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Ο ΑΔΕΛΦΟΔΙΩΧΤΗΣ

Άδερφοδιώχτης λέγεται εις τήν ΐδιαιτέραν μου πατρίδα 'Απείραν-
θον καί εις άλλα χωρία τής Νάξου1 το παιδί, άγόρι ή κορίτσι, δταν τά μετ' αύτό τέκνα
τής οικογενείας αποθνήσκουν, διότι τούτο νομίζεται ύπαίτιον τών ατυχημάτων. Διά
νά καταπολεμήσουν δέ καί έξαφανίσουν τήν όλεθρίαν, ώς έπίστευον, επήρεια ν αύτοΰ,
το εθετον, παλαιότερον τού 1930, έντος φούρνου, άφοΰ πρώτον ήναπτον εντός φρύ-
γανον, ούτω δ' έθεωρεϊτο τό παιδί ότι έπυρακτώθη. Τό ήρώτων κατόπιν «θές τα τ'
αδερφάκια σου;» "Οταν άπήντα «θέλω τα», τό έβγαζαν. Τοιουτοτρόπως ένεργοϋν-
τες ήσαν πεπεισμένοι ότι θά ζήσουν τά κατόπιν γεννώμενα παιδιά τής οικογενείας.

Ή αύτή δεισιδαίμων πίστις καί μαγική ένέργεια άπήντα παλαιότερον καί εις
άλλα μέρη τής Ελλάδος, άπαντα δ' ετι καί σήμερον, ώς π.χ. έν Χίω, Λέσβω καί
Κρήτη. Ό άδερφοδιώχτης εις τά διάφορα μέρη τής Ελλάδος καί ύπό τών Ελλή-
νων έκ Μικράς 'Ασίας καί άνατολικής Θράκης φέρεται μέ τά ονόματα ά δ ε λ φ ο-
τρώγος, άδελφοφάγος, άδελφοφάς, άδερφοδιώχτης,άδερ-
φοφάγος, άδερφοφάς, βόμπιρας, βομπίρικο, βόμπρας,
γομπίρω, γόμπρας, γουρσούζικο, ήσκιος, Καλικάντζα-
ρος, Νεράιδα, παιδί μέ τή μυΐγα, πολυτάρι, στριγγλάκι
καί σ τ ρ ί γ γ λ ι κ ο2.

Πριν προβώ εις τήν έξέτασιν τής ώς άνω δεισιδαίμονος δοξασίας καί μαγι-
κής ένεργείας, θ' άναφέρω τάς κατωτέρω σχετικάς ενδείξεις καί έξ άλλων τόπων
τοϋ Ελληνισμού:

Εις τήν Μαλίτζινα Λακεδαίμονος ύπήρχεν ή έξης παράδοσις: «Αυτο πού θά
σας ειπώ εγίνη στό χωριό μας, πάνε τώρα καμμιά πενηνταριά χρόνια. Τοϋ 'Ανα-
γνώστη Μονοβασίτη τοϋ πέθαιναν τά παιδιά* ëva κορίτσι είχε μονάχα. Μερικοί τόν

1. Ώς π.χ. είς τόν 'Απόλλωνα καί τόν Δανακόν. Βλ. Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής
Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, χειρόγραφον 2342, σσ. 126, 286. (Συλλογή Στεφάνου
Δ. Ήμέλλου, Νάξος 1960). Εφεξής αί παραπομπαί είς τά χειρόγραφα τοϋ έν λόγω Κέντρου θά
γίνωνται διά τής βραχυγραφίας ΚΛ.

2. Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας Ελληνικής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. Α', έν 'Αθή-
ναις, 1933, σσ. 248, 253. Γ. Ά. Μέγα, Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας, τεΰχ. Α', έν 'Αθή-
ναις, 1939/40, σ. 37.
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σννεβούλεψαν νά ρίξτ) τήν δυχατέρα τον στο φοϋρνο, γιατί είναι Νεράιδα και αυτή
είναι που τά τρώει. Τό ηνρε σωστό καί αποφάσισε và το κάμη. Μια μέρα άφηκαν
στο φοϋρνο τους κουλλονρια και είπαν στο κορίτσι νά * μπη μέσα ν à τ à βγάλτ). Μόλις
èμπήκε, άναψαν μπροστά μια αφάνα και δεν μπορούσε νά 'βγη. Τη ρώτησαν τότε τί
τρώει; «Κρέας» άπολογήθη εκείνη. «Νά φας τά κριάτα σου» της λένε. Την ερώτη-
σαν πάλι τί τρώει; ως πού είπε «ψωμί» και τότε την έβγαλαν από τό φοϋρνο. "Υστερα
εγέννησε ή γυναίκα του εν αγόρι και τοϋ 'ζήσε»1.

Εις την 'Αργολίδα «οί έχοντες προμετώπιον φλέβα καταφανή έλέγοντο Κα-
λικάντζαροι καί εθεωρούντο ότι έ'φερον τον θάνατον εις τά μετ' αυτούς γεννώμενα
άδέρφια των. Άν δ' άληθώς άπέθνησκον τά ύστερότοκα παιδιά καί τοιουτοτρόπως
έβεβαιοϋτο ή δαιμονική φύσις τοϋ άδελφοΰ, οί γονείς, προς άποτροπήν τοϋ κακοΰ,
έ'θετον μεν εις τάς τέσσαρας γωνίας τοϋ υπνοδωματίου αύτοΰ τάς εικόνας τών
Εύαγγελιστών, το δέ παιδί ένέβαλλον εις φοΰρνον, τοϋ οποίου το στόμιον άπέφρατ-
τον δια φρύγανων" άφοϋ έ'βαζαν φωτιά εις τά φρύγανα, ερωτούσαν τό παιδί άν
τρώγη «ψωμί)) ή «κρέας»" άν άπεκρίνετο «κρέας)), δέν τό έ'βγαζαν, άλλ' έπανελάμ-
βανον τήν έρώτησιν, εως δτου τοΰτο άπεκρίνετο «ψωμί». Τότε δέ, άφοϋ έσβηναν
τή φωτιά, έ'βγαζαν τό παιδί καί τό έζύγιζαν, διένεμον δέ εις τούς πτωχούς ίσό-
σταθμον ποσόν ψωμιοΰ πρός έξαγοράν αυτών, ώς ελεγον. Προκατέβαλλον έ'πειτα
εις ιερέα τήν άμοιβήν δια «σαράντα κρυφές λειτουργιές», κατά τάς οποίας ό ιερεύς
μυστικώς έδέετο υπέρ της σωτηρίας τοϋ παιδιού καί της άφέσεως τών άμαρτιών
τών γονέων»2.

