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ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

Αί ειδήσεις, τάς οποίας παρέχω κατωτέρω, αναφέρονται είς tà τελούμενα έν
θρφίτ) πρός θεραπείαν if άποτροπήν επιδημικών νόσων ιδία ιών ζώων, προέρ-
χονται δε κατά τό πλείστον εκ τών περιοχών Σουφλίου καί Διδυμοτείχου, τάς
οποίας περιήλθον δια λαογραφικούς σκοπούς κατά την ανοιξιν τοΰ 1922 (αριθ.
1—18) *). Είς ταύτας προστίθενται σαφείς πληροφορίαι, συλλεχθεΐσαι ύπ* Ιμοΰ τό
1912 παρά χωρικών, καταγομένων εκ τών περί την Μεσημβρίαν, Άγαθούπολιν
καί το Καβακλί της βορείου Θράκης ελληνικών χωρίων (αριθ. 19—30), ώς καί παλαιό-
τεροι τίνες περιγραφαί τών τελουμένων είς δύο αλλα θρακικά χωρία, τάς Φεράς καί
τό Τσορέκκιοϊ, δφξιλόμεναι είς τόν ιερέα Συμεών Μανασσείδην (αριθ. 31—32).

Έν τέλει παρατίθενται τα εν Σκοπέλφ, Πέτρα καί Σκοπφ, χωρίοις της 'Ανατ.
Θράκης, τελούμενα κατά περιγραφήν τοΰ Δ. Πετροπούλου (αριθ. 33), ώς καί
συνήθειαί τίνες τών ποιμένων της Δυτ. Μακεδονίας καί Αιτωλίας, καταγραφεΐσαι
τό μεν ύπ'Ιμοΰ, τό δέ ΰπό τοΰ μακ. Δ. Λουκοπούλου (αριθ. 34—35).

Είς τάς ειδήσεις ακολουθούν σημειώσεις περί τών τελουμένων.

') Περί τών χωρίων τών περιοχών τούτων βλ. τά σημειατ&έντα υπ' έμοΰ έν Λαογραφία,
τόμ. Ζ' 1923 σ. 465 οημ. 1 καί έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου Α' 1939 σ. 6 κ. έ. όπου καί σχετικός
τοπογραφικός χάρτης.

Αί αφηγήσεις τών χωρικών είναι πιστώς καταγεγραμμένα^ άλλ' όλα τά κείμενα βέν
αποδίδουν ακριβώς καί τήν φωνητικήν τοΰ τοπικού Ιδιώματος.

Τά κείμενα (1—18) παρετέθησαν κατά τήν γεωγραφικήν θέσιν τών χωρίων, έκ τών
οποίων προέρχονται.
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1.

Τριφύλλι (Πασμακτσί). Παρά Άθ. Μαργαζιόγλου, ετών 76.

Γ ι α νϊ καρά1) πιάν' τ' άγιλάδια. Τό 'πιασι αυτή ή άρρώοτεια τ'άγιλάδ';
φουσκών' αμέσους, σι μισή ώρα μέσα ψουφάεϊ πέφτ καταή, 'nob ζουν κώλου τ'
γαϊμα τρέχ '. Κείνου τον πράμα νε2) τον γδέρνουν, νε τα σκυλιά τον τρων τον
παραχώνουν.

€ Μέγας είσαι, Κύριε....' Πώς μας άκόλλ'σι αυτό του κακό/» χωρατεύουμι
?νας τονν αλλουν μας. Καλημέρα δε λέγ μιστι και αυτόν τον λόγου λέμι. Ονλ' οι
χουριανοί, και γέροι και νέοι, εχουμ 'έναν λόγου, τί να κάνουμι...

"Αξαφνα εριτι3) του κακό. Άπο βρουκόλακα μας φαίνιτι αυτός ου πάθους
άνθρονπονς πιθαίν', δε προυφταίνουν và τονν κοινουνήσονν, νά τουν ξιμον-
λονήσονν, γένιτι βρουκόλακας. Κι αμα είνι πιδί άβάφτιστον, δεν του κοινοννάει
παπάς" κι αυτό γένιτι βρουκόλακας κι πααίν' στά πράματα κι τά ψουφάει.

Άρρώοτεια άξαφνη ' πέκ'*) γένιτι, λεν παππονδις. "' Υστιρα, τς φαίνιτι, άκουλ-
νάει κι ις άνθρώπ' άρρώοτεια, άλλά ετσ, τά μυαλά τς πειράζοννταν έχαναν τή:
σειρά τς, αμα εροννταν 5) αντο τον κακό...

«Τινά κάνουμι, πιδιά;* ελιγαν οννατοί τς οΐ γειτόν', ενας τονν αλλουν. «Νά
μάσουμι άπου τρία χουριά παπάδις, νά διαδάσονν του Μόδεστου τή φυλλάδα κι
καχόπ' νά βγάλουμι κι κ ινον ρ για φουτιά *.νΕτο' την ηλιγαν παππονδις.

Πάαιναν στης Ικκλησιας του χαγιάτ'6) κ' έβγαναν κινονργια φοντιά με άρντί-
τοια1)... "Οποιους τύχ, οποίους θέλ' ας εΐνι κονμμάτ* νά ξέρ'άπ' τίκείν ' τή δουλειά
κι νά εϊνι ζερβός, νά εϊνι και. στης θάλασσας τά καράβια άνεβαοτός, νά εϊνι πιρα-
σμένους 'που τή θάλασσα' τότι γένιτι καλλιγώτιρα. "Αμα ξέρ° της θάλασσας τά
πράματα, θα τονν πάρουν τέτοιουν ανθρονπου. Και νά μήν εχ άλλον δνονμα
τέτοιου μέσα στον χουριό' νά τονν λέν' 'Αδρία, μαναά8) κείνους νά εΐνι μέσα στον
χονριό. Κ' εν α πιδί νά εϊνι, νά μήν γιννήσ άλλου ή μάννα τμουνονγενής. Τότι
θαραπεύιτι αυτή ή άρρώστεια. "Ετσ° εΐν' τον συνήθειου τάχα.

Παίρνουν άρντίτοια ξύλα, κέδρα, κι τά ζεύτουν 9) ετο : μπήγουν ενα παλούκ
ιδώ κ ενα Ιδώ, τά τρνπαν *που μιά τρνπα, κι φκιάνουν ενα ξύλου, ΐσια-ϊσια νά
χονράει στέκεΐνες τϊς τρύπες, νά εριτι') σφιχτο-σφιχτό στέκεΐνα τά ντιρέκια10) πον
λέν. Τρυπάν κι μιά τρυπούδα με μιά μικρή αρίδαίι) κι τή βγάνουν ατεκείν την τρΰπα

') Λέξις τουρκ. σημαίνουσα μανροκαμένος και συνεκδοχικώς την λοιμώδη νόσον των

ζώων, τον άνθρακα. ') οίίτε—οϋτε 8) ερχεται *) άπό εκβϊ, έκ τούτου ') έρχονταν,

6) ΰπόατεγον, στοά ανοικτή, έδώ νάρθηξ εκκλησίας ') λ. τουρκ. κέδρα 8) μοναχά ") ζβυ-

γνύουν" βλ., κατωτέρω την είκ. 2 ,0) στύλους ") τρυπάνη.
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που σέρνιτι τον ξύλου. ΣτΙκείν την τρυπούδα χύνουν καμπόσου μπαρότ χώνουν
κι καμπόσ' γίσκνα ικεΐ, την τσιακτίζονν -) και στα δυο τα ντιρέκια, κλώνονν κι μια
τριχιά3) στον ξύλου, που εΐνι ανάμισα ατά παλούκια, κ' ένας ανθρουπους κάθιτι
ποδώ κ' ενας 'ποδώ κι τραυάν την τριχιά. Γνρνα-γύρνα, τον ξύλου ζιοταίνιτι, άνάφτ'
τον μπαρότ1, άνάφτ' κ ή γίσκνα 'που τον μπαρότ ' πάκ κάμχν *■), φονρλαντίζ'6) κείν'
ή γίσκνα· έχουν κ' ετοιμες πέτσες 'πο κέδρα φτινά-φτινά6), τϊς βάζουν Ικεΐ μέσα
κι ανάφτουν κείνες οι πέτσες... έβγαλαν την κινούργια τη φοντιά!

Θά την πάρουν νστιρα νά την πάνονν δξ' απ' τον χονριό. Θά εϊνι οτράτις
σταυροντές, μια στράτα θά πααίν ετσ', μια ετα', μέσα στον μιρά Ί), (σ' άλλον χονριο
δε σε βάνουν, δε σε θέλουν). Τέτοιου ίνα μέρους θά βρουν, θ' ανάψουν δυο φουτιες
απ' τεκείν ' τη φοντιά κι θά πιράσονν τ' άγιλάδια 'πανάμισα 'που τις φουτιές.

Κει στον στανρονδρόμ' ανοίγουν κι μια τρυπά στον μπα'ιρ', δσον νά χονρέα'
ενα βόδ' μι του ζόρ' νά πιράσ'. Μπρουατά θά πιράο'ν 'πο την τρΰπα πάπ'κάτ'
κ' ϋστιρα 'που τις φουτιές.

Μά θά τα κάμουν αγιασμό μπρουστύτιρα με τονν παπα. Θά διαδάσ'τον Μό-
δεστου τη φυλλάδα παπάς ικεΐ δξ' άπ τον χονριό, στον σταυρονδρόμ'. Φέρ'ν κΐ
τον 'κόνισμά τ'.

Θά εΐνι ονλονς σν κόσμους Ικεΐ μαζιμένους, ανθρονπονς δέ θά μείν μέσ'
στον χονριό, ζουντανη ψυχή μέσ' στον χονριο δε θά εΐνι — κι γάτις κι σκυλιά, θά τά
πάρουν μαζί. Θά τΐ] βάλ'ς μέσ σ ενα σακκι τη γάτα α', θά την πάρ'ς κι τη γάτα α",
γιά νά μην εΐνι ζουντανη ψυχή μέσ' στον χουριο και μείν' βρουκόλακας στη ζουν-
τανη την ψυχή εκεί. Τά πονντίκια θά μείνουν, δεν πιάν'νται καί !

Φοντιά παλιά δε θ' άπου μείν ' μέσ° στον χονριό. Ου λόγονς 'πο μπρονατά
ακόμα. "Αμα χιρήσουν νά λεν', θά βγάλονμι κινούργια φοντιά, διαταη τον χονριον,
νά σβήσουν οι φουτιες ούλες.

"Εχουν κ' ενα σίδερου, πάππο μ' προς πάππο μ' τό 'χουν, δεν του θ'μοΰντι
ποιος τό 'καμι, του παίρνουν κι αυτό ικεΐ στον σταυρονδρόμ'.

Κείνου του σίδερου κλιμμένον εΐνι. Κείνους μάατονρας πού τό 'καμι κλιμ-
μένον τό 'χ': θά πάρ' σίδερα 'πο δώδικα χονριά κι δταν τον δονλεύ'Ι δέ θά χον-
ρατεύ' χίτς 8) κι θά εΐνι του μαγαζί κλεισμένου, θά θέλ ' 9) μέρα, θά θέΧ νύχτα, 'σιου 10)
ανθρουπους νά μην εϊνι άλλους 'που τ ς καλφάδις' τρεις ανθρουπ θά εΐνι χουρίς
άλλου, μά δε θά χουρατεύουν μι φαίνιτι γιά νά εΐνι ενας γκονλιόμπαρους 11 ), κι θά

1 ) πυρϊτις *) πιέζουν ') περιτυλίσσουν και ενα αχοΛι *) κάμνει κρόχον

ν

') παίρνει φωτιά 6) λεπτά 7) περιοχή χωρίου ') διόλου 9) σαν θέλ·)] 10) φθάνει
άρκεϊ ") γυμνός.
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φκιάξουν μιά βέργα, στην 5κρα θά γέν σταυρός. "Υατιρα, δποτι κάνουν αντήν την
πράξ' κείνου τον σίδερου του καιν' ίκεΐ στη φοντιά μέσα.

Εϊπαμι πώς οΰλα τα πράματα, πρώτα τ' άγιλάδια, τά. πιρναν 'πανάμισα 'πο
τις φουτιές' δυο φουτιες καιν' μεγάλες, δεκαπέντι—εικόνα' Αμάξια ονλο κέδρα, κι
κείνους που εϊνι ζέρβας, κείνους θάν' εχ' κείνου του σίδερου μι του σταυρό κι πιρ-
νώντα (εϊνι καμένον κει στη φοντιά), ούλα τ' άγιλάδια θά τά βάν' νταμκα κι δ. λ λ'
δυο άνθρώπ' στέκονντι στις φουτιές, ενας 'πεδώ ενας 'πεκεΐ, παίρν 'ν κέδρα καμένα
κι τά κουνταν ") τ' άγιλάδια, τά καψαλίζουν θά κάψουν την τρίχα τς καμπόσου.

θά9) τελειώσουν τ' άγιλάδια, νστιρα ·&ά φέρουν τ'αλονγα, τά γχατζόλια*)' κϊ
κείνα Μτσ' θά τά κάμουν τον σταυρό κϊ θά τά καψαλίσουν μι τά κέδρα. "Αμα σω-
θούν αυτά, θά πιράσουν τά πρόβατα κι τά κατσίκια.

Τά κατσίκια μι του σταυρό δεν τά καίει' περνάν άγλήγουρα' μι του σίδερου
μαναά ετα' τά βλουγάεϊ τά κάμ ετσ' στονν άέρα θά 3) σταυρό κι, τά καψαλίζουν
μαναά μι τά κέδρα. Κι τά πρόβατα ετα' τά κάμουν.

Τόσους κόσμους μαζουμένους, άντιρ '■>), γ'ναΐκις, κουρίτσια κι πιδιά, τά τυλίγουν
τ' άγιλάδια κι τά κατσίκια, στέκουντι μι τά ξύλα στον χέρ , δεν τ' άφίν'ν νά κατσιρ-
ντίσουν *) 'πέκ'- δε γέν'ται γιατρικό.

Τά πράματα μαζουμένα εϊνι κατά βασίλεμα ήλιου κϊ πιρααμένα κατά δίν'τα
ήλιους '')' θά τά χαϊντάν8) 'σιακεΐ, καθώς βγαίν ' ήλιους καρσί3), πονλυ προυΐ, νύχτα,
οκουτ'νά ακόμα θά παν ετσ' εϊν' διαταϊμέν ώρα. "Αμα πιράσουν τά πράματα, τότε
νά βγϊι ου ήλιους. Κι τό 'χουν λόγο, π' αριστερή μεριά νά πααίν'τι. θά πιράσουν
πρώτα 'πο την τρΰπα ποκάτ κ' ΰστιρα κατά δίν'τα ήλιους εϊν' οΐ φουτιές' θά πιρά-
σουν κι άπου τις φουτιές. Και να φυοάη βορράς, εϊνι καλλιγώτερα, νά π<% 'αιακάτ'
του κακό, νά μην άκλουθήσ" ξανά.

"Αμα τελειώσ' αυτό, υατιρα χιρνάει10) ου κόσμους νά πιρνάη,'πανάμεσ' άπ'
τ εκείνες τις φουτιές, γ'ναΐκις, κουρίτσια, αννο, άνακατουμέν' σδαρνίζ'11) κϊ του σκυλί
τ' κϊ τη γάτα τ' στ ου νώμου μι του σακκί' κάμουν χάχανα13) ίκεΐ. Αυτός πάλι κάμ'
ετα' μι του σταυρό στονν άέρα κ' οι άλλ' τς καψαλίζουν μϊ τα κέδρα κατά τά πον-
δάρια τς, κατά το κεφάλ' τς, δπ' τύχ. "Ε, μπέ, μ' εκαψις ! Πιρναν ου κόσμους,
τελειών' αυτό.

"Υατιρα ενα γ'ρουνάκ' τ άλείφτουν κατράν' κϊ του δίνουν φοντιά. Κείνου
κου'αεύ'13) μέα στονν κόσμου, στ άγιλάδια" γιλάει ον κόσμους, τά πιδιά, ώσπου νά κα·η
κείνου του γ'ρουνάκ '. "Αμα πέσ', τον παίρνουν κόσμους κϊ του παραχώνουν, νά μην

') σημάδι, σφραγίδα ') κεντούν, κτυποΰν ακροθιγώς ') σαν ') γαϊδούρια

*) αντροι, άνδρες 6) ξεφύγουν 7) xatà δίνοντα δ ήλιος, κατά τήν άνατολήν τοΰ ήλιου

8) παρορμούν, όδηγοΰν μέ φωνές ') άντικρΰ ι0) αρχίζει η) σέρνει ") γέλια ") τρέχει.
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τον φαν' τά σκυλιά' λυσσάζουν ϋστιρα τά σκυλιά. 'Απ' ταυτο λυσσάζουν τά σκυλιά,
ελιγαν πάππου δις, κι άπου τά σκυλιά άκονλνάει κι τ ς άνθρώπ . Κι τον γκοντζιούν ι)
μι τήν κινονργια τή φουτιά τ' άναφταν.

* Υστιρα παίρουν άπ' τίκείν να τή φοντιά οι γ'ναΐκις ο" ίνα ταονκάλ' μέσα ή
σ' ενα θυμνιατο λόγου χάρ' κι πάν' σπίτ'.

Τή στάχτ' τήν παλιά θά τή μάοουν, θα τή ρίξουν. Κ' ΰστιρα δποια αμπέλια
καίγονντι κι δποια δέντρα άνοίγονν κι τά ρίχνουν τά λουλούδια, τά τ'νάζονν, ελιγαν
παπποΰδις, 'που τάκείν'να τήν κινονργια τή στάχτ' νά βάλουν ατή ρίζα τά δέντρα,
τ' αμπέλια.

Σαράντα μέρις τήν έχουν χρήοιμα κείν'να τή στάχτ' τήν έχουν μαζεμένα νά
νή βάλουν ατά δέντρα. Διαταϊμέν' μέρα Τεσσαράκοντα μαρτύρων, xtç Ιννιά του
Μάρτ'. Μιά χαρούμεν' μέρα τήν έχουν, θάν 2) παναγύρ' τήν έχουν κείν'να τή μέρα.
"Αμα τελειώσουν, ϋστιρα μαζεύουντι κι κάθονντι σ ενα φαρδύ μέρους' κάμουν χον-
ρονδις ϋστιρα, πιάνουντι χορό : θά μας δώσ' θεός καρπό γι' αύτο που ϊρρ'ξαμι..
θά παλαίψονν πελεβανέοι3).. ■

Τά πράματα πηγαίζουν νά βοσκήσουν κ' ϋστιρα δεν τά φέρνουν στον χουριό'
δσον νά κοπή κείν' ή άρρώοτεια, τ" άγιλάδια δεν τά ζεύτονν, ατά μπαΐρια θά κοι-
μονντι, δσον ν' άρώα' i) αύτο τον κακό. Κι δσα πράματα ψονφήσονν, τά παραχώ-
νουν, να μήν τά φαν' τά σκυλιά' μολενουντι τά σκυλιά, μολενονντ' ον κόσμονς.
Μεγάλ' προφνλαξ' τονχαν λύσσα προέρχιτι, πανούκλα 'πο ταντο προέρχουνταν....

Με ταύτα τα καμώματα πιρνάει αντο τον βρονκόλακα το πάθ'. Αντο εΐν'
του γιατρικό τ .

Αν εΐν' χ'μώνας κι τύχ' νιρό, τά πιρνάν κϊ 'που νιρό. ΚΙ κείνου καλό εϊνι-
Τνχαίν τον καλονκαϊρ* κι δεν έχουν τά ρέματα νιρό, τριχούμινα νιρά. Που θ ι νά τά
πιράοουν ; 'Αλλά τον καλύτιρου εΐνι νά πιράσουν κι άπ' τον νιρο κι άνθρώπ' κι ονλα
τά πράματα. "Ετο' εΐν' ή τάξ'. "Οπούς τρέχ τον πουτάμ , τον νιρό, ετσ' κι αντο τον
κακο νά τρέξ ' άπ τά πράματα, άπ' τς άνθρώπ'.

Κ' ϋστιρα θά νά καθαρίσ' καθένας, νά κάψ' τά κέρατα, νά θυμνιατίσ' τ' αχούρια.

Σάββατον μέρα τά κάμουν αυτά. Σήμερα Σάββατου, νά πονμι, τά πέρασαν
'που τή φουτιά, τ άλλου Σάββατον θά τά πιράσονν πάλι 'πον του νιρό.

2.

Κιουπλί. Παρά Γ. Παπάζογλου, ετών 86.

Πόταν εροννταν καμνιά άστένεια στά ζώα, ήλιγαν : άγλήγονρα, νά προυλάβ'τι,
νά τά βγάλ'τι άπ του χονριό ο ξ ου, μακριά, σι μέρονς πον νά μήν άκούγιτι δρνιθα.

') γουρουνάκι ') σάν ') παλαιστάι *) άραιώσχι s) έρχονταν.
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Κει έσκαβαν τή γης κ' έκαναν ενα πέραμα. "Υστιρα δυο αντρ,νά εινι ζέρβ',
ζερβόχιρ'., έπιαναν ξύλου άπου κέδρου, τό 'κουβαν κι του πιρνοϋσαν σαν άδράχτ'
άπουμέο' άπου δυο άλλα ξύλα' τά ξύλα τά έμπηγαν στη γης σά στϋλο, κι μι του
σκοινί ενας άπουδώ κι άλλους άπονκεΐ τραυοΰσαν. Γυρνοΰσι τ' άδράχτ', τό στριβαν
κ επιανι φουτιά· αναβιν αντο κι τονχαν, δτι *ούρανόθεν» άνάβ', αναβιν άπό το
*άνεσπέρου φωτός».

"Ομους φουτιά δε θά ήταν άναμμέν ατού χουριό. ' Αγρονφυλάκ γύβ'ζαν στά
σπίτια κι τηρούσαν. "Αν θά ήταν φουτιά άναμμέν στού χονριό, δε θά ενεργονσι.

Κει στο στνλο επιανι φοντιά, με τήν ΐοκνα τή βαστούσαν." Υστιρα άλειφαν πίσσα
ενα γ'ρ ο ν ν ο ϋ δ*, τ' άναβαν με κείν' τή φουτιά και καίγουνταν του γ'ροννονδ'.
"Αμα καίγοννταν τον γ'ροννονδ', έβαναν δυο ξύλα δυο ζερβόχιρ' άνθρώπ', πάλε
άναφταν τά δανλιά κει στην πίσσα πον καίγοννταν τον γ'ροννονδ' και περνώντας
τά ζώα ενα προς ενα άπ' τό πέραμα με κείνα τά δανλιά τά χριοΰσανt ώστε τά
μύρωναν ώς μύρον τοϋχαν, νά προφυλαχτούν άπ' τήν άστένεια κείν'να, ώς Ιερό
ενα πράγμα τονχαν.

Μ' αυτόν τον τρόπο εξάλειφαν τήν άστένεια. Του παραδέχοννταν κόσμους
σάν θαματονργό. "Εσβηναν δλες τις φουτιες κ' υστιρα επιρναν ποκέί φουτιά κι άνα-
βαν στά σπίτια. Αιτανεία και αγρυπνία τά παρατούσαν, θά νά κάμουν αυτό.

Γιά τά βονβάλια τήν άστένεια, τον χι ρ λα μα1), πήγαιναν νά κλέψονν τρεις
ζέρβ' άνθρώπ' °πό ενα έργαλεϊο άπ' to χωράφ' τοϋ γεωργού (τά "κρυβαν τότε ατό
χωράφ' τά εργαλεία), θά νά βρουν καί ζέρβο σιδηρονργό νά κόψ' κι άπ' τά τρία
τά εργαλεία ενα κονμμάτ', νά κάμ ενα σίδερο μακρύ δσο δυο π'θαμές, νά τό χώσ'
σ ενα ξύλου, νά τό κάμ' σά λόγχ'. Υστιρα ενας τό βαστούσε σάν ΐερό στο σπίτ' καί
τον μηνούσαν να ερτ' νά κάψ' το χιρλαμά. Πήγαινε αυτός στά σπίτια, ζέσταινε τό
σίδερο ατή φουτιά και τσίτοϋσε 2) τά βονβάλια' ετο' ενας χρισμος ήταν.

3.

Δαδιά. Παρά Θανάση 'Αλεξίου, ετών 80.

Είναι μιά άστένεια, γ ι αν ι καρά τή λέν' : τό δέν'ς 'ποβραδυς τό ζώο, καλό'
τό πρωΐ τό βρίσκ'ς ψόφιο, κι δταν θά πάρ'ς τό πετσί τ', θά εχ ενα κομμάτ μαΰρο
κρέας άπάν' στά πισινά, στη νουρά, σά νά είναι χτυπημένο.

"Αμα τά πιάσ αυτή ή άστένεια, μαζεύουν δλα τά γελάδια τοϋ χωρίον, μικρά
μεγάλα, (ψυχή νά μήν άπομείν'), και τά πάν' σ' εναν ποταμό και τά περνούν στην
αλλ' μεριά *π' τον ποταμό' ψυχή 'πό δώθε δεν άφίνουν.

') Χιρλαμάς, ό πονόλαιμος βουβάλων καί χοίρων, βλ. κατ. άρ. 6 ') κεντούσε.
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Ό ποταμός θά ε χ ' γιάρ, νόχτο. Άπ* τον νερον το μέρος φκιάν'ν μιά τρνπα,
που νά περνονν τρία—τέσσερα γελάδια μαζί' τό ενα στόμα νά γλέπ στο νερό, το
άλλο στόμα νά γλέπ' στά χωράφια.

Άφοϋ θά γέν' ή τρνπα αντή, θά αβήσονν πρώτα τις φωτιές άπ' τά σπίτια
ουλές, υστέρα θά αυναχτονν τρεις—τέσσεροι αντροι, ζερβοί, και θά βγάλουν καινούρ-
για φωτιά.

Νύχτα τή βγάνουν: μπήγουν δυο παλούκια ατή γης άπο κέδρο κι Ανάμεσα
περνονν ενα άλλο ξύλο, κεδρήσιο, και μ' ενα σκοινί το γνρνοΰν γλήγορα γλήγορα,
χωρίς νά χωρατεύουν. Γνρνονντα γυρνοϋντα τά ξύλα εκείνα μέσα στις τρύπες άπ'
τά παλούκια ανάβουν καί με μιά ιακα πιάνουν φωτιά.

"Υστερα άπ' αύτήν τή φωτιά κάνουν δυο φωτιές κοντά στήν τρΰπα προς το
μέρος τοΰ ποταμού, μιά άπο δώ και-μιά άπο κει. Το πρωΐ υστέρα πααίνουν και
περνούν τά πράματα 'πομέσ' άπο τήν τρΰπα. ΈκεΊ ατή φωτιά στέκουν δυο άνθρώπ'
ζέρβ', παίρουν πο ενα δαυλί, γκλοκ'νιά '), καί περνώντα το τσιτάει2) το πράμα'
ρίχνεται μέσ στο νερό τό πράμα, υστέρα, Άιντε, σέ τούτ τή μεριά. Κι άνθρώπ'
πού ναι στά πράματα κοντά κι αύτοί περνούν πο κει πο μέσα, θά ρίχτουν κι αυτοί
μέσ' στο νερό" τυχαίν καί βαθυ καμιά φορά, ενα ζ'νάρ' νερό, τέσσερ'ς — πέντε πθα-
μές νερό' θά ριχτές μέσα· καί να μή ριχτές, θά αέ καχτίαουν 3) οι αλλ', γιατί τά ζώα
περνούν πανωτά.

Μόνε γιά τά πράματα *) είναι αυτό, γιά τον Άνθρωπο δεν είναι. "Υστερα παίρ-
νουν άποκεΐ φωτιά καί ανάβουν ατά σπίτια.

Γιανί καρά από Τούρκο γένεται, κι από σκυλί γένεται. Άπο κεφάλ ' ίνας
μυαλός γκουτλάειμέα' ατό νερό, αέ κάνα μπατάκ '6), ζουντανεύει, φωτιά γένεται.
Γιανί καρά κείνο λέμε.

Μιά γάτα αμα νή ρίξ'ς μέσα στο νερό, κεφάλ ' είναι, ό μυαλός φουσκών. Τι
γένεται; γένεται ενα θερίο, πετάει στον άέρα· γένεται άέρας υστέρα. Είναι μερικοί
που τή γλέπουν τή φωτιά άνάβ', σβάει. Κείνος άπού 'ναι σαββατιανός, κείνος τά
γλέπ' αυτά.

Τό πράμα που θά τό μπογκουλντίσ', που θά τό βυζάξ' άπ' τή ζερβιά τή
μεριά, τό μαυρίζ' τό γιόμα τ', τό σαπίζ'. Σέ εικοσ'τέσσερ'ς ώρες δέ βαστάει. Τό
γιόμα τ' τό πίν' κι άπ' τέκεΐνο τό μέρος άπ' τό βυζάν, σαπίζ'. Δεν ϊχ' πλια
γιόμα, γένεται νερό.

') είδος τι δένδρου, αγνοώ ποίον
') κυλάει β) ελος, τέλμα.

*) κεντφ *) θά σέ σπρώξουν

*) τά ζώα
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4.

Φυλαχτό (Σιιμενλί1). Παρά Στέργιου Χριστοδούλου, άγροφυλακος εκ

Αευκίμης, ετών 42.

θά εχ τώρα άπαν' κάτ' δνο μήνες που το κάναμε7).

Τά ζώα ψοφούσαν κάθε μέρα 'πο ί'να, 'πο δύο.

'Αποβραδίς είπαν, δτι θά βγάλουμε γ ε vi άτες, καινούργια φωτιά, γιά νά
περάσ' αντή ή άοτένεια. Το πρωί ο'κώθ'καν και μαζεύ'καν δ λ' ατό καφενείο άπόξω,
Τονρκ' καί Βονργάρ'. άυο τρεις νομάτ' έβαλαν εναν μακαράΒ) με τριχές *■), πήραν
και κάτ' πέτσες άπο κέδρο και τραύα τραύα αύτο το σκοινί, με αριστερό χέρ',
έπιασαν φωτιά.'Αλλά δμως τά φώτα, τα τσιγάρα σβησμένα" φωτιά στά σπίτια δε θά
%χ, δλα τά σβένονν κι ανάβουν άπ' αυτή τήν καινούργια τη φωτιά μιά φωτιά δξω
στήν ακρη τον χωρίον."Υστερα μάζεψαν τά ζώα δλα, μικρά μεγάλα, (βόδια, άλογα,
γομάρια), δεν άφήκαν τίποτα.

Ήταν ν' άνοίξουν τρυπά, μά δεν άνοιξαν. "Ηταν Κνα μέρος στενό κι άπο ενα
ενα ζώο %ά περνούσαν.

Είχαν ενα καζάν' νερό, (νερο άπο πηγάδ'), τά ϊρριχναν άπο μιά χούφτα
νερό, τά 'βρεχαν και κατόπ' μ' ενα δανλι άπ' τή φωτιά τά τσίταγαν5 και πάγαιναν
δλα στη δ'λειά τς. "Υστερα άπ' άύτήν τή φωτιά Άναψαν και ατά σπίτια.

'Αλλά δμως ευθύς, κάμοντας τή φωτιά, κόπ'κεν ή άοτένεια1 κανένα δεν
ψόφ'αε πλιά.

5.

Αευκίμη (Καβατζίκι). Παρά Γεώργη Καφετζή, 65 ετών.

.,. Άλλοι πιάνουν τή φωτιά κι άλλοι φκιάνουν τή γούρνα. Μαζεύουνται
τρεις ζέρβοι άνθρώπ' και γυρνοϋν το τοικρίκ' κι άνάφτ'. 'ΑποκεΊ βγάνουν και-
νούργια φωτιά καί παίρνουν κι άνάφτ ονν Ικεΐ στ ή γούρνα. Τις άλλες τ'ις φωτιές
τις σδοϋν.

"Ενας στέκ δέξια, Άλλος ζέρδα και μ' ενα δαυλί 'πο κείν τή φωτιά τά καψα-
λίζουν. "Υστερα ενα τ'φέκ' πατλαντίζουν6), γιά νά πάψ' το κακό.

Αντο κάθε λίγο το κάν'νε. Γιά τά χαϊβάνια μοναχά" γιά τς άνθρώπ' φωτιά δε
θ'μάμαστι.

') Συνοικισμός Τούρκων καί Βουλγάρων, προσφυγόντων εκ Πανόρμου καί Μπαλούκ
κεοέρ *) δηλ. τέλος Δεκεμβρίου 1922 *) τροχαλία 4) σχοινιά *) κεντούσαν

*) εκπυρσοκροτούν.
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Καμπόσες φορές γέν'ται καλό, καμπόσες δε γεν'rat. Καμπόσες φορίς φέρ'ν
χοτζάδες, τά γράφτονν, γιά νά πάψ' ή άρρονοτειά.

Φωτιά βγάντας δεν πααίν'ν &λλ' άνθρώπ' έκεΐ. Κόσμος λογιοΰν τον λογίου'
παίρν μάτ λεν' και δεν άνάφτ'.

6.

Δογαντζί. Παρά Πολύχρονη Μόσχου, Ιτών 60.

Τό σίδερο μόνο γιά τά βουβάλια είναι, γιά τό χιρλαμά. Τά πιάν ' χιρλαμάς,

ι

μπογαζλαμας 'πό τό λαιμό κι αρχινούν χίρ, χίρ...

"Ενας μάστορας θά νά τό κάμ' τό σίδερο αυτό γκόλιαδος ι), δπως γεννιέται.
Θά νά καθίσ' μέσα στ' άργαατήρ' νά το κάμ' μαναχός τ'.—Άνάφτ' τό σίδερο, άμα
είναι κ' ή κυρά τ' μαζί.—Κ' επρεπε τό σίδερο νά είναι 'πό ίννιά καζάδες κλεμ-
μένο. "Εχω, νά ποϋμε, πεταϊμένα σιδεράκια εγώ, αυτός τό παίρ'' νά μήν τό ξέρω
ίγώ, που θά τό πάρ'ς.

"Αμα τό 'κάμνε τό σίδερο κείνο, τό 'παίρνε μάστορας κ ' ήβγαιζε νύχτα γκό-
λιαδος και γύριζε τό χωριό ονλο τρεις φορές, ξημερώντα Σάββατο. "Υστερα φώναζε:
νά φέρ'τε τά πράματα αύριο νά τά κάψουμε.

Πρωί πρωί', πριν νά δώσ' ήλιος, το Σάββατο, πάαιναν τά πράματα κι αυτός
τό 'καίγε τό σίδερο στη φωτιά και τά τραυοϋσε μιά στο λαιμό, μιά στον κώλο πίσω
και σταματούσε ή άστένεια αυτή.

Τό Σάββατο πρωί τά 'καίγε, άλλ' μέρα ôkv εκαμνε. Τά μεσάνυχτα κ' υστέρα
τά πααίναμε. Τή νύχτα δλο τά καίγαμε.

Και τά βόδια τα περνούσαν άπ' τή βέργα αυτήν α : Νά μή μολέψουν και τά
βόδια' δε φέρν' κακό τό σίδερο κείνο. Ηύραν τά χωριά καλό, δφελο μέ τό σιδερο-
ί.

Λάβαρα (Σαλτίκι). Παρά Γιάννη Σιδερά, έτών 58.

Κάναν κιρό πάππους μ' τό 'φκιανι του σίδιρου.

Του φκιάσ'μου δέ'ναι τίπουτας. Του δύσκουλον εΐνι του σίδιρου νά τον
μάα'ς1). Πού ίννιά καζάδις2) θά παίρ'ς 'που ενα κουμματάκ σίδιρου : 'πού ίνα
κάρρου θά πάρ'ς τουν τσινέ τ' (δηλαδή του καρφί που βάν'ν, γιά νά μή βγαίν'
ή ρόδα),'πού κάνα άλουγον τον πέταλό τ'· ή νά του βρΐ/ς ή νά του κλέψ'ς' τούδρις,
του πήρις, του τ μάρεψις8).

"Ενας μάστουρας με τή γυναίκα τ', άντρόγενα, το φκιάν'ν γκόλιαβ' *).

') νά τό μαζέψος ') περιφέρειες ') τό έξησφάλισες *) γυμνοί-
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Τή νύχτα του φκιάν'ν θά σφαίία'ν τις πόρτις, άλλά μαζώντι κϊ διαβόλ' Ικεΐ.
Mè νόημα θά τ ob φκιάν'ν, δε μιλούν. Ή γυναίκα τραυάει τό μουχάν'θά τά μάσ'
αυτός, του κάμ' τόσου γιά 2), θά του πιράσ' και σλιάρ' *), μανίκ' 4J.

Θά πάρ'ν ΰστιρα του αίδιρου κι οι δυό τς θά γυρίσ'ν μιά βόλτα άπόξ' άπό-
ξου του χονριό' άντρας θά παγαίζ' μπρουστά, άντρας θά τό 'χ '· φ'λάγεται νά μήν
τους δγγ) κανένας.

Κάθε ενας δε μπορεί νά του φκιάσ'. ΐίρέτι νά μή φουβ'θης, νά κοιτάς δλου
ν ίργασία σ. Βγαίν'ν διαβόλ' νά αϊ μιλήα'ν γιά νά χάσ'ς, γιά νά μή γεν' γιατρικό,
γιά νά σϊ γυρίσουν κατ' εκείνους. "Αμα καταπιαστούν σε τέτοια, τ' άντρόγενα
νηστεύ' ουλα τά πράματα' διαβολιά δε χωράει.—Γώ αμα δώ ντή γριά μ' γκόλιαβ',
δε μπορώ, θά μπω στήν αμαρτία. Θά 'χ' και ζουντανό διάβολο εκεί. Διαβόλ' θά
γλέπ'ς εκεί γύρω.

Σίδιρου εϊνι γιά τά β'βάλια, γιά το χιρλαμά. Νύχτα θά περπατήξ' απίτ σε
οπίτ'. Καινούργια φοντιά δε χρειάζιτι. Στή γουνιά θά το κάψ'ς, νά γέν κόκκ'νου'
δοου νά οβήσ' θά καις τά πράματα πάν' στού γκιουρντάν 'κϊ πιρνάει χιρλαμάς.
Καίουντας καίουντας, νά, τόσον γιά πόμ νε.

β·

Ά μ ό ρ ι ο ν (Καρά Μπεηλί). Παρά Βαγγέλη Παπάζογλου, γέροντος.

Κα ρ ά γ ι α vi κ δεν εχ' θεραπεία ·' δ π' θά τον χτυπήσ" τον πράμα, Άλλον
μαυρίζ', άλλου κιτιρνίζ'" του αίμα τ' νιρό γ ένα ι. Κει π' θά του βαρέα' σαπίζ'.

"Εναν κιρό Επιαναν κινούργια φοντιά. Πρώτου γιατρικό αυτό ήταν. Πήαιζαν,
άνοιγαν μνιά τρΰπα α αλλουν μιρά6), κει που αυνουρεύουνταν δνό χονριά."Υατιρα
αβοΰσαν τις φουτιες στον χουριό, νά μήν εϊνι φουτιά ΐτς 1), διόλ', στά σπίτια. " Υατιρα
Εβαζαν δυό ξύλα ετα' (δρθια) κϊ στή μέσ' ενα άλλου, αά μηχανή τό 'καναν κϊ
τραυοΰσαν μι του σκοινί κ' εδγαιζαν κινούργια φουτιά 'πό κείνου τον ξύλου, του
κέδρου. Κι δσον νά βγ^ ή φοντιά, ενας άπ' αντονς θά νά 'ταν γκόλιατονς6), ξεγνμνον-
μένονς κι αυτός πιρνοΰσι γκόλιατονς πρώτους 'πό τήν τρΰπα κ' ϋστιρα τά πράματα

Είχαν κ' ενα σίδιρου, τό 'καιγαν ατή φοντιά και με κείνου του αίδιρου τά
καιγαν τα πράματα που πιρνοΰσαν 'πό κείνη τήν τρνπα' τά βαρνοϋααν με του σίδιρου
γιά καλό.

Τώρα άπαγορεύ'καν κείνα■ τώρα φέρ'ν τήν Παναγία 'πό τού μαναστήρ'- αλλ '
φέρ'ν τό χότζα καί τά διαβάζ'.

*) φυσερό *) τόσο δά ') στυλιάρι 4) λαβή στή λαιμαργία, λουρί γΰρω

στό λαιμό β) περιοχή ') χι'τς, λ. τουρκ."καθόλου *) γυμνός.
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9.

Π ε t ρ ά δ ε ς. Παρά Λουλοΰδη Βασιλείου, 74 ετών.

Άρρώοτεια πον θά έχουν τά χαϊβάνια φανάζονν οι κιχαγιάδις 2) : Αϋριου
θά βγάνουμι κινονργια φουτιά...

Θά βάλουν τέσσερ'—πέντε άνθρώπ'· αυτοί θά κάμουν τσικρίκ'3) με χωρίς λάδ'
και γυρνώντα γνρνώντα άνάφτ', κορών'*), θά βγάν φουτιά : δυο ξύλα θάτά κάν'ν νά
γνρνοΰν χωρίς λάδ'" πώς εΐνι του τοάρκ' 5), μύλους νά πον μι' γυρνώντα γνρνώντα
θ' άνάψ'. "Ο,τ ξύλου και νά 'ναι, καιν '6) παραπάν, δλου θά του γυρνούν, δοου ν' άνάψ,
χίτς νά μή οταθή. Κι αντο δξον στον μπαΐρ Ί), στον σύνονρου άπάν', μιράς πού χω-
ρίζ', εκεί.

Στο Κούλελι, άμα φανή άρρώοτεια στά πράματα, κάμνουν μνιά τρνπα ο' ενα
σύνονρου άπάν' κι μαζώνουν τά πράματα τρία—τέσσερα χουριά, δσα εϊνι γύρου κι
τά πιρνοϋν κι τά καιν' με κείν' τή φουτιά. Κείνα τά χουριά πον θά παν' νά τά
πιράσονν, οβοϋν τ'ις φουτιες ονλις, νά μήν εχ' κανένας φουτιά.

10.

Κ ω στ I (Διδυμοτείχου). Παρά Παράσχου Άπ. Μπαρμπάκη, 66 ετών.

"Εχ'μι κάτ σίδιρα κι τά σταυρών'μι τά πράματα, τα καίμι. Πό εννιά καζά-
δις8) εϊνι κείνου τον σίδιρου, κλέφτικο : πήγις στον Αιμότχου, πήρις ενα κονμμάτ'
σίδιρου, πιταλονκάρφ', δ,τ' εϊνι, πήγις στού Σουφλί, καζδς εϊνι, πήρις κι άπουκεΐ ενα
κουμμάτ', πήγις στον Κιουπρί9), στην Έντιρνέ10), πό εννιά καζάδις σίδιρου" Υστιρας
τά δένουνη) στού ντεμερτζήu), μιά βέργα τα κάμουν. Σιδιράς γκόλιους13) του
δέρν'ι άντρας κ'ι γυναίκα γκόλιοι του κάμουν νύχτα, νά μήν τις ôfj κανένας.

"Ερθ' ενα ζουλούμί, άνημπουριά, μέσ στον χουριό. Τον Σαββάτου, προμή
6γή νήλιους, πααίν'ν στού ντεμερτζή ο ν λ' μι τά πράματα. Τον κονκκ'νίζ' ντεμερτζής
του σίδιρου, του βγάν' ϋστιρα, τον τρανάει ετσ' στ άοτήθ', στη μέα' άπάν' κι ανά-
μεσα στά μπούτια τ', του σταυρών τρεις μεριές.

Κινούργια φοντιά βγάν'ν σι ξένονν μιρα μι του ξύλου. Ξώντα, ξώντα, ξώντα
τή βγάν'ν κιιζάίζ' του άρντίτς1*), βάν'ν ΐσκνα καί πιάν'ν φοντιά. Άκ'γήίΰ) τό 'χω·
μεϊς δεν τό κάν'με. Στο Καράμζα τό κάμαν.

') ζώα, κτήνη ') κοινοτικοί κλητήρες ") ροδάνη 4) πυρακτοΰται ') ρόδα, τρο-
χός 6) πεϋκο ') ράχις βουνοΰ 8) επαρχίες 9) Μακρά Γέφυρα ,0) Άδριανού-
πολις ") ανταμώνουν, σφυρηλατοΰν ") σιδηρουργός ") γυμνός '*) ανάβει τό
κέδρο ") άκοή.
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11.

Καρωτή (Κορουτζί). Παρά Παν. Πάλα, Ιτών 76.

"Αμα εϊνι καμνιά άοτένεια ατά ζώγα, μεϊς γνρίζονμι ατά σπίτια, νά μή βρονμι
φουτιά άναμμέν', νά βγάλουμι κινούργια. Χονρίς κάφ1), γονρίς σπίρτου, απ* του
ξύλου βγάν'μι φουτιά. Τά πιρνοϋμι κι άπ' τή γης, γιά νά βροϋμι θεραπεία.

Δυο άνθρώπ" ζέρδ' μονουνόματ (μονάχα ενα δνουμα θά νά 'ναι μέσα στον
χουριό' ενας 'Ηλίας, νά ποΰμι, αλλονν Ηλία στον χονριό μας νά μήν Εχ'), αϋτοίν'
ol άνθρώπ' θά παν' στον μπαΐρ, θά πάρ'ν δυό κουμμάτια κέδρου ξερό, (π άλλου
ξύλου δε βγαίζ'), θά τά τρυπήσ'ν άπάν' άπάν', θά τά χτυπήσ'ν στή γης θάν2) πα-
λούκια κι θά πιράσ'ν στις τρΰπις ενα άλλου κέδρου."Υατιρα θά πάρν μνιάν άλ'αίδα
κι θά τήν τ'λίξουν στον κέδρου κει κι θά καθίσ' ενας άπουδώ κι ενας άπονκεϊ,
αντίκρα κι αντίκρα' κϊ τώρα ενας θά τρανός καταδώ κι άλλους κατακεΐ συ θά
τραυάς,γώθ' άπουλνώ, θάν 3) του πριγιόν κι Ενας άλλους θά Εχ του κάφ' (—γίσκνα).
Απ τον πολύ τον τρανό κιιζντίζ' 3), χ 'νάει *) νά βγάλ ' καπνό' βάσκ' 5) αυτός τότι
του κάφ' κϊ χ'νάει κι άνάφτ' τού κάφ' κι πιάν ' φουτιά. Κι άμα δε βγαίζ', τότι
ξιντύνουντι αντοίν' οί δνό, γκόλιαδ', χωρίς ροΰχα, τίπουτι, καθώς γεννιέτι 'πό τή
μάννα τ', κϊ τρανονν τήν άλ'αίδα.

Άνοίγ'μι κι μνιά τρΰπα ικεΐ στον μπάίρ, άπού ξένον αύνονρου, κϊ πιρνοϋμι
τά ζώγα?Ικεΐ βρίακονμι μνιά ψηλάλα κι κάνονμι μνιά τρνπα πουκάτ', θά 2) γιονφύρ',
χ* ικεΐ άπάν φκιάνονμι κινούργια φοντιά. Τότι φανάζονμι τονν κόσμου κϊ κάθι
Ενας πιρνάει 'ποκεΐ τά ζώγα τ'4 κ έκεΐν ' οί άνθρώπ' οί ζέρδ' κάθονντι 'κει άπάν κϊ
τά κάνν Ενα σταυρό με τού δαυλί στή ράχ' μέ τεκεΐνο τού δανλϊ πού θά πάρουν
φουτιά με τεκεΐνο τά σταυρών'ν τά ζώγα ούλα κϊ λέν': ου Θιος γιατρός!

Πρώτα πρώτα πιρνά γιλαδάρς και δήθεν γκόλιος (χουρις ροΰχα, τίποτις) κ'
υατιρα ούλα τά πράματα με τή σειρά. "Αμα τελειώσουν τά πράματα, σφαλνοΰμι τήν
τρνπα, κόφτουμι τσαλιά6), ξύλα, δ,τι δήποτι κϊ τήν ατουπώνουμι, νά μή μεν άνοιχτή,
νά μήν πιράσ' άλλου πράμα. Σι λίγουν κιρό ξεγέρ7) καί μόνο του, γιατ εΐνι μικρό.

Άπονκεϊ θά πάρουμι υατιρα φουτιά νά φέρουμι ατού χουριό κι άνάδ' κάθι
απίτ' 'πό κείν' τήν κινούργια τή φουτιά.

Τχαίν' μερικές φονρές και παναμερνάει*) ή άρρώατεια, φεύγ' καί γένεται
θεραπεία ατά ζώγα.

') προσάναμμα *) σαν ') ανάβει ') άρχινάει ä) βάζει ") θάμνους
ακανθώδεις ') χρημνίζεται 8) παραμερίζει.
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12.

'Αμπελάκια (Κούλακλί). Παρά Στέργιου 'Ασημάκη, ετων 65.

Σάββατον, σώνονντας ή βδονμάδα, τότε γενούν ταν αύτό, αλλ' μέρα οχ'·
"Εκαμναν άπουκάτ άπ' τή γης τρύπες, ϋστιρα μάζευαν δλα τά πράματα, τά πάαιναν
άπ' τέκεΐ και τά περνούσαν.

■ Πρώτα σδοΰσαν τις φουτιες μέσα ατού χουριό, ϋστιρα δυο άνθρώπ ζερβοί,
μονονόματ , έβαναν δυο πόδια κεδρήσια κ' ε'να κέδρο άδράχτ στή μέσ, περνούσαν
μιάν άλ'οίδα στ' άδράχτ' κι τραυονσαν ενας 'πό δώ, ενας 'πό κει' κόρωνε άπο μο-
νάχο, επιανε φουτιά κι τήν ήλιγαν κινούργια φοντιά κ ήπαιρναν άποκεϊ κι άναφταν.
"Υστιρα πάαιναν στήν τρϋπα, κόρωναν ενα ξυλάκ και περνονντα rà ζώα, σολάκ'ς1)
οποίος ήταν, ενας ποδώ, ένας ποκεΐ, καρσί—καρσί2), τα σημάδευαν με τον δανλι
κ' ήλεγαν.ντεφ δλσουν (—νà λείπ' ή άρρώστεια). Το γιατρικό ήταν αύτό.

Άπο κείν' τή φοντιά έπαιρναν σ' ενα τ σουκαλάκ , σ êv αν τ εν εκ ε καί· πάαιναν
στά σπίτια τς κι άναφταν φουτιά.

Γιά τά β'βάλια πάλι, είχαν ε'να σίδερο' το είχαν μαζεμένο,, άπο εννιά καζάδις".
ενα κομμάτ' αποδώ, ενα κομμάτ άποκεϊ, κλεμμένο' ε'να πέταλο, ε'να καρφί, δ,τι
νά 'ναι' υστέρα ενας ντεμερτζής τό 'δερνε και τό 'φκιάνε βέργα. " Υστερα κείνου τού
βράδ', Σάββατον, κείνους πούχι τού σολάκ'κον ?·) τον χέρ, πάαινι στά σπίτια καί τά
'καιγι τά β'βάλια με τή βέργα.

13.

Βρυσικό (Καρά Μπουνάρ). Παρά Κωνστ. Γκρόντογλου, 72 ετώνΓ «

°Αντα ερτ' κάνα χασταλίκ'ι) στά πράματα5), άνάφτ ν φουτιά κί τά πιρνοΰμι
'πό ντή γης. Νά ! προχτε τά πέρασάμι.

Γυρίζουν μουχτάρς6) κι αλλ' χουριανοι στού χουριό κι σβοί>ν τις στιές' ore,
σάν εΐνι στια κι καίγ' 'δώ, δεν άνάβ' κολάϊΊ)... Ποβραδύ φανάζ' κιχαγιας8) στού
χουριό νά μή πάγ' κανένας στήν πλύσ, νά μή ζ'μώσ'τό ψονμί' ε ! θάν9) πάρουν
ποκεΐ φουτιά, ώς τον βράδ' ας ζμώο'.

Βάν'ν δυο παλούκια ετοιαγιά, κεδρήσια' ϋστιρα κόφν κι ενα άλλου ξύλου, κε-
δρήσιου κί κείνου, κί τού βάν'ν ετσ' άνάμισα. Υστιρα κάθονντι δνονοί καρσί—καρσί,
άπέδον κι άπέκ ' κ' εχν μιάν άλ 'οίδα' τήν τ'λίγ'ν γύρου στού ξύλου αύτό κ\ τραυοϋν
ν άλ'οίδα 'σιαδώ — 'σιακεϊ. Καί κεΐν πού θά τραυοϋν, μόν κείνοι νά εΐν' τά 'νόματά
τς στού χουριό. Μερικά χουριά πιάν ν γκολιόμπαρ 10). Πό τουν- τραϊΑ) τούν πονλύ

') ζερβός άντικρυστά *) αριστερό 4) τουρκ. λ. ασθένεια δ) ζώα

') πρόεδρος κοινότητος ') εύκολα 8) κοινοτικός κλητήρ ") σαν 10) γυμνοί.

2
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κιιζντίζ'1) τον κέδρου, χ νάει r) νά καπνίζ' κϊ σι κείνα τά παλούκια £χ ν κϊ τή γί'σκνα
κείν' πού τσιακτίζ' 3) κι άνάβ* τον κάφ.

"Αμα θ' άνάψ Ικείνον, άρον άρον φκιάχνονν μιά στια ουδεκεΐ. Θά βρουν
κ ενα μέρους κει π' εχουμι του σννονρου, σι ξένου μιρά, κϊ θ' ανοίξουν μιά
τρΰπα. Ύστιρα φέρ'ν τά πράματα κι τά πιρνοϋν πό ντή γης κϊ κ εϊν πού τρανονν
κϊ πιάν'ν τή φουτιά, κεΐν τά α μαδενουν τά χαϊβάνια' στέκουν κει άπάν κι μ' ενα
δαυλι τά μαυρίζουν. Κι δλα μι τού ζέρβου τά κάμουν αυτοί. Γιλαδάρς τον κατόπ
θά πιράσ'.

Τήν τρνπα νστιρα νστιρα τή ατουπών'ν βάν'ν τσολιά4) κ' ϋοτιρα βρέχονντας
πέφτ'.Γιά τά χαϊβάνια δ) γένεται αντό, ντεφ δλαούν6) και γένεται αεμπέπ'1), γιατρικό.

"Αμα εϊνι άρρώστεια στς άνθρώπγένεται και γιά τς άνθρώπ'.

Τώρα, μιά γ'ναϊκα εχ' ενα μκρό, θιρμα'σιά τον πιάν. Θά πάγ] ατού αύνουρον
μι τον ν άντρα τς, θά κάμ' μιά τρνπούδα τέτοια κϊ θά πιράσ' τού γκζάν's) τς ποκεϊ
κι τότι κει άφίν ενα ποκαμσονδ'. Στ ε μας αυτό εΐνι. Πο ντ γης θά τον πιράο' θά
τον ξιντνσ', γκολιόμπαρο θά τον πιράο' κϊ θ' άφήκ ενα ποκαμσούδ', ενα βρακούδ'.

14.

Παλιούρι. Παρά\Δημ. Μαγγίρα, 51 ετών.

χ

Εΐνι μιά άοτένεια, καρά γιανϊκ τού λέν\.. Κείνου νά μήν τον δώσ Θεός !
°Αμα τού πιάσ τού ζώου, τού κόφτ'· κακό πράμα, τού πνίγ' τού γ αίμα κι ψονφάει.
Μέσα γαίματα, δλον μαύρου γένιτι Ανθρουπους κϊ κείνους πεθαίν', μά δεν τούν
οκίζονμι νά ίδονμι τί εχ μέσα. Τού ζώον τού σκίζονμι...

Τά περνονμι 'πό τή στια και δλέπουμι γιατρικό■ 'Ανοίγει και τρνπα και τά
περνονμι, Σαδδάτου μαναχά, δχ ' αλλ ' μέρα.

Ποδραδν θά φανάξ' κιχαγιάς: Άκοϋτι χονριανοί / Ταχειά θά κάμ'μι καρά
γιανίκ. Νά ερτι νά πιράσ'μι τά πράματα...

Κει ατή στιά μόν γκιονρέκ 'κοι ■') άνθρώπ' πααίν'ν. Στιά θέλ' δύναμ'" δεν πάν'
πρόστυχ '... Πααίν'ν σ' ενα παράμιρου μέρους, νά μή βλέπ ' κανένας, κρού'ν δυό
παλούκια, βάν'ν κ'ενα τσιδϊ10) πό κέδρου καί χιρνοϋν, χάρτα — χάρτα με ν άλ'αίδα,
γκουλιόμπαρ'. Ξερό κέδρου, ενα — δυο χρονώς θά είναι, χλωρό δεν πιάν'. Άπ τού
χονριό, άπ' τς πλοκοί11) τού παίρνουμι. Μεΐς ήμασταν τέασερ', γιατί άποαταίνουν οί
δνό νομάτ' υατιρα πιάν'ν οι αλλ' δυό.

ι) ανάφτει, παίρνει φωτιά 2) αρχινάει ") βγάζει σπινθήρας 4) θάμνους άκαν-
θωτούς ®) ζωα 6) νά έ|αλειφθΐ) ') ελεος 8) βυζανιάρικο, βρέφος ') άξιοι,
δυνατοί 10) ξύλινο καρφί, ένδιάμεσον ξύλον ") φράχτες.
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Κει στή φοντιά οποίον δνονμα νά 'ναι κάμ'. Μαναχά νά εχ 'ς δνναμ να
τρανάς με δυο χέρια. Μ' ενα χέρ' δε μπορεί να δώο' δνναμ".. Κι α δέ'ναι σδησμέ-
νες ο'ι στιες μέσα στον χονριό, δεν πιάν φοντιά. Κι ν ώρα πον θά πάν νά βγάν'ν
οτιά κινονργια, τά πιδιά γυρνούν μέσα στον χονριοτ κι σβονν τις οτιές.

"Αμα Ιδούν που δεν άνάβ' του ξύλου μαναχό τ', βάοκονν γί'οκα, μαζώνουν κι
χονρτάρια ξιρά κί πιάν'ν φοντιά. Πάν' ϋστιρα πάν' στήν τρύπα κί φκιάνουν στιά ίκεϊ.
Ποκεΐ παίρν'ν ϋστιρα κινονργια στιά και φέρν'ν στον χονριό.

"Οσον νά κάν'ν τρυπά, νά βγή ή φοντιά, βαΐζ'1) ή μέρα. Ου πλήθους δλονς,
δλον τού χονριό, μαζεύιτι τότις Ικεϊ μί τά πράματα, κί τά περνούν στήν τρυπά.
Πρώτα κάν'μι άγιαομό, φοντίζ' ου παπάς τά πράματα μιά βονλά κ' ϋστιρα
τά περνουμι.

Κεΐ στήν τρυπά, π θά περνούν τά πράματα, εΐνι δυο νομάτ , δνό 'νάματα
μαναχά — ενας Καραφνλλ'ς, ενας Αογαρνες μέσ στού χονριό — κ εΐν ' σταυρών' ν τά
πράματα, τά καιν' λίγου μί τον δανλί.

Μί τά ζώα μαζί κ' οι άνθρώπ περνούν καί τς άνθρώπ' τς εκρονγε λίγου
Καραφνλλ 'ς με τού δανλί πάν στά φορέματα τς. Κείνους που στέκ ζέρβα λέει : Νε
γιακάρσιν; (=τί καις;) Κείνους πον στέκ' δ εξ α λέει: Καρά γιανίκ γ ιακάριμ (ν' άρρώ-
οτεια καίγω, λέει). "Υστιρα κί τά μ'κρά τά πιδιά τά περνούν, γυναίκες περνούν,
αρρωστ', με τ' άμάξ' τις πααίν' ν.

"Εχουμι καί σίδερα παλιά, αρχαία σίδερα. Παππού Αογαρνες τά 'χι' τώρα
τά 'χ' του πιδί τ', ον Γιοβάν'ς. Βουργάρ , Τονρκ' ποδώ παίρν" ν τά σίδερα, ο' άλλου
χουριό δε 'νι Λέ 'νι τωερνά πράματα, εΐνι ζεμαν'κά 2), παμπάλια πράματα. Τά καίει
τά σίδερα στη γοννιά, κοκκ 'νίζονν καί κάμ' στάμπα τά πράματα. Πώς βοντάς τήν
πέννα στού μελάν' κί γράφ', ετσ' με τον σίδερου τού σταυρών' λίγου κί φενγ' τού
ζώου. "Οποτι τά κάμ' μι, 6 ρίσκου μι γιατρικό' αυτή γή άρρώοτεια π' αύτοϋ περνάει,
με τή στιά κί τού χώμα πού περνονμι πό τή γης. "Ετο' τουδραμι.

15.

'Αφήγησις Γιάννη Λογαρνέ, 65 ετών, από Παλιούρι.

Δυο σίδερα εΐνι, π ανάμα πιθαμή, δέξου καί ζέρβον. Εΐνι στά ξύλα περα-
σμένα" άλλιώς δε πιάν ου ντ ι, καίγιτι ανθρονπους. Τό ενα εΐχι νταμκά 3), τού ζερβού'
τον έφτασα, εΐχι χαλκά■ τά μ'σά τά γκαγκάτσια4) τον χαλκά τά 'φτασα· καίουντας
καίουντας χάθ'καν, άνέλ'σαν τώρα μόν" τό κορμί πόμκε' δεν ενιτι5) τώρα νά τού
κάμ'ς νταμκά. Τώρα, ως νά σωθή καλούτσκα, ετο' θά εΐνι' δεν ενιτι μέτα' κείνον

χ) κλίνει 2) παλαιών χρόνων 3) σήμα, σφραγίδα 4) σκέλη 6) γένεται
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μιά βολά ενιτι. "Αμα τον ζ'μώσουν τώρα μέτα, θά χαλάσ' τον χειρ'κό τ', τον τελε-
αίμ τ'1). Πόαβς φορές μ' είπαν νά τοί) ζ'μώαου, νά τον ματ ίο ου ! Γώ πό το μπαμπά
μ' τέτοιον εχω λόγο, κείνους πο το μπαμπά τ: καθώς εϊν' τα, νά μήν τά ξαναφκιάατι'
θάν τον πιδι που θά γεν ' μιά ■ βολά και θά βαφτιστή, μιά βολά κι αυτό ενιτι.

Άπ* τον πάππο μ' τά 'χμι, τριακόσια χρόνια τά 'χμι. Πάππος μ' ογδόντα
χρονώ, πατέρας μ' ώς εβδομήντα χρόνια καί παραπάν' μπελί2), 'γώ ξηνταπέν τ ε
χρονώ γεν 'κα, τρεις σκάλες τά "χμι. Πό τον πάππο μ' στο μπαμπά μ', πό τό μπα-
μπά μ' στ1 εμένα' πό τό Στανράκ' ατό Αογαρνέ, πό τό Αογαρνε στο Γιοδάν, τρεις
σκάλες. Στήν Ελλάδα πήγαμε στήν Αίγινα, στή Φήβα' εκεί 'βραμι ψονμάκ', ώς τήν
Τρίπολ' πήγα, μαζί μ' τά 'χα τά σίδερα, τά φύλαγα, τά 'φερνα μέσ' στον ταγάρ'.

Αυτά τά σίδερα εϊν' άπου εφτά καζάδες, μά είναι κλεμμένα" άπ' τή Γκιου-
μονρτζίνα ενα κονμμάτ, άπ' τό Ονζρνν κιονπρον ενα κουμμάτ', ούλα κρυφά είναι
παρμένα' άπ' τό Διμότχο είναι, άπ τήν Άντρινόπολ' είναι, άπ' τήν Πόλ ' είναι,
άπ' τή Σαλονίκ ' είναι, άπο ΐφτά καζάδες. Κείνος γιονφτος άπου τά 'καμε μιά τούρ-
κισσα λίρα πήρε' ετα" μου 'πε μπαμπάς μ'" τά 'καμε με τή γυναίκα τ', με τή γριά
τ ντιπ ντιπ τσίτσιδ', νε μαντήλ', νε μανταλόν', νε π'κάμ "σο, χίτς. Τά ζύμονααν τά
κουμμάτια κείνα, τά καμαν βέργις 50 — 60 πόντ, χώρ'ς νά μ'λοϋν, αν τ α κ'μαται
νύχτα' νέ άρνίθ" άκούγεται τότε, νε 'ακλί, νε άνθρωπος* σε μνιά ώρα μέσα τά 'καμαν
μπρουατά'π τ άρνίθια τί ήσυχους καιρός είναι!·Χίτς δεν άκούγεται τίπουτα' κείν'
ν ώρα, καημένε, και τό νερό κοιμάται! Τά τέλειονσαν με τον πέτνου, τά βάφτααν:
Σαββάτο και ν Τρίτ' νά καις, Τρίτ και Σαββάτο δ'λειά σας αυτή νά είναι.

Είκουα τέσσερ'ς ώρες είναι ή δ'λειά τς. Ξημερώντα Σαββάτο γίν 'καν, Σαββάτο
πάλε καιν τά πράματα— -χτε Σαββάτο νά'ρχουοαν θά νά τό δγής' γώ πράματα
χτε έκαιγα—."Ενα Σαββάτο δε προφταίν, καίγ' και τήν Τρίτ\ Τά νομάτσαν τότε,
οταν τά βγαζαν πό τή auà — δεν ξέρω με τί τά' αδησαν με το λάδ' βαφτισμένα
είναι — τά 'παν: τό Σαββάτο· και τήν Τρίτ' νά εϊν' ή δ'λειά σας, τή βδονμάδα δυό
μέρες. Τήν Παραακενή τή νύχτα, ξημερώντα Σαββάτο, τά 'καμαν άμα λαλήσ'ν
τ άρνίθια τό Σαββάτο άρχ'νίζ'ς νά καις πράμα, δ,τ ψή είναι, γιαλάδια, γκατζόλια,
γίδια, πρόβατα, αλόγα, γ" ρόννια, άνθρώπ άνημπόργ', α μα άπκάσ ν κ είναι αυτή
ή άρρώατειά. Καίω δλ ' μέρα Σαββάτο ώς τήν Κεργιακή νά λαλήσ ν τ άρνίθια'
λάλ'ααν τ'άρνίθια, θά ακολάσν. Ντιπ, χίτς δε μιλούν μουν δντα τά βάφτααν
μίλ'σαν : Σαββάτο και Τρίτ' θά τά κάψ'ς αυτά, θά είναι δ'λειά τς.

Στια φκιάν' ν, ετοιμ' ν εχ'ν τα βάνω, ζεσταίνουνται, αίντε, καίω τά ζά : τό
ζέρβον στον πλάι', τό δέξον στ' άστήθ', νστιρα τό δέξου ατά πόδια, τό ζέρδου ατό
δέξου τό γόφον.

Τό στοιχειό, εδώ ή δύναμίς του. Περί της λ. βλ. Πολίτου, Παραδόσεις Β' 1102. ') ίσως.



ΜΑΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΕΣ ΣΥΝΙΙΘΕΙΑΙ

21

Αν τή ή άρρώοτεια, το καράγιανίκ', αμα τά πιάσ', τ' αστή (Γ τ' μανρίζ'. Σε
ονλα τά ζά, δ,τ' ψή είναι, σε ονλα πιάν'."Επεσε κάνα πράμα, β'βάλ', γελάδ' κ είναι
μαύρο ; άπχάζ'ν, αλλ ' γιατρειά γιόκ ί). Ξέρω 'πο τί είναι ; πο τις ζέστις είναι ; πό τον
αέρα είναι ; πό τι,ς βροχές είναι ; Παραπάν' πό τις ζέστις είναι. Βρικόλακας δέ 'ναι.

"Αμα κάψονμε με τά σίδερα και δεν πάψ' τό κακό, θά πάμε τ' άλλο τό Σαβ-
βάτο νά κάμουμε τρϋπα, νά περάσουμε τά πράματα, άνθρώπ', δ,τ' ψή, δ,τ* ζά είναι.
"Αλλ' θά φκιάν ν τό καράγιανίκ, τήν τρνπα, κι αλλ' θά βγάλ'ν τήν καινούργια τή
φοντιά. Αυτή ή φοντιά με τά ψέματα δε δγαίν'. Θά σβήσ στο χωριό ονλ' ή φου·
τιά, καντήλ ' χιούτς, και θά βγουν δυο - τέσσερα παιδιά, θά συναλλαχτούν...
Χουντρό. κέδρο, χάρτα-χάρτα, κιζάίζάας - κιζάίζάας πό μανάχα θ' άνάψ'ν. Θά
πάγι μιά ώρα, δυό, πρέπ' νά βάλ'ν και ονλ ' πίστ'' ονλ' νά πουν : με τοϋ
Θεού τό θέλημα νά τό κάμ'με αντό· με τά κοροϊδέματα δε γέν'ται αυτό.
Με πίστ πολεμούν, δχ ' με διαουλιά, νά τρανή ξ'ν σπίρτου ! Κεϊν ' άπου βγάζ'ν
στιά, δποιονς και νά 'ναι κάμ. Μοϋνε γώ με τά σίδερα που καίω, άλλο
δνομα δέ ναι, Γιοβάν'ς, μέσ' στο χωριό. Και κ εΐν ' πον κάθουνται πάν' στήν τρνπα
και τά καιν' με τά δαυλιά, και κ εΐν' ενα δνομα είναι, ενας Γιονβάνους κ' ενας
Πέτκονς μέσ στο χωριό" άλλο τέτοιο δνομα νά μήν είναι.

Στή Φήδα χίρσαν νά πέφτουν τά πρόβατα. Λέω εναν τζομπάνο : αντό καρά-
γιανίκ είναι. Αεν ήξερε καμιά γιατρειά. Μ εις Θρακιώτες τά ξέρ'με...

16.

Μεταξάδες (Τοκμάκκιοϊ). Παρά Άναστ. Ντΐ|)υντούδη, 60 ετών.

