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Η ΛΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΑ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΥΠΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

Ή Λήμνος κατά την μορφήν τοΰ εδάφους διαφέρει από τάς αλλας βόρειας
νήσους τοΰ Αιγαίου. Ούτε τά υψηλά βουνά τής "Ιμβρου και τής Σαμοθράκης
έχει οΰτε την πλουσίαν βλάστησιν τής Θάσου. Τά βουνά τής Λήμνου είναι χαμηλά
και γυμνά και μόνον χόρτον έχουν άρκετόν δια, την βοσκήν των ποιμνίων. Περί
τό μέσον δέ τής νήσου, όπου εισχωρεί βαθύς 6 κόλπος τοΰ Μοΰδρου, απλώνεται
ευρεία πεδινή έκτασις, τής οποίας τά χαμηλότερα μεν μέρη κατέχονται από λιμνά-
ζοντα νερά, τά δέ υψηλότερα έχουν έδαφος κατάλληλον εις την νεωργίαν. Δι' αυτό
και δ πληθυσμός τής νήσου, κατανεμημένος εις τριάκοντα εξ χωρία, είναι κατ'
εξοχήν γεωργικός και κτηνοτροφικός. 'Υπάρχουν μάλιστα χωρία, ως ή Φυσίνη
και ή Σκανδάλη, εις τά όποια δεν ευρίσκεις οΰτε ένα άνθρωπον καταγινόμενον
εις την άλιείαν, αν και ταύτα δεν απέχουν ουδέ εν τέταρτον τής ωρας από την
παραλίαν. "Ετσι ή ζωή των Λημνίων χωρικών περνά όλη εις την ξηράν και
σχεδόν όλοι άποζούν από τήν γεωργίαν και τήν κτηνοτροφίαν.

Ή οικονομική όμως κατάστασις εν τή νήσω πθο ολίγων ακόμη ετών ήτο
πολύ δυσμενής διά τους άγρότας. Ή γή ανήκε κατά τό πλείστον εις Τούρκους
αγάδες ή χριστιανούς γαιοκτήμονας, εγκατεστημένους εις τό Κάστρον. Οΰτοι εξε-
μίσθωνον τά κτήματά των υπό βαρυτάτους όρους εις τους άγρότας, οί όποιοι
σύμφωνα με τό επικρατήσαν εν τη νήσω άπό τών χρόνων τής φραγκοκρατίας
δίκαιον υπέκειντο και εις προσθέτους αγγαρείας. Ποίου είδους ήσαν αί άγγαρεΐαι
αυταί και πόσον υπήρξαν καταθλιπτικοί, καταφαίνεται από τους λόγους τών χω-
ρικών, τους οποίους παραθέτω, όπως τους κατέγραψα προ διετίας εις τό χωρίον
Σβέρδια*:

«Άπ δαα χουράφια εϊχι τ αφεντκο και τά 'σπιρνιν ου κιαχαγιας τημοάρκα ι),
κρατοναιν ενα χουράφ τ αφεντκο και τό ' βαζι παραοπόρ, εντελώς &κό τ. Ον
κιαχαγιας η&ιλι νά τοΰ το απείρ', νά τον το ί)ερίο — ή κιαχαγιάδινα μαζί — νά

1) Περί τής λέξεως βλ. Κ. Άμάντου, Συμβολή εις τό Χιακόν γλωσσάριον 1926 σελ. 67
και Στ. Ξαν&ουδίδον, Γλωσσικά! έκλογαί εν Λεξικογρ. Άρχείω Β, 142.
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τοΰ τ° άλουνίσ' με τά ί)κά τ' τα ζώα, νά τον το πάΐ} ετ'μον. Καμιά βυνλά τ1
άψεντκο ε'βαζι παρααπόρ' τον μιγαλντιρού τ τον χονράφ'. ("Ενας άγας στον
Κονντονβράκ ειχι δεκατέοσιρα ζοβγάρια, δεκατέασιρ' κιαχαγιάδις' και γοΐ δεκα-
τέσαιρ' τον βάζαν ου καθένας ενα παρααπόρ' ξιχονρστά. Τ' άλών'ζιν αντος δλα
μαζί — ol κιαχαγιάδις πάλι τ' άλών'ζαν — κ' εκανι πιντακόσια πνάκια ροβί&ια,
&κά τ', τον πνάκ' δώδικα ούκάδις). Κι δταν πάλι ενας κιαχαγιάς πάει και Τίαρεατήαι)
μ εν α άψεντκο νά πάΐ] σύντροφος κ' ε'χ' μόνε ον κιαχαγιας πρόβατα, τ άψεντκο
δεν ε'χ, ον μιράς πον γνρίζονν τά πρόβατα εΐνι τ' άφεντκον δμως, σνμφωνονν
νά τονν πάΐ] διαταμένα "να άενεκε τνρί, ένα άρνί τ' Λαύηι,γιά-) κ ενα στον παναγνρ'
τον πάει κ' εικόνα' τνργιά ξερά καϊ στς δεκαπέντι μέρις πό 'να ταγίν : ενα κον-
ρούπ' γάλα και δγνό τνργιά φρέσκα κι από 'να γονμάρ ξύλα. Κι αγγαρείες πονλ-
λες είχαν πρώτα. "Αμα πήγαινε τ άφεντκον τον το ταγίν', στον Κάστρον, ϋά τονν
εστερνι νά πά νά τονν φέρ' εξ βαρέλια νιρό απ' τονν Ανλώνα 3), νά γιμώα' ονλις
τις αφίδις κι τά πϋ·άρια, γιά νά πιράσ τς δεκαπέντι μέρις, δσον νά ξανάρβ' ον
κιαχαγιας νά τονν νιροκονβανήσ'. Ννχτώνταν κόσμονς, βρέγάαν. Σκλάβ',νά ακλάβ'*!
Άφον τέλειωναν οι δ'λειες κι τονν ε'βαζι νά φάη ενα κονμμάτ ιρονμί, ον κια-
χαγιάς, δπονς ήταν κατάκονπους, ηϋιλι μισό ψονμϊ στην καϋισιά τ'. Τ' άψεντκο
πον τό 'γλεπι, τονν φαΐνταν δνσκονλον και τονν ΐλιγι: πιτονν οι πέρτκις, δηλ.
φεύγονν τά φελιά . .. » .

"Ετσι εξηγείται διατί οί Λήμνιοι εξενιτεΰοντο άλλοτε τόσον πολύ. Κατά τινα
χωρικόν «τά προντ'νά τά χρόνια τά ζοβγάρια ήταν αχρατα. Τά γον ράφια. τά χαν
οι Τονρκ κ' οι χριστιανοί εφιβγαν στην Άνατουλή άπον μκροί. Μόν* γέρ' ενρισκις
ιδώ». Αι αντο και κατ' αυτήν την άπογραφήν τοΰ 1928 εϊς 1000 άνδρας άντε-
στοίχουν έν Λήμνω 1161 γυναίκες" ή διαφορά δηλαδή τοΰ ίϊήλεος από τοΰ άρρενος
πληθυσμού ύπερέβαινεν εν τη νήσω ταύτη και αυτήν τήν εν Κίνα παρατηρουμέ-
νην μεταξύ ανδρών και γυναικών αριθμητική ν δυσαναλογίαν. "Ενεκα τοΰτου επί
μακρόν ή καλλιέργεια εν τη νήσω είχεν άφεθή εις τάς χείρας τών γυναικών, αί
όποΐαι περιωρίζοντο νά καλλιεργούν τήν κριθήν και τά όσπρια, ιδία τον αφκον,
ενώ ή γή της νήσου, ως άπέδειξεν ή δενδροκομία και ή καλλιέργεια τοΰ βάμβα-
κος, είναι δεκτική ποικίλης και προσοδοφόρου καλλιεργείας. Οι άνδρες, οί άπο-

') Πρβλ. τάς φράσεις: ·&α πά νά ύαρεστήσονμ' (=νά συμφωνήσουμε). Πήγα και δαρίστσα.
ύαρεοτήο'τε με τονν κιαχαγιά α',· - ύαρεστήααμ'. - Σε δώκε και τΐέγ'; (= καπάρο, 6αξία') - Με δωκε.

'') Τό Πάσχα.

3) Ρυάκιον (ργυάκ') εις άπόστασιν ημισείας ώρας από τό Κάστρο.
') Πρβλ. Δ. Φωκα, Ό στόλος τοΰ Αιγαίου 1912-1913. 'Αθήναι 1940, σ. 42 καϊ 56:
βαρύτερα, φαίνεται, έν Λήμνω ή δουλεία είχε πολύ ταπεινώσει τό φρόνημα.
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μένοντες εις την νήσον, ήσχολοϋντο κυρίως εις τήν βοσκήν τών ποιμνίων. Εις
τήν άνάπτυξν δ'α^ής οφείλεται, ως νομίζω,· ή καταστροφή τών δασών και ή
παντελής έλλειψις δένδρων εν τή Λήμνφ-

Τον Σεπτέμβριον τοΰ 1938 μεταβάς κατ' έντολήν τής 'Ακαδημίας Άί)ηνών
δια λαογραφικούς σκοπούς εις τήν Λήμνον περιήλθον μερικά από τά μάλλον απο-
μακρυσμένα χωρία τής νήσου, ως τά Σβέρδια, τόν Κατάλακκον, τό Βάρος, τά
Καμίνια, τήν Άγίαν Σο,φίαν, Φυσίνην, Σκανδάλην κ. ά. Οΰτω μ&ύ εδόθη ή

Άκρ. ΠλάΐΊα

ΕΙκ. 1. - Ή Λήμνος.

εύκαιρία νά εξετάσω τάς μορφάς τών παλαιών οικήσεων τής νήσου και νά μελε-
τήσω τήν έξέλιξιν, τήν οποίαν αύται παρουσιάζουν. Τά πορίσματα τής μελέτης
ταύτης θά εκθέσω κατωτέρω.

Έν πρώτοις πρέπει νά σημειωτ)ή, ότι αι άγροτικαί οϊκίαι τής Λήμνου είναι
κατά τό πλείστον διώροφοι και έχουν τήν στέγην άμφικλινή. Έπίπεδον στέγην
ήτοι δώμα εύρίσκομεν μόνον εις τάς μάνδρας και τά χαγιάτια, όπου μανδρίζονται
τά πρόβατα, καί εις τήν λεγομένην άξάταν ήτοι τόν στάβλον, όστις έν εΐδει προθα-
λάμου είναι προσηρτημένος εις τήν προσθίαν πλευράν τοΰ σπιτιοΰ (βλ. πίν. Δ'είκ. 2).
Πρέπει όμως νά ,παρατηρήσωμεν, ότι καί εις τήν επικλινή στέγην εφαρμόζεται
εν μέρει ή τεχνική τής διά δώματος στεγάσεως' καί είς αυτήν δηλαδή επάνω εις
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τά ξύλα και τά καλάμια, μέ τά όποια στεγάζεται ή οικία, επιστριόνονται κατά
πρώτον ξηρά θαλάσσια φύκη (κονμδιά) και έπειτα παχύ στρώμα λάσπης *), επάνω
δ' εις αυτό τοποθετούνται οι στρωτήρες κέραμοι2)· Εις τήν εργασίαν δ' αυτήν, προ-
πάντων εις τό δέσιμο τών καλαμιών, βοηθούν τά κορίτσια τοΰ χωρίου, προσφέροντα
άμισθί τήν βοήθειάν των, ως μαρτυρεί ή άφήγησις χωρικής, καταγόμενης εκ Πλά-
κας τής Λήμνου : "Αμα ϋέλ' ενας νά σκιπάσ' τον σπίτι τφουνάζ' κουρίτσια κι αυτά
άνιβαίν'ν άπαν' στα καπρούλια, κάϋονντι καΐ δέν'ν τά καλάμια. Τά δέν'ν μι βούρλα.
Κατόπ ή νοικονκνρά τά μαγερευ μακαρόνια η φλονμάρια και τά φ'λεύ'. Ή
πληρονμη ειν* αυτή. Μετά ϋά ρήξονν κονμδιές, πονλλες πονλλές, τις πατούν καλά
ατά καλάμια κι τις ατρών'ν, γιά νά'ναι ίσια. "Υατιρα κουβαλούν λάσπ άνακα-
τεμέν' με αχιρα κϊ κονμδιες κι άφον ξιραϋγ/ καλά, τότις ϋά βάλουν τά κιραμίδια.
Τη λάσπ τη βάζουν γιά τον κρύου' τά καλάμια, γλέπς, εΐνι ψιλά κι χονρις τα-
βάν του σπίτ ϋά ήταν κρύου του χειμώνα κι ζιστό τον καλονκαίρ'. Κι τά
κιραμίδια δεν τά βάζονν μι λάσπ , αλλά τά πετρώνουν, βάζουν πέτρις άπάν . Διά
τοΰ τρόπου τούτου επιτυγχάνεται και ή άσφάλισις τών ενοίκων από τής επήρειας
τού καιρού' διότι τά φΰκη, πιεζόμενα από τό ύπερκείμενον βάρος, σχηματίζουν
μαζί μέ τό χώμα οίριστον άπομονωτικόν και κατά τού ψύχους και κατά τής ζέστης.

Είναι προφανές, ότι τήν πειραν ταύτην οΐ χωρικοί τής Λήμνου απέκτησαν
εκ τής επιπεδοστέγου κατασκευής, τήν οποίαν σήμερον, ως εΐπομεν, εφαρμόζουν
μόνον εις τήν οίκοδομήν τής άξάτας και τών χαγιατιών.

"Αλλο γενικόν γνώρισμα τών αγροτικών οικιών τής Λήμνου, όφειλόμενον
εις τάς τοπικάς οικοδομικός συνθήκας, είναι ότι εις τήν τοιχοποιίαν δεν γίνεται
χρήσις άσβέστου' διότι ή νήσος στερείται ασβεστολιθικών πετρωμάτων, τήν δέ
άσβεστον αναγκάζονται νά εισάγουν, ως και τήν ξυλείαν, έξωθεν, εκ Σαμοθράκης,
'Αγίου Όρους και Μυτιλήνης. "Ενεκα τούτου ή χρήσις τής άσβέστου εις τάς οίκοδο-
μάς είναι δαπανηρά. Και μεταχειρίζονται μεν οί Λήμνιοι χωρικοί εις τά κτισίματά
των απλούν χώμα, σκέτη λάσπη, αλλ' αύτη ευκόλως έκπλύνεται υπό τής βροχής, ή
οποία εις τάς νήσους συνοδεύεται μέ βιαίας ριπάς τού ανέμου. 'Επειδή δέ και τό
γεΐσον τής στέγης, ή λεγομένη παραφτέρωση, είναι πολύ στενή, σχηματιζομένη

') Πρβλ. τήν όμοίαν κατασκευήν τής επιπέδου στέγης εν Σκύρφ, Σάμφ, Καρπάθω κ· ά.
Άγγ. Χατζημιχάλη, Έλλην. λαϊκή τέχνη. Σκΰρος. Ά θ. 192Β σ. 41. Σάμος. (Έλλ. Γράμματα
τ. 3 (1928) σ. 92). Μ. Μιχαηλίδον Νονάρον, Λαογρ. Σύμμεικτα Καρπάθου, Β', 'Αθήναι 1934
σ. 357 κέ. Πρβλ. και τήν άρχαίαν δόρωσιν τών στεγών' βλ. Ά. Κεραμοπονλλου, Άνασκαφαϊ και
έ'ρευναι έν τή άνω Μακεδονία έν Άρχ. Έφημ. 1932 σ. 116 και Πρακτ. 'Αρχ. Εταιρείας 1933 α. 80.

2) Ό τρόπος ούτος τής στεγάσεως φαίνεται εις τό άκάλυπτον μέρος τής στέγης τοΰ
ναΐσκου τοΰ πίνακος Α, είκ. 2, τό δέ δέσιμο τών καλαμιών εις τόν πίν. Γ.
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μέ σειράν πλακών, ολίγον μόνον έξεχουσών τοΰ τοίχου, καί δεν αρκεί νά προ-
φύλαξη τους τοίχους από τήν βροχήν, δια τούτο ούτοι φαίνονται ως νά κατε-
σκευάσθησαν άνευ συνδετικής ύλης, ως ξερολιθιά. Έκ τούτου τά χωρία τής Λήμνου
εξωτερικώς δέν παρέχουν τήν λευκήν όψιν, ή οποία χαρακτηρίζει τά «άσπρα»
νησιά τού Αιγαίου. Διά τήν έλλειτ^ιν δέ τών ξύλων καί «ξυλοδέματα»1) δέν μετα-
χειρίζονται εις τό κτίσιμον. Δι' αυτό κατασκευάζουν τούς τοίχους, προπάντων τοΰ
κάτω ορόφου, πολύ παχεϊς (0,65-0,70 μ.).

Ώς εΐπομεν, ή συνήθης μορφή τής αγροτικής οικίας εν Λήμνω είναι ή τής
διωρόφου οικίας' αλλ' απαντάται πολλαχοΰ καί ή μονώροφος οικία, τό λεγόμενον
καλύβι ή χαμόγειο σπίτι, τό οποίον προφανώς αποτελεί τήν άπλουστέραν καί
παλαιοτέραν τής κατοικίας μορφήν εν Λήμνω. ώς καί άλλαχοΰ (πίν. Α, 3) -').
Τοιαύτη'είναι ή οικία τού Γεώργη Γεωργαλά εις τό χωρίον Φυσίνη3), τής οποίας
κάτοψιν παρέχω κατωτέρω (είκ. 2)4). Κατά τήν νοικοκυράν είναι σπίτ τρακόσια
χρονοΰ, παλιό, γενοβέζ'κο. Εισερχόμεθα διά θύρας χαμηλής, ύψους 1,65 μ., ευρι-
σκομένης είς τό άριστερόν άκρον τής νοτίας στενής πλευράς τής οικίας' καί γενικώς
τη μπόρτα τά καλύβια την έχουν στη στενή μεριά, κλείεται δ' αύτη έσωθεν διά
χονδρού ξυλίνου σύρτου, όστις χωνεύεται εντός οπής τοΰ τοίχου. Είς τό έτερον
άκρον τής αυτής πλευράς, εις τήν γωνίαν, τήν σχηματιζομένην μεταξύ τοΰ νοτίου
καί τοΰ ανατολικού τοίχου, ευρίσκεται ή εστία, κοινώς λεγομένη γοννιά. Αύτη
είναι εκτισμένη με ι9όλο καί αχιβάδες καί, ώς φαίνεται από τάς παρατιίίεμένας

') Βλ. Δ. Λονκοπούλον, Αίτωλικαί Οικήσεις, έν 'Αθήναις 1925, σ. 42.

®) Προς ταΰτα συμφωνεί καί ή μαρτυρία τών χωρικών: Τα προυτνά τά σπίτια ήταν
καλύβια. Πριν τα σπίτια ήταν χαμόγεια κ' υστέρα τά 'φκιαξαν ανώγεια. Παππούζιμ κάάαν σε κα-
λνβ', σε χαμόγειο». (Κωνστ. Άτταλειώτης, Φυσίνη). Βλ. καί Έπετ. Δαογρ. Άρχ. 1939 σ. 36
καί Ad. Helbok, Haus u. Siedlutig im Wandel der Jahrtausende, Berlin 1937, σ. 29.

') Τό δνομα τοΰ χωρίου είς τό Λήμνιον ιδίωμα είναι Φσίν', αλλ' οί κάτοικοι λέγονται.
Σφνάδις, τό δέ έπίθετον είναι σφνάδκους, πχ. σφνάδκα οννόματα, υπάρχει δέ καί ρ. σψνίζ'
σημαίνον φυσα μέ συριγμόν επί ανέμου διερχομένου διά στενοΰ ανοίγματος κλπ. Αί λέξεις
αύται έχουν προφανώς σχέσιν πρός τό οούφνας, ως λέγεται έκεΐ ό σίφουνας, μέ τήν λέξιν
δ' αυτήν πρέπει νά συνδεθή καί τό δνομα τοΰ χωρίου. Καί πράγματι ή πέριξ τοΰ χωρίου
περιοχή είς μεγάλην έ'κτασιν σκεπάζεται άπό παχύ στρώμα λεπτοτάτης άμμου, τήν οποίαν ό
άνεμος, πνέων έξ Α. μετακινεί έκ τής παραλίας, μεταβάλλων τήν όλην περιοχήν είς μικράν
Σαχάραν. Χωρικός έκ Φυσίνης μοΰ έλεγε: Νά dfjs λίχνος, χαλασμός! "Οταν λιχνα, σκών' άμμου,
γίνιτι σύννεφου. "Οθεν είναι πιθανόν, δτι καί τό δνομα τοΰ χωρίου ήτο αρχικώς * Σουφίν',
Σφίν' καί κατ'άντιμετάθεσιν τών συμφώνων σ καί φ έγινε Φσίν', μεθ'δ κατά παρετυμολο-
γίαν έγράφη Φυσίνη έκ τοΰ φυσώ. Πρβλ. φίσουνας άντί σίφουνας έν Χίο), 'Αθηνά, τ. 29, σ. 223,
Λεξικογρ. Δελτίον Α' 132.

4) Τά δημοσιευόμενα κατωτέρω σχέδια συνετάχΟησαν ύπ' αύτοΰ τοΰ συγγραφέως, άντε-
γράφησαν δ'άπλώς διά μιελάνης υπό τοΰ κ. Πέτρου Βαλαβανίδη.
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φωτογραφίας άλλων σπιτιών της Φυσίνης και τής 'Αγίας Σοφίας (πίν. Β και Γ),
παρέχει ωραίαν και αρμονική ν ό'ψιν. Σκεύη μαγειρικής και άλλα χρειώδη, τοπο-
θετημένα ευρύθμως εις τό ράφι και τάς εκατέρωθεν τοΰ καπνοδονχον θέσεις,
δεικνύουν, ότι ή γωνιά χρησιμεύει και εϊς τό μαγείρευμα. Διό και πλησίον αυτής

ι'πάρχει ένα ντουλάπι, κατεσκευασμένον εντός ανοίγματος τοΰ τοίχου, ό όποιος έχει
πάχος 0,65 μ. Εις μικράν δ' από τής θύρας άπόστασιν υπάρχει άλλη κόγχη,
ανοιγμένη εις τον τοΐχον με καμάρα, (πλάτ. 0,45 και υψ. 0,52), χρησιμεύουσα
διά νά τοποθετούν λαγήνια και κουμάρια (λαηνουστάτς) ι). Διά τήν τοποθέτησιν

.') Πρβλ. τον σταμνοστάτη ή λαηνοστάτη·τι\ς Σκύρου και των άλλων νήσων (Άγγ. Χατζη-
μιχάλη, Σκϋρος Ά θ. 1925 σ. 44 κέ.), τήν σταμνο&ούκα ι ή ς Καρπάθου (Μιχαηλίδου Νονάρου,

ΕΙκ. 2. -- Κάτοψις οικίας καϊ αυλής Γεωργίου Γεωργαλά τον χωρίου Φυσίνης.

1 πόρτα, 6 λαηνουστάτ'ς, 11 ράψ',

2 πορΐάκ' η πανά&'ρον, ■ 7 κατο&υρίδα, 12 κανιά,

3 πανά&'ρου, S στύλους, 13 πέργιορας..

4 γοννιά, 'J μιαονδόκ',
δ άουλάπ' 10 γιονκερ,
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πιάτων καί άλλων αντικείμενων χρησιμεύουν τά ράφια, ενφ ή λεγομένη κανιά,
μία πλατεία σανίς κρεμαμένη διά σχοινιών από τά καπρονλια τής στέγης, χρησι-
μεύει διά νά τοποθετούν ψωμιά, τυριά και άλλα φαγώσιμα. Διά τήν φύλαξιν
δε στρωμάτων καί φορεμάτων υπάρχει εις τό βάθος τοΰ σπιτιού τό λεγόμενον
γιονκερ ή &έαη, ή οποία εδώ μεν αποτελεί πρόχειρον έκ σανίδων χώρισμα, εις
άλλα όμως σπίτια ομοιάζει μέ μεγάλο ξύλινον έρμάριον (μεσάντρα). 'Ακριβώς δ'
απέναντι τής θύρας, εις τό άκρον τού βορείου τοίχου υπάρχει μικρά θυρίς (πα-
νά&ρο με κανάτ') ΰψ. 0,87 μ., διά τής οποίας οί ένοικοι ήδύναντο εν ώρα κιν-
δύνου νά έχουν διέξοδον εις τά έξω. Τό παράθυρον όμως, τό επί τοΰ άνατολι-
κοΰ τοίχου, ήνοίχθη εις ύστερωτέρους χρόνους' τουναντίον παλαιά είναι ή κατο-

1

Εικ. 3. - Στέγη καλνβιον.
1 μιαονδόκ' 2 καπρονλια 3 καλκάν'.

θυρίδα, δηλ. ή μικρά οπή, ή υπάρχουσα χαμηλά εις τον πρόσθιον τόϊχον για τον
κάτο (τ. έ. γάτο).

Όροφήν τό σπίτι δεν έχει, ώστε είναι κάτατθεν ορατή ή μιαονδόκ , ή μεγάλη
δοκός, ή οποία διήκει παραλλήλως προς τάς μακράς πλευράς τής οικίας καί κατά
μεν τά άκρα αυτής στηρίζεται επί τών αετωμάτων τών στενών πλευρών (κοινώς καλ-
κάνια), κατά δε τό μέσον επί ξυλίνου στύλου, επί τού οποίου είναι τοποθετημένο ν
τεμάχιον ξύλου δίκη ν κιονοκράνου (ντάκος). "Οθεν ή μεσοδόκη αποτελεί εδώ τό
κορυφαϊον τής στέγης ξύλον, εις τό όποιον άκκουμβοΰν τά εγκάρσια ξύλα, τά λεγό-
μενα καπρονλια, τά όποια σχηματίζουν τά κεκλιμένα επίπεδα τής στέγης (σκέπα
με δνό άκιντιά, δηλ. κλίσεις), (εικ. 3). Είναι δ'οΰτος ό απλούστερος τής τοιαύ-

Λαογρ. Σύμμ. Καρπάθου, Β' 1934 σ. 359), τήν λαγηνοκάμαρα τής Θράκης (Γ. Μέγα, Θρακ.
οικήσεις έν Έπ. Λαογρ. Αρχείου 1939 σ. 12), τόν σταμνολόγο τής Θεσσαλίας κλπ.
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της στεγάσεως τρόπος ι), διότι επιτυγχάνεται διά μιας μόνης μεγάλης δοκού, έχει
δέ καί τό πλεονέκτημα, ότι άφίνει ελεύθερον τόν μεταξύ τών πλευρών τής στέγης
χώρον καί ούτω δίδει ύψος μεγαλύτερον εις τό έσωτερικόν τού σπιτιού. Διά τούτο,
ένφ το ΰψος αυτού κατά τάς μακράς πλευράς τών τοίχων είναι 1,80 μ., εις τό
μέσον μέχρι τής μεσοδόκης είναι 2,46 μ. Ώς δ' εΐπομεν εν αρχή, επάνω είς τά
καπρούλια δένονται τά καλάμια, ή στέγωσ\ ή οποία συμπληρώνεται μέ κουμιδιές
καί λάσπη καί κεραμίδια. Ούτω τό έσωτερικόν τοΰ σπιτιού διαμορφούται εκ μόνων
τών κατασκευαστικών στοιχείων καί μέ τήν άραιάν έπίπλωσιν παρέχει τήν εντύ-
πωσιν τοΰ λιτοΰ και απέριττου.

Εις τήν αύλήν υπάρχουν διάφορα άλλα κτίσματα: τό χαγιάτ , τ άχερών,
τό ψωμαδώ καί τό παράσπτο.

Τό χαγιάτ' αποτελεί άνοικτόν ύπόστεγον καί χρησιμεύει γιά νά βάζουν τά
πρόβατα. Μέσ στον πέργιορα εχ και μιά μαντρονδα γιά τ αρνιά' διότι τό σπίτι
ανήκει είς κτηνοτροφικήν οίκογένειαν.

Τ' άχερών' χρησιμεύει διά τήν άποθήκευσιν άχύρου καί τροφών διά τά
κτήνη, αλλά καί διά τήν φύλαξιν κριθής, σίτου κ. ά. δημητριακών. Γίνεται δ' ή
άποθήκευσις αύτών κατά όλως ίδιον τρόπον, τόν οποίον γνωρίζω εκ περιγραφής
χωρικής τής Πλάκας: "Αμα βάλ'ν τ' αχερο στ άχερών', τό πατοϋν πονλύ πουλν και
κάνουν μιά γούβα μέο' στ' αχερο — άνεβαίν ένας άπάν καί μ' ενα διρμόν βγάζ'
αχερο και κάν' τη γούβα' τό χτυπάει τ αχερο γύρου γύρου κι δλα τά ψιλά πέφτ'ν
καί μνήακ τό χοντρό τ' αχερο καί δέν πέφτ'—'Αφοϋ γίν η γούβα, στρών'ν κάτου
κάτου φύλλα συκιάς καί μετά ρήχτουν μέσα στάρ', κίίάο , ρόβ\ ο,τ' καρπό έχουν,
ίσαμε πενήντα, εξήντα πνάκια. Άφοΰ γεμίσ ή γούβα, τότες παίρν'ν άγδονρ" καί
τη σκεπάζουν βάζουν κ' ενα δυο ξύλα σά σταυρό, γιά νά σταϋοϋν αυτοί οί άγδούρ.—
Αυτός άγούδουρας είναι ενα ψιλό ψιλό χόρτο μέ κόκκινα λουλουδάκια. "Εχ ενα
γάλα κι αν πάΐ] στον μάτ μπουρεϊ νά στοαβουϋή άν&ρονπους' καί στά πόδια α'
κάν φονσκάλες. Τό τρων τά ζώα, άμα εχ δμως γάλα, μπουρεϊ νά στραβου$γ\ ή
αίγα. "Εχ σπιρτάδα καί γιά δαΰτο δέν περνάει τό σκονλήκ'' ψουφάει. —- Μετά
ρήχτουν αχερο άπουπάν. Αυτό τού κάν'ν, γιά νά μή πιάσ ψείρα τού στάρ', τον
κ&άρ . "Αμα του χρειαστή, τού βγάζ' άπουπάν'· κι αμα ϋελήσ' νά τον πάρ ό'λου,
τότες κάν' μιά τρύπα στον πλάγ' κι αυτό πέφτ"Οσο κι αν είναι δμως, τό
στάρ' ανακατεύεται μέ τ' αχερο καί τότες τό λιχνίζονν μί του διρμόν κί του ξε-
χωρίζουν.

') "Οτι είναι οΰτος και ό μάλλον αρχέγονος τρόπος κατασκευής τής άετοειδοΰς στέγης
βλ. Fr. Oelmann, Haus utid Hof ira Altertum, t. 1, Berlin 1927, a. 48.
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Τό ψωμαδιό ή ό φούρνος είναι συνήθως κατασκεύασμα τών γυναικών, ώς
είναι καί ή χρήσις αυτού ίδικόν των έργον. To govbe τον φκιάν'ν οί γυναίκες
δχι με τούβλα, άλλά με κομμάτια άπό κεραμίδια' άπάν' ατά κεραμίδια βάζουν
κονμιδιά κι άποπάν' λάσπ ώς είκοσπέντε πόντ και τίποτε αλλο. Ώς καύσιμος
δ' ύλη χρησιμεύουν πλήν τής βοείου κόπρου (βοϊδόξ'λα) οί άκανθωτοί θάμνοι καί
τά άλλα ακανθώδη χόρτα, τά όποια κοινώς λέγονται ξύλα. Ευτυχώς τοιαύτα
χόρτα ') φύονται εις τήν νήσον πολλά καί μέ αυτά οί χωρικοί μαγειρεύουν καί
καίουν τους φούρνους.

Παραπλεύρως τού φούρνου ευρίσκεται τό παράαπτο, τό όποιον χρησιμεύει
διά τά ξύλα (άοτιβιές, κατονονπόδια κλπ.) καί άλλα χρειώδη τού φούρνου (πάννα,
φκνάρ', κονντάρ' κλπ.). Έκεϊ βάν'ν και τις πνακοντές μι τά ψονμιά και κάϋονντι
οι γνναΐκις, δοον νά γεν' του ψουμί.

Τά κτίσματα αυτά εις ουδεμίαν συνοχήν ευρίσκονται προς τό σπίτι' προσε-
τέθησαν δηλ. βραδύτερον εις αυτό, όταν ή οικονομία τού οϊκοδεσπότου αυξηθεΐσα
άπήτει τήν δημιουργίαν ιδιαιτέρων χώρων διά τήν άποί)ήκευσιν τών καρπών καί
διά τον σταβλισμόν τών ζώων. Ήτο δε τούτο εύκολον, διότι τό σπίτι αυτό, ευ-
ρισκόμενον εις μίαν άκραν τού χωρίου, διέθετε παρ' αντό τήν άπαιτουμένην έκτα-
σιν. "Οπου όμως — καί τούτο ήτο ή συνηθεστέρα εν τή νήσω περίπτωσις — ή
επάρκεια αΰτη δεν ύπήρχεν, εκεί ή ανάγκη τής επαυξήσεως τής κατοικίας εθερα-
πεύΟη διά τής δημιουργίας κατωγείου υπό τήν κατοικίαν 2). 'Εκ τούτου ό τύπος
τοΰ μονόσπιτου, τοΰ συγκειμένου έξ ανωγείου καί κατωγείου, ό τόσον συνήθης
εις ορεινούς ιδία συνοικισμούς, ώς εις τήν Στερεάν Ελλάδα, τήν "Ηπειρον, τήν
Δυτ. Μακεδονίαν. τήν ΓΙελοπόννησον, επικρατεί καί εις τήν Λήμνον, παρουσιά-
ζει δέ άπλας καί συνθέτους μορφάς.

Δείγμα απλής διωρόφου ο!κίας (μονόοπιτο με μια κάμαρα χωρίς μεοο-
χωρίσματα) αποτελεί ή όπισθεν είκονιζομένη οικία τής Λίζας Κατραμάδα τοΰ
χωρίου Κάσπακα, τής οποίας κάτο\[ην καί κάθετον τομήν παρέχω εν σελίδι 13.
Αυτη είναι εκτισμένη εις άπότομον καί βραχώδη πλαγιάν τοΰ βουνού καί διά
τοΰτο αί διαστάσεις αυτής είναι μικραί (4,05x3,80 εσωτερ.). Τό άνώγειον αποτελεί,
ώς συνήθως, τον κύριον τής κατοικίας χώρον, τον προωρισμένον διά τήν διαμο-
νήν τής οικογενείας, είναι δέ άξιοσή^είωτον ότι καί υπό τήν μορφήν αυτήν ή εΐσο-

1) Παραθέτω ονόματα τινα τοιούτων χόρτων: άγονδονρας, ακόνιζες καί νερακόνιζες,
άμάτάκ', άνανίδα, άνζραγίδα, αραμνος, άαπόρδολας, aonorigada, άστιβιές, γαϊδαράραύα, ϋυμαρά-
κια, κατονονπόδια, μοσκοβονλ' ή μοοκογούλ', χαμονλιοί, βλισκονν', άσαμακιές, κλπ.

®) Περί τής εις ΰψος έπαυξήσεως τοΰ χώρου τής οικίας βλ. Fr. Oelmann, Haus und
Hof iin Altertum, I. Berlin 1927, a. 36.
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δος καί ή εστία διετήρησαν τήν αυτήν ακριβώς θέσιν, τήν οποίαν εΐδομεν εις τήν
μονώροφον οικίαν, δηλ. κατασκευάζονται άμφότεραι επί τής νοτίας (ή ΝΔ.) στενής
πλευράς τής οικίας. Ή άνοδος εις τό άνώγειον γίνεται δι' έξωτερικής λίθινης κλί-
μακος, εκτισμένης επί τής νοτίας πλευράς, επειδή δε καί ή θύρα τοΰ κατωγείου
ευρίσκεται επί τής αύτής πλευράς καί ακριβώς κάτωθεν τής θύρας τοΰ ανωγείου,
ό προ αυτής χώρος μένει κενός, ή δ' είσοδος εις τό άνώγειον γίνεται μέ μιά πε-
ζούλα σανιδένια, δηλ. μέ ξύλινον πλατΰσκαλον, κατεσκευασμένον προ τής θύρας

τού ανωγείου ,1). Τούτου τά ξύλα από τής μιας μέν πλευράς στηρίζονται επί τής
τελευταίας βαθμίδος τής κλίμακος, από δέ τής ετέρας πλευράς επί τοΰ δυτικοΰ
τής οικίας τοίχου, όστις προεκτείνεται μέχρι τής πρόσθιας πλευράς τής κλίμακος.
Ούτω τό πλατΰσκαλον τούτο είναι άπό τής ΒΔ. πλευράς κλειστόν, επειδή δέ καί
ή στέγη τής οικίας προεκτεινομένη άνωί)εν αύτού τό σκεπάζει, σχηματίζεται προ
τής θύρας τοΰ ανωγείου έστεγασμένος εξώστης, ό οποίος λέγεται σκεπαστή καί
παρά τήν στενότητά του είναι πολλαχώς χρήσιμος είς τούς ένοικους' εκεί αί γυ-
ναίκες κάθηνται και γνέ&ουν και παίρνουν τόν αέρα τους. Όμοίως ό κάτωθεν

' -T<p- _ _____ — ■-■^i--......-u;.··—-

ΕΙκ. 4. - Οικία Λίζας Κατραμάδα τοΰ χωρίου Κάσπακα.

') Είς αλλας οικίας τοΰ τύπου τούτου (πίν. Δ είκ. 1) ή δυσχέρεια αϋτη παρεκάμθη,
άνοιγείσης τής θύρας τοΰ κατωγείου επί τής μακράς πλευράς τής οικίας.
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αυτού σχηματιζόμενος υπόστεγος χώρος χρησιμεύει το καλοκαίρι, διά να δένουν
το ζώον κτλ.

Μέρος τού εσωτερικού τής οικίας φαίνεται εις τήν άνω εικόνα τού πίνα-

κος Β. Καί εδώ ή γωνιά είναι θολωτή, αλλά πολύ πτωχική, χωρίς τάς έκατέ-

Εικ. 5. - Κάτοψι; και κατά
μήκος τομή τής οικίας Λί-
ζας Κατραμάδα τοΰ χα)-
ρίον Κάσπακα.

1 παράΰνρο,

2 γναλοφεγγίτ'ς,

1 πιζονλα,

2 γοννιά,

3 φωλιά για τις ορνιϋες,

4 π'ϋ·άρ',

3 ντονλάπ,

4 /ι,ισουδόκ'.

ο μιαουδόκ'.

ρωθεν τού καπνοδούχον θέσεις, πού προσδίδουν ευρυί)μίαν καί γραφικότητα .εις
τό τζάκι. Τά ολίγα μαγειρικά σκεύη είναι ανηρτημένα άνωθεν τής γωνιάς, με-
ταξύ δ' αυτών διακρίνονται ή χλιαροΰήκ , ή κατρακάζα (τρίφτης τυριού καί κολο-
κυθιού), ή κρατοννα (νεροκολοκύνί)η μέ όπάς, χρησιμεύουσα εις τό στράγγισμα
ιών μακαρονιών) κτλ. Καί παράθυρον υπάρχει έν, ΰψ. 1,23 μ. επί τού δυτικού
Τοίχου. Καί εν γένει τό εσωτερικόν τού χωρικού σπιτιού εις τήν Λήμνον δεν
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παρουσιάζει τόν πλούτον καί τήν ποικιλίαν τών επίπλων καί τών σκευών, τών
οποίων ή τόσον εύρυθμος καί καλαίσθητος διάταξις είς τους τοίχους καί τα ράφια
αποτελεί τήν στολή τοΰ σπιτιον εις τήν Σκΰρον καί τά άλλα νησιά τού Αιγαίου.

Επειδή τό εμβαδόν τής οικίας είναι σχεδόν τετράγωνον (4,05 Χ 3,80), καί
ή στέγη αυτής κατεσκευάσθη τετρακλινής μέ τάς τέσσαρας αυτής πλευράς συγκλι-
νούσας είς εν σημείον (σκέπα μέ τέσσερα άκιντιά (= κλίσεις) και μέ εναν μπαμπά)'
ολόκληρος δηλ. ή στέγη στηρίζεται επί ενός καθέτου στύλου (μπαμπά), επικαθη-
μένου είς τό μέσον τής μεσοδόκης. Καί εδώ δέ τό γεϊσον (ή παραφτέρωση) σχη-
ματίζεται διά σειράς πλακών καί είναι πολύ στενόν.

Τέλος τό κατώι, χρησιμεύον διά τόν σταβλισμόν τών ζώων, τήν φύλαξιν
τών γεωργικών έργαλείων καί τήν άποθήκευσιν νομής και καρπών, έχει είς ίκα-
νόν από τοΰ εδάφους ύψος εν στενόν παράί)υρον καί ένα φεγγίτην, ένεκα δέ
πτώχειας τής νοικοκυράς ελάχιστα πράγματα περιέχει. Καί τό ύψος τοΰ κατωγείου
είναι τό έπιβαλλόμενον έκ τοΰ φυσικού αναστήματος τοΰ ανθρώπου, ήτοι 1,80 μ.
Μερικοί είς τό κατώι ξεχωρίζουν μέ ντονβάρι ύψους 1 - 1 Χ/2 μ. τό άμπάρ καί
βάζουν μέσα τόν καρπό· τόν ξεχωρίζουν μέ πλίιΤ' άλλον τό στάρ', άλλον τό κϋάρ ,
άλλον τό μγάδ\

Ή απλή αύτη διώροφος οικία αποτελεί είς πολλά τών χωρίων τής νήσου
τήν συνηθεστέραν τής κατοικίας μορφήν. Π. χ. εις τά Σβέρδια, τόν Κατάλακκον,
τά Καμίνια τά περισσότερα σπίτια είναι μονόσπιτα ανώγεια μέ σκάλα εξωτερική
πέτρινη. Πολλαχοΰ, ως εις τά Σβέρδια, υπάρχουν δύο ή καί τρία σπίτια εκτι-
σμένα υπό μίαν καί τήν αύτήν στέγην. Κατά τήν φράσιν τών χωρικών, μιά σκέπα
τρίγια σπίτια, τέσσερα σπίτια! εκαμνε κα&ένας μονάχα τρεις τοΐχ . Είχαν καϊ
θυρίδες κ εδινεν ή μιά την αλλ' κστελιάτ'κο ι). Μονοιασμένος κόσμος (οχ'
πώς ηταν αδέρφια). Είχαν και κρνβτσάνες μέσ στον τοίχο, στην πόρτα ποπίσ ,
ατό παχνί ποκάτ, γιά νά βάζουν χρήματα, πράματα .....

Μειονέκτημα σπουδαΐον τής διμερούς ταύτης κατοικίας είναι προφανώς τό
ότι ό χώρος, ό χρησιμεύων διά σταβλισμόν τών ζώων ευρίσκεται κάτωθεν τοΰ
τόπου τής διαμονής τών ανθρώπων, έπειδή δ' ή τήρησις καθαριότητος εις στά-
βλον δέν είναι πάντοτε κατορθωτή, ή τοιαύτη διάταξις τών χώρων ύστερε! από
υγιεινής απόψεως. "Επειτα καί χώρον ίδιαίτερον διά τήν άποθήκευσιν τών δημη-
τριακών καρπών καί τής νομής τών ζώων ή κατοικία αύτη δέν έχει.

1) Κατέλ'= σχουτέλι. Κατελιάτ'κο, τό φαγητόν πού στέλλεται ώς δώρον εις συγγενείς
ή γείτονας, τό σκοντελικό ή άποδοσίμι, ή πέτσα ή ό δίσκος. (Βλ. Έπ. Ααογρ. Άρχ. 1939, σ. 104).
Πρβλ. $ά τον κστελιάσω : θά τόν φιλέψω (Λήμνος).
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Εικ. 6.- Κάτοψις και κατά πλάτος τομή τής οικίας Ν. Κόκκναρου τον γιο οίον Βάρος.

Α άξάτα, 1 παχνιά, δ μπιζούλα, 9 γιονκερ,

g , 2 κ'μάο' για τς ορνι&ες, β γοννιά, 10 τά 'κοννίοματα.

' κ'·11··"' β μισονδόκ', 7 λαηνονοτάτ'ς, 11 κανιά (ψωμοοάνιδο).

Γ ανώι. 4 φιγγίτ'ς, 8 ντονλάπ',
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Γ. Α. ΜΕΓΑ

Τα μειονεκτήματα ταύτα ήρθησαν διά τής προσθήκης τρίτου χώρο\), τής λε-
γομένης άξάτας'). Αύτη κτίζεται γενικώς επί της προσόψεως τής απλής διωρόφου
οικίας, άποτελούσα κλειστόν προ αύτής προστώον, άλλά φθάνει μόνον εις τό ύψος
τοΰ ισογείου, χρησιμεύει δέ διά τήν στάβλισιν τών ζώων ήτοι τών βοών καί τών
υποζυγίων τού άγρότου (πίν. Δ είκ. 2, πίν. Ε.εΐκ. 1 καί 2). 'Επειδή δέ ή στέγη
τής άξάτας, ώς εΐπομε.ν, κατασκευάζεται επίπεδος (δώμα) καί είς τό αυτό σχεδόν
ύψος μέ τό δάπεδον τ.ού ανωγείου, αύτη χρησιμεύει ώς πλατύς εξώστης, είς τόν
όποιον άνέρχονταί δι' εξωτερικής λιθίνης κλίμακος. Ή θέσις όμ'ως τής κλίμακος
δέν ειναϊ παντού;ή αύτη, αλλά εξαρτάται άπό τήν τοποθεσίαν καί άλλοτε μεν
πίπτει εντός της οικοδομικής γραμμής, άλλοτε δέ εξέχει αύτης κατά διαφόρους
διευθύνσεις καί ούτω συντελεί είς τήν ποικιλίαν καί γραφικότητα τής εξωτερικής
μορφής τής οικίας. Είς τήν άξάταν ό χωρικός έκθέτει τούς χλωρούς καρπούς του
εις τόν ήλιον προς άποξήρανσιν, έπ' αυτής καί ή οικογένεια δειπνεΐ καί κατακλί-
νεται κατά τό θέρος. Είναι δ' ή άξάτα καί άλλως χρήσιμος είς τόν άγρότην"
διότι πλήν τής φάτνης διά τά ζώα περιλαμβάνει καί τό κονμάσι γιά τις όρνιθες
(είκ. 6), συνήθως δέ καί τόν φούρνον (ψωμαδιό), ό όποιος κτίζεται εις μίαν τών
πλευρών τής άξάτας, σχηματίζων εξωτερικώς ήμικυκλικήν κόγχην, τό λεγόμενον κον-
βούκλ' ή κβούκιλ' (κουβούκλιον. Βλ. είκ. 7, καί πίν. Ε, 1 καί Η, 1). Ούτως ό κάτω-
θεν τοΰ σπιτιού χώρος ήτοι τό κατώι απομένει ελεύθερον καί διατίθεται διά τήν άπο-
θήκευσιν τών ξηρών καί υγρών καρπών καί τοΰ άχύρου, ώς καί διά τήν φύλαξιν
τών γεωργικών εργαλείων (άλέτιρ, ζγός, δουκάν, ψκεντρ). Κατά τόν τρόπον τού-
τον άπαρτίζεται έν ένιαΐον καί άρμονικόν σύνολον, τό όποιον συγκεντρώνει κατά
τόν μάλλον πρόσφορον ίρόπον όλους τούς απαραιτήτους εις τήν οΐκονομίαν τού
άγρότου χώρους" ή τοιαύτη δ° αύτών διάταξις πληροί καί τούς όρους τής υγιεινής
καί τήν άνάγκην νά δύναται ό χωρικός ευχερώς νά έπιβλέπη κατά τήν νύκτα τά
κτήνη του καί νά τούς παραθέτη τροφήν 2). 'Εννοείται δ' ότι πολλαχού παρά τό

Τ - *. ~

σπίτι μέ τήν άξάτα υπάρχει καί τό καλνβ' ή παράσπτο καί πολλάκις ό φούρνος
είναι κτισμένος εις μίαν τών πλευρών αυτόΰ, καθ' ον τρόπον καί είς τήν άξάτα.

"Οτι ό τύπιος- αυτός τής οικίας, διακρινόμενος γενικώς διά τής λ. άξάτα,
προήλθε διά προσθήκης εκ τής απλής διωρόφου οικίας, τού λεγομένου άνωγοκά-
τωγον σπιτιού, συνάγω εκ τοΰ ότι ουδαμοΰ τής Λήμνου εΐδον παλαιάν μονώρο-
φον οίκιαν μέ άξάταν καί ότι ή διάταξις τών χώρων καί τών μερών παρέμεινε

') Περί τών λ. άξάτα καί άξάιτο καί - τής έκ τοΰ τοξάτου ερμηνείας αυτών βλ. Κ.
"Αμαντον έν 'Αθήνας τ. 23 (1911) σ. 490.

-) Όμοίαν γειτνίασιν τοΰ στάβλου μέ τήν κατοικίαν παρά Γερμανοΐς βλ. έν Α. Helboh,
ενθ' άν. σ. 29 κέ. Πρβλ. Έπ. Λαογρ. Άρχ. 1939 σ. 16.



ΠΙΝΑΞ Ε.

1. Σπίτι μέ άξάτα καί κονβούκλι Παν. Άχιλλιά τοΰ χωρίου Άγιας Σοφίας.

2. Παλαιό μονόοπιτο μέ τήν άξάταν ύψουμένην ανωτέρω τοΰ δαπέδου τοΰ ανωγείου
καί προεκτεινομένην πλαγίως έν Φυσίντ). Βλέπε τήν μεσοδόκην τής στέγης
προεκβαλλομένην έξω τοΰ προσθίου τοίχου.



ΠΙΝΑΞ Ε.

2. 'Σπίτι μέ άξάιτο καί άξάτα Τριαντάφυλλου Κλειδη έν Φυσίνγ).
Δεξιά ή λιθίνη κλΐμαξ μέ τόν λαηνοατάτη είς to βάθος.



ΠΙΝΑΞ Ε.

Φ

ι

Παλαιό σπίτι μέ άξάιτο εις τόν Κατάλακκον.



1. Οικία Γ. Κομνηνάκη τής Σκανδάλης μέ τήν άξάταν καί τόν φοΰρνον έπί τής πλαγίας
πλευράς. Τό σκιαζόμενον κτίριον πρό τής άξάτας είναι κονμάαι διά τόν χοΐρον καί τάς

όρνιθας.

ΠΙΝΑΞ Ε.

2. Οικία με κάγκελλα Δημ. Λούκη είς τόν Κάσπακα.
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ΕΙκ. 7.- Κάτοψις καϊ κατά πλάτος τομή τής οικίας Παν.. Άχάλια τον χωρίου
Άγιας Σοφίας (Βλ. πίν. Ε' εικ.· 1),·.Η

1 παχνιά, 4 καπνοδονχος, ..." >" '·■ 7* γοννιά,

2 ψωμαδιό, ό μπιζονλα, 8 ντονλάπ',

3 κονβούκλ', β λαηνονοτάτ'ς 9 γιονκερ.

ΕΠΕΤΗΡΙΖ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Β'. 2
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καί υπό τήν μορφήν ταυτην οΐα καί εν τή άπλη διωρόφω οικία.

Γενικόν γνώρισμα τών ο'ικιών τούτων είναι και ή τρικλινής στέγη (σκέπα
μέ τρία άκιντιά), ή όποία προσαρμόζεται καί προς τό παραλληλόγραμμον σχήμα
αυτών καί προς τήν ανάγκην, όπως τά εκ τής στέγης ρέοντα ύδατα μή πλημ-
μυρώσι τό δώμα τής άξάτας, αλλά παροχετεύα)νται προς τάς μακράς αύτής πλευ-
ράς' διά τούτο ό πρόσθιος τοίχος τού σπιτιού υψώνεται άετοειδώς, σχηματίζων
τό λεγόμενον καλκάνι καί δίδων ροήν πλαγίαν εις τά όμβρια ύδατα.

Τό ύψος τού μέν κατωγείου έΐναι συνήθως 1,80-2 μ. τής δέ άξάτας 1,60-
1,80 μ. διότι ή στέγη αύτής είναι χωματερή καί διά τούτο παχυτέρα τοΰ δαπέ-
δου τοΰ ανωγείου. Τό ύψος τού ανωγείου είναι κατά τι μεγαλύτερον (2-2,30 μ.).

Περαιτέρω εξέλιξιν τού τύπου τούτου τής Λημνίας οικίας εύρίσκομεν είς τό
λεγόμενον άξάιτο ή σπίτι μέ κάγκελλα. Τοιαΰται είναι αί οίκίαι, αί εικονιζόμενοι
εις τούς πίνακας Τ καί Ζ. Ή οικία μάλιστα τοΰ Γ. Πανταζή τού χωρίου 'Αγίας
Σοφίας (πίν. Τ, 1) προέρχεται άπό διασκευήν άξάτας, γενομένην υπό τοΰ σημε-
ρινού κατόχου αυτής. Οτίτος δηλ, θέλων νά προσβέση έν άκόμη δωμάτων εις τό
άνώγειον, έπεξέτεινε τήν. στέγην κατά τήν διεύθυνσιν τού κορυφαίου ξύλου καί
τό μέν μεγαλύτερον μέρος τού ούτω στεγασθέντος άνωθεν τής άξάτας χώρου περιέ-
φραξε διά τοίχων καί διερρύθμισεν είς vodav ή μαγερειό, άφοΰ μετέφερεν είς αυτό
τήν εστίαν άπό τό σπίτι, τό δέ μικρότερον μέρος άφήκεν άνοικτόν ώς ύπόστεγον
(χαγιάτι), διά νά χρησιμεύη καί ώς σκεπαστή είσοδος διά τά δυο δωμάτια καί ώς
εξώστης" χάριν δέ άσφαλείας, γιά νά μη πέφτουν τά παιδιά, έκτισε χαμηλόν τοι-
χίον είς τά άκρα τού εξώστου, ένώ άλλοι άρκούνται είς τά συνήθη κάγκελλα' δια
τούτο και ή οικία αύτή διακρίνεται καί ώς σπίτι μέ κάγκελλα. 'Ομοίως τό σπίτι
τοΰ Κ. Άτταλειώτη-έν Φυσίνη, τοΰ όποιου κάτοψιν καί τομήν παρέχω έναντι,
εκτίσθη αρχικώς ώς άξάτα, άλλα προ 50 ετών διεσκευάσθη είς άξάιτο· δι' aUto
καί άνωθεν τής θύρας τοΰ μεγάλου δωματίου προς τήν πλευράν τού χαγιατιού
υπάρχουν άκόμη τ άνεφράκια ') ήτοι αϊ πλάκες, αί όποϊαι, ώς καί εις τήν παρα-
φτέρωση, χρησιμεύουν, διά νά στηρίζωνται αί κεραμίδες. ToUvavuov ή οικία Γ.
Μπαλτά εις τό χωρίον Κατάλακκον, ή όποία εκτίσθη προ 60 Ιτών έπί σχεδίου
ώς άξάιτο (πίν. Ζ, κάτοψις εν σελ. 20), έχει τόν διαχωριστικόν τοΐχον τού ανωγείου
λεπτόν (μπαγντατϊ) καί παρουσιάζει μεγαλυτέραν συμμετρίαν είς τάς αναλογίας τών
χώρων. Κατά τά άλλα ή σύνθεσις τής οικίας παρέμεινεν ή αυτή μέ τήν λιθίνην
κλίμακα άγουσαν έξωθεν εις τό χαγιάτι ή τά κάγκελλα.

Εννοείται δ'ότι καί παρεκκλίσεις άπό τού κανονικού τύπου δέν λείπουν,

') Περί τής λέξεως βλ. Ίστ. Λεξικόν Νέας Ελληνικής, τ. 2 σ. 158, λ. άναφράγια.



ΠΙΝΑΞ Α.

2

3

1. Κτίσιμο σπιτιοϋ εις τό χωρίον Πλάκα (φωτογραφία ετ. 1938).

2. Λειτουργία εις τό εκκλησάκι τοΰ Άηγιάννη εις τό Παλιόκαστρο τής Πλάκας.

3. Μονώροφος οικία τοΰ χωρίου Κατάλακκου.



ΠΙΝΑΞ Ε.

1. Γωνιά καί ντουλάπι τής οικίας Κατραμάδα τοΰ χωρίου Κάσπακα.

2. Γωνιά τής οικίας Κ. Άτταλειώτη έν Φυσίνη.



ΠΙΝΑΞ Ε.

Γωνία τής οικίας Δημητρίου Νικολή τοΰ χωρίου 'Αγίας Σοφίας
μέ τό ντουλάπι καί τήν πιατοθήκην.



ΠΙΝΑΞ Ε.

2. Σπίτι μέ άξάτα τοΰ χωρίου Σκανδάλης.
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Ely.. 8. - Κάτοψις και κατά πλάτος τομή τής οικίας Κ. 'Ατταλειώτη
τοΰ χα)ρίου Φυσίνης.

α στάβλος (σκεπαστή), 5 μαγερειό, J παχνιά, 4 ντονλάπ',

β κατώι, ε ανώι, απίτ . 2 φωλιά για τις όρνιθες, 5 γιονκερ.

γ άξάιτο, Β λαηνονητάτ'ς,
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προσδίδουσαι ποικιλίαν καί γραφικότητα είς τήν μορφήν, ως είναι ή οικία Τρι-
ανταφύλλου Κλειδή τής Φυσίνης, όπου εις τό άξάιτο προσετέθη και άξάτα πρύ
τού έξω κατωγιού (πίν. ς-, 2), καί ή οικία Γεωργίου Κομνηνάκη τής Σκανδάλης,
όπου ή άξάτα μέ τόν φούρνον κατεσκευάσθη έπί τής πλαγίας πλευράς, τό δέ χα-
γιάτι περιωρίσθη εις στενόν διάδρομον χωρίς τούς στύλους τής στηρίξεως (πίν.

ι 2 ί %
0 * * * * Ά 2

Κατωϊ

ΆνώΊ

I'M................I........................Ι,Μ,Ι

Είκ. 9.- Κάτοψις οικίας Γ. Μπαλτά τοΰ χωρίον Κατάλακκου (βλ. πίν. Ζ').
Α κατώι,

Β οξω κατώι (στάβλος)

Γ σπίτ

Δ νονάας, μαγερειό,
Ε σκεπαστή, άξάιτο.

1 σκάλα,

2 κουμάσ γιά τις δρνιϋ·ες,

3 κοφίνια με αχερο (άντ'ι

παχνιών),

4 πι&άρια γιά τ'ς καρποί,

5 γναλοφεγγίτ'ς,
β φωλιά,

7 σκεπαστή, σανίδωμα,

8 πεζούλα πέτρινη νψ.0,73,

9 στύλος,

10 παράϋνρο,

11 γωνιά,

12 γιονκερ,

13 μισουδόκ'.

Η, 1). Εις μερικάς όμως οικίας, ώς είς τήν οίκίαν Παν. Σουγλέρη τού Κατά-
λακκου (βλ. κάτοψιν, είκ. 10), ή όποία προέρχεται άπό διασκευήν απλής διωρό-
φου οικίας, παρουσιάζεται καί ετέρα μεταρρύί)μισις, άφορώσα τήν άνοδον εις τό
άνώγειον' ή σκάλα δηλ. έγινεν εδώ ξυλίνη καί ετοποθετήθη είς τό εξω κατώι,
οδηγούσα έσωθεν είς τό ύπόστεγον τοΰ ανωγείου. Μέ τήν μεταρρύθμισιν δ' αύ-
τήν τό άξάιτο άπέβαλε μέν κάτι άπό τήν γραφικότητα τής εξωτερικής μορφής,
άπέκτησεν όμως μεγαλυτέραν άσφάλειαν, δημιουργηί)είσης μιας μόνης κλειστής
εισόδου διά τήν όλην οίκίαν.
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Ώς βλέπομεν, ή κυρία μεταρρύθμισις εις τό άξάιτο άπέβλεπεν αρχικώς εις
τήν βελτίωσιν τών όρων τής διαβιώσεως δια τής δημιουργίας ιδιαιτέρου μαγει-
ρείου, ώστε τό ανώι ν' απαλλαγή από τήν έστίαν, εις τήν οποίαν εμαγείρευον,
καί νά καταστή αποκλειστικώς χώρος διαμονής καί ύπνου, προς δέ αίθουσα υπο-
δοχής (σάλα). Τόσον δ' αναγκαία καί επιβεβλημένη εκρίθη σύν τφ χρόνω ή μεταρ-
ρύθμισις αύτη, ώστε εισήχθη καί εις παλαιά μονόσπιτα' εις μικράν δηλ. άπό-

0 12 3 4 5

Ίσόγειον ι ■ ■ ■ ■ 11 γ■ ■ ι, ■ ■ 11■ ■.■ ι ■ ■ ■ .it.., ι ■ ■ ■, ι Άνώγειον

Εικ. 10. - Κάτογις τής οικίας Παν. Σονγλέρη τον Κατάλακκον.

( Τα λευκά μέρη δηλοΰν την προσ&ήκην. Ή κλΐμαξ είναι εσωτερική).

στασιν από τής θύρας έκτισαν ε'ις αυτά λεπτόν τοΐχον (μπαγντατι) καί δι' αυτού
άπεχώρισαν από τού λοιπού δωματίου τον περί τήν έστίαν χώρον, κατασκευάσαντες
ουτω καί εις αυτά μαγερειό. Δείγμα τής ευκολίας, μέ τήν οποίαν οί χωρικοί επι-
φέρουν μεταβολάς καί τροποποιήσεις εις ιιήν κατοικίαν των, αποτελεί τό σπίτι τού
Παντελή Παραθυρά εις τά Σβέρδια (είκ. 11), εις τό όποιον, χωρίς κάν νά μετα-
τοπισθή ή υπάρχουσα λιθίνη κλΐμαξ, προσετέθη άξάτα καί διά λεπτού τοίχου
(τσατμά) διηρέθη τό ανώι εις δύο δωμάτια, δηλ. εις αάλαν καί μαγερειό.

ΓΙρός τούτοις διά τής μεταρρυθμίσεως ταύτης τής άξάτας οί χωρικοί απηλ-
λάγησαν καί από τάς ενοχλήσεις τών συχνών επισκευών, εις τάς οποίας ήσαν
ήναγκασμένοι νά προβαίνουν μεθ' εκάστην περίόδον βροχών' διότι ή σκεπαστή
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ήταν μέ χώμα, 'έμπαζε νερό και σακάτευε τό ζώο. Τό χώμα τοντο δώ, κατά τους
λόγους χωρικού τοΰ Κατάλακκου, δε ύιάν, δτ καί νά κάν'ς, δσο και νά βάλ'ς.
"Οχ' κνλιντρο νά βάλ'ς, δε but. ν'. "Υστερα βρήκαν εψεύρεσ τά κεραμίδια.

Τέλος καί αήτό τό απόμειναν άνοικτόν υπόστεγον, τό άξάιτο, εκλείσθη διά
τοίχου καί μέρος μεν αυτού, ίιψωθέν μέχρι 0,90-1 μ. από τοΰ λοιπού δαπέδου,
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Ίσόγειον 'Ανώγειον

Εικ. 11. - Κάτοψις Ισογείου και άνωγείου τής οικίας Παντελή Γίαρα&υρα

του χωρίου Σβέρδια.
Α άξάτα Β κατώι Γ σάλα (ανώι) Δ μαγερειό.

απετέλεσε τον σοφάν, έ'να ύψηλόν μεντέρι, πατωμένο, κατάλληλον διά τάς γυναι-
κείας εργασίας καί διά νά κοιμάται ή οικογένεια κατά τους θερινούς μήνας1),
μέρος δ' αυτού, μεταξύ τού μαγειρείου καί τοΰ σοφά εύρισκόμενον, εσχημάτισε

') Πρβλ. τόν σοφάν τοΰ Σκυριανού καί τών άλλων νησιώτικων σπιτιών (Άγγ. Χατζη-
μιχάλη, Έλλην. λαϊκή τέχνη. Σκΰρος. 1925, σ. 31 κέ.). f
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στενόν διάδρομον, τήν λεγομένην περασά. Ένεκα τούτου καί ή σκάλα καί εν γένει
ή είσοδος εις τό άνώγειον μετετοπίσθη εις τό μέσον τής προσόψεως, ώς φαίνε-
ται είς τήν φωτογραφίαν (πίν. Η, 2) καί τήν κάτοψιν τής οικίας Δημ. Λούκη τοΰ
χωρίου Κάσπακα (είκ. 12). Ούτως ή Λημνία οικία άπέκτησε κλειστήν, τετραγω-
νισμένην μορφήν, είς τήν οποίαν έφί)ασαν είς χωρία τινά καί δι' αμέσου μετατρο-
πής τοΰ τύπου τής άξάτας. Ή οικία πχ. τής Κυριακούλας Κασσίδη τού χωρίου
Σβέρδια (βλ. κάτοψιν, είκ. 13), ή όποία ήτο μία τών μεγαλυτέρων τοΰ χωρίου
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Είκ. 12. - Κάτοψις τής οικίας Δημ.. Λούκη τον χωρίον Κάσπακα
(βλ. πίν. Η' είκ. 2).

1 στνλοι ξύλινοι, νψ. 2 μ. 4 γιονκερ, 7 πιατοϋήκ',

2 γούρνα γιά το γκορτζελούδ', ■') ντουλάπια, 8 νεροχύτης

3 κάγκελλα, ΰ γουνιά, 9 μιοουδόκ'.

καί, ώς μού ειπον, εδώ μαζεύοννταν το χειμώνα καί χόρευαν, αρχικώς ήτο άνοικτή
έπί τής προσόψεως τού ανωγείου, κλεισθείσης δ' άργότερον καί τής πλευράς ταύ-
της διά τοίχου, έσχηματίσθη εις ευρύς προθάλαμος, τοΰ οποίου τό μέν έν τμήμα
διερρυθμίσθη είς μαγειρεΐον, τό δέ έτερον, ύψωθέν κατά 0,33 μ. άπό τοΰ δαπέδου,
απετέλεσε αοφάν.

Κατ' αυτόν τόν τρόπον τό άνώγειον άπέκτησεν εις τήν πλευράν τής προσό-
ψεως τρεις διακεκριμένους χώρους (εΐσοδον, μαγειρεΐον, σοφάν), διά τήν άνετω-
τέραν δ" αύτών άνάπτυξιν εδέησε νά δοθή είς τήν οίκίαν τό άπαραίτητον μήκος.
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"Ενεκα τούτου, ενώ εις όλας τάς μέχρι τούδε έξετασί)είσας οικίας έχομεν τήν στε-
νομέτωπον μορφήν, αϊ οϊκίαι τοΰ τελευταίου τύπου εξέκλιναν προς τήν πλατυμέ-
τωπον. Μέ τήν διαρρύθμισιν δ' αυτήν έχομεν καί τήν τελειοτέραν εσωτερικήν δια-
μόρφωσιν τής λημνίας οικίας, ήτις πληροί τάς αξιώσεις άνετωτέρου βίου' διό
καί ό τύπος τής τετραγωνισθείσης οικίας επικρατεί εις τούς ευπορωτέρους συν-
οικισμούς καί αποτελεί τήν νεωτέραν μορφήν τής οικίας έν Λήμνω· Καί αυτή
δέ ή αστική οικία τοΰ Κάστρου, τής πρωτευούσης τής νήσου, είναι θεμελιωμένη

0Μ.....<.........2μ[|[[[3

Είκ. 13. - Κάτοψις τής οικίας Κνριακούλας Καασίδη τοΰ χωρίου Σ βάρδια.

1 λαηνουατάτ' ς, 2 ντουλάπια, 3 γιονκερ.

επί τοΰ σχεδίου τούτου, μέ τήν διαφοράν, ότι χάριν μείζονος ασφαλείας έχει τήν
κλίμακα εσωτερικήν, ώς εΐδομεν καί εις τήν χωρικήν οίκίαν τού Κατάλακκου (είκ.
10), καί ότι επί τής προσόψεως είναι πλατυτέρα, έχουσα έπ' αυτής τρία αντί ενός
κύρια δωμάτια. 'Εννοείται δ' ότι καί τό ΰψος oU μόνον τοΰ ανωγείου, αλλά καί
τοΰ κατωγείου, είναι εδώ μεγαλύτερον καί επάνω από τό μέσα κατώγι κατεσκευά-
σθη μεσιανδ πάτωμα ώς πατάρι, τό όποιον χρησιμεύει διά τάς οικιακάς εργασίας
καί τήν άποθήκευσιν διαφόρων πραγμάτων, ενίοτε δέ καί προς κατοικίαν. "Ενεκα
δ' ακριβώς τού μεγαλυτέρου ΰι[)ους, τό όποιον έχει εδώ ή κλΐμαξ, ό προθάλαμος
(σάλα), εις τον όποιον αύτη καταλήγει, έσχηματίσθη εις τήν όπισίΚαν πλευράν
τοΰ ανωγείου, τά δέ δωμάτια εις τήν προσθίαν (είκ. 14).
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Άνασκοποΰντες τ' ανωτέρω βλέπομεν, ότι έν Λήμνω παρά τάς νεωτέρας καί
συνθετωτέρας διατηρούνται καί αί απλούστεροι καί παλαιότεροι μορφαί τής λαϊ-
κής οικίας, αί προσαρμοζόμενοι προς τήν οίκονομίαν τής άπορωτέρας τάξεως τών
χωρικών. "Ετσι δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν βήμα προς βήμα τήν εξέλιξιν
τής λαϊκής άρχιτεκτονικής έν τή νήσω, ώς αύτη έμφαίνεται είς τούς έν χρήσει
τύπους τής λαϊκής οίκοδομίας. Κανέν χάσμα εις τήν παρακολούθησιν αυτήν. Τό
απλούν καλύβι ήτοι τό χαμόγειο σπίτι, τό όποιον άπαντάται σποραδικώς μόνον
είς πτωχούς συνοικισμούς, αποτελεί έν Λήμνω. ώς καί άλλαχού, τήν άρχικήν τής
οικίας μορφήν. Έφ' όσον όμως αί βιοτικαί άνάγκαι αυξάνουν καί προάγεται ή

δ

J  * ι·
6 - 2 Γφ

Φ

ϊ - |  _ α
6 I  6 6

Ίσοjjε ιον

α ανλη πλακόστρωτος,
β κατώι,

1 πόρτα,

2 παρά&υρον,

3 πιθάρια.

μεοιανο πατωμα

α πατάρι,
β κάμαρα,
γ κουζίνα,
δ καμαρούλα,
ε άπόπατος,

1 κάγκελλα,

2 μεσοδόκια.

έπάνω πάτωμα

α σάλα,
β δωμάτια,
γ κουζίνα,
δ μπαλκόνι.
Τοίχοι αριστεράς και οπιοϋίας
πλευράς ανω πατώματος πέτρι-
νοι. 01 λοιποί λεπτοί (τσατμας)·

Είκ. 14. - Παλαιά

οικία τον

Κάατρον τής Λήμνου.

εύπορία καί ή άντίληψις περί τών στοιχειωδών όρων τής άνετου καί υγιεινής
διαβιώσεως, μεταβάλλεται καί ή συστασις τής λαϊκής οικίας καί γίνεται συνί)ετω-
τέρα. "Ετσι φθάνομεν πρώτον είς τό απλούν διώροφον, τό μονόαπιτο με ανώι
και κατώι καί κατόπιν είς τό σπίτι με τήν άξάτα'. αυτό μέ τήν τριμερή του
σύστασιν καί τόν ευρυχωρον έξώστην άνταποκρίνεται επαρκώς είς τάς άνάγκας
τού αγροτικού βίου. 'Αλλ' ό πόί)ος διά τήν καλυτέραν διάταξιν τού έσωτερικού,
ό όποιος είς τήν Σκύρον καί τά άλλα νησιά τοΰ Αιγαίου επέβαλε τόν χωρισμόν
τοΰ μαγειρείου άπό τής κοινής εστίας, ώδήγησε τούς Λημνίους είς τήν προσθή-
κην χωριστού μαγειρείου καί τήν δημιουργίαν σκεπαστού έξώστου, τοΰ λεγομένου
άξάιτον, κατόπιν δέ είς τήν κλειστήν μορφήν τής τετραγωνισμένης οικίας, είς τήν
οποίαν χάριν τής ασφαλείας έθυσιάσθη τό άνοικτόν ύπόστεγον, τό άξάιτο, τό
τόσον χρήσιμον είς τόν άγρότην.
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Τό πρόβλημα τής έπαυξήσεως τής οικίας διά τήν αύξησιν τής οικογενείας
καί κυρίως διά τήν έγκατάστασιν τοΰ παντρεμένου γιου, πού γίνεται ή αιτία τής
διαιρέσεως τής οικίας ή τού πολλαπλασιασμού τών δωματίων εις τήν Θράκην,
Μακεδονίαν καί λοιπήν ήπειρωτικήν Ελλάδα ε'ις τήν Λήμνον δεν παρουσιά-
ζεται" διότι κατά τό από μακρών χρόνανν επικρατούν έν τή νήσω έθιμον τό σπίτι
είναι στοιχειον τής προικός άπαραίτητον, οί δέ γονείς τής νύμφης είναι υπο-
χρεωμένοι, όταν δεν διαθέτουν άλλο σπίτι διά τον προικισμόν αυτής, νά εκχω-
ρήσουν αυτό όπου κατοικοΰν, οί ίδιοι δέ μέ τήν λοιπήν οίκογένειαν νά εγκατα-
σταθούν ε'ίτε εις τό καλύβι τ) τό παράσπιτο ε'ίτε εις ξένην οϊκίαν επί ενοικίψ, έως
ότου δυνηθούν νά κτίσουν άλλη ν οίκίαν 2). Έκ τούτου τά παιδιά τής οικογενείας,
άμα ενηλικιωθούν καί νυμφευθούν, τά μεν ί)ήλεα λαμβάνουν πλήρη κατοχήν τής
πατρικής οικίας, τά δέ άρρενα απομακρύνονται έγκαθιστάμενα εις τήν οικίαν τοΰ
πενΟερού s).

"Αξιον σημειώσεως είναι καί ότι καί)' όλην αί>τής τήν έξελικτικήν πορείαν ή
Λημνία οικία διετήρησε μέ θαυμαστήν συντηρητικότητα τήν άρχικήν στενομέτω-
πον μορφήν μέ τήν ί)ύραν καί τήν έστίαν κατεχούσας τάς αυτάς ακριβώς θέσεις
έπί τής νοτίας στενής πλευράς τής οικίας4). Προς τήν τοιαύτην μορφήν συμφω-
νεί καί τό είδος τής στεγάσεως καί ή αρχιτεκτονική έν γένει οικονομία τής Λη-
μνίας οικίας, καθ' όσον εις τάς οικίας τής στενομετώπου μορφής προσιδιάζει ή
σαμαρωτή στέγη, ή δέ περαιτέρω άνάπτυξις ατιτών βάσιν έχει τήν διά προσθη-
κών έπαύξησιν τοΰ χώρου, ήτις, ώς εΐδομεν καί εις τήν Λημνίαν οίκίαν καί έν
τώ ίσογείω καί έν τφ άνωγείψ αυτής, γίνεται έπί τής στενής ήτοι τής πλευράς
τοΰ αετώματος δ).

') Βλ, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου Α' (1939) σ. 17.

2) Εις τό Βάρος εδρον ζεϋγος γερόντων έγκατεστημένον εις τό ύπόστεγον τοΰ φούρνου,
ένφ ε'ις τό σπίτι των διέμενεν ή κόρη μέ τόν γαμβρόν. "Αλλη, χήρα μέ τρία παιδιά, διέμε-
νε ν έπ' ένοικίφ εις μίαν έτοιμόρροπον άξάταν, διότι τό σπίτι της είχε δώσει προίκα εις τήν
μεγαλυτέραν της κόρην. - Οΐκοδόμησις ετέρου ορόφου διά προικοδότησιν, o'iu έν Σκύριρ, Μυ-
κόνφ, Κύθνω, Σίφνω κ. ά. (Άγγ. Χατζημιχάλη, Σκύρος 1923 σ. 24) εις τήν Λήμνον δέν παρα-
τηρείται.

a) Πηγαίνοντας για τά στεφανώματα, ή μητέρα τής ννφ'ς κλείδων' τό σπίτ καί, οταν γν-
ρίπονν απ' τήν εκκλησία, όίν' τό κλειδί στο γαμπρό ν' άνοίξ'. Είναι πιά δικό τ'. Τό παραδίν'.
Κατ' άνακοίνωσιν χωρικής τής Πλάκας.

4) Περί τής γενέσεως καί έξελίξεως τών οικήσεων τής στενομετώπου μορφής καί περί
τών τόπων, οπου αύται έπιχωριάζουν βλ. Fr. Oelmann, ενθ' άνωτ. σ. 53 κέ. καί Έπετ. Λαογρ
'Αρχείου 1939 σ. 29. "Οτι δ'αύται διετήρησαν καλύτερον τήν άρχέτυπον μορφήν τής ίνδογερ-
μανικής οικίας βλ. παρά Ad. Helbok, ενθ' αν. σ. 41.

Fr. Oelmann, ένθ' άν. σ. 55 καί 67.



Η ΛΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜ1Α ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

27

Κατά ταύτα ή λαϊκή οίκοδομία τής Λήμνου διαφέρει ουσιωδώς τής τών
άλλων νήσων τού Αιγαίου. Διότι τά παλαιά λαϊκά σπίτια τών νήσων τούτων,
άπό τής Κρήτης καί Κύπρου προς νότον μέχρι τοΰ Αγίου Ευστρατίου καί τής
Σαμοθράκης προς βορράν, καθ' όσον έχομεν περί αυτών ειδήσεις '), τήν μέν στέ-
γην έχουν έπίπεδον (δώμα), τήν δέ εΐσοδον έπί τής πλαγίας ήτοι τής πλευράς
τής ύδρορρόης, τήν δέ άρχιτεκτονικήν των διάρθρωσιν άπήρτισαν δι' ευρύθμου
διαιρέσεως τοΰ έσωτερικοΰ (σπίτι, σοφάς, μαγερειό, άποθήκη ή άποκρέββατος)2).
"Οτι δ'έν Λήμνω και ή διά δώματος στέγασις 3) είναι έν χρήσει εις τινα δευτε-
ρευούσης σημασίας κτίσματα, ώς μάνδρας καί στάβλους (άξάτα) καί ότι ή τεχνική
τής τοιαύτης στεγάσεως, ώς εΐδομεν, εφαρμόζεται έν τινι μέτριο καί εις τήν κα-

') Βλ. Magda Ohnefalsch - Riohter, Griech. Sitten und Gebrauche auf Cypern, Berlin
1913 σ. 201 κέ. Έ. Σταματιάδου, Σαμιακά, 5, 191 κέ. Άγγ. Χατζημιχάλη, Έλλην. λαϊκή τέχνη.
Σκϋρος 1925 σ. 21 κέ. Ρουμλούκι, Τρίκερι, 'Ικαρία 1931 σ. 175 κέ. Σάμος, έν περιοδ. Έλ-
λην. Γράμματα τ. 3 (1928) σ. 86 κέ. αρθρ. έν Μεγ. "Ελλ. Έγκυκλ. τ. 10 σ. 826, 'Ελλάς, λαϊκή
τέχνη. Β. Χανιώτη, Νησιώτικη λαϊκή τέχνη. Κάρπαθος, 'Αθήναι 1933. Μ. Μιχαηλίδου Νουά-
ρου, Λαογραφ. Σύμμεικτα Καρπάθου, Β' 'Αθήναι 1934 σ. 342 κέ., 50 κέ. Άντ. Σώχον, Ή
λαϊκή τέχνη στήν Τήνο, 'Αθήνα 1930 σ. 17. Η. Hampe, Δύο έλληνικαί νησιωτικοί κωμοπόλεις
(Μετάφρ.) είς Τεχνικά Χρονικά, έτ. Ζ (1938) σ. 971 κέ. ένθα κάιοψις σπιτιού Αίγίνης. - Περί
τών νήσων 'Αγίου Ευστρατίου τόσον μόνον γνωρίζω άκούσας παρά χωρικών έν Λήμνιρ : Στον
Άηστράτ' ολα τά παλιά τά σπίτια έχουν λιακό· εκεί λιάζουν τά σΰκα, τά κουκιά, τά βαλανίδια.
Και στη Σαμαΰράκ' τά σπίτια είναι με δώμα· τά 'χουν καί γιά λιάστρες. Τά σπίτια δεν έχουν
αυλές· τό λιακό τοϋ ενός σπιτιού είναι αυλή τοϋ άλλου, που είναι παραπάνω.

2) Έξαίρεσιν έν προκειμένιρ αποτελεί ή νήσος Σκϋρος, ώς δέ μέ πληροφορεί ή κ. Άγγ.
Χατζημιχάλη, καί ή 'Αμοργός καί ή Κύθνος, τών όποιων τά σπίτια στεγάζονται μέν μέ δώμα
καί έ'χουν τήν γνωστήν ώραίαν διαρρύθμισιν τοϋ έσωτερικοΰ, άλλ' εΐσοδον καί πρόσοψιν έ'χουν
έπί τής στενής πλευράς (Άγγ. Χατζημιχάλη, Σκΰρος σ. 22). Έπί τής αύτής πλευράς έχουν
τήν εΐσοδον καί τά σπίτια άλλων τινών νήσων, ώς τής Κιμώλου, τής Θήρας, τής 'Αντιπάρου
(Α. Wace, The towns and houses of the archipelago, έν Burlington Magazine 26, 1914/15,
99 κέ.), ταΰτα δμως δέν ανήκουν είς τόν γνήσιον έπιπεδόστεγον ρυθμόν, άλλ' έχουν τήν προέ-
λευσίν των έκ τής θολοσκεπάστου oixiac, ήτις έ'χει όροφήν έκ κυλινδρικοΰ θόλου καί είναι
έκ κατασκευής στενομέτωπος (βλ. Fr. Oelmann, ενθ' άν. σ. 64). "Οτι δ' ή έσωτερική διαίρεσις
τοΰ χώρου είναι μικροτέρας σημασίας διά τήν έξέλιξιν τής οίκοδομίας καί άπαντάται σπανι-
ώτερον τής διά προσθηκών έπαυξήσεως τής οικίας βλ. Oelmann, σελ. 80 κέ. Σημειωτέον δ'
δτι είς μερικάς νήσους, ώς τήν Κάρπαθον, πλην τής έσωτερικής διαιρέσεως εύρίσκομεν καί
τήν προσθήκην χ<όρου διά τής προσαρτήσεως είς τό μεγάλο σπίτι τοΰ λεγομένου παράσπιτου,
τό όποιον χρησιμοποιείται ώς μαγειρεΐον {Μ. Μιχαηλίδου Νουάρου, ένθ'άν. 346 κέ. Β. Χα-
νιώτη, ενθ' άν. σ. 9. Πρβλ. Άγγ. Χατζημιχάλη, 'Ικαρία σ. 182 κέ.). "Οτι δέ καί ή προσθήκη
ένός προστώου ή προθαλάμου κατά τήν στενήν πλευράν τής οικίας άπαντάται καί είς τάς
Κυκλάδας δεικνύει ή παρατιθεμένη κάτοψις Άμοργινοΰ στιτιοΰ, τήν οποίαν οφείλω είς τήν
ευγενή παραχώρησιν τής κ. Άγγ. Χατζημιχάλη (είκ. 15).

') Περί τής γενέσεως καί τών γνωρισμάτων τής έπιπεδοστέγου οικίας, ώς καί περί
τών τύπων εξαπλώσεως αύτής, βλ. Fr. Oelmann, αύτ. σ. 61 κέ.
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Δ Poi-ioi.

Είκ. 15. - Κάτοψις λαϊκού οπιτιον
τής 'Αμοργού.
(Έξ ανεκδότου εργασίας τής Α'α> 'Αγγελικής
Χατζημιχάλη ).

τασκευήν τής κεραμιδωτής στέγης, δύνα-
ται νά εξηγηθή εξ επιδράσεως τής εις
τάς γειτονικός νήσους ασκούμενης οίκο-
δομίας, αφ' οΰ καί εν τή νήσω 'Ίμβρω>
όπου επικρατεί τό σύστημα τής πλατυμε-
τώπου καί εσωτερικώς διηρημένης, αλλά
μέ κεράμους εστεγασμένης οίκήσεως, τά
ντάμια ήτοι αί έξοχικαί καλύβαι στεγά-
ζονται ομοίως μέ δώμα1).

"Οθεν ή Λήμνος άπό τής άπό\[ιεως
τής λαϊκής οίκοδομίας κατέχει ιδιάζουσαν
θέσιν εν τή λεκάνη τού Αιγαίου καί τό
πράγμα πρέπει ίσως νά σχετισθή προς
παλαιάν έν τή νήσω έποίκησιν λαού εθι-
σμένου εις οικοδομικούς τρόπους έξω τής
περιοχής τού Αιγαίου άσκουμένους. 'Αν
λάβωμεν δ' υπ' όψιν, ότι ή οικία τής στε-
νομετώπου μορφής ή τού λεγομένου με-
γάρου καί έπί τής ηπειρωτικής Ελλάδος
σήμερον μόνον εις τά παρά τήν Μεσημ-
βρίαν χωρία τοΰ Μικρού Αίμου απαντά-
ται 2), δυνάμεθα νά συναγάγωμεν, ότι ή
έποίκησις αύτη ανάγεται εις χρόνους, καθ'
ους ό τύπος τής στενομετώπου οικίας ήτο
ε,υρύτερον διαδεδομένος ανά τήν ήπειρω-
τικήν Ελλάδα, ήτοι εις χρόνους παλαιο-
τάτους.

Τέλος άπό απόψεως αρχιτεκτονικής
τό σπίτι τής Λήμνου καί ιδία οί τύποι
τής λεγομένης άξάτας καί τοΰ άξάιτου, οι
όποιοι συγκεντρώνουν υπό μίαν καί τήν
αυτήν στέγην καί κατά τόσον πρακτικόν

') Τάς πληροφορίας αύτάς οφείλω εις
τόν συνάδελφον κ. Ν. Άνδριώτην.

*) Έπ. Λαογρ. 'Αρχείου 1939 σ 27 κέ.
καί 44 κέ.
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καί εύρυθμον τρόπον όλους τούς απαραιτήτους δια τήν άνάπτυξιν τής οικονομίας
τού άγρότου χώρους, ενέχουν μεγάλην άξίαν καί αποτελούν στοιχεία πολύτιμα
τοΰ λαϊκού μας πολιτισμού, έξαίρετον κληροδότημα τών παλαιών γενεών εις τούς
επιγινομένους. Διά τοΰτο είναι λυπηρόν, ότι ή σημερινή γενεά τών Λημνίων,
παρασυρομένη από τήν μανίαν τοΰ νεωτερισμιού, αρχίζει νά έγκαταλείπη τά πα-
λαιά καί πατροπαράδοτα πρότυπα καί νά τ' αντικαθιστά μέ νέα καί άταίριαστα
κατασκευάσματα, ώς εΐναι τό λεγόμενον αμνρναίικο σπίτι, τό όποιον σύγκειται έκ
στενού διαδρόμου (χώλ) καί δύο εκατέρωθεν δωματίων καί είναι κατάλληλον δι"
άστικήν, άλλ' όχι δι' άγροτικήν οίκογένειαν. Δυστυχώς δέν κατενοήθη άκόμη παρ'
ήμΐν, πόση σοφία περικλείεται εις τά έκ παραδόσεως δημιουργήματα τοΰ πνεύμα-
τος τοΰ λαού, καί είναι καθήκον τής ϊί)υνούσης τάξεως νά διαφώτιση καί καθο-
δηγήση καί έπί τοΰ ζητήματος τούτου τόν λαόν. Πρέπει δέ νά τονισθή, ότι τά
παλαιά, άλλά στερεά εις τό έδαφος τής πατρίδος θεμελιωμένα έργα τής λαϊκής
μας οϊκοδομίας, θ' άποτελέσουν αργά ή γρήγορα τήν βάσιν διά τήν δημιουργίαν
γνησίως ελληνικής άρχιτεκτονικής.

21- 7 - 1940.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΥΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΠΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗι ΤΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΩι

ΥΠΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ

Οί χρόνοι τοϋ Χρυσοστόμου άνήκουσιν, ώς γνωστόν, εις έποχήν τα μάλιστα
ενδιαφέροτισαν άπό ιστορικής καί κοινωνιολογικής απόψεως. Αί επιδράσεις τού
άρχαίου βίου παραμένουσιν εισέτι ίσχυραί έπί τής εγκαινιαζομένης νέας θρησκευ-
τικής ζωής. Διά τούτο καί αί άντιδράσεις τής χριστιανικής έκκλησίας είναι βιαιό-
ταται καί άμείλικτοι.

Ό Χρυσόστομος, εις τών χαρακτηριστικωτέρων εκπροσώπων τής πάλης ταύ-
της, άγωνίζεται καθ' ήμέραν άπό τοΰ βήματος νά έκκαΑάρη τόν χριστιανικόν βίον
άπό πάσης θύραθεν επιδράσεως, άντιδιαστέλλων κατά τρόπον άπόλυτον τάς τάσεις,
τόν χαρακτήρα καί τήν ήθικήν τών δύο κόσμων. Ούτως ο! λόγοι αυτού καθί-
στανται μία τών πλουσιωτέρων καί σπουδαιοτέρων πηγών διά τήν γνώσιν τοΰ
βίου τών συγχρόνων αυτού ').

'Ομιλών έπί ποικίλης φύσεως ζητημάτων καί άπευθυνόμενος πρός άκροατή-
ριον παντοίας μορφώσεως, ζών δ' είς έποχήν στενώτατα εισέτι συνδεδεμένην μετά
τής Ελληνικής άρχαιότητος καί αύτός ών πλήρης γνώσεως καί σοφίας, καταρτίζει
μέν τούς λόγους αυτού κατά τούς κανόνας τής κλασσικής ρητορικής τέχνης, διανθίζει
δ' άμα καί πλουτίζει αύτούς δι* άξιολογωτάτων ειδήσεων ιστορικού, κοινωνικού ή
καί Ιπιστημονικού περιεχομένου. Διό ό μελετών τόν Χρυσόστομον καταπλήσσεται
διά τό πλήθος τών είδήσειον, ας παρέχει έπί πάσης Ικδηλώσεως τρυχικής καί κοι-
νωνικής τών άνθρώπων τής εποχής του 2). 'Ιδία α! έξ άφορμής τής καταπολεμή-
σεως τών ειδωλολατρικών εθίμων καί προλήψεων τοΰ λαού γινόμεναι παρατηρή-

') Ώς γνωστόν, τούς λόγους αύτού ό Χρυσόστομος έξεφώνησε μεταξύ τών ετών 385
καί 407.

2) Παράβαλε δσα γράφει σχετικώς περί τοΰ Χρυσοστόμου ό καθηγητής Δ. Σ. Μπα-
λανος έν τη πραγματεία αύτοΰ «Ή πολυτέλεια κατά τούς χρόνους τών Πατέρων τής Έκκλη-
σίας» (Άνατύπωσις έκ τής Νέας Σιών). Έν Ίεροσολύμοις 1922, σ. 4 κέ·
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σεις αυτού μαρτυρούσι βαθυτάτην τού λαϊκού βίου γνώσιν καί χμυχολογίαν αλάθη-
το ν. Διό καί μετά πάροδον δέκα πέντε αιώνων τά κείμενα τοΰ Χρυσοστόμου καί
αί εν αΐιτοίς ειδήσεις άποβαίνουσι πολυτιμότατα στοιχεία διά τήν καθόλου γνώ-
σιν καί μελέτην τού \()υχικοΰ καί κοινωνικού βίου τοΰ Ελληνικού λαού, ή δέ Λαο-
γραφία άντλεΐ μετά μεγίστης ώφελείας άπό τής πηγής ταύτης ').

Ενταύθα' θ' άπασχολήσωσιν ημάς αί είς τήν τελευτήν, τάς ταφάς καί τά
πένθη άναφερόμεναι ειδήσεις, αί περιλαμβανόμενοι είς τους λόγους τοΰ Χρυσο-
στόμου.

Ό λαός τών χρόνων εκείνων, νεωστί κατηχηθείς εις τον Χριστιανισμόν, δεν
είχεν εισέτι άποσπασί)ή τών εί^νικών αυτοΰ συνηθειών. 'Ιδιαιτέρως τό γεγονός τού
θανάτου, συγκινούν awov βαθύτατα, διετήρει άναλλοίωτον τήν έξ άπωτάτης παρα-
δόσεως ψυχολογικήν αυτού σημασίαν, αί δέ νεώτεραι περί αυτού διδασκαλίαι τής
'Εκκλησίας δεν κατώρθουν νά καταργήσωσι τάς περί τό νεκρόν σώμα ειδωλολα-
τρικός καί πρωτογόνους τοΰ λαοΰ εκδηλώσεις. Διά τούτο καί ή πολεμική τοΰ Χρυ-
σοστόμου ώς προς τό κεφάλαιον τούτο είναι συχνότατη καί σφοδρά.

Ό ρήτωρ δέν θέλει ν' άνεχθή τους υπερμέτρους θρήνους καί τούς κοπετούς
επί τών νεκρών. Καταγγέλλει τούτους ώς ειδωλολατρικούς και άξιοι παρά τών
χριστιανών, όπως άντιμετωπίζωσι τον θάνατον άπαθώς και ήρέμως, έφ' όσον ούτος
διά τής αναστάσεως τοΰ Χριστού απέβη απλούς ύπνος ή ευτυχής μετάβασις προς
τήν άληθή ζωήν. Τάς περί τού θανάτου καί τών νεκρών λαϊκάς δοξασίας θεωρεί
ώς εκδηλώσεις απιστίας καί συνέργειαν σατανικήν. Πλήρης οργής πολλάκις κατα-

') Είναι γνωστή ή σημασία, ήτις εδόθη είς τσς τοιούτου είδους εργασίας υπό τοΰ
κατά τό ειος 1912 συνελθόντος έν 'Αθήναις IT' Συνεδρίου τών 'Ανατολιστών, δτε τή είσηγή-
σει τοΰ αειμνήστου Ν. Γ. Πολίτου έξεφράσθη ή εΰχή προς περισυναγωγήν τών είς τους Βυ-
ζαντινούς συγγραφείς άπαντωμένων είδήσεων περί τής Ελληνικής λαογραφίας. «Ή μελέτη
γενικώς τής Λαογραφίας τοΰ Βυζαντινού κόσμου», εϊπεν ό Πολίτης, «ενδιαφέρει ίδιαίτατα ήμας
τούς "Ελληνας, τοϋτο μεν διευκρινούσα τήν αρχήν πολλών φαινομένων τοΰ βίου τοΰ σημερι-
νού 'Ελληνικού λαοΰ, τοΰτο δέ διαπιστοΰσα τήν άδιάσπαστον συνέχειαν τοΰ έθνικοϋ βίου διά
τής βεβαιώσεως περί υπάρξεως κατά τούς μέσους χρόνους δοξασιών καί συνηθειών, α'ίτΐνες
καί κατά τήν αρχαιότητα μαρτυροΰνται, διατηροΰνται δέ καί νΰν». (Λαογραφ. Γ' σ. G05). "Εκ-
τοτε ικαναί έργασίαι τοιαύτης φύσεως έγένοντο. Άναφέρομεν ένταΰθα τάς κυριωτέρας έξ αύ-
τών: Σωκρ. Β. Κονγέα, Αί έν τοις σχολίοις τοΰ 'Αρέθα λαογραφικοί ειδήσεις, Λαογρ. Δ' σελ.
236 - 270. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικοί ένδείξεις έν τφ Α' καί Β' κατηχητικφ 'Ιωάννου τού
Χρυσοστόμου, Λαογραφ. Η' σ. δ - 12. Φ. Κουκονλέ, Λαογραφικοί ειδήσεις παρά τφ Θεσσαλο-
νίκης Εύσταθίφ, 'Επετηρίς Βυζ. Σπουδών Α' σ. 5-40, ΑΙ παρά τφ Θεσσαλονίκης Εύσταθίφ
δημώδεις παροιμίαι καί παροιμ. φράσεις, αύτ. τόμ. Η' σ. 3 - 29, Συμβολή είς τήν Μεσαιω-
νικήν Έλλην. Λαογραφίαν, 'Αθήνα 26, 136 κέ. Συμβολή εις τήν Κρητικήν Λαογραφίαν έπί
Βενετοκρατίας, 'Επ. Κρητ. Σπουδών τ. 3 σ. 1 κέ - Περί τοΰ Χρυσοστόμου ώς λαογράφου εγρα-
ψεν δ καθηγ. Στ. Κυριακίδης είδικήν πραγματείαν έν τή Λαογραφία, τ. ΙΑ' σ. 634-641.
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δεικνύει άπό τού βήματος τήν αντίθεσιν ώρισμένων εθίμων προς τάς άρχάς τής
χριστιανικής διδασκαλίας καί άπαγορεύει εϊς τούς πιστούς τήν άσκησιν αύτών.

Ή πολεμική αύτη άγει τόν Χρυσόστομον είς τήν άνάγκην ν' άναφέρη τά
υπό έλεγχον έθιμα, ν' άναλύση καί περιγράψη ταύτα, ίνα τά άνασκευάση εν ταϊς
λεπτομερείαις αύτών. Ούτι.ο παρέχει ήμίν πλήρεις πολλάκις καί πολυτιμοτάτας
ειδήσεις περί τών κατά τήν τελευτήν παρά τώ λαφ τής εποχής ατ>τού έί)ιζομένων.
'Αλλά καί έξ άλλων άφορμών παρέχει ήμίν στοιχεία διά τήν τοιαύτην έρευναν
ό θειος Πατήρ. Πολλάκις, θέλων νά σωφφονίση χους άπιστους, τούς άμαρτα)λούς,
τούς φιλάργυρους, επισείει προ αυτών φοβερόν τό φάσμα τού θανάτου, ύπομι.
μνήσκει τού τάφου τόν έπίλογον, άναπαριστά έν ζωηρά περιγραφή τούς παρά
τών τυμβωρύχων εξευτελισμούς. Είς τούς μεγαλομανείς καί κενοδόξους υποδει-
κνύει τήν ταπείνωσιν τού νεκρού σώματος, τήν ματαιότητα τών μετά θάνατον,
τήν έν τοις τάφοις έγκατάλειψιν καί λήθην. 'Εν γένει χρησιμοποιεί στιχνότατα
εικόνας, περιγραφάς καί παρομοιώσεις, είλημμένας άπό τών νεκρών καί τών περί
αύτούς τελετών.

Διεξήλθον τούς δέκα τρεις τόμους τής Πατρολογίας τοΰ Migne, τούς περι-
λαμβάνοντας τάς ομιλίας τοΰ Χρυσοστόμου1) καί περισυνέλεξα πάν ό,τι αναφέρε-
ται εις τήν τελευτήν καί τά κατ' αύτήν άπό λαογραφικής άπόψεοος 2)> Προσεπά-
θησα, όπως ή εργασία μου γίνη μετά τής δεούσης άκριβείας καί προσοχής, εν
τη άναπτύξει δ' α^ής, όπου ήτο άναγκαΐον, παρέθεσα τάς άναλόγους συνήθειας,
τάς γνωστάς ήμίν έκ τοΰ βίου τών άρχαίων καί τών νεωτέρων Ελλήνων. Τήν
ούτω συλλεγεΐσαν ύλην κατέταξα κατά τρόπον έξελικτικόν, άρχόμενος άπό τών
αναφερομένων είς τάς έπιθανατίους στιγμάς καί περαίνων διά τών περί τών νε-
κρών προλήψεων καί δεισιδαιμονιών3).

Προς συνοπτικήν παράστασιν τής άκολουθουμένης σειράς έν τή καταγραφή
τών παρά τώ Χρυσοστόμω ειδήσεων τούταιν καί οιονεί ώς πίνακα περιεχομένιον,
προτάσσω ενταύθα τό κατά τά άντληθέντα στοιχεία καταρτισθέν διάγραμμα.

1) Patrologia Graeca τόμοι 47 - 64.

2) Τήν έκλογήν τοϋ θέματος τής εργασίας μου ταύτης όφείλω είς τάς σχετικός υπο-
δείξεις τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Λαογραφικοϋ 'Αρχείου κ. Γεωργίου 'Α. Μέγα, προς τόν όποιον καί
δι' άλλον λόγον έκφράζω άπό τών γραμμών τούτων τάς ευχαριστίας μου, δτι μετά στοργής καί
ένδιαφέροντος παρηκολούθησε τήν έργασίαν μου, καθοδηγών άμα καί ένθαρρύνων με είς τήν
άνάπτυξίν της.

3) Είς τήν τοιαύτην κατάταξιν είχον ύπ' όψιν μου τήν έξελικτικώς έπίσης συντεταγμέ-
νην πραγματείαν τοΰ Ν. Γ. Πολίτου, είς ην καί συχνάκις παραπέμπω: Τά κατά τήν τελευ-
τήν, Λάογραφ. Σύμμεικτα, τόμ. Γ' σ. 323 - 362.
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Α'. Τά προ τής τελευτής.

α'. Αί υσταται στιγμαί.

1. - Τελευταίοι θελήσεις καί τιποθήκαι τού αποθνήσκοντος.

2. - Βάπτισμα καί μετάληψις τών ετοιμοθάνατων.

3. - Οί οικείοι περί τήν κλίνην τού τελευτώντος.

β'. Τό ψυχορράγημα.

Β'. Τά μετά τήν τελευτήν.

α'. Φροντίδες περί τοΰ νεκρού.

1.-Αί πρώται περιποιήσεις.

2. -· Λούσις, αλειψις, σαβάνωμα.

3. -Ένδυσις καί στολισμός.

4. - Πρόθεσις.

β'. Ή φύλαξις τοΰ νεκρού.

1. - Οί συμπενθοΰντες περί τον νεκρόν.

2. - Θρήνοι καί κοπετοί τών οικείων.

3. - Μοιρολόγια.

4. - Γυναίκες θρηνωδοί.

Γ'. Ταφή.

α. "Η εκφορά.

1.-Τό φέρετρον καί ή προς τήν κηδείαν δαπάνη.

2. - Ή νεκρώσιμος πομπή.

3. - Ή περιφορά διά τών οδών.

4. - Αί θρησκευτικοί τιμαί.

β'. Ό ενταφιασμός.

1.-Ή πομπή προς τον τάφον.

2.-Ή τοποθέτησις τοΰ νεκρού έν τφ τάφφ.

3. - Α! έπί τού τάφου διαδραματιζόμενοι σκηναί.

4. - Περί κοιμητηρίων καί τάφων.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Β'.
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5. - ΙΙερί τυμβωρύχων:

6. - Ή σημασία τής ταφής.

Δ'. Τά μετά την ταφήν.

1.-Ό άπό τοΰ νεκρού καθαρμός.

2. - Περίδειπνα.

Ε'. Μνημόσυνα.

1. - Κατ' ιδίαν μνημόσυνα εν έκκλησίαις..

2. - Δεήσεις έπί τών τάφων.

3. - Κοινή έξοδος επί τοΐις τάφους.

4.-Κοιναί δεήσεις υπέρ τών κεκοιμημένων.

5. -"Μνημόσυνα εύεργετών.

6. - Έλεημοσύναι καί άγαθοεργίαι υπέρ τών νεκρών.

7.-Εικόνες καί ενδύματα τών προσφιλών νεκρών.

Τ'. Πένθη.

1.-Τό πενθεΐν ώς έθιμον καί ώς καθήκον.

2. - 'Εκδηλώσεις πένθους.

3. - Διάρκεια πένθους.

4. - Ή συμμετοχή τών φίλων εις τό πένθος. 'Επισκέψεις, εύχαί.

Ζ'. Ό θάνατος έπί ξένης.

1. - Αί παρά τφ λαφ δοξασία ι.

2. - Ή μετακομιδή εις τήν πατρφαν γήν.

Η'. Δοξασίαι «αί προλήψεις περί τών νεκρών.

1.-Οί βιαίω θανάτω τελευτώντες.

2. - Οί αυτόχειρες.

3. - Οί μή βαπτισθέντες.

4. - Πλανώμεναι ψυχαί, φαντάσματα.

5. - Νεκρομαντεΐαι.
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Α'. ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΗΣ

α'. ΑΙ υσταται στιγμαί.

1. Τελενταΐαι Φελήσεις καί ύπο&ήκαι τοΰ άπο&νήοκοντος.

1. Όμιλία κζ' εϊς τήν προς Κορινθ. Α' Έπιατ. Migne τ. 61 σ. 229. — "Ωσ-
περ γαρ εκείνων μάλιστα μεμνήμείϊα τών ρημάτων, ών αν τελενταϊον παρά τών
άπιόν των άκούσω μεν, και, προς τους κληρονόμους τους εκείνων, ει τολμήσαιεν
αυτών παραβήναί τάς εντολάς, hn ρέποντες αύτονς λέγομεν: εννοήσατε δτι τ αυ-
τήν νατέραν άψη κ ε προς υμάς την φωνή ν ό πατήρ και μέχρι τής εσπέρας, ής
εμελλεν εκπνεΐν, ταϋτα επέσκηπτεν .. .

2. Αυτ. σ. 236.— Ούδε παρόντος ου δ ε παρακα&ημένου, ίνα καν εσχά-
των άκούσας ρημάτων εχη τινά παραμυι'Παν τής οντω πίκρας τελευτής.

3. Είς νεωτ. χηρεύσασαν, Migne 48,605. — Συ μεν γάρ, ώ &ανμασία, και
κείμενον επί τής κλίνης είδες τον καλσόν εκείνον, καϊ εσχάτης ήκονσας φωνής, καϊ
τίνα χρή πράξαι ύπερ τών πραγμάτων τής οικίας εμαϋες έπισκήπτοντος,
καϊ διά τών δια&ηκών ίίπασαν τοις πλεονέκταις και σνκοφάνταις άποτειχίζοντος
εφοδον.

4. Εις τούς ανδριάντας όμιλ. α', Migne 49,217. — Και καϋ-άπερ οι προς
τάς εσχάτας δντες άναπνοάς, περί τών οικεί ων έκαστος επέσκηγε τών εαυτόν .. .

5. Είς τον Ίωάννην όμιλ. πε', Migne 59,467.—"Οταν ονν τις μέλλη τε-
λεντάν, ό οικείος... πειϋ·έτω τον άπιόντα τοις δεομένοις τι καταλιμπάνειν.

6. Όμιλία η', Ότι ή κατά ψυχήν αρετή προτιμοτέρα, Migne 64,477. —
Ψυχαγωγού μεϋ·α δέ ταις δ ι α ι') ή καις οι κτήτορες, α λαβείν ονκ ίο χύ ο μεν, χα-
ριζόμενοι γράμμασιν ι), ά κατέχειν ουκ εστίν, άφιέναι δοκονντες, ώς, εΐ γε κατέ-
χειν ήν, ούκ αν έξέοτημεν άλλα). Καϊ δήλοι τήν γνώμην τής διαθήκης ό πρόλο-
γος' εΐη μεν με, φησίν, ζην καϊ κυριεύειν με τών εμών.... αν δέ τι,
φηαίν, τών κατ" αν&ρωπον πά$ω, βούλομαι είναι κληρονόμους.