Έν Σοποτώ Καλαβρύτων, έ'γραφεν ό συλλογεύς λαογραφικής ΰλης Θ. Ί. 'Αθα-
νασόπουλος, έπιστεύετο ότι «τό παιδί, πού έ'χει άπάνω του στο μέτωπο όπου σταυ-
ρώνουν τά φρύδια μιά μυϊγα άπό μιά μαύρη νευρούλα, ό ήσκιος αύτοΰ τοϋ παι-
διού τρώει τά άλλα άδέρφια». Πρός άποτροπήν τοϋ κακοΰ κατέφευγον εις τά έξης:
«"Οταν έγεννάτο νέον τέκνον, είσήγον τό άδελφοφάγον παιδί είς κλίβανον ελα-
φρώς καί προ πολλής ώρας θερμανθέντα, ίνα παραστήσουν ότι έψησαν αυτό καί
μετά τοΰτο παρουσίαζον είς αύτό τό άρτιγέννητον δεικνύοντες κατά πρώτον τά πό-
δια τοΰ βρέφους. Αϊ μητέρες ήρνοΰντο καί νά δανείζουν, διότι είχε μυϊγα τό παιδί
τους. Καί έν Πειραιεϊ έ'μαθα, προσθέτει ό 'Αθανασόπουλος, ότι ύπήρχεν οικογέ-
νεια, άποδίδουσα τον θάνατον τών τέκνων της είς τήν υπαρξιν τοιούτου άδελφοΰ»3.

1. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', έν 'Αθήναις, 1904, σ. 506. Ή παράδοσις ανά-
γεται εις τά μέσα τοΰ παρελθόντος αιώνος.

2. Ά. Κ α ρ α γ ι ά ν ν η, Δεισιδαιμονίας δοκίμιον, έν Σμύρνη, 1872, σσ. 271-272.

3. Θ. Ί. 'Αθανασοπούλου, Παραδόσεις καί δοξασίαι Σοποτοϋ Καλαβρύτων, Λαο-
γραφία, τόμ. 5, 1915, σσ. 208-209.
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Καί είς τό Μάνεσι Καλαβρύτων έλέγετο ότι, ((δταν τό παιδί εΐχεν είς τό άνω μέρος
τής μύτης ενα μπλε σημεΐον (μυΐγα), τό έβαζαν σε κρύο φούρνον νά γυρίση τρεις
φορές, γιά νά μή πεθάνουν τά παιδιά, πού θά έγεννώντο κατόπιν»1. Έν δέ τή Σκιλ-
λουντία 'Ολυμπίας 'Ηλείας λέγεται: «"Οταν τό παιδί κοιμάται μέ σταυρωμένα πό-
δια, τρώει τ' άλλα του άδέρφια»2.

Έν Πάρφ τ' άτυχήματα ταύτα άποδίδουν «σε γρουσουζιά τού πρώτου παι-
διού. Γι αύτό φουρνίζουν τόν άδερφοδιώχτη είς έλαφρώς πυρακτωμένον φούρνον,
«διά νά καή ή γρουσουζιά», είς δέ τό χωρίον Λεύκες τής νήσου ταύτης «κάνουν τά-
ματα εις τούς 'Αγίους νά ζήσουν τά παιδιά τους»3. Έν Κέα, «δταν γεννηθή τό παιδί
κ' έ'χη γραμμή στό κούτελο, δέν ζούνε τ' άλλα τά παιδιά τής μάννας»4.

Είς τά περισσότερα μέρη τής Κρήτης ετι καί σήμερον πιστεύουν ότι, «άν στό
βαθούλωμα τής μύτης τού βρέφους ύπάρχη οριζόντια μιά γαλάζια φλέβα, τό παιδί
εχει άδερφοδιώχτη' καίνε τότε ελαφρά ενα φούρνο καί βάζουν μέσα τό παιδί' τό
ρωτούν: «τί θές, άδερφό ή άδερφοδιώχτη ;». Έάν πη «άδερφό», τό βγάζουν άμέσως»5.
Καί έν Κω (χωρίον Πυλί) τής Δωδεκανήσου, «άν τό παιδί εχη μελανιά φλέβα ή μαύρη
έλιά μεταξύ τών δυο φρυδιών, είναι άδερφοδιώχτης»®. Εις τήν Σάμον, ώςκαίάλλαχοϋ,
«χαρακτήρ τού άδερφοφάγου νομίζεται ή έξόγκωσις τής ύπερκογχικής φλεβός έπάνω
άπό τά φρύδια' ένεβάλλετο δ' άλλοτε τό παιδί αύτό άπό τούς γονείς του είς φούρνον,
πρό τοϋ οποίου έκαίετο φρύγανον καί ήρωτάτο άν θά έξακολουθή νά τρώγη τ' άδέρ-
φια του' άντί τού παιδιού άπεκρίνετο ενας τών παρισταμένων συγγενών, υποσχό-
μενος οτι δέν θά τούς βλάπτη καί τότε έ'σβηναν τό φρύγανο κ' έ'βγαζαν τό παιδί»7.
Καί ό 'Αναστάσιος Βρόντης παρέχει τήν περί πυρακτώσεως τού παιδΐοΰ πληρο-
φορίαν είς είδικήν διά τό παιδί έν Σάμω μελέτην του γράφων: «'Ανάβουν στήν άκρα
τοϋ φούρνου ενα φρύγανο καί βάλλοντας μέσα τό παιδάκι τού λέγουν: ((θά τρώγης
τ' άδέρφια σου; άν τά τρώγης, θά σέ κάψουμε». Φυσικά τό παιδάκι δέν εχει τί νά
άπαντήση καί τότε άντ' αύτοΰ μιά γυναίκα λέγει: «Δέν θά τρώγω τ' άδέλφια μου»8.
Είς τήν Χίον, «δταν πεθαίνουν είς μικράν ήλικίαν πολλά παιδιά τής ιδίας οικογε-

1. ΚΑ, χ/φ 1887, σ. 4 (συλλογή 'Ιωάννας Χατζή, Τεμένη Αιγιαλείας 'Αχαΐας, 1953).

