπάζουν τό χουλιάρι του καί μπήγουνε καί μιά πρόκα χάμου». 'Ομοίως εις
Ραβδάν τής Μεσημβρίας «δταν βγάζουν τόν νεκρό, χτυπούνε έ'να καρφί κει, πού
'ταν δ νεκρός καί σπάνε κ' ενα αυγό καταγή». Είς τήν Μεσημβρίαν «δταν σηκών'-
νε τό νεκρό καρφών' ν ε τρία καρφιά πάμ στά σανίδια ποκάτ πέ τό κρεββάτ.
Πά στο στρώμα ρίχννε έ'να σίδερο, χύν'νε καί κομμάτ νερό, πλύν'νε τό πάτωμα
τοϋ σπιτιού οί άνθρωποι, νά είναι κρυωσυνοί». Είς τά Μάλγαρα «άμα έκφέρουν
τόν νεκρόν τής οικίας, ρίπτουν αμέσως εις τήν θέσιν awoU τήν πυροστιάν ανά-
ποδα (άπό τής θύρας πρός τήν έστίαν), ρίπτουν τά νεκρικά ένδύματα έξω τής
οικίας καί τά φέρουν πρός πλύσιν». Τί συνηθίζεται άλλοΰ ;

Ποιος θραύει τό άγγεΐον; στενός τις συγγενής ή φίλος τοϋ αποθανόν-
τος; ή κάποια γυναίκα ηλικιωμένη; Διατί άπαγορεύεται τούτο είς νέον; Ποία
έξήγησις δίδεται διά τήν θραϋσιν τοϋ αγγείου άπό τούς άνθρώπους τοϋ λαού ;
(π.χ. γιά νά σκιάξουνέ τό Χάρο — νά τ άκούση δ Χάρος καί νά μήν ξανάρθη,
νά ξεσπάση τό κακό στο κεφάλι τοϋ Χάρου ή άλλο τι ;) Τί επιλέγει ό θραύων
τό άγγεΐον; (π.χ. νά'ναι σιδερένιοι οί πισινοί! ή ενανε μάς επήρες, μωρέ Χάρε,
νάντοτος ! "Αλλον ε δέ μάς παίρνεις, ή, δπως σπάζει τό κεραμίδι, έτσι, ρε Χάρο,
νά σπάση τό κεφάλι σου, άν ξανάρθης). Ποία ή σχετική συνήί)εια άλλού;

β') Ή νεκρώσιμος πομπή.

l.-Πώς καταρτίζεται ή πομπή αύτη; ΙΊοΐος προηγείται; Π.χ. είς τήν
Σίφνον «προηγείται παις κρατών τό κάντι, όργανον χαλκούν έν ε'ίδει κώδωνος
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ανεστραμμένου, τό όποιον κρούει πενιΉμως». Εις τό Άλμαλί Μαλγάρων «τής
νεκρικής πομπής προηγείται γυνή κρατούσα επί κεφαλής σιδ'ροσίν περιέχον πέντε
φλαγούνες (= άρτους πεπατημένους ώς πίττες) καί τυρόν ή έν νηστησίμοις ήμέραις
κουκιά νερόβραστα, λέγονται δέ σχώριο». Είς τήν Άρτοτίναν «άμα ξεκίναγαν
νεκρό ανύπαντρο, τονφέκαγαν. Μπροστά άπ τήν κηδεία πάϊνι δ μαύρος φλάμ-
πονρας. Στο σταυρό, πού ήταν στην κορφή στόν φλάμπουρα, έμπηγαν τρία μήλα.
Τόν φλάμπουρα τόν έμπηγαν στόν τάφο καί γύριζαν». Πού άλλοΰ συνηθίζεται
τούτο ;

Είς τήν Τσανδώ τής Θράκης «μπροστά πηγαίνει τό κιβονροκάπακο, οί κου-
λίκες, τά κουφέτα καί οί έλιές (διά τό σχώριο), δ Σταυρός, τά Έξαπτέρυγα, δ
παπάς κάι κατόπι τό λείψανο. Άπό πίσω πρώτα οί άντρες καί μετά οί γυναίκες».
Ποιος χρησιμεύει ώς σταυροφόρος κατά τήν κηδείαν; Π. χ. έν Λακωνία τόν
σταυρόν φέρει ό τελευι:αΐος πενθών, δηλ. έκεΐνος, τοΰ οποίου τελευταΐον άπέθα-
•νεν οίκεΐός τις.

2. -Τιμαί άπονεμόμεναι είς τόν νεκρόν. 'Εξετάζεται ό άριθμός τών συνο-
δευόντων ιερέων; (3-5-7-9, δηλ. πάντα μονός;) Ποΰ εις τάς κηδείας μεταχειρίζονται
τό πέπλο καί τις ντόλτσες; Π. χ. είς τάς Κυδωνιάς «μετά τά Έξαπτέρυγα καί
τόν Σταυρόν ακολουθούσε τό πέπλο, ενα μεγάλο μαύρο βελούδο μέ μιά χρυσή
νεκροκεφαλή καί δυο κόκκαλα είς τό μέσον, καί άγγελούδια είς τάς τέσσαρας
γωνίας. Τό πέπλο τό κρατούσαν τέσσαρες καί δύο κρατούσαν τις ντόλτσες, μεγάλες
άσπρες λαμπάδες. Καί τά δύο τά έπαιρναν έπί πληρωμή άπό τήν Μητρόπολιν».

3. - Παρακολουθούν αί γυναίκες τήν κηδείαν καί μάλιστα αί νέαι, ή άνα-
μένουν είς ώρισμένον μέρος, διά ν' άσπασθούν τόν νεκρόν ; Π. χ. είς τήν Χίον
αί γυναίκες κάθηνται είς τήν όδόν καί μοιρολογούν, έ'ως ότου ή νεκρική συνο-
δεία έπιστρέψΑ άπό τήν έκκλησίαν προς τήν οίκίαν' έκεϊ, έξωθεν τής οικίας, δίδε-
ται τρισάγιον, αί δέ οίκεΐαι άσπάζονται τόν νεκρόν καί ή συνοδεία έξακολουθεΐ
τήν πορείαν της έως τήν έξοδον τοΰ χωρίου. Εις τήν Μάνην αί γυναίκες παρα-
μένουν έκτος τοΰ ναού μοιρολογοΰσαι, καθ' δν χρόνον έντός αυτού ψάλλεται ή
νεκρώσιμος άκολουθία, είς δέ τήν Νίσυρον σχηματίζουσαι κύκλον εις τόν νάρ-
θηκα εξακολουθούν νά μοιρολογούν. 'Ομοίως εις τά Τελώνια Λέσβου, «οί γυναί-
κες δέν μπαίναν πρώτα μέσα (στήν έκκλησία). Κάντανε ατό πρόκλιτο καί ντή
μπαργορούσανε μέ ρακιά πουταν λιγοθυμισμέν'».

4. - Παρακολουθούν τό λείψανον οί γονείς, δταν είναι δ πρώτος νε-
κρός τής οικογενείας; Π.χ. είς τήν Λακωνίαν ό πατήρ δέν παρακολουθεί τήν κη-
δείαν άρρενος τέκνου του, διότι άλλως δέν έχει ελπίδα νά γέννηση άλλο άρρεν.
Είς τήν Χίον οί οικείοι δέν συνοδεύουν τό λείψανον μέχρι τοΰ τάφου, άλλ' έπι-
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στρέφουν άπό τό ήμισυ τής οδού, τής άγούσης άπό τής έκκλησίας μέχρι τοΰ
τάφου εις τήν οίκίαν.

5. - Εις τήν Μάνην κατά τήν έκφοράν τοΰ νεκρού «σπεύδουν ταχέως» προς
τόν ναόν. Πού άλλοϋ συνηθίζεται τοΰτο καί πώς εξηγείται ή σπουδή αύτή ;

γ') Ή περιφορά διά τών όδών.

'Υπάρχει ή συνήθεια νά περιφέρουν τόν νεκρόν ανά τάς κεντρικάς οδούς
καί τήν άγοράν τής πόλεως ή τού χωρίου ; 'Εξακολουθούν οί θρήνοι καί οί κο-
πετοί τών γυναικών καθ' όλην τήν διαδρομήν; Τί συνηθίζουν νά κάμνουν οί
περίοικοι κατά τήν διέλευσιν τής νεκρικής πομπής;

Παραδείγματα : Είς τήν Άράχοβαν Παρνασσίδος τόν νεκρόν μετά τήν έκ-
κλησίαν «τόν περνούν βόλτα κι άπό τήν αγορά», εΐς δέ τήν Ύδραν «τού κάνουν
μεγάλη βόλτα' άν είναι μάλιστα νέος, τόν περνάνε άπό τά σπίτια τών φίλων, άπό
τους δρόμους πού πέρναγε, άπό τό μαγαζί του». Εΐς τήν Κορώνην καί τά πέριξ-
χωρία «τό λείψανο τό περνούν απ όλο τό χωριό· άπ' όποιο σπίτι κι άν περάαη
μπροστά σφαλούνε τά παράθυρα καί τις πόρτες καί χύνουνε στο δρόμο τό νερό
πού είναι μέσα ατό κανάτι, καί πάνε υστέρα ατή βρύση καί φέρνουν άλλο». Πού
άλλοϋ συνηθίζεται τούτο καί διά ποίον λόγον ; Εΐς τούς 'Επιβάτες τής Θρόίκης
«ρίχνουν άπό τό παράθυρο τό νερό τής κάμαρας, γιά νά δροσιστή ή ψυχή τοϋ
νεκρού καί νά πιοϋν οί πεθαμένοι». Εις τήν 'Αρκαδίαν, αν τύχη νά διέλθη λεί-
■ψανον προ τής οικίας, χύνουν όλον τό υπάρχον έν τή οΐκίςι ύδωρ, διότι έν τοι-
αύτη περιπτώσει τό νερό είναι θράσιο (θρασύ) ήτοι άκάθαρτον, άχρηστον, μία-
σμα τής οικίας καί πρέπει διά τούτο νά χυθή άμέσως, διά νά καθαρισθή ή οι-
κία, γιατί σκουληκιάζει τό νερό, όταν διέλθη τό λείψανον. Είς τήν Σκϋρον
«βγαίνουν καί χύνουν νερό έξω άπό τις πόρτες, γιά νά γλιστρήσΐ] δ Χάρος, νά
μή μπή καί πάρη κανένα». Ποία έξήγησις επικρατεί είς τόν τόπον σας σχετικώς
μέ τό έθιμον αύτό ; Μήπως συνηθίζουν νά ρίπτουν καί συντρίβουν εΐς τόν δρό-
μον τό πήλινον άγγειον, έκ τοΰ οποίου έχυσαν τό νερόν ;

Άλλαι συνήθειαι κατά τήν περιφοράν τού νεκρού. Π.χ. είς τήν Χίον ή νε-
κρική συνοδεία οφείλει νά κάμη πάντοτε δεξιά τόν γΰρον, διά νά φθάση είς τήν
έκκλησίαν καί έκεΐθεν είς τό νεκροταφεΐον. Είς τήν Κορώνην πρέπει νά σταυ-
ρώσουν τό δρόμο, δηλ. κατά τήν μετάβασιν άπό τής έκκλησίας είς τό νεκροτα-.
φεϊον νά μή διέλθουν έκ τής ιδίας όδοΰ, άλλά νά τήν τάμουν μόνον έγκαρσίως.
Είς τήν ΝΑ Μακεδονίαν «όταν περνά κηδεία, όλοι παίρνουν στά χέρια των ένα
κομμάτι σίδερο ή ένα σιδερένιο εργαλείο, γιά νά είναι γεροί σάν τό σίδερο». Ποϋ
άλλοΰ υπάρχουν αι συνήθειαι αύται;
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δ') Ό ένταφιασμός.

1.-Ό τάφος. 'Υπάρχουν τάφοι οικογενειακοί είς τό νεκροταφεϊον (ώς έν
Μάνη) ή είς τό ύπόγειον ιδιοκτήτου έκκλησίας, (γονικόν έν Χίφ, θαφτικό έν Ιθάκη);

Ποΐαι διατυπώσεις τηρούνται, όταν άνοίγουν παλαιόν τάφον, διά νά θά-
ψουν άλλον νεκρόν; Π. χ. είς τήν Κρήτην «τις τέααερεις πρώτες σκαπεθιές πρέπει
νά τις παίξη σταυρωτά δ παπάς· άλλοιώς είναι κίνδυνος νά γραντίση (- νά πει-
ραχτή άπό τά κακά πνεύματα) κείνος που θά τον άνοίγη. Κι δσοι θέλουν νά βλέ-
πουν τούς πεθαμένους πιάνουνε χώμα άπό τις τέσσερεις αυτές σκαπεθιές».

Τό μέτρημα διά τήν κατασκευήν τοΰ τάφου. Π. χ. είς τήν Αίτωλίαν «μέ
μιά βέργα παίρνουν τά ίσια τοϋ νεκροΰ καί μετράν κάτω στη γή».

Άλλοι τρόποι κατασκευής τοΰ τάφου" π.χ. είς τήν Τατάρναν Αγράφων
«μπήχνουν πλάκες άπδ τις τέσσερεις πλευρές τοϋ τάφον, τις φυλάχτρες, καϊ υστέρα
πλακοστρώνεται άπδ πάνω δ τάφος σαν άλώνι».

2.-Τό κατέβασμα τοϋ νεκροΰ έντός τοΰ τάφου καί ή κατάθεσίς του
έν αυτώ. Λύσιμο χειρών καί ποδών, επιθέματα έπί τοΰ στόματος κλ.

