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Ή αίώρησις παραλλήλως πρός τήν χρήσιν της ώς μέσου διασκεδάσεως, ιδία
τών μικρών παιδιών, πολλαχοΰ καί διά τήν λίκνισιν τοΰ βρέφους πρός ΰπνον, άπαν-
τάται έτι καί ύπό μορφήν τελετουργικήν είς είδικάς περιστάσεις τοΰ βίου. Ύπό τήν
τελευταίαν μορφήν ήσκείτο αΰτη είς τόν έλληνικόν κόσμον μέχρι καί τών νεωτέρων
χρόνων (μάλιστα έως τό 1920, είς τινας τόπους άκόμη καί μετά τό 1950), έπειτα
δέ καί είς άλλους λαούς, τόσον τής χερσονήσου τοΰ Αίμου, όσον καί άλλων περιο-
χών τής Εύρώπης (Ρωσίας, Βαλτικών χωρών (Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία),
'Ιταλίας (Καλαβρία), Ισπανίας), έπειτα τής Βορείου 'Αφρικής, μάλιστα δέ τής
'Ασίας ('Ινδία, Σιάμ, 'Ινδονησία, Κορέα), τής Βορείου 'Αμερικής κ.ά.1

Είς τόν ήπειρωτικόν χώρον τής Ελλάδος, ώς καί είς τόν νησιωτικόν έως τήν
Κύπρον πρός άνατολάς, έπειτα καί είς τόν έλληνισμόν τής Μικράς 'Ασίας έως τήν
Τραπεζοΰντα καί τήν Καππαδοκίαν πρός άνατολάς, ώς καί είς τόν τής Άν. Θράκης
(έκ τής πολεμικής καταστροφής τής Ελλάδος τοΰ 1922 μεταναστεύσαντα καί εγ-
κατασταθέντα είς αύτήν τό 1923) ή αίώρα αύτη, δηλ. ή μέ τελετουργικόν τυπικόν,
έλάμβανε χώραν κυρίως κατά τό Πάσχα, άπό τής Κυριακής ή τών έπομένων ημερών,
τής Δευτέρας ή τής Τρίτης είς τήν 'Ανατολ. Θράκην, Μικράν Άσίαν (Σμύρ-

Συντομογραφίαι :

J. G. Frazer = James George Frazer, The Golden Bough, A Study in
Magic and Religion, Part III (The dying Cod)», New York 1966.

ΚΑ = Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας ('Ακαδημίας 'Αθηνών).

ΣΑ = Σπουδαστήριον Λαογραφίας μετά προσηρτημένης Λαογραφικής Συλ-

λογής ('Αρχεΐον Λαογραφικής ύλης) τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πα-
νεπιστημίου 'Αθηνών.

χφ. = χειρόγραφος ή δακτυλογραφημένη Λαογραφική συλλογή.

* Ή μελέτη αυτη άποτελεΐ εύρυτέραν άνάπτυξιν συντόμου άνακοινώσεως έπί τοΰ θέ-
ματος είς τό Γ' Διεθνές Συμπόσιον Βαλκανικής Λαογραφίας είς Άχρίδα Γιουγκοσλαβίας
τήν 7-8 'Ιουλίου 1973.

1. Βλ. είς J. G. Frazer, σ. 150 έξ., 156 έξ., 277 έξ. S a r t ο r i, Schaukeln,
Handw. d. deutschen Abergl. VII, Berlin - Leipzig 1935/36, στ. 1017 - 19.
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νη, 'Αδραμύττιον, Κυδωνίαι, Βιθυνία, Πόντος) 1, είς Λήμνον, "Ιον, Χίον, Κάρπαθον,
Κρήτην, Μήλον, Άρκαδίαν (Καρύταιναν), Κύπρον κ.ά.2, απαραιτήτως δέ κατά τήν
έορτήν τοΰ Άγ. Γεωργίου, ώς είς Ρόδον, Ήλείαν (Κούμουρα, Λαμπέτιον), Μεσση-
νίαν (Βασιλίτσι, Κορώνη, Καπλάνι, Μανιάκι, Τζαΐζι), Εΰβοιαν, 'Ελασσόνα (Κρυόβρυ-
ση), Ζαγοράν, Καστορίαν (Ζευγοστάσιον), Δ. Θράκην ("Αβδηρα, Κιμμέρια), 'Ανατ.
καί Βορ. Θράκην (πρόσφυγες έκ Βιζύης, Κεσσάνης, Χρούπιστας, Μεσημβρίας),
Μακεδονίαν (περιοχαί νομών Πέλλης, Φλωρίνης, είς Μαλάφτσαν κ. ά.), Άιβαλί
Μ. 'Ασίας κ. ά.3 Διήρκει δέ έπί μίαν έβδομάδα, ήτοι έως τήν Κυριακήν τοΰ
Θωμά (Νάξος, Σάμος)4, ή έπί 40 ήμέρας μέχρι τής 'Αναλήψεως: Σάμος, Ρόδος,

1. Λαογρ. 10 (1929), σ. 267. ΚΛ, χφ. 229, σ. 276 (Αίνος). Ν. Καρτσωνάκη-
Νάκη, Θυμάμαι τή Σμύρνη, ('Αθήναι 1972), σ. 16. Ξ ε ν ο φ. Ά κ ο γ λ ο υ, Λαογραφικά
Κοτυώρων, 'Αθήναι 1939, σ. 285 - 286. ΚΛ, χφ. 1358, σ. 109 - 110, 157 (Κυδωνίαι), χφ. 1441,
σ. 4 (Σινώπη), χφ. 1132, σ. 42 (Βιθυνία), χφ. 1446, σ. 136 (Άδραμύττιον Μ. 'Ασίας).

2. ΚΛ, χφ. 3357, σ. 20 - 21 (Στ. Ήμελλος, "Ιος, 1968). ΣΛ, χφ. 1924, σ. 31 (συλλ.
Εύδοξία Σκούλλου, ΙΙυλές Καρπάθου, 1973), χφ. 1893, σ. 48 (συλλ 'Γπατία Γιαννούλου, Βρον-
τάδες Χίου, 1973), χφ. 1932, σ. 63 - 65 (συλλ. Μαρία Τσιριγωτάκη, Τρυπητή Μήλου, 1973),
χφ. 2047, σ. 19 (συλλ. Ειρήνη Χρονοπούλου, Καρύταινα Αρκαδίας, 1973). Γ. Χ. ΙΙαπαχα-
ραλάμπους, Κυπριακά ήθη καί έθιμα, έν Λευκωσία Κύπρου 1965, σ. 189 - 190. Πάνος
Σ πάλα ς, Οί κούνιες τής Λαμπρής, Νέα 'Εστία 47 (1950) 499 - 500.

3. J. G. F raze r, σ. 283. ΚΛ : χφ. 1508, σ. 54 (συλλ. Μ. Τσάκωνα, 1944),
χφ. 1159 Β, σ. 106, 1159 Ε, σ. 52. 1378 Α, σ. 37, 173 (συλλ. Γεωργία Ταρσούλη 1938, 1939),
χφ. 1612, σ. 7 (Δ. Οίκονομίδης, 1949). Λαογρ. 10 (1929/30), σ. 267 - 68. ΚΛ : χφ. 1971,
σ. 61 - 62 (Λ. Τσέλιος, 1953), χφ. 303, σ. 108 (II. Αιλιανός, Ζαγορά, 1874), χφ. 2459, σ. 108
(Ζ. Μαγκλάρας, Ζευγοστάσιον Καστορίας, 1962), χφ. 176, σ. 82 (Σ. Δημοσθενόπουλος, 1889),
1100 Δ, σ. 18 - 19 (Μαρία Ίωαννίδου, 1937). ΣΑ : χφ. 1950, σ. 76 (Βασιλική Γουβαλάρη, έκ
προσφ. έξ Άϊβαλί Μ. Ασίας, Χαλάνδριον 'Αττικής, 1973), χφ. 1887, σ. 22 (Βασιλική Αθανα-
σοπούλου, Λαμπέτιον 'Ηλείας, 1973). ΚΑ, χφ. 2392, σ. 217, 377 (Στ. Ήμελλος, 1961), χφ.
1104 Γ, σ. 133 - 231 (Γ. Μέγας, 1937). Λαογρ. 11(1934/37), σ. 232 (Άν. Βρόντης). Έπετ.
Λαογρ. Αρχείου: 13/14 (1960/61), έν Αθήναις 1962, σ. 379 (Γ. Κ. Σπυριδάκης), 17 (1964),
έν Αθήναις 1965, σ. 236 (Άγγ. Δευτεραΐος). Μακεδονικά 6 (1964/65), έν Θεσσαλονίκη 1965,
σ. 227 (Ν. Κοσμάς). Αριστοτέλης, τεΰχ. 14 (1959), έν Φλωρίνη, σ. 52-54.

Δεδομένου ότι ή εορτή τοϋ Άγ. Γεωργίου τελείται έκ μεταθέσεως τήν Δευτέραν τοΰ Πά-
σχα, όταν, ώς συμβαίνει συνήθως, ή 23η Απριλίου, ήμερομηνία τοΰ έκκλησιαστικοΰ έορτασμοϋ,
έμπίπτη είς τήν Μεγ. Τεσσαρακοστήν, ή, είς άντίθετον περίπτωσιν, έορτάζεται καθ' ήμέραν τής
έβδομάδος τής Διακαινησίμου ή μετ' αύτήν, είναι αύτονόητον ότι καί είς άλλους τόπους ένθα άνα-
φέρεται ή αίώρησις ώς έθιμον άπλώς τοΰ Πάσχα, είναι τοΰτο συγχρόνως καί τής έορτής τοΰ Άγ.
Γεωργίου.