2. ΚΛ, χ/φ 2125, σ. 28 (συλλ. Σπυρίδωνος Καράμπελα, 1954).

3. ΚΛ, χ/φ 1955, σσ. 29-30 (συλλ. Κυριακής Γαϊτάνου, Πάρος, 1953).

4. ΚΛ, χ/φ 2340, σ. 375 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Κέα, 1960).

5. Ε ύ α γ γ ε λ ί α ς Φραγκάκι, Συμβολή στά λαογραφικά τής Κρήτης, 'Αθήνα, 1949,
«. 87. /

6. ΚΛ, χ/φ 2269, σ. 103 (συλλ. Ν. Ζάρακα, Πυλί Κώ, 1958). ^

7. 'Ε π. Σταματιάδου, Σαμιακά, τόμ. 5ος, έν 'Αθήναις, 1887, σ. 207.

8. 'Αν α στ. Βρόντη, Τό παιδί στή Σάμο, Λαογραφία, τόμ. 16, 1956, σ. 226.
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νείας, νομίζουν καί σήμερον ότι τά κατατρώγει το παιδί, πού έπιζή καί τό όποιον
δι' αύτόν τόν λόγον λέγεται άερφοφάς καί τό βάζουν μέσα σε φούρνο" άνάπτουν είς τό
στόμιον τοϋ φούρνου φωτιά καί έρωτοΰν τό παιδί άν τρώγη πλέον τ' άδέρφια του"
δταν τοΰτο άποκριθή όχι, τό βγάζουν, άφοϋ παραμερίζουν τή φωτιά»1. Κατ' αλλην
προφορικήν πληροφορίαν τοΰ καθηγητοΰ Φεγγουδάκη τό παιδί έν Χίω άναγκάζε-
ται άπό τόν πατέρα του νά φωνάξη τρεις φορές «'εν τά τρώγω τ' άέρφια μου»2.
Κάποτε δ' άντί νά τό βάλουν είς φοΰρνον τό κατεβάζουν διά σχοινιού είς πηγάδι καί
κρατείται έκεΐ, εως δτου φωνάξη τ' άνωτέρω. Κατά δέ τόν Λουκάν Ί. Καλησπέ-
ρην εις τό χωρίον Κάμπος Χίου «ό άδερφοδιώχτης διακρίνεται άπό μελανήν γραμ-
μήν ώς φλέβαν ανάμεσα στά φρύδια»3.

Είς τήν Κρήνην 'Ερυθραίας της Μικρας 'Ασίας (Τσεσμέ) «τό παιδί, πού Ιπέζη
πολλών θανόντων άδελφών του, αν είχε κάποιο μαΰρο σημάδι επί τοΰ μετώπου,
ένομίζετο αίτιον τοΰ θανάτου τών άδελφών του καί ώνομάζετο άδρεφοδιώχτης.
Προς άποτροπήν τοΰ κακοΰ ή μητέρα του διάδόλου τό είσήγεν είς τόν φοΰρνον, ίνα
τοΰτο βγάλη δήθεν τά παξιμάδια. "Οταν εύρίσκετο τό παιδί μέσα είς τόν φοΰρνον,
τό ήμπόδιζε νά βγή κινούσα άναμμένο κλαδί καί άπειλοΰσα νά καύση τόν άδρεφο-
διώχτη. "Επειτ' άπό ολίγον, άφοΰ έ'σβηνε τό κλαδί, έ'βγαζε τό παιδί κατατρομα-
γμένο άλλ' άβλαβες, βεβαία ότι άπεσόβησε τό κακόν»4. Είς τήν Πλαγιά Λέσβου
«μπροστά στό φοϋρνο βάζουν φρύγανα καί κάνουν πώς θά τ' άνάψουν καί ρωτάνε
τό παιδί τί τρώει ψωμί ή άνθρωπο. Αυτό πρέπει ν' άπαντήση τρεις φορές ψωμί»5.

'Εν Κουτσικιά 'Αγίας "Αννας Ευβοίας λέγεται ότι «ό ήσκιος6 τοΰ π'διοϋ πνίγ'
τ' άδέρφια" τό πηγαίνουν σ' ενα συγγενικό σπίτι" έκεΐ μένει 1-3 χρόνια, ώσπου νά
μεγαλώση τό νέο άδέρφι του»7. Έν Αύλωναρίω Εύβοιας τό παιδί λέγεται αδερφο-

ί. Κ. Ν. Κ α ν ε λ λ ά κ η, Χιακά 'Ανάλεκτα..., έν 'Αθήναις, 1890, σ. 363. Βλ. και Κ. Ί. 'Α-
μάν τ ο υ, Συμβολή εις τό Χιακόν γλωσσάριον, Χιακά Χρονικά, τόμ. 6, 1926, σ. 8. Εις τά Καρ-
δάμυλα Χίου ό άδερφοδιώχτης λέγεται καί άδελφοτρώγος. ΚΑ, χ/φ 2073, σ. 4 (συλλ. Π. Μανω-
λάκη, Καρδάμόλα Χίου, 1953).

2. Πρβλ. και τό περιοδ. τοϋ έν Κων/πόλει Έλλην. Φιλολ. Συλλ., τόμ. ΙΘ', σ. 139.

3. ΚΑ, χ/φ 2076, σ. 35 (συλλ. Λουκά Ί. Καλησπέρη, Κάμπος Χίου, 1952).

4. Περιοδ. τοΰ έν Κων/πόλει Έλλην. Φιλολ. Συλλ., τόμ. ΙΘ', σ. 139.

5. ΚΑ, χ/φ 2152, σ. 67. (συλλ. Έμμ. Σαρέλλη, Πλαγιά Λέσβου, 1955).

