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Εις τάς λαϊκάς συνήθειας, τάς σχετικάς μέ τήν συνεργασίαν καί άλληλοβοή-
θειαν τών ανθρώπων τού λαού, διαφαίνεται δ τρόπος, καθ' όν ούτοι ρυθμίζουν
τάς μεταξύ των συνεργατικάς σχέσεις καί κατανοούν τάς πρός αλλήλους καί προς
τό κοινόν υποχρεώσεις. Έκ τών συνηθειών τούτων έξεπήγασαν προφανώς καί ευρύ-
τεροι συνεργατικοί καί αλληλοβοηθητικοί σύνδεσμοι, συνεταιρισμοί, συντεχνίαι καί
αλλαι ενώσεις, αιτινες απετέλεσαν έν πολλοίς, ιδία κατά τους χρόνους τής δουλείας,
παράγοντας κοινωνικής προόδου καί ακμής.

Όθεν διά τής έρεΰνης τών είς τήν συνεργασίαν καί άλληλοβοήθειαν αναφε-
ρομένων εθίμων διαγινώσκομεν τάς αλτρουιστικός η ώφελιμιστικάς τάσεις τών αν-
θρώπων τού λαού καί σχηματίζομεν εικόνα σαφή ουσιώδους εκδηλώσεως τής όλης
ηθικής καί κοινωνικής των ζωής· συνάμα δέ είς τά έ'θιμα ταύτα άνευρίσκομεν τά
σπέρματα τών διαφόρων συνεργατικών καί φιλανθρωπικών ενώσεων καί διαγι-
νώσκομεν τάς βάσεις, έπί τών οποίων στηρίζεται εκάστοτε καί ή σχετική νομοθε-
σία· διότι, ώς γνωστόν, οί νόμοι τής πολιτείας προσαρμόζονται κατά τινα τρόπον
προς τά λαϊκά έθιμα καί ταύτα επιδιώκουν νά κωδικοποιήσουν κατά τόν προσφο-
ρώτερον τρόπον *).

ΙΙρός τόν σκοπόν τής τοιαύτης έρεΰνης εξετάζονται κατωτέρω τά κρατούντα
σήμερον παρά τφ ελληνικά) λαώ έ'θιμα συνεργασίας καί αλληλοβοήθειας. Πολλά
τούτων είναι ήδη αποθησαυρισμένα είς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών, ένθα έχουν καταταχθή κατά σύστημα καταρτισθέν υπό τού διευθυντού
τοΰ 'Αρχείου, καθηγητού Γ. Α. Μέγα2). 'Εξ αυτών παρέλαβον όσα εκ τών άναφερο-

■ « Κυριώτεροι κάί περί τών κυριωτέρων τών κατά γράμματα νόμων οί περί τά ήθη
είσιν » λέγει ό 'Αριστοτέλης (Πολιτ. Γ' 11, 6). « Mores sunt tacitus consensus populi longa
cousuetudine inveteratus » ώριζον οί παλαιοί Ρωμαίοι νομοδιδάσκαλοι (Iuris civ. ecloga,
Parissiis 1827, 1). '

*) Γ. Α. Μέγα, Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας σ. 9 καί 20, έν Έπετηρίδι τοΰ Λαογρα-
φικού 'Αρχείου 1939 καί 1940. Τά ανάτυπα έξεδόθησαν μέ ίδιαιτέραν σελίδωσιν. Εις ταΰτα
γίνονται αί παραπομπαί έν τοις έπομένοις.
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μένων εις τά σχετικά κεφάλαια (άλληλοβοήθεια καί συνεργασία — συμβάσεις, συνε-
ταιρισμοί) ενόμισα χρήσιμα εις τήν μελέτην *).

Άκολουθησας τό διάγραμμα κατατάξεως, τό ισχύον εις τό Λαογραφικόν
Άρχεΐον, διήρεσα τήν ΰλην ως εξής:

Α Συνεργασία και άλληλα βοήθεια εις ίδιωτικάς εργασίας
α ) επ αμοιβαία) συμφέροντι τών συνεργαζομένων,

β') εν πνεύματι κοινωνικής άλληλεγγύη,ς πρός τους έχοντας ανάγκην βοη-
θείας,

γ) έπϊ σκοπφ αγαθοεργίας πρός ενδεείς.

Β Συνεργασία και αλληλοβοήθεια εις εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας.

Γ" Γενικοί δροι δηλούντες διάφορα είδη συνεργασίας.

Δ' Παρατηρήσεις.

Είς τόν καθηγητήν κ. Γ. Α. Μέγαν οφείλω χάριτας διά τάς επιστημονικός του
υποδείξεις καί τήν καθοδήγησίν του εις τήν έπεξεργασίαν τού θέματος.

Α' ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

a') 'Ert' άμοιβαίφ συμφέροντι τών συνεργαζομένων.

. Ή τοιούτου είδους συνεργασία διέπεται υπό συμβάσεων συναπτομένων προ-
φορικώς μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων ή οικογενειών συμφώνως πρός τά
κρατούντα τοπικά έ'θιμα, καί δή επί ΐσοις όροις καί επί άνταποδόσει. Ή έννοια τής
άνταποδόσεως δηλούται διά τών γενικών όρων, οί οποίοι χρησιμοποιούνται διά τήν
τοιαΰτην συνεργασίαν πολλαχού τής Ελλάδος, δανεικαριά, δανεικολογιά, δανεικοί2)
δανεικαρολόοι 3) καί 'ληνοβόθεια (= αλληλοβοήθεια) μέ τάς διαφόρους κατά τόπους
μορφάς: άντιβόθεια εν EUßoia, 'ληβόθεια έν Βελβενδώ, 'ληνοβούθεια, άλλ'βονθεια
έν Θράκη κ.λ.π.4)

Εις τήν κατωτέρω έξέτασιν παραλείπονται αϊ συμβάσεις, αϊ μεταξύ γαιοκτή-
μονος καί καλλιεργητού συναπτόμεναι, καθ' άς υπό τού πρώτου διατίθεται τό κτήμα
καί υπό τοΰ δευτέρου ή εργασία, ώς π.χ. αί διά τά μισιακά, τά εντριτα, τά αναπεντά-

') Αί παραπομπαί είς χειρόγραφα τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου γίνονται μέ τήν βραχυγρα-
φία ν ΛΑ, ακολουθεί ό αριθμός εισαγωγής χειρογράφου, ή σελίς, χό όνομα τοΰ συλλογέως καί
ό τόπος. Παραπομπαί είς χειρόγρ. τοΰ *Ιστορικού Λεξικοΰ γίνονται μέ τήν βραχυγραφίαν ΙΑ.

2) ΛΑ άρ. 1105 σ. 162, Μ. Λιουδάκη, Κρήτη.

3) ΙΛ άρ. 530 σ. 45, Δ. I. Γεωργακάς, Μεσσήνη. - ΛΑ άρ. 1096 σ. 107, I. Κακριδής, Σου-
δενά Καλαβρύτων. Όμ. Γεωργακά, Μεσσηνιακά έθιμα έν Άρχ. ίδιωτ. δικαίου Η' (1941) σ. 186-7·

4) Περί τών διαφόρων διαλεκτικών τύπων βλ. Ίστορ. Λεξικόν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
έν λ· αλληλοβοήθεια.
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Qiy.a, μολονότι καί εις αυτάς ενυπάρχει ή έννοια τής συνεργασίας, καί ταύτης, ρυθμι-
ζόμενης εν πολλοίς υπό εθίμων, διότι αΰται είναι άποτέλεσμα ουχί τόσον τής αυτο-
προαιρέτου άποφάσεως τοΰ καλλιεργητού, αλλά "μάλλον τής οικονομικής ένδειας
τούτου, ήναγκασμένου νά καλλιεργη τήν ξένην γήν, ώς επί τό πλείστον κατά τάς.
διατάξεις, αΐτινες ερρύ^μιζον άλλοτε, εις παλαιούς φεουδαρχικούς χρόνους, τάς σχέ-
σεις ιδιοκτήτου καί καλλιεργητού. Αί συμβάσεις αύται συνήθως κατοχυρώνονται
δι' επισήμων συμβολαιογραφικών πράξεων καί συνάπτονται διά μακρότερον χρό-

νον, ή δέ πρό τού συμπεφωνημένου χρόνου έ'νεκα διαφωνίας διάλυσις αυτών έπι-
- «

βάλλει ώρισμένας νομικάς κυρώσεις. Τουναντίον αι επί ΐσοις όροις συναπτόμεναι
συμβάσεις εργασίας διαλύονται εύκόλως, ευθύς ώς προβληθή κώλυμά τι η δια-
φανή δόλος τις κατά τήν έκτέλεσιν αυτής, ώς π. χ. θάνατος τού ενός εκ τών άρο-
τριώντων ζώων '), δολία προσπάθεια τού ενός έκ τών συνεργαζομένων νά έπιρρίψη
περισσότερον βάρος, νά ρίξ-r} λουρί2), ώς λέγεται, είς τό άροτριών ζώον τού συνε-
ταίρου του διά μεταφοράς τοΰ σημείου προσδέσεως ρυμού καί ζυγού έγγύτερον
πρός τόν λαιμόν του κ.τ.τ.

Αί μορφαί, τάς οποίας προσλαμβάνει ή σύμπραξις αύτη εις τάς διαφόρους
εργασίας, είναι αΐ εξής :

1) Εις γεωργ,ικάς εργασίας:

Δύο γεωργοί, έχοντες έν άροτριών ζώον έκαστος (βοΰν, ΐππον, ήμίονον, ό'νον),
συνεταιρίζονται δι' ώρισμένον χρονικόν διάστημα (διά μίαν η δύο καλλιεργητικός
περιόδους)3), ίνα άπό κοινού καλλιεργήσουν τά κτήματά των. Οί ούτω συνεταιρι-
ζόμενοι είναι γνωστοί συνήθως μέ τόν γενικόν όρον σμιχτές ή σέμηροι4), ό δέ
συνεταιρισμός των μέ τόν όρον σμιξιά ή σεμπριά. Εις πολλά μέρη είναι έν χρήσει
ό φεουδαρχικός όρος κολλήγας5), μέ τούς διαφόρους ιδιωματικούς τύπους του,
κολλέγας - ισσα καί κολληματάρης έν Πελοποννήσφ 6) κολλήβας ή κολλήγας έν Xicp 7)

') Έκ τούτου προήλθεν ή γνωστή λαϊκή παροιμία ψόφησε το βόϊδι μας, πάει ή σεμπριά
μας, λαβοΰσα γενικώχερον τήν. έννοιαν τής ένεκα ανωτέρας βίας διαλύσεως τοϋ συνεταιρισμού.
Βλ. Ν. Δημητρακοπούλου, Νομ. ενασχολήσεις 2, 83.

') Φράσις λεγομένη έν Εύβοίςι, κατ' άνακοίνωσιν τοϋ συναδέλφου I. Καλέρη.

s) «"Οταν ενας σέμπρος είναι ανάποδος, ξεσεμπρεύουν τελειώνοντας τις πρωιμιές καί
βρίσκεται άλλο ταίριασμα. 'Ανέκαθεν βρέθηκαν έθιμα γιάχά σεμπρέματα, πού τά κρατούν σά
θρησκεία οί σέμπροι » Δ. Αουκοπούλον, Γεωργικά Ρούμελης (1938) σ. 86.

4) Περί τής έτυμολογίας βλ. G. Meyer, Neugriech. Studien, II (Wien 1894) σ. 56 - 57.

') Βλ. G. Meyer, έ'νθ. άν. τόμ. III σ. 31. Πρβλ. καί Ε. Μπουντώνα, Μελέτη τοϋ γλωσσι-
κού Ιδιώματος χής Βελβενδοϋ, σ. 103.

6) Π. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή γλωσσικής ΰλης (έν Πάχραις 1887) σ. 438.

') Κ. 'Αμάντον. Συμβολή είς χό χιακόν γλωσσάριον σ. 34 -
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καί άλλαχού. Έν Θράκη ό συνεταιρισμός ονομάζεται δρτακλίκι ή ορτακιά !) καί
οί συνεταιριζόμενοι δρτακλήδες· «ζεύγουν τά βόιδα τους μαζί, σπέρνουν, θερίζουν
μαζί, τά εισοδήματα μοιράζουν ανάλογα μέ τά χτήματα πού έχουν καί τήν εργασία
πού καταβάλλουν» 2). Έν Ήπείρω οί ούτω συνεταιριζόμενοι ονομάζονται σμιγα-
τόροι-σύζευγα κάνουν σημαίνει σπέρνουν μαζί τούς αγρούς των3). Είς χωρία τής -
'Ακαρνανίας όχι μόνον εργάζονται σύζευγα εΐς όλας τάς καλλιεργητικός εργασίας
άπό τής σποράς μέχρι τού θερισμού, αλλά καί .μοιράζουν άπό κοινού τό συνολιχόν
εισόδημα εξ όλων τών διά τής κοινής εργασίας καλλιεργηθέντων άγρών. Άν τυχόν
ό άγρός τού ενός εκ τών συνεταιρικώς εργαζομένων κρίνεται γονιμώτερος, τότε
διά τόν ΐδιοκτήτην του χωρίζεται μερίδιον κατά ΐι μεγαλύτερον· τό έπί πλέον τούτο
ποσόν είναι τό λεγόμενον χωραφιάτικο 4). Έν Κρήτη οί συνεργαζόμενοι ονομάζον-
ται ουζευτάδες (εν. ό' σνζευτης), δ συνεταιρισμός ουζεψιά ή κοινάτο καί τό ρήμα
συζενγω ή ουζέφνω 5). Μαχούμαοτιν προς άντίσηκα είναι συνήθης έκφρασις μέ τήν
αυτήν έννοιαν εΐς τήν περιφέρειαν Μόρφου Κύπρου 6). "Ενα τετάρτι βόι είναι όρος
εν Κεφαλληνία σημαίνων, ότι ομού μετά τριών άλλων κατέχει τις βούν, ώστε τού
ανήκει τό,,εν τέταρτον καί επομένως άνά τέσσαρας ημέρας δύναται νά λαμβάνη τόν
βούν πρός άροτρίασιν 7). Κάνουν σ'ναλλαξά λέγουν εν Σάμω8) διά τούς γεωργούς,
τούς εργαζομένους εΐς τούς αγρούς των άπό κοινού καί κατ' εναλλαγήν. Έν Αιτω-
λία είναι γνωστός ό όρος άλλαξοβοϊδίζω- (άλλαξοβοϊδίζουμε για νά κάνουμε χω-
ράφι) 9) ή σκάβω αντιαηκάρικα 10), εν Κυθήροις αντικάματο 11).

Ό χρόνος εργασίας εΐς τό κτήμα εκάστου τών συνεταιρικώς εργαζομένων
ορίζεται συνήθως μέ τήν εβδομάδα: βδομαδιάτικο, κάνουν με τη βδομάδα, χωράφια
βδομαδιάτικα 12) ή καί μέ ωρισμένας ημέρας: 'κάνουν μέρες13), άναλόγως τών και-

') Έκ τοΰ τουρκικοΰ ortak = συνεταίρος.

2) Δ. Πετροπονλον, Λαογραφικά Σκοπέλου - Πέτρας Άνατ Θράκης εν'Αρχ. θρακ. θησ.
Η' (1941 - 2) σ. 173, πρβλ. καί τόμ. I' σ. 301.

*) ΛΑ άρ. 976, σ. 658, Δ. Λουκόπουλος, Σούλι.

4) Πληροφορίαι τοΰ,φιλολόγου Σ. Μπελντάον έκ Μοναστηρακίου Βάλτου.

Γ') ΛΑ άρ. 1512 σ. 301, Στ. Ξανθουδίδης.—Γ. Κ. Σπυριδάκη, Γεωργία καί αμπελουργία
έν Κατσιδονίω Σητείας, περ. Μύσων 1, 193.

