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Εις λαϊκόν περιοδικόν των 'Αθηνών') δ Κ. Φ(αλτάϊτς), γνωστός εκ των ηθο-
γραφικών σημειωμάτων του εις τον ήμερήσιον και περιοδικόν τΰπον, έδημοσίευσε
περιγραφήν τής «'Ημέρας τής μαμμής» μέ την πληροφορίαν, ότι αυτη εορτάζεται
εις τό Κίτρος, το Άμάτοβον, τό Σοΰλοβον, τό Κιουρκοΰτ, τό Τσαντιρλί, τά
Κουρφάλια, τό Καβακλί και εις τά άλλα χωρία τής Κεντρικής Μακεδονίας, όπου
μετά την άνταλλαγήν των πληθυσμών Ελλάδος και Βουλγαρίας (1923) έγκατεστά-
θησαν "Ελληνες χωρικοί εξ 'Ανατολικής Ρουμελίας2). «Την ήμέραν αυτήν 1 λέγει,
(8ην 'Ιανουαρίου, έορτήν τής αγίας Δοιινής) στους συνοικισμούς αυτους δεν ϋά
ίδήτε κανένα άνδρα ε'ξω. "Ολοι είναι κλειδωμένοι ατά σπίτια. 01 γυναίκες κυριαρ-
χούν και είναι επικίνδυνο νά συναντη&>~] κανένας ανδρας στον δρόμο με αυτές».
Και συνεχίζει: «'Από τό πρωί' τής 8 'Ιανουαρίου οί γυναίκες κά&ε χωριοΰ βρί-
σκονται σε συναγερμό. Ντύνονται με τά καλύτερα των ροϋχα και περνούν στο
λαιμό τους φλωριά. 'Αποβραδύς έχουν ετοιμάσει καλά φαγητά και κρασί και μιά
μεγάλη πλάκα σαπούνι και με τά εφόδια αυτά πηγαίνουν στο σπίτι τής μαμμής.
Ή μαιιμή περιμένει τις γυναίκες ντυμένη και αύτη με τά καλύτερα της ροϋχα.
Κά&ε νεοφερμένη πλένει τά χέρια τής μαμμής με τό σαπούνι που εφερε και υστέρα
τής αφήνει τό υπόλοιπο του σαπουνιού. "Ετσι η μαμμή εξασφαλίζεται από σαπούνι
για δλον τον χρόνο. "Επειτα οί γυναίκες στολίζουν με τά φλωριά των την μαμμή,
ή όποια παρουσιάζεται οϋτω χρυσοστόλιστη. 'Εννοείται δτι τά φλωριά μετά τό
τέλος τής εορτής επιστρέφονται στάς κατόχους των. "Επειτα αρχίζει τό γλέντι.
Ή μαμμή ε'χει μαγειρεύσει και αύτη τά φαγητά της. Τό τραπέζι είναι απέραντο.
Τά φαγητά ορεκτικά και άφ&ονα. Τό κρασί τρέχει γα>ρις τελειωμό και οί γυναί-
κες διηγούνται διάφορα ανέκδοτα, πον δεν επιτρέπεται νά τά άκούση αύτι άνόρός.
"Οταν άνάψη τό γλέντι, αρχίζει δ χορός. Ή μαμμή τραυα εμπρός και άκολου&οϋν
οί άλλες. Και τό γλέντι διαρκώς γίνεται ζωηρότερο. Τις απογευματινές ώρες ή

') «Μπουκέτο» τής 3 'Ιανουαρίου 1929.

-) Ώς έπληροφορήθην, εις τό Κίτρος έχουν έγκατασταθή πρόσφυγες έκ Μπάνας, εις τό
Κιουρκοΰτ έκ Ραβδα, εις τό Τσαντιρλί έξ Άηβλάση, χωρίων κειμένων έπΐ των ανατολικών
προσβάσεων τοϋ Αίμου παρά τήν Μεσημβρίαν.
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διασκέδασις φ'&άνει στο κατακόρυφο. Τά τραγούδια των γυναικών χαλούν τον
κόσμο. Τό σπίτι της μαμμής εγκαταλείπεται και δ χείμαρρος των γυναικών με τη
μαμμή εμπρός ξεχύνεται στους κεντρικούς δρόμους τοϋ χωριοϋ. 'Ακριβώς τότε
κανένας ανδρας δεν τολμά νά cpavjj εις την άγοράν. Μόνο τά καφενεία είναι ανοι-
χτά, και απ' δλους τους άνδρες μόνο οι καφετζήδες απολαμβάνουν ασυλίας. Ό
χορός, τά τραγούδια, ή διασκέδασις συνεχίζονται στην πλατεϊαν, στην αγορά και
ατά καφενεία, τά όποια ανήκουν στίς γυναίκες την ήμερα αυτή... 'Αργά το βράδυ
οι γυναίκες γυρίζουν στα σπίτια τους και από την άλλην ήμερα δ ανδρας αναλαμ-
βάνει πάλι τά κυριαρχικά του επι της γυναικός δικαιώματα». Ό Φαλτάϊτς μας
πληροφορεί και ότι την έορτήν της μαμμής διετήρουν και οΐ "Ελληνες των Σα-
ράντα Εκκλησιών, τής Βιζύης, τής Άδριανουπόλεως, τού Λουλέ - Μπουργάς της
'Ανατ. Θράκης και ότι αύτη «εορτάζεται με φανατισμό σε δλη τη Βουλγαρία,
δπου λέγεται «μπάμπιν ντέν».

Περί τής εορτής ταύτης των γυναικών τής Θράκης ολίγας πρότερον καί ασα-
φείς ειδήσεις εΐχομεν. Ή πρώτη, περιεχόμενη εις άνέκδοτον χειρόγραφον τοϋ
Συμ. Μανασσείδου, άποκείμενον εν τω Ίστορ. Λεξικώ τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
(Φιλ. Σ. ΚΠ. αριθ. 3796, σελ. 84) τοϋ έτους 1886 (=ΛΑ 288) αναφέρεται εις τά
έθιμα τών Μαρασίων, συνοικίας τής Άδριανουπόλεως. Κατά ταύτην «αι πελάτιδες
των μαιών φέρουσι προς αϋτάς γλυκύσματα και προχύτην πλήρη ύδατος, δι' ου
έπιχέουσι και νίπτεται ή μαία. Μετά ταϋτα επιστρέιρασαι οϊκαδε έτοιμάζουσι
διάφορα φαγητά και πίτταν και φέρουαιν αυτά εις την οίκίαν της μαίας και κεφα-
λόδεμα, και εκεί ενωχοϋνται. Μεϋ·' ο στολίζουσιν αυτήν και άναβιβάσασαι έφ'
άμάξης πομπεύουσιν αυτήν. Τοϋτο δε γίνεται την τρίτην ήμέραν τών Θεοφανίων.
Ίστέον δε δτι τά Μαράσια κατοικούνται υπό ελληνοφώνων και βουλγαροφώνων.
Τοντο δ' έ'οτι εβ-ιμον τών βουλγαροφώνων. 'Εκάστη δε πελάτ'.ς προσφέρει τγι
μαία κατά την εαυτής δύναμιν κεφαλόδεμα ή μανδήλιον η έμπροσϋ'έλλαν και μίαν
πλ,άκα οαπωνίου. Την δ' άμαξαν, έφ' ής πομπεύονσι την μαϊαν Ιστολισμένην ώς
νύμφην και μεμε&υσμένην, σύρουσι δύο νέοι έζευγμένοι εις τον ζυγόν και φέρουσιν
εις τι φρέαρ και καταβρέχονσιν αυτήν από κορυφής μέχρι ποδών και συνοδεύου-
σιν αυτήν απασαι μεμε§υσμέναι και μαινόμεναι ιός ποτε αι πρόγονοι αυτών μαι-
νάδες. Την δ' ήμέραν ταύτην επονομάζουσι βουλγαριστι Μπάμπεντεν ήτοι ημέρα
τών μαιών». Και τά αυτά δώρα (σάπωνα, ρακήν, γλυκύσματα καί τι παννικόν)
προσφέρουν προς την μαμμήν αί γυναίκες, κατά τον Μανασσείδην, καί εις Γιλδε-
ρίμ, προάστιον τής Άδριανουπόλεως.

"Οτι ή εορτή αύτη συνηθίζετο υπό μόνων τών βουλγαροφώνων κατοίκων
τών Μαρασίων δεν είναι πιθανόν, διότι, ώς θά ΐδωμεν κατωτέρω, ήτο κοινή
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συνήθεια των παροικοΰντο)ν Ελλήνων και Βουλγάροον τής βορείου Θράκης.

Ή ετέρα εΐδησις, δημοσιευμένη υπό Κ. Παπαϊωαννίδου εις τά «Θρακικά»
τ. Α' 1928, 458 προέρχεται εκ Σωζοπόλεως και περιορίζεται εις τά εξής ολίγα:
« Την 8 ην 'Ιανουαρίου, εορ την τής μαμμής, μεταβαίνουοι.ν αί μ ή άπολέσασαι
ε τ ι π α σαν ελπίδα τεκνοποιίας γυναίκες προς επίσκεχριν των μαιών
τής πόλεως, εκάστη εις την έαυιής, ποοσφέρουσαι αύταΐς σάπωνα και χρήματα».

Άποφασίσας έκτοτε νά ερευνήσω τά κατά τό έθιμον τούτο προέτρεψα τον
διευθυντήν τού «'Αρχείου θρακικού λαογραφ. και γλωσσ. θησαυρού» ν' άπευθΰνη
σχετικόν έριότημα ποός τους έν Μακεδονία συνεργάτας τού περιοδικού, εκ τής
ενεργείας δέ ταύτης προήλθεν ή εκτενής περιγραφή τού διδασκάλου Β. Δελη-
γιάννη, ή δημοσιευθείσα εις τό «Άρχ. θρακ. θησ.» τ. 3 (1936-37) σ. 196-200.
Ούτος ηυτύχησε νά συνάντηση όργανοπαίκτην, παρευρεθέντα πρό τριετίας εις
τους 'Αμπέλους, χωρίον τής περιοχής Νιγρίτης, κατά την έορτήν των εκ Σταχτο-
χωρίου τής 'Αγχιάλου καταγομένων γυναικών, και νά μας παράσχη λίαν ενδιαφέ-
ρουσας και αυθεντικάς πληροφορίας περί τών κατ' αυτήν τελεσθέντων.

Ίνα δέ δυνηθώ νά συλλέξω πληρεστέρας περί τοϋ εθίμου ειδήσεις, μετέβην
ό ίδιος τό θέρος τού 1937 εις την Κεντρικήν Μακεδονίαν και έπεσκέφθην τήν
Νέαν Μεσημβρίαν, Νέαν Άγχίαλον, τό ΙΙολΰκαστρον, την Καλίνδοιαν και άλλα
χωρία, εις τά οποία έχουν έγκατασταθή πρόσφυγες εκ τών παρά τόν Αίμον ελλη-
νικών χωρίων: Άηβλάση, Ραβδά, Ναίμονα, Μπάνας, Τζίμου κλπ. Τό συλλεγέν
κατά την έρευναν ταΰτην λαογραφικόν ύλικόν κατέθηκα εις τό Ααογραφικόν Άρ-
χεΐον τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, όπου κατεγράφη ύπ' αριθ. χειρ. 1104 Α'-Δ'.
Έξ αυτού δημοσιεύω κατωτέρω ειδήσεις άφορώσας εις τά τελούμενα έν τή ΒΑ.
Θράκη πρό τού 1923 έθιμα την 8ην 'Ιανουαρίου, «ήμέοαν τής μαμμής», ή δποία
κοινώς έλέγετο μπάμπω γκιουνου (έκ τού τουρκ. guun—ήμερα" μπάμπω=γραϊα,
μαία). Δύο έκ τών κατωτέρω δημοσιευομένων κειμένων (άρ. 11 και 12) αναφέ-
ρονται εις έθιμα τών γυναικών τών παρακειμένων βουλγαρικών χωρίων Έρκέτς
και Κισλάδερε, ως τά αντελήφθησαν Έλληνες έμποροι εκ Μεσημβρίας και 'Αγ-
χιάλου, παρευρεθέντες εις αυτά την 8ην 'Ιανουαρίου. "Ας σημειωθή και ότι εις
εκ τών πληροφοριοδοτών μου, ό Γιάγκος Άράμπογλου (άρ. 2) ειχε μητέρα
μαμμήν και παρηκολούθει ελευθέρως τά γινόμενα κατά την εορτήν έν τή οικία'
άλλος, δ Διαμαντής Κηπουρίδης (άρ. 4 και 5), ήτο οργανοπαίκτης και παρευρέθη
πολλάκις ε'ις τάς έορτάς τών ελληνικών χωρίων τού Αίμου.
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1 (ΛΑ 1104 Γ' σ. 205)

Παρά 'Αρετής Γιαννάκου Τσακαλάκη, ετών 39, έκ χ«ρ. Ναίμονα, περιφ. Μεσημβρίας.

Τής Μ π ά μ π ω ς μ έ ρ α.

