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Η ΓΕΛΛΩ ΣΤΗ ΔΗΜΩΔΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ*

Ή παλαιότερη γνωστή μνεία για τήν παιδοκτόνο δαίμονα Γελλώ βρίσκεται
στή φράση «Γέλλως παιδοφιλωτέρα» 1, πού φαίνεται νά άπευθύνη ή Σαπφώ (ζ'-
ς' π.Χ. αΐ.) εναντίον άντεράστριάς της, τήν κατηγορεί δηλ. ότι δήθεν άγαπά τά παι-
διά πιο πολύ καί άπό τή Γελλώ. Ερμηνεύοντας τή φράση αύτή, πού είχε γίνει πα-
ροιμιώδης, ό Ζηνόβιος γράφει: «Γελλώ παιδοφιλωτέρα: 'Επί τών άώρως τελεντη-
σάντων, ήτοι επί τών φιλοτέχνων μέν, τρυφή δε διαφθειρόντων αυτά. Γελλώ γάρ
τις ην παρθένος, καί επειδή άώρως ετελεύτησε, φασίν οί Λεσβίοι αυτής τό φάντα-
σμα επιφοιτάν επί τά παιδία, καί τους τών αώρων θανάτους αύτή άνατιθέασι» 2.

Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ή Γελλώ εξακολουθεί νά άποτελεΐ μεγάλο φό-
βητρο γιά τις μητέρες. Ό Μιχαήλ Ψελλός (ια' αι.), έρμηνεύοντας δημώδεις δεισι-
δαιμονίες τής εποχής του, γράφει «Περί τής Γιλλοϋς» ότι αύτή άναφέρεται ab άπό-
κρυφο εβραϊκό βιβλίο, όπου παρουσιάζονται τά ονόματα καί οί πράξεις τών δαιμό-
νων, ώς «δύναμίς τις πρός τάς γενέσεις καί τάς ουσίας αντίθετος· αύτη γοϋν τά τε
κυοφορούμενα φησίν αναιρεί, καί δπόσα τής μήτρας διολισθ'ήσοι καί χρόνος αύτή
τής αναιρέσεως ενιαύσιος ώρισταν είτα δή δεσμεΐ αυτήν ή Αδράστεια» 3. 'Αλλά
όπως προσθέτει ό Ψελλός, «ή γε τήμερον επέχουσα δόξα τοϊς γραϊδίοις τήν δύνα-
μιν ταύτην παρέχεται' πτεροϊ γοϋν τάς παρηβηκυίας καί άφανώς είσοικίζει τοις βρέ-
φεσιν είτα θηλάζειν ποιεί ταύτας καί παοαν τήν εν τοις βρέφεσιν άπορροφάν ώσπερ

* 'Ανακοίνωση πού έγινε στό Ε' Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Άγιος Νικόλαος, 25 Σεπτ.
- 1 'Οκτ. 1981). Ή μελέτη συμπληρώθηκε μέ στοιχεία άπό μεταγενέστερη αποστολή μου στήν
έπαρχία Σητείας τό 1982.

1. Poetarum Lesbiorum fragmenta. Ed. Edgar Laber et Denys Pace,
Oxford 1963 2, σ. 101, άρ. 178.

2. Corpus Paraemiographorum Graecorum, έ'κδ. Leutsch-Schmeidewin,
τόμ. I, Mildesheim 1958 2, σ. 58. "Ομοια γράφει και ό Σουΐδας: «Γελλοϋς παιδοφιλωτέρα'
αϋτη άωρος ετελεύτησε, και το φάντασμα αυτής έδόκουν επί τ à παιδία και τούς αώρους θανάτους
ίέναι» (S u i d a e, Lexicon, έ'κδ. Α. Adler, τόμ. I, Lipsiae 1928, σ. 512).

3. Κ. Σ ά θ α ς, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. 5 (Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, 'Ιστορικοί
λόγοι, έπιστολαί καί άλλα άνέκδοτα), έν Παρισίοις 1876, σσ. 572-573.
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ύγρότητα' τά γονν συντακέντα τών νεογνών Γιλλόβρωτα αί περί τήν λεχώ όνο-
μάζουαιν» ι.

Ήταν τόσο μεγάλος ό φόβος γιά τή Γελλώ καί τόσο διαδεδομένη ή πίστη στήν
ΰπαρξή της, ώστε ή 'Εκκλησία μέ συμβουλές άλλά καί μέ έπιτίμια προσπαθεί νά
εξάλειψη τή δεισιδαιμονία αύτή: «Καί τ ο ντο πλάνη τον διαβόλου είναι και μήν πι-
στεύετε ότι αί Γελλ,ονδαι νά άναρροφονσι τό αίμα τών βρεφών καί νά τό θανατώ-
νουν»' «οί λέγοντες ότι αί στρίγγλαι είσΐ καί μορά καί Γελ,λούν καί στέργονν αύτά
και λέγουν ότι αληθή είαιν, ανάθεμα» 2. Φαίνεται έξάλλου ότι μέ τό ονομα Γελλοΰδες
οί Βυζαντινοί δέν εννοούσαν άπλώς κάποιο δαιμόνιο, άλλά καί γραίδια καί γενικώ-
τερα γυναίκες πού επιδίδονταν στή μαγεία, όπως συμπεραίνεται άπό τούς Νομο-
κάνονες, στούς οποίους καθορίζεται ή ποινή γιά τίς Γελλοΰδες πού μετανοούν 3.

Παρά τίς συμβουλές αμως τής 'Εκκλησίας καί τά έπιτίμια, ή δεισιδαιμονία
γιά τή Γελλώ παρέμεινε τόσο βαθειά ριζωμένη στή λαϊκή ψυχή, ώστε νά έπιζήση
μέχρι τούς νεώτερους χρόνους. Σήμερα ή πίστη γιά τήν παιδοκτόνο δαίμονα, μέ διά-
φορες παραλλαγές καί εννοιολογικούς συμφυρμούς, εξακολουθεί νά ύπάρχη σέ δλο
σχεδόν τόν ελληνικό χώρο καί κυρίως τό νησιωτικό. "Ετσι σέ άλλα μέρη ή Γελλώ
θεωρείται Στρίγλα, Αάμια ή κάποιο άλλο κακοποιό πνεύμα πού προκαλεί τό θά-
νατο τών παιδιών, αλλού ταυτίζεται μέ τίς Νεράιδες ή νομίζεται είδος Νεράιδας
καί άλλού διατηρεί τίς ιδιότητες καί τό δνομα τού άρχαίου δαιμονίου, μέ διάφορους
διαλεκτικούς τύπους 4.

Στήν Κρήτη είδικώτερα, πού άποτελεΐ τό χώρο τής παρούσας έρευνας, τό

1. Κ. Σ ά θ α ς, δ.π., σ. 573. Ενδείξεις άπο τήν εικονογραφία πείθουν ότι ή Γελλώ ήταν
γνωστή στήν έλληνιστική Αίγυπτο ήδη άπό τόν 5ο μ.Χ. αιώνα (βλ. Δ. Β. Οίκονομίδου,
Ή Γελλώ εις τήν έλληνικήν καί ρουμανικήν λαογραφίαν, Λαογραφία 30, 1975, σ. 272" πβ. καί
Θ ε οχ. Μ. Προβατάκη, Τό «Πεδουλοχάρτι». Ένα άγνωστο χειρόγραφο εξορκισμών, Πρα-
κτικά Β' Συμποσίου Λαογραφίας Βορειοελλαδικού χώρου, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 407).

2. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, Περί τής τών άνήβων τροφής καί επιμελείας παρά Βυζαντινοΐς, Έπετ.
Έταιρ. Βυζ. Σπουδών ΙΔ' (1938), σσ. 328-329.

3. Σ τ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς, Παρατηρήσεις είς τάς Χιακάς παραδόσεις..., Λαογραφία 8 (1921),
σ. 479, σημ. 5.

4. Ν. Γ. Π ο λ ί τ η ς, Τά ονόματα τών Νεράιδων καί τών Λνασκελάδων, Λεξικογραφικών
'ΑρχεΐονΕ' (1918), σ. 9 (= Τ ο ΰ ιδίου, Λαογραφικά Σύμμεικτα Δ', έν 'Αθήναις 1980-85, σσ.
496-497). Βλ. καί Δ. Β. Οίκονομίδου, Αί περί Νεράιδων δοξασίαι καί παραδόσεις τοϋ έλλη-
νικοϋ λαού, Έπιστ. Έπετ. Φιλοσοφ. Σχολής Παν. 'Αθηνών, περ. δευτέρα, τόμ. ΚΔ' (1973-74),
σσ. 337-355. Γιά τούς διαλεκτικούς τύπους τής λέξεως μέ τίς έπί μέρους νεοελληνικές σημα-
σίες, βλ. λήμμα Γελλοϋ, στό "Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας Ελληνικής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
τόμ. 4, τεϋχ. β', έν 'Αθήναις 1980, σσ. 295-296.
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αρχαίο ονομά της ή παιδοκτόνος δαίμων διασώζει στίς ανατολικές επαρχίες, ενώ
στις κεντρικές καί δυτικές ταυτίζεται ή συμφύρεται καί έκεΐ έννοιολογικά μέ τις
Νεράιδες ή μέ άλλα δαιμόνια.

Σύμφωνα μέ μιά παράδοση άπό τήν Κρήτη, πού δημοσίευσε ό Ν. Γ. Πολίτης,
«οί Νεράιδες πάνε τή νύχτα ατά σπίτια δίχως νά φαίνονται καί όπου εϋρουν μικρά
παιδιά νά κοιμούνται άφύλαγα τούς ρουφοϋν το αιμα. Αυτά τ à δυστυχισμένα παι-
διά είναι κίτρινα καί αδύνατα καί τά λέν' νεραϊδογλυμ μένα » 1.

