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5. — Αί άπολαβαί τών δημογερόντων, αί νόμιμοι (τό γεροντιάτικο) καί τά
λεγόμενα τυχερά (πρβλ. χαραμοφάδες). Ό Επίτροπος Σύρου λ. χ. έλάμβανεν
έτησιως 60 γρόσια, αλλ' είχε καί εκτάκτους προσόδους (ίντζέρτα).

6.—'Έργα καί έξουσία άλλων ειδικών αρχών, π. χ. τής εκκλησιαστικής Επι-
τροπής, τής σχολικής Εφορείας κλπ.

7. — Λογοδοσία άρχόντιον, παράδοσις λογαριασμών ένώπιον τής συνελεύ-
σεως τοΰ λαού.

β ) 'Υπάλληλοι καί ύπηρέται τοΰ κοινού.

1.—Ό νοτάριος ή καντζιλλιέρης, συμβολαιογράφος «βαλμένος από τό
Κοινόν», οί λογαριαστάδες, διά νά καταστρώνουν τά «τεφτέρια», ό επιστάτης
τον γιαλού (εν Σύρω) διά τόν έλεγχον τών εισαγομένων έμπορευμάτων καί τήν
έπιβολήν τής καθάρσεως (καραντίνα), δ επιστάτης τοϋ χωριού ήτοι «απάνω είς
τές ζημιές» κτλ.

2.—Κήρυκας, διαλαλητής ή διαναλητής, κεχαγιάς, ντελάλης. Κράχτης, ση-
μαντηράδες κλ. Τρόποι διαλαλήσεως, τυπικαί άρχαί καί κατακλείδες (π. χ. Προσ-
ταγή άπο τις γέροντες κι απέ τις άντζάδες... Άκοντεν, πάροικοι; Χίος).

3. — Φύλακες, νυχτοφύλακες, πασβάντες, βιγλιάρηδες (εν Σύμη), πορτάρισσα
(έν Χίφ). φυλαχτάδες (έν Θεσσαλία).

4. — Λραγάτες, βαργιάνοι (Ικαρία), γλεπιοί (Σύμη), κρισεντάρηδες (Κυδω-
νίαι). Σήματα πρός δήλωσιν τής περιφερείας, τήν οποίαν έκαστος έπιτηρεί κλπ.

5. — Άγελαδάρης, βουδοβοσκος (Ικαρία), κατσικάρης κλπ.

6. — Νεροκράτης, νεροφόρος, δ κανονίζων τήν διανομήν τού νερού.

γ ) Φόροι κοινοτικοί καί τρόπος εισπράξεως αήτών. Είδη φόρων:
τό βοϊδιάτικο, τό τονλονμιάτικο, τό τοπιάτικο, τά ντατσερικά κτλ. Μάννα, τό μη-
τρφον τών φορολογουμένων. Εισπράκτορες φόρων. 'Έγγραφα σχετικά μέ τήν
κατανομήν και εΐσπραξιν τών φόρων έπί Τουρκοκρατίας.

δ ) Είσφοραί δι'είδικούς σκοπούς:

1) διά τήν έκκλησίαν ή διά τά μοναστήρια καί τους πτωχούς (πανταχοϋσα),

2) διά τόν ιερέα (τά παπαδικά, τό δημοδιδ (Λήμνος), ή λειτουργία κτλ.),

3) διά τόν αρχιερέα (τό στ εφ αν ιάτικο, τά φιλότιμα, τά μπατίκια τών παπάδων),

4) διά τόν διδάσκαλον τοΰ χωρίου, (τό δευτεριάτικο ή σαββατιάτικο),

5) διά τόν αγροφύλακα, τόν άγελαδάρην κτλ.,

6) διά τόν σιδηρουργόν (γύφτον),

7) διά κοινοτικά έργα κτλ.

Τρόπος καταβολής τής εισφοράς: είς είδος ή είς χρήματα, κατά περιτρο-
πήν ύφ' εκάστου τών μελών τής Κοινότητος κτλ.
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ε) Νομή κοινοτικών κτημάτων. 'Ελευθερία νομής.

1.—Πώς γίνεται ή διανομή τών κοινοτικών αγρών καί λιβαδιών μεταξύ
τών κατοίκων τοΰ χωρίου ; Διά κλήρου ή κατά τό δικαίωμα τής προτεραιότητος ;
(Είς τήν Παρπαριά τής Χίου π. χ. ό,τι έπρόφθανε καθείς ν' ανλακιάστ] καί νά
σταυρώσΐ] με τά βόδια τον, αυτό έδικαιοΰτο νά τό σπείρη). "Εγινέ ποτε νέα δια-
νομή κοινοτικής ή δημοσίας γής είς τον τόπον σας καί κατά ποίον τρόπον ;

2. — Ό καταλαμβάνων κοινοτικήν γήν αποκτά δικαίωμα πολυχρονίου κατο-
χής ; Καταβάλλει ένοικων δι' αυτήν ; (Είς τά Κριτσά λ.χ. Κρήτης, άν άφήση κα-
νείς επί τριετίαν άκαλλιέργητον τό χωράφι πού κατέλαβε, χάνει τό δικαίωμα τής
κυριότητος' τά δένδρα όμως, πού έφύτευσεν είς αυτό, μένουν εις τήν κατοχήν του).

3. — Πώς κανονίζεται ή ελευθέρα βόσκησις τών ζώων (βοδιών, προβάτων
κλπ.) εις τά θερισμένα χωράφια ή εις τά τρυγημένα αμπέλια τοΰ χωρίου ; (άπολ'-
οιά έν Αιτωλία, άξαπολναιόνας έν 'Ικαρία, ξαπολ'της έν Λήμνο), στημός έν Λα-
κωνία). Δικαιοΰται δ ιδιοκτήτης νά περιφράξη τό χωράφι του καί νά εμπόδιση
τήν βόσκησιν τών κτηνών τών κατοίκων ; "Αλλα έθιμα περί βοσκής.

4. — Διαχείρισις τής εκκλησιαστικής περιουσίας (βακονφικά κλπ.)

~ ) Λέξεις καί φράσεις σχετικά ι μέ τήν όργάνωσιν τής Κοινό-
τητος' π. χ. ψνχονμετρ' = ή απογραφή (εν Αιτωλία)' σννέλεψη ή μάζωξη ή
λάντζα = η γενική συνέλευσις' γεροντομάζωξη = ή συνεδρία τών Γερόντων' ή
μάννα = ιό κτηματολόγιον" τό πουγγι της χώρας, τό Ρεγίστρο, τά ίντζέρτα, ή
καταβολή, δ Κωροσπότζης, είσπράκτωρ διοριζόμενος υπό τής Κοινότητος έν
Πόντω κτλ.

Γ'. "Εθιμα έμφαίνοντα προτέραν κατά γένη η πατριάς
διαίρεσιν τοΰ χωρίου.

α) 'Εκλογή δημογερόντων έξ ώρισμένων μόνον γενών" π. χ. είς
τα Καρδάμυλα τής Χίου έξελέγοντο κατ' έτος τέσσαρες Γέροντες, είς εξ εκάστου
γένους τών Πονηράδων, τών Άσπιώτηδων, τών Κυμινάδων, τών Νικολούδων.
Σχηματισμός συμβουλίου άπό τά μέλη ώρισμένων γενών' π.χ. έν Πάργα φά-
ρες ήσαν 17, άπό τά μέλη δ' αΐ>τών έσχηματίζετο συμβούλων.

