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Δια της άνακοινώσεώς μου προτίθεμαι νά εξετάσω λαϊκήν συνήθειαν χρησι-
μοποιήσεως των έρυθροβαφών άβγών του Πάσχα εις μίαν μόνον είδικήν περίπτωσιν
έκ των πολλών αί όποΐαι υπάρχουν. Πρόκειται περί της συνήθειας χρησιμοποιήσεως
των άβγών τούτων ώς μέσων προφυλάξεως άπο αποβολών τών εγκύων γυναικών.

Πριν ή όμως προχωρήσω εις τήν έξέτασιν του θέματος τούτου, θεωρώ άναγ-
καΐον νά υπενθυμίσω μόνον ότι περί της ασκήσεως του γνωστού, γενικωτέρου,
εθίμου της βαφής και διανομής τών άβγών κατά το Πάσχα έχουν έξενεχθή μέχρι
τοϋδε πολλαί και αξιόλογοι άπόψεις τόσον υπό ιδικών μας δσον και ύπο ξένων έρευ-
νητών. Αί άπόψεις αύται διαφέρουν έν πολλοίς μεταξύ των, άλλων ύποστηριξάντων
ότι το εθιμον είναι χριστιανικόν και άλλων δτι ή χρήσις τών άβγών ύπο του λαοΰ
εις τήν λατρείαν τών έορτών τών παθών και της αναστάσεως τοϋ Χρίστου άποτελεΐ
πιθανώς έπιβίο^σιν λατρείας προχριστιανικών θεών και μάλιστα της λατρείας τοϋ
"Αττιος, τελουμένης κατά τά τέλη Μαρτίου, ώς δηλ. συμβαίνει και μέ το χριστια-
νικόν Πάσχα περίπου1.

Ώς γράφει ό Καλλισθένης Χουρμουζιάδης, εις τήν έπαρχίαν Μετρών και Άθύ-
ρων της 'Ανατολικής Θράκης οί κρατητήρες ήσαν το συνηθέστερον φυλακτήριον τών
εγκύων. "Εν είδος κρατητήρων έγίνετο, ώς άναφέρει, «άπο το πρώτον βαμμένον
άβγόν τής Μεγάλης ή Κόκκινης Πέμπτης. Δια νά έπιτύχη ό κρατητήρας αυτός επρεπε
νά είναι άβγόν μαύρης όρνιθος. Τοΰτο έφυλάσσετο επί έπταετίαν εις το εΐκονοστάσιον
τής οικογενείας, οπότε το έσωτερικόν του άπεξηραίνετο και τό άβγόν σειόμενον διά
τής χειρός «έκουδούνιζε». Τότε λοιπόν τό περιετύλισσαν εντός τεμαχίου υφάσματος,

* Άνακοίνωσις γενομένη κατά το Α' Συμπόσιον Λαογραφίας τοϋ Βορειοελλαδικού χώ-
ρου ('18 - 20 Άπριλ. 1974, Θεσσαλονίκη).

1. Ίδέ σχετικώς Στίλπωνος Π. Κυριακίδου, Τά κόκκινα άβγά του Πάσχα,
Πεπραγμένα τοϋ Θ' Διεθνούς Βυζαντιν. Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 12 - 19 'Απριλίου 1953) 3, 'Αθή-
ναι 1958, σ. 7 - 13. Ή τελευταία ώς άνω άποψις περί πιθανής σχέσεως τοϋ άναφερομένου εθίμου
προς τήν λατρείαν τοϋ 'Άττιος υποστηρίζεται ύπο τοϋ Κυριακίδου αύτόθι, ιδία έν σ. 12.
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προσέδεναν εις αύτό κλωστήν και το έφόρουν ώς περίαπτον, κρεμάμενον άπό του τρα-
χήλου»1.

Περισσοτέρας λεπτομερείας του τρόπου και των συνθηκών υπό τάς όποιας
τό κόκκινο άβγό μετεβάλλετο εις κρατητήρα παρέχει ή γνωστή συλλογεύς θρακικού
λαογραφικού ύλικοΰ 'Ελπινίκη Σαραντή-Σταμούλη, ή οποία εις δημοσιεύματά της
εις τα περιοδικά «Θρακικά» και «Λαογραφία» αναφέρεται κατ' επανάληψιν εις τό
θέμα.