Στή Μάζα Ροδοβανίου Χανίων «άμα κιανιάς2 τσή ποθαίνανε τά κοπέλια, έλε-
γαν ε πώς τά κατάλυε ή Νεράγδα.. . Κάθε άνθρωπος ε χει μιά Νεράγδα .. . Ή γυ-
ναίκα εχει Νέραγδο καί ό άντρας εχει Νεράγδα. "Αμα δεν ήθελα νά συμπήσουνε 3,
πήγαινε ό Νέραγδος καί κατάλυε τό παιδί» 4.

Στήν Κουμάσα 'Ηρακλείου ό θάνατος τών παιδιών αποδίδεται στούς «φασκε-
λωμένους», δηλ. σέ δαίμονες 5, ενώ στήν Άγια Παρασκευή τοϋ 'ίδιου νομοϋ στό
«αερικό», πού εμφανίζεται μέ μορφή «λούπη», δηλ. άρπακτικοΰ δρνεου 6.

Στήν περιοχή Μεραμπέλλου Λασιθίου, αίτια τοϋ άποπνιγμοΰ τών βρεφών θεω-
ρείται ή «Μουσουμπιά» ή «Μαροϋ», «αγρία κακή γυναίκα με σουβλερά νύχια πού
πνίγει τά μωρά» 7. 'Ομοίως Μουσουμπιά ονομάζεται καί στήν Παχειά Άμμο Ίερα-
πέτρας ή Νεράιδα πού άπήγαγε τή νύχτα τά μωρά 8. Μουσουμπιά έπίσης ή Μα-
ρούσα λέγεται καί στούς 'Αποστόλους 'Ηρακλείου ή προσωποποιημένη αιτία τοΰ
θανάτου τών παιδιών, ιδίως τών βρεφών 9.

1. Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις, έν 'Αθήναις 1904, Μέρος Α', σ. 440, άρ. 747.

2. κάποιας (βλ. Γ. Ν. Χατζιδάκι στήν 'Αθηνά, τόμ. 25, 1913, σ. 320).

3. ταιριάσουν συμπώ = ώφελώ, βοηθώ (Γ. Ν. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι ς, ΓλωσσικαΙ παρατηρήσεις,
'Αθηνά 29, 1917, σσ. 197-198).

4. ΚΑ. (=Κέντρον Έρεύνης 'Ελληνικής Λαογραφίας) χφο άρ. 2798, σ. 35 (συλλ. Γ. Ν.
Αίκατερινίδης, 1964). Πβ. Π. Β α β ο υ λ έ, Παρατηρήματα. . . Κρητικά Χρονικά, Β' Λαογρα-
φικόν Παράρτημα, Ήράκλειον Κρήτης 1957, σ. 23.

5. ΚΛ. χφο άρ. 2858, σ. 38 (συλλ. Έ. Κογκάκης, 1964). Ή χρήση τής λ. «φασκελωμέ-
νος» γίνεται μέ υβριστική ϊννοια (πβ. Ν. Γ. Πολίτου, 'Υβριστικά σχήματα, Λαογρ. Σύμμ.
Β', έν 'Αθήναις 1975 2, σ. 386).

6. ΚΛ. χφο άρ. 2846, σ. 16 (συλλ. Άριστ. Χουρδάκης, 1964). Ό λούπης είναι σαρκοφάγο
όρνεο, είδος γυπαετού (βλ. Μ. Π ι τ υ κ ά κ η, Τό γλωσσικό ιδίωμα τής 'Ανατ. Κρήτης, 'Αθήνα
1984, σ. 561, στό λήμμα).

7. ΚΛ. χφο άρ. 1105, σσ. 310-311 (συλλ. Μαρία Λιουδάκη, 1937)' πβ. ΙΑ. (= Κέντρον Συν-
τάξεως 'Ιστορικού Λεξικού 'Ακαδημίας Αθηνών) χφο άρ. 611, σ. 99.

8. ΣΑ. (= Σπουδαστήριον Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών) χφο άρ. 99, σ. 12 (συλλ.
Μαρία Τωμαδάκη, 1966).

9. ΚΛ. χφο άρ. 2767, σ. 11 (συλλ. 'Εμμ. Σαμπαθιανάκης, 1963. Πβ. καί Εύαγγελία ς
Φραγκάκι, Ή δημώδης ιατρική τής Κρήτης, 'Αθήναι 1978, σσ. 68 καί 229. Μουσουμπιά
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Στήν περιοχή τής επαρχίας Σητείας όμως γίνεται λόγος καθαρά γιά Γελλώ.
Στή Σκοπή π.χ. πιστεύουν ότι τό άρρωστο παιδί «τό τρώνε οί Γελλοϋδες καί λιώνει
σιγά-σιγά σαν το κερί» 1. Στις Λιθίνες διηγούνται επίσης γιά Γελλούδες, πού τίς
φαντάζονται ώς «γυναίκες πού 'χουνε μαύρες φούσκες στο στόμα» 2, καί «τρώνε
τά κοπελ.ια, τρώνε τά όζά»3. Γενικά πιστεύεται στή Σητεία ότι οί Γελ,λούδες
ρουφούν το αίμα άπό τά θύματά τους4.

Σχετική με τήν άντίληψη αύτή είναι μιά παράδοση στήν περιοχή τού Χαμαι-
ζίου (Σητείας) γιά « Γελλουδόσπηλαο», «σπήλαιο με απολιθώματα στους τοίχους σε
σχήμα γυναίκας. Πιστεύουν ότι είναι οί Γελλοϋδες, πού πήγαιναν και ξερνούσαν τό
αίμα πού έπιναν τή νύχτα άπο τά μικρά παιδιά. Ό Θεός ελυπήθηκε τά παιδιά
και τσί 'καμε πέτρες»5. "Ομοια παράδοση γιά «Γελλουδόσπηλιο» υπάρχει καί

στήν Κρήτη λέγεται και ή άποπληξία, υπάρχει δέ ή κατάρα «Μουσουμπιά νά σοϋ 'ρΟει» (ΙΑ.
χφα άρ. 323, σ. 88, καί άρ. 473, σ. 76). Άν καί ή ετυμολογία καί ερμηνεία τής λ. παρου-
σιάζει προβλήματα, ή Μουσουμπιά (ή Μαρον, Μαρονσα κ.τ.ο.) μπορεί νά ταυτισθή μέ τήν
αρχαία "Βμπουσα, ένα άπο τά φάσματα τής 'Εκάτης, ή όποια έννοιολογικά άπό πολλούς σχε-
τίζεται μέ τή Γελλώ. Ό Κ. Α. Ρ ω μ α ϊ ο ς π.χ., σέ μελέτη του γιά τούς Καλικαντζάρους (Μι-
κρά Μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 294) δέχεται ότι ή Γελλώ ήταν άλλη υπόσταση τής 'Εκά-
της ή ένα άπό τά σχετικά φάσματα. Στόν 'Ησύχιο άναφέρεται: «Γελ(λ)ώ" ε'ίδωλον Έμπού-
σης τό τών άώρων, τών παρθένων». Πβ. καί Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολι-
τισμός, τόμ. ΑΊΙ, έν Αθήναις 1948, σ. 254.

1. ΚΑ. χφο άρ. 2808, σ. 43 (συλλ. Ν. Ρουσσομουστακάκης, 1963).

2. Γ. Ν. Α ί κ α τ ε ρ ι ν ί δ η ς, Δημώδεις παραδόσεις έκ τών περιφερειών Σητείας καί
Μεραμβέλλου, Κρητική Πρωτοχρονιά 1964, σ. 118.

3. ΚΑ. χφο άρ. 3205, σ. 267 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδης, 1967).

4. Ειρήνη Παπαδάκη, Λόγια τοϋ Στειακοΰ λαού, Αθήναι 1938 (φωτομ. ανατύ-
πωση, 'Αθήνα 1975), σ. 135. Βλ. καί Εύαγγελίας Φραγκάκι, δ.π., σ. 68. Άπό τήν
άντίληψη αύτή προέρχονται οί φράσεις: «"Ε! τον κακομοίρη. Αυτό τόνε τρώνε οί Γελλοϋδες και
δεν κάνει χαέρι» (=προκοπή) (ΚΛ. χφο άρ. 3205, δ.π., σ. 25) καί: «Δεν εχει χαέρι άπάνω τση, λες
και τψ άνεγλύψανε οί Γιαλλοϋδες» (ΚΛ. χφο άρ. 3205, δ.π., σ. 173). Πβ.: «Τον εφαγε ή Γιλ-
λοΰ» (Κύθηρα· βλ. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Παροιμίαι, τόμ. Γ', έν Αθήναις 1901, σ. 658). Ή προσω-
νυμία «Γελλού» θεωρείται στήν περιοχή τής Σητείας ύβρις καί προσάπτεται σέ κακή καί δύστροπη
γυναίκα. Ή άντίληψη αύτή είναι παλαιά, όπως δείχνουν καί οί στίχοι στόν Φορτουνάτο (έκδοση
Στ. Ξανθουδίδου, στ. Α' 317):

Πάγω λοιπόν μά τρέμουσι τ' άτζά μου 'πο τήν πείνα,
νά πά γυρεύω μιά Γελλοϋ, ρονφιάνα και ξοξίνα.

Βλ. καί Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Εξορκισμοί καί μαγικοί κατάδεσμοι έκ κρητικών χειρογρά-
φων, Έπετ. Λαογρ. Αρχείου, έτ. Γ'-Δ' (1941-1942), σ. 72.

5. Ειρήνη Παπαδάκη, δ.π., σ. 135. Βλ. καί Έ λ ε υ θ. Κ. Π λ α τ ά κ η, Όνο-
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στις Λίθινες. 'Αναφέρεται σέ σπήλαιο πού βρίσκεται στήν τοποθεσία «Στοϋ Πα-
λαίτσα τή Ρίζα», σε άπόσταση τριών περίπου χιλιομέτρων άπό τό χωριό, σέ βά-
θος δυσπρόσιτης χαράδρας 1 (Είκ. 1).

