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ΛΑΪΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ')

I. ΓΕΝΙΚΑ
Α '. Γ λ ώ ο σα της λατρείας.

Λέξεις και φράσεις σχετικαί μέ τήν λατρείαν καί τάς τελετάς
αυτής. Σημασία καί ερμηνεία αύτών. 'Ονόματα δημώδη μέρων τοΰ
ναού, αμφίων, σκευών κτλ. Π. χ. λειτουργία, συλλείτουργο, σαρανταλείτουργο,
εφταπάπαδο· λιτή· αγρυπνία, ολονυχτία ("Ηιτειρ.), καλονυχτιά (Θεσσ.), παράσταση
("Ήπειρ.) κτλ. Ό παπάς σπερνιάζει (==ψάλλει τόν Έσπερινόν, Κρήτη), άπολου-
τρουγσ. ( = τελειώνει τήν λειτουργίαν, Κρήτη), ευκολογάει ( = περιέρχεται εύλογών
τήν νέαν έσοδείαν τού οίνου, Καλάβρυτα), ξαορεύγει ( = εξομολογεί, Κρήτη) κτλ.

'Ανάβω το Χριστό, τήν Παναγία, (τ. έ'. τήν κανδήλαν πρό τής εικόνος τού
Χριστού, τής Παναγίας). Κοιμίζω τήν καν δήλα ( = βυθίζω τήν θρυαλλίδα, σβήνω
τήν κανδήλαν) κτλ.

'Αντιδείχνει (ή εικόνα), τ.έ'. δίδει σημεϊον μετά παράκλησιν, τρίζει, Ιδρώνει κττ.

Μετάδοση, μεταλάβωση (Κρήτη), μεταλαβιά ("Ηπ.), κοινώνισμαν (Πόντος).

"Υψωμα, προσφορά, βλογιά, πανυ'σία, πττάρια, Κυριακάδα (άρτος προσφε-
ρόμενος τάς Κυριακάς εις τους ιερείς) κτλ. '

Άγιοδήμα, άϊουδήμα, δημό&υρα, κοντοχώνερας (ό άλλως σωλέας), άέρας
(—τό ιερόν τραπεζομάνδηλον, έφ° οΰ τελείται ή αναίμακτος θυσία) κτλ.

"Ανάμα η νάμα (=ό διά τήν θείαν μυσταγωγίαν χρησιμεύων οίνος), τό
ζεο (=τό θερμόν ύδωρ και αυτό τό άγγε^ον, διά τοΰ οποίου τοΰτο θερμαίνεται), τό
καψϊ ή κατσί (Τήλος) (=τό καθιστόν θυμιατήριον, μέ τό οποίον θυμιάζουν κατά

') Συνέχεια Ικ τοΰ Β' Ιτ. τής Έπετηρίδος ταύτης, σ. 205.
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τήν 'Ακολουθίαν τοΰ Νυμφίου), θυνιατό (Κεφαλληνία). Άγιαοτηρα η αγιαστούρα,
βρεχτούρα (Μάδυτος), φωτιστηρα (Αίνος), ραντιατέριν (Πόντος) ( = ή δέσμη ανθέων,
ίδιο: βασιλικού, δι' ης ραίνουν οί ιερείς κατά τούς αγιασμούς).

Σφραιδα, σονφραγίδα, σφραγιστήρι, σφραϊστηρό, τυπάρι (Σύμη), μαργαρίτα
^"Ηπ.), παναγιάρι (Μάνη), βλόϋρονς (Αΐτωλ.), (=ή ξυλίνη σφραγίςτών προσφορών).

Όνομασίαι εορτάσιμων ημερών : χρονιάρα μέρα, άλαφρόσκολη, ουνόρατα τοΰ
χρόνου, Νικολοβάρβαρα, Χστοπάσκαλο, 'Ασπροβδόμαδο καί ε'ί τις αλλη.

Β'. Θεός.

Δημώδεις δοξασίαι περί Θεοϋ καϊ περί της έπενεργείας αύτον είς
τ ' Ανθρώπινα.

Λέξεις, φράσεις, παραδόσεις, παροιμίαι καί παραμύθια, δίστιχα,
εύχαί καί κατάραι έμφαίνουσαι τήν παντοδυναμίαν, τήν πανσοφίαν, τήν πρό-
νοιαν καί τ$ς άλλας ιδιότητας τού Θεού. Παραδείγματα:

3Αφέντης οϋ Θεός (Αιτωλία). «Καλόν ξημέρωμαν, αφέντη μου, Θεέ μου» λέ-
γουν οι Κύπριοι άνοίγοντες τό πρωί τήν έξώπορταν καί εξερχόμενοι τής οικίας
των συγχρόνως κάμνουν τό σημεΐον τοΰ σταυρού. Ό Μεγαλοδύναμος. Ή οργή του
Θεοϋ ! Ό Θεός νά βάλη τό χέρι τον! Σηκωσ^ δ Θεός τό χέρι. τον. 'Εκείνος άπου
συννεφιά κι άπου βροντά καί βρέχει (Κρήτη). Φύλλο δεν πέφτει άπό δέντρο χωρίς
τό θέλημα σον! (Κρήτη). Ό Θεός σκάλας χτίζ', αλλ' άνεβαίν'νε κι αλλ' κατε-
βαίν' νε (Τραπεζοΰς). Δεν κρυώνει <5 γδνμνός, α μα τόν σκεπάζει 6 Θεός (Μανιάκι).
Πού 'χει τά θάρρη του στό Θεό αδείπνητος δε θέτει κι ä θέση καί καμιά φορά,
ό ύπνος τόνε θρέφει (Κρήτη). "Οσο κι äv γεράστ) δ Θεός δέκα Άγιους καταπονά.
Κεφάλι πον φνλάγ* δ Θεός, δ κόσμος δέν τό βλάφτει. — Ό Θεός μοιράζει τά ρου χα
κατά την κρνάδα. — Βλέπει ό Θεός ■! κ.τ.λ.

Θεϊκό, επί άνεξηγήτων "καί ασυνηθών φυσικών φαινομένων, οίον* πλημμύ-
ρας, σεισμού κ.τ.τ. θεοτική φωθιά (Κρήτ.), θεογέφυρο (βράχος διατρυπηθείς είς
τήν βάσιν του άπό τό ρεΰμα τοΰ ποταμοΰ Καλαμά παρά τήν Ζίτσαν) κλπ.

Γ'· "Αγιοι.

α) Δημώδεις δοξασίαι περί της Παναγίας καί τών άγιων καϊ περί της
έπενεργείας αντών είς τ' Ανθρώπινα.

1. Ποΐαι ιδιότητες αποδίδονται εις τούς Αγίους ως επί τό πλείστον εκ
παρετυμολογίας τοΰ ονόματος των ήέξ άλλων λόγων ; Π.χ. ό άγιος
Ελευθέριος «ξελευτερών' τις έγκυες», τόν αη Στάση (άγ. Εύστάθιον) «τόν τάζουν
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αί αίμορροοΰσαι γυναίκες, νά σταϋ·ή ή άρρώοτεια των» (Κάρπαθ.), ό αης Ρούφνης
('Ονούφριος) ρουφά τά στάχυα τών θεριζόντων ή άλωνιζόντων κατά τήν έορτήν
του (12 Ιουνίου) (Σύμη), ό άγιος "Ακουφος (Ίάκοοβος) θεραπεύει τούς κωφούς
(Κύπρος), ό άγιος- Μηνάς και ό άγιος Φανούριος φανερώνουν τήν τύχην ή τό
χαμένο ζώο ή πράγμα, ό άγιος 'Αρμογένης (Ερμογένης) θεραπεύει τούς πάσχον-
τας τάς άρθρώσεις (τούς αρμούς), ό ' Αγιοκλαψΐνος (άγιος Κλήμης) θεραπεύει τήν
κλάψα (Λήμν.), ό άγιος Προκόπιος μνημονεύεται ιδιαιτέρως εις τά προικοσύμφωνα,
γιά νά προκόψη τ' άντρόγυνο κτλ.

2. Τίνων άσθενειών καί παθών θεωρούνται ίατήρες ή φύλακες καί
προστάταί ό άγιος 'Ανδρέας, ή άγία Βαρβάρα, ό άγιος Σπυρίδων, ό άγιος
Μόδεστος, ή άγία Πελαγία, ό άγιος Παντελεήμων, ή άγία 'Αναστασία, ό άγιος
Χαράλαμπος, ό άγιος Γεράσιμος καί οι λοιποί άγιοι; — Ποίοι οί προστάταί
άγιοι τών ναυτικών, τών άμπελουργών, τών ποιμένων κλπ. καί ποΐαι παραδόσεις
άναφέρονται είς τήν ίδιότητά των αυτήν ; Π. χ. ή Παναγία θεωρείται έν Λέρω
προστάτις τών ναυτιλλομένων καί κάθε πλοϊον πού καταπλέει άπό μακρόν πλουν
άγιάζεται μέ τήν εικόνα τής Παναγίας τοϋ Κάστρου. Ποίος ό "έφορος της βροχής
και των ανέμων, τών βροντών κ<μ τών άστραπών ;

Παράστασις τών προστατών "Αγίων τυπική εις εικόνας: π.χ. ό άγιος
Στυλιανός μέ βρέφος έσπαργανωμένον είς τήν άγκάλην, ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ μέ
μίαν ψυχήν ή μέ τήν ρομφαίαν εΐς τήν χείρα, ό άγιος Φανούριος μ' ένα κερί εΐς
τό χέρι. Διηγήσεις περί επεμβάσεως τών Αγίων εΐς τά άνθρώπινα.

3. Πολιούχοι καί άλλοι τοπικοί («μικροί ή φτωχοί») Άγιοι. Διη-
γήσεις περί τοϋ βίου καί τών θαυμάτων αυτών. Ήμέραι καί τρόπος εορτασμού
αυτών.

β) 'Επικλήσεις 'Αγίων (αφέντη μ' Άηγιώργη, Πάππου Νικόλα κτλ.) καί
έπί&ετα αυτών προερχόμενα:

1. άπό τόν τόπον τής λατρείας ή άπό ιδιάζοντα γνωρίσματα
τοϋ ναού (π.χ. Παναγία ή Τηνιακιά, ή Καστριανή, ή Βλαχερνιώτισσα, ή Χρυ-
σοσπηλιώτισσα, ή Κακοπέραντη, ή Σαραντασκαλιώτισσα, ή άγία Καταπουλιανή,
ή Κρασοπωλήτισσα έν Κερκύρα, έπειδή ή εκκλησία της είναι εις τήν ένορίαν τών
οΐνοπωλών τής άγοράς, ό Άηλίας ό Ψηλορείτης) ή άπό ϊδιάζουσάν τινα
παράστασιν τοΰ Αγίου έν εΐκόνι (π.χ. Παναγία ή Γαλατοΰσα ή Γλυκοφι-
λούσα, (ή θηλάζουσα ή φιλούσα τό Βρέφος), ή Γουρλομάτα (διά τό βλοσυρόν
τών οφθαλμών τής εικόνος, Λέρος), ή Μεγαλομάτα (Κατιρλί Βιθυν., Σκόπελος),
Άηγιάννης ό Αποκεφαλιστής, Άηγιώργης Καβαλλάρης κτλ.
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2. από τό όνομα τού κτήτορος της εκκλησίας. Π.χ. Παναγία ή
Καλιγού, ή Περλιγκού, ή Στέφανα, ή Μπεναρδού, άγιος Νικόλαος δ Ραγκαβάς.

3. από τόν χρόνον τού εορτασμού ή τήν έποχήν τών αγροτικών
εργασιών, μέ τάς οποίας συμπίπτει ή εορτή τοΰ "Αγίου. Π.χ. Παναγία ή
Μεσοσπορίτισοα, επειδή ή εορτή της συμπίπτει μέ τά μέσα τής σποράς τών αγρών,
Παναγία τής άποσοδειάς (τό Γενέθλιον τής Παναγίας), ώς έορτάζουσα τήν 8ην
Σεπτεμβρίου, τού άγ. 'Ιωάννου τοΰ Τριανταφνλλά ή τοΰ Βλασταρα (8 Μαΐου),
διότι τότε βλαστολογούν τ' αμπέλια, τού Πετμεζά, διότι τότε βράζουν τά πετιμέζια,
Παναγία ή Άκαόή (Παρασκευή Ε' εβδ. Νηστειών) έκ τοΰ 'Ακάθιστου ΰμνου.

4. άπό ιδιότητα άποδιδομένην είς τόν "Αγιον. Π.χ. Καϊλιώτης λέγε-
ται δ ταξιάρχης Μιχαήλ, «διότι καίει τάς καρδίας -τών άνθρώπων, ων άφαρπάζει
τά φίλτατα» (Σύμη), ή Κονρκοννιώτης, διότι «κονρκουνα» (=κρούει τήν θΰραν) καί
ζητεί τήν ψυχή ν, Παναγία ή 'Οδηγήτρα, ή Γληγοροπάκοη, ή Ξεσκλαβώτρια, ή Φανε-
ρωμένη (πού φανερώνει τούς ξενιτεμένους), ή Πονολύτρια, ή Έλεονσα ή Λεχούσα.

5. άπό τό είδος τής τιμωρίας, πού επιβάλλει ό "Αγιος εΐς τούς
μή σεβομένους τήν μνήμην του. Π.χ. Άηγιάννης δ θερμολόγος ή ριγολόγος,
έπειδή τιμωρείται μέ ρίγος ή πυρετόν δ μή νηστεύων τήν ήμέραν τής άποτομής
τής τιμίας κεφαλής -τοΰ Προδρόμου (29 Αύγούστου), Άηγιάννης δ σπααοκάδης ή
σπαζοκαρούτης, Παναγία ή Καιμοδεματοϋσα (28 Ιουλίου), αη "Ανδρέας δ τρυπο- '
τηγανίτης, διότι τρυπά τό τηγάνι, αν δέν κάμουν τηγανίτες κλπ.

γ) Έπιφάνειαι 'Αγίων. Θαυμάσιαι βοήθειαι καί θεραπεΐαι ή τιμω-
ρίαι επιβαλλόμενοι ύπ' αύτών. Αί σχετικαί παραδόσεις.

Έν παράδειγμα: «Ό "Αγιος Σπυρίδωνας πολλές φορές βγαίνει από τήν
.εκκλησιά του στήν Κέρκυρα, πού είναι τό λείψανο του, καί γυρίζει τή θάλασσα καί τή
στεριά, γιά νά κάμη καλά καί νά βοηθήση κείνους πού τόν έπικαλοΰνται. IV αυτό
χαλάει τά ύποδήματά του καί είναι άναγκασμένοι νά τοΰ τ' άλλάζουν κάθε τόσο »
(Πολίτου, Παραδόσεις Α', άρ. 200, σελ. 112).

δ) Διηγήσεις περί ποινών επιβληθεισών είς άγιους ύπο τοϋ Θεοϋ διά

παράβασιν καθήκοντος, π.χ. νά διανύσουν ώρισμένον χρονικόν διάστημα έπί τής
γης ώς ύπηρέται άνθρώπων κττ. ,

ε) "Αγιοι εκ παρανοήσεως: ή αγία Σωτήρα, έκ τής εορτής τής Μεταμορ-
φώσεως τού Σωτήρος, ή άγια Τετράδη, ή 'Ακάθιστος (Πόντ.), δ Ξορκός άγιος
(Κΰπρ.), ή αγία Βλαχέραινα έν Σωζουπόλει, Άρτη κ. ά. έκ τοΰ ότι τήν 2αν 'Ιουλίου
εορτάζεται ή κατάθεσις τής τιμίας έσθήτος τής Θεοτόκου εις τόν εν Βλαχέρναις
ναόν κτλ.
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Δ'. Έκκλησίαι, εικόνες, σταυρός, λείψανα άγίων.

α) Παραδόσεις περί τής ιδρύσεως εκκλησιών η περί ευρέσεως εικόνων,
λειψάνων Άγίων ή εκκλησιών δι° ενυπνίων κλπ. Άλλαι διηγήσεις περί θαυμασίας
εγκαταστάσεως λατρείας.

Παράδειγμα: «Ό άγιος 'Αντώνιος παρουσιάστηκε κάποτε καί ειπε, όπου θά
πάη καί θά μείνη καί θά ψοφήσουν δύο μοσχάρια, εκεί νά τοΰ φτιάσουν εκκλη-
σία. Αυτό καί έγινε κ' έτσι χτίστηκε στή Βέροια ό Άγιαντώνης, όπου πάνε τούς
τρελλούς καί γιατρεύονται». (Βλάστη Μακεδονίας).

Διηγήσεις περί λειψάνων Άγίων και εικόνων έπιπλεουσών καί προσορμιζο-
μένων είς τόν υπ' αύτών έκλεγόμενον τόπον, περί ματαιώσεως τής οικοδομής έκκλη-
σίας είς τόπον μή άρεστόν εΐς τόν Άγιον. Άλλα θαύματα αναφερόμενα εΐς τήν
κτίσιν εκκλησίας. Μύθοι σχετικοί μέ τήν ονομασίαν τής εκκλησίας. (Π. χ. τής Καπνι-
καρέας, τής Χρυσοκελλαριάς κλπ.).

β) Εΐδη εκκλησιών: Π.χ. ξωκλήσι καί ξωμονάστηρο, εκκλησία νοικοκυ-
ρησιμιά (ανήκουσα εΐς ώρισμένους νοικοκύρηδες ή μερδικάρηδες, όϊ όποιοι έχουν
τ' ανδρικά στασίδια (τά μερδικά) εντός τής εκκλησίας καί τά γυναικεία στασίδια
εΐς τόν νάρθηκα, Κάρπαθος), εκκλησία κοινή κτλ. Έκκλησίαι άνήκουσαι εΐς ίδια
γένη, διοίκησις-καί συντήρησις αύτών.

γ) Παραδόσεις περί χαλασμάτων εκκλησιών, περί τιμωρίας τών
άποπειρωμένων νά κατεδαφίσουν έκκλησίαν ή νά οικοδομήσουν εις τόπον όπου
προϋπήρχε εκκλησία κτλ.

δ) Πίστις, ότι ό ναός είναι κατοικία τοΰ Αγίου. Π.χ. διά τον άη
Γιώργη, ήρειπωμένην έκκλησίαν εΐς τά Περιβόλια Κρήτης, λέγουν : «Ό "Αγιος είναι
ζωντανός. Μιά βραδειά, περασμένα μεσάνυχτα, άποσπερίζαμε δξοϋ στο σοκάκι. Άξα-
φνα ακούσαμε μοσκομυρωδιά. ... Σίμωσα και στο χάλασμα. Προσκυνώ τη χάρη
του : εβγαινε άπό κει η μυρωδιά, θά 'ταν ή ι»ρα που ο "Αγιος γύριζε πίσω στην
εκκλησία του» (Έπ. Κρητικών σπουδών, Γ' 324).

ε) Εγκαίνια έκκλησιών (ή καί ολοκλήρου χωρίου). Τρόποι αποπομπής
τού διαβόλου (ή κακών πνευμάτων) άπό τοΰ χώρου, ό οποίος μέλλει νά καθοσιωθή
εις τήν λατρείαν. Τελεταί καθαρτήριοι καί άποτροπιαστικαί (π. χ. περιφερική »άρό-
τρίασις διά διδύμων μόσχων καί ταφή αυτών ζώντων ή έκπνεόντων κτλ.). Βλ.
παραδείγματα εν Λαογραφία τ. Ζ, σελ. 474,476 καί 513 κ. ε.

ς) Εικόνες θαυματουργοί. (Εικόνες, δακρύουσαι, φωνοϋσαι, «άντιφω-
νηταί», κινούμεναι, θαυματουργού σα ι. Εικόνες μή δεικνύμεναι (Σακελλαρίου Κυ-
πριακά Α' 218). Π.χ. αι «άχειροποίητόι», α! ώς έκ θάματος σωθεΐσαι, έκ πυρός ή έ|
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άλλης αιτίας μελανωθεϊσαι κλπ. Διηγήσεις περί θαυμάτων. Π.χ. «Δάκρυ ή ΐδρω,
αμα σταλάξη άπο τήν εικόνα 'Αγίου, είναι κακό σημείο και δείχνει πείσμα και οργή
τοΰ 'Αγίου ή λύπη» ^Ήπειρος).

ζ) Καθαγιασμός τού τόπου τής ευρέσεως αγίας εικόνος καί χρή-
σις αυτού προς ιαματικούς σκοπούς (χώμα άπό τήν εύρεση κτλ.).

η) Μέ ποίους τρόπους καθαγιάζεται μία καινουργής είκών ή
έ'νας σταυρός; Δοκιμασία Τιμίου Ξύλου ή αγίων λειψάνων. Φυλα-
κτά άπό Τίμιον Ξύλον, τρόπος κατασκευής αυτών ή άφομοιώσεως τοΰ Τιμίου
Ξύλου ' μέ τό σώμα τοΰ άνθρώπου. Π. χ. είς τό Γρίζι τής Πυλίας, «έ'νας σταυρός
γιά νά γίνη φυλαχτό, πρέπει νά τον πάν στήν έκκλησία, νά τόν λειτουργήσουν τρεις
φορές καί νά τόν περάσουν άπό σαράντα κύματα». Είς τήν Κύπρον μερικοί χαράσ-
σουν τό δέρμα των, διά νά θέσουν έντός ελάχιστα μόρια Τιμίου Ξύλου καί ύστερα
ράπτουν τό δέρμα- άλλοι διανοίγουν φλέβα τινά και προσπαθοΰν νά εισαγάγουν είς
τό σώμα διά τοΰ κυκλοφορικού συστήματος μόριόν τι τοΰ Τιμίου Ξύλου.

Κατά ποίον τρόπον γίνεται ή δοκιμασία τοϋ Τιμίου Ξύλου ή τής άγιας
εικόνος ή τών λειψάνων 'Αγίων; —Δύναμις τοϋ Σταυρού προς άποδιοπόμπησιν τοϋ
διαβόλου καί πονηρών πνευμάτων. Σταυρώματα : π.χ. στανρώνοννε τ αλώνι-
δ Σταυρός είναι δύναμη τοϋ Θεού, οπλο· δίχως τό σταυρό μήν περπατάς (Μανιάκι).
Αί σχετικαί διηγήσεις καί συνήθειαι. 4

θ) Θέσις τοΰ εικονοστασίου έν τή οίκίςι: είς τόν κοιτώνα ή είς τόν
προθάλαμον ή είς τήν σάλαν; Πώς μοιράζονται αί άγιαι εικόνες μεταξύ τών τέκνων
μιας οικογενείας; Περιλαμβάνεται εΐς τά προικιά τής νύφης καί εικόνισμα καί πώς
τοΰτο συνοδεύεται; Πού συνηθίζουν εΐς τήν όπισθίαν πλευράν τής εικόνος νά άνα-
γράφουν χρονικά τής οικογενείας (π.χ. τήν ήμέραν γεννήσεως ή βαπτίσεως τέκνου,
τήν ήμέραν γάμου κλπ.) ή άλλα σημειώματα (σεισμόν, σιτοδείαν κλπ.) ;

ι) Καθαρμός καί προσκύνησις εικόνων. Γίνεται πλύσις τών εικόνων
τοΰ εικονοστασίου κατά τά Θεοφάνεια καί κατά ποίον τρόπον ; Π. χ. εις τήν "Ιμ-
βρον μεταφέρουν τάς εικόνας εΐς τήν παραλίαν καί, άμα αγιαστούν τά νερά, τις
βουτοΰν στό νερό ή παίρνουν μ' ε'να βαμβάκι νερό άπό σαράντα κύματα καί τις
πλύνουν. Πού άλλοΰ συνηθίζεται τούτο; Εΐς τόν Κατάλακκον Λήμνου κατά τήν
έορτήν Άγιου τινός «φέρνουν τήν εικόνα τοϋ 'Αγίου από τό σπίτι^οτήν εκκλησία
κ%ι τήν θέτουν στό προσκυνητάρι- τήν φέρνουν στήν εκκλησία νά δοξαστή, νά προσ-
κυνητή. "Αμα περάσω ή γιορτή τήν παίρνουν πάλι».'

ια) Σήμαντρα καί καμπάνες. Είδη καί σχήματα σημάντρων, τρόποι
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κρούσεως αυτών. Πότε «χηρεύουν» οί καμπάνες ; Πότε χτυπούν τόν «Αδάμ», δηλ.
τό ξύλινον ή σιδηρούν σήμαντρον (σίδερο, κόπανο κτλ.);

Ε'. Αγιάσματα, άνεμονερια.

α) Πηγαί ύδατος καθηγιασμέναι (αγιάσματα). Τόπος, εξ ου άναβλύζει
τό ύδωρ, και "Αγιος, παρά τοΰ δποίου λαμβάνει τούτο τήν ίαματικήν του δύναμιν.
Ποία ή θεραπευτική του ίδιότης καί κατά ποίους τρόπους ελέγχεται ή άγιότης του;
Π.χ. ΒΔ τής Σινώπης «στον αη Παντελέο εβγαινε άπό μέσα άπδ τους βράχους
νερό, άγιασμα. "Οσοι έπασχαν άπό ψΰχο, λούζονταν εκεί και γίνονταν καλά». Εις
τον 'Ασώματον Ρεθύμνου «οι γυναίκες παίρνουν νερό από το άγιασμα τοΰ άγιου
Νικολάου τοΰ Κουρτφλιώτη κι άνεπήζουν και βγαίνει τό προζύμι η παίρνουν ενα-
χαλικάκι άπό την πηγή, τό βάζουν επάνω στα ψωμιά κάί χωρίς νά τους βάλουν
προζύμι άνεβαίνουν*.'Α·γίααμα τοΰ άγ. Κυπριανοΰ έν Κύπρφ εντός φιαλιδίου τοπο-
θετείται άνωθεν τής εισόδου τής οικίας ώς προφυλακτικόν vriftà τής μαγείας. Ποΐαι
αι άλλαι χρήσεις αγιασμάτων;

Πανηγύρεις παρά τά αγιάσματα. Συνηθίζουν οί προσερχόμενοι είς τό
άγιασμα νά θυσιάζουν εκεί έ'νά πετεινόν ή ενα πρόβατον, πριν πίουν ή λουσθούν
είς τό άγιασμα ; 'Αφίνουν οι λουόμενοι είς.τό άγιασμα «κάτι άπό πάνω τους» (τρί-
χας τής κεφαλής των, μία φουρκέτα, ένα κομμάτι πανί, μία κλωστίτσα) καί διατί;

β) Αγιασμός, ύδωρ ήγιασμένον, χρησιμεύει ώς· μέσον καθαρμού η απο-
τροπιασμού δαιμόνων. Αγιασμός τών Φώτων ή άλλων εορτών. χ!ρήσις αυτού π. χ.
πορτοκάλια βαπτισμένα εΐς τόν άγιασμόν τών Φώτων έχουν κατά τά πιστευόμενα
έν Κύπρω τήν δύναμιν νά καταπαύουν τήν τρικυμίαν τής θαλάσσης (όπως τά πορ-
τοκάλια· κυλίονται εύκολα, έτσι καί τά μεγάλα κύματα κυλίονται γρήγορα πρός τήν
ξηράν καί καταπαύει ή τρικυμία). Άλλοι τρόποι άγιασμοΰ τοΰ ύδατος. Π. χ. φιάλη
βουλωμένη μέ βαμβάκι κρεμάται προ τών εικόνων τής εκκλησίας έπί 40 ήμέρας
καί ^μεταβάλλεται εΐς άγιασμόν (Λέσβος). Ό άγιασμός ημερώνει τά νερά τής θαλάσ-
σης, ιδίως μετά τά Φώτα. Πλύσεις, ραντισμοί κτλ. «Νερόν τών 12 Ευαγγελίων»
θεραπεύει τήν ήμικρανίαν (Κύπρ.).

γ) Άπόμυρα, ήτοι υπολείμματα μύρων, ύδωρ ή έλαιον κανδήλας καί
άπόκαυμα αυτής. 'Απομύρισμα η συνάλειμμα (βαμβάκι μέ τό όποιον άπο-
σπογγίζουν ίεράν εικόνα), άπονιψίδια (νερόν έκ τών χειρών τοΰ ιερέως, νιπτομέ-
νου μετά τήν τέλεση; ιερουργίας), ώς φάρμακα πόνων.

δ) Άνεμονέρια ή βρωμονέρια. Πού ευρίσκονται ταΰτα; Υπάρχει πλη-
σίον τοιαύτης πηγής κανένα εξωκλήσι ; Ποία δοξασία σχετίζεται μέ τό άνεμονέρι ;
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(Κατοικία νεράιδας η τόπος συχναζόμενος άπό δαίμονας;) Μέ ποίας προφυλάξεις
πηγαίνουν είς το άνεμονέρι καί κατά ποίους τρόπους κάνουν χρήσιν αΰτοϋ ;
Ρίπτουν νομίσματα, γλυκύσματαη άλλα πράγματα εις τήν πηγήν; "Εν παράδειγμα:
Είς τό Γουρνάκι τών Βεντζίων «ίίμα κανείς άρρω'στήσΐ], ξεκινάει άπό τό απίτι τον,
πριν φέξη, και χωρίς νά κρίνη (όμιλήση) καθόλου, πηγαίνει εις τό άνεμονέρι (εις
μίαν όχθην τοΰ 'Αλιάκμονος άπέναντι τής εκκλησίας τής Άγ. ΚυριακήςΛ παίρνει
νερό, βρέχει τό μέρος δπον πονει και πίνει λιγάκι. 'Εντός της πηγης ρίπτει νομί-
σματα, άλλά καϊ κουτάλι». Μέ ποίας προφυλάξεις παίρνουν άνεμονέρι, όταν ό άσθε-
νής δέν είναι είς θέσιν νά μεταβη ό ίδιος είς τήν πηγήν ;

Τ'. Νηστεία.

α) Τετάρτη καί Παρασκευή. 'Εξήγησης τής κατ' αύτάς νηστείας. Π.χ.
«Τετάρτη καί Παρασκευή νηστεύουμε, γιατί τη Μεγ. Τετάρτη κρίθηκε ο Χριστός
και τη Μεγ. Παρασκευή σταυρώθηκε» (Τήνος). Καταλύουν τήν νήστείαν, αν συμ-
πέση Τετάρτην ή Παρασκευήν μεγάλη τις εορτή, ώς τοΰ άγ. Γεωργίου ή τής Κοι-
μήσεως τής Θεοτόκου ; Τί φοβούνται έκ τής παραβάσεως ;

β) Άλλαι ήμέραι καί περίοδοι νηστειών. Σημασία καί εξήγησις
αυτών. Πρβλ. δεντεριάζω —νηστεύω τήν Δευτέραν (Πόντος). Ποΰ νηστεύουν κάθε
Σάββατον καί έκ τίνος λόγου ; —Ποΰ τηρείται νηστεία πρό τής εορτής τών Ταξιαρ-
χών ; Πώς Ιξηγεΐται αύτη ; "Αλλαι νηστεΐαι πλην τών κοινώς άνεγνωρισμένων-

γ) Νηστεΐαι έπιβαλλόμεναι είς έκτακτους περιστάσεις ή πρός
ποινή ν. Π.χ. είς περίπτωσιν λοιμού «ό δεσπότης εβγαζε πανταχονσα νά νηστεύουν
δλοι οί χριστιανοί κι άπό λάδι μια βδομάδα κι υστέρα να πλυθονν και νά καθαρι-
στούν και νά κάνουν λιτανεία». Ποΰ καί πότε συνέβη τοΰτο; Νηστεύουν όσοι πρό-
κειται νά στεφανωθούν ;

δ) Μορφαί τής νηστείας: φαγητά νηστήσιμα, άποχή άπό ώρισμένα
φαγητά, άπό διασκεδάσεις καί άλλας τέρψεις.

