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'Από τίνος παρατηρείται και παρ' ήμΐν γενναία ορμή εις την έρευναν τής
Λαογραφίας τών διαφόρων ελληνικών χωρών. Τούτο μαρτυρεί τό πλήθος τών
κατά τόπους εκδιδομένων περιοδικών, τά όποια ώς ένα τών κυρίων σκοπών τής
ίδρύσεώς των έταξαν τήν λαογραφικήν έξερεύνησιν τού τόπου των. Τό αντο δει-
κνύει καί ή αθρόα συμμετοχή συλλογέων εις τους λαογραφικούς διαγωνισμούς, τους
προκηρυσσομένους κατ' έτος υπό τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, διά τών οποίων τό
Άρχείόν μας επλουτίσθη ήδη μέ άξιολόγους τινάς συλλογάς. Άλλ° είναι ανάγκη νά
σημειωθή, ότι τήν προσοχήν τών συλλογέων εϊλκυσαν ανέκαθεν ώρισμένα μόνον
είδη τής δημώδους φιλολογίας, ιδία τά τραγούδια, αί παροιμίαι καί αί παρα-
δόσεις' τουναντίον αί λοιπαί εκδηλώσεις τού ψυχικού καί κοινωνικού βίου τοΰ
λαού δέν ήρευνήθησαν μέχρι τούδε επαρκώς. Αιτία τούτου είναι, ότι οί πλείστοι
τών συλλογέων, καί όταν τύχη νά γνωρίζουν τάς οδούς τής λαογραφικής ερευ-
νης, έχουν όμως ελλιπή γνώσιν τής ευρύτητος τοΰ λαογραφικού έργου καί εκ
τούτου περιορίζονται εις εξωτερικήν καί επιπολαίαν παρατήρησιν τών φαινομέ-
νων τού βίου τοΰ λαού.

Προς καί)οδήγησιν τών επιθυμούντων νά συμβάλουν εις τό έργον τής
πλήρους και ακριβούς λαογραφικής εξερευνήσεως τής χώρας εκρίθη σκόπιμον νά
συνταχθούν ερωτηματολόγια, αναφερόμενα εις τάς κατά παράδοσιν πράξεις καί
ενεργείας τοΰ λαού και παρέχοντα σαφείς όπωσούν υποδείξεις τών θεμάτα>ν, περί
τά οποία στρέφεται ή λαογραφική έρευνα. 'Επειδή δ' ή σΰνταξις τών ερωτημα-
τολογίων τούτων γίνεται έκ παραλλήλου προς τήν έπιστημονικήν κατάταξιν τής
αποθησαυρισθείσης εν τφ Λαογραφικώ Αρχείφ ύλης, διά τούτο ή έκδοσις αΰτών
ακολουθεί τάς άνάγκας τής κατατάξεως ταύτης καί ουχί κατά πάντα τήν έκ τής
αλληλουχίας τών λαογραφικών φαινομένων ύποδεικνυομένην σειράν

') Τά ερωτηματολόγια ταϋτα εκδίδονται καί είς ιδιαίτερα τεύχη. Τά δυο πρώτα κεφά-
λαια έδημοσιεύθησαν ήδη κατά μέγα μέρος έν τη Έπετηρίδι Έταιρ. Κρητικών σπουδών 1
(1938) 467 κέ.
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Οι μέλλοντες να χρησιμοποιήσουν τα ερωτηματολόγια πρέπει να έχουν ύπ°
όψιν, ότι ταύτα δέν εξαντλούν τα έξεταστέα ζητήματα και ότι ό ερευνών έπί τό-
που τάς συνήθειας τοϋ λαού θά έχη ίσως πολλά ακόμη νά παρατηρήση καί ση-
μείωση' αντιθέτως δι' αρκετά έκ τών ζητημάτων, τών διαλαμβανομένων είς τά
ερωτηματολόγια ημών, ένδέχεται νά μη δύναται νά δοθή ένιαχοϋ άπάντησις.
'Αλλ' όταν έχη τις νά διαπίστωση τήν ΰπαρξιν εθίμου τινός, δέν πρέπει ν' άρκή-
ται είς ξηράν άπάντησιν είς τό τιθέμενον ερώτημα, «ναι» ή «όχι», άλλά νά
παρέχη σαφή καί ακριβή περιγραφή ν τών τελουμένων. ΙΙρός τούτο απαι-
τείται οξεία καί ασφαλής παρατήρησις, έκθεσις σαφής καί λεπτομερής' πολλάκις δ'
ή φιοτογραφία είναι σαφεστέρα καί διδακτικωτέρα καί τής αρίστης περιγραφής.

Δέν πρέπει δέ νά διστάζη κανείς ν' άσχοληθή μέ θέμα τι λαογραφικόν καί
νά καταγράψη τήν σχετικήν ύλην, καί αν ακόμη τά κατ' αύτό είναι άλλοθεν γνω-
στά ή δημοσιευμένα. "Οταν εργάζεται τις εύσυνειδήτως, όταν παραλαμβάνη
αμέσως παρά τοϋ λαού, ας είναι βέβαιος, ότι πάντοτε συνεισφέρει κάτι νέον καί
άξιον λόγου' πρώτον, διότι τά γλωσσικά μνημεία καί αϊ συνήθειαι τοϋ λαού πα-
ρουσιάζουν πάντοτε παραλλαγάς καί δεύτερον, διότι τήν λαογραφικήν έρευναν έν-
διαφέρει τα μέγιστα καί ή γεωγραφική έξάπλωσις ένός φαινομένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣ1Ν

Λ'. Γενικά.

α) Πώς ήτο άλλοτε ώργανωμένη ή Κοινότης; Όργάνωσις τής
ασφαλείας καί τής αμύνης τοϋ συνοικισμού διά τόν φόβον έπιδρομής ληστών,
πειρατών ή άτάκτων ορδών (γενιτσάρων, ντελημπάσηδων, 'Αλβανών κλπ.).

1. — Συγκρότησις τοϋ συνοικισμού: συστήματα κατοικιών' κάστρο, πόρτες,
πολεμίστρες, ϋερμίοτρες' πύργοι (κονλιες), μπούρτζια, καταφύγια, κρύπται κλπ.

2.—Μέσα καί τρόποι αμύνης τοϋ συνοικισμού ή τών έργαζομένων είς τούς
αγρούς καί τάς αμπέλους : βίγλες, βάρδιες, φνλαχτάδες' μπαϊράκια, φωτιές κλπ.

ο.—'Αρχηγία είς τόν αγώνα τής αμύνης κλπ.

β) Όργάνωσις τής Κοινότητος έν περιπτώσει επιδημίας (χολέ-
ρας, πανούκλας, γρίππης, εύλογίας) ή σιτοδείας. Τρόποι έπισιτισμοΰ, άπομό-
νωσις ασθενών, ταφή τών νεκρών κτλ.

γ) Συνέλευσις τού κοινού ή τών προεστών τής περιφερείας.
(Μάζωξη ή λάντζα). Τόπος καί χρόνος συνελεύσεως (μεσοχώρι, λιβάδι ή ώρι-
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σμένη εκκλησία). Δικαίωμα συμμετοχής. — Αίτίαι συγκλήσεως καί θέματα συζη-
τήσεως. —'Αποφάσεις. Διατάξεις εξ αποφάσεως τής συνελεύσεως" π. χ. τά εισαγό-
μενα έμπορεύματα ν' άφήνωνται επί τρεις ημέρας εις τήν ελευίίέραν άγοράν, κατό-
πιν δ' επιτρέπεται ή χονδρική πώλησις εις εμπόρους (πατέντα Σύρου, Λήμνου κλπ.).
'Έγγραφα σχετικά.

Β'. - "Εθιμα σχετικά μέ τήν διοίκησιν τής Κοινότητος
καΐ τήν διαχείρισιν τής κοινοτικής περιουσίας (Δημόσιον Δίκαιον).

α) Κοινοτικοί άρχοντες καί κοινοτικά συμβούλια (άλλοτε καί τιάρα).

1. — 'Ονόματα αυτών, ώς Γέροντες, ΙΤρωτόγεροι, Προεστοί, Έμπροΐστοί,
'Επίτροποι, Σύντνχοι, Κοτζαμπάσι/δες κλπ. Γεροντειό, Δωδεκάδα, Κλήρα κλπ.

2.—'Εκλογή αρχόντων. Τό δικαίωμα τοϋ εκλεξίμου καί τοΰ έκλογέως.
(Είς τά Καρδάμυλα τής Χίου π. χ. τό δικαίωμα τοΰτο είχον μόνον οί λεγόμενοι
πάροικοι, δηλ. οί πληροινοντες κτηματικόν φόρον, όχι καί οί ναυτικοί, εν δέ τή
πρωτευούση τής νήσου οί δημογέροντες ύπεδεικνύοντο μόνον άπό ώρισμένα γένη,
τά όποια έκαλοΰντο τών Μισέδων, δηλ. κυρίων). Τόπος καί χρόνος τής έκλογής.
Κόμματα. 'Αναγγελία τοϋ αποτελέσματος υπό τοΰ κήρυκος. Μπουγιουρδία σχε-
τικά μέ τήν έκλογήν Επιτρόπων. "Εγγραφα διορισμού, πατέντες κλπ. Χρόνος
θητείας, περιπτώσεις παραιτήσεως ή καί)αιρέσεως 'Επιτρόπου ή άλλου άρχοντος.

3. - 'Εγκατάστασις τών νέων αρχόντων. Πότε καΐ κατά ποίον τρόπον έγί-
νετο αύτη ; 'Απονομή τιμητικού μανδύου εις τόν Κοτζάμπαση υπό τοϋ 'Αγά (μπι,-
νίσι, καφτάνι). — Κατάργησις παλαιοτέριϋν διατάξεων καΐ διακήρυξις έτερων ύπο
τών νεωστί εκλεγέντων άρχόντων.

4.—"Εργα καί εξουσία δημογερόντων:

1) ή κατανομή τών φόρων μεταξύ τών πολιτών καΐ ή εΐσπραξις αυτών,

2) ή ενοικίασις τών βουνών καΐ τών λιβαδιών τής Κοινότητος,

3) ή φύλαξις τοΰ τόπου άπό καταπατήσεις ξένων,

4) ή έκδίκασις τών αναφυομένων διαφορών κληρονομικοΰ δικαίου κλπ.,
(ή Εσωτέρα), ό κολασμός τών άτακτούντων (τό ζάφτι. στους Άτακτους) κτλ.,

»)) ή έκτίμησις τών άγοοζημιών καΐ ό καθορισμός προστίμων,

Η) τ' άγορανομικά έργα (έπίβλειρις τής ακριβείας τών σταίίμών, καθορι-
σμός τής τιμής τοΰ κρέατος κλπ.),

7) ό καθορισμός τής ένάρξεως τών γεωργικών εργασιών (σποράς, θερι-
σμοϋ, τρυγητού κλπ.),

8) ό διορισμός τών κατωτέρων αρχών, τών επιτρόπων τών εκκλησιών,
τών εφόρων τών σχολείου κτλ.
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5. — Αί άπολαβαί τών δημογερόντων, αί νόμιμοι (τό γεροντιάτικο) καί τά
λεγόμενα τυχερά (πρβλ. χαραμοφάδες). Ό Επίτροπος Σύρου λ. χ. έλάμβανεν
έτησιως 60 γρόσια, αλλ' είχε καί εκτάκτους προσόδους (ίντζέρτα).

6.—'Έργα καί έξουσία άλλων ειδικών αρχών, π. χ. τής εκκλησιαστικής Επι-
τροπής, τής σχολικής Εφορείας κλπ.

7. — Λογοδοσία άρχόντιον, παράδοσις λογαριασμών ένώπιον τής συνελεύ-
σεως τοΰ λαού.

β ) 'Υπάλληλοι καί ύπηρέται τοΰ κοινού.

1.—Ό νοτάριος ή καντζιλλιέρης, συμβολαιογράφος «βαλμένος από τό
Κοινόν», οί λογαριαστάδες, διά νά καταστρώνουν τά «τεφτέρια», ό επιστάτης
τον γιαλού (εν Σύρω) διά τόν έλεγχον τών εισαγομένων έμπορευμάτων καί τήν
έπιβολήν τής καθάρσεως (καραντίνα), δ επιστάτης τοϋ χωριού ήτοι «απάνω είς
τές ζημιές» κτλ.

2.—Κήρυκας, διαλαλητής ή διαναλητής, κεχαγιάς, ντελάλης. Κράχτης, ση-
μαντηράδες κλ. Τρόποι διαλαλήσεως, τυπικαί άρχαί καί κατακλείδες (π. χ. Προσ-
ταγή άπο τις γέροντες κι απέ τις άντζάδες... Άκοντεν, πάροικοι; Χίος).

3. — Φύλακες, νυχτοφύλακες, πασβάντες, βιγλιάρηδες (εν Σύμη), πορτάρισσα
(έν Χίφ). φυλαχτάδες (έν Θεσσαλία).

4. — Λραγάτες, βαργιάνοι (Ικαρία), γλεπιοί (Σύμη), κρισεντάρηδες (Κυδω-
νίαι). Σήματα πρός δήλωσιν τής περιφερείας, τήν οποίαν έκαστος έπιτηρεί κλπ.

5. — Άγελαδάρης, βουδοβοσκος (Ικαρία), κατσικάρης κλπ.

6. — Νεροκράτης, νεροφόρος, δ κανονίζων τήν διανομήν τού νερού.

γ ) Φόροι κοινοτικοί καί τρόπος εισπράξεως αήτών. Είδη φόρων:
τό βοϊδιάτικο, τό τονλονμιάτικο, τό τοπιάτικο, τά ντατσερικά κτλ. Μάννα, τό μη-
τρφον τών φορολογουμένων. Εισπράκτορες φόρων. 'Έγγραφα σχετικά μέ τήν
κατανομήν και εΐσπραξιν τών φόρων έπί Τουρκοκρατίας.

δ ) Είσφοραί δι'είδικούς σκοπούς:

1) διά τήν έκκλησίαν ή διά τά μοναστήρια καί τους πτωχούς (πανταχοϋσα),

2) διά τόν ιερέα (τά παπαδικά, τό δημοδιδ (Λήμνος), ή λειτουργία κτλ.),

3) διά τόν αρχιερέα (τό στ εφ αν ιάτικο, τά φιλότιμα, τά μπατίκια τών παπάδων),

4) διά τόν διδάσκαλον τοΰ χωρίου, (τό δευτεριάτικο ή σαββατιάτικο),

5) διά τόν αγροφύλακα, τόν άγελαδάρην κτλ.,

6) διά τόν σιδηρουργόν (γύφτον),

7) διά κοινοτικά έργα κτλ.

Τρόπος καταβολής τής εισφοράς: είς είδος ή είς χρήματα, κατά περιτρο-
πήν ύφ' εκάστου τών μελών τής Κοινότητος κτλ.
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ε) Νομή κοινοτικών κτημάτων. 'Ελευθερία νομής.

1.—Πώς γίνεται ή διανομή τών κοινοτικών αγρών καί λιβαδιών μεταξύ
τών κατοίκων τοΰ χωρίου ; Διά κλήρου ή κατά τό δικαίωμα τής προτεραιότητος ;
(Είς τήν Παρπαριά τής Χίου π. χ. ό,τι έπρόφθανε καθείς ν' ανλακιάστ] καί νά
σταυρώσΐ] με τά βόδια τον, αυτό έδικαιοΰτο νά τό σπείρη). "Εγινέ ποτε νέα δια-
νομή κοινοτικής ή δημοσίας γής είς τον τόπον σας καί κατά ποίον τρόπον ;

2. — Ό καταλαμβάνων κοινοτικήν γήν αποκτά δικαίωμα πολυχρονίου κατο-
χής ; Καταβάλλει ένοικων δι' αυτήν ; (Είς τά Κριτσά λ.χ. Κρήτης, άν άφήση κα-
νείς επί τριετίαν άκαλλιέργητον τό χωράφι πού κατέλαβε, χάνει τό δικαίωμα τής
κυριότητος' τά δένδρα όμως, πού έφύτευσεν είς αυτό, μένουν εις τήν κατοχήν του).

3. — Πώς κανονίζεται ή ελευθέρα βόσκησις τών ζώων (βοδιών, προβάτων
κλπ.) εις τά θερισμένα χωράφια ή εις τά τρυγημένα αμπέλια τοΰ χωρίου ; (άπολ'-
οιά έν Αιτωλία, άξαπολναιόνας έν 'Ικαρία, ξαπολ'της έν Λήμνο), στημός έν Λα-
κωνία). Δικαιοΰται δ ιδιοκτήτης νά περιφράξη τό χωράφι του καί νά εμπόδιση
τήν βόσκησιν τών κτηνών τών κατοίκων ; "Αλλα έθιμα περί βοσκής.

4. — Διαχείρισις τής εκκλησιαστικής περιουσίας (βακονφικά κλπ.)

~ ) Λέξεις καί φράσεις σχετικά ι μέ τήν όργάνωσιν τής Κοινό-
τητος' π. χ. ψνχονμετρ' = ή απογραφή (εν Αιτωλία)' σννέλεψη ή μάζωξη ή
λάντζα = η γενική συνέλευσις' γεροντομάζωξη = ή συνεδρία τών Γερόντων' ή
μάννα = ιό κτηματολόγιον" τό πουγγι της χώρας, τό Ρεγίστρο, τά ίντζέρτα, ή
καταβολή, δ Κωροσπότζης, είσπράκτωρ διοριζόμενος υπό τής Κοινότητος έν
Πόντω κτλ.

Γ'. "Εθιμα έμφαίνοντα προτέραν κατά γένη η πατριάς
διαίρεσιν τοΰ χωρίου.

α) 'Εκλογή δημογερόντων έξ ώρισμένων μόνον γενών" π. χ. είς
τα Καρδάμυλα τής Χίου έξελέγοντο κατ' έτος τέσσαρες Γέροντες, είς εξ εκάστου
γένους τών Πονηράδων, τών Άσπιώτηδων, τών Κυμινάδων, τών Νικολούδων.
Σχηματισμός συμβουλίου άπό τά μέλη ώρισμένων γενών' π.χ. έν Πάργα φά-
ρες ήσαν 17, άπό τά μέλη δ' αΐ>τών έσχηματίζετο συμβούλων.

β) Κοινός άγιος, ιδιαιτέρα εκκλησία' π.χ. ε'ις τήν Χιμάραν κάθε πα-
τριά είχε τήν έκκλησίαν της καί τον ίερέα της. — Έκκλησίαι οίκογενειακαί.

γ) Κοινά γεύματα τών κατοικούν τού χωρίου εις πανηγύρεις είς
τον περίβολον τοΰ ναοΰ ή υπό μεγάλα δένδρα' είναι ή θέσις ώρισμένη καί άμετά-
βλητος δι' έκάστην οΐκογένειαν κατ' αυτά ; 'Υπάρχει σχέσις συγγενική μεταξύ τών
οικογενειών, πού κάθηνται πλησίον αλλήλων ; 'Εγείρονται κατά τά γεύματα ταύτα
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προπόσεις καί υπό τίνων καί κατά ποίαν σειράν; Μήπως κατά τήν τάξιν τού
γένους ή τής ηλικίας ;

δ ) Μάχαιρα οικογενειακή, διά τής οποίας σφάζονται οί χοίροι κατά
σειράν εις όλα τά σπίτια τής οικογενείας (έν ΓΙλάτση Μάνης). Έστίασις τών με-
λών τής οικογενείας κατά τά χοιροσφαξίματα.

ε ) Κοινοί τάφοι διά τά μέλη ενός καί τού αύτοϋ γένους.

Δ'. Διάκρισις κοινωνικών τάξεων.

α ) 'Ονόματα:

Χικλιάνοι. καί φαμέγιοι, μεγαλογενήτες κι άχαμνόμεροι έν Μάνη' 'Αφεν-
τάδες και πονχειριοί, καράδες καί πονχειριές έν Μελενίκω' Φερεφέοι καί το τσόλι
ή παρταλοζοΰπουνο έν Σωζοπόλει' Πάροικοι καί κοντζονφλά έν Χίσ>' Άρχόν-
τοι, παρακατινοί, χωριάτες έν Θήρα' Καλόσειροι καί κακόσειροι εις τά Σφακιά'
Μεσαρία, ή μεσαία τάξις έν Λέσβω' Σαρτουριά, δ όχλος, ή φτώχεια έν Δημη-
τσάνη κτλ. — ΓΙροσωνυμίαι τιμητικαί: Μισέ, κυρ, κνράτζα, κοκκώνα κτλ.

β) Γνωρίσματα διακριτικά τής τάξεως' π.χ. ή κολαίνα, ύφασμα χρυ-
σούφαντον τών δώδεκα Κανακαρών τής Κάσου κατά παλαιοτέρους χρόνους, τό
ταρακλι τών 'Αθηναίων αρχοντισσών κλπ. Προνομιούχος θέσις έν τή εκκλησία κ.ά.

γ) ΓΙοΰ ενεκα τής διακρίσεως ταύτης δέν ύπήρχεν έπιγαμία μεταξύ τής
ανωτέρας καί τής κατωτέρας τάξεως ;

Ε'. - Κοινωνικαι σχέσεις και κοινωνική έθιμοτυπία.

α ) Συμμετοχή ξένων είς οικογενειακός έορτάς.

1.-'Επισκέψεις. Κοινωνική έθιμοτυπία: υποδοχή, χαιρετισμοί καί εύιχαί,
φιλήματα' προπομπή (ξεπροβόδισμα), εύχαί κατ αυτήν προσφοραί (κεράσματα,
φιλέματα).

2. - Συμπόσια εις διαφόρους έορτάς, κατά τά χοιροσφάγια καί εΐ.ς άλλας
περιστάσεις : φιλειά, ξεφάντωμα, ξεφαντωσιά κτλ.

β ) Δώρα: άποδοσίμι, σκουτελικό, ξτελιάτκο (έν Λήμνφ), πέτσα ή δίσκος
κλ. τό μαγείρεί'μα πού στέλλεται ώς δώρον εις συγγενείς, γείτονας καί φίλοτ>ς.

γ ) Εσπερίδες: άπονσπερίδα, ποσπέρι, νυχτέρι, παρακάϋι, βεγγέρα, κα-
λεστική, παρακαμονδα κτλ. Τραγούδια, χοροί καί παιγνίδια κατ' αύτάς.

δ ) Ό έκ τής συμμετοχής τραπέζης δεσμός' πρβλ. έφάγαμε ψωμί κι
άλάτι μαζί, ψωμόφιλος, ψωμοπάτης κλ. Οί λησταί δέν κακοποιούν ανθρώπους τοϋ
σπιτιού, όπου έφαγαν ψωμί, ούτε παίρνουν ψωμί άπό τό σπίτι πού έπάτησαν.
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ε) Ό σεβασμός πρός τούς γέροντας καί τούς κατέχοντας άνωτέραν
κοινωνικήν θέσιν. Προσφωνήσεις αύτών, τιμητικοί διακρίσεις.

ς" ) Λιακοπή τών κοινωνικών σχέσεων κατόπιν κοινής συμφιονίας δια
κοινήν βλάβην, διά κακούς τρόπους κτλ.

Τ'. 'Αλληλοβοήθεια καί συνεργασία.

α) Είς υποθέσεις ιδιωτικός:

1.-Βοήθεια είς τήν καλλιέργειαν αγρού ή άμπέλου, είς τόν θερισμόν ή
τόν τρυγητόν, είς τήν συλλογήν έλαιών, εις τήν μεταφοράν ξύλων ή δοκών,
μυλοπετρών κλπ., είς τό ξάσιμο καΐ τό γνέσιμο τών μαλλιών, εις τό σπάσιμο
αμυγδάλων κλπ. προπάντων είς ήμέρας εορτών (μικρόσκολες, άλαφρόακολες).
Πώς βοηθείται ό πτωχός πού θέλει νά συστήση ποίμνιον ;— Τρόποι προσκλήσεως.
Ύποχρέωσις τού προσκαλούντος νά φιλεύση τούς βοηθούς του. — Όνομασίαι :
Παρακαλιά (Αίτωλ.), κάλεσμα (Σκύρος), κρασοφιλειά ή ξέλαση (ΓΙελοπόν.), άγγα-
ρειά ή άγγαρικοί, ξάστρούσες, στιάατρουσες ('Αν. Κρήτη), ληνοβόηθο ('Αράχοβα),
παρασπόρι (Λακωνία), μεντζΐ (Θράκη), γιαρντι,μ (Λήμνος) κτλ.

