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ΤΟ ΨΩΜΙ ΩΣ ΔΩΡΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
TOΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

"Οπως είναι γνωστό, σέ πολλούς λαούς, άρχαίους καί νεώτερους, τό ψωμί άπο-
τελεΐ βασικό είδος διατροφής. 'Ιδιαίτερα ισχύει ή διαπίστωση αύτή γιά τόν έλλη-
νικό λαό, πού είναι κατ' έξοχήν γεωργικός, στή γλώσσα τού όποιου ή λέξη ψωμί
χρησιμοποιείται μεταφορικά άντί τής ΐδιας τής λέξεως τροφή1.

Γιά τήν παρασκευή καί χρησιμοποίηση τού ψωμιού κατά τρόπο τελετουργικό
ή άλλο στούς τρεις κύριους σταθμούς τής ζωής τοΰ άνθρώπου, δηλ. τή γέννηση, τό
γάμο καί τήν τελευτη, έχομε κάμει άλλοΰ εκτενή λόγο2. Έδώ θά μάς άπασχολήση
ειδικά ώς άξιοσημείωτη ή χρησιμοποίηση τοΰ ψωμιοΰ ώς δώρου στίς κοινωνικές
σχέσεις τοΰ έλληνικοΰ λαού.

Στά περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα τοΰ έλληνικοΰ χώρου, άκόμη καί
κατά τά νεώτερα χρόνια, κυριαρχεί ή μορφή της πατριαρχικής οικογένειας. Ή κοι-
νωνία, πού άποτελεΐται άπό οικογένειες τής μορφής καί τοΰ τύπου αύτοΰ, άποδίδει
μεγάλη σημασία στίς μεταξύ τών μελών της σχέσεις. "Ετσι ένα δώρο, πού άνταλλάσ-
σεται μεταξύ τών μελών τής ίδιας οικογένειας ή άλλων οικογενειών, καί ούτε βέ-
βαια έπιστρέφεται, δέν είναι δυνατόν νά εϊναι τυχαίο γεγονός. Ό βαθμός της έκτι-
μήσεως τών άποδεκτών φαίνεται μάλιστα, όπως συνηθίζεται, άπό τήν μεγάλη ση-
μασία, πού άποδίδεται στό προσφερόμενο δώρο.

1. Βλ. Ί(στορικό) Λ(εξικό), χφ. 958, σ. 44. Στο Νεοχώρι π.χ.τής Στερεάς 'Ελλάδος ψωμί=
κομμάτι ή μπουκιά κρέατος ή άρτου. Πρβλ. άπό τήν Π.Δ. Ψαλμ. 41,10 καί Κυριακή προσευχή:
«τον άρτον ήμών τον έπιούσιον».

2. Βλ. Ά γ γ. Ν. Δ ε υ τ ε ρ α ί ο υ, Γαμήλιοι άρτοι, Έπετ. Κέντρ. Έρεύν. Έλλ. Λαογρ.
20-21 (1967/68), έν 'Αθήναις 1969, σ. 151-170. Τοϋ i' δ ι ο υ, Ό άρτος κατά τήν γέννησιν καί
τήν τελευτήν. Ή συμβολική καί μαγική χρήσις του ύπό τών νεωτέρων Ελλήνων. Διατριβή έπί
διδακτορία. 'Αθήναι 1978, σ. 254.
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Στούς σημερινούς "Ελληνες, καθώς θά δειχθή πιο κάτω, τό ψωμί συμβαίνει νά
είναι τό περισσότερο διαδεδομένο δώρο στίς έορταστικές καί άλλες έκδηλώσεις.
"Ετσι κάθε φορά πού θά ζυμώση μία άγροτική οικογένεια, θά δωρίση στούς συγγε-
νείς της1 ένα, έστω καί μικρό, μέρος άπό τήν ποσότητα τοΰ ψωμιού της. Οί συγγε-
νείς πάλι μέ τήν σειρά τους θά άνταποδώσουν κατά όμοιο τρόπο καί σέ σχετική άνα-
λογία τό δώρο αύτό.

Σέ μερικά μέρη2 προσφέρεται σάν δώρο ένα ολόκληρο ψωμί ζεστό καί
στούς γείτονες. Είδικώτερα στό Σεβντίκιοϊ τής Σμύρνης3 οί κάτοικοι κατά τις
άπογευματινές έπισκέψεις τους προσέφεραν έκτός άπό τά άλλα δώρα καί ένα ψωμί,
πού είχε παρασκευασθή μέ ξέχωρα ύλικά, ειδικά γιά τό σκοπό αύτό. Στόν Πόντο4
προσφέρεται τό ψωμί κατά τις έπισκέψεις σέ σπίτια πού πενθούν, γιατί όσα έχουν
πένθος «δέν έφτιαχναν κουλούρια».

Κατά τή διάρκεια τών μεγάλων εορτών, όπως τά Χριστούγεννα, ή Πρωτοχρο-
νιά καί τό Πάσχα, ό άρραβωνιαστικός θά δώση δείγματα τής άγάπης καί της έκτι-
μήσεώς του πρός τή μελλοντική σύζυγο του στέλνοντάς της σάν δώρο καί ένα ψωμί.
Άπό τό χωριό Τοπόλια της επαρχίας Κισάμου τής Κρήτης έχομε συγκεκριμένα τήν
πληροφορία, ότι ό άρραβωνιασμένος στέλνει στό σπίτι της άρραβωνιαστικιάς του
τά Χριστούγεννα πέντε έως έξι κουλούρια καί τό Πάσχα μιά μεγάλη κουλούρα ψω-
μιού6. Στό Ξηρόμερο 'Ακαρνανίας ό άρραβωνιαστικός θά στείλη κατά τό Μεγ. Σάβ-
βατο «κουλούρα μέ κόκκινα αύγά»6. Στήν "Ηπειρο δωρίζει στή μνηστή του «τήν

1. Βλ. Κ(έντρο) Λ(αογραφίας) χφ. 1381 Β', σ. 99 (συλλ. Μαρία Λιουδάκη, Βρουχάς, 1939).

2. Κ.Λ. χφ. 1161 Δ', σ. 127 (συλλ. Μαρία Λιουδάκη, Κεφάλι Ίνναχωρίου, 1938).

3. Βλ. Ν ι κ. Κ α ρ α ρ α, Τό Σεβντίκιοϊ. Τό λεβέντικο χωριό τής Σμύρνης. Ή ιστορία του
ή ζωή του. 'Αθήνα 1964, σ. 140. Πρβλ. καί Ί δ ο μ. Πα παγρηγοράκη, 'Από τό κρητικό
γλωσσικό ιδίωμα, περ. Κρητ. Έστ. 12(1969), τεϋχ. 98, σ.^12, όπου «τά χαλάκια», είδος μικρών
χωριάτικων παξιμαδιών άπό καθαρό χάσικο άλεύρι, πού προσφέρονται μέσα στό δίσκο τοΰ τρατα-
ρίσματος μαζί μέ άλλα καρυκεύματα (άμύγδαλα, καρύδια, κάστανα, σταφίδες κ.ά). «Γεμίστε τό
πανιέρι άμύγδαλα, σταφίδες, χαλάκια καί ο,τι χρειάζεται νά κεράσετε τσί μουσαφίρηδες μιά τσικου-
διά».

4. Βλ. Γεωργ. Γρηγοριάδη, Οί Πόντιοι τοΰ Κάρς, τή Χριστού καί τά Καλεντό-
φωτα, περ. 'Αριστοτέλης, τεΰχ. 6(1957), σ. 16 όπου πραγματοποιούν έπισκέψεις «αί μέν γυναί-
κες κομίζουσαι ένα πλαστό ψωμί, οί δέ άνδρες μ' ένα μπουκάλι κρασί». Πρβλ. Ή λ ί α Τ σ ι τ σ έ-
λ η, Λαογραφικά Κεφαλληνίας, Δελτ. Ίστορ. 'Εθν. Έταιρ. 6 (1961 ), σ. 70 καί Β α σ. Δ. Γ ι α ν-
νοπούλου, Κορφιώτισσα ή Κούτσι, Κορφιώτισσα [Κορινθίας] 1975, σ. 59.