Σέ άλλες διηγήσεις οί Γιαλλοΰδες θεωρούνται γυναίκες «πού φταρμίζουνε,
τρώνε άπό κακία rj άπό αγάπη» 2, γι' αυτό καί άναφέρονται σέ γηθειές (επωδές)
κατά τής βασκανίας:

ΊΤ Παναγιά ή Δέσποινα ελούστη, εχτενίστη,
στό χρυσό της θρονί έκατσε,
και περάσανε οί Γελλονδες, οί χειλοϋδες,
οί κακές μελανόχε'ιλες ... 3

Γιά προφύλαξη άπό τήν παιδοκτόνο δαίμονα ή εξουδετέρωση τής ολέθριας έπή-
ρειάς της, πολλά εΐναι τά μέσα, μαγικού κατά βάση περιεχομένου, πού χρησιμο-
ποιούνται. Τά πιο συνηθισμένα προστατευτικά μέσα άποτελούν καί έδώ μικροί σταυ-
ροί 4, καθώς καί φυλαχτά, πού κατασκευάζονται μέ ποικίλους τρόπους καί τοπο-
θετούνται στά ρουχαλάκια τοΰ βρέφους 5.

"Εναν άπλούστατο τρόπο κατασκευής φυλαχτού άποτελεΐ ή άναγραφή σ' ενα
κομμάτι χαρτιού διαφόρων μαγικών συμβόλων ή κειμένων. Στό Καρύδι τής Ση-
τείας, π.χ., «α' ενα χαρτί γράφουνε μιά πεντάλφα καί τό κάνουνε φ'λακτάρι τοϋ κο-
πελιοϋ καί τό φοράει» 6.

Υπάρχουν όμως καί άλλοι λιγότερο ή περισσότερο σύνθετοι τρόποι γιά τήν

ματα σπηλαίων της Κρήτης σχετικά μέ θρύλους καί παραδόσεις, Ινρητολογία V (1977), σ. 167.
Γιά τόν «Γελλουδόσπηλιο» στό Χαμαίζι τής Σητείας (στό ΰψωμα «Αιόπετρο») βλ. στό έργο: Β α-
σίλη Γ. Χ α ρ ω ν ί τ η, Ή Κρήτη τών θρύλων, τόμ. Β', έκδόσεις Σμυρνιωτάκης ('Αθήνα
1988), σσ. 243-247 (λογοτεχνική περιγραφή, μέ μιά έξορκιστική εύχή άπό τό νομό Λασιθίου,
γιά «Γελλουδιασμένα» παιδιά, στις σσ. 244-45).

1. ΚΛ. χφο άρ. 4167, σσ. 3-4, 15 κ.ά. (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδης, 1981).

2. Ειρήνη Παπαδάκη, δ.π., σ. 135.

3. Εύαγγελία Κουτουλάκη, Γηθειές έκ Κριτσάς Κρήτης, Λαογραφία 20 (1962),
σ. 196, άρ. 1. Παραλλαγή τής έπωδής βλ. στόν ΐδιο τόμο, σ. 197, άρ. 2' βλ. καί Γ. Π ε ρ ά-
κ η, Δημώδης ιατρική, 'Αμάλθεια Α' (1970), σ. 57, άρ. 3.

4. Γιά τή χρήση τοϋ σταυροϋ πρός φύλαξη κλπ. τών παιδιών βλ. Ά ν ν α ς Π α π α μ ι-
χαήλ-Κουτρούμπα, Τέχνη καί ζωή. . . Α', Τό σταυρόσχημον ή σταυροειδές, Τεΰχος 1,
'Αθήναι 1980, σσ. 114 κέξ.

5. Πβ.: «Πήγαινε (ή Μουσουμπιά) στά μωρά τή νύχτα. "Αν δέ φορούσανε φ'λαχτάρι τά
'παίρνε καί άνέ φορούσανε λύσσαγε άπό τό κακό τσης. . . » (ΣΑ. χφο άρ. 99, δ.π., σσ. 12-13).

6. ΚΛ. χφο άρ. 3205, δ.π., σ. 183. Γιά τή γενικώτερη μαγική σημασία κλπ. τής πεντάλ-
φας βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα Γ', έν 'Αθήναις 1931, σσ. 179-183.
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ΕΙκ. 1. Ό «Γελλουδόσπηλιος» (κάτω δεξιά)„στΙς Λίθινες Σητείας.
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κατασκευή φυλαχτοΰ. "Ετσι στις Μαργαρίτες τοϋ Ρεθύμνου «παίρνουν ενα κομμάτ
πρόσφορο καί τό βάζουνε σ' ενα μπλε πανί καί τό κόβουνε, νά 'χει τρεις γωνίες...
Βάζουνε ακόμη άνθη Επιταφίου, τρίχες άπό τά γένεια τοϋ δεσπότη, άπό τό πετρα-
χείλι τοϋ παπά ενα κρουσσιδάκιΛ, σκόρδο καί μεγαλοπεφτιανό 2 αντίδωρο, ενα ψιχα-
λάκι 3 κάρβουνο, μιά καρφίτσα καί λουλάκι καί τά ράβουνε καί κάνουνε μιά θελί-
τσα καί τό τσητώνεις 4 μέ μπλε λογάδι 5 στό μπέτη 6 τον κοπελιοϋ» 7.

Στο Κουστογέρακο Χανίων, γιά εξουδετέρωση τής δαίμονος, ή οποία είχε θα-
νατώσει τά προηγούμενα παιδιά ένος ζεύγους, ό άντρας «πήγε καί πήρε άπό σαράντα
μονοστέφανα8 ενα δεκάρι9, ενα κοσάρι10, τά ζητοϋσε, καί έδωσε στό χρυσικό καί
τά 'χυσε κ' έκαμε ενα σταυρό καί μετά όταν εμεινα εγκυα (άφηγεΐται ή γυναίκα του)
τόν έφοροϋσα καί δταν γεννήθηκε τό παιδί τόν έβαλα σ' αυτό» u.

Στή Μάζα Ροδοβανίου, έκτος άπο το σταυρό κλπ. προστατευτικά μέσα, συνη-
θίζουν καί τρισάγια πάνω στο δώμα τοΰ σπιτιού, γιά νά εμποδίσουν τήν κακοποιό
Νεράιδα νά μπή μέσα καί άκόμη «φράσσουν τά δώματα μέ θύμους, μέ κλαδιά,
γιά νά μην πηγαίνουν καί πατοϋν στό δώμα πού είχαν κάμει τό τρισάγιο, μέχρι νά
γλιτώσουν τά παιδιά, νά μεγαλώσουν», οπότε δεν μπορεί πλέον νά τά πειράξη ή
Νεράιδα 12.

1. κομμάτι άπό κροϋσσα (κρόσσα).

2. τής Μεγάλης Πέμπτης.

3. κομματάκι (βλ. D. Georgaeas, στό Orbis IV, 1955, σσ. 103-104).

4. τοποθετείς (κυρίως: τεντώνω" γιά τή λ. βλ. Ν. Ά ν S ρ ι ώ τ η, 'Ετυμολογικό λεξικό
τής κοινής νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 19833, σ. 380.

5. νήμα (βλ. Γ. Ν. Χατζιδάκι στήν 'Αθηνά,'τόμ. 29, 1917, σ. 183).

6. μπέτης = στήθος. Ειδικότερα γιά φυλαχτά (χαμαίλια) στήν Κρήτη βλ. Εύαγγελίας
Φραγκάκι, Λαϊκή ιατρική, δ.π., σσ. 224-231.

7. ΚΛ. χφο άρ. 3359, σ. 109 (συλλ. Γ. Ν. Αΐκατερινίδης, 1968).

8. Δηλ. άπό άντρόγυνα, πού άνδρας καί γυναίκα δέν είχαν ξαναπαντρεφτή. Γιά τή σημα-
σία τοϋ άριθμοΰ σαράντα βλ. Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, Ό άριθμός τεσσαράκοντα παρά τοις βυζαν-
τινούς καί νεωτέροις "Ελλησι, έν 'Αθήναις 1939 (Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη, άρ. 4). Πβ. καί Μ.
Πυτικάκης, δ.π., σ. 948, λ. σαρανταστέφανο, τό.

9. δέκα δραχμές.

10. είκοσι δραχμές" «κοσάρι» λέγεται καί ένα χρυσό τουρκικό νόμισμα" κατ' έπέκταση ονο-
μάζεται έτσι κάθε είδους χρυσό νόμισμα, πού χρησιμοποιείται στήν κατασκευή περιδεραίου (Μ.
Πιτυκάκης, δ.π., σ. 48, στό λ.).

11. ΚΛ. χφο άρ. 2798, δ.π., σ. 143.