Κάϋε γυναίκα, εκεί ν' που τεκνών', ϋά πάνε τό πρωϊ στη μαμμή άπονα
σαπουνάκ' και ϋά άή χύσ'νε νά πλυϋβ κάϋα μιά. Μετά ϋά γνρίσ'νε στά σπί-
τια τους και ϋά έτοιμάσ' κάϋα μιά τραπέζ' διάφορα φαητά : ξυνό λάχανο, δ,τι
νά 'ναι' άλλη αυγά, άλλη ψάρια, μιλίνα '), και μιά πίττα είναι άπαραίτητη,
άλειμμέν' με μέλ' και κεντημέν' με μαχαΐρ' και πηροΰν'. Τδ βραδάκ' »?ά τά πάρ'νε
και Οά πάνε ατής μαμμής τδ σπίτ'. Έκεΐ ϋά καϋήσ'νε νά διασκεδάσ'νε. "Εχ'νε
κι έ'ναν οργανοπαίχτη. Χορεύ'νε, πηδούνε, γίν'νται και μασκαράδες. "Αιΐρας δε
ζυγών'. "Εναν γκαιρδ πήαιναν οι γυναίκες και στη βρύο' κ' έ'βρεχαν άή
μπάμπω και do 1)ρόεδρο.

2 (ΛΑ 1104 Γ' σ. 21-23)

Παρά Γιάγκου Άράμπογλου, ετών 57, έκ χορίου Τζίμου, περιφ. Μεσημβρίας.

Τ δ Μπάμπω γ κ ι ο υ ν ο ν.

"Οταν ερτ' κείν' ή μέρα, ϋ' άλλάξ'νε οι γεναικες τίς καλύτερες φορεσιές,
ϋά βάλ'νε τδ φκιασίδι τς, τδ κοκκινάδι τς, επειδή, άμα κάν'νε παιδί, νά νεΐ-
ναι έμορφο.

"Υστερα ϋά πάρ' κάϋα μιά άή ρακή τς, τις μεζέδες τς, τδ τι έ'χ' νά ποϋμε,
ϋανά πάρ' κ' ε να τσουκάλ' νερδ ζεστό και βασιλικό· ι) ανά βάλ' τδ λι γεν', ϋανά
βάλ' κ' ή παραμάννα τά χέρια τς έ'τσ' ποκάτ* (συμπεπλεγμένα), &ανά χύσ' τδ
νερό πάν' στά χέρια τς μπιράέν, μαζωμένο, γιά νά γίν' γλήγορα τδ παιδί, και ϋανά
κάν' ε να καλό λουλούδ' με τ δ βαράκ' και ϋανά τδ βάλ' στης μαμμής τδ κεφάλ',
γιά νά είναι έμορφο τό παιδί. "Υστερα πε τάκεΐνο τδ ρακι ϋανά κεράσ' άή μαμμή,
και τδ αλλο ϋανά τ' άφήκ' εκεί, και ϋανά δώκ' μπαξίσ' άή μαμμή, κ' υστέρα ή
μαμμή κερνούσε κείνες. "Υστερα ϋανά γυρίσ'νε στο σπίτ', ϋανά σφάξνε πδ μιά
κόττα, ϋανά κάν'νε τδ τραπέζι τς. Φαητά, δ,τ" βρισκούάανε.

Θανά πάνε πάλε στης μαμμής τδ σπίτ', ϋανά πιάσ'νε μιά fja'ida και ϋανά
παίζ' κεΐνο τό βράδ' δσο νά μπιζερίσνε. Τραβουδούσανε, χορεύανε. Ή μπάμπω
έσερνε do χορό. Μιά πόδενεν πανταλόνια, γίνάανε άάρας κι Άλλη γεναϊκα, κ' έκα-
ναν τ'αστεία με κάνα λουκάν'κο. Κείνο τδ λουκάν'κο τό'κλαιγαν,

') μιλίνα, γλνχνομα ταψιοΰ με γέμιση and φρούτα, κολοκύθα κλπ.
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τό φιλούσαν. "Αλλη γίνάανε τζαντάρς (χωροφύλακας) με τά σπαθιά, αλλ'
άσκέρ (στρατιγιώτς) με άή στολή τ' και γλεάούσανε. Μάσκες δεν εβαζανε, τά
πρόσωπα τα λεύτερα. "Εβγαινανε, πάαινανε και στά μαγαζιά, έπαιρναν ε μπας ίσια'
θανά πάρ'νε τό καπέλλο σ', γιά νά δώκ'ς μπαξίσ'. Γ)ή μαμμή άή στόλιζανε, (Ιήν
εβαζανε πά σ' ε να κάρρο και άή γκιζέρ'ζανε κι άμα πάαινεν κάνας άάρας κει
άπ' ήταν οι γεναΐκες, (Ιόν ξεβράκωνανε.

'Εγώ, ήταν ή μητέρα μ' μαμμή και δε φνλάγάας πό τάμένα, ήμουνα μέσα
στο σπίτ'. Μένα δε με πείραζανε. Άγκρυφίως τό'καν αν ε, σννατοί τς, γεναΐ-
κες μοναχές. Ό (/άϊάατζης ήταν μονάχα, άλλα ήταν άπαγορεμένο νά π.Γ/ τίποτα.
Λεύτερα κορίτσια δεν αφήνανε. Παάρεμένες μονάχα και γριές πάαινανε.

Τονχαν σε καλό, γιά ι ''αποχτούνε παιδιά.

3 (ΛΑ 1104 Γ' σ. 90-93)

Παρά Σκουλίνας Γιάγκου Άράμπογλου, ετών 53, έκ Ραβδά, περιφ. Μεσημβρίας.

Μπάμπω γ κι ο υ ν ο ν.

Γ) ή μέρα αυτή, τό πρωγί, ή μπάμπω κάθεται ατό θρόνο τς, στο κάθισμα,
και κάθα μιά, που &ά έ'ρτη, θά τής χύσ' νερό νά πλυθή. "Εχ' ε να κλωνί βασι-
λικό μέσ' στο νερό. Τό σαπονν' θά τό βάλ' πάν' στά χέργια τής μαμμής και τό
νερό ίϊά τό χνσ' πάν' στά χέρια, έ'τσ' χλιαρό, όλο με μιας, και άή γαραφίτσα
(το μπακιράκ') θά άή ϋρουμντήσ' και )'}ά άή f/άν' με τό ποδάρ' έ'τσ' και θά
δ γ ή: "Αμα ν εΐν' τάνάσκελα, θά κάν' κορίτσ', άμα ν εΐν' μπρούμυτα, θά κάν'
άγόρ'. "Υστερα τής σκουπίζ' τά χέρια τς μέ (Ιή ϋετσέτα, &ά (Ιή γκεράσ' κ' έ'να
ποτηράκ' ρακί, θά άή δώκ' μέντες, λουκοϋμ', θά άή φιλήα' τό χέρ', θά άή
δώκ' και μπαξίσ', πέντε δραχμές νά πούμε.

"Υστερα φεύγουμε, παγαίν'με, ζυμών'με" κάν'με πίττες, φαγιά, θ' άλλά-
ξ'με κιόλας· θα βάλω γώ, νά πούμε, ποτούρ''), ενα καλπάκ' καναγκαιρήσιο' άλλη
γέν'ται άξιωματικός, άλλη κομίτα, δ,τι άλλαξιά νά βοή ς νά βάλ'ς.

"Υστερα θά πάρ'με τά τραπέζια μας·), τά φαγιά μας και θά πάμε στης μαμμής
τό σπίτ', νά στρώσ'με τις μεσάλες3), νά βάλ'με τά φαγιά, μας, τά κρασιά μας.

Πρώτα θά στολία'με άή μαμμή. θά άή βάλ'με τό λουλοϋδ' τό χρυσό, βαρα-
κωμένο, θά άή βάλ'με μπρουλιες φλουριά—α ντί ς φλουριά σταπίδες, χαρούπια,
φούσκες (πατλάκες άπό καλαμπόκ', πού τό βάζ'νε ατή φωτιά)· μιά φούσκα, μιά
σταπίδα· βάν'με και σΰκα, ξυλοκέρατα'—κ' ενα κρεμμύδ' ατή μέσ' γιά ώρολόγ'.

Π ο τ ο ν ρ ι, βράκα ανδρική στενή, πον φορούσαν οι χωρικοί.

2) 'Εννοεί χαμηλά στρογγυλά τραπέζια, τους λεγομένονς σοφρΰδες. 3) Τραπεζομάντιλα.
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θά τό παστρέψ'ς, νά είναι άσπρο· τό 'βαζανε σε μιά κλωστή, έβαναν ε κ' ένα
τοάκνο γιά κλειδί.

— Τί ώρα εΐναι;

— Τό κρεμμνδ' λέγ' ή χτεσινή!

Κάδε μιά πήγαινε (Iή ϋρουλιά τς με τις φούσκες στή μπάμπω και τό
κεφάλ' τής Ι)άΙ)ο>ς γίνάανε ώς άπάν' πε τά λουλούδια.

Ή δάϋω είχε καλεσμένες δυο ϋάδες. Και σ' αυτές έβανανε τις μπρουλιές.
Οι γεναΐκες στόλιζανε άή ϋάϋω και κείνες τις γριές.

"Υστερα ϋά καϋήσ'νε νά φάνε και νά πιούνε, θά τραγουδήσ'νε και ϋά με-
ϋνσ'νε. Κ' υστέρα ϋ' άρχινίσ'νε νά χορεύ'νε.

Λένε όλα τά τραβούδια, καλά και αχαμνά').

Κάν'νε κ' ενα άάρήσιο πράμα· ενα πράσο, ενα σετζονκ', ενα λουκάν'κο·
όπου βρούνε τρϋπα ανοιχτή, τό ρωκών'νε...

"Υστερα ϋά πάνε στο μαγαζί, ϋά χορέψ'νε, ϋά πιούνε. Χορεύοντας ϋά πάνε.
Ή babo) τραυάει τον πρόοδο, κ' οι γεναικες πιασμένες στο χορό. Κι άμα
βρουν κανέναν άάρα, άό ίιαίρν'νε τό κασκέτο τ', κι άμα δε δώκ' κρασί, δέ τό
δίν'νε■ άό ρήχ'νε κατά γής, άό c/ατουροϋνε, ό,τ' ϋέλ'νε άό c/άν'νε.

4 (ΛΑ 1104 Γ' σ. 162-3)

ΙΙαρά Διαμαντή Κηπουρίδη, όργανοπαίκτου, ετών 55, έκ Μεσημβρίας.

Σ'τό Ναίμονα έτυχα, στο Ραβδά, στή Μπάνα. Τά ίδια έϋιμα. "Ημανε οργα-
νοπαίχτης και τά είδα.

Όή μέρα τής ΙιάΙιος οι γυναίκες ϋά πάνε στή μαμμή και ή κάϋε μιά ϋά
πάγ' ενα δώρο· ή πίττα, ή κόττα ϋά βράσ', και κατόπ' ϋ' άρχίσ' ι) διασκέδαση.

'Ολόκληρη μέρα ϋά διασκεδάζ'νε, μόνε οί γυναίκες μαζι πε άή 1>αραμάννα.
01 άάροι ϋά είναι φρουρά· αντοι ϋά είναι ευταξία. Αντοι δέ πίν'νε αυτή άή
μέρα, ϋά προφυλάγ'νε τις γυναίκες. "Οταν δμως ϋανά βγιοϋνε στο δρόμο μεθυ-
σμένες, τύχαινε νά περάσ' κάνας διαβάτης πεκεΐ. Αυτός εξάπαντος έπρεπε νά
δώκ' κάτι τί, ενα ρεγάλο. "Αν δεν έδινε, ϋανά άό ι/ατεβάσ'νε πέ τό άλογο και
ϋανά άό ίιάνε στή βρύσ' νά άό βρέξ'νε, νά κάν'νε τό εϋιμο τοϋ 'Αγίου
Ίορδάνου.

'Ολόκληρη πλεξούδα κρεμμύδια ή σκόρδα έβαζαν γύρω στο λαιμό τής μπά-
μπως ή και μπρουλιές μέ γεμίσια (ξηρούς καρπούς) διάφορα.

') "Ασεμνα, σατυρικά.
2) Σετζονκ ι, είδος λονκάνικ ου.



ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΜΑΜΜΗΣ 11

Με ξύλο ή με χώμα, με πηλό, ε καν αν ε ενα άάρικό πράμα. Τό στόλιζαν ε με
κάτι λουλούδια, δπως και άή bgcoro μαγιά, ή μιά τής άλλης τό ε δίνανε. Τό φι-
λούσανε, τό άγκάλιαζανε και ε καν αν ε πώς τό βάζ'νε σε καμμιάνα. "Εκανανε και
τό γυναικείο και τ' αντάμωναν, δπως εκτελειέται τό φυσικό καθήκον.

Τό δμοιο έγό) τό είδα στά χωριά τά δικά μας και άή δεύτερη μέρα τον γά-
μου. "Οταν θά βγή τό κορίτσ' παρθένα, γίν'ται μεγάλος ενθουσιασμός σε κείνη
Λήν οικογένεια και τό πανηγυρίζ'νε. Στή Μπάνα βάζ'νε εναν άθρωπο και άνε-
βαίν' σ' ενα δέάρο άψηλό και φαννάζ': Σήμερις κανένας δέ 'θά βγή όξω πε τό
χωριό. "Ολ' ϋ·ά έρτουνε ατό γάμο νά διασκεδάσ'νε. Στή διασκέδασ' οι γυναίκες
κρεμάζ'νε κρεμμύδια, σκόρδα ή μιά πε άήν αλλ', δπως στης μπάμπως άή μέρα.
Κάν'νε και ενα άάρικό πράμα και τό δίν'νε χέρ' σε χέρ' και τό χαϊδεύ'νε, τό
φιλούνε, άάροι και γυναίκες, και τελευταία πιάν'άαι στο χορό και χορεύ'νε
μέχρι τό πρωί. Ευκές: Καλά νστερνά, ν' άσπρίσ'νε, νά γεράσ'νε, νά πολύ-
τεκνη σ 'ν ε.