6. Διά τήν σημασίαν τοΰ ήσκιου είς τάς δεισιδαίμονας δοξασίας βλ. Ν. Γ. Πολίτου,
"Ησκίος, έν Ήμερολογίω 'Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, έν Κωνσταντινουπόλει, £τ.
I (1905), σσ. 419-421 (=Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Δ', έν 'Αθήναις, 1980-1985, σσ. 506-
508. Βλ. καί τό άρθρον Schatten έν Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, τόμ. IX,
1936, στ. 128-132;

7. ΚΑ, χ/φ 1470 Γ', β. 63 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, 'Αγία "Αννα, 1942).
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φάγος1. Ό άδερφοδιώχτης έν Βονίτση Αιτωλοακαρνανίας λέγεται γόμπρας, ή δέ
κόρη γομπίρω, πού είς τό άνω μέρος τής μύτης φέρει μελανό σημάδι (μυΐγα)- προσ-
έχουν τό παιδί πού θά γεννηθή μετά κατά τίς τρεις πρώτες ήμέρες, πού άκόμη
δέν τό μοίραναν οί μοίρες, νά μή τό άντικρύση ό γόμπρας, διότι, άν τό άντικρύση,
θά πεθάνη»2.

Έν Σηλυβρία άνατολικής Θράκης, «δταν μιά μητέρα εχ' ενα παιδί καί τά κα-
τόπιν πού γεννά δεν τής ζούν, τότε τό παιδί εχ' άδελφοδιώχτη καί τόν καίνε στό
φούρνο. 'Αφού κάψουν μερικά χόρτα καί ό φούρνος κρυώση, βάζουν έπάνω τό παιδί
καί τό ρωτούν: -τί θές νά φάς; "Αν πή πώς θέλν νά φάγ' τυρί, τό 'χ'νε σέ καλό κι άν
πή πώς θέλ' νά φάγ' κρέας, τό 'χ'νε σέ κακό, τότε πάλε θά πεθαίν'νε τ' άδέρ-
φια τ'»3.

Έν Νεστορίω Καστοριάς τής Μακεδονίας «τόν άδερφοδιώχτη λέγουν πολν-
τάρι, δηλαδή ότι δέν θέλει νά ζήσουν πολλά παιδιά. Τότε παλιά πήγαιναν σέ ειδι-
κές πού ήξεραν νά κόβουν τήν πολνταροσύνη. Τρυπούσαν λίγο μέ μιά βελόνα με-
ταξύ μύτης καί τοϋ ματιού καί έκοβαν τό δέρμα καί έτσι περνούσε ή κακή αύτή
ιδιότητα καί στέριωναν τά παιδιά))4. Τέλος έν Κερκύρα, «άν δούν ενα παιδί κ'
εχη τή μυΐγα δώ στό βαθούλωμα τσή μύτης του, τό στέρνουν στό μοναστήρι τής
Πλατυτέρας καί τού τήνε κόβει ό καλόερος μέ τή λόγχη. Ει δέ καί μή, όσα παιδιά
γεννηθούνε κατόπι δέ ζή κανένα. Έκείν' ή μυΐγα τού δίνει δύναμη νά τρώη τ' άδέρ-
φια του»5.

Ό άδερφοδιώχτης είναι, κατά τάς ώς άνω δοξασίας τού ελληνι-
κού λαού, παιδί έξωτικόν, παιδί μέ φύσιν δαιμονικήν, τοϋ οποίου ό ήσκιος «τρώει
τ' άλλ' άδέρφια» ή «πνίγ' τ' άδέρφια τ'». Θεωρούμενον δ' ώς δαιμονικόν, καί μια-
ρόν, λαμβάνει τά ονόματα διαφόρων έξωτικών δντων, πού έχουν κακοποιούς ίδιό-

1. ΚΛ, χ/φ 2038, σ. 32 (συλλ. Άννας Τζανή, Αύλωνάριον, 1954).

2. ΚΛ, χ/φ 2005, σ. 186 (συλλ. Νικ. Μόσολα, Περιοχή Βονίτσης, 1952). Βομπίρικο λέγεται
ό άδελφοδιώχτης καί εις Χρυσοβίτσαν Μετσόβου. ΚΛ, χ/φ 2037, σ. 49 (συλλ. Δ. Δρούγκα, Χρυ-
σοβίτσα, 1952). Είς Αυκούδι Έλασσόνος, δταν τό μωρό άνησυχή τήν οίκαγένειαν χωρίς λόγον,
τό λέγουν βόμπιρα. ΚΛ, χ/φ 1975, σ. 21 (συλλ. Ά θ. Παπανικολάου, Λυκούδι Έλασσόνος, 1953).

3. Ελπινίκης Σαραντή-Σταμούλη, Σύμμικτα λαογραφικά, Θρφκικά, τόμ.
Α', έν Αθήναις 1928, σ. 406. Βλ. τής αυτής, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τής Θράκης, Λαογρα-
φία, τόμ. 13, 1950, σ. 231. Είς τήν περιφέρειαν Μέτρων άνατολικής Θρφκης τόν άδερφοδιώχτη
λέγουν στριγκλάκ'. Βλ. Κ. Χ ο υ ρ μ ο υ ζ ι ά δ η ν, έν Άρχείφ Θρακικού λαογραφικού καί γλωσ-
σικού θησαυρού, τόμ. 7, 1940/41, σ. 29.

4. ΚΛ, χ/φ 2459, σ. 26 (συλλ. Χαριλ. Χατζή, Νεστόριον, 1963).

5. Γ ε ρ ά σ. Ί. Σ α λ β ά ν ο υ, Λαογραφικά σύλλεκτα έξ Άργυράδων Κερκύρας, Λαο-
γραφία, τόμ. 10, 1929/1932, σ. 143.
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τητας, ταυτιζόμενον προς τόν Καλικάντζαρο ν, τήν Νεράιδα, τόν βόμπιρα (vam-
pire) καί τήν Στρίγγλα. Ή έρώτησις, πού απευθύνουν είς τό παιδί, δταν τό βά-
ζουν μέσα είς τόν φοΰρνον, «τί τρώς, κρέας ή ψωμί» συνιστά εν έκ τών κυρίων στοι-
χείων της δοξασίας. Άν τό παιδί άπαντήση «κρέας», το καταρώνται «νά φάς τά
κριάτα σου» καί δεν τό βγάζουν άπό τόν φοΰρνον, έ'ως δτου εΐπη «ψωμί, τυρί» ή
άλλο τι.