4. Ά ν α σ τ. Βρόντης, Τό παιδί στή Σάμο, Λαογρ. 16 (1956/57), σ. 240. ΚΛ, χφ.
2342, σελ. 110, 120 (Στ. "Ημελλος, Νάξος, 1960).
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Μήλος, πρόσφ. έκ Μ. 'Ασίας: Κυδωνίαι, Κοτύωρα Πόντου κ. ά.' έτελεΐτο δέ εις
τήν περίπτωσιν ταύτην ιδία κατά το εσπέρας εκάστου Σαββάτου, τάς Κυριακάς ή
άλλας έορτάς1.

Ένιαχοΰ ή αιώρα έλάμβανε χώραν προ του Πάσχα, ώς εις Κάρπαθον κατά τήν
Μεγ. Τεσσαρακοστήν, ειδικώς κατά τάς Κυριακάς μέχρι τής τών Βαΐων ή τήν έορ-
τήν τοΰ Εύαγγελισμοΰ (25η Μαρτίου)2, ή κατά τάς Άπόκρεως (Κυριακήν τής
Κρεοφάγου και Κυριακήν τής Τυροφάγου) εις Κύπρον (Κακοπετριά)3 και εις Άνα-
σελίτσαν Μακεδονίας4, εις Καράμακαν Μ. 'Ασίας (πρόσφυγες) τήν Πρωτομαγιάν 5,
εις Μανταμάδον δέ τής Λέσβου μετά το Πάσχα τήν 29 και 30 'Ιουνίου, έορτάς τών
Πέτρου και Παύλου και τών Άγ. 'Αποστόλων 6.

Ή αιώρα μέ το δνομα κούνια, εις τινας δέ τόπους και μέ είδικώτερα ονόμα-
τα, ώς σονσα εις Κύπρον 7, άναλόγως δέ τής μορφής και τής κατασκευής του καθί-
σματος έπ' αύτής : σελλιάστρα και σανίδωτή (Ρόδος) 8, σανικόκλα, μονόκλα και
άνεμόκλα (Σάμος) 9, παρακαμονδα (Λέσβος)10 κ. ά., κατεσκευάζετο συνήθως το
Μέγα Σάββατον ή τήν Κυριακήν τής Λαμπρής (τοΰ Πάσχα) εις τήν αύλήν ή έντος
τής οικίας ή εις πλατεΐαν ή έ'ξω τοΰ χωρίου. Άπετελεΐτο έκ δύο σχοινιών (ή ένός),
τών οποίων τά δύο άκρα έδένοντο εις δύο υψηλούς κλάδους δένδρου ή εις δοκούς τής
στέγης τής οικίας11. Εις τα έτερα άκρα αύτών προσεδένετο σανίς (είκ. 1) ή έτοπο-
θετεΐτο μετά τήν πρόσδεσιν τών σχοινιών προσκεφάλαιον, ώς κάθισμα τών αιωρου-
μένων.

1. Ξενοφ. "Ακογλου, ενθ' άν., σ. 181 - 82, 285 - 86. Λαογρ. 11 (1934/37),
σ. 232 (Ρόδος). ΚΑ, χφ. 2339, σ. 167 - 69 (Κ. Βήχος, Μήλος, 1960).

2. Jane Ε. Harrison, Mythology and Monuments of Ancient Athen, Lon-
don 1890, σ. XLIII, J. G. F r a z e r, σ. 284, Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Λαο-
γραφικά σύμμεικτα Καρπάθου, τόμ. Α', Αθήναι 1932 [φωτ. άνατ. 1969], σ. 110 - 16. Βλ. καΐ
εις Ααογρ. 16 (1956/57), σ. 126.

3. ΚΑ, χφ. 2351, σ. 628 (Γ. Κ. Σπυριδάκης, 1960).

4. ΚΑ, χφ. 1100 Β, σ. 93 (Μαρία Ίωαννίδου, 1937).

5. ΣΑ, χφ. 1892, σ. 92 (Καλλιόπη Γεδεών, 'Αθήναι 1973).

6. Σ π. Ά ν α γ ν ώ σ τ ο υ, Λεσβιακά, έν 'Αθήναις 1903, σ. 256 - 262.

7. Γ. Λουκάς, Φιλολογικαί έπισκέψεις, έν 'Αθήναις 1874, σ. 123, Γ. Παπα-
χαραλάμπους, ενθ' άν., σ. 189-90, Λαογρ. 15 (1953/54), σ. 439, σημ. 1., τόμ. 19 (1960/61),
σ. 540, άρ. 48.

8. Βλ. έν Λαογρ. 11 (1934/37), σ. 590, σημ. 4.

9. Ά ν α στ. Βροντής, £νθ' άν., σ. 240.

10. Σ π. Ά ν α γ ν ώ σ τ ο υ, ενθ' άν., σ. 259.

11. Ή αιώρα ήδύνατο ετι να στηθή και εις στενωπούς έντος τοϋ συνοικισμού διά τής

ρί*r/n*r'r\rcc-/.\r rrwr\i\iir.wi Z^k -τ-λΛ,- — _Γ·... „?... ~ ..
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'Αντιστοίχως προς τους "Ελληνας ή αιώρα αύτη άπαντα ομοίως και εις τούς
λοιπούς, ως έλέχθη, λαούς τής χερσονήσου του Αίμου ('Αλβανούς, Βουλγάρους,
Γιουγκοσλάβους, Βλάχους και Ρουμάνους), έκτος δ' αύτής και εις τούς Ρώσους,

τελούμενη ομοίως κατά την άνοιξιν, ειδικώς δέ κατά το Πάσχα και κατ' έξοχήν
κατά τήν ήμέραν τής εορτής του'Αγ. Γεωργίου1. Εις 'Αλβανίαν είδικώτερον το εθι-

1. Βλ. Κ. L. L û b e c k, Die Krankheitsdâmonen der Balkanvôlker, Zeitschrift
des Ver. f. Volkskunde, Bd. IX, Berlin 1899, p. 62. M. Arnaudoff, Die bulgarischen
Festbrâuche, Leipzig 1917, σ. 44. Ρ a u 1 Eisne r, Volkslieder der Slawen, Leipzig (1926),
σ. 514 - 15. Ε. S c h n e e w e i s, Serbokroatische Volkskunde, Erster Teil, Berlin 1961, σ.
137. Ion Popinceanu, Religion, Glaube und Aberglaube in der rumanischen Spra-
che (Kallmunz) 1964, σ. 80. G u s t a ν W e i g a n d, Die Aromunen, II, Leipzig 1894,
σ. 126. Ε u g. F e h r 1 e, Feste und Volksbràiiche in Jahreslaufeuropâischer Vôlker, Kassel
1935, σ. 135.

Περί τής τελέσεως τής αιώρας μετά τήν Κυριακήν τοϋ Πάσχα εμφαίνεται και έκ τής
συνήθειας εις τούς Γιουγκοσλάβους (εις Skopska Grna, Gora) νά φέρουν οί αιωρούμενοι πασχα-
λινον αύγο υπό τήν μασχάλην των κατά τήν ήμέραν τής έορτής τοϋ "Αγίου Γεωργίου (βλ. Ε.
Schneeweis, σ. 137). Εις δημώδες βουλγαρικών ασμα έρωταται νέος, ευρισκόμενος εις τήν
ξενιτειάν, διατί δεν επιστρέφει εις τήν οίκογένειάν του κατά το Πάσχα ή κατά τήν έορτήν του
'Αγίου Γεωργίου. G. Rosen, Bulgarische Volksdichtungen, Leipzig 1879, σ. 215, άρ.
83. Βλ. και έτερον σχετικών άσμα εις M. Arnaudoff, έ'νθ' άν., σ. 39 - 40.

Είκ. 1. Σχεδίασμα τής αιώρας εις τήν Ίωνίαν.

(Ν. Καρτσωνάκη - Νάκη, Θυμάμαι τή Σμύρνη, σ. 15).
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μον τοΰτο έλάμβανε χώραν κατά τήν έμφάνισιν τών νέων φύλλων είς τά δένδρα, ή
όποια καί εθεωρείτο ώς άρχή τοΰ χρόνου καί συνέπιπτεν είς τήν έορτήν τοΰ Άγ.
Γεωργίου. Ή έν λόγω αιώρα συνωδεύετο έπίσης μέ τραγούδια ένταΰθα λυρικά,
έρωτικά καί σατιρικά 1. (Είκ. 2).

Τέλεσις τής αιώρας άναφέρεται είς τούς Γιουγκοσλάβους, ώς είς τήν Ελλά-
δα (Κάρπαθος), κατά τήν Μεγ. Τεσσαρακοστήν, ειδικώς τό Σάββατον τοΰ Λαζά-
ρου, είς περιοχάς τής Βοσνίας, τής 'Ερζεγοβίνης καί τής Σερβίας 2, πρός δέ καί είς

Είκ. 2. ΓΙαράστασις αιώρας είς Σκόδραν' (έπ' εύκαιρία τοΰ Βαλκανικού Λαογρα-
φικού Συνεδρίου είς Τίρανα άπό τής 17-18 'Ιουνίου 1966). (Βλ. Πρακτ. Άκαδημ.

'Αθηνών 41, 1966, σ. 634).