ε) Είδη νηστείας και έ'θιμα νηστευτών. Πρβλ. μονάζω=τηρώ νηστείαν
έπί 36 ώρας (μίαν νύκτα καί δύο ημέρας), εβδομαδιάζω=νϊ\στΐ.νω επί μίαν εβδο-
μάδα. Μονοφαγία η μονοσιτεία—το λαμβάνειν τροφήν μίαν μόνον φοράν τήν ήμέ-
ραν κατά τό Τετραδοπαράσκευο ή καί τάς Σαρακοστάς. Τριήμερο (τρίμερο, τριπλή,
Θοδώρισμαν κτλ.). Αεκαπεντισμός, π. χ. εις τήν Θήραν πολλαί οϊκογένειαι εκστρα-
τεύουν τήν Ιην Αυγούστου στήν Αγία Μονή, στην Αγία 'Ελέσσα, στα Μερτίδια
καί μένουν εκεί γιά τή χάρη της ώς τις 15 «έν νηστεία καί προσευχή» (δεκαπεν-
τίζονν). Πού άλλοΰ γίνεται τοΰτο;
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Ζ'. Καθαρμοί.

α) Ποίοι θεωρούνται ακάθαρτοι; Π.χ. οί λεχώνες, οί έλθόντες.είς επαφήν
μέ νεκρόν, οΐ επιστρέφοντες εκ κηδείας. Τίνες άλλοι ;

β) Μέσα καθαρμού: νερό θαλασσινό (40 κύματα), νερό τής χούρχονλης
τον μύλου, φωτιά, καινούργια φωτιά ή ξυλοφωτιά, άναποδοφωτιά, αγιασμός, σαραν-
ταλείτουργο κττ. Παραδείγματα: είς τάς Καλάμας συνηθίζουν κατά τήν έορτήν
τής 'Αναλήψεως νά πέφτουν στή θάλασσα, νά περνούν σαράντα κύματα. Είς τήν
Σάμο ν μέ τό νερό που παίρνουν τήν ήμέραν αυτήν άπό τήν θάλασσαν ραντίζουν
τό σπίτι ολόκληρο. (Βλ. έ'θιμα "Αναλήψεως, 5). Εις· τήν "Ανδρον «πρός σωφρονι-
σμόν άπιστου συζύγου εύχονται έ'να σαραντάρι· κατά τούτο τά ενδύματα τοΰ άπι-
στου κατατίθενται υπό τήν Άγίαν Τράπεζαν, ίνα άγνισθώσιν έπί σαράντα ήμέρας,
καθ' ας ό ιερεύς θά λειτουργΐρ. Τέλεσις άγιασμοΰ πρός καθαρμόν οικίας, στάνης κλ·
καί πρός άποδιοπόμπησιν μιάσματος ή άλλου κακού.

γ) Καθαρμός διά τήν θείαν μετάληψιν (Βλ. κατωτέρω).

Η'. Ή θεία μετάληψ ι ς.

α) Πότε μεταλαμβάνουν τά βρέφη, ,τά παιδία καί οι ήλικιωμένοι ; τά κορί-
τσια, οΐ χήρες κλ., υπό όμαλάς συνθήκας; Π.χ. τά βρέφη, άμα βαπτισθοΰν, πρέπει
νά μεταλάβουν τρεις φοράς κατά τρεις διαδοχικός Κυριακάς. Ποίος φέρει τό βρέ-
φος είς τήν έκκλησίαν καί ποίος κρατεί τήν λαμπάδα τής βαπτίσεως ; Μεταλαμβά-
νουν οί μελλόνυμφοι, οί μέλλοντες νά ταξιδεύσουν ή ν' αναλάβουν έπικίνδυνον
έπιχείρησιν; Μεταλαμβάνει όμαδικώς τό πλήρωμα πλοίου προ τοΰ απόπλου διά
μακρινόν ταξίδιον ή μετά θαυμαστήν διάσωσιν άπό θαλασσίου κινδύνου ;

Εις τήν Κορώνην τ'άνύπαντρα κορίτσια καί οί χήρες δέν μεταλαμβάνουν
τάς εορτάσιμους ημέρας, αλλά μίαν Κυριακήν τοΰ Δεκαπενταύγουστου ή έ'να άπό
τά Σάββατα τής Μεγάλης Σαρακοστής. Τά βρέφη καί τά παιδία μεταλαμβάνουν
τό Μέγα Σάββατον τό πρωί, οί δέ ηλικιωμένοι τήν νύκτα τής 'Αναστάσεως, άφοΰ
παρακολουθήσουν όλόκληρον τήν λειτουργίαν τής Κυριακής τοΰ Πάσχα.

β) Προπαρασκευή διά τήν θείαν μετάληψιν. Νηστεία, καθαρμός
Σωματικός, έξομολόγησις, συγχώρησις παρά οικείων καί γειτόνων. "Εν παράδειγμα.
Είς τήν Κορώνην «τήν παραμονή πού ϋ-ά πάΐ] κανείς νά μεταλάβω πρέπει νά λον-
στή, νά κόψΎ} τά νύχια χεριών και ποδαριών, ν' άλλάξη άπο πουκάμισου και νά
vw&fj με τά καλά τον. Πριν ξεκινήση γιά τήν εκκλησά, βγαίνει στήν εξώπορτα καί
καλεί τους γείτονες ονομαστικώς·. «Γειτόνισσες, ο χωράτε με, πάω νά κοινωνήσω !»
Είς τά χωρία τής Πυλίας τά παλαιότερα χρόνια, όσοι επρόκειτο νά κοινωνήσουν
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έστέκονταν είς τό μέσον τής έκκλησίας καί έφώναζαν εΐς τό έκκλησίασμα : «Σχω-
ράτε με, χριστιανοί, και 'Θεός σχωρέαοι σας!» οΐ· δε άλλοι απαντούσαν : «Συχωρε-
μένος νά είσαι ! Ό Θεός νά σε συχωρέση !».

γ) Τά έθιζόμενα κατά τήν θείαν μετάληψιν καί μετ' αυτήν.
"Υπάρχει συνήθεια ό μεταλαμβάνων νά κρατή λαμπάδα εΐς τήν χείρα ; Τί συμβο-
λίζει αύτη ; ν

δ) Εΐς ποίους καί υπό ποίας περιστάσεις άπαγορεύεται ή
θεία μετάληψις κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν ; Π.χ. είς τάς εγκύους πού άπέβαλον,
τούς παρανόμως συμβιούντας (τούς άστεφάνωτους), τάς κοινάς γυναίκας κτλ. 'Επι-
τρέπεται ή θεία κοινωνία εις τούς πενθοΰντας, πριν παρέλθουν 40 ήμέραι άπό τοΰ
θανάτου τού οικείου τών ; Διά ποίον λόγον ;

ε) Μεταφορά των άχράντων μυστηρίων πρός κοινωνίαν έτοιμοθα-
νάτου. Τά κατ' αυτήν έθιζόμενα. Διατί, όταν πρόκειται νά μεταφερθούν τά άγια
μυστήρια εΐς μακρινήν άπόστασιν, προτιμάται ό όνος παρά ό ίππος;

ς) Προλήψεις καί δεισιδαιμόνίαι. Τί κάνουν, εάν τυχόν χυθή ή άγία
κοινωνία εΐς τά φορέματα τοΰ μεταλαμβάνοντος ή κατά γής ; Π. χ. εΐς τήν Κεφαλ-
ληνίαν γέρων ιερεύς, φέρων τά άγια μυστήρια, έπάραπάτησε καί έχύθη τό δισκοπό-
τηρον. Τότε διέταξε τό έκκλησίασμα νά γονατίση, έγονυπέτησε καί ό ίδιος καί έμά-
ζευσε τήν χυθεΐσαν άγίαν κοινωνίαν μέ τήν γλώσσα ν του.

Θ'. 'Αργία.

α) Ποίας ημέρας ή,εορτάς τηρείται άργία γενική ή ύπό μόνων τών γυναι-
κών ή τών γεωργών ή τών μελών ώρίσμένης συντεχνίας; Αί έπικρατοΰσαι έκαστα-
.χοΰ συνήθειαι. ΓΙ. χ. εις τήν Αΐτωλίαν «αμα έδωκε δ παπάς διαταή, δτι ή γιορτή εΐν'
άλαφρή γιά τα ζιβγάρια, πάμε- αν ό παπάς πή, πώς ή γιορτή έχει σταυρό, δηλ. εΐναι
βαρειά, δέν πάμε γιά χωράφι». 'Επίσης εΐς τήν Αΐτωλίαν οΐ γεωργοί «τ Άοπροβδό-
μαδο» (έβδ. Διακαινησίμου) δε δουλεύουν για τό χαλάζι, οι γυναίκες κατά τά Δωδε-
καήμερα δέν κάνουν καμιά εργασία». Διατί;

β) Άργία δι° ειδικούς λόγους. Π.χ. έάν κανείς κατά τήν έορτήν Αγίου
τινός διαφυγή σοβαρόν κίνδυνον, τάζει νά μή δουλεύη τήν ήμέραν αυτήν «κι ας
έναι άλαφρογιορτάδα». — Τ' Άγιαντωνιού φυλάμε γιά τό χαλάζι κτλ.

γ) Συνήθειαι τής παραμονής. Διακοπή πάσης έργασίας ύπό τών γυναι-
κών, μόλις σημάνη ή καμπάνα τοΰ Εσπερινού. Πρβλ. τάς παροιμίας: Άπό βρα-
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όνου φύλα με και τό πρωΐ δ,τι ϋέλεις κάμε. Πότε άρόκοψ' η καημένη;—Τό Σαβ-
βάτο που σημαίνει (Κορώνη).

δ') Τιμωρίαι δια τούς παραβάτας τής αργίας. Αϊ σχετικαί διηγήσεις.

I'. Έπκλησιαστιπαι Jtoivai.

Κανόνας, αφορισμός, ανάθεμα κτλ.

Εις ποίας περιπτώσεις επιβάλλονται αί ποιναί αΰται καί εΐς τί συνίστανται ;
Ποία ή συμμετοχή τού εκκλησιάσματος η τού κοινού εΐς τάς περιπτώσεις
ταύτας ; Πώς γίνεται ή λύσις τοΰ άφορισμού καί ή συγχώρησις ;

ΙΑ'. Στοιχειολαΐρεία.

α') Πϋρ.

1. Δοξασίαι περί πυρός: άγγελος τής φωτιάς. Π.χ. « Ή φωτιά είναι
άγγελος- γι αυτό δεν πρέπει νά την j.παραδίνουμε (τ. έ. νά τή βλασφημούμε). Ή
φωτιά καίει δλα τά πράματα κ' εχει πρώτο οχτρό τό νερό» (Αιτωλία). Ή φωτιά

< είναι η δύναμη τοΰ σπιτιού (Μανιάκι). Διώκει δαίμονας και κάθε κακόν. Όρκοι
εΐς τό πΰρ. (Π. χ. «Μά τόν άγγελο της φωτιάς» (Κεφαλληνία). «Μα τά αγια, πού
σηκώνει εύτη ή φωΰιά» (Άπύρανθος). Έπφδαί καί εξορκισμοί εΐς τό πΰρ.

s ,

Π. χ. « Φεύγα, ρουοούμπελη, σε κυνηγά η φωτιά, τό στουρνάρι κι ό πυριόβολος !».

2. Προσκύνησις τής εστίας ύπό τής νύμφης. II.χ. εν Πωγωνιανη
'Ηπείρου «ή νύφη προσκυνεί τρις πρό τής εστίας», εν Βήσανη κάμνει μετάνοιες
προ τοΰ φούρνου.

3. Λοιβή οίνου καί ελαίου εις τήν.έστίαν. Πόΐε συνηθίζουν νά
χύνουν κρασί καί λάδι εΐς τήν φωτιά; Μέ Αοίας ευχάς συνοδεύουν τήν πράξιν
αυτήν; —Προσφοραί εΐς τόν φοΰρνον. Π.χ. εΐς τήν Κάρπαθον λέγουν πώς
«ό φούρνος καταράται, όταν δέν τ'άφήνης ένα κομμάτι ζέστινο τήν ώρα πού ξεφουρ-
νίζεις τά ψωμιά σου». '

4. Υπάρχει ή συνήθεια νά καλησπερίζουν τόν λύχν^ον, μόλις άνάψουν to φώς;

5. "Αγιον φώς. Καινούργιο ή νιο φώς. Καινούργια φωτιά. Πί-
στις ότι τό "Αγιον φώς άνάπτει αυτομάτως «ονρανόάεν, εκ τοΰ ävεσπέρου φωτός».
Υπάρχει συνήθεια νά σβήνουν όλες οί φωτιές καί τά φώτα εΐς τό σπίτι ή εΐς τό
χωριό, πριν άνάψουν ή φέρουν-τήν καινούργια φωτιά (ή τό νιο φώς) εις τό σπίτι;
Κατά ποίους τρόπους καί πότε άνάβεται ή καινούργια φωτιά. Χρήσις αυτής.

6. 'Άσβεστον φώς. 'Ακοίμητο κανδήλι. Λάδι άπό άκοίμητο κανδήλι κλπ.
Χρήσις αυτού.
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7. Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν φωτιά: Δέν δανείζουν φωτιά την
νύκτα ή κατά τάς μεγάλας εορτάς ή όταν έ'χουν λεχώνα στό σπίτι. Διατί; Π.χ.
ιΜεγάλες γιορτάδες, λαμπρές ήμερες, λέγει γραία άπό τό Μανιάκι, dt δίνω φωτιά-
τή δύναμη τοΰ σπιτιού μου δε σ'τή δίνω εσένα' νά'χης δική σον» (ΛΑ 1508, 17).

β)'Τ5ωρ.

1. Πηγή, κεφαλάρι, κεφαλόβρυσο, μάννα τοΰ ποταμού. *Ανά-
βλυσις πίδακος διά κεραυνοΰ, διά κτυπήματος ράβδου έπί πέτρας ή εκ πλήγματος
οπλής ϊππου (Λελέκου Έπιδόρπιον, Α, 12). Άπατα νερά {άβαθα νερά, ακωλη
λίμνη). Αύξομείωσις τοΰ ύδατος λίμνης ή φρέατος εις ώρισμένας ημέρας εορτών.
Υπόγειος συγκοινωνία υδάτων.

2. Θαυμάσιαι ιδιότητες. Π. χ. τό νερό τής Πρωταπριλιάς φάρμακον
κατά πυρετών τό νερό πηγών τίνων συντελεί εις εύτοκίαν ή εις γονιμοποίησιν στεί-
ρων. Αθάνατο νερό κτλ.

3. Πίστις ότι τό νερό (τό τρεχούμενο νερό;) κοιμάται μίαν ώραν
τήν νύκτα. «Ό θέλων νά πίη τότε πρέπει νά τό έξυπνήση, ταράσσων αύτό διά τής
χειρός απαλά- άλλως τό νερόν άγανακτεΐ καί τοΰ παίρνει τό νοΰ του». Είς τό
Λασήθι, προτού πιούνε τό κοιμισμένο νερό, λένε : Ξύπνα, ξύπνα κι δ δράκος θά
σε πιή! Πρβλ. «Το ποτάμι κοιμάται, δ οχτρός δεν κοιμάται» (Λαογραφία F 502 κέ.).

4. Προσφοραί και θυσίαι εις πηγάς (τάισμα τής βρύσης, κέρασμα
κττ.). Πίττες, γλυκύσματα, βούτυρον, τυρί, άλας, ψωμί, πετεινοί κττ.

(ΐ) εις ώρισμένας εορτάς· π.χ. τήν νύκτα τής παραμονής τών Χριστουγέν-
νων ή τής Πρωτοχρονιάς·

(2) κατά τούς γάμους· π.χ. ή νύφη τήν Δευτέραν (ή Τετάρτην) άσημώνει τήν
βρύση, ρίπτουσα νομίσματα εντός αύτής ή «τήν κερνάει ψωμί και τυρί» (Αιτωλία).
Όμοίως ρίπτει νομίσματα ή τεμάχια άρτου είς όλα τά*ρεύματα κατά τήν μετάβα-
σίν της εις τό χωρίον τοΰ γαμβρού·

(3) κατά το ζύμωμα τοΰ πρώτου άλεύρου τής χρονιάς· προτού φάγουν άπό
τό πρώτο ψωμί, πρέπει νά ρήξουν έ'να ψωμάκι εις έ'να πηγάδι.

Υπάρχει ή συνήθεια ν' άνάπτουν καντήλι ή νά θυμιατίζουν κοντά εις πηγήν
ή ποταμόν;

5. 'Απαγορεύσεις έκ δεισιδαιμονίας: Δέν ούροΰν, ούτε πτύουν εις
ποταμόν, ούτε κοιμούνται κοντά σέ τρεχούμενα νερά, «γιατί κανιά βολά σηκώνεται
τό νερό και τόν πινίγει» (Μανιάκι). Κακόν νά διασκελίση κανείς νερόν τήν νύκτα

γ) Δένδρα.

1. Παραδόσεις περί στοιχειωμένων δένδρων καί αί σχετικαί

7
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δεισιδαιμονίαι. Έν παράδειγμα άπό τήν μεγάλην συλλογήν Πολίτου, Παραδ.
Α', άρ. 324: «2α μεγάλα καί παλαιά δένδρα είναι στοιχειωμένα καί οί άνθρωποι
αποφεύγουν νά κάθωνται πολλην. ώρα άποκάτω σ αυτά η νά κοιμώνται στον ησκιο
των, γιά νά μην πάθουν. Καί δταν κόβουν κανένα απ' αυτά οι ξυλοκόποι καί το
ΐδοϋν πώς γέρνει νά πέση, πέφτουν προύμυτα καταγής^ καί δε βγάνουν μιλιά, γιά
νά μην τους έννοηση η ψυχή τον δέντρου, δταν θά βγαίνη, πώς είναι εκεί, καί καθώς
είναι άγαναχτισμένη τούς λαβώση. Καί στον κορμό, στη μέση, δταν τον κόβουν,
βάνουν μια πέτρα, γιά νά εμποδιστή, νά μην εβγη με όρμη ή ψνχη τον δέντρον τι
αλλιώς θά τούς κάμη κακό καί θά τους κοψομεσιά<ΐχ\». «Τά θεριακωμένα δέντρα
ξεψυχούν. Σαν κόβεται καί ξεψυχάη έ'να μεγάλο δέντρο, βγάζει αίμα σαν άνθρω-
πος» (Ήπειρ. Χρον. 6, 290). Πώς γνωρίζεται «ποιο δέντρο στοιχειώνει» ;

2. Δένδρα ήσκιωμένα (συκιά, καρυδιά κτλ.). Φόβοι σχετικοί μέ τό φύτευμα
καρυδιάς, μέ τήν κατάκλισιν είς τόν ήσκιον τοιούτων δένδρων κτλ.

3. Χαιρετισμός τών δένδρων. Π.χ. εις τήν Λεμεσσόν τής Κύπρου, όταν
κατά τήν άύγήν τής Κυριακής τ$ΰ Πάσχα επιστρέψουν άπό τόν Καλολ Αόον εις
τήν οϊκίαν των, θεωρούσιν ϊεράν ύποχρέωσιν ν' άπευθύνωσι τόν χαρμόσυνον χαι-
ρετισμόν τοΰ Χριστός 'Ανέστη πρώτον εις τά δένδρα τής οικίας ή τοΰ κήπου των,
λέγοντες τρίς : «Χριστός ' Ανέστη, δέντρο μον ! » Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται τοΰτο ;

δ) Λίθοι.

a

Άγιολίθαρα. Π.χ. εις τούς άγ. 'Αποστόλους (παρά τήν Πρέβεζαν) «μιά
πέτρα τήν έχουν προσκύνημα' οι άρρωστοι φέρνουν τρεις φορές γύρα, άφοΰ γδυ-
θούν, καί ύστερα αλλάζουν. Τά παλιά τά ρούχα θάν τ' άφήσουν άδεκεΐ» (Ήπ.
Χρον. 6, 285). Ό άγιος Σπυρίδωνας είς την Κίον «ήτανε έ'να μάρμαρο στό
βουνό κ' είχε μιά τρύπα στη μέση. Τό είχαν φραγμένο μέ τζάμια γύρω». Βλ.
κατωτέρω, σελ. 112, τά έθιμα τής εορτής τοΰ αγίου Σπυρίδωνος.

II. ΕΘΙΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ

ΕΠ° ΕΥΚΑΙΡΙΑ, "Η ΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ).

Α'. ΕΰχαΙ—αναθήματα (τάματα).

α) Ζώσιμο έκκληαίας.

Είς ποίας περιστάσεις τάζουν νά ζώσουν τήν έκκλησίαν ή τόν άγιον;
Ποίον άγιον; Τύπος ευχής: Π.χ. «'Αφέντη μ'Αηγιώργη μου, κάνε νά γίνη καλά
το παιδί μον καί νά σε ζώσω! » ('Αράχοβα). Κατά ποίον τρόπον γίνεται τό ζώσιμο
αυτό; Μέ νήμα άπλό ή κερωμένο ή καί μονομερίτικο; Εις τί χρησιμοποιείται
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κατόπιν τό νήμα αυτό, (τό «ζώαμα» ή ή «ζώστρα») ; Π.χ. εΐς τήν Κρήτην «τό
κόβουν φιτίλια, χύνουν κεριά και τά πάνε εΐς τόν "Αγιο». Εις τόν Μαραθόκαμπον
Σάμου «Ίμεΐς στον χονριό μας, σαν ερτ° βλονϊά, χονλέρα, λοιμική ... σμαίννι
οί καμπάνες, μαζαίνιτι ού κόσμους κι κβαλάει κιριά σ'πτήοια. Τά δένονμι κι κά-
νουμι ενα μακρύ μακρύ σά σκ'νι κι ζώνουμι τ'ν Ικκλησά, ΰνμιάζονμι, ν στεύονμι,
κάνουμι παράκλησ' κΐ-φενγ' τον κακό».

Γίνεται και ζώσιμο μόνον τής εικόνος τοϋ "Αγίου ; Εϊς τήν Κορώνην, όποιος
πάσχει άπό θέρμη (ελονοσίαν) «μετράει μιά κλωνά με τον αγιο Γιάννη, όσο δηλ.
είναι τό εικόνισμα τοϋ τέμπλου, και τήν κλωνά αύτη τή ζώνει στή μέση τον. Κοι-
μάται με δαύτηνε δνδ - τρεις βραδείες κ* υστέρα τήνε χύνει κερί και τήν ανάβει στή
χάρη του και καίγεται ή άρρώοτεια». Πού αλλού γίνεται τοιούτον τι;

β) 'Ασήμωμα εικόνων καί Αφιερώματα ήτοι ομοιώματα παιδιών ή ΐαθέν-
των μελών τοΰ άνθρωπίνου σώματος, πλοίων, βοών κλπ. "Ονομα (άσημόπαιδα,
άύρωπάρια καί εΐ τι άλλο). Διατυπώσεις κατά τήν έκπλήρωσιν τοΰ τάματος.

Παραδείγματα: «Αμα πονάη μάτ'—Θεάς φυλάξ'— φέρνουν (στήν εκκλησία)
μάτ' τάμα· άμα πονάη κεφάλ', φέρνονν κεφάλ', ασημένιο, χρυσό» (Λήμνος): «Άν
τύχη ενα καράβι ή καΐκι και κιντννεύη, τάζουν ,στήν Παναγία το καΐκι άσημένιο
ή χρυσό. "Υστερα φέρνουνε το τάμα τους ξυπόλυτοι καί ξεκοντρονλοι, οπως τδ
εχουνε τααένο, και κάνουνε λειτρουγιά και το κρεμάν στήν Παναγία» (Κορώνη).

γ) Προσφοραί και ϋ·νύίαι ΙδιωτικαΙ (από τάμα).

1. Ποία τά σχετικά τάματα; Ποιον άγιον έπικαλοΰνται έν άσθενείαις καί
κινδύνοις καί ποίον τό είδος καί ό τρόπος τής προσφοράς.; (Κερί, λάδι, λιβάνι,
αρνί, βόδι, πετεινός κλπ.). Θυσίαι άναίμακτοι καί αίματηραί. 'Αναθήματα ισομε-
γέθη ή ισοβαρή πρός άνθρώπινον σώμα. Διηγήσεις περί αυθορμήτου προσελεύσεως
τοϋ θύματος κλπ. Π.χ. « Τάζω σου, Παναγία μου, οκάδες τό λιβάνι/» εύχεται ή μητέρα,
διά νά γίνη καλά τό παιδί της· κατόπιν ζυγίζει τό παιδί κάί όσον είναι τό βάρος
του, τόσες οκάδες λιβάνι προσφέρει εΐς τήν εκκλησίαν ή τάζει λαμπάδα ισομήκη,
ήτοι όσον είναι τό άνάστημα τοΰ παιδιοΰ της. Εις τήν Ρόδον ή μητέρα οδηγεί τό
άρρωστο παιδί' της εΐς ένα εξοχικό μοναστήρι, άποκόπτει ολίγας τρίχας άπό τά μαλ-
λιά του καί μέ κερί τάς άναρτά πλησίον τής εικόνος τοΰ Αγίου.

Είς τά χωρία τής Μεσημβρίας έπικαλοΰνται τήν βοήθειαν τοΰ αγίου, τοΰ
οποίου τό ό'νομα φέρει ό ασθενής, ή τοΰ αγίου, τοϋ οποίου ή εορτή πλησιάζει.
«Παππού Νικόλα (ή Άηγιώργη μου), γιάνε μου τό παιδί και d'à σε κόφτω κουρ-
μπάν'». "Εκτοτε κατά τήν έορτήν τοΰ αγίου ΰποχρεοΰται οΰτος νά έκτελή πιστώς
τό τάμα του, τό όποιον ούτφς άποβαίνει έθιμον περιοδικώς τελούμενον έν τφ
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οίκω- ουδ' επιτρέπεται άντικατάστασις τής θυσίας δι' 'άλλης προσφοράς· «άφοϋ
εταξες αίμα, δ άγιος ϋέλ' và τρέξ' αίμα» (Ααογραφ. Γ 164). Πρβλ. τό τάξιμο τοΰ
βοδιού εν Μάνη: «τό βόδι τοΰ άρρώστου, τού κινδυνεύοντος, περιφέρεται βραδέως
καί έν πομπή τρις περί τόν ναόν τού χωρίου καί, αν κατά τό διάστημα τοΰτο
μουγκανισθη, άπόδειξις ότι θά ζήση ό άρρωστος, όποτε τό βόδι σφαζόμενον διανέ-
μεται είς τό χωρίον όλόκληρον, ιού δέρματος άπομένοντος υπέρ τοΰ ναού. Τουναν-
τίον, ό άρρωστος θ' άποθάνη καί τοΰ βοδιοΰ ή ζωή παρατείνεται» (Νέον Πνεύμα
1894, τ. Γ', 584). Είς τό Παλαδάριον (Προύσης), «όταν κανένας έχει ταμένο για
τή γεία τάζουν πετεινό : κάνε με καλά και ϋά οε φέρω πετεινάρι... παγαίνει στοΰ
παππού τοΰ Άηθείρσου τ° άγιασμα εναν πετεινό κι ο παπάς τόν διαβάζει κ' έπειτα
κόφτουν τό πετεινάρι στο κατώφλι τής εκκλησίας και τό παίρνει ό παπάς. Τό
κεφάλι του τό τυλίγουν *σ' ενα παννί καί τό δένουν η τό καρφώνουν στο δέντρο,
όπου καρφώνουν καί κομμάτια άπό τό φόρεμα τού άρρώστου». Τροποποίησις ΐής
αίματηράς θυσίας ε!ς άπλήν προσφοράν ζώου. Π.χ. εις τήν Σιγήν Βιθυνίας «κατέ-
βαιναν κόσμος άπό τά χωριά καί έφερναν ταξίματα τού Ταξιάρχη : αρνιά, μοσκά-
ρια, λάδι κλπ. τά παρουσίαζαν στην εικόνα τού Ταξιάρχη καί κατόπιν τά έδιναν
στήν 'Επιτροπή καί τά πουλούσε. Τά χρήματα τά έπαιρνεν ό Ταξιάρχης».

2. Σφαγή τού θύματος, διανομή τών κρεάτων. "Οροι τελέσεως
τής θυσίας. Πού τό ζώον, τό άφιέρωμενον είς τόν "Αγιον (ταοιμάρης βοΰς
ή κριός έν Κρήτη), σφάζεται εΐς τήν έκκλησίαν, τό δέ κρέας του διαμοιράζεται ώμόν
ή βρασμένον εΐς τούς παρευρισκομένους ;

Πρέπει τό σφάγιον νά πληροί ώρισμένους όρους ; (Άρρεν ή θήλυ ; άσπρο
ή μαύρο ; στέρφο ; νέο ή παλαιό ;). Τρόπος σφαγής κτλ.

3. Θυσία πετεινοΰ ή ό'ρνιθος ή προβάτου κατά τούς γάμους. Εΐς
τήν πεδινήν Θεσσαλίαν τήν παραμονήν τοΰ γάμου εσφάζετο ένα βόδι, τό δέ αίμα
τό έμάζευαν εΐς μίαν λεκάνην καί μέ αύτήν έχόρευαν έπειτα ή μητέρα τοΰ
γαμβρού ή θεία του έρράντιζε μέ τό αίμα τό κατώφλιον καί τούς τοίχους τοΰ σπι-
τιού. Εξακολουθεί νά τελήται τό έ'θιμον αυτό ; 'Επίσης εις τήν Κύπρον «όταν
ό νυμφίος φθάση εις τό κατώφλιον τής θύρας τής νύμφης, εΐς τών συγγενών
αυτής φέρει όρνιθα καί τήν θέτει έπί τοΰ κατωφλίου της θύρας, ό δέ νυμφίος
λαβών τότε πέλεκυν, κτυπά καί κόπτει τόν λαιμόν αυτής, ή δέ θυσία αύτη θεωρεί-
ται ώς καλός οιωνός» (Σακελλαρίον, Κυπριακά Α 72). Πού άλλου συνηθίζεται
τοιούτον τι;

δ) Προαφοραϊ και ΰ·υαίαι δημοτελεΐς.

Ακοίμητη ή μονοημερίτικη λειτουργία, κουρμπάνι χωριανικο κλπ. Πού εν
περιπτώσει επιδημίας, άφορίας ή άλλης αιτίας θυσιάζεται σφάγιόν τι υπέρ όλο-
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κλήρου τού χωρίου; Τί ζώον θυσιάζεται'τότε και ποΰ ; Είς τόν περίβολον εκκλη-
σίας τινός ή εις τό μεσοχώρι καί κατά τήν εορτήν τίνος Αγίου ; Είς τά χωρία
τής Αίνου, «αν ό ενιαυτός είναι δυστυχής, θυσιάζεται κατ' έπίμονον άπαίτησιν
τού χωρίου γιά ,τό αίμα μιά στέρφη άμνάδα». Εις τήν Καστορίαν παρθένοι
«κάθονται τή νύχτα και ζυμώνουν (ακοίμητη λειτουργία) μέσα στήν εκκλησία. " Ολη
νύχτα δεν κοιμούνται. Το ζυμώνουν το πρόσφορο, γίνεται, ψήνεται, καί, μόλις ψηθή,
φωνάζουν τον παπά νά λειτουργήση. Αυτό γίνεται γιά υγεία και σε ανάγκη με-
γάλη. Συνεννοούνται οί οικογένειες. Ώς τώρα γίνεται». Τό αυτό είς τήν Κορώνην
*μονοημερίτικη λειτρουγιά».

ε) Το «σκλάβωμα» καί το «καλογέρωμα».