Ώς γράφει ή Σαραντή, «τά άβγά πού (γεννούν) οί όρνιθες τήν Μεγάλη Πέμ-
πτη τά βάφουν, τό βράδυ τά βάζουν σέ μαντήλι, τά πηγαίνουν στην έκκλησία και τά
άφίνουν κάτω άπό τό δισκέλι πού διαβάζονται τά δώδεκα Ευαγγέλια. Άφοΰ διαβα-
σθούν τά παίρνουν και τό ενα άφίνουν στο εικόνισμα τοϋ σπιτιού. 'Εάν αυτό τό γέν-
νησε μαύρη όρνιθα, στα εφτά χρόνια γίνεται κρατητήρα. Τό άβγό ραγίζει, άπό μέ-
σα, μαζεύεται, ξεραίνεται καί γίνεται σάν πέτρα. Τό δίνεις στον κουγμουτζή νά
κάνη μια τρϋπα στή μέση, περνάς κλωστή κόκκινη καί τό φορεί»2 ή έγκυος.

Ώς συνηθίζετο επίσης εις τήν Τζετώ, κατά τήν αυτήν συλλογέα, τό άβγό τό
όποιον έγεννατο τήν Μ. Πέμπτην άπό μαύρην όρνιθα «πρώτα τό έ'βαφαν. Μ' αυτό
ή νοικοκερά σταύρωνε δλονων τά πρόσο^πα, πού ήτανε σπίτι, κ' ελεγε 'πό τρεις
φορές: Κόκκινα άβγά / κόκκινα μάγουλα. "Υστερα τό άφηνε στό εικονοστάσι γιά τό
χαλάζι ή γιά κρατητήρα, πού γίνουνταν, αν εμνισκε εφτά χρόνια»3. Τό άβγό τούτο
τό «είχαν σάν τό τιμιόξυλο»4.

Γεννάται τώρα τό ερώτημα, αν ή συνήθεια χρησιμοποιήσεο^ς του κόκκινου
άβγοϋ ώς φυλακτηρίου, ώς εξετέθη άνοοτέρω, άπαντα τοπικώς περιωρισμένη εις
τήν Θράκην.

Έκ της έρεύνης τήν οποίαν διενήργησα διεπίστωσα δτι συναφείς άντιλήψεις
περί τοϋ άβγοϋ τούτου έχουν καί οί κάτοικοι τής Λέσβου καί της Λήμνου. Κατά τούς
Λεσβίους δηλ. «άμα κρατήγσ' άνιστ'μένα κότσ'να άβγά ίφτά χρόνια, γινόντιν κρατη-
τήρις. Έρχόντιν τσί πιτραδγιένιν τσ' ούλου τού μέσα τ' άβγοϋ γένιτι μιά τόσην'
ψήφα. Αυτήν τ' ψήφα αλλ' φουρά, άμα κάναμι δαχτ'λίδια μαλαματένια, τ' βάλαμι

1. Κ α λ λ. Χουρμουζιάδου, Τό παιδίον εις τήν έκκλησιαστικήν έπαρχίαν Μέτρων
καί Άθύρων της Άνατολ. Θράκης, Άρχ. Θρακ. Λαογρ. Γλωσσ. Θησαυρού 7 (1940 - 41), σ. 68.

2. Έλπιν. Σαραντή-Σταμούλη, Άπο τά θρακικά έθιμα, Θρακικά 1 (1928),

σ. 127.

3. Έλπιν. Σαραντή-Σταμούλη, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τής Θράκης,
Λαογρ. 13 (1951), σ. 209.

4. "Ενθ' άνωτ. 14 (1952), σ. 181, άρ. 364. Πρβλ. καί Δημ. Β. Ο ι κ ο ν ο μ ί 8 ο υ,
Δημώδης ιατρική έν Θράκη, Άρχ. Θρακ. Λαογρ. Γλωσσ. Θησαυρού 16 (1951), σ. 214.
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καταμισί»1. Κατά τήν πίστιν τών χωρικών τής Λήμνου «άμα είναι τριών χρόνων
(κόκκινο) άβγό στο εικονοστάσι, γίνεται κρατητήρα, δηλ. μια πέτρα, πού άμα τη
βάλης άπάνω σέ εγκυα γυναίκα, είτε σέ ζώο έγκυο, έχουν τήν ιδέα ότι κρατεί»2.
Σχετικήν εΐδησιν χωρίς λεπτομερείας εχομεν και έκ τής "ΐδρας. Ώς έπί λέξει άναφέ-
ρεται «τό πρώτο άβγό, πού θα βάψουνε, τό βάζουνε στο εικονοστάσι και τό φυλάνε
ίσαμε τοϋ χρόνου. Είναι τής Παναγίας. Γίνεται δέ κρατητήρας»3.