Παραδείγματα: Είς τήν Σέριφον «τοΰ λύνουν τά χέρια καϊ τά πόδια, γιά
νά 'ναι ελεύθερος νά πετά. Γράφει κατόπιν ό παπάς πάνω σ' ενα γλαστράκι
(κεραμίδι) μίαν πεντάλφα καϊ τοϋ τό βάζει στο στόμα, γιά νά μή βρικολακιάση».
Είς τήν Τσανδώ Θράκης «ή σαβανώτρα θά κατέβα στον τάφο νά πάρη τά ροϋχα
του, θά τόν σκεπάση καϊ τό πρόσωπο μέ τό παννί, που τόν σκέπασαν στήν πα-
ραμονή, θά λύση τά χέρια, τά πόδια καϊ τό σαγόνι, θά πάρη τό μαξιλάρι μέ τά
μαλλιά καϊ θά βάλη τό μαξιλάρι μέ τά λουλούδια (ή μέ τό χώμα)». Εις τήν
Άδριανούπολιν ό ιερεύς «πλάττει μικρόν σταυρόν έκ κηροΰ καί εις τό μέσον αυ-
τοΰ βάλλει βώλον λιβάνου, προσαρμόζει δέ τόν σταυρόν είς τά χείλη τοΰ νεκροΰ.
'Επίσης έπί κεραμιδιού, είλημμένου έκ τής στέγης τής οικίας τοΰ νεκροΰ, χαράτ-
τουσι τό σημεΐον τοΰ σταυρού μέ τά γράμματα ΙΣ-ΧΣ-ΝΙΚΑ καί τό έπιθέτουν
έπί τού κηρίνου σταυρού, ίνα μή βρικολακιάση». Εις τήν Κύμην ό ιερεύς «εγγρά-
φει εις βήσσαλον ( = όστρακον) τό όνομα τοΰ νεκρού καί τό ρίπτει είς τόν τάφον».

'Επαναλαμβάνεται τό μοιρολόγημα, όταν ό νεκρός τοποθετήται παρά τόν
τάφον; Κατά τινα άνακοίνωσιν «εις παλαιοτέραν εποχήν είς τήν Πάνορμον
υπήρχαν μοιρολογίστρες καί τά βιολιά έπαιζαν πένθιμα». Είναι άκριβής ή πλη-
ροφορία αυτή ;

3.-Ποία ή ένέργεια τοΰ ιερέως, όταν έκφωνη τό «Γή έΐ και είς γήν άπε-
λεύσει;» Τί έπιχέει έπί τοΰ νεκροΰ; ύδωρ ή οινον η έλαιον; ή πηλόν, τόν όποιον
κατασκευάζει έπί τοΰ πτύου ; Θραύεται τότε καί ή λάγηνος ή τό άγγεΐον, έκ τοΰ
οποίου γίνεται ή «χοή» αύτη ; 'Υπάρχει ή συνήθεια αντί αγγείου νά θραύεται
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έπί τοϋ τάφου ένα κεραμίδι; Πού απορρίπτονται τά θραύσματα; εντός τοΰ τά-
φου ; Τί κάμνουν τότε καί όλοι οί συνοδεύοντες τήν κηδείαν ;

Μερικά παραδείγματα: Είς τήν Μάνην «6 ιερεύς λέγων: Τοΰ Κυρίου ή
γή . . . θραύει τήν έχουσαν τό ύδωρ λάγηνον καί ρίπτει αυτήν έν τω τάφω»· ένφ
άλλού (Τσανδώ, Κίος, 'Αμισός, Ρεΐσδερε) χύνει σταυρωτά οΐνον έκ φιάλης έπί τοΰ
νεκροϋ. Εις τάς Κυδωνιάς «<5 παπάς χύνει λίγο λάδι σταυρωτά πάνω ατό νεκρό,
λειώνει κατόπιν χώμα μαζί με κρασί έπάνω στο φκυάρι, τό χύνει έπάνω στο νεκρό
καί λέει: «Χοϋς εΐ καί είς χουν άπελεύσει». Είς τό Γρίζι τής Πυλίας «ό παπάς
παίρνει χώμα άπό χάμω καί λάδι άπό τό καντήλι τής Παναγίας καί τ άνακα-
τεύει, νά γίνη λάσπη, καί άλείφει τά μάτια τον πεθαμένου νά χορτάσουνε,
γιατί τό μάτι είναι άχόρταγο. Τήν ώρα πού τό κάνει αντό λέει: Χους έί καί είς
χούν άπελεύσει». Εις τό Άδραμύττιον «ό παπάς ήθελ' ά μνημονέψ' κ' έπαιρνε
μέ τό φκνάρ' χώμα κ έρριχνε άπάν' τό λάδ' σταυρό καί τό σκόρπαγε δλο άπάν'
στο σώμα τ πε.ϋαμεν κ έλεγε:

Χόρτασ , άχόρταγε,

χώρησ', άχώρηγε,

αιωνία σου ή μνήμη ! (τρις)

"Υστερα έπαιρνε ένα κεραμίδ\ χάραζι άπάν ου ΙΣ-ΧΣ-ΝΙΚΑ, ούλα τά κακά
σκορπά κί τό 'δινε τό νεκροθάφτ κί τό 'βαζι στο στόμα τ πεθαμέν'. "Υστερα
βάζαν τό καπάκ κ' ή κόσμους θά νά 'ρίχνε χώμα τρεις φορές καί θά νά τόν
σχωρνούσε». Εις τινα μέρη, άφοΰ τοποθετήσουν τόν νεκρόν έντός λάκκου, ρίπτουν
έπ' αυτού άναμμένους άνθρακας, επιχύνοντες καί κανδήλιον. Εις τά Τελώνια Λέ-
σβου, άφοΰ θ αίρουν τόν νεκρόν, όλοι οί στ'νοδεύοντες ρίπτουν ολίγον χώμα καί
λέγουν: «Ούτι σύ 'πέ μένα, ούτε γώ 'πέ σένα», είς δέ τήν 'Αμισόν «πίνοντες οινον
(διά συχώριο) σπένδουσιν έπί τοΰ τάφου, τρώγοντες καί κόλλυβα».

4.-Άλλαι προσφοραί πρός τόν νεκρόν. Τροφαί, ποτά, κοσμήματα
και άλλα άντικείμενα, συνθαπτόμενα μετά τοΰ νεκρού ή τιθέμενα έπί τοΰ τάφου.

Παραδείγματα: Είς χωρία τής Άδριανουπόλεως «συνθάπτουσι τό στα-
μνίον τοΰ ύδατος πλήρες, ίνα πίνη ό νεκρός κατά τήν μακράν αύτοΰ όδοι-
πορίαν», ομοίως είς τάς Καρυάς Θράκης «μετά τού νεκρού έν τω τάφω κλείουσι
λάγηνον πλήρη ήγιασμένου ύδατος καί λοιπά», είς δέ τά Σβέρδια Λήμνου «βά-
ζουν έ'να ποτήρ νερό μέσ στο χώμα». Εις τήν Κύπρον «ρίπτουν μετά τοΰ νε-
κρού είς τόν τάφον και τό πινάκιον έκεϊνο μετά τοϋ σίτου, όπερ άπό τής οι-
κίας έφερον ώς προσφοράν είς τόν νεκρόν». Είς τήν Στενήμαχον, μόλις χωθή τό
φέρετρον, οί παριστάμενοι «ρίχνουν πάνω στον τάφο κόλλυβα, κρασί, κι άν
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είναι νέος, γλυκύσματα». Είς τήν Θρ^κην «τον ρίχνονν και λεφτά, γιά νά πλη-
ρώση τό ταξίδι τον στον κάτω κόσμο». Εις τήν Μάνην «συνθάπτουν μετά τού
νεκρού πολλάκις πράγματα προσφιλή είς αύτόν καί τάς τιλλομένας τρίχας ρίπτου-
σιν είς τόν τάφον»' ή χήρα κόπτουσα μέρος έκ τής έρυί)ράς ταινίας τής έσίίήτος
της, τό ρίπτει είς τόν τάφον. Εις τήν Λέσβον, «άμα είναι γριά, βάζονν (μέσα
στον τάφο) άδράχτ, γιά νά κάν κ' έκει άδράχτ », είς τά χωρία δέ τής Πυλίας
«τά παλιά χρόνια, άν τύχαινε νά πεθάνη κανείς μεγάλος, τον βάνανε στά χέρια
τον τό δερπάνι, πώς είναι ζενγολάτης, γιά νά πάη νά θερίαη στον κάτω κόσμο».
Είς τήν Άράχοβαν Παρνασσίδος «σέ νέες γυναίκες βάζονν τσατσάρα καί γναλί,
σκουλαρίκια, δαχτυλίδια», είς δέ τάς Καρυάς Θράκης «έάν ό νεκρός είναι μαθητής,
θέτουσι πλησίον τού προσκεφαλαίου βιβλία, έάν γέρων, κομβολόγιον», ομοίως είς
τήν Μακεδονίαν τά παιγνιδάκια ενός παιδιού, τά βιβλία καί τό μελανοδοχείον ενός
μαθητού κλπ. Ποΰ άλλοϋ συνηθίζεται κάτι παρόμοιον; Τοποθετούνται τροφαί
καί έπάνω είς τόν τάφον άμα τφ ένταφιασμφ!

5. -Σχώριο (ή μακαριά) παρά τόν τάφον. Τί συνηθίζουν νά μοιράζουν
εΐς τούς παρευρισκομένους είς τήν ταφήν; κόλλυβα ή ψωμάκια, ειδικώς παρα-
σκευαζόμενα προς τούτο ; Πώς όνομάζονται καί ποιος ό τρόπος τής παρασκευής
των; Π.χ. είς τήν Άράχοβαν ΓΙαρν. «μοιράζουν ψυχούδια ή λουκούμια' κάνονν
δηλ. πιτταλιές, τις κόβουν τετράγωνα καί βάζονν κανέλλα καί σουσάμι απάνω καί
τις ρίχνονν στο φούρνο' βράζονν καί στάρι ν,αϊ δταν σηκώσονν τό νεκρό, καίρ-
νονν μαζί τονς δύο καλάθια ψυχούδια καί δύο μικρά χειροκόφινα στάρι βρασμένο'
μόλις χώσουν τό λείψανο στο νεκροταφείο, δίνουν στον"κόσμο δνό ιρνχούδια καί
μιά φούχτα στάρι». Είς τήν Κίον μοιράζουν τό ζεστό, μικρά ψωμάκια μέ κανέλλα
ψιλοτριμμένη έπάνω, πού τά βουτούν στο κρασί, είς τήν Σινώπην τό χλιό ψωμί,
είς τήν Χίον τό ψνχοπίττι, εΐς τήν Κρήτην τό ψυχικό, είς τήν Λέσβον βλογίδια,
εις τήν "Ιμβρον παραβγαστικά κέ. Εΐς τά χωρία τής Τήνου μοιράζουν ξεροτήγανα,
λεπτά φύλλα ζύμης, τά όποια περιπτύσσουν κυλινδροειδώς καί τηγανίζουν μέ λάδι.
Εις τό Γρίζι «μόλις σκεπάσονν τό μνήμα, κάνονν τό σχώριο πάνω άπό τόν τάφο.
Ζνμώνανε ψωμί ατό σπίτι καί, άν εκείνος πού πέθανε ήταν ζενγολάτης, τό σταν-
ρώναν πάνω άπό τά χέρια τον, τό κόβαν σέ κομματάκια καί τό μοιράζαν ένα
γύρο, γιά νά τόν αχωρέσονν. Μοιράζαν ακόμα καί κρασί καί στάρι». Εις τήν
περιοχήν Άδριανουπόλεως, «αν ό άποθανών είναι άγαμος, μοιράζουν ζαχαρωτά
χρυσωμένα καί παξιμάδια, άν έγγαμος, μόνον παξιμάδια». Ό ιερεύς βουτά στο
κρασί ένα παξιμάδι, τό τριααγιάζει καί τό δίδει είς τόν πλησιέστερον συγγενή τοϋ
αποθανόντος, τό όποιον τρώγει πίνων καί έκ τοΰ οίνου' έκ τοΰ ιδίου ποτηριού
πίνονν καί δλοι οί συγγενείς, κατόπιν δέ μοιράζουν παξιμάδια καί κρασί «ΐς όλους
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τούς παρισταμένονς». Είς Μουσταφά πασά, «μετά τήν ταφήν κάθηνται παρά τό
μνήμα καί διανέμονται δ άρτος, τά κόλλυβα καί τά ζαχαρωτά, έκ τών οποίων τινά
ρίπτονται και επί τοΰ μνήματος, ίνα φάγωσι καί οί κόρακες». Είς τήν Μά-
νην είς τούς παρακολουθήσαντας τήν κηδείαν παρέχεται ή πιάτα, πλήρης βρα-
στής φάβας, είς τήν οποίαν έκαστος έμβάπτει τεμάχιον άρτου και σχωρνα τόν νε-
κρόν». Πρέπει δέ άπό τά οχώρια νά πάρουν όλοι οί παρευρισκόμενοι είς τό νε-
κροταφεΐον, «γιά νά μή χολιάση δ πεθαμένος». Ποΐον είναι τό σχετικόν έθιμο ν
είς τόν τόπον σας;

6.-Διευθέτησις τοΰ τάφου. Σύμβολα έμφαίνοντα τό φΰλον, τήν ήλι-
κίαν καί τό επάγγελμα τοΰ νεκροΰ. Λαϊκά έπιγράμματα έπί τών τάφων, δί-
στιχα κλπ. Σταυρός, λίθος κλ. σήματα τών τάφων.

Παραδείγματα : Είς τήν Αίτωλίαν «άμα ό νεκρός ήταν λεύτερος, στένονν
απάνω οτόν τάφο τον έναν μαύρο φλάμπουρα». Εις ιόν δήμον Οίνοΰντος «έπί
τοΰ τάφου τοϋ νέου τίθεται τό λεγόμενον μπαϊράκι ήτοι σταυρός, είς ου τούς τρεις
βραχίονας έμπηγνύονται πορτοκάλια, μήλα, άνθη καί εξαρτώνται μϊσσήνες ήτοι
μανδήλια μεταξωτά». Έν Βασσαρά θέτουν τεμάχιον υφάσματος, γιά νά κάνη ή
τσούπα τά προικιά οτόν άλλον κόσμο», εις δέ τά χωρία τής 'Αρκαδίας «στους τά-
φους τών νέων βάνουν κόκκινο μαντήλι, ατών γερόντων σκούρο και ατών κορι-
τσιών άσπρο, σα σημαίες». Είς τήν "Υ δρα ν «άσπρος σταυρός, άν ό νεκρός ήτο
νέος, μαύρος σταυρός, αν ήτο γέρος». Μαρτούρι, δ λίθος, ό άνωθεν τής κεφαλής
τοϋ νεκροϋ τιθέμενος (Κρήτη).

