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Ή σχέσις τής Έλληνίδος προς τον σύζυγον καί τά λοιπά μέλη τής οικογε-
νείας της, ή έν γένει κοινωνική θέσις της ώς άγάμου ή έγγάμου έντος καί έκτος τοϋ
ο'ίκου έναργώς αντικατοπτρίζεται, ώς κατωτέρω θά 'ίδωμεν, εις τά σχετικά έθιμα
τοΰ λαοΰ μας. Ταΰτα άψευδέστερον άλλων μαρτυριών μας πληροφορούν περί τών
θεμάτων τούτων τοΰ λαϊκοΰ κοινωνικού βίου. Έκ τής συγκριτικής δ' έξετάσεως τών
σημερινών προς τά παλαιότερον ισχύοντα ό λαογράφος έρευνητής θά δυνηθή νά σχη-
ματίση πληρεστέραν πως καί σαφεστέραν τοπικώς καί χρονικώς εικόνα τοΰ λίαν
ενδιαφέροντος τούτου ζητήματος τής κοινωνικής ζωής τοϋ λαοΰ μας. Είτα προς
ολοκλήρωσιν τής μελέτης του ούτος δύναται νά προβή εις τήν κατά τό δυνατόν έρ-
μηνείαν τών έν λόγω έθίμων καί τήν συναγωγήν τών σχετικών πορισμάτων.

Είναι φυσικόν, καί ό κοινωνιολόγος, ό όποιος πιθανώς θεωρεί ά>ς άποκλει-
στικά τής έπιστήμης του προβλήματα καί θέματα τά ώς άνω ζητήματα, νά στηρι-
χθή βασικώς εις τήν ερευναν τοΰ λαογράφου.

Τό ύπό έξέτασιν θέμα μας είναι προφανώς εύρύτατον, διότι δέν άναφέρεται
μόνον εις τάς δοξασίας καί τάς αντιλήψεις τοϋ λαοΰ, τάς ύπαγομένας εις τήν κοινω-
νικήν όργάνωσιν αύτοΰ, άλλά καί τάς συνδεομένας μέ τήν γέννησιν, τό λαϊκόν έθι-
μικόν δίκαιον, τον γάμον καί ε'ί τι άλλο. Εις τήν μελέτην ταύτην περιορίζομαι νά
έξετάσω ολίγα έκ τών έν λόγω έθίμων καί δή τ' άφορώντα πρώτον μεν εις τά π=·ρί
θηλυγονίας, δεύτερον δ' εις τά περί τής θέσεως τής κόρης έν τή κοινωνία καί τής
νύμφης έν τή οικία τοϋ γαμβροΰ.

Α'. ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΘΗΛΥΓΟΝΙΑΣ

Εις τά περισσότερα μέρη τής Ελλάδος μεγίστη εύτυχία έθεωρεΐτο παλαιό-
τερον τής έποχής τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου καί θεωρείται εισέτι ύπό πολ-
λών ή άπόκτησις άρρενος τέκνου, τό όποιον συνεχίζει τρόπον τινά τήν διαιώνισιν
τοΰ πατρικοΰ γένους καί κρατεί άσβεστον τό ονομα τής οικογενείας.
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Έν Μάνη έπί τή γεννήσει άρρενος «ό πατήρ πυροβολεί πολλάκις έκ τοΰ πα-
ραθύρου καί όλοι οί φίλοι καί οί συγγενείς εις ενδειξιν χαρας έκκενοΰσιν δπλα έκ τών
οικιών των» Ή χαρά αΰτη έχει καθαρώς τοπικά ιστορικά αίτια. "Οπως εΐναι γνω-
στόν, εις τήν Μάνην κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας έκάστη οικογένεια είχε
νά παλαίση ού μόνον πρός τούς Τούρκους, άλλά καί πρός τάς άντιπάλους οικογε-
νείας. "Οθεν ή άπόκτησις άρρενος ηύξανε τάς δυνάμεις της δι' άμυναν κατά τών έξω-
τερικών έχθρών, δι' άντιμετώπισιν αντιπάλων οικογενειών καί δι' έκλογήν καπε-
τάνιου έκ τών κόλπων αύτής.

Ό έκ Μάνηςέρευνητής Π. Π. Καλονάρος γράφει σχετικώς: ((Μέσα σ' Ινα
περιβάλλον διαρκών πολέμων γιά νά ζήση κανείς δέν άρκοΰσε μόνο νά εχη περιου-
σία. "Επρεπε νά εχη καί προσωπική παλληκαριά, άλλά κυρίως νά είναι άπό μεγάλη
γενιά, γιατί ολόκληρη ή γενιά πιανότανε στις εχθρες. Ή γενιά ήταν τόσο μεγάλη
δσο πιο πολλά ντουφέκια εΐχε. Έλογάριαζαν δηλαδή τούς σερνικούς. Γιά νά είναι
λοιπόν κανείς υπολογίσιμος καί στούς έχθρούς καί στούς φίλους άκόμη, έπρεπε νά
εχη πατέρα καί μπαρμπάδες καί ό 'ίδιος νά εχη κάμει σερνικά παιδιά δικά του, γιά
τή γενιά. Γι' αύτό καί ή γέννησις σερνικού παιδιού ήταν άνέκαθεν στήν Μάνη αλη-
θινό πανηγύρι. Αύτό άναφέρεται άκόμη καί στοΰ πικρόχολου Νηφάκου τό ποίημα,
μιά παληά σατυρική περιγραφή τής Μάνης :

Γιά τα παιδιά τά σερνικά, οπόταν γεννηθοϋσι,
χνλόπητες μοιράζονσι γιά νά τά εύχηθονσι.
Στήν πόρτα δλοι τρέχουσι και ντονφεκιές βαροϋσι
και δλοι τονς φωνάζονσι : Καλώς ήρθε, νά ζήση,
καλός νά γίνη στ' άρματα και τούς οχτρούς νά σβήση2.

Ό αύτός συγγραφεύς ΓΙ. Καλονάρος προσθέτει : «Παλαιότερα... κάθε κο-
ρίτσι άπό 16 εως 22 τό πολύ χρόνων έπρεπε νά παντρευτή καί δέν εμεναν στό ράφι
παρά έλάχιστες. Ό προορισμός τοΰ Μανιάτη ήταν κι αύτοΰ νά παντρευτή τό γρη-
γορώτερο, νά κάμη πολλούς σερνικούς γιά τή γενιά... Προεΐχεν... ή άπόκτησις σερ-
νικών κι αύτά ήσαν ή πιο μεγάλη περιουσία. "Ετσι ή ζήτησις κοριτσιών ήταν έξ
ίσου μεγάλη μέ τήν προσφορά νέων»3. Έν γένει έν Μάνη «ό σερνικός είναι τό άλφα

1. Dino et Nicolo Stephanopoli, Voyage en Grèce..., τόμ.Ι,1800, σ. 293,
κεφ. XXXII. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Γ', έν 'Αθήναις 1931, σ. 210.
Σημειωτέον ομως οτι «οί πυροβολισμοί άρχικώς έρρίπτοντο πρός άπομάκρυνσιν τών πονηρών
πνευμάτων, βραδύτερον δέ, λησμονηθείσης τής αρχικής αιτίας, έρρίπτοντο εις ένδειξιν χαράς».
Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντ. βίος καί πολιτισμός, τόμ. Δ', έν 'Αθήναις 1951, σ. 14, σημ. 7.

2. ΓΙ. Π. Καλονάρου, 'Ηθογραφικά Μάνης, 1934, σ. 29 - 30.

3. Ένθ' άν., σ. 33 - 34.
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καί τό ωμέγα τής γενιάς, ή έλπίδα, ό θησαυρός τοϋ σπιτιού, ό αφέντης τοΰ σπιτιοΰ,
καί ό ιδιοκτήτης τής οικογενειακής περιουσίας»1. Είς τήν περίπτωσιν θανάτου τοΰ
συζύγου, άν ή χήρα «ήταν γκαστρωμένη, έπερίμενε μέ τήν έλπίδα νά κάμη σερνικό.
Κι αν είχε ή έκανε σερνικό, έμενε πιά έκεϊ (δηλαδή εις τό σπίτι τοΰ συζύγου), άν
οχι, τότε έ'φευγι είς τούς άλλονοΰνε της, δηλαδή είς τόν πατέρα της»2. Ή άπόκτη-
σις άρρενος άλλως τε «παρεϊχεν είς τήν οίκογένειαν άσυγκρίτως όλιγωτέρας φρον-
τίδας, λόγω τών κοινωνικών εθίμων. Άπό τής έφηβικής ήλικίας τό άρρεν δέν ένο-
χλεΐ πλέον είς τίποτε τήν οίκογένειαν. Τουναντίον τής είναι χρήσιμον. "Αν δέν έχη
περιουσίαν, ξενοδουλεύει. Αντιθέτως, τό κορίτσι έχει άνάγκην διαρκοΰς έπιβλέ-
ψεως διά νά μή παραπατήση καί μεγάλην οίκονομικήν θυσίαν, διά νά εύρεθή
γαμβρός καί μή μείνη γεροντοκόρη, πράγμα έπίσης ταπεινωτικόν δι' οίκογένειαν
Μανιατών» 3.

Παρά ταΰτα ή γέννησις θήλεος έν Μάνη δέν είναι άφορμή λύπης. Απεναν-
τίας έχομεν τήν μανιάτικην παροιμίαν «στοΰ καλόμοιρου τήν πόρτα / φηλυκό γεν-
νιέται πρώτα», μέ τήν παράκλησιν όμως νά μή έξακολουθήση ή «φηλυκοπαραγω-
γή» έπ' άπειρον. «Για τό κορίτσι λοιπόν, άμα γεννηθή, δέν ρίχνουν βέβαια ντουφέ-
κια ουτε καί καμμιά γιορτή γίνεται, υπάρχει όμως συνήθεια νά εΰχωνται καί γιά τά
κορίτσια καί μάλιστα τά παιδάκια πηγαίνουν καί λένε : Καλώς ήρθε ή νέα, νά ζή-
ση. νά σούρη κι άλλους σερνικούς»4.

Παλαιότερον, συμφώνως πρός δεισιδαίμονας άντιλήψεις τής άναλογικής
μαγείας, όταν έγεννάτο άρρεν, έτίθετο είς κόσκινον, «γιά νά γεννηθοΰνε τόσα σερ-
νικά, όσες είναι οί τροΰπες τοΰ κόσκινου». Τό θήλυ, άντιθέτως, έτίθετο έντός σκά-
φης» 5.

Έν Αχαΐα καί "Ηλιδι, κατά τόν Χ. Κορύλλον, «όταν γεννηθή τό παιδί, τό
άσημώνουν οί πάπποι, έάν έπιζώσι, ώς καί οί στενοί συγγενείς καί τοΰ βάνουν στή
φασκιά του άργυρά ή καί χρυσά νομίσματα, ιδίως έάν είναι σερνικό»6. Είς τό Μα-
νιάκι, «άμα γεννηθή σερνικό παιδί, γελάνε καί τά κεραμίδια γλέπεις, φτειάνουνε

1. Π. Π. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ. ϊνθ' άν., σ. 46.

2. Ένθ' άν., σ. 46 - 47.

3. Άπο στ. Δ α σ κ α λ ά κ η, Ή γυναίκα είς τήν Μάνην, Νέα 'Εστία, τόμ. 23,
1938, σ. 345 - 6.

4. Π. Π. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ, έ'νθ' άν., σ. 30.

5. Γ. Μ α ν ο λ ά κ ο υ, Τά έθιμα κατά τήν γέννησιν καί τήν βάπτισιν έν Μάνη, Λαο-
γραφία, τόμ. Ε', 1915/16, σ. 401. Βλ. καί ΚΛ (=Κέντρον Έρεύνης τής 'Ελλην. Λαογρ.), άρ.
334, σ. 37 (Κ. Ν ε σ τ ο ρ ί δ ο υ, Ό έν Μάνη ιδιωτικός βίος, 1921).

6. ΚΛ, άρ. 2268, σ. 770 (συλλογή Χ. Κορύλλου, 'Αχαία - Ήλις, 1926;).
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γλυκά, δίπλες, νά διπλώνουνε τά σερνικά1 κι άν είναι κορίτσι, χαλβά" στο σερνικό
τραγούδια, ντουφεκιές, στο κορίτσι μουσκλώνουν' χωρίς τό κορίτσι δέ γεννιώνται
καί τά σερνικά, άλλά τί νά είπής...»2. Έν Σπάρτη, «άν ή γυναίκα γεννήση άγόρι,
τής στέλνουν δίπλες, γιά νά διπλώσουν τ' άγόρια, νά κάμη κι άλλα' άμα είναι κορί-
τσι, τής στέλνουν κουραμπιέδες»3. Έν Λέρω, «άμα μιά γυναίκα γενν ή ση τό πρώτο
της παιδί, άν είναι άγόρι, τό γεγονός τοϋ τοκετοΰ άναγγέλλεται στην πόλι διά τριών
πυροβολισμών»4. Εις τό Βασιλίτσι Πυλιας, «νά'ναι πρωτάρα καί νά κάνη σερνικό
ή λεχώνα, ρίχνουνε σμπάρα»5. Έν Άπειράνθω Νάξου, «όταν γεννηθή κανένα άγό-
ρι κ' οί γονείς του έχουνε κι άλλο άγόρι, λένε πώς μάκρυνε τό πόδι του" θά βρή βοή-
θεια δηλαδή τό μεγάλο άγόρι. —Μουρέ, μά 'έννησεν ή μάννα σου ; —Καλέ, ναί.
—Κ' εΐντά 'καμε; —"Ενα goπελλάκι. —Χμ! έμάκρυνε λοιπό τό ποδάρι σου. Γιά τά
κορίτσια λένε πώς έκόντυνε τό πόδι» 6. Είς δέ τήν Αίδηψόν, «όταν γεννηθή τό παι-
δί, άν είναι θηλυκό, συνηθίζουν νά δένουν στό έξωτερικό μέρος τής θύρας μιά κλω-
στή κόκκινη. Αύτό φανερώνει ότι τό παιδί, ώς θηλυκό, απαιτεί φροντίδες διά τήν
προετοιμασίαν προικός»7. Είς τά Κατσανοχώρια τής 'Ηπείρου, «άμα γεννηθή κο-
πέλλα, λέν : μαυρίζ'ν τά καταχτά (τά ξύλα έπί τών όποιων στηρίζεται ή σκεπή τής
οικίας). "Αν γενν'θή παιδί, φκειάν'ν τηγανίτες. Τής μαυροκοπέλλας δέν φκειάν'ν»8.
Εις τό Βραχώρι τής'Ηπείρου, «άμα γεννήση καμμιά κορίτσι, λυπούνται πολύ, γιατί
τό κορίτσι είναι βασανισμένο. —"Ωφου, μωρή γιέ μου, λέγουν, πέσαν τά κεραμίδια
καί μάς πλακώσανε, έκαμε τσούπρα ! Ένώ, άμα κάνη άγόρι, θά βάλουν τό τηγάνι,
θά κάμουν τηγανίτες. "Ολοι χαρές, γέλια, καί οί γονέοι καί τ' άδέρφια καί οί βάβες
καί όλοι. —Καλά 'κανε καί πέθανε, μή σοΰ κακοφαίνεται, τήν έβγαλες μέ δυο πήχες
πανί. Τό λένε, όταν πεθάνη κάποιο κορίτσι μικρό»9. Καί είς τάς 'Αθήνας έπί "Οθω-
νος, γράφει ό Γιάννης Βλαχογιάννης, «ένα μικρό έπεσε μιά μέρα στή μικρή στέρνα
τοΰ κήπου τής βασίλισσας (σημερινός κήπος τοΰ Κλαυθμώνος) καί πνίγηκε. Περα-
στική μιά γριά ρώτησε κ' έμαθε τό κακό. —Μήν τό λυπάστε, παιδιά μου, καλά έκα-

1. Προφανής είναι ένταϋθα ή σχέσις τών «διπλών» προς παναρχαίαν δοξασίαν τής
ομοιοπαθητικής μαγείας.

2. ΚΛ, άρ. 1566, σ. 17 (συλλ. Μαγδαληνής Τσάκωνα, Μανιάκι, 1944).

3. ΚΛ, άρ. 1372, σ. 200 - 201 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη, Σπάρτη, 1939).

4. ΓΙεριοδ. «Μπουκέτο», ετ. Γ', άρ. 91, 'Αθήναι 17 'Ιανουαρίου 1926, σ. 47α.

5. ΚΛ, άρ. 1481, σ. 7 (συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, Βασιλίτσι Πυλίας, 1940).

6. ΚΛ, άρ. 1524, σ. 191 - 192 (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, Άπείρανθος, 1929).

7. ΚΛ, άρ. 1560, σ. 49 (συλλ. Μ. Κοντοστάνου, Αιδηψός, 1930).

8. ΚΛ, άρ. 2382, σ. 205 (Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφική άποστολή είς τά Κατσανο-
χώρια τής 'Ηπείρου, 1961).

9. ΚΛ, άρ. 1432, σ. 395 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη, Βραχώρι 'Ηπείρου, 1940).
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με καί πνίγηκε, εϊπε»1. Έν Λέσβω, «δταν ή μάννα γέννηση κορίτσι,, λένε : άπόμ'νε
ή μάννα τζάΒα, δηλαδή κρίμα στήν έγκυμοσύνη της»2. Έν Λήμνω, «μόλις φύγουν
άπό τή λεχούσα, τις ρωτάνε οί γειτόνισσες : —Τί παιδιά κάματε ; — Άπ' τά καλά,
αν είναι άγόρι. Κοριτσούδ', άν είναι κορίτσι»3. Έν τή αύτή νήσω, «άμα ιδούν καί
κάμ' κορίτσ, αν είναι νά φαν' τή μαμμή. Σάν νά κάμ' ή μαμμή τό παιδί...Τά κορίτσια
τά καημένα είναι βαριά. Άμα καί χωρίς τά κορίτσια δέ Ιιορεΐτε νά κάνετε...»4.
Καί έν 'Αγία "Αννη Εύβοιας «τά κορίτσια δέν τά θέλουν»5. Ενταύθα λέγουν οτι
«τ' άγόρι, δντες γεννηθή, είναι χαρούμενο ! τό κορίτσ' είναι βαρύ»6. Έν Άλμαλί
Μαλγάρων Θράκης, «πολλοί έμαστίγωνον πολλάκις τάς εαυτών γυναίκας, διότι
έγέννων θήλεα» 7.

Πολ.λαχοΰ τής Ελλάδος χαρακτηρίζουν τό θήλυ ώς «άδύνατο μέρος». Ούτω
π.χ. εις τό Νησί Μεσσηνίας λέγουν : «—Δέν κοιτάς πού αύτός ό άνθρωπος κάνει
ούλο αδύνατα, δηλαδή θήλεα» 8. Καί έν Τρικάλοις τής Κορινθίας συνηθίζεται ή εκ-
φρασις «έχω μονάχα άδύνατο μέρος», δηλαδή κόρας9. 'Ομοίως έν 'Αραχόβη Παρ-
νασσίδος ή θέσις τής γυναικός είναι μειονεκτική, μολονότι αΰτη είναι καί οικονομικός
παράγων σπουδαίος, διότι, έκτος τοΰ οτι εργάζεται εις τό σπίτι καί εις τά κτήματα,
κερδίζει καί αρκετά χρήματα ύφαίνουσα διαρκώς. «Μόνες τους λένε ότι είναι τό
άδύνατο μέρος, ενώ πάλιν άφ' έτέρου περιποιούνται τούς άνδρας" π.χ. άν έχουν μόνο
ενα κραββάτι στο σπίτι, θά κοιμηθούν σ' αύτό τ' άρσενικά, οί δέ κοπέλλες θά στρώ-
σουν χάμω, γιατί αύτές εϊναι σκληραγωγημένες καί γιά τιμή στον άντρα»10.

Εις όλιγώτερα μέρη τοΰ Ελληνισμού εύχαριστοΰνται, δταν τό πρώτον τέ-
κνον τής οικογενείας γεννηθή θήλυ' καί τοΰτο ομως προφανώς οφείλεται εις τό οτι
ή μήτηρ ύπολογίζει νά τό εχη βοηθόν εις τάς έργασίας τοΰ οΐκου. Ούτω π.χ. έν 'Ανα-
τολική Θράκη, «δταν τής πρωτάρας τό παιδί γεννιοΰνταν κορίτσι, τό χαίρουνταν,
γιατί ή μητέρα θά τό είχε βοηθό στις δουλειές τοΰ σπιτιού καί στο μεγάλωμα τών

1. Γιάννη Βλαχογιάννη, Ένας άγραφος γυναικείος νόμος καί ή «Φόνισσα»
τοϋ Παπαδιαμάντη, Νέα 'Εστία, τόμ. 23, 1938, σ. 9, σημ. 1.

