
I ΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

κακοψυχήματα). "Εν παράδειγμα: σφάζουν μαύρον πετεινόν μέ μαυρομάνικο
μαχαίρι και δίδουν είς τήν έγκυον νά φάγη (Θράκη). - Διατί είς μερικά μέρη ή
έγκυος προσπαθεί νά κρύψη τήν έγκυμοσύνην της ; Διά νά μή γεννηθή άσχημο
τό παιδί της; ή διά ν' άποφύγη τό κακό μάτι;

γ) Έτοιμασίαι διά τήν γένναν : τά σπάργανα καί τά ρούχα τοϋ μωρού.
Δεισιδαιμονίαι κατά τήν ύφανσιν, τό κόψιμο καί ράψιμο αύτών κλπ.

δ ) Κίσσησις (τά λεγόμενα πιϋυμητονριά). ΓΙοία άποτελέσματα ημπορεί
νά έχη είς τό παιδί ή είς τήν ιδίαν ή άνεκπλήρωτος επιθυμία εγκύου; ΓΙαραδείγμ.:

1.-'Ημπορεί νά λιποθυμήση τό έμβρυον (τό παίδι κρονβγεται, Κρήτη).
Τρόποι διά νά σννεφέρη τό παιδί: δίδουν είς τήν έγκυον νά πίη άνίίόνερο ή ή
ιδία σβήνει αναμμένο κάρβουνο είς ενα ποτήρι μέ κρασί καί τό πίνει ή διαλύει
αλεύρι μέσα σέ πολύ κρύο νερό καί τό πίνει ή ψήνει χταπόδι ξερό καί τό βάζει
στον αφαλό της κττ.

2.-'Ημπορεί νά γεννήση τέρας ή νά σημειωϋ-fj τό παιδί.

3.-'Ημπορεί νά πρησθή ή θηλή τοϋ μαστοΰ της (τρίχωμα). Έπφδαί καί
σχετικά ιατρικά. "Εν παράδειγμα: χελιδονοφωλιά διαλυμένη μέσα σέ ξύδι τυλί-
γεται μέσα εις ένα κομμάτι άπό πάννα φούρνου καί έπιδένεται είς τόν μαστόν.

4. - Δυνατόν νά κάνη ατά μάτια, δηλ. νά χάση τήν όρεξιν, ν' άδυνατίση
καί ν' άποβάλη. - Μέσα θεραπείας.

ε) 'Αποβολή. Είς ποία αίτια άποδίδεται αύτη; (Πρβλ. τήν πίστιν διά
τήν 'Αρπάχτρα. Σχετικαί φράσεις: ακοτώθη άπέβαλε κλπ.).

Προφυλακτικά κατά τής άποβολής: Κρατητήρας, άνεβααταχτήρας (περία-
πτον μέ τό αβγό μαύρης κόττας, πού τό έβαιναν πρώτο τήν Μεγ. ΓΙέμπτην καί
τό άφήκαν επτά χρόνια είς τό εικονοστάσι, ή μ' ένα αστροπελέκι ή άλλο τι). "Εαις
πότε φορεί τόν κρατητήρα ή έγκυος; - Πότε ή αποβολή θεωρείται έπικίνδυνος
εις τήν ζωήν τής έγκύου; αν συμβή είς τούς ζυγούς ή είς τούς μονούς μήνας;

Τ) Άλλαι προφυλάξεις κατά τής άποβολής ή τοϋ προώρου το-
κετού. Π. χ. Δέν σηκώνει ή έγκυος βαριά πράγματα, δέν περνά άπό μέρη πού τής
προκαλούν φόβον, φροντίζουν νά μήν τής λείψη δ,τι μυριατη ή λιμπιστη (νά πάρη
τούλάχιστον μνρα>διά). - Σχετικαί διηγήσεις.

ζ) 'Απαγορεύσεις πρός άποτροπήν ένδεχομένης βλάβης τοϋ
παιδίου. Παραδείγματα: Δέν πρέπει ή έγκυος νά πηγαΐνη εις κηδείας μηδέ ν'
άσπασθή νεκρόν, διά νά μή γίνη τό παιδί της κίτρινο ή λιγόκαρδο' δέν πρέπει
νά φάγη λαγό, διότι τό παιδί της θά λαγοκοιμάται ή θά φοβάται' δέν πρέπει
νά φάγη κρέας χοιρινό ή χταπόδι ή σαλιγκάρια, διότι τό παιδί της θά βγάζη
χοιράδες κλπ. Δέν πρέπει νά βάζη κλειδί στή μέση της ή νά πηδά βέργα, διότι
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τό παιδί θα γεννηθή λονροδεμένο κττ. 'Επίσης δέν κλέπτει, δέν βαπτίζει παιδί,
δέν δανείζεται μετά τήν δύσιν τοΰ ηλίου σκεύος καπνισμένον κλπ.

'Απαγορεύσεις ώρισμένων πράξεων προς αποφυγήν ί)ηλυγονίας.

Ποϊαι πράξεις άπαγορεύονται, διά νά μή γεννηθή τό παιδί ανάποδα ; (π.χ.
δέν βάζοί'ν τά ξύλα ανάποδα στή φωτιά).

η) Τήρησις τής εορτής τοΰ 'Αγίου Συμεών (3 Φεβρουαρίου) ή καί
τών τριών πρώτων ή μερών τοΰ Φεβρουαρίου (Σνμόγωρτα), ώς καί τής εορτής
τοΰ 'Αγ. Σπυρίδωνος, 'Αγ. Άζαρία, 'Αγ. Εύσταθίου, 'Αγ. Τρύφωνος. - Διηγή-
σεις διά σημειωμένους. - Παροιμίαι: π. χ. Ό Τρύφος τρίφτ' τά κόκκαλα, | ή Πα-
ναγιά τά πλάί)' | κι ό Σύμος τά σημειών' (Θράκη)·

θ ) 'Ενέργειαι προς έπίτευξιν ε,υτοκίας (ώκυτόκια)' π. χ. κύλισμα
εις τήν κνλίατρα, κτυπήματα τών Βαΐων, θυσία πετεινού κτλ. Προσφυγή εις
αγίους βοηθούς (Παναγίαν, "Αγιον Έλευθέριον, "Αγιον Αύκουλον κλπ.).

ι) Προγνωστικά τού γένους τοΰ έ μ βρύου.

1.~"Από ωρισμένα σημάδια τού προσώπου τής εγκύου, άπό τό σχήμα τής
κοιλίας καί άπό διαφόρους ορέξεις ή ένεργείας τής έγκύου" (πρβλ. καθάρια
μούρη - κα&άρια κόρη).

2.-Άπό ωρισμένα άπαντήματα ή ευρήματα καί άπό διαφόρους οίωνι-
σμούς' π. χ. άναλόγως τοΰ προσάίπου πού θά ΐδη πρώτον έξερχομένη εις τήν όδόν
μέ τήν βέργαν τοΰ άντιοΰ ("/κάρδιο), μόλις τελειώση τό παννί εις τον αργαλειό.