τούς Βουλγάρους, είς τινας τόπους τήν Κυριακήν τής Βαϊφόρου 3, μετά δέ τό Πάσχα
καί εως τήν Πεντηκοστήν ή καί μέχρι τής εορτής τοΰ Άγιου 'Ιωάννου (24 Ιουνίου)
είς άλλας περιοχάς τής Εύρώπης (Βεστφαλία, Μεκλεμβοΰργον, 'Εσθονία καί Λετ-

1. Ιίληροφορίαι έκ σχετικής επιστολής τοϋ κ. Zihni Sako, διευθυντοΰ τοΰ 'Ινστιτούτου
Λαογραφίας είς Τ ίρανα. Τοΰτον ευχαριστώ θερμώς καί άπό τής θέσεως ταύτης.

2. Lu d wig Deubner, Russische Volkskunde, Archiv f. Religionswiss. Bd.
9, 1906, σ. 452. Πρβλ. καί Sartor i, Schaukeln, Handw. d. deutsch. Abergl. VII, 1935/36,
σ.1017.

3. M. A r il a u d ο f f, ένθ' άν., σ. 38.
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τονία)1. Πρόκειται ούτω περί έθίμου συνδεδεμένου μέ τό έ'αρ, τό όποιον τόσον είς
τόν έλληνικόν κόσμον, όσον καί εις τούς γειτονικούς λαούς, 'Αλβανούς, Βουλγάρους
καί Γιουγκοσλάβους, τελείται κυρίως ύπό άγάμων νέων άμφοτέρων τών φύλων.

Είς τήν 'Ελλάδα έλάμβανον θέσιν έπί τής αιώρας κυρίως αί νεάνιδες (είκ. 1).
Έκ τών παρισταμένων νέων έκαστος ώθεΐ πρός κίνησιν τήν αίώραν έπί τής όποιας
κάθηται πολλάκις εκείνη μέ τήν οποίαν συνδέεται αίσθηματικώς, άδονται δέ συγ-
χρόνως έξ ύπαμοιβής τραγούδια σχετικά πρός τήν περίστασιν, πρός έπαινον τής
αιωρούμενης κόρης καί του παρ' αύτήν νέου, ώς καί πρός εκφρασιν τοΰ άμοιβαίου
έρωτικοΰ αισθήματος των 2.

Παρατίθεται ή μουσική τών ασμάτων τούτων είς Μανταμάδον Λέσβου3.

1. Βλ. J. G. Frazer, σ. ζ80, S a r t ο r i, σ. 1017-18. Είς χωρία ετι τής Καλα-
βρίας έν 'Ιταλία, είς Κάδιξ τής 'Ισπανίας καί είς Altheim έτελεΐτο ή αιώρα κατά τά Χριστούγεννα
(βλ. J. G. Frazer, σ. 284 - 285, S a r t ο r i, σ. 1018). Πρόκειται πιθανώς ένταϋθα περί
συνήθειας ή όποία έξεκίνησεν, ώς είς τό Altheim, άπό τό εθος τής τοποθετήσεως έντός λίκνου
πλαγγόνος, ή όποία παρίστανε τόν Χριστόν ώς βρέφος, καί τής λικνίσεώς της ύπό παιδιών.

2. α') Θιέ, καί νά 'ρτεν ή Λαμπρή, ν' αλλάξουν οί παππάδες,

νά βγάλουν τήν Άνάστασιμ μέ τές χρουσές λαμπάδες.
Γιάν τήμ μεγάλην Κυριακήν νά V οϋλλες οί ήμερες
πού ' λλάσσουσιν οί λεύτερες κι ονλλες οί παντρεμένες.
Κούνια μου, κούνησε μού τη γιά νά βραδυάση ή μέρα,
νά ξημερώση νά τήδ 'δώ, νά πάρη ό νοϋς μου άέρα.

(Ρόδος, Λαογρ. Β', 1910, σ. 455)

β') 1. Τραγουδεϊ ό νέος :

Κουνιέται καί τό μάλαμα, κουνιέται καί τ' άσήμι,
κουνιέται κ' ή αγάπη μου μέ τό χρυσό σιτζίμι.

2. Ή έπί τής αιώρας άπαντα άδουσα :

Πού νά χάρης τά χέρια σου τά μαργαριταρένια,

πού κούνησαν κι άλλες πολλές, τώρα κουνούν κ' εμένα.

Άναστ. Β ρ ό ν τ η ς, Ροδιακά λαογραφικά, τόμ. Β', Ρόδος 1950, σ. 41, άρ. 3. Βλ. άλλα
ήίσματα τής κούνιας : Μ ι χ. Γ. Μ ι χ α η λ ί δ η ς - Ν ο υ ά ρ ο ς, ενθ' άν., σ. 113 - 116,
Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους, ενθ'άν., σ. 190. ΚΛ, χφ. 1358, σ. 57 - 58, 109 - 110
(Κυδωνίαι Μ. Ασίας (πρόσφυγες), συλλ. Μ. Λιουδάκη, 1939). Άναστ. Β ρ ό ν τ η ς, Τό
παιδί στή Σάμο, ενθ' άν., σ. 240 - 41 κλπ.

3. ΚΛ, άρ. είσ. μουσ. 8038 καί 8039. Ήχογράφησις ύπό Σταύρου Καρακάση, Μαντα-
μάδος 1963. (Μουσική καταγραφή ύπό τοϋ συντ. - μουσικοΰ Σπυρ. Περιστέρη).
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Εϊς τ ι ν α ς τόπους, ώς εις τήν νήσον Κάρπαθον, υπό τών αιωρουμένων απευ-
θύνονται μέ ασματα οί παρά τήν αϊώραν και εις άλλα παριστάμενα πρόσωπα, ώς εις
τον δήμαρχον, τον διδάσκαλον κ.ά. 1

Σκοπός γενικώς τής αίωρήσεως ήτο ό τής κοινωνικής κατ' άρχήν έπαφής
μεταξύ τών άγάμων νέων, άρρένων και θηλέων, και τής κατ' αύτήν εκφράσεως έκα-
τέρωθεν τών ιδίων αισθημάτων, ιδία τοΰ έρωτικοΰ, μέ ειδικά έγκωμιαστικά και
εύχετικά ασματα 2.

Πολλαχοΰ έγίνετο χρήσις τής αιώρας και μέ μαγικήν εννοιαν, ώς άπο τούς
"Ελληνας εις Αίνον Άνατολ. Θράκης, προς έπιτυχίαν τής παραγωγής σησάμου 3,
εις Ζαγοράν Πηλίου προς άποδίωξιν τών δφεων άπο τον οίκον δι' έπωδής κατά τήν
αΐώρησιν4, ειτα υπέρ τής υγείας τών αιωρουμένων, προς προστασίαν άπο όσφυαλ-
γίαν κατά τό θέρος (Μανιάκι Μεσσηνίας) 5, ή και άπαλλαγήν άπο ενοχλήματα εις
τήν όσφύν και τον αύχένα (Λαμπέτιον Ηλείας) 6. Εις Μεσημβρίαν (Θράκης)
εθεωρείτο οτι ή αΐώρησις συνετέλει «σέ καλό» 7, ήτοι υπέρ υγείας και πλούσιας
έσοδείας. Τήν σημασίαν ταύτην θά είχαν ώσαύτως ή έξάρτησις τής αιώρας άπο χλωρόν
κλώνον δένδρου (πρόσφ. έκ Βιζύης 'Ανατ. Θράκης) 8, ή ζύγισις πολλαχοΰ τοΰ βά-
ρους τοΰ σώματος κατά τήν ήμέραν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου (Κεσσάνη 'Αν. Θράκης
(πρόσφ.), Μεσημβρία Θράκης (πρόσφ.), Βασιλίτσι Μεσσηνίας, Γαλατσάδες Εύβοιας,
Κρυόβρυση Ελάσσονος κ.ά.), προς δέ και μαντικαί ένέργειαι ύπό τοΰ καθημένου
επί τής αιώρας υπέρ τής υγείας του κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους (Κρυόβρυση
Ελάσσονος) 9.

Εις τούς προς βορράν γειτονικούς λαούς ('Αλβανούς, Βουλγάρους και Γιουγ-
κοσλάβους) ή αιώρα παρά τό κοινωνικον ώς άνωτέρω περιεχόμενον αύτής άπαντάται
ώσαύτως και ώς μαγική πράξις ομοίως προς εύκαρπίαν τής γής, πλουσίαν άπόδοσιν
έκ τής κτηνοτροφίας, τής άλιείας, έπιτυχίαν εις τό κυνήγιον, άπόκρουσιν καταστρε-

1. Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, ενθ' άν., σ. 111, 115-116.

2. Πολλαχοΰ αιωρούνται και οί νεόνυμφοι, επειτα και άτομα μέσης ή προβεβηκυίας
ήλικίας (Κάρπαθος, Κρυόβρυση 'Ελάσσονος, Σινώπη και Κοτύωρα Πόντου Μ. 'Ασίας (πρόσφ.) κ.ά.).

3. Συ μ. Μανασσείδης, Λαογραφικά Αίνου, Άρχεΐον Θρακ. Λαογρ. και
Γλωσσ. Θησαυροϋ, τόμ. Γ' (1936/37), σ. 79, άρ. 7. ΚΛ, χφ. 229, σ. 267 (Μανασσείδης).

4. ΚΛ, χφ. 303, σ. 108 (Π. Αιλιανός, Ζαγορά, 1874).

5. ΚΛ, χφ. 1508, σ. 53 (Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι, 1944).

