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Αί καταστροφαί τάς οποίας προκαλεί είς τήν γεωργικήν παραγωγήν ή πτώσις
τής χαλάζης είναι, ώς γνωστόν, μεγάλαι. Τοΰτο οφείλεται είς τό γεγονός ότι αύτη
πλήττει τήν άμπελον, τά σιτηρά καί πολλά άλλα φυτά συνήθως κατά τήν κρίσιμον
περίοδον τής άνθήσεώς των καί τής ώριμάνσεως τών καρπών των. Έκ τοΰ λόγου
τούτου ή πτώσις τής χαλάζης θεωρείται ύπό τών γεωργών κατάρα καί θεομηνία, ώς
ήμπορεΐ εύκόλως νά συμπεράνη κανείς έκ τής εύρέως διαδεδομένης παροιμίας «στον
καταραμένο τόπο τό Μάη μήνα χαλάζι ρίχνει»1 καί έξ άλλων συναφών πρός αυτήν
παροιμιών καί λαϊκών αποφθεγμάτων2.

Κατά τάς δεισιδαίμονας δοξασίας τοΰ λαοΰ σήμερον, αί όποΐαι άπηχοΰν προφα-
νώς τήν παναρχαίαν πίστιν τών πρωτογόνων ότι όπισθεν παντός φαινομένου κρύπτε-
ται κάποιος θεός3, ή πτώσις τής καταστρεπτικής χαλάζης προκαλείται ύπό τοΰ Θεοΰ
ή κάποιου άγιου καί άποτελεϊ εΐδος τιμοορίας άνθρώπων, οί όποιοι ύποπίπτουν είς
διάφορα άμαρτήματα4.

Συνήθη άμαρτήματα, ώς τουλάχιστον προκύπτει έκ τοΰ περισυναχθέντος ύλι-
κοΰ, είναι κατά τάς λαϊκάς άντιλήψεις:

α') Ή ταφή γεννηθέντος νόθου τέκνου. Είς τάς χαλαζοπλή-
κτους περιοχάς είδικώτερον ή θανάτωσις ή έκθεσις καί ταφή νόθου τέκνου ύπό τής
μητρός του επισύρει τήν τιμωρίαν ύπό τοΰ Θεοΰ ολοκλήρου τής περιοχής, πάντων τών
κατοίκων αύτής θεωρουμένων συνυπευθύνων, έπειδή δέν έ'χουν καταγγείλει τό άνο-

1. ΚΛ, χφ. 2327, σ. 13 (Σταυρός Ημαθίας, 1962), χφ. 2859, σ. 41 (Βάρβαρον 'Ηρακλείου
Κρήτης, 1964), χφ. 3666 Γ', σ. 467 (Πήλιον, 1973). Πρβλ. καί Ήμερολόγιον Μεγάλης 'Ελλάδος
(εφεξής ΗΜΕ) 1 (1922), σ. 34.

2. Βλ. π.χ. τάς παροιμίας: «άντά 'πρεπε δέν εβρεχε κι ό Μάης χαλαζώνει» (Μακεδονικόν Ή-
μερολόγιον 6 [1913], σ. 94. Πρβλ. ΗΜΕ, ενθ' άνωτ.), «άπο βροντές κι απ' άστραπές κι άπό χαλάζ'
κι άπό χιόνι κι άπό τ' άρβανιταίικα 6 Θεός νά σέ γλυτώνη» (ΙΛ, χφ. 830, σ. 233 [ΙΙαξοί-Άντιπαξοί]).

3. Βλ. Μ. Ν i 1 s s ο n, Geschichte der griech. Religion I, Miinchen 1955, σ. 391.

4. Κατά τάς δοξασίας τών Βυζαντινών «κατά τίνα δαιμόνίον η και αγγέλων ονκ αγαθών
οργήν φιλείν γίνεσθαι» (Κ λ ή μ. Ά λ ε ξ., Στρωμ. 6, 3, 31 (Stâhlin-Friichtel). Βλ. σχετικώς
Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ΒΒΠ 1, 2, 1948, σ. 223, δπου καί παραπομπαί είς τούς συγγραφείς.
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σιούργημα1. Ή διά τής πτώσεως τής χαλάζης έκδηλουμένη οργή τοΰ Θεοΰ δεν ύπο-
χωρεΐ, εάν δεν «ξεπαραχώση το κοπέλι», το όποιον σημειωτέον θάπτεται συνήθως
είς έρημον τοποθεσίαν τοΰ χωρίου2 ή είς τό δριον αύτοΰ3. Ή διάρκεια δηλαδή τής
πτώσεως τής χαλάζης υποδηλώνει ότι τό νόθον εΐναι βαθιά παραχιομένο καί «ό Θεός
χαλαζώνει, ώσπου νά τό ξεπαραχώση»4. Ή θύελλα μάλιστα, ή όποια ένίοτε συνο-
δεύεται ύπο πλημμύρας, καθαρίζει τήν γήν άπο τό μίασμα τοΰ έκτεθέντος παιδιού5.
Συναφείς δοξασίαι άπαντοΰν καί είς τούς ευρωπαϊκούς λαούς6.

β') Ή άπόπειρα συνάψεως έρωτικών σχέσεων μεταξύ
μητρός καί υίοΰ, κατά τήν οποίαν, όπως άναφέρεται είς τό δημοτικόν τρα-
γούδι:

τρία σνννεφούδια φάνηκαν άπ "Αγιου φως τον μέρους,
τό 'να βρέχει κρύο νερό κι τ' άλλον βρέχ χαλάζι,
τον τρίτον τον φαρμακιρό βρέχει καθάριου αίμα1.

Επίσης προκειμένου νά προληφθή άνόσιος έρωτική μεΐξις άδελφών, άγνοούντων
τήν έξ αίματος συγγένειάν των, πίπτει χάλαζα ώς προδηλωτικόν σημεΐον. "Ετσι
είς τό γνωστόν δημοτικόν τραγούδι τοΰ «Κοντοΰ» ό αδελφός, ό όποιος εΐχεν άγο-
ράσει έν άγνοια του τήν άδελφήν του άπό τόν σύζυγόν της, έτοιμάζεται νά συνέλθη
μετ' αυτής, όπότε:

κι αρχίζει νά τήνε τζιμπά κι άρχίζ' ο Θεός νά βρέχη
κι αρχίζει νά τήνε φιλή καί πέφτ άντρύ χαλάζι8.

γ') Ή έ ξ ω μ ο σ ί α χριστιανού. "Ετσι π.χ. είς Άνακού Καππαδοκίας
όταν γινόταν χαλάζι, άέρας ■—· προπαντός τήν Μ. Σαρακοστή -— έ'λεγαν «... κάποιος

1. ΚΑ, χφ. 1980, σ. 3 (Μαγούλα 'Ελάσσονος, 1952). Πέρα τούτου πιστεύεται δτι καί μόνη
ή γέννησις νόθου τέκνου έπισύρει τήν όργήν τοΰ Θεοΰ, ή όποια ομοίως εκδηλώνεται διά καταστρε-
πτικής χαλάζης (ΚΑ, χφ. 2494, σ. 36 ['Ομαλή Βοίου Κοζάνης, 1962], χφ. 1982, σ. 7 [Κονιατσή
Ελάσσονος, 1952]). ΚΑ, χφ. 1975, σ. 23 καί χφ. 1974, σ. 15 (περ. 'Ελάσσονος, 1953), χφ. 1970,
σ. 9 (Βλαχόγιαννη 'Ελάσσονος, 1953).

2. ΚΑ, χφ. 1975, σ. 23 (Λυκούδι 'Ελάσσονος, 1953): «Τό νόθο όταν τό πνίξουν, τό παραχώ-
νουν μακρυά άπό τό χωριό, γιά νά μη γίνη μεγάλη ζημιά. Ρίχνει χονδρό χαλάζι, έάν είναι βαθιά πα-
ραχωμένο, καί δέν παύει, έάν δέν τό ξεπαραχώση τό κοπέλι».

3. ΚΑ, χφ. 2442, σ. 13 (Δαμασκηνέα Βοΐου, 1962).

4. ΚΑ, χφ. 1973, σ. 4 (Γαλανόβρυση 'Ελασσόνος, 1952).

5. ΚΑ, χφ. 419, σ. 80 (Σχωρίτσαινα Ηπείρου), χφ. 2459, σ. 26 (Νεστόριον Καστοριάς,
1962).

