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6.-Μίσθωσις καί αμοιβή εργάτου, φύλακος, βοσκού κλπ. Είδος συμφω-
νίας: μέ τήν ήμέραν (μέ τό μεροκάματο, ταϊστός ή σύψωμος), μέ τόν μήνα ή
μέ τό χρόνο (παραγι,ός, μισταρκός). 'Αποκοπή, ξέκοπο, κάμπαλο (έν Ήπείρφ),
καπάλιν (έν Κύπρος) κλπ. Στοιχοχάρτι, τό συμφωνητικόν. Πότε αρχίζει ή μίσθω-
σις καί πότε τελειώνει; π. χ. απ' "Αη-Γιωργιού έως "Αη-Δημητριού ή άπό τής
Παναγίας έως... (Σννόρατα τον χρόνου). Τά γλυτώματα' δώρα κλπ.

7. - Πρόσληψις υποτακτικού. "Οροι συμφωνίας.

γ ) Ά γ ο ρ α π ω λ η σ ί α ι.

1. - Δειγματοληψία διά τήν άγοράν έλαίου, οίνου, σίτου κλπ. Τρόποι πωλή-
σεως (πουλώ με τό ζύγι' λιανοπονλώ, πουλώ μαζεμένο (μονοτάρι [Κορώνη],
ιιονοκάμπανο [Κρήτη]' πουλώ αποκοπή ή κοντονράδα, τό βγάζο) ατό μεζάτι).
Προποιλησις (μπροχώνω [Κρήτη], σελάμι), έπί δηλώσει (άκοπο, έν Κρήτη), όταν
ή τιμή καθορίζεται αργότερα έκ τής αγοραίας αξίας. Μέ τό σελέφι, όταν ό κίν-
δυνος άφορα τόν πωλητήν κλπ. Μεσίτες, μεσιτεία.

"Οροι αγοραπωλησίας ζώων" π. χ. εις τήν 'Ανατ. Κρήτην «τά ζώα που-
λιούνται άπό σκοινί σέ σκοινί' δηλ. άμα διόση ό αγοραστής τά χρήματα καί
πάρη σέ δικό του σκοινί τό ζώο, τότε δέν μπορεί πιά νά τό έπιστρέψη, έκτος
αν έχη εσωτερικό ελάττωμα, π. χ. νά τό πιάνη πόνος' άλλα καί τότε, δια νά τό
έπιστρέψη, έπρεπε νά τού είχε ειπεί ό πωλητής: σον τό πουλώ σαξελίμικο, δηλ.
μέ όλα του τά σωστά. "Αν τού ε'ιπή: σου τό πουλώ ώς βγή, τότε καί ελάττωμα
νά έχη, δέν έχει τό δικαίωμα νά τό έπιστρέψη». Ποίον τό σχετικόν έθιμον άλλού ;
Τρόποι πωλήσεως ποιμνίων. Μέ μίαν τιμήν; (τδνα μέ τ άλλο;) χωρίς διαλογή ν;

2. - Προτίμησις συγγενών ή γειτόνων ώς άγοραστών κατά τήν εκποίησιν
άκινήτων μέ τό ίδιον τίμημα. ΙΊ. χ. εις τήν 'Ανατ. Κρήτην, «αν ό γείτων (σεφής)
έμάνθανεν, ότι τό γειτονικόν του κτήμα έπωλήθη, έπήγαινε τό βράδυ είς τό κα-
φενείον τοϋ χωρίου καί ένώπιον όλων έλεγε: Μαρτνροι νά " στε, παις δέν αφήνω
τό σεφηλίκι μου. Κατόπιν έλεγε Καλησπέρα σας. "Ετσι ήτο διαλελυμένον κάθε
συμβόλαιον μέ άλλον καί έπαιρνεν αύτός τό χωράφι. "Αν όμως λησμονούσε κ'
έλεγε πρώτα τό καλησπέρα καί κατόπιν τό μαρτνροι νά *στε, έχανε τό δικαίωμα».