5. Βλ. Μαρίας Λ ι ο υ δ ά κ η, Ό γάμος στήν Κρήτη τώρα καί παλιά, Έπετ. Έταιρ.
Κρητ. Σπ. 3(1940), σ. 340.

6. Βλ. Κ.Λ. χφ. 2293, σ. 49 (συλλ. Γεράσ. Παπατρέχας, 1959).
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Λαμπρή ή Πασχαλιά μιά λαμπάδα καί μιά κουλούρα»1. Στο χωρίο Άσσος στήν
Πρέβεζα «στήν άρραβωνιασμένη θά στείλη μιά λαμπάδα κεντημένη μέ διάφορα
κεντήματα άπο κόκκινο χαρτί, ενα κουλούρι σχήματος κυκλικό μέ δύο κόκκινα αύ-
γά. . . »2. Τήν κουλούρα πού Οά στείλουν άπό τό σπίτι τοΰ γαμπροΰ κατά τήν Λα-
μπρή στό σπίτι τής νύφης στό χωριό Κατωμέρι Μεγανησίου Λευκάδας «τήν κεντά-
νε άπάνου μέ ψαλίδι, μέ τσατσάρα, λουλούδια, καί τή στέριανε καί μιά λαμπάδα
άσπρη ή κεντητή δύο πήχες κορδέλα κόκκινη»3. Άπό τήν περιοχή της Ελασσόνας
τά δώρα πού στέλνει ό γαμπρός στή μνηστή του κατά τήν ΐδια έορταστική περίοδο
είναι «κουλούρια μέ αύγό στή μέση, αύγά κόκκινα σέ μονό άριθμό, λαμπάδα. . .ή
καί φορέματα»4.

Στούς πρόσφυγες άπό τό Άδραμύττι τής Λέσβου καθ' όλο τό χρονικό διάστημα
τοΰ άρραβώνα ό άρραβωνιαστικός, κάθε φορά πού θά έπισκεφθή τή μνηστή του θά
πάρη μαζί του καί ενα ψωμί μέσα «στή ζεΐηλιά τ'»5.

Ή άποστολή όμως ψωμιού δέν γίνεται μόνο άπό τόν άρραβωνιαστικό, άλλά καί
άπό τήν άρραβωνιαστικιά. Ή τελευταία άλλοτε θά στείλη πρώτη καί άλλοτε θά
άνταποδώση τό δώρο μέ ένα ψωμί. Συγκεκριμένα στό χωριό Πλαγιά της Λέσβου
ή άρραβωνιαστικιά στέλνει στόν άρραβωνιαστικό κατά τό Πάσχα καί «μιά κουλού-
ρα μ' αύγό»6. Στή Μήλο «τή Λαμπρή πάλ' έ'κανε ή νύφη κουλούρια καί τοΰ πάαινε
ενα κάνιστρο καί κόκκινα αύγά»7. Σέ χωριά της Λευκάδας κατά τις έορτές τών
Χριστουγέννων στέλνει ή άρραβωνιαστικιά «Χριστόψωμο»8, ένώ στή Λέσβο στέλ-
νει κατά τήν Πρωτοχρονιά «μιά βασιλόπιττα» άνταποδίδοντας τό ψωμί πού της
έ'στειλε ό άρραβωνιαστικός της9. Άπό τή Σαλαμίνα γνωρίζομε ότι «άντίδωρα δ'
έστελλεν ή νύμφη είς τόν γαμπρόν ή μεταξωτό ή τσουρέκια. . .πρός τοις άνωτέρω
άπαραίτητος ήτο ή κουλούρα τοΰ Πάσχα μέ επτά ή εννέα ή ένδεκα ή περισσότερα
άβγά, τά όποια πάντοτε έπρεπε νά ήσαν μονά»10. Στό Μελένικο της Μακεδονίας ή

1. Βλ. Σ ω κ ρ. Δ. Γεωργούλα, Λαϊκές ζωγραφιές άπ'τήν Ήπειρο (άνάτ. Ήπειρ.
Έστ. τόμ. ΣΤ'), 'Ιωάννινα 1967, σ. 31.

2. Κ.Λ. χφ. 2739, σ. 92 (συλλ. Γεώργ. Κολιός, 1963).

3. Κ.Λ. χφ. 2276, σ. 109 (συλλ. Δημ. Λουκάτος, 1958).

4. Κ.Λ. χφ. 1979, σ. 20 (συλλ. Γ. Φάκας, Βερδικούσα [1952]).

5. Κ.Λ. χφ. 1446 Γ', σ. 115 (συλλ. Δημ. Λουκάτος, 1940).

6. Κ.Λ. χφ. 2246, σ. 3 (συλλ. 'Εμμ. Σαρέλλης, 1957).

7. Κ.Λ. χφ. 2339, σ. 119-120 (συλλ. Κωνστ. Βήχος, 1960).

8. Κ.Λ. χφ. 2010, σ. 5 (συλλ. Δημ. 'Αρβανίτης, Σύβρος, 1954).

9. Κ.Λ. χφ. 2246, οπ. π., σ. 3.

10. Π. Α. Φ ο υ ρ ί κ η ς, Γάμος καί γαμήλια σύμβολα έν Σαλαμΐνι, Λαογρ. 9 (1928),
σ. 525.
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νέοι πού δέχεται άπο τον άρραβωνιαστικό σάν δώρο τον άρτον τής Μεγ. Πέμπτης
Οά άνταποδώση καί αύτή τά ίδια1.

Ό ύποψήφιος γαμπρός δέν προσφέρει ψωμί μόνο στή μνηστή του, άλλά καί
στούς γονείς της. Στήν περιοχή π.χ. τής 'Ακαρνανίας ό νέος «στήν πεθερά του φέρ-
νει πλάτη ψητή, μιά τσίτσα κρασί, κουλούρι καί γλυκίσματα»2. Καί ή νέα, στή Σι-
νώπη τοΰ Πόντου, κατά τήν παραμονή τής άρχιχρονιάς έτοίμαζε ένα «τσουρέκι»
καί τό έστελνε στήν πεθερά της3. Στήν Κώ οί νύφες τών ζευγάδων θά πάνε στήν
πεθερά τους «λαμπρόπιττες καί κoυλoύpgια, αύκοΰλλες καί ψιλοκούλλουρα» καί
αύτές θά άνταποδώσουν τά δικά τους4.

Ψωμιά ώς δώρα προσφέρουν καί οί γονείς τοΰ νέου κατά τόν άρραβώνα. Ει-
δικά στόν Πόντο προσφέρουν «σουμαδοψώμ'»5, στά δέ Κουβούκλια τής Προύσσας
ή πεθερά μία έβδομάδα προτού νά γίνη ό γάμος προσφέρει στή νύφη της «πλακούν-
τα ύπερμεγέθη, σόν τσουρεγί»6.

Εύρύτατη παρουσιάζεται ή χρήση τοΰ ψωμιοΰ στό γάμο άντί προσκλητηρίου.
Σ' όλη δηλ. σχεδόν τήν 'Ελλάδα κατά τά παλαιότερα χρόνια καί σέ μερικά χωριά
άκόμα καί σήμερα προσκαλούνται στό γάμο οί χωρικοί μέ ψωμί. Συγκεκριμένα σέ
χωριά τής Δυτ. Μακεδονίας ένα άρσενικό παιδί περιέρχεται τά σπίτια τού χωριοΰ
καί προσκαλεί τούς κατοίκους στό γάμο μέ «κουλούρες καί μέ μπογάτσες»7. Τό
παιδί αύτό δωρίζει σέ κάθε σπίτι άπό ένα κουλούρι. Στή Λεμεσό Κύπρου8 προσ-
καλούσαν «διά λαμπάδος καί ισαρίθμων γλυσταρκών»8 οσα ήταν καί τά μέλη της

1. Βλ. ΓΙ. Σ π α ν S ω ν ί δ η, Μελένικος, ό νεκρός μακεδονικός άκριτης, Θεσ/κη 1930,
σ. 114 όπου «τή μιγάλη ΙΙέφτη ή yabpoç στέλνει ένα τσουρέκι, φόριμα κί είκοσι αύγά. Τότες ή
^αρραβουνιαστικιά dou τά κάνει διπλά. Τού Πάσχα στέλνουάι πάλι».