7. Είς τάς Πράξεις όμιλ. α', Migne 60,24. — Διά γάρ τοι τοϋτο καϊ προ-
τάττονσι ταυτϊ τά ρήματα, λέγοντες, δτι ζών καϊ φρονών καϊ ΰγιαίνων επι-
σκήπτω περϊ τών εμαντον.

*) τ. ε. έγγραφοις διαθήκαις. Πρβλ. καϊ συγχρόνους φράσεις, π. χ. τους εκανε γραφή
(= διαθήκη) έν Κεφαλληνίςι.
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Αί έσχαται έντολαί τών τελευτώντων προς τούς οικείους αυτών, ώς καί αί
προσπάθειαι τούτων, όπως άποσπάσωσι παρά τοΰ τελευτώντος άγαθοεργίας τινάς,
οίαι περιγράφονται ενταΰθα παρά τοΰ Χρυσοστόμου, φέρουσιν είς τόν νοΰν άνα-
λόγους σκηνάς τοΰ συγχρόνου οικογενειακού βίου. «Τόν ρωτούν, αν βέλη τίποτε·
τί παραγγελιά άφήαη" ποιά είναι ή πϊ&νμιά του»1). «"Αμα άρχίογι τό ψυχο μα-
χητό, οι δικοί του τοϋ δίνουνε λεπτά, νά τά μοιράαι] ατούς φτωχούς. Καλούνε
τούς φτωχούς και τούς τά μοιράζει» 2).

Εις τά δύο τελευταία τών παρατιθεμένων χωρίων παρέχονται ήμίν καί μέρη
έκ τοΰ προλόγου τών εγγράφων διαθηκών τών χρόνιον τοΰ Χρυσοστόμου. 'Ανά-
λογοι είναι περίπου καί αί φράσεις, αί περιλαμβανόμεναι εν διαθήκαις νεωτέρων
χρόνων, οίαι: 'Επειδή φοβερώτερον ουδέ άδηλότερον ούκ έστι ή τό τοΰ θανάτου
μυστήριον, καί ουκ οΐδαμεν τήν ώραν ουδέ τήν ήμέραν, ποία ώρα έρχεται ό άωρος
θάνατος, φοβηθείς έγώ . . . . 3).

2. Βάπτισμα και μετάληψις τών έτοιμο&ανάτων.

1. Περί πρεσβυτέρου (έκ τών νόθων), Migne 61,786. — 'Εάν δε γενηται
ανάγκη καί ευρεβή παιδίον άβάπτιστον και μέλλη τελευταν, εξόν τόν διά-
κονον βαπτίσαι' και ει μεν άπέϋ·ανε τό παιδίον, ελογίσϋη αν τ ω βάπτισμα. 'Εάν
δε παιδίον τη άμελεία τον πρεσβυτέρου άπο&άνη άβάπτιστον, ου αί ε στ ι τω πρε-
σβυτέρα) εκείνω! ' Εάν δέ τί] άμελεία τών γονέων ά π ο τί ά ν η άβάπτιστον, ούαί
έστι τοις γονενσι τον παιδίον!

Τήν έπιτακτικήν ανάγκην τής βαπτίσεως τού έτοιμοθανάτου βρέφους αισθά-
νεται καί σήμερον παρ' ήμίν ό λαός. Τοΰτο καταδεικνύουσιν αί περί τών άβαπτί-
στων παίδων προλήψεις καί τά περί τήν βάπτισιν τούτων προχείρως τελούμενα.
Έν Κεφαλληνία παρηκολούθησα τοιαύτην βάπτισιν. Ήτο άδύνατον νά προσκληθή
ιερεύς ή προσκαλούμενος νά προφθάση. Τότε ό πατήρ ήρπασε τό βρέφος γυμνόν
είς τάς χείρας του, ήνοιξε τό προς άνατολάς παράθυρον καί ήρχισε νά κινη τοΰτο
σταυροειδώς προς τάς τέσσαρας διευθύνσεις, έκφωνών χρίς: Βαπτίζεται δ δού-
λος τοϋ Οεον κ.λ.π. 4) Μετ° ολίγον τό βρέφος έξέπνευσεν, άλλ' ό πατήρ άνεκου-

') Σ. Σνγκολίτον, Ό νεκρός είς τήν Άνασελίτσα, Δαογραφ. ΙΑ' α. 388.

') Μ. Λιονδάκη, Ααογρ. 'Αρχείον, άρ. χειρ. 1358 σ. 198, Κυδωνίαι. Κατωτέρω τό Λαο-
γραφικόν 'Αρχείον δηλοϋται διά ΛΑ.

3) Διαθήκη έκ Κρήτης τοϋ 1486 έν Σάΰα, Μεσ. Βιβλ. τόμ. Τ' σ. 654.

4) Πρβλ. Νικηφόρου Όμολογητοϋ: «Εί βαπτίσει δέ καί ό ίδιος πατήρ ή οιοσδήποτε
άνθρωπος, μόνον ίνα εστί χριστιανός, ούκ έστιν αμαρτία» (Ράλλη και Ποτλή, Σύνταγμα θείων
καί ιερών κανόνων τ. Δ' σ. 431).
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φίσθη, διότι απέθανε βαπτισμένον. To οναί τού Χρυσοστόμου δέν ήπείλει πλέον
τήν ψυχήν του. Ό λαός πιστεύει διά τά άβάπτιστα βρέφη, ότι γίνονται τελώνια,
σμερδάκια ή δαίμονες μέ μαύρα φτερά, «κ' εκεί που πετούν στον αγέρα, κατα-
ρειώνται τόν παπα, πού τ" άφήκε άβάφτιστα, και πετροβολούν τους διαβάτες» 1).

2. Εις τάς Πράξεις A', Migne 60,24.—..άλλ' ουδείς ψυχορραγών λον-
τρόν λαμβανέτω. Ου γάρ εκείνος τών μυστηρίων ό καιρός, άλλά τών διαθηκών.

3. Α' Κατηχητικός, Migne 49,224· — Ον μακαρίζω δέ μόνον, άλλά και
επαινώ τήν εύγνωμοσύνην, ότι μή κα&άπερ οί ρα&νμότεροι τών άν&ρώπων έν

έσχάταις άναπνοαις τω φωτίσματι προσήλθετε...... Ει γάρ και τά τής

χάριτος ίσα νμϊν και τοις έν τή τελευτή μυσταγωγονμένοις, άλλά τά τής προαιρέ-
σεως ούκ ίσα, ουδέ τά τής παρασκενής τών πραγμάτων. °Εκείνοι μέν γάρ έν τ ή
κλίνη λαμβάνονσιν . .. όδνρόμενοι και δακρύοντες. . . στένοντες ... πολλφ κεκα-
ρωμένοι τω πνρετώ .. . " 01}εν ένταϋΰα μέν 2) άπαντα σύμφωνα τή δωρεά, έκέί
δέ'6) πάντα εναντία τή δωρεά. Καί γάρ -θρήνος και όδυρμός πολύς τών μν-
σταγωγον μένων. Είτα μεταξύ τών θορύβων και τής ταραχής αύτής έπεισέρχε-
ται ό ιερεύς, αύτον τον πυρετού φοβερώτερος ών και τοϋ θανάτου τοις τοϋ κάμνον-
τος προσήκουσιν άπηνέστερος" τής γάρ τοϋ ιατρού φωνής, τής άπογινωσκούσης τήν
ζωήν τήν εκείνου μείζων άπόγνωσις είναι νομίζεται ή τοϋ πρεσβυτέρου είσοδος και
■θανάτου σύμβολον είναι δοκέΐ τής αιωνίου ζωής ή νπόθεπις.

4. Είς τάς Πράξεις A', Migne 60,25. — Πώς οΐεσ-θε όδννώμαι, δταν ακούσω

ότι αμύητος τις άπηνέχΰη έντεϋ-θεν..... Πώς δάκνομαι πάλιν, δταν ετέρους ϊδω

προς τάς έσχάτας φ-θάνοντας. άναπνοάς, και μηδέ έντεϋϋεν σωφρονιζομένους; Διά τοι
τοΰτο πολλά τής δωρεάς ταύτης άνάξια γίνεται. Δέον γάρ εύφραίνεσ&αι και χο-
ρενειν και χαίρειν καί στεφανοϋσϋαι, ετέρου μυσταγωγουμένου, δταν άκούση τοϋ
κάμνοντος ή γυνή, δτι τούτο έπέσκη ψεν ό ιατρός, ώς έπι κακώ τινι κατακό-
πτεται και ϋρηνεϊ και κωκντοι καί οίμωγαί πανταχού τής οικίας ώς έπι
καταδίκων, τών τήν έσχάτην άπαγομένων όδόν. Και έκεϊνος δέ πάλιν τότε όδυ-
ναται πλέον.....

Ή διδασκαλία τής διά τοΰ βαπτίσματος σωτηρίας ήνάγκαζε τούς χριστια-

') Ν. Γ. Πολίτου Παραδόσεις τ. Α' σ. 326. Βλ. καί Φ. Κουκουλέ, Τά κατά τήν βάπτισιν
έθιμα τών Βυζαντινών έν Έπ. Έτ. Βυζ. Σπουδών τ. ΙΔ' σ. 120 κέ. "Αλλα ζητήματα σχε-
τικά μέ τήν βάπτισιν έτοιμοθανάτων βρεφών βλ. έν Έπ. ΛΑ. 1939 σ. 136 κέ.

') Έν τη έκκλησίφ, δπου οί κατηχούμενοι φωτίζονται.

8) Έν τφ οΐκφ τοϋ έτοιμοθανάτου κατηχουμένου ή άφωτίστου.
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νους τής εποχής τού Χρυσοστόμου, εφ' όσον δέν εΐχον εισέτι βαπτισθή, νά έπι-
ζητώσι τούτο ψυχορραγούντες '). Μνησιν ονομάζει τούτο ό Χρυσόστομος καί δδν-
ναται, όταν άκούη, ότι αμύητος τις άπηνέχϋη εντεύθεν, ως ακριβώς ή σύγχρονος
Εκκλησία όδυνάται, όταν άποθνήσκη τις μή μεταλαβών τών αχράντων μυστη-
ρίων 3)' διότι τοιαύτην άκριβώς θέσιν έπεΐχε κατά τούς χρόνους εκείνους ή κατά
τάς τελευταίας στιγμάς τέλεσις τοΰ βαπτίσματος. Τό άπό τής παιδικής ηλικίας, ώς
γίνεται σήμερον, βάπτισμα δέν ειχε καταστή εισέτι ύποχρεωτικόν, υπήρχε δέ πλήθος
κατηχουμένων χριστιανών υπερηλίκων, μή δεχθέντων τό χρίσμα τοΰ βαπτίσματος.
Τούτο ήνάγκασε τήν Έκκλησίαν oU μόνον νά έπιτρέψη, αλλά καί νά έπιβάλη τήν
κατά τάς έπιθανατίους στιγμάς βάπτισιν τών άφωτίστων 3).

Τοΰ βαπτίσματος τούτου πρέπει νά πιστεύσωμεν, ότι προηγεΐτο ή καί σήμε-
ρον προ τής μεταλήψεως απαραιτήτως γινομένη έξομολόγησις τών αμαρτιών τοΰ
θνήσκοντος, αμέσως δ' εΐπετο καί ή θεία μετάληψις. Αύτός ό Χρυσόστομος μαρ-
τυρεί: εϋος τοις βαπτιζομένοις εξομολογεΐο'θαι τάς αμαρτίας αυτών4).

Αί έν τοις ανωτέρω χωρίοις τοΰ Χρυσοστόμου έκτιθέμεναι σκηναί, αί λαμ-
βάνουσαι χώραν έν τφ κοιτώνι τοΰ μελλοθανάτου, φέρουσιν εις τον νοΰν άναλό-
γους σκηνάς τού σημερινού βίου. Καί παρ' ήμϊν επίσης ό ιατρός, ώς τεκμήριον
τοΰ ότι άπέλιπε πάσα έλπίς, «έπισκήπτει» τήν πρόσκλησιν τοΰ ιερέωςδ), ό δέ
λαός, θέλων νά όμιλήση περί τών τελευταίων στιγμών τοΰ ασθενούς, λέγει ότι
εφτααε στον παπά το χονλιάρι 6).

Ό ιερεύς «έπειαέρχεται» καί παρ' ήμϊν κεκαλυμμένος καί σιωπηλός, είσκο-
μίζων τήν θείαν μετάληψιν, συνοδευόμενος υπό λαμπάδων, λιβανωτοΰ, ένιαχοΰ δέ,
ώς εν Κρήτη, καί υπό κωδωνοκρουσιών 7), ΐνα μεταλάβη τον θνήσκοντα8).

') Πρβλ. Έπ. Βυζ. Σπουδ. ΙΔ' σ. 123.

') Έν Μάνη θεωρείται δυστύχημα νά αποθάνη τις άμεταλάβητος (Νεστορίδης, ΛΑ
άρ. 334). Έν δέ τοις Κοτυώροις τοΰ Πόντου, αν δέν ήτο δυνατή ή παρουσία τοΰ Ιερέως,
μετελάμβανον τον έτοιμοθάνατον οι οικείοι δι' ύδατος άγιασμοΰ, δ διετήρουν έν τή οικία άπό
τής ημέρας τών Φώτων. (Ξεν. "Ακογλον, Λαογραφικά Κοτυώρων, 'AO. 1939, σ. 222).

3) «Έάν δέ.. . μέλλωσι τελευτάν, κατηχούμενοι δντες, βαπτιζέσΰωοαν καί μή άποδημή-
τωσαν τών ανθρωπίνων αμέτοχοι τής χάριτος, ήγουν άκοινώνητοι». Κυρίλλου 'Αλεξ. Κανών Ε',
Ράλλη καϊ Ποτλή, Σύνταγμα Καν. τ. Δ' σ. 362.

4) Όμιλία είς τά Θεοφάνεια, Migne 61,762.

°) Έν Κεφαλληνία λέγουν: Ταον 'πε δ γιατρός νάν τόνε κσινωνήσοννε.

6) Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι (άνέκδ. συλλογή) λ. φτάνω 7.

7) Βλ. Φ. Κονκουλεν έν Έπ. Κρητ. Σπουδ. Γ' σ. 25. 'Ομοίως έν Κεφαλληνία παλαιό-

τερον.

8) Ό Χρυσόστομος κατηγορεί τήν τοιαύτην εϊσοδον τοΰ ιερέως ώς φοβεράν διά τους
οικείους, άπηνεστέραν αύτοΰ τοΰ θανάτου. 'Ιδού πώς όμιλεϊ έπί τοΰ αύτοϋ άκριβώς ζητήματος
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Αί διάφοροι αιρέσεις, αί άναπτυχθεΐσαι περί τά δόγματα έν τφ Χριστιανι-
σμφ. έδημιούργησαν και διάφορα ήθη ή πράξεις τοΰ θρησκευτικού βίου, άντι-
βαινούσας είς τήν διδασκαλίαν τής 'Εκκλησίας. 'Εκ τών άκολουθούντων χω-
ρίων τοΰ Χρυσοστόμου πληροφορούμεθα περιεργότατα πράγματα, τελούμενα παρά
τισιν αίρετικοΐς κατά τήν έπιθανάτιον βάπτισιν.

5. Είς τάς Πράξεις A', Migne 60, 26. — Τις ή ανωμαλία αντη ; Ονπω γάρ
λέγω, δτι και, νεκροΐς επεχύϋη νδωρ καί τά άγια έρρίφη είς γήν.

6. Είς τήν Α' προς Κορινθ. όμιλ. μ', Migne 61,347. —"Η βούλεσΰε πρώ-
τον ειπώ, πώς παραποιοΰσι τήν ρήσιν ταντην ') οί τά Μαρκίωνος 2) νοσονντες ;...
' Επειδάν γάρ τις κατηχούμένος άπέλιJrj παρ αντοϊς, τον ζώντα νπδ τήν κλί-
νην τοΰ τετελεντηκότος κρνψαντες, προσίαοι τώ νεκρφ και διαλέγονται και πννθά-
νονται, ει βούλοιτο λαβείν τό βάπτισμα' εΐτα εκείνον μηδέν άποκρινομένον, δ κε-
κρνμμένος κάτωθεν άντ' εκείνον ψησίν, δτι δή βούλοιτο βαπτιοΰήναι' καϊ οντω
βαπτίζονσιν αντόν άντϊ τον απελθόντος, κα&άπερ επι τής σκηνής παίζοντες. . . Εΐτα
εγκαλούμενοι, τουτϊ παράγονσι τό ρήμα λέγοντες, δτι καί ό 'Απόστολος εϊρηκεν :
«οί βαπτιζόμενοι νπέρ τών νεκρών».

Τάς ανωτέρω περί τούς νεκρούς αίρετικάς συνήθειας γνωρίζομεν καί έξ άλ-
λων μεταγενεστέρων μαρτυριών. Ό Ζωναράς έρμηνεύων τον ΠΓ' κανόνα τής έν
Τρούλλω συνελθούσης οικουμενικής Συνόδου σημειοΐ: «Έθος ην παλαιόν
μεταδίδοσ&αι τοις νεκροΐς σώμασι τών τελεντησάντων τοΰ σώματος καί αίματος
τοΰ Κυρίου» 3). Καί άλλαχοΰ, έξ αφορμής τοΰ ΙΗ' κανόνος τής έν Καρθαγένη

διά χά έν Κεφαλληνία συμβαίνοντα ό Αασκαράτος : «Μόλις ό γιατρός δώση τό σή^Ιεΐο τοΰ κιν-
δύνου .. . ό ξεμολόγος φθάνει. Άκολουθάει ή κοινωνία. Ό παπάς μέ μεγάλη ίεραχική στολή,
κρατώντας μέ χά χέρια χου χ' "Αγια άπάνου σχό κεφάλι χου, μέ αναμμένες τές λαμπάδες καί
μέ μιά καμπάνα, πού τήν κουβαλούν μαζί καί τή σημαίνουν νεκρώσιμα, προχωρεί τρομερός
άπάνου άπό τό κρεββάτι τοΰ αδυνατισμένου έτοιμοθανάχου». (Ά. Λασκαράτον, Αυτοβιογραφία.
Μετάφρ. Χ. Άνχωνάχου, 'Αθήνα εκδ. Δημητράκου, σελ. 62).

') 'Εννοεί τήν έν τή Α' πρός Κορινθίους, κεφ. 15 στ. 29, φράσιν τοΰ Παύλου: Τί
ποιήοουοιν οί βαπτιζόμενοι νπερ τών νεκρών, ει δλως νεκροί ουκ εγείρονται;

5) Ό Μαρκίων, αρχηγός γνωστικής αίρέσεως, έκ Πόντου, ζήσας τόν Β' αιώνα μ. Χ.
παρεδέχετο δύο αρχάς, τόν δίκαιον δημιουργόν Θεόν καί τόν "Υψιστον αγαθόν Θεόν. Ό
πρώτος έτιμώρει τούς ανθρώπους διά τής κολάσεως, άλλ' ό δεύτερος τούς ηΰσπλαγχνίσθη καί
έστειλεν είς τήν γήν τόν υίόν του. Ό Μαρκίων απέρριπτε τήν Παλ. Διαθήκην. Μαρκιωνισταί
ύπήρχον έν Αίγύπτιρ μέχρι τοΰ Τ' αιώνος. "Επειτα συνεχωνεύθησαν μέ τούς Μανιχαίους.
Πλείονα βλέπε: Ad. v. Harnaok., Marcion, Leipzig 1921 σ. 135-181.
s) Ράλλη και Ποτλή, Σύνταγμα Καν. Β', 495.
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Συνόδου, γράφει : «Καί ϊνα μή νεκροϊς σώμασι διδώται ευχαριστία, ήγουν άγια
δώρα, έπράττετο γάρ τούτο, άλλά μηδέ βαπτίζωνται τελευτήσαντες, καί τούτο
γάρ έγίνετο, τινών μέν αυτούς τους νεκρούς βαπτιζόντων, τινών δέ καί άλλους
ύπερ τών νεκρών»1). Ό Κ. Καλλίνικος εν τή μελέτη αύτού «Ή φροντίς τών νε-
κρών έν τφ Χριστιανισμφ» άναφέρει σχετικώς, ότι κατά τήν γνώμην τινών «είς
τούς έν χριστιανικοΐς τάφοις άνευρεθέντας άμφορεΐς ένετίθετο τό σώμα καί αίμα
τοΰ Χριστού, παρατι&έμενον εν τφ ψερέτρψ» 2). Πιθανώς ή συνήθεια τής βαπτί-
σεως καί τής μεταλήψεως τών νεκρών έπεξετάθη άπό τών αιρετικών καί εις
τούς ορθοδόξους ή τούλάχιστον έπέδρασεν είς τάς συνήθειας των. Σήμερον έκτος
τής έπισήμου καθιερώσεως τοΰ δι'ήγιασμένου ύδατος ραντισμοΰ τοΰ νεκρού παρά
τή Δυτική έκκλησία," διατηρούνται παρ'ήμΐν, ώς λαϊκόν έθιμον, άνάλογοι συνή-
θειαι. Π. χ. έν Μ. 'Ασία «αν ή άγωνία τοΰ θανάτου παρετείνετο, έρράντιζον
τόν ψυχορραγοϋντα δι' ύδατος τοϋ Ίορδάνου ποταμού, όπερ οί κατά καιρούς προσ-
κυνηταί τοΰ παναγίου Τάφου έφερον μεθ'εαυτών» 3). Έν Θράκη «τά λουλούδια
πού πάνε στο νεκρό, τά βρέχόνν με νερό, νά ραντίσουν τόν πεθαμένο, γιά νά εχ'
δροσιά ή ψυχή του»4). Έν Κρήτη «δταν πεθάνη κάποιος καί δεν προφθάσουν
νά τόν μεταλάβουν, άμα τόν θάψουν, παίρνουν ενα καντήλι άπό τήν εικόνα μπρο-
στά καί τό χύνουνε σταυρωτά επάνω του»5). Έν Βιθυνία «εχυνεν ό παπάς κρασί
επάνω στο σώμα τοϋ νεκρού»β). Έν Αιτωλία τέλος «τρία βράδια στην άράδα
ποτίζουν τό μνήμα τοϋ νεκρού»7).

Κατά τόν Πολίτην σκοπός τοΰ ραντίσματος τούτου, καθώς καί πάσης έκ-
χύσεως ύδατος έν τή τελευτή, είναι ό καί)αρμός τοΰ άγους τοΰ θανάτου καί ή
άποτροπή τής κακοποιού ένεργείας τών δαιμονικών δυνάμεων, τών συνημμένων
προς τό μίασμα8). 'Αλλά καί ώς υπολείμματα τών υπό τοΰ Χρυσοστόμου
καταγγελλομένων αιρετικών πράξεων ί)ά ήδυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τάς εν λόγω
συνήθειας, μεταπεσούσας ίσως άπό τελετουργικών πράξεων είς άπλάς συμβολικάς
ενεργείας.

') Αυτόθι τ. Γ', 352.

') Έκκλ. Κήρυξ τ. Δ' (1914) α. 362.

3) Κ. Ίατρίδου, "Εθιμα 'Ανατολής, Ξενοφάνης τ. Γ' σ. 335.

4) Έ. Σαραντή, Έθιμα Θράκης, Θρςικικά τ. Β' σ. 134.

5) Μ. Λιονδάκη, ΛΑ άρ. 1162 Α' σ. 54.

s) Μ. Λ ιονδάκη, ΛΑ άρ. 1148 σ. 127.

') Δ. Λονκόπονλος, ΛΑ άρ. 867 α. 392.

s) Ν. Γ. Πολίτου, Τό εθιμον τής θραύσεως άγγείων κατά τήν κηδείαν, Λαογραφ. Σύμ-
μεικτα τ. Β' σ. 275. Περί τής κατά διαφόρους στιγμάς τής κηδείας καί παρά πάσι τοις λαοϊς
άπαντωμένης έκχύσεως ύδατος βλ. αυτόθι σ. 270 κέ.
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3. Οί οικείοι περί την κλίνην τοϋ τελεντώντος.

1. ΙΙερί μετανοίας, Migne 60,767.—"Ενιδε τήν ήμέρ,αν καί τήν ώραν τής
εξόδου, οίος έθέλεις είναι έπί κλίνης βεβλημένος και αδύνατος, μή έχων έαντω
τινα βοη&ήσαι' δρα τους κύκλω σον περιεστώτας φίλονς, γείτονας, σνγ-
γενεΐς, αδελφούς, οίκέτας' πάντες όμοθνμαδόν δλοφν ρόμενοι, δακρύον-
τες, άπαρηγόρητοι, δδνρόμενοι διά σε' ομοίως δε και τά τέκνα, εκατέ-
ρωθεν έστηκότα..... κλανθμηρίζοντα και μή άκονοντά σον' ή γυνή σον

πάλιν κατώδννος, τόν θάνατον γλιχομένη προ σον διά σε....

2. Περί μετανοίας, Migne 48,342.—"Οταν γάρ ΐδη ό ιατρός τόν νοσονντα
ούκ έχοντα σωτηρίας ελπίδα, δακρύει' κ αϊ οί οικείοι και οί προσήκοντες
όλοφνρόμενοι στενάζονσιν.

3". Είς τόν Ίώβ α', Migne 56,567, — Οί κατά σάρκα γονείς, δταν εχωσιν
ν ιόν ταϊς έσχάταις άναπνοαϊς σννεχόμενον, περικαθέζονται, λόγων τελευταίων
άκροώνται, χείρας αυτού περιπτύσσονται, συνταγάς περί τών άδοκήτων συνά-
πτουσι 1), στόμα φιλονσι, τά τελευταία τών πατέρων φιλήματα.

4. Α' Κατηχητ. Migne 49,224.— Και γάρ θρήνος καί όδυρμός πολύς...
καί παιδία περιΐστανται κλαίοντα καί γυνή τάς παρειάς καταξαίνον σα
καί φίλοι κατηφείς καί οίκέται δακρύων γέμοντες, δλον τό τής οικίας
σχήμα χειμερινήν τινα καί ζοφώδη μιμείται ί/μέραν.

5. Εις τούς ανδριάντας όμιλ. κα', Migne 49,212.— Τί τούτο; ή μόνη πε·

ριλειφθεϊσα ήμίν αδελφή..... προς έσχάτας εστίν ννν αναπνοής' ημείς δέ αυτήν

καταλείψαντες άπελευσόμεθα και ουκ οψόμεθα έκπνέονσαν καί τάς τελεν-
ταίας άφέίσαν φωνάς; ... Νννί δέ.... άφιεΐσα τήν ψυχήν ούκ δψεται τόν
πάντων αύτή ποθεινότερον; Καί πόσων ούκ εσται θανάτων αυτή τούτο β α ρ ν -
τ ερον; 2).

6. Προς Σταγείριον β', Migne 47,465· — "Ore δέ 'έμελλε τελενταν εκείνη,

') Τήν φράσιν ταύτην δέν ήδυνήθημεν νά έρμηνεύσωμεν ίκανώς. Κατά τήν έρμηνείαν,
ην εΰηρεστήθη νά μας δώση ό καθηγητής Φ. Κουκούλες, αδόκητα ένταϋθα είναι τά απίθανα,
δι' ών οί γονείς προσπαθοΰσι νά έγκαρδιώσωσι τόν υίόν τιον' οίον, δης που ϋά γίνης καλά,
&ά πάμε ταξίδι, άνέβης στο άλογο κ. τ. δ. Ό καθηγητής 'Α. Κεραμόπουλος έ'χει τήν γνώ-
μην, δτι αννταγαι περί τών άδοκήτων είναι αι συμφωνίαι ή τά σχέδια, πού κάμνουν μειά τοϋ
άσθενοϋς οί οικείοι περί πραγμάτων, τά όποια γνωρίζουν κατά βάθος, ότι δέν θά εκπλη-
ρωθούν, επειδή ό νοσών θ' άποθάνη. Άλλ' όμως σχεδιάζουν νά κάμουν τοϋτο καί εκείνο, διά
νά έγκαρδιωθή ό νοσών.

5) Βλ. τά αύτά χωρία καί παρά Ν. Γ. Πολίτη εν Δαογρ. Η' 10.
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τί άρα ουκ είπε.... ουχ όρώσα τόν παϊδα παρεστώτα καί δακρνοντα... και
τάλλα πάντα επιμελούμενον, άπερ αντον τον ϋ·ανάτον πικρότερα τοις γεγεν-
νηκόσιν είναι δοκεΐ;

Άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων έθεωρεΐτο ευτύχημα νά έχη ό θνήσκων περί
αυτόν τους φιλτάτους, δυστύχημα δέ δι' εκείνους ή κατά τάς στιγμάς ταύτας
απουσία. ΙΊαρ' Όμήρω ή 'Ανδρομάχη, κλαίουσα έπί τοΰ νεκρού Έκτορος, θρηνεί:

«"Εκτορ, έμοί δέ μάλιστα λελείψεται άλγεα λυγρά'
oU γάρ μοι θνήσκων λεχέων έκ χείρας ό'ρεξας
ουδέ τί μοι είπες πυκινόν έπος, ού τέ κεν αίεί
μεμνήμην νύκτας τε καί ήματα δάκρυ χέουσα ').

Ό Περικλής αποθνήσκων έχει περί αυτόν τούς φίλους, οίτινες έσπευσαν ν'
άκούσωσι τούς τελευταίους αυτού λόγους2), ομοίως δ'ό Σωκράτης έν τώ "δεσμω-
τηρίω 3)· Καί σήμερον παρ'ήμΐν θεωρείται ιερόν καθήκον ή συγκέντρωσις τών οι-
κείων περί τήν κλίνην τοΰ θνήσκοντος4). Είς τούς έρήμους, τούς άνευ οικογενείας,
σπεύδουσιν οί γείτονες νά παραστώσι5). «Πόνος μεγάλος, βάσανο τρανό, όταν
δεν έχουν άποκτήσει παιδιά, γιά νά στα/ΐονν κοντά τους και νά τους κλείσουν
τά μάτια» 6).

Έκ τής περικοπής «.'όλον τό τής οικίας σχήμα χειμερινήν τινα και ζοφώδη
μιμείται ήμέραν» 7) πρέπει νά δεχθώμεν, ότι κατά τάς τελευταίας στιγμάς τού
θνήσκοντος αί θύραι καί τά παράθυρα τής οικίας έκρατούντο ήμίκλειστα. Τούτο
γίνεται καί παρ' ήμϊν σήμερον. Σκοπός τής τοιαύτης ενεργείας είναι αφ' ενός ή
έκδήλωσις πένθους καί αφ' έτερου ή επιβολή τής σιγής καί τής γαλήνης, στοι-
χείων απαραιτήτων διά τήν άτάραχον έκπνοήν τοΰ θνήσκοντος. Μόνον μετά τήν

') Τλιάδ. Ω 742- 745.

Ό Πλουτάρχου Περικλής 38.

3) Πλάτωνος Φαίδων 59-60. Καί παρά τοις Έβραίοις έχομεν έν τή Γραφή τόν 'Ια-
κώβ καλούντα τούς υίούς αύτοϋ περί τήν κλίνην καί παρέχοντα αύτοϊς τάς τελευταίας του θε-
λήσεις (Γενέσ. 49,28 - 33).

4) Υστερα, αν είναι γέρος ή γρια και syjj παιδιά κι' άγγόνια, ϋά τά μαζώξχι δλα γύρω
τον νά τά ανχωρέση και νά τους δώκη τήν ευχή. "Αν είναι και τίποτε συγγενείς ή γειτόνοι,
έρχονται κ' εκείνοι νά σχωρε&οννε και νά σχωρέσουνε». /Ταροούλη, ΛΑ άρ. 1378 Β' σ. 70
.Μεσσηνία, Πρβλ. καί Β. Schmidt, Totengebraucbe un<l Graberkultus im heutigen Grie-
chenland έν Archiv fiir Religionswissenschaft τ. 24 (1926) σ. 284.

°) «Πάμε δέν κάνει νάν τόν άφήκουμε νά πε{}άνη χωρίς συντροφιά» λέγουν έν τή περι-
πκόσει ταύτη οί γείτονες έν Κεφαλληνία-

6) Σ. Σνγκολίτον, Ό νεκρός είς τήν 'Ανασελίτσα, Λαογρ. ΙΑ' σ. 388.

7) Βλ. άνωτ. χωρίον 4·
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έκπνοήν ανοίγονται παρ' ήμϊν αϊ θΰραι καί τα παράθυρα και τούτο ίνα οί ψυ-
χοπομποί άγγελοι «άκωλύτως είσέρχωνται καί έξέρχωνται» *).

β'. Τό ψυχορράγημα.

1. Είς τόν Ίωάννην όμιλ. λδ', Migne 59,198. — Καθάπερ γάρ σώμα ψυ-
χορραγούν και εγγύς δν τής τελευτής, μνρίας επισπάται κακώσεις....

2. Περί υπομονής, Migne 60,726.—Ό κείμενος τρέμει και συ παίζεις;...
δλος θορυβείται, δρών άπερ ουδέποτε είδε. Διδ και ίδροι, ώς οί εν άγρω
θερίζοντες και πάσιν ήμϊν συντάσσεται 2) καί πάντας ασπάζεται, έως οΰ ή
γλώττα φθέγγεσθαι δύναται. «"Ερρωσθε, φησίν, ερρωσθε άδελφοί, και
ύπερ εμοϋ ενξασθε»

3. Αύτ. 60,727. — Οί μεν έν τή κλίνη κείμενοι άναπηδώσι, ψνγεϊν μεν βου-
λόμενοι, ου δυνάμενοι δέ. Οί δε τους οδόντας βρύχουσιν, άλλοι τάς σιαγόνας κό-
πτουσιν, 'έτεροι τους οφθαλμούς έλεεινώς περιστρέφουοιν, ώς όρώαι .... τάς
δυνάμεις τάς εναντίας παρισταμένας, λογοθετονσας, κατηγ ορού σας,
άρπάσαι επιχειρόνσας. .. . Πολλών ήμϊν δει τότε τών ευχών, πολλών τών
πράξεων τών αγαθών, πολλής ήμϊν τότε τής τών αγγέλων προστασίας, πολλής
ήμϊν τής εν τή τον άέρος άναβάσει χειραγωγίας.

4. Είς τόν Ματθ. όμ. νγ', Migne 58,532. — Διά δή τοντο καί δείματα
τών πολλών τότε εστίν άκούειν διηγόνμένων και όψεις φοβεράς, ών ονδε
τήν θεωρίαν λοιπόν φέροντες οί άπιόντες, καϊ τήν κλίνην αυτήν μετά πολλής τής
ρύμης τινάσσονσι κείμενοι και φοβερόν ένορώσι τοις παρονσι, τής ψυχής έν-
δον έαντήν είσωθούσης και, δκνούσης άπορραγήναι τον σώματος 5) καί
τήν δψιν τών ερχομένων αγγέλων ον φερούσης.

5. Περί μετανοίας, Migne 60,767.— .... 'Αγγέλους φοβερούς, τό δά-
νειον τής ψνχής σου άπαιτονντας ....

1) Ν. Γ. Πολίτου, Τά κατά τήν τελευτήν, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 324,5.

2) Κατά τήν έρμηνείαν τοΰ καθηγ. Φ. Κουκουλέ: «καί φαίνεται τρυφερός, περιποιητι-
κός πρός ημάς».

3) Είναι τό νεοελληνικόν εχετε γειά, τό τόσον σύνηθες είς τά δημοτικά μας τραγούδια,
διαν ήρως τις αποχαιρετά τήν ζωή ν.

4) Πρβλ καί τά παρ' ήμϊν: «ΓΙρό πάντων δέον νά άπέλθη έν ειρήνη, νά συγχώρηση
και νά συγχωρη&ή. Διά τούτο απασα ή οικογένεια προσκαλείται, δπως συγχωρηθή καί συγ-
χώρηση τόν μεθιστάμενον». Κ. Κουρτίδης, ΛΑ 34, 119 (Άδριανούπολις).

5) Πρβλ. καί τήν φράσιν τού Δαμασκηνού. « Ο'ίμοι, οϊον αγώνα ε χει ή ψυχή χωριζο-
μένη εκ τοΰ σώματος». (Νεκρώσ. ακολουθία είς κοσμικούς).
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Τ' ανωτέρω σχετίζονται προς ζήτημα τά μάλιστα ένδιαφέρον τήν λαογρα-
φικήν έρευναν: ποίαν δηλ, σχέσιν έχουσιν αί κατά καιρούς δημιουργηθεΐσαι προ-
λήψεις καί δεισιδαιμονίαι τοΰ λαοϋ προς τήν εκάστοτε διδασκαλίαν καί τά σχε-
τικά δόγματα τής χριστιανικής έκκλησίας '). Ό Χρυσόστομος ένταΰθα ομιλών
περί τών φοβερών όψεων τών δαιμόνων, ας βλέπει ό ψυχορραγών, περί τών εναν-
τίων δυνάμεων, αΐτινες «παριστάμενοι κατηγοροΰσι και τό δάνειον τής ψυχής
άπαιτοΰσι», παρακελευόμενος δέ διά τάς στιγμάς ταύτας εύχάς καί πράξεις άγα-
θάς προς ευχερεστέραν τής ψυχής έξοδον, δημιουργεί ή τούλάχιστον ένισχύει τάς
ύπαρχουσας παρά. τώ λαφ όμοιας δοξασίας. Πεποιθότως πληροφορεί τούς άκρο-
ατάς του περί άοράτων σκηνών, αΐτινες συμβαίνουσι περί τήν κλίνην τοΰ θνή-
σκοντος καί εισηγείται τήν ένέργειαν ώρισμένων πράξεων κατά τάς ώρας εκείνας.

Ώς γνωστόν, άπαντα τά έν τοις παροΰσι χωρίοις έκτιθέμενα καί πιστεύονται
καί τελούνται παρά τφ λαφ2). Ό θνήσκων κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν άγγελοθω-
ριάζεται ή άγγελίζεται ήτοι βλέπει τόν άγγελον, πού έρχεται νά τοΰ πάρη τήν
ψυχήν3), οί δέ διάβολοι διεκδικοΰντες τήν ψυχήν του συνάπτουσι πάλην προς
τούς άγγέλους, προσπαθοΰντες νά τήν άποσπάσωσι τών χειρών αυτών4). Χαρα-
κτηριστική είναι ή κατωτέρω περιγραφή διά τά έν Κρήτη πιστευόμενα : «Ό άρρω-
στος άγγελοσκιάζεται και στένει τό μάτι. 'Άγγελος Κυρίου κατεβαίνει νά τον πάρη
τήν ψυχή. Ό άρρωστος τόνε θωρεί και σταματά τό βλέμμα του σ ενα ώριομένο
σημείο. Κι άν ήτονε καλός σ" δλη του τή ζωή . .. θωρεί ήμερον άγγελο καί τοΰ
χαμογέλα κι' αυτός. Μ' αν ήτονε βλαστημιάρης, κλέφτης .. . έτότες θωρεί άγριο
τόν άγγελο Κυρίου καί κοντά του τό διάβολο μέ τά κέρατα καί μέ τή μακρά
ορά . . . Τρομάσαει τότε ό άρρωστάρης καί τό ξάνοισμάν του είναι άγριο» 5).

Όμοίως τάς περί τοΰ άγωνιώδους ψυχορραγήματος περιγραφάς τοΰ Χρυ-
σοστόμου δυνάμεθα νά παραλληλίσωμεν προς άφηγήσεις καί άπεικονίσεις τών

') Ζήτημα σχέσεως Λαογραφίας καί Έκκλησ. Ιστορίας θίγει ό καθ. Γ. Κονιδάρης έν
τφ έργιρ αύτοϋ «Συμβολή είς τήν Εϊσαγωγήν τής Έκκλησ. 'Ιστορίας τής 'Ελλάδος», 'Αθήναι
1939 σ. 92-94. 'Εκεί δμως δέν έξετάζεται ή έπίδρασις τής Έκκλησίας έπί τήν Δαογραφίαν,
άλλ' ή σημασία, ην έ'δωκε καί πρέπει νά δίδτ| ή Εκκλησία είς τά ήθη καί έθιμα τοΰ λαοΰ.

') Περί τών κατά τό ψυχορράγημα δοξασιών βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελλην. Μυθολογία,
Β', 1874 σ. 306 κ. έ.

®) Πρβλ. δημοτ. στίχον : «Βρί. Μιχαήλ 'Αρχάγγελε, μήν παίρνγ/ς τήν ψυχή μου (Θρα-
κικά Β' σ. 134) καί τοϋ Σολωμοΰ : Ό άγγελος ίσως που παίρνει τό μίλημα τον πήρε με φίλημα
γλυκό τήν ψυχή. (Τά δυο άδέρφια, στροφ. 18).

4) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, αύτ. σ. 315.

5) Μαρία Αιουδάκη έν Έπετ. Κρητ. Σπουδών Β' σ. 404. Πρβλ. καί τάς κυκλοφορού-
σας λιθογραφημένας εικόνας «ό θάνατος τοΰ δικαίου», «ό θάνατος τοΰ αμαρτωλού», ώς
καί τάς σχετικάς εικονογραφήσεις εις τούς νάρθηκας τών ναών.
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κατόπιν χρόνων. Ούτω «διηγούνται πώς είδαν πολλές φορές πολλούς ετοιμοθάνα-
τους νά ορμούν, γιά νά παλέψουν με τό Χάρο, που πηγαίνει με τό σπαι'ίι ατά
χέρια νά τους πάρη τήν ψυχή, πώς κουνούν τά χέρια τους, μιλούν με τό Χάρο,
φωνάζουν κ. τ. λ.»1). Έν δέ τή Βυζαντινή ζωγραφική ό άποί)νήσκων αμαρτωλός
απεικονίζεται στρέφων τούς οφθαλμούς άνω καί κάτω καί σφαδάζων τφ σώματι,
τάς δέ χείρας έκτείνων άτάκτως προς τά ό'πισθεν, είς ενδειξιν τής μεγάλης αγω-
νίας καί οδύνης, ην ιιποφέρει2). Άπό τής οδύνης ταύτης σπεύδουσιν οί οικείοι
νά λυτρώσωσι τόν ψυχορραγοΰντα, καλούντες τόν ιερέα και προβαίνοντες, ως
άκριβώς ό Χρυσόστομος συνιστά, είς «πολλάς εύχάς». «Κι' αν ιρυχομαχή πολλές
μέρες, αν βασανίζεται, φέρνουνε τόν παπα νά του διαβάση τό παραστάσιμο8).
Παραστάσιμο δέ ή άναπαιριμάρι, ψυχορραούσα ή γυχολαλούσα κ. ά. ονομάζονται
αί κατά τήν έπιθανάτιον άγωνίαν άναγινωσκόμεναι ευχαί. Είναι δέ αύται ή είδι-
καί ευχαί τού Άγιασματαρίου, καθιερωθεΐ,σαι υπό τής Εκκλησίας ή άλλα εκ-
κλησιαστικά κείμενα, χρησιμοποιούμενα κατά τόπους4). Όμοιου προορισμού ευχάς
πρέπει νά θεωρήσωμεν τάς παρ* αρχαίοις «εξιτηρίους», αιτινες άνεπέμποντο προς
τόν ψυχοπομπόν Έρμήν").

Αί εις τάς τελευταίας στιγμάς τοΰ θνήσκοντος άναφερόμεναι δοξασίαι καί
πράξεις τού λαού συμφωνούσιν, ώς καί έκ τών εκτεθέντων δεΐκνυται, προς /ίσα
έδίδαξε καί παρέστησε σχετικώς ό Χρυσόστομος. 6) Όθεν είναι πρόδηλος ή έπί
τήν γένεσιν τούτων έπίδρασις τής Εκκλησίας. Ό λαός έπίστευσεν είς ό,τι έδίδα-
ξεν aUTov ή Εκκλησία, ιδία δέ αν είχε τούτο μεταφυσικόν χαρακτήρα. Προσήρ-
μοσε τάς περί ψυχής καί δαιμόνων καί κολάσεως αντιλήψεις τής Εκκλησίας είς
τάς δεισιδαιμονικάς αντον τάσεις και εδέχθη ό,τι έδίδαξαν αύτόν ώς θρησκευτι-
κόν καθήκον. Ή Εκκλησία άφ' ετέρου, άπευθυνομένη είς τήν δεισιδαίμονα και
εΐκράνταστον τοΰ λαού φύσιν, έδωκεν είς πολλάς τών διδασκαλιών αυτής διά λό-
γους σκοπιμότητος ύλικωτέραν μορφήν, ούτω δέ μόνον εξηγούνται αί τρομεραί πε-
ριγραφαί τών μετά θάνατον δαιμονιακών σκηνών, τών φοβερών όψεων καί τών
φρικαλεοτήτων τής κολάσεως.

') Σ. Σνγκολίτον, Ό νεκρός είς τήν Άνασελίτσα, Λαογρ. ΙΑ' σ. 389.

!) Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν. σ. 314.

3) Μ. Λιουδάκη, ενθ' άν. σ. 404.

*) Έν Κυδωνίαις «μόνο οαν διαβάσουν δώδεκα φορές τό χτωήχι, αναπαύεται» (Ά. Γκρά-
βαλη, Σπασμένες κολώνες, Μυτιλήνη 1930, σ. 114).

Γι) Σουΐδας, έν λ. έξιτήριοι ευχαί: «εφόδια τοις προς εξοδον ίονσιν ή προς θάνατον».

") Περί τών τελευταίων στιγμών τοΰ θνήσκοντος καί τών κατ' αύτάς τελουμένων βλ.

Ν. Γ. Πολίτην έν Λαογρ. Συμμ. Γ' σ. 324 κ. έ. ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία καί Β.

Schmidt, ένθ' άν. σ. 284.
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Β'. ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗΝ

α'. Φροντίδες περί τοϋ νεκροΰ.

1. ΑΙ πρώται περιποιήσεις.

1. Εις τόν Ίώβ α', Migne 56,567. — Είτα άποδέδωκε τήν ψυχήν δ παις, ώς
δ δεδωκώς έκέλευσεν, οι γονείς σχηματίζουσι, χείρας άποτείνουσιν, οφθαλ-
μούς άποκλείουσι, τήν κεφαλήν διορθοΰσι, τούς πόδας άποτείνουσιν...

2. Προς Σταγείριον β', Migne 47,456 — "Οτε δε εμελλε τελευταν εκείνη,
τί άρα ούκ είπε... ουχ όρώσα τόν παΐδα.. . καθαιροϋ ντα οφθαλμούς καί συλ-
λαμβάνοντα στόμα και περιατέλλοντα ;

3. Εις τούς ανδριάντας κα', Migne 49,212.— ... 'Οφθαλμούς καθελεΐν
καί στόμα συνελειν καί περιστεΐλαι.

Ή επιθυμία τής υπό φιλτάτων χειρών παροχής τών πρώταιν μετά τήν έκ-
πνοήν περιποιήσείον εις τό νεκρόν σώμα είναι ζωηρά παρά τφ λαώ. 'Ιδιαιτέρως
διά'τό κλείσιμον τών όφί)αλμών, τό συνήθως λεγόμενον υπό τών γονέων, ότι άπέ-
κτησαν τέκνα «γιά νά 'χουν κάποιο, πού νάν τούς κλείσΐ] τά μάτια», δεικνύει ότι,
ή δι' αισθητικούς λόγους τό πρώτον καθιερωθείσα πράξις αύτη, κατέστη συν τώ
χρόνω εκδήλωσις υψίστης στοργής, χρέος ιερόν έναντι τών απερχομένων φιλτάτων.
Διό ό έν τή ξένη άποθνήσκων είναι δυστυχής έκτος τών άλλων, διότι «συγγενείς
δεν κλείουσι τό στόμα καί τούς οφθαλμούς του»'). Καθήκον έθεώρουν τάς περι-
ποιήσεις ταύτας καί δυστύχημα μέγα τήν στέρησίν των οί Έλληνες άπό παλαιο-
τάτων χρόνων. Παρ' Όμήρω ή σκιά τού 'Αγαμέμνονος παραπονείται, διότι ή
Κλυταιμνήστρα.δέν ηθέλησε «χερσί κατ' οφθαλμούς έλέειν, σύν τε στόμ' ερεΐσαι»2).
Παρά ΙΙλάτωνι ό Κρίτων, άμέσως μετά τήν έκπνοήν τοΰ Σωκράτους, «ξυνέλαβε
τό στόμα τε καί τούς οφθαλμούς» 3). 'Ομοίως παρά τοις Ρωμαίοις καί έν συνε-
χεία παρά τοις Βυζαντινοΐς ό διά τών έπί μέρους τούτων πράξεων «σχηματι-
σμός» τού νεκροΰ ήτο τό πρώτιστον μέλημα τών περικυκλούντων τόν έκπνεύ-
σαντα οίκεΐον 4).

') Νεστορίδης, ΛΑ 334,5, Μάνη.

2) Όδύσσ. λ, 426.

3) Πλάτ. Φαίδων, 118.

4) Βλ. σχετικήν βιβλιογραφίαν παρά Ν. Γ. Πολίτη, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 325 κ. έ.
σημ. 7-9, προσέτι Β. Schmidt ενθ' άν. σ. 285.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΩ

47

Παρ'ήμϊν επίσης, αφού κλεισθώσιν οί οφθαλμοί καί τό στόμα τού νεκρού,
οίμεσος μέριμνα είναι νά «τεντωθή» ό νεκρός, έφ' όσον είναι ζεστός, νά ισιώ-
σουν τά πόδια του, νά σταυρωθούν τά χέρια του, «νά πάρη τό σχήμα τον το
λείψανο» Χαρακτηριστικόν είναι καί τό δίστιχον μοιρολόγι:

Ματάκια μον, σφαλήξετε, πόδια μον, ξαπλωϋήτε,
και χέρια μον, στανρώσετε, ατή μαύρη γης νά μπήτε2).

2. Αοϋσις, έίλειψις, σαβάνωμα.

1. Εις τόν Ίώβ α', Migne 56,567. — Εΐτα άποδέδωκε τήν ψνχήν δ παις,...
οι γονείς σχηματίζονταν... . άπολούονσι, τοις άξίοις άμφιάζονσιν εντά-
φιο ις καί τήν ιδίαν σνμφοράν παραμν&οννται.

2. Περί υπομονής, Migne 60,725. — Μύρον καί ελαιον έπιχέομεν καί
χρίσμα τοΰ βαπτίσματος ανμπορευόμενον αντοΐς εις εφόδιον πιστενοντες.

3. Είς τήν προς Ρωμ. λα', Migne 60,667-8.— Τελεντήσαντες δέ, "να μή
γνμνόν κέηται τό σώμα, δεόμεθα τών εντάφιων.

4. Είς τόν Ίωάννην πε', Migne 59,467. — "Οταν ονν τις μέλλη τελευταν,
ό οικείος τω τελεντώντι κατασκεναζέτω τά εντάφια.

5. Είς τόν Ματθ. κζ', Migne 57,350. — καϋάπερ οι νεκροί, τοις πολλοίς
επιβλήμασιν έκείνοις και ταϊς κειρίαις ....

6. Εις τόν Ματθ. κζ', Migne 57, 350. — Εί δε βούλει καί τάς χείρας
ίδείν, δψει καί ταύτας τή γαστρί προσδεδε/ιένας, κα&άπερ τών οίχομένων καϊ
περιεσφιγμένας ον κειρίαις, άλλά τοις τής πλεονεξίας δεσμοις 3)... Βούλει καϊ
τονς πόδας ίδείν συνδεδεμένους ; "Ορα αντονς πάλιν περιεσφιγμένονς φροντίαιν...
Είδες τόν νεκρόν; βλέπε καϊ τόν ένταφιαστήν. 4). Τις ονν εστίν ό ενταφιαστής
τούτων; Ό διάβολος, ό άκριβώς αντονς περισφίγγων καϊ ονκ άφιεις λοι-
πόν τόν άν&ρωπον φαίνεσθαι, άλλά ξύλον ξηρόν. "Οπου γάρ ονκ οφθαλμός

') Έν Κεφαλληνία·

®) Μ. Λιουδάκη, ενθ° άν. σ. 421, 5.

3) 'Ομιλεί περί τών πλεονεκτών καί φιλάργυρων.

4) Έκ τών άκολουθούντων φαίνεται, δτι ενταφιαστής ένταΰθα είναι ό σαβανωτής, ό
κατασκευάζων τά εντάφια ήτοι τά σάβανα.

") Ή φράσις άγει ημάς νά πιστεύσωμεν, δτι πρόκειται περί πλήρους σπαργανώσεως,
καλυπτούσης καί αυτό τό πρόσωπον. Ένταΰθα όμως πρόκειται περί υπερβολής τής παρομοκό-
σεως, καθόσον καί άλλοθεν είναι γνωστόν καί έκ τοϋ Χρυσοστόμου άλλαχοΰ δείκνυται, δι ι
ή δψις τουλάχιστον τοΰ νεκροΰ ήτο ελευθέρα καί ακάλυπτος.
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ο ν χείρες, ο ν πόδες, ούκ άλλο τι τών τοιοίπων ουδέν, πώς &ν ό τοιούτος άν-
θρωπος φανείη; Ούτω και τήν ψυχήν αύτών έσπαργανωμένην εστίν ίδεΐν.

7. Περί νηστείας γ', Migne 60,715. — Ό τήμερον σοβών, αϋριον σπάργανα
περικείμενος επιτάφια και δεσμά.

8. 'Ομιλία ε', Migne. 64,457.—- Τεχθέν γάρ (τό βρέφος) χείρας ευθέως
σπαργανοϋται και πόδας, και δεσμοις ένειλημένον τής θηλής άπολαύει... "Αρτι το
βρέφος είς ζωήν παρελήλνθεν καί νεκρών εύθ έως αύτφ στολισμός προσηνέχθη.

9. Εις τόν Ματθ. κζ', Migne. 57,348. — Μή γάρ μοι τούτο εϊπης, δτι...
ουδέ άπέκλεισε τούς οφθαλμούς, ουδέ κ ει ρ ία ι ς δέδεται.

Τήν λοϋσιν τού νεκρού σώματος καί τήν διά μύρου άλειψιν έθεώρουν άπα-
ραίτητον καί οί άρχαΐοι Έλληνες. Παρ' Όμήριο ό 'Αχιλλεύς «δμωάς δ' έκκαλέσας,
λούσαι κέλετ' άμφί τ' άλεΐψαι» ') τό σώμα τοΰ θανόντος Πατρόκλου, ό δέ Λου-
κιανός, αναφερόμενος είς τάς περί τήν τελευτήν συνήθειας τών συγχρόνων του,
λέγει: «μετά ταύτα δέ λούσαντες αυτούς . . . καί μύρω τφ καλλίστω χρίσαντες τό
σώμα» . .. 2) Τούς νεκρούς έλουον επίσης οί Ρωμαίοι, οί Εβραίοι 3) καί πλείστοι
άλλοι λαοί 4).

Διά τά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τελούμενα εκτός τής μαρτυρίας τοΰ
Χρυσοστόμου (άπολούουσι) έχομεν ρητάς μαρτυρίας περί πλήρους δι' ύδατος λου-
τρού τοΰ νεκροΰ σώματος. Ό Έπιφάνιος έν άποστροφή προς τόν δίκαιον 'Ιωσήφ,
έχων βεβαίως υπ' όψει του σύγχρονα ήθη, λέγει «άρα δέ καί νδατι καταπλύνεις
σώμα Θεού τοΰ πάντας έκπλύναντος;» 5). Παρ'ήμίν ή λούσις τοΰ νεκρού γίνε-
ται μέν άπαραιτήτως μετά τήν έκπνοήν, άλλ'έχει λάβει μάλλον είκονικήν μορφήν.
'Αρκεί απλή διά βάμβακος πλύσις ή έπίχρισις ώρισμένων μερών τοϋ σώματος,
ούχί δέ πάντοτε δι' ύδατος, διά νά θεωρήται άπολουσθείς ό νεκρός. Έν Μ. 'Ασίοι
ή άλλάχτρια 6) «ξεγυμνωμένον τοϋ έπλενε τό σώμα μέ κρασί, βουτώντας σ' αυτό
ένα μπαμπάκι»1). Έν Κρήτη «τόν πλύνουνε μέ κρασί, πού έχουνε βάλει μέσα καί
μερικές στάλες λάδι» 8). "Υδωρ χρησιμοποιοΰσι μόνον διά τόν πραγματικόν κα-

') Ίλιαδ. Ω, 582.

') Περί πένθους, 11. Πρβλ. Ίσαίον, περί τοϋ Κίρ. κλήρου 209. Περί τής συνήθειας
ταύτης βλ. Hermann - Bliimner, Lehrbuch der Griechischen Privataltertilmer 1882, σ. 362.

3) Πράξεις Θ' 37.

4) Βλ. τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν παρά Ν. Γ. Πολίτη, Λαογρ. Σύμμ. Γ', σ. 326, 3-4.

δ) Migne P. G. 43, 448-9.

Β) ή οαβανώτρα.

7) Α. Γκράβαλη, ενθ' άν. σ. 114 (Κυδωνίαι).

s) Μ. Αιονδάκη, ενθ1 άν. σ. 406.
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θαρμόν. «Βάνουν χλιαρό νερό, άν ακαθαρσία τις εκ τής ασθενείας εμεινεν» ').

Τήν θέσιν τοΰ μύρου τών παλαιοτέρων χρόνων έλαβε σήμερον τό κοινόν
έλαιον, δι'ου αλείφονται προχείρως οί νεκροί, καί τά μυρωδικά υγρά (κολώνιαι,
ανθόνερα κλπ.), δι'ών μυρίζονται.

ΙΙαρατηρητέα ενταύθα ή χρήσις τών όρων έντάφιον καί ενταφιαστής αντί
τοΰ σάβανον καί σαβανωτής 2). Τό σάβανον κατά τόν Χρυσόστομον κατεσκευάζετο
υπό τών οικείων 3). Καί παρ' ήμίν παρασκευάζεται τοΰτο υπό τών συγγενών, προ-
κειμένου δέ μάλιστα περί γερόντων, ύπ'αύτών τών ιδίων4). 'Αλλά τό σαβάνωμα
τοΰ νεκροΰ γίνεται παρά ξένων γυναικών" «Οί πολυ δικοί τοΰ πεθαμένου δέν
πρέπει νά τόν δοΰν γυμνό» 5).

Πώς εγίνετο τό σαβάνωμα τοΰτο κατά τούς χρόνους τοϋ Χρυσοστόμου, μας
πληροφοροΰσι κατά τρόπον έπαρκή τ' άνωτέρω χωρία : Έσπαργανοϋτο ό νεκρός
καί περιεσφίγγετο, προσεδένοντο δ' αί χείρες καί οί πόδες αύτοΰ επί τοϋ σώμα-
τος. Ή περίσφιγξις εγένετο άκριβώς είς τρόπον, ώστε τό πτώμα νά φαίνεται ξν-
λον ξηρόν, εχρησιμοποιοΰντο δέ διά τήν πρόσδεσιν ταύτην κειρίαι ήτοι ταινίαι έν
σχήματι ιμάντος, όπως τάς έχρησιμοποίουν καί οί άρχαΐοι Έλληνες, οι Ρωμαίοι
καί οί Εβραίοι"). Ή τοιαύτη σφιγκτή περιτύλιξις τοΰ νεκροΰ, ιδίως μετά τήνλοϋ-
σιν καί άλειψιν αυτού, άπέβλεπε καί εις τήν διατηρησιν τοΰ νεκροΰ άσήπτου, κα-
θόσον οί πλούσιοι διετηροΰντο έν προθέσει έπι περισσοτέρας ημέρας 7).

ΓΙληροφορίαν περί συστηματικής ταριχεύσεως δέν έχομεν παρά Χρυσοστόμφ,
ειμή έν τή φράσει, «Συ δέ τοσοντοις όρων τεταριχευμένον κακοΐς. . . » 8), όπου ή
λέξις έτέθη υπό μεταφορικήν έννοιαν. Πρέπει όμως νά δεχθώμεν, ότι αί ταριχευ-
τικαί μέδοθοι, οδσαι έν χρήσει άπό παλαιοτάτων χρόνων παρά τοις άνατολικοΐς

') Ι." Πρωτοδίκου, Περί τής παρ' ήμίν ταφής, 'Aft. 1860 σ. 11. Περί τών διαφόρων
άνά τήν Ελλάδα τρόπων πλυσίματος τοϋ νεκροΰ βλ. Σακελλαρίου, Κυπριακά τ. A' 'AO. 1890
σ. 737, Ε. Σαραντή έν Θρακικ. Β' σ. 132, Σ. Συγκολίτου, ένθ' άν· σ. 391 καί Β. Schmidt, ενθ'
άν. σ. 285.

2) Πρβλ. καί τό τής Γραφής : ♦ Προσέταξεν 'Ιωσήφ τοις παισίν αΰτοϋ τοις ένταφια-
οταΐς ένταφιάσαι τόν πατέρα αΰτοϋ» (Γενέσ. σ. 50, 2). Διά τήν λέξι.ν σάβανον καί τήν προέλευ-
σιν αυτής βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 326 σ. 5.

3) Άνωτ. χωρίον 4.

4) « Οί γέροι τό 'χουν τό σάβανο τους έτοιμο στην κασέλα τους» Γ. Ταρσούλη, ΛΑ 1378
Γ' σ. 57, Κορώνη. 'Επίσης δσοι πανε στους Άγιους τόπους φέρνουν άπό κεΤ το σάβανο τους,
Χρυσαλλίς Β', σ. 164 (Ψαρά) καί Ξ. Άκογλου, Λαογραφικά Ιίοτυώρων, 'Αθ. 1939 σ. 223.

δ) Θρακικά Β' σ. 131.

β) Βλ. σχετικήν βιβλιογραφίαν παρά Ν. Γ. Πολίτη, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 327, 2.

7) Πρβλ. καί C. Giuseani, La vita dei Greci e dei Romani, B', 479.

8) Migne PG 60,608.
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λαοΐς'), ήσαν γνωσταί καί εις τούς Βυζαντινούς2), οΐτινες προέβαινον εις πολυημέ-
ρους προθέσεις τών βασιλέων καί τών αγίων. 'Ιδία διά τούς χριστιανούς τής
Αιγύπτου ό Μ. 'Αθανάσιος μαρτυρεί, ότι «τά τών τελευτώντων σπουδαίων σώ-
ματα καί μάλιστα τών αγίων μαρτύρων φιλοΰσι. . . μή κρύπτει ν υπό γήν, αλλ'
επί σκιμποδιών τιθέναι και φνλάττειν παρ' έαντοΐς» 3).

Σήμερον τό σαβάνωμα γίνεται κατά τρόπον άπλούστερον: ύφασμα μονο-
κόμματον, τριών πήχεων, άπό άσπρο άπλυτο παννι ή χασέ, περάται είς τόν λαι-
μόν τοΰ νεκρού κατάσαρκα4). Τούτο είναι τό σάβανον ή άνεβόλι. Περίσφιγξις
ακριβής δέν γίνεται, περιεσώτ^η όμως, υπόλειμμα ίσως τών παλαιοτέρων χρό-
νων, υποτυπώδης τις περίδεσις. Έν Κρήτη «στη μέση τόνε δένοννε με λουρίδες,
που σκίζουνε άπό τά άκρα άπό τ άνεβόλι. Άπό αυτό κόβουνε λουρίδες και δέ-
νοννε τά χέρια και τά πόδια. Τώρα οι πιο πολλοί τά δένοννε με κορδέλλες» 5).
Έν Κύπρω «άναστανρονσι τάς χείρας και τούς πόδας αντον, δένοντες αντονς
διά καννάβιδος» 6). Έν Χίω τήν διά τοΰ σαβάνου περιτύλιξιν όνομάζουσι λα-
ζάρωμα 7).

3. "Ενδνσις καί στολισμός.

1. Περί υπομονής, Migne 60,725 —και καινοΐς ιματίοις αύτους άμφιέ-
ζομεν, τό καινόν ένδυμα τής αφθαρσίας ημών προμηνύοντες.

2. Είς τήν προς Έβρ. ια', Migne 63,94 —- Σώμα μεν πολλάκις νεκρόν και
άναίσίίητον... μυρίοις και ποικίλοις καί διαχρύσοις ιματίοις περιστέλλεις.

3. Περί τής Άννης ε', Migne 54,675. — Άλλά τά τών εντάφιων ον κοινά,
φησί. Και τί τό όφελος ; " Οταν γάρ πολλήν έπιοτ ο ιβάπη ς τφ πλονσίω στ ο λ ή ν
καί πολυτελή καί διάχρνσον,.. πλέον αντώ προξενείς τό μίσος.

4. Όμιλ. εγκωμιαστική, Migne 50,582. —- Χρυσοϊς μεν ίματίοις τό
αώμά τις καλλωπίσας. .. . πολλούς έπεσπάσατο κατηγόρους, ώς ουδέ έν τελεντή
κενοδοξίας άφιοτάμενος.

') Βλ. Ξενοφ. Ελληνικά 5,3,19. Κορνηλ. Νέπ. Άγησ. 8,7. Hermann-Bliimner, Griech.
Privataltertiimer3 σ. 362-5.

2) Βλ. Φ. Κονκονλέ, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζ. βασιλέων έν Έπ. Βυζ. Σπουδών,
τ. ΙΕ' σ. 54.

') Migne PG 26,968.

*) Β. Πρωτόδικος, ενθ' άν. σ. 12.

5) Μ. Λιουδάκη ένθ' άν. σ. 406.

6) Γ. Λουκά, Φιλολογικοί επισκέψεις τ. Α', Άθ. 1874 σ. 96. Πρβλ. καί Λαογρ. ΙΑ', 391.

') Κανελλάκης, ΛΑ 411 σ. 1 καί Χιακά 'Ανάλεκτα, 1890 σ. 335.
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5. Εις τήν μάρτ. Αροσίδα,. Migne 50,692.— Μή γάρ μοι τούτον εϊπης ...
τον Ιμάτια σηρικά κα! διάχρυσα μετά πολλής έχοντα έπεατοιβασμένα τής
άφ&ονίας . ..

6. Είς τήν προς Τιμόθ. α', Migne 62,569. —"Ωαπερ γάρ τον σώματος
κειμένου νεκροΰ εύαν&ές Ιμάτιον περί βε βλη μέν ον ουδέν όνίνησιν . . .

7. Περί θανάτου, Migne 63,811. — Άλλά και έπι τής κλίνης κείμενος,
φησίν, δ τεθνηκώς φέρει τοΰ τνφον καί τοΰ πλούτου τά σύμβολα' έσϋ-ήτος
λαμπράς έπικειμένη ς. . .

Καινά ιμάτια, ποικίλα καί εύανθή, σηρικά καί διάχρυσα περιεβάλλετο κατά
τόν Χρυσόστομον ό νεκρός, προτιθέμενος επί τής κλίνης. Βεβαίως ένταΰθα πρό-
κειται περί τών πλουσίων, τούς οποίους ό θειος Πατήρ κατηγορεί ώς κενοδόξους,
πρέπει όμως νά συμπεράνωμεν, ότι ανάλογος θά ήτο ή έπιδίωξις καί τών λαϊκω-
τέρων τάξεων, καθόσον ή τοιαύτη περί τήν έξωτερικήν εμφάνισιν τοΰ νεκροΰ μέ-
ριμνα δέν ήτο μόνον κενοδοξίας, άλλά καί τιμής δείγμα προς τόν άπελθόντα.

Ούτω καί παρ' ήμίν πτωχοί καί πλούσιοι «στολίζουσι τόν νεκρόν μέ τά
καλύτερά του ενδύματα, προ πάντων μέ όσα δέν είχε φορέσει» '). Είς τά χωρία
τής Πυλίας πιστεύουν, ότι τά καινούργια ρούχα χρειάζονται «γιά νά ταξιδέψη μέ
δαϋτα (5 νεκρός στον Κάτω κόσμο. Γι 'αυτό οί γέροι κ' οί γριές έχουν άφόρηγη
άλλαξά, πού τή φυλάνε γι'αυτήν τή δουλειά»2). Ό στολισμός τών πλουσίων έν
Πόντω εγίνετο ούτω βαρύτιμος, ώστε μετεχειρίζοντο περί αυτού τήν φράσιν:
«έρμάτωσαν τόν άποϋαμένον» 3). Έν Κεφαλληνία δέ τά στολίδια επετίθεντο δα-
ψιλώς έπί τών πλουσιωτέρων νεκρών, ώς φαίνεται καί έκ τών στίχων τοΰ Λα-
σκαράτου :

«Τό φτωχό λείψανο μου μήν τό κάμετε
κουτσουνι ξυλο.4') ντνώντις το στολίδια
μέ ρολόγια χρυσά, μέ ποννταπέτα δ),
μέ δαχτυλίδια, μέ γλασέ χειρόχτια...»6),

όπου ό ποιητής μετά τής αύτής, ώς ό Χρυσόστομος, πολεμικότητος επιτίθεται

') Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ- Γ' σ· 827, ένθα καί αναγραφή τών κατά τόπους ίθι-
ζομένων- Πρβλ. Hermann - Bliimner ένθ' άν. σ. 362. Όμοιας συνήθειας παρ' άλλοις λαοϊς βλ.
παρά Β. Schmidt, ενθ' άν. σ. 286.

') Γ. Ταροούλη, ΛΑ 1378, 70.

s) = αρμάτωσαν. Ξ. "Ακογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων, σ. 223.

4) = κουκλόξυλο, ξύλινον ομοίωμα ανθρώπου.

5) = χρυ°ές ανδρικές καρφίτσες τοϋ στήθους.

6) Ά. Ααοκαράτου, Ή Διαθήκη μου, Ποιητ. 'Ανθών Ζακύνθου Α, 1 (1886) σ. 1-2.
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κατά τής κενοδοξίας τών τοιούτων συνηθειών. Χρήσις καινουργών καί λαμ-
πρών ενδυμάτων διά τούς νεκρούς έγίνετο καί παρά τοις άρχαίοις Έλλησι ').
Περισσότερον όμως πάντων οί Ρωμαίοι, έν τή όλη πολυτελεία τών ταφών αυτών,
ένέδυον καί έστόλιζον τούς νεκρούς των κατά τρόπον πομπώδη καί έπιδεικτικόν 2).
Ή αρχική δηλ. απλή άπότισις τιμής προς τό νεκρόν σώμα περιέπεσε συν τώ
χρόνω ένεκα τού κοσμικού χαρακτήρος, δν έλαβον έν Ρώμη καί Βυζαντίω αί κη-
δεΐαι, είς έπίδειξιν τού πλούτου τής οικογενείας. Έκ τούτου καί τό δριμύ καττ]-
γορητήριον τού Χρυσοστόμου.

4. Πρό&εσις τοΰ νεκρού.

1. Είς τούς ανδριάντας ιε', Migne 49,155.—"Αμα γάρ άν τις επιβή τών
πρόθυρων τής οικίας, τής νεκρόν εχονοης, και τόν τετελευτηκότα ΐδη άφω-
νον κείμενον . . .

2. Είς τόν ψαλμόν μη', Migne 55,512. — Είτα άπέθανε και κείται γυ-
μνός έπί τοΰ βάθρου και οί οικέται άπέρχονται και έρχονται και ουδείς αυτόν
φροντίζει.

3. Είς τήν προς Τιμόθ. α', Migne 62,568.—'Αλλ'ώοπερ εκείνος δ τετα-
μένος επί τής κλίνης, τους οφθαλμούς μνοας και τά όμματα συνειλημμένος,
τών δντων ονδενός επαισθάνεται. ..

4. Περί υπομονής, Migne 60,725. — Προς ανατολάς τήν αορόν κειμέ-
νην αχη ματίζο μεν, τήν άνάοταοιν αυτώ διά τον οχήματος προσημαίνοντες.

Ή ανάγκη ίσως τής εξοικονομήσεως χώρου διά τούς συρρέοντας έδημιούρ-
γησεν αρχικώς τήν συνήθειαν νά προτίθεται ό νεκρός έν τοις προθύροις (ad
portam) παρά τε τοις άρχαίοις "Ελλησι καί τοις Ρωμαίοις3)- Τούτο δύναται ίσως
νά συναχθή έκ τού πρώτου τών ανωτέρω χωρίων καί περί τών Βυζαντινών. Καί
παρ' αίποϊς ό νεκρός προτίθετο πιθανώς εις τά πρόθυρα τής οικίας, τεταμένος
έπί τής κλίνης, ίιψουμένης έπί βάθρου, καί έστραμμένος προς ανατολάς. 'Ομοίως
παρ' ήμϊν ό νεκρός τοποθετείται συνήθως είς τό πρώτον μετά τήν θύραν ή εις
τό μεγαλύτερον τής οικίας δωμάτιον, τό όποιον πρέπει νά έ'χη άνοικτάς τάς θύ-
ρας 4). Εις τι δημοτικόν άσμα ό θνήσκων παραγγέλλει:

') Βλ. Λουκιανού, Περί πένθους 11. Αίλιαν. Ποικ. Ίστορ. Α, 16.

*) C. G-iussani, ενθ' άν. σ. 479.

®) Περί τούτου βλ. Hermann - Blumner ενθ' άν. σ. 363-4 καί Ν. Γ. Πολίτην, Λαογρ.
Σύμμ. Γ', 328.

4) Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Α', 737. Β. Schmidt, ενθ' άν. σ. 286 κ. έ.
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"Οταν θέλω ν' αποθάνω,
μιά παραγγελιά ϋά κάνω :
νά μέ βάλουν στο κρεββάτι,
νά μέ βάλουν στο χαγιάτι,
ναρτουν δλοι νά μέ ιδούνε 1).

Ό αρχαίος σχολιαστής άφορμήν λαμβάνων εκ τοΰ 'Ομηρικού «κείται ανά
πρόΟυρον τετραμμένος» 2) εξηγεί : «κείται έπί θύραν όρων, ό έστι τετραμμένος,
εν αύτη έχων τούς πόδας" ούτω γάρ τίθενται οί νεκροί, διά τό έξερχομένους τοΰ
ανθρωπίνου βίου, μηκέτι άναστρέφειν είς τούς οίκους». Παρομοίαν δεισιδαί-
μονα έξήγησιν δίδουσι καί νΰν πολλαχοΰ διά τήν προς τήν ί)ύραν πρόΟεσιν τοΰ
νεκροΰ. Ούτως έν Κεφαλληνία λέγουσιν «δσο πιο κατά δξου βάνουμε τόν πεθα-
μένο, τόσο δέ μένει τό κακό στο σπίτι».

Διά τόν προς άνατολάς σχηματισμόν τής σοροΰ, καθ° όν τρόπον έπεδίω-
κον τοΰτον οί Βυζαντινοί, φροντίζει καί παρ' ήμίν ό λαός. «Μόλις σνγνρίσουνε
τόν πεθαμένο, θα στρώσουνε χάμω καί θά τόνε βάλουνε μέ τό κεφάλι κατά λια-
κοϋ» 3). Τήν θεολογικήν όμως περί άναστάσεως έξήγησιν, ην δίδει διά τήν συνή-
θειαν ταύτην ό Χρυσόστομος, δέν γνωρίζει ό λαός: «τόΐ'ε βάνοννε κατά λιακοϋ,
γιατί άπό κει βγαίνει δ ήλιος» ή «γιατί άπό κει κάνουμε τό σταυρό μας» 4) ή
«γιατί άπό κει είναι ό "Αγιος Τάφος» 5). Προσπαθεί δηλαδή νά δώση θρησκευ-
τικήν τινα έξήγησιν, οΐαν καί ό Χρυσόστομος, άλλ' εντελώς προχείρως. Ή συνή-
θεια πάντως έχει δεισιδαιμονεστέραν τήν προέλευσιν, σχετιζομένη εϊτε προς τήν
παρά τώ σχολιαστή τοΰ Όμηρου ύπεμφαινομένην δοξασίαν περί άποτροπής δαι-
μόνων, είτε προς τάς περί ηλίου, φωτός καί θανάτου λαϊκάς προλήψεις. Έκτος
τοΰτου ούχί μόνον έν τή προθέσει, άλλά καί κατά τό ψυχορράγημα καί κατά τόν
ένταφιασμόν φροντίζουσιν, ώστε ό νεκρός νά είναι έστραμμένος προς άνατολάς β)·

Τήν χρήσιν τοϋ βάθρου, έφ' ού έπετίθετο ή κλίνη, έπέβαλλον λόγοι πρα-
κτικοί' διότι ό νεκρός έπρεπε νά έκτεθή εις κοινήν θέαν καί προσκύνησιν. Παρά

') Λιανοτράγουδα έκδ. Τεφαρίκη, 1868 σ. 299.

') Ίλϊάδ. Τ, 212.

8) = πρός τόν ήλιο. Γεωργία Ταρσούλη, έ'νθ' άν. σ. 4.

4) Γ. Ταρσούλη, αυτόθι.

5) Κρήτη. Κατ' άνακοίνωσιν Μ. Λιουδάκη.

") Έν Αιτωλία «δταν πρόκειται νά ξεψνχήσι; άνθρωπος, τόν γυρίζουν κατά τόν ήλιο, νά
βγή εύκολα ή ψυχή τον» Δ. Λονκόπονλος, ΛΑ 916, 175. - * Στον τάφο μέσα πρέπει τό κεφάλι
rami στή δύση, βλέποντας προς τόν ήλιο» Σ. Σνγκολίτης, ένθ' άν. σ. 401. - Πρβλ. Ν. Γ.
Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ. σ. 329, 5 καί Β. Schmidt, ένθ' άν. σ. 285.
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τοις άρχαίοις, κατά τόν Λουκιανόν, ό νεκρός «ευσχήμων καί καλός, υψηλός πρό-
κειται καί μετέωρος» '). Παρ' ήμϊν τοποΟετούσι τό φέρετρον ή τό νεκροκρέββα-
τον έπί καθισμάτων 2) ή έπί κλινοδιπόδων 3), είναι γνωστά δέ τά έν τοΐς ναοΐς
άναμένοντα υψηλότατα βάθρα διά τήν έναπόθεσιν τού φερέτρου. 'Υπάρχουν όμως
καί έν Ελλάδι τόποι, όπου άντιί)έτως ή σορός άποτίθεται κατά γής4) ή έπί
χαμηλής κλίνης, διά νά είναι ίσως ό νεκρός προχειρότερος εις τάς μοιρολογού-
σας ή δι' άλλον ίσχυρότερον λόγον. Ούτως έν Βιθυνία, όπου άποί)έτουν έπίσης
τόν νεκρόν κατά γής, λέγουν, ότι τό κάμνουν «για νά δροσιστή ή ψυχή του»5).

β'. Ή φύλαξις τοΰ νεπροϋ.

1. Οί ουμπεν&οϋντες περί τόν νεκρόν.

1. Είς τήν προς 'Εβραίους κγ', Migne 63, 166. — 'Αλλ' εάν μεν τό σώμα
κέηται νεκρόν, πάντας παρακαλείς συναλγειν καϊ άσνμπα&εϊς ήγή τους μή
πενϋοϋντας.

2. Είς τήν προς Τιμόθ. Β', Migne 62,605. — Νυν δε τών μεν οικείων
ήμϊν τίνος τετελευτηκότος, πολλοί οί παρακαθή μεν ο ι, πολλοί οί παραμυ-
θού μεν οι.

3. Είς τόν Ίωάνν. ξγ', Migne 59,349. — Καϊ γάρ πάντων παρακαθη-
μένων πενθούση καϊ κοπτομένη .. .

4. Είς τόν ρι' ψαλμόν, Migne 55,280-1.— Ονχ όράς, δτι πολλάκις εν εκ-
φορά παραγενόμενοι οί πλοντονντες,.. . δταν ΐδωσι τό σώμα κείμενον.. καϊ
παιδία έν όρφανία και γυναίκα έν χηρεία καϊ φίλους έν κατηφεία και οίκέτας
μελαν ει μον οϋντας καϊ άπαν τής οικίας σκυθριοπόν τό σχήμα, πώς συ-
στέλλονται ;

5. Είς τούς άνδριάντ. ιε', Migne 49,155.—"Αμα γάρ άν τις έπιβή τών
πρόθυρων τής οικίας τής νεκρόν έχούσης καί τόν τετελευτηκότα ί'δγ] αφωνον κεί-

') Περί πένθους 12.

*) Ούτω πχ. έν Κεφαλληνί^.

3) Μαρία Ίωαννίδου, ΛΑ 1153 σ. 39 ('Αράχοβα). «θα ψάξουν νά βρουν καβαλέττα, σα-
νίδες· &ά χαλάσουν τήν πόρτα ή δ,τι έχουν πρόχειρο. Πάντως &ά στήσουν κρεββάτι*.

4) Βλ. Γ. Ν. Πολίτου, Λαογρ Σύμμ. Γ' 328 καί Σ. Συγκολίτην, ένθ' άν. σ. 391. Θρα-
κικά Β' 136 καί Μ. Λιουδάκη, ΛΑ 1148, 55, Κίος.

5) Μ. Λιουδάκη, ΛΑ 1148, 129. [Περί τοΰ σκοποϋ τής ένεργείας ταύτης βλ. Β. Schmidt,
ένθ' άν. ο. 284 σημ. 2 μετά τής σχετικής βιβλιογραφίας Σ. τ. Δ.].
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μενον . . . καταστέλλεται, σκυ&ρωπάζει, και των συγκα'&η μένων έκαστος

προς τον πλησίον ουδέν 'έτερον φϋ·έγγετat, αλλ' ή, δτι «ουδέν εσ μεν και ή κα-

*

κία ημών άφατος».

6. Εις τάς Πράξεις μβ', Migne 60,301 — Ά/S ουκ εκεί, ενί)α το πένθος,
αλλά πάντα εύτακτα' πολλή γαρ η οιγή, πολλή ή ησυχία, πολλή ή καταστολή,
ουδέν άτακτον, ουδέν άορυϋμον— Εΐ τις τι και εφ&έγξατο, πάντα φιλοσοφίας
γέμοντα ρήματα έφ&έγξατο' και το δη ΰανμαστόν, δτι παρ' εκείνον τον καιρόν
ουκ άνδρες μόνον, αλλά και οικείοι και γυναίκες φιλοσοφοϋοι...

7. Εις τήν προς Κορινθ. Α' λε', Migne 61, 305. — Καίτοι γε τις προς τον
απελθόντα ού καταλλάττ εται;. .. Λιά τοι τούτο, διαν τις ϊδΐ] νεκρόν, καν ε χ-
ι) ρ6ν ΐδη, μετά τών φιλτάτων δακρύει... Και ουκ αν τις έπι κήδους και εκφοράς
διαγνοίη τον εχίίρόν και τον ού τοιούτον.

Τήν σημασίαν, ην έχει και παρ' ήμΐν ή προσέλευσις τών φίλων είς τον οί-
κον τού θανόντος και ή επί μακρόν παραμονή των έν aUT<p> δεικνΰουσι τά γνω-
στά παρ' ήμΐν ξενύχτια. «Τον ξενυχτάνε τον πε&αμένο», «τό συντροφεύουνε», «Σέ
τέϋοιες ώρες φαίνουνται οι συγγενείς κ' οι φίλοι», λέγουσιν εν Κρήτη δια τάς
τοιαύτας περιστάσεις1)- Τούτο εν Κρήτη, Θράκη, Λέσβω κ· λέγεται παραμονή2),
είναι δέ μία τών αυστηρότερον τηρουμένων κοινωνικών υποχρεώσεων. Και εν
Θράκη «τους λυπημένους δεν άφίνονν μοναχούς:

Τό ξόδι θέλει συντροφιά, θέλει γενιά μεγάλη,
νά τ' αρχίνα ή μιά μεριά, νά τό άφίν ή άλλη» 3).

Συγκεντρωμένοι εκεί προ τού νεκρού οί συγγενείς, οί φίλοι και οί γείτο-
νες, κατηφείς και συνεσταλμένοι υπό τό «σκυθρωπόν σχήμα» 4) τής οικίας, όμι-
λούσι χαμηλοφώνως και φιλοσοφούσι περί τής ματαιότητος τών ανθρωπίνων.
«Τίποτα δεν εΐν' δ άνϋ-ρωπος" κάνει, ράνει και στο τέλος ή κακία τοΰ μένει/»5).
ΙΙρβλ. και τό δίστιχον :

Ιΐοιός πλούσιος άπέΰανε και πήρε βιό μαζί του;

') Μ. Λιονδάκη, Ή τελευτή στήν Κρήτη, έ'νθ' άν. σ. 403.

2) Μ. Λιουδάκη, αυτόθι, Ε. Σαραντή έν Θρςικικ. τ. Β' σ. 136. Δ. Αονκατος, ΛΑ 1446
Α' σ. 366 Λέσβος.

3) Ε. Σαραντή, αΰτ. σ. 141.

*) Παράθυρα ήμίκλειστα, έπίπλωσις άδιακόσμητος, οικείοι μελανειμονοϋντες" «πενθη-
φορεϊ και ή οίκία δια μαύρων περιβλημάτων δλων τών επίπλων». Ί. Βογιατζίδης, ΛΑ 771
Β' σ. 189, "Ανδρος.

") Συνήθεις φράσεις έν Κεφαλληνία.
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Τρεις πήχες άπλυτο παννί τύλιξαν το κορμί του ').

Ή μετά τού νεκρού καταλλαγή των προσωπικών αυτού εχθρών, στηριζο-
μένη εις τό εκκλησιαστικόν αξίωμα «ό αποθανών δεδικαίωται από τής αμαρ-
τίας», τό όποιον μάλιστα ό λαός χρησιμοποιεί ώς παροιμίαν, θεωρείται και παρ'
ήμίν ως καθήκον θρησκευτικόν και κοινωνικόν. Συνήθως αί συμφιλιώσεις προς
τους αποθνήσκοντας γίνονται κατά τήν ώραν τού ψυχορραγήματος. «Κι αν εχη
μαλωμένα με κανένα, τόνε φέρνουνε να ουγωρεΰοϋνε, γιατί το βάρος τής y>νχής
εκείνον δεν τον άφίνει νά ξεψνχήση» 2). «Λένε: εδώ στη ζωή δε μιλάγαμε'
τώρα οχώρα με κι ό Θεός σχωρέαΐ] σε» 3). Άλλα καί μετά τήν εκπνοήν υπάρ-
χει καιρός προς συμφιλίωσιν' οί εχθροί επισκέπτονται τον νεκρόν προτεθειμένον
εν τώ οίκω η παρακολουθούσι τήν κηδείαν, τούτο δέ συνήίϊως γίνεται καί αφορμή
γενικωτέρας συμφιλιώσεως δυο. οικογενειών4).

2. Θρήνοι και κοπετοί τών οικείων.

1. Εις τήν Β' προς Κορινθ. Migne 61,479. — Ούχ οράτε τους άποβαλόν-
τας παΐδας γνησίους, δτι δια τοΰτο και κόπτονται καί τρίχας τίλλονσιν,
επειδή παραμνϊ)ίαν εχει τό κολάζειν εαυτούς ϋπερ τών ψιλονμένων;

2. Εις νεωτ. χηρ. Migne 48,605 κε.—-Συ μεν γάρ, ώ ΰαυμασία... καί
νεκρώ ετι κειμένω πολλάκις έπέπεσες καί κατεφίλησας όφ&αλμους καί
περιεχύΰης καί εκώκνσας ...

3. Είς τον Ίωάνν. ξ|3', Migne 59,346-7.—Άλλα νυν μετά τών άλλων κα-
κών καί τοΰτο τών γυναικών τό νόσημα κρατεί: επίδειξιν γάρ εν τοις ϋρήνοις
ποιούνται και τοις κωκυτοΐς, γυμνοϋσαι βραχίονας, σπαράττονσαι τρίχας,
χαράδρας ποιοϋσαι κατά τών παρειών...

4. Εις τήν προς Φιλιππησ. γ', Migne 62,203.—Κλαίωμεν τους οϋτως
άπερχομένους, ου κωλύω, κλαίωμεν, αλλά μή άσχημόνως, μή τρίχας τίλλον-
τες, μή βραχίονας γυμνοϋντες, μή όψιν σπαράττοντες .. .

5. Περί υπομονής, Migne 60,726. —Μή όντως άσχημονώμεν επί τοις κεκοι-
μημένοις, παρακαλώ... μή τους χιτώνας ημών διαρρήξω μεν... Μή τους

') Κωνοταντινίδης, ΛΑ 151, 67, Άλμαλί Μαλγάριον.

') Μ. Λιονδάχη, ενθ' άν. σ. 404. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 324.

3) Γ. Ταροονλη, ΛΑ 1378 Γ, 57, Κορώνη.

*) Έν Κεςραλληνίςι.
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βραχίονας τύψω μεν, ίνα μή τούς "Ελληνας ζηλώσαιμεν ... μή τάς τρίχας τής
κεφαλής γνμνώοωμεν .. .

6. Είς τόν Ίιοάνν. πε', Migne 59,467. —"Αν δε κατακαμπτομένους,
(ημάς ΐδωσιν οί "Ελληνες) γυναικιζομένονς.. . γελάσονται καί κωμωδήσονσι.

7. Είς τήν Α' προς Θεσσαλον. όμιλ. στ', Migne 62,430.—'Ακούσατε τών
γυναικών δσαι φιλόθρηνοι, δσαι προς τά πένθη άφορήτως φέρεσθε, δτι τά τών
εθνικών πράττετε Εί δέ τό άλγεΐν έπί τοις άπελθονσιν εθνικών, τό κ α τακόπτε-
σθαι καί καταξαίνειν παρειάς, τίνων άρα έστι;

8. Προς τήν 'Ολυμπιάδα γ', Migne 52,576. —... και μυρίων κωκνόντων,
καί τών φιλτάτων κατακοπτομένων και τής γυναικός καταθρυπτομέ-
νΐ]ς, παρειάς ξαινούσης, πλοκάμους λ^νούσης...

9. Είς τόν υίόν τής χήρας, Migne 61,792.—Τί ιδών; χήραν άτεκνον,
άνανδρον, γηραλέαν, κυρτίζουσαν, γοεράν, κόμην έλκνσασαν, κεφαλήν κατα-
πάσσουσαν... τό πολυστένακτον στήθος τύπτουσαν . ..

10. Είς τήν προς "Εβρ. δ', Migne 63,43. — δταν δέ τις ή γυνή ή άνήρ...
ό μέν τρίχας τίλλγι, ή δέ κυ)κύη μεγάλα, τί τούτου άσχημονέστερον;

11. Είς τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,347. — Πολλοί καί ο διά θεόν ου ποι-
ουσι, τοΰτο δι' άνθρώπων αιδώ πράττουσι πολλάκις. Αι γάρ εύπορώτεραι τών
γυναικών τρίχας ου τίλλουσιν, ον βραχίονας γνμνονοιν,... διά τό μή δόξαι
καταισχύνειν έαντάς.

Ή πολεμική τοϋ Χρυσοστόμου στρέφειιαι ενταύθα κατά τών υπερβολών.
Τήν ψυχολογικήν άνάγκην τών θρήνων και τών άντιστοίχων εκδηλώσεων ουδό-
λως υποτιμά. Αυτός άλλαχοΰ λέγει' «πολλαί πολλάκις γυναίκες, άποβαλοΰσαι πάΐ-
δας, άν μέν κωλνθώσι θρηνήσαι καί όλοφύρασθαι διαρρήγνννται καί άπόλλννται,
άν <5e τά τών άθυμούντων ποιήσωσιν άπαντα, κονφίζονται καί παραμυθίαν λαμ-
βάνουσι» '). Καί άλλαχοΰ: « Ον τοΰτο λέγω, άνθρωπε, ουδέ τοΰτο νομοθετώ, μηδέ
δλως δακρύειν έπί τοις τέκνοις' κάν γάρ εΐπω, άδννατον λέγω. Καί γάρ κάγά)
νόμοις τής φύσεως πείθομαι... έπεί κάγώ έκ μητρός γεγένημαι» 2). Άλλά δέν
άνέχεται τάς άσχημοσύνας τών κοπετών, ας καταγγέλλει ώς επιδεικτικάς καί ώς
έθιμα τών Ελλήνων, μή χριστιανικά. Καί άναφέρει έν λεπτομερείςι τάς ύπερβολάς
ταύτας, έξ ών πλείστα περί τών προ τοΰ νεκροΰ διαδραματιζομένων μανθάνομεν.

'Ομοίως ό Λουκιανός, περιγράφων τά παρά τοις αρχαίοις κατά τήν τελευ-

') ΙΊρός Άντιοχεΐς ιη', Migne 49,184.

2) Περί ύπομονής, Migne 60,729.
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τήν τελούμενα, λέγει: «οίμωγαί δ' έπί τούτοις καί κωκυτός γυναικών καί παρά
πάντων δάκρυα καί πτέρνα τνπτόμενα καί σπαραττομένη κόμη καί φοινισσόμεναι
παρειαί' καί που καί έσ&ής καταρρήγννται. Ειί)' ή μήτηρ ή καί νή Δί' ό πατήρ
έκ μέσων τών συγγενών προελθών καί περιχυθείς αυτφ. φωνάς άλλοκότους καί
ματαίας άφίησι ...» ').

Παρά τάς προσπαθείας τής 'Εκκλησίας, όπως έξαλείψη τά τοιαύτα τών έίϊνι-
κών έί)η, διετηρήθησαν ταύτα αναλλοίωτα κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους παρά
τώ χριστιανικά) Έλληνισμώ μέχρι τής σήμερον. Ούτως έν Χίω «αμέσως μετά τό
ξεψύχημα, πρώτη ή σύζυγος ή ή θυγάτηρ ή ή αδελφή ή ή μήτηρ οφείλει νά
μοιριολογήστ] καί νά φωνάξη μεγαλοφά>νως, εις σημεΐον ότι άπέθανε» 2). Έν Σύμη
«αί έν τή οικία παρευρεθεΐσαι συγγενείς καί φίλαι γυναίκες, λνσίκομοι και τά
στήθη τνπτονσαι έξέρχονται έπί τού δώματος ή τού έξώστου τής οικίας καί διά
γοερών θρηνολογιών διαδίδουσι τήν εΐδησιν τού δυστυχήματος»3). Έν Κρήτη
παλαιότερον «τόσον ήτο τό πάθος καί μετά τόσης βίας (αί γυναίκες) έκόπτοντο,
ώστε και θάνατοι πολλάκις έκ τών πληγών προήρχοντο»4). Σήμερον πανταχού
σχεδόν τής Ελλάδος διατηρούνται τά έθιμα ταύτα καί οί κοπετοί συνοδεύουσι
τούς θρήνους άκριβώς, καθ' όν τρόπον άναφέρουσι καί ό Λουκιανός καί ό
Χρυσόστομος. Ούτως έν Καρπάθφ «όλαι ui γυναίκες, αι στενήν συγγένειαν μετά
τού αποθανόντος έχουσαι, κάθηνται κύκλω τού λειψάνου καί ασκεπείς καί λυσίκο-
μοι τίλλονν ρυθμικώς τήν περί τό πρόσωπον κατερχομένην κόμ η ν των, κτυπούσαι
συγχρόνως μέ τάς δύο παλάμας τά γόνατα ή τό στήθος των, σχίζονσαι τάς πα-
ρειάς των καί καταρρακώνονσαι πολλάκις τά ενόν ματ ά των» 5). Έν Ήπειρο.)
«ούτε περιορίζεται ό κοπετός τών συγγενών γυναικών εις τό δακρύειν καί όδύ-
ρεσθαι, άλλά καί εις τό άνασπάν τάς τρίχας τής κόμης, τνπτειν τά γόνατα, τά
στήθη καί τήν κεφαλήν καί διά τών δννχαη· διατέμνειν τάς παρειάς, τόν λΜίμόν
καί τό στήθος» 6). Ή χριστιανική διδασκαλία δηλ. δέν κατώρθωσε νά πείση τόν
λαόν, ότι ό θάνατος δέν εΐναι τι φοβερόν.

') Περί πένθους 12-13. Πρβλ. καί τά παρ'Όμήρφ, "Ιλιάδ. Τ, 283 Κ, 13 Σ, 30 καί
παρ' Εύριπίδι, Ίκετ. 82 - 76. Προσέτι βλ. Hermann - Bliimner ένθ' άν. σ. 366.

2) Κανελλάκης, ΛΑ 411, 109, Χίος.

3) Μ. Γρηγοροποΰλου, Ή νήσος Σύμη, Άθ. 1877 σ. 68. Έν Καρπάθφ <ανρνον τό μο-
νόφωνο, δηλ. έκβάλλουν οξείας γοεράς κραυγάς καί ό κόσμος λαμβάνων εΐδησιν τρέχει είς
τό σπίτι τοΰ πένθους» (Μιχαηλίδου - Νονάρον Σύμμ. Καρπάθου 1932 σ. 121).

4) Φ. Κονκονλέ, Συμβολή είς τήν Κρητ. Λαογραφίαν έπί Βενετοκρατίας έν Έπ. Κρητ.
Σπουδών Γ' σ. 27.

°) Μιχαηλίδου - Νονάρον, ένθ' άν. σ. 121.

6) 77. Άραβαντινοϋ, Τά Ήπειρωτ. μοιρολόγια έν έφημ. «Βραδυνή» 25- 1 -29. Πρβλ.
Β. Sohmidt, ενθ' άν. σ. 303.
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3. Μοιρολόγια.

1. Περί ακακίας, ανεξικακίας καί μνησικακίας, Migne 63,785. — ... καί
θρήνον εϋρήνηοιν, δν αν τις θρηνήσειε παιδα μονογενή και γνήσιον άποβαλών,
συνεχώς αύτοΰ τό όνομα άνακαλών ... καί εγκώμια συντι&είς .. . καί πι-
κράν άφιείς φωνήν. . .

2. Εις τήν Α' προς Κορινθ. κη\ Migne 61,236. — Και ουκ είπεν ου-
δέν τοιούτον, οίον εικός τινας τών άσθενεστέρων ειπείν: «'Επί τούτοις εΐ)ρειρα
τους παΐδας και μετά ακριβείας ήσκησα άπάσης; 'Επί τούτοις ήνέωξα
τήν οίκίαν τοις παριονσι, ίνα... ταύτας απολάβω τάς άμοιβάς;»

3. Εις τον Ίωάνν. ξβ', Migne 59,347.— ει γάρ έπίστευον, δτι ό τετε-
λεντηκώς ... επί βελτίονα ζωήν μετέστη .. . ουκ αν τοιαύτας άψήκαν ψωνάς, απι-
στίας γ εμού σας : Ουκ ετι σε δψομαι' ουκ ετι σε άπολήχρο μαι.

4. Εις τον Ήρώδ. και νήπια, Migne 61,702. — Τους χιτώνας διερρήγννον,
...τον οϋρανόν ώς σιωπώντα κριτήν εμαρτύροντο...

5. Περί παρθενίας, Migne 48,560. — . . καί πολλά πολλάκις μετά δακρύων
προς τους παρακαλοΰντας εγκώμια τής απελθούσης διελ'θιόν, καί τον βίον
άβίωτον ι) είναι φήαας αύτω...

6. Περί μετανοίας, Migne 60,767. — . .πάντες ομοθυμαδόν όλοφυρόμενοι. . .
διά σε' ή γυνή πάλιν κατώδυνος, τον χΊάνατον γλιχομένη προ σον, διά σε.

7. Εις τον υίόν τής χήρας, Migne 61,791. — Μόνον γάρ τέθνηκεν ό μο-
νογενής νιος τής μνημονευθείσης χήρας ... ήρξατο προπετή φθέγγεσ&αι ρήματα ...
βλάσφημους λόγους προσάγουσα : *Αρα <3 υιός μου μόνος τον κόσμον έβάρη-
σεν;.. 'Εγώ ή άτονος ζώ καί ό άνήρ τέθνηκεν άμα καί ό υιός... Τις δε με
περιβλέχρεται; Έδόκονν καν μικράν παρρησίαν δι αυτόν κεκτήσ&αϊ ήρκει γάρ
μοι μόνον μητέρα άκούειν. Ύπομάζιόν μοι αυτόν ό πατήρ, ανευ χρημά-
των εγκατέλιπε' κάγό) ή απροστάτευτος χήρα, χείρας εις έργον έρείσασα,
τοντον επιμελώς ε&ρεψα' δίπλας καί τριπλάς αϋτώ οτολάς πεποίηκα,
μισθούς τοις παιδεύσασιν αυτόν απλώς εχορήγη σα' καί ννν, δτε τον τρυ-
γητό ν τών αγαθών προσεδόκησα, τότε τήν χάλαζαν τών πειρασμών δέδε-
γμαι. "Ω τής οδύνης! 'Αλλ' ενρον τί πράξω / σννθάπτομαι τω νίφ μου...
εμοί γάρ λοιπόν τό ζην καταγέλαστον.

8. Εις τον υίόν τής χήρας, Migne 61,792.-—Τον υίόν μου οι ξένοι πεν-

') Ή φράσις περιεσώθη μέχρις ημών ώς παροιμιώδης.
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θοΰσι, κ άγω μ ή κλαναω ; ... ' Εθ έρισε μου τήν προσδοκίαν δ θάνατος.. .
έμέ κατέλιπε, κακεϊνον μεθώδευσεν... Ουκ έχω τίνα θεάσωμαι. Εί μέν γάρ έτερον
εΐχον υΐόν, έδυνάμην τό πένθος ζυγοστατέίν καί τή δψει τοΰ ζώντος τοΰ θα-
νόντος τόν πόνον άποκονφίζειν..." Ε βλεπον τήν εικόνα τοΰ παιδός καί έθεώ-
ρονν τόν άρχαιότυπον αυτόν πατέρα. Καί περιπτυ σσό μένος, καταφι-
λών, λόγοις παιδικοΐς τέρπχον με τήν νεφέλην τής άθυμίας ήφάνιζε. . .

Βεβαίως τ' ανωτέρω χωρία δέν περιλαμβάνουσι κείμενα μοιρολογιών, άλλά
διαγράφουσι κατά προσέγγισιν τό περιεχόμενον αύτών.

Άπό τών αρχαιοτάτων ήδη χρόνων τά μοιρολόγια ήσαν έν χρήσει, έφ'
όσον οί έπί τοις νεκροΐς ί)ρήνοι πάντοτε συνωδεύοντο υπό άποχαιρετιστηρίων καί
στοργικών προς αύτούς λόγων1). Ανάλογα θά ήσαν προφανώς καί τά θρηνωδού-
μενα παρά τών Βυζαντινών επί τών νεκρών συζύγων καί τέκνων των2). Τήν
γνώμην ταύτην ένισχύει τό γεγονός, ότι έκφράσεις όμοιας ή άντιστοίχους προς
τάς τών παρατεθέντων χωρίων συναντώμεν είς τά νεοελληνικά λαϊκά μοιρολόγια.
'Ιδού τί λέγει θρηνούσα έν Μάνη χήρα τις, άπολέσασα τόν μονογενή της υίόν,
ώς έκείνη τοϋ Χρυσοστόμου :

Τί, όντας όπου έχήρεψα,
ήμουνα είκοσιϊτρού χρονοΰ
μία φτωχή νοικοκυρά'
κ' έτρεξα έπά, κ' έτρεξα έκεΐ,
στο "Ελος καί στοΰ Ντουραλή,
σέ ξένα μεροκάματα,
γιά ν' άναστήσον τό παιδί
καί νά τελειώστ) τή σπονδή,
νά γίνη έπιστήμονας,
νά ίδοΰ καί γώ γεράματα.
Καί τώρα πού τό σπούδασα,

') Διδακτικά σχετικώς είναι τά έν Ίλιάδι χωρία Ω 725-745, 748-759 καί 767-775,
ένθα έπί τοϋ νεκροΰ "Εκτορος θρηνοΰσιν έπαλλήλως ή Ανδρομάχη, ή 'Εκάβη καί ή 'Ελένη.
ΙΙρβλ. καί δσα έν tfj μελέτη αυτής περί μοιρολογιών γράφει σχετικώς ή συνάδελφος Μ. Ίωαν-
νίδου: Untersuchungen zur Form der neugriechischen Klagelieder, 1938 σ. 11 καί Β.
Schmidt, ένθ' άν. σ. 299 κ. έ.

-) 'Ομοίως δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ο')ς άπηχούσας τά παρά τφ λαφ θρηνφδούμενα
τάς έν τροπαρίοις τής νεκρώσιμου ακολουθίας περιλαμβανομένας φράσεις, οίον «Δεΰτε οί φίτ
λοι μου, συγγενείς τε καί γείτονες, αμα έμοί, τοΰτο άσπασώμεθα, τάφιρ έκπέμποντες . . . (Νεκρ.
ακολουθία νηπίων).
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και έπαιρνε το δίπλωμα,
μου τό άφαίρεα' ό Θεός ').

Όμοίως τάς παρά Χρυσοστόμω άναφερομένας άποστροφάς τών θρηνουσών
προς τον ούρανόν συναντώμεν και εις τά σύγχρονα μοιρολόγια :

Ώ Ουρανέ, πού είσαι ψηλά κι ολον τον κόσμ ορίζεις,
τη μάννα απ τά παιδάκια της γιατί τ' αποχωρίζεις;2)

και άλλαχού :

τΩ Ουρανέ, πού 'σαι ψηλά, κατέβα,, κάμε κρίση,
όνου χρονοϋ αντρόγυνο γιατί νά τό χωρίσης; 3).

Ή συνεχής άνάκλησις τού ονόματος τού νεκρού, ως κΰριον στοιχεΐον μοιρο-
λογίου, έχρησιμοποιήθη από τών αρχαιοτάτων χρόνων. Παρ' Όμήρω ό Άχιλ-
λεύς «ωμωξεν τ άρ επειτα, φίλον τ όνόμηνεν έταΐρον» 4). Ή συνήθεια αντη,
σκοπόν έχουσα αρχικώς τήν παρά τών οικείων διαπίστωσιν τού θανάτου τού
προσφωνουμένου, μετέπεσε συν τφ χρόνω εις θρηνητικήν εκδήλωσιν πόνου· και
στοργής. Χρησιμοποιηθείσα κατά τους αρχαίους και τους μεσαιωνικούς ελληνι-
κούς χρόνους διετηρήθη μέχρι σήμερον παρά τφ λαώ

Παρ' ήμΐν ή πρώτη συνήθως λέξις τών θρήνων είναι τό όνομα τού φιλ-
τάτου ή αντίστοιχος προσαγόρευσις :

« 'Αφέντη, γλυκαφέντη μου, καλέ, καλέ μ' αφέντη »
ή : « παιδάκι μου, παιδάκι μου, μονάκριβο παιδί μου » ").