2. ΚΛ, άρ. 1446 Α', σ. 132 (συλλ. Δημ. Λουκάτου, Λέσβος [Πετρί], 1940).

3. ΚΛ, άρ. 1160 Α', σ. 149 (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Βάρος Λήμνου, 1938).

4. ΚΛ, άρ. 1160 Δ', σ. 5, 8, 9 (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Κάσπακας Λήμνου, 1938).

5. ΚΛ, άρ. 1479 Β', σ. 37 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, 'Αγία Άννα Εύβοιας, 1942).

6. ΚΛ, άρ. 1479 Γ', σ. 46 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, Άγια Άννα Εύβοιας, 1942).

7. Φ. Ί. Κ ου κουλέ, Ινθ' άν., σ. 15.

8. ΚΛ, άρ. 1142, σ. 41 (συλλ. Ί. Θ. Κακριδή, Νησί Μεσσηνίας, 1925).

9. ΚΛ, άρ. 1098, σ. 155 (συλλ. Ί. Θ. Κακριδή, Κορινθία [Τρίκαλα], 1924).

10. ΚΛ, άρ. 1153 Β', σ. 124 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, Αράχοβα, 1938).
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άλλων παιδιών»1. Είς ύπολογισμόν διά τήν βοήθειαν άρσενικοΰ, τήν φοράν αύτήν
εις το κτηνοτροφικόν έργον, οφείλεται καί ή άσεβής έκδήλωσις ποιμένος έν Άπει-
ράνθω Νάξου, όνομαζομένου Κουντούρη, ό όποιος, «όταν πρωτογέννησε ή γυναίκα
του κ' έκαμε κοριτσάκι, βγήκε καί μούτζωσε τό Θεό, πώς δέν έκαμε άγόρι, γιά νά
'χη γρήγορα βοήθεια στή μάντρα»2.

Έν Μεσοχωρίω Πυλίας, «όταν γεννηθή κορίτσι, δέν τό χολιάζουν. Λένε
μόνο νά είναι σάικο, δηλαδή νά εΐναι γερό, νά μην τοϋ λείπη πόδι, χέρι»3. Είς δέ τά
Σβέρδια (νυν Δάφνη) Λήμνου λέγουν: «Ό γονιός πόχ' κορίτσα καταστρέφεται. Τό
ένα κορίτσι τό θέλουνε μέσ' στο σπίτ' πάντα, γιατί άπομέν' μέσ' στο σπίτι, βοηθάει
τή μητέρα, άμα μεγαλώσ'. Άμα έρθουν δυό καί τρία, είναι δυσάρεστο»4. Έν Έρμιο-
νίδι ή άπόκτησις θήλεος τέκνου, «όταν δέν έχη ή οικοκυρά κόρας άλλά όλο άγόρια
ή έχη ολίγα κορίτσια, θεωρείται εύτυχία. "Οταν όμως ή οικογένεια έχη πολλάς
κόρας καί είναι φτωχιά, δέν θεωρείται τόσον εύχάριστος»5. Διά τήν χρησιμότητα
καί τήν βοήθειαν, πού παρέχει τό πρώτον θήλυ έν τή οικία τέκνον, λέγεται καί ή κοινή
παροιμία : «τής καλομάννας τό παιδί τό πρώτο νά V κορίτσι». Τό θέλουν λοιπόν
οί γονείς όχι δι' άλλους λόγους παρά μόνον διά νά έχη ή μήτηρ βοηθόν καί συνυπη-
ρέτην έν τή ασκήσει τών καθηκόντων τής οικοκυράς καί διά νά συμβάλη τοΰτο είς
τήν άνατροφήν καί τό «μεγάλωμα» τών υπολοίπων τέκνων τής οικογενείας.

Μεγάλη δυστυχία έν τή έλληνική οίκογενεία έθεωρεΐτο παλαιότερον καί θεω-
ρείται άκόμη ή κατά σειράν άπόκτησις θηλέων τέκνων, διότι καί τότε, ώς καί σή-
μερον, ύπήρχεν έθιμον νά δίδουν προίκα είς μετρητά, ζώα καί άκίνητα, έκτος τών
έπίπλων καί τοΰ ρουχισμοΰ. "Επειτα, διότι ή γυνή ύπανδρευομένη υπέφερε πολύ καί
ήτο σχεδόν δούλη τής πενθεράς της, ώς κατωτέρω θά ϊδωμεν.

Τάς διαφόρους περί τής μιας ή τών περισσοτέρων θυγατέρων άντιλήψεις
έκφράζουν καί τίνες παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Ουτω
π.χ. λέγουν : έν Κεφαλληνία : «"Οταν γεννιέται θηλυκό παιδί, τρίζουν οί τέσσαρες
άγκωνές τοϋ σπιτιοϋ» καί « Τσή καλομάννας τό παιδί, τό πρώτο τέκνο θηλυκό
καίνά'ναι πεθαμένο». Έν τή αύτη νήσω άπαντώσιν ώσαύτως αί παροιμιώδεις
έκφράσεις : ((Θηλυκό γεννήθηκε», (("Ετσι είναι βουβό, είναι θηλυκό» ή «Τό θη-

1. 'Ελπινίκης Σταμούλη-Σαραντή, Άπο τήν Ανατολική Θράκη. Ή
Σηλυβρία με τά γύρω της χωριά, Α', Αθήναι 1956, σ. 60.

2. ΚΛ, άρ. 1459 Α', σ. 392 (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, Άπείρανθος Νάξου, 1928).

3. ΚΛ, άρ. 1378 Γ', σ. 10 (συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, Μεσοχώρι Πυλίας, 1939).

4. ΚΛ, άρ. 1160, σ. 71 (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Σβέρδια Λήμνου, 1938).

5. ΚΛ, άρ. 1898, σ. 7 - 8 (συλλ. Δήμητρας Μερεμέτη, 'Επαρχία Έρμιονίδος, 1953).
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λυκό παιδί γεννιέται βουβό» α. Έν δέ τή Λευκάδι λέγουν : ((Τά θηλυκά παιδιά
τά τραυοϋν οχ τά μαλλιά» και άλλαχοΰ παρατηρούν οτι ((Τό άρσενικό είναι ντου-
βάρι καί τό θηλυκό αυγό» (δηλ. δ,τι γίνη, ξεσπά στο θηλυκό) καί ((Τοϋ θηλυκού
πρέπει νά δέρνεται κι ό τόπος όπου κάθεται»2. Έν Ήπείρω, ένθα ή περιφρό-
νησις καί αποστροφή προς τά θήλεα είναι εισέτι λίαν έντονος καί διαδε-
δομένη, άπαντώσιν αί έξής άξιολόγου διαφέροντος διά το θέμα μας παροιμίαι καί
γνωμικαί έκφράσεις : (('Εννιά καί μία δέκα' ν' άκους και τή γυναίκα» 3. ((Είναι
γλνκειά ή άλφή τ' θανάτ' τών κοριτσιών (τσουπριών) ή θηλυκών», διότι, ((γιά νά βγή
μιά τσιονπρα άπό τό σπίτι (δηλ. νά παντρευτή) θά άναταράξη δλα τά θεμέλια».
((Καλότυχη πού τήν πάντρεψες μέ μιά πήχη πανί μονάχα» (έπί τών κοριτσιών, πού
αποθνήσκουν εις νηπιακήν ήλικίαν). ((Ή τσιονπρα είναι ξένος άνθρωπος». (("Οποιος
δέν πάντρεψε κοπέλλα και δέν εφκειασε σπίτι, δέν ξέρει τί καιρός περνάει», διότι
είναι δύσκολος ή άποκατάστασις τών κοριτσιών. Αί φράσεις έπίσης : (("Οταν γεν-
νιούνται, νά τς κόφτουν τον όφαλό στή ρίζα» ή «νά τς στραγγαλίζουν τό λαιμό» ή
ανά τς άποκοπιάζονν» ή ((νά τς πατούν στο λαιμό» λέγονται ύπό πολυπαθοϋς μητρός,
διότι αί θυγατέρες κατά τήν άποκατάστασιν αύτών παρέχουν πράγματα εις τούς
γονείς. Έπίσης ή φράσις : ((Δέν τ' βαρεί τ' άνθρώπ' τί δίν' άλλά τί θά βοή» (ύ\ θά
ντέσ') λέγεται ύπό τών εύκαταστάτων γυναικών, δταν ύπανδρεύουν τάς θυγατέρας
των4, αί όποΐαι είναι ((άδύνατο μέρος».

Αί ώς άνω παροιμίαι καί έκφράσεις άναφέρονται κυρίως εις τά κορίτσια,
τά όποια ύπανδρευόμενα μεταβάλλονται εις ύπηρετρίας έν τή οικία τοϋ γαμβρού.
'Αλλ' εις τινα μέρη ή έκτίμησις τοΰ λαοΰ διά τό πρόσωπον, τό όποιον ή γυνή δια-
δραματίζει έν τή οΐκογενεία, είναι ή πρέπουσα. Ούτω π.χ. έν Θράκη καί άλλαχοΰ
λέγεται οτι ((τό θηλυκό πουλί στήνει τή φωλ.ιά» ή ((τή φοΛιά χτίζει τό θηλυκό που-
λί», δηλαδή οτι τήν οίκογένειαν δημιουργεί ή γυναίκα5.

Ό έλληνικός λαός πρός άποφυγήν τής γεννήσεως θηλέων, έκτος τών κατά
βούλησιν φυσιολογικών προσπαθειών, καταφεύγει καί εις διαφόρους μαγικάς πρά-
ξεις. Ούτως έν Μεσολογγίω αί γυναίκες κορφώνουν τρία καρφιά εις τον τοΐχον λέ-

1. Δ η μ. Σ. Λ ο υ κ ά τ ο υ, Κεφαλονίτικα γνωμικά, 'Αθήναι 1952, σ. 64.

2. Βλ. άνέκδοτον συλλογήν παροιμιών Ν. Γ. Πολίτου, θηλυκό, 3.

3. Ή παροιμία δήλοι άνυποληψίαν διά τήν γνώμην τής γυναικός. ΚΛ, άρ. 2740, σ. 8
(Βασιλ. Παυλίδου, Παροιμίαι έκ Παραμυθιάς τής Ηπείρου, 1963).

4. ΚΛ, άρ. 51, σ. 7, 69 ('Ανωνύμου, Δημοτικά. Ήπειρος, 1919).

5. 'Ελπινίκης Σταμούλη-Σαραντή, 2νθ' άν., σ. 291. Προς όρθοπόδησιν
τής οικογενείας ό σύζυγος 'έχει άνάγκην καλής γυναικός, καλοϋ κτήματος, δηλαδή φορτηγού ζώου,
καί καλών βοών, ώς λέγουν έν Κρήτη.

6
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γουσαι : ((καρφώνω τις τσοϋπρες καί κάνω αρσενικά))1. Έν Κρήτη συνηθίζουν νά
δίδουν είς μαΰρον πετεινόν «να φάη τό 'φάλι θηλυκού παιδιού, διά νά γίνη τό επόμε-
νο παιδί άγόρι» 2. 'Οφείλω νά σημειώσω άκόμη ότι έν Ήπείρω κάμνουν μαγγανείας,
διά νά γεννήση πολλά θήλεα ή έχθρά των3, καί έν Καρατσολ Τιρνάβου φθονεραί γει-
τόνισσαι προσφεύγουν είς μάγισσαν, διά νά έμποδίσουν τήν γέννησιν άρσενικοΰ,
συχνά δ' αί έπίτοκοι προσφεύγουν είς τάς μαίας ή τάς Άθιγγανίδας, διά ν' άποτρέ-
ψουν τά κωλύματα προς γέννησιν άρρενος τέκνου4. Έν Ήπείρω ωσαύτως «πολλές,
πού κάνουν δλο κοπέλλες, βαφτίζουν σερκά (άρσενικά) παιδιά, γιά ν' άποχτήσουν
κι αύτές»5. Επίσης είς τά Χουλιαροχώρια 'Ηπείρου «ή λεχώνα ώς τις σαράντα μέ-
ρες φακές δέν τρώει, γιά νά μήν 'ποχτήσ' κοπέλλα» 6. Είς δέ το Μανιάκι τής Πε-
λοποννήσου «δγοια κάνει ούλο κορίτσια καί δέ θέλει, βάνει άμα γεννήση εν α κλειδί
άπουκάτω στο προσκέφαλο της, νά κλειδωθούνε καί νά μή μεταβγοΰνε»7. Προς τού-
τοις είς όλόκληρον σχεδόν τήν Ελλάδα πιστεύεται οτι, διά ν' άποφύγουν τήν συνε-
χή γέννησιν θηλέων τέκνων, πρέπει νά χρησιμοποιούν ώρισμένα εύχετικά ονόματα,
τά όποια έχουν τήν δύναμιν τής άποφυγής τοΰ κακοΰ8. Ουτω π.χ. έν Ήπείρω τά
τέκνα, προ τών όποιων πολλά θήλεα έγεννήθησαν, ίνα σταματήση ή γέννησις καί
άλλων, καλοΰνται Σταμάτης9, Στάθης (Εύστάθιος), Σταματώ, Στα-
μάτα, Στασινή κττ.10 Έν τή κώμη Τσαμαντά τής Ηπείρου είναι έν πολλή
χρήσει τό θηλυκόν ονομα Διώχνω, προελθόν κατά παρετυμολογίαν έκ τοΰ ρή-
ματος δ ι oj κ ω. Τό όνομα τοΰτο είναι προφανώς εύχετικόν, διδόμενον μετά τήν
γέννησιν κατά σειράν θηλέων τέκνων, δπως έπέλθη τρόπον τινά δίωξις αύτών ή γεν-

1. Γ. Ά. Μέγα, Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας, τεϋχ. Α', 'Αθήναι 1939, σ. 25.

2. Εύαγγελίας Φραγκάκι, Συμβολή στά λαογραφικά τής Κρήτης, 'Αθήνα
1949, σ. 32, 67.

3. Ζωγράφειος 'Αγών, τόμ. Α', Κωνσταντινούπολις 1891, σ. 16, ια'.

4. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 211.

5. ΚΛ, άρ. 36, σ. 296, 85 (Δ. Σ ά ρ ρ ο υ, 'Ηπείρου δημοτικά ποικίλα, 1888/93).

6. ΚΛ, άρ. 2302, σ. 183 (Δ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφική άποστολή είς τά χωρία
τής πρώην έπαρχίας Μαλακασίου 'Ηπείρου, 1959).

7. ΚΛ, άρ. 1566, σ. 2 (συλλ. Μαγδαληνής Τσάκωνα, Μανιάκι, 1944).

8. Δ. Β. Οίκονομίδου, "Ονομα καί ονοματοθεσία είς τάς δοξασίας καί συνήθειας
τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ, Λαογραφία, τόμ. Κ', 1962, σ. 492.

9. Ί. Σ τ α μ ν ο π ο ύ λ ο υ, Βόλτες ονοματολογικές, 'Αθήνα 1929, σ. 34.

10. Γ. Ζ η κ ί δ ο υ, Έθιμα παρά τοις Έλλησιν, Έβδομάς, 'έτ. Γ', 1886, σ. 268-9.
Βλ. καί Κ. Ζ η σ ί ο υ, Γυναικεία ονόματα κύρια έν Κυνουρία. Έπετηρίς Παρνασσοΰ, τόμ. 6,
1902, σ. 236.
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νήση ή μήτηρ άρρενα πλέον1. Έν Ζαγορίω τής 'Ηπείρου, δταν γεννώνται κατά σει-
ράν δύο θήλεα, έπακολουθήση δέ καί τρίτον, «το ρίχνουν στο σταυροδρόμι» καί,
δποιος τό εύρη πρώτος, γίνεται κουμπάρος, τό βαπτίζει, άλλ' είναι υποχρεωμένος
νά τοΰ δώση ώρισμένον όνομα, «γιά νά σταματήση» ή γέννησις θηλέων, ώς π.χ.
Σταμάτα, 'Αρσινόη, Σταυρούλα2. Εις τήν Τσαμουριάν Θεσπρωτίας «τά παιδιά τά
βαφτίζει ό νουνός, πού στεφάνωσε τούς γονείς των. Έάν ομως κάνουν συνέχεια κο-
ρίτσια, τότε άλλάζουν νουνό, γιά ν' άλλάξη τό γούρι καί νά κάνουν αγόρια»3. Εις δέ
τό Μανιάκι «βγάνουνε κι δνομα Σταμάτα, Σταθία, νά σταματάνε τά κο-
ρίτσια, μά για σοΰ λέω τό θέλημα τοΰ Θεοΰ νά μήν τό κυνηγάς. Είναι κακό καί σέ
κακό βγάνει. Εΐτε δέν έχεις παιδί είτε ουλο κορίτσια κάνεις, νά μή βαρυγομας. Ό
Θεός έχει γραμμένη τήν πλάση, πού θά γένη4». Έν Φθιώτιδι οί γονείς παρακαλοΰν
πολλάκις τον άνάδοχον νά όνομάση 'Αγόρω ή'Αγορίτσαν τό κορίτσι, διά
νά γεννηθή τό μετέπειτα παιδί άρσενικόν5. Καί έν Κυνουρία, ίνα σταματήση ό κα-
κός δαίμων τής θηλυγονίας, συνηθίζονται τά ονόματα Σταμάτα, Σ τ α μ « τ ί-
να, Σταματού6. Εις τον Πόντον εις τινα θήλεα έδίδετο τό ονομα Κ α ν ή,
προερχόμενον έκ τοΰ κανεϊ (άρκεϊ) (έκ παρετυμολογίας), διά νά σταματήση πλέον ή
γέννησις θηλέων 7. Εις δέ τό Καπλάνι Πυλίας «τή νύφη τήν ανεβάζουν σέ 'σερνικό
άλογο, γιά νά κάνη 'σερνικά παιδιά»8. Τέλος εις πολλά μέρη έπί τής νυμφικής παστά-
δος καθίζουν ή κυλίουν άρσενικόν παιδί. Τό αύτό συνηθίζουν καί «μέ τά προικιά».

"Οπως παρ' ήμϊν σήμερον, ούτω καί κατά τήν βυζαντινήν έποχήν, ύπό τήν
έπίδρασιν άρχαιοτέρων έλληνικών καί ιουδαϊκών αντιλήψεων, ή γέννησις θήλεος
ούτε εις τούς γονείς ούτε εις τούς συγγενείς ήτο εύχάριστος, προκειμένου όμως μία
γυνή νά στερηθή κληρονόμων προετίμα, φυσικά, καί θήλεος τήν άπόκτησιν 9. 'Αντι-
θέτως, καί τότε χορούς καί κρότους έποίουν έπί τή γεννήσει άρρενος καί δή καί βασι-
λόπαιδος 10. Οί ύπήκοοι έπί τή άγγελία τής γεννήσεως διαδόχου συνέχαιρον άλλή-

1. Ν. Ν ί τ σ ο υ, Μονογραφία περί τής έν Ήπείρω κώμης τοϋ Τσαμαντά, έν 'Αθήναις
1926, σ. 110.

2. ΚΛ, άρ. 1571, σ. 301 (συλλ. Δ. Παπα, Ζαγόριον, 1940).

3. ΚΛ, άρ. 2389, σ. 24 (συλλ. Κ. Χ. Σιόντη, Τσαμουριά Θεσπρωτίας, 1961).

4. ΚΛ, άρ. 1566, ενθ' άν., σ. 2.

5. Κατ' άνακοίνωσιν τοϋ Γεωργίου Κασκαβέλη.

6. Κ. Ζ η σ ί ο υ, ενθ' άν., σ. 245.

7. Βλ. Σ τ ί λ π. Π. Κ υ ρ ι α κ ί S η ν, έν Λαογραφία, τόμ. Ε', 1915/16, σ. 358.

8. ΚΛ, άρ. 1378, σ. 94 (συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, 1939).

9. Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Μ' άν., σ. 14 - 15.