Είς τήν Κορώνην «τό ταφεΐο τό κάνουν μακρουλό σάν νεκρόκασσα, μέ πε-
ζουλάκι γύρω-γύρω' βάνουν και κεφάλι και κάνουν και ντουλαπάκι γιά τό καν-
τήλι. Τό κεφάλι γίνεται χτιστό, ψηλότερο άπό πίσω καί χαμηλότερο κατά μπρος
καί απάνω βάνουν πλάκα καί ζωγραφίζουν σταυρό, κυπαρίσσια, ταφειο, εκκλησία,
δ,τι θέλει δ καθένας καί γράφουν άποκάτω καί τ' δνομα τοϋ πεθαμένου, τήν
ήλικία του καί πότε πέθανε. Τό ντονλαπάκι άνοίγει στο πίσω μέρος ή στο μπρος
κ" έχει πορτούλα σανιδένια ή τζαμένια. Μέσα βάνονν κ^ ενα φαναράκι, δπου καίει
τό καντήλι. Δίπλα ή μέσα βάνουν ενα λαηνάκι μέ τ ρούπι ο πάτο γιά τά κεριά.
"Αν δηλαδή άνάψονν κερί καί φυσάη άέρας ή βρέχη, γιά νά μή σβήση, τό σκε-
πάζουν άποπάνω μέ τό λαηνάκι καί βαστάει».

Σύμβολα εγχάρακτα έπί τής πλακός ή έπί τοΰ σταυρού: ψαλίς διά ράπτη ν,
κώπη ή πλοιάριον διά ναυτικόν, ζυγαριά διά παντοπώλην, άδράχτι διά γραΐαν
κτλ. Επιτάφια έπιγράμματα, δίστιχα κλ.

Π. χ. Τί μέ κοιτάς, ώ διαβάτα;

"Οπου είσαι ήμουν καί εδώ πού ήλθον, θά έλθης».
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ε') Μέτρα κατά τής τυμβωρυχίας.

Π.χ. σχίζουν τά ροϋχα τού νεκροΰ, ώστε νά μή είναι δυνατή πλέον ή χρη-
σιμοποίησίς των, στέκουν έως τό τέλος, διά νά μή τοϋ πάρουν τά παπούτσια κλ.

Τ') Καϋσις νεκρών.

'Υπάρχει ή συνήθεια νά καίουν τούς νεκρούς; Π.χ. εις τό Κωστί τής
Θράκης έθαπτον τούς νεκρούς, άλλά τήν νύκτα «στά κρυφά ξέθαβαν τόν νεκρό
οί συγγενείς του, τόν μετέφεραν έξω άπ' τό χωριό, στο δάσος, καϊ τόν κρεμού-
σαν άπό ένα δέντρο' υστέρα έμπηγαν ανάμεσα ατά δάχτυλά του (τών ποδιών και
χειρών) δαδιά κομματάκια καϊ τ' άναβαν. 'Έτσι έπαιρνε φλόγα δλο τό κορμϊ και
γινόταν στάχτη, πού τή μάζευαν α ένα αταμνι και τήν έκρυβαν σέ μυστικό μέ-
ρος τοϋ σπιτιού». ('Αρχ. Θρςικ. Θησαυρού, 4,71). ΓΙοϋ αλλού γίνεται τοιούτον τι;

ζ') Προλήψεις και δεισιδαιμονίαι νεκροθαφτών. Μαντική διά τών
σκαπτικών οργάνων.

Παραδείγματα : Είς τήν Μάνην «πριν εξέλθουν έκ τοϋ τάφου οί ίίάπτοντες
τόν νεκρόν, δέν επιτρέπεται εις τάς γυναίκας νά κλαίουν, μετά δέ τήν ταφήν θέτουν
άξίνην καί πτυάριον σταυροειδώς, εις τινα δέ μέρη ό ιερεύς χύνει έπ' αυτών ύδωρ,
μέ τό όποιον καί οί νεκροθάπταί πλύνουν τάς χείρας των». Είς τήν Λήμνον «τά
εργαλεία πού θά σκάψουν τόν τάφο, τ' άφήν'νε τρεις μέρες εκεί». Εις τό Σαμο-
κόβιον 'Αν. Θράκης «οί νεκροθάφτες φεύγοντας άπό τό σπίτι τοϋ πεθαμένου
παίρνουν μιά λωρίδα παννϊ και τό κρύβουν κάπου, έξω στήν αυλή τους. Μετά
40 ήμέρες τό παίρνουν πάλι, τό πλύνουν και τό βάζουν γιά μπάλωμα σ ένα
ρούχο τους, γιά νά μή πιαστούν τά χέρια τους». Τί συνηθίζεται άλλοΰ άπό τούς
νεκροθάπτας;

η') Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν κηδείαν έν γένει.

1.-Νά μή πταρμισθή ή χασμη θή κανείς τήν ώραν τής κηδείας. Παρά-
δειγμα : «' Λνέ φϋιαρμιστή κιανεις τήν ώρα τής κηδείας, θά ποθάνη κι αυτός
ογλήγορα. Γιά νά γλυτώαη τό θάνατο, βγάνει ντελόγο ένα ρούχο αποπάνο.) του
ή κόβγει ένα κομμάτι ρούχο ντου καί τό πετά μέσα ατό καδελέττο (νεκροκράβ-
βατο) τ' άπο&αμένου. (Ιεράπετρα. Ή ιδία πρόληψις εϊς Καστορίαν, "Υδραν, Σω-
ζόπολιν, Άμισόν). Κακός οιωνός θεωρείται καί τό νά χασμηθή κανείς ενώπιον
λειψάνου.

2.-Νά μή γυρίση κανείς νά ίδή πίσω τήν ώραν τής κηδείας. «Άν δ
παπάς γυρίση καϊ ίδή πίσω του, πεθαίνει άμέαως και άλλος άνθρωπος». (Μυτιλήνη,
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Άδριανούπολις). «Οί γυναίκες πού ακολουθούν τό λείψανο δεν πρέπει νά γυρί-
ζουν νά κοιτάν πίσω τους, γιατί θ' απομείνουν ξερές ή θά πεθάνη κανένας συγ-
γενής τους» (Νάξος). Είς τήν "Ιμβρον οί συγγενείς, όταν φεύγουν άπό τό νεκρο-
ταφεΐον, παίρνουν άπό μιά πέτρα καί τήν ρίχνουν πίσω των, «χωρίς νά γυρί-
σουν νά δούνε. Αυτό τό κάνουν τρεις φορές, όσο νά γυρίσουν στο σπίτι. Αένε
ότι χτυπούνε τό Χάρο μ' αυτές τις πέτρες, νά μήν ξαναπάη πιά σ' αυτό τό σπίτι».

3.-Νά μή επιστρέψουν άπό τό νεκροταφεΐον είς τό σπίτι των,
άλλά εις τό σπίτι τού αποθανόντος, «διά νά πάρουν πίσω τά άμποδα τού αγγέλου'
διότι νομίζουν ότι άλλως οδηγούν τόν άγγελον τοΰ θανάτου άπό τό νεκροτα-
φεΐον είς τήν οϊκίαν των» (Σύμη). Ό έπιστρέφων έκ κηδείας πρέπει νά κα-
θίση έπί λίθου, πριν φθάση εις τήν οΐκίαν του (Μάνη). Ούτε πρέπει νά
ρίψη ούτος βλέμμα είς μεταξοσκώληκας, εις λεχώ, είς άσθενή, διότι τους βλάπτει
μέ τό μάτι του. Κακόν είναι επίσης νά άνοιξη κανείς κιβώτιον τήν ήμέραν έκεί-
νην (Κύπρος).

4. - «Όσην ώρα είναι νεκρός στο χωριό, δέν παρασύρνουνε (σαρώνουνε)
οί νοικοκεράδες τά σπίθια ντως, γιατί ερχουνται δλοι οί χωριανοί άποθαμένοι
καί πάει καθαείς στο σπίτι ντου νά δή τσοϊ συγγενείς του καί άνέ δή νά παρα-
σύρνουνε, φεύγει ντελόγο, γιατί θαρρεί, πώς δέν τόνε θέλουνε. Γι' αυτό καί βάνουνε
δλοι λιβάνι, γιά ν αποδεχτούνε τα άποθαμένους τως» (Ιεράπετρα). 'Αλλού δέν
σκουπίζουν, άμα φύγη ό νεκρός, «γιά νά μή σύρη κι άλλους» καί «αν σαρώσουν,
τά σαρίδια μένουν εις τινα γωνίαν επί τρεις ημέρας».

5. - «Άπό σπίτι νεκροϋ εννιά μέρες υστέρα άπ' τό θάνατο δέ στέλνουν ν
άλέαονν στο μύλο» (Αιτωλία). Διατί;

(3. - «'Οποιος πάει πρώτη φορά σέ μνήμα, δταν κηδεύουν, θά πάρ ένας Άλ-
λος, καμμιά συγγενής, χώμα καί θά τοϋ ρίξ' τρεις φορές άπ τό κεφάλ" σιακάτ'
χώμα. Αένε, πώς γιά »'ά μή φοβάτι τό κάμν'ν» (Σβέρδια Λήμνου).

7.-Ποΐαι προλήψεις έπικρατοΰν

1). άμα τό λείψανο είναι γελαστό,

2) άμα ό πεθαμένος είναι όμορφος στήν.κάσσα του,

3) άν κουνηθή τό κεφάλι του, τήν ώρα πού βάζουν τό νεκρό στήν κάσσα,

4) άν βρέχη στήν κηδεία καί βραχή τό λείψανο,

δ) άν έχη ό νεκρός τό ένα ή καί τά δυό του μάτια άνοιχτά,

6) αν κανείς πεί)άνη Τρίτη,

*7) όταν ό νεκρός τριμηνίζγ), τ.έ. άποθάνη 23ΐν τοϋ μηνός καί μέχρι τών
40 παίρνη ημέρας άπό τρεις μήνας, κττ.

8. - Δεισιδαίμονες συνήθειαι, άν μετά θάνατον μέλους τινός τής οικογενείας
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συμβαίνη ν' αποθνήσκουν άλλεπαλλήλως καί άλλοι. Π. χ. εϊς τήν Άνω Άμισόν
«λέγουν δτι ό νεκρός δέν κείται δπως πρέπει είς τόν τάφον ή δτι δαγκάνει τόν
δάκτυλόν του ή δτι βυζαίνει τόν δάκτυλόν του. Τότε άναοκάπτουν τόν τάφον
και άν εϋρουν τόν νεκρόν νά κείται όχι κανονικά ή νά δάκνη τόν δάκτυλόν τον
ή νά έχη είς τό στόμα τον άκραν τινά τον σαβάνον του, άποκόπτονν τήν κεφα-
λήν τον και τήν θέτουν είς τά οπίσθια τον μέρη».

9. - Γίνεται ανασκαφή τών οστών ή έπισώρευσις λίθων έπί τοΰ τάφου άτο-
μου πολλά άδικήσαντος τό κοινόν (δηλ. ανάθεμα);

10.-Άλλαι δεισιδαιμονίαι: Νά μήν κοιμάται κανείς εις ώραν κηδείας,
νά μή έργασθοΰν έξ ημέρας, νά μή σφάξουν τό γουρούνι, αν πεθάνη ό νοικο-
κύρης κ.τ.τ.

Δ') Τά μετά τήν ταφήν.

α') Ό άπό τοϋ νεκρού καθαρμός.

1.-Άπόνιψις χειρών. Πού γίνεται αύτη; Έπί τοΰ τάφου ή εΐς τήν

οίκίαν τοΰ άποθανόντος, δταν επιστρέφουν εις αύτήν; Π.χ. εΐς τήν Αΐτωλίαν

«στέκονται δλοι γύρω στον τάφο καί νίβονται απλώνοντας τό δεξί χέρι τους μέ

κρασί καί νερό». Εΐς τήν Λήμνον ο κείνοι, πού άλλάζονν τόν νεκρό, πλύνον ν τά

χέρια τονς σέ μιά κούπα μέ κρασί' ύστερα θά πλυθούν καί μέ νερό καινούργιο

άπό τή βρύση. Κι δταν φύγουν άπ' τόν τάφο, δλοι θά περάσουν άπ' τή βρύση

\

καί θά πλύνουν τά χέρια τους». Αλλού τό νίψιμο τών χειρών γίνεται πλησίον
τής έξωθύρας ή εις τήν αύλήν τής οικίας τοΰ αποθανόντος' εις μέρη τινά τής
Θράκης «είς τό νερό, μέ τό οποίον νίπτονται, σβήνουν ένα άναμμένο κάρβοννο»
ή έχουν έξω άπό τήν πόρτα σέ κεραμίδα λίγα αναμμένα κάρβουνα καί όσοι γυ-
ρνούν άπό τό μνήμα πλύνονται έπάνω σ' αύτήν. 'Υπάρχει ή συνήθεια οΐ επι-
στρέφοντες άπό τήν κηδείαν, άφοΰ πλυθούν καί χωρίς νά σκουπίσουν τά χέρια
των, νά έγγίζουν τρεις φορές φλόγα φωτός ή πύρας άνημμένης; Ποίος ό σκο-
πός τών πράξεων αύτών ; Ποϋ νίπτουν όχι μόνον τάς χείρας, άλλά καί τό πρό-
σωπον καί τό μαντήλι καί τό τσεμπέρι των ;

2.-Καθαρμός τών ένδυμάτων, τής οικίας κλπ. Π.χ. εΐς τό Γρίζι
Πυλίας «άπό τό νεκροταφείο ό παπάς θά γνρίοη στο σπίτι. Θά έχουν σαρωμένα
κ:Λ τά σαρίδια μαζωμένα στη μέση τοϋ σπιτιού. Τό ϊδιο καί τά ρούχα τοΰ
πεθαμένου, εκείνα πού φορούσε τήν ώρα πού ξεψύχησε, τά έχουν καμωμένα
ένα σωρό στη μέση τοΰ σπιτιού καί τά διαβάζει δ παπάς καί τά λιβανίζει' έχουνε
λιβάνι καί καίει. Θά διαβάση δ παπάς τήν ευχή κ' ύστερα θά νιφτή. Τό νερό,
δσο μείνη στο κανάτι, πρέπει νά τό χύσουν, γιατί δποιος τό πιή θά πεθάνη μέσα
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στο χρόνο. Τήν ίδια μέρα ή στις τρεις πάνε και τά πλένουν σέ τρεχούμενο νερό
κ' εκείνα πού φόρηγε και τά στρωοίδια τον ούλα. "Υστερα τά μοιράζουν ατούς
φτωχούς, γιά νά συχωρέσουν». Εις τήν Άν. Κρήτην «άμα γνρίσονν άπό τήν
κηδεία, δέν βάνονν μέσα τά ρούχα πού είχαν σκεπασμένο τόν άποϋαμένο' τ άφή-
νονν οξω καί καλούν τή σαραντίστρα (= γητεύτρα) καί τά οαραντίζει: παίρνει νερό,
βουτά τά δάχτνλά της μέσα, τά ραντίζει καί λέει: σαράντα, τριάντα, είκοσι, δέκα,
ένα, κιανένα. Κατόπι τά βάζονν μέσα». Είς Ρεΐσδερε Σμύρνης «μόλις φνγη δ νε-
κρός άπό τό σπίτι, πλύνουν τά νεκρόρρουχα άμέσως γιά ν' άλαφρώση ή ψυχή»,
εις τήν Σκϋρον τά πλύνουν τήν τρίτην ήμέραν καί «άν δέν προλαβαίνουν δλα,
πλύνουν ενα τουλάχιστο». Πολλαχού <σά σηκώσουν τό λείψανο, σαρώνουν άνά-
ποδα» (άπό τά έξω πρός τά μέσα)' εις τήν Αίτωλίαν «τά σαρίδια πάνε καί τά
ρίχνουν στά δίστρατα, όχι άλλού' δέν κάνει /»