Εις πολλά έξ άλλου μέρη τοϋ έλληνισμοΰ πιστεύεται ότι ό κρόκος τοϋ κόκκι-
νου άβγοΰ, ιδίοις δε τοϋ γεννηθέντος άπο μαύρην όρνιθα τήν Μεγάλην Πέμπτην,
όπότε λαμβάνει χώραν ή βαφή τών άβγών, μετά παραμονήν του εις τό εικονοστάσιον
έπί πολλά συνήθως έτη, μάλιστα δέ έπί έπτά έτη, γίνεται «κεχριμπάρι» (Κύζικος4,
Βιθυνία6, Λατσίδα Κρήτης6, Κορώνη Πυλίας7, 'Ικαρία8, Μήλος9), «μαργαριτάρι»
('Αγία "Αννα Εύβοιας)10, «δαχτυλιδόπετρα» (Κρήτη)11, «καμμιά φορά» μάλιστα
«γίνεται μέσα στ' άβγό σταυρούλης, τό σποΰνε και τό βρίσκουνε» (Σπάρτη)12,
άλλ' ουδέποτε άναφέρεται ότι τό κεχριμπάρι, τό μαργαριτάρι, ή δαχτυλιδόπετρα ή
ό σταυρός χρησιμοποιοΰνται ώς κρατητήρες.

Βεβαίως πλήν τών έντύπων αί συλλογαί λαογραφικής ΰλης τοϋ Κέντρου
Λαογραφίας, τάς όποιας κυρίως έλαβον ύπ' όψιν μου, είναι κατά πλείστον γενικαί,
έκ τοϋ λόγου δέ τούτου έρευνα δι' είδικοΰ έρωτηματολογίου θα ήδύνατο ενδεχομένως
νά διαφώτιση καλύτερον τό θέμα τής γεωγραφικής διαδόσεως τοϋ έθίμου.

'Οπωσδήποτε έκ τοϋ μέχρι τοϋδε γνωστοϋ, εις έμέ τουλάχιστον, ύλικοϋ
προκύπτει ότι, αν τά περί τής χρησιμοποιήσεως τοϋ κόκκινου άβγοϋ ώς περιάπτου
δεν είναι μόνον θρακικά, δεδομένου ότι σχετικάς ειδήσεις έχομεν και έκ τών νήσων

1. ΚΑ, χφ. 3787, σ. 13.

2. Γ. Α. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί £θιμα τής λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1957, σ. 153.

3. Ν ι κ. Γ. Χ α λ ι ο ρ ή, Ύδρέϊκα λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, σ. 110, άρ. 14.

4. Κέντρον Έρεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (εφεξής ΚΑ),
χφ. 340, σ. 110.

5. ΚΑ,χφ. 1148, σ. 97.

6. ΚΑ, χφ. 1131, σ. 15.

7. ΚΑ,χφ. 1159 Α',σ. 92.

8. ΚΑ,χφ. 2449, σ. 286.

9. ΚΑ,χφ. 2339, σ. 161 -162.

10. ΚΑ,χφ. 1479 Η', σ. 72.

11. Εύαγγ. Κ. Φ ρ α γ κ ά κ ι, Συμβολή στα λαογραφικά τής Κρήτης, 'Αθήναι
1949, σ. 29.

12. ΚΑ,χφ. 1372, σ. 154.



6

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΤ

Λέσβου, Λήμνου καί Ύδρας, άπαντούν δμως ευρέως διαδεδομένα εις τήν Θράκην,
πάντοτε μάλιστα μέ τάς άναγκαίας λεπτομερείας, αί όποϊαι καί επιτρέπουν νά σχη-
ματίσωμεν οπωσδήποτε πλήρη εικόνα αύτών.