2. Κ.Λ. χφ. 2293, όπ. π., σ. 64.

3. Κ.Λ. χφ. 1141, σ. 44 (συλλ. Μαρία Λιουδάκη, 1938).

4. Ά ν. Καραναστάση, Οί ζευγάδες τής Κώ, Λαογρ. 14 (1952 ), σ. 249.

5. Βλ. Π. Μ ε λ α ν ο φ ρ ύ δ η, Ή έν Πόντω έλληνική γλώσσα, Βατούμ 1910, σ. 119.

6. Βλ. Β α σ. Δεληγιάννη, Τό έν τή περιφερεία Προύσσης χωρίον Κουβούκλια,
Μικρ. Χρον. 1(1938), σ. 314.

7. Βλ. Φώτη Παπανικολάου, Ό γάμος στή Δυτ. Μακεδονία, Λαογρ. 19 (1960-
61), σ. 192.

8. Κ.Λ. χφ. 693, σ. 14 (συλλ. Ξενοφ. Φαρμακίδης, 1917).

9. Γλυσταρκή είναι κουλούρα ψωμιού, πού ζυμώνεται ειδικά γιά τόν σκοπό αύτό.
Ζυγίζει περί τά 200 έως 300 δράμια καί είναι σέ στρογγυλό σχήμα (Κ.Λ. χφ. 693, όπ. π., σ. 14).
Πρβλ. καί Τεύκρου Άνθια, Ή ζωντανή Κύπρος, Κύπρος 1941, σ. 66, όπου μαθαίνομε,
ότι γιά τόν σκοπό αύτό «γεμίζουν ολόκληρα πανέργια άπό γλυσταρκές». Στόν Πόντο τά παρόμοια
κουλούρια λέγονται «ψαθύρια», βλ. Π. Μ ε λ α ν ο φ ρ ύ δ η, δπ. π., σ. 120. Πρβλ. καί Φ. Κ ο υ-
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προσκαλούμενης οικογένειας. Στο Τρανόβαλτο τής Κοζάνης ό «γαμπρός καί ή νύ-
φη» καλούν στό γάμο τούς συγγενείς τους «μέ κάτι μικρά ψωμάκια»1. Στό χωριό
Βελβενδός τοΰ ΐδιου νομοΰ οί προσκλητήριες κουλούρες ήταν έπτάζυμες καί τις έλε-
γαν «κάλεσμα»2.

Καί όσοι προσκαλούνται στό γάμο σέ πολλά μέρη τής 'Ελλάδος στέλνουν ψωμιά
σάν δώρο στό σπίτι τοΰ γαμπροΰ ή τής νύφης. Στή Λέσβο οί ζευγάδες κάνουν «κου-
λίκια» καί τά πηγαίνουν στό γάμο γιά δώρο3. Στήν Κίμωλο κάθε ένας χωριστά
άπό τούς μελλόνυμφους μπορεί νά πάρη σάν δώρο κατά τήν ήμέρα τοΰ γάμου του
μέχρι καί 300 ψωμιά4. Τά ψωμιά αύτά ήταν μικρά κουλούρια σέ σχήμα καλαθιοΰ
ή άμπελόφυλλου κι αύτοί πού τά έπαιρναν «τά κρεμούσανε ώς καί τά τώρα πάνω
στό γλέντι άπό τόν λαιμόν των μέ μιά κορδέλλα»5.

Πολλές φορές ή πρόσκληση γίνεται μέ ειδικό ψωμί. Τό ψωμί αύτό δίνεται σέ
πρόσωπα πού έχουν κάποια ξέχωρη θέση μέσα στή μικρή κοινωνία τής άγροτικής
περιοχής. "Ετσι στήν Ποριά τής Καστοριάς καλούν τόν παπά «μ' ενα μεγάλο στρογ-
γυλό ψωμί καί έν συνεχεία όλο τό χωριό μέ μικρά ψωμάκια»6. Μέ τόν τρόπο αύτό
οί κάτοικοι δείχνουν τήν έκτίμηση καί τό σεβασμό πού τρέφουν πρός τόν ιερέα τοΰ
χωριού.

Μέ ξεχωριστή κουλούρα ψωμιού θά προσκληθή στό γάμο καί ό κουμπάρος7.

κουλέ, Συμβολή είς τό περί γάμου παρά τοις Βυζαντινοΐς κεφάλαιον, Έπ. Έταιρ. Βυζ. Σπ.
2(1925), σ. 23 ( = Β.Β.Π. 4[1951], σ. 92-93), όπου «αί προσκλήσεις έγίνοντο ύπό. . ., άλλά καί
διά λαλετών ή καλεστών ώς λέγουσιν έν ΙΙόντω, προσώπων δήλα δή καλούντων, άτινα δέν είναι
άπίθανον ν' άφιναν είς τάς οικίας τών προσκαλουμένων μήλον, λεμόνιον ή κολλύριον ή μοσχοκάρ-
φια ή καί παστέλλιον, ώς ένιαχοϋ νϋν συνηθίζεται».

1. Κ.Λ. χφ. 2470, σ. 3 (συλλ. "Αγγ. Δευτεραϊος, 1619).

2. Κ.Λ. χφ. 2460, σ. 18 (συλλ. Νικ. Παπαευαγγέλου, 1962)

3. Βλ. Κ.Λ. χφ. 1446 Α', σ. 46 (συλλ. Δημ. Λουκάτος, Τελώνια, 1940). Πρβλ. Π. Μ ε-
λανοφρύδη, δπ. π., σ. 121-122 όπου «έκάστη προσκληθείσα κάτοικος τής Κοινότητος φέρει
δισάκκιον, έντός τοϋ όποιου ίίβαλεν έν ψωμίον, καί κρατούσα δίσκον μικρόν περιέχοντα ώά ή
βούτυρον, προσέρχεται πρός τήν οίκοδέσποιναν τήν οποίαν χαιρετά καί καταθέτει τά δώρα. Ή
οικοδέσποινα ή έπιστάτις κενώνει τό δισάκκιον καί βάλλει τό άρμόζον άντίδωρον».

4. Βλ. Κ. Βογιατζίδη, Γλωσσάριον Κιμώλου, Κιμωλιακά 1 (1970), σ. 224.

5. Κ.Λ. χφ. 2758, σ. 45 (συλλ. Γεώργ. Σπυριδάκης, 1963).

6. Κ.Λ. χφ. 2459, σ. 177 (συλλ. Ξενοφ. Μαγκλάρας, 1962). Πρβλ. καί Κ.Λ. χφ. 2748,
σ. 49 (συλλ. Κ. Θ. Ίωαννίδης, Κωστάνα Θεσπρωτίας, 1963).

7. Κ.Λ. χφ. 1979, σ. 2 (συλλ. Γ. Φάκας, Βερδικούσσα 'Ελασσόνας, 1953) καί Κ.Λ. χφ.
2459, δπ. π., σ. 177. Πρβλ. Κ.Λ. χφ. 2748, δπ. π., σ. 48-49, όπου οί μπουγάτσες τοΰ γάμου γί-
νονται άπό σιταρένια άλεύρια καί ζυμώνονται άπό άνύπανγοςί κοπέλλξτ.παΛ ,ττ.Μ&ινύν',Λΐ^.ΐη*-
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Σ' ενα δημοτικό τραγούδι τής Ρόδου, πού τραγουδιέται τήν ώρα πού πλάθουν τά
κουλούρια τοΰ γαμπροΰ, άναφέρεται σχετικά:

"Ωρα καλή στό έρgoμ μας καί τοΰ Χριστοϋ ή χάρη

καί νά 'ναι gαλopίζικo doû γάμου τό ζυμάρι

κουλλάούρι 1)λάσσω τοΰ γabpoΰ, κουλλάούρι doû κoυbάpoυ1. ..