12. ΚΛ. χφο άρ. 2798, δ.π., σσ. 35-36. Ή ενέργεια νά δημιουργοΰν έμπόδια στά δώματα
(χωμάτινες έπίπεδες στέγες) μέ θύμους (θάμνους), κλαδιά κ.ά. τρόπους, θυμίζει άνάλογες μαγι-
κές πράξεις, όπως π.χ. είναι τό ζώσιμο μέ κερωμένο νήμα μιας έκκλησίας ή καί ολόκληρου συνοι-
κισμού, σέ περίπτωση επιδημίας κλπ. Θυμίζει επίσης τόν άρχαϊο περισχοινισμό, πού γινόταν σέ
ορισμένες περιστάσεις ή έποχές" βλ. σχετικά: Γ. Α. Μέγα, Παραδόσεις περί άσθενειών, Λαο-
γραφία 7 (1923), σσ. 492-493" πβ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Β' (1904), σ. 1300
(άπόφραξη εισόδου μάντρας μέ άσπαραγγιές, γιά νά μην μπαίνουν οί καλικαντζαραΐοι). Τό 1964,
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'Ενίοτε οί προσπάθειες γιά εξουδετέρωση τής δαίμονος είναι περισσότερο πολύ-
πλοκες. "Ετσι, σύμφωνα μέ μια παράδοση άπό τό χωριό 'Απόστολοι Πεδιάδος 'Ηρα-
κλείου, δταν μιας μάνας πέθαναν έντεκα στή σειρά παιδιά, οί δικοί της κατέφυγαν
σέ κάποιο μάγο τής περιοχής, ό όποιος, άφοΰ άπέδωσε τή συμφορά στή Μουσουμπιά,
«διέταξε και πήραν έννέα κομμάτια σίδερο πού προήρχετο άπο εννέα Μαρίες. Τό
σίδερο αύτό τήν ήμερα τής Μεγάλης Παρασκευής τό πήγαν σέ σιδηρουργό καί αύτός
μέ μια πυρά (μια φορά μπήκε στό καμίνι) έκαμε έναν κρίκο. Μετά άπό σκελετό γαί-
δουριού πήραν τή λεκάνη καί μαζί μέ τόν κρίκο έκαμαν ένα φυλαχτό καί είχε στή
μέση μιά τρύπα. Τό παιδί, άμέσως μετά τή γέννηση του, πέρασε μέσα άπό τήν τρύπα
αύτή πού κρατούσαν δύο Μαρίες κάτω άπό τή λεχώ. Τό παιδί έβαπτίσθη αμέσως.

Έν τω μεταξύ είχαν βρει μια χελώνα πού τήν κρατούσαν μέσα σ' ενα τσικάλι.
Τήν έσφαξαν με μαυρομάνιμο μαχαίρι καί έδωσαν έννέα σταγόνες αίμα στή μάνα
μαζί μέ κρασί καί τό ήπιε. Μέ τό αίμα άλειψαν έπίσης τό στήθος τής γυναίκας καί
τίς θηλές. Μέ τό μαυρομάνικο μαχαίρι χαράξανε κύκλο εντός τοϋ σπιτιού στήν άνα-
τολική του πόρτα καί άμέσως μετά στήν είσοδο καί μέσα στόν κύκλο έσκαψαν καί
έθαψαν τή χελώνα. "Ολα έγιναν νύχτα μέ κλειστές πόρτες καί παράθυρα καί σιγή.
"Οταν όλα αύτά έγιναν, άκούστηκε φοβερό τράνταγμα στό παραθύρι, άπόδειξη ότι
έφυγε ή Μουσουμπιά». Μέ τόν τρόπο αύτό ή γυναίκα κατόρθωσε μετά νά άποκτήση
οκτώ παιδιά, τά όποια έζησαν όλα, «πλήν ένός διδύμου, γιατί δέν ήτο δυνατή ή
έκτέλεσις καί είς τά δυο παιδιά δλων τών παραπάνω» 1.

"Οπως είναι φανερό, ή δλη μαγική πράξη πού περιγράφηκε, ένισχύεται μέ πολλά
έπί μέρους μαγικά στοιχεία, όπως τό μαυρομάνικο μαχαίρι2, τό αίμα τής χελώ-
νας 3, τό πέρασμα άπό κύκλο 4 καί ή σιγή

σέ λαογραφική αποστολή μου στούς Παρανύμφους 'Ηρακλείου, παρακολούθησα (φωτογράφηση—
κινηματογράφηση) περισχοινισμό τοϋ χωριού, γιά νά σταματήση ό ισχυρός άνεμος, πού εμπό-
διζε τό λίχνισμα τών δημητριακών (ΚΛ. χφο άρ. 2884, σσ. 56-57, άρ. κινηματογραφήσεως 19).

1. ΚΛ. χφο άρ. 2867, σσ. 11-13 (συλλ. Έμμ. Σαμπαθιανάκης, 1964).

2. Βλ. "Αννης Παπαμιχαήλ, Ή χρήσις τών μετάλλων είς μαγικάς, δεισιδαίμονας καί
άλλας ένεργείας είς τόν κοινωνικόν βίον τοϋ λαοϋ, Έπετ. Λαογρ. Αρχείου ΙΖ' (1964), σσ. 68 κέξ.

3. Αίμα ή καύκαλο κλπ. χελώνας άναφέρεται πολλές φορές σέ μαγικές πράξεις καί ένέρ-
γειες" βλ. π.χ. Λαογραφία 6 (1917), σ. 659, τόμ. 8 (1921), σ. 329 κ.ά.

4. Πρόκειται καί έδώ γιά είδος τρυποπεράσματος, γιά τό όποϊο βλ. Γ. Α. Μέγα, Μα-
γικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός άποτροπήν έπιδημικών νόσων, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου,
έτ. 5-6 (1943-44), σσ. 32-34 (=Λαογραφία 25, 1967, σσ. 507-509)· πβ. Τ ο ΰ ιδίου, Πα-
ραδόσεις περί άσθενειών, δ.π., σσ. 499-503.

5. Ή σιγή έχει τή βαθύτερη έννοια νά έμποδισθή ή διατάραξη τοϋ τυπικού τής τελετουρ-
γικής πράξεως, ώστε νά μή ματαιωθή ό επιδιωκόμενος σκοπός. Γενικώτερα, πιστεύεται ότι ή
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Γιά εξουδετέρωση τής Γελλοϋς, όπως καί άλλων δαιμονίων ή άκόμη καί επι-
κίνδυνων έρπετών, χρησιμοποιούνται ώς άποτρεπτικά καί διάφορες γηθειές. Χαρα-
κτηριστική εϊναι ή παρακάτω, πού εκφωνούσαν ώς είδος προσευχής πριν πέσουν
γιά νά κοιμηθούν στο ύπαιθρο, κυρίως στά αλώνια, τούς θερινούς μήνες:
Άϊ - Γιώργη μετά σου
και κυρά πεντακκλησου,
δένε και χαλίνωνε
τό Βραχνά1 και τή Γελλον,
τόν δφι και τή λόχεντρα 2,
τό σκορπώ και τή ακουλόπετρα 3,
τό μαυρογαλίδι 4 και τό κολοβελονίδι. 5,
τό μικρό τό λιακονάκι 6

σιωπή ενισχύει τή δύναμη τοϋ τελετουργοΰ (ιερέα, μάγου κλπ.) γιά τήν έκπλήρωση έπιθυμιών
πέραν τοΰ άνθρωπίνως δυνατοΰ και τήν άμεση επαφή του μέ υπερφυσικές δυνάμεις (βλ. Γ. Ν.
Αίκατερινίδου, Τό «αμίλητο νερό» είς τόν βίον τοΰ λαοϋ, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου 15-16,
1964, σ. 45).

1. Βραχνάς ή Βραχνιάς είναι ή προσωποποίηση τοϋ νυκτερινού έφιάλτη, τής άνήσυχης άφύ-
πνισης τοΰ κοιμωμένου' βλ. σχετικά Ν. Γ. Πολίτου, Δοξασίαι περί έφιάλτου, Λαογραφία 1
(1909), σσ. 361-363. Ειδικά γιά τήν Κρήτη βλ. Ευαγγελίας Φραγκάκι, Ή δημώδης
ιατρική τής Κρήτης, δ.π., σσ. 179-180. Γιά τήν ιατρική έρμηνεία τοΰ φαινομένου βλ. Δ. Κ ο υ-
ρ έ τ α, Ό εφιάλτης. Συμπτωματολογία-Παθογένεια. Στον τόμο (τοΰ ιδίου) : ψυχανάλυσις -
Ψυχιατρική, Νευρολογία, 'Αθήναι 1975, σσ. 66-90.

2. λόχεντρα = δχεντρα, όχιά (έχιδνα ό άμμοδύτης" βλ. Εύαγγελίας Φραγκάκι,
Περί «δακνόντων ζώων» στήν Κρήτη, Κρητική 'Εστία, τεΰχ. 214, 1977, σ. 593).

3. σκονλόπετρα = είδος άράχνης (πβ. Μ. Π ι τ υ κ ά κ η, δ.π., σ. 980, λ. σκουλοπετρίδα"
σκουλόπετρα λέγεται κυρίως στή Δ. Κρήτη" βλ. Γ. Π α γκ ά λ ο υ, Περί τοΰ γλωσσικοΰ ιδιώμα-
τος τής Κρήτης, τόμ. 5β, έν 'Αθήναις 1969, σ. 278).

4. μανρογαλίδι = είδος άράχνης.

5. κολοβελονίδι = είδος έρπετοΰ.

6. λιακονάκι" υποκοριστικό τοΰ λιακόνι, τό όποϊο θεωρείται δηλητηριώδες (βλ. Έ λ ε υ θ.
Κ. Π λ α τ ά κ η, Τό λιακόνι τής Κρήτης στή Λαογραφία, Κρητολογία 9, 1979, σσ. 99-118. Πβ.
Ά χ. Δημητροπούλου, Οικολογικό οδοιπορικό στήν Κρήτη. Περιοδ. «Ταξιδεύοντας»,
άρ. 42, 1980, σσ. 40, 45).

'Αντίθετα μέ τό συγκεκριμένο έρπετό, στήν Κρήτη γενικά πιστεύεται ότι δεν ύπάρχουν ίο-
βόλα φίδια. Σύμφωνα μέ μιά παράδοση: «Ό άγιος Παΰλος έλευτέρωσε τήν Κρήτη άπό άρκοΰ-
δες, λύκους καί όλα τ' άλλα θηρία, μά οΰτε φίδια φαρμακερά άφησε. "Οταν ήρθε στήν Κρήτη τόν
έδάγκασε ένα φίδι, καί άν καί ήταν φαρμακερό, όμως δέν τοΰ έκαμε τίποτε. Καί άπό τότε όλα τά
φίδια στήν Κρήτη δέν είναι φαρμακερά» (Ν. Γ. Π ο λ ί τ η ς, Παραδόσεις, Μέρ. Α', σ. 110, άρ.
196). Ή παράδοση αύτή άπηχεΐ παρόμοιαν άρχαία, ότι ό 'Ηρακλής «καθαράν έποίησε τήν νη-
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άπό κάτω άπό τό πλακάκι,

■ψνγημένα χ, μαραμένα 2,

ώστε ν à βγει ό ήλιος πέντε κονταρόξνλα 3,

νά πάρει ή γρά4 τή ρόκα τση

κι ό γέρος τό ραβδί ντου,

νά αηκωθοϋν και τά μωρά

άπό τήν κοίμηση τους Β.

