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φηρας σπονδής εις τον Δία καί του; άλλου; άθ-ανάτους με άνίπτους τάς χείρας :

Μηδέ ποτ εξ ήοϋς Διϊ λείβειν αΐ&οπα οΐνον
χερσιν άνίπτοιοιν, μη δ' άλλοις άϋανάτοισιν
ον γάρ τοί γε κλύονσιν, άποπτνονοι δέ τ άράς

Ή παραίνεσις αφορά είς τήν κατά τήν πρωίαν συνηθιζομένην σπονδήν,
περί τής οποίας έχομεν καί αλλας μαρτυρίας 2. Διατί ομως αυτη γίνεται μόνον
δια τήν πρωινήν σπονδήν, ουχί δέ καί δια τήν προ τής κατακλίσεως τό εσπέ-
ρας, τήν οποίαν ό ίδιος ποιητής μνημονεύει είς τον στίχον 3403, ως καί δια
τάς εις αλλας περιστάσεις προσφερομένας σπονδάς;

Ό Σίττλ εις τήν παρ' oUtoî γενομένην έ'κδοσιν τών «'Έργων καί Ημερών»
παρατηρεί ότι συνιστάται τό νίψιμον τών χειρών μόνον πρό τής πρωινής σπον-
δής, ουχί δέ καί πρό τής εσπερινής, διότι πάντες ένιπτον τάς χείρας πρό τοΰ
δείπνοι'. Τό ότι όμως ό ποιητής παραλείπει νά κάμη τήν αυτήν παραίνεσιν καί
δια τάς αλλας σπονδάς γενικώτερον, πρό τών οποίων συνηθίζετο τό νίπτειν τάς χεί-
ρας; ως εκ πολλών μαρτυριών είναι γνωστόν4, αποδεικνύει ότι μεγάλην σημασίαν
αποδίδει ούτος εις τήν σπονδήν τής πρωίας καί ταύτην είδικώτερον επισημαίνει
(μηδέ ποτ' εξ ήοΰς . . . ). Είναι ή αρχή τής ήμέρας ή πρωία, ή ώρα τοΰ ανα-
τέλλοντος ηλίου, επέχουσα ίδιαιτέραν θέσιν είς τάς λατρευτικός εκδηλώσεις από
τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον.

Ώς λόγος τής παραινέσεως αναφέρεται παρά τοΰ ποιητοΰ αορίστως ότι οί

1 Ή γραφή τών κείμενων κατά τήν έ'κδοσιν Ρ· Mason, Hésiode. Théogonie - Les tra-
vaux et les "jours, le bouclier, Paris, «Les Belles Lettres», 1951.

2 Τοιαύτην μαρτυρίαν βλ. Σοφοκλέους, Οιδίπους επί Κολωνφ, στ. 477 : χοάς χέασ&αι
ατάντα προς πρώχην εω.

3 . . ήμεν οχ' εννάζτ) καί οχ' αν φάος Ιερόν ελύ-rj. 'Ανάλογος ταύτης συνήθεια είναι ή
καιά τους νεώτερους χρόνους δις τής ήμέρας προσευχή, πρό της κατακλίσεως τό εσπέρας
καί τήν πρωίαν κατά τήν άνατολήν τοΰ ηλίου καί δή μετά τό νίψιμον χειρών καί προσώπου.

4 Εις τήν Ίλιάδα (I 171 -172), προκειμένου νά γίνη προσευχή πρός τον Δία πρό τής
αποστολής πρεσβείας πρός τόν 'Αχιλλέα, ό Νέστωρ παραγγέλλει νά φέρουν ϋδωρ, ίνα νίψουν
τάς χείρας. Όμοίως ό "Εκτωρ αποφεύγει νά προσφέρη σπονδήν εις τόν Δία μέ άνίπτους τάς
χείρας (Ίλ. Ζ 266 κέ.) :

Χερσ'ί ό' άνίπτοιοιν Διί λείβειν (ά'ϋοπα οΐνον
αζομαι' ουδέπΐ] εοτι κελαινεφέι Κρονίωνι
αϊμαχι και λύΰρφ πεπαλαγμενον ενχεχάαο&αι.

Πρβλ. Ίλ. Π 2150. Όδυσσ. β 261, γ 440, μ 336 κ. ά. Έκ τής γενικής ταύτης συνή-
θειας άπέμεινεν ή παροιμιακή φράσις χανίπχοις χεροΐν» λεγομένη έπί τών βεβήλως ίερουργούν-
των. Βλ. Paroemiographi Graeci (εκδ. Leutsch-Schneidewin) Διογεν. I, 18, Γρηγόρ. Κύπρ.
L I, 45, 'Αποστόλης II, 95 κλπ·
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αθάνατοι «άποπτύουσι τάς αράς», δηλαδή τάς ευχάς1. Εξετάζοντες το νόημα τής
απαγορεύσεως οί παλαιοί σχολιασταί, παρατηρούν ότι πρός τό θείον, ως καθαρόν,
μόνον με καθαράς τάς χείρας δφείλομεν να προσφέρωμεν σπονδάς· «εκ γαρ ακα-
θάρτων τών οργάνων ει τιμωημεν αυτούς, άποπτύουσιν ημών τάς επί τοις έργοις
τούτοις αράς», σημειώνεται εις τά σχόλια τοΰ Πλουτάρχου 2. Τήν αυτήν ερμηνείαν
επαναλαμβάνουν καί οί άλλοι σχολιασταί, Πρόκλος καί Μοσχόπουλος, εκτός τοΰ
Τζέτζου, οστις μέ τήν συνήθη σχολαστικότητα του ανευρίσκει εις τήν παραίνεσιν
καί συμβολικόν πρόσταγμα περί τοΰ μή άλλα μεν βουλεύειν, άλλα δέ δράν 3.

Ό άνθρωπος ζή τήν καθημερινήν του ζωήν ενιαίως, μέ τήν έννοιαν τής
στενής συναρτήσεως καί χωρίς διάκρισιν σωματικής καταστάσεως καί τ|π>χικών εκ-
δηλώσεων είναι κατά ταύτα λογικός ό συνδυασμός τοΰ σωματικώς καθαρού
πρός τό ψυχικώς άγνόν. Πρέπει ομως να σημειωθή επί πλέον, ότι, κατά τήν άν-
τίληψιν τοΰ απλοϊκού ανθρώπου, τό άκάθαρτον (πρόσωπον ή άντικείμενον) ασκεί
καί ίδιάζουσάν τινα μαγικήν επήρειαν. Τοιαύτην έννοιαν διακρίνομεν εις τήν
πρός τήν Ήσιόδειον παραίνεσιν άνάλογον συνήθειαν τών νεωτέρων χρόνων, καθ"
ήν τήν πρωίαν εκάστης ημέρας και εϊδικώτερον τήν πρωίαν ώρισμένων εξαιρετι-
κών ήμερών, ώς ή πρώτη εκάστου μηνός, δεν χαιρετούν μέ άνίπτους τάς χείρας
καί τό πρόσωπον4. Τούτο φαίνεται σήμερον ώς πράξις ευπρεπείας, αλλά τό άρ-
χικόν νόημα είναι άλλο. Ό μή έχων εισέτι πλύνει τάς χείρας καί τό πρόσωπον
θεωρείται τρόπον τινά μεμολυσμένος, δυνάμενος να προξενήση κακόν εις εκείνον
πρός 8ν θ' άπευθύνη τον χαιρετισμόν. Ή έννοια αύτη φαίνεται σαφέστερον εις
άλλας σχετικάς δοξασίας καί προλήψεις. Ούτιο μέ άνιπτον τό πρόσωπον καί τάς
χείρας δέν ανοίγουν τήν πρωίαν τήν έξώθυραν τής οικίας, δεν μεταβαίνουν εις
τήν βρύσιν, εις τήν μάνδραν τών ζώων κ. ά. ό.5. Κατ' άλλας προλήψεις διας>ό-
ρων λαών δ, ακάθαρτος οικία ή πρόσωπον είναι εύπρόσβλητα υπό τών δαιμόνων

1 Περί τής σημασίας άρα = ευχή βλ. Ί. Θ. Κακριδή, Άραί. Μυθολογική μελέτη. Έν
'Αθήναις 1929, σ. 5 κέ.

2 Έκ τών εις Ήσίοδον υπομνημάτων 72.

3 «Μηδέποτ' εξ ήοΰς καί της πρώτης τοΰ λογισμοΰ προσβολής τόν οΐνον, ήγουν τό
βουλητικόν, δπερ θερμαίνει καί συγκιρνά, λεϊβε καί πρόσφερε τφ Διί, ήγουν τω λογισμώ,
χερσίν άνίπτοις, ήτοι πράξεσιν καί άνομίαις άπαδούσαις οΐς βουλεύη . . .».

4 Ή συνήθεια αϋτη είναι γνωστή είς πολλούς ελληνικούς τόπους. Βλ. καί Δ. Καμπον-

ρογλον, 'Ιστορία τών 'Αθηναίων 3 (1896), σ. 146,

6 Ξεν. "Ακογλον, Λαογραφικά Κοτυώρων, 'Αθήναι 1939, σ. 331.

6 Βλ. J. Frazer, The Golden Bough3 Part I, vol. I (The Magic Art and the Evolu-
tion of Kings) σ. 122, Part V, vol II (Spirits of the Corn and of the Wild), σ. 27' Βλ.
επίσης καί τό άρθρον Waschen υπό Hünnerkopf έν Ε. Hoffmann - Krayer, Handwörter-
buch des deutschen Aberglaubens IX (1938/1941) σ. 102 κέ.
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ή τών μαγισσών. "Απλυτα πρόσωπα, εξ άλλου, δύνανται να έχουν επίδρασιν επί
τών ανθρώπων ή ζφων. Έν Βοημία π. χ. μέ ανιπτον πρόσωπον κατά τήν πρωίαν
μεταβαίνουν εις τον άγρόν, ίνα εξορκίσουν τον πυρετόν ασθενών. Κυνηγός έχων
ανιπτον τό πρόσωπον δεν επιτυγχάνει εις τό κυνήγιον κατ1 άντίθετον έπίσης δο-
ξασίαν ό κυνηγός δεν πρέπει να πλύνεται εκ φόβου μήπως δεν έχη επιτυχίαν

Εις τήν ύποχρέωσιν πρός καθαρμόν τών χειρών πρό τής προσευχής αναφέ-
ρεται καί ή προτροπή εις τούς στίχους 737 - 741 :

Μηδέ ποτ αίενάων ποταμών καλλίρροον νδωρ
ποαοί περάν, πριν γ° εν ξι/ ίδών ες καλά ρέε&ρα
χείρας νιψάμενος πολνηράτω ϋδατι λευκώ.

"Ος ποταμον δια β η κακότητ Ιδε χείρας ανιπτος,
τώ δε &εοι νεμεοώοί καί αλγεα δώκαν δπίσοω.

Χαρακτηριστικών τής προτροπής είναι ότι ό καθαρμός τών χειρών συνδυά-
ζεται μέ τον ψυχικόν καθαρμόν. Ό μέλλων να προσευχηθή κατά τήν διάβασιν
ποταμού 2, έχων κακότητα καί μέ άνίπτους τάς χείρας (κακότητ' ιδε χείρας άνι-
πτος), κινεί τήν άγανάκτησιν τών θεών καί υπόκειται εις τιμωρίαν.

Ό Τζέτζης, μέ τήν γνωστήν ήθικοδιδακτικήν τάσιν, σημειώνει εις τά σχό-
λιά του, ότι ό αέναος ποταμός συμβολίζει «τήν κατά νόμους συζυγεΐσαν άνδρί
γυναίκα καί αεί συνούσαν aUTtö» καί ότι ό υποδεικνυόμενος καθαρμός είναι συμ-
βολική παραίνεσις εις τον επιθυμούντα νά συνέλθη μέ τήν ιδίαν γυναίκα, ίνα
πρότερον καθαρθή διά προσευχής. Ή αλληγορική αύτη ερμηνεία είναι εξεζητη-
μένη. Τό νόημα, νομίζω, είναι άπλούστερον καί έξηγεΐται χωρίς νά ύποθέσωμεν
συμβολισμούς. Στοιχειον τής φύσεως εκ τών πλέον ουσιωδών διά τήν ζωήν τό
ύδωρ έθεωρήθη ιερόν παρά πολλοίς λαοΐς. Κατά ταύτα επιβάλλεται ό σωματικός
και ψυχικός καθαρμός πρό τής διαβάσεως ποταμού.

Έκ τής αρχαίας Ελλάδος έχομεν μαρτυρίας περί τής ίερότητος τών πο-
ταμών, περί τών θεών αυτών καί τής πρός αυτούς οφειλομένης λατρείας. Θυσίαν,
κατά τον Ήρόδοτον (6,76) προσφέρει ό Κλεομένης τής Σπάρτης εις τον Έρασΐνον
ποταμον τής 'Αργολίδος, προκειμένου νά διαβή τούτον 3. Παλαιοί τίνες έτρεφον

1 Κατά τον Frazer, (έ'νθ' av., I, σ. IIB) ό κυνηγός δεν πλύνεται έκ φόβου μήπως,
κατά τήν όμοιοπαθητικήν μαγικήν άντίληψιν, τό θήραμα πληγωνόμενον έξαφανισθή εις σπή-
λαιον πλήρες ύδατος.

2 Περί προσευχής έντός ποταμού ή θαλάσσης βλ. Ί. Θ.'Κακριδήν, ενθ1 άν., σ. 132 κέ.

3 Βλ. καί 'Ομήρου Όδύσσ. ε 445, κ 351, λ 238, ν 335, ξ 432, ρ 210,240 κ.ά. Πρβλ.
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τήν κόμην των, δια νά τήν προσφέρουν εις τους ποταμούς, κατά τήν μαρτυρίαν
τοΰ Πολυδεύκους1. Όμοιας ειδήσεις περί τής ίερότητος τών ποταμών καί τής
πρός τους θεούς αυτών λατρείας έ'χομεν καί παρ' άλλοις λαοΐς 2.

Είς τήν νεωτέραν Ελλάδα έ'χομεν απηχήσεις τής παλαιάς δοξασίας περί τής
ίερότητος τών υδάτων καί τοΰ πρός ταΰτα οφειλομένου σεβασμοΰ. Τιμωροί τοΰ μή
καθαροΰ καί μυλύνοντος τό ΰδωρ είναι τα στοιχειά κατά τάς λαϊκάς παραδόσεις. Μίαν
τοιαύτην παράδοσιν σχολιάζων ό Νικόλας Πολίτης (Παραδόσεις 2, σ. 1072 αρ. 449),
θεωρεί ταύτην αποτελούσαν ύπομνηματισμόν τής παρ' Ήσιόδω παραινέσεως περί
τοΰ μή διαβαίνειν ποταμόν άνευ προηγουμένου καθαρμού. Τρία πρόσωπα, (άνήρ
μετά γυναικαδέλφης καί πενθεράς), λέγει ή παράδοσις έκ Καλύμνου, διέβαινον τήν
μεσημβρίαν εις τόπον ένθα υπήρχε πηγή. Διψώσα ή γυναικαδέλφη έ'πιεν ύδωρ
εκ τής πηγής, αλλ' επειδή ήτο ακάθαρτος (είχε τήν έ'μμηνον ρύσιν), τό Ζώπηγο
(τό στοιχειό τής πηγής) τής έδωσε πόνον είς τά μάτια καί έκτοτε δεν είδε τήν
υγείαν της. Τό τελευταΐον μέρος τής παραδόσεως περί τιμωρίας δύναται νά
θεωρηθή ώς άντίστοιχον πρός τό Ήσιόδειον : «&εοι νεμεσώσι και αλγεα δώκαν
οπίααω».

Β' 'Αποφυγή άσεβων έκδηλώσεων έναντι &είων δυνάμεων και ιδία είς

είδικάς λατρευτικάς περιστάσεις.

Εις τήν πρός τόν ήλιον καί αλλας θεότητας ευλάβειαν άφορα ή εν τοις
στίχοις 727 - 732 παραίνεσις :

Μ η δ' αντΊ ήελίου τετραμμένος δρϋος ομιχεϊν
αντάρ επεί κε δύΐ], μεμνημένος, ες τ' ανιόντα,
μήτ εν όδώ μήτ' έκτος όδον προβάδην ούρησες,
μήτ' απογυμνωθείς· μακάρων τοι νύκτες εασιν
εζόμενος δ' δ γε ϋεϊος άνήρ, πεπνυ μένα ειδώς,
ή δ γε προς τοϊχον πελάοας ενερκέος αυλής.

Ή άπαγόρευσις αυτή, οφειλομένη είς τήν εκ πολλών μαρτυριών γνωστήν
πρός τόν ήλιον λατρείαν 3, είχεν, ώς φαίνεται, ευρεΐαν διάδοσιν κατά τήν άρχαιό-

Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία 1, σ. 131 κέ. θ. Glotz, L'ordalie dans la Grèce pri-
mitive, Paris 1904, σ. 70 κε. Ο. Abert, La religion de la Grèce antique, Paris 1910, o. 55.
Martin P. Nilsson, 'Ελληνική λαϊκή λατρεία (μετάφρ. I. Κακριδή). 'Αθήναι 1953, σ. 8.

1 Όνομαστ. 2, 30: «"Ετρεφον δέ τίνες εκ πλαγίου κόμην ή κατόπιν ή υπέρ τό μέτω·
πον ποταμοϊς ή θεοΐς». Βλ. καί M. Nitison, Gesch. griech. Religion I (1955), σ. 236 κέ.

* J. Frazer, The Golden Bough3, Part VI (The Scapegoat) σ. 28.

3 Πλάτωνος, Νόμοι 887e . . . ώς 6,τι μάλιστα ουσι θεοϊς εΰχαΐς προσδιαλεγομένους καί
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τητα. Μέ τόν αυτόν προστα-ίτικόν τόνον αναφέρεται μεταξύ τών Πυθαγορείων
συμβόλων: «πρός ήλιον τετραμμένος μή ούρει»1, παρά δε τφ Πλινίω άναφέρε-
ώς παράγγελμα τών μάγων «Magi vêtant... contra solem lunamque nudari» 2.

Άξιοσημείωτον είναι ότι όμοιαι λαϊκαί δοξασίαι σώζονται κατά τόπους μέ-
χρι τών ή μερών μας. Έν Πόντα) π. χ. δεν θεωρείται καλόν τό ουρείν απέναντι
τοΰ ηλίου3. «Κατάντικρυ στον ήλιο δεν κατουρούν, άλλα πρέπει νά γυρίζουν πρός
τά οπίσω» λέγουν έν Ηλεία4. Τιμωρία αναμένει τούς ούτω πράττοντας, κατ'
άλλην παραλλαγήν : «τά κορίτσια δεν κάνει νά κατουρούνε κατάντικρυ στον ήλιο,
γιατί δέν παντρεύονται», ώς πιστεύουν εις διαφόρους τόπους δ. Έν Ήπείρφ λέγεται
ότι ό ούρών έναντι τοΰ ήλιου θα πάθη ΐκτερον, «λιοκροΰγμα, λιόκουρο» ή «λιό-
κρουση»6. Έκ τής παλαιάς ταύτης δεισιδαιμονίας δύναται νά εξηγηθή καί ή γνω-
στή παροιμία «κατούρησε στόν ήλιο» ή «κατούρησε καρσί στόν ήλιο» 7, λεγομένη
εΐρωνικώς πλέον επί τών δήθεν διαπραξάντων κολάσιμόν τι αμάρτημα.

"Ας σημειακή ότι απηχήσεις τής πρός τόν ήλιον λατρείας απαντούν καί εις
άλλας νεοελληνικός συνήθειας. Εις τά χωρία τής Πυλίας π. χ. τό πρωί κάνουν
τόν σταυρόν τους, χαιρετίζουν τόν ήλιον καί λέγουν : Καλημέρα, ήλιε μ', νά μή σοΰ

ίκετείαις, ανατέλλοντος τε ηλίου καί σελήνης καί πρός δυσμάς ιόντων προκυλίσεις άμα καί
προσκυνήσεις άκούοντές τε καί όρώντες 'Ελλήνων τε καί βαρβάρων πάντων έν συμφοραϊς
πανιοίαις έχομένων καί έν εύπραγίαις . . . ΙΙρβλ. Πλάτωνος, Συμπόσιον 220d : ό δέ είστήκει
μέχρις έ'ως έγένετο καί ήλιος άνέσχεν' έ'πειτα ωχετ' άπιών προσευξάμενος ήλίω. Βλ. λεπτομε-
ρείας έν τη μελέτη Ν. Γ. Πολίτου, Ό ήλιος κατά τούς δημώδεις μύθους : Λαογραφ. Σύμμει-
κτο 2, σ. 110 κέ. Πρβλ. καί Γ. Κ. Σπνριδάκη, Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα τών Βυζαντινών
έκ τών αγιολογικών πηγών: Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, Κ' (1950), σ. 116.

' Mullach, Fragm. Philosoph. Graec. I, Paris 1875, σ. 506, 22. Πρβλ. καί Ίαμβλί-
χον, Προτρεπτικός, Lipsiae 1888. σ. 107, ιε'.

