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"Εχει ήδη απασχολήσει εθνολόγους και λαογράφους τό ζήτημα, έάν τά εΐς
όλους τούς λαούς άπαντώμενα έθιμα μιας συμβολικής συμμετοχής τοϋ συζύγου εΐς
τόν τοκετόν εΐναι έπιβιώσεις καί προεκτάσεις τής πρωτογόνου άρρενολοχείας (cou-
vade) ή συμπτωματικοί εκδηλώσεις άλλων δεισιδαιμονιών και προλήψεων1'.

Ή καθ' αυτήν άρρενολοχεία (couvade) συνίσταται, ώς γνωστόν, εΐς τήν άμέ-
σιυς μετά τόν τοκετόν κατάκλισιν τοϋ συζύγου, όστις έπίφορτίζεται τρόπον τινά τήν
περαιτέρω λοχείαν τής συζύγου του, παραμένων εις τήν κλίνην καί λαμβάνων όλας
τάς προφυλάξεις τής λεχοϋς, ένώ εκείνη δύναται νά έγερθή άμέσως καί νά έπιδοθή
εις οίκοκυρικάς άσχολίας.

Τοιαύτη είναι ακριβώς ή περιγραφή, τήν οποίαν μας δίδουν ήδη συγγραφείς
τής ελληνικής άρχαιότητος, ομιλούντες περί συγχρόνων των ξένων λαών. Ούτως
'Απολλώνιος ό Ρόδιος (3°ς αΐ. π.Χ.), άναφέρων εις τά «Αργοναυτικά» του (II, 1012)
τήν «Τιβαρηνίδα γαιαν » 2), γράφει περί αυτής:

—"Ενϋ·', έπεί άρ κε τέκωνται υπ άνδράσι τέκνα γυναίκες,
αυτοί μεν στενάχουσιν ενί λεχέεσοι πεσόντες>
κράατα δησάμενοι' ται δ' εύκομέουσιν έδωδη
άνέρας, ήδέ λοετρά λεχώια τοϊσι πένονται3'.

') Βλ. Arnold van Gennep, Manuel de Folklore français contemporain. Τόμ. A, 1 (Pa-
ris 1943) σελ. 121, και Raffaele Corso, La covata (separata de « Douro - Litoral » N» III IV
σειρά 6*1 , Porto (Ιταλίας) 1952 (;) σελ. 6-7 σημ. 4.

s) Τήν άλλως « χώραν τών Τιβαρηνών», παρά τά παράλια τοΰ ΙΙόντου, περί τής οποίας
ομιλεί καί ό Ξενοφών (Κύρ. άνάβ. V, 5, 1 -3). Οί Τιβαρηνοί εθεωρούντο λαός Σκυθικής κα-
ταγωγής.

5) Στίχ. 1013-1016 (εκδ. J. Shaw (1779) σελ- 236. Πρβλ. καί Ζηνόβ. 5,25 (CPG I σελ.
127), δπου: «Τιβαρηνοί, τών γυναικών τεκουοών, αυτοί τάς κεφαλάς δέονται και κατακλίνονται».
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Όμοίως καί ό Στράβων (Ι0ς αί. π. Χ.) ομιλών περί τών 'Ιβήρων τής Ισπα-
νίας λέγει περί τών γυναικών αύτών, ότι «τεκοϋααί τε διακονοϋσι τοις άνδράσιν

1

εκείνους άνθ·" εαυτών κατακλίναοαι» (βιβλ. Γ' C 165). Καί Διόδωρος ό Σικελιώτης
(ΐ°5 αί. π. Χ.) άναφερόμενος είς τούς κατοίκους τής νήσου Κύρνου (τής σημερινής
Κορσικής), γράφει: « Παραδοξότατον ό' εστί παρ' αυτοΐς τδ γινόμενον κατά τάς τών
τέκνων γενέσεις. "Οταν γαρ ή γυνή τέκη, ταύτης μεν ουδεμία γίνεται περί τήν λοχείαν
επιμέλεια, δ δ' άνήρ αυτής άναπεαών ώς νοσών λοχεύεται τακτός ημέρας, ώς τοϋ
σώματος αύτφ κακοπαθοϋντος » (βιβλ. Ε 14, 2).

Κατά τόν Μεσαίωνα μνείαν τοΰ έθίμου παρέσχεν ό περιηγητής Μάρκο Πόλο
(130? αί.) άνευρών τοΰτο εΐς τούς Μογγολικούς λαούς τής Νοτίου Κίνας: « Προχω-
ρώντας μακρύτερα ό Μάρκο Πόλο έφθασε ατήν επαρχία τοϋ Ζαρνταντάν, (δυτικό
Γιοννάν), δπου... ό σύζυγος μετά τό ξελεχώνιασμα τής γυναίκας του, έπεφτε κι'αυ-
τός ατό κρεβάτι καί αναστέναζε δυνατά, δεχόμενος επισκέψεις καί συγχαρητήρια,
δείχνοντας σημεία εξαιρετικής άδνναμίας καί έξαντλήσεο)ς, γιά νά απόδειξη έτσι πώς
τό νεογέννητο ήταν πραγματικά δικό του». (Β. Τ. Σκλύβσκι: « Τό ταξίδι τού Μάρκο
Πόλο». Μετάφρασις Κώστα Η. Καπετανάκη ['Αθήναι 1950] σελ. 163-164).

Κατά τούς νεωτέρους χρόνους τό έθιμον τής άρρενολοχείας αναφέρεται σω-
ζόμενον, έν Εύρώπη μέν εις τήν Τσπανίαν (παρά τοις Βάσκοις) καί τήν Κορσικήν,
έν 'Ασίοί δέ εΐς τήν βόρειον Γεωργίαν, τήν νότιον Κίναν καί τάς 'Ινδίας, έπίσης
δέ καί είς τήν χερσόνησον τής Μαλάκκας, τάς Φιλιππίνας, τήν Βόρνεο καί τήν Με-
λανησίαν. Έν 'Αφρική άνεφέρετο παλαιότερον μεταξύ τών ιθαγενών τοΰ Κογκό, έν
δε τή Β. 'Αμερική είς ιθαγενείς τής Καλιφόρνιας. Περισσότερον όμως έπιχωριάζει
σήμερον εις τούς λαούς τής Νοτίου 'Αμερικής, κυρίως παρά τόν νότιον τροπικόν,
όπου τό έθιμον θεωρείται ύπάρχον κατ' εξοχήν

Γενικάς έργασίας πραγματευομένας θεωρητικώτερον περί τοΰ εθίμου άνα-
φέρομεν τάς εξής:.//. Bachofen, Das Mutterrecht. Stuttgart 1861, 3η έκδοσις,
Basel 1948, τόμ. II σ. 629 κ.έ. Ε. Β. Tylor, Researches into the Early Hi-
story of Mankind, London 1878. (Εις τήν έργασίαν του ταύτην ό Tylor έχρη-
σιμοποίησε πρώτος τόν όρον couvade, εμπνευσθείς άπό τόν έπιραστικόν ρόλον τής
άρρενος περιστεράς καί άλλων πτηνών). Ε. Β. Tylor, A method of investiga-
ting the Development of Institutions. Journal of the Anthropological Insti-
tute, London τόμ. 18 (1889) σελ. 245-272. H. L. Roth, The Signification of

') Βλ. Raffaele Corso ε. ά. σελ. 1 καί 8, 23. Α. van Gennep ε. ά. 121. Α. Lefèvre, La Re-
ligion (Paris 1921) σελ. 150. Encyclopédie Fratiçaise τόμ. VII (L'espèce humaine) Paris
1936 σελ. 7.40.7. Funk a?td Wagnalls, Standard Dictionary of Folklore. Mythologie and
Legend. New York, 1949-50 τόμ. I σελ. 256, αρθρ. Couvade.
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Couvade. Journal of the Anthrop. Institute, τόμ. 22 (1893) σ. 204-241. E. S.
Hartland: The Legend of Perseus, London 1894-1896 τόμ. II σελ. 400 κ.έ.
Ε. Crawley, The Mystic Rose London, Β'έκδοσις 1927, τόμ. II σελ. 177- 188.
J. G. Frazcr, Totemism and Exogamy, London, τόμ. 40? σελ. 244-255. Β. M.
Woodhridge, A folk-lore motiv in antiquity. Modern Language Notes,
τόμ. 14 (1919) σ. 422 κε. 'Επίσης τήν ήδη άναφερθεΐσαν συγκεντρα>τικήν μελέτην
τού Rajfaele Corso, La covata (έ. α.) καί τό είδικόν άρθρον «Couvade» εις τό
Λαογραφικόν Λεξικύν τών Funk καί Wagnalls (έ.ά.)1).

ΙΙαρά τάς γενικωτέρας ταύτας μελετάς έχουσι γραφή καί είδικώτεραι περί τών
κατά τόπους σχετικών εθίμων έργασίαι, οιαι π.χ. ή γαλλική: T. Brissaud, «La
couvade en Béarn et chez les Basques» (Revue des Pyrénées 1900, σελ. 225-
239) καί ή ισπανική: J. Caro Baroja, Los Pueblos del norto de la peninsula
iberica, Madrid 1943, κ.a.

'Αναγραφήν τοΰ εθίμου ευρίσκομεν καί παρά Ν. Γ. Πολίτη, «Τά κατά τήν
γέννησιν» (Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Γ', έν 'Αθήναις 1931, σελ. 217-218), όπου
δίδεται καί ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία. Ό Πολίτης αποδίδει τόν όρον «couvade»
μέ τήν περίφρασιν λοχεία σνζνγον. Νομίζω ότι ό μονολεκτικός όρος άρρενολοχεία,
τον όποιον από τούδε θα χρησιμοποιήσωμεν, δύναται νά θεωρηθή καταλληλότερος.

Τό έθιμον θεωρείται δημιουργηθέν κατά τους προϊστορικούς χρόνους, ότε
%'û, "lYfv TtW^/vTi vif-, &wïs vi "^f^wir^c/.w: mwœvwà'V τη

πατριαρχικόν ό σύζυγος μόνον διά τής πλασματικής ταύτης λοχείας έπειθεν εαυτόν
καί τους άλλους περί τής επί τού γεννωμένου τέκνου πατρότητος αυτού. Ούτω διά
τοΰ συμβολικοΰ τούτου τοκετού υΐοθέτει καί από νομικής απόψεως τό τέκνον του2).

Έξ άλλου ή συνείδησις τής από τής εγκυμοσύνης πατρότητος τοΰ συζύγου
έβράδυνεν νά διαμορφωθή, τόσον εΐς τόν 'ίδιον όσον καί εΐς τους άλλους. Ή άγνοια
τοΰ φυσιολογικού αιτίου τής συλλήψεως καί τής εγκυμοσύνης διήρκεσεν επί αιώνας
εΐς τόν πρωτόγονον άνθρωπον, άποτέλεσμα δέ ταύτης υπήρξαν αί ποικίλαι περί
μαγικής ή θεϊκής συλλήψεως τής γυναικός αντιλήψεις. Ούτω καί ό σύζυγος, τουλά-
χιστον εΐς τήν μητριαρχικήν κοινωνίαν, δέν ειχε ποτέ τό α'ίσθημα τής φυσικής ευ-
θύνης διά τό τέκνον του 3).

') Στοιχειώδης βιβλιογραφία περί του έ&ίμου παρέχεται καί υπό τοϋ Stitll Thompson:
Motif Index of Folk-Literature, έν FF Communications, τόμ. 116 (Helsinki 1935) σ. 318·
(T. 583, 1).

2) J. J. Bachofen, ε. ά. E. Crawley, ε. ά. σελ. 180-181. Α. Lefèrve, έ'. ά. σελ. 146 καί 150.
L. R. Farnell, The Cults of the greek States, τόμ. V (Oxford 1909) σελ. 110 και σημ. b.

®) Βλ- σχετικώς: E. S. Hartland, Primitive Paternity, London 1909 τόμ. I σελ. 150-
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Αί έρμηνεΐαι, αΐτινες δίδονται εΐς τό πρωτόγονον τούτο έθι μον τής couvade
είναι πολλαί. Βασικαί εΐναι αί ύποστηριχθεΐσαι έναλλάξ ύπό τών ανθρωπολόγων
Baehofen καί Tylor. Κατά τήν πρώτην (τήν οποίαν τελικώς έδέχθη καί ό Tylor),
ή πλασματική πράξις τής άρρενολοχείας άπέβλεπεν εΐς συμβολικήν υϊοθεσίαν τοΰ
γεννωμένου, ώστε τούτο ν' άνήκη (νομικώς καί κοινωνικώς) ού μόνον εΐς τήν μη-
τέρα, αλλά καί εΐς τόν πατέρα. 'Οπουδήποτε λοιπόν ζή σήμερον τό έ'θιμον, δύναται
νά θεωρηθή ώς έπιβίωσις τοΰ παλαιού εκείνου σταδίου αλλαγής από τοΰ μητριαρ-
χικοΰ κληρονομικού συστήματος είς τό πατριαρχικόν

Κατά τήν δευτέραν άποψιν, τήν οποίαν διετύπωσεν ό Tylor άλλ'άπηρνήθη,
(τήν υπεστήριζαν όμως οί Hartland, Crawley καί Frazer), ή άρρενολοχεία είναι
σύνολον εθίμων μαγικό-συμπαθητικής μορφής, τά όποια στηρίζονται κυρίως εις
τόν φυσικό ν δεσμόν, όστις υφίσταται μεταξύ πατρός καί τέκνου, καί πηγάζουν
άπό τό ένδιαφέρον τοΰ πρώτου διά τήν ευτυχή γέννησιν τοΰ δευτέρου. Ούτω τά
έ'θιμα ταΰτα έμφανίζονται ώς έπέκτασις έπί τοΰ πατρός τών ύπό τής μητρός φυσιο-
λογικώς τελουμένων, ώς τοιαύτα δέ τηρούνται ού μόνον μετά τόν τοκετόν, άλλά καί
κατά τό διάστημα τής εγκυμοσύνης2).

Τρίτη, καί σχεδόν προέκτασις τής δευτέρας ταύτης άπόψεως, είναι ή ύποστη-
ρίζουσα τήν τριπλήν άλληλεξάρτησιν και συνοχήν (connection) μεταξύ πατρός, μη-
τρός καί τέκνου, ήτις εξηγεί τάς άπό κοινού ύπό τών δύο γονέων λαμβανομένας
προφυλάξεις διά τό καλόν τοΰ κυοφορουμένου ή τεχθέντος τέκνου των. Εις τήν πε-
ρίπτωσιν ταύτην έχομεν τήν κοινήν στοργήν και τό συνυπεύθυνον τών γονέων
(parental affection and responsability), ώς καί τήν άλληλεγγύην μεταξύ αύτών,
αποτέλεσμα τού βαθυτέρου δεσμού των (contact), όστις οδηγεί εΐς τά πλείστα τών
αρρενολοχικών εθίμων 3).

155 και 253-256, τόμ. II. σ. 249 κ.ε. Ό σοφός ερευνητής υποστηρίζει μάλιστα δτι καί αύτό τό
μητριαρχικόν δίκαιον είναι πιθανώς αποτέλεσμα τής άγνοιας καί άβεβαιότητος περί τήν πατρό-
τητα (I σελ. 325). J. G. Frazer, Folk-lore in the old Testament, τόμ. II London 1919 σ.
204 καί σημ. 2 καί: The Golden Bough, τόμ. V (London 1936) σελ. 99- 107. R. Briffault,
The Mothers, τόμ. II, New York 1927, σελ. 443 κ.έ. δπου τό είδικόν κεφάλαιον : «Ignorance
concerning the physiology of generation >.

') Βλ. J. J. Baehofen, Das Mutterrecht II 629 κ.έ. Ε. Β. Tylor, A Method κτλ. σ. 256.
Ε. Crawley, The Mystic Rose II 180-181.

2) Ε. B. Tylor, Researches κτλ. σελ- 288. E. S. Hartland, The Legend of Perseus,
II, 400 κ.έ. Ε. Crawley The Mystic Rose II, 182 - 183. /. G. Frazer,, Totemism and Exo-
gamy IV, 244 κ. έ.

3) Βλ. Ε. Crawley, The Mystic Rose II σελ. 183 -184. Τόσον ό Crawley (σελ. 182)
όσον καί ό Corso (ε ά. σελ. 3) διαμαρτύρονται σχεδόν, επειδή αί διάφοροι θεωρίαι περί τοΰ φυ-
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Τετάρτη σοβαρά ερμηνεία, ήτις δίδεται εις τό έθιμον τής άρρενολοχείας, είναι
ή εξηγούσα τήν κατάκλισιν τού συζύγου ώς προσπάθειαν εξαπατήσεως καί έκ-
διώξεως τών δαιμόνων από τής λεχούς καί τού τέκνου. Είναι γνωστόν ότι κατά τόν
τοκετόν συρρέουν, κατά τάς λαϊκάς αντιλήψεις, έ'τοιμα νά βλάψουν τήν λεχώ καί τό
βρέφος, πλήθος κακοποιά πνεύματα καί έπήρειαι^.Ή ύποκατάστασις (substitution)
λοιπόν άλλου προσώπου εις τήν λεχώ, καί δή τού προστατευτικού καί ισχυρού άρ-
ρενος (συζύγου καί πατρός), είναι ό άσφαλέστερος τρόπος άπασχολήσεως καί εξα-
πατήσεως τών δαιμόνων2'.

Υπήρξαν καί οί ύποστηρίξαντες τό θεολογικόν συνυπεύθυνον τοΰ συζύγου,
τό δημιουργηθέν μετά τό προπατορικόν αμάρτημα3'. "Αλλοι δέ είπον ότι πρόκειται
περί τρομοκρατήσεως τοΰ συζύγου, όστις αναγκάζεται νά κατακλιθή τιμωρούμενος4'.

Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι μόνον επί τών τεσσάρων πρώτων έκτεθεισών
απόψεων δύναται τις νά συζητήση. Ή διαδοχική όμως διατύπωσίς των καί ή συχνή
εναλλαγή τών υποστηρικτών των δεικνύουν ότι ουδεμία έκ τών άπόψεων τούτων
είναι αποκλειστική, αλλ'ότι τα αίτια τής δημιουργίας τών άρρενολοχικών εθίμων
ευρίσκονται εις άπάσας. Ή ανάγκη τής συμβολικής υιοθεσίας τοΰ γεννωμένου
καί ή διά ταύτης έπίδειξις η κατοχύρωσις τής πατρότητος είναι γεγονός τό όποιον
καί ή κοινωνική ιστορία τοΰ άνθρώπου άλλά καί ή μυθολογία επιμαρτυροΰν5).
Έξ άλλου τό φυσικόν ενδιαφέρον παντός πατρός διά τόν γόνον του δύναται νά
έξηγήση τάς μαγικάς ενεργείας καί προφυλάξεις, τάς οποίας λαμβάνει ό σύζυγος

σικοϋ δεσμού μεταξύ πατρός καί τέκνου ήγνόησαν τόν συνυπάρχοντα δεσμόν τής μητρός. Πράγ-
ματι διά τοΰ τριγώνου πατήρ - μήτηρ-τέκνον φωτίζονται καθαρώτερον καί δύνανται νά έρμη-
νευθώσι σαφέστερον αί εκδηλώσεις καί τά ε&ιμα τοΰ άρρενολοχικοΰ κύκλου. Ό σύζυγος ενερ-
γεί, ώς θά ϊδωμεν, άποβλέπων είς τό καλόν καί θέλω ν νά βοηθήοη ού μόνον τό τέκνον του,
άλλα καί τήν σύζυγόν του.

Βλ. σχετικώς Ν. Γ. Πολίτου, «Ώκυτόκια» (Λαογραφία, τόμ. ΣΤ' σελ. 336-338 =
Λαογρ. Σύμμ. Β' σελ. 309-310) και « Τά κατά τήν γέννησιν» (Λαογρ. Σύμμ. Γ'σελ. 219).

-) Βλ. Ε. Crawley, ε. ά. σελ. 185-186 καί Ε. Samter, Geburt, Hochzeit und Tod,
Leipzig 1911 σελ. 95,1.

8) /. F. Lafitau Moeurs des sauvages américains. Τόμ. I (Paris 1724) σ. 259.

4) Max Millier, «Chips from a gerinan Workshop» II 281 (παρά R. Corso ε. ά.
σελ. 7, 6).

') 'Ορθώς π.χ. επικαλείται διά τήν περίπτωσιν αυτήν, έκ τής αρχαίας ελληνικής μυθο-
λογίας, ό R. Corso τήν έκ τής κεφαλής τοΰ Διός γέννησιν τής 'Αθηνάς, τήν οποίαν θειορεΐ
άρρενολοχικήν πράξιν υιοθεσίας (Βλέπε Raffaele Corso, «Il mito délia nascita di Minerva
ed un racconto popolare délia Corsica» εις τό περιοδ. Folklore, ετος 50ν [Napoli 1950]
άρ. 1-2).
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διά τόν ευτυχή τοκετόν, ή δέ συζυγική ϊδιότης του τόν προστατευτικό ν ρόλον, τόν
όποιον αναλαμβάνει κατά τών βλαπτικών τής λεχούς και τοΰ βρέφους δαιμόνων. Τό
συνυπεύθυνον επίσης τοΰ συζύγου διά τήν αισίαν έκβασιν τοΰ τοκετού, ό σνμ-
μερισμός τών πόνοιν τής συζύγου του καί ή πρός βοήθειαν αυτής διάθεσίς του,
είναι παράγοντες ηθικοί, τους οποίους δεν δυνάμεθα νά παραβλέψωμεν.

Όφείλομεν λοιπόν νά δεχθώμεν συνδυασμόν τών έκτεθεισών άπόψεων, προ-
κειμένου νά έρμηνεύσωμεν τά εμφανιζόμενα ώς άρρενολοχικά νεοελληνικά έθιμα,
τά όποια άλλωστε μαρτυρούν εν τή ποικιλία τ ru ν περί τής παρουσίας όλων τών ώς
άνω παραγόντων1'.

Όμιλοΰμεν ήδη περί άρρενολοχικών εϋίμων (coutumes de couvade) καί
ουχί περί τοΰ ε&ίμον τής άρρενολοχείας (la couvade). 'Αφ' ότου διετυπώθη ή ά'πο-
ψις περί τοΰ μαγικοσυμπαθητικοΰ χαρακτήρος τού εθίμου τούτου, οί άνθρωπολό-
γοι παρηκολούθησαν καί τήν πρό τού τοκετού περίοδον, ώς καί τήν μετ' αυτόν2'.
Συμπεριέλαβον εις τούτο καί τους διαιτητικούς περιορισμούς τού συζύγου κατά τό
διάστημα τής εγκυμοσύνης, τάς προφυλάξεις καί τάς μαγικός ενεργείας αυτού πρός
διευκόλυνσιν τοΰ τοκετού καί τήν συμμετοχήν του έπειτα εις τήν φύλαξιν τοΰ βρέ-
φους καί τής λεχοΰς3'.

'Εντεύθεν καί τό εγχείρημα τής παρούσης μελέτης, νά συγκεντρώοη καί πα-
ρουσίαση ώς συναφή άρρενολοχικά έθιμα ή ενδείξεις αυτών όλα τά παρά τφ ελλη-
νικά» λαφ έθιζόμενα, τά άφορώντα εις τάς ενεργείας καί τήν συμπαράστα-
σιν τοΰ συζύγου κατά τόν τοκετόν, άπό τής έγκτιμοσύνης μέχρι τών πρώτων
ήμερων τής λοχείας τής συζύγου του.

