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« ΟΙ "Αγιοι κι äv δεν μιλούνε,
κονταροχτυπιές βαροϋνε. »

( Κρήτη κ. ά. ).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γνωστόν, ότι εις τό έορτολόγιον τής Ελληνικής 'Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας (είς τά «Μηναία», τούς «Συνεκδήμους» κ. ά.) αί μεγάλαι έορταί ση-
μειούνται διά σταυρού μέ τήν πρόσθετον ένδειξιν : «'Αργία και κατάλνσις οίνου
και ελαίου» ή «κατάλυσις ιχθύων». Δύναται τις νά διαπίστωση ότι έκ τών 365
(ή 366) εορταστικών ήμερων τού εκκλησιαστικού ένιαυτού αί 41 φέρουν σταυ-
ρόν καί τήν λέξιν «αργία». "Ενεκα τούτου ό ελληνικός λαός ονομάζει «γιορτές μέ
σταυρό» τάς έπισήμους καί μεγάλας εορτάς καί διακρίνει ταύτας άπό τάς ανεπι-
σήμους, «τις άλαφρογιορτές» ή «δεύτερες», τάς οποίας άναλόγως τιμά ή άντι-
παρέρχεται \

Ή άργία είναι απαραίτητος συνεκδήλωσις τοΰ εορτασμού ενός 'Αγίου, σοβα-
ρώς ύπολογιζομένου. Εις τήν νεοελληνικήν λατρείαν ή άργία αΰτη, έστω καί μή
επιβαλλομένη υπό τής Εκκλησίας, τηρείται ήδη άπό τής παραμονής, ώς πρώτη
έκδήλωσις τιμής. Αί καλαί οίκοκυραί τών χωρίων απέχουν ένωρίς, «μέ τήν καμ-
πάνα τοϋ έσπερινοϋ», πάσης συστηματικής εργασίας (υφαντικής, πλεξίματος, πλυ-
σίματος ρούχων, ζυμώματος κλπ.), καλοΰσαι καί τούς συζύγους των νά διακόψουν
τάς γεωργικός ασχολίας των. Είναι τόσον απαραίτητος ό άπό τής παραμονής
σεβασμός τών εορτών, ώστε aUxoi ούτοι οί άγιοι φέρονται προτιμώντες τήν άφ'
εσπέρας άργίαν αντί τής πρωινής :

1 Λέγει έπίσης : μεγαλογιορτη, βαρεία γιορτή, γιορτή - άργία ή : μικρογιορτη, άλαφρο-
γιορτάδα, μικροσκόλη. (Πρβλ. Δημ. Λουκοπούλον, Γεωργικά τής Ρούμελης, 'Αθήναι
1938, σ. 164).
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— 'Αποβραδίς γιόρτασε με
καί τό πρωϊ δούλεψε με '.

Άλλα κυρίως τής καθ·' αυτήν ημέρας τής εορτής ('ιδία τών μεγάλων ή επι-
φόβων αγίων) ή αργία επιβάλλεται. Τή φυλάνε τήν ημέρα, όπως λέγεται" ή :
τήν προσέχουν, τήν γιορτάζουν, τήν κοιτάνε, τήν κρατάνε, τήν έχουνε σκόλη
"Αλλωστε καί αν θελήση κανείς νά τήν παραβή εργαζόμενος, ουδέν όφελος
θ' άποκομίσ^. Κατά έπτανησιακήν παροιμίαν : Γιορτιάτικη δουλειά ποτέ δέν
προφτελεύει3.

Σημειούμεν ότι καί κατά τήν έλληνικήν άρχαιότητα έτηρούντο ήμέραι
θρησκευτικής αργίας, αί άπρακτοι λεγόμεναι (ή καί «άπρακτοι έορτα„»), προς
τιμήν θεών καί ηρώων (πρβλ. Πλ.ουτάρχου, Αλκιβιάδης 34). Είς τήν Π. Διαθή-
κην ή τήρησις αργίας, έν συνδυασμό» πρός θρησκευτικήν έορτήν ή νουμηνίαν,
συνοδευομένης ένίοτε καί ύπό νηστείας, καταφαίνεται έκ τού αύστηροτέρου χωρίου
τού Ήσαιου (1, 13-4), όπου φέρεται λέγων ό Θεός: «Νηστείαν καί άργίαν καί
τάς νουμηνίας ύμών καί τάς έορτάς υμών, μισε'ι ή ψυχή μου». Οί Ρωμαίοι επί-
σης, έκτος άπό τάς αργίας τών πολλών εορτών, έτήρουν άπράκτονς (inertes) τάς
άποφράδας ημέρας (dies nefastos) διά τούς θεούς καί τούς νεκρούς των. (Πλου-
τάρχου, 'Ηθικά 269 F).

Εις τήν βυζαντινήν νομολογίαν, αϊ μεν μεγάλαι έορταί έλέγοντο έπίσης
άπρακτοι ή έξεργοι, αϊ δέ μικραί καί καθημεριναί έπεργοί ή έμπρακτοι. (Βλ. Φαίδ.
Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Βι (έν 'Αθήναις 1948), σ. 256).

Ώς πρός τήν βαθυτέραν ερμηνείαν καί τάς πηγάς προελεύσεως τής παρά
πάσι τοις λαοΐς τηρουμένης λατρευτικής άποχής άπό πάσης έργασίας δυνάμεθα
ν' άνατρέξωμεν, διά μεν τήν μαγικήν (νεκροδαιμονικήν καί καθαρτικήν) σημασίαν
της εις τά taboos τών πρωτογόνων λαών διά δέ τήν θρησκευτικήν έπιβολήν
της (ιδία παρά τοις χριστιανικοΐς λαοΐς) εις τά κελεύσματα τής Π. Διαθήκης5, ώς

1 Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοΰ ελληνικού λαοϋ.
Παροιμίαι, τόμ. Γ' (έν 'Αθήναις 1901) σ. 671. Πρβλ. καί Γ. Ά. Μέγα, Ζητήματα Έλλ.
Λαογραφίας (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., έτ. Ε'-ΣΤ' (1943/44), έν 'Αθήναις 1949, σ. 94 -95.

2 Οί Πόντιοι λέγουν διά τάς βαρυτέρας έορτάς τών άγίων : 7α μαγαζία πα δεν
άνοίγανε !

3 Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. Δ', έν 'Αθήναις 1902, σ. 524.

" Βλ. /. G. Frazer, The Golden Bough, part II : Taboo and the Perils of the
Soul, (New York, 1966), σ. 13 κ. έ., 205 κ. ά.

« Πρβλ. "Εξοδος 20, 8-11. Λευΐτικον 23, 39. Ιερεμίας 17, 27 κ. ά.
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καί εις τούς κανόνας τής Χριστιανικής 'Εκκλησίας', ειτα δέ, δια τούς Έλληνας,
εις τήν γραπτήν καί τήν προφορικήν παράδοσιν τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας \
Σκοπός τής παρούσης μελέτης είναι ή άνεύρεσις και ή σχετική ερμηνεία τών
περιπτώσεων κατά τάς οποίας ή μή τήρησις τής αργίας κατά τινα έορτήν (δεσπο-
τικήν, θεομητορικήν ή αγίου) επιφέρει, κατά τάς λαϊκάς έλληνικάς δοξασίας, τήν
τιμωρίαν τού παραβάτου, άποδιδομένην εις τήν προσωπικήν όργήν τού μή τιμη-
θέντος αγίου ή τής περιφρονηθείσης εορτής.

Είναι γνωσταί αί πανελλήνιοι παραδόσεις περί τής οργής γενικώτερον τών
θεϊκών προσώπων καί τών αγίων, όταν ό άνθρωπος τούς περιφρονήση. Πλεΐσται
περιπτώσεις άπό τά υπό τού λαού περιγραφόμενα μαρμαρώματα, τάς μεταμορφώ-
σεις, τά βουλιάγματα κ. ά. οφείλονται, κατά τάς λαϊκάς δοξασίας, εις «θεομηνίαν»
έκ τών ώς άνω λόγων3.

'Αξιοσημείωτον είναι έν προκειμένω, ότι όχι τόσον υπό μεγάλων αγίων καί
έκ μεγάλων εορτών, όσον υπό μικροτέρας σημασίας αγίων τοΰ ελληνικού εορτολο-
γίου καί έκ φαινομενικώς δευτερευουσών (δεσποτικών ή θεομητορικών) εορτών
επιφέρονται, κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν, τά μεγαλύτερα δεινά πρός τιμωρίαν
τής άδιαφορίας ή καί περιφρονήσεως πρός τήν λατρευτικήν σημασίαν τής εορτής.
Είναι οΰτοι οί Μικροάγιοι τιμωροί εις τούς οποίους ο ελληνικός λαός απονέμει
τά ιδικά του μικροανθρώπινα ελαττώματα '.

Παρόμοιαι υπήρξαν αί δοξασίαι καί τών αρχαίων Ελλήνων περί τών ήσσο-

1 ΙΙρβλ. Γ. Ά. Ράλλη καί Μ. Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων . . .
τόμ. Λ', Άθήνησι 1854, σελ. 401.

2 Χαρακτηριστικά είναι όσα λέγονται είς τήν «Άποκάλυψιν τής Παναγίας» : 'Αλί-
μονο είς εκείνους, όπου δεν τιμώσι τήν άγίαν ήμέραν τής Κυριακής καί τάς έορτάς τών άγιων !
καί : [έτιμωρήθησαν οί κολασμένοι], διότι δέν έτιμοϋσαν τάς έορτάς τών άγιων μου, άλλα
έδούλενον. (Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μελέτη έπί τοΰ βίου τών νεωτέρων 'Ελλήνων, τόμ. Α',
Νεοελληνική Μυθολογία, μέρος Β', έν 'Αθήναις 1874, σελ. 386- 88).

3 Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Μελέται περί τοΰ βίου καί τής γλώσσης τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ:
Παραδόσεις, τόμ. Α, έν 'Αθήναις 1904, αριθμ. : 61, "284, 285, 348, 367, 833 κ. ci. Περί
ομοίων παραδόσεων καί δοξασιών παρ' άλλοις λαοΐς, βλ. βιβλιογραφικόν σημείωμα
(Ν. Γ. Πολίτου) έν «Λαογραφία», τόμ. ΣΤ' (1917-8) σ. 657. 'Ομοίως: Arnold van Gennep,
Manuel de folklore Français contemporain, torn I5 , Paris 1951, σ. 2159 -60 κ. ά.

1 Χαρακτηριστικόν είναι τό λεγόμενον περί περιφρονηθέντος αγίου, ώς μικροΰ,
δστις κατατρυπήσας τό έργόχειρον ύφαινούσης γυναικός τής εΐπε χαιρεκάκως :

Μικρός άγιος ήμουνα, μικρές τρυπίτσες έκανα !
(βλ. κατωτέρω είς σ. 61).
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νος σημασίας θεών, ηρώων καί ημιθέων, ότι άπήτουν τιμάς ίσοθέους καί έξεδή-
λουν τήν όργήν των, έάν τάς έστεροϋντο. Άναφέρομεν τό άναγραφόμενον περί
τού ήρωος 'Αναγύρου (ή τού «Άναγυρασίου δαίμονος») έν 'Αττική, όστις «τους
οίκους τών γειτονούντων αυτω εκ βάθρων άνέστρεψεν, επειδή το ήρωον αύτοϋ υβρί-
σαι επεχείρησαν '.

Είναι ποικίλαι αί ιδιότητες καί οί προστατευτικοί ρόλοι τών αγίων καί τών
εορτών, τούς οποίους ό λαός λαμβάνει ύπ' ό'ψιν του, προκειμένου ν' άπονείμη τάς
διά τού εορτασμού καί τής άργίας τιμάς.

'Εντονωτέρα είναι ή λατρεία τών τοπικών μάλιστα αγίων, οί'τινες εορτάζον-
ται καί υπέρ τά κελεύσματα τής έκκλησίας. Οιασδήποτε συναξαρικής τάξεως καί
αν είναι οΰτοι, ό λαός τούς προσέχει καί τούς τιμά, ώς θά έτίμα τούς κοσμικούς
άρχοντας τού τόπου. Σχετική παροιμία συνιστά :

Τόν άρχοντα τοΰ τόπου σον, τόν άγιο τοΰ χωρίον σον''.

'Ακολουθούν οί άγιοι πάτρωνες τών βαπτιστικών ονομάτων (ιδιαιτέρως τών
αρρένων μελών τής οικογενείας καί τών άποδημούντων), τούς οποίους ό λαός τιμά
έστω καί μέ χωριστήν άργίαν \

"Επονται οι άγιοι θεραπενταί, οΐτινες τιμώνται κατά τόπους έκ παραδό-
σεως, αλλά καί ιδιαιτέρως άπό κοινότητας ή οικογενείας, αϊτινες έπαθον καί
διεσώθησαν \

Ιδιαιτέρα είναι καί ή λατρεία — μετά άργίας εις τήν εορτήν — τών αγίων
προστατών έπαγγελμάτων καί συντεχνιών. Παλαιότερον ίδίςι, έκ λόγων συναξα-

1 Ε. L. Leutsch ■ Ε. G. Schneidewin, Paroemiographi Graeci, Gottingae 1839 -
1851, vol. I, 46 (Διογεν. 3, 31) καί I, 219 (Ζηνόβ. 2, 55).

2 Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, τόμ. Β', έν "Αθήναις 1900, σ. 525. Πρβλ. γενικώ-
τερον τάς παρά Ν. Πολίτη έν λέξει: άγιος άναγραφομένας παροιμίας (τόμ. Α', έν "Αθή-
ναις 1899, σ. 216 -225).

8 Σημειωτέον ότι καί ή 'Ελληνική πολιτεία έχει έγκρίνει τάς δημοσίας άργίας εις
περιπτώσεις εορτασμού πολιούχων άγίων, επιτρέπει δέ σιωπηρώς τήν άπό τής έργασίας
άπουσίαν τών έορταξόντων διά τό ονομά των υπαλλήλων της.

* 'Αξιοσημείωτος είναι ή πυκνή λατρεία άγίων θεραπευτών έπί πάσης περιπτώ-
σεως άσθενείας, ήτις έπισημαίνεται ένΚύπρφ. (Βλ. Ν. Γ. Κυριαζή, «"Αγιοι θεράποντες»,
Κυπρ. Χρονικά, τόμ. Δ', έν Λάρνακι, 1926, σελ. 5-46). Είς τάς έξ ευγνωμοσύνης άργίας
υπάγεται καί ή περίπτωσις τών διαφευγόντων κινδύνους (τελευταίως καί αύτοκινητιστι-
κούς), οϊτινες, σημειοΰντες τόν άγιον τής ημέρας, υπόσχονται «và γιορτάζουν τήν ήμέ-
ραν αυτήν».
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ρικών ή έκ παρετυμολογίας τοΰ ονόματος, συνέβαινεν, ώστε άσημοι άγιοι νά είναι
πάτρωνες σημαντικών έπαγγελμάτων

'Αλλά οί άγιοι, οΐτινες χρειάζονται περισσότερον σεβασμόν καί θεωρούνται
άπειλητικώτεροι καί πλέον επίφοβοι, είναι έκεΐνοι, τών οποίων ό εορτασμός συμπί-
πτει μέ κρίσιμους διά τήν γεωργίαν, τήν κτηνοτροφίαν ή καί τήν ναυτιλίαν ημέρας.
'Ιδία από τούς γεωργούς, ό τόσον έπισφαλής χρόνος τής βλαστήσεως καί τής συγ-
κομιδής, άνατίθεται πάντοτε εις τήν εύνοιαν καί τήν έκ τής εορταστικής άργίας
ίκανοποίησιν τών αγίων του.

Χαρακτηριστικά είναι τά έπίθετα, τά οποία άπονέμονται εις τούς εποχικούς
τούτους αγίους, άναλόγως προς τόν βαθμόν καί τούς τρόπους τής έκδικητικότη-
τός των. Ούτω π. χ. ό άγιος Βλάσιος (11 Φεβρ.) έπονομάζεται « μουσκαροπνίχτης»,
φοβερός διά τούς τυχόν μή τιμώντας awov κτηνοτρόφους" ή Παναγία ή Βλαχέρνα
(2 Ιουλίου) γίνεται «Καψοδεματοϋσα» διά τούς ζευγάδες, οΐτινες αλωνίζουν κατά
τήν έορτήν της" ό "Αγ. 'Ιωάννης (29 Αυγούστου) ονομάζεται «Ριγολόγος»,
επειδή τιμωρεί μέ ελονοσίαν τούς παραβάτας, καί ό άγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος
(26 Σεπτ.) «Σπαζοχάδης», έπειδή έκδικεΐται τούς εργαζομένους μέ τό νά διαρ-
ρηγνύη τούς κάδους τοΰ νέου οίνου των.

Θά άκολουθήσωμεν τήν πορείαν τού εορτολογίου τής ελληνικής Εκκλησίας,
σημειοΰντες ιδιαιτέρως έκ τών εορτών τοϋ όλου ένιαυτού έκείνας, είς τάς οποίας
διαπιστοϋμεν καί λαογραφικήν υπόδειξιν τής άργίας, άσχέτως πρός τάς έκκλησια-
στικάς διατάξεις. Θά παραθέσωμεν (έκ δημοσιευμένων καί έξ άνεκδότων πηγών)
περιπτώσεις καί άφηγήσεις περί τής τιμωροϋ έπεμβάσεως τών αγίων καί θά
έπισημαίνωμεν εκάστοτε χούς λόγους διά τούς οποίους ό λαός τιμά κ«ί φοβείται
τάς εορτάς. Θά ΐδωμεν ότι έκτός τών ήδη εκτεθέντων θρησκευτικών καί ευετη-
ρικών αιτίων, οί φόβοι ούτοι θά όφείλωνται είτε εις παρερμηνείας έτυμολογικάς
καί συναξαρικάς είτε είς παγανιστικά στοιχεία, έπιβιοΰντα άπό τήν άρχαίαν
παράδοσιν 2.

1 Βλ. 'Ελένης Βονραζέλη - Μαρινάκον, Αί εν Θράκη συντεχνίαι τών 'Ελλήνων κατά
τήν τουρκοκρατίαν. Θεσσαλονίκη 1950, σελ. 109 - 113 καί Μιχαήλ Α. Καλινδέρη, Αί συν-
τεχνίαι τής Κοζάνης επί τουρκοκρατίας. 'Εν Θεσσαλονίκη, 1958, σ. 27- 87).

2 Θά συναντήσωμεν μεταξύ τών εορτών καί παγανιστικώς αποφράδας ημέρας, κατά
τάς οποίας απαγορεύεται ή εργασία, άλλα καί ήμέρας μαγικής ευφορίας, συνιστώσας
— ώς ή Πρωτοχρονιά — ή έπιτρεπούσας ταύτην.
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Β'.- ΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ'

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1. Πρωτοχρονιά — Τ' &η Βασίλειου. («Βασιλείου τού Μεγάλου»). Περίσ-
σεια άργίας διά τήν πρώτην τοΰ έτους. Έκ τής περίσσειας ταύτης εξεπήδησε
κατ' άντίθεσιν ή σύστασις, όπως ό καθένας στο έπόγγελμά του κάνη λίγη δουλειά
σήμερα, για το καλό και για νά μήν τεμπελιάση, ή νά μην τοΰ λείπη όλον τό
χρόνο. (Κεφαλληνία). Δυνάμεθα νά όνομάσωμεν «άντιαργίαν» τήν περίπτωσιν
αύτήν, ήτις άποβλέπει ε'ις τήν διά τής ευτυχούς απαρχής ή ενάρξεως εξασφάλισιν
τής ευημερίας.

6. Φώτα. («Τά άγια Θεοφάνια»).

Μία εκ τών τριών μεγάλων δεσποτικών εορτών, τής όποιας ή αργία άπο-
βαίνει τριήμερος (μέ τήν παραμονήν (τού Αγιασμού) καί τήν έπομένην (τοΰ 'Αγ.
Ιωάννου) :

Τρεις στ à Γέννα, τρεις στα Φώτα

κ' έξι στην 'Ανάσταση. (Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ' 534, 1).

'Αλίμονο σ' όποιον διανοηθή νά όργώση τήν ήμέραν αυτήν : Τά Φώτα ό Θεός
έκαψε τό ζευγάρι. . . (Γύθειον. βλ. εις Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., έτ. Ε' - ΣΤ' (1943 - 44,
σελ. 141). Είναι εορτή εφάμιλλος πρός τήν τοΰ Πάσχα : Κάθε Φώτα και Λαμπρή
(Κεφαλληνία).

7. Τ' &η Γιάννη («Μνήμη 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου»).

Καί μόνη ή πληθώρα τών έορταζόντων μέ τό όνομα 'Ιωάννης αρκεί διά
τήν επιβολήν τής άργίας. Ό λαός όμως σέβεται ιδιαιτέρως τόν "Αγιον, ώς προ-
στάτην καί φύλακα τών δεσμών τής κουμπαριάς (άναδόχων), ώς καί τών νεοβαπτι-
σθέντων τέκνων. Ή πολιτεία έτίμα έπίσης παλαιότερον τήν ήμέραν αύτήν καί
τήν περιελάμβανεν εις τάς διακοπάς τών σχολείων.

14. 'Αντίφωτα («Άπόδοσις τής εορτής τών Θεοφανίων»). Ό λαός προσ-
έχει τάς αποδόσεις τών εορτών καί είναι πιθανόν ότι φοβείται τήν έννοιαν τοΰ
άντι- ώς τι κατ' έπίτασιν τιμωρόν (πρβλ. καί Άντίπασχα). 'Αποτρέπει λοιπόν
κατά τήν ήμέραν αύτήν τούς γεωργούς νά άροτριώσι :

Τά Φώτα [ό Θεός] έκαψε τό ζευγάρι,

τ' 'Αντίφωτα, και τόν ζευγολάτη (Γύθειον. 'Επ.Λαογρ. 'Αρχ., ένθ'άν., σ. 141)·

17. Τ' Άγι- Άντωηοϋ («'Αντωνίου τοΰ μεγάλου»).

'Ημέρα μέσου χειμώνος. Κατά κρητικόν παροιμιακόν στιχούργημα:

1 Οι μήνες δίδονται κατά τήν νεωτέραν πολιτικήν καί ουχί τήν παλαιάν εκκλησια-
στικήν τάξιν.
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'Σ τσί δεκαφτά τοϋ Γεναριοϋ είναι, κερά, τ' άγι - Αντωνίου ■
. . . τοτεσάς, κερά μαντόνα, είν' ή φούρια τοϋ χειμώνα !

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι Α', 227).

01 άγρόται φοβοϋνται κατά τήν περίοδον αυτήν τό χαλάζι [καί κάθε παγω-
νιά]' δια τοϋτο δεν εργάζονται. (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., έτ. Ε'-ΣΤ', σ. 95). Άλλα
γενικώτερον ό Άγ. Αντώνιος, ώς τι μεταφυσικώτερον πνεύμα, είναι πολύ αυστη-
ρός εις τήν άργίαν του. Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρει ό Δ. Καμπούρογλους
διά τήν πόλιν τών Αθηνών κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας : Τοϋ 'Αγίου
'Αντωνίου εγύριζαν [μόνον] τά μεντέρια ( = στρώματα τοϋ καναπέ) και έσάρωναν
όλον τό σπίτι' άλλην εργασίαν δεν εκαμνον. Σχετικώς ελεγον :

Κόρη ζύμωσε, ξαγκωνιάστηκε"
κόρη έπλυνε, ξεχεριάστηκε"
κόρη λούστηκε, 'κάη ή κορφή της'
κόρη ξήλωσε, σπυριά φύτρωσε'
κόρη σάρωσε, λογάρι εύρήκε '

'Εν Ήπείρω : Άπό τήν παραμονήν τοϋ Άγιου Αντωνίου και μέχρι τήν
άλλη μέρα τής γιορτής δέν εργάζονται, γιατί — λένε — ό άη Ντώνης τούς κατα-
στρέφει τήν έργασία πού κάνουν, καί τούς κάνει κακό. . .