3.-Άπό σημεία λαμβανόμενα εκ τής πυράς (έμπυροσκοπία)' π. χ. σπόροι
πορτοκαλιού ή άραβοσίτου ρίπτονται εις τήν πυράν, μεθ' ό παρατηροΰν, άν ού-
τοι θά καούν ή θα έκτιναχθοΰν έξω τής πυράς. Ώμοπλατοσκοπία. Σπλαγχνο-
σκοπία. Ποία τά παρατηρούμενα σημεία καί ποία ή έξήγησις αυτών ;

4. - Άπό τάς φάσεις τής σελήνης.

ια ) Πράξεις άποβλέπουσαι είς ευγονίαν.

Πίστις ότι τό παιδί θά όμοιάση εκείνον, τον οποίον θά ϊδη ή έγκυος
κατά τό πρώτον σκίρτημα αυτού- Άνάρτησις εικόνος τής Παναγίας κτλ.—Εις
μερικά μέρη είς τ' άπονιψίδια τής μαμμής νίπτονται ώραΐαι γυναίκες, διά νά γίνη
εύμορφο τό παιδί·

ιβ ) Δεισιδαίμονες συνήθειαι είς περίπτωσιν αποβολής ή γεννή-
σεως νεκρού.

Πού θάπτεται τό άποβαλλόμενον έμβρυον καί διατί έκεί; π. χ. είς τον ΙΤόν-
τον τό γεννηθέν νεκρόν τό σπαργανώνουν καί σύροντες κατά γής τό φέρουν
προς ταφήν άλλως πατεί τήν μάνναν. - Δοξασίαι περί τοΰ άποβαλλομένου εμ-
βρύου (τελώνια κλπ.). Κάνονας καί λοιπαί τιμωρίαι (φόνισσα).



I ΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

Γ'. Γέννησις.

α) ΙΙρόσκλησις τής μαμμής καί τών συγγενών. - Εύχαί καί πρά-
ξεις αποβλέπουσα ι είς διευκόλυνσιν τού τοκετού.

Εύχαί τών προσερχόμενων: Καλή ευκολία καϊ καλή λευτεριά. Γλυκεία
φωνή κι ογλήγορη. Χέλια/ κτλ.-Λύσιμο τής ποδιάς καί τής ζώνης καί σχετικαί
εύχαί, σχίσιμο τού υποκαμίσου καί ανάλογοι επικλήσεις" π. χ. Σκιοτήτε άόρια
και βουνά κι ή θυγατέρα μου γεννά (Κρήτη). - Οίωνισμοί μέ τό χέρι τής Πα-
ναγίας κτό. - Κτυπήματα τής δυστοκούσης μέ τό υπόδημα τοϋ ανδρός εις τά
νώτα : 'Εγώ σέ φόρτωσα κ' έγό) σέ ξεφορτοΊνω καί ει τι άλλο. Είς μερικά μέρη
δίδουν εις τήν έπίτοκον νά πίη άλας διαλελυμένον είς τό υπόδημα τής πενθεράς
ή άπόπλυμα έκ τών χειρών καί τών ποδών της. - Κλειούν τάς θύρας τοϋ δωμα-
τίου τής επιτόκου ή τάς ανοίγουν ; Τής βγάζουν τά δακτυλίδια, τά σκουλαρίκια;
"Αλλαι συμβολικοί πράξεις.

β ) Θ έ σ ι ς τής γυναικός κατά τόν τ ο κ ε τ ό ν :

'Ορθή ή είς τά γόνατο; είς δύο πέτρες σάν πυρομάχια ή είς τό σκαμνί;
Περιγραφή καί χρήσις τοϋ σκαμνιού ή σελλίου τής μαμμής. Ένέργειαι τής μαμ-
μής καί τών βοηθών της (καρτοΰσα, παραμαμμή, έμπροσμαμμή, μπροσμαμ.μή,
καρκιοβαστοϋσα, σκωτοϋ κλπ.) εις περιπτώσεις δυστοκίας. -'Αντισηπτικά (ξύδι ή
άλλο τι;)

γ) "Υστερον ή άκλουθο. (Λεντέρι, ταίρι, άδρέφι, κατ άπου δον, φταπά-
ποόο, συντρόφιν, ντύμα, κ'ττάρ", τσυττάρι). Τρόποι ενεργείας, διά νά πέση τό
άκλουθο (ΙΙρόκλησις έμέτου). Κατατεμαχισμός, ταφή καί κάρφωμα ή κάψιμο τοϋ
υστέρου. Διά ποίους λόγους γίνεται τούτο ;

δ ) Προσωπίδα ή αντιπρόσωπο, καταπροσωπίδι ή διπροσωπειό, πάννα,
τσίπα, σκέπη (τό άμνιον). Παιδί μέ τσίπα. Χρήσις : φυλαχτά άπό τήν τσίπα.
Μερικοί μητέρες φυλάσσουν τήν τσίπα είς τό εικονοστάσι καί τήν δεικνύουν εις
τό παιδί των, όταν πρωτοκινή διά τό σχολείον ή τήν βάζουν είς τήν σάκκα του.

ε ) Παιδί μέ τρίχες στην ουρά ή στ δ σβέρκο (αντρειωμένος). Τό ντελάλη μα
του αντρειωμένου. Πώς γίνεται καί άπό ποίον ; - Δοξασία ι περί τών τερατόμορ-
φων ή σημειωμένων παιδιών (παράλλαμα, π. χ. παιδί γεννηθέν μέ δόντια κττ·)
Δοξασίαι περί τών διδύμων καί τριδύμων.

-) Πρώτοι περιποιήσεις λεχοϋς :

1.-Ζώσιμο τής κοιλίας (μέ τήν ζώνην τοϋ ανδρός;).

2.-Ιατρικά καί μέθοδοι διά τήν άνάταξιν τής μήτρας. (Φτέρνισμα καί
άλλοι ένέργειαι τής μαμμής, γιά νά πάη ή μήτρα στον τόπο της. - Στερόχορτο
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δια τον πόνον τής οτέρας (μήτρας). Εις τήν Κάρπαθον τα στεροπόνια τής λε-
χώνας τά κόβουν μέ τόν πέλεκυν ! -Καταπλάσματα, γιά νά πάρουν τη βράση καί
λοιπά ιατρικά είς περίπτωσιν επιλοχίου πυρετού.

3.-Άχνίσματα μέ μυρωδικά (δενδρολίβανον, άλιφασκιά, λεμονόφυλλα κτλ.).
Σβήσιμο κεραμιδιών (7 ή 9 τόν αριθμόν), άφοϋ πυρακτωθούν, μέ κρασί καί
διάφορα μυρωδικά (λι&όπνρα, βήσσαλα κλπ.) Πότε καί πώς γίνεται τούτο ;

4. - Καθαρισμός τού προσώπου τής λεχοϋς άπό τήν πάννα (μέ τό ρούχο τοϋ
ανδρός της, ποτισμένο μέ τόν ιδρώτα του (Κρήτη).