3.-Άνανέωσις τοϋ ύδατος ή τοΰ πυρός. Διά ποιον λόγον γίνεται
αύτη; Π.χ. εις τήν Μακεδονίαν καί Θράκην χύνουν όλο τό νερό τοϋ σπιτιού
«μήπως καί δ άγγελος ξέπλυνε μέσα σ αυτό τό σπαθί του». Μετά τήν κηδείαν
φέρνουν άπό τήν. βρύσιν καινούργιο νερό. Υπάρχει ή συνήθεια νά σβήνουν επί
τινας ημέρας κάί)ε φωτιά είς τήν οικίαν τοΰ άποθανόντος καί νά άνάπτουν
νέαν φωτιάν ;

β') Περίδειπνα (Μακαριά, παρηγοριά, (παληγοριά, περιβοργιά), νεκρόδειπνο,
τάφος, κοινό, πορϋιάτικο, συχώριο, στερνάρα κλπ).

Ι.-Πώς ονομάζεται κοινώς τό γεΰμα, πού παρατίθεται μετά τήν κη-
δείαν εις τήν οικίαν τοΰ άποθανόντος; Φέρει καθείς τό φαγητόν του ή γίνεται
ετοιμασία υπό τών οικείων τοΰ άποθανόντος; Είς μερικά μέρη έπί τινας ημέρας
δέν άνάπτουν πύρ είς τήν οικίαν τού άποθανόντος. Έπί πόσας ημέρας εξακολου-
θούν τότε οί συγγενείς καί φίλοι νά στέλλουν φαγητά η γλυκά εις τήν πενθού-
σαν οίκογένειαν; και πώς λέγονται ταύτα ; (Π. χ. παρηγοριές έν Χίφ καί Έπτα-
νήσφ. πικροφάγια έν Φολεγάνδρω)·

Ποια τά φαγητά τής παρηγοριάς; Απαγορεύεται τό κρέας; Υπάρ-
χουν ειδικά πρός τούτο φαγητά ; Π. χ. είς τήν Σκΰρον μαγειρεύουν τό μάτσι, μιά
σούπα μέ ζυμαρικά, πού βράζουν μέ μέλι καί κανέλλα καί τήν στέλλουν οί συγ-
γενείς. Είς τήν Καστορίαν, "Αρταν κ. ά. «τρώνε μόνο ψαρικό' είς Ρεΐσδερε κ. ά.
«κάναν ψαρόσονπα μέ τό λεμονάκι, μακαρόνια καί τά Εστελναν στο σπίτι τοϋ
νεκρού οί παραέξω. Κρέας δέν έτρωγαν ώς τις σαράντα. Τζάκι δέν άναβαν οχτώ
μέρές». Είς τήν Αίτωλίαν «μόλις πεβάνη κανείς, τό κρέας, άν τύχη νά 'χουν μέσα
στο σπίτι, τό βγάζουν οξω άπ' τό δωμάτιο*. Τούναντίον εις τό Γρίζι Πυλίας
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«σφάχνονν αφαχτό, φτειάχνουν καϊ φάβα' ή φάβα απαραίτητη». 'Ομοίως εις τήν
έπαρχίαν Κουρέντων τής 'Ηπείρου, όπου τό περίδειπνόν λέγεται κοινό, σφάζουν
Ινα ή περισσότερα σφαχτά καί κάθε συγγενική οικογένεια φέρνει κανίσκι, δηλ-
μιά τυρόπιττα, ψωμί καί κρασί. Είς τήν 'Αν. Κρήτην «στο πορθιάτικο (= φαγητό
τοΰ νεκρού), ψήνοννε φασουλόριζο, κουκιά, χόντρο' ζυμώνουν επίτηδες κρίθινα
ψωμιά, δχι κονλλοϋρες».

2. - Τό τραπέζι τής μακαριάς. Ποΰ άποτίθενται τά φαγητά; είς
συνήθη υψηλήν τράπεζαν ή είς χαμηλά τραπεζάκια ή καταγής, είς τό πάτωμα;
Π.χ. είς τήν Σινώπην «στρώνουν χάμω άπάνω στο χαλί πεσκίρια άγιοταφίτικα,
καθίζουν δλοι γύρω - γύρω καί τρων τή σούπα (φασόλια, δ,τι δήποτε). Εις τήν
'Αταλάντην «δεν στρώνουν τραπέζι, άλλά κάθουνται χάμω καϊ τρώνε. Τρώγοντας
αφήνει δ καθένας στή μέση τοϋ τραπεζιού από ένα ψίχουλο ή κάτι παρόμοιο
γιά τό νεκρό». 'Ομοίως είς Λοζέτσι 'Ηπείρου «οχτώ μέρες στή σειρά δλοι οί
συγγενείς, οί νονοί, οί γνωστοί, κάθε πρωινό κάνουν τηγανίτες, πάνε ατό σπίτι
τοϋ νεκρού, τις βάζουν καταής και τρώνε. Δέ στρώνουν τάβλα στο νεκρό' στρώ-
νουν μιά πετσέτα καταής, τις βάζουν έπάνω, κάθονται κι αϋτοϊ κάτω καϊ μοι-
ριολογοϋν μαζί:

«Τί κάθεσαι, νοικοκυρά, καί ξυλοκουβεντιάζεις;

— Φίλοι, καλώς ώρίαεταν κ εμάς κακώς μας βρήταν......

Εις χωρία Άδριανουπόλεως «δέν έτρωγαν διά περόνης ή κοχλιαρίου, άλλά διά τής
χειρός, διά νά μή χουλιαρίσ δ θάνατος καϊ άλλους». Ποΰ άλλοΰ γίνονται ταΰτα ;

3. -Ή μακαριά μέ τό κρασί. 'Εκτός τών φαγητών τί άλλο παρατίίίεται
έπί τής τραπέζης; Παραδείγματα : Είς τήν Αίτωλίαν «ένα ποτήρι μέ κρααϊ γιο-
μάτο τό βάνουν καϊ στέκεται στή μέση ατό τραπέζι.'Απ αυτό κανένας δέν πίνει'
είναι τοϋ νεκρού. Τό κοιτάνε. Κάποτε έρχεται μιά μυΐγα παρδαλούλα και πετάει
γύρω στο ποτήρι. Αύτη, λένε πώς είναι ή ψυχή τοϋ πεθαμένου. Εις τήν 'Ανασε-
λίτσαν «βάζουν καταγής τραπέζια χωρίς τραπεζομάνδηλα καϊ πετσέτες. Πάνω στά
τραπέζια βάζουν ένα ποτήρι κρασί, ένα καρβέλι ψωμί άλάκερο κ' ένα πιάτο βρα-
σμένο σιτάρι και κηριά... 'Αφού μαζευτούν δλοι, ένας άπό τούς σπιτικούς, τούς
πιο κοντινούς τοΰ πεθαμένου, πίνει τό ποτήρι τό κρασί. "Αν είναι παιδϊ ή κορίτσι
άνύπαντρο, πίνει τό κρασϊ ή μάννα, άν άντρας, ή γυναίκα του κλπ. (Πρβλ. «πικρό
πουτήρ' ήπια ή μαύρη μ'»)·

Είς τήν Σινώπην «οί παραοτεκάμενοι τοϋ σπιτιοΰ έχουν ετοιμάσει ατό δω-
μάτιο πού πέθανεν δ άνθρωπος ένα τραπέζι' έχουν κόψει φέτες ψωμί, βάζουν και
κρασϊ σέ μιά σουπιέρα. ' Ο παπάς διαβάζει τρισάγιο και κατόπιν κορίτσια παίρ-
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νουν κομματάκια ψωμί, τά βουτούν μέσα στο κρασί καί δίνουν σέ καθένα άπδ
έ'να κομμάτι. Αυτός τό παίρνει, τό τρώει καί λέει: ό Θεός σχωρέσοι τον ε. "Αμα
τελειώση ή μακαριά, φεύγουν δλοι οί άλλοι καί μένουν οί στενοί συγγενείς καί
οί φτωχοί καί τρώνε τή σούπα». Είς τήν περιοχήν Άδριανουπόλεως, πριν παρα-
καθίσουν εις τήν μακαριάν, ρίπτουν τεμάχια άρτου είς μέγα ποτήριον οίνου καί
πίνουν έκ τού ιδίου ποτηριού όλοι υπέρ τής ψυχής τού αποθανόντος. Κατόπιν
τρώγουν πιλάφι, τυρί και κρόμμυα καί έν νησιείςι έλαίας. 'Αφού δέ φάγουν τή
μακαργιά, θέτουν ένα κάρβουνον εις τι ποτήριον πρασίνου χρώματος καί
τεμάχιον σιδήρου, διά νά σβήση ή θλΐψις». Πού μετά τήν άναχώρησιν τού
ιερέως άπό τήν παρηγοριάν θραύουν όπισθεν αυτού κεραμίδα ;

4.-'Υπάρχει ή συνήθεια νά γίνεται ή παρηγοριά εις τό νεκροταφεΐον,
πλησίον τής έκκλησίας; Π. χ. εις χωρία τινά τής Ζακύνθου εύθύς μετά τόν έν-
ταφιασμόν στήνουν τραπέζια καί πάγκους πλησίον τής εκκλησίας τοΰ νεκροτα-
φείου γιά τό συχώριο. Πού μετά τήν μακαρίαν συνήθιζον νά ρίπτουν τό λι-
θάρι ή νά τρέχουν αγωνιζόμενοι ποιος θά προσπεράση ;

5. - Γίνονται νεκρικά δείπνα καί κατά τά μνημόσυνα (παπαδοφιλέματα έν
Μάνη, ψαλμός έν Κοτυώροις, μακαριά έν Άρτη); Π. χ. έν Μαλιτζίνα Μακεδο-
νίας οί συγγενείς καί φίλοι πηγαίνουν μέ ετοιμασίαν φαγητών καί τήν 9ην μετά
τόν θάνατον ήμέραν εις τήν οίκίαν καί, πριν εισέλθουν είς αυτήν, φωνάζουν
έξωθεν, μοιριολογοΰν καί κατόπιν τρώγουν. Εις τά Τελώνια Λέσβου «τή μακα-
ριά τ γκάνεις δποτι θέλ' ς, στις σαράντα, στις τρεις μήνες. Σφάζεις μιαν δρθα, ένα
ζονντανό κί καλαίνεις τις συγγενείς κί τρώσι->.

γ') Έλεημοσύναι ύστέρ τοϋ νεκροϋ.

Διανομή σίτου, ενδυμάτων, χρημάτων κλπ. είς τούς πτωχούς.

Π.χ. εις τάς Κυδωνιάς «τά ρούχα τού νεκροϋ τά πλύνουν καί τά μπαλώ-
νουν καί κατόπιν τά μοιράζουν στούς φτωχούς. Μόνο μιά φορεσιά κρατούν νά
τήν δώσουν στά σαράντα. Τά ρούχα τά δίνουν πλυμένα, μπαλωμένα' δπως θά
τά δώσης, έτσι θά τά βρή ό νεκρός σου». Πρέπει δέ τά ροΰχα τού νεκροΰ νά
μήν τά ίδή τό φεγγάρι καί νά μή τά δρασκελίση γάτα (Άδριανούπολις).

Είς τήν Κορώνην «τό πρώτο πιάτο τοϋ φαγιού, πού θά βγάνουν άπό τό
τσουκάλι άνήμερα τ' Άγιοβασιλειοϋ, τό δίνουν σέ φτωχά παιδάκια, γιά νά σχω-
ρεθοϋνε οί πεθαμένοι. "Αν δύνεται κανείς, μεράζει καί περισσότερα».

Ή έλεημοσυνη δίδεται είς τό όνομα ώρισμένου έκ τών άποί)ανόντων; Π.χ.
εις τά Κοτυωρα «στ' όνομα τοϋ πεθαμένου θά 'διναν μιάν έλεημοσύνη, θά έντυ-
ναν έ'ναν φτωχό, θ' αναλάμβαναν τήν διατήρηση μιάς φτωχής οικογενείας» κλ.
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δ') "Αλλαι νεκρικαϊ συνήθειαι των τριών ή σαράντα πρώτων ήμερών
άπό τοϋ θανάτου καί αί οχετικαϊ μέ αύτάς δοξασίαι περϊ ψυχής.

Λύχνος ή ακοίμητο καντήλι, προσφοραί σίτου ή άρτου καί ύδατος εΐς τόν
νεκρόν έπί τοϋ τάφου ή ε'ις τήν θέσιν, όπου ούτος έξέπνευσεν έν τή οΐκία. Τό
καλημέρισμα τοϋ νεκρού κτλ.