Μιά γυναίκα υφαίνε τήν παραμονή τοϋ Άγιου Αντωνίου, καί μιά άλλη
πού τήν είδε, τής λέει: —«'Υφαίνεις, σήμερα κυρά; Αϋριο έρχεται ό αη Ντώ-
νης». — «Ά, Άντών' καί Σφιντών' δέν ξέρω εγώ ! Είναι μικρός άγιος ό άη Ντώ-
νης !» τής είπε έκείνη, καί συνέχισε τή δουλειά της. Τό πρωϊ πού ξημέρωσε,
πηγαίνει στον αργαλειό της καί βλέπει τό β'λάρι της [υφαντό] όλο μικρές τρύ-
πες άπό τό σκόρο καί τά ποντίκια. 'Ενώ κοίταζε λυπημένα τό ϋφασμά της, τής
φάνηκε πώς άκουσε μιά φωνή νά τής λέη : «Μικρός Αντώνης ήμουνα, μικρές
τρυπίτσες έφτειαξα» *.

Άλλα ό άγιος Αντώνιος τιμωρεί καί έμμέσως : Κάποτε μιά γυναίκα
πήγαινε στο λόγγο γιά ξύλα. Τή βρήκε μιά γειτόνισσα στο δρόμο καί τής λέει :
—«Σήμερα γιορτάζ'ό αγι - Αντώνης" δέν κάνει τέτοια μέρα νά πάς γιά κλαρί!»
'Εκείνη αδιαφόρησε κι άπάντησε : —(('Αντών'ς καί Σφιντών'ς, τή δ'λειά τ' κάν',

1 Αημητρ. Γρ. Καμπούρογλου, 'Ιστορία τών 'Αθηναίων, τόμ. Γ', έν 'Αθήναις
1896, σ. 152.

3 Κωνατ. Σιόντη, Λαογραφικά 'Ηπείρου. 'Ιωάννινα (άνάτ. έκ τής Ήπειρωτ.
Εστίας) 1965, σ. 8.
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κ' ίγώ τή δ'κειά μ' / ». Άλλα. όταν έκαμε và κόψη το κλαρί, έπεσε στο γκρεμό
καί σκοτώθηκε.

("Ηπειρος, Καλέντζι, 1969. Πληροφορία άπό τόν φοιτητήν τής Φιλοσοφ. Σχολής

'Ιωαννίνων, Λάμπρον Βλαχογιάννην).

Καί εν 'Ακαρνανία. Κάποτε μια γυναίκα έγνεθε τή ρόκα της, và ξημε-
ρώνη τοΰ Άη - 'Αντωνίου. Αυτή δεν το είχε καταλάβει, καί τή νύχτα στο θαμπο-
φέξιμο, όταν πια είχε άποκοιμηθή κουρασμένη, ένοιωσε và τήν τραβούν. Μιά μαλ-
λιαρή νυφίτσα είχε μπή καί τήν τραβούσε và τήν βγάλη έξω. Ή γυναίκα τρόμαξε
καί φώναξε : —« "Ασε με, τί έκαμα ; » Κ' ή νυφίτσα τής άπαντα : —«Γιατί έγνε-
θες, ενώ ξημέρωνε τού " Αη-'Αντωνίου ; 'Εμένα μ' έστειλε ό "Αη - 'Αντώνης»

18. Τ' άγιου 'Αθανασίου («'Αθανασίου τού Μεγάλου»).

Ή λέξις 'Αθανάσιος, περικοπείσα είς Θανάσης, επλησίασεν
έτυμολογικώς τήν έννοιαν τού θανάτου' μάλιστα, επειδή καί ή Εκκλησία, έτυμο-
λογούσα ίσως τό ό'νομα επίσης εκ τοΰ αθανασία, ηυνόησε τήν καθιέρωσίν του εις
τούς ναΐσκους τών Κοιμητηρίων (πρβλ. Είναι για τόν αη - Θανάση — είναι ετοι-
μοθάνατος), ό άγιος ούτος εθεωρήθη καί νεκροδαιμονικώς επίφοβος ή τιμωρός.
Ούτω εν Μεσσηνία : Τ' άγιο - Θανασού τό 'χουνε σέ κακό và κάνουνε αρχή (μιας
έργασίας), αί δέ γυναίκες άπέχουν πάσης έργασίας. Δέ ζυμώνουν, δέν πλένουν.
Λένε : «Είναι τής άσπρης» *.

Έν Κεφαλληνία προσέχουν καί τάς δύο ώς άνω συνεχομένας έορτάς, διά
τόν δριμύν χειμώνα των καί τάς πιθανός ζημίας τής γεωργίας :

Κακιά ριπή τ' άγι' 'Αντωνίου, φωτιά τ' άγι Άθανάση' (άπό τήν μητέρα μου).

19. Τ' άγιου Μακαρίου («Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου»).

'Αντιθέτως πρός τό δυσοίωνον τοΰ προηγουμένου ονόματος «Θανάσης», τό
όνομα «Μακάριος» όδηγεΐ τούς πιστούς είς τήν αίσιοδοξίαν καί έπιτρέπει τήν εύε-
τηρικήν άντιαργίαν. Έν Κύπρω τ' άγιου Μακαρίου, οποιαδήποτε έργασία κι άν
άρχίση κανείς, θά τοΰ πάη καλά' θά είναι εύλογημένη, μακαρία. (Ν. Γ. Κυρια-
ζής, εις Κυπρ. Χρονικά, Δ' σ. 30).

20. Τ' &η ■ Θυμιοΰ («Εύθυμίου τοΰ Μεγάλου»).

Ό λαός παρετυμολόγησε τον όνοματικόν τύπον Θύμιος - Θυμιός, άπό τό
«θυμούμαι». Θεωρεί τόν άγ. Εύθύμιον άπαιτοΰντα άπό τούς πιστούς, καί ίδιαι-

1 Βλ. Άποστ. Σπυροπούλου καί Μενελ. Καραμεσίνη, 'Αντίλαλοι άπό τά περα-
σμένα τοΰ 'Αστακοί καί τής περιοχής του. 'Αθήναι 1969, σ. 68.

2 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα τής λαϊκής λατρείας. 'Αθήναι
1957, σ. 87. (Ή ήμέρα λαμβάνεται ενταύθα καί ώς άποφράς).
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τέρως άπό τάς μητέρας, νά ένθ·υμοΰνται τήν έορτήν του: 7" άη Θυμιοϋ θυμή-
σου με, κλήρα γιά νά σ' αφήσω (υποτίθεται λέγων ταύτα πρός τάς στείρας συζύ-
γους ό άγιος ή πρός τάς μητέρας) '.

Έν 'Ηλεία : Ή μνήμη τοϋ άγιου Ευθυμίου τιμάται πολύ, ιδίως άπό τις
μικρομάννες, γιατί λογίζεται προστάτης τών μικρών παιδιών. Γι αυτό και λέγε-
ται «Τ' αη Θυμιοϋ θυμήσου με... » εννοώντας νά φυλαχτή, νά τηρηθή άργία τήν
ήμέρα τής μνήμης του, πού συνήθως περνάει απαρατήρητη *.

Καί έν 'Ακαρνανία : Ό παραγκωνισμένος άγιος Ευθύμιος, γιά νά τόν θυμη-
θοϋν οι χριστιανοί άνήμερα τής γιορτής του, τούς υπόσχεται απογόνους :

Τ' άη - Θυμιοϋ θυμήσου με, κι κλήρα νά σ' άφήσου \

27. Τ' &η - Χρυσοστόμου («Άνακομιδή τού λειψάνου 'Ιωάννου τοΰ
Χρυσοστόμου»),

Κατά περιγραφήν έξ 'Ανατολικής Θράκης: Τ'άγιου Χρυσόστομου δέν
έκαμναν δουλειές. "Αν έρραφταν, τσιμπούσανε τ' άγιου τό δάχτυλο '.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1. Τ' άγιου Τρύφωνα («Τρύφωνος μάρτυρος»).

Κατ' έξοχήν αγροτική εορτή. Ό άγιος Τρύφων θεωρείται φύλαξ τών αμπέ-
λων και προστάτης τών άγρών, ώς έχων έξουσίαν κατά τών ποντικών και τής
κάμπης. (Γ. 'Α. Μέγα, Έορταί, σ. 87).

Έν Ήπείρω σήμερον : Ό άγιος Τρύφωνας είναι γιά τά σκουλήκια, γιά
τούς κήπους και τά λαχανικά. Μέ τήν καμπάνα αποβραδίς δέν δουλεύουνε. "Ολοι
έχουν κάτι νά παρακαλέσουν. Τό πρωΐ οί μποστατζήδες πάνε στή λειτουργία και
παίρνουν άγιασμό γιά τά χωράφια. Τά ραντίζουν. "Αν θέλουν, έχει καί ευχή νά

1 Προσφυγή στείρας γυναικός είς τόν αγιον ΕύΟΰμιον αναφέρεται καί είς τό συνα-
ξάριόν του. (Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Τά κατά τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον
έθιμα τών Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών. Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, Ζ', 1952,
σ. 105).

a Κ. Δ. Ψυχογιον, Ήλειώτικη Λαογραφία" περιοδ. Ήλειακά, τεΰχ. KB' (Δεκέμ-
βριος 1963), σ. 674.

3 Θ. Παπαθανασόπουλου, Παροιμίες τών Κραβάρων, Λαογρ., ΚΔ' (1966), σ. 269.

4 'Ελπινίκης Σταμούλη - Σαραντή, Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τής Θράκης, Λαο-
γραφ., τόμ. ΙΓ' (1951 -52) σ. 114. Ή πιθανότης «νά τσιμποΰσανε» ή νά τρυπούσανε
τό δάκτυλο τοΰ άγιου έργαζόμενοι, ύποδηλοι δοξασίαν περί αοράτου παρουσίας του, ώς
τιμωροΰ.
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τούς διαβάση ό παπάς, (χωρία Πωγωνίου. Πληροφορία πρεσβυτέρας Μαγδαλη-
νής Δ. Ράπτη, 'Ιωάννινα, 1969)ι.

Ίδιαίτεραι παραδόσεις περί τής οργής τοΰ μή τιμηθέντος αγίου :

Έν 'Αθήναις έπί τουρκοκρατίας : Τοΰ άγιου Τρύφωνος δεν είργάζοντο'
Ιδίως άπέφευγον νά στρίφουν νέμας, άλλ' οϋτε ροΰχον έστρίφωνον. .. ΈκάΟηντό
ποτε δύο γηραιαΐ γειτόνισσαι και έλιάζοντο. Ή μία εξ αύτών ένηθε —«Ένή (sic)
νέθεις σήμερα, πού 'ναι τ' αη - Στρύφωνα ;» — «Νέθω, τσαί καλά κάνω ! "Αη -
Στρύφωνας θά πή : στρίψε · νέα ε». Λεν έτελείωσε τόν λόγον της και ευθύς «πήγε
τό στόμα της στο φιτί της» (= άφτί της) [Δ. Καμπούρογλου, Ίστορ. 'Αθη-
ναίων, Γ' σ. 151).

Καί διά τούς Αιτωλούς (1938) ό Δ. Λουκόπουλος σημειώνει : Μικρός άγιος
[ό άη Τρύφωνας] κι άλαφρή ή γιορτή τον, ωστόσο οι γεωργοί δέ δουλεύουν
αυτή τή μέρα, γιά τό ποντίκι. "Οταν τή χαλάσης, λένε, δέ σ' αφήνει σακκάλευρο
γιά σακκάλευρο τό ποντίκι· κόβει ρούχα, σακκούλια, δισάκκια, δ,τι εϋρη. (Γεωρ-
γικά τής Ρούμελης, σ. 173).

Επίσης έν 'Ηλεία : οι σταφιδοπαραγωγοί στή μνήμη τ' αη - Τρυφώνου έχουν
μικρή σκόλη, γενικό εκκλησίασμα, άποφεύγουν δέ αυστηρά όχι μόνο νά πατήσουν
σε χτήμα (σταφιδάμπελο) άλλά και να πιάσουν κλαδευτήρι, γιατί οποίος κάνει
αύτό, σίγουρα θά αύτοτραυματισθή.. . Κάποιος πού μαγάρισε τή μνήμη τον άγιου
( = δούλεψε) στο χτήμα του, έκοψε τή μύτη του. Κ' ένας πού τό διηγότανε και
κρατούσε τήν ήμέρα αύτή κλαδευτήρι, έκαμε νά δείξη πώς, κ' έκοψε τή δική του.
(Βλ. Κ. Ψυχογιόν ε'ις περ. Ήλειακά, 1963, σ. 675) 2.

Αί άπαγορεύσεις έργασίας κατά τήν έορτήν τοΰ 'Αγ. Τρύφωνος, είναι κυ-
ρίως έποχικαί αλλά καί διαβατήριοι, άφοΰ ή μνήμη του συμπίπτει μέ τήν πρώτην
ήμέραν τοΰ κατ' έξοχήν κηπευτικοΰ μηνός Φεβρουαρίου, διό καί ή άκολουθοΰσα
εορτή είναι ομοίου χαρακτήρος.

1. Της Παπαντης («Ή 'Υπαπαντή τοΰ Χριστού»).

Είναι γενική καί πανελλήνιος σχεδόν ή άπαίτησις άργίας κατά τήν ήμέραν
τής 'Υπαπαντής. Καί ναι μέν ή Εκκλησία ορίζει πρώτη «άργίαν και ιχθύος

1 Βλ. είς Άγιασματάριον (ή Μικρόν Εύχολόγιον) εύχάς «είς χωράφια, κήπους, αμπε-
λώνας», μέ έπίκλησιν του άγ. Τρύφωνος. Βλ. καί είς Ν. Π. Παπαδοπούλου, Εύχολόγιον
τό μέγα. 'Αθήναι α.έ'., ο. 387 εξ.

2 *Η παράδοσις τής τιμωρίας τοΰ έργασθέντος δι' αποκοπής τής ρινός, γνωστή
πολλαχοΰ, εχει άπεικονισθή καί ώς έπεισόδιον είς εικόνας τού αγίου Τρύφωνος, όστις
άλλωστε παρίσταται κρατών καί αύτός «κλαδευτήρι». (Βλ. καί Δημ. Σ. Λουκάτου, Λαο-
γραφικά Στενημάχου, έν «'Αρχ. Θρςκ. Θησαυρού», IB' (1946-7), σ. 138-166).
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κατάλυσιν», άλλα ή παραδοσιακή λαϊκή πίστις έξαίρει μετ' έμφάσεως τήν εορτήν,
ως ήμέραν «τής Παναγίας» (αν καί είναι δεσποτική), καί κηρύσσει: Κ' οί μύλοι
άργοϋν κ' οί δοϋλοι άργοϋν, κ' οί γαϊδάροι σκόλην 'έχουν ! (Κεφαλληνία κ. ά.).

Έν Κρήτη ή Παναγία λέγεται «Μυλιαργοϋσα», επειδή οι μύλοι άργούν.
Kai νά τούς βάλης μπροστά, σταματούν και δέν άλέθουν. (Γ. Ά. Μέγα, Έορταί,
σελ. 88).

Έν Ήπείρω είναι έπίσης γνωστόν ότι και τά γαϊδούρια έχουν σκόλη, ώς
και έν 'Ηλεία, όπου γίνεται πάνδημος εκκλησιασμός και έφαρμόζεται γενική
σκόλη. (Ήλειακά, σ. 675). Έν Πόντω λέγεται αυστηρότερον :

Ναϊλι εκείνον π' έκαμεν σά δύο τή Κουντονρ''
μηδέ ή τσέπρα λείπ άτον, μηδέ ή άνεχειτία.
(= 'Αλί σ' όποιον έδούλεψε στις δύο τοΰ Φλεβάρη"
μηδέ ή ψώρα λείπει του μηδέ καί ή άνέχεια !)1

Ή ώς άνω βαρύτης τής εορτής καί ό έκ τής μή τηρήσεως τής άργίας της
φόβος οφείλονται καί εις τήν ίερομαντικήν σημασίαν της διά τάς καιρικάς προ-
βλέψεις τών γεωργών καί τών ποιμένων.

Έν 'Ηλεία : Άν τής 'Υπαπαντής δέν φανή ήλιος, θά βρέχη 40 ήμέρες. 'Άν
φανή, θά 'ρθη καλή χρονιά. (Ήλειακά, σ. 674).

'Ομοίως καί εις Αίτωλίαν καί Λέσβον. "Ο,τι καιρό κάνη τής 'Υπαπαντής,
θά κάνη σαράντα μέρες υστέρα. (Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, σ. 88).

Έν Κεφαλληνία : Καλοκαιριά τσή Παπαντής, Μαρτιάτικος χειμώνας I
αλλά καί :

Παπαντούλα, χιονισμένη
και τ' άμπάρια γιομισμένα.

Διά τούτο έμφανίζεται καί κατά τήν εορτήν αυτήν ή κλασσική άφήγησις
περί τιμωρίας τοΰ αύ&αδώς μή τηρήσαντος τήν άργίαν άγρότου.

Κατά Λεσβιακήν παράδοσιν : Τήν ήμέρα πού πήγαινε ή Παναγιά νά
σαραντίση, έβγαινε κι ό γείτονάς της νά πάγη νά κλαδέψη τ' άμπέλι. Λέγει ή
Παναγία : — «"Εμ εγώ πάω σήμερα νά σαραντίσω, κ εσύ, μαθέ, πάς, νά κλα-
δέψη ς ;» Λέγει αυτός — «Τί μέ νοιάζει έμένα πώς θά πάς νά σαραντίσης τόν γ ιό σ' ;
Θά πάω κ' εγώ νά κλαδέψω τά κλήματά μου ! 'Εγώ θά 'δώ τή δουλειά μου και
συ τή δική σου ...». Ή Παναγία έτιμώρησε τόν θρασύν παραβάτην μέ τό νά τοΰ
άποκοπή ή μύτη ένφ έκλάδευε (κατά τό παρόμοιον θ·αΰμα τοΰ άγ. Τρύφωνος).

1 Ξενοψ. Κ. "Ακογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων, τόμ. Α', 'Αθήναι 1939, σ. 256.

5
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Καί όταν τόν επανασυνήντησε τιμωρηθέντα, τοΰ ειπε τήν φράσιν, ήτις έμεινε
παροιμιώδης δια τήν εορτήν :

— Άπαντεϊς με κι απαντώ σε

κι δπον σ' ενρω, 'κει σ' αφήνω !1 (καί λογοπαικτικώς πρός τό Υπαπαντή).

3. Τ' &η Συμιοϋ («Συμεών τοΰ Θεοδόχου»).

Ή σημασία τοΰ αγίου τούτου καί τοΰ μετ' απαγορεύσεων εορτασμού του
παρά τών εν εγκυμοσύνη γυναικών οφείλεται εις τήν παρετυμολογίαν τοΰ ονό-
ματος του : Συμεών — σημεϊον.

"Ηδη εις τάς 'Αθήνας τών χρόνων τής τουρκοκρατίας : Τοΰ άγιου Συμεών
ai έγκυοι δέν έπιαναν δουλειά, γιά νά μήν κάνουν παιδί σημειωμένο. {Δημ.
Καμπούρογλους, ένθ'άν., Γ' 153).

Γενικώς, ό Ν. Γ. Πολίτης παρατηρεί : Τήν εορτήν του άγ. Συμεώνος τοϋ
Θεοδόχου, άπανταχοϋ τής 'Ελλάδος, άγουσιν έν τιμή ai έγκυοι, άπέχουσαι πάσης
εργασίας και προσέχουσι μή εγγίσωσί τι, διότι πιστεύουσιν ότι τιμωρεί αυστη-
ρότατα ό άγιος πάσαν παράβασιν, άποτυπώνων έπι εμφανούς μέρους τοϋ σώματος
τοϋ τεχθησομένου παιδιού των σημεϊον (σημάδι) \

Έν Θράκη απαγορεύεται επίσης καί ή παραμικρά εργασία διά τάς εγκύους :

Δέν κόφτουν μέ τό μαχαίρι τίποτε, οϋτε ψαλίδι άνοίγουν, οϋτε ξύλα κόφτουν
μέ τήν τσεκούρα, γιά τ à σημεία. (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, έτ. Ε'-ΣΤ', σ. 143).

Έν Λεσβω ή προσοχή είναι συνθετωτέρα. Ό άγιος Συμιός είναι ό άγιος
πού φοβούνται και λατρεύουνε οί άγκαστρωμένες μέ τούς άντρες τους. Δέν κάνουν
καμμιά δουλειά οϋτε ό άντρας οϋτε ή γυναίκα. Καί άκολουθεΐ τό παράδειγμα τής
τιμωρίας : Μιά φτωχή γυναίκα πού 'ταν άγκαστρωμένη κ' είχε άνάγκη νά δού-
λεψη γιά νά βγάλη τό ψωμί της, έπλεκε ταντέλλα στή γιορτή τοϋ άγιου Συμιοϋ,
γιά νά τήν πουλήση. "Οταν γέννησε, τό παιδί της βγήκε σημαδεμένο. Και τά δύο
δάχτυλα τοϋ δεξιού χεριού ήταν παράλυτα και τέτοια έμειναν κι όταν μεγάλωσε.
'Απίστευτος είναι ή αυστηρότης τοΰ αγίου καί εις περιπτώσεις στοιχειώδους άλλη-
λεγγύης. Μιά άλλη φτωχή γυναίκα άγκαστρωμένη άναγκάστηκε, τό βράδυ τ άγιου
Συμιοϋ, νά περιποιηθή και νά γιατροπορέψη τόν άντρα της, τό τζομπάνη, πού
'χεν έρτει άρρωστος άπό τό χωράφι. Είχε γονατίσει γιά νά τοϋ βάλη βεντούζες
και νά τόν τ ρίψη. 'Εκείνο ήταν. Τό παιδί της γεννήθηκε παράλυτο άπό τά γόνατα
και κάτω, και τό δεξί του χέρι κ' έκεΐνο παράλυτο.. .3

1 Παν. Νικήτα, Τό Λεσβιακό μηνολόγιο. Μυτιλήνη 1953, σ. 35.

2 Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1921, σελ. 314
(όπου καί παραδείγματα κατά τόπους).

8 Παν. Νικήτα, ενθ' άν., σ. 35.
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Ό φόβος καί ή προσοχή τών έγκύων μεταφέρεται καί είς τά ζώα. Αυτή
τή μέρα τή γιορτάζουν καί οί κτηνοτρόφοι (έν Λέσβω)> πδχουν γκαστρωμένα
ζώα. Ό άγιος Συμιός έδειξε τό θάμα του καί στά ζώα [τά έκακοσημάδεψε], επειδή
στη γιορτή του δουλεύανε τ' αφεντικά τους. (Π. Νικήτα, ένθ' άν., σ. 36).

3. Τ' άη - Ζαρέα («Τή αυτή ήμερα: Άζαρίου τού προφήτου»).