Είς ποίας περιστάσεις και πως γίνονται ταύτα; Παραδείγματα: εις τήν Σιγήν
Βιθυνίας «άμα άρρωστοΰσε κάποιο παιδί, τό σκλάβωναν, δηλ. τό πήγαιναν στον
Ταξιάρχη, τό ζυάζανε κι οσες οκάδες εβγαινε, τόσο κερί ή λάδι (ή δ,τιδήποτε άλλο)
θά έδιναν στον Ταξιάρχη. "Ελεγεν ή μητέρα : «Νά μου τ' άξιώσης, Ταξιάρχη μου>
νά γίνη τόσων χρόνων και νά σε φέρω τόσες οκάδες λάδι, κερι κλπ.» Άμα τό ζυά-
ζανε, τοΰ έβαζαν ενα χαλκά άπό άσημένιο σύρμα στο λαιμό και τόν φοροϋσεν εκεί,
ώσπου νά περάσουν τά χρόνια, που ζήτησεν ή μητέρα. Τότε πήγαιναν πάλι στον
Ταξιάρχη, πλήρωναν τό τάσιμο και ξεσκλάβωναν τό παιδί, δηλ. τοΰ έβγαζαν τό
χαλκά άπό τό λαιμό και τόν κρεμούσαν στήν εικόνα». (Πρβλ. Σακελλαρίου,
Κυπριακά, Α', 703). Εις τήν Σπάρτην «άμα είναι κανείς άρρωστος ή μαγεμένος,
τόν τάζουν σέ κάποιον "Αγιο νά τόν καλογερέψουν. Τοΰ βάζουν δηλ. μαΰρα ροΰχα,
παπούτσια, πουκαμισάκι, δλα, δλα κατάμαυρα και τά φορεΐ, δσον καιρό τάξουνε,
ενα, δύο, τρία χρόνια. "Οσον καιρό τά φορούν, δέν τους λένε τ' δνομά τους, τους
λένε καλογέρους, äv είναι άγόρια, καί καλόγριες, άν είναι κορίτσια.^ Αμα περάση
δ καιρός, πάνε στήν εκκλησία και τους ξεκαλογερεύουν. Βγάζουν τά μαΰρα και
τ άφήνουν στήν εκκλησία καί τους φοροΰν κατόπιν δλο άσπρα». Εις τήν Έπτάνη-
σον «τους ρασοφοροϋν πάνω ατό λείψανο τοΰ "Αγίου».

Τ) Προακύνηαις άγιων Τόπων xal άλλαι ίεραΐ άποδημίαι.

Ευχάί καί παροιμίαι, έ'θιμα επικρατούντα κατά τήν άναχώρησιν καί τήν επι-
στροφή ν των προσκυνητών. — Προετοιμασίαι διά τήν άναχώρησιν: εφόδια ταξιδιού,
δώρα διά τούς μοναχούς τοΰ Αγίου Τάφου κτλ. Ήμερα αναχωρήσεως: εστίασις
συγγενών καί φίλων προ αυτής («Χατζήθκος γάμος» εις Κουβούκλια Μ. 'Ασίας), τό
«τραγούδι τ αη Τάφου», παράκλησις έν τή έκκλησία ή ευχέλαιον κατ" οίκον, κωδω-
νοκρουσίορ. καί προπομπή υπό τών ιερέων φορούντων τά ιερά άμφια. Επιστροφή
των χατζή δω ν καί τά κατ' αυτήν: προϋπάντησις αυτών υπό τών ιερέων καί τού
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κόσμου, δοξολογία έν τή έκκλησίςι καί συνοδεία μέχρι τής οικίας. Τά προσκομιζό-
μενα ιερά αντικείμενα καί δώρα και ή χρήσις αύτών : χώμα άπο τον "Αην Τάφο,
νερο άπο τον 'Ιορδάνη ποταμό, σταυροί, Τίμιο ξύλο, κεριά άπό τό Άγιο Φώς,
θυμιάματα, εικονίσματα, κομβολόγια, σάβανα κλπ. Προσφορά" δώρων είς τούς
προσκυνητάς: φαγητά, γλυκύσματα κλπ. καί άνταπόδορις αυτών..

ΙΙοΐαι αντιλήψεις επικρατούν περί προσκυνητών (χατζή δων) ; Ποίαν ιδιότητα
άπέκτων εις τήν θεραπείαν άσθενειών ; Πώς γίνεται ή κηδεία καί ή ταφή τών
χατζήδων ; (Πρβλ. Τό χατζηλίκι στά Κουβούκλια Προύσης Ιν Μικρασ. Χρον. Β ',
400 — 420. Τό προσκύνημα στούς αγίους Τόπους, Ξ. '-Ακογλου, Λαογραφικά
Κοτυώρων 1939 σ. 219-222).

ζ) "Αλλα τάματα και ακλαβώματα είς τον αγιον·

Π.χ. Τό 'χει τάμα νά πάη ξυπόλυτη (ή αλαλη) ατή χάρη του, ξεκοντρουλη, με
ξέπλεχα μαλλιά και με τά χέρια σταυρωμένα, νά ξενυχτήσουν στην εκκλησία κλπ.
«νά υψώσουν τον "Αγιο» (δηλ. νά τόν εορτάσουν xaV"V« κάνουν τραπέζι), «ν ανοί-
ξουν εκκλησία» δηλ. νά λειτουργήσουν έρημοκλήσι μή συχναζόμενον κλπ. Εις τήν
Κύπρον σκλαβώνονται εις τον αγιον δηλ. υπόσχονται καί νά υπηρετήσουν παρά
τφ Άγίω έπί χρονικόν τί διάστημα, καθ' ό φέρουν περί τόν τράχηλον ή τόν καρπόν
τής χειρός χαλκάν (δακτύλιον) έκ χαλκού η έξ άργύρου, τον όποιον αποβάλλουν είς
τό τέλος τής θητείας των, άφού ό ιερεύς άναγνώση ιδίαν ευχήν διά τό «ξεσκλά-
βωμα». Ό χαλκάς αυτός κατατίθεται κατόπιν μεταξύ τών αναθημάτων τού άγίου.
Πού αλλού γίνεται τούτο; Διά το ύψωμα βλ. κατωτέρω σελ. 106.

Β'. Έγκοίμησις είς εκκλησίας.

Είς ποίας περιστάσεις καί έπί πόσας ήμέρας κοιμώνται άνθρωποι έν τη
εκκλησία καί μάλιστα κάτω άπό τήν εικόνα τού Άγίου ; Κατά ποιον τρόπον επέρ-
χεται τότε ή ΐασις τού άσθενούς; Απλώς δια τής έγκοιμήσεως εΐς τήν έκκλησίαν
ή διά τής επιφανείας τού Άγίου έν ένυπνίω ; Πώς παρουσιάζεται κάθε Άγιος ;
Κατά τούς Κυπρίους πχ. ή Παναγία παρουσιάζεται μέ άσπρο σινδόνι σάν Τούρ-
κισσα, ό άγιος Νικόλαος ώς πτωχός διάβροχος καί «'ροματίζει» τόν άρρωστο.

Εΐς τήν Κύπρον έγκοίμησις γίνεται καί διά νά ύποδειχθή ό μέλλων γαμβρός.

Γ'. "Αγιασμοί, προσκομιδή άγίων λειψάνων,
σταυρώματα κλπ.

Εΐς ποίας .περιστάσεις οί γεωργοί καί οί κτηνοτρόφοι καλούν τόν ιερέα πρός
τέλεοιν άγιασμοΰ ; Πότε στέλλουν νά φέρουν άγια λείψανα ; Υπάρχει ή πίστις, ότι
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ώρισμένου ιερέως ή ευχή εισακούεται καί διά τοΰτο καταφεύγουν προ πάντων είς
αυτόν ; Π.χ. είς τήν Αίτωλίαν «αν στά χωράφια τους φανή σκουλήκι ή άλλα ζού-
μπερα, καλοΰν τόν παπά καί διαβάζει αγιασμό. Κάποτε καί ώρισμένον παπά, πού
τον οτρέει δ αγιασμός, δηλ. πιάνεται ή ευχή του. Άν ίδοΰν πώς τό κακό προοδεύει,
καλοΰν κουτιά με αγια λείψανα. Φέρνει ό καλόγερος τό κουτί άπό τό μοναστήρι
καί τό στήνει στήν άκρη στό χωράφι τους καί διαβάζει τόν αγιασμό. Καί διηγοΰν-
ται θαύματα ύστερα άπό τόν αγιασμό» (Λουκόπουλος).

Άλλαι λατρευτικαί πράξεις προς θεραπείαν άσθενειών ή πρός άποτροπήν
κακού : έπίθεσις τοΰ πετραχηλίου επί τής κεφαλής τοΰ άσθενούς, σταύρωμα αυτού
μέ τήν ιεράν λόγχην, κύψις υπό τό ιερόν Ευαγγέλιον, επαφή τών άμφίων τοΰ
ιερέως κατά τήν έ'ξοδον τών Αγίων κττ.

Δ Π ο μ η α ί.

Λιτανεία, λέηση, γύρα, σίγνα (Καρδίτσα), αλάϊ (Κρήτη), πρετσεσό (Επτάνη-
σος), πομπαί γινόμεναι είς εκτάκτους περιστάσεις (άνομβρίαν, έπιδημίαν, άκρίδα
κλπ.) ή κατά τήν μεταφοράν θαυματουργού εικόνος η αγίων λειψάνων. Περί πομ-
πών κατά τήν έορτήν τών Φώτων ή πολιούχου τινός αγίου βλ. κατωτέρω σελ. 108.

Πώς καταρτίζεται ή ιερά πομπή καί ποία τά έθιζόμενακατα τήν διαδρομήν
αυτής; Περιαγωγή θαυματουργού εικόνος ή λειψάνων. Παραδείγματα: Εις
τήν Άράχοβαν Παρνασσίδος «όταν δεν βρέξη η δταν πέση άκρίδα, γίνεται λέηση
στον Άη Νικόλα πρός τόν δρόμο τών Δελφών. Ψέλνει αγιασμό ό παπάς κι δ κόσμος
γονατίζει τρεις φορές στό δρόμο (κατά διαστήματα). Ή λιτανεία γίνεται με τά
λάβαρα και δλα τά συναφή». Είς τήν έπαρχίαν Μεραμβέλλου «δταν εϊναι ανομβρία,
γιά νά βρέξη, αφήνουν τά ζώα τους μέσα νηστικά τρεις μέρες. Νηστεύουν και οι
άνθρωποι. Τό πρωί πάνε στην εκκλησία και λειτουργούν, κατόπιν παίρνουν τις
εικόνες, τά έξαπτέρυγα, τους σταυρούς και γυρίζουν πρώτα α δλες τις εκκλησίες
ιού χωριού και κατόπιν σ δλα τά εξωμονάστηρα. Σε κάθε εκκλησία σταματούν και
γονατίζουν δλοι και διαβάζει ό παπάς δέηαες. 'Επίσης γονατίζουν καϊ οπου είναι
σταυροδρόμι. Πρωτύτερα έκλαιγαν ε δλοι κάθε φορά που θά κάνανε λιτανεία. Ή λι-
τανεία γίνεται τρεϊς μέρες στη σειρά». Εΐς Ίνναχώριον Δυτ. Κρήτης «μαζεύονται
δλα τά χωριά σε μιά εκκλησία μαζι με τους παπάδες των καϊ λειτουργούν. Κατόπιν
νηστικοί παίρνουν τά εξαπτέρνγα, τους σταυρούς και κάθε άνθρωπος κρατεί δύο
καϊ τρεις προσφορές. Γυρίζουν δλα τά χωράφια καϊ δσοι έχουν τριδρόμια στά
χωράφια τους πάνε καϊ προσκομίζουνε την προσφορά τους στά τριδρόμια και κάνει
ό παπάς δέηση. Κόβουνε ενα κομμάτι ύψωμα άπό τη σφραγίδα της προσφοράς καϊ
τό βάζουν μέσα σε μαλακό κερϊ καϊ τό φυλάγουν κάπου». Είς τό Λασήθι «β άνουν ε



104'

Γ. Α. ΜΕΓΑ

τά οζά ντως μέσα και παίρνουνε απ δλα τά χωριά τά κονίσματα, τά εξαπτέρνγα,
το σταυρό και πάνε δλοι στήν Κρουσταλλένια (κοινόβιο μοναστήρι). Άπο κει ξεκι-
νούνε και γυρίζουν ε γύρω γύρω στον κάμπο σ' δλα τά χωριά τρεις μέρες. Μπροστά

{

πάνε τά σημαντήρια και παίζουνε. Νηστεύουνε και τήν τρίτην ημέρα πάνε στον
άγιον 'Ιωάννη τον Πρόδρομο (Ικκλησία στή μέση τοϋ κάμπου). ΈκεΤ κάνουνε
αγιασμό κάί πίνουνε δσοι νηστεύγουνε καί διαλύεται δ κόσμος».

Ε'. Καταχΰσματα.

Υπάρχει ή συνήθεια πλην τής νύμφης, όταν εισέρχεται εις τήν οϊκίαν τοΰ
γαμβρού, νά ραίνουν μέ όρυζαν, κουφέτα καί άλλα καταχΰσματα ζώα ή καί αντι-
κείμενα τό πρώτον εισαγόμενα εις τήν οικίαν ; Π.χ. είς τήν Κρήτην, κατά τήν
είσαγωγήν μεγάλου λίθου εις τό έλαιοτριβειον ρίπτονται έπ' αΰτοϋ καταχΰσματα,
πανιέρια λεγόμενα. Ραίνουν μέ καταχΰσματα τό πλοιον ή τήν βάρκαν, όταν τήν
πρωτορίχνουν εις τήν -θάλασσαν ; Εις ποίας άλλας περιστάσεις γίνεται τούτο ;

III. ΕΘΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΣ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Α'. Άπαρχαί.

Ποιαι συνήθειαι έπικρατοΰν, όταν συγκομίζουν τούς καρπούς ή όταν ωρι-
μάζουν αί πρώται ράγες τών σταφυλών, τά πρώτα σύκα καί αι άλλαι οπώραι;
Προσάγονται οί πρώτοι καρποί εις τήν εκκλησίαν, διά νά λειτουργηθούν και δια-
νεμηθούν είς τούς έκκλησιαζομένους ή τοποθετούνται είς τό είκονοστάσιον ή αφή-
νονται εΐς τήν βρΰσιν τοΰ χωρίου ή πού άλλοΰ ; Συνήθειαι σχετικαί μέ τόν πρώ-
τον έκ τής συγκομιδής άρτον ή μέ τόν πρώτον καρπόν.

Παραδείγματα: Εΐς τά Τοπόλια Δυτ. Κρήτης «άμα θερίζουν, άπο τον
πρώτο καρπδ πού ϋ·ά ζυμώσουν κάνουν ένα κουλλούρι και τό πάνε στή βρύση και
τό κρεμούν στήν κουτσουνάρα ( = κρουνόν) τής βρύσης, πού τρέχει τό νερό, γιά νά
τρέξουνε έτσά τά καλά στό σπίτι. "Οποιος πάει πρώτος νά γέμιση παίρνει τό κουλ-
λούρι». Ή αυτή συνήθεια και έν Δρυμω Μακεδονίας. Εΐς τό Σαμόκοβον τής
'Ανατ. Θράκης «τήν πρώτη πίττα, πού ζυμώνουν άπό τό νέο ψωμί, τή λένε τζι-
τζιροκούλικο, γιατί ανήκει στον τζίτζιρα, που τραγουδεϊ, κατά τήν λαϊκή δοξασίά :

Θερίσετ' αλωνίσετε,
δεμ ατοκουβανήσετε,
κ'εγώ τό κουλικάκι μου
ϋ·έλω νά με τό δώσετε.
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Είς τά Λακκοβίκια Μακεδονίας τό «τζιτζιρόκλικο τό φέρουν εΐς τήν βρύσιν.η εΐς τό
φρέαρ. Έκεΐ δέ, άφ'ού τό βρέξουν δι'ύδατος, τό διανέμουν εΐς τούς παρατυχόντας,
οί όποιοι εύχονται τά βέλτιστα». Εις τήν 'Αγίαν "Ανναν Ευβοίας «από τό κλαρί
που &à πρωτοκάνγι καρπό, fia πρωτοφάη έγκυος». Πού αλλού συνηθίζεται τούτο
καί δια ποίον λόγον; Εΐς to Μεσοχώρι Καρπάθου τοΰ άγ. Κηρύκου (15 Ιουλίου)
φέρουν εΐς τόν ναόν τά πρωτόλεια τών σύκων καί σταφυλών, δι'δ και λέγεται
αης Σνκαλάς.

Ποΐαι αί συνήθειαι, όταν άρχίζη νά ώριμάζη ή σταφίς, ή οταν γεμίζουν
τ'άλώνι σταφίδα ; Ποΐαι όταν τρυγούν τάς κυψέλας τών μελισσών, όταν πήξουν
τό πρώτο τυρί κλπ.;

Β'. "Αλλαι προσφοραι. Υψώματα, -θυσίαι.

α) Πρόσφορα; άρτοι, έητάζνμα, άρτοκλασίαι (άρτος, πεντάρκιν) (Κύ-
προς), πρόσφορο, προσφορίδι (Κρήτη), πρωτάκι (Χάλκη, Ρόδος), λειτουργία, παν-
ννσίες (=άρτόι προσφερόμενοι εΐς εσπερινούς, Κύπρος), άχράντα (Κύπρος), βλογιά,
αμνός (Σάμος). Προσφορά οίνο ν (ανάμα), έλαίου, κηρίων, θυμιαμάτων κλπ.
Πότε γίνονται αϊ προσφοραι αΰται, ή αρτοκλασία ή ή λειτουργία;

Τρόπος παρασκευής τών άρτων τής λειτουργίας καί τά έθιζόμενα κατά τό
ζύμωμα ή τό ψήσιμο αύτών. Χρησιμοποιούνται επτάζυμα εΐς τήν τελετήν τής άρτο-
κλασίας; Ποίος δ τρόπος τής παρασκευής των; Π.χ· εΐς τήν Λέσβον τό πρώτον
ή μάλλον τά τρία πρώτα φυράματα παρασκευάζονται κατά μαγικόν τρόπον υπό
γραίας λεγομένης μάννας. « Περί τήν τρίτην περίπου ώραν τής νυκτός, ή μάννα
βλασφημήσασα τρις θέτει έν μεγάλη χύτρα ποσόν έρεβίνθων, άνάλογον πρός τό
προζύμιον, τό όποιον μέλλει νά παρασκευάση. Τήν χύτραν ταύτην, αφού χύση πρώ-
τον εΐς αυτήν τό άπαιτούμενον ύδωρ, επιθέτει είτα έπί της πυράς, παρ'ήν καθη-
μένη περισυλλέγει μετά προσοχής διά κοχλιαρίου τής χύτρας τόν άφρόν, έν δσω τά
όσπρια βράζουν, καί αποθέτει αυτόν έν τϊνι πινακίω· Περί μέσας σχεδόν νύκτας
καταβιβάσασα τήν χύτραν άρχεται, (έπικαλουμένη καί αύθις τόν διάβολον), τής κατα-
σκευής τοΰ πρώτου φυράματος έκ τοΰ συλλεγέντος άφροΰ τών έρεβίνθων. Μετά
τινα χρόνον, όσος απαιτείται διά νά γίνη ή ζύμωσις τοΰ πρώτου τούτου φυρά-
ματος, κατασκευάζει καί δεύτερον, μεταχειριζομένη ώς προζύμιον τό πρώτον φύραμα,
έκ τοΰ δευτέρου δέ τούτου κατασκευάζει τελευταΐον τό τρίτον, τό καί μεγαλύτερον,
ύποψιθυρίζουσα έν αρχή εκάστης ζυμώσεως καί τό όνομα τοΰ Σατανά. Έκ τού
τράτου δέ τούτου φυράματος, ού ή ζύμωσις γίνεται περί όρθρον, έρχόμεναι· al
γυναίκες τής έκεΐ συνοικίας, λαμβάνουν έν τεμάχιον πρός παρασκευήν τού εφτα-
ζύμου,.,. Διά ταύτα πολλαχού τής Λέσβου δ άρτος οΰτος καλείται καί διαβονλον-
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ψώμ ». Έν Χίφ διά τό έφτάζζουμο χρησιμοποιούνται άντί ύδατος επτά ε'ιδών ζωμοί
(ρεβιθίων, μαράθου, πιπεριού, καλαμιοΰ, δάφνης κλπ.)

β) Ποίας ημέρας και έκ ποίας άφορμής ή αιτίας «οηκώνουν
νψωμα» στά σπίτια καί κατά ποίον τρόπον γίνεται τοΰτο ; Π. χ. εις έορτάς υψώ-
νουν τόν Άγιον τής ημέρας· όταν πρόκειται νά ταξιδεύση κανείς «υψώνουν τήν
Παναγίαν». Αί σχετικαί εύχαί και τελεταί. Αειτουργίαι συντεχνιών καί τά έθιζό-
μενα κατ' αυτάς. Παραδείγματα: Εις τήν Αίτωλίαν «στή γιορτή τον ο καθένας
σηκώνει και ϋψωμα στο σπίτι του. Βάνουν επάνω στο τραπέζι ενα πιάτο με άβραστο
σιτάρι και άποπάνω μιά λειτουργιά- παράπλευρα άπο το πιάτο μπαίνουν δυο ποτή-
ρια γιομάτα κρασί. "Ερχεται δ παπδ,ς και διαβάζει: κόβει άρτον, δηλ. τή μεαιά τής
λειτουργίας και τή βλογάει. Άπο τόν άρτον κόβει κομματάκια και δίνει οάν αντί-
δωρο στους παρευρισκομένους. "Επειτα βάνει δυο κομμάτια και στά ποτήρια με τό
κρασί και τά δίνει στους νοικοκυραίους, ενα στον άντρα καί τ άλλο στή γυναίκα,
γιά νά πιούνε. Τότε οι νοικοκυραίοι κρατώντας με τό άριστερό τό ποτήρι, σηκώνουν
τό πιάτο με το στάρι και τή λειτουργία άπάνω. Κρατεί κι δ παπάς, κρατούν κι δσοι
άλλοι παρευρεθούν στήν τελετή, ενφ δ παπάς διαβάζει· καί τελευταία δλοι λένε:
Χρόνια πολλά. »

Εις χωρία τινά τής Πωγωνιανής, όπου υπάρχουν πολλοί βαρελάδες, εις τό
τραπέζι πού επακολουθεί τήν λειτουργίαν τής συντεχνίας, λέγουν μίαν είδικήν
εύχήν: «Ό "Αιος πού V άπόψε κι αύριο νά σκέπη, νά βοηθάγι τήν άρίδα, οκεπα-
ρίδα, τό πελέκι, τό ροκάνι καί τό γαρδαροξύστη». Πού άλλοΰ γίνεται τοΰτο;

γ) Προσφορά μειλιγμάτων, ιδίως μελόπιττας, είς αγίους (π.χ. εις τήν άγ.
Βαρβάραν, τόν άγ. Σπυρίδωνα) ή είς νεράιδες, μοίρες, στοιχειά κλπ. δαιμονικά όντα.
Τρόπος παρασκευής καί τρόπος εκθέσεως τών μειλιγμάτων. Π. χ. είς τήν Ζάκυνθον
οί χωρικοί θέτουν ένίοτε άρτον εις τήν τρύπαν, τήν οποίαν ύπολαμβάνουν ώς τήν
εΐσοδον τής φωλεάς τού οίκουροΰ ό'φεως (στοιχειού, άγαθοΰ δαίμονος τοΰ οίκου).
Εις τήν Λέρον «αί γυναίκες συνηθίζουν τήν έσπέραν τής 1ης Σεπτεμβρίου, αρχής
τοΰ θρησκευτικού έτους, νά παραθέτουν τράπεζαν έστρωμένην μέ πινάκια γλυκυσμά-
των, διά νά φάγη τήν νύκτα τό στοιχειό τοΰ σπιτιού, ώς λέγουσιν ».

δ) Προσφοραί άνθέων, στεφάνων, κλάδων είς τά εικονίσματα καί τούς
ναούς, στολισμός εικόνων, Επιταφίου, εκκλησιών δι' άνθέων, ταινιών καί κλάδων
μύρτου, δάφνης κλ. 'Ιαματική δύναμις τών άνθέων τούτων. Π.χ. εις τά χωρία τής
Πυλίας « κρεμούν ενα ματσάκι κορφοξυλάνθη, που θά τά κόψουν τήν πρωτομαγιά
ή τής 'Αναλήψεως ή καμιάν άλλη άπό τις μεγάλες ήμέρες. "Ολα αυτά είναι καλά
γιά τό ματόπονο ».
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ε) Θυσίαι τελοΰμεναι κατ' έ'τος είτε υπό ατόμων ε'ίτε υπό ολοκλήρου τού
χωρίου (κουρμπάν χωργιάν'κό). 'Από ποίους λόγους συνέστη τό έ'θιμον ; (Π. χ.
γιά ντη γεια, για γερωσννη, για τόν άγιο κττ.). Παραδόσεις περί έλάφου προσερ-
χομένης άφ'εαυτής πρός θυσίαν (Ααογραφ. Γ' 155, 160, ζ"' 189 κ.ε.)

Πού γίνεται ή τοιαύτη θυσία; Εΐς τόν περίβολον εκκλησίας τινός ή είς τό
μεσοχώρι; Τί ζώον θυσιάζεται καί ποίους όρους πρέπει νά πληροί τούτο; Π. χ.
εις τά χωρία τής Μεσημβρίας πρέπει τό θύμα νά είναι ταύρος εκλεκτός, 2 — 5 ετών,
υγιής, τέλειος (μπονγάς, νά μην είναι μπονρντισμένος), άδμής (νà μη μπήκε ακόμα
ατό ζυγό). Χρύσωμα τών κεράτων τών σφαζομένων προβάτων, περιφορά τοΰ ταύρου
ανά τό χωρίον. Ποίοι τύποι τηρούνται κατά τήν τέλεσιν τής θυσίας; ('Ανάγνωσις ευχής
υπό τοΰ ιερέως, στροφή τού θύματος πρός 'Ανατολάς, ροή τοΰ αίματος είς βόθρον
κλπ). Μήπως τό αΐμα τών θυμάτων ρέη εις λάρνακα ή είς οπήν τής γης καί μά-
λιστα είς μέρος κείμενον πλησίον τοΰ ιερού ή εντός τοΰ ναοΰ ; Π. χ. εΐς τήν Αινον
τά Νιάμερα (23 Αυγούστου) έγίνετο μεγάλη πανήγυρις καί έθυσίαζον πρόβατα,
«έσώζετο δέ προ ετών καί ή λάρναξ, εν η έ'βαλλον τό αίμα τών θυμάτων».

Διανέμονται τά κρέατα ώμά ή βρασμένα εις τούς παρευρισκομένους ή γίνε-
ται κοινή εστίασις είς τόν περίβολον τής εκκλησίας ή υπό δένδρον; Διανέμεται
καί τό δέρμα είς ΐσας μερίδας είς τούς κατοίκους ; Ποία ή μερίς ιού ιερέως ;

ς) Σπονδαϊ ύδατος, οίνου ί) ελαίου. Πότε, ποΰ καί διά ποιον λόγον
γίνονται αύται ; Π.χ. κατά τά περίδειπνα χύνουν ολίγας σταγόνας οίνου, πριν πίουν,
είς τήν γήν ('Ήπ. Δ. Μακεδ.). Οι Άγχιαλίται, καί όταν άναφέρουν τό όνομα μακα-
ριτου τίνος, χύνουν λίγο νερό στη γη άπό τό ποτήρι τους. «Άμα κάνει χειμώνα
πολύ, ρίνουμε λίγο λάδι καϊ λέμε: κάμε το λάδι, Θέ μου! » (Μανιάκι).

Γ'. 'Εορτασμός ονόματος παί έορταί νεαρών,
α) Εορτάσιμα κόλλυβα, (ζωντανά η απερνά, πανηγύρι έν Κεφαλληνία)
προσφερόμενα εις κάνιστρα ή σκουτέλια είς τήν έκκλησίαν υπό τών εορταζόντων
καί διανεμόμενα είς τούς εκκλησιαζομένους. Τρόπος παρασκευής, στολισμός τοΰ
δίσκου, διανομή τών κολλύβων. "Υψώματα καί ίερουργίαι επί τή εορτή ονόματος.

β) 'Εορτή έτη σία έν τή εκκλησία υπέρ τών κεκοιμημένων εκάστης οικογε-
νείας καί έστίασις τοΰ τελέσαντος τήν λειτουργίαν ιερέως καί άλλων κεκλημένων
έν τη οικία. Προπόσεις υπέρ τοΰ εορταστού (μνημοποιοΰ), τού ιερέως καί τών «τρα-
πεζοκαθημένων». Περιγραφήν εκτενή βλ. εΐςΣακελλαρίον Κυπριακά Α' 712-715.

Δ'. Πανηγύρεις,
α) Λέξεις καί φράσεις σχετικαί μέ τήν πανήγυριν. Παν'γύρ (Αιτωλία),
άγιομν?)σι (Θήρα), άγιομινησι (Κύθνος) κτλ.
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β) Έκ π οίας άφορμής συνέστη ή πανήγυρις; Είναι μόνον θρησκευ-
τική ή καί εμπορική ; Γίνονται καί άγοραπωλησίαι κατ' αυτήν ; Προειδοποιήσεις
καί άγγελίαι δια τήν τέλεσιν τής πανηγύρεως.— Κελλιά πρός διανυκτέρευσιν τών
πανηγυριστών. Κατά χωρία ; Όργάνωσις τών τής πανηγύρεως.

γ) Πομπή ή λιτανεία: περιφορά εικόνος ή τών λειψάνων τοΰ "Αγίου εν
πομπή, εκχώρησις τοΰ δικαιώματος τοΰ βαστάζειν τήν άγίαν εικόνα διά πλειοδοτικής
δημοπρασίας, διάθεσις τοΰ εκπλειστηριάσματος είς ευ ωχ ία ν τών εορταστών ή είς
άλλους σκοπούς. Καταρτισμός τής πανηγυρικής πομπής. Πού τής πομπής προ-
ηγείται φανός, φερόμενος επί κοντού;

δ) Επίσκεψις άγιου εις άγιο ν ήτοι μεταφορά έν πομπή τής εικόνος τοΰ
αγίου έκ τής αφιερωμένης εις αυτόν εκκλησίας είς εκκλησίαν άλλου αγίου, φερώνυ-
μον. Πρβλ. τά έν Λίμνη Ευβοίας τελούμενα τήν 8ην Σεπτεμβρίου (Λαογραφία
Γ' 504-5).

ε) Θνσίαι, σνμπόοια καϊ κοιναι εστιάσεις.

Πού συνηθίζουν (ή έσυνήθιζον άλλοτε) νά'σφάζουν εις τήν πανήγυριν άπό
τοϋ ταμείου τής 'Εκκλησίας ή τής Κοινότητος ταύρον ή πρόβατα καί πρός ποίον
σκοπόν ; Τηρούντ&ι αί-διατυπώσεις αί σημειωθεΐσαι άνωτέρω διά τάς θυσίας;
Συμπόσια έκ κρεάτων τών θυσιών ή άπό συμβολής. Ποιος παίρνει τό δέρμα τοΰ
θύματος; Τί δίδεται εΐς τόν ιερέα; Έν Λαδά ( Άλαγονίας) πανηγυρίζουν τήν 8ην
Μαΐου, μνήμην τοϋ άγ. 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, έπί τής κορυφής τοϋ Αγίου Γεωρ-
γίου, κλάδου τοϋ Ταϋγέτου, άφ' εσπέρας παρασκευάζοντες τά τών θυσιών ( τ' άγιά-
τικα). Τήν ποωΐαν, τελούμενης τής ιεροτελεστίας, άφού πρότερον ό ιερεύς άνα-
γνώση έπί τής κεφαλής εκάστου τών θυσιαζομένων άμνών τήν νενομισμένην ευχήν,
ψήνονται περί τον ναόν περί τά 50 ώς έπί τό πλείστον θύματα, εις δέ τήν θύραν
τοϋ ναού καίεται, λιβανωτός εΐς σωρούς.