2. —Βοήθεια είς τό κτίσιμο σπιτιού: μεταφορά ξύλων, λίθων, πλακών κλπ.

3. — 'Αλληλοβοήθεια, όταν δύο οίκογένειαι συμφωνούν να έργάζωνται άπό
κοινού εναλλάξ εις τά κτήματα των, δηλ. τήν μίαν ήμέραν ή εβδομάδα εις τά
κτήματα τής μιας καΐ τήν άλλη ν είς τα τής άλλης (άντιβόθεια εν Εύβοια, δαν ει-
κ αράς εν Κορώνη, αργάτες δανεικούς έν 'Αν. Κρήτη, δαν'καριά έν Λέσβος, κονα
έν Κύπρω)· Βόσκησις τών ζώων μέ τήν σειράν (βοσκειό).

4. 'Αλληλοβοήθεια κατά τά χοιροσφάγια διά τήν παρασκευήν παστών κλπ.
Συνήί)ειαι κατ' αύτά.

β) Είς έκτέλεσιν κοινοτικού έργου:

1. - 'Αγγαρεία διά τήν κτίσιν έκκλησίας, σχολείου, γεφύρας ή διά τήν κα-
τασκευήν δρόμου, υδραγωγείου κλπ.

2. - 'Αγγαρεία διό τήν καλλιέργειαν κοινών κοινοτικών κτημάτων' π. χ. τό
χωράφι τής έκκλησίας εις τήν 'Αμανήν τής Χίου όργώνοτιν 60 — 70 ζευγάρια
μαζί' ή ημέρα ώρίζετο άλλοτε υπό τών δημογερόντων.

3. - ΙΤαγάνα ή παγανιά. Κοινή έξοδος τών χωρικών εις καταδίωξιν λύκου,
ληστοϋ, φυγοδίκου ή εις άναζήτησιν απολεσθέντος ή κλαπέντος ζώου. — Τιμαί
καί άμοιβαί άνδραγαθήσαντος (π. χ. διά φόνον άρκτου' περιφορά τοϋ δέρματος
υπό τοϋ φονεύσαντος α^ήν καΐ φιλοδωρήματα τών χωρικών).

4. - Βάρδιες διά τήν φύλαξιν τοΰ χωρίου είς περιπτώσεις κινδύνου κλπ.
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Ζ'. Φιλοξενία.

α) Τό έ θ ι μ ο ν τής φιλοξενίας.

1.-Ποίος θεωρεί ύποχρέωσίν του νά φιλοξενήση τόν ξένον; ό πρώτος
συναντήσας ή ό εύπορώτερος τών κατοίκων ; Είς χωρία τινά τής Κύπρου ό ξέ-
νος φιλοξενείται έκ περιτροπής μίαν ήμέραν ύφ' έκαστοι', οί δέ λοιποί κάτοικοι
αποστέλλουν είς τήν οικίαν τοΰ φιλοξενούντος κρασιά, φαγητά κλπ. Ό ξένος
οφείλει νά έπισκεφίίή όλας, εί δυνατόν, τάς οικίας τοΰ χωρίου. 'Ομοίως έν
Χίω. Δώρα κατά τήν άναχώρησιν αυτού.

2. — 'Υπάρχει ή συνήτθεια νά ζυμώνουν καί «κουλλονρονλα τον Χριστον»
(Αράχοβα) ή νά βγάζη ό οικοδεσπότης από τό φαγητόν τής οικογενείας μερίδα
διά τόν ξένον, πού ένδέχεται νά περάση ; (πάρτε τον Χριστοί' έν Ικαρία). Πώς
διατίθεται ή μερίς αύτη ; Μοιράζεται τήν έπομένην είς τούς πτωχούς ; - Πρόσ-
κλησις είς τήν τράπεζαν τοΰ τυχόντος διαβάτου (Μονοκάμπι Ικαρίας).

3.—Ξενώνες, 'ιδιαίτερα δωμάτια διά τούς διαβατικούς ξένους (άμιλικο έν

Ήπείρφ).

4. — Δοξασίαι περί φιλοξενίας' π. χ. ό προσφέριον ποτήριον ύδατος είς ξέ-
νον δροσίζει τούς συγγενείς του εις τόν Κάτω Κόσμον.

β ) Ξενηλασία. 'Ελήφθη τυχόν άπόφασις νά μή γίνωνται δεκτοί εις τό
χωρίον οί ξένοι; Έκ τίνος αιτίας ;

Η'. Ό βίος έν τη |ενιτείςι.

α ) 'Έθιμα κατά τήν άποδημίαν.

Τά ξεκινήματα (κανίσκι ή ζνμωμα τών συγγενών καί φίλων), τό ξεπροβόδισμα.
Εις τήν "Ηπειρον οι συγγενείς παίρνουν κλαδιά κρανιάς ή κέδρου από τό μέρος,
όπου έγινεν ό χωρισμός, καί τά κρεμοΰν εις τήν θύραν τοΰ σπιτιού. 'Αλλού, όταν
ό ξενιτευόμενος βγαίνη από τό σπίτι, χύνουν στό κατώφλι νερό (νόμισμα;) και
τήν ήμέραν έκείνην δέν σκουπίζουν. Εύχαί κατά τό ξεπροβόδισμα. "Αλλαι συνήθειαι.

β ) Ή ξενιτειά.

Τά καλοκινήματα (γλυκά καί άλλα δώρα πρός τόν ξενιτεμένον), παράκλη-
σες, άναμμα καντηλιών σ' ερημοκλήσια κτλ. Τ' άγνάντεμα, έξοδος είς τήν θέ-
σιν, όπου έγινεν ό άποχιορισμός. Μέσα αλληλογραφίας' δίστιχα καί διάφορα εκ-
φραστικά μέσα.

γ ) Ό γυ ρισμός.

1. Τά σγαρήκια. Κρούσις τοΰ κώδωνος τής έκκλησίας, πυροβολισμοί κλ.

2. — Τά ερχονμένα, τά καλοισορίσματα. Κανίσκι, έπισκέψεις.
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3.-Ή πρώτη επίσκεψις τού ξενιτεμένου εις τήν έκκλησίαν. Είς τήν Ίθά-
κην τού προσφέρουν ματσέτο, μικράν άνθοδέσμην επί δίσκου, άλλού τον ραντί-
ζουν μέ άρωμα, αυτός δέ δίδει έκτακτον εισφοράν.

δ ) Δοξασίαι περί τής ξενιτείας. Ό θάνατος έν τή ξένη. ΙΙαροιμίαι καί
τραγούδια τής ξενιτειάς.

Θ'. Ή οικογένεια και αί μεταξύ τών μελών αυτής σχέσεις.

α) 'Ονόματα τών μελών τής οικογενείας:

Ό πατέρας, ό κύρης, δ αφέντης, 6 άφεντίτσης, δ φιντάς, δ μπαμπάς κτλ.
Ή μητέρα, ή μάννα, μά. Ό πάππους, δ νάνος, δ μεγάλος, δ λνκοπάππος κτλ.
Ή γιαγιά, ή νόνα, ή κνρονλα, ή κνρω, μαννή, μαννίτσα, μάκω, μακονοω, μα-
μάννα, καλομάννα, καλημά, καλήνα, ή μεγάλη, ή λυκομάννα κτλ. Ό αδερφός, δ
κνρίτσης, δ γιάγιας κτλ. Ή αδερφή, ή πούλια, ή τοατσά κτλ. Ό ϋειάς, δ μπάρ-
μπας, δ λάλας, ο τσίτσης κτλ. Ή ϋειά, ή άμνια κτλ. Τά λνκοπρόγονα κτλ.

β) Προσωνυμίαι καί προσφωνήσεις.

1. Πώς προσωνυμεΐται δ σύζυγος υπό τής γυναικός; Πώς ή σύζυγος υπό
τού ανδρός; π. χ. εκείνος ('Αν. Κρήτη), αυτός, ό δικός μου, ό πατέρας μας,
ό πατέρας τών παιδιών ("Ηπειρος), ό εμάς (Μεσαρά), ό άνϋρωπός μου (Σύμη),
ό νοικοκύρης μου κτλ. Ή φαμίλια μον, ή δική μον ή μέ τό άνδρωνυμικόν.

2. Πώς προσφωνείται ό πενθερός καί ή πενθερά, ό άνδράδελφος καί ή
άνδραδέλφη υπό τής νύμφης και αυτή ύπ' έκείνων ; π. χ. 'Αφέντη, πατέρα, μάννα,
κνραμάννα, κυράτσα κτλ.

3. Πώς προσφωνούνται οί μεγαλύτεροι άδελφοί υπό τών μικροτέρων ;

γ ) Δικαιώματα καί καθήκοντα τών μελών τής οικογενείας.

1. - Ή πατρική καί ή μητρική εξουσία.

2. -Ή θέσις τοΰ πρωτοτόκου υιού ή τής πρωτοτόκου κόρης έν τή οικογένεια.

3.-Ή θέσις τοΰ ύστεροτόκου (στερνοπαίδι, στερνοκούκκι, μανάρί).

4. — Ή θέσις τοΰ πενιίεροΰ καί τής πενθεράς απέναντι τής νύμφης και τού
γαμβρού.

I'. Ή θέσις τής γυναικός.

α ) Έν τφ οίκω·

1. - Πώς θεωρείται ή άπόκτησις θήλεος τέκνου; Πώς ό πρόωρος θάνα-
τος κοριτσιού ; Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι σχετικαί μέ τήν κόρην' π. χ. ξενο-
γωνιά, ξενοφοκον, τό αδύνατο μέρος. Καλότυχη, πον τήν πάντρεψες μέ μιά
πήχη παννϊ μονάχα! (διά κορίτσι πού απέθανε νήπιον).



I ΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

2. - Είς ποίαν ήλικίαν συνήθως οί γονείς ύπανδρεύουν τάς θυγατέρας των;
Λαμβάνεται υπ' όψιν ή θέλησις τής κόρης διά τήν σύναψιν συνοικεσίου ; Τί γί-
νεται, άν ή κόρη άκολουθήση τόν έκλεκτόν της; 'Αποξενώνεται;

3.—ΙΙόθεν προσωνυμείται ή ύπανδρος γυνή; έκ τού ονόματος τοϋ ανδρός
ή τής οικογενείας του ; ή έκ τοϋ ονόματος τοϋ πατρός της ; Πρβλ. Γιάνναινα,
ή γυναίκα τοϋ Γιάννη, Γιαννακόνυφη, ή νυφη τοϋ Γιαννάκου, ή Κατέρω Κώ-
στα., ή κόρη τού Κιόστα (έν Χιμάρα).

4.-Εις ποίας περιπτώσεις τουναντίον τά παιδιά καί αύτός ό σύζυγος
προσωνυμοΰνται άπό τό όνομα τής γυναικός; π.χ. ό Γιάννης τής Βασίλως.

5. —Θεσις τής γυναικός εν τή τραπέζη. ΓΙαρακάί^ηται ή γυνή, όταν είναι
ξένος είς τό τραπέζι ; Παρουσιάζονται αί αδελφοί τής μνηστής κατά τά αρρα-
βωνιάσματα ;

6.— 'Αποκτά ή γυνή μεγαλυτέραν έκτίμησιν και αξίωμα μετά τήν άπόκτη-
σιν τέκνου καί μάλιστα άρρενος ; Ποία ή θέσις της, αν άποδειχθή στείρα ;

β ) Έ ν τ ή κοινωνία.

1.—"Εξοδος τής γυναικός έκ τής οικίας. 'Εξέρχεται ή κόρη ή ή νέα γυ-
ναίκα μόνη ή πρέπει νά συνοδεύεται πάντοτε άπό τόν πατέρα, τόν άδελφόν ή
τόν σύζυγον ; Ποία ή συνήθεια σήμερον καί ποία προ 40-50 έτών ;

2. —Πηγαίνουν τά κορίτσια είς τήν Έκκλησίαν κατά τάς Κυριακάς ή μό-
νον είς μεγάλας έορτάς; ΓΙοία ήτο ή συνήθεια άλλοτε; ΓΙού έστέκοντο;

3. —Όταν πηγαίνουν ή έπιστρέφουν άπό τή δουλειά ή άπό τό πανηγύρι,
πηγαίνουν ό μέν άνδρας καβάλλα είς τό ζώον, ή δέ γυναίκα πεζή ; Φορτώνεται
ή γυναίκα ξύλα καί άλλα βάρη εις τήν ράχιν ;

4.—Έορταί γυναικών. Πότε καί πώς γίνονται αύται;

5. —Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι περί κοινών γυναικών' π. χ. πολιτική,
παστρική, καύκα, μορόζα, αινιόρα κτλ.

ΙΑ'. "Ιδιαι κοινωνίαι.

α ) 'Αδερφοποιτοί. Βλ. Ζητήματα Λαϊκού Δικαίου, ΒΤ'.

β ) Κλέφτες καί λησταί. Τά 'ιδιαίτερα νόμιμα καί έθιμο των.

1.— Σεβασμός τών άνθρώπων τοϋ σπιτιού, όπου ό ληστής έφαγε ψωμί.

2.--Σεβασμός τών ξένων γυναικών. Ύποστήριξις τών άδυνάτων.

3.-'Εξαγορά αιχμαλώτου, λύτρα, δώρα κτλ.

4. -Τιμωρία καταδοτών υπό ληστών. Τρόποι παραδειγματισμού.

5. - Αί σφραγίδες τών ληστών. Αίμα αντί μελάνης κτλ.

γ ) 'Αδελφάτα. Έταιρείαι μοναχών ζώντων κοινοβιακώς. "Εθιμα αύτών.
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IB'. Συντεχνίαι καί σωματεία. Σχέσεις τών εργοδοτών πρός τους
έργάτας, τών υπηρετών πρός τούς κυρίους.

α ) Συντεχνίαι καί σωματεία (έσνάφια ή ρονφέτια) επαγγελματιών' π.
χ. ραπτών (άμπατζήδων), τεκτόνων (δονλγέρηδων), γουναράδων, μυλωνάδων κλ.

1. — 'Εκλογή προέδρου καί συμβούλων υπό τής γενικής συνελεύσεως τών
μελών. (ΙΙρωτομαΐστωρ ή πρωτομάστορας, προεστοί, οί \<!>δεκα ή ή Δωδεκάρα
κλπ.). "Εργα καί εξουσία τοΰ πρωτομάστορα καί τών συμβούλων.

2.—Μαθητεία, δοκιμασία καί άναγόρευσις μαστόρων (τσιράκια, καλφάδες,
μαστύροι). Τέλη καταβαλλόμενα υπό τού άναγορετιομένου. Σύμβολα τής ίδιότη-
τος' π. χ. σκέπαρνον όπισθεν τής ζώνης ώς συμβολον διά τόν μαί'στορα τών
δουλγέρηδων, ξύλινος πήχυς εις τήν χείρα δια τόν κάλφαν κττ.

3. —Γραπτά καί άγραφα θέσμια, ρυθμίζοντα τάς μεταξύ τών μαστόρων
σχέσεις καί τάς τών {υφισταμένων πρός τούς προϊσταμένους καί τάνάπαλιν. Έκ-
δίκασις τών αναφυομένων διαφορών και τών πλημμελημάτων, τών διαπραττομέ-
νων υπό μέλους τινός τοΰ έσναφίου έν τή ασκήσει τοΰ επαγγέλματος του· καθο-
ρισμός ποινών κλπ υπό τής συνελεύσεως τών μελών.

4.-"Εσοδα καί έξοδα, διαχείρισις τής περιουσίας τοΰ σωματείου.

δ.-Προστάτης "Αγιος, έτησία εορτή τής συντεχνίας: αρτοκλασία, μνημό-
συνον τών αποθανόντων μελών. Διασκεδάσεις, έκδρομαί κλπ.

(3. - Άγαθοεργίαι : ελεημοσύναι εις πενόμενα μέλη τής συντεχνίας, είς χή-
ρας καί φυλακισμένους' εξαγορά καί άπελευθέρωσις χριστιανών σκλάβων' σύνδρο-
μα! είς έκκλησίας κλπ.

β ) Τσελιγκάτα :

1. — Ποίος ό σύνδεσμος τών μελών τοΰ τσελιγκάτου μεταξύ των ; Είναι ού-
τος απλώς συνεταιρικός ή συγγενικός ; Μήπως αποτελούν μίαν πατριάν ;

2.—'Εκλογή τσέλιγκα.'Έργα καί εξουσία αύτοΰ.

3. —'Ιδιαίτερα νόμιμα καί έθιμα τοΰ τσελιγκάτου' π. χ. άνασυγκρότησις
τοΰ ποιμνίου άτυχήσαντος ποιμένος διά συνεισφοράς τών μελών τοΰ τσελιγκάτου.

γ) Σχέσεις έργοδοτών πρός εργάτας, υπηρετών πρός κυρίους.

1.—'Ονόματα: αφεντικό, μπαλής (ό έπιστάτης), αργάτης, μεροδονλιάρης,
μισταρκός κλπ. Δούλος, φαμέγιος, πουργός, παιδάς, παραγιός, τσοπανέρ' κλπ.
Δούλα, βάγια, παρακόρη, παραπαίδα κλπ.

2 — Τρόπος προσλήψεως υπηρετών καί εργατών. Χρόνος θητείας κλπ.

3. — '/Λμοιβαί καί δικαιώματα αύτών. Απολυσιά ή άμολνσά ήτοι άφεσις καί
ασυδοσία τών υπηρετών κατά μίαν ήμέραν τοϋ έτους (τήν 15 Αήγ. εν Λήμνφ)·
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α'. Γενικά.

α ) Λέξεις, όροι καί φράσεις νομικαί:

Δίκη, κρίση, αγωγή στην 'Εσωτέρα ή στην 'Εξώτερα, άγκαλνώ, κρισολογοϋ-
μαι, κονκουβαγίζω (εν Μάνη) ή φαΐζω τό δικαστή (εν Βιθυνία = διαφθείρω δια
δώρων), τουρκοφάγετον (έν ΓΙόντω = τό αδίκως καταληφθέν ή καταβροχθισθέν),
δανεικολογοΰμαι, καρττυτρώγω, σιδεροκέφαλα (πρόβατα), σηκωματάρικα (δένδρα) κτλ.

β ) Ένηλικιότης.

Ι.-'Από ποίον έτος τής ηλικίας θεωρούνται ένήλικα τά άρρενα καί από
ποίον έτος τά θήλεα τέκνα ; (εντροπάτησε, έγυναικώ&ηκε εν Κρήτη, γννικεντηκι
εν Λήμνω)· Γίνεται καμία τελετή πρός πίστωσιν τής ένηλικιώσεως; Επέρχεται
καμία μεταβολή εις τήν ένδυμασίαν τού ένηλικιουμένου; Διαβάζει ό Ιερεύς κα-
μίαν εύχήν ; ευλογεί τά νέα ένδύματα ;

Πράξεις αυτεξουσίου ένώπιον συμβολαιογράφου ή άλλης αρχής. "Εγγραφα
διαλύσεως ύπεξουσιότητος.

2. - Τί συμφωνίαι γίνονται, όταν ό πατήρ (ή ή μήτηρ) στέλλη τό άνήλικον
τέκνον του νά εργασθή εις συγγενή ή φίλον ;

3. - Πώς γίνεται ή συμφωνία, όταν ή ανήλικος κόρη στέλλεται νά έργασθη
ώρισμένα έτη είς συγγενικήν ή φιλικήν οίκογένειαν μέ τήν ύποχρέωσίν νά τήν
ύπανδρεύσουν ; έγγράφως ή άγράφως ;

4.-'Έχει ό ένήλικος πλήρη έλευθερίαν δράσεαις, χωριστά οικονομικά κλπ.
ή έξακολουθεΐ εις ώρισμένα ζητήματα νά εξαρτάται από τήν θέλησιν καί άπό-
φασιν τοΰ πατρός ;

Β'. Οίκογενειακόν δίκαιον-

α ) Άρραβώ ν.

1.-Συνήθεια ν'αρραβωνιάζουν οί γονείς τά τέκνα των από τής νηπιακής
ηλικίας. Υπάρχει ακόμη ή στινήθεια αύτη ; Συμφωνία συμπεθεριάσματος μεταξύ
εγκύων γυναικών.

2.-Κατά ποίον τρόπον συνιστάται ή μνηστεία; Δώρα άρραβώνος. 'Αμοιβή
προξενητοΰ.

3. - Θέσις τοϋ άρραβωνιαστικοΰ είς τό σπίτι τής μνηστής. Σχέσεις πρός
αύτήν καί πρός τούς οικείους της.
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4.-Δια ποίους λόγους καί κατά ποίον τρόπον λύεται ή μνηστεία ;

ft. -Τί γίνονται τά δώρα τοϋ άρραβώνος έν περιπτώσει διαλύσεως αύτοϋ
ή εν περιπτώσει θανάτου ενός έκ τών μεμνηστευμένων ;

6. - "Υποχρεούται ό γαμβρός νά καταβάλη άποζημίωσιν, άν έγκαταλίπη τήν
μνηστήν του ;

7. - Προκύπτει προσβολή διά τήν μνηστήν έκ τής διαλύσεως τοϋ άρραβώ-
νος ; (φιλημένη, άπαριαο μένη κτλ).

β ) Γάμος.

1. - 'Ηλικία νυμφευομένων. Είναι σύνηθες, ή νύμφη νά είναι μεγαλί'τέρα
τοϋ γαμβρού; Διά ποίον λόγον ; =- Τηρείται σειρά είς τήν ύπανδρείαν τών αρρέ-
νων καί τών θηλέων ; ΙΙοίον τό έθιμον ;

2. - Προικίζονται καί τά άρρενα τέκνα; Τί παίρνει ό νυμφευόμενος υιός
άπό τόν πατέρα έπ' εύκαιρία τοϋ γάμου ; (ΙΙροικοδωρεά, έμβατίκια, μπατίκια).
Άλλα δώρα πρός τούς νεονύμφους (κεράσματα, οτεφανιάτικα, χαρίαματα κτλ.).

3. - Προικισμός κόρης. Είδη προικός (τράχωμα, προικιά κλπ.). Μεταϋανα-
τίκια. 'Υπάρχουν περιορισμοί ώς πρός τό άντικείμενον καί τό ποσόν τής προικός
καί ποίοι; Πότε ή μητέρα αρχίζει νά έτοιμάζη τήν προίκα τής κόρης της; Δί-
δεται άπαραιτήτως σπίτι προικιό;

4. - Κανονισμός προικός. 'Υπάρχει καμία προτίμησις εις τόν προικισμόν τής
πρωτοτόκου θυγατρός εϊτε κατά τό ποσόν είτε κατ'άντικείμενον τής προικός; Μή-
πως παίρνει ώς προίκα τήν προίκα τής μητέρας της; ή είναι συνήθεια νά παίρνη
τό πλείστον ή τό όλον τής πατρικής περιουσίας ; (Κανακαρά, κανακάρισαα, πρω-
τοκόρη). Έν τή περιπτώσει ταύτη κρατεί ό πατέρας κτήμα τι ώς γεροντομοίρι;

5. - Αναλαμβάνουν οί συνιστώντες τήν προίκα, δηλ. ό πατήρ ή οί άδελ-
φοί τής νύμφης, υποχρεώσεις είς τό διαρκές ; (καλλιέργειαν προικώου, διατροφήν
έν όλα) ή έν μέρει τοϋ νέου άνδρογύνου κτλ.).

6. - Προγαμιαία δωρεά πρός τήν νύμφην. Πώς λέγεται κοινώς; Πότε καί
κατά ποίους τύπους γίνεται; Είς τί συνίσταται αύτη ; Γαμήλια δώρα.

7. - Προικοσύμφωνα. Λέξεις πρός δήλωσιν αυτών (άρεοκειά, άγκλαβή, άνεγ-
κλαβή, άνε&ίβολο, χαρτί κτλ.). Τύποι, καθ* ους γίνονται.