6. Εις Gussenstadt τής Γερμανίας π.χ. έάν νόθον φονευθέν δεν ταφή, πίπτει χάλαζα (HDA,
II [1929], στ. 1310).

7. Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 4 (1911), σ. 240. Πρβλ. Α. Γ ο υ σ ί ο υ, Τά τραγούδια τής
πατρίδος μου, 'Αθήναι 1901, σ. 85-86 (Παγγαϊον).

8. 'Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια ('Εκλογή), Δημοσιεύματα τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου
της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, άρ. 7, 1 (1962), σ. 390. Πρβλ. καί Γ ε ρ. Δ. Δ ρ α κ ί δ ο υ, Ροδιακά,
'Αθήναι 1937, σ. 113.
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τούρκεψε, γι' αύτό γινόταν ή ταραχή. Πήγαιναν τότε στήν εκκλησία κ' έκαναν παρά-
κληση»1.

δ') Ή φθορά μοναστηριακής περιουσίας καί πιθανώτατα
καί άλλα συναφή άμαρτήματα. Συγκεκριμένως κατά παράδοσιν έκ Καρυδέας Πρε-
βέζης, όταν οί κάτοικοι τοΰ Μονολιθίου ήθέλησαν νά έκδιώξουν άπό εύφορον περιοχήν
τά «γιδοπρόβατα» μοναστηρίου, διά νά οικειοποιηθούν αύτήν, καί έλιθοβόλησαν τούς
ύπηρέτας μοναχούς, ό ηγούμενος πληροφορηθείς τό γεγονός έλαβεν είς τάς χείρας
του τήν εικόνα τής Θεοτόκου καί, άφοΰ έξήλθεν είς τήν αύλήν έναντι τής θέσεοος Πλά-
κα, είπε: «Ι&έπεις πού σοΰ κυνηγούν τό βιός σου; Τήν στιγμήν έκείνην ό ούρανός ά-
νοιξε καί άρχισε νά πέφτη χαλάζι καί βροχή»2.

ε') Σοβαρώτατον άμάρτημα θεωρείται όμως ή π α ρ α β ί α σ ι ς τής ά ρ-
γίας κατά τήν έορτήν άγιου, θεωρουμένου ίδίως προστάτου άπό τό
χαλάζι ή τής άργίας έορτών άλλων άγιων. Κατ' άκολουθίαν 6 λαός αποδίδει, ώς είναι
φυσικόν, μεγάλην σημασίαν είς τήν τήρησιν ώρισμένων άργιών καί τήν έπίκλησιν
τής βοηθείας τών άγίο^ν διά τήν προστασίαν του άπό τών έκ τής πτώσεως τής χαλά-
ζης καταστροφών.

Ώς ήμέραι τοιαύτης άργίας θεωρούνται συνήθως ή Μ. Πέμπτη, ή Πέμπτη τής
Διακαινησίμου, καλουμένη άλλως «άσπροπέφτ'», ώς καί ολόκληρος ή έβδομάς τής
Διακαινησίμου «τ' άσπροβδόμαδο»3. Τήν «άσπροπέφτη» οί χωρικοί δέν εισέρχον-
ται είς τά άμπέλια4, αί δέ γυναίκες το^ν δέν γνέθουν5, φοβούμεναι τήν πτώσιν τής
χαλάζης.

Είς Άργιθέαν Καρδίτσης «τήν άσπροπέφτ' δέν βγάζουν ύνί ούτε σκάβουν, γιά
νά μή πέφτ' χαλάζ'»6. Είς τήν Αίτωλίαν «τ' άσπροβδόμαδου δέν κάν' νάδ'λεΰνιν,
«τού φυλάν γιά τού χαλάζ'» καί «άσπρη ρόκα δέν πρέπει νά φανή πουθενά»8. Είς τήν
Μακεδονίαν κατά τήν Μ. Πέμπτην καί κατά τάς Πέμπτας τών δύο έπομένων έβδο-
μάδων δέν πλύνουν, δέν λούζονται καί δέν πηγαίνουν είς τό άμπέλι, διά νά μή προκα-

1. Θ. Κ ω σ τ ά κ η, Ή Άνακού, 'Αθήνα 1963, σ. 316.

2. ΚΑ, χφ. 3007, σ. 77-78 (περ. Πρεβέζης, 1966). Πρβλ. καί χφ. 2431, σ. 18 (Κύπρος, 1961).

3. Δ. Λ ο υ κ ο π ο ύ λ ο υ, Γεωργικά τής Ρούμελης, 'Αθήνα 1938, σ. 165. Πρβλ. καί Ίστ.
Λεξ. Άκαδ. 'Αθηνών λ. άσπροβδόμαδο.

4. Περ. Προμηθεύς 9 (1898), σ. 237 (Βόλος).

5. Βλ. Δ. Α ο υ κ ό π ο υ λ ο ν, ενθ' άν(οτ.

6. "Α ν ν η ς Π α π α μ ι χ α ή λ, Τά μέταλλα εις τάς μαγικάς καί δεισιδαίμονας ενεργείας,
ΕΛΑ 17 (1964), σ. 92.

7. Γ. Α. Μέγα, ΖΕΑ, ΕΛΑ 5 (1945-49), σ. 113.

8. Βλ. Δ. Λ ο υ κ ό π ο υ λ ο ν, ενθ' άνωτ. Πρβλ. καί Δ. Σ. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Άργίαι καί άγιοι
τιμωροί, ΕΚΛ 20-21 (1967-68), σ. 73. Εις περιοχήν τής Κοζάνης δέν γνέθουν τήν Τετάρτην τής
Λαμπρής (ΚΑ. χφ. 1815, σ. 98, Σέρβια, 1953). Σημειωτέον 8τι είς τήν περιοχήν τών Γρεβενών
«βάζουν μιάν ήλικιωμένη γυναίκα νά κεράση τή νύφη (όταν περάση το ψίκι άπό βρύση ή άλλο χω-
pto) καί νά τήν ξεσκεπάση (δηλ. νά άφαιρέση τό άσπρον πέπλον, πού φέρει είς τήν κεφαλήν). "Αν
δέν ξεσκεπαστή ή νύφη, πιστεύουν δτι σίγουρα θά πέση χαλάζι σ' αύτο το χωριό» (Γ. Α. Μ έ γ α,
ΖΕΑ, ΕΛΑ 3-4 [1941-42], σ. 81).
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λέσουν χαλαζόπτωσιν1. Είς τήν Δοιδώνην 'Ηπείρου έξ άλλου δέν έπιτρέπεται γενι-
κώς νά «κοπανίζουν πλυμένα ροϋχα»2 καθ' ήμέραν Πέμπτην καί κατά το διάστημα
άπο τοϋ Πάσχα μέχρι τής Πεντηκοστής. Είς τήν Θεσσαλίαν τηρείται προς τον αυ-
τόν σκοπον ή άργία τής Πεντηκοστής καί τής 'Αναλήψεως3, ενώ είς τήν Στενήμα-
χον τής Θράκης έτήρουν εύλαβικώς «τις πέντε Πέφτες άπο τή Μ. Εβδομάδα ώς τής
'Αναλήψεως. Τις φ'λάγαμι γιά τού χαλάζ'. Κάθι Τιτάρτ' ήθελα βγή ού ντιλάλ'ς νά
γυρίσ'στούς μαχαλάδις κί νά φουνάζ': Ταχιά, χριστιανοί, μή βγαίνιτι στ'άμπέλια.
Θ'μηθήτι, μή κάμιτι τ'ν άμαρτία κί ρίξ' ού Θιός τού χαλάζ' τ' κί μας τά χαλάσ'.
"Οσου δέν τελέψ' τού Χ'στός 'Ανέστη μή βγαίνιτι»4. Είς άλλας περιοχάς τηρείται
προς τον αύτον σκοπον ή άρ-y ία τής Υπαπαντής5, ή άλλοις τής «άγια Ίεροσαλής»6.