β) Κοινός άγιος, ιδιαιτέρα εκκλησία' π.χ. ε'ις τήν Χιμάραν κάθε πα-
τριά είχε τήν έκκλησίαν της καί τον ίερέα της. — Έκκλησίαι οίκογενειακαί.

γ) Κοινά γεύματα τών κατοικούν τού χωρίου εις πανηγύρεις είς
τον περίβολον τοΰ ναοΰ ή υπό μεγάλα δένδρα' είναι ή θέσις ώρισμένη καί άμετά-
βλητος δι' έκάστην οΐκογένειαν κατ' αυτά ; 'Υπάρχει σχέσις συγγενική μεταξύ τών
οικογενειών, πού κάθηνται πλησίον αλλήλων ; 'Εγείρονται κατά τά γεύματα ταύτα
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προπόσεις καί υπό τίνων καί κατά ποίαν σειράν; Μήπως κατά τήν τάξιν τού
γένους ή τής ηλικίας ;

δ ) Μάχαιρα οικογενειακή, διά τής οποίας σφάζονται οί χοίροι κατά
σειράν εις όλα τά σπίτια τής οικογενείας (έν ΓΙλάτση Μάνης). Έστίασις τών με-
λών τής οικογενείας κατά τά χοιροσφαξίματα.

ε ) Κοινοί τάφοι διά τά μέλη ενός καί τού αύτοϋ γένους.

Δ'. Διάκρισις κοινωνικών τάξεων.

α ) 'Ονόματα:

Χικλιάνοι. καί φαμέγιοι, μεγαλογενήτες κι άχαμνόμεροι έν Μάνη' 'Αφεν-
τάδες και πονχειριοί, καράδες καί πονχειριές έν Μελενίκω' Φερεφέοι καί το τσόλι
ή παρταλοζοΰπουνο έν Σωζοπόλει' Πάροικοι καί κοντζονφλά έν Χίσ>' Άρχόν-
τοι, παρακατινοί, χωριάτες έν Θήρα' Καλόσειροι καί κακόσειροι εις τά Σφακιά'
Μεσαρία, ή μεσαία τάξις έν Λέσβω' Σαρτουριά, δ όχλος, ή φτώχεια έν Δημη-
τσάνη κτλ. — ΓΙροσωνυμίαι τιμητικαί: Μισέ, κυρ, κνράτζα, κοκκώνα κτλ.

β) Γνωρίσματα διακριτικά τής τάξεως' π.χ. ή κολαίνα, ύφασμα χρυ-
σούφαντον τών δώδεκα Κανακαρών τής Κάσου κατά παλαιοτέρους χρόνους, τό
ταρακλι τών 'Αθηναίων αρχοντισσών κλπ. Προνομιούχος θέσις έν τή εκκλησία κ.ά.

γ) ΓΙοΰ ενεκα τής διακρίσεως ταύτης δέν ύπήρχεν έπιγαμία μεταξύ τής
ανωτέρας καί τής κατωτέρας τάξεως ;

Ε'. - Κοινωνικαι σχέσεις και κοινωνική έθιμοτυπία.

α ) Συμμετοχή ξένων είς οικογενειακός έορτάς.

1.-'Επισκέψεις. Κοινωνική έθιμοτυπία: υποδοχή, χαιρετισμοί καί εύιχαί,
φιλήματα' προπομπή (ξεπροβόδισμα), εύχαί κατ αυτήν προσφοραί (κεράσματα,
φιλέματα).

2. - Συμπόσια εις διαφόρους έορτάς, κατά τά χοιροσφάγια καί εΐ.ς άλλας
περιστάσεις : φιλειά, ξεφάντωμα, ξεφαντωσιά κτλ.

β ) Δώρα: άποδοσίμι, σκουτελικό, ξτελιάτκο (έν Λήμνφ), πέτσα ή δίσκος
κλ. τό μαγείρεί'μα πού στέλλεται ώς δώρον εις συγγενείς, γείτονας καί φίλοτ>ς.

γ ) Εσπερίδες: άπονσπερίδα, ποσπέρι, νυχτέρι, παρακάϋι, βεγγέρα, κα-
λεστική, παρακαμονδα κτλ. Τραγούδια, χοροί καί παιγνίδια κατ' αύτάς.

δ ) Ό έκ τής συμμετοχής τραπέζης δεσμός' πρβλ. έφάγαμε ψωμί κι
άλάτι μαζί, ψωμόφιλος, ψωμοπάτης κλ. Οί λησταί δέν κακοποιούν ανθρώπους τοϋ
σπιτιού, όπου έφαγαν ψωμί, ούτε παίρνουν ψωμί άπό τό σπίτι πού έπάτησαν.
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ε) Ό σεβασμός πρός τούς γέροντας καί τούς κατέχοντας άνωτέραν
κοινωνικήν θέσιν. Προσφωνήσεις αύτών, τιμητικοί διακρίσεις.

ς" ) Λιακοπή τών κοινωνικών σχέσεων κατόπιν κοινής συμφιονίας δια
κοινήν βλάβην, διά κακούς τρόπους κτλ.

Τ'. 'Αλληλοβοήθεια καί συνεργασία.

α) Είς υποθέσεις ιδιωτικός:

1.-Βοήθεια είς τήν καλλιέργειαν αγρού ή άμπέλου, είς τόν θερισμόν ή
τόν τρυγητόν, είς τήν συλλογήν έλαιών, εις τήν μεταφοράν ξύλων ή δοκών,
μυλοπετρών κλπ., είς τό ξάσιμο καΐ τό γνέσιμο τών μαλλιών, εις τό σπάσιμο
αμυγδάλων κλπ. προπάντων είς ήμέρας εορτών (μικρόσκολες, άλαφρόακολες).
Πώς βοηθείται ό πτωχός πού θέλει νά συστήση ποίμνιον ;— Τρόποι προσκλήσεως.
Ύποχρέωσις τού προσκαλούντος νά φιλεύση τούς βοηθούς του. — Όνομασίαι :
Παρακαλιά (Αίτωλ.), κάλεσμα (Σκύρος), κρασοφιλειά ή ξέλαση (ΓΙελοπόν.), άγγα-
ρειά ή άγγαρικοί, ξάστρούσες, στιάατρουσες ('Αν. Κρήτη), ληνοβόηθο ('Αράχοβα),
παρασπόρι (Λακωνία), μεντζΐ (Θράκη), γιαρντι,μ (Λήμνος) κτλ.

2. —Βοήθεια είς τό κτίσιμο σπιτιού: μεταφορά ξύλων, λίθων, πλακών κλπ.

3. — 'Αλληλοβοήθεια, όταν δύο οίκογένειαι συμφωνούν να έργάζωνται άπό
κοινού εναλλάξ εις τά κτήματα των, δηλ. τήν μίαν ήμέραν ή εβδομάδα εις τά
κτήματα τής μιας καΐ τήν άλλη ν είς τα τής άλλης (άντιβόθεια εν Εύβοια, δαν ει-
κ αράς εν Κορώνη, αργάτες δανεικούς έν 'Αν. Κρήτη, δαν'καριά έν Λέσβος, κονα
έν Κύπρω)· Βόσκησις τών ζώων μέ τήν σειράν (βοσκειό).