10. "Ενθ' άν., σ. 15.
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λους καί έπεκρότουν. Ό Μιχαήλ Ψελλός έν «Τώ έπί τών κρίσεων» άναφωνεϊ :
((άρρεν τό άρτίτοκον βρεφύλλιον, άρρεν, ώ γη καί ήλιε))1. Ή δέ "Αννα ή Κομνηνή
έπί τή γεννήσει βασιλόπαιδος λέγει : ((Τίκτεται και τούτοις άρρεν. Ευθύς οϋν οί
μεν γονείς έγεγήθησαν' τό δε νπήκοον άπαν εσκίρτων, συνέχαιρον άλλήλοις, έγεγή-
θησαν, καί ην Ιδεϊν τά βασίλεια χαρμονής άνάπλεα»)2. Οί στερούμενοι άρρενος παι-
δός άνθρωποι τοϋ λαοΰ έν γένει έθλίβοντο έπί τούτω καί προσηύχοντο είς τον Θεον
διά τήν γέννησιν τοιούτου, ώς π.χ. οί γονείς τοΰ 'Αγίου Γρηγεντίου (6 αί.) 3.

Ή άντίληψις περί τής κατωτερότητος τής γυναικός καί προτιμήσεως άντ'
αύτής τοΰ άνδρος άπαντα καί έν τή Καινή Διαθήκη. Ούτως ό Παΰλος (Προς Κοριν-
θίους Α', 11, 8) λέγει: ((ή γννή à ε δόξα ανδρός εστίν, ου γάρ εστίν άνήρ έκ γυναικός,
αλλά γυνή εξ άνδρός καί γάρ ουκ έκτίσθη άνήρ διά τήν γυναίκα, άλλα γυνή διά τόν
άνδρα». Καί κατωτέρω (14, 34) ((ai γυναίκες εν ταΐς έκκλησίαις σιγάτωσαι. ου γάρ
επιτρέπεται αύται ς λαλεΐν, άλλα ύποτασσέσθωσαν καθώς καί ό νόμος λέγει». Καί έν
τή προς Τιμόθεον έπιστολή του (2, 11) ό αύτός Παΰλος λέγει : ((γυνή έν ησυχία
μανθανέτω εν πάση υποταγή».

'Αλλά καί παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι προετιμώντο τών θηλέων τά άρρενα.
Ό Εύριπίδης λέγει : ((στϋλοι γάρ οίκων είσί παίδες αρσενες»4. Ούτοι, ώς γνωστόν,
ήδύναντο έν άνάγκη, αύξούσης τής ήλικίας, νά πορίζωνται τά τοΰ βίου, ένώ τά θή-
λεα δυσκόλως ύπανδρεύοντο, άν έστεροΰντο ικανής προικός, πρόξενα δ' ουχί μικράς
δαπάνης είς τόν πατέρα έγίνοντο. "Ενεκα τούτου καί ό κωμικός Ποσείδιππος έλε-
γεν :

Υίόν τρέφει πάς, κάν πένης τις ών τύχη'
θυγατέρα δ' έκτίθησι, κάν ή πλούσιος5.

Τά θήλεα λοιπόν καί παρ' άρχαίοις "Ελλησι περιφρονούμενα καί κατώτερα
τών αρρένων θεωρούμενα έξετίθεντο. Καί συνέβαινε μέν ποτε ν' άναγνωρίζουν τά
έκθετα ώς ΐδια άτεκνοι γονείς, άλλά τοΰτο ήτο μάλλον ζήτημα τύχης, τό δ' έκθετον
δούλη τοΰ άναδεξαμένου έγίνετο.

"Οπως βλέπομεν, άπ' άρχαιοτάτων χρόνων καί μέχρι τών ήμερών μας έπι-

1. Βλ. έν Κ. Σ ά θ α, Μεσαίων. Βιβλιοθήκη, τόμ. Ε', έν Βενετία - Παρισίοις 1876, σ.
409. Φ. Ί. Κουκουλέ, ενθ* άν., σ. 14.

2. "Αννης Κ ο μ ν η ν ή ς, Άλεξιάς ζ", 8, Ν. Γ. Πολίτου, έ'νθ' άν., σ. 210,

σημ. 3.

3. Γ. Κ. Σ π υ ρ ι 8 ά κ η, Τά κατά τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον Ιθιμα τών
Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. Ζ', 1952, σ. 110.

4. 'Ιφιγένεια έν Ταύροις, στίχ. 57.

5. ΓΙαρά Σ τ ο β α ί ω, 77,7.
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κρατεί έν Ελλάδι το έθιμον καί ή άντίληψις τής προτιμήσεως τοΰ άρρενος άντί τοΰ
θήλεος, όπερ κυρίως οφείλεται εις λόγους κοινωνικούς. Ή καθ' δλας τάς έποχάς
κυρίαρχος τοΰ άνδρός θέσις έν τε τω οίκω καί τή κοινωνία διεμορφώθη ύπό ποικί-
λων παραγόντων, ώς είναι π.χ. ή συνέχισις τοΰ γένους καί τής οικογενειακής λατρείας
καί ή οικονομική καί ήθική αύτοΰ συμβολή καί συμπαράστασις εις τήν συντήρησιν
καί προστασίαν τής γυναικός καί τών άλλων μελών τής οικογενείας. Οί παράγοντες
ούτοι συνετέλεσαν εις τον σχηματισμόν τών έθίμων τής προτιμήσεως τοΰ άρρενος.

Τήν άποστροφήν πρός τά θήλεα καί τον πόθον διά τήν άπόκτησιν άρρένων
τέκνων άπαντώμεν καί παρ' άλλοις λαοΐς1. Ούτως έν τω Κορανίω λόγου γενομένου
περί τών 'Αράβων ειδωλολατρών, οίτινες έθεώρουν τούς άγγέλους ώς θυγατέρας
τοΰ Θεοΰ, άναγινώσκομεν : «Άποδίδουσι θυγατέρας τω Θεώ* δόξα Σοι, Κύριε !
ένω δέν έπιθυμοΰσι τοιαύτας δι' έαυτούς. 'Εάν άναγγείλωσιν εις τινα έξ αύτών τήν
γέννησιν θυγατρός, ούτος άμέσως ώχρια καί καθίσταται ώς κεραυνόπληκτος έκ τής
λύπης. Κρύπτεται άπό τον λαόν ένεκα τής ολέθριας άγγελίας. 'Οφείλει τηρών αύτήν
(τήν θυγατέρα) νά ύποστή τήν αίσχύνην ή νά τήν ένταφιάση εις τήν κόνιν2. "Ω πόσον
είναι άδικαιολόγητοι οί ισχυρισμοί των !»3. Πώς θεωρεί δέ ό Τοΰρκος γενικώς τήν
γυναίκα, άρκεί νά τό άποδείξη ή άπόκρισις τοΰ Μαυριτανοΰ Έλ - Μοκρανί, τήν
οποίαν άναφέρει που ό Δουμά : « — Πόσους υιούς έχεις ; τον ήρώτησεν ό Γάλλος.
— Τρεις, άπεκρίθη ό 'Αφρικανός. —Καί πόσας θυγατέρας; —Δέν ήξεύρω4». Έκτο-
τε βεβαίως παρήλθον άρκεταί δεκάδες έτών, άλλ' ή νοοτροπία δέν μετεβλήθη καί
τόσον, ιδία έν ύπαίθρω, ένθα ή γυνή εξακολουθεί εισέτι νά εύρίσκεται εις θέσιν κοι-
νωνικώς μειονεκτοΰσαν έν σχέσει πρός τον άνδρα. Καί εις τάς πρός βορράν τής Ελ-
λάδος βαλκανικάς χώρας — έξαιρέσει τινών διαμερισμάτων τής Ρουμανίας — τού-

1. Βλ. Handworterbuch des Deutschen Aberglaubens, vol. IV, Berlin und Leipzig
1931, στ. 1377 κ. έξ. H e i n r i c h Ρ 1 ο s s - B. R e n z, Das Kind im Brauch und Sitte
der Vôlker, εκδ. 3η, vol. I, Leipzig 1911, σ. 1 κ.έξ., Γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ η, ένθ' άν., σ. 110.

2. "Ας σημειωθή οτι «παρά ταϊς νομαδικαϊς φυλαΐς τών 'Αράβων πολυθεϊστών ή γέννησις
θυγατρός εθεωρείτο ώς δυστύχημα, τοϋ φύλου της παρέχοντος άφ' ένός μικρού λόγου ύπηρεσίαν
εις πλάνητα και ληστρικόν βίον, καί άφ' έτέρου δυναμένης νά έπενέγκη συμφοράς εις τήν οίκογέ-
νειαν αύτής ώς έκ τής κακοηθείας ή τής αιχμαλωσίας της. 'Αφορμαί όθεν άπανθρώπου άγωγής
συμμιγεΐσαι 'ίσως μετά τών θρησκευτικών αύτών αισθημάτων, παρέσυρον τούτους νά προσφέ-
ρωσι θήλεα ν ή π ι α εις θυσίαν τοις είδώλοις αύτών ή νά τά θάπτωσι ζώντα». (Κοράνιον, μετα-
φρασθέν έκ τοΰ άραβικοΰ κειμένου ύπό Γερασίμου Ί. II ε ν τ ά κ η, έκδ. 2α, έν 'Αθήναις
1886, σ. 194, σημ. 2).

3. Κοράνιον (ενθ' άν.), κεφ. 16 § 59 - 61. Πρβλ. καί κεφ. 43 § 16, κεφ. 81 § 8.

4. Σ κ α ρ λ. Δ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολις, τόμ. Γ', 'Αθήνησιν 1869,
σ. 385 - 6.
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λάχιστον μέχρι τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου αί αύται περίπου κοινωνικά!
συνθήκαι τοΰ παρελθόντος διεμόρφωσαν άνάλογα πρός τά έλληνικά περί θηλυγονίας
έθιμα. Τω οντι διαφοραί καί ίδιομορφίαι είς τάς λεπτομερείας έπεκράτουν καί επι-
κρατούν άπό λαοΰ είς λαόν1, άλλ' άπό γενικής έπόψεως τά πράγματα δέν παρουσιά-
ζουν καί τόσον ούσιώδεις διαφοράς. Ειπον «έξαιρέσει τινών διαμερισμάτων τής Ρου-
μανίας», διότι έκεϊ άπό αιώνων δι' ιστορικούς λόγους ή γυνή διήγε καί διάγει έλευ-
θεριώτερον καί περισσότερον χειραφετημένη. Επίσης καί είς χώρας τής Εύρώπης
παλαιότερον, μάλιστα δέ προ τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ή γυνή έμειονέκτει
καί ειχε θέσιν κοινωνικήν σχετικώς περιωρισμένην καί έτίθετο είς κατωτέραν μοΐ-
ραν, τοΰ άνδρός προτιμωμένου κατά τήν γέννησιν, ώς π.χ. έν 'Ιταλία καί δή είς τάς
νοτιωτέρας τής χώρας ταύτης περιοχάς2, έν Ελβετία, έν Γερμανία 3 καί αύτη
τή Γαλλία, τή διακρινομένη διά τό στερεόν καί εύρύ πνεΰμα τής φιλελευθέρας ζωής
καί τής κατ' άκολουθίαν βαθείας τοΰ άνδρός εκτιμήσεως καί άφοσιώσεως πρός τήν
γυναίκα, ώς μητέρα καί ώς θυγατέρα4.

Θά έμήκυνα άρκετά τόν λόγον, έάν ήσχολούμην ένταΰθα καί μέ έθιμα πρω-
τογόνων καί ήμιπολιτισμένων λαών, σχετικά πρός τήν θηλυγονίαν καί τήν έν γένει
κοινωνικήν τής γυναικός θέσιν, περιορίζομαι δέ μόνον δείγματος χάριν ν' άναφέρω
ότι είς τινας τών έν λόγω λαών ή γυνή καί δή ή κόρη είναι τόσον άσημος καί περιω-
ρισμένη, ώστε στερείται καί ιδίου προσωπικού ονόματος, δι' ού συνήθως διακρίνεται
τών όμοιων του τό άτομον είς τάς πεπολιτισμένας κοινωνίας.

Ούτως είς πρωτόγονον πληθυσμόν τής Νοτιοανατολικής Σιβηρίας, τούς
Γ ι α κ ο υ τ έ, μόνον οί άρρενες λαμβάνουν ονόματα. Αί θήλεις ούδέν προσωπικόν
όνομα έχουν. "Οταν δ' άπευθύνεταί τις είς αύτάς, έρωτών πώς ονομάζονται, άπαν-
τώσι «γυναίκα» ή «κόρη τοΰ δείνα», άναφέρουσαι τό ονομα τοΰ πατρός των5. Έάν
δέν έχωμεν ένταΰθα τό φαινόμενον τής άποκρύψεως ή άπαγορεύσεως τύπου ταμπού6,
ένεργουμένης διά τά ονόματα, τά όποια μετά τοσαύτης φροντίδος άποκρύπτονται

1. Βλ. π.χ. τά έν 'Αλβανία έθιζόμενα : Abaz Dojaka, La condition de la
femme en famille dans les regions de montagne de notre pays. Deuxième conference
des études albanologiques, τόμ. II, Tirana 1970, σ. 221 - 27.

2. A. de Gubernatis, Storia comparata degli usi natalizi, Milano 1878, σ.

48 κ.έξ.

3. Die Frau als Mensch zweiter Ordnung, έν Handwôrterbuch des deutschen Aber-
glaubens, vol. II, Berlin und Leipzig 1929, στ. 1742 - 46.

4. Βλ. J. M i c h e 1 e t, Origines du droit français, vol. I, Paris 1838, σ. 22.

5. G. Β u s c h a n, Die Sitten der Volker, vol. II, σ. 256, παρά P. C a r a m a n,
Les bases mystiques de 1' anthroponymie, Balcania, τόμ. Ill, Bucarest 1943, σ. 465.

6. Stith Thompson, Motif - Index of Folk - Literature, τόμ. I, Copenhagen
1955, C 430 κ.έξ. C 32,2.1. C 51.3.1. C. 824, τόμ. II, 1956, D 511.
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εις τούς ξένους ύπο τών πρωτογόνων ή ήμιπολιτισμένων λαών1, τότε δυνάμεθα νά
φαντασθώμεν τήν σημερινήν κοινωνική ν τής γυναικός θέσιν εις τάς πρωτογόνους
κοινωνίας.

Β'. ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗ Σ
ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΒΡΟΥ

'Εκτός τών περί θηλυγονίας ύπάρχουν καί άλλα έθιμα του ελληνικού λαοΰ,
έξ ών δυνάμεθα εύκρινώς έπίσης ν' άντιληφθώμεν τήν κοινωνικήν θέσιν τής γυναι-
κός. Τοιαύτα είναι τ' άφορώντα εις τον γάμον τής κόρης καί τήν θέσιν αύτής έν τή
κοινωνία καί έν τή οικία του γαμβρού.

"Οπου ή οικογένεια διατηρεί εισέτι τον πατριαρχικόν αύτής χαρακτήρα,
ιδία εις τούς ορεινούς πληθυσμούς τών ποιμένων, ό γάμος γίνεται, ώς έπί τό πλείστον,
μετά συμφωνίαν τών γονέων τών δύο ένδιαφερομένων μερών. Ούτω παρά τοις Σα-
ρακατσάνοις οί γονείς άποφασίζουν περί τής άποκαταστάσεως τών τέκνων των χω-
ρίς νά έρωτοΰν καθόλου τήν γνώμην των. Καί έν Ζαγορίω τής 'Ηπείρου τά συνοι-
κέσια παλαιότερον έγίνοντο κατά κανόνα καί γίνονται άκόμη «μέ προξενειά», διότι
παρ' όλον τον κοσμοπολιτισμόν τών ξενιτευομένων Ζαγορισίων τά ήθη ήσαν αύστη-
ρότατα καί ή άμεσος έπαφή μεταξύ τών έλευθέρων νέων καί τών δύο φύλων ήτο,
άν οχι άδύνατος, πάντως όμως δυσκολωτάτη. Άλοίμονον εις τήν κόρην, ήτις θά
έφωράτο νά συνομιλή ή καί νά καλημερίζη άκόμη νέον, όστις δέν θά ήτο πολύ πλη-
σίον συγγενής της2. «Τά κορίτσα (παλαιότερον) τά πάντρευαν στο Ζαγόρι άπό 14
έτών καί άνω, τις περισσότερες φορές δέν έγνώριζεν ό γαμπρός τή νύφ' ούτε ή νύφη
τό γαμπρό»3. 'Επίσης «ούδέποτε λάβαιναν ύπ' όψιν τους τή θέλησι τοϋ κοριτσιού,
γι' αύτό καί σπάνια άγάπησαν οί γυναίκες τούς άντρες τους, γιατί δέν τούς ήξεραν.
"Επειτα έφευγαν, ταξίδευαν καί δέν αλληλογραφούσαν μαζί τους»4.

Έν Καρυαίς Καβακλή, ώς γράφει κατά τό 1903 ό Μ. Λουλουδόπουλος, «ή
συγκατάθεσις τής νέας δέν άποτελεΐ ούσιώδες μέρος τής άποκαταστάσεώς της,
καθ' όσον οί γονείς καί δή ό πατήρ κατά τό δοκούν πλειστάκις έκλέγει τον γαμβρόν,
ώς καί ό τοΰ γαμβροΰ πατήρ τήν νύμφην, διό συχνόν παρουσιάζεται φαινόμενον ή

1. Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, "Ονομα καί ονοματοθεσία..., ένθ' άν., σ. 505.

2. Βλ. Φ. Γ. Τριανταφυλλίδη ν, έν Μακεδονικω Ήμερολογίω, έτ. 1938, σ.

138.

3. ΚΛ, άρ. 2753, σ. 218 (Δ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφική άποστολή εις Κεν-
τρικόν Ζαγόρι, 1963).

4. Ένθ' άν., σ. 218 - 19.
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άπαγωγή»1. Έν 'Αγία "Αννη Εύβοιας «τον θέλει δέν τον θέλει μέ το ζόρι θά παν-
τρευτώ] ή κόρη εκείνον πού θέλει ό πατέρας. Τώρα όμως συμβαίνουν πολλές εξαιρέ-
σεις τοΰ έθίμου τούτου»2. Είς δέ τό χωρίον Κουρκουλούς παρά τήν Λίμνην Εύβοιας
συνηθίζουν ν' άρραβωνιάζουν τά παιδιά των άπό πολύ μικράς ήλικίας' έτσι «πουνιοΰν-
ται σιγά - σιγά καί γνωρίζουνται καλά ώς πού νά έρθουν σέ ήλικία γάμου. Καί τώρα
στήν Κεράμεια 14, 15 ετών συνήθως παντρεύονται τά κορίτσια, στούς Κουρκουλούς
άπό 12»3. Έν Μάνη επίσης «ζήτημα θελήσεως κοριτσιοΰ (πρός άποκατάστασιν)
δέν είχε δημιουργηθή ποτέ παλαιά. Τά κορίτσια δέν τά ρωτούσαν καί δέν είχαν παρά
νά ύποταχθοΰν, γιατί τά συνοικέσια άλλοτε έτακτοποιοΰσαν οικογενειακές σχέσεις
καί ζητήματα σχετικά μέ τις Μανιάτικες έχθρες ... Τώρα τελευταία μόνον έχουμε
μερικά παραδείγματα άντιγνωμίας πού δείχνουν χαρακτηριστικά τήν ύπαρξι κά-
ποιας γυναικείας άτομικότητος καί στήν Μάνη»4. Κατά κανόνα «ή πρότασις έπρε-
πε νά γίνη άπό τήν οίκογένειαν τοΰ νέου, ό όποιος σχεδόν πάντοτε συνέβαινε νά έχη
ίδή τό κορίτσι σέ κανένα κλάμμα ή τό έζήλεψε γιά τά μοιρολόγια του, τή σεμνότητα
του καί όλες τις άλλες του άρετές. Μεταξύ αύτών είναι καί ή οικογενειακή καταγω-
γή τοΰ κοριτσιοΰ. "Ενα κορίτσι πού είναι όπως λέει καί τό μοιρολόγι : άπο αντρική
γενιά/κ' εχει πεντάδα αδερφούς/16 πρωτοξάδερφα/ είναι πάντα πολύ προτιμότερο
άπό τό πιο ώραΐο κορίτσι πού είναι άπό άδύνατη οικογένεια»5. Ή γυναίκα ύπαν-
δρευομένη ένταΰθα δέν παίρνει «παρά τήν κασσέλα της μέ τά ροΰχα της καί κείνα
λιγοστά»6, διότι «ή περιουσία άνήκει στούς σερνικούς»7. Έν τω οίκω καί έκτος
αύτοΰ (έν Μάνη) «βασιλεύει ή κυριαρχία τοΰ άνδρός», ή δέ γυναίκα δέν φθάνει νά
είναι άπό καλήν οίκογένειαν. «Δένάρκεΐνά είναι όμορφη, δουλευτάρα, φρόνιμη. Αύτά
είναι πολύ καλά, άλλά εΐναι τίποτε, άν δέν κάνη τά παιδιά σερνικά»8. Καί έν Κυθή-
ροις «οί γονείς φροντίζουν νά ύπανδρεύσουν τάς θυγατέρας των είς τήν κανονικήν
ήλικίαν άπό 18 έτών καί άνω καί, όταν προταθή συνοικέσιον, τό άνακοινώνουν είς
αύτάς, έάν κατ' άρχήν έπέλθη συμφωνία μέ τόν γαμβρόν. Τά κορίτσια δέν έναντιοΰν-

1. Μ. Λουλουδ ο π ο ύ λ ο υ, 'Ανέκδοτος συλλογή ήθών, έθίμων, δημ. ασμάτων,
προλήψεων, δεισιδαιμονιών, παροιμιών, αινιγμάτων κτλ. τών Καρυών (επαρχίας Καβακλή), έν
Βάρνη 1903, σ. 171 - 172.