ΑΙεις εκαμνάμε τρνπα καί περνούσαμε δλ'. Άρρώοτεια αμα ήταν στς άνθρώπ'
μόνε, μόν' άνθρώπ' περνούσαν αμα ήταν καί στά χαϊβάνια 2), καί τά χαϊβάνια τά
περνούσαν τά σταύρωναν καί τά χαϊβάνια καί τς άνθρώπ'.

Κιχαγιας φώναζε ποβραδνς : « Ταχειά θά τά περάσ'με πό τό καράγιανίκ. Νά
σβηστέ δ λ ες τις στιες 3). Νά μή λέτε δεν ήξεράμε. "Α, α, α! » Αιαταή ! Ψωμί νά ε χ '

Λ 1 S3 / '

θα τ αφήκ .

Τό ταχειά δλ ' τρέχουν μαναχόί τ ς' καένας αμα δεν πάη, φοβάται, θά πεθάν '.

Πααίζουν δυό νονμάτ μέσα ατό ρονμάν 'σε ξένο τοπράκ 6) κι δπον βρουν
δυο κέδρα νά εϊναι κοντά κοντά, τά τρυπούν με τν άρίδα καί περνούν στις τρύπες
ενα άλλο κομμάτ' κέδρο, χλωρό πάλε. Τότε τό κόφτουν, άποκεϊ τό παίρονν, άπ' τον
ξένο τό μ'ερά· δεν κάμ' νά είναι άπ' τό χωριό. Καί με μιάν άλ 'οίδα, . τήν τ'λίζονν
έτσι γιά, τραυοϋν γκολιόμπαρ' 6) ν άλ'οίδα ενας πέκ ' κ' ενας πέκ ' καί χιζάίζ" τό κέδρο.

') δεν υπάρχει 2) ζώα 3) φωτιά 4) δάσος 5) χώμα. 6) γυμνοί.
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"Υστερα ενας εχ' ντή γίσκνα, τοιμάζ' πό μπροστά τά ξερά τά ξύλα, τϊς φλούδες τά
κέδρα και πιάν' φωτιά.

"Αμα βγάλ'ν τή φωτιά, αρχινούν, φανάζουν, χαίροννται' οι γι αλλ ' δξου χαί-
ρουνται, σάν πού βγαίν Κάλος Λόγος στήν 'Εκκλησία. Φανάζ'ν «βήκε στιά*, χαί-
ροννται.

"Ολο το χωριό, μικροί μεγάλ ' και κόμα άστενεις νά είναι —1 γιά τς άρρωστ'
τό κάμ ν γιά! — τους πάν' εκεί. Περιμέν'ν νά περάσ'ν πέκ'. "ΟΧ περνούν, θ αν τά
πρόβατα, πό ενας, πό. δνό, σμπρώχνοννται.

Στιά καίει πάν'. Περνονντας τον σταυρών'ν στή ράχ με τή φωτιά και με τό
ζερβί τό χέρ', οχ ' με τό δεξί. Κι δ ενας λέει : τί καις ; Ό άλλος : Καράγιανίκ. Θά
καπνίσ' λιγούτσ'κο, θά τον άκκουμπήσ' με τό δαυλι στή ράχ' ετσ' σά σταυρό. Κι
■ή άρρώοτεια επαφτεν ύστερα.

17.

Άλεποχώρι. Παρά Βαΐτση Στάμπολή, ετών 65.

Πααίζονμι, τρυπονμι τή γης άπο ξένο τοπράκ 'ι), και με και φοντιά πάν στήν
τρύπα. Θά περάσ' κατά κει τό βόδ' στέκεται ενας 'σιαδώ, ενας 'σιακεΐ— θά ναι
τδνομά τς ενα στο χωριό, άλλος δε θά βρίσκεται — και τό στανρών'ν. Κεϊν' π' θά
τήν άνάψ'ν τή φοντιά κεϊν' θά τα στανρών'ν, άλλος δε χωράει.

Παίρουν κέδρα πό τις φράχτες και χτυπούν δυό καζίκια2), βάν'ν μπαρότ στήν
τρύπα καί γυρίζ'ντας άπάν' κάτ' σάν τό τσικρίκ' κορών's) τό μπαρότ' κι άνάδ'.

"Ανθρωπος πού θά περνάη ποκάτ' με τά χαϊβάνια θά ρωτάη : «τί κάΐτε;*
«Καρά γιανίκ και με·» λεν1 κεϊν ' πού 'ναι άποπάν'. Πρόβατα, γελάδια, γαϊδούρια,
δλα τά πράματα θά περάβ'ν. Με τό πέρασμα μαζι κόβεται ψόφος. ■

18.

Τσαοΰσκιοϊ (επαρχ. Όρτάκιοϊ). Παρά Δημ. Τσουγιάννη, στρατιώτου.

Στο Τσαούσκιοϊ, εξ ώρες άπ' τό Διμότχο, τέλια Φεβρουαρίου (1922) έκαναν
φωτιά γιά τό 'καράγιανάκ '.

Μόλις είδαν τήν άστένεια αύτη, εϊδοποιήθ'καν δλ' γιά τήν αλλ' μέρα τό πρωί
νά είναι έτοιμοι· Πρϊν νά μαζωχτή δλος δ κόσμος, δυό νομάτ μονονόματ—δ ενας
λέγονταν Βενιώτης, δ άλλος δε μπορώ νά θυμ'θώ — πήγαν νά ετοιμάσουν τό μέρος.
Βρήκαν εναν λάκκο και τρύπ'σαν κατ' άπάν', ώστε νά περνάη άνθρωπος, ύστερα
γδύθηκαν κι άναψαν τή φωτιάν αυτήν α με τά ξύλα' τρίβοντας τρίβοντας άναψαν.

') χώμα. τόπος ®) πάασαλοι 3) ζεσταίνεται
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"Αμα βγήκεν ή φωτιά, έβαναν κι άλλα ξύλα και τήν πήγαν ,στήν άκρα τής
τρύπας πού 'ταν νά περάσουν. Οί δυό αϋτοι στέκαν εκεί, δ ενας άπ' τή μιάν άκρα
κι δ άλλος άπ' τήν άλλη και κρατούσαν άπο ενα ξύλο στο χέρ' άναμμένο'και τον
καιρό που περνοΰσεν κάποιος ελεγαν μιά λέξ' « μακριά το καραγιανάκ'», μιά τέτοια
λέξ' και με το ξύλο, λιγάκ' κάρβουνο νά χ , τον άκκουμποϋααν λίγο άποπίσω. "Ετσ
πέρασεν δλος δ κόσμος' είναι ϋποχρεωμέν ' δλ ' νά περάσουν. Με ζήτησαν κάί μένα.
"Ολο το χωριό επεσεν απάνω μου, γιά νά περάσω' «ελα νά περάσ'ς, μου ελεγαν,
γιατί θά σε βρή τό καράγιανάκ '», άλλα δεν πέρασα. "Αλλοι δμως στρατιώτες, κάτι
χωριάτες, πέρασαν. Άποκεϊ πήραν υστέρα φωτιά δλα τά σπίτια κι άναψαν, γιατί
είχαν σδημένες τις φωτιές δ λες.

Γίνεται χωριστά γιά τους άνθρώπους και χωριστά γιά τά ζώα. "Αν παρου-
σιαστή άοτένεια στά ζώα, νά μελανιάζουν 'και νά ψοφούν, γίνεται και γιά τά ζώα.
'Εγώ είδα γιά τους άνθρώπους.

Μεγάλο Μ πο γ ι αλί κι (περιφ. Καβακλί). Παρά 'Αργύρη Στανκούδη, έτών 76.

1

"Οταν τά 'πιάν άρρώστεια τά ζώα, τά πιρνούοαμ' άπ' τή φουτιά. Θά νά χου.
γιάξ'1) κιχαγιάς νά σδήσν τις φουτιες άπ' τήν παραστιά. I υατιρα δυό νουματοί, πού
άλλα 'νάματα δέ 'ναι ατού χουριό, θά ξιγυμνουθοΰν κι θά πολεμήσουν ου λ' νύχτα,
γιά νά βγάλουν κινούργια φουτιά.

Πάαιναν σ' ενα απίτ' παατρικό, νά μή χωρατεύιτι γυναίκα γή άντρας κει μέαα,
νά μήν εχ'ν κακό δνουμα, κ' επιρναν δυό ξύλα άπού χλαμπούρια 2) κι τά κάρφου-·.
ναν ατά παραστόματα '*) ατό μέσα τό χτήμα, (στή μέσα τή θύρα τοΰ απιτιοΰ με τό
άμπάρ). Αίγου τά κάρφουναν, γιά νά μή φεύγουν τά ξύλα, κ' ενα άλλου ξύλου τό
χώνευαν καλά στις τρύπες, γιά νά γυρίζ '. "Επειτα ενάς θά κάτσ' °πομέσ" άπ' τήν
πόρτα ντάνταλος, γυμνός, κι άλλους ενας άπέξου, ντάνταλος κι αυτός, κ' οι δυό
άρχινοΰν νά τραυοΰν ενας πομέσα κι άλλος άπέξου τήν τριχιά' βάζουν και στήν
άκρα λίγο ΐσκα. Τραυώντας τό ξύλο χωνεύει, άνάβ' ή ΐσκα κι άποκεϊ πιάνουν φου-
τιά. 'Αλλά δαο νά τή βγάλουν τή φουτιά, φωνή δεν άκοΰηταν, λουφαχτά. "Αμα μιλή-
σ'να, δε βγαίν' φουτιά.

"Επειτα 'πό κείν'να τή φουτιά θά πάν* ν' άνάψουν,δξου ατού σταυρονδρόμ'
μιά τρανή φουτιά, νά πιράσουν τά ζώα ουλα.

Πάαιναν ατού αύνουρου πού στανρώνουντι οι δρόμ'. Ίκεϊ, αν δεν εχ' οΰ
τόπους κλαριά, θά φέρουν άπ' άλλοΰθι ξύλα, τρία — τέσαιρα αμάξια βοδινά, νά

χ) φωνάξχι 2) φλαμούρι 8) παραστάδες θύρας
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κάμουν ■ φοντιά κ' 'έπειτα άελάρ'ς άπου τά φυλαγι, ξιγνμνώνοννταν ούλουςδιόλου
— άκόμα δε χώνενιν ή φοντιά —1 μπδονσι άπονπάνον κ' νστιρα ονλα τ άελάδια
άπιρνοϋσαν άπονπάν' απ' τή φοντιά. Τά φονβιρίζαν, τά δέρναν, τά στρονμώναν.
Που θά πάν'; Θά πιράσουν, θά 'πονμείν' ή άρρώστεια μεσ στή φουτιά.

Κόμα γήλιους δε θά γενν '0fj, θά πιράοονν τ' άελάδια. "Επειτα θά πάν' οι
κόαμ ου λ ' νά πάρ'ν άπου κείν 'να τήν κινούργια τή φοντιά ν* άνάψΟνν στήν παρα-
οτιά. "Ετσ' μας φαίν'ταν, άπαρατοΰοιν ή άρρώστεια' ήβλεπάμι ωφέλεια.

Είχαμε κ' ενα σίδερο, άπο εννιά καζάδες μαζεμένο. Κείνο ήταν γιά τά βον-
δάλια και τά γουρούνια."Αμα τά 'πιάνε αυτή ή γκίρλιτσα, τά βαρούοαμι ενα νταμκά
μ' αντο το σίδερο...

20.

Καβακλί.Παρά Πασχάλη Μπουχώρη, ετών 67.

Τό καμα και το ξέρω____'Αρρώστεια πλάκωνε στά χαϊβάνια, στά γελάδια, στά

βονδάλια, σε κείνα. -

Δνο - τρεις άνθρώπ' γνμνοί, δπως τονς γένν'σεν ή μάννα τς, παίρνονν ενα ξύλο
φιλιονριά (φλαμούρ') και τυλίγονν ενα σκοινί γιδομαλλήοιο στο ξύλο αντο καί το
πιάνονν δυο άνθρώπ', ενας πο κεΐθε κ" ενας πο κειθε, καί τραυονν άπάνου - κάτον
δσο ν' άνάψ' εκείνο το ξύλο. Βάνουν μιά ΐσκνα κι άνάφτ'. "Ετα πιάνουν φωτιά
καί τή λέν' καινούργια φωτιά.

Πάνε υστέρα στον κασλά, κει που μνείακονν τά γελάδια, κί κάν'ν εδώ μιά
φωτιά κ' εκεί μιά φωτιά κι άπ' τή μέσ' περνονν τά γελάδια, γιά νά γερέψονν.

Οί φωτιές α' δλο τό χωριό είναι σβησμένες. "Υστερα πιάνουν φωτιά α' δλα
τά σπίτια άπο κείν' τήν καινούργια τή φωτιά.

01 άνθρώπ' καί νά μήν περάσονν, τόσο κάν'.

21.

Καβακλί. Παρά 'Ηλία Σαροΰδη. ·ι

* Τά πρόβατα άμα έχουν σπλήνα, πρέπει ν' ανάψουν γύρω στο γρέκι φωτιές
άπο πνξάρι. Κείνος δ καπνός ϊϊναι πικρός κ' είναι γιατρικό γιά τήν άρρώστεια αντή.

Νά μή ρωτάς γιατρόν, νά ρωτάς παθόν.

22.

eA η βλ ά ση ς (χωρίον Τοϋ Αίμου παρά τήν Μεσημβρίαν).

Παρά Κυριάκου Βαλασάκη, 1912.

"Οντας άρρωστήσ'νε τά ζά μας—δέ ξέρ'με πώς ντή λένε ντήν άρρώστεια,

^ a

δ,τιδήποτε άρρώστεια — διαλέγ'με δυο άνθρώποι μέσ' άπ' τό χωριό μας πον εχ νε
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ενα δνομα, μονονόματ ντεμέκ r), και παγαίν'νε μεα ο' ενα σταυροδρόμι κι άνάφ'νε
φωτιά. Παίρν'νε δυο ξύλα ξερά, γιά φλαμουριά γιά -) λεφτοκαρνά, γιατί μόν κείνα
τά ξύλα κολλνοϋν ετσ' και τά δύο τά κομμάτια τά ξύλα τά βάν'ν ε πάν' παν on à και
βαστώντας τα χά σέρνουν και τραυωντας μίε &ΰναμ ανάβ νε.

"Αμα άνάψ'νε τά ξύλα, βάν'ν ε πάν' τσαλιά κι άλλα ψιλά ξύλα και γεν τ αι
μεγάλ' φωτιά. ΔάΆ) γεν ' ή φωτιά, χ'γιά'ζνε (φωνάζουν) νά μάσ'νε τά πράματα ούλα
με τή σειρά και τά περνούν πάν' πε ντή φωτιά. "Ετο' εχνε τεμπίχ'*), νά μή γκολλή-
σ'νε κάγκανεϊς φωτιά στο χωριό, δσο'δε γεν' ή διαβολοφ ωτιά και περάσ'νε τά
πράματα, δεξιά ντεμεκ νά περάσ'νε τά ζά μας, νά σβήσ' ή φωτιά, νά σβήσγ] κ' ή άστέ-
νεια ντους.

"Ελεγαν οι παλιοί άνθρώπ', άπο τότε, πού δεν εΐχε παπάδες στο χωριό μας,
αμα τελεύτιζε κανένας και δεν ντο διάβαζε παπάς, κι αμα γεννιούνταν κανένα παιδί
και πέθνησκεν άβάφτιστο, τέτοιες άατένειες'ακονγαμ' πού φαίν'τας, μά άφόντας εχ με
παπά, τέτοια πράματα δε μπιστεννε γεαόν ' μας οντε γέν'ται.

23.

Άηβλάσης (επαρχ. Μεσημβρίας).

ν

Ζαμπουνλίκ"0) αμα cpavfj στά χαϊβάνια, θά πάν' σ' ενα τσατιρλίκ', σε κάνα
στανροδρόμ' δυο ώρες πιρμή6) νά φέξ', καϊ κάν'νε ντή φωτιά εκεί.

Κάθε άθρωπος δε ντή κάν ' εκείν ντή φωτιά' θά είναι μονονόματ ' άλλο
δνομα νά μήν εχ' τέτοιο μέσ στο χωριό· Σεβαστός ντεμεκ"1) γιαχούντ9) *Ορθόδοξος'
κεϊν ' οι δυό μονάχα θά νά 'ναι. Τσίτσιδοι9) πάαιναν κι άναφταν ντή φωτιά.

Τήν άναφταν με δυό φιλιουργές10)' τις τρίβανε, τις τρίβανε κι άναφταν μονάχες.
"Οσο δε γεν' ή φωτιά, νά χιρήσουν τά χαϊβάνια νά περνούν, δε μιλούσαν. Τότες
κόφτουνταν ή άρρώοτεια.

Θά νά φωνάξ' ποβραδύ κεχαγιάς νά μή κολλήσ'νε φωτιές τό πρωί.- Μούν'
περάσ'νε τ' άγελάδια, ανάφτουν τή φωτιά στά σπίτια.

24.

Μ πάν α (χωρίον Αίμου). Παρά Δράκου Μιχ. Τερζή-

"Ενα γκαιρό, πιρμή ν à βρεθούν αυτοί οι γιατροί, τό γιατρικό αυτό ήταν. Θά
να σκάψουν ντή γης νά κάμουν τρύπα' χρειάζντανε νά εχ' τούμπα, ενα μπαΐρ (νά

') δηλαδή ') ή — ή s) σάν 4) διαταγή 6) αδιαθεσία, ασθένεια 6) πρίν

7) δηλαδή ") ή ') γυμνοί 10) φιλύρα, τιλία, φλαμουριά
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εχ ρέμμα πό το ενα μέρος καί ρέμμα πο το άλλο μέρος, νά γεν' μιά τρΰπα oàv
τοΰνελ), γιά νά περάσουν δ κόσμος και τά χαϊβάνια πο τάκείν' τή ντρΰπα.

Υστέρας δυο άθρώπ τσίτσιδοι και ζερβοί θά νά πάρ'ν δυο κονταρίδια και με
χωρίς χωρατά, πιρμή νά πάρ' χαραήάναβαν φωτιά μπροστά στή ντρΰπα με
κείνα τά κονταρίδια, τις φιλιουργες. Χρειάζντανε ν' άνάψουν μονάχα· τότες
γέννταν γιατρικό, δχ νά βάλουν κάρβουνο. "Οσο δε γέν ή φωτιά, δε μιλοΰσαν.

"Αμα άναφτε ή φωτιά, θά νά φύγ'ν πεκεΐ αυτοί, οι τσίτσιδ' οί άθρώπ", κ'επειτα
θά νά πάν τά βωκά2, τά χαϊβάνια ουλα, νά τά περάσ'ν πο τάκείν' τή ντρΰπα. Άρα-
διάζουντας ούλ' οί άθρώπ' πεδώ και κει, γιά νά παν τά πράματα ουλα νά περάσ'ν
πεκεΐ. Κι ου λ ', μικροί - μεγάλ', με τά παιδιά τς, ώς και τά σαλά "') τς με το βυζί,
πεκεΐ τά περνούσαν.

Άμα περνούσαν κι οί άθρώπ ονλ', θά νά κόψουν τήν τούμπα κείνη' τή βού-
λιαζαν, γιά νά μή περάσ' τίποτα μήτε ποϋλλί μήτε άθρωπος μήτε διάβολος.

Κι αυτό δχ νά πής ψέματα ! Νά, δώ, οτοΰ Γιαννακοϋ το απίτ' κόσμος πέρα-
σαν. Θυμή&'κα ενα στο μΰλο, ενα στο κουρί4), στον κουρού τσεσμέ.., πέντε διαβολο-
φωτιές. Ήταν γιατρικό αυτό γιά ουλα τά πράματα. ■ Τά βωκά δε ψοφούσαν, οί
άθρώπ' δε πέθνησκαν.

25.

Μ πάνα. Παρά Βασίλη 'Αλεξίου, (1912).

Αυτοί που θά βγάλουν ντή φωτιά πρέπ' νά είναι δ ένας δ πρώτος άπ τ'άδέρ-
φια κι δ άλλος νά είναι δ τελευταίος άπ τάδέρφια τ", και νά είναι ζερβοί και οί
δυό. Άφοΰ ξεγυμνωθονν, ολόγυμνοι άνάφτουν τά ξύλα με δποιον τρόπο τ ανά-
φτουν καί στον Άηβλάση. Τό μέρος δμως δπου θά γίνγι ή φωτιά, πρέπει νά είναι
στενό καί άν δεν υπάρχω κατάλληλο, τότε σκάβουν ενα μέρος κ* εκεί μπροστά
κάμουν τή φωτιά καί θά περάσουν καί τά ζώα.

26.

Ναίμονας, χωρ. Αίμου παρά τήν Μεσημβρίαν.

Παρά Ευγενή Δ. Πραματευτή, ετών 65.

"Αμα τ ν χ' άστένεια στά ζώα, κάμουν τή διάβολο φ ωτιά. Σβήνουν τις φω-
τιές καί κάμουν νέα φωτιά. Ύστερα θά πάρουν τρία ξύλα άπ' τή φωτιά κείνηνα κα\
θά τά ρήξουν αναμμένα σε τρία σταυροδρόμια. Έκεϊ πέρα πού τά ρήχνουν τά ξύλα

χαραυγή 2) βόδια 8) μωρά 4) δάσος
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λένε : δπως άναψε δ διαβολάνεμος αυτός, νά κάψη τήν άρρώοτεια πομέσ άπ' το
χωριό μας, νά φύγ'.

Είναι μόν γιά τά ζώα.

27.

Ρα β δ ας (παρά τήν Μεσημβρίαν). Παρά Μιλΐ. Πανταζή·

Πρεμή νά πάς στο Ραβδά, στ' άγιάρ', άντίκρα στοϋ Ζαχάρ τδ πηγιάδ',
άν'ξανε μιά ντρϋπα, έκαμαν ενα ούλονκ ' (—ύπόνομον) κι άπο τδ ήλιοκάθισμα άνα-
ψαν φωτιά με φλαμουριά' πε το τρίψιμο - τρίψιμο ήρτε και κίιτοε το ξύλο κι άναψε
φωτιά και ντή λέν' καινούργια φωτιά και πέρασαν τά ζώγα τς ποκάτον, γιά νά
γιάνοννε. "Οποτε τά'βρη τά ζώγα άστένεια, τότες το κάνε.

28.

Μπουρουντζούκι (τουρκ. χωρίον 'Αγχιάλου). Παρά Μόσχου Κρομμΰδα·

Γενί άτές (= καινούργια φωτιά).— Στο Μπουρουντζούκι, δταν υπάρχω άστέ-
νεια στά ζώα, βγάζουν νέα φωτιά. Διατάζουν στο χωριό νά -σβήσουν τις φωτιές
δλες, νά μήν ύπάρχη φωτιά άναμμέν . Ύστερα παίρνουν δυό άδρέφια δίδυμα δυό
ξυλαράκια άπο φουντουκιά και τά ντυλίζονν π' ενα σκοινί είτε πε λουρί : τά
φέρν'ν βόλτα πε'τό σκοινί και κρατάει ό ενας με τό ενα μέρος κι δ άλλος με τό
άλλο μέρος τό σκοινί και τά τρίβουνε. Τρίβοντας άνάβουνε κ' επειτα παίρν'ν δλ' οι
άθρώποι και άνάβουν τή φωτιά τους. Στο μέρος πού θ' ανάψουν τή φωτιά σκάβουν
σε μιά τούμπα μιά τρύπα πε τό ενα μέρος κάί περνάει πε τό άλλο, σάν τούνελ.
Πεκέΐ περνούν τά ζώα τους και τό'χουν σάν φάρμακο αυτό.

29.

Μπροντίβο (επαρχ. Άγαθουπόλεως). Παρά Άλ. Π. Μποντομτσίδη, ετών 52,

παντοπώλου εκ Βασιλικού.

"Οταν ύπάρχη άρρώοτεια στά χαϊβάνια — καράγιανίκ' ονομάζεται και είναι
άπο γούστρελο' τό βράδυ τό ζώο είναι καλά, τό πρωί βρίσκεται ψόφιο — τότες θά
νά γέν συνεδρίαση, νά κάμουνε τή φωτιά κείνηα, τή διαβολοφ α) τι ά.

Ήθελ' ά σηκωθούν δυό άθρώποι νά ξεγυμνωθούνε γυμνοί, θά νά βγούνε εξω
πε τό χωριό, θά νά πάρ'νε δυό ξύλα ξερά και νά τά τρίβουνε τό ενα πάν' στ' άλλο'
τά τρίβαν ώρα πολλή ώς πού άναβαν κείνα τά ξύλα και πε κείνη τή φωτιά άνα-
βαν μεγάλη φωτιά.
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Το πρωί θά περνούσαν δλα τά ζώα ποπάν' πε ντή φωτιά και θά νά τά πααί-
νουν ο* άλλο μέρος νά κοιμηθούν, ν" αλλάξουν μέρος. "Ετσι θεραπεύουντας τά ζώα,
δε ψοφούσαν πιά. Ήμαν εκεί πού το κάμασι πριν είκοσι χρόνια.

Τά παλιά χρόνια ντή γκάμναμε και στο Βασιλικό αυτή ντή διαδολοφωτιά.
Έπειδής 'έβγαινε μονάχη ντης, διχώς σπίρτο γη τσακμάκι, γι' αυτό ντή λέγαμε
διαβολοφωτιά.

Καί ατό Βούργαρι (βουργάρικο χωριό, δυό ώρες από τό Κωστί) είδα δια-
δολοφωτιά. Άνάψαν μιά φωτιά μεγάλη ατό στόμιο τής μάντρας κι' υστέρα χτυπού-
σαν τα ζώα καί πηδούσαν -ποπάν πει ντή φωτιά γιά τήν άρρώστεια. Καί θάμαζα,
τί πράμα ήταν αυτό. Θά τά κάψ'τε, βρε, τούς είπα , .

Τη διαδολοφωτιά τήν είχαμε σά παιχνίδι. 'Εμείς, δταν ήμαστε μικρά, παίζαμε
καί κάναμε διαβολοφωτιά. Παίρναμε δυό ξύλα, δ,τιδήποτε, στεγνά νά είναι καί
παλιά, τά τρίβαμε πολλή ώρα κι άνάβανε. Πάγαιναν τά παιδιά ατό βουνό καί φύλαγαν
τά βουβάλια. Πολλές φορές, πού δε βρισκόταν σε κανένανε φωτιά, ούτε τσακμάκι
οϋτε σπίρτο, τί νά κάνουνε; άναγκάζονντας νά κάνουνε. διαβολοφωτιά. Πολύ
δύσκολο είναι. Θέλ' μιά ώρα νά τά τριβές ·τά ξύλα ...

30.

Μπροντίβο. Παρά Άντ. Π. Μποντομτσίδη.

"Αμα ερχουνταν καμιά άρρώστεια, θά νά πάρουνε τά εικονίσματα οι άνεστε-

?

νάρηδες καί οι χωριανοί μαζί καί θά νά πάνε γύρω τό χωρίο, νά φράξουν τό χωριό,
δπως λέγανε. *Επειτα θά νά πάρουνε δρόμο ν' άκολουθήσουνε τήν άρρώστεια, νά
ντή βγάλουνε πε τό χωριό, νά ντή διώξουν στα βουνά, καμιά μισή ώρα δρόμο.

Πρβλ. Ά. Χονρμονζιάδον, Περί τών Άναστεναρίων καί άλλων τινών παραδόξων
εθίμων. Κων/πολις, 1873, σελ 16 καί 26, '/. Μαγκριώτον, "Εθιμα Εύκαρύου,'Θρακικά Η' 385-
386, καί Ζ. Έθιμα Σαμακοβίου, Θρακ. It" 390-1.

31.

Αίνος. Παρά Συμ. Μανασσείδου, "Εθιμα Φερρών Αΐνυυ,
Φιλ. Συλλ. Κων. Η'(1873-4) σ. 550.

«Όταν ύπάρχη επιζφοτία, είς τήν εϊσοδον τοΰ χωρίου άνάπτουαι πυράς τινας
εκ νέου πυρός καί διά μέσου αυτών άναγκάζουσι τά κτήνη νά διέλθωσι. Τοΰτο δε
είδον Ιδίοις δμμασι εν Φέρρα περί τά τέλη 'Οκτωβρίου μηνός. Ενίοτε άλείφουσι
πίσσαν ενα χοΐρον καί άφ° ου άνάψωσιν αυτόν άπο νέου πυρός άφίνουσιν αυτόν
μεταξύ τής άγέλης τών κτηνών ο δε χοίρος τρέχει εν μέσφ αυτών ενθεν κακεΐθεν
γρυλλίζο)ν εν δλαις δυνάμεσιν, εως δτου γένηται παρανάλωμα μεν τοϋ πυρός, θΰμα
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δ' οίκτρόν της ανθρωπινής δεισιδαιμονίας. Λέγεται δ~ δτι δι αυτών ή έπιζωοτία
εκλείπει. Το δε νέον πυρ άνάπτουσι δια της τρίψεως δύο ξηρών ξΰλων, βάλλοντες
πυρίτιδα και έναυσμα εις το μέρος, δπερ ελπίζεται δτι θ' άναφθή».

32.

Τσορέκ-κιοϊ- Παρά Συμ. Μανασσείδου (Λαογρ. Άρχεΐον αρ. χειρ. 34 σελ. 126)

< Κατά τους άρχαιοτάτους χρόνους δταν επιδημική τις νόσος επεσκέπτετο τό
χωρίον. Τσορέκ κιοϊ, σννήθιζον, δια ν' άπομακρΰνωσιν αυτήν νά πράττωσι τό εξής :
έξελέγοντο δυο χωρικοί, ών εκάτερος εφερεν δνομα μή εϋρισκόμενον παρ' άλλω,
οΐτινες, άφ' ου προηγουμένως εγυμνοΰντο εξω του χωρίου δλοτελώς, εσκαπτον
μέγαν λάκκον εις τι άπόκεντρον μέρος τον χωρίου και ήναπτον πυρ εν αυτώ εκ
ξύλων κέδρων και πψκης' Ακολούθως άλλοι τίνες ώδήγονν τά ζώα τοϋ χωρίου
προς τό μέρος εκείνο και τά ήνάγκαζον νά διέλθωσι δια τοϋ λάκκου εκείνον και νά
πλησιάσωσι προς τό πυρ. Τότε εις τών δύο γυμνών ήγγιζε τά ζφα δι' άνημμένον
δαυλού, εν φ δ 'έτερος άπέτεινε διαφόρους Ικεσίας προς τό φάσμα τής ασθενείας,
παρακαλώ ν ανιό νά παρέλθη, χωρίς νά κακοποίηση τά κτήνη, υπέρ ων εγίνετο και
ή λατρεία αύτη. Ή συνηθεστέρα προς τό φάσμα παράκλησις ήτο αύτη" «μαΰρ' άρρώ-
οτεια άποΰκουντα πέρνα, μήν τά πειράειξ'ς».

33.

Πέτρα καί Σκόπελος Άνατολ. Θράκης. Παρά Δ. Πετροποΰλου (Άρχεΐον θρακ.
λαογραφ. καί γλοίσσ. θησαυρού, τόμ. Η' (1941-42) σ. Î64-6)

«Καράγιανι. Μιά άπό τις πιο γνωστές και φοβερες αρρώστιες πού προσβάλλει
τά ζώα είναι τό λεγόμενο Καράγιανι. Οι σάρκες τών ζώων καϊ κυρίως τών βοδιών
μαυρίζουν μετά τήν προσβολή και αν δεν ληφθή φροντίδα γιά τή θεραπεία, γρή-
γορα τό ζώο ψοφάει. Γιά νά θεραπεύσουν τήν άρρώστια αυτή, οι Πέτρινοι, Σκοπε-
λινοι και άλλοι κοντοχωριανοί τους κάνουν τό εξής : Τρεις άνδρες άπό τό χωριό
που έχουν ονόματα πον δεν τά'χονν άλλοι εκεί, κάνουν τή λεγόμενη «διαβολόστια»
(διαβολοφωτιά). Πρωί πρωί (πε τά πονρνοϋ) μιας ημέρας, προτού άνατείλη δ ήλιος,
βγαίνουν εξω άπό τό χωριό σ ενα σταυροδρόμι. ΈκεΤ ξεγυμνώνονται ολότελα (τσί-
τσιδοι), παίρνουν τρία μικρά ξύλα άπό φουντουκιά, στερεώνουν τά δύο κάθετα και
παράλληλα ατό έδαφος και τό τρίτο στή μέση οριζόντια τό περνούν σε δύο τρύπες
πού φκειάνονν στο μέσο σχεδόν στά δύο κάθετα ξύλα, έτσι πού νά σχηματίζεται
τό σχήμα |·|, ^τή μέση ατό οριζόντιο ξύλο είναι δεμένα δύο μικρά σκοινάκια.
Ό ενας άπό τους τρεΐς γυμνούς μένει εφεδρεία, ένφ οι δύο άλλοι πιάνουν τά σκοι.
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νιά, κι δ Ενας άπο το ενα μέρος κι δ άλλος άπο το άλλο τραυονν ετ at που ν' άλέθγι
με συχνή ταχύτητα τ' οριζόντιο ξύλο μέσα στις τρϋπες, γιά νά παραχθούν σπινθή-
ρες και ν' αρχίσουν νά καίγωνται τά ξύλα. Άμα πάρουν φωτιά, ρίχνουν κατόπιν
και άλλα ξύλα κι ετ σι σχηματίζεται μιά μεγάλη πυρά (στιά, δ ιαδολόστια). Ντύνονται
υστέρα και περιμένουν. Οι χωρικοί πού έχουν ζώα αρρωστημένα άπο τό Καρά-
γιανι, τά όδηγοϋν εκεί, τά περνονν επάνω άπο τή δ ιαδολόστια καί, καθώς λένε,
θεραπεύονται (γειανίσκνα).

"Οταν ή ίδια αρρώστια ξαπλώνεται και προσδάλλη και τά βουβάλια, έχουν και
άλλο τρόπο θεραπείας : Στέλνουν ενα χωριανό και μαζεύει άπο εφτά περιφέρειες
(καζάδες) εφτά κομμάτια σίδερο (γεάι καζά άεμίρ). Τά κομμάτια αυτά τά δίνουν
σ' ενα σιδερά που ξεγυμνώνεται και τά λμώνει, απάνω ατή φωτιά. Άπο τό μείγμα
αντο φκειάνει δ σιδεράς βέργα, πού είναι ή μαγική βέργα και τή μεταχειρίζονται
γιά τή θεραπεία τής αρρώστιας ώς εξής : Τή βάζονν στή φωτιά, μέχρις δτον κοκ-
κινίση κι Ετσι δπως είναι πνρακτωμένη τήν Ιπιθέτονν κάτω άπο τήν ουρά τον
άρρωστου βουδαλιοϋ ατά πισινά ■ πόδια ή επάνω στή ράχη του και άπο τό κάψιμο
άφίνει μιά γραμμή. Με τον τρόπο αυτό, λένε, τό ζώο θεραπεύεται. Τή θεραπευτική
αυτή σιδερένια βέργα τήν κρατούν α ενα χωριό και στέλνονν καί τήν παίρνονν άπο
εκεί και τ άλλα τά γειτονικά χωριά, άμα τους τύχη ή αρρώστια.

Λύσσα. Άμα δαγκάσγι λυσσασμένος σκύλος ενα άλλο ζώο και λυσσάξΐ],
μαζεύουν δλα τά ζώα τής άγέλης, τά περνούν άπο ενα ποτάμι καί τά πηγαίνουν
σ' ενα μέρος άνοιχτό. Έκεΐ ενας πού θεωρείται ειδικός γιά τή δουλειά αύτη, μπαί-
νει ατή μέση τών ζώων ολόγυμνος. Παίρνει δυό ξυλαράκια άπό φουντουκιά, τά
τρίβει τό ενα με τό άλλο καί βγάζουν φωτιά (διαδολοφωτιά). Άπό αυτό τό σπιν-
θήρα άνάδονν μεγαλύτερη φωτιά, και περνονν άπό πάνω δλα τά ζώα. "Επειτα
καίνε επάνω στή φωτιά τό λυσσασμένο σκύλο, καθώς καί τό ζώο πού ίδάγκασε».

34.

Βελίστι (περιφ. Κοζάνης). Παρά Σερέφα, κτηνοτρόφου εκ Σιατίστης.

Μιά βολά μας ψοφούσαν τά πρόβατα, είχαν σπλήνα, καί μας είπαν νά τήν
κάνουμε αυτή τή φωτιά. Αλλά αυτά τά ξύλα νά είναι άπό άγριοκερασιά καί τό
μέρος, δπον μεγάλωσε τό ξύλο αυτό, ή άγριοκερασιά, πρέπει νά μήν άκούγεται πε-
τεινός· τόσο άλάργα νά 'ναι καί ανώμαλο τό μέρος' δηλ. τσακιστός τόπος, νά μή
πατιέται. Καί τήν ή μέρα πού θά κόψουν αυτό τό ξύλο είναι ώρια μένη μέρα, τή
Μεγάλη Πέφτη. Καί κείνος πού θά παγαίν' νά τό κόψγ), πρέπει νά είναι καθαρός
κι άπό ροΰχα καί νά μή σμιχτή με γυναίκα' δπως δντας πηγαίν' νά μεταλάδ' καί
δεύτερο νά είναι αριστερός' καί αν θά τό κόψη, νά τό πηγαίνη στήν εκκλησία, νά τό

/ 1
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ί-

λειτουργήαη καί νά τ' άφηση και σαράντα μέρες στήν εκκλησία νά εγκαινιαστή.
Κι δντας θά συμβαίνη τίποτα, νά παγαίνουν στήν εκκλησία νά τά παίρνουν άντρες
καθαροί. Βάν'ν σκοινί άπο γιδόμαλλο και τήν κάνουν αυτήν τή φωτιά άπ' τά ξύλα.

"Οντας θέλουν νά κάνουν αυτήν τή δουλειά, θά παγαίνουν i>à διαλέξουν μέρος
κατάλληλο, γιά νά τά περάσουν τά ζώα αυτά τά ενοχλούμενα. Πρώτα θά κάνουν
μιά τρΰπα. Ή άκρα τοΰ βουνοΰ d'à είναι και άπο μιά χαράδρα τρυποΰν τή μύτκα
δσο νά χωράγ) το ζώο που θά περάσ.Άν είναι γελάδι, θά γεν ' ή τρΰπα τρανύτερη,
αν πρόβατο, μικρότερη καί στήν έξοδο θά υπάρχουν οί φωτιές, μιά άριστερά, μιά
δεξιά κι άποκεϊ θά διαβαίνουν καί στο τέλος θά τά μάσ' δ τζομπάνος βιαοτικώς
καί υποχρεωτικώς καί νά μή γυρίσ' νά κοιτάξη πίσω δ τζομπάνος πλέο τών δύο
χιλιάδων μέτρων. Καί κείνοι που έχουν τά ξύλα θά τά πάρουν πάλι νά τά πάν στο
μέρος τους, στήν εκκλησία.

Πρακτικώς δεν τό κανα. Με τοΰπε ενας γέρος άπο το Βελίοτι, είναι τώρα
εξ χρόνια.

35.

Μικρά Παλοΰκοβα Ναυπακτίας. Δ. Αουκοπούλου, Σύμμεικτα αϊτωλικά λαο-
γραφικά εν Λαογραφ. τ. Δ (1912-13) σ. 414 κε.

«Κουλουπάν'ς εΐνι ξουτκό1)' ήτανε νιά βουλά κι πάϊνι κί μαρκάλαϊ τά πράματα
κί ψόφαγαν. Κ' εδγινι 'ς τγ κακή σάρα 2) τς Ουξυοΰλις. "Ωμοιαζι σά σκ'λί, σάμ πρό-
βατου ... κί βέλαζι σά βόιδ, σά γιλάδ... εβγινι τ νύχτα παρά δέ ... Θεραπεία : Άμα
τή εμφανίσει του πρέπει νά σχηματισθή πλησίον τής στρούγκας εντός τής γης οπή με
δύο στόμια. Διά τής οπής είναι ανάγκη νά διέλθωσι τά ΰπο τοΰ ξωτικού προσβλη-
θέντα πρόβατα. 'Ωσαύτως συντελεστικον είναι νά άναφθή ξυλοφωτιά, άνωθεν τής
όποιας νά διέλθωσι τά ζώα. Ξυλοφωτιά δε είναι τό διά τής τριβής ξηρών ξύλων
άναπτόμενον πΰρ, δπερ βεβαίως χρησιμεύει ώς καθαρτήριον».

') εξοιτικό, δαιμόνιον 2) άδενδρος ανωφέρεια επικλινής



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Συχνά δ περιοδεύων ανά τήν Θράκη ν συναντά εις μέρη, δπου συνορεύουν
δύο χωρία «τρϋπες δπου τες κατασκευάζουν», κατά τήν φράσιν τού νομοκάνονος
τών 'Ιβήρων τού ΙΖ' αιώνος, «εις τους δχάους της γης» άπό τάς οποίας «περοΰσι
τους àν&ρώπονς» *).

Τοιαύτη «τρνπα» είναι ή δεικνυομένη εις τό παρατιθέμενον σχεδίασμα, της

οποίας φωτογραφίαν εδημοσίευσα εις προγενεστέραν μελένην μου2). Αΰτη διω-
ρύχθη τήν άνοιξιν τού 1922 εις τό σύνορον Έλληνοχωρίου καί Καρωτής, χωρίων,
κειμένων παρά τό Διδυμότειχον, επειδή γρίππη εμάστιζε τους Έλληνοχωρίτας.

') Ν· Γ. ΐΧολίτου, "Εν κεφάλαιον νομοκάνονος, Λαογραφία, τ. Γ' σ. 385,17.
Γ. Α· Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών, Ααογραφ. Ζ' 500 - 501.
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"Ανωθεν της δπής φαίνονται τά λείψανα της καινούργιας φωτιάς, τήν οποίαν δια
τριβής ξηρών ξύλων κέδρου ήναψαν τήν νύκτα δύο άνδρες μονονόματοι, γυμνοί
ολίγον δε περαιτέρω, προς τήν έ'ξοδον της υπογείου διόδου οι σφήνες, δύο συγ-
κλίνοντες κλάδοι ίτέας. Τήν πρωΐαν συνήχθησαν εκεί όλοι ανεξαιρέτως οί κάτοικοι
τοϋ Έλληνοχωρίου καί έπέρασαν άπό τήν δπήν. Καθώς δ' έξήρχοντο οΰτοι σκυ-
φτοί άναβαίνοντες τάς βαθμίδας της κλίμακος, ή δποία ήτο εσκαμμένη εν τη
διόδφ, οί δύο εκείνοι άνδρες, κρατούντες δια της αριστεράς δαυλόν άναμμένον άπό
τήν καινούργια φωτιά, τους ήγγιζον εις τά ενδύματά των· ευθύς δέ κατόπιν περ-
νούσαν καί άπο τις σφήνες, ως υπό αψίδα. Είχον δέ μεταφερθή εκεί καί οί άρρω-
στοι όλοι, διερχόμενοι δ1 οΰτοι δια της οπής, άφινον κατά γης άπό τό φόρεμά των
ράκος τι ή κλωστήν. Ούτως Ιτελέσθη γενικός καθαρμός τών κατοίκων προς άπαλ-
λαγήν αυτών άπό της ασθενείας.

Συνηθέστεραι όμως είναι άλλαι, μεγαλύτεραι οπαί, διορυσσόμεναι επίσης
εις τους δχθους της γης, δια τών οποίων οί χωρικοί περνούν τά ζώα των, οταν
επίζωοτία ενσκήψη εις τό χωρίον. Τοιαύτας μεγάλας δπας παρετήρησα κατά τήν
αυτήν περιοδείαν μου παρά τά σύνορα τού χωρίου Παλιούρι, μίαν επί της οδού,
της άγούσης προς τό Χεκιμλί, και ετέραν προς τους Μεταξάδες. Αΰται μετά τήν
χρησιμοποίησίν των εφράχθησαν δι' άκανθωδών θάμνων, δια νά μή πέραση κατό-
πιν δι' αυτών άλλο υγιές ζώον.

"Οθεν τό «τρυποπέρασμα», τό όποιον, προκειμένου ιδία περί ασθενειών τών
άνθρώπων, ενεργείται καί υπό άλλας μορφάς (ώς πέρασμα" άπό όπήν φυσικήν ή
τεχνικήν βράχων ή άπό σχισμάδα δένδρων ή υπό ζώον ή άπό σφήνες ή άπό μονο-
μερίτικο πουκάμισο κλ.) άποσκοπεΐ τήν μεταβίβασιν της άσθενείας άπό τού άνθρω-
που ή τών ζώων εις τήν γήν, τον βράχον, τό δένδρον η εις άντικείμενόν τι καί τήν
άπαλλαγήν αυτών άπό της δαιμονικής επήρειας '). Δια τούτο καί ώς τόπος άποθέ-
σεως τού κακού εκλέγεται ξένος μέρας, ήτοι τόπος άλλου, γειτονικού χωρίου ή
μέρος μακρινον, που να μην ακούγεται δρνι&α (αριθ. 2), η ενα σταυροδρόμι ή τό
σύνορο ν μεταξύ δύο ή τριών χωρίων, τό όποιον ύπολαμβάνεται ώς σταυροδρόμι ή
τρίστρατο ήτοι ώς τόπος όπου φοιτούν τήν νύκτα τά πονηρά πνεύματα2), διότι ή
μαγγανεία τελείται ουχί ερήμην, αλλά παρουσία τοϋ δαίμονος, τού οποίου άκριβώς
Ιπιζητείται ή έξολόθρευσις. Δια τούτο καί ώς χρόνος τελέσεως της πράξεως προτι-

Βλ. Γ. Α. Μέγαν, ενθ' αν. σ. 497 καί 499 - 503, Κ. Ρωμαΐον, Ήπειρ. Χρ. 6 (1931) 287 κε.

2) « Στανοώνοαντί οί δοόμ' ίκεΐ. Οί διαβόλ' πάν' κ ερουντι' στον στανρονδρόμ' κάμουν οτάο'
κι αυτοί κι αμα τύχ α&ρουπονς ίκεΐ τον "πειράζουν» (Τριαντάφυλλος Χατζόπουλος έκ Μάνδρας
Σουφλίου, ετών 57). «Στο τρίστρατο δεν κά&ονται, διότι είναι πόζηλο. Έκεΐ στρώνει δ διάολος ι ο
τραπέζι τον και τρώγει» (ΛΑ άρ. 62, σ. 208 Αλεξανδρής, Κύμη)

3
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μαται ή νύκτα καί μάλιστα τοΰ Σαββάτου, ότε κατά τήν πίστιν τοΰ λαοΰ οι βρικό-
λακες καί εν γένει τά πονηρά πνεύματα έΐναι έξη σθένη μένα ') καί τελεσφορούν
αΐ μαγικαί πράξεις.

Έκ τοΰτου ή υπόγειος δίοδος, εις τήν οποίαν, ώς εικάζεται, εναπετέθη τό
μίασμα, Ικπεσόν άπό τών ζώων ή τοΰ ανθρώπου, ώς εΐπομεν, φράσσεται ή κατακρη-
μνίζεται, διά νά μή διέλθη δι' αυτής κατόπιν ζώσα ψυχή καί σηκώση τήν κατακει-
μένην εκεί άσθένειαν. Ώς όμως εμφαίνεται εξ άλλων περιπτώσεων, τών οποίων τινάς
έσημείωσα εις την μνημονευ&εΐσαν μελέτην μου 2), ή πρώτη αρχή τής δεισιδαίμονος
ταύτης συνήθειας οΰτε μία μόνη ήτο ούτε ευκόλως αναγνωρίζεται, « κυριωτάτη
όμως καί επικρατούσα φαίνεται ή σημασία τοΰ καθαρμού » 3).

Τον καθαρτήριον σκοπόν εμφαίνει σαφέστερον ή πράξις, πού ακολουθεί εις
τό τρυποπέρασμα, τό πέρασμα ανθρώπου καί ζώου επάνω από τήν φωτιά η ανά-
μεσα άπό δυο φαπιές, πού άνάπτονται εις τήν έξοδον τής Απογείου διόδου, καί τό
κ αφήλια μα ή τό κάψιμο με άναμμένον δαυλόν. Ενίοτε εις ταΰτα επακολουθεί καί
πέρασμα άπό τρεχούμενο νερό ή καί απλώς ραντισμός με νερό.

Ώς γνωστόν, φωτιά καί νερό είναι τά δύο κατ' εξοχήν άποτροπιαστικά καί
καθαρτήρια μέσα 4), δ δ' άνθρωπος πού αγωνιά, όπως άσφαλίση τήν ζωήν του καί
τήν ζωήν τών ζώων του άπό τήν ενέργειαν κακοποιών δαιμόνων, δεν άρκεϊται εις
εν μέσον άποσοβήσεως αυτών, άλλα μετέρχεται τά πάντα, όπως επιτυχή τήν άπαλ-
λαγήν του άπ' αυτών.

Δια τόσον αγωνιώδη προσπάθειαν, έναντι τόσον πονηρού και σκοτίου εχθρού,
τά κοινά καί συνήθη μέσα δεν φαίνονται είς αυτό* επαρκή. Τό πΰρ τής εστίας καί
ό συνήθης καί εύκολος τρόπος τής παραγωγής του, τά πυρεία καί αυτά τά προ τής
εύρέσεώς των συνηθιζόμενα μέσα, δ χάλυψ καί ό πυρίτης λίθος, ' πού είναι και
σήμερον άκόμη εν χρήσει παρά τοις χωρικοΐς, δεν κρίνονται πρόσφορα διά τό
άναμμα τής φωτιάς, πού μέλλει νά καύση τό μίασμα, νά εξολοθρεύση τον δαίμονα,
τον κακοπδιοΰντα άνθρώπους και ζώα. Ώς διά τήν τέλεσιν αγιασμού πρέπει
ν' άντληθη νωπόν ύδωρ εκ χής πηγής"), έτσι καί διά τήν καταπολέμησιν τοΰ πονη-

') Ό βρικόλακας τό Σάββατο χάνεται... μπαίνει στο μνήμα (Λαογρ. Δ' 472. 474).

') Γ. Α. Μέγας, εν·»' άν. σ. 502.

3) Βλ. Ν. Γ. Πολίτην έν Λαογρ. Τ' 311=Λαογρ· Σύμμ. Β' 292.

4) « Τό πυρ καύαίρει και τό ϋδωρ άγνίζει » Πλουτάρχ. Ζητ. Ρωμ. 1.

δ) Πρβλ. τήν συνήθειαν τών γυναικών τής Σκύρου «»'ά χύνουν άπό τό βράδυ της Πρωτο-
χρονιάς ολο τό νερό απ' τις στάμνες κα'ι τό πρωί νά φέρνουν τό ν ιό νερό, για νά δροσίσουν τά
σπίτια τους» (Ν. Πέρδικα, Σκΰρος I α. 129). Όμοίως γίνεται άνανέωσις τοΰ ύδατος τών υδριών
κατά τήν πρώτην τοΰ έτους εν Άραχόβη Παρνασσίδος, Αιτωλία, Σινώπη κ.ά.
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ροΰ πνεύματος πρέπει τό πΰρ νά είναι νέον, ν' άναφθή άπό τήν άρχικήν καί άκή-
ρατον φλόγα, τήν πηγήν τοΰ καθαρού καί άειζώου πυρός, δια νά ενεργή ση μέ όλην
τήν δΰναμιν καί τήν καθαρότητα τής φύσεώς του1). Διότι καί τό πΰρ, τό όποιον επί
χρονικόν τι διάστημα έχρησίμευσεν εις τάς χρείας τών άνθρώπων, καί αυτό «παλιώ-
νει» καί εξασθενεί ')■ ίσως καί τήν φοράν αυτήν νά έχη μιανθή άπό τήν άσθένειαν,
ή οποία είτε άπροσώπως λαμβανομένη ώς μίανσις τοΰ άέρος3) είτε προσωπικώς
ώς ενέργεια κακοποιοΰ δαίμονος1) είσεχώρησεν είς τό χωρίον καί πιθανώς έφθασε
καί μέχρις αυτής τής εστίας τών οικιών.

Δι' αυτό καί κάθε παλαιόν πΰρ πρέπει νά σβεσθη είς όλας τάς εστίας τού

') [Κατά τήν τελετήν της ενάρξεως τής ΙΔ Ολυμπιάδος εν 'Ολυμπία (17 'Ιουλίου 1948)

« ή αφή τής ιεράς ολυμπιακής φλογός έγένετο είς τό άρχαϊον στάδιον... Ή νεάνις Μ. Α. έν-

δεδυμένη ώς ιέρεια μέ λευκήν έσθητα ήναψε δάδα έ λ α ί α ς διά τών ήλιακών ά κ τ ί ν ω ν
τή βοήθεια κοίλου κατόπτρου». 'Εφ. Καθημερινή 18 'Ιουλίου 1948].

-') Η. Freudenthal, Das Feuer im deutschen Glauben und Brauch, Berlin 1931 σ. 2κέ.

'3) Γ. Α. Μέγας, έ'νθ' άν. σελ. 482. Ν ') Αύτ. σελ. 483 κέ. 519.

6) Πρβλ. τήν σβέσιν τών πυρών, ώς μιανθέντων υπό τών βαρβάρων, κατά τήν χώραν
τών Πλαταιέων μετά τήν μάχην καί τήν άνανέωσιν αυτών έκ τοΰ καθαροί πυρός της έν Δελ-
φοΐς κοινής εστίας πρό τής επί τή νίκη θυσίας (Πλουτ- Άριστ. 20). Ώς δεικνύουν δελφικαί
έπιγραφαί, συχνά οί 'Αθηναίοι έκόμιζον πΰρ έκ τοΰ βωμοΰ τοΰ Πυθίου 'Απόλλωνος (M. Nilsson,

Griech. Feste 1906, 173 κ έ.) Έν "Αργεί έν τή οικία, έν ή συνέβη θάνατος, έ'σβηνον τό πΰρ,
/

πρός παρασκευήν δέ τοΰ νεκρικοΰ δείπνου έλάμβανον πΰρ έκ γειτονικής οικίας (Paul Stengel.
Griech. Kultusaltertümer, 1920, σελ. 97 κ.έ.) Σβέσιν τοΰ πυρός ώς μιανθένχος έκ θανάτου
παρ' άφρικαν. λαοΐς βλ. έν Folk - Lore τ. 26 (1916) 366 κ.έ.

Πρβλ. τό έθιμον τών αρχαίων Λημνίων νά σβήνουν κατ'ετος έπί έννέα ημέρας τό πΰρ
της εστίας καί νά τό ανανεώνουν έκ χοΰ ίεροΰ πυρός, τό όποιον διά πλοίου έκομίζετο έκ τής
νήσου Δήλου. Μέ τό νέον αύτό πΰρ οί Λήμνιοι έπανήρχιζον μίαν νέαν ζωήν (Φιλοστράτον
,'Ηρωϊκά XX, 24). (Μ. Nilsson Griech. Feste 1906 σελ. 470). 'Ομοίως είς τήν άρχαίαν
Ρώμην έκάστην πρώτην Μαρτίου, ήτις έλογίζετο ώς αρχή τοΰ παλαιοΰ ρωμαϊκού έτους, τό
πΰρ τοΰ ναοΰ τής 'Εστίας άνενεοΰτο κατά πανάρχαιον τρόπον διά προστριβής ενός τεμαχίου
ξύλου έπί σανίδος έκ τοΰ ξύλου τοΰ δένδρου τής τύχης (arbor felix) (G. Wissowa Religion und
Kultus der Römer2 München 1912 σ. 159 κέ.). Καί ή τελετή τοΰ νέου ή αγίου φωτός της
'Αναστάσεως έν τε τή *Όρθοδοξφ καί τή Καθολική 'Εκκλησία είναι πιθανώς κατάλοιπον
παλαιοτάτου έθίμου ανανεώσεως τοΰ πυρός κατά τήν έαρινήν ίσημερίαν, ôxç έτίθετο παρά
πολλοίς μεσογειακοΐς λαοις ή αρχή τοΰ νέου έτους (/. Frazer, The golden Bough 8 Χ 120 κέ.
128 κ·έ. 139 κέ.). Σβέσιν τών πυρών κατά τήν πρώτην τοΰ έτους ή άλλην ώρισμένην ήμέραν
καί άνανέωσιν αυτών εκ μιας νέας καί ήγιασμένης φλογός παρά λαοΐς τής 'Αμερικής, Αφρικής
καί 'Ασίας, ώς καί παρά άρχαίοις Ίρλανδοΐς καίΡώσοΙς βλ. παρά Frazer, ενθ'άν. Χ 132 - 138.
Σβέσιν τοΰ πυρός τής κοινής εστίας, ώς φθαρέντος καί άποβαλόντος τήν άρχικήν αύτοΰ δύ-
ναμιν, καί άνανέωσιν αύτοΰ παρά διαφόροις λαοΐς βλ έν Μ. Eberl, Reallexikon der Vorge-
schichte, τ. 3 (1925) σ. 276 καί Folk - Lore τ. 26 σ. 369-372. Πρβλ. W. Liungman, Tradi-
tionswanderungen Euphrat - Rhein, Teil II (FFC Nr. 119) Helsinki 1938 σελ- 473 κέ.
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χωρίου καί κάθε κάτοικος οφείλει νά συμμορφωθη προς τήν διαταγήν, ή οποία άπό
της προτεραίας εξαγγέλλεται υπό τού δημοσίου κήρυκος. Άλλως τήν έκτέλεσιν
τής διαταγής εποπτεύουν ό'ργανα τής κοινότητος, οί αγροφύλακες, ή άλλα πρόσωπα,
περιερχόμενα τάς οικίας τοϋ χωρίου (άρ. 2.11.13.14). Διότι ή άπόφασις δια τό
άναμμα τής καινούργιας φωτιάς δεν είναι ΰπόθεσις ατομική η μονομερής, άλλα
λαμβάνεται άπό τήν κοινοτικήν άρχήν, επειδή ή ιδία απειλή επικρέμαται εξ ίσου
επί τών κτηνών ολοκλήρου τού χωρίου. 'Ενίοτε μάλιστα εις τήν άπόφασιν αυτήν

προέρχονται τρία καί τέσσαρα χωρία άπό κοινού (αρ.. 9). Μόνον δ' άφού βεβαιωθη

1

ή σβέσις όλων τών πυρών, είναι δυνατόν νά τελεσφορήσουν αί προσπάθειαι δια
τήν παραγωγήν τοϋ νέου πυρός. Δι' αυτό, όταν αϊ προσπάθειαι των άποτυγχάνουν,
συμπεραίνουν ότι κάπου εις τά πέριξ υπάρχει φωτιά άναμμένη καί προβαίνουν
ευθύς εις ερεύνας άνά τό χωρίον '). Άφού τέλος ή φωτιά άναφθη καί συντελεσθη
ή καθαρτήριος τελετή, τότε θά λάβουν όλοι άπό τό νέον, τό καθαρόν πϋρ, καί θ° άνα-
νεώσουν τό πϋρ εις τάς εστίας των. Είναι λοιπόν ή χρήσις νέου πυρός εν τών
κυρίων, αν μή τό κυριώτατον στοιχεΐον τής όλης τελετής καί διά τούτο αύτη έλαβε
τό όνομα εκ τής καινούργιας φωτιάς 2). "Οπως δέ ή φωτιά αυτή, έτσι καί ή και-
νούργια στάχτη έχει εξαιρετικός ιδιότητας" δι" αυτό φυλάσσεται επί 40 ήμέρας καί
χρησιμεύει εις προφύλαξιν τών οπωροφόρων δένδρων, τών αμπέλων καί άλλων
φυτών άπό φθοροποιών σκα>λήκων καί άλλων άσθενειών 3).

Ό τρόπος της παραγωγής τοϋ νέου πυρός ανήκει εις τάς μεθόδους τών πρω-
τογόνων, συνιστάμενος εις τήν προστριβήν ξηρών ξύλων, καί προφανώς είναι
καθιερωμένος εκ παλαιότατης χρήσεως4). Ή προστριβή τών ξύλων γίνεται ώς εξής:

') Κατά χόν Frazer G. Β3. Χ 298 ή περίεργος άνχίληψις, δτι ή καινούργια φωτιά δεν
είναι δυνατόν ν' άνάψη, αν ύπάρχη εις τά πέριξ άλλη φωτιά άναμμένη, δηλοΐ ότι τό πϋρ ύπο-
λαμβάνεται ώς μία ένότης, ή όποία διασπρααι εϊς τμήματα καί συνεπώς εξασθενεί αναλόγως
τοϋ αριθμού τών εστιών, εις τάς οποίας καίει. "Οθεν, διά νά διαχηρήσωμεν τό πΰρ είς τήν
πλήρη αύχοΰ άκμήν, πρέπει νά άνάψωμεν τήν φωτιά είς εν μόνον σημεΐον" διότι ετσι ή φλόξ
θ' άναρριπισθή μέ μίαν συγκεντρωμένην δΰναμιν, προερχομένην άπό τά πυρά, χά καίονχα
εφ' όλων χών σβεσθεισών εστιών τής χώρας·

Μέ τό δνομα χοϋχο δηλοΰχαι ή συνήθεια αΰτη καί παρά χοΐς Τοΰρκοις (γένι άτες —
καινούργια φωχιά, άρ. 4.28). Περί χών όνομάχων διαβολοφωτιά καί ξυλοφωτιά γίνεχαι λόγος
καχωχέρω (σελ. 44 καί 46). Τούνανχίον άπό χόν χρόπον χής παραγωγής χοϋ πυρός, δσχις άπαιχεΐ
μεγάλα^ προσπαθείας και κόπους, οί Γερμανοί εκάλεσαν χήν όλην συνήθειαν Notfeuer χ.ε
αναγκαστική φωχιά ή φωχιά έξ ανάγκης" λέγεχαι δμως αϋχη καί wildes Feuer, ανήμερη
φωτιά, κατ' άνχιδιασχολήν πρός χήν ήμερη φωχιά χής οικιακής εσχίας.

3) Όμοίαν χρήσιν χής σχάκχης αύχής βλ. παρά Frazer, G. Β Χ 273 καί II. Freuden-
thal.; Das Feuer im deutschen Glauben u. Brauch 1931 σ. 299.

4) Περί χών πρωχογενών τρόπων χής παραγωγής χοΰ πυρός βλ. J. Α. Pauschmann, Das
Feuer und die Menschheit. I. Feuererfindung u. Feuererzeugung. Erlangen 1908,
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Δΰο πάσσαλοι, κατεσκευασμένοι εκ ξηρού ξΰλου κέδρου (ή φιλύρας η λεπτο-
καρΰας '), εμπηγνΰονται εις to έδαφος εις μικράν απ' αλλήλων άπόστασιν, έχοντες
εκάτερος προς to άνω άκρον αυτού και απέναντι αλλήλων μίαν δπήν. Μεταξύ των
πασσάλων τίθεται κυλινδρική ράβδος εκ τού αυτού ξΰλου, άπολήγουσα εις
οξέα άκρα εν εΐδει ατράκτου ούτως, ώστε τα άκρα αυτής νά δύνανται νά περι-
στρέφωνται κατά τελείαν εφαρμογήν εντός των οπών ιών πασσάλων 1Δΰο πόδια

λον και τού οποίου tù άκρα κρατούν δΰο άνδρες, ιστάμενοι εκατέρωθεν τού ξΰλου
και απέναντι αλλήλων. Οΰτοι σΰρουν μέ όρμήν το σχοινίον, καθείς προς την διεΰ-
θυνσιν, εις την οποίαν ΐσταται· «αν ϋά τρανάς, γώ $' άπονλνώ, ·&άν του πριγιόν'»
(άρ. 11). Οΰτω θέτουν εις ταχεΐαν περιστροφικήν κίνησιν την άτρακτον. Ενίοτε
μεταχειρίζονται καί τροχαλίαν (μακαρά) (άρ. 4), ή όλη δε συσκευή ομοιάζει μέ ροδά-
νην (τσικρίκ) 2) (άρ. 5. 9. 17).

Ii. Schurtz, Urgeschichte der Kultur 1900, 309 κέ. Κ. Weule, Die Kultur der Kulturlosen,
Stuttg. 1910 σ. 6o-94- Ebert, Reallex. d. Vorgesch. 3, 278 κε. Περί τών έν χρήσει καί σή-
μερον αρχεγόνων τρόπων παραγωγής τοΰ πυρός βλ. Folk-Lore τ. 26 (1916) 355 κέ. G. Buschan,

III. Völkerkunde Stuttg. 1922, I 24, 571, 57.8 κ. ά.

') Ώς κατ' εξοχήν πυρφόρα ξύλα εθεωρούντο υπό τών αρχαίων ή δάφνη, ή φιλύρα, ή
κυπάρισσος, ό κισσός, ή συκή, ώς έγκλείοντα δ' έν εαυτοίς τον δαίμονα τοΰ πυρός είναι απο-
τρεπτικά τοΰ κεραυνού, όστις, ώς ούράνιον πΰρ, δεν ενοχλεί τόν συγγενή δαίμονα. CΑντ. Κε-
ραμοπονλλου Φυσιολατρεία έν Ήμερολ. τοΰ Όδοιπ. Συνδέσμου έ'τ. Β' 1926, έν ΆΟ. σ. 50).

2) Ό τρόπος της δια περιστροφικού κυλίνδρου παραγωγής τοΰ νέου πυρός, απαντών
απαράλλακτοι παρά Βουλγάροις καί Σέρβοις και Μαυροβουνίοις (Μ. Amaudoff., Die bulgar,
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"Αν εξαιρέσωμεν την περιοχήν Καβακλί, όπου ξύλα φιλύρας προσαρμόζονται
εις τάς παραστάδας της εσωτερικής θύρας ενός σπιτιού *παοτρικον», 4που να μη
χωρατεύεται γυναίκα γη Άντρας κεϊ μέσα>y (άρ. 19), και to χωρίον Τριφύλλι, όπου
αί εργασίαι δια την παραγωγήν τού νέου πυρός γίνονται εις to χαγιάτι ητοι τό
προστφον της εκκλησίας (αρ. 1), τόπος προσδιορισμένος δια τάς εργασίας αυτάς
είναι τό ύπαιθρον και μάλιστα μέρος τι άπόκεντρον τού δάσους η του βουνού, χρό-
νος δε κατάλληλος δι' αυτάς ή νΰκτα. Κατά την εκ Μεταξάδων μάλιστα άνακοίνω-
αιν (άρ. 16) εκλέγονται εις τό δάσος δυο πλησίον αλλήλων φυόμεναι κέδροι, των
οποίων οί κορμοί διατρυπώνται είς τό αυτό ύψος καί χρησιμεύουν αντί πασσά-
λων" και τό κυλινδρικόν δέ ξύλον, τό παρεντιθέμενον μεταξύ αυτών, κόπτεται Ικεί-
νην την στιγμήν εκ χλωρού δένδρου κέδρου. Καί δεν Συμφωνεί μεν ή άνακοίνω-
σις αύτη πρός τάς εξ άλλων θρακικών χωρίων μαρτυρίας, καθ' ας είς παραγωγήν
τού νέου πυρός χρησιμοποιούνται ξηρά ξΰλα κέδρου '), λαμβανόμενα συνήθως από
τους φράκτας τών οικιών, αλλ' ή χρήσις τών κορμών ζώντων δένδρων πρός τον
αυτόν σκοπόν μαρτυρεϊται καί εκ ξένης χώρας, της Γερμανίας 2).

Πλην τούτου καί άλλος, απλούστερος αυτός καί μάλλον πρωτογενής, τρόπος
παραγωγής τού νέου πυρός μαρτυρεϊται εκ τών παρά τήν Μεσημβρίαν καί Άγα-
θούπολιν ελληνικών χωρίων, δ δια τής προστριβής δύο ξηρών ξύλων. Κατά τάς
ειδήσεις ταύτας τα δύο προστριβόμενα ξύλα είναι τού αυτού είδους ητοι δένδρου
φιλύρας ή λεπτοκαρύας, καί τα δΰο εξ ίσου σκληρά (γερά)' «και τα δύο τά κομμά-
τια τα ξύλα τά βάν'νε πα μ πανωτά και βαοτώντας τα τά οέρνονν και τρανώντας με
δύναμ' άνάβ'νε» (άρ. 22). Αι. άλλαι άνακοινώσεις περιορίζονται εις γενικάς εκφρά-
σεις: «Τις τρίβανε, τις τρίβανε (τις φιλιουργιες) κι άναφταν μονάχες» (άρ. 23)' «δυο

Festbräuche 1917 σ. 74, Schräder, Reallexikon I 309, Frazcr, The golden Bough 3 Χ 281-
6). είναι καί παρά τοις Γερμανοΐς 6 επικρατέστερος, διατηρηθείς ώς παιδιά τών ποιμενοπαί-
δων μέχρι τής σήμερον (πρβλ. όμοίαν συνήθειαν τών παίδων τοΰ Βασιλικού της Θράκης, άρ
29)' τουναντίον παρά τοις κατά ςρύσιν ζώσι λαοΐς ή μορφή αΰτη τοΰ οργάνου δέν απαντάται-
(βλ. - Frcudenthal, Das Feuer σ. 195 κε.).

') "Οτι καί κατά παλαιάν δοξασίαν ό δαίμων τοΰ πυρός ένοικεΐ έν τφ ξηρφ κυρίως ξύλφ
βλ. Αν. Κεραμόπουλλον, ενθ* άν.

') Η. Frcudenthal, Das Feuer 197 : «Έν to) βενδικφ χωρίφ Schleife (περ. Rothenburg)
οί νέοι διεσκέδαζον καθ' δν τρόπον καί οί ποιμενόπαιδες τοΰ Url· ήνοιγον δηλ διά μαχαίρας
είς τάς έναντι αλλήλων έστραμμένας πλευράς δύο πλησίον αλλήλων φυομένων κορμών πεύκης
ανά μίαν κοιλότητα, ενέβαλλον μεταξύ των ενα έγκάρσιον ρητινοΰχον πάσσαλον, πάχους δα-
κτύλου, καί τόν περιέστρεφον δι" ενός λωρίου, κατεσκευασμένου έκ δύο συνεστραμ μένων δερ-
ματίνων ιμάντων, τό όποιον περιετύλισσον περί αύτόν, εως δτου άνεδίδετο πΰρ. Δύο άνδρες'
ζώντες ακόμη τό 1882 έν Schleife. Ιβεβαίωνον, ότι κατά τήν νεότητά των είχον κατ' αυτόν τόν
τρόπον έκτρίψει «ζωντανόν πΰρ», αν καίέν τφ μεταξύ είχον κοπή πολλοί δερμάτινοι ιμάντες».



ΜΑΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΕΣ ΣΥΝΙΙΘΕΙΑΙ

39

ξύλα ξερά τά τρίβουνε το ενα πάν' στ' άλλο» (άρ. 29)· «πε το τρίψιμο - τρίψιμο ήρτε
και κίϊτσε το ξύλο κι άναψε φωτιά» (άρ. 27) ')·

Καί οί άνδρες πού θ' αναλάβουν «νά βγάλουν φωτιά» εκλέγονται επιμελώς:
«στ ιά ϋέλ δνναμ, δεν πάν πρόστνχ'» (άρ. 14). 'Αλλά δέν άρκεΐ νά είναι οΰτοι
μόνον άξιοι, ισχυροί καί επιτήδειοι, διά να επιτύχουν είς τό δύσκολον καί επίπονον
έργον των· πρέπει καί νά πληρούν ώρισμένους όρους, άπαραιτήτους πρός έπιτυ-
χίαν μιας μαγγανείας. Πρέπει δηλ. νά είναι α) μονονόματοι ήτοι νά έχουν δ'νομα,
τό όποιον κανείς άλλος έκ τών κατοίκων τού χωρίου δέν έχει 2), β) άριστερόχειρες
καί μέ τ' αριστερό χέρι νά σύρουν τό σχοινίον 3), γ) γυμνοί, αλλά δ) καί καθαροί άπό

Χ) Καί 6 τρόπος ούτος ή το εν χρήσει παρά τοις ΓερμανοΧς διά τήν παραγωγήν του
Notfeuer, αλλ' ή συνήθεια παρ' αύτοΧς ήτο νά προστρίβεται σκληρόν ξύλον (δρυς, όξύα) επί
μαλακού (λεύκης, Ιτέας, πεύκης). (Freudenthal, Das Feuer 197-8). Ώς γνωστόν, καί υπό τών
άρχαίων Ελλήνων ή αρετή τών ξύλων διά τήν παρασκευήν τοϋ πυρός έκρίνετο κατά τή^' μα-
λακότητα ή σκληρότητα αυτών' επειδή τό πΰρ παρήγετο διά τριβής ενός ξύλου σκληροϋ (τρύ-
πανον, φαλλός) καί ενός'μαλακού (έσχάρα, στορεύς (Θεοφράστου, Φυτ. Ίστ. 5, 9, 7 : Δει δέ τήν
έσχάραν έκ τούτων (κιττοΰ, άθραγένης) ποιειν, τό δέ τρύπανον έκ δάφνης", ού γαρ έκ ταύτοΰ
τό ποιοϋν καί τό πάσχον, αλλ' έ'τερον ευθύ δει κατά φύσιν καί τό μέν δε! παθητικόν είναι,
τό δέ ποιητικόν. Ού μήν αλλά καί εκ τοϋ αύτοϋ γίνεται καί ώς γέ τίνες ύπολαμβάνουσιν
ουδέν διαφέρει. Γίνεται γαρ έκ ράμνου καί πρίνου καί φιλύρας καί σχεδόν έκ τών πλεί-
στων πλην έλάας . . .) Ότι ή εκτριψις τοϋ πυρός εις τήν άντίληψιν καί άλλων λαών παρωμοιώθη
πρός τήν γενετήσιον πράξιν βλ. Ebert, Reallex. d. Vorgesch. 3, 277 § 7 (Hopi - Indianer)
M. Plank, Die Feuerzeuge der Griechen und Römer und ihre Verwendung zu profanen
und sacralen Zwecken, Stuttg. 1884, a. 8 κέ. 16 κέ. καί Άντ. Κεραμόπουλλον, ενθ' άν. σ. 50.

s) Έξήγησιν τοϋ δρου τούτου δέν ήκουσα παρά τών χωρικών. Πιθανώς έ'χει σχέσιν πρός
τήν συνήθειαν ν' αποφεύγουν νά καλέσουν τινά έξ ονόματος επί παρουσία πνεύματος ποιηροϋ,
'ίνα μή τόν παραδώσουν είς αυτό" διότι ή γνώσις τοϋ ονόματος καθιστά τόν φέροντα αύτό
ύποχείριον είς τόν γινώσκοντα (Λαογραφ. Ζ 485). Οΰτως έξηγεΧται καί ή συνήθεια τών Βουλ-
γάρων νά μήν έκφωνοϋν τά ονόματα τών δύο ανδρών, πού επιφορτίζονται μέ τό άναμμα τής
καινούργιας φωτιάς, έφ' δσον ή προσπάθειά των διαρκεί. (Α. Strauss, Die Bulgaren 1898 σ.
198, Frazer, G. Β 3. Χ 285). "Οθεν ή έλλειψις προσώπων συνωνύμων πρός αυτούς μεταξύ τών
κατοίκων τοϋ χωρίου αίρει τήν περίπτωσιν έκφωνήσεως τοϋ ονόματος των καί ούτως ασφαλί-
ζει αυτούς άπό τής δαιμονικής έπηρείας. "Αλλως τε καί ή σπανιότης τοϋ ονόματος άπαντάται
είς τάς μαγγανείας. Πρβλ. Γουσίον, Ή κατά τό Πάγγαιον χώρα, Λειψία 1894 σ. 76 : ό σπάνιον
έχων δνομα γανγίζει την κρι&αρίτσα. Περί τής δυνάμεως, ην αποκτά τις διά τής γνώσεως τοϋ
ονόματος επί τοϋ φέροντος τοϋτο βλ. Bächtold - Stäubli, Handwörterbuch des d. Aberglau-
bens VI, 956 κ.έ λ. Name.

3) Διά τής αριστεράς χειρός γεμίζονται τά όπλα καί καταπυροβολεΐται τό στοιχειό
ή τό ζούδιο (Πολίτου, Παραδόσεις Α' άρ. 496.500 Β' σ. 1115 - 1120, Λαογραφ. Γ 671). 'Ομοίως
μέ τό ζερβί μάτι σημαδεύεται (Λαογρ. Β' 697).
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σαρκικής μείξεως *), ε) νά ενεργούν χωρίς νά ομιλούν (λουφαχτά, αρ. 19, με χωρίς
χωρατά, άρ. 24). Κατά τινας ούτοι πρέπει νά είναι αδελφοί καί δη ό πρώτος 2) καί
6 τελευταίος τών αδελφών (άρ. 25) η δίδυμοι (άρί. 28), κατ' άλλους νά είναι μονο-
γενείς (άρ. 1). Εις τήν επιτυχίαν συμβάλλει καί τό νά είναι «και ατής θάλασσας τά
καράβια άνεβαστοι... νά εΐνι περασμένους που τή θάλασσα ... "Αμα ξέρ' τής θάλασ-
σας τά πράματα, ϋά τον πάρουν τέτοιουν άνθρωπου». Πολλάκις είς τοΰτους προστί-
θεται καί τρίτον πρόσωπον, ώς βοηθός.

Μέ τήν ταχείαν καί συνεχή περιστροφικήν κίνησιν τά ξΰλα περί τά χείλη
τών οπών τών πασσάλων θερμαίνονται πολΰ. Ή αναπτυσσόμενη θερμότης μετά
παρέλευσιν μιας η δυο ωρών κατά τό σημεϊον τής τριβής υπολογίζεται εις 232°
Κ8), όταν δέ φθάση τό σημεϊον τής πυρακτώσεως, αρχίζουν τά ξΰλα νά καπνίζουν
καί τότε είναι εΰκολον νά μεταδοθη πΰρ είς τήν ξηράν καί εΰφλεκτον ΰλην (ι'σκαν),
τήν οποίαν κρατούν, πλησίον τής οπής. 'Απ' τον πολύν τον τραϋο κιιζντίζ' το
ξύλο* χ νάει νά βγάλλ' καπνό· βάσκ' αυτός του κάφ κι άνάφτ' (άρ. 11). Πρός
διευκόλυνσιν τοΰτου εις τινας τόπους ανοίγουν διά λεπτού τρυπάνου οπήν εκ τοΰ
άνω άκρου τοΰ πασσάλου μέχρι τής μεγάλης ό|ΐής, εντός τής οποίας περιστρέφεται
τό άκρον τοΰ οριζοντίου ξΰλου, καί ρίπτουν εντός αυτής κόκκους πυρίτιδος (άρ. 1
17. 31). Τους παραγομένους κατόπιν σπινθήρας είς τών συνεργαζομένων άνδρών
προσπαθεί νά συλλάβη εις τήν εΰφλεκτον ΰλην ήτοι τήν ΐσκαν. 'Αφού τούτο έπι-
τευχθή καί άναρριπισ&ή φλόξ μέ τήν βοήθειαν φρυγάνων ή άχυρων η άλλων
προσαναμμάτων, άνάπτεται ή καινούργια φωτιά. Ή επιτυχία τώρα/γεμίζει τήν
καρδίαν όλων άπό χαράν. "Αμα βγάλ'ν τή φουτιά, αρχινούν, φανάζουν, χαίρουνται-
κ οί γι αλλ δξου χαίρουνται σαν πού βγαίν Καλός Λόγος στήν εκκλησία (άρ. 16)·
τοϋχαν δη « ο ν ρ ανά θ ε ν » άνάβ'· άναβεν άπο τό «άνεσπέρου φωτός» (άρ. 2) 4).

Άπό τήν καινούργια φωτιά, ενφ άκόμη επικρατεί σκότος, άνάπτουν τώρα

') Περί τής γ υ μνότητος είς τούς άποτροπιαστικούς καθαρμούς καί τάς μαγικός εν

γένει, πράξεις βλ. Bächtold-Stäubli Handwörterbuch d.d. Abergl. VI 847 κέ. 877 κ.έ. λ. nackt,
καί Λαογραφ. Ζ'491 (Α]μ. 1. Άγνεία καί τελεία καθαρότης είναι έπίσης δρος πρός
έπιχυχίαν πάσης μαγγανείας' βλ. Bächtold- Stäubli, έ'νθ' άν. IV, 1291. Frazer, G. Β3 Χ 182.

2) Πρβλ. Λαογρ. Γ 495, 2. 3. 664 κέ. Δ' 42,3. 45,2. 3) Freudenthal, Das Feuer σ. 192.

4) Δημώδεις δοξασίαι περί τοΰ πυρός έν γένει υπόκεινται εις όρκους, εξορκισμούς καί

διάφορα έθιμα τοΰ λαοΰ. Π. χ. : Μα τον άγγελο τής φωτιας( Κεφαλλ.). Μα τα αγια πού σηκώνει
εντη ή φωΰιά (Άπύρανθος Νάξου) κτλ. Φενγα, ρονοούμπελη, σε κυνηγά ή φωτιά, το στουρνάρι

κι ô πυριόβολος. Προσκύνησις τής εστίας υπό τής νύμφης, λοιβαί οϊνου καί έλαίου εις τήν

έστίαν, δεισιδαιμονίαι κλ. : δεν δανείζουν τη νύχτα φωτιά' είναι ή δύναμη τον σπιτιού (Μα-
νιάκι). 'Ανάλογους δοξασίας καί έθιμα παρ' άλλοις λαοϊς βλ. έν Ebert, Reallex d. Vorgesch.

3, 275 κέ. 277, Freudçnthal, έ'νθ' άν. 53 κέ. 68.
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μίαν ή δύο μεγάλας πύρας εΐς τήν έ'ξοδον τής υπογείου διόδου, τήν πρός ανατολάς
έστραμμένην (άρ. 1) ή εΐς κοίλην tiVà όδόν πλησίον σταυροδρομίου, συσσωρεύοντείς
πολλά φορτώματα ξύλων. Ή αγέλη, εις μερικούς τόπους καί τά ποίμνια τού
χωρίου, ευρίσκονται συνηγμένα εΐς θέσιν κειμένην δυτικώς τού τόπου τής πύρας.
Όταν καταπέσουν αί φλόγες καί άπλωθη ή καρβουνιά, τότε μέ φωνάς και μέ ξύλα
συνωθούν όλα τά κτήνη, ασθενή καί ΰγιά, άναμείξ προς τήν δπήν ή τήν κοιλότητα
τού εδάφους. Ούτω τά ζώα άναγκάζολ'ται να διέλθουν άπό τήν ΰπόγειον δίοδον,
εξερχόμενα δ' εξ αυτής και έχοντα άπέναντι τό σημεΐον τής ανατολής περνούν
επάνω άπό τήν καρβουνιά η άνάμεσα άπό τάς δύο πυράς. Ό ήλιος δεν έχει άκόμη
άνατείλη (άρ. 1) καί πρώτος δ άγελαδάρης γυμνός πηδά επάνω άπό τήν φωτιά
καί άκολουθεϊ ή άγέλη (άρ. 11. 19). "Ετσι υπάρχει ή βεβαιότης, ότι ή άσθένεια ή
μάλλον δ δαίμων τής ασθενείας θα πέση εΐς τήν πυράν καί θα καη· ϋά 'πονμείν ' η
άρρώστεια μέσ στη φοντιά (άρ-. 19). Πρός εκφόβισιν δ' αυτού καί πυροβολούν
(«ρ. 5) καί θόρυβον προκαλούν μεγάλον. "Οτι δέ ή διάβασις τών ζώων δια τής
πυράς είναι πραγματική, βεβαιώνει αυτόπτης μάρτυς· χτυποϋσαν τά ζώα καί πη-
δούσαν 'ποπάν πε ντη φωτιά. Και ϋάμαζα, τί πράμα ήταν αυτό. Θα τά κάψ'τε,
βρε!, τους είπα (άρ. 29).

'Ενίοτε καί μόνος δ καπνός ύπολαμβάνεται άρκετός, δια να ζαλίση καί
εξουθενιόση τόν δαίμονα τής άσθενείας. Δια μεγαλυτέραν όμως άσφάλειαν καί μέ
τήν ύπόνοιαν, ότι τό πονηρόν πνεύμα δυνατόν và λανθάνη κρυπτόμενον εΐς κάποιο
άπό τά ζώα, επιχειρείται δ καθαρμός εκάστου εξ αυτών χωριστά δια δαυλού άνημ-
μένου άπό^τήν καινούργια φωτιά1). Και επειδή εΐς τόν πόλεμον κατά τών δαι-
μόνων μόνον ή μαγεία υπερισχύει, εφαρμόζονται καί πάλιν μέθοδοι καί τρόποι
μαγικοί: χρήσις τών δαυλών μέ τ' άριστερό χέρι, σταύρωμα καί λόγοι έξορκι-
στικοί (τί καις;— καρά γιανίκ καίω η ντεφ όλσουν (λ. τ.=νά εξαλειφθη) ή δ ϋεος
γιατρός κ.τ.τ.), ενίοτε δέ καί σφράγισις τών ζώων μέ καμένο σίδερο, μαγικώς παρα-
σκευασδέν (άρ. 1. 8. 14). Μόνον δ' άφού περάσουν τ' άγελάδια καί τ' άλλα μεγάλα
ζώα, περνούν εις μερικούς τόπους δια μεγαλυτέραν άσφάλειαν καί τά πρόβατα·καί
τά γίδια καί όλος δ ζών πληθυσμός τού χωρίου (άρ. 1). Δια và είναι δέ πληρέστερος
δ καθαρμός « τά περνούν και 'πό νερό (άρ. 1). Το ενα στόμα (τής τρύπας) γλέπ στο
νερό ... περνώντας τό πράμα ρίχνεται μέσ' ατό νερό ... τυχαίν και βαϋυ καμιά

!) Περί του άνη μμένου δαυλού καί τοΰ πυρός έν γένει είς τάς πρός άποδιοπόμ-
πησιν δαιμονικών όντων πράξεις καί τους καθαρμούς βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδ· Β' σ. 1315 κέ.
W. Blackman, The magical and ceremonial uses of fire έν Folk - Lore τ. 26 (1916) 359 - 365,
H. Freudenihal, Das Feuer a. 2 ad. Bächtold - Stäubli, Handwörterb. d. Abergl. II 1111
1400 λ. Fackel, Feuer.
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φορά, ενα ζ'νάρ' νερό (αρ. 3). Ενίοτε καί απλούς ραντισμός μέ νερό αρκεί (άρ. ϊ)·1)

Κϊς τα νότια της Θράκης (Τρίφυλλων, Κιουπλί, Φεραί) επακολουθεί καί άλλη
μαγική συνήθεια. "Εν χοιρίδιον, αφού άλειφθή καλώς μέ πίσσαν s), άνάπτεται
άπό την καινούργια φωτιά καί άφίνεται ελεύθερον νά τρέχη άναμέσον της αγέλης,
έ'ως ότου καταπέση γενόμενον παρανάλωμα τού πυρός (άρ. 1.2. 31). Τό ταλαίπωρον
ζώον καίεται ζωντανόν άπό την λαίμαργον φλόγα της πίσσης, δια νά καη μαζί ό
δαίμων της άσθενείας, πού πιστεύεται ένοικων εις τα άσθενούντα ζώα τού χωρίου3).

Συγχρόνως τό χοιρίδιον χρησιμεύει καί ως σκεύος καθαρμού' ώς δηλ. ό σπόγ-
γος, μέ τον όποιον καθαρίζομεν την τράπεζαν, άπορροφά πάντα ρΰπον της τραπέ-
ζης, ου'τω και τό ζώον αυτό περιφερόμενον εδώ καί εκεί εν τω μέσφ ιής άγέλης
περισυνάγει to μίασμα, τό διακεχυμένον επί τού εδάφους' διότι ενδέχεται τό πονη-
ρόν πνεύμα νά λανθάνη που κατά γης εκπεσόν εκ της άγέλης. Δι' αυτό τό χοιρί-
διον, ώς φορεύς πλέον και ένσάρκωσις της άσθενείας, δέν πρέπει νά παραμείνη |κ-
τεθειμένον εις βοράν τών κυνων' (λναοιάζονν υστέρα τα σκυλιά, άρ. 1), αλλ' αφα-
νίζεται θαπτόμενον βαθέως εις την γήν 4).

s

Εις τό Κιουπλί όμως, ίσως δέ καί άλλαχού, τό χοιρίδιον, ένω άκόμη ευρίσκε-
ται υπό τάς φλόγας, χρησιμεύει δια νά χρισθούν δι' αυτού όλα τά ζώα της άγέλης,
έμβαπτομενου τοΰ δαυλού εις τήν μάζαν τοΰτου. Ή έξήγησις, την οποίαν ό γέρων
Παπάζογλου δίδει, ότι δηλαδή τουχαν ώς μνρον, ώς ΐερό ενα πράγμα καί μ' αυτό
τα χριονσαν, τά μύρωναν τά ζώα προς καθαγιασμόν (άρ. 2) δέν απέχει, ώς φαίνε-

') Τό νερό πού τρέχει αποτελεί φραγμόν άδιάβατον εις τάς άσθενείας καί τά ξωτικά
(Λαογρ. Ζ' 496 σημ. 7), ό δέ ραντισμός, ώς καί ή έκχυσις ύδατος κατά τάς κηδείας, σκοπεί τόν
καθαρμόν τοΰ μιάσματος. Πρβλ. Λαογρ. Ε 647, 4 αν είναι εύκολο, να περάσγ) ό τσοπάνος με τά
πρόβατα άπό κανένα ρέμα.

2) Περί της άποτροπιαστικής δυνάμεως, της αποδιδομένης καί υπό τών αρχαίων Ελλή-
νων είς τήν πίσσαν, βλ. Λαογρ. Ζ' 493 σημ. 1.

3) Περί της συνήθειας έν γένει νά καίεται ή νά θάπτεται εν μόνον ζώον ζωντανόν πρός
τόν σκοπόν νά σωθή τό ύπόλοιπον της άγέλης βλ. τά σημειωθέντα είς τάς Παραδόσεις
περί ασθενειών έν Λαογρ. Ζ' σ. 510 κέ. δπου καί παραπομπαί είς άναλόγους συνήθειας άλλων
λαών. Πρόσθες II. Freudenthal, Das Feuer 213 κέ. ΓΙρβλ. κάρφωμα ενός έκ τών πασχόντων
προβάτων μ* ενα αβαλτο καρφί σ' ενα σταυροδρόμι, διά νά σωθοΰν τά λοιπά άπό τόν τρισκατά-
ρατο πού γίνεται σάν Άσπρο ζαγάρι και τά μαρκαλάει (Λαογρ. Ε 647,4). Ότι ή καΰσις αρρω-
στημένων ζώων έχει τήν έννοιαν ουχί θυσίας πρός τόν δαίμονα της άσθενείας, άλλα μάλλον

, * r , r , ν

τοΰ φόνου αΰτοΰ τούτου τοΰ δαίμονος διά της παμφαγου δυνάμεως τοΰ πυρός βλ. Freudenthal,
ένθ* άν. σ. 216. Περί συνδυασμοΰ πυράς καί ολοκαυτώματος βλ. W. Liungman, ενθ' άν. 480 κ.έ.

4) Περί ζώων χρησιμευόντων εις άποδιοπόμπησι^ τοΰ κακοΰ καί περί καθαρμάτων
έν γένει βλ. τά σημειωθέντα ύπ' έμοΰ έν Λαογραφ. Ζ' σ. 507 - 512 καί W. Liungman, ένθ' άν,
Teil I 1937 (FFC 118) σελ. 62 - 66.
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ται, τού ορθού. Διότι είς τήν πράξιν αυτήν υπόκειται πιθανώς ή πίστις, ότι τό

καιόμενον ζώον, καθαρθέν δια τής θεραπευτικής δυνάμεοος τού πυρός, ενεργέ! ώς
μέσον καθαρμού η ώς ίατρικόν επί τών άσθενούντων ζώων τής αγέλης 1). Δια τούτο
καί ή φωτιά εδώ λέγεται γονρουνήσια φωτιά.

Τέλος συντελεστικός δια τήν άπαλλαγήν άπό τόν δαίμονα τής ασθενείας είναι
καί ό καπνός, όταν άναφθούν ολόγυρα είς τήν μάνδραν τού ποιμνίου φωτιές
άπό πυξάρι .· κείνος ό καπνός είναι πικρός κ εΐναι γιατρικό γιά τήν άρρώοτεια αυτή
(αρ. 21) 2). Ούτω σχηματίζεται μαγικός κύκλος, άποφράσσων ε'ις τόν δαίμονα τής
ασθενείας τήν εΐσοδον εις τό χωρίον3). Ό μαγικός δ' αυτός φραγμός εις τό χωρίον
Μπροντίβο (άρ. 30) δημιουργείται διά τής περιαγωγής τών αγίων εικόνων περί
τό χωρίον 4). Εννοείται ότι δέν λείπουν καί τά διαβάσματα καί τ' άλλα άγικά: πα-
πάδες άπου τρία χονργιά νά δγιαβάσονν τον Μόδεστου τή φυλλάδα (άρ. 1. 14). Ώς
γνίοστόν, ό Μόδεστος είναι ο προστάτης άγιος τών άροτριώντων κτηνών. Σύμφωνα
όμως μέ τήν κοινήν πίστιν, ότι τών άλλογλώσσων καί άλλοθρήσκων ή μαγική
τέχνη εΐναι τελειοτέρα γίνεται πολλαχού προσφυγή εις τά διαβάσματα καί τάς
μαγγανείας Τούρκων χοτζάδων γιά νά πάψ' ή άρρωστειά (άρ. 5. 8).

Ώς τελευταία πράξις εις τήν δεισιδαίμονα αυτήν συνήθειαν άκολουθεί
γενικός καθαρισμός τών στάβλων καί θυμίασις αυτών, καύσις τών άπερριμμένων
κεράτων κλ. (αρ. 1).

') Όμοίως ώς ίατρικόν κατά επιδημικών νόσων τών ζώων έχρησίμευεν έν Γερμανία ή
κόνις, είς τήν οποίαν μετεβάλλετο εν εκ τών νοσούντων ζώων, καιόμενον έντός κλιβάνου, καί
ή όποία άνεμειγ^ύετο κατόπιν είς τήν τροφήν τών ζώων. Τά υπολείμματα αύτοϋ καί ή τέφρα,
ώς καθαρθέντα καί θεραπευθέντα διά τοΰ νέου πυρός, έχουν καί άποτρεπτικήν δύναμιν κατά
τοϋ κακοϋ (Frcudenthal, Das Feuer 214. 215).

2) Περί αποτροπής δαιμονίων διά δυσώδους καπνοϋ βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδ. Β' 1233,
II. Freudenthal, Das Feuer 112 κέ. Bächtold- Stäubli, Handwört. VII 524.

3) Όμοιον μαγικόν φραγμόν παρά Σλοβένοις βλ. παρά Frazer, G. Β.8 Χ 281.

*) Πρβλ. τό σταύρωμα τών τεσσάρων άκρων τοΰ χωρίου διά τών άγιων εικόνων είς τό
γειτονικόν Κωστί (Α. Χουρμουζιάδου, Περί τών άναστεναρίων έν ΦιλοΌέου Βρυεννίου, "Εκθε-

σις τής καταστάσεως τής Μεγ. τοΰ Γένους Σχολής, έν Κωνσταντινουπόλει 1873 σ. 17). Πρβλ.

Ν. Γ· Πολίτου, Παραδ. Α' σ. 315 άρ. 563. Περί μαγικού κύκλου, δημιουργουμένου διά περι-
σχοινισμοΰ, περιφερικής άροτριάσεως, περιαγωγής τών ιερών καί διαφόρων άλλων τρόπων

βλ Γ. Α. Μέγα, Παραδ. περί ασθενειών άρ. 11 -15 καί τάς σημειώσεις έν Λαογρ. Ζ σ. 471 - 5.
480 κέ. 492 κέ. 495 κέ. 506 καί 514 κέ. Ενίοτε κάί δύο ή πλείονες τύποι τοϋ μαγικού φρα-
γμού συνενοϋνται πρός έπίτευξιν μεγαλυτέρας δραστικότητος. Κλείδωμα καί περίζωσιν τοϋ
χωρίου καί ακολούθως'δίοδον όλων τών κατοίκων δι' υπογείου οπής καί μεταξύ δύο πυρών,
τάς οποίας ήναψαν διά τριβής ξηρών ξύλων παρά Σέρβοις, βλ. έν Frazer G.B3. Χ 282 κέ.
Πρβλ. Bächtold - Stäubli, Handwört. d. Abergl. VI 847 λ. nackt.

') Βλ. Δαόγρ. Θ, 1926, 6 σημ. 4.
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Ή ασθένεια, άπό τήν οποίαν ζητούν οί Θράκες άγρόται μέ τούς μαγικούς
αυτούς τρόπους ν' απαλλάξουν τά ζώα των, προπάντων τά μεγάλα (βούς, άλογα,
χοίρους κλ.) λέγεται μέ τουρκικήν λέξιν καρά γιάνίκ' ή γιανι καράς1), είναι δ' αύτη
ή λοιμώδης νόσος τών ζώων, ό άνθραξ.

Κατά τήν φράσιν τών χωρικών φωτιά καίει το γέλάδ"' σαπαίν" και γένεται
μανρο ... Το αίμα τ' νιρό γένιτι (άρ. 8). "Οταν θά πάρ'ς το πετσί τ, ϋά εχ' ενα
κομμάτ μανρο κρέας άπάνον ατά πισινά, στή νονρά, σά νά είναι χτυπημένο ... το
μανρίζ' το γιόμα τ', τό σαπίζ' (άρ. 3)· τό πνίγ τό γαΐμα και ψοφάει (άρ. 14).

Αί σχετικαί μέ τό αίτιον τής άσθενείας δοξασίαι δέν διατυπώνονται εις όλας
τάς καταχωρισθείσας άφηγήσεις σαφώς. Συνήθως τό αίτιον άγνοεΐται η άναζητει-
ται είς φυσικάς επήρειας: πό τις ζέστις είναι; πό τον άέρα είναι; πό τις βροχές
είναι; Παραπάν' πό τις ζέστις είναι (άρ. 15). Δέν λείπουν όμως καί αί σαφείς δια-
γνώσεις τοΰ αιτίου: άξαφνα ερχεται τό κακό. Άπό βρονκόλακα μας φαίνεται αυτός
ό πάθος . . . Πααίν' στά πράματα και τά ψονφάει (άρ. 1.3).

Κατά τάς κρατούσας καί εν Θράκη δοξασίας δ βρικόλακας προέρχεται είτε
άπό νεκρόν πού δέν έπρόφθασαν νά κοινωνήσουν είτε άπό βρέφος, αποθανόν άβά-
πτιστον (άρ. 1. 22). Οί ποιμενικοί δαίμονες δηλονότι εταυτίσθησαν εδώ ολοσχερώς
πρός τους βρικόλακας, ώς καί εν Μακεδονίςι '). 'Επειδή δέ καί ούτοι συνταυτίζον-
ται πρός τον διάβολον, τον αίτιον άσθενειών, καί δή τών αιφνίδιων, όστις παριστά-
νεται καί ώς άνεμος ή καπνός3), καί ή καινούργια φωτιά, πού άνάπτεται πρός
καταπολέμησιν αύτοΰ, λέγεται καί διαβολοφωτιά (άρ. 22.24.26.29) ή διαβολόστια
(άρ. 33) ή άνεμοφωτιά η διαβολάνεμος (άρ. 26).

Εις τά παρά τήν Άγαθούπολιν χωρία Κωστί καί Μπροντίβο τό δαιμόνιον,
είς τό όποιον μετατρέπεται τό άβάπτιστον νεκρόν βρέφος λέγεται σμερδάκι η γον-
στρελος, επιφαίνεται δέ « ώς άσκός μέλας, πλήρης αίματος4)». Δέν διαφέρει δη-
λαδή κατ' όνομα καί όψιν άπό τό χαμοδράκι ή σμερδάκι τών άρκαδικών παραδό-
σεων, κατά τάς οποίας παιδία, θνήσκοντα άβάπτιστα, γίνονται σμερδάκια καί βλά-
πτουν τά βοσκήματα5), έπιφαίνονται δέ ώς φλόγια ή ώς φωτιά.

') Πρβλ. τήν Ποντιακήν κατάραν : Νά τ ρ ο'ιη σε δ Γον ρζουλάς (τ.ε. ή ΙΙανοΰκλα) κι δ μαϋ-

ρον S Γιανίκαρας (Αέφνερ Μ. Γλωσσ. Τραπεζουντιακόν (άνέκδ) έν λ. γουρζονλδς.

3) Abbot, Mac. Folklore 221. Συνταύτιση,' τών ποιμενικών δαιμόνων καί πρός τούς
καλλικαντζάρους βλ. έν Λαογρ. Β 478 - 9 καί Ν. Γ. Πολίτου, Παραδ. Β, 1313 κέ.

3) Περί τής παραστάσεως τοΰ διαβόλου ώς άνεμου ή καπνού βλ. Λαογρ. Ζ 482.

*) Α. Χουρμουζιάδης, ένθ' άν. σ. 17.

5) Περί τών ονομάτων, τών μορφών καί τής έπηρείας τοΰ ποιμενικοΰ τούτου δαίμονος,
ώς καί περί τών μέσων τής αποτροπής αύτοΰ, βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις άρ. 560 - 578
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'Ενδιαφέροντα είναι ιδία όσα περί της γενέσεως τού δαιμονίου τοΰτου καί
της επήρειας αυτού επί τά βοσκήματα παραδίδει ή εκ Δαδιάς διήγησις (άρ. 3).
Κατά ταΰτην γιανι καρά άπό Τούρκο γένεται, κι άπό σκυλί γένεται. Ώς γνωστόν,
αί ψυχαί τών αλλοφύλων κατά τάς δημώδεις δοξασίας, επανερχόμενοι μετά θάνατον,
λαμβάνουν τήν μορφήν κυνός, επειδή δέ υπό μορφήν κυνός επιφαίνονται καί οι
ποιμενικοί δαίμονες, διά τούτο συγχέονται ενίοτε πρός τούτους και λέγονται επίσης
σμερδάκια ')·

Ή δοξασία περί γενέσεως τού ποιμενικού δαίμονος άπό σκΰλον ή άπό γάταν
φαίνεται έχουσα τήν αρχήν άπό τά φλόγια, τά όποια επιφαίνονται είς ελώδεις τόπους
ή νεκροταφεία ή τόπους, όπου άπόκεινται πτώματα ζώων, καί τά οποία εν Γορτυνία
κ.ά. καλούνται χαμοδράκια2). 'Ιδού ή εξήγησις κατά τόν άνθρωπον τοΰ λαού: από
κεφάλ ' ενας μυαλός γκοντλάει μέσ στο νερό, σε κάνα μπατάκ , φουσκών '... ζων-
τανεύει, φωτιά γένεται... γένεται ενα Ih.Qio, πετάει στον αέρα, γένεται αέρας υστέρα.
Τό ϋ·ερίο αυτό επιβαίνει επί τά βοσκήματα καί άπομυζά τό αιμα των· το πράμα
που ϋά τό βνζάξ απ τη ζερβιά τη μεριά τό μαυρίζ', τό γιόμα τ τό σαπίζ', σε είκο-
στέοσερς δε βαστάει... Δεν έ'χ πλια γιόμα, γένεται νερό (άρ. 3· πρβλ. άρ. 8) 3).

Ή χρήσις τής καινούργιας φωτιάς πρός καταπολέμησιν τοΰ κακοποιού\τος
τάς άγέλας δαίμονος, ώς φαίνεται εκ τής γενομένης ερεΰνης, είναι διαδεδομένη
καθ' όλην τήν Θράκην, νότιον καί βόρειον, συνηθίζεται δέ ό'χι μόνον υπό τών
Ελλήνων, αλλά καί υπό τών Τούρκων καί Βουλγάρων κατοίκων αυτής (άρ. 4.28.29^

καί τάς σχετικός σημειώσεις τ. Β' σ. 1211 κέ.Ίδού τί διηγείται μια γραία γιδοβοσκοΰ άπό
τήν Άπΰραν&ο τής Νάξου γιά τήν σπλήνα (έ'τσι λένε έκεΐ τόν άνθρακα τών ζώων) πού επεσε
στό κοπάδι της. «... Είσέ καιρό, τοΰ Δημήτρη τοΰ Νικολάκη, μουρέ Ιάννη, μά τά άγια, πού
σηκώνει εύτή ή φωθιά, κι' α δέν έχάσασι εκατό κεφάλια...» «... Μά 'φτή ή σπλήνα, δ Θεός
νά βλέπΐ), τήν έχουνε πολλοί θωρησμένη. "Ινεται σκύλλος, δαμάλι, βούδι, τράος, πιό μεγάλος
ά 'τσοί τράοι. Καί δέ σκοτώνεται, λέει, κιόλα. Ία νά πολεμήση κανείς νά τή σκοτώση, θά
σκοτωθή έκεΐνος. Άφέάης μου τήν είδε μια χρονιά στοΰ Καρκαλάκη τά γκρεμνά κι' έπάαινε
τό 1>υργιάδι-1>υργιάδι κάτω σ' ένα βουνό, ποΰτονε δέκα σκοινιά στό ΰψος. Λέει « Μουρέ πώς
έδιάη do δαμάλι εκείνο 'κει ; ! » Κι' ΰστερά 'κουσε μιά μου£αλισμο.θι« τοΰ δαμαλιοΰ « Μμ
μμ... » καί τήν άλλην ημέρα «κα'σασι δέκα κεφάλια. Φαίνεται μο 'δά, πώς γιά νά τό δώ 'ώ
θ' απομείνω κει σατά μου, ρέ 'ιάννη ». Συλλογή Διαλεχτής Ζευγώλη, Ίστ. Λεξ· άρ
571 σ. 438 καί 459.

Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Β' 1237.

2) Ν. Γ. Πολίτου, Παραδ. Β' 1223 σημ. 2.
» 3) Περί τών συμπτωμάτων τής νόσου βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδ. Α' άρ. 563. 567. 569
578, τ. Β' 1216 κ.έ. Ότι καί οί βρικόλακες πάνε καί βυζαίνουν τις γίδες βλ. αυτόθι άριθ. 941.
(Σάμου).
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Δυστυχώς αί ειδήσεις, τάς οποίας έξ άλλων ελληνικών χωρών έχομεν εΐναι
ελλιπείς. Καθ' όσον όμως δυνάμεθα νά κρίνωμεν εξ άνακοινώσεών τίνων (άρ. 34
καί 35) τό άναμμα τής καινούργιας φωτιάς εν συνδυασμφ πρός τό τρυποπέρασμα
συνηθίζεται καί υπό τών ποιμένων τής Δυτ. και κεντρικής Μακεδονίας καί τής
Αιτωλίας. Έν Αιτωλία, κατά τήν άνακοίνωσιν τοΰ μακ. Δ. Λουκοπούλου, ή φωτιά
αυτή λέγεται ξυλοφωτιά (άρ. 35). Είς τό πνεύμα δηλ. τών Αιτωλών ποιμένων
προσέπιπτεν ώς εκπληκτικού, ότι ή φωτιά παρήγετο άπό τήν τριβήν τών ξύλιον καί
εκ τούτου εκάλεσαν τήν όλην συνήθειαν ξυλοφωτιά. Κατά τάς ειδήσεις όμως πού
συνέλεξεν ό καθηγητής Κ. Ρωμαίος, ή ξυλοφωτιά καί τό τρυποπέρασμα γίνονται
εκεί καί πρός ΐασιν ασθενών άνθρώπων ').

Δια τήν κεντρικήν Μακεδονίαν έχομεν τήν άνακοίνωσιν τοϋ καθηγητού Georg
Eckert, όστις περιέγραψε τάς συνηθείας τών Γιουρούκων, τών κατοικούντων πρό
τοΰ 1923 εις ΙΙελκελί τής δυτ. Χαλκιδικής. «Εις καιρόν επιζωοτιών, λέγει, παρήγον
πϋρ εις ενα σταυροδρόμι διά τριβής δύο ξύλων διαφόρου σκληρότητος. Μεθ' ο
ήναπτον δύο μεγάλας πυράς, δια μέσου τών οποίων διεπεραιοϋτο ή άγέλη. Εις άλλας
περιπτώσεις συνήθιζον νά θάπτουν πρό τοϋ κατωφλίου τοϋ στάβλου ενα ζωντανόν
χοΐρον. Χοίρους παρελάμβανον ομού και κατά ·τάς ετησίας εξόδους των εις τήν
Ροδόπην, οί όποιοι έμελλον ν' αποτρέψουν άπό τήν άγέλην κ α. 9 ε επαπειλοΰσαν
άσθένειαν » 2). Είναι πιθανόν, ότι αι συνήθειαι αύται δεν ήσαν ΐδιαι μόνον τών
Γιουρούκων, άλλα καί τών Ελλήνων κατοίκων τής Χαλκιδικής.

Ενδιαφέρουσα ιδία εΐναι ή δεισιδαίμων αύτη συνήθεια εν τη Δυτ. Μακεδο-

') Κ. Ρωμαίου, Τό Άγιολίθαρο, Ήπειρ. Χρον. 6 (1931) 287. Παραθέτω τήν διήγησιν της
Λάμπραινας, άπό χό Κεφαλόβρυσο χής ΑΙχωλίας, διά χους μαγικούς χρόπους, μέ χούς οποίους
ένεργεΐχαι χό τρυποπέρασμα : « Το κακό πάλι τής Βαοίλως τής Πρεβεζιάνας δε ματάγινε. Αυτήν'
ή μαύρη εντεσε, πειράχτη μαΰε άπο αερικά, ζουρλάθη. Τί γιατρούς, τί στον Προυσο τήν πήγανε, που-
θενά να ίδή την υγειά της. Υστερ άπο χρόνια εγιανε με τό τρυποπέρασμα. Τήν πήραν εφτά νομάτοι,
τέσσερες άντρες αρματωμένοι και τρεις γυναίκες, και τραύηζαν περνώντας τά μεσάνυχτα στον έρημο,
πού να μη λαλάη κόκκοτος. Οί γυναίκες πήραν μαζί τ ς μια χελώνα, τρίχες άπο κατάμαυρο γουρούνι,
φτερά άπο κάττα άσημάδη και πάτους άπό παπούτσια, άποφόρια. Στο δρόμο άκουγαν σκονζμό, ποδο-
βολη άπό αλόγα, ήτανε τρισκαταραταΐοι. Οί άντρες ντονφέκιααν με τό ζερβί στήν άρχή τοϋ δρόμου
και στη μέση. "Αμα φτάσαν στον τόπο, είχαν σκαμμένα άπο τήν ημέρα ο έναν όχτο την τρυπά,
κάψαν πρώτα τά πράματα και πέρασε ή Βασίλω δλόγδυτη μέσα από τη γης. Στην αλλη μεριά τήν
έντυσαν με άλλα ρούχα και φευγούλα . ■ Στή διήγηση χής Λάμπραινας επρόσθεσεν ό άνχρας χης,
ότι χή φωχιά αύχή δέν χήν ανάβουν εχσι μέ σπίρτα, άλλά τρίβοντας τό ε ν α ξ ύ λ ο μέ τό
άλλο καί τή λέν ξυλοφωτιά, καί δτι καί στό Δραχμάνι, στήν'Ελάτεια, περνάν τούς
άρρωστους άπό μιά τρύπα, πού τήν λέν Στοιχειό».

2) Georg Eckert, Die Jürüken in Zentral - Mazedonien. Buletinul Institutului Ro-
mân din Sofia. Anul I (1911), Nr. 2. Bukarest 1942, σελ. 565 - 566.
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via δια τόν τρόπον, με τόν όποιον προμηθεύονται τά ξύλα, τά χρησιμεύοντα εΐς

τήν παραγωγήν τού νέου πυρός, ως καί δι' αλλας τινάς ενεργείας: ξύλο άγριοκε-
ρασιάς ') πού εμεγάλωσεν εις απάτητο μέρος, όπου δεν ακούγεται πετεινός, và έχη
κοπή τήν Μεγ. Πέμπτην άπό άνθρωπον καθαρόν (và μην εχη σμιχτή με γυναίκα),
άριστερόχειρα, καί và έχη λειτουργηθή επί 40 ημέρας εΐς τήν εκκλησίαν τά πρό-
βατα, άφού διαβούν διά της πυράς, θά όδηγώνται βιαστικά')ς και υποχρεωτικώς καί
và μη γυρίσ và κοιτάξη πίσω δ τζομπανος (άρ. 34) 2).

Πέρασμα τών ζώων άπό φωτιά (όχι καινούργια) άναφέρεται καί έκ Χούνης
τής Ευρυτανίας. "Αμα άκουστη άρρώστεια σ' άλλο χωριό κοντά, παγαίν'ν σε βαρκό
(μέρος υγρό, ελώδες) κι άνάφνε φωτιά, μεγάλ' φωτιά. Ύστερα μαζών'ν τά πρά-
ματα ούλα, τά σαλαγάνε και περάνε ούλα πουμέσ απ τη φωτιά κ' ετσ δεν τά κολ-
λάει ή άρρώστεια"). (Στο βαρκό πάϊνάνε, για và πέσ η άρρώστεια εκεί, ατό βαρκό.
Τό βαρκό εχ πάντα άρρώστειες, είναι μέρος πον άρρονστάει κανείς4).

Τέλος χρήσις τοΰ πυρός έγίνετο πρός ϊασιν καχεκτικών παιδιών διά περιφο-
ράς αυτών περί τήν εστίαν ή διαβιβάσεως υπεράνω τού πυρός, τηρουμένων τών
απαραιτήτων στοιχείων πρός επιτυχίαν τοιαύτης μαγγανείας, υπό τών κατοίκων τής
ελληνικής 'Αγχιάλου εΐς τά δυτικά παράλια τοΰ Ευξείνου Πόντου. <,: Στην Άχελώ,

') Κατ' άνακοίνωσιν αοϋ καθηγητού Μ. Καλινδέρη είς τό μοναστήρι τής Ζάμπορντας
(έπαρχ. Κοζάνης) έχουν ειδικά ξύλα άπό άγριοκερασιά. στεγνά άπό χρόνια' πηγαίνουν οί χωρικοί
καί τά παίρνουν καί τά τρίβουν. Καί στην Κάλιανη καί στό Χτένι (Χάσια) καί στά Βέντζια
ανάβουν τή νύχτα τέτοια φωτιά μέ ισκα. Πρός άποδιοπόμπησιν τών καλλικανχζάρων κατά τό
δωδεκαήμερον εις τήν Ήπειρον, Μακεδονίαν καί Θεσσαλίαν τίθεται είς τήν έστίαν άγριο-
κερασιά (Πολίτου, Παραδ. Α' άρ. 623, Β' 1315 σημ· 2).

2) "Αστραψα, ίίερί τής αρχαιότατης καί παγκοίνου ταύτης δεισιδαιμονίας βλ. Ν. Γ.
Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. Β' 93, 142. 143. Πρβλ. Λαογρ. Ε' 615, 1, Τ' 126.

') Πρβλ. δμοιον πέρασμα ποιμνίων καί ποιμένων διά πυράς κατά τά Parilia τής
Ρώμης τήν 21 'Απριλίου πρός καθαρμόν (Wissowa, Religion d. Römer, 200).

4) Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ γυμνασιάρχου Γ. 'Εμμανουήλ, άκούσαντος παρά Σπ. 'Εμμα-
νουήλ (1922). Κατ'άνακοίνωσιν τοΰ αύτοΰ έν Χούνη τής Ευρυτανίας « άμα άρρωατήαουν
μεγάλα ζώα — βόδια, γαϊδούρια, ο'τ' είναι — άτι3 ο,τ άρρώστεια και νά ναι, φκιάνουν τρία κεριά,
που παριστάνε τό τρίμορφο της 'Εκκλησιάς (Χριστός, Παναΐα, Άηγιάνν'ς Πρόδρομος), τ άνάφτ ενας
μέσα σ ν εκκλησιά άκριτος (χωρίς và μιλήσ') νστερα βγαίν' οξου κ έρχεται τρεις γνρουβονλιες'
ν' ίκκληαιά μαζί με τ' άρρωστα τά πράματα' άρχίζ' άπ τ' αηΔήμα κ' εκεί τελειών', χωρίς và μιλήσ
καύόλου. "Υστερα φεύγ' μαζί με τά ζώα κ' ετσ' περάει ή άρρώστεια. Όμοίαν συνήθειαν τών Καλα-
βρυτινών βλ. έν Ν. Γ. Πολίτου, Παραδ. Α' άρ. 566. 'Επίσης έν Ήπείρω «τα ζώα, οντάς αρρω-
σταίνουν, καλά είναι, να τα ψερονν τρεις φορές γύρα στην εκκλησιά (ΛΑ 36, 312, 13α). Διά τού
τρόπου τούτου τά ζώα τίθενται υπό τήν προστασίαν τοΰ άγιου τής εκκλησίας. "Ομοιον
γύρισμα βλ.' είς Κ. Ρωμαίου, Τό Άγιολίθαρο, Ήπειρ. Χρον. 6, 285. 287.
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άμα κακοπάθ' τό παιδί — κακόπαθε, λέγαμε, άπο αγέρα — είτε γιά αϋπνία εϊτε γιά αλλ1
ασθένεια, άνάβονν τά δαυλιά στο παραγών , τά τρανάν λιγάκ μπρος τά δαυλιά, ώστε
νά 'χ λιγάκ μέρος νά περνάς άπό πίσω το παιδί. Παίρνουν κι άπό τρία σταυροδρόμια
δ,τ- τνχ' θά σκύψ και θά πάρ δ,τ τνχ , χαρτί τνχ , χώμα τνχ , ξύλο, χωρίς νά
μιλήσ. Στο παραγών κάθεται στή μιά κόχ ή νενε (= μητέρα) και στήν αλλ' δ
μπαμπάς (ή και μεγαλύτερος άδρεφός κα'ι μεγαλύτερ άδρεφή) και τον άρρωστο τον
παίρν ό ενας, τον περνάει πια με τά δαυλιά και τον δίν' στον άλλον. Θά τον περάσ
και πάμ με τή φωτιά, νά καπνιστή (ρίχνουν κείνα τά πράματα με τά σταυροδρόμια
στή φωτιά και καπνίζεται δ άρρωστος)· θά τον δώκ στον άλλον, τρεις φορές αυτό,
και γιατρεύεται. Κι δσο δε λαλήσουν οί πετεινοί, δέν ανοίγουν τή θύρα τον σπιτιού,
μή τυχόν κι ερθγι τό ξωτικό μέσ στο απίτ1). Καί τό μέν πέρασμα τού ασθενούς
παιδιού επάνω άπό τήν φωτιά, ως καί τό κάπνισμα αυτού μέ τά άντικείμενα, τά
προερχόμενα εκ τού σταυροδρομίου, έχουν σαφή τήν έννοιαν τοΰ καθαρμού άπό
τής κατατρυχούσης αυτό ασθενείας' αλλ' εις τήν περιφοράν τοΰ παιδιού περί τήν
εστίαν δυνάμεθα ν' άναγνωρίσωμεν τήν έ'ννοιαν τής εισαγωγής νέου μέλους εις
τήν οίκογένειαν, τήν οποίαν ειχε τό πάλαι ή περιφορά τού βρέφους κΰκλορ τής
εστίας κατά τά άμφιδρόμια2)· άλλως τήΦ έννοιαν ταΰτην έχει προφανώς καί ή
παράδοσις τοΰ παιδιού υπό τής μητρός εις τόν πατέρα ή τον πρωτόιοκον
υίόν3). Είναι φανερίόν, ότι ή δεισιδαίμων αΰτη πράξις έχει τόν συμβολικόν χαρα-
κτήρα νέας γεννήσεως ή άναγεννήσεως τοΰ παιδιού πρός τόν σκοπόν, όπως τούτο,
άποβάλλον τόν παλαιόν ά'νθρωπον, απαλλαγή συνάμα καί τής διώξεως τού κατέ-
χοντος εκείνο κακού πνεύματος. Ώς δ' είναι γνωστόν, και ή μεταβολή τού ονόμα-
τος καί ή εικονική πώλησις τού άσθενοΰς αποσκοπούν ομοίως τήν άποφυγήν δαι-
μονικών επηρειών4).

'Εξ άλλων ελληνικών χωρών, ώς τής 'Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου,

1) Κατ' άνακοίνωσιν Περ. Γιαννούση, διδασκάλου εξ 'Αγχιάλου. Πρβλ. Λαογρ. Γ 385, 22.

2) Ε. Samter, Familienfeste der Griechen u. Römer, Berlin 1901 σ. 60 -62, Ν. Γ.
Πολίτου, Γαμήλια σύμβολα έν Έπετ. Έθν. Πανεπ. Γ' 1906 σ. 111 κέ., άναδημ. είς Λαογρ. Σύμ-
μεικτα Β' 245 κέ. ένθα και παραλληλισμός τών συνηθειών τοΰ καθ' ημάς λαοΰ έν τοις γενε-
θλίοις πρός τάς τών άμφιδρομίων καί Η. Freudenthal, Das Feuer σ. 59 κέ. όπου αναγρά-
φονται καί παράλληλα άπό τά έθιμα ξένων λαών, αναφερόμενα είς τήν γέννησιν, τόν γάμον
καί τόν θάνατον.

3) 'Ανάλογον συνήθειαν τών Ελλήνων τής Βάρνης πρός θεραπείαν άσθενοΰς βρέφους
βλ. έν Λαογρ. Ζ' 502 : Δύο άδελφοί όμοπάτριοι, ό πρωτότοκος καί ό ύστερότοκος, ιστάμενοι
έκατέρωθεν τής όπής, διαπερώσι τό ασθενούν βρέφος τρεις φοράς δι' αύτής, ό δέ ύστερότο-
κος τό παραδίδει είς τήν μητέρα του, έξ ου δύναται νά ύποστηριχθή, öti ή δίοδος δι' όπής
άρχικώς έσήμαινε τήν νέαν γέννησιν.

4) Περί μεταβολής τοΰ ονόματος και πωλήσεως βλ. Ν. Γ. Πολίτην έν Λαογρ. Γ' 687 κέ.
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Μικράς 'Ασίας κλπ. δέν έχομεν ειδήσεις σχετικάς μέ τήν καινούργια φωτιά, ίσως
διότι δέν έγιναν ακόμη εκεί ειδικαί επί τής συνήθειας ταύτης ερευναι1). Ώς μέσον
δ' αποτροπής τής επήρειας των ποιμενικών δα'μόνων συνηθίζεται Ιν Άρκαδίςι,
Αΐτωλίςι, ίσως καί άλλαχοΰ, ή καύσις επί τού τόπου, εις τον όποιον επεφάνη τό
δαιμόνων δυσωδεστάτων ουσιών, προς δέ ή επίχρισις των οπισθίων τών ζώων διά
φυράματος τής τέφρας τούτων καί ύδατος2).

Λ

Ή συνήθεια τής καινούργιας φωτιάς ή διαβολοφωτιάς απαντάται καί είς τους
βορείους γείτονας τής Ελλάδος, τούς Βουλγάρους καί Σέρβους. 'Αλλά πρέπει νά
σημειωθή, ότι αΐ περίγραφα! τοΰ εθίμου επί βουλγαρικού εδάφους, καθ'όσον γνω-
ρίζω, προέρχονται εκ περιοχών Μικρού Τυρνόβου (εν τη ορεινή Στράντζα) καί
Πύργου ήτοι εκ περιοχών τής ΒΑ Θράκης, κατοικουμένων απ' αιώνων υπό συμ-
παγούς ελληνικού πληθυσμού. 'Ιδού ή περιγραφή τοΰ βουλγαρικού εθίμου : « Τήν
πρωΐαν ενός σαββάτου, πριν, ό ηλως άνατείλη, ό κήρυξ τοΰ χωρίου παραγγέλλει
νά σβήσουν όλες τις φωτιές είς τό χωρίον. Καί αυτό τό κάπνισμα είναι άπηγορευ-
μένον. Τότε όλα τά κατοικίδια ζώα, εκτός τών ορνίθων, χηνών καί παπιών, εξά-
γονται είς τό ύπαιθρον. 'Έμπροσθεν τών ποιμνίων καί τών αγελών προπορεύονται
δύο άνδρες, τών οποίων τά δνόματα δέν πρέπει νά άναφέρωνται είς τό χωρίον,
εφ' όσον ή, τελετή διαρκεί. Ούτοι πηγαίνουν είς τό δάσος, εκλέγουν δΰο ξηρούς
κλάδους καί εκδυόμενοι τά ενδύματά των αρχίζουν νά τρίβουν τόν ενα επί τοΰ
άλλου μέ μεγάλην δύναμιν, έ'ως ότου πιάσουν φωτιά. Μέ τήν φωτιά αυτήν άνά-
πτουν τώρα δύο πυράς, μίαν εφ* εκάστης πλευράς ενός σταυροδρομίου, τό όποιον
είναι γνωστόν, ότι συχνάζεται αιώ λύκους. Μετά ταύτα ή αγέλη αναγκάζεται νά
διέλθη μεταξύ τών πυρών τούτων. Κάρβουνα άπό τάς πυράς αύτάς μεταφέρονται
κατόπιν εις τό χωρίον καί χρησιμεύουν εις τό ν' ανανεώσουν τό πύρ είς τάς εστίας
τών οικιών. 'Επί άρκετάς δέ ημέρας κανείς δέν επιτρέπεται νά πλησίαση τ' άπαν-
θρακωμένα και μαυρισμένα λείψανα τής πυράς τού σταυροδρομίου. Ό λόγος
τούτου είναι, ότι ό βρικόλακας κατάκειται εκεί εκπεσών άπό τήν θέσιν, πού ειχε
μεταξύ τών κεράτων τής άγελάδος, ότε τά ζώα περνούσαν μεταξύ τών δύο πυρών»3).

1) Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Γ. Λογαρνέ, χωρικού έκ Παλιουρίου (περ. Διδυμοτείχου),
ό όποιος προσφυγών πρό ετών είς τήν Ελλάδα έφθασε μέχρι Τριπόλεως συναποκομίζων
μία ατό ταγάρι το μαγικόν σίδερο, πού έκληρονόμησε πρός πατρός καί πάππου, οί ποιμένες τών
Θηβών, τών όποιων τά ποίμνια, ώς λέγει, έδεκατίζοντο άπό τό καρά γιανίκ, δέν ήξεραν καμιά
γιατρειά (άρ. 15). -) Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α' άρ. 578, Β' σ. 1217.

") Ad. Stramm, Die Bulgaren, 1898 σ. 194 - 9, δν ακολουθεί ό Frazer, G. B.s Χ 284
κέ. M. Arnaoudov, Folklore bulgare (La Bulgarie devant le IV Congrès des Géographes
et Ethnographes slaves) Sofia 1936 o. 169 κέ.
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Ή όμοιότης τής περιγραφής ταύτης πρός τάς ανωτέρω καταχωρισθείσας ειδή-
σεις εκ τών περί τήν Μεσημβρίαν καί Άγαθούπολιν ελληνικών χωρίων (άρ. 22- 29)
είναι προφανής. Ή μόνη διαφδρά έγκειται είς τό ότι ή καινούργια φωτιά εις
τινα βουλγαρικά χωρία άνάπτεται όχι μόνον, οσάκις επιδημία ένσκήψη είς τά βο-
σκή ματα ή τους ανθρώπους, άλλα καί κατ' έτος κατά τήν έορτήν τής άγιας Μαρί- U
νης πρός άνανέωσιν τοϋ πυρός Ντών εστιών καθ' όλον τό χωρίον Ώς δ' οί εργαζό-
μενοι πρός1 παραγωγήν τοϋ νέου πυρός πρέπει νά είναι δίδυμοι ή ό πρώτος καί ό
τελευταίος ϋϊός τών ιδίων γονέων, έτσι καί οί δύο πάσσαλοι, οϊ χρησιμοποιούμενοι
πρός τούτο, πρέπει νά είναι δίδυμοι ήτοι νά φύωνται εκ τής αυτής ρίζης1).

Ή αυτή συνήθεια ευρίσκεται και παρά τοις Σέρβοις καί λοιποΐς Γιούγκο-
σλάβοις μέ τινας παραλλαγάς. Ούτως εις τήν περιοχήν τοΰ ό'ρους Σκάρδου ή παρα-
γωγή τοϋ νέου πυρός ανατίθεται εις ε'να άγόρι καί ενα κορίτσι 11-14 ετών, τά
όποϊα γυμνούμενα εντός σκοτεινού δωματίου άνάπτουν « ζωντανόν πϋρ » διά τριβής
ξηρών ξύλων 2). Προσέτι είς τήν περιοχήν τής κοιλάδος τοϋ Μοράβα ή καινούργια
φωτιά δέν άνάπτεται μόνον εν περιπτώσει έπιζφοτίας, άλλά καί κατ' έτος τήν 25
Μαρτίου, δι' αυτής δέ περνούν όλα τά κτήνη τοΰ χωρίου, διά νά είναι υγιή καθ' όλον
τό έτος' τήν διάβασιν δέ διά της πυράς συνδυάζουν καί οι Σέρβοι μέ τήν δίοδον
τών κτηνών καί δι' ίιπογείου οπής8). Τέλος είς τήν Σλαβονίαν έν περιπτώσει έπι-
ζωοτίας συσσωρεύουν κύκλω περί τό χωρίον θάμνους, χωρικοί δέ ιστάμενοι άνά
δύο εις διάφορα σημεία άνάπτουν διά τριβής ξηρών ξύλων νέον πϋρ καί κατόπιν
μεταδίδουν aUro εις τους θάμνους. Ούτω τό πϋρ περιβάλλει όλόκληρον τό χωρίον,
δημιουργουμένου κύκλου πυρός. Οί χωρικοί πιστεύουν, ότι κατ° αυτόν τόν τρόπον ό
δαίμων τής άσθενείας (Kuga) άναγκάζεται νά υποχώρηση. Εις τό πνεύμα τών
Σλάβων χωρικών ή καινούργια φωτιά άποτελεϊ φραγμόν, παρεντιθέμενον μεταξύ
τών ζώων καί τοϋ πονηρού πνεύματος, τό όποιον επιχειρεί σάν πεινασμένος λύ$ος
νά εισδύση είς τήν μάνδραν, άλλ'ήμπορεΐ, ώς'ό λύκος, ν'άποσοβηθη διά τοΰ πυρός4).

Ή δεισιδαίμα>ν αύτη συνήθεια εΐναι διαδεδομένη καί εις τους λοιπούς σλα-

') Μ. Arnaudoff, Die bulgarischen Festbräuche (Bulg. Bibliothek IV, 4) Lpz. 1917
σ. 74 κέ.

!) Frazer, ενΰ' άν. σ· 281.

z) Ε. Schneeweis, Grundriss des Volksglaubens u. Volksbrauchs der Serbokroaten
1935 σ. 178 καί 231, ένθα καί φωτογραφία υπογείου διόδου ζώων. Anthropophyteia I 172
άρ. 143.

4) Frazer, έ'νθ' άν. Χ 282. "Ο συνδυασμός τής καινούργιας φωτιάς μέ τό τρυποπέρασμα

καί τόν κύκλον πυρός περί τό χωρίον είναι κοινός παρά τοις νοτίοις καί άνατολικοΐς !Σλάβοις,

' έμφαίνων κατά τόν W Liungman, ενθ' άν. II σ. 476 στενοτάτην σχέσιν μεταξύ τών δύο

τούτων λαών.
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βίκους λαούς, ως τους Ρώσους καί Πολωνούς '), ήτο δε άλλοτε συνηθέστατη είς τους
γερμανικούς καί κελτικούς^ λαούς, τους Γερμανούς, "Αγγλους, Σουηδούς, Νορβηγούς,
Σκώτους, 'Ιρλανδούς κλπ. ήτοι εις τά ΒΑ μιας γραμμής, ενούσης τήν ελληνικήν χερ-
σόνησον μέ τό ΝΔ άκρον τής Ιρλανδίας2) ως καί σήμερον είς τους Iroquois τής Βορ.
Αμερικής3); τελουμένη ομοίως πρός θεραπείαν επιζωοτίας η παρεμπόδισιν τής εξα-
πλώσεως αυτής. "Οπως δέ εις τόν σκοπόν, ούτω καί είς τους τρόπους τής παραγω-
γής τοΰ νέου πυρός καί εΐς τινας επί μέρους πράξεις θρςικικαί συνήθειαι ομοιά-
ζουν καταπληκτικώς πρός τάς τών άλλων λαών τής Ευρώπης, ώς καί τής χερσονή-
σου τού Αίμου. Καί εκεί δηλονότι ή σβέσις τών πυρών καθ' όλον τό χωρίον είναι

αναγκαία προϋπόθεσις διά τήν παραγωγήν τού νέου πυρός. Καί εκεί ή παραγωγή

/

τοΰ πυρός γίνεται (η έγίνετο προ ολίγων ακόμη ετών) συνήθως μέν, ως εν Θράκη,
διά τής ταχείας, περιστροφικής κινήσεως ενός τεμαχίου ξύλου εντός τών οπών ή τών
κοιλωμάτων δύο ξύλινων πασσάλων, εμπεπηγμένων είς τό έδαφος, χρησιμοποιου-
μένου διά τήν περιστροφήν σχοινιού, δλιγώτερον δέ συχνά διά τής τριβής δύο
ξηρών ξύλων, ως καί δι' άλλων τινών επίσης πρωτογόνων τρόπωνι). Καί εκεί καθείς
δεν είναι ενδεδειγμένος «να βγάλη τήν καινούργια τή φωτιά ». Οί συνεργοΰντες
εις τοΰτο πρέπει απαραιτήτως νά πληρούν ώρισμένους τινάς όρους- π.χ. εν Meek-·
lenburg, ως καί άλλαχοϋ τής Γερμανίας, οΰτοι πρέπει νά είναι αδελφοί η τουλά-
χιστον νά φέρουν τό αυτό βαπτιστικόν όνομα δ), εν Linaiï τής Γερμανίας καί εν
τη άλλοτε αυστριακή Σιλεσία οΰτοι είναι δίδυμοι αδελφοί8), ενώ εις τόπους τινάς
τής Σκωτίας αναφέρονται 9 ή 81 (9X9) άνδρες, όλοι πρωτότοκοι υιοί7). Καί εις
τήν εκλόγήν δέ τοΰ τόπου καί τοΰ χρόνου διά τό άναμμα τής καινούργιας φω-

'-) Frazer άν. Χ 28.1.

■) Περιγραφήν των τελουμένων υπό τών Γερμανών βλ. έν /. Grimm, Deutsche Mytho-
logie, 4 εκδ. Berlin 1875 σ. 500 - 510. Η. Freudenthal, Das Feuer 1931 σ. 192 - 216, τοΰ
αύτοϋ αρθρ. Notfeuer έν Bcichtold - Stäubli, Handwörterbuch d. d. Abergl. VI, 1138-1151.
Περί τών τελουμένων ύπό διαφόρων άλλων Ευρωπαϊκών λαών πρός καταπολέμησιν πανώ-
λους ή έπιζωοτίας διά τοΰ Notfeuer βλ. Frazer GB 3, Χ 269 - 300 καί W. Liungman, ενθ' αν.
σελ. 475 κέ.

') Frazer, ενθ* άν. 299. Περί τής συνήθειας Όττεντότων, Νάντι καί Ζουλού νά περνοΰν
τά πρόβατα των άπό φωτιά καί καπνό βλ. Frazer, GB 3 XI, 11 - 13.

4) Περί τών χρησιμοποιουμένων ύπό τών Γερμανών τρόπων διά τήν παραγωγήν τοΰ
Notfeuer βλ. /. Grimm, ενθ' άν. σ. 502 κέ. Freudenthal, Das Feuer σ. 192 κέ. Bächtold - Stäu-
bli Handwört. VI 1143 - 6. Frazer GB 3. X 270 κέ.

') Freudenthal, ενθ' άν. σ. 1^6. 207. Frazer, ενθ'άν. σ. 275. 279.

") Freudenthal, ενθ' άν. σ. 207. Frazer, έ'νθ' άν. σ. 278.

7) Frazer, ενθ' άν. σ. 289. 294. 295. Συχνά εις τούς πρωτοτόκους αποδίδεται ειδική μα-

γική δύναμις, Frazer, αύτ. 295.
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τιάς ύποδηλοΰνται ανάλογοι δεισιδαίμονες δοξασίαι. Οΰτως είς τήν Πομμερανίαν
μέχρι τού 1890 ήναπτον τήν καινούργια φωτιά είς ενα. τρίστρατον άπο τόν πάσ-
σαλον, πού εχρησίμευεν ως δείκτης τών οδών, εις τίνα δέ μέρη τά ξύλα διά τήν
φωτιά έπρεπε νά μεταφερθούν πρό τής άνατολής τού ηλίου, άφού προηγουμένως
τά περάσουν άπό τρία σταυροδρόμια1). Επίσης εις τήν άλλοτε αύστριακήν Σιλεσίαν
τά ζώα τά περνούν άπό έ'να σταυροδρόμι, διά δέ τήν καινούργια φωτιά χρησιμο-
ποιούν τά ξύλα δένδρου, τό,όποΐον φύεται εις τό σύνορον καί κόπτεται άπό δύο
διδύμους άδελφούς2). Καί είναι μέν συνήθης παρά λαοΐς βορειοτέρων χωρών ή
χρήσις ξύλου δρυός ή φιλύρας, εις τινας όμως τόπους, ώς έν Σιλεσία καί Σουηδία,
εχρησιμοποιούντο διά τό άναμμα τής καινούργιας φωτιάς ξύλα εννέα ειδών 8). Ώς
φαίνεται, δ άριθμός 9, ώς καί δ 3, έ'χει παρ' αύτοΐς, καθώς καί παρ" ήμΐν, ίδιαιτέ-
ραν σημασίαν 4). Τέλος εις εκθέσεις τοΰ 16 αιώνος περί τών τελουμένων κατά τό
Notfeuer εν Westrich καί Ρηνανία εύρίσκομεν παιδία καί νεανίδας γυμνάς συν-
εργούσας είς τήν διάβασιν τών ζώων διά τής πυράς 5).

'Αλλά καί λεπτομέρειαι τής τεχνικής τών χωρικών μας άνευρίσκονται καί εις
χώρας πολύ βορειοτέρας. Ούτως ή χρήσις πυρίτιδος πρός μετάδοσιν σπινθήρων eïçj,.
τήν ί'σκαν απαντάται καί εις τήν Γερμανίαν, άνοιγόμένης διά λεπτού τρυπάνου οπής
εκ τοΰ άνω άκρου τού πασσάλου, ώς καί εις τό Τριφύλλων τής ΘράκηςΒ). Πρός τούτοις
τά τελεσθέντα τό 1850 εις χωρίον τι τής Σκωτίας ουδόλως διαφέρουν άπό τήν τελετήν
τού Τριφυλλίου κάί τών άλλων χωρίων τής νοτίου Θράκης. Επειδή δηλ. τά κτήνη
τού κτήματος ειχον προσβληθή υπό επιδημίας, επήραν ^έ'να χοΐρον, τόν έκαυσαν
ζωντανόν εις- τήν φωτιά, τήν δέ στάκτην εσκόρπισαν εις τόν στάβλον καί τά άλλα
κτίρια τοΰ κτήματος. Συγχρόνως επήραν έ'να άπό τά άρρωστημένα ζώα, τό άλειψαν
μέ πίσσαν, τό έβαλαν 'εις τήν φ to τι à καί κατόπιν τό άφήκαν νά τρέχη, έ'ως ότου

1) Freudenthal, Das Feuer σ. 207

ä) Frazer, ενθ' άν. σ. 278.

3) Frazer, ενθ' άν. σ. 278. 280.