4. 'Αλληλοβοήθεια κατά τά χοιροσφάγια διά τήν παρασκευήν παστών κλπ.
Συνήί)ειαι κατ' αύτά.

β) Είς έκτέλεσιν κοινοτικού έργου:

1. - 'Αγγαρεία διά τήν κτίσιν έκκλησίας, σχολείου, γεφύρας ή διά τήν κα-
τασκευήν δρόμου, υδραγωγείου κλπ.

2. - 'Αγγαρεία διό τήν καλλιέργειαν κοινών κοινοτικών κτημάτων' π. χ. τό
χωράφι τής έκκλησίας εις τήν 'Αμανήν τής Χίου όργώνοτιν 60 — 70 ζευγάρια
μαζί' ή ημέρα ώρίζετο άλλοτε υπό τών δημογερόντων.

3. - ΙΤαγάνα ή παγανιά. Κοινή έξοδος τών χωρικών εις καταδίωξιν λύκου,
ληστοϋ, φυγοδίκου ή εις άναζήτησιν απολεσθέντος ή κλαπέντος ζώου. — Τιμαί
καί άμοιβαί άνδραγαθήσαντος (π. χ. διά φόνον άρκτου' περιφορά τοϋ δέρματος
υπό τοϋ φονεύσαντος α^ήν καΐ φιλοδωρήματα τών χωρικών).

4. - Βάρδιες διά τήν φύλαξιν τοΰ χωρίου είς περιπτώσεις κινδύνου κλπ.
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Ζ'. Φιλοξενία.

α) Τό έ θ ι μ ο ν τής φιλοξενίας.

1.-Ποίος θεωρεί ύποχρέωσίν του νά φιλοξενήση τόν ξένον; ό πρώτος
συναντήσας ή ό εύπορώτερος τών κατοίκων ; Είς χωρία τινά τής Κύπρου ό ξέ-
νος φιλοξενείται έκ περιτροπής μίαν ήμέραν ύφ' έκαστοι', οί δέ λοιποί κάτοικοι
αποστέλλουν είς τήν οικίαν τοΰ φιλοξενούντος κρασιά, φαγητά κλπ. Ό ξένος
οφείλει νά έπισκεφίίή όλας, εί δυνατόν, τάς οικίας τοΰ χωρίου. 'Ομοίως έν
Χίω. Δώρα κατά τήν άναχώρησιν αυτού.

2. — 'Υπάρχει ή συνήτθεια νά ζυμώνουν καί «κουλλονρονλα τον Χριστον»
(Αράχοβα) ή νά βγάζη ό οικοδεσπότης από τό φαγητόν τής οικογενείας μερίδα
διά τόν ξένον, πού ένδέχεται νά περάση ; (πάρτε τον Χριστοί' έν Ικαρία). Πώς
διατίθεται ή μερίς αύτη ; Μοιράζεται τήν έπομένην είς τούς πτωχούς ; - Πρόσ-
κλησις είς τήν τράπεζαν τοΰ τυχόντος διαβάτου (Μονοκάμπι Ικαρίας).

3.—Ξενώνες, 'ιδιαίτερα δωμάτια διά τούς διαβατικούς ξένους (άμιλικο έν

Ήπείρφ).

4. — Δοξασίαι περί φιλοξενίας' π. χ. ό προσφέριον ποτήριον ύδατος είς ξέ-
νον δροσίζει τούς συγγενείς του εις τόν Κάτω Κόσμον.

β ) Ξενηλασία. 'Ελήφθη τυχόν άπόφασις νά μή γίνωνται δεκτοί εις τό
χωρίον οί ξένοι; Έκ τίνος αιτίας ;

Η'. Ό βίος έν τη |ενιτείςι.

α ) 'Έθιμα κατά τήν άποδημίαν.

Τά ξεκινήματα (κανίσκι ή ζνμωμα τών συγγενών καί φίλων), τό ξεπροβόδισμα.
Εις τήν "Ηπειρον οι συγγενείς παίρνουν κλαδιά κρανιάς ή κέδρου από τό μέρος,
όπου έγινεν ό χωρισμός, καί τά κρεμοΰν εις τήν θύραν τοΰ σπιτιού. 'Αλλού, όταν
ό ξενιτευόμενος βγαίνη από τό σπίτι, χύνουν στό κατώφλι νερό (νόμισμα;) και
τήν ήμέραν έκείνην δέν σκουπίζουν. Εύχαί κατά τό ξεπροβόδισμα. "Αλλαι συνήθειαι.

β ) Ή ξενιτειά.

Τά καλοκινήματα (γλυκά καί άλλα δώρα πρός τόν ξενιτεμένον), παράκλη-
σες, άναμμα καντηλιών σ' ερημοκλήσια κτλ. Τ' άγνάντεμα, έξοδος είς τήν θέ-
σιν, όπου έγινεν ό άποχιορισμός. Μέσα αλληλογραφίας' δίστιχα καί διάφορα εκ-
φραστικά μέσα.

γ ) Ό γυ ρισμός.

1. Τά σγαρήκια. Κρούσις τοΰ κώδωνος τής έκκλησίας, πυροβολισμοί κλ.

2. — Τά ερχονμένα, τά καλοισορίσματα. Κανίσκι, έπισκέψεις.
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3.-Ή πρώτη επίσκεψις τού ξενιτεμένου εις τήν έκκλησίαν. Είς τήν Ίθά-
κην τού προσφέρουν ματσέτο, μικράν άνθοδέσμην επί δίσκου, άλλού τον ραντί-
ζουν μέ άρωμα, αυτός δέ δίδει έκτακτον εισφοράν.

δ ) Δοξασίαι περί τής ξενιτείας. Ό θάνατος έν τή ξένη. ΙΙαροιμίαι καί
τραγούδια τής ξενιτειάς.

Θ'. Ή οικογένεια και αί μεταξύ τών μελών αυτής σχέσεις.

α) 'Ονόματα τών μελών τής οικογενείας:

Ό πατέρας, ό κύρης, δ αφέντης, 6 άφεντίτσης, δ φιντάς, δ μπαμπάς κτλ.
Ή μητέρα, ή μάννα, μά. Ό πάππους, δ νάνος, δ μεγάλος, δ λνκοπάππος κτλ.
Ή γιαγιά, ή νόνα, ή κνρονλα, ή κνρω, μαννή, μαννίτσα, μάκω, μακονοω, μα-
μάννα, καλομάννα, καλημά, καλήνα, ή μεγάλη, ή λυκομάννα κτλ. Ό αδερφός, δ
κνρίτσης, δ γιάγιας κτλ. Ή αδερφή, ή πούλια, ή τοατσά κτλ. Ό ϋειάς, δ μπάρ-
μπας, δ λάλας, ο τσίτσης κτλ. Ή ϋειά, ή άμνια κτλ. Τά λνκοπρόγονα κτλ.

β) Προσωνυμίαι καί προσφωνήσεις.