5 (ΛΑ 1104 Γ' α. 164-5)

ΙΙαρά τοϋ αύτοϋ.

Στή Μπάνα άή μέρα τής μπάμπως εν πρώτοις πηγαίν' μιά γυναίκα πε
τό πράμα τό άάρικό και τό γυναικείο. Τό γυναικείο τό φκιάν'νε μ' ενα κομ-
μάτ' τομάρ' μαλλιαρό, π' αυτά πον έ'χ'νε οί γονναρήδες. Τό σκίζ'νε και τό
κάν'νε τό δμοιο. Τό στολίζ'νε με διάφορα άνθη τής εποχής εκείνης και τό
προσφέρουνε στή όαραμάννα μέ τό άάρικό πράμα και αυτό συντείνει, δτι ή πα-
ραμάννα είναι ώς ε'νας ελευθερωτής, μεγάλος γιατρός γι' αντές, και είναι προς
τιμήν της. "Υστερα δλε,ς οί άλλες χύνοντανε σύσσοιμα στο δωμάτιο, που ήτανε ή
μπάμπω, τό άγκάλιαζανε αυτό τό πράμα και ή μιά τό έ'δινε τής άλληνής και τό
χάϊδευανε, τό φιλούσανε. . . Χορεύανε γύρω στο τραπέζ' μέ τή μπάμπω πρόοδο :

"Ενας γέρος κλάδευε,
άή ματζάνα τ' σάλευε κτλ.

6 (ΛΑ 1104 Α' σ. 269-277)

Παρά Κυριάκου Καλαϊτζή, ετών 55, έκ Μεσημβρίας, παντοπώλου έν χωρ. Νταουτλί

άπό τοϋ 1897 -1908.

Στο Νταουτλί, δταν έ'ρχονάας οί καλές οί μέρες και περνούσε τ* Άηγιάνν',
οί γυναίκες (τοϋ Νταουτλί) πήγαινανε και στόλιζανε άή baρaμάvva, άή βαρά-
κωνανε, άήν έκανανε σά ν ν φ'· άήν εβαζανε στή [πολυθρόνα και καμάρωνε.
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Το λοιπόν ή κάϋα μιά νοικοκυρά ϋανά πάγ' τό τραπέζ', άή κόττατς, μισιρ1),
χήνα, ξννόγαλο, μιλίνες, κρασί ενα μπακίρ' μεγάλο, νερομπάκιρο, και συναγω-
νίζάας ποιά ϋανά πάγ' τό καλύτερο φαγητό στή Ι/αραμάννα.

Αυτό αρχινούσε άπε ή ώρα οχτώ τό πρωΐ μέχρι τό μεσημέρ'. θανά φάνε,
ϋανά γλεντήσνε όλες αναμεταξύ τς, στής παραμάννας τό σπίτ".

Μετά τό μεσημέρ' ξεσπάϋωνανε πιά κ' έπαιρνανε άό άαή do Δημητράκ' άό
Διαμαντόγλου, γκαϊάατζή, και τους έπαιζε πέ άή γκάϊάα. Τον είχανε δμως με-
γάλ' πειϋαρχία.

"Οταν περνούσε τό μεσημέρ' κ' ϋστερις άύνάας με διάφορες φορεσιές, άντρή-
σια ρούχα, κ' έ'τρεχανε στά σοκάκια με τρεΐς, με τέσσερις κομπανίες, γιά νά συναν-
τήσνε κανέναν άάρα, μεϋυσμένες δμως. Κι δποιονα άντάμωνανε, έννοούσανε νά
τους δώκ' λεπτά, κι αν δέ άους έδινε λεπτά, τον ξεγύμνωνανε κι άναγκάζάανε
ό καϋεις νά δώκ' λεπτά, γιά νά γλυτώσ' τό ξεγύμνωμα. Μετά τον αφήνανε, έπαιρ-
νανε τά λεπτά, κ' έ'τρεχανε κι άγόραζανε κρασί.

Σ' αυτό τό αναμεταξύ μιά φορά έρχομαν κ' έγά) με άό Μπύργο πε τ' άλογο,
και με πιάν' τοϋ Γιώργ' τοϋ Ντελή - Δημήτρ' ή γεναϊκα, κ' έπιασε τ' άλογο πέ
τά χαλινάρια και λέγ':

— Κερατά, παράδες βγάλε. Κ' οι άλλες φώναζανε :

— Κράτια τον, μή άόν άπολας.

Κι' άναγκάσκα κ' έδωκα εΐκοσ' γρόσια και με αφήσανε. Και μετά μιά ώρα
γλέπω κ' έρχουάαι στή ίηάτσα κ' έ'βγαζανε τις άάρ' πομέσα πό τά καφενεία πέ
τις προποδιές.

Αυτά ήάας τά έϋίματα τοϋ Μπαμπουγκιουνού τοϋ Νταουτλί.

Τό ράϊάατζή άόν είχανε δεμένα τά μάτια, μόνε νά παίζ'. Πότε τον έβανανε
στο στόμα μιλίνα (=πίττα), πότε άρμυρό ψάρ'...

Όή μπάμπου άήν έ'πλυνανε, τη 1>ογιάάζανε με κοκκινάδ' τά μάγουλα τς, άή
ϋουάράρζανε και άήν έβανανε πούλια στά μάγουλα, στο τσακάλ' φλονργιά· άήν
έκανανε κοϋκκο και άήν έβανανε στή όολνιΐρόνα και καμάρωνε.

Χορεύανε, όταν ήάας μές στο σπίτ'. "Εκανανε πολλά πράματα, αλλά πώς
νά τά ξέρ' κανείς; Ή μιά έβανε ροϋχα άάρικά και δεκινοϋσε ώς άάρας.
Μερικές έβγαίνανε κ' έπιαναν ε τά πόστα, μήπαις πλησιάσ' κανένας άάρας και πάγ'
και δγί] εκεί τί γέν'ται2).

') Μ ιοί ρ, ινδιάνος, κονρκος.

2) «0« Νταουτλιανοι ήιίας Καβακ/.ιώτ' απέ τό βουνό Σατάρ' της 'Αάριανονς περιφέρεια.
Ήρταν στον καιρό της Ρουσίας κι ό Νταοΰι μπέης είχε τό τσιφλίκι και τό αγόρασαν αυιοί
καί τό 'καμαν χωριό καί ώνομάσκεν Νιαοντλί. Είχανε 30 χιλιάδες στρέμματα ογδόντα οικογένειες».
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Και στή Μεσέβρια οί γυναίκες μαζεΰάας στο σπίτ' τής μαμμής και διασκέ-
δαζανε. Και οί αάροι εκανανε τό Μπάμπουγκιοννον κόντρα πε τες γεναΐκες.

7 (ΛΑ 1104 Β' σ. 2-3)

Παρά Δημ. Σαρρή, ετών 60, έξ 'Αγχιάλου.

Τό Μπάμπου γκιουνον γίντανε και στην Άχελά). τΗταν ή τελευταία γιορτή.

Οί γυναίκες πήγαινανε στο σπίτι τής μαμμής' άή Ιιήγαινανε σαπούνια, λάδι.
Δεν επιτρέπονταν άίΐρας. "Ολη νύχτα γλεντούσανε και εκανανε δ,τι μπορούσανε.
Χορεύανε, έ'πινανε και κυμμάτ' παραπάν', ερριχνανε άή μιά κάτ', ά,ήν εκανανε
τρίκωλο 1).

ΙΙήγαινανε μόνε γυναίκες παάρεμένες. Οί αάροι ατό Μπάμπου γκιουνον
γλέντιζαν όξω, ξεχωριστά· έμοιαζαν καρναβαλίστικο γλέντι, στά καφενεία, και
πάν' σ' αμάξια χωρικά λογνρνονσαν πό μαχαλά σέ μαχαλά μουντζουρωμένοι,
κ' έλεγανε πειράγματα στους γύρω.

8 (ΛΑ 1104 Β' σ. 31-33)

Παρά Σοφοκλή Χατζηγιάννογλου, ετών 66, ές 'Αγχιάλου.

Τής Άγιας Δομνής μαζώνονντας οί γυναίκες και πήγαινανε στή μαμμή και
άή ϋήγαινε ή κάίϊε γυναίκα ενα ααποννάκ' και κανένα πεταετάκ' και διάφορα
φαγητά. Έκεΐ έ'μνησκάνε δλες οί γυναίκες και γλεντούσανε.

ΙΙρωΐ πήγαινανε και εμνησκαν εως τό βράδ'. Κατόπ' έπαιρνανε τά όργανα
ατής μαμμής τό σπίτ' και χορεύανε, εως νά διαλύσ' τό πλήθος τά μεσάνυχτα.
Ή μαμμή τις εύκιοϋνταν νά κάν'ν ε πολλά παιδιά. Οί αάροι άπαγορεύον-
άαν νά πάνε ατό σπίτ' τής μαμμής.

"Ελεγανε τά δικά τς τά τραβούδια, γυναικεία, και πό καμμιά μεθούσε κι δλα.

"Εκανανε και άστεία πολλά και γελούσανε. "Επιανανε καμμιά γυναίκα πέ
τά χέρια, τά πόδια, άήν ερριχνανε κάτ', άήν εκανανε τρίκωλο.

Μόνε παάρεμένες πήγαι νάνε, π ο ν μ π ο ρ ο ν σ αν ν' ά π ο χ τ ή σον ν.

Κ' οί αάροι γιόρταζανε και γλεντούσανε ατά μαγαζιά.

9 (ΛΑ 1104 Α' σ. 106-7)

ΙΙαρά 'Ελένης Λίλαινα, έτών 67, κατοίκου "Αηβλάση παρά την Μεσημβρίαν.

Τό πρωί' θανά πάμε στ}] μπάμπω, νά άή χύαμε νερό νά πλνϋή. θανά σκου-
πιστή πέ άή Ι)εταέ τα, θανά μας κεράσ' κει ν' ενα ποτήρ' ρακί κ' υστέρα θανά

') Τρεις φορές dij γτνποναανε κάτ'.
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πάγ' καθεμιά στο σπίτι τς νά κάν' ετοιμασία, θανά σφάξ' πουλί, υ,τι ήάανε.

Τό βρά(Υ θανά πάρ' τό τραπέζι τς (χαμηλό ξύλινο), είτε (Ιό άαβά τς με τά
φαγιά, θανά πάμε κει πέρα και θανά στρώσ'με τραπέζια στή σειρά. Τί χαλ-
βάδες, τί γάλατα, τί όρνιθόπλα, τί μιλίνες, τί πράματα. ! Μεγάλ' ετοιμασία.

"Υστερα θανά φάνε, θανά τραγουδούνε, θανά χορεϋνε· άή μπάμπω θανά
έχ'νε πρόοδο, κείνη να θανά έ'χ'νε μπροστινή. Είχε και gaida.

Κάθα μιά ϋανά στολίσ' άή μπάμπω με λουλούδια, βασιλικοί, μέ πράματα.

Ούλες οι γυναίκες μαιτσα τραβουδούσανε. "Υστερα θά νά πάρ' ή μπάμπω
άό χορό, θανά πάμε στοΰ Θωμά τό μαγαζί. Τό παιδί τ' ήάανε, ό Γιώργης, ό
Θωμάς πού νά φανή !

"Αν φαινόάανε άάρας, τόνε ξύμνωνανε, άόν έπαιρνανε τό καλπάκ', νά ά.ους
κεράσ'. Και μεθούσανε κι όλα. "Ολη νύχτα χορεύανε.

Ευκές τής μπάμπως: Νά νεΐναι γερές, νά χαίρ'άαι, νά κάν'νε παιδιά, νά
ν είναι καλά...

10 (ΛΑ 1104 Α' σ. 89)

Παρά Θοδωριάς Μπαλή, ετών 55, εκ Μεσημβρίας.

Τ ό Μ π α μ π ω γ κ ι ο ν ο ύ.

Κει ν' άή μέρα ϋανά πάρμε τά ψωμιά μας, τά φαγιά μας, τά κρασιά μας,
μιλίνες έφκιαναμε, και θανά πάμε μέσα σ' ένα σπίτ' νά καθήσ'με, νά φάμε, νά
πιούμε κρασί, κ' έπειτα νά σκωθούμε νά χορέψ'με. Μερικές φορέν'άας, γέν'άας
μάσκες και γλεντούσαμε, κάναμε αστεία. Μερικές φορές περνούσανε οι αάρες,
μας έπαιρνανε και λογυρνούσαμε όλη άή ϋολιτεία μας, αάροι και γυναίκες· χο-
ρεύαμε και γύρζαμε λυγερά άή Μεσέβρια όληνα, πέ τό Κουμούλ' μέχρι τις Άξό-
πορτες κάτ' και πάλε γυρνούσαμε και πηαίναμε πάλε στο Κουμούλ' γυναίκες,
αά,ροι, παιδιά, δλ' ή Μεσέβρια.

Και τά όργανα έπαιζανε μπροστά.

"Ενας αθρωπος γέντανε μπάμπω. Ό Σάββας τον Μαρή γένάανε "ΑηΒασίλ'ς,
μαζι πέ τό πλήθος. Δέν είχε κόσμο νά μη διασκεδάσ'.