Μέ ψωμί στή συνέχεια προσκαλούνται καί τά πρόσωπα πού βοηθούν στό γάμο2.
Γενικά ή συνήθεια νά καλοΰν μέ ψωμί στό γάμο έχει γενικευθή, όπως φαίνεται, άπό
τήν παροιμιώδη φράση: «κουλλούρι σοΰ στείλανε κ' ήρτες;3», πού λέγεται γιά τούς
άπρόσκλητους σέ μιά οποιαδήποτε έκδήλωση δημόσια ή ιδιωτική.

'Αλλά καί αύτός πού θά στεφανώση τούς μελλόνυμφους θά άντιπροσφέρη ένα
δικό του ψωμί. Στό γνωστό δημοτικό τραγούδι «τής κουμπάρας νύφης» ή κουμπάρα
πού πηγαίνει νά στεφανώση έκτός άπό τά άλλα δώρα φέρνει μαζί της

«τήν κοφινιάν μέ τά 'κατό ψωμάκια»4.

Ψωμί προσφέρεται καί όταν γίνεται ή έκθεση τών προικιών τής νύφης, όπου
ό ύποψήφιος γαμπρός στέλνει ένα ψωμί σαν δώρο. Στό Σαραντάπορο τής 'Ελασσό-
νας, όταν πηγαίνουν τά δώρα στή νύφη, λέγουν χαρακτηριστικά: πάει ό κουλουράς5.

Μέ τό τελείωμα τής τελετής τοΰ γάμου σ' όλους τούς παρευρεθέντες θά μοιρα-
σθοΰν ψωμιά σάν δώρα. 'Αλλά καί γιά άρκετό χρόνο καί μετά τό γάμο θά έξακο-
λουθήση τό ψωμί νά άνταλλάσσεται ώς δώρο. "Ετσι στό Ξηροχώρι τής Πάτρας
«στίς όκτώ ήμέρες ή στίς δεκαπέντε οί νεόνυμφοι μέ συγγενείς τοΰ γαμβροΰ καί μέ
μερικά δώρα κουλούρια καί γλυκά γυρίζουν στό σπίτι τής νύφης»6. Οί νεόνυμφοι

ρούνια κάνοντας διάφορα σχέδια. Ειδική μπουγάτσα θά χρησιμοποιηθή γιά τό «κάλεσμα τοϋ κου-
μπάρου» πού θά στεφανώση καί ειδική γιά τό «κάλεσμα τοϋ νουνοΰ» στά βαφτίσια. Ή διαφορά
τους είναι καί στό μέγεθος καί στά κεντήματα.

1. Βλ. Χ. Ί. Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ, Δημοτικά τραγούδια τής Ρόδου, Λαογρ. 19
(1960-61), σ. 97, άρ. 77.

2. Κ.Λ. χφ. 1975, σ. 36 (συλλ. Ά. Παπανικολάου, Λυκούδι 'Ελασσόνας, 1953), Κ.Λ.
χφ. 1979, όπ. π., σ. 2. Πρβλ. καί Κ.Λ. χφ. 2466, σ. 2 (συλλ. Νικ. Τσούλης, Κοντοβούνιο Κο-
ζάνης, 1962).

3. Κ.Λ. χφ. 751, σ. 240 (συλλ. θεόδ. Κωνσταντίνου, Ρόδος, ά. έ. ).

4. Βλ. Μαρίας Μ ι ρ ά σ γ ε ζ η, Έρευνα στή δημοτική μας ποίηση. Α' Ό γάμος, 'Αθήνα
1965, σ. 139.

5. Κ.Λ. χφ. 1969, σ. 27 (συλλ. Ίω. Κωσταρίγος, 1953).

6. Κ.Λ. χφ. 1968, σ. 22 (συλλ. Γεωργία Παπαδημάκη, 1953).
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πού θά έπισκεφθοΰν κατά το Πάσχα τον κουμπάρο, σέ ένδειξη σεβασμού προς το
πρόσωπο του, θά τοΰ φέρουν διάφορα δώρα μεταξύ τών οποίων άπαραίτητα εϊναι
καί τά κουλούρια1. Άλλά καί γιά πολλά χρόνια μετά τό γάμο ή νύφη σέ επίσημες
γιορτές δέν θά πάραλείπη νά στέλνη στούς συγγενείς της τό δώρο της, πού εϊναι τό
ψωμί. Στην Κάσο σ' αύτή τήν περίπτωση καταβάλλει μεγάλη φροντίδα κάθε νύφη
γιά τό τσουρέκι πού δωρίζει στήν πεθερά της. Τό τσουρέκι αύτό εϊναι «πελώριο
τρίκλωνο μέ σχέδια» πού γίνονται μέ ψαλίδι καί κυρίως μέ χτένι. Μετά τό ψήσιμο
τό τοποθετούν σέ μεγάλο δίσκο, στόν όποιον εϊχε τοποθετηθή μεγάλη κάτασπρη πε-
τσέτα, ώστε νά καλύπτη καί τό τσουρέκι ολόκληρο. Τό άπόγευμα τής Κυριακής τοϋ
ΓΙάσχα τό μεταφέρουν στό σπίτι τής πεθεράς, τό συνοδεύει δέ ή νύφη μέ άλλα μέλη
τής οικογένειας. Μέ ύπερηφάνεια ή πεθερά δείχνει στούς έπισκέπτες της αύτό τό
ψωμί-δώρο2. Στή Λέσβο ή νύφη ετοιμάζει γιά την πεθερά της έ'να μεγάλο «κου-
λίκι. . .πλουμισμένο μέ μυγδαλόψιχες», τό όποιο δέν στέλνει μόνο κατά τό Πάσχα,
άλλά καί κατά τήν ημέρα τού Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Κατά τήν ημέρα τής
Πρωτομαγιάς μαζί μέ τό στεφάνι θά τής δωρίση «μέλι καί 'φτάζυμο»3.

'Αλλά καί ή πεθερά θά άνταποδώση τό δώρο αύτό στέλνοντας κι αύτή ψωμί.
Στή βόρεια Εύβοια κατά τά Χριστούγεννα ή πεθερά σέ άνταπόδοση θά έτοιμάση
κουλούρα γλυκειά τής νύφης καί θά τής τήν πάη ή Ϊδια4.

"Οχι όμως μόνο κατά τό γάμο άλλά καί κατά τή βάφτιση καί τή γέννηση τοϋ
παιδιοΰ άνταλλάσσεται τό ψωμί ώς δώρο. "Ετσι μόλις άρχίσουν οί επισκέψεις συγ-
γενών στό σπίτι τοΰ νεογέννητου, όσοι προσέρχονται φέρνουν γιά δώρα «δίπλες,
πίττες καί ψωμιά»5. Στήν περιοχή τής Πρέσπας τό πρώτο δώρο πού θά φέρη ή
μαμή στό νεογέννητο εϊναι ενα μεγάλο «καρβέλι ψωμί»6.

1. Κ.Λ. χφ. 2045, σ. 16 (συλλ. Γεώργ. Μπίτσικας, Καμαρωτά Σιντικής Σερρών, 1954).

2. Βλ. Ζαχαρ. Έ μ μ. Χαλκιαδάκη, Λαογραφικά Κάσου, 'Αθήναι 1971, σ. 28.
ΙΙρβλ. καί άπό τήν 'Ικαρία Κ.Λ. χφ. 2272, σ. 191 (συλλ. Χαράλ. Σπανός, 1958). Βλ. καί Κ.Α.
χφ. 1159 Α', σ. 101 (συλλ. Γεωργία Ταρσούλη, Κορώνη, 1938).