δ) Πληροφορία τοΰ Κυπρίου φοιτητοΰ φιλολογίας Ν. Κονομή.

') ΛΑ 687 σ. 167, Μαρκάτος.

8) ΛΑ άρ. 391 σ. 390, Σωκρ. Ίωαννίδης.

9) Δ. Λουκοπονλον, Γεωργικά Ρούμελης σ. 86. ,

10) ΛΔ άρ. 1421 σ. 264, Δ. Λουκοπουλος. ") Πανδώρα 14 (1862) σ. 360.

12) ΛΑ άρ. 976 σ. 658, Δ. Λουκόπουλος, Σούλι—ΛΑ 749 σ. 12, Γ. Λουλάκης, Βιάνος Κρή-

της (έβδομαδιάτικο ζευγάρι). **) ΛΑ άρ. 1160 Α' σ. 129, Γ. Α. Μέγας, Βάρος Λήμνου.
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ρικών συνθηκών προ παντός, αΐτινες υπαγορεύουν τήν ανάγκην τής εργασίας είς
τούτον ή εκείνον τόν άγρόν. Πάντως ό άριθμός τών ημερών εργασίας εις τούς
άγρούς εκάστου τών συνεργαζομένων δέν ορίζεται πάντοτε ίσος μέ σχολαστικήν
άκρίβειαν, άλλ' είναι δυνατόν νά είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος εις τό-ν άγρόν
τού ενός ή τού άλλου, αναλόγως τών αναγκών1) : δίχως ξεαυνεριαμό, ή δίχως ξεανν-
έρια, όπως κοινώς λέγεται.

'Ενίοτε δύο ομού καλλιεργηταί άναλαμβάνουν νά καλλιεργήσουν άπό κοινού
άγρόν άλλου, οπότε εκ τοΰ εισοδήματος τό ήμισυ λαμβάνει ό ιδιοκτήτης, τό δέ έ'τε-
ρον ήμισυ διανέμεται έξ ίσου μεταξύ τών, καλλιεργητών 2).

'Ανάλογοι πρός τάς ανωτέρω συμβάσεις συνάπτονται καί διά τήν έργασίαν
τοΰ θερισμοΰ. Συνήθως συνεταιρίζονται δύο ή καί πλείονες οΐκογένειαι γεωργών
διά τόν άπό κοινού θερισμόν καί άλωνισμόν τών δημητριακών. Έν Κύπρφ τοιού-
τος συνεταιρισμός τριών μέχρι πέντε οικογενειών διά κοινήν έργασίαν θερισμοΰ,
καθώς καί δια τήν άπό κοινού γαλακτοκομίαν, ονομάζεται κονα3). Εις τ,ήν περιφέ-
ρειαν Ρεθύμνης κατά τόν θερισμόν έργάταιν άναλαμβάνουν τήν έργασίαν τοΰ θερι-
σμοΰ καί άλωνισμού, λαμβάνοντες τό πέμπτον τοΰ εισοδήματος καί ονομαζόμενοι
ώς έκ τούτου πενταρολόγοι4). Είς Μονοφάτσιον Κρήτης οί ούτως εργαζόμενοι λαμ-
βάνουν τό τρίτον τοΰ εισοδήματος5). Παρομοίας συμβάσεις διά θερισμόν άπαντώ-

μεν πολλαχοΰ τής Ελλάδος, συνήθως μεταξύ δύο οικογενειών6).

*

Διά τών τοιούτων συμβάσεων καί συνεργασιών εξυπηρετούνται έπιτακτικαί
άνάγκαι τής ζωής καί δη αί άνάγκαι διά τήν σποράν, δεδομένου ότι πολλοί τών
γεωργών 7) διαθέτουν έν μόνον άρστριών ζώον, είναι μονόβοδοι, όπως λέγουν έν
Ήπείρφ 8), καί δέν δύνανται μέ μόνον τούτο νά φέρουν είς πέρας τήν έργασίαν των.

'Αλληλοβοήθεια γίνεται καί διά τοΰ δανεισμού τών φορτηγών ζώων προς
μεταφοράν δημητριακών, χόρτων κ.τ.τ.

1) ΛΑ άρ. 1159 Α' σ. 58, Γ. Ταρσούλη, Πυλία.

2) ΛΑ άρ. 1542 σ. 299, Δ. Λουκόπουλος, Αιτωλία. .

") ΛΑ άρ. 950, 44, Ξ. Φαρμακίδης.'Τό έχυμον τής λέξεως δέν είναι γνωστόν. Άξιοση-
μείωτον είναι τό παρ' Ήσυχίφ : Κονα ένέχυρα. Και ε'ις τό σχόλιον : Dialectus Thessalorum
an Cypriorum sit, incertum est.

4) ΛΑ άρ. 1162 Α σ. 34, Μ. Λιουδάκη. 5) ΛΑ άρ. 1161 Α σ. 9, Μ. Λιουδάκη.

ύ) Βλ. καί Α. Γ. Βρόντη, Οί ζευγάδες της Ρόδου, έν Λαογραφία IB' σ. 117.

') Καί πρό ενός αιώνος ό Fr. Thiersch (De l'état actuel de la Grèce et des moyens

d'arriver à sa restauration, τόμ. 1, Leipzig 1833 σ. 294) έγραφε περί τών γεωργών της
'Ελλάδος τοΰ 1833: «Μόνον τό εν τρίτον τών κατοίκων κατέχει ένα ζευγάρι βόδια" οί άλλοι ή
έχουν κοινά ί'| δέν έχουν καθόλου».

.") ΛΑ. άρ. 1422 σ. 103, Μ· Λιουδάκη, Βραχώρι 'Ηπείρου.
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2) Εΐς ποιμενικός εργασίας.

^ Ή σύμπραξις αύτη απαντάται καθ' ολην σχεδόν τήν Ελλάδα καί ιδία είς
τάς δρεινάς περιοχάς, ένθα εύδοκιμεϊ ή κτηνοτροφία. Μέ τήν έ'νο)σιν δύο ή περισ-
σοτέρων μικρών ποιμνίων καί τήν διά δανεισμού γαλακτοκομίαν επιτυγχάνεται
οικονομία χρόνου καί κόπων.

Ώς εΐς τους γεωργικούς συνεταιρισμούς καί τάς γεωργικός συμβάσεις, έχομεν
καί έδώ τους γενικούς όρους σμιχτές, σέμπροι — σμιξιά, σεμπριά.

Έν Ήπείρω οί συμπράττοντες "ποιμένες ονομάζονται σμιγοί ή σμιξιάρηδες.
Έν Ρόδω ό συνεταιρισμός λέγεται άρκαυλειο καί ό συνεταιριζόμενος άρκαύλης
(θηλ. άρκανλισσα). Τό ποσόν τού γάλακτος, τό όποιον δανείζεται έπί ώρισμένας
ημέρας άπό τόν ε'να άρκανλην εΐς τόν άλλον, μετρείται μέ τό πιδιαχο — άγγεΐον
πήλινον μέ δύο λαβός έν εΐδει άμφορέως 1) —καί τό δανειζόμενα πιδιακά σημειοΰν-
ται μέ'στιγμός (κόκκες) έπί ράβδου έκ ροδοδάφνης2). Έν Κρήτη διά τους ούτω
συνεταιριζομένους ποιμένας είναι έν χρήσει καί ό γενικώτερος όρος σημισάτορες
(semissarius), περισσότερον γνωστός προκειμένου περί μονιμωτέρων καί μακρο-
χρονιωτέρων συνεταιρισμών.- Πολύ εύχρηστοι επίσης εΐναι οί οροι κοινάτο η κοινάς =
συνεταιρισμός : τσοϊ αίγες τσοι έχομε κοινάτο 3), δεν επήε καλά δ κοινάς, γιατί ήκλε-
φτε δ κοινάτορας4)· οί συνεταιριζόμενοι κοινατόροι ή κοινάτορες (έν. κοινάτορας) 5)·
και τό ρ.κοινάζω ή κοινενγω 6), έχω κοινατοριά 7), κάνω μαζί μητάτο 8) καί τό άντίθ.

*) Λ Δ άρ. 1568 σ. 250, Χ. Παπαχριστοδούλου.

2) Βλ. περιγραφήν έν Λαογραφία IB' σ. 218 ύπ<5 Α. Βρόντη. Περί τής ετυμολογίας τής λ.
άρκανλης έκ τοΰ άρχω - ανλη βλ. Β. Φάβην, 'Αθηνά ΜΕ' 369. Έν Άνατολ. Κρήτη ή μέτρησις
γίνεται μέ τό σημάδι ή σημαδόξυλο, ξύλον μικρόν κυλινδρικόν, μήκους 2-3 παλαμών. 'Έκα-
στος εχει σημαδόξυλα 'ίσα πρός τόν αριθμόν τών συνεταιρισμένων. Είς εκαστον σημαδόξυλο
είναι χαραγμένον τό δνομα τοΰ είς δν ανήκει. Όταν φέρη τό γάλα εΧς τών συνεταιρισμένων,
δ παραλαμβάνων θέτει τό σημαδόξυλο του (τοΰ προσφέροντος) είς τό γαλοδοχεΐον καί εις τό
υψος δπου φθάνει τό γάλα, χαράσσει ση μείον (κόκα). Αύτό γίνεται δι' δλους τούς συνεταιρι-
σμένους καί οΰτω κρατείται λογαριασμός, ΐν' άποδοθή μέ τήν σειράν τό γάλα. Τοιούτου είδους
μέτρησις γίνεται συνήθως υπό τών γυναικών, αΐτινες τρέφουν όλίγα οικόσιτα ζώα καί συνερ-
γάζονται είς τήν τυροκομίαν. (ΛΑ άρ. 1105 σ. 164-166, Μ. Λιουδάκη). Έν Πυλία ή μέτρησις
γίνεται μέ γαλομέτρες, ξύλινα δοχεία, είδος βεδούρας (ΛΑ άρ. 1159, σ. 55 Γ. Ταρσούλη).

3) ΙΑ άρ. 325 σ. 69, Ί. Κονδυλάκης.

4) ΙΑ άρ. 554, 94, Γ. Σπυριδάκης.

6) Έν Σφακίοις απαντάται καί ό δρος φιτσιαδόροι. ΛΑ 866 σ. 15, Γ. Πάγκαλος.

6) Βλ. Στ. Ξαν&ονδίδον, Ποιμενικά Κρήτης, έν Λεξικογρ. 'Αρχ. Μ., Ελληνικής Ε"
(1918) σ. 275.

7) ΛΑ άρ. 1105 σ. 156, Μ.* Λιουδάκη.

8) ΛΑ άρ. 1105 σ. 164, Μ. Λιουδάκη.
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Si

ξεκοινάζω ή άγι,αποοτολιάζω, επειδή ή διάλυσίς τοΰ συνεταιρισμού γίνεται συνήθως
των Αγίων 'Αποστόλων (29 Ιουνίου), ότε έλαττοΰται κατά πολύ ή γαλακτοφορίαι
τών ποιμνίων1). Ή σύμπραξις γίνεται ώς εξής: Όλόκληρον. τό ποίμνιον αναλόγως
τού αριθμού διαιρείται είς μικροτέρας ομάδας, δεκαπεντάρια, 'κοαάρια, τριαντάρια,
σαραντάρια κλπ. και τοιουτοτρόπως λέγουν ότι τό ποίμνιον έ'χει δύο τρία, δεκαπεν-
τάρια, 'κοσάρια κ.λ.π. ή καυκιά, ώς ονομάζονται, διότι έ'καστον τμήμα λέγεται καί
καυκί2). Έκαστος τών συνεταιριζομένων (κοινάτορας) έ'χει ώρισμένον αριθμόν καυ-
κιών καί από τούς σωρούς (βουβές), είς ους κατανέμονται τά εκ τού γάλακτος
προϊόντα, λαμβάνει διά κλήρου (σκραφνιον) αριθμόν ίσον πρός τά καυκιά του. Εις
τινα μέρη τής Πελοποννήσου (Τριφυλία-'Ολυμπία) ή ομιξιά τών ποιμνίων διά τήν
άπό κοινού τυροκόμησιν λέγεται αλλατονριασμα3) (τό ρ. άλλατονριάζω, άλλατορίζω),
έν Ήπείρφ αλλατονρα (ή). Έν Μάνη έ'χομεν τόν όρον κοιναοία, εις Τσακωνιάν εΰρί-
σκομεν τό επώνυμον Κοινής, τοΰ οποίου ή έτυμολόγησις έκ τοΰ επιθέτου κοινός4)
είναι πιθανή καί άγει εις τό συμπέρασμα, ότι συνεργατικαι σχέσεις έ'δωκαν τήν
άφορμήν νά γίνη τό επώνυμον"). Έν Κΰποω ό συνεταιρισμός διά τήν γαλακτοκο-
μίαν ονομάζεται κονα, ώς καί διά τόν θερισμόν (βλ. άν. σ. 63).

'Από κοινού συνήθως συνεταιριζόμενοι δύο η περισσότεροι ποιμένες μισθώ-
νουν λιβάδια πρός βοσκήν τών ποιμνίων των, καταβάλλοντες έκαστος to μίσθωμα.

') Κατ' εΐδησιν εκ Δυτ. Κρήτης (ΙΛ άρ, 430 σ. 16, Γ. Πάγκαλος) τοΰ όρου κοινάto γίνεται
χρήσις επί μακροχρονιωτέρου καί μονιμωτέρου οπωσδήποτε συνεταιρισμοί, ένφ, προκειμένου
περί συνεργασίας διά τήν έποχήν μόνον τής τυροκομίας, είναι εύχρηστος ή φράσις «έσμίξανε
στό μηταΐο τά οζά».

2) Καυκί ονομάζεται είς τινας τόπους τό κοίλον δοχεΐον. Έκ τής χρήσεως κοίλων δο-
χείων πρός μέτρησιν προσέλαβε τήν σημασίαν τοΰ μέτρου χωρητικότητας' συνήθως τό καυκί
θεωρείται τό ήμισυ τοΰ κιλοΰ (11 - 12 οκάδες) ή σημαίνει ακόμη καί έκτασιν γης ενός περίπου
στρέμματος, είς ην δύναται νά σπαρή ποσότης ένός καυκίου. 'Εν Κρήτη είναι συνώνυμον μέ
τό μονζονρι. Ένταΰθα σημαίνει απλώς μίαν ομάδα έξ ώρισμένου άριθμοΰ ποιμνίων, ή οποία
λαμβάνεται τρόπον τινά ώς μονάς μετρήσεως τοΰ όλου ποιμνίου : Τό κοπάδι έχει τόσα καυκιά..
Βλ. Δ. Παοχάλην, Άνδριακόν γλωσσάριόν σελ. 62 Έμμ. Μανωλακάκην, Γλωσσική . ΰλη τής
νήσου Καρπάθου, Ζωγράφειος "Αγων Α' σ. 333. Γιάννην I. Μαυρακάκην, Ποιμενικά Δυτ. Κρή-
της, Χανιά 1948 σ· 64. Περί τοΰ καΰκος - καυκίτσα, βλ. 'Αθηνά ΚΗ', 338.

®) Όμ. Γεωργακά, Μεσσηνιακά έθιμα έν Άρχείφ ιδιωτικού δικαίου Η' (1941) σ. 193.
Περί τοΰ πιθανού έτύμου τής λ. έκ τοΰ ίταλ. alleato — σύμμαχος βλ. Ίστορ. Λεξικόν 'Ακαδη-
μίας, τόμ. Α' έν λ.

*) Η. Pernot, Introduction à l'étude du dial, tzakonien, Paris 1934 a. 386.

") Περί τής χρήσεως τοΰ ορού κοινός παλαιότεροι· είς παρομοίας συνεργατικός σχέσεις
μαρτυρεί καί ή ποντιακή παροιμία τό κοινον τ' αλογον μέσα (μέσην, όσφύν) 'κ' έ'χ'.