6. ΣΛ, χφ. 1887, σ. 22 (Βασιλική 'Αθανασοπούλου, Λαμπέτιον 'Ολυμπίας, 1973).

7. ΚΛ, χφ. 1104Γ, σ. 231, (Γ. Μέγας, 1937).

8. «Μη κουνιέσαι», λέγει ή μητέρα εις το παιδί της, «στο ξερό» (= δένδρον). «Νά κου-
νηθής στο χλωρό». Βλ. εις Λαογρ. 10 (1929/1930), σ. 267.

9. ΚΛ, χφ. 1971, σ. 61 - 162 (Λ. Τσέλιος, 1953)..
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πτικής βροχής κ.ά., προστασίαν τής υγείας τών μελών τής οικογενείας καί τών είς
τήν ύπηρεσίαν της ζώων κλπ. Μέ άναλόγους χρήσεις εύρίσκεται ομοίως ή εθιμική
πράξις αύτη καί είς άλλους ετι λαούς, ώς άνωτέρω, τής Εύρώπης, τής 'Ασίας κ. ά.

Τελετουργική αίώρησις είναι γνωστή μέχρι τοΰδε τό πρώτον έκ τής μινωι-
κής Κρήτης, τής μετανακτορικής περιόδου '1400 - 1100 π.Χ. Είς τερρακόταν έκ τής

Είκ. 3. Μινωική αιώρα έκ τής 'Αγίας Τριάδος
Κρήτης. (Chr. Zervos, Πίν. άρ. 578).

'Αγίας Τριάδος (επαρχίας Πυργιωτίσσης Ηρακλείου) τών χρόνων τούτων παρί-
σταται γυναικεία μορφή αιωρούμενη (είκ. 3). Αί άκραι τοΰ σχοινιού διά τήν συγκρά-
τησιν τής αιώρας είναι έξηρτημέναι άπό δύο εκατέρωθεν πασσάλους, οί όποιοι πι-
στεύεται ότι συμβολίζουν δένδρα.

Είναι γνωστόν ότι οί Μινωΐται έθεώρουν τό δένδρον ώς τόπον διαμονής τής
θεάς τής γονιμότητος τής γής καί τών ζώων τών γεωργών Χ. Ούτως ή καθημένη
μορφή έπί τής αιώρας ύποστηρίζεται ότι παριστά τήν θεάν ταύτην διά τής τελετουρ-

1. Christian Zervos, L' art de la Crète Néolithique et Minoenne, Paris
(1956), σ. 45.



122

ΓΕΩΡΓ. Κ. Σ Π ΥΡΙΔΑΚΗ

γικής αίωρήσεως τής όποιας θά άπεσκοπεΐτο ή εύόδωσις τής εν γένει παραγωγής,
γεωργικής, κτηνοτροφικής κ.ά.1

Άπό τούς κατόπιν χρόνους τής έλληνικής άρχαιότητος γνωρίζομεν περί τής
ύπάρξεως τής αιώρας είς τόν ίωνικόν κόσμον, άναφερομένης είς Κολοφώνα καί είς
Αθήνας 2. Είς τήν τελευταίαν πόλιν έτελεΐτο κατά τά Ανθεστήρια αίώρησις τών
νεανίδων μέ συμμετοχήν είς αύτήν νέων καί μέ συνοδείαν άσματος πού έκαλεΐτο άλή-
τις3, άνηρτώντο δ' έτι είς τά δένδρα πρός αίώρησιν καί πλαγγόνες4.

'Αντιστοίχως πρός τάς γραμματειακάς πηγάς περί τής αιώρας 5 έχουν περι-
σωθή έτι καί παραστάσεις αύτής έπί άγγείων (5-4 αί. π.Χ.) 6, έξ ών αί κατω-
τέρω.

'Επί άττικοΰ σκύφου, ό όποιος απόκειται είς τό Μουσεΐον τοΰ Βερολίνου 7,
παρίσταται νεάνις έπί αιώρας, παρ' αύτήν δέ Σάτυρος φέρων στέφανον (είκ. 4).

1. Βλ. Μ. Ν i 1 s s ο n, Minoan - Mycenaean Religion and its survival in Greek
Religion, ed. 2, Lund 1950, σ. 331 - 32, note 7. Arthur Evans, The Palace of Minos,
vol. IV, part I, London 1935, σ. 24 - 27. G h r i s t i a n Ζ e r ν ο s, σ. 45. Ό L. D e u b-
n e r (Attische Feste, Hildesheim 1966, φωτ. άνατ.), σ. 121, σημ. 4, έχων ύπ' όψιν τήν γνώμην
ταύτην τοϋ M. Nilsson ώς καί τήν τοΰ Wilamowitz (Der Glaube der Hellenen 1, 260,
σημ. 4) έπί τοΰ θέματος, άμφιβάλλει περί ύπάρξεως τελετουργικής αιώρας είς τούς Μινωικούς
χρόνους, νομίζει δέ ότι έχομεν είς τήν παράστασιν ταύτην άπλήν διασκέδασιν. Τήν άποψιν
ταύτην διετύπωσε πρώτος ό Α. Evans (σ. 27), χωρίς νά έπιμείνη είς αύτήν, δεχθείς έτσι τήν
παράστασιν ώς είκονίζουσαν έθιμον τελετουργικόν.

2. 'Αθήν. 618 e-f. Ιίολυδ., Όνομ. 4, 55. Πρβλ. καί Μ. Nilsson, Die
Anthesterien und die Aiora. Eranos 15, 1916, 181 έξ., 199 = Opuscula I, Lund 1951, σελ.
145 έξ., 165.

3. 'Αθήν. 618 e - f. ΙΤολυδ., Όνομ. 4,55. Βλ. καί L u d. D e u b n e r, σ. 118.

4. Ή άνάρτησις πλαγγόνων πρός αίώρησιν άναφέρεται καί ώς άρχαϊον ρωμαϊκόν έθι-
μον, τό όποιον ήδη άπό τής άρχαιότητος έθεωρεΐτο ότι παρελήφθη άπό τούς "Ελληνας. (Βλ. F r.
A 1 t h e i m, Terra mater. Untersuchungen zur altitalischen Religionsgeschichte, Giessen
1931, σ. 90, J. G. F r a z e r, σ. 282 - 83).

5. Βλ. είς M. N i 1 s s ο n, Die Anthesterien, Eranos, σ. 181 - 200 (= Opuscula
I, σ. 145 - 165), Lud. Deubner, ενθ' άν., σ. 118 - 121.

6. Βλ. Lud. Deubner, σ. 118 έξ., Walter Burkert, Homo necans.
Interpretationen altgriechischer Opferriten und Mythen. Berlin - New York 1972, σ. 206-
207, σημ. 11 (Rg.V.V. Bd. XXXII). (Τήν ύπόδειξιν τοΰ βιβλίου ώς καί τοΰ δημοσιεύματος τοϋ
Σπ. Μαρινάτου, ώς κατωτέρω, οφείλω είς τόν καθηγητήν Γεώργ. Στ. Κορρέν).

7. Adolf Furtwângler-Karl Reich h old, Griechische Vasenma-
lerei, Serie III, Tafeln. Munchen 1932, Tafel 125. ΓΙρβλ. καί, ώς κατωτέρω, Serie III, Text,
σ. 28 - 32.
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Ούτος, ώς εμφαίνεται άπό τήν όλην στάσιν του σώματος, εχει ώθήσει τήν αίώραν
πρός ταλάντευσιν. Οί Σάτυροι όμως ήσαν έκ τών άκολούθων του Διονύσου, ή παρου-
σία δ' αύτοΰ έστεφανωμένου σημαίνει ότι πρόκειται είς τήν σκηνήν ταύτην περί
έκδηλώσεως κατά έορτήν, αΰτη δ' ήτο, ώς είναι γνωστόν, ή εορτή τών Άνθεστη-

Είκ. 4. Αιώρα έπί άττικοϋ σκύφου.

(Α. Furtwângler, Κ. Reichhold, Griech. Vasenm. Πίν. άρ. 125)

ρίων. Ούτως ή αί(όρα, ώς φαίνεται καί έκ τής παραστάσεως ταύτης, άπετέλει
στοιχεΐον εις 'Αθήνας καί είς τήν 'Αττικήν γενικώτερον τής Διονυσιακής λατρείας 1.

Περί τής συστάσεως τής έν λόγω αιώρας έκυκλεΐτο είς 'Αθήνας αιτιολογικός
μΰθος καθ' όν ό Διόνυσος, έλθών εις τόν δήμον 'Ικαρίας τής 'Αττικής, έδίδαξεν είς
τόν έκεΐ βασιλέα, ονόματι Ίκάριον, τήν καλλιέργειαν τής άμπέλου καί τόν τρόπον
παρασκευής οίνου άπό τόν καρπόν της, χαριζόμενος είς αύτόν διά προσφερθείσαν
φιλοξενίαν.

Ό Ίκάριος άργότερον έ'δωκεν άπό τόν παρασκευασθέντα ύπ' αύτοΰ οίνον
νά πίουν καί τίνες ποιμένες. Ούτοι όμως, καταληφθέντες ύπό μέθης καί νομίσαντες
οτι ειχον δηλητηριασθή, έφόνευσαν τόν Ίκάριον, τόν όποιον κατόπιν έθαψαν, ότε
ειχον συνέλθει άπό τήν έπήρειαν τοΰ οίνου.