'Αλλού ή γηθειά συνοδεύεται από ενέργειες, πού επιτείνουν τήν άποτελεσμα-
τικότητά της. Στούς Άρμένους τής Σητείας π.χ., «Τετάρτη ή Παρασκευή παίρνομε
ένα κόσκινο, τό βάζομε πίσω άπό τήν πόρτα και λέμε τή γηθειά:

Γελλούδα, δταν τό σκεφτείς
νά ρθεις νά μέ πειράζεις,
μέτρησε τ' άστρα τ' ουρανού,
τις πέτρες και τά ξύλα
και τοϋ κοσκινού τ à πλουμιά.

σον τών θηρίων» (Πολίτης, Παραδόσεις, δ.π., Μέρος Β', σ. 797' πβ. Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά-
κ η, Ή λαϊκή έν Κρήτη λατρεία τοϋ άποστόλου Παύλου, Πεπραγμένα Γ' Διεθνούς Κρητολογι-
κοΰ Συνεδρίου, έν 'Αθήναις 1975, σσ. 280-281. Ή παράδοση μέ διάφορες παραλλαγές είναι εύ-
ρύτερα γνωστή στόν νησιωτικό χώρο" βλ. Σ τ. Δ. Ή μ έ λ λ ο υ, Ή άπουσία θηρίων καί φιδιών
άπό τά νησιά κατά τάς παραδόσεις τοϋ έλληνικοϋ λαού καί τών άλλων λαών τής Εύρώπης, Έπε-
τηρίς ΚΛ. 25 (1977-80), σσ. 13-46 (=Τοΰ Ιδίου, Λαογραφικά. Τόμος Α', Δημώδεις παρα-
δόσεις, 'Αθήνα 1988, σσ. 178-208).

1. ψυγημένος < ψυγμένος < ψύγω = ψύχω (Ν. 'Ανδριώτης, 'Ετυμολογικό Λεξικό, δ.π.,
σ. 432, λ. ψύχω).

2. μαραμένος< μαραίνομαι=συρρικνοϋμαι.

3. Μέτρο τού ύψους τού ήλιου στόν όρίζοντα, συνεπώς καθορισμός τής ώρας. Γιά τόν τρόπο
αύτό μετρήσεως κλπ. βλ. Α. I. © α β ώ ρ η, Τά έκφραστικά μέσα προσδιορισμού τοϋ χρόνου
τοϋ ήμερονυχτίου στήν 'Αρχαία, Μεσαιωνική καί Νέα 'Ελληνική, Θεσσαλονίκη 1959, σ. 111. Βλ.
καί Ί ω. Τ σ ι φ ε τ ά κ η, Τό μετρικό σύστημα στήν Κρήτη, Κρητική 'Εστία, τεϋχ. 162 (1966),
σ. 279.

4. γριά.

5. ΚΛ. χφο άρ. 2978, σ. 9, άρ. 7 (συλλ. Γ. Καλαμπόκης, Παρασπόρι Σητείας, 1965). Παραλ-
λαγές τής έπωδής αύτής, πού άποτελεΐ καί μιά άπλή μορφή καταδέσμου (βλ. παρακάτω), άπό τά
χωριά Ζίρος Σητείας και Καταλαγάρι 'Ηρακλείου, βλ. άντίστοιχα: Ν. Ρουσσομουστακά-
*η, Βασκανίες καί γηθειές, Κρητική 'Εστία, τεϋχ. 128 (1963), σ. 323, άρ. 4 (=ΚΛ. χφο άρ. 2808,
S.K., σ. 37, άρ. 4) καί ΙΑ. χφο άρ. 731, σ. 46 (συλλ. 'Ελένη Ούστομανωλάκη, 1959). Βλ. καί
*U. Π λ α τ ά κ η, Τό λιακόνι, δ.π., σ. 114, άρ. 10.
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Κείνη τήν ήμερα δεν δίδουν τίποτα από τό σπίτι, γιατί ή γηθειά δεν πιάνειλ»1.

Οί μαγικοί εξορκισμοί έπιτιμικοΰ καί προστακτικού χαρακτήρα, θεωρούνται
επίσης λίαν πρόσφορο μέσο γιά καταπολέμηση τής Γελλοΰς. Οί έξορκισμοί αυτοί
είναι παλαιότατοι καί διασώθηκαν έ'ως σήμερα άπό τούς βυζαντινούς χρόνους 2.

"fï εύχή (=έξορκισμός) πού άκολουθεΐ (Είκ. 2), περιλαμβάνεται σέ άνέκδοτο
χειρόγραφο (Σολομωνική) τών άρχών τού 18ου αι., πού βρήκα στις Βρύσες Μεραμ-
πέλλου3. Στον εξορκισμό αύτό διώχτης τής Γελλοΰς είναι ό άρχάγγελος Μιχαήλ
καί ή Γελλώ παρουσιάζεται με δώδεκα καί ήμισυ ονόματα 4.

1. ΚΛ. χφο άρ. 2809, σ. 21 (συλλ. Ίω. Άποδιανάκης, 1964). Παραλλαγή άπό τή Σκοπή
Σητείας βλ. ΚΛ. χφο άρ. 2808, ο.π., σ. 42. 'Ομοίως καί στό Καρύδι Σητείας «άμα 'κλαίγε το κο-
πέλι συνέχεια λέγανε πώς τό πειράζανε οί Γελλοϋδες — σάν μάτι ήτονε — καί εβάζανε ενα κόσκινο
πίσω άπο τήν πόρτα καί μετρονσανε τσί τρύπες οί Γελλοϋδες και δεν ήκλαιγε τό παιδί» (ΚΛ. χφο
άρ. 2805, δ.π., σ. 183).

Ή τοποθέτηση κοσκινού κλπ. θυμίζει άνάλογη συνήθεια τοϋ Δωδεκάμερου νά έξαπατοΰν τούς
καλικάντζαρους δένοντας στό κρικέλι τής πόρτας ένα δεματάκι λινάρι, ώστε, όσο νά τό ξεδιαλύ-
νη ό καλικάντζαρος καί νά μετρήση τίς ΐνες τοϋ λιναριού, νά λαλήση ό πετεινός πού διώχνει μακρυά
τά δαιμόνια, ή εξουδετερώνουν τόν καλικάντζαρο δίνοντάς του έ'να κόσκινο νά μετρήση τίς τρύ-
πες του κλπ. (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Β', δ.π. σ. 1300, καί Γ. Α. Μέγα, Έλλη-
νικαί έορταί καί έθιμα τής λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1956, σ. 39).

2. Ή Έκκλησία άναγνωρίζει επίσημα δέκα μόνο εξορκισμούς (βλ. © ε ο χ. Μ. Π ρ ο β α-
τά κ η, Τό Πεδουλοχάρτι, δ.π., σελ. 402 καί 408. Πβ. καί: Μικρόν Εύχολόγιον ή 'Αγιασμα-
τάριον, Έκδ. 'Αποστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, 'Αθήναι 1988Ό, σσ.
262-273, 283-286 κ.ά.). Στά διάφορα όμως άπόκρυφα βιβλία (Σολομωνικές κ.τ.δ.) μέ τή μορφή
καί τόν χιτώνα τών εξορκισμών δίδονται, όπως είναι'γνωστό, κάθε είδους μαγικά στοιχεία, διη-
γήσεις καί εύχές γενικά. Βλ. καί Στυλ. Π. Ν τ ά ν τ η, 'Απειλητικά! έκφράσεις είς τάς
έλληνικάς έπιτυμβίους παλαιοχριστιανικάς έπιγραφάς, 'Αθήναι 1983, σσ. 142-151.

3. Στις σελίδες 47-49 (συμβατική άρίθμηση). Πρόκειται γιά χαρτόδετο κώδικα, διαστά-
σεων 0,10 Χ 0,15 μ. κολοβό, μέ ύπάρχουσες σελίδες 64, έκ τών όποιων λευκές οί 9 τελευταίες.
Στό προτελευταίο φύλλο καταχωρείται ενθύμηση τοϋ έτους 1804. Εμφανής ή βίαιη άποκοπή 4
σελίδων, πιθανώς μέ κάποιον έξορκισμό (σώζονται ϊχνη σχεδίων). "Ετερος κώδικας μέ δμοια
γραφή άπό τό 'ίδιο χωριό τοποθετείται, βάσει σχετικής ένθυμήσεως, στό έτος 1728.