6
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κατ' άναλογίοίν τού αριθμού τών προβάτων του (κατά κεφάλια)· Τοιούτοι ποιμένες
μισθωταί συνεταιριζόμενοι εν Μακεδονία είναι γνωστοί μέ τό δ'νομα κοπατσιάρηδες1).

Ή ποιμενική σύμπραξις εκδηλώνεται εις τινα μέρη καί διά τής εκ περιτροπής
αναλήψεως τής υποχρεώσεως πρός βόσκησιν καί φΰλαξιν τών ποιμνίων, εάν αΰτη
δέν γίνεται υπό τοΰ εκ κοινοΰ ταμείου αμειβομένου φύλακος (γελαδάρη). Έν Σύρω
ή φράσις «σήμερα εχω βοσκώ» σημαίνει ΰποχρεοΰμαι εις βοσκήν τών θρεμμάτων,
διότι είναι ή σειρά μου 2). Εις τόν Πόντον ή έκ περιτροπής άνάληψις τής υποχρεώ-
σεως πρός φΰλαξιν και βόσκησιν τών ποιμνίων γίνεται μέ τήν λαχίδα δηλ. με τήν
σειράν καί κατ' άναλογίαν τοΰ αριθμού τών κατεχομένων υφ' εκάστου ποιμένος
βοσκημάτων. Τό σνγγενολόϊ εκάστης ενορίας εφΰλαττε συνήθως χωριστά τά ζώά του.
Έάν έπληρώνετο κοινός βοσκός, ή διατροφή του έγίνετο, όπως καί εις άλλα μέρη,
μέ τήν σειράν (με τήν λαχίδα)3.

3) ΕΙςοΐκιακάς εργασίας καί δή μεταξύ γυναικών.

Έν Θράκη, διά νά κάψουν μαζί τόν φούρνον και νά ψήσουν τό'ψωμί, κάμνουν, '
ώς καί εν τη γεωργική καί ποιμενική συνεργασία δρτακλίκι. «Ή κάθε μιά νοικο-
κυρά, γιά νά γνωρίζη τό δικό της ψωμί (πλαστό), κάνει επάνω ώρισμένο σημάδι,
σταυρό, έ'να πουλί κλπ.»4). Έν Λήμνιο ή ιδιοκτήτρια τοΰ φούρνου, ή φουρνάρισσα,
λαμβάνει ώς άμοιβήν τό ζεστό (άρτος μικρός 300 δραμίων μέχρι μιας οκάς5). Όμοίως
άλλοΰ πύρα φούρνου λέγεται τό ψωμί ή τό κομμάτι, πού δίδεται διά τό ψήσιμο.

Εις Κών όσοι δέν έχουν φοΰρνον ίδιόκτητον, ψήνουν τό ψωμί είς άλλον
φούρνον, προσφέροντες είς τόν ίδιοκτήτην μισήν πίτταν η οπωσδήποτε μικρόν
μέρος, μιά γωνίτσα πίτϋα γιά τό καλό. Είς Κέφαλον τής Κώ πέντε η έξ γυναίκες
συμφωνούν καί ψήνουν τά ψωμιά είς τόν ίδιον φοΰρνον, τ^ρούσαι σειράν προτε-
ραιότητος, πρωϋ-ειάν, είς τό φούρνισμα. Ή έχουσα τήν πρω&ειαν έ'χει τό πλεονέ-
κτημα, ότι πρώτη ψήνει, αλλ' υποβάλλεται εΐς μεγαλυτέραν δαπάνην καυσοξύλων,
διότι ό φοΰρνος έχει ανάγκην πολλών ξύλων κατ' αρχάς, διά νά πυρακτωθη. Κατά
κανόνα φουρνίζουν μόνον τό Σάββατον6).

') Τό όνομα έχει μείνει καί ά&ς έπώνυμον. Περί τής ετυμολογίας αύτοΰ εκ τοΰ λατιν.
compascuus βλ. Αντ. Δ. Κεραμόπουλλον, Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι, 'Αθήναι 1939 σ. 103 - 4.

*) ΑΑ 773, 43, Βογιατξίδης, Σΰρος.

') Χρονικά Πόντου 2, 1945 σ. 375. Ή λ. άπαντα καί εν Μάνη μέ τήν σημασίαν: μερίς,
τμήμα' βλ. Κ. Πασαγιάννη, Μανιάτικα μοιρολόγια καί τραγούδια, 'Αθήναι 1928, σ. 60.

■*) Α. Πετροπονλον, Λαογρ. Σκοπέλου - Πέτρας Άν. Θράκης, 'Αρχ. Θ ρ «κ. Θησ. τόμ. Η'
(1941-42) σ. 173.

') ΛΑ 1160 Δ' 93, Γ. Α. Μέγας, Σβέρδια Λήμνου.

'") ΛΑ 1575, 8 - 9, Ά. Καραναστάσης, Κως.
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Συνεργασία επίσης γίνεται διά τήν εκτροφήν μεταξοσκώληκος· αγοράζουν
άπό κοινού ΐά μορεόφυλλα, εργάζονται από κοινού καί διανέμουν τά κέρδη1).

β ) Σύμπραξις ομαδική έν πνεύματι κοινωνικής Αλληλεγγύης
αιράς τούς ε'χοντας Ανάγκην βοη&εΐας.

Τήν τοιαύτην σύμπραξιν λίαν παραστατικώς εκφράζουν αί λάϊκαι παροιμίαι,
ως τά πολλά παραπόταμα τον ποταμδ κινούνε 2), το καρύδι οί πολλές πέτρες ρίχνουν
το 3), α'ίτινες σημαίνουν ότι διά τής συμβολής πολλών είναι δυνατόν νά ευοδωθή
μία εργασία. Αΐ μορφαί, τάς οποίας λαμβάνει ή ομαδική αύτη σύμπραξις εΐς τάς
διαφόρους εργασίας, είναι εν γενικαΐς γραμμαΐς αϊ εξής:

1) Εΐς γεωργικάς εργασίας.

Εις εορτάσιμους ήμέρας συνήθως μεγάλαι ομάδες αγροτών εξ είκοσι, τριά-
κοντα ή καί περισσοτέρων ατόμων εργάζονται εΐς τόν άγρόν όμοχωρίου πρός
άμπελοφύτευσιν, σποράν, θερισμόν και παρομοίας άλλας εργασίας. Ή πρόσκλησις
δια τήν όμαδικήν ταύτην εργασίαν γίνεται άπό τής προηγουμένης συνήθως ήμέρας
δι'επισήμου αγγελίας. Εις τήν Άνατολ. Κρήτην, ώς λέγει σχετική εΐδησις4), «όσοι
θέλουν νά βάλουν εγγαρικούς, ειδοποιούν αφ' εσπέρας: ταχύτεροι,' θα ναχωμεν
εγγαρικους και εχετε την εύχαρίοτηση νά 'ρϋητε và μαςε κάμετε μια μπατάγια
(μικρή βοήθεια). Άπό τον αριθμόν τών έγγαρικών κανονίζει ό νοικοκύρης το φαΐ.
Συνήθως δέχονται πολλοί, γιατί κι αυτοί σ' άλλη μέρα ϋά βάλουν εγγαρικούς».

Άλλαχού ή αγγελία γίνεται εΐς τήν εκκλησίαν ύπό τού ιερέως, ό οποίος
ενίοτε συμμετέχει καί ψάλλει άγιασμόν προ τής ενάρξεως τής εργασίας, "^σματα,
εκφράσεις εύχετικαί και ευφημιστικαί συνοδεύουν πολλάκις τήν εκτέλεσιν τής εργα-
σίας. Εΐς πολλά μέρη κατά τήν όμαδικήν ταύτην συνεργασίαν ό ιδιοκτήτης τοΰ
κτήματος σφάζει ζώα πρός εστίασιν τών εργαζομένων, προσφέρει οΐνον καί
τοιουτοτρόπως εΐς τήν όλην εργασίαν προσδίδεται πανηγυρική χροιά. Ή αργατιά
εν Δωδεκανήσω, λέγει σχετική περιγραφή5), «είναι σωστό πανηγύρι· οϊ νέοι σκάβουν
η ζευγαρίζουν κι οι όμορφες κοπέλλες τους παρακολουθούν κι άπό καιρού εΐς καιρόν
τούς τρατέρουν γλυκό ή μπρούσκο κρασί μ' εκλεκτούς καί νόστιμους μεζέδες, ένφ
οι πιο ηλικιωμένοι τραγουδούν μέ τήν λύραν ή τήν τσαμπούναν επίκαιρα τρα-
γούδια :

Χ) ΛΑ 1105, 167, Μ. Λιουδάκη, Λατσίδα Κρήτης.

2) Παρατηρητης Χανίων 4-4-1929.

8) Γερ. Αρακίδον, Ροδιακά, 'Αθήναι 1937, σ. 218.

4) ΛΑ 1105, 161, Μ. Λιουδάκη, Λατσίδα 'Ανατ. Κρήτης.

5) Μ. Μιχαηλίδης-Νονάρος, Δωδεκανησιακή Έπιθειόρησις ετος Α', 'Απρίλιος 1947 σ. 142.
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"Ομορφο πον μου φαίνεται τής αργατιάς τ άακερι,
σαν το βασιλικό στρατό, πον πάει στό αεφέρι.
"Ας είναι καλορρίζικο το άμπέλι, πον φντεύγονν,
να χαίρωνται οί νοικοκυροί, όπου μας περετενγονν

Εις ήμέραν έορτάσιμον γίνεται συγκέντρωσις δι' άμπελοφύτευσιν εν Μήλφ
«... μετά τήν άπόλυσιν τής εκκλησίας συγκαλεί ό θέλων νά φυτεύση αμπελον
πεντήκοντα η καί πλειοτέρους ανθρώπους, αναλόγως τής καταστάσεως τοϋ αγρού,
ον θέλει να φυτεύση. Παραδίδει αυτοϊς σκαπάνας, τράγους έσφαγμένους καί ασκούς
πλήρεις οίνου. Οΰτοι δ' άπέρχονται τραγωδοϋντες, προπορευομένου σημαιοφόρου
κρατούντος σημαίαν λευκήν. Έν τω άγρφ τρώγουσι τούς τράγους καί πίνουσι τόν
οινον, φυτεύοντες συγχρόνως τήν αμπελον. Πρέπει όμως εντός τής ημέρας νά φυτευ-
σωσιν αύτήν, τό δ' εσπέρας έπιστρέφουσιν οι πάντες οίνοβαρεϊς, προπορευομένου
πάντοτε τοΰ σημαιοφόρου » *). Μέ ομοίαν ομαδικήν συμμετοχήν γίνεται ή άμπελο-
φύτευσις έν Κύπρω «... ή πρώτη πιννιά (πόσις, κέρασμα) μέ μεζέ χαλλούμι2)
(είδος τυρού) δόθηκε καί τά κρασωμένα χείλη τοΰ καθενός είπαν τό : ή ώρα ή
καλή... Ή φυτεία άρχίζει. Δαχαμαί, φωνάζουν οί γέροι μέ τό καλάμι στά χέρια.
Ά νερόν τσαί πά ξερόν, εκείνοι πού κρατούσαν καί δούλευαν τις σκάλες (σκαλι-
στήρια). Φυτόν, τσότσιασμαν, πάσωμαν, νερόν ! κι ό καθένας έ'πρεπε τέλος πάντων
κάτι νά λέγη» 3). Εις Κών «τό φύτεμα άρχίζει μέ χαρές καί όλη ή εργασία είναι μιά
διασκέδασις. Γυναίκες τοϋ ιδιοκτήτου περιφέρονται καί κερνούν τούς φυτευτάδες
ρακί καί γλυκασιάν. Ή γλυκαοιά θά είναι ή χαλλονμι ή μαεριά (είδος μουσταλευ-
ριάς) καμωμένη μέ ζάχαρη αντί μούστου καί καταστατοϋ. Τό καταοτατον η ό κατα-
στατός, τόν όποιον άναφέρει καί ό Θεόκριτος4), είναι ή πούδρα τοΰ σιταριού, πού
παρασκευάζει τό καλοκαίρι κάθε νοικοκυρά γιά κουμπάνια... Τό μεσημέρι θά φάνε
εκεί στό χωράφι. Τά φαγητά είναι τοϋ ιδιοκτήτου. Τό βράδυ, όταν τελείωση τό
φύτεμα, θά πάν όλοι μαζί στό σπίτι τοΰ ιδιοκτήτου, θά φάνε, θά πιοΰν καί θ à
1 φωνάξουν τά βιολιά, γιά ν' άρχίση ό χορός. Αύτη είναι ή αμοιβή των φυτευτάδων»0).
Μέ τόν αυτόν περίπου πανηγυρικόν τρόπον διεξάγονται καί άλλαι όμαδικαί άγροτι-
καί έργασίαι, οπως ό τρυγητός των αμπέλων, ό εκκοκκισμός τοϋ βάμβακος6) κλπ.

') 'Αρ. Ταταράκης, Νεοελληνικά 'Ανάλεκτα Παρνασσού Α', έν 'Αθήναις 1870 σ. 374.

2) Du Cangc, χαλοΰμιον Calamus! Gall. Chalumeau, Agapius in Geoponico cap. 184:
διά νά κάμης χαλοΰμια, ήγουν γλώσσαις άπό τυρί. Πρβλ. καί Κ. Π. Χατζήιωάννον, Γεωργικά
καί ποιμενικά Κύπρου, έν Ααογραφίςι ΙΑ' (1934) σ. 105.

3) Α. Πανάρετος, Κυπριακά Γράμματα Α', Λευκωσία 1934, σ. 236.

') Σχόλια είς Θεόκρ. 9, 21.

5) ΛΑ 1575, 2, Ά. Καραναστάσης. 8) ΛΑ 1575, 5, *Α. Καραναστάσης.
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2) Εις ποιμενικάς εργασίας.

Όμαδική σύμπραξις ποιμένων γίνεται κατά τήν άλλαγήν ποιμνιοστασίου, τήν
κουράν αιγοπροβάτων κ.λ.π. Έν Κφ π:, χ. κατά τό λεγόμενον συνέπαρμα, τήν
άλλαγήν δηλ. τού ποιμνιοστασίου (μάντρας) περί τά τέλη Μαΐου, ότε αρχίζουν
ν' άναπτύσσωνται τά προϊόντα τής όψιμου σποράς ('ψιμικά), σησάμι, κεχρί κ.τ.ό.
καί ως εκ τούτου είναι άνάγκη νά μετακινηθούν τά ποίμνια εις άλλην περιφέ-
ρειαν, ένθα έχει τελειώσει ό θερισμός, διά νά βόσκουν είς τό άποκάλαμο, οί ποι-
μένες άλληλοβοηθούνται διά τήν μετακόμισιν τών αποσκευών των, χρησιμοποιούν-
τες προς τούτο καί τά φορτηγά ζώα των. Τό συνέπαρμα γίνεται συνήθως κατά
Κυριακάς η έλαφράς εορτάς, πρό τής εγκαταστάσεως δέ εΐς τό νέον ποιμνιοστάσιον
ψάλλεται αγιασμός παρά τοΰ ιερέως.

Όμοίως εΐς τήν κουράν τών ποιμνίων περί τήν αρχήν τοΰ θέρους λαμβά-
νουν μέρος προσκαλούμενοι πολλοί ποιμένες, ΐνα βοηθήσουν. Οί ΐδιοκτήται τών
ποιμνίων προσφέρουν τά φαγητά καί τό ποτόν (ρακί).Χ) Όμοιου είδους συνεργασία
γίνεται καί εΐς πολλά άλλα μέρη τής Ελλάδος·, ενθα ευδοκιμεί ή κτηνοτροφία.

3) Εΐς διαφόρους άλλας εργασίας.