4) Ό άριθμός 9 καί παρ' ήμΐν άπαντα είς δεισιδαίμονας καί μαγικός πράξεις' πχ. εν
Πωγωνιανή τήν νύμφη ν υποδέχονται συγγενείς τοΰ γαμβροΰ μέ έννέα τεμάχια δαδός συνην.ω-

μένα καί άναμμένα (Ζηκίδης έν Συλλ. ΚΠ τ. ΙΗ' σ. 211 κέ). 'Εν Μπερίκω Τριχωνίας «για

»

παλαβά παίρνον απόν îvvià βρύοΐί νιρο κι απόν Ιννια μνήματα χοϋμα» (Λουκόπουλος έν Λαογρ.
Η' 37).

5) Freudenthal, έ'νθ' άν. σ. 207 Περί άλλων τινών βρων, άπαιτουμένων είς επιτυχία

τής μαγγανείας παρά Γερμανοις, ώς τηρήσεως απολύτου σιγής, χρήσεως «άβαλτου» τροχοϋ

αμάξης, σχοινίου προερχομένου έξ άγχόνης κλπ. βλ. F"reudenthal έν Bächtold Stäubli Hand-
wörterb. d. Abérgl. VI σ. 1147 κέ.

l!) άριθ. 1. πρβλ. καί άρ. 17 καί 31. 1
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κατέπεσε νεκρόν '). Ή μόνη ίσως διαφορά έγκειται εις τήν πίστιν τών Σκώτων
χωρικών, ότι καίοντες τό χοιρίδιον ζωντανόν κατακαίουν μαζί καί τά μάγια, που
κάποια μάγισσα έ'ρριψεν εις τά κτήνη των ή αυτήν ταΰτην τήν μάγισσαν, ή όποια
είτε πραγματικώς ενεσσ.ρχώΰη είς τό ζώον είτε, όπερ πιθανώτερον, ευρίσκεται εις
σιενήν σχέσιν συμπαθείας μέ αυτό2). Ώς γνωστόν, ή μαγεία ύπήρξεν άλλοτε ό
φόβος καί τρόμος τών ευρωπαϊκών λαών, οι όποιοι πολλάκις άνεβίβασαν επί τής
πυράς γέροντας καί γραίας ώς ασκούντος επιβλαβή μαγείαν. Τουναντίον εις τάς
ελληνικάς χώρας ή εκ της πίστεως εις τήν μαγείαν ' επίδρασις είς τό πνεύμα τού
λαού, άν καί ουδέποτε έ'παυσεν υφισταμένη, όμως υπήρξε πολύ μικροτέρας σημα-
σίας ή εν τή Δύσει.

Έξ όσων εΐπομεν συνάγεται, ότι ή καινούργια φωτιά η διαβολοφωτιά, πού
είναι τόσον ευρέως διαδεδομένη άνά τήν Εύρώπην, συνηθίζεται κυρίως προς θερα-
πείαν επιζωοτίας ή άλλης άσθενείας ζώων, μόνον δ' ώς επέκτασιν τής συνήθειας
πρέπει νά θεωρήσωμεν τάς άλλως σπανίας περιπτώσεις χρήσεως τής καινούργιας
φωτιάς πρός θεραπείαν άνθρώπων ή άποτροπήν επιδημικής νόσου αύτών (άρ. 1.
16. 18. 24), ρητώς δέ κάπου λέγεται, ότι μόνε γιά τά πράματα είναι αυτό- γιά τόν
αν&ρωπο δεν είναι (άρ. 3· πρβλ. άρ. 5. 20. 26). "Οθεν είναι πιθανόν, ότι ή δεισι-
δαίμων αύτη συνήθεια προέρχεται εκ τών χρόνων, ότε οι προπάτορες τών σημε-
ρινών λαών τής Ευρώπης συνετηρούντο .κυρίως εκ τών προϊόντων τών άγελών των,
ή δέ γεωργία κατεϊχεν άκόμη δευτερεύουσαν θέσιν εις την ζωήν των3). Καί ό πρω-
τογενής δέ τρόπος, καθ' όν γίνεται παντού ή παραγωγή τοΰ νέου πυρός, μάς άνάγει
είς τους χρόνους εκείνους, ότε οι άγριοι προπάτορές μας ήναπτον τάς πυράς των
διά προστριβής ξηρών ξύλων4). "Αρα πρόκειται περί συνήθειας τών Ευρωπαία
κών λαών παναρχαίας/

Προς τούτοις παρετηρήθη, ότι ή συνήθεια τής καινούργιας φωτιάς είς τόπους
τινάς τής Ευρώπης, ώς τήν Σερβίαν, Ρωσίαν, Πολωνίαν και ενιαχού τής Γερμα-
νίας0), δέν εμφανίζεται μόνον, όταν επιζωοτία ή άλλη τις άσθένεια εκδηλωθη μεταξύ
τών κτηνών ενός χωρίου, ώς παρ' ήμΐν, άλλα καί επαναλαμβάνεται κανονικώς
καθ' ώρισμένας ημέρας τού έ'τους, ώς πράξις προληπτική κατά ενδεχομένης εισβολής
επιδημικής νόσου, ώστε τό έ'θιμον άπό περιστατικόν έ'γινεν εκεί περιοδικόν, ώς καί
τά Parilia, τά τελούμενα κατ'έ'τος εν Ρώμη υπό τών ποιμένων τήν 21 Απριλίου6).

Ταύτα καί ή εύρυτάτη διάδοσις τής συνήθειας καθ' όλην σχεδόν τήν Εύρώ-

χ) Frazer, G. Β3 Χ 301 κ.έ. · 2) Frazer, αύτ. 305. 321.

3) Frazer, G. Β3 Χ 343. ') Frazer, G. Β3 Χ 297.

5) Frazer, G. Β3 Χ 281 κε. Freudenthal, Das Feuer 213.

6) Βλ. άνωτ. σελ. 50. Wùsowa, Religion d. Römer, 200.
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πην ήγαγον τόν Frazer1) νά είκάση, ότι ή συνήθεια τής καινούργιας φωτιάς είναι
ή πηγή καί αφετηρία όλων τών περιοδικών πυρών, αί όποΐαι σπανίως μεν ανά-
πτονται κατά τόν πρα>τογενή τρόπον,, πού συνηθίζεται διά τήν καινούργια φωτιά,
τήν ξυλοφωτιά τών Αιτωλών2), αλλ'είναι συνήθεις εις όλας τάς χώρας τής Ευρώπης,
τελούμεναι όμοιομόρφως κατά διαφόρους περιόδους ήτοι κατά τάς ημέρας τών
θερινών καί χειμερινών τροπών τού ηλίου, τάς 'Απόκρεως,· τό ΓΙάσχα καί άλλας
τινάς τακτάς ημέρας τοϋ έτους. Σκοπός τών περιοδικών τούτων πυρών, κατά τήν
έξήγησιν, τήν οποίαν προβάλλουν οί άνθρωποι τοϋ λαού παρ' ήμΤν, είναι κατά μεν
τά: θερινάς τροπάς τοϋ ηλίου (παραμονήν τής 24 Ιουνίου) όπως καύσουν ή άπο-
βάλουν τόν πυρετόν ή άλλας ασθενείας ή συνηθέστερον, όπως απαλλαγούν άπό τους
•ψύλλους, τους κορέους καί τά άλλα ενοχλητικά ζωΰφια τοϋ θέρους, κατά δέ τάς
χειμερινός τροπάς (παραμονήν τών Χριστουγέννων καί τών Θεοφανίων), όπου
άκόμη παραμένει τό έθιμ'ον, όπως καύσουν ή άποδιώξουν τους καλλικαντζάρους
(Μακεδ.) ή τόν Σιφώτ (Καππαδοκία)3), καθώς και τόν Ίούδαν κατά τάς πυράς,
τάς άναπτομένας τό Πάσχα. Καί κατά παλαιοτέρας -δέ μαρτυρίας, οία ή τοΰ ονο-
μαστού επισκόπου Κύρου Θεοδωρήτου (f 458 μ.Χ.), τό πήδημα ανδρών καί γυναι-
κών καί παιδίων άνωθεν πυρών « (ιπτάμενων απαξ τον ετονς εν τάϊς πλατείαις
εδόκει άποτροπιασμος είναι και κάίϊαρσις » 4). Ώς δ" είναι ευνόητον, συναφής πρός
τήν κάθαρσιν καί τόν άποτροπιασμόν είναι ή έννοια τής υγείας καί τής δυνάμεως.

'Επίσης έν τη δυτική καί κεντρική Ευρώπη αί περιοδικαί πυραί, κατά τήν
μαρτυρίαν τών τηρητών τής παραδόσεως, άνάπτονται συνήθως μέν πρός τόν σκοπόν
νά καύσουν τάς μαγίσσας ή ν' άποτρέψουν τήν κακοποιόν ένέργειάν το>ν, όλιγώ-
τερον δέ συχνά διά νά καύσουν ή άποδιοπομπήσουν πονηρά πνεύματα και φαντά-
σματα 5). "Οθεν κατά τήν έξήγησιν πού. δίδουν αύτοί οΰτοι οι λαοί—-καί είμεθα
υποχρεωμένοι νά μήν άπορρίπτωμεν τήν λαϊκήν έρμηνείαν, αν δέν έχωμεν πρός
τούτο σοβαρόν λόγον6) — δ χαρακτήρ όλων τών περιοδικώς άναπτομένων πυρών
είναι καθαρτήριος, οΐος καί ό τής « καινούργιας φαπιάς », τά επιχειρήματα δέ τών
συνηγορούντων υπέρ τής λεγομένης ηλιακής θεωρίας είς τήν έξήγησιν τοΰ εθίμου
τών περιοδικών πυρών είναι όλιγώτερον πειστικά 7).

Frazer, G. Bs Χ 269. 299.

2) / Grimm, D. Myth.4 1, 521. Frazer, ενθ'άν. Χ 335, Freudenthal, Das Feuer σ.227 κέ.

8) Ν. Γ Πολίτου, Παραδ. Β' 1317 κέ. 4) Βασιλειών Δ' IT' 3 Migne, Ρ G. τ. 80 σ. 780.

5) Frazer, ενθ' άν. Χ 341 κέ. Ρ. Geiger, Deutsches Volkstum in Sitte u. Brauch.

Berlin 1936 σ. 68 κέ. Κατά τόν Freudenthal, αύτ. 282 καί 327, αί μέν έαριναί πυραί άπέβλεπον

είς τήν άποτροπήν δαιμόνων έπιβλαβών είς τήν νέαν σποράν, αί δέ θεριναί είς τήν κάθαρσιν
(lustratio) ανθρώπων καί ζώων διά τών φλογών. 6) Frazer, ε'νθ' άν. Χ 341.

7) Βλ. Frazer, G. Β3 Χ 328 - 346, Ulrich Jahn, Die deutschen Opfergebräuche bçi
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Δυνάμεθα λοιπόν μετά πιθανότητος νά δεχθώμεν, ότι αρχικώς οί άρχαΐοι λαοί
τής Ευρώπης κατεφευγον είς τό πΰρ ως είς μέσον καταστροφής όλων τών επιβλα-
βών στοιχείων, υλικών καί άΰλων, οσάκις επιδημία εμάστιζε τά ζώα τής αγέλης, ότε
ακόμη τάΰτα άπετέλουν τήν κυρίαν βάσιν τής συντηρήσεώς των, σύν τφ χρόνω
όμως θα εσκέφθησαν νά κάμουν καί προληπτικώς χρήσιν τοΰ δραστικού τούτου
μέσου, δια ν' αποτρέψουν τό κακόν, τό όποιον, ώς επίστευον, ήπείλει διηνεκώς
πάσαν ζώσαν ύπαρξιν μέ άσθένειαν καί θάνατον ή κανονική δ° έπανάληψις τής
πράξεως είτε εις τήν αρχήν εκάστου έτους είτε εΐς άλλας ωρισμένας ημέρας ώδήγη-
σεν εις τήν γένεσιν τών περιοδικών πυρών.

Ό R. Hofschläger, συγκεντρώσας πολλά εθνογραφικά παράλληλα πρός τό
Notfeuer τών Γερμανών, εξήτασεν αυτά άπό ΐνδογερμανικής άπόψεως. Εις τήν
άναζήτησιν τής άρχικής σημασίας τής συνήθειας άφορμάται οΰτος έκ τοΰ συχνάκις
άπαντωμένου χαρακτηρισμού τοΰ Notfeuer ως wildes Feuer τ.έ. ως « άγριου
πυρός», διαβλέπων εν αυτφ τό γλο^σσικόν κατάλοιπον άπό μίαν σκοπίμως προκα-
λουμένην πυρκαϊάν τής στέππης, διά τής οποίας οι κτηνοτρόφοι τής παναρχαίας
ίνδογερμανικής κοιτίδος εζήτουν ν' άποσκορακίσουν τά μεγάλα σμήνη τών οχληρών
εντόμων. Κάθε είδος τελετουργικού Notfeuer είναι, κατά τόν Hofschläger, απλώς
μία άπομίμησις τοΰ εξολοθρευτικοΰ καί προφυλακτικού πυρός, τό όποιον διά τής
πείρας άπεδεικνύετο τόσον χρήσιμον1).

Ackerbau und Viehzucht, Breslau 1884, σ. 28, 30. Ή έννοια τοΰ καθαρμού υπόκειται κατά
ιόν Frazer ώς βάσις καί είς τήν συνήθειαν ιερέων ή άλλων έν έκστάσει διατελούντων προσώ-
πων, άτινα χορεύουν ή βαδίζουν μέ γυμνούς τούς πόδας έπί άνημμένων ανθράκων, ώς οί
.'Λναατενάρηδες τοΰ Κωστί τής Θράκης, οί δερβίσαι τής Μ. 'Ασίας καί άλλα πρόσωπα έν τη
Παλαιά Καστιλία, έν Ίνδίαις, Κίνα?κ.ά. Πρβλ. τάς παρομοίας συνήθειας τών ιερειών τής Πε-
ρασίας 'Αρτέμιδος είς τά Καστάβαλα τής Καππαδοκίας καί τής Feronia είς τό ιερόν τοΰ
όρους Soraete παρά τήν Ρώμην (Στράβ. 12, 537, 7. 5, 226, 9) (Frazer, ενθ' άν. XI 1 - 20)·
Κατά τόν W. Liungman, έ'νθ' άν σελ. 480,. όρθότερον, ώς νομίζω, τό βάδισμα καί ό χορός
έπί τών άνημμένων άνθράκων μέ τούς πόδας γυμνούς είναι απλώς μία έμφαντικωτέρα μορφή
τής συνήθειας τής διά τοΰ πυρός διόδου, ή οποία άποσκοπεΐ τήν άνανέωσιν τής δυνάμεως
Διότι ή φωτιά καί είς τήν πίστιν τοΰ λαοΰ μας είναι δύ^αμις. «Μεγάλες γιορτάδες, λαμπρές ημέ-
ρες, λέγει γραία άπό τό Μανιάκι τής Μεσσηνίας, δε δίνο) φωτιά' τή δύναμη τοΰ σπι-
τιού μου δέ στη δίνω εσένα' νά 'χης δική σου» (ΛΑ 1508, 16, Μ. Τσάκωνα). Μέ τήν έκδοχήν
δέ ταύτην είναι συναφής ή έννοια περί αποκτήσεως τής αθανασίας διά τής έμβαπτίσεώς είς
τό πΰρ, ή έμφαινομένη είς τούς μύθους "Ισιδος - Δη μητρός - Περσεφόνης, τής Θέτιδος καί
τούς παρεμφερείς πρός αύτούς ( Liungman, ενθ' άν. σελ. 226. 480 ). [ Προσπάθειαν όμοιας
ερμηνείας δλων τών εορταστικών πυρών βλ. έν Κ. Α. Ρωμαίου, Λαϊκές λατρείες τής Θράκης·
Άνατύπωσις άπό τό Άρχ. Θρακ· Θησαυρού τ. ΙΑ' (1944 - 45) σελ. 67 - 78 ].

') R. Hofschtäger, Der Ursprung der indogermanischen Notfeuer, έν Archiv f: d.
Gesch. d. Naturwissenschaft u. d..Technik IV, Leipzig 1913, 174 κέ. (Κρίσις ύπόΡΓ^ιΐδδ
εν ARW XXI 181 κέ.)
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Μέ τήν γνώμην τοΰ Hofschläger συμφωνεί ό W. Liungman, τονίζων ότι
ήδη άπό των άρχαιοτάτ(ων χρόνων τής άνθρωπίνης ιστορίας πυραί ήνάπτοντο προς
προσταοίαν άνθρώπων καί ζώων κατ' άγριων θηρίων καί εντόμων (μυιών καί
κωνώπων), είναι δέ αΰται άκόμη καί σήμερον έν χρήσει παρά λαοις πρωτογόνοις,
οί όποιοι άποζώσιν έκ τοΰ κυνηγίου ή τής κτηνοτροφίας, ώς εν 'Αλάσκα, έπί τής
Καμτσάτκας, εις ΐάς σιβηρικάς καί ρωσικάς στέππαςχ) κ.ά. Τουναντίον ό Freu-
denthal δέχεται, ότι λίαν πρωΐμως πράξεις σκοπιμότητος συνεδέθησαν μέ δοξα-
σίας καί παραστάσεις δεισιδαίμονας καί ότι δυνατόν τό άναμμα μιας μεγάλης πυράς
νά χρησιμεύη καθ' εαυτό είς τόν καθαρμόν τοΰ άέρος ή καί νά άνάγεται εις τήν
προσπάθειαν τής έξολοθρεΰσεως σμηνών επιβλαβών εντόμων, άλλ' ορθώς παρα-
τηρεί ότι οΰτω παραμένει άνερμήνευτον ουσιώδες τής συνήθειας στοιχεϊον, ό κα-
θαρμός καί ή θεραπεία τών διερχομένων διά τοΰ πυρός κτηνών καί ή όλοκαΰτωσις
άσθενών ζώων, ή οποία, ώς εΐπομεν, υπό τίνων μεν εξηγείται, ώς θυσία, υπ' άλλων
δέ ώς έξολόθρευσις αυτού τοΰτου τοΰ δαίμονος τής άσθενείας διά τής δυνάμεως
τού παμφάγου πυρός, Ιν πάση περιπτώσει ώς λατρευτική η δεισιδαίμων πράξις.
"Οθεν πιθανώς τήν άφορμήν εις τήν γένεσιν τής συνήθειας παρέσχεν ή άντίληψις
περί τής άποτρεπτικής τών δαιμόνων δυνάμεως τοΰ πυρός2).

Υπολείπεται ήδη ή έξέτασις τής χρήσεως σιδηράς ράβδου εις θεραπείαν
ή προφύλαξιν άπό λοιμώδους τινός νόσου τών βουβάλων, καλουμένης κοινώς
χιρλαμά (άρ. 2. 6. 7. 10. 12. 15. 19. 33), καί τών χοίρο^ν, τής γκίρλιτσας (άρ. 19),
ενίοτε δέ καί άλλων ζώων (άρ. 1.15).

Ώς γνωστόν, σιδηρά άντικείμενα, οίον πέταλον, καρφίΟν, βελόνη, μάχαιρα
πέλεκυς κλ. χρησιμεύουν εις μαγικάς ενεργείας, άλλά καί αυτός καθ' εαυτόν ό σίδη-
ρος καί δ χάλυψ ΰπολαμβάνονται ώς έχοντες τήν δΰναμιν ν' άπελαΰνουν τά πνεύ-
ματα3). Τό ξίφος τού 'Οδυσσέως εν τή Νεκυία απομακρύνει « νεκΰων άμενηνά
κάρηνα », κατά δέ τόν Σχολιαστή ν « κοινή τις παρά άνθρώποις εστίν ΰπόληψις, ότι

νεκροί καί δαίμονες σίδηρον φοβούνται ». Έξήγησιν τοΰτου πιθανήν έ'δωκεν δ

>

< ~~

') W. Liungman, ενθ' άν. II 471 κέ.

2) Freudenthal, Das Feuer σ· 216 καί αρθρ. Notfeuer εν Bächtold - Stäubli, Hand-
wörterb. VI 1150 κε,

3) J. Frazer, G. B.3 III 232 κε. VIII 51. Hünnerkorf έν Bächtolk- Stäubli, Handwörterb.
II 718 λ. Bisen. Τήν διοδεκαμερίακη στάχτη, μολυνθεΤσαν υπό τών Καλλικαντζάρων, μετα-
χειρίζονται, άφοΰ καθάρωσιν αυτήν, έμβάλλοντες εις τόν λέβητα τής πλΰσεοος σιδηρούν
καρφίον (Πολίτου, Παραδ. Β' 1333).
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Samter. « Οΐ δαίμονες, λέγει, ώς πλάσματα ενός αιώνος, όστις μόνον λίθινα εργα-
λεία έγίνωσκεν, άπεχθάνονται καί φοβούνται τό νέον μέταλλον πιθανώς καί ή
πίστις, ότι τά μέταλλα παρέχονν προστασίαν κατά πνευμάτων, είναι απλώς μία
έξασθένωσις τής παραστάσεως, ότι τά εξ αυτών παρεσκευασμένα όπλα έχουν τήν
δύναμιν ταύτην » *).

Τόν σίδηρον υπό τήν ιδιότητα ταύτην εύρίσκομεν πρό πάντων είς τάς συνη-

μ

θείας, τάς άφοριόσας είς τήν προφύλαξιν τών. ζώων άπό δαιμονικών επηρειών.
Ούτω πάγκοινος είναι ή συνήθεια νά κρεμούν άνωθεν τής θύρας τού στάβλου
πέτ«λον ή άλλο τι σιδηρούν άντικείμενον, διά / να προφυλάξουν τά κτήνη άπό τά
κακά πνεύματα καί τάς άσθενείας, πού ταύτα προκαλούν, ή νά θέτουν σίδηρον είς
τήν φάτνην ή τόν ποτιστήρα τών ζώων, ϊδίςι κατά τήν νύκτα τών Χριστουγέννων 2).
Σίδηρος δ' ώς φυλακτόν είναι συνήθης έπί ζώων : χοιρόλιμονς άκούιτι κι î)à κρε-
μάσω τσή γροννας σιδιρένια κρουκελλα, λέγει ό Σάμιος χιορικός8). Φυσικά ή-ένέρ-
γεια τοϋ σιδήρου ΰπολαμβάνεται δραστικωτέρα, όταν οΰτος είναι πυρακτωμένος
καί έγκολάπτεται δι' αυτού σήμα τι εις τό σώμα τοΰ ζώου, καθ' όσον ούτως ενεργεί
ώς ό άνημμένος δαυλός, κατακαίων καί άφανίζων τό πονηρόν πνεύμα τό έπιβαι-
νον έπ* αύτό. ·

'Αλλ' εκείνο, τό όποιον είς τήν προκειμένην συνήθειαν προσδίδει εξαιρετικός
ιδιότητας είς τήν σιδηράν ράβδον, είναι κυρίως ό μαγικός τρόπος, μέ τόν όποιον
γίνεται ή προμήθεια τής ύλης καί ή κατασκευή αυτής. Τά στοιχεία έν προκειμένω
είναι τά εξής: α) ή ύλη, έκ τής οποίας κατασκευάζεται ή ράβδος, προέρχεται έκ
κλοπής διαφόρων σιδηρών άντικειμένων άπό 7 η 9/η 12 καζάδες τ.έ'. επαρχίας, η
έκ κλοπής τριών εργαλείων απ' τό χωράφ' τον γεωργού, ένεργουμένης άπό 3 ζέρβοτις
άνθρώπους (άρ. 2). Ώς γνωστόν, τά διά κλοπής ή επαιτείας λαμβανόμενα έχουν
πρόσθετον ίδιαιτέραν τινά δύναμιν, ώς όλα τά κατ' έξαιρετικόν τρόπον προσκτώ-
μενα πράγματα4)· β) μάστορης καί μαστόρισσα εργάζονται είς κατεργασίαν τής
ράβδου μέ τό αριστερό χέρι, γυμνοί, άλλα καί καθαροί άπό σαρκικής μεί-

') Ε. Samter, Die Religion der Griechen 3 1925 σ. 61. Πρβλ. Frazer, G.B.SI 175,

Rohde Psyche9 1, 56 σημ. 2 Stemplinger, Antike Aberglaube 81.

-) Hünnerkorf, ενθ' άν. 720. 3) ΛΑ 1^6, 54, 37, Μαραθόκαμπος Σάμου.

4) Βλ. Πολίτην εν Λαογρ. Γ' 18 κέ. 686. Παραθέτω παραδείγματα τινα : γιά τήν άρμυ-

ροκουλλοΰρα κλέβουν τρεις κουταλιές αλεύρι άπό τρεις πρωτοστέφανες γυναίκες (Λαογρ. Γ"

6' πρβλ. αύτ. σ. 10.18.19.22). Τό πήλινον καινουργές άγγεΐον, τό όποιον θραύεται ριπτόμενον

είς τόν ποταμόν ώς μαγγανεία πρός πρόκλησιν βροχής, πρέπει νά προέρχεται έκ κλοπής (Πολί-

του, Λαογρ. Σύμμ. Β' 281 σημ. 6). Φυλαχτό (ματοζίνιχον) «κέκτηται πολύ μείζονα ίσχύν, εάν

προέρχεται έκ κλοπής» (Συλλ. ΚΠ, τ. KB, 1889 - 90, σ. 149).
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ξεως (άρ. 7) γ) χωρίς ν à ομιλούν1)· δ) ή έργαοία γίνεται κατά τήν νύκτα
ξημερώντα Σάβ βατ ο, ε) άφού ή εργασία περατωθή, γίνεται περιφορά τής!
ράβδου κΰκλφ τοΰ χωρίου υπό γυμνών τών κατασκευαστών, δι' ης οΰτόι θέτουν

ν

τό χωρίον όλον υπό τήν προστασίαν τοΰ μαγικού σιδήρου 2).

Χρήσις τής ράβδου γίνεται, οσάκις άσθένεια εκδηλωθη είς τούς βουβάλους ή
τούς χοίρους τού χωρίου. Τότε καλείται ό κατέχων' τήν ράβδον « σαν ιερό ενα
πράγμα» (άρ. 2) εκ τοΰ αυτού, ή έξ άλλου χωρίου, διά νά κάψγ} ή στανρώσΐ] τά ζώα.
Τούτο ενεργείται μόνον τό Σάββατον (σπ. καί Τρίτην, άρ. 15) πρωΐ, πριν νά δώσ*
ήλιος (άρ. 6. 10), άφού τό σίδερο καή είς τό πύρ, τηρουμένων καί πάλιν όρων τινών,
άπαραιτήτων διά τήν επιτυχίαν τοΰ μαγγανεΰματος: μονονόματος (άρ. 15), με αρι-
στερό χέρι (άρ. 12), σταυρωτά σε τρεις μερίες (στ άατψΨ, στη μέα απάν κι Ανά-
μεσα στα μπούτια) (άρ. 10). Εις μερικά όμως χωρία τό σίδερο χρησιμοποιείται έν
περιπτώσει επιζωοτίας διά τό σταύρωμα καί κάψιμο καί όλων τών άλλων ζώων
(άρ. 1. 8. 10. 15).

Είς μερικούς τόπους τά σίδερα είναι δΰο, δέξο καί ζέρβο καί χρησιμοποιούνται
ταυτοχρόνως δι' άμφοτέρων τών χειρών (άρ. 15). Συνήθως δέ τό σίδερο άπολή-
γει εις σήμα τι (νταμκα), τό όποιον καί άποτυποΰται ώς σφραγίς εις τό σώμα τοΰ
ζώου, διά νά τό προφυλάσση άπό τής δαιμονικής επήρειας.

Έγράφη κατά Φεβρουάριον 1944.

') Ή σημασία πού αποδίδεται είς τήν τήρησιν απολύτου σιωπής κατά τήν κατεργασίαν
τοΰ σιδήρου καταφαίνεται είς τήν έκ Λαβάρων περιγραφήν : βγαίν ν διαβόλ' νά σε μιλήσουν,
για να χάσ'ς, yt'a va μη γεν' γιατρικά (άρ. 7).

2) 'Ανάλογους πράξεις, δι' ών συνοικισμός τις τίθεται υπό τήν προστασίαν ενός ίεροΰ
ζώου ή θεοϋ βλ. έν Λαογρ. Ζ' 504·
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Εις τάς λαϊκάς συνήθειας, τάς σχετικάς μέ τήν συνεργασίαν καί άλληλοβοή-
θειαν τών ανθρώπων τού λαού, διαφαίνεται δ τρόπος, καθ' όν ούτοι ρυθμίζουν
τάς μεταξύ των συνεργατικάς σχέσεις καί κατανοούν τάς πρός αλλήλους καί προς
τό κοινόν υποχρεώσεις. Έκ τών συνηθειών τούτων έξεπήγασαν προφανώς καί ευρύ-
τεροι συνεργατικοί καί αλληλοβοηθητικοί σύνδεσμοι, συνεταιρισμοί, συντεχνίαι καί
αλλαι ενώσεις, αιτινες απετέλεσαν έν πολλοίς, ιδία κατά τους χρόνους τής δουλείας,
παράγοντας κοινωνικής προόδου καί ακμής.

Όθεν διά τής έρεΰνης τών είς τήν συνεργασίαν καί άλληλοβοήθειαν αναφε-
ρομένων εθίμων διαγινώσκομεν τάς αλτρουιστικός η ώφελιμιστικάς τάσεις τών αν-
θρώπων τού λαού καί σχηματίζομεν εικόνα σαφή ουσιώδους εκδηλώσεως τής όλης
ηθικής καί κοινωνικής των ζωής· συνάμα δέ είς τά έ'θιμα ταύτα άνευρίσκομεν τά
σπέρματα τών διαφόρων συνεργατικών καί φιλανθρωπικών ενώσεων καί διαγι-
νώσκομεν τάς βάσεις, έπί τών οποίων στηρίζεται εκάστοτε καί ή σχετική νομοθε-
σία· διότι, ώς γνωστόν, οί νόμοι τής πολιτείας προσαρμόζονται κατά τινα τρόπον
προς τά λαϊκά έθιμα καί ταύτα επιδιώκουν νά κωδικοποιήσουν κατά τόν προσφο-
ρώτερον τρόπον *).

ΙΙρός τόν σκοπόν τής τοιαύτης έρεΰνης εξετάζονται κατωτέρω τά κρατούντα
σήμερον παρά τφ ελληνικά) λαώ έ'θιμα συνεργασίας καί αλληλοβοήθειας. Πολλά
τούτων είναι ήδη αποθησαυρισμένα είς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών, ένθα έχουν καταταχθή κατά σύστημα καταρτισθέν υπό τού διευθυντού
τοΰ 'Αρχείου, καθηγητού Γ. Α. Μέγα2). 'Εξ αυτών παρέλαβον όσα εκ τών άναφερο-

■ « Κυριώτεροι κάί περί τών κυριωτέρων τών κατά γράμματα νόμων οί περί τά ήθη
είσιν » λέγει ό 'Αριστοτέλης (Πολιτ. Γ' 11, 6). « Mores sunt tacitus consensus populi longa
cousuetudine inveteratus » ώριζον οί παλαιοί Ρωμαίοι νομοδιδάσκαλοι (Iuris civ. ecloga,
Parissiis 1827, 1). '

*) Γ. Α. Μέγα, Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας σ. 9 καί 20, έν Έπετηρίδι τοΰ Λαογρα-
φικού 'Αρχείου 1939 καί 1940. Τά ανάτυπα έξεδόθησαν μέ ίδιαιτέραν σελίδωσιν. Εις ταΰτα
γίνονται αί παραπομπαί έν τοις έπομένοις.
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μένων εις τά σχετικά κεφάλαια (άλληλοβοήθεια καί συνεργασία — συμβάσεις, συνε-
ταιρισμοί) ενόμισα χρήσιμα εις τήν μελέτην *).

Άκολουθησας τό διάγραμμα κατατάξεως, τό ισχύον εις τό Λαογραφικόν
Άρχεΐον, διήρεσα τήν ΰλην ως εξής:

Α Συνεργασία και άλληλα βοήθεια εις ίδιωτικάς εργασίας
α ) επ αμοιβαία) συμφέροντι τών συνεργαζομένων,

β') εν πνεύματι κοινωνικής άλληλεγγύη,ς πρός τους έχοντας ανάγκην βοη-
θείας,

γ) έπϊ σκοπφ αγαθοεργίας πρός ενδεείς.

Β Συνεργασία και αλληλοβοήθεια εις εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας.

Γ" Γενικοί δροι δηλούντες διάφορα είδη συνεργασίας.

Δ' Παρατηρήσεις.

Είς τόν καθηγητήν κ. Γ. Α. Μέγαν οφείλω χάριτας διά τάς επιστημονικός του
υποδείξεις καί τήν καθοδήγησίν του εις τήν έπεξεργασίαν τού θέματος.

Α' ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

a') 'Ert' άμοιβαίφ συμφέροντι τών συνεργαζομένων.

. Ή τοιούτου είδους συνεργασία διέπεται υπό συμβάσεων συναπτομένων προ-
φορικώς μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων ή οικογενειών συμφώνως πρός τά
κρατούντα τοπικά έ'θιμα, καί δή επί ΐσοις όροις καί επί άνταποδόσει. Ή έννοια τής
άνταποδόσεως δηλούται διά τών γενικών όρων, οί οποίοι χρησιμοποιούνται διά τήν
τοιαΰτην συνεργασίαν πολλαχού τής Ελλάδος, δανεικαριά, δανεικολογιά, δανεικοί2)
δανεικαρολόοι 3) καί 'ληνοβόθεια (= αλληλοβοήθεια) μέ τάς διαφόρους κατά τόπους
μορφάς: άντιβόθεια εν EUßoia, 'ληβόθεια έν Βελβενδώ, 'ληνοβούθεια, άλλ'βονθεια
έν Θράκη κ.λ.π.4)

Εις τήν κατωτέρω έξέτασιν παραλείπονται αϊ συμβάσεις, αϊ μεταξύ γαιοκτή-
μονος καί καλλιεργητού συναπτόμεναι, καθ' άς υπό τού πρώτου διατίθεται τό κτήμα
καί υπό τοΰ δευτέρου ή εργασία, ώς π.χ. αί διά τά μισιακά, τά εντριτα, τά αναπεντά-

') Αί παραπομπαί είς χειρόγραφα τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου γίνονται μέ τήν βραχυγρα-
φία ν ΛΑ, ακολουθεί ό αριθμός εισαγωγής χειρογράφου, ή σελίς, χό όνομα τοΰ συλλογέως καί
ό τόπος. Παραπομπαί είς χειρόγρ. τοΰ *Ιστορικού Λεξικοΰ γίνονται μέ τήν βραχυγραφίαν ΙΑ.

2) ΛΑ άρ. 1105 σ. 162, Μ. Λιουδάκη, Κρήτη.

3) ΙΛ άρ. 530 σ. 45, Δ. I. Γεωργακάς, Μεσσήνη. - ΛΑ άρ. 1096 σ. 107, I. Κακριδής, Σου-
δενά Καλαβρύτων. Όμ. Γεωργακά, Μεσσηνιακά έθιμα έν Άρχ. ίδιωτ. δικαίου Η' (1941) σ. 186-7·

4) Περί τών διαφόρων διαλεκτικών τύπων βλ. Ίστορ. Λεξικόν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
έν λ· αλληλοβοήθεια.
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Qiy.a, μολονότι καί εις αυτάς ενυπάρχει ή έννοια τής συνεργασίας, καί ταύτης, ρυθμι-
ζόμενης εν πολλοίς υπό εθίμων, διότι αΰται είναι άποτέλεσμα ουχί τόσον τής αυτο-
προαιρέτου άποφάσεως τοΰ καλλιεργητού, αλλά "μάλλον τής οικονομικής ένδειας
τούτου, ήναγκασμένου νά καλλιεργη τήν ξένην γήν, ώς επί τό πλείστον κατά τάς.
διατάξεις, αΐτινες ερρύ^μιζον άλλοτε, εις παλαιούς φεουδαρχικούς χρόνους, τάς σχέ-
σεις ιδιοκτήτου καί καλλιεργητού. Αί συμβάσεις αύται συνήθως κατοχυρώνονται
δι' επισήμων συμβολαιογραφικών πράξεων καί συνάπτονται διά μακρότερον χρό-

νον, ή δέ πρό τού συμπεφωνημένου χρόνου έ'νεκα διαφωνίας διάλυσις αυτών έπι-
- «

βάλλει ώρισμένας νομικάς κυρώσεις. Τουναντίον αι επί ΐσοις όροις συναπτόμεναι
συμβάσεις εργασίας διαλύονται εύκόλως, ευθύς ώς προβληθή κώλυμά τι η δια-
φανή δόλος τις κατά τήν έκτέλεσιν αυτής, ώς π. χ. θάνατος τού ενός εκ τών άρο-
τριώντων ζώων '), δολία προσπάθεια τού ενός έκ τών συνεργαζομένων νά έπιρρίψη
περισσότερον βάρος, νά ρίξ-r} λουρί2), ώς λέγεται, είς τό άροτριών ζώον τού συνε-
ταίρου του διά μεταφοράς τοΰ σημείου προσδέσεως ρυμού καί ζυγού έγγύτερον
πρός τόν λαιμόν του κ.τ.τ.

Αί μορφαί, τάς οποίας προσλαμβάνει ή σύμπραξις αύτη εις τάς διαφόρους
εργασίας, είναι αΐ εξής :

1) Εις γεωργ,ικάς εργασίας:

Δύο γεωργοί, έχοντες έν άροτριών ζώον έκαστος (βοΰν, ΐππον, ήμίονον, ό'νον),
συνεταιρίζονται δι' ώρισμένον χρονικόν διάστημα (διά μίαν η δύο καλλιεργητικός
περιόδους)3), ίνα άπό κοινού καλλιεργήσουν τά κτήματά των. Οί ούτω συνεταιρι-
ζόμενοι είναι γνωστοί συνήθως μέ τόν γενικόν όρον σμιχτές ή σέμηροι4), ό δέ
συνεταιρισμός των μέ τόν όρον σμιξιά ή σεμπριά. Εις πολλά μέρη είναι έν χρήσει
ό φεουδαρχικός όρος κολλήγας5), μέ τούς διαφόρους ιδιωματικούς τύπους του,
κολλέγας - ισσα καί κολληματάρης έν Πελοποννήσφ 6) κολλήβας ή κολλήγας έν Xicp 7)

') Έκ τούτου προήλθεν ή γνωστή λαϊκή παροιμία ψόφησε το βόϊδι μας, πάει ή σεμπριά
μας, λαβοΰσα γενικώχερον τήν. έννοιαν τής ένεκα ανωτέρας βίας διαλύσεως τοϋ συνεταιρισμού.
Βλ. Ν. Δημητρακοπούλου, Νομ. ενασχολήσεις 2, 83.

') Φράσις λεγομένη έν Εύβοίςι, κατ' άνακοίνωσιν τοϋ συναδέλφου I. Καλέρη.

s) «"Οταν ενας σέμπρος είναι ανάποδος, ξεσεμπρεύουν τελειώνοντας τις πρωιμιές καί
βρίσκεται άλλο ταίριασμα. 'Ανέκαθεν βρέθηκαν έθιμα γιάχά σεμπρέματα, πού τά κρατούν σά
θρησκεία οί σέμπροι » Δ. Αουκοπούλον, Γεωργικά Ρούμελης (1938) σ. 86.

4) Περί τής έτυμολογίας βλ. G. Meyer, Neugriech. Studien, II (Wien 1894) σ. 56 - 57.

') Βλ. G. Meyer, έ'νθ. άν. τόμ. III σ. 31. Πρβλ. καί Ε. Μπουντώνα, Μελέτη τοϋ γλωσσι-
κού Ιδιώματος χής Βελβενδοϋ, σ. 103.

6) Π. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή γλωσσικής ΰλης (έν Πάχραις 1887) σ. 438.

') Κ. 'Αμάντον. Συμβολή είς χό χιακόν γλωσσάριον σ. 34 -
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καί άλλαχού. Έν Θράκη ό συνεταιρισμός ονομάζεται δρτακλίκι ή ορτακιά !) καί
οί συνεταιριζόμενοι δρτακλήδες· «ζεύγουν τά βόιδα τους μαζί, σπέρνουν, θερίζουν
μαζί, τά εισοδήματα μοιράζουν ανάλογα μέ τά χτήματα πού έχουν καί τήν εργασία
πού καταβάλλουν» 2). Έν Ήπείρω οί ούτω συνεταιριζόμενοι ονομάζονται σμιγα-
τόροι-σύζευγα κάνουν σημαίνει σπέρνουν μαζί τούς αγρούς των3). Είς χωρία τής -
'Ακαρνανίας όχι μόνον εργάζονται σύζευγα εΐς όλας τάς καλλιεργητικός εργασίας
άπό τής σποράς μέχρι τού θερισμού, αλλά καί .μοιράζουν άπό κοινού τό συνολιχόν
εισόδημα εξ όλων τών διά τής κοινής εργασίας καλλιεργηθέντων άγρών. Άν τυχόν
ό άγρός τού ενός εκ τών συνεταιρικώς εργαζομένων κρίνεται γονιμώτερος, τότε
διά τόν ΐδιοκτήτην του χωρίζεται μερίδιον κατά ΐι μεγαλύτερον· τό έπί πλέον τούτο
ποσόν είναι τό λεγόμενον χωραφιάτικο 4). Έν Κρήτη οί συνεργαζόμενοι ονομάζον-
ται ουζευτάδες (εν. ό' σνζευτης), δ συνεταιρισμός ουζεψιά ή κοινάτο καί τό ρήμα
συζενγω ή ουζέφνω 5). Μαχούμαοτιν προς άντίσηκα είναι συνήθης έκφρασις μέ τήν
αυτήν έννοιαν εΐς τήν περιφέρειαν Μόρφου Κύπρου 6). "Ενα τετάρτι βόι είναι όρος
εν Κεφαλληνία σημαίνων, ότι ομού μετά τριών άλλων κατέχει τις βούν, ώστε τού
ανήκει τό,,εν τέταρτον καί επομένως άνά τέσσαρας ημέρας δύναται νά λαμβάνη τόν
βούν πρός άροτρίασιν 7). Κάνουν σ'ναλλαξά λέγουν εν Σάμω8) διά τούς γεωργούς,
τούς εργαζομένους εΐς τούς αγρούς των άπό κοινού καί κατ' εναλλαγήν. Έν Αιτω-
λία είναι γνωστός ό όρος άλλαξοβοϊδίζω- (άλλαξοβοϊδίζουμε για νά κάνουμε χω-
ράφι) 9) ή σκάβω αντιαηκάρικα 10), εν Κυθήροις αντικάματο 11).

Ό χρόνος εργασίας εΐς τό κτήμα εκάστου τών συνεταιρικώς εργαζομένων
ορίζεται συνήθως μέ τήν εβδομάδα: βδομαδιάτικο, κάνουν με τη βδομάδα, χωράφια
βδομαδιάτικα 12) ή καί μέ ωρισμένας ημέρας: 'κάνουν μέρες13), άναλόγως τών και-

') Έκ τοΰ τουρκικοΰ ortak = συνεταίρος.

2) Δ. Πετροπονλον, Λαογραφικά Σκοπέλου - Πέτρας Άνατ Θράκης εν'Αρχ. θρακ. θησ.
Η' (1941 - 2) σ. 173, πρβλ. καί τόμ. I' σ. 301.

*) ΛΑ άρ. 976, σ. 658, Δ. Λουκόπουλος, Σούλι.

4) Πληροφορίαι τοΰ,φιλολόγου Σ. Μπελντάον έκ Μοναστηρακίου Βάλτου.

Γ') ΛΑ άρ. 1512 σ. 301, Στ. Ξανθουδίδης.—Γ. Κ. Σπυριδάκη, Γεωργία καί αμπελουργία
έν Κατσιδονίω Σητείας, περ. Μύσων 1, 193.

δ) Πληροφορία τοΰ Κυπρίου φοιτητοΰ φιλολογίας Ν. Κονομή.

') ΛΑ 687 σ. 167, Μαρκάτος.

8) ΛΑ άρ. 391 σ. 390, Σωκρ. Ίωαννίδης.

9) Δ. Λουκοπονλον, Γεωργικά Ρούμελης σ. 86. ,

10) ΛΔ άρ. 1421 σ. 264, Δ. Λουκοπουλος. ") Πανδώρα 14 (1862) σ. 360.

12) ΛΑ άρ. 976 σ. 658, Δ. Λουκόπουλος, Σούλι—ΛΑ 749 σ. 12, Γ. Λουλάκης, Βιάνος Κρή-

της (έβδομαδιάτικο ζευγάρι). **) ΛΑ άρ. 1160 Α' σ. 129, Γ. Α. Μέγας, Βάρος Λήμνου.
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ρικών συνθηκών προ παντός, αΐτινες υπαγορεύουν τήν ανάγκην τής εργασίας είς
τούτον ή εκείνον τόν άγρόν. Πάντως ό άριθμός τών ημερών εργασίας εις τούς
άγρούς εκάστου τών συνεργαζομένων δέν ορίζεται πάντοτε ίσος μέ σχολαστικήν
άκρίβειαν, άλλ' είναι δυνατόν νά είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος εις τό-ν άγρόν
τού ενός ή τού άλλου, αναλόγως τών αναγκών1) : δίχως ξεαυνεριαμό, ή δίχως ξεανν-
έρια, όπως κοινώς λέγεται.

'Ενίοτε δύο ομού καλλιεργηταί άναλαμβάνουν νά καλλιεργήσουν άπό κοινού
άγρόν άλλου, οπότε εκ τοΰ εισοδήματος τό ήμισυ λαμβάνει ό ιδιοκτήτης, τό δέ έ'τε-
ρον ήμισυ διανέμεται έξ ίσου μεταξύ τών, καλλιεργητών 2).

'Ανάλογοι πρός τάς ανωτέρω συμβάσεις συνάπτονται καί διά τήν έργασίαν
τοΰ θερισμοΰ. Συνήθως συνεταιρίζονται δύο ή καί πλείονες οΐκογένειαι γεωργών
διά τόν άπό κοινού θερισμόν καί άλωνισμόν τών δημητριακών. Έν Κύπρφ τοιού-
τος συνεταιρισμός τριών μέχρι πέντε οικογενειών διά κοινήν έργασίαν θερισμοΰ,
καθώς καί δια τήν άπό κοινού γαλακτοκομίαν, ονομάζεται κονα3). Εις τ,ήν περιφέ-
ρειαν Ρεθύμνης κατά τόν θερισμόν έργάταιν άναλαμβάνουν τήν έργασίαν τοΰ θερι-
σμοΰ καί άλωνισμού, λαμβάνοντες τό πέμπτον τοΰ εισοδήματος καί ονομαζόμενοι
ώς έκ τούτου πενταρολόγοι4). Είς Μονοφάτσιον Κρήτης οί ούτως εργαζόμενοι λαμ-
βάνουν τό τρίτον τοΰ εισοδήματος5). Παρομοίας συμβάσεις διά θερισμόν άπαντώ-

μεν πολλαχοΰ τής Ελλάδος, συνήθως μεταξύ δύο οικογενειών6).

*

Διά τών τοιούτων συμβάσεων καί συνεργασιών εξυπηρετούνται έπιτακτικαί
άνάγκαι τής ζωής καί δη αί άνάγκαι διά τήν σποράν, δεδομένου ότι πολλοί τών
γεωργών 7) διαθέτουν έν μόνον άρστριών ζώον, είναι μονόβοδοι, όπως λέγουν έν
Ήπείρφ 8), καί δέν δύνανται μέ μόνον τούτο νά φέρουν είς πέρας τήν έργασίαν των.

'Αλληλοβοήθεια γίνεται καί διά τοΰ δανεισμού τών φορτηγών ζώων προς
μεταφοράν δημητριακών, χόρτων κ.τ.τ.

1) ΛΑ άρ. 1159 Α' σ. 58, Γ. Ταρσούλη, Πυλία.

2) ΛΑ άρ. 1542 σ. 299, Δ. Λουκόπουλος, Αιτωλία. .

") ΛΑ άρ. 950, 44, Ξ. Φαρμακίδης.'Τό έχυμον τής λέξεως δέν είναι γνωστόν. Άξιοση-
μείωτον είναι τό παρ' Ήσυχίφ : Κονα ένέχυρα. Και ε'ις τό σχόλιον : Dialectus Thessalorum
an Cypriorum sit, incertum est.

4) ΛΑ άρ. 1162 Α σ. 34, Μ. Λιουδάκη. 5) ΛΑ άρ. 1161 Α σ. 9, Μ. Λιουδάκη.

ύ) Βλ. καί Α. Γ. Βρόντη, Οί ζευγάδες της Ρόδου, έν Λαογραφία IB' σ. 117.

') Καί πρό ενός αιώνος ό Fr. Thiersch (De l'état actuel de la Grèce et des moyens

d'arriver à sa restauration, τόμ. 1, Leipzig 1833 σ. 294) έγραφε περί τών γεωργών της
'Ελλάδος τοΰ 1833: «Μόνον τό εν τρίτον τών κατοίκων κατέχει ένα ζευγάρι βόδια" οί άλλοι ή
έχουν κοινά ί'| δέν έχουν καθόλου».

.") ΛΑ. άρ. 1422 σ. 103, Μ· Λιουδάκη, Βραχώρι 'Ηπείρου.
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2) Εΐς ποιμενικός εργασίας.

^ Ή σύμπραξις αύτη απαντάται καθ' ολην σχεδόν τήν Ελλάδα καί ιδία είς
τάς δρεινάς περιοχάς, ένθα εύδοκιμεϊ ή κτηνοτροφία. Μέ τήν έ'νο)σιν δύο ή περισ-
σοτέρων μικρών ποιμνίων καί τήν διά δανεισμού γαλακτοκομίαν επιτυγχάνεται
οικονομία χρόνου καί κόπων.

Ώς εΐς τους γεωργικούς συνεταιρισμούς καί τάς γεωργικός συμβάσεις, έχομεν
καί έδώ τους γενικούς όρους σμιχτές, σέμπροι — σμιξιά, σεμπριά.

Έν Ήπείρω οί συμπράττοντες "ποιμένες ονομάζονται σμιγοί ή σμιξιάρηδες.
Έν Ρόδω ό συνεταιρισμός λέγεται άρκαυλειο καί ό συνεταιριζόμενος άρκαύλης
(θηλ. άρκανλισσα). Τό ποσόν τού γάλακτος, τό όποιον δανείζεται έπί ώρισμένας
ημέρας άπό τόν ε'να άρκανλην εΐς τόν άλλον, μετρείται μέ τό πιδιαχο — άγγεΐον
πήλινον μέ δύο λαβός έν εΐδει άμφορέως 1) —καί τό δανειζόμενα πιδιακά σημειοΰν-
ται μέ'στιγμός (κόκκες) έπί ράβδου έκ ροδοδάφνης2). Έν Κρήτη διά τους ούτω
συνεταιριζομένους ποιμένας είναι έν χρήσει καί ό γενικώτερος όρος σημισάτορες
(semissarius), περισσότερον γνωστός προκειμένου περί μονιμωτέρων καί μακρο-
χρονιωτέρων συνεταιρισμών.- Πολύ εύχρηστοι επίσης εΐναι οί οροι κοινάτο η κοινάς =
συνεταιρισμός : τσοϊ αίγες τσοι έχομε κοινάτο 3), δεν επήε καλά δ κοινάς, γιατί ήκλε-
φτε δ κοινάτορας4)· οί συνεταιριζόμενοι κοινατόροι ή κοινάτορες (έν. κοινάτορας) 5)·
και τό ρ.κοινάζω ή κοινενγω 6), έχω κοινατοριά 7), κάνω μαζί μητάτο 8) καί τό άντίθ.

*) Λ Δ άρ. 1568 σ. 250, Χ. Παπαχριστοδούλου.

2) Βλ. περιγραφήν έν Λαογραφία IB' σ. 218 ύπ<5 Α. Βρόντη. Περί τής ετυμολογίας τής λ.
άρκανλης έκ τοΰ άρχω - ανλη βλ. Β. Φάβην, 'Αθηνά ΜΕ' 369. Έν Άνατολ. Κρήτη ή μέτρησις
γίνεται μέ τό σημάδι ή σημαδόξυλο, ξύλον μικρόν κυλινδρικόν, μήκους 2-3 παλαμών. 'Έκα-
στος εχει σημαδόξυλα 'ίσα πρός τόν αριθμόν τών συνεταιρισμένων. Είς εκαστον σημαδόξυλο
είναι χαραγμένον τό δνομα τοΰ είς δν ανήκει. Όταν φέρη τό γάλα εΧς τών συνεταιρισμένων,
δ παραλαμβάνων θέτει τό σημαδόξυλο του (τοΰ προσφέροντος) είς τό γαλοδοχεΐον καί εις τό
υψος δπου φθάνει τό γάλα, χαράσσει ση μείον (κόκα). Αύτό γίνεται δι' δλους τούς συνεταιρι-
σμένους καί οΰτω κρατείται λογαριασμός, ΐν' άποδοθή μέ τήν σειράν τό γάλα. Τοιούτου είδους
μέτρησις γίνεται συνήθως υπό τών γυναικών, αΐτινες τρέφουν όλίγα οικόσιτα ζώα καί συνερ-
γάζονται είς τήν τυροκομίαν. (ΛΑ άρ. 1105 σ. 164-166, Μ. Λιουδάκη). Έν Πυλία ή μέτρησις
γίνεται μέ γαλομέτρες, ξύλινα δοχεία, είδος βεδούρας (ΛΑ άρ. 1159, σ. 55 Γ. Ταρσούλη).

3) ΙΑ άρ. 325 σ. 69, Ί. Κονδυλάκης.

4) ΙΑ άρ. 554, 94, Γ. Σπυριδάκης.

6) Έν Σφακίοις απαντάται καί ό δρος φιτσιαδόροι. ΛΑ 866 σ. 15, Γ. Πάγκαλος.

6) Βλ. Στ. Ξαν&ονδίδον, Ποιμενικά Κρήτης, έν Λεξικογρ. 'Αρχ. Μ., Ελληνικής Ε"
(1918) σ. 275.

7) ΛΑ άρ. 1105 σ. 156, Μ.* Λιουδάκη.

8) ΛΑ άρ. 1105 σ. 164, Μ. Λιουδάκη.
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Si

ξεκοινάζω ή άγι,αποοτολιάζω, επειδή ή διάλυσίς τοΰ συνεταιρισμού γίνεται συνήθως
των Αγίων 'Αποστόλων (29 Ιουνίου), ότε έλαττοΰται κατά πολύ ή γαλακτοφορίαι
τών ποιμνίων1). Ή σύμπραξις γίνεται ώς εξής: Όλόκληρον. τό ποίμνιον αναλόγως
τού αριθμού διαιρείται είς μικροτέρας ομάδας, δεκαπεντάρια, 'κοαάρια, τριαντάρια,
σαραντάρια κλπ. και τοιουτοτρόπως λέγουν ότι τό ποίμνιον έ'χει δύο τρία, δεκαπεν-
τάρια, 'κοσάρια κ.λ.π. ή καυκιά, ώς ονομάζονται, διότι έ'καστον τμήμα λέγεται καί
καυκί2). Έκαστος τών συνεταιριζομένων (κοινάτορας) έ'χει ώρισμένον αριθμόν καυ-
κιών καί από τούς σωρούς (βουβές), είς ους κατανέμονται τά εκ τού γάλακτος
προϊόντα, λαμβάνει διά κλήρου (σκραφνιον) αριθμόν ίσον πρός τά καυκιά του. Εις
τινα μέρη τής Πελοποννήσου (Τριφυλία-'Ολυμπία) ή ομιξιά τών ποιμνίων διά τήν
άπό κοινού τυροκόμησιν λέγεται αλλατονριασμα3) (τό ρ. άλλατονριάζω, άλλατορίζω),
έν Ήπείρφ αλλατονρα (ή). Έν Μάνη έ'χομεν τόν όρον κοιναοία, εις Τσακωνιάν εΰρί-
σκομεν τό επώνυμον Κοινής, τοΰ οποίου ή έτυμολόγησις έκ τοΰ επιθέτου κοινός4)
είναι πιθανή καί άγει εις τό συμπέρασμα, ότι συνεργατικαι σχέσεις έ'δωκαν τήν
άφορμήν νά γίνη τό επώνυμον"). Έν Κΰποω ό συνεταιρισμός διά τήν γαλακτοκο-
μίαν ονομάζεται κονα, ώς καί διά τόν θερισμόν (βλ. άν. σ. 63).

'Από κοινού συνήθως συνεταιριζόμενοι δύο η περισσότεροι ποιμένες μισθώ-
νουν λιβάδια πρός βοσκήν τών ποιμνίων των, καταβάλλοντες έκαστος to μίσθωμα.

') Κατ' εΐδησιν εκ Δυτ. Κρήτης (ΙΛ άρ, 430 σ. 16, Γ. Πάγκαλος) τοΰ όρου κοινάto γίνεται
χρήσις επί μακροχρονιωτέρου καί μονιμωτέρου οπωσδήποτε συνεταιρισμοί, ένφ, προκειμένου
περί συνεργασίας διά τήν έποχήν μόνον τής τυροκομίας, είναι εύχρηστος ή φράσις «έσμίξανε
στό μηταΐο τά οζά».

2) Καυκί ονομάζεται είς τινας τόπους τό κοίλον δοχεΐον. Έκ τής χρήσεως κοίλων δο-
χείων πρός μέτρησιν προσέλαβε τήν σημασίαν τοΰ μέτρου χωρητικότητας' συνήθως τό καυκί
θεωρείται τό ήμισυ τοΰ κιλοΰ (11 - 12 οκάδες) ή σημαίνει ακόμη καί έκτασιν γης ενός περίπου
στρέμματος, είς ην δύναται νά σπαρή ποσότης ένός καυκίου. 'Εν Κρήτη είναι συνώνυμον μέ
τό μονζονρι. Ένταΰθα σημαίνει απλώς μίαν ομάδα έξ ώρισμένου άριθμοΰ ποιμνίων, ή οποία
λαμβάνεται τρόπον τινά ώς μονάς μετρήσεως τοΰ όλου ποιμνίου : Τό κοπάδι έχει τόσα καυκιά..
Βλ. Δ. Παοχάλην, Άνδριακόν γλωσσάριόν σελ. 62 Έμμ. Μανωλακάκην, Γλωσσική . ΰλη τής
νήσου Καρπάθου, Ζωγράφειος "Αγων Α' σ. 333. Γιάννην I. Μαυρακάκην, Ποιμενικά Δυτ. Κρή-
της, Χανιά 1948 σ· 64. Περί τοΰ καΰκος - καυκίτσα, βλ. 'Αθηνά ΚΗ', 338.

®) Όμ. Γεωργακά, Μεσσηνιακά έθιμα έν Άρχείφ ιδιωτικού δικαίου Η' (1941) σ. 193.
Περί τοΰ πιθανού έτύμου τής λ. έκ τοΰ ίταλ. alleato — σύμμαχος βλ. Ίστορ. Λεξικόν 'Ακαδη-
μίας, τόμ. Α' έν λ.

*) Η. Pernot, Introduction à l'étude du dial, tzakonien, Paris 1934 a. 386.

") Περί τής χρήσεως τοΰ ορού κοινός παλαιότεροι· είς παρομοίας συνεργατικός σχέσεις
μαρτυρεί καί ή ποντιακή παροιμία τό κοινον τ' αλογον μέσα (μέσην, όσφύν) 'κ' έ'χ'.

6
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κατ' άναλογίοίν τού αριθμού τών προβάτων του (κατά κεφάλια)· Τοιούτοι ποιμένες
μισθωταί συνεταιριζόμενοι εν Μακεδονία είναι γνωστοί μέ τό δ'νομα κοπατσιάρηδες1).

Ή ποιμενική σύμπραξις εκδηλώνεται εις τινα μέρη καί διά τής εκ περιτροπής
αναλήψεως τής υποχρεώσεως πρός βόσκησιν καί φΰλαξιν τών ποιμνίων, εάν αΰτη
δέν γίνεται υπό τοΰ εκ κοινοΰ ταμείου αμειβομένου φύλακος (γελαδάρη). Έν Σύρω
ή φράσις «σήμερα εχω βοσκώ» σημαίνει ΰποχρεοΰμαι εις βοσκήν τών θρεμμάτων,
διότι είναι ή σειρά μου 2). Εις τόν Πόντον ή έκ περιτροπής άνάληψις τής υποχρεώ-
σεως πρός φΰλαξιν και βόσκησιν τών ποιμνίων γίνεται μέ τήν λαχίδα δηλ. με τήν
σειράν καί κατ' άναλογίαν τοΰ αριθμού τών κατεχομένων υφ' εκάστου ποιμένος
βοσκημάτων. Τό σνγγενολόϊ εκάστης ενορίας εφΰλαττε συνήθως χωριστά τά ζώά του.
Έάν έπληρώνετο κοινός βοσκός, ή διατροφή του έγίνετο, όπως καί εις άλλα μέρη,
μέ τήν σειράν (με τήν λαχίδα)3.

3) ΕΙςοΐκιακάς εργασίας καί δή μεταξύ γυναικών.

Έν Θράκη, διά νά κάψουν μαζί τόν φούρνον και νά ψήσουν τό'ψωμί, κάμνουν, '
ώς καί εν τη γεωργική καί ποιμενική συνεργασία δρτακλίκι. «Ή κάθε μιά νοικο-
κυρά, γιά νά γνωρίζη τό δικό της ψωμί (πλαστό), κάνει επάνω ώρισμένο σημάδι,
σταυρό, έ'να πουλί κλπ.»4). Έν Λήμνιο ή ιδιοκτήτρια τοΰ φούρνου, ή φουρνάρισσα,
λαμβάνει ώς άμοιβήν τό ζεστό (άρτος μικρός 300 δραμίων μέχρι μιας οκάς5). Όμοίως
άλλοΰ πύρα φούρνου λέγεται τό ψωμί ή τό κομμάτι, πού δίδεται διά τό ψήσιμο.

Εις Κών όσοι δέν έχουν φοΰρνον ίδιόκτητον, ψήνουν τό ψωμί είς άλλον
φούρνον, προσφέροντες είς τόν ίδιοκτήτην μισήν πίτταν η οπωσδήποτε μικρόν
μέρος, μιά γωνίτσα πίτϋα γιά τό καλό. Είς Κέφαλον τής Κώ πέντε η έξ γυναίκες
συμφωνούν καί ψήνουν τά ψωμιά είς τόν ίδιον φοΰρνον, τ^ρούσαι σειράν προτε-
ραιότητος, πρωϋ-ειάν, είς τό φούρνισμα. Ή έχουσα τήν πρω&ειαν έ'χει τό πλεονέ-
κτημα, ότι πρώτη ψήνει, αλλ' υποβάλλεται εΐς μεγαλυτέραν δαπάνην καυσοξύλων,
διότι ό φοΰρνος έχει ανάγκην πολλών ξύλων κατ' αρχάς, διά νά πυρακτωθη. Κατά
κανόνα φουρνίζουν μόνον τό Σάββατον6).

') Τό όνομα έχει μείνει καί ά&ς έπώνυμον. Περί τής ετυμολογίας αύτοΰ εκ τοΰ λατιν.
compascuus βλ. Αντ. Δ. Κεραμόπουλλον, Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι, 'Αθήναι 1939 σ. 103 - 4.

*) ΑΑ 773, 43, Βογιατξίδης, Σΰρος.

') Χρονικά Πόντου 2, 1945 σ. 375. Ή λ. άπαντα καί εν Μάνη μέ τήν σημασίαν: μερίς,
τμήμα' βλ. Κ. Πασαγιάννη, Μανιάτικα μοιρολόγια καί τραγούδια, 'Αθήναι 1928, σ. 60.

■*) Α. Πετροπονλον, Λαογρ. Σκοπέλου - Πέτρας Άν. Θράκης, 'Αρχ. Θ ρ «κ. Θησ. τόμ. Η'
(1941-42) σ. 173.

') ΛΑ 1160 Δ' 93, Γ. Α. Μέγας, Σβέρδια Λήμνου.

'") ΛΑ 1575, 8 - 9, Ά. Καραναστάσης, Κως.
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Συνεργασία επίσης γίνεται διά τήν εκτροφήν μεταξοσκώληκος· αγοράζουν
άπό κοινού ΐά μορεόφυλλα, εργάζονται από κοινού καί διανέμουν τά κέρδη1).

β ) Σύμπραξις ομαδική έν πνεύματι κοινωνικής Αλληλεγγύης
αιράς τούς ε'χοντας Ανάγκην βοη&εΐας.

Τήν τοιαύτην σύμπραξιν λίαν παραστατικώς εκφράζουν αί λάϊκαι παροιμίαι,
ως τά πολλά παραπόταμα τον ποταμδ κινούνε 2), το καρύδι οί πολλές πέτρες ρίχνουν
το 3), α'ίτινες σημαίνουν ότι διά τής συμβολής πολλών είναι δυνατόν νά ευοδωθή
μία εργασία. Αΐ μορφαί, τάς οποίας λαμβάνει ή ομαδική αύτη σύμπραξις εΐς τάς
διαφόρους εργασίας, είναι εν γενικαΐς γραμμαΐς αϊ εξής:

1) Εΐς γεωργικάς εργασίας.

Εις εορτάσιμους ήμέρας συνήθως μεγάλαι ομάδες αγροτών εξ είκοσι, τριά-
κοντα ή καί περισσοτέρων ατόμων εργάζονται εΐς τόν άγρόν όμοχωρίου πρός
άμπελοφύτευσιν, σποράν, θερισμόν και παρομοίας άλλας εργασίας. Ή πρόσκλησις
δια τήν όμαδικήν ταύτην εργασίαν γίνεται άπό τής προηγουμένης συνήθως ήμέρας
δι'επισήμου αγγελίας. Εις τήν Άνατολ. Κρήτην, ώς λέγει σχετική εΐδησις4), «όσοι
θέλουν νά βάλουν εγγαρικούς, ειδοποιούν αφ' εσπέρας: ταχύτεροι,' θα ναχωμεν
εγγαρικους και εχετε την εύχαρίοτηση νά 'ρϋητε và μαςε κάμετε μια μπατάγια
(μικρή βοήθεια). Άπό τον αριθμόν τών έγγαρικών κανονίζει ό νοικοκύρης το φαΐ.
Συνήθως δέχονται πολλοί, γιατί κι αυτοί σ' άλλη μέρα ϋά βάλουν εγγαρικούς».

Άλλαχού ή αγγελία γίνεται εΐς τήν εκκλησίαν ύπό τού ιερέως, ό οποίος
ενίοτε συμμετέχει καί ψάλλει άγιασμόν προ τής ενάρξεως τής εργασίας, "^σματα,
εκφράσεις εύχετικαί και ευφημιστικαί συνοδεύουν πολλάκις τήν εκτέλεσιν τής εργα-
σίας. Εΐς πολλά μέρη κατά τήν όμαδικήν ταύτην συνεργασίαν ό ιδιοκτήτης τοΰ
κτήματος σφάζει ζώα πρός εστίασιν τών εργαζομένων, προσφέρει οΐνον καί
τοιουτοτρόπως εΐς τήν όλην εργασίαν προσδίδεται πανηγυρική χροιά. Ή αργατιά
εν Δωδεκανήσω, λέγει σχετική περιγραφή5), «είναι σωστό πανηγύρι· οϊ νέοι σκάβουν
η ζευγαρίζουν κι οι όμορφες κοπέλλες τους παρακολουθούν κι άπό καιρού εΐς καιρόν
τούς τρατέρουν γλυκό ή μπρούσκο κρασί μ' εκλεκτούς καί νόστιμους μεζέδες, ένφ
οι πιο ηλικιωμένοι τραγουδούν μέ τήν λύραν ή τήν τσαμπούναν επίκαιρα τρα-
γούδια :

Χ) ΛΑ 1105, 167, Μ. Λιουδάκη, Λατσίδα Κρήτης.

2) Παρατηρητης Χανίων 4-4-1929.

8) Γερ. Αρακίδον, Ροδιακά, 'Αθήναι 1937, σ. 218.

4) ΛΑ 1105, 161, Μ. Λιουδάκη, Λατσίδα 'Ανατ. Κρήτης.