8. - 'Εξαγορά τής νύμφης. ('Εν Μάνη πορταριάτικα τά άρχαία «έδνα»).
Μήπως συνηθίζεται νά καταβάλλη ό γαμβρός πρός τούς γονείς τής νύμφης χρη-
ματικόν τι ποσόν ή νά δίδη είς αυτούς αγρούς ή βόας κατά τήν ζήτησιν τής
νύμφης; (άντιπροίκι έν Θεσσαλία, μπαμπά χακί έν Θράκη).

9. - Αρπαγή τής νύμφης. Πού έξακολουθεί ή συνήθεια αύτη ; Κατά ποίον
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τρόπον συντελείται ή άναγνώρισις τοΰ τοιούτου γάμου; Προσφεύγει ό άπαγω-
γεύς εις τήν προστασίαν άλλης οικογενείας ή γενιάς;

10. - Θεώρητρον (ϋεώρετρα έν Πόντιο, Φέρετρα εν Σινώπη, ϋώρετρα έν
Σωζοπόλει), τό δώρον πού δίδεται εις τήν ύπανδρευομένην κόρην διά τήν τιμήν
τής παρθενίας της. ΓΙοΰ συνηθίζεται τούτο καί εις τί συνίσταται ;

11.-Τί γίνεται, αν ή νύμφη δέν εύρεθή παρθένος;

12.-Πότε δίδεται άπανωπ ροίκι; Πότε παλληκαριάτικυ ή άγριλίκι; Είς τί
συνίστανται ταύτα ;

13. - Στειρότης. Τί γίνεται, αν ή σύζυγος άποδειχθή στείρα; Υπάρχει ή
συνήθεια νά προσλαμβάνεται δευτέρα σύζυγος πρός τεκνοποιΐαν ; (σύγκρια).
Ποία είναι τότε ή Οέσις τής πρώτης συζύγου ; ΙΙού εξακολουθεί τό έθιμον νά
υφίσταται καί πού υπήρχε, αλλ' εξέλιπε;

14. - Έγκατάστασις τού γαμβρού εις co σπίτι τής νύμφης (σώγαμπρος).
'Υπό ποίους όρους γίνεται τοΰτο ; Ποία δικαιώματα αποκτά καί ποίας υποχρεώ-
σεις αναλαμβάνει ούτος ;

15. - Άπαλλοτρίωσις τών προικώων. 'Απαιτείται ή συναίνεσις αμφοτέρων
τών συζύγων;

16. - Περιουσιακά δικαιώματα τής συζυγου. Ή προίξ τής συζύγου ύπέκειτο
άλλοτε εις τά χρέη τού συζύγου ;

γ) Λύσις τοΰ γάμου.

1.-Ποία ή τύχη τής προικός καί τών γαμήλιων δώρων ή χαρισμάτων έν
περιπτώσει θανάτου τής γυναικός άτέκνου; Πού ίσχύει τό αξίωμα: τό γονικό
στό γονικό; Τί συμβαίνει, αν υπάρχουν τέκνα ;

2. - Ή χήρα, αν είναι άτεκνος, παραμένει είς τήν οικίαν τοΰ συζύγου ή
επανέρχεται είς τόν πατρικόν της οίκον; Διατρέφεται από τήν περιουσίαν τοΰ
συζύγου της, αν δέν έλθη εις δεύτερον γάμον ;

3.-Εις ποίον περιέρχεται ή προίξ καί τά δώρα εν περιπτώσει διαζυγίου;
Παρέχει ό σύζυγος άποζημίωσιν πρός διατροφήν τής συζύγου και τών τέκνων;
(ιάνακαψας έν Κύπρφ)·

4. - Πώς κρίνεται ό έρχόμενος εις δεύτερον γάμον ; Άλλως κρίνεται ό άνήρ
καί άλλως ή χήρα γυνή;

δ ) Υιοθεσία.

1.-Είς ποίας περιπτώσεις γίνεται υιοθεσία; "Ονομα υιοθετουμένου (ψν-
χοπαίδι, ψνχοκύρη, παραπαίδι, άναθρεφτός, άναγιωτός κλπ.).

2.-Τρόποι \'ίο0εσίας" έγγραφα καί πράξεις συμβολικαί. Πρβλ. τό πέρασε
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(τό παιδί) άπό τή μανικό, τον ή άπ τήν τραχηλιά της. ΓΙού τελείται ή πράξι,ς
αύτη ; Είς τήν έκκλησίαν ;

ε) Άποκήρυξις καί άποκλήρωσις τέκνου.

1.-Λέξεις προς δήλωσιν άποκηρύξεως (άπόπαιδο, άπόονον, αποξενώνω).

2. - Λόγοι άποκηρύξεως καί αποτελέσματα αύτής.

3.-Πράξεις συνοδεύουσαι τήν άποκήρυξιν' π. χ. όταν μία κόρη φύγη μέ
εκείνον πού άγαπα, ό πατέρας της τήν αποξενώνει καί τής καίει επιδεικτικά τά
προικιά, γιατί τον ντρόπιασε (Άν. Κρήτη).

C ) Άδελφοποιία ('Αδέρφωσα, άδερφοχτοσννη (Κρήτη), ή συνομολόγησις
σχέσεως αδελφών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων).

1. - Όνομα άδελφοποιητών (άδερφοποιτός, άδερφοφτός, στανραδέρφια, σταυ-
ροκοννιάδοι, βλάμηδες, μπράτιμοι, μπραζέρηδες κλπ.) καί τών συγγενών (αταν-
ραδερφή, σταυρομάννα, σταυροπατέρας, σταυρο'&ειά κλπ.).

2. -Τρόποι συνάψεως τής άδελφοποιΐας (αλλάζουν τά υποκάμισα των ή
άδελφώνουν τά αΐματά των ή ενώνονται δι' ιεροτελεστίας έν τή εκκλησία κλπ.).
Ποία ή σημασία καί ή θέσις τής σταυραδερφής διά τήν άδελφοποιίαν ;

3. - Αποτελέσματα τής σχέσεως αυτής (π. χ. απαγορεύεται νά πάρη άδερ-
φοποιτός ώς γυναίκα τήν σταυραδερφή του).

ζ ) Σχέσις μεταξύ βαπτιστικών ενός καί τοϋ αυτού νονού (καλαδέρφια, συν-
αδέρφια). Ποία ή σχέσις μεταξύ παιδίων, πού έθήλασαν τό αυτό γάλα; (βυζαδέρφια).

η) 'Επιτροπεία καί κηδεμονία.

Ι.-Ποία πρόσωπα άναλαμβάνουν τήν έπιτροπείαν ή κηδεμονίαν τών ορ-
φανών ; Τί γίνεται, όταν ή χήρα έλθη εις δεύτερον γάμον ; Ποίος διαχειρίζεται
τά όρφανικά κτήματα ; Όρφανική Τράπεζα ('Αν. Κρήτη). "Εγγραφα συστάσεως
έπιτροπείας.

2. - Συγγενικόν συμβούλιον. Είς ποίας περιπτώσεις συγκαλείται καί ποίοι
τό άπαρτίζουν ;

Γ'. Κληρονομικόν δίκαιον.

α) Διαδοχή έκ διαθήκης.

1.-Έγγραφα διαθηκών. Τρόπος καταρτισμού διαθήκης. Γίνεται καί προ-
φορική διαθήκη ένώπιον τού ιερέως καί άλλων μαρτύρων ;

2. - Κανονισμός διανομής τής κληρονομιάς υπό τών γονέων δι' άλλου τρό-
που, π. χ. διά πράξεως αυτών έν ζωή (νέμησις).

3. - Κληροδοτήματα είς βαπτιστικόν ή άλλα πρόσωπα, π. χ. πάροικους (πα-
ροικομοίρι) ή εις έκκλησίας, μοναστήρια κλ. (ψυχομερίδιο, άγιάτικο, μπάτικο κλ.).

επ ετη ρισ του λαογραφικου αρχειου, α . 8
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β) Διαδοχή εξ αδιαθέτου.

1. - Κληρονομικά δικαιώματα. Τά τέκνα κληρονομούν έξ ί'σου; ή είναι
διάφορον τό κληρονομικόν δικαίωμα τών άρρένων άπό τών θηλέων; Μήπως ύ
πρωτότοκος υιός ή ή πρωτότοκος θυγάτηρ κληρονομούν κατ' άλλον λόγον;
(.Προτιμές" κανακάρης, κανακαρά, διπλοκανακάρης, πρωτογιός, πρωτοκόρη). Ποίας
υποχρεώσεις έχουν τότε οί πρωτότοκοι; "Αν δ' ό πρωτότοκος ή ή πρωτότοκος
αποθάνουν προ τοϋ γάμου των, είς ποίον περιέρχεται ή πατρική καί ή μητρική
περιουσία;

2.-Ποίος κληρονομεί, όταν ό πατήρ άποθάνη χωρίς άρρενα άπόγονον;
Τόν κληρονομούν αί θυγατέρες του ή οί πλησιέστεροι άρρενες συγγενείς του,
όπως εις τήν Χιμάραν ;

3. - Μοιράζεται ή πατρική περιουσία καί ζώντος τοϋ πατρός; Πώς κάμνει
τότε ό πατέρας τήν διανομήν ; Κρατεί μερίδιον καί διά τόν εαυτόν του; (γερον-
τομοίρι, γεροντοτρόφι, ψυχομοίρι). Πώς κανονίζεται έν γένει ή συντήρησις τών
γερόντων γονέων ; (π. χ. τους βγάζουν ξεκονόμηση ή τους κάνουν τά παιδιά τους
μήνες ή εβδομάδες, Δυτ. Κρήτη). Πώς κανονίζονται τά πατρικά χρέη ;

4. - "Αν άποθάνη άκληρος ό υιός πού έλαβε γονικό κτήμα, ποίος τό κλη-
ρονομεί ;

5.-Πώς γίνεται ή διανομή τής πατρικής περιουσίας μετά τόν θάνατον
τοϋ πατρός, αν δέν υπάρχη διαθήκη ; (τό σπίτι, τά σκεύη, τά έπιπλα, τά δέν-
δρα, ό μύλος κτλ.). Μήπως ρήχνονν λαχνό; ΓΙώς γίνεται τότε τό λάχνισμα;
(Άδερφομοίρια). Κληρονομούν καί αί προικισθεΐσαι θυγατέρες; Κατά τήν δια-
νομήν τής περιουσίας υπολογίζεται καί πάν δ,τι οί υιοί έλαβον έκ τής πατρικής
περιουσίας ζώντος τοΰ πατρός (λχ. λόγω σπουδών, δι' ιδίαν έπιχείρησιν κτλ.);

6. - Πώς μοιράζεται ή μητρική περιουσία;

7. - Κληρονομικόν δικαίωμα τής επιζώσης συζύγου (άνδρομοίρι) ή τού επι-
ζώντος συζύγου (γνναικομοίρι). Ό επιζών λαμβάνει εκ τής ακινήτου περιουσίας
τοϋ θανόντος συζύγου έν κτήμα.

8.-Τί γίνεται ή περιουσία τοΰ αποθανόντος συζύγου, αν άποθάνη καΐ τό
μόνον υπάρχον τέκνον; (τριμοιρία).

9.-Είς ποίον περιέρχεται ή κληρονομιά, αν δέν υπάρχουν συγγενείς;

Δ'. Έμπράγματον δίκαιον.

α ) Κυριότης.

1. - Σημεία κυριότητος έπί αγρών (σύνορα, σημάδια, κονκκοι, κόπες, κιόνα,
μάρτυρες, ροστάσια, αυλάκια, ατρατύνια, οταλίκια κτλ.), έπί δένδρων κλπ.
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2. - Σημεία απαγορεύσεως νομής εις θερισμένους αγρούς, τρυγημένος αμ-
πέλους κλπ. (σαμακώνω έν Αιτωλία, οκλιδιάζω έν Ήπείρω, αφακώνω ή κλα-
δώνω ή οτένω τρονλλιά έν Κρήτη κλπ.).

3.-Σύμβολα ιδιοκτησίας προβάτων, αιγών, βοών, ήμιόνων, σκύλων, χη-
νών, ορνίθων κλπ. (χαράγματα, σφραγίσματα, σημεία διά χρώματος κλπ.). Ποϊαι
αί ανάλογοι προσωνυμίαι τών ζώων; (π. χ. προβατίνα άλακεράφτα, δεξοακίζα-
ψτη, τρυπάφτα, αίγα ζερβοκλινάφτα, κοντρονλα κλπ.).

4. - Κατάστασις έγκαταλελειμμένων καί άδεσπότων κτημάτων (ερμιά, βερά-
νικα, άγιάτικα). Πώς άποκτάται ή κυριότης έπί άδεσπότων ή χέρσων άκινήτων ;

5. - Μεταβίβασις κυριότητος. Εγγραφή είς είδικόν βιβλίον (μάννα, χιλιο-
μέτρί), βονλλωμα. "Αλλα έγγραφα κυριότητος (ταπί κλπ.).

6. -'Οριζόντιος ιδιοκτησία, όταν κάθε πάτωμα ή διαμέρισμα τής ιδίας οι-
κίας άνήκη εις διάφορον πρόσωπον.

7. Δικαιώματα έπί στασιδιών έν τφ ναφ· Σχετικά έγγραφα.

β ) Δουλεία.

1.-Δικαίωμα διόδου (έμπασά, έμπασοβγααιά, διάβα, πέραμα, άράδισμα)
έπί κτήματος τίνος. Πώς άποκτάται τό δικαίωμα αύτό ; Πώς άπα?Λάσσεται ό βε-
βαρημένος μέ δουλείαν οδού έπί τοϋ κτήματος του ;

2.-Δικαίωμα οίκοδομήσεως έν άγρώ ή κήπιο, κτήσεως δένδρων έν ξένιο
άγρώ κλπ.

γ ) Έμφύτευσις.

Δικαιώματα καί υποχρεώσεις τοϋ έμφυτευτού. (Άνεστάτης έν Χίωι νοβε-
λιάρης έν Αίγία> κλπ.). Μετά πόσα έτη ό έμφυτευτής γίνεται συνιδιοκτήτης ή
λαμβάνει είς τήν κατοχήν του μέρος τοϋ κτήματος ;

δ ) "Αρδευσις.

1.-Τρόποι άποκτήσεως κυριότητος ή δουλειών έπί τοϋ ύδατος.

2.-Τρόποι διανομής τοϋ αρδευτικού ύδατος. Κύκλιος άρδευσις. Ώροσκό-
πιον ενός ημερονυκτίου (άπό τήν κίνησιν τοϋ ηλίου, τήν έμιφάνισιν τών άστρων
κλπ.). Νεροκράτης.

3. -'Αναδασμοί υδάτων. Έκ ποίων λόγων γίνονται;

4. - Παραβάσεις. Ποιναί.

ε ) Εμπράγματος άσφάλεια.

1.-Ένέχυρον. ΓΙότε δικαιούται ό πιστωτής νά προβή είς πώλησιν τού
ένεχύρου; (πρβλ. τήν φράσιν «πουλήσεως, ξενήσεως»). Κρατεί μόνον τά οφειλό-
μενα εις oUtov ή γίνεται κύριος ολοκλήρου τοϋ άντικειμένου ;

2.-Τί γίνονται τά ενέχυρα, αν ό χρεώστης άποθάνη καί άφήση ανήλικα;
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Τ ) Άγροζημίαι.

Έκτίμησις τής ζημίας. Εκτιμητής. 'Αποκοπή, ποδοκόπι κλπ.

Ε'. Ένοχικόν δίκαιον.

α ) Γενικά περί συμβάσεων.

1.-"Εγγραφα πιστοποιούντα συμβάσεις. Πώς καταρτίζονται; Μάρτυρες.
'Υπογραφή άγραμμάτου. Σφράγισις.

2.-Συμβάσεις καταρτιζόμενοι προφορικώς. Τΐ λαμβάνεται ώς άπόδειξις,
ότι συνήφθη τοιαύτη σύμβασις ;

3.-"Εθιμα κατά τήν σύναψιν ή έκτέλεσιν συμβάσεων (χειραψία, τόκα
παρόλα κλ.).

4.-Είς ποίας περιπτώσεις δίδεται άρραβών (καπάρο); Ποίας συνεπείας
έχει ή άθέτησις τής συμφωνίας; Χρηματική ποινή.

5. - Οικογενειακοί συνεταιρισμοί. Κληρονομικοί συνεταιρισμοί (π. χ. ή εξ
άδιανεμήτου κατοχή ελαιοτριβείου, άλευρομύλου κλπ.).

β ) Συμβάσεις δι' έκμετάλλευσιν άγροτικών κτημάτων, ποιμνίων
κλπ. Συνεταιρισμοί, μισθώσεις.

1. - Συνεταιρισμός μεταξύ κτηματίου καί καλλιεργητού, μεταξύ 'ιδιοκτήτου
ποιμνίου και βοσκού (κολληγιά, σεμπριά). Όροι συμφωνίας' πρβλ. χωράφι με-
αιακό, τιμσάρκον, εντριτο ή τριτάρικο, άναπεντάρικο, γιώμορο, ημορο, μορτή,
χωραφοακέπαση κλπ., πρόβατα αιροφα ή σιδεροκέφαλα, κεφαλιάτικα, ξεχαρτζιστά
κλπ ' έλιές σημιαακές, τριτάρικες, πενταμοιριά, ξεκοφτικές κλπ. 'Υποχρεωτικά δώρα
(κανίσκια, πεσκέσια), άγγαρείαι κτλ.

2. - Συνεταιρισμός μεταξύ γεωργών δι' άροτρίασιν, θερισμόν, άλωνισμόν
κλπ. (σνζεντάδες έν Κρήτη, ζευγάρι έβδομαδιάρικο, ενα τετάρτι βόι έν Κεφαλ-
ληνία). Συνεταιρισμός μεταξύ βοσκών διά κοινήν βόσκησιν καί τυροκομίαν
(αμίχτες, φιτσιαδόροι, κοινατύροι, κοπατσιάρηδες κλπ.).

3. - Συνεταιρισμός μεταξύ γυναικών διά κάψιμο φούρνου, διά τυροκομίαν
(μητατο, Κρήτη), διά ϋρέψιμο μεταξοσκώληκος, κλοισσημα πουλιών, καμάτεμα
μαλλιών κλπ.

4.-Συμβάσεις δι' άλώνισμα, διά χρήσιν μύλου, πλάστιγγος, φούρνου, κα-
ζανιού κτλ. (αλωνιστικό ή άλωνιάτικο, άξάΐ ή αλεστικό, πύρα φούρνου ή φονρ-
νιάτικο, καζανιάτικο, καπίτσιν (έν ΓΙόντω) κλπ. - Άλλαι άμοιβαί εις είδος ή άνά-
λογον έργασίαν (π. χ. όταν λέγουν : τό κλειούμε στ' αγώγι κτλ.).

5. -'Ενοικίασις λιβαδιού (νόμι, πάχτος), κατοικίας (νοίκι) κλπ.
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6.-Μίσθωσις καί αμοιβή εργάτου, φύλακος, βοσκού κλπ. Είδος συμφω-
νίας: μέ τήν ήμέραν (μέ τό μεροκάματο, ταϊστός ή σύψωμος), μέ τόν μήνα ή
μέ τό χρόνο (παραγι,ός, μισταρκός). 'Αποκοπή, ξέκοπο, κάμπαλο (έν Ήπείρφ),
καπάλιν (έν Κύπρος) κλπ. Στοιχοχάρτι, τό συμφωνητικόν. Πότε αρχίζει ή μίσθω-
σις καί πότε τελειώνει; π. χ. απ' "Αη-Γιωργιού έως "Αη-Δημητριού ή άπό τής
Παναγίας έως... (Σννόρατα τον χρόνου). Τά γλυτώματα' δώρα κλπ.

7. - Πρόσληψις υποτακτικού. "Οροι συμφωνίας.

γ ) Ά γ ο ρ α π ω λ η σ ί α ι.

1. - Δειγματοληψία διά τήν άγοράν έλαίου, οίνου, σίτου κλπ. Τρόποι πωλή-
σεως (πουλώ με τό ζύγι' λιανοπονλώ, πουλώ μαζεμένο (μονοτάρι [Κορώνη],
ιιονοκάμπανο [Κρήτη]' πουλώ αποκοπή ή κοντονράδα, τό βγάζο) ατό μεζάτι).
Προποιλησις (μπροχώνω [Κρήτη], σελάμι), έπί δηλώσει (άκοπο, έν Κρήτη), όταν
ή τιμή καθορίζεται αργότερα έκ τής αγοραίας αξίας. Μέ τό σελέφι, όταν ό κίν-
δυνος άφορα τόν πωλητήν κλπ. Μεσίτες, μεσιτεία.

"Οροι αγοραπωλησίας ζώων" π. χ. εις τήν 'Ανατ. Κρήτην «τά ζώα που-
λιούνται άπό σκοινί σέ σκοινί' δηλ. άμα διόση ό αγοραστής τά χρήματα καί
πάρη σέ δικό του σκοινί τό ζώο, τότε δέν μπορεί πιά νά τό έπιστρέψη, έκτος
αν έχη εσωτερικό ελάττωμα, π. χ. νά τό πιάνη πόνος' άλλα καί τότε, δια νά τό
έπιστρέψη, έπρεπε νά τού είχε ειπεί ό πωλητής: σον τό πουλώ σαξελίμικο, δηλ.
μέ όλα του τά σωστά. "Αν τού ε'ιπή: σου τό πουλώ ώς βγή, τότε καί ελάττωμα
νά έχη, δέν έχει τό δικαίωμα νά τό έπιστρέψη». Ποίον τό σχετικόν έθιμον άλλού ;
Τρόποι πωλήσεως ποιμνίων. Μέ μίαν τιμήν; (τδνα μέ τ άλλο;) χωρίς διαλογή ν;

2. - Προτίμησις συγγενών ή γειτόνων ώς άγοραστών κατά τήν εκποίησιν
άκινήτων μέ τό ίδιον τίμημα. ΙΊ. χ. εις τήν 'Ανατ. Κρήτην, «αν ό γείτων (σεφής)
έμάνθανεν, ότι τό γειτονικόν του κτήμα έπωλήθη, έπήγαινε τό βράδυ είς τό κα-
φενείον τοϋ χωρίου καί ένώπιον όλων έλεγε: Μαρτνροι νά " στε, παις δέν αφήνω
τό σεφηλίκι μου. Κατόπιν έλεγε Καλησπέρα σας. "Ετσι ήτο διαλελυμένον κάθε
συμβόλαιον μέ άλλον καί έπαιρνεν αύτός τό χωράφι. "Αν όμως λησμονούσε κ'
έλεγε πρώτα τό καλησπέρα καί κατόπιν τό μαρτνροι νά *στε, έχανε τό δικαίωμα».

3.-'Ανταλλαγή άκινήτων, ζώων, καρπών κλπ. (τράμπα). Χρήματα ή άλλο
είδος πρός έξίσωσιν. Σχετικαί φράσεις' π. χ. Δώσε μου ένα γουρνάκι νά σου
δώσω πέντε οκάδες λάδι ('Αν. Κρήτη)' πανωβάζα) χρήματα (Κοριόνη)' πανοντίμ.'
(Σάμος, Αιτωλία), άπανήβαση (Χίος). Γίνεται άλλαξα για ένα-δυο χρόνια; (προ-
σαμ,πόκο, Λήμνος).

4.-'Αρραβών (καπάρο, καπαρώναν π.έι (Κρήτη, Κύπρος)' προκάλι (Χίος).
Τί γίνεται έν περιπτώσει άθετήσεως τής συμφωνίας ;-'Ενέχυρον. Ποινική ρήτρα.
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5.-"Εθιμα συνοδεύοντα τήν άγοραπωλησίαν (π.χ. Κόβουν τήν κλωοτή, δί-
νουν χέρι κλπ.). Κεράσματα, ενχαί. Δίδει ό πωλητής καί τό καπίστρι τοΰ ζώου
ή τό κρατεί;

6. - Πωλητήρια έγγραφα. Πώς συνετάσσοντο ; ΙΙοΐαι αί τυπικαί φράσεις;

7. - Πλειστηριασμός. Πώλησις «εις τό κοινόν μεζάτι» ή στό ίκάντο. Λέξεις
καί φράσεις σχετικαί: π. χ. δίδω τό πράμα ντου στον τελάλη (Κρήτη), έχω αστα
απάνω σ αυτά τά χτήματα (Κεφαλληνία)' τό βάρεσαν στό σφυρί ή στον τσόκο'
κρούω, άρτηρώ, άντιβατιάζω' άρετς - άρέτς ή άλά τρέ, άβάντσα πίλια κλπ.