"Ετσ' έθιμα τό ηύραμε μέ τά παλιά τά χρόνια.
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11 (ΛΑ 1104 Α' σ. 5-8)

ΙΙαρά 'Αποστόλου Μανωλοποΰλου Κοκκίνου, ετών 84, έκ Μεσημβρίας.

Τ ό Μ 77 ά μ πω γ κι ο ν ν ο ν ατό Έρκέτς ')

Τό μπάμπω (/κιοννον ατό Έρκέτς, που ήιίας οί χοάροί οί Βονργαροι, οί
γυναίκες πήαινανε ατή μαμμή. 'Από την αρχή, άμα έρχοάαν ή μέρα αυτή, ήξε-
ραν οί γυναίκες, εκανανε άήν ετοιμασία άποβραδύς. Καϋαμιά θανά σφάξ' από
ένα όρνίίΡ.

Τό λοιπόν, άμα έβγαινε δ ήλιος, δλες οί γυναίκες έβαναν ε στις άαβάδες πό
μιά μιλίνα, ενα όρνίθ' και μιά πίττα ψωμί καθαρή και πό ενα κομμάτ' σαποϋν',
κ' ενα πεακίρ' καινούργιο. "Οταν πήαινανε στή μαμμή, ή μαμμή κάάανε στο
μαξιλάρ', σά βασίλ'σαα.

"Αμα πήαινανε τά πράματα, τά έπαιρνε μιά γυναίκα, τά σήκωνε, θά πάρ'
υστέρα ή γυναίκα τό σαποϋν', ϋ·ά πάγ' άή λιέν' στή μαμμή γιά νά νιφτή· ϋ·ά βάλ'
τό σαποϋν' στο χέρ' τής μαμμής πάνου, θά πάρ' τό νερό, θά άή χύσ' νερό νά
νιφτή, ή ίδια ή γυναίκα πού πηαίν'. Τό λοιπόν θά δώκ' τό πεακίρ' νά σκουπι-
στή, και κείνο τό σαποϋν' και τό πεακίρ' μνήακ' δώρο ατή μαμμή.

Τό έ'χ'νε ενα καλό συνήθειο κείνο, νά πάνε μιά φορά άό χρόνο νά νίψου ν ε
τά χέρια τής μαμμής, γιατί ή μαμμή βάζ' τό χέρι άης ατό σώμα τής γυναίκας.
"Ολες οί γυναίκες τό κάν'νε αυτό τό συνήθειο, δσες έχ στήν ενορία τς. "Επειτα
βάζ'νε τραπέζ', στρών'νε τσέργες και κά&'άαι και τρώγ'νε. Πηγαίν'νε και λίγο
κρασί μές στά μπακιράκια. Κατόπ' τό τραπέζ' στέκ' δσο νά πάγ' ή μαμμή στή
βρύσ'. Στέκεται κάτ', δέ άό σκων'νε.

"Εχ'νε και άό γκαϊάατζή καί άό πληρών'νε. Πίν'νε, μεθούνε, άό γκουάοϋνε
κι δλα, αστεία λένε, κάν'νε πολλά πράματα. Χορεύ'νε, διασκεδάζ'νε, ώσπου
νά έρτ' ή ώρα.

Σκώνται ύστερα καί βάζ'νε άή μαμμή πά στ' άμάξ' καί μιά γριά 'κόμα, ή
μαμμή νά μή 'ναι μονάγ'. Καί πολύ άή προφυλάγ'νε, δπως οί φαντάρ' άό
στρατηγό. "Εχ' αλλ' μάγκες, πού πάνε καί πολεμούνε νά βγάλ'νε τις ρόδες τοϋ
κάρρου, νά πέσ' ή μαμμή. Κάθα μιά εχ' ενα ξύλο και φυλάγ'νε. Γαο φοβήϋκε τό
μάτι μ' άπό κείνες. "Αάρες δέ ϋοροϋνε νά σταθούνε· γιατί πίν'νε, με&οϋνε,
πέφτουνε καί κάποτες. Οί άάρες τις μαζενουνε. "Αλλοτες οί αάρες τις δέρνουνε·
κείνη άή μέρα ή γυναίκα δέον' άόν άάρα, μιά μέρα άό χρόνο.

Γώ έχω άκούσ', επί Τουρκίας μιά χρονιά, κάποιος τζαντάρ'ς, χωροφύλακας,

') Βονλγαριχύ υρεινο χωριό εις άρκετην απόατασιν άπό τής Μεσημβρίας.
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χτύπ'σε μιά γυναίκα, και κείνες πήρανε τά σπαθιά τ', τά ντουφέκια τ', τά έ'σπασανε.
Βάν'νε στή f/αρρούτσα άή μαμμή οί γυναίκες, τρανοννε οί ϊδιες άή f/αρρούτοα,
σκουάούνε τις ρόδες και (ίή Ιιηαίν'νε στή βρύσ'. Κατεβαίν' πέ άή βαρρούτσα, βρέχ'νε
τό κεφάλι τς, τά χέρια τς, άή βάζ'νε πάλε στή ηαρρούτσα και άή ϋηαίν'νε πάλε
στο σπίτι τς· άήν άφήν'νε κει άή μαμμή και φεύγουνε, καθαμιά στο σπίτι τς.

Τό έ'χ'νε, γιορτάζ' ώστε ή μαμμή. Τελειών'ν ε όλες οί γιορτές και κατόπ'
ΐνεται αυτή ή γιορτή άό χρόνο μιά φορά. Τό ηϋρανε και τό έχ'νε νά τιμήσ'νε
άή μαμμή, δπως πηγαίν'νε σέ μιά ονομασία. Κι άμα δγιοϋνε ξένον άθρωπο,
πηαίν'νε, ζητούνε δώρο. "Αμα δέ άους δώκ'. . .

'Εχ'νε καϋαμιά ένα μπακιράκ' κρασί μέ βασιλικό νά μοσκίζ'.

12 (ΛΑ 1104 Β' σ. 34)

Παρά Σοφοκλέους Χατζηγιάννογλου, ετών 66, έξ 'Αγχιάλου.

Τ ή ς h ά b ω ς ή μ έ ρ α.

"Ετυχα σέ κάποιο χωριό Βουργάρικο, στον Κισλάάερε. Πήγα νά συνάξω
βερεσέδες. "Ημανε στο μαγαζί και άκ'σα πό μακριά που έρχουάαν ή gaida καί

. 3 f/ 1 <· * \ / \ / / , / TIM ϊ

κατοπ ολες οι γυναίκες και κρατούσανε στα χέρια τσοτρες με κρασί, ύ,ιχανε μαζί
και άή μαμμή, ντυμέν' μέ διάφορες ενδυμασίες, πισκιονλια, κορδέλλες κρέμου-
άας, μέ πούλια χρυσά στο κεφάλ', ήρτανε στο μαγαζί.

Έγώ άναγκάστ'κα νά φύγω. Μόλις ϋανά φύγω, μέ πιάν'νε στή ϋόρτα
κι αυτές ήθελαν νά μέ ρίξ'νε κάτου. Γιά νά γλυτώσω εγώ άναγκάστ'κα και
εΐπα άό μπακάλ' και τις έδοΜε δέκα οκάδες κρασί, κ' έτσ' γλύτωσα και έφυγα.

Οι άντρες εκεί ν' άή μέρα ήάας κρυμμέν' σ' όλο τό χωριό, δέ φαίν'άας.

'Εκείν' ή μέρα είναι τής γυναίκας γιορτή, μιά φιορά τό έτος, και
γλεντίζ'νε και χορεύ'νε έως τό πρωί. Do ρίχν'νε κάτ', άό άραυούνε, άό χτυ-
πούνε, άό γυμνών'νε, γιατί είναι μεθυσμένες και δεν ξέρ'νε τί κάν'νε. Κι δ,τι
νά σέ κάν'νε δέ 'ναι δικαστήριο. Ό ίδιος ό δικαστής δέ σέ δικάζ'. Σέ λέγ' «εί-
ναι τό έθιμο».

Τάς εξ άλλων πηγών ειδήσεις αριθμώ ώς εξής:

13. Συμ. Μαναοσείδης. Ίστορ. Λεξ. (Φιλ. Σ. ΚΓΓ. αριθ. χειρ. 3796)
σ. 84-87 (=ΛΑ 288)· Μαράσια Άδριανουπόλεως.

14. Κ. Παπαϊωαννίδης. Θρακικά Α' 1928 σ. 458. Σωζόπολις.

15. Κ. Φ(αλτάϊτς). Μπουκέτο 3 Ίανουαρ. 1929. Κίτρος, Άμάτοβον κτλ.

16. Β. Δεληγιάννης. Τς Μπάμπως ή μέρα. Άρχείον Θρακ. Θησ. τόμ. 3
(1936) σ. 196-200. Άμπελοι Νιγρίτης.
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Συνοψίζοντες τάς ανωτέρω ειδήσεις διακρίνομεν τά εξής κύρια τού εθίμου
στοιχεία:

1. Κΰριον πρόσωπον, περί τό όποιον στρέφεται ή όλη εορτή, εΐναι
ή μαία τού χωρίου, τής δ' εορτής μετέχουν μόνον γυναίκες, καί δή
κά&ε γυναίκα που τεκνώνει (1), μόνο παντρεμένες που μπορούσαν ν' αποχτή-
σουν (8), αί μ ή άπολέσασαι έτι πάσαν ελπίδα τεκνοποιίας γυναίκες (14), όλες οί
παντρεμένες... εξόν απ' τις χήρες και τις ατεκνες (16). Λεύτερα κορίτσια δεν
αφηναν (2).

2. Πρόσωπα βοηθητικά: δύο ή τρεις γραίαι ως βοηθοί τής μαμμής
(3. 11. 16), καλεσμένες τής μαμμής (3).

3. Επίσκεψις τών γυναικών προς την μαμμήν καί προσφορά δώρων,
ίδίςι πραγμάτων καταλλήλων είς τό έργον αυτής. ΙΙροσφέρονται σαπούνι, πετσέτα,
μανδήλα, φαγητά, ποτά, γλυκύσματα, χρήματα. "Αλλαι προσφοραί: ενα ταψί
αλεύρι σταρήσιο μ~ ενα κερί (σπερματοέτο) μπηγμένο στή μέση (16)' μιά πίττα
είναι άπαραίτητη, αλειμμένη μέ μέλι καί κεντημένη μέ μαχαί ρ' καί πηρού ν' (1).

4. Νίψις τών χειρών τής μαμμής ύφ' εκάστης τών επισκεπτόμενων
γυναικών' συμβολικά ί πράξεις σχέσιν έχουσαι προς τον τοκετόν: τό νερό
(ζεστό) χύνεται πάνω ατά χέρια (τής μαμμής), μπιράέν'), μαζωμένο, γιά νά γίν'
γλήγορα τό παιδί (2)' ένα κλωνί βασιλικός μέσ' ατό νερό καί τό νερό ί)ά τό χύσ'
πάν' στά χέργια έτσ' χλιαρό, όλο μεμιάς (3). Προγνωστικά διά τό γένος τοϋ
τεχθησομένου : Οά τή ϋρονμυτήσ' τή γαραφίτσα (τό μπακιράκ') καί ϋά την κάν'
πέ τό ποδάρ' έ'τσ' καί ίίά δγή : άμα ν εΐν' τ ανάσκελα, ί)ά κάμ' κορίτα', άμα ν εΐν'
μπρούμυτα, &ά κάν' άγόρ' (3).

5. Στολισμός τής μαμμής καθημένης επί θρόνου (σά νύφη 6. 13—σάν
βααίλασσα 11): τής βάφανε μέ κοκκινάδι τά μάγουλα (6)' τής βάζανε ατό κεφάλι
λουλούδια χρυσωμένα (μέ τό βαράκ') (2. 3. 6. 9. 16), στο λαιμό φλουριά (13), πλε-
ξούδες άπό κρεμμύδια καί σκόρδα (4), μπρουλιές άπό σταφίδες, χαρούπια, σύκα,
φούσκες (άπό καλαμπόκι) (3. 4)' τής βάζανε ενα κρεμμύδ' σέ μιά κλωστή μ' ένα
τσάκνο γιά κλειδί (γιά ώρολόγι) (3). Οί γυναίκες στόλιζαν τή μπάμπω καί τίς
δυο γριές που είχε καλεσμένες ή μπάμποy καί α' αυτές έβαναν τίς μπρουλιές (3).

6. Σύμβολα δεικνυόμενα είς τάς γυναίκας (άνδρεΐον καί γυναικείον
μόριον). Φίλημα αυτών καί πράξεις είκονικαί: έκαναν τ'αστεία μέ
κάνα λουκάνικο· κείνο τό λουκάνικο τό 'κλαιγαν, τό φιλούσαν (2). "Ενα άντρήσιο
πράμα κάνουν: ενα π ράσο, ενα σετζονκ', ενα λουκάνικο■ όπου βρούνε τρύπα άνοι-

') λ. τουρκ. μεμιάς.



ΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

•/τή τό ρωκών'νε (3). Με ξύλο ή με χώμα, με πηλό, έκαναν ένα άντρήσιο πράμα1
τό στόλιζαν μέ κάτι λουλούδια, δπως και τήν Πρωτομαγιά, ή μια τής άλλης τό
έδινε· τό φιλούσαν, τό αγκάλιαζαν και έκαναν πό>ς τό βάζουν σέ καμιάνα. 'Έκα-
ναν και τό γυναικείο και τ' άντάμωναν, δπως έκτελειέται τό φυσικόν καθή-
κον (4). Τό γυναικείο τό φκιάνουν μ' ένα κομμάτι τομάρι μαλλιαρό' τό σκίζουν
και τό κάνουν τό όμοιο' τό στολίζουν μέ διάφορα άνθη... και τό προσφέρουν
στήν παραμάννα μέ τό άντρήσιο' υστέρα δλες οί άλλες χύνονταν σύσσωμα στο δω-
μάτιο πού ήταν ή μπάμπω, τό άγκάλιαζαν αυτό τό πράμα και ή μιά τό έδινε
τής άλληνής και τό γάϊδευαν, τό φιλούσαν (5). Δύο τρεις άπ' τις γεροντότερες
μαζί θά φκιάσουν τό πέος (μέ πράσο καί έντερα χοίρου)' μέ ένα λουκάνικο φρέ-
σκο σχηματίζουν τό γυναικείο αιδοίο, περνούν άπομέσα τον τό πέος, γιά νά δεί-
χνουν και τά δυο μαζι κάποια φυσική πράξη κα} κατόπι μιά άπ' τις γυναίκες,
πον έκαναν τις προετοιμασίες αυτές, παίρνει τό πέος μέ ένα γουδοχέρι μαζί,
ανοίγει τήν θύρα λίγο. γιά νά τό δείξη στις γυναίκες, που μαζεύτηκαν πρό πολλού
στον προθάλαμο περιμένοντας μέ τά φαγητά τους, γιά νά τό ιδούν... Πλησιάζει
ή πρώτη. Εκείνη πον κρατεί τό πέος άπομέσα τήν λέγει : «φίλησέ το και έμπα
μέσα». Μέ μεγάλη προϋνμία εκείνη θά τό φιλήση και θά έ'μπη... "Αμα θά τελειώ-
σουν δλες, θά τό βάλουν άπάνον στο τραπέζι και αν τύχη και έλθονν κατόπιν
καί άλλες, θά τό χαϊδέψουν ελαφρά μέ τό χέρι τ ους, θά τό φιλήσουν καί ϋ·ά
πού ν: ώ ώ ώ ώχ! τί ωραίο!... Κείνη πον σέρνει τό χορό θά κρατή στο ένα της
χέρι τό πέος μέ όλα τά έξαρτήματά τον καί αν έλθονν γυναίκες εξωτερικές, πού
δεν έλαβαν μέρος στήν τελετή ή κορίτσια γιά σεργιάνι, τίς τό πηγαίνει καί κά-
νει εμπρός τους τέτοιο σχήμα ποι< δείχνει τή συνουσία (16).

7. Ευχαί τής μαμμής προς τάς γυναίκας: Νά πολυτεκνήσουν (4)'
νά κάν'νε πολλά παιδιά (8)' νά νεΐναι γερές, νά χαίρ'ήαι, νά κάν'νε παιδιά, νά
νειναι καλά (9).

8. Συμπόσιον τών γυναικών είς τό σπίτι τής μαμμής. Οίνοπο-
σίαι- "Ασεμνα άσματα καί χοροί περί τήν τράπεζαν προεξαρχούσης
τής μαιιμής. Κείνη πού σέρνει τό χορό θά κρατή στο ένα της χέρι τό πέος (16)·
Αισχρολογία ι. 'Άσεμνα παιγνίδια (π. χ. τό τρίκωλο, 7 καί 8).

9. Μεταμφιέσεις (1. 2, 3. 6. 10).

10. Φρούρησις τής μαμμής. Προφυλάξεις μη οί άνδρες κλέψουν τή
μαμμή (11. 16).

11. "Εξοδος είς τάς οδούς καί χοροί εις τήν πλατεΐαν καί τά κα-
φενεία. Οίνοποσίαι, μέθη.
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12. Ά π ο κ λ ε ι σ μ ό ς των ανδρών εις τάς οικίας. Εξαναγκασμός των
συλλαμβανομένων ανδρών εις προσφοράν οίνου. Ξεγύμνωμα τών δυστροπούντων
(2. 3. 6. 12. 15. 16).

13. Πομπή της μαμμής όχουμένης εφ'αμάξης προς τήν πηγήν και κα-
τακλυσμός αυτής δι' ί5δαΐος (1. 2. 11. 13). Την αμαξαν σύρονσι δύο νέοι
έζενγμένοι είς τον ζυγδν (13).

14. Σκοπός τής εορτής τών γυναικών: τονχαν σε καλό, για ν' άπογτονν
παιδιά (2)' τό 'χουνε νά τιμήσουνε τη μα μ μη (11)' ή παραμάννα είναι ώς ενας
ί?^ευθ·ερωτής, μεγάλος γιατρός γι' αντες και είναι προς τιμήν της (5). Είναι τής
γυναίκας γιορτή (12).

Ιδ. "Απλούν συμπόσιον τών γυναικών. "Ανδρας μετημφιεσμένος εις μαμμήν.
Εκφυλισμός τοΰ εθίμου εις τά αστικά κέντρα (Μεσημβρίαν, Άγχίαλον,
Σωζόπολιν) (10).

Έκ τής αναλύσεως ταΰτης γίνεται σαφής ό όλος χαρακτήρ τής εορτής : είναι
«της γυναίκας γιορτή» αποσκοπούσα εις τήν έξασφάλισιν τής τεκνογονίας παρά τών
ικανών προς τούτο γυναικών" διό και ή μαία, ή βοηθός τών γυναικών κατά τήν
ώραν τού τοκετού, τιμάται παρ' αυτών ως βασίλισσα ή ως θεά Είλείθυια ή Γενε-
τυλλίς, καθημένη επί ίίρόνου και εστολισμένη με χρυσά κοσμήματα και μέ τά
σύμβολα τής αφθονίας, ήτοι όρμαθους σύκων και άλλων ξηρών καρπών, τά δε
«δεικνυόμενα» εις τάς γυναίκας σύμβολα, τά όποια αΰται ασπάζονται ώς τι ιερόν
και ά'γιον, εΐναι φαλλός ή φαλλός και κτείς εν ενώσει, αποτελούντα σαφές λείψα-
νον τής πρωτογόνου φαλλικής λατρείας1). Προς τον χαρακτήρα δέ τούτον τής
εορτής συνάδουν και ή επικρατούσα κατ' αΐ'τήν εί>θυμία και αισχρολογία, τά
ασεμνα ασματα και οί οργιαστικοί χοροί, αί μιμικαί πράξεις συνουσίας και αΐ
έκφερόμεναι ευχαί. Είναι δ' άξιοσημείωτον ότι τά αυτά σύμβολα και ή χαρακτη-
ριστική αισχρολογία άπαντώσι και εις τά γαμήλια έθιμα τών Ελλήνων τής αυτής
θρακικής περιοχής, αποβλέποντα εις τον αυτόν και εκείνα σκοπόν ήτοι τήν επί-
τευξιν γονιμότητος τού άνθρωπου.

Εΐδομεν ανωτέρω, αριθ. 4, ποία διασκέδασις επακολουθεί τήν δευτέραν
ήμέραν τοΰ γάμου εις τό χωρίον Μπάνα, μετά τήν άπόδειξιν τής άγνείας τής νύμ-

') Ή έννοια τοΰ φαλλοϋ ενυπάρχει προφανώς και είς τό κερί [οπερματσέτο), τό όποιον
είναι «μπηγμένο στη μέση» τοΰ ταψιοϋ μέ τ' άλεΰρι πού προσφέρεται ώς δώρον είς τήν μαμ.
μην (16)· ομοιάζει δηλ. μέ τό όρθιο και επιχρυσωμένο πράσο τής κοννονμιας, ήτοι τής πίτ-
τας πού τοποθετείται εμπρός στα πόδια τοΰ Μπέη τήν Δευτέραν τής Τυρινής εις τό Όρτά-
κιοϊ. Βλ. Κ. Ρωμαΐον, Λαϊκές λατρείες τής Θράκης. 'Ανατύπωση. 1944 σελ. 94 ν.ί.

2
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φης. Όμοίως εις τον Ναίμονα (ΑΑ 1104 Γ' σ. 193) «οί γυναίκες τη Δεύτερα
μεϋ·οϋν, γέν'άαι δπως ατά καρναβάλια, βάν'νε άντρίκια ροϋχα και κάν'νε
αστεία, γορεν'νε, γελούνε, δπως και στης Μπάμπως τη μέρα. Κά$α μια εχ κ' ενα
μπονκάλ' κρασί, λένε και τραβούδια αχαμνά».

Οί πήλινοι ή ξύλινοι φαλλοί ήσαν εν χρήσει εις τά έθιμα τών γυναικών και
κατά τήν εορτήν τής Πρωτομαγιάς εν Μεσημβρία και Άγχιάλω, συνωδεύοντο δέ
μέ όλας εκείνας τάς μιμικάς πράξεις, τάς άσφαλιζούσας μαγικώς τον γάμον και
τήν γονιμότητα1). Ούτω «στη Μεσέβρια άη Πρωτομαγιά οι γυναίκες έπρεπε
νά βγιονν δξω, νά κάν'νε κ' ενα στεφάν' νά κρεμάσ'νε. Εέν'άας παρέες παρέες.
Θανά σκωΰονν το πρωί άη Πρωτομαγιά καϊ ϋ'ανά πάρ'νε ή κα&εμιά τά φαγιά τς,
τά ψωμιά τς, τά ριζόγαλά τς, νά γεμίσ'νε τά καλάθια τς και νά πάνε δξω στο
Μάιο. Θανά πάνε κει πέρα, στον κυρ Άνεγνώστ' τ' άΠέλ' ποπίσ', σ' ενα μεγάλο
μέρος που ησανε τ' αλώνια, δ μύλος δ πέτρινος. Στο δρόμο μαζεύανε λογιώ λο-
γιώ χόρτα. "Αμα έβγαιναν ε στο ισιάδ', ΰανά καϋ·ήσ'νε νά φάνε, ή μιά νά πη τό
δικό τς, ή αλλ' το δικό τς και νά διασκεδάσ'νε. Μόνε γυναίκες. Παιδιά μεγάλα δεν
επαιρνανε μαζί τους. "Οπου είχε πρασινάδα, οί γυναίκες σέρνονάας πάν στά χόρτα
κ' ελεγανε : Φάε, μουνί, χορτάρ'2). Και τά κορίτσια ελεγανε : Και τοΰ χρόν' βιλάρα.
Είχανε και μιά βιλάρα μέ κεραμιδόχωμα ή μέ ξύλο, ίΐή στόλιζανε μέ πρασινάδες,
λουλούδια διάφορα κ' ή μιά (Ιή αερβίρ'ζε στην άλλη να. Όην είχανε δμορφα φκια-
σμέν'. Τό σχήμα κα&αρό, καθαρό. Τ)ή βάφανε κόκκινη (ά'μα ήταν από ξύλο),
και άή λέγανε μάϊο3). "Αάροι και παιδιά δεν αφήνανε νά ζυγώσ'νε. Τραβουδού-
σανε τά τραβούδια που ελεγανε και τις άποκριές. Οή βιλάρα (1ην είχανε οι παάρε-
μένες. Οί στείρες φυσικά εΐγανε do 0αη μ δ άδ ϋερσσότερο. Μεθύσια

*) Περί τών συμβόλων τής γονιμότητος και τοΰ coitus, ώς τοΰ ίσχυροτέρου μαγικολα-
τρευτικοΰ μέσου τοΰ είδους τούτου, βλ. Mengis εν Handwort. d. deutschen Aberglaubens
III 149-153, Eckstein, αύτ. Ill 387 κέ. και Kummer, αϋτ. Ill 748 κέ. Πρβλ. Μ. Nilsson,
Griech. Feste 1906, σελ. 261 και Geschichte der griech. Religion I 1941 σελ. 108 κέ.

2) Και αί γυναίκες τών Βλάχων τής Πίνδου, τών διαχειμαζόντων είς τήν Βλάστη ν Δυτ.
Μακεδονίας, κατ' άνάμνησιν τοΰ Ά. Κεραμοπούλλου, έλέγετο ότι τήν άνοιξιν, ότε τό λιβάδι
έπρασίνιζεν, έτρίβοντο επί τής χλόης λέγουσαι: maku pitsa iarba (=φάε, μουνί, χορτάρι).

3) Ό Κυριάκος Καλαϊτζής, τόν όποιον συνήντησα τό 1937 πρόσφυγα έκ τής Μεσημ-
βρίας είς τήν Νέαν Μεσημβρίαν (16 χλμ. έ'|ω τής Θεσ]νίκης) εΐχεν είς τήν κατοχήν του πήλι-
νον φαλλόν, τόν όποιον καί μοι παρεχώρησε. Γυναίκες Μεσεμβρινές, έπιστρέφουσαι τό από-
γευμα τής Πρωτομαγιάς τοΰ 1920 από τήν εξοχήν είς τήν πόλιν, έζήτησαν νά τάς πάρτ) είς
τό αμάξι του. Όταν κατέβηκαν, έλησμόνησαν μέσα στο αμάξι «τό Μάιο» καί κατόπιν
έντράπηκαν νά τόν ζητήσουν. Τώρα απόκειται είς τήν μουσειακήν συλλογήν τοΰ Λαογραφι-
κού 'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών καί δημοσιεύεται εν τφ συνημμένφ πίνακι.
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δέ γίνάας τότε. Είχανε τά φαητάτς, όχι κρασιά. Τραβουδονσανε κ' ενα: Καλόγερε
τ' αδράχτια σον κτλ. Οί αάροι πήαινανε χώρια, δικές τους παρέες (ΛΑ 1104
Α' 85. 297 Γ' 91 καί 159) ')-

Μία μόνον έκ τών τελετών τής ημέρας τής μαμμής έχει άλλον, ευετηρικόν,
σκοπόν : ή πομπή προς τήν πηγήν μέ τήν μαμμήν έποχουμένην έφ' αμάξης καί ό
κατακλυσμός αυτής δι' ύδατος, τήν οποίαν αναφέρουν μόνον τινές έκ τών άφηγη-
τθέντων (1. 2. 11. 13). Αύτη προφανώς ανήκει ε'ις τά έθιζόμενα κατ' άλλην θρα-
κικήν έορτήν, τον λεγόμενον Κοΰκερον, καί έξ αυτής είσεχώρησε καί είς τί|ν ήμέ-
ραν τής μαμμής, ανάγεται δέ εις τά αρχαία Σατουρνάλια αποβλέπουσα διά τού
κατακλυσμού είς τήν προαγωγήν τής βλαστήσεως2).