2 Nat. Hist. 28, 6, 19. Βλ. Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άν. σ. 142.

3 Γ. Α. Μέγα, Ζητήματα έλληνικής λαογραφίας: Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου Γ - Δ' (1941
- 1942), σ. 116.

* Κατά προφορικήν άνακοίνωσιν τοΰ έκ Λεχαινών λογίου Ντίνου Ψυχογιοΰ.

5 Πληροφορίαι έκ Σύμης (βλ. Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άν.) καί Πυλίας (χειρόγρ. Λαο-
γραφικού "Αρχείου) άρ. 1159 Β", σ. 26, Γ. Ταρσοϋλη 1938). Ή αυτή ιδέα έκφράζεται καί
εις γνωστόν παραμύθι. Ό ήρως τοΰ παραμυθιοΰ φθάνει στό παλάτι τοΰ ηλίου καί μεταξύ
άλλων υποβάλλει καί τήν έρώτησιν, γιατί δέν παντρεύονται οί δύο βασιλοπούλες, πού τόν
είχον παρακαλέσει νά έρωτήση γι' αύτό Ό ήλιος άπαντα : Δέν πρόκειται νά παντρευτούνε
ποτέ τους, γιατί κάθε πρωί, μόλις βγαίνω, κατουράνε μπροστά μου. (προφορική άνακοίνω-
σις Ντίνου Ψυχογιού). Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άν., σ. 142.

" Ν. Βενέτη, Λέξεις καί φράσεις, παροιμίαι, δεισιδαιμονίαι καί παραμύθια: Ζωγρ.'Αγών
1, Κωνσταντινούπολις 1891, σ. 193. Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτην, ένθ' άν.

7 Γνωστή εις πολλούς τόπους. Βλ. Θρακικά 8 (1937), σ. 328. ΛΑ (=χειρόγρ. Λαογρα-
φικού Αρχείου) άρ. 883, σ. 321 (Κ. Νεστορίδης 1890).
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βρεθη εμπόδιο στο δρόμο σου»1. Έν Ήπείρφ, όταν μια μητέρα θέλη νά καταρασθή
τόν υίόν της, φορεί ανάστροφα τόν επενδυτην (φλοκάτην), στρέφεται πρός τόν
ήλιον 2 καί αρχίζει νά καταράται, φυσώσα εις τήν δεξιάν παλάμην καί λέγουσα :
♦ όσο μαλλί έχει ή παλάμη μου, τόση προκοπή νά κάνη». Πρός τόν ήλιον επίσης
στρέφονται καί όταν προφέρουν ευχάς δια τά τέκνα των 3.

Καί τής παραινέσεως επίσης τής άφορώσης είς τό μή γυμνοΰσθαι καί oU-
ρείν κατά τήν νύκτα — μακάρων τοι νύκτες έασιν, κατά τόν ποιητήν — έ'χομεν
επιβιώσεις εις τήν νεωτέραν Ελλάδα. Ούτως εις τινας τόπους πιστεύουν, ότι δεν
πρέπει νά βγαίνουν έξω τήν νύκτα καί νά ουρούν, oUôé νά περνούν «κάτω από
τις άστράχες τής στέγης, όπου κατ' εξοχήν ευρίσκονται οί «ήσκιοι» καί ήσκιώ-
νονται οί ανί>ρωποι» 4 Έν Πόντω άπαντα ή αυτή άπαγόρευσις μέ τήν αίτιολο-
γίαν ότι υπό τό γείσον τής στέγης έχουν στήσει τό τραπέζι τους τά ξωτικά :
«Καί οί μεγάλοι άκόμα, αν συμβαίνη νά κατουρήσουν τήν νύχτα στις ροΰχτες,
λεν πώς μπορεί νά χαλάση τό τραπέζι πού βάζουν εκεί τή νύχτα τά ξωτικά καί
τότε άλλοίμονό τους!» 5 Έξ Ευβοίας καί Κύπρου έ'χομεν τήν εΐδησιν ότι «δέν κάνει
νά ουρούν άντίκρυ στο ηιεγγάρι» 6. Ή τιμωρία «άπό τό στοιχειό» αναμένει τους μή
τηροϋντας τήν άπαγόρευσιν όταν ουρήσΐ] τις τήν νύκτα, λέγουν έν Αΐνω, οφείλει νά
πτύση ά'παξ ή τρίς, ίνα μή τόν άκολουθήση τό στοιχειό τοΰ τόπου 7. Ό πτυσμός, ση-
μειώνει ό Νικόλαος Πολίτης σχολιάζων τήν πρόληψιν, είναι άποτρεπτικός δαιμόνων8.

Ή άσέβεια, πρός άποφυγήν τής οποίας διατυπώνεται ή άπαγόρευσις, έγκει-
ται είς τήν ένεκα τής γυμνώσεως 9 έπίδειξιν τών γεννητικών μορίων ενώπιον τοΰ

1 Γ. Α. Μέγας, ενθ' άν.

2 Ή πρός τόν ήλιον στροφή εις περίπτωσιν άράς ενθυμίζει τήν έκ μαγικών παπύρων
τοΰ 4ου μ.Χ. α'ι. γνωστήν έπίκλησιν του ηλίου ώς έκδικητοϋ τών μή τιμωρηθέντων αδικημά-
των. Βλ. Β. Qoossens, Grec aucien et grec moderne ou la Grèce eternelle : Βυζαντινά Με-
ταβυζαντινά, New York City 1946, I, σ. 157 κέ.

3 ΛΑ. 1571, σ. 189 (Δ. Παπάς, Ζαγόριον, 1940).

* Πληροφορίαι έκ Ιίαστανοφύτου Καστορίας. ΛΑ. 1103, σ. 24 (Ί. Μπακάλης 1937). Είς
τήν δοξασίαν οτι υπό τάς παρυφάς τής στέγης κατοικούν δαιμόνια οφείλεται καί ή άπαγό-
ρευσις τοΰ λούεσθαι διά τών πιπτουσών έκ τής στέγης σταγόνων ύδατος. ΛΑ. 214, 233 (Ί.
Άγακίδης, Ζωπάνιον Σισανίου, 1895).

5 Μ. Νυμφοπούλον, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι Σάντας : Άρχεΐον Πόντου 6 (1951),

σ. 246.

6 ΛΑ 1479 Γ', σ. 47 (Μ. Ίωαννίδου, 'Αγία "Αννα 1942), Κυπριακοί Σπουδαί 1,88.

7 Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 2 (1875), σ. 349.

8 Παραδόσεις 2 (1904) άρ. 449.

9 Περί τής γυμνώσεως γενικώτερον καί τών μετά ταύτης συνδεομένων δοξασιών βλ.
τήν έκτενή μελέτην J■ Heckenbach, De nuditate sacra, sacrisque vinculis : Religionsgeschi-
chtliche Versuche und Vorarbeiten 11, Glessen 1911, σ. 1-114, ιδία τό κεφ. De nuditate
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ηλίου ή τών δαιμόνων τής νυκτός' διό συνιστάται παρ' Ήσιόδφ όπως λαμβάνεται
ή άναγκαία προφύλαξις: «εζόμενος ή προς τοΐχον πελάσας ευερκέος αυλής». Ή τε-
λευταία αύτη παράδοξος προτροπή φαίνεται προερχομένη έκ συνήθειας διαδεδομέ-
νης κατά τήν αρχαιότητα. Κατά τόν Ήρόδοτον (2, 3δ) έν Αίγύπτφ «ούρέουσιν
αί μεν γυναίκες όρθαί, οί δε άνδρες κατήμενοι». Όμοιόν τι αναφέρεται εν Π. Δ.
(Βασιλειών Γ', Κ', 21) εις τό όχι σαφές κατά τά άλλα χωρίον: «'Ιδού εγώ έπάγω
επί σε κακά καί εκκαύσω οπίσω σου και εξολοτ^ρεύσω τοΰ (sic) Άχαάβ ουρούντα
πρός τοΐχον καί συνεχόμενον ...» Ή τελευταία φράσις ένθυμίζει τό «πρός τοΐχον
πελάσας ευερκέος αύλής» τοΰ 'Ησιόδου, ό όποιος, διατυπώνων τήν παραίνεσιν,
φαίνεται ότι ειχεν ύπ' όψει εύρύτερον διαδεδομένην σχετικήν λαϊκήν συνήθειαν.

Έπιβίωσιν τής παλαιάς δοξασίας δυνάμεθα, νομίζω, νά θεωρήσωμεν τό έν
λαϊκή γνωμολογική φράσει διαττ'πούμενον «κάτσε καλά, κατούρησε κι αν δέ θω-
ρής, θωρούν σε» Ή προφύλαξις συνιστάται, ίνα μή άλλοι άνθρωποι βλέπουν
τό άρχικόν νόημα όμως είναι πιθανώτατα τό αύτό μέ τό τής απαγορεύσεως τών
αρχαίων χρόνων.

Συγγενής πρός τήν ανωτέρω άπαγόρευσιν είναι καί ή έν στίχοις 733-734:

Μη δ" αιδοία γονή πεπ αλαγμένος ενδο&ι οίκον
lotir/ εμτιελαδδν παραφαινέμεν, άλΧ" άλέαοΰαί.

Έκ τής ελληνικής αρχαιότητος είναι γνωστή ή δοξασία ότι τά γεννητικά
μόρια μολύνουν, αλλά καί εγκλείουν άποτρεπτικήν τοΰ κακού δύναμιν. Έκ τού-
τοι» έξηγεΐται ή χρήσις ομοιωμάτων τούτων εις διαφόρους περιστάσεις, ώς τού
φαλλοΰ εις περίαπτα, είς πύλας πόλεων, εις τετραγώνους ερμάς, καθώς καί ή
χρήσις θαλασσίων κογχυλίων, άτινα παρίστων τό γυναικεΐον αίδοΐον2. Έπι-
βίωσιν τών παλαιών δοξασιών διακρίνομεν είς νεοελληνικός συνήθειας, ώς π. χ
τήν κρατούσαν εις τινας τόπους νά άπτωνται τών γεννητικών μορίων των άν-
δρες ή γυναίκες πρός αποφυγήν τής έπιδράσεαις τοΰ κακού όφί)αλμοΰ (για νά
μην τούς πιάνη τό κακό μάτι) 3. Διά τής Ήσιοδείου απαγορεύσεως άποσκοπεΐται

superstitiose. Βλ. καί Στίλπ. Κνριακίδου, 'Ομηρικά καί 'Ησιόδεια : 'Επετηρίς Φιλοσ. Σχολής
Πανεπ. Θεσσαλονίκης "ΐ", (1918) σ. 407 κέ. Δ. Α. Πετροπούλου, Ή γύμνωση στις μαγικές
ένέργειες : Άρχείον Θρακ. Γλωσσ. καί Λαογρ. Θησ. ΙΓ' (1916-47) σ. 97 κέ

1 Γνωστή είς πολλούς τόπους. Βλ. καί ΛΑ 1357 Ε' σ. 1 (Ε. Ίωαννίδης, 'Αμορ-
γός, 1876).

2 Βλ. Κεραμοπονλλου, Ό άποτυμπανισμός. 'Αθήναι 1923, σ. 123 κέ.

3 Κ. Α. Ρωμαίου, χό κακό μάτι : Μακεδ. Ήμερολ. 1934, σ. 114.
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ή αποφυγή άσεβους εκδηλώσεως άπέναντι τής εστίας, ήτις έίΐεωρείτο, κατά τους σχο-
λιαστάς, «βωμός τών θεών καί καθημερινών θυσιών καί σπονδών υποδοχή». Ή
περί τής ιερότητος τής εστίας άντίληψις διατηρείται ζωντανή καί εις τήν νεωτέραν
Ελλάδα, ώς φαίνεται έκ σχετικών λαϊκών ενεργειών. Ή μήτηρ π.χ. έπιπλήττει aU-
στηρώς καί συνιστά σ κοπή ν εις παιδία ομιλούντα περί διαβόλου παρά τήν εστίαν1.

Παραίνεσις πρός άποφυγήν άσεβους ενεργείας είς ε'ιδικήν λατρευτικήν πε-
ρίστασιν διατυπώνεται δια τής έν στίχοις 742 - 743 άλληγορίας :

Μη δ' απο πεντόζοιο θεών εν δαιτί ΐϊαλεη]
ανον απο χλωρού τάμνειν αΐύωνι σίδηρο).

Καί κατά τήν διατύπωσιν καί κατά τό νόημα ή παραίνεσις φαίνεται λαϊκής
προελεύσεως. Ή αινιγματική έκφρασις είναι έν χρήσει εις τήν λαϊκήν γνωμο-
λογίαν. Κατά τάς μαρτυρίας τών λεξικογράφων, πέντοζος ελέγετο άλληγορικώς ή
χειρ μέ τους πέντε όζους (δακτύλους)2, αΰον είναι τό ξηρόν, τό άνευ ζωής
άκρον τοΰ ονυχος, τό άποκοπτόμενον έκ τοΰ χλωρού, δηλαδή τοΰ δακτύλου. Έκ
τών πολλών μαρτυριών περί τής προλήψεως καί τών σχολίων φαίνεται ότι αυτη
είχεν ευρεΐαν διάδοσιν. Μεταξύ τών Πυθαγορείων συμβόλων άναφέρεται και τό
«παρά θυσία μή όννχίζου» 3, τό όποιον ό Ίάμβλιχος (Προτρεπτικός, σ. 121,
κατά τήν έκδ. Pistelli, Lipsiae 1888) ερμηνεύει άλληγορικώς ώς φιλίας προ-
τρεπτικόν «τών γαρ οικείων καί προσηκόντων ήμΐν έξ αίματος, οί μέν έγγιστα
γένους είσίν άδελφοί καί τέκνα καί γονείς, έοικότες τοΧς μέρεσιν ημών, άπερ
άφαιρεθέντα, ά'λγημα oU τό τυχόν παρέχει καί κολούρωσιν, οίον δάκτυλοι, χεί-
ρες, ώτα, ρίν καί τά όμοια.» Ό ΐδιος όμως συγγραφεύς (Περί τοΰ Πυθαγόρου
βίου XXVIII, σ. 154), σχολιάζων όμοιον Πυίΐαγόρειον παράγγελμα4, λέγει ότι ό
Πυθαγόρας «παραγγέλλει έν εορτή μήτε κείρεσθαι, μήτε όνυχίζεσθαι, τήν ήμετέ-
ραν αυξησιν τών άγαθών ουχ ηγούμενος δειν τήν τών θεών άπολείπειν άρχήν. >

Αί εξηγήσεις αύται προέρχονται εκ σχολαστικών σκέψεων καί επινοήσεων
ή έννοια τής απαγορεύσεως γίνεται κατανοητή, εάν λάβωμεν ύπ' ό'ψει παλαιάς

1 Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 14, σ. 237.

2 Βλ. Ήσυχων εν λ. πέντοζος, Σουίδαν λ. αΰον, Ktym. magnum. Ό W. Η. D. Rouse
εν τω περιοδ. The Classical Review XLIII (1929) σ. 123 σημειώνει ότι της ελληνικής λέξεως
πέντοζος (= χειρ μέ τούς πέντε δακτύλους) υπάρχει τό παράλληλον έν Rig Veda 10. 137. 7α:
hàstàbhyâm dàçaçàkhyâbhyâm.. . tâbhyâm tvèpa sprçàmasi (=with this pair of hands
ten-branched we will touch thee).

3 Mullach, εν»' άν., I, 506, 32.

4 Πρβλ. και Mullach, ενθ' όν., σ. 507, 35: άποκαρμάτων οΰν καί όνυχισμάτων κατάπτυε.
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λαϊκάς δοξασίας περί ονύχων, ώς νεκράς καί ακαθάρτου ύλης καί επομένως μή
αρεστής είς τούς θεούς· έκ τούτου εξηγείται ή άπαγόρευσις τής κοπής τού-
των έν εορτή καί θυσία1. Καί μέχρι τών ημερών μας διασώζεται είς πολλούς
λαούς ή πρόληψις περί μή αποκοπής ονύχων είς περιστάσεις εξαιρετικής σημα-
σίας διά τήν ζωήν ή είς στιγμάς καθ' ας ό άντ^ρωπος υπόκειται ευκολώτερον
εις δαιμονικήν ή μαγικήν τινα επήρειαν. Εις Uganda τής 'Αφρικής π .χ. πατήρ
διδύμων τέκνων, διαμένων εις τόν οικόν του μέχρις ότου ό στρατός εξέλθη πρός
μάχην, όφίτίλει νά μή κτενισθή καί νά μή κόψη τούς όνυχας. Έν Mizzapur απα-
γορεύεται νά κόπτουν τούς ό'νυχας, μέχρις ότου ό σπόρος μεταξοσκώληκος τοπο-
θετηθή εις τήν θέσιν του 2.

Είς χριστιανικούς λαούς άπαντα ή άπαγόρευσις τής κοπής ονύχων είς ώρι-
σμένας ή μέρας τής εβδομάδος συνδεδεμένος πρός θρησκευτικά γεγονότα καί ώς
εκ τούτου αποφράδας θεωρουμένας. Έν 'Αγγλία π.χ. τούτο διατυπούται διά τών
παροιμιακών φράσεων :

It was better you were never born
than on the Sabbath pare hair or horn,
ή τής παραλλαγής :

Friday hair, Sunday horn
better that child had ne'er been born 3
Έν Ελλάδι είναι ευρύτατα γνωστή ή παροιμιακή φράσις:

Τετάρτη και ΙΙαρασκενη τά νύχια σου μην κόψης,
την Κνριακη νά μη λουστης, αν ϋέλης νά προκόψης

ή ή παραλλαγή :

Τετάρτη καϊ Παρασκευή τά νύχια σον μην κόψτ/ς,
την Κνριακη μη χτενιστί/ς, αν $έλης νά προκόψης.

1 Βλ. καί Πλουτάρχου, ιτερί "Ισιδος καί Όσίριδος 352 d-e: περίττωμα δέ τροφής
καί σκύβαλον ούδέν άγνόν ουδέ καθαρόν εστίν' έκ δέ περιττωμάτων ερια καί λάχναι καί τρί-
χες καί όνυχες αναφύονται καί βλαστάνουσι . . . καί γαρ τόν Ήσίοδον οίεσθαι δει λέγοντα
«μηδ' άπό πεντόζοιο θεών έν δαιτί θαλείτ) . . διδάσκειν ότι δει καθαρούς τών τοιούτων
γενομένους έορτάζειν, ουκ έν αύταϊς ταΐς ΐερουργίαις χρήσθαι καθάρσει καί αφαιρέσει τών
περιττωμάτων.

2 Fraser, The Golden Bough3 Part II (Taboo and the Perils of the Soul), a. 194.
γ.αί τό άρθρον Fingernagel υπό Bäohtold - Stäube έν Hoffmann-Kray er, Handwörter-
buch des deutschen Abergl. III (1929), σ. 1051.

3 Όμοια πρόληψις έν 'Ιρλανδία. Βλ. Stkes, ένθ' άν., σ. 390. Πρβ. R. Cantarella,
Element! primitivi nella poesia Fsiodea, σ. 22.
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Ή Τετάρτη καί Παρασκευή, ήμέραι καθ' ας συνελήφθη ό Χριστός και
έστα\<ρώθη, είναι ίεραί καί επομένως οί χριστιανοί οφείλουν κατ' aUràç ν' απο-
φεύγουν πάσαν πράξιν προκαλούσαν μόλυνσιν. Διά τόν aUràv λόγον συνιστάται
καί τό μή λούεσθαι ή κτενίζεσθαι κατά τήν Κυριακήν 1. Τό νόημα τής παλαιάς
προλήψεως έχομεν καί εις παροιμίαν προτρέπουσαν : «Στοΰ έχτρού σου κόψε νύ-
χια καί στού φίλου σου χτενίσου» 2, τής οποίας ή σημασία είναι ότι οί όνυχες
ως ακάθαρτοι δύνανται νά προξενήσουν βλάβην εις τόν έχθρόν. Λησμονηθέντος
τοΰ νοήματος τής παλαιάς προλήψεως περί ονύχων καί τριχών, έθεωρήθη ώς κα-
κόν μόνον ή κοπή τών ονύχων, ενώ αντιθέτους τό κτένισμα αναφέρεται ώς κα-
λόν. Είς τάς amàç δοξασίας οφείλονται καί άλλαι τινές συνήθειαι, ώς π. χ. νά
πετούν όπισθεν τών ώμων τούς κοπτομένους όνυχας, διότι άλλως μεταβάλλονται
εις όψεις, οΐτινες διώκουν τόν άνθρωπον μετά θάνατον, καθώς καί ή γνώμη ότι
οί απορριπτόμενοι ό'πισθεν τών ώμων όνυχες μεταβάλλονται εις λίθους, οΐτινες ρί-
πτονται εναντίον τών μετά θάνατον διωκόντων τόν άνθρωπον δαιμόνων 3. Συνα-
φής επίσης είναι καί ή εις τινας τόπους κρατούσα πρόληψις, ότι ό ρίπτων όπι-
σθεν τών ώμων άποκοπτομένους όνυχας, μετά θάνατον -θέλει παρουσιάσει τούτους
είς τόν θυρωρόν του "4-δου καί ούτω θά διέλθη ελευθέρως τάς πύλας· άλλως,
θεωρούμενος αμαρτωλός, θέλει βληθή εις τήν πίσσαν Ή γνωστή, τέλος, εις πολ-
λούς τόπους δοξασία, ότι οί κοπτόμενοι όνυχες πρέπει νά μή ρίπτωνται οπουδή-
ποτε, αλλ' εις όπήν τινα καί νά καλύπτωνται, εξηγείται, έκ τής πίστεως ότι ώς
μέρη τοΰ σώματος δύνανται νά χρησιμοποιηθούν υπό τών ασκούντων τήν μα-
γείαν πρός πρόκλησιν κακού εις τόν άνθρωπον εξ οΰ προέρχονται.