Γίνονται κοινά γεύματα τών πανηγυριστών εΐς τόν περίβολον τοΰ ναού
ή υπό μεγάλα δένδρα ; Είναι ή θέσις ώρισμένη δι' έκάστην οΐκογένειαν κατ' αυτά ;
Εγείρονται προπόσεις καί κατά ποίαν σειράν ;

Παραδείγματα : Εΐς τό χωρίον Δεμάτι Μαλακασίου κατά τήν πανήγυριν τής
άγ. Μαρίνης (17 Ιουλίου) «ό επίτροπος τής έκκλησίας αγοράζει, πρός σφαγήν
δάμαλιν, έξ ής, άφού μαγειρεύση τό ήμισυ διά τούς πανηγυριστάς, το άλλο ήμισυ
κόπτει εις τεμάχια ισάριθμα τών οικογενειών τοϋ χωρίου καί τών προσερχόμενων
ξένων καί συμπανηγυριστών καί γεγραμμένων εϊς τό βιβλίον τής έκκλησίας, τά
όποια και διανέμει. Μετά δέ τήν θείαν λειτουργίαν καί τόν άγιασμόν παρατίθεται
τράπεζα ύπό παλαιάν δρΰν, ένθα οι κάτοικοι εύωχοϋνται ςίδοντες καί χορεύοντες».
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Έν Ααδ§ 'Αλαγονίας « μετά tô πέρας τής ιεροτελεστίας καί τής ψήσεως
κάθηνται έπί τής παρά τον ναόν μικράς πλατείας κατά οικογενείας, είναι δέ ή θέσις
εκάστης οικογενείας άμετάβλητος. Μετά τήν τοποθέτησιν τών οικογενειών άρχεται
ή διανομή τών κατατεμαχισθέντων θυμάτων είς όλους. Κατά τά φαγητά εγεί-
ρονται προπόσεις, άρξαντος τοΰ ιερέως* αλλά κατά παλαιοτέρους χρόνους αί προ-
πόσεις ήγείροντο υπό τών προεστώτων κατά τάξιν τοΰ γένους καί τής ηλικίας. Αί
ώμοπλάται τών θυμάτων προσφέρονται είς τούς ιερείς». Τί συνηθίζεται άλλοΰ ;

Τ) Χοροί.

Υπάρχει ή συνήθεια νά χορεύουν οί πανηγυρισταί κανένα κοινόν χορόν ;
Ποία ή ονομασία τού χορού αυτού καί ποίος πιάνεται πρώτος εις αυτόν; Ποια
τραγούδια τραγουδούν είς τόν χορόν αυτόν ; Π.χ. εΐς τήν πανήγυριν τοΰ άγ. Παντε-
λεήμονος εΐς τήν Βλάστην χορεύουν εΐς τά λιβάδια τόν « Τρανό χορό», τραγου-
δώντας: «Κάτω στον Άηθόδωρο, στον άγιο Κωσταντΐνο» ή «Κάτω στούς τρανούς
τους κάμπους και στά πράσινα λιβάδια» κλ. Πρβλ. τήν Τράταν τών Μεγάρων κλπ.

ζ) 'Αγώνες, βράβεΐα.

Π.χ. Στού Μπάστα Μεσσηνίας « γίνεται τ' Άη Γιωργιού μεγάλο πανηγύρι
και παρατρέχουνε τ' ά'Αογα. "Οποιοι νικήσουν παίρνουν καί βραβεία πού τά ορί-
ζουν οί επίτροποι τής Εκκλησίας, σέλλες, χάμουρα κλπ.» Εΐς τήν Θράκην έγίνοντο
άγώνες δρόμου καί πάλης. Εΐς τήν Αινον ό πρώτος έλθών « διευθύνεται εις τήν
έκκλησίαν καί ασπάζεται τήν εικόνα τοΰ άγ. Γεωργίου, εξερχόμενος δέ αίρει
έπ' ώμου έ'ν άρνίον». Είς τά ελληνικά χωρία τής Μεσημβρίας νικητής εΐς τήν
πάλην έκηρύσσετο ό καταβαλών τρεις κατά διαδοχήν άντιπάλους.

η) 'Επισκέψεις, εύχαί, φιλοξενία.

θ) Πανννχίδες (άγρυπνία, ολονυκτία).

2. ειδικα.

ΕΘΙΜΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΣ ΤΑΚΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ.

Α' ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΙ ΕΟΡΤΑΙ.

α) Άπό τής άγίας Βαρβάρας μέχρι τών Χριστουγέννων.

1. «Τά Νικολοβάρβαρα» (4-6 Δεκεμβρίου
Δοξασίαι περί συγγενικής σχέσεως τών άγίων Βαρβάρας, Σάββα καί
Νικολάου πρός άλλήλους. Πρβλ. "Αγια Βαρβάρα γέννησε Σάββα κι αγιο- Νικόλα»
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(Αιτωλία). Κοιναί όνομασίαι τών εορτών τούτων- π.χ. Τ' αη - Νικολοβάρβαρα
(Αιτωλία), τ άηνικολαόγιορτα (Ήπειρος).

Άβμάτια και παροιμίαι αναφερόμενοι εϊς τήν σφοδρότητα τού ψύχους,
πού σημειώνεται από τής πρώτης εβδομάδος τοΰ Δεκεμβρίου. Π.χ.

«"Αγια -Βαρβάρα γέννησε κι άης Σάββας το έδέχτη
κι αης Νικόλας ετρεξε νά πάη νά τό βάφτιση

(εννοείται τό χιόνι) (Σύμη).

«Βαρβάρα βαρβαρών ',
Σάββας σαβανών',
κι "Αη Νικόλας παραχών ,» (Σιάτιστα κ. ά.)

Πρόγνωσις τοΰ καιρού εκ μετεωρολογικών παρατηρήσεων, γινομένων
κατά τάς τρεις ταύτας ήμερος τοΰ Δεκεμβρίου.

2. Της άγιας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου).

Αγία προστάτις τών παιδίων κατά τής εύλογίας. Παρασκευή καί προσ-
φορά μελόπιττας ή κολλύβων καί κολλυβόζωμου (βαρβάρας) και άλλοι πράξεις,
σκοποΰσαι τήν άποτροπήν τής νόσου : εκθεσις τής μελόπιττας εις τρίστρατον,
σταύρωμα τής θύρας διά μέλιτος, φυλαχτά, επαλείψεις τοΰ σώματος μέ τήν λάσπην
τοΰ αγιάσματος τής Άγιας ή μέ τό άπόπλυμα τής εικόνος της κλπ.

Τρόπος παρασκευής τής πανσπερμίας· πόσων ειδών σπόροι βράζονται καί
αναμειγνύονται; Εις ποίους μοιράζονται καί ποίον είναι τό κοινόν των όνομα;
Παραδείγματα: Είς τήν Σιγή ν, « όταν είναι επιδημία ευλογιάς, καί μάλιστα
άμα έχουν παιδιά μικρά, κάνουν μελόπιττα γιά χάρη τής αγίας Βαρβάρας, γιά νά
μή βγάλουν τά παιδιά τήν « εύλογημένη » ή, αν τήν βγάλουν, νά τήν βγάλουν
«γλυκειά». Παίρνουν μαγιά (προζύμι) καί κάνουν μιά πίττα μέ αλεύρι, τήν ψήνουν
στο φούρνο καί, άμα ψηθή, τήν περιχάνε μέ τό μέλι. Τή βάζουνε κατόπιν πάνω
σ' έ'να τραπέζι καί τό τραπέζι τό βάζουν πάνω σ' έ'να τριδρόμι. 'Εκεί πάει
ό παπάς, κάνει παράκληση, κατόπιν τήν κόβει ή νοικοκυρά καί τήν μοιράζει στον
κόσμο. Άπό τό μέλι τής πίττας κάνουν σταυρό στήν πόρτα τους. Όσον καιρό
είναι επιδημία ή «εύλογημένη», μοιράζουν όλο γλυκά καί στό σπίτι πού έχουν
άρρωστο δέν τηγανίζουν, δέν ψήνουν κρέας, παρά όλο βραστά φαγητά ». Όμοίως
είς τό Μπαϊντίρι ( Μ. Ασίας ) « τήν παραμονή τής αγίας Βαρβάρας οΐ γειτόνισ-
σες κάθε σταυροδρομιοΰ πήγαιναν ή κάθε μιά άπό κάτι, πού χρειάζουνταν, γιά νά

»

γίνη ή βαρβάρα. Άλλη πήγαινε τό στάρι, πού τό κοπάνιζαν εκεί εξω στό σταυρο-
δρόμι, άλλη τή ζάχαρη, τίς σταφίδες, τό αμύγδαλο, τό καρύδι, τά μυρωδικά, όλα
ζεματισμένα" τίποτε δέν έ'βαζαν ωμό καί εκεί εξω τήν έβραζαν. Τό πρωΐ φώναζαν
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έναν παπα νά τήν διαβάση και κατόπιν τή μοίραζαν στα σπίτια ΐους μέ τις ρετσε-
λόκουπες». Εις τό Ναζλί (Άϊδινίου) «τά βάρβαρα τά μοιράζουν στά σπίτια, πού
έχουν παιδιά, γιά νά βγάλουν γλυκεία τήν ευλογημένη. Βράζουν ,καί ρεβίθια καί
κουκκιά, για νά βγή ή Ευλογημένη μεγάλα σπειριά. Στό βράσιμο προσέχουν νά
μή μαυρίσουν, γιά νά μην ερθη μαύρη ή Ευλογημένη». Εις τό 'Αργοστόλιον
« τήν ημέρα τής αγίας Βαρβάρας τά περισσότερα σπίτια βράζουν σπερνά ( = κόλ-
λυβα) καί τά πηγαίνουν μέσα σέ κανίστρι,α στην εκκλησία. ΟΙ πιο πολλοί τά πη-
γαίνουν άποβραδύς στον εσπερινό. Ή αγία Βαρβάρα είναι γιά τήν ευλογιά καί
τά σπερνά τά κάνουν, γιά νά τούς φυλάη άπ' αυτήν τήν άρρώστεια. 'Από τά δια-
βασμένα σπερνά παίρνουν ώς 40 κλωνιά καί τά περνούν μέ τό βελόνι σέ μιά
κλωστή, σάν χάνδρες. Γίνεται έ'τσι έ'να μικρό κομπολόγι, περιδέραιο, πού τό
βάζουν άπάνω άπό τό κεφάλι τής άγ. Βαρβάρας Χτό κόνισμα τοΰ σπιτιού), κρε-
μασμένο άπό τό ίδιο καρφί μέ τό εικόνισμα. 'Εκεί μένει όλο τό χρόνο κ' είναι
γιά φυλαχτικό, νά μή μπή ή άρρώστεια στό σπίτι».

Δεισιδαιμονίαι; Αί γυναίκες δέν σκουπίζουν τήν ήμέραν αυτήν, δέν μαγει-
ρεύουν φασόλια καί άλλα όσπρια (διατί;). Τά κορίτσια τρώνε βαρβάρα « γιά νά
βαρβατιάαονν τά μαλλιά τους, νά μακραίνουν » ( Μέτραι Θράκης ).

3. Τοϋ άγιου Σάββα (5 Δεκεμβρίου).

Παρασκευή φάβας μετά κρομμύων και μελιπήκτου καί διανομή αυτών εις
τούς συγγενείς. Πρβλ. Τ' αη Σάββα τρώνε φάβα.

4. Τοϋ άγιου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου).

(ΐ) Δοξασίαι καί παραδόσεις περί τοΰ επαγγέλματος τού αγίου Νικο-
λάου (ψαράς; θαλασσινός;) Παροιμίαι καί επικλήσεις. Π.χ. "Αγιέ Νικόλα, βόηθα
με! —Σεΐσε και συ τό χέρι σον. Προστάτης τών ναυτιλλομένων, άλλ' έ'χει καί έν
τή γη μεγάλην δύναμιν. Πρβλ. τήν παροιμίαν τοΰ άγιου Νικολάου, πού' ν' τ ση
γης και τοϋ πελάον (Κεφαλλ.). Διηγήσεις θαυμάτων τοΰ Άγιου.

(2) Κύριος τής βροχής, τών άνέμων καί τής τρικυμίας. Μέσα εξι-
λαστήρια: άρτος ή κόλλυβα τοΰ άγιου Νικολάου. Π.χ. είς τήν Κίον «τό κομ-
μάτι τόν άρτο άπό τήν άρτοκλασία τοΰ Αγίου, πού εμοίραζαν στον κόσμο, τό έφύ-
λαγεν όποιος ήθελε πίσω άπό τά εικονίσματα. "Οταν έ'κανε κατακλυσμιαία βροχή,
τότε έπαιρναν έ'να κομμάτι άρτον, τό ερριχταν έξω στή βροχή καί έ'λεγαν : « "Αγιε
Νικόλαε, πάψε την όρμη σου ! » Αμέσως έ'παυε ή δυνατή βροχή. Όμοίως άπό
τά κόλλυβα, πού έστελναν τήν ημέρα τοΰ άγιου Νικολάου στην εκκλησία, έπαιρ-
ναν όσοι ταξίδευαν. Άν τούς έ'πιανε τρικυμία, τά σκορπούσαν στή θάλασσα καί
έ'λεγαν πάλι : «"Αη Νικόλα μου, και πάψε την όρμη σον» κι άμέσως έ'παυεν ή τρι-
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κυμία». Εις τήν Μάδυτον πιστεύουν ότι «αμα ρήξουν είς τήν θάλασσαν άπο τά
κόλλυβα τοΰ αγίου Νικολάου καί βυθίσουν είς αυτήν καί τήν εικόνα αυτοϋ, άμέ-
σως θά πνεύση ό άνεμος, τον όποιον έχουν κατά νοΰν ».

(3) Πανηγύρεις, λιτανεΐαι, αφιερώματα. Εορτασμός άδελφάτου
ναυτικών. Συνήθειαι προσκυνητών. Π.χ. Είς τόν Ναίμονα τής Μεσημβρίας
«στό παναΰρ' τ' άη Νικόλα ονλ' ι'ίανά χαρίσνε ό καϋ·ένας δ,τ' είχε: κατσίκ', βόδ',
πρόβατο■ καί τον καιρό πον ϋαλά φνγνε αντοί πε τ' άλογα, άλογαροί, ϋαλά γυρίονε
τρεις φορές τήν εκκλησία πε τ' άλογά τς· σάν πουλιά τρέχανε ».

(4) Ειδικόν έδεσμα (κοφτό), παρασκευαζόμενον εκ σίτου κοπανισμένου,
κατά τήν έορτήν τοΰ αγίου Νικολάου. 'Εν Κεφαλληνίςι τήν ήμέραν τοϋ 'Αγίου δέν
λείπει άπό καμίαν τράπεζαν τό ψάρι σκορδαλιά. Ποία είναι ή συνήθεια άλλοΰ ;

5. Τοϋ άγιου Σπυρίδωνος (12 Δεκεμβρίου).

Δοξασία ι περί τοΰ έπαγγέλματος τοΰ Αγίου (κονντονρμς ;). Προστάτης τών
υποδηματοποιών. Ποίας άσθενείας θεραπεύει; (Κατά τινας τά σπειριά καί τήν
εύλογίαν, κατ' άλλους τόν πόνον τών αυτιών). Συνήθειαι θεραπευτικαί. Π.χ. εΐς
τήν Κίον «όποιος πονούσε στ' αυτί έταζε στον άγιο Σπυρίδωνα νά τοΰ πάη
γλυκό, νά γίνη τ' αυτί του καλά. "Αγιε Σπυρίδωνα μου, κάμε με τ' αντί μου καλά
νά σε φέρω ενα γλυκό». 'Όποιος'είχε τέτοιο τάσιμο τόν εσπερινό τ° άγιου Σπυρί-
δωνος έ'κανε λαλάγγια (τηγανίτες) ή χαλβά καί τά πήγαινε στόν άγιο Σπυρίδωνα
πού ήτανε ενα μάρμαρο στό βουνό,· στό ξωκλήσι άγιον Γεώργιον, έξω άπό τήν
Κίον, πάνω σέ βουνό. Στό δρόμο, εξω άπό τόν αυλόγυρο τής έκκλησίας, ήσανε παι-
διά καί μόλις βλέπανε τόν άνθρωπο πού κρατοϋσε τά λαλάγγια, ώρμοϋσαν καί τοΰ
τά έπαιρναν καί τά έτρωγαν. Σπάνια κατάφερνε κανείς νά τά πάη ώς τήν εκκλη-
σία. ' Αν πρόφταινε νά τά πάη, τά έπαιρνεν ό παπάς, τούς έλεγε μιά ευχή καί πάλι
τά μοίραζε στά παιδιά. Τό μάρμαρο τοΰ άγιου Σπυρίδωνος έβγαινε μέσα άπό τό
βουνό κ' είχε μιά τρύπα στή μέση. Τό είχαν φραγμένο μέ τζάμια γύρω - γύρω.
'Απάνω στό μάρμαρο ήτανε ή είκόνα τοΰ αγίου Σπυρίδωνος καί έ'να καντήλι. Άμα
έπαιρναν τά παιδιά τά λαλάγγια ή τό χαλβά, πήγαινεν ό άρρωστος, άνοιγε τά
τζάμια, έβανε τ' αυτί του άπάνω στήν τρύπα καί παρακαλούσε τόν άγιο Σπυρί-
δωνα νά τοΰ τό γιάνη ». Κατά τινα κερκυραϊκήν παράδοσιν ό άγιος Σπυρίδων
παρίσταται διώκων τήν Πανώλη,.

Δοξασίαι περί ήμέρας: μεγαλώνει έ'να σπειρί κ.τ.τ.

6. Τοΰ άγιου 'Ελευθερίου 15 Δεκεμβρίου).

Άγιος βοηθός τών τικτουσών καί τών φυλακισμένων (δίδει καλή λευτεριά).
Επικλήσεις. Τάματα καί ευχαί.
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7. Τοϋ άγιου Μοδέοζου (18 Δεκεμβρίου).

Εορτή τών γεωργών η μάλλον τών άροτριώντων ζώων (γιορτάζουν τά βόδια,
Δρυμός Μακεδον.). Συλλείτουργον μετά κολλύβων και αγιασμός έν τη έκκλησίςι εκ
κοινοΰ εράνου τών γεωργών. Χρήσις τοϋ αγιασμού καί τών κολλύβων. Π.χ. είς τήν
Λήμνον «οι ζευγάδες κάνουν κόλλυβα για τά ζά τους, τά παγαίν ν στην εκκλησιά
και τά διαβάζ' δ παπάς. Στην ταγή για τά βόδια ρίχν'ν κι αυτά τά κόλλυβα».
Εις τόν Δρυμόν «οι γεωργοί «υψώνουν» και το ύψωμα το δίδουν είς τά ζώα
νά τό φάνε και τά εύχονται và ζήσουν χρόνια πολλά». Εις τά Τελώνια Λέσβου
«παίρνουνε τόν αγιασμό και πάνε στά χωράφια, για νά γλυτώσουν από τΙς άρρώστειες,
τις άκρίδες, απ ονλά. Σκόλ' τ ό'χοννε κείνην τη μέρα, γ là và κάννε μόδια πολλά».

8. Τοϋ άγίου 'Ιγνατίου (20 Δεκεμβρίου).

Όνομα: τ'Άγναντιοϋ (Καστόρια). Μαγικαί συνήθειαι: «τ 'Αγναντων
κρεμούν κούκλες (πού κατασκευάζουν κατά μαγικόν τρόπον) στις καρκέλλες (χαλκά-
δες) τής πόρτας τον σπιτιού οποίου θέλουν νά βλάψουν».

β) Έορται τοΰ Δωδεκαημέρου

(24 Δεκεμβρίου 6 Ιανουαρίου).

1. Γενικά.

1. Όνομασίαι: Δωδεκαήμερα, Καλλικατζάμερα (Ραιδεστ.), Καλαντόφωτα
ή Φωτοκάλαντρα (Αίνος), Παγανά ("Ηπειρος), Πιζήαλα (Κρώμνη Πόντου) κ.λ.π.

2. Προλήψεις καί δεισιδαιμοχίαι ιδιάζουσαι κατά τό Δωδεκαή-
μερον. Π.χ. «Τά Δωδεκάημερα πού'ν' ή Παναια λεχώνα δεν πλένουν, δεν πάνουν
στο χωράφι, κι δντα λούζωνται, δε χύνουν τό νερό δξω ("Ηπ.). «i7è τη Χρίστου
και γύστερα δεν εβγαινάσι δξω ό κόσμος χωρίς φωτιά... "Ως và φωτιστούν τά νερά,
ντρέχουσι γοϋλα τά κακά. Φροκαλίδια, στάχτες δεν ερριχναμ' δξω» (Σαμόκοβον
Θράκης). «Δώδεκα μέρες δεν κόφτουμε με τό ψαλίδ'. Τά δέν'με τά ψαλίδια και τά
σκών'με δώδεκα μέρες. "Οπως είναι κλειστό τό ψαλίδ", να είναι κ' οι λύκ ' δ στόμας
τ ς κλειστός» (Ναίμονας Μεσημβρίας). «Ια δονδικάμιρα άή νύχτα δε σφυρίζουν,
γιά νά μή μαζωχτούν οί καρκατζέλ'Κομοτηνή).

Μέ ποίας δοξασίας σχετίζονται οί φόβοι τού Δωδεκαημέρου; Π.χ. «Δώδεκα
μέρες είναι άβάφτιστα τά νερά και λέμε, δτι τό στειό (στοιχειό) δεν είναι δεμένο,
είναι άπολ'μένο» (Βογατσικόν). «Εΐπεν ό Χριστός: «δώδεκα μήνες σας φ'λάγω και
δώδεκα μέρες φ'λαχτήτε ατοί σας» (Λήμνος). Τότε έρχονται ο! Καλλικάντζαροι καί
πειράζουν τούς άνθρώπους.

8
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3. Καλλικάντζαροι.

'Ονόματα αυτών κατά τόπους: Καρκάντζαλοι (Θεσσαλία, Μακεδονία), Λνκο-
κατζαράίοι ('Αρκαδία), Αυκοτσάγκαροι (Κωστί), Παγανά (Ναύπλιον), 'Ανάκαρτοι
("Ηπειρος), Πλανήταροι (Κύπρος), Κάηδες (Σύμη), Κωλοβελόνηδες (Αθήναι) κ.τ.λ.

Προσωνυμίαι: σταχτοπόδηδες, σταχτιάδες, κατουρλήδες κλ.

Μορφή καί προέλευσις. Πώς φαντάζεται ό λαός τούς Καλλικαντζάρους καί
υπό ποίαν μορφήν παρουσιάζονται ούτοι ; Είναι ειδικά δαιμόνια ή άνθρωποι πού
μεταμορφώνονται τάς νύκτας τών Χριστουγέννων εις δαίμονας ; Π. χ. Κατά τούς
Σαμίους «είναι σάν τούς ανθρώπους, δμως μαύροι κι άσκημοι και πολυ ψηλοί και
φορούν σιδεροπάπουτσσ. ». Κατά τούς Άργείους «είναι μανρειδεροί, με κόκκινα
μάτια, τράγινα πόδια, με χέρια aàv τής μαϊμούς και με τριχωτό δλο τό σώμα».
Κατά τούς Άραχοβΐτες τής Παρνασσίδος είναι «κουτσοί, στραβοί, μονόμματοι,
μονοπόδαροι και πολυ κοντοί... Ή θροφή τους είναι σκουλήκια, βαθρακάκια, φίδια
κ.ά.». Κατά τούς Κυπρίους «παρουσιάζονται συχνά σάν κουβάρια... σκύβουν νά τά
πιάσουν, άλλ' άξαφνα τό κουβάρι τρέχει μονάχο του και φεύγει. Παραπέρα γίνεται
γάδαρος ή καμήλα και πάει μπροστά. Γελειέται δ άνθρωπος, τόν καβαλλικεύει καϊ
δ γάδαρος τότε ψηλώνει σά βουνό και τον ρίχνει άπό ψηλά».

Πότε έρχονται καί πότε φεύγουν οί Καλλικάντζαροι ; Πού διαμένουν καθ'όλον
τόν άλλον χρόνον καί τί κάμνουν εκεί ; Π.χ. «έρχονται άπό τή γής άποκάτον.
Οϋλον τό χρόνο πελεκάν με τά τσεκούρια νά κόψουν τό δέντρο πού βαστάει τή
γής» (Αρκαδία) ή «ρουκανονν με τά δόντια τους τά στνλια, άπ βαστούν τόν
ουρανό νά μήν πέση και πλακώση τή γή» (Άγραφα).

Πόθεν εισέρχονται ε?ς τάς οικίας καί ποίας βλάβας καί ενοχλήσεις προ-
καλούν εις τούς ενοίκους ; Κατά ποίους τρόπους πειράζουν τούς νυκτερινούς διαβά-
τας; Π.χ. κατεβαίνουν άπό τάς καπνοδόχους καί κατουρούν τή φωτιά «κι δταν βρούνε
δουλειά άρχεμένη τήν κατουρούνε» (Νάξος), καβαλλικεύουν στους ώμους τούς δια-
βάτες, τούς πιάνουν στό χορό κ.τ.τ.

• Μέσα καί τρόποι άποτροπής τού κακού: σταυρός μέ κερί στήν πόρτα,
άλας ή παλιοπάπουτσο στή φωτιά, κόκκαλο χοιρινό στό τζάκι κ.τ.τ., δαυλός άναμ-
μ,ένος ή μαυρομάνικο μαχαίρι κ.τ.τ.

Μέ ποίον τρόπον ημπορεί υ άνθρωπος νά δέση τόν Καλλικάντζαρον καί «νά
τόν έ'χη δούλον του, νά τόν στέλνη όπου 'θέλη» ; (Π χ. δένεται άπό τό πόδι «με
μόλινο, με λινή κόκκινη κλωστή» (Κύπρος).

Προσφοραί πρός τούς Καλλικαντζάρους: π.χ. εις τήν Κύπρον «τήν
τελευταία ήμέρα τά Δωδεκαήμερα, πού θά φύγουν οί Πλανήταροι, τούς περι-
ποιούνται καί τούς κάνουν ξεροτήανα... τά ρίχνουν άπάνω στά δώματα, νά τά φαν



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓί>ΑΦΙΑΣ 115

οί Πλανήταροι, πού γυρίζουν τότε από σπίτι σέ σπίτι καί χαιρετειώνται πού θά
φύγουν». Είς τήν 'Αγχίαλον «τρεις μέρες πρωτύτερα 'πε τον Χριστού, της αγίας
Αναστασίας, έκαμναν κάτι γλυκά, γκονλογκάτζια με στάρι, λίγο αλεύρι, σταπίδες,
ζάχαρη, καρύδια, σύκα, κανέλλα και τά μοίραζαν στά σπίτια. Πρωτύτερα ηϋα?Μ
πετάξονν τρεις χονλιαριες άποκάτ απο ντη φοβού. ΤΙξ πετούσαν ετσι απάνω». Εις
τήν Σπάρτην (Μ. 'Ασίας) «μερικοί, μιμούμενοι τούς Καλλικαντζάρους, κατεβίβαζον
άπό τήν καπνοδόχον έ'να τορβάν μέ έ'να ρεπάνι καί ενα άδειο μπουκάλι ζητοϋντες
παστουρμά, σαραγλί καί κρασί, άφού δέ έγεμίζετο ό τορβάς τόν άνέσυρον».

ΛαικαΙ διηγήσεις σχετικαί μέ τήν έμφάνισιν Καλλικαντζάρων καί τήνάπαλ-

λαγήν άπό αυτούς, τήν σΰλληψιν καί φτελευθέρωσιν Καλλικαντζάρων κ.λ.π.

\

Τί κάμνουν διά νά εμποδίσουν τό παιδί, πού έγεννήθη τά Χριστούγεννα, νά
πάη μέ τούς Καλλικαντζάρους ; Π.χ. τό δένουν μέ σκορδοπλεξοΰδα ή μέ ψαθόσκοινο
άπό τό χέρι τής μητέρας του (Μέτραι Θράκ.) η τοϋ καίουν τά νύχια των ποδιών
«δεν μπορεί νά γίνη Καλλικάτζαρος χωρίς νύχια» .(Χίος).

4. Προγνωστικά τού καιρού έκ τών ημερών τού Δωδεκαημέρου* δηλ. ή
πρώτη ήμερα δεικνύει τί καιρόν θά κάμη τόν Μάρτιον, ή δευτέρα τον Άπρίλιον κ.ε.

2. Χριστούγεννα.

"Εθιμα τής παραμονής καϊ τής ή μέρας τών Χριστουγέννων.

1. Τά χοιροσφάγια (χοιροσφράϊα έν Νάξφ, χοιροσφαξίματα έν Μάνη κ.ά.).

Ποια έ'θιμα τηρούνται κατά τήν σφαγήν τών χοίρων ;

Ποΰ μεταχειρίζονται μίαν κοινήν οίκογενειακήν μάχαιραν, διά νά σφάξουν
τούς χοίρους εις όλας τάς οικίας τής οικογενείας;

Καθαρμοί, εξορκισμοί. Π.χ. είς τήν Αϊτωλίαν «μπήχνονν στο κοίλωμα της
κοιλιάς τον χοίρον ενα πιρούνι. Καρφώνονν, λέει, το δαίμονα». Οί Βλαχόφωνοι τής
Πίνδου «χαράσσουσι διά μαχαιριδίου έπί τής κοιλίας παρά τόν ομφαλόν σταυρόν,
έπί τοΰ όποιου θέτουσιν άνημμένους άνθρακας καί έπ' αυτών θυμίαμα. Κατά τόν
αυτόν χρόνον εις μικρός άπαγγέλλει τήν Κυριακήν προσευχήν».

Ποΰ σφάζουν τούς χοίρους κατά τήν δευτέραν ήμέραν τών Χριστουγέννων;
Τί σφάζουν έν τή περιπτώσει ταΰτη τήν πρώτην ήμέραν; Π.χ. εις τήν Λήμνον
«ανήμερα τά Χριστούγεννα σφάζονν καμιά όρνιθα, θά πασχάσονν όρνιθα. Τά

γονρτζέλια τά σφάζονν τη δεύτερη μέρα».

j

2. Χριστόψωμα, πίττες, κουλλοΰρια.

"Ονομα, σχήμα, στολισμός αυτών κεντήματά η πλουμίδια και όνομασίαι
αυτών· π.χ. σπίτια, βόδια, άρνάκια» κατσικάκια κλπ. Ποία σχέδια πρέπει νά έ'χη
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απαραιτήτως ή πίττα μιας γεωργικής καί μιας ποιμενικής οικογενείας; Π.χ. εις
Δρυμόν (Μακεδ.) στήν πίττα μιας γεωργικής οικογενείας σχεδιάζονται μέ ζυμάρι τό
αλέτρι με τά βόδια, ή στάβα (στοίβας δημητριακών δεμάτων), τον βαγιόν' (βαρέλι)
και τον σπίτ. Τρόπος παρασκευής καί ψησίματος. Ποία ή αποδιδομένη είς τά χρι-
στοκούλλουρα σημασία; Π.χ. Κούμουλα έν Κύπρω λέγονται τά παξιμάδια πού
κάμνουν τά Χριστούγεννα· κούμονλα λέγονται και τά παξιμάδια πού κάμνουν, όταν
άναμένουν τοκετόν, καί πού προσφέρουν είς όσους επισκέπτονται τήν λεχώ. Τοπο-
θετούν νόμισμα μέσα είς τό χριστόψωμο, όπως είς τήν βασιλόπιτταν ;

3. Κουλλούρια «γιά τό καλό τών βοδιών, τών προβάτων, τών ορνί-
θων, τοΰ χωραφιού» κλπ. Ποίον σχήμα δίδουν είς τό καθένα; Π.χ. εις τήν
Δαμασκηνών τής Κοζάνης τό κουλλούρι τοΰ χωραφιού και τών προβάτων έχει
σχήμα ζυγοΰ καί τό κρατούν στό σπίτι όλη τή χρονιά, κρεμασμένο στό καρφί. Τις
κλούρες τών ζώων τις θρυμματίζουν καί μέ λιγάκι αλάτι δίδουν τά θρύμματα νά
τά φάγουν τά ζώα, γιά νά είναι καλά. Ποία ή συνήθεια άλλοΰ ;

4. Ειδικά φαγητά διά τήν τράπεζαν τών Χριστουγέννων. Τρόπος
παρασκευής, όνομα καί αριθμός αυτών. Π.χ. σαρμάδες έν Δυτ. Μακεδονία ^ντολ-
μάδες μέ χοιρινό κρέας). Ε'ις Σκόπελον Θράκης παραθέτουν είς τήν τράπεζαν
«έννιά λογιών φαγητά», εΐς ' Ακαλαν 40 ειδών φαγητά, εΐς τό Εύκάρυον απα-
ραίτητα φαγητά ήσαν τά φασόλια καί ό κολλυβόζωμος, έκ τών οποίων έλάμβανεν
έκαστος άνά τρία κοχλυάρια. Συνηθίζουν νά βράζουν κατά τήν παραμονήν διά-
φορα όσπρια καί σπόρους μαζί (πολυσπόρια) ;

5. Προσφοραί εΐς τούς νεκρούς, επίσκεψις εΐς^ τό νεκροταφεΐον
(πρβλ. φχολοημένα: σφογκάτα καί κουλλούρια). Π.χ. εΐς τήν Νίσυρον κατά τήν
νύκτα τών Χριστουγέννων ό ιερεύς δίδει τρισάγιον καί κατόπιν τά εύχολοημένα μοι-
ράζονται εΐς τον λαόν, άπερχόμενοι δέ εΐς τήν οΐκίαν θέτουν πρώτα επί τής τρα-
πέζης τά εύχολοημένα καί εξ αυτών πρώτον τρώγουν. Εΐς τό Λασήθι τήν ήμέραν
τών Χριστουγέννων τηγανίζουν σκώτι καί μέ έ'να μπουκάλι κρασί καί ένα κουλλούρι
τό πάνε στήν έκκλησία καί μετά τήν λειτουργίαν τό μοιράζουν στον κόσμο, πίνουν
μια μακαριά.