2. ΚΛ, άρ. 1475, σ. 95 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, 'Αγία "Αννα, 1941).

3. Ένθ' άν., σ. 5.

4. Π. Π. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ, ένθ' άν.; σ. 34.

5. Ένθ' άν., σ. 34.

6. Ένθ' άν., σ. 40.

7. Ένθ' άν., σ. 40.

8. Ένθ' άν., σ. 44 - 45.
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ται εις τήν θ έλη σι ν τών γονέων των. "Ο,τι ορίζουν οί γονείς μου, είναι ή άπάντησίς
των»1.

Έν Καρπάθω «εις παλαιοτέρους χρόνους, ότε ό βίος ήτο εύκολος καί οί άν-
θρωποι δέν έξενιτεύοντο, ό γάμος ήτο ζήτημα ήλικίας διά μέν τά κορίτσια άπό τοΰ
11 - 15 έτους, διά δέ τούς νέους ούχί πέρα τοΰ 20 ή 22.... Σήμερον τά πράγματα
έχουν άλλάξει καί μόνον εις τήν κώμην Μενετές έξακολουθεΐ άκόμη κατά τό μάλλον
καί ήττον ή παλαιά συνήθεια»2. Καί έν Σφακίοις τής Κρήτης «ή κόρη άπό 16 χρο-
νών θεωρείται ώριμη γιά γάμο. Προ 50 έτών έπαντρεύετο καί εις ήλικίαν 10 - 12
έτών καί τήν άνέτρεφεν ή πενθερά. Ό γαμβρός είναι καί τώρα καί ήτο καί τότε πολύ
μεγαλύτερος τής νύμφης, άλλά προέβαλλε τήν δικαιολογίαν ότι τήν θέλει μικρή νά
τήν κάμη τών χεριών του, δηλ. νά τήν συνηθίση σύμφωνα μέ τάς άπό-
ψεις του»3. Ωσαύτως «προ πενήντα έτών ούδέποτε ή μνηστευομένη έγνώριζε τον
μνηστήρα της- αύτός ήτο κανών άπαράβατος. Οί γονείς καί τά άδέρφια της άπεφά-
σιζαν τήν τύχη της. Ούτε ό γαμβρός τήν έγνώριζε παρά άλλος κανείς έκ τών οικείων
του καί [έπί τή] βάσει τών συστάσεών του έστελνε άρραβώνα. Πολλαί κόραι έφρόν-
τιζον τούλάχιστον άπό τήν χαραμάδα παραθύρου ή πόρτας νά ιδούν έστω καί άμυδρά
τον άνδρα μέ τον όποιον θά συνέδεον τήν ζωήν των»4.

Ή κατάστασις ήτο καί είναι διάφορος πως εις τινας τών 'Ιονίων νήσων καί
τάς Κυκλάδας, όπου ήμερώτερα ήθη έκράτουν άνέκαθεν. Έκεΐ ήκούετο καί ή γνώμη
τών ένδιαφερομένων. Έν Λέσβω δ' έπεκράτει τό περίεργον εθιμον τοΰ αβρά - πα-
ζάρ, δηλονότι τοΰ γυναικοπάζαρου. «Κάθε Κυριακή άμονιάζαν 50 γυναίκες καί πα-
ζαρευγόάανε. Καθίζαν πάν' στις καρέκλες στο μαχαλά. Οί παντρεμένες θά καθίσαν
κατά γης, οί μπικιάρισσες σέ καθίσματα, γιά νά γνωριζώντι. Πηγαίναμε τά παλλη-
κάρια στσοί μαχαλάδες. Τρεις ώρες ήταν αύτό. Τ' άπόγιομα άπό τς 9 ώς τις 12 άλά
τούρκα. Φορούσανι τά φλουριά, ούλο φλουρί 'πό πάνου ώς κάτου. Παγαίναμε καρσί
καί τις βλέπαμε. —Θέλεις με ; —Θέλω σε» 5.

Αί Ελληνίδες πολλαχοΰ καί έντός καί έκτος τής Ελλάδος παλαιότερον
(ήτοι μέχρι τοΰ 1900) ήσαν τόσον περιωρισμέναι, ώστε ούτε εις τήν έκκλησίαν μετέ-
βαινον, διά νά έκκλησιασθοΰν. Παρά προσφύγων έκ Λιβισίου Μάκρης Μικράς 'Ασίας

1. ΚΛ, άρ. 2327, σ. 19 (συλλ. Ί. Π. Κασιμάτη, Κύθηρα, 1959).

2. Μ. Γ. Μ ι χ α η λ ί 8 ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ.
Α', Αθήναι 1932, σελ. 73.

3. Αικατερίνης Χρυσό υ λ ά κ η, Έθιμα τών Σφακιών τής Κρήτης, Λαογρα-
φία, τόμ. 1Ζ', 1957/58, σ. 384.

4. Ένθ' άν., σ. 384.

5. ΚΛ, άρ. 1446 Γ', σ. 72 (συλλ. Δημ. Λουκάτου, Άγιάσος Λέσβου, 1940).
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έχομεν τήν έξής πληροφορία ν : «Οί γυναίκες τώρα τελευταία πάγαιναν στήν εκκλη-
σιά. Πρώτα όχι. Μόνον οί παντρεμένες. Τά κορίτσια μόνο όταν κοινωνούσαν. Τά
κορίτσια πήγαιναν τό βράδυ στον παπά καί ξομολογιώνταν. Τό πρωΐ κοινωνούσαν
άλλά οχι Κυριακή ή μεγάλη γιορτή. Μόνο μικρές γιορτές. Οί νεόνυφες, έως ένα
χρόνο παντρεμένες, πήγαιναν σέ ώρισμένο μέρος στόν παστό (γυναικωνίτη) στή γω-
νιά νά μή φαίνωνται' οί άλλες ντρααΐναν (κοίταζαν) άπό τή σίττα ! Στήν Άνάστασι
καί τον 'Επιτάφιο πήγαιναν τά κορίτσια καί πάλι όχι όλα' τό 'χαν σέ ντροπή...»1.
Έν Λήμνω «στις έκκλησιές ήταν χωρισμένο μέ τοίχο τό γυναικείο άπό τό άντρικό.
Δέν έ'βλεπαν δηλαδή παρά άκουγαν άπό τήν πόρτα πού ήταν στή μέση καί τήν άφη-
ναν άνοιχτή ! 'Απάνω στο γυναικείο, στόν παστόν, ειχε δίχτυ κ' έβλεπαν, άλλά έκεΐ
δέν χωρούσαν όλες. Πήγαιναν τό πιο πολύ οί γριές γιά σεβασμό... ΎΗταν αύστηρά
χωρισμένοι άντρες άπό γυναίκες στήν έκκλησία»2. Ενταύθα «κείνα τά χρόνια κρύ-
βονταν σάν τις Όωμανές τά κορίτσια»3. Εις τά Κύθηρα «προ 40 - 50 έτών ή κόρη
δέν έξήρχετο τής οικίας άνευ συνοδείας. Σήμερον όμως έξέρχονται. Έπίσης καί ή
νέα γυναίκα. Μόνον εις έορτάς ή πανηγύρεις αί νέαι γυναίκες καί αί κόραι πρέπει νά
συνοδεύωνται άπό τούς γονείς ή μεγάλους άδερφούς. Σήμερον τά κορίτσια πηγαί-
νουν εις τήν έκκλησίαν. Παλαιά έπήγαιναν πολύ άραιά, μόνον κατά τάς έορτάς, καί
έστέκοντο έμπρός άπό τήν μητέρα των. Εις τον ΓΙοταμόν προ 50 - 60 έτών τά κο-
ρίτσια δέν έπαρουσιάζοντο εις τά παράθυρα ούτε εις τούς ξένους έπισκέπτας. Έκκλη-
σιάζοντο μόνον καθημερινάς ήμέρας, όταν ίερούργει ό ιερεύς. Κατά τήν περιφοράν
τής άγίας εικόνος τής Μυρτιδιωτίσσης εις τον Ποταμόν τά κορίτσια έπήγαιναν εις
τήν έκκλησίαν καί προσεκύνουν τήν άγίαν εικόνα τήν νύκτα, μετά τον έσπερινόν,
συνοδευόμενα άπό τήν μητέρα των»4. Έν Ζαγορίω έπίσης ώς καί εις όλα τά άλλα
μέρη τής 'Ηπείρου, έν Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία κ.ά., τά κορίτσια δέν έπήγαιναν
εις τήν έκκλησίαν παρά μόνον κατά τάς μεγάλας έορτάς καί κυρίως διά νά κοινω-
νήσουν. Έν Κονίτση μου διηγοϋντο οτι «άλλοτε, τήν παραμονή τοϋ 15 Αύγουστου,
πήγαιναν όλα τά κορίτσα (μέρα τών κοριτσών, τσουπρομάζωμα) στήν έκκλησία?
γιά νά κοινωνήσουν. "Οχι άντρες. Οί μαννάδες τών παιδιών, πού ήθελαν νά παντρευ-
τούν τά παιδιά τους, πήγαιναν καί διάλεγαν τις νύφες, κοιτώντας τά κορίτσα. Τις
έβαναν στο μάτ' χωρίς αύτές νά ξέρουν τίποτας. Έκεϊ τά κορίτσα γλεντούσαν μόνα

1. ΚΛ, άρ. 1480, σ. 89 - 90 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου παρά προσφύγων έκ Λιβισίου
Μάκρης, 1943).

2. ΚΛ, άρ. 1160 Δ', σ. 5 (συλλ. Γ.Ά. Μέγα, Κάσπακας Λήμνου, 1938).

3. Ένθ' άν., σ. 240.

4. ΚΛ, άρ. 2327, ενθ' άν., σ. 20.
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τους χωρίς άντρες μέ τά βιολιά, πού παΐζαν οί γύφτοι, μόνοι άντρες πού 'ταν έκεϊ»1.
Έκ τής Κονίτσης ωσαύτως προέρχεται ή έξής πληροφορία : «Τό δεκαπενταύγου-
στο έχουμ' ένα έξωκκλήσι —- ή Κοίμηση τής Θεοτόκου — καί πήγαιναν τά κορίτσα
χαραή καί κοινωνούσαν, γιά νά μήν τις βλέπουν άντρες καί παιδιά καί στό έξωκκλή-
σι δέν πήγαιναν άντρες έκτος άπ' γέρους. Παλιά οί έκκλησίες είχαν γυναικωνίτες
μέ καφάσα. Οί άντρες δέν έβλεπαν τις γυναίκες. Τά κορίτσα ποτέ δέν πήγαιναν στήν
έκκλησία . . . Μόνον οί γυναίκες πήγαιναν στήν έκκλησία καί κρύβονταν στά καφά-
σα. "Οταν γίνουνταν επίσημα πανηγύρια σάν στον "Αι Λιά, 'Αγία Παρασκευή, τότε
όποιος ήθελε άπό τούς νεοπαντρεμένους έπαιρνε όλη τήν οικογένεια καί πήγαινε.
"Αν ήταν νέοι πήγαιναν μέ τά πόδια, γιατί είναι κοντά τά έξωκκλήσα. "Αν ήταν
μακριά, ό άντρας καβάλλα στ' άλογο κ' ή γυναίκα μέ τά πόδια»2. Έν Σαμονίβα
τοΰ Σουλίου καί είς τά άλλα Σουλιωτοχώρια κατά τούς γάμους καί είς τάς πανη-
γύρεις αί γυναίκες πηγαίνουν μέ τάς γυναίκας καί οί άνδρες μέ τούς άνδρας, ώς διε-
πίστωσα έπιτοπίως κατά τό θέρος τοΰ 1958. Έν Καλεντζίω καί είς άλλα χωρία τής
νοτίου 'Ηπείρου «τό τσουπρομάζωμα» γίνεται κατά τό Πάσχα, ότε καί τά κορίτσια
μεθ' όλων όμοΰ τών ύπολοίπων κατοίκων λαμβάνουν μέρος είς τόν χορόν «Καγκελ-
λάρη» καί έρχονται είς κάποιαν γνωριμίαν καί έπαφήν μετά τών νέων, ιδία όταν
κάμνουν τά χορευτικά «καγκέλλια» ή «κύκλες»3.

Έν 'Αγία "Αννη Εύβοιας «τά κορίτσια τής παντρειάς δέν πάνε στήν έκκλη-
σία έξόν τις μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα κ.ά. Τά γ ε λ ο ΰ ν ε. Εννοείται
τό όριον είναι πολύ διαφορετικό άπό άλλα χωριά, γιατί τά κορίτσια παντρεύονται
μεγάλα. Κ' έτσι 16 - 18, 20 έτών μπορεί νά πηγαίνη, γιατί τό θεωροΰν μικρό. Επί-
σης, άν έχη μεγαλύτερη άδερφή άνύπαντρη, ή μικρότερη πηγαίνει»4. Καί έν Θράκη
«οί γυναίκες στέκουνταν είς τόν γυναικωνίτη. Ή έκκλησία τής Σηλυβρίας εϊχε δυο
γυναικωνίτας μέ καφάσια (διχτυωτά), τόν ένα κάτω άριστερά τής εισόδου καί ένα
έπάνω, όπου άνέβαιναν μέ εσωτερική σκάλα... Ξένο άντρα στά μάτια δέν έβλεπαν"
σάν περνοΰσε άντρας καί κείνες κάθουνταν, τόν προσηκώνουνταν άς ήτανε καί μι-
κρός»5. Είς τήν Άνακού τής Καππαδοκίας «στό γυναικωνίτη άνέβαιναν τά κορίτσια
άπό μιά μικρή πόρτα άριστερά. προσκυνώντας σέ ιδιαίτερο προσκυνητάρι»6.

1. ΚΑ, άρ. 1908 Γ', σ. 128 (Δ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφική άποστολή είς Κόνι-
τσαν, 1953). Βλ. αύτόθι, σ. 13 - 14.

2. ΚΛ, άρ. 1908 Α', Ινθ' άν., σ. 13 - 14.

3. Βλ. Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ν, έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. ΙΓ' - ΙΔ' (1960 - 61),
έν 'Αθήναις 1962, σ. 393 - 395.

4. ΚΛ, άρ. 1475, ενθ' άν., σ. 40.

5. 'Ελπινίκης Σταμούλη-Σαραντή, ένθ' άν., σ. 49.

6. θ α ν ά σ η Κωστάκη, Ή Άνακού, Αθήνα 1963, σ. 199.
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'Αλλ' ούτε εις τούς χορούς έπήγαιναν τά κορίτσια, ούτε εις όνομαστικάς έορ-
τάς έλάμβανον μέρος. «Εις τά Κύθηρα συνήθως δέν γίνονται έορταί τών γυναικών.
Μερικαί ομως οίκογένειαι, ιδίως όταν τό ονομα τοϋ ανδρός δέν έχη έορτήν, έορτά-
ζουν τό ονομα τής γυναικός ή τής μεγάλης κόρης, διά νά έχουν καί αύται ανοικτό
τό σπίτι των καί έπικοινωνίαν μέ άλλα σπίτια»1. Εις τά άρχοντικά τής Βορείου Ελ-
λάδος μέχρι προ ολίγων έτών τά κορίτσια παρηκολούθουν τάς έν τή οικία διασκεδά-
σεις κρυμμένα όπισθεν δικτυωτών καφασιών. Καί έν Σφακίοις προ 50 έτών ή κόρη
«δέν έπήγαινε πουθενά μόνη παρά μέ συνοδείαν τοΰ πατέρα, τοΰ άδελφοΰ, έξαδέλφου"
καί σήμερον κατά πολύ ύφίσταται ή συνήθεια αύτη»2. Κατά δέ τήν τουρκοκρατίαν
καθ' ολην τήν Κρήτην αί κόραι ήσαν αύστηρότατα άποκεκλεισμέναι. Τήν ήμέραν
ούδέποτε παρετηροΰντο εις τούς δρόμους, μόνον δέ τήν νύκτα έκαμνον έπισκέψεις,
συνοδευόμεναι όμως πάντοτε άπό τούς γονείς των ή τούς ύπηρέτας των, ώς λέγει ό
Γάλλος περιηγητής Tancoigne3.

Κατά τον 16ον αι., συμφώνως πρός πληροφορίας έτέρου Γάλλου περιηγητοΰ,
αί γυναίκες εις όλα τά μέρη τής 'Ελλάδος παρηκολούθουν τάς κηδείας καί τότε έδί-
δετο εις αύτάς εύκαιρία νά παρουσιασθοΰν εις τούς άνδρας. Τάς παρηκολούθουν δέ
καθ' ομάδας χωρισμέναι άπό αύτούς. Αί γυναίκες έπίσης έλάμβανον μέρος εις τούς
γάμους, άλλά καί τότε δέν παρετηρείτο επικοινωνία μέ τούς άνδρας. Γερμανός περι-
ηγητής, εύρισκόμενος εις Τένεδον κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος αιώνος, περι-
γράφει γαμήλιον έορτήν, καθ' ην αύται άπεχωρίσθησαν άπό τού<, άνδρας, διηρέθησαν
εις ομάδας καί διεσκέδασαν4.

Καί έν 'Ιθάκη «οί κοπέλλες χωρίς άδερφό δέν έπηαίνανε στο χορό»5. 'Εν 'Αθή-
ναις παλαιότερον (προ τής άπελευθερώσεως τοΰ 1827) τήν ζωήν τοΰ δρόμου ή 'Αθη-
ναία κόρη δέν τήν έγνώριζε παρά μόνον όσον ήδύνατο νά τήν παρακολουθή άθέατος
εντελώς πίσω άπό τό καφασωτόν παράθυρον6.

Ό περιορισμός τής νέας ήτο καί είναι έλαφροτέρας μορφής έν Έρμιονίδι.
Ένταΰθα «ή κόρη καί κάθε νέα γυναίκα είναι έλεύθερη νά έξέρχεται τής οικίας της
μόνη. Προ 40 - 50 όμως έτών καί πλέον ή άνύπανδρος κόρη καί δή ή πρωτότοκος,

1. ΚΛ, άρ. 2327, ένθ' άν., σ. 21.

2. Αικατερίνης Χρυσουλάκη, ενθ' άν., σ. 384.

3. Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η, Αί γυναίκες της Ελλάδος έπί τουρκοκρατίας. Ήμερολ'
της Μεγάλης 'Ελλάδος, 'Αθήναι 1922, σ. 133.

4. Ένθ' άν., σ. 135.

5. ΚΛ, άρ. 2194, σ. 257 (Δ. Σ. Λουκάτου, Λαογραφική αποστολή εις Ίθάκην, 1956).