Ώς πρός τήν μνείαν τοΰ σιδήρου εις τούς ανωτέρω στίχους (.. . τάμνειν
αΐ&ωνι σιδήρω), διά τής οποίας επιτείνεται τό νόημα τής απαγορεύσεως, δυνά-
μεθα νά σημειώσωμεν ώς σχετικήν πρόληψιν τό έθιζόμενον εν νεωτέρα Ελλάδι
καί παρ' άλλοις ευρωπαϊκοΐς λαοις νά κόπτουν τούς όνυχας τών νηπίων κατά τό
πρώτον έτος τής ηλικίας των ούχί διά σιδηρού έργαλείου, αλλά διά τών όδόν-

1 Σημειωτέον ότι κατ1 αλλας δοξασίας καί τό Σάββατον είναι ήμερα αποφράς καί ως
έκ τούτου δέν τελειώνουν κατ' αύιήν μίαν έργασίαν. Σάββατο κόψε καί όίρχεψε, δουλειά μήν
τελειώσης. Σάββατο κάν' αρχή καί ξόφληση μήν κάνης (Γ■ Μέγας, ένθ' άν. σ. 149 κέ.). Βλ.
καί Γ. Ζηκίδου, Νεοελληνικά ήπειρωτικά άνάλεκτα: Ό έν Κων/λει Φιλολογικός Σύλλογος, 18
(1883 - 84) σ. 207. Δ. Οίκονομίδου, Ή Άγ. Παρασκευή παρά τοις "Ελλησι καί τοις Ρουμά-
νοις : 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχείου 9 - 10, σ. 81.

' ΛΑ 462, 210 (Γ. Δρακίδης, Ρόδος 1923).

3 Γ. Ζηκίδης, ενθ' άν., σ. 211-212. ΛΑ 169, 127 (Άγακίδης Ζωπάνιον Σισανίου;ΐ892).

1 Ά&. Μπούτουρα, Προλήψεις τοΰ ελληνικού λαού καί έρμηνεία αύτών, 'Αθήναι 1932,
σ. 23. ΛΑ 1585, σ. 9 (Δ. Β. Οίκονομίδης, Άπείραθος Νάξου, 1934).
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των. Κατά τόν Frazer 1 ή παλαιά αύτη πρόληψις πρέπει ν' άναχθή εις τήν αρ-
χήν τής έποχής τοΰ σιδήρου, ότε ό νεωτερισμός τής χρήσεως τοΰ μετάλλου τού-
του εγίνετο μετά δυσαρεσκείας δεκτός. Οί συντηρητικοί Ρωμαίοι καί Σαβίνοι ιε-
ρείς άπέφευγον νά ξυρίζωνται δια σιδηρών εργαλείων, χρησιμοποιούντες ορειχάλ-
κινα. Εις τήν αυτήν αρχήν τής αντιδράσεως κατά τών νεωτερισμών δύναται ν'
άναχθή καί τό παρά Πλουτάρχφ (Πολιτικά παραγγέλματα 27, σ. 819 e) άναφερό-
μενον ότι εις τινα ιερά δέν εισέρχονται οί άνθρωποι έχοντες μεθ' εαυτών χρυ-
σοΰν ή σιδηροΰν τι άντικείμενον : «χρυσόν μεν είς ένια τών ιερών είσιόντες έ'ξω
καταλείπουσι, σίδηρον δ' ώς απλώς ειπείν εις ουδέν συνεισφέρουσιν». Ελλείψει
όμως άποδείξεων ταΰτα πάντα μόνον ώς υποθέσεις άναφέρονται.

Καθαρώς λατρευτικόν είναι τό νόημα τής παραινέσεως τών στίχ. 755-756:

. . . Μηι5' Ιεροίσιν επ αιθομένοισι κυρήσας
μωμευειν άίδηλα" θεός νυ τι και τά νεμεσσά.

Εις τους έκδώσαντας τό κείμενον παρέσχε πράγματα ή έξήγησις τής λ. άί-
δηλα, τήν οποίαν άλλοι συνάπτουν πρός τό ύποδηλούμενον Ιερά, άλλοι έπιρρη-
ματικώς πρός τό μωμενειν (= κατά σεαυτόν καί έν τή ψυχή σου μωμεΐν τά ιερά),
άλλοι πρός τό νεμεσσά (άδήλως καί επί τούτων μέμφεται) 2. 'Οπωσδήποτε όμως
καί αν έξηγηθή ή λ., τό νόημα δέν μεταβάλλεται ουσιωδώς.

Καθώς σημειώνουν οί σχολιασταί, πρόκειται περί τοΰ γνωστοΰ άπό παλαιο-
τάτων χρόνων ευφημισμού τοΰ επιβαλλομένου κατά τάς ιεροτελεστίας3. Κατά τήν
Ίλιάδα (I, 171-1 72) προκειμένου νά σταλή πρεσβεία πρός τόν 'Αχιλλέα, ό Νέ-
στωρ προτρέπει νά φέρουν ΰδωρ καί νά συστήσουν σιωπήν, ίνα γίνη προσευχή
εις τόν Δία :

Φέρτε δε χερσιν ύδωρ, ευφημησαί τε κέλεσθε,
οφρα Δά Κρονίδη άφησόμεθ', αΐ κ ελεήση 4

Όμοιας ειδήσεις παρέχουν καί άλλοι συγγραφείς5, παρά δέ Ίαμβλίχω (Ιΐρο-

1 The Golden Bough' Part II (Taboo and Perils of the Soul), a. 262. Πρβλ. καί
Sihes ενθ' άν., σ. 391

2 Βλ. τήν εκδ. David Jacobus van Lennep, Amstelodami 1847, σ. 159 κε. Wilamowitz,
Hesiodos Erga, Berlin 1928, o. 128.

3 'Απίθανος είναι ή αλληγορική ερμηνεία τοΰ Τζέτζου, οτι οφείλομεν νά μή άνακοι-
νώμεν εμπιστευθέν είς ημάς μυστικόν «μή δ ήκουσας μυστηριώδες άπό τίνος συμβούλφ σοι
χρησαμένου διάσυρε καί φαύλιζε καί φανερού».

4 Βλ. καί άνωτ. σ. 5.

5 Βλ. Αριστοφάνους, "Αχαρνεϊς 241 κε. Βάτραχοι 354.
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τρεπτικός, σ. 106) αναφέρεται ώς γνώμη τών Πυθαγορείων, ότι ό προσερχόμε-
νος να προσκυνήση είς ιερόν, πρέπει νά εγκαταλείπη πάσαν άλλην βιοτικήν μέρι-
μναν : «εις ιερόν άπιών προσκυνήσαι μηδέν άλλο μεταξύ βιοτικόν μήτε λέγε,
μήτε πράττε.»

Ό κατά τήν ίεροτελεστίαν ευφημισμός εξυπακούεται ώς ύποχρέωσις πάντων
τών εύλαβά>ν οπαδών τών θρησκειών. Τό θείον άπαιτεΐ περισυλλογήν καί προσή-
λωσιν καί επομένως άπομάκρυνσιν άπό πάσης κακής σκέψεως καί λόγου. Τό ίδιαί-
τερον όμως γνώρισμα τοΰ Ήσιοδείου παραγγέλματος είναι ότι τοΰτο αφορά εις
ώρισμένην στιγμήν, τήν προσφοράν τών καιομένων ιερών, (ΐεροίσιν επ' αίθομέ-
νοισι). Είς τήν νεωτέραν Ελλάδα έχομεν τήν πρόληψιν «όταν σφάζης γουρούνι
νά μήν κακομελετάς, γιατί βρωμάει τό κρέας», ώς λέγεται έν 'Ηλεία1. Είναι αρά γε
κατάλοιπον τών κατά τάς παλαιάς θυσίας έθιζομένων ή άπαγόρευσις αύτη ή
οφείλεται εις άλλην τινά αίτίαν ;

Εις τούς στίχους 757 - 759 συνιστάται ή αποφυγή μιάνσεως τών υδάτων
ποταμών ή κρηνών :

Μηδέ ποτ εν προχοης ποταμών αλαδε προρεόντων
μηδ' επί κρηνάων ονρέϊν, μάλα δ' εξαλέαοθαι,
μηδ' έναποψνχειν τό γαρ ου τοι λώιόν εστίν.

Είναι παλαιοτάτη ή πρός τούς ποταμούς λατρεία καί σεβασμός τών ανα-
τολικών λαών 2. Κατά τόν Ήρόδοτον (I, 138) οί Πέρσαι αποφεύγουν νά μολύ-
νουν τούς ποταμούς: «ές ποταμον δέ ούτε ενουρέουσιν, ούτε έμπτύουσιν, ού χεί-
ρας έναπονίζονται, ούδε άλλον oUôéva περιορώσιν, αλλά σέβονται ποταμούς μά-
λιστα». Τά αύτά επαναλαμβάνει ό Στράβων (ΙΕ' σ. 733) μέ τήν προσθήκην ότι
εις τόν ποταμον «... ουδέ νεκρόν έμβάλλουσιν, oUô' άλλα τών δοκούντων είναι
μυσαρών». Κατ' άλλην εΐδησιν ποινή θανάτου έπεβάλλετο εϊς τούς ούτω πρός
ποταμούς άσεβοΰντας : « Πέρσαι τούς προσφέροντας τω πυρί βλάβας ή ποταμώ
ένουροΰντας ή εναπονιζομένους θανάτφ ζημιοΰσιν» 3. Παρά τήν σημαντικήν άλλα-
γήν τών θρησκευτικών καί λατρευτικών συνηθειών, αί παλαιαί αΰται δοξασίαι έπι-

' Κατά προφορικήν άνακοίνωσιν Ντίνου Ψυχογιού.

* Βλ. καί άνωτ. σ. 7. Καί εις τήν παραίνεσιν ταύτην ευρίσκουν αλληγορίας οί παλαιοί
σχολιασταί. Ό Τζέτζης διακρίνει τό όλως άπίθανον άλληγορικόν καί διδακτικόν νόημα. Πρός
τάς κρήνας αΐτινες «ποταμούς άποτίκτουσι», παραβάλλονται, κατ' αύτόν, αί γυναίκες τών Ισχυ-
ρών, αί όποϊαι, ώς μέλλουσαι μητερες επιφανών ανδρών, δέν πρέπει νά μιαίνωνται δι' ατι-
μωτικών πράξεων, ώς ή μοιχεία.

3 Βλ. Otto Keller, Reruin naturalium scriptores Graeci minores, Lipsiae 1877, σ. 111.
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ζοΰν είς νεωτέρους λαούς υπό διαφόρους μορφάς 1. Ώς έπιβίωσιν τούτων πρέπει
νά θεωρήσωμεν τήν είς ελληνικούς τόπους κρατούσαν συνήθειαν ν' αποφεύγουν
τήν ουρησιν εις ύδωρ. «Όποιους κατουρήσ' κουντά στού νιρό, βλάβιτι», λέγουν
έν Σάμω 2. Άπήχησιν τής παλαιάς δοξασίας διακρίνομεν επίσης και εις τήν πα-
νελληνίως γνωστήν παροιμιακήν φράσιν «κατούρησα στο πηγάδι», μέ τήν έ'ννοιαν
ότι διέπραξα άδίκημά τι. Παραπονούμενός τις π χ. ότι τού άπηγορεύθη, κατ' έξαί-
ρεσιν, ή ξύλευσις εις κοινοτικόν δάσος, λέγει : Τάχα εγώ κατούρησα στο πηγάδι
και δέ δικαιούμαι νά κόψω ξύλα ;

Γ' 'Αποφυγή ενεργειών έν γένει δυναμένων νά έχουν ολέθριας συνεπείας.

Μέ τήν γνωστήν είς τόν άρχαΐον έλληνικόν κόσμον άντίληψιν, ότι ό καθ'οιον-
δήποτε τρόπον ερχόμενος είς έπαφήν μέ νεκρόν μολύνεται 3, συνδέεται ή άπαγό-
σις τών στίχων 735 - 736 :

Μηδ' άπο δυσφήμοιο τάφου άπονοστήσαντα
απερμαίνειν γενεήν, αΙΑ' αθανάτων άπο δαιτός.

Ή αποφυγή σπερμογονίας συνιστάται είς τόν έκ ταφής επανερχόμενον καί
ώς έκ τούτου μεμολυσμένον, έκ φόβου επιδράσεως τής μολύνσεως εκ τοΰ νεκρού
εις τό έκγονον, διότι έπιστεύετο ότι ή κατάστασις τοΰ γεννήτορος κατά τήν στιγμήν
τής συλλήψεως τέκνου επιδρά έπί τής τύχης τοΰ γεννηθησομένου. Σχετικόν πρός
τήν τελευταίαν ταύτην δοξασίαν είναι τό παρά Πλάτωνι (Νόμοι Τ' 775c) χωρίον:

1 Βλ. τό άρθρον Fluss υπό Hünnerkopf έν Hoffmann-Krayer, Handwörterbuch des

deutschen Abergl. II (1929), σ. 1685, ώς καί τό άρθρον τοΰ Ι· Scheftelowitz, Die Sün-

dentilgung durch Wasser έν ARW 17 (1914), σ. 353-412.

* ΛΑ 126, σ. 49 (Μυρογιάννης, Μαραθόκαμπος Σάμου 1919).

5 Σημειώνω ώς παράδειγμα τά παρ' Ευριπίδη ('Ιφιγένεια έν Ταύροις 381 - 382) ανα-
φερόμενα, on ό «άπιόμενος φόνου» θεωρείται μυσαρός παρά τών θεών :
ηχις (ϋ·εά) βροχών μεν ην τις αψηχαι φόνου,
βωμών άπείργει, μυααρον ώς ηγουμένη.

Παρά Θεοφράστφ επίσης (Χαρακτήρες XVI, 9-10) ό δεισιδαίμων φοβείται τήν μόλυνσιν έκ
χής μετά νεκρών έπαφής καί «οΰτ' έπιβήναι μνήματι ουτ' έπί νεκρόν, οΰτ' έπί λεχώ έλθεϊν
έθελήσαι, άλλα τό μή μιαίνεσθαι συμφέρον αΰτφ φήσαι είναι». Βλ. καί Ε. Rohde, Psyché
(γαλλ. έ'κδ. ύπό Α. Reymond, Paris 1952) σ. 181. Α ί αύται δοξασίαι παρ'Ίουδαίοις: «άνθρω-
πος εάν άποθάνη έν οικία, πας ό είσπορευόμενος είς τήν οϊκίαν καί δσα έστίν έν τή οίκίςι,
ακάθαρτα εσιαι επτά ήμέρας». ('Αριθμοί ΙΘ' 14 βλ. καί ΙΘ' 11), ώς καί παρ' άλλοις λαοϊς.
Βλ. καί Γ. Κ. Σπυριδάκη, Ό αριθμός τεσσαράκοντα παρά ιοϊς Βυζαντινοις καί νεωτέροις
Έλλησι. Έν 'Αθήναις 1939, σ. 18. Τον ιδίου, Τά κατά τήν τελευιήν έθιμα τών Βυζαντινών
έκ τών αγιολογικών πηγών, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών Κ', σ. 108-109. Φ. Κουκουλέ ΒΒΠ,
Δ (1951) σ. 203 κέ.

2
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«καί πρός τούτοις δει μή τών σωμάτων διακεχυμένων υπό μέθης γίγνεσθαι τήν
παιδουργίαν, αλλ' ευπαγές, απλανές, ήσυχαΐόν τε έν μοίρα ξυνίστασθαι τό φυόμε-
νον . .. σπείρειν ουν παράφορος άμα καί κακός ό μεθύων, ώστ' ανώμαλα καί
άπιστα καί oUôév ευθύπορον ήθος ουδέ σώμα έκ τών εικότων γεννώη ποτ' άν».

Τόν φόβον τής μολύνσεως έξ επαφής μετά τών νεκρών γνωρίζομεν καί εις
τήν νεωτέραν Ελλάδα. Ή άντίληψις ιδιαιτέρως περί μολύνσεως τού εις ταφήν
μετέχοντος φαίνεται είς τήν έκ παλαιών χρόνων 1 διατηρουμένην συνήθειαν τοΰ
καθαρμού διά τής πλύσεως χειρών καί προσώπου μέ ύδωρ ή οίνον, διά τής προσ-
εγγίσεως εις τό πύρ κ.τ.τ.2. Όμοιας δοξασίας εύρίσκομεν καί εις άλλους λαούς 3.

'Ασαφές είναι τό νόημα τής προτροπής είς τους στίχους 750 - 752:

Μηδ' επ άκινήτοισι καϋίζειν, ου γάρ αμεινον,
παΐδα δνωδεκαταΐον, δ τ' ανέρ' άνήνορα ποιεί,
μηδε δυωδεκάμηνον Iσον και τοντο τέτνκται.

Τήν λέξιν ακίνητα άλλοι έκ τών σχολιαστών ερμηνεύουν κυριολεκτικώς, τά
μή κινούμενα, άλλοι μεταφορικώς, οί τάφοι, βωμοί, τά ιερά4. Διπλή είναι καί ή
άποδιδομένη εις τήν όλην παραίνεσιν ερμηνεία' έκ τών σχολιαστών τίνες δια-
κρίνουν εις αυτήν τό νόημα, ότι δέν πρέπει ν' άποθέτωμεν τά νεογνά έπί άκινή-
των, ήτοι ν' άφήνωμεν ταύτα άκίνητα καί άγύμναστα, άλλοι ότι δέν είναι καλόν
νά κάθηνται τά παιδία έπί τών τάφων. Ή δευτέρα ερμηνεία είναι πιθανωτέρα,
προϋποθέτουσα δεισιδαιμονίαν τινά, ήτις προεκάλεσε τήν παραίνεσιν. Είναι χώ-

1 Πολυδενκους, Όνομαστικόν 8, 6δ. Ήαύχιος, έν λ. άρδάνια. Σχόλ. είς Νεφέλας του
Άρισιοφάνους 838. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα 3, (1931), σ. 342.

* Βλ. Bybüakis, Neugriechisches Leben, vergliechen mit dem altgriechischen zur
Erläuterung beider, Berlin 1840, σ. 67. Κ. Σίττλ, είς τό σχετικόν σχόλιον έν τη έκδόσει τών
♦"Εργων καί ημερών» τοΰ Ησιόδου. Β. Schmidt, Totengebräuche und Grabkultus in heu-
tigen Griechenland : ARW 24 (1926), σ. 281 κέ. καί 25, σ. 52 κε. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρα
φικά σύμμεικτα 2, 273 κέ. 3 σ. 342 Γ. Α. Μέγα, Ζητήματα έλληνικής λαογραφίας : Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου Β' (1940) σ. 189 - 190.

3 J. Frazer, The Golden Bough3, Part II (Taboo and rhe Perils of the Soul), σ. 140
κέ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα 2, σ. 273. Βλ. έπίσης τό άρθρον Grab ύπό Geiger
έν Hoffmann-Kray er, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens III (1930), σ. 107 κέ.
S. Beinach, Cultes, mythes et religions3, τόμ. 2ος, Paris 1928, σ. 31.

4 Τήν έρμηνείαν ταύτην εύρίσκομεν παρ' Ήροδότφ 6, 134 καί εις τούς παροιμιογρά-
φους'■ Άκίνητα κινεΐν καθ' υπερβολήν, οτι μή δεϊ κινειν τούς βωμού?, μήτε τάφους ή ήρφα
Paroemiographi Craeci (εκδ. Leutsch - Schneidewin) Ζηνόβιος I, 55, Διογεν. I, 25, 'Αποστό-
λης II, 3. Πρβλ. καί Eiym. magnum έν λ. καί U. ν. Wüamowitz, Hesiodos Erga, σ. 128.
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ρος έγκλείων ύπερφυσικήν δύναμιν ό τάφος, είδος ταμπού, δυνάμενος, ως όλα τά
ταμπού, νά επίδραση καλώς ή κακώς επί τών ανθρώπων. Ή εν αύτώ ή πέριξ aU-
τοΰ εδρεύουσα ψυχή, κατά παλαιάν δοξασίαν 1 σωζομένην μέχρι σήμερον, καθί-
σταται έπικίνδυνος διά τούς διερχομένους έκείθεν καί οπωσδήποτε διαταράσσον-
τας τήν γαλήνην της. Είς τήν αύτήν περί τάφου άντίληψιν έχει τήν αρχήν της
καί ή λαϊκή συνήθεια τοΰ προσφεύγειν εις αύτόν πρός θεραπείαν. Άσθενούντα
παιδία π. χ. κυλίουν τρεις φοράς επί τού τάφου ανθρώπου, τόν όποιον θεωρούν
ώς προκαλέσαντα τήν νόσον. Ό κυλιόμενος παις λέγει: «"Επαρε τό ντέρτι μου
καί δός με τό ντερμάνι» (πάρε τήν πάθησίν μου καί δός μου τήν δύναμίν μου)2.
Ύπήρχεν αρά γε καί κατά τήν εποχήν τοΰ Ησιόδου ανάλογος συνήθεια τοΰ
εναποίΐ'έτειν παιδία επί τάφου καί δή παιδία ώρισμένης ηλικίας, δώδεκα ημερών
ή δώδεκα μηνών, καί τήν άποφυγήν τής συνήθειας ταύτης παραινεί ό ποιητής ;
Ό Sikes (ένθ' άν., σ. 393) διατυπώνει τήν εύλογον γνώμην ότι, έάν ό αριθμός
12 έχει μυστικιστική ν τινα σημασίαν, καθώς νομίζει ό Paley εις τά σχόλια τής
εκδόσεώς του, καί οί διά τούτου χρονικοί προσδιορισμοί πιθανώς είναι νεωτέρα
προσθήκη ε'ις τήν παλαιάν άπαγόρευσιν τοΰ έπ1 άκινήτοις καθίζειν.