δ ) Δάνειον. Τόκος.

1. - Χρεωστικά έγγραφα (ομόλογα). Είναι αναγκαίοι οί μάρτυρες, όταν ή
ομολογία γραφή διά χειρός τοΰ δανειζομένου ; "Εχει ή ληψοδοσία τήν αύτήν πί-
στιν, αν σημειωτθή μόνον είς τό κατάστιχον τοΰ δανειστοΰ; Παραγράφεται έκ
τής πολυκαιρίας τό δικαίωμα τοϋ δανειστού;

2. - 'Υποθήκη, ένέχυρον (άμανάτι, άμάχι' άμαχενω = ένεχυριάζω (Λακωνία)'
άσκόνταφτον = κτήμα ελεύθερον πάσης υποθήκης (Χίος).

3.-Έγγύησις. 'Υποχρεώσεις έγγυητοΰ.

4.-Τόκος εις χρήμα, εις είδος (διάφορο, προβέντι). Άνώτατον όριον τόκου
(προστύχι, δ μεγάλος τόκος, Ζάκυνθος). Είδη δανεισμού: Π. χ. δανείζω σιτάρι
εντριτο, άναπεντιάρικο, νειόμα, ξανανιωτό ή τό ενα άνάμισυ, τό ενα άλλο, πατητό
λάδι ή τό μπιΦιαχτό, τό σελέμι (πρβλ. σελέμικα = άδικοπαρμένα) κλπ. Προθεσμία
άτοκος (βαντές).

ε ) Τρόποι εξοφλήσεως, έγγραφα χρεωλυσίας. 'Εξόφλησις μέ δόσεις
(άράτες, Παξοί).

Τ ) Συμβιβασμός καί διαιτησία.

Πώς γίνεται ή διαιτησία ; Ποιοι ορίζονται διαιτηταί (άποκοφτάδες, μεσίτες
γιά νά τσοί σνβάσουν (Κρήτη), τιμητάδες, άρμπίτοι (Χίος); Πώς εξασφαλίζεται
ή έκτέλεσις τής διαιτητικής αποφάσεως ; 'Έγγραφα διαιτησίας παλαιά.

ζ ) Δωρεά.

1.-"Εγγραφοι ή άγραφοι δωρεαί παντός πράγματος ή ακινήτων εις άνα-
δεκτούς, έγγόνους, νεονύμφους ή ευαγή ιδρύματα (αφιερώματα εις έκκλησίας,
μοναστήρια κλπ. βαλτά (Αιτωλ.), βακούφικα κλπ.). Ό σκοπός τής δωρεάς (π. χ.
«διά τήν τρυχήν του, διά νά έχη τό μνημόσυνόν του καί τό κοιμητήριον» κλπ.).
Κρατεί διά τόν εαυτόν του ό δωρητής δικαίωμά τι; (π.χ. «ώστε όπου νά ζή νά
παίρνη τές ελιές»).

2. - Σχαρίκια.

η ) Βρετίκια. Τί γίνεται, διά νά εύρεθή τό χαμένο πράγμα ή διά νά γνω-
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σθή είς ποίον ανήκει τό εύρεθέν ; Είναι ύποχρεωτικόν τό δώρον πρός τόν εύρόντα;

Τ'. Έμπορικόν δίκαιον.

α) Τρόποι εμπορίας (τράμπα, άλλαξιά, με λαχνό κλπ.). Εμπορική
αγοραπωλησία (ΓΙβλ- ανωτέρω Εγ.).

Τρόποι έκθέσεως ζ(όου ή άλλου άντικειμένου πρός πώλησιν κλπ. Έθιμο-
τυπίαι κατά τήν πώλησιν.

β) 'Εμπορικά κατάστιχα καί άλλα μέσα λογαριασμού, ώς ή τσέ-
τονλα, οί γραμμές πίοο) άπό τήν πόρτα κτλ.

γ ) Εβδομαδιαίοι άγοραί. 'Εμποροπανηγύρεις. Πλανόδιοι έμποροι.

δ ) ΓΙτώχευσις· Κατάσχεσις τής περιουσίας τοϋ οφειλέτου.

Ζ'. Ποινικόν δίκαιον.

α ) Αντίληψις περί ποινής.

«Όφθαλμόν άντί οφθαλμού» ή «κατά πον πονλεΐς ίΤ άγοράσης, κατά πον
άπειρης Do. θερίσης» κτό.

β ) Ποιναί έγκληματούντων.

1. - ΙΙόμπιεμα, γεβέντισμα, γάνα κτλ. Τρόποι διαπομπειίσεως καί αίτια
προκαλούντα αυτήν. ('Ανάστροφα έπί όνου. Περιβολή γυναικείας ενδυμασίας ή
περιαγωγή τού πομπευομένοτι γυμνού καί δέσμιου διά τής άγοράς υπό τού κή-
ρυκος, διαλαλούντος τό έγκλημα αύτοϋ. Κτυπήματα τενεκέδων καί σιδηρικών,
ύβρεις, σφενδόνησις άκαθαρσιών κλπ. Διαπόμπευσις μοιχών καί μοιχαλίδων, κλε-
πτών κλπ.

2. -Κούρεμα, ξύρισμα γενείου, μύστακος κλπ. Κονρεμέν', κοντρούλα κλπ.

3. - Άσβόλωμα καί μονντζο>μα' κέρατα, τηγάνι.

4. - "Αλλαι ποιναί: ραβδισμός καί μαστίγωσις, αποκοπή χειρός, φούρκα,
αλυσίδες, χτίσιμο, ανάθεμα, αφορισμός κτλ. Διακοπή (ή στέρησις) τών κοινωνι-
κών σχέσεων διά προδοσίαν ή διά κακούς τρόπους.

5.-Τιμωρία χρεωκόπων ή πτωχευσάντων. Είς τί συνίσταται αύτη; ΙΙώς
γίνεται ;

6. - Σχολικαί ποιναί: τραύηγμα αυτιών, ορθοστασία στο ένα πόδι, γονάτι-
σμα σέ μυτερά πετραδάκια, νηστεία, φάλαγγας κλπ.

γ) Έκδίκησις (αυτοδικία), βεντέτα.

Πού συνηθίζεται αΰτη καί διά ποίας αιτίας; Το διαγούμισμα. Ξέβγαλμα
(έξοδος υπό τήν προστασίαν τοϋ λεγομένου ξεβγαλτή), άνακωχή (τρέβα). Τρόποι
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συμφιλιώσεως τών αντιμαχομένων οικογενειών : Γεροντική, ψυχικό ή ψυχαδερφο-
σννη, ψυχαφέντης κλπ. (Μάνη), προσκύνησις (Χιμάρα) κλπ.

Η'. Ποινικόν δικονομικόν δίκαιον.

α) 'Αποδεικτικά μέσα έγκλημάτων (θεοκρισίαι).

1.-Δοκιμασία τής άγνείας' π. χ. ή νύμφη κατά τήν ε'ίσοδον είς τήν οί-
κίαν τού γαμβρού πατεί έπάνω εις δερμάτινον κόσκινον" αν τρυπήση τό κόσκι-
νον, αποδεικνύεται άσπιλος. - Διά τήν άπόδειξιν τής άθωότητος γυναικός έδίδετο
είς αυτήν νά κρατήση σίδηρον πεπυρακτωμένον (Ναύπακτος).

2. - Δοκιμασία τής γνησιότητος τού Τιμίου Ξύλου, τών Αγίων λειψάνων
καί τών κωνσταντινάτων: π. χ. τό Τίμιον ξΰλον επιί)έτουν εις όρνιθα, τήν
οποίαν κατόπιν πυροβολούν, ή τό θέτουν εις άλευρον, τό όποιον ζυμώνουν χω-
ρίς προζύμι κτλ.

3. - Δοκιμασία κλέπτου : τον ορκίζουν έμπροσθεν θαυματουργού εικόνος (τον
πάνε στην ξεκαϋαρωσύνη· αν είναι αυτός ό κλέπτης, τότε ανοίγει ή μύτη του,
'Αν. Κρήτη), τού δίδουν νά καταπίη άρτον τής Μεγ. Πέμπτης· αν δεν τον κατα-
πίη ευκόλως, φανερώνεται ή κλοπή' τοΰ κάνουν νταβέτι, δηλ. πράξιν μαγικήν
προς άποκάλυψιν τοΰ κλέπτου κττ.

β ) Λαϊκά δικαστήρια (κατά τάς 'Απόκρεως καί τήν Δευτέραν τοΰ γάμου).

Δίκαι άστεΐαι, καθ' άς έπιβάλλονται καί πρόστιμα εισπραττόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ

Α'. Ό πόθος διά παιδιά. Στειρότης και μέσα
προς θεραπείαν αυτής.

α) Λέξεις, φράσεις καί παροιμία! σχετικαί μέ τήν στεϊραν γυναίκα
ή μέ τό άκληρον άνδρόγυνον : ακληρη, ατεκνη, αβγια (Κρήτη), άβζια (Κάλυμνος).
Παροιμίαι: "Ακλήρος άΰεος ή άκλερίτης άΟείτης (Κυνουρία). "Ακλερον κορμ,ιν
και νεκρδν έλικία (Πόντος) επί τών ανικάνων προς πάσαν έργασίαν.

β ) Τό όνειδος τής άτεκνίας. Είς ποία μέρη ό ιερεύς δέν δέχεται τήν
προσφοράν τών άκλήρων διά τήν λειτουργίαν; Πού δέν δανείζονται προζύμι
άπό γυναίκα ατεκνη ;

γ) 'Αντιλήψεις διά τό ενα καί διά τά πολλά παιδιά: π.χ."Ενα-
κανένα.-Δε ·&ά σβήση τ' δνομά του κτλ.
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δ) Μέσα πρός θεραπεία ν τής στειρότητος..

1. - Παράκλησης. Προσφυγή είς αγιάσματα καί χάρες.

2. - Προσφυγή είς ίάτραινες (κομπομαμμές) καί είς μαγγανείας (είς τά δξαή.
Άχνίσματα, καταπλάσματα, βότανα (βληχώνι ή φλησκούνι, καλΛν&ρα)πος κλπ.)
καί μαντζοννια. (Τρόπος παρασκευής, χρήσις κλπ.) - Μαγικοί τρόποι πρός
τεκνογονίαν: Νά φάγη κουλλούρα από καινούργιο, πρωτοκαμένο φούρνο' νά
καθίση έπάνω στή μυλόπετρα, όταν γυρίζουν τόν μύλο πρά)τη φορά' νά πάρη
εΰχήν από γυναίκα, τήν ώρα πού γεννά ή νά πηδήση τρεις φορές έπάνω από
τά καταλόχια κλπ. Είς τήν Κάρπαθον ή γυναίκα, ποί' δέν κάνει παιδί ή δεν
της στέκονται τά παιδιά, γίνεται άδερφοποιτή μ' έναν ξενοχωρίτην, δηλ. κάνει
εικονικόν γάμον μέ αντδν ένώπιον τού ιερέως. Πού αλλού γίνεται τούτο καί πώς ;

ε) Μαγικαί πράξεις πρός άρρενογονίαν.

' Αρσενικό βότανο, σιρνικονχόρτ η άγοροβότανο. - Άλλοι τρόποι' π.χ. διά νά
γεννήσουν αρσενικό, αί γυναίκες εις μέν τήν Λευκάδα πατούν γυμνόποδες ύνί
αρότρου τοποθετημένον είς τό κατώφλιον τής Εκκλησίας, είς δέ τήν Ήπειρον
πρέπει νά φάγουν πάννα από αρσενικό παιδί. Εις τήν Ζά-κυνθον, άμα μία γυ-
ναίκα θέλη ν' άποκτήση παιδί τοΰ ιδίου γένους μέ μίαν άλλην, πρέπει νά φάγη
τόν όμφάλιον λώρον τοΰ τέκνου εκείνης. - Άλλαι μαγικαί πράξεις άποβλέπουσαι
είς τήν κατάπαυσιν τής γεννήσεως θηλέων' π.χ. καρφώνουν τρία καρφιά είς τόν
τοίχον λέγουσαι : καρφώνω τις τσονπες και κάνα) άρσενικά (Μεσολόγγι) ή βγά-
ζουν τό όνομα τοΰ κοριτσιού Σταμάτα, διά νά σταματήσουν τά θηλυκά.

Τ) Άνεμογκάστρι. Είς ποίαν έπήρειαν αποδίδεται; Ποία μέσα μεταχειρί-
ζονται, όταν τό αποδίδουν είς διαβολικήν ένέργειαν ; - Πειράγματα τών γυναικών.

ζ) Μέσα πρός πρόκλησιν στειρώσεως ή πρός περιορισμόν τών
γεννήσεων. Βότανα: άτεκνο, άτεκνόχορτο, στερφοβότανο, γνναικόχορτο, μονρ-
νόχορτο. «Όποια τδ μυριστή (τό άτεκνο) παίδι δέν κάνει και 'όποια τό φάη κάνει
εφτά χρόνια και παιδί. Γύρα) στό άτεκνο κανένα βότανο δέ φυτρώνει» (ΙΙαρνασ-
σίς). Μαγικαί πράξεις.

Β'. 'Εγκυμοσύνη.

α ) Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι σχετικαί μέ τήν έγκυον καί μέ τάς
αδιαθεσίας τής έγκυμοσύνης. Βαρούμεν (Θράκη), βαρνασμένισσα (Πόντος), κατά-
βαρη (Κύπρος), φορτωμέν ("Ηπειρος), γομαριασμένη (Μάνη), άγκασ τ ρω μέν, εμ-
ποδος (Πόντος). —Βλάφτεται, βλαφτουριάζεται, εχ κακοψύχ' (Θράκη), έχει κακά
βλ,αψίδια (Κρήτη).

β ) Τρόποι απαλλαγής από τάς αδιαθεσίας τής έγκυμοσύνης (από τά
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κακοψυχήματα). "Εν παράδειγμα: σφάζουν μαύρον πετεινόν μέ μαυρομάνικο
μαχαίρι και δίδουν είς τήν έγκυον νά φάγη (Θράκη). - Διατί είς μερικά μέρη ή
έγκυος προσπαθεί νά κρύψη τήν έγκυμοσύνην της ; Διά νά μή γεννηθή άσχημο
τό παιδί της; ή διά ν' άποφύγη τό κακό μάτι;

γ) Έτοιμασίαι διά τήν γένναν : τά σπάργανα καί τά ρούχα τοϋ μωρού.
Δεισιδαιμονίαι κατά τήν ύφανσιν, τό κόψιμο καί ράψιμο αύτών κλπ.

δ ) Κίσσησις (τά λεγόμενα πιϋυμητονριά). ΓΙοία άποτελέσματα ημπορεί
νά έχη είς τό παιδί ή είς τήν ιδίαν ή άνεκπλήρωτος επιθυμία εγκύου; ΓΙαραδείγμ.:

1.-'Ημπορεί νά λιποθυμήση τό έμβρυον (τό παίδι κρονβγεται, Κρήτη).
Τρόποι διά νά σννεφέρη τό παιδί: δίδουν είς τήν έγκυον νά πίη άνίίόνερο ή ή
ιδία σβήνει αναμμένο κάρβουνο είς ενα ποτήρι μέ κρασί καί τό πίνει ή διαλύει
αλεύρι μέσα σέ πολύ κρύο νερό καί τό πίνει ή ψήνει χταπόδι ξερό καί τό βάζει
στον αφαλό της κττ.

2.-'Ημπορεί νά γεννήση τέρας ή νά σημειωϋ-fj τό παιδί.

3.-'Ημπορεί νά πρησθή ή θηλή τοϋ μαστοΰ της (τρίχωμα). Έπφδαί καί
σχετικά ιατρικά. "Εν παράδειγμα: χελιδονοφωλιά διαλυμένη μέσα σέ ξύδι τυλί-
γεται μέσα εις ένα κομμάτι άπό πάννα φούρνου καί έπιδένεται είς τόν μαστόν.

4. - Δυνατόν νά κάνη ατά μάτια, δηλ. νά χάση τήν όρεξιν, ν' άδυνατίση
καί ν' άποβάλη. - Μέσα θεραπείας.

ε) 'Αποβολή. Είς ποία αίτια άποδίδεται αύτη; (Πρβλ. τήν πίστιν διά
τήν 'Αρπάχτρα. Σχετικαί φράσεις: ακοτώθη άπέβαλε κλπ.).

Προφυλακτικά κατά τής άποβολής: Κρατητήρας, άνεβααταχτήρας (περία-
πτον μέ τό αβγό μαύρης κόττας, πού τό έβαιναν πρώτο τήν Μεγ. ΓΙέμπτην καί
τό άφήκαν επτά χρόνια είς τό εικονοστάσι, ή μ' ένα αστροπελέκι ή άλλο τι). "Εαις
πότε φορεί τόν κρατητήρα ή έγκυος; - Πότε ή αποβολή θεωρείται έπικίνδυνος
εις τήν ζωήν τής έγκύου; αν συμβή είς τούς ζυγούς ή είς τούς μονούς μήνας;

Τ) Άλλαι προφυλάξεις κατά τής άποβολής ή τοϋ προώρου το-
κετού. Π. χ. Δέν σηκώνει ή έγκυος βαριά πράγματα, δέν περνά άπό μέρη πού τής
προκαλούν φόβον, φροντίζουν νά μήν τής λείψη δ,τι μυριατη ή λιμπιστη (νά πάρη
τούλάχιστον μνρα>διά). - Σχετικαί διηγήσεις.

ζ) 'Απαγορεύσεις πρός άποτροπήν ένδεχομένης βλάβης τοϋ
παιδίου. Παραδείγματα: Δέν πρέπει ή έγκυος νά πηγαΐνη εις κηδείας μηδέ ν'
άσπασθή νεκρόν, διά νά μή γίνη τό παιδί της κίτρινο ή λιγόκαρδο' δέν πρέπει
νά φάγη λαγό, διότι τό παιδί της θά λαγοκοιμάται ή θά φοβάται' δέν πρέπει
νά φάγη κρέας χοιρινό ή χταπόδι ή σαλιγκάρια, διότι τό παιδί της θά βγάζη
χοιράδες κλπ. Δέν πρέπει νά βάζη κλειδί στή μέση της ή νά πηδά βέργα, διότι
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τό παιδί θα γεννηθή λονροδεμένο κττ. 'Επίσης δέν κλέπτει, δέν βαπτίζει παιδί,
δέν δανείζεται μετά τήν δύσιν τοΰ ηλίου σκεύος καπνισμένον κλπ.

'Απαγορεύσεις ώρισμένων πράξεων προς αποφυγήν ί)ηλυγονίας.

Ποϊαι πράξεις άπαγορεύονται, διά νά μή γεννηθή τό παιδί ανάποδα ; (π.χ.
δέν βάζοί'ν τά ξύλα ανάποδα στή φωτιά).

η) Τήρησις τής εορτής τοΰ 'Αγίου Συμεών (3 Φεβρουαρίου) ή καί
τών τριών πρώτων ή μερών τοΰ Φεβρουαρίου (Σνμόγωρτα), ώς καί τής εορτής
τοΰ 'Αγ. Σπυρίδωνος, 'Αγ. Άζαρία, 'Αγ. Εύσταθίου, 'Αγ. Τρύφωνος. - Διηγή-
σεις διά σημειωμένους. - Παροιμίαι: π. χ. Ό Τρύφος τρίφτ' τά κόκκαλα, | ή Πα-
ναγιά τά πλάί)' | κι ό Σύμος τά σημειών' (Θράκη)·

θ ) 'Ενέργειαι προς έπίτευξιν ε,υτοκίας (ώκυτόκια)' π. χ. κύλισμα
εις τήν κνλίατρα, κτυπήματα τών Βαΐων, θυσία πετεινού κτλ. Προσφυγή εις
αγίους βοηθούς (Παναγίαν, "Αγιον Έλευθέριον, "Αγιον Αύκουλον κλπ.).

ι) Προγνωστικά τού γένους τοΰ έ μ βρύου.

1.~"Από ωρισμένα σημάδια τού προσώπου τής εγκύου, άπό τό σχήμα τής
κοιλίας καί άπό διαφόρους ορέξεις ή ένεργείας τής έγκύου" (πρβλ. καθάρια
μούρη - κα&άρια κόρη).

2.-Άπό ωρισμένα άπαντήματα ή ευρήματα καί άπό διαφόρους οίωνι-
σμούς' π. χ. άναλόγως τοΰ προσάίπου πού θά ΐδη πρώτον έξερχομένη εις τήν όδόν
μέ τήν βέργαν τοΰ άντιοΰ ("/κάρδιο), μόλις τελειώση τό παννί εις τον αργαλειό.

3.-Άπό σημεία λαμβανόμενα εκ τής πυράς (έμπυροσκοπία)' π. χ. σπόροι
πορτοκαλιού ή άραβοσίτου ρίπτονται εις τήν πυράν, μεθ' ό παρατηροΰν, άν ού-
τοι θά καούν ή θα έκτιναχθοΰν έξω τής πυράς. Ώμοπλατοσκοπία. Σπλαγχνο-
σκοπία. Ποία τά παρατηρούμενα σημεία καί ποία ή έξήγησις αυτών ;

4. - Άπό τάς φάσεις τής σελήνης.

ια ) Πράξεις άποβλέπουσαι είς ευγονίαν.

Πίστις ότι τό παιδί θά όμοιάση εκείνον, τον οποίον θά ϊδη ή έγκυος
κατά τό πρώτον σκίρτημα αυτού- Άνάρτησις εικόνος τής Παναγίας κτλ.—Εις
μερικά μέρη είς τ' άπονιψίδια τής μαμμής νίπτονται ώραΐαι γυναίκες, διά νά γίνη
εύμορφο τό παιδί·

ιβ ) Δεισιδαίμονες συνήθειαι είς περίπτωσιν αποβολής ή γεννή-
σεως νεκρού.

Πού θάπτεται τό άποβαλλόμενον έμβρυον καί διατί έκεί; π. χ. είς τον ΙΤόν-
τον τό γεννηθέν νεκρόν τό σπαργανώνουν καί σύροντες κατά γής τό φέρουν
προς ταφήν άλλως πατεί τήν μάνναν. - Δοξασίαι περί τοΰ άποβαλλομένου εμ-
βρύου (τελώνια κλπ.). Κάνονας καί λοιπαί τιμωρίαι (φόνισσα).
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Γ'. Γέννησις.

α) ΙΙρόσκλησις τής μαμμής καί τών συγγενών. - Εύχαί καί πρά-
ξεις αποβλέπουσα ι είς διευκόλυνσιν τού τοκετού.

Εύχαί τών προσερχόμενων: Καλή ευκολία καϊ καλή λευτεριά. Γλυκεία
φωνή κι ογλήγορη. Χέλια/ κτλ.-Λύσιμο τής ποδιάς καί τής ζώνης καί σχετικαί
εύχαί, σχίσιμο τού υποκαμίσου καί ανάλογοι επικλήσεις" π. χ. Σκιοτήτε άόρια
και βουνά κι ή θυγατέρα μου γεννά (Κρήτη). - Οίωνισμοί μέ τό χέρι τής Πα-
ναγίας κτό. - Κτυπήματα τής δυστοκούσης μέ τό υπόδημα τοϋ ανδρός εις τά
νώτα : 'Εγώ σέ φόρτωσα κ' έγό) σέ ξεφορτοΊνω καί ει τι άλλο. Είς μερικά μέρη
δίδουν εις τήν έπίτοκον νά πίη άλας διαλελυμένον είς τό υπόδημα τής πενθεράς
ή άπόπλυμα έκ τών χειρών καί τών ποδών της. - Κλειούν τάς θύρας τοϋ δωμα-
τίου τής επιτόκου ή τάς ανοίγουν ; Τής βγάζουν τά δακτυλίδια, τά σκουλαρίκια;
"Αλλαι συμβολικοί πράξεις.