δ. - Κατάκλισις τής λεχοϋς καί συναφείς πράξεις' π. χ. εις τήν "Αν. Κρή-
την, αν ή μητέρα θέλη νά σταματήσουν τά παιδιά, κατακλίνεται ύπτία μέ τούς
πόδας υψηλά' αν θέλη τό κατόπιν τέκνον νά είναι άγόρι, πλαγιάζει δεξιά κττ.

ζ) ΙΙρώται περιποιήσεις νεογνού.

1. - Άφαλόκομμα. Πώς γίνεται; Φυλάσσεται ό ομφάλιος λώρος ή απορρί-
πτεται ξηραινόμενος; ΙΙού απορρίπτεται καί διατί εκεί ; ή αφιερώνεται είς τήν
έκκλησίαν ;

2. - 'Αλάτισμα τοΰ βρέφους καί λούσιμο. Πώς γίνεται καί πρός ποίον σκο-
πόν ; Τί άλλο ρίπτουν είς τό νερό; ΙΙού χύνονται τά νερά; 'Ασήμωμα τοϋ
βρέφους. "Αλλαι συνήθειαι κατά τό πρώτον αύτό λουτρόν" π. χ. είς τήν Κύπρον
ρίπτουν είς τό άπόλουμα τοϋ βρέφους μίαν πέτραν, διά νά σφίξη τό κεφάλι
του, όπως ή πέτρα, και νά έχη στερεόν νοΰν, τό δέ όίλας (νους τοΰ μωρον) δα-
νείζεται προ καιρού ή επίτοκος άπό καλήν καΐ φρόνιμον οίκοδέσποιναν. Είς με-
ρικούς τόπους αλείφουν τό νήπιον μέ μέλι καί στάχτη.

Παροιμίαι καί άλλαι εκφράσεις σχετικαί μέ τό αλάτισμα.

3. - Σπαργάνοιμα καΐ φάσκιωμα. Κάλυμμα τής κεφαλής (φακιόλι άσπρο).
Ποίον λόγον έχει ; Είς χωρία τινά τής 'Ηπείρου έπί 40 ημέρας τό μωρό δέν
τοϋ φορούν ρούχα, αλλά τό τυλίσσουν μ' ένα πουκαμισάκι μέσα α ένα σακκί.
ΙΙού αλλού γίνεται τοϋτο καί διατί;.

4. - Λιάπλασις τοϋ κρανίου, τής μύτης καί τών λοιπών μελών τοϋ βρέφους.

δ.-Κοπή τοϋ χαλινού, χάραγμα καί άλλαι ένέργειαι τής μαμμής επί τοϋ

βρέφους. Είς μερικά μέρη ή μαμμή κόβει τό χαλινάρι κάτω άπό τήν γλώσσαν τοϋ
βρέφους ή ξελαιμίζει τδ μωρό, δηλ. καθαρίζει διά τού δακτύλου τόν λαιμόν του
κάμνουσα σταυρόν έπί τοΰ τοίχου, γιά νά μή ξερνά τό παίδι (Κρήτη). Εις
άλλα μέρη ή μαμμή χαράσσει τό βρέφος εις τόν αυχένα, διά νά φύγη τό κακό
αίμα ή τό ξυρίζει εις τήν πλάτην, άλείφουσα αύτό πρώτον μέ αυγό καΐ ζάχαρι,
διά νά γίνη τό παιδί γλυκοαίματον, καί κατόπιν μέ ράβδους θείου καΐ ζάχαριν,
διά νά μή βγάζη σπυριά' τέλος σταυρώνει καΐ γητεύει τό βρέφος πρός πρόλη-
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ψιν παντός κακού. Ποία γητειά λέγεται;-Ενσταλάξεις εις τά μάτια τού μωρού
γάλακτος μητρικού, λεμονιού, κρασιού κλπ.

6. - Συμβολικαί πράξεις σκοπούσαι τήν ένίσχυσιν καί στερέωσιν τής υγείας
τοΰ νεογνού. Π. χ. τού φορούν παλαιόν ύποκάμισον τού πατρός του ή τό περ-
νούν άπό τον λύκου το οτόμα (ένα ξύλινον κύκλον, είς τον όποιον είναι προσ-
κολλημένον δέρμα λύκου). Είς τήν Κύπρον καίοντες διά λαμπάδος άνοίγουν όπήν
είς ένα άσπρο παννί ή είς ύποκάμισον τής θείας τοΰ παιδιού καί διά τής οπής
εισάγουν τήν κεφαλήν του. Είς πολλά μέρη δίδουν είς τό βρέφος ωρισμένα ονό-
ματα μέχρι τής βαπτίσεώς του (Δράκος, Δρακοΰ, Σιδέρης κλπ.).

η) Παράδοσις τοΰ βρέφους είς τήν μητέρα.-Πώς γίνεται αύτη καί
μέ ποίους λόγους καί πράξεις συνοδεύεται; Παραδείγματα: εις τήν Κύπρον ή
μαμιμή κυλά τό βρέφος άπό τούς μαστούς τής λεχοΰς έως τους πόδας της τρεις
φοράς λέγουσα : ° Καν πους το έγέννηαες, εσύ νά τ άναγιώσης. Είς τήν Αίτω-
λίαν, 'Αργολίδα, Κρήτην κ. ά. ή μαμμή έρωτα τήν λεχώ : 'Αρνί ϋέλεις η κα-
τσίκι ; καί ή λεχώ άπαντα: 'Αρνί. Εις τήν Θράκην ή μαμμή κοσκινίζει έπάνω
άπό τήν λεχώνα κουφέτα, καρύδια κλπ. μέ μεταξωτό κόσκινο. "Αλλάς τινάς συνή-
θειας βλ. εις τά Θρακικά· τ. Α' σ. 129 κ. έ.

θ) Ή εύχή. - ΓΙρόσκλησις τοΰ ιερέως. 'Αγιασμός τών παρευρεθέντων κατά
τον τοκετόν. Γεννητούρια ή λουχοννίκια ή κούμουλ/Μ : δώρα προς τούς επισκε-
πτόμενους.

ι) Έστίασις γενεθλίων (της Παναγίας το τραπέζι ή τά γεννητούρια,
τό πογονίκι κτλ.) καί τά κατ' αυτήν τελούμενα. - Είδη φαγητών. Ευχαί καί
δώρα προς τήν λεχώ καί τό νεογέννητον : πογονίκια ή μπουγανίκια, κανίσκια,
παραμόνια, λοχουαιάτικα, νώψνχο, ραντίσματα, γεννόφυλλα κλπ.) Είς τί συνίσταν-
ται ταύτα; Οίωνισμοί: "Αν είναι (τό γεννηθέν) άγόρι, τής στέλνουν δίπλες, για
νά διπλώσουν τ' αγόρια, αν είναι κορίτσι, τής στέλνουν άλλα γλυκά (Σπάρτη).

ια ) Ποΐαι συνήθειαι έπικρατοΰν κατά τήν γέννησιν άρρενος καί
ποιαι κατά τήν γέννησιν θήλεος τέκνου ; (πυροβολισμοί, γλυκύσματα κλπ. "Εξο-
δος τής μαμμής εις τάς οδούς μέ φακιόλιον άνάλογον προς τό γένος τοΰ γεννη-
θέντος). Ποΰ άναγράφεται ή γέννησις τέκνου; (Εις τήν Λέρον όπισθεν τών ει-
κονισμάτων τών αγίων).