Ταύτα πάντα όμως άποτελοΰν άπλάς υποθέσεις μόνον, καί ή Ησιόδειος
άπαγόρευσις έξακολουθεί νά είναι ζήτημα άναμένον τήν λύσιν του.

Ή δυσκολία τής ερμηνείας υπήρχε πάντοτε διά τούς σχολιαστάς Ό ΓΙλού-

1 Μνείαν σχετικών ειδήσεων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων βλ. Δ. Α. Πετροποΰλου,
Τό δημοτικό τραγούδι «Φωνή από τό μνήμα»: Λαογραφία 16, σ. 528 -529.

- Γ. Α. Μέγα, Ζητ. έλλην. λαογραφίας: Έπει. Λαογρ.'Αρχείου έ'τ. Γ-Δ, σ. 99. Σημειω-
τέα ένταΰθα ανάλογος θεραπευτική ένέργεια έν Πόντω' ραχιτικόν παιδίον καθίζουν «έπάνω
σέ μιά πέτρα, βαθιά χωσμένη στή γή κι άσάλευτη, κατά τήν πρώτη ημέρα τοΰ Πάσχα' κατό-
πιν τό φιλούν καί τό χαιρετίζουν μέ τό Χρίστος άνέοτη. Προσέχουν ομως τότε νά μή χαιρε-
τίσουν κανένα αλλο» Μ. Νυμφοπούλου, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι Σάντας : Άρχεΐον Πόν-
του 16 (1951) σ. 245.

1 Βλ. Πλουτάρχου, Πώς δει τόν νέον ποιημάτων άκούειν 9 σ. 28 Β:... οί πολλοί τών μέν
τοιούτων τάς αιτίας πικρώς άπαιτοΰσι . . . καί διαπυνθάνονται πώς λέλεκται

Δυσνόητος είναι ή σημασία τής έν στίχοις 744 - 745 άπαγορεύσεως

Μηδέ ποτ οΐ.νοχόην τιϋ·έμεν κ ρητή ρος νπερ&εν
πινόντων δλοη γαρ επ αύτώ μοίρα τέτυκται.

μηδέ ποτ' οίνοχόην τι&έμεν κρητήρος νπερ&εν
πινόντων

. . . τών δέ μειζόνων άβασανίστως δέχονται τήν πίστιν.
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ταρχος (Έκ τών είς Ήσίοδον υπομνημάτων 77), καθώς καί οί νεώτεροι ύπομνη-
ματισταί, αναγράφουν τό παράγγελμα μεταξύ τών Πυθαγορείων : «ζυγόν μή
ύπερβαίνειν, καί χελιδόνα μή είσδέχεσθαι, καί μαχαίρα πυρ μή σκαλεύειν» κλπ.,
ώς έχον συγγενές πρός ταύτα ήθικοδιδακτικόν νόημα' «τοιούτον ούν καί τό
έπιτιθέναι τω κρατήρι τήν οίνοχόην συμβολικόν παίδευμα' τούτέστιν μή έμπρο-
σθεν άγειν τοΰ κοινού τό ΐδιον. Ό μεν γάρ κρατήρ προύκειτο κοινός εν ταΐς
τραπέζαις, εκ δέ τής οινοχόης άρυόμενοι έπινον οί συνδειπνοΰντες. Μήτ' ούν τό
μέρος νομίζειν τοΰ όλου ύπέρμετρον, μήτε τό ίδιον τοΰ κοινού προτιμότερον». Ή
ερμηνεία αύτη, δοθείσα κατά τήν συνήθη παρά τοις σχολιασταίς τάσιν πρός άνα-
ζήτησιν ήθικοδιδακτικού νοήματος, δέν ικανοποιεί. Έξ είδήσεως παρεχομένης
παρά τοΰ Πλουτάρχου (Τών επτά σοφών συμπόσιον 156 e) φαίνεται ότι ή φρά-
σις «οινοχόη κρατήρος ύπερθεν» ήτο παροιμιακή, έχουσα τήν σημασίαν : έπαυ-
σεν ό πότος' «όταν δέ τοιούτοι συνέλθωσιν άνδρες, οίους ό Περίανδρος υμάς πα-
ρακέκληκεν, oUôév έργον έστίν, οΐμαι, κύλικος ούδ' οινοχόης, αλλ' αί Μοΰσαι, κα-
θάπερ κρατήρα νηφάλιον έν μέσω προί^έμεναι τόν λόγον, φ πλείστον ηδονής άμα
καί παιδιάς καί σπουδής ένεστιν, έγείρουσι τούτω καί κατάρδουσι καί διαχέουσι
τήν φιλοφροσύνην, έώσαι τά πολλά τήν «οίνοχόην» άτρέμα κείθσαι «κρατήρος ύπερ-
θεν», όπερ άπηγόρευσεν Ησίοδος έν τοις πίνειν μάλλον ή διαλέγεσθαι δυναμένοις.»

Πιθανόν είναι ότι ή άπαγόρευσις τοΰ Ησιόδου οφείλεται εις πρόληψίν
τινα, ότι ήτο κακόν νά θέτουν τήν οίνοχόην έπί τοΰ κρατήρος. Ό Sikes (ένθ'
άν., σ. 391) διατυπώνει τήν γνώμην, ότι διά τής τοποθετήσεως τής οινοχόης έπί
τοΰ κρατήρος γίνεται είδος διασταυρώσεως τών δύο σκευών, ή δέ διασταύρωσις,
κατά παλαιάν πρόληψιν, έχει τήν έννοιαν τής αντιθέσεως καί εχθρότητος. Ούτω
κατά τόν Πλίνιον (Ν. Hist.. 28, 17) παρά Ρωμαίοις άπηγορεύετο είς τούς άρ-
χοντας καί τούς συγκλητικούς νά συσκέπτωνται καθήμενοι μέ εσταυρωμένα τά
γόνατα, διότι θά άπετύγχανον εις τήν ύπόθεσιν περί τής οποίας συνεσκέπτοντο.
Όμοια πρόληψις περί διασταυρώσεως χειρών, μαχαιρών καί τών έκ ταύτης δυ-
σαρέστων συνεπειών αναφέρεται παρά διαφόροις λαοΐς Ή γνώμη τοΰ Sikes
φαίνεται, κατά ταύτα, εύλογος, αλλ' ή έννοια τής διασταυρώσεως δέν είναι σαφής
εις τό Ήσιόδειον κείμενον.

Είς τήν έν στίχοις 746 - 747 παραίνεσιν

Μηδε δόμον ποιών άνεπίξεστον καταλείπειν,

μή τοι εφεζομένη κρώξΐ] λακερνζα κορώνη

1 Frazer, The Golden Bough', Part II (Taboo and the Perilsof the Soul), σ. 295, 298.
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έχουν δοθή παρά τών σχολιαστών αί ήθικοδιδακτικαί ερμηνεΐαι, ότι ή οίκο-
δόμησις οικία; πρέπει νά έχη συντελεσθή πρό τή; έλεύσεω; τοΰ χειμώνος, τοΰ
οποίου συμβολον είναι τό πτηνόν κορώνη, ή ότι δέν πρέπει ν' άφήνωμεν ημιτελή
τόν κατασκευαζόμενον οίκον, ίνα μή έπισυρωμεν τόν ψόγον τών άλλων, τούς
οποίους ό ποιητής προσομοιάζει πρός κορώνην. Κατά συνεκδοχήν τό παράγγελμα
έχει τό γενικώτερον νόημα ότι oUôév έργον πρέπει ν' άφήνωμεν ημιτελές.

Ό Σίττλ, σχολιάζων τήν παραίνεσιν, παρατηρεί, ότι ή κορώνη κατ' άρχαίαν
ελληνικήν δοξασίαν ', διασωζομένην καί έν νεωτέρα Ελλάδι2, είναι έκ τών κακών
οιωνών καί ώς έκ τούτου συνιστάται ή τελεία οίκοδόμησις, ίνα μή συμβή κακόν
τι, όπερ συμβολίζεται διά τοΰ κρωγμού τής κορώνης. Ό Sikes (ένίΓ άν., σ. 391),
άκολουθών διόρθωσιν έν τή έκδόσει τοΰ Goettling, καθ' ήν, συμφώνως πρός
σχόλιον τοΰ Πρόκλου, τό άνεπίξεστον γίνεται άνεπίρρεκτον 3 (μηδ' άνεπίρρεκτον
καταλείπειν), νομίζει ότι νόημα τής παραινέσεως είναι ότι πρέπει νά γίνη θυσία
τις κατά τήν οίκοδόμησιν οικίας, πρός προστασίαν ταύτης έκ τών κακών, άτινα
διά τής κορώνης συμβολίζονται4.

Νομίζω ότι ή άπαγόρευσις έχει καθαρώς δεισιδαιμονικήν προέλευσιν. Ό
ποιητής είχεν υπ' όψει τήν κρατούσαν δοξασίαν, ότι ό κρωγμός τής κορώνης,
άκουόμενος συνήθως εις ημιτελείς ή ήρειπωμένας οικίας, είναι κακός αιώνος καί
διά τούτο συνιστά τήν τελείωσιν τής οικοδομής. Ή διδακτική έννοια, νά μή άφή-
νωμεν άτελή τόν οίκον, ίνα μή έπισύρωμεν τόν ψόγον τών άλλων κλπ., έπενοήθη
μεταγενεστέρως υπό τών σχολιαστών.

Εις τήν άπαγόρευσιν τών στίχων 748 - 749 :

Μηδ' άπό χυτροπόδων άνεπιρρέκτων άνελόντα
εσθειν μηδε λόεσθαι' επει και τοις ενι ποινή

έχουν δοθή διάφοροι έρμηνεΐαι. Κατά τούς παλαιούς σχολιαστάς χυτρόπους λέγεται

1 Αιλιανού, Περί ζφων 3, 9. Άράτου, Φαινόμενα καί διοσημεϊα, στίχ. 1001 - 1002.

2 Βλ. Περιοδ. Ό εν Κωνσιαντινουπόλει Φιλολ. Σύλλογος 8 σ. 550 καί 15, σ. 125
καί 126. «Για σένα έ'κραξεν ή κουρούνα» λέγουν έν Ρόδφ, μέ τήν έννοιαν οτι προανηγγέλθη
κακόν τι. Άκούοντες κρωγμόν κορώνης λέγουν: «καλορρίζικη, καί σύ παχύ μοσκάρι κι έμεΐς
καλό χαπάρι» ή «καλορρίζικη, καί σύ παχύ άρνί κι έμεϊς καλή φωνή» (Γ. Δρακίδον, Ροδιακά,
έν Αθήναις 1937, σ. 175). Εις σχετικήν δεισιδαιμονίαν οφείλεται καί ή πολλαχοϋ γνωστή συνή-
θεια τών παίδων νά πετούν έπί τής στέγης τής οικίας τούς εκάστοτε έξαγομένους οδόντας
τής πράκης ό5.:>ντοφυία;, λέγονι:ες : Νά, κουρούνα, τό δόντι σου καί δός μου σιδερένιο.

3 Βλ. καί στίχ. 748.

4 Βλ. καί Sikes, ένθ' άν., σ. 452 καί τήν έν τφ αύτφ περιοδικφ σελ. 453 σημείωσιν
του Lang.
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ενταύθα ή χύτρα1 καί ό ποιητής συμβουλεύει νά μή άρχίζοομεν νά τρώγωμεν
πρϊν ή προσφέρωμεν άπα^χην θεούς 2. Ό Τζέτζης διακρίνει καί εις τήν

προτροπήν ταύτην άλληγορικόν νόημα : «μή από τών υποτελών ήτοι τών σών
δούλων άπανθρώπως τούς φόρους καί ανηλεώς άφελόμενος έσθιε ... μηδέ λόεσθαι"
από λουτρών δηλονότι άθύτων τό δέ πάν τοιούτον έστιν οίκέταις τε καί μισθίοις
οί παραδυναστεύοντες κέχρηνται . . . χυτρόποδας καλεί, έξ ών τούς φόρους λαμ-
βάνουσιν, ώς φέροντας αύτοΐς χύτρας καί βρώματα».

'Αξιοσημείωτος είναι ή υπό τού Ο. Habert3 διδομένη ερμηνεία, ότι είναι
έπικίνδυνος ή χρήσις σκεύους πρός παρασκευήν τροφίμων ή αντλησιν ύδατος, μή
καθαγιασθέντος, δηλαδή μή άπαλλαγέντος δι' εξορκισμού τών κακών πνευμάτων,
τών κακών επιδράσεων. Έάν ή Ησιόδειος παραίνεσις έχη τό νόημα τούτο, πρέπει
νά θεωρήσωμεν ταύτην άνάλογον πρός τήν εις τινας τόπους κρατούσαν συνήθειαν
νά σταυρώνουν τά καινουργή αγγεία, προτού ταύτα τεθούν είς τήν καθημερινήν
χρήσιν. Νομίζω έν τούτοις, ότι ή παρά τών παλαιών σχολιαστών δοθείσα ερμη-
νεία περί τής υποχρεώσεως προσφοράς εις τούς θεούς, πριν άρχίσωμεν νά τρώγω-
μεν, είναι ή όρί^οτέρα, ώς άνταποκρινομένη καί πρός τήν διατύπωσιν τοΰ Ησιό-
δου καί πρός τά περί απαρχών γνωστά αρχαία ελληνικά λατρευτικά έθιμα.

Εις τούς στίχους 753 - 755 συνιστάται ή αποφυγή χρήσεως γυναικείων
λουτρών παρ' ανδρών :

Μηδε γυναικεία} λοντρω χρόα φαιδρννεσϋ·αι
άνέρα' λενγαλέη γάρ επι χρόνον εστ επι καϊ τω
ποινή.

Οί παλαιοί σχολιασταί (Πλούταρχος, Πρόκλος, Μοσχόπουλος) αίτίαν τής άπα-
γορεύσεως νομίζουν, έκτος τοΰ άσχήμονος, καί τό ότι άπόρροιαί τίνες μολυσμα-
τώδεις διά τούς άνδρας γίνονται εκ τών γυναικείων σωμάτων καί περιττωμάτων.
Ήθικολογών δ Τζέτζης διακρίνει τήν έννοιαν ότι οί άνδρες δέν. πρέπει νά καλ-
λωπίζωνται διά γυναικείου καλλωπισμού. Έκ τών νεωτέρων σχολιαστών ό Σίττλ4

1 Βλ. καί Πολνδενκονς, Όνομαστ. 10, 99. Ήούχιον έν λ. βαΰνοι. Πρβλ. καί σχετικήν
σημείωσιν έν τή έκδόσει Goettling-J. Flach.

* Κατά τόν Πλούταρχον (Συμποσιακά προβλήματα VII, σ. 703d) ή προτροπή έ'χει τό
νόημα προσφοράς απαρχής είς τό πυρ : «όθεν ορθώς μέν Ησίοδος ούδ°

από χντροπόδων άνεπιρρέκτων

è.à παρατίθεσθαι σίτον ή δψον, άλλ' άπαρχάς τφ πυρί καί γέρας τής διακονίας αποδίδοντας.»

3 La religion de la Grèce antique. Paris 1922, σ. 262.

4 Περί του καθ' Ήσίοδον βίου τών 'Ελλήνων : Ό έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικός
Σύλλογος 18 (1888) σ. 502, σημ. 2.
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σημειώνει, ότι τό γυναικεΐον λουτρόν περιείχε άλειμμά τι (εύοσμον έλαιον), δι' οΰ
ήλείφοντο αϊ γυναίκες καί κατά συνέπειαν ήτο άκατάλληλον δι' άνδρας. Ό Sikes
(ένθ' άν., σ. 394) αναφέρεται εις τάς παρά Frazer σημειούμενος προλήψεις πολ-

Y&SSÎ4 , <kv ^SÎVàfVEVak Λ.ΝΓ,., "OC, Λ-y N^s^CfS^.

R. Cantarella (ένθ' av., σ. 28) υποστηρίζει, ότι ή άπαγόρευσις άφορα είς τήν χρήσιν
λουτρού γυναικός έχούσης τήν έμμηνον ρύσιν καί συνεπώς άκαθάρτου. Τήν άπο-
ψίν του στηρίζει εις τήν φράσιν επί χρόνον, σημαίνουσαν, κατ' amov, τόν χρό-
νον τής εμμήνου ρύσεως, καί εΐς τήν υπό παλαιών σχολιαστών διατυπουμένην
γνώμην περί απορροής «περιττωμάτων», τά όποια, κατά τάς μαρτυρίας συγ-
γραφέων, σημαίνουν καί τήν έμμηνον ρύσιν. Ή έξήγησις τού Cantarella κρινο-
μένη λαογραφικώς, είναι περισσότερον ικανοποιητική, άλλα τά πρός ύποστήριξίν
της προσαγόμενα έπιχειρήματα δέν είναι άδιάσειστα.

Καί άλλα στοιχεία προλήψεων καί δεισιδαιμονιών συναντώμεν σποραδικώς
είς τό έργον τού Ησιόδου. Είς τάς άνωτέρω όμως δεκατρείς παραινέσεις διατυ-
πώνονται διά πρώτην φοράν, όσον δυνάμεθα νά γνωρίζομεν έκ τών διασωθέν-
των κειμένων1, συστηματικώς καί ώς ίδιαίτερον, τρόπον τινά, κεφάλαιον τών «"Ερ-
γων καί Ημερών».

Δέν μένει άμφιβολία ότι ό ποιητής, παραλαμβάνων τάς εις τό στόμα τοΰ
λαοΰ φερομένας δοξασίας, γνωστός όχι μόνον εΐς ώρισμένους τόπους, αλλ' εΐς
όλόκληρον τήν Ελλάδα, διεμόρφωσε ταύτας ποιητικώς 2. Νεώτεροι τούτου συγ-
γραφείς, ποιηταί καί φιλόσοφοι, γνωρίζουν καί άναφέρουν ίκανάς εκ τούτων,
μνημονεύοντες τόν Ήσίοδον ώς πρώτον είπόντα καί έρμηνεύοντες τό νόημά των
ή χαρακτηρίζοντες ταύτας ώς παραδόξους. Τινές όμως τών δοξασιών τούτων άνα-
φέρονται μέ τήν αύτήν σχεδόν, ώς καί παρ' Ήσιόδω, διατύπωσιν παρά νεωτέρων
συγγραφέων καί μάλιστα εις τά υπό τό όνομα τοΰ Πυθαγόρου γνωστά σύμβολα,
χωρίς έν τούτοις νά μνημονεύεται ό Ησίοδος ώς ειπών. 'Αντέγραψαν αρά γε
οί Πυθαγόρειοι τά Ησιόδεια παραγγέλματα ή άντλοΰν, ώς καί εκείνος, έκ τής
κοινής πηγής, τών παρά τφ λαφ δηλονότι φερομένων γνωμών καί δοξασιών ;
Τήν άποψιν, ότι Ησιόδειοι παραινέσεις καί Πυθαγόρεια σύμβολα έχουν κοινήν

1 Βλ. καί Ο. Hambert, ενθ' άν., σ. 261. Victor Martin, Quatre figures de la poésie
grecque, Hésiode - Anacréon - Euripide - Théocrite. Neuchatel - Paris 1931, σ. 26. Πρβλ.
Cantarella, ëv&' άν., a. 26 καί 39, Heber Michel Haye, Notes on the Works and Days of
Hesiod, with Introduction and Appendix. Chicago 1918, σ. 42.