Τόν άδερφοφάγο1 ό ελληνικός λαός άναγνωρίζει έκ της καταφανούς προ-
μετωπίου ή ύπερκογχικής αύτοϋ φλεβός, λεγομένης «μαύρης νευρούλας» ή «γα-
λάζιας γραμμής» ή «μαύρου σημαδιού» είς τό μέτωπον, ή μελανής φλεβός ή «μαύ-
ρης ελιάς» είς τό μεσόφρυον. Τά σημάδια αύτά πολλαχοϋ άποκαλοΰν «μυϊγα».
Είς τό Νεστόριον Καστορίας, ώς εΐδομεν, ύπήρχον γυναίκες ειδήμονες νά κόπτουν
τήν «πολυταροσύνη», δηλαδή τήν ιδιότητα τοΰ άδερφοδιώχτη, «πού δεν θέλει νά
ζήσουν πολλά παιδιά» τής οικογενείας του. Αί γυναίκες αύται «τρυποΰσαν λίγο με μια
βελόνα μεταξύ μύτης καί τοΰ ματιοΰ, έκοβαν τό δέρμα καί ετσι περνοΰσε ή κακή
αύτή ιδιότητα καί στέριωναν τά παιδιά. Κατ' άλλην δοξασίαν είς τήν Σκιλλουντίαν
'Ολυμπίας άδερφοδιώχτης είναι «τό παιδί πού κοιμάται μέ σταυρωμένα πόδια" τότε,
λέγουν, προκαλεί τά άτυχήματα», έν δέ τή Πάρω ότι ό θάνατος τών άδελφών οφεί-
λεται «σέ γρουσουζιά» τοΰ άδερφοδιώχτη.

Πρός άποσόβησιν τής κακής επήρειας τούτου είς τά περισσότερα μέρη τής
Ελλάδος, ώς είδομεν, κατέφευγον είς τήν πυράκτωσιν αύτοΰ εντός φούρνου ή τήν
καταβίβασιν αύτοΰ είς πηγάδι, ώς τοΰτο συμβαίνει μόνον έν Xicp. Τοιουτοτρόπως
ό λαός άσκεΐ τήν διά τοΰ πυρός ή τήν διά τοΰ ύδατος είκονικήν κάθαρσιν τοΰ άδερ-
φοδιώχτη. Τό εθιμον δέν παρουσιάζει τήν σκληρότητα ταύτην είς τό Μάνεσι Καλα-
βρύτων, όπου «έβαζαν τό παιδί είς κρνον φοΰρνον νά γνρίΰΐ} τρεις φορές» καί εις
τήν Άγίαν Άνναν Εύβοιας, όπου τό μετέφερον είς συγγενικήν οίκίαν, έ'νθα διέμε-
νεν εν εως τρία χρόνια, μέχρις δτου μεγαλώση τό νέον άδελφάκι του, καθώς καί έν
Κερκύρα, πού τό εστερναν «στο μοναστήρι τής Πλατυτέρας», έ'νθα «ό καλόερος τοΰ
κόβει τή μυϊγα μέ ^λόγχη», δηλαδή τήν ίεράν λόγχην, τήν χρησιμοποιουμένην ΰπό
τών ιερέων κατά τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου τής θείας ευχαριστίας.

Ή πυράκτωσις ή ή διά σχοινιού καταβίβασις τοΰ άδερφοδιώχτη είς πηγάδι,
ένέργειαι, αί όποΐαι έξέλιπον είς τά περισσότερα μέρη τής 'Ελλάδος2 ή όπου έπιχω-
ριάζουν άκόμη τείνουν νά έκλείψουν, ήσαν έκ τών σκληροτέρων άποτροπιαστικών

1. Βλ. τό μοτίβον Ιν St. Thompson, Motif Index of Folk Literature, III, 1956,
G 73, 2.

2. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', έν "Αθήναις, 1904, σ. 1287.
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εθίμων. Έκ τής ύπο έξέτασιν δοξασίας άπαντα σήμερον ώς λείψανον καί ώς άπο-
λίθωμα ή ύβρις «άδερφοδιώχτη», λεγομένη δι' εκείνον, όστις φέρει σημεΐον μέλαν
έπί τοϋ μετώπου ή τοϋ μεσοφρύου, ζηλοτυπεΐ καί φθονεί τ' άδέρφια του ή έπιζή μό-
νος αύτός, ένω αύτά έχάθησαν προώρως. Δεν υπάρχει άμφιβολία οτι ή δεισιδαίμων
αύτή δοξασία καί τό εθιμον, ώς περιεγράφησαν άνωτέρω, είναι κατάλοιπα παλαιό-
τατης πίστεως καί έθιμικής τελετουργίας. Έφ' δσον, κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν,
φορεύς τού κακού είναι ό άδερφοδιώχτης, αύτός είναι άνάγκη νά έξουδετερωθή κατά
τρόπον μαγικόν, ήτοι νά ύποστή κάθαρσιν. Καί τήν κάθαρσιν θά έπιφέρουν τό πϋρ
ή τό ύδωρ, ώς κατ' έξοχήν άποτροπιαστικα καθαρτήρια μέσα. Ή δαιμονική ίδιό-
της τοϋ άδερφοδιώχτη θά πέση είς τήν πυράν καί θά καή. 'Ενίοτε καί μόνος ό
καπνός ύπολαμβάνεται άρκετός, διά νά ζαλίση καί έξουθενώση τόν δαίμονα τής
άσθενείας ή κάθε έν γένει κακού1. "Ηδη άπό τής άρχαιότητος είναι γνωσταί αί
ιδιότητες αύται τού πυρός καί τού ύδατος πρός άποτροπήν πράξεων δαιμονικών όντων
καί πρός καθαρμούς. Ούτως εις άπόσπασμα τού 'Αρχιλόχου λέγεται: «κείνου κε-
φαλήν και χαρίεντα μέλη "Ηφαιστος καθαροΐσιν έν είμασιν άμφεπονήθη»2. Ό Εύρι-
πίδης ποιείται μνείαν τής καθαρσίου φλογός λέγων: «ου δ' αν κέλευθον ε'ί τις έβλα-
ψεν πόδι / στείβων άνοσίω, δός καθαρσίω φλογί, / κροϋσον δε πεύκην, ίνα διεξέλθω,
πάρος»3. Ό δέ 'Ιπποκράτης έπάγεται: «Όκόσα φάρμακα ουκ ίήται, σίδηρος Ιήται'
όσα σίδηρος ουκ ίήται, πϋρ ίήται' όσα δε πϋρ ουκ ίήται, ταυτα χρή νομίζειν ανίατα»*.
Μεταγενεστέρως τούτων ό Λουκιανός, άναφέρων τό τέλος τού 'Ηρακλέους, λέγει:
«Φασι τον Ήρακλέα έν τή Οίτη κατακαυθέντα θεον γενέσθαι' καί γάρ έκεΐνος άπο-
βαλών δπόαον άνθρώπειον είχε παρά τής μητρός καί καθαρόν τε καί άκήρατον φέ-
ρων τό θείον άνέπτατο εις τους θεούς διενκρινηθέν υπό τοϋ πυρός»5. Καί ό Όβίδιος
είς τάς «Μεταμορφώσεις» του λέγει: «omnia qui vicit, vincet, quae cernitis,
ignes»6, είς δέ τό «Ήμερολόγιόν» του τονίζει: «omnia purgat edax ignis»'1· 'Αλλά