4. Ή δημοσίευση γίνεται μέ άποκατάσταση ορθογραφίας καί στίξεως. 'Εντός άγκυλών
σημειώνονται τύποι, πού έκρινα ότι άντιπροσωπεύουν χαρακτηριστικά στοιχεία τής έποχής. Πα-
ραλλαγή τοϋ έξορκισμοΰ βρίσκεται σέ νεώτερη Σολομωνική τοϋ 1891, πού σώζεται στό χωριό Βου-
λισμένη Μεραμπέλλου (βλ. Μα ν. Παπαδογιάννη, Γύρω άπό τήν Κρήτη καί τόν κόσμο
της, Θεσσαλονίκη 1981, σσ. 152 καί 178. Πβ. καί ©ωμά Μ. Προβατάκη, Ό διάβο-
λος είς τήν βυζαντινήν τέχνην, Θεσσαλόνίκη 1980, σ. 117, σημ. 324).
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«Εύχή ετέρα τής μιαρας Γελλοϋς

Ώς κατήλθον [κατήρτονJ έκ τον ούρανοϋ ό αρχάγγελος [άρχάνκελος] κυρ Μιχαήλ
μετά πλήθος στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων ήπήντησεν αυτό το παμίαρον γύ-
ναιον το έπιλεγόμενον γελούν δλη άγριο)μένη και ήκολονθουν αύτό αναρίθμητοι δαί-
μονες· παραπλησιάσας αυτής βαθέας νυκτός ύπήρχον δέ έκ τών ποδών αυτής αί τρίχες
τής κεφαλής αυτής· καί οί οφθαλμοί αυτής πεπυρωμένους καί οί δνυχες ['κονήχες]
αυτής πιθαμήν μίας· καί ή γλώσσα αυτής έκχέετο έξω τοϋ στόματος πήχυν μίαν καί
καπνός μέγας έβγαίνει έξω τοϋ στόματος αυτής' καί λέγει πρός αύτήν δ αρχάγγελος
Μιχαήλ: Πδθεν έρχει καί πού πορεύει, πανμίαρον γύναιον, τό έπιλεγόμενον Γελοϋ;
Άπεκρίθη καί λέγει: 'Εγώ απέρχομαι στόν κόσμον ώς δφις, ώς δράκαινα, ώς έρπετόν,
ώς μνίαν[μιαν] πετομένην καί βρέφη πνίγω' γυναικών γάλα ξηράνω· μυαλόν ταράξω·
ρεματιζομένους ποιήσω' οφθαλμούς αίματώσω' κοίτες [κει ταις] μιάνω' άδρόγυνα
χωρίσω· άδελφούς ποιήσω σφαγήναι' φίλους έχθρούς ποιήσω' πρόβατα ψοφίσω·
βόας καταλύσω' καί πάσα κακόν ποιήσω. Καί ευθέως κρατήσας αύτήν δ άρχάγγελος
κυρ Μιχαήλ εκ τών δεξιών αύτής πλοκάμων καί λέγει αυτήν: 'Ανάγγειλαν μοι, πα-
μίαρον γύναιον, τά δώδεκά σου ονόματα. Καί λέγει αύτή: Μή μέ κακοβασανίσεις
καί έγώ νά σοϋ άναγγείλω τά δώδεκά μου ονόματα· τό α' δνομα εστί γελοϋ· τό β'
άμορφοϋ' το γ' άβνζοΰ' τό δ' μιαρά' τό ε' βρεφοπνιγονσα" τό ς' αιματοπίνουσα· τό
ζ' παραφουκράστρα· τό η μανταρέα' τό θ' ψευδό μένη· τό δέκατον καρτιφαγοϋ· τό
ια' άρκτου καί μεσημβρία· τό ιβ' μαρμάλου' τό ήμισυ πετομένη' άλλ' όπου είσίν τά
όνόματά σου, άγιε 'Αρχάγγελε, τοϋ κυροϋ Μιχαήλ ου μή προσέλθω ούδεμή προσεγ-
γίσω είς τόν δοϋλον τοϋ Θεοϋ δδεΐνα άλλά φεύξομαι άπό αύτοϋ μίλια φ'. Είς (τό
δνομα) τοϋ Πατρός καί τοϋ Υιον καί τοϋ 'Αγίου Πνεύματος, άμήν».

Ή παραπάνω εύχή (εξορκισμός) παρουσιάζει μεγάλη όμοιότητα μέ «Εύχή
τής Γυλούς», πού διέσωσε ό Μιχαήλ Ψελλός. Καί σ' αύτή διώχτης τής Γελλοΰς είναι
ό άρχάγγελος Μιχαήλ, ό όποιος τή συνέλαβε καί τήν άνάγκασε νά όμολογήση τά
δώδεκα καί ήμισύ της έπίσης ονόματα1. Σέ άλλους εξορκισμούς τά ονόματα τής
Γελλοΰς φθάνουν τά έβδομήντα δύο 2, μερικά άπό τά όποια είναι άκατάληπτα, όπως

1. Κ. Σ ά θ α ς, δ.π., σσ. 576-577, άρ. 2.

2. Βλ. π.χ. Δ. Οίκονομίδου, 'Εξορκισμοί καί ίατροσόφια εξ 'Ηπειρωτικού χειρο-
γράφου, Έπετ. Ααογρ. 'Αρχείου Η' (1953-54), σσ. 19-22 («Τής στρίγκλας ξόρκι»)' γιάτή σημασία
τοϋ άριθμοΰ βλ. Γ. Κ. Σ π υ ρ t δ ά κ η, Ό άριθμός έβδομήκοντα δύο. 'Αφιέρωμα είς Κ. Άμαν-
τον, 'Αθήναι 1940, σσ. 409-418. 'Αναφέρονται έπίσης σαράντα ένα ονόματα τής δαίμονος (βλ.
Σ π. Λάμπρου, στόν Ν. Έλληνομνήμονα Α', 1904, σ. 507: «Περί τής Γυλλοΰς»), καθώς καί
είκοσι (Δ. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς, δ.π., σ. 22). Πβ. καί Α. D e 1 a 11 e, Anecdota Atheniensia. Τόμ.
I, Liege-Paris 1927, σ. 99. Άπό Κυπριώτες χρονογράφους ή Γιλλοϋ παρουσιάζεται έπίσης μέ
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συχνά συμβαίνει σέ μαγικά κείμενα. Τά ονόματα αύτά πρέπει, καθώς πιστεύεται,
νά εκφωνούνται όλα, γιατί διαφορετικά ό εξορκισμός χάνει τή δύναμή του καί ή Γελλώ
εϊναι δυνατόν νά ένεργήση βλαπτικά μέ τή μορφή καί τό δνομα πού παραλείφθηκε.

Σέ άνάλογον έξορκισμό, πού διέσωσε έπίσης ό Ψελλός μέ τόν τίτλο «Άπο-
στροφή τής μιαράς και ακαθάρτου Γυλλοϋς», φαίνεται νά άνήκη καί τό παρακάτω
τμήμα γηθειάς «Γιά το θιαρμό» (βασκανία), σέ χρήση στό χωριό Άση Γωνιά
Χανίων:

Ώς ήσαν οί πέντε αδελφοί
κ' είχανε μιάν αδερφή,
τήν κερά Μελετηνή.
'Εννιά παιδάκια εϊχενε
κανένα δεν τσ' απόμεινε.
Πύργο χρυσό έκάνανε
και μέσα τήν έβάλανε οί γι - αδερφοί τζη.
Και χάρη Θεον ευρέθη βαρεμένη 1
και έγέννησε αρσενικό παιδί.
Κι άκούσανε οι γι - άδερφοί τζη κι έτρέχανε,
τά δόσια 3 νά δώσουν,
τσι χαρές νά κάμουν.
Κατά χάρις Θεον έχτυπήσανε τήν πόρτα
και τή βρήκανε σφαλιχτή 3·
—Άνοιξέ μας, αδερφή μας,
τά δόσια νά δώσουμε,
τσι χάρες νά κάμουμε.
— Δέ σας ανοίγω, άδέρφιά μου,
γιατί 'ναι ή Σούδα, ή Μουδα,

δωδεκάμισι μορφές-δνόματα (βλ. Κ. Π. Χ α τ ζ η ι ω ά ν ν ο υ, Τά έν διασπορά, Λευκωσία 1969,
σσ. 52-53). 'Εξορκισμό άπό τό χωριό Κατσιδόνι Σητείας «Διά τσί Γελλοϋδες», όπου άναφέρον-
ται έπίσης δώδεκα καί ήμισυ δνόματα, βλ. : Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, 'Εξορκισμοί καί μαγικοί κατά-
δεσμοι έκ Κρητικών χειρογράφων, δ.π., σσ. 61-52. «Φυλακτήριον (=έξορκισμό) τής μιαράς Ζή-
λου» άπό τίς 'Αρχάνες 'Ηρακλείου, βλ. στό περιοδ. «'Ελληνική Ψυχή», τεϋχ. 1 (1971), σσ. 58-59
(Ζηλοϋ < Γιλοϋ, μέ προφορά τοϋ γ ώς ζ, πού έπεκτάθηκε καί στή γραπτή άπόδοση τοϋ όνόματος).

1. έγκυος (βαρεμένη < βάρος, άπό τό βάρος τοϋ έμβρύου).

2. τά δώρα, τά διδόμενα (δόσια < δόσα < δίδω).

3. κλειστή (σφαλίζω < άσφαλίζω).
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ή κακιά γειτόνισσα,
καί θά μπει,

νά μοϋ πάρει τών εννιά μηνώ τό παιδί,
τό σονωροκαμωμένο 1.
—"Ανοιξε μας, αδερφή μας,

κι εμείς κρατούμε κουμπούρια, μαχαίρια, σκαπέτια 2

νά τήνε σκοτώσουμε.

'Εκείνη δεν έγίνη μουλάρι γή μουσχάρι

νά μπει νά τσή πάρει

τών εννιά μηνώ τό παιδί,

τό συνωροκαμωμένο,

μόν' εγίνη μύγια

καί μπήκε κοιλιά - κοιλιά τ' άλόγου
καί τσή πήρε των εννιά μηνώ τό παιδί,
τό συνωροκαμωμένο.

— Γλακάτε 3, άδέρφια μου,
πριν τόν ποταμό περάσει,
πριν στό σκαμνί τζη κάτσει,
πριν τόν άντρα τζη αγκαλιάσει,

νά τσή πάρετε των èwià μηνώ το παιδί,

τό σονωροκαμωμένο.

Έγλακοϋσαν καί τήν έφτάξανε,

πριν τόν ποταμό περάσει,

πριν στό σκαμνί τζη κάτσει,

πριν τόν άντρα τζη αγκαλιάσει.