Παραδείγματα : Είς Έξαμίλιον Θράκης «τήν πρώτη βραδεία μετά τήν
κηδείαν μαζεύονται οί συγγενείς είς τό σπίτι τον κηδευθέντος, δπου γεμίζονν ενα
πιάτο νερό καί, άφον στήαονν εις τά χείλη τον τρία κηρία, τό τοποθετούν είς τό
μέρος, δπου ό νεκρός έξεψνχησε. Πέριξ αύτοϋ κάθηνται οί συγγενείς, μέχρις δτον
λειώσουν τά κηρία και σβήσουν μόνα των. Κατόπιν άπό τό νερό τοϋ έν λόγω
πιάτου πίνουν δλοι οί παρευρισκόμενοι, πρώτα οί πλησιέστεροι συγγενείς και κα-
τόπιν δλοι οί άλλοι. Αυτό διαρκεί τρεις νύχτες καί λέγεται ξενύχτι». Εις Άγιάσσον
Λέσβου «στο μέρος πού πέθανε δ νεκρός τρεις βραδείες χύνουν νερό καί πλύ-
νουν τό μέρος, κρεμούν καί μαρχαμά (= πετσέτα) στήν πόρτα, νά σφουγγίξ' τό
μαχαίρ ό άγγελος, νά φύγουν τά αίματα. Αέσι πώς βλέπουν αίματα καί τά πλύ-
νουν». Είς τήν Τσανδώ «τρεις βραδείες ατό μέρος πού ξεψύχηαεν ό νεκρός βάζονν
μιά πράσινη πινάκα μέ νερό καί τρεις βοϋκες ψωμί, άνάφτουν τή λαμπάδα,
πού έκαιε ατό κεφάλι τοϋ πεθαμένου, καί θυμιάζουν τό νερό. Ή ψυχή θά ελθη
νά πι ή νερό' μιά μνγίτσα λογνρίζει καί λένε πώς αύτη είναι ή ψυχή τον, πού
τρεις βραδείες δλο εκεί τρογνρνα. - Ο άγγελος ώς τά σαράντα τήν τρέχει δώ καί
κει' θά πάρη τά κόλλνβά της. κ' ύστερα θά πάγ' στον τόπο της, άφοϋ πρώτα
ζνγιαθή. Ή ψυχή είναι άέρας». Είς τήν Αΐτωλίαν, «λένε πώς ό πεθαμένος διψάει
ώς τις τρεις μέρες κει μέσα πού είναι θαμμένος. Τοϋ φέρνουν λοιπόν ώς τις
τρεις μέρες άράδα κάθε βράδυ άπό ένα τσουκάλι νερό καί τό χύνουν ατό κεφάλι
του, γιά νά πιή». 'Ομοίως είς τό 'Αλμαλί Μαλγάρων <·έν ή δύο κοράσια πηγαίνουν
τρεις κατά σειράν ημέρας περί τήν δύσιν τοϋ ηλίου είς τόν τάφον καί ποτίζουν
τόν. τεθαμμένον, αν δ'είναι λεχώ, ποτίζεται σαράντα κατά σειράν ημέρας».—'Υπάρ-
χει ή συνήθεια νά χύνουν εντός τοϋ τάφου οίνον δι' οπής επίτηδες ανοιγμένης ;

Είς τήν ΝάΕον «αφήνουν τό ,απίτι τρεις μέρες άσκούπιστο, γιατί ή ψυχή
τοϋ πεθαμένου τριγυρνάει έκεί καί μπορεί νά τήν πετάξης μέ τά σκουπίδια».
Είς τήν Περιστεράν Θράκης «αν πεθάνη βρέφος, ή μητέρα του κοιμάται τρεις
νύκτες είς άλλο σπίτι, διότι τήν ζητεί καί κλαίει». Είς τά Σφακιά όλόκληρον
40ήμερον άπό τοϋ θανάτου «ή χήρα ή ή μήτηρ τοΰ νεκρού θέτει έπί τής τρα-
πέζης όλα τά έτοιμασθέντα φαγοπότια και ύδωρ, άνάπτει κηρίον ή λύχνον, είτα
θυμιάζει έπ' αυτών λέγουσα :

επετηρισ του λαογραφικου αρχειου, β',

13
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Έκέϊ πού δείπνησ δ 'Χριστός κ' οι Αώδεκ Άποστόλοι
νά τρώγι καί νά χαίρεται, άντρα μου, ή ψυχή σου.
Ταύτα πράττει καί λέγει ή γυνή καί είς όλα τά νενομισμένα μνημόσυνα τοϋ
έτους. Ταΰτα διανέμονται είς πτωχάς οικογενείας».

Πώς γίνεται τό καλημέρισμα τοΰ νεκρού τήν έπομένην τοΰ ένταφιασμοΰ
του ; Τί τού πηγαίνουν; Π.χ. εις τήν Σινώπην «οί συγγενείς πολύ πρωϊ έπαιρναν
ενα πανέρι μεγάλο, γεμάτο φρούτα, σϋκα, μήλα κλ. καί πήγαιναν στο νεκροτα-
φείο. Εκεί διάβαζεν δ παπάς τρισάγιο καί μοίραζαν τά φρούτα στους φτωχούς».

Ε'. - Μνημόσυνα.

α') Τά κατ Ιδίαν μνημόσυνα.

1.-Κατά ποια χρονικά διαστήματα γίνονται ταύτα καί πώς διακρίνον-
ται; Π.χ. τά τρίμερα ή τά τρίτα, τά νιάμερα ή τά έννιάτα (Γρίζι), τά είκοσι ή τά
εικοστά (Κίος), τά σαράντα, τά τριμήνια, τά ξαμήνια, τά έννιαμήνια, τά χρόνια,
τά διπλόχρονα (Κύθνος), τά τριπλόχρονα (Νάξος). Γίνεται μνημόσυνον καί καί)'
έκάστην έπέτειον τοϋ θανάτου; (τά συναπαντήματα έν Ίνναχωρίφ Κρήτης, τά
χρονογύρια έν Οινόη Πόντου).

Ποΐαι άλλαϊ διακρίσεις γίνονται μεταξύ μνημοσυνών; Π.χ. εν Σινασσφ
Καππαδοκίας τά μνημόσυνα διεκρίνοντο είς μικρά (άμωμες) καί μεγάλα, τά όποια
έλέγοντο κανίσκια μέν, όταν διενέμοντο καί τροφαί εις πτωχούς, μνημόσυνα δέ,
όταν μόνον κόλλυβα έν τή εκκλησία καί έπειτα γεύμα έν τή οικία. Επίσης έν
Χίω λέγεται τό μνημόσυνον ταγιστόν, όταν γίνεται μέ ζαχαρωτά καί φαγητά.

2.-Πώς γίνεται ή πρόσκλησις είς μνημόσυνον; Π.χ. είς τήν Άράχοβαν
Παρν. «στις σαράντα, στις εξ μήνες καί στό χρόνο ρογεύουν στά σπίτια σταρ',
δηλ. μοιράζουν κόλλυβα μ' ένα πιατέλλο άπό τό καλάθι. Παρασκευή βράδυ θά
ρογέψης τό σταρ' γιά νά ρθουν τό Σάββατο στό μνημόσυνο». Είς τήν Κίον τής
Βιθυνίας «ή σαβανώστρα στά σαράντα μοίραζε στά σπίτια κεσεδάκια μέ κολλυ-
βοζούμι κ έλεγε αέ ποια εκκλησία θά γίνη τό μνημόσυνο». Όμοίως είς τά Κο-
τύωρα «μιά γυναίκα ή παιδιά μέ κόλλυβα μέσα σε πιάτα ρηχά τοϋ φαγητού προσ-
καλούσαν στό μνημόσυνο τούς φίλους».

3. - Ποίον έκ τών μνημοσυνών τούτων ί)εωρεΐται μεγάλο μνημόσυνον
καί ποία τά έθιζόμενα κατ'αύτό α) έπί τού τάφου καί β) έν τη οικία καί
άλλαχοϋ; Χοαί ύδατος ή οίνου καί προσφοραί τροφίμων εις τόν νεκρόν. Έστία-
σις πτωχών, έλεημοσύναι καί άγαβοεργίαι υπέρ τοϋ νεκρού. Διανομή κολλύβων,
άρτων ή γλυκυσμάτων.

Παραδείγματά τινα: Είς τήν Σέριφον «στις τρεις μέρες άπό τό θάνατο



ζητηματα ελληνικησ λαογραφιασ

2o.5

κάνουν ένα πιάτο κόλλνβο, τό πάνε έπάνω οτόν τάφο, τό μνημονεύει δ παπάς
και κατόπιν σποϋνε τό πιάτο έπάνω οτόν τάφο και σκορπίζονται τά κόλλυβα, γιά
νά φάνε οι πεθαμένοι» ■ Είς τήν Τσανδώ τής Θράκης «τήν τρίτη μέρα πολύ πρωί,
πού άκόμα τό άστρο είναι στον ουρανό, οι σπιτικοί θά πάνε στο μνήμα νά τρισ-
αγιάσνε. 'Ανάφτουν κεριά, θά θυμιάσουν τόν τάφο όλοι μέ τήν άράδα μέ τήν
κεραμίδα τοϋ σπιτιού, θά χύσουν τό νερό τής πινάκας έπάνω στο μνήμα νά δρο-
σιστή ή ψυχή τοϋ πεθαμένου, τις τρεις βοϋκες παραχώνουν έπάνω στον τάφο καί
τήν πινάκα άφήνουν μπρούμυτα ή τήν σπάνουν έπάνω στο μνήμα, καθώς καί τό
πινάκι, πού εΐχε τό κρασί». Είς τήν 'Ανασελίτσαν Μακεδονίας «στις τρεις μέρες
το πρωί φέρνουν στο μνήμα πίττα, γλυκό, λαγγΐτες καί φρούτα, σταφύλια, άπίδια,
πορτοκάλια, κυδώνια κ. ά. και τά μοιράζουν μεταξύ τονς οί γυναίκες». Είς τήν
'Αδριανούπολιν «τήν 40ήν ήμέραν μετά τό έν τή έκκλησίςι μνημόσυνον πηγαίνουν
εις τό μνήμα καί έπιχέουν ύδωρ. Πάλαι συνήθιζον νά σφαγιάζωσι θύματα
(κουρμπάνια) καϊ να τά διανέμουν κατά μερίδας μετά τών κολλύβων καί άρτου εις
τάς οικίας». 'Ομοίως είς τήν Σκύρον «κάνουν καί κονρμπάνι, φαί μέ κρέας καϊ
ρύζι, και τό μοιράζουν ατούς φτωχούς σέ μονά σπίτια (3, 5, 7, 9) γιά τό σχώ-
ριο». Είς Ρεΐσδερε Σμύρνης «στά τρίμερα καϊ στά νιάμερα κάνανε κόλλυβα, στά
σαράντα καϊ στά ξάμηνα, ατά νιάμηνα καί στά χρόνια κάνανε πίττες' άραιώναμε
μέλι καϊ βουτούσαμε κομμάτια πίττες κ' ήβγαίναμε στ σοι δρόμοι βράδυ βράδυ,
πού γύριζεν ή άργατειά άπό τή δουλειά, και τονς δίναμε κ' έπαιρναν νά σχωρέ-
σονν». Είς τήν Μ. 'Ασίαν κατά τάς ημέρας τών μνημοσυνών χύνουν οινον έν-
τός τών τάφαιν δι'επίτηδες άνοιγμένης οπής. (Πού άλλοΰ γίνεται τοΰτο;) Χύ-
νουν οΐνον έκ ποτηριού προς τιμήν τοΰ νεκροΰ ;

Είς τό Γρίζι ΙΙυλίας «στά σαράντα βράζανε λεβέτια όλΑκερα μέ στάρι καϊ
μέ φαγητά διάφορα, αφάχνανε σφαχτό, μαγειρεύανε φάβα, ρύζι, κάθε λογής
φαγιά. Στρώνανε τραπέζια όξω σέ πλατώματα και μαζενούτανε όλο τό χωριό.
"Υστερα δέν κάνανε τραπέζια, μονάχα φαί μοιράζανε ατά σπίτια. Τώρα δέ μοι-
ράζουνε παρά τό στάρι». Είς τό Βλαχώρι τής 'Ηπείρου «στά σαράντα πηγαίνει
όλο τό χωριό και τρώει, ένας άπό κάθε σπίτι. Καθένας όμως κρατάει καϊ τις
πίττες τον καϊ τή ρακή τον». Εις Μουσταφά Πασά κατά τό μνημόσυνον τών
σαράντα «ετοιμάζεται τράπεζα, έπϊ τής οποίας τοποθετούνται μία φιάλη μέ ρακήν,
δύο πινάκια πλήρη φαγητών, έν βαθύ πινάκιον μέ κολλυβόζωμον, σταμνίον πλήρες
ύδατος, προσφορά, κόλλυβα, άρτοι, μία πετσέτα καί μία πλήρης ενδυμασία. Οί προσ-
κεκλημένοι φέρουν φαγητά καί άρτον καί κάθηνται περί τήν τράπεζαν. Ό ιερεύς
έρχεται καί ψάλλει τόν "Αμωμον έκτενώς μετ* 'Αποστόλου καί Εύαγγελίου νεκρω-
σίμων, μεθ' δ ή οικοδέσποινα προσφέρει είς τόν ιερέα σταμνίον ύδατος, όστις
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εκχέει έξ αυτού ολίγον ύδωρ, τό αυτό δέ κάμνουν όλοι οί παρευρισκόμενοι, έκχέοντες
ύδωρ εκ τοΰ αύτού σταμνίου. Ή οικοδέσποινα διανέμει τεμάχια άρτου καί φαγητά
είς τούς παρευρισκομένους καί προσφέρει εις τινα έξ αυτών όλόκληρον τήν ένδυ-
μασίαν (υποκάμισον, έσώβρακον, βρακίον, περικνημίδας, υποδήματα, έπενδύτην,
πΐλον, πετσέταν καί πρόσφορον). Άν μνημονεύεται γυνή, γυναικείαν Ινδυμασίαν.
Είς άλλον προσφέρει ψάθαν, στρώμα, προσκέφαλον καί πρόσφορον' είς άλλον τήν
τράπεζαν μέ όλα τά έπ' αύτής. "Επειτα τρώγουν καί φεύγουν οί έλεηθέντες».
'Επίσης είς τήν Σινώπην «στις εννιά μέρες τό πρωι πηγαίνουν οι συγγενείς στο
σπίτι τοϋ νεκροϋ καί ζυμώνουν ψωμάκια έκατοδραμίστικα, τά ψήνουν καί τά έχουν
τό μεσημέρι έτοιμα. "Αλλες μαγειρεύουν, ψήνουν κρέας μέ ροβίθια, πιλάφι, κλ.
Τό μεσημέρι καλούν ολους τούς φτωχούς, μένουν κ' οί συγγενείς καί φίλοι, στρώ-
νουν χάμω έπάνω στο χαλί τ' άγιοταφίτικα πεσκίρια, βάζουν έπάνω τά φαγητά καί
κρασί μέ ζάχαρη, καθίζουν καί δλοι γύρω, παίρνει καθένας τό ψωμάκι του (τό
χλίο ψωμί), τό κόβει μέ τό χέρι, δχι μέ μαχαίρι, βουτά πρώτα έ'να κομμάτι στο
κρασί καί εύχεται: Θεός σχωρέσοι τονε. "Αλλο κακό νά μή δήτε. Καλή παρηγοριά».