1. Περί τοϋ πυρός πρός άποτροπήν πράξεων δαιμονικών δντων καί πρός καθαρμούς βλ. Ν.
Γ- Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', σσ. 1315 κ.έξ. Η. Freudenthal, Das Feuer im
deutschen Glauben urid Brauch, Berlin, 1931, σσ. 2 κ.έξ. 216 κέξ. W. Black m an, The
magical and ceremonial uses of fire, Folklore, τόμ. 26, 1916, σσ. 359-365. Handerwörter-
buch des deutschen Aberglaubens, τόμ. II, Berlin und Leipzig, 1929, λ. Feuer.

2. 'Αρχιλόχου, Άπόσπ. 12.

3. Ε ΰ ρ ι π ί δ ο υ, 'Ελένη, στ. 868 κ.έξ.

4. Ιπποκράτους, 'Αφορισμοί, 7, 87 (έκδ. Ε. Littré, τόμ. 4, σ. 608).

5. Λουκιανού, Έρμότιμος, 7. Καί κατά τόν Πλούταρχον (Ζητήματα ρωμαϊκά,
1) «τό πϋρ καθαιρεί και τό νδωρ άγνίζει». "Οσοι έτύπτοντο ύπό κεραυνού έλέγετο ότι μετέβαι-
νον είς τούς άθανάτους. Βλ. Erwin Rohde, Psyché, Paris, 1952, σ. 346, σημ. 1.

6. Ο ν i d i i, Metam. IX, 250.

7. Ovid ii, Fasti, 4, 785.



222

ΔΗΜ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ

και ό Ίάμβλιχος λέγει ότι το πύρ «τά προσαγόμενα καθαιρεί καί άπολύει τών έν τη
δλη δεσμών, άφομοιεΐ τοις θεοΐς»1.

Τά Νεοελληνικά δια τόν άδερφοδιώχτη έθιζόμενα δυνάμεθα νά συνθέσωμεν
καί πρός τούς μύθους της έλληνικής άρχαιότητος περί έμβολής είς πυράν τού Άχιλ-
λέως ύπο τής μητρός του Θέτιδος καί τού Δημοφώντος ύπό τής θεάς Δήμητρος.
Κατά τόν μυθογράφον 'Απολλόδωρον: «Ώς δ' έγέννησε Θέτις εκ Πηλέως βρέφος,
άθάνατον θέλουϋα ποιήσαι τοΰτο, κρύφα Πηλέως είς τό πϋρ έγκρυβονοα τής νυκτός
έφθειρεν, δ ήν αύτω θνητόν πατρωον. Πηλεύς δ' έπιτηρήσας καί άαπαίροντα τόν
παΐδα ίδών έπί τον πυρός έβόησε" καί Θέτις κωλυθεΐσα τήν προαίρεσιν τελειώααι,
νήπιον τόν παιδα άπολιποϋσα πρός Νηρηίδας ώχετο»2.

Ή θεά Δήμητρα, αναζητούσα τήν ύπό τού Πλούτωνος άρπαγεΐσαν κόρην της
Περσεφόνην καί περιπλανωμένη, φθάνει έπί τέλους είς 'Ελευσίνα. Έκεΐ διά πρώ-
την φοράν άνακόπτει τήν πορείαν της, κάθηται δ' είς τό μέσον τής οδού μέ τήν καρ-
δίαν σπαραγμένην άπό τόν πόνον πλησίον τού φρέατος Παρθενίου ύπό τήν σκιάν
πυκνής έλαίας. Αί θυγατέρες τού Κελεού, πρώτου μυθικού βασιλέως τής Έλευσΐ-
νος, αί όποΐαι μτέβαινον έκεΐ νά γεμίσουν μέ νερό τά χάλκινα δοχεία των, βλέπουν
τήν θεάν ύπό μορφήν γραίας καί τήν ερωτούν. Ή Δήμητρα μή θέλουσα ν' άποκα-
λυφθή άπαντα είς τάς νέας ότι άνηρπάγη ύπό πειρατών καί έρρίφθη είς τάς άκτάς
τής 'Αττικής. Τώρα ζητεί άσυλον καί, διά νά μή είναι βάρος είς τούς φιλοξενούντας
αύτήν, προτίθεται ν' άναλάβη εις τήν οίκίαν, εις τήν οποίαν θά τήν φιλοξενήσουν,
χρέη τροφού ή υπηρέτριας. Αί θυγατέρες τού Κελεού επιστρέφουν είς τό άνάκτορον,
διά ν' άνακοινώσουν τήν έπιθυμίαν τής άγνώστου είς τήν μητέρα των Μετάνειραν.
Αύτη εϊχε βρέφος, τό όποιον συγκατατίθεται νά έμπιστευθή εις τήν γραΐαν. Κατά
τήν διάρκειαν της νυκτός ή θεά έθετε τό βρέφος (τόν Δημοφώντα) είς τήν πυράν έν
άγνοια τών γονέων του. Ήμέραν τινά όμως ή Μετάνειρα είδε τήν Δήμητρα νά πράττη
τούτο καί κατάτρομος έκβάλλει διαπεραστικάς κραυγάς, νομίζουσα ότι τό βρέφος
θά κατακαή. Ή θεά άποσύρει τό παιδί έκ τής πυράς καί άπευθύνει πικράς επιπλή-
ξεις είς τήν μητέρα του. Ή πυρά, είς τήν οποίαν έναπετίθετο άνά πάσαν νύκτα ό
Δημοφών, συμφώνως πρός ΐδέαν, τήν οποίαν συνηντήσαμεν ώς άνω είς τόν μύθον
τής πυράς τού 'Αχιλλέως, «περιήρει τάς θνητάς σάρκας» αύτού καί «έφθειρεν δ ήν
αύτω θνητόν»3. Ενταύθα βασίζεται καί ή συνήθεια τού άνάπτειν πυράς είς τάς οδούς