ιβ ) Προγνωστικά διά τό γένος τού επομένου τέκνου.
'Εάν τό νεογέννητον βάζη τά πόδια του τό ενα επάνω είς τό άλλο, τό
κατόπιν γεννηθησόμενον θά είναι άγόρι (Κρήτη). "Αν γεννηί^ή τό παιδί φού-
σκωση φεγγαριού, καί τό έπόμενον θά είναι όμοιον αν γεννηθη χάση φεγγα-
ριού, τό επόμενον θά είναι διαφορετικόν (Σπάρτη).
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ιγ ) Λοξασίαι και αποφθέγματα σχετικά μέ τήν ήμέραν καί τήν ώραν,
καθ' ην γεννάται τό παιδί. II. χ. " Α ν τό παίδι γεννηθή ατή γέμωαη φεγγαριού,
δεν τό βαστούνε ροϋχα (πεταοκαταλντής), αν ατή λίγαιαιι, δεν τά λεΐ εύκολα ('Αν.
Κρήτη)' αν γεννηθή πλουσουρανιά (δηλ. όταν ό ουρανός είναι γεμάτος άστρα),
γίνεται πλούσιον, αν γεννηθή κατά τήν νύκτα τών Χριστουγέννων, γίνεται καλλι-
κάντζαρος. Τί κάμνουν, διά νά μή πάρουν τό παιδί αυτό οί καλλικάντζαροι ;
ΙΙαιδί ή ζώο δέν είναι καλά νά γεννηθή βασίλεμα ήλιου ("Ηπειρος)' τουναντίον
τό γεννώ μενον περί τήν πρωΐαν τής Κυριακής θά είναι εύτυχισμένον καθ' όλη ν
του τήν ζωήν (Πόντος). - ΙΙοίαι δοξασίαι υπάρχουν διά τους σαββατογεννημένους;

Σχετικαί διηγήσεις.

ιδ ) 'Ασμάτια καί παροιμίαι, σχετικαί μέ τάς διαφόρους ηλικίας.

ιε) Ποία έξήγησις δίδεται εις τά παιδιά διά τήν άπόκτησιν άδελ-
φού; Ποίος φέρνει τά μοίρα;

Δ'. Λοχεία.

α) Λέξεις, παροιμίαι καί φράσεις σχετικαί μέ τήν λεχώ. II. χ. "Ως τις
σαράντα μέρες τό μνήμαν τής λιχούαας εν άνοικτόν (Κύπρος).

β) Δαίμονες βλάπτοντες τάς έπιτόκους καί τάς λεχούς : κακά αε-
ρικά, Γελλον, Νεράιδες, Καλότυχες, "Αλης, κοντσοδαιμύνιο κλπ.

Προφυλακτικά κατά τής δαιμονικής έπηρείας:

1.-Έπίκλησις τής βοηθείας αγίων (τής Παναγίας, τής 'Αγίας Λεχούσας,
τοΰ 'Αγίου 'Ελευθερίου, 'Αγίου Στυλιανού, 'Αγίου Συμεών κλπ.).

2.-Ψωμί, αλάτι, σκόρδον, σαπούνι, σκούπα, μαυρομάνικο μαχαίρι, μιτά-
ρια κλπ. υπό τό προσκέφαλον ή υπό τήν στρωμνήν τής λεχοΰς.

3.-Κανδήλα ή πΰρ άσβεστον εντός τθΰ δωματίου.

4.-Δέν αφήνεται μόνη έπί 3 ή 9 ή περισσοτέρας ήμέρας. Τί γίνεται, άν
πρόκειται ν'άπουσιάση έπ' ολίγον ό φύλαξ; (Ή σκούπα έπί τής στρωμνής ή
όπισθεν τής θύρας).

δ.-Δέν ανοίγεται ή θύρα τής λεχοΰς κατά τήν νύκτα ούτε εισάγεται φώς
απ' έξω κλπ. Ό έρχόμενος έξωθεν πρέπει νά θυμιασθή μέ λιβάνι καί μπαρούτι
ή νά διασκελίση αναμμένον δαυλόν ή νά καρφώση μαυρομάνικο μαχαίρι εις τήν
θύραν κττ.

6.-'Αλλαι συνήθειαι άποσκοποΰσαι τήν άποδιοπόμπησιν δαιμόνων ή τήν
άποτροπήν κακού. Σταυρώματα, εξευμενισμοί καί εξορκισμοί τών πονηρών πνευ-
μάτων. Παραδείγματα' εις τόν Πόντον χύνουν από τά παράθυρα νερό καί μέλι'
εις τήν Κρήνην (Τσεσμέ) τάς τρεις πρώτας νύκτας μετά τόν τοκετόν κοιμούνται
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τρεις Μαρίαι είς τήν οίκίαν τής λεχοϋς. Είς τήν Αιτωλίαν ή γέννα γίνεται μυ-
στικά, διά νά μή γίνη λόγος, βουή, καί βουϊστη ή λεχώνα καΐ πάθη άπό δυστο-
κίαν ή άλλα κακά. Είς τήν Σαμοθράκην κ. ά. ό τοκετός δέν γίνεται εις τήν οί-
κίαν τής έπιτόκου, αλλ' εις άλλην, συγγενικήν ή γειτονικήν οίκίαν, ή δέ λεχώ
επιστρέφει μετά 15-20 ημέρας είς τήν οίκίαν της. ΙΙού άλλοϋ γίνονται ταύτα;

γ) Προφυλάξεις τής λεχούς άπό τήν βασκανίαν.

'Αντιβασκάνια (σταυρός, ελιά τών Βαγιών, σκόρδο μονόφυλλο, φλουρί ή
βραχιόλι με κόκκινη ή μπλάβη κλωστή κλπ.). 'Απόκρυψις τής λεχοϋς ή μόνον
τοΰ προσώπου της άπό τούς ξένους (άσπρο φακιόλι είς το πρόσωπον ή άσπρο
σεντόνι εμπρός είς τό κρεββάτι ή εις τό στρώμα της).

δ) 'Αρμένιασμα. - Πού καί είς ποίας περιπτώσεις λέγεται, ότι ή λεχώνα
άρμενιάζεται; 'Από τί προέρχεται τοϋτο; Φάρμακα καί μαγικαί πράξεις κατά τοϋ
άρμενιάσματος. Παράδειγμα : εις τήν Στενήμαχον δένουν στην πόρτα τοϋ σπι-
τιού κόκκινο γνέμα, γιά νά δεθή ή "Αρμενους, νά μην άρμενιαστή ή λεχούσα.