Γίνονται γεύματα παρά τούς τάφους κατά τά μνημόσυνα;

Τί άλλο μοιράζεται μετά τών κολλύβων είς τήν έκκλησίαν ή είς τήν οίκίαν
κατά τά μνημόσυνα; Π.χ. είς τήν "Ηπειρον μοιράζονται άναπάψ μα, τεμάχια άρτου
τετράγωνα, βουτηγμένα είς κρασί ή είς μέλι, ψυχούδια έν Δημητσάνη, άπαλεριά έν
Χίω, φουγάσα έν Τήνω, βλογίδια είς Άγιάσσον Λέσβου, κουμπανάκια έν Ίερα-
πέτρα, ψυχόπιττες εν Μικρά Άσίςι. Ποίος ό τρόπος τής παρασκευής των;

4.-Λειτουργίαι τελούμεναι υπέρ τής ψυχής τοΰ άποθανόντος (ψυχολειτουρ-
γιά έν Άραχόβη, μακάριση έν Άρτοτίνα, σαραντάρι έν Κρήτη, συλλείτουργο πολ-
λαχοϋ). Π. χ. είς τήν Άρτοτίναν «τις μεγάλες σαρακοστάδες φκειάννι μακάρια
(= μεγάλη λειτουργία), φκειάν'νι σταρ', ψ'χούδια (ψωμάκια) πάνι στ'ν εκκλησιά
καί κρασί στ ς ταίτσις, ρακί ατά παγούρια, φασούλια... γιά σχώριου». Σαραντάρι
εν Κρήτη είναι 40 λειτουργίαι είς τήν σειράν «γιά νά μνημονεύουνε τά πεθα- '
μένα», Σαββατόχρονο δέ είς τήν Νάξον ή έπιμνημόσυνος λειτουργία, ή τελου-
μένη κάθε Σάββατον έπί έν όλόκληρον έτος άπό τοΰ θανάτου τινός.

5.-Μνημόσυνα τελούμενα έκτάκτως κατόπιν ενυπνίου ή όπτασίας. Πρβλ.
τάς φράσεις Κοτυωριτών τοΰ Πόντου : «ό σχωρεμένον ό πάππο μ' έροματίασέ
με»' ή «ΐστεα εκάθουμνε κ' έπλεκα ή σχωρεμέντσα ή μάννα μ έ'ρθεν α' ομμάτια
μ άπάν* ή έφάνθε με».

6.-Πρόνοια περί τελέσεως μνημοσύνων καί κολλύβων, περί άμοιβής ιερέων
κλπ. έξόδων έν διαθήκαις. Πρβλ. τά ικανά έν διαθήκαις Χίου, τό ψυχομοίρι ή
ψυχομερίδιον Κύθνου, γιά τό μακάριο Τήνου κλ.
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β') Γενικά μνημόσυνα ύπέρ των ψυχών (Ψυχοαάββατα).

Ι.-Ποΐα είναι τά Σάββατα τών ψυχών; Είναι τά Σάββατα τών 'Απόκρεω
ή τά πέντε πρώτα Σάββατα τής Μεγ. Σαρακοστής ; Ποίον έξ αυτών θεωρείται
τό κάτ' έξοχήν Σάββατον τών ψυχών ;

2. - Ποια τά έθιζόμενα κατά τήν παραμονήν τών Ψυχοσαββάτων (τά Ψυχο-
παράσκευα) έπί τών τάφων ή κατ' οίκον ; II. χ. κάμνουν κόλλυβα καί προσφορές
διά τήν λειτουργίαν τού Σαββάτου καί διά τό μνήμα. Εις τήν Θρόίκην «μαγει-
ρεύουν ριζόγαλο (κατά τά Ψυχοσάββατα τής 'Αποκριάς) ή φασούλια και λαθνρι,
βάζουν μαύρο πιπέρι και μοιράζουν ατά σπίτια γιά σχώρεση στά πιάτα. Θά
πάνε καί στήν εκκλησία κρασί καί τό μεριδοχάρτι». Είς τήν Μάνην τήν παραμο-
νήν τοϋ Ψυχοσαββάτου χύνουν έξω άπό τό σπίτι κρασί καί νερό ή θέτουν ψωμί,
κερί, σπερνά καί συγχρόνως χύνουν κρασί καί νερό». ΓΙού άλλού γίνεται τούτο;

3. - Ποία ή ονομασία τής ιεροτελεστίας, πού γίνεται κατά τά Ψυχοσάβ-
βατα ; (Συλλείτουργο, δωδεκαλείτουργο ή σκουτέλι, σαραντάρι η σαρανταλείτουργο
κλ.). Ποιαι αί συνήθειαι κατά τά Σάββατα ταύτα; Π.χ. είς τήν Χίον τό Σάββα-
τον τής Τυρινής «μοιράζουν εις τήν γειτονιάν λαγάνες μέ τυρί καί κρασί, γιά νά
μακαρίσουν τά πεθαμένα». Είς τήν Φιλιππούπολιν μοιράζουν τήν κρασοψυχιά,
δηλ. τεμάχια άρτου σχήματος ρόμβου, έπιχριόμενα μέ μέλι καί κανέλλαν καί δια-
βρεχόμενα δι' οίνου.

4. - ΙΙού τό Σάββατον τής Πεντηκοστής λέγεται τού Ρονσαλιον καί πώς
εορτάζεται; Ποΐαι δοξασίαι περί ψυχών αναφέρονται είς τό Σάββατον τοϋ Ρου-
σαλιοϋ ; Ποΰ τά Ρουσάλια γίνονται τήν εβδομάδα τής Διακαινησίμου καί ποίαν
ήμέραν ταύτης; Γίνεται τότε καμία πανήγυρις ή έπικρατοϋν έθιμα ιδιάζοντα;
Π.χ. είς τό Κωσταράζι Καστορίας «τής Πεντηκοστής σκύβουν στήν εκκλησία, γο-
νατίζουν, γιατί περνούν οί πεθαμένοι. Πρέπει νά σκύψουν μέ κλεισμένα τά μά-
τια' βάζουν στά μάτια φύλλα ή τριαντάφυλλα, γιά νά μή βλέπουν καθόλου'
επειδή, άν τήν ώρα, πού περνούν οί πεθαμένοι, έχουν άνοιχτά τά μάτια, τους
γνωρίζουν, κλαίνε καί λυπιούνται καί δέ θέλουν νά πάνε μέ τούς άλλους στή σειρά».
Εις τήν Φράγκαν, συνοικισμόν ποιμένων παρά τό Αΐγιον, «ή εορτή τών Ρου-
σαλιώνε εορτάζεται τό Σάββατον τής Πεντηκοστής ούτω: Συναθροίζονται οί
κάτοικοι άπό πρωίας εις τήν έκκλησίαν, κομίζοντες τυρόν καί κρέατα έψη μένα
κατατεμαχισμένα, έν οις καί ή κεφαλή τοϋ σφαγέντος θύματος, ιδία άρνίου, καί
αίίτη έψημένη. Μετά τό πέρας τής ιεροτελεστίας έξέρχονται οί έκκλησιασθέντες
καί κάθηνται έξωθεν τής εκκλησίας κατά σειράν και κατά ήλικίαν. Αί γυναίκες
τότε διανέμουν τά τεμάχια τοΰ κρέατος άρχόμεναι άπό τοϋ ιερέως, είς τόν όποιον
δίδουν τήν κεφαλήν, είς δέ τόν κατόπιν τοϋ ιερέως καθήμενον βοηθόν αυτού η
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ψάλτην δίδουν τήν πλάτην. Κατόπιν άρχεται ή διανομή τού τυρού». "Αν ήκολού-
θει χορός ή διασκέδασις δέν ένεθυμεΐτο ό άνακοινώσας τά άνωτέρω (Λαο-
γραφ. Δ', 324). Πού άλλοϋ συνηθίζεται ή εορτή αύτη ; Ποία ή έννοια τής φρά-
σεως : «Τον Ρουσαλιοϋ τό Σάββατο ποτέ τον νά μην έ'ρθη» καί τής άπαγορεύ-
σεως κάθε έργασίας κατά τά Ψυχοσάββατα;

5.-Σκοπός καί ώφέλεια τών μνημοσύνων κατά τάς άντιλήψεις τοϋ λαού.
Π.χ. «Εντοννα πάνε κανίακια στο Θεό. Τά παίρνει ό άγγελος και τά πάει ατό
Θεό, γιά νά τούς άπαλλάξη. "Αμα δέν τούς κάνης στάρι και λειτουργία, έρχονται
στον ύπνο σου και σον τά ζητάνε» (Κορώνη). «Τό στάρι τό βράζουν, γιά νά χτν-
πήση ό άχνός άπάνω στο Θεό» (Καστόρια). Είς τάς Κυδωνιάς τά σαράντα γίνονται
2 - 3 μέρες πιο πρίν, «γιά νά πάη τό κόλλνβο στον άλλον κόσμο, πριν άπό τό
νεκρό. Γιατί ό νεκρός γυρίζει 40 μέρες κι άπάνω στΙς 40 πάει στον άλλον κόσμο
και βρίσκει τά κόλλυβα». «'Αν περνοΰσαν οί κανονισμένες ημέρες (3,9,40), χωρίς
τό μνημόσυνο, ό πεθαμένος θά 'παίρνε κι άλλον σπιτικό του στον τάφο» (Κοτύωρα).

γ') Κοινή έξοδος έπι τούς τάφονς κατά τάς μεγάλας έορτάς (Χριστού-
γεννα, Πρωτοχρονιά, Μεγ. Παρασκευήν, ΙΙάσχα, τής 'Αναλήψεως, τοΰ Σταυρού).

Δεήσεις (τρισάγιασμα) έπί τών τάφαιν, χοαί καί προσφοραί τροφών είς
τούς νεκρούς ή εΐς πτωχούς. Π. χ. εΐς Ρεΐσδερε Σμύρνης «κάθε Μεγάλη Παρα-
σκευή καθένας πού είχε πεθαμένα έκανεν ένα στεφάνι, έπαιρνε και μιά λαμπάδα
μεγάλη με κορδέλλα και πααίναμε ατά μνήματα και δσην ώρα λένε τά μοιρολό-
για τον Χριστού, έμοιριολογούααμε κ εμείς, καθένας τό νεκρό του». Ε'ις τήν Νί-
συρον «τό Μέγα Σάββατον λίαν πρω'ΐ κατά τήν έξοδον τοΰ 'Επιταφίου στολί-
ζουν τόν (ύποτιθέμενον) νεκρόν μέ τά έναπολειφθέντα αύτφ ένδύματα έν τινι
κεντρικωτέρα όδφ, 0t' ης μέλλει νά διέλθη ό 'Επιτάφιος. Πέριξ τοΰ υποτιθεμένου
νεκροΰ μητέρα, άδελφαί και πολλαί άλλαι γυναίκες συγγενείς μοιρολογούν». Εις
τήν Καστανιάν τής Λακεδαίμονος «πλεΐσται οΐκογένειαι μετά τήν νυκτερινήν άκο-
λουθίαν τής 'Αναστάσεως, παραλαμβάνουσαι μεθ' εαυτών ώ« πασχαλινά, τυρόν καί
άρτον, μεταβαίνουσιν εις τό κοιμητήριον καί άποθέτουσι ταύτα εκάστη έπί τών
τάφων τών ιδίων αύτής οικείων. Τά τρόφιμα ταύτα συλλέγουσιν ύστερον πτωχοί
καί παιδία». Εΐς χωρία τινά τής Μάνης τήν Δευτέραν τοΰ Πάσχα γίνονται τά
λεγόμενα παραοτααίματα: οί ιερείς ένδεδυμένοι τάς ίερατικάς στολάς, προηγου-
μένων σταυρών, ους φέρουν οί λεγόμενοι στανροφόροι (ούτοι δ' είναι οί συγγε-
νείς τών νεωστί άποθανόντων), καί σημαιών καί πολλού πλήθους παρακολου-
θοΰντος, πορεύονται εΐς τά νεκροταφεία καί κάμνουν δεήσεις υπέρ τών κεκοιμη-
μένων. Τά έπί τών τάφων άβγά, τά όποια θέτουν οί συγγενείς, λαμβάνουν οί
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ιερείς καί οί σταυροφόροι». Είς τήν Θράκην «ξημέρωμα τής 'Αναλήψεως πηγαίν'νε
στο νεκροταφείο και ρίχνουν έπάνω στους τάφους ένα μαστραπά νερό, δροσιά γιά
τις ψυχές. "Ολοι τής 'Αναλήψεως θά κάννε γαλατόπιττες" τις πάνε στήν εκκλησία
καϊ τις προσφέρουν υπέρ τών νεκρών». Είς τά Κοτύωρα «τό Σάββατο τοΰ 'Αγίου
Πνεύματος (τ' άεπνευμάτονος) πήγαιναν οικογενειακώς στά νεκροταφεία μέ φαγώ-
σιμα άπό τό πρωΐ καί διημέρευαν εκεί». Περιγραφήν νεκροδείπνων έν νεκροτα-
φείω Κων/πόλεως τήν 14 Σεπτεμβρίου βλ. έν Άρχαιολ. Δελτίω 1926 σ. 131 κέ.