Ή θυγάτηρ του Ήριγόνη, άφοΰ έπί πολύ άνεζήτησε τόν έξαφανισθέντα πα-
τέρα της καί επέτυχε τέλος τήν άνακάλυψιν τοΰ τάφου του, άκολουθοΰσα τήν Μαΐραν,
πιστήν κύνα τοΰ Ίκαρίου, κατελήφθη ύπό άπελπισίας καί άπηγχονίσθη έκ τοΰ δέν-

1. Βλ. Α. Furtwângler, Friedrich Hauser und Karl Reich-
hold, Griechische Vasenmalerei, Serie III. Text, Miinchen 1932, σ. 29 - 30.
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δρου πού υπήρχε παρά τον τάφον του. 'Αμέσως αί νεανίδες εις 'Αθήνας ένεκα κα-
τάρας του Ίκαρίου κατελήφθησαν άπο μανίαν και ήρχισαν νά άπαγχονίζωνται. Τό
μαντείο ν τών Δελφών, έρωτηθέν περί τής αιτίας του κακοϋ, συνεβούλευσε τήν
καθιέρωσιν τής αιώρας προς άπαλλαγήν τής πόλεως έξ αύτοΰ 1.

Κατά τον μΰθον τούτον σκοπός τής καθιερώσεως τής τελετής ταύτης ύπήρ-
ξεν ή άποτροπή του κάκου διά τής έξιλεώσεως τής ψυχής τής Ήριγόνης 2. Ή αιτιο-
λογία αΰτη έχω τήν γνώμην οτι προσεδόθη εις τό έθιμον, άφοΰ τοΰτο είχε πλέον
καθιερωθή ώς τελετουργικόν στοιχεΐον τών 'Ανθεστηρίων 3, πιθανότατα δέ τής
τρίτης ημέρας αύτών, τών Χύτρων 4, ή όποια ήτο άφιερωμένη εις τήν λατρείαν,
πλην του Διονύσου, τών ψυχών τών νεκρών και του Έρμου ώς ψυχοπομποΰ. Έχο-
μεν ουτω προσαρμογήν προς τήν άστικήν έορτήν ταύτην τοΰ τε εθίμου ώς και τοΰ
λαϊκού μύθου, αιτιολογικού αύτοΰ 5, ό όποιος μέ τήν αίώραν θά ύπήρχε διαδεδομένος
ύπό άπλουστέραν ή διάφορον μορφήν εις τούς άγρότας τής 'Αττικής, άσφαλώς δέ
και εΐ; άλλους τόπους, ώς εις Κολοφώνα 6.

Ύπό τήν άπλουστέραν, τήν λαϊκήν, μορφήν της ευρίσκεται, ώς πιστεύω,
εις δύο άγγειογραφίας έπί υδριών, άπο τάς οποίας ή μία άπόκειται εις τό μουσεΐον

1. Βλ. Ε r n. M a a s s, Analecta Eratosthenica, Berlin 1883. (De Eratosthenis
Erigona, σ. 83 - 84). Hygin. Fal>. 130 (εκδ. H. I. Rose), Άπολλοδ. Βιβλ. 11,7.

2. Em. M a as s, An. Erat., σ. 83 - 84, Hygin., Fab. 130. Βλ. και Lud.
D e u b η e r, σ. 118 έξ.; W. Burker t, ενθ' άν., σ. 267.

3. Τά 'Ανθεστήρια ήσαν, ώς γνωστόν, τριήμερος εορτή προς τιμήν του Διονύσου άλλά
και τής Δήμητρος, ήγοντο δέ άπό τής 11-13 τοΰ μηνός 'Ανθεστηριώνος, ό όποιος αντιστοιχεί
πρός τό χρονικόν διάστημα άπό τής 15 Φεβρουαρίου εως τήν 15 Μαρτίου.

4. Βλ. L u d. D e u b n e r, ενθ' άν., σ. 121. Ό D. C. Dieterich (Hermes, 89, 1961,
σελ. 44, 50) υποστηρίζει οτι ή αιώρα ελάμβανε χώραν κατά τήν δευτέραν ήμέραν τών 'Ανθεστη-
ρίων, τήν τών Χοών, ειχε δέ σκοπόν καθαρμού, πρός δέ και καθαγιασμοΰ τοΰ οίνου. 'Αντιθέτως ό
Reichhold, ενθ' άν., Ill, Text, σ. 29, εκφράζει τήν γνώμην ότι αΰτη έγίνετο κατά τήν πρώτην
ήμέραν, τά Πιθοίγια.

5. Μετά τήν ενταξιν τής αιώρας εις τά 'Ανθεστήρια μέ τό άστικόν των τυπικόν ό παλαι-
ότερος αιτιολογικός μΰθος περί τής Ήριγόνης (βλ. Lud. Deubner, σ. 118) ήτο εΰκολον πλέον νά
διασκευασθή ύπό τών ποιητών, ώστε αΰτη νά άναφέρεται και ώς θυγάτηρ τής Κλυταιμήστρας έκ
τοΰ Αιγίσθου. ('Απολλ. Βιβλ. VI, 25 - 28, Παυσαν. 11, 18,6, Ίωάνν. Τζέτζης, Σχόλ. εις Λυκόφρ.
1374. Βλ και Lud. Deubner, σ. 118, W. Burkert, σ. 267).

6. Ιίερί τής αιώρας εις Κολοφώνα : Πολυδ. Όνομ. IV, 55, 'Αθήν. ΙΔ', 10 (p. 618e).
Βλ. και L u d. D e u b n e r, σ. 119 - 120, σημ. 2. M. N i 1 s s ο n, Geschichte der griechi-
schen Religion, Bd. 1 , Miinchen 1955, σ. 585.
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Είκ. 5. Αιώρα επί υδρίας. (Μουσεΐον Αούβρου). (Βλ. κατωτ. σελ. 126,

σημ. 1. ΓΙίν. άρ. 50.2).

Είκ. 6. Αιώρα έπί υδρίας. (Μουσεΐον Βερολίνου). (Α. Furtwângler, F. Hauser,
Κ. Reichhold, Griech. Vasenm. Ill, Text., σ. 28).
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τοΰ Λούβρου 1 (είκ. 5), ή δ' έτέρα είς το μουσείου Βερολίνου 2 (είκ. 6). Είς τήν
πρώτην παριστάνεται ό 'Έρως γυμνός, έτοιμος νά ώθήση πρός κίνησιν τήν αίώραν
έπί τής οποίας κάθηται παρθένος, είς δέ τήν δευτέραν νέος άναμένει ομοίως νά
έπαναλάβη τήν ώθησιν τής αιώρας έπί τής όποιας ευρίσκεται νεάνις.

Αί παραστάσεις αύται έκ τής ύπάρξεως είς αύτάς πίθου, ό όποιος ενθυμίζει
τήν πρώτην ήμέραν τής έορτής τών 'Ανθεστηρίων, ή όποια έκαλείτο Πιθοίγια, ήτοι
ήμέρα άνοίγματος τών πίθων τοΰ νέου οίνου 3, συνδέονται, ώς καί ή ύπ' άρ. 4, μέ
τήν έορτήν ταύτην.

Πλήν όμως τών στοιχείων τούτων περί τής αιώρας έκ τής Μινωικής Κρή-
της καί τών κατόπιν ιστορικών χρόνων, έχομεν προσέτι έξ άρχαιολογικών εύρημά-
των τών προϊστορικών χρόνων είς τόν σημερινόν έλληνικόν χώρον, είς τόν βουλγα-
ρικόν καί ρουμανικόν, άκόμη δέ πρός βορράν έως είς τό Κίεβον καί τήν Μοραβίαν,
ώς καί είς τήν Εγγύς Άνατολήν (Μ. 'Ασίαν καί Μεσοποταμίαν) ένδείξεις περί αύτής
είς μορφάς γυναικείας έξ όπτής γής μέ όπήν διαμπερή είς αύτάς πρός άνάρτησιν 4.

Ό Delvoye 5, έξετάσας τό ύλικόν τοΰτο, έξέφρασε τήν γνώμην ότι πρόκειται
ένταΰθα περί τυπικοΰ έθίμου, τό οποίον έτελείτο πρός τόνωσιν τής γονιμότητος τής
φύσεως. Τήν γνώμην ταύτην άντέκρουσεν ό Μ. Nilsson, παρατηρήσας ορθώς ότι έκ
τής ύπάρξεως τών ειδωλίων τούτων, προωρισμένων δι' άνάρτησιν, ώς εμφαίνεται έκ
τής οπής έπ' αύτών, δέν μποροΰμεν νά είμεθα βέβαιοι ότι έγίνετο καί τελετουργική
αίώρησίς των 6.

Έπεκτείνων ό Σπυρ. Μαρινάτος τήν έρευναν έπί τοΰ άρχαιολογικοΰ ύλικοΰ
τό όποιον είχεν ύπ' όψιν ό Delvoye, πρός δέ καί έπί άλλων άντικειμένων, ομοίως
έκ τών προϊστορικών χρόνων, τά όποια θεωρεί ότι ήσαν προωρισμένα δι' άνάρτησιν
καί αίώρησιν, παρατηρεί ότι πλήν τών ήδη γνωστών έκ τής 'Αρχαιότητος φιλολογι-

1. Βλ. είς Corpus Vasorum Antiquorum. France. Musée du Louvre, fasc. 9. III,
Id, p. 37, Planche 50.1,2.