Τό φαινόμενον τής ομαδικής συμμετοχής εΐς τήν εργασίαν καί τής άλληλο-
βοηθείας έχομεν καί εΐς διαφόρους άλλας περιστάσεις. Ούτως εις τήν μεταφοράν
τών υλικών οΐκοδομήσεως καί τό χτίσιμο προσφέρουν τήν βοήθειάν των πάντες
ή οί περισσότεροι κάτοικοι τού χωρίου, διότι ή οΐκοδόμησις είναι μία εκ τών
δυσκολωτέρων εργασιών καί απαιτεί τήν συμβολήν πολλών πρός άποπεράτωσίν της.
Έν Ήπείρω π.χ., ώς λέγει σχετική πληροφορία, «όταν έχουν νά χτίσουν, καλούν
τις Κυριακές τούς άντρες νά φέρουν ξύλα, γρεντιές (δοκούς) ή ψαλίδια. Οί άντρες
φέρνουν τά μεγάλα ξυλα, οί γυναίκες τά μικρά. Τούς κερνούν καφέ καί ρακί» 2)·
Πολλοί συγχωριανοί προσφέρουν τήν βοήθειάν των άνευ αμοιβής διά νά μεταφέ-
ρουν μυλόπετρες, νά κόψουν, νά μεταφέρουν καί νά τοποθετήσουν τούς ξυλίνους
άξονας τοΰ μύλου. ") Εις άλίμενα χωρία τών νήσων, ένθα τά μικρά πλοία (καΐκια)
κινδυνεύουν νά παρασυρθούν υπό τών κυμάτων, ιδία κατά τήν χειμερινήν εποχήν,
γίνεται άνέλκυσις τούτων εις τήν ξηράν. Ή εργασία αύτη διεξάγεται μέ τήν συμ-
μετοχήν πολλών συγχωριανών άνευ άμοιβής.4)

Οί ΐδιοκτήται αλιευτικής λέμβου (τράτας) ε'ις πολλά παράλια χωρία καλούν είς
συνεργασίαν άλλους όμοχωρίους, διά νά σύρουν τά δίκτυα. Οι άλιευόμενοι ΐχθύες

*) ΛΑ 1575, 4 Ά. Καραναστάσης, Κως.

2) ΛΑ 1432, 379, Μ. Λιουδάκη, Βραχώρι Ηπείρου.

3) ΛΑ 1575, 6, Ά. Καραναστάσης, Κως.

4) ΑΑ 1575, 6 - 7, Ά. Καραναστάσης, Κως.
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κατανέμονται εις δύο μερίδια, εκ τών οποίων τό εν ανήκει εις τήν τράτα ν και το
ετερον μοιράζεται επίσης εις δύο μερίδια, εν διά τόν Ιδιοκτήτην τής λέμβου, τρά-
ταραν καί τό αλλο διά τούς εργασθέντος. *)

Άλληλοβοηθούμεναι αϊ γυναίκες ε'ίς τινα χωρία μεταφέρουν εις τάς οϊκίας
των τά κλαδεμένα κλήματα αμπέλου, ίνα χρησιμοποιηθούν ώς καύσιμος ύλη. Αϊ
μεταφέρουσαι γυναίκες ονομάζονται έν Νάξφ γομαρίστρες2) (άπό τήν λ. γομάρι=
φορτίον). Δι' άμοιβαίας βοηθείας ομοίως μεταφέρονται τά άχυρα3) καί κατασκευά-
ζονται φράκται εις τά κτήματα.

Παρομοίου είδους συνεργασίαι γίνονται καί κατά τάς νυκτερινός ώρας, tà
νυχτέρια, ίδίςι μεταξύ γυναικών, αιτινες αλληλοβοηθούνται προς άποπεράτωσιν
ελαφροτέρων εργασιών, ώς είναι τό ξάσιμο η νέσιμο τών ερίων, με το όποιον
ασχολούνται γυναίκες, ξάστρουσες η ξάστρες διά τούτο καλούμενοι εν Κρήτη καί
EUßoig4), τό σπάσιμο καί καθάρισμα τών άμυγδάλων, μέ τό όποιον ωσαύτως
ασχολούνται γυναίκες, καλούμεναι διά τούτο σπάστρούσες εν Κρήτη 5), τήν απο-
φλοίωσιν τοΰ αραβοσίτου6) (ξέφυλλο, ξέφ'λιο, ξεφύλλισμα); την ζύμωσιν κουλλου-
ρίων7) κ. ά'. Είς τάς νυκτερινάς ταύτας εργασίας αϊ κρατοΰσαι εις τινας τόπους
συνήθειαι καί ή αύστηρότης τών ηθών απαγορεύουν εντελώς τήν συμμετοχήν
ανδρών 8). 'Επειδή είναι οίκιακαι μάλλον εργασίαι καί εκτελούνται κατά τάς νυκτε-
ρινάς ώρας, προσλαμβάνουν συνήθως χαρακτήρα κοινωνικών συγκεντρώσεων'
προσφέρονται κατ' αύτάς ποτά καί τρωγάλια, γίνονται αστεία και παιγνίδια, διη-
γήσεις παραμυθιών και διαφόρων άνεκδότων, τραγούδια, χοροί9). Τόν κοινωνικόν
χαρακτήρα τών νυκτερινών εργασιών μαρτυρούν καί αϊ κατά τόπους δνομασίαι :
εκτός τοΰ γενικού όρου νυχτέρια, με τόν όποιον είναι γνωσταί εις δλην τήν

') ΛΑ 1575, 8, Ά. Καραναστάσης, Κως.

») ΛΑ 1459 Α' 484, Δ. Ζευγώλη.

*) ΛΑ 1378, 34, Γ. Ταρσούλη, Καπλάνι Πυλίας.

4) ΛΑ 713, 108, Β. Φάβης, Είίβοια.

') ΛΑ 1416, 172, Μ. Λιουδάκη. '

6) ΛΑ 1432, 377, Μ. Λιουδάκη, Βραχώρι 'Ηπείρου.

') Τάς έργαζομένας διά τήν ζύμωσιν κουλλουρίων εν Θήρςι φ'ιλοδωροΰν μέ τά λεγόμενα
άπαλά, ΛΑ 1421, 264, Δ. Λουκόπουλος.

8) "Αρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. Ζ' σ. 156.

9) Τό ξεφλούδισμα είναι σά γάμος η πανηγύρι στήν Άμπρακιά, λέγει ό Λουκόπουλος.
Μαζεύονται 30 - 35 καί ξεφλουδίζουν (ΛΑ 1542, 360). Ή γυναίκα πού έχει τά μαλλιά (τήν
εργασία γιά τά μαλλιά), κάνει τηγανίτες, καφέδες καί κερνά" λένε παραμύθια, τραγούδια,
αστεία. (ΛΑ 1432, 378, Μ. Λιουδάκη, Βραχώρι Ηπείρου). Βλ. καί περιγραφήν νυχτεριού είς
Β ούρβουρα Κυνουρίας εν "Εθνική 'Αγωγή, 'Ιανουάριος 1899 σ. 12-14 υπό Κ, Ρωμαίου.
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Ελλάδα, εν Ήπείρω ονομάζονται άποσπερίδες η βεγγέρες*), εν Κρήτη άποσπε-
ρίδες 2), άποκαμούδα 3), παρακαμούδι1), έν Λήμνω παρακάθι ή παρακαμνιό Β), εν
Σιγή Βιθυνίας μπάλος6), εν Ρόδφ παρακάϋι ή άποσπέρι7), 'εν Χίφ παρακα-
μνητό 8), έν Θρ<ρΊΙ μεντζι ή σεντάγκα 9).

γ') Σύμπραξις ομαδική έπί σκοπώ Αγαθοεργίας προς ένδεεΐς.

Ή σύμπραξις αΰτη χαρακτηρίζεται μέ τόν όρον ψυχικό10), διότι γίνεται γιά
την ψυχή, γιά συχώριο τών πεθαμένων, παρέχεται δέ διά ταύτης βοήθεια προς
Ινδεά μέλη τής κοινότητος, πτωχούς, ασθενείς, χήρας καί ορφανά, έκ χριστιανικών
κατ" εξοχήν αισθημάτων. Κάνω ψυχικό σημαίνει προσφέρω έργασίαν άνευ αμοι-
βής, βοηθώ εξ ευσπλαχνίας, ψυχικοί δέ, ψνχικάριοι, ψυχικάρηδες ονομάζονται
ο! προσφέροντες τήν βοήθειαν ταύτην.

Τήν ανάγκην τής βοηθείας συνήθως εξαγγέλλει έπ' εκκλησίας ό ιερεύς,
καλών τούς δυναμένους νά συνδράμουν. Ούτως είς τήν Κορώνην π.χ. «"Αν τύχη
καί είναι κανένας φτωχός η άρρωστος η καμμιά χήρα και θέλη νά θερίση, ν' άλω-
νίση η νά τρύγηση ή νά κάνη άλλη δουλειά στό χτήμα της, τότε κάνει ξέλαση·
βγαίνει δηλ. ό παπάς στην εκκλησιά καί λέει: « Την τάδε ημέρα δ τάδε εχει ξέλαση
κι ογοιος θέλει ας κοπιάση νά τόνε βοηθήσει».11)

Πολλάκις όμως τήν πρωτοβουλίαν αναλαμβάνει κοινοτικός τις άρχων, δπότε
ή πρόσκλησις γίνεται διά τοΰ κήρυκος ή τοΰ άγροφΰλακος. Εις χωρία τής 'Ηπεί-
ρου π.χ. ό άγροφΰλαξ καλεί' έ'κ τίνος υψώματος «Άκοϋτε χωριό ! Αϋριο θά κουβα-
λήσω με από τό βουνό τά ξύλα γιά το σπίτι της Κνρατάσαινας. "Οσοι έχουν μουλάρια,

') ΛΑ 1413, 22, Γ. 'Αναγνωστόπουλος.

3) ΛΑ 1131, 5, 7,. Μ. Λιουδάκη.

·) ΛΑ 1358, 107, Μ. Λιουδάκη, Κυδωνίαι.

*) ΛΑ 1161 Γ' 169, Μ. Λιουδάκη, Ίναχώριον.

5) ΛΑ 1160 Α' 127, Γ. Α. Μέγας, Λήμνος. Πρβλ.Θρςικικά τόμ. 11 (1939) σ. 95.

6) ΛΑ 1148, 113, Μ. Λιουδάκη.

') ΛΑ 751, 114, Θ. Κωνσταντινίδης.

8) ΛΑ 117, 186. Στ. Βίος, Χίος.

9) Μιλτ. Λουλουδοποϋλον, 'Ανέκδοτος συλλογή ηθών καί εθίμων, δημοτ. ασμάτων προ-
λήψεων κλπ., έν Βάρνχι 1903 σ. 196.

10) Ό ορος είναι τών βυζαντινών χρόνων και έσήμαινεν αρχικώς γαίας ή κτήματα άνα-
τεθέντα είς μονάς ή εκκλησίας υπό ευλαβών προσκυνητών διά τήν σωτηρίαν τής ψυχής των
Βλ. Ν. "Ελληνομνήμονα Δ' (1904) σ. 103-4. Φ. Κουκονλέν, Έκ τοΰ βίου τών Βυζαντινών, έν
"Αθήναις 1920 σ. 35. Πρβλ. Χριστιανικήν Κρήτην έ'τ. Α', Ήράκλειον 1912, α. 17, 270, 359 κ.α.
Χ. Παπαχριοτοδοίλον, Τοπωνύμια Ρόδου μεσαιωνικών χρόνων, Ελληνικά 10 (1937 - 8) σ. 121.

11) ΛΑ 1159 Β', 88, Γ. Ταρσούλη.
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νά τά στείλουν καί δσοι δεν έχουν và ελϋουν và βοηθήσουν. Κανένας và μη λείψγι
Τδνα χέρι νίβει ταλλο και τά δυο τό πρόσωπο» *).

Κυριακαί ή μικραί εορταί, λαφρογιόρτια, διατίθενται συνήθως εις τήν εκτέ-
λεσιν τοιούτου είδους ομαδικών εργασιών εναι νιά φτωχιά, δεν εχει νά πλερώση
μεροδούλια, καλεί τη γιορτή μερικούς και - τη βοηΰάνε. Δεν τους πληρώνει· μόνο
τους τάϊζε.2)

Άξιον ιδιαιτέρου λόγου είναι παλαιόν ποιμενικόν έθιμον, επιχωριάζον,
καθ' ας έχομεν ειδήσεις, Ιν Πελοποννήσφ, Κρήτη καί Δωδεκανήσφ καί άποδει-
κνύον βαθεΐαν συναίσθησιν υποχρεώσεως προς τούς ενδεείς. Τούτο άφορα είς τήν
συγκρότησιν ποιμνίου παρά ποιμένος άπολέσαντος έξ άτυχίας τό ποίμνιόν του
ή πτωχού άγρότου, επιθυμούντος ν° απόκτηση ποίμνιον. Πρός τούτο επικαλείται
οΰτος τήν συνδρομήν τών όμοχωρίων του, ζητών άπό καθένα εξ αυτών τήν
δωρεάν ενός μικρού ζώου, άρνίου ή εριφίου. Τούτο εν Πελοποννήσφ δνομάζεται
χάρη. Βγήκε γιά χάρες, μαζεύει χάρες είναι αΐ σχετικαί εκφράσεις. 'Εν Καρπάθφ
λέγεται ΰλουμμάρι3) (έκ τού θρεμμάρι). Έν Κρήτη τό δωρούμενον ζω ο ν λέγεται
εμπολον (βγαίνει ατά εμπολα) και ή σχετική διαπραγμάτευσις, γνωστή μέ τόν όρον
αρνοκλήκι ή άρνοκλήσιι) προσλαμβάνει χαρακτήρα επίσημον καί τρόπον τινά
τελετουργικόν. Άπό χειρόγραφον τού Λαογραφικού Αρχείου (Μ. Λιουδάκη,
άριθ. 1380 Α' σ. 20) παραθέτω εδώ σχετικήν περιγραφήν : «"Οταν ηϋελε
κάποιος νά γινη βοσκός και δεν μπορούσε ν' άγοράση όζά, ε&ρεφεν ενα κάπρο
η ενα μοννοϋχο καί τόν Όχτώβρη τόν ηαφαζε. Έζύμωνε και μι,à φουρνιά ψωμιά
καί εκάλιαινε τριάντα - σαράντα βοσκούς καί τώς η καν ε τραπέζι μιά σκόλη, ενα
Σάββατο αργά, δποτε ηϋελε. Έτρώγανε κι επίνανε κι δντά εφεύγανε, τοΰ λέγανε :
Τόν 'Απριλομάη νάρϋης νά σον δώσω ενα όζό. Ό βοσκός ηφηνε άσάκαστο α) ενα
από τά καινούργια οζά και τόν 'Απριλομάη ό άλλος ηπαιρνε μιά οκά κρασί, εμαγέ-
ρευε και σκέτο φαι και ηπαιρνε τ' άρνί, τό έ'μπολο, δπως τό λέγανε. Πήγαινε σ όλες
τις μάντρες κι επαιρνε τόσα αρνιά η ρίφια, όσους βοσκούς είχε καλεσμένους στο
τραπέζι. Κι ετ σι επαιρνε τριάντα - σαράντα αρνιά κι έν έπιανε. Αυτός ό βοακός λέγε-
ται, κονρουπάρη ς. 6)

*) 'Αδάμ, 'Από τό χωριό μου, 'Αθήναι 1933, σ. 97.

') ΛΑ 1508, 95, Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι.

') Έπετηρίς Παρνασσού Θ' (1906) σ. 32' βλ. καί Γ. Χατζηδάκη*, 'Αθηνά KB', 261.

4) Στ. Ξαν&ονδίδη, Ποιμεν. Κρήτης έν Λεξικογρ. Άρχείφ Ε' (1918) σ. 276.