Είναι πιθανόν, ότι ό κατά τήν αυτήν ήμέραν μέ τον άγιον Συμεώνα έορτα-
ζόμενος προφήτης Άζαρίας, συσχετισθείς κατά παρετυμολογίαν πρός ώρισμένας
παθήσεις (ζάρες, ζαρωματιές, ρυτίδες, ρίκνωσιν, άτροφΐαν) καί συντμηθείς εις
άη-Ζαρέαν (εν Πόντω), έθεωρή9-η θεραπευτής (ή επίφοβος) τών άνωτέρω
παθήσεων διά τά βρέφη. Εις τά Κοτύωρα τοΰ Πόντου δέν έπιτρεπότανε καμμιά
άπολύτως εργασία στις γυναίκες, στις έγκυες δέ ούτε καί νά μαγειρεύουν. 'Απα-
γορευότανε νά κόψουν ό,τιδήποτε μέ μαχαίρι. "Αν τύχαινε νά γεννηθή κανένα
παιδί έλαττωματικό, τό είχαν άπό παράβαση οποιαδήποτε τής μάννας του'.

Τό περίεργον είναι, ότι, κατά τούς Ποντίους συλλογείς, ό «"Αη - Ζαρέας»
εωρτάζετο τήν 11'ϊν Φεβρουαρίου ταυτιζόμενος μέ τόν άγιον Βλάσιον (βλ. '/. Βα-
λαβάνην, παρά Ν. Γ. Πολίτη, Λαογρ. Σύμμ. Β', σ. 315 καί Ξ. "Ακογλουν,
ένθ' άν.). Είναι όμως πιθανώτερον, ότι πρόκειται περί τοΰ προφήτου Άζαρία,
όστις έμπλακείς έορτολογικώς εις τά «Συμόγιορτα», φέρων δέ ό'νομα εϋκολον πρός
παρετυμολογίαν, έθεωρήθη έπίσης έφορος τής έγκυμοσύνης. Ό ταυτισμός του
πρός τόν άγιον Βλάσιον τής 111? Φεβρουαρίου οφείλεται μάλλον εις συμφυρμόν
πρός έτερον άγιον Βλάσιον (βουκόλον), συνεορτάζοντα κατά τήν 3ην Φεβρουαρίου.
Ουτω μόνον δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τάς ιδιότητας τού αγίου Ζαρέα έν Πόντω>
περί τοΰ οποίου έχει έκφράσει τήν άπορίαν του καί ό Ν. Γ. Πολίτης (βλ. εις
Λαογρ. Σύμμεικτα, Β', σ. 315-6).

10. Τ' άγιου Χαραλάμπους («Χαραλάμπους ίερομάρτυρος»).

Ό άγιος είναι κυρίως γνωστός ώς διώκτης τής πανώλους. Αί συνή-
θεις εικόνες του τόν παριστούν πατώντα έπί θηλυκού δαίμονος, έκ τού στόματος
τοΰ όποιου έξέρχεται πΰρ. Είναι φυσικόν επομένως νά τηρήται μετ' αυστηρότη-
τος ή εορτή του (ιδία παλαιότερον) διά τόν φόβον τής επαράτου νόσου. Οί τοπικοί
πάνδημοι εορτασμοί, μετά λιτανείας τών λειψάνων του, συνεχίζονται πολλαχοϋ τής
Ελλάδος (Θεσσαλία, 'Ηλεία, Κεφαλληνία κ.ά.).

Έν Ήπείρω ό άγιος Χαράλαμπος είναι γιά δλες τις άσθένειες καί φυλάνε
τή γιορτή του. Έν Λέσβω είναι γιατρός τής σκορδούλας καί φυλάγει τόν κόσμο
άπό τήν πανούκλα. Περιλάλητος είναι ή εκεί πανήγυρις τού Ταύρου, πού άπό

1 Ξ εν. "Ακογλου, Λαογρ. Κοτυώρων, Α', σ. 257 - 8).
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παράδοση γίνεται άπό τους γεωργούς. Δεν άναβάλλεται ποτέ οϋτε και μετατοπί-
ζεται. "Οσοι τολμήσανε νά καταργήσουν τό πανηγύρι, τιμωρηθήκανε σκληρά άπό
τόν άγιο. (77. Νικήτα, Λεσβιακό Μηνολόγιο, σ. 39 - 40).

Τόν αγιον Χαράλαμπον τιμωσι καί οί ποιμένες δι' άργίας («φυλάνε τή
γιορτή») κατά τό δυνατόν, σκεπτόμενοι τά άσθενικά ζφα των καί τούς κινδύνους
τής νέας έποχικής περιόδου άπό τά φίδια. (Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, σ. 89, 1).

11. Τ' &η Βλάση («Βλασίου Ίερομάρτυρος»),

'Από άντίστοιχα στοιχεία τού συναξαρίου του ό άγιος θεωρείται προστάτης
τών κτηνοτρόφων κατά τού λύκου, τοϋ τσακαλιού καί τών άγριων ζώων, ώς καί
θεραπευτής τών παιδιών άπό τούς πόνους τού λαιμού. Οί χωρικοί άργούν κατά
τήν εορτήν του.

Εις τήν Πυλίαν δέν τυροκομάνε, δέν κάνουνε δουλειά στο σπίτι (Γ. Ά. Μέγα,
Έορταί, σ. 90). Εις τήν Αίτωλίαν οί γεωργοί φυλάνε τή γιορτή τοϋ "Αη-Βλάση.
Προπάντων δέν κάνει αυτή τή μέρα νά φορτώνουν ζώα, οϋτε και οί γυναίκες νά
φορτώνωνται πάνω τους ξύλα, γιατί αυτός ό άγιος είναι μουσκαροπνίχτης, πνίγει
δηλαδή σέ ποτάμια τά μουσκάρια τους, άν φορτωθούν [Δ. Λουκοπούλου, Γεωρ-
γικά τής Ρούμελης, σ. 173)'.

Κατά παλαιοτέραν δοξασίαν έκ Κορινθίας" ο αη Βλάσης διευθύνει τούς λύ-
κους καί τούς διατάζει νά κάνουν τούτο κ' εκείνο. Καί γι αυτό στή γιορτή τον
τρέχουν οί τσοπάνηδες καί τοϋ πάν, άλλος λάδι, άλλος κερί, άλλος λιβάνι· τί άλλιώς,
άλίμονό τους» (Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Α', άρ. 367).

23. Τ' άγιου Πολοκάρπου («Πολυκάρπου, επισκόπου Σμύρνης»).

Τό όνομα τοΰ αγίου κατ' ευφημικήν παρετυμολογίαν οδηγεί εις τήν εύετη-
ρικήν άντιαργίαν. Έν Κύπρω οί γεωργοί πιστεύουν, ότι ό,τιδήποτε φυτεύσουν
κατά τήν ήμέραν αύτήν θά εύδοκιμήση πολυκάρπως. (Ν. Γ. Κυριαζής εις Κυ-
πριακά Χρονικά Δ' (1926), σ. 32).

ΜΑΡΤΙΟΣ

9. Τών άγιων Σαράντα («Τών αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων»).

Τό άκριβές συναξάριον τών έορταζομένων άγίων δέν είναι ευρέως γνωστόν.
Άρκεΐ όμως ό άριθμός 40 διά νά καταστήση τήν εορτήν των άξιόλογον. Ό άρι-
θμός ούτος είναι συμβολικός τοΰ άρτιου καί πολλαπλασιαστικούς παραγωγικού'.

1 'Ενδιαφέρουσα είναι ένταΰθα ή έπέκτασις τής φροντίδος τοΰ άγιου (διά τά ζφα)
καί έπί τών σκληρώς τότε έργαζομένων γυναικών.

2 Βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Ό άριθμός τεσσαράκοντα παρά τοις βυζαντινοΐς καί
νεωτέροις Έλλησι. 'Εν 'Αθήναις 1939.
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Κατά παλαιάν εορτολογικήν παροιμίαν :
Τών άγιώ - Σαράντων,
σαράντα νά φας, σαράντα νά πιής,
σαράντα νά δώσης γιά τήν ψυχή σον

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 214).

Ή πλούσια αύτη παρακέλευσις πρός ευωχίαν καί άγαθοεργίαν, γνωστή είς
όλην τήν Ελλάδα, έχει σκοπόν (όμοιοπαθητικώς) τήν έπίτευξιν εύκαρπίας.

Οί παλαιοί 'Αθηναίοι κατ' έξαίρεσιν τήν ήμέραν αυτήν, καίτοι έμπίπτου-
σαν εις τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, διεσκέδαζον εις κοινάς συνεστιάσεις.
"Εφτειαχναν πίττες με 40 φύλλα, άλλοι εφτειαχναν 40 κονταλίτες. Άφοϋ έτρω-
γαν και έπιναν καλά, σνγγενεϊς και φίλοι, έφερναν και τρεις βόλτες γύρω άπ τό
τραπέζι, κ έσερνε τό χορό δ μεγαλύτερος τής συντροφιάς τραγουδώντας :
*Ας χορέψωμε κι άς είναι,
τών άγιώ Σαράντων είναι !

(Α. Καμπούρογλον, Ίστορ. 'Αθην., Γ' σ. 164)·

Ευρισκόμεθα εις τάς αρχάς τής ανοίξεως καί οί γεωργοί σκέπτονται τήν
νέαν βλάστησιν. Ή εορτή των άγ. Σαράντα, μέ τόν συμβολικόν αριθμόν τής
άφθονίας, είναι μαγικοθρησκευτικώς ή πλέον κατάλληλος δι' «ένάρξεις». 'Ετοιμά-
ζουν τά σπορεία των, φυτεύουν δένδρα και κλήματα, πρωτοφυτεύονν άνθη, σπέρ-
νουν βασιλικό. (Γ. Α. Μέγα, Έορταί, σ. 139).

Σαράντα σκαλισιές σήμερα μέ τό τσαπί ή μέ τό σκαλιστήρι στ άμπέλι και
στον κήπο, είναι καλές (Κεφαλληνία). Σαράντα κλωστές κεντούν τά κορίτσια,
σαράντα πιοτά πίνουν οι άνδρες, σαράντα κερνούν και σαράντα ψέματα λέν.
(Ανατολ. Θράκη, παλαιότερον).

"Εχομεν δηλ. καί ενταύθα έπιδίωξιν μαγικής ευφορίας, ήτις έπιτρέπει
τήν άντιαργίαν, καί κατά θρησκευτικήν παραχώρησιν, πρός ευκαρπίαν.

'Αλλά καί έκκλησιαζόμεναι κατά τήν ήμέραν αυτήν αί οίκοκυραί των σηρο-
τροφικων περιοχών σκέπτονται τήν έργασίαν των τής μεταξουργίας καί φέρουν
μεταξόσπορους εις τούς κόλπους των καί τούς λειτουργούν, ίνα αποδώσουν αμέσως
καί πλουσιοπαρόχως (Γ. Α. Μέγα, Έορταί, σ. 138-39).

'Υπάρχουν όμως καί σαφείς απαγορεύσεις έργασίας κατά τήν ήμέραν τής
εορτής, όφειλόμεναι εις τόν φόβον τού . . . τεσσαρακονταπλασίου κακού ! Τήν
ήμέρα αυτή [τών άγ. Σαράντα] οί γυναίκες δέν πιάνουν άλεύρι, διά νά μή γέμιση
τοϋτο άπό σκουλήκια (σαρανταποδαρούσες) '. Καί άλλαχοϋ : Δέν μαγειρεύουν,

1 Βλ. Κωνστ. Ν. Μακρή, Λαογραφικά Σισανίου - Βοΐου [Σιατίστης]. 'Αθήναι 1968,

σ. 38.
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διά νά μή αναπτυχθούν εις τό φαγητόν σκώληκες. (Γ. Κ. Σπυριδάκης, ενθ' άν.,
σ. 82).

Ψυχοαάββατα.

Είναι γνωστόν, ότι ή Εκκλησία τελεί γενικά μνημόσυνα τών νεκρών κατά
τά τρία συνεχή Σάββατα τών εβδομάδων: τής 'Απόκρεω, τής Τυρινής καί τής Α'
τών Νηστειών.

Λόγοι νεκρολατρίας επιβάλλουν άργίαν κατά τά Σάββατα ταύτα. 'Υποτί-
θεται ότι οί ίδιοι οί νεκροί (μικροί άγιοι καί αυτοί) τό άπαιτούν άπό τούς
οικείους των. Λέγεται εν Κεφαλληνία καί άλλαχού :

'Ανάθεμα πού δούλενεν αύτά τά τρία Σαββάτα,

της Κρεατινής και τής Τ'ρινής και τών Άγιων Θοδώρων.

Καί είδικώτερον : Τά τρία καλά Σάββατα (τό Κρεατινό, τό Τυρινό και
τοϋ Άηθόδωρη) δέν λούζονται και δέν γνέθουν, διά νά εϋρουν άνάπαυσιν οί
ψυχές. (Κ. Ν. Μακρή, Λαογρ. Σισανίου, σελ. 35). 'Εν Λέσβω επίσης δέν πλένουν
ρούχα. Οί άφροί τοϋ σαπουνιού άπό τό πλύσιμο μπορούν νά μποϋν στα μάτια
τών πεθαμένων ... (πληροφορία 1940).

Συγκινητική είναι ή Κυπριακή δοξασία διά τά Ψυχοσάββατα, κατά τήν
οποίαν, δσαι μητέρες έχουσι τυχόν άποθανόντα μικρά τέκνα, αποφεύγουν οιαν-
δήποτε έργασίαν κατά τά Σάββατα τών ψυχών, επειδή τά μικρά παιδιά μέ τόν
θάνατον των γίνονται άγγελούδια και υπηρετούν τόν θ εάν. Τοϋ πάνε νερό στο
μποτούδι (= σταμνάκι). Αποφεύγουν λοιπόν αί μητέρες τήν έργασίαν, μήπως
σκουντήση επάνω των τό παίδι και σπάση τό σταμνάκι. (Ν. Κυριαζής, εις
Κυπρ. Χρονικά, Δ', 1926, σ. 63)'.

25. Τοϋ Εναγγελισμοϋ («Ό Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου»).

Ή ήμερα τοΰ Εύαγγελισμοΰ, ή μεγαλύτερα τών εορτών τοΰ Μαρτίου, χαρ-
μοσύνως διακόπτουσα τήν Τεσσαρακοστήν, είναι «χρονιάρα» καί διαβατήριος. Είναι
επίσης καθαρτήριος άπό τά φυσικά καί μεταφυσικά ενοχλήματα τοΰ θέρους.

'Εν Ήπείρω '· Τό βράδυ τής παραμονής τοϋ Ευαγγελισμού, μικροί και με-
γάλοι λαλοϋν κουδούνια γύρω στο σπίτι, στούς κήπους καί στά χωράφια τους.
Λαλούν τά κουδούνια καί λένε : — «Φευγάτε φίδια, γκουσταρίδια, έρχεται τοϋ
Ευαγγελισμού [ή προσωποποιημένη Ημέρα], μέ τό σπαθί στο χέρι, νά σας κόψη
τό κεφάλι» (Κ. Σιόντης, ένθ' άν., σ. 13). Κατά τήν αυτήν εσπέραν έπίσης, εις

1 Έκ τής ανωτέρω δοξασίας καθίσταται ετι δήλον, ότι ό θεσμός τής άργίας έχει
σχέσιν καί πρός τήν ήσυχίαν τών νεκρών, τούς όποιους είναι δυνατόν νά ένοχλήση ό θό-
ρυβος ή αί κινήσεις έκ τής έργασίας' (πρβλ. καί άργίαν Πεντηκοστής).
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πολλά χωρία τής 'Ηπείρου άνάπτουν πυράς, ώστε καί φυσικώς νά καούν τά επι-
βλαβή ερπετά.

Ή άποχή άπό πάσης έργασίας έπιβάλλεται κατά τήν ήμέραν αυτήν ό'χι μόνον
θρησκευτικώς αλλά καί δεισιδαιμονικώς : Δέν σαρώνουν, δέ βγάζουν νερό άπό τό
πηγάδι, οϋτε λάδι άπό τό κιούπι. Δέν άνοίγονν σεντούκι, δέν πάνε ατά περιβόλια.
(Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, σ. 140).

Καί έν Κρήτη : Είναι βαρά σκόλη. Δέν κάνουν δουλειές, δέν πιάνουν παρα-
σύρα (= σκούπα) '.

Συγκινητική είναι ή άποψις, ότι, λόγω τής γενικής άργίας τής ήμέρας
αυτής, ουδέ αί άφικνούμεναι χελιδόνες έπιχειρούν νά κτίσουν τάς φωλεάς των.
Τά χελιδόνια ήρχουνταν τοϋ Ευαγγελισμού, άλλά τέτοια μεγάλη χρονιάρα μέρα
έκτιζαν τή φωλιά τους'1.

'Υπάρχει καί 'ιδιαιτέρα περίπτωσις έπιβαλλομένης άποχής, κατά τήν ήμέραν
αυτήν. Επειδή ό Ευαγγελισμός, έν σχέσει πρός τά Χριστούγεννα, άποτελεΐ τήν
ήμέραν τής έν γαστρί συλλήψεως τής Θεοτόκου, ό λαός άποφεύγει νά ένεργήση
κάτι παρόμοιον εις τά άνθρώπινα μέτρα του. Διά τούτο δέν έπιτρέπει πλησίασμα
συζύγων κατά τήν νύκτα αυτήν. "Αμα πλαγιάσουν κείνη τή βραδυά γυναίκα και
άντρας και πιάσουν παιδί, τό παιδί τους θά βγή σημαδεμένο \ Καί έν Ζάκυνθο)
(ώς καί άλλαχού) : "Οποια πέση μέ τόν άντρα της τήν παραμονή τοϋ Ευαγγε-
λισμού, τό παιδί πού θά γεννήση τά Χριστούγεννα, θά είναι σκαλικάντζαρος 4.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Ό 'Απρίλιος είναι συνήθως ό μήν τοΰ Πάσχα. Εις τάς πασχαλινός έορτάς
περιλαμβάνονται όχι μόνον αί άναστάσιμοι ήμέραι (τής Διακαινησίμου κλπ.) άλλά
καί αί πένθιμοι (τής Μεγ. Εβδομάδος καί αί πρότεραι). Εις τόν αυτόν όμως μήνα
άνήκουν καί αί άκίνητοι ήμερολογιακαί έορταί, τοΰ άγ. Γεωργίου (23) καί τοΰ
αγίου Μάρκου (25). Άρχίζομεν άπό τάς πένθιμους.

Κουφοσάββατο. Ούτως ονομάζεται τό πρό τοΰ Λαζάρου Σάββατον, έπειδή
δέν παρουσιάζει έορταστικήν οντότητα. Ημέρα κουφή (= άνεόρταστος), άρα άπο-
φράς. Κατ' αυτήν κουφαίνονταν οί λάκκοι (= οί άργαλειοί εις λακκώματα).

1 Ευαγγελίας Φραγκάκι, Συμβολή στα λαογραφικά τής Κρήτης. 'Αθήναι 1949, σ. 28.

2 'Ελπινίκης Στ. Σαραντή, Άπό τήν 'Ανατολική Θράκη, τόμ. Α' 'Αθήναι 1956, σ. 138.

3 Παν. Νικήτα, Λεσβ. μηνολόγιο, σ. 63.

4 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', άρ. 596. Ιίερί τής δοξασίας γενικώτερον βλ.
αυτόθι σημειώσεις είς τόν άριθμ. 591 (Μέρος Β', σ. 1281 κ.έ.).
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Χτύπημα αργαλειού δεν άκούονταν τό παννί, αν ήτανε στον αργαλειό, τό 'βγα-
ζαν, κι Άπόπασχα τό 'βαζαν

Ό αργαλειός θά πρέπη νά παραμείνη αργός καί κατά τάς δύο «νεκρικάς»
εβδομάδας προ τοΰ Πάσχα, αϊτινες είναι ή τοΰ Λαζάρου και ή Μεγάλη \

Μεγάλη Τετάρτη : Μιά Όβρέσσα έρριξε στο δρόμο ααποννόνερα' περ-
νώντας ό Χριστός γλίστρησε και τόν έπιασαν. Άπό τότες τή Μεγ. Τετάρτη δεν
πλέν'νε μέ σαπούνι και δέ χύν'νε ααποννόνερα \

Μεγάλη Πέμπτη : «Τσ' άγιας Πέφτης τό νιο σκοτώσανε». Ή φράσις
αύτη, λεγομένη έν Νάξω διά τήν σημασίαν τής ημέρας4, εξηγεί πιθανώς καί τόν
σεβασμόν πρός τήν εσπέραν τής οιασδήποτε Πέμπτης, τής «Πεφταργάς», κατά
τήν οποίαν (εν συνδυασμφ πάντοτε πρός τήν άκολουθοΰσαν ΙΤαρασκευήν) διακό-
πτεται πάσα εργασία. (Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Α' 1904, αριθμ. 834). Ση-
μειωτέον ότι από τής Μ. Πέμπτης καί έπειτα, επί επτά έν συνόλω «Πέφτες»
(εν Θράκη), φούρνο δέν άναβαν, ψωμί δέ ζέσταιναν, ρούχα δέν έπλυναν".

Μεγάλη Παρασκευή ·' «Μεγάλη καί φοβερή» κατά τά λαϊκά άσμάτια.
Είναι ημέρα άπολύτου άργίας καί νηστείας. Ημέρα θλίψεως, θρησκευτικώς άπο-
φράς. Είς αύτήν οφείλονται αϊ αυστηρότατοι νηστεΐαι καθ' όλας τάς Παρασκευάς
τοΰ έτους, ώς καί ή έννοια τής προσωποποιημένης «Παρασκευής» (έν συμφυρμώ
πρός τήν Άγίαν), ήτις άπαιτεί τήν άποχήν άπό πάσης έργασίας 6. Εις τήν πόλιν
τών 'Αθηνών, έπί τουρκοκρατίας, τήν Μ. Παρασκευήν καρφί δέν έβαζαν είς
τό σπίτι των, διότι έκάρφωσαν τόν Χριστόν οί 'Εβραίοι (Δημ. Καμπούρογλου,
Ίστορ. 'Αθ., Γ', σ. 153). Καί εις τήν Θράκην : . . . δέν μαγέρευαν, τέντζερε στη
φωτιά δέν έβαζαν. (Λαογρ. ΙΓ', σ. 209).

'Αλλά καί δεισιδαιμονικώτερον (μέ παγανιστικός δοξασίας) : ΤΗταν Μεγάλη
Παρασκευή. Μιά γριά είχε βάλει τά άγγόνια της γιά ύπνο, κι αυτή καλόγνεθε.
Ξαφνικά χώνεται στο σπίτι μιά Νεράιδα. Τρόμαξε ή γνναίκα καί πετούσε στή
γωνιά διάφορα πράγματα, γιά νά τήν ξορκίση νά φύγη. τΗταν άδύνατο. Τότε

1 'Ελπινίκης Σταμούλη ■ Σαραντή Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τής Θράκης.

Λαογρ. ΙΓ', 1951, σ. 208.

3 'Υπάρχει αξιοσημείωτος σχέσις μεταξύ τών εργασιών τοϋ αργαλειού καί τοΰ φόβου
τών νεκρών. Τό «νήμα τής ζωής» δέν είναι ξένον πρός τάς προλήψεις ταύτας.

3 'Ανατ. Θρςκη (Θρακικά, τόμ. Ζ', 1936. Συλλ. 'Ελπινίκης Σταμούλη - Σαραντή).