"Οσον καί αν δεν εμφανίζεται έν Ελλάδι aUœ καθ' αυτό τό έθιμον τής άρ-
ρενολοχικής κατακλίσεως (couvade), όμως τό πλήθος τών περί τόν τοκετόν υπο-
χρεώσεων καί τών ενεργειών τοΰ συζύγου είναι τοσούτον καί ούτως ένδεικτικόν τής

') 'Ομοίως καί ό 'Ισπανός λαογράφος Caro Baroja, στηριζόμενος είς διεθνείς καί ισπα-

νικός περιπτώσεις, επιχειρεί συνδυασμόν τής μαγικής καί νομικής ερμηνείας τών άρρενολοχι-
κών εθίμων, έφ' όσον είς ταϋια ό σύζυγος άφ' ενός μέν φοβείται νά παραβή ώρισμένας μαγι-
κός απαγορεύσεις, άφ' έτερου δέ προσπαθεί νά βεβαιώση εαυτόν καί τούς άλλους περί τή; αυ-
θεντικής του πατρότητος. [«Mater semper certa ... pater etiam!»] έ'.ά. σελ. 179.

3) Βλέπε κυρίως: J. G. Frazer, Totemism and Exogamy, τόμ. 4°s σ. 254-255.

') Οϋτω π.χ. είς τό περί τής άρρενολοχείας κεφάλαιον τοΰ βιβλίου τοΰ Crawley, (ενθ'
άν.) γίνεται λόγος περί έθίμων, οία: ή άποφυγή ώρισμένων τροφών υπό τοΰ συζύγου κατά τό
διάστημα τής εγκυμοσύνης (σ. 178-179), αί κινήσεις καί ένέργειαί του είς περίπτωσιν δυστοκίας
(σ. 187), ή τοποθέτησις ενδυμάτων του επί τής λεχοΰς (σ. 187 - 188) καί άλλαι άποδιωκτικαί τών
δαιμόνων ένέργειαί αΰτοΰ.
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ψυχολογικής, μαγικής καί σχεδόν οργανικής συμμετοχής αύτού εΐς τό γεγονός τής
γεννήσεως, ώστε θά ήτο έξω τής λαογραφικής πραγματικότητος, αν έλέγομεν ότι
ουδόλως απαντώνται άρρενολοχικά έθιμα παρ'ήμΐν.

Ή υπαγωγή άλλο)στε τών ποικίλων τούτων έθίμων ύπό τόν γενικόν κύκλον
τής άρρενολοχείας είναι καί ή πλέον σκόπιμος μεθοδολογική ενέργεια, επειδή βοηί)εΐ
εις τήν καλυτέραν συγκέντρωσιν καί τήν συγκριτικήν μελέτην τών στοιχείων, όσα
παρά τόν φυσικόν ρόλον τής μητρός καταδεικνύουν καί τήν συγκινητικήν συμμε-
το χήν τοϋ άρρενος γονέως εις τόν τοκετόν.

Συνεκέντρωσα στοιχεία έξ όλων σχεδόν τών ελληνικών τόπων, χρησιμοποιή-
σας πρός τοΰτο αφ'ενός μέν τά έν τω Λαογραφικφ Αρχεία» τής 'Ακαδημίας κατα-
τεθειμένα χειρόγραφα1', αφ'ετέρου δέ τάς δημοσιευμένος λαογραφικός συλλογάς,
επίσης δέ καί ιδίας πληροφορίας, τάς οποίας δι' ειδικών έρωτημάτων συνέλεξα2'.

Τήν σχετικήν ύλην θά παρουσιάσω ένταΰθα μέ πορείαν σύμφωνον πρός τά
κατά τήν γέννησιν χρονολογικώς έθιζόμενα, αφού διαιρέσω ταύτην εΐς τρεις βασι-
κούς σταθμούς: προ τον τοκετού, κατά τον τοκετόν καί μετά τον τοκετόν. 'Από τήν
συχνότητα και τό είδος τών εις έκάστην διαίρεσιν αναγραφομένων έθίμων θά δυ-
νηθή ό αναγνώστης νά συμπεράνη περί τής σημασίας, ην έχει παρά τώ λαω ή εκά-
στοτε συμπαράστασις τού συζύγου εΐς τόν τοκετόν, έτι δέ καί νά κρίνη περί τής
λαογραφικής φύσεως καί τής σκοπιμότητος τών έθιζομένων. Διότι ή παρούσα με-
λέτη, συγκεντροϋσα άμα καί προσφέρουσα τά ποικίλα καί έν πολλοίς άγνωστα νεο-
ελληνικά έθιμα τής συμβολικής συμμετοχής τοϋ συζύγου εΐς τόν τοκετόν, είναι συγ-

0 Πλουσιώτερα ώς προς ιά στοιχεία αύτά υπήρξαν τά κατά τά τελευταία ετη εισα-
χθέντα είς τό Άρχεΐον χειρόγραφα, τά σταλέντα ύπό δημοδιδασκάλων κ.ά , δσοι παρεκινήθη-
σαν και καθωδηγήθησαν είς τούτο υπό τών ερωτηματολογίων τοΰ Αρχείου, τών συνταχθέντων
ύπό τού Διευθυντού αύτού. (Βλ. Γεωργίου Α. Μέγα, Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας, τεΰχος
πρώτον (άνάτυπον έκ τής Έπετηρίδος τού Λαογραφικού Αρχείου 1939) σελ. 24-34).

2) Όφείλω νά εύχαριστήσω τό Διοικητικόν Συμβούλιον χής έν Αθήναις Σχολής Μαιών
«Βιργινία Σκυλίτση », τό όποιον επέτρεψε νά διανείμω είς τάς μαθήτριας, κατά τό έτος 1953,
έρωτήματά μου καί εύγενώς μοί μετεβίβασε τάς απαντήσεις των. Επίσης ευχαριστώ τούς
συμπολίτας μου Έπιθειορητάς τής Δημοτικής 'Εκπαιδεύσεως, Κονίτσης κ. Εύάγγελον Μακρήν
καί Λευκάδος κ. Δημήτριον Γερουλάνον, οΐτινες κατά τό έτος 1953 ένδιεφέρθησαν διά τό θέμα
μου καί συνεκέντρωσαν παρά τών ύπ' αύτούς δημοδιδασκάλων σημαντικωτάτας πληροφορίας,
τάς οποίας μοί απέστειλαν. Εύχαριστώ ομοίως καί τούς έκ Κρήτης πληροφοριοδότας μου:
τήν λαογράφον κυρίαν Εύαγγελίαν Φραγκάκη καί τόν έν Κρουσώνι 'Ηρακλείου δημοδιδάσκα-
λον κ. Κωνσταντΐνον Μανουράν, έν τέλει δέ καί τάς έκ διαφόρων ελληνικών επαρχιών κατα-
γομένας μαθήτριας τής Σχολής Στελεχών Κοιν. Προνοίας ΧΕΝ τοΰ έτους 1955 - 56, τάς
όποιας ήρώτησα.
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χρόνως καί συλλογή, αποβλέπουσα είς τόν κατατοπισμόν καί τήν παροχήν στοι-
χείων προς περαιτέρω έρευναν καί μελέτην.

Α' Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

'Ολόκληρος ό χρόνος τής εγκυμοσύνης τής γυναικός σημειοΐ διά τόν σύζυγον
τήν πρώτην περίοδον τών πατρικών συναισθημάτων, έτι δέ καί τών αναλαμβανο-
μένων ύπ' αύτού φυλακτικών μέτρων διά τόν άναμενόμενον τοκετόν·

Ή αλληλεγγύη πρώτον καί τό οχεδόν συνυπεύθυνον διά τήν έγκυμοσύνην
τής συζύγου του έκδηλούνται πολλάκις κατά τρόπον όργανικόν. Χαρακτηριστική
είναι ή φράσις, τήν οποίαν μεταχειρίζονται οι Επτανήσιοι προκειμένου νά όμιλή-
σωσι περί συζύγου, τοΰ οποίου ή γυνή είναι έγκυος: «Αυτός εΐναι τώρα γκαστρω-
μένος αϋρωπος. Καί: Τί θέλω εγώ μαζί σας στις ταβέρνες, γκαστρωμένος αθρω-
πος;» (Ζάκυνθος, άνακοίνωσις κ. I. Παμπούκη).

Ε'ιδικώτερον όμως ή ψυχική ή καί οργανική συμπαράστασις καί συνευθύνη
τοϋ συζύγου καταφαίνεται εΐς τάς έκδηλώσεις τής κισσήσεως, τά λεγόμενα «ττιθυ-
μητονρια», καθώς καί εΐς τήν τήρησιν τής εορτής τοΰ αγίου Συμεών καί τήν προ-
φύλαξιν από άλλας πιθανάς αφομοιώσεις τοΰ εμβρύου.

1. Τά πιθυμητούρια.

Είναι γνωστή ή παγκόσμιος άντίληψις —άνταποκρινομένη καί εις φυσιολογι-
κός ΐατρικάς διαπιστώσεις —ότι κατά τό διάστημα τής έγκυμοσύνης ή γυνή δύνα-
ται νά παρουσιάση άσυγκράτητον έπιθυμίαν πρός τινα τροφήν, καί ότι ή μη ΐκανο-
ποίησις αυτής δύναται νά έπιφέρη κάκωσιν εΐς τό έμβρυον Διά τήν ίκανοποίησιν
τών επιθυμιών τούτων τής εγκύου άμεσώτερον ενδεδειγμένος είναι ό σύζυγος, όχι
μόνον επειδή είναι πλησιέστερος πρός τήν σύζυγόν του, αλλά καί έπειδή είναι συν-
υπεύθυνος εΐς τήν έγκυμοσύνην της. Ιδού τί διδάσκουν αι σχετικαί νεοελληνικοί
ειδήσεις.

Κατά το διάστημα τής εγκυμοσύνης.... ό σύζυγος είναι υποχρεωμένος νά
εκπληροΐ δλας τάς επιθυμίας τής γυναικός τον. ' Ο,τιδήποτε ζητήση, πρέπει νά της
ôoiïfj. Κύθνος 1897, Η. Hauttecoeur. (βλ. Α. Γούναρη,Έ Κύθνος. 'Αθήναι 1938,
Παράρτημα, σελ. γ').

Τους μήνες πού είναι έγκυος ή γνναίκα τον, δ αντρας πρέπει ν à τήν προσέχη,

') Βλ. σχετικώς Ν. Γ. Πολίτου, Τά κατά τήν γέννησιν, ε. ά. σελ. 217. Γ. Α. Μέγα, Ζητή-
μαια 'Ελληνικής Λαογραφίας, ε. ά. σελ. 26. Arnold van Gennep, Manuel de Folklore fran-
çais contemporain. Τόμ. A 1, a. 115-116 («les envies»).
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νά τής πηγαίνη νά τρώη υ,τι έπιθυμήση. "Ο,τι βγή φρέσκο στήν αγορά τής έποχής,
πρέπει νά τής τ άγοράσιj, γιά νά μην το έπιθυμήση και τής λείψη (Κομοτινή 1956,
Ε. Ζαφειριάδου, μαί)ήτρια ΧΕΝ).

"Οσο εΐναι έγκυος ή γυναίκα, δ άντρας της πρέπει νά τής πηγαίνη κάτι
«ξαφνικό» φαγώσιμο (φρούτο, γλυκό, μεζέ, δ,τι νά'ναι). Τά «ξαφνικά» τ' άγαπάει
κ' ή ίδια, άλλά τά θέλει και τδ παιδί. (Άγιος Νικόλαος Κρήτης 1956, Μ. Βουκι-
κλάρη, μαθτμρια ΧΕΝ).

Σελίδας δλας ήθελον πληρώσει, εάν επιχειρούν νά άπαριϋμήσω τάς θυσίας,
είς ας υποβάλλεται δ άνήρ προς ικανοποίηση' τών επιθυμιών τής « κακοψνχούσης »
συζύγου του. (Σκοπός Θράκης 1890, Λ. Α. 155, 21 Α. Χρηστίδης).

Λένε... τούτον τδ μύθο: Κάποιας τής θυμήθηκε ( = έπεθύμησε) τδ βράδυ
κρέας, καί μή βρίσκοντάς το έκοψε λίγη σγόρτσα ( = τή βρώμικη πέτσα) άπ τήν πα-
τούσα τοϋ άντρα της, τήν έψησε καί τήν έφαγε. Ή λαγούρα δμως μεγάλωσε, και γιά
νά ξελιγουριαστή θέλησε νά κόψη κι αλλ7] σγόρτσα. Ό άντρας της φυσικά δέν τήν
άφησε, καί τήν άλλη μέρα απόβαλε δυο παιδιά. Στον ενός τό στόμα βρέθηκε ή φα-
γωμένη σγόρτσα, ενώ στοΰ άλλου δέν βρέθηκε τίποτα, γιατί δέν πρόλ,αβε νά φάη κι
άλλη, καί γιά τούτο άπόρριξε. (Ηλεία 1951, Λαογραφία τόμ. ΙΓ'σελ. 343, Ν. Δ.
Ψυχογιός)1'.

2. Τά σημάδια.

Έπίσης γνωστή και παγκόσμιος είναι ή πρόληψις, καθ' ην ώρισμέναι έπα-
φαί καί χειρονομίαι, γινόμενοι ύπό τής μητρός κατά τό διάστημα τής έγκυμοσύνης,
δύνανται ν' άποτυπωθούν έπί τοϋ σώματος τοΰ έμβρύου, κατά τρόπον έπιφέροντα
πολλάκις δυσμορφίαν2'. Έν Ελλάδι ή πρόληψις αύτη έχει συνδεθή παρετυμολογι-
κώς μέ τήν έορτήν τοΰ αγίου Συμεών (Συμιός, Σημιός, σημειώνω, σημάδι) ήτις
άγεται τετράκις τοΰ έτους3' καί τής οποίας τήν εκάστοτε άργίαν τηροΰσιν αυστη-
ρότατα αί έγκυοι γυναίκες. "Ο,τιδήποτε έγγίσα)σιν έργαζόμεναι κατά μίαν τών
ημερών αυτών, δύναται ν' άποτυπωθή (σημαδευτή) έπί τοΰ σώματος τοΰ κυοφο-
ρουμένου τέκνου των4'.

'Ενδιαφέρουν όμως ημάς ένταΰθα αί περιπτώσεις, κατά τάς οποίας καί ό

') Βλ. παρομοίαν διήγησιν καί έκ Μεσσηνίας (Λ. Α. 1566 σελ. 6, Μ. Τσάκωνα, 1944).

') Βλ. σχετικώς: A van Gennep έ'.ά. σελ. 115-116.

s) 111 Σεπτεμβρίου: Συμεών τοϋ Στυλίτου, 311 Φεβρουαρίου: Συμεών τον Θεοδόχον, 2411
Μαίου: Συμεών τοϋ εν τφ Θαυμαστώ "Ορει, καί 2Ιΐ1 'Ιουλίου: Συμεών τοϋ δι à Χριστον Σαλον.

*) Βλ. σχετικώς: Ν. Γ. Πολίτου «Ώκυτόκια», Λαογραφίας τόμ. ΣΤ σ. 344-5 (—Λαογρ.
Σΰμμ. Β' σελ. 314-315) καί Γ. Α. Μέγα Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας, τεύχος Α' σελ. 27,
δπου αναφέρονται καί άλλων άγιων αϊ άργΐαι.
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σύζυγος συμμερίζεται τήν άπαγόρευσιν ταύτην καί τηρεί συνυπευθύνως μετά
τής γυναικός του τάς αργίας τών ημερών αυτών.

Έκ Θράκης ιδίως έχομεν πληροφορίας, ότι:

Κατά τήν ήμέραν τοΰ άγιου Συμεών (3 Φεβρ.), ου μόνον ή έγκυος γυνή,
αλλά κ ai ό άνήρ αυτής πρέπει νά άπέχωσι πάσης εργασίας, διατηροΰντες τήν ήμέ-
ραν τον Συμεών... διότι έν εναντία περιπτώσει οί εργασθέντες κατά τήν ήμέραν αυ-
τήν ϋά κάμωσι παιδιά σημνειωμένα. (Άλμαλί Μαλγάρων 1891, Λ. Α. 151 σελ. 7.
Ν. Κωνσταντινίδης).

Τό νέον άνδρόγυνον μετά λεπτολόγον αργίας εορτάζει τήν μνήμην αμφο-
τέρων τών Συμεών, τοΰ τε Θεοδόχου (3 Φεβρ.) και τοΰ Στυλίτου (1 Σ/βρίου), και
τοντο ίνα μή τό κυοφορηθησόμενον γεννηϋή σημειωμένο, τουτέστιν άνάπηρον. (Καλ.-
λίπολις, Α. Οίκονομίδης, Άρχεΐον Θρακικού Θησαυρού, τόμ. Γ' 1936-7 σ. 91).

Και ό άνδρας, όταν ή γυναίκα του είναι έγκυος, πρέπει και αυτός νά
μην εργασ&ή φανερά [τί; 3 ήμερες τών « Συμόγιορτων », 13 Φεβρ.] μήπως τόν
δη άλλος καί τό μελετήση, (Ελπινίκη Σταμούλη - Σαραντή, περιοδ. Θρακικά
τόμ. Α' ['Αθήναι 1928] σελ. 128- Πρβλ. καί σελ. 403).

Την ημέρα τοΰ άγιου Συμεών, ή έγκυος καί ό σύζνγός της δεν έπιαναν ερ-
γαλείο ατά χέρια τους, γιά νά μή γεννηϋή τό παιδί μέ σημάδι, σάν τό εργαλείο αυτό.
(Πρόσφυγες Άδριανουπόλεως, 1953, Καλλιόπη Φωτιάδου, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

Τ' άγίον Συμεών δεν δουλεύουν, ούτε ή γυναίκα που είναι έγκυος, οϋτε ό
άντρας της, γιατί ϋά γεννη&ή τό παιδί τους σημειωμένο (Κομοτινή 1956, Ε. Ζα-
φειριάδου, μαθήτρια ΧΕΝ).

Όμοίως εν Θάσφ:

"Αμα είναι ή γυναίκα άγκαστρωμένη, τό αντρόγυνο δεν κάνει νά πιάση
τίποτε τήν ημέρα τ' άη Σνμιοΰ... Κάποιον... που κρατούσε χταπόδι στό χέρι, τόν
ρώτησε μιά γειτόνισσά τον. « Καλά, χταπόδ' 'έπιασες σήμερα, πού είναι τοΰ Σνμιοΰ
καί έχ ς άγγαστρωμέν' γυναίκα;» Καί τό παιδί έβγαλε χταπόδι στό ποδάρι. (Ν.
"Αργυρίου 1953, Λ. Α· 1806 σελ. 29-30).

Τοιαύται χαρακτηριστικοί άφηγήσεις μας παραδίδονται συχναί:

«Ό άδελ^φός μου πήγαινε στό κυνήγ' τ' Άγιου Σύμιου, κι' ή γυναίκα τ τόν
εμπόδιζε. «"Α, γυναικεία λόγια δεν ακούω», είπε, καί πήγε. Σκότωσε δνό λαγούς,
καί σάν τους πήγε στό σπίτ , τη γυναίκα τ ό'Αο τήν έτρωγε ή υποψία. Τό παιδί υστέρα
γεννή&'κε τό πρόσωπο τ" ίδιος λ<.αγός, μέ τ.ή μούρ' καί τ' άφτιά λαγοΰ, καί τρόμαξε
ολο το χωριό καί ϋάμαξε». (Έλπ. Σταμούλη - Σαραντή, περιοδ. Θρακικά, τόμ. Α'
σ. 403. Πρβλ. όμοιας αφηγήσεις καί είς τάς σελ. 128-129). 'Επίσης:

Εις τήν Καλλίπολιν τή; ' Ανατολικής Θράκης κάποιος τήν ημέρα τοΰ άγιου
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Συμεών περιποιόταν (καθάριζε) το αλογό τον, τό όποιον είχε άσπρο χρώμα. Πέ-
ρασε κάποιος άλλος κί άφοϋ τόν είδε τοϋ εϊπε : — Σήμερα, ημέρα που είναι, εργάζε-
σαι, άφοϋ έχεις γυναίκα έγκυο; — Τί ώραιότερο πράγμα θέλω άπ' αυτό, είπε εκείνος,
rd γίνη τό παιδί μον άσπρο ; Τό παιδί, δλα τά τριχωτά μέρη τοϋ σώματος τον τά
είχε κατάλευκα· φρύδια, μαλλιά, τσίνουρα. (Γ. Πρωτόπαπας 1953, Λ. Α. 1956 σελ. 10).

"Ενας γεωργός, τήν ήμερα τοϋ άγιου Συμεών δέν πήγε στό χωράφι νά έρ-
γασθή, παρά πήρε νά πελεκά κάποιο στραβόξυλω, γιά νά κάνη ποδάρι τοϋ ξύλινου
άλετριοϋ του. Η γυναίκα του, έγκυος, καθισμένη λίγο πιο πέρα, τόν σεργιανοϋσε γιά
νά περάση τήν ώρα της.'Ακούει δ γείτονάς του τόν κρότο τοϋ σκεπαρνιοϋ που χτυ-
πούσε, πηγαίνει κοντά νά ίδή, καί λέει: «Νιέ Γιάννη ντέε, σήμερα βρήκες νά κάνης
το αλέτρι σου;» 'Αποτέλεσμα· δταν γέννησε ή γυναίκα, τό κοριτσάκι γεννήθηκε μέ
στραβά πόδια, απ' τόν άστράγαλο καί κάτω. (Β. Δεληγιάννη, Λαογραφικά Κουβου-
κλίων Προύσης, Μικρασιατικά Χρονικά, τόμ. Ε''Αθήναι 1952, σελ. 195.

Ή τελευταία έκ Μικράς 'Ασίας άφήγησις μαρτυρεί ότι ή ιδέα τής κοινής ευ-
θύνης τοΰ συζύγου είς τήν τήρησιν τής εορτής τοΰ αγίου Συμεών δέν έπιχωριάζει
μόνον εν Θράκη. "Εχομεν άλλωστε καί έζ άλλων τόπων όμοιας ειδήσεις. Π.χ.:

Τήν ήμέραν τοϋ άγιου Συμεών, ή έγκυος γυναίκα καί ό άνδρας της
δέν πρέπει νά κάνουν καμιά εργασία, γιά νά μή γεννηθή σημειωμένο τό παιδί τους.
(Λέσβος. Έφημ. «Ταχυδρόμος Μυτιλήνης» 12 Δεκ. 1929). Και:

Στις 3 τοϋ Φλεβάρη και στις 21 'Ιουλίου ή 'γγαστρωμένη δέν πρέπει νά
δουλέψη, οϋτε κι' ό άντρας της, γιατί τότε τό παιδί βγαίνει σημειωμένο. ("Υδρα.
Ν. Χαλιορή, Ύδρέϊκα λαογραφικά. Πειραιεύς 1931, σελ. 58-9).

Ή συνυποχρέωσις τοΰ συζύγου ν' άποφεύγη μετά τής συζύγου του ό,τι θά
ήδύνατο νά έπιδράση έπί τοΰ κυοφορουμένου δέν περιορίζεται είς τάς ημέρας τοΰ
αγίου Συμεών, αλλά καί εις άλλου χρόνου έκδηλώσεις καί ενεργείας.

Κατά τό διάστημα τής εγκυμοσύνης πρέπει νά προσεχή ή κυοφορούσα νά
μην κοροϊδέψη ή παραξενευτή είς τήν ιθέαν ώρισμένων ανωμάλων καταστάσεων,
π.χ. νά μην παρατηρή έπί πολλή ώρα τις πάπιες πού κολυμπούν, διότι τό παιδί τι/ς
θά γεννηϋή μέ συνδακτυλία' νά μή δή σακάτη καί γελάση είς βάρος τον, γιατί τό
παιδί της θά γεννηθή ελαττωματικό. Τό αυτό επιβάλλεται καί είς τόν σύζυγον.
(Καλός 'Αγρός Δράμας 1953, Ευαγγελία Χατζηαθανασίου, μαθήτρια Σχολής
Μαιών)1'.