6) άσάκαατο — έλεΰθερον (έκτός σηκοΰ) μετά τής μητρός του έρίφιον ή άρνίον, ίνα
θηλάζη περισσότερον καί παχΰνη.

6) Κουρονπάρης έν Κρήτη σημαίνει τόν ίδιοκτήτην οίκοσίτων προβάτων. Κουρον-
πάριχα καί κουρουπάρια τά τρεφόμενα έν τοις χωρίοις πρόβατα, κατ' αντίθεσιν πρός τά κον-
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Τοιουτοτρόπως μέ τά εμπολα τών ομοχωρίων του γίνεται κονρονπάρης
δ πτωχός βοσκός. Το άρνοκλήσι αναλαμβάνει ενίοτε νά διοργανώση χάριν πτωχού
βοσκού πρόσωπον εχον κοινοτικόν αξίωμα ή λειτούργημα, άγροφύλαξ, ιερεύς ή καί
εύαγές ίδρυμα, ο'ον εκκλησία, μονή κ.τ.τ. ')

Τήν άρχήν τοΰ φιλανθρώπου τούτου εθίμου δέν δυνάμεθα νά καθορίσωμεν
επακριβώς. Ή λέξις όμως άρνοκλήσι έκ τής κατασκευής της φαίνεται πολύ παλαιά
καί τοΰτο σημαίνει, ότι καί το έθιμον είναι επίσης παλαιόν.2)

Β'. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

1) 'Αγγαρεία διά τήν κτίσιν Ικκλησίας, σχολείου, γέφυρας ή
διά τήν κατασκευήν δρόμονν, υδραγωγείων κλπ.

Ό όρος αγγαρεία είναι ό μάλλον χρησιμοποιούμενος εις τοιούτου είδους
ομαδικάς εργασίας. Τό χωρώ εχει άγγάρεια νά φκιάσε το σχολειό, εχονμ' αγγάρεια
γιά τήν εκκλησιά, τό δρόμο κ.ο.κ. Ή πρόσκλησις εις τήν κοινήν έργασίαν γίνεται
επισήμως είς τήν έκκλησίαν ύπό τοΰ ιερέως ή εις κεντρικήν τινα πλατεϊαν υπό
τοΰ άγροφύλακος ή άλλου τινός τών κατοίκων. Διά κωδωνοκρουσιών συνήθως
προσκαλούνται πάντες νά συγκεντρωθούν καί ν' αρχίσουν τό έ'ργον. «"Οταν θέλουν
ν' ανοίξουν κανένα δρόμο ή νά χτίσουν εκκλησιά ή νά κάμουν άλλη δουλειά γιά
τό χωριό, σημαίνει ή καμπάνα τής εκκλησιάς άπό τήν νύχτα, πριχού νά ξημερώση,

ραδάρικα ή ξωτάρικα οζά = τά -τοΰ ποιμνίου. Κονρονπάρικα λέγονται έπίσης πρόβατα ολίγα
τόν αριθμόν, παραδιδόμενα εις μεγαλύτερον ποίμνιον πρός φΰλαξιν καί βόσκησιν έπ'
αμοιβή των φυλάκων. .

*) Βλ. Στ. Ξαν&ουδίδην, ενθ. άν.

s) Βλ. έκθεσιν γλωσσικού διαγωνισμού, Άθηνα Λ, 409. Ή λ. εμπολον, νομίζω, δτι
πρέπει έτυμολογικώς νά συναφθή πρός τό ε μπολιάζω, μπολιάζω — σημειώνοι. σημαδεύω'
εμπολον δηλ. σημαίνει τό σημειωμένον, σημαδεμένον ζφον. Τό σημάδεμα τοΰτο γίνεται
δι' είδικόν σκοπόν, ώς διά νά δοθή πρός φύλαξιν εις τινα βοσκόν ή ώς τιμητική δωρεά πρός
άνάδοχον ή βαπτιστικόν κ.τ.τ. Τήν έννοιαν τοΰ σημαδεμένου, τοΰ σημαδέματος, μας δίδουν
καί οί συγγενείς τύποι πολιάρι άμπολιάρι, οί άπαντώντες είς τήν «"Ομορφην βοσκοπούλα»
τοΰ Ν, Αριμητικοϋ (17ος αι.):

2ο προβατάκι τ άσπρο τό πολιάρι,
όπου 'χα τής Κυράς μου άμπουλιάρι,
εκείνο μόνον να χω μετά μένα,
να ιτηαίνωμε τά δυό ανντροφιασμένα.

(στ. 449-452' βλ Κρητικά Α' σ. 139)
Πρβλ. καί Γιάννη Μαυ&ακάκη, Ποιμενικά Δυτ. Κρήτης, Χανιά 1948 α. 63.
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εϊτε Κυριακή δν είναι, είτε μικρόσκολη, καί μαζεύονται όλοι οί χωριανοί, άντρες,
γυναίκες, παιδιά και βοηθάνε»1). Περιγραφήν τοιαύτης ομαδικής εργασίας διά το
κτίσιμον εκκλησίας έν Ήπείρφ μας δίδει ό ποιητής Κ. Κρυστάλλης2). «'Ακούστε
χωριανοί ! ταχιά που θά σημαίνουν οί καμπάνες νά σκωθήτε όλ° σας, γιά νά πάμε
γιά μάρμαρα! όποιος δέν σκωθη καί δέν πάη, νάχη τ' "Αϊ-Νικόλα τήν κατάρα!

Τέτοιαν εδιαλάλησε προσταγή το Σαββατόβραδο στό μεσοχώρι καί σέ άνη-
φορικά σταυροδρόμια ό πρωτόγερος, άνεβαίνοντας σέ ξάγναντους και σέ πεζούλια
άπάνο'υ... Καί τό ταχύ, μόλις έτσάκισαν τά εφτά μεσάνυχτα... ξάφνου μαζί κι οί
πέντε καμπάνες τών αψηλών μας καμπαναριών άνατάραζαν τό χωριό... είχε καή
τό χειμώνα ή πλιό μεγάλη έκκλησιά τοϋ χωριού μας, ό "Αϊ - Νικόλας, καί τό καλο-
καίρι έκεΐνο τόν έξανάχτιζαν οί χωριανοί. Έπλήρωναν μονάχα τά μεροδούλια τών
μαστόρων κι Ικουβαλοϋσαν aUToi άπό τά βουνά άπάνου κάθε βδομάδα τήν πλάκα
καί τά μάρμαρα... Κατέβαιναν κι έτρεχαν ποιος νά πρωτοπεράση τόν άλλον...
μπροστά τά βιολιά πάντα κι οΐ δημογέροντες κι οί παπάδες φορτωμένοι κι αυτοί
και πίσω τό πλήθος...»

Άν διά το κοινόν έργον προσλαμβάνωνται ειδικοί τεχνΐται, κτίσται, μαραγκοί,
κλπ., ΰποχρεοΰ,νται πάντες οί κάτοικοι έκ περιτροπής νά διαθέσουν τά τής διατρο-
φής των. Τούς μαστόρους τούς εφίλεναν δ κόσμος με το νονδέτ3).

2) Αγγαρεία διά τήν καλλιέργειαν κοινοτικών κτημάτων.

Κοινά κτήματα της κοινότητος η τής εκκλησίας ή τής μονής ή τοϋ σχολείου

καλλιεργούνται διά συνεργασίας τών χωρικών κατά παλαιά έθιμα. «Τό χωράφι τής
εκκλησίας εΐς τήν Άμανήν τής Χίου οργώνουν 60-70 ζευγάρια μαζί· ή ήμερα
ώρίζετο άλλοτε υπό τών δημογερόντων»1), τμήμα δέ τοϋ οροπεδίου τής Άμανής,
μεταξύ τών χωρίων Παρπαριάς, Αγίου Γάλακτος και Κουρουνίων, δέν είναι διη-
ρημένον εις κλήρους, άλλα καλλιεργείται άπό κοινού και φέρει τό όνομα Κομώνη
(commune). Εΐς παρόμοιον ίσως λόγον οφείλεται και τό όνομα τοϋ χωρίου
Κοινή.δ) Άπό κοινού γίνεται καί ή εργασία προς έκχέρσωσιν κοινοτικών κτημά-

ΛΑ 1159 Β' 88, Γ. Ταρσούλη, Κορώνη. Πρβλ. 'Αρχ. Θρ. Θησ. 13 σ. 153. « Διά νά
κτίσουν έκκλησίαν είς Σκοπόν τής Άνατολ. Θράκης συγκεντρώνονται όλοι διά κωδωνο-
κρουσίας και εργάζονται τάς νυκτερινάς ιδίως ώρας». ΛΑ 1153 Β' 123, Μ. Ίωαννίδου, 'Αρά-
χοβα (προσωπ. εργασία διά κοινοτικόν έργον).

'-) Παρνασσός 15 ('Αθήναι 1892) σ. 190 -194.

3) ΛΑ 1160 Α' 113, Γ- Α. Μέγας,'.Βάρος Λήμνου.

4) Γ. Α. Μέγα, Ζητήμ. Έλλ. Λαογραφίας σ. 9.

5) Κ. Αμάντον, Συμβολή είς τά τοπωνυμικά τής Χίου, Λεξικογραφικόν Άρχεΐον Β'
σ, 43. Κοινά καθίστανται συνήθως τά δι" οιονδήποτε λόγον μένονταάνευ Ιδιοκτήτου κτήματα·
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ίων, άτινα συνήθως μετά τήν εκχέρσωσιν διανέμονται είς τούς καλλιεργούντας.1)

3) Ko ινή έ'ξοδος τών χωρικών πρός καταδίωξιν αγρίων
ζώων, ληστών κ,λ.π. η άναζήτησιν απολεσθέντος ή κλαπέν-
τος ζώου.

Τό έθιμον τούτο είναι παλαιότατον, δηλούται δέ διά τοΰ γνωστού εις πολλά
μέρη όρου παγάνα ή παγανιά : «επήραν την παγάνα νά πάν νά βρουν το ζώ» 2),
«τά άτσοκάνιστα (τά μή ευνουχισμένα) δαμάλια αγριεύουν γι' αυτό πάνε παγάνα
και τά τουφεκάνε, σά νά είναι άγρια θηρία».3)

Ή λέξις προέρχεται εκ τού λατιν. paganus (χωρικός, εθνικός, μή χριστιανός,
άβάπτιστο παιδί, δαιμονικό), προσέλαβε δέ ήδη κατά τήν μεσαιωνικήν εποχήν
σημασίαν συγγενή πρός τήν σημερινήν, ητοι περίπολος στρατιωτών καί ιδιωτών
πρός δίωξιν πολεμίων ή ληστών ή πρός θήραν αγριμιών.4)

Ταυτόσημος καί δλιγώτερον εν χρήσει είναι ό όρος ορδιά :δ) «τόν παλιό
καιρό κάνανε ορδιά, δηλ. φυλάγανε τά πόστα, γιά νά μην κατεβούν οί κλέφτες
καί τούς πάρουν τ° άλογα, τά βόδια. Μαζεύονταν πέντε ώς εξ καί πηγαίνανε καί
πιάνανε άπό δυο-δυό τά πόστα ώς τήν αυγή. "Ολο τό χωριό φύλαγε μέ τή σειρά».6)
Έν Κφ δια παρομοίας ενεργείας χρησιμοποιούν τόν όρον παραμόνεμα. 0

4) 'Άλλαι εκδηλώσεις τοΰ πνεύματος τής συνεργασίας.

Τήν βαθυτέραν κατανόησιν τοΰ κοινού συμφέροντος καί τών υποχρεώσεων
τοΰ ατόμου πρός τό κοινόν εμφαίνουν και συνήθειαί τίνες τών αγροτών, σχετιζό-
μενοι μέ τήν έναρξιν τών γεωργικών εργασιών.

Την ήμέραν τής ενάρξεως αυτών ώριζον άλλοτε οι γέροντες, οί προεστοί τών
χωρίων, σήμερον δέ ή κοινοτική αρχή. Οΰτως εις Παρπαριάν Χίου οι γέροντες
κηρύσσουν τήν έ'ναρξιν τής σποράς, πότε θ' άναβούν είς Άμανήν (ητις είναι γη
κοινή), πότε θά δύνανται νά κόψουν χόρτα διά τά ζώα των, πότε θ' άρχίση δ θερι-
σμός, όπως επίσης ορίζουν και πόσα ζώα (σωθρόφια) δικαιούται νά έ'χη έκαστος

τά φερόμενα μέ διάφορα ονόματα: ερμα (Πελοπόννησος, Θρ<£κη), βεράνικα (Χαλκιδική), κ.ο.κ.
Είναι τά λεγόμενα κατά τήν βυζαντινήν Ιποχήν ξαλείμματα ή εξαλείμματα, περί ών βλ. Π. Καλ-
λιγάν, Μελέται καί Λόγοι (1882) α. 256-7, Ν.Έλληνομνήμονα, 11 (1914) σ. 491-2, Κ.'Άμαντον,
Χιακά Χρονικά Α' α. 153. Πρβλ. Miklosich-Müller, Acta et dipl- 1865 τόμ. 3, ο. 174.

') Βλ. καί Ν. Η. 'Αναγνωστοπούλου, Ή άγροτική μεταρρύθμισις, παραρτ. Γεωργ. Δελ-
τίου, Μάρτιος 1929 a.J- Πρβλ- Ecloga Leonis et Constantini έκδ. Antonius G. Mom-
pheratùs, Athenis 1889 σ. 31. Τήν τοιαύτην διανομήν χαρακτηρίζουν έν Ρόδφ διά τοΰ όρου
χωριολόϊ. Βλ. Ά. Βρόντην, ΟΙ ζευγάδες τής Ρόδου έν Λαογραφίςι IB' σ. 129.

') ΛΑ 894, 73, Δ. Πουλάκης, Αίγινα. *) Δ. Λονκοπούλου, Γεωργικά Ρούμελης σ. 91.

') Βλ. Ν. Γ. Πολίτην, Παραδ. 2, 1254-1255.

®) Συνώνυμον πρός τό ορδή, οπερ έκ τοΰ τουρκομαν. ordu = στίφος άτακτον.

β) ΛΑ 1378 Γ' 12, Γ. Ταρσούλη, Μεσοχώρι Πυλίας. ') ΛΑ 1575,11, Ά. Καραναστάσης·
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κάτοικος καί πού θά βόσκουν. Οί ίδιοι εκτιμούν καί τήν άποζημίωσιν, ήν έκαστος
ζημιωτής οφείλει νά καταβάλη. Τάς αποφάσεις των άνακοινώνουν διά τοΰ διαλα-
λητοΰ, ανερχομένου είς στέγην οικίας απέναντι τοϋ χωρίου1).

'Από κοινού έγίνετο άλλοτε καί ή έναρξις τής έργασίας πρός έ|αγωγήν τής
μαστίχης, το κέντος, όπως λέγεται έν Xico 2)· Εΐς Λακωνίαν μέ τόν όρον ατημος3)
χαρακτηρίζεται ή κοινή συμφωνία περί τοϋ χρόνου, καθ' όν πρέπει νά μετακομι-
σθούν τά θερισθέντα δημητριακά, ίνα κατόπιν αφήσουν ελεύθερα τά ζώα εΐς τούς
θερισθέντας αγρούς πρός βοσκήν. 'Ανάλογα έθιμα έχομεν εΐς τήν άλλην Πελοπόν-
νησον, Κυκλάδας1) και άλλαχοΰ.

"Τό έθιμον προφανώς έχει τήν αρχήν του εΐς τούς φεουδαρχικούς χρόνους,
ότε ό άρχων ώριζε τήν έ'ναρξιν τής έργασίας, ινα συγχρόνως θερίζωνται όλα τά
κτήματα καί άφήνωνται μετά ταΰτα τά ποίμνια έλεύθερα προς βοσκήν. Εΐς τά Βα-
σιλικά (έκδ. I. Δ. Ζέπου 7, 17, 4) αναγράφεται διάταξις, καθ' ήν « πρός τήν συνή-
θειαν εκάστου τόπου τον χρόνον τοϋ θέρους καί τής τρύγης οΐ άρχοντες όρίζουσι ».