5) Μ. Μιχαηλίδης-Νονάρος, Δωδεκανησιακή Έπιθειόρησις ετος Α', 'Απρίλιος 1947 σ. 142.
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"Ομορφο πον μου φαίνεται τής αργατιάς τ άακερι,
σαν το βασιλικό στρατό, πον πάει στό αεφέρι.
"Ας είναι καλορρίζικο το άμπέλι, πον φντεύγονν,
να χαίρωνται οί νοικοκυροί, όπου μας περετενγονν

Εις ήμέραν έορτάσιμον γίνεται συγκέντρωσις δι' άμπελοφύτευσιν εν Μήλφ
«... μετά τήν άπόλυσιν τής εκκλησίας συγκαλεί ό θέλων νά φυτεύση αμπελον
πεντήκοντα η καί πλειοτέρους ανθρώπους, αναλόγως τής καταστάσεως τοϋ αγρού,
ον θέλει να φυτεύση. Παραδίδει αυτοϊς σκαπάνας, τράγους έσφαγμένους καί ασκούς
πλήρεις οίνου. Οΰτοι δ' άπέρχονται τραγωδοϋντες, προπορευομένου σημαιοφόρου
κρατούντος σημαίαν λευκήν. Έν τω άγρφ τρώγουσι τούς τράγους καί πίνουσι τόν
οινον, φυτεύοντες συγχρόνως τήν αμπελον. Πρέπει όμως εντός τής ημέρας νά φυτευ-
σωσιν αύτήν, τό δ' εσπέρας έπιστρέφουσιν οι πάντες οίνοβαρεϊς, προπορευομένου
πάντοτε τοΰ σημαιοφόρου » *). Μέ ομοίαν ομαδικήν συμμετοχήν γίνεται ή άμπελο-
φύτευσις έν Κύπρω «... ή πρώτη πιννιά (πόσις, κέρασμα) μέ μεζέ χαλλούμι2)
(είδος τυρού) δόθηκε καί τά κρασωμένα χείλη τοΰ καθενός είπαν τό : ή ώρα ή
καλή... Ή φυτεία άρχίζει. Δαχαμαί, φωνάζουν οί γέροι μέ τό καλάμι στά χέρια.
Ά νερόν τσαί πά ξερόν, εκείνοι πού κρατούσαν καί δούλευαν τις σκάλες (σκαλι-
στήρια). Φυτόν, τσότσιασμαν, πάσωμαν, νερόν ! κι ό καθένας έ'πρεπε τέλος πάντων
κάτι νά λέγη» 3). Εις Κών «τό φύτεμα άρχίζει μέ χαρές καί όλη ή εργασία είναι μιά
διασκέδασις. Γυναίκες τοϋ ιδιοκτήτου περιφέρονται καί κερνούν τούς φυτευτάδες
ρακί καί γλυκασιάν. Ή γλυκαοιά θά είναι ή χαλλονμι ή μαεριά (είδος μουσταλευ-
ριάς) καμωμένη μέ ζάχαρη αντί μούστου καί καταστατοϋ. Τό καταοτατον η ό κατα-
στατός, τόν όποιον άναφέρει καί ό Θεόκριτος4), είναι ή πούδρα τοΰ σιταριού, πού
παρασκευάζει τό καλοκαίρι κάθε νοικοκυρά γιά κουμπάνια... Τό μεσημέρι θά φάνε
εκεί στό χωράφι. Τά φαγητά είναι τοϋ ιδιοκτήτου. Τό βράδυ, όταν τελείωση τό
φύτεμα, θά πάν όλοι μαζί στό σπίτι τοΰ ιδιοκτήτου, θά φάνε, θά πιοΰν καί θ à
1 φωνάξουν τά βιολιά, γιά ν' άρχίση ό χορός. Αύτη είναι ή αμοιβή των φυτευτάδων»0).
Μέ τόν αυτόν περίπου πανηγυρικόν τρόπον διεξάγονται καί άλλαι όμαδικαί άγροτι-
καί έργασίαι, οπως ό τρυγητός των αμπέλων, ό εκκοκκισμός τοϋ βάμβακος6) κλπ.

') 'Αρ. Ταταράκης, Νεοελληνικά 'Ανάλεκτα Παρνασσού Α', έν 'Αθήναις 1870 σ. 374.

2) Du Cangc, χαλοΰμιον Calamus! Gall. Chalumeau, Agapius in Geoponico cap. 184:
διά νά κάμης χαλοΰμια, ήγουν γλώσσαις άπό τυρί. Πρβλ. καί Κ. Π. Χατζήιωάννον, Γεωργικά
καί ποιμενικά Κύπρου, έν Ααογραφίςι ΙΑ' (1934) σ. 105.

3) Α. Πανάρετος, Κυπριακά Γράμματα Α', Λευκωσία 1934, σ. 236.

') Σχόλια είς Θεόκρ. 9, 21.

5) ΛΑ 1575, 2, Ά. Καραναστάσης. 8) ΛΑ 1575, 5, *Α. Καραναστάσης.
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2) Εις ποιμενικάς εργασίας.

Όμαδική σύμπραξις ποιμένων γίνεται κατά τήν άλλαγήν ποιμνιοστασίου, τήν
κουράν αιγοπροβάτων κ.λ.π. Έν Κφ π:, χ. κατά τό λεγόμενον συνέπαρμα, τήν
άλλαγήν δηλ. τού ποιμνιοστασίου (μάντρας) περί τά τέλη Μαΐου, ότε αρχίζουν
ν' άναπτύσσωνται τά προϊόντα τής όψιμου σποράς ('ψιμικά), σησάμι, κεχρί κ.τ.ό.
καί ως εκ τούτου είναι άνάγκη νά μετακινηθούν τά ποίμνια εις άλλην περιφέ-
ρειαν, ένθα έχει τελειώσει ό θερισμός, διά νά βόσκουν είς τό άποκάλαμο, οί ποι-
μένες άλληλοβοηθούνται διά τήν μετακόμισιν τών αποσκευών των, χρησιμοποιούν-
τες προς τούτο καί τά φορτηγά ζώα των. Τό συνέπαρμα γίνεται συνήθως κατά
Κυριακάς η έλαφράς εορτάς, πρό τής εγκαταστάσεως δέ εΐς τό νέον ποιμνιοστάσιον
ψάλλεται αγιασμός παρά τοΰ ιερέως.

Όμοίως εΐς τήν κουράν τών ποιμνίων περί τήν αρχήν τοΰ θέρους λαμβά-
νουν μέρος προσκαλούμενοι πολλοί ποιμένες, ΐνα βοηθήσουν. Οί ΐδιοκτήται τών
ποιμνίων προσφέρουν τά φαγητά καί τό ποτόν (ρακί).Χ) Όμοιου είδους συνεργασία
γίνεται καί εΐς πολλά άλλα μέρη τής Ελλάδος·, ενθα ευδοκιμεί ή κτηνοτροφία.

3) Εΐς διαφόρους άλλας εργασίας.

Τό φαινόμενον τής ομαδικής συμμετοχής εΐς τήν εργασίαν καί τής άλληλο-
βοηθείας έχομεν καί εΐς διαφόρους άλλας περιστάσεις. Ούτως εις τήν μεταφοράν
τών υλικών οΐκοδομήσεως καί τό χτίσιμο προσφέρουν τήν βοήθειάν των πάντες
ή οί περισσότεροι κάτοικοι τού χωρίου, διότι ή οΐκοδόμησις είναι μία εκ τών
δυσκολωτέρων εργασιών καί απαιτεί τήν συμβολήν πολλών πρός άποπεράτωσίν της.
Έν Ήπείρω π.χ., ώς λέγει σχετική πληροφορία, «όταν έχουν νά χτίσουν, καλούν
τις Κυριακές τούς άντρες νά φέρουν ξύλα, γρεντιές (δοκούς) ή ψαλίδια. Οί άντρες
φέρνουν τά μεγάλα ξυλα, οί γυναίκες τά μικρά. Τούς κερνούν καφέ καί ρακί» 2)·
Πολλοί συγχωριανοί προσφέρουν τήν βοήθειάν των άνευ αμοιβής διά νά μεταφέ-
ρουν μυλόπετρες, νά κόψουν, νά μεταφέρουν καί νά τοποθετήσουν τούς ξυλίνους
άξονας τοΰ μύλου. ") Εις άλίμενα χωρία τών νήσων, ένθα τά μικρά πλοία (καΐκια)
κινδυνεύουν νά παρασυρθούν υπό τών κυμάτων, ιδία κατά τήν χειμερινήν εποχήν,
γίνεται άνέλκυσις τούτων εις τήν ξηράν. Ή εργασία αύτη διεξάγεται μέ τήν συμ-
μετοχήν πολλών συγχωριανών άνευ άμοιβής.4)

Οί ΐδιοκτήται αλιευτικής λέμβου (τράτας) ε'ις πολλά παράλια χωρία καλούν είς
συνεργασίαν άλλους όμοχωρίους, διά νά σύρουν τά δίκτυα. Οι άλιευόμενοι ΐχθύες

*) ΛΑ 1575, 4 Ά. Καραναστάσης, Κως.

2) ΛΑ 1432, 379, Μ. Λιουδάκη, Βραχώρι Ηπείρου.

3) ΛΑ 1575, 6, Ά. Καραναστάσης, Κως.

4) ΑΑ 1575, 6 - 7, Ά. Καραναστάσης, Κως.
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κατανέμονται εις δύο μερίδια, εκ τών οποίων τό εν ανήκει εις τήν τράτα ν και το
ετερον μοιράζεται επίσης εις δύο μερίδια, εν διά τόν Ιδιοκτήτην τής λέμβου, τρά-
ταραν καί τό αλλο διά τούς εργασθέντος. *)

Άλληλοβοηθούμεναι αϊ γυναίκες ε'ίς τινα χωρία μεταφέρουν εις τάς οϊκίας
των τά κλαδεμένα κλήματα αμπέλου, ίνα χρησιμοποιηθούν ώς καύσιμος ύλη. Αϊ
μεταφέρουσαι γυναίκες ονομάζονται έν Νάξφ γομαρίστρες2) (άπό τήν λ. γομάρι=
φορτίον). Δι' άμοιβαίας βοηθείας ομοίως μεταφέρονται τά άχυρα3) καί κατασκευά-
ζονται φράκται εις τά κτήματα.

Παρομοίου είδους συνεργασίαι γίνονται καί κατά τάς νυκτερινός ώρας, tà
νυχτέρια, ίδίςι μεταξύ γυναικών, αιτινες αλληλοβοηθούνται προς άποπεράτωσιν
ελαφροτέρων εργασιών, ώς είναι τό ξάσιμο η νέσιμο τών ερίων, με το όποιον
ασχολούνται γυναίκες, ξάστρουσες η ξάστρες διά τούτο καλούμενοι εν Κρήτη καί
EUßoig4), τό σπάσιμο καί καθάρισμα τών άμυγδάλων, μέ τό όποιον ωσαύτως
ασχολούνται γυναίκες, καλούμεναι διά τούτο σπάστρούσες εν Κρήτη 5), τήν απο-
φλοίωσιν τοΰ αραβοσίτου6) (ξέφυλλο, ξέφ'λιο, ξεφύλλισμα); την ζύμωσιν κουλλου-
ρίων7) κ. ά'. Είς τάς νυκτερινάς ταύτας εργασίας αϊ κρατοΰσαι εις τινας τόπους
συνήθειαι καί ή αύστηρότης τών ηθών απαγορεύουν εντελώς τήν συμμετοχήν
ανδρών 8). 'Επειδή είναι οίκιακαι μάλλον εργασίαι καί εκτελούνται κατά τάς νυκτε-
ρινάς ώρας, προσλαμβάνουν συνήθως χαρακτήρα κοινωνικών συγκεντρώσεων'
προσφέρονται κατ' αύτάς ποτά καί τρωγάλια, γίνονται αστεία και παιγνίδια, διη-
γήσεις παραμυθιών και διαφόρων άνεκδότων, τραγούδια, χοροί9). Τόν κοινωνικόν
χαρακτήρα τών νυκτερινών εργασιών μαρτυρούν καί αϊ κατά τόπους δνομασίαι :
εκτός τοΰ γενικού όρου νυχτέρια, με τόν όποιον είναι γνωσταί εις δλην τήν

') ΛΑ 1575, 8, Ά. Καραναστάσης, Κως.

») ΛΑ 1459 Α' 484, Δ. Ζευγώλη.

*) ΛΑ 1378, 34, Γ. Ταρσούλη, Καπλάνι Πυλίας.

4) ΛΑ 713, 108, Β. Φάβης, Είίβοια.

') ΛΑ 1416, 172, Μ. Λιουδάκη. '

6) ΛΑ 1432, 377, Μ. Λιουδάκη, Βραχώρι 'Ηπείρου.

') Τάς έργαζομένας διά τήν ζύμωσιν κουλλουρίων εν Θήρςι φ'ιλοδωροΰν μέ τά λεγόμενα
άπαλά, ΛΑ 1421, 264, Δ. Λουκόπουλος.

8) "Αρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. Ζ' σ. 156.

9) Τό ξεφλούδισμα είναι σά γάμος η πανηγύρι στήν Άμπρακιά, λέγει ό Λουκόπουλος.
Μαζεύονται 30 - 35 καί ξεφλουδίζουν (ΛΑ 1542, 360). Ή γυναίκα πού έχει τά μαλλιά (τήν
εργασία γιά τά μαλλιά), κάνει τηγανίτες, καφέδες καί κερνά" λένε παραμύθια, τραγούδια,
αστεία. (ΛΑ 1432, 378, Μ. Λιουδάκη, Βραχώρι Ηπείρου). Βλ. καί περιγραφήν νυχτεριού είς
Β ούρβουρα Κυνουρίας εν "Εθνική 'Αγωγή, 'Ιανουάριος 1899 σ. 12-14 υπό Κ, Ρωμαίου.
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Ελλάδα, εν Ήπείρω ονομάζονται άποσπερίδες η βεγγέρες*), εν Κρήτη άποσπε-
ρίδες 2), άποκαμούδα 3), παρακαμούδι1), έν Λήμνω παρακάθι ή παρακαμνιό Β), εν
Σιγή Βιθυνίας μπάλος6), εν Ρόδφ παρακάϋι ή άποσπέρι7), 'εν Χίφ παρακα-
μνητό 8), έν Θρ<ρΊΙ μεντζι ή σεντάγκα 9).

γ') Σύμπραξις ομαδική έπί σκοπώ Αγαθοεργίας προς ένδεεΐς.

Ή σύμπραξις αΰτη χαρακτηρίζεται μέ τόν όρον ψυχικό10), διότι γίνεται γιά
την ψυχή, γιά συχώριο τών πεθαμένων, παρέχεται δέ διά ταύτης βοήθεια προς
Ινδεά μέλη τής κοινότητος, πτωχούς, ασθενείς, χήρας καί ορφανά, έκ χριστιανικών
κατ" εξοχήν αισθημάτων. Κάνω ψυχικό σημαίνει προσφέρω έργασίαν άνευ αμοι-
βής, βοηθώ εξ ευσπλαχνίας, ψυχικοί δέ, ψνχικάριοι, ψυχικάρηδες ονομάζονται
ο! προσφέροντες τήν βοήθειαν ταύτην.

Τήν ανάγκην τής βοηθείας συνήθως εξαγγέλλει έπ' εκκλησίας ό ιερεύς,
καλών τούς δυναμένους νά συνδράμουν. Ούτως είς τήν Κορώνην π.χ. «"Αν τύχη
καί είναι κανένας φτωχός η άρρωστος η καμμιά χήρα και θέλη νά θερίση, ν' άλω-
νίση η νά τρύγηση ή νά κάνη άλλη δουλειά στό χτήμα της, τότε κάνει ξέλαση·
βγαίνει δηλ. ό παπάς στην εκκλησιά καί λέει: « Την τάδε ημέρα δ τάδε εχει ξέλαση
κι ογοιος θέλει ας κοπιάση νά τόνε βοηθήσει».11)

Πολλάκις όμως τήν πρωτοβουλίαν αναλαμβάνει κοινοτικός τις άρχων, δπότε
ή πρόσκλησις γίνεται διά τοΰ κήρυκος ή τοΰ άγροφΰλακος. Εις χωρία τής 'Ηπεί-
ρου π.χ. ό άγροφΰλαξ καλεί' έ'κ τίνος υψώματος «Άκοϋτε χωριό ! Αϋριο θά κουβα-
λήσω με από τό βουνό τά ξύλα γιά το σπίτι της Κνρατάσαινας. "Οσοι έχουν μουλάρια,

') ΛΑ 1413, 22, Γ. 'Αναγνωστόπουλος.

3) ΛΑ 1131, 5, 7,. Μ. Λιουδάκη.

·) ΛΑ 1358, 107, Μ. Λιουδάκη, Κυδωνίαι.

*) ΛΑ 1161 Γ' 169, Μ. Λιουδάκη, Ίναχώριον.

5) ΛΑ 1160 Α' 127, Γ. Α. Μέγας, Λήμνος. Πρβλ.Θρςικικά τόμ. 11 (1939) σ. 95.

6) ΛΑ 1148, 113, Μ. Λιουδάκη.

') ΛΑ 751, 114, Θ. Κωνσταντινίδης.

8) ΛΑ 117, 186. Στ. Βίος, Χίος.

9) Μιλτ. Λουλουδοποϋλον, 'Ανέκδοτος συλλογή ηθών καί εθίμων, δημοτ. ασμάτων προ-
λήψεων κλπ., έν Βάρνχι 1903 σ. 196.

10) Ό ορος είναι τών βυζαντινών χρόνων και έσήμαινεν αρχικώς γαίας ή κτήματα άνα-
τεθέντα είς μονάς ή εκκλησίας υπό ευλαβών προσκυνητών διά τήν σωτηρίαν τής ψυχής των
Βλ. Ν. "Ελληνομνήμονα Δ' (1904) σ. 103-4. Φ. Κουκονλέν, Έκ τοΰ βίου τών Βυζαντινών, έν
"Αθήναις 1920 σ. 35. Πρβλ. Χριστιανικήν Κρήτην έ'τ. Α', Ήράκλειον 1912, α. 17, 270, 359 κ.α.
Χ. Παπαχριοτοδοίλον, Τοπωνύμια Ρόδου μεσαιωνικών χρόνων, Ελληνικά 10 (1937 - 8) σ. 121.

11) ΛΑ 1159 Β', 88, Γ. Ταρσούλη.
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νά τά στείλουν καί δσοι δεν έχουν và ελϋουν và βοηθήσουν. Κανένας và μη λείψγι
Τδνα χέρι νίβει ταλλο και τά δυο τό πρόσωπο» *).

Κυριακαί ή μικραί εορταί, λαφρογιόρτια, διατίθενται συνήθως εις τήν εκτέ-
λεσιν τοιούτου είδους ομαδικών εργασιών εναι νιά φτωχιά, δεν εχει νά πλερώση
μεροδούλια, καλεί τη γιορτή μερικούς και - τη βοηΰάνε. Δεν τους πληρώνει· μόνο
τους τάϊζε.2)

Άξιον ιδιαιτέρου λόγου είναι παλαιόν ποιμενικόν έθιμον, επιχωριάζον,
καθ' ας έχομεν ειδήσεις, Ιν Πελοποννήσφ, Κρήτη καί Δωδεκανήσφ καί άποδει-
κνύον βαθεΐαν συναίσθησιν υποχρεώσεως προς τούς ενδεείς. Τούτο άφορα είς τήν
συγκρότησιν ποιμνίου παρά ποιμένος άπολέσαντος έξ άτυχίας τό ποίμνιόν του
ή πτωχού άγρότου, επιθυμούντος ν° απόκτηση ποίμνιον. Πρός τούτο επικαλείται
οΰτος τήν συνδρομήν τών όμοχωρίων του, ζητών άπό καθένα εξ αυτών τήν
δωρεάν ενός μικρού ζώου, άρνίου ή εριφίου. Τούτο εν Πελοποννήσφ δνομάζεται
χάρη. Βγήκε γιά χάρες, μαζεύει χάρες είναι αΐ σχετικαί εκφράσεις. 'Εν Καρπάθφ
λέγεται ΰλουμμάρι3) (έκ τού θρεμμάρι). Έν Κρήτη τό δωρούμενον ζω ο ν λέγεται
εμπολον (βγαίνει ατά εμπολα) και ή σχετική διαπραγμάτευσις, γνωστή μέ τόν όρον
αρνοκλήκι ή άρνοκλήσιι) προσλαμβάνει χαρακτήρα επίσημον καί τρόπον τινά
τελετουργικόν. Άπό χειρόγραφον τού Λαογραφικού Αρχείου (Μ. Λιουδάκη,
άριθ. 1380 Α' σ. 20) παραθέτω εδώ σχετικήν περιγραφήν : «"Οταν ηϋελε
κάποιος νά γινη βοσκός και δεν μπορούσε ν' άγοράση όζά, ε&ρεφεν ενα κάπρο
η ενα μοννοϋχο καί τόν Όχτώβρη τόν ηαφαζε. Έζύμωνε και μι,à φουρνιά ψωμιά
καί εκάλιαινε τριάντα - σαράντα βοσκούς καί τώς η καν ε τραπέζι μιά σκόλη, ενα
Σάββατο αργά, δποτε ηϋελε. Έτρώγανε κι επίνανε κι δντά εφεύγανε, τοΰ λέγανε :
Τόν 'Απριλομάη νάρϋης νά σον δώσω ενα όζό. Ό βοσκός ηφηνε άσάκαστο α) ενα
από τά καινούργια οζά και τόν 'Απριλομάη ό άλλος ηπαιρνε μιά οκά κρασί, εμαγέ-
ρευε και σκέτο φαι και ηπαιρνε τ' άρνί, τό έ'μπολο, δπως τό λέγανε. Πήγαινε σ όλες
τις μάντρες κι επαιρνε τόσα αρνιά η ρίφια, όσους βοσκούς είχε καλεσμένους στο
τραπέζι. Κι ετ σι επαιρνε τριάντα - σαράντα αρνιά κι έν έπιανε. Αυτός ό βοακός λέγε-
ται, κονρουπάρη ς. 6)

*) 'Αδάμ, 'Από τό χωριό μου, 'Αθήναι 1933, σ. 97.

') ΛΑ 1508, 95, Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι.

') Έπετηρίς Παρνασσού Θ' (1906) σ. 32' βλ. καί Γ. Χατζηδάκη*, 'Αθηνά KB', 261.

4) Στ. Ξαν&ονδίδη, Ποιμεν. Κρήτης έν Λεξικογρ. Άρχείφ Ε' (1918) σ. 276.

6) άσάκαατο — έλεΰθερον (έκτός σηκοΰ) μετά τής μητρός του έρίφιον ή άρνίον, ίνα
θηλάζη περισσότερον καί παχΰνη.

6) Κουρονπάρης έν Κρήτη σημαίνει τόν ίδιοκτήτην οίκοσίτων προβάτων. Κουρον-
πάριχα καί κουρουπάρια τά τρεφόμενα έν τοις χωρίοις πρόβατα, κατ' αντίθεσιν πρός τά κον-



ΕΘΙΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

73

Τοιουτοτρόπως μέ τά εμπολα τών ομοχωρίων του γίνεται κονρονπάρης
δ πτωχός βοσκός. Το άρνοκλήσι αναλαμβάνει ενίοτε νά διοργανώση χάριν πτωχού
βοσκού πρόσωπον εχον κοινοτικόν αξίωμα ή λειτούργημα, άγροφύλαξ, ιερεύς ή καί
εύαγές ίδρυμα, ο'ον εκκλησία, μονή κ.τ.τ. ')

Τήν άρχήν τοΰ φιλανθρώπου τούτου εθίμου δέν δυνάμεθα νά καθορίσωμεν
επακριβώς. Ή λέξις όμως άρνοκλήσι έκ τής κατασκευής της φαίνεται πολύ παλαιά
καί τοΰτο σημαίνει, ότι καί το έθιμον είναι επίσης παλαιόν.2)

Β'. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

1) 'Αγγαρεία διά τήν κτίσιν Ικκλησίας, σχολείου, γέφυρας ή
διά τήν κατασκευήν δρόμονν, υδραγωγείων κλπ.

Ό όρος αγγαρεία είναι ό μάλλον χρησιμοποιούμενος εις τοιούτου είδους
ομαδικάς εργασίας. Τό χωρώ εχει άγγάρεια νά φκιάσε το σχολειό, εχονμ' αγγάρεια
γιά τήν εκκλησιά, τό δρόμο κ.ο.κ. Ή πρόσκλησις εις τήν κοινήν έργασίαν γίνεται
επισήμως είς τήν έκκλησίαν ύπό τοΰ ιερέως ή εις κεντρικήν τινα πλατεϊαν υπό
τοΰ άγροφύλακος ή άλλου τινός τών κατοίκων. Διά κωδωνοκρουσιών συνήθως
προσκαλούνται πάντες νά συγκεντρωθούν καί ν' αρχίσουν τό έ'ργον. «"Οταν θέλουν
ν' ανοίξουν κανένα δρόμο ή νά χτίσουν εκκλησιά ή νά κάμουν άλλη δουλειά γιά
τό χωριό, σημαίνει ή καμπάνα τής εκκλησιάς άπό τήν νύχτα, πριχού νά ξημερώση,

ραδάρικα ή ξωτάρικα οζά = τά -τοΰ ποιμνίου. Κονρονπάρικα λέγονται έπίσης πρόβατα ολίγα
τόν αριθμόν, παραδιδόμενα εις μεγαλύτερον ποίμνιον πρός φΰλαξιν καί βόσκησιν έπ'
αμοιβή των φυλάκων. .

*) Βλ. Στ. Ξαν&ουδίδην, ενθ. άν.

s) Βλ. έκθεσιν γλωσσικού διαγωνισμού, Άθηνα Λ, 409. Ή λ. εμπολον, νομίζω, δτι
πρέπει έτυμολογικώς νά συναφθή πρός τό ε μπολιάζω, μπολιάζω — σημειώνοι. σημαδεύω'
εμπολον δηλ. σημαίνει τό σημειωμένον, σημαδεμένον ζφον. Τό σημάδεμα τοΰτο γίνεται
δι' είδικόν σκοπόν, ώς διά νά δοθή πρός φύλαξιν εις τινα βοσκόν ή ώς τιμητική δωρεά πρός
άνάδοχον ή βαπτιστικόν κ.τ.τ. Τήν έννοιαν τοΰ σημαδεμένου, τοΰ σημαδέματος, μας δίδουν
καί οί συγγενείς τύποι πολιάρι άμπολιάρι, οί άπαντώντες είς τήν «"Ομορφην βοσκοπούλα»
τοΰ Ν, Αριμητικοϋ (17ος αι.):

2ο προβατάκι τ άσπρο τό πολιάρι,
όπου 'χα τής Κυράς μου άμπουλιάρι,
εκείνο μόνον να χω μετά μένα,
να ιτηαίνωμε τά δυό ανντροφιασμένα.

(στ. 449-452' βλ Κρητικά Α' σ. 139)
Πρβλ. καί Γιάννη Μαυ&ακάκη, Ποιμενικά Δυτ. Κρήτης, Χανιά 1948 α. 63.
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εϊτε Κυριακή δν είναι, είτε μικρόσκολη, καί μαζεύονται όλοι οί χωριανοί, άντρες,
γυναίκες, παιδιά και βοηθάνε»1). Περιγραφήν τοιαύτης ομαδικής εργασίας διά το
κτίσιμον εκκλησίας έν Ήπείρφ μας δίδει ό ποιητής Κ. Κρυστάλλης2). «'Ακούστε
χωριανοί ! ταχιά που θά σημαίνουν οί καμπάνες νά σκωθήτε όλ° σας, γιά νά πάμε
γιά μάρμαρα! όποιος δέν σκωθη καί δέν πάη, νάχη τ' "Αϊ-Νικόλα τήν κατάρα!

Τέτοιαν εδιαλάλησε προσταγή το Σαββατόβραδο στό μεσοχώρι καί σέ άνη-
φορικά σταυροδρόμια ό πρωτόγερος, άνεβαίνοντας σέ ξάγναντους και σέ πεζούλια
άπάνο'υ... Καί τό ταχύ, μόλις έτσάκισαν τά εφτά μεσάνυχτα... ξάφνου μαζί κι οί
πέντε καμπάνες τών αψηλών μας καμπαναριών άνατάραζαν τό χωριό... είχε καή
τό χειμώνα ή πλιό μεγάλη έκκλησιά τοϋ χωριού μας, ό "Αϊ - Νικόλας, καί τό καλο-
καίρι έκεΐνο τόν έξανάχτιζαν οί χωριανοί. Έπλήρωναν μονάχα τά μεροδούλια τών
μαστόρων κι Ικουβαλοϋσαν aUToi άπό τά βουνά άπάνου κάθε βδομάδα τήν πλάκα
καί τά μάρμαρα... Κατέβαιναν κι έτρεχαν ποιος νά πρωτοπεράση τόν άλλον...
μπροστά τά βιολιά πάντα κι οΐ δημογέροντες κι οί παπάδες φορτωμένοι κι αυτοί
και πίσω τό πλήθος...»

Άν διά το κοινόν έργον προσλαμβάνωνται ειδικοί τεχνΐται, κτίσται, μαραγκοί,
κλπ., ΰποχρεοΰ,νται πάντες οί κάτοικοι έκ περιτροπής νά διαθέσουν τά τής διατρο-
φής των. Τούς μαστόρους τούς εφίλεναν δ κόσμος με το νονδέτ3).

2) Αγγαρεία διά τήν καλλιέργειαν κοινοτικών κτημάτων.

Κοινά κτήματα της κοινότητος η τής εκκλησίας ή τής μονής ή τοϋ σχολείου

καλλιεργούνται διά συνεργασίας τών χωρικών κατά παλαιά έθιμα. «Τό χωράφι τής
εκκλησίας εΐς τήν Άμανήν τής Χίου οργώνουν 60-70 ζευγάρια μαζί· ή ήμερα
ώρίζετο άλλοτε υπό τών δημογερόντων»1), τμήμα δέ τοϋ οροπεδίου τής Άμανής,
μεταξύ τών χωρίων Παρπαριάς, Αγίου Γάλακτος και Κουρουνίων, δέν είναι διη-
ρημένον εις κλήρους, άλλα καλλιεργείται άπό κοινού και φέρει τό όνομα Κομώνη
(commune). Εΐς παρόμοιον ίσως λόγον οφείλεται και τό όνομα τοϋ χωρίου
Κοινή.δ) Άπό κοινού γίνεται καί ή εργασία προς έκχέρσωσιν κοινοτικών κτημά-

ΛΑ 1159 Β' 88, Γ. Ταρσούλη, Κορώνη. Πρβλ. 'Αρχ. Θρ. Θησ. 13 σ. 153. « Διά νά
κτίσουν έκκλησίαν είς Σκοπόν τής Άνατολ. Θράκης συγκεντρώνονται όλοι διά κωδωνο-
κρουσίας και εργάζονται τάς νυκτερινάς ιδίως ώρας». ΛΑ 1153 Β' 123, Μ. Ίωαννίδου, 'Αρά-
χοβα (προσωπ. εργασία διά κοινοτικόν έργον).

'-) Παρνασσός 15 ('Αθήναι 1892) σ. 190 -194.

3) ΛΑ 1160 Α' 113, Γ- Α. Μέγας,'.Βάρος Λήμνου.

4) Γ. Α. Μέγα, Ζητήμ. Έλλ. Λαογραφίας σ. 9.

5) Κ. Αμάντον, Συμβολή είς τά τοπωνυμικά τής Χίου, Λεξικογραφικόν Άρχεΐον Β'
σ, 43. Κοινά καθίστανται συνήθως τά δι" οιονδήποτε λόγον μένονταάνευ Ιδιοκτήτου κτήματα·
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ίων, άτινα συνήθως μετά τήν εκχέρσωσιν διανέμονται είς τούς καλλιεργούντας.1)

3) Ko ινή έ'ξοδος τών χωρικών πρός καταδίωξιν αγρίων
ζώων, ληστών κ,λ.π. η άναζήτησιν απολεσθέντος ή κλαπέν-
τος ζώου.

Τό έθιμον τούτο είναι παλαιότατον, δηλούται δέ διά τοΰ γνωστού εις πολλά
μέρη όρου παγάνα ή παγανιά : «επήραν την παγάνα νά πάν νά βρουν το ζώ» 2),
«τά άτσοκάνιστα (τά μή ευνουχισμένα) δαμάλια αγριεύουν γι' αυτό πάνε παγάνα
και τά τουφεκάνε, σά νά είναι άγρια θηρία».3)

Ή λέξις προέρχεται εκ τού λατιν. paganus (χωρικός, εθνικός, μή χριστιανός,
άβάπτιστο παιδί, δαιμονικό), προσέλαβε δέ ήδη κατά τήν μεσαιωνικήν εποχήν
σημασίαν συγγενή πρός τήν σημερινήν, ητοι περίπολος στρατιωτών καί ιδιωτών
πρός δίωξιν πολεμίων ή ληστών ή πρός θήραν αγριμιών.4)

Ταυτόσημος καί δλιγώτερον εν χρήσει είναι ό όρος ορδιά :δ) «τόν παλιό
καιρό κάνανε ορδιά, δηλ. φυλάγανε τά πόστα, γιά νά μην κατεβούν οί κλέφτες
καί τούς πάρουν τ° άλογα, τά βόδια. Μαζεύονταν πέντε ώς εξ καί πηγαίνανε καί
πιάνανε άπό δυο-δυό τά πόστα ώς τήν αυγή. "Ολο τό χωριό φύλαγε μέ τή σειρά».6)
Έν Κφ δια παρομοίας ενεργείας χρησιμοποιούν τόν όρον παραμόνεμα. 0

4) 'Άλλαι εκδηλώσεις τοΰ πνεύματος τής συνεργασίας.

Τήν βαθυτέραν κατανόησιν τοΰ κοινού συμφέροντος καί τών υποχρεώσεων
τοΰ ατόμου πρός τό κοινόν εμφαίνουν και συνήθειαί τίνες τών αγροτών, σχετιζό-
μενοι μέ τήν έναρξιν τών γεωργικών εργασιών.

Την ήμέραν τής ενάρξεως αυτών ώριζον άλλοτε οι γέροντες, οί προεστοί τών
χωρίων, σήμερον δέ ή κοινοτική αρχή. Οΰτως εις Παρπαριάν Χίου οι γέροντες
κηρύσσουν τήν έ'ναρξιν τής σποράς, πότε θ' άναβούν είς Άμανήν (ητις είναι γη
κοινή), πότε θά δύνανται νά κόψουν χόρτα διά τά ζώα των, πότε θ' άρχίση δ θερι-
σμός, όπως επίσης ορίζουν και πόσα ζώα (σωθρόφια) δικαιούται νά έ'χη έκαστος

τά φερόμενα μέ διάφορα ονόματα: ερμα (Πελοπόννησος, Θρ<£κη), βεράνικα (Χαλκιδική), κ.ο.κ.
Είναι τά λεγόμενα κατά τήν βυζαντινήν Ιποχήν ξαλείμματα ή εξαλείμματα, περί ών βλ. Π. Καλ-
λιγάν, Μελέται καί Λόγοι (1882) α. 256-7, Ν.Έλληνομνήμονα, 11 (1914) σ. 491-2, Κ.'Άμαντον,
Χιακά Χρονικά Α' α. 153. Πρβλ. Miklosich-Müller, Acta et dipl- 1865 τόμ. 3, ο. 174.

') Βλ. καί Ν. Η. 'Αναγνωστοπούλου, Ή άγροτική μεταρρύθμισις, παραρτ. Γεωργ. Δελ-
τίου, Μάρτιος 1929 a.J- Πρβλ- Ecloga Leonis et Constantini έκδ. Antonius G. Mom-
pheratùs, Athenis 1889 σ. 31. Τήν τοιαύτην διανομήν χαρακτηρίζουν έν Ρόδφ διά τοΰ όρου
χωριολόϊ. Βλ. Ά. Βρόντην, ΟΙ ζευγάδες τής Ρόδου έν Λαογραφίςι IB' σ. 129.

') ΛΑ 894, 73, Δ. Πουλάκης, Αίγινα. *) Δ. Λονκοπούλου, Γεωργικά Ρούμελης σ. 91.

') Βλ. Ν. Γ. Πολίτην, Παραδ. 2, 1254-1255.

®) Συνώνυμον πρός τό ορδή, οπερ έκ τοΰ τουρκομαν. ordu = στίφος άτακτον.

β) ΛΑ 1378 Γ' 12, Γ. Ταρσούλη, Μεσοχώρι Πυλίας. ') ΛΑ 1575,11, Ά. Καραναστάσης·
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κάτοικος καί πού θά βόσκουν. Οί ίδιοι εκτιμούν καί τήν άποζημίωσιν, ήν έκαστος
ζημιωτής οφείλει νά καταβάλη. Τάς αποφάσεις των άνακοινώνουν διά τοΰ διαλα-
λητοΰ, ανερχομένου είς στέγην οικίας απέναντι τοϋ χωρίου1).

'Από κοινού έγίνετο άλλοτε καί ή έναρξις τής έργασίας πρός έ|αγωγήν τής
μαστίχης, το κέντος, όπως λέγεται έν Xico 2)· Εΐς Λακωνίαν μέ τόν όρον ατημος3)
χαρακτηρίζεται ή κοινή συμφωνία περί τοϋ χρόνου, καθ' όν πρέπει νά μετακομι-
σθούν τά θερισθέντα δημητριακά, ίνα κατόπιν αφήσουν ελεύθερα τά ζώα εΐς τούς
θερισθέντας αγρούς πρός βοσκήν. 'Ανάλογα έθιμα έχομεν εΐς τήν άλλην Πελοπόν-
νησον, Κυκλάδας1) και άλλαχοΰ.

"Τό έθιμον προφανώς έχει τήν αρχήν του εΐς τούς φεουδαρχικούς χρόνους,
ότε ό άρχων ώριζε τήν έ'ναρξιν τής έργασίας, ινα συγχρόνως θερίζωνται όλα τά
κτήματα καί άφήνωνται μετά ταΰτα τά ποίμνια έλεύθερα προς βοσκήν. Εΐς τά Βα-
σιλικά (έκδ. I. Δ. Ζέπου 7, 17, 4) αναγράφεται διάταξις, καθ' ήν « πρός τήν συνή-
θειαν εκάστου τόπου τον χρόνον τοϋ θέρους καί τής τρύγης οΐ άρχοντες όρίζουσι ».

Γ' ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ή συνεργασία, ή προερχομένη εξ ευρυτέρου πνεύματος κοιναννικής άλληλεγ-
γύης, δηλοΰται διά διαφόρων ονομασιών. Γνωστός εΐς όλην τήν Ελλάδα εΐναι έν
πρώτοις ό όρος εργατιά ή αργατιά (άργαδιά έν Δωδεκανήσφ 5), άργάτία έν Μάνη
καί Πόντφ 6) εΐς δήλθ)σιν κοινής συμπράξεως 7) : Σήμερα έχουμε αργατιά, ϋά βά-

') Κ. Ν. ΙΙαπαδάκη, Εντυπώσεις εκ Παρπαριάς Χίου, Χιακά Χρονικά 1, τεΰχ. Α' σ. 77.

5) Περί τοϋ τρόπου τής έργασίας διά τήν κάλλιέργειαν καί έξαγωγήν τής μαστίχης βλ.
Περιοδικόν τοϋ έν Χίω Συλλόγου Άργέντη, τόμ. 1 τεϋχ. Α', 'Αθήναι 1938 σ. 96 -100.

3) Είς παλαιόν έγγραφον συμβάσεως ίατροΰ μέ τό χωρίον Άφοΰγγια αναφέρεται: « ώς
καΦός ήνε ό στΐμος άπο παλεα.. . » Ν. Έλληνομνήμων 14 (1917) σ. 55. Βλ. καί ΛΑ 721,
128, Κ. Νεστορίδης. Ή λέξις φαίνεται δτι προέρχεται έκ τοΰ στήνω. Είς Νάξο ν τήν μεταχει-
ρίζονται είς άλλην περίπτωσιν, δπου ή ετυμολογική συγγένεια μέ τό στήνω είναι προφανής :
«Τό καζανάκι, στό στημό πού θά στηθη». (ΙΛ 515, 725, Δ. Ζευγώλη). Έκ τής πρώτης ταύτης
εννοίας, δηλούσης τόπον, προσέλαβεν ίσως καί χρονικήν σημασίαν.

") Π. ΖερΧέντη, Μαντροκαθίσματα, βουδομαντρές, θεμωνιά, μητάτο. 1923 σ. 1. <

5) Μ. Μιχαηλίδης-Νονάρος, Δωδεκαν. Έπιθεώρησις, έτος Α' 1947 ο. 143.

δ) Άγ. Φωοτηροποίλου, Τό χωρίον 'Ιμέρα, έν 'Αρχ. Πόντου 11, 156. πρβλ. Συλλ. Κ. Π. .
παράρτ. τόμ. ΙΖ' (1886) σ. 125. ΛΑ 1523α 49, Ί. Γιαννακούρος. Άργατία γίνεται έν Μάνη
καί εις περίπτωσιν κινδύνου άντεκδικήσεως (βεντέττας) έκ μέρους μελών τής οικογενείας
φονευθέντος. Οί διατρέχοντες τόν κίνδυνον συγκεντρ(ί>νουν πολλούς συγγενείς τοΰ αύτοΰ
γένους (Άνδρικακιαναΐοι, Τσιγουρακαΐοι κ.λ.π.) κ cri δλοι μαζί πηγαίνουν είς τό κτήμα τοϋ
διατρέχοντος τόν κίνδυνον καί έργάζονται. Κατά τήν διάρκειαν τής έργασίας μερικοί έξ αύτών
επιτηρούν τά πέριξ, ίνα έγκαίρως ειδοποιήσουν, άν τυχόν έμφανισθή έχθρός. (Άνακοίν. τοϋ
φιλολόγου 'Αν. Άνδρακάκου).

') Αργατιά σημαίνει καί τό σύνολον τών εργατών: π. χ. κάϋηαε ή αργατιά γιά φαΐ.
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λουμε αργατιά στ' αμπέλι, στο χωράφι ... Τήν έννοιαν ωσαύτως τής συγκεντρώ-
σεως πολλών . προς κοινήν έργασίαν έχουν αι λέξεις μάζεμα1) καί παρακαλιά ;
Σκάβουν τ άμπέλι με παρακαλιά ή με παρακάλια λέγουν εν Αιτωλία 2), κάνουν
καλεάκή λέγουν έν Φυσίνη Λήμνου3), κάνουν παρακάλεση έν Πυλία4), καλιστσή
έν Λέσβω)', καλεστική έν Σκύρωπαρακάλεση ή παρακαλεσιά έν Μεσσήνη7) κλπ.

Έν Πελοποννήσω επικρατεί δ όρος ξ έλαση s), χαρακτηριστικός τής ομαδικής ,
εξόδου δι'ώρισμένην άγροτικήν έργασίαν, συνεκδοχικώς σημαίνων καί τήν σύμπρα-
ξιν εις οικιακός εργασίας: "Εχουμε ξέλαση νά σκάιρονμε τ' άμπέλι, αλλά καί ξέλαση
νά ξάνουμε μαλλιά. Ή λέξις είναι γνωστή έκ τής αρχαίας Ελληνικής (έξέλασις-έξε-
λασία), προσέλαβε δέ τήν σημερινήν της έννοιαν κατά τήν μεσαιωνικήν έποχήν 9).
Εις τινα μέρη τής Πελοποννήσου λέγεται καί κρασοφιλιά, ένεκα τού έπιδαψιλευο-
μένου οίνου κατά τήν έργασίαν10).

Τήν έννοιαν τής συγκεντρώσεως προς κοινοπραξίαν έχει καί ή λέξις αγγα-
ρεία - άγγάρεια, γνωστή οΰσα άπό παλαιότατων χρόνοον καί έτυμολογουμένη υπό
τού Ησυχίου έκ τού περσικού άγγαρος — άχ&οφόρος. Τήν πρώτην σημασίαν τής
« έκ βίας γινομένης υπηρεσίας», ώς ορίζεται υπό τού Σουίδα, μέ τήν οποίαν
εΰρίσκομεν τήν λέξιν είς τήν Γραφήν 11), είχε κατά φεουδαρχικούς χρόνους, ότε
δ ισχυρός φεουδάρχης ύπεχρέωνε εις έργασίαν άνευ άμοιβής τίνος άπαντας
τούς έξ αύτοΰ έξαρτωμένους δουλοπάροικους καί ελευθέρους καλλιεργητάς 12). Τήν

') ΛΑ 713, 85, Β. Φάβης. 2) ΛΑ 916, 53, Δ. Λουκόπουλος.

3) ΛΑ 1160 Β' 225, Γ. Α. Μέγας. 4) ΛΑ 1378 Γ', 6, Γ. Ταρσούλη.

5) Σ. 'Αναγνώστου, Λεσβιακά (έν 'Αθήναις 1903) σ. 96.

6) ΙΛ 560 Β', 22. ') ΙΛ 587, Δ. Γεωργακάς.

8) 77. Παπαζαφειρόπονλος, ενθ' άν. σ. 472. 'Αγ. Σγονρίτσας, Σπαρτιατικά Χρονικά Α'

(Ίανουάρ. 1938) 9. ΛΑ 1098, 506, I. Κακριδής, Τρίκκαλα Κορινθίας. "Ομ. Γεωργακάς, Μεσση-

νιακά έθιμα έν 'Αρχείφ 'Ιδιωτικού Δικαίου Η' (1941) σ. 187. Πρβλ. Πρακτικά 'Ακαδημίας

'Αθηνών ΙΓ' (1938), σ. 632. °) Βλ. Κ. "Αμαντον, Ελληνικά 4 (1931) σ. 320.

10) Λαογραφία Α' (1909) σ. 130, πληροφ. έξ 'Ηλείας Κ. Άναστασιανοΰ. Φιλιά (ή), έν Πελο-
ποννήσφ λέγεται γενικώς ή φιλοξενία, τό φιλεύειν : Θυμήσου τη φιλιά μας, λέγουν συνήθως

είς τόν άπερχόμενον ξένον είς τόνον άστεΐον, θέλοντες τρόπον τινά νά δείξουν, δτι δέν ήτο καί
σπουδαία ή παρασχεθείσα φιλοξενία. ·") Ματϋ·. 5, 41.

12) Περί υποχρεώσεων επιβαλλομένων είς τούς μορτίτας καλλιεργητάς υπό τοΰ φεου-
δάρχου βλ. Γ. Χρηστάκην Ζωγράφον, Τό άγροτικόν ζήτημα έν Θεσσαλία σ. 39. Εις παλαιό-
τερα κείμενα πολλάς εΰρίσκομεν σχετικός ειδήσεις : Διό κανόνος τής Τ' Οίκουμ. Συνόδου

άπαγορεύεται είς τούς έπισκόπους « άναγκάζειν τινάς καρποφορεΐν ή άγγαρείας διδόναι ή διό

... ! '
ταύτα άφορίζειν» Ράκλη - ΙΊοτλή, Σύνταγμα θείων και ίερών κανόνων, Άθήνησι 1852, 1, 133.

Δι' άργυροβούλλου τοΰ Δεσπότου Θεσσαλίας Νικηφόρου Δούκα (1266) ή έπί τοΰ Πηλίου μονή

. τής Μακρυνιωτίσσης άπαλλάσσετάι τής άγγαρείας» Miklosich - Müller, Acta et diplomata, IV,

419. Πρβλ. Α. Κ. Τοοποτόν, Ιστορία τών γεωργών καί τής ιδιοκτησίας τής Θεσσαλίας σελ. 52.
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αυτήν σημασίαν διετήρησε καί κατά τούς χρόνους τής Ενετοκρατίας1) καί Τουρ-
κοκρατίας, ότε ή αγγαρεία ήτο εκ των επαχθεστάτων πιέσεων τών κυριάρχων κατα-
κτητών. Σήμερον απαντά, μέ τήν αυτήν σημασίαν, εκεί όπου διατηρείται καί Εφαρ-
μόζεται τό παλαιόν έθιμον τής υποχρεωτικής επιβολής τής εργασίας, ώς π. χ. έν
Μάνη, όπου « οί μεγαλοκτηματία ι διά κωδωνοκρουσιών καλούν τούς γεωργούς
δι' εργασίαν είς τόν άγρόν των» 2), έν Λήμνφ, οπου ό αφεντικός επιβάλλει !εϊς τόν
κεχαγιάν, τόν μισθωτήν καλλιεργητήν τών κτημάτων του, νά πά νά τονν φέρ* εξ
βαρέλια νιρο απ' τονν Αυλώνα, νά γιμώσ ονλις τις σφίδις κι τά πϋ·άρια, γιά νά
πιράσ τς δεκαπέντι μέρις, δσου νά ξανάρϋ·' οϋ κιαχαγιάς νά τονν νιρονκονβανήο'3).
Ή παλαιά σημασία διαφαίνεται καί εΐς τάς λαϊκάς παροιμίας: « μικρό χωριό, πυκνή
άγγάρεια4)· μέ αγγαρεία αμπέλι δεν γίνεται, τσαίρι δεν προκόφτει5)· αν&ρώπου
παρακάλεση ομοιάζει την άγγάρεια. Μέ τήν κοινωνικήν εξέλιξιν ή αγγαρεία προσέ-
λαβε τήν έννοιαν τής συνεργασίας εΐς έργον κοινής ωφελείας η φιλανθρωπίας. «Ή
άποκτηνωτική άνατολική αγγαρεία εξελίσσεται προς ελευθεροπρεπείς εργασίας» λέγει
δ Ά. Μ. 'Ανδρεάδης, εξετάζων λεπτομερώς τον θεσμόν τής αγγαρείας 6).

Μέ τήν σημασίαν τού βοηθώ άπαντόί, καί τό ρήμα παραπιάνω εν Κρήτη ').
Παλαιότερον έπί Ενετοκρατίας εύρίσκομεν τήν λέξιν παραπιασμος8), συνώνυμον
πρός τήν άγγαρείαν, έκ τοΰ παράπιεομος (παραπιέζω), λέξεως τής μεταγενεστέρας
Ελληνικής, ήπαντώσης παρ' Όρειβαοίφ9) και Σέ'ξτω Έμπειρικφ10).

Ετέρα λέξις, έχουσα τήν αρχήν της εΐς μεσαιωνικούς χρόνους, είναι τό παρα-
απόρι. Ή λέξις αύτη κατ' αρχάς έσημαινε μέρος τού κτήματος, σπειρόμενον Ιδιαιτέ-
ρως δι' άγγαρείας τών δουλοπάροικων πρός άποκλειστικόν δ'φελος τοΰ ιδιοκτήτου
(τσιφλικούχου)η). Τήν σημασίαν ταύτην διατηρεί εΐς τινα μέρη και σήμερον. Οΰτως

ι-

') Α. Μομφεράτου, Μεθώνη Κορώνη έπί Ενετοκρατίας, έν 'Αθήναις 1914 σ. 55. Σ.
Ζαμπελίου, Κρητικοί γάμοι, έν Τουρίνω 1871 σ. 125.

') ΛΑ 1485, 5, Στ. Τζουμελέας.

') Γ. Α. Μέγα, Λαϊκή Οίκοδομία τής Λήμνου έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ. Β' 1940 σ. 4.

') Βλ. καί Ν. Δημητρακόπουλοι*, Νομικαί ενασχολήσεις 2, 91.

6) Βάρνερ, αγγαρεία 1. Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμ. Β' 28.

6) Α. Μ. Άνδρεάδου, Σύστημα ελληνικής δημοσίας οικονομίας Α' (Άθηναι 1928) σ. 27.

') ΛΑ 1584, 185, Στ. Εανθουδίδης, Κρήτη.

8) Α. Μομψεράτος, ένθ. άν.

") νΕκδ. Daremberg σ. 101.

Προς μαθηματικούς 7,192. Βλ. Λεξ. Liddel-Scott-Κωνσταντινίδου, λ. παραπιεσμός.

") Ότι αρχικώς ή λέξις έσημαινε τόν ίδιαίτερον άγρόν, φαίνεται καί έκ τοΰ Du
Cange (gloss, gr.): παραοπόρια, καστρέσια, ιδιόκτητα in gloss· Basilic, peculium câstrense.
Κατά τόν Κ. "Αμαντον ("Ελληνικά 4, 320) παρασπόρι πιθανώς κατ' αρχάς έσήμαινε τόν κατά «
δεύτερον ετος σπειρόμενον άγρόν, τόν εις τινας Κυκλάδας λεγόμενον παραγκαιριά.

\



ΕΘΙΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

79

εν Ήπείρφ «παρασπόρια εκαλοΰντο οί αγροί, οί σπειρόμενοι δι' αγγαρείας των
χωρικών χάριν των λεγομένων σπαήδων».*) Έν Λήμνφ « άπ δσα χουράφια εΐχι
τ άφεντκό καί τά 'απερνιν ου κιαχαγιάς τημσάρκα, κρατοϋαιν ενα χονράφ' τ' άφεν-
τκό και τό βαζι$ παρασπόρ, εντελώς &'κό τ. Ου κιαχαγιάς ηϋιλι νά τον το σπείρ',
νά τον το ϋερίσ, νά τον τ* αλουνία με τά &κά τ τά ζφα, νά τον το πάγι ετ'μον» V-

Έν Αϊτωλίφ λέγουν τό 'χω παρααπόρι=το σπέρνω μόνος μου, εν άντιθέσέι
προς το σεμπρικό }ή κουλληγικό 8). Επειδή ό Ιδιαίτερος αυτός αγρός τοΰ γαιοκτη-
μονος, το παραοπόρι, εσπείρετο άλλοτε δι'|όμαδικής εργασίας (άγγαρείας), ή λέξις
προσέλαβε συν τ φ χρόνφ καί τήν σημασίαν της ομαδικής εργασίας 4) και κατ' άνα-
λογίαν άλλων ομαδικών εργασιών, προσφερομένων πρός ενδεείς, εγινε ταυτόσημος
προς την ξέλαση, παρακαλώ, κ.τ.ό.

Μέ τήν τελευταίαν ταύτην*σημασίαν είναι γνωστή σήμερον εν Θεσσαλία;5),
Βοιωτίςι6), Αιτωλία καί Άκαρνανίςι7), Αακωνίςι8). Έν Μακεδονία, Θράκη,
Μ. 'Ασία περισσότερον έν χρήσει είναι ή λέξις μεντζί9). Τήν λέξιν γιαράιμ-
γιαράούμ (έκ τού τουρκ. yardim) μεταχειρίζονται εν Λήμνφ· σήμερα &ά κάνουμε
γιαράίμ. Οί συνεργαζόμενοι ονομάζονται γιαράιμτζηάες10).

Ξενικής επίσης προελεύσεως είναι και ό είς Κρήτην, Κύπρον, Κυκλάδας,
'Ιονίους νήσους εν χρήσει συνώνυμος όρος άγιουτάρω έκ τοΰ ιταλικού ajutare»
aitare u), το ουσιαστ. άγίδα καί τά συγγενή άϊτάρω, άϊδέρνω, άϊδάριση, άϊδάρισμα,

') Ζωγράφειος Άγων Α' α. 50.

а) Γ. Α. Μέγα, Λαϊκή οίκο δ ο μία τής Λήμνου εν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ. Β', 1940 α. 3.

8) Δ. Λονκοπούλου, Γεωργ. Ρούμελης σ. 156. ΛΑ 765, 11.

4) Kai αλλαι γεωργικαΐ λέξεις σημαίνουν καί τόν άγρόν καί τό είδος της είς αυτόν
γινομένης γεωργ. εργασίας : ανοιμα = ό νεωστί εκχερσωθείς πρός καλλιέργειαν άγρός καί
ή πρός τοΰτο έργασία' όργωμα = άργωμένος άγρός καί άροσις' κάφαλο — ό έκ καύσεως θάμνων
προελθών άγρός καί ή προς τοΰτο εργασία.

δ) ΙΛ άρ. 503, 118, Άναστ. Κουκουλέ.

б) ΛΑ 1153 Β', 122, Μ. Ίωαννίδου.

') Δ. Λονκοπούλου, Γεωργ. Ρούμελης σ. 156. Περί τών κατά τόπους χρήσεων τής λ. βλ.
Κ. "Αμαντον, 'Ελληνικά 4, 320. G. Rohl/s, Etymologishes Wörterbuch der Unteritalie-
nischen Gräzität, Halle 1930 έν λ. Ζ. von Ligenthal, Jus Graecoromanum 3, 32. Π. Ά(ρα-
ßavuvov) Χρονογραφία 'Ηπείρου Γ, 241, Χ. Παπαχριοτοδοΰλον, Τοπωνύμια τής Ρόδου μεσαίων,
χρόνων, 'Ελληνικά, 10, 127.

") ΛΑ 713, 180, Β. Φάβης.

8) 'Αρχ. Θρακ. Θησ. ΣΤ', 239. ΛΑ 1104 Γ-, 104, Γ. Α. Μέγας. ΛΑ 1146, 41, Δ. Που-
λάκης, Τσεσμές Μ. 'Ασίας.

,0) ΛΑ 1160 Α', 129, Γ. Α. Μέγας.

") Περί της ετυμολογίας βλ. 'Αθηνά, 36 σ. (1924) σ. 154.
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άϊδαριστης, άϊδαριστό κ.λ.π.*) Έν Νάξω ο όρος αιφέρι (εκ τοΰ τουρκ. σεφέρι —
εκστρατεία, πόλεμος, εκδρομή, ταξείδι) χρησιμοποιείται καί επί συμβάσεων καί επί
ομαδικής έργασίας: «Σμίγουνε δυό άνθρωποι καί κάνουνε μαζί τις δουλειές τους-
καί κάνουνε σιφέρια π.χ. θά σπέρνουνε μαζί- βάζει καθένας τό βόδι του καί μέ τά
δυό βόδια ζευγαρίζουνε. Δυό μέρες πάει μιά παρέα στά σμ\>ριδωρυχεϊα κι ύστερα
πάει άλλη- κάνουνε σιφέρι» 2). Ό όρος σνψωμο, γνωστός κυρίως έπί συμβάσεων
μισθωτών, λέγεται έν "Ανδρω κατ' έπέκτασιν καί έπί τών προσφερόντων τήν έργα-
σίαν των δωρεάν, μέ τήν παροχήν τροφής μόνον, πρός βοήθειαν όμοχωρίων έχόν-
των άνάγκην 3). Ή δαπάνη διατροφής τών άπό κοινοΰ εργαζομένων βαρύνει κατά
κανόνα τόν ίδιοκτήτην τοΰ κτήματος4).

Δ' ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τά έθιμα συνεργασίας καί αλληλοβοήθειας παρουσιάζουν μέν κατά τόπους
διαφοράς τινας καί παραλλαγάς, διέπονται όμως γενικώς άπό βαθύ πνεύμα εκτι-
μήσεως τών έκ τήζ συνεργασίας καί άλληλοβοηθείας άγαθών καί άπό στερράν
ήθικήν άντίληψιν, όσον άφορά τάς μεταξύ τών συνεργαζομένων σχέσεις καί τά έκ
τής άθετησεως τών συμφωνιών καί τής άνειλικρινείας επακόλουθα. Ταΰτα ό λαός
διετύπωσε παραστατικώτατα ιδία εις παροιμίας: "Οπου εΐναι πολλοί, είναι ευλογία
θεον "Οπου είναι πολλοί, εΐναι πολλά καλά ''), Οι πολλοί, παίρνουν τήν Πόλη 7),
αποδίδων τό ρητόν «ή ισχύς έν τή ενώσει». Όμοίως τήν ύποχρέωσιν διά τήν
τήρησιν τών συμπεφωνημένων άναγνωρίζει ό άνίϊρωπος τοΰ λαού λέγων : συμφω-
νία και νόμος 8), τά βόδια δένουν άπ' τά κέρατα, τον άν&ρωπο άπ' τό λόγο.

Ή σύμβασις πρός κοινοπραξίαν θεωρείται θεσμός ιερός. Ή τιμιότης είς τάς

') Βλ. Ιστορικόν Λεξικόν 'Ακαδημίας έν λ. άΐδα.

') ΛΑ 1524, 158-159, Δ. Ζευγώλη.

3) ΛΑ 503, 152, 'Αν. Κουκουλέ.

t

4) Έν Καρπάθιο ή κοινή τράπεζα τών οΰτως όμαδικώς εργαζομένων είναι γνωστή μέ
τόν είδικόν ορον σπορόταβλα ή τάβλα' βλ. Μ. Μιχαηλίδην - Νονάρον, Λαογρ. Σύμμ. Καρπά-
θου Β' σ. 49.

δ) ΛΑ 883, 471, Κ. Νεστορίδης, Λακωνία.

6) ΛΑ 482, 639, Τ. Κανδηλώρος, Γορτυνία.

') ΛΑ 880, 267, Δ. Λουκόπουλος, Αιτωλία.

9) Ή άνάγκη τής τηρήσεως τοΰ λόγου τονίζεται υπό παλαιού νομικού : « ούδ' έ'ννομον
ούδ' άρμόζον λογικφ ζώω τάς ιδίας τών λόγων ομολογίας δι' άθετήσεως κιβδηλεύειν άλλ' εΐ-
περ τι άλλο, τοΰτο πρέπον άνθρώπφ φυλάττειν λόγου άλήθειαν, εΐ γε μή μέλλει έν τφ δια-
φθείρειν ψεύδει τ' αληθές έρημος λόγου γενόμενος, άπό λογικής έκπεσεΐν τάξεως» Αύτοκρ.
Λέοντος Νεαρά ιθ'. Βλ. Ν. Δημητρακόπονλον, ένθ' άν. σ. 110 -111.
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σχέσ.εις αύτάς είναι ζήτημα ηθικής τάξεως, τής οποίας ή διασάλευσις έκ μέρους τών
συνεργαζομένων επισύρει άμεσον τήν τιμωρίαν έξ επεμβάσεως αυτής ταύτης τής
θείας δίκης. Έν Πελοποννήσφ, εάν τύχη νά συμβή ζημία ή άπώλειά τις είς τά
συνεταιρικά άγαθά, δηλ. νά επέλθη θάνατος ε'ίς τι έκ τών ζώων τοΰ συνεταιρισμού
ή καταστροφή εις τήν έσοδείαν κλπ., λέγουν ότι έ'γινε διαβολιά ή μαγαριαιά καί διά
τούτου εννοούν, ότι ό έ'νας έκ τών συμπραττόντων έκλεψε ή κατά ttva τρόπον έδο-
λιεύθη τόν συνεταΐρον. Ή πίστις, ότι άνωτέρα τις δύναμις διέπει καί τά τών
συμβάσεων, ώς καί όλα τ' άνθρώπινα, φανερώνεται καί εις τά έν ανατολική Κρήτη
λεγόμενα : δταν κάμνοννε δρταγιά Χ), <1ν δέν ταιριάση το ζάγανόν της 2), παραινούνε
τον 'νους τά δζά και τότε ξεχωρίζουν 3).

Ή δικαία διανομή είναι ρητον αίτημα τής λαϊκής συνειδήσεως: «οποίος
τρώει το δίκιο τ άλλου νου, τρώει τά ποδάρια τον», λέγει μία εκ τών πολλών σχετι-
κών λαϊκών παροιμιών, σημαίνουσα, ότι βεβαία τιμωρία αναμένει τόν άδικοϋντα
τούς άλλους. Ό Θεός, κατά λαϊκήν παράδοσιν, «εβαλε σχισμή ατή μέση τον σιτα-
ριού, γιά νά μπορούν οί γεωργοί, σάν έχουν συντροφιά, νά μοιράζονν και τον ενα
κόκκο, αν τνχγ) πάνω στή μοιρασιά νά περιοσέψί]» 4).

Παρά τήν κοινήν όμως άναγνώρισιν τής σημασίας τής συνεργασίας καί τών
έκ ταύτης άγαθών, ιδιαιτέρως έκτιμάται καί ή κατ' ιδίαν διεξαγωγή τής εργασίας,
ώς ό προσφορώτερος τρόπος εξυπηρετήσεως τών ιδίων συμφερόντων0). Πολλαί είναι
καί αί παροιμίαι, αί έκφράζουσαι τούτο, ώς καί τά έκ τής δυσάρεστου πείρας
πορίσματα :

Κάλλιο τ' αλώνι σον μικρό και νά V' μοναχικό σον Το μισιακο γαϊδούρι τά

J) Όρταγιά = συνεταιρισμός, συνεταιρική εργασία' τό έν Θρ^κη άρτακλίκι.

') Ζάγανον' ή λ. άγνωστου έχύμου σημαίνει ένταΰθα κάτι άνάλογον πρός ιό γούρι, χό

τυχερό.

*) ΛΑ 1380 Β', 44, Μ. Λιουδάκη, Άγιος Γεώργιος ΛασηίΚου. Πρβλ. Γιάννην Ί. Μαυ-
ρακάκην ενθ' άν. σ. 64.

*) Ά. Βρόντη, Τής Ρόδου παραδόσεις καί τραγούδια. Έν Ρόδω 1930 σ. 44. Πρβλ.
Π. Παπαζαφειρόπουλον ενθ' άν. σ. 335. > «

6) Όμοίως εξαίρεται ή σημασία τής προσωπικής επιβλέψεως:

Τον νοικοκνρον το μάτι
κοπριά 'ναι οτό χωράφι.

Άξιοσημείωτον είναι, δτι άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων εΰρίσκομεν τήν παροιμίαν μέ τήν
αυτήν έννοιαν καί χήν αύχήν σχεδόν γλωσσικήν διαχύπωσιν. Είς χόν Πλίνιον άπανχάχαι:

majores fertilissimtim in àgro oculum domini esse dixerunt. Κατά τόν μεσαίωνα έλεγετο : πολύ
τω άγρψ ωφέλιμος ή του δεσπότου παρουσία. Βλ. Η. Blümner, Die römischen Privataltertü-
îner, München 1911 σ. 547.

6
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σκυλιά τό τρώνε' "Οποιος μονάχος πολεμά, ποτέ του δεν ξεπέφτει· Ό λύκος εχει τό
σβέρκο τον χοντρό, γιατί κάνει τη δουλειά μοναχός του· Τά ξένα χέρια σ' άναπαν-
κουν, μά την καρδιά σου καύκουν, ώς λέγεται εν Κύπρο).

Αί συνήθειαι, αί άφορώσαι εις τήν συνεργασίαν καί άλληλοβοήθειαν, είναι
προφανώς σχετικαί μέ τό εκάστοτε κρατούν κοινωνικόν σύστημα. Έκ τούτου
όμοιας η άναλόγους συνήθειας πρός τάς σημερινός δεν εύρίσκομεν εΐς τήν άρχαίαν
ελληνικήν εποχήν, τής οποίας τό σύστημα εργασίας ενεκα τού θεσμού τής δουλείας
ήτο όλως διάφορον άπό το σήμερον κρατούν 1).

Πνεύμα φιλανθρωπίας καί αγαθοεργίας υπήρχε βεβαίως καί εΐς τήν τότε πολι-
τισμένην κοινωνίαν, ώς τούτο μαρτυρεϊται υπό διαφόρων συγγραφέων 2)· άλλωστε
τούτο υπάρχει έν τινι μέτρφ καί εΐς πάσαν άνθρωπίνην κοινωνίαν3).

Ή συνεργασία όμως καί ή αλληλοβοήθεια παρά τοις άρχαίοις δεν εξεδηλοϋτο

') Οί δοΰλοι ήσαν Υποχρεωμένοι νά εκτελούν πάσας τάς χειρωνακτικές εργασίας «έν
ένίαις μέν τών πόλεων, μάλιστα δ' έν ταΐς εύπολέμοις δοκούσαις είναι, ούδ' εξεστι τών πολιτών
ούδένα βαναυσικάς τέχνας έργάζεσθαι» (Ξενοφ. Οίκον. IV, 3). Μόνον αί γεωργικά! άσχολίαι
επαινούνται ύπό τίνων ποιητών καί συγγραφέων «χρήζων πλούτου, μελέτην έ'χε πίονος άγροΰ-
άγρόν γάρ,τε λέγουσιν 'Αμαλθείας κέρας είναι» (Φωκυλίδης, Fragm. 7, Berg II4, 69). «"Ετι
δέ ή γη θεός ούσα, τούς δυναμένους καταμανθάνειν καί δικαιοσύνην διδάσκει' τούς γάρ
άριστα θεραπεύοντας αΰτήν πλεΐστ' άγαθά άντιποιεΐ» (Ξενοφ. ένθ' άν. V, 12). Πρβλ.
G. Busolt, Griechische Staatskunde, München 1920 σ. 182 - 3.

2) Ό Δημοσθένης (Περί στεφάνου 268) λέγει ότι υπήρξε « κοινός καί φιλάνθρωπος καί
τοις δεομένοις επαρκών». Είς τόν πρός Νικόστρατον λόγον § 4, ό 'Απολλόδωρος άναφέρων
τάς πρός τόν Νικόστρατον γειτονικός του σχέσεις, λέγει : « Χρόνου δέ προβαίνόντος καί πάνυ

οίκείως διεκείμεθα καί εγώ θ' ούτως οίκείως διεκείμην πρός τούτον, ώστ ούδενός πώποτε, ών
έδεήθη ούτος έμοϋ άπέτυχεν, ούτος τ' αν εμοί ούκ άχρηστος ήν πρός τό έπιμεληθήναι καί
διοικήσαι». "Ο 'Ισοκράτης ομοίως διεκήρυσσε, «μηδένα τών πολιτών στερεΐσθαι τών έπιτη-
δείων» (Άρεοπαγ. κα'). Οί παλαιότεροι λέγει (Άρεοπαγ. ιβ') «περί τόν ίδιον βίον τοσαύτην
έποιοϋντο πρόνοιαν αλλήλων, δσην χρή τούς εύ φρονοΰντας καί πατρίδος κοινωνοΰντας. ..
οι τε τάς ουσίας εχοντες ούχ όπως ύπερεώρων τούς καταδεέστερον πράττοντας, αλλ' ύπο-
λαμβάνοντες αίσχύνην αύτοϊς είναι τήν τών πολιτών άπορίαν έπήμυνον ταΐς ενδείαις... κεφά-
λαιον δέ τοΰ καλώς άλλήλοις όμιλεϊν ... αί μέν γάρ κτήσεις ασφαλείς ήσαν οίσπερ κατά τό
δίκαιον ύπήρχον, αί δέ χρήσεις κοιναί πάσι τοις δεομένοις τών πολιτών ». Πολλάς όμοίας
ειδήσεις δύναται τις νά εΰρη καί είς άλλους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς.

') «Ή εύεργεοία, ή συμπάθεια τοΰ άνθρωπου πρός τόν άνθρωπον είναι βαθέως χαρα-
γμένοι ύπό τής ιδίας τής φύσεως καί ανταποκρίνονται ζωηρώς είς τάς πλέον έσωτερικάς
άνάγκας, ώστε καμία πρόοδος καί καμία σχολή δέν έπεζήτησαν ποτέ νά τάς διαγράψουν»
λέγει ό Ε. Laurent, Le paupérisme et les associations de prévoyance, Paris 1860 a. 30.
Πρβλ. καί C. Bouglé, Le solidarisme, Paris 1924 σ. 42. -
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καθ' ον ακριβώς τρόπον σήμερον. Ώς έ'νδειξιν κοινωνικής αλληλεγγύης, άνταποκρι-
νομένης πρός τό. πνεύμα τής εποχής εκείνης, δυνάμεθα ν' άναφέρωμεν τούς διαφό-
ρους κοινωνικούς και θρησκευτικούς συνδέσμους, οΐτινες είναι γνωστοί μέ τόν
γενικώτερον όρον εταιρειαι ή σννεδρίαι.