Καί στους συζύγους των δέν επιτρέπουν οί εγκυμονούσες νά άνάπτονν τό τσι-

1) Τοιαύτας γενικωτέρας απαγορεύσεις έπιβαλλομένας είς τας εγκύους «πρός άποτροπήν
ενδεχομένης βλάβης τοϋ παιδιού», συναντώμεν πολλάς καί ποικίλας είς τά έλληνικά έ'θιμα.
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γάρο από τό λύχνο ή τήν λάμπα, γιά νά μή γίνη τσιμπλιασμένο το παίδι. (Σάμος
1956, Λαογραφία, τόμ. ΙΣ'Γ' σ. 215, 'Αναστάσιος Βροντής)1'.

3. "Αλλαι ένεργειαι.

'Υπάρχει μία κατηγορία ενεργειών ή αποφυγών κατά το διάστημα τής εγκυ-
μοσύνης, άφορωσών επίσης εις τόν σύζυγον, τάς οποίας δέν δυνάμεθα νά έντάξω-
μεν εις τάς προεκτεθείσας «σωματολογικάς». Πρόκειται περί «μαγικωτέρων» απο-
φυγών ή επεμβάσεων, αΐτινες προϋποθέτουν άλλας επηρείας . Είναι π. χ. περίερ-
γος ή περίπτωσις τήν οποίαν πληροφορούμεθα από δύο ελληνικούς τόπους:

'Εφ' δσον είναι έγκυος |ή γυναίκα], δεν πρέπει νά βάζ-η [=νά φορή] τά
παπούτσια τοϋ άντρός της, διότι τότε, αν νποφέρη στη γέννα, θά πρέπη νά βάλη
μέσα νερό νά πιή. ('Αμοργός 1953, Λ. Α. 1953 Α' σ· 37 Λ. Σΐμος· Πρβλ. καί
Λ. Α. 1954 Α' σελ. 40).

Μια έγκυος δεν πρέπει ... νά φορέση ανδρική παντούφλα, και αν ποτε φο-
ρέση, πρέπει νά πι,ή νερό με παντούφλΜ τοϋ ανδρός εις τάς δυσκόλους στιγμάς τοϋ
τοκετοϋ. («Πέργαμος» έκδ. Κοινότητος Περγάμου, Μυτιλήνη 1929 σελ. 244).

Ό Ν. Γ. Πολίτης γράφαιν περί τής συνήθειας τοΰ προσφέρειν ύδωρ (μετά
διαλελυμένου άλατος) εντός υποδήματος εις τήν δυστοκοϋσαν "' δέν έχει υπ'όψιν
του τήν συσχέτισιν ταύτην πρός τήν κατά τήν έγκυμοσύνην άπαγόρευσιν, ουδέ φαί-
νεται γνωρίζων πλείονας τής έξ Οίνοΰντος τής Λακωνίας μνημονευομένης υπ' aU-
τοΰ εϊδήσεως. Ώς θά 'ίδωμεν όμως, ή πρός λύσιν τής δυστοκίας ενέργεια έκείνη
συνηθίζεται πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος, ή δέ ερμηνεία τη; δύναται νά στηριχθή καί εϊς

(Βλ. Λ7. Γ. Πολίτου: «Τά κατά τήν γέννηοιν » Λαογραφ. Σύμμ Γ' σ. 21G - 7 και Γ. Α. Μέγα,
Ζητήματα 'Ελλ. Λαογραφία;, τεύχος Α σελ. 26-27). Δέν εχομεν όμως πάντοτε μαρτυρίας δτι
ατίται επιβάλλονται έξ 'ίσου καί είς τόν σύζυγον. Πιθανώς δέν εδόθη είς τούτο η δέουσα προ-
σοχή παρά τών συλλογέων. 'Αντιθέτως διά ξένα παρόμοια έ'ίΗμα μαρτυρεΐται συχνότατα ή συν-
ευθύνη τοΰ σνζύγου. (Βλ. Ε. Crawley, τόμ. II σελ. 177 - 179).

') Είς τό κείμενον η άπαγόρευσις αΰτη φαίνεται αναφερομένη εις τήν ήμέραν τού άγ.
Συμεών. 'Επειδή όμως τούτο δέν καθορίζεται σαφώς, είναι πιθανόν ότι εκτείνεται είς όλον τό
διάστημα τής εγκυμοσύνης.

2) Γενικώς διά τάς υπερφυσικός έπηρείας τής περιόδου τΓ|, εγκυμοσύνης έπ'αμφοτέρων
τών συζύγων, ό Α. van Gennep γράφει: Chez les peuples de l'antiquité et chez les peu-
ples dits primitifs, la grossesse constitue l'un de ses stades de marge, dont il vient
d'être parlé, la femme enceinte et souvent le mari étant entachés d'impureté,
très sensibles aux influences surnaturelles dangereuses et en quelque sorte extraits de la
vie sociale ordinaire (Manuel de Folklore français contemporain, τόμ. A, 1 σελ. Ill - 115).

3) Βλ. Λαογραφίαν, τόμ. Σ'Γ' σελ. 314-316 ( = Λαογρ. Σύμμ. τόμ. Β' σελ. 294).
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άλλα αίτια, έκτός τών ύπό τοΰ Πολίτου έκτιθεμένων (βλ. κατωτέρω). Εκείνο
όμως τό όποιον μένει δυσεξήγητον είναι ή αναφερομένη ένταΰθα άπαγόρευσις τής
κατά τήν περίοδον τής έγκυμοσύνης χρήσεως τοΰ άνδρικοΰ υποδήματος ή τής παν-
τούφλας. Θά έλεγέ τις ότι πρόκειται περί αμαρτήματος τίνος τής συζύγου απέναντι
τών δικαιωμάτων τοΰ άνδρός, διά τό όποιον τιμωρείται κατά τήν ώραν τού τοκε-
τού, άπαλλασσομένη μόνον δι' έξιλεωτικής πράξεως (βλ. καί κατωτέρω).

Β' Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟΝ
1. 'Ηθική συμπαράστασις.

Ή σημασία τής παρουσίας τοΰ άνδρός παρά τή τικτούση συζύγο) του είναι
αυτονόητος καί ήτιολογημένη. Ή γυνή, ιδία όταν τίκτη διά πρώτην φοράν, αισθά-
νεται όργανικώς σχεδόν τήν άνάγκην τής βοηθείας καί συμπαραστάσεως τού συζύ-
γου της, τό αύτό δέ συμβαίνει και μέ τόν άνδρα, όστις -θέλει νά παρίσταται ώς
συμπάσχων καί άναδέχεται προθύμως πάντα κόπον, άποβλέποντα εΐς τήν βοή-
θειαν τής σΐ'ζύγου καί τήν αΐσίαν περαίωσιν τοΰ τοκετού.

Χαρακτηριστικόν εΐναι έν προκειμένω βυζαντινόν χωρίον έκ τοΰ βιβλίου
τής "Αννης Κομνηνής, όπου αναφέρεται ότι ή μήτηρ αύιής, προκειμένου νά τήν
γέννηση, επειδή άπουσίαζεν ό πατήρ της ... «προ τρίτης ημέρας τής τον βασιλέως
είς τά ανάκτορα είσελεύσεως... ταΐς ώδϊσι συνεχομένη, σταυρόν τύπον τή γαστρί
ένσημήνασα έφη «μεΐνον έ'τι, παιδίον, τήν τοϋ πατρός άφιξιν ». ('Αλεξιάς, VI, 8,
15. Βόννη τόμ. Α' σελ. 295).

Εις τά νεοελληνικά έθιμα ή άνάγκη τής ηθικής συμπαοαστάσεα)ς τοΰ συζύ-
γου κατά τόν τοκετόν εξαίρεται εις όλας τάς σχετικάς ειδήσεις, σημειούμενη άπό
*

τής στοιχειώδους πρωτοβουλίας του διά τήν πρόσκλησιν τής μαίας μέχρι τής παρά
τήν κλίνην τής λεχοΰς παραμονής του.

Μόλις θ άρχίσουν οί πόνοι, αμέσως ειδοποιείται ή μαμμή καί δ πατέρας, άν
λείπη πουθενά. (Πλαγιά Λέσβου 1955, Λ. Α. 2152 σελ. 58, Έμμ. Σαρέλλης).

Ό σύζυγος συνήθως ειδοποιεί τήν μαμμήν (Έρμιονις 1953, Λ. Α. 1898
σελ. 38, Δήμητρα Μερεμέτη).

Πάει δ άντρας καί 'δοποιγάει τή μαμμή (Μανιάκι 1947, Λ. Α. 1566 σελ. 10
Μαγδαληνή Τσάκωνα)

') Τό χρέος τοΰ συζύγου τά τρέξη αυτοπροσώπως όπου δει, διά νά βυηύήση τήν επίτο-
κο ν σύζυγόν του, μαρτυρεϊται καί παρά τοις άρχαίοις, έκ τού σατιρικού στίχου τού 'Αριστο-
φάνους (Θεσμοφοριάζουσαι 504): «<5 5' άνί/ρ περιέργετ' ώκντόκι' ώνονμενος», ένθα ώκυτόκια —
μαγικά περίαπτα διδόμενα είς τάς τικτούσας (βλ. καί Λαογρ. Σύμμ. Β' σελ. 298,1).
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Ό σύζυγος κατά τήν ώραν τοΰ τοκετού ευρίσκεται εξωϋεν τής θύρας τοΰ
δωματίου. ΚαίV όλον το διάστημα τής παραμονής του εκεί, παραμένει αμίλητος.
(Ήλιορράχη Κονίτσης 1953, Κ. Φράγκος, δημ/λος).

Ό σύζυγος μπορεί να παρευρίσκεται κατά τήν ώραν τοΰ τοκετοΰ είς τδ δο)-
μάτιον τής εγκυμονούσης (τοΰ το επιτρέπουν). (ΙΙινακοχώρι Λευκάδος 1953, διά
τοΰ Επιθεωρητού κ. Δ. Γερουλάνου).

Ο σύζυγος πρέπει νά παρευρίσκεται είς τόν τοκετόν, και μέ λόγια νά δη-
μιονργή ενχάριστον Ατμόαφαιραν. (ΓΙαλαιοσέλιο Κονίτσης 195-3, Δ/λος Παπαχρίστος).

'Ασφαλώς ή παρουσία τοΰ συζύγου, μή ένδεικνυμένη συνήθως σήμερον,
ενέπνεε τότε θάρρος καί έμπιστοσύνην είς τήν ώδίνουσαν, συγχρόνως δέ ό σύζυγος
γινόμενος μάρτυς τών ώδίνων τοΰ τοκετοΰ συνεμερίζετο τήν άγωνίαν τής συζύγου
τον, άνεπτύσσετο δ' οντω στενώτερος δ δεσμός. ("Ανω Έξάνθεια νΥευκάδος 1953,
δια τού Επιθεωρητού κ. Δ. Γερουλάνου).

Άποκαρδιώνει πράγματι σήμερον τους συζύγους, ως καί τάς τικτούσας, ή
επιστημονικώς μέν δικαιολογημένη, αλλά συναισθηματικώς σκληρά άπαγόρευσις τής
συμπαραστάσεώς των κατά τήν ώραν τοΰ τοκετοΰ. Εις τά Μαιευτήρια καί τάς Κλι-
νικός ή άπομόνωσις είναι πολλάκις τοιαύτη, ώστε ουδέ τάς κραυγάς τής τικτούσης
δύναται ν' άκούη ό σύζυγος. Καί όμως ό έκ τοΰ σύνεγγυς συμμερισμός καθιστά
κατά τά ψυχολογικά καί λαογραφικά τεκμήρια, Ϊσχυροτέραν καί περισσότερον φυ-
σιολογικήν τήν δημιουργίαν τού αισθήματος τής πατρότητος. Χαρακτηριστικοί εί-
ναι οί λόγοι συζύγου τινός έκ Σύρου, περιγράφοντος τήν ψυχολογίαν καί τόν ρό-
λον του κατά τήν όίραν τοΰ τοκετού :

Τό γιό μον τόν έγέννησα κι' έγά), γιατί όση ώρα κοιλοπονονσε ή γυναίκα
μου, μου κρατούσε τό χέρι καί τό δάγκωνε άναλ,όγως. Αισθανόμουν λοιπόν μαζί
της όλους τους πόνους.' (Όμιλία του πρός τόν κ. ΙΙέτρον Γλέζον).

Ακριβώς όμως προς αποφυγήν τοΰ συναισθηματικού τούτου συμμερισμοΰ
τών ώδίνων τής συζύγου του εμποδίζεται πολλάκις καί παρά τφ λαφ ό σύζυγος νά
παρίσταται κατά τόν τοκετόν.

Παλιότερα ό άνδρας δεν έγνώριζε πότε θά γέννηση ή γυναίκα τον κι' αυτό
τοΰ τ ό έκρυβαν επίτηδες, γιά νά μήν προσθέτη καί τόν δικό τον πόνο στους πόνους
που θά'χη κι ή γυναίκα του στον τοκετό. (Δίστρατο Κονίτσης 1953, διά τοΰ
Έπιθεωρητοΰ κ. Ε. Μακρή).

Κατά τόν τοκετόν έπιδιο')κεται ή άπομάκρυνοις τον συζύγου, διά νά μή
νποφέρη καί συμπάσχη μετά τής γεννώσης συζύγου του. (Γοργοπόταμος Κονίτσης
1953, Δ/λ ος Χ. Γεωργιάδης).

Προσθέτω εις τάς περιπτώσεις ταύτας τής ηθικής συμπαραστάσεως τού συ-
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ζύγου κατά τον τοκετόν, καί μίαν σχετικώς εύτράπελον, άλλα χαρακτηριστικήν τών
περί τής ευθύνης του λαϊκών αντιλήψεων.

Δίπλα [στήν Ιτοιμόγεννη] κάθονται δυο γυναίκες, μιά δεξιά καί μιά ζερβιά
καί τήν κρατούν άπό τό χέρι καί τής λένε : "Αϊ, παιδάκι μου, κουράγιο ! κτλ. ή δέ
έγκυος λέγει τοΰ ανδρός της: «"Ελα νά τό βγάλης, εκεί που τό έβαλες». (Δολιανά
Κυνουρίας 1952, ΛΑ. 1762, 5 Γ. Α. Παπαηλιού).

2. Φυσική βοήθεια

'Ενδιαφέρει κυρίως ένταύΟα ή ύπ' αύτοΰ τοΰ συζύγου ύποβάστασις τής τι-
κτούσης γυναικός. Είναι γνωστόν ότι παλαιότερον, ή καί σήμερον άκόμη ε'ίς τινα
μέρη, αί γυναίκες έτικτον είς όρθίαν στάσιν, υποβασταζόμενοι. Φυσικόν ήτο τήν
ύποβάστασιν αύτήν ν' άνελάμβανον στιβαραί χείρες, τοιαΰται δέ, περισσότερον
ενδεδειγμένοι, ήσαν αί τοΰ συζύγου. Ή παρέμβασις καί ή βοήθεια του έζητοΰντο
'ίσως όχι μόνον εξ ανάγκης, αλλά καί ώς άναγνώρισις άρμοδιότητος καί ύπόδειξις
καθήκοντος συζυγικού. "Εχομεν έξ όλης σχεδόν τής Ελλάδος μαρτυρίας, ότι πρό
πάντων ό συζυγος έκαλεΐτο νά κρατήση εις τάς χείρας του τήν τίκτουσαν, ή δέ βοή-
θειά του αύιη, όσον καί αν φαίνεται απλή καί φυσική, παρέχει τήν εικόνα μιά;
συνεργασίας τών δύο γονέων κατά τήν ώραν έκείνην, ενός άμοιβαίου συμμερι-
ομοΰ τής προσπαθείας διά τήν έξοόθησιν.

Παλαιοτάτη είναι ή σχετική πληροφορία τών περιηγητών Stephanopoli
περιγραφόντων τά κατά τήν γέννησιν εν Μάνη, κατά τήν οποίαν: la femme se met
debout entre les bras de son mari, qui se tient également debout, mais le dos
appuyé sur le lit, pour avoir plus de force. (Voyage de Dimo et Nicolô Ste-
phanopoli en Grèce, pendant les années 1797 et 1798. Tome I (à Londres
1800), σελ. 292). 'Αλλά καί νεώτεραι:

Νυν δηλαδή έν Μάνη, 'Ανδριτσαίνη, Σμύρνη καί Καλλιπόλει, ή μέλλουσα
νά γεννήαη στηρίζεται επί τών ώμων ή τοϋ συζύγου (Μάνη παλαιότερον), ή μιας

ύψη/,ής γυναικός..... κλπ. (Φ. Κουκουλέ: Βυζαντ- βίος καί πολιτισμός, τόμ. Δ'

(Athènes 1951) σελ. 23).

When the woman is to be supported in an upright posture, she is
often, held by her husband, or by some male relative such as her brother.
(Πυργί Χίου 1949, Ph. Argenti-H. Rose, The Folklore of Chios, τόμ. I
(Cambridge 1949) σελ. 265.

Βάζουν τήν επίτοκο νά κρεμαστή στον τράχηλο τοϋ συζύγου της, καί δταν
έλί}η ή ώρα τήν ξαπλώνουν. (Πλαγιά Λέσβου 1955, Λ.Α. 2152, σελ. 58, 'Εμμ.
Σαρέλλης).
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Παλιότερα τήν κάθιζαν στο σκαμνί και τήν κρατούσαν άτι τις μασκάλες
δυο γυναίκες ή δ Άντρας της. ('Ηλεία 1953, Λαογραφία τόμ. ΙΕ', σελ. 248, Ν.Δ.
Ψυχογιός).

Ή θεσις τής γυναικός κατά τόν τοκετόν ε'ιναι όρθια, ένφ ό Άνδρας της ή ό
πενθερός κρατάει εκ τών όπισθεν άμφοτέρας τάς χείρας τής γυναικός (ορθοβάσταμα).
(Δορβιτσά Ναυπακτίας 1953, Λ.Α. 1798 σ. 10, Χ. Παπαϊωάννου).

Κατά τόν τοκετόν ή επίτοκος στηρίζεται εΐς τόν σύζυγοι' της ή κρεμάται
πολλές φορές άπ αυτόν, για νά γέννηση εύκολα. (Ελεύθερον Κονίτσης 1953, Δ/λος
Α. Μπάρμπας).

Ο αντρας φορτώνεται τη γυναίκα στις πλάτες του yià να διευκολυνθη ό το-
κετός. (Άηδονοχώρι Κονίτσης 1953, Δ/λ ος Ν. ΙΙαπανικολάου).

Μέχρι τών αρχών τοϋ παρόντος αιώνος, ή γυνή ε'τεκεν όρθία, υποβασταζό-
μενη εκ τών όπισθεν διά τών χειρών υπό τοϋ συζύγου αυτής, μέχρι πέρατος τοϋ
τοκετοϋ. ("Ανω ΈξάνΟεια Λευκάδος 1953, διά τοϋ Έπιίΐεωρητοΰ κ. Δ. Γερουλάνου).

Σπανίως εξακολουθεί εφαρμοζομένη ή παλΜίοτέρα συνήθεια, καθ' ήν ή εν
τοκετφ τελ,οϋσα σύζυγος κρατείται όρθια έκ τών όπισθεν διά τών χειρών τοϋ συζύ-
γου της, καθ' όλη ν τήν διάρκειαν τών πόνων και μέχρι τής πτώσεως τοϋ νεογέννη-
του. (Κάβαλος Λευκάδος 1953, Δ/λ ος Ν. Ράπιης).

3. Μαγικαι ένεργειαι

α' Χρησιμοποίησις τών ενδυμάτων τοϋ συζύγου

Είναι γνωστόν ότι ή συμβολική χρησιμοποίησις τών ενδυμάτων, ύποδημά-
των, πίλων κλπ., τών ανηκόντων εΐς τι πρόσωπον, επέχει θέσιν ουσιαστικής παρου-
σίας του και ενεργείται αναλόγως11. Συχνότατον έν Ελλάδι είναι τό έιΊιμον τής έπι-
θέσεως τών ενδυμάτων τού συζύγου έπί τής λεχούς είτε κατά τήν ώραν τοΰ δύσκο-
λου τοκετού, ε'ίτε καί μετ' αυτόν. Καί διά μέν τήν πρό τοϋ τοκετού ώραν δυνά-
μεθα νά θεωρήσωμεν τήν χρησιμοποίησιν τών ενδυμάτων τοΰ συζύγου ώς έπί-
κλησιν τής ανδρικής ίσχυράς βοηθείας του εις τήν δύσκολον έκείνην στιγμήν, διά
δέ τήν μετά τόν τοκετόν (περί τής οποίας βλέπε κατοΐτέρω) ώς φόβητρον κατά τών
βλαπτόντων τήν λεχώ καί τό νεογέννητον δαιμονίων.

Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ταύτας έχομεν ένεργόν καί άρρενολοχικήν
συμμετοχή ν τοϋ συζύγου διά τήν αίσίαν έκβασιν καί τήν καλήν φύλαξα' τοΰ τοκε-

') Βλέπε /. G. Frazer, The Golden Bough, τόμ. I σελ. 205-206. Πρβλ. καί Ε. Crawley
έ.ά. σελ. 187-8. «Είς τήν πρωτόγονον σκέψιν, γράφει ό δεύτερος, τά ένδύματα περιέχουν τάς
ιδιότητας τοΰ φοροΰντος, ώς ή μ?ιλωτή τοΰ Ηλία περιέκλειε τήν δύναμίν του. Καί τότε με-
ταδίδουν είς τούς άλλους τήν ύγείαν, τήν δύναμιν καί τήν άντοχήν τοΰ κατόχου των» (σελ. Ιδΐ).



140

ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

τοϋ, παρέχω όμως ενταύθα μόνον τάς άφορώσας εΐς τήν εύτοκίαν σχετικός
ειδήσεις :

Κατά τήν ώραν τοΰ τοκετοΰ ϋέτουν εις τήν κοιλιά τής επιτόκου ένα ένδυμα
τοΰ συζύγου (πουκάμισο, μαντήλι κλ^π.) καί σε περίπτωση που ο σύζυγος απουσιάζει,
τόν ειδοποιούν νά στείλη ένα μαντήλι γιά τή διευκόλυνση τοΰ τοκετοΰ. (Καλός 'Αγρός
Δράμας 1953, Ευαγγελία Χατζηαθανασίου, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

"Οταν ή επίτοκος ευρίσκεται είς τό στάδιον τής εξωϋήσεα)ς, τότε ρίχνουν
επάνω στην επίτοκο ένα έπανωφόριον ή καϊ άλλο άντικείμενον τοΰ συζύγου. ('Αρ-
τάκη Μ. 'Ασίας, πρόσφυγες 1953, Θεοφάνη Χριστοφορίδου, μαθήτρια Σχολής
Μαιών).

Πρέπει ή επίτοκος νά είναι σκεπασμένη μέ ροΰχα τοΰ συζύγου της. (Φορτέ-
τσα Ηρακλείου Κρήτης 1953, Χ. Χουτά, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

"Αμα τυραννάται ή γυναίκα, παίρνουνε τό σκούφο τ' άντροΰς τσης καί τρί-
βγοννετή μούρη τζηςκαί γεννά πλια εύκολα. . . (Λατσίδα Κρήτης 1939, Λ. Α. 1381 Β',
σελ. 152, Μαρία Λιουδάκη)1'.

β' Άποδέσεις

'Ονομάζω ούτω τάς μαγικάς ένεργείας, αιτινες άποβλέπουν εΐς τήν άπαλ-
λαγήν άπό προηγηθείσας γνωστός ή ύποτιθεμένας καταδέσεις. Εΐδικώτερον, προκει-
μένου περί επιτόκων, ό φόβος περί μαγικών καί φυσικών εμποδίων, άτινα θά ήδύ-
ναντο ν à δυσχεράνουν τόν τοκετόν, ώδήγησεν εις πλήθος ένεργειών άποδεσμευτι-
κών τής πιθανής καταδέσεως. Πρόκειται, όπως γράφει ό Ν. Γ. Πολίτης, περί τής
ιδέας ότι «πάν τό συμπεπλεγμένον ή συνδεδεμένον ή κεκλεισμένον παρακωλύει τήν
έλευΟέραν λειτονργίαν τής φύσεως» 2).