Περαιτέρω είς διάφορα μέρη τηρούνται αί άργίαι άγιων προστατών τών γεωρ-
γών προς άποφυγήν γενικώτερον παντός κακοΰ καί κατά συνέπειαν καί τής χαλαζο-
πτώσεως ή λαμβάνουν χώραν κατά τάς έορτάς τών άγιων τούτων διάφορα θρησκευ-
τικά νόμιμα, ώς αγιασμός, λιτανεϊαι κλπ.7

'Έτσι εις τήν Θράκην πιστεύεται ότι «ή άγια Ελένη φυλάει άπό τό χαλάζι, τό
σηκώνει μέσα στο μανίκι της))8, όπως καί ό άγιος Βαρθολομαίος (11 Ιουνίου), ό ό-
ποιος θεωρείται προστάτης τών άμπέλων9

Είς τήν Σωζόπολιν τής ΒΑ Θράκης τής άγιας Βλαχέρνας (2 Ιουλίου) «δέν έκά-
νανε καμμιά δουλειά, ντήνε γιορτάζανε πολύ, γιά νά τούς φυλάξη 'πέ τό χαλάζι. Φαί-
νεται πού τά παλιά χρόνια αύτη τή γιορτή έπεσε στή Ζόπολι πολύ χαλάζι καί κα-
τάστρεψε τ' άμπέλια, τά μποστάνια κλπ. καί 'πέ τότε φαίνεται χιρίσανε νά ντήνε
γιορτάζουνε γιά τό χαλάζι, γιατί όποιος δούλευε κείν' ντήν ημέρα, έχανε τ' άμπέλια
ντου καί τά χο^ράφια ντου»10.

Είς τήν περιοχήν Πέλλης γίνεται αγιασμός είς τό έξωκκλήσιον τοΰ άγιου Κων-
σταντίνου κατά τήν τρίτην ήμέραν τοΰ Πάσχα11 καί τηρείται ή άργία τοΰ προφήτου

1. ΚΑ, χφ. 3654, σ. 156 ("Αγιος Βασίλειος Λαγκαδά, 1973) καί χφ. 3683, σ. 82 ("Αγιον
Πνεϋμα Σερρών, 1973), χφ. 2394, σ. 231 (Σαρακηνοί Πέλλης, 1961).

2. ΚΑ, χφ. 2025, σ. 8 (Άλποχώριον 'Ηπείρου, 1954). Το αύτό καί είς τήν Πελοπόννησον.
ΚΑ, χφ. 2136, σ. 1 (Βασιλικόν Κορινθίας, 1954). ΚΑ, χφ. 1887, σ. 6 (Τεμένη 'Αχαίας, 1953).

3. ΚΑ, χφ. 1976, σ. 54 (Τρίκαλα, 1952).

4. 'Αρχ. Θρακ. Θησ. 12 (1943-1946), σ. 12.

5. Γ. Α. Μέγα, ΖΕΑ, ΕΛΑ 5 (1945-1949), σ. 62 (Αίνος).

6. ΚΑ, χφ. 2135, σ. 84 (περ. 'Αργολίδος, 1954).

7. Δ. Σ. Α ο υ κ ά τ ο υ, Άργίαι καί άγιοι τιμωροί, ένθ' άνωτ., σ. 79 κέξ. Ούτως ό άγιος
Τρύφων, προστάτης τής βλαστήσεως, προστατεύει τούς γεωργούς καί άπό τό χαλάζι (ΚΑ, χφ. 3718,
σ. 154 [περ. Καλαβρύτων, 1973]).

8. ΚΑ, χφ. 2066, σ. 40 (Μαγκριώτισσα Θράκης, 1954).

9. 'Αρχ. Θρ. Θησ. 12, σ. 163. Πρβλ. Δ. Σ. Α ο υ κ S τ ο ν, ένθ' άνωτ., σ. 82.

10. Β. Β α φ ε ι ά δ ο υ, "Ηθη καί έθιμα Σωζοπόλεως, Λαογρ. 29 (1974), σ. 82.

11. ΚΑ, χφ. 2394, σ. 76 (Καρυδιά Πέλλης, 1961). Είς τήν αυτήν περιοχήν κατά τήν παραμο-
νήν τοϋ αγίου Γεωργίου άνάπτουν μέχρι σήμερον είς τρία ώρισμένα σημεία τών συνόρων τοϋ χω-
ρίου, τά όποια πρέπει νά φαίνωνται μεταξύ των, άπό ενα κερί διά τόν αύτόν σκοπόν.
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'Ηλία «γιά νά μή πέση χαλάζι.»1. Είς τήν Γορτυνίαν επικρατεί ή άντίληψις ότι «ή
άγια Τριάδα βαστάει το χαλάζι στήν ποδιά της»2, ένω είς το Μανιάκι ΓΓυλίας καί
άλλου τηρείται ή έορτή τοΰ άγιου 'Αντωνίου3 (17 Ιανουαρίου) προς τον αυτόν σκο-
πόν.

Είς τήν κεντρικήν Ελλάδα τηρείται ώς άργία ή έορτή τοΰ άγιου 'Ιωάννου τοΰ
Θεολόγου (8 Μαΐου), έπειδή πιστεύεται ότι ό άγιος «στέλνει τό χαλάζι καί καταστρέ-
φει τά σπαρτά» έξ où καί άποκαλεΐται «Χαλαζίας»4. Τέλος είς τήν "Ηπειρον τήν
αύτήν ήμέραν (8 Μαΐου) έορτάζεται προς τόν αύτον σκοπόν ή μνήμη τοΰ άγιου 'Αρ-
σενίου καί τηρείται ή άργία του5.

Πέρα τών μεμονωμένοι όμο^ς, καθ' όσον γνωρίζω, περιπτώσεων τών άναφερο-
μένων είς άγιους6 άπαντα μέ εύρεϊαν διάδοσιν είς τόν βόρειον έλληνικόν χώρον ή
λατρεία τοΰ άγιου Χριστοφόρου (9 Μαΐου) ώς προστάτου άπό τό χαλάζι. Ή διάδοσις
αύτη έ'χει προφανώς σχέσιν μέ τά είς τό συναξάριον τοΰ άγιου (11ος αί.) αναφερόμε-
να, κατά τά όποια ό άγιος παρακαλεί τόν Θεόν: «Κύριε, δός χάριν τω σώματι μου,
Ινα πάς ό εχων βραχύ τι λείψανόν μου φανερώς δύναται άπελαύνειν τούς δαίμονας,
άλλα και επειδή πολλοί ζητοϋσί με εϊς πάλιν έχειν ή χώραν ή άγρόν ή εν οιονδήποτε
τάπω μή έπέλθη αύτοϊς εκεί, Δέσποτα, χάλαζα, μηδέ θυμός μηδέ άφορία αμπέ-
λου». Ώς άναφέρεται περαιτέρω είς τό κείμενον ή παράκλησις τοΰ άγιου εισα-
κούεται υπό τοΰ Θεοΰ: «...κατά τό αϊτημά σον εσται και ον μή λυπήσω σε έως τον
αΙώνος' και έν τούτω θανμασθήσει»7.

Πλην όμως τής τηρήσεο^ς τής αργίας κατά τάς ώς άνω έορτάς καί τής επικλή-
σεως τών άγιων ό γεωργός καταφεύγει προληπτικώς καί είς άλλα μέσα, διά νά προσ-
τατεύση τήν παραγωγήν του άπό τήν χάλαζαν. Προφανώς ταΰτα έχουν τήν προέ-
λευσίν των είς τήν πρωτόγονον κοινωνίαν, περιεβλήθησαν όμως σύν τω χρόνω μέ

1. ΚΑ, χφ. 2394, σ. 283 (Σωσάνδρα Πέλλης). Πρβλ. Φώτη Δ. II α π α ν ι κ ο λ ά ο υ, Λαο-
γραφικά Δυτ. Μακεδονίας 1, Θεσ/νίκη 1962, σ. 182. Είς τήν περιοχήν Γρεβενών διά νά απομακρύ-
νουν τά χαλάζι στρέφονται προς τον προφήτην Ήλίαν καί λέγουν έπωδήν (ΚΛ, χφ. 3802, σ. 82,
Κνίδη, 1975).

2. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι 1 (1899), σ. 213.

3. ΚΛ, χφ. 1508, σ. 10 (Μανιάκι Πυλίας, 1944). Πρβλ. Γ. Α. Μ έ γ α, ΖΕΑ, Μ' άνωτ., σ.
61, ΚΛ, χφ. 2383, σ. 91 (Καλομοίρα Καλαμπάκας, 1961) καί ΙΑ, χφ. 913, σ. 43 (Πελοπόννησος).

4. Δ. Λουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, ενθ' άνωτ., σ. 167. Πρβλ. Γ. Α. Μ έ γ α,
ΖΕΑ, ένθ' άνωτ., σ. 127. Βλ. καί ΚΑ, χφ. 1965, σ. 13 (περ. 'Ελάσσονος, 1953).