2 Βλ. καί Καρόλου Σίτζλ, Ησιόδου τά ά,ιαντα, σ. 201. P. Waltz, Hésiode et son
poème morale. Bordeau 1906, σ. 19.
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τήν προέλευσιν εκ λαϊκών καί πρωτογόνων δοξασιών, ύπεστήριξεν ό R. Canta-
rella εις τήν καί ανωτέρω μνημονευθεΐσαν μελέτην του «Elementi primitivi nella
poesia Esiodea». Διάφορον εν ταΐς λεπτομερείαις γνώμην αναπτύσσει ό Carlo
Buzio εις τήν μελέτην του «Esiodo nel mondo Greco sino alla fine dell'età
classica, Milano 1938» ύποστηρίζων ότι δέν είναι ορθόν νά δεχώμεί>α απολύ-
τως τήν άποψιν, ότι Πυθαγόρεια σύμβολα καί Ησίοδος αντλούν έκ προγενεστέ-
ρας λαϊκής πηγής. Είς τα Πυ&αγόρεια σύμβολα ευρίσκει απομιμήσεις Ησιόδειων
παραγγελμάτων καί τούτο στηρίζει εις ιστορικά καί φιλοσοφικά δεδομένα. Ό Πυ-
θαγόρας εγεννήθη εις τήν Σάμον κατά τό 581, διέμεινε έπί μακρόν εις Κάτω Ίτα-
λίαν, όπου ανέπτυξε τήν διδασκαλίαν του, καί έκεΐ απέθανε κατά τό 497. Εις τήν
Σάμον πρό ενός περίπου αιώνος είχεν άνατραφή ό ποιητής Σιμωνίδης, ό όποιος
έγνώριζε τόν Ήσίοδον. Είς τήν Έλέαν τής Κάτω 'Ιταλίας, εξ άλλου, διέμενε καί
έδίδαξεν ό Ξενοφάνης, ό όποιος είχεν έπικρίνει τόν Ήσίοδον. Έξ όλων τούτων
τών γεγονότων φαίνεται ότι ήδύνατο ό Πυθαγόρας νά γνωρίζη τό έργον τού
Ησιόδου καί ούτω πρέπει νά έξηγηθή ή παρατηρουμένη ενίοτε ταύτότης εις
τήν έκφρασιν Πυθαγορείων συμβόλων καί Ησιόδειων παραγγελμάτων. Δυσκο-
λεύεται νά πιστεύση ό Buzio ότι μεταξύ τοΰ λαοΰ τής Κάτω 'Ιταλίας καί Βοιω-
τίας υπήρξε τοσαύτη ταύτότης δοξασιών καί λαϊκών γνωμών, ώστε αύται νά δια-
τυπωθούν κατά τόν ίδιον περίπου τρόπον πιθανώτερον είναι κατ' αύτόν, ότι οί
Πυθαγόρειοι έδανείσθησαν καί προσήρμοσαν εις τήν φιλοσοφικήν των διδασκα-
λίαν όλην τήν προηγουμένην ήθικήν φιλοσοφίαν καί γνωμικήν ποίησιν.

Ή όμοιότης εις τάς έκφράσεις Πυθαγορείων καί 'Ησιόδου συνηγορεί υπέρ
τής απόψεως ταύτης. Δέν πρέπει νά θεωρηθή, εν τούτοις, απίστευτος, ώς νομίζει
ό Buzio, ή ταυτότης δοξασιών παρά τώ ίταλικώ καί βοιωτικώ λαώ. Αι έθνολο-
καί έρευναι αποδεικνύουν ομοιότητα δοξασιών καί πρωτογόνων άντιλήψεων εις
λαούς απομεμακρυσμένους αλλήλων πολύ περισσότερον ή οί 'Ιταλοί καί οι Βοιω-
τοί' καί είναι τούτο αποτέλεσμα όμοιων περίπου συνθηκών διαβιώσεως καί τοΰ
κοινού, κατά βάσιν, είς όλους σχεδόν τούς κατά φύσιν ζώντας λαούς τρόπου τού
παρατηρεΐν καί σκέπτεσθαι. Πλήν τούτου όμως πρέπει νά σημειωθή, ότι μεταξύ
τοΰ λαοΰ τής Κάτω 'Ιταλίας, όπου άνεπτύχθησαν τά Πυθογόρεια διδάγματα, καί
τοΰ λαοΰ τής Βοιωτίας, έν μέσω τοΰ οποίου έζησεν ό ποιητής τών «'Έργων καί
Ημερών», υπήρχε κατά τήν άρχαίαν έλληνικήν έποχήν επικοινωνία, είτε δι' άποι-
κιών, είτε δι' εμπορικών συναλλαγών.

Κατά τ' ανωτέρω τό θέμα τοποθετείται ώς εξής, νομίζιο. Ό 'Ησίοδος,

' "Εκδ. εις τήν σειράν : Publicazioni délia università cattolica del sacro cuore. Se-
rie quarta. Scienze filologiclie, vol. XXVII.
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γνώστη; τών λαϊκών δοξασιών καί γνωμών, διετύπωσε ταύτας ποιητικώς. Οί νεώ-
τεροι τούτου ποιηταί καί φιλόσοφοι γνωρίζουν επίσης τάς λαϊκάς ταύτας δοξα-
σίας καί έκ τής αρχικής των πηγής, τόν λαόν, άλλα καί έκ τού Ησιόδου, έκ τοΰ
έργου τοΰ οποίου ένίοτε παραλαμβάνουν ταύτας Ή διατύπωσις τών παραινέ-
σεων τοΰ 'Ησιόδου δι' άλληγοριών καί συμβολισμών είναι έν πολλοίς λαϊκής επί-
σης προελεύσεως2, διότι είς όλους τούς λαούς, καί μάλιστα τούς πρωτογόνους,
είναι ιδιαιτέρως αρεστή ή συμβολική έ'κφρασις. ΐας συμβολικός καί άλληγορικάς
εκφράσεις έκαλλιέργησαν οί Πυθογόρειοι, τών οποίων τήν φιλοσοφίαν χαρακΓη-
ρίζει, ώς γνωστόν, ό τά σύμβολα χρησιμοποιών ώς κυριώτερον μέσον έκφρά-
σεως μυστικισμός. Ησιόδειοι άπαγορεύσεις και Πυθαγόρεια σύμβολα, παρατη-
ρεί ό Martin Nilsson 3, προέρχονται έκ τής κοινής λαϊκής αντιλήψεως περί
ταμπού, αλλ' οί Πυθαγόρειοι μέ τήν μυστικιστικήν των καί άσκητικήν τάσιν άνέ-
πτυξαν ταΰτα συστηματικώτερον πρός ίδιαιτέραν κατεύθυνσιν.

Ώς προκύπτει έκ συγκριτικών ερευνών, παραλλαγαί τών παρ' Ήσιόδφ προ-
λήψεων καί δεισιδαιμονιών άνευρίσκονται εις διαφόρους λαούς. Καί είναι τοΰτο
άπόδειξις, ότι εις λαούς ζώντας υπό τάς aUtàç περίπου κοινωνικός καί οικονομικός
συνθήκας έ'χομεν πολλάκις παρομοίας ψυχολογικός και πνευματικός εκδηλώσεις.
Δέν είναι, εξ άλλον, άνευ μεγάλης σημασίας ή έπιβίωσις έπί μακρότατον χρόνον
παλαιοτάτων λαϊκών δοξασιών. Έν νεωτέρα 'Ελλάδι π. χ. εις λαϊκά έθιμα, εϊς
παροιμιακός έκφράσεις, παιδικός συνήθειας, διακρίνομεν άπηχήσεις δοξασιών έχου-
σών τήν άρχήν είς τήν έλληνικήν άρχαιόιητα. Χρονική άπόστασις δύο καί
τριών χιλιάδων έτών είναι πολύ μικρά, καθώς φαίνεται, διό νά έξαλειφθοΰν αί
δοξασίαι αΰται. Παρά τήν άλλαγήν συνθηκών διαβιώσεως διά τής χρήσεως νέων
μέσων καί τρόπων ζωής, παραμένουν ώς τό υπόστρωμα τοΰ έξελισσομένου πο-
λιτισμού, ώς βιώματα παλαιά, καί συνειδητώς ή υποσυνειδήτως επενεργούν έν
τινι μέτρω είς τήν καθημερινήν ζωήν πολλών άνθρώπων καί κατά συνέπειαν
εις τήν πορείαν τοΰ όλου πολιτισμού. Κατά ταΰτα, ή έρευνα τούτων επιβάλ-
λεται ουχί εξ απλής περιεργείας, άλλα δι' αυτήν ταύτην τήν βαθυτέραν κατανό-
ησιν τοΰ άνθρώπου. Είδικώτερον όσον άφορα είς τήν μελέτην τοΰ έχοντος μα-
κροτάτην ίστορίαν ελληνικού πολιτισμού, πρέπει νό παρατηρήσωμεν, ότι πολλαί έκ
τών λαϊκών δοξασιών, ενώ έκ πρώτης όψεως νομίζονται νεώτεραι, διά τής έρεύ-

1 Βλ. καί Martin Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, I, München 1955,
(Β' εκδοσις) σ. 706.

2 Βλ. καί P. Waltz, ενθ" άν. M. Nilsson, ενθ' άν., σ. 621.

3 "Ενθ' άν., σ. 623. Πρβλ. Louis Gemet - Audré Boulanger, Le génie grec dans la
religion. Paris 1932, a. 143.
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νης αποκαλύπτονται έχουσαι τάς ρίζας των είς τήν μακρινήν αρχαιότητα. Διά τής
συστηματικής καί βαθυτέρας τούτων μελέτης διαφωτίζονται πολλαί απόψεις τής
αρχαίας θρησκείας καί ελληνικής ζωής, ως εξ άλλου δια τής μελέτης τοΰ αρχαίου
λαϊκού πολιτισμού ερμηνεύονται καί κατανοούνται πολλαί μορφαί τής νεοελλη-
νικής ζωής. 'Από τής δευτέρας ταύτη; άπόψϊως πολύτιμοι είναι αί ειδήσεις, τάς
οποίας έκληροδότησεν εις ημάς ό γνωμικός αοιδός τής 'Άσκρας.

'Απρίλιος 1959
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«Ό πατήρ γεννά, ή μήτηρ τίκτει», είναι ή συνήθης ερμηνευτική φράσις,
ήτις διαχωρίζει τούς φυσιολογικούς ρόλους τών δύο συζύγων. Εις τάς λαϊκός όμως
αντιλήψεις καί τήν μυθολογικήν παράδοσιν είναι δυνατόν ν' άνεύρωμεν περιπτώ-
σεις, όπου «καί ό άνήρ τίκτει».

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

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

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

......αυτός εγείνατο μητίετα Ζευς

σεμνής εκ κεφαλής...........

......ή δε πρόσΰεν Διος αίγιόχοιο

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 R. Corso, ενθ' άν., σελ. 11 - 12.

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

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

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

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

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

Κορσικανή «Σιαλέλλα»).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Συχναί είναι καί αί περιπτώσεις οπου ό μικρός ήρως προσφωνεί «μητέρα» τήν Δρά-
κισσαν, έξασφαλίζων επίσης τήν άγάπην της. Π. χ. *Κεΐ που πήγαινε ηνρε μιά δράκαινα, τήνε



28

ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

λόπουλο έφαγε απ' όλα 'πό λίγο, καί κρύφτηκε κάτ' άπό 'να σκαμνί. Ό δρά-
κος σάν ήλθε τό βράδυ κ' είδε όλα τά φαγητά άρχινισμένα, κατάλαβε πώς ήλθ'
άνθρωπος, κι άρχισε νά λέγη «Άνθρωπίλας μέ μυρίζ'· όποιος είναι, νά βγή καί δέ
θά τόν πειράξω . . (Θρακικά, τόμ. ΙΣΤ' (1941) σελ. 110, Ε. Σταμούλη - Σαραντή).
Ενταύθα τό ακαμνί, υπό τό όποιον κατέφυγε τό παιδίον, δύναται νά είναι αυτή ή
έ'δρα τού δράκου, όπως άναφέρεται καί εΐς τό παραμύθι τής Sialella

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

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

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

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

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

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

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

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

έκ τον μηροϋ τοϋ Διός).

Εις τόν διεθνή Κατάλογον τών τύπαιν παραμυθιών (AaTh) μνημονεύεται

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Βλ. Λαογρ. Αρχ. άρ. 1416 Α σελ.434 - 438 (αφηγήτρια Ειρήνη Βατοϋ, έτών 45).



28

ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. 'Άντσα ήταν' ή μάννα μου

και βάτος ή μαμμή μου . . .

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

4. "Α ζ α 'νταν ή μάννα μου

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

5. "Αντζα ή μάννα μου,

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

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

6. "Αντζα ή μαννούλα μου,

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

7. Μήλο ήμουνα
βασιλιάς μ' εφαγε'

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

8. Ή μάννα μ ώνειρεύθη,

μπαμπάς μου εγγαστρώθη'

μπαμπαταουνιά μ' εμάννεψε,

βασιλε άντρα ήπήρα . . .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. "Αντζα ή μάννα μου,

βατσουνιά ή μαμμή μου . . .

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

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

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

*

* *

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

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

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

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

Μάιος 1959.

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

' Βλ. W. Deona, ένθ' άν·, σελ. 315.
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Ό Μ. Μιχαηλίδης Νουάρος έν τή συλλογή του δημωδών Ασμάτων έκ Καρ-
πάθου έδημοσίευσε 1 καί τό κατωτέρω έξ 29 στίχων υπό τόν τίτλον : Ό 'Ανδρό-
νικος καί ή Ρήγισσα.

Ό 'Ανδρόνικος καί ή Ρήγιασα.

'Ανδρόνικος ό ξακουστός ό πλονσιανεθρεμμένος
'ς τοις εξ ε μπαίννει 'ς τό σκολειό καί 'ς τοις εφτά νεγνώθει,
και 'ς τοις οχτώ και 'ς τοις ενν§ά γράφει και λουαριάτζει,
'ς τοις δέκα και 'ς τοις δώεκα λογιάτζ' άπηλογιάτζει,
δ τοΰ καθενους άπηλογιά ξέρει νά ροτζονάρη

'Σ τοις δεκοχτώ πιάννει σπαθί μανρο 3 κααλλικενγει,
με τά σελλοχαλίναρα και μέ τά φταρμιστήρια 4.
Έμπαιννωβγαίννει 'ς τοις αυλές 'ς τον Σεραγιον τοις πόρτες,
κι' οϋλες οι ν§ές τόν άαποϋ και καμαρώννουσίτ το,
10 ' μ με πλξ,ά πολλά τόν άαπά τοΰ Ρήα ή θυγατέρα,
κρονφά κρονφά τόν άαπά, κρονφά ποκαμαρώννει,
κρονφά 'που τοις γονέονς της και φανερά τοΰ νοΰ της
'ρωτεύγεται κ' ή λυερή κι 'Ανδρόνικος περίσσια.
Και πορπατεΐ μέ φρόνησι και πομονή μεάλη.
15 Και μιαν ήμέρακ Κυριακήν ήβγεν εις τό σιργιάνι.

Κι ας εσυναπαντήχτησαν 'ς τον περβολιον τήν ακρα.
— "Ωρα καλή σου, Ρήϊσσα, τοΰ Ρήα θυγατέρα.
Πώς ήτοκ και κατέηκε 'ς τό δροσερόν άέρα,
τό νονρι 5 τής 'Ανατολής, τ' αχολο περιστέρι ;

1 Μ. Γ. Μιχαηλίδου Νονάρου, Καρπαθιακά μνημεία, Α'. Δημοτικά τραγούδια Καρ-
πάθου. 'Αθήναι 1928, σ. 273-274, άρ. 5.

2 Νά άπαντήση.

8 ΐππον.

4 Φταρμιστήρι, τό,': φυλακτό ν κατά τής βασκανίας' (πρβλ. φταρμίζω = βασκαίνω, μα-
τιάζω).

5 Φως (τουρκ. nur).
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20 —Καλώς το τ' άρκοντόπουλλο, άουροδ^ωματάρι1,
τής χώρας το καμάρωμα, τοϋ πύργου τό πρεπάϊ 2,
τώκ κορασιώτ τ' άάπημα κ' εμον τζωή κι' δρπία3.
Κρουφά περιϋρίτζουοι, κρονφά συναπαντε^οϋτται,
κρουφά 'αχτνλιώνουτται, κρουφά γλυκοφιλε^ουτται
25 κρουφά μαύύαιν' ή μάννα της πώς εΐν' άγγαστρωμένη,
κρουφά τοϋ Ρήα της μιλεί τήκ κόρη νά πανδρέψου.
Κι ό μήνας 'εν εγ^άηκε4 κι ό άλλος 'εν εβγήκε,
χάρες μεάλες γίνουτται, καλέσματα 'ς τήχ χώρα,
κι 'Ανδρόνικος κ' ή Ρήϊσσα περίσσια καμαρώννου.

Τό άσμα τούτο θεωρείται άκριτικόν Ιδία δια τούς εν αρχή, ώς πιστεύω, στίχους
του (1-7) έχοντας έκδηλον άκριτικήν έπίδρασιν.

Τά στοιχεία έπί τή βάσει τών οποίων δύναται νά χαρακτηρισθή έν δη-
μώδες ασμα ώς ακριτικόν είναι ήδη άπό πολλού γνωστά καί μάλιστα άπό τής
ειδικής περί τό άκριτικόν έπος πραγματείας τοΰ θεμελιωτοΰ εν Ελλάδι τής
έπιστήμης τής λαογραφίας Ν. Γ. Πολίτου «Περί τοΰ έθνικοΰ έπους τών νεωτέ-
ρων Ελλήνων», ένθα ούτος ώς άκριτικόν τεκμήριον θεωρεί καί τά : «ονόματα
συνταυτιζόμενα πρός τά έν τφ έπει, άναφερόμενα δέ σπανίως μέν έν πάσαις
ταίς παραλλαγαΐς τών ασμάτων εκάστου επεισοδίου, συχνότατα δέ εν μιά μόνη.
"Οθεν πολλάκις άσματα, άτινα έφαίνοντο άσχετα πρός τ' άκριτικά, έκ μιας πα-
ραλλαγής αύτών ρητώς κατονομαζούσης τόν Διγενή 'Ακρίτην ή άλλον τινά τών
οικείων ή τών άντιπάλων αυτοΰ, άποδεικνύεται ότι πρέπει νά συγκαταλεχθώσιν
είς ταΰτα» 5.

Τήν γνώμην ταύτην τού Ν. Γ. Πολίτου παραθέτων ό Δ. Πετρόπουλος έν
σελίδι κβ' τής εισαγωγής τής έπιμελεία αύτοΰ έκδοθείσης συλλογής δημωδών
ασμάτων6 προσθέτει. «Πρέπει νά σημειωθή όμως ότι τά ακριτικά κύρια ονό-
ματα είχαν γίνει θρυλικά, συχνότατα άναφερόμενα στις παραδόσεις καί διηγή-
σεις, καί εύκολο ήταν νά παρεμβληθούν καί σέ τραγούδια, πού τό θέμα τους

1 'Αγουροδίωματάρις, ό, άμάρτ , (άπαντα ώς ούδ. μόνον έν τφ άνωτ. ασμ.) = ό κατ'
έξοχη ν έχων άγουρου διώμα, ήτοι νεανίου κομψότητα καί έμφάνισιν, κομψός νεανίας (βλ.
Ίστορ. Λεξ. τής νέας 'Ελληνικής γλώσσης 'Ακαδ. 'Αθηνών).

2 Πρεπάδι, στόλισμα.

3 'Ελπίς.

4 Έδιάβηκε, διέβη.

5 Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1920, σ. 245.

6 'Ελληνικά Δημοτικά τραγούδια Α'. 'Εκλογή κειμένων, σχόλια καί εισαγωγή Δημη-
τρίου Πετροπούλου, 'Αθήναι (1958). (^Βασική Βιβλιοθήκη τόμ. 46' εκδ. Ί. Ν. Ζαχαροπούλου).
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δεν είναι ακριτικό. Έτσι ή μνεία τοΰ ακριτικού ονόματος αποτελεί στοιχείο χα-
ρακτηρισμού, άλλα μέ τήν προϋπόθεση ότι θα συνυπάρχουν καί άλλα σχετικά
γνωρίσματα, επεισόδια, ύφος, ποιητική άτμόσφαιρα. Αυτό είναι καί τό νόημα
τής γνιομης τοΰ Πολίτη. Όπωσδήποτε σήμερα μέ τή πρόοδο τών ιστορικών
ακριτικών μελετών πρέπει, νομίζω, νά είμαστε περισσότερο απαιτητικοί γιά τήν
ύπαρξη στοιχείων χαρακτηριστικών καί κατά συνέπεια νά περιορίσουμε τόν αριθμόν
τών καθαρά άκριτικών τραγουδιών».