Τά σχετικά ελληνικά έθιμα είναι πολλά· θά περιορισθώ όμως ενταύθα εΐς
εκείνα, όπου ένεργεΐ τήν άπόδεσιν ό ίδιος ό σύζυγος, ή χρησιμοποιούνται πρός
τούτο τά εις αυτόν άνήκοντα άντικείμενα.

Στη γέννα άπάνου, εάν ό άνδρας είναι παρών, βγάζει τά κουμπιά τοΰ υποκα-
μίσου του. (Πολίχνιτον Λέσβου 1955, Λ.Α. 2153 σ. 9, II. ΓΙαπαμανώλης).

Ί ΙΙερί παρομοίων εθίμων επιθέσεως ένδυμάτων ή άλλων αντικειμένων τοϋ συζύγου
έ.χί τής έπιτόκου παρ' άλλοις λαοϊς. βλ. Ε. Crawley έ.ά. σελ. 187 (νήσοι τοϋ Πάσχα) καί
P. Sebillot : Le paganisme contemporain chez les peuples celto - latins (Paris 1908)
o. 26 - 7 ( Ιρλανδία).

2) Βλ. Λαογραφίαν ΣΤ' σελ 322 (=;Ααογρ. Σύμμ. Β' σελ. 299), δπου καί περιπτώσεις
αντιστοίχων μαγικών ένεργειών παρά τοϊς άρχαίοις καί νεωτέροις λαοΐς (σελ. 321 - 325). Κατα-
δέσμους τοκειοΟ έγνώριζον καί κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους (πρβλ. Φ. Κονκονλέ'. «Με-
σαιωνικοί καί Νεοελληνικοί κατάδεσμοι» εν Λαογραφία, τόμ. Θ' 1926 - 28, σελ. 65 καί 473).
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Ξεκουμπώνουν τυχόν κουμπωμένα εσώρουχα και εξώρονχα, που ανήκουν
στον σύζυγο. (Χιονιάδες Κονίτοης 1953, Δ/λος Στέφ. Ζωγράφος).

Δια νά γέννηση εύκολα ή σύζυγος, επιβάλλουν εις τόν σύζνγον ν άνοιξη (νά
ξεκλειδώση) δ,τι έχει κλειδωμένα- ήτοι μπαούλα, ντουλάπες, κιβώτια, κασέλες και
δωμάτια. (Άσημοχώρι Κονίτσης 1953, Δ/λ ος Δούτσης)1'.

"Αν δέν ξελευτερωθή ή γυναίκα σέ 24 ώρες, τότε ό σύζυγος ρίχνει μιά ή
δυο κλειδαριές κλειδωμένες στή φωτιά νά χαλιίσουν, γιά νά χα/^άση κι ή γυναίκα,
)»' άνοιξη, νά βγή τό μικρό. (Πιστεύουν πώς ή γυναίκα δέν *αποκτάει» εύκολα, γιατί
είναι κλειδωμένη άπό κάποιον που τή μισούσε). ('Αηδονοχώρι Κονίτσης 1953, Δ/λ ος
Ν. ΙΙαπανικολάου).

"Οταν ή γυναίκα δυσκολεύεται νά γέννηση, ανοίγουν τές παγκομεριές ( —
αποθήκες σιτηρών) καί πετούν τά ποδήματα τον συζύγου έξω, διότι νομίζουν πώς
έτσι ευκολύνεται ό τοκετός. (Μαριτσά Ρόδου 1937, Λαογραφία τόμ. ΙΑ , σ. 5G8,
Α. Βρόντης).

"Οταν δυσκολευόταν ή γέννα ... έπιαναν τον πατέρα και τοϋ έβγαζαν τά
στιβάνια ( — ποδήματα) γιά νά γοργοβγή και τό παιδί. (Γόρτυς Κρήτης 1952, Λ.Α.
1G93 σ. 14, Έμμ. Χριστοδουλάκης).

'Αποσυνδέουν (λύνουν) τό δπλο ή τά δπλα, πού ανήκουν στον σύζυγο. (Χιο-
νιάδες Κονίτσης 1953, Δ/λ ος Στέφανος Ζωγράφος).

Γιά νά κάνη εύκολη τή γέννα τής γυναίκας τον, ύ άντρας κοίταζε τό του-
φέκι του■ αν ήταν εμωσμένο ( = γεμάτο) πυροβολούσε καί τ' άδειαζε. (Φάρασα Καπ-
παδοκίας, Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών, Χ/φα Δ. Λουκοπούλου).

Κατά τήν ώραν τοϋ τοκετού επικρατούσε άλλοτε ή συνήθεια : δ σύζυγος μέ
φίλους του έπαιρναν τά δπλα τους, καί ιστάμενοι είς μίαν γωνίαν τής οικίας έπυρο-
βολοϋσαν στον άέρα, γιά νά τρομάξη τό παιδί καί νά βγή. (Χέρσον Κιλκίς 1953,
Μαργαρίτα Έλευίίεριάδου, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

Αί δύο τελευταΐαι περιπτώσεις, έκτος τής άποσκοπούσης είς τήν άπόδεσιν
ενεργείας των (άπογέμισις όπλου), στηρίζονται καί εις τό στοιχείον τού έκφοβισμοΰ
ή τοΰ τρόμου,τόν όποιον δύνανται νά επιφέρουν εΐς τά κακά πνεύματα τό όπλον καί
ό πυροβολισμός. Χαρακτηριστική είναι σχετική πληροφορία έκ Κρήτης, κατά τήν
οποίαν : Στό κρεβάτι τής επιτόκου κρεμούν πολεμικό ν δπλον, νά διώχνη τά κακά
πράματα (sic) πού εμποδίζουν τόν τοκετόν. (Μύρτος Τεραπέτρας 1952, ΛΑ. 1789Α

') 'Υποχρεώσεις τοϋ συζΰγου, παρά τοις διαφόροις λαοΐς, νά μή δένη δεσμούς ή κόμ-
βους καθ' όλον τό διάστημα τής εγκυμοσύνης τής συζύγου του, βλέπε παρά J. G. Frazer, The
Golden Bough, τόμ. Ill σελ. 294-295.
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σελ. 43, Α. Παπαδημητρόπουλος) 'Αξιοσημείωτος είναι πάντως καί ή φυσική αι-
τιολογία, τήν οποίαν δίδουν είς τήν ένέργειαν τού πυροβολισμού, « νά τρομάξτ] το
παίδι και νά βγή», αν καί πρέπει νά λάβωμεν ιιπ' όψιν ότι ή επίτοκος καί ουχί τό
βρέφος τρομάζει έκ τού αιφνίδιου θορύβου2'.

'Αναγράφω τελευταίαν μίαν ένέργειαν, ήτις δύναται μεν νά ύπαχθή εις
τάς μαγικός πράξεις τής άποδέσεως, είναι όμως χαρακτηριστική καί ισχυρώς άντι-
προσιοπευτική τών εξεταζομένων εθίμων άρρενολοχείας:

Έκ προσωπικής πείρας και κατά τήν παρουσία ν μου είς τέσσαρας τοκε-
τούς τής συζύγου μον, ή έμπειρος μαία (πρακτική), ή παρισταμένη κατ' αυτούς, μοι
συνιστά διαρκώς νά μΐ) κάϋημαι κάτω, αλλά νά ΐσταμαι δρϋιος κατά τήν διάρκειαν
τοΰ τοκετού. (Ήλιοχιόρι Ζαγορίου 'Ηπείρου 1953, Δ/λος Μιχαήλ Πασχάλης).

Θεοορώ άποδετικήν τήν ζητουμένην ενταύθα όρθίαν στάσιν τού συζύγοι\
επειδή αύτη έν σχέσει μέ τήν στάσιν τοΰ καθήμενοι.', είναι ελευθέρα καί λυτή. Είναι
γνωστός ό μύθος περί τής γεννήσεως τοΰ 'Ηρακλέους εκ τής 'Αλκμήνης, τήν οποίαν
πρός χάριν τής Ήρας παρημπόδιζον αί Μοΐραι κρατούσαι συμπεπλεγμένας τάς
χείρας επί τών γονάτων, καί επομένως καθήμεναι8'.'Επίσης γνωστή είναι καί ή οή-
μιερον ισχύουσα άπαγόρεί'σις, καθ' ην δεν πρέπει νά κάίΐηνται μέ συμπεπλεγμένους
τους δακτύλους4'. Ό άνήρ λοιπόν, εις τό άνωτέρω παράδειγμα, ιστάμενος όρθιος
ενεργεί όμοιοπαθητικώς επί τής καθόδου καί ευχερούς εξωθήσεως τού τέκνου του
άπό τό σύζυγον σώμα"'.

') Ό πυροβολισμός απομακρύνει τά βλαπτικά δαιμόνια, όχι μόνον διά τό φονικόν του
αποτέλεσμα, άλλα καί διά τόν τρομακτικόν του θόρυβον· Συγκαταλέγεται καί ούτος μεταξύ
τών ποικίλων άποτρεπτικών θορύβων, οίοι οί κωδωνισμοί, τά κτυπήματα, αί θραύσεις άγγείων
κλπ. (Βλ. σχετικώς: Ν. Γ. Πολίτου. Τό εθιμον τής θραύσεως άγγείων κατά τήν κηδείαν, Λαογρ.
Σύμμ. Β', ιδία είς τάς σελίδας 280-281). Κωδωνοκρουσίας πρός διευκόλυνσιν του τοκετοΰ εις
διαφόρους ευρωπαϊκούς λαούς άναφέρει ό Γάλλος λαογράφος Paul Sebillot, ένδιαφέρουν
δ' ημάς ένταΰθα δύο άναγραφόμεναι περιπτώσεις: έν Νεαπόλει, όπου «(5 σύζυγος επιφορτίζεται
ονχνάκις τόν ρόλον αυτόν» καί έν Πορτογαλλία, όπου «εάν ο κροϋων τόν κώδωνα είναι ό αύζν-
γος, οφείλει νά κρατΐ) τό οχοινίον δια τών οδόντων του». (I^e paganisme etc σελ. 27).

") Πρβλ, καί Ξενοφ. Κ."Ακογλου : Λαογραφικά Κοτυώρων ('Αθήνα 1939) σ. 125.

3) Παρά Ν. Γ. Πολίτη: Ώκυτόκια (Λαογραφία ΣΤ' σελ. 321-322, όπου καί ή σχετική
βιβλιογραφία).

") Αυτόθι σελ. 322.

5) 'Αναφέρω ένταΰθα παρόμοιον έθιμον ιθαγενών τής Αυστραλίας, είς τό όποιον ό

σκοπός τοΰ εύχεροΰς τοκετοΰ καθορίζεται σαφέστερον. *Έπι ίσχυράς δυστοκίας, ό σύζυγος πε-

ριπατεί μίαν η δύο φοράς πέραν από τόν χώρον της μητρός, και τοντο δια να παρασυρη πρός αυτόν

τό εμβρνον, νά τόν άκολονϋήοη )Ε. Crawley ε. ά. σελ. 187).
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γ'. Άπομάκρυνσις τών αντικειμένων τοϋ συζύγου

Είναι όλως περίεργος ή αντίθετος προς τά προηγούμενα συμπεριφορά τών
τικτουσών απέναντι τού συζύγου των, τόν όποιον κατά τήν κρίσιμον στιγμήν τών
ισχυρών πόνων και τής έξωθήσεως δέν θέλουν νά βλέπουν ούτε νά σκέπτωνται.
Τά αντικείμενα τού συζύγου (ενδύματα, υποδήματα κλπ.), τά όποια πρό και μετά
τόν τοκετόν θεωρούνται προστατευτικά ή πολύτιμα, κατά τήν στιγμήν τής εξωθή-
σεως κρίνονται αποδιοπομπαία.

Παραθέτω τάς σχετικάς νεοελληνικός ειδήσεις.

Τήν στιγμήν εκείνην (τοΰ τοκετού) δεν πρέπει, ή γυναίκα νά βλέπη ουδέν
ένδυμα ή σημάδι τον ανδρός της. (Κρυόβρυση Έλασσώνος 1953, ΛΑ. 1971 σελ. 13
Κ. Τσέλιος). —Μια πού κοιλοπόναε στην Πεσσάδα (χωριό τής Λιβαθοΰς) δε μπο-
ρούσε νά υποφέρη νά βλέπη το βρακί τοΰ άντρός της και φώναζε : Βγάρτε το, νά
μην τδ βλέπω! (Κεφαλληνία, πληροφορία 1954) — Σε περίπτωση δυστοκίας...
πετούν έξω τά στιβάνια ( = υποδήματα) τοϋ άντρός της. (Κοντομαρί Χανίων Κρήτης
1952, Λ. Α. 1778 σελ. 12, Λ. Μαυριδάκης). —Γενικά δεν πρέπει νά βρίσκεται στο
δωμάτιο τοϋ τοκετού δ,τ ιδήποτε ανήκει στον σύζυγο. (Χιονιάδες Κονίτσης 1953, Δ/λ ος
Στ. Ζωγράφος). —"Οταν τυρανναται ή γυναίκα, βγάνουνε τά στιβάνια τ' άντροϋς
τσης δξω, γιά νά γέννηση πλια εύκολα. (Λατσίδα Κρήτης 1939, ΛΑ. 1381 Β'
σ. 152, Μαρία Διουδάκη). —Τήν ώρα πού κοιλοπονά ή γυναίκα, βγάνουν έξω άπο
τό σπίτι τά στιβάνια τ' άντρός τση. (Μάκρες Γόρτυνος Κρήτης 1952, ΛΑ. 1792
σ. 6, Κ. Κουρτικάκης). — ... Τήν ώρα τοϋ πόνου πετοϋν τά στιβάνια τοϋ συζύγου
έξω, βγάζουν τής επιτόκου τά βραχιόλια και δαχτυλίδια. (Νεριανά Χανίων 1952,
ΛΑ. 1779, 7-8 Όλγα Κουνδούρου). —Βγάζουν τά στιβάνια τοϋ ανδρός έξω άπό
τήν αίθουσα τον τοκετού, ίσως, όπως μοϋ είπαν, άπό θυμό ή γιά νά τιμωρήσουν
τον άνδρα, που εΐναι συνυπεύθυνος και όμως δέν υποφέρει αυτός. Τό έθιμο αυτό
τείνει νά έξαλειφθή. (Κρουσώνας Ηρακλείου 1955, Δ/λος Κωνσταντίνος Μανουρά;).

Καί έπεισοδιακώς : —«Βγάλετε δξω τό στιβάνιτοϋ άντρός μου», φωνάζει ή γυ-
ναίκα πριν γέννηση, μέ. τ ους πόνους. Κι υστέρα λέει : «Βάλε τέ το πάλι μέσα». (Γδό-
χια Τεραπέτρας Κρήτης 1952, ΛΑ. 1788, 12 Έμμ. Παπαμιχαλάκης). — Ή ίδια
ή γυναίκα φωνάζει τήν ώρα πού πονάει : « Βγάλτε του τά παπούτσια έξω, νά μήν τά
βλέπω », ένφ, μόλις άπογεννήση καί σννέλθη, λέει : « ΙΙροσέχτε, νά μή χαθούν τά πα-
πούτσια». (Χιονιάδες Κονίτσης 1953, Δ/λος Στ. Ζωγράφος). Κα\·. — Διηγούνται δτι
μιά γυναίκα, τήν ώρα πού γεννούσε, είδε τά τσαρούχια τ' άντρός της κι' είπε :
« Πάρτε τά τσαρούχια του άπο δώ, δέ θέλω νά τά βλέπω». 'Αλλά μόλις εγέννησε,
τ αποζήτησε κι' είπε: «Φέρτε τά τσαρούχια τ άντρα ιιου, γιατί θέλω νά τά βλέπω».
(Μόλιστα Κονίτσης 1953, Δ/λος Ίω. Γέγιος).
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Διά τήν άπομάκρυνσιν τών ύποδημάτα>ν τού συζύγου έκ τού δωματίου τοΰ
τοκετού, δυνάμεθα καί εΐς τήν περίπτωσιν αυτήν νά δεχθώ μεν τήν άποδετικήν
πράξιν, έφ' όσον έχομεν καί τά παραδείγματα 5 καί 6 τοΰ κεφαλαίου «Άποδέσεις»
(σελ. 141) ώ; καί τό 70ν τοΰ παρόντος κεφαλαίου, συνηγοροΰντα εΐς τοΰτο. Τό ύπό-
δημα άλλωστε, έκ τών ισχυρώς προσηρμοσμένων εΐς τό σώμα φορητών ειδών, μέ
τήν γνωστήν άνακοΰφισιν τήν οποίαν προσφέρει έκβαλλόμενον, ήτο φυσικόν νά
χρησιμοποιηθή συμβολικώς διά τήν όμοιοπαθητικήν άπελευθέρωσιν τής έπιτόκοί'.

'Απομένει όμαις πρός έξήγησιν τό γεγονός τής πλήρους αποβολής τών ύπο-

ς / ~ ς- / 5/ν — ο / a> \ ~ s / y ç \ \ s

δηματων του συζυγου εξω του δωματίου ή και της οικίας, ετι δε και ή γενική απο-
μάκρυνσις τών ένδυμάτων τοι> άπό τά βλέμματα τής τικτούσης. Ή πιθανωτέρα
έξήγησις, τήν οποίαν ύπαινίσσεται καί ή 8η μαρτυρία, είναι, ότι ή τίκτουσα ύπό
τήν έπήρειαν τών ώδίνων της άποστρέφεται καί μισεί σχεδόν τόν κύριον ύπειί-
θυνον τής καταστάσεώς της, τόν σύζυγον. Ή τθέα οιουδήποτε ενδύματος του, καί
δη έξ εκείνων τά όποια ούτος άφαιρεΐ κατά τήν συγκατάκλισιν, τήν έξοργίζει. 'Αλλά
μόλις καταπαύσουν αί ώδΐνες, έπανευρίσκει τήν στοργήν καί αισθάνεται ΐσχυροτέ-
ραν τήν άνάγκην τής προστασίας τοΰ συζύγου της. Εντεύθεν καί ή άναζήτησις τών
έκβληθέντων ύποδημάτα)ν, όπως τήν παρουσιάζουν τά εύτράπελα παραδείγματα1'.

δ'. Κτυπήματα

1. Διά τού ύποδήματος τοΰ συζύγου.

"Οταν δέ ή γυνή δοκιμάζη δυσκολίας καί ώδΐνας πολλάς κατά τον τοκετόν,
δ σύζυγος της, κατά προτροπήν τής μαίας, τύπτει διά τοϋ υποδήματος του τήν ασθενή
τρις τά νώτα, έκφωνών : «'Εγώ σε φόρτωσα κι' εγώ σε ξεφορτώνω» ή... «κι' δ Θεός
νά σε ξεφορτώση». (Μαρτυρία τοΰ περιηγητοΰ Ch. Sonnini έν έτει 1801, παρά
Ν. Γ. Πολίτη : Λαογρ. Σύμμ. Γ' σελ. 207. Πρβλ. καί Λαογρ. Σύμμ. Β' σελ. 302.).

Τήν χτυπάνε με τό παπούτσι τ' άντρός της καί λένε: «'Εγώ σέ φόρτωσα
κι εγώ σέ ξεφορτώνω». (Πετρί Λέσβου 1940, ΛΑ. 1446Α σ. 149, Δ· Λουκάτος).

Τήν κτυπά [ή μαμμή ή ό σύζυγος] τρεις φορές στη ράχη μέ μιά παπούτσα
(παλιοπάπουτσο)... (Μεσαναγρός Ρόδου 1953, ΛΑ. 1985 σελ. 57, I. Μπίλλης).

Ό Ν. Γ. Πολίτης άναφέρων τήν ώς άνω χρήσιν τοΰ ύποδήματος διά τό κτύ-
πημα τής έπιτόκου, ούδέν παρατηρεί περί ιδιαιτέρας σημασίας αύτοΰ. 'Υπάγει άδια-
κρίτο)ς τήν πράξιν ταύτην εΐς τά δι' άλλων μέσων (π. χ. τής ζώνης) καί κατ' άλλον
χρόνον ένεργούμενα κτυπήματα επί τών γυναικών, τά όποια μετά τοΰ Mannliardt

') Όμοίως καί διά τήν τίκτουσαν Έβραίαν αναφέρεται ή σατιρική παροιμία, δτι έφ'δσον
έκοιλοπόνει, έπεκαλειτο τήν Παναγίαν (—«Μέσα, Μαρία»), όταν δέ έγέννησε, δέν τήν ήθελε
( — «Έξω, Μαρία»). Βλ. Π Π. Μαρία άρι&. 1-6.
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θεωρεί ώς μεταβεβλημένας μορφάς τοΰ δια χλωρών κλάδων αρχεγόνου κτυπήμα-
τος, άποσκοπούντος εις τήν μετάδοσιν τής γονιμοποιού δυνάμεως καί επομένως εϊς
τήν έξασφάλισιν τής εύτοκίας. (βλ. Ώκυτόκια, Λαογραφίας ΣΤ' σ. 330=Λαογρ.
Σύμμ. Β' σελ. 305) ».

Νομίζω όμως ότι πρέπει ν' άποδοθή εΐς τό υπόδημα ή ιδιαιτέρα καί αυτοτε-
λής σημασία, τήν οποίαν έχει ώς κατ' εξοχήν φορεύς τοϋ άνθρωπίνου σιόματος
καί επομένως αντιπρόσωπος αυτού, αλλά καί ώς «τριοδικόν» άντικείμενον, μεταφέ-
ρον έκ τών τριόδων τάς κακάς καί άγαθάς έπηρείας. Είναι πιθανόν τά διά τούτου
κτυπήματα έπί τής έπιτόκου, ενεργούμενα κατ' αρχήν πρός ευγονίαν, νά συνδυά-
ζουν μέ μαγικήν σκοπιμότητα και τάς δύο ώς άνω ιδιότητας, έξασφαλίζοντα τήν
παρά τού συζύγου βοήθειαν καί τήν έκ τών τριόδων άγαθήν τύχην2'.

2. Διά τής ζώνης τοΰ συζύγου.

"Οταν ή επίτοκος δυσκολεύεται νά γέννηση... δ σύζυγος παίρνει τή ζώνη του
καί τί] δέρνει ατά νεφρά λέγοντας συγχρόνως : «'Εγώ που σε φόρτωσα, δά σέ ξεφορ-
τώσω κιόλας». (Χωριά Μεραμπέλου Κρήτης 1937, Μανώλη Πιτυκάκη: «Γύρω άπό
τόν τοκετό ». Περιοδ. Δρήρος, Νεάπολις Κρήτης, έ'τος Α' σ. 102).

"Οταν τυραννιέται νά γεννήση ή γυναίκα, λένε οί άλλες στον άντρα της: Ξε-
ζώσου ! Αυτός βγάζει τή ζώνη του, πάει κοντά στη γυναίκα του, τή χτυπά μέ τή
ζώνη καί λέει: «.'Εγώ σ εφόρτωσα, εγώ σέ ξεφορτώνω». (Άλάγνι Ηρακλείου καί
Φουρνή Μεραμπέλου Κρήτης 1954. Πληροφορία Κας Ευαγγελίας Φραγκάκη).

Ό άνδρας χτυπάει μέ τό λουρί του τήν πλάτη τής γυναικός του καί τής λέει :
'Εγώ σέ φόρτωσα, εγώ &ά σέ ξεφορτώσω. (Άγγέρια Πάρου 1953, ΛΑ. 1956, 11
Γ. Πρωτόπαπας).