4 Στεφ. Δ. Ήμέλλου, Δημώδεις παραδόσεις έκ Νάξου, Έπετ. Λαογρ 'Αρχ., τόμ. ΙΑ -
IB (1958 -59), σ. 225.

5 Έλπιν. Σταμούλη - Σαραντή, 'Από τήν 'Ανατολική Θράκη, Α', σ. 152.

6 Βλ. κατωτέρω εορτήν άγιας Παρασκευής (26 Ιουλίου).
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πέταξε έξω στην αυλή τή ρόκα της. Μέ μιας εξαφανίστηκε ή Νεράιδα κι άπό τότε
κρατάει τό έθιμο, νά μή γνέθουν οί καλονοικοκυρέςΠαρασκευή βράδυ και Τετάρτη...».
(' Απ. Σπυροπούλου - Μ. Καραμεσίνη, «'Αντίλαλοι από τόν 'Αστακό», σ. 64).

Πάσχα Mal Έβδομάς της Διακαινησίμου («Λαμπρή» καί «Άσπροβδό-
μαδο»). Είναι ή μόνη πλήρης έβδομάς τοΰ ορθοδόξου εορτολογίου κατά τήν
οποίαν επιβάλλεται σχεδόν ή άργία (τά «Λαμπρόσκολα»). Ή έκ τής 'Αναστά-
σεως (καί τής άνοίξεως) θρησκευτική καί ψυχολογική χαρά, ύλοποιουμένη εις ευω-
χίας, συμπόσια καί πανηγυρισμούς (εις τούς οποίους προστίθεται συνήθως καί ό
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου) άπασχολεί τούς άγρότας καί τούς κτηνοτρόφους, οΐτινες
άφήνουν τάς συστηματικός έργασίας των και ψυχαγωγούνται (Πασκαλόγιορτα),
ή ευρίσκουν τήν εύκαιρίαν νά τελέσουν οικογενειακούς γάμους (έμποδιζομένους
κατά τήν Σαρακοστήν ή τόν άκολουθοΰντα Μάϊον), καί νά συνάψουν συμβάσεις
έπαγγελματικάς διά τήν ακολουθούσαν περίοδον. Ή Λαμπρή καί ή Λαμπροβδο-
μάδα εις τήν 'Ελλάδα είναι ή ευτυχεστέρα ευκαιρία, διά τούς άγροτικούς καί
πτωχοτέρους πληθυσμούς, νά ζήσουν έπί τι μικρόν άλλά συνεχές χρονικόν διά-
στημα τήν πολυτέλειαν τής άργίας, συνοδευομένην έξόχως υπό τοΰ καλού φαγη-
τού καί τής λαμπράς ένδυμασίας. Ή άργία τοϋ Πάσχα είναι ή μακροτέρα όλων:

Τρεις στά Γέννα, τρεις στά Φώτα
κ' έξι στην Άνάστασι.

(Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Γ', σ. 534).

Ήδη άπό τών βυζαντινών χρόνων, κατά τό διάταγμα τοΰ Μ. Κωνσταντί-
νου : ή τε Μεγάλη Έβδομάς καί ή Διακαινήσιμος έθεωροϋντο άπρακτοι
[= μή εργάσιμοι], βραδύτερον δέ και δλη ή Διακαινήσιμος Έβδομάς εθεωρείτο
ώς μία Κυριακή . . .1.

'Αλλά καί διά τούς γνωστούς γεωργικούς φόβους του ό ελληνικός λαός
«φυλάει» τήν εβδομάδα τοΰ Πάσχα, τήν άλλως λεγομένην Άσπροβδόμαδο : "Ολην
τήν εβδομάδα δέν κάνει νά δουλεύουν. Τή φυλάνε γιά τό χαλάζι. Δέν λούζονται,
ούτε βρέχουν τά μαλλιά τους, γιά νά μή άσπρίσουν γρήγορα. (Γ. \Λ. Μέγα,
Έορταί, σ. 176).

Είναι πιθανόν, ότι ό χαρακτηρισμός «Άσπροβδόμαδο» εδόθη έν άρχή κατ'
άντίθεσιν πρός τό «Μεγαλοβδόμαδο», τό όποιον, ώς πένθιμον, ήδύνατο νά χαρα-
κτηρισθή : μαΰρον. (Οί ιερείς μελανειμονοΰν κατά τήν Μεγ. Εβδομάδα καί λευ-
χειμονοΰν κατά τήν Διακαινήσιμον). "Επειτα ή σκέψις τών άγροτών συνεδύασε
τό «άσπρο» μέ τήν λευκότητα τής χαλάζης καί έζήτησε διά τίνος ομοιοπαθητικής

1 Φαίδ. Κονκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Β,, έν 'Αθήναις 1948, σ. 258.
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μαγικής ενεργείας, νά προλάβη ή ν' άντιπαλαίση πρός τόν μετεωρολογικόν εχθρόν.
Σχετική είναι καί ή πρόληψις (εν Αιτωλία) καθ' ήν : "Ασπρη ρόκα (τουλούπα γνε-
σίματος) δεν πρέπει νά φανή πουθενά [κατά τάς ημέρας αυτάς] και δέ γνέθουν, γιατί
τό άσπρο προκαλεί το χαλάζι. (Δ. Αουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 165).

Προέκτασις τής δεισιδαιμονίας είναι καί ή αναφερθείσα λεύκανσις τής κόμης
τών λουομένων κατά τήν Άσπρην Εβδομάδα, οΐτινες τιμωρούνται ούτω διά τήν
παράβασιν τής άργίας.

Αί μειά τήν Διακαινήσιμον ήμέραι. (Ξώλαμπρα).

Περί τά τέλη 'Απριλίου οί γεωργικαί φόβοι διά τήν καταστροφήν τών βλα-
στημάτων (δημητριακών, ελαιώνων, αμπέλων κλπ.) άπό πιθανήν πτώσιν χαλά-
ζης, άλλης άπροόπτου καιρικής προσβολής ή άσθενείας, καθίστανται μεγαλύ-
τεροι. Διά τούτο καί μετά τήν Διακαινήσιμον εβδομάδα οί γεωργοί εξακολου-
θούν νά σέβωνται τάς μαγικώς ή παρετυμολογικώς επίφοβους ημέρας.

Περίεργος είναι ή θέσις τής πρώτης Δευτέρας μετά τήν εβδομάδα τού
Πάσχα. 'Ονομάζεται κοινώς «Παλιά Δευτέρα» ή «Δευτέρα τοϋ Άντιπάσχα» (ή
«τοϋ Θωμά»), καί κατ' αύτήν εις τινας τόπους, άπαγορεύεται άπολύτως ή ερ-
γασία :

«Τ' Άντιπάσκου τήν Δευτέραν
μηέ κλωστήν εις τήν βελόναν.

(Σύμη: Ν. Γ. Πολίτου, Παραδ. Β', 1904, σ. 326).

'Αντιθέτως, εις άλλους ελληνικούς τόπους, ή ημέρα αύτή εθεωρείτο έγκαι-
νιαστική τών μετά τό Πάσχα εργασιών, αί δέ ύφάντριαι έπρωτογέμιζαν μέ νήμα
τό νέον άδράχτι των κατά τρόπον επίσημον καί ιεροπρεπή.

Εις τάς 'Αθήνας, κατά τόν Δ. Καμπούρογλουν, τήν πρώτη Δευτέρα, ϋστερ'
άπό τήν Κυριακή τοϋ Θωμά, ένέθανε οι γυναίκες και τά κορίτσια καί γεμίζανε
τό νέο άδράχτι. Τό πρωί έπιάνανε τήν πρώτη ρόκα, έκάνανε τό σταυρό τους, ελέ-
γανε τρεις φορές τό «Χριστός Ανέστη» καί ϋστερα 'νέθανε δλη τήν ήμερα.
Γιομίζανε τό νέο άδράχτι καί τό βάνανε στα 'κονίσματα... Τό νέο άδράχτι τό
μεταχειρίζοντο στο πρώτο παννί, που κάνανε μετά τή Λαμπρή. (Ίστορ. 'Αθη-
ναίων, Γ', σ. 171).

Εις τά μέρη τής Θράκης ώνόμαζον διά τούς ίδιους λόγους τήν πρώτην
αύτήν επανάληψιν τής ύφάνσεως «Άδραχτανάστασιν»' (βλ. Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ.,
τόμ. Ε', σ. 51).

Όμοίως εν Λέσβω '· Άπό τοϋ Θωμά τή Δευτέρα πιάναν τά καινούργια τά
παννιά στις κρεββαταριές [= άργαλειούς] καί στ' αδράχτια. Άπ τήν πρώτη κλωστή
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πού πιάναν στ' αδράχτι, κόβαν και βάζαν στο χέρι τους για φυλαχτό, γιά νά
κλώθουν και νά μην κόβεται. Αυτήν τήν κλωστή τή λέγαν «άδραχτανάστασι» '.

Δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι ή επίσημος αύτη καί ιεροπρεπής έπανάληψις τής
έργασίας τών γυναικών, ιδία τής ύφάνσεως, έπισφραγίζουσα τήν λατρευτικήν
άναγκαιότητα τής προηγηθείσης άργίας, αποτελεί τελεστικήν μετάβασιν άπό τής
παλαιάς εις τήν νέαν κατάστασιν.

'Από τάς έπομένας ημέρας, ή Πέμπτη επανεμφανίζεται μέ άπαγορευτικόν
χαρακτήρα. Οί παλαιοί 'Αθηναίοι ξώλαμπρα έφύλαττον τά επτά Πρωτόπεμπτα
και δέν έδούλευον, άλλά προσκαλοϋντες συγγενείς και φίλους άνοιγαν έρημοκκλή"
σια καί έλειτούργουν. . . Κανένας νοικοκύρης τά Πρωτόπεφτα μετά τή Λαμπρή
δέν έμπαινε στο κτήμα του, μήτε σε χωράφι, μήτε σ' άμπέλι, μήτε πουθενά.
(Δ. Καμπούρογλου, ένθ'άν., σ. 155 καί 170).

Καί έν Γυθείω. «Δέν μπαίνουν στ άμπέλια, δέν γνέθουν, δσες έχουν αμπέ-
λια καί δένδρα, φοβούμενοι τήν χάλαζαν» (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., Ε', σ. 50).

'Ομοίως έν Λέσβω : "Ολες τις Λαμπροπέφτες ως τά Πενήντα [— Πεντη-
κοστή] δέν κλώθαν οι γυναίκες μήτε μαλλί, μήτε μπαμπάκι, γιατί μπαμπακιάζαν
οί ελιές καί χαλούσε ό άνθός. Μηδέ βελόνι δέν πιάναν κείνη τήν ήμερα, γιατί
χαλούσαν τ' «άγόρια» (= μεταξοσκώληκες), τρυπούσαν τά κουκούλια καί δέν
βγάζαν μετάξι

'Εν Θράκη, ώς εΐπομεν, εφτά Πέμπτες, μέ τή Μεγάλη Πέμπτη, φοϋρνο-
δέν άναφταν, ψωμί δέ ζύμωναν, νερό δέ ζέσταιναν, ρούχα δέν έπλυναν (Έλπιν.
Σταμούλη -Σαραντή, ένθ' άν., σ. 152).

Εις τάς εκτεθείσας ώς άνω περιπτώσεις δέν έχομεν μέν συγκεκριμένον άγιον
τιμωρόν, παρακολουθούμεν όμως τήν έκ τών ιδίων τών ημερών έπιβαλλομένην
ποινήν, ήτις ενίοτε στηρίζεται καί εις τήν έκ παρετυμολογίας όμοιοπαθητικήν σκέ-
ψιν. Ούτω π. χ. μετά τήν έπίφοβον διά τό χαλάζι «άσπρην» εβδομάδα, δυνάμεθα
νά ύποπτεύσωμεν ότι καί ή Πέμπτη γίνεται δυσοίωνος παρά τό ρήμα »πέφτω»,
νοούμενον έπί τής χαλάζης ή έπί άλλης συμφοράς 3.

23. Τ' &η Γιωβγιοϋ («Γεωργίου τού τροπαιοφόρου»).

Πανελλήνιος ονομαστική εορτή, πλουσίως εθιμική εις πανηγυρισμούς καί

1 Π. Νικήτα, Αεσβ. μηνολόγιο, σ. 81.

1 Π. Νικήτα, ενθ" άν., σ. 81.

3 Τό περίεργον είναι οτι καί αί εκκλησιαστικά! 'Αρχαί καθώριζον ενίοτε είς
τούς πιστούς οις άργίαν : «και ο λα ς τάς Πέμπτας, άπό τήν Πέμπτην τής Διακαινησίμου μέχρι
τής Πέμπτης τής Αναλήψεως». (Βλ. Μιχ. Καλινδέρη, Αί συντεχνίαι τής Κοζάνης έπί
τουρκοκρατίας, σ. 7).
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τελετάς, τιμώμενη ιδιαιτέρως άπό τούς ποιμένας (καί δή τούς Σαρακατσάνους),
καί συμπίπτουσα μέ τάς ημέρας τού Πάσχα. Ή άργία της δέν τίθεται ύπό άμφι-
σβήτησιν, ώστε ν* άναζητήσωμεν περιπτώσεις παραβάσεων πού ετιμωρήθησαν.
Χαρακτηριστική όμως είναι παράδοσις εκ Πόντου, κατά τήν οποίαν ή σημερινή
φώκια τών θαλασσών είναι παλαιά νοικοκυρά, άδιαφορήσασα διά τήν εορτήν
καί κατελθούσα είς τόν γιαλόν νά πλύνη. 'Αχάτες άη - Γιώρης, πώς κ' έτίμεσέν
άτον, έκατάρωσεν καί είπέν άτεν «Νά γίνεσαι φώκα καί νά σύρης άπ' οπίσον σ'
τ' εγκοννια σ'»

'Αλλά δυνάμεθα νά επαναλάβωμεν καί τάς διαπιστώσεις, τού Δ. Λουκοπού-
λου : Ό «τσοπάνης . . . τή γιορτή τοϋ Μεγαλομάρτυρα τή θεωρεί δεύτερη Λαμπρή»
(Ποιμενικά τής Ρούμελης, 'Αθήναι 1930, σ. 172) καί τής Άγγελ. Χατζημιχάλη:
Τή γιορτή [τοΰ άη - Γιώργη] τήν πανηγυρίζουν περισσότερο άπό τή Λαμπρή ...
Στο όνομα τοϋ άη - Γιωργιοϋ παίρνουν τόν μεγαλύτερο όρκο. (Σαρακατσάνοι, Α,
'Αθήναι 1957, σ. ρλζ').

Χαρακτηριστικών είναι επίσης τό λεγόμενον παρά τών Ποντίων, ότι τόν
άη - Γιώργη τόν φοβούτανε πολύ κ' οί Τούρκοι. Τή γιορτή του χήν χιμούσαν καί
χή λέγαν «Χουτρελλέζ» \

25. Τ' άγιου Μάρκου («Μάρκου τοΰ Εύαγγελιστοΰ»),

Τόν εορτάζουν οί γεωργοί καί τόν σκέπτονται ώς προστάτην κατά τών κιν-
δύνων τών φιδιών (πιθανώς καί εκ δυτικών επιδράσεων, άπό τής εποχής τής
Βενετοκρατίας). Ρόλος εποχικός.

Έν Αιτωλία είναι εν χρήσει διά τά φίδια καί ή εξής έπφδή :

Μάρκο, Μάρκο, μάρκωσέ τα (=μάργωσε, νάρκωσε)
κι άη Γιώργη, χύφλωσέ χα [τά φίδια].

Έξ Αιτωλίας γνωρίζομεν επίσης, ότι οί γεωργοί δε ζεύουν άλέχρι, δε
βαρούν χσαπισιά σε χωράφι, γιαχί άκουσαν άλλους πού δούλεψαν κ' έπαθαν. ..
Μιά οχιά παρουσιάστηκε στά κέρατα τοϋ ενός βοδιού . . . "Αλλος βρήκε τό φίδι
κάχω άπό χή θροφή, πού θά 'δινε σχά βόδια χ ου 3. . .

ΜΑΙΟΣ

Μήν μεταξύ τής άνοίξεως καί τού θέρους, πλουσιώτατος εις δεισιδαιμο-
νίας καί μαγικάς επενεργείας, αλλά καί επίφοβος διά τάς καιρικάς εκρήξεις του>

1 Β?.. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Α', άρ. 348 καί Ά. Α. Παπαδοπούλου, Παροι-
μίαι Πόντου. Λαογραφ. ΣΤ', 1917-8, σ. 67.

'' Ξενοφ. "Ακογλον, Λαογρ. Κοτυώρων Α', σ. 262.

3 Δημ. Λουκοπούλου, Γειοργικά τής Ρούμελης, σ. 165 - 6.
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(πρβλ. τό γνωμικόν : Στων αμαρτωλών τή χώρα τό Μάη μήνα βρέχει), παρακο-
λουθείται μέ εύαισ9·ησίαν, ιδία κατά τάς πρώτας ήμέρας του, υπό των γεωργών.

2. Τ' &η Θανάση («Μνήμη 'Αθανασίου τοΰ Μεγάλου»).

Είναι τό «καλοκαιρινό» πανηγύρι τοΰ συχνού εις βαπτιστικά ονόματα άγιου,
τό όποιον τελείται μέ συγκεντρώσεις ε'ις υπαίθρια έξωκκλήσια και μέ χορούς.
"Ισως είναι τό πρώτον θρησκευτικόν άντίδοτον κατά τών μαγικών κινδύνων τοΰ
Μαΐου, άπό τής Πρωτομαγιάς.

Οί γεωργοί κρατούν τήν ήμέραν αύτήν καί έκ φόβου διά τήν παραγωγήν
των. «Άλαφρογιορτή είναι, άλλά δονλειά δέν έχει αυτήν τήν ήμερα» '.

3. Της άγιά Μαύρας («Τιμοθέου καί Μαύρας μαρτύρων»).

Κατ' έξοχήν παρετυμολογικής φύσεως ή ημέρα, ώστε νά καθίσταται «μαύρη»
καί άποφράς.

Εις τάς 'Αθήνας, κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας, αί οίκοκυραί δέν
έπιαναν βελόνα, γιά νά μή βγάλουν σπυριά, πού τά λέγανε μαύρες». (Δημ. Καμ-
πούρογλου, Ίστορ. 'Αθην. Γ', σ. 153).

'Εν Αιτωλία μέ τίποτε δέν καταπιάνονται τήν ήμέρα αυτή. Ιδίως δέν σπέρ-
νουν [όψιμα ή καλαμπόκια], γιατί ό σπόρος δέν φυτρώνει8.

'Εν Ήπείρω : Τής άγιας Μαύρας δέν κάνομε χωράφ', γιατί πιστεύομε ότι
θά πάθουμε ζημιά. (Άκολου&εΐ ή κλασσική παράδοσις διά τήν τιμωρίαν τοϋ
παραβάτου) : "Ενας πήγαινε γιά χωράφ' τσ' Άγιο - Μαύρας, μέ δυο μαύρα βόϊδα,
καί τοϋ είπ ό άλλος : —«Τί, κάνεις χωράφ' σήμερα, τσ Άϊμαύρας ;» Καί τοϋ
είπε: —«"Εχω κ' εγώ μαϋρα βόιδα»' Καί ψόφ'σαν άμέσως τά βόιδα καί τά δυό,
κ' έμ'νε μέ τή β'κέντρα στο χέρ»

Καί έν Κύπρω "· Τής άγιας Μαύρης, οί γυναίκες δέν έργάζονται ούτε ρά-
βουν. "Οποια ράψη, θά πάθη καντήλα (φουσκάλα) καί μάλιστα μαύρη (δοϋιήνα) '.

Ό φόβος τής αγίας Μαύρας έπεκτείνεται καί εις τάς άντιστοίχους ήμέρας
τοΰ έτους. Έν Μεσσηνίςι : "Οποια μέρα πέση τής άγιά - Μαύρας, αυτή τή μέρα
τήνε φυλάνε δλο τό χρόνο. Δέν κόβουν ροϋχα, δέν λευκαίνουν παννί, δέν άλωνίζουν,
δέν κάνουν ελιές στο λιοτριβειό, γιατί γίνεται μαϋρο τό λάδι». (Γ. Ά. Μέγα,
Έορταί, σ. 196).

1 Δημ. Λουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 167. (Βλ. καί εορτήν τής Ιδη?
Ιανουαρίου).

2 Δημ. Λ ουκοπούλου, ενθ'άν., σ. 167.

3 Δημ. Β. ΟΙκονομίδου, Λαογραφική αποστολή είς τά Κατσανοχώρια 'Ηπείρου,
Έπ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΓ'- ΙΔ (1960-61), σ. 396.

4 Βλ. Ν. Κυριαζήν είς Κυπρ. Χρονικά, Δ' (1926), σ. 31.
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4. Της Άγιά Πελαγιΰς («Πελαγίας τής Όσιομάρτυρος»).

Τό όνομα Πελαγία ενθυμίζει τό πέλαγος καί τήν τρικυμίαν. Ε'ις τάς έλλη-
νικάς νήσους υπάρχουν έξωκκλήσια τής Άγιας παρά τάς άκτάς, όπου προσέρ-
χονται προσκυνηταί οΐ ναυτικοί καί οί έχοντες ταξιδεμένους. Έν Κεφαλληνία αί
οίκογένειαι τών ναυτικών φυλάνε τήν ήμερα τα' άγια - Πελαγιάζ, γιά τή φουρ-
τούνα 1.

Άλλα καί οί γεωργοί κατά τήν ήμέραν αύτήν δέν θερίζουν και δέν άλω-
νί'ζουν, γιατί σηκώνεται άνεμοστρόβιλος και σκορπάει τά γεννήματα. (Γύθειον.
Έπετ. Λαογρ. Αρχ., Ε', σ. 63).

8. Τ' &η Γιάννη («'Ιωάννου τού Θεολόγου»).

Ό άη Γιάννης αυτός στέλνει τό χαλάζι και καταστρέφει τά σπαρτά, έξ οϋ
"Αη - Γιάννης Χαλαζίας (Άγραφα). Λέγεται καί Βροχάρης [επειδή καί ή βροχή
είναι άνεπιθύμητος], άλλά καί Τριανταφυλλάς [άπό τά λουλούδια], (Βλ. εις Έπετ.
Λαογρ. Αρχ., τόμ. Ε', 1945-9, σ. 63). Πρβλ. τά επίθετα τού αγίου καί κατά
τήν 26^ Σεπτεμβρίου.

Άλαφρή γιορτή" ωστόσο οι γεωργοί τρέμουν νά πιάσουν δουλειά· νομί-
ζουν πώς ό άη - Γιάννης αυτός στέλνει τό χαλάζι \

... Δι αυτό οί γεωργοί μας τηρούν άργίαν, καί όπου υπάρχει εκκλησία τοϋ
άγιου, εκεί πανηγυρίζουν θυσιάζουν αρνιά καί κατόπιν παρακάθηνται εις κοινήν
τράπεζαν είς τόν περίβολον τοϋ ναοϋ (Γ. 'Α. Μέγα, Έορταί, σελ. 196).

9. Τ' άγιου Χριστοφόρου («Χριστοφόρου μάρτυρος»).