ε) Αί τροφαί τής λεχούς κατά τάς τρεις πρώτας ημέρας καί κατόπιν.
ΙΙοίαι τροφαί απαγορεύονται καί διατί; Ό πρώτος χυλός τής λεχώνας (αρφανή
έν Κύπριο, σούγλη έν Κιμιόλορ). Εις μέρη τινά τής Θράκης τό γάβανο (πινάκιον)
καί τό κουτάλι, μέ τά οποία ταγίζουν τήν λεχώνα εύθύς μετά τόν τοκετόν, πρέ-
πει νά είναι αμεταχείριστα (ασνρτα), ευθύς δέ τά θάπτουν εις τήν γήν, διά νά
μή φάγη άλλος μέ αήτά. Πού άλλοϋ γίνεται τοϋτο ;

~) Τό γάλα τής γυναίκας. Συνήτθειαι σχετικαί μέ αυτό.

1 .-Γιά νά κατεβή τό γάλα: προσφυγή είς αγιάσματα ('Αγία Γαλατιανή),
χρήσις περιάπτων (γαλοΰσα, γαλατόπετρα), τροφαί είδικαί (φασόλια, χταπόδι) καί
καταπλάσματα (είς τό στήθος, είς τά νώτα), βότανα (μανόγαλο). Εύχαί καί έπιρ-
δαί, όταν τής γυναίκας δέν έρχεται τό γάλα. Εις Ρεΐσδερε Σμύρνης εις τήν
περίπτωσιν αυτήν ή λεχώ έτρωγε χρωμι ταξιδιάρικο, δηλ. που νά 'χα περάσει
θάλασσα.

2.-Τό πρώτον γάλα τής μητέρας (κολάστρα, μοός). ΓΙοΰ τό χύνουν; 'Ιδιό-
τητες αύτοϋ. Εις ποίας ασθενείας μεταχειρίζονται τό γάλα τής γυναίκας ώς
ίατρικόν ;

3. - Τί κάμινουν, γιά νά μή ματιαστη τό γάλα; ή διά νά μή πάρη ή μία
τό γάλα τής άλλης ; Σταυρώματα, έπωδαί.

4.-Τί κάμνουν, αν τό γάλα έλθη πολύ; π. χ. τό αρμέγει στήν παντόφλα
της καί τό χύνει σέ μέρος, πού δέν πατιέται" ποτέ ατή φωτιά, γιατί τότε ξε-
ραίνονται τά στήθια της (Σπάρτη).

5. -Γιά νά ξανάρθΐ) τό χαμένο γάλα. Διάφοροι μαγικοί τρόποι καί έπω-
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δαί. ΓΙ. χ. κάμνουν τήν συκιά συντέκνισσα (Κρήτη), στέλνουν ψωμί άζυμο στην
αγέλη (Θράκη) κτλ.

6.-Τι κάμνουν, όταν πονέσουν τά βυζιά τής γυναίκας ή οί ρώγες τών
βυζιών; Τρόποι μεταβιβάσεως τών πόνων. 'Ιατρικά, εξορκισμοί καί έπωδαί.

7. - Για νά xonfj τό γάλα. 'Επιθέματα επί τών μαστών καί άλλοι τρόποι
(π. χ. αί Κρητικαί γυναίκες γυρίζουν τή γαλούσα οπίσω εις τήν πλάτην, έπιλέ-
γουσαι έπφδήν τίνα).

8. - Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν θηλάζουσαν γυναίκα.

ζ) Τό σήκωμα τής λεχώ νας. - Κατά ποίαν ήμέραν γίνεται; ΙΙοϊος ση-
κώνει τήν λεχώ καί ποίαι πράξεις συνηθίζονται τότε; II. χ. εις μερικά μέρη
είς τό δάπεδον, όπου εκείτο πριν ή στρωμνή, καίουν στουπί καί συγχρόνως βά-
ζουν τήν λεχώνα νά πατήση σίδερο ή κρομμύδι εις τό κατώφλιον τοϋ δωματίου,
λέγοντες άναλόγους ευχάς. Είς τήν Κύπρον ή λεχώ τή συνοδεία τής μαμμής
σταυρώνει τό σπίτι καί ρίπτει τεμάχια άρτου εις τάς γωνίας, διά ν' άπομακρύνη
τά κακά πνεύματα. - Φιλοδωρήματα τής μαμμής κατά τό σήκωμα τής λεχώνας
(σαπούνι αβρεχο, κρομμύδια, αλάτι και φασόλια).

η) Τό λούσιμο τής λεχώνας. - Πότε γίνεται καί ποια χόρτα ρίπτονται
εΐς τό νερό ; Συνήθειαι κατ' αίιτό.

θ) Δεισιδαιμονίαι διά τήν άσαράντιστη. Π. χ. Νά μή τήν ίδή ό
ήλιος ούτε τό πρωΐ, οταν άνατέλλη, ούτε τό βράδυ, όταν δύη' νά μήν ίδή εΐς
καθρέπτην' νά μήν ίδή λείψανον, νύμφην ή άλλην λεχώ' νά μή πλησιάση είς
φοΰρνον (διατί;) Όμοίως δέν πρέπει νά πηδήση αύλάκι μέ νερό ή νά έπισκεφθή
ξένην οίκίαν (διατί;).

Ποίας προφυλάξεις λαμβάνει, όταν άναγκασθή νά έξέλί)η άπό τήν οίκίαν;
(π. χ. πιάνει τό σίδερο τής πόρτας ή φορεί πέταλον ζφου περί τήν όσφύν ή
άλλα άντιβασκάνια (σκόρδον, γαλάζια χάνδρα κλπ.).

"Αλλαι δεισιδαιμονίαι. Παραδείγματα : "Αμα σέ μιά γειτονιά υπάρχουν δυο
λεχώνες, άλλάσσουν τά δαχτυλίδια τους ('Αμβρακία). - Άμα μία λεχώ ίδή άλλην
καί τύχη ν' άδιαθετήση τό παιδί της, συναντάται κάπου μέ αυτήν, άνταλλάσσουν
τά βρέφη των καί καθήμεναι ράχη μέ ράχη τά βυζαίνουν καί κατόπιν φεύγουν,
χωρίς ή μία νά ίδή τήν άλλην (Σαράντα Έκκλησίαι).

Ποία συνήθεια έπικρατεΐ, αν ή λεχώ άποθάνη άσαράντιστη ; (π. χ. είς τήν
Θράκην «πάνε στον τάφο της τήν ώρα πού βασιλεύει ό ήλιος και ρήχνουν ένα
μαστραπά νερό, γιά νά δροσίζεται ή δροσοφορτωμένη ». Πού άλλού γίνεται τούτο;)

ι) Ό Σαραντισμός.

l.-Μετάβασις τής λεχοΰς είς τήν έκκλησίαν ; Άπαντήματα. Είσοδος αυτής

επετηρισ του λαογραφικου αρχειου, α'. 9
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μετά τού βρέφους εις τον ναόν, περιφορά τού βρέφους περί τήν 'Αγίαν Τρά-
πεζαν. - ΙΙοία συνήθεια επικρατεί, όταν καθ'όδόν ή εις τήν έκκλησίαν τύχη νά
συναντηθούν δύο λεχώνες;- Εις ποίαν ώραν τής ημέρας γίνεται ή μετάβασις
τής λεχοϋς εις τήν έκκλησίαν; Διατί εις μερικούς τόπους προτιμάται εσπερινή
ώρα;-Τί γίνεται, αν ή λεχώ άναγκασθή νά ταξιδεύση, προτού σαραντίση ; (Μισή
σαράντιση).