β ) Θ έ σ ι ς τής γυναικός κατά τόν τ ο κ ε τ ό ν :

'Ορθή ή είς τά γόνατο; είς δύο πέτρες σάν πυρομάχια ή είς τό σκαμνί;
Περιγραφή καί χρήσις τοϋ σκαμνιού ή σελλίου τής μαμμής. Ένέργειαι τής μαμ-
μής καί τών βοηθών της (καρτοΰσα, παραμαμμή, έμπροσμαμμή, μπροσμαμ.μή,
καρκιοβαστοϋσα, σκωτοϋ κλπ.) εις περιπτώσεις δυστοκίας. -'Αντισηπτικά (ξύδι ή
άλλο τι;)

γ) "Υστερον ή άκλουθο. (Λεντέρι, ταίρι, άδρέφι, κατ άπου δον, φταπά-
ποόο, συντρόφιν, ντύμα, κ'ττάρ", τσυττάρι). Τρόποι ενεργείας, διά νά πέση τό
άκλουθο (ΙΙρόκλησις έμέτου). Κατατεμαχισμός, ταφή καί κάρφωμα ή κάψιμο τοϋ
υστέρου. Διά ποίους λόγους γίνεται τούτο ;

δ ) Προσωπίδα ή αντιπρόσωπο, καταπροσωπίδι ή διπροσωπειό, πάννα,
τσίπα, σκέπη (τό άμνιον). Παιδί μέ τσίπα. Χρήσις : φυλαχτά άπό τήν τσίπα.
Μερικοί μητέρες φυλάσσουν τήν τσίπα είς τό εικονοστάσι καί τήν δεικνύουν εις
τό παιδί των, όταν πρωτοκινή διά τό σχολείον ή τήν βάζουν είς τήν σάκκα του.

ε ) Παιδί μέ τρίχες στην ουρά ή στ δ σβέρκο (αντρειωμένος). Τό ντελάλη μα
του αντρειωμένου. Πώς γίνεται καί άπό ποίον ; - Δοξασία ι περί τών τερατόμορ-
φων ή σημειωμένων παιδιών (παράλλαμα, π. χ. παιδί γεννηθέν μέ δόντια κττ·)
Δοξασίαι περί τών διδύμων καί τριδύμων.

-) Πρώτοι περιποιήσεις λεχοϋς :

1.-Ζώσιμο τής κοιλίας (μέ τήν ζώνην τοϋ ανδρός;).

2.-Ιατρικά καί μέθοδοι διά τήν άνάταξιν τής μήτρας. (Φτέρνισμα καί
άλλοι ένέργειαι τής μαμμής, γιά νά πάη ή μήτρα στον τόπο της. - Στερόχορτο
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δια τον πόνον τής οτέρας (μήτρας). Εις τήν Κάρπαθον τα στεροπόνια τής λε-
χώνας τά κόβουν μέ τόν πέλεκυν ! -Καταπλάσματα, γιά νά πάρουν τη βράση καί
λοιπά ιατρικά είς περίπτωσιν επιλοχίου πυρετού.

3.-Άχνίσματα μέ μυρωδικά (δενδρολίβανον, άλιφασκιά, λεμονόφυλλα κτλ.).
Σβήσιμο κεραμιδιών (7 ή 9 τόν αριθμόν), άφοϋ πυρακτωθούν, μέ κρασί καί
διάφορα μυρωδικά (λι&όπνρα, βήσσαλα κλπ.) Πότε καί πώς γίνεται τούτο ;

4. - Καθαρισμός τού προσώπου τής λεχοϋς άπό τήν πάννα (μέ τό ρούχο τοϋ
ανδρός της, ποτισμένο μέ τόν ιδρώτα του (Κρήτη).

δ. - Κατάκλισις τής λεχοϋς καί συναφείς πράξεις' π. χ. εις τήν "Αν. Κρή-
την, αν ή μητέρα θέλη νά σταματήσουν τά παιδιά, κατακλίνεται ύπτία μέ τούς
πόδας υψηλά' αν θέλη τό κατόπιν τέκνον νά είναι άγόρι, πλαγιάζει δεξιά κττ.

ζ) ΙΙρώται περιποιήσεις νεογνού.

1. - Άφαλόκομμα. Πώς γίνεται; Φυλάσσεται ό ομφάλιος λώρος ή απορρί-
πτεται ξηραινόμενος; ΙΙού απορρίπτεται καί διατί εκεί ; ή αφιερώνεται είς τήν
έκκλησίαν ;

2. - 'Αλάτισμα τοΰ βρέφους καί λούσιμο. Πώς γίνεται καί πρός ποίον σκο-
πόν ; Τί άλλο ρίπτουν είς τό νερό; ΙΙού χύνονται τά νερά; 'Ασήμωμα τοϋ
βρέφους. "Αλλαι συνήθειαι κατά τό πρώτον αύτό λουτρόν" π. χ. είς τήν Κύπρον
ρίπτουν είς τό άπόλουμα τοϋ βρέφους μίαν πέτραν, διά νά σφίξη τό κεφάλι
του, όπως ή πέτρα, και νά έχη στερεόν νοΰν, τό δέ όίλας (νους τοΰ μωρον) δα-
νείζεται προ καιρού ή επίτοκος άπό καλήν καΐ φρόνιμον οίκοδέσποιναν. Είς με-
ρικούς τόπους αλείφουν τό νήπιον μέ μέλι καί στάχτη.

Παροιμίαι καί άλλαι εκφράσεις σχετικαί μέ τό αλάτισμα.

3. - Σπαργάνοιμα καΐ φάσκιωμα. Κάλυμμα τής κεφαλής (φακιόλι άσπρο).
Ποίον λόγον έχει ; Είς χωρία τινά τής 'Ηπείρου έπί 40 ημέρας τό μωρό δέν
τοϋ φορούν ρούχα, αλλά τό τυλίσσουν μ' ένα πουκαμισάκι μέσα α ένα σακκί.
ΙΙού αλλού γίνεται τοϋτο καί διατί;.

4. - Λιάπλασις τοϋ κρανίου, τής μύτης καί τών λοιπών μελών τοϋ βρέφους.

δ.-Κοπή τοϋ χαλινού, χάραγμα καί άλλαι ένέργειαι τής μαμμής επί τοϋ

βρέφους. Είς μερικά μέρη ή μαμμή κόβει τό χαλινάρι κάτω άπό τήν γλώσσαν τοϋ
βρέφους ή ξελαιμίζει τδ μωρό, δηλ. καθαρίζει διά τού δακτύλου τόν λαιμόν του
κάμνουσα σταυρόν έπί τοΰ τοίχου, γιά νά μή ξερνά τό παίδι (Κρήτη). Εις
άλλα μέρη ή μαμμή χαράσσει τό βρέφος εις τόν αυχένα, διά νά φύγη τό κακό
αίμα ή τό ξυρίζει εις τήν πλάτην, άλείφουσα αύτό πρώτον μέ αυγό καΐ ζάχαρι,
διά νά γίνη τό παιδί γλυκοαίματον, καί κατόπιν μέ ράβδους θείου καΐ ζάχαριν,
διά νά μή βγάζη σπυριά' τέλος σταυρώνει καΐ γητεύει τό βρέφος πρός πρόλη-
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ψιν παντός κακού. Ποία γητειά λέγεται;-Ενσταλάξεις εις τά μάτια τού μωρού
γάλακτος μητρικού, λεμονιού, κρασιού κλπ.

6. - Συμβολικαί πράξεις σκοπούσαι τήν ένίσχυσιν καί στερέωσιν τής υγείας
τοΰ νεογνού. Π. χ. τού φορούν παλαιόν ύποκάμισον τού πατρός του ή τό περ-
νούν άπό τον λύκου το οτόμα (ένα ξύλινον κύκλον, είς τον όποιον είναι προσ-
κολλημένον δέρμα λύκου). Είς τήν Κύπρον καίοντες διά λαμπάδος άνοίγουν όπήν
είς ένα άσπρο παννί ή είς ύποκάμισον τής θείας τοΰ παιδιού καί διά τής οπής
εισάγουν τήν κεφαλήν του. Είς πολλά μέρη δίδουν είς τό βρέφος ωρισμένα ονό-
ματα μέχρι τής βαπτίσεώς του (Δράκος, Δρακοΰ, Σιδέρης κλπ.).

η) Παράδοσις τοΰ βρέφους είς τήν μητέρα.-Πώς γίνεται αύτη καί
μέ ποίους λόγους καί πράξεις συνοδεύεται; Παραδείγματα: εις τήν Κύπρον ή
μαμιμή κυλά τό βρέφος άπό τούς μαστούς τής λεχοΰς έως τους πόδας της τρεις
φοράς λέγουσα : ° Καν πους το έγέννηαες, εσύ νά τ άναγιώσης. Είς τήν Αίτω-
λίαν, 'Αργολίδα, Κρήτην κ. ά. ή μαμμή έρωτα τήν λεχώ : 'Αρνί ϋέλεις η κα-
τσίκι ; καί ή λεχώ άπαντα: 'Αρνί. Εις τήν Θράκην ή μαμμή κοσκινίζει έπάνω
άπό τήν λεχώνα κουφέτα, καρύδια κλπ. μέ μεταξωτό κόσκινο. "Αλλάς τινάς συνή-
θειας βλ. εις τά Θρακικά· τ. Α' σ. 129 κ. έ.

θ) Ή εύχή. - ΓΙρόσκλησις τοΰ ιερέως. 'Αγιασμός τών παρευρεθέντων κατά
τον τοκετόν. Γεννητούρια ή λουχοννίκια ή κούμουλ/Μ : δώρα προς τούς επισκε-
πτόμενους.

ι) Έστίασις γενεθλίων (της Παναγίας το τραπέζι ή τά γεννητούρια,
τό πογονίκι κτλ.) καί τά κατ' αυτήν τελούμενα. - Είδη φαγητών. Ευχαί καί
δώρα προς τήν λεχώ καί τό νεογέννητον : πογονίκια ή μπουγανίκια, κανίσκια,
παραμόνια, λοχουαιάτικα, νώψνχο, ραντίσματα, γεννόφυλλα κλπ.) Είς τί συνίσταν-
ται ταύτα; Οίωνισμοί: "Αν είναι (τό γεννηθέν) άγόρι, τής στέλνουν δίπλες, για
νά διπλώσουν τ' αγόρια, αν είναι κορίτσι, τής στέλνουν άλλα γλυκά (Σπάρτη).

ια ) Ποΐαι συνήθειαι έπικρατοΰν κατά τήν γέννησιν άρρενος καί
ποιαι κατά τήν γέννησιν θήλεος τέκνου ; (πυροβολισμοί, γλυκύσματα κλπ. "Εξο-
δος τής μαμμής εις τάς οδούς μέ φακιόλιον άνάλογον προς τό γένος τοΰ γεννη-
θέντος). Ποΰ άναγράφεται ή γέννησις τέκνου; (Εις τήν Λέρον όπισθεν τών ει-
κονισμάτων τών αγίων).

ιβ ) Προγνωστικά διά τό γένος τού επομένου τέκνου.
'Εάν τό νεογέννητον βάζη τά πόδια του τό ενα επάνω είς τό άλλο, τό
κατόπιν γεννηθησόμενον θά είναι άγόρι (Κρήτη). "Αν γεννηί^ή τό παιδί φού-
σκωση φεγγαριού, καί τό έπόμενον θά είναι όμοιον αν γεννηθη χάση φεγγα-
ριού, τό επόμενον θά είναι διαφορετικόν (Σπάρτη).
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ιγ ) Λοξασίαι και αποφθέγματα σχετικά μέ τήν ήμέραν καί τήν ώραν,
καθ' ην γεννάται τό παιδί. II. χ. " Α ν τό παίδι γεννηθή ατή γέμωαη φεγγαριού,
δεν τό βαστούνε ροϋχα (πεταοκαταλντής), αν ατή λίγαιαιι, δεν τά λεΐ εύκολα ('Αν.
Κρήτη)' αν γεννηθή πλουσουρανιά (δηλ. όταν ό ουρανός είναι γεμάτος άστρα),
γίνεται πλούσιον, αν γεννηθή κατά τήν νύκτα τών Χριστουγέννων, γίνεται καλλι-
κάντζαρος. Τί κάμνουν, διά νά μή πάρουν τό παιδί αυτό οί καλλικάντζαροι ;
ΙΙαιδί ή ζώο δέν είναι καλά νά γεννηθή βασίλεμα ήλιου ("Ηπειρος)' τουναντίον
τό γεννώ μενον περί τήν πρωΐαν τής Κυριακής θά είναι εύτυχισμένον καθ' όλη ν
του τήν ζωήν (Πόντος). - ΙΙοίαι δοξασίαι υπάρχουν διά τους σαββατογεννημένους;

Σχετικαί διηγήσεις.

ιδ ) 'Ασμάτια καί παροιμίαι, σχετικαί μέ τάς διαφόρους ηλικίας.

ιε) Ποία έξήγησις δίδεται εις τά παιδιά διά τήν άπόκτησιν άδελ-
φού; Ποίος φέρνει τά μοίρα;

Δ'. Λοχεία.

α) Λέξεις, παροιμίαι καί φράσεις σχετικαί μέ τήν λεχώ. II. χ. "Ως τις
σαράντα μέρες τό μνήμαν τής λιχούαας εν άνοικτόν (Κύπρος).

β) Δαίμονες βλάπτοντες τάς έπιτόκους καί τάς λεχούς : κακά αε-
ρικά, Γελλον, Νεράιδες, Καλότυχες, "Αλης, κοντσοδαιμύνιο κλπ.

Προφυλακτικά κατά τής δαιμονικής έπηρείας:

1.-Έπίκλησις τής βοηθείας αγίων (τής Παναγίας, τής 'Αγίας Λεχούσας,
τοΰ 'Αγίου 'Ελευθερίου, 'Αγίου Στυλιανού, 'Αγίου Συμεών κλπ.).

2.-Ψωμί, αλάτι, σκόρδον, σαπούνι, σκούπα, μαυρομάνικο μαχαίρι, μιτά-
ρια κλπ. υπό τό προσκέφαλον ή υπό τήν στρωμνήν τής λεχοΰς.

3.-Κανδήλα ή πΰρ άσβεστον εντός τθΰ δωματίου.

4.-Δέν αφήνεται μόνη έπί 3 ή 9 ή περισσοτέρας ήμέρας. Τί γίνεται, άν
πρόκειται ν'άπουσιάση έπ' ολίγον ό φύλαξ; (Ή σκούπα έπί τής στρωμνής ή
όπισθεν τής θύρας).

δ.-Δέν ανοίγεται ή θύρα τής λεχοΰς κατά τήν νύκτα ούτε εισάγεται φώς
απ' έξω κλπ. Ό έρχόμενος έξωθεν πρέπει νά θυμιασθή μέ λιβάνι καί μπαρούτι
ή νά διασκελίση αναμμένον δαυλόν ή νά καρφώση μαυρομάνικο μαχαίρι εις τήν
θύραν κττ.

6.-'Αλλαι συνήθειαι άποσκοποΰσαι τήν άποδιοπόμπησιν δαιμόνων ή τήν
άποτροπήν κακού. Σταυρώματα, εξευμενισμοί καί εξορκισμοί τών πονηρών πνευ-
μάτων. Παραδείγματα' εις τόν Πόντον χύνουν από τά παράθυρα νερό καί μέλι'
εις τήν Κρήνην (Τσεσμέ) τάς τρεις πρώτας νύκτας μετά τόν τοκετόν κοιμούνται
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τρεις Μαρίαι είς τήν οίκίαν τής λεχοϋς. Είς τήν Αιτωλίαν ή γέννα γίνεται μυ-
στικά, διά νά μή γίνη λόγος, βουή, καί βουϊστη ή λεχώνα καΐ πάθη άπό δυστο-
κίαν ή άλλα κακά. Είς τήν Σαμοθράκην κ. ά. ό τοκετός δέν γίνεται εις τήν οί-
κίαν τής έπιτόκου, αλλ' εις άλλην, συγγενικήν ή γειτονικήν οίκίαν, ή δέ λεχώ
επιστρέφει μετά 15-20 ημέρας είς τήν οίκίαν της. ΙΙού άλλοϋ γίνονται ταύτα;

γ) Προφυλάξεις τής λεχούς άπό τήν βασκανίαν.

'Αντιβασκάνια (σταυρός, ελιά τών Βαγιών, σκόρδο μονόφυλλο, φλουρί ή
βραχιόλι με κόκκινη ή μπλάβη κλωστή κλπ.). 'Απόκρυψις τής λεχοϋς ή μόνον
τοΰ προσώπου της άπό τούς ξένους (άσπρο φακιόλι είς το πρόσωπον ή άσπρο
σεντόνι εμπρός είς τό κρεββάτι ή εις τό στρώμα της).

δ) 'Αρμένιασμα. - Πού καί είς ποίας περιπτώσεις λέγεται, ότι ή λεχώνα
άρμενιάζεται; 'Από τί προέρχεται τοϋτο; Φάρμακα καί μαγικαί πράξεις κατά τοϋ
άρμενιάσματος. Παράδειγμα : εις τήν Στενήμαχον δένουν στην πόρτα τοϋ σπι-
τιού κόκκινο γνέμα, γιά νά δεθή ή "Αρμενους, νά μην άρμενιαστή ή λεχούσα.

ε) Αί τροφαί τής λεχούς κατά τάς τρεις πρώτας ημέρας καί κατόπιν.
ΙΙοίαι τροφαί απαγορεύονται καί διατί; Ό πρώτος χυλός τής λεχώνας (αρφανή
έν Κύπριο, σούγλη έν Κιμιόλορ). Εις μέρη τινά τής Θράκης τό γάβανο (πινάκιον)
καί τό κουτάλι, μέ τά οποία ταγίζουν τήν λεχώνα εύθύς μετά τόν τοκετόν, πρέ-
πει νά είναι αμεταχείριστα (ασνρτα), ευθύς δέ τά θάπτουν εις τήν γήν, διά νά
μή φάγη άλλος μέ αήτά. Πού άλλοϋ γίνεται τοϋτο ;

~) Τό γάλα τής γυναίκας. Συνήτθειαι σχετικαί μέ αυτό.

1 .-Γιά νά κατεβή τό γάλα: προσφυγή είς αγιάσματα ('Αγία Γαλατιανή),
χρήσις περιάπτων (γαλοΰσα, γαλατόπετρα), τροφαί είδικαί (φασόλια, χταπόδι) καί
καταπλάσματα (είς τό στήθος, είς τά νώτα), βότανα (μανόγαλο). Εύχαί καί έπιρ-
δαί, όταν τής γυναίκας δέν έρχεται τό γάλα. Εις Ρεΐσδερε Σμύρνης εις τήν
περίπτωσιν αυτήν ή λεχώ έτρωγε χρωμι ταξιδιάρικο, δηλ. που νά 'χα περάσει
θάλασσα.

2.-Τό πρώτον γάλα τής μητέρας (κολάστρα, μοός). ΓΙοΰ τό χύνουν; 'Ιδιό-
τητες αύτοϋ. Εις ποίας ασθενείας μεταχειρίζονται τό γάλα τής γυναίκας ώς
ίατρικόν ;

3. - Τί κάμινουν, γιά νά μή ματιαστη τό γάλα; ή διά νά μή πάρη ή μία
τό γάλα τής άλλης ; Σταυρώματα, έπωδαί.

4.-Τί κάμνουν, αν τό γάλα έλθη πολύ; π. χ. τό αρμέγει στήν παντόφλα
της καί τό χύνει σέ μέρος, πού δέν πατιέται" ποτέ ατή φωτιά, γιατί τότε ξε-
ραίνονται τά στήθια της (Σπάρτη).

5. -Γιά νά ξανάρθΐ) τό χαμένο γάλα. Διάφοροι μαγικοί τρόποι καί έπω-



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

I I ΐ

δαί. ΓΙ. χ. κάμνουν τήν συκιά συντέκνισσα (Κρήτη), στέλνουν ψωμί άζυμο στην
αγέλη (Θράκη) κτλ.

6.-Τι κάμνουν, όταν πονέσουν τά βυζιά τής γυναίκας ή οί ρώγες τών
βυζιών; Τρόποι μεταβιβάσεως τών πόνων. 'Ιατρικά, εξορκισμοί καί έπωδαί.

7. - Για νά xonfj τό γάλα. 'Επιθέματα επί τών μαστών καί άλλοι τρόποι
(π. χ. αί Κρητικαί γυναίκες γυρίζουν τή γαλούσα οπίσω εις τήν πλάτην, έπιλέ-
γουσαι έπφδήν τίνα).

8. - Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν θηλάζουσαν γυναίκα.

ζ) Τό σήκωμα τής λεχώ νας. - Κατά ποίαν ήμέραν γίνεται; ΙΙοϊος ση-
κώνει τήν λεχώ καί ποίαι πράξεις συνηθίζονται τότε; II. χ. εις μερικά μέρη
είς τό δάπεδον, όπου εκείτο πριν ή στρωμνή, καίουν στουπί καί συγχρόνως βά-
ζουν τήν λεχώνα νά πατήση σίδερο ή κρομμύδι εις τό κατώφλιον τοϋ δωματίου,
λέγοντες άναλόγους ευχάς. Είς τήν Κύπρον ή λεχώ τή συνοδεία τής μαμμής
σταυρώνει τό σπίτι καί ρίπτει τεμάχια άρτου εις τάς γωνίας, διά ν' άπομακρύνη
τά κακά πνεύματα. - Φιλοδωρήματα τής μαμμής κατά τό σήκωμα τής λεχώνας
(σαπούνι αβρεχο, κρομμύδια, αλάτι και φασόλια).

η) Τό λούσιμο τής λεχώνας. - Πότε γίνεται καί ποια χόρτα ρίπτονται
εΐς τό νερό ; Συνήθειαι κατ' αίιτό.

θ) Δεισιδαιμονίαι διά τήν άσαράντιστη. Π. χ. Νά μή τήν ίδή ό
ήλιος ούτε τό πρωΐ, οταν άνατέλλη, ούτε τό βράδυ, όταν δύη' νά μήν ίδή εΐς
καθρέπτην' νά μήν ίδή λείψανον, νύμφην ή άλλην λεχώ' νά μή πλησιάση είς
φοΰρνον (διατί;) Όμοίως δέν πρέπει νά πηδήση αύλάκι μέ νερό ή νά έπισκεφθή
ξένην οίκίαν (διατί;).

Ποίας προφυλάξεις λαμβάνει, όταν άναγκασθή νά έξέλί)η άπό τήν οίκίαν;
(π. χ. πιάνει τό σίδερο τής πόρτας ή φορεί πέταλον ζφου περί τήν όσφύν ή
άλλα άντιβασκάνια (σκόρδον, γαλάζια χάνδρα κλπ.).

"Αλλαι δεισιδαιμονίαι. Παραδείγματα : "Αμα σέ μιά γειτονιά υπάρχουν δυο
λεχώνες, άλλάσσουν τά δαχτυλίδια τους ('Αμβρακία). - Άμα μία λεχώ ίδή άλλην
καί τύχη ν' άδιαθετήση τό παιδί της, συναντάται κάπου μέ αυτήν, άνταλλάσσουν
τά βρέφη των καί καθήμεναι ράχη μέ ράχη τά βυζαίνουν καί κατόπιν φεύγουν,
χωρίς ή μία νά ίδή τήν άλλην (Σαράντα Έκκλησίαι).

Ποία συνήθεια έπικρατεΐ, αν ή λεχώ άποθάνη άσαράντιστη ; (π. χ. είς τήν
Θράκην «πάνε στον τάφο της τήν ώρα πού βασιλεύει ό ήλιος και ρήχνουν ένα
μαστραπά νερό, γιά νά δροσίζεται ή δροσοφορτωμένη ». Πού άλλού γίνεται τούτο;)

ι) Ό Σαραντισμός.

l.-Μετάβασις τής λεχοΰς είς τήν έκκλησίαν ; Άπαντήματα. Είσοδος αυτής

επετηρισ του λαογραφικου αρχειου, α'. 9



I ΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

μετά τού βρέφους εις τον ναόν, περιφορά τού βρέφους περί τήν 'Αγίαν Τρά-
πεζαν. - ΙΙοία συνήθεια επικρατεί, όταν καθ'όδόν ή εις τήν έκκλησίαν τύχη νά
συναντηθούν δύο λεχώνες;- Εις ποίαν ώραν τής ημέρας γίνεται ή μετάβασις
τής λεχοϋς εις τήν έκκλησίαν; Διατί εις μερικούς τόπους προτιμάται εσπερινή
ώρα;-Τί γίνεται, αν ή λεχώ άναγκασθή νά ταξιδεύση, προτού σαραντίση ; (Μισή
σαράντιση).