Ή λατρεία τού άγ. Χριστοφόρου είναι σημαντικώς διαδεδομένη εν Ελλάδι,
ή δέ χρονολογία τής μνήμης του αποτελεί σταθμόν εις τούς μετεωρολογικούς
φόβους τών γεωργών. Ό έκ τής χαλάζης κίνδυνος είναι κατά τήν ώραν αύτήν
άπό τούς μεγαλύτερους, ό δέ άγιος μέ τό Χριστεπώνυμον όνομα δύναται νά
έπέμβη άποτελεσματικώς 3.

Κατά τούς Ήπειρώτας ό κίνδυνος τής χαλάζης ύφίσταται μεταξύ 8η? και
9η? Μαΐου.

1 Είναι ή εποχή τών εκρηκτικών τρικυμιών διά τάς όποιας υπάρχει τό παροιμια-
κόν δίστιχον : Τών καλών αντρών [ή ναυτών] γυναίκες τον Άπριλομάη χηρεύουν. (Ν. Γ.
Πολίτου, Παροιμ., Β', 407, 26).

2 Δ. Λουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 167.

3 "Η σύγχρονος ειδική λατρεία τού άγ. Χριστοφόρου τών αύτοκινητιστών ήλθε
πιθανώς είς τήν 'Ελλάδα άπό τήν Δύσιν. (Βλ. καί "Αννας Χατζηνικολάου, Εικόνες τοΰ
άγ. Χριστοφόρου τοΰ Κυνοκεφάλου, Mélanges Ο. et M. Merlier, tome III, Athènes
1957, σ. 232- 3).
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Ό άη Γιάν'ς τό πήγει (= πηγνύει τό χαλάζι)
κι άη Χριστόφορος τό ρίχνει, (χωρία Πωγωνίου).

Ώς έκ τούτου απαιτείται σεβασμός καί άργία κατά τάς μνήμας των δύο
τούτων άγίων.

Έπίσης έν Ήπείρφ : Ό άγιος Χριστόφορος γνρίζ' με τό χαλάζ' στον κόρφο.
"Αν δουλέψουμε τήν ημέρα τ , θα μας πνίξη μέ τό χαλάζι. (Α. Οίκονομίδης,
εις Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΓ-ΙΔ, σ. 396). Καί: Τοϋ 'Αγ. Χριστοφόρου δέν
έργάζεται κανείς στ' άμπέλι. Λένε πώς ό "Αγιος Χριστόφορος τό έχει στήν
ποδιά του τό χαλάζ', καί ίσια τό ρίχνει, άμα έργαστής στή γιορτή του'.

'Αλλά καί έν Θράκη : «Ό άγιος Χριστόφορος έχει τό χαλάζι μέσα στο μα-
νίκι του. Τόν γιορτάζουνε (= άργεύουν) γιά το χαλάζι. 'Ακόμα κ' οί Τοϋρκοι τής
'Ανατ. Θράκης ρωτούσαν τούς Χριστιανούς, πότε ήτανε ή γιορτή του, γιά νά μή
δουλέψουνε. (Λαογραφία, τόμ. IF', 1961-2, σελ. 113).

Τής Μεσοπεντηκοστής.

Μικρά έορτή τού Πεντηκοσταρίου, χωρίζουσα τό άπό Πάσχα μέχρι Πεντη-
κοστής διάστημα καί συμπίπτουσα συνήθως μεταξύ 10 καί 20 Μαΐου. Οί γεωργοί
καί οί νοικοκυρές τήν προσέχουν περισσότερον, παρετυμολογούντες τό ονομά της
έκ τοΰ «μέσα ποντικοί» Σκέπτονται τούς ποντικούς τών οικιών ή τούς άρου-
ραίους τών άγρών, οί όποιοι κατά τήν έποχήν αυτήν μαστίζουν τό νοικοκυριό ή
τήν έπικειμένην παραγωγήν.

Έν 'Αθήναις τής Μεσοπεντηκοστής δέν έρραπτον ρούχα, διότι θά τά έτρω-
γον οί ποντικοί.. . καί δέν άνοιγαν κασέλα, μήτε ντουλάπι τών ρούχων 2.

Έν Θράκη έλεγον περί τής αυτής εορτής παροιμιακώς :

Ούτε ράμμα στο βελόνι
ούτε ποντικός στ' άλώνι !

(Ν. Γ. Πολίτου, άνέκδ. παροιμίαι, έν λ. ράμμα 4).

Καί έν Μεσσηνία : Αέν δουλεύουν γιά τά ποντίκια, γιατί κόβουν τά γεννή-
ματα καί τά μποστανικά. (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., Ε', σ. 6δ).

Εις τήν Στενήμαχον τής 'Ανατ. Ρωμυλίας τήν ήμέραν τής Παναγίας τής
Μεσοπεντηκοστής3 έξήρχοντο έν λιτανεία είς τάς άμπέλους καί τάς έρράντιζον μέ

1 Πληροφορία έκ Ζίτσης 'Ιωαννίνων (1969), άπό τόν φοιτητήν 'Απόστολον Μπε-
νάτσην.

2 Δημ. Καμπούρογλον, Ίστορ. Άί)ην., Γ', σ. 153, 172.

3 "Εδώ συνέβη κάτι παρόμοιον μέ τήν «Παναγίαν Ύπαπαντήν», ένφ πρόκειται
έπίσης περί Δεσποτικής εορτής.
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άγιασμόν «γιά τις άρρώστειες και τό χαλάζι». Ή ημέρα ήτο εορτάσιμος. ('Αρχ.
Θρακ. Θησαυρού, IB', 1946-7, σ. 160).

20. Τ' άγιου Νικολάου («Άνακομχδή τού λειψάνου»).

Θερινή εορτή τοΰ άγιου Νικολάου, άγομένη ιδία εις τήν ήπειρωτικήν Ελ-
λάδα, όπου ό Δεκέμβριος δέν επιτρέπει πανηγυρισμούς εις τό ύπαιθρον. Οί εορ·
τάζοντες τόποι «φυλάνε τήν ημέρα γιά τους ξενιτεμένους».

21. Τ' άγιου Κωσταντίνου («Κωνσταντίνου καί Ελένης, τών Ίσαπο-
στόλων»).

Κατ' εξοχήν βυζαντινή ορθόδοξος εορτή, μέ συχνότητα ονομαστικών εορτα-
σμών καί εξοχικών πανηγύρεων1. Ειδική μνεία τής σημασίας τής άργίας της ελά-
χιστα άπαντάται. Π. χ. εν Μικρά Άσίςι : «ΤΗταν βαρειά γιορτή' χαιρετούσαν
άσους γιόρταζαν κάποτε έκαναν λιτανεία γιά νά βρέξη»

Πέμπτη της 'Αναλήψεως.

'Αφελείς παρερμηνεΐαι καί παρετυμολογίαι τοΰ ονόματος τής εορτής (ώς καί
τοΰ ρηματικοΰ τύπου: «άνελήφθη») ώδήγησαν εις τάς δοξασίας, ότι ή μεν εργα-
σία κατά τήν ήμέραν αυτήν τιμωρείται μέ τό νά «άναλήβωνται» (= παίρνωνται,
χάνωνται) τά άποτελέσματά της, έπιβάλλεται δέ (διά τούς παραλιακούς τόπους) ή
πρώτη κάθοδος εις τήν θάλασσαν, όπου καλόν είναι «ν' άναλείβονν» (πλένουν) μέ
νερό τό σώμα των, όπως «άναλείφτηκε» (!) καί ό Χριστός 3.

Οί ποιμένες πρώτοι τιμούν τά μέγιστα τήν ήμέραν τής 'Αναλήψεως, φοβού-
μενοι μην άναληφτή καί τό γάλα τών προβάτων των (Γ. Μέγας, ένθ' άν., σ. 206).
'Αλλά καί οί γεωργοί. Έν Ήπείρω, (χωρίον Ζίτσα) : τήν κρατάνε πολύ τήν ήμέρα
τής 'Αναλήψεως. Δέν πηγαίνουν στ' αμπέλια, οϋτε βγάζουν κρασί άπό τήν προη-
γούμενη μέρα. Φοβούνται μήν άναληφτούν τά κρασιά '.

Γενικώτερον (έν Δυτ. Μακεδονία) : Τήν παραμονήν τής 'Αναλήψεως, κατά
τό δειλινό πού θά σημάνη ό εσπερινός, θά σχολάσουν άπό τή δουλειά. Δέν κάνει
νά εργάζεσαι. Μιά κόρη πού λούσθηκε, άναλήφθηκε (= πέθανε). Δι' αυτό λέγεται
είς τούς εργαζομένους : «"Αιντε τώρα, σχολάστε" κόρη λούσθηκε κι άναλήφτηκε».

1 ΙΙρβλ. τόν άκριτικόν στίχον : Πανηγυράκι γίνεται στον αη Κωαταντΐνο κτλ. (βλ.
Νίκης Πέρδικα, Σκύρος, Α', 1940, σ. 175).

2 Θ. Κωστάκη, Ή Άνακού (Ικδ. Κέντρου Μικρασ. Σπουδών). Άθ. 1963, σ. 249.

3 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, σ. 204-8. Επίσης: Δημ. Σ. Λονκάτον, Ή λαογραφία
τοϋ μπάνιου, περιοδ. Καινούρια Εποχή, 1957, τεΰχος β', σ. 66- 79.

* Πληροφ. τοΰ φοιτητοΰ τής Φιλοσ. Σχολής 'Ιωαννίνων Αποστόλου Μπενάτση.
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'Εάν κανείς πάλιν σπέρνη άργά, τοϋ λένε : «Μην σπέρνης, θ' άναληφθή ό σπόρος»,
δηλ. δέν θά φυτρώση 1.

Ή κατά τ' ανωτέρω αργία τοΰ δειλινού τής παραμονής τής 'Αναλήψεως έχει
σχέσιν καί μέ τήν δοξασίαν, ότι κατά τήν ώραν αυτήν έπανέρχονται εις τόν "Αδην
αϊ ψυχαί, αί όποΐαι συνανέστησαν μέ τόν Χριστόν. (βλ. Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, 207).

Δυνάμεθα νά εΐπωμεν, ότι ό χαρακτήρ τής έορτής τής 'Αναλήψεως είναι
γενικώτερον νεκρολατρευτικός. (Όλόκληρον τό δεκαήμερον μέχρι τής Πεντηκο-
στής ό λαός σκέπτεται τούς έπιστρέφοντας εις τόν "Αδην νεκρούς του). Χαρα-
κτηριστικόν είναι ότι δια τούς Σαρακατσάνους, μέ τά προπολιτιστικά έθιμα, ή
Πέμπτη τής 'Αναλήψεως είναι ή μεγάλη γιορτή, πού κάθε στάνη έχει μνημό-
συνο γιά τις ψυχές τών πεθαμένων. Τήν έχουν σάν τό μεγαλύτερο Ψυχοσάββατο.
"Ολοι γύρω οι χωρικοί τό ξέρουν, πώς τής 'Αναλήψεως οί Σαρακατσάνοι προσφέ-
ρουν άφθονο κρέας, τυρί, πίττες καί πάνε στις στροϋγγες γιά νά φάνε καί νά
σχωρέσουν

Τριήμερον Πεντηκοστής.

Διά τήν Κυριακήν τοΰ τριημέρου τούτου ή τήρησις άργίας δέν χρειάζεται
ύπόμνησιν. Είναι ή ημέρα τής «Γονατοκκλησιας», κατά τήν οποίαν καί μόνη ή
παράλειψις τοϋ έκκλησιασμοΰ τιμωρείται. 'Αλλά τό Σάββατον τών ψυχών καί ή
Δευτέρα τοΰ Άγ. Πνεύματος (ή τής Άγ. Τριάδος), χρειάζονται τήν ύπόμνησιν.

Τό Σάββατο τοϋ Ρουσαλιοϋ είναι γιά τις ψυχές3. Οί γυναίκες δέ ράβουν,
δέ 'φαίνουν, δέν πλένουν. Είναι τό τελευταίο Σάββατο, πού κάθονται οί ψυχές μέ
τούς ζωντανούς. Θέλουνε συντροφιά καί ήσυχία. (Κεφαλληνία).

"Οσο πιο κοντινοί (—πρόσφατοι) είναι οι πεθαμένοι σου, τόσο δέ δου-
λεύεις δλη μέρα σήμερα, ούτε σ' αμπέλι, ούτε σέ χωράφι. (Ήπειρος, χωρία
Πωγωνίου, 1969).

Εις άλλας περιγραφάς διαφαίνεται καί ή ύλικωτέρα σχέσις, ήτις υπάρχει
μεταξύ τής έργασίας τών άνθρώπων καί τής ένοχλήσεως τών ψυχών τών νεκρών.
'Από τό Πάσχα ώς τής Γονατιστής (= Πεντηκοστής) οί ψυχές κάθονται άπάνω
στά δέντρα καί στά βλαστάρια τοϋ άμπελιοϋ■ γι αυτό δέν κόφτουν ώς τότε βλα-
στάρια, μήπως πέσουν οί ψυχές πού είναι καθισμένες επάνω καί κλάψουν δέν

1 Κ. Ν. Μακρή, Λαογραφικά Σισανίου, σ. 67.

2 Άγγελ. Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, A'j σ. ρξστ' καί ρμε'.

3 Διά το όνομα Ρουσάλι - Ρουσάλια - Rosalia βλέπε έρωτήματα καί συζήτησιν είς
τό περιοδ. «Λαογραφία», τόμ. Ι"" σ. 701, Δ' σ. 324 καί 748, Ε' σ. 652 κ. ά.. Έπίσης
Φ. Κουκουλε Β.Β.Π., τόμ. Βι . 'Αθήναι 1948, σ. 29-31.

7
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ξεραχνίζονν, γιατί κ εκεί [στίς αράχνες] κάθονται οί ψυχές. (Θράκη, Γ. Ά. Μέγα,
Έορταί, σ. 209).

Ή Δευτέρα τής Πεντηκοστής άποτελεΐ τά μεθεόρτια, τά όποια άφιερώ-
νονται είς τό "Αγιον Πνεύμα ή και εις τήν Άγίαν Τριάδα : Δέ δουλεύουν τοϋ
Άγ. Πνεύματος, γιά νά μην τούς χαθή (= άφαιρεθή, μειωθή) το μυαλό. (Κε-
φαλληνία) 1.

'Αλλά οί γεωργοί φοβούνται καί τήν χάλαζαν τής έποχής. Δέν εργάζονται
κατά τήν ήμέραν αύτήν, διότι ή τιμωρία θά είναι άμεσος. Σχετική παροιμία λέγει :
Ή Ά γιά Τριάδα βαστάει τό χαλάζι στην ποδιά της. (Γορτυνία, Ν. Γ. Πο-
λίτου, Παροιμ., Α', 213). Ή εορτή προσωποποιείται.

Έξ 'Ηπείρου, όπου ή εορτή τής αγίας Τριάδος τελείται κατά τήν Τρίτην
τής Πεντηκοστής, έχομεν τήν εξής παράδοσιν : Ή γιαγιά μου κάποτε, πού
είχε άργέψει καί τις τρεις μέρες τής Πεντηκοστής, δέν έδωσε σημασία στήν Τρίτη
καί είπε : «Δέν είναι βαρειά γιορτή σήμερα' θά δουλέψω». Δέν πήγε στήν εκ-
κλησιά κ' έργάστηκε. Δουλεύοντας όμως στο σπίτι, έπεσε κ' έσπασε τό πόδι της.
— «Ή γιορτή μοϋ τό 'κανε» είπε. Κι άπό τότε φυλάει τήν Τρίτη καί πηγαίνει
στήν 'Εκκλησιά i.

ΙΟΥΝΙΟΣ (Θεριστής).

Ό φόβος εκ τής χαλάζης καί άλλων καταστροφών επικρέμαται και κατά τόν
μήνα oUtov, εφ' όσον ή συγκομιδή τών δημητριακών δέν συνετελέσθη καί οί
καρποί εις τά δέντρα ή τής άμπέλου δέν έστερεώθησαν.

11. Τ' άγιου Βαρθολομαίου («Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα τών άπο-
στόλων»).

Κατά τήν ήμέραν αυτήν δέν δουλεύουν στ άμπέλια, γιατί πέφτει χαλάζι
καί τά καταστρέφει. (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Ε', σ. 78).

12. Τ' &η Νούφρη ί) Ρούφνη («Όνουφρίου καί Πέτρου τών άγίων»).

Κατά λαϊκήν παρετυμολογίαν, ό άη - Ρούφνης ρουφά τ' άστάχυα καί τιμω-

1 Τό περίεργον είναι ότι κατά τήν ήμέραν αυτήν πολλαχοϋ τής 'Ελλάδος εορτά-
ζουν και δέν έργάζονται οί κουρείς, ορμώμενοι ϊσως άπό τήν παράδοσιν τών πύρινων
γλωσσών ή έκ τοϋ ότι ή κεφαλή είναι τό οΐκητήριον τοϋ πνεύματος.

2 'Αφήγησις Μαγδαληνής, πρεσβυτέρας Δ. Ράπτου, έκ τών χωρίων Πωγωνίου 'Ηπεί-
ρου, 'Ιωάννινα 1969.
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ρεϊ δσους δέν τόν γιορτάζουν. Γι' αυτό δέν θερίζουν και δέν αλωνίζουν στη γιορτή
του. (Σύμη: Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Ε', σ. 71)'.

14. Τ' αη Λυασέα («Έλισσαίου τού προφήτου»).

Οί γεωργοί δέν καματεύουν τήν ημέρα αυτή, γιατί παθαίνουν λύσσα, αυτοί
και τά ζώα τους. ('Αττική: Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Ε' σ. 171).

24. Τ' άη Γιάννη τοΰ Κλήδονα κλπ. («Τό γενέθλιον τοϋ Τιμίου Προ-
δρόμου»).

Ό δεσμός τής έορτής αυτής (αστρολογικής καί διαβατηρίου) μέ τάς αγροτι-
κός απασχολήσεις, τήν μαντείαν καί τήν μαγείαν καταφαίνεται και από τά ονό-
ματα τά όποια χαρακτηριστικώς έχει λάβει ό άγιος : Ριγανάς, Μελάς, Άπαρνια-
στής, Βλαστολόγος, Λιοτρόπης, Κλήδονας, Φανιστής, Λαμπαδάρης, Λαμπροψό-
ρος κ. ά. (Βλ. γενικότερα έθιμα: Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, σ. 212-221).

Κατά τήν ήμέραν αυτήν : Δέν αρχίζουν καμμιά δουλειά, γιατί είναι Λιοτρόπι
(= τροπαί τοϋ ηλίου) και δποια μέρα πέση τό Λιοτρόπι τή φυλάνε δλο τό χρόνο.
Δέν κάνουν γάμους, δέν κόβουν ρούχα, δέ φυτεύουν, δέν αρχίζουν σπορά. (Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Ε', σ. 75-6).

Καί έν Λέσβω : Τή μέρα πού θά πέση ή γιορτή τ' άγιοϋ Γιαννιού τού Λι-
τροπιού, πρέπει νά τή θυμάσαι δλο τό χρόνο και νά μή δουλεύης αυτή τή μέρα.
'Αλλιώτικα οί δουλειές σου δέ θά πηγαίνουνε καλά

'Αλλά γενικώτερον : Στις 24 τοϋ Θεριστή οί γεωργοί γιορτάζουν τόν άη -
Γιάννη τό Ριγανά, καί δέ δουλεύουν

Ή τιμωρία τοΰ αγίου επέρχεται κάποτε καί μέ τήν κλασσικήν αύστηρότητα :
"Ητονε ή παραμονή τοϋ άη - Γιάννου' οί καμπάνες άσημαίνανε καί τά παιδιά
ετοιμάζανε γιά νά άνάψουνε τσί φουκαρίες (= φωτιές). Μιά γυναίκα έτοιμαζό-
τουνα νά κάμη τή μπουγάδα τση' ακούει τσί καμπάνες. . .«Τι γιορτή είναι αύριο;»
λέει... «Είναι, καημένη, τοϋ άη - Γιαννοϋ αύριο, βοήθειά μας. Δέν τό ξέρεις, καί
γιά δαύτο έτοιμάζεσαι γιά τή μπουγάδα . ..». —«Δέν μέ μέλει γιά τόν άη-Γιάννη'
εγώ θά κάμω τή μπουγάδα μου!». Τήν αυγή, άχάραγο, σηκώθηκε ή γυναίκα,

1 Είναι πιθανόν, ότι έκ τής ιδίας παρετυμολογίας, έκτου Ρούφνης - ρουφώ, έσυνή-
θιζον έν Κωνσταντινουπόλει νά εορτάζουν τόν άγιον Όνούφριον οί καπνοπώλαι. Τόν
ϊδιον άγιον έώρταζον κα'ι οί κουρείς, ίσως πάλιν έκ τής μακροτάτης γενειάδος μέ τήν
οποίαν ούτος άπεικονίζεται. (Βλ. Μανονήλ Γεδεών, Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολιτου
προσκυνητοϋ. Έν Κων/πόλει, τεύχος Β', 1905, σ. 246).

2 Π. Νικήτα, Λεσβιακό μηνολόγιο, α. 108. Πρβλ. καί Νίκης Πέρδικα, Σκύρος,
Α', 138.

3 Δημ. Λουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 167 - 8.
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έπλυνε τά ροϋχα τση καί τ' άπλωσε στά χόρτα, 'ςτσί πέτρες, για νά στεγνώσουνε.
"Εφτασε τό μεσημέρι, ήλθε δ άντρας τση γιά να φάη. Τριγυρίζει τό σπίτι, γυρεύει
τή γυναίκα τον, ψυχή γεννημένη όέ βλέπει... Ό άντρας πού πεινούσε έτρεξε
θυμωμένος εκεί πού ήτανε απλωμένα τά ροϋχα. Βλέπει τή γυναίκα και τά ροϋχα
μαρμαρωμένα ! Ό άη - Γιάννης τήν είχε τιμωρήσει. (Ζάκυνθος : Ν. Γ. Πολίτου,
Παραδ., Α', άρ. 284).

29 καϊ 30. Τών άγιων 'Αποστόλων. (29: Πέτρου καί Παύλου, 30: ή
Σύναξις τών Δώδεκα).

Ό ελληνικός λαός ονομάζει άδιακρίτως «Τών αγίων 'Αποστόλων» καί τάς
δύο αυτάς ήμέρας. Τό 'χουμε Πασκαλιά, τών 'Αγίων 'Αποστόλων. Μεταλαβαί-
νου με, έπειτ άπό τόση σαρακοστή, και δέ δουλεύουμε. (Ήπειρος).

Καί έν Κιμώλω : Ή γριά-Βασιλικιά .. . μιά φορά (λέει), τήν ημέρα πού γιόρ-
ταζαν οί Δώδεκα 'Απόστολοι, ενώ έβγαζε φρύανα μέ τόν άδελφό της σ' ένα χω-
ράφι των, βρήκε δώδεκα «θεριά» κάτω σ' εν αν άλίφονα (= χορταρικό).. . 'Από
τή χρονιά έκείνη ούτε κλωστή δέν περνούσε στή βελόνα αυτή τήν ημέρα 1.

ΙΟΥΛΙΟΣ (Άλωνάρης).

Είναι ό μήν τής συγκομιδής καί τής φροντίδος τών άλωνισμών. Πολλοί οί
κίνδυνοι έκ πυρκαϊάς ή βροχής είς τά αλώνια, ώς καί έκ χαλάζης εις τούς υπό
ώρίμασιν καρπούς. Μεγάλοι καί μικροί άγιοι χρειάζονται νά βοηθήσουν.