δ') Τά κόλλυβα καί ό κολλυβόξωμος.

l.-Αί κατά τόπους όνομασίαι των καί ό τρόπος τής παρασκευής των:
Σπερνά ή κουκκιά έν Καλαβρύτοις, μπούλια, συχώρια καί σπερνά έν 'Αρκαδία,
σχωρέτια παρά Σαρακατσαναίοις, πικρά έν Σίφνφ' κολλυβόζουμο (Εύβοια), κολ-
λυβόχλε (Σκύρος), τό ψυχό (Κυδωνίαι) κλ. 'Εν Σιγή τής Βιθυνίας «πλύνουν τό
στάρι τρία νερά και τό παστρεύουν τρεις φορές, κατόπιν τό στήνουν καϊ βράζει"
τό πρωϊ τό στραγγίζουν σ' ένα πανέρι και τό περχύνουν μέ κρύο νερό γιά δροσιά
τής ψυχής. "Υστερα ανάβουν τό κερί, βάζουν λιβάνι στο λιβανιστήρι και έπειτα
τ' απλώνουν σ ένα τραπέζι ή καί χάμω πάνω σ' ένα παννϊ καϊ κάνουν τρεις μετά-
νοιες καϊ παρακαλούν νά συχωρεθούν οι ψυχές. "Υστερα ετοιμάζουν τό κόλλνβο"
μέ τή ζάχαρη άνακατεύουν και καρύδ', άλεύρι καβουρντισμένο στο φούρνο, ρόδι,
άμύγδαλα, καρύδια, σταφίδες, κουκουνάρια, ζαχαράτα» κλπ. Είς τήν Τσανδώ
Θράκης «τό κόλλυβο που βράζει δέν τό σκεπάζνε, γιά νά πάγ' δ άχνός στις ψυχές.
"Υστερα στρώνε θλιμμένο τραπέζι καταγής καϊ φιλεΰνε δσες είναι έκέϊ, γιά νά
δώσνε σχώρεση στά πεθαμένα». Είς τήν Κορώνην «στις οχτώ μέρες τό μεσημέρι,
σά βράση τό στάρι, τό απλώνουν. "Εχουν έπάνω σ' ένα μεγάλο τραπέζι στρω-
μένο ένα σεντόνι καί απλώνουν τό στάρι. Τό κάνουν σάν άνθρωπο, χωρίζουν
χέρια, πόδια, κεφάλι, καρφώνουν κ' έπάνω στο κεφάλι ένα κερϊ άναμμένο καϊ
υστέρα κάθονται γύρω καϊ τό μοιρολογάνε, σά νά είχανε τόν πεθαμένο μπρός
τους. Σάν τελειώση τό μοιρολόγι, συγυράνε τό στάρι: βάνουν μέσα σταφίδες,
μαϊντανό, κανέλλα, ροϊδιές κτλ. Στις σαράντα γίνεται τό μεγάλο μνημόσυνο. Πρέ-
πει νά γίνουν σαράντα πατήματα, (δηλ. μέ τήν σφραγίδα τής προσφοράς)' γι αυτό
πλάθουν σαράντα προσκομιδάκια καϊ τά μεράζουνε σέ σπίτια φτωχικά, που νά'χουνε
μικρούλια ποϋναι άγγελουδάκια. Στέλνουνε και στο νεκροθάφτη ένα πιάτο κόλλυβα
καϊ τό προσκομίδι τον». "Οταν ή νοικοκυρά έτοιμάζη κόλλυβα διά τις ψυχές, θέτει
χωριστά μέρη ώνοματισμένα είς τόν καθένα, προφέρουσα εκάστου νεκροΰ τό όνομα ;

Είς τήν Χίον μέρος άπό τό σιτάρι τό βράζουν πολύ, ρίχνουν μέσα και
σταφίδες, κοπανισμένα αμύγδαλα, καρύδια, μέλι καί ζάχαρη, άνακατεύουν καί
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ολίγο αλεύρι και όλα ψήνονται μαζί καί γίνονται χυλός. Είς τάς Κυδωνιάς «τήν
Παρασκευή πρωΐ τών Ψυχών έσμιγαν ο! συγγενείς, 4-5 νοικοκυρές, έβαζε καθε-
μία λίγο σιτάρι κ' έψηναν μαζί τά κόλλυβα" μέ τό ζουμί έκαναν τό ψυχό : έβα-
ζαν μέσα ζάχαρη, αλεύρι, καρύδια, κουκουνάρια καί γίνονταν πηχτό».

Πότε καί είς ποίους μοιράζεται ό χυλός τών κολλύβων ;

2.-Ό δίσκος τών κολλύβων καί ό στολισμός αυτού. Ποία δοχεία
μεταχειρίζονται διά τά κόλλυβα καί πώς λέγονται κατά τόπους; Π.χ. νάπφος έν
Άμοργφ λέγεται μεγάλη ξυλίνη λεκάνη, μονοκόμματη, εντός τής οποίας θέτουν
τά κόλλυβα. Έν Ρόδω διά τά κόλλυβα μεταχειρίζονται χάλκινους ταβάδες, οί
όποιοι λέγονται νοχιοί■ έπί τής έπιφανείας των άπεικονίζονται ό 'Αδάμ καί ή
Εύα, τό δένδρον τής γνώσεως τοΰ καλού καί τοϋ κακοΰ καί ό "Αδης. 'Αλλού
τά κόλλυβα τά μεταφέρουν είς έ'να πανέρι ή κάνιστρον, τό όποιον είς μερικά μέρη
«ντύνουν άπόξω μέ παννΐ άσπρο, αν είναι νέος δ πεθαμένος, ή μέ μαύρο, αν
είναι ηλικιωμένος». Εις τήν Καλλίπολιν «ή ζωγραφία τών κολλύβων λέγεται
στόρισμα' καθείς έκ τών παρισταμένων θέτει έπί τής έπιφανείας τών κολλύβων
ζάχαριν χρωματισμένην, μέ τήν οποίαν στέλλει είς τόν πεθαμένον χαιρετίσματα».

3.-Τά ζωντανά κόλλυβα ή σπερνά, πού στέλλουν είς τήν έκκλησίαν κατά
τάς έορτάς, διά νά μνημονευθή τό όνομα τοΰ έορτάζοντος. Εϊς τήν Αίτωλίαν, τήν
Δωρίδα κ. ά. «τά σπερνά γιά τονς ζωντανούς τά βάνουν δεξιά τής ώραίας Πύλης,
κάτω άπό τήν εικόνα τής Παναγίας' γιά τούς πεθαμένους τά σνχώρια τά βάνουν
άριστερά, κάτω άπό τήν εικόνα τον Χριστού». Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται τούτο;

ε') Μεριδοχάρτι ή ψυχοχάρτι ή άναματολόι.

Π.χ. εϊς τήν Σιγήν τής Βιθυνίας «είχαν ένα τετραδιάκι μικρό μ' έναν σταυρό
άπέξω κ' έγραφαν μέσα τά ονόματα των πεθαμένων δλης τής οικογενείας. Τό
είχαν φυλαμένο στο εικονοστάσι. "Αμα ήτανε καμιά ημέρα τών νεκρών ή είχαν
λειτουργία, έπαιρναν καί τό άναματολόι, τό έδιναν στόν παπά κ' έ μνημόνευε τά
πεθαμένα». "Υστερα τό έπαιρναν πίσω καί τό φυλάγανε στο εικονοστάσι».

ς-') Ψνχοκέρι ή νεκροκέρι.

Τρόπος παρασκευής καί χρήσις. ΓΙ. χ. είς τήν Χαλκίδα «όσες ψυχές λεί-
πουν άπό τό σπίτι, δσους γράφουν δηλ. ατό ψνχοχάρτι (τό νουνό, τή νουνά, τόν
πατέρα, τή μητέρα κλπ.), τόσες μπαμπακερές κλωστές διάζονται, δπως διάζονται
τό παννί, καί κάθε μιά τήν ονοματίζουν : αυτή είναι τού πατέρα, αυτή είναι τής
μάννας κτλ. "Υστερα δλες μαζί τις κλ^ωστές αυτές τις στρίβουν καί τις βουτούν
σέ άναλνμένο κερί καί κάνουν ενα τουπάκι (κουβάρι) ώς μισή οκά, τό ψυχοκέρι.
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Αυτό τό ψυχοκέρι τό ανάβουν στήν εκκλησία σε όλους τους εσπερινούς καί τις
ακολουθίες τής Μεγάλης Σαρακοστής, μά καί κάθε φορά πού θά πάνε στήν εκ-
κλησία τό παίρνουν μαζί τους καί τό άνάβουν, ή άν μείνουν σπίτι τους τήν ώρα
τοϋ εσπερινού, τό άνάβουν μπρος στό εικονοστάσι καί τό άφήνουν νά κάψη ώς
μία σπιθαμή επάνω-κάτω καί υστέρα τό φυλάνε». Είς τήν Ύδραν τήν Μεγ.
Πέμπτην καί τήν Μεγ. Παρασκευήν «δλα τά σπίτια στέλνουν άπό μιά λαμπάδα
γιά τις ψυχές πού εχει τό καθένα τους». Εις τήν Κορώνη ν «δταν ανάψουν τό
κερί τους άπό τ άγιο φώς, δσοι έχουν πεθαμένο, πηγαίνουν καί άνάβουν κι
άπό ένα κερί γιά κάθε πεθαμένο μπροστά στό Χριστό, γιά νά κάνη κι αυτός
'Ανάσταση στον Κάτω κόσμο».

Τ') Πένθη.

α') Τό πένθος τών οίκείων. 'Εκδηλώσεις καί διάρκεια πένθους.

1. -'Ενδείξεις πένθους περί τήν κόμην καί τήν στολήν. Πού συνηθίζεται
(ή συνηθίζετο) ή σύζυγος, ή μητέρα καί αί άδελφαί τοϋ νεκρού ν' αποκόπτουν
τήν κόμην των, νά μήν άλλάσσουν άσπρόρρουχα έπί έν έτος ή επί 40 ημέρας,
νά φορούν ανάστροφα τά φορέματά των έπί τινας ημέρας; Π.χ. είς Ρεΐσδερε
Σμύρνης (ώς καί είς Σφακιά καί Κοτύωρα), μόλις «πέθαινεν δ άνθρωπος, άν
ήτανε νέος, ή χήρα γυναίκα του ή ή μάννα του ήκόβανε τά μαλλιά τους. 'Ακόμα,
άμα ήτανε νέος, ήβάφανε πουκάμισο καί βρακιά καί τά φορονσανε τρία χρόνια.
Βάφανε . μαύρα καί τά τραπεζομάντηλα καί τά μπαουλοσκεπάσματα». Είς τό
Γαρδίκι Λαρίσης (ώς καί είς τά Σφακιά) οί άνδρες φορούν 40 ημέρας ανάποδα
τά φορέματά των, ύστερα μαυροφορούν. Είς τήν Σκύρον «τά παλιά χρόνια οί
γυναίκες δέν άλλαζαν έ'να χρόνο γιά θλίψη, τώρα τό φυλάνε μόνο 40 μέρες. Οί
άντρες στή θλίψη φορούνε τό μαντήλι μαουλίκα γυναικεία, δηλ. διπλωμένο
τριγωνικά καί δεμένο κάτω άπό τό σαγόνι)». Τούναντίον είς τήν Έπάνω Σκάλαν
τής Θεσπρωτίας αί γυναίκες πού πενθούν φορούν τό σιγγούνι άνάποδα καί δένουν
έτσι τό μαντήλι, ώστε ολόκληρος ή κεφαλή των μένει ακάλυπτος, δηλ. τό δένουν
ως ζώνην περί τό μέτιοπον, σχηματίζουσαι όπισθεν κατά τό ίνίον κόμβον, έκ
τοϋ όποιου κατέρχονται τά άκρα. Είς τά Τελώνια Λέσβου αί γυναίκες κατά τήν
κηδείαν φορούν «τά πιο καλά τους ρούχα, έστω καί άν είναι πολύχρωμα, καί
εις τό κεφάλι θά βάλουν άπαραιτήτως άσπρο φοινίτσι. Άπό αύριο δμως τά βά-
φουν δλα ίσαμε τρία χρόνια». Είς τάς Καρυάς Καβακλί, «ή χήρα παρακολουθούσα
τήν κηδείαν (τοΰ άνδρός της) ενδύεται νυμφικώς καί στολίζεται δι' άνθέων».

2.-Άλλαι ένδείξεις πένθους. Πένθος εϊς τά πράγματα τοΰ σπιτιού (τόν
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καθρέπτην, τάς εικόνας καί φωτογραφίας), τήν άλληλογραφίαν κλπ. Είς τήν
"Υδραν «μπογιατίζοννε μαύρη τήν όξώπορτα και τόν τοίχο τού δρόμου σέ ϋψος
ενός μέτρου τούλάχιοτον». Όμοίως είς τήν Ίκαρίαν βάφεται όλη ή οικία έξωθεν
μαύρη ή τουλάχιστον χαράσσεται έπί τής εξωτερικής της ό'ψεως ταινία μαύρη.
Εις τήν Σκύρον «ώς νά περάσουν τρία χρόνια δέν άαβεστώνουν καί δέν άποσαί-
ρουν τά σπίτια καί όσο βαστά τό πένϋος σκεπάζουν τούς καθρέφτες». Είς τήν
Θράκην «τό γράμμα πού θά στείλουν καίουν τήν άκρη τοϋ χαρτιού καί τοϋ φακέλ-
λου». Υπάρχει ή συνήθεια νά κόπτουν οί πενθούντες τήν χαίτην τών ίππων των;

3.-Διάρκεια πένθους. Π.χ. εις τάς Κυδωνιάς «οί χαροκαμένες ένα
χρόνο δέν βγαΐναν πουθενά, ούτε στήν έκκλησία δέν πήγαιναν κ ένα χρόνο τις
μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, 'Αρχιχρονιά, Πάσχα, δέν κάνανε χριστόψωμα, ούτε
γλυκά, ούτε κολλίκια τό Πάσχα. Τά μαύρα τά φορούσαν τρία χρόνια. Σαράντα
μέρες οι χαροκαμένες δέν έτρωγαν κρέας, μόνον ιράρι, γιατί έλεγαν πώς τρώνε
τ' άπεθαμένου τά κρέατα».

β') Συμμετοχή γειτόνων καί φίλων είς τό πένθος.'Επισκέψεις, δώρα, ενχαί.

Π. χ. εις τά Σφακιά οί έξω τής οικογενείας συγγενείς «κιτρινοβάφοχτν τήν
στολήν των». Είς τά Κοτύωρα «γυναίκες ηλικιωμένες, φίλες ή γειτόνισσες, μένανε
καί κοιμόντανε μέ τή χήρα, πού πενθούσε, έννιά μέρες τουλάχιστον, γιά νά τήν
παρηγορούν καί νά τής κρατούν συντροφιά». Εις τάς Κυδωνιάς «κ' οί γειτόνισσες
40 μέρες δέν πήγαιναν στήν έκκλησία. Καί τις γιορτές, πού οί χαροκαμένες δέν
κάνονν γλυκά ούτε βασιλόπιττα, τούς πηγαίνουν απέξω οί συγγενείς καί οί φίλοι».