3. Βλ. Φρόσως Ζούρου, Ό γάμος στή βόρεια Λέσβο. Άπό τήν γέννηση εως τόν
άντίγαμο, ['Αθήνα] 1974, σ. 71-74. Πρβλ. καί Κ.Λ. χφ. 2394, σ. 147 (συλλ. Γεώργ. Σπυριδά-
κης, ν. Πέλλης, 1961) όπου άναφέρεται, ότι άναμεταξύ τους οί κουμπάροι τό Πάσχα άνταλλάσ-
σουν «πίττες άνιβατές». Τό ίδιο βλ. χαί Κ.Λ. χα. 2738, α 36 /σιΰ.1 Βζσι.Ίι,γ;* θε··α£&φίπ·<ινλ<ιν,
Νυμφόπετρα Λαγκαδά, 1963).

4. Κ.Λ. χφ. 1479 Η', σ. 18 (συλλ. Μαρία Ίωαννίδου, 1943).

5. Κ.Λ. χφ. 1971, σ. 13 (συλλ. Ά. Τσέλιος, Κρυόβρυση 'Ελασσόνας, 1953).

6. Βλ. Λ α ζ. Β α φ ε ι ά δ η, Ή Πρέσπα καί οί ομορφιές της, περιοδ. 'Αριστοτέλης,
τεϋχ. 8(1958), σ. 33.
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Τά δύο βασικά πρόσωπα τής βαπτίσεως, ιερέας καί άνάδοχος σέ αρκετά μέρη
τού έλληνικοΰ χώρου1 προσκαλούνται μέ ψωμί, πού είναι συνήθως «κουλούρα σι-
ταρένια μέ μέλι καί μέ σισάμι». "Οταν, μετά τή βάφτιση, ό νουνός όδηγήση τό
νεοφώτιστο στήν εκκλησία, γιά νά κοινωνήση (συνήθως τρεις φορές), θά τοΰ
δοθή «μιά κουλούρα 3-4 οκάδες μέ διάφορα ξόπλια (σχέδια άπό άζυμο ζυμάρι)»2.
"Οταν πάλι τό παιδί γίνη ενός έτους, ό νουνός θά τοΰ προσφέρη «μιά κουλούρα κεντη-
μένη μέ στολίδια». Πάνω στήν κουλούρα βάζει χρήματα «κι ένα κουστουμάκι».
Αύτό συνεχίζεται κανονικά γιά τρία χρόνια, κάποτε όμως καί περισσότερα3. Στήν
Καλομοίρα Καλαμπάκας στέλνει τό ψωμί ό νουνός σάν δώρο στόν άναδεκτό του
μέχρι νά γίνη καί δώδεκα χρονών4.

Σέ πολλά μέρη τής 'Ελλάδος5 ό νουνός τού στέλνει τό ψωμί γιά δώρο κατά τις
μεγάλες έορτές. Κατά τις έορτές τοΰ Δωδεκαημέρου καί τοΰ Πάσχα στέλνεται «μιά
κουλούρα μέ διάφορα σχήματα, μέ καρύδια καί μύγδαλα». Ή κουλούρα αύτή τά μεν
Χριστούγεννα θά έχη άσπρο αύγό, ένώ κατά τό Πάσχα θά έχη κόκκινο8.

Μερικές φορές τό σχήμα καί γενικώτερα ή μορφή τοΰ ψωμιοΰ έξαρτάται άπό
τό φΰλο τοΰ παιδιοΰ. "Ετσι στόν Πόντο «άν ήτανε άγόρι τό βαφτιστικό της, έκανεν
ένα στεφάνι άπό ζυμάρι (στό ζυμάρι αύτό έβαζε άβγά, βούτυρο, ζάχαρη, γάλα) καί
τό 'ψηνε στό φοΰρνο. Άν ήτανε κορίτσι, έκαναν κορονίτσα. Τά έβαζαν στό δίσκο

1. Κ.Λ. χφ. 1612, σ. 1 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδης, Γαλατσάδες Εύβοιας, 1949), Κ.Λ. χφ.
2385, σ. 23 (συλλ. Γεώργ. Γιαννοϋχος, Καλομοίρα Καλαμπάκας, 1961).

2. Βλ. Κ.Λ. χφ. 2038, σ. 37 (συλλ. Άννα Τζανή, Αύλωνάρι Εύβοιας, 1954).

3. Κ.Λ. χφ. 2042, σ. 13 (συλλ. Άναστ. Βλάχος, Βαρελαϊοι Μαρμαρίου Εύβοιας, 1954).

4. Κ.Λ. χφ. 2385, 8π. π., σ. 23.

5. Κ.Λ. χφ. 1479 Η', δπ. π., σ. 18, χφ. 2154 Γ', σ. 63 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδης, Δί-
λοφο Μακεδονίας, 1955). Πρβλ. καί Κ.Λ. χφ. 1372, σ. 193 (συλλ. Μαρία Λιουδάκη, Σπάρτη,
1939), όπου τά Χριστούγεννα στέλνει «στ' άνεδεξιό του ένα κουζουνάκι = μικρό, μικρό ψωμάκι»,
ένώ κατά τό χφ. 1379, σ. 103 (συλλ. Μαρία Λιουδάκη, Ρεϊσδερέ Σμύρνης, 1939) «κάθε
παγερής [=νουνός] έστελνε τά Χριστούγεννα στό φλιότσο του [=βαφτισιμιό] ένα Χριστόψωμο.
'Επάνω στό Χριστόψωμο εϊχε κι ένα μετζάκι ή καί μισή λίρα, άναλόγως μέ τή δύναμη τοϋ
καθενός» (χφ. 1908 Γ', σ. 73 συλλ. Δημ. Οίκονομίδης, Κόνιτσα, 1953), χφ. 1378 Γ', σ. 139

(συλλ. Γεωργία Ταρσούλη, Μεθώνη, Κορώνη, Σϋρος, 1939) όπου «κάθε νοικοκυρά πού θά ζύ-
μωνε [τά Χριστούγεννα] θά έκανε καί γιά τά βαφτισιμιά της κουλουρίτσες, Χριστόψωμα», χφ.
883, σ. 1530 (συλλ. Νεστορίδης, διάφ. τόπ., ά. ε.) «Χριστόψωμα ύποχρεοΰται νά δίδη ό νουνός
είς τόν άναδεξιμιόν». Ακόμη πρβλ. Κ.Λ. χφ. 2008, σ. 47 (συλλ. Εύστ. Γουζής, Λευκάδα,
1954), χφ. 2012, σ. 10 (συλλ. Δημ. Νικολόπουλος, Πράσινο Γορτυνίας, 1954) καί χφ. 2266,

σ. 12 (συλλ. Σάββας Θεοδώρου, Μονοδένδρι Ζαγορίου 'Ηπείρου, 1958). Βλ. τέλος Ν ι κ. Γ.
Χ α λ ι ο ρ ή, Ύδρέϊκα λαογραφικά, Πειραιεύς, 1931, σ. 73-74.

' 6. Κ.Λ. χφ. 1479 Η', όπ. π., σ. 161.
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μαζί μέ πορτοκάλια. . .κάθε μητέρα δεχότανε άπό τις νουνές τόσους δίσκους, όσα
παιδιά είχε. Τά παιδιά έπαιρναν τά δώρα τους καί κρεμούσαν στόν τοίχο τό στε-
φάνι καί τήν κορονίτσα. . ,))1. Στήν Κορώνη όποια γυναίκα έχει μικρό βαφτιστήρι,
άνήμερα τή Λαμπρή θά του στείλη γιά δώρο έκτος άπό τά άλλα καί «τά λαζαράκια»,
τά όποια φτιάχνει μέ ζύμη τήν Μεγ. Πέμπτη άφοΰ τά πλάση σάν ανθρωπάκια μέ
χεράκια καί ποδαράκια καί άφοΰ τούς βάλη στό κεφάλι καί ένα άβγό2.