Γ' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ή συνεργασία, ή προερχομένη εξ ευρυτέρου πνεύματος κοιναννικής άλληλεγ-
γύης, δηλοΰται διά διαφόρων ονομασιών. Γνωστός εΐς όλην τήν Ελλάδα εΐναι έν
πρώτοις ό όρος εργατιά ή αργατιά (άργαδιά έν Δωδεκανήσφ 5), άργάτία έν Μάνη
καί Πόντφ 6) εΐς δήλθ)σιν κοινής συμπράξεως 7) : Σήμερα έχουμε αργατιά, ϋά βά-

') Κ. Ν. ΙΙαπαδάκη, Εντυπώσεις εκ Παρπαριάς Χίου, Χιακά Χρονικά 1, τεΰχ. Α' σ. 77.

5) Περί τοϋ τρόπου τής έργασίας διά τήν κάλλιέργειαν καί έξαγωγήν τής μαστίχης βλ.
Περιοδικόν τοϋ έν Χίω Συλλόγου Άργέντη, τόμ. 1 τεϋχ. Α', 'Αθήναι 1938 σ. 96 -100.

3) Είς παλαιόν έγγραφον συμβάσεως ίατροΰ μέ τό χωρίον Άφοΰγγια αναφέρεται: « ώς
καΦός ήνε ό στΐμος άπο παλεα.. . » Ν. Έλληνομνήμων 14 (1917) σ. 55. Βλ. καί ΛΑ 721,
128, Κ. Νεστορίδης. Ή λέξις φαίνεται δτι προέρχεται έκ τοΰ στήνω. Είς Νάξο ν τήν μεταχει-
ρίζονται είς άλλην περίπτωσιν, δπου ή ετυμολογική συγγένεια μέ τό στήνω είναι προφανής :
«Τό καζανάκι, στό στημό πού θά στηθη». (ΙΛ 515, 725, Δ. Ζευγώλη). Έκ τής πρώτης ταύτης
εννοίας, δηλούσης τόπον, προσέλαβεν ίσως καί χρονικήν σημασίαν.

") Π. ΖερΧέντη, Μαντροκαθίσματα, βουδομαντρές, θεμωνιά, μητάτο. 1923 σ. 1. <

5) Μ. Μιχαηλίδης-Νονάρος, Δωδεκαν. Έπιθεώρησις, έτος Α' 1947 ο. 143.

δ) Άγ. Φωοτηροποίλου, Τό χωρίον 'Ιμέρα, έν 'Αρχ. Πόντου 11, 156. πρβλ. Συλλ. Κ. Π. .
παράρτ. τόμ. ΙΖ' (1886) σ. 125. ΛΑ 1523α 49, Ί. Γιαννακούρος. Άργατία γίνεται έν Μάνη
καί εις περίπτωσιν κινδύνου άντεκδικήσεως (βεντέττας) έκ μέρους μελών τής οικογενείας
φονευθέντος. Οί διατρέχοντες τόν κίνδυνον συγκεντρ(ί>νουν πολλούς συγγενείς τοΰ αύτοΰ
γένους (Άνδρικακιαναΐοι, Τσιγουρακαΐοι κ.λ.π.) κ cri δλοι μαζί πηγαίνουν είς τό κτήμα τοϋ
διατρέχοντος τόν κίνδυνον καί έργάζονται. Κατά τήν διάρκειαν τής έργασίας μερικοί έξ αύτών
επιτηρούν τά πέριξ, ίνα έγκαίρως ειδοποιήσουν, άν τυχόν έμφανισθή έχθρός. (Άνακοίν. τοϋ
φιλολόγου 'Αν. Άνδρακάκου).

') Αργατιά σημαίνει καί τό σύνολον τών εργατών: π. χ. κάϋηαε ή αργατιά γιά φαΐ.
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λουμε αργατιά στ' αμπέλι, στο χωράφι ... Τήν έννοιαν ωσαύτως τής συγκεντρώ-
σεως πολλών . προς κοινήν έργασίαν έχουν αι λέξεις μάζεμα1) καί παρακαλιά ;
Σκάβουν τ άμπέλι με παρακαλιά ή με παρακάλια λέγουν εν Αιτωλία 2), κάνουν
καλεάκή λέγουν έν Φυσίνη Λήμνου3), κάνουν παρακάλεση έν Πυλία4), καλιστσή
έν Λέσβω)', καλεστική έν Σκύρωπαρακάλεση ή παρακαλεσιά έν Μεσσήνη7) κλπ.

Έν Πελοποννήσω επικρατεί δ όρος ξ έλαση s), χαρακτηριστικός τής ομαδικής ,
εξόδου δι'ώρισμένην άγροτικήν έργασίαν, συνεκδοχικώς σημαίνων καί τήν σύμπρα-
ξιν εις οικιακός εργασίας: "Εχουμε ξέλαση νά σκάιρονμε τ' άμπέλι, αλλά καί ξέλαση
νά ξάνουμε μαλλιά. Ή λέξις είναι γνωστή έκ τής αρχαίας Ελληνικής (έξέλασις-έξε-
λασία), προσέλαβε δέ τήν σημερινήν της έννοιαν κατά τήν μεσαιωνικήν έποχήν 9).
Εις τινα μέρη τής Πελοποννήσου λέγεται καί κρασοφιλιά, ένεκα τού έπιδαψιλευο-
μένου οίνου κατά τήν έργασίαν10).

Τήν έννοιαν τής συγκεντρώσεως προς κοινοπραξίαν έχει καί ή λέξις αγγα-
ρεία - άγγάρεια, γνωστή οΰσα άπό παλαιότατων χρόνοον καί έτυμολογουμένη υπό
τού Ησυχίου έκ τού περσικού άγγαρος — άχ&οφόρος. Τήν πρώτην σημασίαν τής
« έκ βίας γινομένης υπηρεσίας», ώς ορίζεται υπό τού Σουίδα, μέ τήν οποίαν
εΰρίσκομεν τήν λέξιν είς τήν Γραφήν 11), είχε κατά φεουδαρχικούς χρόνους, ότε
δ ισχυρός φεουδάρχης ύπεχρέωνε εις έργασίαν άνευ άμοιβής τίνος άπαντας
τούς έξ αύτοΰ έξαρτωμένους δουλοπάροικους καί ελευθέρους καλλιεργητάς 12). Τήν

') ΛΑ 713, 85, Β. Φάβης. 2) ΛΑ 916, 53, Δ. Λουκόπουλος.

3) ΛΑ 1160 Β' 225, Γ. Α. Μέγας. 4) ΛΑ 1378 Γ', 6, Γ. Ταρσούλη.

5) Σ. 'Αναγνώστου, Λεσβιακά (έν 'Αθήναις 1903) σ. 96.

6) ΙΛ 560 Β', 22. ') ΙΛ 587, Δ. Γεωργακάς.

8) 77. Παπαζαφειρόπονλος, ενθ' άν. σ. 472. 'Αγ. Σγονρίτσας, Σπαρτιατικά Χρονικά Α'

(Ίανουάρ. 1938) 9. ΛΑ 1098, 506, I. Κακριδής, Τρίκκαλα Κορινθίας. "Ομ. Γεωργακάς, Μεσση-

νιακά έθιμα έν 'Αρχείφ 'Ιδιωτικού Δικαίου Η' (1941) σ. 187. Πρβλ. Πρακτικά 'Ακαδημίας

'Αθηνών ΙΓ' (1938), σ. 632. °) Βλ. Κ. "Αμαντον, Ελληνικά 4 (1931) σ. 320.

10) Λαογραφία Α' (1909) σ. 130, πληροφ. έξ 'Ηλείας Κ. Άναστασιανοΰ. Φιλιά (ή), έν Πελο-
ποννήσφ λέγεται γενικώς ή φιλοξενία, τό φιλεύειν : Θυμήσου τη φιλιά μας, λέγουν συνήθως

είς τόν άπερχόμενον ξένον είς τόνον άστεΐον, θέλοντες τρόπον τινά νά δείξουν, δτι δέν ήτο καί
σπουδαία ή παρασχεθείσα φιλοξενία. ·") Ματϋ·. 5, 41.

12) Περί υποχρεώσεων επιβαλλομένων είς τούς μορτίτας καλλιεργητάς υπό τοΰ φεου-
δάρχου βλ. Γ. Χρηστάκην Ζωγράφον, Τό άγροτικόν ζήτημα έν Θεσσαλία σ. 39. Εις παλαιό-
τερα κείμενα πολλάς εΰρίσκομεν σχετικός ειδήσεις : Διό κανόνος τής Τ' Οίκουμ. Συνόδου

άπαγορεύεται είς τούς έπισκόπους « άναγκάζειν τινάς καρποφορεΐν ή άγγαρείας διδόναι ή διό

... ! '
ταύτα άφορίζειν» Ράκλη - ΙΊοτλή, Σύνταγμα θείων και ίερών κανόνων, Άθήνησι 1852, 1, 133.

Δι' άργυροβούλλου τοΰ Δεσπότου Θεσσαλίας Νικηφόρου Δούκα (1266) ή έπί τοΰ Πηλίου μονή

. τής Μακρυνιωτίσσης άπαλλάσσετάι τής άγγαρείας» Miklosich - Müller, Acta et diplomata, IV,

419. Πρβλ. Α. Κ. Τοοποτόν, Ιστορία τών γεωργών καί τής ιδιοκτησίας τής Θεσσαλίας σελ. 52.
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αυτήν σημασίαν διετήρησε καί κατά τούς χρόνους τής Ενετοκρατίας1) καί Τουρ-
κοκρατίας, ότε ή αγγαρεία ήτο εκ των επαχθεστάτων πιέσεων τών κυριάρχων κατα-
κτητών. Σήμερον απαντά, μέ τήν αυτήν σημασίαν, εκεί όπου διατηρείται καί Εφαρ-
μόζεται τό παλαιόν έθιμον τής υποχρεωτικής επιβολής τής εργασίας, ώς π. χ. έν
Μάνη, όπου « οί μεγαλοκτηματία ι διά κωδωνοκρουσιών καλούν τούς γεωργούς
δι' εργασίαν είς τόν άγρόν των» 2), έν Λήμνφ, οπου ό αφεντικός επιβάλλει !εϊς τόν
κεχαγιάν, τόν μισθωτήν καλλιεργητήν τών κτημάτων του, νά πά νά τονν φέρ* εξ
βαρέλια νιρο απ' τονν Αυλώνα, νά γιμώσ ονλις τις σφίδις κι τά πϋ·άρια, γιά νά
πιράσ τς δεκαπέντι μέρις, δσου νά ξανάρϋ·' οϋ κιαχαγιάς νά τονν νιρονκονβανήο'3).
Ή παλαιά σημασία διαφαίνεται καί εΐς τάς λαϊκάς παροιμίας: « μικρό χωριό, πυκνή
άγγάρεια4)· μέ αγγαρεία αμπέλι δεν γίνεται, τσαίρι δεν προκόφτει5)· αν&ρώπου
παρακάλεση ομοιάζει την άγγάρεια. Μέ τήν κοινωνικήν εξέλιξιν ή αγγαρεία προσέ-
λαβε τήν έννοιαν τής συνεργασίας εΐς έργον κοινής ωφελείας η φιλανθρωπίας. «Ή
άποκτηνωτική άνατολική αγγαρεία εξελίσσεται προς ελευθεροπρεπείς εργασίας» λέγει
δ Ά. Μ. 'Ανδρεάδης, εξετάζων λεπτομερώς τον θεσμόν τής αγγαρείας 6).

Μέ τήν σημασίαν τού βοηθώ άπαντόί, καί τό ρήμα παραπιάνω εν Κρήτη ').
Παλαιότερον έπί Ενετοκρατίας εύρίσκομεν τήν λέξιν παραπιασμος8), συνώνυμον
πρός τήν άγγαρείαν, έκ τοΰ παράπιεομος (παραπιέζω), λέξεως τής μεταγενεστέρας
Ελληνικής, ήπαντώσης παρ' Όρειβαοίφ9) και Σέ'ξτω Έμπειρικφ10).

Ετέρα λέξις, έχουσα τήν αρχήν της εΐς μεσαιωνικούς χρόνους, είναι τό παρα-
απόρι. Ή λέξις αύτη κατ' αρχάς έσημαινε μέρος τού κτήματος, σπειρόμενον Ιδιαιτέ-
ρως δι' άγγαρείας τών δουλοπάροικων πρός άποκλειστικόν δ'φελος τοΰ ιδιοκτήτου
(τσιφλικούχου)η). Τήν σημασίαν ταύτην διατηρεί εΐς τινα μέρη και σήμερον. Οΰτως

ι-

') Α. Μομφεράτου, Μεθώνη Κορώνη έπί Ενετοκρατίας, έν 'Αθήναις 1914 σ. 55. Σ.
Ζαμπελίου, Κρητικοί γάμοι, έν Τουρίνω 1871 σ. 125.

') ΛΑ 1485, 5, Στ. Τζουμελέας.

') Γ. Α. Μέγα, Λαϊκή Οίκοδομία τής Λήμνου έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ. Β' 1940 σ. 4.

') Βλ. καί Ν. Δημητρακόπουλοι*, Νομικαί ενασχολήσεις 2, 91.

6) Βάρνερ, αγγαρεία 1. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β' 28.

6) Α. Μ. Άνδρεάδου, Σύστημα ελληνικής δημοσίας οικονομίας Α' (Άθηναι 1928) σ. 27.

') ΛΑ 1584, 185, Στ. Εανθουδίδης, Κρήτη.

8) Α. Μομψεράτος, ένθ. άν.

") νΕκδ. Daremberg σ. 101.

Προς μαθηματικούς 7,192. Βλ. Λεξ. Liddel-Scott-Κωνσταντινίδου, λ. παραπιεσμός.

") Ότι αρχικώς ή λέξις έσημαινε τόν ίδιαίτερον άγρόν, φαίνεται καί έκ τοΰ Du
Cange (gloss, gr.): παραοπόρια, καστρέσια, ιδιόκτητα in gloss· Basilic, peculium câstrense.
Κατά τόν Κ. "Αμαντον ("Ελληνικά 4, 320) παρασπόρι πιθανώς κατ' αρχάς έσήμαινε τόν κατά «
δεύτερον ετος σπειρόμενον άγρόν, τόν εις τινας Κυκλάδας λεγόμενον παραγκαιριά.

\
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εν Ήπείρφ «παρασπόρια εκαλοΰντο οί αγροί, οί σπειρόμενοι δι' αγγαρείας των
χωρικών χάριν των λεγομένων σπαήδων».*) Έν Λήμνφ « άπ δσα χουράφια εΐχι
τ άφεντκό καί τά 'απερνιν ου κιαχαγιάς τημσάρκα, κρατοϋαιν ενα χονράφ' τ' άφεν-
τκό και τό βαζι$ παρασπόρ, εντελώς &'κό τ. Ου κιαχαγιάς ηϋιλι νά τον το σπείρ',
νά τον το ϋερίσ, νά τον τ* αλουνία με τά &κά τ τά ζφα, νά τον το πάγι ετ'μον» V-

Έν Αϊτωλίφ λέγουν τό 'χω παρααπόρι=το σπέρνω μόνος μου, εν άντιθέσέι
προς το σεμπρικό }ή κουλληγικό 8). Επειδή ό Ιδιαίτερος αυτός αγρός τοΰ γαιοκτη-
μονος, το παραοπόρι, εσπείρετο άλλοτε δι'|όμαδικής εργασίας (άγγαρείας), ή λέξις
προσέλαβε συν τ φ χρόνφ καί τήν σημασίαν της ομαδικής εργασίας 4) και κατ' άνα-
λογίαν άλλων ομαδικών εργασιών, προσφερομένων πρός ενδεείς, εγινε ταυτόσημος
προς την ξέλαση, παρακαλώ, κ.τ.ό.