3.-'Ανταλλαγή άκινήτων, ζώων, καρπών κλπ. (τράμπα). Χρήματα ή άλλο
είδος πρός έξίσωσιν. Σχετικαί φράσεις' π. χ. Δώσε μου ένα γουρνάκι νά σου
δώσω πέντε οκάδες λάδι ('Αν. Κρήτη)' πανωβάζα) χρήματα (Κοριόνη)' πανοντίμ.'
(Σάμος, Αιτωλία), άπανήβαση (Χίος). Γίνεται άλλαξα για ένα-δυο χρόνια; (προ-
σαμ,πόκο, Λήμνος).

4.-'Αρραβών (καπάρο, καπαρώναν π.έι (Κρήτη, Κύπρος)' προκάλι (Χίος).
Τί γίνεται έν περιπτώσει άθετήσεως τής συμφωνίας ;-'Ενέχυρον. Ποινική ρήτρα.
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5.-"Εθιμα συνοδεύοντα τήν άγοραπωλησίαν (π.χ. Κόβουν τήν κλωοτή, δί-
νουν χέρι κλπ.). Κεράσματα, ενχαί. Δίδει ό πωλητής καί τό καπίστρι τοΰ ζώου
ή τό κρατεί;

6. - Πωλητήρια έγγραφα. Πώς συνετάσσοντο ; ΙΙοΐαι αί τυπικαί φράσεις;

7. - Πλειστηριασμός. Πώλησις «εις τό κοινόν μεζάτι» ή στό ίκάντο. Λέξεις
καί φράσεις σχετικαί: π. χ. δίδω τό πράμα ντου στον τελάλη (Κρήτη), έχω αστα
απάνω σ αυτά τά χτήματα (Κεφαλληνία)' τό βάρεσαν στό σφυρί ή στον τσόκο'
κρούω, άρτηρώ, άντιβατιάζω' άρετς - άρέτς ή άλά τρέ, άβάντσα πίλια κλπ.

δ ) Δάνειον. Τόκος.

1. - Χρεωστικά έγγραφα (ομόλογα). Είναι αναγκαίοι οί μάρτυρες, όταν ή
ομολογία γραφή διά χειρός τοΰ δανειζομένου ; "Εχει ή ληψοδοσία τήν αύτήν πί-
στιν, αν σημειωτθή μόνον είς τό κατάστιχον τοΰ δανειστοΰ; Παραγράφεται έκ
τής πολυκαιρίας τό δικαίωμα τοϋ δανειστού;

2. - 'Υποθήκη, ένέχυρον (άμανάτι, άμάχι' άμαχενω = ένεχυριάζω (Λακωνία)'
άσκόνταφτον = κτήμα ελεύθερον πάσης υποθήκης (Χίος).

3.-Έγγύησις. 'Υποχρεώσεις έγγυητοΰ.

4.-Τόκος εις χρήμα, εις είδος (διάφορο, προβέντι). Άνώτατον όριον τόκου
(προστύχι, δ μεγάλος τόκος, Ζάκυνθος). Είδη δανεισμού: Π. χ. δανείζω σιτάρι
εντριτο, άναπεντιάρικο, νειόμα, ξανανιωτό ή τό ενα άνάμισυ, τό ενα άλλο, πατητό
λάδι ή τό μπιΦιαχτό, τό σελέμι (πρβλ. σελέμικα = άδικοπαρμένα) κλπ. Προθεσμία
άτοκος (βαντές).

ε ) Τρόποι εξοφλήσεως, έγγραφα χρεωλυσίας. 'Εξόφλησις μέ δόσεις
(άράτες, Παξοί).

Τ ) Συμβιβασμός καί διαιτησία.

Πώς γίνεται ή διαιτησία ; Ποιοι ορίζονται διαιτηταί (άποκοφτάδες, μεσίτες
γιά νά τσοί σνβάσουν (Κρήτη), τιμητάδες, άρμπίτοι (Χίος); Πώς εξασφαλίζεται
ή έκτέλεσις τής διαιτητικής αποφάσεως ; 'Έγγραφα διαιτησίας παλαιά.