Τήν ώρα τοϋ τοκετού, γιά νά γεννηϋή γρήγορα τό παιδί, βγάζει δ άνδρας

1) Χαρακτηριστικών δείγμα συγχρόνου κτυπήματος διά χλωρού κλάδου, πρός μετάδοσιν
τής γονιμοποιού του δυνάμεως, αποτελεί ή εκ Λέσβου κατά τό ετος 1940 πληροφορία μου,
καθ' ην : Τ'ν ώρα πον ψάλλει [6 παπάς] «τάς -θύρας, τάς θύρας, εν σοφία πρόσχωμεν*, χτνπάν τήν
κοιλιά τ'ς [τής στείρας] μ' ενα κονμμάτι ρουμάνι (=βάτο), γιά νά ρουμανιάσ ή κοιλιά τ'ς (—νά μείνη
έγκυος). (Χωρίον Πετρί, ΛΑ 1446 Α σελ· 120). 'Ενταύθα ή λειτουργική φράσις «ràî θύρας, τάς
θύρας» ακούεται παρά τοΰ λαού ώς «τάς στείρας, τάς στείρας».

2) Είς τήν έρμηνείαν ταύτην δύναται νά προστεθή καί τό στοιχειον τής άποδέσεως
έφ'δσον, ώς ε'ίδομεν, τό κενόν ύπόδημα έπιφέρει όμοιοπαθητικώς καί τήν απαλλαγή ν τής εγκύου
άπό τοΰ φόρτου της. 'Απομένει πρός έξήγησιν ή έν τώ 3ω παραδείγματι αναγραφομένη προ-
τίμησις παλαιοΰ υποδήματος, άνήκοντος πιθανώς είς τόν σύζυγον. Ή παλαιότης σημαίνει συ-
νήθως άντοχήν, πλήρες βίωμα καί δεδοκιμασμένην πεΐραν, στοιχεία κατάλληλα διά τήν κατο-
χύρωσιν νέων ένεργειών

10
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τη ζώνη τον καί χτυπά τη γυναίκα τον στις πλάτες, και τής λέει συγχρόνως επί τρεις
φορές: «Έγώ σέ φόρταισα, ή Παναγία νά σέ ξεφορτώση». (Καλό Χωριό Μεραμπέ-
λου Κρήτης 1953, ΛΑ. 1942 σελ. 9-10 Ελένη Πιτυκάκη).

Παλαιότερα ό σύζυγος έβγαζε τό ζωνάρι του καί τό πηδούσε τρεις φορές,
καί τό έδιδε είς τήν σύζυγόν τον, νά γέννηση ενκολα. (Χέρσον Κιλκίς 1953, Μαργα-
ρίτα Έλευθεριάδου, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

Περί τών κτυπημάτων διά ζώνης πρός ευγονίαν διέλαβεν επίσης ό Ν. Γ. Πο-
λίτης εις τάς προμνησθείσας μελετάς αυτού. 'Η χρησιμοποίησις τής ζώνης ή τοΰ
«λουρίου» ώς οργάνων κτυπήματος ενθυμίζει καί τάς άναγραφομένας έκεϊ άρ-
χαίας μαστιγώσεις1'.

Ώς φαίνεται όμως καί έκ τοΰ τελευταίου ώς άνω παραδείγματος, ή ζώνη δέν
είναι πάντοτε μαστιγωτικόν ή τυπτικόν όργανον, αλλά καί μαγικώς περιζωστικόν.
Κατά μαρτυρίαν τοΰ Πλινίου (ΐος αί. μ.Χ.) ή χρησιμοποίησις τής ζώνης τοΰ συζύ-
γου έγίνετο κατά τρόπον ήρεμον καί συμβολικόν: «Επιταχύνει τόν τοκετόν δ άνήρ
έκ τον όποιον σννέλαβεν ή γννή, εάν λύσας τήν ζώνην του περιζώση τήν γυναίκα,
καί έπειτα τήν λύση λέγων, δτι ό ΐ'διος δστις τήν έδεσε ϋά τήν λύση » 2'.

Όμοίαν συμβολικήν περίζωσιν πρός εΰτοκίαν ενήργουν καί οί Βυζαντινοί:
« Περιέβαλλον τήν κοιλίαν [τής δυστοκούσης] διά ζώνης, δι ής είχον περιζώσει κίονα
έκκλησίας». (Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός τόμ. Δ', Athènes 19.S1,
σελ. 24). Δέν μαρτυρειται αν ή ζώνη αύτη άνήκεν είς τόν σύζυγον, είναι όμως χα-
ρακτηριστικόν, ότι. εις όμοιας νεοελληνικός περιπτώσεις, ώς «ιερά» ή «αγιασμένη»
ζώνη χρησιμοποιείται ή ζώνη τοΰ ιερέως, δηλ. ιερού άλλά άρρενος προσώπου8'.
Χρησιμοποιείται βεβαίως καί πάσα ιερά ζώνη, οία ή τής εικόνος τής Θεοτόκου
(*τή Παναγίας τό ζωνάρ »)4> άλλά καί εις τάς περιπτώσεις αυτάς έ'χομεν συνήθως
παρέμβασιν τού συζύγου:

Μιά οικογένεια διατηρούσε στο χωριό μιά ζώνη, πον τήν έλεγαν «ζο'ινη τής
Παναγίας». Τήν είχαν, λέει, φέρει από τήν Αίγυπτο κι ήταν λειτουργημένη 40 μέρες

') Βλ. «Ώκυτόκια» (Λαογραφία ΣΤ' 330 - 335 = Λαογρ. Σύμμ. Β σελ 305 306).

2) « Partus adcelerat hic mas, ex quo quaeque conceperit, si cinctu suo soluto
feminam cinxerit, dein solverit adjecta precatione se vinxisse, eundem et soluturum,
atque abierit». (Nat. Hist 28,42). Πρβλ· καί Ν. Γ. Πολίτου Ώκυτόκια. (Λαογραφίας ΣΤ' 326
= Λαογρ. Σύμμ. Β' σελ. 303) καί Γ. Κ. Σπνριδάκη: Τά κατά τήν γέννησιν κλπ. έ'θιμα τών Βυ-
ζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών. Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχ. τόμ. Ζ' (1953) σ. 108.

3) [Ζωννύουσι τήν δυστοκοϋσαν] διά τίνος εκκλησιαστικής ζώνης ιερέως. Πόντος 1896, ΛΑ.
242, 168, Ε. Παπανανιάδης. Βλ. καί Φ. Κονκουλέ ε.ά· σελ 24, ύποσημ. 5.

4) Βλ. Ξ."Ακογλου Λαογραφικά Κοτυώρων, σελ. 126· Επίσης καί έν Κρήτχι
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στην εκκλησιά. Τήν ώρα τσν τοκετοΰ δ σύζυγος πήγαινε και ζητούσε τή ζώνη, τήν
έδινε στη γυναίκα του νά ζωστή, ώσπου νά καλογεννήση. (Άηδονοχώρι Κονίτσης
1953, Δ/λος Ν. Παπανικολάου)υ.

Δέν υπάρχει αμφιβολία, ότι ή μαγική σημασία τής λυομένης ζώνης είναι κυ-
ρίως άποδετική. Εις όσας περιπτώσεις χρησιμοποιείται αύτη, άποβλέπει είς λύσιν
δεσμών είτε στειρώσεως2', ε'ίτε δυσκόλου τοκετού, ώς ενταύθα. Ό άφαιρών τήν
ιδικήν του ζώνην σύζυγος, άσχέτως τής χρησιμοποιήσεως αυτής εις κτυπήματα ή
διασκελισμούς, ώς εΐς τά άναγραφέντα παραδείγματα, προβαίνει κατ' άρχήν εΐς
συμβολικήν δι' αυτής λύσιν τών κωλυόντων τόν τοκετόν δεσμών. «Ξεζώσου», τού
παραγγέλλουν έν χορώ αΐ παριστάμενοι γυναίκες, έν Κρήτη. 'Αλλά καί χωρίς εν-
τολήν, ή οιαδήποτε χρήσις τής ζώνης προϋποθέτει άφαίρεσιν αυτής άπό τοϋ σώμα-
τος τοϋ φοροΰντος3). Είναι λοιπόν εΐς τήν βάσιν της απαλλακτική τών έμποδίων
ή ενέργεια αύτη τοϋ συζύγου, καθισταμένη έπειτα καί γονιμοποιός, διά τής χρησι-
μοποιήσεως τής ζώνης ει? κτυπήματα καί μαστίγωσιν. Ή συνοδεύουσα τάς ενεργείας
ταύτας επωδή «Εγώ σε φόρτωσα, εγώ ϋ·ά σε ξεφορτώσω» δεικνύει συγχρόνως τήν
όμολογίαν τής ευθύνης τοϋ συζύγου διά τήν έγκυμοσύνην, αλλά καί τήν έκ ταύτης
άρμοδιότητά του νά έπέμβη πρός εύ'κολον τοκετόν.

"Οσον άφορά εις τήν ύπό τοϋ Πλινίου άναφερομένην ένέργειαν καί έπφδήν,
όπου τήν λύσιν τοϋ συζύγου άκολουθεΐ περίζωσις καί έπειτα πάλιν λύσις τής συζύ-
γου, έκεΐ ή πράξις τής άποδέσεως μεταφέρεται καί εκτελείται έπί τοΰ σώματος αύ-
τής τής γυναικός.

'Αξιοπρόσεχτος είναι εις τά εκτεθέντα παραδείγματα καί ή εναλλαγή τών ση-
μείων έπί τοΰ σάιματος τής επιτόκου, τά όποια κτυπά ό σύζυγος. Ή «πλάτη» εΐναι
φυσικώς δεκτική κτυπημάτων, τά «νεφρά» όμως είναι ή βιβλική «οσφύς», ήτις δύ-
ναται νά θεωρηθή καί έ'δρα τής κυήσεως ή γονιμοποιήσεως τής γυναικός. Τά έπ'
αυτής κτυπήματα τοΰ κρητικού παραδείγματος έχουν πιθανώς σχέσιν μέ τήν έκ
τοΰ μέρους έκείνου άρχικήν λύσιν τής παρθενικής ζώνης

') ΤοιαΟται χρησιμοποιήσεις ιερών ζωνών πρός εύτοκίαν αναφέρονται καί εις τά έθιμα
τών Δυτικών χριστιανικών λαών. (Βλ. P. Sebillot: le Paganisme etc, σελ. 25 καί A Van Gen-
nep : Manuel κτλ. ΑΊ σελ. 116), ώς έπίσης καί τών Εβραίων. (Βλ. R Roussel : Le pélèrinage
à travers les siècles (Paris 1954) σελ. 216.

2) Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκην, ενθ' άν. σελ. 106 - 107.

3) Τό uùcô ισχύει καί δι' οιανδήποτε άλλην ζώνην (ιερόν κλπ ), τής οποίας γίνεται χρή-
σις. 'Υποτίθεται δτι αύτη έλύθη άπό κάποιον σώμα.

4) Σχετική είναι καί ή ύπό τού Crawley άναγραψομένη περίπτωσις, καθ' ήν εις τήν
Κεντρικήν Αύστραλίαν, δταν ό τοκετός είναι δυσχερής, λαμβάνουν τήν ζώνην τού συζύγου καί
τήν δένουν περί τό στήθος τής επιτόκου (έ. ά. σελ. 187).
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Μίαν όίλλην έκτεθεΐσαν ένέργειαν τού συζύγου, ήτοι τόν διασκελισμόν τής
προοριζομένης διά τήν σύζυγον ζώνης, θά προσπαθήσωμεν νά έξηγήσωμεν εΐς τά
επόμενα παραδείγματα.

ε'. Διασκελισμοί

Κατά τήν ώραν τών ώδίνων δ σύζυγος επιβάλλεται νά πηδήση τρεις φοράς
επάνω άπδ τήν κοιλίαν τής επιτόκου. (Καλός 'Αγρός Δράμας 1953, Εύαγγελία Χα-
τζηαθανασίου, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

"Οταν ή γυναίκα πονά, βάζουν τόν σύζυγο της νά τήν δρασκελίση, γιά νά βγή
τό παιδί εύκολώτερα. (Αιγιαλεία 1953, Στέλλα Γαλάνη, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

"Οταν ή έγκυος γυναίκα εδυσκολεύετο νά γέννηση, έκαλεΐτο ό άνδρας της,
καί ή μαμμή τόν έβαζε νά περάση πάνω της (νά πηδήση). Πρόσφυγες Σεβαστείας
1953, (Α.Α. 1824, 8 'Ανατολή 'Ιωαννίνων, Ν. Πελέσης).

'Εάν δυσκολεύεται νά γεννήση ή γυναίκα, καί έχουν τήν γ να') μη ν δτι αιτία
τής δυσκολίας είναι δ άνδρας της,.. τόν βάζουν καί περνά άπδ επάνω της τρεις
φορές."Ετσι ελευθερώνεται. (Καπνόφυτον Σερρών 1954, ΛΑ. 2058, 4 Ίωάνν. Κα-
ρούντζος).

Ή τελευταία μαρτυρία παρέχει συγχρόνως και έξήγησιν τής ευτοκικής ταύ-
της ενεργείας τών διασκελισμών. Πρόκειται, κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν, περί επα-
νορθωτικής ενεργείας καί επομένως άποδετικής. Είναι γνωστόν, ότι εις πλείστος
περιπτώσεις δέν έπιτρέπεται νά « δρασκελίζη » ή νά « πηδά » ή νά « πατή » κανείς
άτομον, τό όποιον ευρίσκεται έξηπλωμένον. Άν έκ λάθους τό διασκελίση, θά
πρέπη νά έπαναλάβη επίτηδες τήν πράξιν αύτήν, διά νά προλάβη καί έξουδετερώση
τό κακόν1J.

'Ιδιαιτέρως διά τήν έγκυον, ή άπαγόρευσις τού διασκελισμού καί α! έκ τής
παραβάσεως αυτής συνέπειαι είναι σοβαραί:

Πολύ κακόν ήτο νά διασκελίση τις έγκυον γυναίκα, έστω καί καθημένην,
εξηπλω μένους ό' έχον α αν τούς πόδας· τοΰτο έφερε δυστοκίαν ιδίως δ'ήτο επικινδυ-
νωδέστατον διά τό τέκνον, δπερ θ' άπεπνίγετο κατά τόν τοκετόν. Ο άπρόσεκτος δια-
σκελιστής υπεχρεούτο νά ξαναδιασκελίση άντιϋέτως· τούτο έ μετρίαζε κάπως τό κα-
κόν. (Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, 'Ιστορία τών'Αθηναίων. Τόμ. Γ', έν Αθήναις 1896
σελ. 62).

"Οταν [ή γυναίκα] είναι έγκυος, αν τή διασκελίση κανείς, βγαίν* άνάποδα τό
παιδί.'Ή πρέπει νά τήν περάσ' τρεις φορές. (Αγία Άννα Εύβοιας 1942, ΛΑ. 1479
Γ' σ. 59, Μαρία Ίωαννίδου).

Χ) Βλ σχετικός, ελληνικός καί ξένας δοξασίας, παρά Ν. Γ. Πολίτη; Μετεωρολογικοί μύ-
θοι· Ααογρ. Σύμμ. Γ' (1931) σελ. 31 -32, δπου ό διασκελισμέ ς θεωρείται ενέργεια υβριστική.
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«Ισως νά εν πατεμέντσα άσ' σον αντραν άτς», δηλ. ίσως m τήν έχη δρα-
σκελίσει ό άντρας της, που σηκωνόταν νωρίτερα τό πρωί, για να πάη στη δουλειά τον,
μή έχοντας χώρο νά περάση, καί τής ήρ&ε κακό. (Ξενοφ. 'Άκογλου, Λαογραφικά
Κοτυώρων, σ. 125).

'Ακόμη καί ό ύπό ζώου διασκελισμός τής εγκύου ήδύνατο νά έ'χη συνεπείας:
"Οταν κνων ή γαλή διασκελίση ε'γκνον, κινδυνεύει αυτή ν άποθάνη, εάν μή
συλλαβόντες τό ζώον φέρωσιν εκ νέον άνωθεν αυτής. (Κρήνη 'Ερυθραίας Μ. 'Ασίας
1889, ΛΑ. 312, 35, 11 'Αντ. Γ. Πουλάκης). <

'Επίσης προσέχει (ή έγκυος), δταν κάθεται καί έχη απλωμένες τις αρίδες της,
νά μην περάση άπό πάνω της σκύλος ή γάτος, διότι, ώς νομίζουν, τό παιδί στήν
κοιλιά τής μάννας τότες γυρίζει ανάποδα καί δυσκολεύεται ό τοκετός. (Σάμος 1956,
Λαογραφία, τόμ. ΙΣΤ', σ. 215, Άναστ. Βροντής)

Φαίνεται όμως ότι ή ενέργεια τοΰ διασκελισμού δέν είναι μόνον επανορθω-
τική άλλά καί μαγικώς γονιμοποιητική. Χαρακτηριστικά είναι τά παραδείγματα δια-
σκελισμού στείρων γυναικών, ένεργουμένου ε'ίτε επ' αυτών υπό άλλου προσώπου,
είτε υπό τών ιδίων επί άλλου πράγματος.

Στό Ζαγόρι Ηπείρου, αν μιά δέν άποχτάη παιδιά, παρακαλεί μιά άλλη
έγκνο νά τήν πηδήση τρεις φορές, μόλις γέννηση καί πριν κατακλιθή. (ΛΑ. 157 ί
σελ. 299 Δ. Παπά, 1940).

'Εν ΙΙύργφ τής 'Ηλείας μία γννή, ίνα απόκτηση τέκνον, νπεχρεώθη νά δια-
σκελάση τ εσαρακοντάκις τήν άνεστραμμένην πυροστιά ν, μετά του άνωθεν αυτής ανηρ-
τημένου ξνλοκτένον τον εργαλείου. (Λαογραφία, τόμ. Ε' (1915) σελ. 409, Θ. I. 'Αθα-
σόπουλος).

Μεταξύ άποδεσμευτικής καί γονιμοποιού ενεργείας είναι καί ή εκτεθείσα έν
σελίδι 146 πράξις, όπου ό σύζυγος πριν ή παραδώση είς τήν επίτοκον τήν ζώνην
του, τήν έπήδα τρεις φοράς. Πρός τήν γονιμοποιόν έπίδρασιν τών πηδημάτων τού-
των, ε'ίτε πρός ευτοκίαν είτε πρός παιδοποιίαν, δέν φαίνεται νά είναι ξένη καί ή κυ-
ρία σωματική ιδιότης τών σκελών2'. 'Οπωσδήποτε, όπου εμφανίζεται ενεργών ή
άποφεύγων τήν πράξιν ταύτην ό σύζυγος, ή ένέργειά του αύτη δύναται νά θεω-
ρηθή ώς μία συνυπεύθυνος άρρενολοχική ύποχρέωσις.

') Άπαγόρευσις διασκελισμού ύπό γαλής, κυνός καί άλλων ζώων αναφέρεται καί είς τά
έθιμα τελευτής, κατά τάς ώρας τής προθέσεως τοΰ νεκροΰ. (Βλ. Λ.'Αρχ 1378 Β', 75 [Μεσσηνία],
1105, 288 [Κρήτη], 1432, 229 [Ήπειρος], 1358, 201 [Κυδωνίαι Μ. 'Ασίας]. Επίσης παρά Πο-
λίτη: Λαογρ. Σύμμ. Γ' σελ. 3)

s) Διασκελισμούς μέ εύεργετικήν έπίδρασιν αναφέρει ό J. G. Frazer παρά διαφόροις
λαοϊς (The Golden Bough τόμ. Ill, 112 καί 164,1. VIII 64 καί 70,1. Χ, 23).
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g', Χρήσις ύδατος

1. Έπιχύσεις.

"Οταν δυσκολεύεται ή γυναίκα νά γέννηση κι' εΐναι εκει δ σύζυγος, τοϋ λένε
νά βγάλη τδ σακκάκι του, κι άπο τδ μανίκι τον χύνουν νερδ λέγοντας : «Όπως χύ-
νεται τό νερό άπό τό μανίκι τοϋ συζύγου, έτσι νά πέση και τό μικρό». (Γοργοπότα-
μος Κονίτσης 1954, Δ/λος Χαράλ. Γεωργιάδης).

Διά τήν διευκόλυνσιν τοϋ τοκετού, δ Άνδρας πρέπει ν άνέβη στην κα-
πνοδόχο, νά χύση νερό και να πή : «"Οπως χύνεται τό νερό εύκολα και πέφτει,
έτσι νά πέση καί τό παιδί». (Μαρμάρι Ευβοίας 1953, ΛΑ. 2042 σελ. 5, Αναστ
Βλάχος).

Ή επωδή ήτις συνοδεύει τήν ενέργειαν τής έπιχύσεως ύδατος επί τής τικτού-
σης, είς τά ώς άνω παραδείγματα, δεικνύει σαφέστατα ότι πρόκειται περί ενεργού
ομοιοπαθητικής μαγείας πρός διευκόλυνσιν τού τοκετού. Τό ύδωρ χρησιμοποιείται
κυρίως ενταύθα ώς ρέον ύγρόν, τοΰ οποίου ή εύκολος πτώσις θά έπιφέρη καί τήν
κατολίσθησιν τοΰ βρέφους. "Οσον ύψηλότερον αναβαίνει ό μέλλων νά ρίψη τούτο
(β' παράδειγμα), τοσούτον τό μαγικόν άποτέλεσμα θά είναι ίσχυρότερον. Ή καπνο-
δόχος, καί τό «μανίκι» τών παρατεθέντων κειμένων άντιστοιχοΰσι πρός τόν μητρικόν
κόλπον τής κατολισθήσεως τοΰ νεογνού. Θά έλεγέ τις, ότι εΐς τά παραδείγματα ταύτα
ό σύζυγος ενεργεί συμβολικώς, ώς νά τίκτη ό ίδιος, καί διά τούτο δυνάμεθα νά χα-
ρακτηρίσωμεν τήν περίπτωσιν του ώς όμοιοπαθητικήν άρρενολοχείαν.

Ουχ ήττον χρησιμοποιείται τό ύδωρ ώς ευτοκικόν μέσον καί παρ' άλλων
προσώπων έκτος τοΰ συζύγου. Π. χ. :

Ή μαμμή γεμίζει τό στόμα της μέ νερό, και πηγαίνει και τό φτύνει μέσα άπό
τήν τραχηλαά τής επιτόκου, κατά τρόπον πού νά φύγη ελεύθερα μέχρι κάτω, και
τής λέγει: "Οπως τρέχει τδ νερό, έτσι νά γίνη και τό παιδί. (Σπερχειός Φθιώτιδος
1949, ΛΑ 1598 σελ. 26, φοιτήτρ. Ελένη Κατσιμάνη. Πρβλ. καί Λαογραφίας Η'
1921 σελ. 29, καί Λαογρ. Σύμμ. Β' σελ. 302, 3).

Καί δύο συμβολικώτεραι προσφυγαί εΐς τό ύδωρ :

"Αμα δέ γεννάη εύκολα μια γυναίκα, ένας σπιτικός της χύνει γυρ'βολιά μέσα
στο σπίτι. νερό. 'Απάνω στο βρέμα άδρασκελάει ή κοάοπονεμένη. 'Εκείνος πού χύνει
τό νερό, λέει: "Οπούς χύνεται τδ νερό, νά χν&ή και τό παιδί. (Αιτωλία 1927,
Α.Α. 867 σελ. 237, Δ. Λουκόπουλος). Καί: -Εν περιπτώσει δυστοκίας, περνούν τή
γνναϊκα άπό νερό, γιά νά ξελεχωνέψη εύκολα. ("Αγραφα 1928, Α.Α. 916 σ. 620
Δ. Λουκόπουλος).