2. - Είς μερικούς τόπους ή λεχώ προ τής έκκλησίας πηγαίνει είς τό λου-
τρόν, όπου τήν υποδέχονται συγγενείς καί φίλαι γυναίκες. Ευχαί καί πράξεις
συμβολικοί κατά τό λουτρόν.

3. - Επιστροφή είς τήν οίκίαν καί έπισκέψεις εΐς συγγενικάς οικίας. Φιλο-
δωρήματα προς τό νεογνόν μετ' άναλόγων ευχών' π. χ. έν Κύπρφ τοΰ χαρίζουν
έν άργυρούν νόμισμα, έν τεμάχιον άλατος καί ένα βώλον ζαχάρεως λέγοντες:
οσα παίρνει φέρν ή ύάλασσα νά τά κάμης εσσω σου. Τά τεμάχια δέ τού άλα-
τος καί τής ζαχάρεως φυλάττονται έως τήν ήμέραν τής βαπτίσεως, ότε άλέθον-
ται καί ρίπτονται τό μέν άλας εΐς τό φαγητόν, ή δέ ζάχαρις είς τον καφέν (άνα-
νοϋς τον μωρον). Είς τήν Άρκαδίαν ή μητέρα κάμνει χαλβάν, από τον οποίον
πρέπει νά φάγουν πρώτα αί όρνιθες (διατί ;).

4. - Προλήψεις σχετικαί μέ τήν ευκή· π. χ. όσο πρωτύτερα άπό τό σαράν-
τισμα παίρνει ή λεχώνα τήν εύκή, τόσες μέρες κόβει τοΰ παιδιοΰ (Βόλος).

5. - Διπλοσαραντίδια, ή 80*1 μετά τον τοκετόν ημέρα.

ια ) 'Υπάρχει πουθενά ή συνήθεια έπί τινας ημέρας μετά τον τοκετόν νά
μένη ό σύζυγος κατακεκλιμένος ή νά μήν εξέρχεται καθόλου είς τό κοινόν ; κτλ.

Ε'. Φροντίδες περί τών νεογνών.

α ) Ή κούνια.

1.-Αί κατά τόπους όνομασίαι αυτής: σκαφίδι, νάκα, βαβάλι, νανονρ,
νανονδ', κοννίν, μπεσίκι, σαρμανίτσα κλπ.-"Υλη, άπό τήν οποίαν κατασκευάζε-
ται- τρόπος κατασκευής καί σχήμα. - 'Ονοματολογία τών μερών αύτής. Διακόσμη-
σις καί συμβολικοί παραστάσεις (π. χ. σταυρός χαραγμένος μέ μπαρούτι κλπ.).-
Τό πρώτο στρώσιμο τής κούνιας (υπό τής μαμμής;) - Σύστημα δι' άποχέτευσιν
τών ούρων (καλάμι, σιλέβρ Πόντος).

2. - Πού κοιμίζουν τό μωρό κατά τάς πρώτας μετά τήν γέννησιν ημέρας ;
Ποΰ τό κοιμίζουν, όταν τό παίρνουν μαζί εις τήν εξοχήν (εΐς τό χωράφι ή είς
τό άμπέλι); Άτζιγκανόκουνια (Κρήτη). Πώς τό μεταφέρουν είς τον δρόμον;
(νάκα, μελούτη, νταβριτζίκος κτλ.). - Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν κούνια: δέν
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τήν κινούν κενήν (διατί;)' δέν τήν κινούν δύο άτομα συγχρόνως' δέν κοιμίζουν
τό μωρό εις τό στρώμα τών γονέων καί μάλιστα μεταξύ των (διατί;).

(3) Ό ύπνος τού μωρού.

ΙΙοΐαι αί συνήθειαι, όταν πλαγιάζουν τό μωρό εις τήν κούνια ; "Από ποίον
πλευρόν τό πλαγιάζουν;- Σταυρώματα, εξορκισμοί, γητειές, ναναρίσματα. - Τί
κάμνουν οί έπισκέπται, όταν φεύγουν, διά νά μή πάρουν τόν ύπνον τοϋ μω-
ρού ; - Τί κάμνουν, όταν τό παιδί κλαίη καί δέν κοιμάται; Τί πιστεύουν, όταν τό
παιδί κλαίη ή γελά μέσα είς τόν ύπνον του ; Τί τοϋ τραγουδούν, όταν ξυπνά ;

γ) Τό πρώτο τάγισμ,α καί ό πρώτος θηλασμός.

1. - Τί δίδουν εις τό νεογνόν τήν προίτην ή τάς πρώτας τρεις ημέρας, προ-
τού θηλάση; Εις τά χωρία τής Πυλίας τοΰ δίδουν ζωμόν από ρόδι, εις τήν
Κάρπαθον τό πρώτον βρωμάτιαμα (μέλι άνακατωμένο με λίγο τριμμένο μοσκο-
κάρυδο) τό κάνει μιά καλόφαη γυναίκα.

2.-Πώς έπονομάζουν τήν γυναίκα, πού θά θηλάση τό νεογέννητον ; Ποία
σχέσις δημιουργείται μεταξύ awoU καί τής βνζάοτρας ή τής παραμάννας καί
τών παιδιών της; (βυζαδέρφια). Τρόπος αμοιβής τής παραμάννας.

Συνήθειαι κατά τόν πρώτον θηλασμόν' π. χ. είς τήν Θράικην κρατούν
έπάνω από τό κεφάλι τής λεχοϋς ένα κόσκινον μέ ψωμί, άλας καί κρασί.

δ) Τά κατά τόν θηλασμόν. Άλλαι τροφαί τοΰ νηπίου.

Πότε τοΰ δίδουν διά πρώτην φοράν ξένην τροφήν; Τού δίδουν μασημέ-
νην τροφήν; (μασονλήΰρα, τάγισμα βούκας). - Ποίαν τροφήν δέν πρέπει νά
τοΰ δώσουν, πριν όμιλήση καί διατί; (π. χ. εις τήν Κρήτην δέν δίδουν τοϋ μω-
ροϋ ψάρι, διότι γίνεται βουβό). Πότε τοΰ πρωτοδίδουν νερό; - Δοξασίαι καί
προλήψεις δι' όσους έθήλασαν έπί πολύν χρόνον ή έθήλασαν καί μετά τό απόκομμα.

ε) Τό πρώτον λουτρόν τού παιδιού (Κολυμπήσια, κονλ'μπίδια, κολ-
μπηβήκια κλπ.).

Κατά ποίαν ήμέραν γίνεται καί ποία τά τελούμενα κατ' αύτό ; (Εστιάσεις,
χαρίσματα κλπ.). - Τά κάκανα, έν Θράκη (Φάγε, λύκε, χόρτασε, βλ. Θρακικά Α' 132).

Τ) Τό γράψιμο τής Μοίρας. - Ποίαν ήμέραν έρχονται οί Μοίρες νά
μοιράνονν τό παιδί; (τήν τρίτην (τά τρινύχτια) ή τήν πέμπτην ή τήν έβδόμην
ήμέραν (τά εφτά); Πού γίνεται εορτή μέ συγκέντρωσιν τών συγγενών καί προε-
τοιμασίας διά τήν ύποδοχήν τών Μοιρών ; (Τράπεζα έστρωμένη μέ φαγητά καί
ποτά, έπικλήσεις: α> Μοίρες, Μοίρες τών Μοιρών! ελάτε νά μοιράσετε τό παίδι
τον____). Μαντινάδες ατά εφτά.

Πίστις, ότι ή τύχη τοΰ παιδιού είναι γραμμένη είς τό μέτωπον ή αλλού.
Παροιμίαι και παραδόσεις περί τοΰ άναποτρέπτου τών αποφάσεων τών Μοιρών.
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Γνωρίζετε καμίαν διήγησιν, κατά τήν οποίαν ή μητέρα ακούει τήν όμιλίαν τών
Μοιρών, ότι δηλαδή τό παιδί της θά πεθάνη, άμα καή τό δαυλί πού καίει είς
τό τζάκι;

ζ) Οί ευχές καί άλλαι συνήθειαι τών εφτά ή τών οχτώ.

ΙΙότε ή μαμμή φέρει τό βρέφος εις τήν έκκλησίαν, <5ίά νά πάρη τις ευχές;
(στις οχτώ ή στις σαράντα;) Ποίαι άλλαι συνήθειαι έπικρατοΰν τήν έβδόμην ή
όγδόην άπό τής γεννήσεως ήμέραν έν σχέσει μέ τό παιδίον; (π. χ. εις τήν Μά-
νην ό ιερεύς συνοδεύων τήν μαμμήν κατά τήν έπιστροφήν είς τήν οίκίαν, στα-
ματά όπου εύρη πέτρα ριζιμιά καί κρατών ουτω τό βρέφος, ώστε οί πόδες του
νά πατήσουν έπί τοϋ βράχου, λέγει: «Χαίρου, Γή, καμάρωνε, καινούργια πόδια
σέ πατοΰσι». Πού άλλου επικρατεί ή συνήίίεια αύτη ;-Είς τήν Τήλον ή μαμμή
τήν πρωΐαν τής ογδόης ημέρας έξέρχεται τής θύρας καί στρεφομένη πρός άνα-
τολάς υψώνει τό βρέφος λέγουσα: «Άβγε τό καλορίζικο νά ίδύ/ς τόν 'ήλιο!»

η ) Βασκανία (κακό μάτι, φταρμός, γλωσσοφαγιά).

Τί κάνουν, διά νά μή βασκαθή τό παιδί, όταν τό φασκιώνουν, όταν τό
κοιμίζουν, όταν πρόκειται νά τό βγάλουν έξω άπό τό σπίτι; 'Αντιβασκάνια :
σκόρδο, ματόπετρες, φλουριά, σταυρός, διάφορα άλλα φυλαχτά, π. χ. λιβάνι άπό
το «έξαιρέτως» κλπ. -'Αποτροπιασμοί καί έξορκισμοί : π. χ. Φτον στά μάτια τά
κακά !, - σκόρδα καϊ κτσά βελόνια στά μάτια σ' (Θράκη). - Ποίοι θεωρούνται, ότι
έχουν κακό μάτι καί βασκαίνουν; (π. χ. οποίος ξαναβύζαξε, οποίος έχει σμιχτά
φρύδια κλπ.).

θ) Θεραπεία τής βασκανίας (ξεμάτιασμα).

Συμπτώματα τής βασκανίας. - Μέ ποίους τρόπους έξακριβώνουν, ότι τό
παιδί είναι ματιασμένο; (Μέ τό λάδι, μέ τό αλάτι κτλ.).-Τί κάνουν, διά νά ξε-
ματιαστή τό παιδί, αν είναι γνωστός αυτός πού τό μάτιασε ; Τί, αν είναι άγνω-
στος; (Σταυρώματα μέ μοσχοκάρφι, μέ μονόκερο κλπ. 'Εξορκισμοί, γητέματα
κατά τής βασκανίας).

ι) Δαίμονες βλάπτοντες ή αρπάζοντες τά βρέφη καί μάλιστα τά
άβάπτιστα ή τά άσαράντιστα.

Όνόματα, δοξασίαι καί παραδόσεις περί αύτών (Γελλοΰ, Μουσουμπιά, Νε-
ράιδες κλπ.). Μέσα προφυλακτικά κατά τών δαιμόνων' π. χ. ψωμί ή μαυρομάνικο
μαχαίρι ή ψαλίδι άνοικτό κάτω άπό τό μαξιλάρι, ένα κόσκινο κάτω άπό τό στρώμα
τοϋ μωρού' έπίσης τό μηκώνιον (πίσσα, μαυρΐ) είς τό κατώφλιον τής θύρας κτλ.

Μαγικαί καϊ δεισιδαίμονες συνήθειαι:

1) διά νά μή νυχτοπατηθή τό παιδί' π. χ. δέν αφήνουν μετά τήν δύσιν
τοϋ ηλίου τά σπάργανα έξω, δέν μιλούν στο παιδί τή νύχτα, ούτε τό φιλούν κτλ.
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2) διά νά θεραπευθή άπό ννχτοπάτημα (εξορκισμοί, γητέματα κλπ.),

3) διά νά έπιστραφή τό παιδί, πού άλλαξαν οί νεράιδες (έκθεσις εις τρί-
στρατο ή είς έκκλησίαν καί διάφοροι μαγικαί πράξεις. Πρβλ. τό κονλλονριν τον
μωρού έν Κύπρω κτλ.).

ια ) Μαγικαί καί δε ισιδαίμονες συνήί)ειαι, όταν δέν στεριώνουν
τά παιδιά.

1. - Τρνποπέρασμα ή πέρασμα άπό τρύπιο λιθάρι ή άπό τήν λεκάνην τοϋ
σκελετού (κατίνα) μεγάλου ζώου ή άπό στεφάνι καμωμένο κατά μαγικόν τρόπον.
Π.χ. τρεις Μαρίαι παίρνουν τό παιδί, μόλις γεννηθή, καί τό περνούν τρεις φορές
άπό ένα στεφάνι, καμωμένο μέ κλήμα ή άπό ένα άσημένιο στεφάνι, καμωμένο μέ
τά νομίσματα, πού μάζεψαν άπό τρεις (ή επτά ή σαράντα) Μαρίες ή απλώς
πρωτοστέφανες γυναίκες. Βραχιόλι ή κρίκος ή σκουλαρίκι, καμωμένο καθ' όμοιον
τρόπον. Εις μερικούς τόπους κόβουν ένα ύποκάμισον τοΰ πατέρα τοτι καί τοΰ
κάνουν ποκαμισάκι καί τοΰ τό φορούν' άλλοΰ παίρνουν παλαιά φορέματα άπό
τρεις Μαρίες ή άπό πρωτοστέφανες γυναίκες. Εις τόν Πόντον μία γραία περνά
τό βρέφος άπό τό πουκάμισο της ή άπό τήν τραχηλιά της. Τό ίδιον συνηθίζεται
καί εις τήν Θράκην, άλλα τής γραίας αυτής πρέπει νά ζοΰν όλα τά τέκνα.

2. - Εικονική πώλησις καί έξαγορά τοΰ βρέφους. 'Ονομασία τοΰ πωληθέν-
τος (Πονλος, Πουλίτσα, Πουλημένος). - Υιοθεσία υπό γυναικός πολυτέκνου καί
έξαγορά υπό τής μητρός.

3.-Τάξιμο εις αγίους (ταμένος, ταματάρης, σκλαβάκι τής Παναγίας). Θητεία
είς ιερόν, άμφίεσις μέ καλογηρικά ράσα, μεγάλος αγιασμός.

4. - Έκθεσις τοΰ βρέφους (είς τρίστρατον ή έκκλησίαν) καί βάπτισις αύτοϋ
υπό τοΰ εύρόντος ή τοΰ πρώτου τυχόντος διαβατού. 'Ονοματοθεσία (Ζήσης, Πο-
λύχρονης, Στέργιος, Σιδέρης κττ.).

5.-"Αλλοι μαγικοί τρόποι: II. χ. γδύνουν τό παιδί έπάνω εις ένα μνήμα
καί άφήνουν έκεί τά ρούχα του. Είς τήν "Ηπειρον γυναίκες, όνομαζόμεναι Στα-
μάτες, τήν Μ. ΙΙέμπτην γνέθουν, λαναρίζουν καί υφαίνουν σπάργανα καί μέ αύτά
φασκιώνουν τό παιδί' έτσι σταματά ό Χάρος. Είς τήν Ίεράπετραν θάπτουν εις
τό κατώφλιον τής θύρας μίαν χελώνην, γιά νά τήν ξεπερνά ή γυναίκα, όσον
καιρό είναι άγαστραιμένη. - 'Αλλού προσέχουν νά μήν πατήση ή έγγίση τό παιδί
τήν γήν, έως ότου βαπτισθή.

ιβ ) Τί πιστεύουν, όταν μετά τήν γέννησιν ενός παιδιού συμ-
βαίνη ν' άποθνήσκουν τά άλλα; - Άδερφοδιώχτης, στριγγλάκι, βόμπρας, παιδί
/ιέ. τή μϋγα. Πώς διακρίνεται; Μέ ποίους τρόπους αποτρέπεται τό κακόν ;

ιγ ) Τί κάμνουν, διά νά μή ζηλεύη ό αδελφός ή ή αδελφή τό νεογέννητον ;
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ιδ ) Δεισιδαιμονίαι καί οίωνισμοί περί βρεφών.

Μερικά παραδείγματα: Δέν τ' αφήνουν ποτέ μοναχά. Δέν εισάγουν κατά
τάς έπτά πρώτας ημέρας ζεστό ψωμί ή φαγητόν μέσα εΐς τό δωμάτιον, διά νά
μή ψωμνιάογι (κιτρινίση) τό παιδί. Ή μητέρα επί 40 ημέρας άπό τής γεννήσεως
δέν φιλεί τό βρέφος της καί κατόπιν δέν τό φιλεϊ εΐς τήν κεφαλήν και τον τρά-
χηλον (διά ποίον λόγον;) "Αν τό νήπιον ΐδή τό πρόσωπον του εις τον καθρέ-
πτην, θά φέρη καί άλλο άδέρφι (Κρήτη) ή υπάρχει φόβος νά τρελλαθή (Θράκη).
- Πώς θεωρείται τό παιδί, αν ή κορφή τής κεφαλής του σχηματίζεται οπίσω
καί πολύ χαμηλά; Πώς, όταν έχη δύο κορφές; - Τί πιστεύουν διά τό Απαλό, τή
νηδνά, τού παιδ.οΰ ; - Τί κάμνει ή μητέρα, διά ν'άποκτήση τό παιδί της κόκκινα
μάγουλα; (έκθέσις εΐς τον ήλιον, πότισμα μέ κόκκινο κρασί κλπ.). Ευχαί, όταν
τό μωρό φταρνίζεται κτλ.

ιε) ΜαγικαΙ πράξεις προς άποτροπήν κακού ή προς θεραπείαν
καχεκτικών παιδιών:

1.-"Οταν τό παιδί είναι άσθενικόν καί δέν παχαίνη'

2.-όταν κλαίη πολύ καί δέν μερώνγ) (π. χ. εΐς τά χωρία τών 'Αγράφων
τό ποτίζουν ένα μείγμα άπό μητρικόν γάλα, γάνα άπό τηγάνι, λάδι καί μπαρούτι'
εΐς τήν Θράκην αφήνουν τή φασκιά του εις ένα σταυροδρόμι τήν ώραν, πού γυ-
ρίζει ή αγέλη είς τό χωριό, ώστε νά περάσουν άπό πάνω της τρεις αγελάδες)'

3.-όταν συχνοπέφτη τό παιδί (π. χ. παραγγέλνουν τής νουνάς του καί τοΰ
φτειάνει μιά κουλλούρα, άπό τήν οποίαν τό περνούν τρεις φορές)'

4.-όταν παραληρή καί τρίζη τά δόντια του εΐς τον ύπνον'

5.-όταν φοβήται τήν νύκτα ή γενικώς πάσχη άπό φόβον'

6. - όταν σκύλα (ή λεχώ ή καί άλλος τις) διασκελίση τό παιδί ή τά ρούχα του'

7.-γιά νά μήν πιάν ή κατάρα τής μάννας (π. χ. φορεί ή ιδία δακτυλίδι μέ
γαλάζια πέτρα ή γαλάζια γυάλινη βραχιόλα (Θράκη).

ιΤ ) Ποία συνήθεια επικρατεί, όταν μία γυναίκα επισκεφθή μέ τό βρέ-
φος της διά πρώτην φοράν συγγενικήν ή ξένην οίκίαν ; Τί χαρίζουν εΐς τό μωρό ;

ιζ ) Τά νύχια τοΰ μωρού.

Πότε καί ποίος τά πρωτοκόβει; Πού τά ρίπτει ; Δοξασίαι σχετικαί μέ αχιτά.
(II. χ. πριν χρονίση τό παιδί, δέν τοΰ κόβουν τά νύχια, διότι γίνεται κλέπτης.
Εις τήν Κρήτην τά πρώτα νύχια τού παιδιοΰ τά ρίπτει ή μητέρα εις τήν σακ-
κούλα τοΰ πατέρα του, για νά τον τρέχουνε ol παράδες" εις τήν 'Ανατ. Κρήτην
μέ τά πρώτα νύχια κάμνουν φυλαχτό διά τό κακό μάτι).

ιη ) Τά μαλλιά τοΰ μωροΰ.

Πότε καί ποιος τά πρωτοκόβει; Φυλαχτό με τις πρώτες τρίχες. Εϊς με-
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ρικούς τόπους τάς φυλάσσουν είς τήν στεφανοϋ-ήκην. "Αλλαι δεισιδαίμονες συνή-
θειαι, σχετικαί μέ τά πρώτα μαλλιά τοΰ παιδιού.

ιθ ) 'Οδοντοφυΐα.

1.-Τί κάμνει ή μητέρα, διά νά βγάλη τό παιδί της εύκολα τά δόντια;
(Εις τήν Κρήτην ή μητέρα βράζει σιτάρι ή σχίζει τό πουκαμισάκι τοΰ μωρού'
είς τήν Βιθυνίαν κάμνει γλυκόπιττα καί μοιράζει είς τήν γειτονιά. (Πρβλ. δουν-
τόπτ,τα έν Λέσβω)· Εξετάζουν ποίον δόντι βγαίνει πρώτα;

2. -Ποϊαι συνήθειαι έπικρατοΰν, όταν τό παιδί άλλάζη τά δόντια; Σχε-
τικά άσμάτια (π. χ. Νά, κουρούνα, κόκκαλο κτλ. ή Νά, πόντικα, τό δόντι μου).

κ ) Τ ό απόκομμα.

Πότε καί μέ ποίους τρόπους αποκόβουν τό παιδί; Βότανα καί άλοιφαί
(άληομονίτης). Ποίας προφυλάξεις λαμβάνουν, διά νά μην πάθη τό νήπιον;
Δεισιδαιμονίαι διά τόν περισσοβυζασμένον.

κα ) Διά νά όμιλήση τό παιδί ή νά γίνη καθαρόγλωσσον : π. χ. είς
τήν Κύπρον τοΰ δίδουν νά φάγη τό'Πάσχα αβγό πέρδικας, είς τήν Βιθυνίαν τό
ποτίζουν νερό από άκοίμιστο καντήλι. - Διά νά γίνη τό παιδί έξυπνον, εις
τήν Αϊτωλίαν τοΰ περνούν μιά βροχαλίδα από τόν κόρφο του.

κβ ) Τό περπάτημα τού μωρού.

Λέξεις και φράσεις σχετικαί μέ τό περπάτημα : άρκονδίζει, μπουσουλάει
("Ηπειρος, Θεσσ.), λαπουδενει (Πόντος), κάνει δέντρα, στά&κι μπλίταα (Άδρια-
νούπολις), κάνει στράτα κτλ.). Μέ ποίους τρόπους ύποβοηθοΰν τό νήπιον νά
περπατήση γρήγορα ; (στραταρίδα, στρατίστρα, στρατούρα, πουρπατήρα, πιρβα-
τούρα, παρπατοϋσα κλπ). Είς τήν ανατ. Κρήτην δέν φιλούν τό παιδί κάτω από
τά πόδια καί τρίβουν τις πατούσες του μέ μυαλό λαγού. Τί κάμνουν, όταν το
παιδί των άργήση νά περπατήση ; Οίωνισμοί άπό τό πρώτο περπάτημα.

κγ) "Εθιμα κατά τήν συμπλήρωσιν έτους άπό τής γεννήσεως
(γε.ννητ ούρια).