Τοιούτοι σύνδεσμοι, έπίδρασιν άσκήσαντες είς τήν κοινωνική ν ζωήν τών
'Αθηναίων, ήσαν οί λεγόμενοι έρανοι. Ούτοι, γνωστοί άπό τής εποχής τοΰ Όμη-
ρου *) μέ τήν έ'ννοιαν τής κοινής συνεισφοράς διά τήν δργάνωσιν γευμάτων καί
εορτών, προσέλαβον ευρυτέραν μορφήν και διά τών ερανικών εισφορών ένισχΰοντο
φιλικά πρόσωπα έχοντα άνάγκην, έπροικοδοτούντο πτωχά κοράσια, άπελυτροϋντο
αιχμάλωτοι, έπληρώνοντο τά χρέη τών άδυνατούντων νά τά εξοφλήσουν κ.τ.τ. Ειδι-
κοί νόμοι, οί έρανικοί, καθώριζον τά τής λειτουργίας των.2) Είς στιγμάς γενικής
δυστυχίας ένεκα πολέμων ή εσωτερικών αναστατώσεων οί έρανοι συνέβαλλον εις
τήν άνακούφισιν τής δυστυχίας, ώς π.χ. μετά τόν Πελοποννησιακών πόλεμον, ότε
δεινή ήτο ή θέσις τών 'Αθηνών.3)

'Από τής επικρατήσεως όμως τού Χριστιανισμού, μέ τήν κατάργησιν του
θεσμού τής δουλείας καί τά νέα κηρύγματα περί τής άξιας τής εργασίας καί τής
άγάπης πρός τον πλησίον4), διαμορφώνεται διάφορον πνεύμα συνεργασίας καί
άλληλοβοηθείας, τοΰ οποίου τήν έπίδρασιν εΰρίσκομεν φανεράν εις τήν μεσαιωνι-
κήν καί νεωτέραν έλληνικήν ζωήν. b)

"Από τών πρώτων χριστιανικών χρόνων, εκτός τών έπισήμων φιλανθρωπικών
οργανώσεων, οιαι ήσαν αί άγάπαι6) καί, τά διάφορα ευαγή ιδρύματα, πολλαπλώς

ι) Όδ. α 226: είλαπίνη ήέ γάμος ; έπε! ούκ έρανος τάδε γ' εστίν. Πρβλ. λ 415: ή γάμ<ρ
ή εράνφ ή είλαπίνη τεθαλυίχ). Κατά τόν 'Αθήναιον (8.862e) «έρανοι είσιν άπό τών συμβαλ-
λομένων συναγωγαΐ άπό τοΰ συνεράν καί συμφέρειν έκαστον»

') Βλ. Th. Reinach έν Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquités, τόμ. II1,
Paris 1892 σ. 805-808 αρθρ. Eranos (έρανος). Λεπτομερείας καί βιβλιογραφίαν ευρίσκει τις
καί παρά Ζ. Beauchet, Histoire du droit privé de la république athénienne, Paris 1897
τόμ. IV a. 258-271.

8) A■ Blanqui, Histoire de l'économie politique en"Europe depuis les anciens
jusqu'à nos jours, Paris 1837 σ. 21.

4) 'Αγαπήσεις Κύριο ν τόν Θεόν σου.... αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν έν
ταύταις ταΐς δυσίν έντολαΐς όλος ό νόμος κρέμαται καί οί προφήται» Ματθ. 22,37. «άγάπη
πλήρωμα τοΰ νόμου» Παύλου έπιστ. πρός Ρωμ. 13, 10, Γαλ. 5, 14.

δ) Έκ τοΰ ^Βυζαντίου καί τής χριστιανικής εποχής έχουν τήν προέλευσίν των οί καί
σήμερον έν χρήσει όροι ξέλαση, παραοπόρι, παραπιασμός, άγγμρεία, άρνοκλήσι, εμπολον, περί ών
έγένετο λόγος άνωτέρω.

6) Βλ. Η. Leclercq, αρθρ. agape έν F. Cabrol, Dictionnaire d'Archéologie chré-
tienne et de liturgie I, 775 κ.έ.
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προαγαγόντα τήν κοινωνικήν άλληλεγγύην,τα μοναστήρια άπετέλουν 'ιδίας εργα-
τικός κοινότητας μέ κατανομήν εργασίας καί συνεργασίαν. Ώς.τοιούτου είδους οργά-
νωσιν εργασίας άναφέρομεν χάριν παραδείγματος τά παρά Καλλινίκφ Ιν τφ βίφ
τού οσίου Ύπατίου αναφερόμενα : «εΐποτε γάρ δει κήπον γεωργήσαι ή άμπέλους
σκάψαι ή άλλο τι ποιήσαι επίπονον, οι έπιτήδειοι τφ έργω εις τούτο τεταγμένοι
είσίν... καί εΐπου χρεία οικοδομήματος ήν γενέσθαι, πάντες συνήρχοντο εκεί 5)...».

Δια τών έν ταΐς έκκλησίαις καί μοναΐς υπαρχόντων άπό τών πρώτων χρι-
στιανικών χρόνων κοινών ταμείων, τών λεγομένων είς άρχαιοτέραν έποχήν γαζοφυ-
, λακίων3) (τών κιβωτίων ελέους τών νεωτέρων χρόνων) ενισχύοντο οί πάσχοντες και
ενδεείς καί προήγετο τό πνεύμα τής φιλανθρωπίας.

Χαρακτηριστικών γνώρισμα τής χριστιανικής φιλανθρωπίας, διακρίνον ταύτην
άπό τήν φιλανθρωπίαν παλαιοτέρων ελληνικών χρόνων, καθ' ους ή πρός τόν πλη-
σίον βοήθεια παρείχετο Ικ καθαρώς ορθολογιστικής άντιλήψεως περί ομαλής πολι-
τικής οργανώσεως καί κοινωνικής λειτουργίας4), είναι, ότι αύτη συνεδέθη μέ τήν
θρησκευτικήν ίδέαν περί σωτηρίας τής ψυχής· ούτως ή πρός τους ενδεείς καί
πάσχοντας βοήθεια έλαβε τήν έννοιαν τού ψυχικον, ην έχει καί σήμερον.

Κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας τό χριστιανικόν πνεύμα τής συνεργα-
σίας καί άλληλοβοηθείας ενισχΰθη έτι μάλλον, έ'νεκα τών κρατουσών τότε εθνικών
καί κοινωνικών συνθηκών. Οί κίνδυνοι εκ φν παντοειδών πιέσεων τοΰ κατακτητοϋ
έπέβαλλον επιτακτικώτερον τό καθήκον .τής ενώσεως καί τής κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, έκδηλου μένης ε'ις τήν δημοσίαν καί ίδιωτικήν ζωήν. Ή άμοιβαία βοήθεια
καί συνεργασία είναι έν τών κυρίων γνωρισμάτων τής λειτουργίας τών κοινοτή-
των κατά τήν εποχήν έκείνηνΒ). Τινές μάλιστα τούτων ηχθησαν είς τήν δργάνωσιν
συνεργατικών συνεταιρισμών καί έψήφισαν καταστατικά, ρυθμίζοντα κατά τόν μαλ-

') Βλ. Η. Leclercq, ενθ' άν. τόμ. 3ος αρθρ. Charité. Μ. Γεδεών, Περί φιλόπτωχων καί
φιλάνθρωπων διατάξεων παρ* ήμΐν κατά τούς τέσσαρας τελευταίους αιώνας Συλλ. ΚΠ, 21
(1891) σ. 79. Κ. Άμάντον, Ή ελληνική φιλανθρωπία κατά τούς μεσαίων, χρόνους, 'Αθηνά
ΛΕ (1923) σ. 131 κ.ε. Άμ. Άλεβιζάτον, Ή βιβλική καί ίστορικοδογματική βάσις τής κοινων.
καί ηθικής αποστολής τής 'Εκκλησίας, έν 'Αθήναις 1933. Φιλαρ. Βαψείδου, Ή αγάπη καί τά
εργα αύτής έν τοις μετά τόν Μέγαν Κωνσταντΐνον χρόνοις, περιοδ. Γρηγόριος Παλαμάς 11
σ. 214-225, 259 - 265, 315 - 341, 343 κ.έ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός Β' I
'Αθήναι 1948 σ. 64 κ.ε.

*) Βλ. Φ. Κονκόυλέν, 'Εκ τοΰ βίου τών Βυζαντινών έν 'Αθήναις, 1920 σ. 37.

*) Φ. Κουκονλες, έ'νθ' άν. σ. ·77. Κατά συγγραφέα τών χρόνων τοΰ Ίουστινιανοΰ «πάν-
τες είς τά λεγόμενα γαζοφυλάκια έν έκαστη έκκλησία καθ' δ ηύπόρει τις μετεδίδου ...»

4) Βλ. άνωτ. σ. 82, σημ. 2.

6) Βλ. Δ. Δανιηλίδην, Ή Νεοελληνική κοινωνία καί οικονομία, 'Αθήνα 1934 σ. 129 -130.



ΕΘΙΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

85

λον δημοκρατικόν τρόπον τάς σχέσεις εργασίας καί κεφαλαίου· δια τής πιστής δέ
έφαρμογής τούτων, έξησφαλίζετο ή αδιατάρακτος λειτουργία των συνεταιρισμών καί
προήγετο ή οικονομική άκμή τού κοινού καί των ατόμων. Τοιούτος ύπήρξεν ιδία

ο συνεργατικός συνεταιρισμός των 'Αμπελακίων, άκμάσας περί τά τέλη τού 18ου αί.

!

μέ Την ΰφαντικήν καί βαφικήν1). Μέ τό αύτό συνεργατικόν πνεύμα ερρυθμίσθησαν
at συνεργατικαί σχέσεις καί τών μεταλλωρύχων εις τά Μαντεμοχώρια τής Χαλκιδικής,
τών ναυτεργατών καί καραβοκυραίων είς τάς νήσους τοϋ Αιγαίου, τήν Μεσημβρίαν
καί άλλας ναυτικάς πόλεις τοϋ Ελληνισμού. Τά άφορώντα όμως εις τούς συνεται-
ρισμούς τούτους δέον ν' άποτελέσουν θέμα ιδίας μονογραφίας2).

Πλην τούτου ή κοινή δυστυχία, ή στέρησις τής έλευθερίας καί τών έκ ταύτης
αγαθών, έκαλλιέργησαν είς τό δουλεΰον έθνος τό πνεύμα τής εύποιΐας, τής βοηθείας
πρός τούς αδυνάτους καί δυστυχείς καί τής συμβολής εις κοινωφελή έργα. Τό κουτί
τών πτωχών, τό άλλ·ως κιβώτιον ελέους λεγόμενον, δέν λείπει σχεδόν άπό καμίαν
έκκλησίαν, άπό καμίαν κοινότητα3). Εΐς ασμα (νανούρισμα) έκ Χίου, τοΰ οποίου
προφανής είναι ή σχέσις μέ τούς χρόνους τής δουλείας, ή μητέρα εύχεται νά μεγα-
λώση τό παιδί της καί νά κάμη πολλά καλά « λογιών τα' ανελογάδι, που νά τ' αρέ-
ογι ό Θεός, νά τά 'παινά ό κόσμος»4). Ούτως ή ευποιία ύψώθη εΐς ΐδανικόν τής επο-
χής, όπερ έθέρμανε τάς καρδίας πολλών Ελλήνων, οΐτινες διά τών δωρεών των
πολλαπλώς ευηργέτησαν τόν νεώτέρον Έλληνισμόν.

Έπερατώ&η τήν 5-10-47.

*) Γ. Α. Μέγα, Θεσσαλικαί οικήσεις, 'Αθήναι 1946 σ. 19.

') ['Εργασία έπιγραφομένη «Τά Θεσσαλικά 'Αμπελάκια. Ιστορία καί συνεταιρισμός»
υπεβλήθη κατά τό παρελθόν ετος είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών
ώς εναίσιμος διατριβή έπί διδακτορία υπό τοΰ κ. 'Ηλία Γεωργίου, έτέρα δέ πραγματεία υπό τόν
τίτλον «Τό πνεΰμα τοΰ συνεργατισμού τών νεωτέρων Ελλήνων καί τ' 'Αμπελάκια. Ό πρώτος
συνεταιρισμός τοΰ κόσμου», γραφεΐσα υπό τοΰ κ. Κ.Κουκίδου, ευρίσκεται υπό έκτύπωσιν. Αυτή,
ώς, μανθάνομεν, ύπεστηρίχθη ώς έναίσιμος διατριβή ενώπιον τής Νομικής Σχολής τών Παρι-
σίων (Βλ. περιοδ. Ό Συνεταιριστής, ετ. 19ον. 'Αθήνα 1948, άριθ. 25-26, σ. 100). Σ.τ. Δ.].

') Κιβώτιον ελέους συνιστάται εν Κωνσχαντινουπόλει τό έτος 1820 υπέρ1 τών πτωχών
('Ερμής ό Λόγιος, έν Βιέννη 1820 σ. 451 -457)ί xovji τών πτωχών άναφέρεται'είς τό άρθρ. 10
τοΰ καταστατικού τής κοινότητος Μελενίκου τό έτος 1813. Βλ. Π. Πέννα, Τό κοινόν Μελε-
νίκου καί τό σύστημα διοικήσεώς του. Έν 'Αθήναις 1946 σ. 31.

4) Κ. Κανελλάκη, Χιακά 'Ανάλεκτα, έν 'Αθήναις 1890 σ. 211 καί 212.
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ΚΕΦΑΛ ΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ
ΛΑΪΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ')

I. ΓΕΝΙΚΑ
Α '. Γ λ ώ ο σα της λατρείας.

Λέξεις και φράσεις σχετικαί μέ τήν λατρείαν καί τάς τελετάς
αυτής. Σημασία καί ερμηνεία αύτών. 'Ονόματα δημώδη μέρων τοΰ
ναού, αμφίων, σκευών κτλ. Π. χ. λειτουργία, συλλείτουργο, σαρανταλείτουργο,
εφταπάπαδο· λιτή· αγρυπνία, ολονυχτία ("Ηιτειρ.), καλονυχτιά (Θεσσ.), παράσταση
("Ήπειρ.) κτλ. Ό παπάς σπερνιάζει (==ψάλλει τόν Έσπερινόν, Κρήτη), άπολου-
τρουγσ. ( = τελειώνει τήν λειτουργίαν, Κρήτη), ευκολογάει ( = περιέρχεται εύλογών
τήν νέαν έσοδείαν τού οίνου, Καλάβρυτα), ξαορεύγει ( = εξομολογεί, Κρήτη) κτλ.

'Ανάβω το Χριστό, τήν Παναγία, (τ. έ'. τήν κανδήλαν πρό τής εικόνος τού
Χριστού, τής Παναγίας). Κοιμίζω τήν καν δήλα ( = βυθίζω τήν θρυαλλίδα, σβήνω
τήν κανδήλαν) κτλ.

'Αντιδείχνει (ή εικόνα), τ.έ'. δίδει σημεϊον μετά παράκλησιν, τρίζει, Ιδρώνει κττ.

Μετάδοση, μεταλάβωση (Κρήτη), μεταλαβιά ("Ηπ.), κοινώνισμαν (Πόντος).

"Υψωμα, προσφορά, βλογιά, πανυ'σία, πττάρια, Κυριακάδα (άρτος προσφε-
ρόμενος τάς Κυριακάς εις τους ιερείς) κτλ. '

Άγιοδήμα, άϊουδήμα, δημό&υρα, κοντοχώνερας (ό άλλως σωλέας), άέρας
(—τό ιερόν τραπεζομάνδηλον, έφ° οΰ τελείται ή αναίμακτος θυσία) κτλ.

"Ανάμα η νάμα (=ό διά τήν θείαν μυσταγωγίαν χρησιμεύων οίνος), τό
ζεο (=τό θερμόν ύδωρ και αυτό τό άγγε^ον, διά τοΰ οποίου τοΰτο θερμαίνεται), τό
καψϊ ή κατσί (Τήλος) (=τό καθιστόν θυμιατήριον, μέ τό οποίον θυμιάζουν κατά

') Συνέχεια Ικ τοΰ Β' Ιτ. τής Έπετηρίδος ταύτης, σ. 205.
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τήν 'Ακολουθίαν τοΰ Νυμφίου), θυνιατό (Κεφαλληνία). Άγιαοτηρα η αγιαστούρα,
βρεχτούρα (Μάδυτος), φωτιστηρα (Αίνος), ραντιατέριν (Πόντος) ( = ή δέσμη ανθέων,
ίδιο: βασιλικού, δι' ης ραίνουν οί ιερείς κατά τούς αγιασμούς).

Σφραιδα, σονφραγίδα, σφραγιστήρι, σφραϊστηρό, τυπάρι (Σύμη), μαργαρίτα
^"Ηπ.), παναγιάρι (Μάνη), βλόϋρονς (Αΐτωλ.), (=ή ξυλίνη σφραγίςτών προσφορών).

Όνομασίαι εορτάσιμων ημερών : χρονιάρα μέρα, άλαφρόσκολη, ουνόρατα τοΰ
χρόνου, Νικολοβάρβαρα, Χστοπάσκαλο, 'Ασπροβδόμαδο καί ε'ί τις αλλη.

Β'. Θεός.

Δημώδεις δοξασίαι περί Θεοϋ καϊ περί της έπενεργείας αύτον είς
τ ' Ανθρώπινα.

Λέξεις, φράσεις, παραδόσεις, παροιμίαι καί παραμύθια, δίστιχα,
εύχαί καί κατάραι έμφαίνουσαι τήν παντοδυναμίαν, τήν πανσοφίαν, τήν πρό-
νοιαν καί τ$ς άλλας ιδιότητας τού Θεού. Παραδείγματα:

3Αφέντης οϋ Θεός (Αιτωλία). «Καλόν ξημέρωμαν, αφέντη μου, Θεέ μου» λέ-
γουν οι Κύπριοι άνοίγοντες τό πρωί τήν έξώπορταν καί εξερχόμενοι τής οικίας
των συγχρόνως κάμνουν τό σημεΐον τοΰ σταυρού. Ό Μεγαλοδύναμος. Ή οργή του
Θεοϋ ! Ό Θεός νά βάλη τό χέρι τον! Σηκωσ^ δ Θεός τό χέρι. τον. 'Εκείνος άπου
συννεφιά κι άπου βροντά καί βρέχει (Κρήτη). Φύλλο δεν πέφτει άπό δέντρο χωρίς
τό θέλημα σον! (Κρήτη). Ό Θεός σκάλας χτίζ', αλλ' άνεβαίν'νε κι αλλ' κατε-
βαίν' νε (Τραπεζοΰς). Δεν κρυώνει <5 γδνμνός, α μα τόν σκεπάζει 6 Θεός (Μανιάκι).
Πού 'χει τά θάρρη του στό Θεό αδείπνητος δε θέτει κι ä θέση καί καμιά φορά,
ό ύπνος τόνε θρέφει (Κρήτη). "Οσο κι äv γεράστ) δ Θεός δέκα Άγιους καταπονά.
Κεφάλι πον φνλάγ* δ Θεός, δ κόσμος δέν τό βλάφτει. — Ό Θεός μοιράζει τά ρου χα
κατά την κρνάδα. — Βλέπει ό Θεός ■! κ.τ.λ.

Θεϊκό, επί άνεξηγήτων "καί ασυνηθών φυσικών φαινομένων, οίον* πλημμύ-
ρας, σεισμού κ.τ.τ. θεοτική φωθιά (Κρήτ.), θεογέφυρο (βράχος διατρυπηθείς είς
τήν βάσιν του άπό τό ρεΰμα τοΰ ποταμοΰ Καλαμά παρά τήν Ζίτσαν) κλπ.

Γ'· "Αγιοι.

α) Δημώδεις δοξασίαι περί της Παναγίας καί τών άγιων καϊ περί της
έπενεργείας αντών είς τ' Ανθρώπινα.

1. Ποΐαι ιδιότητες αποδίδονται εις τούς Αγίους ως επί τό πλείστον εκ
παρετυμολογίας τοΰ ονόματος των ήέξ άλλων λόγων ; Π.χ. ό άγιος
Ελευθέριος «ξελευτερών' τις έγκυες», τόν αη Στάση (άγ. Εύστάθιον) «τόν τάζουν
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αί αίμορροοΰσαι γυναίκες, νά σταϋ·ή ή άρρώοτεια των» (Κάρπαθ.), ό αης Ρούφνης
('Ονούφριος) ρουφά τά στάχυα τών θεριζόντων ή άλωνιζόντων κατά τήν έορτήν
του (12 Ιουνίου) (Σύμη), ό άγιος "Ακουφος (Ίάκοοβος) θεραπεύει τούς κωφούς
(Κύπρος), ό άγιος- Μηνάς και ό άγιος Φανούριος φανερώνουν τήν τύχην ή τό
χαμένο ζώο ή πράγμα, ό άγιος 'Αρμογένης (Ερμογένης) θεραπεύει τούς πάσχον-
τας τάς άρθρώσεις (τούς αρμούς), ό ' Αγιοκλαψΐνος (άγιος Κλήμης) θεραπεύει τήν
κλάψα (Λήμν.), ό άγιος Προκόπιος μνημονεύεται ιδιαιτέρως εις τά προικοσύμφωνα,
γιά νά προκόψη τ' άντρόγυνο κτλ.

2. Τίνων άσθενειών καί παθών θεωρούνται ίατήρες ή φύλακες καί
προστάταί ό άγιος 'Ανδρέας, ή άγία Βαρβάρα, ό άγιος Σπυρίδων, ό άγιος
Μόδεστος, ή άγία Πελαγία, ό άγιος Παντελεήμων, ή άγία 'Αναστασία, ό άγιος
Χαράλαμπος, ό άγιος Γεράσιμος καί οι λοιποί άγιοι; — Ποίοι οί προστάταί
άγιοι τών ναυτικών, τών άμπελουργών, τών ποιμένων κλπ. καί ποΐαι παραδόσεις
άναφέρονται είς τήν ίδιότητά των αυτήν ; Π. χ. ή Παναγία θεωρείται έν Λέρω
προστάτις τών ναυτιλλομένων καί κάθε πλοϊον πού καταπλέει άπό μακρόν πλουν
άγιάζεται μέ τήν εικόνα τής Παναγίας τοϋ Κάστρου. Ποίος ό "έφορος της βροχής
και των ανέμων, τών βροντών κ<μ τών άστραπών ;

Παράστασις τών προστατών "Αγίων τυπική εις εικόνας: π.χ. ό άγιος
Στυλιανός μέ βρέφος έσπαργανωμένον είς τήν άγκάλην, ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ μέ
μίαν ψυχήν ή μέ τήν ρομφαίαν εΐς τήν χείρα, ό άγιος Φανούριος μ' ένα κερί εΐς
τό χέρι. Διηγήσεις περί επεμβάσεως τών Αγίων εΐς τά άνθρώπινα.

3. Πολιούχοι καί άλλοι τοπικοί («μικροί ή φτωχοί») Άγιοι. Διη-
γήσεις περί τοϋ βίου καί τών θαυμάτων αυτών. Ήμέραι καί τρόπος εορτασμού
αυτών.

β) 'Επικλήσεις 'Αγίων (αφέντη μ' Άηγιώργη, Πάππου Νικόλα κτλ.) καί
έπί&ετα αυτών προερχόμενα:

1. άπό τόν τόπον τής λατρείας ή άπό ιδιάζοντα γνωρίσματα
τοϋ ναού (π.χ. Παναγία ή Τηνιακιά, ή Καστριανή, ή Βλαχερνιώτισσα, ή Χρυ-
σοσπηλιώτισσα, ή Κακοπέραντη, ή Σαραντασκαλιώτισσα, ή άγία Καταπουλιανή,
ή Κρασοπωλήτισσα έν Κερκύρα, έπειδή ή εκκλησία της είναι εις τήν ένορίαν τών
οΐνοπωλών τής άγοράς, ό Άηλίας ό Ψηλορείτης) ή άπό ϊδιάζουσάν τινα
παράστασιν τοΰ Αγίου έν εΐκόνι (π.χ. Παναγία ή Γαλατοΰσα ή Γλυκοφι-
λούσα, (ή θηλάζουσα ή φιλούσα τό Βρέφος), ή Γουρλομάτα (διά τό βλοσυρόν
τών οφθαλμών τής εικόνος, Λέρος), ή Μεγαλομάτα (Κατιρλί Βιθυν., Σκόπελος),
Άηγιάννης ό Αποκεφαλιστής, Άηγιώργης Καβαλλάρης κτλ.
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2. από τό όνομα τού κτήτορος της εκκλησίας. Π.χ. Παναγία ή
Καλιγού, ή Περλιγκού, ή Στέφανα, ή Μπεναρδού, άγιος Νικόλαος δ Ραγκαβάς.

3. από τόν χρόνον τού εορτασμού ή τήν έποχήν τών αγροτικών
εργασιών, μέ τάς οποίας συμπίπτει ή εορτή τοΰ "Αγίου. Π.χ. Παναγία ή
Μεσοσπορίτισοα, επειδή ή εορτή της συμπίπτει μέ τά μέσα τής σποράς τών αγρών,
Παναγία τής άποσοδειάς (τό Γενέθλιον τής Παναγίας), ώς έορτάζουσα τήν 8ην
Σεπτεμβρίου, τού άγ. 'Ιωάννου τοΰ Τριανταφνλλά ή τοΰ Βλασταρα (8 Μαΐου),
διότι τότε βλαστολογούν τ' αμπέλια, τού Πετμεζά, διότι τότε βράζουν τά πετιμέζια,
Παναγία ή Άκαόή (Παρασκευή Ε' εβδ. Νηστειών) έκ τοΰ 'Ακάθιστου ΰμνου.

4. άπό ιδιότητα άποδιδομένην είς τόν "Αγιον. Π.χ. Καϊλιώτης λέγε-
ται δ ταξιάρχης Μιχαήλ, «διότι καίει τάς καρδίας -τών άνθρώπων, ων άφαρπάζει
τά φίλτατα» (Σύμη), ή Κονρκοννιώτης, διότι «κονρκουνα» (=κρούει τήν θΰραν) καί
ζητεί τήν ψυχή ν, Παναγία ή 'Οδηγήτρα, ή Γληγοροπάκοη, ή Ξεσκλαβώτρια, ή Φανε-
ρωμένη (πού φανερώνει τούς ξενιτεμένους), ή Πονολύτρια, ή Έλεονσα ή Λεχούσα.

5. άπό τό είδος τής τιμωρίας, πού επιβάλλει ό "Αγιος εΐς τούς
μή σεβομένους τήν μνήμην του. Π.χ. Άηγιάννης δ θερμολόγος ή ριγολόγος,
έπειδή τιμωρείται μέ ρίγος ή πυρετόν δ μή νηστεύων τήν ήμέραν τής άποτομής
τής τιμίας κεφαλής -τοΰ Προδρόμου (29 Αύγούστου), Άηγιάννης δ σπααοκάδης ή
σπαζοκαρούτης, Παναγία ή Καιμοδεματοϋσα (28 Ιουλίου), αη "Ανδρέας δ τρυπο- '
τηγανίτης, διότι τρυπά τό τηγάνι, αν δέν κάμουν τηγανίτες κλπ.

γ) Έπιφάνειαι 'Αγίων. Θαυμάσιαι βοήθειαι καί θεραπεΐαι ή τιμω-
ρίαι επιβαλλόμενοι ύπ' αύτών. Αί σχετικαί παραδόσεις.

Έν παράδειγμα: «Ό "Αγιος Σπυρίδωνας πολλές φορές βγαίνει από τήν
.εκκλησιά του στήν Κέρκυρα, πού είναι τό λείψανο του, καί γυρίζει τή θάλασσα καί τή
στεριά, γιά νά κάμη καλά καί νά βοηθήση κείνους πού τόν έπικαλοΰνται. IV αυτό
χαλάει τά ύποδήματά του καί είναι άναγκασμένοι νά τοΰ τ' άλλάζουν κάθε τόσο »
(Πολίτου, Παραδόσεις Α', άρ. 200, σελ. 112).

δ) Διηγήσεις περί ποινών επιβληθεισών είς άγιους ύπο τοϋ Θεοϋ διά

παράβασιν καθήκοντος, π.χ. νά διανύσουν ώρισμένον χρονικόν διάστημα έπί τής
γης ώς ύπηρέται άνθρώπων κττ. ,

ε) "Αγιοι εκ παρανοήσεως: ή αγία Σωτήρα, έκ τής εορτής τής Μεταμορ-
φώσεως τού Σωτήρος, ή άγια Τετράδη, ή 'Ακάθιστος (Πόντ.), δ Ξορκός άγιος
(Κΰπρ.), ή αγία Βλαχέραινα έν Σωζουπόλει, Άρτη κ. ά. έκ τοΰ ότι τήν 2αν 'Ιουλίου
εορτάζεται ή κατάθεσις τής τιμίας έσθήτος τής Θεοτόκου εις τόν εν Βλαχέρναις
ναόν κτλ.
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Δ'. Έκκλησίαι, εικόνες, σταυρός, λείψανα άγίων.

α) Παραδόσεις περί τής ιδρύσεως εκκλησιών η περί ευρέσεως εικόνων,
λειψάνων Άγίων ή εκκλησιών δι° ενυπνίων κλπ. Άλλαι διηγήσεις περί θαυμασίας
εγκαταστάσεως λατρείας.

Παράδειγμα: «Ό άγιος 'Αντώνιος παρουσιάστηκε κάποτε καί ειπε, όπου θά
πάη καί θά μείνη καί θά ψοφήσουν δύο μοσχάρια, εκεί νά τοΰ φτιάσουν εκκλη-
σία. Αυτό καί έγινε κ' έτσι χτίστηκε στή Βέροια ό Άγιαντώνης, όπου πάνε τούς
τρελλούς καί γιατρεύονται». (Βλάστη Μακεδονίας).

Διηγήσεις περί λειψάνων Άγίων και εικόνων έπιπλεουσών καί προσορμιζο-
μένων είς τόν υπ' αύτών έκλεγόμενον τόπον, περί ματαιώσεως τής οικοδομής έκκλη-
σίας είς τόπον μή άρεστόν εΐς τόν Άγιον. Άλλα θαύματα αναφερόμενα εΐς τήν
κτίσιν εκκλησίας. Μύθοι σχετικοί μέ τήν ονομασίαν τής εκκλησίας. (Π. χ. τής Καπνι-
καρέας, τής Χρυσοκελλαριάς κλπ.).

β) Εΐδη εκκλησιών: Π.χ. ξωκλήσι καί ξωμονάστηρο, εκκλησία νοικοκυ-
ρησιμιά (ανήκουσα εΐς ώρισμένους νοικοκύρηδες ή μερδικάρηδες, όϊ όποιοι έχουν
τ' ανδρικά στασίδια (τά μερδικά) εντός τής εκκλησίας καί τά γυναικεία στασίδια
εΐς τόν νάρθηκα, Κάρπαθος), εκκλησία κοινή κτλ. Έκκλησίαι άνήκουσαι εΐς ίδια
γένη, διοίκησις-καί συντήρησις αύτών.

γ) Παραδόσεις περί χαλασμάτων εκκλησιών, περί τιμωρίας τών
άποπειρωμένων νά κατεδαφίσουν έκκλησίαν ή νά οικοδομήσουν εις τόπον όπου
προϋπήρχε εκκλησία κτλ.

δ) Πίστις, ότι ό ναός είναι κατοικία τοΰ Αγίου. Π.χ. διά τον άη
Γιώργη, ήρειπωμένην έκκλησίαν εΐς τά Περιβόλια Κρήτης, λέγουν : «Ό "Αγιος είναι
ζωντανός. Μιά βραδειά, περασμένα μεσάνυχτα, άποσπερίζαμε δξοϋ στο σοκάκι. Άξα-
φνα ακούσαμε μοσκομυρωδιά. ... Σίμωσα και στο χάλασμα. Προσκυνώ τη χάρη
του : εβγαινε άπό κει η μυρωδιά, θά 'ταν ή ι»ρα που ο "Αγιος γύριζε πίσω στην
εκκλησία του» (Έπ. Κρητικών σπουδών, Γ' 324).

ε) Εγκαίνια έκκλησιών (ή καί ολοκλήρου χωρίου). Τρόποι αποπομπής
τού διαβόλου (ή κακών πνευμάτων) άπό τοΰ χώρου, ό οποίος μέλλει νά καθοσιωθή
εις τήν λατρείαν. Τελεταί καθαρτήριοι καί άποτροπιαστικαί (π. χ. περιφερική »άρό-
τρίασις διά διδύμων μόσχων καί ταφή αυτών ζώντων ή έκπνεόντων κτλ.). Βλ.
παραδείγματα εν Λαογραφία τ. Ζ, σελ. 474,476 καί 513 κ. ε.

ς) Εικόνες θαυματουργοί. (Εικόνες, δακρύουσαι, φωνοϋσαι, «άντιφω-
νηταί», κινούμεναι, θαυματουργού σα ι. Εικόνες μή δεικνύμεναι (Σακελλαρίου Κυ-
πριακά Α' 218). Π.χ. αι «άχειροποίητόι», α! ώς έκ θάματος σωθεΐσαι, έκ πυρός ή έ|
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άλλης αιτίας μελανωθεϊσαι κλπ. Διηγήσεις περί θαυμάτων. Π.χ. «Δάκρυ ή ΐδρω,
αμα σταλάξη άπο τήν εικόνα 'Αγίου, είναι κακό σημείο και δείχνει πείσμα και οργή
τοΰ 'Αγίου ή λύπη» ^Ήπειρος).

ζ) Καθαγιασμός τού τόπου τής ευρέσεως αγίας εικόνος καί χρή-
σις αυτού προς ιαματικούς σκοπούς (χώμα άπό τήν εύρεση κτλ.).

η) Μέ ποίους τρόπους καθαγιάζεται μία καινουργής είκών ή
έ'νας σταυρός; Δοκιμασία Τιμίου Ξύλου ή αγίων λειψάνων. Φυλα-
κτά άπό Τίμιον Ξύλον, τρόπος κατασκευής αυτών ή άφομοιώσεως τοΰ Τιμίου
Ξύλου ' μέ τό σώμα τοΰ άνθρώπου. Π. χ. είς τό Γρίζι τής Πυλίας, «έ'νας σταυρός
γιά νά γίνη φυλαχτό, πρέπει νά τον πάν στήν έκκλησία, νά τόν λειτουργήσουν τρεις
φορές καί νά τόν περάσουν άπό σαράντα κύματα». Είς τήν Κύπρον μερικοί χαράσ-
σουν τό δέρμα των, διά νά θέσουν έντός ελάχιστα μόρια Τιμίου Ξύλου καί ύστερα
ράπτουν τό δέρμα- άλλοι διανοίγουν φλέβα τινά και προσπαθοΰν νά εισαγάγουν είς
τό σώμα διά τοΰ κυκλοφορικού συστήματος μόριόν τι τοΰ Τιμίου Ξύλου.

Κατά ποίον τρόπον γίνεται ή δοκιμασία τοϋ Τιμίου Ξύλου ή τής άγιας
εικόνος ή τών λειψάνων 'Αγίων; —Δύναμις τοϋ Σταυρού προς άποδιοπόμπησιν τοϋ
διαβόλου καί πονηρών πνευμάτων. Σταυρώματα : π.χ. στανρώνοννε τ αλώνι-
δ Σταυρός είναι δύναμη τοϋ Θεού, οπλο· δίχως τό σταυρό μήν περπατάς (Μανιάκι).
Αί σχετικαί διηγήσεις καί συνήθειαι. 4

θ) Θέσις τοΰ εικονοστασίου έν τή οίκίςι: είς τόν κοιτώνα ή είς τόν
προθάλαμον ή είς τήν σάλαν; Πώς μοιράζονται αί άγιαι εικόνες μεταξύ τών τέκνων
μιας οικογενείας; Περιλαμβάνεται εΐς τά προικιά τής νύφης καί εικόνισμα καί πώς
τοΰτο συνοδεύεται; Πού συνηθίζουν εΐς τήν όπισθίαν πλευράν τής εικόνος νά άνα-
γράφουν χρονικά τής οικογενείας (π.χ. τήν ήμέραν γεννήσεως ή βαπτίσεως τέκνου,
τήν ήμέραν γάμου κλπ.) ή άλλα σημειώματα (σεισμόν, σιτοδείαν κλπ.) ;

ι) Καθαρμός καί προσκύνησις εικόνων. Γίνεται πλύσις τών εικόνων
τοΰ εικονοστασίου κατά τά Θεοφάνεια καί κατά ποίον τρόπον ; Π. χ. εις τήν "Ιμ-
βρον μεταφέρουν τάς εικόνας εΐς τήν παραλίαν καί, άμα αγιαστούν τά νερά, τις
βουτοΰν στό νερό ή παίρνουν μ' ε'να βαμβάκι νερό άπό σαράντα κύματα καί τις
πλύνουν. Πού άλλοΰ συνηθίζεται τούτο; Εΐς τόν Κατάλακκον Λήμνου κατά τήν
έορτήν Άγιου τινός «φέρνουν τήν εικόνα τοϋ 'Αγίου από τό σπίτι^οτήν εκκλησία
κ%ι τήν θέτουν στό προσκυνητάρι- τήν φέρνουν στήν εκκλησία νά δοξαστή, νά προσ-
κυνητή. "Αμα περάσω ή γιορτή τήν παίρνουν πάλι».'

ια) Σήμαντρα καί καμπάνες. Είδη καί σχήματα σημάντρων, τρόποι
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κρούσεως αυτών. Πότε «χηρεύουν» οί καμπάνες ; Πότε χτυπούν τόν «Αδάμ», δηλ.
τό ξύλινον ή σιδηρούν σήμαντρον (σίδερο, κόπανο κτλ.);

Ε'. Αγιάσματα, άνεμονερια.

α) Πηγαί ύδατος καθηγιασμέναι (αγιάσματα). Τόπος, εξ ου άναβλύζει
τό ύδωρ, και "Αγιος, παρά τοΰ δποίου λαμβάνει τούτο τήν ίαματικήν του δύναμιν.
Ποία ή θεραπευτική του ίδιότης καί κατά ποίους τρόπους ελέγχεται ή άγιότης του;
Π.χ. ΒΔ τής Σινώπης «στον αη Παντελέο εβγαινε άπό μέσα άπδ τους βράχους
νερό, άγιασμα. "Οσοι έπασχαν άπό ψΰχο, λούζονταν εκεί και γίνονταν καλά». Εις
τον 'Ασώματον Ρεθύμνου «οι γυναίκες παίρνουν νερό από το άγιασμα τοΰ άγιου
Νικολάου τοΰ Κουρτφλιώτη κι άνεπήζουν και βγαίνει τό προζύμι η παίρνουν ενα-
χαλικάκι άπό την πηγή, τό βάζουν επάνω στα ψωμιά κάί χωρίς νά τους βάλουν
προζύμι άνεβαίνουν*.'Α·γίααμα τοΰ άγ. Κυπριανοΰ έν Κύπρφ εντός φιαλιδίου τοπο-
θετείται άνωθεν τής εισόδου τής οικίας ώς προφυλακτικόν vriftà τής μαγείας. Ποΐαι
αι άλλαι χρήσεις αγιασμάτων;

Πανηγύρεις παρά τά αγιάσματα. Συνηθίζουν οί προσερχόμενοι είς τό
άγιασμα νά θυσιάζουν εκεί έ'νά πετεινόν ή ενα πρόβατον, πριν πίουν ή λουσθούν
είς τό άγιασμα ; 'Αφίνουν οι λουόμενοι είς.τό άγιασμα «κάτι άπό πάνω τους» (τρί-
χας τής κεφαλής των, μία φουρκέτα, ένα κομμάτι πανί, μία κλωστίτσα) καί διατί;

β) Αγιασμός, ύδωρ ήγιασμένον, χρησιμεύει ώς· μέσον καθαρμού η απο-
τροπιασμού δαιμόνων. Αγιασμός τών Φώτων ή άλλων εορτών. χ!ρήσις αυτού π. χ.
πορτοκάλια βαπτισμένα εΐς τόν άγιασμόν τών Φώτων έχουν κατά τά πιστευόμενα
έν Κύπρω τήν δύναμιν νά καταπαύουν τήν τρικυμίαν τής θαλάσσης (όπως τά πορ-
τοκάλια· κυλίονται εύκολα, έτσι καί τά μεγάλα κύματα κυλίονται γρήγορα πρός τήν
ξηράν καί καταπαύει ή τρικυμία). Άλλοι τρόποι άγιασμοΰ τοΰ ύδατος. Π. χ. φιάλη
βουλωμένη μέ βαμβάκι κρεμάται προ τών εικόνων τής εκκλησίας έπί 40 ήμέρας
καί ^μεταβάλλεται εΐς άγιασμόν (Λέσβος). Ό άγιασμός ημερώνει τά νερά τής θαλάσ-
σης, ιδίως μετά τά Φώτα. Πλύσεις, ραντισμοί κτλ. «Νερόν τών 12 Ευαγγελίων»
θεραπεύει τήν ήμικρανίαν (Κύπρ.).

γ) Άπόμυρα, ήτοι υπολείμματα μύρων, ύδωρ ή έλαιον κανδήλας καί
άπόκαυμα αυτής. 'Απομύρισμα η συνάλειμμα (βαμβάκι μέ τό όποιον άπο-
σπογγίζουν ίεράν εικόνα), άπονιψίδια (νερόν έκ τών χειρών τοΰ ιερέως, νιπτομέ-
νου μετά τήν τέλεση; ιερουργίας), ώς φάρμακα πόνων.

δ) Άνεμονέρια ή βρωμονέρια. Πού ευρίσκονται ταΰτα; Υπάρχει πλη-
σίον τοιαύτης πηγής κανένα εξωκλήσι ; Ποία δοξασία σχετίζεται μέ τό άνεμονέρι ;
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(Κατοικία νεράιδας η τόπος συχναζόμενος άπό δαίμονας;) Μέ ποίας προφυλάξεις
πηγαίνουν είς το άνεμονέρι καί κατά ποίους τρόπους κάνουν χρήσιν αΰτοϋ ;
Ρίπτουν νομίσματα, γλυκύσματαη άλλα πράγματα εις τήν πηγήν; "Εν παράδειγμα:
Είς τό Γουρνάκι τών Βεντζίων «ίίμα κανείς άρρω'στήσΐ], ξεκινάει άπό τό απίτι τον,
πριν φέξη, και χωρίς νά κρίνη (όμιλήση) καθόλου, πηγαίνει εις τό άνεμονέρι (εις
μίαν όχθην τοΰ 'Αλιάκμονος άπέναντι τής εκκλησίας τής Άγ. ΚυριακήςΛ παίρνει
νερό, βρέχει τό μέρος δπον πονει και πίνει λιγάκι. 'Εντός της πηγης ρίπτει νομί-
σματα, άλλά καϊ κουτάλι». Μέ ποίας προφυλάξεις παίρνουν άνεμονέρι, όταν ό άσθε-
νής δέν είναι είς θέσιν νά μεταβη ό ίδιος είς τήν πηγήν ;

Τ'. Νηστεία.

α) Τετάρτη καί Παρασκευή. 'Εξήγησης τής κατ' αύτάς νηστείας. Π.χ.
«Τετάρτη καί Παρασκευή νηστεύουμε, γιατί τη Μεγ. Τετάρτη κρίθηκε ο Χριστός
και τη Μεγ. Παρασκευή σταυρώθηκε» (Τήνος). Καταλύουν τήν νήστείαν, αν συμ-
πέση Τετάρτην ή Παρασκευήν μεγάλη τις εορτή, ώς τοΰ άγ. Γεωργίου ή τής Κοι-
μήσεως τής Θεοτόκου ; Τί φοβούνται έκ τής παραβάσεως ;

β) Άλλαι ήμέραι καί περίοδοι νηστειών. Σημασία καί εξήγησις
αυτών. Πρβλ. δεντεριάζω —νηστεύω τήν Δευτέραν (Πόντος). Ποΰ νηστεύουν κάθε
Σάββατον καί έκ τίνος λόγου ; —Ποΰ τηρείται νηστεία πρό τής εορτής τών Ταξιαρ-
χών ; Πώς Ιξηγεΐται αύτη ; "Αλλαι νηστεΐαι πλην τών κοινώς άνεγνωρισμένων-

γ) Νηστεΐαι έπιβαλλόμεναι είς έκτακτους περιστάσεις ή πρός
ποινή ν. Π.χ. είς περίπτωσιν λοιμού «ό δεσπότης εβγαζε πανταχονσα νά νηστεύουν
δλοι οί χριστιανοί κι άπό λάδι μια βδομάδα κι υστέρα να πλυθονν και νά καθαρι-
στούν και νά κάνουν λιτανεία». Ποΰ καί πότε συνέβη τοΰτο; Νηστεύουν όσοι πρό-
κειται νά στεφανωθούν ;

δ) Μορφαί τής νηστείας: φαγητά νηστήσιμα, άποχή άπό ώρισμένα
φαγητά, άπό διασκεδάσεις καί άλλας τέρψεις.

ε) Είδη νηστείας και έ'θιμα νηστευτών. Πρβλ. μονάζω=τηρώ νηστείαν
έπί 36 ώρας (μίαν νύκτα καί δύο ημέρας), εβδομαδιάζω=νϊ\στΐ.νω επί μίαν εβδο-
μάδα. Μονοφαγία η μονοσιτεία—το λαμβάνειν τροφήν μίαν μόνον φοράν τήν ήμέ-
ραν κατά τό Τετραδοπαράσκευο ή καί τάς Σαρακοστάς. Τριήμερο (τρίμερο, τριπλή,
Θοδώρισμαν κτλ.). Αεκαπεντισμός, π. χ. εις τήν Θήραν πολλαί οϊκογένειαι εκστρα-
τεύουν τήν Ιην Αυγούστου στήν Αγία Μονή, στην Αγία 'Ελέσσα, στα Μερτίδια
καί μένουν εκεί γιά τή χάρη της ώς τις 15 «έν νηστεία καί προσευχή» (δεκαπεν-
τίζονν). Πού άλλοΰ γίνεται τοΰτο;
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Ζ'. Καθαρμοί.

α) Ποίοι θεωρούνται ακάθαρτοι; Π.χ. οί λεχώνες, οί έλθόντες.είς επαφήν
μέ νεκρόν, οΐ επιστρέφοντες εκ κηδείας. Τίνες άλλοι ;

β) Μέσα καθαρμού: νερό θαλασσινό (40 κύματα), νερό τής χούρχονλης
τον μύλου, φωτιά, καινούργια φωτιά ή ξυλοφωτιά, άναποδοφωτιά, αγιασμός, σαραν-
ταλείτουργο κττ. Παραδείγματα: είς τάς Καλάμας συνηθίζουν κατά τήν έορτήν
τής 'Αναλήψεως νά πέφτουν στή θάλασσα, νά περνούν σαράντα κύματα. Είς τήν
Σάμο ν μέ τό νερό που παίρνουν τήν ήμέραν αυτήν άπό τήν θάλασσαν ραντίζουν
τό σπίτι ολόκληρο. (Βλ. έ'θιμα "Αναλήψεως, 5). Εις· τήν "Ανδρον «πρός σωφρονι-
σμόν άπιστου συζύγου εύχονται έ'να σαραντάρι· κατά τούτο τά ενδύματα τοΰ άπι-
στου κατατίθενται υπό τήν Άγίαν Τράπεζαν, ίνα άγνισθώσιν έπί σαράντα ήμέρας,
καθ' ας ό ιερεύς θά λειτουργΐρ. Τέλεσις άγιασμοΰ πρός καθαρμόν οικίας, στάνης κλ·
καί πρός άποδιοπόμπησιν μιάσματος ή άλλου κακού.

γ) Καθαρμός διά τήν θείαν μετάληψιν (Βλ. κατωτέρω).

Η'. Ή θεία μετάληψ ι ς.

α) Πότε μεταλαμβάνουν τά βρέφη, ,τά παιδία καί οι ήλικιωμένοι ; τά κορί-
τσια, οΐ χήρες κλ., υπό όμαλάς συνθήκας; Π.χ. τά βρέφη, άμα βαπτισθοΰν, πρέπει
νά μεταλάβουν τρεις φοράς κατά τρεις διαδοχικός Κυριακάς. Ποίος φέρει τό βρέ-
φος είς τήν έκκλησίαν καί ποίος κρατεί τήν λαμπάδα τής βαπτίσεως ; Μεταλαμβά-
νουν οί μελλόνυμφοι, οί μέλλοντες νά ταξιδεύσουν ή ν' αναλάβουν έπικίνδυνον
έπιχείρησιν; Μεταλαμβάνει όμαδικώς τό πλήρωμα πλοίου προ τοΰ απόπλου διά
μακρινόν ταξίδιον ή μετά θαυμαστήν διάσωσιν άπό θαλασσίου κινδύνου ;

Εις τήν Κορώνην τ'άνύπαντρα κορίτσια καί οί χήρες δέν μεταλαμβάνουν
τάς εορτάσιμους ημέρας, αλλά μίαν Κυριακήν τοΰ Δεκαπενταύγουστου ή έ'να άπό
τά Σάββατα τής Μεγάλης Σαρακοστής. Τά βρέφη καί τά παιδία μεταλαμβάνουν
τό Μέγα Σάββατον τό πρωί, οί δέ ηλικιωμένοι τήν νύκτα τής 'Αναστάσεως, άφοΰ
παρακολουθήσουν όλόκληρον τήν λειτουργίαν τής Κυριακής τοΰ Πάσχα.

β) Προπαρασκευή διά τήν θείαν μετάληψιν. Νηστεία, καθαρμός
Σωματικός, έξομολόγησις, συγχώρησις παρά οικείων καί γειτόνων. "Εν παράδειγμα.
Είς τήν Κορώνην «τήν παραμονή πού ϋ-ά πάΐ] κανείς νά μεταλάβω πρέπει νά λον-
στή, νά κόψΎ} τά νύχια χεριών και ποδαριών, ν' άλλάξη άπο πουκάμισου και νά
vw&fj με τά καλά τον. Πριν ξεκινήση γιά τήν εκκλησά, βγαίνει στήν εξώπορτα καί
καλεί τους γείτονες ονομαστικώς·. «Γειτόνισσες, ο χωράτε με, πάω νά κοινωνήσω !»
Είς τά χωρία τής Πυλίας τά παλαιότερα χρόνια, όσοι επρόκειτο νά κοινωνήσουν
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έστέκονταν είς τό μέσον τής έκκλησίας καί έφώναζαν εΐς τό έκκλησίασμα : «Σχω-
ράτε με, χριστιανοί, και 'Θεός σχωρέαοι σας!» οΐ· δε άλλοι απαντούσαν : «Συχωρε-
μένος νά είσαι ! Ό Θεός νά σε συχωρέση !».

γ) Τά έθιζόμενα κατά τήν θείαν μετάληψιν καί μετ' αυτήν.
"Υπάρχει συνήθεια ό μεταλαμβάνων νά κρατή λαμπάδα εΐς τήν χείρα ; Τί συμβο-
λίζει αύτη ; ν

δ) Εΐς ποίους καί υπό ποίας περιστάσεις άπαγορεύεται ή
θεία μετάληψις κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν ; Π.χ. είς τάς εγκύους πού άπέβαλον,
τούς παρανόμως συμβιούντας (τούς άστεφάνωτους), τάς κοινάς γυναίκας κτλ. 'Επι-
τρέπεται ή θεία κοινωνία εις τούς πενθοΰντας, πριν παρέλθουν 40 ήμέραι άπό τοΰ
θανάτου τού οικείου τών ; Διά ποίον λόγον ;

ε) Μεταφορά των άχράντων μυστηρίων πρός κοινωνίαν έτοιμοθα-
νάτου. Τά κατ' αυτήν έθιζόμενα. Διατί, όταν πρόκειται νά μεταφερθούν τά άγια
μυστήρια εΐς μακρινήν άπόστασιν, προτιμάται ό όνος παρά ό ίππος;

ς) Προλήψεις καί δεισιδαιμόνίαι. Τί κάνουν, εάν τυχόν χυθή ή άγία
κοινωνία εΐς τά φορέματα τοΰ μεταλαμβάνοντος ή κατά γής ; Π. χ. εΐς τήν Κεφαλ-
ληνίαν γέρων ιερεύς, φέρων τά άγια μυστήρια, έπάραπάτησε καί έχύθη τό δισκοπό-
τηρον. Τότε διέταξε τό έκκλησίασμα νά γονατίση, έγονυπέτησε καί ό ίδιος καί έμά-
ζευσε τήν χυθεΐσαν άγίαν κοινωνίαν μέ τήν γλώσσα ν του.

Θ'. 'Αργία.

α) Ποίας ημέρας ή,εορτάς τηρείται άργία γενική ή ύπό μόνων τών γυναι-
κών ή τών γεωργών ή τών μελών ώρίσμένης συντεχνίας; Αί έπικρατοΰσαι έκαστα-
.χοΰ συνήθειαι. ΓΙ. χ. εις τήν Αΐτωλίαν «αμα έδωκε δ παπάς διαταή, δτι ή γιορτή εΐν'
άλαφρή γιά τα ζιβγάρια, πάμε- αν ό παπάς πή, πώς ή γιορτή έχει σταυρό, δηλ. εΐναι
βαρειά, δέν πάμε γιά χωράφι». 'Επίσης εΐς τήν Αΐτωλίαν οΐ γεωργοί «τ Άοπροβδό-
μαδο» (έβδ. Διακαινησίμου) δε δουλεύουν για τό χαλάζι, οι γυναίκες κατά τά Δωδε-
καήμερα δέν κάνουν καμιά εργασία». Διατί;

β) Άργία δι° ειδικούς λόγους. Π.χ. έάν κανείς κατά τήν έορτήν Αγίου
τινός διαφυγή σοβαρόν κίνδυνον, τάζει νά μή δουλεύη τήν ήμέραν αυτήν «κι ας
έναι άλαφρογιορτάδα». — Τ' Άγιαντωνιού φυλάμε γιά τό χαλάζι κτλ.

γ) Συνήθειαι τής παραμονής. Διακοπή πάσης έργασίας ύπό τών γυναι-
κών, μόλις σημάνη ή καμπάνα τοΰ Εσπερινού. Πρβλ. τάς παροιμίας: Άπό βρα-
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όνου φύλα με και τό πρωΐ δ,τι ϋέλεις κάμε. Πότε άρόκοψ' η καημένη;—Τό Σαβ-
βάτο που σημαίνει (Κορώνη).

δ') Τιμωρίαι δια τούς παραβάτας τής αργίας. Αϊ σχετικαί διηγήσεις.

I'. Έπκλησιαστιπαι Jtoivai.

Κανόνας, αφορισμός, ανάθεμα κτλ.

Εις ποίας περιπτώσεις επιβάλλονται αί ποιναί αΰται καί εΐς τί συνίστανται ;
Ποία ή συμμετοχή τού εκκλησιάσματος η τού κοινού εΐς τάς περιπτώσεις
ταύτας ; Πώς γίνεται ή λύσις τοΰ άφορισμού καί ή συγχώρησις ;

ΙΑ'. Στοιχειολαΐρεία.

α') Πϋρ.

1. Δοξασίαι περί πυρός: άγγελος τής φωτιάς. Π.χ. « Ή φωτιά είναι
άγγελος- γι αυτό δεν πρέπει νά την j.παραδίνουμε (τ. έ. νά τή βλασφημούμε). Ή
φωτιά καίει δλα τά πράματα κ' εχει πρώτο οχτρό τό νερό» (Αιτωλία). Ή φωτιά

< είναι η δύναμη τοΰ σπιτιού (Μανιάκι). Διώκει δαίμονας και κάθε κακόν. Όρκοι
εΐς τό πΰρ. (Π. χ. «Μά τόν άγγελο της φωτιάς» (Κεφαλληνία). «Μα τά αγια, πού
σηκώνει εύτη ή φωΰιά» (Άπύρανθος). Έπφδαί καί εξορκισμοί εΐς τό πΰρ.

s ,

Π. χ. « Φεύγα, ρουοούμπελη, σε κυνηγά η φωτιά, τό στουρνάρι κι ό πυριόβολος !».

2. Προσκύνησις τής εστίας ύπό τής νύμφης. II.χ. εν Πωγωνιανη
'Ηπείρου «ή νύφη προσκυνεί τρις πρό τής εστίας», εν Βήσανη κάμνει μετάνοιες
προ τοΰ φούρνου.

3. Λοιβή οίνου καί ελαίου εις τήν.έστίαν. Πόΐε συνηθίζουν νά
χύνουν κρασί καί λάδι εΐς τήν φωτιά; Μέ Αοίας ευχάς συνοδεύουν τήν πράξιν
αυτήν; —Προσφοραί εΐς τόν φοΰρνον. Π.χ. εΐς τήν Κάρπαθον λέγουν πώς
«ό φούρνος καταράται, όταν δέν τ'άφήνης ένα κομμάτι ζέστινο τήν ώρα πού ξεφουρ-
νίζεις τά ψωμιά σου». '

4. Υπάρχει ή συνήθεια νά καλησπερίζουν τόν λύχν^ον, μόλις άνάψουν to φώς;

5. "Αγιον φώς. Καινούργιο ή νιο φώς. Καινούργια φωτιά. Πί-
στις ότι τό "Αγιον φώς άνάπτει αυτομάτως «ονρανόάεν, εκ τοΰ ävεσπέρου φωτός».
Υπάρχει συνήθεια νά σβήνουν όλες οί φωτιές καί τά φώτα εΐς τό σπίτι ή εΐς τό
χωριό, πριν άνάψουν ή φέρουν-τήν καινούργια φωτιά (ή τό νιο φώς) εις τό σπίτι;
Κατά ποίους τρόπους καί πότε άνάβεται ή καινούργια φωτιά. Χρήσις αυτής.

6. 'Άσβεστον φώς. 'Ακοίμητο κανδήλι. Λάδι άπό άκοίμητο κανδήλι κλπ.
Χρήσις αυτού.
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7. Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν φωτιά: Δέν δανείζουν φωτιά την
νύκτα ή κατά τάς μεγάλας εορτάς ή όταν έ'χουν λεχώνα στό σπίτι. Διατί; Π.χ.
ιΜεγάλες γιορτάδες, λαμπρές ήμερες, λέγει γραία άπό τό Μανιάκι, dt δίνω φωτιά-
τή δύναμη τοΰ σπιτιού μου δε σ'τή δίνω εσένα' νά'χης δική σον» (ΛΑ 1508, 17).

β)'Τ5ωρ.

1. Πηγή, κεφαλάρι, κεφαλόβρυσο, μάννα τοΰ ποταμού. *Ανά-
βλυσις πίδακος διά κεραυνοΰ, διά κτυπήματος ράβδου έπί πέτρας ή εκ πλήγματος
οπλής ϊππου (Λελέκου Έπιδόρπιον, Α, 12). Άπατα νερά {άβαθα νερά, ακωλη
λίμνη). Αύξομείωσις τοΰ ύδατος λίμνης ή φρέατος εις ώρισμένας ημέρας εορτών.
Υπόγειος συγκοινωνία υδάτων.

2. Θαυμάσιαι ιδιότητες. Π. χ. τό νερό τής Πρωταπριλιάς φάρμακον
κατά πυρετών τό νερό πηγών τίνων συντελεί εις εύτοκίαν ή εις γονιμοποίησιν στεί-
ρων. Αθάνατο νερό κτλ.

3. Πίστις ότι τό νερό (τό τρεχούμενο νερό;) κοιμάται μίαν ώραν
τήν νύκτα. «Ό θέλων νά πίη τότε πρέπει νά τό έξυπνήση, ταράσσων αύτό διά τής
χειρός απαλά- άλλως τό νερόν άγανακτεΐ καί τοΰ παίρνει τό νοΰ του». Είς τό
Λασήθι, προτού πιούνε τό κοιμισμένο νερό, λένε : Ξύπνα, ξύπνα κι δ δράκος θά
σε πιή! Πρβλ. «Το ποτάμι κοιμάται, δ οχτρός δεν κοιμάται» (Λαογραφία F 502 κέ.).

4. Προσφοραί και θυσίαι εις πηγάς (τάισμα τής βρύσης, κέρασμα
κττ.). Πίττες, γλυκύσματα, βούτυρον, τυρί, άλας, ψωμί, πετεινοί κττ.

(ΐ) εις ώρισμένας εορτάς· π.χ. τήν νύκτα τής παραμονής τών Χριστουγέν-
νων ή τής Πρωτοχρονιάς·

(2) κατά τούς γάμους· π.χ. ή νύφη τήν Δευτέραν (ή Τετάρτην) άσημώνει τήν
βρύση, ρίπτουσα νομίσματα εντός αύτής ή «τήν κερνάει ψωμί και τυρί» (Αιτωλία).
Όμοίως ρίπτει νομίσματα ή τεμάχια άρτου είς όλα τά*ρεύματα κατά τήν μετάβα-
σίν της εις τό χωρίον τοΰ γαμβρού·

(3) κατά το ζύμωμα τοΰ πρώτου άλεύρου τής χρονιάς· προτού φάγουν άπό
τό πρώτο ψωμί, πρέπει νά ρήξουν έ'να ψωμάκι εις έ'να πηγάδι.

Υπάρχει ή συνήθεια ν' άνάπτουν καντήλι ή νά θυμιατίζουν κοντά εις πηγήν
ή ποταμόν;

5. 'Απαγορεύσεις έκ δεισιδαιμονίας: Δέν ούροΰν, ούτε πτύουν εις
ποταμόν, ούτε κοιμούνται κοντά σέ τρεχούμενα νερά, «γιατί κανιά βολά σηκώνεται
τό νερό και τόν πινίγει» (Μανιάκι). Κακόν νά διασκελίση κανείς νερόν τήν νύκτα

γ) Δένδρα.

1. Παραδόσεις περί στοιχειωμένων δένδρων καί αί σχετικαί

7
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δεισιδαιμονίαι. Έν παράδειγμα άπό τήν μεγάλην συλλογήν Πολίτου, Παραδ.
Α', άρ. 324: «2α μεγάλα καί παλαιά δένδρα είναι στοιχειωμένα καί οί άνθρωποι
αποφεύγουν νά κάθωνται πολλην. ώρα άποκάτω σ αυτά η νά κοιμώνται στον ησκιο
των, γιά νά μην πάθουν. Καί δταν κόβουν κανένα απ' αυτά οι ξυλοκόποι καί το
ΐδοϋν πώς γέρνει νά πέση, πέφτουν προύμυτα καταγής^ καί δε βγάνουν μιλιά, γιά
νά μην τους έννοηση η ψυχή τον δέντρου, δταν θά βγαίνη, πώς είναι εκεί, καί καθώς
είναι άγαναχτισμένη τούς λαβώση. Καί στον κορμό, στη μέση, δταν τον κόβουν,
βάνουν μια πέτρα, γιά νά εμποδιστή, νά μην εβγη με όρμη ή ψνχη τον δέντρον τι
αλλιώς θά τούς κάμη κακό καί θά τους κοψομεσιά<ΐχ\». «Τά θεριακωμένα δέντρα
ξεψυχούν. Σαν κόβεται καί ξεψυχάη έ'να μεγάλο δέντρο, βγάζει αίμα σαν άνθρω-
πος» (Ήπειρ. Χρον. 6, 290). Πώς γνωρίζεται «ποιο δέντρο στοιχειώνει» ;

2. Δένδρα ήσκιωμένα (συκιά, καρυδιά κτλ.). Φόβοι σχετικοί μέ τό φύτευμα
καρυδιάς, μέ τήν κατάκλισιν είς τόν ήσκιον τοιούτων δένδρων κτλ.

3. Χαιρετισμός τών δένδρων. Π.χ. εις τήν Λεμεσσόν τής Κύπρου, όταν
κατά τήν άύγήν τής Κυριακής τ$ΰ Πάσχα επιστρέψουν άπό τόν Καλολ Αόον εις
τήν οϊκίαν των, θεωρούσιν ϊεράν ύποχρέωσιν ν' άπευθύνωσι τόν χαρμόσυνον χαι-
ρετισμόν τοΰ Χριστός 'Ανέστη πρώτον εις τά δένδρα τής οικίας ή τοΰ κήπου των,
λέγοντες τρίς : «Χριστός ' Ανέστη, δέντρο μον ! » Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται τοΰτο ;

δ) Λίθοι.

a

Άγιολίθαρα. Π.χ. εις τούς άγ. 'Αποστόλους (παρά τήν Πρέβεζαν) «μιά
πέτρα τήν έχουν προσκύνημα' οι άρρωστοι φέρνουν τρεις φορές γύρα, άφοΰ γδυ-
θούν, καί ύστερα αλλάζουν. Τά παλιά τά ρούχα θάν τ' άφήσουν άδεκεΐ» (Ήπ.
Χρον. 6, 285). Ό άγιος Σπυρίδωνας είς την Κίον «ήτανε έ'να μάρμαρο στό
βουνό κ' είχε μιά τρύπα στη μέση. Τό είχαν φραγμένο μέ τζάμια γύρω». Βλ.
κατωτέρω, σελ. 112, τά έθιμα τής εορτής τοΰ αγίου Σπυρίδωνος.

II. ΕΘΙΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ

ΕΠ° ΕΥΚΑΙΡΙΑ, "Η ΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ).

Α'. ΕΰχαΙ—αναθήματα (τάματα).

α) Ζώσιμο έκκληαίας.

Είς ποίας περιστάσεις τάζουν νά ζώσουν τήν έκκλησίαν ή τόν άγιον;
Ποίον άγιον; Τύπος ευχής: Π.χ. «'Αφέντη μ'Αηγιώργη μου, κάνε νά γίνη καλά
το παιδί μον καί νά σε ζώσω! » ('Αράχοβα). Κατά ποίον τρόπον γίνεται τό ζώσιμο
αυτό; Μέ νήμα άπλό ή κερωμένο ή καί μονομερίτικο; Εις τί χρησιμοποιείται
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κατόπιν τό νήμα αυτό, (τό «ζώαμα» ή ή «ζώστρα») ; Π.χ. εΐς τήν Κρήτην «τό
κόβουν φιτίλια, χύνουν κεριά και τά πάνε εΐς τόν "Αγιο». Εις τόν Μαραθόκαμπον
Σάμου «Ίμεΐς στον χονριό μας, σαν ερτ° βλονϊά, χονλέρα, λοιμική ... σμαίννι
οί καμπάνες, μαζαίνιτι ού κόσμους κι κβαλάει κιριά σ'πτήοια. Τά δένονμι κι κά-
νουμι ενα μακρύ μακρύ σά σκ'νι κι ζώνουμι τ'ν Ικκλησά, ΰνμιάζονμι, ν στεύονμι,
κάνουμι παράκλησ' κΐ-φενγ' τον κακό».

Γίνεται και ζώσιμο μόνον τής εικόνος τοϋ "Αγίου ; Εϊς τήν Κορώνην, όποιος
πάσχει άπό θέρμη (ελονοσίαν) «μετράει μιά κλωνά με τον αγιο Γιάννη, όσο δηλ.
είναι τό εικόνισμα τοϋ τέμπλου, και τήν κλωνά αύτη τή ζώνει στή μέση τον. Κοι-
μάται με δαύτηνε δνδ - τρεις βραδείες κ* υστέρα τήνε χύνει κερί και τήν ανάβει στή
χάρη του και καίγεται ή άρρώοτεια». Πού αλλού γίνεται τοιούτον τι;

β) 'Ασήμωμα εικόνων καί Αφιερώματα ήτοι ομοιώματα παιδιών ή ΐαθέν-
των μελών τοΰ άνθρωπίνου σώματος, πλοίων, βοών κλπ. "Ονομα (άσημόπαιδα,
άύρωπάρια καί εΐ τι άλλο). Διατυπώσεις κατά τήν έκπλήρωσιν τοΰ τάματος.

Παραδείγματα: «Αμα πονάη μάτ'—Θεάς φυλάξ'— φέρνουν (στήν εκκλησία)
μάτ' τάμα· άμα πονάη κεφάλ', φέρνονν κεφάλ', ασημένιο, χρυσό» (Λήμνος): «Άν
τύχη ενα καράβι ή καΐκι και κιντννεύη, τάζουν ,στήν Παναγία το καΐκι άσημένιο
ή χρυσό. "Υστερα φέρνουνε το τάμα τους ξυπόλυτοι καί ξεκοντρονλοι, οπως τδ
εχουνε τααένο, και κάνουνε λειτρουγιά και το κρεμάν στήν Παναγία» (Κορώνη).

γ) Προσφοραί και ϋ·νύίαι ΙδιωτικαΙ (από τάμα).

1. Ποία τά σχετικά τάματα; Ποιον άγιον έπικαλοΰνται έν άσθενείαις καί
κινδύνοις καί ποίον τό είδος καί ό τρόπος τής προσφοράς.; (Κερί, λάδι, λιβάνι,
αρνί, βόδι, πετεινός κλπ.). Θυσίαι άναίμακτοι καί αίματηραί. 'Αναθήματα ισομε-
γέθη ή ισοβαρή πρός άνθρώπινον σώμα. Διηγήσεις περί αυθορμήτου προσελεύσεως
τοϋ θύματος κλπ. Π.χ. « Τάζω σου, Παναγία μου, οκάδες τό λιβάνι/» εύχεται ή μητέρα,
διά νά γίνη καλά τό παιδί της· κατόπιν ζυγίζει τό παιδί κάί όσον είναι τό βάρος
του, τόσες οκάδες λιβάνι προσφέρει εΐς τήν εκκλησίαν ή τάζει λαμπάδα ισομήκη,
ήτοι όσον είναι τό άνάστημα τοΰ παιδιοΰ της. Εις τήν Ρόδον ή μητέρα οδηγεί τό
άρρωστο παιδί' της εΐς ένα εξοχικό μοναστήρι, άποκόπτει ολίγας τρίχας άπό τά μαλ-
λιά του καί μέ κερί τάς άναρτά πλησίον τής εικόνος τοΰ Αγίου.