1. Πώς προσωνυμεΐται δ σύζυγος υπό τής γυναικός; Πώς ή σύζυγος υπό
τού ανδρός; π. χ. εκείνος ('Αν. Κρήτη), αυτός, ό δικός μου, ό πατέρας μας,
ό πατέρας τών παιδιών ("Ηπειρος), ό εμάς (Μεσαρά), ό άνϋρωπός μου (Σύμη),
ό νοικοκύρης μου κτλ. Ή φαμίλια μον, ή δική μον ή μέ τό άνδρωνυμικόν.

2. Πώς προσφωνείται ό πενθερός καί ή πενθερά, ό άνδράδελφος καί ή
άνδραδέλφη υπό τής νύμφης και αυτή ύπ' έκείνων ; π. χ. 'Αφέντη, πατέρα, μάννα,
κνραμάννα, κυράτσα κτλ.

3. Πώς προσφωνούνται οί μεγαλύτεροι άδελφοί υπό τών μικροτέρων ;

γ ) Δικαιώματα καί καθήκοντα τών μελών τής οικογενείας.

1. - Ή πατρική καί ή μητρική εξουσία.

2. -Ή θέσις τοΰ πρωτοτόκου υιού ή τής πρωτοτόκου κόρης έν τή οικογένεια.

3.-Ή θέσις τοΰ ύστεροτόκου (στερνοπαίδι, στερνοκούκκι, μανάρί).

4. — Ή θέσις τοΰ πενιίεροΰ καί τής πενθεράς απέναντι τής νύμφης και τού
γαμβρού.

I'. Ή θέσις τής γυναικός.

α ) Έν τφ οίκω·

1. - Πώς θεωρείται ή άπόκτησις θήλεος τέκνου; Πώς ό πρόωρος θάνα-
τος κοριτσιού ; Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι σχετικαί μέ τήν κόρην' π. χ. ξενο-
γωνιά, ξενοφοκον, τό αδύνατο μέρος. Καλότυχη, πον τήν πάντρεψες μέ μιά
πήχη παννϊ μονάχα! (διά κορίτσι πού απέθανε νήπιον).
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2. - Είς ποίαν ήλικίαν συνήθως οί γονείς ύπανδρεύουν τάς θυγατέρας των;
Λαμβάνεται υπ' όψιν ή θέλησις τής κόρης διά τήν σύναψιν συνοικεσίου ; Τί γί-
νεται, άν ή κόρη άκολουθήση τόν έκλεκτόν της; 'Αποξενώνεται;

3.—ΙΙόθεν προσωνυμείται ή ύπανδρος γυνή; έκ τού ονόματος τοϋ ανδρός
ή τής οικογενείας του ; ή έκ τοϋ ονόματος τοϋ πατρός της ; Πρβλ. Γιάνναινα,
ή γυναίκα τοϋ Γιάννη, Γιαννακόνυφη, ή νυφη τοϋ Γιαννάκου, ή Κατέρω Κώ-
στα., ή κόρη τού Κιόστα (έν Χιμάρα).

4.-Εις ποίας περιπτώσεις τουναντίον τά παιδιά καί αύτός ό σύζυγος
προσωνυμοΰνται άπό τό όνομα τής γυναικός; π.χ. ό Γιάννης τής Βασίλως.

5. —Θεσις τής γυναικός εν τή τραπέζη. ΓΙαρακάί^ηται ή γυνή, όταν είναι
ξένος είς τό τραπέζι ; Παρουσιάζονται αί αδελφοί τής μνηστής κατά τά αρρα-
βωνιάσματα ;

6.— 'Αποκτά ή γυνή μεγαλυτέραν έκτίμησιν και αξίωμα μετά τήν άπόκτη-
σιν τέκνου καί μάλιστα άρρενος ; Ποία ή θέσις της, αν άποδειχθή στείρα ;

β ) Έ ν τ ή κοινωνία.

1.—"Εξοδος τής γυναικός έκ τής οικίας. 'Εξέρχεται ή κόρη ή ή νέα γυ-
ναίκα μόνη ή πρέπει νά συνοδεύεται πάντοτε άπό τόν πατέρα, τόν άδελφόν ή
τόν σύζυγον ; Ποία ή συνήθεια σήμερον καί ποία προ 40-50 έτών ;

2. —Πηγαίνουν τά κορίτσια είς τήν Έκκλησίαν κατά τάς Κυριακάς ή μό-
νον είς μεγάλας έορτάς; ΓΙοία ήτο ή συνήθεια άλλοτε; ΓΙού έστέκοντο;

3. —Όταν πηγαίνουν ή έπιστρέφουν άπό τή δουλειά ή άπό τό πανηγύρι,
πηγαίνουν ό μέν άνδρας καβάλλα είς τό ζώον, ή δέ γυναίκα πεζή ; Φορτώνεται
ή γυναίκα ξύλα καί άλλα βάρη εις τήν ράχιν ;

4.—Έορταί γυναικών. Πότε καί πώς γίνονται αύται;

5. —Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι περί κοινών γυναικών' π. χ. πολιτική,
παστρική, καύκα, μορόζα, αινιόρα κτλ.

ΙΑ'. "Ιδιαι κοινωνίαι.

α ) 'Αδερφοποιτοί. Βλ. Ζητήματα Λαϊκού Δικαίου, ΒΤ'.

β ) Κλέφτες καί λησταί. Τά 'ιδιαίτερα νόμιμα καί έθιμο των.

1.— Σεβασμός τών άνθρώπων τοϋ σπιτιού, όπου ό ληστής έφαγε ψωμί.

2.--Σεβασμός τών ξένων γυναικών. Ύποστήριξις τών άδυνάτων.

3.-'Εξαγορά αιχμαλώτου, λύτρα, δώρα κτλ.

4. -Τιμωρία καταδοτών υπό ληστών. Τρόποι παραδειγματισμού.

5. - Αί σφραγίδες τών ληστών. Αίμα αντί μελάνης κτλ.

γ ) 'Αδελφάτα. Έταιρείαι μοναχών ζώντων κοινοβιακώς. "Εθιμα αύτών.
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IB'. Συντεχνίαι καί σωματεία. Σχέσεις τών εργοδοτών πρός τους
έργάτας, τών υπηρετών πρός τούς κυρίους.

α ) Συντεχνίαι καί σωματεία (έσνάφια ή ρονφέτια) επαγγελματιών' π.
χ. ραπτών (άμπατζήδων), τεκτόνων (δονλγέρηδων), γουναράδων, μυλωνάδων κλ.

1. — 'Εκλογή προέδρου καί συμβούλων υπό τής γενικής συνελεύσεως τών
μελών. (ΙΙρωτομαΐστωρ ή πρωτομάστορας, προεστοί, οί \<!>δεκα ή ή Δωδεκάρα
κλπ.). "Εργα καί εξουσία τοΰ πρωτομάστορα καί τών συμβούλων.

2.—Μαθητεία, δοκιμασία καί άναγόρευσις μαστόρων (τσιράκια, καλφάδες,
μαστύροι). Τέλη καταβαλλόμενα υπό τού άναγορετιομένου. Σύμβολα τής ίδιότη-
τος' π. χ. σκέπαρνον όπισθεν τής ζώνης ώς συμβολον διά τόν μαί'στορα τών
δουλγέρηδων, ξύλινος πήχυς εις τήν χείρα δια τόν κάλφαν κττ.