6. Έφημερίς «Ακρόπολις», 'Αθήναι, 13 Μαΐου 1937.
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όταν αυτη ήτο είς ήλικίαν γάμου, ήτο μέν έλεύθερη νά εξέρχεται μόνη, άλλά δέν έπε-
τρέπετο νά βγαίνη τακτικά. Είς τάς πανηγύρεις, τάς έορτάς, τήν έκκλησίαν, επι-
σκέψεις κτλ. συνωδεύετο ύπό τών γονέων της καί δή ύπό τής μητρός της. Σήμερον
τά κορίτσια είναι έλεύθερα νά πηγαίνουν είς τήν έκκλησίαν καί κατά τάς Κυριακάς
καί τάς έορτάς μεγάλας ή μικράς καί όπου άλλου» 1. Είς σχετικώς δέ ύψηλοτέραν
καί έλευθεριωτέραν θέσιν εύρίσκεται ή πρωτότοκος κόρη έν σχέσει πρός τάς άλλας
της άδελφάς. Ούτως έν Έρμιονίδι «αύτη, καλουμένη πρόβα, έκαλλωπίζετο περισ-
σότερον άπό τάς άλλας, έκαμνεν επισκέψεις μαζί μέ τήν μητέρα της, έπήγαινε τα-
κτικά είς τήν έκκλησίαν, τάς πανηγύρεις κτλ., ένώ αί μικρότεραι ήσαν πεοιωρισμέναι.
Σήμερον όμως δέν γίνεται σχεδόν διάκρισις ώς πρός τούτο»2. Καί έν Καρπάθω,
«επειδή ή κτηματική περιουσία τών γονέων άνήκει κατά τό έθιμον είς τόν πρωτό-
τοκον ή τήν πρωτότοκον, έκαστος κανακάρης αποβλέπει είς γάμον μετά κανακαράς,
διότι τά άλλα τέκνα τής οικογενείας άρρενα ή θήλεα κουτροϋλλες εύρίσκονται τοι-
ουτοτρόπως είς μειονεκτικήν θέσιν, όσον καί άν έχουν φυσικά ή έπίκτητα προσόντα
άνώτερα [τών προσόντων] τών κανακάρηδων... Ή [δέ] πρώτη μετά τόν γάμον συγ-
κινητική χαρά είναι ή άπόκτησις τέκνου, πρωτογιοΰ ή πρωτοκόρης, κανακάρη ή
κανακαράς»3.

Είς τά περισσότερα μέρη ιδία τής ήπειρωτικής'Ελλάδος, ώς π.χ. έν Ήπείρω,
ή νεονύμφη ήτο παλαιότερον «σκλάβα τής πεθεράς της. Τοΰτο κάπως έξακολουθεΐ
καί σήμερα»4. 'Εν 'Ανατολική Θράκη «ή νύφη μπρος στον πεθερό καί στήν πεθερά
δέ μιλούσε" μιά πού δέν λογάριασε τήν πεθερά καί μίλησε, ή πεθερά τήν καταράστη-
κε κ' έγινε κάτσινος κι ώς τώρα βρίσκεται στις Φανασάκρες»5. Έν Άνακού τής
Καππαδοκίας (προ τοΰ 1922) «ή γυναίκα κουραζόταν όλιγώτερο τό χειμώνα παρά τό
καλοκαίρι. "Οχι γιατί τό χειμώνα έλειπαν οί γυναικείες δουλειές, άλλά γιατί άπό τήν
άνοιξη καί πέρα κοντά στις δουλειές τοΰ σπιτιοΰ έβγαιναν κ' οί έξωσπιτικές»6. Είς
τά Φερτάκαινα τής Καππαδοκίας «νυφιώτι» έλεγαν τήν συνήθειαν νά μή όμιλή ή

1. ΚΛ, άρ. 1898, Ινθ' άν., σ. 7, 8.

2. Ένθ' άν., σ. 6-7.

3. Μ. Γ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, ενθ' άν., σ. 74, 97. Τοΰ Αύτοΰ, Νομικά
έθιμα της νήσου Καρπάθου, έν 'Αθήναις 1926, σ. 7-8. Περί τής έξαιρετικής καί πολλαχώς άξιο-
ζηλεύτου θέσεως τής κανακαράς έν Καρπάθω καί Κάσω βλ. αυτόθι, σ. 110 κ. έξ., έν άλλαις
δέ νήσοις, σ. 121 κ.έξ. Βλ. τοΰ Αύτοΰ, Τό κληρονομικόν έθιμον τών κανακάρηδων έν Δωδεκα-
νήσω, Λαογραφία, τόμ. ΚΗ', 1972, σ. 161 κ. έξ.

4. ΚΛ, άρ. 2753, ένθ' άν., σ. 210.

5. 'Ελπινίκης Σταμούλη-Σαραντή, ένθ' άν., σ. 73.

6. Θανάση Κωστάκη, ένθ' άν., σ. 199.
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νύφη εις τά πεθερικά ειμή διά σχημάτων ή διά τρίτου προσώπου1. Εις τούς "Ελληνας
πρόσφυγας άπό τό Κρίμσκι τής Ρωσίας «ή νύφη μένει μέ τον πενθερό, άλλα δέν μιλεί,
άν δέν τής δώσουν τήν άδεια τά πεθερικά. Στο σπίτι διευθύνει ή πενθερά. Κι άν παν-
τρέψη καί δεύτερο γιό, μένει κι αύτός μαζί, άν μπορούν νά συνεννοηθούν οί συνυφά-
δες. "Αν δέν συνεννοούνται, φεύγει ό πρώτος γιος καί καθίζει χωριστά))2. Καί έν
Σινώπη του Πόντου «ή νύφη μπροστά στόν πεθερό τά παλιά τά χρόνια δέν μιλούσε
άπό σεβασμό. Καί κάθε πρωί 'σηκωνόταν μέ τά χέρια σταυρωμένα κ' έπήγαινε
κ' έχυνε στήν πεθερά καί τον πεθερό νερό καί πλυνόταν, τούς έδινε καί τό διπλομάντη-
λο κ' έσκουπίζονταν, ώς ενα χρόνο»3. Έν Καστανοφύτω Καστορίας «οί νύφες δέν
σηκώνουν μάτι νά καλοκοιτάξουν τον πενθερό τους καί τούς συζύγους των»4. Εις δέ
τό Βασιλίτσι Πυλίας «ή νύφη όφείλει νά δείχνη άπόλυτον ύποταγήν εις τήν πεθερά
καί εις τάς συζύγους τών πρεσβυτέρων άνδραδέλφων, άν καί κατοικούν στο ίδιο
σπίτι. Τις έργασίες του σπιτιού θά τις κάνη όλες ή νύφη μέ τήν βοήθεια τής πεθεράς.
Οί άνύπαντρες κουνιάδες συνήθως άσχολοΰνται εις τήν κατασκευήν τών προικιών
τους. Έπίσης ή νύφη όφείλει σεβασμόν καί ύποταγήν στόν πεθερό της καί στούς
κουνιάδους καί άν άκόμη είναι άνύπαντροι καί νεώτεροι άπό τόν σύζυγο της, έφ'
όσον κατοικούν στο ίδιο σπίτι»5.

Έν "Υδρα «ή νύφη εκανε όλες τις δουλειές. "Εκλωθε, έ'πλεχε, ύφαινε στόν
άργαλειό, μαγέρευε, σφουγγάριζε, έπλενε, κουβαλοΰσε τό νερό άπ' τά πηγάδια, όταν
δέν είχανε άκόμα φτειάσει στέρνες ή όταν άδειάζανε οί στέρνες, κοίταζε τόν άντρα
της, τά παιδιά της, τά πεθερικά της, τούς γονείς της. "Ολα μονάχη της. 'Υπηρέτριες
δέν είχανε τότε ούτε καταδεχόνταν οί καλές νοικοκυράδες νά έ'χουν ύπηρέτριες. Πο-
λύ άργότερα άρχισαν νά παίρνουν ύπηρέτριες»6. Έν Σαμονίβα του Σουλίου μου έλε-
γον : «'Οργώνουμε ενα χωράφι. Τό σπέρνομε. Έρχετ' ή ώρα γιά τό σκάλο. Θά τό

1. Άναστ. ' Α λ ε κ τ ο ρ ί δ ο υ, Λεξιλόγιον τοϋ έν Φερτακαίνοις τής Καππαδοκίας
γλωσσικοΰ ιδιώματος, Δελτίον τής Ίστορ. καί Έθνολ. Έταιρ. τής Ελλάδος, τόμ. Α', 1883, σ.

2. ΚΛ, άρ. 1379, σ. 160 - 161 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη, 'Αλευράς - Κρίμσκι Ρωσίας
[πρόσφυγες], 1939).

3. ΚΛ, άρ. 1151, σ. 34 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη παρά προσφύγων έκ Σινώπης Πόντου,
1938). Βλ. περί τοΰ εθίμου τής ύποταγής, τοΰ σεβασμοΰ τής νύμφης πρός τόν πενθερόν, τήν πεν-
θεράν καί όλους τούς μεγάλους έν Π. Σαλαπασίδη - ('Τ ψ η λ ά ν τ η), Τό μάσ'. Ποντιακή
'Εστία, έτ. Β', 1951, σ. 1055 - 6, Ί. Τ. Π α μ π ο ύ κ η, Μΰθοι τής Οινόης τοΰ Πόντου, 'Αθή-
ναι 1963, σ. 157.

4. ΚΛ, άρ. 1103, σ. 35 (συλλ. Γ. Μπακάλη, Καστανόφυτον Καστορίας, 1937).

5. ΚΛ, άρ. 1159 Β', ϊνθ' άν., σ. 111.

6. Ν. Γ. Χ α λ ι ο ρ ή, 'Τδρέικα λαογραφικά, Πειραιεύς 1931, σ. 52 - 53, 152.
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σκαλίση ή γυναίκα. Έρχετ' ή ώρα γιά τήν καλαμιά. Θά το θερίση ή γυναίκα. Έρχετ'
ή ώρα γιά τή ρόκα, δηλαδή νά πάρωμε τ' άστάχυ τοΰ καλαμποκιού. Θά τό μαζέψη
ή γυναίκα, θά τό ξεφυλλίση καί, όταν τό στουμπίζη, εϊναι κι ό άντρας μαζί... τό λιά-
ζει ή γυναίκα μόνη της, τό πάει στό μύλο κι ό άντρας άνευθύνεται))1. 'Επίσης «ή γυ-
ναίκα θά πάη νά κόψη καί νά μεταφέρη τά καυσόξυλα τής χρονιάς. Φέρνει τό νερό
ζαλωμένη τή βαρέλλα, πού περιέχει 20 - 25 οκάδες. Καί τά καυσόξυλα τά ζαλώνεται.
"Εχει καί τις έργασίες τοΰ σπιτιοΰ καί τήν ανατροφή τών παιδιών. 'Γπακούει τυ-
φλά στον πεθερό της»2. Είς τά Κύθηρα «παλαιά είς τόν ΙΊοταμόν αί γυναίκες καί τά
κορίτσια μετέφερον έπί τής πλάτης των καύσιμα ξύλα, σήμερον όμως οχι. 'Επίσης
μετέφερον έπί τής κεφαλής των τάς κυψέλας τών μελισσών κατά τήν μεταφοράν αύ-
τών»3. Είς τά χωρία τής Νάξου αί γυναίκες καί καυσόξυλα μεταφέρουν καί τήν στά-
μναν άπό τά πηγάδια καί άλλα βάρη έπί τών ώμων καί τής κεφαλής. 'Εν Σφακίοις
τής Κρήτης είς τήν γυναίκα έπετρέποντο μόνον τά έν τή οικία έπιτηδεύματα, ήτοι
το μαγειρεύειν, τό πλύνειν, τό ύφαίνειν κττ.4Είς δέ τό Μανιάκι «τόν παιδεμό τής γυ-
ναίκας», περιγράφουσα ή Μαγδαληνή Τσάκωνα, λέγει τά έξής: «Τών άνδρών οί δου-
λειές είναι πάντα πολλές καί σκληρές. Τών γυναικών οί δουλειές όμως είναι περισ-
σότερες καί σκληρότερες. Γυναικείες δουλειές είναι όλες οί δουλειές. Ζυμώνουνε,
ύφαίνουνε, μαγειρεύουνε, μαγγανίζουνε, λαναρίζουνε, γνέθουνε, σκάφτουνε, σκαλί-
ζουνε, χαρακώνουνε, βοτανίζουνε, θερίζουνε, άλωνίζουνε, φέρνουνε ζαλιές στήν πλά-
τη καί συγχρόνως έχουνε μπροστά τους κρεμασμένο τό παιδί στή νάκα, τό σακκούλι
μέ τό ψωμί στον ώμο, τήν τσούμα (ξύλινη κατσαρόλα) μέ τό φαΐ μπροστά. Ή τε-
?^ευταία αύτή εικόνα δείχνει έλάχιστα τόν παιδεμό τής γυναίκας στό Μανιάκι, όπως
καί σ' όλα τά χωριά. Δέν μπορεί νά γίνη περισσότερος λόγος έδώ γιά τις δουλειές
τής γυναίκας. Μόνο γιά τόν άργαλειό λίγα. Τόν άργαλειό τον βάνουν καλοκαίρι,
γιατί τό χειμώνα είναι νότος καί κολλάει τό πανί, τά μιτάρια, καί δέν ύφαίνεται
εύκολα τό πανί, έξόν καί είναι χοντρικό, μπορεί καί νά τ' άφήκης. Ό άργαλειός
είναι δουλειά καί δουλειά. Λένε :

Το κέντημα είναι γλέντια μα
κ' ή ρόκα είναι σιριάνι
κι δ αναμμένος άργαλειός
είναι σκλαβιά μεγάλη»*.

1. ΚΛ, άρ. 2277 Α', σ. '185 - 186 (Δ. Β. Οίκονομίδου, Λαογραφικά άποστολή είς τά
Σουλιωτοχώρια, 1958).

2. Ένθ' άν., σ. 186.

3. ΚΛ, άρ. 2327, ένθ' άν., σ. 21.

4. Γρ. Παπαδοπετράκη, 'Ιστορία τών Σφακίων, 'Αθήναι 1888, σ. 54.

5. ΚΛ, άρ. 1478, σ. 115 (συλλ. Μαγδαληνής Τσάκωνα, Μανιάκι, 1938). Βλ. καί Δ. Λ ο υ-
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Κατά τά τέλη τοΰ παρελθόντος αιώνος ό δημοσιογράφος Βλάσιος Γαβριη-
λίδης εις άρθρον του «περί γυναικών» έγραφεν : «Ή Ρουμελιώτισσα, ή Θεσσαλίς
εις τά βαρέα τής Δήμητρος έργα δυνάμεθα νά είπωμεν ότι καί υπερβάλλουν τούς
άνδρας αύταί. Εις τήν Ρούμελην αί γυναίκες κάμνουν χωράφι" θερίζουν τούς άγρούς
καί δεματίζουν τούς στάχυς' συχνά χρησιμεύουν ώς ίπποκόμοι. Συχνότατα κόβουν
ξύλα" μάλιστα αί Άμπλιανιώτισσαι. Αύταί τροφοδοτοΰν όλην τήν ξυλείαν εις τήν
Λαμίαν. 'Ενώ δέ πωλούν τά ξύλα περιφερόμεναι εις τάς όδούς, συγχρόνως γνέθουν
μέ τή ρόκα τους, κρατοΰν καί δύο - τρία βεδούρια γιαούρτης, ένώ εις τήν ράχην τους
φέρουν φορτωμένο τό μπεσίκι όπου κοιμάται τό μικρό 'Αμπλιανόπουλο . . . Εις τις
στάνες [οί Άμπλιανιώτισσες] βοηθοΰν τούς άνδρες εις τό άρμεγμα, κοπανίζουν τό
βούτυρον, πήζουν τυρόν, κουρεύουν αύται τ' άρνιά, χρησιμεύουν αί ίδιαι ώς τσοπά-
νισσαι μέ μακρυάν άγκλίτσαν εις χείρας, τσαρούχια εις τούς πόδας καί κάπαν άνδρι-
κήν έπ' ώμων ... Ό διερχόμενος τά διάφορα σταφιδοφόρα κέντρα διά τοΰ συρμοΰ
τής Πελοποννήσου άντιλαμβάνεται τό τί έργασίαν κάμνουν αί γυναίκες εις τάς αμπέ-
λους. Είς τά πλουσιώτερα χωρία τής 'Αττικής ή άγροτική τών γυναικών έργασία
είναι είς τήν ήμερησίαν διάταξιν»1. Ό αύτός συγγραφεύς, άσχολούμενος περαιτέρω
μέ τά έν Μάνη συμβαίνοντα, παρατηρεί : «Είς τήν εύφυεστάτην Μάνην, ώς πρός τάς
έργασίας τών κτημάτων, ή γυνή κατ' ούδέν διαφέρει τοΰ άνδρός. Είς όλα σχεδόν
τά είδη τής καλλιεργείας, τής συλλογής τών καρπών ισταται παραλλήλως (τοΰ άν-
δρός) καί πολλάκις μάλιστα πρωταγωνιστεί. Χωρίς τό τοιοΰτο νά τής άφαιρή τό
βάρος τών οικιακών άσχολιών. Κόπτουσα τάς έλαίας, άλμέγουσα πρόβατα, έχει
πάντοτε τήν φροντίδα τοΰ τέκνου, τήν ύποχρέωσιν τής κατασκευής τοΰ φαγητοΰ?
τοΰ ζυμώματος, τοΰ ραψίματος, άποτελοΰσα εκτακτον φαινόμενον οικοκυράς. "Οταν
δ' άνάψη τό τουφέκι μεταξύ έχθρικών οικογενειών... ή Μανιάτισσα, ιερά καί άπαρα-
βίαστος διά πάντας τούς μαχομένους, διέρχεται δι' αύτών βοηθοΰσα τούς πληγω-
μένους ή φέρουσα πολεμοφόδια είς τούς ιδικούς της»2.

Είς τά Κύθηρα «ή σύζυγος καί τά παιδιά ύπακούουν είς τήν έντολήν τοΰ
πατρός είς τάς έξωτερικάς ύποθέσεις καί τήν διαχείρισιν τοΰ σπιτιοΰ, καθώς καί είς
τήν τής μητρός είς τήν οίκοκυρικήν τοΰ σπιτιοΰ... Ή πενθερά άπέναντι τής νύφης

κοπούλου, Ποιμενικά τής Ρούμελης, έν 'Αθήναις 1930, σ. 91 : «Τραβάμε καί μεϊς (οί ποι-
μένες) βάσανα, πού πάμε κοντά στο πράμα άλλά οί γυναίκες μας τά πιο πολλά. Αύτές, βλέπεις>
πάνε καί φορτωμένες σ έ ι α. Πολλές φορές κουβαλούν στόν ώμο καί τή σαρμανίτσα μέ τό βυζα-
στάρικο παιδί. 'Αφήνω τά ζυμώματα καί τά μαγειρέματα !».

1. Βλ. Γ α β ρ ι η λ ί δ ο υ, Αί γυναίκες, έν 'Αθήναις 1921, σ. 65 - 66. (Άναδημοσίευ-
σις άρθρων τοΰ 1896).

2. Ένθ' άν,. σ. 67 - 68. Πρβλ. καί Π. ΓΙ. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ, ένθ' άν., σ. 50 - 54.
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είναι ίσχυροτέρα, άπέναντι τοϋ γαμβροΰ ήπιωτέρα, άλλά πάντοτε άπονέμεται ό οφει-
λόμενος σεβασμός»1.

Ή κοινωνική έν τω οίκω θέσις τής νεονύμφου φαίνεται καί έκ τής άποσιω-
πήσεως ή τοΰ τρόπου έκφοράς τοΰ ονόματος της καί τών υπ' αύτής προσφωνήσεων
τών μελών τής οικογενείας.

Τήν νέαν σύζυγον έν τω οίκω τοΰ γαμβροΰ (τοΰ συζύγου της) είς πλείστα
μέρη τοΰ Έλληνισμοΰ δέν προσφωνοΰν μέ τό ονομά της, άλλά διά τοΰ προσηγορικοΰ
ν ύ φ ε έν Πόντω2, νύφη έν Βιθυνία3, ν ύ φ' έν Σάμω4, ν υ φ α δ ι ά έν Θεσσα-
λία 5, νύφη Γιαννού ή Δημήτραινα έν Μάνη6, νύφη έν Πυλία,
παπαδονύφη δέ λέγουν έν 'Ιθάκη τήν νύμφην ιερέως7. Έν Κυθήροις «ό σύζυ-
γος προσωνυμεΐται ύπό τής γυναικός άπλώς μέ τό όνομά του, π.χ. Γιάννη, ή προ-
τάσσεται τό μ π ρ έ8, π.χ. μπρέ Γιάννη, ή καί μόνο τό μπρέ.Ό σύζυγος κατά τόν ίδιον
τρόπον προσφωνεί τήν σύζυγόν του ... Ή σύζυγος είς τούς ξένους προσωνυμεΐ τόν
σύζυγόν της : ο άντρας μον, ό άνθρωπος μον, ό καλός μον, ό νοικοκύρης μου,
τ' αφεντικό μον 9... Γενικώς ή ύπανδρος γυνή προσωνυμεΐται έκ τοΰ ονόματος τοΰ
άνδρός της· π.χ. ή Βασίλαινα, ή Πετρού, ή Άντωνού, άλλά καμμιά φορά καί έκ τοΰ
οίκογενειακοΰ έπιθέτου' π.χ. ΓΙαπαδόννφη, Πατερόννφη κτλ. Τά κορίτσια προσω-
νυμοΰνται έκ τοΰ έπιθέτου τής οικογενείας" π.χ. ή Βαρδοπούλα, ή κόρη τοΰ Βάρδα,
ή Γαβριλοπούλα, ή κόρη τοΰ Γαβρίλη. "Οταν δέ είναι μεγάλες θυγατέρες μιάς οικο-
γενείας μαζί μέ τήν μητέρα τους προσωνυμοΰνται : οί Άντωνιάνισσες, οί Βασιλιά-
νισσες, οί Καλοντσιάνισσες, αί γυναίκες τοΰ 'Αντώνη, τοΰ Βασίλη κτλ.»10.