Ή ημέρα τής μαμμής, ως εΐδομεν, εορτάζεται ομοίως καί υπό τών Βουλγα-
ρίδων γυναικών τής αυτής βορειοθρακικής περιοχής τήν 8ην 'Ιανουαρίου υπό τήν
έπωνυμίαν μπάμπιν άέν, αλλ' αΐ ειδήσεις, τάς οποίας τή βοήθεια τοϋ φίλου Δ.
Πετροποΰλου ήδυνήθην νά έχω ΰπ' όψιν μου εκ βουλγαρικών πηγών, είναι γενι-
κής μορφής καί δέν εμφανίζουν ποία ή έξάπλωσις τοϋ εθίμου ανά τήν Βουλγα-
ρίαν. Ούτω έν τή Βουλγαρική 'Εγκυκλοπαίδεια τοϋ Danzof αναφέρεται ότι «τήν
ήμέραν αυτήν πολύ πρωί οί μαμμές πηγαίνουν είς τά σπίτια, όπου έχουν ξεγεν-
νήσει, φέρνουν μέλι ανακατωμένο μέ κεχρί και αλείφουν μ'αυτό τά στόματα, τά
μάτια και τά μάγουλα τών μικρών παιδιών, κάτω τών 7 ετών, ενώ ακόμη ευρί-
σκονται στο κρεββάτι τους. Κατά τήν διάρκειαν τής ημέρας αί γυναίκες που έχουν
παιδοκομήσει μέσα στο χρόνο, πού πέρασε, κάνουν μαζι μέ τά παιδιά τους επι-
σκέψεις στή μαμμή πού τις ξεγέννησε κ'εκεί φιλοξενούνται και διασκεδάζουν» 3).
Κατ' άλλας πληροφορίας «Ή μαμμή, πού δέχεται τάς επισκέψεις, παίζει διάφορα
αστεία παιγνίδια, κάνει γκριμάτσες, δείχνει τή γλώσσα κτλ. Είς αύτάς τάς δια-
σκεδάσεις δέν παρίστανται Άνδρες και αί γυναίκες έχουν έλευΰ·ερίαν. Δ ι' αυτό
λένε : τήν ήμερα τής μαμμής στο σπίτι κελαηδάει ή κότα. Μετά τό δείπνον ή
μαμμή περνάει μάλλινη κλωστή γύρω στο κεφάλι και τό πρόσωπο τών παιδιών
και λέγει διά τά άρσενικά : βάνω μαλλιά, μουστάκι, γένεια, διά τά θηλυκά παι-

') ΛΑ 1104 Β σ. 1 : Στήν ' Αχελίο άή Ι/ρωτομαγιά οί γυναίκες εβγαινανε στους μπαξέ-
δες, στ' αμπέλια, οπον είχε πρασινάδα. Σέρνουάας παν στα χόρτα. Οί αάροι ξέροντας or ι ϋα
πανε στά χόρτα, εκανανε ξύλινες βιλάρες και τις ερριχνανε, νά τις εϋρονν οί γυναίκες.

2) Βλ. Ν. Γ. Πολίτην, Παραδόσεις σελ. 1263 κε. καί Κ. Ρωμαΐον, Λαϊκές λατρείες τής
Θράκης.'Ανατύπωση. ('Αρχ. Φρακ. Οησ. τ. ΙΑ' 1944-45) σελ. 91. Τουναντίον κατά τόν
Μ. Nilsson, Gesch. d. gr. Religion I 483, οΰδέν ίχνος εχομεν έν tfj αρχαία 'Ελλάδι περί
βασιλέως τών Σατουρναλίων.

3) Ν. και Ή. Ντάντσοφ, Βουλγαρική 'Εγκυκλοπαίδεια, Σόφια 1936 σελ. 94 λ. Babinden.
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διά: βάνω μαλλιά. Τήν ημέρα τής μαμμής βαφτίζουν στο ποτάμι τις νιόννφες
πον παντρεύτηκαν εκείνο τό χρόνο. Συγγενείς τού γαμβρού, κονμπάροι, αδέρφια
κλπ. πηγαίνουν τή νύφη στο ποτάμι. "Οταν φ&άσουν εκεί, ή νιόνυφη μπαίνει
μέσα στο νερό, κάνει τό σταυρό της, υστέρα ξαπλώνεται μέσα στο νερό, πότε στή
μιά μεριά, πότε στήν άλλη, τρεις φορές. "Υστερα πάνε όλοι στο σπίτι της κ'εκεί
τους κερνάει, φιλεΐ τό χέρι τους και κα&ένας τής προσφέρει κάποιο δώρο» ').
Κατά παλαιοτέραν εΐδησιν «ή μαμμή κρατεί μαύρη κλωστή αλειμμένη μέ μέλι
και κεχρί ανακατεμένα και τήν κολλάει στο μέτωπο κα&ενός στο σπίτι και λέγει :
Νά είσαι πάντα φρέσκος σάν αύτη τήν κ?Μστή ! Νά παίρν^ς πάχος σαν αυτό τό
κεχρί, νά πλη&αίνης σάν τό μελίσσι στήν κυψέλη . . . Αι γυναίκες πού έγέννησαν
εκείνο τό χρόνο και άλλες νέες γυναίκες πηγαίνουν στο σπίτι τής μαμμής και
κά&ε μιά φέρνει φαγητό, κρασί και ρακι και δλη τήν ήμερα εκεί τρώνε, πίνουν
και διασκεδάζουν» 2).

Είς τάς ειδήσεις αυτάς δέν εμφαίνεται ό φαλλικός χαρακτήρ τής εορτής τών
Βουλγαρίδων γυναικών τής παρά τον Εύξεινον Πόντον περιοχής καί φαίνεται ότι
αΰται καί τήν συνήθειαν αυτήν, ως τόσας άλλας, παρέλαβον παρά τών παροικούν-
των Έλλήνα)ν.

Γυναικεϊαι έορταί μέ τά αυτά φαινόμενα εφήμερου γυναικοκρατίας, τελούμεναι
σχεδόν κατά τήν αυτήν έποχήν τοϋ έτους, είναι καί εξ άλλων ευρωπαϊκών χωρών
γνωσταί. Ούτως εΐς τήν βόρειον Braband αί γυναίκες τήν Δευτέραν μετά τά Θεο-
φάνια έχουν τήν κυριαρχίαν εν τή οικία καί λαμβάνουν φιλοδωρήματα παρά τών
ανδρών. Εΐς τάς Βρυξέλλας ή ημέρα τών γυναικών εορτάζεται τήν Ι9ην Ιανουα-
ρίου' κάθε άνδρας πρέπει νά φιλοδωρήση τήν γυναίκα του καί νά τήν υπάκουη,
μετά δέ τό έορταστικόν δείπνον, πού γίνεται τό βράδυ είς κάθε οίκογένειαν,
ν'άφήση τήν γυναίκα του νά τον μεταφέρη είς τό κρεββάτι3). Είς τήν Γερμανίαν
αί έορταί τών γυναικών συμπίπτουν μέ τον Φεβρουάριον, ό όποιος έν Βεστφαλία
καί Mark λέγεται «μήν τών γυναικών», εΐς δέ τήν δανικήν νήσον Seiero «μήν
τών υπάνδρων γυναικών». Καί όπου δέ λείπει ό ρητός α^ός χαρακτηρισμός, ό
Φεβρουάριος διακρίνεται μέ ποικίλα έθιμα ώς ό μήν, καθ' 8ν ιδιαίτερα προνόμια
καί έλευθερίαι ανήκουν εΐς τάς γυναίκας4). Εΐς παλαιούς λογαριασμούς κοι-

Νάϊντεν Γκέροφ, Λεξικόν τής βουλγαρ. γλώσσης μέ έξηγήσεις λέξεων βουλγαρικών
καί ρωσικών. Φιλιπποΰπολις, 1895 λ. babin den.

2) Γ. Κ. Ρακόβοκι, 'Οδηγός ή Έγχειρίδιον. 'Οδησσός 1859 σ. 2. (βουλγ.).

3) Handworterbuch des deutscben Aberglaubens II 1759, IX 238.

4) Handworterb. d. d. Aberglaubens IX 235.
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νοτήτων τής Γερμανίας, άνερχομένους μέχρι τοΰ 15 αιώνος, αναγράφονται χρημα-
τικαί χορηγίαι τών αρχών δια διασκεδάσεις τών γυναικών" πρόκειται δηλ. περί
παλαιού ανεγνωρισμένου δικαιοόματος. Δια ν' αναφέρω εν παράδειγμα, κατά τινα
έκθεσιν τού 1681, άποκειμένην εις τό άρχείον τής περιφερείας Kolmar «αι γυναί-
κες εν Weyher, Walbach καί Zimmerbach εώρτασαν μίαν ήμέραν, ή οποία
ωνομάζετο «ημέρα τών γυναικών». Συνηθροίσθησαν εις τήν δημοσίαν πλατεϊαν, αί
περισσότεραι μετημφιεσμέναι. Καθεμία έκράτει τό φαγητόν της εις τήν χείρα.
'Επήραν κρασί από τήν αποθήκη ν τής κοινότητος, έγέμισαν δύο μικρά πιθάρια
καί τά έφόρτωσαν είς ένα άλογον, πού ωδηγούσε μία γυναίκα μασκαρεμένη μέ
κουδούνια. Κάθε φούρναρης καί κάθε κάπηλας ώφειλε νά τους δώση έ'να πλαστό.
Ή κοινότης τους έδωκε καί 12 Gulden" μέ αυτά ήγόρασαν ένα μεγάλον τράγον
καί τόν έστόλισαν μέ κουδούνια. 'Έπειτα επήγαν μέ τά ό'ργανα είς τό διοικητή-
ριον, επειδή δ Διοικητής ώφειλε νά τους δώση βούτυρον. "Ετρωγαν είς τόν δρό-
μον, έψηναν κοτόπουλα καί εχόρευαν γύρω είς τόν τράγον. Οί άνδρες δεν έπε-
τρέπετο νά βλέπουν τί γίνεται έξω έως τό βράδυ. Αί γυναίκες έκαμναν παντός εί-
δους τρέλλες καί έρριχναν πέτρες στά παράθυρα. Ήτο ή 24 Φεβρουαρίου 1681» ')·
ΕΩς γνωστόν, ό τράγος, ώς καί άλλα άρρενα ζώα, είναι σύμβολον ένσαρκώνον τήν
δύναμιν τής γονιμότητος, καθώς καί οί φαλλοί.

"Ομοιοι άγυρμοί ύπάνδρων, ενίοτε μετημφιεσμένων, γυναικών από οικίας
είς οίκίαν μέ τραγούδια καί φωνάς, διά νά συλλέξουν λίπος, αυγά καί ποτά,
συνηθίζονται τήν Πέμπτην προ τών άπόκρεων εις τήν Ρηνανίαν. «Όσον άφθονώ-
τερον ρεύση τό οινοπνευματώδες ποτόν καί λύση τάς γυναικείας γλοόσσας, τόσον
ζωηρότερον αί γυναίκες συμπεριφέρονται. 'Αφού τελειώση ό άγυρμός, επακολου-
θεί συμπόσιον. Άλλοίμονον είς τόν άνδρα, πού θά πέση τότε είς τάς χείρας
τών συμποσιαζουσών γυναικών! Παρά τόν πότον καί τό συμπόσιον ή συνέλευ-
σις μετετρέπετο είς έ'να είδος δικαστηρίου τών γυναικών εκείνων, αί όποϊαι δέν
ετήρουν καθαριότητα καί ήμέλουν τήν περιποίησιν τών παιδιών. "Οτι δ' είς
τοιαύτα γυναικεία συμπόσια παρουσιάζοντο εκστατικά φαινόμενα προκύπτει από
ωρισμένα περιστατικά» 2). Είς τήν Φλάνδραν τό Σάββατον τών Άπόκρεων

') Zeitschrift fiir Volksk-unde, Ν. F. 4> (ΐ933) Τ4ο. Βλ. καί Handwort. d. d. Aber-
glaubens IX 237.