5. Β α σ. Β. Παυλίδη, Λαογραφικά Παραμυθιάς, 'Ηπειρωτική 'Εστία 19 (1970), σ.
465, άρ. 157.

6. Είς μεσαιωνικά μαγικά κείμενα άναφέρεται ((Μιχαήλ άρχιστράτηγος ό τό χαλάζιν βαστά-
ζων» καί «άγγελος τής βροντής καί τής χαλάζης» (Arm. D e 1 a t t e, Anecdota Atheniensia
1 (1927), σ. 286, 10 καί 112, 21, E. L e g r a n d, Bibliothèque Greque Vulgaire 2 (1881),
ο. XXI: «Δεΐξόν μοι τόν άγγελον τής βροντής καί τής χαλάζης... Τό όνομα αύτοϋ Φλογοθεήλ κα-
λείται' όταν βροντά καί άστραπή καί χαλαζώνη, έπικαλοϋ αυτόν καί σώζει σε»).

7. Analecta Bollandiana 5, 1 (1882), σ. 146. Περί τής τοιαύτης λατρείας τοϋ άγιου Χρι-
στόφορου είδικώτερον βλ. είς τήν άνακοίνωσίν μου είς το Β' Συμπόσιον Λαογραφίας τοΰ Βορειοελ-
λαδικού χώρου, ή όποια θά δημοσιευθή είς τά Πρακτικά αύτοΰ.
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θρησκευτικόν ένδυμα καί αποσκοπούν γενικώτερον είς τήν άποτροπήν παντός κακοΰ.
"Ετσι ή δημιουργία μαγικού κύκλου προς προστασίαν, ώς γνωστόν, τοΰ άγροΰ άπό
κάθε ζημίαν εχει ώς σκοπόν καί τήν προφύλαξίν του άπό τήν χάλαζαν.

Ή δημιουργία τοιούτου κύκλου θεωρείται ότι επιτυγχάνεται διά τής περιφο-
ράς εικόνων κατά τήν έορτήν ένός άγιου, διά περισχοινισμοΰ ή περιαρόσεως, διά κα-
ταθάψεως άβγών τοΰ Πάσχα είς τέσσαρα έκ διαμέτρου άντίθετα σημεία τοΰ άγροΰ

Συγκεκριμένως είς τό Ν. Σούλι Σερρών κατά τήν έορτήν τοΰ άγιου Γεωργίου
λαμβάνει χώραν λιτανευτική πομπή διά τών άγροτικών όρίων τοΰ χωρίου μέ «ΰψω-
σιν» άρτου είς τά δένδρα. Ή λιτάνευσις τών εικόνων κυκλικώς άποσκοπεϊ, συμφώ-
νως πρός τήν πίστιν τοΰ λαοΰ, είς τήν έπιτυχίαν τής γεωργικής παραγωγής, άποσο-
βουμένου διά τής ένεργείας ταύτης τοΰ κινδύνου τής πτώσεως χαλάζης1. Οί γεωρ-
γοί τής περιοχής Πέλλης κατά τήν ήμέραν τής εορτής τοΰ άγιου Χριστοφόρου, διά
νά μή «πέφτη χαλάζι καί καταστρέφη τά σπαρτά, τά δέντρα, άκόμα καί τά ζώα σκο-
τώνει.... [ζεύουν] δυό δίδυμα βόδια καί τά άκολουθοΰν δυο δίδυμα παιδιά καί μέ τό
αλέτρι χαράζουν γύρω-γύρω όλο τό σύνορο τοΰ χωριοΰ»2.

Είς τήν περιοχήν Διδυμοτείχου «αύ'νοί πού 'νι παλιοί τήμ Πάσκα, τή δεύτερη
μέρα, πααίνουν κόκκιν' άβγά 'ς τ' άμπέλια καί τά παραχών'νι 'ς τις τέσσερεις άκρι-
ες»3. Καί είς τήν Αίτωλίαν «άμα ένα αμπέλι τό βαρή κάθε χρόνο τό χαλάζι, πρέπει
νά χώνη κανένας στις τέσσερεις άγκωνές τοΰ κτήματος άπό ένα κόκκινο άβγό τής
Λαμπρής. "Ετσι τό χαλάζι δέν ξανατοβαρεΐ»4.

Ή χρησιμοποίησις τών κόκκινων άβγών τοΰ Πάσχα άποσκοπεϊ εύρύτερον
είς τήν προστασίαν τοΰ άγροΰ καί τοΰ οίκου ώς καί τών καρπών τής γής
άπο παντός κακοΰ. Τά άβγά αύτά λέγονται καί «εύαγγελισμένα»5 ή «τοΰ Βα-
τζελιοΰ τ' όβγά»6, «μεγαλοπεφτιάτικα»7, «τής Παναΐτσας» καί «άνεστημένα»8
καί έ'χουν τήν δύναμιν, κατά τήν Λαϊκήν πίστιν, διά τής καταθάψεώς των είς τόν ά-

1. Βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Ό έορτασμός τοϋ αγίου Γεωργίου είς τό Ν. Σούλι
Σερρών, Σερραϊκά Χρονικά 5 (1969), σ. 138-139. Εις τήν αυτήν περιοχήν γίνεται περιφορά τών
εικόνων καί είς τόν προφήτην Ήλίαν ((τά 'κονίσματα τά γυρίζουνε γιά τή γής. Νά μας φυλάγη
ό Θεός άπό τό χαλάζι» (ΚΑ, χφ. 2946, σ. 89-90, 1965).

2. ΚΑ, χφ. 2394, σ. 75 καί 76 (περ. Πέλλης, 1961). Ώς άναφέρεται είς τά Γεωπονικά (1,
14, 6, Beckh) «ει καί κλειδιά πολλά δ αφόρων οικημάτων κύκλω τοϋ χωρίον έν αχοινίοις άπαρ-
τήσεις, παρελεύσεται ή χάλαζα». Κατά τήν αυτήν πηγήν (1, 14, 12) «και ϊππον ποταμίου της
δοοάς αποστήματα καθ' έκάστου τών τερμόνων τεθέντα, τήν τής χαλάζης ΐστησιν άπειλήν.

3. Γ. Α. Μ έ γ α, Παραδόσεις περί άσθενειών, Λαογρ. 7 (1923), σ. 496. Βλ. καί Δ. Π ε τ ρ ο-
πού λ ο υ, Λαογραφικά Σαμοκοβίου 'Αν. Θράκης, 'Αρχ. Θρ. Θησ. 7 (1940-41), σ. 164.

4. Δ. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ, Σύμμεικτα λαογραφικά έξ Αιτωλίας, Λαογρ. 12 (1938-48), σ. 15.

5. Γ. Α. Μέγα, Έλληνικαί έορταί, 'Αθήναι 1963, σ. 153. Βλ. καί ΚΛ, χφ. 1141, σ. 24
(Σινώπη, 1938).

6. ΚΛ, χφ. 326, σ. 19 (Καππαδοκία).

7. ΚΛ, χφ. 767, σ. 349 (Φαλαισία 'Αρκαδίας). Βλ. καί Δ. ΓΙετροπούλου, Λαογραφικά
Σαμοκοβίου, ενθ' άνωτ., ΚΛ, χφ. 3769, σ. 83 (ΙΙαλλαδάριον Προύσσης Μ. 'Ασίας, 1973).

8. ΚΛ, χφ. 1141, σ. 24 (Σινώπη, 1938).
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γρόν ή το άμπέλι νά εξασφαλίζουν «τό δέσιμο τών καρπών»1 καί τήν έν γένει εύφο-
ρίαν2 τοϋ κτήματος, δια τής αποτροπής τής βασκανίας3, τής έξουδετερώσεως τών
έπιβλαβών έντόμο^ν4 καί πάσης ασθενείας5 καί διά τής καταδέσεως τής χαλάζης6.

Δια τοΰτο τήν Μ. Πέμπτην βάφουν τρία άβγά καί τα τοποθετοΰν είς το είκονο-
στάσιον τοΰ σπιτιοΰ, διά νά μείνουν εκεί μέχρι τής Μ. Πέμπτης τοΰ έπομένου έτους.
Τά άβγά αύτά δέν χαλοΰν, καθώς πιστεύουν. Τήν έπομένην Μ. Πέμπτην τά χώνουν
είς το άμπέλι «γιά νά μή το βαρή το χαλάζι»7. Ηύξημένην άποτρεπτικήν δύναμιν
έχουν τά άβγά, τά όποια γεννώνται τήν Μ. Πέμπτην, καί μάλιστα τό πρώτον, ιδιαι-
τέρως δέ τής μαύρης όρνιθος8.