Έπί τή βάσει τών άπόψεων τούτων τίθεται νΰν τό έρώτημα' τό υπό
έξέτασιν δημώδες ασμα είναι άκριτικόν ;

Είναι έκτος πάσης αμφιβολίας ότι ή διατύπωσις τών αρχικών στίχων
(1 - 7) τοΰ άσματος, ώς έλέχθη ήδη, ώδήγησεν είς τήν γνώμην περί τοΰ χαρα-
κτηρισμού του ώς ακριτικοί. Ό έν αύτφ ήρως 'Ανδρόνικος είναι γνωστός έκ
τού έπους καί τών ακριτικών άσΜ·άτων. Ό 'Ανδρόνικος ούτος τών άκριτικών
τραγουδιών έταυτίσθη μετά πιθανότητος πρός τόν στρατηγόν τοΰ αύτοκράτο-
ρος Λέοντος τού Τ' (886 - 912) 'Ανδρόνικον Δούκαν '. Τό όνομα όμως τούτο,
μετά τών ονομάτων άλλων ακριτικών ηρώων, Σκληρόπουλλου, Πορφυρίου, Κων-
σταντίνου, Μαυριανού κ.ά., λόγω τής διαδόσεως τούτων εις όλόκληρον τόν Έλ-
ληνικον κόσμον, έτι δέ λόγω θρύλου ύφ' ου περιεβλήθησαν, ήδύνατο εύ-
κόλως νά γίνη τό κύριον πρόσωπον οιουδήποτε νεωτέρου δημώδους άσματος δια-
φόρου περιεχομένου, επομένως καί μή ακριτικού. Κατ' άκολουθίαν ή μνεία μόνον
τών ονομάτων τούτων εις τι ασμα δύναται νά άποτελή άπλήν ένδειξιν διά τόν
χαρακτηρισμόν αυτού ώς ακριτικού, ούτω δέ καί εις τό Καρπαθιακόν τοΰτο
ασμα τό όνομα 'Ανδρόνικος δέν δύναται ώς μόνον στοιχεΐον νά στηρίξη τούτο
ως άκριτικόν. Ώς εΐπομεν άνωτέρω οί εισαγωγικοί στίχοι τού άσματος είναι
πιθανώτατα είλημμένοι έξ ακριτικού, φαίνεται δέ ότι έχουν συντεθή μάλλον κατ'
άμεσον έπίδρασιν έκ τοΰ άσματος τοΰ Πορφυρή. Είς τοΰτο ό ήρως παρουσιά-
ζεται άναπτυσσόμενος είς τήν σωματικήν ρώμην άπό τής ημέρας τής γεννήσεως
του κατ' έκπληκτικόν τρόπον.

'Σ τούς πέντε 'ζώστη το σπαθί, 'ς τονς εξ ι, τό κοντάρι,
κ' εις τούς εφτά κ' είς τούς οχτώ, κανένα δέ φοβάται.

Είναι καταφανές ότι έκ τοΰ άσματος τούτου 2 έχει έπηρεασθή εΐς τήν δια-
μόρφωσιν ιδία τών στίχων αύτοΰ 2 - 5 τό άνωτέρω δημώδες άσμα.

1 Henri Grégoire, Ό Διγενής 'Ακρίτας. New York Ν. Υ. (1942) σ. 22 κ.εξ.

2 'Ιδία ώς φέρεται είς τήν άνωτέρω Δωδεκανησιακήν παραλλαγήν. Τήν παραλλ. ταύ-
την έδημοσίευσεν ό S. Baud-Bovy, Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, τόμ. Α', 'Αθήναι 1935,
σ. 83-84. Βλ. καί Δ. ΙΙετρόπονλον, ένθ' άνωτ, σ. 45-46.
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'Σ τοις εξε μπαίννει 'ς το σκολειό καί 'ς τοις εφτά νεγνώθει,
και 'ς τοις όχτά> και 'ς τοις ενν§ά γράφει και λοναριάτζει,
'ς τοις δέκα και 'ς τοις δώεκα λογιάτζ' άπηλογιάτζει,
τον καθενονς άπηλογιά ξέρει νά ροτζονάρη.

Παρά τόν ούτω ακριτικόν χαρακτήρα τού ασματος τούτου πιστεύω ότι
είναι συντεθειμένον είς χρόνον πολύ μεταγενέστερον τής περιόδου τής δημιουρ-
γίας τών ακριτικών ασμάτων μάλιστα δέ μετά ϊον 17ον αιώνα, διότι ευρίσκω
είς τούτο στοιχεία έκ τού Έρωτοκρίτου τοΰ Βιτζέντζου Κορνάρου. Τά στοι-
χεία ταΰτα δέν είναι πάντοτε εύκολον νά διακρίνη τις δια τόν λόγον ότι ό
ποιητής τοΰ δημώδους άσματος συγχέει πολλάκις πρόσωπα καί πράγματα. Έν
τούτοις κατόπιν λεπτομερεστέρας συγκρίσεως τοΰ περιεχομένου τοΰ ασματος πρός
τό Κρητικόν τούτο ποίημα παρατηρεί τις καταφανείς αντιστοιχίας, σχετικάς πρός
τήν όλην ύπόθεσίν του, πρός δέ καί εις φραστικά καί λεκτικά σημεία αυτού.
Ουτω τοΰ περιεχομένου τοΰ άσματος υπάρχουν σαφείς ομοιότητες πρός τόν
Έρωτόκριτον, ιδία εις τους Λόγους Α, Γ καί Ε., ένθα ή έξέλιξις τής υποθέ-
σεως απαντά περίπου όμοία καί είς τό δημώδες ασμα. Είς τοΰτο έν στίχ. 9-10
αναφέρεται ή συχνή επίσκεψις τοΰ Άνδρονίκου είς τό άνάκτορον τού Ρήγα καί
ή εκτίμησις καί ή αγάπη μεθ' ης περιβάλλεται λόγω τών προτερημάτων αυτού.
"Ολαι αί νεανίδες έρωτοτροποΰν προς αυτόν, περισσότερον όμως «τόν άαπ§ τοΰ
Ρήα ή θυγατέρα»2. Τό επεισόδιον τοΰτο εύρηται καί παρ' Έρωτοκρίτω3 (Α
89 - 91) ένθα ό Έρωτόκριτος :

"Εστοντας καί καθημερνό νά πηαίνη στο παλάτι,
δ Ρήγας γ^ά τόν κύριν τον σάν τέκνο τόν εκράτει (δηλ. τόν Έρωτ.).

Ή πρώτη συνάντησις τοΰ Άνδρονίκου μετά τής Ρηγίσσης, κατά τό ασμα,
λαμβάνει χώραν «'ς τοΰ περβολιού τήν ακρα», (στ. 16) : «Κ' ας έσυναπαντή-

' Ώς τέλος δημιουργίας νέων ακριτικών ασμάτων θεωρείται ό 13ος αιών. Βλ. καί
Δ. Πετρόπουλον, ένθ' άνωτ., σ. κγ'. "Οτι τό έξεταζόμενον άσμα είναι νεώτερον ελέγχει καί
ή έν τοΰτφ χρήσις τουρκικών λέξεων (νοΰρι, Σεράγι), α'ίτινες μάλιστα προϋποθέτουν πολ-
λάκις πολιτογράφησιν καί διάδοσιν διά νά παραδοθούν είς τήν κοινήν χρήσιν, ώς καί ή
τάσις τοϋ ποιητοΰ πρός τήν ρίμαν (πρβλ. στ. 3-4, 14- 15, 17-18, 23-24), ήτις εμφανίζε-
ται μέ έπίδοσιν άπό τοΰ 15ου αιώνος. (Βλ. Στίλπ. Κνριακίδον ,'Ή. γένεσις τοϋ διστίχου καί
ή άρχή τής ισομετρίας. Λαογραφία, παράρτ. 4. Θεσσαλονίκη, 1947, σ. 11 καί 25 έξ.

1 στ. 8-10 Έ μπαιννωβγαίννει 'ς τοις ανλες 'ς τοϋ Σεραγιοϋ τοις πόρτες,
χ ι' ονλες οί ν^ες τον άαπον και καμαρώννουσί τ το,

'μμε πλςρ πολλά τον άαπφ τον Ρήα ή θυγατέρα.

8 Έκδοσις Στεφ. Ξαν&ονδίδου, έν Ήρακλείω Κρήτης, 1915.
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χτησαν 'ς τοΰ περβολιοΰ τήν άκρα». Παρατηροΰμεν ότι τό στοιχεΐον τούτο
απαντά καί παρ' Έρωτοκρίτω (Α, 539 - 580)" ενταύθα όμως δέον νά σημειωθή
ότι ή συνάντησις Έρωτοκρίτου καί 'Αρετούσας λαμβάνει χώραν εις διάφορον
θέσιν : «Τούτος ό τόπος ήτονε στοΰ κατωγιού τό πλάϊ». Παρά τοΰτο ό προσ-
διορισμός, ως άνω, τής θέσεως τής συναντήσεως τών έραστών έν τφ δημώδει
ςίσματι, δηλ. «'ς τοΰ περβολιοΰ τήν άκρα», φαίνεται ότι προήλθεν έκ τού ποιή-
ματος τοΰ Έρωτοκρίτου ένθα δις άναφέρεται τό περιβόλι ώς τόπος εξελίξεως
γεγονότων, έν Α, 1136 - 1138 καί Α, 1420 - 1479. Εις τό πρώτον χωρίον ο
Πολύδωρος μετά τοΰ Έρωτοκρίτου :

Πάνε καμπόσ' απόμακρα είς ενα περιβόλι,
κ' εύρήκασινε μοναξά, πεζενγονν και κα&ίζον,
και με τους άναστεναμονς ά&ιβολες άρχίζου.

Είς τό δεύτερον χωρίον περιγράφεται λεπτομερέστατα τό περιβόλι τού
Έρωτοκρίτου. Ενδιαφέροντες διά τό συζητούμενον θέμα έν τφ άσματι είναι οί
στίχοι (Α, 1441 - 1443) :

Στήν τέλε^ωσι τοΰ περβολιοΰ εύρίσκετο χτισμένη
μΐά κατοικ^ά με μαστοριά μεγάλη καμωμένη-
τούτ' ήταν τον Ρωτόκριτου ......... .

Ή 'Αρετούσα, άπουσιάζοντος τοΰ Έρωτοκρίτου, άνεκάλυψεν ενταύθα έν-
τός άρμαρίου (Α, 1473 - 74) τούς ερωτικούς στίχους, τούς οποίους ηκουε τήν
νύκτα ώς καί τήν προσωπογραφίαν της (Α. 1531), έ'ργον τοΰ Έρωτοκρίτου,
ούτω δέ έγνώρισε τό πρόσωπον, τό όποιον τόσον περιπαθώς έτραγούδει τήν
νύκτα δι' αύτήν, δηλ. ποίος ήτο «τής νύχτας ό τραγουδιστής». Είναι πιθανώ-
τατον ό δημοτικός ποιητής νά συνέδεσε τό έπεισόσιον τούτο «στήν τέλεχωσι
τοΰ περβολιοΰ ....», δι' ου έγνώρισεν ή 'Αρετούσα τον έραστήν της, πρός
τό τής κατόπιν συναντήσεως τών δύο έραστών (Γ, 539), ούτω δέ ώρισεν εις τό
δημώδες ασμα τόπον συναντήσεως τοΰ 'Ανδρονίκου καί τής Ρηγίσσης «τοΰ περ-
βολιοΰ τήν άκρα» κατά τό Έρωτοκρίτειον «στήν τέλε^ωσι τού περβολιοΰ».

Τό έπεισόδιον είς τό ασμα (στ. 26) τοΰ μυστικού άρραβώνος τοΰ 'Ανδρο-
νίκου μετά τής Ρηγίσσης : «κρουφά άχτυλιώνουτται» άπαντα καί παρ' Έρωτο-
κρίτω ένθα μετά διαδοχικάς έν κρυπτφ συναντήσεις τοΰ Έρωτ. καί τής Άρετ.
καί πρό τοΰ όριστικοΰ άποχωρισμοΰ αυτών ή Άρετοΰσα (Γ, 1465—66) :

1 Τό θέμα τής διά δακτυλίου κατοχυριόσεως τής πίστεως μεταξύ έραστών άπαντα
καί άλλαχού, είναι επομένως κοινός τόπος. Ενταύθα όμως συνδυαζόμενον τό στοιχεΐον
τούτο μετά τών άλλων ομοίων μεταξύ τοΰ Έρωτοκρίτου καί τοΰ δημώδους άσματος είναι
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Και βγάν' οχ το δαχτνλιν της δμορφο δαχτυλίδι,
με δάκρια κ^ άναστεναμούς τοΰ Ρώκριτου τό δίδει >.

Τκανώς ένδεικτικοί τής σχέσεως τού ασματος πρός τόν Έρωτόκριτον είναι
καί οί άπαντώντες εις αμφότερα τά έργα ταύτα στίχοι μέ φραστικάς καί εις
υφος ομοιότητας. Ούτω πλήν τών ήδη αναφερθέντων ομοίων στίχων σημειοΰ-
μεν έτι καί τούς εξής.

"Ο στίχος 1 : «'Ανδρόνικος δ ξακουστός δ πλουσιανεθρεμμένος» συνετέθη
πιθανώς κατά τό πνεύμα τού στίχ. Α, 78 τοΰ Έρωτοκρίτου : «φρόνιμο κι άξαζό-
μενο ζαχαροζυμωμένο». 'Ιδιαιτέρως όμωζ ό στ. 11 : «κρουφά κρουφά τόν άαπά,
κρουφά ποκαμαρώνει» φαίνεται σαφώς ότι προέρχεται εκ τού στίχου Ε, 451 τοΰ
Έρωτοκρίτου: «κρουφά κλαίγε, κρουφά πονεΐ, κρουφά ποκαμαρώνει». Επί-
σης καί ό στίχ. 14 τοΰ ασματος : «και πορπατεϊ με φρόνησι και πομονή μεάλη»,
φαίνεται επηρεασθείς έκ τοΰ Έρωτοκρίτου (Ε, 452) : «με φρόνεψ' δλα τά περνά,
με γνώα' δλα τά χώνει».

Τά κοινά γλωσσικά στοιχεία εις δύο ή περισσότερα κείμενα δέν αποτελούν
βεβαίως μόνον awà τεκμήρια βασικά έπί τής κρίσεως ημών ώς πρός τήν με-
ταξύ των έξάρτησιν, ουχ ήττον όμως έχουν ταύτα σημασίαν, οσάκις μάλιστα αί
λέξεις δέν είναι έκ τών κοινοτάτων oUô' έκ τών συνήθως εΐς πολλά έργα έμ-
μετρα έν προκειμένω άπαντωσών. Εΐς τήν κατηγορίαν ταύτην δέν εμπίπτουν
αί εΐς τό ασμα λέξεις, οίον ρήγας (στ. 10.17, 26), άρχοντόπουλλο (στ. 20),
αϊτινες απαντούν πολλαχοΰ τού Έρωτοκρίτου, ώς καί τό επίρρημα κρουφά,
απαντών πολλάκις καί έν τφ ασματι καί τφ Έρωτοκρίτφ. Έν τούτοις αΰται
δέν θά πρέπει νά θεωρηθούν όλως δι' όλου τυχαίως υπάρχουσαι έν τφ ασματι.
Ίδαιτέρως χαρακτηριστική τής ύπαρχούσης ενταύθα σχέσεως πρέπει νά θεωρηθή
ή χρήσις τοΰ ρήματος έν τφ οίσματι (στ. 11) ποκαμαρώνω, τό οποίον ώς
(ά)ποκαμαρώνω ευρίσκεται έν ευρεία χρήσει παρ' Έρωτοκρίτω :
Β, 246. Καθένας που τόνε θωρεί τόνε 'ποκαμαρώνει'
Β, 1956. Kb, άπό τά νύχ^α ώς τήν κορφή τόν άποκαμαρώνει,
Δ, 1586. Κι άποκαμάρωνέν τονε στ' άλογο καβαλλάρι,

καί άλλαχοΰ. Επίσης ή λ. άουροδ^ωματάρις (στ. 20 τοΰ §σμ.). Αύτη σημαί-
νουσα τόν κατ' εξοχήν έχοντα άγουρου δ^ώμα, ήτοι νεανίου κομψότητα καί έμ-
φάνισιν, είναι σύνθετος έκ τού άγουρος + δίωματάρις καί θεωρείται αμάρτυρος1.

ουχί άνευ σημασίας. Περί τοΰ δακτυλίου ώς συμβόλου πίστεως καί ώς άρραβώνος, βλ. Ν.
Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α' σ. 102 εξ., Β' σ. 218 εξ., 224 εξ., Γ' σ. 247.

1 Βλ. Ίστ. Λεξ. τής νέας Έλλην. γλοόσσης Άκαδ. 'Αθηνών, έν λ.
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Ό λαϊκός ποιητής ενταύθα έπλασε τό σύνθετον τούτο είς ούδέτερον γένος έκ
τον διωματάρις, άπαντώντος υπό τήν αυτήν σχεδόν σημασίαν καί παρ' Έρω-

τοκρίτω :

Β, 527. 'Σ τσί κεφαλής τή ζγονραφιά τοννον τον δ^ωματάρι.
Β, 2215. Κ{, οί δ^ωματάροι νά τά δον πάσκονσι και ξετρέχον, κ. ά.

Έκ τών ώς άνω εκτεθέντων νομίζω ότι καθίσταται έμφανές, ότι τό υπό
συζήτησιν δημώδες ασμα τού Άνδρονίκου καί τής Ρήγισσας, παρά τάς έκ τού
ακριτικού άσματος τοΰ Πορφύρη έπιδράσεις εις τήν σύνθεσιν τών πρώτων στί-
χων του, είναι έν τούτοις νεωτέρα σύνθεσις έμπνευσμένη ώς θέμα έκ τοΰ Έρω-
τοκρίτου τοΰ Βιτζέντζου Κορνάρου.

16. 6. 1959



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1954- 1958

ΥΠΟ

Δ Η Μ Η Τ Ρ . Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Εις τό προκείμενον δημοσίευμα συνεχίζεται ή βιβλιογραφία τής Ελληνι-
κής Λαογραφίας τών ετών 1948/1953, ήτις έδημοσιεύθη έν τή Έπετηοίδι τοΰ
Λαογραφικού 'Αρχείου, τόμ. 8 (1953/54), έν 'Αθήναις 1956/57, σ. 169 — 322.

Εις τήν καθόλον σύνταξιν αύτής ήκολουθήθη τό σύστημα, συμφώνως πρός
τό όποιον συνετάχθη υπό τοΰ διευθυντού κ. Γεωργ. Κ. Σπυριδα'κη καί έμοΰ ή
βιβλιογραφία τής περιόδου 1921/1938, ήτις καί έδημοσιεύθη έν τή Έπετηρίδι
τοΰ Λαογραφικού'Αρχείου, τόμ. 9-10 (1955/57), έν Άί)ήναις 1958, σ. 134-402.

---- Όβελός εις τήν άρχήν βιβλιογραφικής σημειώσεως σημαίνει επανάληψιν τοΰ

έν τφ προηγουμένφ άρθρω ονόματος τοΰ συγγραφέως.

* 'Αστερίσκος πρό τοΰ βιβλιογραφουμένου λήμματος δηλοΤ ότι τοΰτο παρελήφθη
έξ άλλου βιβλίου.

(....) Εντός παρενθέσεως: α) άναπτύσσεται τό έν βραχυγραφία δνομα τοΰ συγ-
γραφέας, παρατίθεται έπί ψευδωνύμου τό πραγματικόν δνομα, περικλείεται τό
δνομα τού κριτοΰ έπί κρινομένων άρθρων, έπί ανωνύμου δέ δημοσιεύματος τό
δνομα τοΰ συγγραφέως, εφ' δσον τούτο είναι γνωστόν β) αναγράφεται ή χρο-
νολογία καί ό τόπος έκδόσεως έπί αυτοτελών δημοσιευμάτων, όταν τά στοι-
χεία ταύτα δέν περιέχωνται έν τή έπιγραφή, άλλά λαμβάνωνται έξ αύτοΰ τοΰ
άναγραφομένου βιβλίου.

[ . . .] 'Εντός άγκυλών τίθενται προσθήκαι τοΰ βιβλιογράφου έντός ή έν συνεχεία τοΰ
άρθρου σχετικαί μέ τό βιβλιογραφούμενον δημοσίευμα

Έν ιδιαιτέρα παραγράφφ καί μέ μικρότερα στοιχεία (τών 8 στιγμών) δηλοΰται
περί τής περιεχομένης ύλης ή παρέχονται άλλαι σχετικαί πληροφορίαι.

: Πρός δήλωσιν τοΰ ψευδωνύμου τίθενται πρό αύτοΰ δύο στι,γμαί.

(!) Τό θαυμαστικόν δήλοι τήν άπαράλλακτον άντιγραφήν τυπογραφικού σφάλματος.

Ή κατάταξις έγινεν έπί τή βάσει τοΰ έλληνικοΰ άλφαβήτου μέ τήν εξής άντιστοιχίαν
τών γραμμάτων τοΰ λατινικού :

ν = β ch = χ ' ca na f — φ th = θ x = ξ

W — β h = χ CO = κο g = γ ph = φ
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ ΑΥΤΩΝ

Άγγλ'Ειτ 'Αγγλοελληνική Επιθεώρηση. Εκδίδεται άπό τό Βρεταννικό Συμβούλιο. 'Αθήνα,
αριθ. 4-8 (1954/55).

Ά&ηνα Σύγγραμμα περιοδικόν τής έν 'Αθήναις 'Επιστημονικής 'Εταιρείας. 'Εν 'Αθή-
ναις, τόμ. 58 (1954)-62 (1958).

Αιξωνή Μηνιαίον περιοδικόν ελληνικής πνευματικής καλλιεργείας. "Οργανον τοϋ ομω-
νύμου συνεταιρισμοί). ['Αθήναι] τόμ. Δ' (1954/55).

Άκτ 'Ακτίνες. "Οργανον τής «Χριστιανικής 'Ενώσεως 'Επιστημόνων». ['Αθήναι],

τόμ. 17 (1954)-21 (1958).

Annali Annali del Museo Pitre II - IV (1951/53) Palumbo.