Είς τά χωρία τής Μεσημβρίας έπικαλοΰνται τήν βοήθειαν τοΰ αγίου, τοΰ
οποίου τό ό'νομα φέρει ό ασθενής, ή τοΰ αγίου, τοϋ οποίου ή εορτή πλησιάζει.
«Παππού Νικόλα (ή Άηγιώργη μου), γιάνε μου τό παιδί και d'à σε κόφτω κουρ-
μπάν'». "Εκτοτε κατά τήν έορτήν τοΰ αγίου ΰποχρεοΰται οΰτος νά έκτελή πιστώς
τό τάμα του, τό όποιον ούτφς άποβαίνει έθιμον περιοδικώς τελούμενον έν τφ
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οίκω- ουδ' επιτρέπεται άντικατάστασις τής θυσίας δι' 'άλλης προσφοράς· «άφοϋ
εταξες αίμα, δ άγιος ϋέλ' và τρέξ' αίμα» (Ααογραφ. Γ 164). Πρβλ. τό τάξιμο τοΰ
βοδιού εν Μάνη: «τό βόδι τοΰ άρρώστου, τού κινδυνεύοντος, περιφέρεται βραδέως
καί έν πομπή τρις περί τόν ναόν τού χωρίου καί, αν κατά τό διάστημα τοΰτο
μουγκανισθη, άπόδειξις ότι θά ζήση ό άρρωστος, όποτε τό βόδι σφαζόμενον διανέ-
μεται είς τό χωρίον όλόκληρον, ιού δέρματος άπομένοντος υπέρ τοΰ ναού. Τουναν-
τίον, ό άρρωστος θ' άποθάνη καί τοΰ βοδιοΰ ή ζωή παρατείνεται» (Νέον Πνεύμα
1894, τ. Γ', 584). Είς τό Παλαδάριον (Προύσης), «όταν κανένας έχει ταμένο για
τή γεία τάζουν πετεινό : κάνε με καλά και ϋά οε φέρω πετεινάρι... παγαίνει στοΰ
παππού τοΰ Άηθείρσου τ° άγιασμα εναν πετεινό κι ο παπάς τόν διαβάζει κ' έπειτα
κόφτουν τό πετεινάρι στο κατώφλι τής εκκλησίας και τό παίρνει ό παπάς. Τό
κεφάλι του τό τυλίγουν *σ' ενα παννί καί τό δένουν η τό καρφώνουν στο δέντρο,
όπου καρφώνουν καί κομμάτια άπό τό φόρεμα τού άρρώστου». Τροποποίησις ΐής
αίματηράς θυσίας ε!ς άπλήν προσφοράν ζώου. Π.χ. εις τήν Σιγήν Βιθυνίας «κατέ-
βαιναν κόσμος άπό τά χωριά καί έφερναν ταξίματα τού Ταξιάρχη : αρνιά, μοσκά-
ρια, λάδι κλπ. τά παρουσίαζαν στην εικόνα τού Ταξιάρχη καί κατόπιν τά έδιναν
στήν 'Επιτροπή καί τά πουλούσε. Τά χρήματα τά έπαιρνεν ό Ταξιάρχης».

2. Σφαγή τού θύματος, διανομή τών κρεάτων. "Οροι τελέσεως
τής θυσίας. Πού τό ζώον, τό άφιέρωμενον είς τόν "Αγιον (ταοιμάρης βοΰς
ή κριός έν Κρήτη), σφάζεται εΐς τήν έκκλησίαν, τό δέ κρέας του διαμοιράζεται ώμόν
ή βρασμένον εΐς τούς παρευρισκομένους ;

Πρέπει τό σφάγιον νά πληροί ώρισμένους όρους ; (Άρρεν ή θήλυ ; άσπρο
ή μαύρο ; στέρφο ; νέο ή παλαιό ;). Τρόπος σφαγής κτλ.

3. Θυσία πετεινοΰ ή ό'ρνιθος ή προβάτου κατά τούς γάμους. Εΐς
τήν πεδινήν Θεσσαλίαν τήν παραμονήν τοΰ γάμου εσφάζετο ένα βόδι, τό δέ αίμα
τό έμάζευαν εΐς μίαν λεκάνην καί μέ αύτήν έχόρευαν έπειτα ή μητέρα τοΰ
γαμβρού ή θεία του έρράντιζε μέ τό αίμα τό κατώφλιον καί τούς τοίχους τοΰ σπι-
τιού. Εξακολουθεί νά τελήται τό έ'θιμον αυτό ; 'Επίσης εις τήν Κύπρον «όταν
ό νυμφίος φθάση εις τό κατώφλιον τής θύρας τής νύμφης, εΐς τών συγγενών
αυτής φέρει όρνιθα καί τήν θέτει έπί τοΰ κατωφλίου της θύρας, ό δέ νυμφίος
λαβών τότε πέλεκυν, κτυπά καί κόπτει τόν λαιμόν αυτής, ή δέ θυσία αύτη θεωρεί-
ται ώς καλός οιωνός» (Σακελλαρίον, Κυπριακά Α 72). Πού άλλου συνηθίζεται
τοιούτον τι;

δ) Προαφοραϊ και ΰ·υαίαι δημοτελεΐς.

Ακοίμητη ή μονοημερίτικη λειτουργία, κουρμπάνι χωριανικο κλπ. Πού εν
περιπτώσει επιδημίας, άφορίας ή άλλης αιτίας θυσιάζεται σφάγιόν τι υπέρ όλο-



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 101

».

κλήρου τού χωρίου; Τί ζώον θυσιάζεται'τότε και ποΰ ; Είς τόν περίβολον εκκλη-
σίας τινός ή εις τό μεσοχώρι καί κατά τήν εορτήν τίνος Αγίου ; Είς τά χωρία
τής Αίνου, «αν ό ενιαυτός είναι δυστυχής, θυσιάζεται κατ' έπίμονον άπαίτησιν
τού χωρίου γιά ,τό αίμα μιά στέρφη άμνάδα». Εις τήν Καστορίαν παρθένοι
«κάθονται τή νύχτα και ζυμώνουν (ακοίμητη λειτουργία) μέσα στήν εκκλησία. " Ολη
νύχτα δεν κοιμούνται. Το ζυμώνουν το πρόσφορο, γίνεται, ψήνεται, καί, μόλις ψηθή,
φωνάζουν τον παπά νά λειτουργήση. Αυτό γίνεται γιά υγεία και σε ανάγκη με-
γάλη. Συνεννοούνται οί οικογένειες. Ώς τώρα γίνεται». Τό αυτό είς τήν Κορώνην
*μονοημερίτικη λειτρουγιά».

ε) Το «σκλάβωμα» καί το «καλογέρωμα».

Είς ποίας περιστάσεις και πως γίνονται ταύτα; Παραδείγματα: εις τήν Σιγήν
Βιθυνίας «άμα άρρωστοΰσε κάποιο παιδί, τό σκλάβωναν, δηλ. τό πήγαιναν στον
Ταξιάρχη, τό ζυάζανε κι οσες οκάδες εβγαινε, τόσο κερί ή λάδι (ή δ,τιδήποτε άλλο)
θά έδιναν στον Ταξιάρχη. "Ελεγεν ή μητέρα : «Νά μου τ' άξιώσης, Ταξιάρχη μου>
νά γίνη τόσων χρόνων και νά σε φέρω τόσες οκάδες λάδι, κερι κλπ.» Άμα τό ζυά-
ζανε, τοΰ έβαζαν ενα χαλκά άπό άσημένιο σύρμα στο λαιμό και τόν φοροϋσεν εκεί,
ώσπου νά περάσουν τά χρόνια, που ζήτησεν ή μητέρα. Τότε πήγαιναν πάλι στον
Ταξιάρχη, πλήρωναν τό τάσιμο και ξεσκλάβωναν τό παιδί, δηλ. τοΰ έβγαζαν τό
χαλκά άπό τό λαιμό και τόν κρεμούσαν στήν εικόνα». (Πρβλ. Σακελλαρίου,
Κυπριακά, Α', 703). Εις τήν Σπάρτην «άμα είναι κανείς άρρωστος ή μαγεμένος,
τόν τάζουν σέ κάποιον "Αγιο νά τόν καλογερέψουν. Τοΰ βάζουν δηλ. μαΰρα ροΰχα,
παπούτσια, πουκαμισάκι, δλα, δλα κατάμαυρα και τά φορεΐ, δσον καιρό τάξουνε,
ενα, δύο, τρία χρόνια. "Οσον καιρό τά φορούν, δέν τους λένε τ' δνομά τους, τους
λένε καλογέρους, äv είναι άγόρια, καί καλόγριες, άν είναι κορίτσια.^ Αμα περάση
δ καιρός, πάνε στήν εκκλησία και τους ξεκαλογερεύουν. Βγάζουν τά μαΰρα και
τ άφήνουν στήν εκκλησία καί τους φοροΰν κατόπιν δλο άσπρα». Εις τήν Έπτάνη-
σον «τους ρασοφοροϋν πάνω ατό λείψανο τοΰ "Αγίου».

Τ) Προακύνηαις άγιων Τόπων xal άλλαι ίεραΐ άποδημίαι.

Ευχάί καί παροιμίαι, έ'θιμα επικρατούντα κατά τήν άναχώρησιν καί τήν επι-
στροφή ν των προσκυνητών. — Προετοιμασίαι διά τήν άναχώρησιν: εφόδια ταξιδιού,
δώρα διά τούς μοναχούς τοΰ Αγίου Τάφου κτλ. Ήμερα αναχωρήσεως: εστίασις
συγγενών καί φίλων προ αυτής («Χατζήθκος γάμος» εις Κουβούκλια Μ. 'Ασίας), τό
«τραγούδι τ αη Τάφου», παράκλησις έν τή έκκλησία ή ευχέλαιον κατ" οίκον, κωδω-
νοκρουσίορ. καί προπομπή υπό τών ιερέων φορούντων τά ιερά άμφια. Επιστροφή
των χατζή δω ν καί τά κατ' αυτήν: προϋπάντησις αυτών υπό τών ιερέων καί τού
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κόσμου, δοξολογία έν τή έκκλησίςι καί συνοδεία μέχρι τής οικίας. Τά προσκομιζό-
μενα ιερά αντικείμενα καί δώρα και ή χρήσις αύτών : χώμα άπο τον "Αην Τάφο,
νερο άπο τον 'Ιορδάνη ποταμό, σταυροί, Τίμιο ξύλο, κεριά άπό τό Άγιο Φώς,
θυμιάματα, εικονίσματα, κομβολόγια, σάβανα κλπ. Προσφορά" δώρων είς τούς
προσκυνητάς: φαγητά, γλυκύσματα κλπ. καί άνταπόδορις αυτών..

ΙΙοΐαι αντιλήψεις επικρατούν περί προσκυνητών (χατζή δων) ; Ποίαν ιδιότητα
άπέκτων εις τήν θεραπείαν άσθενειών ; Πώς γίνεται ή κηδεία καί ή ταφή τών
χατζήδων ; (Πρβλ. Τό χατζηλίκι στά Κουβούκλια Προύσης Ιν Μικρασ. Χρον. Β ',
400 — 420. Τό προσκύνημα στούς αγίους Τόπους, Ξ. '-Ακογλου, Λαογραφικά
Κοτυώρων 1939 σ. 219-222).

ζ) "Αλλα τάματα και ακλαβώματα είς τον αγιον·

Π.χ. Τό 'χει τάμα νά πάη ξυπόλυτη (ή αλαλη) ατή χάρη του, ξεκοντρουλη, με
ξέπλεχα μαλλιά και με τά χέρια σταυρωμένα, νά ξενυχτήσουν στην εκκλησία κλπ.
«νά υψώσουν τον "Αγιο» (δηλ. νά τόν εορτάσουν xaV"V« κάνουν τραπέζι), «ν ανοί-
ξουν εκκλησία» δηλ. νά λειτουργήσουν έρημοκλήσι μή συχναζόμενον κλπ. Εις τήν
Κύπρον σκλαβώνονται εις τον αγιον δηλ. υπόσχονται καί νά υπηρετήσουν παρά
τφ Άγίω έπί χρονικόν τί διάστημα, καθ' ό φέρουν περί τόν τράχηλον ή τόν καρπόν
τής χειρός χαλκάν (δακτύλιον) έκ χαλκού η έξ άργύρου, τον όποιον αποβάλλουν είς
τό τέλος τής θητείας των, άφού ό ιερεύς άναγνώση ιδίαν ευχήν διά τό «ξεσκλά-
βωμα». Ό χαλκάς αυτός κατατίθεται κατόπιν μεταξύ τών αναθημάτων τού άγίου.
Πού αλλού γίνεται τούτο; Διά το ύψωμα βλ. κατωτέρω σελ. 106.

Β'. Έγκοίμησις είς εκκλησίας.

Είς ποίας περιστάσεις καί έπί πόσας ήμέρας κοιμώνται άνθρωποι έν τη
εκκλησία καί μάλιστα κάτω άπό τήν εικόνα τού Άγίου ; Κατά ποιον τρόπον επέρ-
χεται τότε ή ΐασις τού άσθενούς; Απλώς δια τής έγκοιμήσεως εΐς τήν έκκλησίαν
ή διά τής επιφανείας τού Άγίου έν ένυπνίω ; Πώς παρουσιάζεται κάθε Άγιος ;
Κατά τούς Κυπρίους πχ. ή Παναγία παρουσιάζεται μέ άσπρο σινδόνι σάν Τούρ-
κισσα, ό άγιος Νικόλαος ώς πτωχός διάβροχος καί «'ροματίζει» τόν άρρωστο.

Εΐς τήν Κύπρον έγκοίμησις γίνεται καί διά νά ύποδειχθή ό μέλλων γαμβρός.

Γ'. "Αγιασμοί, προσκομιδή άγίων λειψάνων,
σταυρώματα κλπ.

Εΐς ποίας .περιστάσεις οί γεωργοί καί οί κτηνοτρόφοι καλούν τόν ιερέα πρός
τέλεοιν άγιασμοΰ ; Πότε στέλλουν νά φέρουν άγια λείψανα ; Υπάρχει ή πίστις, ότι
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ώρισμένου ιερέως ή ευχή εισακούεται καί διά τοΰτο καταφεύγουν προ πάντων είς
αυτόν ; Π.χ. είς τήν Αίτωλίαν «αν στά χωράφια τους φανή σκουλήκι ή άλλα ζού-
μπερα, καλοΰν τόν παπά καί διαβάζει αγιασμό. Κάποτε καί ώρισμένον παπά, πού
τον οτρέει δ αγιασμός, δηλ. πιάνεται ή ευχή του. Άν ίδοΰν πώς τό κακό προοδεύει,
καλοΰν κουτιά με αγια λείψανα. Φέρνει ό καλόγερος τό κουτί άπό τό μοναστήρι
καί τό στήνει στήν άκρη στό χωράφι τους καί διαβάζει τόν αγιασμό. Καί διηγοΰν-
ται θαύματα ύστερα άπό τόν αγιασμό» (Λουκόπουλος).

Άλλαι λατρευτικαί πράξεις προς θεραπείαν άσθενειών ή πρός άποτροπήν
κακού : έπίθεσις τοΰ πετραχηλίου επί τής κεφαλής τοΰ άσθενούς, σταύρωμα αυτού
μέ τήν ιεράν λόγχην, κύψις υπό τό ιερόν Ευαγγέλιον, επαφή τών άμφίων τοΰ
ιερέως κατά τήν έ'ξοδον τών Αγίων κττ.

Δ Π ο μ η α ί.

Λιτανεία, λέηση, γύρα, σίγνα (Καρδίτσα), αλάϊ (Κρήτη), πρετσεσό (Επτάνη-
σος), πομπαί γινόμεναι είς εκτάκτους περιστάσεις (άνομβρίαν, έπιδημίαν, άκρίδα
κλπ.) ή κατά τήν μεταφοράν θαυματουργού εικόνος η αγίων λειψάνων. Περί πομ-
πών κατά τήν έορτήν τών Φώτων ή πολιούχου τινός αγίου βλ. κατωτέρω σελ. 108.

Πώς καταρτίζεται ή ιερά πομπή καί ποία τά έθιζόμενακατα τήν διαδρομήν
αυτής; Περιαγωγή θαυματουργού εικόνος ή λειψάνων. Παραδείγματα: Εις
τήν Άράχοβαν Παρνασσίδος «όταν δεν βρέξη η δταν πέση άκρίδα, γίνεται λέηση
στον Άη Νικόλα πρός τόν δρόμο τών Δελφών. Ψέλνει αγιασμό ό παπάς κι δ κόσμος
γονατίζει τρεις φορές στό δρόμο (κατά διαστήματα). Ή λιτανεία γίνεται με τά
λάβαρα και δλα τά συναφή». Είς τήν έπαρχίαν Μεραμβέλλου «δταν εϊναι ανομβρία,
γιά νά βρέξη, αφήνουν τά ζώα τους μέσα νηστικά τρεις μέρες. Νηστεύουν και οι
άνθρωποι. Τό πρωί πάνε στην εκκλησία και λειτουργούν, κατόπιν παίρνουν τις
εικόνες, τά έξαπτέρυγα, τους σταυρούς και γυρίζουν πρώτα α δλες τις εκκλησίες
ιού χωριού και κατόπιν σ δλα τά εξωμονάστηρα. Σε κάθε εκκλησία σταματούν και
γονατίζουν δλοι και διαβάζει ό παπάς δέηαες. 'Επίσης γονατίζουν καϊ οπου είναι
σταυροδρόμι. Πρωτύτερα έκλαιγαν ε δλοι κάθε φορά που θά κάνανε λιτανεία. Ή λι-
τανεία γίνεται τρεϊς μέρες στη σειρά». Εΐς Ίνναχώριον Δυτ. Κρήτης «μαζεύονται
δλα τά χωριά σε μιά εκκλησία μαζι με τους παπάδες των καϊ λειτουργούν. Κατόπιν
νηστικοί παίρνουν τά εξαπτέρνγα, τους σταυρούς και κάθε άνθρωπος κρατεί δύο
καϊ τρεις προσφορές. Γυρίζουν δλα τά χωράφια καϊ δσοι έχουν τριδρόμια στά
χωράφια τους πάνε καϊ προσκομίζουνε την προσφορά τους στά τριδρόμια και κάνει
ό παπάς δέηση. Κόβουνε ενα κομμάτι ύψωμα άπό τη σφραγίδα της προσφοράς καϊ
τό βάζουν μέσα σε μαλακό κερϊ καϊ τό φυλάγουν κάπου». Είς τό Λασήθι «β άνουν ε
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τά οζά ντως μέσα και παίρνουνε απ δλα τά χωριά τά κονίσματα, τά εξαπτέρνγα,
το σταυρό και πάνε δλοι στήν Κρουσταλλένια (κοινόβιο μοναστήρι). Άπο κει ξεκι-
νούνε και γυρίζουν ε γύρω γύρω στον κάμπο σ' δλα τά χωριά τρεις μέρες. Μπροστά

{

πάνε τά σημαντήρια και παίζουνε. Νηστεύουνε και τήν τρίτην ημέρα πάνε στον
άγιον 'Ιωάννη τον Πρόδρομο (Ικκλησία στή μέση τοϋ κάμπου). ΈκεΤ κάνουνε
αγιασμό κάί πίνουνε δσοι νηστεύγουνε καί διαλύεται δ κόσμος».

Ε'. Καταχΰσματα.

Υπάρχει ή συνήθεια πλην τής νύμφης, όταν εισέρχεται εις τήν οϊκίαν τοΰ
γαμβρού, νά ραίνουν μέ όρυζαν, κουφέτα καί άλλα καταχΰσματα ζώα ή καί αντι-
κείμενα τό πρώτον εισαγόμενα εις τήν οικίαν ; Π.χ. είς τήν Κρήτην, κατά τήν
είσαγωγήν μεγάλου λίθου εις τό έλαιοτριβειον ρίπτονται έπ' αΰτοϋ καταχΰσματα,
πανιέρια λεγόμενα. Ραίνουν μέ καταχΰσματα τό πλοιον ή τήν βάρκαν, όταν τήν
πρωτορίχνουν εις τήν -θάλασσαν ; Εις ποίας άλλας περιστάσεις γίνεται τούτο ;

III. ΕΘΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΣ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Α'. Άπαρχαί.

Ποιαι συνήθειαι έπικρατοΰν, όταν συγκομίζουν τούς καρπούς ή όταν ωρι-
μάζουν αί πρώται ράγες τών σταφυλών, τά πρώτα σύκα καί αι άλλαι οπώραι;
Προσάγονται οί πρώτοι καρποί εις τήν εκκλησίαν, διά νά λειτουργηθούν και δια-
νεμηθούν είς τούς έκκλησιαζομένους ή τοποθετούνται είς τό είκονοστάσιον ή αφή-
νονται εΐς τήν βρΰσιν τοΰ χωρίου ή πού άλλοΰ ; Συνήθειαι σχετικαί μέ τόν πρώ-
τον έκ τής συγκομιδής άρτον ή μέ τόν πρώτον καρπόν.

Παραδείγματα: Εΐς τά Τοπόλια Δυτ. Κρήτης «άμα θερίζουν, άπο τον
πρώτο καρπδ πού ϋ·ά ζυμώσουν κάνουν ένα κουλλούρι και τό πάνε στή βρύση και
τό κρεμούν στήν κουτσουνάρα ( = κρουνόν) τής βρύσης, πού τρέχει τό νερό, γιά νά
τρέξουνε έτσά τά καλά στό σπίτι. "Οποιος πάει πρώτος νά γέμιση παίρνει τό κουλ-
λούρι». Ή αυτή συνήθεια και έν Δρυμω Μακεδονίας. Εΐς τό Σαμόκοβον τής
'Ανατ. Θράκης «τήν πρώτη πίττα, πού ζυμώνουν άπό τό νέο ψωμί, τή λένε τζι-
τζιροκούλικο, γιατί ανήκει στον τζίτζιρα, που τραγουδεϊ, κατά τήν λαϊκή δοξασίά :

Θερίσετ' αλωνίσετε,
δεμ ατοκουβανήσετε,
κ'εγώ τό κουλικάκι μου
ϋ·έλω νά με τό δώσετε.
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Είς τά Λακκοβίκια Μακεδονίας τό «τζιτζιρόκλικο τό φέρουν εΐς τήν βρύσιν.η εΐς τό
φρέαρ. Έκεΐ δέ, άφ'ού τό βρέξουν δι'ύδατος, τό διανέμουν εΐς τούς παρατυχόντας,
οί όποιοι εύχονται τά βέλτιστα». Εις τήν 'Αγίαν "Ανναν Ευβοίας «από τό κλαρί
που &à πρωτοκάνγι καρπό, fia πρωτοφάη έγκυος». Πού αλλού συνηθίζεται τούτο
καί δια ποίον λόγον; Εΐς to Μεσοχώρι Καρπάθου τοΰ άγ. Κηρύκου (15 Ιουλίου)
φέρουν εΐς τόν ναόν τά πρωτόλεια τών σύκων καί σταφυλών, δι'δ και λέγεται
αης Σνκαλάς.

Ποΐαι αί συνήθειαι, όταν άρχίζη νά ώριμάζη ή σταφίς, ή οταν γεμίζουν
τ'άλώνι σταφίδα ; Ποΐαι όταν τρυγούν τάς κυψέλας τών μελισσών, όταν πήξουν
τό πρώτο τυρί κλπ.;

Β'. "Αλλαι προσφοραι. Υψώματα, -θυσίαι.

α) Πρόσφορα; άρτοι, έητάζνμα, άρτοκλασίαι (άρτος, πεντάρκιν) (Κύ-
προς), πρόσφορο, προσφορίδι (Κρήτη), πρωτάκι (Χάλκη, Ρόδος), λειτουργία, παν-
ννσίες (=άρτόι προσφερόμενοι εΐς εσπερινούς, Κύπρος), άχράντα (Κύπρος), βλογιά,
αμνός (Σάμος). Προσφορά οίνο ν (ανάμα), έλαίου, κηρίων, θυμιαμάτων κλπ.
Πότε γίνονται αϊ προσφοραι αΰται, ή αρτοκλασία ή ή λειτουργία;

Τρόπος παρασκευής τών άρτων τής λειτουργίας καί τά έθιζόμενα κατά τό
ζύμωμα ή τό ψήσιμο αύτών. Χρησιμοποιούνται επτάζυμα εΐς τήν τελετήν τής άρτο-
κλασίας; Ποίος δ τρόπος τής παρασκευής των; Π.χ· εΐς τήν Λέσβον τό πρώτον
ή μάλλον τά τρία πρώτα φυράματα παρασκευάζονται κατά μαγικόν τρόπον υπό
γραίας λεγομένης μάννας. « Περί τήν τρίτην περίπου ώραν τής νυκτός, ή μάννα
βλασφημήσασα τρις θέτει έν μεγάλη χύτρα ποσόν έρεβίνθων, άνάλογον πρός τό
προζύμιον, τό όποιον μέλλει νά παρασκευάση. Τήν χύτραν ταύτην, αφού χύση πρώ-
τον εΐς αυτήν τό άπαιτούμενον ύδωρ, επιθέτει είτα έπί της πυράς, παρ'ήν καθη-
μένη περισυλλέγει μετά προσοχής διά κοχλιαρίου τής χύτρας τόν άφρόν, έν δσω τά
όσπρια βράζουν, καί αποθέτει αυτόν έν τϊνι πινακίω· Περί μέσας σχεδόν νύκτας
καταβιβάσασα τήν χύτραν άρχεται, (έπικαλουμένη καί αύθις τόν διάβολον), τής κατα-
σκευής τοΰ πρώτου φυράματος έκ τοΰ συλλεγέντος άφροΰ τών έρεβίνθων. Μετά
τινα χρόνον, όσος απαιτείται διά νά γίνη ή ζύμωσις τοΰ πρώτου τούτου φυρά-
ματος, κατασκευάζει καί δεύτερον, μεταχειριζομένη ώς προζύμιον τό πρώτον φύραμα,
έκ τοΰ δευτέρου δέ τούτου κατασκευάζει τελευταΐον τό τρίτον, τό καί μεγαλύτερον,
ύποψιθυρίζουσα έν αρχή εκάστης ζυμώσεως καί τό όνομα τοΰ Σατανά. Έκ τού
τράτου δέ τούτου φυράματος, ού ή ζύμωσις γίνεται περί όρθρον, έρχόμεναι· al
γυναίκες τής έκεΐ συνοικίας, λαμβάνουν έν τεμάχιον πρός παρασκευήν τού εφτα-
ζύμου,.,. Διά ταύτα πολλαχού τής Λέσβου δ άρτος οΰτος καλείται καί διαβονλον-
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ψώμ ». Έν Χίφ διά τό έφτάζζουμο χρησιμοποιούνται άντί ύδατος επτά ε'ιδών ζωμοί
(ρεβιθίων, μαράθου, πιπεριού, καλαμιοΰ, δάφνης κλπ.)

β) Ποίας ημέρας και έκ ποίας άφορμής ή αιτίας «οηκώνουν
νψωμα» στά σπίτια καί κατά ποίον τρόπον γίνεται τοΰτο ; Π. χ. εις έορτάς υψώ-
νουν τόν Άγιον τής ημέρας· όταν πρόκειται νά ταξιδεύση κανείς «υψώνουν τήν
Παναγίαν». Αί σχετικαί εύχαί και τελεταί. Αειτουργίαι συντεχνιών καί τά έθιζό-
μενα κατ' αυτάς. Παραδείγματα: Εις τήν Αίτωλίαν «στή γιορτή τον ο καθένας
σηκώνει και ϋψωμα στο σπίτι του. Βάνουν επάνω στο τραπέζι ενα πιάτο με άβραστο
σιτάρι και άποπάνω μιά λειτουργιά- παράπλευρα άπο το πιάτο μπαίνουν δυο ποτή-
ρια γιομάτα κρασί. "Ερχεται δ παπδ,ς και διαβάζει: κόβει άρτον, δηλ. τή μεαιά τής
λειτουργίας και τή βλογάει. Άπο τόν άρτον κόβει κομματάκια και δίνει οάν αντί-
δωρο στους παρευρισκομένους. "Επειτα βάνει δυο κομμάτια και στά ποτήρια με τό
κρασί και τά δίνει στους νοικοκυραίους, ενα στον άντρα καί τ άλλο στή γυναίκα,
γιά νά πιούνε. Τότε οι νοικοκυραίοι κρατώντας με τό άριστερό τό ποτήρι, σηκώνουν
τό πιάτο με το στάρι και τή λειτουργία άπάνω. Κρατεί κι δ παπάς, κρατούν κι δσοι
άλλοι παρευρεθούν στήν τελετή, ενφ δ παπάς διαβάζει· καί τελευταία δλοι λένε:
Χρόνια πολλά. »

Εις χωρία τινά τής Πωγωνιανής, όπου υπάρχουν πολλοί βαρελάδες, εις τό
τραπέζι πού επακολουθεί τήν λειτουργίαν τής συντεχνίας, λέγουν μίαν είδικήν
εύχήν: «Ό "Αιος πού V άπόψε κι αύριο νά σκέπη, νά βοηθάγι τήν άρίδα, οκεπα-
ρίδα, τό πελέκι, τό ροκάνι καί τό γαρδαροξύστη». Πού άλλοΰ γίνεται τοΰτο;

γ) Προσφορά μειλιγμάτων, ιδίως μελόπιττας, είς αγίους (π.χ. εις τήν άγ.
Βαρβάραν, τόν άγ. Σπυρίδωνα) ή είς νεράιδες, μοίρες, στοιχειά κλπ. δαιμονικά όντα.
Τρόπος παρασκευής καί τρόπος εκθέσεως τών μειλιγμάτων. Π. χ. είς τήν Ζάκυνθον
οί χωρικοί θέτουν ένίοτε άρτον εις τήν τρύπαν, τήν οποίαν ύπολαμβάνουν ώς τήν
εΐσοδον τής φωλεάς τού οίκουροΰ ό'φεως (στοιχειού, άγαθοΰ δαίμονος τοΰ οίκου).
Εις τήν Λέρον «αί γυναίκες συνηθίζουν τήν έσπέραν τής 1ης Σεπτεμβρίου, αρχής
τοΰ θρησκευτικού έτους, νά παραθέτουν τράπεζαν έστρωμένην μέ πινάκια γλυκυσμά-
των, διά νά φάγη τήν νύκτα τό στοιχειό τοΰ σπιτιού, ώς λέγουσιν ».

δ) Προσφοραί άνθέων, στεφάνων, κλάδων είς τά εικονίσματα καί τούς
ναούς, στολισμός εικόνων, Επιταφίου, εκκλησιών δι' άνθέων, ταινιών καί κλάδων
μύρτου, δάφνης κλ. 'Ιαματική δύναμις τών άνθέων τούτων. Π.χ. εις τά χωρία τής
Πυλίας « κρεμούν ενα ματσάκι κορφοξυλάνθη, που θά τά κόψουν τήν πρωτομαγιά
ή τής 'Αναλήψεως ή καμιάν άλλη άπό τις μεγάλες ήμέρες. "Ολα αυτά είναι καλά
γιά τό ματόπονο ».
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ε) Θυσίαι τελοΰμεναι κατ' έ'τος είτε υπό ατόμων ε'ίτε υπό ολοκλήρου τού
χωρίου (κουρμπάν χωργιάν'κό). 'Από ποίους λόγους συνέστη τό έ'θιμον ; (Π. χ.
γιά ντη γεια, για γερωσννη, για τόν άγιο κττ.). Παραδόσεις περί έλάφου προσερ-
χομένης άφ'εαυτής πρός θυσίαν (Ααογραφ. Γ' 155, 160, ζ"' 189 κ.ε.)

Πού γίνεται ή τοιαύτη θυσία; Εΐς τόν περίβολον εκκλησίας τινός ή είς τό
μεσοχώρι; Τί ζώον θυσιάζεται καί ποίους όρους πρέπει νά πληροί τούτο; Π. χ.
εις τά χωρία τής Μεσημβρίας πρέπει τό θύμα νά είναι ταύρος εκλεκτός, 2 — 5 ετών,
υγιής, τέλειος (μπονγάς, νά μην είναι μπονρντισμένος), άδμής (νà μη μπήκε ακόμα
ατό ζυγό). Χρύσωμα τών κεράτων τών σφαζομένων προβάτων, περιφορά τοΰ ταύρου
ανά τό χωρίον. Ποίοι τύποι τηρούνται κατά τήν τέλεσιν τής θυσίας; ('Ανάγνωσις ευχής
υπό τοΰ ιερέως, στροφή τού θύματος πρός 'Ανατολάς, ροή τοΰ αίματος είς βόθρον
κλπ). Μήπως τό αΐμα τών θυμάτων ρέη εις λάρνακα ή είς οπήν τής γης καί μά-
λιστα είς μέρος κείμενον πλησίον τοΰ ιερού ή εντός τοΰ ναοΰ ; Π. χ. εΐς τήν Αινον
τά Νιάμερα (23 Αυγούστου) έγίνετο μεγάλη πανήγυρις καί έθυσίαζον πρόβατα,
«έσώζετο δέ προ ετών καί ή λάρναξ, εν η έ'βαλλον τό αίμα τών θυμάτων».

Διανέμονται τά κρέατα ώμά ή βρασμένα εις τούς παρευρισκομένους ή γίνε-
ται κοινή εστίασις είς τόν περίβολον τής εκκλησίας ή υπό δένδρον; Διανέμεται
καί τό δέρμα είς ΐσας μερίδας είς τούς κατοίκους ; Ποία ή μερίς ιού ιερέως ;

ς) Σπονδαϊ ύδατος, οίνου ί) ελαίου. Πότε, ποΰ καί διά ποιον λόγον
γίνονται αύται ; Π.χ. κατά τά περίδειπνα χύνουν ολίγας σταγόνας οίνου, πριν πίουν,
είς τήν γήν ('Ήπ. Δ. Μακεδ.). Οι Άγχιαλίται, καί όταν άναφέρουν τό όνομα μακα-
ριτου τίνος, χύνουν λίγο νερό στη γη άπό τό ποτήρι τους. «Άμα κάνει χειμώνα
πολύ, ρίνουμε λίγο λάδι καϊ λέμε: κάμε το λάδι, Θέ μου! » (Μανιάκι).

Γ'. 'Εορτασμός ονόματος παί έορταί νεαρών,
α) Εορτάσιμα κόλλυβα, (ζωντανά η απερνά, πανηγύρι έν Κεφαλληνία)
προσφερόμενα εις κάνιστρα ή σκουτέλια είς τήν έκκλησίαν υπό τών εορταζόντων
καί διανεμόμενα είς τούς εκκλησιαζομένους. Τρόπος παρασκευής, στολισμός τοΰ
δίσκου, διανομή τών κολλύβων. "Υψώματα καί ίερουργίαι επί τή εορτή ονόματος.

β) 'Εορτή έτη σία έν τή εκκλησία υπέρ τών κεκοιμημένων εκάστης οικογε-
νείας καί έστίασις τοΰ τελέσαντος τήν λειτουργίαν ιερέως καί άλλων κεκλημένων
έν τη οικία. Προπόσεις υπέρ τοΰ εορταστού (μνημοποιοΰ), τού ιερέως καί τών «τρα-
πεζοκαθημένων». Περιγραφήν εκτενή βλ. εΐςΣακελλαρίον Κυπριακά Α' 712-715.

Δ'. Πανηγύρεις,
α) Λέξεις καί φράσεις σχετικαί μέ τήν πανήγυριν. Παν'γύρ (Αιτωλία),
άγιομν?)σι (Θήρα), άγιομινησι (Κύθνος) κτλ.
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β) Έκ π οίας άφορμής συνέστη ή πανήγυρις; Είναι μόνον θρησκευ-
τική ή καί εμπορική ; Γίνονται καί άγοραπωλησίαι κατ' αυτήν ; Προειδοποιήσεις
καί άγγελίαι δια τήν τέλεσιν τής πανηγύρεως.— Κελλιά πρός διανυκτέρευσιν τών
πανηγυριστών. Κατά χωρία ; Όργάνωσις τών τής πανηγύρεως.

γ) Πομπή ή λιτανεία: περιφορά εικόνος ή τών λειψάνων τοΰ "Αγίου εν
πομπή, εκχώρησις τοΰ δικαιώματος τοΰ βαστάζειν τήν άγίαν εικόνα διά πλειοδοτικής
δημοπρασίας, διάθεσις τοΰ εκπλειστηριάσματος είς ευ ωχ ία ν τών εορταστών ή είς
άλλους σκοπούς. Καταρτισμός τής πανηγυρικής πομπής. Πού τής πομπής προ-
ηγείται φανός, φερόμενος επί κοντού;

δ) Επίσκεψις άγιου εις άγιο ν ήτοι μεταφορά έν πομπή τής εικόνος τοΰ
αγίου έκ τής αφιερωμένης εις αυτόν εκκλησίας είς εκκλησίαν άλλου αγίου, φερώνυ-
μον. Πρβλ. τά έν Λίμνη Ευβοίας τελούμενα τήν 8ην Σεπτεμβρίου (Λαογραφία
Γ' 504-5).

ε) Θνσίαι, σνμπόοια καϊ κοιναι εστιάσεις.

Πού συνηθίζουν (ή έσυνήθιζον άλλοτε) νά'σφάζουν εις τήν πανήγυριν άπό
τοϋ ταμείου τής 'Εκκλησίας ή τής Κοινότητος ταύρον ή πρόβατα καί πρός ποίον
σκοπόν ; Τηρούντ&ι αί-διατυπώσεις αί σημειωθεΐσαι άνωτέρω διά τάς θυσίας;
Συμπόσια έκ κρεάτων τών θυσιών ή άπό συμβολής. Ποιος παίρνει τό δέρμα τοΰ
θύματος; Τί δίδεται εΐς τόν ιερέα; Έν Λαδά ( Άλαγονίας) πανηγυρίζουν τήν 8ην
Μαΐου, μνήμην τοϋ άγ. 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου, έπί τής κορυφής τοϋ Αγίου Γεωρ-
γίου, κλάδου τοϋ Ταϋγέτου, άφ' εσπέρας παρασκευάζοντες τά τών θυσιών ( τ' άγιά-
τικα). Τήν ποωΐαν, τελούμενης τής ιεροτελεστίας, άφού πρότερον ό ιερεύς άνα-
γνώση έπί τής κεφαλής εκάστου τών θυσιαζομένων άμνών τήν νενομισμένην ευχήν,
ψήνονται περί τον ναόν περί τά 50 ώς έπί τό πλείστον θύματα, εις δέ τήν θύραν
τοϋ ναού καίεται, λιβανωτός εΐς σωρούς.

Γίνονται κοινά γεύματα τών πανηγυριστών εΐς τόν περίβολον τοΰ ναού
ή υπό μεγάλα δένδρα ; Είναι ή θέσις ώρισμένη δι' έκάστην οΐκογένειαν κατ' αυτά ;
Εγείρονται προπόσεις καί κατά ποίαν σειράν ;

Παραδείγματα : Εΐς τό χωρίον Δεμάτι Μαλακασίου κατά τήν πανήγυριν τής
άγ. Μαρίνης (17 Ιουλίου) «ό επίτροπος τής έκκλησίας αγοράζει, πρός σφαγήν
δάμαλιν, έξ ής, άφού μαγειρεύση τό ήμισυ διά τούς πανηγυριστάς, το άλλο ήμισυ
κόπτει εις τεμάχια ισάριθμα τών οικογενειών τοϋ χωρίου καί τών προσερχόμενων
ξένων καί συμπανηγυριστών καί γεγραμμένων εϊς τό βιβλίον τής έκκλησίας, τά
όποια και διανέμει. Μετά δέ τήν θείαν λειτουργίαν καί τόν άγιασμόν παρατίθεται
τράπεζα ύπό παλαιάν δρΰν, ένθα οι κάτοικοι εύωχοϋνται ςίδοντες καί χορεύοντες».



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓί>ΑΦΙΑΣ

109

Έν Ααδ§ 'Αλαγονίας « μετά tô πέρας τής ιεροτελεστίας καί τής ψήσεως
κάθηνται έπί τής παρά τον ναόν μικράς πλατείας κατά οικογενείας, είναι δέ ή θέσις
εκάστης οικογενείας άμετάβλητος. Μετά τήν τοποθέτησιν τών οικογενειών άρχεται
ή διανομή τών κατατεμαχισθέντων θυμάτων είς όλους. Κατά τά φαγητά εγεί-
ρονται προπόσεις, άρξαντος τοΰ ιερέως* αλλά κατά παλαιοτέρους χρόνους αί προ-
πόσεις ήγείροντο υπό τών προεστώτων κατά τάξιν τοΰ γένους καί τής ηλικίας. Αί
ώμοπλάται τών θυμάτων προσφέρονται είς τούς ιερείς». Τί συνηθίζεται άλλοΰ ;

Τ) Χοροί.

Υπάρχει ή συνήθεια νά χορεύουν οί πανηγυρισταί κανένα κοινόν χορόν ;
Ποία ή ονομασία τού χορού αυτού καί ποίος πιάνεται πρώτος εις αυτόν; Ποια
τραγούδια τραγουδούν είς τόν χορόν αυτόν ; Π.χ. εΐς τήν πανήγυριν τοΰ άγ. Παντε-
λεήμονος εΐς τήν Βλάστην χορεύουν εΐς τά λιβάδια τόν « Τρανό χορό», τραγου-
δώντας: «Κάτω στον Άηθόδωρο, στον άγιο Κωσταντΐνο» ή «Κάτω στούς τρανούς
τους κάμπους και στά πράσινα λιβάδια» κλ. Πρβλ. τήν Τράταν τών Μεγάρων κλπ.

ζ) 'Αγώνες, βράβεΐα.

Π.χ. Στού Μπάστα Μεσσηνίας « γίνεται τ' Άη Γιωργιού μεγάλο πανηγύρι
και παρατρέχουνε τ' ά'Αογα. "Οποιοι νικήσουν παίρνουν καί βραβεία πού τά ορί-
ζουν οί επίτροποι τής Εκκλησίας, σέλλες, χάμουρα κλπ.» Εΐς τήν Θράκην έγίνοντο
άγώνες δρόμου καί πάλης. Εΐς τήν Αινον ό πρώτος έλθών « διευθύνεται εις τήν
έκκλησίαν καί ασπάζεται τήν εικόνα τοΰ άγ. Γεωργίου, εξερχόμενος δέ αίρει
έπ' ώμου έ'ν άρνίον». Είς τά ελληνικά χωρία τής Μεσημβρίας νικητής εΐς τήν
πάλην έκηρύσσετο ό καταβαλών τρεις κατά διαδοχήν άντιπάλους.

η) 'Επισκέψεις, εύχαί, φιλοξενία.

θ) Πανννχίδες (άγρυπνία, ολονυκτία).

2. ειδικα.

ΕΘΙΜΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΣ ΤΑΚΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ.

Α' ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΙ ΕΟΡΤΑΙ.

α) Άπό τής άγίας Βαρβάρας μέχρι τών Χριστουγέννων.

1. «Τά Νικολοβάρβαρα» (4-6 Δεκεμβρίου
Δοξασίαι περί συγγενικής σχέσεως τών άγίων Βαρβάρας, Σάββα καί
Νικολάου πρός άλλήλους. Πρβλ. "Αγια Βαρβάρα γέννησε Σάββα κι αγιο- Νικόλα»
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(Αιτωλία). Κοιναί όνομασίαι τών εορτών τούτων- π.χ. Τ' αη - Νικολοβάρβαρα
(Αιτωλία), τ άηνικολαόγιορτα (Ήπειρος).

Άβμάτια και παροιμίαι αναφερόμενοι εϊς τήν σφοδρότητα τού ψύχους,
πού σημειώνεται από τής πρώτης εβδομάδος τοΰ Δεκεμβρίου. Π.χ.

«"Αγια -Βαρβάρα γέννησε κι άης Σάββας το έδέχτη
κι αης Νικόλας ετρεξε νά πάη νά τό βάφτιση

(εννοείται τό χιόνι) (Σύμη).

«Βαρβάρα βαρβαρών ',
Σάββας σαβανών',
κι "Αη Νικόλας παραχών ,» (Σιάτιστα κ. ά.)

Πρόγνωσις τοΰ καιρού εκ μετεωρολογικών παρατηρήσεων, γινομένων
κατά τάς τρεις ταύτας ήμερος τοΰ Δεκεμβρίου.

2. Της άγιας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου).

Αγία προστάτις τών παιδίων κατά τής εύλογίας. Παρασκευή καί προσ-
φορά μελόπιττας ή κολλύβων καί κολλυβόζωμου (βαρβάρας) και άλλοι πράξεις,
σκοποΰσαι τήν άποτροπήν τής νόσου : εκθεσις τής μελόπιττας εις τρίστρατον,
σταύρωμα τής θύρας διά μέλιτος, φυλαχτά, επαλείψεις τοΰ σώματος μέ τήν λάσπην
τοΰ αγιάσματος τής Άγιας ή μέ τό άπόπλυμα τής εικόνος της κλπ.

Τρόπος παρασκευής τής πανσπερμίας· πόσων ειδών σπόροι βράζονται καί
αναμειγνύονται; Εις ποίους μοιράζονται καί ποίον είναι τό κοινόν των όνομα;
Παραδείγματα: Είς τήν Σιγή ν, « όταν είναι επιδημία ευλογιάς, καί μάλιστα
άμα έχουν παιδιά μικρά, κάνουν μελόπιττα γιά χάρη τής αγίας Βαρβάρας, γιά νά
μή βγάλουν τά παιδιά τήν « εύλογημένη » ή, αν τήν βγάλουν, νά τήν βγάλουν
«γλυκειά». Παίρνουν μαγιά (προζύμι) καί κάνουν μιά πίττα μέ αλεύρι, τήν ψήνουν
στο φούρνο καί, άμα ψηθή, τήν περιχάνε μέ τό μέλι. Τή βάζουνε κατόπιν πάνω
σ' έ'να τραπέζι καί τό τραπέζι τό βάζουν πάνω σ' έ'να τριδρόμι. 'Εκεί πάει
ό παπάς, κάνει παράκληση, κατόπιν τήν κόβει ή νοικοκυρά καί τήν μοιράζει στον
κόσμο. Άπό τό μέλι τής πίττας κάνουν σταυρό στήν πόρτα τους. Όσον καιρό
είναι επιδημία ή «εύλογημένη», μοιράζουν όλο γλυκά καί στό σπίτι πού έχουν
άρρωστο δέν τηγανίζουν, δέν ψήνουν κρέας, παρά όλο βραστά φαγητά ». Όμοίως
είς τό Μπαϊντίρι ( Μ. Ασίας ) « τήν παραμονή τής αγίας Βαρβάρας οΐ γειτόνισ-
σες κάθε σταυροδρομιοΰ πήγαιναν ή κάθε μιά άπό κάτι, πού χρειάζουνταν, γιά νά

»

γίνη ή βαρβάρα. Άλλη πήγαινε τό στάρι, πού τό κοπάνιζαν εκεί εξω στό σταυρο-
δρόμι, άλλη τή ζάχαρη, τίς σταφίδες, τό αμύγδαλο, τό καρύδι, τά μυρωδικά, όλα
ζεματισμένα" τίποτε δέν έ'βαζαν ωμό καί εκεί εξω τήν έβραζαν. Τό πρωΐ φώναζαν
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έναν παπα νά τήν διαβάση και κατόπιν τή μοίραζαν στα σπίτια ΐους μέ τις ρετσε-
λόκουπες». Εις τό Ναζλί (Άϊδινίου) «τά βάρβαρα τά μοιράζουν στά σπίτια, πού
έχουν παιδιά, γιά νά βγάλουν γλυκεία τήν ευλογημένη. Βράζουν ,καί ρεβίθια καί
κουκκιά, για νά βγή ή Ευλογημένη μεγάλα σπειριά. Στό βράσιμο προσέχουν νά
μή μαυρίσουν, γιά νά μην ερθη μαύρη ή Ευλογημένη». Εις τό 'Αργοστόλιον
« τήν ημέρα τής αγίας Βαρβάρας τά περισσότερα σπίτια βράζουν σπερνά ( = κόλ-
λυβα) καί τά πηγαίνουν μέσα σέ κανίστρι,α στην εκκλησία. ΟΙ πιο πολλοί τά πη-
γαίνουν άποβραδύς στον εσπερινό. Ή αγία Βαρβάρα είναι γιά τήν ευλογιά καί
τά σπερνά τά κάνουν, γιά νά τούς φυλάη άπ' αυτήν τήν άρρώστεια. 'Από τά δια-
βασμένα σπερνά παίρνουν ώς 40 κλωνιά καί τά περνούν μέ τό βελόνι σέ μιά
κλωστή, σάν χάνδρες. Γίνεται έ'τσι έ'να μικρό κομπολόγι, περιδέραιο, πού τό
βάζουν άπάνω άπό τό κεφάλι τής άγ. Βαρβάρας Χτό κόνισμα τοΰ σπιτιού), κρε-
μασμένο άπό τό ίδιο καρφί μέ τό εικόνισμα. 'Εκεί μένει όλο τό χρόνο κ' είναι
γιά φυλαχτικό, νά μή μπή ή άρρώστεια στό σπίτι».

Δεισιδαιμονίαι; Αί γυναίκες δέν σκουπίζουν τήν ήμέραν αυτήν, δέν μαγει-
ρεύουν φασόλια καί άλλα όσπρια (διατί;). Τά κορίτσια τρώνε βαρβάρα « γιά νά
βαρβατιάαονν τά μαλλιά τους, νά μακραίνουν » ( Μέτραι Θράκης ).

3. Τοϋ άγιου Σάββα (5 Δεκεμβρίου).

Παρασκευή φάβας μετά κρομμύων και μελιπήκτου καί διανομή αυτών εις
τούς συγγενείς. Πρβλ. Τ' αη Σάββα τρώνε φάβα.

4. Τοϋ άγιου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου).

(ΐ) Δοξασίαι καί παραδόσεις περί τοΰ επαγγέλματος τού αγίου Νικο-
λάου (ψαράς; θαλασσινός;) Παροιμίαι καί επικλήσεις. Π.χ. "Αγιέ Νικόλα, βόηθα
με! —Σεΐσε και συ τό χέρι σον. Προστάτης τών ναυτιλλομένων, άλλ' έ'χει καί έν
τή γη μεγάλην δύναμιν. Πρβλ. τήν παροιμίαν τοΰ άγιου Νικολάου, πού' ν' τ ση
γης και τοϋ πελάον (Κεφαλλ.). Διηγήσεις θαυμάτων τοΰ Άγιου.

(2) Κύριος τής βροχής, τών άνέμων καί τής τρικυμίας. Μέσα εξι-
λαστήρια: άρτος ή κόλλυβα τοΰ άγιου Νικολάου. Π.χ. είς τήν Κίον «τό κομ-
μάτι τόν άρτο άπό τήν άρτοκλασία τοΰ Αγίου, πού εμοίραζαν στον κόσμο, τό έφύ-
λαγεν όποιος ήθελε πίσω άπό τά εικονίσματα. "Οταν έ'κανε κατακλυσμιαία βροχή,
τότε έπαιρναν έ'να κομμάτι άρτον, τό ερριχταν έξω στή βροχή καί έ'λεγαν : « "Αγιε
Νικόλαε, πάψε την όρμη σου ! » Αμέσως έ'παυε ή δυνατή βροχή. Όμοίως άπό
τά κόλλυβα, πού έστελναν τήν ημέρα τοΰ άγιου Νικολάου στην εκκλησία, έπαιρ-
ναν όσοι ταξίδευαν. Άν τούς έ'πιανε τρικυμία, τά σκορπούσαν στή θάλασσα καί
έ'λεγαν πάλι : «"Αη Νικόλα μου, και πάψε την όρμη σον» κι άμέσως έ'παυεν ή τρι-
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κυμία». Εις τήν Μάδυτον πιστεύουν ότι «αμα ρήξουν είς τήν θάλασσαν άπο τά
κόλλυβα τοΰ αγίου Νικολάου καί βυθίσουν είς αυτήν καί τήν εικόνα αυτοϋ, άμέ-
σως θά πνεύση ό άνεμος, τον όποιον έχουν κατά νοΰν ».

(3) Πανηγύρεις, λιτανεΐαι, αφιερώματα. Εορτασμός άδελφάτου
ναυτικών. Συνήθειαι προσκυνητών. Π.χ. Είς τόν Ναίμονα τής Μεσημβρίας
«στό παναΰρ' τ' άη Νικόλα ονλ' ι'ίανά χαρίσνε ό καϋ·ένας δ,τ' είχε: κατσίκ', βόδ',
πρόβατο■ καί τον καιρό πον ϋαλά φνγνε αντοί πε τ' άλογα, άλογαροί, ϋαλά γυρίονε
τρεις φορές τήν εκκλησία πε τ' άλογά τς· σάν πουλιά τρέχανε ».

(4) Ειδικόν έδεσμα (κοφτό), παρασκευαζόμενον εκ σίτου κοπανισμένου,
κατά τήν έορτήν τοΰ αγίου Νικολάου. 'Εν Κεφαλληνίςι τήν ήμέραν τοϋ 'Αγίου δέν
λείπει άπό καμίαν τράπεζαν τό ψάρι σκορδαλιά. Ποία είναι ή συνήθεια άλλοΰ ;

5. Τοϋ άγιου Σπυρίδωνος (12 Δεκεμβρίου).

Δοξασία ι περί τοΰ έπαγγέλματος τοΰ Αγίου (κονντονρμς ;). Προστάτης τών
υποδηματοποιών. Ποίας άσθενείας θεραπεύει; (Κατά τινας τά σπειριά καί τήν
εύλογίαν, κατ' άλλους τόν πόνον τών αυτιών). Συνήθειαι θεραπευτικαί. Π.χ. εΐς
τήν Κίον «όποιος πονούσε στ' αυτί έταζε στον άγιο Σπυρίδωνα νά τοΰ πάη
γλυκό, νά γίνη τ' αυτί του καλά. "Αγιε Σπυρίδωνα μου, κάμε με τ' αντί μου καλά
νά σε φέρω ενα γλυκό». 'Όποιος'είχε τέτοιο τάσιμο τόν εσπερινό τ° άγιου Σπυρί-
δωνος έ'κανε λαλάγγια (τηγανίτες) ή χαλβά καί τά πήγαινε στόν άγιο Σπυρίδωνα
πού ήτανε ενα μάρμαρο στό βουνό,· στό ξωκλήσι άγιον Γεώργιον, έξω άπό τήν
Κίον, πάνω σέ βουνό. Στό δρόμο, εξω άπό τόν αυλόγυρο τής έκκλησίας, ήσανε παι-
διά καί μόλις βλέπανε τόν άνθρωπο πού κρατοϋσε τά λαλάγγια, ώρμοϋσαν καί τοΰ
τά έπαιρναν καί τά έτρωγαν. Σπάνια κατάφερνε κανείς νά τά πάη ώς τήν εκκλη-
σία. ' Αν πρόφταινε νά τά πάη, τά έπαιρνεν ό παπάς, τούς έλεγε μιά ευχή καί πάλι
τά μοίραζε στά παιδιά. Τό μάρμαρο τοΰ άγιου Σπυρίδωνος έβγαινε μέσα άπό τό
βουνό κ' είχε μιά τρύπα στή μέση. Τό είχαν φραγμένο μέ τζάμια γύρω - γύρω.
'Απάνω στό μάρμαρο ήτανε ή είκόνα τοΰ αγίου Σπυρίδωνος καί έ'να καντήλι. Άμα
έπαιρναν τά παιδιά τά λαλάγγια ή τό χαλβά, πήγαινεν ό άρρωστος, άνοιγε τά
τζάμια, έβανε τ' αυτί του άπάνω στήν τρύπα καί παρακαλούσε τόν άγιο Σπυρί-
δωνα νά τοΰ τό γιάνη ». Κατά τινα κερκυραϊκήν παράδοσιν ό άγιος Σπυρίδων
παρίσταται διώκων τήν Πανώλη,.

Δοξασίαι περί ήμέρας: μεγαλώνει έ'να σπειρί κ.τ.τ.

6. Τοΰ άγιου 'Ελευθερίου 15 Δεκεμβρίου).

Άγιος βοηθός τών τικτουσών καί τών φυλακισμένων (δίδει καλή λευτεριά).
Επικλήσεις. Τάματα καί ευχαί.
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7. Τοϋ άγιου Μοδέοζου (18 Δεκεμβρίου).

Εορτή τών γεωργών η μάλλον τών άροτριώντων ζώων (γιορτάζουν τά βόδια,
Δρυμός Μακεδον.). Συλλείτουργον μετά κολλύβων και αγιασμός έν τη έκκλησίςι εκ
κοινοΰ εράνου τών γεωργών. Χρήσις τοϋ αγιασμού καί τών κολλύβων. Π.χ. είς τήν
Λήμνον «οι ζευγάδες κάνουν κόλλυβα για τά ζά τους, τά παγαίν ν στην εκκλησιά
και τά διαβάζ' δ παπάς. Στην ταγή για τά βόδια ρίχν'ν κι αυτά τά κόλλυβα».
Εις τόν Δρυμόν «οι γεωργοί «υψώνουν» και το ύψωμα το δίδουν είς τά ζώα
νά τό φάνε και τά εύχονται và ζήσουν χρόνια πολλά». Εις τά Τελώνια Λέσβου
«παίρνουνε τόν αγιασμό και πάνε στά χωράφια, για νά γλυτώσουν από τΙς άρρώστειες,
τις άκρίδες, απ ονλά. Σκόλ' τ ό'χοννε κείνην τη μέρα, γ là và κάννε μόδια πολλά».

8. Τοϋ άγίου 'Ιγνατίου (20 Δεκεμβρίου).

Όνομα: τ'Άγναντιοϋ (Καστόρια). Μαγικαί συνήθειαι: «τ 'Αγναντων
κρεμούν κούκλες (πού κατασκευάζουν κατά μαγικόν τρόπον) στις καρκέλλες (χαλκά-
δες) τής πόρτας τον σπιτιού οποίου θέλουν νά βλάψουν».

β) Έορται τοΰ Δωδεκαημέρου

(24 Δεκεμβρίου 6 Ιανουαρίου).

1. Γενικά.

1. Όνομασίαι: Δωδεκαήμερα, Καλλικατζάμερα (Ραιδεστ.), Καλαντόφωτα
ή Φωτοκάλαντρα (Αίνος), Παγανά ("Ηπειρος), Πιζήαλα (Κρώμνη Πόντου) κ.λ.π.

2. Προλήψεις καί δεισιδαιμοχίαι ιδιάζουσαι κατά τό Δωδεκαή-
μερον. Π.χ. «Τά Δωδεκάημερα πού'ν' ή Παναια λεχώνα δεν πλένουν, δεν πάνουν
στο χωράφι, κι δντα λούζωνται, δε χύνουν τό νερό δξω ("Ηπ.). «i7è τη Χρίστου
και γύστερα δεν εβγαινάσι δξω ό κόσμος χωρίς φωτιά... "Ως và φωτιστούν τά νερά,
ντρέχουσι γοϋλα τά κακά. Φροκαλίδια, στάχτες δεν ερριχναμ' δξω» (Σαμόκοβον
Θράκης). «Δώδεκα μέρες δεν κόφτουμε με τό ψαλίδ'. Τά δέν'με τά ψαλίδια και τά
σκών'με δώδεκα μέρες. "Οπως είναι κλειστό τό ψαλίδ", να είναι κ' οι λύκ ' δ στόμας
τ ς κλειστός» (Ναίμονας Μεσημβρίας). «Ια δονδικάμιρα άή νύχτα δε σφυρίζουν,
γιά νά μή μαζωχτούν οί καρκατζέλ'Κομοτηνή).

Μέ ποίας δοξασίας σχετίζονται οί φόβοι τού Δωδεκαημέρου; Π.χ. «Δώδεκα
μέρες είναι άβάφτιστα τά νερά και λέμε, δτι τό στειό (στοιχειό) δεν είναι δεμένο,
είναι άπολ'μένο» (Βογατσικόν). «Εΐπεν ό Χριστός: «δώδεκα μήνες σας φ'λάγω και
δώδεκα μέρες φ'λαχτήτε ατοί σας» (Λήμνος). Τότε έρχονται ο! Καλλικάντζαροι καί
πειράζουν τούς άνθρώπους.

8
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3. Καλλικάντζαροι.

'Ονόματα αυτών κατά τόπους: Καρκάντζαλοι (Θεσσαλία, Μακεδονία), Λνκο-
κατζαράίοι ('Αρκαδία), Αυκοτσάγκαροι (Κωστί), Παγανά (Ναύπλιον), 'Ανάκαρτοι
("Ηπειρος), Πλανήταροι (Κύπρος), Κάηδες (Σύμη), Κωλοβελόνηδες (Αθήναι) κ.τ.λ.

Προσωνυμίαι: σταχτοπόδηδες, σταχτιάδες, κατουρλήδες κλ.

Μορφή καί προέλευσις. Πώς φαντάζεται ό λαός τούς Καλλικαντζάρους καί
υπό ποίαν μορφήν παρουσιάζονται ούτοι ; Είναι ειδικά δαιμόνια ή άνθρωποι πού
μεταμορφώνονται τάς νύκτας τών Χριστουγέννων εις δαίμονας ; Π. χ. Κατά τούς
Σαμίους «είναι σάν τούς ανθρώπους, δμως μαύροι κι άσκημοι και πολυ ψηλοί και
φορούν σιδεροπάπουτσσ. ». Κατά τούς Άργείους «είναι μανρειδεροί, με κόκκινα
μάτια, τράγινα πόδια, με χέρια aàv τής μαϊμούς και με τριχωτό δλο τό σώμα».
Κατά τούς Άραχοβΐτες τής Παρνασσίδος είναι «κουτσοί, στραβοί, μονόμματοι,
μονοπόδαροι και πολυ κοντοί... Ή θροφή τους είναι σκουλήκια, βαθρακάκια, φίδια
κ.ά.». Κατά τούς Κυπρίους «παρουσιάζονται συχνά σάν κουβάρια... σκύβουν νά τά
πιάσουν, άλλ' άξαφνα τό κουβάρι τρέχει μονάχο του και φεύγει. Παραπέρα γίνεται
γάδαρος ή καμήλα και πάει μπροστά. Γελειέται δ άνθρωπος, τόν καβαλλικεύει καϊ
δ γάδαρος τότε ψηλώνει σά βουνό και τον ρίχνει άπό ψηλά».

Πότε έρχονται καί πότε φεύγουν οί Καλλικάντζαροι ; Πού διαμένουν καθ'όλον
τόν άλλον χρόνον καί τί κάμνουν εκεί ; Π.χ. «έρχονται άπό τή γής άποκάτον.
Οϋλον τό χρόνο πελεκάν με τά τσεκούρια νά κόψουν τό δέντρο πού βαστάει τή
γής» (Αρκαδία) ή «ρουκανονν με τά δόντια τους τά στνλια, άπ βαστούν τόν
ουρανό νά μήν πέση και πλακώση τή γή» (Άγραφα).

Πόθεν εισέρχονται ε?ς τάς οικίας καί ποίας βλάβας καί ενοχλήσεις προ-
καλούν εις τούς ενοίκους ; Κατά ποίους τρόπους πειράζουν τούς νυκτερινούς διαβά-
τας; Π.χ. κατεβαίνουν άπό τάς καπνοδόχους καί κατουρούν τή φωτιά «κι δταν βρούνε
δουλειά άρχεμένη τήν κατουρούνε» (Νάξος), καβαλλικεύουν στους ώμους τούς δια-
βάτες, τούς πιάνουν στό χορό κ.τ.τ.

• Μέσα καί τρόποι άποτροπής τού κακού: σταυρός μέ κερί στήν πόρτα,
άλας ή παλιοπάπουτσο στή φωτιά, κόκκαλο χοιρινό στό τζάκι κ.τ.τ., δαυλός άναμ-
μ,ένος ή μαυρομάνικο μαχαίρι κ.τ.τ.

Μέ ποίον τρόπον ημπορεί υ άνθρωπος νά δέση τόν Καλλικάντζαρον καί «νά
τόν έ'χη δούλον του, νά τόν στέλνη όπου 'θέλη» ; (Π χ. δένεται άπό τό πόδι «με
μόλινο, με λινή κόκκινη κλωστή» (Κύπρος).

Προσφοραί πρός τούς Καλλικαντζάρους: π.χ. εις τήν Κύπρον «τήν
τελευταία ήμέρα τά Δωδεκαήμερα, πού θά φύγουν οί Πλανήταροι, τούς περι-
ποιούνται καί τούς κάνουν ξεροτήανα... τά ρίχνουν άπάνω στά δώματα, νά τά φαν
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οί Πλανήταροι, πού γυρίζουν τότε από σπίτι σέ σπίτι καί χαιρετειώνται πού θά
φύγουν». Είς τήν 'Αγχίαλον «τρεις μέρες πρωτύτερα 'πε τον Χριστού, της αγίας
Αναστασίας, έκαμναν κάτι γλυκά, γκονλογκάτζια με στάρι, λίγο αλεύρι, σταπίδες,
ζάχαρη, καρύδια, σύκα, κανέλλα και τά μοίραζαν στά σπίτια. Πρωτύτερα ηϋα?Μ
πετάξονν τρεις χονλιαριες άποκάτ απο ντη φοβού. ΤΙξ πετούσαν ετσι απάνω». Εις
τήν Σπάρτην (Μ. 'Ασίας) «μερικοί, μιμούμενοι τούς Καλλικαντζάρους, κατεβίβαζον
άπό τήν καπνοδόχον έ'να τορβάν μέ έ'να ρεπάνι καί ενα άδειο μπουκάλι ζητοϋντες
παστουρμά, σαραγλί καί κρασί, άφού δέ έγεμίζετο ό τορβάς τόν άνέσυρον».

ΛαικαΙ διηγήσεις σχετικαί μέ τήν έμφάνισιν Καλλικαντζάρων καί τήνάπαλ-

λαγήν άπό αυτούς, τήν σΰλληψιν καί φτελευθέρωσιν Καλλικαντζάρων κ.λ.π.

\

Τί κάμνουν διά νά εμποδίσουν τό παιδί, πού έγεννήθη τά Χριστούγεννα, νά
πάη μέ τούς Καλλικαντζάρους ; Π.χ. τό δένουν μέ σκορδοπλεξοΰδα ή μέ ψαθόσκοινο
άπό τό χέρι τής μητέρας του (Μέτραι Θράκ.) η τοϋ καίουν τά νύχια των ποδιών
«δεν μπορεί νά γίνη Καλλικάτζαρος χωρίς νύχια» .(Χίος).

4. Προγνωστικά τού καιρού έκ τών ημερών τού Δωδεκαημέρου* δηλ. ή
πρώτη ήμερα δεικνύει τί καιρόν θά κάμη τόν Μάρτιον, ή δευτέρα τον Άπρίλιον κ.ε.

2. Χριστούγεννα.

"Εθιμα τής παραμονής καϊ τής ή μέρας τών Χριστουγέννων.

1. Τά χοιροσφάγια (χοιροσφράϊα έν Νάξφ, χοιροσφαξίματα έν Μάνη κ.ά.).

Ποια έ'θιμα τηρούνται κατά τήν σφαγήν τών χοίρων ;

Ποΰ μεταχειρίζονται μίαν κοινήν οίκογενειακήν μάχαιραν, διά νά σφάξουν
τούς χοίρους εις όλας τάς οικίας τής οικογενείας;

Καθαρμοί, εξορκισμοί. Π.χ. είς τήν Αϊτωλίαν «μπήχνονν στο κοίλωμα της
κοιλιάς τον χοίρον ενα πιρούνι. Καρφώνονν, λέει, το δαίμονα». Οί Βλαχόφωνοι τής
Πίνδου «χαράσσουσι διά μαχαιριδίου έπί τής κοιλίας παρά τόν ομφαλόν σταυρόν,
έπί τοΰ όποιου θέτουσιν άνημμένους άνθρακας καί έπ' αυτών θυμίαμα. Κατά τόν
αυτόν χρόνον εις μικρός άπαγγέλλει τήν Κυριακήν προσευχήν».

Ποΰ σφάζουν τούς χοίρους κατά τήν δευτέραν ήμέραν τών Χριστουγέννων;
Τί σφάζουν έν τή περιπτώσει ταΰτη τήν πρώτην ήμέραν; Π.χ. εις τήν Λήμνον
«ανήμερα τά Χριστούγεννα σφάζονν καμιά όρνιθα, θά πασχάσονν όρνιθα. Τά

γονρτζέλια τά σφάζονν τη δεύτερη μέρα».

j

2. Χριστόψωμα, πίττες, κουλλοΰρια.