2. A. F u r t w à n g 1 e r, F r. H a u s e r, K. Re i c h h ο 1 d, Griech. Vasenmal.
Ill, Text, σ. 28.

3. Βλ. είς A. F u r t w â n g 1 e r, F r. H a u s e r, K. R e i c h h ο 1 d, III, Text,
σ. 29. Ύπό τοΰ F r. Η a u s e r (σ. 29) υποστηρίζεται οτι ό πίθος συμβολίζει ένταΰθα τήν κατό-
πιν άφαιρέσεως τοΰ καλύμματος αύτοΰ έξοδον τών ψυχών έκ τοϋ "Αδου είς τήν γήν κατά τήν
έορτήν.

4. Delvoye, Rite de fécondité dans les religions préhelléniques. Bull de Corr.
Hell. LXX, 1946, σ. 120 - 131. Βλ. καί Charles Picard, Les religions préhelléniques
(Crète et Mycènes), Paris 1948, σ. 196 - 197.

5. D e 1 ν ο y e, σ. 120 έξ.

6. Minoan and Mycenaean Religion, ed. 2, Lund. 1950, σ. 332, σημ. 7.
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κών μαρτυριών περί τής αιώρας, άναφέρεται περί αύτής καί είς το άρχαΐον ίνδικον
έ'πος τής Mahabharata 1.

Εις τήν έπιτομήν τοΰ έπους, τήν Valabharata, παρατηρεί ό Map. οτι, εις
το κεφ. 7ον 2, ένθα ή περιγραφή τοΰ έορτασμοΰ τής άνοίξεως έντός ίεροΰ άλσους,
άναφέρεται τέλεσις αιώρας ύπο νεανίδων μέ συμμετοχήν καί νέων 3, προς δέ οτι
το άρχαΐον τοΰτο ίνδικον έθιμον, ώς προς τον τρόπον ώς καί τόν χρόνον τελέσεώς
του, ήτοι κατά τήν άνοιξιν, άντιστοιχεΐ άπολύτως πρός τήν αίώραν τής 'Αρχαιό-
τητος καί τήν είς τούς νεωτέρους "Ελληνας.

Σημειωτέον ομως οτι είς τήν αίώραν τής Valabharata πρόκειται σαφώς
περί παιγνίου κατά τό έ'αρ πρός τέρψιν τών νέων άμφοτέρων τών φύλων 4. Έν τού-
τοις δέν ύπάρχει άμφιβολία οτι θά ύπήρχεν άντιστοίχως καί τελετουργική αιώρα.
Περί τούτου συνάγεται τόσον έκ βεδικής ιεροτελεστίας, άναφερομένης είς τήν Rig-
Veda, καθ' ην ό ιερεύς έκάθητο έπί αιώρας, όσον καί έκ παραδοσιακής σήμερον
εορτής είς Ίνδίαν πρός τιμήν τοΰ Θεοΰ Krichna, τοΰ όποιου ομοίωμα άποτίθεται
έπί τοΰ καθίσματος αιώρας πρός αίώρησιν 5.

Επιζητούμενος άρχικώς σκοπός μέ τήν τελετουργικήν αίώρησιν κατά τούς
προϊστορικούς χρόνους καί τούς κατόπιν τής 'Αρχαιότητος, ώς γνωρίζομεν περί
αύτής είς τούς "Ιωνας, δέν μπορεί νά ήτο διάφορος άπό τόν τών 'Ανθεστηρίων, ώς
Διονυσιακής έορτής είς 'Αθήνας, δηλ. ό τής καρποφορίας τής άμπέλου καί γενικούτε-
ρον τής γονιμότητος όλων τών παραγωγικών μέσων τοΰ φυτικοΰ καί τοΰ ζωϊκοΰ
βασιλείου. Επομένως ό χαρακτηρισμός τής αιώρας ώς μαγικής πρός τοΰτο πρά-
ξεως 6 εύρίσκεται πλησιέστερον πρός τόν έξ άρχής σκοπόν τοΰτον τής καθιερο')-
σεώς της, άπό τόν όποιον κατόπιν ήτο εύκολον νά προέλθουν άλλοι, ώς οί πρός
άποτροπήν νόσου, προστασίαν τής ύγείας τοΰ αιωρουμένου, τών μελών τής
οικογενείας, τών ζώων αύτής κλπ.

Ό Frazer, έχων ύπ' όψιν πλήν τών άρχαίων έλληνικών καί ρωμαϊκών πη-
γών καί ειδήσεις έκ τών νεωτέρων χρόνων είς τούς λαούς τής Χερσονήσου τοΰ Αί-

1. S p. Marinates, Αιώρα. Antichthon 2 (1969), σ. 1-14.

2. Βλ. είς τήν έλληνικήν μετάφρασιν ύπό Δημητρίου Γαλανού 'Αθηναίου,
Βαλαβαράτα ή συντομή τής Μαχαβαράτας, μεταγλωττισθεΐσα ύπό—, έν 'Αθήναις 1847, σ. 141
έξ. Βλ. καί S p. M a r i n a t ο s, ενθ' άν., σ. 12 έξ.

3. Δημήτριος Γαλανός 'Αθηναίος, ένθ' άν., σ. 145 - 157 (άρ. 20, 52 -
57, 59, 60, 62 - 84).

4. Ένθ' άν., σ. '156 - 157 (άρ. 80 - 84).

5. J. G. Frazer, σ. 279. Πρβλ. καί S p. M a r i n a t ο s, σ. 14.

6. Βλ. M. N i 1 s s ο n, Geschichte, σ. 585 - 86.
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μου, ώς καί είς άλλους τής Εύρώπης, τής 'Ασίας κλπ., έξέφρασε τήν γνώμην οτι ή
αιώρα άπετέλει μέσον έξιλασμοΰ άλλά καί προς εύετηρίαν διά τοϋ καθαρμού τοΰ
άέρος έκ τών κακοποιών δι' αύτοΰ έπενεργειών ψυχών νεκρών, πού έχουν στερηθή
ταφής, ή πνευμάτων έχθρικώς διακειμένων προς τον άνθρωπον καί τήν βλάστησιν τής
γής Μέ τήν σύνδεσιν ταύτην τής αιώρας προς τον άέρα, άλλά καί προς τήν ήλια-
κήν τροχιάν, καταλήγει ό Frazer καί είς έτέραν έρμηνείαν οτι έπεδιώκετο δι' αύτής,
συμφώνως προς τήν άρχήν τής ομοιοπαθητικής μαγείας, ή έξασφάλισις δροσερού
άνέμου κατά τήν διάρκειαν τοΰ πνιγηροΰ καύσωνος τοΰ άκολουθοΰντος θέρους 2.

Τήν τελευταίαν άποψιν ταύτην τοΰ Frazer έξετάζομεν κατωτέρω είδικώ-
τερον, έπειδή θεωροΰμεν οτι εύρίσκεται πλέον έγγύς προς τά πράγματα έν σχέσει
προς έτέρας ύποθέσεις αύτοΰ, ώς περί καθαρμοΰ, ώς έλέχθη, τοΰ άέρος έκ ψυχών
νεκρών ή άλλων πνευμάτων ή ύποβοηθήσεως μέ τήν αίώρησιν τής άνυψώσεως κατά
τήν άνοιξιν είς το διάστημα τής τροχιάς τοΰ ηλίου 3 καί έτέρας παρ' άλλων 4.

Ό άνθρωπος ήδη κατά τά πρώτα βήματα τοΰ πολιτισμοΰ του θά εΐχεν άντι-
ληφθή έκ τής βιοτικής έμπειρίας του τάς έπιδράσεις είς το σύστημα οργανώσεως
τοΰ καθ' ήμέραν βίου του τών μετεωρολογικών έναλλαγών, ήτοι το μέν τής κανο-
νικώς πιπτούσης βροχής, τών μετρίως πνεόντων άνέμων, τής μέσης θερμοκρασίας,
τό δέ τών πλημμυρών καί τών καταιγίδων, τής άνομβρίας, τοΰ ίσχυροΰ άνέμου, ώς
θυέλλης, ή τής άπνοιας, τής ύψηλής θερμοκρασίας ή τής πτο'ίσεως αύτής πρός
παγετόν κλπ.

' Η μετεωρολογική κατάστασις ύπό τήν πρώτην μορφήν συνετέλει άναλόγως
είς παραγωγήν ύπό τής γής ειδών συντηρήσεως τοΰ άνθρώπου, πρός διευκόλυνσίν
του είς μετακινήσεις διά ξηράς καί θαλάσσης, είς συντήρησιν τής υγείας του κ.ά.,
ύπό δέ τήν δευτέραν έπέφερε καταστροφάς είς τό φυσικόν περιβάλλον τής διαβιώ-
σεώς του, έδημιούργει έμπόδια καί κινδύνους είς καθόλου ένεργείας καί πράξεις
διά τήν ΰπαρξίν του καί τήν πολιτιστικήν του άνάπτυξιν.

Τάς επιπτώσεις ταύτας ήσθάνετο κατ' έξοχήν ή άγροτική ύπό γενικωτέραν
έννοιαν κοινωνία, τής όποιας τά μέλη άπό άπόψεως οργανώσεως τής ζωής εύρί-

1. J. G. F r a z e r, σ. 283.

2. Βλ. J. G. Frazer, σ. 284 - 285.