Κατά τάς παρατεθείσας ειδήσεις ή δοξασία περί τής ιδιότητος του κόκκινου
άβγοϋ νά προφυλάσση τάς έγκύους άπό ένδεχομένων άποβολών φαίνεται έκ πρώτης
τουλάχιστον δψεως δτι στηρίζεται μόνον εις τήν θρησκευτικήν πίστιν δτι τόσον τό
άβγό τοΰτο, δσον καί άλλα σύμβολα λατρείας καί μάλιστα έξαιρέτων ήμερων, ύψωμα,
θυμίαμα Μεγάλης Πέμπτης κλπ., έχουν έξαιρέτους επίσης ιδιότητας. Τό δτι, ώς
παραδίδεται εις τήν Θράκην, τό άβγό τοΰτο γενννάται ενίοτε τήν Μεγάλην Πέμπτην,
δπερ εχει εύλογηθή εντός τής δρνιθος άκόμη εύρισκόμενον, ότι τοποθετείται καί πα-
ραμένει επί πολλά ετη εις τό εϊκονοστάσιον, εις τό όποιον υπάρχει άκοίμητος κανδήλα
κλπ., ένισχύει τήν πίστιν ταύτην. Εις τάς ειδήσεις ομως έκ Θράκης άναφέρεται ετι δτι
δια νά έπιτύχη ό κρατητήρας πρέπει τό άβγό νά γεννηθή καί άπό μαύρην όρνιθα. Ή
προϋπόθεσις μάλιστα αυτη άπαιτεΐται ένίοτε καί διά τό κόκκινον άβγό τοϋ Πάσχα,
τό όποιον εΐδικώτερον κατά διαδεδομένην συνήθειαν οχι μόνον εις τήν Θράκην άλλά
καί εις τον λοιπόν έλληνικόν χώρον καί πέρα τούτου εις τόν εύρωπαϊκόν, καταθάπτε-
ται εις τους άμπελώνας ή ρίπτεται εις αύτούς ή άλλως πως χρησιμοποιείται προς
προστασίαν των καί γενικώτερον προς προστασίαν των καλλιεργειών άπό προσβο-
λής χαλάζης, προξενούσης ώς γνωστόν, μεγάλας καταστροφάς1. 'Εξ άλλου, ώς ελέ-
χθη ήδη, ό κρατητήρας έφέρετο εις τήν Θράκην ώς περίαπτον προσδεδεμένος καί μέ
κόκκινην κλωστήν. Τό γεγονός δτι τόσον τό μαΰρον χρώμα, όσον καί τό κόκκινον,
θεωρούμενα ώς αποτρεπτικά δαιμονικής έπηρείας καί άλλων κακών, έχουν ΐδιαι-
τέραν σημασίαν εις τήν μαγείαν, τάς προλήψεις καί τάς δεισιδαιμονίας τοϋ ελληνι-
κού λαοΰ2, άλλά καί άλλων λαών3, σημαίνει δτι εις τήν προκειμένην περίπτωσιν
εχομεν άνάμειξιν θρησκευτικής πίστεως καί λαϊκών δεισιδαιμόνων καί μαγικών δο-
ξασιών με μακροχρόνιον άσφαλώς παράδοσιν.

Πέρα δμως τής διαπιστο>σεως ταύτης, ή όποια είναι κάπως άόριστος, νομίζω
δτι δεν εΐναι άπίθανον ή έξεταζομένη συνήθεια παρά τόν σημερινόν εντόνως θρη-
σκευτικόν χαρακτήρα της νά είναι μαγικής άρχής καί συγκεκριμένως δτι ή χρησι-
μοποίησις τοϋ άβγοϋ τής Μεγάλης Πέμπτης ώς περιάπτου πρός προστασίαν τών

1. Ίδέ Έλπιν. Σαραντή-Σταμούλη, ενθ' άνωτ., σ. 212, άρ. 103, Eckstein,
Ei, έν Handwôrterbuch des Deutschen Aberglaubens (εφεξής H DA) 2 (1929 - 30), στ. 609.

2. Ίδέ προχειρως Λαογρ. 23 (1970) Εύρετ., λ. μαϋρος καί κόκκινος.

3. Ίδέ M en gis, Schwarz, έν HDA 7 (1935 - 36), στ. 1440, τοΰ αύτοϋ, Rot,
αύτόθι, στ. 800 -801.
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έγκύων άπο άποβολών έγένετο πιθανώς έπί τη βάσει ώρισμένου παλαιοτέρου προ-
τύπου μαγικού περιεχομένου.