'Αλλά καί τά παιδιά κατά τις μεγάλες έορτές θά δώσουν ώς δώρο άρτους στούς
άναδόχους σέ ένδειξη σεβασμού. "Ετσι στό Δίλοφο τής Δυτ. Μακεδονίας «τή Λαμ-
πρή πηγαίνουν στή νουνά ούλα τά κουμπαρούλια καί τής δίνουνε άβγά καί κουλού-
ρια μέσα στό μαντήλι»3. Στην Κονιατσή 'Ελασσόνας τό Μεγ. Σάββατο ή μάνα τοΰ
βαφτιστικού ζυμώνει κουλούρα, τήν κεντά μέ τό πιρούνι, στή μέση βάζει ένα κόκ-
κινο άβγό, τήν ψήνει καί τήν άλλην ήμέρα τήν Λαμπρή ό βαφτιστικός τήν πηγαίνει
στό νουνό του «μέ τόσα κόκκινα άβγά, όσα είναι τά μέλη τής οικογένειας»4. Σέ
μερικά μέρη τής 'Ελλάδος οί άναδεχτοί δέν δωρίζουν άπλώς στό νουνό τους τά ψω-
μιά, άλλά τά άνταλλάσσουν μέ αύτούς5. Άλλοΰ πηγαίνει τό παιδί μόνο του στό
σπίτι τοΰ νουνοΰ του γιά νά παραλάβη τό ψωμί6.

Γενικώτερα κάθε οικογένεια κατά τή διάρκεια διαφόρων έορτών θά ζυμώση ψω-
μιά, γιά νά τά δωρίση κατά κύριο λόγο στά μικρά παιδιά7. Πιο συγκεκριμένα κάθε
νοικοκυρά τά Χριστούγεννα ή καί τό Πάσχα θά έκανε μικρές ή μεγάλες κουλούρες
προκειμένου νά τις δώση στά μικρά παιδιά τής γειτονιάς ή σ' έκεΐνα, πού θά έπισκε-

1. Κ.Λ. χφ. 1141, σ. 43-44 (συλλ. Μαρία Λιουδάκη, Σινώπη, 1938).

2. Κ.Λ. χφ. 1378, δπ. π., σ. 119. Πρβ. καί Μ ι χ. Λ ε λ έ κ ο υ, 'Αποσπάσματα έκ τών
λαϊκών εθίμων, μύθων καί λοιπών, έν 'Αθήναις 1891, σ. 8. 'Ακόμα πρβλ. καί Κ.Λ. χφ. 2049, σ. 7
(συλλ. Θεόδ. Γεωργιάδης, Άνω Πορρόια Σιντικής Σερρών, 1954).

3. Κ.Λ. χφ. 2154 Γ', δπ. π., σ. 63.

4. Κ.Λ. χφ. 1982, σ. 14 (συλλ. Ά. Σκλιούμπας, 1953). Πρβλ. καί χφ. 1973, σ. 4 (συλλ.
Β. Σαμαράς, Γαλανόβρυση 'Ελασσόνας, 1953).

5. Κ.Λ. χφ. 1432, σ. 133 (συλλ. Μαρία Λιουδάκη, Λοζέτσι 'Ηπείρου, 1940).

6. Κ.Λ. χφ. 2302, σ. 191 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδης, Χουλιαράδες 'Ιωαννίνων, 1959) καί
χφ. 2442, σ. 99 (συλλ. Άλέξ. Άδαμίδης, Δαμασκηνιά Βοΐου Κοζάνης, 1962).

7. Βλ. Τάσου Παπα πο στόλο υ, Ή γλώσσα Αιδηψού 'Ιστιαίας, 'Αρχ. Εύβ. Μελ.
16(1970), σ. 338 «κουσώνα» λέγεται ή χριστουγεννιάτικη μικρή κουλούρα μέ άβγό στήν κορυφή
της, άπαραίτητο δώρο γιά τά μικρά παιδιά: «θά μ'φκιάσης κί μένα κουσώνα φέτου, θειά Μαριώ,
γιατί δέ μ'όφκιασ' ή μάνα μ' ». 'Ακόμη βλ. Κ.Λ. χφ. 1146, σ. 226 (συλλ. άγνωστος, διάφ. τό-
ποι, 1938), χφ. 1159 Α', σ. 93 (συλλ. Γεωργία Ταρσούλη, Κορώνη Πυλίας, 1938) καί χφ. 1160
Δ', σ. 171 (συλλ. Γεώργ. Μέγας, Βαρός Λήμνου, 1938.
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φθοΰν τό σπίτι. Οί κουλούρες «ύτές σχεδόν πάντοτε γίνονται σέ σχήμα στρογγυλό
ή τις κάνουνε «σωστές κουτσουνίτσες, μέ πόδια, μέ χέρια, μέ κεφάλι».

Οί πλουσιώτεροι άπό τούς κατοίκους σ' άρκετά έλληνικά χωριά1 κατά τήν
Πρωτοχρονιά ή τό Πάσχα δίνουν ώς δώρο καλής ποιότητας ψωμιά στούς οικονομικά
άμεσα έξαρτώμενους άπ' αύτούς καθώς καί σ' όσους προσφέρουν τις ύπηρεσίες τους
στήν εκκλησία τοϋ τόπου2. Τά ψωμιά αύτά είναι άπό καθαρό σιτάρι καί μέ άφθονα
μυρωδικά ζυμωμένα.

Τά Χριστούγεννα ή τό Πάσχα πολλοί χωρικοί θά δωρίσουν στό δάσκαλο ή τόν
ιερέα3 ή στούς φτωχούς ή καί σ' εκείνους πού δέν έ'χουν δική τους οικογένεια μεγάλα
καί καλοζυμωμένα ψωμιά4.

Καί όταν κάποιος συγγενής, φίλος ή συγχωριανός πρόκειται νά ξενιτευθή5,
θά τού προσφέρουν ώς δώρο καί μιά κουλούρα ψωμιού. Τό ψωμί αύτό θά τό φέρουν
σ ό σπίτι του άπό τήν προηγούμενη ήμέρα ή καί λίγο προτού άναχωρήση. Τό ψωμί
στήν περιοχή τής Ελασσόνας τό ζυμώνουν κορίτσια παρθένα6. Άλλά καί όταν τέλος
ό ξενιτεμένος έπιστρέψη άπό τά ξένα, οί συγγενείς πού θά τόν πρωτοεπισκεφθοΰν,
θά τοΰ προσφέρουν «ένα τσουρέκι» ή «μιά κ'λούρα».

"Υστερα άπό όσα άναφέρθηκαν παραπάνω μπορούμε νά καταλήξωμε στις άκό-
λουθες διαπιστώσεις καί συμπεράσματα, τά όποια, όπως πιστεύομε, δέν θά μπο-
ρούσε νά άλλοιώση τυχόν έπαύξηση τού ύλικοΰ μέ μιά περισσότερο έκτεταμένη έ'-
ρευνα.

Ό "Ελληνας χωρικός είναι γνωστό ότι δέν μπορεί νά γευματίση ή νά δειπνή-
ση χωρίς ψωμί. 'Αντίθετα τό ψωμί μπορεί νά άναπληρώση πολλές φορές τήν έλ-
λειψη τών άλλων τροφών. "Ετσι εξηγείται οτι στό χωριό π.χ. Συκιά τής Κορινθίας,

1. Πρβλ. Άναστ. Καραναστάση, Οί ζευγάδες τής Κώ, δπ. π., σ. 224,3

2. Βλ. Ί δ ο μ. Παπαγρηγοράκη, 'Από τό κρητικό γλωσσικό ιδίωμα, δπ. π.,
7(1955), άρ. 55, σ. 35. Πρβλ. καί Χ. Παπαχριστοδούλου, Ή Ρόδος, πνευματικό
κέντρο άρχαίου έλληνισμοϋ, περ. Δωδεκάνησα 1 (1957), τεϋχ. 2, σ. 19.