Έν Καστανοφύτω Καστορίας «τάς γυναίκας τάς άποκαλοΰν ούτε νύφη ούτε
μέ τό ονομά τους, άλλά Χρήσταινα, Πασχάλαινα κττ.»11. Καί έν Ζαγορίω «ό πενθερός
ή ή πενθερά προσφωνοΰν τάς γυναίκας τών υιών των μέ τό ονομα τοΰ άνδρός Χρή-

1. ΚΛ, άρ. 2327, ενθ' άν., σ. 18.

2. ΚΛ, άρ. 31, σ. 505 (Ί. Βαλαβάνη, Ποντικά, 1912;).

3. ΚΛ, άρ. 1148, σ. 136 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη, παρά προσφύγων έκ Βιθυνίας, 1938).

4. ΚΛ, αρ. 753, σ. 331 (Σωτ. Ν. Ίωαννίδου, Μελέτη καί παρατηρήσεις ιδιώματος
Σαμίων, 1921).

5. ΚΛ, άρ. 669, σ. 42 (Νικ. Μίνσκη, Ίδιάζουσαι Θεσσαλικαί λέξεις, 1916).

6. ΚΛ, άρ. 1523, σ. 151 (συλλ. Ί. Γιαννακούρου, Γέρμα Μάνης, 1929).

7. ΚΛ, άρ. 884, σ. 92 (συλλογή λέξεων Σ. Μουσούρη, 'Ιθάκη, 1924).

8. Ή λ. μπρέ δέν είναι προσβλητική. Είναι έπιφώνημα μέ δόσιν συμπαθείας, ένω
ή λ. β ρ έ θεωρείται προσβλητική.

9. ΚΛ, άρ. 2327, ενθ' άν., σ. 17.

10. Ένθ' άν., σ. 19.

11. ΚΛ, άρ. 1103, ενθ' άν., σ. 35.

7
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σταινα, Γιάνναινα κττ.»1. Είς δέ τό Βραχώρι 'Ηπείρου, «όταν παντρευτή καμμιά,
τή φωνάζουνε άπό τό ονομα τοΰ άνδρός Κώσταινα, Γιάνναινα, Βασίλαινα κτλ. Κι ό
άνδρας τους τούς φωνάζει έτσι: "βρ' Γιώργαινα, Κώσταινα κτλ. Δέν τήν φωνάζουν
τ' ονομά της ποτέ»2. 'Εν Θεσπρωτία «ή σύζυγος παρ' άπάντων τών μελών καί τών
άλλων συγγενών τοΰ άνδρός της καλείται ν ν φ', ενίοτε δέ καί έκ τοΰ ονόματος τοΰ
άνδρός· π.χ. Άναστάσαινα, ούτω δέ πάντοτε παρά τών ξένων»3. 'Εν Θεσσαλία τάς
ύπάνδρους γυναίκας καλοΰσι πάντοτε μέ τό όνομα τοΰ συζύγου4. 'Εν 'Αγία "Αννη
Εύβοιας ομοίως5. Καί έν Σφακίοις τής Κρήτης «ή παντρεμένη γυναίκα παίρνει τό
ονομα πάντοτε άπό τόν άντρα : ή Παπιρογιάνναινα, ή 'Αναστασομανούσαινα, ή Παν-
τελομανόλαινα' άκόμα καί τά παιδιά άκούονται μέ τήν προσωνυμίαν αύτήν, ώς ό
Σήψης τσή Λεντιδομιχάλαινας, 6 Σταύρος τσή Σηφοστρατήνας κττ.» 6.

Είς τό Βασιλίτσι ΓΙυλίας «πρός διάκρισιν άπό τις άλλες συνυφάδες ή νύφη
χαρακτηρίζεται μέ τό όνομα τοΰ άνδρός της" π.χ. ή Θανάσαινα, άλλά καί ή Θανα-
σόνυφη. Τό δεύτερον τοΰτο συνηθίζεται κυρίως μέσα στήν οικογένεια. 'Από τούς
έξω ονομάζεται μέ τό ονομα τοΰ συζύγου, δηλ. ή Μαραντόννφη, ή σύζυγος τοΰ Μα-
ράντου, άλλά καί ή Θανάσαινα ή Μαραντϊνα καί συχνότερα άκόμη ή Μαραντοθανά-
σαινα))7. Αύτόθι «ό άντρας άποφεύγει νά πή ή γυναίκα μου, άλλά θά πή ή νοικοκυ-
ρά μου, ή θά τήν άναφέρουν μέ τό ονομά της ή μέ τό όνομα τοΰ συζύγου αυτής" π.χ.
ή Θανάσαινα, ή Γιώργαινα κτλ.» 8.

Διάφορος είναι ή κατάστασις εις τινας τών νήσων τοΰ Αιγαίου πελάγους.
Ούτω π.χ. έν Τήνω, ώς λέγει ό 'Αδ. 'Αδαμαντίου, «τήν γυναίκα, καί όταν άκόμη
ύπανδρευθή, δέν τήν λέγουν μέ τό όνομα τοΰ συζύγου της, παρά ώς ότε ήτο άνύπαν-
δρος μέ τό τοΰ πατρός της, καί δέν τήν λέγουν όπως είς άλλα μέρη π.χ. Γιάννου, άν
ό σύζυγος λέγεται Γιάννης κτλ. 'Ακόμη μεταξύ συζύγων επικρατεί τό έθιμον τοΰτο,
δηλ. ό σύζυγος φωνάζει τήν σύζυγόν : Φαλτάινα τοϋ Γιώργη καί έκείνη Κωστή τοϋ
Μανόλη))9. 'Εν Γαλανάδες Νάξου «τά παιδιά ονομάζονται μέ τό ονομα τοΰ ίσχυρο-
τέρου τών συζύγων, ήτοι άν είναι ισχυρότερος ό άνδρας (έάν δηλ. αύτός διοική τόν

1. ΚΛ, άρ. 2753, ένθ' άν., σ. 219.

2. ΚΛ, άρ. 1432, σ. 397 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη, έκ Βραχωρίου Ηπείρου, 1940).

3. ΚΛ, άρ. 423, σ. 103 (συλλ. Λεων. Βαξεβάνη, Θεσπρωτικά, Κωνσταντινούπολις, 1906).

4. Κατ' άνακοίνωσιν Εύαγγέλου Παπαγεωργίου έκ Καρδίτσης.

5. ΚΛ, άρ. 1479 Β', ενθ' άν., σ. 37.

6. Αίκατερ. Χρυσουλάκη, ένθ' άν., σ. 384.

7. ΚΛ, άρ. 1159 Β', ενθ' άν., σ. 109.

8. Ένθ' άν., σ. 111.

9. ΚΛ, άρ. 1402 ΙΖ', σ. 269 (συλλογή 'Αδ. 'Αδαμαντίου, Τήνος, 1895).
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οίκον), τότε ονομάζονται, μέ τό όνομα τοΰ άνδρός, εάν δέ είναι ίσχυροτέραή γυναίκα,
τότε τά παιδιά όνομάζονται μέ τό ονομα τής γυναίκας" π.χ. ό Γιάννης τσή Σόφιας,
τσή Χρυσάνθης, τσή Κυριακής, τσή Παρασκευής, τσή Λιανής κττ.» 1. Έν δέ τή
Έρμιονίδι «τά παιδιά καί αύτός ό σύζυγος προσωνυμοΰνται άπό τό όνομα τής γυ-
ναικός, π.χ. ό Βασίλης τής Γεωργίας, ήτοι ό άνδρας τής Γεωργίας κτλ.»2. Είς τά
Κύθηρα «τά παιδιά, όταν ή γυναίκα είναι χήρα ή ό άνδρας της είναι χρόνια ξενιτε-
μένος, προσωνυμοΰνται μέ τό όνομα τής μητρός των" π.χ. Έλπιδοπονλα, ή κόρη τής
Ελπίδας, ή ό Μανόλης τής Ελπίδας. Έπίσης παραθέτομεν καί τά έξής παραδεί-
γματα : "Ενας ειχε γυναίκα Άγλαΐαν καί έκαλεΐτο Άγλάϊος καί κατ' άντιμετά-
θεσιν Άγαλιός, γνωστόν παρεπίθετον είς τήν Χώραν. "Ενας άλλος ειχε γυναίκα Και-
κιλίαν καί ώνομάσθη Καικίλιος καί κατά παραφθοράν Τσιτσίλιος, γνωστόν έπίθε-
τον είς τά Κύθηρα» 3.

Έν Καρπάθω «πολλοί υίοί καί θυγατέρες φέρουν τό όνομα τής μητρός καί
ούχί τοΰ πατρός ώς έπώνυμον, χωρίς νά είναι κατ' άνάγκην ορφανοί, άλλά άπό έπι-
τόπιον συνήθειαν έμφανιζομένην κυρίως είς τά πρώτα τέκνα καί είς τάς οικογενείας
έκείνας, έν αίς ή ύπεροχή τής γυναικός απέναντι τοΰ άνδρός φαίνεται άδιαφιλονί-
κητος»4.

Έν Σάμω ή διεύθυνσις τοΰ οίκου άφέθη είς τήν σύζυγον, ήτις έγένετο ό κύ-
ριος ρυθμιστής τής οικογενείας. Ό σύζυγος όλην τήν ήμέραν είργάζετο είς τά κτή-
ματα μακράν τοΰ χωρίου. Έάν αύτά ήσαν λίαν άπομεμακρυσμένα, διέμενεν είς τήν
εξοχήν καί έπεσκέπτετο τό χωρίον μόνον κατά τάς έορτάς. Ή προσωπικότης τοΰ
άνδρός ήτο περιωρισμένη. Οί παίδες ήκουον τό ονομα τής μητρός άπό τής παιδι-
κής των ήλικίας καί αύξάνοντες κατά τήν ήλικίαν δέν έδυσκολεύοντο νά λαμβάνουν
τοΰτο ώς έπώνυμον. "Αλλοι λόγοι είς τούς όποιους οφείλονται τά έν Σάμω μητρω-
νυμικά είναι, κατά τόν Ν. Ζαφειρίου, οί άκόλουθοι : α) ή χηρεία τής μητρός, ήτις
κατελάμβανεν έν τω οίκω τήν θέσιν τοΰ προώρως άποθανόντος πατρός, β) ή άνάγκη
τής διακρίσεως άπό άλλους έχοντας τό αύτό έπώνυμον, γ) ό γάμος άσήμου τό γέ-
νος άνδρός μετά γυναικός εύγενοΰς τό γένος, δ) ό γάμος έγγραμμάτου γυναικός μετ'
άπαιδεύτου άνδρός κττ.5

1. ΚΛ, άρ. 1466, σ. 17 (συλλ. Δ. Κορακίτου, Γαλανάδες Νάξου, 1920).

2. ΚΛ, άρ. 1898, ενθ' άν., σ. 8.

3. ΚΛ, άρ. 2327, ενθ' άν., σ. 19 - 20.

4. Μ. Γ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, Νομικά έθιμα τής Καρπάθου..., σ. 131.

5. Ν. Ζ α φ ε ι ρ ί ου, Τό μητρικόν δίκαιον έν Σάμω, Άρχεΐον Σάμου, τόμ. Λ', 1946,
σ. 134 - 137. Βλ. γενικώς περί τών Νεοελληνικών μητρωνυμικών τήν μελέτην τοϋ Ν ι κ. Ά ν δ ρ ! -
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"Ηδη ας ϊδωμεν πώς προσφωνεί ή νύμφη τούς έν τή οικία: Έν 'Ανατολική
Θράκη «ή γυναίκα δέν έλεγε τοΰ άνδρός της τό ονομα" νά τό έ'λεγε τό είχαν ντροπή"
σάν τό φώναζε, έλεγε, που είσαι λεγώ, ελα λεγώ. Μπρος στούς ξένους έ'λεγε : ο
αφέντης, ό άφεντάκης, δ δικός μον" άν ειχε παιδιά ο πατέρας μας, δ πατέρας τους.
Στόν άντρα της μπροστά ροΰχα δέν άλλαζε, τό βράδυ εσβηνε τό καντήλι κ' ύστερα
ξεγυμνώνονταν καί άλλαζε άσπρόρρουχα»1. Έν Λήμνω «ή γυναίκα όμιλοΰσα περί
τοΰ άνδρός της είς τρίτον (πρόσωπον) λέγει δ νοικοκύρης μ'. "Οταν τόν φωνάζη, τόν
καλεί μέ τό ονομά του. Ό σύζυγος λέγει ή νοικοκυρά μ'»2. Είς τό Βασιλίτσι Πυλίας,
«όταν μιλοΰν γιά τούς άντρες των έμπρός σέ ξένους, τούς άναφέρουν μέ τό όνομά των"
π.χ. ό Θανάσης, ό Γιώργης, πράγμα τό όποιον ούδέποτε γίνεται είς τήν Κορώνην.
Στήν Κορώνην λέγουν πάντα ό νοικοκύρης μου ή ό πατέρας μας, όταν άρχίσουν
καί κάνουν παιδιά. ΓΙοτέ, ούδέποτε θά ποΰν ό άντρας μου»3. Είς τό Καπλάνι
Πυλίας, «όταν περνά ή ήλικία, άλληλοαποκαλοΰνται γέρος καί γριά»4. Τό έθιμον
άπαντα καί είς άλλα μέρη τής Ελλάδος, έν δέ Σελίνω Κρήτης ή γρά μου σημαίνει ή
σύζυγος μου καί ό γέρος μου ό άντρας μου5. Καί έν Σφακίοις ή σύζυγος άποκα-
λεί τόν άνδρα της ό γέρος μας6. Έν 'Αγία "Αννη Εύβοιας «τά παλιά τά χρόνια
τόν πατέρα καί τά παιδιά καί ή μάννα έλεγαν αφέντης μου ... καί τόν κουνιάδο άφέν-
τηΐ)Ί. Έν Καστόρια ή σύζυγος έλεγεν ό κύριος μου, τούτέστιν ό άντρας μου8. Έν
Νάξω (χωρ. Καλόξυλος) ό τσούρης μου καί έν Άπειράνθω τής αύτής νήσου ό κυού-
ρης μου 9 καί ό νοικοκυούρης μου. Ή μητέρα έπίσης έν τω αύτώ χωρίω έλεγε πρός
τά παιδιά της αφέντης σας (ό άφέντης)10.

ώ τ η, Die mittel - und neugriechischen Metronymica. (Atti e memorie dei VII Congresso
Internazionale die Scienza Onomastiche, Firenze - Pisa, 1961. τόμ. II, σ. 59 - 66. Βλ. καί
Δ t κ. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Σχεδίασμα περί τών τοπωνυμικών καί άνθρωπωνυμικών σπουδών έν
Ελλάδι. 1833 - 1962, 'Αθηνά, τόμ. 67, 1963/64, σ. 184 - 188.

1. Έ λ π ι ν. Σταμούλη-Σαραντή, ενθ' άν., σ. 73.

2. ΚΛ, άρ. 1160 Α', Ινθ' άν., σ. 149.

3. ΚΛ, άρ. 1159 Β', ένθ' άν., σ. 111.

4. ΚΛ, άρ. 1378 Α', ενθ' άν., σ. 41.

5. ΚΛ, άρ. 1567, σ. 14 (συλλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Σέλινον Κρήτης, 1933).

6. Αίκατερ. Χ ρ υ σ ο υ λ ά κ η, ενθ' άν., σ. 383.

7. ΚΛ, άρ. 1479 Γ', ενθ' άν., σ. 94.

8. ΚΛ, άρ. 1100 Ζ', σ. 53 (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, Καστοριά, 1937).

9. Πρβλ. τό βυζαντινόν κύρης.

10. Καί έν Κρήτη άφέντης. Κατά τήν βυζαντινήν έποχήν ήτο έν χρήσει καί ή
λ. άφεντίτσης. Πρβλ. καί τό τοπωνύμιον 'Αφεντικό. Ή λ. ά φ έ ν τ η ς άπαντα νϋν
καί ώς τίτλος κοινωνικής διακρίσεως.
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Έν 'Αμυγδαλιά Αίνου «άφέντης προσωνυμεΐται ύπό τής νύμφης καί τών
άλλων μελών τής οικογενείας ό πενθερός καί ό ιερεύς»1. Έν Μαδύτω άφιντάκης
προσεφωνείτο δ πενθερος παρά τής νύμφης χάριν σεβασμού2. Έν Λήμνω προσφω-
νείται πατέρας καί ή πεθερά μητέρα3. Έν Κονίτση τον πατέρα προσφωνοΰν άφέν-
τη καί τήν πενθεράν κερά4. Έν Νάξω (χωρίον Γαλανάδες) ή μητέρα λέγεται κνον-
ρά 5, είς δέ τδ Βραχώρι 'Ηπείρου κυρά φωνάζει ή νύμφη τήν άδελφήν τοΰ άνδρός 6.
Έν Ιθάκη «τόν πατέρα τόν φωνάζουν μώρ' άψέντη καί τήν μητέρα μωρε μάννα.
Αύτό ήτανε σέβας. Τή νόνα (γιαγιά) τήνε λέγαμε μωρέ κυρά καί τό νόνο (παπποΰ)
μπρέ παππούλη» 7. Είς τό Βασιλίτσι Πυλίας «τόν πεθερό ή νύφη φωνάζει αφέντη
ή πατέρα καί τήν πεθερά μάννα» 8. Αφέντη ή άφεντάκη καλεί ή νύμφη καί τόν άν-
δράδελφόν της έν Χατζηγυρίω Κεσσάνης9. Έν Προύση ό άνδράδελφος προσωνυ-
μεΐτο άφεδάκος10, έν 'Αραχόβη Παρνασσίδος καί Φενεω Κορινθίας άφέντηςη. Έν
'Αγία "Αννη Ευβοίας «ή νύφη λέει τήν κουνιάδα κυρασν, άφέντη δέ τά κουνιάδια
καί τά έξαδέλφια τοΰ άνδρός»12. Είς τό Βραχώρι 'Ηπείρου «κυρά φωνάζει ή νύφη
τήν άδελφή τοΰ άνδρός»13. Έν Ήπείρω έ ν γένει αί νεώτεραι γυναίκες προσφωνοΰν
τάς μεγαλυτέρας (πρεσβυτέρας) ούτω : κυρά, Κνραγιάνναινα, Κνρακώσταινα κττ.
Καί έν Θράκη τάς ήλικιωμένας γυναίκας έλεγον κερά, κοκκώνα, άμνια. θείτσα, τόν
δέ ήλικιωμένον μπάρμπα, νταή καί μάστρο 14.

'Αντιθέτως, είς τάς νήσους τοΰ Αιγαίου, καί μάλιστα τήν Δωδεκάνησον καί
τάς Κυκλάδας, έχομεν διαφόρους προσφωνήσεις, έκφραζούσας άνετωτέραν τήν θέ-

1. ΚΛ, άρ. 405, σ. 16 (συλλ. λέξεων ύπό Σ. Παπακυριακοϋ, 'Αμυγδαλιά Αΐνου, 1902).

2. ΚΛ, άρ. 933, σ. 16 (συλλ. λέξεων ύπό Άποστ. Οίκονομίδου, Μάδυτος, 1890).

3. ΚΛ, άρ. 1160 Α', ένθ' άν., σ. 149.

4. ΚΛ, άρ. 1908 Α', ένθ' άν., σ. 11 - 12.

5. ΚΛ, άρ. 1466, ενθ' άν., σ. 260.

6. ΚΛ, άρ. 1432, ένθ' άν., σ. 397.

7. ΚΛ, άρ. 2194, ενθ' άν., σ. 555 - 556.

8. ΚΛ, άρ. 1159 Β', σ. 109.

9. ΚΛ, άρ. 22 9, σ. 149 (Σ. Μανασσείδου, Βιβλίον ποικίλης γλωσσικής υλης, Χατζη-
γύριον Κεσσάνης, 1880).

10. ΚΛ, άρ. 289, σ. 4 (Γ. Μακρή, Λεξιλόγιον, Βιθυνία, 1893;).