Μέ τήν τελευταίαν ταύτην*σημασίαν είναι γνωστή σήμερον εν Θεσσαλία;5),
Βοιωτίςι6), Αιτωλία καί Άκαρνανίςι7), Αακωνίςι8). Έν Μακεδονία, Θράκη,
Μ. 'Ασία περισσότερον έν χρήσει είναι ή λέξις μεντζί9). Τήν λέξιν γιαράιμ-
γιαράούμ (έκ τού τουρκ. yardim) μεταχειρίζονται εν Λήμνφ· σήμερα &ά κάνουμε
γιαράίμ. Οί συνεργαζόμενοι ονομάζονται γιαράιμτζηάες10).

Ξενικής επίσης προελεύσεως είναι και ό είς Κρήτην, Κύπρον, Κυκλάδας,
'Ιονίους νήσους εν χρήσει συνώνυμος όρος άγιουτάρω έκ τοΰ ιταλικού ajutare»
aitare u), το ουσιαστ. άγίδα καί τά συγγενή άϊτάρω, άϊδέρνω, άϊδάριση, άϊδάρισμα,

') Ζωγράφειος Άγων Α' α. 50.

а) Γ. Α. Μέγα, Λαϊκή οίκο δ ο μία τής Λήμνου εν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ. Β', 1940 α. 3.

8) Δ. Λονκοπούλου, Γεωργ. Ρούμελης σ. 156. ΛΑ 765, 11.

4) Kai αλλαι γεωργικαΐ λέξεις σημαίνουν καί τόν άγρόν καί τό είδος της είς αυτόν
γινομένης γεωργ. εργασίας : ανοιμα = ό νεωστί εκχερσωθείς πρός καλλιέργειαν άγρός καί
ή πρός τοΰτο έργασία' όργωμα = άργωμένος άγρός καί άροσις' κάφαλο — ό έκ καύσεως θάμνων
προελθών άγρός καί ή προς τοΰτο εργασία.

δ) ΙΛ άρ. 503, 118, Άναστ. Κουκουλέ.

б) ΛΑ 1153 Β', 122, Μ. Ίωαννίδου.

') Δ. Λονκοπούλου, Γεωργ. Ρούμελης σ. 156. Περί τών κατά τόπους χρήσεων τής λ. βλ.
Κ. "Αμαντον, 'Ελληνικά 4, 320. G. Rohl/s, Etymologishes Wörterbuch der Unteritalie-
nischen Gräzität, Halle 1930 έν λ. Ζ. von Ligenthal, Jus Graecoromanum 3, 32. Π. Ά(ρα-
ßavuvov) Χρονογραφία 'Ηπείρου Γ, 241, Χ. Παπαχριοτοδοΰλον, Τοπωνύμια τής Ρόδου μεσαίων,
χρόνων, 'Ελληνικά, 10, 127.

") ΛΑ 713, 180, Β. Φάβης.

8) 'Αρχ. Θρακ. Θησ. ΣΤ', 239. ΛΑ 1104 Γ-, 104, Γ. Α. Μέγας. ΛΑ 1146, 41, Δ. Που-
λάκης, Τσεσμές Μ. 'Ασίας.

,0) ΛΑ 1160 Α', 129, Γ. Α. Μέγας.

") Περί της ετυμολογίας βλ. 'Αθηνά, 36 σ. (1924) σ. 154.
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άϊδαριστης, άϊδαριστό κ.λ.π.*) Έν Νάξω ο όρος αιφέρι (εκ τοΰ τουρκ. σεφέρι —
εκστρατεία, πόλεμος, εκδρομή, ταξείδι) χρησιμοποιείται καί επί συμβάσεων καί επί
ομαδικής έργασίας: «Σμίγουνε δυό άνθρωποι καί κάνουνε μαζί τις δουλειές τους-
καί κάνουνε σιφέρια π.χ. θά σπέρνουνε μαζί- βάζει καθένας τό βόδι του καί μέ τά
δυό βόδια ζευγαρίζουνε. Δυό μέρες πάει μιά παρέα στά σμ\>ριδωρυχεϊα κι ύστερα
πάει άλλη- κάνουνε σιφέρι» 2). Ό όρος σνψωμο, γνωστός κυρίως έπί συμβάσεων
μισθωτών, λέγεται έν "Ανδρω κατ' έπέκτασιν καί έπί τών προσφερόντων τήν έργα-
σίαν των δωρεάν, μέ τήν παροχήν τροφής μόνον, πρός βοήθειαν όμοχωρίων έχόν-
των άνάγκην 3). Ή δαπάνη διατροφής τών άπό κοινοΰ εργαζομένων βαρύνει κατά
κανόνα τόν ίδιοκτήτην τοΰ κτήματος4).

Δ' ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τά έθιμα συνεργασίας καί αλληλοβοήθειας παρουσιάζουν μέν κατά τόπους
διαφοράς τινας καί παραλλαγάς, διέπονται όμως γενικώς άπό βαθύ πνεύμα εκτι-
μήσεως τών έκ τήζ συνεργασίας καί άλληλοβοηθείας άγαθών καί άπό στερράν
ήθικήν άντίληψιν, όσον άφορά τάς μεταξύ τών συνεργαζομένων σχέσεις καί τά έκ
τής άθετησεως τών συμφωνιών καί τής άνειλικρινείας επακόλουθα. Ταΰτα ό λαός
διετύπωσε παραστατικώτατα ιδία εις παροιμίας: "Οπου εΐναι πολλοί, είναι ευλογία
θεον "Οπου είναι πολλοί, εΐναι πολλά καλά ''), Οι πολλοί, παίρνουν τήν Πόλη 7),
αποδίδων τό ρητόν «ή ισχύς έν τή ενώσει». Όμοίως τήν ύποχρέωσιν διά τήν
τήρησιν τών συμπεφωνημένων άναγνωρίζει ό άνίϊρωπος τοΰ λαού λέγων : συμφω-
νία και νόμος 8), τά βόδια δένουν άπ' τά κέρατα, τον άν&ρωπο άπ' τό λόγο.

Ή σύμβασις πρός κοινοπραξίαν θεωρείται θεσμός ιερός. Ή τιμιότης είς τάς

') Βλ. Ιστορικόν Λεξικόν 'Ακαδημίας έν λ. άΐδα.

') ΛΑ 1524, 158-159, Δ. Ζευγώλη.

3) ΛΑ 503, 152, 'Αν. Κουκουλέ.

t

4) Έν Καρπάθιο ή κοινή τράπεζα τών οΰτως όμαδικώς εργαζομένων είναι γνωστή μέ
τόν είδικόν ορον σπορόταβλα ή τάβλα' βλ. Μ. Μιχαηλίδην - Νονάρον, Λαογρ. Σύμμ. Καρπά-
θου Β' σ. 49.

δ) ΛΑ 883, 471, Κ. Νεστορίδης, Λακωνία.

6) ΛΑ 482, 639, Τ. Κανδηλώρος, Γορτυνία.

') ΛΑ 880, 267, Δ. Λουκόπουλος, Αιτωλία.

9) Ή άνάγκη τής τηρήσεως τοΰ λόγου τονίζεται υπό παλαιού νομικού : « ούδ' έ'ννομον
ούδ' άρμόζον λογικφ ζώω τάς ιδίας τών λόγων ομολογίας δι' άθετήσεως κιβδηλεύειν άλλ' εΐ-
περ τι άλλο, τοΰτο πρέπον άνθρώπφ φυλάττειν λόγου άλήθειαν, εΐ γε μή μέλλει έν τφ δια-
φθείρειν ψεύδει τ' αληθές έρημος λόγου γενόμενος, άπό λογικής έκπεσεΐν τάξεως» Αύτοκρ.
Λέοντος Νεαρά ιθ'. Βλ. Ν. Δημητρακόπονλον, ένθ' άν. σ. 110 -111.
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Si

σχέσ.εις αύτάς είναι ζήτημα ηθικής τάξεως, τής οποίας ή διασάλευσις έκ μέρους τών
συνεργαζομένων επισύρει άμεσον τήν τιμωρίαν έξ επεμβάσεως αυτής ταύτης τής
θείας δίκης. Έν Πελοποννήσφ, εάν τύχη νά συμβή ζημία ή άπώλειά τις είς τά
συνεταιρικά άγαθά, δηλ. νά επέλθη θάνατος ε'ίς τι έκ τών ζώων τοΰ συνεταιρισμού
ή καταστροφή εις τήν έσοδείαν κλπ., λέγουν ότι έ'γινε διαβολιά ή μαγαριαιά καί διά
τούτου εννοούν, ότι ό έ'νας έκ τών συμπραττόντων έκλεψε ή κατά ttva τρόπον έδο-
λιεύθη τόν συνεταΐρον. Ή πίστις, ότι άνωτέρα τις δύναμις διέπει καί τά τών
συμβάσεων, ώς καί όλα τ' άνθρώπινα, φανερώνεται καί εις τά έν ανατολική Κρήτη
λεγόμενα : δταν κάμνοννε δρταγιά Χ), <1ν δέν ταιριάση το ζάγανόν της 2), παραινούνε
τον 'νους τά δζά και τότε ξεχωρίζουν 3).

Ή δικαία διανομή είναι ρητον αίτημα τής λαϊκής συνειδήσεως: «οποίος
τρώει το δίκιο τ άλλου νου, τρώει τά ποδάρια τον», λέγει μία εκ τών πολλών σχετι-
κών λαϊκών παροιμιών, σημαίνουσα, ότι βεβαία τιμωρία αναμένει τόν άδικοϋντα
τούς άλλους. Ό Θεός, κατά λαϊκήν παράδοσιν, «εβαλε σχισμή ατή μέση τον σιτα-
ριού, γιά νά μπορούν οί γεωργοί, σάν έχουν συντροφιά, νά μοιράζονν και τον ενα
κόκκο, αν τνχγ) πάνω στή μοιρασιά νά περιοσέψί]» 4).

Παρά τήν κοινήν όμως άναγνώρισιν τής σημασίας τής συνεργασίας καί τών
έκ ταύτης άγαθών, ιδιαιτέρως έκτιμάται καί ή κατ' ιδίαν διεξαγωγή τής εργασίας,
ώς ό προσφορώτερος τρόπος εξυπηρετήσεως τών ιδίων συμφερόντων0). Πολλαί είναι
καί αί παροιμίαι, αί έκφράζουσαι τούτο, ώς καί τά έκ τής δυσάρεστου πείρας
πορίσματα :

Κάλλιο τ' αλώνι σον μικρό και νά V' μοναχικό σον Το μισιακο γαϊδούρι τά

J) Όρταγιά = συνεταιρισμός, συνεταιρική εργασία' τό έν Θρ^κη άρτακλίκι.

') Ζάγανον' ή λ. άγνωστου έχύμου σημαίνει ένταΰθα κάτι άνάλογον πρός ιό γούρι, χό

τυχερό.

*) ΛΑ 1380 Β', 44, Μ. Λιουδάκη, Άγιος Γεώργιος ΛασηίΚου. Πρβλ. Γιάννην Ί. Μαυ-
ρακάκην ενθ' άν. σ. 64.

*) Ά. Βρόντη, Τής Ρόδου παραδόσεις καί τραγούδια. Έν Ρόδω 1930 σ. 44. Πρβλ.
Π. Παπαζαφειρόπουλον ενθ' άν. σ. 335. > «

6) Όμοίως εξαίρεται ή σημασία τής προσωπικής επιβλέψεως:

Τον νοικοκνρον το μάτι
κοπριά 'ναι οτό χωράφι.

Άξιοσημείωτον είναι, δτι άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων εΰρίσκομεν τήν παροιμίαν μέ τήν
αυτήν έννοιαν καί χήν αύχήν σχεδόν γλωσσικήν διαχύπωσιν. Είς χόν Πλίνιον άπανχάχαι:

majores fertilissimtim in àgro oculum domini esse dixerunt. Κατά τόν μεσαίωνα έλεγετο : πολύ
τω άγρψ ωφέλιμος ή του δεσπότου παρουσία. Βλ. Η. Blümner, Die römischen Privataltertü-
îner, München 1911 σ. 547.

6
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σκυλιά τό τρώνε' "Οποιος μονάχος πολεμά, ποτέ του δεν ξεπέφτει· Ό λύκος εχει τό
σβέρκο τον χοντρό, γιατί κάνει τη δουλειά μοναχός του· Τά ξένα χέρια σ' άναπαν-
κουν, μά την καρδιά σου καύκουν, ώς λέγεται εν Κύπρο).

Αί συνήθειαι, αί άφορώσαι εις τήν συνεργασίαν καί άλληλοβοήθειαν, είναι
προφανώς σχετικαί μέ τό εκάστοτε κρατούν κοινωνικόν σύστημα. Έκ τούτου
όμοιας η άναλόγους συνήθειας πρός τάς σημερινός δεν εύρίσκομεν εΐς τήν άρχαίαν
ελληνικήν εποχήν, τής οποίας τό σύστημα εργασίας ενεκα τού θεσμού τής δουλείας
ήτο όλως διάφορον άπό το σήμερον κρατούν 1).

Πνεύμα φιλανθρωπίας καί αγαθοεργίας υπήρχε βεβαίως καί εΐς τήν τότε πολι-
τισμένην κοινωνίαν, ώς τούτο μαρτυρεϊται υπό διαφόρων συγγραφέων 2)· άλλωστε
τούτο υπάρχει έν τινι μέτρφ καί εΐς πάσαν άνθρωπίνην κοινωνίαν3).

Ή συνεργασία όμως καί ή αλληλοβοήθεια παρά τοις άρχαίοις δεν εξεδηλοϋτο

') Οί δοΰλοι ήσαν Υποχρεωμένοι νά εκτελούν πάσας τάς χειρωνακτικές εργασίας «έν
ένίαις μέν τών πόλεων, μάλιστα δ' έν ταΐς εύπολέμοις δοκούσαις είναι, ούδ' εξεστι τών πολιτών
ούδένα βαναυσικάς τέχνας έργάζεσθαι» (Ξενοφ. Οίκον. IV, 3). Μόνον αί γεωργικά! άσχολίαι
επαινούνται ύπό τίνων ποιητών καί συγγραφέων «χρήζων πλούτου, μελέτην έ'χε πίονος άγροΰ-
άγρόν γάρ,τε λέγουσιν 'Αμαλθείας κέρας είναι» (Φωκυλίδης, Fragm. 7, Berg II4, 69). «"Ετι
δέ ή γη θεός ούσα, τούς δυναμένους καταμανθάνειν καί δικαιοσύνην διδάσκει' τούς γάρ
άριστα θεραπεύοντας αΰτήν πλεΐστ' άγαθά άντιποιεΐ» (Ξενοφ. ένθ' άν. V, 12). Πρβλ.
G. Busolt, Griechische Staatskunde, München 1920 σ. 182 - 3.