3. Στόν ιερέα δωρίζονται μικρά ψωμιά καί κατά τά μνημόσυνα. Στήν Κόνιτσα λέγονται
«γκουγκούγια» καί είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα άπό τά συνηθισμένα πρόσφορα, ζυμωμένα άπό
καλοσιτισμένο άλεύρι (Κ.Λ. χφ. 1569 Α', σ. 24, συλλ. Χαράλ. Ρεμπέλης, Βούρμπιανη, 1929).
Στόν παπά προσφέρεται ψωμί μέ τήν εύκαιρία της ονομαστικής γιορτής (Κ.Λ. χφ. 2049, δ. π., σ. 1 ).

4. Πρβλ. Κ.Λ. χφ. 2272, σ. 291 (συλλ. Χαράλ. Σπανός, 'Ικαρία, 1958).

5. Κ.Λ. χφ. 1908 Α', σ. 60 (συλλ. Δημ. Οίκονομίδης, Κόνιτσα, 1953), χφ. 2008, δπ. π.,
σ. 10, χφ. 2036, σ. 9 (συλλ. Ίω. Τσαλίκης, Τρίστενο Ζαγορίου 'Ηπείρου, 1963) καί χφ. 2385,
δπ. π., σ. 7.

6. Κ.Λ. χφ. 1971, σ. 3 (συλλ. Λ. Κ. Τσέλιος, Κρυόβρυση 1953).

10
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όταν λέγουν «κάτσε νά φάς ψωμί», έννοοΰν κάθισε νά γευματίσης1, καί στή Νεά-
πολη τής Κρήτης, όταν πλησιάζη ή ώρα γιά φαγητό, λέγουν χαρακτηριστικά: «είναι
ώρα νά φάμε ψωμί»2. 'Ενδεικτική έξ άλλου είναι ή παροιμία «ψωμί δέν έχουμε καί
τυρί ζητάμε»3, καθώς καί ό στίχος τοΰ δημοτικοΰ τραγουδιοΰ: «ό γέρο-Δήμος τρώει
ψωμί μέ ούλο του τ' άσκέρι»4. Τό γεγονός ότι τό ψωμί θεωρήθηκε σάν τό πιο βασικό
είδος διατροφής συνετέλεσε στό νά νομισθή ότι περιέχει κάποια άνώτερη δύναμη,
πράγμα στό όποιο άπό ένα σημείο καί ύστερα βοήθησε βέβαια καί ή χριστιανική
θρησκεία, πού τό συνέδεσε μέ τό σώμα τού Χριστοϋ. Μέ αύτόν τόν τρόπο, μέ τήν
δύναμη δηλ. πού τοΰ έχει άποδοθή, γίνεται τό ψωμί σύμβολο κάθε οικογένειας. Τό
σύμβολο αύτό μοιράζεται στήν άρχή, όπως είδαμε, άνάμεσα στά μέλη τής οικογέ-
νειας, ένώ άργότερα μέ τόν ϊδιο τρόπο χρησιμοποιείται μεταξύ τών μελών μιάς εύρύ-
τερης ομάδας άνθρώπων.

Ή πίσ.η ότι τό ψωμί περικλείει μέσα του μιά δύναμη, ώδήγησε τόν άνθρωπο
στήν πράξη της χρησιμοποιήσεώς του ώς δώρου, μέ σκοπό νά ένισχύωνται έτσι καί
νά ισχυροποιούνται οί σχέσεις μεταξύ τών μελών μιάς κοινωνίας.

"Ολες σχεδόν οί φάσεις καί οί στιγμές τής ζωής τοΰ άνθρώπου έχουν άνάγκη
άπό τήν προστασία κάποιας δυνάμεως. 'Αλλά, όπως είναι φυσικό, αύτό ισχύει πε-
ρισσότερο γιά τις κρίσιμες γιά τήν ύγεία καί τήν έπιβίωσή του φάσεις. Γενικά φαί-
νεται νά πιστεύεται ότι οί νέοι δεσμοί πού δημιουργούνται μεταξύ τών άτόμων, άν
τεθούν ύπό τήν προστασία τής δυνάμεως τοΰ ψωμιοΰ, τό όποιο προσφέρεται ώς δώρο
κατά τή σύναψή τους, θά άποβοΰν στέρεοι. Ή δύναμη τοΰ ψωμιοΰ μεταβιβάζεται
στό άτομο πού τό παίρνει ώς δώρο καί ένισχύει τήν καινούργια σχέση πού δημιουρ-
γείται. Ό δεχόμενος τό ψωμί-δώρο πιστεύει ότι τού γίνεται μεγάλη τιμή άπό τό
μέρος τοΰ δωρητή, άφοΰ έτσι μοιράζεται μαζί του τή δύναμη τού ίδιου τοΰ σπιτιοΰ
του. Σέ όρκο κατά τήν άσκηση κοσκινομαντείας άναφέρεται: «Μά τόν άημ Πέτρον,
μά τόν άημ Παΰλον, μά τούς δώδεκα 'Αποστόλους, μά τό ψουμίν τζ'αί τ' άλας, δεϊξε
τζ'αί φανέρωσε, άν ό Α. . .έκλεψε τό. . . »5, όπου ή δύναμη τοΰ ψωμιού έξισώνεται

1. 'I.A. χφ. 420, σ. 79.

2. Ί.Λ. χφ. 948, σ. 1089. Πρβλ. καί άπό τή Μακεδονία (χωρ. Γαλατινή) Ί. Λ. χφ. 1066,
σ. 46 όπου «τρώμε ψωμί»=γευματίζουμε.

3. Ί.Λ. χφ. 1019, σ. 52 (Πελοπόννησος).

4. Ί.Λ. χφ. 907, σ. 206 (Γορτυνία).

5. Βλ. Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους, Πρόκλησις μαντικών όνείρων καί λατρεία
τοϋ Άδώνιδος έν Κύπρω, περ. Κυπρ. Σπ. 10(1948),σ. 27. Πρβλ. άπό τή Μακεδονία (Ροδολί-
βους):

Τό ταίρι - ταίρι κρέμεται
τό ταίρι τυρανιέται
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μέ τήν δύναμη τών άγιων. Μέ τεμάχιο ψωμιού έπίσης άντί ένός άλλου ίεροΰ άντι-
κειμένου άπαγγέλ'/ει ή ξοκίστρα τούς έξορκιστικούς της λόγους, γιά νά έχουν άσφα-
λές άποτέλεσμα.

Π,-.έπει νά σημειωθή ότι σέ πολλά μέρη συνηθίζΐται νά προσφέρωνται μαζί
μέ τό ψωμί καί άλλα ποικίλα προϊόν;«, πού τις περισσότερες φορές προέρχονται
άπό τήν ΐδια παραγωγή. Τά δώρα αύτά σέ καμμιά περίπτωση δέν άντικαθιστούν
τό ψωμί. Αύτό σημαίνει πιθανώς ότι τό ψωμί παίζει έδώ ενα ιδιαίτερο ρόλο, έχει
μιά ξεχωριστή δύναμη πού ένισχύει τήν έννοια τού δώρου καί τής δίνει ιδιαίτερο
περιεχόμενο. Καί γιά νά χρησιμοποιήσωμε τά συγκεκριμένα παραδείγματα, στό
Ξηρόμερο, όπως είδαμε, ό μνηστήρας θά προσφέρη τό Μεγάλο Σάββατο στή μνη-
στή του κόκκινα άβγά μαζί μέ τό ψωμί. Στήν Πρέβεζα καί στήν 'Ελασσόνα προσ-
φέρουν ώς δώρα καί «μιά λαμπάδα καθώς καί φορέματα», ένώ στήν περιοχή 'Α-
καρνανίας κατά τήν Πρωτοχρονιά ό άρραβωνιαστικός θά δωρίση στή μέλλουσα πε-
θερά του καί «κρέας, κρασί, καί γλυκά». Στήν Εύβοια ό άνάδοχος δωρίζει στόν άνα-
δεκτό του μέ τήν εύκαιρία τής συμπληρώσεως ένός έτους άπό τή γέννησή του έκτος
άπό τό ψωμί «λεφτά μ.αζί μέ λουκουμάκι». Τό ΐδιο παρατηρείται σέ πολλά μέρη
τά Χριστούγεννα, τήν Πρωτοχρονιά καί τό Πάσχα, όπου προσφέρονται ποικίλα
δώρα μαζί μέ κουλούρια στά παιδιά, ιδίως σ' αύτά πού ψάλλουν τά κάλαντα.