6. Παρασκευή προζυμιοΰ, δι' ολον τό έτος. Μέ ποίον τρόπον γίνεται
τούτο ; Π.χ. εΐς τήν "Ηπειρον «έν κοράσιον άναμειγνύει εις εν άγγεϊον τό άλευρον
μέ ΰδωρ καί κατόπιν άνάπτει έν κηρίον καί τό κολλφ εις τό άκρον τοΰ άγγείου,
λέγον τρίς : Ό Χριστός γεννάται, τό φως αναβαίνει, τό προζύμι γιά νά γένη. Μέχρι
τής πρωίας τό προζύμι εΐναι έ'τοιμον καί χρησιμεύει δι' όλον τό έτος.
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7. Πυρ α ι άναπτόμεναι τήν παραμονή ν εις tô μεσοχώρι καί τάς πλατείας toC
χωρίου. Όνομα αυτών (κλαδαριά, μπουμπούνα κλ.). "Υλη, μέ τήν οποίαν άνάπτεται
ή φωτιά, τραγούδια αδόμενα πέριξ αυτής. Κτυπούν καί κουδούνια ; Πυροβολούν ;
Ποίαν εξηγησιν δίδουν είς το εθιμον αυτό ; Π.χ. Εις τό Καστανόφυτον Καστορίας
ή φωτιά ανάβεται μέ κέδρα είς τό άκρον τοϋ χωρίου καί εις υψηλό ν μέρος. Είς
Όρεστικόν "Αργός «ξημερώνοντας Χριστούγεννα φκιάνουν φωτιά μεγάλη, γιά νά
ζεσταθώ ή αρκούδα· φασκιώνει η αρκούδα, λένε, και κάνει τ' άρκονδόπλα της».
Εις τον Πόντον (Κελόσα) «τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων άναβαν μεγάλη
φωτιά καί τή σταύρωναν τρεις φορές μ' έ'να φύλλο οξέας καί μέ κρασί κόκκινο».
Είς τήν Σιάτιστα ν κατά τάς προ τών Χριστουγέννων νύκτας άνδρες περιεζωσμένοι
τά νώτα καί τό στήθος σειράς κωδώνων (κυπριά), «χτυπούν τά κουδούνια» άπό
τής κορυφής λόφων, ώς καί κατά τήν παραμονήν γύρω εις τήν «κλαδαριά.».

8. "Εθιμα περί τήν έστίαν.

(α) Πώς ονομάζεται κατά τόπους τό στέλεχος (κούτσουρο), πού τοποθετείται
τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων είς τήν εστίαν ; (Χριατόξυλο έν Χίφ, δωδεκα-
μερίτης εις Ναίμονα, ακαρκάντζαλος εΐς Τζίμον Μεσημβρίας, μπάμπω, μαμμή άλλα-
χοϋ|. Ραίνουν πρωτύτερα τό ξύλον μέ ξηρούς καρπούς; Τί κάμνουν τά ξύλα καί
τήν στάκτην, πού απομένουν άπό την φωτιά ; Εϊς ποίους σκοπούς τά χρησιμοποιούν ;

Παραδείγματα: Εΐς τήν Χίον'τήν παραμονήν «κάθε νοικοκύρης θά κόψη
ενα μεγάλο ξύλο αφ τά χωράφια και θά το φέρη νά τό ρίξη μέσ στη μ μέσην τον
σπιθκιον και τό λεν Χριατόξυλο. Εύτό θά το ράνουν αμύγδαλα, καρύδια και θά
τρέχουν τά παιδάκια νά τά μαζζεύγκονν νά τά τρων. " Υστερι θά πα νά πάρη το
Χριστόξυλον η νοικοκυρά νά πά νά τό βάλη στην παραστιάν, ν&φτη δώδεκα μέρες,
χωρίς νά σβήση."Υστερι θά μαζζώξη την άχχνλιά νά τη ρίξη ατά τέσσερα καντούνια
τοϋ σπιθκιον, γιά νά φυλάη από τούς "Οξω κι απ εδώ*. Εϊς τόν Τζίμον Μεσημ-
βρίας έβαζαν μιάν αχλαδιά η τσαπονργιά «δ,τ' ε χ' ποτακεϊνα τ' άγκαθιάρ'κα.
Κάθα πρωϊ θάνα τό καιν άπό λίγο νά βαστάξη δώδεκα μέρες.. Τ' ώνομάζαμε σκαρ-
' κάντζαλο, επειδή ς ήταν γιά τις Σκαρκάντζαλοι· έκαιγε τό ξύλο αυτό και γί αυτό
παραφνλάγντανε τό σπίτι άπό τις Σκαρκάντζαλοι. Και ντη στάχϊη τη μαζεύαμε, ντη
ρίχναμε ατό γέννημα, γιά νά μη κάμ δαυλό- ρίχναμε και, γύρω στην αυλή 'πό
τάκείν' ντη στάχτη κορδόνι λόγυρα, γιά νά προφυλάγεται τά ζώγα, τς άθρώπ 'πό
κάθξ ζούδι κι απ τις Σκαρκάντζαλοι». Εις τά Μάλγαρα τής Θρφίης τά ξύλα πού
άπομένουν στή φωτιά «τά παίρν' απιτουνοικοκύρ'ς την παραμουνη τονν Φώτουν
κι τά μπήγ ' στον χονράφ, γιά νά μη μπορούν οι μαγίστρες νά πάρουν τονν καρπό
άπ τα γεννήματα και γιά νά καρπίζουν τά στάρια». Εΐς τόν Ναίμονα «τό δώδεκα-
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μερίτη » (δηλ· to ξύλο τρικκιά πού έκαιγε δώδεκα μέρες), άμα τελείωναν οί μέρες,
τό 'παίρνε δ νοικοκύρης, τό 'κάμνε σταυρό και τό πάαινε σ ενα χωράφ , τό 'μπήγε
και στέκονταν κείνο- τό εΐχε γιά καλό, γιά τά χαλάζια». Εις τήν Άγχίαλον «δταν
έβγαινε ό παπάς τά Φώτα, γιά νά φωτιά, ix' έμνεισκε κανένα κομμάτι, τό πετούσαν
καταπόδ' στον παπα, γιά νά φνγνε δλα τά κακά». Εις τήν Μεσημβρίαν «κείνα τά
ξύλα πού πο μένουν τά ρίχνουν στό σταυροδρόμ. Κρατούν και λίγια στάχτ' γιά τ à
παιδιά, τά κολυμπούν και ρίχνουν λίγια μέσα·». Ποία ή συνήθεια αλλού;

(β) Πού συνηθίζουν αντί ενός νά τοποθετούν εις τήν εστίαν δύο ή τρία ξύλα ;
καί άπό ποία δένδρα; Πού τό έθιμον oUto λέγεται «πάντρεμα τής φωτιάς»
καί διά ποίον λόγον έλαβε τό όνομα aUtô ; Π.χ. εις τά "Αγραφα «Τήν παραμονή
τών Χριστουγέννων παντρεύουν τή φωτιά τους- βάνουν άγριοκερασιάς ξύλο γιά
στοίχειωμα τής νοικοκυράς και κέδρινο ξύλο γιά στοίχειωμα του νοικοκύρη- και τά
βάνουν χλωρά στή φωτιά, γιά νά καούν». Είς τήν Κέρκυραν βάζουν καί τρίτον ξύλον,
πού συμβολίζει ιόν κουμπάρον, εις δέ τήν Λευκάδα ό νοικοκύρης, άφού τοποθέ-
τηση είς τήν γωνιάν δυό ξύλα, (έ'να μεγάλο, ίσιο, άρσενικό, καί έ'να μέ παραφυά-
δας, θηλυκό) χύνει έπάνω εΐς αύτά ολίγον λάδι καί ολίγον κρασί, άπαγγέλλων
δ' άμέσως τό «Ευλογητός εΐ, Κύριε», θέτει πϋρ εΐς τά έπί τής πυράς ζευγαρωμένα
ξύλα. "Ετσι γίνεται τό πάντρεμα τής γωνιάς. Εΐς τά Μάλγαρα τής Θράκης «ό .σπι-
τονοικοκύρης κόβει τρία ξύλα τριών λογιοΰν 'ίσαμε ένα μέτρο, άπου δέντρα π' κάνουν
καρπό, κι τά βάζ' στον τζάκι άπου βραδύς τή Χριστού- ·&ά καίουντι άπου λίγου,
ώς τήν παραμονή τοΰν Φώτονν». Εΐς τό Μεσοχώρι Πυλίας «τόν παλιό καιρό
φυλάγαμε τούς Καλκαντσάρους, καίγαμε χαμολιό, σπαραγγιά. Γιά τούς Καλκαντσά-
ρους παντρεύαμε και τή φωτιά. Μαζώναμε τή στάχτη νά γένη λαμνι (επιμήκης
σωρός^ και βάναμε τή σπαραγγιά δίπλα - δίπλα, νά κοιμηϋ-ή μαζί της. "Αμα έτριζε
ή σπαραγγιά, λέγαμε πώς παντρεύτηκε ή φωτιά». Ποίον τό έθιμον άλλοΰ ;

(γ) Σπονδαί εΐς τήν έστίαν. Π.χ. εις τά Σούρμενα καί τήν Τραπεζούντα
κατά τήν νύκτα τών Χριστουγέννων ό οικογενειάρχης έχυνε σταυροειδώς κρασί εΐς
τήν εστίαν, εΐς τήν οποίαν έτοποθέτει σταυροειδώς φύλλα καρυδιάς. Όμοίως, ώς
εΐδομεν, εΐς τήν Λευκάδα, εΐς τήν Πάργαν κ. ά.

(δ) 'Ανακάτεμα τής φωτιάς. Ποίον καλούν ν' άνακατέψη τή φωτιά καί
πρός ποίον σκοπόν ; Π. χ. εΐς τήν Δαμασκηνιάν Κοζάνης φωνάζουν έ'να παιδί, τό
πιο τυχερό πού ξεύρουν, γιά ν' άνακατώση τή φωτιά. Τήν άνακατώνει μέ τή τζιο-
μπανίκα (τό ραβδί) του καί λέει: π'λιά, κατσίκια, αρνιά, γρόσια.

9. Τράπεζα καί δεΐπνον τής Παραμονής καί τής ημέρας τών Χρι-
στουγέννων.

(α) Τό κόψιμο τοϋ χριστόψωμου καί τά έθιζόμενα κατ' αυτό. Τί άλλο τόποθε-
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τοΰν έπί τής τραπέζης έκτος τοΰ χριστόψωμου και τής πίττας; Τί τρώγουν έν αρχή ;
(μέλι, καρύδια κ.λ.π.). "Υψωσις τής τραπέζης. Τής Παναγίας τραπέζι ή τον Χρίστου
τά γεννητούρια. Τί κάμνουν τά περισσεύματα ή απορρίμματα τής τραπέζης ;

Παραδείγματα. Εις τήν Σπάρτην «κόβουν πρώτα τοΰ Χρίστου τό ψωμί. Ό
πατέρας τό σταυρώνει και λέει : Χρόνια πολλά και του χρόνου ! Κόβει τό ψωμί και
μοιράζει άπό μιά φέτα στον καθένα». Εις τήν Σινώπην «τό βράδυ τής παραμονής
τών Χριστουγέννων έβαζαν ενα «σταυροψώμι» στή μέση ατό τραπέζι και γύρω
γύρω φρούτα. 'Επάνω ατό σταυροψώμι κάρφωναν ενα κλαδί ελιάς, κάρφωναν
στό κλαδί σϋκα, μήλα, πορτοκάλια και έπιαναν κατόπιν γύρω - γύρω τό τραπέζι δλοι,
τό σήκωναν επάνω ^κάτω καί ελεγαν τρεις φορές ■' Χριστός γεννάται, χαρά στον
κόσμο, Κεράς τραπέζια, Παναγίας τραπέζια. Κάθιζαν κατόπιν κ' έτρωγαν τό φαγί
τους. Τά σταυροψώμια τά κρεμούσαν σε ράφια, στά εικονίσματα, ετσι στολισμένα,
δπως ήσαν με τήν ελιά. Τά άφηναν εκεί τό Δωδεκαήμερο, τά έπαιρναν τών Φώτων
καί τά έτρωγαν. Αυτό τό βράδυ απαραίτητα επάνω στό τραπέζι επρεπε νά έχουν
μέλι καί καρύδια καί τά έτρωγαν». Εις Σιμιτλί Ραιδεστού «τ παραμουνή τά Χρι-
στούγιννα κάμνι του ίννιά λουγιώ φαΐ. Είναι τά γινν 'τονρια του Χρίστου. Τά βάζνι
άπάν στον σουφρά, τά θυμνιάζνι κί τά άφήννι κάτ άπ' τά είκουνίσματα, νά φάη
ή λιχώνα ή Παναγιά» (Λαογραφία IB' 395). Εις τήν Κορώνην «τήν πρώτη αγκωνή
τον τονρεκιοϋ, που θά κόψουν, τή δίνουνε εν ο ν διακονιάρη, που θά περνάϊ],
κ' υστέρα θά κάτσοννε στό τραπέζι. 'Από τό τραπέζι ευτοΰνο τ άποφαγούδια ουλα
τά μαζώνουνε σε μιά σακκονλα καί τά πάνε ατά χτήματά τους. Παίρνουνε άπό
λιγουλάκι καί τό χώνουνε στή ρίζα ένοΰ δεντρικού, ενον λιόφτου, μιανής μηλιάς,
μιανής λεϊμονιάς. Καί ποτε νά μήν καρπίζη θά τσάκιση στον καρπό τοΰ χρόνου, άμα
/τοΰ βάνουνε στή ρίζα του άπό φτοΰνα τ άποφαγούδια». Εις τόν Πόντον τό νόμι-

5/ / Χ / ^ «

σμα, πού έβαζαν μέσα στο χριστόψωμο, ό νοικοκύρης τό έρραπτεν εις τήν σακ-
κούλα του· Ποίον τό έ'θιμον αλλού ;

(β) "Εθιμα γεωργικά περί τήν τράπεζαν. Θυμίασις μέ τό ύνί (θύμνιασμα
τής πίττας, θύμνιασμα τών ζώων κτλ.). Π.χ. εις τό Κωστί τής Θράκης «έβάζαμε τό
τραπέζ ' καί θυμνιάζαμε τά ζώγα με τό 'νί. Τό 'νί κείνο δώδεκα μέρες δεν ε βγαίνε
'πε τό τζάκι. Τό βάζαμε δίπλα στή φωτιά, στό τζάκι πίαου». Είς τόν Δρυμόν Μακε-
δονίας «ή πίττα τοποθετείται έπί τοΰ σουφρά καί έπ° αυτής πινάκιον πλήρες σίτου,
σκόροδον, αργυρά νομίσματα, καρπός ροιάς, διάφοροι ξηροί καρποί, σταφυλαί, ΰδρο-
πέπονες καί άλλα· έπίσης ποτήριον πλήρες οίνου, έντός τοΰ οποίου βάπτεται «τού
κλικούδ^τ Καλλκάντζαρου». Έκ τοΰ ο'ίνου μεταλαμβάνουν όλα τά μέλη τής οικογε-
νείας, ευχόμενα «Καλή 'γεια, καλή χρουνιά, καλό Βιρικέτ'.» Ό σκοπός όλων αυτών
είναι νά μή πάθουν τά βόδια κανέν κακόν καί νά έξασφαλισθή ή καλή εσοδεία καί
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ή ευτυχία τοΰ σπιτιού. Εΐς τήν πυράν τής εστίας τοποθετείται τό «οκ&ιρον» (άλε-
τροπόδα) καί μέ αυτό γίνεται το ΰύμνιαομα τής πίττας. 'Αφού δ νοικοκύρης τοΰ
σπιτιοΰ θυμνιάση, ό δοΰλος παίρνει τό θυμνιατό καί κατέρχεται εΐς τον σίάβλον,
όπου θυμνιάζει τά ζώα καί τά γεωργικά εργαλεία. Τοΰτο επαναλαμβάνεται τρεις
φοράς, τά Χριστούγεννα, τό Νέον έτος καί τών Φώτων (Λαογρ. IB' 95). Εΐς τά
χωρία τής Μεσημβρίας «τον Χριστον παραμονή §υ μνιάζαμε με το ννί. Κα&ενας ϋά
βάλ' στο ϋνμνιαμα τή σακκούλα τ' για νά χ ' πάντα παράδες, το τραπέζι τ', το σπίτι τ'».

(γ) "Αλλα έθιμα περί τήν τράπεζαν.—Τό ύψωμα. Περιγραφή τής τελετής.
Π.χ. εΐς τήν Αΐτωλίαν ό παπάς γυρίζει τά σπίτια όλα μέ τή σειρά καί σηκώνει ύψωμα-
άφοΰ δηλ. διαβάση τις ευχές καί βγάλη τόν άρτο από το πρόσφορο, ζυγώνουν όλοι
οί σπιτικοί στο τραπέζι καί πιάνουν τό Χριστόψωμο μέ τό δεξί τους χέρι, ένας άπό
δώ, άλλος άπό κει, ολόγυρα- τό υψώνουν, ένφ ό παπάς διαβάζει; τελειώνοντας
ή ευχή, τ* αφήνουν κάτω. Τό παίρνει ό παπάς καί τό βάνει στο κεφάλι. Κρατώντας
το άπό τις δύο άκρες, τό τσακίζει. "Αν τό κομμάτι, πού κρατεί τό δεξί χέρι, τύχη
μεγαλύτερο, πέρασε ό πιο πολύς χειμώνας, μαντεύουν θά γλυτώσουν τ' άρνάκια
καί τά κατσικάκια τής χρονιάς· αν κατά τό ζερβί πέση τό μεγαλύτερο κομμάτι,
κακά θά πάη ή χρονιά για τό πράμα. (Α. Αονκοπούλου, Ποιμενικά τής Ρούμελης,
1930, σ. 173). "Ομοια μαντεύουν διά τήν έσοδείαν οι γεωργοί.

10. Διανυκτέρευσις με τόν σκοπόν νά ΐδουν πού άνοίγουν τά ουράνια.
Πίστις, ότι ή ευχή τοΰ άγρυπνοΰντος έκπληροΰται. Διατυπώσεις τηρούμεναι κατά
τήν διανυκτέρευσιν ταύτην. Παράδειγμα: «Εΐς τήν Κίον τά κορίτσια τής γειτο-
νιάς μαζεύονται σ' ενα σπίτι, άνοίγουν τά παραθυρόφυλλα, βάζουν σε μίά λεκάνη
μέ νερό έ'να ξερό κλωνάρι βασιλικό καί δίπλα στή λεκάνη έ'να εικόνισμα τής Πανα-
γίας, θυμιάζουν, διαβάζουν και ψέλνουν τροπάρια τών Χριστουγέννων καί κάθε
λίγο κοιτάζουν από τό παράθυρο πρός τήν άνατολή. Τήν ώρα πού γεννιόταν ό
Χριστός, αν ήταν καλές χριστιανές, έβλεπαν μιά λάμψη σαν αστραπή στην άνατολή.
Άλλες εβλεπαν τήν ίδια τήν Παναγία μέ τό Χριστό στήν άγκαλιά της. Τήν ώρα
αυτή τής προσευχής άνοιγε κι ό ξερός βασιλικός μέσα στή λεκάνη κ' έβγαζε φύλλα».

11. Τό κέρασμα τής βρύσης.

Παραδείγματα: Εις τήν "Ηπειρον τό μεσονύκτιον τής 24Ί5 πρός 251Ίν
Δεκεμβρίου έπήγαιναν στή βρύση και έκλεβαν τό νερό, άφοΰ πρωτύτερα τήν κερ-
νούσαν μέ λίγα άπό τά προϊόντα τών ζώων των (τυρί, βούτυρον), λέγοντες : «"Οπως
τρέχ' το νερό σ', βρνοονλα μ', ετσ° νά τρέχ' και το βιό μ». Εΐς τήν Κε^ασοϋντα
«παίδες ή κοράσια η γυναίκες έγειρόμεναι νυκτός άπέρχονται εΐς βρύσιν καί καλαν-
τιάζουν αυτήν (=χαιρετοΰν: κάλαντα, κάλος καιρός πάντα και τοϋ χρόνον), άποτι-
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θέντες παρ' αυτήν άλας, σΐτον έψημένον καί κλάδον έλαίας έμπηγνύοντες καί άν-
τλούσιν ύδωρ», Ποϋ αλλού συνηθίζεται τοιούτον τι;

12. Άγερμοί παίδων. Τά Κάλαντα.

Γυρίζουν καί μεγάλοι ; Τί κρατούν ; (Ράβδους, ρόπαλα, ρετσινοκέρια, καράβι)
κάί τί τραγουδούν ;—Τό καλό ποδαρικό. —Ύο σκάλισμα τής φωτιάς.—Τό κτύπημα
τής νεονύμφου μέ τήν βέργαν κ.τ.τ. —Εύχαί και δώρα. — Τί τραγουδούν, αν δέν
τούς δώσουν φιλοδώρημα (ξετραγούδισμα) ;

Εις τό Σαμόκοβον Άν. Θράκης τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων «τό βράδ'
ετρέχασι γύρω στά σπίτια και γηλέγασι : Χρίστος γεννιέται I σα γήλιος φέγγει / σά νιο
φε^άρι,Ι σάν παλληκάριI. Τά ξημερώματα πάλε γνρίζασι και τράγου δούσασι: Κυρά
Θεοτόκο ! εκοιλοπόνα, / εκοιλοπόνα / και παρακάλιε : / — Βοηθήστε με αύτη τήν ώρα /
τή βλογημένη / και δοξασμένη 1 μαμμή νά πάτε, ! μαμμή νά φέρτε. I "Ωστε νά πάσι /
και νά γυρίσον / Χριστός γεννήϋη / σά νιο φε^άρι, / σά νιο φε^άρι, I σάν παλληκάρι ».

Εις τό Όρεστικόν Άργος «άπό τά παιδιά τό πρώτο πού ·&ά χτυπήση τήν
πόρτα τοϋ σπιτιού (μέ τή τζιουμπανίκα του τό βράδυ τών Χριστουγέννων) τό παίρ-
νουν μέσα και τό βάζουν ν' άνακατέψη τή φωτιά, νά Ιδούνε τό τυχερό». Είς το
Κατσιδόνι (Σητείας Κρήτ.) «γιά νά πάη καλά δ χρόνος πού ερχεται, τή νύχτα τής
παραμονής τών Χριστουγέννων, πριν ξημερώση, βάζουν ενα βόδι μέσα στό σπίτι, γιά
νά κάμη τό ποδαρικό, δπως λένε, καί τό άφήνουν εκεί μέχρις οτου νά κατουρήοη·».

Ποϋ τά παιδιά κτυπούν τήν νεόνυμφον μέ τήν βέργαν, διά νά κάμη παιδί;
Τί λέγουν συγχρόνως;

13. Μεταμφιέσεις. Υπαίθριοι παραστάσεις.

Μεταμφιέσεις (1) εΐς ζώα (καμήλα ή γκαμήλα, άρκούδα, λύκον, τράγον κλπ.).
Π.χ. εΐς τά Μαράσια Άδριανουπόλεως τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων τό
βράδυ κάνουν καμήλα καί τήν περιφέρουν εΐς τά σπίτια οί νέοι- τούς δίδουν δώρα
χρήματα ή σΐτον. (Πρβλ. τόν τεκέν, μεταμφίεσιν εΐς αίγα ή τράγον έν Πόντω)·

(2) εις άνθρώπους (γαμπρός καί νύφη, μπάμπω, άράπης, χαχάμης, καπετά-
νιος κλ.). 'Ονόματα τών μετημφιεσμένων. Πού ούτοι λέγονται Καλλικάντζαροι;

Όμάδες μετημφιεσμένων. Άπό ποία πρόσωπα άποτελεΐται κάθε ομάς ; Όνο-
» μασία εκάστου τών μελών ή τής όλης ομάδος (π.χ. ρογκάτσι, ρογκατσάρια, λουκα-
τσάρια, μωμόεροι κλ.). Τρόπος μεταμφιέσεως. Περιφορά άνά τάς οικίας τοΰ χωρίου
ή καί άλλων γειτονικών χωρίων· τραγούδια ευχετικά, υπαίθριοι παραστάσεις.
Περιγραφή τών δρωμένων ώς οιόν τε λεπτομερής, μετά φωτογραφιών τών
καθ' εκαστον προσώπων και τών σκηνών τής παραστάσεως.

Τί γίνεται ojav συναντηθούν δυο ομιλοι (Ρογκάτσια) καθ' όδόν ; 'Υποταγή
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τής μιας ομάδος εις τήν άλλην (πέρασμα κάτω άπό δύο κοντάρια πού διασταυρώ-
νουν οί καπετάνηδες). Τοπωνύμια φανερώνόντα, ότι διεξήχθη κάποτε εκεί μάχη
μεταξύ Ρογκατσαραίων δύο γειτονικών χωρίων (π.χ. στον Ρογκατσάρη παρά τήν
Κρανιάν Έλασσώνος, στο Μανρομαντήλι είς τά Χάσια κλ.). Αί σχετικαί παραδόσεις.

Πολύ ενδιαφερόντα είναι τά τελούμενα κατά τό Αωδεκαήμερον εν Πόντω
από τους μωμοέρους (ή τά μωμοέρια ή τά κιόαια). Π. χ. κατά τινα περιγραφήν τό
πρωτεύον πρόσωπον είναι ο Ουζεΐν - 'Αλή, δ όποιος άπάγει μίαν νέαν, άλλα
φονεύεται υπό τού πατρός της, ό οποίος παρουσιάζεται «κωδωνοφόρος καί μέ
μεγάλο πρόσωπον». Μετανοών δ φονευς προσκαλεί ΐατρόν, ό όποιος μέ ενα μαγι-
κόν χόρτον άνασταίνει τόν φονευθέντα. 'Ακολουθεί γάμος τούτου μέ τήν κόρην
καί χορός. Πού άλλοϋ τελείται κατά τό Αωδεκαήμερον όμοία τις παράστασις (Φόνος
άνδρός καί αιφνίδια άνάστασις αυτού, γέννησις παιδίου, χοροί), η διαγωνισμός είς
τήν άπαγγελίαν διστίχων ή ασμάτων μεταξύ τών αρχηγών δύο ομάδων; Ποία
ή επιβαλλομένη ποινή είς τήν ήττηθεϊσαν ομάδα; (Π.χ. νά περιφέρουν επί τής
ράχεως τετραποδιστί τούς νικητάς άνά τάς οδούς τοϋ χωρίου).

14. Μαντικαί συνήθειαι.

Έμπυροσκοπία: κόκκοι σίτου (ή φύλλα χλωρά έλαίας ή καρυδιάς) ρίπτονται
επάνω είς τήν καφτερή πλάκα τοϋ τζακιού- άπό τό πήδημα τών κόκκων ή τόν τρόπον,
μέ τόν όποιον άπανθρακοϋνται, συμπεραίνουν, αν έ'να άτομον θά ζήση ή θά
ξενιτευθη. Τούς κόκκους αυτούς ρίπτουν κατόπιν στή βρύση τοϋ χωριού ή στό πηγάδι
(Δυτ. Μακεδ.). Μαντεύματα εκ τοΰ καιροϋ. Π.χ. δσο πιο πολλά χιόνια ϋά είναι τον
Χστον, τόσο πιο πολλά μπερεκέτια (εισοδήματα) ϋά ε χ ' το καλοκαίρ' (Θράκη).

15. Άλλα ι συνήθειαι: διασκόρπισις άμμου είς τήν οίκίαν, άνάρτησις κλάδων
άειθαλών είς θύρας ή είς τό είκονοστάσιον κ.τ.τ. Π.χ. εΐς τήν Κερασοϋντα τήν
ήμέραν τών Χριστουγέννων, περί τά έξημερώματα, τά κορίτσια κατεβαίνουν εΐς
τήν παραλίαν, μαζεύουν πετραδακια καί κατόπιν τά σκορπίζουν εΐς τό σπίτι. Έπί-.
σης σχίζουν λεπτοκάρυα καί τά περνούν εις φύλλα κλάδου έλαίας καί τά κρεμούν
εΐς τό είκονοστάσιον καί εΐς τάς αυλαίας θύρας καί τάς τών εργαστηρίων.

16. 'Επισκέψεις, εύχαί καί δώρα, χοροί καί παιδιαί τής παραμονής
καί τής ήμέρας τών Χριστουγέννων. Π.χ. εΐς τήν Λήμνον χορευουν τό βράδυ τήν
άποσουρτή: βγάζουν τό μπροστινό μέρος τής κοιλιάς τοΰ χοίρου καί τό μαγειρεύουν
μέ λάχανα, μαζεύονται συγγενικαί καί φιλικαί οΐκογένειαι και διασκεδάζουν. Εις
τήν Ύδραν παίζανε πίττα και γαζί μέ μεταλλικές δεκάρες (δηλ. κορώ.να-γράμματα).
Εΐς τήν Κάρπαθον κάθε Χριστούγεννα (καί Λαμπρή) οΐ νύφες, και μάλιστα οι και-
νούριες νύφες, πλάσσουν για τις πεθερές τους μιά γίπλα, δηλ. ε'να μεγάλο κουλλούρι μέ
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χοντρούς κλώνους καί μέ πλου μιά πάνω, τήν καλοψήνουν στό φούρνο καί τήν πέμ-
πουν δώρο. Ή πεθερά κάνει κ' έκείνη τά δώρα της στή νύφη της.

3. Πρωτοχρονιά.

"Εθιμα τής παραμονής καί τής Πρώτης τον ετονς.

1. Βασιλόπιττα, κουλλούρια καί γλυκύσματα.