Ή ειδική αύτη σημασία τοΰ ύδατος διά τήν ευγονίαν καί τον α'ίσιον τοκε-
τόν στηρίζεται κυρίως είς τήν βασικήν ΐδιότητά του τής ροής, αλλά καί εΐς τάς γο-
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νιμικάς άρετάς του, τάς οποίας άνευρίσκομεν είς τάς πίστεις περί τής αποτελεσματι-
κότητος ώρισμένων πηγών καί αγιασμάτων 1).

'Αξιοσημείωτος εϊναι καί μία παραπλήσια άρρενολοχική ενέργεια πρός κατο-
λίσθησαν τού βρέφους, τελουμένη δι' φ°ΰ καί ούχί δι' ύδατος :

Παίρνουν το ποκάμισο τοΰ συζύγου, κι άπό το μανίκι τον ρίχνουν ένα αβγό,
βρασμένο ή άβραατο, νά πέση πάνω στο κρεβάτι. "Οπως περνάει αυτό, έτσι νά πε-
ράση καί τό μικρό. (Γοργοπόταμος Κονίτσης 1954, Δ'λος Χαράλ. Γεωργιάδης).

Τό άρρενολοχικόν στοιχεϊον ενταύθα καθίσταται έτι έναργέστερον διά τής
χρησιμοποιήσεως τοΰ φον, άφιεμένου μάλιστα νά κατολισίΐήση επί τής κλίνης.

2. Ραντισμός.

Κατά τόν τοκετόν τής συζύγου του, όταν αύτη παρουσιάζη δυστοκίαν, ό σύζυ-
γος διατάσσεται νά φέρη αμίλητο νερό άπό τήν πηγή. Νά γέμιση τό στόμα τον
άπ' αυτό και νά πάη στο δωμάτιο τής συζύγου του, νά τό ρίψη επάνω στά ρούχα
της, γιά νά γέννηση μέ ευκολίαν. (Μεγάλο Πάπιγκο Κονίτσης 1953, διά τοΰ Επι-
θεωρητού κ. Ε. Μακρή)·

Τήν ώρα πού γεννά ή γυναίκα, ό άνδρας παίρνει άπό τή βρύση ή άπό τό
σπίτι νερό είς τό στόμα, καί τό ρίχνει εις τήν κοιλιά τής γυναικός του. (Δίστρατο Κο-
νίτσης 1953, διά τοΰ 'Επιθεωρητού κ. Ε. Μακρή).

"Οταν ό τοκετός είναι δύσκολος, και εφ' δσον παρευρίσκεται εκεί, δ σύζυγος
είναι υποχρεωμένος νά ράνη τήν έπίτοκον εις τό σώμα μέ νερόν διά τοΰ στόματος
του. (Άρμασί Κονίτσης 1953, Δ/λος Παπαπέτρος).

... Ή δέ μαμμή τινάσσει τήν άγγαστρωμένη καί βάζει τόν άνδρα, αν βαρή ή
καρδιά του μέ τή γυναίκα του, νά τήν ραντίση μέ νερό, ατό δποΐον έχει διαλυϋή
αλάτι. (Μεσαναγρός Ρόδου 1953, Λ.Α. 1985, 57 I. Μπίλλης).

Ό ραντισμός τής έπιτόκου μέ ύδωρ άπό τοΰ στόματος τοΰ συζύγου, δέν ενερ-
γείται μόνον ενταύθα ώς ομοιοπαθητική μαγική πράξις τής έπιδιωκομένης έξολι-
σθήσεως, άλλά καί ώς έξιλαστική καί καθαρτική. Τό ύδωρ, καί μάλιστα όταν άν-
τλήται παρΟένον άπό τήν πηγήν, φέρεται δέ σιωπηρώς εΐς τόν οίκον, έχει μαγικήν
καί καθαρτικήν δύναμιν, άποπλύνουσαν άπό παντός ρύπου ή άμαρτήματος τήν νο-
σούσαν καί άποδιώκουσαν τά έμποδίζοντα τόν τοκετόν δαιμόνια. Διά τήν έρμηνείαν

*) Βλέπε Ν. Γ. Πολίτου, Ώκυτόκια (Λαογραφίας ΣΤ' σελ. 312-314= Λαογρ. Σύμμει-
κτα Β" σελ. 293 -294) και Π. Λεκατσά, Ή καταγωγή τών θεσμών, τών έθίμων καί τών δοξα-
σιών ('Αθήνα 1951) σελ. 63 - 69. 'Επίσης βλ. τήν γενικωτέραν βιβλιογραφίαν περί τής λαογρα-
φικής σημασίας τών ίιδάτων (le folklore des Eaux) παρά Arnold van Gennep, Manuel de
Folklore français Contemporain, τόμ III (Paris 1937) σελ- 524 -537.
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ταύτην συνηγορεί καί τό τελευταΐον παράδειγμα, όπου ό ραντισμός γίνεται έφ' όσον
«βαρή» (= είναι λυπημένη, οργισμένη) ή καρδιά τοΰ συζύγου μέ τήν γυναίκα του,
καί όπου έντός τοΰ ύδατος ρίπτεται άλας, καθαρτήριον καί έξιλαστικόν ι\

3. Ποτίσματα.

1. Άπό τόν σύζυγον.

Δνστοκοϋσαν γυναίκα ποτίζει δ άνήρ αυτής νδα)ρ. (Πόντος 1883, Λ.Α. 179,
47,4. Ί. Βαλαβάνης).

Γιά νά κάνη εύκολη τη γέννα τής γυναίκας του δ άντρας έβαζε νερά «οδν
κόφα, αδ περάφτερό τον» (=στόν κόλπο τοΰ ρούχου του) κι' έδινε στη γυναίκα του
νά πιή (Φάρασα Καππαδοκίας, Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών, Δ. Λουκόπουλος).

'Εάν δυσκολεύεται νά γέννηση [ή γυναίκα] και έχουν τήν γνώμην δτι αιτία
τής δυσκολίας εΐναι ό άνδρας της, βάζονν νερό στο παπούτσι τοϋ άνδρός της, τό τα-
ράζονν λίγο, και ή επίτοκος τδ πίνει. (Καπνόφυτον Σερρών 1954, Λ.Α. 2058,4
Ίω. Καροΰντζος).

Παΐρναν τδ παπούτσι τον άνδρός και βάζανε μέσα λίγο νερό, από τό όποιον,
ΰστερ' άπό λίγη ώρα (10 ώς 20 λεπτά) έδιδον ατή γυναίκα νά πιή «πότισμα». (Πρόσ-
φυγες Σεβαστείας 1953, Λ.Α. 1824, 8 Ανατολή 'Ιωαννίνων, Ν. Πελέσης).

Βάλτε ς' άντρου άτς τό ποστάλ' (= τσαρούχι) άπέο' νερόν καί ποτίστ' άτεν
καί νά χαλαρύν'νε τα μέσα τς. ("Αρχείον Πόντου Α'1928 σελ .222, Χαλδία, Γ. Καν-
δηλάπτης).

Βάζανε νερό σέ παλιό παπούτσι τ' άντρός της καί της δίνανε νά πιή τρεις
φορές. Λέγαν : "Ισως νά έν πατεμέντσα άσ' σον αντραν άτς (='ίσως νά τήν έ'χη δρα-
σκελίσει ό άντρα της...) Ξεν. "Ακογλου, Λαογρ. Κοτυώρων (1939) σελ. 125- 126.

"Αμα γεννάη δύσκολα [ή γυναίκα], φτοϋνε μέσα στο παπούτσι τ άντρα και
ρίχν'νε και λιγάκι νεράκι και τό πίν' ή λεχώνα. (Αγία Άννα Εύβοιας 1942, Λ.Α.
1479 Γ' 33, Μαρία Ίωαννίδου).

Γιά νά διευκόλυνση δ τοκετός, [ή γυναίκα] πίνει νερό άπό τό παπούτσι τον
άντρα της. (Κιρκάσιοι χωριών Κοζάνης 1953, Α.Α. 1815, 7 Ή. Τύμπας).

Τής δίν'νε και πίν' νερό μέσ' στ' άντροϋ τς τό παπούτσ'. (Πετρί Λέσβου
1940, Λ.Α. 1446 Α' σελ. 144, Δ. Λουκάτος).

Ποτίζουν τήν ετοιμόγεννη μέ νερό, πού μέσα έχουν ξύσει άπό τό εσωτερικό
τοϋ καπέλου τοϋ άντρός της. (Χιονιάδες Κονίτσης 1953, Δ/λος Στέφανος Ζωγράφος).
Καί: —Ποτίζουν τήν ετοιμόγεννη μέ νερό, πού πέρασε μέσ' άπό τήν κάννη τον
τονφεκιοϋ τον άντρός της (αυτόθι).

') Βλ. κατωτέρω, σελ. 154-5. Ραντισμός επίσης «άγιωτικός» πρός διευκόλυνσιν τοϋ το-
κετού γίνεται καί μέ τό καλουμενον «χέρι τής Παναγίας» (βλ. Λαογρ. Σύμμ. Γ' σελ. 206).
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Τό πότισμα τής δυστοκούσης μέ ύδωρ, ρυπανθέν από διαφόρους εκκρίσεις ή
έξιδρώσεις τοΰ σώματος τού συζύγου της, ενέχει επίσης μαγικόν χαρακτήρα. Κατά
κύριον λόγον χρησιμοποιείται τό ύδωρ διά τάς ευγονικάς του ιδιότητας, περί τών
οποίων ήδη ώμιλήσαμεν, κατά δεύτερον δέ λόγον, ρυπαινόμενον, εμποτίζει τρόπον
τινά τήν έπίτοκον μέ άνδρικήν δύναμιν, άπαραίτητον δια τήν άντιμετώπισιν τών
κρισίμων στιγμών καί τής πάλης πρός αίσίαν έ'κβασιν τού τοκετοΰ1 (χαρακτηριστι-
κών είναι καί τό παράδειγμα τής κάννης τοΰ τυφεκίου). Ή ρύπανσις όμως αύτη
δύναται νά έχη καί έξιλαστικόν χαρακτήρα, καθ' όσον ή σύζυγος τιμωρουμένη καί
ταπεινονμένη μέχρι τοΰ νά πίη ύδωρ εντός αυτού τού υποδήματος τοΰ συζύγου
της, έξιλεοΰται καί άπαλάσσεται οιουδήποτε αμαρτήματος της απέναντι αυτού. Ή
δοξασία τής εξ αμαρτιών δυστοκίας οδηγεί πιθανώς ένταΰθα είς ενεργείας ταπεινώ-
σεως τής επιτόκου καί έξιλαστικής τιμωρίας αυτής παρά τοΰ συζύγου ή άλλων
προσώπων, ώς θέλομεν ΐδει καί κατωτέρω. 'Αλλά καί αι περί τής κυριαρχικής δυ-
νάμεως καί εξουσίας τοΰ συζύγου παλαιότεραι κοιναινικαί αντιλήψεις δέν ελλείπουν
από τάς συνη&είας αυτάς. Πρακτικώτερον όμως εξεταζόμενοι αί ένέργειαί αύται
εξηγούνται ίατρολογικώς μέ τήν έπιδίωξιν προκλήσεως έμέτου πρός διευκόλυνσιν
τού τοκετοΰ. Ό 'ίδιος ό λαός γνωρίζει τά ευτοκικά αποτελέσματα τοΰ έμέτου :

Κι' άμα δυσκολευότανε (ή γυναίκα), τής χώνανε τα μαλλιά της ατό στόμα, τής
ερχότανε 'μετό, τανιότανε καί γέναγε. (Μανιάκι 1944Λ.Δ. 1566, 11 Μαγδ. Τσάκωνα).

Τής δίναν νά δαγκάση τά μαλλιά της. Αυτό καί τό προηγούμενο μέτρο (νερό
σέ παλιό παπούτσι τ' άντρός της) προκαλούσανε τόν εμετό ... Ή μαμή (τότε) έλεγε :
Μή φογονστουν ( = φοβάστε)· τό μωρόν γυρίζ' άπέσ άτς κ εφτάει άτην καί στρεύ'
( = τής κάνει τόν έμετό). Ξ. Άκογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων 1939, σελ. 125-126.

2. 'Από τους γονείς τοΰ συζύγου,
(κυρίως τήν πενθεράν)

Έν καιρφ δυστοκίας πίνει ή δυοτοκοϋσα ύδωρ, είς δ πλύνει προηγουμένως
η πενθερά της τάς χείρας καί τους πόδας, έπί τ φ λόγφ ou τυχόν κατηράσ&η αυτήν.
("Ηπειρος 1877, Λ.Α. 395, 65 Σωφρόνιος, ηγούμενος Μονής Λιγγιστάδων).

"Οταν δέ δυσχερής δ τοκετός προμηνύεται, ή πενθερά θέτουσα εντός τοΰ
υποδήματος της ύδωρ, έν φ έχει διαλυθή άλας, τό προσφέρει είς τήν νύμφην, ώς
άλεξιτήριον κατά τής δυστοκίας. (Λακωνία, Φ. Κουκουλέ, Οίνουντιακά (έν Χανίοις
1908) σελ. 82. Πρβλ. καί Λαογραφίας ΣΤ' 314 = Λαογρ. Σύμμ. Β' σελ. 294).

Είς περιπτώσεις δυστοκίας, δίδουν είς τήν έπίτοκον νά πίη άλας διαλελυμένον
είς τό υπόδημα τής πενθεράς, διά νά διαλυϋή κάθε κακία πού κρατά ή πενθερά τής
νύφης. (°Αγ. Δημήτριος Ναυπακτίας 1953, Λ.Α. 1799, 5 Δ/σσα Β. Σακελλαρίου).

Ή επίτοκος πίνει νερό καί αλάτι, από τό παπούτσι τής πεθεράς της, [ώστε]
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άν τήν εχη καταρασϋή, νά γίνουν νερό κι' αλάτι οί κατάρες, καί νά γίνη εύκολα τό
παιδί. (Σπερχειός 1949, Λ.Α. 1598 σ. 26 Ελένη Κατσιμάνη).

ΤΙ επίτοκος, κατά τήν ήμέραν τοϋ τοκετού, εφόσον εύρίσκοντο εν διαστάσει
μετά τής πενθεράς της, καλούσε ταύτην καί ήτει συγχώρησιν, εκείνη δε τής προσέ-
φερε νερό διά τής παλάμης (χούφτας) τής δεξιάς χειρός της, τό όποιον καί έπινε.
(Πρόσφυγες Μουδανιών Προύσης 1953, Λ.Α. 1804,3 Γ. 'Ηλιόπουλος, Νέα Μου-
δανιά Χαλκιδικής).

Επί δυστοκίας παλαιότερον έδιδον άπόπλυμα τής ποδιάς τής πενθεράς ήτοϋ ρινο~
μάκτρου, ή κλούβιο αβγό. (Μαρμάρες Ί«)αννίνων 1953, Λ.Α. 1832, 26 Α.Κατσιούμης).

'Εάν ή έγκυος είναι εν διαστάσει μέ τήν πενθεράν της, πρός διευκόλυνσιν
τον τοκετού καί πριν άπό αυτόν, θά πιή αλατόνερο, μέ τό όποιον ή πεθερά της
έπλυνε τά χέρια της. (Καπνόφυτον Σερρών 1954, Λ.Α. 2058,4 Ί. Καρούντζος).

Σάν είναι μαλλωμένοι μέ κανένα, ιδίως μέ τήν πεθερά, τή φωνάζονν νά
πάη ν' άναλύση άλάτι στό νερό καί νά δώση τής λεχώνας νά πιή, γιά ν' άναλύσονν
οί κατάρες καί νά γέννηση ενκολα. (Νίκη Πέρδικα, Σκύρος τόμ. Λ' (1940) σ. 85).

Είς τήν περίπτωσιν δυσκόλον τοκετού, δ πεθερός καί ή πεθερά πλένονν τά
χέρια τοη· καί τής δίνονν νά τά πιή. (Ξεχασμένη Βερροίας 1953 Λ.Α. 1816,7 Δ/λος
Β. Λιακόπουλος).

Ή παρουσία τής πενϋεράς (ή καί τοΰ πενθεροΰ) εις τά ώς άνω έθιμα, δύ-
ναται νά ίίεωρηθή ώς έκπροσωποΰσα τόν σύζυγον, καί έπομένως άρρενολοχική.
Είναι γνωστόν ότι ή μήτηρ τοΰ συζύγου έπαγρυπνεΐ περισσότερον παντός άλλου
έπί τών καθηκόντων τής νύμφης της καί υποκαθιστά συνήθως τόν υίόν της εις τά
κυριαρχικά του δικαιώματα έπί τής συζύγου.

Τά εις τήν πενθεράν διαπραττόμενα άμαρτήματα αντανακλούν καί έπί τού
συζύγου, έντεΰ&εν καί αί έξιλεωτικαί ένέργειαι τάς όποιας μαρτυρούν τά ώς άνω πα-
ραδείγματα. Γενικώς όμως, κατά τήν έκτεθεΐσαν άρχήν τής «έξ αμαρτιών» δυστο-
κίας, ή πρός οιαδήποτε σεβαστά πρόσωπα οφειλή (βλέπε καί κατωτέρω) θά πρέπη
νά έξοφληθή διά ταπεινώσεως. Ό εξιλασμός θά έπέλθη, εάν ή δυστοκοΰσα πίη τό
άηδές ύδωρ, τό ρυπανθέν άπό τά ύποδήματα, τά ένδύματα, τά ρινόμακτρα ή τάς
άκαθάρτους χείρας καί τούς πόδας των

'Αξιοσημείωτος είναι ένταύθα καί ή συμβολική χρησιμοποίησις άλατος εις τό
«πότισμα» τής γυναικός. Ό Ν. Γ. Πολίτης, λαμβάνων άφορμήν άπό τήν σχετικήν
έξ Οίνοΰντος πληροφορίαν τοΰ Φ. Κουκουλέ (βλ. ανωτέρω β' παράδειγμα), ομιλεί

') Παραλλήλως πρός τήν ταπείνωσιν ταύτην εξυπηρετείται, ώς ε'ίπομεν, καί ή φυσιο-
λογική σκοπιμότης τής διά τοϋ εμετού διευκολύνσεως τού τοκετού.
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περί τής καθαρτηρίου δυνάμεως τοΰ άλατος, κατά τάς λαϊκάς δοξασίας, καί θεωρεί
τό έθιμον τοΰτο πράξιν συμβολικήν πρός άποτροπήν τών κακών. (Βλ. Λαογραφίας
ΣΤ' 315 - 316 = Λαογρ. Σύμμ. Β' σελ. 294-295).

"Ηδη όμως, μέ τήν παράθεσιν τών ποικίλων έξ Ελλάδος ειδήσεων καί τάς
έπ' αυτών λαϊζάς ερμηνείας, δεικνύεται σαφώς ότι δέν πρόκειται μόνον περί κα-
θαρτηρίου άλατος, άλλά καί έξιλαστικοΰ, διαλύοντος καθ' όμοιοπαθή συμβολικόν
τρόπον τάς έχθρότητας καί τά αμαρτήματα, τά δυσχεραίνοντα τόν τοκετόν. Είναι
άλλωστε κοιναί καί πασίγνωστοι αί συνοδεύουσαι γενικώς τάς συμφιλιώσεις ή συγ-
χωρήσεις λαϊκαί φράσεις : "Ο,τι είπαμε, νερά κι' αλάτι κ. ά.

Όσον άφορά εΐς τήν χρήσιν τοΰ ύποδήματος ώς δοχείου διά τό ύδωρ (έθι-
μον, τό όποιον ό Ν. Γ. Πολίτης άναφέρει άσκούμενον καί εΐς άλλας περιπτώσεις,
εΐς άλλους Εύρωπαϊκούς λαούς)2', δυνάμεθα καί ενταύθα νά σημειώσωμεν ότι πρό-
κειται περί άνιικειμένου «τριοδικού» καί ότι τό ύπόδημα γενικώς, ώς «φορεύς»
τοΰ άνθρωπίνου σώματος, είναι τό περισσότερον ένδεδειγμένον έκ τών ένδυμάτων
νά έκπροσωπήση τόν έν αύτφ ζώντα καί κινούμενον όργανισμόν.

3. Άπό άλλα πρόσωπα3'.

"Αμα έχει κατάρα άπό μάννα ή πεθερά, πίνει τ άποπλύματα τών χεριών
τους, νά συχωρεθή. (Κωστί Θράκης 1954, Λ.Α. 2066,7 Ε. Σαρακινίδης).

'Εάν έχη μαλλώαει με τή μάννα της ή τήν πεθερά της, τής δίνουν τά άπο-
πλύδια τών χεριών καϊ ποδιών των καί τά πίνει. (Βάρος Λήμνου 1953, Λ.Α. 1844
Α, 7 (Δ/λος χωρίου).

"Αμα μιά γκαστρωμένη γυναίκα δυσκολεύεται νά γέννηση, βάνουν νερδ σ ένα
ποτήρι. Μέσ' στο νερδ βουτοϋν μιά άκρη άπό τό πανωφόρι τοϋ μεγαλύτερου αδερ-
φού τής γυναίκας. Τό νερό αυτό τό δίνουν καί τό πίνει ή δυακολογέννητη καί τότε
γεννάει. (Τριχωνία 1938, Δ. Λουκόπουλος, Λαογραφία τόμ. IB, σελ. 18).

"Αμα ή γυναίκα είναι μέ κάποια άλλη μαλλωμένη, δέ γεννά εύκολα. Τότε φέρ-
νουν τήν άλλη γυναίκα, κείνη δίνει λίγο νερό στήν έγκυο νά τό πιή, καί τής λέει: «Με
τό καλό νά βγή άπό πάνω σου». (Σιγή Βιθυνίας, πρόσφυγες 1938, Λ.Α. 1140,
77 Μ. Λιουδάκη. Πρβλ. καί Ξ. "Ακογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων σελ 126).

') Βλέπε περί τών φράσεων τούτων καί τών σχετικών δοξασιών : Ν. Γ. Πολίτου Πα-
ροιμίαι, τόμ. Α' σελ- 440 (άλας 8) καί έν Λαογραφία τόμ Β' (1910) σελ. 168 - 169).

2) Βλ. Λαογραφίαν, τόμ. ΣΤ' σελ. 316 (=Λαογρ. Σύμμ Β σ. 295).

8) Είς τήν παράθεσιν τών φαινομενικώς άσχέτων προς τήν άρρενολοχείαν περιπτώσεων
τούτων προβαίνω καί διά λόγους συγκρίσεως ή έρμηνείας τών προηγηθεισών. "Αλλωστε, ώς
καί έν άρχή έσημείωσα, ή παρούσα έργασια μου αποβλέπει καί είς τήν διά τής παραθέσεως
τών ειδήσεων έλευθέραν κρίσιν τού έπιστήμονος άναγνώστου.
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"Οταν γεννάη καμιά και τυραγνάται, τότε καλούν κείνη πού εχει τσακωϋή
μαζί της. Αύτη πάει, βάζει νερό στην ποδιά της, και σκύβει ή λεχώνα και πίνει άπό
'κει νερό, ή τής τό βάζει στο ποτήρι και τό πίνει, και τότε γεννά. (Λοζέτσι 'Ηπείρου
1940, Λ.Α. 1432,177 Μ. Λιουδάκη).

Ή έγκυος γυναίκα στέλνει, 8 ημέρας νωρίτερα, νερό στην εκκλησιά. Τούτο,
άφοϋ το ευλόγηση ό ιερεύς, τό παίρνει πάλιν είς τό σπίτι της ή λεχώ. Άπο τό νερό
αυτό ή λεχώ πίνει και νίβεται. Τούτο τδ κάμνει, ώς λέγουν, διά νά καϋαρισϋή άπό
τάς άμαρτίας της και δ τοκετός νά γίνη ευκολώτερος. (Επισκοπικό 'Ιωαννίνων 1953·
Λ.Α. 1827,5 Ίω. Σεΐδης).