1. Ία μ β (χ ο υ, Περί μυστηρίων, 5,12.

2. 'Απολλοδώρου, Βιβλ. Γ', 13,6. Βλ. καί Ά π ο λ λ ω v., IV, 869 κέξ.

3. Βλ. τόν Όμηρικόν 'Ύμνον είς Δήμητρα. Τόσον ό περί 'Αχιλλέως, όσον κοί ό περί Δημο-
φώντος μϋθος ό σχετικός μέ τήν πυράκτωσιν αύτών προέρχονται άπό τήν αύτήν πηγήν, πιθανώς
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κατά τινας έορτάς καί νά πηδούν διά τών φλογών γυναίκες μετά τών παιδιών των1.
"Ισως δέ τοιούτο τι εθος υπαινίσσεται το τοϋ Εύπόλιδος: «"Ον χρήν εν τε τοις τριό-
δοις καν τοίς όξνθνμίοις / προστρόπαιον τής πόλεως κάεσθαι τετριγότα»1, και το
τοϋ αρχαίου γραμματικού «άγρίοις κατακαϋσαι ξνλοις' τά τερατώδη τήν φνσιν επ
άγρίοις εκαιον ξνλοις»3. Άλλ' έκτος τής κατακαύσεως τών τήν φύσιν τερατωδών,
χρήσις πυρός έγίνετο άπ' άρχαιοτάτων χρόνων πρός ΐασιν καχεκτικών παιδιών. Έν
Άγχιάλω καί έν Άγαθουπόλει άνατολικής Θράκης, έ'γραφεν ό Γ. Ά. Μέγας, πρός
θεραπείαν παιδιών πασχόντων άπό καχεξίαν έγίνετο περιφορά αύτών περί τήν έστίαν
ή διεβίβαζον αύτά υπεράνω τοϋ πυρός. Τό πέρασμα τοΰ άσθενοΰς παιδιοΰ επάνω
άπό τή φωτιά £χει σαφή τήν έ'ννοιαν τοΰ καθαρμοΰ άπό της κατατρυχούσης αυτό
ασθενείας4.

Πρός τούτοις ή καταβίβασις διά σχοινιού τοΰ άδελφοδιώχτη είς πηγάδι, ώς
γίνεται έ'τι καί σήμερον έν Χίω, πρός άποσόβησιν καί κάθαρσιν τής κακής κατά τών
άδελφών του επήρειας, ενθυμίζει τήν έμβολήν τοϋ Άχιλλέως εντός τοΰ ύδατος τής
Στυγός, γενομένην υπό τής μητρός του Θέτιδος, άποσκοποΰσαν δέ νά καταστήση
αύτόν άτρωτον. Φωτιά λοιπόν καί νερό είναι τά δύο κατ' εξοχήν άποτροπιαστικά
καί καθαρτήρια μέσα5. Μαζί μέ τάς δεισιδαίμονας ενεργείας τοΰ λαοΰ μας πρός
κάθαρσιν καί άποτροπήν τής κακοποιοΰ επήρειας τοΰ άδερφοδιώχτη, διά τοΰ πυρός
καί τοΰ ύδατος®, έ'βαινον παραλλήλως καί ώρισμέναι συνήθειαι σχετικαί πρός χρι-
στιανικάς πεποιθήσεις, ώς π.χ. εν Άργολίδι, έ'νθα έ'θετον, ώς εΐδομεν, είς τάς τέσ-
σαρας γωνίας τοΰ υπνοδωματίου τοΰ άδερφοδιώχτη τάς εικόνας τών Ευαγγελιστών
καί μετά τήν πυράκτωσιν άνέθετον είς ιερέα νά κάμη σαράντα κρυφές λειτουργίες
ύπέρ τής σωτηρίας παιδιοΰ καί γονέων, έν δέ τή Πάρω (χωρίον Λεΰκες) έ'καμνον
τάματα είς τούς Αγίους, διά νά ζήσουν τά παιδιά.