ζ ) Δωρεά.

1.-"Εγγραφοι ή άγραφοι δωρεαί παντός πράγματος ή ακινήτων εις άνα-
δεκτούς, έγγόνους, νεονύμφους ή ευαγή ιδρύματα (αφιερώματα εις έκκλησίας,
μοναστήρια κλπ. βαλτά (Αιτωλ.), βακούφικα κλπ.). Ό σκοπός τής δωρεάς (π. χ.
«διά τήν τρυχήν του, διά νά έχη τό μνημόσυνόν του καί τό κοιμητήριον» κλπ.).
Κρατεί διά τόν εαυτόν του ό δωρητής δικαίωμά τι; (π.χ. «ώστε όπου νά ζή νά
παίρνη τές ελιές»).

2. - Σχαρίκια.

η ) Βρετίκια. Τί γίνεται, διά νά εύρεθή τό χαμένο πράγμα ή διά νά γνω-
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σθή είς ποίον ανήκει τό εύρεθέν ; Είναι ύποχρεωτικόν τό δώρον πρός τόν εύρόντα;

Τ'. Έμπορικόν δίκαιον.

α) Τρόποι εμπορίας (τράμπα, άλλαξιά, με λαχνό κλπ.). Εμπορική
αγοραπωλησία (ΓΙβλ- ανωτέρω Εγ.).

Τρόποι έκθέσεως ζ(όου ή άλλου άντικειμένου πρός πώλησιν κλπ. Έθιμο-
τυπίαι κατά τήν πώλησιν.

β) 'Εμπορικά κατάστιχα καί άλλα μέσα λογαριασμού, ώς ή τσέ-
τονλα, οί γραμμές πίοο) άπό τήν πόρτα κτλ.

γ ) Εβδομαδιαίοι άγοραί. 'Εμποροπανηγύρεις. Πλανόδιοι έμποροι.

δ ) ΓΙτώχευσις· Κατάσχεσις τής περιουσίας τοϋ οφειλέτου.

Ζ'. Ποινικόν δίκαιον.

α ) Αντίληψις περί ποινής.

«Όφθαλμόν άντί οφθαλμού» ή «κατά πον πονλεΐς ίΤ άγοράσης, κατά πον
άπειρης Do. θερίσης» κτό.

β ) Ποιναί έγκληματούντων.

1. - ΙΙόμπιεμα, γεβέντισμα, γάνα κτλ. Τρόποι διαπομπειίσεως καί αίτια
προκαλούντα αυτήν. ('Ανάστροφα έπί όνου. Περιβολή γυναικείας ενδυμασίας ή
περιαγωγή τού πομπευομένοτι γυμνού καί δέσμιου διά τής άγοράς υπό τού κή-
ρυκος, διαλαλούντος τό έγκλημα αύτοϋ. Κτυπήματα τενεκέδων καί σιδηρικών,
ύβρεις, σφενδόνησις άκαθαρσιών κλπ. Διαπόμπευσις μοιχών καί μοιχαλίδων, κλε-
πτών κλπ.

2. -Κούρεμα, ξύρισμα γενείου, μύστακος κλπ. Κονρεμέν', κοντρούλα κλπ.

3. - Άσβόλωμα καί μονντζο>μα' κέρατα, τηγάνι.

4. - "Αλλαι ποιναί: ραβδισμός καί μαστίγωσις, αποκοπή χειρός, φούρκα,
αλυσίδες, χτίσιμο, ανάθεμα, αφορισμός κτλ. Διακοπή (ή στέρησις) τών κοινωνι-
κών σχέσεων διά προδοσίαν ή διά κακούς τρόπους.

5.-Τιμωρία χρεωκόπων ή πτωχευσάντων. Είς τί συνίσταται αύτη; ΙΙώς
γίνεται ;

6. - Σχολικαί ποιναί: τραύηγμα αυτιών, ορθοστασία στο ένα πόδι, γονάτι-
σμα σέ μυτερά πετραδάκια, νηστεία, φάλαγγας κλπ.