2. - Είς μερικούς τόπους ή λεχώ προ τής έκκλησίας πηγαίνει είς τό λου-
τρόν, όπου τήν υποδέχονται συγγενείς καί φίλαι γυναίκες. Ευχαί καί πράξεις
συμβολικοί κατά τό λουτρόν.

3. - Επιστροφή είς τήν οίκίαν καί έπισκέψεις εΐς συγγενικάς οικίας. Φιλο-
δωρήματα προς τό νεογνόν μετ' άναλόγων ευχών' π. χ. έν Κύπρφ τοΰ χαρίζουν
έν άργυρούν νόμισμα, έν τεμάχιον άλατος καί ένα βώλον ζαχάρεως λέγοντες:
οσα παίρνει φέρν ή ύάλασσα νά τά κάμης εσσω σου. Τά τεμάχια δέ τού άλα-
τος καί τής ζαχάρεως φυλάττονται έως τήν ήμέραν τής βαπτίσεως, ότε άλέθον-
ται καί ρίπτονται τό μέν άλας εΐς τό φαγητόν, ή δέ ζάχαρις είς τον καφέν (άνα-
νοϋς τον μωρον). Είς τήν Άρκαδίαν ή μητέρα κάμνει χαλβάν, από τον οποίον
πρέπει νά φάγουν πρώτα αί όρνιθες (διατί ;).

4. - Προλήψεις σχετικαί μέ τήν ευκή· π. χ. όσο πρωτύτερα άπό τό σαράν-
τισμα παίρνει ή λεχώνα τήν εύκή, τόσες μέρες κόβει τοΰ παιδιοΰ (Βόλος).

5. - Διπλοσαραντίδια, ή 80*1 μετά τον τοκετόν ημέρα.

ια ) 'Υπάρχει πουθενά ή συνήθεια έπί τινας ημέρας μετά τον τοκετόν νά
μένη ό σύζυγος κατακεκλιμένος ή νά μήν εξέρχεται καθόλου είς τό κοινόν ; κτλ.

Ε'. Φροντίδες περί τών νεογνών.

α ) Ή κούνια.

1.-Αί κατά τόπους όνομασίαι αυτής: σκαφίδι, νάκα, βαβάλι, νανονρ,
νανονδ', κοννίν, μπεσίκι, σαρμανίτσα κλπ.-"Υλη, άπό τήν οποίαν κατασκευάζε-
ται- τρόπος κατασκευής καί σχήμα. - 'Ονοματολογία τών μερών αύτής. Διακόσμη-
σις καί συμβολικοί παραστάσεις (π. χ. σταυρός χαραγμένος μέ μπαρούτι κλπ.).-
Τό πρώτο στρώσιμο τής κούνιας (υπό τής μαμμής;) - Σύστημα δι' άποχέτευσιν
τών ούρων (καλάμι, σιλέβρ Πόντος).

2. - Πού κοιμίζουν τό μωρό κατά τάς πρώτας μετά τήν γέννησιν ημέρας ;
Ποΰ τό κοιμίζουν, όταν τό παίρνουν μαζί εις τήν εξοχήν (εΐς τό χωράφι ή είς
τό άμπέλι); Άτζιγκανόκουνια (Κρήτη). Πώς τό μεταφέρουν είς τον δρόμον;
(νάκα, μελούτη, νταβριτζίκος κτλ.). - Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν κούνια: δέν
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τήν κινούν κενήν (διατί;)' δέν τήν κινούν δύο άτομα συγχρόνως' δέν κοιμίζουν
τό μωρό εις τό στρώμα τών γονέων καί μάλιστα μεταξύ των (διατί;).

(3) Ό ύπνος τού μωρού.

ΙΙοΐαι αί συνήθειαι, όταν πλαγιάζουν τό μωρό εις τήν κούνια ; "Από ποίον
πλευρόν τό πλαγιάζουν;- Σταυρώματα, εξορκισμοί, γητειές, ναναρίσματα. - Τί
κάμνουν οί έπισκέπται, όταν φεύγουν, διά νά μή πάρουν τόν ύπνον τοϋ μω-
ρού ; - Τί κάμνουν, όταν τό παιδί κλαίη καί δέν κοιμάται; Τί πιστεύουν, όταν τό
παιδί κλαίη ή γελά μέσα είς τόν ύπνον του ; Τί τοϋ τραγουδούν, όταν ξυπνά ;

γ) Τό πρώτο τάγισμ,α καί ό πρώτος θηλασμός.

1. - Τί δίδουν εις τό νεογνόν τήν προίτην ή τάς πρώτας τρεις ημέρας, προ-
τού θηλάση; Εις τά χωρία τής Πυλίας τοΰ δίδουν ζωμόν από ρόδι, εις τήν
Κάρπαθον τό πρώτον βρωμάτιαμα (μέλι άνακατωμένο με λίγο τριμμένο μοσκο-
κάρυδο) τό κάνει μιά καλόφαη γυναίκα.

2.-Πώς έπονομάζουν τήν γυναίκα, πού θά θηλάση τό νεογέννητον ; Ποία
σχέσις δημιουργείται μεταξύ awoU καί τής βνζάοτρας ή τής παραμάννας καί
τών παιδιών της; (βυζαδέρφια). Τρόπος αμοιβής τής παραμάννας.

Συνήθειαι κατά τόν πρώτον θηλασμόν' π. χ. είς τήν Θράικην κρατούν
έπάνω από τό κεφάλι τής λεχοϋς ένα κόσκινον μέ ψωμί, άλας καί κρασί.

δ) Τά κατά τόν θηλασμόν. Άλλαι τροφαί τοΰ νηπίου.

Πότε τοΰ δίδουν διά πρώτην φοράν ξένην τροφήν; Τού δίδουν μασημέ-
νην τροφήν; (μασονλήΰρα, τάγισμα βούκας). - Ποίαν τροφήν δέν πρέπει νά
τοΰ δώσουν, πριν όμιλήση καί διατί; (π. χ. εις τήν Κρήτην δέν δίδουν τοϋ μω-
ροϋ ψάρι, διότι γίνεται βουβό). Πότε τοΰ πρωτοδίδουν νερό; - Δοξασίαι καί
προλήψεις δι' όσους έθήλασαν έπί πολύν χρόνον ή έθήλασαν καί μετά τό απόκομμα.

ε) Τό πρώτον λουτρόν τού παιδιού (Κολυμπήσια, κονλ'μπίδια, κολ-
μπηβήκια κλπ.).

Κατά ποίαν ήμέραν γίνεται καί ποία τά τελούμενα κατ' αύτό ; (Εστιάσεις,
χαρίσματα κλπ.). - Τά κάκανα, έν Θράκη (Φάγε, λύκε, χόρτασε, βλ. Θρακικά Α' 132).