Ζ') Τελευτή παίδων.

α') Συνήθειαι κατά τήν θανήν καί τήν κηδείαν βρέφους ή νηπίου.

Π. χ. εις τήν Ήπειρον «άμα πεθάνη μωρό, τό παίρνει ή νονά καί τό
πάει στήν έκκλησία κι άπό κει πάλι μόνη της στο νεκροταφείο καί τό θάφτει δ
παπάς*. Εις τήν Μεθώνην «σέ μικρό παιδί, άν τύχη καί πεθάνη, ούλα τά έξοδα,
ρούχα, κεριά, παπάδες, είναι τοϋ νουνοΰ. Λένε πώς πάει τό παιδάκι καί τοΰ
έτοιμάζει τή θέση τον στον παράδεισο».

β') Γίνεται μνη μόσννον δι'αποθανόν νήπιον; Π.χ. εις τήν Σιγήν Βιθυ-
νίας «άμα πέθαινε μικρό παιδί, δέν τοϋ έκαναν μνημόσυνα. Μονάχα στά σαράντα
έκαναν ψωμάκια μικρά, τά σφράγιζαν μέ τό σουφραϊστό ( σφραγίδα) καί τά
μοίραζαν στά παιδιά. Αύτά ήταν τά λειτουργούδια».

γ') Άνακομιδή. Είς τήν 'Αρκαδίαν «τά πρώτα παιδιά κάθε οικογενείας,
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όταν τά θάψουν, δεν τά ξεθάφτουν, γιά νά κρατάν τήν πλάκα τονς καϊ νά μην
πάρουν και άλλα παιδιά τής οικογενείας ατή μαύρη γή».

Η') Τελευτή Ιερέων.

Ποίοι ενδύουν τόν ιερέα καί εις ποίαν στάσιν τόν θάπτουν ;

Παραδείγματα: Είς τήν Σπάρτην «άμα πεθάνη παπάς, μπαίνοννε μέαα
τρεις παπάδες καί τον άλλάζοννε. Κλειούνε■ δέν κάνει νά μπή κανείς άλλος' δέν
κάνει νά τόν δής πεθαμένο. Τόν κηδεύουν σκεπασμένο*. Εις μερικά χωρία τής
Κρήτης «άμα ετοίμαζαν τό νεκρό, έπιαναν γύρω του οί εφτά παπάδες κ ή πα-
παδιά μπροστά καί έκαναν τόν «άγγελικό χορό». "Εψαλλαν τά ενλογητάρια και
σήκωναν τόν παπά μέ τήν καρέκλα τέσσερεις παπάδες». Είς τήν Κορώνην «τά
πρώτα χρόνια τονς παπάδες τονς θάφταν καθιστούς. Τώρα ρωτοϋν τήν παπαδιά,
αν θά ξαναπαντρευτή' άν πή ναι, τόν θάφτουν ίσιο, όπως καί τούς κοσμικούς'
αν πή δχι, τόν θάφτουν καθιστό, δπως τόν δεσπότη». Όμοίως είς τήν Άδρια-
νόύπολιν και τήν Άνασελίτσαν, «άν όμως ή παπαδιά αργότερα άλλ.άξη Ιδέα καί
πάρη τήν άπόφαοη νά παντρευτή, πρέπει νά πάη στο μνήμα και νά τό κλωτοήση
τρεις φορές. "Ετσι δ παπάς ξεθρονιάζεται».

Θ') Άνακομιδή τών όστών.

(Τό ξέχωμα ή ξεχωμάτιασμα, τά ξεχώσματα, τό ξεχώνιασμα).

1.-Μετά πόσα έτη και κατά ποίαν ήμέραν γίνεται ή άνόρυξις τού τάφου;
Αί σχετικαί περί ψυχών καί νεκρών δοξασίαι. Π.χ. είς τήν "Υδραν ή άνακδμιδή
γίνεται ή «στά τρία ή στά πέντε χρόνια. Προτιμάνε δέ ήμερα Σάββατο, γιατί λένε
πώς τότε έχουνε οί ψυχές πιο άνάπανση». Εις τό Γρίζι τής Πυλίας «ξεχώνουν
στά ■ δυο χρόνια, στά τρία τό πολύ. Δέν κάνει νά μπή στά τέσσερα μέ κανέναν
τρόπο. Καμπόσοι τονς βγάζονν καί στο χρόνο έπάνω, γιατί λένε πώς, άμα έχη
κανείς καλή ψυχή, λειώνει γλήγορα κι δσο μένει μέσ' στή γής τόνε βαραίνει τό
χώμα, πού τόν πλακώνει». Τουναντίον είς Τσανδώ Θράκης τονς ξεχωματιάζουν
στά επτά χρόνια τό Σάββατο μετά τό μεσημέρι». Θεωρείται απαραίτητος ή άνα-
κομιδή τών όστών και διατί;

2. - Δεισιδαίμονες. συνήθειαι κατά τήν άνόρυξιν τοΰ τάφοτ>. Π.χ. είς τήν
Άν. Κρήτην, «όταν άνοίγουνε τό μνήμα, παίζει πρώτα ό παπάς τέσσερεις σκαπε-
θιές."Οποιος θέλει νά θωρή τσ άποθαμένονς (δηλ. τις ψυχές τών νεκρών) πιάνει
άπό τήν πρώτη σκαπεθιά τον παπά μιά χονφθιά χώμα καϊ τό ρίχτει μπροστά
τον ή πίσω τον».
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3.— Ή τελετή τής άνακομιδής τών οστών. Πού άποτίθενται τά οστά; Είς
τό όστεοφυλάκιον (κοκκαλίστρα έν Άβία Μάνης) ή έπαναθάπτονται εις τόν τάφον;

Παραδείγματα : Εις τήν Τσανδώ Θράκης «οί συγγενείς τό Σάββατο μετά
τό μεσημέρι παίρνουν τόν παπά καί πάνε στό κοιμητήριο, δίνε τρισάγιο καί τόν
ξεχωματιάζνε. Πλένουν τά κόκκαλα μέ κρασί καί τά βάζουν σέ πανέρι σκεπα-
σμένο μέ άσπρο μπόγο καί τά πάνε ατό σπίτι. Συγγενείς καί γειτόνοι πάνε εκεί
κεριά, λουλούδια,'θυμιάμα, οπως καί στον νεκρό καί κάνουν κόλλυβα. Τό βράδυ
τρεις, τέσσερεις γυναίκες παίρνουν τό πανέρι καί πάνε στήν εκκλησία καί τ' αφή-
νουν έ'ξω άπ' τά Δημόθυρα, μπροστά στήν καντήλα τοΰ Χριστού' θά κοιμηθούν
μιά βραδειά στήν εκκλησία καί τό πρωί μετά τήν λειτουργία τά κάμνε κηδεία.
Ό παπάς φορεμένος θά τά διαβάση καί μέ τά έξαπτέρνγα, τις ψαλμωδίες καί
μέ δλο τό πλήθος θά πάνε στό νεκροταφείο καί θά τά ταφιάσνε στον ίδιο τάφο.
Θά μοιράονε καί κόλλυβα καί ψωμί». Εις τό Χατζηγύριον Κεσσάνης «τόν πεθα-
μένο τόν ξεχώνουν τό Σάββατο τών Ψυχών προ τής Πεντηκοστής καί κατά τήν
ήμέραν τής Πεντηκοστής. Τά δοτά τά πλύνουν μέ κρασί, τό δέ κρανίον τό δέ-
νουν μέ άσπρον κεφαλόδεμα καί τό στολίζουν μέ λουλούδια τής εποχής, τό βά-
ζουν μέσα σέ κόσκινο μπροστά στήν εικόνα τοΰ Χριστού στήν εκκλησία καί ό
παπάς τό τρισαγιάζει. 'Έπειτα μοιράζουν κομμάτια γαλατόπιττα καί κρασί καί
μακαρίζουν». Ποία είναι ή σχετική συνήθεια άλλού ;

4.-Τί πιστεύουν, αν ό πεθαμένος εύρεθή άλειωτος (άδέξιος έν Λακωνία);
Πρβλ. τήν φράσιν «δέν τόν δέχτηκεν ή γη». Τί συνηθίζουν έν τοιαύτη περι-
πτώσει ; Π.χ. είς τήν Άν. Κρήτην «στά μνήματα τών άλειωτων κάνουνε έφτα-
παπάδο' έφτα παπάδες γονατίζουν άπάνω στον τάφο, πότε ό ένας καί πότε δ
άλλος καί διαβάζουνε ευχές, γιά νά λειώση ό άλειωτος». Είς τήν Σκΰρον «έβα-
ζαν άλλοτε τόν νεκρό μέσα σ' ενα τσουβάλι ή σ' ένα στρωματόντυμα καί τόν γ ν-,
ριζαν 40 μέρες σε 40 εκκλησίες, έστηναν τόν νεκρό πίσω άπό τήν πόρτα τής
εκκλησίας καί τόν λειτουργούσαν σαράντα φορές γιά νά λειώση».

5.-Μαντική έκ τών λειψάνων. Π.χ. άν τά κόκκαλα είναι κίτρινα, ήταν
καλός δ άνθρωπος (Σπάρτη). Τοϋ έπιόρκου ή χειρ ευρίσκεται άλειωτη, τοΰ συ-
κοφάντου αί τρίχες άλειωτοι κτλ.

6. - Δεισιδαίμονες συνήθειαι κατά την άνακομιδήν. ΓΙ. χ. αν ένας δυστυχή
συνεχώς μετά τόν θάνατον πατρός, μητρός ή άλλου στενού συγγενούς, πιστεύεται
ότι τοΰτο προέρχεται έκ πατρικής ή άλλης άράς' διό κατά τήν άνακομιδήν τό έκ
τής πλύσεως τών οστών ύδωρ δίδεται εις τόν δυστυχοΰντα, ίνα πίη έκ τοΰ ύδα-
τος τούτου (Άδριανούπολις).
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Γ) Ό θάνατος έπι ξένης.

1. - Τό μοιρολόγτιμα και τό μνημόσυνον τού έν τή ξένη αποθανόντος.

Π. χ. εις τά Τελιόνια Λέσβου «δταν πεθάν' κανείς μακριά, βάζουν τά ρονχα
του καί τή φωτογραφία του καί τόν καταλογιάζουν». 'Ομοίως είς τήν Μάνην
«τό 'χουνε συνήθειο, σαν πεθάνη κανείς στήν ξενιτειά, δταν θά τον κάμουν τις
σαράντα, νά βάλουνε τά ρονχα τον κάτω, νά τά στολίσουνε και νά τά μοιριολο-
γήσουνε, σάν νά 'χοννε τόν ίδιο τόν πεθαμένο μπροστά τονς».

2. - Κηδεία ξένου. Διάφοροι συνήθειαι. Π. χ. είς τήν Ίεράπετραν «άμα
είναι ξενομπάτης (= άπό ξένο χιοριό) ό άποθαμένος, τοϋ ρίχνανε λεφτά στον τάφο,
γιά νά πλερώση τό χώμα που τόν σκεπάζει, γιά νά μήν τοϋ είναι βάρος στήν
ψυχή». Ξενοταφειό έν Κρήτη ό ιδιαίτερος χώρος, ό προς ταφήν τών ξένων.

ΙΑ ) Δοξασίαι καί παραδόσεις περι ψυχών και νεκρών και περί "Αδου.

1.-Επιφάνεια ψυχών καί νεκρών. Π.χ. «τήν στιγμήν πού άποθνήσκει ό
ασθενής, ή ψυχή του μεταβαίνει εις τούς οικείους καί είς τούς στενούς φίλους
καί κρούει τήν θύραν ή έκπέμπει άναρθρον φωνήν. Τούτο λέγεται πρόφασις:
έκαμε πρόφαση, λέγουν. Οί άκούοντες τόν κρότον ρίπτουν τεμάχιον άρτου»
(Μάνη). «"Οταν άκούεται λιβάνι άστο δρόμο, χωρίς νά 'χουνε λιβάνι βαρμένο, περνςί
άποθαμένος κι δλοι λ,ένε: Ό θεός σχωρέσοι τον πού περνά» (Ιεράπετρα). Είς
τήν Αΐτωλίαν πιστεύουν ότι «ή ψυχή παρουσιάζεται πολλές φορές σά μνιγα καί
τήν βλέπουν μόνον οι καθαροί. Αύτή ή μυϊγα είναι άσπρη, σάν τή μελισσούλα».
Εΐς τήν Καστορίαν «μέο" στις 40 μέρες περιμένουν ν' ακούσουν βήματα, πόρτες,
γιατί ϋά *ρθή ό νεκρός νά γνρίση δλο τό σπίτι, δέν άφήνει άκρη. Μετά 40 μέ-
ρες φεύγει πιά ή' ψυχή γιά τόν άλλον κόσμο». Αί σχετικαί διηγήσεις.

2.-Οί βιαίφ θανάτω τελευτώντες. Βρέφη άποθνήσκοντα άβάπτιστα. Παρα-
δόσεις περί βρικολάκων. Τί είναι οί βρικόλακες; Πώς εμφανίζονται εις τούς αν-
θρώπους καί ποίας βλάβας προκαλούν είς αυτούς, εις τά πράγματα τοΰ σπιτιού,
εΐς τό πρόβατα, εΐς τά σπαρτά κτλ.; — Ποία μέσα μεταχειρίζονται οί άνθρωποι,
διά ν' απαλλαγούν άπό τήν έπήρειαν τοΰ βρικόλακα; 'Εξορκισμοί, καρφώματα,
ξέχωμα καί έξορισμός ή καΰσις τοϋ πτώματος.

3.-Δοξασίαι περί νεκρών καί "Αδου. Π.χ. «Στις τρεις ήμερες πού θά
θάψουνε τόν άνθρωπο πάει τό φίδι καί τοϋ βγάνει τά μάτια καί τά τρώει (Κο-

. ρώνη). «Στον άλλο κόσμο οί ψυχές πίνουν τό νερό τ Άλήσμονα καί ξεχνούν τά
περασμένα' δέ γνωρίζουν καθόλου ή μιά τήν άλλη» (Σκύρος).