3. J. G. Frazer, σελ. 280, 283. Βλ. καί L ii b k e, ένθ' άν., σ. 62 - 63.

4. Βλ. περί τής άρχαίας αιώρας : L u d. D e u b n e r, σ. 120 - 121. M. Nilsson,
a) Die Anthesterien, σ. 197 = Opuscula I, σ. 162. β) Geschichte, σ. 585 - 86. D. C. D i e-
t e r i c h, σ. 40. Delvoye, σ. 122 - 23, 131. W. F (a u t h), Aiora έν Κ. Ζ i e g 1 e r -
W. Sontheimer, Der kleine Pauly, I, 1964, σ. 188 - 89. W aid. L i u n g m a n,
Traditionswanderungen Euphrat-Rhein, Teil I, Helsinki 1937, σ. 372 - 73 (F.F.C. No 118).
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σκονται είς άμεσον εξάρτησαν άπό τήν γύρω φύσιν καί τά συμβαίνοντα είς αύτήν.
Οί άγρόται έτσι καί οί κτηνοτρόφοι, είχαν, ώς καί σήμερον, έστραμμένην με ζωηράν
άνησυχίαν τήν προσοχήν είς τήν μετεωρολογικήν κατάστασιν πού θά έπεκράτει κατά
τήν κρίσιμον περίοδον, ώς έπί παραδ. είς τήν 'Αττικήν καί άλλαχοΰ τών έλληνικών
χωρών, πολύ δέ παλαιότερον είς τήν Μινωϊκήν Κρήτην, άπό τοΰ Μαρτίου έως τόν
Μάιον.

Κατά τήν περίοδον ταύτην εθεωρείτο άπολύτως άναγκαία ή ύπαρξις εύνοϊ-
κών μετεωρολογικών συνθηκών, ιδία δροσερού άέρος, πρός προστασίαν τής ύπό
έξέλιξιν νέας παραγωγής άπό τόν κίνδυνον τής καταστροφής ένεκα τής τυχόν έπι-
κρατήσεως ξηρασίας ή ύψηλής θερμοκρασίας 1. Τήν πνοήν τοΰ ποθητοΰ τούτου
άέρος παρετήρει ό άνθρωπος είς τό άπλοΰν φαινόμενον τής διά τοΰ ανέμου ταλαν-
τώσεως τών κλάδων καί τοΰ φυλλώματος τών φυτών, έν αντιθέσει πρός τήν έπί
άπνοιας κατάστασιν άκινησίας αύτών.

Τοΰ φυσικοΰ φαινομένου τούτου καί άλλων, ώς καί γεγονότων, άναζητών
ό πρωτόγονος άνθρωπος λογικήν έρμηνείαν έπίστευσε καί έπλασε κατόπιν τόν μΰθον
περί προελεύσεώς των άπό ύπερφυσικά οντά, πνεύματα, μέ εύμενή άναλόγως ή δυσ-
μενή διάθεσιν πρός αύτόν. Μετά τήν διαμόρφωσιν τής πίστεως ταύτης έκινήθη ούτος
είς ένεργείας καί πράξεις μέ μαγικόν καί λατρευτικόν χαρακτήρα πρός τόν σκοπόν
δεσμεύσεως έπ' ωφελεία του τής ύπό τό φαινόμενον τοΰ άνέμου δράσεως τών
όντων τούτων 2. Πρός τοΰτο κατά τήν άρχήν τής άναλογικής ή ομοιοπαθητικής
μαγείας έσκέφθη ότι μέ τήν πρόκλησιν παρ' αύτοΰ ταλαντώσεων τών κλώνων δέν-
δρου διά τελετουργικής αίωρήσεως έκ τούτων νεανίδων μέ συμμετοχήν είς αύτήν
καί νέων άρρένων ή μέ τήν συμβολικήν πρός τοΰτο έξάρτησιν πλαγγόνων, ώς κατά
τήν 'Αρχαιότητα είς 'Αθήνας κατά τά 'Ανθεστήρια, θά ήδύνατο διά τής πράξεως
ταύτης, μιμήσεως τών παλινδρομικών κινήσεων τοΰ δένδρου, τών προκαλουμένων
ύπό τοΰ «πνεύματος - άνέμου», νά συντελέση είς τήν δυναμικήν ένίσχυσιν ή είς τόν

1. Περί καταστροφών έκ δυσμενών μετεωρολογικών καταστάσεων της παραγωγής της
γης καί περί της έκ τούτων άγωνίας τοϋ άνθρωπου διά τήν έπιβίωσίν του παρατίθεται ενδεικτικώς
σχετικόν χωρίον έκ τοϋ βίου τοΰ 'Αγίου Νικολάου. «Μετά τήν κοίμησιν τοΰ 'Αγίου Νικολάου
έπί ετη πέντε έγένετο άβροχία καί κράτησις άέρος έπί μήνας εννέα έπί πάσης τής παραθαλασσίας
καί έπί τούς πεδινούς τόπους καί είς τήν πόλιν τών Μυρέων ένθα ό άγιος Νικόλαος εκείτο καί έγέ-
νετο λιμός ισχυρός καί πάντες άπό λιμοϋ άπώλοντο καί τά τέκνα αύτών έτελεύτησαν».
(Gustav Anrich, Hagios Nikolaos, I, Leipzig u. Berlin 1913, σ. 288 - 89).

2. 'Εκ τών πρωίμων έλληνικών χρόνων είναι γνωστή ή δέσμευσις ύπό τοΰ Αιόλου έντός
άσκοΰ τών άντιθέτων πρός τόν πλοΰν τοΰ 'Οδυσσέως άνέμων. Όδ. κ' 19 - 26 : «ενθα (ενν. είς τόν
άσκόν) δέ βυκτάων άνέμων κατέδησε κέλευθα» (στ. 20).
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έξαναγκασμόν τοϋ «πνεύματος» τοΰ άνέμου, έπί καταστάσεως κυρίως άπνοίας,
δπως πνέη ώς εύνοϊκός, δροσερός, άήρ, έπ' ωφελεία τής υπό έξέλιξιν καρποφο-
ρίας τής γης.

Τοιούτον μαγικόν χαρακτήρα δέον νά δεχθώμεν οτι είχεν άρχικώς και ή
άρχαία αιώρα μέ σκοπόν τήν έπικράτησιν ευκρασίας άέρος. Ό αιτιολογικός δέ περί
αύτής μΰθος τής Ήριγόνης 1 πιστεύω οτι άποτελεΐ προσαρμογήν εις το πνεΰμα τής
άρχαίας κοινωνίας παλαιοτέρας διηγήσεως περί πραγματικής άντιστοίχως θυσίας
νεάνιδος εις τούς άνέμους κατά τήν τέλεσιν τής αιώρας.

Περί άνθρωποθυσιών και μαγικών γενικώτερον τελετουργιών εις τούς άνέ-
μους προς πνοήν ή παΰσιν αύτών υπάρχουν άρκεταί σχετικαί μαρτυρία!, έκ τής 'Αρ-
χαιότητος. Θυσία τής Ίφιγενείας έν Αύλίδι, ώς «παυσάνεμος» (Αίσχ. Άγαμ. 214)'
θυσία παίδων εις τούς άνέμους υπό τοΰ Μενελάου εις Α'ίγυπτον προς άπόπλουν αύτοΰ
(Ήροδ. II, 119)· κατάπαυσις τοΰ όρμητικοΰ άνέμου διά μαγικοΰ τρόπου (Διογ.
Λαέρτ. 8,60). Εις τήν Κόρινθον άναφέρεται οτι ύπήρχεν ευγενές γένος, τοΰ οποίου
τά μέλη έκαλοΰντο «ανεμοκοΐται», ώς άποκοιμίζοντες, κατευνάζοντες, τούς άνέ-
μους (Σοΰδα και Ήσύχ. έν λ., Εύσταθ. εις Όδύσσ. 1645, 41 έξ.) κ.ά. 2

Εις τό εθιμον ούτω μέχρι τών νεωτέρων χρόνων τής τελετουργικής κατά τό
εαρ αΐωρήσεως, συνοψίζοντες τά εκτεθέντα, έπαναλαμβάνομεν οτι συνεχίζεται παμ-
παλαία άπό τών προϊστορικών χρόνων άγροτική λατρευτική ή μαγική πραξις προς
τον σκοπόν άρχικώς διά τής αίωρήσεως έκ τών κλάδων δένδρου και προκλήσεως τα-
λαντώσεων αύτών, άντιστοίχων προς τάς παρατηρουμένας υπό τήν πνοήν τοΰ άνέ-
μου, ένισχύσεως τοΰ «πνεύματος» τοΰ άνέμου. δπως πνέη εύνοϊκόν διά τήν υπό έξέ-
λιξιν παραγωγήν τής γής.

1. Εξεζητημένη, οΰτω δέ μή άνταποκρινομένη προς τήν άλήθειαν, φαίνεται ή ερμηνεία
υπό τοϋ Ν. Σβορώνου (βλ. έν Λαογρ. 7, 1923, σ. 161 έξ.) τοΰ μύθου περί τής άπαγχονισθείσης
Ήριγόνης, ώς λατρευτικής προσωποποιήσεως εις αύτόν τοΰ εθους τής μεταιωρήσεως ή αναρτήσεως
σκίλλης έκ δένδρου προς τον σκοπόν ένισχύσεως τής μαγικής εις αυτήν δυνάμεως πρός άπο-
τροπήν κακοΰ.