Το πρότυπον τοΰτο είναι, ώς πιστεύω, ή χρησιμοποίησις προς τον αυτόν
σκοπόν τοϋ άετίτου λίθου. Οί 'Αρχαίοι έπίστευον ότι τον λίθον τοΰτον μετέφερον
καί εθετον έντός τής φωλεάς των οί άετοί «δσπερ ούν εξ αυτών άετίτης κέκληται»
κατά τον Αΐλιανόν, ό όποιος επιλέγει: «λέγεται δέ οϋτος δ λίθος και γυναιξί κνού-
σαις άγαθόν είναι, ταΐς άμβλώσεσι πολέμιος ων»1.

Λεπτομερείας περί τής φύσεως τοϋ άετίτου λίθου καί περί τής θαυμαστής
δραστικότητός του ώς περιάπτου παρέχει μεταξύ άλλων πηγών τής άρχαίας γραμμα-
τείας, καί μάλιστα τής μεταγενεστέρας, ό Διονύσιος εις τό ΐξευτικόν του. Ό Διονύσιος
άναφέρει: «ήν δέ άποτεκεΐν δέη (ενν. οί ά,ετοί), κόμισαντές τινα λίθον ταϊς κοίλαις
έντιθέασι καλιαϊς, Ινα έν καιρώ τίκτωσι. και μη το τικτόμενον προ της ώρας άτέ-
λεστον ώθοϊτο υπ ισχύος, ού μην εστι τι σαφές περί τον λίθον τούτον γιγνώσκειν,
αλλ' οί μέν αυτόν άπο τών κανκασίων ορών, οί δέ άπο της τοϋ ώκεανον ψασιν δχθης
κομίζεσθαι, λευκόν ύπερφνώς δντα και μεστον ενδοθεν πνεύματος, ώς και ήχον άπο-
τελείν, ει κινοϊτο. τικτούση δ' ει τις αυτόν περιάψειεν, όλισθαίνειν διακωλνσει τό
βρέφος...»2. Ό Νεπουάλιος3 καί αί Κοιρανίδες4 άναφέρουν «λίθον εγκνον», ό Δη-
μόκριτος «έγκνμονα λίθον»5, εις τόν Φυσιολόγον άποκαλεΐται «εντόκως λίθος»6, είς
δε τον ίατρόν Άέτιον άναγράφεται: «Άετίτης λίθος ό έν τω κινεΐσθαι ήχον άποτε-
λών, ώς έτερον έγκύμων λίθον ύπαρχων, κατόχιον έμβρύων έστίν, όταν όλισθηραί
ώσιν ai μήτραι, περιαπτόμενος άριοτερώ βραχίονι»1. Κατά παραλλαγήν τοϋ Φυ-
σιολόγου «δ λίθος έχει κατά τό κάρνον τήν περιφέρειαν»8, κατά τόν Εύστάθιον
«εστι δέ ό λίθος περιφερής ώς κάρνον»9, τοΰτο δ' έπαναλαμβάνει καί ό βυζαντινός
χρονογράφος Μιχαήλ Γλύκας10.

"Εχει ήδη παρατηρηθή ότι ή περίεργος φύσις τοϋ λίθου άπετέλεσε τήν άφορμήν
νά άποδοθοΰν εις αύτόν τοιαΰται θαυμασταί ιδιότητες. Επειδή δηλ. ό άετίτης περιέχει
κατά τάς λαϊκάς δοξασίας έντός αύτοϋ ετερον λίθον, ώστε κινούμενος νά παράγη

1. Αίλ., Περί ζώων ίδιότ. 1, 35 (Loeb).

2. Διονυσ., Ίξευτ. 1, 3 (Garzya, Teubn.).

3. Νεπουάλ., σ. 2, άρ. 49 (Gemoll).

4. Κοιρ. πρώτη, στοιχ. Α, άρ. 1, σ. 6 (Mely-Ruelle).

5. Δ η μ ό κ p., σ. 4, άρ. 2 (Gemoll).

6. Φ υ σ ι ο λ., άρ. 19.

7. Ά έ τ. 2, 32. Έκτου περί λίθων Δημοσθένους (Olivieri, Teubn.).