3. —Γραπτά καί άγραφα θέσμια, ρυθμίζοντα τάς μεταξύ τών μαστόρων
σχέσεις καί τάς τών {υφισταμένων πρός τούς προϊσταμένους καί τάνάπαλιν. Έκ-
δίκασις τών αναφυομένων διαφορών και τών πλημμελημάτων, τών διαπραττομέ-
νων υπό μέλους τινός τοΰ έσναφίου έν τή ασκήσει τοΰ επαγγέλματος του· καθο-
ρισμός ποινών κλπ υπό τής συνελεύσεως τών μελών.

4.-"Εσοδα καί έξοδα, διαχείρισις τής περιουσίας τοΰ σωματείου.

δ.-Προστάτης "Αγιος, έτησία εορτή τής συντεχνίας: αρτοκλασία, μνημό-
συνον τών αποθανόντων μελών. Διασκεδάσεις, έκδρομαί κλπ.

(3. - Άγαθοεργίαι : ελεημοσύναι εις πενόμενα μέλη τής συντεχνίας, είς χή-
ρας καί φυλακισμένους' εξαγορά καί άπελευθέρωσις χριστιανών σκλάβων' σύνδρο-
μα! είς έκκλησίας κλπ.

β ) Τσελιγκάτα :

1. — Ποίος ό σύνδεσμος τών μελών τοΰ τσελιγκάτου μεταξύ των ; Είναι ού-
τος απλώς συνεταιρικός ή συγγενικός ; Μήπως αποτελούν μίαν πατριάν ;

2.—'Εκλογή τσέλιγκα.'Έργα καί εξουσία αύτοΰ.

3. —'Ιδιαίτερα νόμιμα καί έθιμα τοΰ τσελιγκάτου' π. χ. άνασυγκρότησις
τοΰ ποιμνίου άτυχήσαντος ποιμένος διά συνεισφοράς τών μελών τοΰ τσελιγκάτου.

γ) Σχέσεις έργοδοτών πρός εργάτας, υπηρετών πρός κυρίους.

1.—'Ονόματα: αφεντικό, μπαλής (ό έπιστάτης), αργάτης, μεροδονλιάρης,
μισταρκός κλπ. Δούλος, φαμέγιος, πουργός, παιδάς, παραγιός, τσοπανέρ' κλπ.
Δούλα, βάγια, παρακόρη, παραπαίδα κλπ.

2 — Τρόπος προσλήψεως υπηρετών καί εργατών. Χρόνος θητείας κλπ.

3. — '/Λμοιβαί καί δικαιώματα αύτών. Απολυσιά ή άμολνσά ήτοι άφεσις καί
ασυδοσία τών υπηρετών κατά μίαν ήμέραν τοϋ έτους (τήν 15 Αήγ. εν Λήμνφ)·
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α'. Γενικά.

α ) Λέξεις, όροι καί φράσεις νομικαί:

Δίκη, κρίση, αγωγή στην 'Εσωτέρα ή στην 'Εξώτερα, άγκαλνώ, κρισολογοϋ-
μαι, κονκουβαγίζω (εν Μάνη) ή φαΐζω τό δικαστή (εν Βιθυνία = διαφθείρω δια
δώρων), τουρκοφάγετον (έν ΓΙόντω = τό αδίκως καταληφθέν ή καταβροχθισθέν),
δανεικολογοΰμαι, καρττυτρώγω, σιδεροκέφαλα (πρόβατα), σηκωματάρικα (δένδρα) κτλ.

β ) Ένηλικιότης.

Ι.-'Από ποίον έτος τής ηλικίας θεωρούνται ένήλικα τά άρρενα καί από
ποίον έτος τά θήλεα τέκνα ; (εντροπάτησε, έγυναικώ&ηκε εν Κρήτη, γννικεντηκι
εν Λήμνω)· Γίνεται καμία τελετή πρός πίστωσιν τής ένηλικιώσεως; Επέρχεται
καμία μεταβολή εις τήν ένδυμασίαν τού ένηλικιουμένου; Διαβάζει ό Ιερεύς κα-
μίαν εύχήν ; ευλογεί τά νέα ένδύματα ;

Πράξεις αυτεξουσίου ένώπιον συμβολαιογράφου ή άλλης αρχής. "Εγγραφα
διαλύσεως ύπεξουσιότητος.

2. - Τί συμφωνίαι γίνονται, όταν ό πατήρ (ή ή μήτηρ) στέλλη τό άνήλικον
τέκνον του νά εργασθή εις συγγενή ή φίλον ;

3. - Πώς γίνεται ή συμφωνία, όταν ή ανήλικος κόρη στέλλεται νά έργασθη
ώρισμένα έτη είς συγγενικήν ή φιλικήν οίκογένειαν μέ τήν ύποχρέωσίν νά τήν
ύπανδρεύσουν ; έγγράφως ή άγράφως ;

4.-'Έχει ό ένήλικος πλήρη έλευθερίαν δράσεαις, χωριστά οικονομικά κλπ.
ή έξακολουθεΐ εις ώρισμένα ζητήματα νά εξαρτάται από τήν θέλησιν καί άπό-
φασιν τοΰ πατρός ;

Β'. Οίκογενειακόν δίκαιον-

α ) Άρραβώ ν.

1.-Συνήθεια ν'αρραβωνιάζουν οί γονείς τά τέκνα των από τής νηπιακής
ηλικίας. Υπάρχει ακόμη ή στινήθεια αύτη ; Συμφωνία συμπεθεριάσματος μεταξύ
εγκύων γυναικών.

2.-Κατά ποίον τρόπον συνιστάται ή μνηστεία; Δώρα άρραβώνος. 'Αμοιβή
προξενητοΰ.

3. - Θέσις τοϋ άρραβωνιαστικοΰ είς τό σπίτι τής μνηστής. Σχέσεις πρός
αύτήν καί πρός τούς οικείους της.
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4.-Δια ποίους λόγους καί κατά ποίον τρόπον λύεται ή μνηστεία ;

ft. -Τί γίνονται τά δώρα τοϋ άρραβώνος έν περιπτώσει διαλύσεως αύτοϋ
ή εν περιπτώσει θανάτου ενός έκ τών μεμνηστευμένων ;

6. - "Υποχρεούται ό γαμβρός νά καταβάλη άποζημίωσιν, άν έγκαταλίπη τήν
μνηστήν του ;

7. - Προκύπτει προσβολή διά τήν μνηστήν έκ τής διαλύσεως τοϋ άρραβώ-
νος ; (φιλημένη, άπαριαο μένη κτλ).

β ) Γάμος.

1. - 'Ηλικία νυμφευομένων. Είναι σύνηθες, ή νύμφη νά είναι μεγαλί'τέρα
τοϋ γαμβρού; Διά ποίον λόγον ; =- Τηρείται σειρά είς τήν ύπανδρείαν τών αρρέ-
νων καί τών θηλέων ; ΙΙοίον τό έθιμον ;

2. - Προικίζονται καί τά άρρενα τέκνα; Τί παίρνει ό νυμφευόμενος υιός
άπό τόν πατέρα έπ' εύκαιρία τοϋ γάμου ; (ΙΙροικοδωρεά, έμβατίκια, μπατίκια).
Άλλα δώρα πρός τούς νεονύμφους (κεράσματα, οτεφανιάτικα, χαρίαματα κτλ.).