Έν Μάνη τών θρήνων προηγείται ή εκφώνησις: «αδέρφι, αδέρφι!» ή
«αδέρφι, άδερφούλα μου!» ή «αδέρφι, κόρη μου!» κλπ.7)

Τά εγκώμια τού αποθανόντος κατά τό μοιρολόγημα είναι και παρ' ήμΐν
τοσούτον απαραίτητα, ώστε εις τινας τόπους αί λέξεις γκωμνιάζω και μοιρολογώ

') Β. Πετρούνια, Μανιάτικα Μοιρολόγια, 'Αθήνα 1934 σ. 58- (Τά δια κυρτών δηλού-
μενα άντιστοιχοΰσιν εις φράοεις τών ανωτέρω χωρίων τοϋ Χρυσοστόμου). Μοιρολόγια ομοίου
περιεχομένου βλ. και παρά Μ. Αιονδάκβ, Ή τελευτή στήν Κρήτη, ενθ° άν. σ. 415 - 416.

'-') Μ. Αελέκον, Δημώδης 'Ανθολογία, 'Αθήναι 1868 σ. 155.

3) 2. Βίος, ΛΑ 117, 116, 3, Καρδάμυλα Χίου.

4) Ίλιάδ. Ψ, 178.

5) Περί τής ανακλήσεως τών νεκρών άλλοτε και νΰν, ώς και περί τών σχετικών λέ-
ξεων : ανάκλημα, άνακαλεοτής κ. λ. π. βλ. Φ. Κουκουλέ, Έπιβιωσις εθίμων τινών περί τήν
ταφήν έν Ήμερολ. Μεγ. 'Ελλάδος 1929, σελ. 375.

Μ. Λιονδάκη, ενθ' άν. σ. 407. Σχετικά παραδείγματα βλ. παρά Μ. Joannidu, έ'νθ'
άν. σ. 26 κ. έ.

') Νεατορίδης, ΛΑ 334, 56.
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έχουσι τήν αυτήν σημασίαν. Τούτο π. χ. συμβαίνει έν Ορακη1), IΙαξοΐς κ. ά. «Τοΰ
ήλεε κ' ή άδελφή του τά γκώμνια τον και υληνών έτρέχανε τά μάτια»'2).—Έν
Κρήτη. . . «γεγωνυία τή φωνή άρχονται τών μοιρολογιών. . . διηγούμεναι τά πλεο-
νεκτήματα, τά κατορθώματα, τήν επισημότητα καί πάσας τάς άρετάς αύτού»3).
ίων προχείρων τούτων εγκωμίων τελειοτέραν μορφήν πρέπει νά θεωρήσωμεν
τούς ρητορικούς επικήδειους ή επιταφίους λόγους, τονς έκφωνουμένους δημοσία.

4. Γυναίκες Φρηνωδοί.

1. Είς τόν Ματθ. λα', Migne 57,374. — Συ δέ, ώαπερ αύξήσαι τό έγκλημα
σπεύδων, και θρηνωδονς ήμϊν άγεις 'Ελληνίδας γνναΤκας, έξάπτων τό
πάθος...

2. Περί υπομονής, Migne 60,726. — Μή τάς θρηνούσας συγκαλέσωμεν .. .

3. Είς τήν προς Έβρ. δ', Migne 63,44. — Ει ονν ούτος (ό θάνατος) συμ-
βαίη, καί τίνες τάς θρηνούσας ταύτας μισθώσαιντο ... πολνν αυτόν χρύνον
τής εκκλησίας άπείρξω, ώς τόν είδωλολάτρην.

4. Εις τήν προς Έβρ. δ', Migne 63,44. — ... ήμεΐς δέ ονκ άνεχόμεθα έθη
τοιαύτα ολέθρια τή εκκλησία επειααγαγεΐν . . . Κάκείναις δε ταϊς ταλαιπώροις καί
άθλίαις δι' νμών άπαγορενομεν, μηδέποτε ταΐς τών πιστών εκφοραϊς
επεισιέναι, ίνα μή δντως τά οικεία αντάς άναγκάσωμεν θρηνεΐν κακά... μήτε
ν μας καλεί ν τάς τοιαύτας, μήτε εκείνας παραγίνεσθαι.

5. Περί θανάτου, Migne 63,811.—ΙΙον δέ αί λαμπάδες, που δέ οί χο-
ροί τών γυναικών;

6. Εις τήν Β' προς Κορινθ. όμιλ. α', Migne 61,390. — Καν τονς κα>κν-
τονς τών γνναικών πανσας και τονς χορονς τών θρηνονσών διαλναας. ■ ■

7. Είς τόν Ίωάνν. πε', Migne 59,467. —"Αν δέ κατακαμπτομένονς (ημάς
ΐδωσιν οί "Ελληνες), χορονς περιϊστών τας θρηνονσών γυναικών, γελά-
σονται...

8. Προς τήν 'Ολυμπιάδα, Migne 52,576. — ... καί τής γυναικός καταθρν-
πτομένης, χορονς περιϊστάσης θεραπαινίδων μετά πολλής τής όλολνγής...

9. Εις τήν προς Φιλιππησ. όμιλ. γ', Migne 62,203. — Καϊ γάρ ον συμπα-
θείας εκείνοι οί κοπετοί, αλλ' επιδείξεως εϊσ'ν πολλοί διά τέχνην τοντο ποιούνται.

10. Εις τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,348.—'Εγώ δέ καϊ έτερον ήκουσα χα-

') Ά, Χυηατίδης, ΛΑ 155, 27 καί Χατζόπουλος ΛΑ, 311.

!) Αένδιας, ΛΑ 682 σ. 63, Παξοί.

3) Γ. Παπαδοπετράκη, 'Ιστορία τών Σφακίων, Ά θ. 1888 σ. 70.
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λεπόν, δτι δή πολλά) καί έραστάς έπισπώντ αι διά τών θρήνων, τή ϋερμό-
τητι τών κοπετών φιλανδρίας δόξαν έαυτάίς κατασκευάζονσαι.

11. Εϊς τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,346. — Άλλά ... και τοΰτο τών γυναικών
τό νόσημα κρατεί. Έπίδειξιν γάρ έν τοις θρήνοις ποιούνται και τοις κωκυτοΐς...
Και τοΰτο ποιονσιν αί μέν υπό πένθους, αί δέ υπό επιδείξεως και φιλοτιμίας, αί
δέ υπό ασωτίας' καί τους βραχίονας γ υ μνοναιν, έν δψεσι καί ταΰτα άνδρών.

Ή άντίληψις, ότι οί πολλοί θρήνοι άναχουφίζουσι τούς νεκρούς, εδημιούρ-
γησε παρ' απασι τοις λαοϊς τήν συνήίίειαν νά καλώσι καί θρηνιρδούς εξ επαγ-
γέλματος, οΐτινες τεχνικώτερον καί θεατρικώτερον κλαίοντες έξήρχον τοϋ θρήνου.
Κατ' άρχάς άνδρες καί γυναίκες αδιακρίτως άνελάμβανον τό έργον τούτο. Σύν τω
χρόνω όμως ή ιδιότης τοϋ Βρηνιρδοϋ περιωρίσθη εις μόνας τάς γυναίκας, ως
συναισίίηματικωτέρας. 'Ιδίως γυναίκες έκ Καρίας, αί Καρϊναι '), άνελάμβανον παρά
τοις άρχαίοις "Ελλησι τό έργον τής μοιρολογιστρίας. Αί ομάδες τών γυναικών
είτε έν τφ οίκω προ τοϋ φερέτρου είτε καθ' όδόν εν τη έκφορά θρηνοϋσι τόν
νεκρόν κατ* εναλλασσόμενα ήμιχόρια, προεξαρχουσών τών κορυφαίων μεταξύ τού-
των. Ούτω παρ' Όμήρίβι «οί μέν άρα (θρήνων έξαρχοι) έθρήνεον, έπί δέ στενά-
χοντο γυναίκες» -). Ό Εύριπίδης τό σύνολον τών θρηνουσών χαρακτηρίζει ως
«χορόν, τόν Άδας σέβει»8). Ώς χορικήν ομοίως δράσιν πρέπει νά θεωρήσωμεν και
τά παρά Λουκιανφ άναφερόμενα περί τού «έξάρχοντος» καί τών «έπαιαζόντων»

Παρά Ρωμαίοις συνώδευον τόν νεκρόν καί έθρήνουν επαγγελματικώς αί
praeficae, άπαγγέλλουσαι τά mortualia5). Έν τή Παλ. Διαθήκη έχομεν μαρτυρίαν
τοΰ 'Ιερεμίου, καθ' ήν καί παρά τοίς Έβραίοις έκαλοϋντο θρηνφδοί γυναίκες,
χωρίς μάλιστα τοΰτο νά άπαρέσκη εις τόν Ίεχωβά: «Τάδε λέγει Κύριος: Καλέσατε
τάς θρηνούσας, καί έλθέτωσαν . . ."Οτι άνέβη θάνατος διά τών ί)υρίδων υμών").

«Έθη ολέθρια» άποκαλεΐ τήν μίσθωσιν ή πρόσκλησιν θρηνφδών γυναι-
κών, μοιρολογιστριών, ό Χρυσόστομος, τούς τεχνητούς αύτών {)ρήνους καί έν γένει
τάς ιιπερβολάς τοΰ μοιρολογήματος τών νεκρών καί αγωνίζεται, όπως ταύτα μή
«έπεισαχθώσι τή εκκλησία». Καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους πολλάκις ή Έκκλη-

') Βλ. λέξιν παρ' Ήσυχίω. Πρβ?.. Β. Schmidt, εν»' άν. σ. 294 κ. έ. 307 σημ. 1.

'-') Ίλ. Ω, 720-722.

:!) Εύρ. Ίκέτιδ. 72.

4) Περί πένθ. 20. «μεταστειλάμενοί τινα θρήνων σοφιστήν . . . τούτφ συναγωνιστή κατα-
χρώνται, όποϊ' αν εκείνος έξάρχη προς τό μέλος έπαιάζοντες». Περί χορών γυναικών παρ'
άρχαίοις βλ. Hermann - Bliimner, ένθ' άν. σ. 365 κ. έ. 368.

δ) C. Oiussani, ένθ' άν. σ. 480.

Ίερεμ. Θ' 17. 21.
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σία επενέβη ζητούσα κατά το παράδειγμα τού Χρυσοστόμου νά εξάλειψη τάς αντι-
χριστιανικός ταύτας συνήθειας '), είναι όμως γνωστόν, πόσον ίσχχιρότερον είναι τό
έιΉμον από οιασδήποτε απαγορεύσεις.

Τό έθιμον τής μισθώσεως μοιρολογιστριών διετηρήθη άναλλοίωτον μέχρις
ημών. Ούτω πχ. εν Ίμβρω «δταν άπέθνηοκέ τις hundovv γυναίκας, ίνα κλανσωαιν
επί τον νεκρού αύτοϋ' φαίνεται δ' δτι εκ Σαμοθράκης προήρχοντο έπιτήδειαι κλαύ-
στριαι νεκρών, διότι είοέτι έν Αΐνω προς τους έλεεινολογοϋντας ατόπως εαυτούς,
λέγουσι παροιμιωδώς : «Σαμο'θρακιώτισαες θέλεις νά σε κλάψουν /» 2). 'Ομοίως εν
Κυδωνίαις «έπαιρναν γυναίκα μοιρολογίστρα, τήν πλήρωναν και τραγουδούσε με
ξέπλεκα μαλλιά» 3). Έν Σύρω άποκαλούσιν αυτάς πλερωματιτσές μοιριολογί-
στρες4), εν Μάνη δε απαιτεί ειδικήν πεϊραν και τέχνην τό μοιρολογειν και συνο-
δεύεται υπό θεατρικών κινήσεων5).

Και οι χοροί τών θρηνουσών, περί τών οποίων ομιλεί εν τοις προκειμέ-
νοις χωρίοις δ Χρυσόστομος, είναι παρεμφερείς προς τους τών αρχαιοτέρων χρό-
νων. Πρόκειται περί τού αυτού ώργανιομένου επικήδειου θρήνου, 8ν εκτελούσιν
ομάδες γυναικών.

Παρ' ήμΐν ό χορός και ό καθ' ήμιχόρια θρήνος διετηρήθη και σώζεται πολ-
λαχού τής Ελλάδος. Έν Οίνούντι τής Λακωνικής «αί μέλλουσαι νά μετάοχωσι
τοϋ θρήνου, διαιρούνται εις δύο ήμιχόρια, ών έκάτερον εχει και μίαν θρήνου
εξαρχον ουδέποτε επ αμοιβή θρηνούσαν. Το ση μείον τής ενάρξεως τοϋ θρήνου
δίδει ή τοϋ ετέρου ήμιχορίου έξαρχος, ήτις λέγει μίαν στροφήν, επαναλαμβανό-
μενων πρώτον μεν υπό τών γυναικών τοϋ ήμιχορίου της επειτα δέ υπό πασών
όμοϋ τών τοϋ ετέρου ήμιχορίου 6). Έν Πυλία «τό ίδιο μοιρολόγι τό λένε δλοι.
Πιάνει πρώτα μια και τό λέει κ* υστέρα τό πιάνουν y.l δλοι οι άλλοι μαζί.
"Υστερα πιάνει άλλος και λέει αλλο, καθένας με τη σειρά του, δπως γίνεται και
με τά τραγούδια τής τάβλας» 7).

Βλ. απαγορεύσεις αρχιερέων έν ΛΑ άρ. 935, 27 (Σινώπη) και ΛΑ, 1136, 77 (Άλαγονία).

2) 2. Μαναοοείδης, ΛΑ 290, 109. Βλ. και Θρακ. Έπετ. 1897 σ. 196.

3) Μ. Λννδάκη, ΛΑ 1358 , 63.

4) Βογιατζίδης, ΛΑ 771 Β'. Πρβλ. G. Abbott, Maced. Folklore, Cambridge 1903, σ. 194.
") Νεστορίδης, ΛΑ 334, 7. Πρβλ. Δ. Ζαφειρακόπονλον έν Λαογρ. Γ" 474 κ. έ. Β. Πε-

τρούνια, Μανιάτικα μοιρολόγια σ. 6 κ. έ. Μιχαηλίδον Νουάρου, Σύμμ. Καρπάθου 1932 σ. 121:
« ... κατά τ<) τέλος εκάστου διστίχου - μοιρολογίον ολολύζουν ο λα ι αί πεν&ονσαι και αί παριστάμεναι».
Κ) Φ. Κονκονλε, Οίνουντιακά, Χανιά, 1908 σ. 103.

') Γ. 'Γαρσούλη, ΛΑ 1378, 70 (Γρίζι Πυλίας). Πρβλ. άνωτ. σ. 55: νά τ' αρχίνα η μια
μεριά, νά τό άφίν' ή άλλη. Βλ. και Β. Schmidt, ενθ' άν. σ. 297. Μ. Joannidii, ενθ' άν. σ. 47 κ. έ.
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Γ'. ΤΑΦΗ

α. Ή έπφορά.

1. Τό φέρετρον και ·η πρός τήν κηδείαν δαπάνη.

1. Εις τήν Δροσίδα, Migne 50,(592. — Μή γάρ μοι τούτον εϊ'πι/ς, τον επί
τής κλίνης τής διαχρνσον φερόμενον... τον Ιμάτια σηρικά και διά-
χρυσα μετά πολλής έχοντα επεστοιβασμένα τής αφθονίας.

2. Νόθα Χρυσοστόμου, Migne 61,787.—Ώς γάρ ή κλίνη τής εκφοράς1)
αλλα τε άλλα δέχεται σώματα. . .

3. Εις τον Ματθ. κζ', Migne 57,349.—'Αλλ' εφ' ίππου φέρεται; (ώς 6
νεκρός).

4. Εις τον μη' ψαλμόν, Migne 55,239. — 'Αλλά και μέχρι τής τελεντής τά
πρός κηδείαν αυτω λαμπρά καί περιφανή.

5. Εις τον Ίωάνν. πε\ Migne 59,465. — Συ δέ, δταν ακούσεις, δτι γυμνός
ύ Δεσπότης ανέστη, παΰσαι τής πρός τήν κηδείαν μανίας. Τί γάρ βονλεται ή
περιττή αυτί] δαπάνη καί άνόνητος, πολλή ν μεν φέρουσα τοις κηδεύουσι
ζημίαν, τω δέ άπελϋόντι κέρδος ουδέν;...

Κλίνην ώνόμαζον καί οί αρχαίοι "Ελληνες τό φερετρον τού νεκρού 2), επί-
σης δέ καί οί Ρωμαίοι lectus, εξ εκείνα>ν λαβόντες 3). Οί Βυζαντινοί διετήρησαν
τον όρον, εφ όσον μάλιστα σχήμα κλίνης είχε τό εφ' οί) εξεκομίζετο ό νεκρός qjo-
ρείον4). Παρ' ήμίν απαντώνται αί λέξεις «νεκροκρέββατο, λεττέρα 5), κριββάτ 6),

') Έκφοράν (61,787) και κηδείαν (55,239) καί εξόδων (61,792) καί εκκομιδην (61,792)
ονομάζει εναλλάξ δ Χρυσόστομος τήν από της οικίας εν πομπή πρός τόν ναόν μεταφοράν
τοΰ νεκροΰ. Τών δρων τούτων νϋν τούς μεν εκφορά καί εκκομιδη χρησιμοποιεί ό λαός έν δη-
μώδη μορφή, <βγάλσιμο, πάροιμο τον πεϋαμένον τον έβγαλαν, τον εοηκωσαν», τους δέ άλλους,
ώς έχουσι. Τό έξόδιον δμως δέν είναι μόνον ή παρά ιφ λαφ νΰν εκφορά. Ξόδι παρ' ήμΐν
άλλαχοϋ μέν σημαίνει τήν κηδείαν ("Ηπειρος), άλλαχοΰ δέ τόν Ορήνον (Σάμος), άλλαχοϋ δέ
τό μνημόσυνον (Μήλος). Πρβλ. καί Φ. Κονκονλί, Έπ. Κρητ. Σπουδών Γ' σ. 28, 5. 'Ομοίως
έν Ήμ. Μ. 'Ελλάδος 1929, σ. 374.

2) Θουκυδ. Β' 34, 3.

3) Ο. CKussani, La vita dei Greci e dei Romani Β' σ. 479.

*) "Αλλάς ονομασίας τοΰ φερέτρου παρά τοις Βυζαντινοϊς βλ. παρά Καλλινίκω, Ή
φροντίς τών νεκρών έν τφ Χριστιανισμφ, Έκκλ. Κήρυξ Δ, 204.

5) Έκ τοΰ ίταλ. letto, ΛΑ άρ. 771, β' σ. 849 Σμύρνη, λαττέρα, ΛΑ 680, 36 (Μεσσην.),
753, 263 (Σάμος), Πασπάτη, Χιακ. γλωσσάριον σ. 209 (Χίος)

Έν Χαλκιδική, ΛΑ 769 α' σ. 225, καί Φιλιππουπόλει ΛΑ 700, 11.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Β-. Ο
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κράββατος 1), καί όπου δέν πρόκειται πλέον περί κλίνης' διότι αρχικώς καί παρ'
ήμϊν τό φέρετρον ειχε σχήμα απλής κλίνης ή προχείρως κατεσκευασμένου φο-
ρείου. Ούτως εις τήν Άρτότίναν «παλιότερα έπαιρναν τονς ανθρώπους ατήν
τέμπλα» δηλ. φορεΐον έκ ξύλων2).

'Αξιοσημείωτος είναι ή πληροφορία τοΰ Χρυσοστόμου, καθ'ην ή κλίνη τής
εκφοράς έχρησιμοποιεΐτο κοινώς διά πλείονας τού ενός νεκρούς, ώς άκριβώς συμ-
βαίνει πολλαχού παρ'ήμϊν σήμερον, ιδίως διά τάς πτωχοτέρας τάξεις. Είναι γνω-
στόν, ότι κοινόχρηστα φέρετρα διατίίίενται εις τούς διαφόρους ναούς διά τούς
πτωχούς τής ένορίας, άτινα ψιλοξενοΰσιν, ώς καί παρά τοις Βυζαντινοΐς, «αλλα
τε αλλα σώματα» 3). 'Ασφαλώς διά πτωχούς θά πρόκειται καί έν τφ σχετικώ
χωρίω τοΰ Χρυσοστόμου, καθόσον οί «επί διαχρύσον κλίνης φερόμενοι, οι ιμά-
τια σηρικά και διάχρυσα φέροντες» δέν ήτο δυνατόν νά μή διαθέτωσιν ϊδιαιτέ-
ραν κλίνην.

"Οσον άφορςί τάς προς τήν κηδείαν δαπάνας, τήν πολυτέλειαν περί τήν τα-
φήν και τάς πομπώδεις έκφοράς, είναι γνωστή ή ταύτας δημιουργούσα ματαιο-
δοξία τών έπιζώντων. Κατά ταύτης άκριβώς καταφέρεται ό Χρυσόστομος4).

Γήν όργάνωσιν μεγαλοπρεπών κηδειών συνήθιζον οί "Ελληνες άπό τών αρ-
χαιοτάτων χρόνων 5). 'Αλλ' έκεΐνοι, ο'ίτινες ύπερέβαλον πάντας κατά τόν πλοΰτον
καί τήν δαπάνην είς τάς κηδείας, καταστήσαντες ταύτας δημόσιον θέαμα διά τόν
λαόν, είναι οί Ρωμαίοι. Τόσον μεγάλη ήτο ή προς τάς μεγαλοπρεπείς κηδείας
τάσις awcov, ώστε οί νομοί^έται ήναγκάσθησαν νά όρίσωσιν άνώτατον ποσόν δα-
πάνης εις τάς ΐδιωτικάς κηδείας. Ειδικοί έργολάβοι κηδειών, οι libinarii άνε-
λάμβανον, ώς σήμερον, τήν όργάνωσιν κηδείας κατά τό μάλλον ή ήττον θεαμα-
τικής. 'Εθεωρείτο δέ τοσούτον απαραίτητος ή οπωσδήποτε δαπανηρά κηδεία,
ώστε διά τάς πτωχοτέρας τάξεις έλάμβανον πρόνοιαν αί συντεχνίαι, τών οποίων
τά μέλη έπλήρωνον είδικήν προς τούτο έτησίαν συνδρομήν6).

Τά κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους έθιζόμενα πρέπει νά δεχθώμεν, ότι έξη-

Έν Μάνη, ΛΑ 768 σ. 6.

2) Δ. Αουκόπονλος, ΛΑ 916, 3. Περί τοΰ φερέτρου παρ' ήμϊν βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ.
Σύμμ. Γ' σ. 333, 8.

3) Πρβλ. τήν παροιμίαν : Το ξυλοκρέββατο άπό τήν εκκλησιά εύκαιρο ερχεται, Ν. Γ. Πο-
λίτου, Παροιμίαι τ. Β' σ. 94, 1. Επίσης ΛΑ 771, β' καί Ξ. "Ακογλου, Λαογρ. Κοτυώρων σ. 224.

4) Βλ. Δ. Μπαλάνου, Ή πολυτέλεια κατά τοϋς χρόνους τών πατέρων της εκκλησίας
σ. 27-28.

5) Πρβλ. τόν «Πατρόκλου τάφον» παρ' Όμήρφ, τήν 'Ηφαιστίωνος ταφήν ύπό τοΰ Μ.
'Αλεξάνδρου κλπ.

") C. GHussani ένθ' άν. Β' σ. 478.
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κολούθησαν καί κατά το*υς Βυζαντινούς '). Ό Χρυσόστομος τοιαύτας ματαιόδο-
ξους εκδηλώσεις έχει ΰπ' όψει έν τοις ανωτέρω χωρίοις.

Αί κηδεϊαι παρά τοις Βυζαντινοΐς ετελοΰντο μεγαλοπρεπείς καί καταπλήσσου-
σαι, ό νεκρός εφέρετο έπί ίππου, λαμπρώς και πολυτελώς ένδεδυμένος, ή δέ τούτον
παρακολουθούσα πομπή περιελάμβανεν ό,τι πλουσιώτερον καί τιμητικώτερον εφι-
λοδόξει νά επίδειξη ή εκφέρουσα οικογένεια. 'Ιδιαιτέρως αί κηδεϊαι τών μεγιστά-
νων καί τών αυτοκρατόρων άπήτουν τεραστίας δαπάνας, ώργανοϋντο δέ κατά
τρόπον έπιβλητικόν καί άποθεωτικόν2). Παρ'ήμΐν ή περί τήν κηδείαν δαπάνη επι-
διώκεται επίσης ώς δείγμα υψίστης τιμής προς τόν απελθόντα. Οί πλουσιώ-
τεροι τελούσι μεγαλοπρεπείς κηδείας, οί δέ εργολάβοι κηδειών ή οί ενοριακοί ναοί
όργανοϋσιν έπί μείζονι άμοιβή πλουσιωτέρας κηδείας. Έν Μ. 'Ασία «οί πλού-
σιοι πλέρωναν στη Μητρόπολη 6. 000 γρόσια και νοίκιαζαν τό πέπλο (= ένα
μαύρο βελούδο) και τις ντόλτσες (= μεγάλες λαμπάδες)3).

2. Ή νεκρώσιμος πομπή.

1. Είς τόν Λάζαρ. ε', Migne 48,1020. - Αίσχννϋητι τό σχήμα τής εκφο-
ράς' ψαλμωδίαι καί ενχαί και πατέρων σύλλογος και πλήθος αδελφών
τοσούτον ...

2. Είς τήν προς Θεσσαλονικείς Β', όμιλ. β', Migne 62,471. —"Οταν ΐδης
νεκρόν έπ' αγοράς φερόμενον, τι αϊ δ ας ορφανούς άκολουθοϋντας, χήραν γυναίκα
κατακοπτομένην, οίκέτας όδυρομένους, φίλους κατηφιώντας, λόγισαι τό ούδα-
μινόν τών παρόντων πραγμάτων ...

3. Είς τήν Δροσίδα, Migne 50,692. — ... τόν έπι τής κλίνης τής διαχρύσον
φερόμενον, τόν τής πόλεως προπεμπούσης άπάσης, τόν τών δήμων εν-
φημουντών ...

4. Περί θανάτου, Migne 63,811. — Πού πορεύεται ό πολύς δχλος εκεί-
νος; τί γέγονεν ή κραυγή και ό θόρυβος; πού δέ αί λαμπάδες; πού δέ οί
χοροί τών γυναικών;

5. Είς τούς άνδριάντας γ', Migne 49,52. — Καθάπερ γάρ, ευπόρου τινός

') Όσον άφορα τάς κηδείας τών πενήτων ή Βυζαντινή πολιτεία άπό τοΰ Μ. Κωνσταν-
τίνου είχε φροντίσει νά διαθέτη τήν σχετικήν δαπάνην έκ τών πόρων τών έργαστηρίων τοϋ
ναοϋ τής 'Αγ. Σοφίας" βλ. Βασιλικών 59, 4, 1, Νεαράν Λέοντος άρ. 12.

2) Πρβλ. Φ. Κονκονλέ, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζαντινών βασιλέων, έν Έπ. Βυζ.
Σπουδ. ΙΕ' σ. 62. κ.έ.

') Μ. Λωυδάκη, ΛΑ 1358, 368, Κυδωνίαι.
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τελεντήσαντος, ουκ όικέτας μόνον ουδέ θεραπαινίδας, αλλά και ίππους οί
προσήκοντες σάκκω περιβάλλοντες και τοις ίπποκόμοις αυτούς έγχειρί-
σαντες, άκολουθεΐν επί τό μνήμα κελεύοναι...

6. Περί υπομονής, Migne 60,724.—... οί σήμερον φιλικώς ημάς άαπα-
ζόμενοι, αϋριον έλεεινώς ν φ' ημών προπε μπό μεν ο ι.. .

7. Εις τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,348. —'Εκείνος μεν γάρ (ό εν αρετή βίους)
άπελθών, μετ άγγέλων άπελεύσεται, καν μηδείς παρατύχΐ] τώ λειψάνω1)' ό
δε διεφθαρμένος, καν τήν πάλιν εχτ] προπέ μπου σαν, ούδεν καρπώσεται.

8. Εγκωμιαστική, Migne 50,582.—Ει γάρ δεσπόται τους επιεικεστέρους
τών οϊκετών τελευτώντ ας προπέ μπου σι και ουκ έπαισχύνονται...

9. Όμιλία γ', Migne 63,475. — .. αλλά ... και οί επί τών μεγάλων δντες
αξιωμάτων ... ει παραγίνονται επ' εκφορά καί τοΰ τυχόντος νεκρού τή οψει
συστέλλονται καί γίνονται παντός ταπεινότεροι...

Θεαματικάς κηδείας ώργάνουν, ώς εΐπομεν, οί Ρωμαίοι, οϊτινες επίτηδες
εξέφερον τοΐις νεκρούς των κατά τάς προ μεσημβρινός ώρας, ότε αί άγοραί καί αί
οδοί ήσαν κατάμεστοι ανθρώπων. Ό καταρτισμός τής πομπής Ιγίνετο πολλάκις
μετά σκηνοθετικής επιμελείας, εις δέ τάς πλούσιας καί επισήμους κηδείας εκα-
λεΐτο διά κηρύκων ό λαός, όπως παραστή καί παρακολούθηση τό θέαμα 2).

Ή αριστοκρατία τών χρόνων τοΰ Χρυσοστόμου, εναντίον τής οποίας καί
στρέφεται ή πολεμική αυτού, διετήρησε μετά τής Ρωμαϊκής ματαιοδοξίας καί
τάς περί τήν έπίδειξιν τέχνας αυτής. Ή πομπή τών κηδειών έξηκολουθει νά
είναι θεαματική και πλούσια 3).

Κατά τά παρατιί)έμενα ανωτέρω χωρία, τήν πομπήν τής εκφοράς άπετε-
λουν ό κλήρος, οί οικείοι καί ό λαός. Προπορεύονται οί ιερείς καί οί ψάλλοντες
με λαμπάδας ανά χείρας καί θυμιάματα, ακολουθεί τό φέρετρον φερόμενον έφ'
ίππου ή βασταζόμενον, οί οικείοι δδυρόμενοι βαδίζουσιν όπισθεν αυτών, έπεται
χορός θρηνουσών γυναικών, κατακοπτομένων καί κραυγαζουσών και ή πομπή

') Ή λέξις εΰρηται καί παρ' άρχαίοις μετά τής αυτής σημασίας' πρβλ. Σοφ. Ήλεκτρα,
1113 «θανόντος λείψανα», ώς καί παρ' ήμΐν : τί ώρα ΰά βγάλουνε το λείψανο;

') C. GHussani, ενθ' άν. Β' σ. 479 - 480.

*) Πρβλ. Φ. Κονκουλέ, ενθ' άν. Σεμνότερα, άλλ' ούχ ήττον θεαματική είναι ή υπό Γρη-
γορίου τοΰ Νύσσης περιγραφόμενη εκφορά τοΰ λειψάνου τής Όσίας Μακρινής. «Προηγεΐτο
καθ' έκάτερον μέρος διακόνων τε καί υπηρετών ούκ ολίγον πλήθος, στοιχηδόν τοΰ σκηνώ-
ματος πομπεϋον, τάς εκ κηροϋ λαμπάδας έχοντες πάντες. Καί ην τις μυστική πομπή τό γι-
νόμενον, ομοφώνως τής ψαλμωδίας άπ* άκρων έπ' έσχάτοις μελωδουμένης>.
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κλείεται υπό τού λαού, όστις αναλόγως τής κοινωνικής θέσεως ή τής αξίας τού
αποθανόντος συρρέει περισσότερος ή όλιγώτερος. Ό Χρυσόστομος δεν μας δίδει
λεπτομερείας τών συνοδευόντων τήν πομπήν συμβόλων, εσθήτων, τιμητικών συν-
οδειών ή μουσικών οργάνων. Πρέπει νά πιστεύσωμεν όμως ότι, έφ' όσον ή πομ-
πή αύτη διήρχετο διά τών κεντρικωτέρων οδών τής πόλεως, ί)ά ελάμβανε χαρα-
κτήρα ί^εαματικόν. «Ό χριστιανός κηδευόμενος προεπέμπετο μεν υπό συγγενών
και φίλων δι' φσμάτων χαρμόσυνων, περιεκυκλούτο υπό λαμπάδων . . . ήκολουθεΐτο
δε υπό φοινικοφόρων, ενφ ήχουν σήμαντρα και κώδωνες» '). Επίσης πρέπει νά
δεχθώμεν, ότι προηγειτο τής πομπής ό σταυρός, είσηγμένος ήδη επί Χρυσοστόμου
ως σΰμβολον εις τάς λατρευτικάς εκδηλώσεις 2)

ΓΙαρ' ήμΐν αί μεγαλοπρεπείς κηδείαι δεν είναι επίσης άσυνήίίεις, ώς αί τών
βασιλέων, τών ανωτέρων αξιωματικών και κυβερνητών, αί όργανούμεναι υπό τού
κράτους, καθ' ας ό ίππος τού νεκρού συνοδευει ομοίως τήν έκφοράν, ό δέ νεκρός
φέρεται επί κιλλίβαντος.

Ή συμμετοχή περισσοτέρου λαού παρέχει και παρ' ήμΐν ίκανοποίησιν ώς
δείγμα τής αξίας τοϋ μεταστάντος και τής προς αυτόν αγάπης τής κοινωνίας 3).

Ή συμμετοχή τών γυναικών και δή τών οικείων εις τήν πομπήν και ή
υπ' αυτών παρακολοΰθησις τού νεκρού μέχρι τού τάφου άπησχόλησε και νομικώς
τάς διαφόρους κοινωνίας, ποικίλλει δέ κατά τόπους. Νόμος τού Σόλωνος ώριζε
«γυναίκα μή άκολουθεΐν άποθανόντι, όταν ε'ις τά σήματα ά'γηται, εντός εξήκοντα
Ιτών γεγονυΐαν, πλην όσαι εντός άνεψιαδών εϊσι» 4). Κατά τά υπ' ό'ψιν χωρία
τοϋ Χρυσοστόμου δεν φαίνεται υπάρχουσα παρά τοις Βυζαντινοΐς περιοριστική
τις διάταξις. 'Αντιθέτως αί γυναίκες παρηκολούθουν ελευθέρως τον νεκρόν. Κατά
τους νεωτέρους όμως χρόνους έχομεν έν Χίφ τον περιορισμόν, καθ' ον είς χωρία
ί «νά αί γυναίκες δεν παρακολουθούσι τήν Νκηδείαν, αλλά «περιμένουσι,ν εν τινι
μέρει, όπό&εν μετά τήν κηδείαν διέρχεται ή πομπή, ίνα και πάλιν άσπασθώσιν
αί οίκεΐαι διά τελενταίαν φοράν» 5). 'Επίσης εν Μάνη «παραμένονσιν έκτος τον

') Κ. Καλλινίκου, Ή φροντίς τών νεκρών έν τφ Χριστιανισμφ, Έκκλ. Κηρ. Δ' σ. 240.

') Ό Χρυσόστομος οΰδαμοϋ αναφέρει ρητώς τήν χρήσιν τοϋ σταυροϋ έν τη τελευτή,
δικαίωμα δμως τοιαύτης υποθέσεως παρέχει ήμΐν τό χωρίον : «Και γαρ πάντα δι' αντον τελεί-
ται τά κα&' ημάς· καν αναγέννηση ναι δέη., σταυρός παραγίνεται καν τραψήναι τήν μυστικήν
έκείνην τροφήν .. . καν δτιονν έτερον ποιήσαι, πανταχού τό τής νίκης ήμΐν παρίσταται σΰμβολον»

Migne 63, 849· Πρβλ. και 62, 277.

8) Πρβλ. περιγραφήν εκφοράς έν Κρήτη, Άντωνιάδον «Κρητη'ίς», σελ. 353 - 354, Χανιά
1899, ώς και δσα σχετικώς γράφει ό Ν. Γ. Πολίτης έν Λαογρ. Συμμ. Γ' 335, 5.

*) Δημοαΰ. 43, 62. (Προς Μακάρτατον).

*) Κανελλάκη, Χιακά 'Ανάλεκτα σ. 338.



78

ΔΗΜ. Σ. ΛΟΫΚ ΑΤΟΥ

ναού μοιρολογούσαι, καθ' ον χρόνον εντός αυτού ψάλλεται ή νεκρώσιμος ακολου-
θία» '). Έν Κεφαλληνία μέχρι πρό τίνων έτών ουδεμία γυνή, τουλάχιστον έν 'Αρ-
γοστολίω, παρηκολούθει τήν έκφοράν. Ή πομπή καί τό έκκλησίασμα άπηρτίζοντο
αποκλειστικώς έξ ανδρών.

3. Ή περιφορά, διά των όδών.

1. Περί θανάτου, Migne 63,809. — Πάλιν δέ, or αν ΐδης νεκρόν έπ' άγοράς
φερόμενον. . .

2. Περί θανάτου, Migne 63,807. — Ει γάρ τονς... καϊ άγνώτας όντας καϊ
ουδέ όφθέντας ήμϊν ποτ ε, τοντονς εξαίφνης όρώντες έπϊ τής άγοράς τήν έπϊ
θάνατον άπαγομένονς, συστελλόμεθα και άλγούμεν, πολλάκις δέ καϊ δακρύομεν.

3. Είς τήν προς Φιλιππησ. Migne 62,203. — Καϊ γάρ ον συμπαθείας
εκείνοι οί κοπετοί, οί έπ' άγοράς, άλλ' επιδείξεως καϊ φιλοτιμίας καϊ κενοδο-
ξίας εϊσί.

4. Εις τήν προς Έβρ. δ', Migne 63,42.—"Οταν γάρ ΐιδω τους κοπετούς,
τονς κατά τήν άγοράν, τάς οίμωγάς, ας έπϊ τοις έξερχομένοις ποιούνται τού
βίον, τάς όλολνγάς, τάς άσχημοσύνας τάς αλλας, πιατεύσατε, αίσχύνομαι
τονς "Ελληνας και 'Ιουδαίους και αιρετικούς. . .

5. Εις τόν Λάζαρον ε', Migne 48,1020. — Αίσχύνομαι, πιστεύσατε, καϊ έρυ-
θριώ διά τής άγοράς χορονς γνναικών ορών άσχημονούντας, τρίχας τιλ-
λομένας, βραχίονας τεμνο μένους, παρειάς σπαραττο μένας, νπό τοις
όφθαλμοις τών 'Ελλήνων ταύτα γιγνόμενα.

6. Είς τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,346. — Τί ποιείς, ώ γύναι; γυμνοΐς
σεαυτήν άσχη μόνως, ειπέ μοι, έπϊ μέσης τής άγοράς;... άνδρών πα-
ρόντων κατά* τήν άγοράν; καί τρίχας τίλλεις και διασχίζεις έσθήτα και μέγα
κα)κύεις καϊ χορόν περιϊστας καϊ μαινάδων γυναικών εικόνα διασφζεις. ..

7. Είς τό «Εξελθόντες οί Φαρισαΐοι. ..», Migne 61,707. — ...δτε οϊμωγαϊ
καϊ κοπετοί ανδρογύνων έν ταΐς τής πόλεως πλατείαις καί ρύμαις ήκού-
οντο, έκεϊ πατέρων λυσιφρένων καϊ μητέρων λνσικόμων, δεινώς δλοφνρομένων
έπι τη τών άωρων τέκνων άδίκω σφαγή; 2) ... δτε τρίχωμα γυναικών τοις αυτών
δνυξιν... κατεξαίνετο καϊ ους έδει κρύπτειν πλοκάμους, τούτοις τή μέθη τής λύ-
πης έπόμπεν ον;

') Δ. Ζαφειρακοπούλου, "Εθιμα της κηδείας έν Μάνη, Λαογρ. Γ' 475. ΙΙρβλ. Ν. Γ.
Πολίτην, Λαογρ. Σύμμ. Γ' 335, 3.

*) Εννοεί τήν ύπό τοΰ Ήρώδου σφαγήν τών νηπίων.
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8. Εις τήν Ραχήλ καί τά νήπια, Migne 61,697. — Λέγε μοι τοίννν, Ραχήλ,
τί κλαίεις; τί λύεις σον τάς κόμας και ταύτας προφέρεις, ας δεϊ σε κρύπτειν;
τί τών αίδεσίμων γυναικών τό σεμνόν μυστήριον έκπομπεύεις ;...

9. Εις τόν Ήρώδ. καί τά νήπια, Migne 61,702.—'Επί τούτοις ονν... αί
μητέρες ήσθένονν και τώ πάθει μεθύουσαι τής ευπρεπείας ουκ εφρόντιζον. Τους
χιτώνας διερρήγνυον, τους πλοκάμους τω αέρι διέρριπτον, τονς δφειλο-
μένους κρύπτεσθαι μαστούς εδημοσίευον, τό στήθος λίθοις κατήρασσον,
τάς παρειάς, ώς δήμιοι, κατέξεον 1).

10. Περί ί)ανάτου, Migne 63,811. — Τί δέ καί έγένοντο αί βοαί; που τά
στόματα τά πολλά εκείνα, τά κρανγάζοντα καί παρακελενόμενα θαρρεΐν, δτι
ουδείς άθάνατος ;

Οί Βυζαντινοί τών χρόνων τού Χρυσοστόμου, πριν ή φέρωσι τόν νεκρόν
εις τόν ναόν, περιέφερον τούτον, ώς καί οί Ρωμαίοι2), ανά τάς ρΰμας καί τήν
άγοράν. Σκηναι τραγικαί ελάμβανον χώραν κατά τήν περιφοράν ταΰτην, ότε αί
γυναίκες, οικεΐαι ή μισθοΰμεναι, εθρήνουν έν κοπετοίς τόν νεκρόν καί ώλόλυζον
λυσίκομοι, ό δέ λαός ακολουθών εβόα ή επευφημεί, ώστε πανδαιμόνιον θορύβου
νά συνοδεΰη τήν εκφοράν.

Ή περιφορά τοΰ νεκρού ανά τάς κεντρικάς οδούς θεωρείται πολλαχού και
παρ' ήμίν επιβεβλημένη κατά τάς κηδείας 8). Όσονδήποτε μικρά καί αν είναι ή
άπόστασις τοΰ ναού από τοΰ οίκου τοΰ θανόντος, ή πομπή πρέπει νά περιέλθη
τάς κεντρικάς οδούς, έστω καί αν πρόκειται νά λοξοδρομήση πολύ πρός τούτο4).
Άν τοΰτο δεν γίνη κατά τήν μετάβασιν εις τόν ναόν, θά γίνη οπωσδήποτε κατά
τήν έπάνοδον. ΙΙχ. εις τήν Άράχοβαν τής Παρνασσίδος «μετά τήν εκκλησία τόν
περνούν βόλτα κι από τήν άγορά» 5).

Όλοφυρμούς καί θρήνους γυναικών εν υπαίθριρ συναντώμεν καί παρά τοις
άρχαίοις "Ελλησι. ΓΙαρ' Όμήρω ή 'Εκάβη καί αί όίλλαι γυναίκες θρηνούσι τόν

') Τά έν τοις χωρίοις τούτοις περιγραφόμενα αναφέρονται μέν εις γεγονότα τής επο-
χής τοΰ Ήρώδου έν τή Ίουδαίςι, ασφαλώς δμως είναι εμπνευσμένα από σκηνάς τών επί Χρυ-
σοστόμου κηδειών, άτινα καί νά ψέξη ζητεί έπ' εύκαιρίςι διά τής διεκτραγωδήσεως καί απο-
δοκιμασίας εκείνων.

2) C. Giussani ενθ' άν. Β, 481.

3) Βλ. Ν. Γ. Πολίτην έν Δαογρ. Συμμ. Γ, 334, 3.

4) Έν Κεφαλληνίςι, δπου μάλιστα προσέχουν, ώστε ή άπό τής κανονικής όδοϋ εκτροπή
νά γίνεται έξ αριστερών πρός τά δεξιά.

5) Μαρία Ίωαννίδον, ΛΑ 1153 Α, 39.
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Έκτορα έξω τών πυλών'), κατά δέ τάς δημοσίας ταφάς τών 'Αθηναίων «γυναί-
κες πάρεισιν αί προσήκουσαι έπί τόν τάφον όλοφνρόμεναι» 2). Κατά τόν νόμον
όμως τής πόλεως Ίουλίδος τής Κέω «περί τών καταφίΗμένων» έπεβλήθη «τόν
θανόντα φέρειν κατακεκαλυμμένον σιωπή μέχρι έπι τό σήμα» 8), όπερ δηλοί
άπαγόρευσιν πλήν τών άλλων καί τοϋ έκ τών θρήνων θορύβου κατά τήν έκ-
φοράν 4).

Καί παρ' ήμίν συναντώνται σκηναί κοπετών καί 'θρήνων κατά τήν περιφο-
ράν, οσάκις αί γυναίκες συμμετέχουσιν είς τήν πομπήν. Έν Μάνη «τήν κηδείαν
παρακολον&ονσι πλήν τών συγγενών και φίλων και αί γυναίκες, αΐτινες κραυγά-
ζουσι γοερώς, &ρηνοϋσι διατόρως, δλολύζουσι, τίλλουσι τάς τρίχας τής κόμης τα)ν
άνοικτιρμόνως» δ). Καί έν Θράκη «αί συγγενείς γυναίκες στηριζόμεναι έπί τον νε-
κρικού κραββάτου έκβάλλουσι γοερωτάτας φωνάς»6).

Πλήν όμως τών θρήνων καϊ τής άραιάς κωδωνοκρουσίας ουδείς άλλος θό-
ρυβος ταράσσει τήν ήρεμίαν τής πομπής. Ή ψαλμωδία τών ιερέων γίνεται ελα-
φρώς καί έν κατανύξει. Ό λαός άκολουθεΐ σιγών. Έξαίρεσιν άποτελεΐ ό έν Αιτω-
λία προκαλούμενος έκ πυροβολισμών θόρυβος κατά τήν ώραν τής έκφοράς, ιδίως
είς κηδείας άγάμων νέων 7).

Ό νεκρός παρά τοις Βυζαντινοΐς περιεφέρετο άκάλυπτος, έκτεθειμένος ούτω
εις κοινήν θέαν. Τό άκάλυπτον τού νεκρού έπεδιώχθη πάντοτε παρ' άπασι τοις
λαοις καί μόνον όπου επενέβησαν άστυνομικαί διατάξεις δέν έτηρήθη τοΰτο 8).

Ή συνάντησις μετά έκφερομένου νεκροΰ προκαλεί καί παρ' ήμίν σήμερον,
ως καί παρά τοις Βυζαντινοΐς, ποικίλας εκδηλώσεις σεβασμοϋ, οίαι καί αϊ υπό
τοΰ Χρυσοστόμου άναγραφόμεναι. «Συστελλόμετ^α καί άλγοϋμεν, πολλάκις δέ καί
δακρύομεν». Άπαραίτητον θεωροΰμεν νά σταίΚϋμεν έπί τόπου, ν' άποκαλυφθώ-
μεν καί νά ποιήσωμεν τό σημεϊον τοϋ σταυροΰ. Είναι καί τοΰτο τρόπος τις συμ-

') Ίλιάδος Ω, 710-714.

2) Θουκνδ. Β' 34.

3) Leges Graecorum sacrae, L. Ziehen, II, 93A Lipsiae 1906, σελ. 260.

4) Περί τών έν ύπαίθρψ θρήνων και κοπετών τών γυναικών παρά τε τοις "Ελλησι καί
Ρωμαίοις βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ, 33δ, 3 καί Β. Schmidt, ενθ' άν. σ. 307, σημ. 3.

δ) Δ. Ζαψειρακοπούλον, "Εθιμα τής κηδείας έν Μάνη, Λαογρ. Γ, 475.

δ) Ν. Κωναταντινίδης, ΛΑ 151, 67, (Μάλγαρα). 'Ομοίως έν Κύθνω : Βάλληνδα Κυθνιακά
σελ. 114.

7) Δ. Λουκόπουλος, ΛΑ 916, 22.

") Περί τοϋ άκαλύπτου τών νεκρών έξ άφορμής απαγορευτικής διαταγής βλ. Ν. Γ.
Πολίτην, Λαογρ. Σύμμ. Γ, 329, 4 καί Β. Schmidt, ενθ' άν. σ. 305 σημ. 4.



ΛΑΟΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΩ

73

μετοχής εις τό πένθος. «Το φέρετρο μεταφέρεται ακάλυπτο και δσοι τό συναν-
τούν ατό δρόμο, στέκουν μ* ευλάβεια» 1).

4. Αί ΰ'ρησκευτικαΐ τιμαί.

1. Εις τήν προς Έβρ. δ', Migne 63,44. — Τίνος γάρ ενεκεν, είπε μοι, πρε-
σβυτέρους καλείς και τους ψάλλοντας; ονχ ώστε παραμυ&ήσασ&αι, ούχ
ώστε τιμήσαι τό.ν άπελ&όντα;

2. Εις τον Λάζαρον ε', Migne 48,1020. — Αίσχύνβητι τό σχήμα τής εκ-
φοράς· ψαλμωδίαι και εύχαι και πατέρων σύλλογος και πλή'&ος αδελφών
τοσούτον. ..

3. Περί υπομονής, Migne 60,725.— Ονχ όρίϊς τι επί τοις προλαβοΰσι πράτ-
τομεν; Ψαλμοϊς και ύμνοις αυτούς προπέμπο μεν, τήν προς τον Δεαπότην
ευχαριστίαν σημαίνοντες... ϋνμιάμασι και κηρίοις αυτούς συνοδεύομεν,
δεικνύντες, δτι του σκοτεινού βίου λν&έντες προς τό φώς τό άληι)ινόν έπορεύϋηοαν...

4. Εις τήν προς Έβρ. δ', Migne 63,43. — Είπε γάρ μοι, τί βούλονται αί
λαμπάδες αί φαιδραί; ονχ ώς άΰλητάς αυτούς προπέμπομεν; τί δε οί ϋμνοι;
ουχί τον Θεόν δοξάζομεν και εύχαριστού μεν;... Ο ν διά τούτο ϋμνοι; ού διά τούτο
ψ α λ μωδίαι;

5. Εις τάς 'Αγίας μάρτυρας, Migne 50,634. — Νυνϊ δε ούχ ούτως, άλλα
υ μντοδίαι και εύχαι και ψαλμοί, δηλούντων απάντων, δτι ή δον η ν ε χει τό
πράγμα... Δ ιά τούτο ψάλλο μεν επί τοις νεκροΐς ψαλμούς, ΰαρρεϊν υπέρ τής
τελευτής παρακελευ ο μένους. «Έπίστ ρεψ ον γάρ, φησί, ψυχή μου, εις τήν άνά-
παυσίν σου, δτι Κύριος εύηργέτησέ σε».

6. Εις τήν προς Έβρ. δ', Migne 63,43. — Έννόησον τί ιμάλλεις κατά τον
καιρόν εκείνον: «Έπίστρεψον, ψυχή μου, εις τήν άνάπαυσίν σον, δτι
Κύριος εύηργέτησέ σε»' και πάλιν «Ού φοβη&ήσομαι κακά, δτι συ μετ'
εμού εΐ»' και πάλιν *Σύ μου εΐ καταφυγή άπό θλίψεως τής περιεχού-
σης με».

Ή πρόσκλησις όσον τό δυνατόν περισσοτέρων ιερέων και ψαλτών εις τάς
κηδείας θεωρείται και παρ' ήμΐν ώς εξαιρετική τιμή προς τον απελθόντα. Συνή-
θως τάς προς τον νεκρόν άπονεμομένας τιμάς κρίνομεν εκ τοϋ αριθμού τών συν"

Δ. Λονκατος, ΛΑ 1154, 35, Στενήμαχος,
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οδευόντων τήν έκφοράν ιερέων. Διό αί οίκογένειαι φροντίζουσιν ένιαχού, όπως
καί έκ τών πλέον απομεμακρυσμένων χωρίων προσκαλέσωσιν ιερείς, ει δυνατόν
δέ καί τόν έπίσκοπον τής έπαρχιας '). Έν Κρήτη θαυμάζοντες τόν πλούτον μιας
κηδείας λέγουσιν : Είδες παπαδοβρόχι στην κηδεία τον τάδε, 2). Οι ιερείς καί οί
ψάλλοντες κρατούσι καί παρ' ήμϊν άνημμένας λαμπάδας 3), πολλαχού δέ καί άπας
ό παρακολουθών λαός. «Μοιράζοννε σ δλονς κεριά, τ' άνάβοννε καί παρακολου-
θούνε τήν ακολουθία» 4). Τήν χρήσιν λαμπάδων ό Χρυσόστομος δικαιολογεί κατά
τρόπον θεολογικόν, «δτι προς τό φως τδ αληθινό ν» οί νεκροί πορεύονται. Έν
τή πράξει όμως πρόκειται περί έθίμου, οφειλομένου εις τάς περί φωτός καί ψυ-
χών λαϊκάς δοξασίας· Τό θυμίαμα επίσης, άπαραίτητος αναίμακτος θυσία πα-
σών τών χριστιανικών τελετών, χρησιμοποιείται άφθονώτερον καί παρ' ήμϊν κατά
τάς κηδείας5). «Στις πόρτες, πον περνά τό λείψανο,- έχουνε λιβάνι και θυμιάζε-
ται δ νεκρός» 6). "Οσον άφορα τά κείμενα τών υπό τοΰ Χρυσοστόμου άναφερο-
μένων ύμνων, τών ψαλλομένων έν τώ ναώ κατά τάς κηδείας, έχομεν πλήν τού-
των καί τάς άποστολικάς διαταγάς έπιμαρτυρούσας : «'Εν τάίς έξόδοις τών κεκοι-
μημένων ψάλλοντες προπέμπετε αυτούς, εάν ώσι πιστοί έν Κυρίω. Τίμιος γάρ
εναντίον Κυρίου ό θάνατος τον όσίον αυτού. Καί πάλιν : Έπίστρειρον, ώ ψυχή
μον, είς τήν άνάπαυσίν σου, δτι Κύριος ενηργέτησέ σε. Καί: Δικαίων ψυχαϊ έν
χειρί Θεοΰ» 7).

Αί νεκρώσιμοι άκολουθίαι σήμερον περιλαμβάνουσι τούς υπό Ία)άννου τού
Δαμασκηνού ειδικώς συντεθέντας ύμνους. Αί παρά Χρυσοστόμφ άπαντώμεναι
φράσεις δέν είναι πλέον έν χρήσει. Ό Κ. Καλλίνικος σχετικώς λέγει: «Σήμερον
αντί τών γραφικών τούτων καί άρχαιοπινεστάτων έξοδιαστικών ψαλμών. . . ψάλ-
λομεν τόν τρισάγιον, προς όμολογίαν ίσως τής πίστεως τοΰ άποθανόντος» 8).
Τούς ύμνους έκείνους έψαλλον κατά τήν έκφοράν άπαντες οί παρακολουθοΰντες

') Έν Κεφαλληνία·

') Μ. Λιουδάκη, Ή τελευτή στην Κρήτη, Έπ. Κρητ. Σπ. Β, 422.

') Έν Κεφαλληνία αί διά τους Ιερείς καί ψάλτας προοριζόμενοι λαμπάδες έχουσι με-
γαλύτερον ή μικρότερον βάρος, αναλόγως τών, οικονομικών συνθηκών τής κηδευούσης οικο-
γενείας.

4) Μ. Λιουδάκη ένθ' άν. σ. 423. Πρβλ. καί Μ. Ίωαννίδου, ΛΑ 1153 Α, 70, 'Αράχοβα,
Γ. Ταροονλη ΛΑ 1378, Πυλία.

5) Έν Κεφαλληνία άποτελεΐ ίδιαιτέραν μέριμναν τής οικογενείας ή προσκομιδή είς
τόν ναόν μεγάλου ποσοϋ λιβανωτοϋ.

β) Μ. Λιουδάκη ένθ' άν. σ. 422. Πρβλ. καί Ξεν. "Ακογλου ένθ' άν. σ. 227.

') 'Αποστ. Διατ. ΣΤ', 30, Migne PG 1, 988.

8) Ή φροντίς τών νεκρών έν τφ Χριστιανισμφ, Έκκλ. Κήρυξ Δ' σ. 242.
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«ομοφώνως» '), ώνόμαζον δέ αυτούς «έξοδίους» ή «επί τή έξόδφ» 2), εκ τών όρων
δέ τούτων ασφαλώς προήλθε καί ή παρ' ήμΐν έννοια: ξόδι.

Όπόσην σημασίαν αποδίδει καί παρ' ήμΐν σήμερον ό λαός εις τάς θρη-
σκευτικός τιμάς καί εις τήν υπό τής εκκλησίας προπομπήν τού νεκρού μέχρι τού
τάφου δεικνΰουσιν οί στίχοι :

«'Εγώ εΐδα με τά μάτια μου τους ξένους πώς τους θάφτουν
δίχως λιβάνι καί κερί, χωρίς παπά καί ψάλτη,
άλάργ' άπό τις εκκλησιές, άλάργ' άπδ τους άγιους9),

όπερ μόνον ώς ποινή4) ή ώς συμφορά δύναται νά ίίεωρηθή δι' ένα νεκρόν.

β'. "Ο ένταφιασμός.

1. Ή πομπή πρός τόν τάφον.

1. Περί θανάτου, Migne 63,812. —..καν οί επί το σήμα άκολουθοΰν-
τες άκουέτωσαν . ..

2. Εις τόν Ματθαίον κζ', Migne 57,348 —Έννόησον, δτι πολλοί τους κα-
κώς έχοντας, καν πατήρ, καν μήτηρ ή καί παιδίον, καν άλλος όστισοϋν τών προσ-
ηκόντων ό τετελευτηκώς, ουκ άφιάσι μαϋεϊν, ουδέ επίτό μνήμα άκολουθήσαι.

3. Εις τήν πρός Κολοσσ. θ', Migne 62,359. — Συ μεν... καί ταφή παρα-
δίδως (τό παιδίον) καί εις τό σήμα απει.

4. ΙΙερί θανάτου, Migne 63,803-4.—'Εν τω τάφφ πρός τόν πλησίον έκα-
στος ώδέ πη φ&έγγεται: "Ω τής ταλαιπωρίας /"Ω τής οίκτράς ημών ζωής! *Αρα
τί γινόμεϋα;

5. Περί πίστεως, Migne 48,1084. — .. Καί φιλοσοΰμεν περί τά μνήματα, όταν
ιδωμεν όστέα γυμνά... ευθέως πρός άλλήλους φιλοσοφοΰμεν :"Ιδε τί γινόμεθα καί
που άπερχόμεθα ! Καί φλναροϋμεν . . .

Τό συνοδεύειν τόν νεκρόν μέχρι τοΰ τάφου ύπήρξεν ανέκαθεν ου μόνον
δείγμα σεβασμοΰ πρός εκείνον, αλλά καί έκδήλωσις ειλικρινούς συμμετοχής εις τό
πένθος. Ούτω καί παρ' ήμΐν : «"Ολοι όφείλουσι νά παρακολουθήσωσι τήν εκφοράν

>) Migne PG 46, 993.

2) Πρβλ. καί τάς φράσεις τών τροπαρίων* Κύριε Θεέ μου, έξόδιον υμνον καί έπιτάφιον»
καί: Ή ποία ςίσματα μέλψω τή σή έξόδω, οΐκτίρμον».

®) Λάσκαρης, Δάοτα σ 534.

4) Βλ. κατωτέρω τά σχετικά μέ τους αύτόχειρας (κεφ. Η', 2).
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μέχρι τον νεκροταφείου καί νά παραμείνωσιν έκεΐ, έως δτου τελειώση δ ενταφια-
σμός-> {). Καί κατά τήν παροιμίαν : Τόν πεθαμένο ΐσιαμε τόν τάφο τόν πάνε 2).

"Οσον άφορα τούς οικείους, έκ τών ανωτέρω χωρίων φαίνεται, ότι μόνον
έάν ήσαν άσθενεϊς ή γέροντες συνεκρατούντο έν τώ οίκω 3)·

1. Είς τήν προς Ρωμ. όμιλ. ιδ', Migne 60,523. — Ονχ δρας τους καθ'
εκάστη ν ήμέραν έπί τά μνήματα φερομένονς, πώς γ ν μ ν ο ι καί πάντων έρημοι
προς τους τάφους έκείνους άπάγονται, ουδέν τών οίκοθεν λαβείν δυνάμενοι, άλλά
καί αυτά, ά περιβάλλονται, τώ σκώληκι φέροντες ;

2. Είς τόν μη' ψαλμόν, Migne 55,512. — Πάντες ταπεινοί, οινοχόοι, κρα-
τήρες .. Λαβείν τι έξ. εκείνων τών σκευών καί άπελθεΐν ου δύναται.
Άλλά τί; Άποφ'έρεται μόνος... άπέρχεται είς τόν τάφον.

3. Είς τόν Ίωάνν. πε', Migne 59,465.—Πολλοί γονν, ίνα μή τούτο γένηται
(ή άπό τών τυμβωρύχων σύλησις) τάς λεπτάς έκείνας όθόνας διατεμόντες
καί πολλών τών άρωμάτων έμπλήσαντες, ώστε διπλή γενέσθαι τοις έπηρεά-
ζουσιν άχρηστα, ούτω τή γή παραδεδώκασι.

4. Είς τόν Ματί). κζ', Migne 57,348. — Μή γάρ μοι τούτο εΐπης, ότι υπό
σκωλήκων ον κατεσθίεται, ουδέ έν λάρνακι κείται.

5. Είς τήν α' προς Θεσσαλ., όμιλ. ζ', Migne 62,436.— .. άλλά κηδενθείς
έν λάρνακι ό άνήρ τεθή καί μήτε σκο')ληκες μήτε άλλο τι διενοχλήσΐ] . . .

6. Όμιλ. έγκωμιαστική, Migne 50.582. — Καί τούτον μάρτνρες ύμεΐς, οί
τάς μέν θήκας τών πλονσίαη', καίτοι χρυσά έχουσας ιμάτια, καθάπερ σπήλαια
παρατρέχοντες...

7. Είς τόν Ματθ. κζ', Migne 57,349. — . . πολύ βέλτιον έν τάφω κεΖσθαι
δεδεμένον.. . καί λίθον έχειν έπικείμενον ή τό βαρύ τής άναισθησίας πώμα.

8. Είς τόν μη' ψαλμόν, Migne 55,512.— .. είς τρεις πήχεις θάπτεται
καί πλέον ούδέν καί γή επάνω τής όψεως καί τό κάλνμμα τής θήκης. Καί
άναχωρεϊ ή γυνή.

9. Είς τόν μακάρ. Βαβύλαν, Migne. 50,550. — Μέλλων τοίνυν ό μακάριος
άποσφάττεσθαι εκείνος, μετά τοϋ σιδήρου (=τών άλύσεων) τό σώμα ταφή-
ναι έπέσκηψε, δεικνύς ότι τά δοκοϋντα έπονείδιστα είναι, ταύτα, δταν διά τόν

') Α. Τοίριμπας, ΛΑ άρ. 299, 19, 'Αρκαδία.

') Τ. Κανδηλώρος, ΛΑ 489, 148, Γορτυνία.

3) Βλ. Ξεν. "Αχογλον, Λαογραφικά Κοτυώρων α. 227.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑ ΧΡΥΣ0ΣΤΟΜΩ

6 I

Χριστόν γένηται, σεμνά τέ έστι και λαμπρά. Και κείνται νυν μετά τής τέ-
φρας αι πέδαι.

10. Εις τον μη'ι^αλμόν, Migne 55,231. — Τάφους οίκοδομοΰντες και λαμ-
πρά σήματα ποιούντες και χρυσίον κατορνττοντες . . .

Τό έί)ιμον τής μετά τού νεκρού συνταφής οικιακών σκευών και άλλων κτε-
ρισμάτων, αγαπητών aUTCp κατά τον βίον, τοσούτον εν χρήσει όν κατά τους αρ-
χαίους ελληνικούς χρόνους, φαίνεται ότι εξέλιπε βαθμιαίως κατά τους χριστιανι-
κούς. Τούτο ήτο έπόμενον, εφ' όσον ή χριστιανική διδασκαλία έδωσεν εις τύν
μετά θάνατον βίον έντελώς πνευματικήν και άϋλον ύπόστασιν. Διά τους πρώτους
όμως χριστιανικούς χρόνους έχομεν τήν μαρτυρίαν τού αρχαιολόγου Bolbetti,
καθ' ην «εις τους μονοσωμάτους τάφους τών κατακομβών άνευρέθησαν αθύρματα
παιδικά, κωδωνίσκοι, πλαγγόνες, χρηματοκιβωτίδια κ.τ.τ. όίτινα στοργικαι μητέ-
ρων χείρες εναπέθετον εν τφ τάφω τών προσφιλών αυτών παιδιών» '). 'Ομοίως
εις τους τάφους τών πρώτων μαρτύρων έρριπτον, ίνα συνταφώσι μετ' εκείνων,
και τά όργανα τοϋ μαρτυρίου των, ώς αναμνηστικά2). Κατά τους μετέπειτα
όμως χρόνους ή συνήθεια τής παραθέσεως σκευών ή κτερισμάτων εν τφ τάφω
εξέλιπε 3).

') Κ. Καλλίνικος, ενθ. άν. σ. 362.

") «Κατά τον "Αγιον Άμβρόσιον, έν Βολωνία έν τω τάφφ τοϋ μάρτυρος 'Λγρικόλα
ευρέθη ό σταυρός και οί ήλοι, δι* ών έμαρτύρησε » (τό 303 μ. Χ.) Κ. Καλλίνικος, ενθ' άν. σ. 361.

2) Λείψανον Εσως της παλαιάς ταύτης συνήθειας αποτελεί νυν ή παρ' ήμΐν γινομένη
θραϋσις αγγείων έν τω τάφω, ών τά τεμάχια συνΟάπτονται μετά τοϋ νεκροΰ. Βλ. περί τού-
του: Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Β' σ. 269, 1. [Ή συνήθεια τής παραθέσεως σκευών και
κτερισμάτων έν τφ τάφφ απαντάται και σήμερον παρ' ήμΐν πολλαχοϋ. Οΰτως έν Θράκΐ]

«συν&άπτουσιν έν τφ τάφω τό αταμνίον τοϋ ύδατος πλήρες, ίνα πίνη 6 νεκρός κατά τήν μακράν
αυτόν όδοιπορίαν [Σ. Μανασαείδης, ΛΑ 215, 215, Μουσταφά Πασά)' έν Κύπρω «ρίπτουν μετά
τοϋ νεκροϋ εις τόν τάφον και τό πινάκων έκεΐνο μετά τον σίτου, δπερ άπό τής οικίας έφερον
ώς προσφοράν είς τόν νεκρόν» (Ά. Σακελλαρίου Κυπρ. Α' 738). 'Επίσης έν Λέσβφ < άμα είναι
γριά, βάζουν (μέσα στόν τάφο) άδράχτ', γιά νά κάν' και κει άδράχτ'» (Δ. Λονκατος, ΛΑ 1446
Γ' σ. 142, Άγιάσος), είς τά χωρία δέ τής Πυλίας «τά παλιά χρόνια, αν τύχαινε νά πεΟάνη
κανείς μεγάλος, τοϋ βάνανε οτά χέρια του τό δερπάνι, πώς είναι ζευγολάτης, γιά νά πάη νά ϋ-ε-
ρίση στόν κάτω κόσμο. Σήμερα δεν τό κάνουν πλιό · (Γ. Ταροούλη, ΛΑ 1378 Β' σ. 73, Γρίζι).
Και αντικείμενα δέ, τά όποία ήσαν προσφιλή είς τόν αποθανόντα, συνθάπτονται πολλαχοϋ
μετ' αϋτοϋ. Ούτως έν Άραχόβη Παρνασσίδος « σί νέες γυναίκες βάζουν τσατσάρα και γυαλί,
σκουλαρίκια, δαχτυλίδια» (Μ. Ίωαννίδου, ΛΑ 1153 Α' σ. 137), έν δέ Μακεδονία τά παιγνι-
δάκια ενός παιδιοϋ, βιβλία και τό μελανοδοχεΐον ενός νεαροϋ μαθητοϋ ή τά στολίδια ενός
κοριτσιοϋ τοποθετούνται είς τό φέρετρον, ίνα ένταφιασθώσι μετά τοϋ νεκροΰ (Abbott, Ma-
ced. Folklore, 1903, 197). Πρβλ. Β. Schmidt, ένθ' άν. σ. 288 κ. έ. Σ. τ. Δ).
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"Ο,τι όμως δέν έγΐνετο εις σκεύη καί άλλα οικιακά αντικείμενα, έγίνετο είς
στολισμόν τού νεκρού, εις ενδύματα χρυσά, εις κοσμήματα, εις φορητόν πλοΰ-
τον, ακόμη δέ καί είς νομίσματα. Πλήν τών παρά τώ Χρυσοστόμω σχετικών ειδή-
σεων, έχομεν καί άλλας μαρτυρίας. 'Αναφέρεται, ότι έν τώ κατά τό έτος 1544
άνευρεθέντι τάφφ της αυτοκρατείρας Μαρίας, συζύγου τοΰ Όνωρίου, έν Ρώμη
ευρέθησαν τοσαϋτα πολύτιμα φορέματα καί κοσμήματα, ώστε έκ τής άναχωνεύ-
σεως αυτών προέκυψαν 36 λίτραι χρυσού καθαρού'). "Οτι συνεθάπτοντο μετά τών
νεκρών καί χρήματα πληροφορούμεθα έξ αυτοκρατορικού διατάγματος, καθ' ο
«ουκ έξεστι θάπτειν χρήματα. Όθεν τά έν τάφοις ευρισκόμενα χρήματα ου γίνον-
ται όσια»2). Καί άλλαχοϋ : «Ούτε δέ κόσμια ούτε τι τοιούτον δει συνθάπτειν,
όπερ οί απλούστεροι ποιούσι» 3). Τήν μεοά πολυτελών ένταφίων καί ενδυμάτων
ταφήν τοΰ νεκρού συνήθιζον καί οί αρχαίοι, θεωροΰσι δέ καί παρ' ήμϊν ταύτην
ευτύχημα διά τόν νεκρόν4). Έντύπωσιν κάμνει είς τόν λαόν μας ή ταφή τών
αρχιερέων, καταβιβαζομένων εις τόν τάφον μεθ' ολοκλήρου τής χρυσοκεντήτου
έκείνης στολής καί πολλών άλλων κοσμημάτων. Έν Θράκη οί νεκροί θάπτονται
μετά χρυσού δακτυλίου 5), άλλαχοΰ δέ ρίπτουσιν εισέτι νομίσματα εις τόν τάφον e).

Πριν ένταφιασθή ό νεκρός, συνήθιζον κατά τόν Χρυσόστομον νά «διατέ-
μνωπι τάς λεπτάς εκείνης (Wo ν ας» καί νά πληρώσι ταύτας «πολλών τών άρω-
μάτων», όπως μή έχωσι διά τούς τυμβωρύχους άξίαν καί ώς έκ τούτου προ-
λαμβάνηται ή σύλησις. Λεπτάς όθόνας ένταΰθα πρέπει νά θεωρήσωμεν ούχί τάς
ταινίας τοΰ σαβάνου, άλλά πλήρες τι ύφασμα, ώς ήτο ή σινδών παρ' Έβραίοις7)
ή τό φάρος ταφήϊον τού Όμήρου 8) ή τό άνεβόλι τών νεωτέρων χρόνων 9).

Πράξεις προς άποσόβησιν τυμβωρυχίας ή ένέργειαι προληπτικοί τελούν-
ται καί παρ' ήμϊν σήμερον κατά τήν ώραν τοΰ ένταφιασμοΰ 10)· Έν Άνασελίτση

') 'Ομοίως διά παλαιοχριστιανικούς τάφους βλ Ά. Κεραμοπούλλου, Παλαιαΐ χριστια-
νικοί καί βυζαντιακαί ταφαί έν Θήβαις, 'Αρχ. Δελτ. τ. 10 (1926) σ. 126 κ. έ.

-) Κ. Καλλινίκου, ένθ' άν. σ. 204.

s) Βασιλικών 59, 1, 10.

4) Βλ. άνωτ. κεφ. Β', α, 3, σ. 51.

°) Θρακική Έπετηρίς 1897 σ. 196.

,!) «Καμπόσοι τοϋ ρίχνουν και λεφτά., για νά πληρώσι] το ταξίδι του στον Κάτω Κόσμο»,
Γ. Ταροούλη, ΛΑ 1378 Β' σ. 5, Πυλία. - ·Βάζουν στην τσέπη τοϋ νεκρού ενα μαντήλι με λεφτά·
ίσως χρωστάει κάπου, νά πληρών^», Γ. Μέγας ΛΑ 1160 Γ σ. 83, Λήμνος. Περί τούτου βλ.
Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 330 κ. έ. καί Β. Schmidt, ενθ' άν. σ. 292 κ. έ.

7) Ματθ. κζ' 59, Μάρκ- ΙΕ' 46.

8) Όδύσσ. β, 97.

") Έν Κρήτη, Μ. Λιουδάκη, ένθ' άν. σ. 406.

,0) Ό Έμμ. Λυκούδης έν τω έ'ργφ αΰτοϋ «Κίμων 'Ανδρεάδης», σ. 157, περιγράφων τήν
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«σχίζουν λίγο και άπό τά δύο μέρη, άπό τό κεφάλι δηλαδή και άπό τά πόδια, τό
σάβανο» '). Έν Βιθυνία «άμα έφταναν στον τάφο, τοΰ βγαζαν τά σκούρα ρούχα
και τόν άφιναν με τ' άσπρα» 2). Έν Κεφαλληνία παρέστην πολλάκις εις άφαίρε-
σιν άπό τοΰ σώματος τοΰ νεκρού τών καινουργών Ινδυμάτων καί υποδημάτων,
ιδίως εις πτωχάς κηδείας, μέ τήν δικαιολογίαν «νά μην τόν ξεχώσουν καί τοΰ
■τά κλέψουν ε» 3). Επίσης ή ί)ραΰσις αγγείων επί τού τάφου κατά τήν ώραν τής
ταφής αποδίδεται υπό τοΰ Πολίτου εις τόν άπό τών τυμβωρύχων φόβον4). Καί
ή άνεύρεσις εντός αρχαίων ελληνικών τάφων κτερισμάτων επίτηδες λελωβημένων
και ληκυθίων επίτηδες τεθραυσμένων δεικνύει κατ' αυτόν τήν ιδίαν καί κατά τοίις
αρχαίους χρόνους πρόνοιαν, «όπως έξασφαλίζηται τής άφιερώσεως δ σκοπός,
όστις θά έματαιοΰτο, αν εγίνετο άλλη τις χρήσις αυτών» 5).

Ό νεκρός κατά τό υπ'αριθ. 7 χωρίον ετίθετο δεδεμένος εν τώ τάφω. Ούτω
καί παρά τοις Έβραίοις '')■ Παρ' ήμΐν αντιθέτως «άφοϋ τόν κατεβάσουν στο
μνήμα, τοΰ λύνουν τά χέρια, τά πόδια και τά κατωσάγωνα, γιά νά λειώσΐ] και
γιά νά είναι ελεύθερος στον άλλον κόσμο» 7). Μετά τήν καταβίβασιν τού φερέτρου
ή τής θήκης εις τόν τάφον καί πριν σκεπασθή διά χώματος ό λάκκος, έρρίπτετο
κατά τόν Χρυσόστομον «γη επάνω τής όψεως» ήτοι χώμα επί τού προσώπου,
τό όποιον μετά ταύτα έκλείετο διά τοΰ καλύμματος τής θήκης. Τοΰτο γίνεται καί
παρ'ήμΐν σήμερον. Καί κεκλεισμένον εάν είναι τό φέρετρον, ανοίγεται επίτηδες
κατά τήν τελευταίαν στιγμήν καί οί παριστάμενοι ρίπτουσιν επί τού προσά>που
τοΰ νεκρού δράκα χώματος8).

3. ΑΙ inI τον τάφου διαδραματιζόμεναι οκηναί.

1. Είς τόν Ίωάνν. πε', Migne 59,466.—Γέλωτος γάρ άξια ου ταύτα, αλλ'

ταφήν τοΰ ήρωος του λέγει: «Τά γυναικάρια διαπληκτίζονται ήδη ποία νά άφαιρέσχ) τό ξίφος,
τό πηλήκιον, τά έπώμια, ποία νά σχίση είς ράκη τήν στολήν καί τήν σκελέαν. Καί κατά τήν
άγρίαν ταύτην βεβήλωσιν, τήν οποίαν προκαλεί ετέρας βεβηλώσεως, τής τυμβωρυχίας, ό τρό-
μος, ένφ ουρίζουν αϊ σχιζόμεναι όθόναι συνταράσσεται δ νεκρός καί κλονίζεται άγρίως έν
τφ φερέτρφ».

') Σ. Σνγκολίτου, Ό νεκρός έν Άνασελίτση, Λαογρ. ΙΑ' σ. 402.

η Μ. Λιουδάκη, ΛΑ 1148,129.

3) 'Ομοίως έν Κωνσταντινουπόλει, κατ' άνακοίνωσιν τοΰ καθηγητού Α. Κεραμοπούλλου.

4) Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Β' 282 κ. έ.

*) Αύτ. σελ. 283. Βλ. καί Β. Schmidt ενθ' άν. σ. 311 κ. έ. καί 'Αρχ. Έφημ. 1910 σ 186.

") " Έξήλθεν ό τεθνηκώς δεδεμένος τούς πόδας καί τάς χείρας κειρίαις καί ή όψις αύ-
τοϋ σουδαρίψ περιεδέδετοΊωάνν. 11, 44.

7) Σ. Συγκολίτου, ενθ' άν. σ. 402 (Άνασελίτσα).

8) Όμοίαν συνήθειαν παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι καί άλλοις λαοΐς βλ. παρά Ν. Γ.
Πολίτΐ], Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 336, 2, ένθα καί σχετική βιβλιογραφία.
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δ ποιον μεν νυν, δδνρόμενοι, πεν&ονντες, αυγκατορνττο ντες εαυτούς τοις
άπελθούσι».

2. Περί παρθενίας, Migne 48,560. — δ πρώην περί τον τάψον εγκα-
λιν δον μένος ... δ τάς τρίχας τίλλων . . .

3. Είς τόν υίόν τής χήρας, Migne 61,791. — "Ω τής οδύνης ! 'Αλλ'ενρον τί
πράξω" σνν βάπτ ο μαι τώ νίφ μο\'... "Πδη γάρ εγώ τον γνηοίον μου παιδδς
προκαταλαμβάνω τον τάψον.

Αί λέξεις «σνγκατορύττοντες εαυτούς» καί «αν ν β άπτομαι» τών ανωτέρω
χωρίων αναφέρονται προφανώς είς απόπειρας συνταφιασμοΰ καί είναι δηλωτικά!
τής υψίστης προς τόν ένταφιαζόμενον στοργής.

Ή συγκατόρυξις ζώντων μετά τών νεκρών ή ή κατάσφαξις ανθρώπων
έπί τοϋ τάφου προς τιμήν τοΰ νεκροΰ, γινόμεναι κατά τούς παλαιοτάτους χρό-
νους1), έξέλιπον παρά τοις "Ελλησιν ένωρίς. 'Αλλ' ό ί)ρηνών προσφιλή νεκρόν,
ώς προχειροτέραν έκδήλωσιν τής προς αύτόν άφοσιώσεως καί τοΰ βαθυτάτου πό-
νου, παρέσχε τήν έπιθυμίαν συμμετοχής αυτού είς τόν θάνατον. 'Εντεύθεν και
αί σχετικαί φράσεις τών μοιρολογιών καί αί έπί τών τάφα>ν πράξεις ΰπερτάτης
άπογνώσεως, αί ενταύθα υπό τοΰ Χρυσοστόμου μαρτυρούμεναι, ώς καί τό «περι
τον τάψον εγκαλινδέΐσϋαι», όπερ καί σήμερον βλέπομεν γινόμενον εις τάς ταφάς2).
Παρ' ήμίν περιεσώθη μερική τις συνταφή, συμβολικόν λαβοΰσα χαρακτήρα' είναι
ή άποκοπή τής κόμης καί ή κατάθεσις αυτής έπί τού νεκροΰ. Έν Σφακίοις «?;
σύζνγος και ή μήτηρ τον ένταψιαζομένον κόπτονσι ριζηδδν τήν κόμην των και
έπιθέτοναιν αυτήν επι τον στήθους τον νεκρού» 3). Καί αυτή ή θραύσις άγγείων
έπί τοϋ τάφου κατά τήν ώραν τής ταφής ή παλαιότερον ή καϋσις άντικειμένων 4)

') Βλ. Α. Κεραμοπονλλον, Θηβαϊκά, σελ. 137, 205, 265, 331. Πρβλ. Ίλιάδ. ψ, 175, ενθα
ό Άχιλλεύς θάπτων τόν Πάτροκλον σφάζει έπί τοϋ τάφου δώδεκα Τρώας' προσέτι Λουκια-
νού, Περί πένθ. 14". 'Πόσοι γαρ και ίππους και παλλακίδας, οί δε και οινοχόους έπικατέσφαξαν ».
Είναι γνωστόν, δτι πρό ολίγων άκόμη έτών παρά τοις Ίνδοΐς ή χήρα τοϋ άποθανόντος συ-
ζύγου ού μόνον προσεφέρετο, άλλά καί ύπεχρεούτο ν' άκολουθήση τόν νεκρόν σύζυγον είς τόν
τάφον συγκαιομένη ή συνθαπτομένη μετ' αΰτοϋ.

2) Φ. Κουκουλέ, Έπιβίώσϊς εθίμων τινών περί τήν ταφήν έν Ήμερ. Μεγ. Ελλάδος
1929 σ. 676-8. Πρβλ. Ίλ. Σ, 26-27 *εν κονί-τ/σι μέγας μεγαλωστί τανυσϋ·εις κεϊτο» (ό Άχιλλεύς)
καί Λουκιανοϋ, Περί πένθ. 12 « Οί μέν γάρ χαμα'ι καλινδοΰνται πολλάκις και τάς κεφαλάς
άράττουσι προς τό έδαφος

3) Παπαδοπετράκη, 'Ιστορία τών Σφακίων, σελ. 70. Πρβλ. Ίλιάδος Ψ, 144, Αισχύλου,
Χοηφ. 7, Σοφοκλέους Ήλεκτρα, 52.

*) Πρβλ. I. Χρυσοστόμου, Είς τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,348. «Ei γάρ βάρβαροι συγκα-
τακαίουσι τοις άπελβουσι τά δντα . . . >
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έπέχουσι πιθανοηερον θέσιν συνταφής μιας υπάρξεως, έστω και αψύχου, μετά
τοϋ νεκρού Χ).

4. Περϊ κοιμητηρίων και τάφων.

1. Είς τό ό'νομα τοϋ κοιμητηρίου, Migne 49,393.—Αιά τοντο και αυτός
ό τόπος κοιμητήριον ώνόμασται, ίνα μάθης, δτι οί τετελευτηκότες και ενταύθα
κείμενοι ου τεθνήκασιν, άλλά κοιμώνται και καθεύδονσιν.

2. Περί πίστεως, Migne 48,1085. — ζΐίό πάσα πόλις, πάσα κα')μη προ τών
εισόδων τάφους έχει. Τάφοι προ τών πόλεων, τάφοι προ τών άγρών.

3. Περί θανάτου, Migne 63,803. — Αιά τοΰτο τάφοι προ τών πόλεων, τά-
φοι προ τών άγρών και πανταχού τό διδασκάλων τής ταπεινώσεως ημών πρόκειται...

4. Εις τόν Ματθ. ογ', Migne 58,676.—'Εννόησον, δτι ουδείς τάφος έν
πόλει κατασκευάζεται.

5. Εις τόν μακάριον Βαβύλαν, Migne 50,556. — Και χειροτέχνης δέ
έκαστος Δνεμποδίστως τά τής οικείας επιστήμης πάντα έργάσεται και παρέξει
τοις δεομένοις αυτοϋ, ού πλησίον νεκρών καθ ή μένος μόνον, άλλά καν αυτά
τά μνήματα τών κατοιχο μεν ων οίκοδο μήσαι δέη, και δ ζωγράφος, και
ό λιθοξόος, και δ τέκτων, καί δ χαλκοτύπος.

6. Εις τήν μάρτ. Δροσίδα, Migne 50,685. —"Οταν γάρ τάς άλλας παρα-
δραμόντες λάρνακας έπί τάς τών μαρτύρων θ'ήκας έλθω μεν .. .

7. Αυτόθι σελ. 683. —"Εκαστον μεν ονν τών μαρτυρίων παρέχει τοις
συλλεγομένοις κέρδος ον μικρόν. Ό μου τε γάρ έπέβη τις τών πρόθυρων καί πλή-
θος ευθέως τάφων πανταχόθεν προσπίπτει τοις δφ&αλμοΐς, καί δπον περ άν
ΐδη, λάρνακας καί μνήματα καϊ θήκας δρα τών κατοιχο μένων.

8. Αυτόθι σ. 683. — ... άλλ' ή προς τονς άγιους έξοδος τούτους 2) έχει
τινά καϊ ψυχαγωγίαν . . . ονκ επειδή καθαρόν τόν άέρα άναπνέομεν, αλλ1' επειδή
προς τά τών γενναίων τούτων κατορθώματα βλέπομεν... Ουχί γήν δρώντες
καλλωπιζομένην άνθεσιν, άλλά σώματα βλέποντες χαρίσμασι βρνοντα πνευ-
ματικούς.

Τά κοιμητήρια τών πρώτων χριστιανών ώνομάζοντο καί μαρτύρια ένεκα

') [Έρμηνείαν τοϋ εθίμου έπί τή βάσει τής άνιμιστικής θεωρίας βλ. παρά Β. Schmidt,
ενθ1 άν. σ. 312 κ.έ. Σ. τ. Δ.].

2) 'Η όμιλία αυτη έξεφωνήΟη έν 'Αντιόχεια, έξω τής πόλεως, έπί τών τάφων τών
μαρτύρων.

ΕΠΕΤΗΡΙΓ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Β\ 6
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τού μαρτυρικού συνήθως θανάτου τών εις αυτά ενταφιαζομένων αγίων1). Βραδΰ-
τερον, ώς εμφαίνεται και εκ τού ανωτέρω υπ' αριθ. 6 χωρίου, εν τοις μεγάλοις
κοιμητηρίοις άπεχωρίζετο ίδιος χώρος διά τους μάρτυρας και τους αγίους.

Τά βυζαντινά κοιμητήρια ήσαν, ώς φαίνεται εκ τών παρατιθεμένων χω-
ρίων, μέγιστα εις έκτασιν, πλήθοντα τάφων, λαρνάκων, θηκών και μνημείων λαμ-
πρών, με κεντρικάς οδούς και παρόδους, κεχωρισμένα είς τομείς και «κεκαλλω-
πισμένα ανθεσιν» 2). Ειδικοί χειροτέχναι, λιθοξόοι, ζωγράφοι και χαλκοτύποι ειχον
έξωθι τών κοιμητηρίων έγκαταστήσει τά εργαστήρια των, ώς ακριβώς συμβαίνει
και είς τά ημέτερα νεκροταφεία3). Τήν λέξιν «κοιμητήριον» δεν χρησιμοποιεί
κοινώς παρ'ήμΐν ό λαός. Άντ'αυτής λέγει: τό νεκροταφεΐον, τά μνήματα, τά τα-
φέΐα 4), τό ι^αφτήργιο δ) ή τοπωνυμικήν uva λέξιν6).

Τά χωριστά κοιμητήρια απαντώνται σήμερον πανταχού τού πεπολιτισμένου
κόσμου. Και ευρίσκονται μεν εισέτι παρ'ήμΐν εις τ ι να χωρία κοιμητήρια εντός τού
περιβόλου τών ναών, ή συνήθεια όμως αύτη τείνει νά έκλειψη διά τής προσπα-
θείας τών κοινοτήτων νά ίδρύσωσι έξωθι τής κώμης ευρύχωρον νεκροταφεΐον.
Ούτως εν Κρήτη «οί τάφοι πρωτύτερα ήσαν στο χωριό μέσα. Καδένα τόν έθα-
φταν ατή ν εκκλησία τής ενορίας τον. Τώρα είναι εξω από τά χωριά» 7). 'Αλλά και
άστυνσμικάς διατάξεις κατά καιρούς έχομεν, επιβαλλούσας τήν έξω τών συνοικι-
σμών ε'ις ίδιον νεκροταφεΐον ταφήν τών νεκρών8).

9. Είς τόν ρια' ψαλμόν, Migne 55,297. — Που τοίννν εισίν οί τους τά-
φονς τους πολυτελείς οικοδομοϋντες ; ...

') Πρβλ. τόν Θ' κανόνα τής έν Λαοδικεία συνόδου : «περί τοϋ μή συγχωρεΐν είς τα κοι-
μητήρια ή είς τα λεγόμενα μαρτύριαΡάλλη και Ποτλή Σύνταγμα τ. Γ' σ. 179.

2) Περί τής διακοσμήσεως τών τάφων και τών κοιμητηρίων μέ άνθη παρ' ήμΐν βλ.
Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 339, 5.

3) Πρβλ. και Α. Κεραμοπούλλου, Παλαιαί χριστιανικοί και βυζαντιακαί ταφαί έν Θή-
βαις, Άρχαιολ. Δελτίον 1926 σ. 124 κ. έ., ένθα γίνεται ή περιγραφή άποκαλυφθέντος νεκρο-
ταφείου τών Βυζαντιακών χρόνων.

4) Ξ. Άκογλου, ενθ. άν. σ. 229.

δ) Δ. Αουκόπουλος, ΛΑ 785, 48, Αιτωλία.

Β) Έν Κεφαλληνία λέγουσι: Στο Δράπανο (= νεκροταφεΐον). Πρβλ. και Ν. Γ. Πολί-
του, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 339, σημ. 1 και 2.

') Μ. Αιουδάκη, Ή τελευτή στήν Κρήτη, έ'νθ' άν. σ. 422.

8) Πρβλ. Φ. Κουκουλέ, Έπ. Κρητ. Σπουδ. Γ' σ. 31 (Δουκικόν διάταγμα τοϋ 1365 έν
Κρήτη). Περίεργον είναι, δτι έν Κων/πόλει έπί Λέοντος τοϋ Σοφοϋ έδόθη άδεια ταφής και
εντός τοϋ χώρου τής πόλεως : «Και πας ος αν βονληται εϊτε τειχών εξω&εν είτε τής πόλεως
εντός τους τελευτώντας τιμάν τή ταφή, αδειαν εχέτω περαίνειν τό βούλημα*. (53ΐ Νεαρά), βλ.
Βασιλικών 59, 3, 10. Περί τών χρησιμοποιουμένων ποικίλων χώρων ταφής βλ. Ν. Γ. Πολί-
του, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 338 και 338,5.
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10. Εις τόν Ίωάνν. π', Migne 59,436. — Μέχρι τίνος ... λάμπρους μεν
οικοδομοϋμεν τάφους;...

11. Εις τήν πρός Ρωμ. κ', Migne 60,598.— ... ο'ι μεγάλους εαυτούς είναι
νομίζοντες, δταν... τάφους πολυτελείς πρίωνται.

12. Είς τάς Πράξεις ιη', Migne 60,147.— Οΐόν εστίν είς Dad μα μείζον
τοΰ τάφους μεν ετέρους οίκοδο μήσαι λαμπρούς, ίνα οί μετά ταϋτα άκούω-
αιν, δτι ό δείνα φκοδόμησε . ..

13. Εϊς τήν πρός Ρωμ. ιζ', Migne 60,568.—"Οταν γάρ σήματα λαμπρά
καί πάσαν αυτών άναλίσκοντα τήν ονσίαν επιακήπτωσι τελευτώντες αντοΐς άνι-
ατάν, καί έν ταφή άαωτίαν πολλήν σπουδάζωσι προαποτίθεαθαι...

14. Εις τόν Ματθ. πα', Migne 58,735. — Τί γάρ έστι μνη μείον; Λίθος,
σώμα νεκρόν έ'χων εγκείμενον.

15. Περί ίερωσύνης α', Migne 48,625.—"Οταν ονν με τή γι] παραδώς
καί τοΐς δστέοις τοΰ πατρός άναμείξης τοΰ σοΰ . ..

16. Εις τόν Ματθ. λα', Migne 57,369. — ... Ουδέ κεκονιαμένας πα-
ρειάς κατά τους τοίχους τών τάφων.

17. Περί τής "Αννης ε', Migne 54,675. — Τό μεν γάρ σώμα τοΰ πένητος
ουκ αν τις ελοιτο γυμνώααι... 'Ενταύθα δέ (έν τω τάφω τού πλουσίου) κλεί-
θρα καί μοχλοί καί θύραι καί φύλακες καί πάντα εική καί μάτην, τής τών
χρημάτων επιθυμίας ... πάντα τολμάν άναπειθούαης.

18. Εις τόν "Αγ. Βαβύλαν, Migne 50,551. — ... είς νοϋν τους πενθοΰντας
λαβών, οΐ άμα τε τοις τών τεθνηκότων τάφοις έφίατανται, καί ώαπερ άντί τής θή-
κης τους έν τή θήκη κει/ιένους έστώτας ίδόντες, ούτως αυτούς άπό τών πρό-
θυρων ευθέως άνακαλοϋσι.

Ή έν τφ βίφ ματαιοδοξία συνοδεύει τόν άνθρωπον καί πέραν τοΰ τάφου.
Καί ετοιμοθάνατος ζητεί νά έξασφαλίση εις εαυτόν μεταθανάτιον δόξαν, επι-
σκήπτων τήν κατασκευήν περιφανούς τάφου, λαμπρού σήματος, όπερ θά έπισύρη
τόν θαυμασμόν τών μεταγενεστέρων. 'Αλλά καί αν δέν έχη ζητήσει τοΰτο ό νε-
κρός, οί οικείοι αυτοΰ, τιμώντες εκείνον καί εαυτούς, οϊκοδομοΰσι τάφον λαμ-
πρόν, μνημεΐον ες αεί. Εις τήν ματαιοδοξίαν ταύτην όφείλομεν πλείστα τών πε-
ρισωθέντων άπό τής αρχαιότητος έργων τέχνης, οίον έπιτυμβίους στήλας, άνα-
γλΰφους σαρκοφάγους, ληκύθους, τοιχογραφίας κ. ά. Τά μαυσωλεία τών ελληνι-
στικών καί ρωμαϊκών χρόνων, ώς καί τά μουσειακά σύγχρονα νεκροταφεία, εις
τήν άνθρωπίνην ταύτην άδυναμίαν οφείλονται.
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Κατά τ' ανωτέρω χωρία τάφος είναι γενικώς ό περιέχων τό νεκρόν σώμα
χώρος μετά τών έπ'αυτού επιτεθειμένων ή φκ°δομημένων διακοσμητικών συμ-
πληρωμάτων. Ό όρος δηλ. έχει τήν αυτήν, ώς σήμερον, έννοιαν!). Τό σώμα
ή εθάπτετο απ' ευθείας εις τό σκαφέν έδαφος ή ετίθετο εντός λίθινης λάρνακος2).
Εις τήν δευτέραν ταύτην περίπτωσιν, ήτις ήτο συνήθης παρά τοις πλουσιωτέ-
ροις, ή λάρναξ ή εθάπτετο υπό τήν γήν ή ένεκλείετο έντός κτιριακών τάφων,
μεγάλων και πολυτελών, με θύρας και πρόθυρα, εχόντων τους τοίχους κεκονιαμέ-
νους εσωτερικώς και εζωγραφημένόυς, ήσφαλισμένων δέ διά μοχλών και κλείθρων,
ώς αναφέρει ό Χρυσόστομος. Ή λάρναξ ήτο δυνατόν και απλώς νά επιτεθή επί
τού χώρου τού τάφου και νά κείται έκεΤ ελευθέρα εν μέσω τών άλλων τάφων 3).

'Οπωσδήποτε πάντες οί τάφοι, πολυτελείς και πενιχροί, έφερον σήμα τι, οίον
στήλην, λήκυθον, ανδριάντα ή άνάγλυφον προς διάκρισιν. Διά τούτο και παρά
τοις Βυζαντινοΐς, ώς και παρά τοις άρχαίοις, τά νεκροταφεία ώνομάζοντο σήματα4)
και μνημεία: Μνημεΐον δέ εστι τό διά τήν μνήμην φαινόμενον 5). Και άλλα-
χού «Δύναται ό κτίζων τάφον στήλην έπι,ϋεΐναι ή ετερον, ον βούλεται, κό-
σμον» 6).

Χρήσις σημάτων εν τοις τάφοις γίνεται και παρ'ήμΐν σήμερον. Προς δή-
λωσιν τής θέσεως τής κεφαλής τού νεκρού τίθεται συνήθως λίθος άνωθεν αυτής.
Οΰτος εν Κρήτη λέγεται «μαρτούρι» 7). Με σήματα επίσης επί τών τάφων καθο-
ρίζουσιν είς πολλά μέρη τό φύλον ή τήν ήλικίαν τών αποθανόντων: Ούτως εν
'Αρκαδία «βάνουν στους τάφους τών νέων κόκκινο μαντήλι, στους τάφους τών
γερόντων σκούρο και τών κοριτσιών άσπρο, σα σημαίες 8). Και έν Αιτωλία
«απάνω στο μνήμα στένουν φλάμπουρα μαύρο, αμα ό νεκρός είναι λεύτερος»9).

Σήμα τάφου δύναται νά θεωρηθή καί ό επί τής κεφαλής όρθούμενος ή
εμπηγνύμενος σταυρός, όστις φέρει ενεπίγραφα τό όνομα καί έτος γεννήσεως καί

') Καί έν Βασιλικοΐς (έκδοσις Ί. Ζέπου, 'Αθήναι 1912) βιβλ. 59, τίτλ. 1, 2: « Τάφος
έατίν, έν ω αωμα ή δατέα άπετέϋ·η· ον πάς ό ταφή αχρορια&είς, αλλ' δαον έστι τό σώμα».

*) Βασιλικά, 59, 1, 39 «Τόν ταφέντα έν γή ή σορφ». (Σορός = θήκη, λάρναξ).

3) Βλέπε άνωτ. χωρίον 6. Πρβλ. Hermann - Bliimner, Griech. Privatalt. σ. 376 κέ.

4) < Μη δ' άκολον&εΐν άποΰανόντι, ό'ταν είς σήματα αγηται» Δημοσθ. προς Μακάρ. 62.

6) Βασιλικ. 59, τίτλ. 1, 2.

6) Βασιλικ. 59, τίτλ. 3, 7. Άφθονώτατα στοιχεία διά τήν άναπαράστασιν τοϋ τάφου
των Βυζαντινών παρέχονται έν τοις Βασιλικοϊς, βιβλ. 59 τίτλοις 1-4 καί βιβλ. 60, τίτλ. 23.

') Γ. Λονλάκης, ΔΑ 749, 272.

8) Ταίριμπας, ΛΑ 767, 329.

") Α. Λουκόπονλος, ΛΑ 867, 399, Αιτωλία. Έν Λέσβω δηλοϋται τοΰτο διά λευκών ή
μελανών σταυρών.
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θανάτου τοΰ Ινταφιασμένου, ως και τά έπί τών τάφων χαρασσόμενα σύμβολα,
εργαλεία ή εμβλήματα τοΰ επαγγέλματος τοΰ νεκροΰ ').

Αί λίθιναι λάρνακες ή σαρκοφάγοι ή θήκαι έχρησιμοποιήθησαν πολύ άπό
τών Ελληνιστικών χρόνων. Ή παρά τοΰ Πλινίου άναφερομένη εΰρεσις έν Τροία
τοΰ σαρκοφάγου λίθου, όστις ειχε διαβρωτικήν ιδιότητα2) καί ώς έκ τούτου άπο-
συνέθετε τάχιστα τό σώμα, διέδωκε τήν χρήσιν τοιούτων λαρνάκων" αύται όμως
βραδύτερον κατεσκευάζοντο παρά τε τοις Ρωμαίοις καί τοις Βυζαντινοΐς έκ κοι-
νού λίθου ή άργίλλου ή καί έκ ξύλου s). Προορισμός των άπέβη τελικώς ή άπο-
μόνωσις τοΰ σώματος άπό τής άμέσου επαφής μέ τό ύγρόν χώμα, ώς άκριβώς
γίνεται καί παρ'ήμίν μέ τά ένταφιαζόμενα φέρετρα4).

Λείψανα παρ'ήμίν τής χρήσεως λίθινων λαρνάκων δύνανται νά θεωρηθώ-
σιν αί έξης συνήθειαι: Έν Καππαδοκία, όταν ό νεκρός τίθεται άνευ κιβωτίου
εντός τοΰ τάφου, «σχηματίζονοι πέριξ τής κεφαλής τον διά πλακωτών λίθων προ-
φυλακτήρα είς οχήμα | | ίνα μή κτυπήσωσι τά ριφθηοόμενα χώματα άμέσως
είς τό πρόσωπον αύτοϋ» b), είς δέ τήν Τατάρναν 'Αγράφων «μπήχνουν πλάκες
άπ τις τέοοερες πλευρές τον τάφου, τις φνλάχτρες" άπό πάνω υστέρα πλακοστρώ-
νεται δ τάφος, σάν άλώνι» 6). Επίσης πολλαχοΰ τής Ελλάδος θέτουσι περί τούς
τάφους πέτρας, «αίς περιστέλλουσιν έν κιβωρίου σχήματι τούς έαντών νεκρούς
εν τόϊς τάφοις» 7).

Έκ τοΰ ύπ' άριθ. 15 τών άνωτέρω παρατιθεμένων χωρίων διδασκόμεθα,
ότι ύπήρχον οικογενειακοί τάφοι παρά τοις Βυζαντινοΐς. Τοΰτο άναφέρεται καί
εν τοις Βασιλικοις, ένθα «φαμιλιάροι τάφοι λέγονται, ους τις έαυτφ καί τη φαμί-
λια αυτού ποιεί»8). Οικογενειακούς τάφους ειχον καί οί αρχαίοι9), είναι γνωστόν
δέ, πόσον καί σήμερον είναι οΰτοι έν χρήσει.

') Περί τούτων βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ σ. 339.

') Hist. Nat. II, 98.

") C. Giussani, ενθ' άν. Β' σ. 481. Πρβλ. Φ. Κουκουλέ, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζ.
βασιλέων, Έπ. Βυζ. Σπ. ΙΕ' σ. 67 κ. έ.

4) Διά τοΰτο καί «οί πτωχότεροι τάφοι ήσαν κατεσκευασμένοι διά κεράμων μεγάλων
συγκλινόντων ύπέρ τό σώμα τοϋ νεκροΰ καί έντελώς περιλαμβανόντων αυτό». Α. Κεραμοπονλ-
λον, ενθ' άν. σ. 125.

5) Θ. Άνΰόπονλος, ΛΑ 1361 Β, 20, Φλογητά Καππαδοκίας.

• 6) Δ. Αουκόπουλος, ΛΑ 916, 50.

') Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Συμμ. Γ' σ. 338, έ'νθα γενικά τινα περί τών τάφων παρ' ήμίν
μετά τών σχετικών συνηθειών.

8) Βασιλικά, 59, τίτλ. 1, 2.

9) Βλ. Σοφοκλ. Ήλεκτρα 1135 «τύμβου πατρφου κοινόν είληχώς μέρος*.
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5. Περί τυμβωρύχων.

1. Περί πλούτου καί πενίας όμιλ. ια', Migne 63,642. — ... ούτοι δε (οί
πλούσιοι), δταν παραδοθώσι τή γή, τότε παρά τών τυ μβωρύχων γνμνονν-
ται και καθυβρίζονται.

2. Εις τόν Ίωάνν. πε', Migne 59,465. — Ή γάρ πολυτέλεια τής ταφής
τυμβωρυχίας αιτία γέγονε πολλάκις και γυμνόν και άταφον έποίησεν έρρΐ-
φθαι τόν επιμελώς ταφέντα . . .

3. Είς τόν μη' ψαλμόν, Migne 55,239. — Καϊ γάρ δσωπερ άν λαμπρά
περικέηται, τοσούτω .. . πλείονα τοις τυμβωρύχοις έπιθυμίαν (παρασκευάζει) . . .
τάς χείρας τών άνορυττόντων τάς θήκας εφ' εαυτόν όπλίζων και καλών.

4. ΓΙερί πλούτου καί πενίας, ια', Migne 63,642.— ... άλλά τό δείλαιον
σώμα εκείνου, ουδέ τής ζωής άποστερηθέν, άπήλλακται τών έν τή ζωή κακών,
ληστενόμενον καϊ συλούμενον υπό κακούργων και τυμβωρύχων.. .

5. Αύτόθι. — ...άλλά κινούσιν αυτό (τό σώμα) και περιστρέφουσι και μετά
πολλής ώμότητος ένυβρίζουσι. Μετά γάρ τό παραδοθήναι τή γή, γυμνόν και
τής εκείθεν περιβολής και τής άπό τών ιματίων ποιήααντες, ούτως άφιά-
σιν ερρΐφθαι έν έρημία πολλή.

6. Είς τήν Α' προς Κορινθ. λδ', Migne 61,293. — Καί γάρ όρώμεν... καί
άπό τής περί τάφους κακουργίας ...πολύν πολλοίς συναγόμενον πλούτον.

7. Αυτόθι. — ...καί ό τυμβωρύχος τούς τάφους άναρρήξας, συνήγαγε
πλούτον ...

8. Είς τόν Ίωάνν. πε', Migne 59,465. — Πολλοί γοϋν, ίνα μή τούτο γένηται
(ή σύλησις), τάς λεπτάς έκείνας όθόνας διατεμόντες καί πολλών τών αρω-
μάτων έμπλήσαντες, ώστε διπλή γ εν έσθαι τοις έπηρεάζουσιν άχρηστα,
οϋτω τή γή παραδεδώκασι.

Έκ τών ανωτέρω χωρίων δείκνυται, ότι ή τυμβωρυχία κατά τούς χρόνους
τού Χρυσοστόμου ήσκεϊτο συστηματικώς καί κατά τρόπον ληστρικώτατον. Ή περί
τήν ταφήν πολυτέλεια, ό έν τοις τάφοις συνθαπτόμενος πλούτος ήτο έπόμενον
νά κινή τούς κλέπτας, οΐτινες έν τή τυμβωρυχία εύρισκον εύκολον τρόπον, όπως
συγκομίσωσι, ώς καί ό Χρυσόστομος λέγει, πολύν πλούτον.

Ή Βυζαντινή πολιτεία ήναγκάσθη έπανειλημμένως ν'άσχοληθή μέ τήν περί
τούς τάφους κακουργίαν ταύτην, έχομεν δέ διάταξιν, καθ'ην «οι τυμβωρυχούντες
καί γνμνούντες τά τών τελευτώντων σώματα, εί μεν μετά δπλων, κεφαλικώς τι-



ΛΑ0ΓΡΑΦ1ΚΑ1 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ

87

μωροΰνται, ει δε χωρίς οπλών, μέχρι μετάλλου» ι). Όμοίως ή εκκλησία έζήτησε
ν' άπαλείψη δι' απαγορευτικών διατάξεων τό έγκλημα τούτο. Ούτω κατά τόν κα-
νόνα Ζ' Γρηγορίου τοΰ Νύσσης «τό διερευνάσθαι τήν κόνιν άπό τής γαιωθείσης
σαρκός καί άνακινειν τά οστά, έλπίδι τον κόσμον τινά τών σνγκατορυχθέντων
κερδάναι, τοΰτο τω αύτφ κρίματι κατεδικάσθη, φ καί ή ψιλή πορνεία»"1). Τυμ-
βωρύχος, κατά τόν Ζωναράν, ήτο «ό τους τάφους άνοίγων καί ουλών τά τοις
νεκροις συνθαπτόμενα, είή δ' αν καί ό τους λίθους τών τάφων άφαιρονμένος» 3).