Είς Ναίμονα τής Άν. Θράκης «τό Πάσχα έκαμναν μια κουλούρα μέ σταυρόν
— άλών' τό λέγανε — έβαναν καί πέντε άβγά, ένα άσπρο στή μέσ' καί τέσσερα κόκ-
κινα στις άκρες καί τά πάαιναν στ' άμπέλ' καί τά 'τρωγαν καί παράχωναν τά τσέ-
φλια στ' άμπέλ' γιά τό χαλάζ'»9. Τήν αότήν συνήθειαν εύρίσκομεν καί είς τάς
"Αλπεις10.

Ή διά τής καταθάψεως τών άβγών άποτροπή τής πτώσεως τής χαλάζης άπο-
τελεϊ πιθανώς μαγικήν πράξιν έξουδετερώσεως τοΰ κακοΰ διά τής δεσμεύσεως τοΰ
όμοιοσχήμου. 'Εάν τοΰτο ίσχύη, τό θρησκευτικόν περιεχόμενον τής πράξεως ένισχύει
άπλώς τόν άποτρεπτικόν της σκοπόν11. Τήν άποψιν ότι ή χρησιμοποίησις τοΰ άβγοϋ
έν προκειμένω οφείλεται είς τήν ομοιότητα τοΰ σχήματος καί τοΰ χρώματος του
πρός τήν χάλαζαν καί οχι μόνον είς τήν πίστιν ότι ένυπάρχει θεία δύναμις είς τά «ευαγ-
γελισμένα άβγά», ένισχύει, ώς νομίζω, τό γεγονός ότι είς Βαμβακοΰ τής Λακωνίας
δένουν τήν χάλαζαν διά τής καταθάψεως άπλώς άβγών12 καί οχι κόκκινων άβγών.
Είς τήν αυτήν περιοχήν διά τήν άποτροπήν τής χαλάζης έθετον «κλούβια άβγά»13
είς τό άμπέλι.

1. Γ. Α. Μέγα, Έλληνικαί έορταί, έ'νθ' άνωτ.

2. ΚΛ, χφ. 1980, σ. 29 (Μαγούλα 'Ελάσσονος, 1952). Βλ. καί χφ. 3769, έ'νθ' άνωτ.

3. ΚΛ, χφ. 2060, σ. 6 (Μεγαλοχώριον Σιντικής Σερρών, 1954).

4. Λαογρ. 5 (1913), σ. 657.

5. Δ. Λουκοπούλου, Σύμμεικτα λαογρ. Μακεδονίας, Λαογρ. 6 (1917-18), σ. 133.

6. ΚΛ, χφ. 767, σ. 349 ('Αρκαδία). Βλ. καί HDA II (1929), στ. 610.

7. Δ. Α. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ, Λαογραφικά Σκοπέλου-Πέτρας Άν. Θράκης, Άρχ. Θρακ.
Θησ. 7 (1940-41), σ. 150.

8. Βλ. σχετικώς Σ τ ε φ. Δ. Ή μ έ λ λ ο υ, Θρακικόν πασχαλινών έθιμον μαγικού 'περιεχο-
μένου, σ. 3 κέξ. τοϋ παρόντος τόμου.

9. Γ. Α. Μ έ γ α, ΖΕΑ, ΕΛΑ 5 (1945-49), σ. 109, 6. Ειδικώς περί τών κελυφών τών άβγών
είς την εύρωπα'κήν πίστιν καί τά έθιμα βλ. Robert Wildhaber, Die Eierschalen in
europaischen Glauben und Brauch, Acta Ethnographika Academiae Scientiarum Hunga-
ricae 19 (1970), σ. 435-457.

10. HDA, ϊνθ' άνωτ., στ. 609.

11. Βλ. Στίλπ. Κυρίακίδου, Τά κόκκινα άβγά τοϋ Πάσχα, Πεπραγμένα τοϋ Θ' Διε-
θνούς Βυζ. Συνεδρίου (1953) 3, Αθήναι 1968, σ. 5-13.

12. Φ. 'Κ ο υ κ ο υ λ έ, Μεσαιωνικοί καί νεοελληνικοί κατάδεσμοι, Λαογρ. 9 (1926), σ. 501.

13. Φ. Κ ο υ κ ο υ λέ, Οίνουντιακά, έν Χανίοις 1908, σ. 131.
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Είς άλλας περιοχάς τοποθετούν λευκά ή κόκκινα κελύφη άβγών, άδιαφόρως,
είς τά φυτά καί τά άνθη, διά νά τά προστατεύσουν άπό τήν πτώσιν τής χαλάζης1.
Τούτο δε γίνεται, διά «νά πέση ελαφρά ή χάλαζα, ώς έκεΐνα»2.

Σημειωτέον ότι καί οί άρχαϊοι Ρωμαίοι, ώς άναφέρει ό Ίουβενάλης, προσέφερον
θυσίαν άβγών, διά νά καθαρίσουν τόν άέρα καί νά άπομακρύνουν τάς θυέλλας γενι-
κώτερον3. Ώς δέ άναφέρεται είς τά Εεωπονικά, οί γεωργοί κατέφευγον είς σειράν
καί άλλων προληπτικών μέτρο^ν κατά τής καταστρεπτικής χαλαζοπτώσεως, όπως
ή περιφορά είς τό αμπέλι καί ή ταφή είς τό μέσον του χελώνης ή ράκους παρθέ-
νου, ή περιφορά είς τό χωρίον καί άνάρτησις είς τήν θύραν τής οικίας δέρματος ύαί-
νης ή κροκοδείλου ή φώκης, ή σπορά διά κοσκινού έκ δέρματος φο')κης, ή τοποθέτη-
σις είς τό άμπέλι πίνακος μέ τήν εικόνα σταφυλής κ.ά.4

"Οταν μέ τά προληπτικώς λαμβανόμενα μέτρα δέν καθίσταται δυνατόν νά άπο-
σοβηθή ή χαλαζόπτωσις, ό γεωργός καταφεύγει είς σειράν άλλων μέτρων, διά νά
«σταματήση τό κακό))5 ή «νά γυρίση πίσω τό χαλάζι»6, όπως λέγεται. Μεταξύ τών
μέτρων τούτων εύρεϊαν διάδοσιν είς τόν έλληνικόν χώρον έχει ή ρΐψις τής «πυρο-
στιάς» είς τήν αύλήν καί μάλιστα «άνάποδα» καί ή ταυτόχρονος τοποθέτησις είς
το μέσον αύτής κοκκίνου άβγού τής Μ. Πέμπτης.

"Ετσι είς τήν περιοχήν 'Ιωαννίνων «τήν πυροστιά πετοΰμι όξο^ τ' άνάποδα, γιά
νά σταματήσ' τό χαλάζ'»7. Είς Άκριτοχώριον Σιντικής Σερρών «όταν πέφτη χα-
λάζι, ρίχνουν τήν πυροστιά άπό τήν πόρτα έξω καί αν πέση άνάποδα σταματά τό χα-
λάζι, αν όμως όρθια συνεχίζεται»8. Είς Σύρον έξ άΛλου «άμα ρίχτη χαλάζι, πετάς
άνάποδα τή σχάρα νά σβύση στή βροχή καί σταματά τό κακό»9. Είς τήν Θ ράκη ν
«τσή πιρσ'νής τσή πασκαλιάς τ' άβγό τού έχουν οδλ' ντού χρόνου, κί ΰστρα ντή
Μιγάλ' 'βδουμάδα τού παίρνουν 'ς ντήν άγκλησιά κί διαβάζιντι, κί τού Πάσχα τού
στρίβουν τρεις φουρές καταγής κί τού σπάζουν, τού βρίσκουν μέσα καλό... Κί άμα
χαλαζών', τότις βγάζουν αυτό τσή Πασκαλιάς τ' άβγό κί ντή μπυρουστιά 'ς ντήν αυ-
λή, γιά νά παύσ' τού χαλάζ'»10. Είς τήν Θράκην έπίσης είς περίπτωσιν χαλαζο-
πτώσεως έβγαζαν έξοο άπό τήν πόρτα τοΰ σπιτιοΰ τήν πυροστιά καί την άφηναν

1. ΚΛ, χφ. 3806, σ. 605 (Γέρμα Καστοριάς, 1974), χφ. 3666 Α', σ. 185 (Πήλιον, 1973).

2. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Οίνουντιακά, ενθ' άνωτ.

3. I u v., Sat. 5, 517-518.

4. Γεωπονικά I, 14 καί 15.

5. ΚΛ, χφ. 2747, σ. 33 (Παλαιοχώριον Σιράκου 'Ηπείρου, 1963).

6. ΚΛ, χφ. 1982, σ. 9 (Κονιατσή 'Ελάσσονος, 1952).

7. ΚΑ, χφ. 2382, σ. 189 (Καλέντζιον 'Ιωαννίνων, 1961). Βλ. καί χφ. 2389, σ. 37 (Τσαμουριά
Θεσπρωτίας, 1961), 2442, σ. 143 (Βόιον Κοζάνης, 1962), 1823, σ. 2 (Παλατίτσια Βεροίας, 1953),
2394, σ. 109 (Καρυδιά Πέλλης 1961), 2171, σ. 38 ('Εφύρα 'Ηλείας, 1955).

8. ΚΛ, χφ. 2059, σ. 10 (1954).

9. Λαογρ. 8 (1921-25), σ. 227.

10. Σ τ ί λ π. Κυριακίδου, Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι (έκ Γκιουμουλ-
τζίνας Θράκης), Λαογρ. 2 (1910), σ. 406, άρ. 13 καί 416. Βλ. καί Δ. I. Κ α μ π α σ α κ α λ ή,
'Ιστορία της Μπάλτζας, Θεσ/νίκη 1974, σ. 233.
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άνάποδα. Επάνω είς τήν πυροστιά έβαζαν μια σκούπα, έπαιρναν άπο το εικονοστάσι
το λαμπροκέρι καί το κόκκινο άβγό, σταύρωναν τρεΐς φορές τήν πυροστιά καί έλε-
γαν επωδή ν1. Είς τήν περιοχήν Σιατίστης «τού πρώτου τ' άβγό τού βάζουμι στού
καντήλ', γιά νά τό 'χουμι άμα κλώθιτι ού κιρός γιά χαλάζ' νά τού βγάλουμι όξου νά
σταματήσ'. Μαζί μ' αύτό βγάζουμι κί μιά εικόνα κί τήν πυρουστιά τήν ρίχνουμι τ'
άνάσκ' λα γιά νά σταματήσ' τού χαλάζ'»2. Είς τό Λυκούδι 'Ελάσσονος τοποθετούν
πρός τόν αύτόν σκοπόν «τήν πυροστιά άνάποδα στήν άστρέχα καί άνάμεσά της τό
πρώτο κόκκινο άβγό τής Μ. Πέμπτης πού βάφεται ξέχωρα καί τό κρατούν στο
εικονοστάσι όλη τή χρονιά»3. Τέλος είς τήν περιοχήν Πατρών «τό άβγό τής πρω-
τόγεννης κόττας είναι πιό γερό καί τό βάφουν καί όταν πιάνη χαλάζι βάζουν τήν
πυροστιά άνάποδα καί τ' άβγό στή μέση νά φύγη τό κακό μακρυά))4.

Τήν άνατροπήν τής πυροστιάς συνοδεύει ένίοτε ή ρΐψις άλατος έπ' αυτής ή είς
τήν πυράν. "Ετσι είς τήν Θράκην «όταν έρχεται σύννεφο άπό χαλάζι... ρίχνουν άνά-
σκελα τήν πυροστιά καί μερικά σπειριά αλάτι»5, ένω είς Σιάτισταν «ρίχνουν άλάτι
στή φωτιά»6.

Ή δοξασία περί τής άποτρεπτικής δυνάμεως τής πυροστιάς στηρίζεται προφα-
νώς είς τήν εύρυτέραν πίστιν περί τής άποτρεπτικής δυνάμεως τών μετάλλων καί
είδικώτερον τοΰ σιδήρου. Ή δύναμις τοΰ μετάλλου ένισχύεται είς τήν προκειμένην
περίπτωσιν λόγω τής σχέσεώς του πρός τήν πυράν. Έξ άλλου ή ρΐψις τής πυροστιάς
άνάποδα άποσκοπεϊ είς τό νά στρέψη οπίσω τήν χάλαζαν.

Εύρύτατα χρησιμοποιείται πρός τόν ώς άνω σκοπόν τό μαυρομάνικο μαχαίρι7,
διά τοΰ όποιου «κόβουν», ώς λέγουν, ή «καρφώνουν» τό χαλάζι. Είς τήν Θράκην,
όπου χρησιμοποιείται πλήθος μαγικών μέσων πρός άποτροπήν τής χαλάζης, «όταν
τό σύννεφο φαίνουνταν ότι θά έ'πεφτε χαλάζι, έπαιρναν μαυρομάνικο μαχαίρι, άνέ-
βαιναν πάνω στο σπίτι καί άπό τό παράθυρο σταύρωναν τό σύννεφο, νά μή πέση τό
χαλάζι»8. Είς τήν Μακεδονίαν «οί γριές βγάζουν τόν δεμένο σουγιά άπό τήν τσέ-

1. 'Ε λ π. Σ α ρ α ν τ ή, Προλήψεις Θράκης, Λαογρ. 13 (1950), σ. 212, άρ. 103.

2. ΚΛ, χφ. 1369, σ. 19 (Πελεκάνος Σιατίστης, 1939). Βλ. καί Κ. Α. Ρωμαίου, Μικρά
μελετήματα, Παράρτ. περ. «Έλληνικά» 7 (1955), σ. 93 καί Μακεδον. Ήμερολόγιον, ετ. 1934, σ.
115, ΚΛ, χφ. 3646, σ. 126 (Άγιος Γεώργιος Γρεβενών, 1973), χφ. 3333, σ. 121 (Ζώνη Βοΐου
Κοζάνης, 1968).

3. ΚΛ, χφ. 1975, σ. 70 (1953).

4. ΚΛ, χφ. 1968, σ. 42 (Ξηροχώριον, 1953).

5. ΚΛ, σ. 3047, σ. 5 (Αβδέλλα Διδυμοτείχου, 1966). Βλ. καί Έ λ π. Σ α ρ α ν τ ή, Προλή-
ψεις καί δεισιδαιμονίαι τής Θράκης, Λαογρ. 15 (1953-54), σ. 429, 495. ΚΛ, χφ. 1103 Α', σ. 31
(Δαμασκηνέα Κοζάνης, 1937).

6. Κ. Α. Ρωμαίου, ένθ'άνωτ., σ. 115 καί 120. Είς την περιοχήν Τριχωνίδος το χαλάζι
σταματ^ «αν τό σταυρώσουν τρεις φορές μέ άλάτι» (ΚΛ, χφ. 3658, σ. 23 [Ψηλόβραχον Τριχωνί-
δος] 1973).

7. Α. Α. Παπαδοπούλου, Νεφοδιώκται, ΗΜΕ, 1927, σ. 276.

8. Έ λ π. Σ α ρ α ν τ ή, Προλήψεις Θράκης, Λαογρ. 13 (1950), σ. 212-213.
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πη τους καί σταυρώνουν τρεις φορές τον ουρανό, γιά νά σταματήση τό χαλάζι»1,
ένώ εις τήν "Ηπειρον ή πράξις αύτή συνοδεύεται καί ύπο έπωδής2.

' Η χρήσις μαυρομάνικου μαχαιριού διά τήν άποτροπήν τής χαλάζης είναι γνω-
στή, καθ' όσον τούλάχιστον γνωρίζω, άπό τούς βυζαντινούς χρόνους. Είς τό Ίατρο-
σόφιον τοϋ Σταφίδα (1384) συνιστάται νά γράφουν είς περίπτωσιν χαλάζης τούς
ψαλμούς 102, 103 καί νά τούς «θέτη τις ε'ις το κύτος τον καραβιού και κρατών μαν-
ρομάνικο μαχαίριν νά λέγη "εν άοχΐΙ ήν δ Λόγος..."»3. Περαιτέρω είς Νομοκάνονα
τοΰ ΙΖ' αί. άναφέρεται ότι «αποδένονσι τήν χάλαζαν μέ μανρομάνικο μαχαίρι»4
καί είς χειρόγραφον τοΰ ΙΗ' αι.: «δταν ίδής όπον αρχίζει νά πέφτη χαλάζιν τής ώρας
νά έχης μανρομάνικον μαχαίριν ή ξύλινα ή κοκκαλένια τά μανίκια, νά τδ πάρης είς
το χέριν σον τό δεξιόν, νά σταματήσης τά νέφη καθώς είναι...»5.