— Νά μάσε δώσεις των εννιά μηνώ τό παιδί,
τό συνωροκαμωμένο,

άπού πήρες τα' αδερφής μας.
—"/Ι δύνασθε σεις νά ξεράσετε
τσή μάνας σας τό γάλα,
δύναμαι κι εγώ νά ξεράσω

1. συνωροκαμωμένο=αύτό πού έχει γεννηθή στήν ώρα, τό νεογέννητο (σύν + ώρα" βλ. Γ.
Ν. Χατζιδάκι, ΓλωσσολογικαΙ έρευναι Α', έν 'Αθήναις 1934, σ. 223 κέξ.).

2. σκαπέτι = σκαπάνη.

3. γλακώ = τρέχω (<έκ-λακώ" βλ. Γ. Ν. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι, Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά,
τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1907, σ. 67).
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τών εννιά μηνώ τό παιδί,
το συνωροκαμωμένο.
Έγιαείρανε γρινιασμένοι, χτικιασμένοι.
Κατά χάρις Θεοϋ ευρέθη μιά προβατίνα,
ψοφισμένη, βαρεμένη

καί άρμέγουνε στσί καταπαλάμες 1 ντως τό γάλα,
καί τσή τό πήγανε καί τό 'πιε

καί άνατρόπιασε 2 από τσί εβδομήντα δυό τζη φλέγες
κι έξέρασε δβράκια, δφιδάκια, λιακονάκια
κι ενα παλικαράκι μέ τ' άρματα ζωσμένο 3.

Σύμφωνα μέ τή διήγηση τού Ψελλού, «έπί τής βασιλείας Τραϊανού τοϋ βασι-
λέως ήν τις γυνή ονόματι Μελετινή, ήτις έγέννησεν παιδία εξ, καί συνέλαβεν αύτά ή
μιαρά καί ακάθαρτος Γυλλοϋ... ». Διώκτες της έδώ άναφέρονται οί άδελφοι τής
Μελετινής άγιοι Σισίνιος, Σίνης καί Σηνόδωρος, οί όποιοι καί έβασάνισαν τή Γυλλοϋ,
μέχρις ότου δώσει ζωντανά πίσω τά παιδιά τής άδελφής τους. «Τότε ή μιαρά λέγει
στούς άγιους: Άγιοι τοϋ θεοϋ, άδύνατόν έστι δούναι τά παιδία, εάν μή πιω γάλα
έκ τών μασθών Μελετινής». Άφοϋ ό άγιος πήρε γάλα άπό τήν άδελφή του, «έλθών
αυτός είς τόν τόπον όπου έκράτησαν τήν μιαράν, καί ποτίσαντες αύτήν τό γάλα, καί
κατ' οικονομία θεοϋ έξέρασεν τά παιδία ζώντα. ..», στή συνέχεια αύτή άναγγέλλει
τά δώδεκα καί ήμισυ όνόματά της 4.

Περισσότερο όμως άποτελεσματικό κατά τής Γελλοϋς άπό οποιοδήποτε άλλο
μέσο θεωρούνται οί κατάδεσμοί, μαγικοί τρόποι προκλήσεως κακοΰ, γνωστοί άπό

1. πάνω στίς παλάμες των χεριών τους.

2. πήρε διαφορετική, τρομαγμένη έκφραση.

3. ΚΑ. χφο άρ. 2799, σσ. 45-50 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδης, 1964).

4. Κ. Σ ά θ α ς, δ.π., σσ. 573-575 (στίς σελ. 576-578: «Εύχή τής Γυλοϋς», ώς άνωτέρω,
«Εύχή έτέρα τής 'Αβιζοΰς έξορκισμός», «'Εξορκισμός τής Γιλλούς ύπό τοϋ άγίου Μάμαντος».
Παραπλήσιο έξορκισμό άπό τήν 'Ιεράπετρα τής Κρήτης βλ. Ί ω. Ζ ω γ ρ α φ ά κ η, Ή Γυλ-
λοϋ. Φυλακτήριον, Κρητικός 'Αστήρ Δ', άρ. 73 (1910), σσ. 572-573. Ό έξορκισμός αύτός παρου-
σιάζει πρόσθετο ένδιαφέρον, διότι περιέχει καί τήν άγιολογική παράδοση, ότι ή πεύκος, πού άπέ-
κρυψε τήν παρουσία τής Γελλοΰς, καταράστηκε άπό τούς άγίους Σισίνιο καί Ζηνόδωρο, ένώ άντί-
θετα ή έλιά, πού μαρτύρησε τή διέλευση της δαίμονος άπό κοντά της, εύλογήθηκε: «άνθισες καί
καρποφορήσεις και δ καρπός σον βρώσις ανθρώπων ελθεΐν καί το ελαιόν σου συναχθήσεται». Στόν
έξορκισμό αύτό ή Γυλού παρουσιάζεται έπίσης μέ δώδεκα καί ήμισυ ονόματα. Γιά τήν παραπάνω
παράδοση πβ. .Στ. Δ. Ή μ έ λ λ ο υ, 'Εξορκισμός τής Γελλοΰς έκ χειρογράφων έξ 'Αμοργού,
Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου ΙΖ' (1964), σ. 49.
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τις διάφορες Σολομωνικές. Μέ αυτούς πιστεύεται ότι εϊναι δυνατή οχ ι μόνο ή εξου-
δετέρωση τής βλαπτικής επήρειας της παιδοκτόνου δαίμονος, άλλα καί ή άποκατά-
σταση τής υγείας τοϋ γιλλουδιασμένου παιδιοΰ.

Οί κατάδεσμοι, γνωστοί περισσότερο με τά ονόματα δεσίματα καί καρφώματα,
βασίζονται στήν πρόληψη ότι εϊναι δυνατόν με διάφορα μέσα νά έπιφέρη κανείς βλάβη
στούς εχθρούς του. Πρόκειται γιά τρόπο συμπαθητικής μαγείας παμπάλαιον επίσης
καί πάγκοινονΧ.

Χαρακτηριστικό σύγχρονο κάρφωμα δίνει ή επόμενη περιγραφή άπό τούς Σκλά-
βους τής Σητείας, Ινα μικρό, σχεδόν άπομονωμένο χωριό με έλάχιστους κατοίκους.
Ή άφήγηση έ'γινε τό καλοκαίρι τοΰ 1982 άπό γραία ηλικίας τότε 92 έτών, δταν, στό
πλαίσιο λαογραφικής έ'ρευνάς μου στήν περιοχή, τήν επισκέφτηκα στό σπίτι της
καί παρατήρησα στήν άκρη τοϋ τζακιού άφημένη μιά άθανατοκρομμύδα2, με μπη-
γμένα έπάνω της κομμάτια καλάμι (Είκ. 3-4). "Οπως μοΰ άφηγήθηκε ή πληροφορή-
τριά μου: «"Αμα κλαίει τό κοπέλι και δέν κοιμάται, έχει Γελλοϋδες. Βγάζεις μιά
άθανατοκρομμύδα και βρίσκεις ενα μονοκόντυλο καλάμι κάι βγάζεις εφτά τσιμπίδες.
"Επειτα βγαίνεις άνάδια στή θάλασσα, προπάντων Τετάρτη κάι Σάββατο, και νά
είναι λίγωση 3 καί λένε τό κοπέλι, ας ποϋμε Μανόλη, καί λέω:

Στ' δνομα τοϋ Μανόλη θα καρφώσω τή Γελλούδα,

τή Φρυδού, τήν Ντανταλοβυζού,

τήν κακή συνερία4 τοϋ κόσμου,

νά αφήσει τό παίδι ήσυχο,

νά κοιμάται, νά μερώνει

και νά μεγαλώνει.

Τρεις φορές σέ κάθε τσιμπίδι λες αυτές τ σι λέξεις. Και καρφώνεις τ σι τσιμπίδες
στήν κρομμύδα. 'Εφτά τσιμπίδες είναι άπό τρεις φορές, είκοσιμία φορές τό λες. Μετά

1. Βλ. Φ. Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί νεοελληνικοί κατάδεσμοι, Λαογραφία 8 (1921-
25), σσ. 302-346, καί τόμ. 9 (1926), σσ. 52-108, 450-506.

2. άθανατοκρομμύδα είναι ëva άπό τά πολλά δημώδη ονόματα τής σκίλλης (Scilla ή Urginea
maritima). Στό βολβοφόρο αύτό φυτό μέ τή θαυμαστή ιδιότητα νά βλαστάνη καί άποκομμένο
άπό τή μητέρα Γή, άποδίδονται ήδη άπό τήν άρχαιότητα έξαιρετικές ιδιότητες, άποτρεπτικές
τοϋ κακοΰ, θεραπευτικές, έξαγνιστικές κλπ. (Βλ. Anna J. Papamichael, Birth and
plant symbolism. Symbolic and magical uses of plants in connection with birth in modern
Greece, Athens 1975, σσ. 75-77. Γιά τήν Κρήτη ειδικότερα, βλ. Ε ύ α γ γελ ί α ς Κ. Φ ρ α-
γκάκη, Συμβολή εις τήν δημώδη όρολογίαν τών φυτών, 'Αθήναι 1969, σσ. 57-58' βλ. καί Μ.
Πιτυκάκη, δ.π., σ. 187, λ. άσκελετούρα).

3. Γιά τή φθίνουσα σελήνη, πβ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 'Εξορκισμοί, δ.π., σ. 72.

4. κακή σννερία — ύποπτη συνεργασία (<συνεργώ).



Είκ. 3. «Κάρφωμα» των Γελλούδων στούς Σκλάβους Σητείας.
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Είκ._4. Ή «άθανατοκρομμύδα» μέ τά καλάμια πάνω της, στήν «παραστιά»
(τζάκι, έστία) τού σπιτιού (Σκλάβοι Σητείας).
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τήν κρομμύδα 6à τή βάλεις πάνω στον παραστάτη 1 ή κοντά στήν παραστιά2 τρεις
βραδιές και μετά τήν πετούν έξω. Τή βραδιά αύτή νά μή δώσεις τίποτε άπό τό σπίτι.