11. ΚΛ, άρ. 1153 Α', ένθ' άν., σ. 140. ΚΛ, άρ. 1098, σ. 198 (συλλ. Ί. Κακριδή,
Κορινθία, 1924).

12. ΚΛ, άρ. 1479 Ζ', ένθ' άν., σ. 80.

13. ΚΛ, άρ. 1422, ένθ' άν., σ. 115-116.

14. Έ λ π ι ν. Σταμούλη-Σαραντή, ένθ' άν., σ. 74.
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σιν τής νύμφης εν τε τή οίκογενεία καί τή κοινωνία. Ούτω π.χ. έν Νάξω ή ύπανδρος
γυνή άποκαλεΐ μεν τον σύζυγον ό νοικοκυούρης μου καί έκεΐνος αύτήν ή νοικοκυουρά
μου, άλλ' ή σύζυγος έπίσης διατηρεί το βαπτιστικόν αύτής ονομα, ώς καί είς τάς
άλλας νήσους, καί ούχί το προσηγορικόν. Μόνον όταν γίνη σύστασις ύπό τοϋ πενθε-
ροϋ είς τρίτον πρόσωπον λέγεται ή νύφη μου, ώς συμβαίνει καί είς τάς πόλεις. "Επει-
τα είς τάς νήσους ή γυνή δεν εκδίδεται είς γάμον xolzol τήν κυριολεξίαν, διότι δέν εγ-
καθίσταται είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ, άλλ' άντιθέτως ό άνήρ εισέρχεται είς τά σπί-
τια της, ώς λέγουν. Ούτως ή θέσις τοΰ γαμβροΰ είναι τρόπον τινά μειονεκτική άπέ-
ναντι τής γυναικός του. «Πριν μισέψη γιά τά ξένα τό παλληκάρι, γράφει ό Γιάννης
Βλαχογιάννης, έ'βανε στεφάνι πρώτα, είτε αρραβωνιαζόταν, καί μέ χρόνια γύριζε
στο νησί καί στεφάνωνε τή σαστική του (σιάζω - συμφωνώ). Φεύγοντας όμως δέν
καταδεχότανε νά χτίση σπίτι, νά βαλθή ό ίδιος νά τό χτίση με τά χέρια του" ό άντρας
τό 'θελε έτοιμο νά τοΰ τό φέρη ή νιόνυφη. "Ετσι κι άλλοιώς τά νησιά ρήμαζαν άπό τόν
άντρικό τους πληθυσμό καί πληθαίνανε τά θηλυκά σάν κουνέλια. 'Αποτέλεσμα πρώ-
το κοινωνικό. Οί ξενιτεμένοι παραδίνανε θεληματικά τό κληρονομικό μερίδιο τους
στή μάννα, άφοΰ άλλη τύχη καλύτερη πήγαιναν αύτοί γυρεύοντας στά ξένα. Ή μάν-
να, καί νά γύριζε ό γιος ή ό άντρας, άναγνωριζόταν άγραφα ταχτικός καί μόνος νοι-
κοκύρης διαχειριστής καί μοιραστής τής όλης κατάστασης καί μάλιστα τής προίκας
τής δικής της" όμως πρώτο καί κύριο κομμάτι τής προίκας τής μητρικής ήταν τό
σπίτι, πού δέ μοιραζότανε, παρά περνοΰσε άκέριο, κατά τόν άγραφο νόμο, άπό τή
μάννα στήν πρώτη θυγατέρα. 'Ερχόταν ύστερα τό διαμαντικό, προίκα κι αύτό τής
μάννας, πού δέν έπρεπε νά μοιραστή παρά, κατά τήν παράδοση τήν άριστοκρατική,
νά μείνη άμοίραστο καί νά περνάη άπό μιά σ' άλλη πρωτότοκη. "Οσο γιά τά μικρό-
τερα κορίτσια, πολλά άπ' αύτά ή μέναν άνύπαντρα καί μαραινόταν ή πηγαίνανε
καλόγριες...'Αποτέλεσμα ήθικό: άμολησιά τών κοριτσιών, ήθη πολύ ξανοιγμένα»1.
'Εν Σκύρω παλαιότερον «ή πρωτότοκος θυγάτηρ έπροικίζετο σχεδόν μέ όλην τήν
περιουσίαν είς τρόπον ώστε διά τάς λοιπάς πολλάκις δέν άπελείπετο τίποτε»2. 'Εν
Σκοπέλω «ύπήρχεν ή συνήθεια νά προικίζωνται όλαι αί θυγατέρες μέ οικίας»3. Είς
τήν Μήλον τών Κυκλάδων αί θυγατέρες έκληρονόμουν τήν μητρικήν, οί δέ υίοί τήν
πατρικήν περιουσίαν4. Τό αύτό συνηθίζετο καί συνηθίζεται άκόμη καί είς τάς
άλλας νήσους τοΰ αύτοΰ συμπλέγματος.

1. Γιάννη Βλαχογιάννη, ενθ' άν., σ. 11.

2. Λ. Χρυσανθοπούλου, Συλλογή τοπικών τής Ελλάδος συνηθειών, Άθήνησιν
1853, σ. 8.

3. Ένθ' άν., σ. 8.

4. Γ. Μ α ρ ι δ ά κ η, Ή έξ άδιαθέτου κληρονομική διαδοχή είς τήν νήσον Μήλον κατά
τον 17ον αιώνα... 'Αφιέρωμα είς Χ. Ν. Φραγκίσταν, Θεσσαλονίκη 1967 (άνάτυπον).
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Έκτος τούτων, αξιοπρόσεκτα είναι καί τά έθιμα τά σχετικά με τήν έπίσκε-
ψιν ξένου είς τήν οίκίαν, τήν έν τή τραπέζη ή μή συμμετοχήν τής γυναικός καί τήν
έν γένει ζωήν της έν τή οίκία.

Ούτως έν Σαμονίβα τοΰ Σουλίου καί είς τά άλλα χωρία τής ιστορικής ταύτης
περιοχής, «όταν έρθη μουσαφίρης, ή γυναίκα δέν παρακάθηται στό τραπέζι. Υπη-
ρετεί μόνον καί είναι είς τάς διαταγάς τοΰ άνδρός))1. Καί είς τά σχετικώς προηγμένα
Ζαγοροχώρια, «άν φιλοξενήται ξένος, ή γυναίκα σέ πολλά σπίτια δέν κάθεται στό
τραπέζι, ούτε αύτή ούτε τά θηλυκά. Οί γιοι, όταν είναι ενήλικες, κάθονται στό τρα-
πέζι μέ τόν πατέρα. "Ολους τούς σερβίρει ή μητέρα. Τά κορίτσια σπανίως παρου-
σιάζονται»2. "Ας σημειωθή όμως ότι ((παλαιότερα στό Ζαγορίσιο σπίτι δέν έμπαινε
ξένος, γιατί ή γυναίκα στό σπίτι ήταν συνήθως μόνη μέ τόν άντρα στήν ξενιτειά...
Μόνον έφ' όσον ύπήρχεν άντρας μπορούσε νά φέρη τόν ξένο στό σπίτι νά τόν φιλο-
ξενήση»3. Καί έν Σφακίοις τής Κρήτης «δέν παρακάθηται ή γυναίκα μετά τών ξέ-
νων είς το τραπέζι, άλλά μόνον ό σύζυγος ή, ά\ ή οικοδέσποινα πού φιλοξενεί είναι
χήρα, έ\α άπό τά άρρενα παιδιά της, εκείνη δέ περιποιείται τούς ξένους»4. Έν 'Ανα-
τολική Θράκη «στά χα)ριά, όταν πήγαιναν έπισκέπται, άφοΰ κάθουνταν στό μεντέρι,
ή νοικοκυρά στέκουνταν στήν άκρη τής πόρτας, άρχιζε άπό τόν μεγαλύτερο καί ρω-
τούσε τόν καθένα μέ τήν άράδα όπως ήταν καθισμένοι: —Πώς είσθε; —Εύχαριστώ,
καλά ! "Αν ήταν καί άλλες γυναίκες τοΰ σπιτιοΰ, μητέρα, άδελφή ή κόρη, θά στέ-
κουνταν στήν άκρη τής πόρτας καί μέ τήν άράδα όλες ρωτοΰσαν, άν καί άκουσαν πού
ρώτησε ή προηγουμένη. "Οταν κερνοΰσαν τόν έπισκέπτη, ή νοικοκυρά, γιά νά τόν
τιμήση, σηκώνουνταν στό πόδι κ' έλεγε : —Μέ τις ύγεϊες σας. —Νά 'σαι καλά»5.
Έν 'Αγία "Αννη Εύβοιας παλαιότερον, «όταν ήσαν μουσαφιραίοι, ή γυναίκα δέν
παρεκάθητο στό τραπέζι»6. Κατά τά τελευταία έτη, «όταν είναι ξένος, κάθεται στό
τραπέζι, άφοΰ όλα τά έτοιμάση»7. 'Αντιθέτως, έν Έρμιονίδι ((ή γυναίκα δέν παραγ-
κωνίζεται ώς πρός τήν θέσιν της έν τή τραπέζη. Καί, όταν είναι ξένος, ή γυναίκα
έχει τήν θέσιν της»8. Έν Κυθήροις «ή γυνή παρακάθηται είς τό τραπέζι»9. Έν

1. ΚΛ, άρ. 2277 Α', ενθ' άν., σ. 186.

■1. ΚΛ, άρ. 2753, ενθ' άν., σ. 220.

3. Ένθ' άν., σ. 216.

4. Α ί κ α τ ε ρ. Χρυσουλάκη, ενθ' άν., σ. 384.

5. Έ λ π ι ν. Σταμούλη-Σαραντή, ενθ' άν., σ. 75.

6. ΚΛ, άρ. 1479 Β', ενθ' άν., σ. 37.

7. ΚΛ, άρ. 1475, Ινθ' άν., σ. 95.

8. ΚΛ, άρ. 1898, ενθ' άν., σ. 8.

9. ΚΛ, άρ. 2327, ένθ' άν., σ. 20.
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"Υδρα «στο τραπέζι κρατάγανε πάντα αύστηρή τάξι. Τις καθημερινές τρώγανε σέ
χαμηλό τραπεζάκι καί καθόντουσαν σε μικρά ξύλινα σκαμνάκια χωρίς άκουμπιστή-
ρι τής πλάτης. Στις έορτές στρώνανε μεγάλο καί ψηλό τραπέζι καί καθόντουσαν σέ
καρέκλες. Άλλοιώς στρώνανε τό τραπέζι στις έορτες κι άλλοιώς τις καθημερινές.
Άλλά πάντα άλλα μαχαιροπήρουνα, άλλα ποτήρια, όλα άλλοιώτικα. Ό καθένας ειχε
τή θέσι του (ορισμένη στο τραπέζι. Κανονιζότανε τοΰ καθενοΰ ή θέσις μιά γιά πάν-
τα, άνάλογα άπό τή θέσι τοΰ πατέρα καί τής μητέρας κι άπό τή σειρά πού ειχε ό
καθένας μέσα στή φαμίλια. Δικό του πιάτο, δικό του ποτήρι, δικό του πηρούνι, κου-
τάλι, μαχαίρι, δικό του σκαμνί ειχε ό καθένας. "Ολα αύτά είχανε πάρει τό ονομά-
του'- μέσα στή φαμίλια. 'Άκουγες το πηρούνι τοϋ πατέρα, τό κουτάλι τής μητέρας,
τό πηρουνάκι τοϋ παπποϋ, τό πιάτο τής γιαγιάς καί άλλα πολλά τέτοια» 1. Έν
'Ιθάκη «τή μάννα τή βάνανε στή θέσι τοΰ πατέρα, επειδή έκείνος λείπει καί δέν τόν
ξέρουνε»2. Καί έν Λιβισίω Μάκρης Μ. 'Ασίας «παρακαθέταν κ' ή γυναίκα στο τρα-
πέζι καί σέ διασκεδάσεις, όπως τις Αποκριές» 3.

"Οπως βλέπομεν, έν Ήπείρω ίδια ή γυναίκα έξακολουθεΐ άκόμη σήμερον
νά μή παρακάθηται είς τό τραπέζι, «όταν φιλεύουν ξένο». Φαίνεται όμως ότι τό έθι-
μον τοΰτο ήτο καθολικώτερον έν Ελλάδι κατά παλαιοτέρους χρόνους, ώς διηγείται
καί διά τήν Κύπρον άκόμη ό κόμης Marcellus 4.

Έν Ήπείρω ώσαύτως «οί νύφες δέν πλησίαζαν στή γωνιά (έστίαν) τό χει-
μώνα, όταν κάθονταν τά πεθερικά τους δεξιά καί άριστερά. Οί γάτες, ώς μοΰ διη-
γοΰντο, είχαν δικαίωμα, οί νύφες όχι. Κάποτε πλησίαζαν μόνον τά χέρια. Διό καί ή
παροιμία : Τό κρύο περνάει από τά χέρια τοϋ παιδιοϋ κι άπό τά ποδάρια τής νύφης...
Στήν τάβλα πού στρώναν στή γωνιά νά φάνε κι όπως συνήθως έ'βαζαν πίττες μέ τό
τεψί ολόκληρο χωρισμένο σέ φιλιά (τεμάχια), τότε πλησίαζε καί ή νύφη νά φάη στο
μέσο στρώμα καθισμένη στά γόνατα μέ τά πόδια πίσω. "Ετσι τά πόδια της ήταν
πάντα κρύα»5.

Διά τήν νύμφην κυκλοΰνται έν Ήπείρω καί αί άκόλουθοι παροιμίαι, χαρακτη-
ριστικαί τής ύποδεεστέρας έν τή οικία θέσεώς της, τής καταπιέσεως αύτής ύπό τών
μελών τής οικογενείας της καί τής βασανισμένης έκ τών ποικίλων εργασιών καί
εύθυνών ζωής της : 1) Τά στραβά καρβέλια ή νύφ' τά κάν . 2) "Οπως ηύρες, νύφ',
οχι όπως ήξερες. 3) —Φάε, νύφ', ζουμί. —Καλά V και τά κοψίδια. Ή τελευταία αύτη

1. Ν. Γ. Χ α λ ι ο ρ ή, έ'νθ' άν., σ. 154 - 155.

2. ΚΛ, άρ. 2194, ενθ' άν., σ. 64.

3. ΚΛ, άρ. 1480, ενθ' άν., σ. 89.

4. Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η, ενθ' άν., σ. 133.

5. ΚΛ, άρ. 2753, ενθ' άν., σ. 216 - 217.
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παροιμία έχει τήν έξής προέλευσιν : ώς γνωστόν, ή καλή άγωγή έπέβαλλεν, όπως
τά μικρά παιδιά καί ή νύμφη άφήνουν τά κοψίδια (τοϋ κρέατος) διά τούς μεγάλους,
πλήν πολλάκις έκαναν τόν βλάκα, χάριν τοΰ ιδίου το:>ν συμφέροντος1.

Έντύπωσιν έξαιρετικήν προκαλεί καί ή συνήθεια ή έπικρατοΰσα έν μέρει
άκόμη καί σήμερον έν Ήπείρω «νά πααίνη ή γυναίκα μέ τά πόδια κι ό άντρας κα-
βάλλα. «Ειδα στο Καπέτσοβο προχθές, μοΰ έλεγε μίαν ήμέραν τοΰ παρελθόντος θέ-
ρους ό κ. Παπάζογλους, γραμματεύς τής κοινότητος Τσεπελόβου (1963), μιά μητέ-
ρα νά πααίνη μέ τά πόδια καί τό γιό της είκοσιπεντάρη καβάλλα»2. Καί εγώ τοΰ
είπον ότι τό αύτό έπανειλημμένως ειδον είς τά Σουλιωτοχώρια καί όπου άλλοΰ τής
Ηπείρου μετέβην πρός άποθησαύρισιν λαογραφικοΰ ύλικοΰ. 'Αντιθέτως, είς τάς
νήσους καί άλλαχοΰ, ώς έν Λιβισίω Μάκρης Μ. 'Ασίας, «ή γυναίκα πήγαινε καβάλλα
κι ό άντρας πεζή κι άπό παλιά καί τώρα»3.

Σημαντικά διά τό θέμα μας είναι καί τά έθιμα τοΰ λαοΰ τά αναφερόμενα είς
τήν άκληρη καί τήν έρχομένην είς δεύτερον γάμον χήραν, τό τής σνγκριας έν Μάνη
καί τό πολλαχοΰ άπανωπροίκι ή παλληκαριάτικον. 'Αλλά περί τούτων δέν θά κάμω
λόγον ένταΰθα, περιοριζόμενος μόνον νά παραπέμψω είς τάς σχετικάς περί αύτών
μελέτας τοΰ Α. Ά. Πετροπονλον 4 καί τοΰ 77. '7. Ζέπου5.

Έκ πάντων τών έθίμων τούτων σαφώς καταφαίνεται ή προτίμησις τοΰ άν-
δρός καί ή έν σχέσει πρός αύτόν μειονεκτική θέσις τής γυναικός. Τό κοινωνικόν τοΰ-
το φαινόμενον έχει άκόμη άπό τούς παλαιοτέρους χρόνους ίσχυράς ρίζας έκεί οπού
ό βίος του λαου διετηρησε περισσότερα στοιχεία άπό τήν παράδοσιν καί συντηρητι-
κότητά του, ώς δέ διαπιστοΰται έκ τών ώς άνω παρατεθέντων παραδειγμάτων έκ
διαφόρων τοΰ Έλληνισμοΰ περιοχών, ή ήπειρωτική Ελλάς έχει τά πρωτεία τής
συντηρητικότητος καί καθυστερήσεως έν άντιθέσει πρός τήν νησιωτικήν, ενθα άεί-
ποτε έπνευσεν άνεμος ήμερωτέρων έθών, εύρυτέρων άντιλήψεων, μεγαλυτέρας
έλευθερίας καί χειραφετήσεως τής γυναικός.

Είς παλαιοτέρους χρόνους, καί δή κατά τήν τουρκοκρατίαν, αί γυναίκες τής
Ελλάδος είς τε τά χωρία καί τάς πόλεις, όπως καί είς ολην τήν 'Ανατολήν, καί έντός
τοΰ οίκου άκόμη δέν συνεχρωτίζοντο μετά τών άνδρών. Τάς ήμέρας τάς διήρχοντο

1. ΚΛ, άρ. 2740, ενθ' άν., σ. 14,17.

2. ΚΛ, άρ. 2753, ένθ' άν., σ. 221.

3. ΚΛ, άρ. 1480, έ'νθ' άν., σ. 90.

4. Δ. Ά. Πετροπούλου, Ή άκληρία είς τά έθιμα τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ, Έπετηρ.
Λαογραφ. 'Αρχείου, τόμ. Ζ' (1952), έν 'Αθήναις 1953, σ. 28 - 44.

5. Π. Ί. Ζέπου, «ΙΙαλληκαριάτικον» ή «άγριλίκιον», Πελοποννησιακά, τόμ. Ε',
1962, σ. 322 - 347.
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είς ίδια δωμάτια, μόναι1. Είς τάς δύο άντιμετώπους πλευράς τής κυρίας αιθούσης,
ή όποια κατειχεν εύρύτατον χώρον τής οικίας, έκειντο τά ιδιαίτερα δωμάτια τών
άνδρών είς τήν μίαν καί τών γυναικών είς τήν άλλην. Μόνον δέ κατά τάς έπισήμους
έορτάς καί κατά τήν όνομαστικήν τοΰ πατρός— ό πατήρ κυρίως έώρταζε τήν όνο-
μαστικήν του — συνεκεντροΰντο [είς τάς πόλεις] άνδρες καί γυναίκες είς τήν μεγάλην
αΐθουσαν καί συνεώρταζον καί συνευθύμουν2. 'Αντιθέτως, είς τά χωρία αύται παρη-
κολούθουν τά τής έορτής τοΰ πατρός εύρισκόμεναι όπισθεν τών καφασιών τών οι-
κιών. Τό πλείστον τοΰ χρόνου έν τή οικία διήρχοντο είς τά προωρισμένα δι' αύτάς
δωμάτια κλεισταί καί άθέατοι είς τούς άνδρας. 'Εκεί έπεδίδοντο είς τά οικιακά έρ-
γα. 'Εκεί έρραπτον, έκέντων, έκλωθον καί ύφαινον, ώς καί κατά τούς 'Ομηρικούς
χρόνους. 'Απαραιτήτως ειχον πλησίον των καί τόν άργαλειόν, μέ τόν όποιον είρ-
γάζοντο, ένω συγχρόνως έτραγούδουν πολλάκις3. Καί άπό τά παράθυρα τών δωμα-
τίων τούτων, όταν ήσαν πρός τόν δρόμον, έβλεπαν τούς περαστικούς. Ή θέα δέ αύτη
ήτο μία άπό τάς συνήθεις ψυχαγωγίας των. Τά παράθυρα όμως είχαν δικτυωτά κα-
φάσια, ώστε αί γυναίκες παρετήρουν μέν τούς περαστικούς, δέν παρετηροΰντο όμως
ύπ' αύτών4. "Ιδιον καλής άνατροφής έθεωρεΐτο νά μή έκτίθενται αί γυναίκες είς τά
βλέμματα τών άνδρών, καί τών οικείων άκόμη, έκτος άν ήσαν ήλικιωμέναι πλέον.
Αί κόραι μάλιστα σπανίως παρουσιάζοντο καί άκόμη σπανιώτερον έξήρχοντο 5.