Βάζουν τόν Ιερέα και πλύνεται, και ή έγκυος πίνει τό νερό αυτό, γιά νά λα-
φρώση, μη τής έ'χη βαρυκαρδίσει. (Καβούσι Ίεραπέτρας Κρήτης 1953, Λ.Α. 1786, 1
Μαρία Σηφάκη).

Είναι αξιοπρόσεκτος ή όμοιότης τών δοξασιών καί τών έθίμων κατά τάς δύο
ακραίας στιγμός τής ανθρωπινής ζωής, τόν τοκετόν καί τόν θάνατον. Διότι καί
κατά τήν ώραν τής τελευτή^ εάν ή έξοδος τής ψυχής γίνεται μετά βασανιζούσης
τόν ετοιμοθάνατον δυσκολίας, αί αύται συγχωρητικαί καί εξιλαστικαί ενεργειαι επι-
βάλλονται, καί ό αγωνιών καλείται νά συμφιλιωθή μέ εκείνους τούς οποίους έβλαψε,
ώστε νά τύχη τής συγγνώμης των καί νά απαλλαγή άπό τών κατατρυχουσών αύ-
τόν αμαρτιών του

Είς τά εκτεθέντα παραδείγματα, πρόσωπα αρμόδια εκτός τού συζύγου καί
τής μητρός του νά συγχωρήσουν τήν έπίτοκον είναι καί ή μήτηρ της καί ό πρεσβύ-
τερος αδελφός της, ώς καί πάν άτομον μετά τού οποίου ειχεν έλθει είς προστριβάς.
Ενδιαφέρει ημάς ενταύθα και ή περίπτωσις τοΰ ιερέως, όστις εκπροσωπεί τήν Έκ-
κλησίαν, συγχωρούσαν γενικώτερον τά αμαρτήματα. At μαγικαί ένέργειαι διά τήν
συγγνώμην (ποτισμός διά ρυπαροΰ ύδατος) άπητήθησαν ομοίως καί παρ' αυτού.
Καί όπως προκειμένου περί επιθέσεως τής ζώνης, έγινε μετάβασις άπό τής ζώνης
τού συζύγου εις τήν ζώνην τοΰ ιερέως, (βλ. σελ. 146), ούτω καί κατά τό πότισμα
τής επιτόκου, τό ρυπαρόν ύδωρ τών ποδών τοΰ συζύγου άντικατεστάθη άπό τά
«άπονιψίδια» τοΰ ιερέως2'.

') Βλέπε Ν. Γ. Πολίτου, Τά κατά τήν τελευτήν (Λαογρ. Σύμμ. Γ' σελ. 323-324). Μαρίας
Λιουδάκη, Ή τελευτή στην Κρήτη (Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τόμ. Β' 1939, σελ. 404).
Δημ. Σ. Λουκάτου : ΛαογραφικαΙ περί τελευτής ενδείξεις παρά Ίω. τφ Χρυσοστόμω (Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. Β' 1940 σελ. 45.

s) Εΐς τους Μαορί τής Νέας Ζηλανδίας έχομεν κοινήν ένέργειαν συζύγου και ιερέως.
Ό Crawley αναφέρει ότι είς περίπτωσιν δυστοκίας οί σύζυγοι ρίπτονται είς τό ΰδωρ τοΰ πο-
ταμού, ένφ οί ιερείς τούς άναγινώσκουν εύχήν (The Mystic Rose II, 184).
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Γ' Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟΝ
1. Προσωπικαί άμεσοι ένέργειαί

Είς τά ελληνικά έθ ιμα, ουδαμοϋ αναφέρεται κατάκλισις τοΰ συζύγου, συμπα-
ραμένοντος έν τή κλίνη μετά τής λεχούς ή άναπληρούντος αυτήν κατά τάς πρώτας
μετά τόν τοκετόν ημέρας. Τόσον αί προσωπικαι αναζητήσεις μου, όσον καί α! εις
τό Λαογραφικόν Άρχεΐον συγκεντρωθεΐσαι ειδήσεις, ουδόλως παρέσχον τοιαύτην
περίπτωσιν Μόνη ε'ίδησις, ήτις πρός στιγμήν παρέχει εικόνα άρρενολοχικής κα-
τακλίσεως, είναι ή εξής :

"Αντρας πρέπει νά πλαγιάση δίπλα της, νά τήν φνλάη ώς τις 9 μέρες τά σί-
γουρα. (Πλαγιά Λέσβου 1955, Λ.Α. 2152,61 'Εμμ. Σαρέλλης).

Ασφαλώς όμως πρόκειται περί τής γνωστής απαραιτήτου φυλάξεως τής λε-
χούς κατά τάς πρώτας ήμέρας, ένεργουμένης άπό οιονδήποτε πρόσωπον2', οπότε τό
«δίπλα της» σημαίνει παρακειμένην κλίνην ή στρώμα.

Ό σύζυγος πάντως υπόκειται εις αυστηροτάτους περιορισμούς, οΐτινες, καίτοι
οφείλονται εις άλλα αίτια, τουλάχιστον ώς πρός τήν ύποχρέωσίν του νά παραμένη
περισσοτέρας ώρας έν τή οικία, συνιστώσι μορφήν άρρενολοχείας.

Τρεις δέ κατά σννέχειαν εσπέρας ό άνήρ οφείλει νά μεταβαίνη οϊκαδε προ
τής δύσεως τοΰ ηλίου, διά νά μή «τσαλαπατηθώσι» καί ή λεχώ καί τό νεογέννητο.
(Μάδυτος Θράκης 1891, Λ.Α. 185,156,3 Ά. Οίκονομίδης).

Ό πατήρ κατά τάς 40 ήμέρας από τής γεννήσεως πρέπει νά προσέρχεται
είς τήν οίκίαν του προ τής ελεναεως τον σκότους. (Χαλκιδική 1953, Λ-Α. 1805
σελ. 16 Μ. Παπαθανασίου).

(Στις 40 μέρες πού είναι λεχώνα ή γυναίκα) ό άντρας γυρίζει νωρίς, νά μή
φέρη δαιμονικά, καί μόλις μπή στό σπίτι, λιβανίζεται. ('Αράχοβα 1938, Λ.Α. 1153
Β' σ. 129 Μαρία Ίωαννίδου).

Ό άντρας πρέπει νά γυρίζη νωρίς στό σπίτι τον, δαο ή γυναίκα τον είναι
λεχώνα. Μετά τή δύση δέν κάνει νά μπή οντε αυτός ούτε άλλος στό δωμάτιο απ έξω.
Καί αν ξαργήση, ϋά πρέπει ν* άφήση έξω άπό τό δωμάτιο τά έξώρρονχά του

') Σημειωτέον, ότι είς τά ευρέως κυκλοφορήσαντα Ερωτηματολόγια του 'Αρχείου, τά
συνταχθέντα υπό τοΰ Διευθυντού αύτοΰ κ. Γ. Α. Μέγα, εχει διατυπωθή σαφώς ή σχετική ερώ-
τησις: *Ύπ άρχει πουϋενά η οννήίίεια, επί τ ίνας ημέρας μετά τον τοκετόν να μένη ό σύζυγος κατακε-
κλιμένος, η να μην εξέρχεται κα&όλου είς το κοινόν;» (βλ. Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας,
τεΰχ. Α' σελ. 34).

s) « Κοντά στη λεχώνα και στο παιδί κάϋεται πάντα έ'νας τρεις ημέρες, για να μην πάη ξω-
τικό». ('Αμοργός 1940, ΛΑ. 1438,45 Μ. Λιουδάκη).
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παλτό ή σακκάκι ή τά παπούτσια του. (Κομοτηνή 1956, Ελένη Ζαφειριάδου, μαθή-
τρια Χ.Ε.Ν.).

"Οσο είναι λεχώνα ή γυναίκα, δ Άντρας της δεν πρέπει νά μένη έξω άπδ τδ
σπίτι τή νύχτα. "Αν κάποτε ξαργήση, πρέπει ν' άφήση τά παπούτσια του έξω άπδ τδ
δωμάτιο τής λεχώνας. (Πυργί Χίου 1954, Λ.Α. 2070,5 'Ισίδωρος Σαράφης).

Αί δύο τελευταίοι ειδήσεις μαρτυρούν έναργέστερον περί τού φόβου διά τήν
μετά τοϋ βραδύνοντος συζύγου εΐσοδον δαιμονικών όνταιν εΐς τήν οΐκίαν, φερομέ-
νων διά τών εξωτερικών ενδυμάτων καί τών υποδημάτων αύτοΰ. "Οπωσδήποτε ό
συζυγος περιορίζεται εΐς τήν οΐκίαν του κατά τήν περίοδον τής λοχείας καί άπο-
φεύγει τάς ψυχαγωγίας και τάς διασκεδάσεις μέχρι τοΰ σαραντισμοΰ τής συζύγου του.

"Οσο είναι λεχώνα ή γυναίκα, 40 μέρες δ άντρας της δέν κάνει νά πηγαίνη
στα καφενεία, οϋτε να μεάάη καί καί νά γλεντάη. (Σέρραι 1956, 'Ηλέκτρα Φουφούτη,
μαί>ήτρια Χ.Ε.Ν.) ».

Άλλαι τινές ειδήσεις μαρτυρούν χαρακτηριστικώτερον περί τής λοχειακής ιδιό-
τητος καί τής αντιστοίχου ψυχολογίας τοΰ συζύγου κατά τάς άμέσους μετά τόν το-
κετόν ημέρας. 'Ιδιαζούσης, ώς νομίζω, σημασίας είναι αι έκ Θράκης πληροφορίαι,
καθ' άς :

Τήν τρίτην νύκτα (μετά τόν τοκετόν), δ πατήρ τον νεογεννήτου δίδει συμ-
πόσιον είς τάς νεανίδας τής γειτονιάς, ώς καί είς τάς συγγενείς αύτοΰ τε καί τής
νεαράς συζύγου του, εν φ δρχοννται ΰπδ τους ήχονς μουσικής, πολλάκις άχρι
πρωίας■ άπαγορεύεται δέ ή παρουσία νέων κατά τήν εσπερίδα ταύτην, ήτις
καλείται «κνιάσματα». (Μάδυτος Θράκης 1891, Λ.Α. 185,156,3 'Απόστ. Οΐκονο-
μίδης).

Κατά τήν ήμέραν τοΰ τοκετού, γίνεται είς τδ σπίτι τής λεχοΰς ένα τραπέζι,
καλούμενο τραπέζι τής Παναγιάς. Ό σύζυγος ή οί οικείοι τής λεχοϋς στέλλουν είς
δλου τοΰ χωριού τά σπίτια 2-3 κορίτσια, τά δποΐα καλούν μόνον τάς γυναίκας
είς τό τραπέζι τοΰτο τής Παναγιάς. Αι γυναίκες μεταβαίνουν κατά μάζας καί συγ-
κεντρούμεναι άπασαι είς τό σπίτι τής λεχοϋς, τάς κερνούν 2-3 ρακιά καί κατόπιν
τρώγονσαι εύχονται πολλά, κυρίως δμως νά δμοιάση του μπαμπά τον. (Καρωτή
Διδυμοτείχου 1922 ΛΑ. 1499,17 Δ/λος Ί. Ξανθάκης).

1) Περιορισμούς τοΰ συζύγου κατά τό διάστημα της λοχείας πληροφορούμεθα διά τούς
κατά φύσιν λαούς, ώς έξης '■ Είς τους 'Ινδούς τής Καλιφόρνιας δ σύζυγος νπεβάλλετο είς ώρισμέ-
τους περιορισμούς, π.χ. να μή φύγη από τό σπίτι, ή vol μή φάγη ψάρι η κρέας μετά τόν τοκετόν...
Είς τήν Μαλαισίαν, κατά τό διάστημα τών 40 ήμερων τής λοχείας ό σύζυγος δεν κάνει νά κουρευ&η
οΰτε νά κυνηγήση, ή νά σκοτώση. .. Είς τήν νέαν Γουϊνέαν δ σύζυγος, επ' ολίγας ημέρας μετά τόν
τοκετόν τοϋ πρώτου τον τέκνου, κλείεται είς τήν οΐκίαν μόνος και δεν τρώγει. (Crawley ε. ά. 11,178)-
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Τό γεγονός ότι ό σύζυγος τής λεχούς εχει τό δικαίωμα νά παρακάθηται μό-
νος εις κύκλον αυστηρώς γυναικειον, δεικνύει τήν άνάρρενον πρός στιγμήν ιδιό-
τητα του, έξ αιτίας τής λοχειακής του καταστάσεως. Αί δέ εύχαί τών γυναικών συν-
δαιτημόνων του, αί άφορώσαι κυρίως είς αυτόν, δεικνύουσι τόν κατά τινα τρόπον
πρωτεύοντα έν τή λοχεία ρόλον του.

Έξ άλλου εις τόν Πόντον, ή ήμέρα τοϋ τοκετού λέγεται « παραμόνια» (τά)·
'Επειδή κατά ταύτην έγίνετο καί ή έστίασις τών φίλων, επεκράτησε ν' άπευθυνε-
ται πρός άμφοτέρους τούς γονείς, ή εύχή. « Νά τρώγω τά παραμόνια σ'» ήτοι νά σέ
ϊδω πατέρα ή μητέρα τέκνου. (Πόντος 1870 ΛΑ. 31,534 Ί. Βαλαβάνης)1'.

Έν Ζακύνθω τέλος, είναι άπαραίτητον ό σύζυγος νά μένη καθ' όλην τήν
ήμέραν τοϋ τοκετού έντός τής οικίας του καί νά δέχεται συγχαρητήρια. Κάθεται
κι' αυτός στην κάμαρα τής λεχώνας, κι' ένας - ενας που έρχεται, τόνε χαιρετάει. (Πλη-
ροφορία μου 1954.)

Ή χαρά τής πατρότητος οδηγεί τόν σύζυγον καί εις άλλας εκδηλώσεις, αί'τι-
νες μαρτυρούν περί τής ικανοποιήσεως καί ύπερηφανίας αύτοϋ διά τόν γόνον του,
(ιδία αν τό τεχθέν εΐναι άρρεν).

Ή μαμμή, μόλις ντνα τό παιδί, θά τό δώσ' πρώτα στον μπαμπά νά τής
δ ώα' ίαξίσ "Επειτα στη μητέρα. (Πετρί Λέσβου 1940, Λ.Α. 1446 Α, 161 Δ. Λου-
κάτος).

Άφοΰ δέ τό φασκιώσουν... το παραδίδουν ατά χέρια τοΰ πατέρα, δ όποιος τό
αγκαλιάζει καϊ τό φιλά. (Ρόδος 1937, Λαογραφία τόμ. ΙΑ σελ· 569 Ά. Βρόντης)2).

Ό σύζυγος, μόλις γεννήση ή γυναίκα του, πανευτυχής τρέχει καϊ κερνά τούς
πάντας στϊς ταβέρνες και τά καφενεία, δεχόμενος τάς αχετικάς εύχάς όλων. (Μύτικας
1954, Λ Α. 2005,154 Ν. Μόσολας).

Μόλις γεννηθή τό παιδί, δ πατέρας του πρέπει νά πάη αμέσως νά τό άση-
μ,ώση. Πάει καϊ παίρνει καϊ γλυκά νά κεράση τούς ξένους. (Φθιώτις 1956, Στέλλα
Γκίκα, μαθήτρια Χ.Ε.Ν.).

Μετά δέ τόν τοκετόν, είς τήν πρώτην λούσιν τοΰ βρέφους, δ πατήρ κρεμά
επϊ τοϋ μετώπου τής λεχους χρνσοΰν τι νόμισμα ώς φυλακτόν, καϊ ρίπτει έντός τής

') Περί τών κατά τήν γέννησιν συμποσίων, βλέπε παρά Πολίτη: Λαογρ- Σύμμικτα
Γ' σελ. 213 καί σημ. 4.

1 ) Τήν παρουσίασιν ταύτην τοΰ νεογεννήτου είς τόν άναμένοντα πατέρα συνηθίζουν, ώς
γνωστόν, καί είς τά Μαιευτήρια. Είναι καί τοΰτο μία έντός τής λαϊκής παροδόσεως πράξις,
δι' ής αναγνωρίζονται κατά τρόπον άμεσον ή πατρότης καί τά δικαιώματα τοΰ άρρενος γονέως
έπί τοΰ τεχθέντος. '
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λεκάνης, εν ή λούεται το βρέφος, άργνροϋν τι νόμισμα δώρον τής μαίας. (Μάδυτος
Θράκης 189.1, Λ.Α. 185,156,3 Α. Οΐκονομίδης).

(Τήν τρίτη μέρα, πού έρχετ' ή μαμμή καί πλένει τό παιδί...) ον άντρας το'
λιχώνας χαρίζ' στ' μαμμή κι παπούτσια. (Αιτωλία 1921, Δ. Λουκόπουλος, Λαογρα-
φία τόμ. Η ' σ. 30).

(Κάνει καί στή γυναίκα του δώρο) ή φόρεμα ή κανένα κόσμημα. (Πρόσ-
φυγες Κυδωνιών 1939, Λ.Α. 1358,37 Μ. Λιουδάκη).

"Οσον διά τήν παλαιοτέραν έντονώτερον εκδηλουμένην ύπερηφανίαν έπί τή
γεννήσει άρρενος τέκνου, άναφέρομεν τήν από έτους 1797 πληροφορίαν τών Ste-
phanopoli :

La nuisance d'un garçon s' annonce par un coup de fusil, que tire
le père. (D. et N. Stephanopoli, Voyage en Grèce 1797-98 τόμ. I σ. 293)".

2. "Εμμεσοι ένέργειαι, δια τών ενδυμάτων τοϋ συζύγου.

Τό πρώτον πονκάμισον, όπερ έφόρονν εις τό παιδί όταν εγεννάτο, έπρεπε
νά μη είναι καινονργές' κατεοκενάζετο δέ άπό παλαιόν τον πατρός τον. (Δημ. Γρ.
Καμπούρογλου, 'Ιστορία τών Άθηναίοη', τόμ. Γ' (1896) σ. 65).

Τό 'χονν γιά καλό να κόψονν απ" τον πατέρα τό ρούχο, να τ κάνουν π κα-
μισάκι ατό πρώτο παιδί, είτε άγόρ' είτε κορίτσ'. ('Αγ. "Αννα Ευβοίας 1942, Λ.Α.
1479 Γ' σ. 46 Μ. Ίωαννίδου).

"Οταν γεννιέται τδ παιδί, τό περνάμε άπό παλιό σώβρακο (τοΰ πατέρα ; ),
γιά νά μη τδ πιάνη μάτι. ("Ανω Δρόπολις Β. 'Ηπείρου 1951, Λ.Α. 1665 Α σ. 13
Δ. Οίκονομίδης).

Χαλούν εν ύποκάμισον τοϋ συζύγου και μέ αυτό φτιάχνουν εν ύποκαμισάκι
καί ντύνουν τδ νεογέννητον. (Καρυά Λευκάδος 1953, διά τού 'Επιθεωρητού κ. Δ.
Γερουλάνου).

Μόλις γεννη&ή τδ μωρό, τδ τυλίγουν αμέσως μέ έ'να ύποκάμισον τοϋ πατέρα
τον, είς δέ τήν κούνιαν του τοποθετούν έ'να εσώβρακον τοϋ πατέρα τον, σφραγίδα,
ολίγον άντίδωρον και λιβάνι, διά νά φυλάγεται τό μικρό άπό κακή ώρα. (Πινακο-
χώρι Λευκάδος 1953, διά τοΰ 'Επιθεωρητού κ. Δ. Γερουλάνου).

(Τοΰ μωρού, μόλις γεννηθή,) τον φορούν τό ποκάμισο τοϋ πατέρα τον. (Κον-
τομαρί Χανίων 1952, Λ.Α. 1778, 13 Λ. Μαυριδάκης).

"Αμα γεννηϋη τό παιδί, κάνονν κου),λούρα τό βρακί τοϋ πατέρα τον και τό
περνούν 'πό μέσα. (Σκανδάλη Λήμνου 1938, Λ.Α. 1160 Β' σελ. 127 Γ. Μέγας).

') Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου: Τά κατά τήν γέννησιν. Λαογρ. Σΰμμ. Γ' σελ. 210, ένθα πλη-
ροφορίαι καί περί τών παρ' άλλοις λαοΐς τελουμένων.
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Το πρώτο πονκαμισάκι που θά κόψουν καϊ θά βάλη τό παιδί, πρέπει νά είναι
άπό πουκάμισο τοΰ πατέρα. Αυτό τό πονκαμισάκι τό κρατούν και τό βάζουν δλα
τά παιδιά. (Πολίχνιτον Λέσβου 1955, ΛΑ. 2153 σ. 7-8, Π. Παπαμανώλης κ. ά.).

Κατά τή λοχεία τοποθετούν κάτω άπό τό μαξιλάρι τής λεχώνας έ'να μαχαίρι
μανρομάνικο, πον πιστεύουν πώς σκοτώνει τους εχθρούς, κι' έ'να πανταλόνι του συ-
ζύγου, γιά νά δείξη ή γυναίκα πώς τό παιδί της είναι νόμιμο. (Μυτιλήνη 1953,
Χρυσούλα Παναγιωτίδου, μαθήτρια Σχολής Μαιών).

"Οταν γεννηθή τό παιδί, τό τυλίγουν σ' ένα ποκάμισο τοΰ πατέρα του. (Βρον-
τάδος Χίου 1954, Λ.Α. 2074,10 Λ. Καρούσης).

Τό τυλίουν έπειτα στά καύόπαννα, πον κάμνουν άπό παλιά ρούχα τού πα-
τέρα, αν είναι, άρσενικό, καί άπό ρούχα τής μάννας, αν είναι θηλυκό. (Ρόδος 1937,
Λαογραφία τόμ. ΙΑ' σ. 569, Α. Βρόντης).

Μόλις γεννηθή τό παιδί, τό ενδύουν μέ πουκάμισο τοΰ πατέρα ή τής μητέ-
ρας, διά νά πάρη «πού λλόου τους» (Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους : "Εθιμα, προλήψεις
και δεισιδαιμονίαι τών Κυπρίων. Έν Λευκωσία 1937, σελ. 9).