Τ) Τό γράψιμο τής Μοίρας. - Ποίαν ήμέραν έρχονται οί Μοίρες νά
μοιράνονν τό παιδί; (τήν τρίτην (τά τρινύχτια) ή τήν πέμπτην ή τήν έβδόμην
ήμέραν (τά εφτά); Πού γίνεται εορτή μέ συγκέντρωσιν τών συγγενών καί προε-
τοιμασίας διά τήν ύποδοχήν τών Μοιρών ; (Τράπεζα έστρωμένη μέ φαγητά καί
ποτά, έπικλήσεις: α> Μοίρες, Μοίρες τών Μοιρών! ελάτε νά μοιράσετε τό παίδι
τον____). Μαντινάδες ατά εφτά.

Πίστις, ότι ή τύχη τοΰ παιδιού είναι γραμμένη είς τό μέτωπον ή αλλού.
Παροιμίαι και παραδόσεις περί τοΰ άναποτρέπτου τών αποφάσεων τών Μοιρών.
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Γνωρίζετε καμίαν διήγησιν, κατά τήν οποίαν ή μητέρα ακούει τήν όμιλίαν τών
Μοιρών, ότι δηλαδή τό παιδί της θά πεθάνη, άμα καή τό δαυλί πού καίει είς
τό τζάκι;

ζ) Οί ευχές καί άλλαι συνήθειαι τών εφτά ή τών οχτώ.

ΙΙότε ή μαμμή φέρει τό βρέφος εις τήν έκκλησίαν, <5ίά νά πάρη τις ευχές;
(στις οχτώ ή στις σαράντα;) Ποίαι άλλαι συνήθειαι έπικρατοΰν τήν έβδόμην ή
όγδόην άπό τής γεννήσεως ήμέραν έν σχέσει μέ τό παιδίον; (π. χ. εις τήν Μά-
νην ό ιερεύς συνοδεύων τήν μαμμήν κατά τήν έπιστροφήν είς τήν οίκίαν, στα-
ματά όπου εύρη πέτρα ριζιμιά καί κρατών ουτω τό βρέφος, ώστε οί πόδες του
νά πατήσουν έπί τοϋ βράχου, λέγει: «Χαίρου, Γή, καμάρωνε, καινούργια πόδια
σέ πατοΰσι». Πού άλλου επικρατεί ή συνήίίεια αύτη ;-Είς τήν Τήλον ή μαμμή
τήν πρωΐαν τής ογδόης ημέρας έξέρχεται τής θύρας καί στρεφομένη πρός άνα-
τολάς υψώνει τό βρέφος λέγουσα: «Άβγε τό καλορίζικο νά ίδύ/ς τόν 'ήλιο!»

η ) Βασκανία (κακό μάτι, φταρμός, γλωσσοφαγιά).

Τί κάνουν, διά νά μή βασκαθή τό παιδί, όταν τό φασκιώνουν, όταν τό
κοιμίζουν, όταν πρόκειται νά τό βγάλουν έξω άπό τό σπίτι; 'Αντιβασκάνια :
σκόρδο, ματόπετρες, φλουριά, σταυρός, διάφορα άλλα φυλαχτά, π. χ. λιβάνι άπό
το «έξαιρέτως» κλπ. -'Αποτροπιασμοί καί έξορκισμοί : π. χ. Φτον στά μάτια τά
κακά !, - σκόρδα καϊ κτσά βελόνια στά μάτια σ' (Θράκη). - Ποίοι θεωρούνται, ότι
έχουν κακό μάτι καί βασκαίνουν; (π. χ. οποίος ξαναβύζαξε, οποίος έχει σμιχτά
φρύδια κλπ.).

θ) Θεραπεία τής βασκανίας (ξεμάτιασμα).

Συμπτώματα τής βασκανίας. - Μέ ποίους τρόπους έξακριβώνουν, ότι τό
παιδί είναι ματιασμένο; (Μέ τό λάδι, μέ τό αλάτι κτλ.).-Τί κάνουν, διά νά ξε-
ματιαστή τό παιδί, αν είναι γνωστός αυτός πού τό μάτιασε ; Τί, αν είναι άγνω-
στος; (Σταυρώματα μέ μοσχοκάρφι, μέ μονόκερο κλπ. 'Εξορκισμοί, γητέματα
κατά τής βασκανίας).

ι) Δαίμονες βλάπτοντες ή αρπάζοντες τά βρέφη καί μάλιστα τά
άβάπτιστα ή τά άσαράντιστα.

Όνόματα, δοξασίαι καί παραδόσεις περί αύτών (Γελλοΰ, Μουσουμπιά, Νε-
ράιδες κλπ.). Μέσα προφυλακτικά κατά τών δαιμόνων' π. χ. ψωμί ή μαυρομάνικο
μαχαίρι ή ψαλίδι άνοικτό κάτω άπό τό μαξιλάρι, ένα κόσκινο κάτω άπό τό στρώμα
τοϋ μωρού' έπίσης τό μηκώνιον (πίσσα, μαυρΐ) είς τό κατώφλιον τής θύρας κτλ.

Μαγικαί καϊ δεισιδαίμονες συνήθειαι:

1) διά νά μή νυχτοπατηθή τό παιδί' π. χ. δέν αφήνουν μετά τήν δύσιν
τοϋ ηλίου τά σπάργανα έξω, δέν μιλούν στο παιδί τή νύχτα, ούτε τό φιλούν κτλ.
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2) διά νά θεραπευθή άπό ννχτοπάτημα (εξορκισμοί, γητέματα κλπ.),

3) διά νά έπιστραφή τό παιδί, πού άλλαξαν οί νεράιδες (έκθεσις εις τρί-
στρατο ή είς έκκλησίαν καί διάφοροι μαγικαί πράξεις. Πρβλ. τό κονλλονριν τον
μωρού έν Κύπρω κτλ.).

ια ) Μαγικαί καί δε ισιδαίμονες συνήί)ειαι, όταν δέν στεριώνουν
τά παιδιά.

1. - Τρνποπέρασμα ή πέρασμα άπό τρύπιο λιθάρι ή άπό τήν λεκάνην τοϋ
σκελετού (κατίνα) μεγάλου ζώου ή άπό στεφάνι καμωμένο κατά μαγικόν τρόπον.
Π.χ. τρεις Μαρίαι παίρνουν τό παιδί, μόλις γεννηθή, καί τό περνούν τρεις φορές
άπό ένα στεφάνι, καμωμένο μέ κλήμα ή άπό ένα άσημένιο στεφάνι, καμωμένο μέ
τά νομίσματα, πού μάζεψαν άπό τρεις (ή επτά ή σαράντα) Μαρίες ή απλώς
πρωτοστέφανες γυναίκες. Βραχιόλι ή κρίκος ή σκουλαρίκι, καμωμένο καθ' όμοιον
τρόπον. Εις μερικούς τόπους κόβουν ένα ύποκάμισον τοΰ πατέρα τοτι καί τοΰ
κάνουν ποκαμισάκι καί τοΰ τό φορούν' άλλοΰ παίρνουν παλαιά φορέματα άπό
τρεις Μαρίες ή άπό πρωτοστέφανες γυναίκες. Εις τόν Πόντον μία γραία περνά
τό βρέφος άπό τό πουκάμισο της ή άπό τήν τραχηλιά της. Τό ίδιον συνηθίζεται
καί εις τήν Θράκην, άλλα τής γραίας αυτής πρέπει νά ζοΰν όλα τά τέκνα.