Κύριος λόγος τοΰ περιορισμοΰ τών γυναικών κατά τήν έποχήν έκείνην ήτο
ότι οί Τοΰρκοι, έχοντες καί ούτοι τάς γυναίκας των περιωρισμένας έντός τών οικιών,
δέν ήνείχοντο νά βλέπουν νά περιφέρωνται είς τούς δρόμους αί χριστιαναί, άκάλυπτοι
μάλιστα καί άδιάφοροι πρός τά βλέμ,ματα τών άνδρών. Καί τάς ένοχλοΰσαν ού μό-
νον μέ άσεμνα βλέμματα, άλλα καί μέ λόγους άπρεπεΐς καί άλλα τολμηρότερα πει-
ράγματα 6.

Ή άπομόνωσις αύτη ειχεν, ώς ήτο έπόμενον, δυσάρεστα άποτελέσματα.
Καί πρώτον αί γυναίκες ύπεβιβάζοντο ούτως είς πρόσωπα ύπηρετικά. ' Η άπουσία
τής γυναικός άπό τήν έν γένει κοινωνικήν κίνησιν, ιδία είς τά χωρία, εΐχεν ώς άπο-
τέλεσμα, ότε συνέβαινε νά παρουσιάζωνται άκόμη καί είς τούς οίκειοτάτους των,
νά καταλαμβάνωνται άπό τόσην συστολήν, «ώστε καμμια εύχαρίστησις δέν προήρ-
χετο ούτε είς αύτάς ούτε είς τούς άνδρας7».

1. Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η, ενθ' άν., σ. 132.

2. Ένθ' άν., σ. 132.

3. Ένθ' άν., σ. 132.

4. Ένθ' άν., σ. 132 - 133.

5. Ένθ' άν., σ. 133.

6. Ένθ' άν., σ. 133 - 134.

7. Ένθ' άν., σ. 134.
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Κατάλοιπα τής έποχής τής τουρκοκρατίας είναι τά κατά τούς νεωτέρους
χρόνους ισχύοντα έθιμα τοΰ περιορισμοΰ τής νεαράς γυναικός καί τής χρησιμοποιή-
σεως αύτής ώς ύπηρετικοΰ σχεδόν προσώπου έν τή οικία καί έκτος αύτής, τής συ-
στολής καί δουλείας τής νεονύμφου έν τή οικία τοΰ γαμβροΰ, τής υποτιμήσεως αύ-
τής ύπό τών πενθερικών της καί τοΰ ύπερβολικοΰ σεβασμοΰ της πρός τόν άνδρα,
τούς γονείς καί τούς οικείους του.

"Οτι ή ύποτίμησις καί μειονεκτική τής γυναικός θέσις έν τω οίκω καί τή
κοινωνία δέν άπαντα μόνον κατά τήν τουρκοκρατίαν, άλλ' άσφαλώς καί είς παλαιο-
τέρους χρόνους, δέν δύναται, νομίζω, ν' άμφισβητηθή. Ώς εϊδομεν, ή γέννησις θή-
λεος καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους δέν ήτο εύχάριστον γεγονός, παιδιά δέ τότε,
ώς καί σήμερον πολλαχοΰ, έλέγοντο μόνον τά άρρενα1. Ό δέ περιορισμός τών γυ-
ναικών έν τω οίκω, ή θαλάμενσις, ήτο καί τότε συνήθης, ώς καί κατά τήν άρχαιό-
τητα.

Ώς είναι γνωστόν, ό Φωκυλίδης έλεγε : «Παρθενικήν δέ φύλασσε πολυ-
κλείστοις θαλάμοισι μηδέ μιν άχρι γάμων προ δόμων όφθήναι έάσης»2.

'Αποτέλεσμα τών άντιλήψεων περί περιορισμοΰ τών γυναικών ήτο ό χωρισμός
τών φύλων είς περιστάσεις, καθ' άς συνέπιπτε νά συγκεντρωθούν έπί τό αύτό άνδρες
καί γυναίκες. 'Απρεπές π.χ. έθεωρεΐτο παρά Βυζαντινοίς ύπανδρος γυνή νά παρευ-
ρίσκεται είς συμπόσιον άνδρών, έτι δ' άπρεπέστερον οί γονείς νά καθίζουν τάς θυγα-
τέρας των είς τράπεζαν διασκεδαζόντων. 'Επίσης ή παρθένος σπανίως έπρεπε νά
έξέρχεται τοΰ οίκου, νά έ κ θ υ ρ ί ζ η, ώς έλεγον. Αί γυναίκες έξήρχοντο έλευθέ-
ρως μόνον είς έξαιρετικάς περιστάσεις, ώς έν καιρώ σεισμού, εφόδου πολεμίων,
άλώσεως πόλεων κλπ.3 Τό αύτό έθος έπεκράτει καί κατά τήν άρχαιότητα, ώς π.χ.
συνέβη κατά τήν έν Χαιρώνεια ήτταν τών 'Αθηναίων" μόλις έφθασεν ή είδησις είς τάς
'Αθήνας, ό ρήτωρ Λυκούργος λέγει ότι έξήλθον αί γυναίκες είς τάς θύρας τών οικιών
έρωτώσαι άν έζων ό σύζυγος, ό πατήρ κττ. 4

Ωσαύτως, κατ' άρχαίον έλληνικόν έθοα, τής γυναικός κύριον γνώρισμα έθεω-
ρεΐτο τό σιωτΐάν ό Αίας έν τω όμωνύμω δράματι τοΰ Σοφοκλέους λέγει πρός τήν

1. Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Τά κατά τήν γέννησιν καί τήν βάπτισιν έθιμα τών Βυζαντινών,
Έπετ. Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. ΙΔ', 1938, σ. 90 - 91. Τ ο ϋ Α ύ τ ο ϋ, Βυζαντινών
βίος καί πολιτισμός, τόμ. Β'., μέρ. II, έν 'Αθήναις 1948, σ. 164 - 165.

2. Παλατινή 'Ανθολογία, 474.

3. Φ. Ί. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός..., ένθ' άν., σ. 173.

4. Χ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον περί τοΰ ίδιωτικοΰ βίου τών άρχαίων Ελλήνων,
τόμ. Α', έν Όδησσώ 1875, σ. 163, ένθα αί σχετικαί παραπομπαί είς τούς άρχαίους συγγραφείς.
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Τέκμησσαν (στίχ. 293): «γύναι, γυναιξί κόσμον ή σιγή φέρει»1. Ή παρρησία, κυ-
ριώτατον γνώρισμα τής τών Ελλήνων έλευθερίας, έλειπε καί άπό τάς γυναίκας τών
ήρωϊκών χρόνων, διότι ό Τηλέμαχος λέγει πρός τήν μητέρα :

άλλ' εις οίκον Ιονσα τά σαυτής έργα κόμιζε,
Ιστόν τ' ήλικάτην τε, και αμφιπόλοισι κέλευε
έργον εποίχεσθαι' τόξον δ' ανδρεσσι μελήσει2.

Σημειωτέον δ' ότι παρά ταΰτα τόσον ό "Ομηρος, όσον καί οί κατόπιν τρα-
γικοί ποιηταί τής αρχαιότητος παρουσιάζουν τάς γυναίκας τής έποχής των νά έ'χουν
μίαν άνεξαρτησίαν, συνδυαζομένην μέ τήν άξιοπρέπειαν. Τό περίεργον είναι ότι είς
τήν δημοκρατικήν πολιτείαν τών 'Αθηνών αί γυναίκες ήσαν μάλλον περιωρισμέναι3,
ένώ εις τήν όλιγαρχικήν πολιτείαν τής Σπάρτης ήσαν περισσότερον έλεύθεραι, διότι
ή θήλεια νεολαία μετείχε καί τών γυμνασίων τής άρρενος. Είς τά γυμναστήρια, ενθα
ήσκοΰντο αί νεάνιδ^ς, έγνωρίζοντο μέ τούς νέους, τούς όποιους κατόπιν έλάμβανον
ώς συζύγους. 'Ενώ όμως ύπήρχεν έλευθερία είς τάς παρθένους, όπως άνατρέφωνται
ούτω μετά τών νέων, άντιθέτως διά τάς έγγάμους ισχύον περιορισμοί κατά τάς εξό-
δους των έκ τοϋ οίκου, διότι ύπεχρεοΰντο μάλιστα κατ' αύτάς νά καλύπτουν τό πρό-
σωπον. Τό εθιμον τοΰτο, κατά τόν Χάριλλον, βασιλέα τής Σπάρτης, έδημιουργήθη
έκ τής άνάγκης, ίνα αί μέν κόραι εύρουν συζύγους, αί δ' έγγαμοι τούς διατηρήσουν4.

Είς τήν βασιλευομένην άρχαίαν Μακεδονίαν αί γυναίκες ειχον σπουδαίαν
θέσιν είς τήν οίκογενειακήν καί κοινωνικήν ζωήν, άπό τά μακεδόνικα δέ έθιμα έπη-
ρεάσθη ή θέσις τής γυναικός καί κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους. Οί στωικοί ετει-
ναν είς τήν γυναικείαν χειραφέτησιν. Ή έκπαίδευσις διά τάς γυναίκας ήτο δικαίωμα,
εύρίσκομεν δέ μεταξύ τών μαθητών τών φιλοσόφων καί πλείστας μαθήτριας, όπως
καί σπουδαίας ζωγράφους καί ποιήτριας. 'Αλλ' αύτά δέν ήσαν κανών, ήσαν εξαιρέ-
σεις.

Ώς πρός τόν γάμον καί κατά τήν άρχαιότητα καί κατά τούς βυζαντινούς
χρόνους τόν λόγον ειχον οί γονείς. Ή βυζαντινή ήδύνατο νά ύπανδρευθή, ότε συνε-

1. Πρβλ. καί Π α ϋ λ ο ν, Προς Κορινθίους Α', 14, 34.

2. Όδυσσ. φ. 350 - 352.

3. Μόνον ή έκτέλεσις θρησκευτικού καθήκοντος άπετέλει περίπτωσιν άνεκτήν ύπό τοϋ
άνδρός διά τήν έξοδον τής γυναικός έκ τής οικίας. Ούτω π.χ. είς τήν πομπήν τών Παναθηναίων
μετεϊχον νεάνιδες κανηφόροι καί φέρουσαι ύδρίας. 'Αλλά καί είς άλλας περιπτώσεις άναγκαίας
πληρώσεως βιοτικών άναγκών έξήρχοντο τοΰ οίκου.

4. Πλουτάρχου, Ηθικά Λακων. άποφθέγματα, Χάριλλος 2.
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πλήρωνε το 12ον ή 13ον έτος τής ήλικίας της, 'ίσχυε δέ δι' αύτήν δ,τι λέγει ό Εύρι-
πίδης έν τή 'Ανδομάχη (στ. 987) :

ννμφενμάτων μεν τών εμών πατήρ εμός
μέριμναν εξ ει κονκ ε μον κρίνειν τάδε.

'Εν δέ τή οικία «ή σύζυγος τοΰ ιδίου σώματος ούκ έξουσιάζει, άλλα δούλη
έστί τοΰ άνδρός»1. "Οπως δέ συμβαίνει σήμερον είς πολλά χωρία τής Ελλάδος, ούτω
καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, ό σύζυγος άπεκαλεΐτο ύπ' αύτής ανθέντης 2.

Πρός τούτοις έν τω συνόλω των καί παλαιότερον καί κατά τούς νεωτέρους
χρόνους αί γυναίκες ιδία τής ύπαίθρου έστεροΰντο γραμματικών γνώσεων. 'Επίσης
σπανιώτατα έξενιτεύοντο έκ τών χωρίων είς τάς πόλεις τοΰ έσωτερικοΰ ή είς τό
έξωτερικόν, έξαιρέσει νησιωτισσών, αί όποϊαι μετέβαινον είς τάς πόλεις ώς ύπηρέ-
τριαι. Καί αύτά συνέτεινον είς τήν διαμόρφωσιν τής κοινωνικής τής γυναικός
καταστάσεως. Καθ' όσον όμως προώδευε καί προοδεύει ή έξημέρωσις τών ήθών
καί ό άλλος εξευγενισμός, περιωρίζετο καί παρεμερίζετο ό περιορισμός καί ή
μείωσις τής γυναικός 3.

Τήν μεταβολήν έπέφερεν ή άλλαγή τών οικονομικών καί τεχνικών όρων δια-
βιώσεως, ή άνάπτυξις τής συγκοινωνίας, τής παιδείας, καί ή εισαγωγή τοΰ δυτικού
πολιτισμού καί τρόπου ζωής, ό όποιος ώς άκατάσχετος χείμαρρος κατεπλημμύρισε
καί τήν 'Ελλάδα, άφ' ής κυρίως άπηλευθερώθημεν τοΰ τουρκικού ζυγοΰ καί άφ' ής
έπυκνώθη ή έπικοινωνία μας μέ τόν έξω κόσμον ιδία κατά τούς τελευταίους
καιρούς.

'Αθήναι, Μάιος 1965.

RÉSUMÉ

La situation sociale de la femme grecque d'après
quelques coutumes populaires

par Dem. B. Economidis

L' étude comporte deux chapitres. Dans le premier l'auteur cite et
examine des coutumes actuelles et des conceptions provenant de diffé-
rentes régions du monde grec et se rapportant à la préférence des enfants

1. Ί ω. Χρυσόστομος, Migne P. G., τόμ. 61, στ. 152.

2. Φ. Ί. Κου κουλέ, ενθ' άν., σ. 192.

3. Εις τάς πόλεις μάλιστα έδημιουργήθησαν σωματειακαι οργανώσεις χειραφετήσεως
της γυναικός. Βλ. π.χ. Δ. Ά. Γληνό ϋ, Γυναικείος άνθρωπισμός, 'Αθήναι 1921.
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mâles, aux coutumes relatives à la naissance d'un enfant, à la qualification
de la fille comme «l'élément faible» de la famille, aux rites magiques aux-
quels on recourt pour éviter les naissances successives de filles, aux prover-
bes et phrases proverbiales concernant Γ existence d'une ou de plusieurs
filles dans une famille. Ensuite Γ auteur remonte à 1' époque byzantine et
donne un bref aperçu des coutumes analogues de cette époque ; il accepte
l'influence de concepts grecs anciens et juifs sur les coutumes byzantines.
Suit un examen de coutumes et de conceptions identiques des Grecs an-
ciens, des Turcs et d'autres peuples européens et primitifs concernant la
naissance d'une fille. D' après ces coutumes on peut tirer des conclusions
quant à la situation de la femme tant à l'époque actuelle qu' aux temps
plus anciens.

Dans le second chapitre l'auteur examine les coutumes du peuple
grec relatives au mariage de la jeune fille et à sa situation en tant que
femme mariée dans la maison conjugale et dans la société. Il parle longue-
ment de 1' internement de la femme grecque, surtout pendant les années qui
ont précédé la 2ème guerre mondiale, des régions de la Grèce où cet inter-
nement a été plus strict ou, au contraire, moins rigoureux et mentionne
les causes de ce phénomène. Les renseignements à propos des occupations
auxquelles s' adonna pendant des siècles et continue à s' adonner, dans les
campagnes, la femme grecque, sont très intéressants.

La situation sociale de la femme dans la maison, dit Γ auteur, se
manifeste, entre autres, dans le passage sons silence de son nom et dans
la façon dont elle est appelée par les membres de la famille de son époux.
Il est souligné que les appelations de la femme mariée chez les insulaires
démontrent une situation plus aisée et plus libre de celle-ci par comparai-
son à la «servitude» de la femme de la Grèce continentale. Les coutumes
mentionnées, surtout les coutumes de Γ Épire, sont caractéristiques de ce
fait : ce qu'on observe pendant la visite d'un étranger à la maison, la
participation ou non de la femme à la table pendant les repas et, en géné-
ral, sa vie dans la maison de son mari.

Avant de terminer le second chapitre l'auteur remonte de nouveau à
Γ époque de la domination turque, à Byzance et à la Grèce antique. En
parlant de la «θαλάμευσις» des anciens et de 1' internement des femmes chez
les Byzantins et les Grecs de 1' époque post - byzantine, il trouve dans ces
coutumes les racines de coutumes observées aujourd' hui.
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Aux derniers temps la claustration a été abandonée, tout comme la
dépréciation de la femme grecque. Ce changement est dû au changement
des conditions économiques et techniques de la vie, au développement des
communications et de l'instruction et à l'introduction de la civilisation et de
la façon de vivre occidentales en Grèce, en particulier après la revolution
grecque (1821) et depuis que les relations avec Γ étranger sont devenues
plus intenses.

Π Ρ Ο Σ Θ H Κ Η

εις τάς σελ. 79 και 95 του 9/10 τόμου της Έπετ.
τοΰ Λαογρ. 'Αρχ., (1955/57) έν 'Αθήναις '1958.

Εις τάς δημώδεις έλληνικάς παραδόσεις περί της 'Αγίας Παρασκευής προσ-
θέτω και τάς περιλαμβανομένας εις τά έξης δημοσιεύματα και λαογραφικά χειρό-
γραφα : 1) Ά λ ε ξ. Κ. Χατζή γάκη, Παραδόσεις τ' Άσπροποτάμου, Τρί-
καλα 1948, σ. 116 - 127. 2) Του Αύτοϋ, 'Εκκλησίες Κρήτης. Παραδόσεις,
Ρέθυμνο 1954, σ. 103 - 108, 132, 177 - 178. 3) Ί ω. Β ο γ ι α τ ζ ί δ ο υ, Γλώσ-
σα και λαογραφία της νήσου 'Ανδρου. Α', έν 'Αθήναις 1949, σ. 212. 4) Γ. 'Α. Μ έ-
γ α, Ή 'Αγία Παρασκευή (παράδοσις άπο το Βλαχώρι της Θεσπρωτίας), Λαογρα-
φία, τόμ. ΙΖ', έν 'Αθήναις 1957 - 1958, σ. 616 - 617. 5) 'Αγγελικής Μ ε-
τ α λ λ ι ν ο υ, Θρύλος περί τής 'Αγίας Παρασκευής τών Βασιλικών Χαλκιδικής,
Χρον. Χαλκιδικής, τεΰχ. 2, 1961, σ. 228 - 229. 6) ΚΑ (Κέντρον Λαογραφίας τής
'Ακαδημίας Αθηνών), άρ. 2277 Α', σ. 140 (συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδου, Σουλιω-
τοχώρια, 1958). 7) ΚΑ, άρ. 2303, σ. 6-7, 168, (συλλ. Στεφ. Ήμέλλου, Νάξος
[Φιλότι] 1959). 8) ΚΛ, άρ. 2392, σ. 26 - 73 (του Αύτοΰ, Θράκη [Άβδηρα]
1961). 9) ΚΛ, άρ. 2250, σ. 21 (συλλ. Δ. Λουκάτου, Παξοί, 1957). 10) ΚΛ, άρ.
2340, σ. 183 - 185 (Γ. Κ. Σπυριδάκη, Λαογραφ. άποστολή εις Κέαν, 1960). 11)
Χ. Γ. Κατσαλίδου, Ή Δωδώνη, τόμ. Α' (1931 - 1932), Αλεξάνδρεια
Αιγύπτου 1931, σ. 194 - 195. 12) ΚΛ, άρ. 2301, σ. 163 (συλλ. Δ. Λουκά-
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Εις δε τά λατρευτικά έ'θιμα του ελληνικού λαοΰ, τά άφορώντα εις την Άγίαν,
ας προστεθούν και τά γινόμενα κατά την 26ην 'Ιουλίου εις το Πλατανόρρευ-
μ α (πρώην Όρτάκι, χωρίον κείμενον εις τους πρόποδας τών Πιερίων), εις τό πλη-
σίον Μοσχοχώριον, ένΚυθήροις, ένΖαβέρδα και έν 'Αγία Κ υ-