Όνομα: βασιλόπιττα, βααιλοκονλλούρα, βασιλόψωμο, μήλινα (Θράκη), βααι-
λίταα, (Κεφαλλ.), δ σταυρός τοϋ σπιτιοϋ (Σκΰρ.) κτλ. , /

Σχήμα, τρόπος παρασκευής καί διακοσμήσεως αυτών. Π.χ. είς τάς
Κυδωνιάς τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς «ή νοικοκυρά πρωί-πρωι ζύμωνε τή
βασιλόπιττα με αλεύρι, με λάδι, ζάχαρη και μυρωδικά. "Επειτα μ* ενα πιρούνι εκ α-
ν εν ενα μεγάλο σταυρό ατή μέση ταιμπιστό· τόν εκανε με τό πιρούνι, γιά νά βγαί-
νουν τά μάτια τών εχθρών, νά μή γλωσαοτρώνε τό σπίτι. "Επαιρνε κατόπιν ενα
κλειδί κ εκανε πλουμίδια στην πίττα απάνω, γιά νά κλειδώνεται τό στόμα τών
εχθρών, νά μή λένε. "Εκανε και αλλα πλουμίδια μέ τή δαχτνλήθρα, που είναι τό
γνώριαμα τής νοικοκυράς». Τό βασιλόψωμο εις τό Βογατσικόν είναι «μιά μπουγά-
τσα με γράμματα άπό πάνω με ζυμάρι: τό μαντρί από τά πρόβατα, μιά καλύβα,
σταυρό, μπιμπλιά, σταφύλια απάνω, γιά νά γεννούν τ αρνιά και τά κατσίκια».

Εϊς τήν Σκύρον κάνουν «.ενα σταυρό από ζύμη, πού οι άκρες τον κυνηγούν ή
μιά τήν Άλλη, σαν τή σβάστικα. Τό πρωΐτου αγίου Βασιλείου τόν βάζουν στα εικονί-
σματα και τόν αφήνουν εκεί όλο τό χρόνο, γιά τό καλό τοϋ σπιτιού. Τόν παλιό
σταυρό θά τόν δώσουν νά τόν φάη ή αγελάδα ή τό πρώτο βόδι, σαν θά πάνε τις
βοδόκλορες στήν κατούνα (τό στάβλο)». (Ν. Πέρδικα, Σκύρος).

Τί βάζουν μέσα εις τήν βασιλόπιττα ; μόνον νόμισμα ή καί άλλα σημάδια ;
Ποία ή σημασία εκάστου; Π.χ. εις τόν Σκοπόν τής Θράκης «βάζνα μέσα μεταλ-
λικό, σουρβακίδ' (κλωνί μικρό άπό δένδρο κρανιά) και αχερο- σ οποίον πέα' τό
μεταλλικό, θά πάρ' τό απίτ" σ δποιονα πέσ τό σουρβακίδ', θά πάρ' τ' άμπέλ ', θά
γεν' εργάτης· σ' δποιονα πέα τ' αχερο, θά γεν ρεσπέρ'ς (γεωργός)».

Πίττα χωριστή διά τά βόδια: βοδόκλορα (Σκΰρος), βουόπιττα (Κάρπαθος), διά
τόν άγελαδάρην τοΰ χωριού, τόν άγροφύλακα (κεχαγιά) κτλ.

2. Τί σφάζουν τήν πάραμονήν τής Πρωτοχρονιάς; Κόττα; (βασιλό-
κοττα έν Πελοποννήσφ^ ή άλλο ζώον ; Π.χ. εΐς τήν Κρήνην τής 'Ιωνίας «άφ° έσπέ-

1 ρας τήν'Αρχιχρονιά σφάζαμε στό κα'τώφλιο τής πόρτας μιάν κόττα ή έ'να διάνο
γιά τό καλό». Τούναντίον εΐς τήν Κορώνην «τ° Άγιο βασιλείου δε σφάζονν κόττα,
γιατί ή κόττα, καθώς σγαρλάει τό χώμα, διώχνει τά καλά τοϋ σπιτιού κατά πίσω
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• της" σφάζουν γουρούνι, που τά σπρώχνει κατά μπρος του, ή κατσίκι που τά τρώει
ουλα δσα τοΰ ρίχνεις». Ποία ή συνήθεια αλλού;

3. Ειδικά φαγητά διά τήν τράπεζαν τοΰ αγίου Βασιλείου. Βράζουν και
πολυσπόρια; Ποίος ό σκοπός τοΰ εθίμου; Π.χ. είς τήν Κύθνον τήν παραμονήν
τοΰ αγίου Βασιλείου τρώγουν σιτάρι βρασμένο μέ μέλι, εις δέ τήν "Απύρανθον τής
Νάξου χίλια φαγιά νά 'χουνε, βάζουνε και μαεργιά στο τραπέζι και τρώνε: καλα-
μπόκι, σιτάρι και φασούλια μαζί μαγειρεμένοι. Πρέπει νά φάνε, γιατ αλλιώς, αν
δεν κάμουνε κι αν δεν φάνε, πιάνει ψείρα το γέννήμά τους». Είς τήν Κΰπρον,
βράζουν έκλεκτόν σΐτον καί τόν άναμειγνύουν μέ άμύγδαλα, σταφίδες, σπειριά
ροδίων, κανέλλαν καί ζάχαριν κάμνουν τά «κόλλυφα τ' αη Βασιλείου», (τά βααι-
λούδια), αφού δέ γεμίσουν ενα δίσκον μέ αυτά και θέσουν επάνω τήν βασιλόπιτταν
μέ μικράν άναμμένην λαμπάδα έπ' αυτής, τον τοποθετούν κάτω άπό τό είκονοστά-
σιον τής οικίας· Είς τήν Σκόπελον τής Θράκης όλοι οί παρακαθήμενοι είς τήν
τράπεζαν παίρνουν στά χέρια τους κόλλυβα άπό τό πιάτο, τά πετούν ψηλά προς τήν
πόρτα τοΰ σπιτιού καί λένε : "Οσα κ'κιά ρίχνω, τόσ αμάξια στάρ' νά μου δώσ' δ
καινούργιος χρόνος. Ό καινούργιος χρόνος βοήθεια ! "Οσα κκιά ατή φούχτα, τόσες
άγελάδες, τόσα πρόβατα κτλ.

4. "Εθιμα περί τήν έστίαν.

Στέλεχος (κούτσουρο) ή κλάδοι πρίνου j] ,έλαίας ή άλλου δένδρου είς τήν
φωτιά· σκάλισμα τής φωτιάς. Ρίπτουν καί φύλλα δάφνης ή έλαίας εις τήν φωτιά,
καί πρός ποίον σκοπόν ; Εϊς τήν Κάστορίαν το βράδυ τής παραμονής άνάβουν στό
τζάκι τή μεγαλύτερη φωτιά· βάζουν τή μεγαλύτερη «κουφάδα» (=χοντρό κορμό),
«γιά νά φασκιώα ή άρκούδα, γιατί φασκιών ή άρκούδα άπόψε». Εις τήν "Ηπειρον
τήν Πρωτοχρονιά συνηθίζουν νά ρίπτουν είς τό πΰρ κλάδον πρίνου, λέγοντες τά εξής :

Καλημέρα κι αη Βασίλης | με τον πέρναρο στά χέρια | μέ τδ διάφορο στο

1

σπίτι· | δσα φύλλα καί κλαριά, | τόσα γρόσια καί φλουριά.

5. Πυραί εις τάς πλατείας ή εις τό μεσοχώρι καί κροΰσις κωδώνων, ώς καί
κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων. "Ονομα τών πυρών, τραγούδια καί χοροί
πέριξ αύτών. ^

6. Τράπεζα τής παραμονής καί τής ημέρας τοΰ αγίου Βασιλείου.
Τό γεΰμα της Πρωτοχρονιάς.

ta) Στολισμός τής τραπέζης. Σύμβολα ευτυχίας καί θαλερότητος. 'Εκτός
τής πίττας καί τών φαγητών τί άλλο θέτουν έπί τής τραπέζης ; Μένει τό τραπέζι
όλην τήν ήμέραν ασήκωτο; Π.χ. εις τά Σβέρδια τής Λήμνου «το τραπέζ' τ' αφή-
νουν όλη μέρα· κείται στολισμένο. Βάζούμ" ρόδ' άπάνω, γιά νά 'ναι δπως τό
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ρό3' γεμάτο, βάζου μ γλνκύσματα- τό μέλ' απαραίτητο. Πρώτα ϋά βάλονμ τό
μέλ', τηγανόπ'τες, $όΎ». Εις χήν Μάδυτον «θέτουν κλάδον έλαίας ώς σημείον
υγείας, φλουριά ώς σημείον ευτυχίας κτλ.» Εις τήν Κίον τό βράδυ τήα παραμονής
«■έστηναν τόν άη Βασίλη (τήν ψημένη πίττα) δρϋιο στήν άκρη στό τραπέζι, που
άκονμποϋσε στον. τοίχο. "Επαιρνε τότε ό νοικοκύρης τό κλωνί τό ελαιόδεντρο, πού
εϊχε φέρει πρωτύτερα άπό τό κτήμα τον, καί τό κάρφωνε στον άγιο Βασίλη
επάνω κ έλεγε : «Χρόνια πολλά. Μέ τό καλό νά μπή άη Βασίλης», καί κρεμούσε
μιά χρυσήν αλυσίδα στον αη Βασίλη· τό ίδιο έκαναν καί δλοι τοϋ σπιτιού».

(β) Τό κόψιμο τής πίττας. Πότε κόβουν τήν πίττα; Τό βράδυ τής παρα-
μονής, τά μεσάνυκτα ή τό πρωί μετά τήν λειτουργίαν ; ή κςιτά τό γεύμα τής Πρω-
τοχρονιάς; (Πρβλ. πίττα άπουσπερνή καί πίττα πουρνιάτ'κη έν Μαδύτφ).
Ποίος τήν κόβει καί εΐς πόσα τεμάχια ; Κατά ποίαν σειράν ; Πού τό πρώτον κομ-
μάτι ορίζεται τοΰ σπιτιού ; Π.χ. εΐς τήν Μεθώνην «κόβοννε τήν βασιλοκουλλούρα
καί ρίχνοννε τά κομμάτια ονλα μέσα σ ένα τονβαλί&ι ( = πετσέτα τοΰ φαγητού)
καί τά βγάνουνε ένα-ένα κομμάτι. Πρώτα βγάνοννε τον σπιτιού, νστερα τής βάρκας
ή τον καϊκιού, άν έχουνε, νστερα τον διακονιάρη κ' νστερα τοΰ νοικοκύρη. "Οτινος
πέση τό φράγκο, τό 'χουνε πώς ϋά τοϋ πάη καλά ή χρονιά». Πώς γίνεται άλλοΰ
ή διανομή ; Εΐς Άγιάσον «τή βασιλόπιττα τήν κόβουν άποσπεροΰ τ' αη Βασίλειου·
τή μοιράζ' δ νοικοκύρ'ς μέ τοϋ κα&ανοϋ τή μοίρα· κόβει καί μιά τον Χριστού
καί μιά τής Παναγίας- dà κόψη καί γιά τά ζά του, τοϋ μ'λαριοϋ, τής κατσίκας.
Κατεβαίν' καί στά ζά καί τις δίν' στό στόμα». Ποία ή έννοια διά τό κομμάτι
τοϋ σπιτιού ;

(γ) Τό κομμάτι τοΰ αγίου Βασιλείου. Πίστις ότι τήν νύκτα ό "Αγιος
έρχεται νά φιλευθή. Προετοιμασίαι διά τήν έπίσκεψίν του. Εΐς Άγιάσον Λέσβου
«δλ' ντή νύχτα άφήνονν τό τραπεζ' έτσι στρωμένο, νά πάη άγιος Βασίλ'ς. Στή γουνιά
μέσα χώνουν άποσπεροΰ έναν κούτσονρα μακρύ, 'λόρτο. Τόν χώνουν στό πκαρι
(καπνοδόχο), γιά νά 'χη σκαλοπάτ ον "Αγιους Βασίλ'ς π ϋά κατέβ'». Εις τάς
Κυδωνιάς «τήν παραμονήν τής 'Αρχιχρονιάς, τήν ώρα πον *πηγαίναμε νά κοιμη-
θούμε, γεμίζαμε ένα δίσκο πράματα, ένα πιάτο πηχτή, ψάρια καί τό, κομμάτι τής
πίττας τοΰ άγιου Βασιλείου, ένα πιάτο τυρί, γλυκό, ένα ποτήρι νερό, γιά νά 'ρ·&η τό
βράδυ δ άγιος Βασίλης νά τραταριστή». Εις τήν Σκΰρον «βάνουν σ ένα σινί μιά
κούπα ή ένα λαγηνάκι μέ νερό, δνό βαβάύες μέ ξεροτήγανα, λουκουμάδες κι δ,τι
γλυκό έχουν, μαζί κ ένα ρόδι, τό γονδόχερο ή μία πέτρα, νά τά βρή ο "Αη Βασίλης,
νά γλυκαϋή καί νά δροοιστή, νά έχη καί τό σπίτι γλνκασμένο καί δροσισμένο δλο
τό χρόνο» (Πέρδικα, Σκύρος).

(δ) Τί τρώγουν έν άρχή; (Προδόρπια). Π.χ. εΐς τήν Σινώπην «αμα μοί-
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ραζαν τήν πίττα, επρεπε và φάνε τρεις βοϋκες με μέλι και βούτυρο και κατόπιν
έτρωγαν τήν κόττα»·

7. ΠερίΊποίησις τών ζώων. Πίστις ότι ό αη Βασίλης επισκέπτεται τήν
νύκτα τής Πρωτοχρονιάς τά ζώα καί τά έρωτα πώς περνούν. Παραδείγματα : Εις
τήν Λέσβον οι ζευγάδες «τή νύχτα τ' αη Βασίλειου πάνι και περιποιονντι τά ζά
τους- Τά χτενίζνι, τά κοιταν νά 'ναι δμορφα. Πάει τή νύχτα ο "Αη Βασίλης και τά
ρωτάει, äv περνάνι καλά. Βάζνι τή μερίδα τοϋ καϋενον στο παχνί του. Πρέπει
κείν ' άή μέρα νά 'ναι 'φχαριστημένα τά ζά».

8. "Εθιμα τής στάνης: κόψιμο τής πίττας εις το μαντρί, φίλευμα
τών βοδιών κτλ. Εις τά Χάσια «οσοι έχουν πρόβατα και γίδια, ϋά σηκωϋη
ή γυναίκα τή νύχτα νά φκιάση μιά πίττα και ϋά βάλη μέσα ενα ξυλάκι κλουργια-
σμένο (τό λένε μαντρί). Άφοϋ ιρηϋή ή πίττα, τήν παίρνει δ άντρας και πηγαίνει
στο μαντρί τά μεσάνυχτα· ϋά πάρη κρασί, φαγί, ψωμί και ϋά πηγαίνη νά ενχηϋή
τον τσοπάνον : Καλημέρα, καλή χρονιά ! και τοϋ χρόνου, χίλια νά γίνουν ! "Επειτα
κάϋονται, τρώγουν τήν πίττα και πίνουν και τραγουδούν. "Οποιος βρή το κλουργια-
σμένο ξυλάκι, το «μαντρί», αυτός ϋά εχη τήν τύχη τών προβάτων. 'Έπειτα τό παρα-
χώνουν μέσα είς τό μαντρί αυτό τό ξύλο, νά μήν τό πατούν δ κόσμος και τά ζώα.
Άφοϋ φάγουν και πιουν, τραγουδούν οσο νά φέξη». Εΐς τήν Σκΰρον' «ό νοικοκύρης
τό πρωΐ ϋά πάρη τή βοδόκλορα και αλλα δώρα γιά τούς βοσκούς και ϋά πάη στήν
κατούνα ( = στάβλον). Θά βγάλουν τότε τά βόδια έ'ξω στο πλάτωμα, ϋά τά βάλουν
νά πρωτοπατήσουν πάνω σε σίδερο, γιά νά είναι γερά και σιδερένια δλο τό χρόνο·
υστέρα ϋά περάσουν τή βοδόκλορα άπό τό κέρατο τοϋ βοδιοϋ. Τό βόδι τινάσσει τήν
κεφαλή του κι άπό τόν τρόπο τίού ϋά πέση καταγής ή κουλλούρα μαντεύουν πώς
ϋά πάη ή σοδειά τής χρονιάς... Κόβουν τότε τή βοδόκλορα, δίνουν τή μισή và τήν
φάη τό βόδι και τήν άλλη τήν αφήνουν νά τή φάη δ παραγιός ή .δ βοσκός. Δίνουν
άκόμα στα βόδια σϋκα, μουστόπιττες, τά φιλεύουν. Στο τέλος τούς δίνουν και τό
σταυρό τον σπιτιού τον περσινό (σταυροκουλλούρα), πού κατέβασαν άπ τά εικονί-
σματα và τόν φάνε» (Ν. Πέρδικα, Σκύρος, Α' 129 κ.έ.).

9. Ή πίττα τού σκύλου. Εΐς τήν Κάρπαθον «τήν παραμονή τ "Αη Βασί-
λειου ψήνουν στή φωτιά ενα πιττί υστέρα πάνε και βρίσκουν ενα σκύλο—ενα μαϋρο
σκύλο καλύτερα—καί τοΰ δίνουν τό πιττί νά φάη καί τοϋ λένε: Πάρε, σκύλε, τό
πιττί σου τσάι τό λαοπίττι σου./ và βλέπης καλά τά χωράφια, νά μήν τά τρώσιν οί
λαοί. Ό σκύλος ϋά πηγαίνη và φνλάη τά σπαρμένα καί τά μποστάνια, νά μήν τα
πειράζουν οι λαγοί» (Μιχ. Νουάρου, Σύμμεικτα Καρπάθου A' 183J.
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10. "Εθιμα άλλων επαγγελματιών: βαρκάρηδων, μυλωνάδων κλπ.
Π.χ. «οι βαρκάρηδες τής Σκύρου τήν Πρωτοχρονιά πάνε στή βάρκα νερό, γλυκά,
ρόδι, τής ρίχνουν και λεπτά νά τήν άαημώσουν. Τό ίδιο κάνουν και οΐ μυλωνάδες
ατό μύλο τους. Τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς θά πάνε νά φιλειμονν τό μύλο
πίττα, ζεροτήγανα, μουστόπιττες. Θά πάνε κ ενα λαήνι,· με νερό, θά τ άκουμπή-
σουν δλα πάνω σ' ενα τριπόδι και θά τ άφήαουν όλη νύχτα, νά ' ρθή δ "Αη Βασί-
λης, νά βρή τό μύλο δροσισμένο και γλυκαμένο. Τό πρωί θά πάη ό μυλωνάς
ή ή μυλώνισσα νά κάνουν ποδαρικό, χύνουν τό νερό, σπάζουν τό ρόδι, ρίχνουν
λεπτά. Η μυλώνισσα στέλνει σε δλους όσοι αλέθουν στό μύλο μλόπιττα, ζυμω-
μένη με ζάχαρη, μαστίχα, κανέλλα και άλλα μυρωδικά και στολισμένη άπό πάνω
με πλουμονδια άπό τήν ίδια τή ζύμη. 'Εκείνοι θά τής στείλουν πάλι δλοι δ,τι εχει
καλύτερο ό καθένας, άλλος σύκα, άλλος καρύδια, δ τσοπάνης κρέας, τυρί, δ,τι νά
είναι» (Πέρδικα, Σκύρος, Α' σ. 130, 161).

11. Καταχύσματα καί προσφοραί είς τό στοιχειό τού σπιτιού ή
άλλα δαιμονικά όντα. Π.χ. Εϊς τήν Σινώπην τό βράδυ τής παραμονής έ'βαζαν
ένα σινί μέ φαγητά έπάνω εις τήν στέγην, διά νά φάγουν όντα τινά, «άπ' εμάς
καλοί» καλούμενα. Εις τήν Σκύρον «οΐ παλαιοί μυλωνάδες ρίχνανε τήν Πρωτο-
χρονιά μέσ' στήν τρΰπα του μύλου σταφίδες, σύκα, καρύδια, γιά νά φιλέψουν τό
στοιχειό που βγαίνει κάτω άπ τό ζουρειό τοϋ μύλου» (Πέρδικα, Σκύρος Α' 161).
Εις τήν Χίον ό οικοδεσπότης τήν πρώτην τού έτους λίαν πρωί περιήρχετο τρίς όλην
τήν οίκίαν έχων εις χείρας κάνιστρον μέ παντοειδείς καρπούς καί γλυκύσματα καί
άρτους καθαρωτάτους καί τά έσκόρπιζε τ|;ιθυρίζων ευχάς υπέρ τής ευημερίας τού
οίκου (ταύτα ήσαν ώς τις ένιαυσία θυσία εις τό στοιχειό τοϋ σπιτιού). 'Εξακολου-
θεί τοΰτο νά γίνεται εις τήν Χίον ή άλλοΰ;

12. Προσφοραί εις τούς νεκρούς. Μνημόσυνα.

Εις τό Λασηθι τής Κρήτης «τήν 'Αρχιχρονιά γεμίζαμε ενα πιάτο κουλλουρά-
κια ή λουκουμάδες κ' ενα μπουκάλι ρακι και τά πάμε στήν εκκλησιά και πίνουνε
μιά μακαριά». Εις τήν Κορώνην «τό πρώτο πιάτο τοϋ φαγιοϋ που θά βγάνουν
τό δίνουν σε φτωχά παιδάκια, γιά νά σχωρεθοϋν οι πεθαμένοι. "Αν δύνεται κανείς,
μεράζει και περισσότερα, μά τό πρώτο πιάτο είναι άπαραίτητο νά βγή άπό τό σπίτι».

13. Τά Κάλαντα τής Πρωτοχρονιάς.

Ποιοι τά λέγουν ; καί πότε; Γυρίζουν καί μεγάλοι; Τί τραγουδούν; Τί κρα-
τούν εις χείρας; (μήλον ή πορτοκάλι; καράβι ή άστέρα;) Τί εύχονται καί μέ ποίας
πράξεις συνοδεύουν τούς λόγους των; (Κτυπήματα μέ τήν βέργαν, σκάλισμα τής
φωτιάς, διασπορά σίτου ή κριθής εις τήν αύλήν κττ.)· Τά διδόμενα δώρα (ξηροί
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καρποί, νομίσματα καρφωμένα μέσα σέ μήλο ή πορτοκάλι, κουλλούρια, γλυκύσματα).
'Ονομασία τών δώρων: καλοχερίδια (ΚρήτηΧ πονλονστρήνα (Κύπρ.), μπονλστρήνα
(Σάμος), καλιστρήνα (Άπύρανθος).

Παραδείγματα: Είς τήν περιφέρειαν Άδριανουπόλεως «τό πρωΐ τής Πρω-
τοχρονιάς τά παιδιά, ηλικίας 12-15 έτών, γυρίζουν τά σπίτια μ' έ'να κλαδί κρανιάς
(αονρβάκια) καί αουρβίζονν, δηλ. κτυπούν τόν νοικοκύρην καί τούς οικείους εΐς
την ράχιν, λέγοντα: *Σονρβα, αονρβα, γερο κορμί,I γερο κορμί, γερο σταυρί/.
Σαν ασήμι, σα κρανιά/ καί τή χρόν γονΤ γέροι/ και καλόκαρδοι!» Ποΰ τόν κλώ-
νον της κρανιάς περιτυλίσσουν μέ χρωματιστές κλωστές καί κορδέλλες; Εΐς τό
Κωστί «κόφτανε ενα κλωνάρι πράσινο άκρανιά και τυλίζασι τή ζώνη τήν ασημένια,
που φορούσασιν οι μάννες τους. "Ετσι τό παίδι πήγαινε πα στό σπίτι με τ' ασήμι».
Εΐς τήν Σινώπην «μόλις ξημερώση τήν 'Αρχιχρονιά, σκοτεινά - σκοτεινά άκόμη,
ενα κορίτσι έπαιρνεν έ'να κομμάτι δάφνα κ* έπήγαινε στά συγγενικά σπίτια νά
καλαγγιάση τό ότσάκι. Έπρεπε νά πάη πρώτη ν' άνοιξη αυτή τήν πόρτα. Πήγαινε
'ίσια στο τζάκι, έ'ρριχνε τή δάφνα μέσ' στή φωτιά καί καούντανε κ' έ'λεγε: «Και
τον χρόνου, καλές δουλειές». ΟΙ άνθρωποι ι τοΰ σπιτιού εκαλάγγιαζαν τό κορίτσι,
δηλ. τοϋ έ'διναν ένα πορτοκάλι, πού είχαν καρφώσει μέσα έ'να δίγροσο ή πεντά-
γροσο, τοϋ έδιναν καί γλυκά, φρούτα».

Εΐς τήν Λήμνον, τά κάλαντα τής Πρωτοχρονιάς «τα μικρά παιδιά γυρίζουν
στα λούκ - λούκ. Μπαίνουν μέσα κρατώντας καλάθια, γονατίζουν καί λεν : λούκ -
λούκ, καλημέρα σας κι Άγιοβασίλ'ς. Τούς δίνουν λουκούμια φκιαγμένα με ζυμάρ',
_καρύδια, σταφίδες και τά μαζεύουν στό καλάϋ·\ Φεύγοντας πάλι φωνάζονν στό
δρόμο : Λούκ - λούκ, λουκ - λούκ ! Χαλάν τόν κόσμο. 01 νοικοκυρές τά δέχονται
με καλή καρδιά καϊ τά λένε : «Καλώς τόν πέτναρο ή καλώς τις π'λαδέλλες. Κάτστε
νά κάτσ κ' ή κλώσσα μας». ν

14. Τό ποδαρικό. Ποίος κάνει τό ποδαρικό; Ό νοικοκύρης η ό πρωτότοκος
υιός ; έ'να τυχερό παιδί ή ό τυχών πρώτος επισκέπτης ; Μέ ποίας πράξεις καί ποίους
λόγους καί ευχάς συνοδεύεται τό ποδαρικό ; (Ρίξιμο πέτρας ή σιδηροΰ αντικειμένου,
σπάσιμο ροδιοΰ, χύσιμο νερού, σπορά κριθής κττ.)

Παραδείγματα. Εΐς τήν Άμοργόν τό ποδαρικό τό κάνει έ'να'ς τοΰ σπιτιοϋ,
καθώς γυρίζει άπό τήν εκκλησία μ' έ'να εΐκονισματάκι στό χέρι. Μπαίνει δυο
βήματα στό σπίτι λέγοντας: Μέσα καλό! Γυρίζει πάλι δύο τρία βήματα οπίσω
καί ξαναλέγει: κι όξω κακό! Τό κάνει αυτό τρεις φορές. Τέλος, λέγοντας: Μέσα
καλό ! ρίχνει έ'να ρούδι νά σπάση μέσα στο σπίτι. Κατόπι τρώνε μιά δαχτυλιά
μέλι όλοι, γιά νά'ναι γλυκεία ή ζωή τους όλον τό χρόνο, κι άμέσώς κατόπιν βάζουνε
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και τρώνε κοφτό γιά χάρη τοϋ αγίου Βασίλη. Είς τόν Άπόσκεπον Καστορίας
φωνάζουν ενα παιδί, πού έχει καλό ποδαρικό, καί τό βάζουν μέ τή τζουμύγια (ξύλο
μέ κόμβο κάτω) και ανακατώνει τή φωτιά καί λέγει: Αρσενικά παιδιά, ΰηλυκά
αρνιά. ΕΙς τό Λασήθι «ό ξένος που ûà μπή πρώτος στο σπίτι βαστφ μιά πέτρα και
τή βάζει στή μέση τοϋ σπιτιοΰ, καύίζει" επάνω και λέει Καλημέρα στήν άφεδιά
σας, καλή αγία άρχιμενιά. / Κλου κλου στα 'ρνί&ια σας, / στ άρνιά σας και στα
ρίφια σας. / Νά κλωσσήσ ή γι-δρνι&ά σας, / νά γεννήση κ ή άϊλιά σας, / νά
γαστρω&ή ή γαϊδάρα σας, / νά κάμη ενα μουλάρι. I Άρνιά και ρίφια -θηλυκά /, και
κοπέλια άσιρνικά. / "Οσο βάρος ε'χει τουτηνιε ή πέτρα, τόσο χρυσάφι νά μπαίνη
στο σπίτι σας·.! "Υστερα τόνε κερνούνε και φεύγει (Μ. Λιουδάκη).

Εις τήν Κάρπαθον τοΰ άγίου Βασιλείου «.βάζουν άσπρο σκύλο πρωί πρωί
μέσ στο σπίτι γιά τό καλό καί τοϋ δίνουν νά φάη μπακλαβά. Τό κάνουν, γιά νά
σκυλιάση τό σπίτι και νά ϋεριέψονν οί άνϋρώποι του» (Μιχ. Νουάρος).

15. Μεταμφιέσεις και δραματικαί παραστάσεις τής Πρώτης τοϋ
έτους. Αί κατά τόπους ρνομασίαι: Ρογκάτσια ή Ρουγκατσάρια, Μωμόεροι, γκα-
μήλα ή οι Τζαμαλοί, μπούμπαρος και νύφη, κλπ. Περιγραφή. Φωτογραφίαι. (Βλ.
ερωτήματα διά τάς μεταμφιέσεις τΛδν Χριστουγέννων).

16. Μαγικαί και δεισιδαίμονες πράξεις προς εξασφάλισιν υγείας,
καλής εσοδείας, πολλαπλασιασμού τών ποιμνίων κττ.

(α) Άνανέωσις τοΰ ύδατος (καινούργιο, νιο ή άγιοβασιλιάτικο νερό, αμί-
λητο νερό). Ποίος πηγαίνει εις τήν βρύσιν (η είς τό πηγάδι), διά νά φέρη νερό τήν
Πρώτη ν τοϋ έ'τους; Προσφοραι (κεράσματα) είς τήν βρύσιν. Πράξεις σχετικαί
μέ τήν δοξασίαν, ότι τό νερό κοιμάται.

Παραδείγματα: Είς τήν Σινώπην «οποίος εύρισκε τον παρά στήν πίττα, επρεπε
νά σηκωϋή πρωί - πρωΐ và πάη στή βρύση fi εναν κουβά. Κρατούσε κ ενα κομ-
μάτι πίττα, αλειμμένο με μέλι καϊ βούτυρο. "Αφηνε το κομμάτι του στή βρύση, κι άν
εϋρισκεν άλλο εκεί, τό επαιρνε και τό βάνανε μέσα στή μαγιά· γέμιζε και τόν κουβά
νερό και τό εφερνε στο σπίτι».

Εις Ρεΐσδερε «τήν 'Αρχιχρονιά νύχτα νύχτα ήπηγαίναμε νά πάρω με τό μάλαμα,
τό πρώτο νερό, άπό τό πηγάδι. Κείνος πού πήγαινε στο πηγάδι κρατούσε ενα πιάτο
λουκουμάδες ή διπλάκια και τ' άφηνε άπάνω στο πηγάδι, γιά νά πληρώση τό μάλαμα».

Είς τήν Αίτωλίαν «τήν Πρωτοχρονιά ταίζουν τή βρύση με πολυσπόρια, πού
φέρνει ενα παίδι αμίλητο καί, ενφ τά ρίχνει μέσα, λέει : —Όπως τρέχει τό νερό, νά
τρέχη και τό βιό ! "Επειτα φέρνει τ αμίλητο νερό στο σπίτι κι άπ αυτό πίνουν και
νίβονται δλοι γιά τά χρόνια πολλά».
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Εις τήν Σκΰρον <'άπό τό βράδυ öl γυναίκες χύνουν δλο τό νερό άπ" τις στά-
μνες και τό'πρωΐ, μόλις τελείωση ή λειτουργία, θά πάνε νά φέρουν τό νιο νερό, νά
δροσίσουν τά σπίτια τους. Παίρνουν στήν τσέπη τους σύκα, σταφίδες, μουστόπιττες,
καρύδια καϊ δ,τι άλλα καλούδια εχει ή κάθε μιά, γιά νά γλυκάνουν τά νερά. Σά
θά ρίξουν τις φιλιές τους στό νερό, εύχονται μουρμουριστά και λένε : Ώς τρέχει τό
νερό, ετ σι νά τρέχουν τά καλά μέσ στό σπίτι μας» (Ν. Πέρδικα).

(β) Άνοιγμα τής βρύσης. Τήν αφήνουν νά τρέχη, λέγοντες « Κατά πώς
τρέχ ή βρύση, έτσι νά τρέχ' κ ή τύχη μ'» καί φεύγουν, χωρίς νά στραφούν πρός
τά οπίσω (Μάδυτος).