Κατά τους νεωτέρους χρόνους ή τυμβωρυχία έχει περιορισθή, τούτο μεν
διότι σήμερον δέν συνθάπτεται μετά τών νεκρών αξιόλογος κόσμος, τούτο δέ διότι
ή έπίχωσις, ήτις αντικατέστησε τάς λιίΚνας λάρνακας, δέν παρέχει ευχέρειαν συ-
λήσεως τοΰ νεκρού σώματος. Έν τούτοις καί σήμερον πολλαχοΰ τής Ελλάδος
«σχίζουσι τά συνθαπτόμενα τώ νεκρώ ενδύματα καί υφάσματα», ίνα τά προφυλά-
ξωσιν άπό τής τυμβωρυχίας4). Τυμβωρύχοι δέ τής σήμερον είναι συνήθως αυτοί οί
νεκροθάπται ή νεκροφύλακες, τους οποίους καί ύποπτεύουσιν οί συγγενείς τού
νεκρού. «Στεκόμαστε νά βεβαιωθούμε, πώς δε θά τοΰ πάρουν οί νεκροθάφτες
τά παπούτσια» 5). Καί άλλαχοϋ: «Λένε πώς ξέχωνε ό νεκροθάφτης τή νύχτα
τους πεθαμένους κ' έ'κλεβε δ,τι είχαν άπάνω τους. Μια φορά... βρήκανε μιά νειαρο-
θαμμένη νεκρή μέ κομμένο τό δαχτύλι που φορούσε δαχτυλίδι» 6).Ουχ ήττον έχο-
μεν καί συστηματικής τυμβωρυχίας περιπτώσεις. Προσφάτως άνεγράφη, ότι «είς
τό χωρίον Μύτικα τής Εύβοιας άγνωστοι, εισελθόντες τήν νύκτα είς τό νεκροτα-
φείο ν, έξέθαψαν τό πτώμα τοΰ προ δεκαημέρου θανόντος Ν. Κ., εκ τού όποιου
καί άφήρεααν τους χρυσούς οδόντας καί δύο δακτυλίδια» 7).

Πλήν τής συλήσεως τοΰ νεκροΰ οί τυμβωρύχοι διέπραττον καί έτερον κα-
κούργημα, δηλ. έξέθαπτον ή μετετόπιζον τό νεκρόν σώμα, όπερ πολλάκις άφινον
«έρρΐφθαι έν ερημιά πολλή». Δέν είναι μόνον ή στέρησις ταφής, ήτις θεωρείται,
ώς είδομεν, ατυχία καί συμφορά διά τόν θανόντα, αλλά καί ή μετακίνησις τοΰ
νεκρού σώματος, ή άτακτος θέσις αύτοΰ έν τω τάφω· Παρ' ήμΐν νΰν πιστεύεται,
ότι «είναι κακό νά' ναι κακά βαλμένος ό νεκρός στον τάφο. Φέρνει θανατικό στο
σπίτι. Γι αυτό κάνουν άνασκαφές καί τόν σιάζονν νά κείται καλά 8).

') Βασιλικών 60, 23, 3, σελ. 612.

') Ράλλη και Ποτλη, Σύνταγμα. Κανόνων Δ' σ. 222.

3) Αυτόθι (Ερμηνεία εις τόν ΞΤ' κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου).

4) Ν. Γ. Πολίτης έν Παρνασσφ, τ. 17 (1894) σ. 81, δ. Πρβλ. τοΰ αύτοΰ Λαογρ. Σύμμ.

Β' 283 καί Β. Schmidt, έ'νΟ1 άν. 24, 311, 5.

6) Μ. Λιονδάκη, ΛΑ 1148, 131, Βιθυνία.

6) Α. Γκράβαλη, Σπασμένες κολώνες σ. 115 (Κυδωνίαι).

') Έφημερίς Βραδυνή 41? Νοεμβρίου 1939.

8) Παηανανιάδης, ΛΑ 242, 'Αμισός Πόντου.
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6. Ή σημασία τής ταφής.

1. Άποσπ. είς τόν Ίερεμίαν, κεφ. ζ', Migne 64,844.—Ώς οι'ιδε ταφής
άξιωθησομένων δ χείρονα τήν σνμφοράν έδείκννεν.

2. Περί πλούτου καί πενίας, Migne 63,642.—... μετά θάνατον πικροτά-
την άπαιτεϊ δίκην, γνμνονς προτιθείς καί άτάφονς, θέαμα δεινόν καί έλεεινόν.

3. Αυτόθι.— ...καί μετά πολλής ώμότητος έννβρίζ ον σι.. . Μετά γάρ
τό παραδοθήναι τή γή, γνμνδν καί τής εκείθεν περιβολής καί τής άπό τών ιμα-
τίων ποιήσαντες, όντως άφιάσιν έρρΐφθαι έν έρημία πολλή.

4. Είς τήν προς Κορινθ. Α', λε', Migne 61,305.— ... το νεκρόν σώμα
γνμνονν τών σφόδρα έχβρών καί πολεμίων εστί.

5. Εις νεωτ. χηρ. Migne 48,605 κ. έ. — ... καί τά προς τήν ταφήν πάντα
έπραξας, ώς προσήκον ήν.

6. Κατά Ιουδαίων, Migne 48,928. — Άλλ.' δπερ οί στρατιώται ποιονσιν
..'. ουκ ενθέως έπί τάς σκηνάς τρέχονσιν, άλλά πρότερον έπί τόν τόπον τής
σνμβολής έλθόντες, τονς μέν άποθανόντας τ ή γ ή κρύπτ οναιν.

Τήν σημασίαν, ήν έδωσαν άπ° άρχαιοτάτων χρόνων οί άνί)ρωποι είς τήν
ταφήν τού νεκροΰ σώματος, μαρτυρούσιν αί παρ' αύτοϊς δοξασίαι περί τών άτα-
φων, αί σχετικαί παραδόσεις καί οί μύθοι Είναι γνωστή ή αύστηρότης, μεθ*
ης έπεβάλλετο ή μετά τήν μάχην περισυλλογή καί ταφή τών νεκρών ου μόνον τοΰ
ιδίου, άλλά καί τοΰ πολεμίου στρατεύματος2). Ή ψυχή τοΰ νεκροΰ, έφ' όσον
ούτος δέν έθάπτετο, έβασανίζετο περιπλανώμενη, ύψιστος δέ πόθος αύτής ήτο ή
διά τής ταφής άνακούφισις. «θάπτε μ' δ,τι τάχιστα, πνλας 'Αιδαω περήσω» ικε-
τεύει ό Πάτροκλος τόν 'Αχιλλέα παρ' Όμήρω 3)' καί ή ελαχίστη έπίρριψις χώμα-
τος έπί τοΰ νεκροΰ θά τόν άνεκούφιζε. Παρ' ήμίν ή ταφή τοΰ νεκροΰ θεωρείται
άκρως έπιβεβλημένη. Κατά τάς παραδόσεις τοϋ έλληνικοΰ λαοϋ «οί έπί πολν μέ-
νοντες άταφοι γίνονται βρικόλακες» 4). Χαρακτηριστική είναι ή κοινή παροιμιώ-
δης φράσις «πεθαμένος κι άθαφτος», ήτις λέγεται μεταφορικώς διά τούς τε-
λείως εγκαταλελειμμένους ή τούς είς άθλιότητα μεγάλην ευρισκομένους.

') Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 323.

') «Τούς δέ Μήδους 'Αθηναίοι μέν θάψαι λέγουσιν, ώς πάντως οσιον άνθρώπου νε-
κρόν γή κρύψαι». Παυσαν. 4, 32, 4.

3) Ίλιάδ. Ψ, 71.

4) Β. Βήκα, "Εθιμα Βλαχοφώνων, Λαογρ. Τ' 187. ΙΙρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις
Α' σ. 587 άρ. 954.
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Δ'. ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗΝ

α. Ό άπό τοϋ νεκροΰ καθαρμός.

1. Είς τόν Ματθ. λζ\ Migne 57,426.—Πολλοί γοϋν άπό μεν τάφων
επανελθόντες έλούσαντο... καίτοι γε δ νεκρός ονκ άκάθαρτον.

'Ενταύθα πρόκειται περί συνηί)είας άπαντωμένης εις τε τους αρχαίους και
τους νεωτέρους Έλληνας, ώς καί τούς άλλους λαούς'). Οί άπό τού τάφου επα-
νερχόμενοι πρέπει απαραιτήτως νά καί^αρί)ώσι δι' ύδατος, καθόσον εμιάνθησαν
άπό τού νεκρού σώματος.

Έν τή Παλαιή Διαθήκη έχομεν ρητήν διάταξιν τού Μωσαϊκού νόμου :
« Πάς δ άπτόμενος τοϋ τεϋ·νηκότος άπό ψυχής ανθρώπου, εάν άποϋάνη και μή
άφαγνισθή, τήν σκηνήν Κυρίου ε μίαν εν εκτριβήσεται ή ψυχή εκείνη εξ 'Ισραήλ,
δτι ϋδωρ ραντιομοϋ ου περιερραντίσθη ετί αυτόν ακάθαρτος έοτιν» 2). 'Αντιθέ-
τως προς τήν Μωσαϊκήν διδασκαλίαν ό Χρυσόστομος διδάσκει, ότι «ό νεκρός
ουκ άκάΰαρτον». Οί Βυζαντινοί όμως παραλαβόντες τήν σχετικήν άντίληψιν άπό
τήν άρχαιότητα «ε·θεώρουν μεμολυσμένους τους νεκρούς, διό καί, αν τούτους
ήγγιζον, άναγκάϊον εκρινον νά καθαρϋώοιν >> :!). Ό καθαρμός οΰτος επετυγχάνετο
όχι μόνον δι' απλού ραντισμού, ώς παρ' Έβραίοις, ή δι' άπονίψεως τών χει-
ρών, ώς παρ' ήμΐν, άλλά καί διά πλήρους λουτρού" «παρά τοις άρχαίοις "Ελλη-
οιν οί οικείοι τοϋ νεκροΰ μετά τήν εκκομιδήν τοϋ σώματος έλούοντο»4). Περί
λουτρού ασφαλώς πρόκειται καί εν τη άνωτέρω μαρτυρία τού Χρυσοστόμου δ).
Χαρακτηριστικόν διά τήν σχετικήν νεοελληνικήν συνήθειαν είναι ότι εν Ζαγορίφ
«νίπτονται ού μόνον τάς χείρας, άλλά καί τό πρόσωπον» 6). Πανταχού αλλού
όμως παρ' ήμΐν ή κάί)αρσις τελείται δι' απλής άπονίψεως τών χειρών. Οί συνο-
δεύσαντες τόν νεκρόν νίπτουσι τάς χείρας είτε άμέσως επί τού καλυφθέντος

') Βλ. Ν. Γ. Πολίτην, Λαογρ. Συμμ. Β' σ. 273 κ. έ. καί Γ' σ. 341 -342.

') 'Αριθμών ιθ, 13.

3) Φ. Κουκουλέ, Συμβολή είς τήν Κρητικήν Δαογραφίαν επί Βενετοκρατίας έν Έπ.
Κρητ. Σπ. τ. Γ' σ. 32.

4) Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Β' σ. 273 καί Β. Schmidt, έ'νθ' άν. τ. 25 σ. 60 κέ.

5) Πρβλ. καί σχετικήν Άποστολ. διαταγήν: « Μηδε επιζητείτε συνεχή βαπτίσματα ή κα-
θαρισμούς επί ΰίξει νεκροΰ» (Migne P. G. I. 988).

6) I. Λαμπρίδον, Ζαγοριακά σ. 193.
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τάφου ') είτε εις τήν πλησιεστέραν πηγήν 2) είτε, όπερ καί τό συνηθέστερον, έξωθι
τής οικίας τού τεθνεώτος. «Στην πόρτα στέκεται ένα παιδί και γέρνει νερό
άπό μιά ποτίστρα, καθένας πον μπαίνει ν' άπλώνϊ] τό χέρι τον νά το βρέχη
μιά ψιχούλα» 3).

Κατά τόν Πολίτην αί τοιαύται συνήθειαι δύνανται νά θεωρηθώσι παγκό-
σμιοι, παρατηρούμενοι καί παρά τοις πλείστοις τών σημερινών λαών4).

β'. Περίδειπνα.

1. Εις τόν Λάζαρον, Migne 48,1038. — Διά τοντο πολλοί τών άν&ρώ-
πων, καί μάλιστα έν τοις έπικηδείοις, όταν τις παιδίον ή γνναΐκα άποβάλη, επειδή
τό πάθος τυραννεΐ.. . λαμβάνει φίλους είς τήν οίκίαν τήν έ'αντον καί σνμ-
πόσιον δαψιλές ποιεί καί οίνος άκρατος δίδοται τω λνπονμένω, ίνα παρα-

μυθήσηται τό έλκος.

»

2. Περί τοΰ μονάζειν, Migne 47,343. — ...καί τών αννδείπνων καί πε-
ριδείπνων πολλώ μάλλον τά τούτον ρήματα... ραον τόν παθόντα διαθεΐναι
δννήσετ αι.

3. Εις τάς Πράξεις κα', Migne 61,235. — Καν μεν είς περίδειπνόν σέ τις
καλέση μετά τό πένθος ουδείς ό άντερών, επειδή νόμος ανθρώπων εστίν ό
ταντα κελεύων».

Ή «έπί τφ πενθεί σύνοδος» ήτοι ή αμέσως μετά τήν ταφήν συγκέντρωσις
τών συγγενών καί τών φίλων έν τώ οίκω τ°ΰ τελευτήσαντος καί ή παράθεσις
δείπνου εις αύτούς δ) ήτο έν χρήσει παρά τοις "Ελλησιν άπό τών αρχαιοτάτων χρό-
νων δ). Φαίνεται μάλιστα, ότι πολλή ευωχία έλάμβανε χώραν κατά τά συμπόσια ταύτα.

') Έν 'Ανασελίτση (Λαογρ. ΙΑ' σ. 402), έν Κύπρο) (Κυπριακά Α' ο. 738), έν Κρήτη
(κατ' άνακοίν. Μ. Λιουδάκη), έν Αιτωλία (ΛΑ 867, 399) κ. ά.

!) Έν Θράκη (Θρακικά Β' σ. 138), έν Λήμνφ (ΛΑ 1160 Γ' Γ. Μέγας), Άν. Κρήτχ)
(ΛΑ 1105 287) κ. ά.

3) Δ. Λονκόπουλος, ΛΑ 784, 48, Αίτοιλία" ομοίως έν Κοζάνη ΛΑ 180, 148, 14, έν
Ήπειρο) ΛΑ 419, 1, έν Οινόη Πόντου ΛΑ 242, 137, 63 κ. ά.

4) Λαογρ. Σύμμ. Β' σ. 274.

5) Πολυδεύκους, Όνομαστικόν, λ. περίδειπνόν. 8, 65.

6) Πρβλ. Ίλιάδ. Q, 801-803, Δημοσθ. περί τοΰ στεφ. δ, 288. Τό έθιμον αναφέρει καί
ό Λουκιανός, περί πένθ. 24, όστις μέ τό φιλοσκώμμον αύτοΰ ΰφος καταδεικνύει καί τήν φυ-
σιολογικήν άπαίτησιν τοϋ δείπνου. «Έπ'ι πασι τούτοις, γράφει, το περίδειπνόν και πάρειοιν οί
προσήκοντες καί τονς γονέας παραμνϋοννται τον τετελεντηκότος και πείΰονσι γεύσασΰαι ονκ
άηδώς, μά Δί' ονδ' αντονς άναγκαζομένους, άλλα ήδη νπό λιμον τριών εξής ήμερων άπην-
δηκότας. Πρβλ. Hermann - Bltimner, ένθ' άν. σ. 271.
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Όμοίως καί οί Εβραίοι «αθροιζόμενοι μετά τόν ένταφιασμόν ήσθιον τόν
αρτον τής θλίψεως και έπινον τήν κύλικα τής παρηγορίας» ').

"Οτι τό συμπόσιον κατά τά περίδειπνα εγίνετο «δατ/ιιλές» καί ό άκρατος
οίνος έρρεεν άφθόνως κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, μαρτυρείται καί εξ άλλων
πηγών. Έν ταϊς Άποστολικαΐς διαταγαϊς προστάσσεται τοις πρεσβυτέροις καί
ΐοϊς διακόνοις : «Έν δε ταΐς μνείαις αυτών καλούμενοι, μετά ευταξίας έστιάσθε .. .
Τούτο δέ φαμεν, ούχ ίνα μή πίνωσιν .. . αλλ' ίνα μή παροινώσι» '-).

Καί κατά τους νεωτέρους χρόνους «Τό τραπέζι γίνεται πάντοτε πλούσιο. Πολ-
λοί, πριν πεθάνουν, δίνουν παραγγελίες στους δικούς τους νά κάνουν άρχοντική
μακαρία : θέλω στο θάνατο μου νά σφάξετε μια προβατίνα...» 3). «Έν Άλαγονία
τής Μεσσηνίας μέχρι πρό τίνων ετών ύπήρχον τά περίδειπνα, τά όποια κατώρ-
θωσε νά καταργήση ό ποτέ ιερεύς Π. Βουτσής διά τά υπ αυτού θεωρηθέντα ώς
συμβαίνοντα έκτροπα. 'Αποθνήσκοντος σημαίνοντος μάλιστα έν τω χωρίο) προσώ-
που, επρεπε νά σφαγώσι χοίροι, τράγοι καί μόσχοι ενίοτε. Μετά τόν ένταφιασμόν
παρετίθετο τράπεζα μεγάλη καί, εκ τού οίνου ϊσο>ς είτα, έρριπτον τό λιθάρι καί
ήγωνίζοντο τις νά συλλάβη τόν άλλον καί ποίος νά προσπεράσω» 4). Ώς δ' εΐναι
γνωστόν, πολλαχοϋ μετά τάς μακαρίας και ασματα ακούονται καί ευθυμία ένίοτε
επικρατεί 5).

Ή λέξις «περίδειπνον» δέν είναι σήμερον έν χρήσει. Άντ' αυτής έχομεν
τάς λέξεις: παρηγοριά, νεκρόδειπνοΆ), τάφος1), κοινό8), πορθιάτικο, τραπέζι, συ-
χώριο, μακαρία κ. ά. 9).

1) Καλλίνικος, ενθ' άν. σ. 398.

2) Migne PG 1, 1148 κ. έ. Διαταγ. Η', μδ'.

3) Δυτ. Μακεδονία, Σ. Συγκολίτης, έν Λαογρ. ΙΑ' 403.

*) Γ. Τζανετάκης, ΛΑ 1136, 77, Άλαγονία, (1908).

δί) Βλ. Κεραμόπουλλον, Άρχαιολ. Δελτ. 1926 σελ. 131 κ. έ. [Τό λεγόμενον δμως ύπό τοΰ
Χρυσοστόμου «και Άκρατος οίνος δίδοται τω λυπουμένφ» πρέπει ίσως νά σχετισθή πρός έθι-
μον έπιχωριάζον έν Άνασελίτση : «Πάνω στο τραπέζι (γιά τή μακαρία) βάζουν ενα ποτήρι
κρασί, ενα καρβέλι ψωμί άλάκερο, ενα πιάτο βρασμένο σιτάρι και κηριά . . . Άφοϋ μαζευτούν
ολοι..., ενας άπό τους σπιτικούς, τους πιο κοντινούς τοΰ πε&αμένου, πίνει τό ποτήρι τό κρασί.
"Αν είναι παιδ'ι ή κορίτσι ανύπαντρο, πίνει τό κρασί ή μάννα, άν άντρας, ή γυναίκα του. Πρβλ.
«πικρό πουτήρ' ήπια ή μαύρη μ'> Σπ. Συγκολίτης, ένθ' άν. σ. 403. Σ. τ. Δ.].

6) Ρόδος.

7) Κρήτη.

8) "Ηπειρος.

Περί τών λέξεων τούτων καί γενικώς περί περιδείπνων παρ'ήμΐν καί παρά τοϊς άλ-
λοις λαοΐς βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Συμμ. Γ' σ. 342 - 345 καί Β. Schmidt, ένθ' άν. τ. 25 σ. 62 - 67·
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Ε'. ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

α'. Κατ' ιδίαν μνημόσυνα έν έκκλησίαις.
*

Τ. Είς τόν Ματθαίον λα', Migne 57,374 κ. έ.—Μάλλον δε τί μετά ταΰτα
... παρακαλείς ιερέας ενξαοΰαι; "Ινα είς ανάπανσιν άπέλ&ϊ], φηοίν, δ τετε-
λεντηκώς, ίνα ί'λ,εων σχί] τον δικαστήν.

2. Είς τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,348. — Βονλει τιμήσαι τον απελθόντα:
Έτέρως τίμησον, έλεημοσύνας ποιών... λειτουργίας.

3. Είς τόν Ίώβ, Migne 64,544. —Βοήϋησον τοις άπελϋούσι, μνείαν ύπερ
αυτών επιτελών.

4. 'Ομιλία με', Migne 63,892. — Ουκ εική προσφοραί υπέρ τών άπελ-
θόντων γίνονται, ουκ εική ίκετηρίαι.

5. Είς τήν προς Κορινθ. α'', Migne 61,229.—*Αλλ' ει μεν υίοϋ ή άδελ-
φοϋ τετελευτηκότος άνάμνηοιν έποίεις . . .

Δεν αναφέρει ένταύθα ό Χρυσόστομος καί τάς χρονικάς περιόδους, καθ' ας
έτελούντο παρά τής οικογενείας τά μνημόσυνα υπέρ τού τελευτήσαντος- Είναι όμως
γνωστόν, ότι άπό τών αρχαίων 'Ελληνικών χρόνων ή τρίτη ήμιέρα, ή ενάτη, ή
τριακοστή καί ή επέτειος άφιερούντο συνήθως είς τήν μνήμην τού νεκρού '). Διά
τους Βυζαντινούς χρόνους πρέπει νά δεχθώμεν, ότι τά τών μνημοσύνων έρρυ-
θμίζοντο παρά τού κατωτέρω 'Αποστολικού κανόνος: «ΈπιτελείσΦω δέ τρίτα τών
κεκοιμημένων έν ψαλμοΐς καί άναγνώσεοί καί προσευχαΐς, διά τόν διά τριών ημε-
ρών έγερθέντα' καί ένατα είς ϋπόμνησιν τών περιόντων και τών κεκοιμημένων
και τεσσαρακοστά κατά τόν παλαιόν τύπον. Μωσήν γάρ ούτως ό λαός έπέν&ησε'
και ενιαύσια, υπέρ μνείας αυτού» 2). Παρά τφ λαώ τήν τέλεσιν τών μνημοσύ-
νων έπιβάλλουσιν oU μόνον λόγοι θρησκευτικοί, άλλά καί αί περί ψυχής δοξασίαι3),
ώς καί α! περί τών νεκρών δεισιδαιμονίαι καί προλήψεις. Οί άνευ μνημοσύνων
νεκροί βασανίζονται, ώς οί άταφοι τών άρχαίων, πολλάκις δ' εμφανιζόμενοι καθ'
ύπνους ίκετεύουσι τήν τέλεσιν μνημοσύνου, όπως άνακουφισθώσι. Διά τούτο

') Πρβλ 'Ισαίου, Περί Μενεκλ. κλήρου, 37, Άριστοφ. Λυσιστρ. 613.Βλ. καί Ν. Γ. Πο-
λίτου. Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 348.

*) Διαταγών Η, μγ' Migne PG 1,1145, κ. ε.

:!) Πρβλ. Ν. Κεψαλα, Μελέτη περί τής αθανασίας τής ψυχής καί περί τών ιερών
μνημοσύνων, 'Αθήναι 1901. Βλ. καί Μ. Λιουδάκη, ενθ' άν. σ. 426.
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ίερώτατον καθήκον θεωροΰσιν οί οικείοι να τελέσωσι κατά τάς τακτάς προθε-
σμίας ιδιωτικά μνημόσυνα υπέρ τών νεκρών αύτών. Ή κατά τά μνημόσυνα
πρόσκλησις περισσοτέρων τού ενός ιερέων θεωρείται, ώς καί κατά τήν κηδείαν,
συντελεστικωτέρα εις τήν «άνάπαυσιν» τοΰ άποθανόντος. Ούτως έτέθησαν έν
χρήσει τά λεγόμενα «συλλείτουργα», καθ' α άπαιτεΐται ή σύμπραξις τριών τουλά-
χιστον ιερέων, προσκαλουμένων άκόμη καί έκ μακρών άποστάσεων, διά τήν τέ-
λεσιν τοΰ μνημοσύνου.

Περί τών μνημοσύνων γενικώς παρά τε τοις άρχαίοις Έλλησι, Ρωμαίοις,
Βυζαντινοΐς καί νεωτέροις "Ελλησι βλ. όσα ό Ν. Γ. Πολίτης καί ό Β. Schmidt
έν ταΐς σχετικαΐς αύτών μελέταις γράφουσι').

β'. Δέησις έπί τών τάφων.

1. Εις νεωτ. χηρ. Migne 48,606.— . . . καί προς τόν τάψον πολλάκις
ερχομένη τόν εκείνου, παραμνθίαν έχεις τής οδύνης ού μικράν.

2. Είς τόν μακ. Βαβύλαν, Migne 50,551.—Μάθοι δ' αν τις καλώς, ώς ή
φαντασία τών άπελθόντων άπό τών τόπων έγγίγνεται ταΐς τών ζώντων ψνχαΐς, εις
νοϋν τούς πενθοΰντας λαβών, ο'ί άμα τε τοις τών τεθνηκότων τάφοις έφί-
στανται, καί ώσπερ αντί τής θήκης, τούς έν τή θήκη κείμενους έστώτας ίδόν-
τες, ούτως αύτούς άπό τών προθύρων ευθέως άνακαλοϋσι.

Έκ τών άνωτέρω χωρίων δέν συνάγεται μέν, ότι έτελοΰντο έπί τών τάφων
εκκλησιαστικά μνημόσυνα ή δεήσεις, άλλ' έν συνδυασμώ προς άλλα χωρία δυνά-
μεθα νά είκάσωμεν, ότι αί επί τούς τάφους έξοδοι τών οικείων συνωδεύοντο πολ-
λάκις υπό ιερέων, οΐτινες άνέπεμπον εκεί εύχάς έπί τοΰ τεθαμμένου, ώς άκριβώς
γίνεται καί παρ'ήμίν σήμερον. Υπάρχει όμως έν τινι περί ταφής βυζαντινή δια-
τάξει ή μαρτυρία: «ι5ίά τό μή τούς ταφέντας εκεί συγγενείς τοΰ πωλήοαντος
στερίσκεσθαι τών έπί τοις μνημείοις τών άποβιωσάντων τελουμένων μνημοσύ-
νων 2). Καί κατά τινα τών 'Αποστολικών διαταγών : «Άπαρατηρήτως δέ συνα-
θροίζεσθε έν τοις κοιμητηρίοις... ψάλλοντες υπέρ τών άδελφών υμών, τών έν
Κυρίω κεκοιμημένων» 3). Ούτω καί παρά τοις άρχαίοις τά μνημόσυνα τών νε-
κρών έτέλουν οί οικείοι επί τών τάφων, επισκεπτόμενοι τούτους καί π'ροσκομίζον-
τες έναγίσματα καί χοάς4).

') Ν. Γ. Πολίτου Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 345-9, Β. Schmidt, ενθ' άν. 25, 70 κέ.

2) Βασιλικών 60,23,5.

3) Migne PG 1, 988, 9, λ'.

4) Πρβλ. Δ. Ήλιακοπονλου, Νεκρικαί τελεταί παρά τοις άρχαιοις και τοις νεωτέροις
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γ'. Κοινή έξοδος έπί τους τάφους.

1. Είς τό όνομα τοΰ Κοιμητηρ. Migne 49,393. — Πολλάκις έζήτησα προς
έμαντόν, τίνος ένεκεν οί πατέρες ημών τονς οίκους τονς ευκτήριους, τους εν ταΐς
πόλεσι παραδραμόντες, έξω τής πόλεως ημάς σήμερον και ενταύθα έκκλη-
σιάζειν ένομοθέτησαν.

2. Αύτόθι. — Τίνος ονν ένεκεν ενταύθα και ουκ έν αλλω μαρτυρία) σννάγεσθαι
ήμας έκέλενσαν οί πατέρες;"Οτι ένταΰθα τών νεκρών κείται πλήθος. Έπεϊ
ονν σήμερον Ίηαονς προς τονς νεκρούς κατέβη, διά τούτο ένταΰθα συλ-
λεγόμεθα.

3. Αυτόθι, 394.—Σήμερον γάρ τά εν "Αδον, περιπολεί πάντα δ Δεσπότης
ήμών σήμερον τάς χαλκάς πύλας σννέκλασε.

4. Είς τήν μάρτ. Δροσίδα, Migne 50,685. — Διά δή τοντο μάλιστα πάν-
των τοντί φιλώ τό χωρίον, δτι ονκ έν συνάξει μόνον, άλλά και συνάξεως
χωρίς πολλάκις ενταύθα άφικνούμενος, τούτων συνεχώς έμνήσθην τών λόγων,
τών οφθαλμών μου τονς τάφους έν έρημία πολλή μεθ' ησυχίας περισκοπούντων.

Τά τρία πρώτα τών άνωτέρω χωρίων αναφέρονται εις κοινήν τινα τών κα-
τοίκων τής Κωνσταντινουπόλεως έξοδον έπί τούς τάφους τής πόλεως, ένθα και
έξεφώνησε τόν σχετικόν λόγον ό Χρυσόστομος. Κατά τόν σχολιαστήν') ό λόγος
οΰτος έξεφωνήθη τήν Μεγάλη ν ΓΙαρασκευήν ,τοΰ έτους 386 ή 387.

Φαίνεται ότι τοιαΰται « σννάξεις» έγίνοντο τακτικώς έκάστην Μ. ΙΙαρασκευήν
εις τό Κοιμητήριον. Ήτο φυσικόν, ώς καί ό Χρυσόστομος εξηγεί, ή άνάμνησις τοΰ
ένταφιασμοΰ τοΰ Σωτήρος νά όδηγή τούς Χριστιανούς πλησίον τών νεκρών 2).

Ό συναγερμός οΰτος τών Βυζαντινών είς τούς τάφους ένθυμίζει τάς συγ-
κεντρώσεις τών νεκροταφείων κατά τάς ημέρας τών παθών τοΰ Χριστού και παρ'
ήμϊν. Έν τω νεκροταφείω τών 'Αθηνών ώς γνωστόν, κατά τήν έσπέραν τής Μ.
Παρασκευής ό Επιτάφιος περιφέρεται ανά τούς δρομίσκους τοΰ νεκροταφείου,
πλήίίος δ'εχόντων οικείους των τεθαμμένους παρακολουθοΰσιν αυτόν ή άναμένουσι

"Ελλησι, Παρνασσός ΙΕ' (1892) σ. 851 καί Hermann - Blumner, ενθ* άν. σ. 372 κέ.

') Migne PG 49,391.

*) Καί σήμερον έτι τελούνται μεγάλαι συνάξεις τοϋ λαοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως έν
τφ νεκροταφείω τοΰ 'Επταπυργίου, οΰχί μέν τήν ήμέραν τής Μ. Παρασκευής, άλλά κατά τήν
ισοδυνάμου σημασίας ήμέραν τής υψώσεως τοΰ Σταυροΰ. Είναι περίεργα τά κατά τάς συγκεν-
τρώσεις αΰτάς λαμβάνοντα χώραν, ατινα ενθυμίζουν μάλλον πανηγύρεις είς τήν ΰπαιθρον ή
μνημόσυνα νεκροταφείων. Περί τούτου βλ. Α. Κεραμόπονλλον, έν Άρχαιολογικφ Δελτίιο 1926
σ. 131-133.
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προ τών τάφων, καίοντες κηρία και λιβανωτόν καί έχοντες τούτους δι' άνθέων
εστολισμένους. Όμοίως έν Πόντω κατά τήν Μ. Παρασκευήν «αί γυναίκες συνέρ-
ρεον εις τους τάφους, ήναπτον κηρία και έϋρήνονν τούς νεκρούς των» '). Έν Νι-
σύρω κατά τήν έξοδον τού Επιταφίου «τοποθετονσιν αί συγγενείς εν τί/ όδώ τά
ενδύματα τοΰ πνιγέντος καί θρηνολογούαι, ουνθάπτουσαι οιονεί τον νεκρόν των» '-).
Έν Μάνη τήν Δευτέραν τοϋ Πάσχα γίνονται τά λεγόμενα παραστασίματα. «Οί
ιερείς ενδεδνμένοι τάς ιερατικός στολάς, προηγουμένων σταυρών καί σημαιών καί
πλήθους παρακολουθούντος, πορεύονται είς τά νεκροταφεία καί ποιούνται δεήσεις
υπέρ τών κεκοιμημένων» 3). "Ισως ή τοιαύτη κατά τήν Μ. Παρασκευήν άνάμνησις
τών νεκρών νά έδημιούργησε καί τά κατά τάς άλλας Παρασκευάς τοΰ έτους μνη-
μύσυνα τών νεκρών, τά άλλως Ψυχοπαράσκευα καλούμενα4). Είναι γνωστή καί
ή κατά τήν Παρασκευήν τής Πεντηκοστής μεγάλη συγκέντρωσις τοΰ λαού είς τά
νεκροταφεία, όπου τελούνται πάνδημα μνημόσυνα τών νεκρών.

δ'. ΚοιναΙ δεήσεις υπέρ τών κεκοιμημένων.

1. 'Ομιλία με', Migne 63,888, — Ον γάρ απλώς ταύτα έπινενόηται, ουδέ
εική μνήμην ποιούμεθα τών άπελθόντων έπί τών θείων μυστηρίων...
Ουδέ μάτην δ παρεστώς τώ θυοιαστηρίω, τών φρικτών μυστηρίων τελουμένων, βοά
υπέρ πάντων τών έν Χριστώ κεκοιμη μένων καί τών τάς μνείας υπέρ
αύτών έπιτελούντων.

2. Εις τήν προς Φιλιππησ. γ', Migne, 62,204. —"Οταν γάρ έστήκη λαός
δλόκληρος χείρας άνατείνοντες, πλήρωμα ίερατικόν, καί προκέηται ή φρικτή
θυσία, πώς ον δνσωπήσομεν υπέρ τούτων (τών νεκρών) τόν Θεόν παρακαλούντες;

3. Είς Πράξεις κα'. Migne 60,170. — Ούχ άπλώς δ διάκονος βοβ «υπέρ
τών έν Χριστώ κεκοιμη μένων καί τών τάς μνείας υπέρ αυτών επιτε-
λουμένων».

Ένταΰθα πρόκειται περί τών καθιερωθεισών παρά τής έκκλησίας έν τφ τελε-
τουργικφ αυτής δεήσεων υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τών «έν Χριστφ» κεκοι-
μημένων. Πλήρη τήν διατύπωσιν καί τό κείμενον τών δεήσεων τούτα>ν περιλαμ-

') I. Βαλαβάνης, ΛΑ 686,26, Κεράσους.

2) Φ. Κουκουίέ, Έπιβίωσις εθίμων τινών κατά τήν ταφήν, Ήμερ. Μ. "Ελλ. 1929
σελ. 373.

') Νεατορίδης, ΛΑ 334,32.

4) Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 347.
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βάνουσιν αί 'Αποστολικά! Διατάξεις τών πρώτων Χριστιανικών χρόνων1). Καί
σήμερον έτι κατά τήν τέλεσιν τής λειτουργίας είναι απαραίτητος ή υπέρ τών νε-
κρών γενική δέησις.

ε'. Μνημόσυνα ευεργετών.

1. Είς τάς Πράξεις ιη', Migne 60,147. — Οϋτω σοι (τώ έκκλησίαν ίδρυ-
σαμένφ) ευλογίας το χωρίον πληρωθήσεται. . . Εϋχαί εκεί διηνεκείς διά σε,
ϋμνοι καί συνάξεις διά σε, προσφορά καθ' έκάστην Κυριακήν.

2. Αυτόθι σελ. 148. — Μικρόν εστίν, είπε μοι, τό καί έν ταΐς άγίαις άνα-
φοραις αεί τό δνομά σου έγκείσθαι...

"Η εκκλησία μνημονεύει 'ιδιαιτέρως έν ταΐς άκολουθίαις αυτής τους κτίτο-
ρας καί άνακαινιστάς ή δωρητάς τών ναών, είναι γνωστά δέ καί τά έτήσια μνη-
μόσυνα, άτινα όργανοΰσιν υπέρ τών ευεργετών αυτών τά διάφορα ιδρύματα. Πολ-
λοί τών πλουσίων αποθνήσκοντες καταλείπουσιν μέρος τής περιουσίας αυτών εις
ναούς ή ιδρύματα διά τήν σωτηρίαν τής ψυχής αυτών. Πολλάκις δωρούμενοι
άπαιτούσιν αί>τοί ώς αντάλλαγμα τήν άναγραφήν τοΰ ονόματος των έν ταΐς άγίαις
άναφοραΐς καί τήν τέλεσιν μνημοσύνων. Έν διαθήκη εκ Μήλου, γραφείση τό
1748, έχομεν ώς εξής τήν θέλησιν τοΰ διαθέτου : «Άφίνει είς δλας τάς εκκλησίας
τάς ένοριακάς τής χώρας πέντε γρόσια είς κάθε μίαν, διά ενα ιερόν σαρανταλεί-
τουργον» 2).

Όμοίως έν τή Διατάξει Μιχαήλ τού 'Ατταλειάτου εκφράζεται ή επιθυμία
«ίνα έγγράχρωσιν εν τοις ίεροίς διπτυχοις τό δνομά μου καί μνημονεΰωμαι έν
αυτοϊς διηνεκώς. Ποιώαι δέ καί τρισάγιον καθ' εκάστην μετά τήν έωθινήν δοξο-
λογίαν υπέρ ε μου τον αμαρτωλού» 3).

'Αγίας άναφοράς εννοεί ό Χρυσόστομος τά άλλως δίπτνχα λεγόμενα ήτοι
τους ιερούς πίνακας, οΐτινες όντες καί σήμερον έν χρήσει παρά τή εκκλησία, πε-
ριλαμβάνουσι τά κατ'έκλογήν μνημονευτέα ονόματα επισήμων προσώπων, ευερ-
γετών, κτιτόρων, δωρητών, άρχιερέων κ. λ. π. καί είναι ανηρτημένοι έν τή Τερα
προθέσει ούτως, ώστε νά είναι πρόχειρα είς τά όμματα τού ιερέως. Τούτους ό
λαός ονομάζει «μερίδες» 4) ή «μεριδοχάρτια» 5), θεωροΰσι δέ έξαιρετικήν τύχην νά
«γραφτή στήν πρόθεση τ' δνομά τους».

') Migne PG 1,1144 (Η', μα).

'*) Σ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων Ε' σ. 446.

3) Σάϋα, Μεσαίων, βιβλιοθήκη Α' σ. 20. Πρβλ. καί Λαογρ. Άρχεΐον (Λαϊκόν δίκαιον
- δωρεαί).

*) Σύλατα Καππαδοκίας, Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ σ. 347.

5) Κανελλάκης, ΛΑ 400, Χίος.
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ς-'· Έλεημοσΰναι καί άγαθοεργίαι ύπέρ τών νεκρών.

1. Είς τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,348. — Βούλει τιμήσαι τόν απελθόντα;
έτέρως τίμησον, έλεημοσύνας ποιών, ευεργεσίας...

2. Είς τήν προς Φιλιππησ. γ', Migne 62,204. — Κλαίωμεν ούν τούτους,
βοηθώ μεν αυτόΐς κατά δύναμιν. Πώς καί τ ίνι τρόπω;... πένησιν υπέρ αυτών
δίδοντες συνεχώς.

3. Εις τάς Πράξ. κα', Migne 60,169. — ΙΊερίστησον χήρας· τούτο έντά-
φιον μέγιστον. ΕΙπέ τοϋνομα' πάσας κέλευσον υπέρ αυτού ποιεϊσθαι τάς
δεήσεις και τάς ικέτηρίας.

4. Αυτόθι. —'Έστι γάρ, εστίν, εάν θέλωμεν, κούφην αύτφ γενέσθαι τήν
κόλασιν.'Άν ούν εύχάς υπέρ αυτού ποιώ μεν συνεχείς, άν έλεη μοσύνην δ ιδώ μεν.

5. Εις τήν προς Φιλιππησ. γ', Migne 62,204. — Οι δέ κατηχούμενοι ουδέ
ταύτης καταριούνται τής παραμυθίας 1), αλλ' άπεστέρηνται πάσης τής τοιαύτης
βοηθείας, πλην μιας τίνος. Ποίας δη ταύτης; "Εν ε στ ι πένησιν υπέρ αυτών
δ ιδόναι.

6. 'Ομιλία με', Migne 63,892. — Ουκ εική προσφοραί υπέρ τών απελθόν-
των γίνονται, ουκ εική έλεημοσύναι.

7. Αυτόθι σ. 891.—Πολλοί καί τών ύφ' έτερων δι' αυτούς γεγενη-
μένων έλεημοσυνών άπώναντο...

8. Ε'ις τήν προς Κορ. Α', κζ' Migne 61,229 - 230. —Άλλ' ει μέν υιού ή
αδελφού τετελευτηκότος άνάμνησιν έποίεις, έπλήγης άν υπό τοϋ συνειδότος, ει μή
τό εθος έπλήρωσας και πένητας έκάλεσας.

Ώς καί άλλαχού παρετηρήσαμεν, αί περιλαμβανόμενοι καί ενταύθα ε'δήσεις
δεν αποτελούν μεν περιγραφάς εθίμων ασκουμένων παρά τφ λαφ, διδάσκουσιν
όμως ημάς πώς αί συναφείς μέ αυτάς πράξεις υπεκινήθησαν παρά τής εκκλησίας,
καταστασαι συν τφ χρόνω άπαίτησις θρησκευτική άμα και λαϊκή. Έν προκει-
μένω ή προς άνακούφισιν τής ψυχής τού άποθανόντος άσκουμένη αγαθοεργία,
ήτις τοσαυτην έχει σημασίαν παρά τφ λαφ, φαίνεται διδαχθεΐσα επιμόνως παρά
τής εκκλησίας. Καί υπήρχε μέν καί παρά τοις Ρωμαίοις ή συνήθεια νά διανέ-
μωνται επί τοις μνημοσύνοις άρτος καί κρέας καί χρήματα είς τόν λαόν 2), ήσκεΐτο

*) ήτοι τής επί τών φρικτών μυστηρίων αναπομπής δεήσεων ύπέρ αύτών.

■) C. Giussani, La vita dei Greci e dei Rotnani Β' σ. 483.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ TOY ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Β*.
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δ'ή αγαθοεργία κατά τάς κηδείας καί παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι, αλλ' αί τοιαϋ-
ται πράξεις παρ' αυτοΐς δέν άπέβλεπον εις τήν μετά θάνατον άνταπόδοσιν. Ή
Χριστιανική 'Εκκλησία έδίδαξε πρώτη καί δή διά τού Χρυσοστόμου ότι «εί μεν
αμαρτωλός δ τεθνηκώς, δει δακρνειν ουδέ δακρύειν μόνον, άλλά ποιεΐν τά δυ-
νάμενα τινά παραμυθίαν αυτω περιποιήααι, έλεημοαύνας και προσφοράς» '), ώς
δείκνυται δ' έκ τού υπ' αριθ. 5 τών ανωτέρω χωρίων οί κατηχούμενοι, οΐτινες
δέν δύνανται άλλως νά σωθώσι, σώζονται διά τών άγαθοεργιών2). 'Εκ τούτου και
πανταχού τής Ελλάδος παλαιότερον καί νύν κατά τάς κηδείας καί τά μνημόσυνα
διανέμονται χρήματα εις τούς πένητας, ένδύματα, τροφαί κτλ. Ούτως έν διαθήκη
έκ Μήλου τοΰ έτους 1748 άναγινώσκομεν: Δίδοσθαι δε και δώδεκα εν Χριστώ
άδελφοϊς, γέρουσιν, άδυνάτοις καί άναπήροις καί ένδεέσιν εκάστω χρόνω έν τώ
καιρώ τών μνημοσυνών μου άνά νόμισμα εν καϊ ανά σίτου μοδίους έξ3). Έν
'Αδριανουπόλει «στο μνημόσυνο τών σαράντα ημερών ή χήρα μοιράζει έκτος άπό
τά βρώσιμα και τά έξης : μιά ολόκληρη φορεσιά, ένα στρώμα μέ προσκέφαλα καϊ
ψάθα, ένα τραπέζι γεμάτο σερβίτσια, μαντήλια, στάμνες, κλπ. 4)

'Ιδία τό δνομαστϊ εύ'χεσθαι υπέρ νεκρού τίνος θεωρείται παρά τώ λαφ ώς
άποτελεσματικωτέρα μέθοδος διά τήν έν τφ Άδη άνακούφισιν αυτού. Ούτω ό
ιερεύς, μνημονεύων πάντων τών κεκοιμημένων μελών οικογενείας τινός δέν αρκεί-
ται, ε'ς τήν γενικήν περί τούτων ευχήν, άλλ° αναφέρει όνομαστί έ'να έκαστον αυτών.
Ώς δέ πληροφορούμεθα έκ περιγραφής τών έν Κρήτη τελουμένων, «καθ' δν χρό-
νον έν τω οίκω παρασκευάζονται τά προς μνήμην νεκρών κόλλυβα, ή τοϋτο
ποιούσα θέτει χωριστά μέρη ώνοματισμένα εις τόν καθένα, προφέρουσα ένδς εκά-
στου τό δνομα» 5). Τό αυτό δέ αναφέρεται περί τών ελεημοσυνών. Π.χ. είς τά Κο-
τύωρα «στ δνομά τους θάδιναν μιάν ελεημοσύνη8). Ό ίδιος δέ παρηκολούθησα τήν
έξης σκηνήν έξωθι ναού τών Αθηνών. Γραία τις, διερχομένη προ έπαίτου, τόν
έπλησίασε καί καθ' ην στιγμήν τφ ένεχείριζε νόμισμά τι έψιθύρισε καθ' έαυτήν :
«Λευτέρης». "Ο επαίτης αντιληφθείς αμέσως περί τίνος έπρόκειτο, έφώναξε: «Ό
Θεός νά συχωράη τό Λευτέρη σον, κυρούλα». Έν προκειμένω ό λαός πιστεύει
καί εκτελεί ό,τι τόν έδίδαξεν ή Εκκλησία. «Είπε τοϋνομα» λέγει ό Χρυσόστομος
έν τφ ύπ' αριθ. 3 χωρίω, «πάσας κέλενσον ϋπερ αύτον ποιέϊσθαι τάς δεήσεις».

Είς τόν 'Ιωάννην ξβ', Migne PG 59,348.

*) Πρβλ. τήν νεκρώσιμον 'Ακολουθίαν είς κληρικόν <"Άν ήλέησας, άνθρωπε, αν&ρωπον,
εκεί μέλλει σε ελεήσειν.

3) Κ,.Σάθα, Μεσαίων. Βιβλίο». Α' σ. 23. Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ', 352,2.

4) Μανασαείδης, ΛΑ 215, 219.

5) Ζωγραφάκης, ΛΑ 895, Κρήτη.

6) Ξ. "Ακογλον, ενθ' άν. σ. 241,
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ζ'. Εικόνες και ενδύματα τών προσφιλών νεκρών.

1. Είς τόν Ματθαίον λδ', Migne 57,403. — ΕΙ γάρ καί νύν εικόνας δια-
πλάττοντες άνθρωποι, επειδή τό αώμα κατααχεΐν ουκ εχονσιν. .. προσηλω-
μένοι ταις οανίσιν είσί...

2. Είς τόν Ίωανν. ξε', Migne 59,366. — Τί δέ; τών πολλών τάς εικό-
νας δταν ΐδωμεν άνακειμένας έν ταις οΐκίαις, ουχί μάλλον θρήνου μεν;

3. Εις τόν μη' ψαλμόν, Migne 55,232. — Ουδέν γάρ μνήμην ποιεί, άλλ'
αρετή μόνη' ουκ οικία, ουκ άνδριάς... ουκ άλλο τών τοιούτων ουδέν.

4. Είς τόν "Αγ. Βαβΰλαν, Migne 50,551. — Και τί λέγω τόπον και τάφον ;
Και γάρ Ιμάτιον μόνον πολλάκις τών απελθόντων δφθέν και ρήμα είς
διάνοιαν έλθόν, διήγειρε τήν ψυχήν καί τήν μνήμην άνέοτηοε διαπίπτουσαν.

Ή ανάγκη τής διατηρήσεως ζωηράς τής μορφής τού εκλιπόντος oU μόνον
εν τή μνήμη, άλλά καί προ αυτών τών οφθαλμών τών οικείων ώδήγησεν άπό
τών άρχαιοτάτων χρόνων τους ανθρώπους εις τήν κατασκευήν εικόνων τών άπο-
θνησκόντων. Άπλαϊ προτομαι ή άνδριάντες, εκμαγεία η εζωγραφημένοι πίνακες
εχρησιμοποιήθησαν προς τούτο. Είναι γνωστή ή εργασία τού Λυσίππου, όστις
κατεσκεύασε τους ανδριάντας τών εν Γρανικώ πεσόντων λαβών τάς δ'ψεις αυτών
εν άποτύποις επί τών πτωμάτων α^ών. Παρά Ρωμαίοις ελαμβάνετο όμοίακ κατά
τήν εκφοράν ή ό'ψις τοϋ νεκρού εν γύψω η άργίλω, εκ ταύτης δέ κατόπιν άπεδί-
δετο πλήρως ή μορφή (imago) διά κηροϋ. Σειρά τοιούτων εικόνων τών εκάστοτε
αποθνησκόντων άπετέλει τάς imagines maiorum εκάστης οικογενείας, αΐτινες εφυ-
λάσσοντο ώς άναμνηστικά κειμήλια μετά μεγίστου σεβασμού1).

Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους επίσης, όταν επρόκειτο περί βασιλέως, εκα-
λοϋντο οί ζωγράφοι, ίνα, πριν ταφή ό νεκρός, ζωγραφήσωσι τήν εικόνα αυτού ®).
Έν τοις άνωτέρω χωρίοις πρόκειται προφανώς περί εζωγραφημένων εικόνων τών
νεκρών, αΐτινες άνέκειντο εν τω οίκω εΐς άνάμνησιν εκείνων, ώς καί περί ανδριάν-
των. Παρ" ήμΐν είναι γνωστά τά ψηφίσματα τών διαφόρων σωματείων, άτινα
άμα τή άναγγελία τοϋ θανάτου σημαίνοντος μέλους αυτών, στερεοτύπως άποφα-
σίζουσι «ν' άναρτηθή ή εικών» τοϋ μεταστάντος. Διά τόν λαόν εξ άλλου έσχε
μεγίστην σπουδαιότητα ή δυνατότης τής φωτογραφήσειος. Πόσην άπογοήτευσιν
αισθάνονται οί οικείοι τοϋ νεκρού, όταν δεν ευτυχήσωσι νά έχωσι φωτογραφίαν

') C. Giussani, ενθ. άν. σ. 479.

2) Φ. Κονκονλέ, Τά κατά τήν ταφήν ιών Βυζ. βασιλέων, Έπ. Βυξ. Σπουδ. ΙΕ' σ. 59-60.
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αυτού. Διά τούτο καί μετά θάνατον πολλάκις καλείται ό φωτογράφος, ινα άπα-
θανατίση, έστω και νεκράν, τήν όψιν τοΰ προσφιλούς των.

'Αλλά καί οιονδήποτε άλλο άντικείμενον, σχέσιν έχον μέ τήν φυσιογνωμίαν
καί τόν βίον τοΰ νεκρού, φέρει εις ήμας αναμνήσεις καί τό διατηροΰμεν μετ'
άκρου σεβασμοΰ. Διό και πλήν τών επί τοις ένδύμασι ή άλλοις άντικειμένοις κατ'
Ιδίαν θρήνων τών οικείων έχομεν έν Νισύρω έπίσημον χρήσιν τών ενδυμάτων
τών νεκρών, άτινα συντιθέμενα είς ομοίωμα, έκφέρονται είς τάς οδούς κατά τήν
έσπέραν τής Μεγ. Παρασκευής καί μοιρολογούνται ώς awol οί νεκροί').

S". ΠΕΝΘΗ

α'. Τό αΐενθεϊν, ώς έθιμον καί ώς καθήκον.

1. Είς τήν πρός Γαλάτας, Migne 61,677. — Καθάπερ γάρ οί πενθεί τινι
περιπεοόντες ή τινά τών γνησίων άποβαλόντες καί τινα τών άδοκήτων υπομέ-
νοντες οντε νύκτωρ ήσυχάζουσιν οντε μεθ' ήμέραν, τοΰ πένθους αϋ-
τοις τήν ψυχήν πολιορκοΰντος...

2. Περί κατανύξεως a', Migne 47,409. —"Εως δ'άν άκμάζ-η τό πέν-
θος, ονδενός αϋτοις τών παρόντων λόγος εστί... Καί ουδείς άν ούτε τών οΐκε-
τών, οϋτε τών φίλων τολμήσειε τότε υπέρ τών έν τω κόσμφ τούτω... ρή'ξαι φω-
νήν πάντα γάρ εκποδών γινόμενα παραχωρεί τοις περί φιλοσοφίαν λόγοις... εις
μόνος κατοικίζεται λογισμός, δ τήν εικόνα τοΰ τετελευτηκότος δια-
κρατών συνεχώς.

3. Αυτόθι. — Νυν δε οί μεν παΐδας καί γυναίκας άποβαλόντες πρός ουδέν
ετερον άπασχολοϋσι τόν νουν ή πρός τό φαντάζεσθαι τους άποσπασθέντας
αυτών.

4. Εις τήν πρός Κορινί). A', Migne 61, 235.—Άλλ' δμως... ούτω πολλαί
τών γυναικών άναιαθήτως διάκεινται, ώς καί τους άπιστους παρατρέχειν τή του
πένθους υπερβολή. Καί αί μεν υπό του πάθους έσκοτωμέναι τοΰτο ποιον-
σιν, αί δέ πρός έπίδειξιν καί υπέρ τοΰ τά τών έξωθεν διαοοεύγειν
έγκλή ματα.

ι) Γ. Παπαδόπουλος ΔΑ. 207, 28. Πρβλ. καί Φ. Κονκουλέ, Ήμερ. Μ. Έλλ. 1929, σ. 372.
'Επίσης έν Μάνη (Νεστορίδης, Λ Α 334,30) διά τους έν if) ξένη θανόντος <ϋέτουσι δ,τι ένδυμα
εχει δ άποΰανών η ξίφος και επ'αυτών μοιρολογοΰοι».
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5. Περί κατανύξεως α', Migne, 47, 409. — Καί εκείνων μεν ουδείς, καν βα-
αιλικωτάτου τύχτ/ γένους, τφ τοΰ πένθους αίσχύνεται νόμω.

6. Εις τήν προδοσίαν, Migne 59, 720 (έκ τών νόθων).— Ούκ οϊδας πώς
πολλοί πολλάκις τών μεγάλων μέμψιν ύπέστη σαν έπί βασιλικφ πενθεί τρν-
ψήσαντες ;...

Τό πενθεϊν έπί τοις νεκροΐς ύπήρξεν ανέκαθεν έκδήλωσις ού μόνον εξ εσω-
τερικών συναισθηματικών λόγων έπιβαλλομένη, άλλά καί έκ κοινωνικών. «Νόμον»
ονομάζει τήν έκδήλωσιν ταύτην ό Χρυσόστομος '). Οί μή έπαρκώς πενθούντες έκ
τών οικείων υφίστανται τήν μομφήν τής κοινωνίας, ώς μή έκπληρούντες τά προς
τούς νεκρούς καθήκοντα αύτών. Ταύτα είναι τά «έξωθεν έγκλήματα», άτινα κατά
τόν Χρυσόστομον ζηχούσι νά «διαφύγωσιν» αί πενθούσαι γυναίκες, ύποκρινόμε-
ναι πολλάκις. Ούτω καί κατά τόν Λουκιανόν πενθοΰσιν οί άνθρωποι ουχί τφ ό'ντι
άλγούντες, άλλά «νόμω καί συνήθεια τήν λύπην επιτρέποντες» 2).

Παρ' ήμίν αί άπαιτήσεις τής κοινωνίας διά τάς έκδηλώσεις τοΰ πένθους
είναι αύστηρόταται. Πολλάκις ήκούσαμεν κατακρινομένους τούς οικείους, Ιδία τάς
συζύγους, διά τήν μή έπαρκή ή έκδηλον πένθησιν τοΰ νεκροΰ αύτών. «Ήμαρτα!
άγοΐκον πράμαν πά εΐδες; Ή τάδενα ξάϊ 'κ' έπόνεσεν τόν άντραν άτ'ς» ! 3).

Τήν χήραν ό λαός θέλει πάντοτε βαρυπενθοΰσαν καί άπέχουσαν πάσης κο-
σμικής χαράς. Τοΰτο ζητούσι καί οί στίχοι:

«Χήρα πού κάθεσαι ψηλά, κατέβα παρακάτω
καί κάθισε στις άσχημες, στις λεροφορεμένες» i).

Καί επειδή ένταΰθα ό λόγος περί χηρών, παραθέτομεν σχετικόν χωρίον
τοΰ Χρυσοστόμου, ώς καί αντίστοιχα τής Νεοελληνικής δημώδους ποιήσεως. «Όν-
τως έλεεινόν τό τής χήρας δνομα, οίκτου πεπληρωμένον, δακρύων μεμεστωμένον,
συμπαθείας έχόμενον», λέγει ό Χρυσόστομος5). Καί παρ° ήμίν ή άπομείνασα
χήρα περιβάλλεται υπό πλείστων εκδηλώσεων συμπαθείας. Πχ.

«Στέκω καί συλλογίζουμαι καί διαμετράω στο νοΰ μου,

τό πώς περνάνε τ αρφανά, τό πώς οί μαύρες χήρες 6).

') Πρβλ. τά διά τό βασιλικόν πένθος κεκανονισμένα έν τή αυλή τοΰ Βυζαντίου. (Φ.
Κουκουλε έν Έπ. Βυζ. Σπουδών τ. ΙΕ' σ. 73 κ. έ.).

2) Περί πένθους, 1.

8) Ξ. "Ακογλον. Λαογραφικά Κοτυώρων, σ. 225.

4) Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή σ. 190,2.

5) Είς τόν υ ιόν τής χήρας, Migne PG 61,791.

6) Ν. Λάσκαρη, Ή Λάστα καί τά μνημεία της, Πύργος 1903 - 1910, σ. 555.
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«Τής χήρας λόγος δεν περνά καί τασπρο της δεν κλίνει.1).

« Οποιά 'χασε τόν αντρα της, έχασε τήν τιμή της» 2).

β'. Εκδηλώσεις πένθους.

1. Περί κατανύξεως α', Migne 47,409.—'Αλλά καί επί εδάφους καθιεϊται,
καί θρηνήσει πικρόν, καϊ τήν έσθήτα μεταβαλεΐ, καϊ τά άλλα πάντα μετά
πολλής υποστήσεται προθυμίας...

2. Είς τόν Ίώβ., Migne 64,536-7.—Νϋν μεν γάρ εφ' ημών πολλοί
τών πενθούν των τ ρ έφου σ ι κόμην, εκείνος δε (ό Ίώβ) περιήρει. Διατί; τώ
πενθοϋντι τό σπουδαζόμενον ην είς τό εναντίον σχήμα περιστήσαι τήν κα-
τάστασιν. "Οπου οϋν τιμάται κόμη, σημείον πένθους τό κείρεσθαι.

3. Σύνοψις τών Γραφών, Βασιλειών Β', Migne 56,347. —ΤΗλθε δέ και
δ Μεμφιβαάλ αύχμών, ρυπαρά ένδεδυμένος ιμάτια, κομών τόν μύστακα, όνυχας
μεγάλους επιδεικννς, πάντα, απερ ην λΰπης σημεία.

4. Εις τόν ρη' ψαλμόν, Migne 55,280.—...και γυναίκα έν χηρεία... καϊ
οίκέτας μελανειμονοϋντας.

5. Είς τήν Γένεσιν γ', Migne 56,537.—...περιβεβλημένη, μετά θάνατον
τοϋ άνδρός αυτής, χιτώνα χηροσύνης .. .

6. Τοις έπί τό μονάζειν ένάγουσιν, Migne 47,334.—Περιέβαλον με-
λαίνη στολή τούς οίκέτας απαντας, κατέπασα τέφρα τάς κεφαλάς.. .

7. Είς νεωτέραν χήραν, Migne 48,605.—'Εσμός μοι πολύς χηρών έπέδρα-
μεν... αι πενθήρη καί μέλαιναν περιθέμεναι στολήν θρηνοϋσι τόν άπαντα
χρόνον.

8 Είς τόν Ματί). λδ', Migne 57,403. Πολλοί τών άποβαλόντων τούς οι-
κείους, τάς πόλεις άφέντες.τά μνήματα έμελλον οίκεΐν ...

9. Περί κατανύξεως α', Migne 47,409.—Πολλούς .δ' έγωγε οΐδα, μετά τήν
τών φιλτάτων άποβολήν, τούς μεν τήν έν άγροϊς δίαιταν τής πόλεως έναλ-
λαξαμένους και τών έν ταύτη καλών, τούς δέ παρά τά μνήματα τών απελ-
θόντων τάς οικίας δειμαμένους καϊ τόν βίον εκεί καταλύσαντας.

10. Εις τόν "Αγ. Βαβύλαν, Migne 50,551.—Πολλοί δε τών άφορήτως προς

'1 Φ. ΚουκουΜς, ΑΑ 503,137, Μάντ\.

2) Π. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή γλωσσ. ΰλης 1887 σ. 207 (Γορτυνία).
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τα πάθη διατεθέντων, παρά τοις μνήμασι τών απελθόντων τόν άπαντα
κατφκισαν εαυτούς χρόνον, ουκ αν τούτο ποιήσαντες, ει μη τινα παραμνθίαν
υπό τής τών τόπων έλάμβανον όψεως.

Δύο είναι αΐ κυριώτεραι εκδηλώσεις τού πένθους κατά τ' άνωτέρω χωρία :
περί τήν κόμην καί περί τήν εσθήτα. Έν τω ύπ' άριθ. 2 χωρίω ό Χρυσό-
στομος εξηγεί τάς εκδηλώσεις ταύτας εκ τής είς τό εναντίον σχήμα τάσεως τών
πενθούντων. Παραπλήσια δέ λέγει καί ό Πλούταρχος διά τά παλαιότερον εθι-
ζόμενα : «Πένθους μέν οίκεΐον τό μή σύνηθες... Καί γάρ παρ "Ελλησιν, δταν δυσ-
τυχία τις γένηται, κείρονται μέν αί γυναίκες, κομώσι δέ οί άνδρες' δτι τοις μέν
τό κείρεσθαι, ταϊς δέ τό κομάν σύνηθες έστι» Οί Βυζαντινοί, οΐτινες έκειρον
επίσης τήν κόμην είς τόν καθ' ήμέραν βίον, έτρεφον κόμην, οσάκις έπένθουν.
Άναλόγο)ς έπραττον καί οί άλλοι λαοί. Ό Ίώβ, επειδή οί Εβραίοι έτρεφον
κόμην, «έκείρατο τήν κόμην» επί τφ άκούσματι τού θανάτου τών τέκνων αυ-
τού 2). Διά τούς Αιγυπτίους ό Ηρόδοτος παρατηρεί: «ΤοΧσι άλλ'οισι άνθρώποισι
νόμος «άμα κήδεϊ κεκάρθαι τάς κεφαλάς τους μάλιστα ίκνέεται' Αιγύπτιοι δέ υπό
τούς θανάτους άνιέϊσι τάς τρίχας αϋξεαθαι, τάς τε έν τή κεφαλή καί τφ γενείφ,
τέως έξυρημένοι» Ά).

Καί σήμερον αί συνήθειαι αΰται ευρίσκονται άναλλοίωτοι παρ'ήμΐν. Προς
ένδειξιν πένθους οί νεώτεροι Έλληνες, οί μέν άνδρες μένουσιν «άκούρευτοι κι'
άξύριστοι», αί δέ γυναίκες πολλαχού (Κρήτη, "Ηπειρος, Μάνη) κείρουσι τήν κό-
μην4). Χαρακτηριστική είναι καί ή έν Ήπείρω συνήθεια, καθ' ην οί πενθούν-
τες «εκειρον τήν χαίτη ν τών ίππων των, καθ' δν χρόνον άφηναν μακράν τήν
ίδικήν των κόμην» 5).

Ή ετέρα ένδειξις πένθους, τό «μελαίνη στολή περιβάλλεσθαι», όπερ κατά
τόν Χρυσόστομον ήτο ή συνήθεια τής έποχής του, άπαντάται ού μόνον είς τούς
αρχαίους Έλληνας, άλλά καί είς πάντα σχεδόν τά έθνη 6). Ούτω καί παρ' ήμΐν
«τά μαύρα» είναι τό χρώμα τοϋ πένθους. «Οί γυναίκες βάφουνε τά ρούχ,α τους
μαύρα, οί άντρες βάζουνε μαύρο ποκάμισο καί πολλοί καί μαύρο μαντήλι στο

') Πλουτάρχου, Ηθικά, 267 Α - Β. Hermann - Blwmner, ενθ' άν. σ. 370 κ. έ.
') Ίώβ Β', 20.

3) 'Ηροδότου 2, 36.

4) Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 356,4 καί 359,1. καί Β. Schmidt, ενθ'
άν. 25, 68 κέ.

5) Γ. Παλιουρίτου, Άρχαιολ. Έλλην. Β', 262.

6) Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ Γ σ. 357 κέ. μετά βιβλιογραφίας περί τών παρά τοις
άρχαίοις, Βυζαντινοΐς καί νεωτέροις λαοίς έν τή άμφιέσει έθιζομένων.
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κεφάλι» '). "Οτι καί ή ένδειξις αύτη οφείλεται εις τήν αύτήν κατά τά πένθη τάσιν
τών ανθρώπων προς «τό εναντίον σχήμα», άγουσιν ημάς νά δεχθώμεν τά άλ-
λαχοΰ περί τήν ενδυμασίαν εθιζόμενα κατά τό πένθος. Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ
Πλουτάρχου «εν "Αργεί λευκά φοροϋσιν έν τοις πένϋεσι, υδατόκλυστα» ομοίως
δέ καί αί Ρωμαίαι γυναίκες 3). Ώς δ' είναι γνωστόν, καί οί μεσαιωνικοί "Ελληνες
είς ένδειξιν πένθους καί ταπεινώσεως έφερον φαιάνή λευκήν στολή ν Παρ'
ήμΐν τό λευκόν ώς πένθιμον χρώμα ευρίσκει τις έν τή στολή τών ιερέων κατά
τάς κηδείας, ώς καί έν τώ διακοσμώ χών νεωτέρας ηλικίας νεκρών. Έν τφ χω~
ρίω Τελώνια τής Λέσβου αί συνοδεύουσαι τόν νεκρόν γυναίκες καί μάλιστα αί
μοιρολογούσα ι φέρουσιν έπί τών κεφαλών των άσπρα φοινίτσα ήτοι λευκάς κα-
λύπτρας 6). Είς τά Σφακιά Κρήτης «οί έξω τής οικογενείας συγγενείς κίτρινο βά-
φουσι τήν στολήν των» Ί). Πλήν τής περί τό χρώμα τής έσθήτος έκδηλώσεως καί
άλλαι πράξεις σχετικαί μέ τά πένθη δύνανται ν' άναχθώσιν είς τό «έναντίον
σχήμα». Ούτως έν Θεσσαλία αί γυναίκες «ώσπου νά βάψουν μαϋρα τά φορέματά
τους, τά φοροΰν ανάποδα» 8). Έν Εύβοιςι ή χήρα φέρει ώς ένδειξιν πένθους «άνε-
στραμμένον τό έξωτερικόν ένδυμα» Η). Πλεϊσται τέλος άλλαι ένέργειαι, ώς ή ύψω-
σις μεσίστιου σημαίας ή τό ύπό μάλης όπλον τών στρατιωτών, τής τάσεως ταύ-
της είς «τό έναντίον σχήμα» είναι ευρήματα.

Ό Χρυσόστομος ένταΰθα άναφέρει καί ΐδιάζουσάν τινα παρά τοις Βυζαν-
τινοΐς έκδήλωσιν πένθους, ουχί άσχετον ίσως προς τήν όλην αυτών μυστικοπαθή
τάσιν, τήν παρά τά μνήματα οΐκησιν. Πρόκειται περί έκδηλώσεως υπερβολικής
προς τούς άπελθόντας στοργής, παρατηρουμένης ίσως περισσότερον εις τούς άπο-

Πρβλ. καί Φ. Κονκονλέ, 'Επιβιώσεις εθίμων τινών έν Ήμερ. Μεγ. Ελλάδος 1929 σ. 378.

') Μ. Αιουδάκη, Ή τελευτή στήν Κρήτη, Έπ. Κρητ. Σπ. Β', 425.

s) Πλουτάρχου, 'Ηθικά, 270, F

") Αΰτ. 270, Γ) «... λευκά φοροϋσιν εν τοις πεν&εοι. .. και λευκούς κεκρυφάλους» Πρβλ^
καί Ήρωδιανοϋ 14, 3. .

4) Φ. Κουκουλές, ένθ' άν· σ. 379.

5) Φ. Κουκουλές, Τά κατά τήν ταφήν τών Βυζ. βασιλέων, Έπ. Βυζ. Σπ. ΙΕ' σ. 73.

6) Α. Λονκατος, ΛΑ 1446 Α' σ. 276. Ή γραία, τήν οποίαν ήρώτησα, διατί προτιμώσι
τό λευκόν χρώμα, μοί άπήντησε :—**E do φοροναι άλλη βολά· τά φοινίτσα μας εϊνι χρουματ'-
στά τς αλλις τς μέρις». 'Επίσης έν τφ χωρίφ τούτφ κατά τήν ήμέραν τής κηδείας καί μά-
λιστα κατά τήν έκφοράν τοΰ νεκροΰ οί άνδρες φροντίζουσι νά είναι <ξυρισμένοι καί καλο-
χτενισμένοι», αί δέ γυναίκες φοροϋσι τά καλά των φορέματα, μεταξωτά πολύχρωμα, τά όποια
θέλουν νά χαρούν γιά τελευταία φορά. Οίίτω ή κηδεία ομοιάζει μέ πανηγυρικήν πομπήν.

7) Παπαδοπετράκη, 'Ιστορία τών Σφακίων σ. 72.

8) Κ. Κασιμάτης, ΛΑ 660 σ. 10.

9) 'Αρχείον Εϋβ. μελετών, Β', 201.
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μείναντας μόνους έν τφ κόσμω οικείους. Έφευγον έκ τής πόλεως καί κατορκουν
παρά τούς τάφους, όπου καί κατέλυον τόν βίον.

γ'. Διάρκεια τοΰ πένθους.

1. Περί υπομονής, Migne 60,726.—Μή μακράς ημέρας θρηνήσω μεν .. .

2. Είς τήν πρός Θεσσαλ. Τ', Migne 62,431.—Ει γάρ ταϋτα πενθείς, έχρήν
διά παντός πενθεΐν τόν απελθόντα. Ει δέ ένιαυτοΰ παρελθόντος έπιλέλησαι,
ώς ουδέ γενομένου τινός, ού τόν άπελθόντα θρηνείς ...

3. Περί μονανδρίας, Migne 48,612-3. — Και γάρ και οικέται και θερά-
παιναι και γεωργοί καί πάροικοι καί γείτονες καί συγγενείς τοΰ προαπελθόντος

κατηφοΰσιν έπί τοις γενομένοις καί στενάζόνσιν____Καί οί νομοθέται...

πάντα τοΰ δευτέρου γάμου τά φαιδρά παρ^τή σαντο καί οϋτε αυλός, οντε
κρότοι... οϋτε όρχήματα.

Ή συμπλήρωσις ενός τουλάχιστον έτους άπό τής ημέρας τοΰ θανάτου πρός άρ-
σιν τοΰ πένθους έθεωρήθη απαραίτητος άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων. Παρ' Ευρι-
πίδη ό Άδμητος, διατάσσων γενικόν πένθος επί τφ θανάτω τής Άλκήστιδος, λέγει:

«αυλών δέ μή κατ' άστυ, μή λύρας κτύπος
έστω σελήνας δώδεκ' έκπληρουμένας Χ).

Καί παρ' ήμΐν έν πλήρες έτος είναι τό κατώτατον όριον διαρκείας τοΰ πέν-
θους μιας οικογενείας2). Πώς τηρείται τοΰτο μας πληροφορούσιν αί κατωτέρω ει-
δήσεις: εν Άνασελίτση «γιά ενα χρόνο δέν δέχονται επισκέψεις στις ονομαστι-
κές γιορτές, οϋτε αυτοί πηγαίνουν σέ άλλα σπίτια επίσκεψη... Ή οικογένεια μέσα
στο χρόνο δέν φκειάνει βασιλόπιττα, χριστόψωμα κτλ. καί τό Πάσχα δέν βάφει
κόκκινα αυγά» s). Έν Κρήτη «νηστεύουν τό κρέας σαράντα μέρες, πολλές μάλι-
στα καί χρόνο ολόκληρο. Κάθονται μέσα ε'ξη μήνες ώς ένα χρόνο καί δέν πάνε
οϋτε στήν έκκλησία» 4).

"Οσον αφορά τόν περιορισμόν τής χαράς και τών διασκεδάσεων κατά τήν
τέλεσιν δευτέρου γάμου, πρέπει νά θεωρήσωμεν καί τούτο ώς μίαν εισέτι έκδή-
λωσιν τοΰ συνεχιζομένου πένθους έπί τφ θανάτιο τής πρώτης συζύγου. Είναι
γνωστόν, ότι οί Βυζαντινοί προέβαινον εις δεύτερον καί τρίτον καί τέταρτον γά-

Εύριπ. Άλκ. στ. 430-1.

2) Πρβλ. Ν. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' σ. 356.

3) Συγκολίτου, Ό νεκρός έν Άνασελίτση, Λαογρ. ΙΑ' σ. 405 - 6.

4) Μ. Λιουδάκη, Ή τελευτή στήν Κρήτη, ένθ' άν. σ. 425.
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μον1), διά τούτο δέ οί νομοθέται, ίνα τόν πρώτον μόνον τιμήσωσι, «πάντα
τούτων τά φαιδρά παρητήσαντο». Παρ' ήμϊν ό λαός, έξ ίδιας διαθέσεως ένεργών,
άποφεύγει έπίσης τάς θορυβώδεις έκδηλώσεις κατά τόν δεύτερον γάμον. Ούτω
έν Κοτυώροις : «Ό γάμος τών χήρων γινότανε χωρίς πομπές, μάλλον δε ανεπί-
σημα καί χωρίς θόρυβο, πάντα τή νύχτα» 2). Τούτο δ' ό λαός πράττει ου μόνον
πενθών τήν νεκράν, άλλά και φοβούμενος ταύτην. «'Οταν χηρειός ξαναπαντρεντή,
τήν ώρα πού στεφανώνεται, πηγαίνει μιά συγγενής τής πρώτης γυναίκας στο κοι-
μητήριο καί ρίχνει επάνω στον τάφο της ένα μαστραπά νερό, γιά δροσιά καί γιά
νά μή τήν κακοφανή» 3).

Όμοιας δεισιδαιμονικάς πράξεις έπί τοΰ τάφου τής νεκράς άνευρίσκομεν
έπί τή τελέσει τοΰ δευτέρου γάμου καί παρ' άλλοις λαοΐς. Ούτως οί Ρουμάνοι τής
Τρανσυλβανίας «νομίζουν δτι κατ έκείνην τήν ώραν ή καρδία τής νεκράς καίεται
είς τόν τάφον καί ζητοϋσι νά σβήσωσι τήν φλόγα» 4).

δ'. Ή συμμετοχή τών φίλων είς τό πένθος.

'Επισκέψεις. Εύχαί.

1. Είς τήν β' προς Τιμόθ., Migne 62,605.—Νϋν δέ τών μεν οικείων ήμϊν τί-
νος τετελευτηκότος, πολλοί οί παρακαθήμενοι, πολλοί οί παραμυθούμενοι.

2. Είς τήν προς Θεσσαλον. α', Migne 48,599.—Είπέ μοι, εάν τις σοι τών
οικείων άπόληται, ουχί τούς μεν γελώντας έπί τή τελευτή καί άποστρέφη και εχ-
θρούς ήγή, τούς δέ δακρύοντας καί συμπενθούντας φιλεϊς;

3. Είς νεωτ. χήρ., Migne 48,599.—Καϊ γάρ και τών θεραπαινίδων
τάς έν τιμή κατατολμάν υπέρ τούτων μακρούς άποτείνειν λόγους, τάς τ ε έξω-
θεν γυναίκας καί τάς γένει προσήκουσας καί τάς άλλως πως έπιτη-
δείως έχουσας....

4. Είς τόν Ίωάνν. ξβ', Migne 59,345. —Ίδούσαι γάρ τόν Χριστόν (αί
άδε'φαί τοΰ Λαζάρου) ουκ ευθέως είς θρήνους, ουδέ είς κωκυτούς, ουδέ όλο-
λυγμούς έκπίπτουσιν, δπερ πάσχομεν ημείς, επειδάν τινας γν ωρίμους έπει-
σιόντας ΐδωμεν τφ πένθει.

Περί τούτου βλ. Φ. Κουκονλί, Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδ. Β' 24-25.

') Ξ. "Ακογλου, Λαογραφικά Κοτυώρων. σ. 217.

3) Ε. Σαραντή, "Εθιμα Θράκης, Θρακικών Β', 145.

4) Ν. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Β', σ. 277.
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5. Εις τόν Ίωάνν. ξγ'. Migne 59,349. — Καί γάρ μετά τής άλλης ταλαι-
πωρίας αί πενθοΰσαι καί τοΰτο τό νόσημα εχουσι, φιλοτιμεισθαι έπί τών
παρόντων βονλόμεναι.

6. Είς τάς Πράξεις μβ', Migne 60,301. — Τοιαύτη γάρ ή τοΰ πένθους φύ-
σις. Καί δοκοΰσι μέν παρακαλειν τόν πενθοΰντα, μνρία δέ φθέγγονται δό-
γματα, φιλοσοφίας μεστά. Ενχαί ευθέως, ώστε μέχρι τούτου στήναι'
καί ικανοί οί τόν πεπονηκότα παραμυθούμενοι' καί άπαριθμήσεις
τών τοιαύτα πενθούντων μυρίαι.

7. Είς τόν Ίερεμίαν, Migne 64,836. — Τις ου τω λίθινος, ώς τήν γυ-
ναίκα τήν ερημον άνδρός μή ελεεϊν; Τις οϋτως άπάνθρωπος, ώς τόν άπε-
στερημένον πατρός μή οίκτείρειν» ;

8. Εις ΐήν πρός Κολοσσ. ια', Migne 62,378. — 01 γάρ κλαίοντες δοκοΰσι
τοΰ πένθους κοινωνεΐν καί μεγάλα χαρίζονται τοις πενθού σι καί τό
πολύ τής οδύνης άφαιροΰσι... "Οσον γάρ κακόν τό μή εχειν τους συλλυ-
πονμένους!

Ή συμμετοχή τών φίλων xui τών γνωρίμων εις τό πένθος, ώς ταύτην
εξαίρει έν τφ ύπ' αριθ. 8 τών ανοκέρω χωρίων ό Χρυσόστομος, θεωρείται παρ'
άπασι τοις λαοϊς έν τών κοινωνικωτέρων καθηκόντων, ώς καί ή έπί τούτω
ταλλαγή καί συμφιλίωσις. «Κι οί συγγενείς κι' οί φίλοι, οί γειτόνοι κι' οί γνωστοί
μπαινοβγαίνουνε στο σπίτι... γιά νά παρηγορούνε τους άνθρώπους τοΰ σπιτιού. Σέ
τέιίοιες ώρες φαίνουνται οί συγγενείς κι' οί φίλοι» ι). Αΐ σκηναί, τάς οποίας
περιγράφει ένταύθα ό Χρυσόστομος, ένθυμίζουσιν άναλόγους τών καθ' ημάς χρό-
νων. Ιδιαιτέρως αί εύχαί καί αί παραμυθίαι διά τής άπαριθμήσεως όμοιοπα-
θών προσώπων φέρουσιν είς τόν νούν τά σημερινά ανάλογα: «Καλή υπομονή.
"Αλλο κακό νά μή δήτε» 2). — «Χριστέ μ'—άλλο κακόν νά μή δειξί^ς άτ'ς»3) ή:
«Μεδά εΐσαι μονάχη σου; Κανένα σπίτι δέν είναι χωρίς κορότο» (= πένθος)4)
καί: «Ό Θεός νά μή σάσε ξαναπρικάνη»

Μ. Λιουδάκη, Ή τελευτή στήν Κρήτη, ενθ' άν. Β' σ. 403.

') Έν Θράκη, Θρακικά, τ. Β' 134.

') "Ακογλον, Λαογρ. Κοτυώρων σ. 238.

4) Έν Κεφαλληνία.

6j) Έν Κρήτη, Μ. Λιουδάκη, ενθ' άν. σ. 424.
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Ζ'. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΠΙ ΞΕΝΗΣ

α'. Αί παρά τφ λα φ δοξασίαι.

1. Είς τήν μάρτ. Δροσίδα, Migne 50,691.—Πολλών γάρ ήκουσα λεγόν-
των: Κννός άτιμότερον ό δείνα τετελεύτηκεν έπ' αλλότριας, ουδενός
τών επιτηδείων παρόντος, οντε τή γη παραδίδοντος, άλλά μόλις ολίγων γειτόνων,
αλλήλους συγκαλούντων, εξ εράνου τινός περισταλείς, οϋτω παρεδόθη ταφή.

2. Εις τήν Γένεσιν ξ~', Migne 54,566.—Καί μη ταλανιζέτω τόν επ'
αλλότριας τόν βίον καταλύ σαντα, μηδέ τόν επ' ερημιάς τής παρούσης
ζωής μεθιστά μενον... Καί μη μοι τά ψυχρά εκείνα ρήματα "λεγέτω τις', δ δείνα
κυνός άτιμότερον τετελεύτηκεν, ούδενός τών γνωρίμων αύτφ παρόντος, ουδέ
τά τής ταφής αύτφ παρασχέϊν δννηΰέντος, άλλ' εξ εράνου καί πολλών τίνων
αυνεισενεγκόντων, οϋτω τά προς τήν κηδείαν αύτφ παρεσχέθη.

3. Αυτόθι, σ. 567.—...μήτε τούς επί τής ξένης τελευτώντας ταλανίζω-
μεν, μήτε τούς επί τής οικείας καταλύοντας τόν βίον μακαρίζωμεν . ..

4. Προς Σταγείριον β', Migne 47,468. — Ού γάρ τήν τελεντήν (τού Ιω-
σήφ), έπένθει μόνον (ό Ιακώβ), άλλά και τόν τρόπον τής τελευτής .. . "Οτι
μηδέ επί τής οικίας, μηδέ επί τής κλίνης, μηδέ παρεστώτος τοϋ πατρός, μηδέ
ειπών τι καί άκούσας, δτι μη τφ κοινφ πάντων θανάτφ...

5. Είς τήν Γένεσιν λα', Migne 53,287. — Ει δέ κατά μέσην τήν όδόν σνμβή
με καταλϋααι τόν βίον... τις με περ ιστελει τόν γέροντα, τόν ξένον, τόν απο-
λιν, τόν άοικον; "Ισως ή γυνή τούς γείτονας παρακαλέσω συμπάθειάν τινα έπι-
δείξασθαι καί εξ εράνου τινός καί συνεισφοράς τά καθήκοντα πληρώσει.

Ό επί ξένης θάνατος έθεωρήθη δυστύχημα παρά τοις διαφόροις λαοΐς άπό
τών αρχαιοτάτων χρόνων '). Παρά Σοφοκλεΐ ή 'Ηλέκτρα θρηνεί έτι περισσότερον
τόν Όρέστην, άναλογιζομένη τόν μακράν τού πατρώου οίκου θάνατον αυτού :
Νυν δ' εκτός οίκων κάπί γής άλλης φυγάς
κακώς άπώλου, σής κασιγνήτης δίχα 2).

'Ομοίως παρά τοις Έβραίοις ή έξω τής πατρώας γής τελευτή εθεωρείτο
κατάρα παρά Κυρίου, ύψιστος δέ πόθος τών επί ξένης τελευτώντων ήτο ή εν τή
πατρίδι ταφή 3).

') Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ' α 353-356.

2) Σοφ. Ήλ. στ. 1136-37.

3) Πρβλ. Γενέσεως ΜΖ, 29. ΜΘ, 29. Ν, 25.
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Οί λόγοι τοΰ Χρυσοστόμου έν τοις ΰπ' όψιν χωρίοις μαρτυροΰσιν, ότι οι
σύγχρονοι αυτοΰ μεγίστην συμφοράν έθεώρουν τό έπ αλλότριας θνήσκειν καί
έταλάνιζον ώς κννός άτιμότερον τελευτήσαντα τόν έν τή ξένη αποθανόντα. Καί
παρ' ήμϊν ό έπί ξένης θάνατος θεωρείται τοιούτον δυστύχημα, ώστε μόνον ώς
κατάραν δύναται τις νά τόν διανοηθή : «7α ξένα χώματα νά τονν φάν/», >·Στά
ξένα νά λειώσουν τά κόκκαλά τ'» "Οχι δέ μόνον μακράν τής πατρίδος, άλλά
και μακράν τής οικίας του έάν άποθάνη τις, καί)' όδόν ή έν τω άγρφ. <<σ' εξοχή
ή σε ράχη», είναι τούτο δείγμα κατάρας τοΰ Θεού. «Τέτοιος ήταν γι αυτό
παρέδωκε τά κώλα στο δείνα μέρος 2).

Τήν τύχην τοϋ έν τή ξένη θνήσκοντος διεκτραγωδεί και ή δημώδης ποίη-
σις. Δέν στερείται οΰτος μόνον τού πατρώου χώματος, άλλά και τών περιποιή-
σεων τών οικείων του, τών θωπειών καί τών φιλημάτων των, ακόμη καί τών
θρησκευτικών τιμών :

«Μην είδαν τά ματάκια σου τον ξένο πώς τον θάφτουν;
Οϋδε άνάμα και κερί, ούδε παπάς και ψάλτης"
κάνας δέν ήταν ιδικός, κάνας δέν ήταν φίλος,
δλοι τους ήταν μακρινοί, δλοι τους ήταν ξένοι 3).

Καί άλλαχοΰ:

«Τόν πήγαν και τόν έθαιραν, σαν τό σκυλί στον τάφο» 4).

Τό δι' εράνου έξοικονομεΐν τά προς τήν κηδείαν αναγκαία εθεωρείτο διά
τόν νεκρόν σημεΐον εσχάτης έρημίας καί εγκαταλείψεως. Καί παρ' ήμϊν «άνόσιον
θεωρείται οί γέροντες νά μην έχουν τά θανατίκια τονς» (= θαφτικά, τά προς τα-
φήν έξοδα5). Πάντως ό έρανος εις τάς άναλόγους περιστάσεις διενεργείται παρά
τώ λαφ συνήθως διά τους ξένους ώς καθήκον κοινωνικόν. «'Άν τύχαινε νά πε-
θάνη κανένας ξένος, οί γείτονες κ' οί τυχόν γνωστοί του φρόντιζαν γιά δ,τι
χρειαζόταν. "Αν ήτανε φτωχός, μάζευαν τά χρειαζόμενα γυναίκες «έβγανάν άτον
μαντήλ'» και κανόνιζαν δλα τά τής κηδείας» 6).

') Σ. ΣνγκοΜΟΐν, Ό νεκρός έν Άνασελίτση, Λαογρ. ΙΑ' σ. 398·

') Δ. Λονκόπονλος, ΛΑ 916, 175, Αιτωλία.

3) Σ. Σνγκολίτου, ένθ' άν. σ. 398.

4) Passow, Carm. popul. Graeciae rec. Lipsiae 1861 o. 249, 341.

°) Ν. Λάοκαρη, Ή Λάστα κτλ σ. 520.

6) Ξ. "Ακογλου, Λαογρ. Κοτυώρων σ. 232.
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β'. Ή μετακομιδή είς τήν πατρφαν.

1. Είς τόν Ίερεμ. Migne 64,940. — Εσχάτης δυστυχίας τό μηδέ απο-
θανόντα δννηθήναι τής πατρίδος έπιτυχεΐν ...

2. Εις τήν Δροσίδα, Migne 50,690.— Και γάρ πολλοί περί ταφής άκρι-
βολογούμενοι, καί τοις πρόσήκουσιν έπιοκήπτοντες, όπως κάν άλλαχοΰ τύχωσι
τελευτή σαντες, οίκοι κο μίσαντες εκείνοι αυτούς κατορύ ξωσιν ...

3. Είς τήν Γένεσ. ξε', Migne 54,566. — Πολλοί τών μικρόψυχων, επειδάν
παραινώμεν αύτόΐς μή πολύν ποιέϊσθαι λόγον περί ταφής, μηδε περισπούδα-
οτον πράγμα ήγεΐσθαι τό άπό τής άλλοτρίας έπί τήν οίκείαν πατρίδα τών
τετελευτηκότων τά λείψανα έπανάγειν, ταντην ήμίν προβάλλονται τήν
ίστορίαν r)...

4. Εις τήν προς Έβρ. κς"', Migne 63,179.—Μηδέν τοίνυν υπέρ τούτον
(τοΰ έν τή πατρίδι ταφήναι) κοπτώμεθα... όπου γάρ άν ταφώμεν, τοϋ Κυρίου
ή γή καί τό πλήρωμα αύτής.

5. Περί έλεημοσ. Migne 64,441. — Πολλάκις γάρ καί οί κληρονόμοι σου
άνασκάπτουσι τά οστά, καταρώμενοί σον.

"Ο,τι δέν ηυτύχησεν ό έν τή ξένη αποθανών ν' άπολαύση, τούτο ζητεί νά
τώ παράσχωσι τούλάχιστον μετά ί)άνατον, έπανάγοντες είς τό πάτριον έδαφος
τά λείψανα αυτού. «Έκόπτοντο» κατά τόν Χρυσόστομον οί χριστιανοί τών χρό-
νων του διά τοΰτο, φαίνεται δ' ότι ή έπαναγωγή τών λειψάνων είς τήν πατρίδα
έγίνετο συχνότατα, αφού καί ειδική διάταξις έν τοις Βασιλικοΐς κελεύει «Μηδείς
άνθρώπινον σώμα χο)ρίς κελεύσεως βασιλικής είς έτερον τόπον μεταφερέτω» 2).
"Ομοίως καί παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι δείγμα στοργής καί τιμής προς τόν έπί
ξένης τελευτήσαντα εθεωρείτο ή είς τήν πατρίδα μετακομιδή. Παρ' Όμήρω αύ-
τός ό Ζεύς κηδόμενος τοΰ νεκροΰ τοΰ Σαρπηδόνος, πεσόντος έν τή μάχη, παραγ-
γέλλει εΐς τόν 'Απόλλωνα νά φροντίση, ίνα ούτος ταφή έν Λυκία,

«ένθα έ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε έται τε
τύμβω τε στήλη τε' τό γάρ γέρας εστί θανόνταιν».

Ώς δ' είναι γνωστόν, πάντες οί έν τή ξένη τελευτήσαντες σπουδαίοι έκ τών
Ελλήνων, ώς ό Θεμιστοκλής, ό Κίμων κ. ά. μετηνέχθησαν εΐς τήν πατρώαν κα-

') τ. ε. τοϋ 'Ιακώβ έξαιτουμένου τοΰτο παρά τοΰ 'Ιωσήφ. Γενέσ. ΜΖ, 29.

2) Βασιλικ. τίτλ. Γ' 14. Πρβλ. καί Ράλλη και Ποτλή, Σύνταγμα Καν. Α', 209.
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τόπιν ειδικών ψηφισμάτων τοϋ δήμου *) Ή χριστιανική διδασκαλία προσεπάθησε
νά πείση τόν λαόν, ότι αί τοιαΰται μετακομιδαί τών λειψάνων άπό τοϋ ενός τό-
που είς τόν άλλον είναι άσκοποι, καθόσον «δπον άν ταφώμεν, τον Κνρίον ή γή
και τό πλήρωμα αντής». Καί κατώρθωσε μέν ν' άπαμβλύνη τό παλαιόν αίσθημα
παρά τφ λαώ, αφού καί οΰτος έσυνήθισε νά λέγη «δθε γής καϊ τάφος» 2), ουχ
ήττον, όμως καί σήμερον, όπου τούτο είναι δυνατόν, μεταφέρομεν τό λείψανον ή
έστω τά οστά εις τήν πατρίδα, ίνα άναπαυθώσιν έν τφ οΐκογενειακφ τάφα>· Έν
διαθήκη τού 1708 δ έν Ζακύνθφ αποθνήσκων Δ. Χαριτόπουλος, καταγόμενος
έκ Στερεάς Ελλάδος, παραγγέλλει εις τόν άδελφόν αΰτοΰ, «δταν έλενθερωθή τό
δνστνχισμένο γένος μας, νά ξεθάψη τά κόκκαλά τον καϊ νά τά θάψη κοντά στά
κόκκαλα τών γονιών τον είς τήν έκκλησία τής πατρίδος τον» 3).

ΙΙλήν όμως τής μετακομιδής έχομεν άπό τών Βυζαντινών χρόνων καί τό
έθιμον τής άνακομιδής τών λειψάνων ή τών οστών, είς ην πιθανώς άναφέρεται
τό ΰπ° αριθ. 5 τών παρατιθεμένων χωρίων4).

Η'. ΔΟΞΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

α'. 01 βιαίφ θανάτφ τελευτώντες.

1. Προς Σταγείριον β', Migne 47,468.— ...άλλά καϊ τον τρόπον τής τελεν-
τής (έπένθει ό Ιακώβ), δτι μή τω κοινώ πάντων θανάτφ...

2. Είς τόν Λάζαρον β', Migne 48,983.— Καϊ γάρ πολλοί τών άφελεστέρων νο-
μίζονοι τάς ψνχάς τών βιαίφ θανάτφ τελεντώντων δαίμονας γίγνεσθαι.

3. Αυτόθι, σ. 984. —"Ετερον δέ χαλεπώτατον κατειργάσατο (ό διάβολος),
τονς γόητας τονς νπηρετονμένονς αντω διά τούτων πείαας τών δογμάτων, πολ-
λών νέων απλών σώματα κατασφάττειν έλπίδι τον δαίμονας έσεσθαι
και πάλιν αντοΐς νπηρετεΐν.

4. Είς τόν Ματθ. κη', Migne 57,353. —- Τί ονν αν εΐποις, δταν πολλοί
τών γοήτων παΐδας λαβόντες άπο σφάττωσιν, ώστε αντοΐς μετά ταντα

') Βλ. Πλουτάρχου τούς σχετικούς βίους. Πλείονα περί τών παρ' άρχαίοις μετακομι-
δών βλ. παρά Ν. Γ. Πολίτη έν Λαογρ. Σιιμμ. Γ' σ. 354,2.

2) Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. έν λέξει τάφος, 4.

3) Χρυσαλλίς Γ', 525.

4) Πρβλ. καί Α. Κεραμοπούλλου, Παλαιαί Χριστιανικοί καί Βυζαντιακαί ταφαί εν Θή-
βαις, Άρχαιολογ. Δελτίον σ. 12G.
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ανμπράττονσαν τήν ψνχήν εχειν ; Και πόθεν τοντο δήλον; "Οτι μεν γάρ
άποσφάττονσι, πολλοί λέγουσιν δτι δε αί ψυχαί τών σφαγέντων μετ αυτών είσι,
πόθεν έγνως ; είπε μοι. Αυτοί, φησίν, οί δαιμόνιώντες βοώσιν, δτι ψυχή
τοΰ δεινός εγώ. 'Αλλά και τοντο σκηνή τις και άπάτη διαβολική.—"Ωστε γραϊ-
δίων μεθνόντων ταντι τά ρήματα και παίδων μορμολύκεια.

Τό «βιαίω θανάτω τελεντάν» θεωρείται καί παρ' ήμΐν μέγα δεινόν, καί διότι
ούτω ό θανών στερείται τών περιποιήσεων, αΐτινες θά έπεδαψιλεύοντο εις
αυτόν κατά τάς έσχάτας αυτού στιγμάς, καί έ'νεκα τών περί τής τύχης τής ψυ-
χής αυτού πιστευομένων. «Γιά τό σκοτωμένο πάντα έχουν μεγάλο φόβο μή βγή
βρουκόλακας, γιατί έ'χει πληγές στο σώμά του » '). Αί δοξασίαι εξ άλλου, αί παρά
τφ Χρυσοστόμω άναφερόμεναι, καθ" ας αί ψυχαί τών βιαίω θανάτω τελευτών-
των γίνονται δαίμονες12), διετηρήθησαν παρ'ήμΐν εις τά περί βρικολάκων, ώς
άνα^τέρω, πιστευόμενα καί εις τήν δοξασίαν, καθ' ην ή ανθρωποθυσία επιβάλλε-
ται εις τήν στοιχείωσιν γεφυρών, κτιρίων κλπ., τήν σύλησιν θησαυρών καί τήν
έξευμένισιν δαιμονικών όντων (άράπηδων, στοιχειών3). 'Αλλά και άνεξαρτήτως
τού είδους τού θανάτου, κατά τήν λαϊκήν πίστιν, οί δαίμονες αρέσκονται νά έμ-
φωλεύωσιν είς νεκρά σώματα4). Εις τήν δοξασίαν αυτήν "οφείλονται καί αί
διάφοροι άλεξίκακοι πράξεις, αΐτινες τελούνται έπί τοΰ νεκρού σώματος κατά
τήν ώραν τής ταφής5). Ούτως έν Θράκη, «βάζουν στο νεκρό μια μικρή
τετράγωνη σοφραΐδα (= σφραγίδα), γιά νά μή γίν' βρικόλακας» 6). 'Εν Κρήτη
«έχυναν σταυρωτά επάνω του μιά καντηλιά λάδι με λίγο κρασί. Τό κρασί τό φο-
βάται δ μισησμένος (= ό διάβολος), γιατί κάνουνε νάμα» 7). Καί παρά τοις Βλα-
χοφώνοις «πριν ή σκεπασθή ό νεκρός έν τω τάφω, τοποθετονσιν έπ* αντον παρά
τόν όμφαλόν μικράν πλάκα μέ κεχαραγμένον τόν στανρόν, έπί τον όποιον δι

1) Σ. Σνγκολίτον, Ό νεκρός έν Άνασελίτστ), Λαογρ. ΙΑ' σ. 407. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολί-
του, Παραδόσ. Α' 584, άρ. 951. Έν Κεφαλληνία παντοΰ, δπου διεπράχθη φόνος, χαράττουσιν έπί
λίθου σταυρόν καί άποφεύγουσι νά διέλθωσι κατά τήν νύκτα έκ τοΰ μέρους εκείνου. Πιστεύου-
σιν, δτι πλανάται έκεϊ τό φάσμα τοΰ φονευθέντο: καί δτι τό αίμα του βογγάει ζητοΰν έκδίκη-
σιν. Πρβλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, αύτ. σ. 565.

2) Τό αυτό καί παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι. Πρβλ. τους καταδέσμους τοΰ Κουρίου
τής Κύπρου, οΐτινες επικαλούνται «δαίμονας πολυανδρίους καί βιαιοθανάτους καί αώρους καί
απόρους ταφής» (Α. Κεραμοπούλλου, 'Αποτυμπανισμός, σ. 55).

3) Βλ. περί τούτων Γ. Μέγα, Παραδόσεις περί θησαυρών, Λαογρ. Δ' σ. 31.

4) Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσ. Α', ΚΓ,ΛΒ,ΛΖ (Βρικόλακες, φαντάσματα, χαμοδράκια).

δ) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Γ, 336,4.

6) Θρακικών Β', 132.

7) Μ. Λιουδάκη έν Έπ. Κρητ. Σπ. Β, 423.
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Άνθρακος είναι γραμμμένα τά στοιχεία ΙΣ—ΧΣ, διά νά μή βρικολακιάση υ
νεκρός» Όμοιας προελεύσεως είναι καί τό υπό τού Βαλσαμώνος άναφερόμενον
εθιμον τών Βυζαντινών, κατά τήν ταφήν τών αρχιερέων : «7ο μέντοι χειρίζεσθαι
τοις άρχιερενσι μετά τελευτήν άγιον αρτον καί όντως ένταφιάζεσθαι, νομίζω γί-
νεσθαι εις άποτροπήν τών δαιμόνων» 2).

Λίαν ενδιαφέρουσαι είναι ενταύθα αί περί γοήτων καί σφαγής μικρών παι-
διών ειδήσεις. Πρέπει νά δεχθώμεν, ότι κατά τήν έποχήν τοϋ Χρυσοστόμου αλλε-
πάλληλοι εξαφανίσεις καί θάνατοι μικρών παιδιών ετάρασσον τήν κοινωνίαν,
άνάμνησις δ° ίσως τούτων είναι ή καί σήμερον παρά τφ λαφ κρατούσα πίστις,
ότι οί Εβραίοι καί οί Άτσίγγανοι αρπάζουν τά μικρά παιδιά, τά σφάζουν καί
πίνουν τό αίμα των.

β'. 01 αύτόχειρες.

1. Είς τήν προς Γαλάτας, Migne 61,618.— Οϋτω καί δ βιαίω θανάτφ
καί δι' άγχόνης ή δι' άλλων τινών καταλύων τό ζην, ονκ αν ειη δίκαιος έγκαλεϊ-
σθαι καθ' ν μας. Νυν δε καί ό Θεός τους τοιούτους κολάζει τών άνδρο-
φόνων μάλλον καί πάντες βδελνττόμεθα καί είκότως.

Ή 'Εκκλησία απέκλεισε τών κόλπων αυτής τούς αύτοκτονοϋντας. Είναι γνω-
στόν, ότΐ! είς τούτους δεν άναγινώσκεται ή νεκρώσιμος ακολουθία ουδέ καν εκκλη-
σιαστικοί ευχαί. Κατά τόν κανόνα Τιμοθέου 'Αλεξανδρείας, «υπέρ τοϋ άνελόν-
τος εαυτόν ουκ εσται προσφορά, ει μή ταΐς άληθείαις εκφρων ήν» 3). Καί κατ'
άπάντησιν, δοθεϊσαν είς τόν Κρήτα ιερέα Δραζίνουταν τό 1438, «τόν τοιούτον,
ώς αύτόχειρα γεγονότα, ονδε ταφής άξιοϋσθαι δίκαιον ονδε ψαλμωδίας»4). Ή
διδασκαλία τής 'Εκκλησίας έπέδρασε καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην έπί τής πί-
στεως τοϋ λαοΰ. Ούτω πιστεύεται, ότι «ή ψυχή τοϋ αύτοκτονοϋντος παραλαμ-
βάνεται αμέσως υπό του εν αντω οίκοϋντος διαβόλου» 5). Διά τούτο «αυτούς
πού σκοτώνονται μονάχοι τονς δέν τονς θάφτονν μέ παπα οντε στα μνήματα,
άλλά κάπου άλλοϋ ή σέ κανένα έξωκκλήσι6) ή «τούς θάφτουν σαράντα βήματα
μακριά άπό τους άλλους τάφους» 7). Παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι έπεβάλλοντο

Λαογραφ. Τ', 187.

*) Βλ. Ράλλη και Ποτλή, Σύνταγμα Καν. Β', 496.

3) Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα Καν. Δ' 340.

*) Φ. Κονκονλέ, Συμβολή είς τήν Κρητ. Λαογρ. έπί Βενετοκρατίας, Έπ. Κρητ. Σπ. Γ' σ. 28'

5) Νεοτορίδης, ΛΑ 334, 28, Μάνη.

") Λαογραφ. ΙΑ, 404, Άνασελίτσα.
') Νεοτορίδης, ΛΑ 334, 28, Μάνη.

ΕΠΕΤΗΡΙΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Β .
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ομοίως τιμωρίαι ε'ις τούς αύτόχειρας, αλλά τό ζήτημα ήτο περισσότερον ποινικόν
παρά θρησκευτικόν. Κατά τόν Αισχίνη, «εάν τις εαυτόν διαχρήσηται, τήν χείρα,
τήν τοΰτο πράξαοαν, χωρίς τοΰ σώματος θάπτομεν» ι).

γ'. 01 μή βαπτισθέντες.

1. Είς τήν προς Φιλιππησ. γ', Migne 62,203.—Κλαΰσον τους απίστους...
τους χωρίς φωτίσματος άπερχομένους, τους χωρίς σφραγΐδος. Οϋτοι όντως
θρήνων άξιοι, ούτοι όδυρμών. "Εξω τών βασιλείων είσί μετά τών καταδί-
κων μετά τών κατεγνωσμένων.

2. Αυτόθι. — «Οί δέ κατηχούμενοι ουδέ ταύτης καταξιοΰνται τής παρα-
μυθίας2), άλλ' άπ ε στ έρηνται πάσης τής τοιαύτης βοηθείας.

3. Περί πρεσβύτεροι', Migne 61,686. — 'Εάν δέ παιδίον τή άμελεία τών
γονέων άποθάνη άβάπτιστον, ούαί έστι τοις γονεΰσι τοΰ παιδιού.