-) Zeitschr. f. Volkskunde N. F. 4, 141. Διά πλείονα βλ. J. Muller, Der Donners-
tag vor Fastnacht im Rlieinischen, αυτόθι, Ν. F. 2 (1931) 235 κέ. Περί τών καί άλλα-
χοΰ τής Γερμανίας τελουμένων υπό τών γυναικών κατά τήν Πέμπτην τών Άπόκρεων βλ.
Paul Geiger, Deutsches Volkstum in Sitte und Branch. Berlin u. Leipzig 1936 σελ.
165. Περί τών εν Ελβετία τελουμένων τήν 21 Φεβρ. βλ. Ε. Hoffmann - Krayer, Feste und
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λέγεται Σάββατον τών γυναικών, τήν ήμέραν δ' αυτήν εν Becloo όλαι αΐ ύπαν-
δροι γυναίκες παρακάθηνται εις κοινήν τράπεζαν, διά νά πιούν καφέ, νά φάνε
τηγανίτες καί νά παίξουν χαρτιά' μόνον δ' αργά τό βράδυ επιτρέπεται εΐς τούς
άνδρας νά προσέλθουν καί νά συνδιασκεδάσουν ')·

'Αφορμήν εΐς γυναικείας διασκεδάσεις δίδουν καί ΐδιαίτερά τινα περιστα-
τικά, ως ή εισδοχή νέων μελών εΐς τήν κοινωνίαν τών γυναικών. Ούτως εΐς
Hunsruck μετά τον πραγματικόν γάμον γίνεται ό λεγόμενος γυναικείος γάμος,
καθ' όν αί γυναίκες μένουν μόναι καί κάμνουν παντός είδους τρέλλες2).

Κατά τήν κρατούσαν γνώμην αί γυναικείοι έορταί αρχικώς ήσαν ευετηρικαί
τελεταί, εΐς τήν διεξαγωγήν τών οποίων ή γυνή εθεωρείτο κατ' εξοχήν ενδεδει-
γμένη. Διά τούτο καί έτελούντο αΰται ως επί τό πλείστον κατά τό έαρ3).

Διάφορον άποψιν διατυπώνει ό Richard Wolfram4). Ούτος εΐς τούς
γυναικείους αυτούς εορτασμούς βλέπει άνεξαιρέτως όργανοοσεις τών γυναικών
αντιστοίχους προς τάς τών ανδρών, αλλά μέ όλως διάφορον τον κύκλον τής δρά-
σεως αχιτών καί μέ όλως εΐδικάς τάς μορφάς τών εκδηλώσεων τα>ν. Καί εΐς
αυτάς όμως, ως καί είς τάς τών ανδρών, ευρίσκει τάς σκοτεινάς δυνάμεις τής
έκστάσεως, αΐτινες ανάγονται εΐς τάς συνήθειας τής άπωτάτης αρχαιότητος. 'Αλλ'
ένφ °ί οργανώσεις τών νέων καί τών ανδρών, ηνωμένων λατρευτικώς, ενέχουν ση-
μασίαν διά τήν πνευματικήν καί πολιτικήν άνάπτυξιν τών λαών, «αΐ γυναικείοι
οργανώσεις συγκεντρώνονται προπάντων περί τό κύριον έ'ργον τού φύλου των, τήν
μητρότητα». Διό καί κύριον θέμα τών γυναικείων συναθροίσεων είναι, κατά τον
Wolfram, ή εκλογή τής μαίας. Αύτη επακολουθεί, ιδία έν 'Αλσατία, εΐς τήν
συνεστίασιν τών γυναικών, ήτις τελείται κατά τήν άνοιξιν, μετά δ* ένα ευτυχή
τοκετόν ή γυναικεία κοινωνία εμφανίζεται, ίδίςι έν Δανία, εν πλήρει, δράσει. Κατά
παλαιοτέρας μάλιστα ειδήσεις εκ Δανίας καί δή τού 13ου αιώνος εκστατικοί άγυρ-
μοί γυναικών άναφέρονται μετά τήν γέννησιν παιδιού μέ πλήρη άποκλεισμόν τών
ανδρών εΐς τάς οικίας των καί μέ εκστατικά φαινόμενα εΐς τάς πομπάς καί συνε-
στιάσεις τών γυναικών5)·

'Ασχέτως προς τό ζήτημα τού χαρακτηρισμού τών γυναικείων τούτων συγ-

Brauche des Schweizervolkes, Neubearbeit. durch P. Geiger, Zurich 1940 σελ. 109.
ΙΙρβλ. Handwdrterb. d. d. Abergl. II 1759.

') HandwSrterb. d. d. Abergl. IX 237.

-) Zeitschr. f. Volksk. N. F. 4, 142, εν·θ·α παραπομπαί.

3) P. Geiger, Deutsches Volkstum in Sitte u. Brauch. Berlin 1936 σ. 27 καί 165.

4) R. Wolfram, Weiberbiinde έν Zeitschrift f. Volkskunde N. F. 4, (1933) 137-146.

5) Βλ. τάς περιγραφάς έν Zeitschrift f. Volkunde, Ν. F. 4, 142 κέ.
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κεντρώσεων ως ωργανωμένων ενώσεων, ή γνώμη τού R. Wolfram, ότι «είς τό
κέντρον όλων τών γυναικείων εορτών ευρίσκεται ή γονιμότης προπάντων τοϋ
ανθρώπου», είναι κατ' έμέ όρθοτάτη ')■

Έν ω όμως είς τάς γυναικείας εορτάς τής Γερμανίας, τής Δανίας καί τής
Ελβετίας ό χαρακτήρ ούτος τοϋ εθίμου μόνον έκ μεμονωμένων τεκμηρίων εμφαί-
νεται καί, ως ό Kummer παρατηρεί, «δέν έχομεν επί γερμανικού εδάφους καμ-
μίαν μαρτυρίαν περί τών ευετηρικών εκείνων εορτών, τών υπό γυναικών μόνον
αγομένων, οίαι είναι γνωσταί έκ τοϋ αρχαίου κόσμου διά τήν λατρείαν τής Δή-
μητρος κλπ.» 2), είς τήν έορτήν τών γυναικών τής Θράκης, τήν οποίαν έξητάσα-
μεν, ό αρχικός σκοπός τοϋ εθίμου είναι καταφανής καί έκ τής κατηγορίας, είς τήν
οποίαν ανήκουν αί μετέχουσαι εΐς αυτήν γυναίκες, καί έκ τών στοιχείων τής παν-
αρχαίας φαλλικής λατρείας, τά οποία ή ήμέρα τής μαμμής διασώζει. "Οθεν ή παρ-
εξέτασις αυτής προς τάς όμοιας τον χαρακτήρα έορτάς τών άρχαίων Ελλήνων, τάς
άγομένας υπό τών γυναικών, ήτοι τά Θεσμοφόρια καί τά Άλφα καί τά Ελευσί-
νια, είναι δικαιολογημένη.

"Οτι έξ όλων τών ελληνικών χωρών μόνη ή Θράκη διασώζει τοιαύτην έορ-
τήν, ιδία εις τήν παραλίαν λωρίδα, τήν περιλαμβάνουσαν άρχαιοτάτας έλληνικάς
αποικίας, τήν Άπολλωνίαν ή Σωζόπολιν, τήν Μεσημβρίαν καί τήν Άγχίαλον

') Zeitschr. f. Volkskunde Ν. F. 4ι 142-146. —Ό Kummer, Handworterb. d. d. Aber-
glaubens II 1758 κέ. άντικρούων δλας τάς έξενεχθείσας γνώμας περί τής προελεύσεως καί
τοϋ χαρακτήρος τής γυναικείας αποκριάς καί' τών όμοίων εορτών τών Γερμανίδων, παραλ-
ληλίζει αύτάς προς τό γνωστόν έθιμον τής αστείας εναλλαγής τών ρόλων μεταξύ κυρίου καί
δούλου, τής γινομένης τό πάλαι άπαξ τοϋ έτους, δεχόμενος δτι αύται συνέστησαν πιθανώς κατά
ξένον πρότυπον «ώς τις άντίδρασις τής συνειδήσεως κατά τοΰ περιορισμού τής ελευθερίας
τής γυναικός, ως τις άνεπίφθονος παραχώρησις τής έλευθερίας είς τήν μή ελεύθερα ν γυ-
ναίκα : Πρέπει μιά φορά τόν χρόνο νά εχτ) καί αύτή τήν ήμέραν της... Έτσι αί γυναίκες
λαμβάνουν ανδρικά δικαιώματα καί ελευθερίας, ενίοτε έλευθερίαν χοροϋ καί γλεντιού».
Νομίζω δτι ή ερμηνεία αύτη είναι πολύ ορθολογιστική καί δλως αντίθετος πρός οσα άλλα·
χοϋ τοϋ Handworterbuch εκτίθενται. (Βλ. Jungbauer, αύτ. IX 235 κέ. λ. Weibermonat).
Έτσι δέν έξηγεϊται διατί αϊ ήμέραι τών γυναικών συμπίπτουν μέ τόν Φεβρουάριον, «τήν
άρχην τοϋ έαρος, δτε ή έρωτική ζωή έξυπνα είς δλην τήν φύσιν καί εξωτερικεύεται παρά
τφ άνθρωποι καί έν τω χορφ καί έν τή τρελλή συμπεριφορά τής αποκριάς, πού συμπίπτει μέ
τόν μήνα αύτόν» (Jungbauer). Δέν εξηγείται καί ή τόσον ευρεία διάδοσις τοΰ έθάμου. Βε-
βαίως είναι γενική, ώς λέγει ό Μ. Nilsson (Gesch. d. gr. Religion I 482), παρά τοις άν-
θρώποις ή τάσις, ν* αφήνουν μίαν φοράν χαλαρά τά ηνία καί ν" αδιαφορούν διά τάς
έξ εθους καί νόμου έπιβεβλημένας σχέσεις, άλλ' ή ανθρωπινή αύτη ροπή καί μόνη δέν
άρκεϊ, ώς νομίζω, νά έρμηνεύση τήν γένεσιν εθίμων, είς ώρισμένον αποβλεπόντων σκοπόν

2) Handworterb. d. d. Abergl. II 1758.
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μετά τών παρακειμένων είς αυτάς ελληνικών χωρίων, τών οποίων ό εθνικός χαρα-
κτήρ διετηρήθη έν άδιασπάστορ συνεχεία ακραιφνώς ελληνικός μέχρι τών εσχάτων
χρόνων, δέν πρέπει νά μας έκπλήττί]" διότι καί πολλάς άλλας τελετάς καί συνή-
θειας τοΰ αρχαίου βίου (θυσίας ταύρων καί κριών, μιμικάς ευετηρικάς παραστά-
σεις [Καλόγηροι Βιζύης], στοιχεία οργιαστικής λατρείας [Αναστενάρια] κλπ.)
ενρίσκομεν διατηρουμένας εκ παλαιοτάτων χρόνων εις τά έθιμια τών εκ τής ανα-
τολικής καί βορείου Θράκης καταγομένων Ελλήνων.

Έν πρώτοις τά Θεσμοφόρια, ή μάλλον διαδεδομένη εξ όλων τών ελληνικών
εορτών, ειχον μεν άγροτικον χαρακτήρα, καθόσον οί «δεσμοί», έκ τών οποίων
έλαβε τό ό'νομα ή εορτή, ήτοι τά λείψανα τών είς τά «μέγαρα» κατά τά Σκιροφό-
ρια ριπτομένων ζωντανών χοιριδίων καί τών έκ ζύμης παρεσκευασμένων συμβόλων
(όφεων καί φαλλών), άνακομιζόμενα εκείθεν κατά τήν δευτέραν τιμέραν τών Θεσμο-
φορίων υπό τών λεγομένων άντλητριών άνεμειγνύοντο μέ τόν σπόρον διά τήν έπι-
κειμένην σποράν προς τόν σκοποί', όπως προσδώσωσι νέας δυνάμεις είς τήν μετά
τόν θερισμόν έξηντλημένην γήν '), αλλά ταύτα (τά σκίρα ή οί θεσμοί), κατά τόν
σχολιαστήν «τόν αυτόν λόγον έχοντα περί τής τών καρπών γενέσεως και τής τών
άνΰρώπων σποράς» προσδίδουν εις τήν όλην έορτήν καί έτερον, είδικόν σκοπόν.

Ώς γνωστόν, αί γυναίκες κατά τά Θεσμοφόρια έζήτουν νά προκαλέσουν γονι-
μότητα όχι μόνον διά τους αγρούς, αλλά καί ,δι' έαυτάς -). Τούτο έμφαίνει αυτό τό
όνομα τής τρίτης ημέρας: Καλλιγένεια, ήτις διά τούτο πρέπει νά ήτο πλήρης τελε-
τών, άποβλεπουσών εις τήν τεκνογονίαν. Έκ τούτου προήλθε προφανώς καί ή
ιδιαιτέρα θεότης Καλλιγένεια, τήν οποίαν αί γυναίκες έπεκαλοΰντο ειδικώς τήν
τρίτην ήμέραν. Είς τόν σκοπόν τούτον τής εορτής συνέτεινον ώρισμέναι πράξεις:
τ' αμοιβαία σκώμματα καί αί λοιδορίαι τών γυναικών κατά τήν νυκτερινήν έπί-
σκεψίν των παρά τή Δήμητρι έν Άλιμοΰντι, ή βρώσις καρπών ροιάς, τά κτυπή-
ματα τα> «μορόττω» 3), ή λύσις τών δεσμών τών έν ταίς φυλακαίς κρατουμένων, ή
χρήσις πλαστικών cunni καί ή θεία τιμή, ής, κατά τόν Θεοδώρητον, «ήξιοϋτο ό
κτεις δ γυναικείος έν τοις θεσμοφορίοις παρά τών τετελεσμένων γυναίων» *),

') L. Deubner, Attische Feste. Berlin 1932, σ. 44 καί 51. Μ. Nilsson, Geschichte der
griech. Religion I, 1941, a. 435.