Είναι πιθανό ότι στις περιπτώσεις αύτές, καί σέ πολλές άλλες παρόμοιες, ή
προσφορά τοΰ ψωμιού δέν είναι ενα συνηθισμένο δώρο. 'Αντίθετα καταβάλλεται
προσπάθεια νά δοθή μέ τόν τρόπο αύτό τό ψωμί, δηλ. ή δύναμη πού περικλείεται
σ' αύτό. Αύτός είναι ΐσως καί ό λόγος πού τό ψωμί άνταλλάσσεται μεταξύ τών μελών
μιας ομάδας άνθρώπων μέ τήν εύκαιρία τοΰ γάμου, τής γεννήσεως, τής βαπτίσεως
ή μιας έορτής. Μέ τήν άνταλλαγή τοΰ ψωμιού πιστεύεται ότι ολοκληρώνονται καί
ισχυροποιούνται οί δεσμοί τών άνθρώπων στή μικρή χωρική κοινωνία.

'Ενδεχόμενη υπόθεση, ότι ή προσφορά ώς δώρου τοΰ ψωμιοΰ άποτελεΐ άρχέ-
γονη μορφή έμπορίας ή προσπάθειας έμπορίας, δέν θά μποροΰσε νά ύποστηριχθή
ιδιαίτερα γιά τόν έλληνικό χώρο, άν τουλάχιστον κρίνη κανείς άπό τά έθιζόμενα κατά
τούς νεώτερους χρόνους. "Οπως εί'δαμε, ή γυναίκα στό Βρουχά δωρίζει ψωμί στούς
συγγενείς καί γείτονες μόλις ξεφουρνίσει, γιά νά τής δωρίσουν καί αύτοί μέ τή σει-
ρά τους σέ άλλη εύκαιρία καί όχι γιά νά έμπορευθή. Πολλά κουλούρια στέλνει ό

μά το Θεό μά το ψωμί
φοβούμαι νά το πιάσω

όπως μας παραδίδεται σέ σχετικό αίνιγμα, στο όποιον υπονοείται ή κανδήλα ('I.A. χφ. 968, σ. 20).
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άρραβωνιαστικός στήν άρραβωνιαστική του στά Τοπόλια τής επαρχίας Κισάμου
τής Κρήτης καί μέχρι τριακόσια είναι τά ψωμιά πού προσφέρουν στήν Κίμωλο στούς
μελλόνυμφους ξεχωριστά έπιμελημένα καί φροντισμένα «σέ σχήμα καλαθιού ή φύλ-
λου άμπέλου». 'Ολόκληρη «κοφινιά», ψωμιών φέρνει ή κουμπάρα στό γάμο, όταν
πάη νά στεφανώση. Δέν είναι μόνο ό μεγάλος καί άκαθόριστος άριθμός τών ψωμιών,
πού άποκλείει κατά κάποιο τρόπο τήν ύπόθεση γιά μορφή εμπορίας, άλλά καί τό
μέγεθος τους καί ή ιδιαίτερη φροντίδα πού καταβάλλεται κατά τήν παρασκευή καί
τη διακόσμησή τους. Στήν Ποριά τής Καστοριάς1, όπως είδαμε, δωρίζουν κατά τό
γάμο στόν ιερέα «μεγάλο ψωμί» καί στήν Κάσο είναι «πελώριο καί τρίκλωνο μέ
σχέδια». Στήν περιοχή τής Πρέσπας ή μαμή προσφέρει στό νεογέννητο ένα «με-
γάλο καρβέλι», ένώ ό άνάδοχος στό νεοφώτιστο, στό Αύλωνάρι τής Εύβοιας, «ένα
ψωμί 3-4 οκάδες». Στό Πόντο «σουμαδοψώμ'» προσφέρουν οί γονείς τοΰ νέου κατά
τόν άρραβώνα στή μέλλουσα νύφη τους. «Πλουμισμένο μέ μυγδαλόψυχες» είναι
στή Λέσβο τό ψωμί πού δωρίζουν στούς νεόνυμφους. Μορφή ψωμιών έχουν τά ψωμιά
πού δίνουν ώς δώρο οί άνάδοχοι στην Κορώνη στά βαφτιστήρια τους.

'Αλλά καί ό τρόπος μέ τόν όποιον προσφέρεται τό ψωμί καθώς καί ό τρόπος
μέ τόν όποιον τό άντιμετωπίζουν αύτοί πού τό δέχονται σάν δώρο είναι άξιος προ-
σοχής. Πάνω σέ δίσκο καί σκεπασμένο μέ ολοκάθαρο κάλυμμα προσφέρουν τά ψω-
μιά στούς νεόνυμφους οί προσερχόμενοι στό γάμο στήν Κάσο. Στήν Κίμωλο, καθώς
είδαμε, αύτοί πού δέχονται τά ψωμιά σάν δώρο τά τιμοΰν ξέχωρα. «Τά κρεμάνε μέ
μιά κορδέλα τήν ώρα τοΰ γλεντιοΰ άπό τό λαιμό τους». 'Επομένως είν χι δύσκολο
νά προσφέρωνται γιά έμπορικούς λόγους ψωμιά πού είναι άφθονα, ποικίλα καί πολύ
φροντισμένα μέ ποικίλματα. Δωρίζονται μέ σεβασμό σάν κάτι τό ιερό καί άνάλογα
άπολαμβάνουν τιμή άπό τούς άποδέκτες τους, πού τά επιδεικνύουν καί τά προβάλ-
λουν.

Παρ' όλα αύτά ή προσφορά τού ψωμιοΰ ύπό μορφή δώρου δέν άποκλείει καί
κάποια οικονομική ένίσχυση, άφοΰ μάλιστα έχομε νά κάμωμε μέ άνθρώπους πού
τις περισσότερες φορές κατορθώνουν μέ μεγάλη δυσκολία νά έξασφαλίζουν καί τά
στοιχειώδη άκόμη μέσα βιοπορισμού.

1. Στή Νίσυρο κατά τήν Πρωτοχρονιά καί το Πάσχα οί χωρικοί δωρίζουν στόν παπά ένα
μεγάλο ψωμί. «Τό ψωμί v-doü παπά» (Ί.Λ. χφ. 700α, σ. 290).
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RÉSUMÉ

L' offrande du pain dans les rapports sociaux du peuple grec

par Angélos N. Deftéréos

L'auteur étudie l'usage populaire d'offrir ou d'échanger du pain, en guise
de cadeau, dans les rapports sociaux en particulier à l'occasion d'un baptême
d'un mariage, d'un enterrement, du départ ou du retour d'un émigré, pour
la Noël, le jour de l'An, Pâques etc.

Les personnes qui offrent ou reçoivent le pain en cadeau sont l'enfant
nouveau-né, la sage-femme, les parents, le parrain, les fiancés, le prêtre, les
parents du mort, l'émigrant, les enfants qui chantent les «Kalanda» pour les
grandes fêtes chrétiennes, etc.

Les pains qui sont offerts en cadeau ne sont pas en nombre fixe, mais
de fabrication ou de forme particulière selon les circonstances, et leur of-
frande s'opère parfois selon une procédure spéciale. L'auteur affirme que
l'offrande du pain a pour but de transmettre à celui qui le reçoit la force
qu'il est supposé renfermer. C'est une manière de renforcer les liens qui
unissent entre eux les membres de la société.