'Ενταύθα έχομεν έκ τοΰ στόματος τοΰ Χρυσοστόμου τήν διδασκαλίαν τής
Έκκλησίας περί τής μετά θάνατον τύχης τών μή βαπτισθέντων" αί ψυχαί αύτών
άποδιώκονται τών βασιλείων, άποπέμπονται μετά τών καταδίκων καί τών άπε-
γνωσμένων, μή δικαιούμεναι ν' άξιωθώσιν ούδέ έπιμνημοσύνου δεήσεως. Ήτο
φυσικώτατον λοιπόν νά δημιουργηθώσιν αί παρά τφ λαφ έτι καί σήμερον κρα-
τοΰσαι αντιλήψεις περί τών ψυχών τών μή βαπτισθέντων ή τών μή μεταλαβόν-
των3). Ώς εΐδομεν άνωτέρω, σελ. 37 κ. έ. «τά άβάφτιστα μικρά ή κείνα, πού
γεννιούνται πεθαμένα, δέν τά θάφτουν μέ παπά ούτε στά μνήματα, άλλά κά-
που άλλοΰ»4). Γενικώτερον διά τούς άβαπτίστους, τούς μή Χριστιανούς, «τούς
'Οβριούς» ή «μασσώνους», όπως χαρακτηρίζει τούτους ό λαός, πιστεύεται ότι άπο-
θνήσκοντες είναι οπωσδήποτε προωρισμένοι διά τήν κόλασιν, είναι δέ γνωστή
ή θλΐψις τοΰ καλού ιερέως τής Βολισσοΰ διά τόν άγαπητόν του "Ομηρον, διότι
ούτος δέν θά εύρίσκετο μετά τών δικαίων είς τόν παράδεισον 5). Διά τούς μή μετα-
λαβόντας έπίσης έχει τάς αύτάς προλήψεις ό λαός. Θεωρείται δυστύχημα νά άπο-
θάνη τις «άμεταλάβητος»6). 'Ιδού πώς εκθέτει τήν περί τούτων γνώμην τοΰ

1) Αίσχίνου, Κατά Κτησιφ. 636, 7.

!) Δηλ. τών έν' έκκλησίαις μνημοσυνών.

3) "Ως εΐπομεν καί άλλαχοΰ, ή κατά τάς τελευταίας στιγμάς τελούμενη μετάδοσις είς
τόν θνήσκοντα τών άχραντων μυστηρίων έπέχει τήν θέσιν τής κατά τούς Βυζ. χρόνους υπό
τάς αύτάς συνθήκας τελουμένης βαπτίσεως τών κατηχουμένων.

4) Λαογραφ. ΙΑ, 404, 'Ανασελίτσα.

5) Α. Κοραή, Ό Παπατρέχας.

6) Νεοτορίδης, ΛΑ 334, Μάνη.
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λαού ό Λασκαράτος : «Νά πεθάνη, χωρίς νά μεταλάβη, είναι γιά τό Ληξουριώτη
σαν νά χάση δλους τον τονς κόπους. Δεν είναι δεκτός σε κανένα μέρος τοϋ άλ-
λον κόσμον καϊ ξαναστέρνεται μέ καταισχύνη σε τοϋτον τόν κόσμο, σάν βρικό-
λακας, γιά νά τρομάζη τονς άπογόνονς του» 1).

δ'. Πλανώμεναι ψυχαί και φαντάσματα.

1. Εις τόν Ματθ: κη', Migne 57,353. — Τί δήποτε δέ καϊ τοις τάφοις
έμφιλοχωρονσιν (οί δαίμονες) ; 'Ολέθριον δόγμα τοις πολλοίς ένθειναι βονλόμενοι,
οίον δτι αί ψνχαι τών άπελθόντων δαίμονες γίνονται.

2. Εις μνήμην μαρτύρων, Migne 52,833.—Ει δέ άλλος τις τών καθ' ημάς
αποθανόντων ήγείρετο, άλλά καί πάλιν τό θαύμα σννεσκιάζετο, τών μεν λεγόν-
των οντάς έστιν δ αποθανών, τών δέ φασκόντων ονχ δ τεθνεώς έστιν ούτος,
άλλά δαίμων τις καϊ φάντασμα υπάρχει.

3. Είς τόν Ματθ. κη', Migne 57,353. — Ουδέ γάρ έ'νι ψνχήν άπορραγει-
σαν τον σώματος ένταΰθα πλανάσθαι λοιπόν.

4. Αυτόθι, 354—"Οτι δέ ονδέ αί τών αμαρτωλών ψνχαϊ διατρί-
βειν ενταύθα δύνανται, άκουσον τοϋ πλουσίου...

'Αγωνίζεται ένταΰθα ν' απόδειξη ό Χρυσόστομος προς τό δεισιδαΐμον αυτού
άκροατήριον, ότι μετά θάνατον αί ψυχαί ούτε δαίμονες ή βρικόλακες γίνονται,
ούτε ώς φαντάσματα εμφανίζονται ούτε καί πλανώνται μεταξύ τών ζώντων. Τάς
τοιαύτας περί τών ψυχών άντιλήψεις είχον οί Βυζαντινοί παραλαβόντες άπό τών
παλαιοτέρων χρόνων2). Καί ή πρωτόγονος λατρεία τών νεκρών παρά τοις δια-
φόροις λαοΐς, ή λατρεία τών προγόνων παρά τοις Ρωμαίοις, αί συχναί έμφανί-
σεις τών νεκρών προσώπων έν τη αρχαία ελληνική μυθολογίςι3), είς τάς τοι-
αύτας άντιλήψεις οφείλονται. "Ως δ'είναι γνωστόν, δέν ήτο εύχάριστος ούτε διά
τούς ζώντας ούτε δι' αυτούς τούς θανόντας ή έπί τής γής περιπλάνησίς των.
Έκ τούτου διά τούς Βυζαντινούς ή έπί γής περιπλάνησις μιάς ψυχής ήτο απο-
τέλεσμα αμαρτωλού βίου.

Παρ' ήμϊν πιστεύεται γενικώς, ότι αί ψυχαΐ τών άποθανόντων oU μόνον
τών αμαρτωλών, άλλά καί τών δικαίων, πλανώνται κατά τάς πρώτας τεσσαρά-

') Ά. Ααακαράτου, Αυτοβιογραφία (Μετάφρ. Χ. Άντωνάτου) σ. 61.

2) Πρβλ. τούς άλάστορας τών αρχαίων έν Κεραμοπονλλον, Άποτυμπαν. σελ. 55 κέ. 'Ομοίως
βλ. Γ. Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών, Λαογραφία Ζ' σ. 492 κέ.

3) Πρβλ. έμφάνισιν Πολυδώρου «Φάντασμα δειμαίνουσ' έμόν» Εύριπ. 'Εκάβη, στ. 1 -58.
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κοντά ημέρας, ϊπτάμεναι ιδίως περί τόν τόπον, ένθα άπεχωρίσθησαν τοΰ σώμα-
τος. 'Εντεύθεν καί ή συνήθεια ν' άνάπτωσιν έπί 40 ημέρας κανδήλαν καί νά
παραθέτωσιν εις τό μέρος έκείνο ποτήριον ύδατος, διά νά πίνη ή ψυχή '). Κατά
τους Λημνίους «ή ψυχή σέ σαράντα μέρες γυρίζ' κάτω, στα μέρη πού είχε πάει
ζώντας. "Ενας άγγελος τή γυρίζει. Και μετά σαράντα μέρες άνεβαίνει στούς ου-
ρανούς» 2). Τά αυτά πιστεύουσιν έν Πόντω 3)> Κρήτη 4), Κεφαλληνίςι καί άλλα-
χούδ). Περίεργος είναι ή πίστις, καθ' ήν τήν χειραγωγίαν ταύτην τής ψυχής
ανά τήν γήν ποιοϋσιν άπό κοινού ό άγγελος καί ό διάβολος').

Πλήν όμως τής πρώτης ταύτης ανά τούς γνωρίμους τόπους περιπλανήσε-
ώς της, ή ψυχή και περιοδικώς πλανάται, επιτρεπομένης εις αυτήν τής εξόδου έν
τακτώ Χθόνω* Ούτως έν Ζαγορίω πιστεύεται, ότι «τήν ήμέραν τής 'Αναστάσεως
τού Χριστού αί ψυχαί τών άποβεβιωκότων περιέρχονται έν διαστήματι πεντή-
κοντα ημερών είς δλους τούς τόπους, τούς οποίους ούτοι περιήλ&ον» Ί). Όμοίως
πιστεύεται άλλαχοϋ, ότι «άπό τοΰ πρώτου Ψυχοααββάτου ή κατ' άλλους άπό τής
Λαμπράς μέχρι τής 'Αναλήψεως αί ψυχαί μένουν έλεύθεραι» 8). Κατά τούς θρά-
κας «γυρίζουν οί ψυχές καί κάϋ-ουνται έπάνω στά δέντρα καί τά βλαστάρια τοΰ αμπε-
λιού. Γι αυτό δέν κόφτουν ώς τότε βλαστάρια. Κά&ουνται καί στ' απλωμένα ρούχα
τής πλύσης, ιδίως τ' άσπρα»9). Έν Σερίφω φροντίζουσιν, ώστε, «πριν κατεβά-
σουν τό νεκρό στον τάφο, νά τοΰ λύσουν τά χέρια καί τά πόδια, γιά νά' ναι
λεύτερος νά πετά» 10).

Άλλα τών αμαρτωλών ή περιπλάνησις είναι πάντοτε καταπονητικωτέρα καί
διαρκεστέρα. «"Οσοι έκαμαν πολλές αμαρτίες στή ζωή τους δέν άναπαύονται,
άλλά βγαίνουν άπό τόν τάφο καί γυρίζουν στά μέρη πού σύχναζαν ζωντανοί» 11).
«Οί άδικοι κι' οί άφωρισμένοι γίνονται βρικόλακες» 12J. Είναι λοιπόν φυσικόν

Μ. Λιουδάκη, Ή τελευτή στήν Κρήτη, ένθ' άν- σ. Β', 424-5.

2) Γ. Μέγας, ΛΑ 1160 Β σ. 53, Λήμνος.

3) Ξ. "Ακογλου, Λαογρ. Κοτυώρων σ. 233.

4) Μ. Λιουδάκη, ενθ. άν. Β', 425.

δ) Περί τών σχετικών κατά τόπους δοξασιών βλ. Γ. Σπυριδάκη, Ό αριθμός τεσσαρά-
κοντα παρά τοις Βυζαντινοΐς καί νεωτέροις "Ελλησι, 'Αθήναι 1939, σελ. 27 κέ.

6) Νεοτορίδης, ΛΑ 334,23, Μάνη.

') Λαμπρίδον, Ζαγοριακά, 'Αθήναι 1870 σ. 210.

8) Νεοτορίδης, ΛΑ 334,30, Μάνη. 'Εντεύθεν καί ή παροιμία: ""Ολα τά Σάββατα νά
παοι και νά 'ρΰονσι, άλλά τό Σάββατο τον Ρουσαλή νά μην ερ&Α».

9) Θρακικών Β', σ. 145 - 6.

10) Μ. Λιουδάκη, ΛΑ 1148,100, Σέριφος.

") Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσ. Α' 572 καί Λαογρ. Σύμμ. Γ, 337.

ia) Φ. Κονκουλέ, Οίνουντιακά, σ. 118.
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κατόπιν τών δοξασιών τούτων νά βλέπη ό λαός έν τή φαντασία αύτού τούς βρι-
κόλακας και τά φαντάσματα καί τάς οπτασίας τών νεκρών καί τών τάφων, τών
οποίων βρίθουσιν αί νεοελληνικοί παραδόσεις ').

ε'. Νεκρομαντεία,!.

1. Ε'ις τόν Ματθ. λδ', Migne 57,403.— ... δπον γε καί νυν οί τάς νε-
κρομαντείας τολμώντες πολλά τούτων άτοπώτερα έπιχειρονσι.

2. Είς τήν προς Κολοσσ. η', Migne 62,360. — ΚαI Αανίδ δ βασιλεύς
ήγάπα το παιδίον καί έν σάκκω μέν έκάθητο καί αποδώ' οντε δέ μάντεις
ήγαγεν οντε έπφδούς, καίτοι ήσαν τότε ...

Συστηματικήν χρήσιν τής νεκρομαντείας, ώς αύτη ήσκεϊτο κατά τούς άρ-
χαίους καί τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους 2) δέν συναντώμεν σήμερον παρά
τφ λαφ, δυνάμεθα όμως ν' άνεύρωμεν τήν έπί τάς μαντικάς ιδιότητας τών νε-
κρών πίστιν εις πολλά τών λαϊκών εθίμων καί δοξασιών. Ούτω π. χ. έκ φυσιο-
λογικών συμπτωμάτων ή άπό τής εκφράσεως τοΰ προσώπου τοΰ νεκροΰ τεκμαί-
ρονται οί οικείοι διάφορα περί τοΰ μέλλοντος. «"Αν δ νεκρός εχη τδνα τον πο-
δάρι κοντότερο 3), άν έχγ] άνοιχτά τά μάτια τον 4), άν είναι όμορφος ή άν γελάΐ] 5)
πάρΐ] γρήγορα κι άλλον στον τάφο». Επίσης ή πίστις είς τάς καθ' ύπνους
έμφανίσεις τών νεκρών καί είς τούς λόγους αύτών ουδέν άλλο δηλοΐ ή άναγνώ-
ρισιν προφητικών καί παντογνωστικών ιδιοτήτων είς αυτούς.

Έπερατώ&η τήν 7 Μάιου 1940.

[Είχε περατωθή προ πολλοΰ ή σύνταξις τής εργασίας ταύτης, δτε ό συγγραφεύς έ'λαβε
γνώσιν τής περί Βυζαντινών νεκρικών εθίμων μελέτης τοϋ καθηγητού Φαίδωνος Κουκουλέ,
τής δημοσιευθείσης έν τφ IT' τόμιρ τής Έπετηρίδος τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών,
είς ήν καί γενικώς παραπέμπεται ό αναγνώστης διά τάς έξ άλλων βυζαντινών πηγών προερ-
χομένας ειδήσεις. Ένεκα δέ τής στρατεύσεώς του ό συγγραφεύς δέν ήδυνήθη νά διεξέλθη
τά τυπογραφικά δοκίμια τής έργασίας του, τήν διόρθωσιν δ' αύτών άνέλαβεν ή επίκουρος
ιαξινόμος παρά τφ Λαογραφικφ Άρχείφ δ. Μαρία Ίωαννιδου, ήν καί έπετέλεσε μετά τής
δεούσης προσοχής. Σ. τ. Δ.].

') Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α', λζ'.

2) Βλ. Pauly - Wissowa, Realenzyklopadie έν άρθρω Nekromantie
Handworterbuch des deutschen Aberglaubens τ. VI (1934) σ. 997 - 1002.

a) ΛΑ 51,92, Ήπειρος.

4) Ζήκος, ΛΑ 180,175, Κοζάνη.

') Γ. Ταροούλη, ΛΑ 1378Γ,58, Κορώνη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ')

Α'. Προξενεία.

1.-Ποίος αναλαμβάνει τό έ'ργον τοΰ προξενητοΰ; Προξενητής (ή προξενή-
τρια) έξ επαγγέλματος ή κανείς έκ τών συγγενών; 'Οφείλει οΰτος νά τη ρήση
ώρισμένους τινάς τύπους κατά τήν έκ'τέλεσιν τοΰ έ'ργου του; Π. χ. εις τόν Σκο-
πόν τής Θράκης «ό προξενήτης πηγαίνει στο σπίτι τής νύφης με φανάρι αναμ-
μένο' χωρίς νά 'χη άναμμένο τό φανάρι τον, .δέν τόν δέχονται ατό σπίτι τής νύ-
φης καί δσο είναι αυτός μέσα στο σπίτι,'τό φανάρι δέν παύει νά καίη» ('Αρ-
χεΐον Θρακ. Θησ. 5,150). Είς Άγιάσσον Λέσβου άλλοτε οί προξενήτρες «βάζανι
μνιά φ νίκα (=μαντήλα) μαύίρ στον κιφαλ'" επιανι ατά καστάγοννά τς (=κα-
τωσάγωνα) ώς τήν κονρφή τ' κιφαλιοϋ' ατή φ'νίκα άπονπάν' βάζαν ένα κηρί
όρθιο' τό διναν ίκεΐ μ' ένα σπάγγον ή τό 'χονναν μέσ στη φ'νίκα στον πλάι, γιά
νά παγαίν' μπρος ή προξινειά' τον κηρί εΐνι φώτισ'».

, 2. - Μαγικαί καί δεισιδαίμονες πράξεις, γιά νά πιάσ ή προξενεία. Μερικά
παραδείγματα: ή προξενήτρα φορεϊ παράταιρες κάλτσες (μιά κόκκινη και μιά
μαύρη), γιά νά μή ματιαστή, ή κρατάει απάνω της μιά προσωπίδα (άμνιον,

1 Συνέχεια έκ τοΰ Α' έτ. της 'Επετηρίδας ταύτης, σ. 149.

Τό περί γαμήλιων εθίμων κεφάλαιον, ώς καί τό έπόμενον περί τών κατά τήν τελευ-
τήν, έλαβον έκτασιν μεγαλυτέραν τής δοθείσης είς τά προηγούμενα, καί διότι είς τά κεφά-
λαια ταΰτα τό ύλικόν ρέει άφθονώτερον, καί διότι έκρίθη σκόπιμον νά έπιστηθη Ιδιαιτέρως
ή προσοχή τών συλλογέων έπί των ζητημάτων έκείνων, τά όποια άπεκάλυψεν ή συστημα-
τική έρευνα, ή ένεργηθεϊσα κατά τά τελευταία έτη διά τών άποστολών τοΰ προσωπικού τοΰ
Λαογραφικοΰ 'Αρχείου. Πρός τούτοις διά τής παραθέσεως πλειόνων παραδειγμάτων καί ή
γνώσις τοΰ βίου τοΰ λαού, άπό τής οποίας πρέπει νά άφορμάται είς τό έργον αύτού ό συλ-
λογεύς λαογραφικής ΰλης, πλουτίζεται καί τά τιθέμενα διά τοϋ ερωτηματολογίου ζητήματα
διασαφοΰνται ώς οΤόν τε πληρέστερον. Περί πολλών έκ τών ζητημάτων τούτων βλ. τάς περί
γάμου καί τελευτής μελετάς τοϋ Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφ. Σύμμεικτα, τ. Β' σ. 218 - 283
και τ. Γ' σ. 232 - 362.



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

2o.5

τσίπα) παιδιού ή κρατεί τά δάκτυλα τής χειρός της κολλημένα με άγιοκέρι ή
πτύει είς τόν τοΐχον λέγουσα : δπως κολλάει τό σάλιο μου στόν τοίχο, νά κόλληση
κι ό λόγος, πού θά πω. 'Ακόμη προσέχει νά μή σκοντάψΐ] ατό δρόμο, νά μπή
με τό δεξί πόδι στο σπίτι, συνδαυλίζει τή φωτιά κττ. Ποίαν άπό τάς πράξεις
αυτάς ή τί άλλο συνηθίζουν αί προξενήτριαι εις τόν τόπον σας;

"Αλλαι ένέργειαι, γιά νά μή χαλάστ/ ή προξενειά. Πρβλ. τήν φράσιν :

Βάλε σκούπα καί φαράσι,
προξενειά νά μή χαλάσϊ) (Βογατσικόν).

3.-Τυπικαί φράσεις διά τήν άποδοχήν ή άπόρριψιν τής προτάσεως.

Π. χ. "Αν είναι τής τύχης, θά γίν ή άν ειν° άπό Θεού, καλή στερέωση, κι άν δέν
είναι, έ'δωπα τό είπαμε κ έ'δωπα νά μείνη (Μεσσηνία) ή δταν θέλετε σεις ενα, θέλομε
μεις δέκα! ή δέν εχομε καιρό κττ. Εκδηλώνουν οί οικείοι τής κόρης τήν δυσ-
αρέσκειάν των, αν ή γενομένη πρότασις δέν είναι άρεστή; Κατά ποίον τρόπον;
Πρβλ. τήν συμβουλήν, πού έδιδαν κάποτε προς τήν προξενήτριαν εις τήν Μεσημ-
βρίαν «άμα πήαινε πούποτα και δέν άρεζαν do γαμΛ>ρό, δτι δέν ερχουάαν σέ
σκάλα κείνος ό γαύρος: Μή \>άγ\ς, καμέν, μή σκώσ' νε άή Πισινή α καί άή
βάλ'νε στη goρφή α'. (Πισινή, ή όπισθία άκρα τής φούστας).

4.-Συνεννοήσεις (μιλήματα) διά τήν προίκα. Γίνεται συνάντησις σΐ'γγενών
προς τοϋτο; ή δίδεται απλώς διά τοΰ προξενητοϋ πρόχειρος σημείωσις τών προι-
κώων (ξώφυλλο ή ξωφύλλι, φατούρα έν Ήπείρφ, τό ίσο έν Σκύρφ); Έν τή
περιπτώσει ταύτη πότε συντάσσεται τό τελικόν προικοσύμφωνον ; Π. χ. έν Άρ-
τσίστη τοΰ Ζαγορίου προ τοΰ δείπνου τών έπισήμων άρραβώνων σχίζεται ή

φατούρα καί συντάσσεται τό προικοσύμφωνον, τό όποιον καί υπογράφουν οί
#

γονείς, ό ιερεύς καί τρείς μάρτυρες.

5.-Τά τελειώματα. Πίστωσις τής συμφωνίας διά τής παροχής έγγυήσεως
(καπάρο, Ρουμλούκί) ή δώρο)ν, τά όποια ό μελλόνυμφος άποστέλλει διά τοΰ
προξενητοϋ είς τήν έκλεκτήν του (φλουρί ή άλλο σημάδι, λογοαούμαδο ή πρώτο
κέρασμα (Θράκη), χάρες ή χαρίσματα (Κάλυμνος, Λιβύσσιον). Π. χ. εις τόν Σκο-
πόν άλλοτε έστέλλετο. γιααμας (καλύπτρα) καί φλουρί εκ μέρους τοΰ γαμβρού,
μαντήλι καί πιάτο με χαλβά καί λουλούδια εκ μέρους τής νύφης, ένφ είς άλλα
χωρία τής Θράκης εδίδετο τότε τό μπαμπά χακί, δηλ. χρήματα είς τόν πατέρα
τής νύφης. Είς τήν Καστορίαν προσκαλούνται οί συγγενείς, ό δέ πατέρας (η ή
μητέρα) τοΰ γαμβροΰ άνακοινώνει είς αυτούς τούς άρραβώνας' τότε ό προξενητής
διαβάζει τό ξεατοίχι (προικοσύμφωνον)' καί τό παραδίδει μαζί μέ τό δακτυλίδι
τής νύφης εις τόν πατέρα τοΰ γαμβροΰ- κατόπιν παίρνει τό δακτυλίδι τοϋ γαμ-
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βρού καί τό πηγαίνει είς τό σπίτι τής νύφης. Είς τό Βογατσικόν στενοί συγγε-
νείς τού γαμβρού έπήγαιναν εις τό σπίτι τής νύφης καί άλλαζαν τό νισάν' (= ση-
μάδι)· φεύγοντες άφηναν μίαν άδελφήν τοΰ γαμβρού καί αυτή «ξερρίζωνε 10-15
τρίχες άπό τό κεφάλι τής νύφης καί τις παράδινε ατό γαμπρό, γιά νά μη τον
τήν αλλάξουν». Πού αλλού γίνεται (ή έγίνετο) τοιούτον τι;

Ρίπτονται τότε πυροβολισμοί πρός άναγγελίαν τών αρραβώνων;

6. - Μαντική ή μαγικά μέσα διά τήν σΰναψιν συνοικεσίου. Π. χ. εις μέρη
τινά τού Πόντου συνεβουλεύοντο τόν άστρολό, αν συμπίπτουν τά ζώδια τών δύο νέων.

7.-Άμοιβαί προξενητοΰ ή προξενητρίας· π. χ. ενα ζευγάρι παπούτσια είς
τό. Ρουμλούκι, ένα ποσοστόν έπί τής προικός άλλοΰ.

Β'. Άρραβών.

α) 'Ονομασία τον άρραβώνος' λέξεις και έκφράσεις σχετικαί με αυτόν.

II. χ. 'Αρραβώνα, άρρεβωνήσια (Αΐτωλ. Άρκαδ. "Ηπ), σιάσματα ("Ηπειρος,
Ρόδος, Λήμνος), σνβάσματα, σώσματα (Θεσσαλία), χαρτώματα (Κύπρος), σονμά-
δεμαν (Πόντος)' άρραβωνιάζω, άρραβωνιαστικός' άρμάζω, άρμαστός (Σάμος, Κά-
λυμνος)' σννιβάζω, συνιβασκός, συνβασκός (Σκοπός), σνιβασκός (ΝΑ Μακεδονία),
συβασμένος (Αίτωλ.), άσύβαστος ("Ηπειρ.), σαστικός (Κύμη), σιαστικός (Μέγαρα,
"Ηπειρος; Χίος, Ρόδος, Λήμνος) σουμαδεμένος, σουμαδεμέντσα (Πόντος), σεμα-
δεμένο (Άνακοΰ)' χαρτωμένος (Κύπρος), λογοστεμένος (Κρήτη) κλ.

Ποία ή κοινή ονομασία τοΰ δακτυλίου άρραβώνος; II. χ. δαχλίδ' (Σιάτιστα),
άρρεβώνα (Πελοπόνν.), σημάδ' (Τζουμέρκα), σουμάδ", βέρα, βεργέττα κλ.

β) Ό επίσημος άρραβών.

1.-Μέ ποίας λέξεις διακρίνεται οΰτος καί ποίας ημέρας τής εβδομάδος
άπαγορεύεται ή τέλεσις αυτού; (ή άρρεβώνα έν Μεσσηνία, ή μιγάλ' άρραβώνα έν
Θράκη, ό χαιρετισμός έν Καστόρια, τό μεγάλο μαντήλι έν Βογατσικώ, τά τρανά
άρραβωνιάσματα έν Σκοπφ, τά σιάσματα έν Ζαγορίφ). Προλήψεις: π. χ. εις τό
Τσεπέλοβον άρραβών δέν γίνεται τήν Δευτέραν καί Τρίτην, γιά νά μή διφτιρώσν
κί τριτώσν ούτε τό Σάββατον, γιατί είνι σώσ μου τς βδουμάδας.

2.-Ή πομπή τοΰ άρραβώνος. Προηγείται κάλεσμα έκ μέρους τής νύ-
φης ; Πώς γίνεται τοΰτο; Μετέχουν τής συνοδείας τού γαμβρού οί γονείς του;
Συνοδεύει ιερεύς; Εις τόν Σκοπόν προηγείται ό προξενητής μέ τήν γυναίκα του,
κρατούντες τά 7ΐανέρια καί έ'πονται ό γαμβρός, οί γονείς του, οί συγγενείς καί
άλλοι καλεσμ£νοι· ώρα βραδινή, μέ τά φανάρια αναμμένα.
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3.-Έθιμα κατά τήν εΐσοδον τοϋ γαμβρού εΐς τήν οίκίαν τής νύφης :
σταυρός είς τήν θύραν μέ μέλι, τό ύνί καί έ'να ρόδι είς τό κατώφλι τής θύρας
κτλ. Είς τήν Μέσα Μάνην χύνουν λάδι σταυροειδώς είς τό κατώφλιον, ό δέ γαμ-
βρός εισερχόμενος ρίπτει 1-2 τάληρα. Χαιρετισμοί. Εύχαί.

'Υπάρχει ή συνήθεια νά γίνεται ό άρραβών εΐς τό σπίτι τού γαμβρού;
Μέ ποίαν τότε πομπήν οδηγείται εκεί ή νύφη καί ποια τά έθιμα κατά τήν εΐσ-
οδον της είς τοϋ γαμβρού; Π. χ. εΐς τήν Σκϋρρν «εμπρός πάνε οί βιολιτζήδες
τραγουδώντας καί παίζοντας. Άπό πίσω αμέσως ή νύφη βαστώντας στα χέρια
της ένα λαήνι ή ένα σταμνάκι πλουμιστό, γεμάτο νερό καί λουλούδια. 'Ακολου-
θούν παιδιά συγγενικά, πού νά έχουν τούς γονείς των, βαστώντας πιατέλα καλή
μέ γλυκά, οί γονείς κι όλο τό σόϊ τής νύφης, φέρνοντας δώρα γιά τό γαμπρό
καί τους συμπεϋέρους, πού περιμένουν μπρος στήν πόρτα του. Σα φτάση ή νύφη
μέ τό συμπεθεριό, ϋά σταματήσουν και da τούς χαιρετήσουν μέ τραγούδια - παι-
νέματα τοϋ γαμπρού (τραγούδια τής πίττας). Ό γαμπρός καί οί δικοί τον ϋά τούς
τραγουδήσουν άλλα παίνια καί καλωσορίσματα, ϋά ράνουν τή νύφη μέ λεπτά καί
ρύζι·». Είς τόν Κάσπακα τής Λήμνου «μιά γυναίκα μονοστέφανη στέκεται στήν
πόρτα καί κρατεί ενα πιάτο μέ μέλι, αμύγδαλα ξεφλουδιοτά κ' ένα φλουρί. Ή
νύφη παίρνει μέ τό άκροδάχτυλο λίγο μέλι καί κάνει τρεις σταυροί, έναν στο
άνώφλι κι άπό έναν δεξιά κι άριστερά. "Εχουν καί μιά καρπέτα καί ποκάτω ένα
μαχαίρι μανρομάνικο, γιά νά γεν σά τό σίδερο γερή, άμα πατήσ , καί ποπάνω
ένα ρόδ". Ή νύφη πατάει πά στο ρόδ° καί τό σπάει' τήν ώρα κείν' οί άλλες γυναί-
κες σπρώχνουν τή νύφ, τή χτυπούν μπουνιές, κοιτούν νά τήν πετάξανε μέσα.
Τήν ταΐζουν καί τό φλουρί. Κείνο τό ρό<5' τό τρώνε παλληκάρια, άντρες, γιά νά
κάν'νε αγόρια. Τραπέζι ύστερα καί χορός... Τ' αρραβωνιάσματα γίνονται Σάββατο
ή Κυριακή. "Αλλη μέρα πάλι πηγαίνουν τό γαμπρό στής νύφης τό σπίτι. Καί κεί-
νος τά ίδια' πατούσε πά στο ρόδ'». Ποΰ αλλού υπάρχει ή συνήθεια αυτή;

4.— Ή τελετή τοΰ άρραβώνος. Ή παρουσίασις (τό προσκύνημα) τής
νύφης. Ποίος εισάγει τήν νύφην είς τήν αΐθουσαν καί ποιος είναι ό στολισμός
αυτής; Άπό ποίαν ύλην είναι κατεσκευασμένοι οί δακτύλιοι; Ποίος άλλάζει τούς
δακτυλίους; Ό ιερεύς ή άλλος τις; —Ό μετ' «εύλογητοΰ» άρραβών εΐς μέρη
τινά τού Πόντου εθεωρείτο μισοστεφάνωμαν, ό άνευ «εύλογητοΰ» άρραβών έλέ-
γετο απλώς οουμάδ'. Εις τήν Άρτσίσταν Ζαγορίου τούς δακτυλίους τούς βάζουν
σ ένα πιάτο μέ ρύζι καί κατόπιν τούς ευλογεί ό ιερεύς. Εΐς τό Άδραμύττιον
< ένας πό 'χει πατέρα καί μάννα σταυρώνει τά δαχτυλίδια καί τ' άλλάζει' τους δί-
νει κι άπό 'να μπάτσο: δπονς ποννεΐ ον μπάτσονς, έτσ νά πουνής ίσύ τού ν
άντρα σ° κι αυτός ίσένα». Τί συνηθίζεται άλλοΰ ;
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Τό κέρασμα τής νύφης (τά ξένια έν Λέρφ, τά ξενιάσματα έν Κυζίκω) ήτοι
δώρα διά τήν νύμφην, ριπτόμενα είς τόν δίσκον. 'Επιστρέφονται ταύτα έν περιπτώ-
σει διαλύσεως τοΰ άρραβώνος; Τί άλλο χαρίζει ό γαμβρός κατά τούς άρραβώνας
εις τήν μνηστήν ; Πχ. εις τόν Ναίμονα τής Μεσημβρίας τής χαρίζει μιά ρόκα με
κεντήματα, είς τ' 'Ανώγεια τής Κρήτης τής χαρίζει μικράν καί κομψή ν μάχαιραν,
τήν οποίαν αύτη φέρει κατόπιν εις τήν ζώνην. ΓΙοΐον είναι τό έθιμον άλλοϋ;

Τό τάισμα τοϋ γαμβροΰ. Π. χ. είς τήν Λήμνον ταΐζουν τόν γαμβρόν μέλι.

Τό φίλημα τοΰ μνηστήρος. Είναι συνήθεια ό μνηστήρ νά φιλή τήν μνη-
στήν κατά τήν τελετήν τοΰ άρραβώνος; Π. χ. είς τήν Άρτσίσταν τής 'Ηπείρου
«ό γαμβρός εισέρχεται είς τό δωμάτων τής μνηστής καί προσπαθεί ν1 άσπασθή
αυτήν, ύποκύπτουσαν είς τήν βίαν». Είς τήν Καστορίαν «τήν φιλεΐ μπροστά σ'
δλο τον κόσμο».

δ. — Τό προικοσύμφωνον (άνεθίβολο, άγκλαβή, άνεγκλαβή, άρεσά, άρεσκειά,
ξεστοίχι, άρραβωνοχάρτι, προικοχάρτι κλπ.). Πότε συντάσσεται τούτο καί υπό τί-
νος; Τύπος συντάξεως αυτού καί καθομολόγησις υπό τών γονέων. Μάρτυρες.
Καταχώρησις είς τόν κώδικα τής Μητροπόλεως. Π. χ. είς τήν Λήμνον έπήγαινεν
ό σνμπέθερος εις τό σπίτι της νύφης μέ τόν παπά κ' έγραφαν τ άνε&ίβολο.

Στοιχεία άπαραίτητα τής προικός κατά τόπους· π. χ. μία κασέλλα, δύο στρώ-
σες, δύο παπλώματα, εξ προσκεφαλάδες, 10-15 ύποκαμισόβρακα, τζουμπέδες, πε-
σκίρια, χαλκώματα ήσαν' τ' άπαραίτητα προικιά διά τήν κόρην τών παλαιών
'Αθηνών (1750) 10-12 φορεσιές ακέριες εις τό Ρουμλούκί, ζυμώτρα σκάφη καί
πλννουσα σκάφη εις τήν Λατσίδα Κρήτης, σπίτι εις τήν Λήμνον κ. ά. Τουναντίον
είς τήν Κρήτην κάθε νέος, πού θά πανδρευθή, πρέπει νά έχη κάμει σπίτι. Είς τό
Ρουμλούκί ό γαμβρός στέλλει εις. τήν νύφην βαμβάκι καί μαλλί, διά νά υφάνη
τά ροΰχα της. Ποΐαι είναι αί σχετικαί συνήθειαι άλλοΰ; Προστίθεται καί προγα-
μιαία δωρεά καί παραπροίκι;

Ποΰ άντιθέτως ό γαμβρός καταβάλλει χρηματικόν τι ποσόν, ώς έξαγοράν
τής νύφης; π. χ. μπαμπά χακί είς χωρία τινά τής Θράκης, τής μάννας τό γάλα
(400-1000 δραχμαί) είς τό Ρουμλούκί, χρήματα ή βόδι κλπ. εις χωρία τινά τής
Μακεδονίας κτλ.

Ποίος ό τύπος τοΰ προικοσυμφώνου προκειμένου περί ψυχοκόρης;

Περί προικισμοΰ τής πρωτοτόκου κόρης βλ. Ζητήματα Λαϊκού Δικαίου,
Β, β' εν Έπετηρίδι ΛΑ 1939 σ. 111.

6. — Συμβολικοί λόγοι καί πράξεις προς έπιβεβαίωσιν τής συμφωνίας.
Π. χ. είς τήν Λήμνον οί γονείς τών μνηστευομένων «δίναν τά χέργια, φέρναν
γνρο καί λέγαν: Άπό σήμερα μεροΰ ζ'μπε&έρ' κι άχώρ'στ . Μήτε συ ν' άκονς
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μήτε 'γώ νά γλέπω. Καί ζ' d Γιάνν (νά πούμε) νά μας άξώο' δ Θός /» Έν
Χαλδία Πόντου ό πατέρας τοΰ νέου σηκώνεται καί ζητεί τρις τήν νέαν ώς σύ-
ζυγον τοΰ υιού του' ό πατέρας τής κόρης άπαντα καταφατικώς καί ό άρραβών
λήγει. Πρβλ, τά έν Σκοπώ έθιζόμενα, έν Άρχ. Θρακ. Θησ. 5,151 κέ.

7.- Κουφέτα. Μελόπιττα (άρραβανόπιττα, Πόντ.). Συγχαρητήρια καίευχαί.
Εις τινα μέρη ανακατεύουν τά γλυκά τής νύφης με τά γλυκά, πού φέρνει ό
γαμβρός, είς ένα δίσκον καί κατόπιν τά μοιράζουν. Εις τήν Πέτραν τής Λέσβου
τήν Κυριακήν μετά τόν άρραβώνα ή νύφη στέλλει είς τόν γαμβρόν μελόπιτταν
στολισμένην μέ άμύγδαλα καί ό κόσμος μετά τήν έκκλησίαν πηγαίνουν νά χαι-
ρετήσν τή μελόπ'ττα.

8. — Έστίασις αρραβώνων. Δώρα τοΰ γαμβροΰ διά τό τραπέζι (άρνί ή
■ψάρια, πίττες, δίπλες, γλυκά, κρασί). Είς τά χωρία τής Πυλίας τά μεταφέρουν
μέσα σέ τρεις κόφες τρία παιδιά μέ πατέρα καί μητέρα (άμφιθαλή) μαζί μέ άλλα
δώρα διά τήν νύφην (φορέματα, καθρέπτην, κτένα, ψαλίδι). Είς τήν Ίεράπετραν τής
Κρήτης ό γαμβρός στέλλει έ'να δίσκον γεμάτον ψάρια, στολισμένο μέ χρυσόχαρτα:
ώς είναι τά ψάρια άφωνα, έτσά νά 'ναι καί τ' άντρόυνο, νά μή μαλώνη. Είς άλλα
χωρία τής Κρήτης «τό πρώτο δώρο ήταν έ'να ζευγάρι άσπρα περιστέρια μέ τόν
άρραβώνα δεμένο στο λαιμό τους ή άσπρο άρνί ή μιά μποτίλια μέλι». Ποιον τό
σχετικόν έ'θιμον αλλού;

Συνήθειαι κατά τό τραπέζι τών άρραβώνων. Π. χ. είς τά χωρία τής Πυλίας
γαμβρός και νύφη «περνούν τό χέρι τονς σέ μιά κουλλούρα καί τραυοϋν καθέ-
νας προς τό δικό του μέρος». - Πυροβολισμοί. Δώρα τής νύφης προς τούς καλε-
σμένους. Ευχαί κλ.

γ) Σχέσεις μεμνηατενμένων.

Ή πρώτη έπίσκεψις τοΰ γαμβροΰ, ή πρώτη χειραψία. Εις τόν Πόντον ό
γαμβρός προσεκαλεϊτο έπισήμως (γαμπρολάλά ή γαμπροκαλέσματα), ότε καί διε-
νυκτέρευε. Είς τήν Θράκην (Καστανιές) ό άρραβωνιαστικός «ένα βράδ' υστέρα
άπό μιά εβδομάδα πηγαίν μ έ'να δικό τ μεγαλύτερο σνγγενή στο σπίτ τής άρ-
ραβωνιαστικής τον, γιά νά φιλήσ τό χέρ τοϋ πεθερού καί τής πεθεράς. Τήν
πεθερά θά δώσ" ριγάλο (δώρο) μετζήτ, μισή λίρα ή μιά, άναλόγως τή δύνα-
μή τ'».

Ποϊαι είναι κατόπιν αί σχέσεις του προς τήν μνηστήν; Π. χ. εις τήν Άρά-
χοβαν ΓΙαρνασσίδος ό άρραβωνιαστικός κρεμάει τήν καπότα τον καί τό ραβδί
του στης νύφης, δηλ. μπαίνει πιά ελεύθερα.

'Επισκέπτεται ή νύφη τό σπίτι τοΰ άρραβωνιαστικοΰ; Π. χ. εις τήν Μάνην,
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τήν Σιάτισταν κ. ά. τούιο δέν επιτρέπεται. Είς τήν Σκΰρον ή μνηστή ζυμώνει
πίττα καί τήν πάει στην πλαστήρα· έκτοτε εισέρχεται ελευθέρως.

δ) Δώρα κατά τό διάστημα τοϋ άρραβώνος.

Είς ποίας έορτάς ή άλλας περιστάσεις ό άρραβωνιαστικός αποστέλλει δώρα
είς τήν μνηστήν; Π. χ. αρνί καί λαμπάδα κατά τό Πάσχα. Έν Σιγή τής Βιθυνίας
τήν παραμονήν τής ημέρας, πού θά μεταλάβη ή μνηστή διά πρώτην φοράν, ό
γαμβρός στέλλει έ'να μεγάλο σιμίτι καί λουκούμια, τά όποια εκείνη μοιράζει είς
τάς φίλας της, γιά νά κολλήσουνε κι αυτές. Είς τήν Νίσυρον τήν 20 Όκτα>βρίου
ό άρραβωνιαστικός προσφέρει εις τήν νύφην έ'να μαντήλι μέ μούσμουλα, κά-
στανα, καρύδια, πορτοκάλλια κλπ.

ε) Ή προίκα και ή έτοιμασία της.

Πότε ή μητέρα αρχίζει νά έτοιμάζη τήν προίκα τής κόρης της; Βοήθεια
διά τό τελείωμα τών προικιών.

Ποΐαι αί συνήθειαι σχετικώς μέ τήν φύλαξιν τών προικιών; Π. χ. εις τάς
'Αθήνας άλλοτε κοντά είς τό φορτσέρι μέ τά προικιά έβαζαν κονταλΐτες μέ τό
μέλι καί έλεγαν:

Κόπιασε, κυρά νυφίτσα,

φάε, φάε κουταλίτα,

μήν πειράξης τά προικιά κτλ.

Τ) ΜαγικαΙ και δεισιδαίμονες οννή&ειαι

1.-πρός πρόκλησιν άγάπης π. χ. βρέχουν ρούχο μέ μαννόγαλο και μ
αυτό εγγίζουν τόν άρραβωνιαστικό ή ρίχνουν μαννόγαλο στο μελάνι καί τον γρά-
φουν (Λοζέτσι Ήπ.).

2.-προς πρόκλησιν έ'χθρας και διαλύσεως τοϋ άρραβώνος· π. χ.
ρίχτουν ένα γάτη κ' ένα σκύλο στις πόρτες τών συμπε&έρων καί λένε: ώς μα-
λώνει ό γάτης μέ τό σκύλο, έτσι νά μαλώνουν κ οι συμπε&έρες (Κρήτη).

Ποΐαι αί σχετικαί συνήθειαι άλλοϋ;

ζ) Βίαια άρραβωνιάσματα.

Π. χ. εις τήν Μάνην ενίοτε, όταν ή πρότασίς τίνος άποκρονσθή, οΰτος πη-
γαίνει νύκτα έξω άπό τό σπίτι τής νέας καί πυροβολεί, ένώ άλλος τις άναφωνεΐ :
αρραβωνιάζεται ό δείνα τήν δείνα. Πρβλ. τήν άρπαγήν τής μαντήλας ή τό κό-
ψιμο τής κοτσίδας ενός κοριτσιού, τό όποιον έκ τούτου έθεωρεΐτο ύποχρεωμένον
νά υπανδρευθή τόν άρπαγα, εις Μενίδιον κ. ά.
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Γ'. Ή προ τοΰ γάμου έβδομάς.

(Προπαρασκευαστικά έ'θιμα)

α) Γεν ι η ά.

1.-Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι σχετικαί μέ τόν γάμον. (Γάμος, χαρά, άρ-
μασιά (Κύπρος), βλόγα, βλόα, βλόημα (Σίφνος) κλ.—'Αρμόζω, στεφανώνω, πα-
στολοώ, βλογάω κλ.—Γαμολόγος, γαμιώτης (Κύθν. Καστορ.), γαμονλιώτης (Κρή-
τη), γαμουλιάτης (Κύθηρα). — Παροιμίαι: ΐΙχ.Τφαγε το κονλλούρι τον.— Μια
φορά μπαίν ή νύφη στον παστό.— Κι ό μικρός γάμος τούμπανα κι ό μεγάλος
τούμπανα κλ.

2. - Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τόν χρόνον τής τελέσεως τοΰ
γάμου καί μέ διαφόρους άλλας συμπτώσεις. Π. χ. Άν ή εορτή τής αγίας Μαύ-
ρας συμπέση Δευτέραν, εις τήν Άράχοβαν δεν ξεκινάνε τόν γάμο Δευτέρα' οντε
πάλι Τρίτη' τόν ξεκινάνε Τετάρτη. Επίσης Μάη μήνα ' δέν παντρεύονται, γιατί
πεθαίνει ενας άπό τούς δυό τους. Καί άπό δύο γάμους τόν ίδιο χρόνο στο 'ίδιο
σπίτι ό ένας μόνον &ά προκόψτ/.-Έ'ξετάζεται ή φάσις τής σελήνης διά τήν τέλε-
σιν τοΰ γάμου; Π. χ. εις τήν Σκΰρον τό γάμο δέν τόν κάνουν σέ χασοφεγγα-
ριά, γιά νά μή χαθή τό αντρόγυνο.

3. - Πότε καθορίζεται ή ημέρα τοΰ γάμου καί κατά ποίον τρόπον; Π. χ.
είς τήν Κρήτην «τή βραδειά τού άρραβώνα ώρίζανε καί τήν ήμερα τοΰ γάμον».
Είς τό Ρουμλουκι ή ημέρα τοΰ γάμου ορίζεται είς τό σπίτι τής νύφης κατ' αύ-
τήν τήν ήμέραν τοΰ άρραβώνος «ύστερα άπό 3-5 μήνες τό πολύ, καί ή συμ-
φωνία θεωρείται πλέον ιερά γι'αυτό, αν τύχη καί τά συμπεθερικά πειραχτούν
τόν καιρό τοΰ άρραβώνος καί τό κορίτσι θέλη τό γαμπρό, είναι ελεύθερο νά πάη
στο σπίτι του» (Άγγ. Χατζημιχάλη).

Γίνεται συμβολική ή άλλη τις είδοποίησις τοΰ γαμβροΰ πρός τήν νύμ-
φην διά τήν τέλεσιν τοΰ γάμου; Π. χ. είς Τζαΐζι ΙΊυλίας ό γαμβρός στέλλει είς
τήν νύμφην κατά τήν προ τοΰ γάμου Κυριακήν τό «ντεμπίχι δηλ. αρνί, κρασί,
πίττα, νά τήν ειδοποίηση, δτι τήν άλλη Κυριακή θά στεφανώσουμε».

4. - Ό παράνυμφος (κουμπάρος ή νοννος).

Ποιος συνήθως ανταλλάσσει τούς νυμφικούς στεφάνους, ό ανάδοχος τοΰ γαμ-
βροΰ ή άλλος τις, διοριζόμενος πρός τοΰτο; Ποϊαι αί υποχρεώσεις τού κουμπά-
ρου; Συμπαραστατεΐ καί ή κουμπάρα κατά τήν τελετήν τοΰ γάμου; Εις τί κυ-
ρίως μετέχει; Παίρνει ό κουμπάρος καί παρακούμπαρο; Πού υπάρχει ή συνήθεια
νά διορίζουν τρεις ή καί περισσοτέρους κουμπάρους; Ποίον τό έ'ργον εκάστου; Π.χ.
εις τήν Πυλίαν ό παρακούμπαρος βαπτίζει κατόπιν τό δεύτερον τέκνον.
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5. - Οί παράγαμπροι ή μπράτιμοι (οί «ννμφαγαιγοί» ή «νυμφευταί» ή
«παράνυμφοι» τών αρχαίων). Ποία ή κατά τόπους ονομασία των καί έκ τίνων
εκλέγονται; Π. χ. έν Θεσσαλία ό γαμβρός έκλέγει άπό τούς σπιτικούς του, πού
έχουν πατέρα καί μητέρα, δύο μπρατίμους. Ούτοι έν Σκοπφ Θράκης, 'Ικαρία κ.ά.
λέγονται παράγαμπροι, έν Ήπειροι άδιρφονπτοί, έν Καλαβρύτοις κ. ά. μπραζέρη-
δες, βλαμάδες κλ. Πώς γίνεται ό διορισμός καί τό κάλεσμα τών παράγαμπρων ;
Π. χ. εις τό Βογατσικόν τους καλνονν μέ κονλλονρες και μέ πιάτο φαγί, εις τό
Ρουμλούκι μέ κανίσκια.

Γίνεται είς τήν έκκλησίαν πράξις τις, συμβολίζουσα τόν ΐδιαίτερον αύτών
δεσμόν προς τόν γαμβρόν; Π. χ. έν Καρυαις Καβακλί κατά τήν τέλεσιν τοϋ μυ-
στηρίου περιζωννύονται μετά τοΰ γαμβρού διά τής αγίας ζώνης, διό καί λέγονται
άδερφοποιτοι ή στανραδέρφια, βλάμηδες ή μπράτιμοι. Ποία είναι τά έργα των ;
Ποία τά έργα τοΰ άέβερα ή διβερόζ, πού συνώδευε τόν γαμβρόν εΐς τόπους τι-
νάς τής Θράκης; Ποϋ τόν συνοδεύουν κορίτσια; (έν Μεσημβρία αί έξαδέλφαι τοΰ
γαμβρού, καλΐνες λεγόμεναι).

6. - Παραστέκει τήν νύμφην γυνή παράνυμφος; (Πρβλ. τήν «νυμφεύ-
τριαν» τών άρχαίων). Π. χ. ε'ις τόν Σκοπόν τής Θράκης, τήν Ίκαρίαν κ. ά.
παράνυφη λέγεται κόρη αμφιθαλής, ή όποία λούει, κτενίζει καί στολίζει τήν νύμ-
φην, τήν συνοδεύει είς τήν οίκίαν τοϋ γαμβροϋ καί συγκοιμάται μετ' αύτής τήν
Κυριακήν βράδυ. Είς τήν Κερασοΰντα τοϋ Πόντου παρανύφσαα λέγεται ή γραΐα,
πού προπορεύεται λαμπαδηφοροΰσα κατά τήν έξοδον τής νύμφης έκ τής πατρι-
κής της οικίας, παραννφισσα έν Σινώπη ή νουνά τής νύφης, ή όποία καί τήν
λούει' έγγνα έν Καστόρια «ή γυναίκα που τήν παραστέκει και τήν δασκαλεύει»
καί τέλος τήν οδηγεί τήν Δευτέραν βράδυ στον νυφιάτκο τον ούντά' φλάγτρις
έν Παπίγγω ή παργέν'φες έν Πωγωνίφ αί τρεις γυναίκες, πού μένουν πλησίον
τής νύμφης καί συγκοιμώνται μέ αύτήν μέχρι τής εσπέρας τής Τρίτης' στρώστρα
έν Καρυαΐς Καβακλί ή στρώνουσα τήν νυμφικήν κλίνην. Πού αλλού υπάρχει
τοιούτον έθιμον;

7.-Άλλα βοηθητικά πρόσωπα. Ό καλεστής, οί παραστεκάμενοι (Παγγαΐον),
ό πρωτοσυμπέθερος (Πάπιγγον), ή προζνμω (Καρυαί) κτλ. Έκ τίνων έκλέγονται
καί ποίον τό έ'ργον εκάστου;

8. - Μητροπολιτικοί άδειαι γάμου. Ζητήματα σχετικά μέ τόν βαθμόν τής
συγγενείας ή τής ηλικίας τών νυμφευομένων. Τά σχετικά παλαιά έγγραφα.

β) Τά καλέσματα.

l.-Κατά ποίαν ήμέραν καί μέ ποίον τρόπον γίνεται ή πρόσκλησις εΐς τόν
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γάμον; Γραπτώς ή προφορικώς; ή μέ τήν άποστολήν ζαχαρωτών ή καρπών, κουλ-
λουριών, κηρίων κλπ. ; Γίνεται καϊ κάλεσμα τής νύφης καί τού κουμπάρου καϊ
κατά ποίον τρόπον ;

Παραδείγματα : Είς τήν 'Αράχοβαν τής Παρνασσίδος «τόν γάμο τον κι-
νάν Δευτέρα. Πέντε άντρες, στενοί συγγενείς τοϋ γαμπρού, πάνε νά καλέσουν τή
νύφη 2-3 ώρες τής νύχτας με τό κάνιστρο. Στο κάνιστρο βάζουν ρόϊδο, καρν-
δομύγδαλα, λουκούμια, ενα μπουκάλι κρασί. Κατόπιν πάνε στον παπά και στο
νοννό τοϋ γαμπρού, που ·&ά στεφανώση. Και α' αυτούς δίνουν γλυκνσματα άπό
τό κάνιστρο. Τή Δευτέρα πρωί πάει ή μάννα παντού λέοντα : νά 'ρϋήτε σήμερα
νά στήσουμε τά προικιά, τούς γίκους. Τήν Τετάρτη 3 ή 5 ή 7 παντρεμένες (κα-
λεστούδισσες) έχοντας γαρύφαλλα στο κάνιστρο καί μπουκαλάκι ουζο πηγαί-
νουν και καλούν τό χωριό έκ μέρους τής νύφης, ένώ ατά σπίτια τις φιλεύουν
ρόιδα, καρυδομύγδαλα γιά τή νύφη. 'Ομοίως τήν ΙΊαραακευή καλεί ό γαμ-
πρός». Είς τό Ρουμλούκι τό κάλεσμα γίνεται τήν Ιίαρασκευήν μέ στενούς συγ-
γενείς· «έχουν σ' ένα τουρβάδι τά καλέσματα, ζαχαρωτά διπλωμένα σέ άσπρο
χαρτί καί δεμένα μέ τό χράδι, δηλ. μέ κόκκινη κλωστή». Είς τόν Σκοπόν τό
κάλεσμα γίνεται μέ τήν προξενήτρα' «γυρίζει τά σπίτια καί δίνει ζαχαρωμένα γα-
ρύφαλα (μοσχοκάρυα), διπλωμένα ατό χαρτί, καί μαστίχα». Εις τό Λοζέτσι τής
'Ηπείρου τήν Ιίαρασκευήν έ'να παιδί «γυρίζει μέ τήν πλόσκα καϊ καλεί στο γάμο»
(πρβλ. σήμερο ΰά περάσ ή πλόσκα), ενώ εις άλλα χωρία τής 'Ηπείρου καλούν
μέ μήλο ή πορτοκάλλι ή μέ κουλλούρι. Είς τήν νύφην στέλλεται κουλλούρα καί
ζαχαρωτά μέ ρύζι καί σιτάρι. Είς τήν Σινώπην καί τόν Πόντον τό κάλεσμα
ήταν πίττα καί κερί, στελλόμενα τό πρω'ι τής Πέμπτης (είς τόν Πόντον κοκκινό-
κωλον κερίν), είς τήν Κύπρον λαμπάδα και γλυαταρκές (κουλλοϋρες) τόσαι, όσα
ήσαν καί τα μέλη τής προσκαλούμενης οικογενείας. Είς τήν Άγιάσσον τής Λέσβου
κορίτσια, φιλαινάδες τής νύφης, καλούν τό Σάββατον μ' έ'να πιάτο ρύζι μέ ζά-
χαρι (ζερδέ). Εις τήν Τήλον ό γαμβρός μέ τούς παρανύμφους καί άλλους περι-
έρχεται τό εσπέρας τής παραμονής τού γάμου μέ λύρας καί άσματα τό χωρίον
καί προσκαλεί όλους τούς χωρικούς είς τόν γάμον, ένώ εις τήν Κάσον έκαλούντο
όλοι σχεδόν οί κάτοικοι τής νήσου.

2. — Ποιος ό τύπος τών γραπτών προσκλητηρίων ;

3. — Πού τό κάλεσμα τοΰ κουμπάρου καί τών παράγαμπρων (μπρατίμων)
γίνεται μέ κανίσκια καί πομπήν; Π. χ. είς τό Ρουμλούκι συνοδεία άπό κορίτσια,
έχουσα έπί κεφαλής μίαν γυναίκα συγγενή τοΰ γαμβρού πηγαίνουν τό Σάββα-
τον άπόγευμα είς τό σπίτι τοΰ νουνοϋ κανίσκι, διά νά τόν προσκαλέσουν εις τόν
γάμον, καί στήνουν έκεΐ χορόν. Όμοίως προσκαλούνται καί τά μπρατίμια. "Εχει
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ό κουμπάρος τό δικαίωμα νά καλέση καί αυτός τούς δικούς του είς τόν γάμον;

4. — Είς τήν Σκϋρον ή νύφη οκτώ ημέρας προ τοϋ γάμου συνοδεία συγ-
γενών πηγαίνει εις τό νεκροταφεΐον καί καλεί τούς προσφιλείς της νεκρούς νά
παρευρεθούν εις τόν γάμον. Πού άλλοΰ συνηθίζεται τούτο;

γ') Τό φλάμπουρο ή τό μπαϊράκι τοϋ γάμον.

"Αλλαι αυτοϋ όνομασίαι: τό οερβελι (Λιβύσσιον), ή μηλιά (Καρυαί Θράκης) κλ

ΙΙότε κατασκευάζεται τό φλάμπουρο καί κατά ποιον τρόπον; Τραγούδια
καί χοροί σχετικοί μέ τό φλάμπουρο. Ποίος στήνει τό φλάμπουρο καί είς ποιον
μέρος τής οικίας; Ποία είναι έν γένει ή χρήσις του ;

Παραδείγματα. Είς τά χωρία τοΰ Μικρού Αίμου τό Σάββατον έκαμναν τό
φλάμπουρο: έπαιρναν ενα ξύλο, μιά ψιλή βέργα και στην άκρα τής βέργας έδε-
ναν έ'να μαντήλ' καλό κ' ενα κομμάτ* παννϊ άπό τό νυφικό φουστάν της νύ-
φης καϊ ξερό βασιλικό κ' έμπηγαν κ ένα λεμόν ατήν άκρα. Τόν καιρό πού τόν
έκαμναν τόν τραγουδούσαν κι δλα:

Βασιλικέ μου φλάμπουρε,
τί στέκεσαι καί καρτερείς;
—Γώ καρτερώ νά πάρω ευκή,
νά πάρω ευκή 'πό τό Θεό
καί λόγο 'πό τόν κύρη μου ....

"Υστερα τόν έπαιρνε (τόν φλάμπρουρο) μιά πρωταξαδέρφη τοϋ γαμπρού,
έπαιρνε καί τόν γαμπρό κοντά κι δλοι οί συγγενείς πιάνονταν καί χόρευαν τόν
φλάμπρουρο :

Βάϊ, ματάκια μ , γλέπετε καλά
δώ στη γειτονιά,
κλέφτες άν έχουμε,
νά τις τσακώσετε.
Φέρτε τις εδώ
νά τις δείρουμε
μέ βασιλικό
και μέ βάρσαμο.

Είς τήν Λήμνον κρεμνούσαν τό φλάμπλο άπό τήν Τετάρτην: έδεναν α'
ενα καλάμι ένα μεγάλο μαντήλι κινκάτο (= κόκκινο) κ' έμπηγαν άποπάνω ενα ρόδι
καί πολλές τρές (=τέλια). Τό κρεμνούσαν στην άξάτα ή ατό παράθυρο καί ρήχναν
καί τρεις ντουφεκιές, νά μάθη τό χωριό, δτι δ γάμος πιά γίνεται. Στην άκρα
του μαντηλιού έδεναν ενα νόμισμα καί κατόπιν, τήν Κυριακή μετά τήν στέψιν,
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τά παλληκάρια πήγαιναν μέ τό <pl0bko εξω άπ'τό χωριό νά τό παρατρέξνε"
οποίος ήθελε παραβγή, τό έπαιρνε. Τρέχουν γυμνοί' ενα ποκάμισο κ ενα σώ-
βρακο. Καμιά φορά, άμα δέ μέναν αύμφωνοι, τό παλεϋαν κιόλα». — Είς τά Βέν-
τζια τής Δυτ. Μακεδονίας τό φλάμπουρο είναι άσπρο τετράγωνο παννί μέ κόκκι-
νο σταυρό εις τό μέσον, στολισμένο μέ κόκκινο σκοΰλο (βαμμένο μαλλί) και μέ
βασιλικό' ατό σταυρό τοΰ κονταριοΰ είναι μπηγμένα τρία μήλα. Είς Βισοκά Κα-
λαβρύτων χρησιμοποιούν τήν σημαίαν τής έκκλησίας, είς τήν οποίαν δένουν έ'να
μαντήλι, είς δέ τήν αϊχμήν τοΰ κοντού έμπηγνύουν μήλον. Είς τό Ρουμλούκι καί
ό νούνος καί οί μπράτιμοι έ'χουν καθένας τό δικό του χλάμπουρο.

δ) Τά ψωμιά τον γάμον.

1. - Τ' άλέσματα. Ποΐαι αί συνήθειαι διά τό άλεσμα τοΰ γάμου; Π χ.
είς τήν Αιτωλίαν τό άλεσμα «τό πάει στο μύλο έ'να κορίτσι, πού νά *χ\] πατέρα
καί μάννα' δλα τ' άλέσματα θά σταματήσουν, γιά ν' άλεση δ γάμος. Τό άλεσμα
τοΰ γάμου δέν ξαϊάζεται, γιατί δέν προκόβουν τά νιόνυφα». Είς τήν Μάνην τό
σιτάρι τό καθαρίζουν γυναίκες καλορίζικες (αμφιθαλείς) μέ τραγούδια.

Ποΰ έξακολουθούν ν' αλέθουν τό σιτάρι τοΰ γάμου εις τόν χειρόμυλον; Είς
τήν Τήλον ό γαμβρός προσκαλεί γυναίκας, διά ν' αλέσουν είς τόν χειρόμυλον τό
σιτάρι καί τό κριθάρι τοΰ γάμου, καί τό βράδυ παραί)έτει είς τό σπίτι τής νύ-
φης δεΐπνον είς αυτάς μέ τραγούδια καί χορούς.

2.-Τό άνάπιασμα τών προζυμιών. Τό ζύμωμα.

Ποίαν ήμέραν άναπιάνουν τά προζύμια εις τό σπίτι τοϊ> γαμβρού καί ποίαν
ήμέραν εις τό σπίτι τής νύφης; Ποΐαι συνήί^ειαι έπικρατούν,

1) όταν φέρνουν νερό διά τό ζύμωμα; Π. χ. εις τό Μανιάκι Μεσ-
σηνίας τήν Τετάρτην πρωί «ντένουν κοριτσίστικα ένα άγόρι 17-18 χρονών καί
τοΰ δίνουν τό σταμνί, πού θά φέρη τό νερό άμίλητο. Άπό πίσω ακολουθούν άλ-
λοι πολλοί" αυτοί χαλνούν τόν κόσμο, φωνάζουν καί τραγουδάνε :

τρέχουν τά νερά, τρέχουν κ' οί βρύσες,
τρέχει κι ό γαμπρός νά πάη ατή νύφη».

2) όταν κοσκινίζουν τ' άλεύρι. Π. χ. εις τήν 'Αρτσίσταν τής Ηπείρου
τό άλεύρι τό κοσκινίζει έ'να παιδί 12- 15 έτών (αμφιθαλές), πού φορεί σελάχι καί
πιστόλια είς τήν μέσην καί μαντήλι εις τό κεφάλι, είς τήν Αίτωλίαν τό κοσκινί-
ζουν τρία αγόρια καί τρία κορίτσια αμφιθαλή, άλλαχοϋ τρεις πρωτοστέφανες.
Είς τά χωρία τής Κορώνης σβήνουν τά φώτα καί δ ενας άλευρώνει τόν άλλον
όλοι γίνονται άσπροι.

3) δταν άναπιάνουν τό προζύμι. Πώς προμηθεύονται τό προζύμι διά

επετηριγ του λαογραφικου αρχειου, β', 9
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τά ψωμιά τοϋ γάμου καί ποίος τό άναπιάνει; 'Ασήμωμα τής σκάφης. Τρα-
γούδια καί χοροί. Είς τήν "Ιμβρον τό προζύμι διά τόν γάμον τό κρατούσαν άπό
rov προηγούμενον μήνα' είς τήν 'Αρτσίσταν τό προμηθεύονται άπό τρεις Γιάν-
ναινες. Είς τήν Μεσημβρίαν «έπαιρναν ένα κορίτσ , μιά καλίνω, μέ μάννα μέ
μπαμπά· ϋαλά τή βάλ'ν ένα καλπάκ κ ένα μαχαίρ και ϋαλά κάν' τά προζύμια.
"Υοτερα ϋαλά πάΐ] ό γαμπρός άγ κ ουφ ία) ς νά βάλ' μέο' ατό προζύμι έναν παρά.
Έκείν πάλε ϋά τόν πατήσ' μιά χονφτιά άλεύρ' στο πρόσωπο, γιά ν' άσπρίσ', νά
γεράσ. Τό ίδιο κορίτσ' ϋαλά κάμ' πάλε τό προζύμι ατής νύφ'ς τό σπίτ . Κατόπ
γύρω στο προζύμ χορεννε τρία τραγούδια». Εις τήν Λάσταν τό προζύμι «τ άνα-
πιάνει ένα σερνικό παιδί, πού νά 'χη πατέρα καί μάννα», είς τήν Αίτωλίαν τρία
αγόρια καί τρία κορίτσια, εΐς τάς Καρυάς Καβακλί έ'να συγγενικό κορίτσι (ή προ-
ζύμω), ένφ δύο κορίτσια, ντυμένα τό ένα ώς νύφη καί τό άλλο ώς γαμβρός, χο-
ρεύουν γύρω στή σκάφη. Είς τήν Σινώπην ή παρανύφιασα (νουνά τής νύφης)
έπιανε τά προζύμια, ένφ είς τό σπίτι τοϋ γαμβρού «ή κουμπάρα κάμνισκε τό
προζύμι»' κατόπιν «χορεύανε τό προζύμι». Ποϋ οί παριστάμενοι ρίχνουν νομί-
σματα καί οπωρικά (σΰκα, καρύδια, άμύγδαλα) είς τήν σκάφην;

4) δταν ζνμώνονν τά κονλλούρια καί τά -ψωμιά τον γάμον.

Παραδείγματα: Είς τήν Λευκάδα τά κουλλούρια τοϋ γάμου τά ζυμώνουν
δύο κορίτσια άπό τά ομορφότερα τοϋ χωριοϋ, ντυμένα ανδρικά μέ πιστόλι είς
τήν ζώνην. Ε'ις τήν Λήμνον τήν Τετάρτην ζυμώνουν τά κουλλουράκια, γιά νά
καλέσουν, καί βγάζουν έξω στήν άξάτα (ή στο παράθυρο) τό φλάμπλο, σημεΐον
ότι είναι γάμος. — Ποια τραγούδια τραγουδούν καί χορεύουν τότε; Π. χ. είς τά
χωρία τής Πυλίας χορεύουν τό σκαφιδάκι:

Σκαφιδάκι στορνεμένο κ έμορφοπελεκημένο ...
εις τήν Λάσταν : 'Αλεύρια μ αλεσμένα, ψιλοκλισαρισμένα,
καί σύ, προζύμι αφράτο

Παρασκευή ειδικών ψωμιών τοΰ γάμου. 'Ιδιαίτεροι αυτών όνομασίαι:
τό κονλλούρι τής νύφης (ξεχωριστό πλονμάτο), τά κονλλούρια τών προνκολόων
(Δυτ. Κρήτη), ό πρωτόπλαστος (Μεσημβρία), ό πρόπκαστος (Σιάτιστα) κτλ.

Παραδείγματα: Εΐς τήν Μεσημβρίαν «τρεις γνναΐκες πρωτοστέφανες πάαι-
ναν τήν Παρασκενή στον γαμπρού τό σπίτ', ϋαλά κάν' τόν πρωτόπλαστο καί ϋαλά
πάν άλόγερα ατό φούρνο απού τό 'ψ εν αν καί ϋαλά χορέψνε αυτές οί τρεις. Είχαν
καί τό τραγούδι τς, τον πρωτόπλαστου τό τραγούδ'». Τό πρωτόψωμο είς τά Λακ-
κοβίκια ζυμώνεται τήν Πέμπτην άπό αμφιθαλή παρθένον καί τρεις πρωτοστέφα-
νες γυναίκες μέ τραγούδια. Έν Χαλδία Πόντου ζυμώνουν τήν Τετάρτην τά ψα-
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ϋνρια, κουλλούρια, μέ τά όποια τήν έπομένην προσκαλούν εις τόν γάμον· τότε
ζυμώνουν καί τό νεγαμοψώμ, ψωμί μέ ζάχαριν καί βούτυρον" εις τό οποίον καρ-
φώνουν κλώνους μηλέας, κοπέντας υπό άνυπάνδρου νέου, εις τά άκρα τών οποίων
προσκολλούν τεμάχια ζύμης. Είς τόν Κάσπακα τής Λήμνου ή νύφη ζυμώνει τήν
Πέμπτην είς τό σπίτι τοϋ γαμβροΰ «τό πρώτο ζυμωτό' τής βάζουν ενα κόκ-
κινο τσεμπέρι καί ολίγες τρές χρυσές (= τέλια) καί τήν περεχούν μέ τά κου-
φέτα. Άπό κείνο τό ζυμωτό θά κάν'νε τό κλεφτοψώμ , μέ ζάχαρη, κανέλλα, μα-
στίχα κλπ. καί θά τό ψήσουν μονάχο στο φοΰρνο' υστέρα καλνονν κορίτσια, βάζουν
ατό κεφάλι τής νύφης έ'να κόκκινο μπ'γασί (παννί) καί τρεις μονοστέφανες γυ-
ναίκες κόβουν τό ψωμί επάνω ατό κεφάλι τής νύφης σέ τρία κομμάτια καί μοι-
ράζουν ενα κομμάτι ατό σπίτι τον γαμπρού, άλλο ατή γειτονιά καί τό τρίτο τό
στέλνουν ατό σπίτι τής νύφης. Παίρνει καθένας ενα κομματάκι καί τό βουτά στο
μέλι' δίνουν καί ατή νύφη ενα κομματάκι άπό τά τρία κομμάτια, γιά νά εύφο-
ρη σ' ή νύφ. Κι δλοι οι καλεσμένοι θανά έχουν άπό μιά μπουκοννιά κλεφτο-
ψώμ" άπάνου τς γιά 'πό κάθε κακό, γιά φνλαχτικό. Τ' άρμενα άρμενιάζονν καί
προφνλάγοννται οί συγγενείς, τ° άντρόγενο μέ τό κλεφτοψώμ'». Είς τήν Σιγήν τής
Βιθυνίας «τό Σάββατον πολύ πρωί κορίτσια μέ μάννα καί πατέρα ζύμωναν ατό
σπίτι τής νύφης δύο πρωτόψωμα, ενα γιά τόν γαμπρό καί ενα γιά τή νύφη, και
4-5 αινιά λεκούμια καί τά εστελναν ατό φούρνο μέ τά όργανα. Κατόπιν ό πα-
πάς έβαζε τό πρωτόψωμο επάνω είς τό κεφάλι τοϋ γαμπρού, εδιάβαζε μιά εϋ-
χή καί τό έκοβε σταυρωτά σέ τέσσερα κομμάτια καί τά έ μοίραζαν τό ίδιο έκαμνε
διά τό πρωτόψωμο τής νύφης». Εις τά Βέντζια τό Σάββατο βράδυ σπάνουν τό
πλιόπλαατο έπάνω στο κεφάλι ενός άρσενικού παιδιού, πού έχει τούς γονείς του'
τότε χαλνούν καί έ'να μελίσσι.

Σχεπκαί δεισιδαιμονίαι: π. χ. είς τήν Άν. Κρήτην, «δταν ζυμώνουν γαμο-
κούλλουρα, δέν κάνουν παραπίθθια, γιατί παίρνουνε τό γούρι τής νύφης».

3. — Τά ξύλα διά τόν φούρνον. ΠοΧαι αί συνήθειαι, όταν πηγαίνοτιν
νά κόψουν ξύλα διά τόν γάμον; Είς τό Τσερβάρι τής 'Ηπείρου γυναίκες
καλεσμένες πηγαίνουν τό Σάββατον νά φέρουν τουρτουριά καί επιστρέφουν
φορτωμένες μέ γαμήλια §σματα καί μέ τό μπαϊράκι έμπρός. Συνοδεία μέ λύρες
καί άλλα όργανα εκκινεί καί είς τό Λιβύσσιον, προηγουμένης τής σημαίας τοΰ
γάμου (σερβελί). Χοροί καθ' όδόν, γεύμα είς τούς βοηθούς. Καινούργια σχοινιά
διά τά φορτώματα κτλ.

4.—Τό ψήσιμο τών ψωμιών. Σχετικαί συνήθειαι. Π. χ. είς τήν Μεσημ-
βρίαν ή νύφη τήν Παρασκενήν έστελλε είς τόν γαμβρόν έ'να μαντήλι καί αυτός
ε'δενε εις τό άκρον γρόσια καί τό έ'στελλε είς τόν φούρνον νά τό κρεμάσνε τά
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χρήματα ήσαν τά ψηστικά. Έκεΐ έ'μενε κρεμασμένο έως τήν Δευτέραν, σημάδι
πδχει χαρά. Είς τήν Λήμνον τά κορίτσια συνηθίζουν νά κλέβουν άπό τόν φοΰρ-
νον έ'να άπό τά ψωμιά τοΰ γάμου καί νά τό μοιράζουν : τό 'χουν σε καλό νά
κλέψουν, γιά νά γίνουν τά παιδιά έξυπνα (κλειγτοψώμ).

ε') Παρασκευή ζυμαρικών καϊ γλυκυαμάτων.

Πρόσκλησις γυναικών διά τό κοπάνισμα ή τρίψιμο τοΰ σταριού. Π. χ. εις
τήν Σινώπην προσκαλούν στον τρίφτη: τρίβουν τό σιτάρι, πού θά κάμουν τό
κατσάκι, έ'να είδικόν φαγητόν τοΰ γάμου.

Γλυκύσματα: δίπλες, πίττες, χαλβάς, πιλάφι κλ.

ς-') Αί τελευταϊαι ετοιμασίαι (τά ξετελέματα) και ή εκ&εσις τών προικιών.

1. —Γάνωμα τών χάλκινων σκευών, πλύσιμο καί σιδέρωμα τής προίκας,
γέμισμα στρο)μάτων, καπλάντισμα παπλωμάτων κλ. Γίνεται εορταστική τις συγκέν-
τρωσις δι'αυτά; Ποιαι αί κατά τόπους συνήθειαι; Π.χ. είς τό Λιβύσσιον τά χάλ-
κινα σκεύη γανώνονται, παιζούσης τής λύρας καί τών συγγενών ραινόντων τούς
τεχνίτας. Εις τήν Κορώνην γυναίκες καί κορίτσια πλύνουν τά προικιά τήν Δευ-
τέραν καί Τρίτην, ό δέ γαμβρός ασημώνει τις σκάφες, τήν Τετάρτην τά σιδερώ-
νουν καί τήν Παρασκευήν ξαίνουν τά μαλλιά καί γεμίζουν τά στρώματα. Είς τήν
Λάσταν τής Γορτυνίας ή νύφη τήν Παρασκευήν στέλλει κορίτσια νά φέρουν
φτέρη, γιά νά γιομίσουν τά προικιά (τά γιομίδια), εις τό Λιβύσσιον τά γεμίζουν
μέ φύλλα δάφνης, τά όποια τρυγούν άδοντες άσματα εγκωμιαστικά τής νύφης.
Εις τήν Άράχοβαν Παρνασσ. τό στρώμα τής νύφης τό γεμίζει τήν Δευτέραν μία
τυχερή γυναίκα παντρεμένη καί κατόπιν κυλίει τρία μικρά τυχερά παιδάκια έπάνω
στο στρώμα. Είς τήν Λευκάδα τήν Πέμπτην τό άπόγευμα γίνονται τά καρφώματα
τών στρωμάτων : «ή μητέρα τής νύφης βάζει μέσα στο στρώμα ένα μεγάλο κουλ-
λούρι, τό πρωτόπλαστο, καί συγχρόνως ρίπτει αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια,
σύκα, σταφίδες καί κουφέτα, ώς καί όλοι οί προσκεκλημένοι. Τό στρώμα ράπτεται
προσωρινώς, τό άπόγευμα δέ τής Δευτέρας, άφοϋ μοιράσουν τούς καρπούς είς τούς
καλεσμένους, ράπτεται στερεά καί στρώνεται ή νυμφική κλίνη».

2. — Ποίαν ήμέραν ή νύφη απλώνει ή κρέμα ή στένει τήν προίκα καί μέ
ποίας πράξεις συνοδεύεται τούτο; (τά καρφοπροίκια έν Μεσσηνία^. Παραδείγματά
τινα: Είς τήν Κορώνην «κάνουν πρώτα δίπλες, τις μελώνουν καϊ τρώνε, γιά νά
χαιρετήσουν τά καλορίζικα. Κατόπιν απλώνουν ένα σχοινί καϊ ρίχνουν έπάνω τά
προικιά καϊ στέλνουν καϊ προσκαλούν (μέ έ'να γαρύφαλο στο χαρτί) τόν γαμπρό,
τήν πεθερά και τόν πεθερό κλ. νά πάν ν' άσημώσουν τά προικιά' κρατούν ένα
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σεντόνι τεντωμένο κι οποίος έρχεται ρίχνει μέσα άμύγδαλα, χρήματα κλ. ενώ
τραγουδούν: Ευκήσου με, μαννούλα μον, τώρα μέσ στά προικιά μου κτλ. Εις
τήν Άρτοτίναν τά προικιά τά γικιάζονν τήν Παρασκευήν, άλλά ενα παίδι μέ
μάννα και πατέρα κρημνίζει τόν γίκο τρεις φορές' τά προικιά τά σπέρνουν μέ
κουφέτα καί ρύζι, ανάμεσα δέ βάζουν μήλα καί βαμβάκι. Ε'ις τήν Άράχοβαν
τήν Παρασκευήν απόγευμα ό κουμπάρος προσκαλεί «νά κοπιάσετε, θά πάμε νά ρά-
νουμε τά προικιά r° άπόγεμα. Τά ραίνουν μέ λουλούδια και κουφέτα. Στο κά-
νιστρο τής νύφης βάζουν και κινά καί, δταν χορεύουν, έχουν έ'να βαθύ πιάτο
μέ κινά καί φεύγοντας βουτούν μέσα τά δάχτυλά τους».

3.-Τά μπογαλίκια (άσπρόρρονχα ώς δώρα διά τούς συγγενείς τού γαμ-
βρού). Ποια άφήνονται άκοπα καί διατί; Π. χ. εις τάς 'Αθήνας παλαιότερα, «δέν
άνοιγαν τις τραχηλιές τών γυναικείων υποκαμίσων, πλήν δύο, πού προωρίζοντο
διά τις Καλοκυράδες».

ζ') Ό στολισμός τοϋ νυμφικού θαλάμου (νυφοστόλι, νυφειό (Κωστί,
Πόντος), παστός (Δωδεκάνησος, Μεσημβρ.) ή μπάστος (Κρήτη), μναιό κλ.

1.-Πότε καί πώς στολίζεται ό παστός; Ποια τραγούδια τραγουδούν κατά
τά «παστοπήγια»; Π. χ. εις τόν 'Ασώματον Ρεθύμνου τά κορίτσια τοϋ χωρίου
μαζεύονται εις τό σπίτι τοΰ γαμβρού (ή τής νύφης) καί στολίζουν τόν παστό :
«καρφώνουν ενα σεντόνι στον τοίχο, έτσι πού ή μέση του νά είναι επάνω στή
γωνιά' σ δλη τήν επάνω άκρα τοΰ σεντονιού βάνουν βάτο, σά γιρλάντα, μέ τις
άκρες του πρός τά κάτω καί κρεμούν τρία μεγάλα κουλλούρια, έ'να στή μέση κ
ένα άπό κάθε άκρη. Στο κάτω μέρος τού σεντονιού είναι γωνιακός καναπές ή
πεζούλα, δπου στρώνουν καλά ρούχα καί καθίζουν τή νύφη. Κατά τό στρώσιμο
τοΰ παστού τραγουδούν: Καλά νά τσή τό στρώσετε τσή νύφης τό στρωμάτσο
κτλ. καί είς τό τέλος σκορπίζουν επάνω στον παστό ρύζι, κουφέτα, λεφτά, μπα-
μπακάσπορο καί κυλιοΰν επάνω έ'να παιδί, άγόρι ή κορίτσι» (Μ. Λιουδάκη).
Πρβλ. τά τραγούδια τοΰ κρεββάτου έν Ρόδφ:

Έστέσαμέν τον τόν παστόν,
ποπάν' καί κάτω πλουμιστόν.....

Είς τήν Κερασοϋντα ή νύφη έ'μπαινε στο νυφειό, μίαν γωνίαν τοΰ δωμα-
τίου, κλειομένην διά παραπετάσματος, από τήν Πέμπτην.

2. - ΙΙοΰ υπάρχει ή συνήθεια νά κρεμούν εις τόν παστόν τό λεγόμενον
κλουβί; Π.χ. εις τό Κωστί τής Θράκης «περιτυλίσσουν λεπτές βέργες κυδωνιάς
μέ κόκκινο καί άσπρο βαμπάκι, τις δένουν σταυρωτά, ώστε ν° άποτελέσουν μίαν
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ατεφάνην καί άπό τά άκρα των κρεμούν άρμαϋιες (μπρονλιές) άπό σταφίδες με
ένα καρύδι εις τό άκρον και ένα λεμόνι είς τήν μεσαίαν μπρουλιάν. Τις μπρον-
λιάζουν τά κορίτσια είς τό σπίτι τής νύφης μέ τραγούδια και τά παλληκάρια με-
ταφέρουν τό κλουβί τήν Κυριακή είς τό σπίτι τοϋ γαμβρού μαζί μέ τό προνκιό
τής νύφης καί τό κρεμούν έκει πού στέκεται δ γαμπρός».

3.-Πότε και υπό τίνων στρώνεται ή νυμφική κλίνη; Π. χ. εις τήν Κύπρον
τήν Πέμπτην συγκαλούνται συγγενείς και φίλοι νά στρώσουν τό κρεββάτι, μεθ' ό
γίνεται τό πλούμισμα. Εις τάς 'Αθήνας άλλοτε τό νυμφικό κρεββάτι τό έ'στρω-
ναν γυναίκες μονοστέφανες και άπίκρατες' τό έρραιναν μέ ζαχαρωτά καί έβαζαν
κάτω άπό τό μαξιλάρι εννέα αμύγδαλα, άνάμεσα δέ στά στρώματα έ'να ψαλίδι
άνοικτό καί έ'να κομμάτι άπό παλαιό δίκτυ γιά τά μάγια» (Δ. Καμπούρογλου).
Εις τάς Κυδωνιάς προσκαλούσαν τό άπόγευμα τής Παρασκευής τις φιλαινάδες
τής νύφης, πού είχαν εν ζωή τούς γονείς των, καί έστρωναν τό νυμφικό κρεβ-
βάτι καί κατόπιν εχόρευαν.

η') Τά δώρα τοϋ γαμβρόν σιρός τήν ννμφην.

1.-Μέ ποίαν λέξιν διακρίνεται κατά τόπους ή άποστολή τών δώρων αύ-
τών; (Π. χ. τό σινί ή τά σινιά (Δντ. Μακεδονία), τά πανέρια (Λήμνος), τά κανί-
σκια, οί χάρες, τά προβοδήματα, τά μποχτσαλίκια, τά θώρετρα (Σωζούπολις), τά
γανήλα (Πόντος).

Είς τί συνίστανται τά δώρα ταύτα καί κατά ποίαν ήμέραν στέλλονται;
Π. χ. είς τάς παλαιάς 'Αθήνας ό γαμβρός έ'στελλε τήν Πέμπτην μέσα εΐς τό σινί
λουτρίκια, ταμπακέρα ασημένια μέ χτένι, τσιμπιδάκι, σαπούνι, κινά καί χρήματα.
Είς τήν Λήμνον στέλλονται τρία πανέρια: τό έ'να έχει τά νυφικά (κατρέφτ , άρ-
μαϋτά άπό φλουριά, φόρεμα, παπούτσια), τό άλλο τά ζύεϋερκάτα (τ' πεθερού
π κάμσο κλ.) τό άλλο ρακί, κρασί κλ. Είς τόν Πόντον ό γαμβρός στέλλει τήν
έσπέραν τής Πέμπτης τά συμπόσΆ (δισάκκιον μέ φαγητά καί ποτά) καί τά κα-
νόν& (8 γρόσια διά τήν πενί^εράν, 1 γρόσιον διά τό ποδοπλύσιμαν τής νύφης, 1
γρόσιον διά τό ράψιμον τοϋ φορέματος, 1 ζεύγος υποδημάτων καί εν ψαΰύρ'
(πίττα), τήν οποίαν κόπτει ό Ιερεύς καί διανέμει εΐς τόν πενθερόν καί τόν πα-
ράνυμφον. - Ποιοι τά μεταφέρουν καί μέ ποίαν πομπήν; 'Υποδοχή είς τό σπίτι
τής νύφης, χοροί καί ά'λλα έθιμα. ΓΙ. χ. εΐς τό Βογατσικόν έ'νας αδελφός τής νύ-
φης σπάζει είς τό κεφάλι του μιά κουλλούρα (μπουγάτσα) καί τήν μοιράζει εΐς
τούς καλεσμένους. Φεύγοντες οί μπράτιμοι φορτώνονται τά σινιά, γεμάτα δώρα
διά τόν γαμβρόν.

2. - Στέλλονται μέ τό σινί καί χρήματα έκ μέρους τοΰ γαμβρού προς τήν
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νΰμφην ή προς τόν πενθερόν καί πώς λέγονται ταΰτα; Π. χ. είς τάς Καρυάς Κα-
βακλΐ ό γαμβρός μαζί μέ τά γαμήλια δώρα θέτει είς τό σινί καί τό άγαρλίκ',
δηλ. ποσόν τι χρημάτων (70-150 φράγκα), δώρον προς τόν πενθερόν ώς έξαγο-
ράν τής νύμφης. (Πρβλ. τά θέρετρα έν Σινώπη, θώρετρα έν Σωζουπόλει, θεώ-
ρετρα έν ΓΙόντφ).

Πού στέλλεται καί κερί εις τήν νύφην και ποία ή σημασία τούτου;

3. - Τί στέλλεται είς άνταπόδοσιν έκ μέρους τής νύφης;

θ') Τό λουτρόν των μελλονύμφων. Τό πλέξιμο τής νύφης.

1.-Πότε λούεται ή νύφη καί πότε ό γαμβρός; Πώς καταρτίζεται ή συνο-
δεία τής νύφης, όταν τήν οδηγούν είς τό λουτρόν, καί πώς ή συνοδεία τοΰ γαμ-
βρού; Τί τραγουδούν καθ'όδόν καί τί είς τό λουτρόν; Π. χ. εις τήν Μεσημ-
βρίαν τά κορίτσια συνώδευαν τήν νύφην τήν νύκτα τής Παρασκευής εις τό λου-
τρόν μέ τά όργανα και έξερχόμενα έχόρεναν γύρω είς τό λουτρόν. Είς τήν Σι-
γήν τής Βιθυνίας τό Σάββατον πρωΐ ή προσκαλέστρα προσκαλούσε τις φιλαινά-
δες καί τούς συγγενείς τής νύφης καί όλαι μαζί τήν συνώδευαν είς τό λουτρόν
προηγεΐτο γυναίκα μέ βενετικό πανέρι, όπου τά λουτρικά, καί ήκολούθει τό γα-
μοοτόλι, δηλ. οί προσκεκλημένοι μέ τά παιγνίδια. Τραγούδια κατά τήν διάρκειαν
τοΰ λουτρού, χοροί μετά τήν έπιστροφήν είς τό σπίτι. Τό βράδυ τοΰ Σαββάτου
μέ όμοίαν πομπήν συνωδεύετο καί ό γαμβρός εις τό λουτρόν. Όμοίως εις τήν
Σινώπην έπροσκαλοΰσαν κόσμον μέ τόν πρωτόγερο καί συνώδευαν εις τό λου-
τρόν πρώτα τόν γαμβρόν καί κατόπιν τήν νύφην, τήν οποίαν έ'λουε ή παρανύ-
φισαα, δηλ. ή νουνά της.

2. - Πώς γίνεται τό λουτρόν τών μελλονύμφων, όπου δέν υπάρχει δημόσιος
λουτρών; Ποίος μεταφέρει τό νερό καί ποίος λούει τήν νύφην; Π. χ. είς τήν Ίμ-
βρον τό Σάββατον δύο κορίτσια φέρουν τό νερό άπό τήν βρύσιν καί τό παρα-
δίδουν εις τόν γαμβρόν, ό όποιος τό χύνει είς τό καζάνι. Κατόπιν λούονται μαζί
μέ τήν νύφην, ή οποία τούς χαρίζει τό ύποκάμισον καί τό μπούστο της. Είς τόν
Σκοπόν τής Θράκης τήν λούουν έπίσης τό Σάββατον πολύ πρωΐ τρία κορίτσια
<αμφιθαλή», συλλουόμενα καί αυτά, καί κατόπιν τήν πλέγνε τραγουδώντας:

Σάββατο βράδυ μέ διώξαν οι γονιοί μου,
■ που τά σπίτια τ σου...

Είς τήν Σκΰρον τ' αποπαίδια ήτοι «τά νερά, πού λούστηκαν δ γαμπρός κ'ή
νύφη, τά ρίχνουν στην ίδια λεκάνη. Τά φυλάνε τρεις μέρες κ~ υστέρα τά χύνουν
στις τέσσερις γωνιές τον σπιτιού, γιά νά κάνουν αγόρια
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3. - Πότε γίνεται τό πλέξιμο τής νύφης καί ποιοι τήν πλέκουν; Ποία
τραγούδια τραγουδούν; Π.χ. είς τόν Ναίμονα τής Μεσημβρίας τό Σάββατον «συ-
νοδεία άπό τήν συντέκνισσα και τις καλινες (εξαδέλφες τού γαμβρού) έπήγαινε
μέ τά τέλια και τις πλέχτρες (κορδέλλες μέ φλουρί) καϊ μέ τή gaida ατής νύ-
φης το σπίτι νά πλέξουν τή νύφη. Οι συγγενείς τής νύφης εκλειναν τήν πόρτα
καί άπό μέσα εστέκονταν 2-3 παλληκάρια, τάξαδέρφια τής νύφης, καί ζητούσαν
τραγούδια άπό τις καλΐνες, γιά ν' ανοίξουν. ' Αφού τραγουδούσαν τραγούδια τής
νύφης καί τών παλληκαριών, ανοιγεν ή πόρτα. Πρώτα έκαμναν τό προζύμι :
μιά πρωταξαδέρφη τοΰ γαμπρού έκοσκίνιζε τ' άλεύρι φορώντας καλπάκι ατό κε-
φάλι καί μαχαίρι στή ζώνη, έπειτα έκοσκίνιζαν καί δύο παλληκάρια, αναποδο-
γυρίζοντας τρεις φορές τήν πυκνάδα. Μετά τό κορίτσι έζύμωνε τό προζύμι, ενώ
οί καλΐνες τραγουδούσαν: Μαννέ μου, τήν ευκή σον στο πρώτο τό προζύμι κτλ.
"Υστερα ή συντέκνισσα αναφτεν ενα κερί καί πήγαινε κ' έπαιρνε τή νύφη άπό
τήν κάμαρα καί τήν έκάϋτζε νά τήν πλέξη' τό πρόσωπο τής νύφης ήταν σκεπα-
σμένο μ' ενα τσεμπέρι βυσσινύ. Πρώτα έ'πλεκεν ή συντέκνισσα, κατόπι τον γαμ-
πρού οι συγγενείς δλοι' τής έκαναν 40 πλεξούδια, ενώ οί καλΐνες τραγουδούσαν:

Φέρτε νερό ροδόσταμο καί φιλντισένιο χτένι
νά πλέξουμε τή νύφη μας τήν καλοκαρδισμένη...

ή Μέ πούλησες, μαννέ μου, γιά ένα δαχτυλίδι'

δώα' το, μαννέ μου, πίσω καί ξαναγόρασέ με... κλ.

Τό κερί πάντα αναμμένο. "Υστερα έκάρφωναν ατά πλεξούδια τά τέλια καί
τις κορδέλλες». Πώς λέγονται άλλοΰ τά κορίτσια, πού λούζουν καί κτενίζουν τήν
νύφην;

4. - Είς τά ορεινά χωρία τής Πυλίας τά λούσματα τοΰ γαμβροΰ γίνονται
ώς εξής: καθίζουν τόν γαμβρόν είς έ'να βαρέλι τού νεροΰ καί τού βάζουν είς τά
γόνατα έ'να ταψί γεμάτο νερό μέ λεμονόφυλλα καί άλλα μυριστικά' κατόπιν οι
παριστάμενοι τόν στανρώνονν ένας - έ'νας στο κούτελο, δηλ. τόν κερνούν έ'να τά-
ληρο ή περισσότερα, ρίχνοντάς τα στο ταψί. Οί άνύπαντροι κατόπιν πίνουν άπό
τό νερό τοΰ βαρελιού, «γιά νά ατρέξη ατό κεφάλι τονς». Ποία είναι ή σχετική
συνήθεια άλλοΰ;

ι') Ή κινά ή τά κινιάσματα.

Αί κατά τόπους όνομασίαι: τά κινάγματα (Πόντος), τό κνιάσιμο (Κω-
στί), τό σχένιασμαν (Κύπρος), τό άλειχάνισμα (Ρεΐσδερε) κττ. Κινά ή άλειχάνη,
κόκκινη βαφή, μέ τήν οποίαν βάφονται μαλλιά και νύχια τής νύφης κλπ. Ποιαι
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αί συνήθειαι κατά τά κινιάσματα; Πώς χορεύουν τήν κινά; μέ ποία τραγούδια;
Π. χ. εις τήν Μεσημβρίαν «έκαλοϋσαν τό Σάββατο βράδυ κορίτσια και παλλη-
κάρια νά χορέψουν τήν κινά, νά κινιάσουν τή νύφη. Αί γυναίκες έζύμωναν τήν
κινά και κατόπιν τά παλληκάρια τήν έπαιρναν ατά χέρια, άναβαν πέντε κεριά και
τήν έτρεχαν λόγερα' τήν άσήμωναν και τήν έχόρευαν : τήν βαστούσε στο χέρι ό
πρόβοδος και χόρευε' κατόπιν έβαφαν τά δάχτυλα τής νύφης κι δλοι οί καλε-
σμένοι έβαφαν τό δάχτυλο τους τό μολογό» (= μικρό). Εις τό Άλμαλί Μαλγά-
ρων τό Σάββατον τά μεσάνυκτα «εκκινεί συνοδεία άπό τό σπίτι τού γαμβρού μέ
φανούς, προηγουμένης τής νουνάς, ή οποία κρατεί γάβανον, δηλ. βαθύ πινάκιον
μέ κινάν. Ή νύφη σκεπασμένη μέ καλύπτραν κάθηται εις τό μέσον τού δωμα-
τίου, ενώ πλησίον της τοποθετείται ή κινά μέ τρία κηρία καίοντα εις τά χείλη
τοΰ γαβάνου. Κάθε καλεσμένος ρίπτει νόμισμα εις τόν γάβανον καί έμβαπτίζει
εις τήν κινάν τόν δάκτυλον, τόν οποίον ή νύφη περιδένει μέ τεμάχιον έκ τής
καλύπτρας της. Άφού κνιαστούν όλοι, χορεύουν τήν κινά' αυτός δηλ. πού σέρνει
τόν χορό κρατεί εις τήν χείρα τόν γάβανον μέ τήν κινάν καί τάς άναμμένας
λαμπάδας. Τήν νύφη ν τήν κ'νιάζει ή νουνά. Κατά τό διάστημα αυτό οί καλε-
σμένοι προσπαθούν νά κλέψουν ό,τι ημπορούν καί νά τά μεταφέρουν εις τό
σπίτι τοΰ γαμβροΰ». Είς Ρεΐσδερε τής Σμύρνης έβαζαν τήν άλειχάνη σέ μιά με-
γάλη σουπιέρα καί εις τό μέσον έ'να κομμάτι ζύμη μ' έ'να φλοτιρί.

ια') Τά σφαχτά τοϋ γάμου.

Πότε σφάζονται τά ζώα διά τό συμπόσιον τοΰ γάμου καί ποΐαι αί
κατά τήν σφαγήν των συνήθειαι; Π.χ. εις τήν Λευκάδα τό Σάββατον σφάζουν
τράγον καί πυροβολούν πρός άναγγελίαν, ότι «αίματώθη», ήρχισεν ό γάμος. Είς
τήν Μάνην τά σφαχτά πρέπει νά είναι άρρενα (κριοί ή τράγοι) καί νά είναι
μονά (3, 5, 7), προσφέρονται δέ υπό τοΰ γαμβρού, αλλ' έ'να άπό αυτά πρέπει νά
έπιστραφή εις τήν οίκίαν τού γαμβροΰ. Ταύτα, ώς καί δέκα άρτους (χαρόπιττες)
κατά σφακτόν, μεταφέρουν τό Σάββατον συγγενείς τοΰ γαμβροΰ καλορίζικοι (δηλ.
αμφιθαλείς), κανισκαραϊοι λεγόμενοι.

ιβ') Ειδικά φαγητά καί γλυκύοματα.

Ποία τά όνόματά των καί ποίος ό τρόπος τής παρασκευής των; Π.χ. είς τήν
Λέσβον συνηθίζεται τό κεσκέκι, κρέας βρασμένον μέ κοπανισμένον σΐτον. Εις
τήν Μάνην τό σφαχτό βράζει όλόκληρον εντός λέβητος μέ σιτάρι. Ό χόντρος έν
Μέσα Μάνη γίνεται μέ σιτάρι κοπανισμένο καί μέ λείο, δηλ. τεμάχια έντέρων,
σπληνός κλ. έπιπασσόμενα έπ' αυτοϋ. Κατά τό βράσιμο τού χόντρου τραγουδούν :
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Σιδεροστιές μου μπρούτζινες, κακάβια μ ασημένια,
σταράκι μ άλεξαντρινό, βράσε και καλοβράσε,
νά φάγ° ή νύφη κι δ γαμπρός ....

Τό ρεαιό έκ σίτου κοπανισμένοι', κρέατος, λίπους, τυρού τετριμμένου καί μυρω-
δικών (Κύπρος), ό αυλός (χυλός) έκ σίτου (Άνακοΰ Καππαδοκίας) κλ.

ιγ') Τά κανίσκια τών καλεσμένων, ήτοι δώρα στελλόμενα διά τήν τέλε-
σιν τοΰ γάμου (τά καλαθιάτικα, Σκύρος). Π. χ. είς τά ορεινά τής Πυλίας όλοι οί
χωρικοί χαρίζουν είς τόν γαμβρόν άπό ένα πινάκι σιτάρι διά τό άλεσμα τοΰ γά-
μου, εις δέ τήν Άρτοτίναν τής Αιτωλίας στέλλουν τήν Παρασκευήν ή τό Σάβ-
βατον έ'να φόρτωμα ξύλα καϊ πετόΰν έπάνω εις τό σπίτι τής νύφης κλάδους δέν-
δρων. Εις τήν Μάνην, τήν Κρήτην κ. ά. κάθε καλεσμένος στέλλει εις τόν γάμον
2-8 ψωμιά, πατάτες, λάδι καί πολλάκις ολόκληρο σφαχτό, κρασί κλ. Είς τήν
Σιγήν τής Βιθυνίας τά δώρα τών καλεσμένων (αρνιά, κρασιά, γαλοπούλες, γλυ-
κύσματα) τά έπαιρναν άπό κάθε σπίτι μέ τά παιχνίδια. Ποία ή συνήθεια άλλοϋ;

ιδ') Ή προικσπαράδοσις.

1.-Πότε καί μέ ποίαν πομπήν παίρνουν τά προικιά; Ποίοι στέλλονται
προς τούτο καί πώς τά μεταφέρουν; 'Εξετάζεται ό αριθμός τών άλογων; Τρα-
γουδούν ειδικά τραγούδια κατά τήν μεταφοράν των; Ραντίσματα, δεισιδαίμονες
πράξεις. — Παραδείγματα: Είς τάς παλαιάς 'Αθήνας έπαιρναν τά προικιά τό
Σάββατον μέ τά όργανα' «τά έφόρτωναν εις άσπρα ή κόκκινα άλογα, περιττού
πάντοτε αριθμού, εις τά όποια έδιδαν ψωμί μέ μέλι. Είς τά άλογα έκάθιζαν
παιδιά άρρενα, αμφιθαλή, καθ' δδόν δέ έρραιναν τά προικιά μέ ρύζι καϊ βαμ-
βακόσπορο» (Δ. Καμπούρογλου). Είς τό Λασήθι τής Κρήτης οί συγγενείς τής
νύφης πάνε τά προνκιά εις τό σπίτι τοΰ γαμβρού τήν Παρασκευήν: εμπρός τό
εικόνισμα, κατόπιν τά προνκιά κ ένα σταμνϊ γεμάτο στάρι, είς δέ τόν δρόμον
τά ραίνουν μέ καλορίζικα (λουλούδια, ρύζι, σιτάρι, ροβίθια). 'Αφού τ' απλώσουν,
χορεύουν καί γλεντούν. Είς τήν Δυτ. Κρήτην είς τήν κασέλλα βάζουν καί πέτρες
«γιά νά 'ναι γεροί καϊ δυνατοί ό γαμπρός και ή νύφη» καί είς τό σπίτι τοϋ
γαμπρού «μπάζουν πρώτο-πρώτο τό σίδερο». Είς τήν Καστορίαν τά προικιά τά
παίρνουν οί παραστεκάμενοι τήν Κυριακήν, ολίγον πριν πάρουν τήν νύφην, μέ
τραγούδια καί βιολιά. Είς τήν Κερασούντα όμως τό σεντούκι τής νύφης μέ τά
προικιά έστέλλετο τήν Τρίτην πρωΐ καί ήνοίγετο ένώπιον πολλών συγγενών καί
φίλων, συνηθροισμένων προς τοϋτο.

2.-Πότε μετρείται τό τράχωμα καί υπό τίνος; Π.χ. εις τήν Μεσημβρίαν δ
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πενθερός έπήγαινε τήν Παρασκευήν είς τό σπίτι τοΰ γαμβροΰ καί έμετρούσε τό
τράχωμα. Εις τό Μεσοχώρι Πυλίας «τά μετρητά (φλουριά, τάλαρα, σφάντζικες)
τά έκαναν άρμολογιά και τά κρεμούσαν στο λαιμό τοϋ άλογου, δπου καθόταν
ή νύφη. "Ετσι έδειχναν πόσο τράχωμα είχε πάρει».

3. - Πώς γίνεται ή παράδοσις προικφας οικίας είς τόν γαμβρόν; Π.χ. είς
τάς 'Αθήνας άλλοτε ό προικοδότης έπαιρνε χώμα άπό τάς τέσσαρας γωνίας τής
οικίας, τό έ'θετε μέσα εις έ'να μαντήλι καί τό παρέδιδεν εις τόν γαμβρόν λέγων :
Σον παραδίνω τό σπίτι, άνώγια, κατώγια και μ δλη τήν άφουσία του, δηλ.
περιοχή, παραρτήματα κτλ. Είς τήν Λήμνον ή μητέρα τής νύφης κατά τήν έπι-
στροφήν τών νεόνυμφων άπό τήν έκκλησίαν παραδίδει εις τόν γαμβρόν τό κλειδί
τού σπιτιού της.

ιε') "Αλλα έθιμα της πρδ τοϋ γάμον έβδομάδος.

1.-Τά αλείμματα. Είς τόν Βελβενδόν ό γάμος αρχίζει τήν Τετάρτην μέ
τά άλείμματα: γυναίκες καί κορίτσια ασπρίζουν τό σπίτι τραγουδώντας. Κάθε
άνδρας έμφανιζόμενος έκεϊ αλείφεται μέ άσβεστη.

2. - "Εθιμα τής παραμονής τοΰ γάμου.

Ή πίττα τού γαμβροΰ καί ή πίττα τής νύφης. Μέ ποίαν πομπήν στέλλον-
ται ; Έστίασις καί χοροί είς τό σπίτι τοΰ γαμβροΰ ή τής νύφης. Καθένας και
μέ τό εξοδό του; Ευχαί, χαρίσματα κλπ. 'Υπάρχει τό έ'θιμον ό γαμβρός νά
πηγαίνη μέ συνοδείαν τό Σάββατον βράδυ εις τό σπίτι τής νύφης καί νά ξημε-
ρώνωνται μέ χορούς καί ξεφαντώματα;

3. - Μαγικαί καί δεισιδαίμονες πράξεις πρός άποσόβησιν κακού καί έπί-
τευξιν ευτυχίας, τελούμεναι κατά τήν παραμονήν τοΰ γάμου.

Παραδείγματα. Είς τόν Άγιον Γεώργιον τοϋ Πηλίου ό παπάς πηγαίνει
τήν παραμονήν τοΰ γάμου μέ τόν γαμβρόν εις τό σπίτι τής νύφης καί «αλλάζει
τρεις φορές τά δαχτυλίδια' κατόπιν ή μάννα τής νύφης φέρνει έ'να ζουνάρι καί
ζώνει τόν γαμπρό καί τή νύφη, γιά νά μή χωρίση τ' άντρόγυνο». Είς τήν 'Αρά-
χοβαν ή νύφη τό Σάββατον παίρνει 3 ή 5 ή 7 μικρά τυχερά παιδιά, αγόρια
τριών έ'ως δέκα ετών, καί τά λούζει μονάχη.

4. - Ή τελευταία νύκτα τής νύφης εις τό πατρικό της σπίτι. Είς τό Βλα-
χώρι τής Θεσπρωτίας ή νύφη τήν παραμονήν τοΰ γάμου της κοιμάται εις τό
κατώι, είς τά Βέντζια τής Μακεδονίας κοιμάται μ' έ'να μικρό αγόρι. Ποία ή συνή-
θεια άλλοΰ ;
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Δ'. Ή ήμερα τοΰ γάμου.

α') Τδ ξύρισμα τοϋ γαμβροϋ.