2. Τής Βλαχέρνας («Ή κατάθεσις τής τιμίας Έσθήτος τής Ύπερ. Θεο-
τόκου έν Βλαχέρναις».

Ή Παναγιά Βλαχέραινα λέγεται «Καψοδεματοϋσα», «Καψοχεροβολοϋ»,
«Καψαλωνοΰ» καί «Βουλιάχτρα», επειδή κατά τάς σωζομένας παραδόσεις έκαψε
τις θημωνιές τών άμαρτωλών πού δούλευαν στ' αλώνια, ή έκαμε ν' άνοιξη ή γή
και νά τούς καταπιή.

Έν Ήλιδι τηρείται αυστηρή άποχή άπό κάθε άσχολία στά σπαρτά (θέρι·
σμα, κουβάλημα, άλώνισμα κτλ.), γιατί θά πάθη κακό τό γέννημα. Διηγούνται
περιστατικά σπαρτών άθέριγων, θεμωνιών καϊ άλωνισμάτων, πού κάηκαν μόνα
τους, άλογων πού έσκασαν μέσ' στ' άλώνι, κάρρων πού μπατάρησαν (= άνετρά-
πησαν), γιατί κατάλυσαν τή γιορτή. Έπίσης άλώνια πού βούλιαξαν μαζί μέ τά
άλογα ή βόιδα κι άλωνιστάδες, καί τό μέρος γίνηκε λούμπα ή αμπούλας, όπως

1 Πρεσβ. '/. Σπ. Ράμφου - Κ. I. Παπαδοπούλου, Λαογραφικά τής Κιμώλου, έν
Πειραιεΐ 1953, σ. Γ.
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στον Έβυθό 'Ανδραβίδας, δπον δείχνουν «τοϋ Παπα τ' αλώνι». (Κ. Ψυχογιός,
εις «Ήλειακα» (1960), σελ. 575-6).

Σχετικόν είναι τό κείμενον παραδόσεως εκ τής ώς άνω περιοχής, τό όποϊον
άνέπτυξεν ό 'Ανδρέας Καρκαβίτσας εν τφ περιοδικφ «Έβδομάς» τού 1885. Ό
Ν. Γ. Πολίτης τό αναδημοσιεύει : "Ητανε τής Παναγίας τόν Άλωνάρη, καί ό
παπά - Βασίλης ... αντί và πάη στή λειτουργία του ... πήγε στ' αλώνι ν' άλω-
νίση... "Αρχισε ν' άλωνίζη, κι άπό πίσω άπό τ' άλογα, χτυπώντας τό καμου-
τσίκι, τούς έφώναζε : «"Απλα ! "Απλα !» ΤΗρθε μεσημέρι, ό ήλιος έκαιγε καί ό
παπάς δέν έπαυε τ' άλώνισμα. Άπό τήν κάψα καί τήν πολλή κούραση έσκασαν
τά δυό τον άλογα. 'Εκείνος άπό τό θυμό του έβλαστήμησε τήν Παναγία, έφα·
σκέλωσε τόν ουρανό καί άρχίνησε và γνρίζη αντός στο στιγερό. Mà δέν έγύριοε
πολύ. "Αξαφνα ακούει μιά βουή τρομαχτική. Νερό έρχόταν άφρισμένο καί τοϋ
έζωνε τ' αλώνια. Τό νερό ανέβαινε - ανέβαινε, καί σε λίγο έσκέπασε τόν παπά καί
τόν έπνιξε. 'Εκεί πού πνίγηκε ό παπάς, κάθε χρόνο τής Παναγίας, μέσ' στο
μεσημέρι ακούονται τό χλιμίντρισμα τών άλογων καί οί φωνές τοϋ παπά, φωνά-
ζοντας «"Απλα, άπλα»'.

Κατ' άλλην διήγησιν έκ Πατρών: Σ' ένα χωριό τήν ήμερα τής Παναγίας
έθέρισαν, γιατί ήταν ανάγκη, κ' έφεραν τά δεμάτια στ αλώνια, γιά và τ άλωνί-
σουνε. Τή νύχτα έπιασε φωτιά κ' έκάησαν τά δεμάτια. Οί χωρικοί άπέδωκαν τήν
πυρκαίά σέ θάμα τής Παναγίας, καί γι αυτό τή λένε Καψοδεματοϋσα. (Λαογρα-
φία, ΣΤ', 1917-8, σ. 656).

Έν Λέσβω : "Ενας ζευγάς, πού καήκαν τ' αλώνια του εντείνη τή μέρα,
είπε : «Τί Παναγία είναι αυτή ή Καψαλωνού !» Άπό τότες αυτή τή μέρα δέ
δεματιάζουν τά στάχυα, γιά và μήν καούν *.

Καί εν Ζάκυνθο) : Κάποτε ενας παπάς αλώνιζε τήν ήμέρα αυτή μέ τ άλογά
του. Είπε : «Δέν πειράζει· σήμερα είναι τής Παναγιάς τής Μικρής». Αλώνιζε τό
στάρι του κ έτυχε νά 'ναι στ' αλώνι μιά κλώσσα μέ τά κλωσσόπουλα. Σέ μιά
στιγμή βυθίστηκε τ' άλ.ώνι μέ τόν παπά, τ' άλογα, τό στάρι καί τήν κλώσσα.
Καί τώρα ακούεται κάθε χρόνο τό φωναχτό τής κλώσσας, πού τρομαγμένη φωνά-
ζει τά παιδιά της".

1 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Β', σ. 705-706. Είς τήν κλασσικού τύπου παράδοσιν
ταύτην περιϋβρίσεως εορτής προστίθενται νέα στοιχεία, έπιτείνοντα τήν ΰβριν- α) ότι
ό ασεβών ήτο ιερεύς' β) ότι ούτος βλασφημεί καί μουντζώνει.

2 Π. Νικήτα, Λεσβιακό μηνολόγιο, σ. 117.

3 Άπό τήν φοιτήτριαν τής Φιλοσ. Σχολής 'Ιωαννίνων, Στεφανίαν Παπαδάτου,
1969. Αξιοπρόσεκτος ή τιμωρηθεΐσα περιφρονητική εκφρασις «Τής Παναγίας τής Μικρής».
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7. Τής αγιά Κυριακής («Κυριακής μεγαλομάρτυρος»).

Είναι πιθανόν, ότι τό όνομα Κυριακή, συνδυασθέν μέ τήν Κυριακήν ήμέ-
ραν, έδημιούργησε τάς λαϊκάς απαιτήσεις αργίας διά τήν μνήμην τής Μεγαλο-
μάρτυρος. Τήν ήμέραν αυτήν δέν αλωνίζουν, δεν ζυμώνουν, γιατί γίνεται το
ψωμί μαϋρο. (Λήμνος. Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Ε', σ. 78). —Φυλάνε τήν ή μέρα
αυτή άπό κάθε δουλειά, γιά νά μήν πάθουν κακό (ιδίως σέ γνέσιμο ρόκας, άργα-
λειό καί άλλες μικροδουλειές τοϋ σπιτιοϋ). Κ. Ψυχογιός, περ. Ήλειακά, 1960,
σ. 576.

Χαρακτηριστικόν είναι τό λεγόμενον παρά τών Ποντίων (εκ Τραπεζούντος),
ότι ή άγια Κυριακή είχεν κακήν ώρα, δηλ. εις κάποιαν στιγμήν τής ημέρας
της ή παράβασις τής άργίας θά ετιμωρεΐτο σκληρώς (πληροφορία τοΰ 1969)'.

8. Τ' αη Προκοπίου («Προκοπίου μεγαλομάρτυρος»).

Άγιος μέ εύοίωνον όνομα. Ενδείκνυται ή όλίγη εργασία, εις τό χωράφι ή
εις τό εργαστήριον, κατά τήν εορτήν του. 'Ακόμη καί ή Εκκλησία μνημονεύει
παρετυμολογικώς τό όνομα τοΰ αγίου κατά τό μυστήριον τοΰ γάμου, ίνα οί νεό-
νυμφοι «προκόψουν».

15. Τ' αη Κηρύκου («Κηρύκου καί Ίουλίττης μαρτύρων»).

Οί γεωργοί τηρούν καί τήν ήμέραν αύτήν διά τά άλωνίσματά των : "Οσοι
πήγαν νά δουλέψουν ε κείνη τήν ημέρα, έκαμε νεροποντή ό Θεός καί πήρε τά
σιτάρια άπ' τ' άλώνια. Γι αυτό κ' οί Τοϋρκοι φοβοϋνταν ν' αλωνίσουν ε κ' έλε-
γαν : «Κακό κιρίκ' (= ώρα) σήμερα!» (Θεσσαλία, πληροφορία τό 1969).
— Στή Φθιώτιδα οί γεωργοί δέ δουλεύουν στις 15 'Ιουλίου, πού είναι ή μνήμη
τοϋ "Αη - Κηρύκου. Είδαν, λέει, μέ τά μάτια τους τό θάμα στή γιορτή του. rHxav
15 'Ιουλίου στα 1877. "Επεσε τόσο χαλάζι, πού κατέστρεψε σπαρτά, έπνιξε ζώα,
έπνιξε κ' ένα παιδί. 'Από τότε κ' ύστερα, δουλειά δέν ξανάπιασαν

Έν 'Ακαρνανία άπαντάται καί διά τήν ήμέραν αύτήν ή κλασσική παράδο-
σις : "Ενας παπάς συγκαίριασε τ' άλογά του ν' άλωνίση . . Διαβάτης πού τόν είδε,
τόν παρατήρησε : —«Είναι σωστό σήμερα, τ' άη - Κηρύκου μέρα, ν' άλωνίσης ;» Ό
παπάς σήκωσε περιφρονητικά τούς ώμους του : —«Τί άη - Κηρύκου, μάη - Κηρύ-
κου λές ; 'Εγώ θ' άλωνίσω !» ... "Ενας κουρνιαχτός σηκώθηκε. "Οσοι σήκωσαν τά
μάτια άργότερα, δέν είδαν οϋτε παπά, οϋτε άλώνι, οϋτε άλογα. Στή θέση τ' άλω-

1 Τό πιθανόν σημεϊον τής «κακής ώρας» είναι εν άπό τά στοιχεία τών άπο
φράδων ημερών.

' Δημ. Λουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 169.
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νιοϋ ήταν μια μεγάλη λίμνη. "Οσοι περνάνε νυχτιάτικα τόν Όζερό, άκοϋνε τις
φωνές τοϋ παπά, πού ολοένα πασχίζει ν' άλωνίση τής λίμνης τά κατάβαθα1
17. Τής άγιά Μαρίνας («Μαρίνης μεγαλομάρτυρος»).
Αί παραδόσεις περί τιμωρίας τών αμαρτωλών άλωνιζόντων, δια καταπον-
τισμοϋ, ένθυμίζουσαι τήν καταβαράθρωσιν Δαθάν καί 'Αβειρών τής Γραφής
('Αριθμοί 16, 31-33) ή καί τού μυθικού ήρωος Άμφιαράου, συνεχίζονται καί
κατά τήν μνήμην τής 'Αγίας Μαρίνης, φοβέρας έπίσης αγίας, μέ δυνατότητα
«μαράνσεως» ό'χι μόνον τών καρπών αλλά καί τών ανθρώπων.

Έν 'Αργεί : Άποκάτου άπό τό μοναστήρι τής Παναγιάς είναι ένας τόπος
πού λέγεται «Τ' άλώνι τοϋ Σύριγγα». ΈκεΙ κάποιος αλώνιζε ανήμερα τής άγιά -
Μαρίνας. "Οσοι περνούσαν άπό κει τοϋ έλεγαν νά μήν τό κάνη αύτό, γιατί τής
άγιά-Μαρίνας είναι μεγάλη γιορτή. 'Εκείνος ο χι μόνο δέν τούς άκουσε, άλλά
γιά νά δείξη ότι δέν τήν έχει σέ τίποτα τήν άγιά Μαρίνα, άντι νά φωνάζη στ'
άλογα «άλα, Γοργάδα, άλα», έφώναζε «άλα, Μαρίνα, άλα». "Εξαφνα όμως άνοι-
ξε ή γης καί κατάπιε κι αυτόν καί τά ζώα του. Κι' άπό τότε κάθε χρόνο, τήν
παραμονή τής άγιά Μαρίνας τή νύχτα, άκούονται εκεί οί ποδοβολητοί τών άλο-
γων καί οί φωνές αυτού πού άλωνίζει

Καί έν 'Αρκαδία : "Ενας παπάς .. . έβαλε τ' άλογα άνήμερα [τής άγιά -
Μαρίνας] νά πατήσουνε. Λέει : «Είν' άλαφρή γιορτή, δέν κάνει νά καθώμαστ'
άνεργοι» ... Τό μεσημέρι πλιά, πού ήσύχασ ό κόσμος, ό τραγόπαπας άκόμα αλώ-
νιζε, καί δώσ' του μέ τις φωνές έξεκούφαινε τόν κόσμο... 'Εκείνη τήν ώρα, νά
'σου κ' έρχεται μιά δμορφη γυναίκα μέ χρυσά μαλλιά, άσπροφόρα, καί χαιρετάει
τόν παπά : —«Γιατί αλωνίζεις σήμερα, πού είναι τής άγιά Μαρίνας ;» —«Μπά,
λέει, καί τί ; "Ετσι θέλω κι αλωνίζω !» Δέν έπρόφτασε νά τελειώση τό λόγο κι
ακούγεται μιά βουή . . . Ή γυναίκα εκείνη ήτανε ή άγιά Μαρίνα, κ' είπε κ'
έσκίστηκε ή γής κ' έκατάπιε καί παπά καί άλογο κι άλώνι \

Οί άφηγηταί προσέθεσαν καί τήν εξής έκδοχήν : "Αλλοι έχουν νά πούνε,
πώς δέν ήτανε ή άγιά Μαρίνα, καί πώς ήτανε μιά Νεράιδα, πού τήν έστειλε ή
Κυρά [ή αρχηγός] νά χαντακώση τόν παπά, γιατί έχούγιαζε ντάλα μεσημέρι κ
έχάλαγε τήν ήσυχία τών Νεράϊδωνε, πού είχαν τότες τραπέζι, (αύτόθι, σελ. 38).

1 Κ. Σ. Κώνστα, Λαογραφικά τής Αιτωλίας καί 'Ακαρνανίας, Λαογραφ., τόμ. ΚΔ',
1966, σελ. 313 - 4. (Σημειωτέον ότι τόσον έν Στερεή 'Ελλάδι όσον καί έν Θεσσαλία
έμφανίζονται συχνότατα αί εικόνες Κηρύκου καί Ίουλίττης είς τούς εκεί ναούς),
a Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Β', σ. 706.
a Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Α', σ. 37-8.
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Καί ό Ν. Πολίτης παρατηρεί : Ή άγια Μαρίνα άντικατέστησεν είς τάς διηγήσεις
τών εύσεβεστέρων δαίμονας τον φανταστικού κόσμον (βλ. Παραδ. Β', σελ. 706).
Τούτο είναι αρκούντως χαρακτηριστικόν διά τήν σχέσιν μεταξύ τιμωρούντων άγίων
και δαιμόνων μεταφυσικών.

Γενικώτερον ή εορτή τής 'Αγ. Μαρίνης τηρείται καί διά τά άρρωστα παι-
δάκια («νά μη τά μαρανίσκη») ή και δι' άλλας επιδιώξεις. 'Αλλά εν Λέσβω έχο-
μεν καί τήν άντίθετον περίπτωσιν τής επιβαλλομένης μικροεργασίας (άντιαργίας)
δι' ευετηρικούς λόγους. Ή άγια Μαρίνα ήταν δασκάλισσα και μάθαινε στα
κοπελλούδια δουλείες τοϋ σπιτιοϋ. Κι άπό τότες τό βαστά ό κόσμος, κ έκείν'
τή μέρα άρχίζουν τά κοπελλονδια καί κάνονν εργόχειρα'.

20. Τοϋ προφήτ' 'Ηλία («Ήλιού τοΰ Θεσβίτου»),

Μία τών μεγαλυτέρων εορτών τοΰ 'Ιουλίου, άναφερομένη ε'ις τόν κατ' εξο-
χήν «μετεωρολογικόν» άγιον τών ελληνικών δοξασιώνä. Κυρίαρχος τοΰ άνέμου,
τής βροχής καί τοΰ ηλιακού φωτός, ό προφήτης 'Ηλίας λατρεύεται μετά ιδιαιτέ-
ρας προσοχής παρά τών ποιμένων, τών γεωργών καί όλων τών έργαζομένων ύπό
επισφαλείς μετεωρολογικούς όρους.

Καί μόναι αί πανελλήνιοι άναβάσεις τών προσκυνητών εις τά επί τών ορέων
εξωκκλήσια προϋποθέτουν άργίαν. 'Αλλά γενικώτερον, ή άποχή άπό τής εργασίας
επιβάλλεται καί εκ φόβου πρός τόν προφήτην. Είναι γνωσταί καί εκ τής Π. Δια-
θήκης (Βασ. 3, 17 καί 4, 1) αί ιδιότητες του ώς θυμώδους καί σκληρού τιμωρού :

Τον προφήτ' 'Ηλία είχαμε γιά άγιο εκδικητικό. "Ηθελε νά κάνη κακό
στις άνθρωποι, προπάντων τήν μέρα τής γιορτής του. Φυσοϋσε φουρτούνες, άστρα-
φτε, βροντούσε κ' ερριχνε χαλάζια. Τόν φοβούντανε, καί στή γιορτή του δέν δού-
λευαν 3.

Καί άλλαχοΰ : Ό άί Λιάς ρωτάει τή μητέρα του νά τον πή, πότε γιορτά-
ζει, μά κείνη δέν τόν λέγει. Σάν τό πή, θά πάγη νά χαλάση τόν κόσμο όλο. Κείνη
τήν ημέρα κάμνει τρικυμία κ' οί άνθρωποι έχ'νε πάντα κίνδυνο' πότε πνίγονται,
πότε μαλών'νε, πότε άναποδογνρίζονται τ άμάξια τους' γίνονται πολλές ζημιές,
όταν βγούνε έξω στις δουλειές τους' καί γι αντό στή γιορτή τ δέ δονλεύ'νε\

1 Π. Νικήτα, Λεσβιακό μηνολόγιο, σ. 118,

2 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ. 89 -92 καί τόμ. Β',
1921, σ. 146 - 153. 'Επίσης Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικοί έορταί, σ. 223-27.

8 Θρακικά, τόμ. ΙΗ' (1942), σ. 351 (Τυρολόη).

4 Θρακικά, τόμ. Ζ' (1936), σ. 254 - 5 (Τζετώ). (συλλ. Έλπιν. Σταμούλη - Σαραντή).
'Αξιοσημείωτος ενταύθα ή παρέμβασις τής μητρός, παρομοία πρός δλλας επιεικείς παρεμ-
βάσεις μητέρων πρός ύπερφυσικά όντα (Δράκοντας, Γίγαντας, "Ηλιον, Χάρον, Θεούς).
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'Ακολουθεί ή συνήθης παράδοσις περί τής τιμωρίας τών άλωνιζόντων :
Ό παπούς μου ό μακαρίτης μια χρονιά έζεψε τή λοκάνα [δοκάνα ;] με τ' άλύ-
γατα ν' άλωνίσ'νε κ' έφ'χανε [=έφύγανε] τ' άλόγατα' πήραν τή λοκάνα κ' έγι-
ναν άφαντα. Άπό τότε. 'κόμα μιά φορά δεν αλώνιζαν τον προφήτ 'Ηλία στο
χωριό μας. (Θρακικά Ζ', ένθ' άν.).

Έκ τών επαγγελματιών, οί είδικώτερον έορτάζοντες τόν προφήτην Ήλίαν
ήσαν παλαιότερον (ή καί νϋν) οί αρτοποιοί («φουρνάρηδες») διά τό πύρ τοΰ
συναξαρίου του, οί μυλωθροί («μυλωνάδες») διά τήν κυριαρχίαν του έπί τοΰ
τού άνέμου, καί οί «γουναράδες» διά τήν μηλωτήν του1.

26. Τής άγιά Παρασκευής («Παρασκευής όσιομάρτυρος»).
Ή λατρεία τής αγίας Παρασκευής είναι άπό τάς έντονωτέρας έν Ελλάδι,
ιδία εις τάς ηπειρωτικός περιοχάς (Στερεάς Ελλάδος, 'Ηπείρου, Δ. Μακεδονίας
καί Θεσσαλίας κλπ.), όπου μετά τό πέρας τοΰ άλωνισμοΰ υπάρχει καιρός πρός
πανηγυρισμούς, άλλά καί έπειδή ή άγία θεωρείται θεραπεύτρια οφθαλμικών
παθήσεων (έξ έπεισοδίου εις τό συναξάριόν της, άλλά πιθανώς καί έκ τών οφθαλ-
μικών ένοχλήσεων τοϋ άλωνισμοΰ καί τού καύσωνος)\

Ή φήμη και ή δόξα τής άγιας Παρασκενής είναι μεγάλη στή Ρούμελη,
δπου γίνονται πολλά πανηγύριαs. Όμοίως έν Ήπείρω 4·

'Αλλά καί τό όνομα τής αγίας, συσχετισθέν προς τήν Μεγ. Παρασκευήν
τής Σταυρώσεως, συνετέλεσε εις τήν μεγαλυτέραν λατρείαν της καί εις τάς περί
όλων τών Παρασκευών τοϋ έτους, ώς κατωτέρω, δοξασίας.

Ή μάννα ή συχωρεμένη μας έλεγε : «Νά μή δουλεύετε ποτές τήν Παρα-
σκευή το βράδυ [= άποβραδίς], γιατί δέ θέλει ή άγιά Παρασκευή»".

Έν Καλαμάτα : Ανήμερα τής άγιά Παρασκενής, οί γυναίκες τάζουν
μπροστά στήν εικόνα της, πώς δέν θά πιάσουν δουλειά ποτέ, ούτε τή γιορτή τής
άγιας Παρασκευής, ούτε τήν Παρασκευή καμμιάς βδομάδας. Μιά πού έδούλεψε

1 Βλ. 'Ελένης Βουραζέλη, ενθ'άν., σελ. 111 καί, 130, Μιχ. Καλινδέρη, ενθ' αν., σ. 27.

2 Είς τάς μεγάλας πόλεις, κατά τήν ήμέραν τής έορτής τής άγ. Παρασκευής, άργοϋν
τά καταστήματα οπτικών ειδών καί τοΰτο άναγγέλλεται είς τάς έφημερίδας.

3 Δ. Λονκοποΰλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 109.

4 Βλ. Κ. Α. Διαμαντή, Τό πανηγύρι τής άγ. Παρασκευής στά Τζουμέρκα. Αιξωνή,
3 (1953), σ. 63 - 71.

5 Πληροφορία έκ Νάξου. Βλ. Δημ. Β. ΟΙκονομίδου, Ή άγία Παρασκευή εις τόν
βίον τοΰ έλληνικοΰ καί τοΰ ρουμανικοΰ λαοΰ. (Έπετ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Θ'- Τ
(1955-7), σ. 79. Ή δλη μελέτη παρέχει πληρέστερα καί ενδιαφέροντα στοιχεία.
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τήν Παρασκευή, είδε và σταθή μπροστά της ή άγια Παρασκευή καί và τήν
φοβερίζη 1.