3. - Προικισμός κόρης. Είδη προικός (τράχωμα, προικιά κλπ.). Μεταϋανα-
τίκια. 'Υπάρχουν περιορισμοί ώς πρός τό άντικείμενον καί τό ποσόν τής προικός
καί ποίοι; Πότε ή μητέρα αρχίζει νά έτοιμάζη τήν προίκα τής κόρης της; Δί-
δεται άπαραιτήτως σπίτι προικιό;

4. - Κανονισμός προικός. 'Υπάρχει καμία προτίμησις εις τόν προικισμόν τής
πρωτοτόκου θυγατρός εϊτε κατά τό ποσόν είτε κατ'άντικείμενον τής προικός; Μή-
πως παίρνει ώς προίκα τήν προίκα τής μητέρας της; ή είναι συνήθεια νά παίρνη
τό πλείστον ή τό όλον τής πατρικής περιουσίας ; (Κανακαρά, κανακάρισαα, πρω-
τοκόρη). Έν τή περιπτώσει ταύτη κρατεί ό πατέρας κτήμα τι ώς γεροντομοίρι;

5. - Αναλαμβάνουν οί συνιστώντες τήν προίκα, δηλ. ό πατήρ ή οί άδελ-
φοί τής νύμφης, υποχρεώσεις είς τό διαρκές ; (καλλιέργειαν προικώου, διατροφήν
έν όλα) ή έν μέρει τοϋ νέου άνδρογύνου κτλ.).

6. - Προγαμιαία δωρεά πρός τήν νύμφην. Πώς λέγεται κοινώς; Πότε καί
κατά ποίους τύπους γίνεται; Είς τί συνίσταται αύτη ; Γαμήλια δώρα.

7. - Προικοσύμφωνα. Λέξεις πρός δήλωσιν αυτών (άρεοκειά, άγκλαβή, άνεγ-
κλαβή, άνε&ίβολο, χαρτί κτλ.). Τύποι, καθ* ους γίνονται.

8. - 'Εξαγορά τής νύμφης. ('Εν Μάνη πορταριάτικα τά άρχαία «έδνα»).
Μήπως συνηθίζεται νά καταβάλλη ό γαμβρός πρός τούς γονείς τής νύμφης χρη-
ματικόν τι ποσόν ή νά δίδη είς αυτούς αγρούς ή βόας κατά τήν ζήτησιν τής
νύμφης; (άντιπροίκι έν Θεσσαλία, μπαμπά χακί έν Θράκη).

9. - Αρπαγή τής νύμφης. Πού έξακολουθεί ή συνήθεια αύτη ; Κατά ποίον



I ΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

τρόπον συντελείται ή άναγνώρισις τοΰ τοιούτου γάμου; Προσφεύγει ό άπαγω-
γεύς εις τήν προστασίαν άλλης οικογενείας ή γενιάς;

10. - Θεώρητρον (ϋεώρετρα έν Πόντιο, Φέρετρα εν Σινώπη, ϋώρετρα έν
Σωζοπόλει), τό δώρον πού δίδεται εις τήν ύπανδρευομένην κόρην διά τήν τιμήν
τής παρθενίας της. ΓΙοΰ συνηθίζεται τούτο καί εις τί συνίσταται ;

11.-Τί γίνεται, αν ή νύμφη δέν εύρεθή παρθένος;

12.-Πότε δίδεται άπανωπ ροίκι; Πότε παλληκαριάτικυ ή άγριλίκι; Είς τί
συνίστανται ταύτα ;

13. - Στειρότης. Τί γίνεται, αν ή σύζυγος άποδειχθή στείρα; Υπάρχει ή
συνήθεια νά προσλαμβάνεται δευτέρα σύζυγος πρός τεκνοποιΐαν ; (σύγκρια).
Ποία είναι τότε ή Οέσις τής πρώτης συζύγου ; ΙΙού εξακολουθεί τό έθιμον νά
υφίσταται καί πού υπήρχε, αλλ' εξέλιπε;

14. - Έγκατάστασις τού γαμβρού εις co σπίτι τής νύμφης (σώγαμπρος).
'Υπό ποίους όρους γίνεται τοΰτο ; Ποία δικαιώματα αποκτά καί ποίας υποχρεώ-
σεις αναλαμβάνει ούτος ;

15. - Άπαλλοτρίωσις τών προικώων. 'Απαιτείται ή συναίνεσις αμφοτέρων
τών συζύγων;

16. - Περιουσιακά δικαιώματα τής συζυγου. Ή προίξ τής συζύγου ύπέκειτο
άλλοτε εις τά χρέη τού συζύγου ;

γ) Λύσις τοΰ γάμου.

1.-Ποία ή τύχη τής προικός καί τών γαμήλιων δώρων ή χαρισμάτων έν
περιπτώσει θανάτου τής γυναικός άτέκνου; Πού ίσχύει τό αξίωμα: τό γονικό
στό γονικό; Τί συμβαίνει, αν υπάρχουν τέκνα ;

2. - Ή χήρα, αν είναι άτεκνος, παραμένει είς τήν οικίαν τοΰ συζύγου ή
επανέρχεται είς τόν πατρικόν της οίκον; Διατρέφεται από τήν περιουσίαν τοΰ
συζύγου της, αν δέν έλθη εις δεύτερον γάμον ;

3.-Εις ποίον περιέρχεται ή προίξ καί τά δώρα εν περιπτώσει διαζυγίου;
Παρέχει ό σύζυγος άποζημίωσιν πρός διατροφήν τής συζύγου και τών τέκνων;
(ιάνακαψας έν Κύπρφ)·

4. - Πώς κρίνεται ό έρχόμενος εις δεύτερον γάμον ; Άλλως κρίνεται ό άνήρ
καί άλλως ή χήρα γυνή;

δ ) Υιοθεσία.

1.-Είς ποίας περιπτώσεις γίνεται υιοθεσία; "Ονομα υιοθετουμένου (ψν-
χοπαίδι, ψνχοκύρη, παραπαίδι, άναθρεφτός, άναγιωτός κλπ.).

2.-Τρόποι \'ίο0εσίας" έγγραφα καί πράξεις συμβολικαί. Πρβλ. τό πέρασε
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(τό παιδί) άπό τή μανικό, τον ή άπ τήν τραχηλιά της. ΓΙού τελείται ή πράξι,ς
αύτη ; Είς τήν έκκλησίαν ;

ε) Άποκήρυξις καί άποκλήρωσις τέκνου.

1.-Λέξεις προς δήλωσιν άποκηρύξεως (άπόπαιδο, άπόονον, αποξενώνω).

2. - Λόγοι άποκηρύξεως καί αποτελέσματα αύτής.

3.-Πράξεις συνοδεύουσαι τήν άποκήρυξιν' π. χ. όταν μία κόρη φύγη μέ
εκείνον πού άγαπα, ό πατέρας της τήν αποξενώνει καί τής καίει επιδεικτικά τά
προικιά, γιατί τον ντρόπιασε (Άν. Κρήτη).

C ) Άδελφοποιία ('Αδέρφωσα, άδερφοχτοσννη (Κρήτη), ή συνομολόγησις
σχέσεως αδελφών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων).