ΓΙότε γίνεται καί ποΐαι αί κατ' oUto συνήθειαι; Τί τραγουδούν, όταν ξυ-
ρίζεται ό γαμβρός; ΓΙοΰ απορρίπτονται τά νερά καί αί τρίχες τοΰ ξυρίσματος;

Παραδείγματα. Είς τήν Λάσταν πηγαίνουν τήν αυγήν τής Κυριακής είς τήν βρύ-
σιν καί φέρουν νερό, διά νά λούσουν καί ξυρίσουν τόν γαμβρόν αυτός κάθεται εΐς
ένα βαρέλι τοΰ νερού καί κρατεί έμπρός του έ'να ταψί μέ νερό, μέ λεμονόφυλλα
μέσα, οί δέ παριστάμενοι τόν άσημώνουν. Εΐς τά Βέντζια «τό νερό τό φέρνει ό
μικρότερος, δ ανύπαντρος μπράτιμος' ό νουνός λούζει καί ξυρίζει τόν γαμπρό,
ένφ τά κορίτσια τραγουδούν τό νερό καί τή σαπουνάδα τά ρίχνουν αέ τρεχάμενο
νερό, άφοϋ πρώτα δώσουν στο γαμπρό νά πιή μιά σταλιά». Είς τήν Χαλδίαν
τοΰ Πόντου ό γαμβρός κάθεται είς τό νεγαμοσκάμν', 6 δέ παράνυμφος τυλίσσει
τήν κεφαλήν του σταυροειδώς μέ έρυθρόν μεταξωτόν νήμα. Είς τήν Μεσημβρίαν
ό κουρεύς σπάνει επάνω είς τό κεφάλι τοΰ γαμβρού έ'να αβγό καί προσέχουν νά
μή πέσουν τρίχες άπό τά γένεια καταγής" τάς μαζεύουν καί τάς κρύβουν κατό-
πιν τήν Πέμπτην μετά τόν γάμον προη, «προμή νά ξημερώσ', γαμπρός καί νύφη
παίρνουν τήν πετσέτα, πού ξονρίσκεν δ γαμπρός, μέ τά ξουρίσματα μέσα, θέ-
τουν μέσα καί προζύμ (άπό τοΰ γάμου τό προζύμ') καί πάνε μέ τό άέβερο
(πρωτεξάδελφο τοΰ γαμπρού) νά τό ρήξ'νε στο ρέμα». Ποιαι αί σχετικαί συνή-
θειαι αλλού καί ποιοι λόγοι φέρονται προς δικαιολόγησιν αύτών;

β') Τό ντύσιμο τοΰ γαμβροϋ.

1.-Ποία ήτο άλλοτε ή ενδυμασία τοΰ γαμβρού; Π.χ. εις τήν Χαλδίαν τοΰ
Πόντου ό γαμβρός έφόρει μακρόν ποδήρες έπανωφόριον (τελμίν), έκρέμα σπά-
θην εΐς τό πλευρόν (καράουλάκ) καί περιέδενε τήν κεφαλήν μέ μεταξίνην ζώνην
καί μανδήλιον (τσινέαν). Τώρα τήν σπάθην φέρει ό παράνυμφος. Είς τήν Ύδραν
έφόρει μπινίσι, τό όποιον ήτο κτήμα τής Κοινότητος, έκρέμα σπάθην είς τό
πλευρόν καί μίαν μεγάλην κουλλούραν, ζυμωμένην μέ μέλι, εΐς τόν δεξιόν ώμον.
Τί διατηρείται σήμερον είς τήν ένδυμασίαν τοΰ γαμβροϋ άπό τήν παλαιάν συν-
ήθειαν εΐς διαφόρους τόπους ;

2. ΓΙοΐος ενδύει καί στολίζει τόν γαμβρόν; (Π.χ. εΐς τήν Λήμνον ό κουμ-
πάρος, εις τήν Μεσημβρίαν τρία παλληκάρια). Μέ ποίας πράξεις συνοδεύεται τό
ντύσιμο τοΰ γαμβροϋ καί μέ ποια τραγούδια; Π.χ. είς τήν Μάνην τραγουδούν:

Γαμπρέ μ', όντες στολίζεσαι καί δένεις τά κουμπιά ζου,
χρυσές λαμπάδες στέκουσι κοντά στήν άφεντιά ζου.
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Είς τόν Σκοπόν τής Θράκης «βάζουν τό γαμπρό νά πατήση μέσα σ ενα σιδε-
ροσίνι, δπου έχουν ρίξει κουφέτα, ρύζι, δεκάρες καί φλουριά. Προτού φορέσουν
τό σακκάκι του, περνούν ένα άτσαλένιο μαχαίρι καί στο ενα καί στο άλλο τό
μανίκι τρεις φορές, γιά νά είναι ατσαλένιος καί πάντα νικητής νά βρίσκεται δ
γαμπρός. Μετά τό ντύσιμο 4-5 φίλοι τόν σηκώνουν ψηλά (τόν άξώνουν) καί δ
γαμπρός τάζει». Είς τήν Κύζικον σπάνουν επάνω εις τό κεφάλι του ενα ψωμί,
γιά νά ατερεώση τό στέφανον. Είς τό Καρατσόλι τού Τιρνάβου α! γυναίκες,
πριν στολισθή ό γαμβρός, χορεύουν τά γαμπριάτικα (ενδύματα), κρατοϋσαι κάθε
μία ένα άπό αυτά. Εις τήν Μεσημβρίαν τό Σάββατον βράδυ τραγουδούσαν τά
ρούχα τοΰ γαμπρού ;

Τοϋ γαμπρού μας τά ρουχίτσια
δίπλες, τριπλές διπλωμένα....

3. - Πού ό γαμβρός ΰποχρεοΰται, προτού ένδυθή, νά πίη άπό τά άποπλύ-
ματα τών χειρών τών γονέων του; Πώς έξηγεϊται τούτο;

4. - Ποΰ τά φορέματα τοΰ γαμβροΰ είναι δώρον τής νύφης; Π. χ. είς τό
Λιβύσσιον ή νύφη έστελλε τό πρωί τής Κυριακής τά γαμπρίκια (εσώρρονχα,
σαλβάρι, κοντογούνι κλπ.) έν πομπή· επροπορεύετο ό ιερεύς καί δύο παιδία, κρα-
τούντα εντός μανδηλίων τά γαμπρίκια, καί ήκολούθει ή συνοδεία μέ λύραν καί
άσματα. Ό ιερεύς θυμια καί ευλογεί τά γαμπρίκια, έκφωνών τά καλορίζικα, οί
δέ οικείοι τά άσημώνουν. Κατόπιν ό γαμβρός ενδύεται, ενώ οί οικείοι τραγου-
δούν άσματα επαινετικά.

δ. — Τί φορούν τού γαμβρού, γιά νά μή πιάσουν τά μάγια, νά μή τόν
άμποδέσουν; (παλιό σώβρακο ή άπλυτη φανέλλα ή τό μπρος πίσω τής φανέλλας
κλ. έ'να κομμάτι δίχτυ ή ρύζι καί σουσάμι μέσα στο παπούτσι, κλειδαριά κλειδω-
μένη κλ.).

γ') Τό ατόλιαμα της νύφης.

1.—Πού στολίζεται ή νύφη; Π.χ. είς χωρία τινά τής Πυλίας «τή νύφη τήν
αλλάζουν σέ άλλο σπίτι, δχι στ ού πατέρα της, κι άφον ντυ&ή, τήν κρύβουν στο
ρωγό (μέρος τοΰ κατωγιού, όπου φυλάγουν τό σανό)». Ποία ή αιτιολογία τού-
του ;- Διαρρυθμίζεται καταλλήλως ή θέσις, όπου θά στολίσουν τήν νύφην; (νυφο-
στόλι, παστός, τέντα κλ.). Είς τό Βλαχώρι Θεσπρωτίας τήν νύφην τήν στολίζουν
πίσω άπό ένα σεντόνι.

2. —Ή νυμφική ένδυμασία.

Τό ράψιμο τοϋ νυφικού. Είς τήν Χαλδίαν τοΰ Πόντου τό νυφικό φόρεμα
τό ράβουν 7 μονοστέφανες γυναίκες. Είς τήν Κύθνον τήν νύφην βοηθούν νά
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ράψη τά νυφικά της μερικά κορίτσια, αί λεγόμεναι ννφοατόλοι. Είς τά Τελώνια
τής Λέσβου «στά προυτ'νά τά χρόνια κάθι σόι έΐχι κ' ενα βρακί γιά d' νύφ'.
Μια μιά που γίνταν νύφ , φορονσι τον βρακί αντό. Βαατοναι 30-40 χρόνια. Τό
κρατούσαν τρεις λεύτερις κι βρακώναν άή νύφ'». 'Επικρατεί άλλού ή στινήθεια
αυτή; Ποίος δαπανά διά τήν νυμφικήν ένδυμασίαν; ό γαμβρός η ό πατέρας τής
νύφης; Μέ ποίαν πομπήν στέλλεται αύτη έκ μέρους τοΰ γαμβρού;

3. — Ποιος στολίζει τήν νύφην; Ειδική τις στολίστρα ή νέαι αμφιθαλείς
(κοπέλλες μανναδοκνρονδάτες έν Άν. Κρήτη); Ποΐαι συνήθειαι τηρούνται κατά
τόν στολισμόν τής νύφης;

Παραδείγματα: Είς τόν Ναίμονα τής Μεσημβρίας τή νύφη «τήν εντννε ή
σνντέκνισαα με τις καλϊνες (εξαδέλφες τοΰ γαμβρού). Ή σνντέκνισσα με τό
κερί άναμμένο πήγαινε κ' έπαιρνε τή νύφη 'πό τά κορίτσια, πού τήν είχαν
κρυμμένη' τις έ'δινε μπαξίσ καί τήν έπαιρνε καί τήν εντννε, ενώ οί καλΐνες τρα-
γουδούσαν :

Νύφη μ', γιατί στολίζεσαι;

— Τιγάρ εγώ στολίζομαι;
Γώ καρτερώ νά πάρω ευκή,
νά πάρω ενκή 'πό τό Θεό
καί λόγο 'πό τόν κύρη μον ...
Κατόπιν τήν χόρευεν ή σνντέκνισσα μέ τή λαμπάδα αναμμένη». Είς τό Βο-
γατσικόν οί συγγενείς, «πριν αλλάξουν τή νύφη, πάνε γλυκά καί & ρέβουν τή νύφη».
Είς τάς Κυδωνιάς «βάζανε τή νύφη νά πατήση στο σινί καί τή ντύνανε, γιά
νά 'ναι σιδερένια». Είς τό Ρουμλούκι «κάτω άπό τήν ψάθα, δπον κάθεται ή νύφη
καί τήν άλλάζονν, έχονν βαλμένο τό σιδερένιο λονρί τον άλετριού, γιά νά στε-
ριώσω σάν ου σίδηρους. "Επειτα τρεις πρωτοστέφανες γυναίκες παίρνουν τό λονρί,
πού σκαλώνεται τό άλέτρι, καί τό περνούν τρεις φορές στο σώμα τής νύφης, γιά
νά μήν άρμενιάζεται (νά μή ματιάζεται) καί νά είναι σβέλτα, σάν τό λονρί. Τά
ρούχα της τά βάζονν μέσα ατό κόσκινο μέ ζαχαρωτά, ρύζι κλ. καί τά ρίχνουν
δλα τρεις φορές επάνω της (Άγγ. Χατζημιχάλη). Είς τό Άλμαλί Μαλγάρων,
άφοΰ άλλάξουν καί μαντηλίσουν τή νύφη, «τήν ραντίζουν στο πρόσωπο μέ νερό
καί άλάτι, βοντώντας βασιλικό καί λέγοντας: δ,τ' είπαμε νερό κι άλάτι.» Είς τήν
Σιγή ν τής Βιθυνίας «τήν δεξιά κάλτσα τής φορονσεν δ πατέρας της, βάζοντας
μέσα ενα χρυσό νόμισμα, τήν άριστερή ή μητέρα». Τί συνηθίζεται άλλού;

4. - Ποία τραγούδια τραγουδούν, όταν ντύνουν καί στολίζουν τήν νύφην;

Π.χ. Νύφη μ', δντες γεννιούσανε, ό ήλιος εκατέβη,

καί ζον 'δωκε τήν έμορφιά καί πίζου πάλ' άνέβη (Μάνη).
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δ.-Τί φορούν τήν νύφην, γιά νά μή τήν πιάνουν τά μάγια; Π.χ. ένα
λιγδερό ροϋχο κατάσαρκα (Πυλία) ή μιά σακκοράφα στο ζουνάρι (Βλαχώρι) ή 'ένα
ψαλιδάκι ανοιχτό ατό δεξιό παπούται, γιά νά κοποϋν οί κακές οί γλώσσες ή
σταυρό μέ κατράμι, γιά νά πατήστ] τόν τρισκατάρατον ( Αθήναι) ή άχνλιά και
άβγότσεφλα ατό παπούτσι της (Λήμνος).

6. - Ό νυμφικός πέπλος καί ό άλλος στολισμός τής νύφης. Ποια τά κατά
τόπους ονόματα τής νυμφικής καλύπτρας; Π.χ. παρθενικό (Λιξούρι), μπόλια
("Υδρα, όπου αύτη έλαμβάνετο άπό τήν Κοινότητα), μαφόρι (Οινόη Πόντου),
φ νίκα (Λέσβος), τσίπα, βέλο κλπ. Από ποιον ύφασμα γίνεται ή καλύπτρα αυτή
καί τίνος χρώματος είναι; Ποΰ συνηθίζεται νά είναι κόκκινη;

Ό άλλος στολισμός : γιρλάντα άπό άνθη λεμονέας, κέρινα σκουλαρίκια καί
καρφίτσα ομοίως άπό άνθη λεμονέας, τά όποια ένιαχοϋ φέρει μαζί μέ άλλα δώρα ό
κουμπάρος. Ταύτα εις τόν Σκοπόν τής Θράκης λέγονται νυφοατόλια καί είναι δώρα
τού γαμβροϋ, στελλόμενα εν κανίστρφ. Έκεϊ άλλοτε τά βλέφαρα τής νύφης έχρί-
οντο μέ άσπράδι αβγού, «γιά νά μην παίζουν».

δ') "Εναρξις τής τελετής τοϋ γάμον. -Ή έπίοκεψις προς τόν παράννμ-
φον καί ή παραλαβή αύτοϋ.

Γίνεται έκκλησιασμός καί μετάληψις τών μελλονύμφων τήΐ' πρωΐαν τής
Κυριακής; — Μέ ποίαν πομπήν γίνεται ή επίσκεψις προς τόν παράνυμφον καί
ή παραλαβή αύτοϋ;

Παραδείγματα : Είς τά χωρία τοϋ Μικρού Αίμου ό γαμβρός, συνοδευόμε-
νος άπό τόν παράγαμπρο, τις καλϊνες (εξαδέλφες του) καί τόν όργανοπαίκτην,
έπήγαινεν είς τοϋ σύντεκνου τό σπίτι μέ τό κανίσ': έ'ναν ταβά, όπου είχε έ'να
πιάτο φαγί καί έ'να ψωμάκι μέ σταφίδες καί μιά Κούκλα (πλόσκα) κρασί. Ό
γαμβρός έβανε τό κανίσ' μπροστά στο σύντεκνο, τοϋ φιλούσε τό χέρι καί όλη
ή συνοδεία έκάθητο είς τό τραπέζι. Είς τό Πάπιγγον ό γαμβρός, συνοδευόμενος
άπό δύο ή τρεις άδερφοπτούς, έπισκέπτεται τόν νουνόν, φιλεΐ τήν χείρα αύτοϋ
καί τής νουνάς καί δέχεται τάς εύχάς των. Μόνον δέ μετά τήν έπιστροφήν τοϋ
γαμβροϋ άπό τήν έπίσκεψιν αύτήν ό πρωτοσυμπέθερος στήνει τό μπαριάκι. Είς
τήν Καστορίαν ό γαμβρός πηγαίνει μέ τά ό'ργανα καί μέ όλους τούς καλεσμέ-
νους είς τοΰ νουνοϋ καί τόν παραλαμβάνει μέ τό κανίσκι του, δηλ. έ'να σφαχτό,
στολισμένο μέ λουλούδια καί μήλα χρυσωμένα είς τά κέρατα, καί σινί μέ τό στε-
φανομάντηλο, τις λαμπάδες κλπ.
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ε') Ή πομπή διά τήν παραλαβήν τής νύμφης.

Ι.-Πώς καταρτίζεται ή συνοδεία (τό ψίκι, ο γαμόστολος (Πόντος), τό
γαμοστόλι (Σιγή Βιθ.), τό συμπεθεριακό(Σ ιάτιστα), οί γ α μου Χιώτες (Κρήτη) κλπ);
Πάνε όλοι καβάλλα στ Άλογα, καί αν άκόμη ή νύφη είναι άπό τό ίδιον χωρίον;
Μέ τί στολίζουν τ' άλογα; Πού πατεί ό γαμβρός, διά νά καβαλλικέψη ; (στο ύνί, είς
τά Βέντζια). Προηγείται κανείς σημαιοφόρος; Τί σημαίαν κρατεί; Τί συνηθίζεται,
πριν ό γαμβρός έξέλθη άπό τήν οίκίαν του; Π. χ. είς τόν Ναίμονα «μιά γυναίκα
τραυοϋσε φωτιά άπό το τζάκι κι δ γαμπρός περνούσε άποπάν άπ' τή φωτιά».

Άλλα παραδείγματα: Εις τό Λασήθι τής Κρήτης τής πομπής προηγούνται
δύο παιδιά μέ τά στέφανα καί μέ τις λαμπάδες, κατόπιν έρχεται ό γαμβρός
μέ τόν κουμπάρο καί άκολουθοΰν όλοι οί άλλοι μέ. λύρα ή βιολί' τόν μεν γαμ-
βρόν κρατούν άπό τά χέρια δύο παλληκάρια, τόν δέ κουμπάρο δύο κοπέλλες. Είς
τήν Αίτωλίαν ό γαμβρός είναι έ'φιππος σέ γρίβο άλογο, είς δέ τό Βογατσικόν
ιππεύει ό νοϋνος μέ μιά πλόσκα κρασί καί μιά κουλλούρα είς τό δισάκκι. Είς τήν
Ά μισόν γυναίκες καί παρθένοι πεπλοφορούσαι συνοδεύουν τόν γαμβρόν (παρα-
ννφσάδες), άλλ' εις άλλα μέρη τοϋ Πόντου «αί παρανΰφσαι, όταν έκκινή ό γαμό-
στ ολος, χορεύουν τεταγμέναι εις γραμμήν έ'να πρωτότυπον χορόν, λεγόμενον μαν-
τήλια, καθ' όλον τό διάστημα τής όδοϋ, ώς καί κατά τήν έπάνοδον». Είς τά Βέν-
τζια «δυο σχαργιάτες τρέχουν καλπάζοντες προς τό σπίτι τής νύφης· όταν φθάση
τό συμπεθεριακό μέ τό φλάμπουρο έμπρός καί ένώ όλοι είναι καβάλλα, ό γαμ-
πρός ρίχνει έ'να μήλο στο σπίτι τής νύφης καί προσπαθεί νά τό περάση άπό τήν
άλλη μεριά, ένώ ή νύφη τόν πολεμάει άπ' τό παράθυρο με ρεβίθια. Ό πατέρας
τής νύφης πηγαίνει τότε καί κατεβάζει τό γαμπρό άπό τ' άλογο καί τόν δέχεται
στήν αγκαλιά του- εκείνος τοΰ φιλεΐ τό χέρι». Είς τό Βλαχώρι τής 'Ηπείρου τής
εφίππου συνοδείας προηγείται ό βλάμης, κρατών τό μπαεράκι ήτοι σημαίαν μέ
σταυρόν έπί τοϋ κοντοΰ, εις τά άκρα τοΰ οποίου είναι καρφωμένα έ'να ρόδι, έ'να
μήλο κ' ένα πορτοκάλι καί τέσσερα μαντήλια κρεμασμένα.

2. - Ποία τραγούδια τραγουδοΰν καθ' όδόν καί ποία απέξω άπό τό σπίτι
τής νύφης;

3.-Ποΰ ό γαμβρός ευρίσκει κλειστήν τήν θύραν τής οικίας τοΰ πενθεροΰ;
Ποΐα τραγούδια τραγουδεΐ τότε ή συνοδεία τοΰ γαμβροϋ ; Ποΐαι αί σχετικαί
ένέργειαι καί πράξεις, διά ν'άνοιξη ή θύρα; Π.χ. εις τήν "Υδραν ό γαμβρός
ιστάμενος προ τής εξώθυρας κτυπά τρεις φοράς τούς πράκους τής πόρτας μέ τό
σπαθί, πού φέρει κρεμάμενον είς τόν ώμον τέλος κόβει μέ τό σπαθί μιά κουλ-
λούρα σέ τέσσερα κομμάτια καί τά πετά μέσα στο σπίτι. Εις τά Ρεβενοχώρια
τής Θεσσαλίας ό γαμβρός ορμά έ'φιππος καί κτυπά μέ τήν μάχαιραν τήν θύραν
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τής πενθερικής οικίας, ενφ εις τάς Φεράς τής Θράκης καταφέρει κατ' αυτής λά-
κτισμα. - Κατά ποίους άλλους τρόπους επιτυγχάνεται ή είσοδος τού γαμβροΰ
καί τής συνοδείας του εις τήν οΐκίαν τοΰ πενθερού; (Πρβλ. τάματα τοΰ κουμπάρου,
πορτιάτικο (Γιάνιτσα Καλαμών), δώρα στις ζυμώτρες (Λακκοβίκια) κλ.). Είς τήν
Στενήμαχον ό γαμβρός, προτού είσέλθη είς τό σπίτι τής νύφης, ρίπτει μήλον ή
ρόδι είς τήν στέγην, ή δέ νύφη κατόπιν δένει μαντήλι μέ τρεις κόμπους γύρω
εις τόν λαιμόν τοΰ νουνοΰ.

4. - Πού οι γονείς τής νύφης οφείλουν νά τάξουν δώρα είς τόν γαμβρόν,
διά νά είσέλθη εις τό σπίτι (μπατίκια); Εις τί συνίστανται τά δώρα αυτά; Είς
τήν Κάρπαθον οί συγγενείς τής νύφης έξέρχονται καί παραλαμβάνουν τόν γαμβρόν.

5.-Τά τελούμενα κατά τήν εΐσοδον τοΰ γαμβρού. Π. χ. ούτος θέτει πρώτον
τόν δεξιόν πόδα εις τό κατώφλιον τής θύρας.

ς') Ή γαμήλιος πομπή, δταν παίρνουν νύφη άπό αλλο χωριό.

1.-Πώς ονομάζεται κοινώς ή πομπή αύτη; Ποΐαι συνήθειαι επικρατούν
κατ' αυτήν; Π.χ. άλογο κόκκινο διά τόν γαμβρόν μέ κόκκινο μαντήλι είς τό καπί-
στρι, τόν δέ γαμβρόν κατεβάζουν άπ' τό κεφάλι τοΰ άλογου, «γιά νά πάϊ] εμπρός»
(Λήμνος). Εις τήν Κύπρον οί συγγενείς τής νύφης άπαιτοϋν νά ξεπεζέψγ] δ γαμ-
βρός καί νά είσέλθη εις τό χωρίον πεζός.-Τά συχαρίκια: δ σχαριάτης (Άμφισσα),
ό συχαρικιάρης (Καλάβρυτα), οί συχαριάτηδες, δηλ. άγγελιαφόροι (Βογατσικόν) κλ.

2. - Πώς φέρεται ή νύμφη; ΓΙ. χ. εις τήν'Κύπρον ιππεύει είς τά όηίσθια τού
άλογου τοΰ γαμβρού, είς τήν Θράκην φέρεται έφ' αμάξης συρομένης υπό βοών.

3. - Ποία ή συνήθεια, όταν περνούν άπό βρύσιν ή άλλο τρεχούμενο νερό;
Ποία, όταν περνούν άπό άλλο χωριό; Π. χ. είς τά Βέντζια «βάζουν μιάν ηλι-
κιωμένη γυναίκα νά κεράση τή νύφη και νά τήν ξεσκεπάαη. "Αν δέν ξεσκεπαατή
ή νύφη, πιστεύουν, δτι σίγουρα ϋ·ά πέοη χαλάζι σ αυτό τό χωριό».

4. — Είς τήν Σιγήν τής Βιθυνίας, μετά τήν στέψιν, ότε έμελλον οί νεό-
νυμφοι νά έ'ξέλθουν άπό τό χωρίον, τά παλληκάρια έμαζεύοντο εις τήν έξοδον
αυτού, «έπιαναν άλυσίδα καί δέν άφηναν νά φύγη ή νύφη, άν ό γαμπρός δέν
τούς έπλήρωνε τό πρακπαστί. "Ετσι έλυναν τήν άλυσίδα καί περνοΰσεν ή νύφη».
Πού άλλοΰ συνηθίζεται τοιούτον τι;

ζ') Τό πάροιμο τής νύφης (τό νυφόπαρμαν)

Λαϊκαί συνήθειαι, δταν παίρνουν τήν νύφην άπό τό πατρικό της.

1.-Υποδοχή, ζώσιμον καί ράπισμα τοΰ γαμβροΰ. Εις τήν Ύδραν π. χ., τήν
Δωρίδα, τό Βογατσικόν, τόν Ναίμονα κ. ά. ή πενθερά ύπόδεχομένη καί άσπα-

επετηριε του λαογραφικου αρχειου, β'. 10
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ζομένη τόν γαμβρόν τοΰ καταφέρει ράπισμα, είς τάς Καρυάς Καβακλί ζώνει τόν
γαμβρόν καί συγχρόνως τόν ραπίζει, εις τό Βλαχώρι τής 'Ηπείρου τόν κτυπά τρις
έλαφρά εις τόν ώμον. ΓΙοϋ τό ράπισμα τοΰ γαμβροΰ γίνεται άπό τήν άδελφήν
ή άπό μίαν θείαν τής νύφης;

2. - Τά παπούτσια τής νύφης. Ποιος τά φέρνει καί ποιος τά φορεί εις τήν
νύφην; Π. χ. εις τό Λοζέτσι τής 'Ηπείρου τά παπούτσια τά φέρνει μέσα εις έ'να
τροβά ή άδελφή τοΰ γαμβροΰ, άλλά τήν ποδένονν οί βλαμάδες. Είς τήν Λά-
σπην τής Αιτωλίας ή νύφτ] εκείνον, πού θά τής φορέση τά παπούτσια, τόν χτυπά
μια γροθιά. — Πολλαχοΰ τά κορίτσια γράφουν τ' όνομά τους είς τά παπούτσια
τής νύφης. Διατί;

3.-Ή παράδοσις τής νύφης. Ποίος τήν ξεβγάνει καί είς ποιον τήν πα-
ραδίδει ; Ποία τά δώρα τοΰ γαμβροΰ (ή τοΰ παρανύμφου), διά νά πάρη τήν νύφην;

Παραδείγματα: Είς τοϋ Σαρατσά τής ΙΊυλίας τήν νύφην παραδίδει ό άδελ-
φός της είς τόν γαμβρόν, ό όποιος τοΰ δίδει έ'να τάληρον, (τά βυζαστικά ή πα-
ραδοτικά έν Μάνη). Είς τήν Χαλδίαν τοΰ Πόντου «ό γαμβρός γονυπετεΐ παρά τήν
έστίαν, τοΰ καθίζουν δ' είς τά γόνατα έ'να μικρό αγόρι. 'Αφού γευματίσουν, ή
μητέρα κρατούσα τήν νύμφην έκ τής χειρός τήν παραδίδει εις τόν γαμβρόν λέ-
γουσα : «έσεν έδώκα τόν Θεόν κι άτεν έδωκα έσέν» (τρίς). Ό γαμιβρός άσπάζε-
ται τήν χείρα τής πενθεράς, δίδων είς αυτήν νόμισμά τι (σουτ χακί = τά βυζαστικά)
καί κρατών τήν νύμφην έξέρχεται». Είς τήν Πυλίαν ό γαμβρός «χτυπά τή νύφη
με λεπτά». 'Αλλοΰ ό γαμβρός δίδει κέρασμα (χρυσό ή χάρτινο παρά ή κόσμημα)
εις τήν νύφην ή εις τις κοπέλλες, πού τήν τριγυρίζουν (τραγουδίστρες), καί παίρνει
τήν νύφην. Πώς λέγεται κατά τόπους τό κέρασμα awo καί είς τί· συνίσταται ;
(Π.χ. άγριλίκι είς Καταφύγιον).

4. — "Αλλαι συνήθειαι, προτού πάρουν τή νύφη. Π.χ. είς τήν' Αράχοβαν Παρν.
«ή πεθερά παίρνει τό γαμπρό και τή νύφη σε ιδιαίτερο δωμάτιο και τούς ραν-
τίζει μέ άλάτι, «γιά νά λειώσουν οί κατάρες». Είς τήν Αάσπην τής Αιτωλίας
μέσα είς τό παπούτσι τής νύφης χύνουν κρασί, ή δέ νύφη τό ροφα καί τό πτύει
εις τό μαντήλι της, «γιά νά μήν άβασκαίνεται». Είς τήν Αίνον πίνει μιά σταγόνα
νερού άπό τήν λεκάνην, όπου οί γονείς της έπλυναν τά χέρια των. Εις τήν Λά-
σταν γαμβρός καί νύφη, πριν ξεκινήσουν διά τήν στεφάνωσιν, τρώγουν είς τό
κατώγι έ'ναν κόκορα «μέ ενα κουτάλι καί ενα πιρούνι». Συνηθίζεται τοιούτον τι
εις τόν τόπον σας καί διά ποίον λόγον γίνεται τούτο ή έκεΐνο;

5. —Ή έ'ξοδος τής νύφης έκ τής πατρικής οικίας καί ό αποχαιρετισμός
αυτής. Ό αποχωρισμός άπό τών οικείων.

Παραδείγματα; Είς τήν Χαλδίαν τοΰ Πόντου ή νύφη έσταμάτα προ τοϋ κατω-
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φλίου τής πατρικής οικίας καί έστερέωνεν έπ' αυτού τόν πόδα, ώστε ό νέος μόλις διά
τής βίας ήδυνατο νά τήν έξαγάγτ], ένφ ή μουσική άνέκρουε τόν έχπαστόν (=έξόδιον),
αί δέ παραννφααι έχόρευον. Εϊς μέρη τινά τής Μακεδονίας ή νύφη, ένφ κατέρ-
χεται τήν κλίμακα τής πατρικής οικίας, σταματά, στρέφεται προς Α καί προσκυνεί
τρίς, ένφ δέ έξέρχεται εΐς τήν αύλήν, χύνουν προ τών ποδών της νερό. Εΐς Άλ-
μαλί Μαλγάρων, άφού έξέλθη άπό τό σπίτι, «γυρίζει καί προσκυνεί τρίς προ τής
θύρας, ένφ γυναίκες περιτρέχουσαι τήν οίκίαν ολολύζουν εΐς τάς τέσσαρας γω-
νίας της». Είς τήν Άράχοβαν τής Παρνασσίδος «ή νύφη κάνει τρεις μετάνοιες:
αφήνει γεια στο σπίτι, καί περνώντας άπό τή βρύση θά πετάξη μέσα στο νερό
λεπτά καί θά κάνη πάλιν τρεις μετάνοιες στή βρύση». Είς τόν Ναίμονα τής Μεσημ-
βρίας, «όταν ή νύφη βγαίνη άπό τό πατρικό της σπίτι, ή συντέκνισσα κρατεί
έμπρός έ'να κερί άναμμένο». 'Αλλού ή νύφη βγαίνοντας άπό τό πατρικό της
σκορπά έμπρός καί οπίσω χρήματα, πού τής δίδει ή μητέρα της. Είς τήν Μέσα
Μάνην ό πατέρας παραδίδει τήν κόρην του εΐς τόν γαμβρόν, γαμβρός δέ καί νύφη
κρατούμενοι άπό τάς χείρας πατούν μέ τόν δεξιόν πόδα είς μίαν πέτραν ριζι-
μιάν. Ποία ή σχετική συνήθεια άλλου;

η') Ή μετάβασις είς τήν έκκλησίαν.

1. —Πώς καταρτίζεται ή πομπή προς τήν έκκλησίαν; Ποίος προηγείται τής
πομπής καί ποιοι οδηγούν τήν νύμφην καί τόν γαμβρόν; 'Ακολουθούν τήν πομ-
πήν καί τά κορίτσια (οί τραγουδίστρες_\ υαλίνες); Ποια τραγούδια τραγουδούν;
ΓΙ. χ. εΐς τήν Κερασοΰντα προπορεύεται μία γραία λαμπαδηφοροϋσα, παραμάννα
ή παραννφσα καλούμενη, εΐς τόν Έπτάλοφον Δυτ. Μακεδονίας μία κόρη, ή
άδερφοφτή, προηγείται κρατούσα κλάδον. Είς τήν "Ανδρον τήν νύμφην συνο-
δεύει μία παρθένος, ή παράννφη, είς τό Πογώνι τής 'Ηπείρου τρεις γυναίκες, οί
παργέννφες τήν συνοδεύουν έ'ως τό σπίτι τού γαμβρού, παραμένουσαι εκεί έ'ως
τήν έπαύριον τοϋ γάμου. Είς τήν Σιγήν τής Βιθυνίας τήν νύμφην οδηγεί εΐς
τήν έκκλησίαν ό πατέρας της ή ό άδελφός της, τόν δέ γαμβρόν μία άδελφή ή
πρωτεξαδέλφη του. Άλλαχοΰ τήν νύμφην οδηγεί ή συντέκνισσα άπό τό έ'να μέρος
καί ή άδελφή ή εξαδέλφη τοϋ γαμβροϋ άπό τό άλλο.

2. - Ποϋ ή νύμφη οδηγείται είς τήν έκκλησίαν έφιππος ή έφ'άμάξης; Ποΰ
ολόκληρος ή νυμφική πομπή είναι έφιππος; Π. χ. είς τήν Καστορίαν καί τό Βο-
γατσικόν παλαιότερα ή νύφη έπήγαινεν εΐς τήν έκκλησίαν καβάλλα εΐς άλογο, τό
όποιον ώδηγοΰσαν οί μπράτιμοι, βαδίζοντες όλο δεξιά, δταν δ' έφθαναν εΐς τήν έκ-
κλησίαν, τήν κατέβαζεν άπό τό άλογον ό πενθερός της. Εΐς τά χωρία Άνασελίτσης,
όταν πλησιάσουν είς τήν έκκλησίαν, περιφέρουν τήν νύμφην τρίς περί αυτήν.
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3. — Τί συνηθίζεται κατά τό ξεκίνημα τής νύφης καί τί, έ'ως ότου φθάση
ή συνοδεία εις τήν έκκλησίαν; Μερικά παραδείγματα: Εις τήν Αιτωλίαν, όταν ή
νύφη ξεκινάη άπό τό σπίτι της, πετάει έ'να καρφί έπάνω εις τήν στέγην καί
σπέρνει κουφέτα. Εις τό Ρουμλούκι «έ'νας μπράτιμος βοηθεΐ τήν νύφην ν' άνέβη
στο άλογο (έ'να άσπρο άτι, τό όποιον πρωτύτερα τό τρέχει έπί μίαν ώραν έ'νας
καβαλλάρης, διά νά τό κουράση). Ή νύφη όρθία έπάνω στο άλογο προσκυνάει
τρεις φορές τόν ήλιο. Κατόπιν βγάζει άπό τήν τσέπη της έ'να κλίκι, μικρό
πρόσφορο, τό σπάει στή μέση καί τό έ'να κομμάτι ρίχνει στά κεραμίδια τοΰ
σπιτιού καί τό άλλο τό κρύβει στον κόρφο της — θά τό ρίξη άργότερα στο
σπίτι τοϋ γαμβροΰ μέσα στο σακκί μέ τ' αλεύρι, γιά νά τοΰ φέρη μπερεκέτι. —
Οι γύρω τήν ραντίζουν μέ γέννημα καί ρύζι, ένώ τά κορίτσια τραγουδούν:
Τί στέκεσαι χρυσή μηλιά; Τί δέν κινάς; / Παραπονώ τή μάννα μου καί δέν

κινώ..... Πριν ξεκινήσουν, ό γαμπρός, χωρίς νά κοιτάζη τό σπίτι τής νύφης,

σηκώνει τό χέρι του καί ρίχνει προς τά οπίσω του τό τσεκούρι του τρεις φορές,
γιά νά προκόψουν. Όταν φθάσουν στήν έκκλησία, πάλιν ή νύφη προσκυνάει τρεις
φορές τόν ήλιο καί ρίχνει ψηλά στον αέρα ένα μήλο ή έ'να ρόδι. Κατόπιν τής
φέρνουν έ'να μικρό αγοράκι, τό παίρνει στά γόνατά της, τό αγκαλιάζει καί τοΰ
δίνει ζαχαρωτά. "Ενας πρώτος έξάδελφος τοΰ γαμπρού κατεβάζει τή νύφη άπό
τό άλογο καί τήν σηκώνει ψηλά τρεις φορές· τήν άξιώνει> (Άγγ. Χατζημιχάλη).
Είς τάς 'Αθήνας άλλοτε, πριν ξεκινήση ή νύφη διά τήν έκκλησίαν, έρράντιζαν τόν
δρόμον μέ άμίλητο νερό, πού περιεΐχεν αλάτι, «γιά νά λειώσουν οί κατάρες». Είς
τήν Άργυρούπολιν τοϋ Πόντου ή γαμήλιος πομπή, όταν έφθανεν είς μικράν
άπόστασιν άπό τήν έκκλησίαν, έσταματοΰσε, ό δέ γαμβρός έσειε τρεις κώδωνας
καί κατόπιν ερωτούσε τήν νύφην: Γιά τίναν έπλασέν σε ό Θεός; Καί εκείνη
άπήντα: Γιά τ' έσέν τόν κωδωνιάτεν. — Ποΐαι αί σχετικαί συνήθειαι άλλού; Πού
οί συνοδεύοντες τήν πομπήν κρατούν λαμπάδας ή δαδιά άναμμένα; Μέ τ( ραί-
νουν τους μελλονύμφους άπό τά σπίτια, πού περνά ή γαμήλιος πομπή ;

4. Ποία άπαντήματα καθ'όδόν θεωρούνται- ώς κακοί οιωνοί; 'Ασημώνει ή
νύφη κάθε νερό πού θά περάση ;

θ') Ή στέψις (τά στεφανώματα).

1.-Πού γίνεται ή στέψις; εις τήν έκκλησίαν ή εις τό σπίτι τής νύφης;
Ποΐαι αί σχετικαί αντιλήψεις;

2. - Ή είσοδος τής νύφης είς τόν ναόν. Ποΐαι συνήθειαι προηγούνται;
Δύο παραδείγματα: Είς τό Βογατσικόν «πριν άρχίση τό μυστήριον, ό παπάς εξο-
μολογεί τούς μπρατίμους, τόν γαμπρό καί τό μπρατιμοΰλΐ" φιλιούνται άναμεταξύ



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

2o.5

τους στο στόμα κ' έτσι γίνονται πια όλοι αδελφοί (άδελφοποιΐα). Τότε τό μπρα-
τιμούλι μέ τόν παπά πηγαίνουν και φέρνουν τή νύφη άπό τήν είσοδο τής εκ-
κλησίας· ή νύφη δίνει τοΰ παιδιού έ'να μήλο κι αντό τής τραυάει τή σκέπη· τότε
ό παπάς τήν παραλαμβάνει καί τήν οδηγεί δίπλα στο γαμπρό». Είς τά Βέντζια,
δταν ή νύφη έρχεται άπό άλλο χωριό, τήν φέρνουν τρεις φορές γύρω στην
έκκλησία τραγουδώντας:

Νικκλησίτσα φουντωτή, φουντωτή καμαρωτή,
πώς άδέχκις τά κηριά, νά δεχτής κι αυτήν τή νιά.

Πού άλλοΰ συνηθίζονται ταΰτα;

3. - Θέτει ό ιερεύς έρώτημα εις τούς μελλονύμφους, άν ό έ'νας θ έλη τόν άλλον ;

4 - Τά οτέφανα. Άπό ποίαν ύλην κατασκευάζονται ταΰτα καί υπό τίνων;
ΓΙ. χ. άπό κλήμα έφτάκοιλο ή εφτακοίλι (Λήμνος), άπό κλάδον έλαίας ή δάφνης,
άπό άνθη πορτοκαλλέας ή άπό χρυσοειδή σύρματα κλ.

Τηρούνται κανόνες καί τύποι ώρισμένοι κατά τήν στεφανηπλοκίαν; Π. χ. εις
τά Κύθηρα, τήν Θήραν κ. ά. τά κλήματα διά τούς στεφάνους κόπτονται υπό τών
συγγενών τών μελλονύμφων μέ πομπήν καί άσματα καί πυροβολισμούς, πλέκον-
ται δέ υπό παρθένων άμφιθαλών, α ι όποϊαι τά στολίζουν μέ πολυτελείς ταινίας,
άδουσαι γαμήλια δίστιχα ευχετικά.

Πού χρησιμοποιούνται διά τήν στέψιν στέφανα άργυρά τής εκκλησίας; Μή-
πως καμία οικογένεια έχει ιδιαίτερα, «πατρώα» στέφανα;

5.-Τ0 κοινόν ποτήριον. Ποίοι πίνουν άπό τό κοινόν ποτή ρ ι ον, τρώγον-
τες καί τόν έμβαπτιζόμενον άρτον; Μόνον οί νυμφίοι; ή καί ό παράνυμφος καί
παις τις άμφιθαλής; Πού τό υπόλοιπον πίνουν οί άγαμοι έκ τών κεκλημένων (Ζά-
κυνθος, Μαυρομάτι Ελικώνος, Κύθηρα, Λιξούρι) ή καί όλοι οί κεκλημένοι (Κύ-
ζικος, Αρτάκη); Είς τήν Άπολλωνίαν Προύσης ό ιερεύς, πριν μεταδώση οινον
καί άρτον τής λειτουργίας είς τούς νυμφίους, έ'διδεν εις αυτούς καρύδια καί μέλι,
τά όποια έφερεν ή κουμπάρα. Είς χωρία τινά τής 'Ηπείρου άντί ποτηριού οίνου
παρεΐχεν ό παράνυμφος δοχεΐον πλήρες μέλιτος καί άρτου, έκ τοΰ οποίου έτρω-
γον οί νεόνυμφοι, ό παράνυμφος καί οί βλάμηδες. Εις Παρπαριάν τής Χίου
προσφέρουν εις τούς παρευρισκομένους καρυδόμελο. Ποΰ μιετά τήν στέψιν παρα-
τίθεται κοινή τροφή εις τούς νεονύμφους;

Ποΰ υπάρχει τό έθιμον νά θραύη ό ιερεύς (ή ό παράνυμφος) τό ποτήριον,
έκ τοϋ οποίου έπιον οί νυμφίοι, ρίπτων amo έπί τοΰ πατώματος; Οίωνισμοί
διά τήν τεκνογονίαν άπό τό πλήθος τών τεμαχίων, είς τά όποια θραύεται τό πο-
τήριον. Είς τό Ρουμλούκί «ή νουνά βάζει τό φλιντζανάκι, πού είχε τό κρασί,
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κάτω άπό τή βελέντζα, γιά νά τό σπάση ό γαμπρός στο γύρο τοΰ Ησαΐα».

6.-Ό χορός τοΰ 'Ησαΐα. Ποιον τό κοινόν του όνομα; Π.χ. αγία χορα-
φία (Σύμη). Τά καταχύσματα. Μέ τί ραίνουν τούς νεονύμφους κατά τόν χο-
ρόν καί κατόπιν; (ρύζι, κριθάρι, άνθη, νομίσματα, βαμβακόσπορον).

Χ.-Τό φίλημα τών στεφάνων καί τά κατ' αυτό. Τά δώρα πρός τούς
νεονύμφους μετά τήν λύσιν τών στεφάνων (κεράσματα, χάρες, χαρίσματα κτλ).

Π.χ. εις τήν Μεγαλόπολιν, Λάσταν κ.ά. αί φίλαι καί συγγενείς τής νύφης,
ένώ φιλούν τά στέφανα, δωροΰν έ'να μεταξωτόν μανδήλιον είς τόν γαμβρόν, συν-
οδεύουσαι τό δώρον των μέ έ!ν ράπισμα. Είς Τζαΐζι Πυλίας, Δελφούς κ.ά. τον χτυ-
πούν τά χέρια μπρος στά μοϋτρα του. Εις πολλά. μέρη τής Ρούμελης θέτουν
δίσκον έπί τής κεφαλής τής νύφης καί έπ' αυτού οί παρευρισκόμενοι ρίπτουν
νομίσματα, τά οποία κατόπιν ή νύφη τρυπά καί στολίζει μέ αυτά τόν λαιμόν
της. "Οσαι γυναίκες φορούν μαΰρα εις τό κεφάλι, βάζουν έπάνω κάτι άσπρο καί
έτσι φιλούν τά στέφανα.

8. — Τά δώρα τού κουμπάρου μέ τάς τοπικάς των ονομασίας: στεφανιά-
ΐικο (Κύζικος), στεφανοσκέπασμα (Θεσπρωτία), στεφανορίξιμο (Αΐνος), κρεμασίδι
(Θήρα), άναβόλι κτλ.

9. — Δεισιδαίμονες συνήθειαι κατά τήν στέψιν. Μέσα πρός άποτροπήν
τοΰ δεσίματος. Τί φορούν έπάνω των οί στεφόμενοι πρός τοΰτο; Π.χ. εις τό Λα-
σήθι ή νύφη «βαστά πάνω της μιά σαρανταποδαρούσα μέσα σ ενα μασούρι»,
άλλού ζώνεται μέ δίχτυ κλπ. ή άφήνουν ξεκλείδωτη τήν κλειδαριά τής εκκλησίας.
Είς τήν Μεσημβρίαν «στά στήθια τής νύφης βάζουν ψωμί, λίγα τρίμματα». Είς
τό Βλαχώρι τής Θεσπρωτίας, όπου ή στεφάνωσις γίνεται είς τό σπίτι τής νύφης,
«βγάζουν δλον τόν κόσμο δξω καί κλείνουν τις πόρτες τοϋ σπιτιού». Συνήθειαι,
όταν έκφωνήται τό «ίνα φοβήται τόν άνδρα» κτλ.

Τί θεωρείται κακός οιωνός κατά τήν στέψιν; Π.χ. ή πτώσις τών στεφάνων
ή τού δακτυλίου άρραβώνος.

10. — Συνήθειαι κατά τήν έξοδον έκ τού ναού. Π.χ. έν Οινόη Πόντου
έθραυον έν σκεύος παρά τούς πόδας τών νεονύμφων έν τω προαυλίφ τοΰ ναού.

11. —Αί λαμπάδες τής στέψεως. Ποΐαι αί σχετικαί μέ αυτάς συνήθειαι
καί προλήψεις; Π.χ. εις τήν Σιγήν τής Βιθυνίας μία γυναίκα έκοπτε είς τό σπίτι
τής νύφης τά φυτίλια τών λαμπάδων καί τά παρέδιδε είς τήν μητέρα τής νύ-
φης, «γιά νά μή δέσουν τ άντρόγυνο». Ποίοι κρατούν τάς λαμπάδας είς τήν έκ-
κλησίαν;

12.-Ποΐαι αί συνήθειαι, όταν ή στεφάνωσις γίνεται εις τό σπίτι
τής νύφης; Π.χ. είς τήν Εύρυτανίαν «στεφανώνουν σε στερεό μέρος 'νά μήν
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είναι πάτωμα με σανίδια, άλλά Ισόγειο με χωματένιο έδαφος». Είς τήν Μάνην
ή στεφάνωσις γίνεται τό Σάββατον βράδυ' ό γαμβρός πηγαίνει έχων δεξιά ένα
νέον (τόν κούζουνον) καί άριστερά μίαν νέαν (τήν κουζούναν ή κουζόναν), εισερ-
χόμενος δ' εις τό σπίτι τοΰ πενθεροΰ κάθεται επάνω είς έ'να σάκκον πλήρη σίτου
ή άλεύρου. Ό γάμος όμως, δηλ. ή παραλαβή τής νύφης, γίνεται τήν έπομένην
μετά τήν θείαν λειτουργίαν.

13. - Οίωνισμοί άπό κουφέτα τής στέψεως ή άντικείμενα τής στολής τών
νεονύμφων. Π.χ. είς τήν Κεφαλληνίαν πιστεύουν, «ότι ή νέα πού θά πρωταρπάξη
ό,τι τύχη νά πέση άπό τήν στολήν τής νύφης (κατά τήν στέψιν) παντρεύεται κι
αυτή μέσα στο χρόνο».

ι') Ή έπιστροφή άπό τήν έκκλησίαν.

1.-Πώς σχηματίζεται ή πομπή μετά τήν έξοδον τών νεονύμφων έκ τού
ναού; Ποΐαι αί κατά τήν έπιστροφήν συνήθειαι; Μερικά παραδείγματα: Είς τό
Πάπιγγον «μετά τήν έξοδον έκ τοϋ ναού ό νουνός, οί νεόνυμφοι, οι άδερφο-
πτοί καί όλοι οί συγγενείς πιάνονται είς τόν χορόν, τόν όποιον σέρνει ό πρω-
τοσνμπέθερος, κρατών τό μπαϊράκι, άφοΰ δέ φέρουν έ'να - δύο γύρους διευθύ-
νονται έν χορώ, βαστάζοντες άνημμένας λαμπάδας, είς τήν οΐκίαν τοΰ γαμβρού».
Είς τάς Καρυάς Καβακλί έξωθεν τής εκκλησίας άναμένει βουβαλάμαξα, εις τήν
οποίαν μετά τήν έξοδόν των έπιβαίνουν οί νεόνυμφοι με τούς συγγενείς. Τής
πομπής προηγείται ή σημαία τοϋ γάμου (ή μηλιά ή τό κές), ή γκάιντα καί νέοι
καί νέαι στιγκαθίζοντες, ένφ αί έπιβαίνουσαι τής αμάξης γυναίκες τραγουδούν
γαμήλια άσματα. Εις τό Βλαχώρι Θεσπρωτίας «κόβουν στή μέση τοϋ δρόμου μιά
μπογάτσα καί κάθε καλεστός παίρνει ένα κομμάτι». Καταχύσματα άπό τάς πα-
ροδίους οικίας κλπ.

Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν έξοδον έκ τής έκκλησίας. Π. χ. εις τό Λοζέ-
τσι τής Θεσπρωτίας «δέν βγαίνουν άπό τήν πόρτα πού μπήκαν στήν εκκλησία,
άλλά άπό τήν παραθύρα καί πάνε άπό άλλον δρόμον».

2.-Τί τραγούδια τραγουδούν, δταν πηγαίνουν προς τό σπίτι τοϋ γαμβροΰ;
Ποΰ συνηθίζεται νά γυρίζουν σπίτι μέ τάς λαμπάδας άναμμένας; Είς τήν Λήμνον
φθάνοντες είς τό σπίτι τις σβήνουν μέ τό δεξί πόδι.

3.-Τί γίνεται, άν καθ'όδόν συναντηθούν δύο συμπεθεριά; Π. χ. είς τήν
Αίτωλίαν «μπουμπουλώνουν τις νυφάδες μέ τά μαντήλια τονς κι άλλάζουν καί
τά δαχτυλίδια τονς' ειδεμή, άπάνω στο χρόνο ή μία θά πάθη κακό». Είς τήν
Ύδραν ή μία μουντζώνει τήν άλλην, εις τήν Σπάρτην «βάζουν νερό στο στόμα
τους καί ή μιά μπουχάει τήν αλλη», ενφ είς τήν Μάνην λέγουν :
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Καλορίζικη κ' εσύ, καλορίζικη κ' εγώ,
παιϊδά κ' εσύ, παιϊδά κ' εγώ.

4. - Συνοδεύουν τήν πομπήν α^ήν καϊ οί συγγενείς τής νύφης; Πού ή
γαμήλιος πομπή διευθύνεται πρώτον είς τό σπίτι τής νύφης; Ποΐαι έθιμοτυπίαι
γίνονται έκεΐ καί πότε οί νεόνυμφοι οδηγούνται είς τό σπίτι τοϋ γαμβρού; Γί-
νεται τότε αποχωρισμός ή παράδοσις τής νύφης υπό τών συγγενών της;

Παραδείγματα: Εις τήν Μεθώνην γυρίζουν πρώτα στο σπίτι τής νύφης,
γιά νά φάτ] ή νύφη (τά πιστρόφια), και κατόπιν διευθύνονται εις τοΰ γαμβρού.
Τότε εις ένα τρίστρατο γίνεται ό άποχωρισμός άπό τούς σπιτικούς τής νύφης (τά
ξεπίστροφα). Τότε εις μέν τήν Λάσταν τής Γορτυνίας ό στενώτερος συγγενής τοΰ
γαμβρού τούς έδιδεν έ'να άσημένιο νόμισμα, είς δέ τήν Μεγαλόπολιν ό γαμβρός
έρριπτε κατά πρόσωπον τής νύφης χάλκινον νόμισμα, τό χαράτσι. Είς τήν Μάνην
ή συνοδεία, πριν φθάση εις τό σπίτι τοΰ γαμβροΰ, σταματά κοντά εις μίαν πέ-
τραν ριζιμιάν, οί δέ νεόνυμφοι θέτουν έπ' αύτής τόν πόδα- τότε ό πατέρας ή ό
άδελφός παραδίδει τήν νύμφην εις τόν γαμβρόν ευχόμενος νά ζήσουν κλπ. ό δέ
γαμβρός κερνά τούς συγγενείς αυτής τά λεγόμενα παλληκαριάτικα.

5. —'Αγών δρόμου η πάλης. "Επαθλα. Πρβλ. τήν συνήθειαν τής Λή-
μνου διά τήν άπόκτησιν τοϋ φλάμπουρου, άνωτέρω σελ. 128, κ. έ. Είς τό Άλ-
μαλί τών Μαλγάρων έγίνετο άγών πάλης μετά τήν έπάνοδον έκ τής έκκλησίας,
παρισταμένου τοϋ γαμβροΰ. Ό νικήσας τρεις κατά διαδοχήν άντιπάλους έκηρύσ-
σετο νικητής καί έλάμβανεν ώς έπαθλον μανδήλιον τοϋ γάμου" έγίνετο δέ καί άγών
έφιππων. 'Απαντάται άλλοΰ ή συνήθεια αυτή ;

ια') Ή είσοδος τών νεόνυμφων εις τήν οίκίαν τοϋ γαμβροΰ. Οίωνισμοϊ
καϊ μαντική κατ αύτήν.

l.-Τί τραγουδούν έξω άπό τήν θύραν ή είς τήν αυλήν τής οικίας προ
τής εισόδου τής νύμφης; Παράδειγμα:

"Εβγα, κυρά και πεθερά,
νά καρτερέσης τά παιδιά'
φέρε μέλι, φέρε γάλα
νά μελώσουμε τή νύφη,
νά τή μπάσουμε στο σπίτι.

Τί άλλο συνηθίζεται είς τήν αυλήν προ τής εισόδου τής νύμφης; Π.χ. είς
τήν Μάνην ρίχνουν τά κεράσματα τής νύφης (χρήματα, φορέματα, μανδήλια) σ'
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ένα πιάτο, το όποιον κατόπιν θραύουν ή εις έ'να κόσκινο, τό όποιον π\>ροβολοΰν,
ρίπτοντες αύτό εΐς τόν αέρα.

2. -'Εξορκισμοί τοΰ κακού καί θυσίαι (κουρμπάνια) γινόμεναι προ τής
εισόδου τής νύμφης εΐς τήν οίκίαν. Π. χ. εΐς τήν Αΐτωλίαν καί τήν έπαρχίαν
"Αρτης ή πενθερά η ά'λλος τις από τήν άκολουθίαν τής νύμφης «κάνει οτό έπάνω
πορτόξυλο τρεις κοψές, λέγοντας: Κόβω, κόβω. "Αλλος τήν έρωτα : Τί κόβεις;
—Τήν άστέρα τής νύφης». Είς τάς Καρυάς Καβακλί κάποιος άπό τούς παρευρισκο-
μένους κτυπά διά πελέκεως έ'να στΰλον τής οικίας τρεις φοράς καί έτσι εξορκίζει
κάθε κακόν, ένω εΐς τήν Λευκάδα ή ιδία ή νύφη καταφέρει διά πελέκεως τρία
κτυπήματα εΐς τά τέσσαρα μέρη τής θύρας.

Υπάρχει ή συνήθεια νά σφάζουν άρνί ή πετεινόν προ τής θύρας τής οι-
κίας ; Π. χ. έν Κύπρφ, Τήνφ κ. ά. ό γαμβρός σφάζει έπί τοΰ κατωφλίου όρνιθα,
έν 'Απολλωνιάδι Προύσης, Ζαγορίφ κ.ά. πρόβατον ή πετεινόν.

3.-'Υποδοχή τής νύμφης υπό τής πενθεράς. Κατά ποίους τρόπους
υποδέχεται αύτη τήν νύμφην; Δώρα και άλλαι προσφοραί. Εύχαί.

Παραδείγματα: Είς τήν Αΐτωλίαν ή πενθερά χαιρετίζει τήν νύφην μέ τό
καλώς ούρίστε, τής χαρίζει ένα δαχτυλίδι καί τής προσφέρει λουκούμι καί νερό ή
έ'να ποτήρι κρασί, καιόπιν δέ τής δίδει είς τά χέρια έ'να μικρό άγοράκι. Προη-
γουμένως ή νύφη ρίπτει είς τήν στέγην τοΰ σπιτιού έ'να καρφί. Είς τά χωρία
τοΰ Μικρού Αίμου ή πενθερά (ή ή άνδραδέλφη) υποδέχεται τήν νύφην «μ' ενα κό-
σκινο στο κεφάλι' μέσα τό κόσκινο έχει κριθάρι' αρχίζει τότε ή πεθερά νά χο-
ρεύγι καί νά χουγιάζη καί νά κλωτσάς τήν πόρτα, γιά νά κάνη τή νύφη νά γε-
λάσγι, νά μπή γελαστή μέσα. "Οσο δέ γελούσε ή νύφη, εκείνη χόρευε. "Υστερα
έστρωνε ή πεθερά ένα παννι καί περνούσε τή νύφ μέσα στο σπίτ'». Είς τά
Βέντζια «ή πεθερά στέκεται στήν πόρτα τοΰ σπιτιού μ' έ'να ασημένιο νόμισμα
στά χείλη. Ή νύφη, άφού προσκύνηση τήν πεθερά της, παίρνει μέ τά χείλη της
άπό τά χείλη τής πεθεράς της τό νόμισμα». Είς την Περίστασιν τής Θράκης ή
πεθερά υποδέχεται τήν νύφην εΐς τό κατώφλιον τής θύρας κρατούσα μέ τό έ'να
χέρι χαλινάρι καί ψωμί καί μέ τό άλλο πέλεκυν καί τήν καλεί όπως τάς όρνι-
θας: κός-κός!». Είς τό Βογατσικόν «στήν είσοδο τοϋ σπιτιού στέκουν οί μπρά-
τιμοι μ' ένα μαχαίρι καί άνάμεσά τους ή μητέρα τοϋ γαμπρού μέ δυο ψωμιά
στά χέρια' δταν έλθουν οί νεόνυμφοι, άκκουμπάει τά ψωμιά πάνω στά στέφανα
καί τά χαιρετάει». Ποίον είναι τό έθιμον αλλού ;

Α.-Τάματα τής πεθεράς (ή τοϋ πεθερού), διά νά πεζέψΎ] ή νύφη ή
διά νά έ'μβη εΐς τό σπίτι: αμπέλι ή χωράφι, χάλκινον σκεύος, άγελάδα, πρόβατον
κλπ. (μπατίκια). Πρβλ. τό ασμα τής Άρτσίστης:
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«Πεζά, νύφη.—Δεν πεζεύω,
θέλω τάγμα νά πεζέψω,
τάγμα άπό τόν πεθερό μου......

5. - Ποΐαι αί συνήθειαι, όταν ή νύμφη όδηγήται έφιππος είς τήν οικίαν τοϋ
γαμβρού; Ποίος τήν κατεβάζει άπό τό άλογο και τί συνηθίζεται, πρίν ξεκα-
βαλλήση ή νύφη; Παράδειγμα: Εις τό Τζαΐζι τής Πυλίας ή νύφη κρατεί
έπάνω είς τό κεφάλι της έ'να ποτήρι μέ νερό καί σκύβοντας εμπρός, οπίσω, δεξιά
καί άριστερά χύνει άπό ολίγο' κατόπιν βάζει έπάνω ε'ις τό κεφάλι της έ'να ψωμί,
τό σπάνει καί πετά τά κομμάτια πάλιν πρός τάς τέσσαρας διευθύνσεις· έ'πειτα
παίρνει έπάνω εις τό άλογο έ'να αγοράκι καί τό ασπάζεται. Τέλος ό πενθερός τήν
παίρνει άγκαλιά, τήν γυρίζει τρεις φορές γύρω στο άλογο καί κατόπιν τήν αφή-
νει νά πατήσουν τά πόδια της χάμω.

6. - Τί συνηθίζεται, όταν ή νύμφη φέρεται έφ' αμάξης; Πού συνηθίζουν
νά σπάνουν τόν άξονα τής αμάξης; Π.χ. είς τάς Καρυάς Καβακλί «ή πενθερά,
κρατούσα άρτον έπί τής κεφαλής καί τρία άνημμένα κηρία είς τήν δεξιάν, περι-
τριγυρίζει τρις τήν άμαξαν, έπί τής οποίας έπιβαίνουν οί νυμφίοι. Τότε ό πεν-
θερός τής νύμφης έξαγγέλλει τά δώρα της, ό δέ νουνός τά καταγράφει. Συγχρό-
νως κάποιος διά πελέκεως κτυπά τρις τόν στϋλον τής οικίας, έξορκίζων πάν κα-
κόν πνεϋμα έκ τής οικίας. Τότε έθραυον καί τόν άξονα τής αμάξης. (Πρβλ.
όμοιον έ'θιμον τής Βοιωτίας, άναφερόμενον υπό Πλουτάρχου, Κεφ. καταγρ.
Ρωμ. 29). Έν 40 Έκκλησίαις έκλεπτον τόν ζυγόν ή έ'να τών τροχών τής αμάξης.
Έν Ζαγορίφ συντρίβουν τό σάγμα τής ήμιόνου, έπί τής οποίας έφέρετο ή νύμφη.

7.-Τ0 θρέψιμο ή τό μέλωμα τής νύφης καί τοϋ γαμβρού.

Μελόπιττα ή παστέλλι άπό σουσάμι, μέλι και καρύδια προσφέρονται εις τούς

νεονύμφους υπό παρθένου, συγγενούς τοΰ γαμβροΰ, κατά τήν εΐσοδόν των είς
τήν οικίαν «γιά νά περάσουν γλυκασμένοι τή ζωή τους» (Γορτυνία, Κρήτη) ή
τούς ταίζουν μέλι και καρύδι ("Αβία Μάνης). Είς τόν δήμον Μαλευρίου ή πεν-
θερά άλείφει διά τών δακτύλων τό στόμα τής νύφης καί τοΰ γαμβρού μέ μέλι.
Είς τά χωρία τής Πύλου αύτη παρουσιάζει τεμάχιον άρτου, έκ τοϋ οποίου πρέ-
πει οί νεόνυμφοι νά φάγουν, πρίν εισέλθουν είς τήν οικίαν (είς τάς 40 Εκκλη-
σίας προσφέρει άρτον μέ άλας). Είς τήν Μεσημβρίαν ή πενθερά προσέφερεν είς
τήν νύμφην «ένα πιάτο προζύμι (γιά μπερεκέτ) κ ένα ποτήρι γλυκό τριαντά-
φυλλο μέ κυδώνι έπάνω ατό προζύμι, γιά νά 'ναι γλυκειά ή νύφη».

Β.-Τό σταν ρω μα τής θύρας.

Μέ τί ή νύφη (ή ό γαμβρός) σταυρώνει, δηλ άλείφει σταυρωτά, τήν θύ-
ραν, τό άνώφλιον ή τό κατώφλιον τής οικίας; Μέ μέλι ή μέ βούτυρον; ή μέ
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ζύμην (ώς εις τόν Πόντον); Είς τάς Καρυάς Καβακλί ή νύφη, άφού άλείψη
μέ βούτυρον τούς παραστάτας τής θύρας, ρίπτει δπισθέν της τό πινάκιον μέ δύ-
ναμιν και τό θρυμματίζει. Ποιον τό έθιμον άλλοΰ; Γίνεται σταύρωμα και τής
εστίας;

9.-Άλλαι πράξεις καί ένέργειαι τής νύφης κατά τήν εΐσοδόν της.
Τί πατεϊ είσερχομένη ; (σίδερο; ύνϊ ή άξιναν; ή χάλκινον σκεύος; ρόδι;) Εις τόν
Ταξιάρχην (Αίτωλ ) «τυλίγουν τό ύνϊ καϊ τό ατατέρι σ ένα μπάλωμα μαϋρο,
τά βάνουν στην πόρτα καϊ θά τά δρασκελίση ή νύφη». Πού άλλοΰ γίνεται τοΰτο;
Μήπως σκορπίζει ή νύφη ρόδι είς τήν αύλήν ή είς τό έσωτερικόν τής οικίας;
Τί πιστεύουν διά τά σπειριά τοΰ ροδιοΰ αυτοΰ όσοι τά τρώγουν; Είς τό Πά-
πιγγον ή νύφη σκορπίζει είς τήν αυλήν ρύζι ή σιτάρι, εισέρχεται δέ είς τήν οί-
κίαν ύπερπηδώσα τήν προίκα της, τήν οποίαν έχουν έκφορτώση είς τό κατώφλιον
τής έσωθύρας.

"Αλλαι ένέργειαι τής νύφης. II.χ. πετά εις τήν στέγην τής οικίας έ'να καρφί
ή μιά κουλλούρα, πού φέρνει άπό τό σπίτι της. Είς τό Βλαχώρι τής 'Ηπείρου
κλωναράκια δάφνης καί έλ,αίας, περασμένα εις κλωστήν, φράσσουν τήν θύραν τοΰ
σπιτιού' ή νύφη τά διασπά καί τά ρίχνει πισώπλατα. 'Αλλού ή νύφη «μπαίνει
με τό χρυσολάγηνο γεμάτο νερό, παρμένο κατά μαγικόν τρόπον». Εις τήν Λευ-
κάδα ή νύφη είσερχομένη χύνει νερό, άπό τό όποιον προηγουμένως έπιε, είς
τήν Θεσσαλίαν άναποδογυρίζει λαγήνι γεμάτο νερό, διά νά φέρη τό ποδαρικό της
άφθονίαν. Πού ή νύφη είσερχομένη ασπάζεται τόν δεξιόν παραστάτην τής θύρας
ή τό κατώφλιον αύτής; Πού είσερχομένη φιλεΐ τό πόδι τής πενθεράς ή πίνει νερό
άπό τό παπούτσι τής πενθεράς, πού τό έχουν βαλμένο εις τό κατώφλι; ή χτυπά
τό κεφάλι της είς τόν τοϊχον;

10.-Τρόποι εισαγωγής τής νύμφης είς τήν οίκίαν. Μερικά παραδεί-
γματα : Είς τό Τζαΐζι τής Πυλίας ή πενθερά «δένει νύφη καϊ γαμπρό μ' ένα τσε-
μπέρι καϊ τούς τραυα μέσα στο σπίτι», ένώ ενα άγοράκι άφήνεται είς τούς ώμους
των (καβάλλα). Ποΰ ή πενθερά δένει τούς νεονύμφους μέ τά νιόλουρα ή μέ τά
ηνία τών ίππων καί τούς εισάγει ούτως έζευγμένους; Είς τήν Άρκαδίαν «τής
κρεμάγανε τής νύφης άπό τό νώμο τά λουριά, πού δένει ό γαμπρός τά βόδια
τον, καϊ τής δίνανε στά χέρια τό αλέτρι, ένώ δ γαμπρός έσταύρωνε τό άνώφλι
μέ μανρομάνικο μαχαίρι». Είς τά Σύλατα καί τήν Σινασσόν ή νύφη είσήρχετο
βιαίως, ώθοΰσα όρμητικώς τήν θύραν τής οικίας τοΰ γαμβροΰ καί έχουσα βρέφος
εις τάς άγκάλας. Ποΰ συνηθίζεται νά εισέρχεται ή νύφη άνάρπαστος, διά νά
μή πατήση καν τό κατώφλιον τής θύρας; Εις χωρία τινά τής 'Ηπείρου ή νύφη
εισέρχεται ύπερπηδώσα κόσκινον ή σωρόν άπό φλοκωτά. Εις τάς Καρυάς Καβα-
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κλί οί νεόνυμφοι πατοΰντες έπί τάπητος σύρονται βιαίως έντός, χωρίς νά θέσουν
τόν πόδα των έπί τής γής. Ποίον τό έθιμον άλλοΰ;

11. — Καταχύσματα κατά τήν στιγμήν τής εισόδου. Π.χ. είς τό Άλμαλί
Μαλγάρων ή μητέρα τοΰ γαμβροΰ ραντίζει τούς νεονύμφους μέ σιτάρι, ή δέ νουνά
ρίπτει βαμβακόσπορον.

12.-Τά μετά τήν εΐσοδον τής νύμφης.

Παραδείγματά τινα: Είς τό Ρουμλούκί ό γαμβρός «παραμονεύει πίσω άπό
τήν πόρτα τον δωματίου καί χτυπά τή νύφη τρεις φορές στην πλάτη μ' ενα
παπούτσι. Ή νύφη κατόπιν μπαίνει στα δωμάτια καί ψάχνει νά βρή τό ύνί,
πού εϊναι κρνμμένο πίσω άπό μιά πόρτα. "Επειτα διευθύνεται στο μέρος, δπον
είναι τό σακκί μέ τ' αλεύρι, και ρίχνει μέσα τό κομμάτι άπό τό κλίκι, πού έ'φερεν
άπό τό πατρικό της σπίτι μέσα στόν κόρφο της». Είς τό Βογατσικόν «ή πεθερά
πιάνει τή νύφη απ' τό χέρι, τήν δδηγεΐ στήν παρστιά, τήν φέρνει μπροστά στο
τζάκι καί τής χτυπάει τό κεφάλι στο μπουχαρί, έτσι γιά νά είναι στερεωμένη καί
ν' άγαπάη τό καινούργιο σπιτικό της». Όμοίως είς τήν Βήσανην καί τό Πογώνι
τής 'Ηπείρου ή νύφη είσερχομένη εις τό σπίτι οδηγείται εις τήν έστίαν (ή είς
τόν φούρνον) καί τήν προσκυνεί, ένφ είς τήν Άνδρίτσαιναν προσκυνεί τά εικο-
νίσματα τών αγίων. Εις τήν Άρτσίσταν τής Ηπείρου «ή νύφη οδηγείται υπό
τοΰ γαμβροΰ καί τών άδερφοπτών είς έ'να δωμάτων, όπου προσέρχονται καί οί
φλάχτρες, ή δέ πενθερά κρατούσα εις μέν τήν δεξιάν λαένι πλήρες οίνου, εις
δέ τήν άριστεράν δάδα άνημμένην προσφέρει είς τούς νεονύμφους τρεις κουτα-
λιές βραστής όρύζης». Πού άλλοΰ συνηθίζονται ταΰτα; Χορεύεται ευθύς μετά
τήν εΐσοδον τών νεονύμφων κανείς ειδικός χορός; Βλ. κατωτέρω σ. 159, Χοροί.

13. - Οίωνισμοί διά τό πρώτον τέκνον τού άνδρογύνου. Π.χ. τό πα-
νέρι τής νουνάς ρίπτεται έπί χαμηλής τίνος στέγης καί παρατηρούν άν θά πέση
τ άπιστο μα (άγόρι) ή τ ανάσκελα (κορίτσι). Εις τό Ρουμλούκί κυλίουν είς τήν αυλήν
τρεις φοράς τό κόσκινο, πού ειχε μέσα τήν ζώνη ν τοΰ γαμβροΰ καί διάφορα
ραντίσματα, καί παρατηρούν, άν θά πέση μέ τήν βάσιν επάνω ή κάτω.

14.-Ποΰ άποτίθενται τά στέφανα καί ποΰ αί λαμπάδες τής στέψεως;
Μαντική έκ τών λαμπάδων. Π.χ. εις τό Αλμαλί Μαλγάρων τά στέφανα τοπο-
θετεί ό νουνός έπάνω εις τήν δίπλαν (μεσοδόκην τής οικίας) καί συγχρόνως κτυπά
τρις διά μαχαίρας τήν δοκόν τόν έρωτοϋν : Τίκόβ'ς; — Τς νύφς τή γαστέρα, άπαντα.
Τά κεριά τής στεφάνωσης είς πολλά μέρη τά μπήγουν ατά ψωμιά τής νύφης
καί τοϋ γαμπρού καί τ άφήνουν νά καίνε. "Οποιο κερί καιγότανε πιο μπροστά,
ήταν σημάδι πώς θά πεθάν' πιο μπροστά άπ τόν άλλονα. (Ναίμονας). Είς τήν
Ίθάκην τά πλέκουν σάν στεφάνι και τ' άφήνουν έπάνω είς τήν νυμφικήν κλίνην.



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

2o.5

ι β') Ή νύφη ατό νυφοστόλι ή στόν παστό.

1.-Πώς λέγεται κατά τόπους τό μέρος, όπου οδηγείται ή νύφη μετά τήν
εΐσοδον της εΐς τήν οίκίαν τοϋ γαμβροϋ, και πώς τούτο καταρτίζεται; (Νυφο-
ατόλι (Γορτυνία), παστός (Μεσημβρία, Δωδεκάν.), μπάστος (Κρήτη), ννφέϊον ή
νυφειό (Πόντος), αγκωνή ("Ηπειρος) κλ. Στέκει εκεί ορθή καί προσκυνά ή τήν
καθίζουν έπάνω σέ βαρέλι (Γορτυνία) ή σέ σάκκον άλεύρου (Μάνη); ή πού άλλοϋ;

2. - Ποίος άποκαλύπτει (ξεμπονμπουλώνεϊ) τήν νύμφην; ό πενθερός ή ό
μεγαλύτερος άνδράδελφος ; Ποίαι αί συναφείς πράξεις; Π. χ. εΐς τήν Λάσταν ό
πενθερός βγάζει τήν σκέπη άπό τό πρόσωπον τής νύφης, αύτή δέ παίρνει άπό
τό στόμα του μέ τό στόμα της έ'να άσημένιο νόμισμα. Εΐς τήν Σινώπη ν ή νύφη
«τοποθετείται όρθία εϊς τήν προς Λ κόχην τής παστάδος, ό δέ γαμβρός έρχεται
καί τής άφαιρεΐ τήν καλύπτραν, θέτων έπί τής κεφαλής της πολύτιμόν τι».

3. - Ποιοι μένουν πλησίον τής νύμφης ώς συνοδοί; Π χ. έ'να κορίτσι, ή λε-
γομένη εΐς τήν Ίκαρίαν παράνυφη ή δύο κορίτσια, λεγόμενα παραοτόλια εις
μέρη τινά τής Μακεδονίας· μία γυναίκα ύπανδρος έν Καστόρια, λεγομένη έγγυα
ή γυναίκες συγγενείς τής νύφης (μάννα, νουνά) λεγόμεναι φλάχτρις εΐς τό Πά-
πιγγον, Λοζέτσι κ.ά. μένουν μαζί της εΐς ίδιαίτερον δωμάτιον έ'ως τήν έσπέραν τής
Τρίτης καί συγκοιμώνται μετ° αύτής τάς νύκτας τής Κυριακής και τής Δε\>τέρας.

4. - Ποια τραγούδια ή μαντινάδες (δίστιχα) τραγουδούν, όταν ή νύφη
καθίση εΐς τόν παστόν; Οί κουνιάδες ή άλλος τις; Πρβλ. τά παστικά τής Κρήτης.

5.-Διανομή κουφέτων ή ξηρών καρπών (καρύων, άμυγδάλων) υπό
τής νύφης. Εΐς τήν Μάνην ή νύφη τά διανέμει καθημένη έπάνω εΐς σάκκον
πλήρη άλεύρου. Άλλοϋ ή νύφη τυλίγει τά κουφέτα είς τεμάχια άπό τόν πέπλον
της καί τά μοιράζει εΐς τάς φίλας της, «γιά νά ονειρευτούν ποιόν ϋά πάρουν».
Είς τήν Παρπαριάν τής Χίου ό ιερεύς μοιράζει τά στεφανοκόλλ,ικα, εΐς τήν
Κάρπαθον τά παρϋενόκουκκα. Είς Βισοκάν Καλαβρύτων περιφέροι>ν άγγεΐα μέ
μέλι, σΰκα καί οινον. Ποία ή συνήθεια άλλοϋ;

6.-Τό πρώτον κοινόν γεϋμα τών νεόνυμφων. Τί τρώγουν οί νεόνυμφοι,
αφού καθίσουν είς τόν παστόν; Π. χ. εις τήν Χαλδίαν ό γαμβρός εισερχόμενος
εις τό νυμφεΐον συντρώγει μετά τής νύμφης τό νεγαμοψώμ'. Είς τάς 40 Έκ-
κλησίας οί καλεσμένοι ένεπήγνυον εις έ'να άρτον νομίσματα άντί δώρων, ό άρτος
δ5 αυτός προσεφέρετο μετά άλατος είς τήν νύμφην, ή όποία έ'τρωγεν άπό αυτόν
μιά βουκα, άλλην δέ βούκα προσέφερεν εις τόν γαμβρόν. Είς τό Πάπιγγον
γαμβρός καί νύμφη γεύονται διά κοινού κοχλιαρίου όρυζαν βραστήν, πίνουν δέ
έκ τοΰ αύτοϋ ποτηριού. — Ποϋ παρατίθενται ώς δεΐπνον εις τούς νεονύμφους



I 20 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

περιστεραί; Πού απαγορεύεται είς τήν νύμφην νά φάγη ό,τιδήποτε τήν πρώτην
ήμέραν είς τό σπίτι τοϋ ανδρός της; Διατί;

7. - Διανέμει ή νύμφη δώρα εις τά πεθερικά καί τούς λοιπούς οικείους της
μετά τήν εΐσοδόν της είς τό σπίτι; Ποΐαι αί σχετικαί συνήθειαι;

ιγ') Τό αυμπόαιον τον γάμου.

1. Υπάρχει ή συνήθεια, πρίν καθίσουν οί καλεσμένοι εις τό τραπέζι, νά
κάμνουν έ'να ή τρεις γύρους πέριξ τής τραπέζης; Είς τάς Καρυάς Καβακλί τούς
γύρους αυτούς έ'καμνεν ό νοϋνος μέ όλους τους καλεσμένους. — Δίδεται σύνθημα
ότι ήρχισε τό γλέντι; (π. χ. είς πυροβολισμός είς τά χωρία τής Πυλίας). Υποχρεώ-
νεται ή νύμφη, πρίν άρχίση τό συμπόσιον, νά έκστομίση άσεμνόν τινα φράσιν;

2. Πού τό γαμήλιον γεΰμα γίνεται έξ έράνου; Πρβλ. τις προνβέντις ήτοι
άρτους καί φαγητά, πού προσκομίζουν οί κεκλημένοι είς τό τραπέζι (Αιτωλία κ.ά.)

3.-Ποίος έχει τό πρόσταγμα είς τό τραπέζι τοΰ γάμου; Ποίοι βοηθούν
καί πώς λέγονται κοινώς; (Π.χ. παραστεκάμενοι έν Καστόρια κ.ά., τατζήδες έν Αι-
τωλία, άδερφουπτοϊ ή βλαμάδες έν Ήπείρφ). 'Ορίζεται κανείς έπί τής διανομής
τοΰ οίνου; Παρακάθηνται αΐ γυναίκες είς τήν ιδίαν τράπεζαν μέ τούς άνδρας ή
είς χωριστή ν τράπεζαν ;

4. - Ποία ή θέσις τοΰ κουμπάρου εις τήν τράπεζαν; Ποία ή τών καλεσμέ-
νων τοϋ κουμπάρου; (πρβλ. τούς μουζούρηδες τής Δυτ. Κρήτης). Τί προσφέρεται
εις τόν κουμπάρον έκ τοΰ ψητοΰ; Πλάτη ή κεφάλι;

5.-Προπόσεις (εντολές) καί εύχαί. Π.χ. εις μέρη τινά καθένας μέ τήν
σειράν του αξιώνει ενα κονπάρι εις ύγείαν άλλου, λέγων ευχήν τινα ή τραγούδι,
έκεΐνος δ' άπαντα : «Καλώς ώρισε τό γιομάτο σας, κύριε νοϋνε! Τό πίνω τούτο
......καί ποιόνε νά βρώ;» Άλλη πρόποσις:

'Εδώ σε τοϋτ τό ποτηράκι
είναι ενα πουλάκι
και λαλεί και κελαϊδεΐ:
τίρι λίρι τιριλί,
νά ζήσουν τά νεόνυμφα!

Αστείοι διάλογοι (κώμοι). Π.χ. κατά τό δεΐπνον μερικοί- ξετιμάνε τούς πα-
ρευρισκομένους, δηλ τούς λέγουν δ,τι σέρνει ή σκούπα· δώρον είς τόν ξετιμητή.

6.-Τό ψητό τοΰ κουμπάρου. Πότε προσφέρεται; Αστείοι διάλογοι κατά τήν
προσκόμισιν. Είς τήν Αίτωλίαν π.χ. τό φέρουν τρεις μετημφιεσμένοι μ"έ'να χαρτί
είς τό στόμα τοΰ άρνιοΰ, περιέχον άστείαν τινά φράσιν· διάλογος τών μετημφιε-
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σμένων προς τούς συμποσιάζοντας. Είς τήν Λήμνον τό κουμπαριάτικο (σφαχτό)
τό έ'βραζαν είς τό σπίτι τής νύφης και τό μοίραζαν τήν Δευτέραν τό έλεγαν
ξερόβραστο καί έχαιρετοΰσαν «άξιος ό κουμπάρος».

7.-Ποία τραγούδια τραγουδούν ειδικώς εις τό τραπέζι τοΰ γάμου; Τραγού-
δια έγκωμιαστικά τής νύφης καί τοΰ γαμπρού. Ιδιαίτερα τραγούδια διά τόν κουμ-
πάρον. Είς τήν Σκϋρον «τό πρώτο τραγούδι, πον θά πουν ατό τραπέζι τον γάμον
και ατό χορό, θά είναι γιά τους πεθαμένους».

8. - Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τό τραπέζι τοϋ γάμου. Π.χ. εις τήν Μάνην
ή τάβλα δέν κλείνει, δηλ. δέν κάθεται κανείς εις τά δύο άκρα τής τραπέζης. Ποϋ
τό γαμήλιον γεΰμα δέν γίνεται τήν Κυριακήν, ά/.λά τήν έπομένην ή άλλην ήμέραν;

ιδ') Χοροί.

Ποιοι οί ειδικοί χοροί τοΰ γάμου καί πότε χορεύεται έ'καστος; Ποία ή ονο-
μασία εκάστου καί μέ ποία τραγούδια καί ποίας πράξεις συνοδεύεται έ'καστος
χορός; Π. χ. εις τά χωρία τής Μεθώνης μετά τήν εΐσοδον τών νεονύμφων είς τήν
οίκίαν τοΰ γαμβροΰ «βάζονν ατή ν μαντήλα τήν πίττα, πον έ'φερεν ή νύφη άπό
τό απίτι της, καί τήν χορεύουν, ένώ ή πεθερά τραγονδεΐ: Τής νύφης μας ή τά-
βλα ...» Εις τήν Χαλδίαν τοΰ Πόντου γίνεται τότε τό θύμιαμαν: ό ιερεύς φορών
τό πειραχήλι του καί κρατών θυμιατόν πιάνεται πρώτος εις τόν χορόν μέ επτά
μονοστέφανα ζεύγη καί μέ τούς νεονύμφους· οί χορευταί κρατοΰν κηρία άνημμένα,
ό δέ ιερεύς άδει μέ άργόν ρυθμόν : 'Αρχήν όταν ενλόγηαεν κύριος ό Θεός μας. . .
Τότε γίνεται καί τό λεγόμενον άποκαμάρωμαν, δηλ. ό ιερεύς άνασηκώνει τόν
πέπλον καί έκτοτε ή νύμφη άποκαλύπτει τό πρόσωπον. Τότε καί δώρα δίδονται
είς αύτήν. Είς τήν Λευκάδα οφείλουν ομοίως όλοι οί παρετ'ρισκόμενοι νά συγχο-
ρεύσουν μετά τών νεονύμφων τούς λεγομένους τρεις γύρονς άδοντες: "Εχω γιο
κάνω χαρά,/κάν'ή νύφη μας παιδιά... Είς τήν Σιάτισταν τό άπόγευμα χορεύεται
είς άνοικτόν μέρος ό λεγόμενος τρανός χορός, εις τόν όποιον πιάνονται καί τά δύο
συμπεθεριά, έξάρχοντος τοΰ νούνου (νοννίτικος χορός έν Βογατσικώ). Είς τήν
Λήμνον άργά προς τά μεσάνυκτα χορεύεται ό ζύεθεριακός: δ κουμπάρος παίρ-
νει τό γαμπρό κ' η κουμπάρα τή νύφη καί πάνε νά τους άνταμώαουν και λένε
τό τραγονδ' : Χέρι μέ χέρι πιάαανε και ή καρδιά ταον τρέμει.. .

ιε') Το ξεπροβόδισμα τοϋ νούνου και τών καλεστών.

Πότε γίνεται καί μέ ποία τραγούδια συνοδεύεται τοΰτο; Π.χ.

'Άιστε, παιδιά, νά φύγωμε ... ή Κατέβαιναν οί ΤσαρσινοΙ.... (Καστόρια).
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ις·') Ή πρώτη νύκτα τοϋ γάμου.

1.-Ποίος στρώνει τήν νυμφικήν κλίνην; Π.χ. είς τάς Καρυάς Καβακλί μιά
γυναίκα πρωτοστέφανη (ή στρώστρα) στρώνει τό κρεββάτι καί τό πρωΐ λαμβάνει
ώς δώρον τά χρήματα, πού ρίπτονται είς τό στρώμα. Είς τήν Μεσημβρίαν έστρω-
νεν ή προξενήτρα, είς τό Βογατσικόν ή μητέρα τού γαμβρού. Είς τήν Λήμνον
ό νουνός τήν Δευτέραν βράδυ «χαλνά το ννφοστόλ' (τή γιοϋκερ), ενώ κάποιος άλλος
σπάζει ενα λαγήν, κατόπιν στρώνει καί κυλά ενα άγόρι πάνω στο στρώμα. Είς
τήν Αράχοβαν Παρν. στρώνει γυναίκα, πού έχει άρσενικά παιδιά

2. - Πού ή νυμφική κλίνη δέν στρώνεται είς τό σπίτι τοΰ γαμβροΰ, άλλά
είς άλλο σπίτι; Ποία ή διδομένη έξήγησις τούτου; Π.χ. είς Τζαΐζι Πυλίας «τό
κρεββάτι τό στρώνουν δυο γυναίκες άπό τή σειριά τοϋ γαμπρού σ ενα άλλο σπίτι
και βάνουν ενα παιδί σερνικό, με μάννα καί πατέρα, καί κυλιέται έπάνω στο
κρεββάτι' κατόπιν ή κουμπάρα ξεντύνει τή νύφη, ενώ άλλη γυναίκα δδηγει τόν
γαμπρό είς τόν νυμφικόν θάλαμον». Ποΐαι αί σχετικαί συνήθειαι άλλού;

3. — Ποΰ ή νύφη δέν κοιμάται τήν πρώτην νύκτα τοΰ γάμου μέ τόν γαμ-
βρόν, άλλά τήν δευτέραν ή τήν τρίτην νύκτα; Μέ ποίον συγκοιμάται αύτη εν τή
περιπτώσει ταύτη ; (Μέ τήν πενθεράν ή μέ τήν νουνάν; ή μέ τις φυλάχτρες;) Είς
τήν Καστορίαν κοιμάται μέ τήν έ'γγυα, γυναίκα πού «τήν παραστέκει καί τήν δα-
σκαλεύει καί δλη τή Αευτέρα τήν ταίζει», άφοΰ δέ γίνη τό γλύκαιμα τής νύφης
μέ τά γλυκά πού φέρνουν τήν Δευτέραν τό άπόγευμα οί καλεσμένοι, ή έ'γγυα
οδηγεί τήν νύφην στόν νυφιάτικο τόν ούντά.

4.-ΙΙοΐαι άλλαι πράξεις προηγούνται κατ'έθιμον τής άποχωρήσεως τών
νυμφίων εις τόν κοιτώνα; Π.χ. εις τήν Μεσημβρίαν, αφού έφευγε τό πολύ τό
πλήθος, έθεταν έπάνω εις τό τραπέζι διάφορα φρούτα (άμύγδαλα, καρύδια, στα-
φίδες) καί μουσταλαμπάδες καί, ένώ ό γαμπρός κερνούσε, ή νύφη έδινε τά φρούτα
εις τούς καλεσμένους. "Επειτα τά παλληκάρια έθεταν στά γόνατα τοΰ γαμπρού
έ'να άπό τά μαξιλάρια τής νύφης καί ό γαμπρός έρριχνε γρόσια, γιά νά κάμουν
τεσιλίμ τή νύφ' (=νά τοΰ παραδώσουν τή νύφη). Μέ τά χρήματα aUra έκαναν
τήν έπομένην μπουγάτσα. Είς τά χωρία τοΰ Μικρού Αίμου «τήν ώρα πού ή&ε-
λαν νά φύγουν ή συάέκνισσα κ5 ή σνμπεθέρα, χόρευαν τό χορό τής νύφ'ς,
γυρνούσαν τρεις φορές άλόγερα κι ό γαμπρός έκλεφτε τή νύφ' καί πάγαινε στόν
οντά. Ή συάέκνισσα πάγαινε μέσα, ξ έντυνε τή νύφ' καί τήν άφηνε». Είς χωρία τινά
τοΰ Διδυμοτείχου τρεις γραΐαι παραλαμβάνουν τήν νύφην καί μετά έλεγχον τής
παρί)·ενίας αύτής τήν παραδίδουν είς τόν γαμβρόν. Πού κατά τήν άποχώρησιν είς
τόν νυμφικόν ίΜλαμον γυναίκες έξωθεν αυτού τραγουδούν ειδικά τραγούδια;

5. — Ποΐαι αί δεισιδαίμονες συνι^θειαι κατά τήν ώραν τής κατακλίσεως; Π. χ·
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όπλον χρησίμευσαν είς φόνον υπό τό προσκεφάλαιον τοϋ γαμβροΰ. Είς τάς Κυ-
δωνιάς ή νύφη έ'δενε τό κεφάλι της μέ ά'σπρο τουλπάνι, ό δέ γαμβρός εφο-
ροΰσε ά'σπρο σκούφο, γιά νά γίνουν γέροι.

6.— 'Υπάρχει ή περίπτωσις νά γίνεται μέν τό στεφάνωμα, αλλ'οί νεόνυμφοι
έπ'άρκετόν διάστημα νά μή συζοΰν; Διατί;

ιζ') Συνήθειαι, σχετικαί μέ τούς έρχομένους είς δεύτερον γάμον.

Παραδείγματα: Είς τά Κοτύωρα «ό γάμος τών χήρων γινότανε χωρίς πομπές,
πάντα τή νύχτα». Είς τήν Σκΰρον, «άμα ξαναπαντρεύουνταν χήρος ή χήρα, τό στεφάνι
τό έβαζαν στον ώμο καί δχι ατό κεφάλι». Είς τό Πάπιγγον ή στέψις είς τήν
περίπτωσιν αυτήν γίνεται είς τό σπίτι καί μάλιστα είς τό μαγειρεΐον, πού είναι
λιθόστρωτον, καί όχι είς σανιδόστρωτον δωμάτιον, γιά νά είναι δ γάμος στερεό?.
Είς τήν Αίτωλίαν «ζώνουν τή νύφη μέ βάτο, πού έχει ρίζες, άπό μέσα άπό τό
φουστάνι, γιά νά 'ναι ριζοβολημένη καί ρίχνουν μιά δεκάρα χάλκινη στήν πόρτα
νά τήν άδρασκελίο' ή νύφ'». Είς τήν Μάνην ή νύφη δέν εισέρχεται διά τής
θύρας, οπόθεν εξήλθε τό λείψανον τής πρώτης, άλλά διά τοΰ παραί)ύρου.

ΓΙοΐαι πράξεις ένεργοΰνται τότε έπί τοϋ τάφου τής νεκράς; Π.χ. εις τήν
Θράκην «δταν χηρειός ξαναπαντρευτή, τήν ώρα πού στεφανώνεται πηγαίνει μία
συγγενής τής πρώτης γυναίκας οτό κοιμητήριο καί ρίχνει έπάνω στον τάφο της
έ'να μαστραπά νερό γιά δροσιά καί γιά νά μή τήν κακοφανη» (Θρςικικά Β 145).

ιη') Διαπόμπευσις άταίριαστου γάμου, έκδίκησις άντεραστοΰ κλ. Π.χ. είς
τήν Νάξον τούς χτυπούν τά κούρταλα (τενεκέδες η κουδούνια) κττ.

Ε') Τά μετά τόν γάμον.

α') Ή πρωϊνή εγεραις.

1. — Συνηθίζεται νά τραγουδούν έ'ξω άπό τόν νυμφικόν θάλαμον, διά νά
έξυπνήσουν τούς νεονύμφους; Ποια τραγούδια τραγουδούν; (τά ξυπνητούρια έν
Κύθνφ, τό παραξύπνημα έν Κύπρφ). Π. χ.

Ξύπνα, νιε καί νιόγαμπρε,
καί ξημέρωσε.....

2.-Δίδει ό γαμβρός ή οί οικείοι καί φίλοι του είς τήν νύμφην δώρόν τι τήν
αυγήν τής ύστεραίας τοΰ γάμου; Τούτο είς τήν Κύπρον λέγεται ξημέρωμα. Είς
τήν Κάρπαθον ή πεν&ερά δίδει εις τόν γαμβρόν δώρόν τι, συνήίΚος άγρόν (τ
άνοιχτίκι), καί ούτω οί παράνυμφοι ανοίγουν τόν νυμφικόν θάλαμον. Είς τήν

επετηριε του λαογραφικου αρχειου, β-, 11
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Μεσημβρίαν «ό γαδρός τή Δευτέρα ϋ·ά do χύσ ή νύφ' νά πλυϋ-ή και §ά άή
ρίξ' μπαχτσίσ' (δώρον) μιά λίρα, δυο λίρες και τ δ λέγανε τής λεκάνης μπαχτσίσ ».

3. — Τί παρατίθεται ώς φαγητόν εις τούς νεονύμφους τήν πρωΐαν τής ύστε-
ραίας τοΰ γάμου; (πετεινός ή ψητά περιστέρια (άλλοτε έν 'Αθήναις καί έν Κα-
λάμαις), γεμιστή όρνιθα (εν Κνζίκα), Καρπάθφ κ.ά.). Εις τάς Άί)ήνας τάς κεφα-
λάς τών πιτσουνιών, πού έ'τρωγαν οί νεόνυμφοι μετά τήν πρωϊνήν έγερσίν των,
τάς έ'δεναν είς ύφασμα καί τάς έκρέμων εις τό εικόνισμα τής Παναγίας.

β') Άγνείας ε'λεγχος καί ή εύωχία τής Δευτέρας.

1. — Έπίδειξις τοΰ υποκαμίσου ή σινδονίου καί περιφορά αύτοΰ μέσα σ'
έ'να κόσκινο (Καστελλόριζον) ή έπί δίσκου άν{>οστολίστου (Τσιβέρι "Αργούς) ή εΐς
τήν κορυφήν σημαίας (Αευκάς) κττ. Πυροβολισμοί καί κεράσματα τοΰ υποκαμίσου
(Μάνη). "Αλλοι συμβολισμοί' π.χ. «άμα ήταν ή νύφ' ταχτικιά, τό ρακί μέο' ατό
μπουκάλ' τό έβαφαν κόκκινο» (Ναίμονας).

2. — Έστίασις καί ευθυμία, διότι ή νύφη βγήκε ταχτικιά ή με τήν τιμή της.
Διαλάλησις τοΰ γεγονότος. Άστεΐαι πράξεις καί άσεμνολογίαι κατά τήν διασκέδα-
σιν: κρέμασμα τής νύφης καί τοΰ γαμπρού καί τών καλεσμένων σαμάρωμα τοΰ
νούνου, δικαστήριον και άστειαι ποιναί.

Ποΰ εΐς τήν τράπεζαν τής Δευτέρας παρακάθηνται μόνον γυναίκες
ύπανδροι, διασκεδάζουσαι μέ πότους καί άσεμνα άσματα; (κρεμνούν ή μιά στήν
άλλη κρεμμύδια, σκόρδα, μεταμφιέζονται, περιφέρουν φαλλόν κ.τ.τ.).

3.— "Αλλαι συνήθειαι: π.χ. εΐς τήν Καστορίαν τήν Τρίτην κάνουν λαλαγ-
γΐτες καί στέλλουν εις τήν μητέρα καί τήν γειτονιά, «γιατί ή νύφη ήταν έν τάξει».

4. — Ποια τά έπακόλουθα, άν ή νύφη δέν βγή μέ τήν τιμή της;

5. — Τά δώρα τής νύφης προς τούς συγγενείς τοϋ άνδρός της. Είς τήν Με-
σημβρίαν τά δώρα τής νύφης τά διένεμον τήν Δευτέραν ή τήν Τρίτην τά παλ-
ληκάρια μέ τά όργανα.

γ') Ή πρώτη έ'ξοδος τοϋ γαμβροϋ είς τήν άγοράν καί τά πρώτα "ψώνια.

Πότε γίνεται τοΰτο καί κατά ποίον τρόπον; Π.χ. εις τήν Μεσημβρίαν τρία
παλληκάρια, μέ μάννα καί πατέρα, παίρνουν τήν Τετάρτην τόν γαμπρό καί τόν
κατεβάζουν στήν άγορά, όπου κάνει τά πρώτα ψώνια γιά τό σπίτι τον.

Γίνεται καί περιφορά τοΰ γαμβροϋ εις τήν εξοχήν καί κατά ποιον τρόπον;
Π.χ. είς τήν ΙΙέτραν τής Λέσβου περιφέρουν τόν γαμβρόν τήν έπομένην τοΰ
γάμου μ' έ'να φανάρι καί έ'να πεσκίρι είς τήν έξοχήν, <γιά νά τόν νίψουν' τόν
πιλαλοϋν, τον ρίχνουν χώματα, μέ ένα λόγο, τόν παιδεύουν».
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δ') Ή έπίσκεψις τής νύφης είς τήν βρύσιν ή εις τό πηγάδι.

1. —Ποίαν ήμέραν γίνεται καί μέ ποίαν πομπήν; 'Ασημώνει ή νύφη τό
νερό; Κατά ποίον τρόπον; Κάμνει καί άλλας τυχόν προσφοράς είς τήν πηγήν ;

Παραδείγματα: Είς τί|ν Αίτωλίαν ή νύφη τήν Δευτέραν πηγαίνει είς τήν βρύ-
σιν καί τήν αλείφει μέ βούτυρον, ρίπτει δέ είς τό νερόν νομίσματα καί -ψωμί.
Είς τήν "Ηπειρον τήν νύφην συνοδεύουν κορίτσια μέ τραγούδια τήν τρίτην
ήμέραν καί, όσο νά φθάσουν εις τήν βρύσιν, ή νύφη χύνει είς τόν δρόμον νερό
άπό έ'να μπρίκι. "Οταν φθάσουν έκεΐ, σπέρνει ρύζι γύρω είς τήν βρύσιν και
κατόπιν ρίπτει εις τό νερό τρία κομμάτια ψωμί. Κατόπιν γεμίζει τό μπρίκι της
νερό καί γυρίζει μέ κλαδιά κρανιάς είς τόν ώμον καί χύνει τοϋ πεθερού καί
τής πεί)εράς της νά νιφί)οΰν. Είς τόν Ναίμονα ή νύφη τήν Πέμπτην τά χαράματα
«παίρνει ενα μικρό μαζί της και πάει με τά μπακίρια σ° ενα πηγάδ' νά φέρ νερό.
Γυρνάει τρεις φορές γύρω γύρω ατό πηγάδ' και άφήν' εκεί τό προζύμ' πον έκα-
ναν τό Σάββατο σπίτι της, πριν τήν πλέξονν. Τόν παλιό καιρό πήγαινε ατή θά-
λασσα και πετονσε τό προζύμ μίσ στη θάλασσα». Εις τοΰ Σαρατσά τής Πυ-
λίας οί συνοδεύοντες τήν νύφην φορούν κάποιο άπό τά ρονχικά της καί τρέχουν
«άλλος μέ κονδούνια και άλλος μέ μαγκονρες σάν τραγιά καί σαν τσοπάνοι!».

2. — Ποΐαι πράξεις έπακολουθοϋν μετά τήν έπιστροφήν τής συνοδείας είς
τήν οίκίαν; Π.χ. εις τό Άλμαλί τών Μαλγάρων ή νύφη ραντίζει τό σπίτι μέ τό
νερό, πού φέρνει άπό τήν βρύσιν, χύνουσα έξ αυτού καί εις τάς τέσσαρας γωνίας
τοϋ σπιτιού. Κατόπιν ή νουνά δίδει ρόκα καί βαμβάκι εις τήν νύφην, ή οποία
κάθεται κάτω άπό τήν μεσοδόκην τοϋ σπιτιοϋ καί γνέθει τρεις κλωστές· ά'μα τις
γνέση, πετά τή ρόκα έπάνω άπό τή μεσοδόκη· αν ή κλωστή δέν κοπή, τό άντρό-
γυνο θά ζήση πολλά χρόνια. Υπάρχει άλλοϋ ή συνήθεια αυτή; Είς τήν Με-
σημβρίαν ή έπίσκεψις είς τήν βρύσιν έγίνετο τήν Πέμπτην. "Υστερα «ό σνάε-
κνος θανά πάρ ένα ζενγάρ' κακάβια κ' ήθελ' 'ά τά γεμίσ μέ γέννημα και νά
προσκαλέσ' άή νύφ και τό /αδρό και τις τά έκανε δώρο μέ άη δοξάγα τς. Τό
γέννημα κείνο τό 'σπερνεν νστερα γαύρος νά δουν τό τυχερό τς».

3. — Ποΰ ή έπίσκεψις είς τήν βρύσιν γίνεται καί τήν πρωΐαν τοΰ Σαββάτου
καί τής Κυριακής προ τής στέψεως καί μέ ποίαν συνοδείαν; Π.χ. είς τό Βογα-
τσικόν ή νύφη συνοδευομένη άπό κορίτσια καί γυναίκες πηγαίνει μέ τόν μπράτιμο
εις τήν βρύσιν, προσκυνάει τρεις φορές καί ρίχνει είς τό νερό άπό τό στόμα
της έ'να νόμισμα, ένφ τά κορίτσια τραγουδούν: Βρύση μον, βρνσονλα μον, |
ήρθα πρωί, τό πρωινό, | νά πάρω κρύο κρυό νερό, | νά πάω σπίτ τή μάννα μου
καί τόν πατέρα μου, \ γιατί κόμα σήμερα είμαι στή μάννα μου \ καϊ στον πα-
τέρα μου, | νά τους δροσίσω κτλ,
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ε') Τό νίψιμον τών ποδιών.

Είς Ρεΐσδερε «ή νύφη τήν Δευτέραν μέ μιά άπό τις κουνιάδες ή τις συν-
νυφάδες της γυρίζει όλα τά σπίτια τών συγγενών τοΰ γαμπροΰ καί τούς πλένει
τά πόδια καί τούς χαρίζει άπό έ'να ζεΰγος κάλτσες, τις όποιες καί τούς φορεί». Είς
τήν Χαλδίαν Πόντου τά ποδαρονεψίματα έγίνοντο τήν Τετάρτην ή τήν Πέμπτη ν.

Τ') Τά πιοτρόφια (πστόφια, πιστροφίκια, γυρίσματα, γαμπροκάλεσμαν κλπ.)

Ποίαν ήμέραν ή νύφη επιστρέφει εις τό πατρικό της σπίτι καί μέ ποίαν
συνοδείαν καί ποϊα τραγούδια; Πόσον διαρκεί ή παραμονή της εκεί καί ποΐαι
αί σχετικαί έθιμοτυπίαι; Π.χ. είς τήν Σιάτισταν τήν Τρίτήν βράδυ συνοδεία άπό
τούς σπιτικούς τοΰ γαμβροΰ έκκινεΐ μέ τά όργανα προς τό σπίτι τής νύφης καί
μέ τραγούδια: "Εβγα, μάννα καί πεθερά, νά δεχτής τά νιόγαμπρα4 υποδοχή, δεΐ-
πνον κλπ. 'Εκεί οί νεόνυμφοι παραμένουν έ'ως τό Σάββατον βράδυ. Είς τόν Σκο-
πόν τήν Παρασκευήν τό άπόγευμα ή προξενήτρα παραλαμβάνει τήν νύφην καί
τήν οδηγεί εις τό πατρικό της, ό δέ γαμβρός έρχεται μέ τούς γονείς του τό βράδυ.
Ποΰ προσέχουν ν'άποτελη ή συνοδεία περιττόν άριθμόν (3, δ, 7 κέ.); Είς τό
Λοζέτσι 'Ηπείρου ή μάννα δίνει στην κόρη της, δταν φεύγη, μιά μαύρη κόττα
γιά νά 'χη καλή τύχη (πρβλ. τήν παροιμίαν : «μαύρη κόττα άσπρη μοίρα»).

ζ') Τό πρώτον μετά τόν γάμον λοντρόν.

Πότε γίνεται καί μέ ποίαν συνοδείαν καί τάξιν; Π.χ. είς τήν Σινώπην ή
παρανύφισσα τό πρώτον Σάββατον ώδηγοΰσε τήν νύφην είς τό λουτρόν κρα-
τώντας ενα κερί άναμμένο. Είς τό Βογατσικόν ή νύφη τρία Σάββατα, τό άπό-
γευμα,' πηγαίνει είς τήν μητέρα της καί λούζεται. Είς τήν 'Απολλωνιάδα Πρού-
σης έωρτάζοντο οί σαράντα τοϋ λουτρού.

η') Ό άντίγαμος η ή άντίχαρα (τά γιομίσια (Σιάτιστα), τά σιργιανίσματα
(Βογατσικόν), τά εφτά (Πόντος), τά δχτώμερα (Αθήναι), ή άντίχαρα (Λήμνος).

Είς τί συνίσταται καί πότε γίνεται ό άντίγαμος; Π.χ. εις τήν Κύζικον τήν
πρώτην Κυριακήν μετά τόν γάμον οί νεόνυμφοι πηγαίνουν εις τήν έκκλησίαν,
ό δέ ιερεύς είς τό τέλος τής λειτουργίας τούς διαβάζει μίαν ευχή ν διά νά
εξέλθουν άπό τήν έκκλησίαν, «πρέπει νά ρίξουν παράδες είς τό κόκκινο ζουνάρι,
πού κρατούν στην πόρτα δυο παλληκάρια». Κατόπιν κάνουν επισκέψεις είς συγγε-
νικά καί φιλικά σπίτια. Είς τήν Λήμνον οί νεόνυμφοι πηγαίνουν είς τήν έκ-
κλησίαν συνοδευόμενοι άπό τόν κουμπάρον καί βαδίζοντες δλο δεξιά. Εις τό Λο-
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ζέτσι (Ήπ.) ό επίτροπος τής εκκλησίας προσφέρει είς τόν γαμβρόν καί τήν νύφην
άπό ένα φιόρο.