γ) Έκδίκησις (αυτοδικία), βεντέτα.

Πού συνηθίζεται αΰτη καί διά ποίας αιτίας; Το διαγούμισμα. Ξέβγαλμα
(έξοδος υπό τήν προστασίαν τοϋ λεγομένου ξεβγαλτή), άνακωχή (τρέβα). Τρόποι
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συμφιλιώσεως τών αντιμαχομένων οικογενειών : Γεροντική, ψυχικό ή ψυχαδερφο-
σννη, ψυχαφέντης κλπ. (Μάνη), προσκύνησις (Χιμάρα) κλπ.

Η'. Ποινικόν δικονομικόν δίκαιον.

α) 'Αποδεικτικά μέσα έγκλημάτων (θεοκρισίαι).

1.-Δοκιμασία τής άγνείας' π. χ. ή νύμφη κατά τήν ε'ίσοδον είς τήν οί-
κίαν τού γαμβρού πατεί έπάνω εις δερμάτινον κόσκινον" αν τρυπήση τό κόσκι-
νον, αποδεικνύεται άσπιλος. - Διά τήν άπόδειξιν τής άθωότητος γυναικός έδίδετο
είς αυτήν νά κρατήση σίδηρον πεπυρακτωμένον (Ναύπακτος).

2. - Δοκιμασία τής γνησιότητος τού Τιμίου Ξύλου, τών Αγίων λειψάνων
καί τών κωνσταντινάτων: π. χ. τό Τίμιον ξΰλον επιί)έτουν εις όρνιθα, τήν
οποίαν κατόπιν πυροβολούν, ή τό θέτουν εις άλευρον, τό όποιον ζυμώνουν χω-
ρίς προζύμι κτλ.

3. - Δοκιμασία κλέπτου : τον ορκίζουν έμπροσθεν θαυματουργού εικόνος (τον
πάνε στην ξεκαϋαρωσύνη· αν είναι αυτός ό κλέπτης, τότε ανοίγει ή μύτη του,
'Αν. Κρήτη), τού δίδουν νά καταπίη άρτον τής Μεγ. Πέμπτης· αν δεν τον κατα-
πίη ευκόλως, φανερώνεται ή κλοπή' τοΰ κάνουν νταβέτι, δηλ. πράξιν μαγικήν
προς άποκάλυψιν τοΰ κλέπτου κττ.

β ) Λαϊκά δικαστήρια (κατά τάς 'Απόκρεως καί τήν Δευτέραν τοΰ γάμου).

Δίκαι άστεΐαι, καθ' άς έπιβάλλονται καί πρόστιμα εισπραττόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ

Α'. Ό πόθος διά παιδιά. Στειρότης και μέσα
προς θεραπείαν αυτής.

α) Λέξεις, φράσεις καί παροιμία! σχετικαί μέ τήν στεϊραν γυναίκα
ή μέ τό άκληρον άνδρόγυνον : ακληρη, ατεκνη, αβγια (Κρήτη), άβζια (Κάλυμνος).
Παροιμίαι: "Ακλήρος άΰεος ή άκλερίτης άΟείτης (Κυνουρία). "Ακλερον κορμ,ιν
και νεκρδν έλικία (Πόντος) επί τών ανικάνων προς πάσαν έργασίαν.

β ) Τό όνειδος τής άτεκνίας. Είς ποία μέρη ό ιερεύς δέν δέχεται τήν
προσφοράν τών άκλήρων διά τήν λειτουργίαν; Πού δέν δανείζονται προζύμι
άπό γυναίκα ατεκνη ;

γ) 'Αντιλήψεις διά τό ενα καί διά τά πολλά παιδιά: π.χ."Ενα-
κανένα.-Δε ·&ά σβήση τ' δνομά του κτλ.
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δ) Μέσα πρός θεραπεία ν τής στειρότητος..

1. - Παράκλησης. Προσφυγή είς αγιάσματα καί χάρες.