1. - Όνομα άδελφοποιητών (άδερφοποιτός, άδερφοφτός, στανραδέρφια, σταυ-
ροκοννιάδοι, βλάμηδες, μπράτιμοι, μπραζέρηδες κλπ.) καί τών συγγενών (αταν-
ραδερφή, σταυρομάννα, σταυροπατέρας, σταυρο'&ειά κλπ.).

2. -Τρόποι συνάψεως τής άδελφοποιΐας (αλλάζουν τά υποκάμισα των ή
άδελφώνουν τά αΐματά των ή ενώνονται δι' ιεροτελεστίας έν τή εκκλησία κλπ.).
Ποία ή σημασία καί ή θέσις τής σταυραδερφής διά τήν άδελφοποιίαν ;

3. - Αποτελέσματα τής σχέσεως αυτής (π. χ. απαγορεύεται νά πάρη άδερ-
φοποιτός ώς γυναίκα τήν σταυραδερφή του).

ζ ) Σχέσις μεταξύ βαπτιστικών ενός καί τοϋ αυτού νονού (καλαδέρφια, συν-
αδέρφια). Ποία ή σχέσις μεταξύ παιδίων, πού έθήλασαν τό αυτό γάλα; (βυζαδέρφια).

η) 'Επιτροπεία καί κηδεμονία.

Ι.-Ποία πρόσωπα άναλαμβάνουν τήν έπιτροπείαν ή κηδεμονίαν τών ορ-
φανών ; Τί γίνεται, όταν ή χήρα έλθη εις δεύτερον γάμον ; Ποίος διαχειρίζεται
τά όρφανικά κτήματα ; Όρφανική Τράπεζα ('Αν. Κρήτη). "Εγγραφα συστάσεως
έπιτροπείας.

2. - Συγγενικόν συμβούλιον. Είς ποίας περιπτώσεις συγκαλείται καί ποίοι
τό άπαρτίζουν ;

Γ'. Κληρονομικόν δίκαιον.

α) Διαδοχή έκ διαθήκης.

1.-Έγγραφα διαθηκών. Τρόπος καταρτισμού διαθήκης. Γίνεται καί προ-
φορική διαθήκη ένώπιον τού ιερέως καί άλλων μαρτύρων ;

2. - Κανονισμός διανομής τής κληρονομιάς υπό τών γονέων δι' άλλου τρό-
που, π. χ. διά πράξεως αυτών έν ζωή (νέμησις).

3. - Κληροδοτήματα είς βαπτιστικόν ή άλλα πρόσωπα, π. χ. πάροικους (πα-
ροικομοίρι) ή εις έκκλησίας, μοναστήρια κλ. (ψυχομερίδιο, άγιάτικο, μπάτικο κλ.).

επ ετη ρισ του λαογραφικου αρχειου, α . 8
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β) Διαδοχή εξ αδιαθέτου.

1. - Κληρονομικά δικαιώματα. Τά τέκνα κληρονομούν έξ ί'σου; ή είναι
διάφορον τό κληρονομικόν δικαίωμα τών άρρένων άπό τών θηλέων; Μήπως ύ
πρωτότοκος υιός ή ή πρωτότοκος θυγάτηρ κληρονομούν κατ' άλλον λόγον;
(.Προτιμές" κανακάρης, κανακαρά, διπλοκανακάρης, πρωτογιός, πρωτοκόρη). Ποίας
υποχρεώσεις έχουν τότε οί πρωτότοκοι; "Αν δ' ό πρωτότοκος ή ή πρωτότοκος
αποθάνουν προ τοϋ γάμου των, είς ποίον περιέρχεται ή πατρική καί ή μητρική
περιουσία;

2.-Ποίος κληρονομεί, όταν ό πατήρ άποθάνη χωρίς άρρενα άπόγονον;
Τόν κληρονομούν αί θυγατέρες του ή οί πλησιέστεροι άρρενες συγγενείς του,
όπως εις τήν Χιμάραν ;

3. - Μοιράζεται ή πατρική περιουσία καί ζώντος τοϋ πατρός; Πώς κάμνει
τότε ό πατέρας τήν διανομήν ; Κρατεί μερίδιον καί διά τόν εαυτόν του; (γερον-
τομοίρι, γεροντοτρόφι, ψυχομοίρι). Πώς κανονίζεται έν γένει ή συντήρησις τών
γερόντων γονέων ; (π. χ. τους βγάζουν ξεκονόμηση ή τους κάνουν τά παιδιά τους
μήνες ή εβδομάδες, Δυτ. Κρήτη). Πώς κανονίζονται τά πατρικά χρέη ;

4. - "Αν άποθάνη άκληρος ό υιός πού έλαβε γονικό κτήμα, ποίος τό κλη-
ρονομεί ;

5.-Πώς γίνεται ή διανομή τής πατρικής περιουσίας μετά τόν θάνατον
τοϋ πατρός, αν δέν υπάρχη διαθήκη ; (τό σπίτι, τά σκεύη, τά έπιπλα, τά δέν-
δρα, ό μύλος κτλ.). Μήπως ρήχνονν λαχνό; ΓΙώς γίνεται τότε τό λάχνισμα;
(Άδερφομοίρια). Κληρονομούν καί αί προικισθεΐσαι θυγατέρες; Κατά τήν δια-
νομήν τής περιουσίας υπολογίζεται καί πάν δ,τι οί υιοί έλαβον έκ τής πατρικής
περιουσίας ζώντος τοΰ πατρός (λχ. λόγω σπουδών, δι' ιδίαν έπιχείρησιν κτλ.);

6. - Πώς μοιράζεται ή μητρική περιουσία;

7. - Κληρονομικόν δικαίωμα τής επιζώσης συζύγου (άνδρομοίρι) ή τού επι-
ζώντος συζύγου (γνναικομοίρι). Ό επιζών λαμβάνει εκ τής ακινήτου περιουσίας
τοϋ θανόντος συζύγου έν κτήμα.

8.-Τί γίνεται ή περιουσία τοΰ αποθανόντος συζύγου, αν άποθάνη καΐ τό
μόνον υπάρχον τέκνον; (τριμοιρία).

9.-Είς ποίον περιέρχεται ή κληρονομιά, αν δέν υπάρχουν συγγενείς;

Δ'. Έμπράγματον δίκαιον.

α ) Κυριότης.

1. - Σημεία κυριότητος έπί αγρών (σύνορα, σημάδια, κονκκοι, κόπες, κιόνα,
μάρτυρες, ροστάσια, αυλάκια, ατρατύνια, οταλίκια κτλ.), έπί δένδρων κλπ.
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2. - Σημεία απαγορεύσεως νομής εις θερισμένους αγρούς, τρυγημένος αμ-
πέλους κλπ. (σαμακώνω έν Αιτωλία, οκλιδιάζω έν Ήπείρω, αφακώνω ή κλα-
δώνω ή οτένω τρονλλιά έν Κρήτη κλπ.).

3.-Σύμβολα ιδιοκτησίας προβάτων, αιγών, βοών, ήμιόνων, σκύλων, χη-
νών, ορνίθων κλπ. (χαράγματα, σφραγίσματα, σημεία διά χρώματος κλπ.). Ποϊαι
αί ανάλογοι προσωνυμίαι τών ζώων; (π. χ. προβατίνα άλακεράφτα, δεξοακίζα-
ψτη, τρυπάφτα, αίγα ζερβοκλινάφτα, κοντρονλα κλπ.).