Τράπεζα εις συγγενείς καί φίλους. Είς τήν Στενήμαχον «ή μαμμή φέρει
τήν πίτταν, τήν οποίαν πηδώσα καί εήχάς άπαγγέλλουσα κόπτει σταυροειδώς έπί
τής κεφαλής τής μητρός». - Είς τήν Φιλιππούπολιν «οί συγγενείς (ή γείτονες) έκλε-
πτον τό παιδί, τό ένέδυον αλλόκοτα, τό ώπλιζον, τού έδεναν κόκκινη κλωστή
άπό τόν ώμον είς τήν μασχάλην, συνδέοντες τά δύο άκρα μέ κλειδαριά καί τό
παρέδιδον είς τήν μητέρα». Πού αλλού συνηθίζεται τούτο;

κδ ) Πρόγνωσις επαγγέλματος.

Πότε καί μέ ποίους τρόπους μαντεύουν τό έπάγγελμα, πού θ' άκολουθήση
τό παιδί, άμα μεγαλώση ;
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κε ) Παιδικαί άσθένειαι καί θεραπείαι αυτών.

Συμπτώματα εκάστης ασθενείας. - Μέσα διαγνώσεως, προληπτικά καί θερα-
πευτικά μέσα.-Βότανα' πότε τά μαζεύουν καί ποία ή χρήσίς των; Μαντζοννια'
τρόπος παρασκευής. - "Αλλα ιατρικά· - Τρόποι μεταβιβάσεως τής άσθενείας εις
δένδρα, ζώα ή άλλους ανθρώπους. Τρυποπέραο μα. Εξορκισμοί καί κατάδεσμοι.
Γητέματα σχετικά μέ έκάστην άσθένειαν.

1. Ψωροφντης ή μπυοφύτης (Κουφός ή ψημένος έν Κρήτη). 2. Μαγουλά-
δες, χοιράδες. 3. Γλυκές ή σαγρι (σπυριά τοΰ προσώπου). 4. Λειχήνα. 5.
"Αφθα. 6. Χαλινάρι (στοματίτις). 7. Όδοντόπονος. 8. Άφτόπονος. 9. Ματόπο-
νος· 10· Κριθαράκι. 11. Λύσιμο τοΰ άφαλοϋ (φαλόπονος κλπ.). 12. Γαστρικά
καί έντερικά νοσήματα. 13. Λιβίθρες (έλμινθες). 14. Κοψίματα 15. Σπλήνα. 16.
Πυρετοί έλώδεις. 17. 'Ιλαρά. 18. 'Οστρακιά. 19. Ευλογιά. 20. Διφθερΐτις. 21.
Κωκύτης. 22. 'Ερυσίπελας. 23. Χρυσή. 23. Μερμηγκιές. 24. Καλογέροι. 25.
Τό γλυκυ (σεληνιασμός) κτλ.

Άλλαι παιδικαί άσθένειαι μέ τά τοπικά των ονόματα : 27. Τό καλόν (οί
νευρικοί σπασμοί, άπό τούς οποίους καταλαμβάνεται τό παιδί, Κύπρος). 28. Ή
δρωτοίλα ή δρωτάριν. 29. Τό περνάριν. 30. Τό κακό γαϊμα. 31. Τό άμπεδο-
κλάδι ή αμπέλι ή πιριγκλάβιν. 32. Σουφρίτης κττ.

Τ'. Τά έκθετα.

α) Γίνεται έκθεσις καί τέκνων νομίμων (πρβλ. άρνομάννα).

β ) Ποΰ τά εκθέτουν καί ποία συνήθεια έπικρατεί έν σχέσει πρός τάς
υποχρεώσεις τοΰ ευρόντος (Βάπτισις, υιοθεσία).

γ) Πώς γίνεται ή υιοθεσία εκθέτου; 'Ονοματοθεσία (Βρετός). Παρο)-
νύμια νόθων.

δ) Δοξασίαι περί εκθέτων' π. χ. εις τά Σχωρέτσιανα τής 'Ηπείρου
«όταν γίνεται μεγάλη πλημμύρα, νομίζουν ότι τοΰτο γίνεται πρός καθαρισμόν
τής γής άπό έκτεθέντος νόθου, γιατί ερρξαν του κουπανέλλ'».

Ζ'. Βάπτισις.

α) 'Ονόματα άβαπτίστων βρεφών:

Δ ράκος, Αρακούλα, Μποΰλης, Μπουλιω, Τσούπης, Τσούπα, Κουτοονβέλης,
Τσιοντοιούλης, Πατσούρα, Χριστοδούλης κτλ.

β) Βάπτισις νεκρών ή έτοιμοθανάτων βρεφών.

1. Κατά ποίους τρόπους βαπτίζουν έ'να παιδί, αν γεννηθή άσθενικόν
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καί φοβούνται, ότι θ' άποθάνη ; (κανδηλοβάφτισμα, νεκροβάφτισμα). Όνοματοί)ε-
σία. - Βαπτίζεται τούτο καί κανονικώς υπό ιερέως, εάν έπιζήση ;

2.-Πού θάπτεται τό νεκροβαφτισμένο ; Πού τό άβάπτιστον ;

3. - Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τά άβάπτιστα παιδιά (τελώνια, σμερδάκια,
βρικόλακες ή τι τοιούτον). Πίστις ότι είς τήν άλλην ζωήν έγκαλούν τήν μητέρα
και τόν πατέρα των.

Δοξασίαι περί βρεφών, τά όποια άπέθανον μετά τήν βάπτισιν.

γ ) Ό άνάδοχος (νοννός, σύντεκτος, κουμπάρος, πατρής κλπJ.

Ι.-Ποία ή συνήθεια διά τόν όρισμόν ή τήν έκλογήν αναδόχου; Σχεακαί
παροιμίαι: π. χ. Τόν δμοιο ζου συμπέθερο, | τόν κάλλιο ζου κουμπάρο (Μάνη).

Είς ποίας περιπτώσεις γίνεται αλλαγή αναδόχου ;

'Αντιλήψεις περί τού έργου τής βαπτίσεως (ψυχικό μεγάλο : «"Οσα παιδιά
κάνη κανείς Χριστιανούς, τόσα κεριά θά καίνε έμπρός του στον άλλον κόσμο»
(Κάρπαθος).

2. - Πώς γίνεται ή αναγγελία τής γεννήσεως τέκνου εις τόν νουνόν ή τό
κάλεσμα τοϋ νουνοΰ ; Δώρα τών γονέων πρός τόν νουνόν καί τοϋ νουνοϋ πρός
τό νεογέννητον. Είς τό Βραχώρι τής 'Ηπείρου λ. χ. στέλλουν εις τόν νουνόν μιά
μεγάλη σιταρένια κουλλοϋρα μέ κεντίδια καί αύτός κόβει μέ τό στόμα τρεις
μπουκιές, γιά νά μιλήση τό παιδί γρήγορα καί στέλλει μιά χουφτίτσα ρύζι, για
νά ριζώστ] τ άναδεχτούρι. Είς τόν Πελεκάνον Σιατίστης ό νουνός στέλλει ένα
απλόχερο κριθάρι, γιά vet προυκόβν τά κουμπαρούδια, όπχος προυκόβ' του κ&άρ.

3. - Έτοιμασίαι διά τήν βάπτισιν: τά βαφτιστικά (σαντολίστικα ή φιλιοτσί-
στικα, φοηίκια, ράματα, άναβόλιο κτλ.), τά διά τήν βάπτισιν χρειώδη κτλ.

δ ) Ή β άπ τ ι σ ι ς.

1.-Ποϋ καί κατά ποίαν ήμέραν άπό τής γεννήσεως γίνεται συνήθως ή
βάπτισις τοϋ παιδιού; 'Εξετάζεται ή φάσις τής σελήνης ή ή ημέρα τής εβδομά-
δος, καθ'ην θά βαπτισθή τό παιδί; II. χ. «Σάββατον, σώσμα τής βδομάδας,
σώνονται τά θηλυκά». - "Αλλαι δεισιδαιμονίαι: π. χ. ό ίδιος νουνός δέν πρέπει
νά βάπτιση δύο παιδιά εντός τού αύτοϋ έτους, διότι τό ένα άπό τά δύο θά πε-
ί^άνη. Οί γονείς δέν πρέπει νά παρίστανται κατά τό μυστήριον τής βαπτίσεως
και έρωτώμενοι δέν άναφέρουν τό όνομα τοϋ τέκνου των έπί τινας ημέρας.

2.-Ποίον τό έπικρατοϋν έθος διά τήν όνοματοθεσίαν; Είς ποίας περι-
πτώσεις γίνεται παρέκκλισις άπό τόν κανόνα ; 'Αναγγελία τού ονόματος εις τούς
γονείς (τά σχαρίκια).

- Προγνωστικά διά τό επάγγελμα καί έν γένει διά τό μέλλον τοϋ βαπτι-
ζομένου ή διά τό γένος τοϋ επομένου παιδίου άπό τούς σχηματισμούς πού κά-
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μνει τό λάδι χυνόμενον εις τήν κολυμβήθραν. - Πρός άποτροπήν θηλυγονίας ό
νουνός κατά τήν βάπτισιν κοριτσιού φορεί τό σακκάκι του ανάποδα, γιά νά
γυρίσ πιδι (Αιτωλία).

4. - Πράξεις συμβολικαί κατά τό βάπτισμα ή μετ' αυτό. Έν παράδειγμα"
εις τήν 'Αν. Κρήτην «άμα βαφτιστή τό παιδί, ό παπάς δένει μιά κορδέλλα μέ τρεις
κόμπους (σταυρώματα ή ατανρόκομπονς), τήν περνά άπό τό λαιμό τοϋ πάντολου
(αναδόχου) καί περνά τό παιδί άπό μέσα, άφοΰ τό ντύση ή μαμμή' πρβλ. το
κρέμασε στο λαιμό ντου' τούς σταυρόκομπους τούς λύνουν εις τό τραπέζι, πού
έπακολουθεί τήν βάπτισιν.

5.-"Αλλαι προλήψεις: π.χ. τό παιδί πρέπει κατά τό βάπτισμα νά κλά\[)η.
Πού πλύνονται τά ρούχα τού παιδιού, πού τοΰ έφόρεσαν είς τήν βάπτισιν ; (εις
τήν θάλασσαν ή άλλοΰ ;) ΓΙοϋ χύνονται τά νερά ;

6. - Τό αξίωμα τον νονοϋ. Ταξίματα, μαρτνριάτικα.

ε) Παράδοσις τοΰ νεοφώτιστου υπό τοϋ αναδόχου είς τήν μητέρα.

Λόγοι καί ευχαί συνοδευουσαι τήν παράδοσιν : π.χ. 'Οβριό μου δωσες, Ρου-
μιο σου δίνω. Νά σου ζήση! Νά τό φλάξ'ς ώς τά δώδικα χρόνια άπό φωτιά
και νά γέν' καλός άνϋρωπος (Αιτωλία).

Πράξεις συμβολικαί: π.χ. είς τήν Κεσάνην τής Θράκης τοποί)ετοΰν έντός
τής θύρας τό ύνί, σκεπασμένον μέ ύφασμα, ή δέ μητέρα πατεί έπ' αήτού καί
λαμβάνει τό βρέφος άπό τόν νουνόν, άσπαζομένη τήν χείρα του. Εις τήν 'Αν.
Κρήτην σβήνουν τήν λαμπάδα μέσα είς ένα ποτήρι κρασί καί τό πίνουν ό σύν-
τεκνος μέ τή συντέκνισσα, άνταλλάσσοντες εύχάς, ώς "Αξιο τό μιστό σον, σύντεκνε!
—"Αξιο νά τό κάμη ό Κύριος! Καλά άνα&ροφίκια. Καλοπόταγο νά ναι κτλ.

ς" ) Έστίασις. (Τό τραπέζι τον νουνοΰ: πογονίκια, μπουγανίκια).

1.-Φαγητά καί γλυκύσματα, τραγούδια τής βάφτισης καί εύχαί: π. χ.
Άπου 'βαλε τό ε'λαιος, νά βάλΐ] και τό κλήμα! (Κρήτη).

2.-'Γά εθιζόμενα κατά τήν έστίασιν ταύτην: μαντική (ώμοπλατοσκοπία).
πράξεις άποβλέπουσαι είς τό νά γίνη τό παιδί καλόφαγο" διάφοροι άλλαι συνή-
θειαι" π. χ. ή μαμμή έχουσα κουλλούραν καί καρύδια επί τής κεφαλής της περι-
φέρεται γύρω είς τήν τράπεζαν φωνάζουσα : ι'χα - χού, μίχον - χόν!, έως ότου
πέσουν τά καρύδια γύρω εις τά πόδια τών παιδιών (Στενήμαχος).

3. - Δώρα τού παππού ή τής γιαγιάς πρός τό νεοφώτιστον (μπατίκια) : στε-
κούμενο πράμα, μιά αμυγδαλιά, μιά συκιά, μιά ελιά κττ. ('Αν. Κρήτη).

ζ) Ή άπό βαπτίσεως συγγένεια.

Σχέσεις αναδόχου καί άναδεκτοΰ, ώς καί άναδεκτών τού αήτού αναδόχου
μεταξύ των (σνναδέρφια).
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Προνόμια καί καθήκοντα τοϋ αναδόχου:

1.-Ή πρώτη μετάληψις τοΰ άναδεκτοΰ.

2.-Δώρα τής παραμονής τών Χριστουγέννων, τών Φώτων καί τοϋ Πάσχα
(φωτίκι). Εις τί συνίστανται ταύτα και μέχρι ποίας ηλικίας συνηθίζονται ;

3.-"Αλλαι υποχρεώσεις τοϋ νονού' π. χ. έν περιπτώσει θανάτου τοϋ βρέ-
φους καταβάλλει αυτός τά έξοδα τής κηδείας.

Η'. "Ανατροφή.

α) Χοροί καί παιγνίδια νηπίων:

1. - Ταχταρίσματα (ντιλιλίσματα, μπεχλεντίσματα). Παραδείγματα:

Τάχτι - τ άχτι - τ άχτι τον
κι. ούλοι τραγονδάτι, τον
κι ούλοι πέστι τον νά ζή
κι νά μήν άβασκα&ή ('Άγραφα).

Το παίδι, θέλει χορό,
θέλ' ανγό, θέλει κοκό κτλ.

2. - Παιγνίδια τής μητέρας, διά νά κάμη τό μωρό της νά γελάση καί νά χαρή.
Μιμήσεις φωνών ζώων' (τής γάτας, τού σκύλου, τοΰ αρνιού κλπ.). "Αλλα

παιγνιδάκια' π.χ. : Τό κονπεπέ, τά ποδαράκια, τά δαχτυλάκια, τά παλαμάκια, τό
πηγουνάκι, ή φυπίτσα κλπ. Παράδειγμα:

Πάει, πάει τό μερμηγκάκι
γιά ψωμάκι, γιά τνράκι
στον παιδιού μου τό λαιμάκι.

3. -'Επιφωνήματα καί θωπευτικαί εκφράσεις τής μητέρας:
Χόποντα ! - Μανάρι μου, πουλάκι μον, καναρίνι μου - 6 ρήγας μον, ό γαμ-

προνλης μον κτλ.

β) Παιδικά ςισμάτια. II. χ.

Φράγκο, λελέγκο,
παίξε τήν καμπάνα,
νά κατέβουν οι Φράγκοι,
νά φάνε μακαροννια
μέ τά χρυσά πιρούνια.
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γ ) Προσευχαί, πού μανθάνει ή μητέρα στο παιδί της, καί λοιπή θρη-
σκευτική διαπαιδαγόίγησις (τό σημείον τού Σταυρού, ψυχωφελή αλφάβητα,
δωδεκάλογοι). Ή ίίεία μετάληψις (τό χρναό δοντάκι).
Παραδείγματα παιδικών προσευχών :

"Ελα, Χριστέ, νά φάμε

και Παναγιά κονβάνε (Θρ(?κη).

"Ηψαγα κ' έχόρτασα,
τόν Θεόν έδόξασα
κ' είπα : \όξα νά 'χης, θέ μον,
Παναγία και Χριστέ μον (Κρήτη).

ΓΙέφτω, κάνα) τό στανρό μον,
αρματά 'χα) στο πλευρό μον
δούλος τον θεον λογοϋμαι
καί κανένα δέ φοβούμαι (Κρήτη).

δ) 'Απαγορεύσεις πράξεων πρός άποτροπήν κακού.
Π. χ. νά μή σφυρίζη τήν νύκτα, διότι μαζεύονται οί διάβολοι' νά μή βάζη
τό ψωμ'ι άνάποδα, διότι μουντζώνει τό Θεό κτλ.

ε) Διδασκαλία σεβασμού πρός τούς ιερείς, τούς γέροντας κλπ.
καί τρόπων καλής συμπεριφοράς.

Π. χ. νά φίλη χέρι' νά μή κάθεται μέ τό ένα πόδι επάνω είς τό άλλο' όταν
πίνη νερό ένώπιον άλλων, νά στρέφη τό πρόσωπον πρός τά πλάγια ή οπίσω κττ.

'Εξηγήσεις διαφόρων φυσικών φαινομένων πρός τά παιδία:
Π. χ. διά τήν δύσιν τοϋ ηλίου : ό ήλιος πάει νά ταΐση τά παιδιά του.
ζ) 'Εκφοβισμοί νηπίων.

'Ο μοντος, ό μπαμπούλας, ό γέρος, ό λύκος. 'Ο "Εβραίος πού κλέφτει τά
παιδιά, ό κατσίβελος κτλ.

η ) Τ ι μ ω ρ ί α ι π α ι δ ί ω ν καί σχετικαί προλήψεις:
II. χ. τά παιδιά δέν τά χτυπούν μέ τή σκούπα (διατί ;).
θ) Παιδική γλώσσα.

Αί πρώται λέξεις τοϋ παιδιού: μπαμπά, τατά, μαμά, μ,πρού, τσι,τσί, τζίζ,
νινί, νανά κτλ. μέ τήν σημασίαν των.

Θ'. Σχολικά έθιμα (άλλοτε καί τώρα)
α) Σχολικά είδη:

'Η σάκκα (φύλακας, άφύλακας, χαρτοφύλακας, στέκα, μαρονδα κλπ.), ή
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πλάκα ή πινακίδα, τό πετροκόντυλο, ή τζάππα κλπ. - Τά τοπικά των ονοματα. -
"Υλη, έκ τής οποίας κατασκευάζονται κτλ.

β) Συνήθειαι κατά τήν έναρξιν τών μαθημάτων.
Πώς «αξίωναν» άλλοτε έ'να μαθητήν, όταν προήγετο άπό μιας τάξεως εις
άλλην; - Ποία συνήθεια επικρατεί, όταν τό παιδί πηγαίνη διά πρώτην φοράν
εις τό σχολείον ; Π. χ. ή μητέρα παίρνει άπό τό εικονοστάσι τό <ράλι (όμφάλιον
λώρον) τοϋ παιδιού καί τοϋ τό δείχνει, γιά νά μα&αίνΐ] τά γράμματα ('Αν.
Κρήτη)' άλλοϋ τοϋ βάζει εις τήν σάκκα του τήν πάννα, μέ τήν οποίαν έγεννή-
θηκε. - Πειράγματα τών παλαιών μαθητών.

γ) Τό άλληλοδιδακτικόν σύστημα. Μαθήματα.
Πίνακες καί μέθοδοι πρός διδασκαλίαν τής πρώτης άναγνοόσεως και γρα-
φής. Τά σκολειαρόπουλα ή γραμματικοΰδια ή δασκαλοΰδια' ό πρωτόσκολος, δ
άρμοννεντής, δ ευταξίας κλπ. Τό δεΐχτρον ή δειχνι κλπ. -'Αναγνώσματα : Κτωήχι,
ψαλτήρι κλπ. - Στανροβοήϋει. - Μαί)ήματα άπαγγελίας : π. χ.

«Άρξον, χείρ μου αγαθή,
γράψον γράμματα καλά,
μή δαρθής καί παιδευθής
κ' είς τόν φάλαγγα βαλθής».

Μαθητικαί προσευχαί (τά βλύγια). Ψυχωφελή άλφάβητα, δωδεκάλογοι κλπ.
δ) Παιγνίδια μαθητών. Αινίγματα, καθαρογλωσσήματα κλπ.
ε)'Αγυρμοί μαθητών.

ΓΙ. χ. την 1ιν Μαρτίου έγνριί,αν την χελιδόνα, την Μεγάλην Πεμπτην τον
Σταυρόν, ψάλλοντες ειδικά άσματα,
ς-) Σχολικά ι τιμωρίαι.

Έλαφραί τιμωρίαι: 'Ορθοστασία έπί ενός ποδός, τράβηγμα τοϋ αύτιού,
γονάτισμα κλπ. Βαρείαι τιμωρίαι: Φάλαγγας, άκάβαλλος κλπ.

ζ) Τρόποι αμοιβής τών διδασκάλων κατά παλαιοτέρας έποχάς:
Τό δευτεριάτικο ή σαββατιάτικο ή βδομαδιάτικο (χρήματα προσφερόμενα
έκάστην Δευτέραν ή Σάββατον υπό εκάστου μαθητού). 'Έγγραφα συμφωνιών δι'
ίδιαιτέραν διδασκαλίαν. Κανίσκια, σκουτελικά καί λοιπά δώρα πρός τόν διδάσκαλον.

Γ. Επαγγελματική μαθητεία.

α) Πρόσληψις μαθητευομένου είς έργαστήριον, μύλον, πλοίον
κλπ. (τσιράκι, μούτσος κλπ.). 'Έργα καί υποχρεώσεις αυτού απέναντι τών μα-
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στόρων καί τοΰ προϊσταμένου. Βέσμια γραπτά καί άγραφα, ρυθμίζοντα τάς σχέ-
σεις τών υφισταμένων προς τούς προϊσταμένους.

β) Άμοιβαί καί δικαιώματα τών μαθητευομένων.

Μανθάνουν τέχνην μέ πληρωμήν; Κατά ποίαν ήμέραν τοϋ έτους έχουν
άδειαν ; (άπολνσιό). Στοίχηση.

γ ) Δοκιμασία μαθητευομένου καί άναγόρευσις αύτοϋ είς κάλ-
φαν ή μάστορην. ΙΙώς έγίνετο τό αξίωμα του; Σύμβολα εκάστου τεχνίτου.

ΙΑ'. ΙΙαιδικαί έορταί.

Άγυρμοί καί άλλαι πράξεις καί ένέργειαι τών παιδιών

α) κατά διαφόρους έορτάς (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα, 1γ'ν
Μαρτίου, Πρωτομαγιά, τοΰ Λαζάρου, τών Βαΐων, τήν Μεγάλην Πέμπτην καί
Μεγάλην ΙΙαρασκευήν, τό Πάσχα, τοΰ αγίου 'Ιωάννου τοϋ Κλήδονα, τοΰ αγίου
Τρύφωνος, τήν 1ην Αύγούστου κλπ.). Στολισμοί καί μεταμφιέσεις. Τραγούδια
έορταστικά καί εύχετικά. Συμμετοχή τών παιδιών είς τάς έορτάς τού έτους, τούς
γάμους κλπ. Διάφοροι πράξεις καί ένέργειαι τών παιδιών. ΓΙ. χ.

1.-'Ανάβουν φωτάς (πότε; μέ ποίαν ύλην; πώς τήν μαζεύουν; τραγούδια
καί χοροί γύρω στη φωτιά' πήδημα τής φωτιάς κτλ.).