θ') Προλήψεις και δεισιδαίμονες συνήθειαι τής πρώτης έβδομάδος ή
τών πρώτων 40 ήμερων, σχετικαί μέ τούς νεονύμφους.

Παραδείγματα: Εις πολλά μέρη ή νύφη καθ' όλην τήν εβδομάδα δέν σκου-
πίζει, ό γαμβρός δέν βγαίνει άπό τό σπίτι ("Υδρα).—: Πότε ή νύφη άρχίζει τις
δουλειές; Είς τό Βλαχώρι Ήπ. εύθύς τήν έπομένην τοΰ γάμου «πάει με τήν πεθερά
και ζαλώνεται το μεγαλύτερο ζαλίκι, πού μπορεί». — Άν δύο γάμοι γίνουν συγ-
χρόνως, δέν πρέπει ή μία νύφη νά ιδη τήν άλλην, πρίν περάσουν οκτώ (Γιάνι-
τσα Καλαμών) ή 40 ήμέραι (Σίφνος). Άν τυχόν συναντηθούν, σκεπάζουν τό πρό-
σωπον των μέ μαντήλι καί ασπάζονται ή μία τήν άλλην λέγουσαι: Νά χαίρεσαι
τον άντρα σον κ' εγώ τόν έδικόν μου. Είς τήν Αίτωλίαν ή νεοπαντρεμένη έπί
40 ημέρας «δεν πάει ν' άλεση στο μύλο». Είς τά Άγραφα ή νύφη «έως τις σα-
ράντα πηγαίνοντας γιά νερό μέ τή βαρέλλα, περνάει κάθε φορά άπό τήν εκκλη-
σιά καί προσκυνάει». Εις τήν Λήμνον ό γαμβρός δέν βγαίνει έ'ξω τήν Τρίτη,
γιατί είναι κατσποδιασμένος (= γρουσούζης). Ό γαμβρός δέν πρέπει νά χύση
νερό έ'ξω άπό τό σπίτι τήν νύκτα ούτε νά δώση άπάντησιν, αν άκούση τήν νύ-
κτα τό όνομά του (Πόντος) κλ.

ι') Προλήψεις καί συνήθειαι, άφορώσαι τούς νεονύμφους καθ·' δλην
τήν διάρκειαν τοϋ ετονς.

Π.χ. ή νύφη νά μην ίδή άλλη νύφη ή λείψανο καί νά μή βάφτιση παιδί,
πρίν χρονιάση. Εις τό Βογατσικόν «προτού χρονίση ή νύφη, δέν βάζουν κλώσσα,
δέν φυτεύουν λουλούδια καί δέν κάνουν κουκούλια, γιατί χάνεται ή ευτυχία τον
σπιτιού». Είς χωρία τινά τής 'Ηπείρου οί νυφάδες τοΰ έ'τους μαζεύονται τό
Σάββατον τοΰ Λαζάρου καί ξεκινούν μέ τραγούδια διά τό βουνόν, όπου μα-
ζεύουν βάγια διά τήν έκκλησίαν κατά τήν έπιστροφήν των «τις χτυπούν μέ βάγια
έπευχόμενοι μέ γειά». Καί τό μεσημέρι τής Λαμπρής οί νύφες άλλάζονν πασκαλιά
μέ τή μάννα τους καί τή νουνά τους (Λοζέτσι Ηπείρου). Εις τήν Άράχοβαν Παρ-
νασσ. οί νιόπαντρες γυναίκες τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων τηρούν άργίαν,
«γιατί κοιλοπονάει ή Παναγία, καθώς καί τοΰ αγίου Ευθυμίου, γιατί:

τ' άγιο Θυμιοϋ θυμήσου με, κλήρα γιά νά σ άφήσω».

Είς τήν Άγχίαλον συνήθιζον τήν έορτήν τοΰ Προδρόμου (7 Ίαν.) νά ρίπτουν
τούς νεονύμφους είς τήν θάλασσαν, τάς δέ νεονύμφους γυναίκας νά βρέχουν μέ
θαλασσινό νερό «γιά γερωσύν». Ποΐαι αι σχετικαί συνήθειαι άλλού;



I 20

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗΝ

Α' Τά προ τής τελευτής.

α') Προγνωστικά τοϋ ·&ανάτου κατά τάς άντιλήψεις τον λαοϋ.

1. — Προ μηνύ ματα έκ τών πτηνών ή άλλων ζώων.

Ποίων ζώων αί φωναι θεωρούνται κακός οιωνός; Τί λέγο\>ν καί τί κάμνουν,
διά ν' άποτρέψουν τό κακόν; Π.χ. εΐς τήν Κομοτηνήν, όταν φωνάζη ή κουκουβά-
για λέγουν τρεις φορές :

"Οσα ρέματα περνάς,
μαύρο αίμα νά ξερνάς'
■ψαλίδι στήν ουρά σον,
κόκκαλο στο λαιμό σου,

καί ψτοϋν τρεις φορές. Εξετάζουν καί πόσες φορές θά φωνάξη ή κουκουβά-
για ; Π. χ. κατά τούς Κρήτας, «αν φωνάξη ή ζάρα μιά φωνή οτή στέγη τοϋ
άρρωστου, ϋά πεϋάνη», κατά τούς Κεφαλλήνας, αν φωνάξη 1, 3, 5 φορές, είναι
καλός οιωνός, αν φωνάξη 2 ή 4 φορές, κακός. Τί λέγουν καί τί κάμνουν, όταν
ονρλιάζη δ σκύλος ή λαλή ή κόττα αάν κόκορας;

Ποίον είναι τό κοινόν όνομα τής κουκουβάγιας κατά τόπους; Π.χ. χαρο-
πούλι (Αράχοβα Παρν.), νεκροπούλι (Νάξος), στριγγλοπούλι (Ζάκυνθ., Κεφαλλ.),
κακοπούλι (Κεφ.) καόνι (Κύθηρα).

2. — Έξ έξηγήσεως ονείρων.

Παραδείγματα : "Αν ΐδή κανείς, ότι καίεται ό καβαλλάρης, δηλ. τό κορυ-
φαΐον ξύλον τής οικίας, σημαίνει, ότι θ* άποθάνη ό νοικοκύρης. «Άν γυνή ΐδη
καθ' ύπνοιις, ότι έκουρεύθη, θ' άποθάνη ό σύζυγος της».

3.-Έξ ώρισμένων κινήσεων ή έκφράσεων τοΰ άσθενοΰς.

ΓΙ.χ. εις τό Λασήθι «άμα ό άρρωστος άν ε μαζών ει τά ρούχα τον, καταλα-
βαίνουν ε πώς ϋά πεϋάνη». Είς τόν Άπόσκεπον τής Καστορίας «όταν τοϋ βαριά
άσϋενοϋς τό άριοτερό μάτι δακρύζη, σημαίνει, δτι κλαίει ή ψυχή του καί ϋά
πεϋάνη». Είς τάς Κυδωνιάς πιστεύουν, ότι «τρεις ήμερες (ή καί 10-15 ήμερες)
πρωτύτερα δ άρρωστος χαροσκιάζεται, βλέπει τό Χάρο καί σταματά τό μάτι."Αμα
τόν δή καλό, γελά, άμα τόν δή άγριο, φοβάται καί κλαίει».

4.-Έξ άλλων φαινομένων, παρατηρουμένων έπί τοΰ άσθενοΰς.

Π.χ. εΐς τήν Άν. Κρήτην πιστεύουν, ότι «σέ μερδικούς άνϋρώπους, όντό
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σιμώνη ό θανατάς τως, ανοίγει το ψειριό ντως, δηλ. ενα μήνα, δυο μήνες, πέντε
μήνες παραμπρός γεμίζουν ε ψείρες, συρμός" άλλάσσου τζοις τήν ταχινή κι αργά
είναι πάλι γεμάτοι. Τσοι μέρες άπου σιμώνει ό θάνατος τως, χάνονται δλως διόλου
οί ψείρες». Ποΰ άλλοΰ πιστεύεται τούτο ή κάτι παρόμοιον;

5·-Ποΐαι μαντεύουν τόν θάνατον; ΓΙ.χ. κατά τούς Κρήτας ό παπάς
τής ενορίας και «αύτοί πού θωρούνε τσ' άποθαμένους» ξέρουν αν θά πεθάνη ή
όχι ό άνθρωπος, πριν άκόμη άρρωστήση. «Σαράντα μέρες πρωτύτερα τόνε βα-
στούνε οί άποθαμένοι και τόνε γυρίζουνε. Δέν τό μολογοϋνε δμως, γιατί τρώνε
ξύλο άπό τσ' άποθαμένους». Ποΰ άλλοΰ υπάρχει ή πίστις αύτη ;

β') Συγχώρησις. Ή ευχή προς τά τέκνα καϊ τά κατ αύτήν.

Παραδείγματα: Είς τά ορεινά χωρία τής ΙΙυλίας «πριν κοινωνήση δ παπάς
τόν άρρωστο, τόν άλλάιζουν, τον βάνουν τά καλά του. "Υστερα θά μαζωχτούν
παιδιά κι άγγόνια γύρω τον νά τά σχωρέση καϊ νά τονς δώκη τήν ευκή. Θά του
φέρουν ένα λιοφτόκλαρο (κλαρί άπό έλιά) κ' ένα ποτήρι μέ νερό καϊ θά τό βουτά
μέσα καϊ θά ρεντίζη τόν καθένανε σταυρωτά στο κεφάλι, δπως στον αγιασμό, λέ-
γοντάς του: «Σχωρεμένος νά είσαι, τήν ευχή μου νά 'χης». Είς τήν Μύκονον, τήν
Κάρπαθον κ. ά. ό έτοιμοίΜνατος τούς ραντίζει μέ νερό κι άλάτι, λέγοντας: *Ώς
λειώνει τό άλάτι, νά λειώσουν οί κατάρες μον». Είς τάς Κυδωνιάς κ. ά. «άμα έχη
(ό ετοιμοθάνατος) κακή καρδιά μέ κανένα, τόν φωνάζουν καϊ κεΐνον νά σχωρε-
θούνε. Φέρνοννε υστέρα τόν παπά καϊ μεταλαβαίνει δ άρρωστος».

γ') Ή μετάληψις τοϋ έτοιμοθανάτου.

1. —Μέ ποίαν συνοδείαν καί τάξιν πηγαίνει ό ιερεύς, διά νά κοινωνήση τόν
άρρωστον; Κατά τόν Λασκαράτον «μέ άναμμένες τές λαμπάδες και μέ μιά καμ-
πάνα, πον τήν κουβαλούν μαζί και τή σημαίνουν νεκρώσιμα». Ποΰ γίνεται τούτο;

2. — Τί κάμνουν, αν δέν προφθάσουν νά μεταλάβουν τόν άρρωστον; Π.χ.
εις τά Κοτύωρα «τόν μεταλαβαίνουν οί σπιτικοί μέ τόν αγιασμό, πού έχουνε
φυλαγμένον άπό τήν ημέρα τών Φώτων». Είς τό Ρέθυμνον «δταν πεθάνη κά-
ποιος και δέν προφθάσουν νά τόν μεταλάβουν, άμα τόν θάψουν, παίρνουν ένα
καντήλι άπό τήν εικόνα μπροστά καϊ τό χύνουνε σταυρωτά έπάνω του».

3. — Τί πιστεύουν διά τόν άνθρωπον, πού απέθανε άμετάλαβος (r\ άμεταλά-
βητος;) Γίνεται βρικόλακας; ή τί άλλο;

δ') Τό ψυχορράγημα.

1. —Λέξεις καί έκφράσεις δηλούσαι, ότι ό άσθενής πνέει νά λοίσθια" π.χ.
ψυχομάχημα, ψυχομάχισμα (Κρήτη), άγκομαχητό (Μάνη), χαροπάλεμα (Κάρπα-
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θος)· ό άρρωστος άγγελοσκιάζεται, στένει τό μάτι (Κρήτη), άγγελοκρίνεται ή άγ-
γελοφοριέται (Μάνη), άγγελοκρούεται (Βλάστη Μακεδ.), βλέπει, είδε τόν άγγελο του
(Καστ.), άγγελοκόβεται· έοήκωσε ρόχο (Λάστα Γορτ.), είναι ατό ζύγι ("Ηπειρ.),
είναι έζνγος (Κύθηρα)- είναι ατά δύο (Σηλυβρία, Στενήμαχος), είναι ατά δίχωτα
(Πόντος)' ό δείνα γέρος έλαχτοκόπησε τό Χάρο (=τον εκλοίτσησε, διέφυγε) κτλ.

2. — Δοξασίαι σχετικαί μέ τό ψυχομάχημα. Διηγήσεις περί φοβερών ό'ψεων,
τάς όποιας βλέπει ό ψυχορραγών. Χάρος, χαροπάλεμα. "Αγγελος, ψυχοστασία (ζύ-
γισμα τής ψυχής). "Αλλαι αόρατοι σκηναί, συμβαίνουσαι περί τήν κλίνην τού
ασθενούς (Βλ. Έπ. ΛΑ 1940, σ. 44 κ. έ.).

Παραδείγματα: «Πριν πεθάνη δ άρρωστος, άρχίζει νά τόνε τραυάη ό Χά-
ρος και τότε γριλώνει τό μάτι του» (Γρίζι Πυλίας). «Όντό ψυχομαχή ό αϋρωπος,
περνά άπό εφτά δικαστήρια, μά τό ύστερο είναι τό πιο δύσκολο. Έκειά άποφα-
σίζεται ποιος θά κερδίση τήν ψυχή, ό δαίμονας γή δ άγγελος ( Αν. Κρήτη). «Όντό
ψυχομαχή ό άθρωπος, πάνε οι γι - άποθαμένοι καί τσοί θωρεί ό άρρωστάρης
καί τώσε μιλεί καί τώσε γελά, μ άνέν τζοί μολογήση, βουβαίνεται» (Άν. Κρήτη).
«Αμα έχης καλή καρδιά, ξεψυχάς σάν τό πουλί (Καστόρια).

3. —Εις ποία αίτια αποδίδεται ή παράτασις τής αγωνίας τοϋ θα-
νάτου; Τί κάμνουν, γιά νά άναπαυτή δ άρρωστος γρηγορώτερα; Παραδείγματα:

1ον «Αέ βγαίνει ή ψυχή ενός, που έχει κατάρα άπό γονικά. Τόν ραντί-
ζουν μέ νερό, πδχει αλάτι μέσα λειωμένο, καί λένε : Θέ μ , λέουσέ τουν, νά γεν'
νιρό κι αλάτι ή κατάρα πδχ'! "Ετσι ξεψυχάει» (Αιτωλία).

2ον «Ά ν άδικη σε κανένα καί τυχαίνη νά είναι πεθαμένος, παίρνουν έ'να
κομμάτι άπό τό ρούχο του, τό κάϊνε καί καπνίζουν μ' αυτό τόν άρρωστο» (Κυκλάδ.).

3ον «Άμα έ'νας έ'χ' κάψ° ζ'γό (ζυγό), δε βγαίν' ή ψ'χή τ'. Τότε βάζουν ένα
κομμάτ ζ'γό κάτ άπ τό μαξ'λάρ τ' (Λήμνος, Λέσβος), ή κάτω άπό τό κρεββάτι
του (Κίμωλος), ή άκκουμπούν τό ζυγό πάνω στόν άρρωστο (Σκύρος) ή τοϋ βά-
νουν τό ζυγό στο λαιμό, γιατί έχει κατάρα (Σέριφος.) "Ετσι βγαίνει ή ψυχή τον».
Όμοίως «άπ τό ώμο τό μετάξ' (πριν τό ψήσς) δέ gάν' νά ράψ' ς, γιατί δέν
ξεψυχάς· γιά νά ξεψ'χήσ, θά τ θέσ ς στο προσκέφαλο ώμο μετάξ"» (Λέσβος).

4ον «Όποιος ξεστραλικώνει (= βγάζει τά στραλίκια, δηλ. τις πέτρες πού
χωρίζουν τά σύνορα) δέν ξεψυχά' γιά νά ξεψυχήση, τον βάνουν κάτω άπ' τό μα-
ξιλάρι ενα κομμάτι στραλίκι και ξεψυχά (Δυτ. Κρήτη).

δον «Άμα δ άρρωστος περιμένη κανένα ξενιτεμένο, άργει νά ξεψυχήση '
τότε τοϋ δίνουμε τή φωτογραφία του ή τοϋ ρίχνουμε έ'να ρούχο τοϋ ξενιτεμέ-
νου έπάνω του». Άν τό πρόσωπον oUto είναι μέν παρόν, άλλά δέν ημπορεί νά
ύποστή ψυχικάς συγκινήσεις, τότε παίρνει μέ τήν παλάμην τρεις φοράς νερό
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καί τό χύνει είς έ'να ποτήρι' αυτό δίδεται είς τόν ψυχορραγούντα (Άδριαν.).

60ν «"Οταν κανείς ξεψυχά και οί γύρω του κλαίνε, τυραννιέται ή ψυχή του'
γι αυτό βγάζουν τή μάννα έξω άπ' τό δωμάτιο τοϋ άρρωστου». Πρβ. τήν φράσιν :
αυτός τραύαγε άπό χτές, άλλά τόν άντισκόψανε (= έμποδίσανε) (Καλάβρυτα).

7ον «"Οποιος άκουσε τό ψαλτήρι (δηλ. τήν εύχήν διά ψυχορραγούντα)
δέν ξεψυχά, άν δέν τοϋ τό διαβάσουνε» (πολλαχοΰ).

80ν «Καμιά φορά λείπεται ζάλα (= δέν έχει κάμει όσα βήματα χρειάζε-
ται) και γι αυτό τυραννάται' τότε τόνε σηκώνοννε και περπατεϊ λίγο και 'πομένει
σάν τό πουλάκι» (Κρήτη).

4.-"Αλλαι πράξεις ή μαγγανεΐαι πρός άνακούφισιν τής αγωνίας
τοΰ θνήσκοντος. Π.χ. γυρίζουν τόν ψυχορραγούντα κατά ήλιοϋ (Καστόρια),
άνετολικά (Λασήθι) ή νεκρικά (μέ τήν κεφαλήν πρός δυσμάς) (Σύμη)' λύουν τούς
κόμβους τών ένδυμάτων ή τής μανδήλας του, τήν ζώνην του κλ., βγάζουν τά
καρφιά άπό τούς μανδάλους τών θυρών (Χίος) κλ. Είς τήν Κύπρον «άμα έννοή-
σουν, ότι ό άσθενής αποθνήσκει, καταβιβάζουν αυτόν καταγής καί θέτουν
έπί απλοΰ σακκίου». Πού άλλού γίνεται τοΰτο καί ποία ή διδομένη έξήγησις ;
Είς τήν Καστορίαν «τοϋ δίνουν κρασί καί λάδι, γιά νά μαλακώσουν τά μέσα τον».

5.-'Επικλήσεις αγίων, π.χ. τοϋ Άγ. 'Ελευθερίου έν Κοτυώροις : "Αε
Λευτέρ' ι-μ, γιά δός γιά έπαρ' (=ή δώσε ή πάρε).

6. -Άνάγνωσις ευχής. «Παρακαλούν τόν παπά νά τόν διαβάσ' γιά νά
πεθάν'» (Άδριαν). Ποία ή ευχή αύτη καί πώς λέγεται κοινώς; Ποία τά έθιζό-
μενα κατ'αυτήν; Π.χ. Ψυχορραοϋσα (Κύθνος), ψ χολαλοϋσα (Λήμνος), ψ'χολο-
γοϋσα (Λέσβ. Μάδυτος), άναπαψιμάρι, (Ζάκυνθος), παραστάσιμο (Λασήθι), άγγε-
λοδιάβαση (Θράκη), έλευτεροχάρτ (Κοτύωρα) κλ. Είς τό Βλαχώρι Ηπείρου «ό
παπάς τοϋ διαβάζει τό τετραβάγγελο καί τό ψαλτήρι' κατόπιν βγάζει τό παπού-
τσι του καί τόν πατά στο μέτωπο, στο στήθος καί στήν κοιλιά».

7.-"Αλλαι ένέργειαι τών οικείων κατά τό ψυχορράγημα. Π.χ. εις τήν
Καστορίαν «άνάβουν κερί καί τό δίνουν νά τό κρατάς, γιά νά φωτίζεται ή ψυχή
τον, πού θά βάδιση». Είς τάς Καρυάς Καβακλί «συγγενής τις ή φίλος λαμβάνει
τόν ψυχορραγούντα έπί τών γονάτων, έ'ως ότου παραδώση τό πνεύμα, κρατών
λαμπάδα άνημμένην».

ε') Πρόσκλησις τοΰ Θανάτου.

Ένέργειαι άποβλέπουσαι είς τήν άπαλλαγήν έκ τοΰ βίου. Αναφέρεται ότι
είς τήν Άδριανούπολιν, άμα γηράσουν πολύ, «βγάζουν τό τοιαμπέρι τς ή τον φέσι
τς άπουπάν' άπ' τούν μπατζά (καπνοδόχην), γιά νά τις δγή ή Θιός κί νά τις πάρ'».
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Β'. Τά μετά τήν τελευτήν.

α') Λέξεις, έκφράσεις και παροιμίαι σχετικοί μέ τήν τελευτήν. Π.χ. έμεινε,
έβούλωσε, μας άφησεν υγείες, πάει στη συχώρεση, τό 'πιε τό ποτήρι του, σώθ'κε
τό λάδι τον, τό 'φαγε τό ψωμί του, έγλύτωσε, ύπνωσε ('Ανακού Καππ.) κτλ.
Κατάραι: π.χ. Νά τόν γράφουνε στο βήσσαλο (Κύμη) κτλ.

β') ΑΙ πρώται μετά τήν έκηνοήν ένέργειαι των οικείων.

1.-'Αναγγελία τού θανάτου διά γοερών κραυγών. Π.χ. είς τήν Σύμην «αί
έν τή οικία τοϋ θανόντος παρευρείίεϊσαι συγγενείς καί φίλαι γυναίκες, λυσίκομοι
καί τά στήθη τύπτουσαι εξέρχονται επί τού δώματος ή τού έξώστου τής οικίας
καί διά γοερών θρηνολογιών διαδίδουσι τήν εΐδησιν τού δυστυχήματος». Έν Καρ-
πάθω «μόλις άποθάνη ό άνθρωπος, οι παριστάμενοι συγγενείς σύρνου τό μονό-
φωνο, δηλ. έκβάλλουν γοεράς κραυγάς καί ό κόσμος λαμβάνων εΐδησιν τρέχει εϊς
τό σπίτι τοϋ πένθους». Όμοίως εΐς τήν Χίον. Πρβλ. τήν φράσιν τών Σάμοθρα-
κών «Άπόψι τά μισάννχτα γαργαρίξαν, επί τών άγριων κραυγών, τάς οποίας
έκβάλλουν έξερχόμεναι εΐς τήν θύραν οί συγγενείς τοϋ νεωστί άποθανόντος, όπως
αναγγείλουν τόν θάνατον εΐς τούς συγχωριανούς των».

2.-"Ανοιγμα τών παραθύρων καί τών θυρών. Διά ποίαν αίτίαν γί-
νεται τούτο; Π.χ. εις τήν Σύμην «ίνα μή κατακλεισθή ό άγγελος». Πού του-
ναντίον κλείονται θύραι καί παράθυρα καί διά ποιον σκοπόν ; Π.χ. είς τήν
Στρωμίνιανην Ναυπακτίας «άμα πεϋάνη κανένας, βουλώνουν καλά πόρτες και
παράθυρα, γιά νά μή βγή όξω ό Χάρος. Τότε ένας σπιτικός φωνάζει: Χάρο,
αφ το (τό παιδί, τόν γέροντα). Που τό πας; Τό επαναλαμβάνει πολλή ώρα, γιά
ν' άκούση ό Χάρος, μήπως και τ' αφή ση, και γιά νά μή τολμήση άλλη φορά νά
πάρη κανένα άπό τό σπίτι». Εις τήν Μάνη ν «κλείοντες τούς οφθαλμούς τοϋ νε-
κροΰ κλείουσι συγχρόνως τά παράθυρα καί τήν θύραν, έως ου έλθη ό ιερεύς καί
άναγνώση τήν εύχήν, τήν λεγομένην ψυχαμπόλησιν».

3.-"Αλλαι ένέργειαι τών οικείων. Π.χ. «Μόλις ξεψυχήση άνθρωπος,
τόν γυρνούν άντήλια, τό πρόσωπο νά βλέπη τόν ήλιο, άνοίγουν όλα τά παράθυρα
και τις πόρτες, άνάφτουν κερί πάν' απ' τό κεφάλι του και θυμιάζουν μέ θυμιατό
ή μέ κεραμίδα τον σπιτιού (Τσανδώ). Ε'ις τήν °Αν. Κρήτην «χύνουν αμέσως τό
νερό τοΰ σταμνιοΰ και πάνε και φέρνουνε άλλο, γιατί στο νερό πού είχε τό οτα-
μνϊ ήπλννεν δ άγγελος τό σπαθί ντον, όντόν ήσφαξε τόν άποθαμένο». Πολλαχοϋ
σκεπάζουν ή αντιστρέφουν τόν καθρέπτην κλ.
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γ') Αί πρώται περιποιήσεις τοϋ νεκροΰ.

1 .-Τό κλείσιμο τών ματιών και τον στόματος. Ποίος κλείνει τά μά-
τια καί τό στόμα τοΰ άποθανόντος; Τά παιδιά του ή άλλος κανείς καί κατά ποιον
τρόπον; Π.χ. εις τήν 'Ανατ. Κρήτην «σαλιώνονν τά δνό μεγάλα δάχτυλα, σκύ-
βουν χάμαι στη γη, τά τρίβουν ατό χώμα και λεν: Τούτ ή γής πον σ έθρεψε,
τούτη θα σέ ψάη. Κατόπι μ εκείνα τά δάχτνλα τόν καλύβγονν», δηλ. τοΰ κλεί-
νουν τά μάτια. - Περιδένονται αί σιαγόνες τοΰ νεκροΰ διά μανδηλίου ;

2. - Διά ποίον σκοπόν γίνεται τό κλείσιμο τών ματιών ; Ποία ή πρόληψις,
αν τυχόν δέν κλείσουν καλά τά μάτια τοΰ νεκροΰ ;

3.-Σχηματισμός τοΰ λειψάνου. Φροντίς νά τεντωθή δ νεκρός, εφ* όσον
είναι ζεστός : νά ίσιώσονν τά πόδια τον, νά σταυρωθούν τά χέρια τον, νά πάρη
τό σχήμα τον τό λείψανο.

δ') Λοϋοις, άλειψις, σαβάνωμα.

1.-ΙΙοϊος έκδύει, λούει καί σαβανώνει τόν νεκρόν; Κανείς έκ τών οικείων
ή ξένη γυναίκα ; Πώς προσονομάζεται αύτη; (π.χ. άλλάχτρια, νεκραλλάχτρια, σα-
βανώτρα, λαζαρώτρα).

Πώς έκδύεται ό νεκρός; Π.χ. εϊς τήν Κίον τής Βιθυνίας «άμα ξεψυ-
χοϋσε, τον σκίζαμε τά ρούχα (μέ τό χέρι, δχι μέ ψαλίδι) καί τά ρίχταμε στή
θάλασσα». Εις τάς Κυδωνιάς «τά νεκρόρρουχα τά 'σκίζε ή νεκραλλάχτρια καί τά
'βγάζε δχι άπ' τό κεφάλι, άλλά άποκάτω' τά 'παιρνεν ή νεκραλλάχτρια». Εις τήν
Νάξον «τών πεθαμένων τά ροϋχα τά βγάζουνε βιάστικα καί τά βγάζουνε άνάποδα».

2.-Πώς γίνεται ή λούσις τοΰ νεκροΰ; Μέ νερό ή μέ κρασί ή μέ ξίδι;
Είς ΐήν Ζάκυνθον τό νερό τό βράζουν μέ φύλλα λεμονέας ή πορτοκαλέας καί μέ
άλλα μυρωδικά χόρτα. - Πλύνεται όλον τό σώμα ή μόνον τό πρόσωπον τοΰ νε-
κρού ; ή απλώς έπιχρίονται ώρισμένα μέρη τοΰ σώματος του; Ποΰ άπορρίπτεται
τό δοχεΐον μέ τό κρασί ή τό νερό;

Παραδείγματα : Εις τήν 'Ανατ. Κρήτην «πλύνουν δλο τό σώμα μέ μιάν
άσπρη πετσέτα, πού τήν βουτούν ατό κρασί. Μέσα ατό κρασί έχουνε βάλει καί
μερικές σταγόνες λάδι. Λεκανίδα καί πετσέτα τά ρίχτουν μέσα στον τάφο, δταν
τόν θάψονν». Είς τήν Άνασελίτσαν «βουτονν ένα κομμάτι βαμπάκι μέσα σέ
κρασί καϊ τόν πλύνουν τό πρόσωπο». Είς τάς Κυδωνιάς ή άλλάχτρια «τον κάνει
σταυρό μέ κρασί, μέ λάδι στην πλάτη, ατό στήθος, στά χέρια καϊ στά πόδια. Τό
κουπάκι, πον έχει τό κρασί και τό λάδι, τό πετούν ατή θάλασσα».

3. - Σάβανον (άνεβόλι (Κρήτη), μύζαρον, (Κύπρος). Σαβάνωμα, σαβανωτής.
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Τί ύφασμα μεταχειρίζονται διά σάβανον καί πώς γίνεται τό σαβάνωμα;

Παραδείγματα : Είς τήν Σέριφον «ή σαβανώτρα παίρνει τρεις πήχες Αμε-
ρικάνικο παννί, τό διπλώνει σε δύο και με τό κερί, πού καίει στο κεφάλι τοϋ νε-
κρού, τό καίει στή μέση καί κάνει τήν τρύπα πού θά περά ση τό κεφάλι του
(άνοίγει λαιμού διά). Ψαλίδιδέν επιτρέπεται». Καί εις τήν Καστορίαν «στο σά-
βανο δέν βάζουν ποτέ ψαλίδι' τό σκίζουν μέ τό χέρι, άφοϋ κάμουν άρχή μέ δυο
πέτρες' βάζουν τή μιά άποκάτω καί μέ τήν άλλη χτυπούν καί κάνουν άρχή, γιά
νά κοπή τό παννί. "Οταν τόν σηκώσουν, έκει πού είχαν τόν νεκρό άφήνουν τις
δυο πέτρες καί ψωμί. "Οταν γυρίσουν άπ' τό θάψιμο, παίρνουν τά ρούχα, πού ήταν
ξαπλωμένος ό νεκρός, καί τά πετούν, καθώς καί τις πέτρες καί τό ψωμί». Εις
τάς Κυδωνιάς «τό σάβανο είναι άπό κάμποτ παννί. Κόβουμε λουρίδες άπό τά
πλάγια τοϋ σάβανου και τό δένουμε μέ μιά θελιά. Δέ δένουμε κόμπο, γιατί
δένεται ό νεκρός καί δέ λειώνει."Ο,τι νά τόν ράψης εκείνη τήν ημέρα τόν νεκρό,
κόμπο δέν κάνουμε». Καί είς τήν Κρήτην «τόνε δένϋυνε (τόν νεκρό) στή μέση
μέ λουρίδες, πού σκίζουνε άπό τά άκρα άπό τ' άνεβόλι. Άπό αυτό κόβουνε λου-
ρίδες καί δένουνε τά χέρια καί τά πόδια. Τώρα οί πιο πολλοί τά δένουν μέ κορ-
δέλλες». Είς τήν Κΰπρον δένουν χείρας καί πόδας τοΰ νεκρού διά καννάβιδος.
Είς τήν Κορώνην θεωρούν μυστήριο νά δώκη κανείς σάβανο γιά ξένον τρεις
πήχες παννί. Άλλά οί γέροι τό 'χουν τό σαβανό τους έτοιμο στήν κασσέλλα τους.
Υπάρχει ή συνήθεια νά προσφέρη τό ύφασμα διά τό σάβανον όποια έχει παννί
στον αργαλειό ;

ε') "Ενδυοις καί στολισμός. Στέφανοι καί Άνθη. Νεκρικός δακτύλιος.

l.-Ποΐα ένδύματα ένδύουν τόν νεκρόν καί μέ ποίαν λέξιν τά διακρίνουν;
(π.χ. νεκρικάτα (Αράχοβα), θανατίκια (Καλάβρυτα), χωμαΐσο, τό πουκάμισο, πού
έχουνε γιά τό θάνατο (Λιανοκλάδι). Πώς στολίζουν τόν νεκρόν, αν είναι νέος η
γέρων, άγαμος ή έγγαμος ;

Παραδείγματα: Είς τήν Πυλίαν κ. ά. «οί γέροι έχουν άφόρηγη άλλαξα,
πού τήν φυλάνε γι' αύτη τή δουλειά (δηλ. γιά νά ταξιδέψη μέ δαϋια ό νεκρός
στον κάτω κόσμο). "Αν είναι καμιά νιόνυφη, τής φορούνε τά νυφιάτικά της».
Είς τό Ίνναχώριον τής Κρήτης «τοϋ βάνουν τό σάβανο καί άπέξω τοΰ βάνουν
άφόρετα πού ή τά 'χει επίτηδες ραμμένα πρωτύτερα ή τοΰ τά ράβουν εκείνη τήν
ώρα' τή βελόνα που τά ράβουν, τήν καρφώνουνε σ' ενα μαξιλάρι γεμάτο νεραν-
τζόφυλλα καί τήν παίρνουν οί πεθαμένοι μαζί των». Είς τήν Σέριφον «τοϋ βάζουν
τά άλλα ρούχα, άλλά δέν τά κουμπώνουν, γιά νά μπορή νά πετά στον ουρανό».

Είς τήν Σπάρτην «άμα είναι άνύπαντρος, τοϋ βάζομε στεφάνι νυφιάτικο-
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Τον τό φέρνει ό νονός. "Αν είναι παντρεμένος, τον βάζομε τά ατεφάνια τον γά-
μον τον. "Οποιος έρθη κρατάει λονλονδια και τά βάζει έπάνω στήν κάσσα». Εις
τήν Λάσταν Γορτυνίας «τον βάζουν ατό κεφάλι στεφάνι άπό κλήμα, τριγυρισμένο
μέ άσπρο χαρτί, άν δ πεθαμένος είναι ανύπαντρος». Είς τό Λιβύσσιον, αν ό
νεκρός ήτο νέος άγαμος, «ηδοντο γαμήλια ασματα».

Μέ ποια άνθη στολίζουν κατ' εξοχήν τόν νεκρόν ; Π.χ. είς τήν Νάξον τόν
στολίζουν μέ βασιλικό" «τόν βασιλικό ποτέ δέν τόν μεταχειρίζονται σέ γάμο».

2. - Νεκροπάποντσα. Είς τήν Αΐτωλίαν «τοϋ φοροϋν καινούργια παπούτσια
χωρίς πρόκες, γιά νά μην έχη βάρος τό σώμα». Γενικώς τά παπούτσια (ή οί
παντόφλες) είναι άπαραίτητα «γιατί τόν κόσμο, πού γύρσε, ϋά τόν γυρίσ' πάλε'
δέν κάν' νά 'ναι άξπόλ'τονς, νά πατή στ' αγκάθια».

3. - Δεισιδαί μονές συνήθειαι κατά τό άλλαγμα τού νεκρού. Π.χ.
«"Οσες θά βοηθήαονν στο άλλαγμα παίρνουν νερό καί πλύνουν τά χέρια τους'
κατόπιν τόν ραντίζουν καί λένε '. Χαλάλι δ,τι α' έκανα, καί τον βάζουν τά ρούχα»
(Κυδωνίαι). Είς τόν Σκοπόν τής Θράκης αί γυναίκες, πού έλαβαν μέρος στο άλ-
λαγμα τοΰ νεκρού, κόβουν άπό τό σάβανον ένα τετράγωνον τεμάχιον, τό όποιον
κατόπιν ράπτουν έπί τοΰ χιτώνος των, γιά νά μή τρέμουν τά χέρια τους. Είς
τήν "Ιμβρον «κόβουν ατή μέση μιά λειτουργία ζεστή καί βάζουν τά δάχτυλα τονς,
τά νύχια τους, μέσα δαες έπιασαν τό νεκρό».

ς·') Ή ενχή καί τά κατ αϋτήν τελούμενα.

Π.χ. είς τήν Κρήτην« άφοϋ άνεβολιάσονν (= σαβανώσουν) καί αλλάξουν τόν
νεκρόν, έρχεται ό παπάς καί διαβάζει τό συχωρετικό, γιά ν' άναπαύση ό Θεός
τήν ψυχή του. Τότε χννοννε τό νερό πού έχει τό σταμνι τοϋ σπιτιού καί πάνε
ατή βρύση καί φέρνουνε άλλο, γιατί ατό νερό αυτό έπλυνεν ό άγγελος τό σπαθί
τον, σάν έ'σφαξε τόν άποθαμένο». Είς τήν Άράχοβαν Παρνασσ. «δταν διαβάση
ό παπάς τό νεκρό, σπάζουν εκεί έμπρός έ'να πιάτο».

Ποιοι οφείλουν νά παρευρίσκωνται κατά τήν άνάγνωσιν τής εύχής; Τί κά-
μνουν, αν έξ άνάγκης άπουσιάση κανείς κατά τήν άνάγνωσιν ταύτης;

ζ') Τό άγγελμα τοϋ θανάτου (τό διαλάλημα).

Πώς έγίνετο τοΰτο άλλοτε καί πώς σήμερον ; II. χ. Είς τήν Τσανδώ Θρά-
κης «ό καντηλανάφτης έγύριζε τό χωριό καί διαλαλούσε : ό άοίδιμος.... απέθανε
καί νά δρίσετε είς τήν κηδείαν τον». Εις τήν Σπάρτην, όταν αναγγέλλουν τόν
θάνατον τίνος λέγουν : Χαρά τό σπίτι σας, ό τάδε πέθανε». Είς τήν 'Αγχίαλον
ό κράχτης κρατών ξύλινον κρόταλον περιήρχετο τούς δρόμους κρούων αύτό.
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η') Ή πρόθεσις τοϋ νεκροϋ.

1.-Πού αποθέτουν τόν νεκρόν, αφού τόν ένδύσουν ; Είς τό μέσον τής
αιθούσης ή έξω είς τό προστώον (χαγιάτι); Πού τόν τοποθετούν; "Επάνω εις
σανίδας ή εις τό νεκροκρέββατο ή κάτω είς τό έδαφος; Π.χ. εις τήν Σπάρτην
«δσο νά φέροννε τήν κάσσα, βάζουνε τον νεκρό σ' ενα σανίδι που άκκονμπά σέ
δυο καρέκλες». Είς τήν Ύδραν «παλαιότερα κάθε ενοριακή εκκλησία είχε ένα
νεκροκρέββατο. "Αμα έτελείωνε τό σαβάνωμα, έβαζαν τόν νεκρό ατό νεκροκρέβ-
βατο». Είς τήν Κορώνην «θά στρώσουν χάμω ένα σεντόνι και θά τόν ξαπλ.ώ-
σονν επάνω στο σεντόνι καταλιακοΰ (τ. έ. προς Α.)

2. - Σχηματισμός τής σορού. Πώς τοποθετείται ό νεκρός; Μέ τό πρό-
σωπον έστραμμένον προς ανατολάς ή προς δυσμάς ή προς τήν αύλειον θύραν ;
Ποία ή έξήγησις τούτου ; Σκεπάζεται τό πρόσωπον καί τό σώμα τοΰ νεκροϋ ή
αφήνεται άκάλυπτον; Πώς σχηματίζονται αί χείρες; Ποίου χρώματος είναι αί
ταινίαι, μέ τάς οποίας δένονται αί χείρες καί οί πόδες τοϋ νεκροϋ;

3.-Τό νεκρικόν προσκεφάλαιον. Μέ ποίαν ύλην γεμίζεται τούτο; π.χ.
εις τήν Σπάρτην μέ πορτοκαλόφυλλα, εις τήν Βαμβακοϋ μέ καρυδόφυλλα, εις τά
Βρέσθαινα, τά Σφακιά κ. ά. μέ φύλλα έλαίας, είς Βασσαράν μέ άχυρα. Εις τήν
Θράκην ώς νεκρικόν προσκεφάλαιον χρησιμοποιείται τό γαμήλιον, πλήρες άνθέων
τοϋ γάμου, επιμελώς φυλασσόμενον. Είς Τσανδώ Θράκης «τά λουλούδια, πού
είναι έπάνο) στο νεκρό, θά τά βάλουν στο μαξιλάρι άπό τό σπιτικό λινό παννί
σ αυτό, όσες γυναίκες είναι εκεί, θά βάλουν άπό δυό-τρεΐς βελονιές. Δέν κάνει
νά τό ράψΐ) μιά. Θά τό βάλνε στα πόδια τον μέσα στο κιβούρι καί στόν τάφο
ή σαβανώτρα θά ρίξη μέσα στο μαξιλάρι καί λίγο χώμα καί θά τό βάλϊ]».

4.-Νεκρικαί λαμπάδες, άκοίμητο καντήλι, λιβάνι, εικόνισμα.

Είς τήν περιφέρειαν Άδριανουπόλεως «μετροΰν τό άνάστημα τοϋ νεκροϋ
μέ βαμβακερή κλωστή καί τήν μεταποιούν εις λαμπάδα, τήν οποίαν καί άμέσως
άνάπτουν άνωθεν τής κεφαλής τοϋ νεκροϋ». Είς τήν Αίτωλίαν κ. ά. «παίρνουνε
μέτρο μ' ένα φιτίλι ίσια μέ τό μπόι τοϋ νεκροΰ καί μ' αυτό φκειάνουνε τό κερί
μέ τά ίσια του. "Υστερα τό μαζώνουν κονλλι ύρα καί τό βάζουν πάνω στ' άστήθι
τον νεκρού. "Οσο κερί άπ αυτό μείνη ακαγο, τό κόβουν σέ τρία κεριά καί τό
βράδυ βράδυ, τρεις μέρες στήν αράδα, τό φέρνουν καί τ' άνάβονν μέσα στο κι-
βούρι καί ρίχνονν καί νερό».

5.. — Τί άλλο θέτουν πλησίον τοΰ νεκροΰ ή εις τήν θέσιν, όπου
έξεψύχησεν οΰτος; Π.χ. εις τήν Κύπρον «θέτουν πινάκιον πλήρες σίτου,
έπί τοϋ οποίου στήνουσι σταυροειδώς δύο έσβεσμένα κηρία ή δύο μικρά καλά-
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μια». Εις τήν περιοχήν Άδριανουπόλεως «παρά τήν λαμπάδα θέτουν ποτήριον
πλήρες ύδατος, ίνα πίνη ή ψυχή αύτού καί τίνες προσέχουν εις τό ύδωρ νά
ΐδουν, αν ταράσσεται τούτο, καθ' ην ώραν θά πίνη ή ψυχή». Εις τήν Καστο-
ρίαν «βάζουν ένα ποτήρι νερό κ' ένα ποτήρι κρασί. "Οποιο λιγοστέψω πρώτα,
αυτό έζήτησεν ή ψυχή του νά πιή». Είς τήν Λέσβον «βάζουν στο πλευρό του
ψωμί, λάδι, κρασί' θά τά πάρ' μαζί τ». Είς τήν "Ιμβρον «βάζουν μιά πέτρα κ' ένα
ποτήρ' νερό». ΓΙού άλλοΰ γίνεται τούτο; Πόσας ημέρας άφήνονται ταύτα έκεΐ
και διατί; ΙΙοϊαι αί σχετικαί μέ τας συνήθειας αύτάς δοξασίαι περί ψυχής ;

6.-"Αλλαι προσφορά! προς τόν νεκρόν έν τή προθέσει, ώς προσφορά
τής κόμης υπό συγγενών γυναικών, καρπών κλ. υπό ξένων γυναικών. Τά χαιρε-
ρετίσματα. Παραδείγματα : Είς τήν Ίμπρο τών Σφακιών «μόλις ξεψυχήση δ άν-
θρωπος, οί άδελφές του, ή σύζυγος και ή μητέρα του κόβουν τά μαλλιά τους και
σκεπάζουν τόν νεκρό (ή τυλίγουν μ° αυτά τόν λαιμό τοϋ νεκροΰ). Οί μακρινές
συγγενείς ξεπλέκουνε τά μαλλιά τους και κλαίνε καϊ τά τραυοϋνε κι όσα βγούνε
τά δίδουνε στο νεκρό». (Πού άλλοΰ συνηθίζεται τούτο ;) Εις τά χωρία τής Πυ-
λίας «άν είναι καμιά πικραμένη, θά τοΰ πάη μαντζέττο (άνθοδέσμην), κυδώνι,
πορτοκάλι, νά πάη τά χαιρετίσματα άπό τόν άπάνω κόσμο». Εις τήν Στενήμα-
μαχον «βάζουν άνάμεσα ατά πόδια τοΰ νεκροΰ μήλο ή αλλο φροΰτο, γιά νά τό
δώση στον κάτω κόσμο στους νεκρούς συγγενείς ή γιά νά τό φάη ό ίδιος στο
ταξίδι του». Είς τήν "Ιμβρον «οποίος θέλει νά στείλη κάτι τι ατούς δικούς του πού
πέθαναν εκείνον τόν χρόνο, θά στείλη είτε ένα πιάτο σιτάρι είτε ζάχαρη είτε κα-
ρύδια ή άμύγδαλα. Τά θέτουν τριγύρω στο νεκρό, καθώς καί άνθη, κεργιά και
λίβανο». Δίδουν καί γράμμα προς μεταβίβασιν; (πρβλ. μαζεύει υπογραφές (ή γράμ-
ματα) γιά τούς πεθαμένους).

7.-'Οβολός. 'Υπάρχει ή συνήθεια νά θέτουν νόμισμα (άργυρούν ή χαλ-
κούν;) εις τό στόμα ή είς τό θυλάκιον ή εις τό υπόδημα τοϋ νεκροΰ ; Πότε γίνε-
ται τοΰτο ; όταν ό νεκρός ευρίσκεται έν τή προθέσει ή κατά τήν ώραν τοΰ εντα-
φιασμού; Πώς ονομάζεται τό νόμισμα τοΰτο καί διά ποίον σκοπόν δίδεται εις τόν
νεκρόν; ΓΙ.χ. περατίκι (= διά πέραμα, Μ. 'Ασία), πέραντρο, «γιά νά δώση τόν
άγγελο καί νά περάση τό γιοφύρι» (Τσανδώ). Οί Κρήτες «μέσα ατό παπούτσι τοϋ
νεκρού βάνουν ένα νόμισμα, μιά δραχμή, γιά νά πληρώση τό μνήμα πού δά κείτεται»
(Σητεία). Οί Λήμνιοι «βάζουν στην τσέπη τοϋ νεκρού ένα μαντήλι μέ λεφτά μέσα,
5-10 φράγκα, ϊσως χρωστά πούπετα, νά 'χ' νά πλερώσ"». Πού μαζί μέ τό νόμι-
σμα δίδουν είς τόν νεκρόν καί ένα κλειδί, «γιά ν άνοιξη τήν θύρα τοϋ παραδείσου;»

8.-Νεκρικός δακτύλιος μέ τά άρχικά τοΰ ονόματος τοϋ νεκρού καί τήν
χρονολογίαν τού θανάτου. Ποΰ συνηθίζεται οΰτος ;
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θ') Επικήδειος θρήνος. Μοιρολόγημα.

1.-Λέξεις καί φράσεις σχετικοί μέ τόν έπικήδειον θρήνον καί τό μοιρολό-
γημα. Π.χ. Κόψτουνται, ρίχνουν τά μαγουλά τους, μάγουλοοέρνουνται, τραυομα-
γουλίζονται, τζαγκουρνο μαδιούνται., στηθοδέρνεται, στηθοκρούγεται, σκοτώνουν τά
γόνατά τους, στάχτες πάνω της κττ. Αρχινώ ή στιώ τό μοιρολόγι, πιάνω ή παίρνω
τό μοιρολόγι ή καταλόγι ή άνακάλημαν (Κύπρος) ή σύθρηνο (Νάξος) κτλ. Λέει
τά 'γκώμια του (Αράχοβα), αρχίζουν νά 'γκωμνιάζνα . (= νά μοιρολογούν) (Σκο-
πός) κτλ. Χαιρετισμός προς τόν νεκρόν (Μάνη : αδέρφι, άδέρφϊ) καί εύχαί προς
τούς πενθούντας : Ζωή σέ λόγου σας. Ό Θεός νά σας χαρίση τήν υπομονή. 'Άλλο
κακό νά μή δήτε. Νά σάς ζήσουν τ' άποδέλοιπα. Τήν ευχή του νά *χουμε κττ.

2.-Τρόπος μοιρολογήματος. Κατά ποίαν διάταξιν κάθηνται αί μοιρο-
λογούσαι γυναίκες; Καταγής ή έπί χαμηλών σκαμνιών ή έπί τών γονάτων ή
έπί πετρών; 'Αποτελούν ένα χορόν ή διαιρούνται εις δύο ήμιχόρια; Ποία
άρχίζει τό μοιρολόγι καί κατά ποίον τρόπον συνεχίζεται τούτο ; Ρυθμικαί κινή-
σεις, εκφωνήσεις, θρήνοι καί κοπετοί: στηθοκοπήματα, τραύηγμα μαλλιών κττ.
Χαιρετισμοί.

Μερικά παραδείγματα : Εις τό Γρίζι Πυλίας «δταν μοιρολογούν, μπαμπού -
λώνουνται σφιχτά, νά μή φαίνουνται οντε τά μάτια τους. Τό ίδιο μοιρολόγι τό
λένε δλοι. Πιάνει πρώτα μιά και τό λέει και υστέρα τό πιάνουν κι δλοι οί άλλοι
μαζί. "Υστερα πιάνει άλλος και λέει άλλο, καθένας μέ τή σειρά του». Είς τήν
Σπάρτην «τό πρώτο μοιρολόι τό λέει ή μάννα τον νεκρού ή κάποιος άλλος και
άπαντονν οί άλλες π ον εΐναι θλιμμένες. . Τ Αν τύχη και πή (ή ξένη) μέσα στο
μοιρολόι τό δνομα τής μάννας, π.χ. «Τή μάννα σον που τήν άφήνεις·,» θά πιάση
τό χέρι τής μάννας νά τήν χαιρετήση. Ό χαιρετισμός γίνεται πάνω άπό τό φέ-
ρετρο. Τό ίδιο θά κάνη και μέ όλον ς τούς άλλον ς που θά πή τ' δνομά τους μέσα
στο μοιρολ.όι' χαιρετιώνται πάνω άπό τό φέρετρο». Είς τήν Σάμην Κεφαλληνίας
αί μοιρολογοϋσαι κρατούμενοι άπό τάς χείρας σχηματίζουν άλυσιν. Είς τά Βρέ-
σθαινα τής Λακωνίας διαιρούνται εΐς δύο ήμιχόρια, έ'καστον τών οποίων έχει
μίαν έξαρχον τοϋ θρήνου. Ή έξαρχος τοΰ ήμιχορίου άρχίζει τό μοιρολόγι, τό
όποιον επαναλαμβάνεται πρώτον μέν άπό τάς γυναίκας τοΰ ήμιχορίου της, έπειτα
δέ άπό όλας μαζί τάς γυναίκας τοΰ άλλου ήμιχορίου. Είς Ρεΐσδερε «οί πιο στενοί
συγγενείς, πού πάνε στο νεκρό, κρατούνε άπό ένα μπρίκι καφέ ή ματζουράνα
καί δίνοννε στους πενθισμένους: «Ναι, πιέ τονε ν' άντέχης. Κ' ή Παναγία τό
1παθε καί νά 'χης υπομονή».

3.-'Υπάρχει ή συνήθεια νά προσλαμβάνεται ξένη γυναίκα, διά νά κλαύση
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τόν νεκρόν (μοιρολογίστρα) ; Π.χ. εις τάς Κυδωνιάς «τήν πλήρωναν καί τραγου-
δούσε με ξέπλεκα μαλλιά». Ποία ή αμοιβή της;

4. - Συνηθίζουν αί γυναίκες νά τραγουδούν μοιρολόγια καί έν γένει νά
άσκούνται εις τό μοιρολόγημα κατά τάς ώρας τής έργασίας των εις τό χωράφι ή
ε'ις τόν έργαλειόν;

5· -Αί μοιρολογούσαι αυτοσχεδιάζουν κατά τήν περίστασιν ή τραγουδούν
τά γνωστά δίστιχα μοιρολόγια ; Ποία άλλα τραγούδια τραγουδούν κατά τό μοι-
ρολόγημα ; Π.χ. «Ή'Αρετή καυκίστηκε πώς Χάρο δε φοβάται» κτλ.

ι') Ή φύλαξις τοϋ νεκροϋ (τό ξενύχτια,ua, ή παραμονή).

Διά ποίους λόγους παραμένουν δλη νύχτα ητοι ξενυχτούν τόν νεκρό; 'Εξα-
κολουθούν καί τήν νύκτα οι θρήνοι ; Διατί όχι; Ποΐαι αί σχετικαί μέ τήν φυ-
λαξιν τού νεκρού συνήθειαι;

Παραδείγματα : Είς τά χωρία τής Πυλίας «τόν νεκρό πάντα τόν ξενυχτάνε·
κάθουνται γύρω-γύρω και τόνε φυλάνε. ΤΙροσέχουνε νά μή δρασκελίση τίποτε
τόν πεθαμένο, έτσι καθώς τόν έχουνε χάμω, οϋτε γάτα οϋτε σκυλί οϋτε άνθρω-
πος ακόμη, γιατί βουρκολακιάζει». Είς τό Λοζέτσι 'Ηπείρου «τή νύχτα δέ μοιριο-
λογάνε. Μέ τό βασίλεμα τοϋ ήλιοϋ παύουνε τά μοιριολόγια καί τά κλάιματα, γιατί
δ Χάρος πάει τούς νεκρούς μέ τό βασίλεμα νά πιούνε νερό καί τούς θολώνουν
τό νερό τά κλάιματα». Είς τήν Καστορίαν, Αίτωλίαν κ. ά. «βάζουν φρούτα τοϋ
καιρού, μήλα, καϊσιά, γιά νά ξενυστάξουν λένε αινίγματα, παραμύθια, γιά νά πέ-
ραση .ή βραδειά». Εΐς τήν "Υδραν «σκεπάζοννε τό πρόσωπο τον πεθαμένου μ' ενα
μαντηλάκι ώς τό πρωϊ. Τό μαντηλάκι αυτό ύστερα τό φυλάνε. "Αν είναι γονιός
ό πεθαμένος, τό μαντηλάκι αυτό είναι ή ευχή, κρατάει μέσα τή σκέπη τοϋ προ-
σώπον τον». Μέ τί σκεπάζουν τόν νεκρόν άλλού; Είς τήν Τσανδώ Θράκης
«ό νεκρός πρέπει νά μείνη μιά βραδειά στο σπίτι, νά γίνη ή παραμονή τον καί
τής Παναγίας τό πικρό β ουκ ι. Παραμονή είναι τό τραπέζι, πού γίνεται τό
βράδυ στήν κάμαρα πού πέθανε. Ό νεκρός είναι στή μέση σκεπασμένος καί
γύρω κάθοννται καί τρώγουν καταγής. "Ολοι οί συγγενείς καί γειτόνοι θά
πάνε ατό πικροβούκι τής Παναγίας. Ό καθείς θά πάγη δ,τι θέλει : φασούλια,
ρύζι, ελιές, κρασί, ρακί, δλο νηστήσιμα" τά περισσεύματα δέν τά σηκώνουν,
τά σκεπάζουν μέ τό ταβλομέσαλο, γιά νά έλθουν νά φάγουν τή νύχτα οί ψυχές».
Καί είς τήν Κίον τής Βιθυνίας «τό βράδυ έστρωναν γύρω άπό τό νεκρό χάμω
τραπεζομάντηλα, έβαζαν τά φαγητά έπάνω κ έκάθιζαν δλοι δσοι θά ξενυχτούσαν
τόν νεκρό.'Έτρωγαν κ'έπιναν κ έκαναν συχώριο». Ποΰ άλλού συνηθίζεται τούτο;

Άν παρ' όλην τήν προσοχήν πού καταβάλλουν, πηδήση επάνω άπό τον νε-

επετηρισ του λαογραφικου αρχειου, β-. 12
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κρόν γάτα, τί κάνουν, διά ν'άποτρέψουν τό κακόν πού φοβούνται; Διατί φο-
βούνται 'ιδιαιτέρως τό πήδημα τής γάτας;

ια) Μαγικαι καί δειαιδαίμονες αννήθειαι προς άποτροπήν κακόν, έφ'

όσον ό νεκρός ευρίσκεται άκόμη έν τή προθέσει.

1. — Διά νά μή βρικολακιάση ό νεκρός. Π.χ. ή σαβανώτρα τοΰ φράσσει
τό στόμα μέ βαμβάκι ή τοΰ επιθέτει κήρινον ή ξύλινον σταυρόν είς τό στόμα.

2·-Διά νά μήν πάρη μαζί του δ νεκρός τήν τύχην του. Π.χ. εις τήν
Σκϋρον, τήν Ζάκυνθον, τήν Θράκην «παίρνουν με μιά κλωστή ή μ ενα σπόγγο
τδ μέτρο τοΰ πεθαμένου, πόσο είναι τό μάκρος του. Αυτό τό χώνουν μέσα σέ
μιά τρϋπα τοΰ τοίχου πάνω άπό τήν πόρτα τοΰ σπιτιού, γιά ν* άφήση τήν τύχη
του δ πεθαμένος, νά μήν τήν ση κ ώση καί τήν πάρη άπό τό σπίτι». Εις τήν Κα-
στορίαν «άμα πεθάνη δ νοικοκύρης, δ πατέρας, παίρνουν λίγες τρίχες άπό τά
μαλλιά του, κόβουν κ' ενα νυχάκι, τά τυλίγουν σβώλο σέ κερί καί τά κρύβουν
ατά θεμέλια, ατό υπόγειο τού σπιτιού, γιά νά μείνη άπό τό νοικοκύρη κάτι μέσ°
ατό σπίτι». Είς τά χωρία τής Άνασελίτσης αί γυναίκες πού άλλάζουν τόν νεκρόν
«τοϋ κόβουν τά νύχια άπό τά χέρια καί τά πόδια, τά μπήγουν μέσα σ' ενα κομ-
μάτι κερί και τά ρίχνουν στο άμπάρι με τ αλεύρι,· γιά νά μήν πάρη μαζί του
τό κισμέτ ό πεθαμένος, άλλά νά μένη ατό σπίτι». Εις τά χωρία τής Λευκάδος,
αν ό νεκρός άφήνη μικρά παιδιά, τοϋ βάζουν έπάνω ατό στήθος ή ατό δεξί χέρι
ολίγο ψωμί καί παρακινούν τά παιδιά του νά τό πάρουν άπό εκεί καί νά τό φά-
γουν. Είς τά περίχωρα Άδριανουπόλεως «ένφ ό νεκρός είναι έκτεταμένος ·μέ τάς
χείρας έσταυρωμένας, περιφέρουν πέριξ αύτοΰ τρεις φοράς τεμάχιον άρτου, τό
όποιον έπειτα φυλάττουν έν κιβωτίω, όπως ή αφθονία τοΰ σίτου μείνη έν τή
οικία αυτού».

3.-Διά νά δέσουν ην ά καρφώσουν τόν Χάρον. Εξορκισμοί, κατάδε-
σμοι, καταπατταλεύσεις· Π.χ. είς τήν Καστορίαν «μόλις πεθάνη κανείς, δένουν
έ'να μαντήλι στο κάγκελλο τής σκάλας, γιά νά δέσουν τό κακό». Εις τήν Τρίπο-
λιν καί νά χωρία τής Μαντινείας «κόπτουν έκ τοϋ σαβάνου μακράν λωρίδα, τήν
οποίαν άναρτώσι προ τής θύρας τής οικίας ή είς τήν δοκόν τής στέγης, «γιά νά
δέσουν τόν Χάρο, αν ξανάρθη». Είς τά χωρία τοϋ Διδυμοτείχου «δντα σηκώνονμι
τούν πιθαμένουν άπ" καταή, κροΰμι ένα καρφί κει άπ' θά τιλειώσ' κί του σκιπάζμι
στη γής '), νά μήν πιθάν' άλλους». Εις .τό χωρίον Γρίζι «μπήγουνε μιά πρόκα
χάμου», είς τήν Μεσημβρίαν τρία καρφιά κάτω άπό τό κρεββάτι. Είς τήν Σκϋ-

') Τό δάπεδον τοϋ σπιτιοΰ είναι χωμάτινον.
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gov «τόν παλιό καιρό, σαν πέθαινε ή μάννα ή ό πατέρας, έπαιρναν τό μεγα-
λύτερο παιδί, τό έγδυναν θεόκωλο καί τό έβγαζαν έξω οτήν πόρτα, στο σκαλο-
πάτι, νά τό δή ό Χάρος, νά φοβη&ή καί νά φύγη, νά μην ξαναρθή. Έκει πάνω
στο κατώφλι τό έλουζαν καϊ τ' άπόνερα τά έρριχναν στις τέσσερες γωνιές τοΰ
σπιτιού, γιά νά ξορκίσουν τό Χάρο».

4.-"Αλλαι σχετικαί συνήθειαι: ένα χρόνο δέν φυτεύουν είς τό σπίτι
τού πεθαμένου τίποτε, γιά νά μή ρίξη μαζί μέ τό φυτόν ρίζες καί ό θάνατος
Ποία είναι ή συνήθεια, αν είς τό ίδιον σπίτι έντός τοΰ αυτού έτους άποθάνη
καί άλλο πρόσωπον ; ΓΙ.χ. είς τήν Ζάκυνθον βάζουν έπάνω είς τό λείψανον μιά
κλειδαριά, είς τήν Κορώνην «δ)' έχουν πεθάνει δυο στο χρόνο μέσα στο ίδιο σπίτι,
βάνουν στοΰ δεύτερου τήν τσέπη μιά κουτσούνα (κούκλα) καϊ τή θάφτουνε μαζί
τον, γιά νά μήν τριτώση».

Γ) Ταφή.

α') Ή έκφορά (το ξόδι ή τό σήκωμα τοΰ νεκροΰ).

l.-Τό φέρετρον. Ποΐαι αί κατά τόπους όνομασίαι του; Π.χ. νεκροκρέβ-
βατο, ξυλοκρέββατο (Κεφαλλ. Άδριαν.), κιβονρ (Πάνορμος), κάσσα, νεκρόκαασα
(Νάξος, Πυλία), καδελέττο ('Αν. Κρήτη), καντελέττο ('Αμοργός), καντηλόττο (Πα-
ξοί), λαττέρα (Χίος, Σάμος, Μεσσηνία), λιττέρα (Σέριφος), τσιβέρα (Σίφνος), στάγκα
(Κύθνος), τέμπλα (Άρτοτίνα), ταππούτιν (Κύπρος) κτλ.

Ποΰ μεταχειρίζονται εν κοινόν φέρετρον, άνήκον είς τήν έκκλησίαν, διά
τήν ταφήν όλων τών ενοριτών (ή μόνον τών πτωχότερων); Πώς ένταφιάζεται έν
τή περιπτώσει ταύτη ό νεκρός; Χωρίς κάσσα; Π.χ. είς τό Λοζέτσι Ήπ. «στον
τάφο στρώνουν κυπαρίσσια κ' ένα μαξιλάρι μέ χώμα καϊ θάφτουν τό νεκρό. Οί
παλιοί άφηναν κατάρα: «Μή με θάψετε σέ κάσσα! θέλο) έκεϊ κάτω στο χώμα
νά μέ θάψετε». Καί μοσκοβολάει δ τάφος άπ' τά κυπαρίσσια».

Σχήμα καί τρόπος κατασκευής τοΰ φερέτρου. Π.χ. εις τήν Τσανδώ
Θράκης «τό κιβούρι τό κάνουν έξω άπό τήν πόρτα τοΰ νεκροΰ' τό μέτρο τό
παίρνουν μέ αγρία κληματσίδα καϊ τήν βάζουν μέσα στον τάφο». Εις τήν Άρ-
τοτίναν «παλιότερα έπαιρναν τους ανθρώπους στήν τέμπλα, φορείο άπό ξύλα, και
πάγαιναν καϊ τονς έθαφταν σήμερα τους βάνουν στήν κάσσα' παίρνουν μέτρο
άπ' τό λείψανο μέ μιά βέργα άπό βάτο. Μ' αυτό μετράνε τά σανίδια καϊ τά κό-
βουνε ίσια ίσια. "Αν τήν φκιάσουνε μεγαλύτερη, πεθαίνει κι άλλος άπ τό σπίτι' τό
μέτρο αυτό, δηλ. τό βάτο, τό κόβουν και τό κάνουν τρεις σταυρούς καϊ τονς πε-
τάνε μέσα στήν κάσσα, έναν στο κεφάλι, έναν στή μέση κ έναν στά πόδια, πριν
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τόν χώσουν». Εις τό Γύθειον «ή κάσσα περιβάλλεται διά λευκού υφάσματος, αν
ό αποθανών κατέλιπε τέκνα άρρενα, άλλως περιβάλλεται διά μέλανος».

2.-Ποιοι σηκώνουν τόν πεθαμένο; Οί συγγενείς του (τά παιδιά του, τ'
αδέλφια του) ή ειδικοί νεκροφόροι έπ'άμοιβή (σηκωτάδες έν Χίφ); Συνοδεύουν
τήν έκφοράν υποχρεωτικώς τά μέλη τής συντεχνίας, εις τήν οποίαν άνήκεν ό
άποθανών;

3. - Σκεπάζεται τό πρόσωπον τοϋ νεκρού κατά τήν έκφοράν ή μένει άκά-
λυπτον; Διά ποιον λόγον ; Π.χ: εν. Μάνη ό νεκρός καλύπτεται, «ίνα μή πά-
θωσιν αί έγκυοι βλέπουσα ι τυχόν αύτόν». Ποίοι οί φερόμενοι λόγοι άλλού;

4. - Ποιον έθιμον έπικρατεΐ, όταν βγάζουν τόν νεκρόν άπό τήν πόρ-
ταν τοϋ σπιτιού; Π.χ. σπάνουν τό πιάτο (ή τήν λεκάνην) πού είχαν τό κρασί
η τό ξίδι, μέ τό όποιον έπλυναν τόν νεκρόν, ή μίαν στάμναν μέ νερό ή ένα
ποτήρι ή τήν κεραμίδα, πού είχαν τό θυμίαμα ή ό,τι άλλο πού σπάει. Είς τήν
Άνασελίτσαν «χύνουν δσο νερό έχουν στ αγγεία και πηγαίνουν στή βρύση καί
παίρνουν καινούργιο». Εις τό χωρίον Γρίζι τής Πυλίας «τσακάνε έ'να κανάτι,
σπάζουν τό χουλιάρι του καί μπήγουνε καί μιά πρόκα χάμου». 'Ομοίως εις
Ραβδάν τής Μεσημβρίας «δταν βγάζουν τόν νεκρό, χτυπούνε έ'να καρφί κει, πού
'ταν δ νεκρός καί σπάνε κ' ενα αυγό καταγή». Είς τήν Μεσημβρίαν «δταν σηκών'-
νε τό νεκρό καρφών' ν ε τρία καρφιά πάμ στά σανίδια ποκάτ πέ τό κρεββάτ.
Πά στο στρώμα ρίχννε έ'να σίδερο, χύν'νε καί κομμάτ νερό, πλύν'νε τό πάτωμα
τοϋ σπιτιού οί άνθρωποι, νά είναι κρυωσυνοί». Είς τά Μάλγαρα «άμα έκφέρουν
τόν νεκρόν τής οικίας, ρίπτουν αμέσως εις τήν θέσιν awoU τήν πυροστιάν ανά-
ποδα (άπό τής θύρας πρός τήν έστίαν), ρίπτουν τά νεκρικά ένδύματα έξω τής
οικίας καί τά φέρουν πρός πλύσιν». Τί συνηθίζεται άλλοΰ ;

Ποιος θραύει τό άγγεΐον; στενός τις συγγενής ή φίλος τοϋ αποθανόν-
τος; ή κάποια γυναίκα ηλικιωμένη; Διατί άπαγορεύεται τούτο είς νέον; Ποία
έξήγησις δίδεται διά τήν θραϋσιν τοϋ αγγείου άπό τούς άνθρώπους τοϋ λαού ;
(π.χ. γιά νά σκιάξουνέ τό Χάρο — νά τ άκούση δ Χάρος καί νά μήν ξανάρθη,
νά ξεσπάση τό κακό στο κεφάλι τοϋ Χάρου ή άλλο τι ;) Τί επιλέγει ό θραύων
τό άγγεΐον; (π.χ. νά'ναι σιδερένιοι οί πισινοί! ή ενανε μάς επήρες, μωρέ Χάρε,
νάντοτος ! "Αλλον ε δέ μάς παίρνεις, ή, δπως σπάζει τό κεραμίδι, έτσι, ρε Χάρο,
νά σπάση τό κεφάλι σου, άν ξανάρθης). Ποία ή σχετική συνήί)εια άλλού;

β') Ή νεκρώσιμος πομπή.

l.-Πώς καταρτίζεται ή πομπή αύτη; ΙΊοΐος προηγείται; Π.χ. είς τήν
Σίφνον «προηγείται παις κρατών τό κάντι, όργανον χαλκούν έν ε'ίδει κώδωνος
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ανεστραμμένου, τό όποιον κρούει πενιΉμως». Εις τό Άλμαλί Μαλγάρων «τής
νεκρικής πομπής προηγείται γυνή κρατούσα επί κεφαλής σιδ'ροσίν περιέχον πέντε
φλαγούνες (= άρτους πεπατημένους ώς πίττες) καί τυρόν ή έν νηστησίμοις ήμέραις
κουκιά νερόβραστα, λέγονται δέ σχώριο». Είς τήν Άρτοτίναν «άμα ξεκίναγαν
νεκρό ανύπαντρο, τονφέκαγαν. Μπροστά άπ τήν κηδεία πάϊνι δ μαύρος φλάμ-
πονρας. Στο σταυρό, πού ήταν στην κορφή στόν φλάμπουρα, έμπηγαν τρία μήλα.
Τόν φλάμπουρα τόν έμπηγαν στόν τάφο καί γύριζαν». Πού άλλοΰ συνηθίζεται
τούτο ;

Είς τήν Τσανδώ τής Θράκης «μπροστά πηγαίνει τό κιβονροκάπακο, οί κου-
λίκες, τά κουφέτα καί οί έλιές (διά τό σχώριο), δ Σταυρός, τά Έξαπτέρυγα, δ
παπάς κάι κατόπι τό λείψανο. Άπό πίσω πρώτα οί άντρες καί μετά οί γυναίκες».
Ποιος χρησιμεύει ώς σταυροφόρος κατά τήν κηδείαν; Π. χ. έν Λακωνία τόν
σταυρόν φέρει ό τελευι:αΐος πενθών, δηλ. έκεΐνος, τοΰ οποίου τελευταΐον άπέθα-
•νεν οίκεΐός τις.

2. -Τιμαί άπονεμόμεναι είς τόν νεκρόν. 'Εξετάζεται ό άριθμός τών συνο-
δευόντων ιερέων; (3-5-7-9, δηλ. πάντα μονός;) Ποΰ εις τάς κηδείας μεταχειρίζονται
τό πέπλο καί τις ντόλτσες; Π. χ. είς τάς Κυδωνιάς «μετά τά Έξαπτέρυγα καί
τόν Σταυρόν ακολουθούσε τό πέπλο, ενα μεγάλο μαύρο βελούδο μέ μιά χρυσή
νεκροκεφαλή καί δυο κόκκαλα είς τό μέσον, καί άγγελούδια είς τάς τέσσαρας
γωνίας. Τό πέπλο τό κρατούσαν τέσσαρες καί δύο κρατούσαν τις ντόλτσες, μεγάλες
άσπρες λαμπάδες. Καί τά δύο τά έπαιρναν έπί πληρωμή άπό τήν Μητρόπολιν».

3. - Παρακολουθούν αί γυναίκες τήν κηδείαν καί μάλιστα αί νέαι, ή άνα-
μένουν είς ώρισμένον μέρος, διά ν' άσπασθούν τόν νεκρόν ; Π. χ. είς τήν Χίον
αί γυναίκες κάθηνται είς τήν όδόν καί μοιρολογούν, έ'ως ότου ή νεκρική συνο-
δεία έπιστρέψΑ άπό τήν έκκλησίαν προς τήν οίκίαν' έκεϊ, έξωθεν τής οικίας, δίδε-
ται τρισάγιον, αί δέ οίκεΐαι άσπάζονται τόν νεκρόν καί ή συνοδεία έξακολουθεΐ
τήν πορείαν της έως τήν έξοδον τοΰ χωρίου. Εις τήν Μάνην αί γυναίκες παρα-
μένουν έκτος τοΰ ναού μοιρολογοΰσαι, καθ' δν χρόνον έντός αυτού ψάλλεται ή
νεκρώσιμος άκολουθία, είς δέ τήν Νίσυρον σχηματίζουσαι κύκλον εις τόν νάρ-
θηκα εξακολουθούν νά μοιρολογούν. 'Ομοίως εις τά Τελώνια Λέσβου, «οί γυναί-
κες δέν μπαίναν πρώτα μέσα (στήν έκκλησία). Κάντανε ατό πρόκλιτο καί ντή
μπαργορούσανε μέ ρακιά πουταν λιγοθυμισμέν'».

4. - Παρακολουθούν τό λείψανον οί γονείς, δταν είναι δ πρώτος νε-
κρός τής οικογενείας; Π.χ. είς τήν Λακωνίαν ό πατήρ δέν παρακολουθεί τήν κη-
δείαν άρρενος τέκνου του, διότι άλλως δέν έχει ελπίδα νά γέννηση άλλο άρρεν.
Είς τήν Χίον οί οικείοι δέν συνοδεύουν τό λείψανον μέχρι τοΰ τάφου, άλλ' έπι-
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στρέφουν άπό τό ήμισυ τής οδού, τής άγούσης άπό τής έκκλησίας μέχρι τοΰ
τάφου εις τήν οίκίαν.

5. - Εις τήν Μάνην κατά τήν έκφοράν τοΰ νεκρού «σπεύδουν ταχέως» προς
τόν ναόν. Πού άλλοϋ συνηθίζεται τοΰτο καί πώς εξηγείται ή σπουδή αύτή ;

γ') Ή περιφορά διά τών όδών.

'Υπάρχει ή συνήθεια νά περιφέρουν τόν νεκρόν ανά τάς κεντρικάς οδούς
καί τήν άγοράν τής πόλεως ή τού χωρίου ; 'Εξακολουθούν οί θρήνοι καί οί κο-
πετοί τών γυναικών καθ' όλην τήν διαδρομήν; Τί συνηθίζουν νά κάμνουν οί
περίοικοι κατά τήν διέλευσιν τής νεκρικής πομπής;

Παραδείγματα : Είς τήν Άράχοβαν Παρνασσίδος τόν νεκρόν μετά τήν έκ-
κλησίαν «τόν περνούν βόλτα κι άπό τήν αγορά», εΐς δέ τήν Ύδραν «τού κάνουν
μεγάλη βόλτα' άν είναι μάλιστα νέος, τόν περνάνε άπό τά σπίτια τών φίλων, άπό
τους δρόμους πού πέρναγε, άπό τό μαγαζί του». Εΐς τήν Κορώνην καί τά πέριξ-
χωρία «τό λείψανο τό περνούν απ όλο τό χωριό· άπ' όποιο σπίτι κι άν περάαη
μπροστά σφαλούνε τά παράθυρα καί τις πόρτες καί χύνουνε στο δρόμο τό νερό
πού είναι μέσα ατό κανάτι, καί πάνε υστέρα ατή βρύση καί φέρνουν άλλο». Πού
άλλοϋ συνηθίζεται τούτο καί διά ποίον λόγον ; Εΐς τούς 'Επιβάτες τής Θρόίκης
«ρίχνουν άπό τό παράθυρο τό νερό τής κάμαρας, γιά νά δροσιστή ή ψυχή τοϋ
νεκρού καί νά πιοϋν οί πεθαμένοι». Εις τήν 'Αρκαδίαν, αν τύχη νά διέλθη λεί-
■ψανον προ τής οικίας, χύνουν όλον τό υπάρχον έν τή οΐκίςι ύδωρ, διότι έν τοι-
αύτη περιπτώσει τό νερό είναι θράσιο (θρασύ) ήτοι άκάθαρτον, άχρηστον, μία-
σμα τής οικίας καί πρέπει διά τούτο νά χυθή άμέσως, διά νά καθαρισθή ή οι-
κία, γιατί σκουληκιάζει τό νερό, όταν διέλθη τό λείψανον. Είς τήν Σκϋρον
«βγαίνουν καί χύνουν νερό έξω άπό τις πόρτες, γιά νά γλιστρήσΐ] δ Χάρος, νά
μή μπή καί πάρη κανένα». Ποία έξήγησις επικρατεί είς τόν τόπον σας σχετικώς
μέ τό έθιμον αύτό ; Μήπως συνηθίζουν νά ρίπτουν καί συντρίβουν εΐς τόν δρό-
μον τό πήλινον άγγειον, έκ τοΰ οποίου έχυσαν τό νερόν ;

Άλλαι συνήθειαι κατά τήν περιφοράν τού νεκρού. Π.χ. είς τήν Χίον ή νε-
κρική συνοδεία οφείλει νά κάμη πάντοτε δεξιά τόν γΰρον, διά νά φθάση είς τήν
έκκλησίαν καί έκεΐθεν είς τό νεκροταφεΐον. Είς τήν Κορώνην πρέπει νά σταυ-
ρώσουν τό δρόμο, δηλ. κατά τήν μετάβασιν άπό τής έκκλησίας είς τό νεκροτα-.
φεϊον νά μή διέλθουν έκ τής ιδίας όδοΰ, άλλά νά τήν τάμουν μόνον έγκαρσίως.
Είς τήν ΝΑ Μακεδονίαν «όταν περνά κηδεία, όλοι παίρνουν στά χέρια των ένα
κομμάτι σίδερο ή ένα σιδερένιο εργαλείο, γιά νά είναι γεροί σάν τό σίδερο». Ποϋ
άλλοΰ υπάρχουν αι συνήθειαι αύται;
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δ') Ό ένταφιασμός.

1.-Ό τάφος. 'Υπάρχουν τάφοι οικογενειακοί είς τό νεκροταφεϊον (ώς έν
Μάνη) ή είς τό ύπόγειον ιδιοκτήτου έκκλησίας, (γονικόν έν Χίφ, θαφτικό έν Ιθάκη);

Ποΐαι διατυπώσεις τηρούνται, όταν άνοίγουν παλαιόν τάφον, διά νά θά-
ψουν άλλον νεκρόν; Π. χ. είς τήν Κρήτην «τις τέααερεις πρώτες σκαπεθιές πρέπει
νά τις παίξη σταυρωτά δ παπάς· άλλοιώς είναι κίνδυνος νά γραντίση (- νά πει-
ραχτή άπό τά κακά πνεύματα) κείνος που θά τον άνοίγη. Κι δσοι θέλουν νά βλέ-
πουν τούς πεθαμένους πιάνουνε χώμα άπό τις τέσσερεις αυτές σκαπεθιές».

Τό μέτρημα διά τήν κατασκευήν τοΰ τάφου. Π. χ. είς τήν Αίτωλίαν «μέ
μιά βέργα παίρνουν τά ίσια τοϋ νεκροΰ καί μετράν κάτω στη γή».

Άλλοι τρόποι κατασκευής τοΰ τάφου" π.χ. είς τήν Τατάρναν Αγράφων
«μπήχνουν πλάκες άπδ τις τέσσερεις πλευρές τοϋ τάφον, τις φυλάχτρες, καϊ υστέρα
πλακοστρώνεται άπδ πάνω δ τάφος σαν άλώνι».

2.-Τό κατέβασμα τοϋ νεκροΰ έντός τοΰ τάφου καί ή κατάθεσίς του
έν αυτώ. Λύσιμο χειρών καί ποδών, επιθέματα έπί τοΰ στόματος κλ.

Παραδείγματα: Είς τήν Σέριφον «τοΰ λύνουν τά χέρια καϊ τά πόδια, γιά
νά 'ναι ελεύθερος νά πετά. Γράφει κατόπιν ό παπάς πάνω σ' ενα γλαστράκι
(κεραμίδι) μίαν πεντάλφα καϊ τοϋ τό βάζει στο στόμα, γιά νά μή βρικολακιάση».
Είς τήν Τσανδώ Θράκης «ή σαβανώτρα θά κατέβα στον τάφο νά πάρη τά ροϋχα
του, θά τόν σκεπάση καϊ τό πρόσωπο μέ τό παννί, που τόν σκέπασαν στήν πα-
ραμονή, θά λύση τά χέρια, τά πόδια καϊ τό σαγόνι, θά πάρη τό μαξιλάρι μέ τά
μαλλιά καϊ θά βάλη τό μαξιλάρι μέ τά λουλούδια (ή μέ τό χώμα)». Εις τήν
Άδριανούπολιν ό ιερεύς «πλάττει μικρόν σταυρόν έκ κηροΰ καί εις τό μέσον αυ-
τοΰ βάλλει βώλον λιβάνου, προσαρμόζει δέ τόν σταυρόν είς τά χείλη τοΰ νεκροΰ.
'Επίσης έπί κεραμιδιού, είλημμένου έκ τής στέγης τής οικίας τοΰ νεκροΰ, χαράτ-
τουσι τό σημεΐον τοΰ σταυρού μέ τά γράμματα ΙΣ-ΧΣ-ΝΙΚΑ καί τό έπιθέτουν
έπί τού κηρίνου σταυρού, ίνα μή βρικολακιάση». Εις τήν Κύμην ό ιερεύς «εγγρά-
φει εις βήσσαλον ( = όστρακον) τό όνομα τοΰ νεκρού καί τό ρίπτει είς τόν τάφον».

'Επαναλαμβάνεται τό μοιρολόγημα, όταν ό νεκρός τοποθετήται παρά τόν
τάφον; Κατά τινα άνακοίνωσιν «εις παλαιοτέραν εποχήν είς τήν Πάνορμον
υπήρχαν μοιρολογίστρες καί τά βιολιά έπαιζαν πένθιμα». Είναι άκριβής ή πλη-
ροφορία αυτή ;

3.-Ποία ή ένέργεια τοΰ ιερέως, όταν έκφωνη τό «Γή έΐ και είς γήν άπε-
λεύσει;» Τί έπιχέει έπί τοΰ νεκροΰ; ύδωρ ή οινον η έλαιον; ή πηλόν, τόν όποιον
κατασκευάζει έπί τοΰ πτύου ; Θραύεται τότε καί ή λάγηνος ή τό άγγεΐον, έκ τοΰ
οποίου γίνεται ή «χοή» αύτη ; 'Υπάρχει ή συνήθεια αντί αγγείου νά θραύεται
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έπί τοϋ τάφου ένα κεραμίδι; Πού απορρίπτονται τά θραύσματα; εντός τοΰ τά-
φου ; Τί κάμνουν τότε καί όλοι οί συνοδεύοντες τήν κηδείαν ;

Μερικά παραδείγματα: Είς τήν Μάνην «6 ιερεύς λέγων: Τοΰ Κυρίου ή
γή . . . θραύει τήν έχουσαν τό ύδωρ λάγηνον καί ρίπτει αυτήν έν τω τάφω»· ένφ
άλλού (Τσανδώ, Κίος, 'Αμισός, Ρεΐσδερε) χύνει σταυρωτά οΐνον έκ φιάλης έπί τοΰ
νεκροϋ. Εις τάς Κυδωνιάς «<5 παπάς χύνει λίγο λάδι σταυρωτά πάνω ατό νεκρό,
λειώνει κατόπιν χώμα μαζί με κρασί έπάνω στο φκυάρι, τό χύνει έπάνω στο νεκρό
καί λέει: «Χοϋς εΐ καί είς χουν άπελεύσει». Είς τό Γρίζι τής Πυλίας «ό παπάς
παίρνει χώμα άπό χάμω καί λάδι άπό τό καντήλι τής Παναγίας καί τ άνακα-
τεύει, νά γίνη λάσπη, καί άλείφει τά μάτια τον πεθαμένου νά χορτάσουνε,
γιατί τό μάτι είναι άχόρταγο. Τήν ώρα πού τό κάνει αντό λέει: Χους έί καί είς
χούν άπελεύσει». Εις τό Άδραμύττιον «ό παπάς ήθελ' ά μνημονέψ' κ' έπαιρνε
μέ τό φκνάρ' χώμα κ έρριχνε άπάν' τό λάδ' σταυρό καί τό σκόρπαγε δλο άπάν'
στο σώμα τ πε.ϋαμεν κ έλεγε:

Χόρτασ , άχόρταγε,

χώρησ', άχώρηγε,

αιωνία σου ή μνήμη ! (τρις)

"Υστερα έπαιρνε ένα κεραμίδ\ χάραζι άπάν ου ΙΣ-ΧΣ-ΝΙΚΑ, ούλα τά κακά
σκορπά κί τό 'δινε τό νεκροθάφτ κί τό 'βαζι στο στόμα τ πεθαμέν'. "Υστερα
βάζαν τό καπάκ κ' ή κόσμους θά νά 'ρίχνε χώμα τρεις φορές καί θά νά τόν
σχωρνούσε». Εις τινα μέρη, άφοΰ τοποθετήσουν τόν νεκρόν έντός λάκκου, ρίπτουν
έπ' αυτού άναμμένους άνθρακας, επιχύνοντες καί κανδήλιον. Εις τά Τελώνια Λέ-
σβου, άφοΰ θ αίρουν τόν νεκρόν, όλοι οί στ'νοδεύοντες ρίπτουν ολίγον χώμα καί
λέγουν: «Ούτι σύ 'πέ μένα, ούτε γώ 'πέ σένα», είς δέ τήν 'Αμισόν «πίνοντες οινον
(διά συχώριο) σπένδουσιν έπί τοΰ τάφου, τρώγοντες καί κόλλυβα».

4.-Άλλαι προσφοραί πρός τόν νεκρόν. Τροφαί, ποτά, κοσμήματα
και άλλα άντικείμενα, συνθαπτόμενα μετά τοΰ νεκρού ή τιθέμενα έπί τοΰ τάφου.

Παραδείγματα: Είς χωρία τής Άδριανουπόλεως «συνθάπτουσι τό στα-
μνίον τοΰ ύδατος πλήρες, ίνα πίνη ό νεκρός κατά τήν μακράν αύτοΰ όδοι-
πορίαν», ομοίως είς τάς Καρυάς Θράκης «μετά τού νεκρού έν τω τάφω κλείουσι
λάγηνον πλήρη ήγιασμένου ύδατος καί λοιπά», είς δέ τά Σβέρδια Λήμνου «βά-
ζουν έ'να ποτήρ νερό μέσ στο χώμα». Εις τήν Κύπρον «ρίπτουν μετά τοΰ νε-
κρού είς τόν τάφον και τό πινάκιον έκεϊνο μετά τοϋ σίτου, όπερ άπό τής οι-
κίας έφερον ώς προσφοράν είς τόν νεκρόν». Είς τήν Στενήμαχον, μόλις χωθή τό
φέρετρον, οί παριστάμενοι «ρίχνουν πάνω στον τάφο κόλλυβα, κρασί, κι άν
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είναι νέος, γλυκύσματα». Είς τήν Θρ^κην «τον ρίχνονν και λεφτά, γιά νά πλη-
ρώση τό ταξίδι τον στον κάτω κόσμο». Εις τήν Μάνην «συνθάπτουν μετά τού
νεκρού πολλάκις πράγματα προσφιλή είς αύτόν καί τάς τιλλομένας τρίχας ρίπτου-
σιν είς τόν τάφον»' ή χήρα κόπτουσα μέρος έκ τής έρυί)ράς ταινίας τής έσίίήτος
της, τό ρίπτει είς τόν τάφον. Εις τήν Λέσβον, «άμα είναι γριά, βάζονν (μέσα
στον τάφο) άδράχτ, γιά νά κάν κ' έκει άδράχτ », είς τά χωρία δέ τής Πυλίας
«τά παλιά χρόνια, άν τύχαινε νά πεθάνη κανείς μεγάλος, τον βάνανε στά χέρια
τον τό δερπάνι, πώς είναι ζενγολάτης, γιά νά πάη νά θερίαη στον κάτω κόσμο».
Είς τήν Άράχοβαν Παρνασσίδος «σέ νέες γυναίκες βάζονν τσατσάρα καί γναλί,
σκουλαρίκια, δαχτυλίδια», είς δέ τάς Καρυάς Θράκης «έάν ό νεκρός είναι μαθητής,
θέτουσι πλησίον τού προσκεφαλαίου βιβλία, έάν γέρων, κομβολόγιον», ομοίως είς
τήν Μακεδονίαν τά παιγνιδάκια ενός παιδιού, τά βιβλία καί τό μελανοδοχείον ενός
μαθητού κλπ. Ποΰ άλλοϋ συνηθίζεται κάτι παρόμοιον; Τοποθετούνται τροφαί
καί έπάνω είς τόν τάφον άμα τφ ένταφιασμφ!

5. -Σχώριο (ή μακαριά) παρά τόν τάφον. Τί συνηθίζουν νά μοιράζουν
εΐς τούς παρευρισκομένους είς τήν ταφήν; κόλλυβα ή ψωμάκια, ειδικώς παρα-
σκευαζόμενα προς τούτο ; Πώς όνομάζονται καί ποιος ό τρόπος τής παρασκευής
των; Π.χ. είς τήν Άράχοβαν ΓΙαρν. «μοιράζουν ψυχούδια ή λουκούμια' κάνονν
δηλ. πιτταλιές, τις κόβουν τετράγωνα καί βάζονν κανέλλα καί σουσάμι απάνω καί
τις ρίχνονν στο φούρνο' βράζονν καί στάρι ν,αϊ δταν σηκώσονν τό νεκρό, καίρ-
νονν μαζί τονς δύο καλάθια ψυχούδια καί δύο μικρά χειροκόφινα στάρι βρασμένο'
μόλις χώσουν τό λείψανο στο νεκροταφείο, δίνουν στον"κόσμο δνό ιρνχούδια καί
μιά φούχτα στάρι». Είς τήν Κίον μοιράζουν τό ζεστό, μικρά ψωμάκια μέ κανέλλα
ψιλοτριμμένη έπάνω, πού τά βουτούν στο κρασί, είς τήν Σινώπην τό χλιό ψωμί,
είς τήν Χίον τό ψνχοπίττι, εΐς τήν Κρήτην τό ψυχικό, είς τήν Λέσβον βλογίδια,
εις τήν "Ιμβρον παραβγαστικά κέ. Εΐς τά χωρία τής Τήνου μοιράζουν ξεροτήγανα,
λεπτά φύλλα ζύμης, τά όποια περιπτύσσουν κυλινδροειδώς καί τηγανίζουν μέ λάδι.
Εις τό Γρίζι «μόλις σκεπάσονν τό μνήμα, κάνονν τό σχώριο πάνω άπό τόν τάφο.
Ζνμώνανε ψωμί ατό σπίτι καί, άν εκείνος πού πέθανε ήταν ζενγολάτης, τό σταν-
ρώναν πάνω άπό τά χέρια τον, τό κόβαν σέ κομματάκια καί τό μοιράζαν ένα
γύρο, γιά νά τόν αχωρέσονν. Μοιράζαν ακόμα καί κρασί καί στάρι». Εις τήν
περιοχήν Άδριανουπόλεως, «αν ό άποθανών είναι άγαμος, μοιράζουν ζαχαρωτά
χρυσωμένα καί παξιμάδια, άν έγγαμος, μόνον παξιμάδια». Ό ιερεύς βουτά στο
κρασί ένα παξιμάδι, τό τριααγιάζει καί τό δίδει είς τόν πλησιέστερον συγγενή τοϋ
αποθανόντος, τό όποιον τρώγει πίνων καί έκ τοΰ οίνου' έκ τοΰ ιδίου ποτηριού
πίνονν καί δλοι οί συγγενείς, κατόπιν δέ μοιράζουν παξιμάδια καί κρασί «ΐς όλους
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τούς παρισταμένονς». Είς Μουσταφά πασά, «μετά τήν ταφήν κάθηνται παρά τό
μνήμα καί διανέμονται δ άρτος, τά κόλλυβα καί τά ζαχαρωτά, έκ τών οποίων τινά
ρίπτονται και επί τοΰ μνήματος, ίνα φάγωσι καί οί κόρακες». Είς τήν Μά-
νην είς τούς παρακολουθήσαντας τήν κηδείαν παρέχεται ή πιάτα, πλήρης βρα-
στής φάβας, είς τήν οποίαν έκαστος έμβάπτει τεμάχιον άρτου και σχωρνα τόν νε-
κρόν». Πρέπει δέ άπό τά οχώρια νά πάρουν όλοι οί παρευρισκόμενοι είς τό νε-
κροταφεΐον, «γιά νά μή χολιάση δ πεθαμένος». Ποΐον είναι τό σχετικόν έθιμο ν
είς τόν τόπον σας;

6.-Διευθέτησις τοΰ τάφου. Σύμβολα έμφαίνοντα τό φΰλον, τήν ήλι-
κίαν καί τό επάγγελμα τοΰ νεκροΰ. Λαϊκά έπιγράμματα έπί τών τάφων, δί-
στιχα κλπ. Σταυρός, λίθος κλ. σήματα τών τάφων.

Παραδείγματα : Είς τήν Αίτωλίαν «άμα ό νεκρός ήταν λεύτερος, στένονν
απάνω οτόν τάφο τον έναν μαύρο φλάμπουρα». Εις ιόν δήμον Οίνοΰντος «έπί
τοΰ τάφου τοϋ νέου τίθεται τό λεγόμενον μπαϊράκι ήτοι σταυρός, είς ου τούς τρεις
βραχίονας έμπηγνύονται πορτοκάλια, μήλα, άνθη καί εξαρτώνται μϊσσήνες ήτοι
μανδήλια μεταξωτά». Έν Βασσαρά θέτουν τεμάχιον υφάσματος, γιά νά κάνη ή
τσούπα τά προικιά οτόν άλλον κόσμο», εις δέ τά χωρία τής 'Αρκαδίας «στους τά-
φους τών νέων βάνουν κόκκινο μαντήλι, ατών γερόντων σκούρο και ατών κορι-
τσιών άσπρο, σα σημαίες». Είς τήν "Υ δρα ν «άσπρος σταυρός, άν ό νεκρός ήτο
νέος, μαύρος σταυρός, αν ήτο γέρος». Μαρτούρι, δ λίθος, ό άνωθεν τής κεφαλής
τοϋ νεκροϋ τιθέμενος (Κρήτη).

Είς τήν Κορώνην «τό ταφεΐο τό κάνουν μακρουλό σάν νεκρόκασσα, μέ πε-
ζουλάκι γύρω-γύρω' βάνουν και κεφάλι και κάνουν και ντουλαπάκι γιά τό καν-
τήλι. Τό κεφάλι γίνεται χτιστό, ψηλότερο άπό πίσω καί χαμηλότερο κατά μπρος
καί απάνω βάνουν πλάκα καί ζωγραφίζουν σταυρό, κυπαρίσσια, ταφειο, εκκλησία,
δ,τι θέλει δ καθένας καί γράφουν άποκάτω καί τ' δνομα τοϋ πεθαμένου, τήν
ήλικία του καί πότε πέθανε. Τό ντονλαπάκι άνοίγει στο πίσω μέρος ή στο μπρος
κ" έχει πορτούλα σανιδένια ή τζαμένια. Μέσα βάνονν κ^ ενα φαναράκι, δπου καίει
τό καντήλι. Δίπλα ή μέσα βάνουν ενα λαηνάκι μέ τ ρούπι ο πάτο γιά τά κεριά.
"Αν δηλαδή άνάψονν κερί καί φυσάη άέρας ή βρέχη, γιά νά μή σβήση, τό σκε-
πάζουν άποπάνω μέ τό λαηνάκι καί βαστάει».

Σύμβολα εγχάρακτα έπί τής πλακός ή έπί τοΰ σταυρού: ψαλίς διά ράπτη ν,
κώπη ή πλοιάριον διά ναυτικόν, ζυγαριά διά παντοπώλην, άδράχτι διά γραΐαν
κτλ. Επιτάφια έπιγράμματα, δίστιχα κλ.

Π. χ. Τί μέ κοιτάς, ώ διαβάτα;

"Οπου είσαι ήμουν καί εδώ πού ήλθον, θά έλθης».
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ε') Μέτρα κατά τής τυμβωρυχίας.

Π.χ. σχίζουν τά ροϋχα τού νεκροΰ, ώστε νά μή είναι δυνατή πλέον ή χρη-
σιμοποίησίς των, στέκουν έως τό τέλος, διά νά μή τοϋ πάρουν τά παπούτσια κλ.

Τ') Καϋσις νεκρών.

'Υπάρχει ή συνήθεια νά καίουν τούς νεκρούς; Π.χ. εις τό Κωστί τής
Θράκης έθαπτον τούς νεκρούς, άλλά τήν νύκτα «στά κρυφά ξέθαβαν τόν νεκρό
οί συγγενείς του, τόν μετέφεραν έξω άπ' τό χωριό, στο δάσος, καϊ τόν κρεμού-
σαν άπό ένα δέντρο' υστέρα έμπηγαν ανάμεσα ατά δάχτυλά του (τών ποδιών και
χειρών) δαδιά κομματάκια καϊ τ' άναβαν. 'Έτσι έπαιρνε φλόγα δλο τό κορμϊ και
γινόταν στάχτη, πού τή μάζευαν α ένα αταμνι και τήν έκρυβαν σέ μυστικό μέ-
ρος τοϋ σπιτιού». ('Αρχ. Θρςικ. Θησαυρού, 4,71). ΓΙοϋ αλλού γίνεται τοιούτον τι;

ζ') Προλήψεις και δεισιδαιμονίαι νεκροθαφτών. Μαντική διά τών
σκαπτικών οργάνων.

Παραδείγματα : Είς τήν Μάνην «πριν εξέλθουν έκ τοϋ τάφου οί ίίάπτοντες
τόν νεκρόν, δέν επιτρέπεται εις τάς γυναίκας νά κλαίουν, μετά δέ τήν ταφήν θέτουν
άξίνην καί πτυάριον σταυροειδώς, εις τινα δέ μέρη ό ιερεύς χύνει έπ' αυτών ύδωρ,
μέ τό όποιον καί οί νεκροθάπταί πλύνουν τάς χείρας των». Είς τήν Λήμνον «τά
εργαλεία πού θά σκάψουν τόν τάφο, τ' άφήν'νε τρεις μέρες εκεί». Εις τό Σαμο-
κόβιον 'Αν. Θράκης «οί νεκροθάφτες φεύγοντας άπό τό σπίτι τοϋ πεθαμένου
παίρνουν μιά λωρίδα παννϊ και τό κρύβουν κάπου, έξω στήν αυλή τους. Μετά
40 ήμέρες τό παίρνουν πάλι, τό πλύνουν και τό βάζουν γιά μπάλωμα σ ένα
ρούχο τους, γιά νά μή πιαστούν τά χέρια τους». Τί συνηθίζεται άλλοΰ άπό τούς
νεκροθάπτας;

η') Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν κηδείαν έν γένει.

1.-Νά μή πταρμισθή ή χασμη θή κανείς τήν ώραν τής κηδείας. Παρά-
δειγμα : «' Λνέ φϋιαρμιστή κιανεις τήν ώρα τής κηδείας, θά ποθάνη κι αυτός
ογλήγορα. Γιά νά γλυτώαη τό θάνατο, βγάνει ντελόγο ένα ρούχο αποπάνο.) του
ή κόβγει ένα κομμάτι ρούχο ντου καί τό πετά μέσα ατό καδελέττο (νεκροκράβ-
βατο) τ' άπο&αμένου. (Ιεράπετρα. Ή ιδία πρόληψις εϊς Καστορίαν, "Υδραν, Σω-
ζόπολιν, Άμισόν). Κακός οιωνός θεωρείται καί τό νά χασμηθή κανείς ενώπιον
λειψάνου.

2.-Νά μή γυρίση κανείς νά ίδή πίσω τήν ώραν τής κηδείας. «Άν δ
παπάς γυρίση καϊ ίδή πίσω του, πεθαίνει άμέαως και άλλος άνθρωπος». (Μυτιλήνη,
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Άδριανούπολις). «Οί γυναίκες πού ακολουθούν τό λείψανο δεν πρέπει νά γυρί-
ζουν νά κοιτάν πίσω τους, γιατί θ' απομείνουν ξερές ή θά πεθάνη κανένας συγ-
γενής τους» (Νάξος). Είς τήν "Ιμβρον οί συγγενείς, όταν φεύγουν άπό τό νεκρο-
ταφεΐον, παίρνουν άπό μιά πέτρα καί τήν ρίχνουν πίσω των, «χωρίς νά γυρί-
σουν νά δούνε. Αυτό τό κάνουν τρεις φορές, όσο νά γυρίσουν στο σπίτι. Αένε
ότι χτυπούνε τό Χάρο μ' αυτές τις πέτρες, νά μήν ξαναπάη πιά σ' αυτό τό σπίτι».

3.-Νά μή επιστρέψουν άπό τό νεκροταφεΐον είς τό σπίτι των,
άλλά εις τό σπίτι τού αποθανόντος, «διά νά πάρουν πίσω τά άμποδα τού αγγέλου'
διότι νομίζουν ότι άλλως οδηγούν τόν άγγελον τοΰ θανάτου άπό τό νεκροτα-
φεΐον είς τήν οϊκίαν των» (Σύμη). Ό έπιστρέφων έκ κηδείας πρέπει νά κα-
θίση έπί λίθου, πριν φθάση εις τήν οΐκίαν του (Μάνη). Ούτε πρέπει νά
ρίψη ούτος βλέμμα είς μεταξοσκώληκας, εις λεχώ, είς άσθενή, διότι τους βλάπτει
μέ τό μάτι του. Κακόν είναι επίσης νά άνοιξη κανείς κιβώτιον τήν ήμέραν έκεί-
νην (Κύπρος).

4. - «Όσην ώρα είναι νεκρός στο χωριό, δέν παρασύρνουνε (σαρώνουνε)
οί νοικοκεράδες τά σπίθια ντως, γιατί ερχουνται δλοι οί χωριανοί άποθαμένοι
καί πάει καθαείς στο σπίτι ντου νά δή τσοϊ συγγενείς του καί άνέ δή νά παρα-
σύρνουνε, φεύγει ντελόγο, γιατί θαρρεί, πώς δέν τόνε θέλουνε. Γι' αυτό καί βάνουνε
δλοι λιβάνι, γιά ν αποδεχτούνε τα άποθαμένους τως» (Ιεράπετρα). 'Αλλού δέν
σκουπίζουν, άμα φύγη ό νεκρός, «γιά νά μή σύρη κι άλλους» καί «αν σαρώσουν,
τά σαρίδια μένουν εις τινα γωνίαν επί τρεις ημέρας».

5. - «Άπό σπίτι νεκροϋ εννιά μέρες υστέρα άπ' τό θάνατο δέ στέλνουν ν
άλέαονν στο μύλο» (Αιτωλία). Διατί;

(3. - «'Οποιος πάει πρώτη φορά σέ μνήμα, δταν κηδεύουν, θά πάρ ένας Άλ-
λος, καμμιά συγγενής, χώμα καί θά τοϋ ρίξ' τρεις φορές άπ τό κεφάλ" σιακάτ'
χώμα. Αένε, πώς γιά »'ά μή φοβάτι τό κάμν'ν» (Σβέρδια Λήμνου).

7.-Ποΐαι προλήψεις έπικρατοΰν

1). άμα τό λείψανο είναι γελαστό,

2) άμα ό πεθαμένος είναι όμορφος στήν.κάσσα του,

3) άν κουνηθή τό κεφάλι του, τήν ώρα πού βάζουν τό νεκρό στήν κάσσα,

4) άν βρέχη στήν κηδεία καί βραχή τό λείψανο,

δ) άν έχη ό νεκρός τό ένα ή καί τά δυό του μάτια άνοιχτά,

6) αν κανείς πεί)άνη Τρίτη,

*7) όταν ό νεκρός τριμηνίζγ), τ.έ. άποθάνη 23ΐν τοϋ μηνός καί μέχρι τών
40 παίρνη ημέρας άπό τρεις μήνας, κττ.

8. - Δεισιδαίμονες συνήθειαι, άν μετά θάνατον μέλους τινός τής οικογενείας
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συμβαίνη ν' αποθνήσκουν άλλεπαλλήλως καί άλλοι. Π. χ. εϊς τήν Άνω Άμισόν
«λέγουν δτι ό νεκρός δέν κείται δπως πρέπει είς τόν τάφον ή δτι δαγκάνει τόν
δάκτυλόν του ή δτι βυζαίνει τόν δάκτυλόν του. Τότε άναοκάπτουν τόν τάφον
και άν εϋρουν τόν νεκρόν νά κείται όχι κανονικά ή νά δάκνη τόν δάκτυλόν τον
ή νά έχη είς τό στόμα τον άκραν τινά τον σαβάνον του, άποκόπτονν τήν κεφα-
λήν τον και τήν θέτουν είς τά οπίσθια τον μέρη».

9. - Γίνεται ανασκαφή τών οστών ή έπισώρευσις λίθων έπί τοΰ τάφου άτο-
μου πολλά άδικήσαντος τό κοινόν (δηλ. ανάθεμα);

10.-Άλλαι δεισιδαιμονίαι: Νά μήν κοιμάται κανείς εις ώραν κηδείας,
νά μή έργασθοΰν έξ ημέρας, νά μή σφάξουν τό γουρούνι, αν πεθάνη ό νοικο-
κύρης κ.τ.τ.

Δ') Τά μετά τήν ταφήν.

α') Ό άπό τοϋ νεκρού καθαρμός.