'Αριστοτέλης Περιοδική έκδοσις τοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης ό «'Αριστοτέλης».

Διευθύνεται υπό Συντακτικής 'Επιτροπής. 'Εκδίδεται ανά δίμηνον. Φλώρινα,
1957/58, τεύχη 1-11.

Άρχ Ευ β Μελ Άρχείον Εύβοϊκών Μελετών. (Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών), τόμ. 3-5
(1954-58).

Άρχ Θρ Θηο Άρχείον τοϋ Θρακικού λαογραφικοΰ καί γλωσσικοΰ θησαυροΰ. Διευθυντής Πο-
λύδωρος Παπαχριστοδούλου. Έν 'Αθήναις, τόμ. 19 (1954)-23 (1958).

Άρχ Πόντ Άρχείον Πόντου. Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον ΰπό τής Επιτροπής Πον-
τιακών μελετών. Έν 'Αθήναις, τόμ. 19 (1954)-21 (1956).

Άρχ Σάμ Νικολάου I. Ζαφειρίου, Άρχείον Σάμου. Σύγγραμμα περιοδικόν κατά τριμηνίαν
έκδιδόμενον. Αθήναι, τόμ. 4 (1955) - 5 (1956).

Άττ Ό Αττικός Φυσιολατρικό περιοδικό. Μηνιαίο δελτίο «Άττικοΰ 'Ομίλου».Αθή-

ναι 1954,1957.

Άφιέρ 'Hic Αφιέρωμα είς τήν "Ηπειρον. Είς μνήμην Χρίστου Σούλη (1892 - 1951). 'Αθή-
ναι 1956.

Byz ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ. Révue Internationale des études Byzantines publiée sous la di-

rection de H. Grégoire. Bruxelles. Fondation Byzantine et Néogrecque. Τόμ.
24 (1954). 25-27 (1955/57).

BS Hyzantinoslavica, Prague, τ. XII (1951)-XIX (1958).

BZ Byzantinische Zeitschrift, begründet von Karl Kruuibacher, hrsg. von Frang

Dölger, Leipzig u. Berlin, τόμ. 47 (1954)-51 (1958).

Γνμν Ή Γυμναστική. Δελτίον τοϋ Συλλόγου τών Ελλήνων Γυμναστών. [Αθήναι].

"Ετ. Β', τεΰχ. 15, 'Ιούνιος 1954.

ΔΙΕΕ Δελτίον τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας τής Ελλάδος, έν Αθή-

ναις, τόμ. 11 (1956). 12 (1958).

Δωδ Άρχ Δωδεκανησιακόν Άρχείον. Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον υπό τής έν'Αθή-
ναις Δωδεκανησιακής Ιστορικής καί λαογραφικής έταιρείας. Έν Αθήναις. Τόμ.
A'-Ι" (1955-58).

Δωδεκάνησος Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις. "Εκδοσις Νομαρχίας Δωδεκανήσου.
Ρόδος. "Ετ. 1 (1957) τεύχη 1-12. Έτ. 2 (1958) τεύχη 13-15.
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'Ακαδημία 'Αθηνών. Έπετηρίς του Λαογραφικού 'Αρχείου εκδιδόμενη έπιμελεία
τοΰ Διευθυντού τοΰ 'Αρχείου. Τόμ. 8ος (1953,54). Έν 'Αθήναις "1957, τόμ.
9- 10 (1955/57). Έν 'Αθήναις 1958.

Ελληνική Δημιουργία. Δεκαπενθήμερη έκδοση. Διευθυντής : Σπύρος Μελάς.
'Αθήναι 1954.

Φιλολογικόν, Ιστορικόν καί λαογραφικόν περιοδικόν σύγγραμμα [Δημοσιεύματα
τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών]. Διευθυνταί τής συντάξεως : Στίλπων II.
Κυριακίδης - Αίνος Πολίτης, καθηγηταί τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έν
Θεσσαλονίκη, τόμ. 13 (1954). 14 (1955/56) 15 (1957).

Έλλ Κνττρ Ελληνική Κύπρος. Μηνιαία εκδοσις τού Γραφείου Έθναρχίας Κύπρου. Λευ-
κωσία Κύπρου, 6 (1954). 7 (1955).

ΕΜΑ 'Ακαδημία 'Αθηνών. Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού 'Αρχείου, εκδιδομένη έπιμελεία

τοΰ Διευθυντού αύτοΰ. Έν 'Αθήναις, τόμ. 5 (1955) - 7 (1957).

Έστ Βνξ Σπ Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. 'Αθήναι, τόμ. 24 (1954) - 28 (1958).

Έτι Ίστ Δικ 'Ακαδημία 'Αθηνών. Έπετηρίς τοΰ 'Αρχείου τής 'Ιστορίας τού Ελληνικού Δι-
καίου. Εκδίδεται έπιμελεία τοΰ Διευθυντού αύτοΰ.Έν 'Αθήναις, τεΰχ. 5(1954)-
8 (1958).

Έπταν Φύλλα Επτανησιακά Φύλλα. 'Ιδιοκτήτης - Διευθυντής : Ντίνος Κονόμος, 'Αθήνα. Πε-
ρίοδος Β', άρ. φ. 3, 4, 5, 6 (1954), 7, 8 - 9 (1955), 10 (1956). Περίοδος Γ , άρ.
φ. 1-2, 'Οκτώβρ. 1956, άρ. φ. 3, 4 (1957).

Έπ Φιλ Σχ'Αϋ· Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Διευθυντής Γεώργιος Θ. Ζώρας. Περίοδος δευτέρα. Έν 'Αθήναις, τόμ. Ε'
(1954/55), Τ' (1955/56), Ζ' (1956/57), Η' (1957/58).

ΕΦΣΘ 'Επιστημονική Έπετηρίς έκδιδομένη ύπό τής Φιλοσοφικής Σχολής [Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκη<:]. Έν Θεσσαλονίκη], τόμ. 7 (1957).

Ζυγός περιοδικό καλών τεχνών. [Αθήναι]· 1955/1958 (άρ. 1-35).

Ήλειαχά Τριμηνιαίο λαογραφικό - γλωσσικό - ιστορικό περιοδικό. Διευθυντής: Ντίνος
Ψυχογιός. Λεχαινά 'Ηλείας, τεύχη 7 (1955), 8, 9, 10 (1956), 11, 12, 13 (1957),
14- 15, 16 (1958).

Ηπειρ Έστ 'Ηπειρωτική Εστία. Μηνιαία Έπιθεώρησις έν Ίωαννίνοις. Έκδόται : Ε. Α. Φα-
κατσέλης, Μιχ. Χαρ. Μάνος. "Ετος 3 (1954) - 7 (1958).

Ηχώ Ή 'Ηχώ τού Ιονίου. Μηνιαία Έπιθεώρησις. "Οργανον έπικοινωνίας καί άλλη-

λεγγύης τών Επτανησίων. 'Ιδιοκτήτης - Διευθυντής Φώτιος Κονιδάρης. [ Αθή-
ναι], άριθ. φ. 90- 145 (1954- 1958).

Θεολογία Έπιστημονικόν περιοδικόν έκδιδόμενον κατά τρίμηνον. Έν 'Αθήναις, τόμ. 25
(1954)-29 (1958).

Θρακικά Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον υπό τοΰ έν 'Αθήναις «Θρακικού Κέντρου».
Έν 'Αθήναις, τόμ. 23 (1955) - 27 (1958).

Ίκαριακά Ίκαριακά. Μηνιαία έκδοσις τής ΙΤανικαριακής άδελφότητος 'Αθηνών, τεύχ. 1 -
7 (1958).

Καλνμν Παλμ Καλυμνιακός Παλμός. Μηνιαίο περιοδικό. Εκδίδεται μέ τήν φροντίδα τής
'Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου - Καλύμνου καί Άστυπαλαίας. Διευθύνεται άπό συν-

5 Ο

ΕΑΑ
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τακτική Επιτροπή. Κάλυμνος (1952,54). Τοϋ περιοδ. τούτου εΐδον τά τεΰχη 8 -
9, 13 - 19, 21 - 24, 29 - 39.

Καατ Νέα Καστελλοριζιακά Νέα. Μηνιαία έφημερίς, όργανον τών απανταχού Καστελλορι-
ζίων. Διευθυντής Μιχ. Γ. Πετρίδης, 'Αθήναι, ετ. 1 (1949) - 9 (1956-57).

Κοιν "Ερ Κοινωνιολογική "Ερευνα. Τριμηνιαία 'Επιθεώρηση Κοινωνιολογίας καί Κοινω-
νικών "Επιστημών. "Εκδοση τοϋ Ελληνικού Κέντρου Κοινωνιολογικών Μελε-
τών. Διευθυντής Ευάγγελος Γ. Κατσαρός, 'Αθήνα, τεϋχ. 1, 'Απρίλ. 'Ιούν. 1957,
τεΰχ. 2 - 3, Σεπτ. - Δεκ. 1957.

Κρητ Έατ Κρητική Εστία. Χανιά Διευθυντής: Γ. Α. Σήφακας. Έτος Ε'- I' (1954- 1958).

Κρητ Χρον Κρητικά Χρονικά. Τετραμηνιαία έπιστημονική έκδοσις. Εκδότης: 'Ανδρέας F.

Καλοκαιρινός. Ήράκλειον Κρήτης, τόμ. 8 (1954). 9 (1955). 10 (1956). 11 (1957).
12 (1958) τεϋχ. Α'.

Κρίχος Μηνιαία έκδοση τοϋ αποδήμου Ελληνισμού. Διευθύνεται άπό συντακτική Επι-
τροπή, έτ. 5 (1954)-9 (1958).

Κνχλ Κυκλαδικά. Γράμματα. 'Ιστορία. Τέχνη. Λαογραφία. 'Αρχαιολογία. Τουρισμός.

Σϋρος. Τόμος Α' (1956), τεύχη 1-6.

Κυν Νέα Κυνηγετικά Νέα. Μηνιαΐον περιοδικόν. 'Αθήναι 1953/54- 1957/58.

Κυπρ Γράμμ Κυπριακά Γράμματα. Μηνιαίο περιοδικό μελέτης καί τέχνης. Διευθυντής Ν. I.
Κρανιδιώτης. Λευκωσία - Κύπρος. Τόμ. 19 (1954) - 21 (1956).
Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον τής 'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Έν Λευκω-
σία - Κύπρου, τόμ. III' (1954)-KB' (1958).

Κερκυραϊκά Χρονικά. [Έκδόται: Κ. Δάφνης - Ν. Καρύδης] Κέρκυρα. Α'(1951)-
<Τ (1958).

'Ακαδημία 'Αθηνών. Λεξικογραφικό ν Δελτίον έκδιδόμενον έπιμελεία τοϋ Διευ-
θυντού τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού τής Νέας Ελληνικής. Έν 'Αθήναις, τ. 7 (1955).
Λαογραφία. Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας καθ' έξαμηνίαν
έκδιδόμενον. Έν 'Αθήναις, τόμ. 15, τεϋχ. Β' (1954), τόμ. 16 (1956/57), τόμ. 17
τεϋχ. Α' (1957/58).

L'Hell Cont L'Hellénisme Contemporain. Revue bimestrielle. Athènes, 2ème série, τόμ. 8
(1954) -10 (1956).

Ma-d- Έατ Μαθητική Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου. Λευ-
κωσία - Κύπρου, φ. 11 - 15 (1954/55), φ. 16 (1955/56), φ. 17 (1956/57), φ. 18 -
19 (1957), φ. 20 (1958), φ. 21 (1958/59).

Μαχεδ Μακεδονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Έν

Θεσσαλονίκη, τόμ. 3 (1956).

Μεσσ Γράμμ Μεσσηνιακά Γράμματα (Άναμνηστικόν τεύχος έπί τή συμπληρώσει εικοσαε-
τίας άπό τής ιδρύσεως τής λαϊκής βιβλιοθήκης Καλαμών). Επιμέλεια καί έπί-
βλεψις ΙΊαναγ. Δ. Οίκονομάκη, Καλαμάτα 1956.

ΜΗ Μακεδονικόν Ήμερολόγιον είκονογραφημένον. 'Ιδρυτής - Διευθυντής Νικόλαος

Α. Σφενδόνης, ετ. 1954, 1956, 1957.

Μιχρ Χρον Μικρασιατικά Χρονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον υπό τοϋ τμήματος
Μικρασιατικών Μελετών τής 'Ενώσεως Σμυρναίων. 'Αθήναι, τόμ. 6 (1955)—7 (1957).

Κυπρ Ση

ΚΧρον

ΑΔ

Λαογρ
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Ν Ά&ήν Νέον 'Αθήναιον έξαμηνιαΐον περιοδικόν σύγγραμμα ελληνικών σπουδών. 'Αθή-
ναι, τόμ. 1 (1955), τεύχη 1 καί 2, τόμ. 2 (1957) τεύχη 1-2.

Ναντ Έλλ Ναυτική Ελλάς. Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις τής Ε. Θ. Ε. Διευθυντής
'Επαμεινώνδας Μπαμπούρης. 'Αθήναι 1954 - 1957/58.

Ν Έστ Νέα 'Εστία. 'Εκδίδεται τήν Ιην καί 15ην κάθε μηνός. Διευθυντής Πέτρος
Χάρης. 'Αθήναι, τόμ. 55-64 (1954/58).

ΟΝΟΜΑΤΑ Revue d'Onomastique Grecque, No 2 - 3 Athènes, 1954. Έκδ John Α. Tho-
mopoulos.

'Ακαδημία 'Αθηνών. Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Έν 'Αθήναις, τόμ.
28 (1953)-32 (1957).

Ό Πάν. Μηνιαίο φυσιολατρικό περιοδικό. "Εκδοση τού Φυσιολατρικού Συνδέ-
σμου «Ό Πάν». 'Αθήναι, ετ. 1954-58.

Πεπραγμένα τοΰ Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 12 -
19 'Απριλίου 1953) έκδιδόμενα έπιμελεία Στίλπ Ιίυριακίδου, Α Ξυγγοπούλου
καί Π. Ζέπου. 'Αθήναι, τόμ. Α' (1955), Β' (1956), Γ' (1958).
Διονυσίου I. Βογοπούλου Πελοποννησιακόν Ήμερολόγιον. Εκδόσεις έφημερί-
δος «'Ηχώ τής Μεσσηνίας», 'Αθήναι 1954.

Πελοποννησιακά. Δημοσιεύονται υπό τής έν 'Αθήναις Εταιρείας Πελοποννη-
σιακών Σπουδών. 'Αθήναι, τόμ. Α' (1956), Β' (1957).

Πελοπ Έστ Πελοποννησιακή Εστία. Μηνιαία λαογραφική καί λογοτεχνική έπιθεώρησις.

'Αθήναι, ετ. Β' φ. 8-9 (1954). Περίοδος Β' φ. 1, 2 (1955), φ. 3 - 4 (1955/56).

Πελοπ Πρωτ Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά. Ίστορία-Λαογραφία-Τέχνη - 'Επιστήμη.Ετη-
σία έκδοση. Διευθυντής: Μίμης Παπαχριστοφίλου. 'Αθήνα, 1957/1958.

Περ Σ Άργ Περιοδικόν τοΰ έν Χίω Συλλόγου 'Αργέντη. 'Ιδρυτής: Φίλιππος Π. 'Αργέντης.

Διευθυντής: Στέφανος Δ. Καββάδας. Χίος, τόμ. πέμπτος, τεύχη 1-2 (1956).

Πλάτων Δελτίον τής 'Εταιρείας Ελλήνων φιλολόγων. 'Αθήναι, ετ. 6 (1954) - 9 (1957).

Ποντ Έστ Ποντιακή Εστία. Μηνιαΐον λαογραφικόν περιοδικόν. Εκδίδεται τή συνεργασία
πολλών Ποντίων. Διευθυντής: Φίλων Κτενίδης. Θεσσαλονίκη. Έτος 5 (1954)-
9 (1958).

Ρονμ'Ημ Ρουμελιώτικο'Ημερολόγιο. Λογοτεχνία - Τέχνη - Λαογραφία -'Ιστορία. Επιμέ-
λεια: Δημήτρη Σταμέλου. ['Αθήναι], ετ. Α' (1957).

Σερρ Χρον Σερραϊκά Χρονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν. Τόμ. δεύτερος, 'Αθήναι 1957. ('Ιστο-
ρική καί Λαογραφική 'Εταιρεία Σερρών - Μελενίκου).

Σννετ Ό Συνεταιριστής. Μηνιαίο συνεταιριστικό περιοδικό. 'Ιδιοκτήτης - Διευθυντής :

Θ. Τζωρτζάκης. 'Αθήναι, 1954 1958.

Το Μέλλον τής "Υδρας Μηνιαΐον δημοσιογραφικόν όργανον τών απανταχού 'Υδραίων.'Ιδιο-
κτήτης - Διευθυντής 'Αντ. Α. Μανικής. ['Αθήναι]. "Ετ. 14- 18 (1954/1958).

Φϋ-ιώτις "Οργανον τής Νομαρχίας Φθιώτιδος. Παραγωγή. Τουρισμός "Εργα. Γράμματα.

Τέχναι. Λαμία. "Ετος Α' (1955) άρ. 1, 2, 3, 4, έτος Β' (1956) άρ. 5, 6, 7, 8,
ετος Γ' (1957) άρ. 9 - 12, ετος Δ' (1958) άρ. 13 - 18.

Φιλιατρά Περιοδική εκδοσις τής άδελφόιητος τών έν 'Αθήναις Φιλιατρινών ή «Έράνη».
Ιτ. Ιον - 3ον (1956/58) τεύχη 1-9.

ΠΑΑ

Πάν

ΠΒΣΘ

Πελ Ή α ε ρ
ϋελοπ
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Φιλ Πρcor Φιλολογική Πρωτοχρονιά. 'Ετησία λογοτεχνική καί καλλιτεχνική έκδοση. Διευ-
θυντής: Α. Μαυρίδης. 'Αθήναι, 1954- 1958.

Χαρ Ση Τό Χαρούμενο Σπίτι. Περιοδικόν τής ελληνικής οικογενείας έκδιδόμενον κατά
μήνα ύπό τής 'Αποστολικής Διακονίας τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος. ['Αθήναι]
1 (1952)- 7 (1958).

ΧΜ Χρονικά του Μοριά Περιοδικόν δημοσίευμα Ίσιορίας - Λαογραφίας - Τέχνης

καί Ζωής. Τόμ. Γ', 'Αθήναι (1954 56).

Χρον Τσακ Χρονικά τών Τσακώνων. Σύγγραμμα - περιοδικόν. Τόμος πρώτος. 'Αθήναι,
1956. "Εκδ. «'Αρχείου τής Τσακωνιάς έν Λεωνιδίφ».

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Παηαδήμας Άδ. Δ. Γενικά στοιχεία λαογραφίας. Τά δημοτικά μνημεία τοϋ

λόγου. Λογοτεχνία - Λαογραφία. 'Αθήναι (1957), 8ον, σελ. 296.

II. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Α'. Βιβλιογραφία.

2. Μέγας Γ. Α. — Οίκονομίδης Δ. Β. Βιβλιογραφία τής ελληνικής λαογραφίας
τών ετών 1948/1953. ΕΛΑ 8 (1953/1954), σ. 169-322.

3. Πετρόπουλος Δ. Α. Συμβολή εΐς τήν βιβλιογραφίαν τών ελληνικών δημο-
τικών τραγουδιών (1771/1850). ΕΛΑ 8 (1953/54), σ. 54-109 καί 323.

4. Νέα Βιβλία. Λαογρ 15 (1953/54) 520-531. Αυτόθι 16 (1956/57) 326-
336, 587-94. Αυτόθι 17 (1957/58) 363-72.

5. Βιβλιογραφία. ΈπΒυζΣττ 24 (1954) 400-447.

'Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

6. Bulletin Analytique de Bibliographie Hellénique, tome XV. Année bi-
bliographique 1954. (Collection de l'Institut français d'Athènes). Athè-
nes 1956, 8ov, σελ. 95 - 506. (Sciences humaines).

Βλ. ιδία σελ. 257 - 260, 451 - 452.

7. Πολίτης Αίνος Νεοελληνική βιβλιογραφία. Ελληνικά 13 (1954) 397-491.
'Ενδιαφέρει καί τήν λαογραφίαν ίδίςι σ. 407 - 417.

8. Σαλαμάγκας Δημ.Ύά χρονικό μιας πορείας (1921 - 1954). (Τί σκέφτηκαν
οί άλλοι γιά τάς εργασίας μοο). Καί παραρτηματικά : Μερικό βιβλιογραφικό
δελτίο. Γιάννινα 1954, 8ον, σελ. 28.

'Ενδιαφέρει καί τήν λαογραφίαν.
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9. [Σηφάκης Γρηγ. Μ.] Βιβλιογραφία. ΈπΒυζΣπ 25 (1955) 377-400.

'Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

10. Τωμαδάκης Νικ. Β. 'Αναγραφή δημοσιευμάτων (1926- 1954) έπί τη συμ-
πληρώσει είκοσιπενταετους επιστημονικής δράσεως (1929-1954). Έν 'Αθήναις
1955, 8ον, σελ. 23.

'Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

11. Μαλικούχη 'Αγγελική Μ. Γεώργιος Χατζιδάκις. ΈπΦιλΣχ'Αθ 6 (1955/
1956) 9-73.

Έν σ. 20- 73 βιβλιογραφία τών έργασιών τοΰ ανδρός ένδιαφέρουσα καί λαογραφικώς.

12. Σπυριδάκης Γ. Κ. — Οίκονομίδης Δ. Β. Βιβλιογραφία τής Ελληνικής λα-
ογραφίας τών ετών 1921- 1938. ΕΛΑ 9-10 (1955/57) σ. 134-402.

13. Βαγενάς Θάνος Τσακωνική βιβλιογραφία. Χρον'Γσακ 1 (1956) 153-158.

Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

14. Μπουμπουλίδης Φαίδ. Κ. Συμβολή είς τήν Έπτανησιακήν βιβλιογραφίαν.
Περιοδικά καί Εφημερίδες Ζακύνθου. 'Αθήναι 1956, 8ον, σελ. 175.

'Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

15. Πεχρόπονλος Δ. Α. Πελοποννησιακή βιβλιογραφία 1950/1956 Πελοπ Α'
(1956) 462-69.

Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

16. Σ(ούλης) Γ. Χ. Χρίστος I. Σούλης (1892/1951). Άφιέρ'Ηπ 1956, ε'- ιθ'.

Έν σ. ιβ' - ιθ' δημοσ. κατάλογος τών έργασιών τοΰ Χ. I. Σοΰλη έξ ών πολλαί λαο-
γραφικαί.

17. Βαγιακάκος Δ. Β. Γλωσσική βιβλιογραφία 1939 - 1956. 'Αθηνά 61 (1957)
104 - 222.

'Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

18. Βιβλιογραφία δημοσιευμάτων Σωκράτους Β Κοτ'γέα Ελληνικά 15 (1957)
ζ' - ιε'.

'Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

Β'. Γενικά και σύμμεικτα,
α') Γενικά.

19. Daivkins R. Μ. In a Greek Village. Folklore, τ. LXIV (1953) 386-96.
Γενικά περί διστίχ. παραμυθ., χορών, λαϊκ. λατρείας, ασμάτ., παραδόσεων.

20. Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Πεπραγμένα τού 1953. Λαογρ 15(1953/
54) 467 - 69.—Τού 1954, Αυτόθι, 16 (1956/57) 271 -75. — Τού 1955,
Αυτόθι, 275-78.
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21. Μέγας Γ. Α. Μιχαήλ Γ. Μιχαηλίδης - Νουάρος. Λαογρ 15 (1953/54)
470 - 71.

Νεκρολογία λαογρ. ένδιαφέροουσα.

22. -Έκίΐέσεις τών πεπραγμένων τού Λαογραφικού 'Αρχείου κατά τά έτη
1953 καί 1954. ΕΛΑ 8 (1953/54), σ. 324-27.

23. Χατζημιχάλη Αγγελική 'Αντώνιος Μπενάκης. Λαογρ 15 (1953/54) 472-76.

Νεκρολογία λαογρ. ένδιαφέρουσα.

24. Αποστολάκης Γιάνν. Μ. Ό Πολίτης. ΝΈστ 55 (1954) 518-21.

Άναδημ. έκ τοΰ έργου του «Τά δημοτικά τραγούδια, μέρ. α'. Οί Συλλογές».

25. Ό Α' λαογραφικός διαγωνισμός τής «Ηπειρωτικής Εστίας». Ήπειρ Έστ
3 (1954) 332-33.

26. Βογαζλής Δ. Κ. Φολεταές καϊ εθνικές μειονότητες στήν Έλλά5α καί στή
Βουλγαρία.'Αθήναι 1954, 8ον, σελ. 40. (Εταιρεία Θρακικών Μελετών, αριθ. 35).
Γενική έΰνολογ. μελέτη ένδιαφ. καί τήν έλ'/ην. λαογραφίαν.

Κρίσις: 'ΑρχΘρΘησ 21 (1956) 309 (Δ. Β. Οίκ(ονομίδης))

27. Καίσαρης Παν. [Ν. Γ. Πολίτης], ΝΈστ 55 (1954) 494.

28. Κουγέας Σ. Β. Μία ώραία πνευματική εορτή είς έπαρχιακήν πόλιν. ΝΈστ
55 (1954) 492 - 93.

Έπί τφ έορτασμφ 100 έτών άπό τής γεννήσεως τοΰ Ν. Γ. Πολίτου.

29. Κονκουλες Φ. Έκθεσις τού κατά τό έτος 1953 τελεσθέντος διαγωνισμού
τής έν 'Αθήναις Γλωσσικής Εταιρείας. 'Αθηνά 58 (1954) 11 -28.
'Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

30. Κουτραφούρης Κ. Γ. Ν. Γ. Πολίτης. ΝΈστ 55 (1954) 494.

31. Κυριακίδης Στίλπ. Π. Ό ιδρυτής τής έλληνικής λαογραφίας. ΝΈστ 55
(1954) 495-504.

32. Λαογραφικαΐ συνεδρίαι τής «Ποντιακής Εστίας». ΠοντΈστ 6 (1954) 2466.

33. ΑουκΆτος Δημ. Σ. Ή Κυπριακή λαογραφία. ΝΈστ 56 (1954) 218 - 21.

Γενικαί παρατηρήσεις έπί τής Κυπριακής λαογραφίας.

34. Παπαγρηγοράκις Ίδομ. 'Αποτελέσματα άθλοθετήματος Κρητικής λαογρα-
φίας. ΚρητΈστ έτ. Ε' (1954) τεύχ. 41, σ. 9.

35. Πολίτης Γ. Ν. Σκιαγραφία τοΰ πατέρα. ΝΈστ 55 (1954) 505-508.

Σκιαγραφία του Ν. Γ. Πολίτου.

36. Πολίτης Αίνος Τά μαθητικά του χρόνια στήν Καλαμάτα (1864—1868).
ΝΈστ 55 (\954) 509 - Ιδ.

Περί τών μαθητ. χρόνων τοΰ Ν. Γ. Πολίτου.

37. Σκαφιδας Β. Ό λαογραφικός διαγιονισμός. ΉπειρΈστ 3 (1954) 751.

38. Σπητέρης Τ. Π. Ή προσωπογραφία τοΰ Νικολάου Πολίτη. ΝΈστ 55
(1954) 516.
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39. Σπνρίδάκις Κ. Μ. Μιχαηλίδης - Νουάρος. ΚυπρΓράμμ 19 (1954) 253-54.
Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

40. Ταρσονλη Γεωργία Νικόλαος Πολίτης. Κρίκος 5 (1954) άρ. 47-48, σ. 12-16.

41. Φαλτάϊτς Κ. Ή γυναίκα τής Σκύρου άπό λαογραφικής άπόψεως. ΆρχΕύβ
Μελ Γ (1954) σ. 97 - 108.

Γενικά περί τής συμβολής τής γυναικός εις τήν λαογρ. τής Σκύρου.

42. Χάρης Πέτρος Ένας εορτασμός. ΝΈστ 55 (1954) 491.

Έπί τφ έορτασμφ 100 έτών άπό τής γεννήσεως τοϋ Ν. Γ. Πολίτου άπό τή «Λαϊκή
Βιβλιοθήκη Καλαμών».

43. Χατζηϊωάννου Κ. Π. R. M. Dawkins 1871- 1955. [Νεκρολογία]. Κυπρ
Σπ 18 (1954) ρξα' - ρξδ'.

44. Άβραμάντης I. Ριχάρδος Ντώκινς. [Νεκρολ.]. ΠοντΈστ 6 (1955) 3363-64.

45. Καλλέρης Ίω. "Εκθεσις γλωσσικού διαγωνισμού τοΰ έτους 1955 'Αθηνά
59 (1955) 331-42.

'Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

46. Καταστατικόν τής Δωδεκανησιακής "Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας.
Δωδ'Αρχ 1 (1955) 7 - 12.

47. Κοντομίχης Πανταζής Ό διδάσκαλος καί ή έλλ(ηνική) λαογραφία. Ήπειρ
Έστ 4 (1955) 704.

48. Π. Ε. Γ. Φιλόλογικόν μνημόσυνον Μ. Μιχαηλίδου - Νουάρου. Δωδ'Αρχ 1
(1955) 215-25.

Δημοσ. βιογραφία καί κατάλογος έργασιών τοϋ Μ. Μιχαηλίδου - Νουάρου έξ ών αϊ
περισσότεραι λαογραφικαί.

49. Πα,μπούπης I. Τ. Φαίδων Κουκουλές (νεκρολογία). 'Αθηνά 59 1955) 289 - 39.

Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

50. Παπαγρηγοράκις Τ<5. Άθλοθέτημα Κρητικής λαογραφίας. Κρητ'Εστ έτ. Τ'
(1955) τεύχ. 48, σ. 25. —'Αποτελέσματα άθλοθετήματος Κρητικής Λαογρα-
φίας. Αυτόθι, τεϋχ. 49, σ. 33.

51. Ρεμπέλης Νικ. Χ. Ό διδα'σκαλος καί ή ελληνική λαογραφία. ΉπειρΈστ
4 (1955) 458-59.

52. Στούπης Σπ. 'Εθνολογικός χαρακτήρ τών Πωγωνησίων. ΉπειρΈστ 4
(1955) 1087-1090.

53. Αονκάτο; Δημ. Σ. Λαογραφική άποστολή εις Παξούς (19 Αύγ. — 3 Σεπτεμβρ.
1957). ΕΛΑ 9-10 (1955/57) σ. 416-22.

Βίοι, μνεία παραδ., λατρ. εθ., γενικά περί άσμ καί μουσικής.

54. Μέγας Γ. Α. Έκθεσις τών πεπραγμένων τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου κατά
τό έτος 1955. ΕΛΑ 9-10 (1955/57) σ. 425- 27.
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55. Πετρόπουλος Δημ. Α. Λαογραφική αποστολή εις Χειράδες καί Βελιγοστήν
'Αρκαδίας. ΕΛΑ 9-10 (1955/57) σ. 412- 15.

56. (Σπυριδάκης Γ. Κ.) 'Εκθέσεις λαογραφικών καί μουσικών αποστολών. ΕΛΑ
9-10 (1956/57) σ. 403-4.

57. Σπυριδάκης Γ. Κ. Λαογραφική αποστολή εις Άστυπάλαιαν (19 Αύγ.—
2 Σεπτ. 1957). ΕΛΑ 9-10 (1955/57) σ. 404-11.

Δημοσ. βιβλιογρ ., γενικά περί τοΰ βίου τών κατοίκ., είδήσ. περί άσμ., λατρ. έθ·, τε-
λευτ., 2 παραδ. καί μνεία άλλων.

58 .--'Εκθέσεις τών πεπραγμένων τού Λαογραφικού 'Αρχείου τών έτών

1956 καί 1957. ΕΛΑ 9 - 10 (1955/57) σ. 429-32.

59. Άκογλονς Ξ. Α. Μιχαήλ Σ Μιχαηλίδης (1900-1956). [Νεκρολ.] Ποντ
Έστ 7 (1956) 3954.

60. Βογαζλής Δ. Κ. Το σχίσμα καί οί Γραικομάνοι της Θράκης καί της Μακε-
δονίας. Ιστορική, λαογραφική καί πολιτικοκοινωνική μελέτη. (Εταιρεία Θρακι-
κών Μελετών, αριθ. 44), ['Αθήναι], 8ον, σελ. 24.

Γενική εθνολογική μελέτη ένδιαφ καί τήν έλλ. λαογραφίαν.
Κρίσις: ΆρχΘρΘησ 21 (1956) 309 (Δ. Β. Ο1κ(ονομίδης)\

61. Διαμάντης Κ. Α. Bernard Vonderlage. ΝΈστ 59 (1956) 785 - 87.

Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς διά τάς μεταφράσεις του είς τήν γερμαν. έλλην. λαογρ.
βιβλίων.

62. Zakythinos D. Α. Phédon Koukoulès. L'EllCont 10 (1956) 66-69.

Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

63. Ζώρας Γ. Φαίδων Κουκουλές. ΝΈστ 59 (1956) 178 - 79.

Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

64. Καταστατικόν τής έν 'Αθήναις Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών. Πε-
λοπ Α' (1956) 483 - 89.

65 Ίδρυσις καί σκοποί τής Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών. Πελοπ Α'
(1956) ε'-ζ'.

66. * Μαλοντας Μηνάς Έμμ. Τά Σερβία. Ιστορική καί λαογραφική έπισκόπησις.
Θεσσαλονίκη 1956, 8ον, σελ. 190.

67. Παπαγρηγοράκις Ίδ. Έπανάληψις 4ου άθλοθετήματος Κρητικής Λαογρα-
φίας. Κρητ Έστ έτ. Ζ' (1956), τεΰχ. 60, σ. 30.

68. * Παραακευαΐδης Σταύρος Γ. Έπιβίωσις του άρχαίοο ελληνικού βίου έν Αέ-
σβφ. Σελίδες αγνοουμένης ιστορίας. Μυτιλήνη 1956, 8ον, σελ. 83+1 χάρτ.

69. Σαλταής I. Νικόλαος Σουμελίδης (1885/1956). ΠοντΈστ 7 (1956) 4042-43.

'Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

70. Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. Λαογραφική αποστολή είς Ψέριμον καί Τήλον τής



6ο

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο Υ

Δωδεκανήσου (9 Αυγούστου - 8 Σεπτεμβρίου 1956). Δωδ'Αρχ Β' (1956)
195 - 205.

71. Χατζηϊωάννον Κ. Π. Νεοκλής Γ. Κνριαζής (Νεκρολογία). ΚυπρΣπ 20

(1956), σ. 211 - 15.

Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

72. (Μέγας Γ. Α.) Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Γενική Συνέλευσις (31
Μαρτ. 1957). Λαογρ 16 (1956/57) 555 - 57.

73. 'Υπόμνημα τής Εταιρίας Κρητικών μελετών περί τοϋ κινδύνου εξαφανί-
σεως τοϋ τοπωνυμικού πλούτου τής Κρήτης. ΚρητΧρον 10(1956)399-403.

74. Βαρίκα-Μοσκόβη Εϋρη Φιλολογικά πορτραίτα. Μιχαήλ Μιχαηλίδης - Νουά-
ρος. Δωδεκάνησος 1 (1957) τεϋχ. 5, σ. 17-19.

'Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

75. Μέγας. Γ. Α. Ή Κρητική λαογρχφία καί ή σιιμβ)λή τών διδασκάλων.
Κρητ Έστ έτ. Θ' (1957) τεϋχ. 71, σ. 22.

76. Παπαδόπουλος Ίω. (Γιάνν. Μεγδοβίτης) Οι παραδόσεις σιήν Ευρυτανία.
ΡουμΉμ 1957, σ. 106.

Περί τής άνάγκης τής περισυλλογής τών λαϊκών παραδόσ. καί τής αξίας των.

77. Παπαχριοτοδούλου Χρ. Γεράσιμος Δρακίδης [φιλολογ. μνημόσυνον], Δω-
δεκάνησος 1 (1957) τεϋχ. 5, σ. 15- 16.

'Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

78. Σπνριδάκης Γ. Κ. Συνοπτική έκθεσις τών πεπραγμένων τού Λαογραφι-
κού 'Αρχείου κατά τό έτος 1957. ΓΙΑΑ 32 (1957) 583 - 85

79. Τοπαλίδης Ν. Ντόκινς (R. M. Dawkins). Για μνημόσυνο. ΠοντΈστ 8

(1957) 4149.

80. (Μέγας Γ. Α.) Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία. Έκθεσις πεπραγμένων
τού 1957. Λαογρ 17 (1957 / 58) 306 - 309.

81. Πριόνας Γ. Ό αξέχαστος λαογράφος τής Ρούμελης [: Δ Λουκόπουλος], Φθι-
ώτις 3 (1957) άρ. 1 1 - 12, σ. 220 - 21.

82. Έπιστολαί έπιτίμων εταίρων [τής Έλλ. Λαογρ. Έταιρ ]. Λαογρ 17 (1957/58)
309-15.

83. Μηλιώρης Νικ. Ε. Βασίλειος Δεληγιάννης (1884-1958). ΆρχΘρΘησ 23

(1958) 420 - 21.

'Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

84. (Παπαχριοτοδούλου Π.) Τό θρακικό λαογραφικό δεκάλεπτο. ΆρχΘρΘησ
23 (1958) 388 - 91.

85. — Οί ιστορικές έρευνες καί οί λαογραφικές εργασίες γιά τή Θράκη.'Αρχ
ΘρΘησ 23 (1958) 407-408.
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86. (Παπαχριατοδούλου Π.) 'Αναστάσιος Χουρμουζιάδης καθηγητής τής Μ. τού
Γένους Σχολής ό παλαιότερος "Ελλην λαογράφος. ΆρχΘρΘησ 23 (1958) 421-22.

87. Πετρίδης Μ. Γ. Άχιλλεύς Σπ. Διαμαντάρας. Δωδ'Αρχ 3 (1958) 190-93.

Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

88. (Σπυριδάκης Γ. Κ.) Λαογραφική καί μουσικολογική έρευνα τής Δωδεκα-
νήσου υπό τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου τής 'Ακαδημίας Άι^ηνών (1956-5Η).
Δωδ'Αρχ 3 (1958) 296-97.

89. Ζώρα Πόπη Άννα Άποστολάκι [νεκρολογία], ΈπΒυζΣπ 28 (1958) 466-68.

Ενδιαφέρει καί λαογραφικώς.

β ) Σύμμεικτα.

90. Χατζηγάκης Άλέξ. Τ' "Ασπροπόταμο Πίνδου. Α' Ιστορικά - Β' Λαογρα-
φικά. 1" Τοπωνυμ,ικά. Με πρόλογο τοΰ ακαδημαϊκού καί καθηγητού τοΰ Πα-
νεπιστημίου 'Αθηνών κ. Νίκου Βεη (Bees). Τρίκκαλα 1946, 8ον, σελ. γ'+ 48.

Δημοσ. γαμήλια έ'θιμα, παραδ. 5, άσμ. 31 καί τοπωνύμια.
Κρίσις : Λαογρ 15 (1953/54) 507-10 (Δημ. Α. Πετρόπουλος).

91. Νικήτας Παν. Τό Λεσβιακό μηνολόγιο. (Λεσβιακά. Δελτίον της Εταιρείας
Λεσβιακών Μελετών. Τόμος Α'). Μυτιλήνη, 1953, 8ον, σελ. ι'+ 286.
Δημοσ. κυρίως λατρευτικά έθιμα, είτα δέ άσματα, μουσικαί καταγραφαί ασμάτων, πα-
ραδόσεις, παροιμίαι, δίστιχα, άστρολογικαί, μετεωρολογικά! καί μαντικαί συνήθειαι.
Κρίσεις: Λαογρ 15 (1953/54) 479-82 (Γ. Α. Μέγας). ΝΈστ 57 (1955) 488-89 (Δημ.
Σ. Αουκάτος). ΠΑΑ 30 (1955), σ. 89-91 (Μιχ. Στεψανίδης).

92. Ρεμπέλης Χαράλ. Κονιτσιώτικα. Μετά τοπογραφικού χάρτου τής επαρχίας
Κονίτσης. βραβευθέντα εις τον Τράντειον διαγωνισμόν. Επιμελείς Ν. Χ. Ρεμ-
πέλη, φιλολόγου.'Εκδόσεις'Ηπειρωτικής Εταιρείας 'Αθηνών, 1953, 8ον, σελ. 360.
Δημοσ. ασμ. 351, παραδ. 11, παροιμ. 10, εύτρ. διηγ. 14, παροιμ. 353, παροιμιώδ.
φράσεις 162, αίνίγμ. 61, εύχαί 32, κατάραι 46, άντιλαβαί 27, γλωσσοδ. 22, τόπων.,
γλωσσάριον.

Κρίσεις: Λαογρ 16 (1956/57) 311 -13 (Δ. Α. Πετρόπουλος). 'Αθηνά 60 (1956) 314-28
(Δ. Β. Βαγιακάκος). ΉπειρΈστ 5 (1956) 614 - 15 (Γ. Κοτζιούλας).

93. Διαμαντόπουλος Άδαμ. Ν. Ή 'Αγχίαλος. ΆρχΘρΘησ 19 (1954) 3-145.

Έν σ. 142 - 144 περιλαμβάνονται ήθη καί έθιμα τής 'Αγχιάλου, άναφερόμενα εις τήν
κοιν. όργάν., τόν γάμον καί τήν λατρείαν.
Κρίσις: ΆρχΘρθησ 19 (1954) 364-65 (Δ. Β. Οί(χονομίδης)).
94 Καραμάνος Κυριάκος Μ. Κόπρος, 'Αθήναι 1954, 8ον, σελ. 360.

Έν σ. 179-351 ειδήσεις άναφερόμεναι είς τήν κοινων. όργάν., γάμον, λατρείαν, δει-
σιδαίμονας δοξασίας, οίκον, ένδύματα, λαϊκήν τέχνην. Επίσης δημοσ. μερικά κυπριακά
δημώδη άσμ., δίστ., παιχνίδια, αίνίγμ., παροιμ. καί ποιήματα Κυπρίων ποιητάρηδων.
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