2. - Προσφυγή είς ίάτραινες (κομπομαμμές) καί είς μαγγανείας (είς τά δξαή.
Άχνίσματα, καταπλάσματα, βότανα (βληχώνι ή φλησκούνι, καλΛν&ρα)πος κλπ.)
καί μαντζοννια. (Τρόπος παρασκευής, χρήσις κλπ.) - Μαγικοί τρόποι πρός
τεκνογονίαν: Νά φάγη κουλλούρα από καινούργιο, πρωτοκαμένο φούρνο' νά
καθίση έπάνω στή μυλόπετρα, όταν γυρίζουν τόν μύλο πρά)τη φορά' νά πάρη
εΰχήν από γυναίκα, τήν ώρα πού γεννά ή νά πηδήση τρεις φορές έπάνω από
τά καταλόχια κλπ. Είς τήν Κάρπαθον ή γυναίκα, ποί' δέν κάνει παιδί ή δεν
της στέκονται τά παιδιά, γίνεται άδερφοποιτή μ' έναν ξενοχωρίτην, δηλ. κάνει
εικονικόν γάμον μέ αντδν ένώπιον τού ιερέως. Πού αλλού γίνεται τούτο καί πώς ;

ε) Μαγικαί πράξεις πρός άρρενογονίαν.

' Αρσενικό βότανο, σιρνικονχόρτ η άγοροβότανο. - Άλλοι τρόποι' π.χ. διά νά
γεννήσουν αρσενικό, αί γυναίκες εις μέν τήν Λευκάδα πατούν γυμνόποδες ύνί
αρότρου τοποθετημένον είς τό κατώφλιον τής Εκκλησίας, είς δέ τήν Ήπειρον
πρέπει νά φάγουν πάννα από αρσενικό παιδί. Εις τήν Ζά-κυνθον, άμα μία γυ-
ναίκα θέλη ν' άποκτήση παιδί τοΰ ιδίου γένους μέ μίαν άλλην, πρέπει νά φάγη
τόν όμφάλιον λώρον τοΰ τέκνου εκείνης. - Άλλαι μαγικαί πράξεις άποβλέπουσαι
είς τήν κατάπαυσιν τής γεννήσεως θηλέων' π.χ. καρφώνουν τρία καρφιά είς τόν
τοίχον λέγουσαι : καρφώνω τις τσονπες και κάνα) άρσενικά (Μεσολόγγι) ή βγά-
ζουν τό όνομα τοΰ κοριτσιού Σταμάτα, διά νά σταματήσουν τά θηλυκά.

Τ) Άνεμογκάστρι. Είς ποίαν έπήρειαν αποδίδεται; Ποία μέσα μεταχειρί-
ζονται, όταν τό αποδίδουν είς διαβολικήν ένέργειαν ; - Πειράγματα τών γυναικών.

ζ) Μέσα πρός πρόκλησιν στειρώσεως ή πρός περιορισμόν τών
γεννήσεων. Βότανα: άτεκνο, άτεκνόχορτο, στερφοβότανο, γνναικόχορτο, μονρ-
νόχορτο. «Όποια τδ μυριστή (τό άτεκνο) παίδι δέν κάνει και 'όποια τό φάη κάνει
εφτά χρόνια και παιδί. Γύρα) στό άτεκνο κανένα βότανο δέ φυτρώνει» (ΙΙαρνασ-
σίς). Μαγικαί πράξεις.

Β'. 'Εγκυμοσύνη.

α ) Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι σχετικαί μέ τήν έγκυον καί μέ τάς
αδιαθεσίας τής έγκυμοσύνης. Βαρούμεν (Θράκη), βαρνασμένισσα (Πόντος), κατά-
βαρη (Κύπρος), φορτωμέν ("Ηπειρος), γομαριασμένη (Μάνη), άγκασ τ ρω μέν, εμ-
ποδος (Πόντος). —Βλάφτεται, βλαφτουριάζεται, εχ κακοψύχ' (Θράκη), έχει κακά
βλ,αψίδια (Κρήτη).

β ) Τρόποι απαλλαγής από τάς αδιαθεσίας τής έγκυμοσύνης (από τά
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