Παρόμοια μέ τά εν Ελλάδι έθιμα άπαντώσι καί είς άλλους λαούς. Ούτω τήν
άρχαιοτάτην δοξασίαν τής εύεργετικής καί άποτροπιαστικής επιδράσεως τοΰ πυρός

τά Κύπρια 2πη. Βλ. Pauly-Wissowa, RE, 9ος ήμίτομος, 1903, στ. 148-149, λ. D e-
mo.phon,
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επικυρώνει ή Σκανδιναυική Edda. Κατ* αυτήν τό πϋρ είναι κάλλιστον είς τους άν-
θρώπους καί χρησιμοποιείται κατά τών ασθενειών, διότι νομίζεται ότι περικλείει
ού μόνον άποτρόπαιον, άλλα καί θεραπευτικήν επίσης δύναμιν1. Εις λαϊκά βιβλία
μετανοίας άναφέρεται ότι «άπαγορεύεται τό εθιμον νά έντίθενται άσθενή παιδία είς
τό πϋρ καί τά νεογέννητα είς κλίβανον»2. 'Αλλά κοιί ό καπνός καί ή τέφρα διά τήν
θεραπείαν καί τήν άμυναν έναντίον νόσων συνάπτονται μέ τούς άσθενεϊς ή τό έ'χον
ανάγκην προστασίας άντικείμενον3. Σημαντικώς άνεπτυγμένη είναι καί ή κατά
τήν συμπαθητικήν μαγείαν χρησιμοποίησις τοϋ πυρός τόσον διά θεραπευτικούς σκο-
πούς, οσον καί διά τήν πρακτικήν τής επιβλαβούς μαγείας" κατακαίουν επίσης ή
καπνίζουν διάφορα πράγματα, πού σχετίζονται μέ τόν άνθρωπον ή τά όποια άντι-
προσωπεύουν τό πάθος αύτοΰ τοϋ ιδίου4. Έν Γερμανία υπάρχουν πληροφορίαι εις
συγγραφείς, κατά τάς οποίας είς παρελθόντας αιώνας συνήθιζον αί γυναίκες νά
φέρουν τά τέκνα των πλησίον τής πύρας τής έστίας πρός θεραπείαν τών πυρετών5.
Έν Chemnitz έθετον τ' άτροφικά παιδιά είς φοΰρνον, ίνα φύγη ό προξενών τήν
άτροφίαν δαίμων®. Έν Ουγγαρία, άν ή μητέρα έπίστευεν ότι τό παιδί της ήτο
«άλλασμένο», έ'φερεν άμαξαν θάμνων είς τό χωράφι, έσώρευε τούτους καί έπιθέ-
τουσα τό παιδί επί τοΰ σωροϋ έ'θετε πϋρ είς τάς τέσσαρας γωνίας" άπέσυρε δ' άμέ-
σως τό παιδί έκ τής πύρας, βεβαία ότι τό μεν «άλλασμένο» παρέλαβον τά εξωτικά,
είς τήν θέσιν δέ τούτου άφήκαν τό γνήσιον παιδί της7. Έν Δανία επίσης συνηθίζετο
ή άπόδοσις τοΰ «άλλασμένου», διά τής προσποιητής εμβολής αύτοΰ είς φοΰρνον8.
Καί είς χωρία τής Όλτενίας έν Ρουμανία πρός θεραπείαν πυρετών έξ έλονοσίας
φέρουν τ' άσθενή παιδιά καί τοποθετούν αύτά έμπροσθεν τοΰ στομίου πυρακτωμέ-
νου φούρνου πρός θεραπείαν. Καί έν Βουκουρεστίω άκόμη προ τοΰ δευτέρου πάγκο-

ι. Βλ. τό άρθρον Feuer έν Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, τόμ. II, 1929,
στ. 1401.

2. Βλ. Backen als Zeremonie mit Apotropaïa, ενθ' άν., τόμ. I, 1927, στ. 760 κ.έξ. Aller-
lei Aberglaube, αυτόθι, στ. 777-778.

3. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', 1904, σσ. 1315 κέξ. Γ. *Α. Μέγα, £νθ' άν.,
σσ. 509, 522-523.

4. Βλ. τό λ. verbrennen έν Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, τόμ. VIII,
1936/37, στ. 1550-1560, ιδία 1553-1554.

5. Jacob Grimm, Deutsche Mythologie, 4. Aufl. besorgt von Ε. Η. Meyer, vol.
III, Berlin 1878, σσ. 406-410.

6. J. Grimm, ενθ' άν., σ. 437.

7. Archiv für Religionswissenschaft, 1899, σ. 355.

8. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', σ. 1288.
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σμίου πολέμου συνήθιζον το ΐδιον, ώς εις τά χωρία της Όλτενίας, το αυτό δ' επρατ-
τον καί προς θεραπείαν άλλων νόσων. Ταϋτα γνωρίζω έξ ιδίας εμπειρίας.

Έξ οσων έξεθέσαμεν, ώς άνω, νομίζω ότι δυνάμεθα νά έ'χωμεν τά έξης πορί-
σματα: α) ό λαός μας, ό άγροτικός κυρίως λαός, φορεύς τών έν λόγω δεισιδαιμόνων
δοξασιών καί ένεργειών, είς παλαιοτέρους χρόνους, διατηρών πληθωρικήν γεννητι-
κότητα, μέ έλλειψιν παντελώς σχεδόν της άναγκαίας επιστημονικής υγειονομικής
φροντίδος καί στερούμενος παιδείας, άγνοών δ' ούτω τά φυσιολογικά, τά πραγμα-
τικά αίτια τής παιδικής θνησιμότητος^ άπέδιδε τά παιδικά άτυχήματα είς τόν μετα-
φυσικών κόσμον τών πεποιθήσεών του καί β) ή καταπολέμησις τοϋ κακοΰ έγίνετο
ύπ' αύτοΰ μέ τήν χρησιμοποίησιν τών κυριωτέρων άποτροπιαστικών καί καθαρτη-
ρίων μέσων, τοΰ πυρός καί τοΰ ύδατος, συνεχίζουσα ούτω μακράν άπ' άρχαιοτά-
των χρόνων παράδοσιν.



RÉSUMÉ

L'enfant ennemi de ses frères

par D. B. Oeconomidès

Dans la première partie de cette étude l'auteuer énumère données et les
dénominations de la superstition encore vivante dans certaines régions de
Grèce et selon laquelle un enfant, garçon ou fille, est considéré comme con-
pable de la mort de ses frères nés après lui. Il expose, par la suite, les prati-
ques magiques usitées pour conjurer et écarter le mal: incadescense dans un
four ou descente de l'enfant coupable dans une fontaine.

Dans la deuxième partie de l'étude sont examinées les pratiques ci-dessus
en comparaison avec des manifestations analogues de l'antiquité grecque.
La conclusion est que la lutte des Grècs d'aujourd'hui contre ledit mal, au
moyen du feu et/ou de l'eau purifiante, poursuit une longue et ancienne tra-
dition.