Καί εν Ήπείρω : "Ενα παϊδάκι έγινε καλά άπο τή χάρη τής άγια -
Παρασκευής. Mà ή μητέρα του δέν άφησε τή συνήθειά της và μπουγαδιάζη κάθε
Παρασκευή, ώσπου κάποια μέρα βρήκε στή μπουγάδα της σκουλήκια. (Πληρο-
φορία τοϋ φοιτητού Άπ. Μπενάτση. Ζίτσα, 1969).

27. Τ' άγιου Παντελεήμονος («Τοϋ αγίου μεγαλομάρτυρος καί ιαματι-
κού Παντελεήμονος»).

Είναι ό άγιος, τόν όποιον τιμούν κυρίως οί πάσχοντες, οί άρρωστοι καί
όσοι έχουν σωθ-ή άπό κίνδυνον άναπηρίας. Κατά τήν σύγχρονον εποχήν, τόν «εορ-
τάζουν» δι' άργίας καί όσοι εθεραπεύθησαν άπό αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.
Έχουν όλοι ύπ' öipet των τάς ιαματικός ιδιότητας τοΰ ιατρού αγίου καί τό γνω-
στόν ποροιμιακόν ύπόμνημα :

«Κουτσοί, στραβοί, στον άγιο Παντελεήμονα» \

31. Τ' άη Εύδόκιμου («Εύδοκίμου τοΰ δικαίου»).

Έν Λέσβω, τήν ήμερα αυτή γιορτάζει το ίσνάφι τών μανάβηδων \ Τό
όνομα Εύδόκιμος δίδει τήν πλέον αίσιόδοξον ύπόσχεσιν (καί εύλογίαν) διά τά
λαχανικά καί τά φρούτα.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Μήν άφθονου συγκομιδής, χωρίς άνησυχίας καί φόβους γεωργικών κατα-
στροφών. Έλάχισται αί άργίαι του. Αί δύο μεγάλαι έορταί του, ή Δεσποτική τής
Μεταμορφώσεως καί ή Θεομητορική τής Κοιμήσεως, δέν χρειάζονται ύπόμνησιν
περί τής άργίας των. 'Απομένουν :

23. Τά έννιάμερα τής Παναγίας («Ή άπόδοσις τής εορτής τής Κοιμή-
σεως»).

Ή έννοια τοΰ μνημοσύνου τών 9 ήμερών, μετά τον θ·άνατον τής Θεοτόκου,
καθιστά αύστηρότερον προσεκτικήν τήν άργίαν τής ημέρας αύτής. Τά νιά-
μερα σήμερα, δέ δουλεύουν (Κεφαλληνία). "Η, καί όταν τελήται τοπική πανήγυ-
ρις : Τήν ήμέραν ταύτην σύμπασα ή πόλις ήργει, οί δέ Κυδωνιάται, τάς και-
νουργείς αύτών στολάς ήμφιεσμένοι μετέβαινον είς... τήν πανήγνριν. (Βλ. εις
Μικρασ. Χρονικά, Β', 1939, σ. 392).

1 Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', άρ. 833.

2 Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι, Α', 247 -48.

3 77. Νικήτα, Λεσβιακό μηνολόγιο, σ. 120.
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29. Τ' &η Γιάννη τοΰ 'Αποκεφαλιστή («Ή άποτομή τής τιμίας κεφα-
λής . .. Ιωάννου»),

«Ό άγιος αποκαλείται καί. . . Ριγολόγος, Παροξυσμός ή Κρυαδίτης,
ή μνήμη του τιμάται μέ άπόλυτον νηστείαν. Διό λέγεται και Νηστευτής και Νη-
στικός. Ή νηστεία του συνοδεύεται μέ τήν άπαγόρευσιν παντός δ,τι προσομοιά-
ζει πρός τό αιμα πού έρρευσεν έκ τής κεφαλής του. (Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, σ. 231).

Ό φόβος έκ τής μαστιζούσης άλλοτε τούς πληθυσμούς έλονοσίας, ιδία κατά
τόν μήνα Αύγουστον, καί ή αποδιδομένη είς τόν άποκεφαλισθέντα άγιον ίδιότης
νά προκαλή ή νά έκδιώκη τούς έκ τών πυρετών παροξυσμούς, ώδήγησε ε'ις τήν
λαϊκήν άποχήν άπό τών αίματοχρόων καρπών. Ό aUroç φόβος, έν συνδυασμώ
μάλιστα μέ τήν νηστείαν τής ήμέρας, καθιστά σεβαστήν καί τήν άργίαν τής
μνήμης του.

"Οταν άποκεφάλισαν τόν "Αη Γιάννη, έβαλαν τό κεφάλι τ πάνω στο πιάτο
και τό 'δειξαν τό βασιλέ, τόν Ρώδη. Ό βασιλές μπιμπίκιασε, και τόν έπιασε
θέρμη. Τό κεφάλι τοΰ "Αη Γιάννη άπολογήθηκε : «"Οποιος μέ πιστεύει και γιορ-
τάζει τή γιορτή μ', θέρμη νά μή τόνε πιάνη» '.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Είναι ό παλαιός εκκλησιαστικός πρώτος μήν τοΰ έτους μέ τήν άγροτικήν
φροντίδα τοΰ τρύγου (Τρυγητής) καί τής σποράς.

1. Πρωτοσιαυριά.

Τήν πρώτη πάει ό παπάς σ' όλα τά σπίτια τού χωριού και διαβάζει άγια-
σμό, και λένε ό κόσμος «χρόνια πολλά», γιατί παραδέχονται κι άκόμα σήμερα,
πώς αυτή ή μέρα είναι Πρωτοχρονιά. «Κλειδώνει ό χρόνος σήμερα». Γι' αυτό και
τή μέρα τούτη δουλειά δέν κάνουν

2. Τοΰ Μάμα («Μάμαντος μάρτυρος»).

Είναι άγιος βοσκός, εικονιζόμενος μέ τό στραβοράβδι στο χέρι. Κατά τήν
πανήγυρίν του τιμάται μέ προσφοράς και θυσίας αμνών, είς τάς όποιας ακολουθεί
κοινή τράπεζα και ευωχία. (Γ. Ά. Μέγα, Έορταί, σελ. 23δ).

Ή λατρεία τοΰ αγίου είναι παλαιοτάτη έν Μικρά 'Ασία (Καππαδοκία),

1 Βλ. Έλπινίκην Σταμούλη - Σαραντή, είς Θρακικά Ζ', 1936, σελ. 256.

2 Δ. Λ ουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 170. Περισσότερα διά τήν ήμέραν
αυτήν τής «Πρωτοσταυριάς» βλ. είς Γ. Ά. Μέγα, 'Ελληνικά! έορταί, σ. 233 -235.
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έπειτα εν Κύπρω, Κρήτη, Σκύρω καί εις ά'λλας νήσους. Τόν τιμούν ιδιαιτέ-
ρως οί μικροβοσκοί

8. Τής Παναγίας («Τό γενέθ-λιον τής Ύπεραγίας Θεοτόκου»).
Έν Αιτωλία οί γεωργοί λένε : Παναγία ή Άποσοδειά, γιατί τότε άποσώ-
νονται οί σοδειές, τά μαζέματα δηλαδή τών εισοδημάτων, γι αυτό καί δέ δου-
λεύουν \ Καί εν Λέσβο) : Κείν' τή μέρα, που 'ταν σκόλη, μιά γυναίκα έπιασε νά
κάν' αλευριά. Κείν' τήν ώρα έτυχε νά περνά ή Παναγιά καί χύθηκε ή άλευριά
άπ' τόν νταβά. Άπό τότες οί γυναίκες δέν κάνουν δουλειά τής Παναγιάς τής
Νταβαδοϋς 3.

14. Τοϋ Σταυροϋ («Ή "Υψωσις τού Τιμίου Σταυρού»),
Ημέρα αύστηράς νηστείας, επομένως καί άργίας. Οϋτε λάδι, πού λέει ό
λόγος, δέν κάνει νά φάνε. Πάνε στήν εκκλησιά, πάνε σύγξυλοι ό κόσμος στ' αμπέ-
λια καί φέρνουν σταφύλια, καί δέ δουλεύουν 4.

26. Τ' άη Γιάννη τοϋ Θεολόγου («Ή μετάστασις 'Ιωάννου τοΰ Θεο-
λόγου»).

Ό χρόνος τής εορτής, περί τό τέλος τοΰ τρύγου καί κατά τήν ετοιμασίαν
τοΰ γλεύκους, ωδήγησεν εις δοξασίας περί όργίλης τιμωρίας τοΰ αγίου εις τούς
μή άργοΰντας. Χαρακτηριστικά είναι τά επώνυμα, όσα δίδονται εις τόν άγιον
Ίωάννην ώς τιμωρόν.

Έν Σκύρω ονομάζεται «Σπασοκαρούτης», γιατί στή γιορτή του είναι οί
καρούτες γεμάτες κρασί, καί άμα τόν δουλέψουνε, σπάζει τις καροϋτες

Καί εν Σκιάζω Μιά φορά ήτανε τ' άη Γιαννιού, κ' έκείν' τήν ήμέρα τρυ-
γούσαν εν' αμπέλι. Κ' είπαν οί άργάτες τ' άφεντικού : — «Σήμερα, λέει, είναι τ
άη Γιαννιού. 'Εμείς θά τρυγήσουμε ;» Λέει έκείνος — «Θά πιάσουμε τώρα καί τόν
άη Γιάννη σέ σειρά ;» Καί τρυγήσανε. Βάλανε το κρασί μέσ στήν καρούτα. "Υστερα
ακούστηκε ένας βρόντος κ' έσπασεν ή καρούτα καί χύθηκε τό κρασί. Γι αυτό τόν
λένε τόν "Αη Γιάννη «Σπαζοκαρούτη»

1 Βλ. "Αννας Μαραβά - Χατζηνικολάου, Ό άγιος Μάμας (έ'κδοσις Κέντρου Μικρα-
σιατικών Σπουδών, Άθ. 1953), σελ. Εδίςι 81-85.

2 Δημ. Λουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 170.

3 Π. Νικήτα, Λεσβιακό μηνολόγιο, σ. 236.

i Δημ. Λ ουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, σ. 170. (Ή μετάβασις είς τάς αμπέ-
λους είναι εύκαρπική άπασχόλησις).

5 Νίκης Πέρδικα, Σκύρος, Β', σ. 260.

8 Γ. Ρήγα, «Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός», τεύχ. Β', Θεσσαλονίκη 1962, σ. 201.
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Έν Ήπείρω έπίσης : Τήν ήμερα τής γιορτής τον Θεολόγου δεν δουλεύουν.
Μια χρονιά έβγαλαν τα βαρέλια νά τα καθαρίσουν για τόν μούστο. Ό άγιος θύμωσε
και τούς έπνιξε τα βαρέλια. "Ερριξε βροχή και τούς τά πήρε. Γι αύτό καί λένε :
«Ό άη Γιάννης, ό Βαρελάς» (Κόνιτσα) 1

Ε'ις τήν Άχαΐαν : Τήν ήμερα εκείνη [23 ή 26 Σεπτ. ;] οι χωριάτες έτρύ-
γησαν τ' αμπέλια τους κ' έρριξαν τό μούστο στές κάδες. Τή νύχτα έσπασαν οί
κάδες, καί γιά τούτο τόν λέν τόν άγιον Ίωάννην «Σπασοκάδην», διότι δέν ήθελε
νά δουλέψουν έκείνη τήν ήμέρα. (Χ. Κορύλλος έν Λαογρ., ΣΤ', 1917-18, σ. 657).

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Ό μήν τής σποράς μέ έλαχίστας ήμέρας καί άφορμάς άργίας.

18. Τ' άγιον Λουκά («Λουκά τοΰ Ευαγγελιστοΰ»).

Ένφ άλλαχοΰ συνιστούν καί επιτρέπουν έργασίαν, διά νά ευλογηθή ή παρα-
γωγή (Τ' άγιου Λουκά — σπείρε τά κουκκιά), έν Μάνη τήν άπαγορεύουν. Δέν
καματεύουσι τήν ήμέρα αυτή, γιατί ψοψούσι τά βόιδια. (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ.,
τόμ. Ε', σ. 89).

26. Τ' άγιου Δημητρίου («Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου»).

Εορτή έπισήμου άργίας, αλλά καί ιδιωτικής, διά τό πλήθος τών βαπτιστι-
κών ονομάτων. Ποιμενικόν έπίσης καί γεωργικόν όρόσημον διά τάς συμβάσεις
έργασίας. Ή τιμή πρός τον άγιον έκδηλοΰται ήδη άπό τής εσπέρας : Ξημερώνει
μεγάλη γιορτή* ό άη Δημήτρης θά μάς τσάκιση (Κεφαλληνία).

27. Τ' άη Νέστορος («Νέστορος μάρτυρος»).

Έν Αιτωλία γιορτάζουν καί τόν "Αη Νέστορα [όπως τόν "Αγιο Δημή-
τριο] καί φυλάνε τή μνήμη του, άς είναι μικρός ό "Αγιος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1. Τών άγιων 'Αναργύρων («Κοσμά καί Δαμιανού, τών 'Αναργύρων»).

Είναι γνωστόν ότι ή εορτή αύτη έτελεΐτο έπισημότερον υπό τών ιατρών,
οΐτινες έκκλησιάζοντο εις τά ναΐδρια τών νοσοκομείων, τά εις τούς άγιους τούτους
άφιερωμένα. Είς τούς άγροτικούς πληθυσμούς ή ήμέρα εθεωρείτο έπίσης σεβαστή,
έπειδή οί "Αγιοι 'Ανάργυροι ήσαν οί μόνοι «ιατροί» τής υπαίθρου, τούς όποιους
έπεκαλούντο και εις τά κείμενα τών έξορκισμών. 'Αλλά καί διά τάς γεωργικός
έργασίας των έπεκαλούντο τούς άγιους καί τούς έφοβούντο έποχικώς.

1 Πληροφορία τοϋ Άποστ. Μπενάτση, φοιτητοϋ Φιλοσ. Σχολής 'Ιωαννίνων (1969).

2 Αημ. Λ ουκοπούλου. Γεωργικά τής Ρούμελης, α. 170.
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Έκ Θεσσαλικού χωρίου, πλησίον τής Λαρίσσης, έχομεν τήν κάτωθι παράδο-
σιν : τΗταν ένα αφεντικό στο χωριό μας (Άρμένι) κ' είχε ((κουλούκι», δηλ. 15
ζευγάρια βόδια με τά άλέτρια τους γιά τά χωράφια, πού τά ενοικίαζε ατούς
άλλους. ΤΗταν φθινόπωρο, γιορτή τών άγίων 'Αναργύρων, κ' οί ζευγάδες τοϋ
είπαν νά μήν πάνε κείνην τήν ήμερα γιά τά χωράφια, επειδή ήταν ή γιορτή. Τό
άφεντικό όμως επέμενε και τους είπε: «'Ανάργια - μανάργια δέν έχει' θά πάτε στή
δουλειά !» Πήγαν εκείνοι, καί στο πρώτο χωράφι πού πήγαν νά οργώσουν, είχε
ένα ξηροπήγαδο βαθύ, καί περνώντας τά άλογα έπεσαν μέσα. Δέ μπόρεσαν νά τά
βγάλουν κ' έσκασαν εκεί. Άπό τότε κανένας δέν πάει γιά όργωμα τών Άγίων
Αναργύρων, γιατί φοβούνται νά μήν πάθουν ζημιά. Κ' οί Τούρκοι, τό ίδιο, φύ-
λαγαν τήν ημέρα αύτη. Είχαν μάθει [ή είχαν πάθει] τήν πρώτη τιμωρία, κι όλο
ρωτούσαν οί άφεντάδες τούς «κουλουκτάδες» τους : — Πότε είναι, μπέ, αυτό τό
«άνάργια - μανάργια», νά μήν πάτε στή δουλειά

8. Τών 'Αρχαγγέλων ί) Ταξιαρχών («Ή σΰναξις τοΰ 'Αρχιστρατήγου
Μιχαήλ κλπ»).

Μεγάλη καί πανελλήνιος εορτή, άναφερομένη είτε εις τόν Άρχάγγελον Μι-
χαήλ, είτε ε'ις άμφοτέρους (Μιχαήλ καί Γαβριήλ), είτε εις όλους τούς 'Αγγέλους. Τά
εορτάζοντα βαπτιστικά ονόματα είναι ποικίλα : Μιχάλης (Μιχαήλα), Γαβρίλης
(Γαβριέλα), Ταξιάρχης (Ταξιαρχία), Άγγελος (Αγγελική), Σταμάτης (άπό τό «Στώ-
μεν καλώς») κ. ά. Ή αργία επομένως επιβάλλεται καί έκ κοινωνικών λόγων.
'Αλλά ό έκ τοΰ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ φόβος είναι καί νεκροδαιμονικός. Ό κατ'
έξοχήν ψυχοπομπός [ούτος] άγγελος ... διετήρησεν ίχνη πολλά τής λατρείας τοϋ
ψυχοπομποϋ 'Ερμού... 'Απεικονίζεται έχων έν μεν τή δεξιά ρομφαίαν έν δέ τή
άριστερά πλάστιγγα, λέγεται δέ φοβερός

Έν Σμύρνη : πιστεύανε, πώς ό Ταξιάρχης Μιχαήλ, πού παίρνει τις ψυχές,
γύριζε τή νύχτα τής παραμονής [τής γιορτής του] σ' δ λα τά σπίτια, κι άν εύρισκε
κανενός τά παπούτσια δξω άπό τό δωμάτιο πού κοιμότανε, τόν έγραφε σ' ένα
τεφτέρι, γιά νά τόν πάρη οπωσδήποτε έκείνον τό χρόνο3.

Καί έν Καππαδοκία : Ό Μουχαήλ Αρχάγγελος παίρνει τις ψυχές. Στή
γιορτή του έλεγαν : Σήμερα μήν κοιτάξης δουλειές. Ό Μιχαήλ Αρχάγγελος
σέ γράφει στο χαρτί του καί παίρνει τήν ψυχή σου \

1 Πληροφορία τοΰ φοιτητοΰ τής Φιλοσ. Σχολής "Ιωαννίνων 'Αθανασίου Βαΐου, 1966.

2 Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, Μέρος Β'. Έν 'Αθήναις 1874, σ. 302
καί 304.

3 Στέλλας Έπιφανίου - Πετράκη, Λαογραφικά τής Σμύρνης. Άθ. [1964], σ. 53.

4 Θ. Κωστάκη, Ή Άνακού, 'Αθήναι 1963, σ. 254.
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11. Τ' &η Μηνά («Μηνά, Βίκτωρος καί Βικέντιου, μαρτύρων»),

Ή εορτή τού αγίου Μηνά είναι μεγάλη διά τούς τσοπάνηδες. Τό έπερχό-
μενον χιόνι καί ό χειμών τούς άνησυχούν. 'Ιδιαιτέρως σκέπτονται τόν λύκον.

Οί τζομπαναραίοι τήν ήμέρα τοϋ "Αη Μηνά τήν κοιτάζουν πολύ γιά το
λύκο. Οί γυναίκες ατό σπίτι όέν άνοίγουν ψαλίδι [ομοιοπαθητική άποφυγή τοϋ
στόματος τοϋ λύκου], 'Επίσης οί άντρες δέν άνοίγουν σουγιά, γιά νά μήν άνοίγη
ό λύκος τό στόμα του.

Παρετυμολογικώς, ό άγ. Μηνάς βοηθεΐ τούς ποιμένας μέ τό νά «φανερών7]
[μηνά] τό χαμένο ζώο», όπως άλλωστε μηνοί καί τήν έπέλευσιν τοϋ χειμώνος \

Γενικώτερον διά τήν εύδοκίμησιν τής κτηνοτροφίας : οι ποιμένες τήν ήμέ-
ρα αύτήν δέν πουλάνε τίποτα' δέν δίνουν πρόβατα' δέ δουλεύουν οί γυναίκες τους.
Πάνε στά έξωκκλήσια καί στά εικονίσματα. ('Ιωάννινα 1969. Παρά τής
πρεσβυτέρας Μαγδαληνής Δ. Ράπτου) \

14. Τ' άγίον Φιλίππου («Φιλίππου τοΰ άποστόλου»).

Ήμέρα έπίσης σεβαστή καί διά τήν ήμερολογιακήν θέσιν της. Θεωρείται
«μικρή Αποκριά», έπειδή άπό τής επομένης άρχεται ή νηστεία τών Χριστουγέν-
νων. Ή έκκλησία έπιτάσσει άργίαν. Παρά ταΰτα, λόγω τής προκεχωρημένης
έποχής διά τήν άροσιν, έπιτρέπεται ή έν τφ άγρώ έργασία, έκ τούτου δέ έδημιουρ-
γήθη καί ή παράδοσις, ότι αυτός ούτος ό άγιος, ώς ζευγολάτης, εϊργάζετο εις τόν
άγρόν του.

Ό φτωχός ό Φίλιππος

δλη μέρα δούλευε

καί τό βράδυ άπόκρευε 3.

Καί έν Αιτωλία : Γιά τόν άη - Φίλιππα λένε οί γεωργοί πώς ήταν γεωργός
κι άπόκρευε στο χωράφι του· γι αυτό καί τή γιορτή του δουλεύουν κι αυτοί στο
χωράφι τους καί δουλεύοντας αποκρούουν *.

Πρόκειται καί ενταύθα περί «άντιαπαγορεύσεως» ή «άντιαργίας», τήν οποίαν
καθαγιάζει τό συναξαρικόν παράδειγμα και ή γεωργική ώρα τής εορτής.

21. Τής Μισοσπορίτισσας (ή Πολνσπορίτισσας) («Τά Είσόδια τής
Θεοτόκου»).

1 Βλ. Κ. Μακρή, Λαογραφικά Σισανίου, σελ. 22, καί Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι,
Α', σ. 237- 38.

2 Είς τάς Ήπειρωτικάς έρημίας τών ορέων έχουν κτισθή έκκλησίδια τοΰ άγ.
Μηνά, τά όποια συνδυάζουν τήν λατρείαν μέ τό ποιμενικόν καταφΰγιον.

3 Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι Α', σελ. 250.

4 Δημ. Λουκοπούλου, ενθ'άν., σ. 171.
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Μεγάλως τιμάται ή γιορτή αύτη άπό τούς ζενγολάτες. Τηρείται αύστηρή
άργία και τρώνε πολυσπόρια 1.

Τά «πολυσπόρια» είναι προσφορά εις τήν ήμέραν αυτήν, μαγικοθρησκευτικής
σκοπιμότητος, διά τήν ευδοκίμησιν τής νέας σποράς, περιγραφομένη συνή-
θως ούτω :

Μισό 'φαγα, μισό 'σπείρα, μισό 'χω νά περάσω.

26. Τ' &η Στνλιανοϋ («Στυλιανού τοΰ Όμολογητοΰ»).

Είναι γνωστή ή εικονογραφική παράστασις τού αγίου, κρατούντος εις τήν
άγκάλην του έσπαργανωμένον βρέφος. Ώς σημειώνει ό Ν. Γ. Πολίτης : Έκ παρε-
τυμολογίας πιστεύεται, ότι ό άγ. Στυλιανός ενισχύει (στυλώνει) τά νεογνά. Τήν
μνήμην αυτού αί εχουσαι τέκνα τιμώσι δι' άργίας, έπικαλούνται δ' αυτόν εις δια-
φύλαξιν τών νηπίων. Καί επιφέρει πληροφορίαν έκ Θράκης : Τοϋ άη Στυλιανού,
όσες έχουν παιδιά δέ δουλεύουν, γιά νά ζήσουν τά παιδιά τους. (Βλ. Λαογρ.
Σύμμεικτα Β', σ. 313-4). Καί έν Ήπείρω '· Οί μικρομάννες (= πού έχουν μικρά
παιδιά στήν αγκαλιά) δέ δουλεύουν τ' άη Στυλιανού. Τούς λέμε : «Έσύ 'σαι
μικρομάννα' μή δουλεύης σήμερα!» (χωρία Πωγωνίου, 1969).