M. Nilsson, ενΟ·' άν. σ. 436. Βλ. τοΰ αύτοΰ καί Greek popular religion, New York
1940 σελ. 26. Ελληνική λαϊκή θρησκεία. Μετάφρ. I. Θ. Κακριδή. 'Αθήνα 1953, σελ. 23.

3) Μόροττον, έκ φλοιοΰ πλέγμα τι, ω έτυπτον αλλήλους τοϊς Δημητρίοις (Μ. Nilsson,

t

Griech. Feste, 1906, σελ. 323).

4) L. Veubner, έ'νθ' άν. σ. 57 κέ. Χρήσις τοιαύτη τοΰ γυναικείου κτενός αναφέρεται
καί είς τά έν Έλευσΐνι μυστήρια, δπου κατά τινας φαλλός, κατ' άλλους κτείς ό γυναικείος
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Αυτή ή νηστεία, είς ην αί γυναίκες υπεβάλλοντο κατά τήν δευτέραν ήμέραν σχολά-
ζουσαι παρά τή θεφ, σκοπόν ειχε, κατά τόν άείμνηστον διδάσκαλόν μου Ιν. Deubner,
«ίνα άπηλλαγμέναι πάσης ενοχλητικής επιδράσεως καταστώσι δεκτικαί τών γονιμο-
ποιών δυνάμεων, ων τήν διείσδυσιν άνέμενον τήν τρίτην ήμέραν» ')· Διό καί εικά-
ζεται ότι οί θεσμοί, τ.έ. τά μιέ τάς δυνάμεις τής γης πεφορτισμένα σύμβολα,
αντλούμενοι έκ τοΰ βάθους καί επιτιθέμενοι επί τών βωμών ήδύναντο ίσως εκτός
τής σποράς νά χρησιμοποιηθώσι τήν τρίτην ήμέραν τών Καλλιγενείαιν εις τήν ενί-
σχυσιν τής γονιμότητος τών γυναικών ■). Γνωστού δ' όντος ποίαν σημασίαν οί αρ-
χαίοι άπέδιδον εις τήν τεκνογονίαν, ώς σύνθημα καί κορύφωσιν τού τελείου γάμου,
καί πόσον ζωηρός πρέπει νά ήτο είς τάς γυναίκας ό πόθος τών πολλών τέκνων, δέν
είναι άπίθανον ότι ό σκοπός τής τρίτης ημέρας τής εορτής, δηλ. ή έξασφάλισις τε-
λείων απογόνων, σύν τφ χρόνο) έπέδωκε καί απέβη εις τήν αντίληψι,ν τών γυναικών
ό κυριώτερος τής εορτής σκοπός. Είναι δέ καί έκ τοΰ 'Αριστοφάνους γνοοστή ή
έλευθεριότης καί τό σφοδρόν πάθος, μέ τό οποίον αί γυναίκες άφωσιοΰντο εις τάς
ιδίας αυτών έορτάς καί μάλιστα τήν τής Γενετυλλίδος, ώστε λαμβανομένης υπ'
όψιν τής θαυμαστής εμμονής τών Ελλήνων τής Θράκης εις τάς πατρίους παραδό-
σεις νά φαίνηται πιθανή ή σχέσις τής σημερινής γυναικείας εορτής προς τήν άρ-
χαίαν λατρείαν.

Εις τά καθ' έκαστον ή εορτή τών γυναικών τής Θράκης παρουσιάζει ομοιό-
τητα καταπληκτικήν καί προς άλλην γυναικείαν έορτήν τής αρχαιότητος, τά Άλφα.
Ταύτα ετελοΰντο έν 'Αθήναις τή 26 Ποσειδεώνος (Δεκέμβρ. - Ίανουαρ.) καί
παρουσιάζουν όμοιότητά τινα εις τε τόν σκοπόν καί τόν τρόπον τοΰ εορτασμού
προς τά Θεσμοφόρια. 'Αλλ' ένφ ταύτα είναι εορτή τής σποράς τών δημητριακών,
εκείνα τελούνται «επι τη τομή της αμπέλου και τη γεύσει τον άποκειμένον ηδη
οίνου». Άμφότεραι αί έορταί είναι μυστήρια τής Δήμητρος καί τής Κόρης,
αλλ' εις τήν δευτέραν υπεισήλθε καί ό Διόνυσος. "Οθεν τά Άλφα είναι οιονεί
«συνένοοσις στοιχείοον τής Δήμητρος καί τοΰ Διονύσου' αφορμή δι' αυτήν ήτο ή
εργασία είς τάς αμπέλους, τά έθιμα ελήφθησαν έκ τής ?νατρείας τής Δήμητρος»

ήτο τό περιεχόμενον τής κίστης, εξ ής «έλάμβανεν» ό μυουμενος. Τί όμως αληθώς έθ-εώντο
οί μυσται, θά μείνη, ώς λέγει ό Μ. Nilsson, πάντοτε κρυπτόν. (Βλ. τάς αντιρρήσεις
έν L. Deubner, ενΟ·' άν. σ. 79 κέ. καί Μ. Nilsson, Gesch. d. griecli. Religion I 109 καί
623 - 628.

') L. Deubner, ενΟ·' άν. 55 κέ.

2) L. Deubner, έ'νΟ·' άν. 59.

3) Μ. Nilsson Gesch. der griech. Relig. I 438, βλ. καί σελ. 109. Κατά τόν Nilsson,
αΰτ. 553, ό Διόνυσος μεταγενεστέρους είσήλθεν είς τά έ'θιμα, τά συνημμένα μέ τήν άμπελουρ-



ΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

"Ηδη ό οίνος άπέκειτο έτοιμος εις γεύσιν καί τό δώρον τοΰ φαλλομόρφου θεού
καθίστα έντονώτερον τόν όργιαστικόν χαρακτήρα τής εορτής τοΰ Ποσειδεώνος
μηνός. 'Ενώ δηλαδή κατά τά Θεσμοφόρια φαλλοί άπαντώσι μόνον μεταξύ τών μυ-
στηριωδών «θεσμών», οΐτινες έκομίζοντο κατά τήν ήμέραν τής νηστείας έκ τών
«μεγάρων», τό δέ έθιμον τών cunni διά τήν έορτήν ταύτην δέν μαρτυρείται ασφα-
λώς, roUvavriov κατά τά άλώα καί πήλινοι φαλλοί άνετίθεντο καί μάλιστα καί
έλατρεύοντο καί ό κτείς ό γυναικείος, ό τόσον σπάνιος έν τή ελληνική λατρεία1), ένε-
φανίζετο" διότι ρητώς αναφέρεται, ότι αί γυναίκες κατά τήν τελετήν «έβάσταζον
είδη σωμάτων άπρεπη άνδρεΐά τε και γυναικεία» καί τά αυτά σύμβολα, έκ πλα-
κούντος κατεσκευασμένα έπετίθεντο εΐς τάς τραπέζας, έφ' ων ύπήρχον ό,τι γή καί
θάλασσα παράγουσι, ό δέ οίνος έρρεε άφθονος, λύα>ν τήν γλώσσαν τών συμποσι-
αζουσών γυναικών2). Ή αισχρολογία καί ή χρήσις γεννητικών συμβόλων, ή άνά-
θεσις πήλινων φαλλών καί ή θεία τιμή, ης ούτοι ήξιοΰντο, ό αποκλεισμός τών άν-
δρών καί ό όλος χαράκτήρ τής εορτής τών Άλιρων, πολλφ μάλλον ών αχαλίνωτος
ή κατά τά Θεσμοφόρια, παραβαλλόμενα προς τά τελούμενα σήμερον ακόμη κατά
τήν έορτήν τής μαμμής υπό τών γυναικών τής Θράκης, παρουσιάζουν τφ ό'ντι
καταπλήσσουσαν ομοιότητα. Αυτός ό χρόνος τής αρχαίας τελετής (26 ΓΙοσειδεώ-
νος) δέν απέχει καθόλου άπό τόν χρόνον τοΰ εορτασμού τών σημερινών γυναικών
τής Θράκης. Θύδ' υπάρχει άλλη τις έξήγησις τοΰ λόγου, δι'όν ή σημερινή γιορτή
τής γυναίκας τελείται τήν 8ην 'Ιανουαρίου ήτοι εΐς τό μέσον τοΰ χειμώνος3). Δέν
λείπουν δ' έξ αυτής ούδ' αίιτά «τά δεικνυόμενα» άλλης 'Ελευσίνιου τελετής, λίαν

γίαν, καί δή μέ τό κλάδευμα τών αμπέλων. Βλ. τοϋ αύτοΰ καί Greek popular religion
σελ. 32, Έλλην. λαϊκή θρησκεία. Μετάφρ. I. Θ. Κακριδή, σελ 30.

') Μ. Nilsson, Gesch. der griech. Religion I iog.

2) Βλ. L. Deubner Att. Feste 6l, ένθα καί τό Λουκιανέ ιο ν σχόλιο ν, τό άναφερόμενον
είς τήν έν Έλευσΐνι τελετήν τών Άλώων : '...εν οίς προτί&εται αίσχύναις ανδρείοι; εοικότα...
Έν ταύτη και τελετή τις εισάγεται γυναικών εν Έλευσΐνι και παιδιαΐ λέγονται πολλαί και σκάμ-
ματα. Μόναι δε γυναίκες είσπορενόμεναι έπ' αδείας εχονσιν α βούλονται λέγειν και δή τά αί'σχι-
ατα άλλήλαις λέγουσι τότε... άναφωνοϋσι δε προς αλλήλας πασαι αί γυναίκες αισχρά και ασεμνα,
βαστάζουσαι είδη σωμάτων απρεπή άνδρεΐά τε καί γυναικεία. Ενταϋ&α οΐνός τε πολύς πρόκειται
και τράπεξαι πάντων τών τής γης καί θαλάσσης γέμονσαι βρωμάτων... Παρατιϋέασι δε τάς
τραπέζας οί άρχοντες καί ένδον καταλιπόντες ταΐς γυναιξίν αυτοί χωρίζονται εξω διαμένοντες...
Πρόσκειται δε ταΐς τραπέζαις καί εκ πλακονντος κατεσκευασμένα αμφοτέρων γενών αιδοία».

3) "Οτι παρετυμολογία τυχόν τοΰ ονόματος τής αγίας Δ ο μ ν ή ς συνετέλεσεν είς τήν
μετάθεσιν τής γυναικείας ταύτης εορτής έξ άλλης ημέρας είς τήν έορτήν τής αγίας, δέν
μοϋ φαίνεται πιθανόν.— Τήν συμφωνίαν είς τήν χρονολογίαν τής θρακικής εορτής πρός τά
Άλώα παρετήρησεν ήδη δ Κ. Ρωμαίος, ένθ' άν. σ. 104, άλλά θεωρεί αύτήν «τυχαίαν».
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συγγενούς, ώς γνωστόν, προς τά Θεσμοφόρια, τών Έλευσινίοον μυστηρίων ')·

Καί είναι μέν έκ διαφόρων τεκμηρίων καί έξ εικονικών παραστάσεων, ας ό
Deubner προσήγαγε3), πιθανή ή συσχέτισις τών Άλφων προς μαγικήν ευετηρι-
κήν τελετήν, αλλ' ως ό Μ. Nilsson έτόνισε «σπανίως μία εορτή προς πρόκλησιν
γονιμότητος περιορίζεται επί ενός επιπέδου» s). Ό έπικρατών ρόλος τών γεννητι-
κών συμβόλων «περί ών, κατά τό σχόλιον, διηγούνται ώς προς σνν&ημα τής τών
άν&ρώπων σποράς γινομένων» καί δή ό περιορισμός τής τελετής μεταξύ τών γυ-
ναικών, καί μάλιστα τών ύπάνδρων, θέτει είς τό κέντρον καί τής εορτής τών
Άλφων, ώς καί τής τρίτης ημέρας τών Θεσμοφορίων καί τών μέχρι τής σήμερον
τελουμένων γυναικείων έορτών, τήν γονιμότητα τού ανθρώπου.

"Οθεν ή εορτή τών γυναικών τής Θράκης, τήν οποίαν εν αρχή έξητάσαμεν
καί κατά τήν οποίαν ή μαία επέχει θέσιν θεάς Γενετυλλίδος, σύμβολα δέ ανδρεία
καί γυναικεία «δεικνύονται» είς τάς γυναίκας, αί'τινες κατόπιν συμποσιάζουσαι
συμπεριφέρονται μέ τήν έλευθερίαν γλώσσης, τήν χαρακτηρίζουσαν τάς θεσμοφο-
ριαζούσας καί άλφαζούσας προγόνους των, ζητούσαι, ώς καί έκεΐναι, ν' άσφαλί-
σωσι διά λόγων καί πράξεων καί συμβόλων γονιμότητα δι' έαυτάς καί πολυπαι-
δίαν, παρέχει όχι απλώς έν νεώτερον άνάλογον, κατάλληλον προς κατανόησιν τών
ομοίων τελετών τής αρχαιότητος, αλλ' oUto τούτο ζωντανόν κατάλοιπον έκ τής
αρχαίας ελληνικής λατρείας.

16-8-53

») Βλ. Μ. Nilsson, Gesch. d. Gr. Rel. I 620. 626 κέ.

2) L. Deubner, ενθ·' άν. 65 κέ.

3) Μ. Nilsson, Griech. Feste 323. Βλ. καί Κ. Ρωμαϊον, Λαϊκές λατρείες τής Θρά-
κης, σελ. 102 κέ. 110.
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