"Λλλοτε τήν θέσιν τοΰ μαχαιριοΰ λαμβάνει τό δρεπάνι, διά τοΰ όποιου «σταυρώ-
νουν»0 τόν άέρα διά νά άλλάξη πορείαν ή θύελλα ή νά «γυρίση πίσω»7. Είς "Ηπει-
ρον «άμα πέφτη δυνατό χαλάζι ή βροχή μέ συχνούς κεραυνούς. . .τότε ξορκίζομε τό
κακό πετώντας έξω άπό τήν πόρτα τοΰ σπιτιοΰ τήν κρεμαστάλα, κάποτε δέ μαζί καί
τήν πυροστιά καί τό σιδερένιο φτυάρι τής γωνιάς»8. Τέλος είς τήν Μακεδονίαν «έρ-
ριχταν έξω τήν πυροστιά, τή μαχιά, τό δρεπάνι καί άλλα σιδερένια άντικείμενα»9.

Χρήσις μετάλλων γενικώς πρός τόν αύτον σκοπόν μαρτυρεϊται καί είς δημώδη
μεσαιωνικά κείμενα. Έτσι είς τόν προαναφερθέντα Νομοκάνονα (ΙΖ' αι.] άναφέρε-
ται ότι «δταν έπιπτε χάλαζα, ερριπτον εξω σιδηρά δι έμπόδιον»10, είς άλλο δέ
κείμενον λέγεται : «γράψον έν χαλκώ πινάκι παλαιοτέρω έξόρκιον κατά χαλά-
ζης...»11.

'Άλλος τρόπος, διά τοΰ όποιου πιστεύεται ότι άπομακρύνεται ή χάλ.αζα, είναι
ό διά πυροβολισμού, «γιά νά σκορπίση τό σύννεφο»12 ή «γιά νά σταματήση τό κα-

ί. ΚΛ, χφ. 2169, σ. 2 ('Αγία Παρασκευή Κοζάνης, 1955).

2. ΚΛ, χφ. 2302, σ. 114 (Χουλιαράδες 'Ιωαννίνων, 1959).

3. Ί ω. Σταφίδα, Ίατροσόφιον, έν Legrand, Bibl. Gr. Vulg. 2, 22.

4. Ν. Γ. Πολίτου, "Εν κεφάλαιον νομοκάνονος, Λαογρ. 3 (1911-12), σ. 386. Πρβλ.
Φ. Κουκουλέ, ΒΒΠ 6, έν 'Αθήναις 1957, σ. 185.

5. G. Abbott, Makedonian Folklore, 1903, σ. 363. Πρβλ. καί Λαογρ. 8 (1921), σ.

323.

6. ΚΛ, χφ. 1982, σ. 9 (Κονιατσή 'Ελάσσονος, 1952). Βλ. καί χφ. 2394, σ. 401 ("Ιδα Πέλλης,
1961).

7. ΚΛ, χφ. 1982, σ. 9.

8. Βλ. Β α σ. Π α υ λ ί δ ην, είς Ήπειρωτικήν Έστίαν 19 (1970), σ. 467, άρ. 165. Βλ. αύτ.,
σ. 318. 'Ομοίως εις τήν περιοχήν Θεσπρωτίας «δταν άστράφτη... ή ρίχνη χαλάζι, ρίχνομε ενα σίδερο
ή κάρβουνα έξ' άπο τήν έγκωνή» (ΚΛ, χφ. 2277 Δ', σ. 11, 1958).

9. ΚΛ, χφ. 2389, σ. 37 (Σωσάνδρα Πέλλης, 1961).

10. Ν. Γ. Πολίτου, ένθ' άνωτ., σ. 387.

11. Fro eh ne r, Kritische Analekten, έν Philologus Suppl. 5, 45. Βλ. παρά Φ.
Κουκουλέ, ΒΒΠ 6, σ. 227.

12. Παν. Γ ρ ί σ π ο υ, Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι Χαλκιδικής, Λαογρ. 11 (1934),
σ. 273.
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κό»1 καί διά κρούσεως τών κωδώνο^ν τών εκκλησιών «γιά νά φύγη το χαλάζι»2 ή
«για νά στρίψη ή θεομηνία»3 καί ((νά διαλυθή, γιά νά μή χτυπήση τ' άμπέλια»4.
Είς τήν περιοχήν Διδυμοτείχου «αν ύπάρχη δπλο, πυροβολούν στον άέρα γιά νά σκια-
χτή καί νά διαλυθή τό σύννεφο ή χτυπούν άδειο τενεκέ»5.

Κατ' άλλην εύρέίος διαδεδομένην άντίληψιν, διά νά σπάση ή θεομηνία, εξέρχε-
ται τό πρωτότοκον καί άμφιθαλές6 τέκνον τής οικογενείας είς τήν αύλήν, λαμβάνει
«τρία σπειριά» χαλάζης καί τά θραύει μέ τά δόντια του7. Είς Καρυδέαν Πρεβέζης
«γιά νά πάψη τό χαλάζι οί προ^τότοκοι άντρες τρώνε τρία σπειριά χαλάζι»8. Είς
"Ηπειρον καί Θεσσαλίαν πρός τόν αύτόν σκοπόν άποτελεσματικωτέρα θεωρείται ή
έξοδος έκ τής οικίας πρωτοτόκου κόρης, καί μάλιστα Μαρίας όνομαζομένης9, ή ό-
ποια άοπάζει λίγο χαλάζι καί τό τρώγει10. Είς Μακεδονίαν έπίσης προτρέπουν τό
τελευταΐον τέκνον, «τό σουγκάοι», νά φάγη χάλαζαν, διά νά σταματήση ή πτώ-
σις της11.

'Ενδιαφέρον διά τήν άρχαιότητά της παρουσιάζει ή συνήθεια είς τήν "Ηπειρον
νά καταφεύγουν οί κηπουροί, διά νά σταματήσουν τήν χαλαζόπτωσιν, είς είδικήν
μάγισσαν. Ή μάγισσα αύτή «άφού ή παρθένα τής έστελνε σημάδι, ξέπλεκε τά άσπρα
της μαλλιά, γύριζε τή φούστα της άνάποδα, άρπαζε μιά σκουριασμένη τρίποδη πυ-
ροστιά, τήν έστηνε στήν μέση τής αύλής καί κάθιζε έπάνο:>». Κάποιος «έκοβε τή
φλέβα τού χεριού του . . . άκατάληπτα μυστηριακά λόγια ύψώνονταν πρός τό άπει-
ρο...»12. Πρόκειται εδώ περί μαγικής πράξεως ένισχυομένης διά προσφοράς αίματος.

Συναφώς παραδίδει ό Παυσανίας: «είδον (ενν. είς Μέθανα) χάλαζάν γε θνσίαις
καί επωδαϊς ανθρώπους αποτρέποντας»13. Περαιτέρω ό Πλούταρχος όμιλεΐ περί

1. ΚΛ, χφ. 2747, σ. 33 (Παλαιοχώριον Σιράκου, 1963).

2. Βλ. 'Λ ν. Μ η τ ρ ό π ο υ λ ο ν, είς «Λαογραφία Κερασιάς Αρκαδίας», 'Αθήναι 1966, σ. 202.

3. ΚΛ, χφ. 2175, σ. 36 (Κεραμιδιά 'Ηλείας, 1955). Βλ. καί Δ. Λ ο υ κ ο π ο ύ λ ο υ, Σύμ-
μεικτα λαογραφικά έξ Αιτωλίας, Λαογρ. 12, σ. 21, Π α ν. Γ ρ ί σ π ο υ, ίνθ' άνωτ., ΙΛ, χφ. 821,
σ. 79 (Φθιώτις-Φωκίς), ΚΛ, χφ. 2031, σ. 33 (Μ. Γότιστα 'Ηπείρου, 1953), χφ. 2169, σ. 2
("Αγία Παρασκευή Κοζάνης, 1955).

4. Ν. Φλούδα, Βυζικιώτικα 3, 'Αθήναι 1963, σ. 39.