1.-Άπόνιψις χειρών. Πού γίνεται αύτη; Έπί τοΰ τάφου ή εΐς τήν

οίκίαν τοΰ άποθανόντος, δταν επιστρέφουν εις αύτήν; Π.χ. εΐς τήν Αΐτωλίαν

«στέκονται δλοι γύρω στον τάφο καί νίβονται απλώνοντας τό δεξί χέρι τους μέ

κρασί καί νερό». Εΐς τήν Λήμνον ο κείνοι, πού άλλάζονν τόν νεκρό, πλύνον ν τά

χέρια τονς σέ μιά κούπα μέ κρασί' ύστερα θά πλυθούν καί μέ νερό καινούργιο

άπό τή βρύση. Κι δταν φύγουν άπ' τόν τάφο, δλοι θά περάσουν άπ' τή βρύση

\

καί θά πλύνουν τά χέρια τους». Αλλού τό νίψιμο τών χειρών γίνεται πλησίον
τής έξωθύρας ή εις τήν αύλήν τής οικίας τοΰ αποθανόντος' εις μέρη τινά τής
Θράκης «είς τό νερό, μέ τό οποίον νίπτονται, σβήνουν ένα άναμμένο κάρβοννο»
ή έχουν έξω άπό τήν πόρτα σέ κεραμίδα λίγα αναμμένα κάρβουνα καί όσοι γυ-
ρνούν άπό τό μνήμα πλύνονται έπάνω σ' αύτήν. 'Υπάρχει ή συνήθεια οΐ επι-
στρέφοντες άπό τήν κηδείαν, άφοΰ πλυθούν καί χωρίς νά σκουπίσουν τά χέρια
των, νά έγγίζουν τρεις φορές φλόγα φωτός ή πύρας άνημμένης; Ποίος ό σκο-
πός τών πράξεων αύτών ; Ποϋ νίπτουν όχι μόνον τάς χείρας, άλλά καί τό πρό-
σωπον καί τό μαντήλι καί τό τσεμπέρι των ;

2.-Καθαρμός τών ένδυμάτων, τής οικίας κλπ. Π.χ. εΐς τό Γρίζι
Πυλίας «άπό τό νεκροταφείο ό παπάς θά γνρίοη στο σπίτι. Θά έχουν σαρωμένα
κ:Λ τά σαρίδια μαζωμένα στη μέση τοϋ σπιτιού. Τό ϊδιο καί τά ρούχα τοΰ
πεθαμένου, εκείνα πού φορούσε τήν ώρα πού ξεψύχησε, τά έχουν καμωμένα
ένα σωρό στη μέση τοΰ σπιτιού καί τά διαβάζει δ παπάς καί τά λιβανίζει' έχουνε
λιβάνι καί καίει. Θά διαβάση δ παπάς τήν ευχή κ' ύστερα θά νιφτή. Τό νερό,
δσο μείνη στο κανάτι, πρέπει νά τό χύσουν, γιατί δποιος τό πιή θά πεθάνη μέσα
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στο χρόνο. Τήν ίδια μέρα ή στις τρεις πάνε και τά πλένουν σέ τρεχούμενο νερό
κ' εκείνα πού φόρηγε και τά στρωοίδια τον ούλα. "Υστερα τά μοιράζουν ατούς
φτωχούς, γιά νά συχωρέσουν». Εις τήν Άν. Κρήτην «άμα γνρίσονν άπό τήν
κηδεία, δέν βάνονν μέσα τά ρούχα πού είχαν σκεπασμένο τόν άποϋαμένο' τ άφή-
νονν οξω καί καλούν τή σαραντίστρα (= γητεύτρα) καί τά οαραντίζει: παίρνει νερό,
βουτά τά δάχτνλά της μέσα, τά ραντίζει καί λέει: σαράντα, τριάντα, είκοσι, δέκα,
ένα, κιανένα. Κατόπι τά βάζονν μέσα». Είς Ρεΐσδερε Σμύρνης «μόλις φνγη δ νε-
κρός άπό τό σπίτι, πλύνουν τά νεκρόρρουχα άμέσως γιά ν' άλαφρώση ή ψυχή»,
εις τήν Σκϋρον τά πλύνουν τήν τρίτην ήμέραν καί «άν δέν προλαβαίνουν δλα,
πλύνουν ενα τουλάχιστο». Πολλαχού <σά σηκώσουν τό λείψανο, σαρώνουν άνά-
ποδα» (άπό τά έξω πρός τά μέσα)' εις τήν Αίτωλίαν «τά σαρίδια πάνε καί τά
ρίχνουν στά δίστρατα, όχι άλλού' δέν κάνει /»

3.-Άνανέωσις τοϋ ύδατος ή τοΰ πυρός. Διά ποιον λόγον γίνεται
αύτη; Π.χ. εις τήν Μακεδονίαν καί Θράκην χύνουν όλο τό νερό τοϋ σπιτιού
«μήπως καί δ άγγελος ξέπλυνε μέσα σ αυτό τό σπαθί του». Μετά τήν κηδείαν
φέρνουν άπό τήν. βρύσιν καινούργιο νερό. Υπάρχει ή συνήθεια νά σβήνουν επί
τινας ημέρας κάί)ε φωτιά είς τήν οικίαν τοΰ άποθανόντος καί νά άνάπτουν
νέαν φωτιάν ;

β') Περίδειπνα (Μακαριά, παρηγοριά, (παληγοριά, περιβοργιά), νεκρόδειπνο,
τάφος, κοινό, πορϋιάτικο, συχώριο, στερνάρα κλπ).

Ι.-Πώς ονομάζεται κοινώς τό γεΰμα, πού παρατίθεται μετά τήν κη-
δείαν εις τήν οικίαν τοΰ άποθανόντος; Φέρει καθείς τό φαγητόν του ή γίνεται
ετοιμασία υπό τών οικείων τοΰ άποθανόντος; Είς μερικά μέρη έπί τινας ημέρας
δέν άνάπτουν πύρ είς τήν οικίαν τού άποθανόντος. Έπί πόσας ημέρας εξακολου-
θούν τότε οί συγγενείς καί φίλοι νά στέλλουν φαγητά η γλυκά εις τήν πενθού-
σαν οίκογένειαν; και πώς λέγονται ταύτα ; (Π. χ. παρηγοριές έν Χίφ καί Έπτα-
νήσφ. πικροφάγια έν Φολεγάνδρω)·

Ποια τά φαγητά τής παρηγοριάς; Απαγορεύεται τό κρέας; Υπάρ-
χουν ειδικά πρός τούτο φαγητά ; Π. χ. είς τήν Σκΰρον μαγειρεύουν τό μάτσι, μιά
σούπα μέ ζυμαρικά, πού βράζουν μέ μέλι καί κανέλλα καί τήν στέλλουν οί συγ-
γενείς. Είς τήν Καστορίαν, "Αρταν κ. ά. «τρώνε μόνο ψαρικό' είς Ρεΐσδερε κ. ά.
«κάναν ψαρόσονπα μέ τό λεμονάκι, μακαρόνια καί τά Εστελναν στο σπίτι τοϋ
νεκρού οί παραέξω. Κρέας δέν έτρωγαν ώς τις σαράντα. Τζάκι δέν άναβαν οχτώ
μέρές». Είς τήν Αίτωλίαν «μόλις πεβάνη κανείς, τό κρέας, άν τύχη νά 'χουν μέσα
στο σπίτι, τό βγάζουν οξω άπ' τό δωμάτιο*. Τούναντίον εις τό Γρίζι Πυλίας
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«σφάχνονν αφαχτό, φτειάχνουν καϊ φάβα' ή φάβα απαραίτητη». 'Ομοίως εις τήν
έπαρχίαν Κουρέντων τής 'Ηπείρου, όπου τό περίδειπνόν λέγεται κοινό, σφάζουν
Ινα ή περισσότερα σφαχτά καί κάθε συγγενική οικογένεια φέρνει κανίσκι, δηλ-
μιά τυρόπιττα, ψωμί καί κρασί. Είς τήν 'Αν. Κρήτην «στο πορθιάτικο (= φαγητό
τοΰ νεκρού), ψήνοννε φασουλόριζο, κουκιά, χόντρο' ζυμώνουν επίτηδες κρίθινα
ψωμιά, δχι κονλλοϋρες».

2. - Τό τραπέζι τής μακαριάς. Ποΰ άποτίθενται τά φαγητά; είς
συνήθη υψηλήν τράπεζαν ή είς χαμηλά τραπεζάκια ή καταγής, είς τό πάτωμα;
Π.χ. είς τήν Σινώπην «στρώνουν χάμω άπάνω στο χαλί πεσκίρια άγιοταφίτικα,
καθίζουν δλοι γύρω - γύρω καί τρων τή σούπα (φασόλια, δ,τι δήποτε). Εις τήν
'Αταλάντην «δεν στρώνουν τραπέζι, άλλά κάθουνται χάμω καϊ τρώνε. Τρώγοντας
αφήνει δ καθένας στή μέση τοϋ τραπεζιού από ένα ψίχουλο ή κάτι παρόμοιο
γιά τό νεκρό». 'Ομοίως είς Λοζέτσι 'Ηπείρου «οχτώ μέρες στή σειρά δλοι οί
συγγενείς, οί νονοί, οί γνωστοί, κάθε πρωινό κάνουν τηγανίτες, πάνε ατό σπίτι
τοϋ νεκρού, τις βάζουν καταής και τρώνε. Δέ στρώνουν τάβλα στο νεκρό' στρώ-
νουν μιά πετσέτα καταής, τις βάζουν έπάνω, κάθονται κι αϋτοϊ κάτω καϊ μοι-
ριολογοϋν μαζί:

«Τί κάθεσαι, νοικοκυρά, καί ξυλοκουβεντιάζεις;

— Φίλοι, καλώς ώρίαεταν κ εμάς κακώς μας βρήταν......

Εις χωρία Άδριανουπόλεως «δέν έτρωγαν διά περόνης ή κοχλιαρίου, άλλά διά τής
χειρός, διά νά μή χουλιαρίσ δ θάνατος καϊ άλλους». Ποΰ άλλοΰ γίνονται ταΰτα ;

3. -Ή μακαριά μέ τό κρασί. 'Εκτός τών φαγητών τί άλλο παρατίίίεται
έπί τής τραπέζης; Παραδείγματα : Είς τήν Αίτωλίαν «ένα ποτήρι μέ κρααϊ γιο-
μάτο τό βάνουν καϊ στέκεται στή μέση ατό τραπέζι.'Απ αυτό κανένας δέν πίνει'
είναι τοϋ νεκρού. Τό κοιτάνε. Κάποτε έρχεται μιά μυΐγα παρδαλούλα και πετάει
γύρω στο ποτήρι. Αύτη, λένε πώς είναι ή ψυχή τοϋ πεθαμένου. Εις τήν 'Ανασε-
λίτσαν «βάζουν καταγής τραπέζια χωρίς τραπεζομάνδηλα καϊ πετσέτες. Πάνω στά
τραπέζια βάζουν ένα ποτήρι κρασί, ένα καρβέλι ψωμί άλάκερο κ' ένα πιάτο βρα-
σμένο σιτάρι και κηριά... 'Αφού μαζευτούν δλοι, ένας άπό τούς σπιτικούς, τούς
πιο κοντινούς τοΰ πεθαμένου, πίνει τό ποτήρι τό κρασί. "Αν είναι παιδϊ ή κορίτσι
άνύπαντρο, πίνει τό κρασϊ ή μάννα, άν άντρας, ή γυναίκα του κλπ. (Πρβλ. «πικρό
πουτήρ' ήπια ή μαύρη μ'»)·

Είς τήν Σινώπην «οί παραοτεκάμενοι τοϋ σπιτιοΰ έχουν ετοιμάσει ατό δω-
μάτιο πού πέθανεν δ άνθρωπος ένα τραπέζι' έχουν κόψει φέτες ψωμί, βάζουν και
κρασϊ σέ μιά σουπιέρα. ' Ο παπάς διαβάζει τρισάγιο και κατόπιν κορίτσια παίρ-
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νουν κομματάκια ψωμί, τά βουτούν μέσα στο κρασί καί δίνουν σέ καθένα άπδ
έ'να κομμάτι. Αυτός τό παίρνει, τό τρώει καί λέει: ό Θεός σχωρέσοι τον ε. "Αμα
τελειώση ή μακαριά, φεύγουν δλοι οί άλλοι καί μένουν οί στενοί συγγενείς καί
οί φτωχοί καί τρώνε τή σούπα». Είς τήν περιοχήν Άδριανουπόλεως, πριν παρα-
καθίσουν εις τήν μακαριάν, ρίπτουν τεμάχια άρτου είς μέγα ποτήριον οίνου καί
πίνουν έκ τού ιδίου ποτηριού όλοι υπέρ τής ψυχής τού αποθανόντος. Κατόπιν
τρώγουν πιλάφι, τυρί και κρόμμυα καί έν νησιείςι έλαίας. 'Αφού δέ φάγουν τή
μακαργιά, θέτουν ένα κάρβουνον εις τι ποτήριον πρασίνου χρώματος καί
τεμάχιον σιδήρου, διά νά σβήση ή θλΐψις». Πού μετά τήν άναχώρησιν τού
ιερέως άπό τήν παρηγοριάν θραύουν όπισθεν αυτού κεραμίδα ;

4.-'Υπάρχει ή συνήθεια νά γίνεται ή παρηγοριά εις τό νεκροταφεΐον,
πλησίον τής έκκλησίας; Π. χ. εις χωρία τινά τής Ζακύνθου εύθύς μετά τόν έν-
ταφιασμόν στήνουν τραπέζια καί πάγκους πλησίον τής εκκλησίας τοΰ νεκροτα-
φείου γιά τό συχώριο. Πού μετά τήν μακαρίαν συνήθιζον νά ρίπτουν τό λι-
θάρι ή νά τρέχουν αγωνιζόμενοι ποιος θά προσπεράση ;

5. - Γίνονται νεκρικά δείπνα καί κατά τά μνημόσυνα (παπαδοφιλέματα έν
Μάνη, ψαλμός έν Κοτυώροις, μακαριά έν Άρτη); Π. χ. έν Μαλιτζίνα Μακεδο-
νίας οί συγγενείς καί φίλοι πηγαίνουν μέ ετοιμασίαν φαγητών καί τήν 9ην μετά
τόν θάνατον ήμέραν εις τήν οίκίαν καί, πριν εισέλθουν είς αυτήν, φωνάζουν
έξωθεν, μοιριολογοΰν καί κατόπιν τρώγουν. Εις τά Τελώνια Λέσβου «τή μακα-
ριά τ γκάνεις δποτι θέλ' ς, στις σαράντα, στις τρεις μήνες. Σφάζεις μιαν δρθα, ένα
ζονντανό κί καλαίνεις τις συγγενείς κί τρώσι->.

γ') Έλεημοσύναι ύστέρ τοϋ νεκροϋ.

Διανομή σίτου, ενδυμάτων, χρημάτων κλπ. είς τούς πτωχούς.

Π.χ. εις τάς Κυδωνιάς «τά ρούχα τού νεκροϋ τά πλύνουν καί τά μπαλώ-
νουν καί κατόπιν τά μοιράζουν στούς φτωχούς. Μόνο μιά φορεσιά κρατούν νά
τήν δώσουν στά σαράντα. Τά ρούχα τά δίνουν πλυμένα, μπαλωμένα' δπως θά
τά δώσης, έτσι θά τά βρή ό νεκρός σου». Πρέπει δέ τά ροΰχα τού νεκροΰ νά
μήν τά ίδή τό φεγγάρι καί νά μή τά δρασκελίση γάτα (Άδριανούπολις).

Είς τήν Κορώνην «τό πρώτο πιάτο τοϋ φαγιού, πού θά βγάνουν άπό τό
τσουκάλι άνήμερα τ' Άγιοβασιλειοϋ, τό δίνουν σέ φτωχά παιδάκια, γιά νά σχω-
ρεθοϋνε οί πεθαμένοι. "Αν δύνεται κανείς, μεράζει καί περισσότερα».

Ή έλεημοσυνη δίδεται είς τό όνομα ώρισμένου έκ τών άποί)ανόντων; Π.χ.
εις τά Κοτυωρα «στ' όνομα τοϋ πεθαμένου θά 'διναν μιάν έλεημοσύνη, θά έντυ-
ναν έ'ναν φτωχό, θ' αναλάμβαναν τήν διατήρηση μιάς φτωχής οικογενείας» κλ.
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δ') "Αλλαι νεκρικαϊ συνήθειαι των τριών ή σαράντα πρώτων ήμερών
άπό τοϋ θανάτου καί αί οχετικαϊ μέ αύτάς δοξασίαι περϊ ψυχής.

Λύχνος ή ακοίμητο καντήλι, προσφοραί σίτου ή άρτου καί ύδατος εΐς τόν
νεκρόν έπί τοϋ τάφου ή ε'ις τήν θέσιν, όπου ούτος έξέπνευσεν έν τή οΐκία. Τό
καλημέρισμα τοϋ νεκρού κτλ.

Παραδείγματα : Είς Έξαμίλιον Θράκης «τήν πρώτη βραδεία μετά τήν
κηδείαν μαζεύονται οί συγγενείς είς τό σπίτι τον κηδευθέντος, δπου γεμίζονν ενα
πιάτο νερό καί, άφον στήαονν εις τά χείλη τον τρία κηρία, τό τοποθετούν είς τό
μέρος, δπου ό νεκρός έξεψνχησε. Πέριξ αύτοϋ κάθηνται οί συγγενείς, μέχρις δτον
λειώσουν τά κηρία και σβήσουν μόνα των. Κατόπιν άπό τό νερό τοϋ έν λόγω
πιάτου πίνουν δλοι οί παρευρισκόμενοι, πρώτα οί πλησιέστεροι συγγενείς και κα-
τόπιν δλοι οί άλλοι. Αυτό διαρκεί τρεις νύχτες καί λέγεται ξενύχτι». Εις Άγιάσσον
Λέσβου «στο μέρος πού πέθανε δ νεκρός τρεις βραδείες χύνουν νερό καί πλύ-
νουν τό μέρος, κρεμούν καί μαρχαμά (= πετσέτα) στήν πόρτα, νά σφουγγίξ' τό
μαχαίρ ό άγγελος, νά φύγουν τά αίματα. Αέσι πώς βλέπουν αίματα καί τά πλύ-
νουν». Είς τήν Τσανδώ «τρεις βραδείες ατό μέρος πού ξεψύχηαεν ό νεκρός βάζονν
μιά πράσινη πινάκα μέ νερό καί τρεις βοϋκες ψωμί, άνάφτουν τή λαμπάδα,
πού έκαιε ατό κεφάλι τοϋ πεθαμένου, καί θυμιάζουν τό νερό. Ή ψυχή θά ελθη
νά πι ή νερό' μιά μνγίτσα λογνρίζει καί λένε πώς αύτη είναι ή ψυχή τον, πού
τρεις βραδείες δλο εκεί τρογνρνα. - Ο άγγελος ώς τά σαράντα τήν τρέχει δώ καί
κει' θά πάρη τά κόλλνβά της. κ' ύστερα θά πάγ' στον τόπο της, άφοϋ πρώτα
ζνγιαθή. Ή ψυχή είναι άέρας». Είς τήν Αΐτωλίαν, «λένε πώς ό πεθαμένος διψάει
ώς τις τρεις μέρες κει μέσα πού είναι θαμμένος. Τοϋ φέρνουν λοιπόν ώς τις
τρεις μέρες άράδα κάθε βράδυ άπό ένα τσουκάλι νερό καί τό χύνουν ατό κεφάλι
του, γιά νά πιή». 'Ομοίως είς τό 'Αλμαλί Μαλγάρων <·έν ή δύο κοράσια πηγαίνουν
τρεις κατά σειράν ημέρας περί τήν δύσιν τοϋ ηλίου είς τόν τάφον καί ποτίζουν
τόν. τεθαμμένον, αν δ'είναι λεχώ, ποτίζεται σαράντα κατά σειράν ημέρας».—'Υπάρ-
χει ή συνήθεια νά χύνουν εντός τοϋ τάφου οίνον δι' οπής επίτηδες ανοιγμένης ;

Είς τήν ΝάΕον «αφήνουν τό ,απίτι τρεις μέρες άσκούπιστο, γιατί ή ψυχή
τοϋ πεθαμένου τριγυρνάει έκεί καί μπορεί νά τήν πετάξης μέ τά σκουπίδια».
Είς τήν Περιστεράν Θράκης «αν πεθάνη βρέφος, ή μητέρα του κοιμάται τρεις
νύκτες είς άλλο σπίτι, διότι τήν ζητεί καί κλαίει». Είς τά Σφακιά όλόκληρον
40ήμερον άπό τοϋ θανάτου «ή χήρα ή ή μήτηρ τοΰ νεκρού θέτει έπί τής τρα-
πέζης όλα τά έτοιμασθέντα φαγοπότια και ύδωρ, άνάπτει κηρίον ή λύχνον, είτα
θυμιάζει έπ' αυτών λέγουσα :

επετηρισ του λαογραφικου αρχειου, β',

13
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Έκέϊ πού δείπνησ δ 'Χριστός κ' οι Αώδεκ Άποστόλοι
νά τρώγι καί νά χαίρεται, άντρα μου, ή ψυχή σου.
Ταύτα πράττει καί λέγει ή γυνή καί είς όλα τά νενομισμένα μνημόσυνα τοϋ
έτους. Ταΰτα διανέμονται είς πτωχάς οικογενείας».

Πώς γίνεται τό καλημέρισμα τοΰ νεκρού τήν έπομένην τοΰ ένταφιασμοΰ
του ; Τί τού πηγαίνουν; Π.χ. εις τήν Σινώπην «οί συγγενείς πολύ πρωϊ έπαιρναν
ενα πανέρι μεγάλο, γεμάτο φρούτα, σϋκα, μήλα κλ. καί πήγαιναν στο νεκροτα-
φείο. Εκεί διάβαζεν δ παπάς τρισάγιο καί μοίραζαν τά φρούτα στους φτωχούς».

Ε'. - Μνημόσυνα.

α') Τά κατ Ιδίαν μνημόσυνα.

1.-Κατά ποια χρονικά διαστήματα γίνονται ταύτα καί πώς διακρίνον-
ται; Π.χ. τά τρίμερα ή τά τρίτα, τά νιάμερα ή τά έννιάτα (Γρίζι), τά είκοσι ή τά
εικοστά (Κίος), τά σαράντα, τά τριμήνια, τά ξαμήνια, τά έννιαμήνια, τά χρόνια,
τά διπλόχρονα (Κύθνος), τά τριπλόχρονα (Νάξος). Γίνεται μνημόσυνον καί καί)'
έκάστην έπέτειον τοϋ θανάτου; (τά συναπαντήματα έν Ίνναχωρίφ Κρήτης, τά
χρονογύρια έν Οινόη Πόντου).

Ποΐαι άλλαϊ διακρίσεις γίνονται μεταξύ μνημοσυνών; Π.χ. εν Σινασσφ
Καππαδοκίας τά μνημόσυνα διεκρίνοντο είς μικρά (άμωμες) καί μεγάλα, τά όποια
έλέγοντο κανίσκια μέν, όταν διενέμοντο καί τροφαί εις πτωχούς, μνημόσυνα δέ,
όταν μόνον κόλλυβα έν τή εκκλησία καί έπειτα γεύμα έν τή οικία. Επίσης έν
Χίω λέγεται τό μνημόσυνον ταγιστόν, όταν γίνεται μέ ζαχαρωτά καί φαγητά.

2.-Πώς γίνεται ή πρόσκλησις είς μνημόσυνον; Π.χ. είς τήν Άράχοβαν
Παρν. «στις σαράντα, στις εξ μήνες καί στό χρόνο ρογεύουν στά σπίτια σταρ',
δηλ. μοιράζουν κόλλυβα μ' ένα πιατέλλο άπό τό καλάθι. Παρασκευή βράδυ θά
ρογέψης τό σταρ' γιά νά ρθουν τό Σάββατο στό μνημόσυνο». Είς τήν Κίον τής
Βιθυνίας «ή σαβανώστρα στά σαράντα μοίραζε στά σπίτια κεσεδάκια μέ κολλυ-
βοζούμι κ έλεγε αέ ποια εκκλησία θά γίνη τό μνημόσυνο». Όμοίως είς τά Κο-
τύωρα «μιά γυναίκα ή παιδιά μέ κόλλυβα μέσα σε πιάτα ρηχά τοϋ φαγητού προσ-
καλούσαν στό μνημόσυνο τούς φίλους».

3. - Ποίον έκ τών μνημοσυνών τούτων ί)εωρεΐται μεγάλο μνημόσυνον
καί ποία τά έθιζόμενα κατ'αύτό α) έπί τού τάφου καί β) έν τη οικία καί
άλλαχοϋ; Χοαί ύδατος ή οίνου καί προσφοραί τροφίμων εις τόν νεκρόν. Έστία-
σις πτωχών, έλεημοσύναι καί άγαβοεργίαι υπέρ τοϋ νεκρού. Διανομή κολλύβων,
άρτων ή γλυκυσμάτων.

Παραδείγματά τινα: Είς τήν Σέριφον «στις τρεις μέρες άπό τό θάνατο
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κάνουν ένα πιάτο κόλλνβο, τό πάνε έπάνω οτόν τάφο, τό μνημονεύει δ παπάς
και κατόπιν σποϋνε τό πιάτο έπάνω οτόν τάφο και σκορπίζονται τά κόλλυβα, γιά
νά φάνε οι πεθαμένοι» ■ Είς τήν Τσανδώ τής Θράκης «τήν τρίτη μέρα πολύ πρωί,
πού άκόμα τό άστρο είναι στον ουρανό, οι σπιτικοί θά πάνε στο μνήμα νά τρισ-
αγιάσνε. 'Ανάφτουν κεριά, θά θυμιάσουν τόν τάφο όλοι μέ τήν άράδα μέ τήν
κεραμίδα τοϋ σπιτιού, θά χύσουν τό νερό τής πινάκας έπάνω στο μνήμα νά δρο-
σιστή ή ψυχή τοϋ πεθαμένου, τις τρεις βοϋκες παραχώνουν έπάνω στον τάφο καί
τήν πινάκα άφήνουν μπρούμυτα ή τήν σπάνουν έπάνω στο μνήμα, καθώς καί τό
πινάκι, πού εΐχε τό κρασί». Είς τήν 'Ανασελίτσαν Μακεδονίας «στις τρεις μέρες
το πρωί φέρνουν στο μνήμα πίττα, γλυκό, λαγγΐτες καί φρούτα, σταφύλια, άπίδια,
πορτοκάλια, κυδώνια κ. ά. και τά μοιράζουν μεταξύ τονς οί γυναίκες». Είς τήν
'Αδριανούπολιν «τήν 40ήν ήμέραν μετά τό έν τή έκκλησίςι μνημόσυνον πηγαίνουν
εις τό μνήμα καί έπιχέουν ύδωρ. Πάλαι συνήθιζον νά σφαγιάζωσι θύματα
(κουρμπάνια) καϊ να τά διανέμουν κατά μερίδας μετά τών κολλύβων καί άρτου εις
τάς οικίας». 'Ομοίως είς τήν Σκύρον «κάνουν καί κονρμπάνι, φαί μέ κρέας καϊ
ρύζι, και τό μοιράζουν ατούς φτωχούς σέ μονά σπίτια (3, 5, 7, 9) γιά τό σχώ-
ριο». Είς Ρεΐσδερε Σμύρνης «στά τρίμερα καϊ στά νιάμερα κάνανε κόλλυβα, στά
σαράντα καϊ στά ξάμηνα, ατά νιάμηνα καί στά χρόνια κάνανε πίττες' άραιώναμε
μέλι καϊ βουτούσαμε κομμάτια πίττες κ' ήβγαίναμε στ σοι δρόμοι βράδυ βράδυ,
πού γύριζεν ή άργατειά άπό τή δουλειά, και τονς δίναμε κ' έπαιρναν νά σχωρέ-
σονν». Είς τήν Μ. 'Ασίαν κατά τάς ημέρας τών μνημοσυνών χύνουν οινον έν-
τός τών τάφαιν δι'επίτηδες άνοιγμένης οπής. (Πού άλλοΰ γίνεται τοΰτο;) Χύ-
νουν οΐνον έκ ποτηριού προς τιμήν τοΰ νεκροΰ ;

Είς τό Γρίζι ΙΙυλίας «στά σαράντα βράζανε λεβέτια όλΑκερα μέ στάρι καϊ
μέ φαγητά διάφορα, αφάχνανε σφαχτό, μαγειρεύανε φάβα, ρύζι, κάθε λογής
φαγιά. Στρώνανε τραπέζια όξω σέ πλατώματα και μαζενούτανε όλο τό χωριό.
"Υστερα δέν κάνανε τραπέζια, μονάχα φαί μοιράζανε ατά σπίτια. Τώρα δέ μοι-
ράζουνε παρά τό στάρι». Είς τό Βλαχώρι τής 'Ηπείρου «στά σαράντα πηγαίνει
όλο τό χωριό και τρώει, ένας άπό κάθε σπίτι. Καθένας όμως κρατάει καϊ τις
πίττες τον καϊ τή ρακή τον». Εις Μουσταφά Πασά κατά τό μνημόσυνον τών
σαράντα «ετοιμάζεται τράπεζα, έπϊ τής οποίας τοποθετούνται μία φιάλη μέ ρακήν,
δύο πινάκια πλήρη φαγητών, έν βαθύ πινάκιον μέ κολλυβόζωμον, σταμνίον πλήρες
ύδατος, προσφορά, κόλλυβα, άρτοι, μία πετσέτα καί μία πλήρης ενδυμασία. Οί προσ-
κεκλημένοι φέρουν φαγητά καί άρτον καί κάθηνται περί τήν τράπεζαν. Ό ιερεύς
έρχεται καί ψάλλει τόν "Αμωμον έκτενώς μετ* 'Αποστόλου καί Εύαγγελίου νεκρω-
σίμων, μεθ' δ ή οικοδέσποινα προσφέρει είς τόν ιερέα σταμνίον ύδατος, όστις
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εκχέει έξ αυτού ολίγον ύδωρ, τό αυτό δέ κάμνουν όλοι οί παρευρισκόμενοι, έκχέοντες
ύδωρ εκ τοΰ αύτού σταμνίου. Ή οικοδέσποινα διανέμει τεμάχια άρτου καί φαγητά
είς τούς παρευρισκομένους καί προσφέρει εις τινα έξ αυτών όλόκληρον τήν ένδυ-
μασίαν (υποκάμισον, έσώβρακον, βρακίον, περικνημίδας, υποδήματα, έπενδύτην,
πΐλον, πετσέταν καί πρόσφορον). Άν μνημονεύεται γυνή, γυναικείαν Ινδυμασίαν.
Είς άλλον προσφέρει ψάθαν, στρώμα, προσκέφαλον καί πρόσφορον' είς άλλον τήν
τράπεζαν μέ όλα τά έπ' αύτής. "Επειτα τρώγουν καί φεύγουν οί έλεηθέντες».
'Επίσης είς τήν Σινώπην «στις εννιά μέρες τό πρωι πηγαίνουν οι συγγενείς στο
σπίτι τοϋ νεκροϋ καί ζυμώνουν ψωμάκια έκατοδραμίστικα, τά ψήνουν καί τά έχουν
τό μεσημέρι έτοιμα. "Αλλες μαγειρεύουν, ψήνουν κρέας μέ ροβίθια, πιλάφι, κλ.
Τό μεσημέρι καλούν ολους τούς φτωχούς, μένουν κ' οί συγγενείς καί φίλοι, στρώ-
νουν χάμω έπάνω στο χαλί τ' άγιοταφίτικα πεσκίρια, βάζουν έπάνω τά φαγητά καί
κρασί μέ ζάχαρη, καθίζουν καί δλοι γύρω, παίρνει καθένας τό ψωμάκι του (τό
χλίο ψωμί), τό κόβει μέ τό χέρι, δχι μέ μαχαίρι, βουτά πρώτα έ'να κομμάτι στο
κρασί καί εύχεται: Θεός σχωρέσοι τονε. "Αλλο κακό νά μή δήτε. Καλή παρηγοριά».

Γίνονται γεύματα παρά τούς τάφους κατά τά μνημόσυνα;

Τί άλλο μοιράζεται μετά τών κολλύβων είς τήν έκκλησίαν ή είς τήν οίκίαν
κατά τά μνημόσυνα; Π.χ. είς τήν "Ηπειρον μοιράζονται άναπάψ μα, τεμάχια άρτου
τετράγωνα, βουτηγμένα είς κρασί ή είς μέλι, ψυχούδια έν Δημητσάνη, άπαλεριά έν
Χίω, φουγάσα έν Τήνω, βλογίδια είς Άγιάσσον Λέσβου, κουμπανάκια έν Ίερα-
πέτρα, ψυχόπιττες εν Μικρά Άσίςι. Ποίος ό τρόπος τής παρασκευής των;

4.-Λειτουργίαι τελούμεναι υπέρ τής ψυχής τοΰ άποθανόντος (ψυχολειτουρ-
γιά έν Άραχόβη, μακάριση έν Άρτοτίνα, σαραντάρι έν Κρήτη, συλλείτουργο πολ-
λαχοϋ). Π. χ. είς τήν Άρτοτίναν «τις μεγάλες σαρακοστάδες φκειάννι μακάρια
(= μεγάλη λειτουργία), φκειάν'νι σταρ', ψ'χούδια (ψωμάκια) πάνι στ'ν εκκλησιά
καί κρασί στ ς ταίτσις, ρακί ατά παγούρια, φασούλια... γιά σχώριου». Σαραντάρι
εν Κρήτη είναι 40 λειτουργίαι είς τήν σειράν «γιά νά μνημονεύουνε τά πεθα- '
μένα», Σαββατόχρονο δέ είς τήν Νάξον ή έπιμνημόσυνος λειτουργία, ή τελου-
μένη κάθε Σάββατον έπί έν όλόκληρον έτος άπό τοΰ θανάτου τινός.

5.-Μνημόσυνα τελούμενα έκτάκτως κατόπιν ενυπνίου ή όπτασίας. Πρβλ.
τάς φράσεις Κοτυωριτών τοΰ Πόντου : «ό σχωρεμένον ό πάππο μ' έροματίασέ
με»' ή «ΐστεα εκάθουμνε κ' έπλεκα ή σχωρεμέντσα ή μάννα μ έ'ρθεν α' ομμάτια
μ άπάν* ή έφάνθε με».

6.-Πρόνοια περί τελέσεως μνημοσύνων καί κολλύβων, περί άμοιβής ιερέων
κλπ. έξόδων έν διαθήκαις. Πρβλ. τά ικανά έν διαθήκαις Χίου, τό ψυχομοίρι ή
ψυχομερίδιον Κύθνου, γιά τό μακάριο Τήνου κλ.
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β') Γενικά μνημόσυνα ύπέρ των ψυχών (Ψυχοαάββατα).

Ι.-Ποΐα είναι τά Σάββατα τών ψυχών; Είναι τά Σάββατα τών 'Απόκρεω
ή τά πέντε πρώτα Σάββατα τής Μεγ. Σαρακοστής ; Ποίον έξ αυτών θεωρείται
τό κάτ' έξοχήν Σάββατον τών ψυχών ;

2. - Ποια τά έθιζόμενα κατά τήν παραμονήν τών Ψυχοσαββάτων (τά Ψυχο-
παράσκευα) έπί τών τάφων ή κατ' οίκον ; II. χ. κάμνουν κόλλυβα καί προσφορές
διά τήν λειτουργίαν τού Σαββάτου καί διά τό μνήμα. Εις τήν Θρόίκην «μαγει-
ρεύουν ριζόγαλο (κατά τά Ψυχοσάββατα τής 'Αποκριάς) ή φασούλια και λαθνρι,
βάζουν μαύρο πιπέρι και μοιράζουν ατά σπίτια γιά σχώρεση στά πιάτα. Θά
πάνε καί στήν εκκλησία κρασί καί τό μεριδοχάρτι». Είς τήν Μάνην τήν παραμο-
νήν τοϋ Ψυχοσαββάτου χύνουν έξω άπό τό σπίτι κρασί καί νερό ή θέτουν ψωμί,
κερί, σπερνά καί συγχρόνως χύνουν κρασί καί νερό». ΓΙού άλλού γίνεται τούτο;

3. - Ποία ή ονομασία τής ιεροτελεστίας, πού γίνεται κατά τά Ψυχοσάβ-
βατα ; (Συλλείτουργο, δωδεκαλείτουργο ή σκουτέλι, σαραντάρι η σαρανταλείτουργο
κλ.). Ποιαι αί συνήθειαι κατά τά Σάββατα ταύτα; Π.χ. είς τήν Χίον τό Σάββα-
τον τής Τυρινής «μοιράζουν εις τήν γειτονιάν λαγάνες μέ τυρί καί κρασί, γιά νά
μακαρίσουν τά πεθαμένα». Είς τήν Φιλιππούπολιν μοιράζουν τήν κρασοψυχιά,
δηλ. τεμάχια άρτου σχήματος ρόμβου, έπιχριόμενα μέ μέλι καί κανέλλαν καί δια-
βρεχόμενα δι' οίνου.

4. - ΙΙού τό Σάββατον τής Πεντηκοστής λέγεται τού Ρονσαλιον καί πώς
εορτάζεται; Ποΐαι δοξασίαι περί ψυχών αναφέρονται είς τό Σάββατον τοϋ Ρου-
σαλιοϋ ; Ποΰ τά Ρουσάλια γίνονται τήν εβδομάδα τής Διακαινησίμου καί ποίαν
ήμέραν ταύτης; Γίνεται τότε καμία πανήγυρις ή έπικρατοϋν έθιμα ιδιάζοντα;
Π.χ. είς τό Κωσταράζι Καστορίας «τής Πεντηκοστής σκύβουν στήν εκκλησία, γο-
νατίζουν, γιατί περνούν οί πεθαμένοι. Πρέπει νά σκύψουν μέ κλεισμένα τά μά-
τια' βάζουν στά μάτια φύλλα ή τριαντάφυλλα, γιά νά μή βλέπουν καθόλου'
επειδή, άν τήν ώρα, πού περνούν οί πεθαμένοι, έχουν άνοιχτά τά μάτια, τους
γνωρίζουν, κλαίνε καί λυπιούνται καί δέ θέλουν νά πάνε μέ τούς άλλους στή σειρά».
Εις τήν Φράγκαν, συνοικισμόν ποιμένων παρά τό Αΐγιον, «ή εορτή τών Ρου-
σαλιώνε εορτάζεται τό Σάββατον τής Πεντηκοστής ούτω: Συναθροίζονται οί
κάτοικοι άπό πρωίας εις τήν έκκλησίαν, κομίζοντες τυρόν καί κρέατα έψη μένα
κατατεμαχισμένα, έν οις καί ή κεφαλή τοϋ σφαγέντος θύματος, ιδία άρνίου, καί
αίίτη έψημένη. Μετά τό πέρας τής ιεροτελεστίας έξέρχονται οί έκκλησιασθέντες
καί κάθηνται έξωθεν τής εκκλησίας κατά σειράν και κατά ήλικίαν. Αί γυναίκες
τότε διανέμουν τά τεμάχια τοΰ κρέατος άρχόμεναι άπό τοϋ ιερέως, είς τόν όποιον
δίδουν τήν κεφαλήν, είς δέ τόν κατόπιν τοϋ ιερέως καθήμενον βοηθόν αυτού η
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ψάλτην δίδουν τήν πλάτην. Κατόπιν άρχεται ή διανομή τού τυρού». "Αν ήκολού-
θει χορός ή διασκέδασις δέν ένεθυμεΐτο ό άνακοινώσας τά άνωτέρω (Λαο-
γραφ. Δ', 324). Πού άλλοϋ συνηθίζεται ή εορτή αύτη ; Ποία ή έννοια τής φρά-
σεως : «Τον Ρουσαλιοϋ τό Σάββατο ποτέ τον νά μην έ'ρθη» καί τής άπαγορεύ-
σεως κάθε έργασίας κατά τά Ψυχοσάββατα;

5.-Σκοπός καί ώφέλεια τών μνημοσύνων κατά τάς άντιλήψεις τοϋ λαού.
Π.χ. «Εντοννα πάνε κανίακια στο Θεό. Τά παίρνει ό άγγελος και τά πάει ατό
Θεό, γιά νά τούς άπαλλάξη. "Αμα δέν τούς κάνης στάρι και λειτουργία, έρχονται
στον ύπνο σου και σον τά ζητάνε» (Κορώνη). «Τό στάρι τό βράζουν, γιά νά χτν-
πήση ό άχνός άπάνω στο Θεό» (Καστόρια). Είς τάς Κυδωνιάς τά σαράντα γίνονται
2 - 3 μέρες πιο πρίν, «γιά νά πάη τό κόλλνβο στον άλλον κόσμο, πριν άπό τό
νεκρό. Γιατί ό νεκρός γυρίζει 40 μέρες κι άπάνω στΙς 40 πάει στον άλλον κόσμο
και βρίσκει τά κόλλυβα». «'Αν περνοΰσαν οί κανονισμένες ημέρες (3,9,40), χωρίς
τό μνημόσυνο, ό πεθαμένος θά 'παίρνε κι άλλον σπιτικό του στον τάφο» (Κοτύωρα).

γ') Κοινή έξοδος έπι τούς τάφονς κατά τάς μεγάλας έορτάς (Χριστού-
γεννα, Πρωτοχρονιά, Μεγ. Παρασκευήν, ΙΙάσχα, τής 'Αναλήψεως, τοΰ Σταυρού).

Δεήσεις (τρισάγιασμα) έπί τών τάφαιν, χοαί καί προσφοραί τροφών είς
τούς νεκρούς ή εΐς πτωχούς. Π. χ. εΐς Ρεΐσδερε Σμύρνης «κάθε Μεγάλη Παρα-
σκευή καθένας πού είχε πεθαμένα έκανεν ένα στεφάνι, έπαιρνε και μιά λαμπάδα
μεγάλη με κορδέλλα και πααίναμε ατά μνήματα και δσην ώρα λένε τά μοιρολό-
για τον Χριστού, έμοιριολογούααμε κ εμείς, καθένας τό νεκρό του». Ε'ις τήν Νί-
συρον «τό Μέγα Σάββατον λίαν πρω'ΐ κατά τήν έξοδον τοΰ 'Επιταφίου στολί-
ζουν τόν (ύποτιθέμενον) νεκρόν μέ τά έναπολειφθέντα αύτφ ένδύματα έν τινι
κεντρικωτέρα όδφ, 0t' ης μέλλει νά διέλθη ό 'Επιτάφιος. Πέριξ τοΰ υποτιθεμένου
νεκροΰ μητέρα, άδελφαί και πολλαί άλλαι γυναίκες συγγενείς μοιρολογούν». Εις
τήν Καστανιάν τής Λακεδαίμονος «πλεΐσται οΐκογένειαι μετά τήν νυκτερινήν άκο-
λουθίαν τής 'Αναστάσεως, παραλαμβάνουσαι μεθ' εαυτών ώ« πασχαλινά, τυρόν καί
άρτον, μεταβαίνουσιν εις τό κοιμητήριον καί άποθέτουσι ταύτα εκάστη έπί τών
τάφων τών ιδίων αύτής οικείων. Τά τρόφιμα ταύτα συλλέγουσιν ύστερον πτωχοί
καί παιδία». Εΐς χωρία τινά τής Μάνης τήν Δευτέραν τοΰ Πάσχα γίνονται τά
λεγόμενα παραοτααίματα: οί ιερείς ένδεδυμένοι τάς ίερατικάς στολάς, προηγου-
μένων σταυρών, ους φέρουν οί λεγόμενοι στανροφόροι (ούτοι δ' είναι οί συγγε-
νείς τών νεωστί άποθανόντων), καί σημαιών καί πολλού πλήθους παρακολου-
θοΰντος, πορεύονται εΐς τά νεκροταφεία καί κάμνουν δεήσεις υπέρ τών κεκοιμη-
μένων. Τά έπί τών τάφων άβγά, τά όποια θέτουν οί συγγενείς, λαμβάνουν οί
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ιερείς καί οί σταυροφόροι». Είς τήν Θράκην «ξημέρωμα τής 'Αναλήψεως πηγαίν'νε
στο νεκροταφείο και ρίχνουν έπάνω στους τάφους ένα μαστραπά νερό, δροσιά γιά
τις ψυχές. "Ολοι τής 'Αναλήψεως θά κάννε γαλατόπιττες" τις πάνε στήν εκκλησία
καϊ τις προσφέρουν υπέρ τών νεκρών». Είς τά Κοτύωρα «τό Σάββατο τοΰ 'Αγίου
Πνεύματος (τ' άεπνευμάτονος) πήγαιναν οικογενειακώς στά νεκροταφεία μέ φαγώ-
σιμα άπό τό πρωΐ καί διημέρευαν εκεί». Περιγραφήν νεκροδείπνων έν νεκροτα-
φείω Κων/πόλεως τήν 14 Σεπτεμβρίου βλ. έν Άρχαιολ. Δελτίω 1926 σ. 131 κέ.

δ') Τά κόλλυβα καί ό κολλυβόξωμος.

l.-Αί κατά τόπους όνομασίαι των καί ό τρόπος τής παρασκευής των:
Σπερνά ή κουκκιά έν Καλαβρύτοις, μπούλια, συχώρια καί σπερνά έν 'Αρκαδία,
σχωρέτια παρά Σαρακατσαναίοις, πικρά έν Σίφνφ' κολλυβόζουμο (Εύβοια), κολ-
λυβόχλε (Σκύρος), τό ψυχό (Κυδωνίαι) κλ. 'Εν Σιγή τής Βιθυνίας «πλύνουν τό
στάρι τρία νερά και τό παστρεύουν τρεις φορές, κατόπιν τό στήνουν καϊ βράζει"
τό πρωϊ τό στραγγίζουν σ' ένα πανέρι και τό περχύνουν μέ κρύο νερό γιά δροσιά
τής ψυχής. "Υστερα ανάβουν τό κερί, βάζουν λιβάνι στο λιβανιστήρι και έπειτα
τ' απλώνουν σ ένα τραπέζι ή καί χάμω πάνω σ' ένα παννϊ καϊ κάνουν τρεις μετά-
νοιες καϊ παρακαλούν νά συχωρεθούν οι ψυχές. "Υστερα ετοιμάζουν τό κόλλνβο"
μέ τή ζάχαρη άνακατεύουν και καρύδ', άλεύρι καβουρντισμένο στο φούρνο, ρόδι,
άμύγδαλα, καρύδια, σταφίδες, κουκουνάρια, ζαχαράτα» κλπ. Είς τήν Τσανδώ
Θράκης «τό κόλλυβο που βράζει δέν τό σκεπάζνε, γιά νά πάγ' δ άχνός στις ψυχές.
"Υστερα στρώνε θλιμμένο τραπέζι καταγής καϊ φιλεΰνε δσες είναι έκέϊ, γιά νά
δώσνε σχώρεση στά πεθαμένα». Είς τήν Κορώνην «στις οχτώ μέρες τό μεσημέρι,
σά βράση τό στάρι, τό απλώνουν. "Εχουν έπάνω σ' ένα μεγάλο τραπέζι στρω-
μένο ένα σεντόνι καί απλώνουν τό στάρι. Τό κάνουν σάν άνθρωπο, χωρίζουν
χέρια, πόδια, κεφάλι, καρφώνουν κ' έπάνω στο κεφάλι ένα κερϊ άναμμένο καϊ
υστέρα κάθονται γύρω καϊ τό μοιρολογάνε, σά νά είχανε τόν πεθαμένο μπρός
τους. Σάν τελειώση τό μοιρολόγι, συγυράνε τό στάρι: βάνουν μέσα σταφίδες,
μαϊντανό, κανέλλα, ροϊδιές κτλ. Στις σαράντα γίνεται τό μεγάλο μνημόσυνο. Πρέ-
πει νά γίνουν σαράντα πατήματα, (δηλ. μέ τήν σφραγίδα τής προσφοράς)' γι αυτό
πλάθουν σαράντα προσκομιδάκια καϊ τά μεράζουνε σέ σπίτια φτωχικά, που νά'χουνε
μικρούλια ποϋναι άγγελουδάκια. Στέλνουνε και στο νεκροθάφτη ένα πιάτο κόλλυβα
καϊ τό προσκομίδι τον». "Οταν ή νοικοκυρά έτοιμάζη κόλλυβα διά τις ψυχές, θέτει
χωριστά μέρη ώνοματισμένα είς τόν καθένα, προφέρουσα εκάστου νεκροΰ τό όνομα ;

Είς τήν Χίον μέρος άπό τό σιτάρι τό βράζουν πολύ, ρίχνουν μέσα και
σταφίδες, κοπανισμένα αμύγδαλα, καρύδια, μέλι καί ζάχαρη, άνακατεύουν καί
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ολίγο αλεύρι και όλα ψήνονται μαζί καί γίνονται χυλός. Είς τάς Κυδωνιάς «τήν
Παρασκευή πρωΐ τών Ψυχών έσμιγαν ο! συγγενείς, 4-5 νοικοκυρές, έβαζε καθε-
μία λίγο σιτάρι κ' έψηναν μαζί τά κόλλυβα" μέ τό ζουμί έκαναν τό ψυχό : έβα-
ζαν μέσα ζάχαρη, αλεύρι, καρύδια, κουκουνάρια καί γίνονταν πηχτό».

Πότε καί είς ποίους μοιράζεται ό χυλός τών κολλύβων ;

2.-Ό δίσκος τών κολλύβων καί ό στολισμός αυτού. Ποία δοχεία
μεταχειρίζονται διά τά κόλλυβα καί πώς λέγονται κατά τόπους; Π.χ. νάπφος έν
Άμοργφ λέγεται μεγάλη ξυλίνη λεκάνη, μονοκόμματη, εντός τής οποίας θέτουν
τά κόλλυβα. Έν Ρόδω διά τά κόλλυβα μεταχειρίζονται χάλκινους ταβάδες, οί
όποιοι λέγονται νοχιοί■ έπί τής έπιφανείας των άπεικονίζονται ό 'Αδάμ καί ή
Εύα, τό δένδρον τής γνώσεως τοΰ καλού καί τοϋ κακοΰ καί ό "Αδης. 'Αλλού
τά κόλλυβα τά μεταφέρουν είς έ'να πανέρι ή κάνιστρον, τό όποιον είς μερικά μέρη
«ντύνουν άπόξω μέ παννΐ άσπρο, αν είναι νέος δ πεθαμένος, ή μέ μαύρο, αν
είναι ηλικιωμένος». Εις τήν Καλλίπολιν «ή ζωγραφία τών κολλύβων λέγεται
στόρισμα' καθείς έκ τών παρισταμένων θέτει έπί τής έπιφανείας τών κολλύβων
ζάχαριν χρωματισμένην, μέ τήν οποίαν στέλλει είς τόν πεθαμένον χαιρετίσματα».

3.-Τά ζωντανά κόλλυβα ή σπερνά, πού στέλλουν είς τήν έκκλησίαν κατά
τάς έορτάς, διά νά μνημονευθή τό όνομα τοΰ έορτάζοντος. Εϊς τήν Αίτωλίαν, τήν
Δωρίδα κ. ά. «τά σπερνά γιά τονς ζωντανούς τά βάνουν δεξιά τής ώραίας Πύλης,
κάτω άπό τήν εικόνα τής Παναγίας' γιά τούς πεθαμένους τά σνχώρια τά βάνουν
άριστερά, κάτω άπό τήν εικόνα τον Χριστού». Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται τούτο;

ε') Μεριδοχάρτι ή ψυχοχάρτι ή άναματολόι.

Π.χ. εϊς τήν Σιγήν τής Βιθυνίας «είχαν ένα τετραδιάκι μικρό μ' έναν σταυρό
άπέξω κ' έγραφαν μέσα τά ονόματα των πεθαμένων δλης τής οικογενείας. Τό
είχαν φυλαμένο στο εικονοστάσι. "Αμα ήτανε καμιά ημέρα τών νεκρών ή είχαν
λειτουργία, έπαιρναν καί τό άναματολόι, τό έδιναν στόν παπά κ' έ μνημόνευε τά
πεθαμένα». "Υστερα τό έπαιρναν πίσω καί τό φυλάγανε στο εικονοστάσι».

ς-') Ψνχοκέρι ή νεκροκέρι.

Τρόπος παρασκευής καί χρήσις. ΓΙ. χ. είς τήν Χαλκίδα «όσες ψυχές λεί-
πουν άπό τό σπίτι, δσους γράφουν δηλ. ατό ψνχοχάρτι (τό νουνό, τή νουνά, τόν
πατέρα, τή μητέρα κλπ.), τόσες μπαμπακερές κλωστές διάζονται, δπως διάζονται
τό παννί, καί κάθε μιά τήν ονοματίζουν : αυτή είναι τού πατέρα, αυτή είναι τής
μάννας κτλ. "Υστερα δλες μαζί τις κλ^ωστές αυτές τις στρίβουν καί τις βουτούν
σέ άναλνμένο κερί καί κάνουν ενα τουπάκι (κουβάρι) ώς μισή οκά, τό ψυχοκέρι.
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Αυτό τό ψυχοκέρι τό ανάβουν στήν εκκλησία σε όλους τους εσπερινούς καί τις
ακολουθίες τής Μεγάλης Σαρακοστής, μά καί κάθε φορά πού θά πάνε στήν εκ-
κλησία τό παίρνουν μαζί τους καί τό άνάβουν, ή άν μείνουν σπίτι τους τήν ώρα
τοϋ εσπερινού, τό άνάβουν μπρος στό εικονοστάσι καί τό άφήνουν νά κάψη ώς
μία σπιθαμή επάνω-κάτω καί υστέρα τό φυλάνε». Είς τήν Ύδραν τήν Μεγ.
Πέμπτην καί τήν Μεγ. Παρασκευήν «δλα τά σπίτια στέλνουν άπό μιά λαμπάδα
γιά τις ψυχές πού εχει τό καθένα τους». Εις τήν Κορώνη ν «δταν ανάψουν τό
κερί τους άπό τ άγιο φώς, δσοι έχουν πεθαμένο, πηγαίνουν καί άνάβουν κι
άπό ένα κερί γιά κάθε πεθαμένο μπροστά στό Χριστό, γιά νά κάνη κι αυτός
'Ανάσταση στον Κάτω κόσμο».

Τ') Πένθη.

α') Τό πένθος τών οίκείων. 'Εκδηλώσεις καί διάρκεια πένθους.

1. -'Ενδείξεις πένθους περί τήν κόμην καί τήν στολήν. Πού συνηθίζεται
(ή συνηθίζετο) ή σύζυγος, ή μητέρα καί αί άδελφαί τοϋ νεκρού ν' αποκόπτουν
τήν κόμην των, νά μήν άλλάσσουν άσπρόρρουχα έπί έν έτος ή επί 40 ημέρας,
νά φορούν ανάστροφα τά φορέματά των έπί τινας ημέρας; Π.χ. είς Ρεΐσδερε
Σμύρνης (ώς καί είς Σφακιά καί Κοτύωρα), μόλις «πέθαινεν δ άνθρωπος, άν
ήτανε νέος, ή χήρα γυναίκα του ή ή μάννα του ήκόβανε τά μαλλιά τους. 'Ακόμα,
άμα ήτανε νέος, ήβάφανε πουκάμισο καί βρακιά καί τά φορονσανε τρία χρόνια.
Βάφανε . μαύρα καί τά τραπεζομάντηλα καί τά μπαουλοσκεπάσματα». Είς τό
Γαρδίκι Λαρίσης (ώς καί είς τά Σφακιά) οί άνδρες φορούν 40 ημέρας ανάποδα
τά φορέματά των, ύστερα μαυροφορούν. Είς τήν Σκύρον «τά παλιά χρόνια οί
γυναίκες δέν άλλαζαν έ'να χρόνο γιά θλίψη, τώρα τό φυλάνε μόνο 40 μέρες. Οί
άντρες στή θλίψη φορούνε τό μαντήλι μαουλίκα γυναικεία, δηλ. διπλωμένο
τριγωνικά καί δεμένο κάτω άπό τό σαγόνι)». Τούναντίον είς τήν Έπάνω Σκάλαν
τής Θεσπρωτίας αί γυναίκες πού πενθούν φορούν τό σιγγούνι άνάποδα καί δένουν
έτσι τό μαντήλι, ώστε ολόκληρος ή κεφαλή των μένει ακάλυπτος, δηλ. τό δένουν
ως ζώνην περί τό μέτιοπον, σχηματίζουσαι όπισθεν κατά τό ίνίον κόμβον, έκ
τοϋ όποιου κατέρχονται τά άκρα. Είς τά Τελώνια Λέσβου αί γυναίκες κατά τήν
κηδείαν φορούν «τά πιο καλά τους ρούχα, έστω καί άν είναι πολύχρωμα, καί
εις τό κεφάλι θά βάλουν άπαραιτήτως άσπρο φοινίτσι. Άπό αύριο δμως τά βά-
φουν δλα ίσαμε τρία χρόνια». Είς τάς Καρυάς Καβακλί, «ή χήρα παρακολουθούσα
τήν κηδείαν (τοΰ άνδρός της) ενδύεται νυμφικώς καί στολίζεται δι' άνθέων».

2.-Άλλαι ένδείξεις πένθους. Πένθος εϊς τά πράγματα τοΰ σπιτιού (τόν
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καθρέπτην, τάς εικόνας καί φωτογραφίας), τήν άλληλογραφίαν κλπ. Είς τήν
"Υδραν «μπογιατίζοννε μαύρη τήν όξώπορτα και τόν τοίχο τού δρόμου σέ ϋψος
ενός μέτρου τούλάχιοτον». Όμοίως είς τήν Ίκαρίαν βάφεται όλη ή οικία έξωθεν
μαύρη ή τουλάχιστον χαράσσεται έπί τής εξωτερικής της ό'ψεως ταινία μαύρη.
Εις τήν Σκύρον «ώς νά περάσουν τρία χρόνια δέν άαβεστώνουν καί δέν άποσαί-
ρουν τά σπίτια καί όσο βαστά τό πένϋος σκεπάζουν τούς καθρέφτες». Είς τήν
Θράκην «τό γράμμα πού θά στείλουν καίουν τήν άκρη τοϋ χαρτιού καί τοϋ φακέλ-
λου». Υπάρχει ή συνήθεια νά κόπτουν οί πενθούντες τήν χαίτην τών ίππων των;

3.-Διάρκεια πένθους. Π.χ. εις τάς Κυδωνιάς «οί χαροκαμένες ένα
χρόνο δέν βγαΐναν πουθενά, ούτε στήν έκκλησία δέν πήγαιναν κ ένα χρόνο τις
μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, 'Αρχιχρονιά, Πάσχα, δέν κάνανε χριστόψωμα, ούτε
γλυκά, ούτε κολλίκια τό Πάσχα. Τά μαύρα τά φορούσαν τρία χρόνια. Σαράντα
μέρες οι χαροκαμένες δέν έτρωγαν κρέας, μόνον ιράρι, γιατί έλεγαν πώς τρώνε
τ' άπεθαμένου τά κρέατα».

β') Συμμετοχή γειτόνων καί φίλων είς τό πένθος.'Επισκέψεις, δώρα, ενχαί.

Π. χ. εις τά Σφακιά οί έξω τής οικογενείας συγγενείς «κιτρινοβάφοχτν τήν
στολήν των». Είς τά Κοτύωρα «γυναίκες ηλικιωμένες, φίλες ή γειτόνισσες, μένανε
καί κοιμόντανε μέ τή χήρα, πού πενθούσε, έννιά μέρες τουλάχιστον, γιά νά τήν
παρηγορούν καί νά τής κρατούν συντροφιά». Εις τάς Κυδωνιάς «κ' οί γειτόνισσες
40 μέρες δέν πήγαιναν στήν έκκλησία. Καί τις γιορτές, πού οί χαροκαμένες δέν
κάνονν γλυκά ούτε βασιλόπιττα, τούς πηγαίνουν απέξω οί συγγενείς καί οί φίλοι».

Ζ') Τελευτή παίδων.

α') Συνήθειαι κατά τήν θανήν καί τήν κηδείαν βρέφους ή νηπίου.

Π. χ. εις τήν Ήπειρον «άμα πεθάνη μωρό, τό παίρνει ή νονά καί τό
πάει στήν έκκλησία κι άπό κει πάλι μόνη της στο νεκροταφείο καί τό θάφτει δ
παπάς*. Εις τήν Μεθώνην «σέ μικρό παιδί, άν τύχη καί πεθάνη, ούλα τά έξοδα,
ρούχα, κεριά, παπάδες, είναι τοϋ νουνοΰ. Λένε πώς πάει τό παιδάκι καί τοΰ
έτοιμάζει τή θέση τον στον παράδεισο».

β') Γίνεται μνη μόσννον δι'αποθανόν νήπιον; Π.χ. εις τήν Σιγήν Βιθυ-
νίας «άμα πέθαινε μικρό παιδί, δέν τοϋ έκαναν μνημόσυνα. Μονάχα στά σαράντα
έκαναν ψωμάκια μικρά, τά σφράγιζαν μέ τό σουφραϊστό ( σφραγίδα) καί τά
μοίραζαν στά παιδιά. Αύτά ήταν τά λειτουργούδια».

γ') Άνακομιδή. Είς τήν 'Αρκαδίαν «τά πρώτα παιδιά κάθε οικογενείας,
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όταν τά θάψουν, δεν τά ξεθάφτουν, γιά νά κρατάν τήν πλάκα τονς καϊ νά μην
πάρουν και άλλα παιδιά τής οικογενείας ατή μαύρη γή».

Η') Τελευτή Ιερέων.

Ποίοι ενδύουν τόν ιερέα καί εις ποίαν στάσιν τόν θάπτουν ;

Παραδείγματα: Είς τήν Σπάρτην «άμα πεθάνη παπάς, μπαίνοννε μέαα
τρεις παπάδες καί τον άλλάζοννε. Κλειούνε■ δέν κάνει νά μπή κανείς άλλος' δέν
κάνει νά τόν δής πεθαμένο. Τόν κηδεύουν σκεπασμένο*. Εις μερικά χωρία τής
Κρήτης «άμα ετοίμαζαν τό νεκρό, έπιαναν γύρω του οί εφτά παπάδες κ ή πα-
παδιά μπροστά καί έκαναν τόν «άγγελικό χορό». "Εψαλλαν τά ενλογητάρια και
σήκωναν τόν παπά μέ τήν καρέκλα τέσσερεις παπάδες». Είς τήν Κορώνην «τά
πρώτα χρόνια τονς παπάδες τονς θάφταν καθιστούς. Τώρα ρωτοϋν τήν παπαδιά,
αν θά ξαναπαντρευτή' άν πή ναι, τόν θάφτουν ίσιο, όπως καί τούς κοσμικούς'
αν πή δχι, τόν θάφτουν καθιστό, δπως τόν δεσπότη». Όμοίως είς τήν Άδρια-
νόύπολιν και τήν Άνασελίτσαν, «άν όμως ή παπαδιά αργότερα άλλ.άξη Ιδέα καί
πάρη τήν άπόφαοη νά παντρευτή, πρέπει νά πάη στο μνήμα και νά τό κλωτοήση
τρεις φορές. "Ετσι δ παπάς ξεθρονιάζεται».

Θ') Άνακομιδή τών όστών.

(Τό ξέχωμα ή ξεχωμάτιασμα, τά ξεχώσματα, τό ξεχώνιασμα).

1.-Μετά πόσα έτη και κατά ποίαν ήμέραν γίνεται ή άνόρυξις τού τάφου;
Αί σχετικαί περί ψυχών καί νεκρών δοξασίαι. Π.χ. είς τήν "Υδραν ή άνακδμιδή
γίνεται ή «στά τρία ή στά πέντε χρόνια. Προτιμάνε δέ ήμερα Σάββατο, γιατί λένε
πώς τότε έχουνε οί ψυχές πιο άνάπανση». Εις τό Γρίζι τής Πυλίας «ξεχώνουν
στά ■ δυο χρόνια, στά τρία τό πολύ. Δέν κάνει νά μπή στά τέσσερα μέ κανέναν
τρόπο. Καμπόσοι τονς βγάζονν καί στο χρόνο έπάνω, γιατί λένε πώς, άμα έχη
κανείς καλή ψυχή, λειώνει γλήγορα κι δσο μένει μέσ' στή γής τόνε βαραίνει τό
χώμα, πού τόν πλακώνει». Τουναντίον είς Τσανδώ Θράκης τονς ξεχωματιάζουν
στά επτά χρόνια τό Σάββατο μετά τό μεσημέρι». Θεωρείται απαραίτητος ή άνα-
κομιδή τών όστών και διατί;

2. - Δεισιδαίμονες. συνήθειαι κατά τήν άνόρυξιν τοΰ τάφοτ>. Π.χ. είς τήν
Άν. Κρήτην, «όταν άνοίγουνε τό μνήμα, παίζει πρώτα ό παπάς τέσσερεις σκαπε-
θιές."Οποιος θέλει νά θωρή τσ άποθαμένονς (δηλ. τις ψυχές τών νεκρών) πιάνει
άπό τήν πρώτη σκαπεθιά τον παπά μιά χονφθιά χώμα καϊ τό ρίχτει μπροστά
τον ή πίσω τον».
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3.— Ή τελετή τής άνακομιδής τών οστών. Πού άποτίθενται τά οστά; Είς
τό όστεοφυλάκιον (κοκκαλίστρα έν Άβία Μάνης) ή έπαναθάπτονται εις τόν τάφον;

Παραδείγματα : Εις τήν Τσανδώ Θράκης «οί συγγενείς τό Σάββατο μετά
τό μεσημέρι παίρνουν τόν παπά καί πάνε στό κοιμητήριο, δίνε τρισάγιο καί τόν
ξεχωματιάζνε. Πλένουν τά κόκκαλα μέ κρασί καί τά βάζουν σέ πανέρι σκεπα-
σμένο μέ άσπρο μπόγο καί τά πάνε ατό σπίτι. Συγγενείς καί γειτόνοι πάνε εκεί
κεριά, λουλούδια,'θυμιάμα, οπως καί στον νεκρό καί κάνουν κόλλυβα. Τό βράδυ
τρεις, τέσσερεις γυναίκες παίρνουν τό πανέρι καί πάνε στήν εκκλησία καί τ' αφή-
νουν έ'ξω άπ' τά Δημόθυρα, μπροστά στήν καντήλα τοΰ Χριστού' θά κοιμηθούν
μιά βραδειά στήν εκκλησία καί τό πρωί μετά τήν λειτουργία τά κάμνε κηδεία.
Ό παπάς φορεμένος θά τά διαβάση καί μέ τά έξαπτέρνγα, τις ψαλμωδίες καί
μέ δλο τό πλήθος θά πάνε στό νεκροταφείο καί θά τά ταφιάσνε στον ίδιο τάφο.
Θά μοιράονε καί κόλλυβα καί ψωμί». Εις τό Χατζηγύριον Κεσσάνης «τόν πεθα-
μένο τόν ξεχώνουν τό Σάββατο τών Ψυχών προ τής Πεντηκοστής καί κατά τήν
ήμέραν τής Πεντηκοστής. Τά δοτά τά πλύνουν μέ κρασί, τό δέ κρανίον τό δέ-
νουν μέ άσπρον κεφαλόδεμα καί τό στολίζουν μέ λουλούδια τής εποχής, τό βά-
ζουν μέσα σέ κόσκινο μπροστά στήν εικόνα τοΰ Χριστού στήν εκκλησία καί ό
παπάς τό τρισαγιάζει. 'Έπειτα μοιράζουν κομμάτια γαλατόπιττα καί κρασί καί
μακαρίζουν». Ποία είναι ή σχετική συνήθεια άλλού ;

4.-Τί πιστεύουν, αν ό πεθαμένος εύρεθή άλειωτος (άδέξιος έν Λακωνία);
Πρβλ. τήν φράσιν «δέν τόν δέχτηκεν ή γη». Τί συνηθίζουν έν τοιαύτη περι-
πτώσει ; Π.χ. είς τήν Άν. Κρήτην «στά μνήματα τών άλειωτων κάνουνε έφτα-
παπάδο' έφτα παπάδες γονατίζουν άπάνω στον τάφο, πότε ό ένας καί πότε δ
άλλος καί διαβάζουνε ευχές, γιά νά λειώση ό άλειωτος». Είς τήν Σκΰρον «έβα-
ζαν άλλοτε τόν νεκρό μέσα σ' ενα τσουβάλι ή σ' ένα στρωματόντυμα καί τόν γ ν-,
ριζαν 40 μέρες σε 40 εκκλησίες, έστηναν τόν νεκρό πίσω άπό τήν πόρτα τής
εκκλησίας καί τόν λειτουργούσαν σαράντα φορές γιά νά λειώση».

5.-Μαντική έκ τών λειψάνων. Π.χ. άν τά κόκκαλα είναι κίτρινα, ήταν
καλός δ άνθρωπος (Σπάρτη). Τοϋ έπιόρκου ή χειρ ευρίσκεται άλειωτη, τοΰ συ-
κοφάντου αί τρίχες άλειωτοι κτλ.

6. - Δεισιδαίμονες συνήθειαι κατά την άνακομιδήν. ΓΙ. χ. αν ένας δυστυχή
συνεχώς μετά τόν θάνατον πατρός, μητρός ή άλλου στενού συγγενούς, πιστεύεται
ότι τοΰτο προέρχεται έκ πατρικής ή άλλης άράς' διό κατά τήν άνακομιδήν τό έκ
τής πλύσεως τών οστών ύδωρ δίδεται εις τόν δυστυχοΰντα, ίνα πίη έκ τοΰ ύδα-
τος τούτου (Άδριανούπολις).
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Γ) Ό θάνατος έπι ξένης.

1. - Τό μοιρολόγτιμα και τό μνημόσυνον τού έν τή ξένη αποθανόντος.

Π. χ. εις τά Τελιόνια Λέσβου «δταν πεθάν' κανείς μακριά, βάζουν τά ρονχα
του καί τή φωτογραφία του καί τόν καταλογιάζουν». 'Ομοίως είς τήν Μάνην
«τό 'χουνε συνήθειο, σαν πεθάνη κανείς στήν ξενιτειά, δταν θά τον κάμουν τις
σαράντα, νά βάλουνε τά ρονχα τον κάτω, νά τά στολίσουνε και νά τά μοιριολο-
γήσουνε, σάν νά 'χοννε τόν ίδιο τόν πεθαμένο μπροστά τονς».

2. - Κηδεία ξένου. Διάφοροι συνήθειαι. Π. χ. είς τήν Ίεράπετραν «άμα
είναι ξενομπάτης (= άπό ξένο χιοριό) ό άποθαμένος, τοϋ ρίχνανε λεφτά στον τάφο,
γιά νά πλερώση τό χώμα που τόν σκεπάζει, γιά νά μήν τοϋ είναι βάρος στήν
ψυχή». Ξενοταφειό έν Κρήτη ό ιδιαίτερος χώρος, ό προς ταφήν τών ξένων.

ΙΑ ) Δοξασίαι καί παραδόσεις περι ψυχών και νεκρών και περί "Αδου.

1.-Επιφάνεια ψυχών καί νεκρών. Π.χ. «τήν στιγμήν πού άποθνήσκει ό
ασθενής, ή ψυχή του μεταβαίνει εις τούς οικείους καί είς τούς στενούς φίλους
καί κρούει τήν θύραν ή έκπέμπει άναρθρον φωνήν. Τούτο λέγεται πρόφασις:
έκαμε πρόφαση, λέγουν. Οί άκούοντες τόν κρότον ρίπτουν τεμάχιον άρτου»
(Μάνη). «"Οταν άκούεται λιβάνι άστο δρόμο, χωρίς νά 'χουνε λιβάνι βαρμένο, περνςί
άποθαμένος κι δλοι λ,ένε: Ό θεός σχωρέσοι τον πού περνά» (Ιεράπετρα). Είς
τήν Αΐτωλίαν πιστεύουν ότι «ή ψυχή παρουσιάζεται πολλές φορές σά μνιγα καί
τήν βλέπουν μόνον οι καθαροί. Αύτή ή μυϊγα είναι άσπρη, σάν τή μελισσούλα».
Εΐς τήν Καστορίαν «μέο" στις 40 μέρες περιμένουν ν' ακούσουν βήματα, πόρτες,
γιατί ϋά *ρθή ό νεκρός νά γνρίση δλο τό σπίτι, δέν άφήνει άκρη. Μετά 40 μέ-
ρες φεύγει πιά ή' ψυχή γιά τόν άλλον κόσμο». Αί σχετικαί διηγήσεις.

2.-Οί βιαίφ θανάτω τελευτώντες. Βρέφη άποθνήσκοντα άβάπτιστα. Παρα-
δόσεις περί βρικολάκων. Τί είναι οί βρικόλακες; Πώς εμφανίζονται εις τούς αν-
θρώπους καί ποίας βλάβας προκαλούν είς αυτούς, εις τά πράγματα τοΰ σπιτιού,
εΐς τό πρόβατα, εΐς τά σπαρτά κτλ.; — Ποία μέσα μεταχειρίζονται οί άνθρωποι,
διά ν' απαλλαγούν άπό τήν έπήρειαν τοΰ βρικόλακα; 'Εξορκισμοί, καρφώματα,
ξέχωμα καί έξορισμός ή καΰσις τοϋ πτώματος.

3.-Δοξασίαι περί νεκρών καί "Αδου. Π.χ. «Στις τρεις ήμερες πού θά
θάψουνε τόν άνθρωπο πάει τό φίδι καί τοϋ βγάνει τά μάτια καί τά τρώει (Κο-

. ρώνη). «Στον άλλο κόσμο οί ψυχές πίνουν τό νερό τ Άλήσμονα καί ξεχνούν τά
περασμένα' δέ γνωρίζουν καθόλου ή μιά τήν άλλη» (Σκύρος).
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ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1940

Κατά τό λήξαν έτος είργάσΟησαν εν τφ Άρχείφ πλήν τοϋ Διευθυντού καί
τής γραφέως Γεωργίας Ταρσούλη οί δυνάμει τού Α. Ν. 250 άπεσπασμένοι
εΐς awo λειτουργοί τής 'Εκπαιδεύσεως Μαρία Ίωαννίδου, Δημήτριος Λουκάτος
καί Μαρία Λιουδάκη. 'Αλλ' εκ τούτων ή μέν Μαρία Λιουδάκη, άρθείσης τής απο-
σπάσεως αύτής, απεχώρησε τής υπηρεσίας ημών τήν 20 Σεπτεμβρίου, αφού έπί
τριετίαν έργασθεΐσα άόκνως συνετελεσεν υπέρ πάντα άλλον εΐς τόν πλουτισμόν
τών συλλογών τού 'Αρχείου, ό δέ Δ. Λουκάτος εκλή&η τήν 22 Νοεμβρίου είς τάς
τάξεις τοϋ στρατού προς εκπλήρωσιν τοΰ υψίστου προς τήν Πατρίδα καθήκοντος.

Καί κατά τό έτος τούτο κυρία ημών φροντίς ύπήρξεν ή άποθησαύρισις νέας
λαογραφικής ύλης καί ή έπιστημονική κατάταξις αύτής.

Α'.-Συλλογή λαογραφικού ΰλικοΰ.

1.-Ή ταξινόμος Μ. Λιουδάκη συνεχίζουσα τό έργον τής περισυλλογής
λαογραφικής ύλης παρά προσώπων εγκατεστημένων έν τή περιφερεία τών 'Αθη-
νών συνέλεξε παρά γυναικών έξ 'Ηπείρου καί 'Αμοργού καταγομένων ϋλην 874
σελίδων, ην κατέθηκεν είς τό Άρχεΐον υπ' αριθ. χειρογράφων 1422 καί 1438.

'Επίσης ή γραφεύς Γεωργία Ταρσούλη μεταβάσα είς τόν συνοικισμόν Μπρα-
χαμίου συνέλεξε παρά γραίας, έκ Σύρου καταγομένης, λαογραφικήν ύλην 100 σε-
λίδων, ην κατέγραψεν είς τό υπ' άρ. 1378 Γ χειρόγραφον αύτής.

2.-'Άλλαι άποστολαί τού προσωπικού προς συλλογήν λαογραφικής ύλης
έγένοντο αί εξής:

α) Ό Διευθυντής τοϋ 'Αρχείου μεταβάς τήν 10 Μαΐου εΐς Θεσσαλίαν έπί
μηνιαίοι άποστολή ήρεύνησε τήν λαϊκήν οΐκίαν καί αύλήν εΐς τε τάς πεδινάς καί
τάς όρεινάς περιοχάς αύτής, κατήρτισε δέ σχέδια κατόψεων 88 έν όλφ οικιών, ών
αί πλεΐσται διώροφοι, καταμετρήσας καί φωτογραφήσας αυτάς. Τά σχέδια ταύτα
καί αί φωτογραφίαι κατετέθησαν είς τό Άρχεΐον υπ' αριθ. 1436, θά δημοσιευ-
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θώσι δέ μετά τής σχετικής μελέτης είς τόν Γ' τόμον τής Έπετηρίδος τού Λαο-
γραφικού 'Αρχείου.

β) Ό ταξινόμος Δημ, Λουκάτος μετέβη τήν 1 Αύγούστου είς Λέσβον διατρί-
ψας δ' έπί ένα μήνα έν αύτη ήρεύνησεν έπί τή βάσει τών έρωτηματολογίων τοΰ
'Αρχείου τήν Λαογραφίαν τών έν Μυτιλήνη εγκατεστημένων Άδραμυττηνών, επι-
σκεφθείς δέ καί τά χωρία Άγιάσσον, Καλλονήν, Τελώνια, Πέτραν, Πετρί, Σκου-
τάρο, κατήρτισε συλλογήν λαογραφικήν έκ 1074 σελίδων, ήτις κατεγράφη είς τάς
συλλογάς τοΰ 'Αρχείου υπ' άριθ. 1446.

Τρεις άλλαι μηνιαΐαι άποστολαί τού προσωπικού, έγκριθεΐσαι υπό τής Συγ-
κλήτου τής 'Ακαδημίας 1) είς Σφακιά Κρήτης, 2) είς Φθιώτιδα καί 3) είς Κου-
τσοβλαχικά χωρία τής ΙΊίνδου έματαιώθησαν, ή μέν πρώτη λόγω τής άπομακρύν-
σεως έκ τής υπηρεσίας ημών τής δ. Μ. Λιουδάκη, ήτις είχεν αναλάβει αύτήν, ή
δέ δευτέρα ένεκα ασθενείας τής δ. Γεωργίας Ταρσούλη, ή δέ τρίτη έ'νεκα στρα-
τεύσεως τοΰ κ. Νικ. Σβορώνου, συντάκτου τοΰ Μεσαιωνικού 'Αρχείου τής 'Ακα-
δημίας, είς όν έχει άνατεθή ή λαογραφική έρευνα εις τά Κουτσοβλαχικά χωρία.

3. - Εις τούς προκηρυχθέντας διά τό έτος τοΰτο λαογραφικούς διαγωνισμούς τής
'Ακαδημίας 'Αθηνών υπεβλήθησαν δέκα έν όλφ έργασίαι, ών «ί δυο έκπροθέσμως.

Καί τοϋ μέν υπ' άριθ. 22 βραβείου 5000 δραχμών έτυχεν ή συλλογή ασμάτων,
παραμυθιών κλπ. τής έκ Βέροιας Ελένης Ψωμά, τού δέ υπ' άριθ. 24 βραβείου
5000 δραχμών ή περί τοΰ παιδιού πραγματεία τοΰ έκ Μαυρατζαίων τής Σάμου
δημοδιδασκάλου Ν. Δημητρίου. 'Αλλά καί αί λοιπαί διά τό αυτό βραβεΐον ύπο-
βληθεΐσαι έργασίαι έκρίθησαν άξιαι έπαίνου καί χρηματικής άμοιβής, άνήκουσαι
είς τούς κυρίους Κ. Καραπατάκην, δημοδιδάσκαλον Καστανοφύτου Γρεβενών,
Ίω. Παπαϊωάνου, δημοδιδάσκαλον Βόλου, 'Αστέριον Ζαμπούραν, ίατρόν έκ Κρου-
σόβου Μακεδονίας καί Θεοδ. Άνθόπουλον έκ Φλοητών Καππαδοκίας. Τά χειρό-
γραφα ταΰτα δωρηθέντα υπό τής 'Ακαδημίας κατετέθησαν εις τό Λαογραφικόν
'Αρχεΐον υπ' άριθ. 1424-1429. Είς τό Άρχεΐον περιήλθον δι' άγοράς καί δύο έκ-
προθέσμως υποβληθεΐσαι έργασίαι, καταγραφεϊσαι ύπ'άριθ. 1430 καί 1431.Ή πρώτη
έξ αυτών, σταλεΐσα διά τό υπ' άριθ. 22 βραβεΐον, περιείχε 91 δημοτ. άσματα, συλ-
λεγέντα υπό τοΰ έκ Σιατίστης δημοδιδασκάλου Κων. Μπέντα, ή δέ ετέρα, πραγ-
ματευομένη ήθη καί έθιμα τής περιφερείας Μετρών τής 'Ανατολ. Θράκης, έγράφη
διά τήν άπόκτησιν τοΰ ύπ' άριθ. 23 βραβείου υπό τοΰ καί έξ άλλων αυτού λαο-
γραφικών συλλογών γνωστού διδασκάλου Καλλισθένους Χουρμουζιάδου, θανόν-
τος τήν 18 Δεκεμβρίου 1939. Διά τόν πλοϋτον τών παρεχομένων ειδήσεων καί
τήν αρτιότητα τών περιγραφών ή εργασία αύτη ήγοράσθη άντί 5000 δραχμών.

Διά δαπάνης δέ έτερων 2000 δ5&ιχμών άπεκτήθησαν δύο έτεραι συλλογαί,
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γεωργιου α. μεγα

περιέχουσαι παραμύθια, ή μέν ηπειρωτική τού έτους 1870, ή δέ σαμιακή τοϋ
παρελθόντος έτους (αριθ. χειρογρ. 1456 καί 1457).

4.-Προσέτι έδωρήθησαν υπό φίλων τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου 18 χειρό-
γραφη, ώς εξής:

ύπ'άριθ. 1409 καί 1410) εκ σελίδων 100 υπό Δ. Λουκάτου,

1411) έκ δελτίων 372 . . . υπό Άχ. Τζαρτζάνου,
1412) έκ σελίδων 123 . . » Άν. Λιαμάντη,
1414) » » 19 . . » Αίκ. Βουλιέρη,
1418) » » 10 . . » Έμ. Γρίβα,
1419) » » 9 . . » Γεωργίας Ταρσούλη,
1423) » 130. . » Άγγελ. Χατζημιχάλη,
1433-35) » 126. . » Μαρίας Στρουμπούλη,
1437) » » 40 . . » Κ. Δημητριάδου,
1445) » » 52. . » Χ. Παπασταματίου,
1447) » 50. . » EU9. Γουβέλη,
1451) . » » 3. . » Άντ. Κεραμοπούλου,
1452) » 25. . . » Κ. Γουβέλη,
1453) » » 111. . » Hedwig Ludeke,
1455) » » 2. . » Ίω. Δρίλλη.

4. - Προς τούτοις δύο χειρόγραφα, περιέχοντα μύθους καί παραμύθια γρα-
φέντα διά τό Άρχεΐον υπό μαθητών, άπεστάλησαν ήμΐν τό μέν έν εκ σελίδων
80 υπό τών δημοδιδασκάλων Σκοπής τής Σητείας Ίω. Ροδανάκη καί Αίκ. Ψω-
μαδάκη, τό δέ έ'τερον εκ σελ. 34 υπό τού Επιθεωρητού δημοτ. Σχολείων Ρε-
θύμνου. Ταύτα κατεγράφησαν έν τφ Άρχείω υπ' άριθ. 1444 καί 1454.

5.-Τέλος έσταχυολογήθη ή λαογραφική ύλη, ή περιεχομένη είς 15 χειρό-
γραφα τοϋ Ιστορικού Λεξικού. Αύτη κατεγράφη έν τφ Άρχείω ύπ' άριθ. 1413.
1415-17. 1420-21. 1439-1443. 1448-1450 καί 1458.

"Οθεν κατά τό έτος τούτο είσήλθον είς τό Άρχεΐον

έξ άποστολών τοϋ προσωπικού. . . . χειρόγραφα 5 έκ σελίδων 2272

έκ βραβείων τής Ακαδημίας....

έξ αγοράς..............

έκ μαθητικών συλλογών......

(έγκυκλ. 'Ακαδημίας 10287/31 - 1 - 36)

έκ δωρεών.............

έξ άποδελτιώσεως χφ. Ίστ. Λεξικού.

εν ολω · ·*

6 »
4 »
2 »

18 »
15 »
50 »

614
796
114

1175
3185
8156
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Ή περιεχομένη είς τά χειρόγραφα ταύτα ύλη είναι ποικίλη, άναφερομένη
είς πάντα σχεδόν τά είδη τής λαογραφικής έρεύνης. 'Αλλ' ίνα περιορισθώμεν είς
τά στοιχεία, τά όποια υπόκεινται είς άρίθμησιν, κατά τό έτος τούτο εισήχθησαν
είς τό Άρχεΐον άσματα 1246, παιδικά ασμάτια 363, δίστιχα 1333, παροιμίαι
4295, παραδόσεις 69, έπωδαί 59, αινίγματα 281, καθαρογλωσσήματα 33, παρα-
μύθια 126, ευτράπελοι διηγήσεις 54, παιδιαί 246, ευχαί καί κατάραι 782, το-
πωνύμια 563, παρωνύμια 322.

Β'. Άποδελτίωσις' καί ταξινόμησις λαογραφικού ύλικοΰ.

Κατά τό έτος τούτο άπεδελτιώθησαν έν τφ Άρχείω 42 χειρόγραφα, συγ-
κείμενα εξ 6808 σελίδων. Έκ τών χειρογράφων τούτων 15 μέν, έκ 3185 σελί-
δων, ελήφθησαν έκ τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού, τά δέ λοιπά ανήκουν είς τό Λαο-
γραφικόν Άρχεΐον καί κατά τό πλείστον προέρχονται έξ αποστολών τοϋ προσω-
πικού. Ή εργασία αύτη έξετελέσθη υπό τών ταξινόμων τοϋ Αρχείου ώς εξής.

Ή δ. Μ. Ίωαννίδου άπεδελτίωσεν έξ χειρόγραφα έκ 216 σελίδων, τά ύπ'
αριθ. 1310-1313, 1448 καί 1450, ό κ. Δ. Λουκάτος δέκα χειρόγραφα έκ σελί-
δων 2239, τά υπ' αριθ. 1104 Δ', Ε' καί Τ', 1355, 1410, 1415, 1420, 1421,
1423 καί 1446 Α', ή δ. Μ. Λιουδάκη δέκα χειρόγραφα έκ σελίδων 2328, τά
ύπ'άριθ. 1381 Α' καί Β', 1413, 1416, 1422, 1432, 1438-41 καί ή δ. Γ. Ταρ-
σούλη οκτώ χειρόγραφα έκ σελίδων 850, τά ΰπ' άριθ. 1378 Β' καί Γ', 1412,
1417, 1418, 1442, 1443 καί 1449. Τέλος οκτώ χειρόγραφα, συγκείμενα έκ 1175
σελίδων καί προερχόμενα έκ συλλογών τής δ. Μ. Ίωαννίδου, (τά ύπ' άριθ; 1100-
1103, 1128, 1129 καί 1153 Γ' καί Δ'), άπεδελτιώθησαν διά δαπάνης 3521
δραχμών υπό δακτυλογράφου έκτος τής υπηρεσίας τοΰ Αρχείου.

Είς τήν άντιβολήν καί τήν τελικήν κατάταξιν τού έκ της άποδελτιώσεως
ταύτης προελθόντος υλικού, καθώς καί εις τήν προπαρασκευήν τής άποδελτιώσεως
ένίων τών χειρογράφων τούτων, είργάσθη ή ταξινόμος Μ. Ίωαννίδου.

"Οθεν, συνυπολογιζομένης καί τής λαογραφικής ύλης, τής σταχυολογηθείσης
έξ έντυπων τινών, ώς τοϋ Α' τόμου τών Κυπριακών Γραμμάτων καί μερών τού
Α' και Β' τόμου τών Θρακικών καί τοΰ Ε' τόμου τοϋ Άρχ. Θρακ. Θησαυρού
ή άποδελτιωθεΐσα κατά τό λήξαν έτος ύλη, πλήν ποικίλων ειδήσεων αναφερομέ-
νων είς τάς κατά παράδοσιν πράξεις καί ενεργείας τοΰ λαοΰ, περιλαμβάνει §σματα
1019, παιδικά ασμάτια 80, δίστιχα 756, έπορδας 73, παραδόσεις 183, παροιμίας
252, παραμύθια 43, ευτράπελους διηγήσεις 26, αινίγματα 252, παιδιάς 80, ευ-
χάς καί κατάρας 542, τοπωνυμα* 931, παρωνύμια 132.

Παραλλήλως πρός τήν άποδελτιωτικήν εργασίαν έχώρησε καί ή έπιστημο-

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Β

Η
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νική κατάταξις καί έπεξεργασία τής αποθησαυρισμένης έν τφ Αρχεία) ύλης. Καί
ή μέν ταξινόμος Μαρία Ίωαννίδου, συνεχίζουσα τό έργον τής συστηματικής κατα-
τάξεως τών δημοτικών ασμάτων, κατέταξε 560 άσματα, έπεμελήθη δέ καί τής
κατατάξεως τοΰ άποδελτιωθέντος καταλόγου ασμάτων τοΰ αειμνήστου Ν. Γ. Πο-
λίτου, ό δέ ταξινόμος Δ. Λουκάτος κατέταξε συστηματικώς 7953 παροιμίας καί
άνεθεώρησε τήν κατάταξιν τμήματος τών κατατεταγμένων ήδη παροιμιών άπό
τής λ. ΕΛΙΑ μέχρι τής λ. ΕΧΩ. Τέλος ό Διευθυντής τοΰ 'Αρχείου ήσχολήθη εις
τήν συστηματικήν κατάταξιν τής ύλης, τής άναφερομένης είς τά γαμήλια έθιμα,
καί συνέταξε διεξοδικόν περί αυτών έρωτηματολόγιον, έπεξειργάσθη τάς παραλ-
λαγάς τοΰ ςίσματος τής αναγνωρίσεως τής άδελφής προς παροχή ν πληροφοριών
είς τό Deutsches Volksliedarchiv καί ήσχολήθη είς τήν έκδοσιν τοΰ Α' τό-
μου τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου καί τόν καταρτισμόν άπανθί
σματος έκλεκτών παραμυθιών προς χρήσιν τών μαθητών κατόπιν ειδικής εντολής
τοϋ Υπουργείου τών Θρησκευμάτων καί τής 'Εθνικής Παιδείας.

Γ'. Έπετηρίς τοΰ Λαογραφικού "Αρχείου.

Κατά τό έτος τοΰτο συνεπληρώθη ή έκδοσις τοΰ πρώτου τόμου τής Έπε-
τηρίδος, όστις περιέλαβε μελετάς τοΰ Διευθυντοΰ καί τής ταξινόμου Μ. Ίωαννί-
δου, έγένετο δ'έναρξις τής εκτυπώσεως τοϋ Β' τόμου, στοίχειοθετηθέντων μέχρι
τούδε δύο τυπογραφικών φύλλων.

Δ'. 'Εθνική Μουσική Συλλογή.

Δυστυχώς κατά to έτος τοΰτο δέν κατέστη δυνατόν νά λειτουργήση τό έπι-
στημονικόν τοΰτο ίδρυμα. Καί προσελήφθη μέν δι' έκτακτον έν αυτώ ύπηρεσίαν
ό κ. Θρασ. Γεωργιάδης, υποδιευθυντής τοϋ 'Ωδείου 'Αθηνών, καί απεφασίσθη
ή άποστολή αυτού μετά τοΰ φωνοληπτικοΰ μηχανήματος εΐς Δυτ. Μακεδονίαν
καί Πίνδον προς συλλογήν δημωδών μελωδιών, ψηφισθείσης καί τής σχετικής
πιστώσεως, άλλά τεχνικαί κατά πρώτον δυσχέρειαι καί ή έκ τοΰ πολέμου προελ-
θοΰσα κατόπιν κατάστασις ήμπόδισαν τήν έγκαινίασιν τών ερευνών καί μελετών
τοΰ έί)νικωτάτου τούτου ιδρύματος.

Ε'. Χρησιμοκοίησις συλλογών.

Τάς συλλογάς τοΰ 'Αρχείου έχρησιμοποίησαν εις μελετάς των οί καθηγηταί
I. 'Αποστολάκης καί Φαίδων Κουκουλές, ή κυρία 'Αθηνά Ταρσούλη, ή δ. Χρυ-
ση'ίς Καλλάρη, ή δ. Πέπη Δαράκη, οί κύριοι "Ομ. Γεωργακάς, EU. Τζάτζος,
Μιχ. Κιτρομηλίδης, Άν. Δρίβας κ. ά.
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Τ'. Βιβλιοθήκη.

Ή βιβλιοθήκη τοΰ 'Αρχείου έπλουτίσθη διά 82 βιβλίων καί φυλλαδίων
(απέναντι τών 134 τοϋ παρελθόντος έτους). Ταΰτα κατεγράφησαν είς τό βιβλίον
εισαγωγής ύπ'άριθ. 1479- 1560, προέρχονται δέ 44 μέν εξ άγοράς, 38 δέ εκ δω-
ρεών, ώς εξής : 'Ακαδημία "Αθηνών 10, Λαογραφική Εταιρεία 2, Σύλλογος προς
διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων 2, Μπάγκειος 'Επιτροπή 2, Ύπουργεΐον Τύπου καί
Τουρισμού 3, Ύπουργεΐον Γεωργίας 2, Θρςικικόν Κέντρον2, Κ. Ρωμαίος 2, Δ.
Ξανάλατος 2, Γ. Πολίτης 2, Δ. Λουκόπουλος 1, Β. Φανίτσης 1, Γ. Μέγας 1,
Μ. Ίωαννίδου 1, Γ, Ταρσούλη 1, Τζούλιο Καΐμης 1.

Έν συγκρίσει προς τά προηγούμενα έτη τό έργον τής περισυλλογής τοΰ
άθησαυρίστου λαογραφικοΰ πλούτου τού Ελληνικού λαοΰ υστέρησε καί ένεκα
τής άπομακρύνσεως έκ τής υπηρεσίας ημών τής διδασκαλίσσης Μαρίας Λιουδάκη,
ήτις, ώς γνωστόν, ειχεν άφοσιωθή είς τό σπουδαιότατον τούτο έργον, καί ένεκα
τής διαταραχής, ην έπέφερε καί είς τάς έργασίας τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου ή
έκ τοΰ πολέμου δημιουργηθεΐσα κατάστασις. Τούναντίον ή άντιγραφική καί άπο-
δελτιωτική έργασία παρουσιάζει αύξησιν, άποδελτιωθέντων 42 χειρογράφων έξ
6808 σελίδων (έναντι 14 χειρογράφων έκ 4653 σελίδων τοΰ παρελθόντος έτους).
Επίσης αύξησιν παρουσιάζει ό άριθμός τών καταταχθεισών παροιμιών (7953
έναντι 2036 τού παρελθόντος έτους), ή αΰξησις δ' αύτη θά καταστή είς τό μέλλον
σταθερωτέρα, άν ό παρ' ήμΐν άπεσπασμένος καθηγητής, όστις εϊδικεύθη ήδη είς
τό έργον τής έπιστημονικής κατατάξεως τών παροιμιών, άφεθη νά συνέχιση έπι
έτη τινά τήν έπιστημονικήν ταύτην έργασίαν παρ' ήμΐν.

'Ατυχώς ουδεμία τών έλλείψεων καί τών άλλων άναγκών τοϋ 'Αρχείου, περί
τών οποίων είς προηγουμένας ήμών έκθέσεις έγένετο λόγος, έθεραπεύθη κατά τό
λήγον έτος. 'Αλλ' υπάρχει έλπίς ν' άνατείλη νέα περίοδος κατανοήσεως καί άκμής
καί διά τό Άρχεΐον ήμών, ώς καί διά τάς έπιστήμας, αΐτινες ύποκείμενον έχουν
τήν σπουδήν τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ.

Έν "Αθήναις τή 28X1 Δεκεμβρίου 1940

Ό Διευθυντής τοϋ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου
Γ. Α. ΜΕΓΑΣ
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άλας 146, 148, 167
αλείμματα 139
άλειψις νεκροϋ 47 κέ. 171
άλειωΐος 204
αλέσματα γάμου 129
άλιχάνη 136
άλλάχτρια 48, 171
άμετάλαβος, άμεταλάβητος

38, 167
άμιλτάκ' 11
αμύητος 37 κέ.
αναγγελία θανάτου 170,173
άνακαλεστής 61
άνάκλημα 61
άνακομιδή όστών 203
ά-ναματολόϊ 200
άνανίδα 11
άναπαψιμάρι 45, 169
ανάποδα, 104, 190
ανάστροφα 104, 201
άναφοραί άγιαι 96
άνεβόλι 50, 78, 171
άνεφράκια (άναφράγια) 18
άντίγαμος 164
άντίχαρα 164

άντραγίδα 11
άξάιτο 16, 18 κέ.
άξάτα 5, 16

άποκάλυψις νύμφης 157
άπόνιψις χειρών 189
αποχωρισμός νύμφης 146,

152
άραμνος 11
άρραβών 120 κέ.
άσαμακιές 11
άσήμωμα σκάφης 130
άσπόρδολας 11
άστιβιές 11

βάπτισμα έτοιμοθανάτου 37
βλισκούν' 11
βοϊδόξ'λα 11
βρικόλακες 112, 205

γαμόστολος 144
γαργαρίζω 170
γκώμνια, γκωμνιάζω 61, 62
γωνιά 7 κέ. 13

δακτύλιος άρραβώνος 120,

121, νεκρικός 172
δεισιδαίμονες συνήθειαι
124, 131, 139, 143, 150,
151, 160, 161, 165, 173,
178, 187, 203, 204
δέσιμο Χάρου 178
διαθήκαι 35 κέ. 196
διαλάλημα θανάτου 173
διαπόμπευσις γάμου 161
δίπτυχα 96

δώρα 119,124, 134,150,158

εγγυα, ή 126, 157, 160
έγκιόμια 59, 61, 62
εισαγωγή νύμφης 155

είσοδος γαμβροΰ καί νύμ-
φης 121, 152 κέ.
έκφορά νεκροϋ 179
έλεημοσύναι υπέρ νεκρών

97 κέ. 192
ενδυμασία γαμβροΰ 140,

νύμφης 141
ένδυσις καί στολισμός γαμ-
βροΰ 140, νύμφης 141
κέ., νεκροΰ 50 κέ. 172
έντάφια 47, 49, 78
ενταφιασμός 183 κέ.
ένταφιαστής 47, 49
ένχολές 158
έξιτήριοι ευχαί 45
έξόδιον βλ. ξόδι
έξοδος νύμφης 146 κέ·
έξορκισμοί 153, 178, 205
επικλήσεις άγιων 169
'επίσκεψις νύμφης εις βρύ-

σιν 163
έπιστροφή άπό τήν έκκλη-
σίαν 151 .
επιφάνεια ψυχών καί νε-
κρών 205
έστίασις άρραβώνων 123,
παραμονής γάμου 139,
ημέρας γάμου 158, Δευ-
τέρας 162
εΰχή προς τέκνα 167
εύχή νεκρώσιμος 173

ζύγισμα ψυχής 168
ζύμωμα 129
ζώσιμον γαμβροΰ 145

θανατίκια 109
θεώρετρα 134, 135
θολοσκέπαστος οικία 27
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θραΰσις αγγείων 77, 79, 80

149, 180
θραϋσις άξονος αμάξης 164
θρέψιμο νύφης καί γαμ-
βροϋ 154
θρηνιρδοί 62 κέ.
θυσίαι 153

ιερέων τελευτή 203
Ικετηρίαι 97

καθαρμός άπό νεκροΰ

189 κέ
καλέσματα 120, 126
καλημέρισμα νεκροΰ 193
καλΐνες 136, 142
κανιά 9
κανίσκια 138
καντήλι άκοίμητο 174
καπνοδοϋχος 8, 13
καπρούλια 6, 9
κάρφωμα Χάρου 178
καταχύσματα 150, 151, 156
κατέβασμα νεκροΰ 183
κατηχού μένος 39
κατοθυρίδα 9
κατρακάζα 13
κατσνουπόδια 11
καΰσις νεκρών 187
κειρίαι 47, 48, 49
κέρασμα νύφης 122, 150,
152

κινά καί κινιάσματα 136
κλεφτοψώμι 132
κλουβί 133
κοιμητήρια 81 κέ. 93
κοινή έξοδος έπί τους τά-
φους 94, 198
κοινό 91, 190
κοινόν ποτήριον 149
κοινόν γεΰμα 157
κοκκαλίστρα 204
κόλλυβα 98, 199, ζωντανά

κέ. 200
κολλυβόζωμος 199
κόμης αποκοπή 103, 201

κουβοΰκλ' ή κβούκιλ 16
κουλλούρι νύφης 130
κουμ'διά 6
κουρμπάνια 153
κρατούνα 13
κρυβτσάνες 14
κστελιάτ'κο 14
κτερίσματα 77, 184 κέ.

λαζάρωμα 50
λαζαρώτρα 171
λαηνουστάτ'ς 8
λάρναξ 76, 81, 84, 85
λαμπάδες στέψεως 150, 156
λαττέρα 65
λίχνος, λιχνώ 7
λούσις νεκροΰ 48, 171
λούσματα γαμβροϋ 136
λουτρόν μελλονύμφων 135,
πρώτον λ. 164

μακαριά 91, 185, 190
μαντική 120, 156, 187, 204
μαρτούρι 84, 186
μαρτύρια 81
μελόπιττα 123
μέλωμα νύφης καί γαμ-
βρού 122, 154
μερίδες 96
μεριδοχάρτι 96, 200
μετάληψις έτοιμοθανάτου

38, 167
μνημόσυνα 92, 96, 194 κέ.
μοιρολόγημα 58,61, 176
μοιρολογίστρια 63, 64, 177
μοσκοβούλ', μοσκογούλ' 11
μπαϊράκι 128, 144, 151
μπατίκια 153
μπαμπά χακί 119, 122
μπινίσι 140

μπράτιμος 126, 127, 163
μύησις 38

νεκρόδειπνον 91, 190
νεκροθάπται 187
νεκροκέρι 200
νεκροκρέββατο 65

νεκροπάπουτσα 173
ντάμι 28
ντόλτσες 67, 181
νυφοστόλι 133, 157

ξάνοισμα τό, 44
ξεκίνημα νύφης 148
ξένος, κηδεία ξ. 205
ξενύχτι, ξενύχτισμα 55,

177, 193
ξεπίστροφα, τά 152
ξεπροβόδισμα νούνου 159
ξειελέματα 132
ξέχωμα 203
ξημέρωμα 161
ξόδι 55, 65, 75
ξύλα διά γάμον 131
ξύρισμα γαμβροϋ 140

όβολός 175

οίωνισμοί 151, 152, 156

παίδων τελευτή 202
παπούτσια νύφης 146, νε-
κροΰ 173
παράγαμπρος 126, 127
παράδοσις νύφης 146, 152
παρακούμπαρος 125
παραμονή 177
παράνυμφος 125
παράνυφη, παρανύφισσα

126, 157, 164
παράσπιτο 11, 16, 27
παρασπόρ' 3 κέ.
παραστάσιμο 45, 95, 198
παραστεκάμενοι 126, 158,
191

παραστόλια 157
παραφτέρωση 6, 14
παρηγοριά 91, 190
παρθενόκουκκα 157
πάρσιμο τής νύφης 145 κέ.
παστοπήγια 133
παστός 133, 157
πένθη 100 κέ. 201 κέ.
πέπλο (νεκρικό) 67, 181
πέπλος νυμφικός 143. 157
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πέρασα 23
πέραντρο 175
περατίκι 175
πέργιορας 10

περίδειπνον 90, 91, 190 κέ.
περιποιήσεις νεκροϋ 46,171
περιφορά νεκροϋ 182
περιφορά νύμφης 149
πικροβούκι τής Παναγίας,

τό 177
πισχρόφια 164
πλατυμέτωπος οικία 28
πλέξιμο νύφης 136
ποδαρονεψίματα 164
πομπή γαμήλιος 144, 145,

147, 152
πομπή νεκρώσιμος 180
πορτιάτικο 91, 175
προγνωστικά θανάτου 166
προζύμια 129
πρόθεσις νεκροϋ 174
προίκα, ετοιμασία 124,132,
έκθεσις προικιών 132
προικοπαράδοσις 138
προικοσύμφωνον 119, 122
προλήψεις νεκροθαπτών187
προξενεία 118 κέ.
προξενητής, προξενήτρια
118, 160
προπόσεις 158
προσκεφάλαιον νεκροΰ 174
πρόσκλησις θανάτου 169
προσφοραί είς νεκρόν 175,

184, 198
προυβέντις 158
πρώτη έξοδος γαμβροΰ 162
πρώτον λουτρόννύμφης 164
πρώτη νύκτα γάμου 160
πρωτόπλαστος 130, 132
πρωτοσυμπέθερος 143

ραντισμός 40, 146, 167

ράπισμα γαμβροΰ 145
ρεσιό 138
ρόδι 121, 155

σάβανον 50, 171
σαβάνωμα 171
σαρανταλείτουργο 96, 196
σήμα 75, 83, 84
σήματα έπιτάφια 186
σίδερο 155

σιδεροσίνι 141, 155, 182
σινί ή σινιά 134
σκέπα μέ δύο (ή τρία ή τέσ-
σαρα) άκιντιά 9, 14, 18
σκεπαστή 12
σοφάς 22

σταυροφόροι 171, 198
σταύρωμα θύρας 154
στέγασις 5 κέ.
στέγωση 10

στενομέτωπος οικία 26
στέφανα 149, 156
στέφανοι καί άνθη 172
στεφανοκόλλικα 157
στέψις 148
στόλισμα νύφης 141
στρώστρα 126, 160
συγχώρησις 43, 56, 167
συλλείτουργα 93
σύμβολα έπιτάφια 186
συμπόσιον γάμου 158
σύνδειπνα 90
συνοδοί νύμφης 157
συνταγαί περί τών αδόκη-
των 41
συχώριο 91, 185
σφαχτά τοΰ γάμου 137
σφνάδκους 7

σχηματισμός λειψάνου 46,

52, 171
σχηματισμός σοροΰ 174

τάφος 81, 83, 85, 91, 183,
186

τέμπλα 66, 179
τημσάρκα 3
τράχωμα 138 κέ.
τυμβωρυχία 86, 87, 187

ύνί 144, 155, 156
υποδοχή νύμφης 153

φαγητά γάμου 137

φεγγίτης 14

φέρετρον 179

φίλημα μνηστήρος 122

φίλημα στεφάνων 150

φκέντρ' 16

φλάμπουρο 128, 144

φ'λάχτρις 126, 157

φ'νίκα 118

φοϋρνος 11, 16

φύλαξις νεκροϋ 54 κέ. 177

χαγιάτι 5, 10
χαιρετίσματα 175, 200
χαμόγειο σπίτ, 7
χαμουλιοί 11
χαροπάλεμα .168
χλιαροθήκ' 13
χοαί 193, 194 κέ. 198
χοροί 151, 156, 159, 160
χορός Ήσάΐα 150

ψίκι 144
ψυχοκέρι 200
ψυχολαλοΰσα 45, 169
ψυχομαχητό 36, 167 κέ.
ψυχοπαράσκευα 95, 197
ψυχορράγημα 43, 168 κέ.
ψυχορραοΰσα 45, 169
ψυχοσάββατα 197 κέ.
ψυχοχάρτι 200
ψωμαδιό 11, 16
ψωμιά γάμου 129 κέ.
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