Οί λόγοι δια τους οποίους ενεργούνται, αμέσως μετά τόν τοκετόν, αί ανω-
τέρω μαγικαί πράξεις επί τοΰ βρέφους, τιθεμένων ή φορουμένων είς αντό τών πα-
λαιών ένδυμάτων καί ιδίως υποκαμίσου καί περισκελίδων τοΰ πατρός, παρέχονται
έν πολλοίς είς τά ώς άνω παραδείγματα ύπ αυτών τών πληροφορητών. Ούτοι είναι:
α) Γιά νά μή τό πιάση μάτι (τό παιδί), δηλ. νά μή προκαλέση τό βρέφος τόν θαυ-
μασμόν καί τήν βασκανίαν, πράγμα τό όποιον προλαμβάνεται ή άποτρέπεται διά
τών πεπαλαιωμένων καί ρακωδών ένδυμάτων. β) Γιά νά φνλάγεται τό μικρό άπό
κακή ώρα. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν τό πατρικόν-άνδρικόν έσώρρουχον, έν συν-
δυασμώ μέ τό άντίδωρον καί τό λιβάνι, ή άλλαχού τό «μαυρομάνικο μαχαίρι»,
αποδιώκουν τους βλαπτικούς δαίμονας γ) Γιά νά δείξη ή γυναίκα πώς τό παιδί
της είναι νόμιμο. Μέ τήν έξήγησιν ταύτην, ή τοποθέτησις τοΰ πατρικού πανταλονίου
έιτί τοΰ βρέφους λαμβάνει χαρακτήρα σαφέστερον άρρενολοχικόν. Ό άνήρ διά τής

Διά τόν προστατευτικόν ρόλον τών ένδυμάτων τοΰ συζύγου ού μόνον έπί τοΰ βρέφους
άλλά καί έπί τής λεχοΰς, περί του όποιου ήδη ώμιλήσαμεν (βλ. σελ. 139-140) ό Crawley γρά-
φει: «7α ενδύματα τον πατρός χρειάζονται ονχνάκις και διά την εξαπάτησιν τών δαιμόνων. Τα βλα-
πτικό. δαιμόνια άπατώνται ευκόλως' πρός τοντο αρκεϊ và Οέο/ι τις άνωθεν τοΰ βρέφους η επί τής
κλίνης, πλησίον τής λεχοΰς, μερικά άπό τά ενδύματα τον πατρός, δια ν άπατηΰονν τά δαιμόνια. Καί
μόνη η &έα των τό. αναγκάζει να σκεφ&ονν, 3τι κάπου εκεί ευρίσκεται φύλαξ αρρην». (The Mystic
Rose II σ. 187-188). Καί άναφέρει διά τήν Ιίίναν, ότι «αμέσως μετά τόν τοκετόν κρεμούν είς
νψηλόν μέρος του δωματίου τας περισκελίδας τον πατρός, ώστε πάσα δαιμονική επήρεια νά εισέρχε-
ται είς ανίας και ό'χι είς τό βρέφος». (Αύτόθι σελ. 188).

10
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περισκελίδος του λαμβάνει θέσιν παρά τήν κλίνην τής λεχοΰς καί διακηρύσσει ότι
τό τεχθέν είναι τέκνον του. Εΐς τήν έρμηνείαν ταύτην δύνανται κατά τινα τρόπον
νά ύπαχθώσι καί αί ένέργειαι «τυλίγματος» ή «περάσματος» τοϋ βρέφους άπό τό
έσώβρακον τοΰ πατρός. Τό ένδυμα τούτο, συμβολικόν τής κατ' εξοχήν γενεσιουργού
εστίας τοϋ πατρικοϋ σώματος, εΐναι το πλέον ένδεδειγμένον ν' άντιπροσωπεύση
παρά τφ παιδί τόν πατέρα, νά μεταδώση εΐς τό βρέφος τήν πατρικήν δύναμιν καί
ούσίαν, αλλά καί νά έπιβάλη τήν έξουσίαν αύτοΰ

"Αλλως έχει τό ζήτημα προκειμένου περί τού ύποκαμίσου τοΰ πατρός. Μέ
τήν έκ Κύπρου έρμηνείαν: «διά νά πάρη (τό παιδί) πον λλόου τους», δηλ. νά μοιάι,η
εΐς τούς γονείς του, οδηγούμεθα εΐς τήν υΐοθετικήν σημασίαν τής συχνής εΐς τά ελ-
ληνικά έθιμα χρήσεως τοΰ ύποκαμίσου (τής μητρός εΐδικώτερον), γνωστής καί άπό
τήν άρχαίαν μυθολογίαν 2Κ Ή διά τοΰ ύποκαμίσου τοΰ πατρός ένταϋθα περιτύλιξις
τοΰ βρέφους, παραλλήλως πρός τήν προστατευτικήν ή ένδυναμαιτικήν αυτής σκοπι-
μότητα, άποβλέπει καί εις τήν συμβολικήν κατοχύρωσιν τών έπί τοΰ τέκνου δικαιω-
μάτων του, όπως συμβαίνει καί εΐς τάς συγκεκριμένος περιπτώσεις υιοθεσίας, όπου
ό θετός πατήρ «περνά άπό τή μανίκα του» τό υίοθετούμενον τέκνον

3. Ή άποκατάστασις τής υγείας τής λεχοΰς.

Ή άποκατάστασις τής ύγείας καί τής ώραιότητος τής λεχοΰς επιδιώκεται
συνήθως δι'ένεργειών, αΐτινες εκτός τής φυσιολογικής αύτών σκοπιμότητος παρου-
σιάζουν καί τό μαγικόν στοιχεΐον τής άνδρικής συμμετοχής καί τής συζυγικής άπο-
δεσμεύσεως. Μορφή καί τούτο άρρενολοχείας, έκδηλουμένη διά τής άντιπροσαιπευτι-
κήζ χρησιμοποιήσεως τών ένδυμάτων τοΰ συζύγου, καί δή έκείνων τά όποια εχου-
σιν άμεσον σχέσιν μέ τήν γενετήσιον εύθύνην του.

Τόσον διά τήν έπανάταξιν καί τήν κανονικήν λειτουργίαν τοϋ γεννητικού συ-

') Διά τήν συμβολικήν σημασίαν τής περισκελίδος είς τόν έξουσιασμόν τοΰ τεχθέντος,
χαρακτηριστική είναι μία παλαιά εϊδησις έκ Κύπρου, άφορώσα όμως είς τήν μητέρα: Αέσαοα
δ' ή μαία το βρέφος, θέτει αυτό εν Trj κλίνη επί τίνος τής μητρός του περιακελίδος παρά τό προσκε-
φάλαιον, 'ίνα νπήκοον τη μητρί αύτοΰ γένηται. (Α. Σακελλαρίου, τά Κυπριακά, τόμ Α' (1890)
σ. 734-5. Πρβλ. καί Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 208). Έξεταστέον μήπιος ή περισκελίς συμβολίζει έν-
ταϋθα καί τινα πρός ύποταγήν διασκελισμόν, ένεργούμενον ύπό τοΰ φορούντος.

2) Βλ. σχετικώς Στ. 77. Κνριακίδην, έν Λαογραφία, τόμ ΙΑ' σελ. 715 - 717.

9) Κείνος που ήθελε νά νίοθετήση παιδί, τό περνονοεν άπό τή μανίκα τον. "Εκανε φόρεμα με
πλατύ μανίκι (ή έκανε μόνο πλατύ μανίκι και τό κολλούσε στο ποκάμισό τον), ώστε να χωρή τό
μωρό νά περάαη. "Επαιρνε τό παιδί καί τό περνούσε τρεις φορές άπό τήν άκρη τοΰ μανικιοϋ προς
τό στήθος. (Λατσίδα Κρήτης 1937. Λ.Α. 1105, 132-3 Μ. Λιουδάκη). Πρβλ. καί τήν παροιμίαν:
Τό πέρασε τό παιδί από τή μάνικα τον. (Μάνη 1923 Λ.Α. 487, 348 Α. Κουκουλέ).
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στήματος τής τεκούσης, όσον καί διά τήν κάθαρσιν τού προσώπου αύτής άπό τών
έκ τοΰ τοκετού στιγμάτων ή πανάδων (τοΰ «μητρικοΰ χλοάσματος» κατά τήν έπι-
στημονικήν όρολογίαν), χρησιμοποιούνται ή ζώνη καί τά έσώρρουχα τοΰ συζύγου,
κατά τόν έξής τρόπον.

1. Διά τήν έπανάταξιν τής μήτρας.

Τό πρώτο που τής κάνει (τής λεχώνας ή μαμμή, ύστερ' άπό τή γέννα), είναι
νά ζώση με το ζουνάρι τοϋ άνδρός της τήν κοιλιά της, διά νά προλάβη τήν χαλάρωσιν
τών σπλάγχνων νά επανελδη δη/1, ή κοιλιά είς τήν προ τής εγκυμοσύνης κατάατα-
σιν. (Άρχεΐον Σάμου, τόμ. Δ', Αθήναι 1955 σελ. 181, Πολυξένη Ζαφειρίου).

Τήν κοιλιά τής λουχούνας ζο')νουν με ζώνη τοϋ συζύγου, καί τής φορούν τδ
ποκάμισό του. (Κάμποι Κυδωνιάς Κρήτης 1953, Λ.Α. 1776, 39 Ί. Άί)ουσάκης).

"Αμα συγυρίσουν ε τδ παιδί καί τή μάννα, ί)ά αυγυρίση καί τήν κοιλιά τής μάν-
νας ή κυρούλα (—μαμμή). Θά τής ζώση τήν κοιλιά της, γιά νά πέσουν οι κακωσιές
καί νά μήν τής μείνη κοιλιά■ ϋ·ά τή ζώση μ* ένα πεσκίρι ή μέ τή ζώστρα τ' άντρός...
(Μανιάκι Μεσσηνίας 1944, Λ.Α. 1566,12 Μαγδ. Τσάκωνα).

Πρδς άπόκτησιν δυνάμεως ύπδ τής λεχοϋς, ζώνουν ταύτην διά τοϋ ζωστήρος
τον άνδρας. (Δορβιτσά Ναυπακτίας 1953, Λ.Α. 1798,11 Χ. Παπαϊωάννου).

Παλαιότερον ή λεχώνα εζώνετο είς τήν κοιλίαν μέ τό ζωνάρι τοϋ συζύγου της,
πρός αποφυγήν μεγάλης κοιλίας. (Έγκλουβή Λευκάδος 1953, διά τοΰ Επιθεωρη-
τού κ. Δ. Γερουλάνου).

Ή διά δευτέραν φοράν κατά τόν τοκετόν χρησιμοποίησις ενταύθα τής ζώ-
νης τοΰ συζύγου, (βλ. περί τής πράηης, έν σελ. 145-6) έ'χει πρακτικήν μέν σκοπιμό-
τητα τήν σύσφιγξιν τών χαλαρωθέντων μελών τοΰ σώματος τής λεχοΰς, συμβολικήν
δέ τήν άποκατάστασιν τρόπον τινά τής διακοπείσης παρθενίας αυτής. Θά έ'λεγέ τις
ότι εκκρεμεί παρά τφ συζύγω ό ρόλος τής διά τής ιδίας ζώνης έπαναζώσεως τής γυ-
ναικός αυτού, άπό τής οποίας τήν είχε συμβολικώς λύσει κατά τήν ώραν τών ώδί-
νων. Τήν ύπό τοΰ Πλινίου άναγραφομένην διά τήν ώραν έκείνην φράσιν : «'Ο
ίδιος δσχις σέ έδεσα, θά σέ λύσω πάλιν» (βλ. σελ. 146), θά ήδύνατό τις νά συμπλη-
ρώση ενταύθα διά τής αντιστοίχου: «cO ίδιος δστις σέ έλυσα, σέ ζώνω πάλιν».

Αξιοπρόσεκτος όμως είναι καί ή περί ένδυναμώσεως τής λεχοΰς ερμη-
νεία, ήτις δίδεται εις τήν περιζωστικήν ταύτην ένέργειαν τοΰ συζύγου (πληροφορία
έκ Ναυπακτίας), πρός τήν οποίαν πρέπει νά συσχετίσωμεν καί τήν διά τοΰ υποκα-
μίσου τού άνδρός περιβολήν τής λεχοΰς, (πληροφορία έκ Κρήτης), άποβλέπουσαν
προφανώς εις όμοίαν ένίσχυσιν καί προστασίαν.

2. Διά τήν άπάλειψιν τών στιγμάτων:

"Οταν γεννήση (ή γυναίκα), γιά νά φύγουν τά πολλά σημάδια τοϋ προσώπου,
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τήν απογγίζουν μέ τή σέλλα τον εσώβρακου τον ανδρός. (Μαρμάρες 'Ιωαννίνων 1953
Λ.Α. 1832,27 Α. Κατσιούμης).

Σκονπίζονν τό πρόσωπο τής λεχοϋς μέ καθαρό έαώβρακο τον άνδρός της,
γιά νά καθαρίση άπό τήν πάνα. (Ξεχασμένη Βερροίας 1953, Λ.Α. 1816,7 Β. Λια-
κόπουλος).

Φέρνονν είς τήν λεχώ τήν σκονφιαν τον ανδρός της, νά σκουπίση τόν ιδρώτα
και νά εξαλειφθούν οι πανάδες (μπαλώματα). (Πινακοχώρι Λευκάδος 1953, διά τοΰ
Έπιθεωρητοΰ κ. Δ. Γερουλάνοιι).

"Οταν ή μητέρα έ'χη «νεφέλα» (=εϊδος πανάδες) στο πρόσωπο άπό τήν εγκυ-
μοσύνη της, τής φεύγει αν τρίγη, νστερ' άπό τόν τοκετό, τό πρόσωπο τΐ]ς μέ βάμμα
( = νήμα χρωματιστό τοΰ αργαλειού) ή μέ τό φέσι τού συζύγου της. (Χωριά Μεραμ-
πέλου Κρήτης, Περιοδ. Δρήρος Α' (1937) σ. 131, Μαν. Πιτυκάκης).

'Εάν ή λεχώ έχη πανάδες στο πρόσωπο, σκεπάζουν καλ.ά τό πρόσωπο τι/ς
όσο νά ιδρώση, και κατόπιν τό σκουπίζουν μέ τό συντρόφι ( = σώβρακο) τον άνδρός
της, και βγαίνουν. (Έλατόβρυση Ναυπακτίας 1953, Λ.Α. 1904,36 Θ. Παπαδογεωρ-
γόπουλος).

'Εάν ή λεχώ έχη στο πρόσωπο της πανάδες, περνούν άπ' αυτό άπλυτο εσώρ-
ρουχο τού άνδρός της, γιά νά εξαλειφθούν. (Τεμένη Αιγιαλείας 1953, Λ.Α. 1887.3
'Ιωάννα Χάρτζη).

Ή λεχώ παλαιότερον έκαθαρίζετο μέ τό έσα')ρρονχον τον άνδρός της, διά τόν
καθαρισμόν τής πάνας. ("Αγ. Νικόλαος Κυνουρίας 1953, Λ.Α. 1811,17 Ά. Κωνσταν-
τοΰρος).

Καθαρίζουν τό πρόσωπο τής λεχοΰς μέ τό υποκάμισο τοϋ άνδρός της. (Κυρ-
τομάδο Κυδωνιάς Κρήτης 1953, Λ.Α. 1780,13 'Α. Νικολαΐ'δου).

Τό πρόσωπον (τής λεχούς) σκουπίζουν μέ τήν πετσέτα (μαντήλι τής κεφαλής)
τοϋ συζύγου της. (Κάμποι Κυδωνιάς Κρήτης 1953, Λ.Α. 1776,39 Ί. Άθουσάκης).

Γιά νά καθαρίσουν τό πρόσωπο τής λουχούνας άπό τήν πάνα, χύνουν λαντον-
ρίδι (—χνλό μέ άλίενρι και ζάχαρι;), απ' αυτό πού της δίνουν και τρώει τις πρώτες
μέρες, πάνω στο ιδρωμένο ποκάμισο τοϋ άνδρός της, καί τής αλείφουν τό πρόσωπο.
(Κοντομαρί Χανίων Κρήτης 1952, Λ.Α. 1778,13 Λ. Μαυριδάκης).

Παίρνουν ένα λερωμένο ποκάμισο τοϋ άντρός της, φτύνουν πάνω στο γιακάς
πού 'ναι περισσότερο λερός, και τής καθαρίζουν τό πρόσωπο «μέ τ' τή λ^έρα τ' άν-
τρου της». (Πετρί Λέσβου 1940, ΛΑ. 1446 Α', 154 Δ. Αουκάιος).

Θά ένόμιζέ τις ότι ή τόσον άηδώς έπιδιωκομένη ρυπαρότης τών έσωρρού-
χων τοΰ συζύγου πρός καθαρισμόν τοΰ προσώπου τής λεχοΰς οφείλεται είς είδικήν
γνώσιν περί χημικών και φαρμακευτικών ιδιοτήτων τής χρησιμοποιουμένης άκα-



Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΕΘΙΜΑ

1 165

θαρσίας1'. "Ισως τίθεται εις έφαρμογήν ένταΰθα καί μαγική τις αρχή περί τής «διά
τοΰ ομοίου άποδιώξεως τοΰ ομοίου», θεωρουμένων τών στιγμάτων τοΰ προσώπου
τής λεχοΰς ώς αποτελεσμάτων τής γεννητικής ακαθαρσίας. Είναι πάντως γνωστόν
ότι τουλάχιστον ό ίδρώς, τόν όποιον βλέπομεν είς τάς ώς άνω περιπτώσεις νά χρη-
σιμοποιήται υπό τε τής λεχοΰς καί τοΰ συζύγοτ», θεωρείται εις τά παγκόσμια
έθιμα ώς άπόκριμα καθαρτικόν2'.

'Ενδιαφέρει όμως περισσότερον ένταΰθα ή ειδική έπιδίωξις, όπως τά ρυπαρά
ταΰτα ενδύματα καί αί εκκρίσεις προέρχωνται άπό τόν σύζυγον. Πρόκειται περί
άποκριμάτων (ιδρώτος καί ούρων), άτινα έντόνως χαρακτηρίζουσι τό άνδρικόν σώμα
συλλεγόμενα δέ έπί τών έσωρρούχων τής πρώιης επαφής (υποκαμίσου, περισκελί-
δος ή πίλου), άντιπροσωπεύουσι κατ' έξοχήν τούτο. Εις τήν τοιαύτην έπέμβασιν
τοΰ συζύγου δυνάμεθα νά διίδωμεν καί στοιχεία καθαρτικού εξιλασμού τής λε-
χοΰς (πρβλ. καί τό έν σελ. 152-3 πότισμα τής επιτόκου εντός υποδήματος τοΰ συ-
ζύγου), ώς επίσης καί άρρενολοχικήν συμπαράστασιν αυτού διά τήν άποδίωξιν τών
βλαπτικών επηρειών άπό τής συζύγου του.

4. Ό σύζυγος εις τά πρώτα βήματα τής λεχοΰς.

Είναι γνωστόν ότι ή πρώτη σκέψις διά τήν νέαν περίοδον τής ζωής καί τά
πρώτα βήματα τής άναρρωννυούσης λεχοΰς στρέφεται κυρίως περί τήν ένδυνάμωσιν
καί τήν εύσταθή ύγείαν αυτής. Ή συνήθης ευχή τήν οποίαν τής απευθύνουν, «Σι-
δερένια!» είναι χαρακτηριστική τής έπιδιώξεως ταύτης, τό δέ έθιμον, κατά τό όποιον
ή έγειρομένη έκ τής κλίνης λεχώ οφείλει νά πατήση έπί σιδήρου ή άλλου συμβολι-
κού αντικειμένου 3\ είναι ένδεικτικόν τής καί διά μαγικών τρόπων κατοχυρώσεως
τής ευχής.

'Εντεύθεν καί ή έπιδίωξις, όπως ή έγειρομένη έκ τής κλίνης λεχώ στηρίζεται
τό πρώτον έπί τής δυνάμεως και τής προστασίας τοΰ συζύγου αυτής. Ό εκ τής πα-
ρουσίας τού άρρενος προστάτου φόβος τών κακοποιών δαιμόνων φαίνεται καί έν-
ταΰθα συνεχιζόμενος.

Καλό είναι, δταν πρωτοσηκώνεται ή λεχώνα, νά είναι κοντά της κι' ό άντρας
της, νά πιάνετ άπό τό μπράτσο του, και νά πατή σε σίδερο. (Κεφαλληνία, 1954).

Ή λεχούσα σηκώνεται σε τρεις μέρες... Τό πρώτο πράμα πού &ά πιάση, &ά

') Έν Λέσβω «μπορεί και με τά πρωτοκατονρημένα ρονχα τον παιδιον νά καϋαρίσονν το
πρόσωπον τής λεχονς» (ε. ά.).

®) Βλέπε σχετικά παραδείγματα παρά J. G. Frazer: The Golden Bough, τόμ. III
(«Taboo and the perils of the Soul») σελίδες 142, 156 καί 184.

') Βλέπε Γ. Α. Μέγα: Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας, τεύχος Α' σελ. 33.
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είναι ρούχα τ' άντρου της, κα'ι τά ρίχνει στο κεφάλι της. Λέει : «"Εχω κορόνα τόν
άντρα μον!» (Μερικές όμως, άπό φόβο νά μην κάταη πάνω ατό κεφάλα των ό άν-
τρας, ρίχνουν τό ροΰχο στην πλάτη τους)· Πετρί Λέσβου 1940, Λ.Α. 1446 Α' σελ.
168, Δ. Λουκάτος.

Τήν λεχώ, όταν ήδύνατο νά εγερΰ·ή, περιέζωνον μετά τοϋ άνδρός αυτής
διά τής αντής ζώνης χαλαρώς, λέγοντες καταλλήλονς ρήσεις■ χαλαροϋντες δέ τήν
ζώνην έτι μάλλον, άφηνον αυτήν νά καταπέση στεφανοειδώς είς τονς πόδας των.
(Δ. Γ. Καμπούρογλου, "Ιστορία τών 'Αθηναίων τόμ. Γ', έν 'Αθήναις 1896, σελ. 63).

Καί εις τά τρία ώς άνω παραδείγματα ή παρουσία τοΰ συζύγου ενδείκνυται
δια τήν ασφαλή άντιμετώπισιν τής νέας ζωής ύπό τής λεχοΰς. 'Ιδιαιτέρως εις τό
τρίτον παρουσιάζεται πιθανώς καί τό στοιχεΐον τής έκ νέου συζεύξεως τοΰ άνδρο-
γυνου, ήτις είχε κατά τινα τρόπον διακοπή.

Είς τό σημ,εΐον τοΰτο παύουν νά εμφανίζονται τά δηλωτικά μιας άρρενολο-
χείας έλληνικά έ'θιμα. Ή λεχώ μετά τήν έ'γερσιν έκ τής κλίνης επαναλαμβάνει τήν
τακτικήν ζωήν της καί προχωρεί πρός τόν σαραντισμόν καί τήν νέαν έλευθερίαν
της, άνευ άλλης εθιμικής συμμετοχής τοΰ συζύγου. Θά άνέμενέ τις τήν συμπαρά-
στασιν αύτοΰ καί κατά τήν ήμέραν τού εκκλησιασμού τής λεχοΰς διά τό «σαράν-
ΐΐσμα», άλλά τοιαύτην περίπτωσιν, ειδικώς έπιβαλλομένην, δέν άνεΰρον είς τά ελ-
ληνικά έθιμα.

Συμπεράσματα.

Συγκεκριμένην περίπτωσιν άρρενολοχείας, ύπό τήν κυρίαν αύτής έ'ννοιαν τής
έπωαστικής κατακλίσεως (couvade), δέν συναντώμεν είς τά νεοελληνικά έ'θιμα.
Εκδηλώσεις όμως ενεργού συμμετοχής καί συμπαραστάσεως τοΰ συζύγου εΐς τόν
τοκετόν, παρακολουθοΰντος μετά πατρικού καί συζυγικού ενδιαφέροντος, άλλά καί
εθιμικών ύποχρεώσεων τό γεγονός τής γεννήσεως, εχομεν άρκετάς καί ΐδιαζού-
σας. Μέ βάσιν τά παρά τοις άλλοις λαοΐς καί ύπό τών ξένων μελετητών διαπιστού-
μενα, δυνάμεθα νά ιΊεωρήσωμεν καί ημείς όλόκληρον τήν σειράν τών ελληνικών
τούτων έκδηλώσεων, άπό τής συλλήψεως μέχρι τών πρώτων ημερών τής λοχείας, ώς
έ'θιμα άρρενολοχικοΰ κύκλου. Γενικώτερον όμως είναι άπαραίτητον νά συγ-
κεντρώνονται ύπό χωριστήν κατηγορίαν καί κατάταξιν τά άφορώντα εις τόν ρό-
λον τοΰ συζύγου κατά τόν τοκετόν έθιμα, έφ' όσον ταύτα είναι πολλά καί
σημαντικά, διαπιστούμενα εις όλους τούς λαούς καί τάς έποχάς, άφ' ότου ό άρρην
έγνώρισε τήν ύπερηφανίαν, τήν στοργήν καί τό συμφέρον τής πατρότητος.

Μάρτιος 1956
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