Προχθές κάρφωσα τσί Γελλοϋδες τοϋ Μανωλάκι τοϋ άγγόνου μου, πού 'χε
Γελλοϋδες. Φταρμίζουν τό παιδί, τό γλωσσοτρώνε και τυχαίνει ενα κακό μάτι κάι
πιάνοννε τό παιδί οί Γιαλλοϋδες» 3.

'Ανάλογα μέ τούς Σκλάβους γίνεται τό «κάρφωμα» καί στις Λιθίνες, καθώς
καί σε άλλα χωριά της 'ίδιας επαρχίας, όπως στά Κελλάρια4 καί τή Σφάκα5, επίσης
καί στό χωριό Χριστός Ίεραπέτρας6. Έτσι, στις Λιθίνες (Είκ. 5) «πάνε καί βρί-
σκοννε μια άθανατοκομμύδα καί άπό ι7 πελεκούνε εννιά τσιμπίδες καλάμι καί
καρφώνουνε τσί Γελλοϋδες στήν άθανατοκρομμύδα καί λένε:

Έπαέ καρφώνω τό Γέλλουδα,

τά Γελλούδια,

τά μικρά Γελλουδάκια,

τά μάθια ντως,

τά δόντια ντως,

τά νύχια ντως,

νά λείψουνε άπό τό παιδί σου,
από τό παιδί μου,
τήν κότα μου,
τό γάιδαρο μου,
τά μνιαρά μου 8.

Τρεις φορές τό λές, Τετάρτη ή Σάββατο πρέπει, καί νά 'ναι λίγωση τό φεγγάρι.
"Αμα τό λένε θωροϋνε τή θάλασσα, σ' ανατολικό μέρος νά 'ναι. Μετά κρεμούνε τήν
άθανατοκρομμύδα άπό κάτω στήν καμινάδα καί δε δίδουνε πράμα εκειονά τό βράδυ,

1. παραστάτης = τό μέρος πού τοποθετούν τό τσουκάλι γιά νά μαγειρέψουν.

2. παραστιά = τζάκι (γιά τή λ. βλ. Γ. Ν. Χ α τ ζ ι 8 ά κ ι, Μεσαιωνικά καί Νέα Ελλη-
νικά, δ.π., σ. 313" βλ. καί Γ. Ν. Α ί κ α τ ε ρ ι ν £ δ η, Τά «καμαρόσπιτα» τοϋ Καρυδίου Ση-
τείας, 'Επετ. ΚΛ. 22, 1969-72, σ. 37).

3. ΚΛ. χφο άρ. 4188, σσ. 38-39 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδης).

4. ΣΑ. χφο άρ. 710, σσ. 77-78 (συλλ. Μαρία Καφφεσάκη, 1969). Πριν «δέσουν» τις Γιαλ-
λοΰδες, γίνεται καί έδώ ή δοκιμασία μέ τό κόσκινο: «Γιά νά δούνε αν είχε το κοπέλι Γιλοϋδες, ήβανε
ή μάνα ντον ενα κόσκινο άπό πίσω άπό τήν πόρτα και τή νύχτα ή Γιλοϋ αντί νά πειράζει τό κο-
πέλι πάει κάι μετρά τσί τρύπες τον κοσκινού κι ώστε νά τσί άπο μετρήσει ξημερώνει καί δέν τά
άγγίζει καί κοιμάται' αμα δεν ήκλαιγε κεινά τή νύχτα, ήταν γιλουδιασμένο» (δ.π.).

5. ΚΛ. χφο άρ. 2807, σ. 22 (συλλ. Αικατερίνη Δανδουλάκη, 1964).

6. ΚΛ. χφο άρ. 3334, σσ. 21-22 (συλλ. Καλλιόπη Τζανιδάκη, 1968).

7. άπόι(ς) = μετά.

8. τά μ(ν)ιαρά : άρχικά, άκάθαρτα καί ρυπαρά δντα, κυρίως έρπετά καί σαρκοφάγα μικρά
ζώα. Μετά, κατ' έπέκταση, τά ζώα γενικώς (βλ. καί Μ. Π ι τ υ κ ά κ η, δ.π., σ. 625, στό λ. μιαρό).
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ούτε βγάζουνε, ούτε παίρνουνε. 'Εκείνα, ή γυναίκα άπου θά ρΟεϊ νά ζητήσει πράμα,
αύτή 'ναι πού τό τρώει τό παιδί» 1.

Είκ. 5. «Κάρφωμα» τών Γελλούδων στις Λιθίνες Σητείας.

Δέν επεκτείνομαι γύρω άπο τήν πίστη τού λαού τής Κρήτης καί μάλιστα τών
ανατολικών έπαρχιών γιά τήν ύπαρξη καί τή δράση τής παιδοφθόρου Γελλούς. Πα-
ραδόσεις, επωδές, εξορκισμοί, καρφώματα καί λοιπά στοιχεία δείχνουν ότι ή πίστη
αύτή έξακολουθεΐ καί σήμερα νά διατηρήται ζωηρή στό Νησί, όπως καί κατά τούς
άρχαιότερους χρόνους 2.

Θυμίζω μόνο ότι ή δοξασία γιά τή Γελλώ συναντάται καί εξω άπό τόν έλλη-
νικό χώρο, σέ βαλκανικούς καί άλλους λαούς. Κατά τήν έπικρατέστερη άποψη, ή
λέξη σχετίζεται μέ τή βαβυλωνιακή Gellou, δνομα δαίμονος κακοποιού, πού μετα-
μορφώνεται σέ πάνθηρα καί άπάγει τά μικρά παιδιά 3.

1. ΚΛ. χφο άρ. 3205, δ.π., σ. 287' βλ. καί σ. 25, 117, 118. Πβ. καί Ειρήνη Πα-
παδάκη, δ.π., σ. 136.

2. Βλ. Φ. Κουκουλέ, Συμβολή εις τήν Κρητικήν λαογραφίαν έπί Βενετοκρατίας, Έπετ.
Έταιρ. Κρητικών Σπουδών Γ' (1940), σ. 10. Πβ. Έ μ μ. Παπαδάκη, Μορφαί τοϋ λαϊκοϋ πολι-
τισμού τής Κρήτη? τοϋ 15ου καί 16ου αιώνος κατά τάς γραμματειακάς πηγάς. 'Αθήναι 1976, σ. 118.

3. Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς, Ή Γελλώ, δ.π., σσ. 227-228.
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Ή διάσωση της δοξασίας αύτής στην Κρήτη πρέπει νά άναζητηθή όχι μόνο
στήν παραδοσιακή πολιτιστική συντηρητικότατα τών κατοίκων της, άλλά και στήν
ύπαρξη πολυάριθμων Σολομωνικών, οί όποιες μέ τό περιεχόμενο τους συνετέλεσαν
στή διαμόρφωση καί τών άντιλήψεων γιά τή Γελλώ.

Πρόβλημα άποτελεΐ ό εντοπισμός τής άρχαίας ονομασίας της δαίμονος στίς
άνατολικές μόνο επαρχίες τής νήσου. Τό φαινόμενο αύτό μπορεί βέβαια νά προστε-
θή στίς πολιτιστικές διαφορές καί ιδιαιτερότητες πού παρατηρούνται μεταξύ 'Ανα-
τολικής καί Δυτικής Κρήτης1. Περαιτέρω όμως έρευνα στόν ευρύτερο νησιωτικό
χώρο τού Αιγαίου ϊσως οδηγήσει όχι μόνο σέ περισσότερο ικανοποιητική έρμηνεία
τού φαινομένου αύτού, άλλά καί σέ νέες άπόψεις δσον άφορα γενικά τό θέμα Γελλώ 2.

1. Βλ. Γ. Ν. Α ί κ α τ ε ρ ι ν ί δ η, Λαϊκός πολιτισμός [Κρήτης]. Στό συλλογικό έργο: Κρή-
τη, 'Ιστορία καί Πολιτισμός. Τόμ. Β', 'Ηράκλειο 1988, σ. 523 (έκδότης: Σύνδεσμος Τοπικών
'Ενώσεων Δήμων καί Κοινοτήτων Κρήτης).

2. Πβ. π.χ. τή μελέτη: Κ. Π. Χατζηιωάννου, ETvat ή Γελλώ - Γιλλού δαιμονική
προσωποποίηση τής Μεσογειακής άναιμίας; Πρακτικά Α' Συμποσίου Κυπριακής Λαογραφίας
(Λεμεσός, 20-25 Μαίου 1978), Λευκωσία 1985, σσ. 201-205 (= Λαογραφική Κύπρος ΙΕ', 1985,
τεϋχ. 35, σσ. 1 - 4).



RÉSUMÉ

Ghellô dans la tradition populaire de Crète

par Georges Aikatérinidis

Dans cet article nous étudions les croyances du peuple crétois, en parti-
culier celles des habitants de la partie orientale de la Crète, qui concernent
Ghellô. Celle-ci est considérée comme une puissance maléfique, une espèce
de démon personnifié sous l'aspect d'une femme laide qui provoque la mort
ou la cachéxie des nouveau - nés et des petits enfants.

Nous citons des récits populaires concernant Ghellô et publions des textes
d'exorcismes contenus dans de livres magiques connus sous le nom de «So-
lomoniques». Nous énumérons les divers moyens qu'utilisent les mères pour
la protection de leurs enfants et donnons la description des procédés magi-
ques utilisés, même aujourd'hui, pour le traitement des enfants qui se trou-
vent sous l'influence nuisible de Ghellô. Les croyances relatives à Ghellô
nous sont parvenues directement de l'antiquité. La plus ancienne mention
du dit démon se trouve chez la poétesse Sappho de Lesbos (VIII-VII siècle
avant J. - C.). Michel Psellos, homme de lettres byzantin (lie s.) mentionne,
lui aussi, Ghellô et les croyances de ses contemporains relatives à elle. Ces
croyances ne diffèrent pas de celles que nous découvrons de nos jours.