(γ) Προσκόμισις πέτρας ή άμμου εις τό σπίτι. Ποίος τήν φέρνει καί
άπό πού; «'Άνθρωπος τοϋ σπιτιού », ή κάθε επισκέπτης;

Είς τήν Άγιά Σοφιά Λήμνου τήν Πρωτοχρονιά «ενας πού θά πά νά χαιρε-
τήα θά πάρ' μιά πετραδέλλα βρυγιασμέν , θά τή μολάρ μέσ' στό απίτ' και θά πή\
δπως βαρεί ή πέτρα, νά βαρή καί τ άφέντ ή αακκούλα. Τις πέτρες τις κάνουν τρο-
χαλία (σωρό) μέσ ατό σπίτ καί τις πετούν στις οχτώ. Μερικοί ανεβάζουν πέτρα
μεγάλη στό σπίτ' τόσο μεγάΧ, πού τή φορτώνεται ενας στήν πλάτη γιά γούρι». Είς
τόν Πόντον κορίτσια καί γυναίκες κατεβαίνουν £Ϊς τήν θάλασσαν μέ σκεύος πλήρες
«κορκότου» ή χόνδρων σίτου καί μέ άλας· αυτά τά χύνουν εϊς τήν θάλασσαν, μέ τό
ίδιον δέ σκεύος παίρνουν άπό τήν θάλασσαν κροκάλας μέ νερό καί έπιστρέφουσαι
είς τήν οίκίαν τά σκορπίζουν εις τά δωμάτια. "Ενα άπό τά λιθάρια αύτά τό
ρίπτουν εις τό σκεύος τής ζύμης, τό άντικαθιστούν δέ μετά έν άκριβώς ετος δι' ετέ-
ρου. Νομίζουν ότι τούτο παρέχει άφθονίαν οικιακών εφοδίων». Πού αλλού γίνεται
τούτο ;

(δ) Έκθεσις άντικειμένων εις τά άστρα. Σπορά κριθής κλπ. Π.χ. εις
τά Σβέρδια τής Λήμνου τήν παραμονήν τού άγ. Βασιλείου τό βράδυ, «βγάζουν τά
φλουριά στό παράθυρο, ατά κεραμίδια, νά τά ίδή τό άστρο, (νά μήν τά ΐδή ο ήλιος),
γιά νά 'ναι ευτυχισμένος δ χρόνος. Στό άστρο βγάζουν καί αφκο, ατάρ", κθάρ', μπα-
μπακόαπορο, άπ' ουλα τα απορικά, καί, τό πρωΐ τά παίρνουν καί τά σπέρνουν μέσα
ατό απίτ καί λέν : «πολλά μπερεκέτια» ! Θά πάρουν μιά πέτρα άπ τά κεραμίδια,
νά 'ναι κόκκιν , καί θά κάτσ άπάν δ νοικοκύρης καί θά σπείρ' άπ" ουλα τά απορικά
μέσα στό σπίτ ».

(ε) Θραύσις ροδιού. Ποίος τό θραύει καί προς ποίον σκοπόν; Μέ ποίας
τυχόν άλλας πράξεις καί εύχάς συνοδεύεται τοΰτο;

Π.χ. είς τήν Άράχοβαν (Παρνασσ.) «άποβραδύς ξαατρίζουν ενα λιθάρι κ' ενα
ρόϊδο. Τό πρωΐ, αυτός πού θά γνρίση άπό τή βρύση τά πετάει μέσα ατό σπίτι λέγον-
τας : Σάν του λιθάρ' γιροί κί σάν τού ρόιδου γιμάτ !»
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(ς) Κτυπήματα μέ βέργαν ή κλώνον έλαίας είς τήν ράχιν ή μέ σκυλλο-
κρομμΰδα ή σιδηρούν δργανον. εις τήν κεφαλήν. "Ανάρτησες αγριοκρομμύδας έκ
τοΰ άνωφλίου της θύρας κλ.

Ε!ς τήν Στενήμαχον «τ* "Αη Βασίλ' τήν παραμονή τ άπόγιονμα, πάν' οί κον-
πέλλις με μνιά στάμνα κ' ενα ραβδί απόν κρανιά στον ποντάμ'. Γϊμίζονν τή στάμνα
κι χτνπιοϋντι μι τον ραβδί κι λέν' : ΚΙ τοϋ χρόν' ! Τού προνί μι κείνου τον ραβδί
γυρίζ'ν στά συγγενικά τά σπίτια κι χτυπούν τς άνθρωποι κι λέν: Κί τοϋ χρόνου».
Εις τά χωρία τού Μαραθώνος καί τοϋ 'Ωρωπού ό κομίζων τό αμίλητο νερό εις
τήν οικίαν φέρει καί κλώνους τινάς έλαίας και αγριον κρίνον και μέ αυτά κτυπφ
όλους τούς οικείους εις τήν κεφαλήν έπευχόμενος «καλημέρα καί ευτυχές τό νέον
έτος», κατόπιν δέ τό αναρτά είς τό έξωτερικόν άνώφλιον τής έξω θύρας.

17. 'Άλλαι μαγικαί πράξεις προς επίτευξιν άφθονίας τών καρπών,
κλοπήν τής εσοδείας ή τής εύτυχίας τών άλλων κλ.

(α)Άιά νά κάμουν μεγάλη θημωνιά. Είς τον Ναίμονα τής Μεσημβρίας
«τ "Αη Βασιλέων, αμα εΐχεν ενας γαμπρό, θαλά 'ρθή μ ενα ξύλο μακρύ, λ ούρο
" (άμαξόξυλο), σονρβάκιζε τον πεθερό, τήν πεθερά με το ξύλο αντό: —Γειά, χαρά,
Καλημέρα ! Καλώς ήρθε κι "Αη - Βασίλ'ς με τδ πολύ το μπερεκέτ. Γερο κορμί,
γερο στανρί καί τον χρόνου πιότερα! Κ' νστερα το σήκωνε στήν κομίνα (καπνοδόχο),
νά φαίνετ άποπάν', νά κάν ' δ πεθερός μεγάλ' θημωνιά. "Αμα φώτιζε δ παπάς, το
κατεβάζαν νστερα καί τό καΐγαν».

(β) Διά νά κάμουν πολλά πουλιά. Είς τήν "Ηπειρον την Πρωτοχρονιά
«βάνουν ενα πουρνάρι στή γωνιά μπροστά κι άμα έρθουν άπ' τήν εκκλησιά, κάθε-
ται ενας άπουπάν καί τό πλακών', γιά νά βγάνουν οι κόττες πολλά πουλιά».

(γ) Διά νά κλέψουν τήν ευτυχίαν τοΰ άλλου. Είς θρακικά χωρία (Τσο-
ρέκκιοϊ) «τήν πρώτην τοΰ έτους όποιος σηκωθη πρώτος πηγαίνει εις τήν εστίαν
έρπων καί άνάπτει πϋρ, έπειτα δέ πρέπει νά ύπάγη κρυφά είς τό σπίτι τοϋ γείτο-
νός του και νά κλέψη χώμα, πέτρα ή κάτι άλλο· έτσι νομίζει, ότι τοϋ παίρνει τήν
ευτυχίαν». Είς τήν Σκΰρον «αμα θέλης νά πλουτίσης, πάς κρυφά τοϋ αγίου Βασι-
λείου πρωΐ - πρωΐ ο ένα πλούσιο σπίτι, προσέχεις νά μή σε δη κανένας, κλέβεις
λίγο νερό καί φεύγεις. Τό νερό θά το πςίς σπίτι σον, νά πιονν δλοι οι δικοί σου
τρεις γουλιές δ καθένας καί νά ρίξης καί στϊς τέσσερεις γωνίες τοϋ σπιτιού σου. Τό
σπίτι τό ξένο θά στεγνώσω καί θά ξεκληριστώ καί τό δικό σον θ' άρχοντύνη » (Ν.
Πέρδικα).

18. Μαντικαί συνήθειαι τής παραμονής ή τής Πρώτης τοϋ έτους,
(α) Άπό τό νόμισμα τής βασιλόπιττας (Βλ. άνωτ. σελ. 123).
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(β) Ώμοπλατοσκοπία, οστεομαντεία. Π.χ. εΐς τά χωρία Μέτρων Θράκης

«ο μεγαλύτερος τοϋ σπιτιού θά κοιτάξ τό καράβ' (τοΰ καπονιον). Σαν είναι γιομάτο
(σκοτεινό), ή χρονιά θά πάη μπερκετλίδκ ', σάνεΐναι πάλε άδειο, θά εχμε φτώχεια».

(γ) Έμπυροσκοπία. Κόκκοι σίτου ή φύλλα έλαίας ή σοΰρβα (πράσινα μάτια
σουρβιάς) ή κουκούτσια άπό κρανιές η φύλλα πρίνου ρίπτονται εΐς την πυρακτω-
μένην παραστιά η πάνω στήν θερμάστρα. 'Από ποίας παρατηρήσεις οΐωνίζονται
ύγείαν ή θάνατον, ευφορίαν η άφορίαν ;

(δ) Οΐωνισμοί εκ μετεωρολογικών παρατηρήσεων διά τήν έσοδείαν
τής μετάξης, τήν ευφορίαν τών αγρών, τήν γέννα τών ποιμνίων. Π.χ. έάν κατά
τήν Πρώτην τοϋ έ'τους ό ουρανός είναι διάστερος, ή εκτροφή· τών μεταξοσκωλή-
κων θά είναι επιτυχής (Άδριανούπολις).

(ε) Όνειρομαντε ία, μέ τό προζύμι τής βασιλόπιττας ή μέ τήν πρώτη βονκα
τής πίττας η άλλου φαγητού τοϋ δείπνου τής Πρωτοχρονιάς. Π.χ* εΐς τά περίχωρα
τών Πατρών τά κορίτσια κρατούν έ'να κομμάτι άπό τό προζύμι, πού θά κάμουν
τή βασιλόπιττα, τό αλατίζουν πάρα πολύ καί τό ψήνουν. Τό βράδυ <πού θά κοιμη-
θούν τό τρώνε. "Οποιον ιδούν τή νύχτα νά τούς δώση νερό, αύτόν καί θά πάρούνΛ.
'Αλλού γίνεται καί προσκάλεσμα τής Μοίρας· π.χ. μία βονκα μασημένη από τήν
πίττα κάτω άπό τό μαξιλάρι, το σταυρώνει και λέει : "Αγιε Βασίλη μου καλέ, /
καλε και αγαθέ, / άπό τήν έρημο περνάς, / και τις Μοίρες απαντάς, / αν δής και τή
δική μου, / νά μον τή χαιρετάς. / "Αν κάθεται, νά σηκωθή, / κι αν στέκεται, νά περ-
πατή, / νά 'ρθη νά θερίσωμε / στάρι, κριθάρι, / και χρυσό μαργαριτάρι. / Τή ννχτα
βλέπει στον νπνο της κέΐνον πού θά πάρη (Τρίγλεια Βιθυνίας) ή ' Ω/Γεννάρη,
Καλαντάρη, / και καλά καλαντισμένε, / εκεί στή Γέννα πού θά πάς.., ('Αθήναι).

(ς) "Αλλα πράγματα υπό τό προσκεφάλαιον : άποκτενίδια, κτένι, καθρέ-
πτης, άγριαγκινάρα κλπ. μετά ή άνευ καταδέσμου τής Μοίρας. Π.χ. εις τήν Αί'γι-
ναν τήν έσπέραν τής παραμονής τοΰ νέου έ'τους ή νέα κτενίζεταί* καί τ° άποχτενί-
δια της μ' έ'να χτένι καί έ'να καθρέφτη θέτει υπό τό προσκεφάλαιον τής κλίνης
της, έπειτα περιζώνεται χρυσομάντηλον, τοΰ οποίου τά δύο άκρα - δένει όπισθεν
της μέ τρεις κόμβους, λέγουσα: Σέ δένω, Μοίρα μον, νά'ρθης απόψε στον ύπνο
μου, νά μοΰ είπής ποιόν θά πάρω, και αν δεν ερθης, δε σε λύνω.

19. Προγνωστικά τοΰ καιρού. - «
Π.χ. «Αμα είναι τον "Αη Βασίλειου καλοκαιριά, θά είναι σαράντα μέρες κακο-

καιριά» (Αιτωλία).

I

20. Προλήψεις καί δεισιδαιμονία!.

Προσέχουν νά μή κλάψουν, νά μή χάσουν τίποτε, γιατί έπειτα όλον τόν
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χρόνο θά τό παθαίνουν αυτό. «Καφε κείν τήν ήμερα δεν κάνουμ'. Ό καφές είναι
πίκρα».— «Δεν δίνουν τίποτε άπο τό οπίτι ούτε χάρισμα ούτε δανεικό».

Στήν Μεθώνη «τήν Πρωτοχρονιά και στις αρχιμηνιές παρατηρούμε ποιόν θά
πρωτοϊδονμε, σά ί)ά βγονμ δξω άπό τό σπίτι μας. Πρέπει πάντα νά "χη καλό άν ά-
χαρο. Καμπόσοι τηράνε πρώτα τή θάλασσα και τά βουνά κ' επειτα δποιον και νά
ιδούνε δε στρέγει». Στοϋ Σκάρμιγκα «σηκώνονται τή νύχτα και δένουν γιαπράκια,
γιά νά ζεματίσουνε τό μήνα τόν "Λη Βασίλη, νά μήν τους τσιτσιρίση άπό τό κρύο.
Τό πρωί κάνουν τό σταυρό τους και λένε : "Αγιε μας Βασίλη, σε ζεματίσαμε με θερμό,
νά μή μας ζ ε ματ ίση ς με κρύο» (Μ. Τσάκωνα).

Δεν κάνει σκύλος μαύρος να μπή μέσα στο σπίτι τήν ημέρα τ' Άηβασιλειοΰ·
αν ό σκύλος είναι άσπρος, είναι καλό. Τοΰ δίνεις έ'να κομμάτι ψωμί ή γλυκό γιά
τό καλό. «"Αν εμπη χοίρος, κάποιος άπό τ άντρόγυνο ϋά χηρέψη» (Κάρπαθος).
«Κακό εΐναι και δταν απάαη γυα~(1 ή καθρέφτης ατό σπίτι τή μέρα τής Πρωτοχρο-
νιάς» (Σκύρος). 4

21. Επισκέψεις, δώρα, εύχαί. Χοροί, παιδιαί.

'Εξετάζεται ποιος θά κάμη τήν πρώτην έπίσκεψιν (τό ποδαρικό) ; Τί φέρει
* είς τό σπίτι καί τί έπεύχεται; (πέτρα;). Δώρα τών βαπτιστικών πρός τόν άνάδοχον
(κανίσκι μέ ξηροτήγανα ή ρόδια, καρύδια, κυδώνια στή νουνά έν Καρπάθω, μέ
γλυκό και κρέας (χήνα, κουνέλι) έν Άραχόβη), άνταλλαγή δώρων. Π.χ. εις τήν
Αίτώλίαν «στέλνουν χρονοπολλίσματα στα σπίτια» (--δώρα διά τό χρόνια πολλά).

Είς Κρήνη ν τής 'Ιωνίας τήν Πρωτοχρονιά «αφήνουν πόρτες και παραθύρια
τέντα ανοιχτά κ εχει τό δικαίωμα οποιοσδήποτε, γνωστός και άγνωστος, νά μπή
νά τραταριστή». (Πρβλ. «"Αη Βασίλη έχεις;» γιά όσους έχουν πόρτες καί παρά-
θυρα άνοιχτά άλλες μέρες).

Κεράσματα (παστέλλια, σΰκα, πίττες, ξηροί καρποί).

22. "Εθιμα τοπικά, ώς άνάρτησις κλάδων έλαίας κτλ-

»

Είς τήν Σινώπην «ή νοικοκυρά τό βράδυ τής 'Αρχιχρονιάς εκαμνε σταυρόν
άπό χαλβά και τόν κολλούσε:ν πάνω άπό τό τζάκι κ' ε'λεγε: «Είς τό δνομα τον Χρι-
στού, ό παλιός χρόνος βγήκε κ εμπήκεν δ καινούργιος χρόνος». Λίγο ψηλά άπό τό
χαλβά καρφώνανε ενα κλαδί ελιάς, με 40 - 50 φύλλα, από τά οποία κρεμούσαν
λονφτουκάρνα (σπασμένα εις τό άκρον). Έκεΐ στεκότανε δλο τό χρόνο. Παίρναμε
τό παλιό κλαδί καί βαλίσκαμε τό καινούργιο».

Όμοίως εΐς τόν Πόντον τοποθετούν εξ κλάδους έλαίας καί εξ δάφνας εΐς τό
είκονοστάσιον ευχόμενοι: « Ηρτε καλοχρονία, ας πάη κακοχρονία». Τί συνηθίζεται
άλλοΰ;
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4. Θεοφάνεια.

'Έθιμα τής παραμονής και τής ή μέρας τών Θεοφανε ίων.

1. "Ονομα τής εορτής : Φώτα, 'Ολόφωτα, "Αγιαση, Γιορδανιοϋ. "Ονομα
τής παραμονής: τοϋ 'Αγιασμού, τοϋ Σταυροϋ, Πρωτάγιάση. Σημασία τής εορ-
τής: «Μεγάλη γιορτή, θεότρομη». «2α Φώτα είναι ή μεγαλύτερη γιορτή γιά τούς
Βεντζιώτες (Δυτ. Μακεδον.) Κάθε καινούργιο ρούχο τό πρωτοφορονν τά Φώτα, γιά
rà φωτιστή».

2. Ό αγιασμός τής παραμονής. "Ονομα καί χρήσις τοϋ ήγιασμένου ύδα-
τος : πρωτάγιάση, φώτιση. Είς Άγιάσον Λέσβου, τήν φώτιαη τήν ρίχνουν στα κτή-
ματα καί στις βρύσες. Δοξασία ότι μέ τήν πρωτάγιάση ο παπάς διώχνει τους καλ-
λικαντζάρονς. Σχετικαί διηγήσεις καί παροιμίαι. Π.χ. άγιάοαν το^νερά, πάν τά παγανά.

3. "Αλλαι καθαρτικαι πράξεις τής παραμονής. Περισυλλογή τής στάκτης
άπό τήν εστίαν καί χρήσις αυτής. Έκκένωσις των αγγείων τοϋ ύδατος κτλ. Πως
δικαιολογούνται αΐ συνήθειαι αύται; Π.χ. είς τήν "Ιμβρον «τή μέρα πον êà βγή
σταυρός, πρωί - πρωί, πρϊν πάμε στην εκκλησία, ϋά βγούμε νά τριγυρίσουμε δλο τό
σπίτ. Ρίχνουμε τήν άχλιά τρογνρον τό 'χουμι σε καλό γιά τά μαμμονδια. Τά προφν-
λάει άπό τά τέσσερα τά ντονβάϊρα». Άλλου τή στάχτη τή βαστούν καί τήν ανακα-
τώνουν στό σπόρο, γιά νά μή βγάζουν τά γεννήματα δαυλό.

4. Παρασκευή άρτων, πιττών, κουλλουρίων, ειδικών φαγητών. 'Ονο-
μασία, τρόπος παρασκευής αυτών καί χρήσις. Π.χ· φωτίτσα (εν Κεφαλληνία) άρτος
εν σχήματι σταυρού, πού τρώγεται τό πρωΐ τ,ών Φώτων, μαρμαρΐτες (εν Λήμνορ)
οΐ τηγανίτες: «Παίρνουμ' αγιασμό άπ τήν άγκλησά τοΰ Φωτός, τήν πρώτη μέρα,
(δχ' άνήμερα) καί κάνονμ' μαρμαρϊτες· Ζ'μώνονμ ζ'μάρι με νερό και με τόν
αγιασμό κ έπειτα τ άνελοΰμε καλά· πυρών ου μ τό πλακί (πέτρα) και τό βάζου μ'
στήν πνρονστιά καί φωτιά πολλή άποκάτ κάί χύνονμ' μέ τό κουτάλr άργιά άργιά
καί γίνουνται τρυπίτσες. Καί λέμε τά παιδιά, 'δτι έρνται Καλλ'καντζάρ και τις τρυ-
πούν (Λήμνος).

5. "Εθιμα άγροτικά τής παραμονής. Φωτισμός (καψάλισμα) τών άρο-
τριώντων. Βουδόπιττα, ώς κατά τά Χριστούγεννα. Σιτάρι βρασμένα ώς κολλυβο.
Ποία ή χρήσις του ; Π.χ. είς τήν Ρόδον «οί ζευκάδες τήν παραμονή τών Φώτων
παίρνουν φως άπό τήν εκκλησία α" ένα κερί και φωτίζουν τά βόδια, κάίουν δηλ.
τις τρίχες στά διάφορα μέρη τοΰ σώματός των. 'Επίσης τήν ίδια ώρα κρεμούν στό
ένα κέρατο ένα κονλλονράκι, πον τοΰ το δίνονν τήν άλλη μέρα καί τό τρώγει. Είς
τό Κατσιδόνι Κρήτης «τήν παραμονή τώ Φωτώ ψήνοννε τά παλληκάρια γιά τά
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βούγια δηλ. μείγμα άπό αρακά, κουκκιά, ροβίθια, στάρι και από όλα τά όσπρια και
τά δίδουν στά βούγία νά τά φάνε. Τό πρωΐ έπαιρναν ά,πό τά παλληκάρια αυτά
καί, ενφ τά εσκορπονσαν εις τό δώμα, ελεγαν Φάτε, πουλιά κι. άσκορδαλοί, μή
φάτε τή σπορά μου» (Έπ. Κρητ. Σπ. Γ' 418).

6· Άγερμοί. Γυρίζουν τά παιδιά (ή καί μεγάλοι) τήν παραμονήν ή τήν
ήμέραν τών Φώτων ; Τί τραγουδούν ; Είναι μετημφιεσμένοι; Ηώς λέγονται οΰτοι
κοινώς; Δίδουν καμίαν παράστασιν μιμικήν ; Τί τούς δίδουν ώς δώρον; Διασκε-
δάσεις μέ τά συναθροιζόμενα δώρα. Π.χ. είς τήν Λήμνον «τά Φώτα, τήν παρα-
μονή, μόλις βασιλεψ' ό ήλιος, γίνονται παρέες και δυό άπ αετούς φορούν μουτσού-
νες. Είναι ντυμέν', βάζουν κάτ τσόλια, και πάν' άπό σπίτ σε απίτ και φοβερίζουν
τά παιδιά. "Εχουν και κ'δούνια, τρέχουν καί βροντούν τά κδόύνια. (Τά «bada-
τζούδκα» τα λέμε, ίαίίάτζοζ=καλλικάντζαρος). "Αμα άκούαουν τά παιδιά, κρυβγιέν-
ται κι αυτοί ρωτούν : Κλαιν' τά ' παιδιά ; Χτυπούν και τό ραβδί χάμω και στήν
πόρτα. Τις δίνουμ μαρμαρϊτες, κρασί, μούστο, κρέας χοιρινό. Τους λέμε καί Καλ-
λ'κατζάρ'» (Γ. Μέγας). Πού άλλου απαντά ή ονομασία καί ή συνήθεια αυτή; Εις
λΐήν περιφέρειαν τοϋ Άλμυροϋ τήν παραμονήν τών Θεοφανείων οί μεταμφιεζό-
- μενοι (καλιντράδες) υποκρίνονται τά πρόσίοπα μίμικοΰ δράματος: νύφη, γαμπρός,
πεθερά, άράπης, γιατρός (βλ. περιγραφήν έν Λαργραφίοι, Ε. 225 κε.).

7. Πυράί τών Θεοφανείων. Πότε τάς άνάπτουν καί πώς τάς δικαιολογούν;
Π.χ. είς Άνακοϋ Καππαδοκίας τήν παραμονήν τών Θεοφανείων «τά παιδιά γυρί-
ζουν τά σπίτια φωνάζοντας; «Σιγίρια σιγίρια (φρύγανα) άδιά τήν καλόγρια». Άφοΰ
μαζέψουν άρκετά, τά φέρουν εις τό προαύλιον τής εκκλησίας, όπου μετά τήν άπό-
λυσιν μαζεύεται δ κόσμος καί βάζουν φωτιά είς τόν σωρόν: καίουν τόν Σιφώτ'
(δαίμονα). Άλλοτε μάλιστα έκλειναν σε πήλινον άγγείον μία γάτα, γιά νά παρα-
στήσουν τον Σιφώτ*».

8. Ό μεγάλος αγιασμός καί ή κατάδυσις τοϋ σταυρού. Έθιμα επι-
κρατούντα κατά τάς τελετάς ταύτας.

(α) Πλειοδοτική δημοπρασία διά τήν εκχώρησιν τοϋ δικαιώματος τοϋ
βαστάζειν τόν Σταυρόν ή τήν εικόνα τής βαπτίσεως. Τρόπος προκηρύξεως : Ποιός
θ' άξιωθή νά ύψώση τόν τίμιο καί ζωοποιό Σταυρό! Διαγωνισμός. Άλλαι προκη-
ρύξεις: «Σε τίνος αλώνι θά γίνη ό μεγάλος ό αγιασμός» (Άνασέλιτσα). «Ποίος θά
πάρτι σπίτι του τήν εικόνα τής βαπτίοεως» (Βέντζια) κλπ.

(β) Ή κατάδυσις τοΰ Σταυρού εις τήν θάλασσαν ή εις ποταμόν, εΐς δεξα-
μενήν κλπ. Πομπή μέ τά εξαπτέρυγα. Πλύσις εικόνων, γεωργικών εργαλείων



136'

Γ. Α. ΜΕΓΑ

κτλ. είς τήν θάλασσαν ή τόν ποταμόν. Οί «βουτηχταδες», καί τά δικαιώματα των·
ή περιφορά τον Σταυρόν κλπ. Παραδείγματα :

Εις τήν Πλάκαν τής Λήμνου «τ Άλόφωτα οί γυναίκες παίρνουν τις εικόνες
άπό τό σπίτι και πάνε στην εκκλησιά και μετά πάνε ατή θάλασσα. Και δταν ρίζη
δ παπάς τό Σταυρό, κολυμποϋν οι αθρώποι νά τόν πιάαονν καί αναμεταξύ οί γυναί-
κες, δαο νά πιάαονν τό Στανρό άπό τή θάλασσα, παίρνονν με μιά κρατούν α (νερο-
κολόκυθο) νερό άπό 40 κύματα και επειτα βουτούν βαμπάκι μέσα στό νερό και
πλένονν τις εικόνες· δε λαλάνε (αναλο νερό). "Υστερα τό νερό εκείνο το πηγαίνουν
ατήν εκκλησία και τό χύνουν σέ μέρος που δεν πατιέται».

Είς τήν Μεσημβρίαν «οί γυναίκες κατέβαζαν τών Φώτων τά εικονίσματα-
κατέβαζάν και υνϊ καϊ τσάπα, δποιος τί επάγγελμα είχε καί τά πλέναν ατό γιαλό,
τ αρμυρό νερό. 'Αγιασμός γένταν ή θάλασσα. "Επαιρναν και νερό, γιά νά ρίξ'νε
μέσ° στό σπίτ . \Φωτίοκαν τά νερά,·ελεγαμ, δεν εχ ζούδια 'ποτώρα /»
(γ) Πυροβολισμοί, άπόλυσις περιστερών.

(δ) Περιφορά τών αγίων εικόνων περί τό χωρίον καί τούς άγρούς ή
περί τήν έκκλησίαν. Παράθεσις τροφών, καρπών καί αγιασμός αυτών έν
tfj έκκλησίςι η διανομή αυτών είς τό εκκλησίασμα η κατ' οικον. Κοινή εστίασις.

Παραδείγματα : Εις τά Βέντζια τής Δ. Μακεδονίας «τήν ώρα πού λειτουργεί ό
παπάς, tà παλληκάρια τον χωριού με τις εικόνες τον σπιτιού των τό καθένα ατό
χέρι, γυρίζουν δλα τά εξωκκλήσια ή εικονοστάσια, πού είναι εξω απ" τό χωριό,
φωνάζοντας διαρκώς: «Κνργι ελέησο.'», κάμνοντες ε'τσι τό γύρο τον χωριού. Γυρί-
ζουν έπειτα μπροστά στην κεντρική εκκλησία και βάζουν τΙς εικόνες με τή σειρά
στο νάρθηκα, ενφ οι κοπέλλες τον χωριού, φορτωμένες με τά φταέλια (μικροβυτία,
μπούκλες), γεμάτα νερό, με ενα πιάτο στό χέρι, γεμάτο μέ αλας και μιά' κονλλούρα

άπό σταρίσιο αλεύρι έχοντας επάνω άπ' αυτήν και μιά ν αγιαστούρα, καμωμένη άπό

<

στάχυα σίκαλης, στολισμένα με βασιλικό και χρωματιστές κλωστές, πηγαίνουν και
αφήνουν τό φορτίο τους μπροστά στις εικόνες των ή κάθε μιά. 'Εκείνη τήν ώρα
βγαίνουν άπό τήν εκκλησία και ό παπάς με τήν δλη πομπή■ και κάνουν τό μεγάλο
αγιασμό. Μετά τόν αγιασμό οι νέοι τον χωριού αρπάζουν ατά χέρια τους τυχόν νιό-
παντρους και πάν νά τούς βοντήξονν στό κρύο νερό τής λεκάνης τής βρύσης καϊ
μόνο τότε τούς άφήνονν, δταν τούς υποσχεθούν γερό γλέντι. 'Εκείνη τήν ώρα περ-
νούν μπροστά ατήν εκκλησία τά βόδια, δδηγούμενα άπό τούς νοικοκοιραίονς καϊ τά
φωτίζει ό παπάς. "Επειτα βγαίνει ατή δημοπρασία ή εικόνα τής βαπτίσεως : εκείνος
πού θά προσφέρη περισσότερα ατήν εκκλησία τήν παίρνει στο σπίτι του καϊ δέχεται
τήν επίσκεψη καϊ τις ευχες δλων τών κατοίκων. Τις φωτισμένες κονλλονρες τις
δίνουν ατά βόδια τους, τό φωτισμένο αλ,ας τό μοιράζουν σε δλα τά ζώα τους καϊ με
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τήν στάχινη αγιαστούρα καί τον αγιασμό τής φταέλας ραντίζουν δλα τά σπαρμένα
χωράφια» (Κ. Τσιούμης, έφημ. «Βόρειος Ελλάς», Κοζάνη 23 Ίαν. 1938).

Εΐς τήν Αΐνον «μετά τήν επιστροφήν άπό τόν γΐρον τού χωρίου όλοι οί χωρι-
κοί εισέρχονται εΐς τήν έκκλησίαν καί ΐστανται κατά σειράν εΐς τά στασίδια· έκεΐ
τούς διανέμεται άνά έ'ν μικρόν κολλύριον καί τεμάχια κρέατος ξεροψημένου υπό
τοΰ «νουνού» τοΰ παρελθόντος έτους. Εΐς έν τών κολλυρίων υπάρχει μικρός άργυ-
ροΰς σταυρός, ό δέ άνευρίσκων αυτόν χωρικός ονομάζεται νουνός καί υποχρεούται
νά κατασκευάση τά κολλύρια κατά ΐό έπόμενον έτος καί νά θυσιάσηίβοΰν η δάμα-
λιν καί νά φιλεύση όλους τούς χωρικούς».