2) Ό Δημοσθένης (Περί στεφάνου 268) λέγει ότι υπήρξε « κοινός καί φιλάνθρωπος καί
τοις δεομένοις επαρκών». Είς τόν πρός Νικόστρατον λόγον § 4, ό 'Απολλόδωρος άναφέρων
τάς πρός τόν Νικόστρατον γειτονικός του σχέσεις, λέγει : « Χρόνου δέ προβαίνόντος καί πάνυ

οίκείως διεκείμεθα καί εγώ θ' ούτως οίκείως διεκείμην πρός τούτον, ώστ ούδενός πώποτε, ών
έδεήθη ούτος έμοϋ άπέτυχεν, ούτος τ' αν εμοί ούκ άχρηστος ήν πρός τό έπιμεληθήναι καί
διοικήσαι». "Ο 'Ισοκράτης ομοίως διεκήρυσσε, «μηδένα τών πολιτών στερεΐσθαι τών έπιτη-
δείων» (Άρεοπαγ. κα'). Οί παλαιότεροι λέγει (Άρεοπαγ. ιβ') «περί τόν ίδιον βίον τοσαύτην
έποιοϋντο πρόνοιαν αλλήλων, δσην χρή τούς εύ φρονοΰντας καί πατρίδος κοινωνοΰντας. ..
οι τε τάς ουσίας εχοντες ούχ όπως ύπερεώρων τούς καταδεέστερον πράττοντας, αλλ' ύπο-
λαμβάνοντες αίσχύνην αύτοϊς είναι τήν τών πολιτών άπορίαν έπήμυνον ταΐς ενδείαις... κεφά-
λαιον δέ τοΰ καλώς άλλήλοις όμιλεϊν ... αί μέν γάρ κτήσεις ασφαλείς ήσαν οίσπερ κατά τό
δίκαιον ύπήρχον, αί δέ χρήσεις κοιναί πάσι τοις δεομένοις τών πολιτών ». Πολλάς όμοίας
ειδήσεις δύναται τις νά εΰρη καί είς άλλους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς.

') «Ή εύεργεοία, ή συμπάθεια τοΰ άνθρωπου πρός τόν άνθρωπον είναι βαθέως χαρα-
γμένοι ύπό τής ιδίας τής φύσεως καί ανταποκρίνονται ζωηρώς είς τάς πλέον έσωτερικάς
άνάγκας, ώστε καμία πρόοδος καί καμία σχολή δέν έπεζήτησαν ποτέ νά τάς διαγράψουν»
λέγει ό Ε. Laurent, Le paupérisme et les associations de prévoyance, Paris 1860 a. 30.
Πρβλ. καί C. Bouglé, Le solidarisme, Paris 1924 σ. 42. -
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καθ' ον ακριβώς τρόπον σήμερον. Ώς έ'νδειξιν κοινωνικής αλληλεγγύης, άνταποκρι-
νομένης πρός τό. πνεύμα τής εποχής εκείνης, δυνάμεθα ν' άναφέρωμεν τούς διαφό-
ρους κοινωνικούς και θρησκευτικούς συνδέσμους, οΐτινες είναι γνωστοί μέ τόν
γενικώτερον όρον εταιρειαι ή σννεδρίαι.

Τοιούτοι σύνδεσμοι, έπίδρασιν άσκήσαντες είς τήν κοινωνική ν ζωήν τών
'Αθηναίων, ήσαν οί λεγόμενοι έρανοι. Ούτοι, γνωστοί άπό τής εποχής τοΰ Όμη-
ρου *) μέ τήν έ'ννοιαν τής κοινής συνεισφοράς διά τήν δργάνωσιν γευμάτων καί
εορτών, προσέλαβον ευρυτέραν μορφήν και διά τών ερανικών εισφορών ένισχΰοντο
φιλικά πρόσωπα έχοντα άνάγκην, έπροικοδοτούντο πτωχά κοράσια, άπελυτροϋντο
αιχμάλωτοι, έπληρώνοντο τά χρέη τών άδυνατούντων νά τά εξοφλήσουν κ.τ.τ. Ειδι-
κοί νόμοι, οί έρανικοί, καθώριζον τά τής λειτουργίας των.2) Είς στιγμάς γενικής
δυστυχίας ένεκα πολέμων ή εσωτερικών αναστατώσεων οί έρανοι συνέβαλλον εις
τήν άνακούφισιν τής δυστυχίας, ώς π.χ. μετά τόν Πελοποννησιακών πόλεμον, ότε
δεινή ήτο ή θέσις τών 'Αθηνών.3)

'Από τής επικρατήσεως όμως τού Χριστιανισμού, μέ τήν κατάργησιν του
θεσμού τής δουλείας καί τά νέα κηρύγματα περί τής άξιας τής εργασίας καί τής
άγάπης πρός τον πλησίον4), διαμορφώνεται διάφορον πνεύμα συνεργασίας καί
άλληλοβοηθείας, τοΰ οποίου τήν έπίδρασιν εΰρίσκομεν φανεράν εις τήν μεσαιωνι-
κήν καί νεωτέραν έλληνικήν ζωήν. b)

"Από τών πρώτων χριστιανικών χρόνων, εκτός τών έπισήμων φιλανθρωπικών
οργανώσεων, οιαι ήσαν αί άγάπαι6) καί, τά διάφορα ευαγή ιδρύματα, πολλαπλώς

ι) Όδ. α 226: είλαπίνη ήέ γάμος ; έπε! ούκ έρανος τάδε γ' εστίν. Πρβλ. λ 415: ή γάμ<ρ
ή εράνφ ή είλαπίνη τεθαλυίχ). Κατά τόν 'Αθήναιον (8.862e) «έρανοι είσιν άπό τών συμβαλ-
λομένων συναγωγαΐ άπό τοΰ συνεράν καί συμφέρειν έκαστον»

') Βλ. Th. Reinach έν Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquités, τόμ. II1,
Paris 1892 σ. 805-808 αρθρ. Eranos (έρανος). Λεπτομερείας καί βιβλιογραφίαν ευρίσκει τις
καί παρά Ζ. Beauchet, Histoire du droit privé de la république athénienne, Paris 1897
τόμ. IV a. 258-271.

8) A■ Blanqui, Histoire de l'économie politique en"Europe depuis les anciens
jusqu'à nos jours, Paris 1837 σ. 21.

4) 'Αγαπήσεις Κύριο ν τόν Θεόν σου.... αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν έν
ταύταις ταΐς δυσίν έντολαΐς όλος ό νόμος κρέμαται καί οί προφήται» Ματθ. 22,37. «άγάπη
πλήρωμα τοΰ νόμου» Παύλου έπιστ. πρός Ρωμ. 13, 10, Γαλ. 5, 14.

δ) Έκ τοΰ ^Βυζαντίου καί τής χριστιανικής εποχής έχουν τήν προέλευσίν των οί καί
σήμερον έν χρήσει όροι ξέλαση, παραοπόρι, παραπιασμός, άγγμρεία, άρνοκλήσι, εμπολον, περί ών
έγένετο λόγος άνωτέρω.

6) Βλ. Η. Leclercq, αρθρ. agape έν F. Cabrol, Dictionnaire d'Archéologie chré-
tienne et de liturgie I, 775 κ.έ.
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προαγαγόντα τήν κοινωνικήν άλληλεγγύην,τα μοναστήρια άπετέλουν 'ιδίας εργα-
τικός κοινότητας μέ κατανομήν εργασίας καί συνεργασίαν. Ώς.τοιούτου είδους οργά-
νωσιν εργασίας άναφέρομεν χάριν παραδείγματος τά παρά Καλλινίκφ Ιν τφ βίφ
τού οσίου Ύπατίου αναφερόμενα : «εΐποτε γάρ δει κήπον γεωργήσαι ή άμπέλους
σκάψαι ή άλλο τι ποιήσαι επίπονον, οι έπιτήδειοι τφ έργω εις τούτο τεταγμένοι
είσίν... καί εΐπου χρεία οικοδομήματος ήν γενέσθαι, πάντες συνήρχοντο εκεί 5)...».

Δια τών έν ταΐς έκκλησίαις καί μοναΐς υπαρχόντων άπό τών πρώτων χρι-
στιανικών χρόνων κοινών ταμείων, τών λεγομένων είς άρχαιοτέραν έποχήν γαζοφυ-
, λακίων3) (τών κιβωτίων ελέους τών νεωτέρων χρόνων) ενισχύοντο οί πάσχοντες και
ενδεείς καί προήγετο τό πνεύμα τής φιλανθρωπίας.

Χαρακτηριστικών γνώρισμα τής χριστιανικής φιλανθρωπίας, διακρίνον ταύτην
άπό τήν φιλανθρωπίαν παλαιοτέρων ελληνικών χρόνων, καθ' ους ή πρός τόν πλη-
σίον βοήθεια παρείχετο Ικ καθαρώς ορθολογιστικής άντιλήψεως περί ομαλής πολι-
τικής οργανώσεως καί κοινωνικής λειτουργίας4), είναι, ότι αύτη συνεδέθη μέ τήν
θρησκευτικήν ίδέαν περί σωτηρίας τής ψυχής· ούτως ή πρός τους ενδεείς καί
πάσχοντας βοήθεια έλαβε τήν έννοιαν τού ψυχικον, ην έχει καί σήμερον.

Κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας τό χριστιανικόν πνεύμα τής συνεργα-
σίας καί άλληλοβοηθείας ενισχΰθη έτι μάλλον, έ'νεκα τών κρατουσών τότε εθνικών
καί κοινωνικών συνθηκών. Οί κίνδυνοι εκ φν παντοειδών πιέσεων τοΰ κατακτητοϋ
έπέβαλλον επιτακτικώτερον τό καθήκον .τής ενώσεως καί τής κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, έκδηλου μένης ε'ις τήν δημοσίαν καί ίδιωτικήν ζωήν. Ή άμοιβαία βοήθεια
καί συνεργασία είναι έν τών κυρίων γνωρισμάτων τής λειτουργίας τών κοινοτή-
των κατά τήν εποχήν έκείνηνΒ). Τινές μάλιστα τούτων ηχθησαν είς τήν δργάνωσιν
συνεργατικών συνεταιρισμών καί έψήφισαν καταστατικά, ρυθμίζοντα κατά τόν μαλ-

') Βλ. Η. Leclercq, ενθ' άν. τόμ. 3ος αρθρ. Charité. Μ. Γεδεών, Περί φιλόπτωχων καί
φιλάνθρωπων διατάξεων παρ* ήμΐν κατά τούς τέσσαρας τελευταίους αιώνας Συλλ. ΚΠ, 21
(1891) σ. 79. Κ. Άμάντον, Ή ελληνική φιλανθρωπία κατά τούς μεσαίων, χρόνους, 'Αθηνά
ΛΕ (1923) σ. 131 κ.ε. Άμ. Άλεβιζάτον, Ή βιβλική καί ίστορικοδογματική βάσις τής κοινων.
καί ηθικής αποστολής τής 'Εκκλησίας, έν 'Αθήναις 1933. Φιλαρ. Βαψείδου, Ή αγάπη καί τά
εργα αύτής έν τοις μετά τόν Μέγαν Κωνσταντΐνον χρόνοις, περιοδ. Γρηγόριος Παλαμάς 11
σ. 214-225, 259 - 265, 315 - 341, 343 κ.έ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Β' I
'Αθήναι 1948 σ. 64 κ.ε.

*) Βλ. Φ. Κονκόυλέν, 'Εκ τοΰ βίου τών Βυζαντινών έν 'Αθήναις, 1920 σ. 37.

*) Φ. Κουκονλες, έ'νθ' άν. σ. ·77. Κατά συγγραφέα τών χρόνων τοΰ Ίουστινιανοΰ «πάν-
τες είς τά λεγόμενα γαζοφυλάκια έν έκαστη έκκλησία καθ' δ ηύπόρει τις μετεδίδου ...»

4) Βλ. άνωτ. σ. 82, σημ. 2.

6) Βλ. Δ. Δανιηλίδην, Ή Νεοελληνική κοινωνία καί οικονομία, 'Αθήνα 1934 σ. 129 -130.
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λον δημοκρατικόν τρόπον τάς σχέσεις εργασίας καί κεφαλαίου· δια τής πιστής δέ
έφαρμογής τούτων, έξησφαλίζετο ή αδιατάρακτος λειτουργία των συνεταιρισμών καί
προήγετο ή οικονομική άκμή τού κοινού καί των ατόμων. Τοιούτος ύπήρξεν ιδία

ο συνεργατικός συνεταιρισμός των 'Αμπελακίων, άκμάσας περί τά τέλη τού 18ου αί.

!

μέ Την ΰφαντικήν καί βαφικήν1). Μέ τό αύτό συνεργατικόν πνεύμα ερρυθμίσθησαν
at συνεργατικαί σχέσεις καί τών μεταλλωρύχων εις τά Μαντεμοχώρια τής Χαλκιδικής,
τών ναυτεργατών καί καραβοκυραίων είς τάς νήσους τοϋ Αιγαίου, τήν Μεσημβρίαν
καί άλλας ναυτικάς πόλεις τοϋ Ελληνισμού. Τά άφορώντα όμως εις τούς συνεται-
ρισμούς τούτους δέον ν' άποτελέσουν θέμα ιδίας μονογραφίας2).

Πλην τούτου ή κοινή δυστυχία, ή στέρησις τής έλευθερίας καί τών έκ ταύτης
αγαθών, έκαλλιέργησαν είς τό δουλεΰον έθνος τό πνεύμα τής εύποιΐας, τής βοηθείας
πρός τούς αδυνάτους καί δυστυχείς καί τής συμβολής εις κοινωφελή έργα. Τό κουτί
τών πτωχών, τό άλλ·ως κιβώτιον ελέους λεγόμενον, δέν λείπει σχεδόν άπό καμίαν
έκκλησίαν, άπό καμίαν κοινότητα3). Εΐς ασμα (νανούρισμα) έκ Χίου, τοΰ οποίου
προφανής είναι ή σχέσις μέ τούς χρόνους τής δουλείας, ή μητέρα εύχεται νά μεγα-
λώση τό παιδί της καί νά κάμη πολλά καλά « λογιών τα' ανελογάδι, που νά τ' αρέ-
ογι ό Θεός, νά τά 'παινά ό κόσμος»4). Ούτως ή ευποιία ύψώθη εΐς ΐδανικόν τής επο-
χής, όπερ έθέρμανε τάς καρδίας πολλών Ελλήνων, οΐτινες διά τών δωρεών των
πολλαπλώς ευηργέτησαν τόν νεώτέρον Έλληνισμόν.

Έπερατώ&η τήν 5-10-47.

*) Γ. Α. Μέγα, Θεσσαλικαί οικήσεις, 'Αθήναι 1946 σ. 19.

') ['Εργασία έπιγραφομένη «Τά Θεσσαλικά 'Αμπελάκια. Ιστορία καί συνεταιρισμός»
υπεβλήθη κατά τό παρελθόν ετος είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών
ώς εναίσιμος διατριβή έπί διδακτορία υπό τοΰ κ. 'Ηλία Γεωργίου, έτέρα δέ πραγματεία υπό τόν
τίτλον «Τό πνεΰμα τοΰ συνεργατισμού τών νεωτέρων Ελλήνων καί τ' 'Αμπελάκια. Ό πρώτος
συνεταιρισμός τοΰ κόσμου», γραφεΐσα υπό τοΰ κ. Κ.Κουκίδου, ευρίσκεται υπό έκτύπωσιν. Αυτή,
ώς, μανθάνομεν, ύπεστηρίχθη ώς έναίσιμος διατριβή ενώπιον τής Νομικής Σχολής τών Παρι-
σίων (Βλ. περιοδ. Ό Συνεταιριστής, ετ. 19ον. 'Αθήνα 1948, άριθ. 25-26, σ. 100). Σ.τ. Δ.].

') Κιβώτιον ελέους συνιστάται εν Κωνσχαντινουπόλει τό έτος 1820 υπέρ1 τών πτωχών
('Ερμής ό Λόγιος, έν Βιέννη 1820 σ. 451 -457)ί xovji τών πτωχών άναφέρεται'είς τό άρθρ. 10
τοΰ καταστατικού τής κοινότητος Μελενίκου τό έτος 1813. Βλ. Π. Πέννα, Τό κοινόν Μελε-
νίκου καί τό σύστημα διοικήσεώς του. Έν 'Αθήναις 1946 σ. 31.

4) Κ. Κανελλάκη, Χιακά 'Ανάλεκτα, έν 'Αθήναις 1890 σ. 211 καί 212.