2. Βλ. περί έτέρων σχετικών λατρευτικών και μαγικών ένεργειών και πράξεων :
Paul Stengel, Opferbràuche der Griechen, Berlin u. Leipzig 1910, σελ. 128, 146 -
153, 189, Παναγής Λεκατσάς, Ή καταγωγή τών θεσμών, τών έθίμων και τών
δοξασιών,'Αθήνα 1951, σ. 203 - 205, R ο 1 a n d Hampe, Kult der Winde in Athen
und Kreta (Sitzungsber. der Heidelb. Akad. d. Wiss. Phil. - Hist. Kl., Jahrgang 1967,
I. Abhandlung), Heidelberg 1967, σ. 7 έξ., σ. 18 έξ. (έν σελ. 7 βιβλιογραφία).
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RÉSUMÉ

Le balancement printanier chez les Grecs et d'autres peuples

de la péninsule balkanique

par Georgios Spyridakis

Cette coutume était encore récemment répandue dans tout le monde
grec sur le continent et dans les îles, de même que chez les Grecs d'Asie
Mineure, du nord et de l'est de la Thrace, réfugiés en Grèce depuis 1922.

Ce balancement se pratiquait surtout à partir du dimanche de la
Résurrection (Jour de Pâques), du lundi ou du jeudi ; il durait une semaine,
c' est-à-dire jusqu' au dimanche de l'apôtre Thomas, ou jusqu' à Γ ascension ;
il avait lieu tous les samedis soirs, les dimanches^ et aussi pendant les fêtes ;
ainsi, partout en Grèce, c' était pour la Saint Georges.

On installait l'escarpolette dans la cour de la maison, dans la rue,
ou sur la place du village, parfois même hors de celui-ci, dans la campagne.
On la suspendait aux branches d'un arbre (fig. 1). Quand on se balançait
dans la maison on se servait des poutres du toit.

Cet usage était, également, répandu chez les peuples voisins des
Grecs : Albanais (fig. 2), Bulgares, Yougoslaves, ainsi que chez les Rou-
mains, les Russes etc. pendant la période pascale, et plus particulièrement
pour la Saint Georges en Albanie, en Bulgarie et en Yougoslavie. Ce balan-
cement était surtout dévolu aux jeunes filles et aux jeunes gens, mais les
jeunes filles, principalement, s' asseyaient sur la balançoire.

En Grèce chacun des jeunes gens presents devait pousser la balançoire
où était assise la jeune personne à laquelle il était, le plus souvent, lié par un
sentiment amoureux ; ce faisant, chacun chantait à tour de rôle des chansons
propres à la circonstance, dans lesquelles ils se louaient réciproquement et
exprimaient leurs sentiments (voir ci-dessus la musique, p. 119).

Ainsi, cet usage se présentait comme une joyeuse fête entre les deux
sexes. Cependant, en d'autres endroits de la Grèce et des Balkans (surtout
en Bulgarie et en Yougoslavie) il pouvait revêtir un aspect rituel et religieux,
voire magique, destiné à attirer la clémence divine : fertilité du sol, du bétail
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etc. expulsion des serpents et des autres êtres malfaisants de la maison, pré-
servation de la santé des membres de la famille etc.

Quant à l'origine historique de ce rite, l'auteur fait remarquer qu' il
existait déjà à l'époque préhellénique. Ceci est attesté par la découverte d'une
balançoire de terre cuite provenant d'HaghiaTriadaen Crète (fig. 3) et datant
de l'époque minoenne récente (1400 - 1100 av. J. Ch.).

Sur l'escarpolette, suspendue par deux cordes à deux arbres —mâts,
se balance (du moins le suppose -1 -on) la Déesse - Mère, accomplissant
ainsi un acte susceptible de promouvoir la fécondité.

Dans la Grèce antique, après l'époque minoenne, la balançoire appe-
lée Aiôra (Αιώρα), est citée dans le monde ionien, de même qu' à Athènes, en
Attique, et surtout au dème d' Icaria.

A Athènes, durant les Anthestéries (fête printanière de trois jours
en l'honneur de Dionysos) les jeunes filles se balançaient en chantant, entre
autres, une chanson spéciale, appelée Άλήτις, c' est - à - dire la chanson de
l'errante, en Γ honneur de l'Erigone. Il en était de même en Icaria.

Parfois, au lieu de jeunes filles, on faisait osciller, aux branches des
arbres, des statuettes de terre cuite. Ceci se passait également à Icaria.

Outre les sources littéraires relatives à ce rite nous citons quelques
représentations sur des vases attiques (5e,4e siècle) (fig. 4. 5. 6).

Fig. 4 : un satyre est prêt à pousser Γ escarpolette sur laquelle se
balance une jeune fille. Ce Satyre appartient à la suite de Dionysos ; sa cou-
ronne indique qu'il s'agit d'un rite dionysiaque de la fête des Anthestéries^
au début du printemps (11-13 du mois d'Anthestérion). Pour ce qui est de
l'origine de ce rite, il y avait en Attique une légende qui se réferait à l'Erigone»
fille d' Icarios.

Les deux autres représentations sur des hydries (cruches) (fig. 5 et 6)
sont également relatives aux Anthestéries. Ces vases devaient servir pour
les jours de cette fête, les Choës et les Chytres.

Il est probable que le but de cette coutume n' était pas autre que
celui des Anthestéries, fête dionysiaque pour la fécondité non seulement de
la vigne, mais de tout le règne végétal et animal. On peut donc penser être
proche de l'idée qui présida à son origine, si on interprète le balancement
comme un rite religieux, et à but magique. Ensuite d'autres thèmes pouvaient
se greffer et se développer : expulsion du mal, santé de la famille, du bétail,
etc.
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Outre le témoignage de l'époque minoenne crétoise, on peut citer la
découverte, lors de fouilles archéologiques dans le sud - est de l'Europe, du
Proche - Orient, et des pays au nord du Danube, de figurines en suspension ou
perforées dans ce but.

D'après Delvoye, on faisait balancer ces figurines pour stimuler la
fécondité de la nature. M. Nilsson fait remarquer à ce propos que «suspen-
sion» ne signifie pas obligatoirement «balancement».

Sp. Marinatos dans une étude relative mentionne d' autres statuettes
perforées ou non de la période préhistorique, qu' il considère destinées à être
suspendues et balancées. Outre les témoignages de sources littéraires de
l'antiquité grecque sur l'aiôra, il ajoute d'autres de l'épopée antique des
Indes, de Mahabharata.

Dans son épitomé, de ce texte, le Malabharata (chap. 7), nous avons
la description d'une fête printanière pendant laquelle on pratiquait le balan-
cement de jeunes gens des deux sexes, principalement des femmes. Il s'agit
d'une coutume d'amusement ; pourtant on peut conclure que cela était aussi
un rite d'après un témoignage dans le Rig - Véda d'une cérémonie védique
pendant laquelle un prêtre s'asseyait sur une balançoire et aussi d'après
la célébration d'une fête du balancement dans les Indes modernes en l'hon-
neur du dieu Krichna.

J. G. Frazer après avoir étudié le thème du balancement rituel chez
plusieurs peuples, et par rapport également à l'Aiôra de l'antiquité grecque,
considère la coutume en question comme devant apaiser les mauvais esprits,
et assurer en même temps une bonne récolte : il devait purifier l'air des
influences néfastes de l'âme errante des morts non enterrés, ou des mauvais
esprits hostiles à l'homme et à la nature.

De ces corrélations avec l'élément «air», Frazer tire la conclusion
que le balancement était un moyen de s'assurer des brises rafraîchissantes
au cours des chaleurs torrides de l'été suivant. Cette opinion, que l'auteur
juge la plus proche des origines du rite, a été pour lui le départ de recherches
plus approfondies.

Depuis l'aube de la civilisation, l'homme aurait compris, par expé-
rience, les influences bienfaisantes ou destructrices d'origine météorologique,
déterminant sa vie quotidienne : pluies îortes ou faibles, hausses ou baisses
de température, périodes de secheresse, tempêtes etc.

Les paysans, les éleveurs, et tous les autres individus qui en subissaient
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les conséquences, devaient prêter constamment une attention particulière,
voire même une inquiétude vis - à - vis de la situation météorologique au
printemps et au début de l'été. Cette période, est en effet, d'après l'expé-
rience paysanne, la période charnière dont dépendra la récolte. On souhai-
tait donc des températures favorables et des vents frais, pour assurer
l'abondance de la nouvelle récolte.

On voyait cet état météorologique favorable dans le balancement
des branches des arbres sous le souffle du vent, par rapport à leur immobi-
lité lorsqu' il n' y a pas d'air, et qu' il règne une chaleur torride.

L'homme primitif, ayant observé ce phénomène désiré pour acquérir
une bonne récolte, ignorant tout des causes véritables des phénomènes natu-
rels et de leurs conséquences, croyait qu'ils étaient l'oeuvre d'êtres sur-
naturels, d'esprits divins bienveillants ou malveillants, et il essayait, par
des pratiques magiques et rituelles, de dominer sur ces esprits. Il croyait,
d'après le principe de la magie homéopathique, que si on imitait le balance-
ment des branches des arbres sous le souffle du vent par la pratique de la
balançoire, ou en faisant osciller des statuettes, on pourrait agir sur les esprits
et les autres divinités, qui feraient souffler des vents pour le plus grand bien
de la nature et des récoltes.

Selon les occupations et la vie quotidienne de chaque société, ce rite
magique ou religieux pouvait avoir d'autres buts, comme on a pu le remar-
quer dans les pays balkaniques et ailleurs.

L'auteur exprime enfin l'opinion que le mythe antique de l'Erigone
concernant la naissance de l'Aiôra (du balancement) constitue une adapta-
tion à l'esprit de la société d'Athènes antique, d'un autre mythe antérieur
du sacrifice d'une jeune fille au vent favorable pendant l'exécution de
l'Aiôra.