4. - Κατάστασις έγκαταλελειμμένων καί άδεσπότων κτημάτων (ερμιά, βερά-
νικα, άγιάτικα). Πώς άποκτάται ή κυριότης έπί άδεσπότων ή χέρσων άκινήτων ;

5. - Μεταβίβασις κυριότητος. Εγγραφή είς είδικόν βιβλίον (μάννα, χιλιο-
μέτρί), βονλλωμα. "Αλλα έγγραφα κυριότητος (ταπί κλπ.).

6. -'Οριζόντιος ιδιοκτησία, όταν κάθε πάτωμα ή διαμέρισμα τής ιδίας οι-
κίας άνήκη εις διάφορον πρόσωπον.

7. Δικαιώματα έπί στασιδιών έν τφ ναφ· Σχετικά έγγραφα.

β ) Δουλεία.

1.-Δικαίωμα διόδου (έμπασά, έμπασοβγααιά, διάβα, πέραμα, άράδισμα)
έπί κτήματος τίνος. Πώς άποκτάται τό δικαίωμα αύτό ; Πώς άπα?Λάσσεται ό βε-
βαρημένος μέ δουλείαν οδού έπί τοϋ κτήματος του ;

2.-Δικαίωμα οίκοδομήσεως έν άγρώ ή κήπιο, κτήσεως δένδρων έν ξένιο
άγρώ κλπ.

γ ) Έμφύτευσις.

Δικαιώματα καί υποχρεώσεις τοϋ έμφυτευτού. (Άνεστάτης έν Χίωι νοβε-
λιάρης έν Αίγία> κλπ.). Μετά πόσα έτη ό έμφυτευτής γίνεται συνιδιοκτήτης ή
λαμβάνει είς τήν κατοχήν του μέρος τοϋ κτήματος ;

δ ) "Αρδευσις.

1.-Τρόποι άποκτήσεως κυριότητος ή δουλειών έπί τοϋ ύδατος.

2.-Τρόποι διανομής τοϋ αρδευτικού ύδατος. Κύκλιος άρδευσις. Ώροσκό-
πιον ενός ημερονυκτίου (άπό τήν κίνησιν τοϋ ηλίου, τήν έμιφάνισιν τών άστρων
κλπ.). Νεροκράτης.

3. -'Αναδασμοί υδάτων. Έκ ποίων λόγων γίνονται;

4. - Παραβάσεις. Ποιναί.

ε ) Εμπράγματος άσφάλεια.

1.-Ένέχυρον. ΓΙότε δικαιούται ό πιστωτής νά προβή είς πώλησιν τού
ένεχύρου; (πρβλ. τήν φράσιν «πουλήσεως, ξενήσεως»). Κρατεί μόνον τά οφειλό-
μενα εις oUtov ή γίνεται κύριος ολοκλήρου τοϋ άντικειμένου ;

2.-Τί γίνονται τά ενέχυρα, αν ό χρεώστης άποθάνη καί άφήση ανήλικα;
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Τ ) Άγροζημίαι.

Έκτίμησις τής ζημίας. Εκτιμητής. 'Αποκοπή, ποδοκόπι κλπ.

Ε'. Ένοχικόν δίκαιον.

α ) Γενικά περί συμβάσεων.

1.-"Εγγραφα πιστοποιούντα συμβάσεις. Πώς καταρτίζονται; Μάρτυρες.
'Υπογραφή άγραμμάτου. Σφράγισις.

2.-Συμβάσεις καταρτιζόμενοι προφορικώς. Τΐ λαμβάνεται ώς άπόδειξις,
ότι συνήφθη τοιαύτη σύμβασις ;

3.-"Εθιμα κατά τήν σύναψιν ή έκτέλεσιν συμβάσεων (χειραψία, τόκα
παρόλα κλ.).

4.-Είς ποίας περιπτώσεις δίδεται άρραβών (καπάρο); Ποίας συνεπείας
έχει ή άθέτησις τής συμφωνίας; Χρηματική ποινή.

5. - Οικογενειακοί συνεταιρισμοί. Κληρονομικοί συνεταιρισμοί (π. χ. ή εξ
άδιανεμήτου κατοχή ελαιοτριβείου, άλευρομύλου κλπ.).

β ) Συμβάσεις δι' έκμετάλλευσιν άγροτικών κτημάτων, ποιμνίων
κλπ. Συνεταιρισμοί, μισθώσεις.

1. - Συνεταιρισμός μεταξύ κτηματίου καί καλλιεργητού, μεταξύ 'ιδιοκτήτου
ποιμνίου και βοσκού (κολληγιά, σεμπριά). Όροι συμφωνίας' πρβλ. χωράφι με-
αιακό, τιμσάρκον, εντριτο ή τριτάρικο, άναπεντάρικο, γιώμορο, ημορο, μορτή,
χωραφοακέπαση κλπ., πρόβατα αιροφα ή σιδεροκέφαλα, κεφαλιάτικα, ξεχαρτζιστά
κλπ ' έλιές σημιαακές, τριτάρικες, πενταμοιριά, ξεκοφτικές κλπ. 'Υποχρεωτικά δώρα
(κανίσκια, πεσκέσια), άγγαρείαι κτλ.

2. - Συνεταιρισμός μεταξύ γεωργών δι' άροτρίασιν, θερισμόν, άλωνισμόν
κλπ. (σνζεντάδες έν Κρήτη, ζευγάρι έβδομαδιάρικο, ενα τετάρτι βόι έν Κεφαλ-
ληνία). Συνεταιρισμός μεταξύ βοσκών διά κοινήν βόσκησιν καί τυροκομίαν
(αμίχτες, φιτσιαδόροι, κοινατύροι, κοπατσιάρηδες κλπ.).

3. - Συνεταιρισμός μεταξύ γυναικών διά κάψιμο φούρνου, διά τυροκομίαν
(μητατο, Κρήτη), διά ϋρέψιμο μεταξοσκώληκος, κλοισσημα πουλιών, καμάτεμα
μαλλιών κλπ.

4.-Συμβάσεις δι' άλώνισμα, διά χρήσιν μύλου, πλάστιγγος, φούρνου, κα-
ζανιού κτλ. (αλωνιστικό ή άλωνιάτικο, άξάΐ ή αλεστικό, πύρα φούρνου ή φονρ-
νιάτικο, καζανιάτικο, καπίτσιν (έν ΓΙόντω) κλπ. - Άλλαι άμοιβαί εις είδος ή άνά-
λογον έργασίαν (π. χ. όταν λέγουν : τό κλειούμε στ' αγώγι κτλ.).

5. -'Ενοικίασις λιβαδιού (νόμι, πάχτος), κατοικίας (νοίκι) κλπ.


	ep_1819_375
	ep_1819_376
	ep_1819_377
	ep_1819_378
	ep_1819_379
	ep_1819_380
	ep_1819_381
	ep_1819_382
	ep_1819_383
	ep_1819_384
	ep_1819_385
	ep_1819_386
	ep_1819_387
	ep_1819_388
	ep_1819_389