8. Φ υ σ ι ο λ., άρ. 19 (Lauchert).

9. M i g n e, PG 18, στ. 732.

10. Μιχ. Γλυκά, Βίβλ. χρον., σ. 82 (Bonn.).



8

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΤ

ήχον, ομοιάζει προς έγκυο ν γυναίκα (έγκυος λίθος), έξ ού καί άπετέλεσεν ούτος κατά
τήν άρχήν «τό δμοιον διά τοϋ ομοίου» (similia similibus) φυλακτήριον άποτελεσμα-
τικόν των εγκύων γυναικών. Κατόπιν άπεδόθησαν εις αύτόν καί άλλαι ποικίλαι
θαυμασταί ιδιότητες.

Ai δοξασίαι αύται περί τοϋ άετίτου λίθου, τάς όποιας άναφέρουν πολλοί
συγγραφείς τοϋ Μεσαίωνος "Ελληνες καί Λατίνοι, βιβλία ιατρικά, περιγραφικά
διαφόρων λίθων καί βιβλία φυσικοΰ περιεχομένου, ώς ό μνημονευθείς Φυσιολόγος
-ή βραχεία δηλ. έκείνη συγγραφή άσημάντου κατά τά άλλα περιεχομένου, ή όποία
λόγω τών συμβολισμών τούς όποιους περιέχει καί τής άποδοχής της ύπό τής 'Εκκλη-
σίας άπέκτησε μεγίστην σπουδαιότητα, μέ άποτέλεσμα νά διαδοθή όσον ολίγα βιβλία-
εϊναι γνωσταί εις πολλούς εύρωπαϊκούς λαούς μέχρι τών νεωτέρων χρόνων.

Εις τούς νεωτέρους "Ελληνας ό άετίτης λίθος χρησιμοποιείται ιδίως προς
παρεμπόδισιν προώρων τοκετών μέχρι τών νεωτέρων χρόνων άλλ' εις περιωρισμένην
εκτασιν. Ώς καί τό άβγό τοϋ Πάσχα καλείται ούτος κρατητήρα. Ούτως εις Παχτού-
ριον Τρικάλων «γιά νά μή πάθη ή γυναίκα άποβολή τής έδιναν καί κρατούσε τήν κρατ'-
τήρα. Είναι Ινα είδος μικρού σφαιριδίου (βώλου), τό όποιο εϊχαν τήν γνώμην ότι τό
έ'φερνε άπό τή θάλασσα ό σταυραϊτός στη φωλιά του»1. Κρατητήρα έπίσης καλεί-
ται εις Κώ λίθος περιαπτόμενος εις τόν λαιμόν τών έγκύων αιγών καί προβάτων
πρός τόν αύτόν ώς άνω σκοπόν, είναι δέ ούτος πιθανώς ό άετίτης2. Ό λίθος λέγε-
ται άλλού «άετόπετρα»3. Εις Όχθονίαν Εύβοιας «ή πέτρα τοϋ άετοΰ» έθεωρεϊτο
«κειμήλιο, φυλαχτό στό σπίτι»4. Ύπό τό ίταλικόν όνομα άκουϊλίνα άναφέρεται ό
άετίτης εις τό Γεωπονικόν τοϋ 'Αγαπίου Λάνδου5, «άετίτην ουχί τον ώκντόκιον»
άναφέρει μαγικόν κείμενον6, τέλος δέ περί λίθου άετίτου γίνεται λόγος καί εις νεώ-
τερον άστρολογικόν κώδικα7.

Ώς είναι εύνόητον, τό άβγό ώς κυοφορούμενον καί ιδίως ώς κύον ήτο κατάλ-
ληλον δια νά χρησιμεύση ώς κρατητήρας κατά τό άνωτέρω άξίωμα «τό ομοιον διάτοΰ
όμοιου». Τά μυθεύματα δέ περί τοϋ άετίτου, ό όποιος κατά τούς νεωτέρους χρόνους

1. Ιστορία - λαογραφία τής περιφερείας τοϋ νομοϋ Τρικάλων, τεϋχ. 2,1962, σ. 43.

2. Ίδέ Ά ν α σ τ. Μ. Καραναστάση, Ποιμενικά τής Κώ, Λαογρ. 16 (1956 - 57),

σ. 99.