Ε(ΐς τά Νένητα Χίου «ό ιερεύς εκάστης ενορίας μετά τον άγιασμόν παρέθετε
Ιν τώ να φ ψωμί, τυρόν καί κρασί καί έ'διδεν άπό εν τεμάχιον εΐς έ'καστον τών
έκκλησιαζομένων». Εις τήν Σινώπην αί γυναίκες κατά τόν έσπερινόν διανέμουν
σύκα, μήλα καί ροδάκινα. Ποία ή συνήθεια άλλοΰ ;

(ε) Έμβάπτισις τοΰ παπα η τών νεονύμφων, ώς καί άσθενών πα-
σχόντων έκ ρίγους, εΐς ποταμόν ή άλλα ύδατα καί αϊ συναφείς πράξεις.
Π.χ. εΐς τό Σιναπλί «αμα τελείωνεν δ αγιασμός, κάί)ε χριστιανός τής συνοικίας
πήγαινε στον παπα του τό σπίτ και έβαναν τόν παπα πάν στ αμάξ' καί τόν πήαι-
ναν σε βρύα' δξω άπ' τό χωριό νά τόν λούσουν. "Ηταν γιά ντή γεια και τό μπερε-
κέτ· αημεϊον πού βαφτίατηκεν δ Χριστός και ελουγαν τόν παπα■ "Ενας άπ αυτούς

ι >

φορειέταν ενα ράσο τοϋ παπά παλιό, γένονταν ψεντοπαπας και οι άλλοι τραυοϋσαν
τ' αμάξ' μοναχοί τους και τόν πήγαιναν σε μακρινή βρύση, άπό χιλιόμετρο περισ-
σότερο και τόν έβρεχαν, τόν ελουγαν τον ερριχναν ενα δυο κακάβια νερό ατό κεφάλ'
και δταν τόν γύριζαν, τούς έκανε τραπέζ' δ παπάς και τους μεϋοναε και χόρευαν».
Πρβλ. τά βρεξούδια έν Σκοπέλω καί Πέτρα (Θράκ.) έν 'Αρχ. Θρακ. Θησ. Η, 149.

Εΐς τήν Σινώπην τήν ώρα πού έρριχτεν ό παπάς τό Σταυρό «δαοι είχαν
ψύχος ^=ρίγη πυρετοϋ) 'έπεφταν ατή ϋαλασσα και περνούσαν εφτά κύματα άπο-
πάνω τους και γίνονταν καλά. "Οσοι δεν ήσαντε εκεί, έστελναν τόν κουβά τους και
τους έβαζαν εφτά κύματα · τά πήγαιναν ατό σπίτι κ έλουζαν τόν άρρωστο».

9. Τά φωτίκια ή φωτοκέρι'α, δώρα τοΰ νουνού^πρός τόν βαπτιστικόν. Π.χ.
εΐς τό Τσακήλι τής Θράκης ό νοΰνός ετοιμάζει φω'τ ίκ ι : δένει α ένα σπάγγο ένα ταάκνο,
ϋσταρα περνάει ένα σύκο, ένα πορτοκάλ', ένα αεκερ (ζαχαρωτό), ένα μήλο, ένα σύκο
ένα πορτοκάλ', ένα αεκερ και πάλε τά ίδια με τν αράδα, ίσαμε π' νά γιομίσ ή
άρμαϋτά. Άπαν' δέν κ' ένα κερί καί τά στέλν στ άδεξίμ* τ. "Οσο μεγάλο είναι τό
φωτίκ , τόσο Où μεγαλώσ' καί τ άδεξίμ». Πότε άνάβουν^τό κερί;

10. Χρήσις τοΰ μεγάλου αγιασμού: ραντισμός σπιτιού, βαρελιών, άγρών
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αμπέλων, κτηνών κλπ. Άνοιγμα κρασιών, ασήμωμα βαρελιών κλπ. ΙΙ.χ. οΐ
ζευγάδες τής Καρπάθου αγιάζουν τά βόδια μέ τόν αγιασμό καί λέγουν: «Αγια-
σμός, φωτισμός, / Φώτα τσάι καλός τσαιρός ». 'Επίσης ρίχνουν λίγο άπό τό μεγάλο
άγιασμό στ' άπανωπίθια (πιθάρια) τοϋ κρασιού στό άμπελόσπιτο καί λέγουν τά
ίδια. Εις τήν Φθιώτιδα παίρνουν άγιασμα άπό τόν μεγάλον άγιασμό, ρίχνουν
μέσα καί στάχτη άπό τή βραδειά τών Χριστουγέννων, πού είναι άκατούρηγη άπό
τά Καλλικατζούρια καί ραντίζουν τ' αμπέλια τους καί λένε: Φεύγα, κάλαβρε,
άπ τ αμπέλια■ ε χω παγανήσια στάχτη και μεγάλον άγιασμό. Εις τήν Κορώνην «τό
άνοιγμα τών κρασιών γίνεται τώ Φωτώ νε που αγιάζονται- πάνε στά βαρέλια, τους
ρίχνουνε άγιασμό κ υστέρα τ άνοίγουνε. Μαζεύουνται ούλοι οι συγγενείς, γαμπροί,
ξαδέρφια καί ασημώνουν ε τό βαρέλι που θ' ανοίξουν. Πρώτος τό άσημώνει ό νοι-
κοκύρης, παίρνει ενα δεκάρικο ή είκοσάρι καί με μαοτίχι τό κολλάει άπάνω στό
βαρέλα "Υστερα τό άσημώνουνε ούλοι οί δικοί.''Ο νοικοκύρης θά τους βγάλη ενα
μεζέ, και πίνουνε και γλεντάνε».

11. Άλλα έ'θιμα μετά τόν άγιασμόν τών υδάτων:

(α) Σταύρωμα τοΰ σπιτιού μέ τά κηρία τών Φώτων. Π.χ. εις τήν
Σινώπην «σταυρώνουν τό σπίτι, κολλούν δηλ. τέσσερα κεριά στους τέσσερεις τοίχους
τον δωματίου, γιά νά φύγουν οί εξω άπ' εδώ».

(β) Αγώνες δρόμου ή πάλης. Π.χ. εις τήν Σωζόπολιν μετά τό ρίξιμο τοΰ
Σταυροϋ στή θάλασσα τής Άχτής έσυνηθίζετο ή ιπποδρομία μέχρι τής πλατείας.

(γ) Άνανέωσις τοΰ ύδατος (καινούργιο νερό). Π.χ. εις τήν Αίτωλίαν «τό
νερά τής ήμέρας τών Φώτων, πού θά βρεθή στά αγγεία τοϋ σπιτιοϋ, τό πρωΐ τοϋ
Άη Γιαννιού πρέπει νά χυθή καί νά πάρουν νύχτα καινούργιο νερό άπό τις
πηγές. Θεωρείται αγιασμένο καί δέν κάνει νά τό πιοΰν».

(δ) Πράξεις καί ενέργειαι άποσκοποΰσαι την έπίτευξιν γάμου, τό
κλώσσημα τών ορνίθων κττ. (Ό βασιλικός τοΰ παπά, γέννημα άπό τό δισάκκι
τοΰ παπά κττ ). Π.χ. είς τήν Σμύρνην «τό κορίτσι που θέλει νά παντρευτή μέσα
στό χρόνο, φυτεύει ενα βασιλικό τό Μάη καί φροντίζει νά τόν διατηρήση ώς τά
Φώτα, που έρχονται οί παπάδες κι άγιάζουν. Τότε κόβει μιά φούντα άπό τό βασι-
λικό της, τή δίδει στον παπά και παίρνει αυτήν που κρατάει αυτός καί τή φυλάει
ατά εικονίσματα. Άν τό καταφέρη, θά παντρευθή εκείνο τό χρόνο». Εις τούς Γαλο-
νάδες τής Νάξου «τήν ήμέραν τών Φώτων ή νοικοκυρά κάθε σπιτιού, πού επισκέ-
πτεται ό παπάς, παίρνει ολίγον γέννημα άπό τό δισάκκι τοΰ παπά, διά νά κλωσσή-
σουν οΐ όρνιθες της. 'Επίσης διά τόν αύτόν σκοπόν τόν. βάζει καί κάθεται κομμάτι».

12. Δοξασίαι ότι τήν παραμονήν τών Θεοφανείων «ανοίγουν οί ουρανοί κι
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δ,τι ζητήσης γίνεται», ότι ιή θάλασσα γίνεται γλυκεία και πίνεται», ότι «τών
Φώτων βαφτίζονται οί άνεμοι κι οποίος άνεμος τύχη νά φυσά η τότε, ημερώνει
κατόπι» ή «αυτός θά φνσάη δλο το χρόνο», ότι «<5 καιρός αλλάζει τήν στιγμή πού
πέφτει δ Σταυρός στή θάλασσα», ότι «τα βόδια μιλούν ατό στάβλο» κλπ. Πρβλ. τήν
παροιμίαν: *Χαρά στά Φώτα τά στεγνά και τις Λαμπρές βρεμένες».

Σχετικαί συνήθειαι. Π.χ. εις τήν Σηλυβρίαν «τα κορίτσια αγρυπνούν
πέριξ μιας γλάστρας βασιλικού, όστις, ότε ανοίγονται τά ουράνια, (περί τήν
πρωΐαν), άνθεϊ... ».

13. 'Άλλαι προλήψεις. Π.χ. «άπό τό άλλο πρωί, άνημερϊς τον Φωτον, πού
πέφτει ό Στανρός στή θάλασσα, άρχίζοννε και πιάνοννε και τά ονείρατα, τά όποια
δεν πιανόντονσαν στις ημέρες τον Δωδεκαημέρου, επειδή τά μπερδεύανε οι πονηροί
Καλλικάντζαροι» (" Υ δρα).

14. Ναυτικαί συνήθειαι. Αί σχετικαί παροιμίαι μέ τήν έρμηνείαν των.
Π.χ. «ΐοΰ Στανρον δέσε, τοΰ Σταυρού λύσε», δηλούσα τόν χρόνον διακοπής καί
ενάρξεως τών θαλασσίων ταξιδιών (14 Σεπτεμβρίου—6 Ιανουαρίου).

γ) Άπό τοΰ"άγίου 'Ιωάννου μέχρι τών Άπόκρεων.

1. Σύναξις Ιωάννου τοϋ Προδρόμου (7 Ιανουαρίου).

1. Διανομή τεμαχίων πίττας είς τόν νάρθηκα τής έκκλησίας (κατά άτομα ή
κατά οικίας ;) Ποίος έχει τήν ύποχρέωσιν νά κατασκρυάση τήν πίτταν ;

2. Πανηγυρις καί θυσία βοός. Κοινή εστίασις τών εορταστών. Π.χ.
εις τό Βάρος Λήμνου «τ' "Αη Γιαννιού τό ταχειά έσφαζαν ένα μπαλιό (=παλιό-
βοϊδο), τό μαγερεϋαν και τό τρώγαν δ λ' οι χωριανοί, άντρες, γυναίκες, μέσ" στ αλάνι»
(πλατεία). Π6ϋ άλλοϋ συνηθίζεται τοΰτο ;

3. Έμβάπτισις (ίδιοι τών νεόνυμφων) εις τήν θάλασσαν ή εις ποτα-
μόν. Π.χ. είς τήν Άγχίαλον «τ "Αη Γιαννιού δσοι ήάασ νιόπαντροι, χρόνος μή
•μπεράά άπό πάνω άους, ήάαά νποχρεωμέν', τούς έπαιρναν με τά όργανα, τούς
πήγαιναν ατό γιαλό και τους πέταγαν στή θάλασσα. "Επρεπε νά βραχή ολόκληρος.
Περνούσανε με τά σπίτια άονς κατόπ κάί äov άφήνανε τόν καθένα στό σπίτ'.
Φιλούσε τό χέρι τής πεθεράς και τοΰ πεθερού του είτε τοϋ πατέρα και τής μητέρας
του και do φκιούντασ : «Χρόνια πολλά, νά'ναι γερός». "Οταν βρέξουν ε τόν άάρα,
παίρνουν μιά κανάτα νερό με άή θάλασσα και βρέχοννε άή γεναϊκα*. «Νά ζήστε,
έτη πολλά και νά σας δώκ δ Θεός παιδιά». 'Ηταν γιά γερωσνν ».
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4. Άγερμοί ανδρών. Π.χ. εΐς τά Αακκοβίκια τήν ήμέραν τοΰ αγίου 'Ιωάν-
νου «ομάς ανδρών ένδύεται παλιόρρουχα, κρεμά κώδωνας καί πάν άλλο δυνάμενον
νά έμποιήση τρόμον εις τούς λοιπούς, άνθρώπους καί περιέρχεται ανά τάς οδούς
καί οικίας, οπόθεν λαμβάνει χρήματα (παμπόγεροι)»· {Γονοίον, Παγγαΐον, σ. 40).

5. Θρονισμός (αξίωμα). Π.χ. εΐς τήν Στενήμαχον δ παπάς που πήγαινε νά
ενχηϋϊι στά σπίτια, δπου υπήρχε παιδί αγόρι, το σήκωνε με τά χέρια του και έ'λεγε ;
«άξιος, άξιος/» δηλ. νά γίνης Άξιος, ο πω ς δ Βαπτιστής'Ιωάννης που αξιώθηκε νά
βάπτιση τό Χριστό. Άλλον τό αξίωμα τό κάμνουν παιδιά, που γυρίζουν στά σπίτια
μ ενα σκαμνί. (Λαογραφ. W 417, 18).

6. Συμπόσιον καί διασκέδασις παιδιών. Π.χ. εΐς τό χωρίον Κρεμαστή
τής Ρόδου «τοϋ αγίου 'Ιωάννου τον Βαφτιστή τό βράδυ μαζευονταΐβέ διάφορα σπίτια
χωριστά τ αγόρια και χωριστά τά κορίτσια καϊ κάμνουν τό ρ ουφ εν ε: αγοράζουν
με έρανο μεζέδες, κρασϊ και διαακεδάζονν δλη *>; νύχτα εκείνη τρώγοντας και
πίνοντας. Δεν επιτρέπεται νά μπή κανένας μεγάλος σε δποιο σπίτι γίνεται δ ρονφε-
νές». Χοροί καί τραγούδια. Ποΰ άλλοΰ επικρατεί τό έ'θιμον τοΰτο;

2. Τής άγιας Δομνής (8 Ιανουαρίου).

1. "Ονομα τής εορτής: ή μέρα τής μαμμής, τής μπάμπως ή μέρα, τό μπα-
μπού γκιοννού.

2. Εορτή καί συμπόσιον γυναικών. Ποΐαι γυναίκες συμμετέχουν εΐς τήν
εορτήν καί διά ποίον σκοπόν; (Π.χ. εΐς τήν Μεσημβρίαν «κάθε γυναίκα πού τεκνώ-
ν ει ... τονχαν σέ καλό, γιά ν' αποχτούν παιδιά»), 'Επίσκεψις καί δώρα εις τήν
μαμμήν (σαπούνι, μαντηλα, φαγητά, ρακί κλπ.). Νίψις τών χειρών της μαμμής,
παρασκευή φαλλοΰ καί συμβολικαί πράξεις : «έκαμναν τ αστεία με κάνα λουκάνικο'
κείνο τό λουκάνικο τό έκλαιγαν, το φιλούσαν»). Στολισμός και καμάρωμα της μαμμής
(λουλούδια χρυσωμένα, πλεξάνες κρομμυδιών, σκόρδων ή όρμαθοί μέ σύκα, σταφί-
δες, χαρούπια αντί περιδεραίου, έ'να κρομμύδι άντί ωρολογίου κλπ.).

"Εξοδος τής μαμμής έστολισμένης ώς νύφης έν πομπή εφ* αμάξης· κατά-
βρεγμα αυηής εΐς τήν βρύσιν κλπ. Τραγούδια «καλά καϊ αχαμνά», μεταμφιέσεις,
χοροί, άστεϊσμοί (π.χ. τό τρίκωλο). 'Αποκλεισμός τών άνδρών εΐς τάς οικίας.

3. Πότε άλλοτε συνηθίζεται παρομοία εορτή; (Π.χ. εις τόν Ναίμονα τής
Μεσημβρίας τήν δευτέραν ήμέραν τοΰ γάμου καί τήν Πρωτομαγιά).

'Εκτενή περιγραφήν τοΰ εθίμου βλ. έν Άρχείφ Θρακ. Θησ. Γ 196 κ.έ.
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3.Τά'Αντίφωτα (14 Ιανουαρίου).

ΙΙοΐαι δοξασίαι και συνήθειαι σχετίζονται μέ τήν ήμέραν αυτήν; Π.χ. οί

γεωργοί δέν καματέυουν. Πρβλ. ία Φώτα εκαψε το ζευγάρι, τ Άντίφωτβ και το
ζευγολάτη '(Γύθειον).

4. Τοΰ άγιου 'Αντωνίου (17 Ιανουαρίου).

Τιμωρία τών μή τηρούντων τήν άργίαν. Πρβλ. τήν καΐάραν: «που νά σ
κάψτι τ Άγιαντωνιοϋ το χαλάζι» καί τήν παροιμίαν «Κάλλια τ Άγιαντωνιοϋ φωτιά,
παρά τ'ς άγάπης κρίση».

Θεραπεία τών δαιμονιώντων δι' αυστηρός 40ημέρου νηστείας καί δια προσ-
δέσεως αυτών διά τών ιερών άλύσεων εν τφ ν αφ τού Αγίου (Βέροια).

5. Τοϋ άγιου 'Αθανασίου (18 Ιανουαρίου).

1. Θυσία δημοτελής βοός ή προβάτων καί σκοπός, δι' ον αΰτη γίνεται.
Θυσίαι οικογενειακοί. πετεινών «διά τήν ύγείαν των». Π.χ. εις τό Καβατζίκι τής
Αίνου «τοϋ άγιου 'Αθανασίου εις κάθε σπίτι- είναι άπαραίτητον νά σφάξουν άπο
ενα πετεινόν διά τήν ΰγείαν τους».

2. Προλήψεις καί δεισιδαίμονες συνήί)ειαι. Π.χ. εις τήν Πυλίαν
«τ' Άγιο Θανασοϋ τό 'χουνε σε κακό νά κάνουνε αρχή. Οι γυναίκες δε ζυμώνουνε,
δέν πλένουνε' λένε είναι τής'Άσπρης».

6· Τοϋ άγιου Ευθυμίου (20 Ιανουαρίου).

1. Παρασκευή πιττών καί διανομή τεμαχίων εις άρρενα παιδία υπό γυναικών
μετά τήν λειτουργίαν, διά ν', αποκτήσουν καί αυταί αγόρια (Λαογρ. Τ \ 172). Πρβλ.
«Τ1' Άγιο Θυμιοϋ θυμήσου με, κλήρα γιά νά α άφήσω».

2. Μαντικαί συ νήθειαι : «Ζ" Άγιο Θυμιοϋ κολλάνε κεριά στό καντήλι ή
στό τζάκι κοντά, δσα παιδιά εχεις. Τά κολλάς μονότερα και δποιο σωθή μπροστά,
θά πεθάνη πρώτος (Άγ. Άννα Ευβοίας).

7. Τών Τριών 'Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου).

"Ονομα τής εορτής : Τών Γεραρχόντων (Μανιάκι), τών Τριανταρχόντων (Αιτω-
λία). Ποίοι εορτάζουν τήν ήμέραν αυτήν; Π.χ. δ Άρχοντής κ ή Άρκοάοϋ εν
Θράκη.

Τά Σνμόγιορτα (1-3 Φεβρουαρίου).

Κοινόν όνομα τών τριών εορτών τής α' εβδομάδος τού Φεβρουαρίου.
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8. Τοϋ άγίου Τρύφωνος (1 Φεβρουαρίου).

1. "Αγιος φύλαξ τών αμπέλων καί προστάτης τών άγρών. Παράστασις αυτού
εν εικόνι (μέ κλαδευπίρι)· «στο κόλλνβο πάν* ζωγραφισμένος δ άγιος Τρύφος με τό
σταφύλ'» (Αγχίαλος). Κατά ποίων ζώων έχει έξουσίαν ; (κατά ποντικών καίκάμπης).

2. Τέλεσις αγιασμού καί άρτοκλασίας μετά κολλύβων ύπό τών κηπου-
ρών, ράντισις αμπέλων καί κήπων. Διατί από τόν άγιασμόν τοΰ άγίου Τρύφωνος
δέν πίνουν ούτε τόν παίρνουν μέσα εις τό σπίτι; Είς τάς Μέτρας κάθε χωρικός
έρράντιζε μέ τόν άγιασμόν τόν κήπον του, χωρίς νά πατήση έντός αύτοΰ. Διατί;

3. 'Απαγόρευσις άγροτικών εργασιών, τιμωρία τών παραβατών.

4. Τοπικαί συνήθειαι. Π.χ. έν Ήπείρω κάμνουν κουλλοΰρες καί τις κυλοΰν είς
τ' άμπέλια, τά χωράφια καί τούς κήπους τραγουδώντας: Τρύφωνα πολύκαρπε, /
έλα φώ στ αμπέλι μου / καί στο χωραφάκι μου, / νά φάμε κάί να πιούμε. Έν Στε-
νημάχω έσφαζαν βόδι (κουρμπάνι), γιά νά ευχαριστήσουν τόν "Αγιο, καί έμοίραζαν
τεμάχια είς τούς κατοίκους, μετά δέ τήν λειτουργίαν εγίνετο άγών πάλης έν τη πλατεία.

9" ■

«Παλεύουν δυόάντρειωμένοι κι όποιος νικήση παίρνει βραβείο ενα άρνί».Έν Δρυμφ
Μακεδονίας-συγχρόνως μέ τό ράντισμα παραχώνουν καί τό «κλικούι5' τ' καλλκάτζα-
ρου»,(πον θυμνιάζεται Χριστούγεννα, Άη Βασίλη καί Φώτα) καί τό κόκκινο αυγό
τής Μεγ. Πέμπτης τά κόβουν μικρά μικρά κομματάκια καί τά ίΐάβουν στ' άμπέλια
καί στά γεννήματα. Ποΐαι αί συνήθειαι άλλοΰ;

θ. Της'Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου).

1. "Ονομα τής εορτής: Τής Άποπαντής (Κάρπαθος), άγια ΙΙακουή, αγία
Πάκου = «ή αγία πού ακούει» (Πάρος), ή Φλεβαριανή (Κύμη), Παναγία ή Μνλιαρ-
γοϋσα· έξήγησις: «ot μύλοι άργονν, και νά τούς βάλης μπροστά, σταματούν» κάί δεν
άλέ&ονν» (Λατσίδα Κρήτης). ,

2. 'Αργία γεωργών: τήν φυλάνε γιά τό χαλάζι (Αιτωλία).

3. Προβλέψεις περί τοΰ καιρού. Π.χ. «"Ο,τι καιρό κάνη τής 'Υπαπαντής,
■&ά κάνη σαράντα μέρες υστέρα» (Αιτωλία) ή «δλον τόν Φεβρουάριον» (Μέτραι
Θρςίκης)· 'Αλλ' είς τήν Δυτ. Κρήτην «όντον είναι καλή μέρα τής 'Υπαπαντής, έχει
πολύ χειμώνα πίσω».

4. Λαμπαδηφορία.

10. Τον άγιου Συμεών (3 Φεβρουαρίου).

"Ονομα: Τ' άγιο - Συμιον ή Συμνιοϋ.

Άπαγόρευσις πάσης εργασίας είς τάς εγκύους. Προφυλάξεις καί Ινέργειαι διά
«νά μή γεννηϋή τό παιδί σημειωμένο». Π.χ. είς τήν Σΰρον «οι έγκυες γυναίκες τό
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βράόν, που ίίη πέσουν νά κοιμηθούνε τήν ημέρα κείνη, πρέπει νά βγάλουν τά ρούχα
άνάποδα και νά περάσουν υστέρα τά χέρια τονς στις πλάτες ή στά μεριά τους, ώστε
κι άν βγή τίποτε, νά βγή πίσω καινά μή φαίνεται».

"Αλλαι απαγορεύσεις: π.χ. εις τόν Ναίμονα Μεσημβρίας «τ° "Αη Σνμιον δεν
κόφτονμε με τό μαχαίρ τίποτε, οϋτε χμαλίδ' ανοίγουμε, ούτε ξύλα κόφτουμε με τήν
τσεκονρα γιά τά σημεία, καμιά ε'γκνα πον'ναι νά μήν πά$ τό παίδι τίποτε».

11. Τοϋ άγιου Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου).

1. Κατά ποίων ασθενειών θεωρείται ό άγιος Χαράλαμπος προστάτης; Παρά-
στασις τού "Αγίου εις εικόνας. Διηγήσεις περί αυτού.

2. Παρασκευή μονομερίτικον παννιού ύπό γυναικών καί Λορασίων καί άφιέ-
ρωσις αυτού «σάν ποδιά» εΐς τήν εικόνα τοϋ Αγίου. (Τό ποκαμισάκι τοϋ άγιου
Χαραλάμπου, Λαογραφ. Ζ ' 503). Γίνεται τούτο κατ5 έτος ή κατά 3 ή 4 έ'τη ; Άπό
ποίαν άφορμήν καθιερώθη τό έθιμον αυτό; Ποίος ό τρόπος τής παρασκευής τοϋ
μονομερίτικου παννιού;

-3. Ποιοι κατ' εξοχήν άργοΰν κατά τήν έορτήν τοϋ Αγίου; π.χ. εϊς τό Και-
νούργιο Χωριό τής Πυλίας «τόν "Αγιο Χαράλαμπο τόνε φυλάνε οι τσοπάνηδες
γιά τό φίδι». Εις τό Κατσιδόνι Κρήτης «τόν λειτουργά οποίος τά ζώα του δεν
πηγαίνουν καλά καί τάσσεται νά τοϋ τά θεραπεύση». Εΐς τί κυρίως σύγκειται τό τάμα ;

4. Πανήγυρις καί θυσία ταύρου δημοτελής. "Ενα άξιολργώτατον παρά-
δειγμα: Εΐς τήν Άγίαν Παρασκευήν τής Λέσβου «γιορτάζουν τόν αη Χαρλάμπη,
πού βρίσκεται τρεις ώρες πέρα άπ' τό χωριό, σ' έ'να βουνό πού λέγεται Ταύρος.
Τό πανηγύρι αύτό γίνεται κάθε χρόνο μετά τό Πάσχα, όταν βγαίνη ό Μάιος ή
στις άρχές τοΰ 'Ιουνίου. Τό σωματείο (δέν καθορίζεται ποιον) ορίζει τή μέρα καί
δ-κόσμος ετοιμάζεται... Είναι γιορτή άγροτική καί έχει σχέση μέ τά ζώα. Ό κάθε
χωρικός πού έ'χει φοράδα τάζει στον Άγιο- πάει νά γέννηση ή φοράδα του καί θά
κάνη τό κουρμπάνι (δηλ. θά μετάσχη εΐς τήν θυσίαν καί τάζει νά σφάξη αύτός τό
βόδι). Γιά νά γίνη ή γιορτή πρέπει πρώτα νά βρεθή τό κουρμπάνι, τό βόδι δηλ.
πού πρέπει νά θυσιαστή. "Ολη ή γιορτή εΐναι τό θυσίασμα αύτό. Τό πανηγύρι
άρχίζει Παρασκευή πρωΐ καί τελειώνει τήν Κυριακή τό βράδυ. Τό πρωΐ τής Παρα-
σκευής κατεβάζουν τόν ταύρο στήν έκκλησία, όπου τόν στολίζουν μ' έ'να στεφάνι
στό λαιμό άπό πολύχρωμα λουλούδια καί χρυσώνουν τά κέρατά του. Κατόπι τόν
παίρνουν οΐ 'Επίτροποι μέ τή μουσική καί τόν γυρίζουν μέσα στό χωριό. Άπό
κάθε δρόμο καί στενό θά περάσουν τό βόδι. Ή μουσική παίζει έ'να σκοπό τής
ημέρας αυτής ειδικό, πού τόν λένε γκιόρονγλον. Βγαίνουν οί γυναικοϋλες καί
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ρίχνουν πάνω στον ταύρο μετάξια καί πόοια, τραπεζομάντηλα και άλλα, κεντημένα

άπ° τά κορίτσια. "Ολοι τρέχουν νά 'ιδούν τό βόδι. Μέ τό έγυρμα τού ήλιου, κι αφού

ό γύρος θά 'χη τελειώσει, καβαλλαραΐοι μέ σελωμένα άλογα, μέ μπρισκούλια και
/

χαϊμαλιά, παίρνουν τον ταύρο, γιά νά τον πάν στόν "Αγιο. Ή εκκλησία βρίσκεται
μέσα στά πεύκα στήν πλαγιά τοϋ βουνού (τοϋ Ταύρου). 'Αλλά δέν-σφάζεται αμέ-
σως τό βόδι. Θά περιμένουν αυτούς πού θά έλθουν το Σαββάτο. Τό Σαββάτο τό
βράδυ λοιπόν μαζεύονται όλοι γύρω στο βόδι κι άφού ό παπάς τελειώση τήν ευχή,
ό Επίτροπος σηκώνει τό μαχαίρι καί προσφέρει τήν πρώτη τιμή, γιά νά τό σφάξη.
Τότε πολλοί πού τό έχουν τάμα βάζουν απάνω δηλ. στο αίμα ή στο μαχαίρι, το
ανεβάζουν, όπως λένε, καί σ° όποιον κατακυρωθή, αυτός τό σφάζει. Λένε ότι τότε
γονατίζει το ζώο κι αύτός τοΰ βάζει τό μαχαίρι στό 'λαιμό. Τότε περνούν όλοι
άπό μπροστά καί βουτώντας τό δάχτυλο στό αίμα πού τρέχει άχνίζοντας κάνουν
έ'να σταυρό στό κούτελο. Είναι γιά το καλό. Τότε αρχίζει τό γλέντι καί βαστά όλη
τή νύχτα. Τό πρωΐ, άφοΰ φάνε τό κεοκέκι, τό κρέας τοΰ βοδιού μαγειρεμένο μέ
στάρι, ξεκινούν γιά τό χωριό. Έξω άπ' τό χωριό, στήν Καυκάρα, περιμένει ό
κόσμος τά Χαρλαμελλια, όσους δηλ. πήγαν στόν "Αγιο Χαρλάμ. Οί άρχές καί ό
δεσπότης μαζί. 'Αφού τρέξουν τά άλογα, ο δεσπότης στεφανώνει αύτό πού νίκησε
καί χαρίζει στο νικητή ενα άλέτρι η έ'να γκέμι η καί σέλα καί πόσια ακόμα. Μετά
έτσι οπως είναι καβαλλάρηδες, ή κάθε παρέα μέ τή μουσική της κάνει τό γύρο
στό χωριό γιά τό κέρασμα». (Άνακοίνωσις τοΰ φοιτητοΰ Παν. Φραγκέλλη).

12. Τοϋ άγίον Βλααίον (11 Φεβρουαρίου).

1. "Αγιος φύλαξ καί προστάτης κατά τής ευλογίας, κατά τοΰ λύκου κλπ.
Δεισιδαιμονίαι : "Π.χ. είς τήν Πυλίαν «τή βαοτάνε αυτή τήν ήμερα για τό τσακάλι
και γιά τό λύκο. 4εν τυροκομάνε, δεν κάνουνε δουλειά στό σπίτι τους. " Ογοιος θέλει
νά δουλέψγι παίρνει ενα σακκούλι και νια βελόνα και τά ράφτει από πίσω τον. Τόνε
ρωτάει δ άλλος: —Τί ράφτεις; —Ράφτω πέτρες και ακόνια ! καί τοϋ λύκου τά
σαγόνια. Τό λέει τρεις φορές κι άπέκει πάει καϊ δουλενει». Είς τήν Αϊτωλίαν «τή
φυλάνε οί γεωργοί, προπάντων δέν φορτώνουν τά ζώα, ούτε καί οί γυναίκες φορ-
τώνονται πάνω τους ξύλα, γιατί αυτός ό άγιος είναι μονσκαροπνίχτης, πνίγει δηλ.
σέ ποτάμια τά μουσκάρια τους, άν φορτωθούν (Λονκοπούλου, Γεωργικά 173).

2. Κοινή τράπεζα εις τούς έκκλησιαζομένους. Είδος φαγητών (χασούλ = φαγητόν
άπό σιτάρι κομμένο, μαγειρευμένο μέ μέλι καί βούτυρο έν Πόντφ, κρέας προβάτων
ή αιγών, σφαζομένων εις τόν περίβολον τοΰ ναοΰ, άλλαχοΰ). Περιγράψατε τό έθιμον.
Έν Κέρκυρα διανέμεται εις τούς έκκλησιαζομένους χειμωνικό (καρπούζι).

"Επεται συνέχεια