5. ΚΛ, χφ. 3047, σ. 5 ('Αβδέλλα Διδυμοτείχου, 1966). Περί τής άποτρεπτικής δυνάμεως τοϋ
μεταλλικοΰ θορύβου κατά τών δαιμονικών όντων γενικώτερον βλ. HDA 5 (1932), στ. 938 κέξ.

6. Άρχ. Θρ. Θησ. 12 (1945-46), σ. 162.

7. ΚΛ, χφ. 2169, σ. 2 (Άγια Παρασκευή Κοζάνης, 1955). Τήν αύτήν συνήθειαν εύρίσκομεν
καί είς τήν Μ. Άσίαν καί "Ηπειρον. Βλ. χφ. 3769, σ. 286 (Παλλαδάριον Προύσσης Μ. Ασίας,
1973), χφ. 1908 Γ', σ. 118 (Κόνιτσα 1953).

8. ΚΑ, χφ. 3007, σ. 105, 1966.

9. ΚΑ, χφ. 2031, σ. 33 (Μ. Γότιστα 'Ηπείρου, 1953).

10. ΚΛ, χφ. 1571, σ. 184 (Ζαγόριον, 1940). Πρβλ. χφ. 1969, σ. 9 (Σαραντάπορον 'Ελάσ-
σονος, 1953).

11. ΚΛ, χφ. 2494, σ. 36 ('Ομαλή Βοΐου Κοζάνης, 1962). Βλ. καί χφ. 2394, σ. 401 ("Ιδα
Πέλλης, 1961).

12. Χρυσάνθης Ζιτσαία, Ή κυρά Αένκω ή μάγισσα, 'Ηπειρωτική 'Εστία 3 (1954),
σ. 411.

13. Παυσ. 2, 34, 3.
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χαλαζο φυλάκων, εχόντων ώς έργον νά αποτρέπουν τήν χάλαζαν «διά τίνων παραδό-
ξων τελετών» καί «α'ίματι σπάλακος ή ρακίοις γυναικείοις»1. Είς τά νόθα έξ άλλου
συγγράμματα Ίουστίνου τοϋ μάρτυρος γίνεται λόγος περί «νεφοδιωκτών», οί όποιοι
δύνανται νά αποτρέπουν τήν χάλαζαν, καί είς νομοκάνονα τοΰ Φωτίου άναφέρονται
οί διά μαγικών πράξεων τήν χάλαζαν έπίσης άποτρέποντες2.

Αί έπωδαί αί όποΐαι συνοδεύουν τήν μαγικήν πράξιν προς κατάπαυσιν τής χαλά-
ζης κατά τούς νεο^τέρους χρόνους παρουσιάζουν ενδιαφέρον δια τήν ποικιλίαν των.
"Ετσι είς τήν περιοχήν Κορινθίας «καρφώνουν» τήν χάλαζαν μέ μαυρομάνικο μαχαί-
ρι, τό όποιον έμπηγνύουν είς τό έ'δαφος λέγοντες τά εξής: «Μάνα καί θυγατέρα πή-
γαιναν στην άκροπελαγιά κι άπαντήσαν τό Χριστό καί τήν Παναγιά' στάθηκαν" έτσι
νά σταθή καί τό χαλάζι όξω άπό τά όρη, οξίο άπό τον τόπο' νά πάη στ' άγρια βου-
νά, όπου πετεινός δέ λαλεί, σκυλλί δέ βαβίζει, παπάς δέ λειτουργεί. Στώμεν καλώς»3.
Είς τήν "Ηπειρον έπίσης «σταύρωναν προς τό μέρος πού έρχεται τό χαλάζι μέ μαυρο-
μάνικο μαχαίρι λέγοντας: "έν άρχή ήν ό Λόγος" καρφώνοντας τό μαχαίρι στή γη»4.

Περί τής συνήθειας ταύτης έχομεν μάλιστα μαρτυρίας είς δημώδη μεσαιωνικά
κείμενα5. Είς τό άναφερθέν χφον τοΰ ΙΗ' αί. άναφέρεται: «δταν Ιδής δποϋ αρχίζει νά
πέφτγι χαλάζιν της ώρας νά έχης μαυρομάνικον μαχαίριν ή ξύλινα ή κοκκαλένια τά
μανίκια, νά το πάρης είς τό χέριν σον τό δεξιόν, νά σταματήσης τά νέφη καθώς εί-
ναι, ήγουν νά τά οτρώσης εις τόν ούρανόν, όποϋ ρίκτουν τήν βροχήν και τό χαλά-
ζιν, νά είπής έτζι: έν άρχή ήν ο Λόγος και δ Λόγος ήν προς τόν Θεόν και Θεός ήν ό
Λόγος, και καθώς τό είπής παρενθύς νά καρφώσης τό μαχαίριν εις τάβλαν ή είς τήν
γήν και τής ώρας στέκεται τό χαλάζιν»6.

Τέλος είς Σαραντάπορον 'Ελάσσονος τήν άνατροπήντής πυροστιάς καί τό «σταύ-
ρωμα» τοΰ νέφους με δρεπάνι ακολουθεί ή έξής έπωδή: «Πίσω κούρβα στά βουνά,
στον έρημο τόν τόπο, πού ψένει ό ήλιος τό ψωμί καί κουριά δέν πιάνει, πού δέ λα-
λάει κόκοτας καί δέ λαλούν τ' άρνίθια, π<"'. δέ γίνονται νύφες καί γαμπροί»7.

Είς τήν Θεσσαλίαν ό ίερεύc συμμετέχων είς τήν προσπάθειαν καταπαύσεως τής
χαλάζης «σταυρώνει μέ τό σταυρό του τό σύννεφο πού έχε ι χαλάζι καί λέγει: "όρκί-

1. II λ ο υ τ., Συμποσιακών 7, 2, 2' S e n e c., Quaest. Nat. 4, 6. Ό Διόδωρος Σικελιώτης
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ζω σε σύννεφον"»1, ενώ είς τήν "Ηπειρον «βγαίνει έξω μέ το άρτοφόριον καί άπαγ-
γέλλει στίχους τής 'Αναστάσεως καί σκορπίζεται το σύννεφο άμέσως))2. Εις τήν
Θράκην σταυρώνουν τον ούρανον διά τοϋ κηρίου τής 'Αναστάσεως καί λέγουν: «Το
χαλάζι νά πάη στ' άγρια βουνά καί στ' άκαρπα τά δέντρα, άνθροοπος πού δέν πατεί
καί πετεινός πού δέ λαλεί». Άπο τήν ιδίαν περιοχήν προέρχεται τέλος καί ή μεμο-
νωμένη, καθ' όσον γνωρίζο}, περίπτωσις τής προσπαθείας καταπαύσεως τής χαλά-
ζης διά τής χρησιμοποιήσειος τών κολλύβων τοΰ άγιου Θεοδώρου3.

Αύτη είναι συναφής προς μαρτυρίαν είς τον νομοκάνονα τοϋ ΙΖ'αι., κατά τήν
οποίαν τήν Μ. Πέμπτην έμοίραζον κόλλυβα καί «σννεχώρονν τήν χάλαζαν νά μην
πέσn»*.

RÉSUMÉ

Croyances populaires concernant la grêle et les moyens utilisés pour l'éviter

ou Γ arrêter

par Aikaterini Polymerou

Il est connu que la chûte de grêle cause parfois des dégâts importants dans
la production agricole de façon qu'elle soit considérée comme le fléau de Dieu
pour les hommes qui commettent des pêcliés, tels que:

a) la naissance d'enfant naturel, b) les liaisons amoureuses profanes, c)
la conversion d'un chrétien à la réligion d'Islam, d) la destruction des biens
d'un monastère, e) la violation du repos pendant la fête d'un saint.

Les hommes recourrent à la puissance de la divinité pour se protéger de
son courroux en s'abstenant surtout tout travail en période de fête d'un
saint etc.

A part les moyens religieux le laboureur recourt aussi à une série de moy-
ens magiques: tracer un cercle magique autour du champ, enterrer des oeufs
de Pâques dans le vignoble, jetter à la cour de la maison des oeufs de Pâques
ou un trépied ou d'autre sorte d'objets métalliques, utiliser de couteau à man-
che noir pour exorciser les nuages en recitant une incantation. Enfin on a re-
cours à des magiciens.

Les moyens magiques étaient aussi utilisés pendant l'antiquité (cf. Paus.
2,34,3, Plut. Συμποσιακών 7,2,2). A l'époque byzantine et aux temps modernes
certains de ces moyens ont été vêtus de l'esprit chrétien.
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