2. - Περιφέρονται καθ'ομάδας. Τί κάμνουν εΐς τά σπίτια πού επισκέπτονται;
Μερικά παραδείγματα: εΐς τήν Λήμνον τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς τά
μικρά παιδιά γυρίζουν ατά λονκ-λονκ. «Μπαίνουν μέσα κρατώντας καλάθια,
γονατίζουν και λεν: Αουκ-λούκϊ Καλημέρα σας κι ' Αγιοβασίλ'ς. Τούς δίνουν
λουκούμια (ζυμαρικά σπιτήσια, άλειμμένα μέ λάδι καί σουσάμι), καρύδια, σταφί-
δες καί τά μαζεύουν στο καλάθ'. Φεύγοντας πάλι φωνάζουν στο δρόμο λονκ -
λ ουκ, λονκ - λούκ' χαλούν τον κόσμο. Οί νοικοκυρές τά δέχονται μέ καλή καρδιά
καί τούς λέν: Κάτσ'τι, νά κάτα κ ή κλώσσα μας! - Εΐς τήν Στενήμαχον τήν
παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς «πάν οί κουπέλις μι μιά στάμνα κ' 'ένα ραβδί άπου
κρανιά στον ποντάμ'. Γιμίζ'ν τή στάμνα κι χτυπιονντι μι τον ραβδί κι λέν : «Κι
του χρόν'». Του προνΐ μΐ κείνου του ραβδί γυρίζ'ν στά συγγενικά τά σπίτια κι
χτυπονν τσ' άϋ·ρώπ' κι λέν' «Κι τον χρόν'». "Ετσ γίνιτι κι τον μπονδιακό (= πο-
δαρικό). Πού άλλοΰ γίνεται τοΰτο ;

β) εΐς άλλας περιστάσεις' π. χ. εν άνομβρίςι διά τήν πρόκλησιν βροχής (περ-
περούνα, Καληνίτσα) κτλ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΠΑΙΔΙΛΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ'

Γενικά.

α) 'Εκλογή τάξεως.

Μέ ποίους τρόπους καθορίζεται ή σειρά τών παικτών; Πώς εκλέγεται ό
αρχηγός (ή μάννα) τού παιγνιδιού;

Λαχνίσματα : 1. Μέ τό κρύψιμο μικρού αντικειμένου. Μαντική διά τήν εύ-
ρεσιν αυτού (π. χ. τραύηγμα τριχών άπό τά βλέφαρα, άπαγγελία ρυθμική στίχων).
Παράδειγμα :

"Οποιο - τό 'χει
δέν τ ά - φήκη,
ξερό - κόκκα -
λο νά-μείνη.

2. Μέ τό ρήξιμο μικρού αντικειμένου (βώλου, πέτρας, πέννας) είς ένα σημάδι.

3. Κορώνα ή γράμματα ; "Ηλιος ή βροχή · Βρόχα ή ξέρα ; κττ.

4. Μονά ή ζυγά;

5. Κοντό ή μακρίι;

6. Μέ τόν κόμβον μανδηλίου.

7. Μέ τήν ρυθμικήν άπαγγελίαν λέξεων' π. χ.

'Ανέβηκα στην πιπεριά νά κόψω ένα πιπέρι
κ" ή πιπεριά τσακίστηκε και μου 'σπάσε τό χέρι.

β) Μέ ποίους τρόπους χωρίζονται οί παίκται είς ομάδας; Π.χ.

1. Μέ τά δάκτυλα. (Τί παίρνεις; μεσιανό ή δείχτη;).

2. Μέ συνθηματικός λέξεις (ουρανός - ήλιος, φεγγάρι - αστέρι, μήλο - σΰκο).
γ) "Αλλαι συνήθειαι κατά τάς παιδιάς:

1. Διά τήν εύρεσιν απολεσθέντος αντικειμένου (κατάδεσμοι, καρφώματα
κλπ.). Παράδειγμα: Δένω, δένω (ή καρφώνω)!—Τί δένεις;—Τό δαίμονα!—Τί
σδκαμε ; — Μου πήρε τό τόπι. — Νά πά>] νά τό βρή !

') Καλόν υπόδειγμα περιγραφής παιδιών αποτελεί ή συλλογή τοΰ Δ. Λονκοπονλον,
Ποία παιγνίδια παίζουν τά ελληνόπουλα, 'Αθήναι 1926, είς τήν οποίαν καί παραπέμπομεν
κατωτέρω χάριν σαφήνειας. Περί συστημάτων κατατάξεως παιδιών βλ. Εν. Πανλίνη, Ή παι-
δία. Έν 'Αθήναις.
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2. Διά τόν έλεγχον καί τήν τιμωρίαν τοϋ ψευδομένου ή τοϋ πταίσαντος
(τοϋ ζαβολιάρη). Ό όρκος τής αλεπούς κλπ.

3. Διά τήν συναψιν φιλίας ή τήν διακοπήν τών φιλικών σχέσεων μεταξύ
παικτών.

4. Εύχαί καί άπευχαί κατά τό παιγνίδι, διά νά κερδίση ό φίλος καί νά
χάση ό άντίπαλος.

δ) ΓΙοιναί ήττωμένων κατά τά παιγνίδια.

1. Περιφορά τοΰ νικητοϋ επί τών χειρών ή έπί τών νώτιυν.

2. Περπάτημα μέ τά τέσσερα.

3. Κτυπήματα τής μύτης διά τοϋ μέσου δακτύλου (πρβλ. άρχ. σκανθαρίζειν).

4. Κτυπήματα διά λωρίου επί τής ράχεως.

5. Μίμησις φωνών ζώων.

6. 'Απαγγελία ώρισμένων στίχων κττ.

ε) Συνθηματική γλώσσα κατά τάς παιδιάς.

ΠΑΙΔΙ ΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Α'. Μονήρεις άσχολίαι

(παιγνίδια, πού παίζουν τά παιδιά κατ' άτομον).

Περιγραφή τοΰ παιγνιδιού μέ τό τοπικόν του όνομα. "Υλη καί τρόπος, μέ
τόν οποίον κατασκευάζεται τό όργανον τής παιδιάς υπ' αυτών τών παιδίων. Φω-
τογραφίαι, ει δυνατόν, πρός διασάφησιν.

Παραδείγματα τοιούτων παιγνιδιών μέ τά κοινότερα όνόματά των:

1. Τό άλογο.-2. Τό στεφάνι. - 3. Ή σβούρα. - 4. Ό άετός.-δ. Ή ακάστρα
ή τό χτυπάρι. -6. Ή πιτσιλίστρα ή ταιλίστρα. - 7. Τό λάστιχο. - 8. Ή τσαμπούνα.
-9. Ή βούβα ή βούγγα. - 10. Ό σβούντονρας ή τό γκριγκανίδι. - 11. Ό μπούρ-
μπονλας. - 12. "Αλλα παιγνίδια διά τήν παραγωγήν ήχου ή κρότου (τό κολοκύ&ι,
τό καλάμι, οι χτυπαριές, ή τρακατρούκα). - 13. Διάφοροι απασχολήσεις μικρών
παιδίων, ώς κατασκευή άθυρμάτων (κούκλες, κοκοράκια, καραβάκια), κηροπλα-
στική κλπ.

Β'. Κοινοπραξίαι

(παιγνίδιαι πού παίζονται άπό δύο ή περισσότερα άτομα,
τά οποία συνεργούν διά τήν έπίτευξιν κοινοϋ ώρισμένου σκοποΰ).
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Παραδείγματα τοιούτων παιδιών :

1. Οί κούκλες. (Βάπτισις, γάμος τής κούκλας κλπ.).

2. Τά σπίτια, τά καλυβάκια, ό φούρνος, τό μαντρί καί όίλλα κτίσματα.

3. 'Η μαμά και δ μπαμπάς. Οί κουμπάρες. Ή νύφη κι δ γαμπρός κτλ.

4. 7" αργαστήρι ή τό μαγαζί. 'Ο μπακάλης. 'Ο πωλητής κι δ αγοραστής.
(Βλ. Λουκοπούλου, ΓΙοιά παιγνίδια παίζουν τά ελληνόπουλα, σελ. 204 καί 205).

5. Οί στρατιώτες. Γυμνάσια, ψευδομάχαι κλπ.

6. Ή πάπια με τά παπάκια.

7. Ή κλώσσα κι δ κόρακας.

8. Τά προβατάκια ή τ' αρνάκια (Λουκοπ. αυτ. σ. 175).

9. Ό Μπαρμπαβασίλης (τό χλιμπέρι, τό ριζό, που ξεκούφανε τδ ζω) ή το
κουτσό τδ ποδάρι (Πάππο, παίρνω τό κοντάρι καί χτυπώ τόν καβαλλάρη).

10. Τό τσιμπητό (τσίμπι τσίμπι τδ λεφτδ (ή τόν άιτδ) ή τζίμπι τζίμπι, κό-
ρακα, ποϋ τά πας τά πρόβατα κτλ. ή 'Ακριβίτσα - βίτσα καί καλογερίτσα κτλ.
"Ενα μοϋ δίδει, τράκα - τσιούκα, πέγκα-λέγκα κτλ.

11. Κυκλικοί χοροί. (Γύρω - γύρω όλοι ή γύρω-γύρω τ' άλωνάκι κτλ.).

12. Διαλογικαί παιδιαί έν κύκλω μέ ένα παιδί εις τό μέσον ή καί έξω τοϋ
κύκλου. Παραδείγματα :

α) Που ϋά πας, κυρά - Μαρία ; δέν περνάς, δέν περνάς... (Λουκόπ. 187).
β) Μαρία - Σοφία, ποϋ 'ναι τά παιδάκια σου; (κλιμακωτός διάλογος),
γ) 'Ωραία γκρίζο, ράϊ - ραμαζάνσε . . . Σ' αγαπώ, σε λατρεύω κτλ.
δ ) 'II 'Ελένη (Ή μικρή 'Ελένη κάθεται καί κλαίει ....).
ε ) Ή πεταλούδα. (Που είσαι πεταλούδα ; τραλαρά λαρά—Είμαι μέσ' στο
κλουβάκι, τραλαρά λαρά ...).

ς") Τζιν τά πιάτα μου. Ποιος χτυπά τήν πόρτα μου ... ή Όράντες ράντες κτλ.
ζ ) Τό κατσουλάκι. (Τί έγιναν τά ψάρια;—Τά φαγε ή γάτα κτλ,/.

13. Διαλογικαί παιδιαί μέ δύο κύκλους ή στοίχους παικτών κινουμένων έν

ρυθμώ '■

α ) Ή αλυσίδα ή ή μέλισσα ή Ό παπάς δ γούμένος. ("Εχεις πάπλωμα
χρυσό;—"Εχω καί μεταξωτό...) (Λουκοπ. 177). Ό Γιάννης ο στρατολάτης. Τό
πάντρεμα.

β) "Ενα λεπτό τό σκόρδο, γκέο, γκέο, γκέο . . . (Λουκοπ. 188- 190).
γ ) Καλησπέρα τ αηδόνι, τ αηδόνι τό παγόνι (Λουκοπ. 191).
δ) 'Ανάμεσα τις δυο χοροί χορεύ' ή Σύρμου κι ή Ούβριά . ..
ε ) Ή κυρά Πινακωτή (Πινακωτή, ΙΙινακωτή.—'Από τό άλλο μου τ' αυτί...).

14. Διάλογοι απλοί καί κλιμακωτοί:

επ ετη ρισ του λαογραφικου αρχειου, α'. 10
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α ) 2"αγαπώ, σ' άγαιτώ. — Πυϋ με βάνεις;...

β ) Κικίκου. — Τί λες, κοκοτέ μ'; — ΙΙον V ot κοπέλλες ;. ..

15. Ή κούνια. Τρόποι κατασκευής. Τραγούδια τής κούνιας (π. χ. Κούνια,
νιρό δεν εχονμι τ αϊ πγοιδς θά πάη νά φέρη ; ■ ■ ■ (Κυδωνίαι).

16- Ή τραμπάλα ή δραμπάλα. ΙΤώς κατασκευάζεται ; Τί τραγοτιδούν ; (π.χ.
Τράμπα, τραμπαλίζουμαι, πέφτω και τσακίζουμαι κτλ. ή Ζύα, ζνα, δαίμονα, \ μή
σε πάρτβ δαίμονας κτλ.). (Λουκοπ. 158).

17. Το σκαμνάκι ή καρεκλάκι ή βαβαλάκι ή που το πάμε τούτο; (Λουκ. 193).

18. Τά καράβια (όταν ό ένας σηκώνη τόν άλλον είς τά νώτα εναλλάξ)
μέ τούς σχετικούς διάλογους: (Ί ί 'ναι πάνα) ;—Ουρανός ή Τί -θωρείς ; — Τόν
ουρανό ή Πόσα αστέρια έχει ό ουρανός; Λουκοπ. 157).

19. Τά σκαμνάκια ή ό ξεροπόταμος ή τό προατολάγκ' (Πόντος. Λουκοπ. 156).

20. Ή κωλοθημονιά.— 21. Ή πορδοβαρέλλα. — 22. Τό τρίκωλον (Πόντος)
ή κροκωλιά (Κύπρος) κτλ.

Γ'. 'Ανταγωνισμοί

(παιγνίδια, εις τά οποία άντενεργεί άτομον πρός άτομον ή ομάς
πρός άτομον ή ομάς πρός ομάδα).

I. 'Ανταγωνισμός ατόμου πρός άτομον

α) είς ένεργείας σωματικάς

1) διά τόν έλεγχον μυϊκής δυνάμεως (άθλητικά αγωνίσματα):

1. Τό τρέξιμον ή ή τρεχάλα. — 2. Τό πήδημα (απλούν καί τριπλούν).

3. Άλλα πηδήματα: Ό άβγατιστής ή ή άβγατιστή (Λουκοπ. 155), τό σκου-
φάκι, τό ενα μας τά δύο μας, έντεκούλια - δωδεκούλια κτλ.

4. Τό λιϋάρι. — 5. Τό τζιρίτι (άκόντιον).—Q.'H σφεντόνα.

7. Τό πάλαιμα. Λέξεις καί έκφράσεις σχετικαί μέ τό πάλαιμα' π. χ. παλαί-
στρα' ή θά σέ πάρω ή θά με πάρης' καταπουνάω' εφαε ή μύτη τ' χώμα κτλ.

8. Άρσις βαρών (διά τών χειρών, διά τών οδόντων).

9. "Ελξις (αρχ. έλκυστίνδα).

10. Κολύμβημα καί θαλάσσιοι παιδιαί.

2) διά τόν έλεγχον τής δεξιότητος:

1. Τό τόπι (κινώ γιά μία—-ακίνητο, αμίλητο, αγέλαστο, κουτσό, τού ρ, μπα-
νιέρα, στεφάνι — κινώ γιά δύο κτλ.). Διάφοροι άλλαι σφαιρίσεις.

2. Διάφοροι σκοπεύσεις: στό σημάδι, πλόκος ή κούτσινας κτλ.

3. Οί βώλοι. Διάφορα παιγνίδια μέ βώλους ή καρύδια, βαλμένα σέ μιά
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γραμμή, μέσα σέ κύκλο (ρόδα), στον κοΰκκο, στή γούβα ή στις γου βίτσες, στην
κεραμίδα κλπ. Μέ ποίους τρόπους ορίζεται, ποίος θά ρίψη πρώτος; (Λουκοπ.
59-63. 87).

4. Τά λακκάκια ή λακκουδάκια (Λουκοπ. 46)' τά ψυσιά (αύτ. 49)' ζίν-ζίν
-τοπ ("Αργη Κόρακα, "Αναμνήσεις εξ 'Αγχιάλου).

5. Οι άμάδες' παλλέτια (Κρήτη), πλάκες (Κύπρος), λΛμπαζα (ΙΙόντος),
(Λουκοπ. 64), δ μπούτης (αύτ. σ. 66).

6. Τά τσούνια (μέ 9 ξύλα όρθια) (άρχ. πασσαλισμός).

7. Τά κότσια ή οί βασιλιάδες (άστράγαλοι) (Λουκοπ. 99-109).

8. Τά πεντόβολα, το δεκάγουλο, οί έννιάδες (Λουκοπ. 82. 85. 86).

9. Κορώνα-γράμματα, Μάρκος ή κοπέλλα, τό ψηλό (Λουκοπ. 110, 111).

10. Τό τοιχάκι ή ο ταίτος (Λουκοπ. 115).

11. Τό στριφτό ή τό τσικ ή βαρετούλα ή ή χτυπητή (άρχ. στρεπτίνδα).

12. Τά καρφιά, τά παλούκια ή καζίκια (άρχ. κυνδαλισμός).

13. Ψωμάκια ή πατάκια, πεταλίδια ή κουταλ.άκια, δεκαλίστρες κτλ. (άρχ.
έποστρακισμός).

14. Καλόγερος, καραμάνα ή κοντσόγιδο, καραμπάνα, φεγγαράκι ή πετρο-
φέγγαρο, ζυγός, κουτσονήλιος, σάλιακας ή χοχλιός. Τό κουτσάκι (Λουκοπ. 88-98).

15. Άτριβίτσα - βίτσα.

16. Ή πρέζα (πωλητής καί άγοραστής).

17. Τό λουρί (άρχ. ίμαντελιγμός).

18. Τό δαχτυλίδι.

3) διά τόν έλεγχον τής ικανότητος τής λαλιάς:

1. Καβούκι (όταν μετρούν απνευστί έ'ως τά εκατόν).

2. Ή πάππια (αυγό καί πάλι αυγό καί πάλι κίρκινο αυγό).

3. Σκουληκομερμηγκότρυπα καί άλλα καθαρογλωσσήματα.

β) 'Ανταγωνισμοί είς ενεργείας διανοητικάς. Ιίαραδείγματα :

1. Τριώδι, τρίλια, τρίτσα, τριώτα (Λουκοπ. 139).

2. Τεσσερώτα (Λουκοπ. 143).

3. Έννιάρα ή έννιάπετρο, δεκάρα, δωδεκάρα (Λουκοπ. 141 καί 144)

4. Οι λάκκοι (Λουκοπ. 137). Τά κιόσια (αύτ. 146)

5. "Ο μικρά ή οι κολοκύθες (Λουκοπ. 152)

6. 'Αριθμοί ή γράμματα.

7. 'Η κολοκυθιά ή τό δέντρο, (Καστελλόρ.). * Αρίτης-παρίτης (Σάμος-Χίος),
τά καντηλέρια (Κωνσταντινούπολις), δ φορτωμένος (Λουκοπ. 201).

8. Ή χήνα.
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9. Τό πουλάκι ή ό κορδομπάτς.

10. ΙΙονλάδες και πετεινοί.

11. Γιάντες, τό ζινάππιν (Κύπρος), τό φιλιπι (Κίος)·

12. Τό μπίζ ! (Λουκοπ. 168).

13. Τίνος είναι επάνω - κάτω; ή ΙΙόσα φύλλα εχει τό δεντρι (Λουκοπ.
203). — Πίττα-πίττα και λουκάνικα.—Μέλι ή ξύδι;

14. - Αινίγματα.

γ ) 'Ανταγωνισμοί εις ένεργείας βουλητικάς.
1 ) 'Υποχρεωτική μίμησις τών κινήσεων τού άλλου:

1. Πετάει - πετάει / (Λοτ>κοπ. 195).

2. 'Εμπρός - οπίσω.

3. Κρούσις χειρών.

4. Τοΰ διαβόλου τό τραγούδι.
2) 'Υποχρεα>τική ακινησία:

1. 7" άγκούτς.

2. Βουβοί.

3. 'Αγέλαστοι.

4. Τό δείλιασμα (Μάνη). Συντηρηχτυ (Κρήτη).

II. 'Ανταγωνισμός ομάδος προς άιομον ή ομάδος προς ομάδα

α) χωρίς νά υπάρχη κοινόν όμαδικόν συμφέρον.
Μερικά παραδείγματα μέ τά κοινότερα όνόματά των:

1. Τό κρυφτό ή τό κρυφτούλι, τό χωστό κλπ. (Λουκοπ. 165 καί 167).

2. Τό κυνηγητό (αυτόθι 21).

3. Τό κουτσό, κουτσαμνιά ή άμολυσιά ή κακή καβούρα (αυτόθι 22).

4. Κάϋουμαι-δεν κά&ουμαι, φανεροφάναρο ή κωλοκα&ιστός.

5. Λύκε, λύκε, εΐσ' εδώ;

6. Ή γρίτσα (Γρίτσα, γρίταα, που πας;...).

7. Ζύμη ή προζύμι (Λουκοπ. 28).

8. Τό πουλί-τό πουλί. Τό λουρί. Μίρμιλλος (Κύπρος) (Λουκ. 206. 207).

9. Ή τυφλόμυγα (φλομνΐα, φλομύδα, τυφλοπάνα, τυφλίτης, ό στραβός, ό
Τυφλογιάννης, ή βαβούλ^α, ή μαμίτσα, ή τσιντσιλεπία (Πόντος) (Λουκοπ. 163).

10. "Αναψέ μου τό κεράκι ή ή φωτιά (Μάνη) ή τό ψαλιδάκι (Τήλος).
Πέτρα, γης. Πίτουρα μία! Πιάνουμε τό ξύλο (Λουκοπ. 170 καί 171).

11. Γάτα και ποντίκι ή ή γατίτσα (Λαογρ. 6, 152).

12. Ή κουρούνα ή κρακρούνα (Λουκοπ. 26), τό μοίρασμα (αυτόθι 24).
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13. Τό μάντηλάκι ή Λκονάκι (Λουκοπ. 34 καί 35).

14. ' Εψήθη ή ψήθηκε! (αρχ. χυτρινδα).

15. Ή γουρούνα ή γουρουνίτσα (Λουκοπ. 132).

16. Ό παπάς ή ή παπαδιά (Λουκ. 173), ό φεσάς (Σύμη), ό τ ουράς (Χιμάρα).

17. Ή τσοκαρία ή ελευθερία, τά κουραδέλια,δ τρίντζελας (Λουκοπ. 72 καί 74).

18. Τδ κλωτσοσκούφι (φεολεμέ, Πόντος).

19. Τδ τριπόδι, καμάκα ή κατσαμάκα ή δράνια (Σάμος) (Λουκοπ. 79).

20. Τδ δαχτνλιδάκι.

β) 'Ανταγωνισμός ομάδος πρός άτομον ή ομάδος πρός ομάδα
μέ κοινόν όμαδικόν συμφέρον.

1. Ή σκλάβα ή τά σκλαβάκια ή άμπάριζα ή άμπάρες, ή φωτιά ("Αρτα)
(Λουκοπ. 29).

2. Κοντσαλωνάκι (κουτσό κυνηγητό καθ'ομάδας).

3. Τ' αηδόνι, τ αηδόνι ή τό μέλι - μέλι ή ό Μάης.

4. Περνά-περνά ή μέλισσα ή rρανηχτήρα (Μάνη) (Λουκοπ. 180).

5· Ή καμήλα ή ξυλογαϊδάρα. (Όρθοπουλιά (Παρνασσίς), άπάν καβάλλα
(Άκαρν.), καμπλίτσα (Μακεδ·), όρθομηλιά (Καλαβρ.), αμπάρι (Βέροια), τό λου-
τρό (40 Έκκλ.) (Λουκοπ. 160) κλπ.

6. Σάνταλα - μάνταλα, λέντσε (Μάνη), σάμι- σάμι τό λουρί (Κάρπαθ).

7. Τόμαυροστάφυλο (Κορώνη), οί κοκκάλες (Σύμη) σιγάλα-σιγάλα (Λιβήσιον).

8. Τόπα - γύρα ή ζόπ - ζόπ - τιριζδπ (Αίτωλ.) τό μέσα αλώνι ("Αμφισ.)
τό λεμονάκι (Βιθυν.) (Λουκοπ. 53 καί 55).

9. Τόπα μία ("Ηπειρ.) ή βαρετό τόπι (Καράβρυτα). 'Αμπάριζα (Αίτωλ.)
(Λουκοπ. 37). Τό μπαλόνι (Λουκοπ. 40).

10. Ή πυροστιά (Μακεδ.), (άπάλα 'Ήπαρ.) ή άφάλα (Αίτωλ.) (Λουκοπ. 51).

11. Ή σκλέντζα ή κλέντζα, άτσελέγκι. (Κρήτη) (Λουκοπ. 123 καί 127).

12. Τό τσελέκι ή ξνλίκι ή τσυλίκα, ή λέγγα (Λουκοπ. 129 καί 131).

13. Τά καστέλλια, τό καστρί, ή τσιοΰκα (Λουκοπ. 70).

14. Τά ρούμπαλα (Άκαρν.), οί καλόγριες (ΓΙαρνασσίς) (Λουκοπ. 67).

15. Τά σημάδια ή σημαδάκια (Λουκ. 69).

16. Ό τόκας (Λουκ. 76), ό τόκλας ή πίτσιος (Λουκ. 77).

17. Οί κλέφτες (Λουκ. 174).

18. Πόλεμος, πετροπόλεμος κλπ.