3. Ίστ. Λεξ. Άκαδ. 'Αθην. έν λ.

4. ΚΛ, χφ. 3530, σ. 148 -149.

5. 'Αγαπίου, Γεωπονικών6, Βενετία 1884, σ. 146 § 156.

6. Arm. D e 1 a 11 e, Anecd. Athen. 1, σ. 492.

7. Cat. Cod. Astr. Graec. 8, 3, σ. 14. Ίδέ πλείονα περί τοϋ άετίτου Σ τ ε φ. Δ. Ή μ έ λ-
λ ο υ, Τό περί ζφων ιδιότητος έργον τοϋ Αιλιανού ώς πηγή ειδήσεων περί μαγικών καί δεισιδαιμό-
νων δοξασιών καί συνηθειών, εν 'Αθήναις 1972, σ. 43 - 44.
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καλείται επίσης κρατητήρας, ήτο εΰκολον νά αποδοθούν καί εις το άβγό, έ'χον έπί
πλέον, ώς είδομεν, τό αύτό χρώμα πρός τόν άετίτην, «λενκον ύπερφυώς δντα» κατά
τόν Διονύσιον, ώς καί τό αύτό περίπου μέγεθος, ήτοι τό μέγεθος καρύου, ώς ό άετίτης
ειχε «κατά το κάρνον τήν περιφέρειαν» κατά τόν Φυσιολόγον καί τούς άλλους άνωτέ-
ρω μνημονευθέντας συγγραφείς. 'Αναφέρω προσέτι ώς ένδεικτικήν μόνον, διότι δυ-
νατόν νά είναι καί εντελώς συμπτωματική, τήν παρά Χουρμουζιάδη λεπτομέρειαν
ότι τό πασχαλινόν άβγό μετά τήν παραμονήν του έπί επτά έτη εις τό είκονοστάσιον
καί τήν άποξήρανσιν τού εσωτερικού του «σειόμενον διά τής χειρός έκουδούνιζε»,
τό όποιον παρουσιάζει άναλογίαν πρός τό πιστευόμενον περί τοϋ άετίτου, ότι έξέ-
πεμπεν ήχον «ει κινοΐτο» κατά τόν Διονύσιον, ή ότι κατά τον 'Αέτιον «ό εν τω κι-
νεϊσθαι ήχον άποτελών, ώς ετέρου έγκνμων λίθου υπάρχων» κ.ά. Έν κατακλείδι
θά έπεθύμουν νά παρατηρήσω ότι δεν άναφέρεται βεβαίως χρησιμοποίησις ολο-
κλήρου τοϋ άβγοϋ ώς φυλακτηρίου, ώς συμβαίνει μέ τόν άετίτην, ό όποιος κατ'
αύτόν τόν τρόπον δεν επαυε νά όμοιάζη πρός έ'γκυον γυναίκα, άλλά τοΰτο προ-
κειμένου περί τοΰ πρώτου θά ήτο ίσως πρακτικώς άδύνατον, λόγω προφανώς τοϋ
κινδύνου εύκολου διαρρήξεως τοΰ κελύφους του.

RÉSUMÉ

Coutume de Pâques de Thrace au contenu magique

par Steph. D. Imellos

Il s' agit de la coutume selon laquelle les oeufs rouges du Jeudi Saint
sont un moyen de protéger les femmes enceintes contre les fausses-couches.

Cette coutume se rencontre surtout en Thrace.

Nous croyons que la puissance attribuée par le peuple à cet oeuf ne s' ap-
puie pas seulement sur la foi religieuse en général qui veut que les symboles de
culte des jours extraordinaires, à 1' exemple de 1' oeuf cité ci-dessus, aient des
qualités signifiantes. Par contre 1' utilisation de 1' oeuf comme talisman s'
est effectuée probablement sous Γ influence de modèles plus anciens, c' est-
à-dire de la pierre dite de 1' aigle (aétite). L' oeuf en tant qu' objet porté par
la poule et objet de gestation se prête à son utilisation comme talisman en
vertu de 1' axiome «similia similibus» ; c' est également le cas de la pierre
d'aigle qui présente des ressemblances avec 1' oeuf.

On doit noter que les croyances des anciens relatives à la pierre d'
aigle sont retenues jusqu' aujourd' hui.