2. - Εικονική πώλησις καί έξαγορά τοΰ βρέφους. 'Ονομασία τοΰ πωληθέν-
τος (Πονλος, Πουλίτσα, Πουλημένος). - Υιοθεσία υπό γυναικός πολυτέκνου καί
έξαγορά υπό τής μητρός.

3.-Τάξιμο εις αγίους (ταμένος, ταματάρης, σκλαβάκι τής Παναγίας). Θητεία
είς ιερόν, άμφίεσις μέ καλογηρικά ράσα, μεγάλος αγιασμός.

4. - Έκθεσις τοΰ βρέφους (είς τρίστρατον ή έκκλησίαν) καί βάπτισις αύτοϋ
υπό τοΰ εύρόντος ή τοΰ πρώτου τυχόντος διαβατού. 'Ονοματοθεσία (Ζήσης, Πο-
λύχρονης, Στέργιος, Σιδέρης κττ.).

5.-"Αλλοι μαγικοί τρόποι: II. χ. γδύνουν τό παιδί έπάνω εις ένα μνήμα
καί άφήνουν έκεί τά ρούχα του. Είς τήν "Ηπειρον γυναίκες, όνομαζόμεναι Στα-
μάτες, τήν Μ. ΙΙέμπτην γνέθουν, λαναρίζουν καί υφαίνουν σπάργανα καί μέ αύτά
φασκιώνουν τό παιδί' έτσι σταματά ό Χάρος. Είς τήν Ίεράπετραν θάπτουν εις
τό κατώφλιον τής θύρας μίαν χελώνην, γιά νά τήν ξεπερνά ή γυναίκα, όσον
καιρό είναι άγαστραιμένη. - 'Αλλού προσέχουν νά μήν πατήση ή έγγίση τό παιδί
τήν γήν, έως ότου βαπτισθή.

ιβ ) Τί πιστεύουν, όταν μετά τήν γέννησιν ενός παιδιού συμ-
βαίνη ν' άποθνήσκουν τά άλλα; - Άδερφοδιώχτης, στριγγλάκι, βόμπρας, παιδί
/ιέ. τή μϋγα. Πώς διακρίνεται; Μέ ποίους τρόπους αποτρέπεται τό κακόν ;

ιγ ) Τί κάμνουν, διά νά μή ζηλεύη ό αδελφός ή ή αδελφή τό νεογέννητον ;
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ιδ ) Δεισιδαιμονίαι καί οίωνισμοί περί βρεφών.

Μερικά παραδείγματα: Δέν τ' αφήνουν ποτέ μοναχά. Δέν εισάγουν κατά
τάς έπτά πρώτας ημέρας ζεστό ψωμί ή φαγητόν μέσα εΐς τό δωμάτιον, διά νά
μή ψωμνιάογι (κιτρινίση) τό παιδί. Ή μητέρα επί 40 ημέρας άπό τής γεννήσεως
δέν φιλεί τό βρέφος της καί κατόπιν δέν τό φιλεϊ εΐς τήν κεφαλήν και τον τρά-
χηλον (διά ποίον λόγον;) "Αν τό νήπιον ΐδή τό πρόσωπον του εις τον καθρέ-
πτην, θά φέρη καί άλλο άδέρφι (Κρήτη) ή υπάρχει φόβος νά τρελλαθή (Θράκη).
- Πώς θεωρείται τό παιδί, αν ή κορφή τής κεφαλής του σχηματίζεται οπίσω
καί πολύ χαμηλά; Πώς, όταν έχη δύο κορφές; - Τί πιστεύουν διά τό Απαλό, τή
νηδνά, τού παιδ.οΰ ; - Τί κάμνει ή μητέρα, διά ν'άποκτήση τό παιδί της κόκκινα
μάγουλα; (έκθέσις εΐς τον ήλιον, πότισμα μέ κόκκινο κρασί κλπ.). Ευχαί, όταν
τό μωρό φταρνίζεται κτλ.

ιε) ΜαγικαΙ πράξεις προς άποτροπήν κακού ή προς θεραπείαν
καχεκτικών παιδιών:

1.-"Οταν τό παιδί είναι άσθενικόν καί δέν παχαίνη'

2.-όταν κλαίη πολύ καί δέν μερώνγ) (π. χ. εΐς τά χωρία τών 'Αγράφων
τό ποτίζουν ένα μείγμα άπό μητρικόν γάλα, γάνα άπό τηγάνι, λάδι καί μπαρούτι'
εΐς τήν Θράκην αφήνουν τή φασκιά του εις ένα σταυροδρόμι τήν ώραν, πού γυ-
ρίζει ή αγέλη είς τό χωριό, ώστε νά περάσουν άπό πάνω της τρεις αγελάδες)'

3.-όταν συχνοπέφτη τό παιδί (π. χ. παραγγέλνουν τής νουνάς του καί τοΰ
φτειάνει μιά κουλλούρα, άπό τήν οποίαν τό περνούν τρεις φορές)'

4.-όταν παραληρή καί τρίζη τά δόντια του εΐς τον ύπνον'

5.-όταν φοβήται τήν νύκτα ή γενικώς πάσχη άπό φόβον'

6. - όταν σκύλα (ή λεχώ ή καί άλλος τις) διασκελίση τό παιδί ή τά ρούχα του'

7.-γιά νά μήν πιάν ή κατάρα τής μάννας (π. χ. φορεί ή ιδία δακτυλίδι μέ
γαλάζια πέτρα ή γαλάζια γυάλινη βραχιόλα (Θράκη).

ιΤ ) Ποία συνήθεια επικρατεί, όταν μία γυναίκα επισκεφθή μέ τό βρέ-
φος της διά πρώτην φοράν συγγενικήν ή ξένην οίκίαν ; Τί χαρίζουν εΐς τό μωρό ;

ιζ ) Τά νύχια τοΰ μωρού.

Πότε καί ποίος τά πρωτοκόβει; Πού τά ρίπτει ; Δοξασίαι σχετικαί μέ αχιτά.
(II. χ. πριν χρονίση τό παιδί, δέν τοΰ κόβουν τά νύχια, διότι γίνεται κλέπτης.
Εις τήν Κρήτην τά πρώτα νύχια τού παιδιοΰ τά ρίπτει ή μητέρα εις τήν σακ-
κούλα τοΰ πατέρα του, για νά τον τρέχουνε ol παράδες" εις τήν 'Ανατ. Κρήτην
μέ τά πρώτα νύχια κάμνουν φυλαχτό διά τό κακό μάτι).

ιη ) Τά μαλλιά τοΰ μωροΰ.

Πότε καί ποιος τά πρωτοκόβει; Φυλαχτό με τις πρώτες τρίχες. Εϊς με-
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