30. Τ' &γι- Άντριάς («'Ανδρέου τοϋ Πρωτοκλήτου»).

Τό έορτολόγιον σημειώνει άργίαν, τά δέ άντίστοιχα βαπτιστικά ονόματα
είναι συχνά.

Οί γεωργοί λένε «τ' άη Άντριός» και τόν φυλάνε, γιατί αυτός αντρειεύει
τά σπαρτά τους. Στ' "Αγραφα μάλιστα φέρνουν καί πολυσπόρια άβραστα καί τά
βάζουν μπρος στήν 'Ωραία Πύλη, καί τά διαβάζει ό παπάς γιά τό καλό*.

Φροντίζουν όμως νά ικανοποιούν τόν "Αγιον καί έπί άλλων συνηθειών, τάς
οποίας έκεΐνος προσέχει καί θεωρεί δείγματα σεβασμού : Συνήθεια είναι νά κάνουν
τηγανίτες, καί οποίος δέν κάνει έκείνη τήν ήμέρα, θά τρυπήση τό τηγάνι του.
Έκ τούτου καί τό έπώνυμον τοϋ άγιου «Τρυποτηγανάς» \

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

4. Τής άγιά Βαρβάρας («Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος»).

Κοινή έορτή, διότι ή άγία πιστεύεται διώκουσα τήν εύλογίαν [άσθένειαν]4.

1 Βλ. Κ. Ψυχογιόν είς Ήλειακά (1960), σ. 613.

8 Δημ. Λ ουκοπούλου, ενθ' άν., σ. 171. 'Εν Θεσσαλίςι (περιφ. Καλαμπάκας), τά
πολυσπόρια αυτά τοΰ άγ. 'Ανδρέου, παρασκευαζόμενα καί ώς φαγητόν τής ήμέρας, λέ-
γονται «άντραλούσια».

3 Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί, σ. 32.

4 Μανουήλ Γεδεών, Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολίτου προσκυνητοΰ, 1905, σ. 279.
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«Έκ δεισιδαιμονίας, τήν ήμέραν αυτήν αί γυναίκες δέν σκουπίζουν τήν κρύ-
βουν μάλιστα τή σκούπα, «γιά τά παιδιά». Είναι καλό. (Γ. Ά. Μέγα, Έλλην.
Έορταί, σ. 83).

Τήν άγια Βαρβάρα τή θεωρούσανε προστάτρια τών παιδιών κατά τής ευλο-
γιάς. Άποφεύγανε νά έργάζωνται οί γυναίκες'.

Τ' άι Βαρβάρας, οϋτε χεριού δουλειά δέν κάνισκαν, γιατί ή άγιά Βαρβάρα
έν' στήν πανούκλα πάνω' φυλάει τά παιδιά άπό τήν πανούκλα (Θ. Κωστάκη,
Ή Άνακού, σ. 228)s.

5. Τ' άη Σάββα («Σάββα τού ήγιασμένου»),

Οί μικρομάννες τιμάνε πολύ τή μνήμη τοϋ άγιου, γιατί τόν έχουν γιά προ-
στάτη τών μικρών παιδιών \

6. Τ' άγιου Νικολάου («Νικολάου άρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίας»).

Τό όνομα τοΰ αγίου είναι εκ τών περισσότερον σεβαστών ανά τό πανελλή-

νιον (μέ μεγίστην συχνότητα βαπτιστικών), ή δέ εορτή του τηρείται μέ θερμήν
θρησκευτικότητα :

Τοϋ άγιου Νικολάου,

πού 'ν' τσή γής καί τοϋ πελάου ! (Κεφαλληνία)4

Ή λατρευτική αργία άρχεται άπό τοΰ άπογεύματος τής παραμονής (ξημερώνει
μεγάλη γιορτή), εις δέ τάς νήσους καί τά παραλιακά προσκυνήματα, ή εις τά
ναυτικά σωματεία, ή άργία τής ημέρας είναι καθολική.

9. Trjç άγιας "Αννας («Σύλληψις τής άγ. Άννης»).

Έν Πελοποννήσω : Οί γυναίκες τό εξετάζουν, δηλ. φυλάνε τή γιορτή και
δέ δουλεύουν, λέγοντας:

Τσ' άγιας "Αννης
κάτσε νά ξανασάνης*.

1 Ξεν. "Ακογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων, τόμ. Α', 1939, σ. 271-2.

2 Ό εορτασμός τής άγιας άπό τό Πυροβολικόν, εισαχθείς άπό τούς ξένους στρα-
τούς, στηρίζεται είς τό συναξάριον τής αγίας, όπου ό Διόσκουρος, ειδωλολάτρης πατήρ
της, κατεκεραυνώθη.

* Κ. Ψυχογιός, είς Ήλειακά, σ. 614. Ή πίστις σχετίζεται πιθανώς πρός τήν
παροιμιαν : Άγιά Βαρβάρα γέννησε κι ο Σάββας άπεκρίθη . . . , ή πρός τήν δυσοίωνον
φράσιν (λεγομένην διά τό χιόνι) : Σάββας σαβανώνει . . .

* Περί τής εορτής καί τής τιμής πρός τόν άγιον βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Ό άγιος
Νικόλαος, είς Λαογρ. Σύμμεικτα, Α', 1920, σ. 93 - 99.

« Βλ. Κ. Ψυχογιόν, είς Ήλειακά (1960) σ. 614.

7
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12. Τ' άγιου Σπυρίδωνος («Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθοΰντος»).

Ή λατρεία τού άγ. Σπυρίδωνος είναι σχεδόν πανελλήνιος, αλλά τελείται
εντονώτερον εις τήν Έπτάνησον, καί δή εις τήν Κέρκυραν, όπου απόκειται τό
σκήνωμα του. Τούτο άλλωστε συμβαίνει καί μέ τούς αγίους Γεράσιμον τής Κε-
φαλληνίας (20 'Οκτ.) καί Διονύσιον τής Ζακύνθου (17 Δεκ.). Τήν μνήμην τοΰ
άγ. Σπυρίδωνος τιμούν ομοίως οί Ήπειρωται μέ εκκλησιασμόν καί αργίας.

Εις τήν ίστορίαν τών Ελληνικών συντεχνιών ό άγ. Σπυρίδων άναφέρεται
προστάτης τών χρυσοχόων καί άσημουργών, εξ άφορμής τοϋ τροπαρίου του, όπου
καί δφιν είς χρνσοΰν μετέβαλε 'Επίσης τών κεραμουργών, διά τό γνωστόν θαύμα
τής άναλύσεως κεράμου, κατά τήν Α' Οίκουμενικήν Σύνοδον.

Δέν θέλει νά θεωρήται δευτερεύων άγιος. Έν Κεφαλληνία κυκλοφορεί
ή παράδοσις (τοΰ γνωστού κύκλου τών εκδικουμένων άγίων), ότι, όταν μία ύφαί-
νουσα είπε μετά περιφρονήσεως, ότι ό μικρός Σπνριδωνάκης δέ χρειάζεται αργία,
... είδε στον ύπνο της έναν καλόγερο (τόν άγιο Σπυρίδωνα), πού τής είπε : «Μι-
κρός άγιος είμαι, μικρές τρνποϋλες κάνω !» Καί τό πρωί πον έξύπνησε, είδε ότι
τό υφαντό της ήταν πιά γιά πέταμα.

'Ακόμη καί εν Κρήτη άπαντώμεν περί τοΰ άγ. Σπυρίδωνος τήν γνωστήν
παράδοσιν τής τιμωρίας τών άροτριώντων (όψιμοι σποραί) :

"Ενας Τούρκος έζενγάριζε τήν ημέρα τον άγ. Σπυρίδωνος. Κάποιος Χρι-
στιανός τόν παρετήρησε, ότι δέν σέβεται τήν ήμέρα. Ό Τούρκος άδιαφόρησε καί
τόν έβρισε. Κάνοντας όμως νά συνέχιση τό όργωμα, είδε τά βόδια του ζεμένα
άνάστροφα στο άλέτρι. Φοβήθηκε ό Τούρκος κ' έκανε τάξιμο στον "Αγιο, νά μήν
τοϋ κάμη κακό καί νά τόν γιορτάζη ...2

15. Τ' άη Αευτεριοϋ («Ελευθερίου Ίερομάρτυρος»).

Έκ τοΰ ονόματος του ό άγιος εκρίθη άριστος βοηθός τών επιτόκων γυναι-
κών, διά τήν «άπελευθέρωσίν» των.

«Είναι γενική καθ' δλην τήν 'Ελλάδα ή πίστις, ότι ή χάρις τοϋ αγίου
τούτου παρέχει εϋκολον τόν τοκετόν διά τούτο αί επίτοκοι τιμωσι τήν μνήμην
αντοΰ, μή έργαζόμεναι κατά τήν εορτήν τον8.

Έν 'Αδριανουπόλει : «Τοϋ άη Λευθέρ' οί γκαστρωμένες δε δονλεύονν, γιά

1 Βλ. καί 'Ελένης Βουραζέλη, Αί εν Θράκη συντεχνίαι, σ. 111.

3 Πληροφορία τής φοιτήτριας τής Φιλοσ. Σχολής 'Ιωαννίνων 'Ελένης Άτζολε
τάκη, 1968).

3 Ν. Γ. Πολίτου, Ώκυτόκια, Λαογρ. Σύμμεικτα, Β', σ. 311.
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νά ελευθερωθούν εύκολα '. Και έν 'Ηλεία : Ό αη Λευτέρης πολύ τιμάται από τον
γυναικόκοσμο. Είναι ό προστάτης τών εγκύων και τοϋ τοκετού, πού λευτερώνει
16. Τ' Άη Μοδέστου («Μοδέστου Επισκόπου»).

Ό "Αγιος Μόδεστος είναι γνωστός καί από τό Ευχολόγιον τής 'Εκκλησίας
ώς προστάτης καί θεραπευτής τών αγροτικών ζώων, «τών είς χρείαν δντων τής
ζωής τών ανθρώπων».

Ή μνήμη του είναι ιδιαιτέρα εορτή «τών γεωργών και τών άροτριώντων
ζώων». Γίνεται συλλείτουργον μετά κολλύβων και αγιασμός έν τή εκκλησία,
έκ κοινού έράνου τών γεωργών. (Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Ε', σ. 113). Καί έν
Λέσβω '· Σκόλη τό 'χουνε κείνην τή μέρα, γιά νά κάνουνε μόδια πολλά, (παρετυ-
μολογικώς). (Πληροφορία μου, 1940).

25. Χριστούγεννα

Δέν γεννάται ζήτημα έπιβολής τής άργίας. Ή σχετική όμως μνημονική
παροιμία υπενθυμίζει τήν διάρκειάν της : «Τρεις τά Γέννα, τρεις τά Φώτα . . . ».

27. Τ' άγιου Στεφάνου («Τού αγίου Πρωτομάρτυρος καί Άρχιδιακό-
νου Στεφάνου»).

Συνήθως εορτάζεται και ώς συνεχιζομένη άργία τών Χριστουγέννων, καί δή
άπό τούς άγοντας τήν όνομαστικήν εορτήν των. 'Ιδιαιτέρως όμως προσέχουν
τήν εορτήν οί νεόνυμφοι, σκεπτόμενοι (έκ παρετυμολογίας) τό πρόσφατον στεφά-
νωμά των.

«Τήν ήμέρα αύτή οί νιόπαντρες κυρίως φυλάνε τό στεφάνι τους νά μήν
πάθη κακό (νά χηρέψουν), μή δουλεύοντας. Γι' αυτό και λέγεται :

Τ' αη Στεφάνου, φύλα τό στεφάνι σου !3.

Γ'.- ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Άνακεφαλαιούντες τάς έπί τών έκτεθεισών περιπτώσεων γενομένας ήδη
παρατηρήσεις, δυνάμεθα νά τάς άπαριθμήσωμεν ώς εξής.

1. Ό λαός γνωρίζει άπό τήν διδασκαλίαν τής Εκκλησίας νά τηρή τάς
άργίας τών μεγαλυτέρων εορτών, προσέχει όμως καί έξ ιδίας κρίσεως τούς
μικροτέρας σημασίας αγίους, τούς φερομένους εϊς δευτερευούσας έορτάς, έκ φόβου

1 "Ενθ' άν., σ. 311, 4.

» Βλ. Ντ. Ψυχογιόν, είς Ήλειακά (1960), σ. 614.

3 Βλ. Κ. Ψυχογιόν είς Ήλειακά (1961-2), σ. 638.
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μήπως ούτοι, χολωθέντες εκ τής αδιαφορίας ή τής περιφρονήσεώς του, ενεργήσωσι
μετά μεγαλυτέρας κατ' αύτού αυστηρότητος.

2. Συνήθεις τρόποι τιμωρίας τών παραβαινόντων τάς αργίας είναι, κατά
τάς λαϊκάς αφηγήσεις, είτε φυσικαί «θεομηνίαι», άποβλέπουσαι εις τόν άφανι-
σμόν τοΰ επιχειρηθέντος έργου, (καταβαραθρώσεις, πλήμμυραι, πυρκαϊαί), είτε
γεωργικαί καταστροφαί (άκαρπία, ξηρασία, χάλαζα, σήψις), είτε καί άμεσοι φθο-
ρά! τοΰ οίκοκυριοΰ (εκ σκωλήκων, ποντικών κ. ά.). Έκ τών τιμωριών τούτων
προέρχονται καί αί συχναί προσωνυμίαι τών τιμωρούντων αγίων, ώς «Παναγία
Καψοδεματοΰσα», άγιος «Σπασοκάδης» κ. ά.

3. Έκ τών συχνοτέρων τιμωρών άγίων είναι : α) οί άγροτικοί καί εποχικώς
έορταζόμενοι (γεωργικοί καί ποιμενικοί), οΐτινες έχουν θέσει ύπό τήν εύνοιαν ή
τήν δυσμένειάν των τήν τρέχουσαν παραγωγήν' β) οί άγιοι θεραπευταί ή σωτή-
ρες, οΐτινες άπαιτοΰν εύγνώμονα άναγνώρισιν καί γίνονται τόσον αύστηρότεροι,
όσον υπήρξαν εύεργετικοί' γ) οί άγιοι τών συντεχνιών καί τών έπαγγελμάτων είδι-
κώτερον, οΐτινες, μόνον εφ' όσον τιμώνται είναι πρόθυμοι νά προστατεύουν τά
συμφέροντα τών εργαζομένων' δ) οί τοπικοί άγιοι καί πολιούχοι, οΐτινες είναι
πάντοτε σεβαστοί καί έπίφοβοΓ ε) οί άγιοι πάτρωνες τών βαπτιστικών ονομάτων
καί στ) οί εκ παρετυμολογίας δυσοίωνοι άγιοι (π. χ. ή άγία Μαύρα), οΐτινες χολού-
μενοι δύνανται νά μετατρέψουν τάς ημέρας των εις άποφράδας1.

4. Αί μή τιμώμεναι δι' άργίας Έορταί είναι δυνατόν νά εμφανισθούν προσω-
ποποιημένοι, ώς δαίμονες, καί ν' άπαιτήσουν, ώς καί οί προσωπικοί άγιοι, τήν
τήρησιν τής άργίας των.

5. Ή άργία άποδεικνύεται πολλάκις καί ενέργεια νεκρολατρευτική, άποβλέ-
πουσα εις τήν εξασφάλισιν τής ήσυχίας καί τής γαλήνης, τήν οποίαν χρειάζονται
οί τιμώμενοι «νεκροδαίμονες». Τούτο φαίνεται καί άπό τάς άργίας τών Ψυχο-
σαββάτων, αλλά καί άπό τάς άργίας σχετικών εορτών, ώς ή Μ. Παρασκευή,
ή Πέμπτη τής 'Αναλήψεως κ. ά. ä

6. Ή δι' άργίας τιμή πρός τούς άγιους καί τάς έορτάς δέον όπως άπονέ-
μεται άπό τής εσπέρας τής παραμονής (πρόσθετον στοιχείον νεκρολατρευτικόν).

7. Αί άπαιτήσεις τών έορταζομένων άγίων διά τήν άργίαν των εκδηλοΰνται

1 'Υπάρχουν καί οί έκ παρετυμολογίας ευοίωνοι άγιοι (π. χ. Πολύκαρπος, Προ-
κόπιος), τούς οποίους ό λαός «έκμεταλλεύεται», έπιχειρών έργασίας, τάς οποίας θεωρεί
οϋτω εύλογουμένας.

2 Νεκρολατρι;υτικαί είναι πιθανώς καί αί παγανιστικαί «άργίαι» τών Δριμών
(άρχαί Μαρτίου καί Αύγούστου) καί τών καθαρτηρίων ή διαβατηρίων ημερών (Καθαρά
Δευτέρα, Πρωτομαγιά κ. ά.).



ΑΡΓΙΑΙ ΚΑΙ ΑΓΙΟΙ ΤΙΜΩΡΟΙ

101

μέ διάφορον αυστηρότητα εις τά έργα τών γυναικών από έκεΐνα τών ανδρών. Αί
οίκοκυραί τιμωρούνται περισσότερον, έάν δέν έσκέφθησαν αφ' έσπέρας νά διακό-
ψουν τήν ύφανσιν (νεκρολατρικόν έπίσης στοιχεΐον), και τάς συστηματικός έργα-
σίας τοΰ οίκου, παρά οί άνδρες έπαγγελματίαι. 'Αλλά καί οί άγρόται τιμωρούνται
αυστηρότερον, εάν έπιχειρήσουν άποτελεσματικάς έργασίας, ώς τό άλώνισμα, τό
θέρισμα κλπ.

8. Ή άργία τής εορτής καλύπτεται συνήθως διά τοϋ έκκλησιασμοΰ καί τοΰ
κοσμικοϋ πανηγυρισμοϋ (εύωχίαι, χοροί, έπισκέτ^εις), άτινα άποτελοϋν έπίσης τιμη-
τικός έκδηλώσεις. 'Αναφέρονται άγιοι χολωθέντες καί διά τήν μή έκτέλεσιν τοϋ
συνήθους πανηγυρισμού.

9. Αί άπαιτήσεις τών αγίων διά τήν άργίαν των μετριάζονται ή καί αίρον-
ται εις δύο συνήθως περιπτώσεις : α) όταν λόγοι κοινωνικής άλληλεγγύης καί βοη-
θείας επιβάλλουν τήν έργασίαν εις αγροκτήματα πτωχών καί ορφανών, β) όταν έκ
τής ευοιώνου παρετυμολογίας τοϋ ονόματος των έπιδιώκεται διά μικράς έργασίας
(«άντιαργίας») ή εύλογία τών άπασχολήσεων ή τής παραγωγής.

10. Αί άργίαι τών έορτών υπήρξαν έθνικώς πολύτιμοι, διότι προσέφερον
εις τάς λαϊκάς τάξεις, όχι μόνον τήν σωματικήν άνάπαυλαν (τήν οποίαν ήναγκά-
ζοντο νά παραχωρούν καί οί πλέον φιλάργυροι έργοδόται) αλλά καί τήν ψυχαγω-
γίαν τών πανηγυρισμών, ουτω δέ συνεκράτουν καί έτρεφον συναισθηματικώς
τό έθνος. Τό πρόβλημα τών έργατικών αναπαύσεων είχε λυθή έν πολλοίς, διά τών
άθορύβων τούτων καί παραδοσιακών αργιών. Ευχής έργον θά ήτο, έάν ή Πολι-
τεία καί αί οίκονομικαί έπιχειρήσεις έπανήρχοντο εις τόν σεβασμόν τών εορτών,
τούλάχιστον τών δημοφιλεστέρων, καί δέν ίσοπέδωνον ήμέρας παραδοσιακού
κύρους, ώς ή τής 'Υπαπαντής (έξαιρέτου καί διά τήν εορτήν τής Μητέρας), τοϋ
άγ. Κωνσταντίνου, τής 'Αναλήψεως, τοϋ προφήτου Ήλιού, τοϋ άγ. Νικολάου κ.ά.
πρός τάς κοινός τής καθημερινής έργασίας.
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RÉSUMÉ

Jours Fériés et Saints Punisseurs, par Démétrios Loucatos.

Il s'agit d'interdictions ou de tabous de travail, aux jours fériés
du Calendrier grec, en tant que moyens préventifs de protection par
les Saints.

Après une présentation détaillée des cas, suivant le Calendrier
Orthodoxe, l'auteur donne en conclusion ses constatations sur le respect
des fêtes et les croyances populaires qui sont :

1. Le peuple grec a bien appris, par l'église, de respecter les jours
fériés; mais il fait aussi attention à de petites fêtes, qu'il honore, parce
qu' il a peur pour ses cultures, son élevage, ses métiers et sa santé.

2. La punition probable des saints ou des fêtes, qui n'ont pas été
honorés par la suspension du travail, consiste, selon les croyances popu-
laires, soit à un engloutissement, soit à l'inondation, l'incendie, la cata-
strophe de la récolte, l'accident dans le ménage etc. C'est à cause de cela
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qu'on donne, aux fêtes et aux saints, des noms caractéristiques, comme
p. ex. Notre Dame «l'Incendiaire» ou Saint Jean «le Casseur de barils» etc.

3. Parmi les saints qui châtient fréquemment sont : a) les saints de
protection agraire ; b) les saints guérisseurs ou sauveurs c) les saints
patrons des corporations d) les saints locaux ; e) les saints patrons de
prénoms, et f) les saints, dont les noms sont conçus par une étymologie
populaire.

4. Les fêtes elles - mêmes sont personnifiées par le peuple, qui les
voit comme des femmes surnaturelles, punissant les refractaires. Chaque
jour férié a «sa mauvaise heure», qui peut faire mal à celui qui le
méprise.

5. La suspension du travail a le caractère d'un culte des morts, chose
qu'on peut voir dans les tabous des commemorations et des jours des défunts.

6. Tout repos de fête commence dès le veille et au son des cloches
des vêpres. C'est un élément de plus, qui montre le caractère mortuaire
du tabou.

7. Ce sont surtout les femmes qui doivent respecter les saints, par
la suspension du travail. C'est particulièrement le filage, ou le tissage,
qui gêne les saints, chose qui montre toujours l'ennui des morts devant
cette action d'enchêvetrement. De même on constate que les saints
demandent plus de respect aux agriculteurs, qu'aux travailleurs de la
ville.

8. Le repos de fête est complété par d'autres actions religieuses,
comme celle d'aller à l'église et ensuite se donner à des célébrations
sociales.

9. Les exigences des saints sont diminuées ou annulées: 1. lorsque,
pour des raisons de solidarité et d'assistance sociale, les individus et la
communauné travaillent pour les pauvres et les orphelins. 2. lorsque le
nom du saint, étant de bon augure, appelle lui même au travail, pour
une prospérité dans Γ année.

10. On peut conclure que les interdictions religieuses sur le travail
furent bienfaisantes pour les classes populaires, parce qu'elles donnèrent
aux travailleurs le plaisir du repos et de l'amusement social. De même
ces loisirs ont donné des solutions aux problèmes de la durée et des
conditions pénibles de travail des gens, pendant les siècles.