"Ονομα, σχήμα, στολισμός αυτών κεντήματά η πλουμίδια και όνομασίαι
αυτών· π.χ. σπίτια, βόδια, άρνάκια» κατσικάκια κλπ. Ποία σχέδια πρέπει νά έ'χη



116'

Γ. Α. ΜΕΓΑ

απαραιτήτως ή πίττα μιας γεωργικής καί μιας ποιμενικής οικογενείας; Π.χ. εις
Δρυμόν (Μακεδ.) στήν πίττα μιας γεωργικής οικογενείας σχεδιάζονται μέ ζυμάρι τό
αλέτρι με τά βόδια, ή στάβα (στοίβας δημητριακών δεμάτων), τον βαγιόν' (βαρέλι)
και τον σπίτ. Τρόπος παρασκευής καί ψησίματος. Ποία ή αποδιδομένη είς τά χρι-
στοκούλλουρα σημασία; Π.χ. Κούμουλα έν Κύπρω λέγονται τά παξιμάδια πού
κάμνουν τά Χριστούγεννα· κούμονλα λέγονται και τά παξιμάδια πού κάμνουν, όταν
άναμένουν τοκετόν, καί πού προσφέρουν είς όσους επισκέπτονται τήν λεχώ. Τοπο-
θετούν νόμισμα μέσα είς τό χριστόψωμο, όπως είς τήν βασιλόπιτταν ;

3. Κουλλούρια «γιά τό καλό τών βοδιών, τών προβάτων, τών ορνί-
θων, τοΰ χωραφιού» κλπ. Ποίον σχήμα δίδουν είς τό καθένα; Π.χ. εις τήν
Δαμασκηνών τής Κοζάνης τό κουλλούρι τοΰ χωραφιού και τών προβάτων έχει
σχήμα ζυγοΰ καί τό κρατούν στό σπίτι όλη τή χρονιά, κρεμασμένο στό καρφί. Τις
κλούρες τών ζώων τις θρυμματίζουν καί μέ λιγάκι αλάτι δίδουν τά θρύμματα νά
τά φάγουν τά ζώα, γιά νά είναι καλά. Ποία ή συνήθεια άλλοΰ ;

4. Ειδικά φαγητά διά τήν τράπεζαν τών Χριστουγέννων. Τρόπος
παρασκευής, όνομα καί αριθμός αυτών. Π.χ. σαρμάδες έν Δυτ. Μακεδονία ^ντολ-
μάδες μέ χοιρινό κρέας). Ε'ις Σκόπελον Θράκης παραθέτουν είς τήν τράπεζαν
«έννιά λογιών φαγητά», εΐς ' Ακαλαν 40 ειδών φαγητά, εΐς τό Εύκάρυον απα-
ραίτητα φαγητά ήσαν τά φασόλια καί ό κολλυβόζωμος, έκ τών οποίων έλάμβανεν
έκαστος άνά τρία κοχλυάρια. Συνηθίζουν νά βράζουν κατά τήν παραμονήν διά-
φορα όσπρια καί σπόρους μαζί (πολυσπόρια) ;

5. Προσφοραί εΐς τούς νεκρούς, επίσκεψις εΐς^ τό νεκροταφεΐον
(πρβλ. φχολοημένα: σφογκάτα καί κουλλούρια). Π.χ. εΐς τήν Νίσυρον κατά τήν
νύκτα τών Χριστουγέννων ό ιερεύς δίδει τρισάγιον καί κατόπιν τά εύχολοημένα μοι-
ράζονται εΐς τον λαόν, άπερχόμενοι δέ εΐς τήν οΐκίαν θέτουν πρώτα επί τής τρα-
πέζης τά εύχολοημένα καί εξ αυτών πρώτον τρώγουν. Εΐς τό Λασήθι τήν ήμέραν
τών Χριστουγέννων τηγανίζουν σκώτι καί μέ έ'να μπουκάλι κρασί καί ένα κουλλούρι
τό πάνε στήν έκκλησία καί μετά τήν λειτουργίαν τό μοιράζουν στον κόσμο, πίνουν
μια μακαριά.

6. Παρασκευή προζυμιοΰ, δι' ολον τό έτος. Μέ ποίον τρόπον γίνεται
τούτο ; Π.χ. εΐς τήν "Ηπειρον «έν κοράσιον άναμειγνύει εις εν άγγεϊον τό άλευρον
μέ ΰδωρ καί κατόπιν άνάπτει έν κηρίον καί τό κολλφ εις τό άκρον τοΰ άγγείου,
λέγον τρίς : Ό Χριστός γεννάται, τό φως αναβαίνει, τό προζύμι γιά νά γένη. Μέχρι
τής πρωίας τό προζύμι εΐναι έ'τοιμον καί χρησιμεύει δι' όλον τό έτος.
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7. Πυρ α ι άναπτόμεναι τήν παραμονή ν εις tô μεσοχώρι καί τάς πλατείας toC
χωρίου. Όνομα αυτών (κλαδαριά, μπουμπούνα κλ.). "Υλη, μέ τήν οποίαν άνάπτεται
ή φωτιά, τραγούδια αδόμενα πέριξ αυτής. Κτυπούν καί κουδούνια ; Πυροβολούν ;
Ποίαν εξηγησιν δίδουν είς το εθιμον αυτό ; Π.χ. Εις τό Καστανόφυτον Καστορίας
ή φωτιά ανάβεται μέ κέδρα είς τό άκρον τοϋ χωρίου καί εις υψηλό ν μέρος. Είς
Όρεστικόν "Αργός «ξημερώνοντας Χριστούγεννα φκιάνουν φωτιά μεγάλη, γιά νά
ζεσταθώ ή αρκούδα· φασκιώνει η αρκούδα, λένε, και κάνει τ' άρκονδόπλα της».
Εις τον Πόντον (Κελόσα) «τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων άναβαν μεγάλη
φωτιά καί τή σταύρωναν τρεις φορές μ' έ'να φύλλο οξέας καί μέ κρασί κόκκινο».
Είς τήν Σιάτιστα ν κατά τάς προ τών Χριστουγέννων νύκτας άνδρες περιεζωσμένοι
τά νώτα καί τό στήθος σειράς κωδώνων (κυπριά), «χτυπούν τά κουδούνια» άπό
τής κορυφής λόφων, ώς καί κατά τήν παραμονήν γύρω εις τήν «κλαδαριά.».

8. "Εθιμα περί τήν έστίαν.

(α) Πώς ονομάζεται κατά τόπους τό στέλεχος (κούτσουρο), πού τοποθετείται
τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων είς τήν εστίαν ; (Χριατόξυλο έν Χίφ, δωδεκα-
μερίτης εις Ναίμονα, ακαρκάντζαλος εΐς Τζίμον Μεσημβρίας, μπάμπω, μαμμή άλλα-
χοϋ|. Ραίνουν πρωτύτερα τό ξύλον μέ ξηρούς καρπούς; Τί κάμνουν τά ξύλα καί
τήν στάκτην, πού απομένουν άπό την φωτιά ; Εϊς ποίους σκοπούς τά χρησιμοποιούν ;

Παραδείγματα: Εΐς τήν Χίον'τήν παραμονήν «κάθε νοικοκύρης θά κόψη
ενα μεγάλο ξύλο αφ τά χωράφια και θά το φέρη νά τό ρίξη μέσ στη μ μέσην τον
σπιθκιον και τό λεν Χριατόξυλο. Εύτό θά το ράνουν αμύγδαλα, καρύδια και θά
τρέχουν τά παιδάκια νά τά μαζζεύγκονν νά τά τρων. " Υστερι θά πα νά πάρη το
Χριστόξυλον η νοικοκυρά νά πά νά τό βάλη στην παραστιάν, ν&φτη δώδεκα μέρες,
χωρίς νά σβήση."Υστερι θά μαζζώξη την άχχνλιά νά τη ρίξη ατά τέσσερα καντούνια
τοϋ σπιθκιον, γιά νά φυλάη από τούς "Οξω κι απ εδώ*. Εϊς τόν Τζίμον Μεσημ-
βρίας έβαζαν μιάν αχλαδιά η τσαπονργιά «δ,τ' ε χ' ποτακεϊνα τ' άγκαθιάρ'κα.
Κάθα πρωϊ θάνα τό καιν άπό λίγο νά βαστάξη δώδεκα μέρες.. Τ' ώνομάζαμε σκαρ-
' κάντζαλο, επειδή ς ήταν γιά τις Σκαρκάντζαλοι· έκαιγε τό ξύλο αυτό και γί αυτό
παραφνλάγντανε τό σπίτι άπό τις Σκαρκάντζαλοι. Και ντη στάχϊη τη μαζεύαμε, ντη
ρίχναμε ατό γέννημα, γιά νά μη κάμ δαυλό- ρίχναμε και, γύρω στην αυλή 'πό
τάκείν' ντη στάχτη κορδόνι λόγυρα, γιά νά προφυλάγεται τά ζώγα, τς άθρώπ 'πό
κάθξ ζούδι κι απ τις Σκαρκάντζαλοι». Εις τά Μάλγαρα τής Θρφίης τά ξύλα πού
άπομένουν στή φωτιά «τά παίρν' απιτουνοικοκύρ'ς την παραμουνη τονν Φώτουν
κι τά μπήγ ' στον χονράφ, γιά νά μη μπορούν οι μαγίστρες νά πάρουν τονν καρπό
άπ τα γεννήματα και γιά νά καρπίζουν τά στάρια». Εΐς τόν Ναίμονα «τό δώδεκα-
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μερίτη » (δηλ· to ξύλο τρικκιά πού έκαιγε δώδεκα μέρες), άμα τελείωναν οί μέρες,
τό 'παίρνε δ νοικοκύρης, τό 'κάμνε σταυρό και τό πάαινε σ ενα χωράφ , τό 'μπήγε
και στέκονταν κείνο- τό εΐχε γιά καλό, γιά τά χαλάζια». Εις τήν Άγχίαλον «δταν
έβγαινε ό παπάς τά Φώτα, γιά νά φωτιά, ix' έμνεισκε κανένα κομμάτι, τό πετούσαν
καταπόδ' στον παπα, γιά νά φνγνε δλα τά κακά». Εις τήν Μεσημβρίαν «κείνα τά
ξύλα πού πο μένουν τά ρίχνουν στό σταυροδρόμ. Κρατούν και λίγια στάχτ' γιά τ à
παιδιά, τά κολυμπούν και ρίχνουν λίγια μέσα·». Ποία ή συνήθεια αλλού;

(β) Πού συνηθίζουν αντί ενός νά τοποθετούν εις τήν εστίαν δύο ή τρία ξύλα ;
καί άπό ποία δένδρα; Πού τό έθιμον oUto λέγεται «πάντρεμα τής φωτιάς»
καί διά ποίον λόγον έλαβε τό όνομα aUtô ; Π.χ. εις τά "Αγραφα «Τήν παραμονή
τών Χριστουγέννων παντρεύουν τή φωτιά τους- βάνουν άγριοκερασιάς ξύλο γιά
στοίχειωμα τής νοικοκυράς και κέδρινο ξύλο γιά στοίχειωμα του νοικοκύρη- και τά
βάνουν χλωρά στή φωτιά, γιά νά καούν». Είς τήν Κέρκυραν βάζουν καί τρίτον ξύλον,
πού συμβολίζει ιόν κουμπάρον, εις δέ τήν Λευκάδα ό νοικοκύρης, άφού τοποθέ-
τηση είς τήν γωνιάν δυό ξύλα, (έ'να μεγάλο, ίσιο, άρσενικό, καί έ'να μέ παραφυά-
δας, θηλυκό) χύνει έπάνω εΐς αύτά ολίγον λάδι καί ολίγον κρασί, άπαγγέλλων
δ' άμέσως τό «Ευλογητός εΐ, Κύριε», θέτει πϋρ εΐς τά έπί τής πυράς ζευγαρωμένα
ξύλα. "Ετσι γίνεται τό πάντρεμα τής γωνιάς. Εΐς τά Μάλγαρα τής Θράκης «ό .σπι-
τονοικοκύρης κόβει τρία ξύλα τριών λογιοΰν 'ίσαμε ένα μέτρο, άπου δέντρα π' κάνουν
καρπό, κι τά βάζ' στον τζάκι άπου βραδύς τή Χριστού- ·&ά καίουντι άπου λίγου,
ώς τήν παραμονή τοΰν Φώτονν». Εΐς τό Μεσοχώρι Πυλίας «τόν παλιό καιρό
φυλάγαμε τούς Καλκαντσάρους, καίγαμε χαμολιό, σπαραγγιά. Γιά τούς Καλκαντσά-
ρους παντρεύαμε και τή φωτιά. Μαζώναμε τή στάχτη νά γένη λαμνι (επιμήκης
σωρός^ και βάναμε τή σπαραγγιά δίπλα - δίπλα, νά κοιμηϋ-ή μαζί της. "Αμα έτριζε
ή σπαραγγιά, λέγαμε πώς παντρεύτηκε ή φωτιά». Ποίον τό έθιμον άλλοΰ ;

(γ) Σπονδαί εΐς τήν έστίαν. Π.χ. εις τά Σούρμενα καί τήν Τραπεζούντα
κατά τήν νύκτα τών Χριστουγέννων ό οικογενειάρχης έχυνε σταυροειδώς κρασί εΐς
τήν εστίαν, εΐς τήν οποίαν έτοποθέτει σταυροειδώς φύλλα καρυδιάς. Όμοίως, ώς
εΐδομεν, εΐς τήν Λευκάδα, εΐς τήν Πάργαν κ. ά.

(δ) 'Ανακάτεμα τής φωτιάς. Ποίον καλούν ν' άνακατέψη τή φωτιά καί
πρός ποίον σκοπόν ; Π. χ. εΐς τήν Δαμασκηνιάν Κοζάνης φωνάζουν έ'να παιδί, τό
πιο τυχερό πού ξεύρουν, γιά ν' άνακατώση τή φωτιά. Τήν άνακατώνει μέ τή τζιο-
μπανίκα (τό ραβδί) του καί λέει: π'λιά, κατσίκια, αρνιά, γρόσια.

9. Τράπεζα καί δεΐπνον τής Παραμονής καί τής ημέρας τών Χρι-
στουγέννων.

(α) Τό κόψιμο τοϋ χριστόψωμου καί τά έθιζόμενα κατ' αυτό. Τί άλλο τόποθε-
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τοΰν έπί τής τραπέζης έκτος τοΰ χριστόψωμου και τής πίττας; Τί τρώγουν έν αρχή ;
(μέλι, καρύδια κ.λ.π.). "Υψωσις τής τραπέζης. Τής Παναγίας τραπέζι ή τον Χρίστου
τά γεννητούρια. Τί κάμνουν τά περισσεύματα ή απορρίμματα τής τραπέζης ;

Παραδείγματα. Εις τήν Σπάρτην «κόβουν πρώτα τοΰ Χρίστου τό ψωμί. Ό
πατέρας τό σταυρώνει και λέει : Χρόνια πολλά και του χρόνου ! Κόβει τό ψωμί και
μοιράζει άπό μιά φέτα στον καθένα». Εις τήν Σινώπην «τό βράδυ τής παραμονής
τών Χριστουγέννων έβαζαν ενα «σταυροψώμι» στή μέση ατό τραπέζι και γύρω
γύρω φρούτα. 'Επάνω ατό σταυροψώμι κάρφωναν ενα κλαδί ελιάς, κάρφωναν
στό κλαδί σϋκα, μήλα, πορτοκάλια και έπιαναν κατόπιν γύρω - γύρω τό τραπέζι δλοι,
τό σήκωναν επάνω ^κάτω καί ελεγαν τρεις φορές ■' Χριστός γεννάται, χαρά στον
κόσμο, Κεράς τραπέζια, Παναγίας τραπέζια. Κάθιζαν κατόπιν κ' έτρωγαν τό φαγί
τους. Τά σταυροψώμια τά κρεμούσαν σε ράφια, στά εικονίσματα, ετσι στολισμένα,
δπως ήσαν με τήν ελιά. Τά άφηναν εκεί τό Δωδεκαήμερο, τά έπαιρναν τών Φώτων
καί τά έτρωγαν. Αυτό τό βράδυ απαραίτητα επάνω στό τραπέζι επρεπε νά έχουν
μέλι καί καρύδια καί τά έτρωγαν». Εις Σιμιτλί Ραιδεστού «τ παραμουνή τά Χρι-
στούγιννα κάμνι του ίννιά λουγιώ φαΐ. Είναι τά γινν 'τονρια του Χρίστου. Τά βάζνι
άπάν στον σουφρά, τά θυμνιάζνι κί τά άφήννι κάτ άπ' τά είκουνίσματα, νά φάη
ή λιχώνα ή Παναγιά» (Λαογραφία IB' 395). Εις τήν Κορώνην «τήν πρώτη αγκωνή
τον τονρεκιοϋ, που θά κόψουν, τή δίνουνε εν ο ν διακονιάρη, που θά περνάϊ],
κ' υστέρα θά κάτσοννε στό τραπέζι. 'Από τό τραπέζι ευτοΰνο τ άποφαγούδια ουλα
τά μαζώνουνε σε μιά σακκονλα καί τά πάνε ατά χτήματά τους. Παίρνουνε άπό
λιγουλάκι καί τό χώνουνε στή ρίζα ένοΰ δεντρικού, ενον λιόφτου, μιανής μηλιάς,
μιανής λεϊμονιάς. Καί ποτε νά μήν καρπίζη θά τσάκιση στον καρπό τοΰ χρόνου, άμα
/τοΰ βάνουνε στή ρίζα του άπό φτοΰνα τ άποφαγούδια». Εις τόν Πόντον τό νόμι-

5/ / Χ / ^ «

σμα, πού έβαζαν μέσα στο χριστόψωμο, ό νοικοκύρης τό έρραπτεν εις τήν σακ-
κούλα του· Ποίον τό έ'θιμον αλλού ;

(β) "Εθιμα γεωργικά περί τήν τράπεζαν. Θυμίασις μέ τό ύνί (θύμνιασμα
τής πίττας, θύμνιασμα τών ζώων κτλ.). Π.χ. εις τό Κωστί τής Θράκης «έβάζαμε τό
τραπέζ ' καί θυμνιάζαμε τά ζώγα με τό 'νί. Τό 'νί κείνο δώδεκα μέρες δεν ε βγαίνε
'πε τό τζάκι. Τό βάζαμε δίπλα στή φωτιά, στό τζάκι πίαου». Είς τόν Δρυμόν Μακε-
δονίας «ή πίττα τοποθετείται έπί τοΰ σουφρά καί έπ° αυτής πινάκιον πλήρες σίτου,
σκόροδον, αργυρά νομίσματα, καρπός ροιάς, διάφοροι ξηροί καρποί, σταφυλαί, ΰδρο-
πέπονες καί άλλα· έπίσης ποτήριον πλήρες οίνου, έντός τοΰ οποίου βάπτεται «τού
κλικούδ^τ Καλλκάντζαρου». Έκ τοΰ ο'ίνου μεταλαμβάνουν όλα τά μέλη τής οικογε-
νείας, ευχόμενα «Καλή 'γεια, καλή χρουνιά, καλό Βιρικέτ'.» Ό σκοπός όλων αυτών
είναι νά μή πάθουν τά βόδια κανέν κακόν καί νά έξασφαλισθή ή καλή εσοδεία καί
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ή ευτυχία τοΰ σπιτιού. Εΐς τήν πυράν τής εστίας τοποθετείται τό «οκ&ιρον» (άλε-
τροπόδα) καί μέ αυτό γίνεται το ΰύμνιαομα τής πίττας. 'Αφού δ νοικοκύρης τοΰ
σπιτιοΰ θυμνιάση, ό δοΰλος παίρνει τό θυμνιατό καί κατέρχεται εΐς τον σίάβλον,
όπου θυμνιάζει τά ζώα καί τά γεωργικά εργαλεία. Τοΰτο επαναλαμβάνεται τρεις
φοράς, τά Χριστούγεννα, τό Νέον έτος καί τών Φώτων (Λαογρ. IB' 95). Εΐς τά
χωρία τής Μεσημβρίας «τον Χριστον παραμονή §υ μνιάζαμε με το ννί. Κα&ενας ϋά
βάλ' στο ϋνμνιαμα τή σακκούλα τ' για νά χ ' πάντα παράδες, το τραπέζι τ', το σπίτι τ'».

(γ) "Αλλα έθιμα περί τήν τράπεζαν.—Τό ύψωμα. Περιγραφή τής τελετής.
Π.χ. εΐς τήν Αΐτωλίαν ό παπάς γυρίζει τά σπίτια όλα μέ τή σειρά καί σηκώνει ύψωμα-
άφοΰ δηλ. διαβάση τις ευχές καί βγάλη τόν άρτο από το πρόσφορο, ζυγώνουν όλοι
οί σπιτικοί στο τραπέζι καί πιάνουν τό Χριστόψωμο μέ τό δεξί τους χέρι, ένας άπό
δώ, άλλος άπό κει, ολόγυρα- τό υψώνουν, ένφ ό παπάς διαβάζει; τελειώνοντας
ή ευχή, τ* αφήνουν κάτω. Τό παίρνει ό παπάς καί τό βάνει στο κεφάλι. Κρατώντας
το άπό τις δύο άκρες, τό τσακίζει. "Αν τό κομμάτι, πού κρατεί τό δεξί χέρι, τύχη
μεγαλύτερο, πέρασε ό πιο πολύς χειμώνας, μαντεύουν θά γλυτώσουν τ' άρνάκια
καί τά κατσικάκια τής χρονιάς· αν κατά τό ζερβί πέση τό μεγαλύτερο κομμάτι,
κακά θά πάη ή χρονιά για τό πράμα. (Α. Αονκοπούλου, Ποιμενικά τής Ρούμελης,
1930, σ. 173). "Ομοια μαντεύουν διά τήν έσοδείαν οι γεωργοί.

10. Διανυκτέρευσις με τόν σκοπόν νά ΐδουν πού άνοίγουν τά ουράνια.
Πίστις, ότι ή ευχή τοΰ άγρυπνοΰντος έκπληροΰται. Διατυπώσεις τηρούμεναι κατά
τήν διανυκτέρευσιν ταύτην. Παράδειγμα: «Εΐς τήν Κίον τά κορίτσια τής γειτο-
νιάς μαζεύονται σ' ενα σπίτι, άνοίγουν τά παραθυρόφυλλα, βάζουν σε μίά λεκάνη
μέ νερό έ'να ξερό κλωνάρι βασιλικό καί δίπλα στή λεκάνη έ'να εικόνισμα τής Πανα-
γίας, θυμιάζουν, διαβάζουν και ψέλνουν τροπάρια τών Χριστουγέννων καί κάθε
λίγο κοιτάζουν από τό παράθυρο πρός τήν άνατολή. Τήν ώρα πού γεννιόταν ό
Χριστός, αν ήταν καλές χριστιανές, έβλεπαν μιά λάμψη σαν αστραπή στην άνατολή.
Άλλες εβλεπαν τήν ίδια τήν Παναγία μέ τό Χριστό στήν άγκαλιά της. Τήν ώρα
αυτή τής προσευχής άνοιγε κι ό ξερός βασιλικός μέσα στή λεκάνη κ' έβγαζε φύλλα».

11. Τό κέρασμα τής βρύσης.

Παραδείγματα: Εις τήν "Ηπειρον τό μεσονύκτιον τής 24Ί5 πρός 251Ίν
Δεκεμβρίου έπήγαιναν στή βρύση και έκλεβαν τό νερό, άφοΰ πρωτύτερα τήν κερ-
νούσαν μέ λίγα άπό τά προϊόντα τών ζώων των (τυρί, βούτυρον), λέγοντες : «"Οπως
τρέχ' το νερό σ', βρνοονλα μ', ετσ° νά τρέχ' και το βιό μ». Εΐς τήν Κε^ασοϋντα
«παίδες ή κοράσια η γυναίκες έγειρόμεναι νυκτός άπέρχονται εΐς βρύσιν καί καλαν-
τιάζουν αυτήν (=χαιρετοΰν: κάλαντα, κάλος καιρός πάντα και τοϋ χρόνον), άποτι-



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓί>ΑΦΙΑΣ

121

θέντες παρ' αυτήν άλας, σΐτον έψημένον καί κλάδον έλαίας έμπηγνύοντες καί άν-
τλούσιν ύδωρ», Ποϋ αλλού συνηθίζεται τοιούτον τι;

12. Άγερμοί παίδων. Τά Κάλαντα.

Γυρίζουν καί μεγάλοι ; Τί κρατούν ; (Ράβδους, ρόπαλα, ρετσινοκέρια, καράβι)
κάί τί τραγουδούν ;—Τό καλό ποδαρικό. —Ύο σκάλισμα τής φωτιάς.—Τό κτύπημα
τής νεονύμφου μέ τήν βέργαν κ.τ.τ. —Εύχαί και δώρα. — Τί τραγουδούν, αν δέν
τούς δώσουν φιλοδώρημα (ξετραγούδισμα) ;

Εις τό Σαμόκοβον Άν. Θράκης τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων «τό βράδ'
ετρέχασι γύρω στά σπίτια και γηλέγασι : Χρίστος γεννιέται I σα γήλιος φέγγει / σά νιο
φε^άρι,Ι σάν παλληκάριI. Τά ξημερώματα πάλε γνρίζασι και τράγου δούσασι: Κυρά
Θεοτόκο ! εκοιλοπόνα, / εκοιλοπόνα / και παρακάλιε : / — Βοηθήστε με αύτη τήν ώρα /
τή βλογημένη / και δοξασμένη 1 μαμμή νά πάτε, ! μαμμή νά φέρτε. I "Ωστε νά πάσι /
και νά γυρίσον / Χριστός γεννήϋη / σά νιο φε^άρι, / σά νιο φε^άρι, I σάν παλληκάρι ».

Εις τό Όρεστικόν Άργος «άπό τά παιδιά τό πρώτο πού ·&ά χτυπήση τήν
πόρτα τοϋ σπιτιού (μέ τή τζιουμπανίκα του τό βράδυ τών Χριστουγέννων) τό παίρ-
νουν μέσα και τό βάζουν ν' άνακατέψη τή φωτιά, νά Ιδούνε τό τυχερό». Είς το
Κατσιδόνι (Σητείας Κρήτ.) «γιά νά πάη καλά δ χρόνος πού ερχεται, τή νύχτα τής
παραμονής τών Χριστουγέννων, πριν ξημερώση, βάζουν ενα βόδι μέσα στό σπίτι, γιά
νά κάμη τό ποδαρικό, δπως λένε, καί τό άφήνουν εκεί μέχρις οτου νά κατουρήοη·».

Ποϋ τά παιδιά κτυπούν τήν νεόνυμφον μέ τήν βέργαν, διά νά κάμη παιδί;
Τί λέγουν συγχρόνως;

13. Μεταμφιέσεις. Υπαίθριοι παραστάσεις.

Μεταμφιέσεις (1) εΐς ζώα (καμήλα ή γκαμήλα, άρκούδα, λύκον, τράγον κλπ.).
Π.χ. εΐς τά Μαράσια Άδριανουπόλεως τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων τό
βράδυ κάνουν καμήλα καί τήν περιφέρουν εΐς τά σπίτια οί νέοι- τούς δίδουν δώρα
χρήματα ή σΐτον. (Πρβλ. τόν τεκέν, μεταμφίεσιν εΐς αίγα ή τράγον έν Πόντω)·

(2) εις άνθρώπους (γαμπρός καί νύφη, μπάμπω, άράπης, χαχάμης, καπετά-
νιος κλ.). 'Ονόματα τών μετημφιεσμένων. Πού ούτοι λέγονται Καλλικάντζαροι;

Όμάδες μετημφιεσμένων. Άπό ποία πρόσωπα άποτελεΐται κάθε ομάς ; Όνο-
» μασία εκάστου τών μελών ή τής όλης ομάδος (π.χ. ρογκάτσι, ρογκατσάρια, λουκα-
τσάρια, μωμόεροι κλ.). Τρόπος μεταμφιέσεως. Περιφορά άνά τάς οικίας τοΰ χωρίου
ή καί άλλων γειτονικών χωρίων· τραγούδια ευχετικά, υπαίθριοι παραστάσεις.
Περιγραφή τών δρωμένων ώς οιόν τε λεπτομερής, μετά φωτογραφιών τών
καθ' εκαστον προσώπων και τών σκηνών τής παραστάσεως.

Τί γίνεται ojav συναντηθούν δυο ομιλοι (Ρογκάτσια) καθ' όδόν ; 'Υποταγή
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τής μιας ομάδος εις τήν άλλην (πέρασμα κάτω άπό δύο κοντάρια πού διασταυρώ-
νουν οί καπετάνηδες). Τοπωνύμια φανερώνόντα, ότι διεξήχθη κάποτε εκεί μάχη
μεταξύ Ρογκατσαραίων δύο γειτονικών χωρίων (π.χ. στον Ρογκατσάρη παρά τήν
Κρανιάν Έλασσώνος, στο Μανρομαντήλι είς τά Χάσια κλ.). Αί σχετικαί παραδόσεις.

Πολύ ενδιαφερόντα είναι τά τελούμενα κατά τό Αωδεκαήμερον εν Πόντω
από τους μωμοέρους (ή τά μωμοέρια ή τά κιόαια). Π. χ. κατά τινα περιγραφήν τό
πρωτεύον πρόσωπον είναι ο Ουζεΐν - 'Αλή, δ όποιος άπάγει μίαν νέαν, άλλα
φονεύεται υπό τού πατρός της, ό οποίος παρουσιάζεται «κωδωνοφόρος καί μέ
μεγάλο πρόσωπον». Μετανοών δ φονευς προσκαλεί ΐατρόν, ό όποιος μέ ενα μαγι-
κόν χόρτον άνασταίνει τόν φονευθέντα. 'Ακολουθεί γάμος τούτου μέ τήν κόρην
καί χορός. Πού άλλοϋ τελείται κατά τό Αωδεκαήμερον όμοία τις παράστασις (Φόνος
άνδρός καί αιφνίδια άνάστασις αυτού, γέννησις παιδίου, χοροί), η διαγωνισμός είς
τήν άπαγγελίαν διστίχων ή ασμάτων μεταξύ τών αρχηγών δύο ομάδων; Ποία
ή επιβαλλομένη ποινή είς τήν ήττηθεϊσαν ομάδα; (Π.χ. νά περιφέρουν επί τής
ράχεως τετραποδιστί τούς νικητάς άνά τάς οδούς τοϋ χωρίου).

14. Μαντικαί συνήθειαι.

Έμπυροσκοπία: κόκκοι σίτου (ή φύλλα χλωρά έλαίας ή καρυδιάς) ρίπτονται
επάνω είς τήν καφτερή πλάκα τοϋ τζακιού- άπό τό πήδημα τών κόκκων ή τόν τρόπον,
μέ τόν όποιον άπανθρακοϋνται, συμπεραίνουν, αν έ'να άτομον θά ζήση ή θά
ξενιτευθη. Τούς κόκκους αυτούς ρίπτουν κατόπιν στή βρύση τοϋ χωριού ή στό πηγάδι
(Δυτ. Μακεδ.). Μαντεύματα εκ τοΰ καιροϋ. Π.χ. δσο πιο πολλά χιόνια ϋά είναι τον
Χστον, τόσο πιο πολλά μπερεκέτια (εισοδήματα) ϋά ε χ ' το καλοκαίρ' (Θράκη).

15. Άλλα ι συνήθειαι: διασκόρπισις άμμου είς τήν οίκίαν, άνάρτησις κλάδων
άειθαλών είς θύρας ή είς τό είκονοστάσιον κ.τ.τ. Π.χ. εΐς τήν Κερασοϋντα τήν
ήμέραν τών Χριστουγέννων, περί τά έξημερώματα, τά κορίτσια κατεβαίνουν εΐς
τήν παραλίαν, μαζεύουν πετραδακια καί κατόπιν τά σκορπίζουν εΐς τό σπίτι. Έπί-.
σης σχίζουν λεπτοκάρυα καί τά περνούν εις φύλλα κλάδου έλαίας καί τά κρεμούν
εΐς τό είκονοστάσιον καί εΐς τάς αυλαίας θύρας καί τάς τών εργαστηρίων.

16. 'Επισκέψεις, εύχαί καί δώρα, χοροί καί παιδιαί τής παραμονής
καί τής ήμέρας τών Χριστουγέννων. Π.χ. εΐς τήν Λήμνον χορευουν τό βράδυ τήν
άποσουρτή: βγάζουν τό μπροστινό μέρος τής κοιλιάς τοΰ χοίρου καί τό μαγειρεύουν
μέ λάχανα, μαζεύονται συγγενικαί καί φιλικαί οΐκογένειαι και διασκεδάζουν. Εις
τήν Ύδραν παίζανε πίττα και γαζί μέ μεταλλικές δεκάρες (δηλ. κορώ.να-γράμματα).
Εΐς τήν Κάρπαθον κάθε Χριστούγεννα (καί Λαμπρή) οΐ νύφες, και μάλιστα οι και-
νούριες νύφες, πλάσσουν για τις πεθερές τους μιά γίπλα, δηλ. ε'να μεγάλο κουλλούρι μέ
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χοντρούς κλώνους καί μέ πλου μιά πάνω, τήν καλοψήνουν στό φούρνο καί τήν πέμ-
πουν δώρο. Ή πεθερά κάνει κ' έκείνη τά δώρα της στή νύφη της.

3. Πρωτοχρονιά.

"Εθιμα τής παραμονής καί τής Πρώτης τον ετονς.

1. Βασιλόπιττα, κουλλούρια καί γλυκύσματα.

Όνομα: βασιλόπιττα, βααιλοκονλλούρα, βασιλόψωμο, μήλινα (Θράκη), βααι-
λίταα, (Κεφαλλ.), δ σταυρός τοϋ σπιτιοϋ (Σκΰρ.) κτλ. , /

Σχήμα, τρόπος παρασκευής καί διακοσμήσεως αυτών. Π.χ. είς τάς
Κυδωνιάς τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς «ή νοικοκυρά πρωί-πρωι ζύμωνε τή
βασιλόπιττα με αλεύρι, με λάδι, ζάχαρη και μυρωδικά. "Επειτα μ* ενα πιρούνι εκ α-
ν εν ενα μεγάλο σταυρό ατή μέση ταιμπιστό· τόν εκανε με τό πιρούνι, γιά νά βγαί-
νουν τά μάτια τών εχθρών, νά μή γλωσαοτρώνε τό σπίτι. "Επαιρνε κατόπιν ενα
κλειδί κ εκανε πλουμίδια στην πίττα απάνω, γιά νά κλειδώνεται τό στόμα τών
εχθρών, νά μή λένε. "Εκανε και αλλα πλουμίδια μέ τή δαχτνλήθρα, που είναι τό
γνώριαμα τής νοικοκυράς». Τό βασιλόψωμο εις τό Βογατσικόν είναι «μιά μπουγά-
τσα με γράμματα άπό πάνω με ζυμάρι: τό μαντρί από τά πρόβατα, μιά καλύβα,
σταυρό, μπιμπλιά, σταφύλια απάνω, γιά νά γεννούν τ αρνιά και τά κατσίκια».

Εϊς τήν Σκύρον κάνουν «.ενα σταυρό από ζύμη, πού οι άκρες τον κυνηγούν ή
μιά τήν Άλλη, σαν τή σβάστικα. Τό πρωΐτου αγίου Βασιλείου τόν βάζουν στα εικονί-
σματα και τόν αφήνουν εκεί όλο τό χρόνο, γιά τό καλό τοϋ σπιτιού. Τόν παλιό
σταυρό θά τόν δώσουν νά τόν φάη ή αγελάδα ή τό πρώτο βόδι, σαν θά πάνε τις
βοδόκλορες στήν κατούνα (τό στάβλο)». (Ν. Πέρδικα, Σκύρος).

Τί βάζουν μέσα εις τήν βασιλόπιττα ; μόνον νόμισμα ή καί άλλα σημάδια ;
Ποία ή σημασία εκάστου; Π.χ. εις τόν Σκοπόν τής Θράκης «βάζνα μέσα μεταλ-
λικό, σουρβακίδ' (κλωνί μικρό άπό δένδρο κρανιά) και αχερο- σ οποίον πέα' τό
μεταλλικό, θά πάρ' τό απίτ" σ δποιονα πέσ τό σουρβακίδ', θά πάρ' τ' άμπέλ ', θά
γεν' εργάτης· σ' δποιονα πέα τ' αχερο, θά γεν ρεσπέρ'ς (γεωργός)».

Πίττα χωριστή διά τά βόδια: βοδόκλορα (Σκΰρος), βουόπιττα (Κάρπαθος), διά
τόν άγελαδάρην τοΰ χωριού, τόν άγροφύλακα (κεχαγιά) κτλ.

2. Τί σφάζουν τήν πάραμονήν τής Πρωτοχρονιάς; Κόττα; (βασιλό-
κοττα έν Πελοποννήσφ^ ή άλλο ζώον ; Π.χ. εΐς τήν Κρήνην τής 'Ιωνίας «άφ° έσπέ-

1 ρας τήν'Αρχιχρονιά σφάζαμε στό κα'τώφλιο τής πόρτας μιάν κόττα ή έ'να διάνο
γιά τό καλό». Τούναντίον εΐς τήν Κορώνην «τ° Άγιο βασιλείου δε σφάζονν κόττα,
γιατί ή κόττα, καθώς σγαρλάει τό χώμα, διώχνει τά καλά τοϋ σπιτιού κατά πίσω
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• της" σφάζουν γουρούνι, που τά σπρώχνει κατά μπρος του, ή κατσίκι που τά τρώει
ουλα δσα τοΰ ρίχνεις». Ποία ή συνήθεια αλλού;

3. Ειδικά φαγητά διά τήν τράπεζαν τοΰ αγίου Βασιλείου. Βράζουν και
πολυσπόρια; Ποίος ό σκοπός τοΰ εθίμου; Π.χ. είς τήν Κύθνον τήν παραμονήν
τοΰ αγίου Βασιλείου τρώγουν σιτάρι βρασμένο μέ μέλι, εις δέ τήν "Απύρανθον τής
Νάξου χίλια φαγιά νά 'χουνε, βάζουνε και μαεργιά στο τραπέζι και τρώνε: καλα-
μπόκι, σιτάρι και φασούλια μαζί μαγειρεμένοι. Πρέπει νά φάνε, γιατ αλλιώς, αν
δεν κάμουνε κι αν δεν φάνε, πιάνει ψείρα το γέννήμά τους». Είς τήν Κΰπρον,
βράζουν έκλεκτόν σΐτον καί τόν άναμειγνύουν μέ άμύγδαλα, σταφίδες, σπειριά
ροδίων, κανέλλαν καί ζάχαριν κάμνουν τά «κόλλυφα τ' αη Βασιλείου», (τά βααι-
λούδια), αφού δέ γεμίσουν ενα δίσκον μέ αυτά και θέσουν επάνω τήν βασιλόπιτταν
μέ μικράν άναμμένην λαμπάδα έπ' αυτής, τον τοποθετούν κάτω άπό τό είκονοστά-
σιον τής οικίας· Είς τήν Σκόπελον τής Θράκης όλοι οί παρακαθήμενοι είς τήν
τράπεζαν παίρνουν στά χέρια τους κόλλυβα άπό τό πιάτο, τά πετούν ψηλά προς τήν
πόρτα τοΰ σπιτιού καί λένε : "Οσα κ'κιά ρίχνω, τόσ αμάξια στάρ' νά μου δώσ' δ
καινούργιος χρόνος. Ό καινούργιος χρόνος βοήθεια ! "Οσα κκιά ατή φούχτα, τόσες
άγελάδες, τόσα πρόβατα κτλ.

4. "Εθιμα περί τήν έστίαν.

Στέλεχος (κούτσουρο) ή κλάδοι πρίνου j] ,έλαίας ή άλλου δένδρου είς τήν
φωτιά· σκάλισμα τής φωτιάς. Ρίπτουν καί φύλλα δάφνης ή έλαίας εις τήν φωτιά,
καί πρός ποίον σκοπόν ; Εϊς τήν Κάστορίαν το βράδυ τής παραμονής άνάβουν στό
τζάκι τή μεγαλύτερη φωτιά· βάζουν τή μεγαλύτερη «κουφάδα» (=χοντρό κορμό),
«γιά νά φασκιώα ή άρκούδα, γιατί φασκιών ή άρκούδα άπόψε». Εις τήν "Ηπειρον
τήν Πρωτοχρονιά συνηθίζουν νά ρίπτουν είς τό πΰρ κλάδον πρίνου, λέγοντες τά εξής :

Καλημέρα κι αη Βασίλης | με τον πέρναρο στά χέρια | μέ τδ διάφορο στο

1

σπίτι· | δσα φύλλα καί κλαριά, | τόσα γρόσια καί φλουριά.

5. Πυραί εις τάς πλατείας ή εις τό μεσοχώρι καί κροΰσις κωδώνων, ώς καί
κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων. "Ονομα τών πυρών, τραγούδια καί χοροί
πέριξ αύτών. ^

6. Τράπεζα τής παραμονής καί τής ημέρας τοΰ αγίου Βασιλείου.
Τό γεΰμα της Πρωτοχρονιάς.

ta) Στολισμός τής τραπέζης. Σύμβολα ευτυχίας καί θαλερότητος. 'Εκτός
τής πίττας καί τών φαγητών τί άλλο θέτουν έπί τής τραπέζης ; Μένει τό τραπέζι
όλην τήν ήμέραν ασήκωτο; Π.χ. εις τά Σβέρδια τής Λήμνου «το τραπέζ' τ' αφή-
νουν όλη μέρα· κείται στολισμένο. Βάζούμ" ρόδ' άπάνω, γιά νά 'ναι δπως τό
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ρό3' γεμάτο, βάζου μ γλνκύσματα- τό μέλ' απαραίτητο. Πρώτα ϋά βάλονμ τό
μέλ', τηγανόπ'τες, $όΎ». Εις χήν Μάδυτον «θέτουν κλάδον έλαίας ώς σημείον
υγείας, φλουριά ώς σημείον ευτυχίας κτλ.» Εις τήν Κίον τό βράδυ τήα παραμονής
«■έστηναν τόν άη Βασίλη (τήν ψημένη πίττα) δρϋιο στήν άκρη στό τραπέζι, που
άκονμποϋσε στον. τοίχο. "Επαιρνε τότε ό νοικοκύρης τό κλωνί τό ελαιόδεντρο, πού
εϊχε φέρει πρωτύτερα άπό τό κτήμα τον, καί τό κάρφωνε στον άγιο Βασίλη
επάνω κ έλεγε : «Χρόνια πολλά. Μέ τό καλό νά μπή άη Βασίλης», καί κρεμούσε
μιά χρυσήν αλυσίδα στον αη Βασίλη· τό ίδιο έκαναν καί δλοι τοϋ σπιτιού».

(β) Τό κόψιμο τής πίττας. Πότε κόβουν τήν πίττα; Τό βράδυ τής παρα-
μονής, τά μεσάνυκτα ή τό πρωί μετά τήν λειτουργίαν ; ή κςιτά τό γεύμα τής Πρω-
τοχρονιάς; (Πρβλ. πίττα άπουσπερνή καί πίττα πουρνιάτ'κη έν Μαδύτφ).
Ποίος τήν κόβει καί εΐς πόσα τεμάχια ; Κατά ποίαν σειράν ; Πού τό πρώτον κομ-
μάτι ορίζεται τοΰ σπιτιού ; Π.χ. εΐς τήν Μεθώνην «κόβοννε τήν βασιλοκουλλούρα
καί ρίχνοννε τά κομμάτια ονλα μέσα σ ένα τονβαλί&ι ( = πετσέτα τοΰ φαγητού)
καί τά βγάνουνε ένα-ένα κομμάτι. Πρώτα βγάνοννε τον σπιτιού, νστερα τής βάρκας
ή τον καϊκιού, άν έχουνε, νστερα τον διακονιάρη κ' νστερα τοΰ νοικοκύρη. "Οτινος
πέση τό φράγκο, τό 'χουνε πώς ϋά τοϋ πάη καλά ή χρονιά». Πώς γίνεται άλλοΰ
ή διανομή ; Εΐς Άγιάσον «τή βασιλόπιττα τήν κόβουν άποσπεροΰ τ' αη Βασίλειου·
τή μοιράζ' δ νοικοκύρ'ς μέ τοϋ κα&ανοϋ τή μοίρα· κόβει καί μιά τον Χριστού
καί μιά τής Παναγίας- dà κόψη καί γιά τά ζά του, τοϋ μ'λαριοϋ, τής κατσίκας.
Κατεβαίν' καί στά ζά καί τις δίν' στό στόμα». Ποία ή έννοια διά τό κομμάτι
τοϋ σπιτιού ;

(γ) Τό κομμάτι τοΰ αγίου Βασιλείου. Πίστις ότι τήν νύκτα ό "Αγιος
έρχεται νά φιλευθή. Προετοιμασίαι διά τήν έπίσκεψίν του. Εΐς Άγιάσον Λέσβου
«δλ' ντή νύχτα άφήνονν τό τραπεζ' έτσι στρωμένο, νά πάη άγιος Βασίλ'ς. Στή γουνιά
μέσα χώνουν άποσπεροΰ έναν κούτσονρα μακρύ, 'λόρτο. Τόν χώνουν στό πκαρι
(καπνοδόχο), γιά νά 'χη σκαλοπάτ ον "Αγιους Βασίλ'ς π ϋά κατέβ'». Εις τάς
Κυδωνιάς «τήν παραμονήν τής 'Αρχιχρονιάς, τήν ώρα πον *πηγαίναμε νά κοιμη-
θούμε, γεμίζαμε ένα δίσκο πράματα, ένα πιάτο πηχτή, ψάρια καί τό, κομμάτι τής
πίττας τοΰ άγιου Βασιλείου, ένα πιάτο τυρί, γλυκό, ένα ποτήρι νερό, γιά νά 'ρ·&η τό
βράδυ δ άγιος Βασίλης νά τραταριστή». Εις τήν Σκΰρον «βάνουν σ ένα σινί μιά
κούπα ή ένα λαγηνάκι μέ νερό, δνό βαβάύες μέ ξεροτήγανα, λουκουμάδες κι δ,τι
γλυκό έχουν, μαζί κ ένα ρόδι, τό γονδόχερο ή μία πέτρα, νά τά βρή ο "Αη Βασίλης,
νά γλυκαϋή καί νά δροοιστή, νά έχη καί τό σπίτι γλνκασμένο καί δροσισμένο δλο
τό χρόνο» (Πέρδικα, Σκύρος).

(δ) Τί τρώγουν έν άρχή; (Προδόρπια). Π.χ. εΐς τήν Σινώπην «αμα μοί-
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ραζαν τήν πίττα, επρεπε và φάνε τρεις βοϋκες με μέλι και βούτυρο και κατόπιν
έτρωγαν τήν κόττα»·

7. ΠερίΊποίησις τών ζώων. Πίστις ότι ό αη Βασίλης επισκέπτεται τήν
νύκτα τής Πρωτοχρονιάς τά ζώα καί τά έρωτα πώς περνούν. Παραδείγματα : Εις
τήν Λέσβον οι ζευγάδες «τή νύχτα τ' αη Βασίλειου πάνι και περιποιονντι τά ζά
τους- Τά χτενίζνι, τά κοιταν νά 'ναι δμορφα. Πάει τή νύχτα ο "Αη Βασίλης και τά
ρωτάει, äv περνάνι καλά. Βάζνι τή μερίδα τοϋ καϋενον στο παχνί του. Πρέπει
κείν ' άή μέρα νά 'ναι 'φχαριστημένα τά ζά».

8. "Εθιμα τής στάνης: κόψιμο τής πίττας εις το μαντρί, φίλευμα
τών βοδιών κτλ. Εις τά Χάσια «οσοι έχουν πρόβατα και γίδια, ϋά σηκωϋη
ή γυναίκα τή νύχτα νά φκιάση μιά πίττα και ϋά βάλη μέσα ενα ξυλάκι κλουργια-
σμένο (τό λένε μαντρί). Άφοϋ ιρηϋή ή πίττα, τήν παίρνει δ άντρας και πηγαίνει
στο μαντρί τά μεσάνυχτα· ϋά πάρη κρασί, φαγί, ψωμί και ϋά πηγαίνη νά ενχηϋή
τον τσοπάνον : Καλημέρα, καλή χρονιά ! και τοϋ χρόνου, χίλια νά γίνουν ! "Επειτα
κάϋονται, τρώγουν τήν πίττα και πίνουν και τραγουδούν. "Οποιος βρή το κλουργια-
σμένο ξυλάκι, το «μαντρί», αυτός ϋά εχη τήν τύχη τών προβάτων. 'Έπειτα τό παρα-
χώνουν μέσα είς τό μαντρί αυτό τό ξύλο, νά μήν τό πατούν δ κόσμος και τά ζώα.
Άφοϋ φάγουν και πιουν, τραγουδούν οσο νά φέξη». Εΐς τήν Σκΰρον' «ό νοικοκύρης
τό πρωΐ ϋά πάρη τή βοδόκλορα και αλλα δώρα γιά τούς βοσκούς και ϋά πάη στήν
κατούνα ( = στάβλον). Θά βγάλουν τότε τά βόδια έ'ξω στο πλάτωμα, ϋά τά βάλουν
νά πρωτοπατήσουν πάνω σε σίδερο, γιά νά είναι γερά και σιδερένια δλο τό χρόνο·
υστέρα ϋά περάσουν τή βοδόκλορα άπό τό κέρατο τοϋ βοδιοϋ. Τό βόδι τινάσσει τήν
κεφαλή του κι άπό τόν τρόπο τίού ϋά πέση καταγής ή κουλλούρα μαντεύουν πώς
ϋά πάη ή σοδειά τής χρονιάς... Κόβουν τότε τή βοδόκλορα, δίνουν τή μισή và τήν
φάη τό βόδι και τήν άλλη τήν αφήνουν νά τή φάη δ παραγιός ή .δ βοσκός. Δίνουν
άκόμα στα βόδια σϋκα, μουστόπιττες, τά φιλεύουν. Στο τέλος τούς δίνουν και τό
σταυρό τον σπιτιού τον περσινό (σταυροκουλλούρα), πού κατέβασαν άπ τά εικονί-
σματα và τόν φάνε» (Ν. Πέρδικα, Σκύρος, Α' 129 κ.έ.).

9. Ή πίττα τού σκύλου. Εΐς τήν Κάρπαθον «τήν παραμονή τ "Αη Βασί-
λειου ψήνουν στή φωτιά ενα πιττί υστέρα πάνε και βρίσκουν ενα σκύλο—ενα μαϋρο
σκύλο καλύτερα—καί τοΰ δίνουν τό πιττί νά φάη καί τοϋ λένε: Πάρε, σκύλε, τό
πιττί σου τσάι τό λαοπίττι σου./ và βλέπης καλά τά χωράφια, νά μήν τά τρώσιν οί
λαοί. Ό σκύλος ϋά πηγαίνη và φνλάη τά σπαρμένα καί τά μποστάνια, νά μήν τα
πειράζουν οι λαγοί» (Μιχ. Νουάρου, Σύμμεικτα Καρπάθου A' 183J.
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10. "Εθιμα άλλων επαγγελματιών: βαρκάρηδων, μυλωνάδων κλπ.
Π.χ. «οι βαρκάρηδες τής Σκύρου τήν Πρωτοχρονιά πάνε στή βάρκα νερό, γλυκά,
ρόδι, τής ρίχνουν και λεπτά νά τήν άαημώσουν. Τό ίδιο κάνουν και οΐ μυλωνάδες
ατό μύλο τους. Τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς θά πάνε νά φιλειμονν τό μύλο
πίττα, ζεροτήγανα, μουστόπιττες. Θά πάνε κ ενα λαήνι,· με νερό, θά τ άκουμπή-
σουν δλα πάνω σ' ενα τριπόδι και θά τ άφήαουν όλη νύχτα, νά ' ρθή δ "Αη Βασί-
λης, νά βρή τό μύλο δροσισμένο και γλυκαμένο. Τό πρωί θά πάη ό μυλωνάς
ή ή μυλώνισσα νά κάνουν ποδαρικό, χύνουν τό νερό, σπάζουν τό ρόδι, ρίχνουν
λεπτά. Η μυλώνισσα στέλνει σε δλους όσοι αλέθουν στό μύλο μλόπιττα, ζυμω-
μένη με ζάχαρη, μαστίχα, κανέλλα και άλλα μυρωδικά και στολισμένη άπό πάνω
με πλουμονδια άπό τήν ίδια τή ζύμη. 'Εκείνοι θά τής στείλουν πάλι δλοι δ,τι εχει
καλύτερο ό καθένας, άλλος σύκα, άλλος καρύδια, δ τσοπάνης κρέας, τυρί, δ,τι νά
είναι» (Πέρδικα, Σκύρος, Α' σ. 130, 161).

11. Καταχύσματα καί προσφοραί είς τό στοιχειό τού σπιτιού ή
άλλα δαιμονικά όντα. Π.χ. Εϊς τήν Σινώπην τό βράδυ τής παραμονής έ'βαζαν
ένα σινί μέ φαγητά έπάνω εις τήν στέγην, διά νά φάγουν όντα τινά, «άπ' εμάς
καλοί» καλούμενα. Εις τήν Σκύρον «οΐ παλαιοί μυλωνάδες ρίχνανε τήν Πρωτο-
χρονιά μέσ' στήν τρΰπα του μύλου σταφίδες, σύκα, καρύδια, γιά νά φιλέψουν τό
στοιχειό που βγαίνει κάτω άπ τό ζουρειό τοϋ μύλου» (Πέρδικα, Σκύρος Α' 161).
Εις τήν Χίον ό οικοδεσπότης τήν πρώτην τού έτους λίαν πρωί περιήρχετο τρίς όλην
τήν οίκίαν έχων εις χείρας κάνιστρον μέ παντοειδείς καρπούς καί γλυκύσματα καί
άρτους καθαρωτάτους καί τά έσκόρπιζε τ|;ιθυρίζων ευχάς υπέρ τής ευημερίας τού
οίκου (ταύτα ήσαν ώς τις ένιαυσία θυσία εις τό στοιχειό τοϋ σπιτιού). 'Εξακολου-
θεί τοΰτο νά γίνεται εις τήν Χίον ή άλλοΰ;

12. Προσφοραί εις τούς νεκρούς. Μνημόσυνα.

Εις τό Λασηθι τής Κρήτης «τήν 'Αρχιχρονιά γεμίζαμε ενα πιάτο κουλλουρά-
κια ή λουκουμάδες κ' ενα μπουκάλι ρακι και τά πάμε στήν εκκλησιά και πίνουνε
μιά μακαριά». Εις τήν Κορώνην «τό πρώτο πιάτο τοϋ φαγιοϋ που θά βγάνουν
τό δίνουν σε φτωχά παιδάκια, γιά νά σχωρεθοϋν οι πεθαμένοι. "Αν δύνεται κανείς,
μεράζει και περισσότερα, μά τό πρώτο πιάτο είναι άπαραίτητο νά βγή άπό τό σπίτι».

13. Τά Κάλαντα τής Πρωτοχρονιάς.

Ποιοι τά λέγουν ; καί πότε; Γυρίζουν καί μεγάλοι; Τί τραγουδούν; Τί κρα-
τούν εις χείρας; (μήλον ή πορτοκάλι; καράβι ή άστέρα;) Τί εύχονται καί μέ ποίας
πράξεις συνοδεύουν τούς λόγους των; (Κτυπήματα μέ τήν βέργαν, σκάλισμα τής
φωτιάς, διασπορά σίτου ή κριθής εις τήν αύλήν κττ.)· Τά διδόμενα δώρα (ξηροί
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καρποί, νομίσματα καρφωμένα μέσα σέ μήλο ή πορτοκάλι, κουλλούρια, γλυκύσματα).
'Ονομασία τών δώρων: καλοχερίδια (ΚρήτηΧ πονλονστρήνα (Κύπρ.), μπονλστρήνα
(Σάμος), καλιστρήνα (Άπύρανθος).

Παραδείγματα: Είς τήν περιφέρειαν Άδριανουπόλεως «τό πρωΐ τής Πρω-
τοχρονιάς τά παιδιά, ηλικίας 12-15 έτών, γυρίζουν τά σπίτια μ' έ'να κλαδί κρανιάς
(αονρβάκια) καί αουρβίζονν, δηλ. κτυπούν τόν νοικοκύρην καί τούς οικείους εΐς
την ράχιν, λέγοντα: *Σονρβα, αονρβα, γερο κορμί,I γερο κορμί, γερο σταυρί/.
Σαν ασήμι, σα κρανιά/ καί τή χρόν γονΤ γέροι/ και καλόκαρδοι!» Ποΰ τόν κλώ-
νον της κρανιάς περιτυλίσσουν μέ χρωματιστές κλωστές καί κορδέλλες; Εΐς τό
Κωστί «κόφτανε ενα κλωνάρι πράσινο άκρανιά και τυλίζασι τή ζώνη τήν ασημένια,
που φορούσασιν οι μάννες τους. "Ετσι τό παίδι πήγαινε πα στό σπίτι με τ' ασήμι».
Εΐς τήν Σινώπην «μόλις ξημερώση τήν 'Αρχιχρονιά, σκοτεινά - σκοτεινά άκόμη,
ενα κορίτσι έπαιρνεν έ'να κομμάτι δάφνα κ* έπήγαινε στά συγγενικά σπίτια νά
καλαγγιάση τό ότσάκι. Έπρεπε νά πάη πρώτη ν' άνοιξη αυτή τήν πόρτα. Πήγαινε
'ίσια στο τζάκι, έ'ρριχνε τή δάφνα μέσ' στή φωτιά καί καούντανε κ' έ'λεγε: «Και
τον χρόνου, καλές δουλειές». ΟΙ άνθρωποι ι τοΰ σπιτιού εκαλάγγιαζαν τό κορίτσι,
δηλ. τοϋ έ'διναν ένα πορτοκάλι, πού είχαν καρφώσει μέσα έ'να δίγροσο ή πεντά-
γροσο, τοϋ έδιναν καί γλυκά, φρούτα».

Εΐς τήν Λήμνον, τά κάλαντα τής Πρωτοχρονιάς «τα μικρά παιδιά γυρίζουν
στα λούκ - λούκ. Μπαίνουν μέσα κρατώντας καλάθια, γονατίζουν καί λεν : λούκ -
λούκ, καλημέρα σας κι Άγιοβασίλ'ς. Τούς δίνουν λουκούμια φκιαγμένα με ζυμάρ',
_καρύδια, σταφίδες και τά μαζεύουν στό καλάϋ·\ Φεύγοντας πάλι φωνάζονν στό
δρόμο : Λούκ - λούκ, λουκ - λούκ ! Χαλάν τόν κόσμο. 01 νοικοκυρές τά δέχονται
με καλή καρδιά καϊ τά λένε : «Καλώς τόν πέτναρο ή καλώς τις π'λαδέλλες. Κάτστε
νά κάτσ κ' ή κλώσσα μας». ν

14. Τό ποδαρικό. Ποίος κάνει τό ποδαρικό; Ό νοικοκύρης η ό πρωτότοκος
υιός ; έ'να τυχερό παιδί ή ό τυχών πρώτος επισκέπτης ; Μέ ποίας πράξεις καί ποίους
λόγους καί ευχάς συνοδεύεται τό ποδαρικό ; (Ρίξιμο πέτρας ή σιδηροΰ αντικειμένου,
σπάσιμο ροδιοΰ, χύσιμο νερού, σπορά κριθής κττ.)

Παραδείγματα. Εΐς τήν Άμοργόν τό ποδαρικό τό κάνει έ'να'ς τοΰ σπιτιοϋ,
καθώς γυρίζει άπό τήν εκκλησία μ' έ'να εΐκονισματάκι στό χέρι. Μπαίνει δυο
βήματα στό σπίτι λέγοντας: Μέσα καλό! Γυρίζει πάλι δύο τρία βήματα οπίσω
καί ξαναλέγει: κι όξω κακό! Τό κάνει αυτό τρεις φορές. Τέλος, λέγοντας: Μέσα
καλό ! ρίχνει έ'να ρούδι νά σπάση μέσα στο σπίτι. Κατόπι τρώνε μιά δαχτυλιά
μέλι όλοι, γιά νά'ναι γλυκεία ή ζωή τους όλον τό χρόνο, κι άμέσώς κατόπιν βάζουνε
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και τρώνε κοφτό γιά χάρη τοϋ αγίου Βασίλη. Είς τόν Άπόσκεπον Καστορίας
φωνάζουν ενα παιδί, πού έχει καλό ποδαρικό, καί τό βάζουν μέ τή τζουμύγια (ξύλο
μέ κόμβο κάτω) και ανακατώνει τή φωτιά καί λέγει: Αρσενικά παιδιά, ΰηλυκά
αρνιά. ΕΙς τό Λασήθι «ό ξένος που ûà μπή πρώτος στο σπίτι βαστφ μιά πέτρα και
τή βάζει στή μέση τοϋ σπιτιοΰ, καύίζει" επάνω και λέει Καλημέρα στήν άφεδιά
σας, καλή αγία άρχιμενιά. / Κλου κλου στα 'ρνί&ια σας, / στ άρνιά σας και στα
ρίφια σας. / Νά κλωσσήσ ή γι-δρνι&ά σας, / νά γεννήση κ ή άϊλιά σας, / νά
γαστρω&ή ή γαϊδάρα σας, / νά κάμη ενα μουλάρι. I Άρνιά και ρίφια -θηλυκά /, και
κοπέλια άσιρνικά. / "Οσο βάρος ε'χει τουτηνιε ή πέτρα, τόσο χρυσάφι νά μπαίνη
στο σπίτι σας·.! "Υστερα τόνε κερνούνε και φεύγει (Μ. Λιουδάκη).

Εις τήν Κάρπαθον τοΰ άγίου Βασιλείου «.βάζουν άσπρο σκύλο πρωί πρωί
μέσ στο σπίτι γιά τό καλό καί τοϋ δίνουν νά φάη μπακλαβά. Τό κάνουν, γιά νά
σκυλιάση τό σπίτι και νά ϋεριέψονν οί άνϋρώποι του» (Μιχ. Νουάρος).

15. Μεταμφιέσεις και δραματικαί παραστάσεις τής Πρώτης τοϋ
έτους. Αί κατά τόπους ρνομασίαι: Ρογκάτσια ή Ρουγκατσάρια, Μωμόεροι, γκα-
μήλα ή οι Τζαμαλοί, μπούμπαρος και νύφη, κλπ. Περιγραφή. Φωτογραφίαι. (Βλ.
ερωτήματα διά τάς μεταμφιέσεις τΛδν Χριστουγέννων).

16. Μαγικαί και δεισιδαίμονες πράξεις προς εξασφάλισιν υγείας,
καλής εσοδείας, πολλαπλασιασμού τών ποιμνίων κττ.

(α) Άνανέωσις τοΰ ύδατος (καινούργιο, νιο ή άγιοβασιλιάτικο νερό, αμί-
λητο νερό). Ποίος πηγαίνει εις τήν βρύσιν (η είς τό πηγάδι), διά νά φέρη νερό τήν
Πρώτη ν τοϋ έ'τους; Προσφοραι (κεράσματα) είς τήν βρύσιν. Πράξεις σχετικαί
μέ τήν δοξασίαν, ότι τό νερό κοιμάται.

Παραδείγματα: Είς τήν Σινώπην «οποίος εύρισκε τον παρά στήν πίττα, επρεπε
νά σηκωϋή πρωί - πρωΐ và πάη στή βρύση fi εναν κουβά. Κρατούσε κ ενα κομ-
μάτι πίττα, αλειμμένο με μέλι καϊ βούτυρο. "Αφηνε το κομμάτι του στή βρύση, κι άν
εϋρισκεν άλλο εκεί, τό επαιρνε και τό βάνανε μέσα στή μαγιά· γέμιζε και τόν κουβά
νερό και τό εφερνε στο σπίτι».

Εις Ρεΐσδερε «τήν 'Αρχιχρονιά νύχτα νύχτα ήπηγαίναμε νά πάρω με τό μάλαμα,
τό πρώτο νερό, άπό τό πηγάδι. Κείνος πού πήγαινε στο πηγάδι κρατούσε ενα πιάτο
λουκουμάδες ή διπλάκια και τ' άφηνε άπάνω στο πηγάδι, γιά νά πληρώση τό μάλαμα».

Είς τήν Αίτωλίαν «τήν Πρωτοχρονιά ταίζουν τή βρύση με πολυσπόρια, πού
φέρνει ενα παίδι αμίλητο καί, ενφ τά ρίχνει μέσα, λέει : —Όπως τρέχει τό νερό, νά
τρέχη και τό βιό ! "Επειτα φέρνει τ αμίλητο νερό στο σπίτι κι άπ αυτό πίνουν και
νίβονται δλοι γιά τά χρόνια πολλά».
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Εις τήν Σκΰρον <'άπό τό βράδυ öl γυναίκες χύνουν δλο τό νερό άπ" τις στά-
μνες και τό'πρωΐ, μόλις τελείωση ή λειτουργία, θά πάνε νά φέρουν τό νιο νερό, νά
δροσίσουν τά σπίτια τους. Παίρνουν στήν τσέπη τους σύκα, σταφίδες, μουστόπιττες,
καρύδια καϊ δ,τι άλλα καλούδια εχει ή κάθε μιά, γιά νά γλυκάνουν τά νερά. Σά
θά ρίξουν τις φιλιές τους στό νερό, εύχονται μουρμουριστά και λένε : Ώς τρέχει τό
νερό, ετ σι νά τρέχουν τά καλά μέσ στό σπίτι μας» (Ν. Πέρδικα).

(β) Άνοιγμα τής βρύσης. Τήν αφήνουν νά τρέχη, λέγοντες « Κατά πώς
τρέχ ή βρύση, έτσι νά τρέχ' κ ή τύχη μ'» καί φεύγουν, χωρίς νά στραφούν πρός
τά οπίσω (Μάδυτος).

(γ) Προσκόμισις πέτρας ή άμμου εις τό σπίτι. Ποίος τήν φέρνει καί
άπό πού; «'Άνθρωπος τοϋ σπιτιού », ή κάθε επισκέπτης;

Είς τήν Άγιά Σοφιά Λήμνου τήν Πρωτοχρονιά «ενας πού θά πά νά χαιρε-
τήα θά πάρ' μιά πετραδέλλα βρυγιασμέν , θά τή μολάρ μέσ' στό απίτ' και θά πή\
δπως βαρεί ή πέτρα, νά βαρή καί τ άφέντ ή αακκούλα. Τις πέτρες τις κάνουν τρο-
χαλία (σωρό) μέσ ατό σπίτ καί τις πετούν στις οχτώ. Μερικοί ανεβάζουν πέτρα
μεγάλη στό σπίτ' τόσο μεγάΧ, πού τή φορτώνεται ενας στήν πλάτη γιά γούρι». Είς
τόν Πόντον κορίτσια καί γυναίκες κατεβαίνουν £Ϊς τήν θάλασσαν μέ σκεύος πλήρες
«κορκότου» ή χόνδρων σίτου καί μέ άλας· αυτά τά χύνουν εϊς τήν θάλασσαν, μέ τό
ίδιον δέ σκεύος παίρνουν άπό τήν θάλασσαν κροκάλας μέ νερό καί έπιστρέφουσαι
είς τήν οίκίαν τά σκορπίζουν εις τά δωμάτια. "Ενα άπό τά λιθάρια αύτά τό
ρίπτουν εις τό σκεύος τής ζύμης, τό άντικαθιστούν δέ μετά έν άκριβώς ετος δι' ετέ-
ρου. Νομίζουν ότι τούτο παρέχει άφθονίαν οικιακών εφοδίων». Πού αλλού γίνεται
τούτο ;

(δ) Έκθεσις άντικειμένων εις τά άστρα. Σπορά κριθής κλπ. Π.χ. εις
τά Σβέρδια τής Λήμνου τήν παραμονήν τού άγ. Βασιλείου τό βράδυ, «βγάζουν τά
φλουριά στό παράθυρο, ατά κεραμίδια, νά τά ίδή τό άστρο, (νά μήν τά ΐδή ο ήλιος),
γιά νά 'ναι ευτυχισμένος δ χρόνος. Στό άστρο βγάζουν καί αφκο, ατάρ", κθάρ', μπα-
μπακόαπορο, άπ' ουλα τα απορικά, καί, τό πρωΐ τά παίρνουν καί τά σπέρνουν μέσα
ατό απίτ καί λέν : «πολλά μπερεκέτια» ! Θά πάρουν μιά πέτρα άπ τά κεραμίδια,
νά 'ναι κόκκιν , καί θά κάτσ άπάν δ νοικοκύρης καί θά σπείρ' άπ" ουλα τά απορικά
μέσα στό σπίτ ».

(ε) Θραύσις ροδιού. Ποίος τό θραύει καί προς ποίον σκοπόν; Μέ ποίας
τυχόν άλλας πράξεις καί εύχάς συνοδεύεται τοΰτο;

Π.χ. είς τήν Άράχοβαν (Παρνασσ.) «άποβραδύς ξαατρίζουν ενα λιθάρι κ' ενα
ρόϊδο. Τό πρωΐ, αυτός πού θά γνρίση άπό τή βρύση τά πετάει μέσα ατό σπίτι λέγον-
τας : Σάν του λιθάρ' γιροί κί σάν τού ρόιδου γιμάτ !»
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(ς) Κτυπήματα μέ βέργαν ή κλώνον έλαίας είς τήν ράχιν ή μέ σκυλλο-
κρομμΰδα ή σιδηρούν δργανον. εις τήν κεφαλήν. "Ανάρτησες αγριοκρομμύδας έκ
τοΰ άνωφλίου της θύρας κλ.

Ε!ς τήν Στενήμαχον «τ* "Αη Βασίλ' τήν παραμονή τ άπόγιονμα, πάν' οί κον-
πέλλις με μνιά στάμνα κ' ενα ραβδί απόν κρανιά στον ποντάμ'. Γϊμίζονν τή στάμνα
κι χτνπιοϋντι μι τον ραβδί κι λέν' : ΚΙ τοϋ χρόν' ! Τού προνί μι κείνου τον ραβδί
γυρίζ'ν στά συγγενικά τά σπίτια κι χτυπούν τς άνθρωποι κι λέν: Κί τοϋ χρόνου».
Εις τά χωρία τού Μαραθώνος καί τοϋ 'Ωρωπού ό κομίζων τό αμίλητο νερό εις
τήν οικίαν φέρει καί κλώνους τινάς έλαίας και αγριον κρίνον και μέ αυτά κτυπφ
όλους τούς οικείους εις τήν κεφαλήν έπευχόμενος «καλημέρα καί ευτυχές τό νέον
έτος», κατόπιν δέ τό αναρτά είς τό έξωτερικόν άνώφλιον τής έξω θύρας.

17. 'Άλλαι μαγικαί πράξεις προς επίτευξιν άφθονίας τών καρπών,
κλοπήν τής εσοδείας ή τής εύτυχίας τών άλλων κλ.

(α)Άιά νά κάμουν μεγάλη θημωνιά. Είς τον Ναίμονα τής Μεσημβρίας
«τ "Αη Βασιλέων, αμα εΐχεν ενας γαμπρό, θαλά 'ρθή μ ενα ξύλο μακρύ, λ ούρο
" (άμαξόξυλο), σονρβάκιζε τον πεθερό, τήν πεθερά με το ξύλο αντό: —Γειά, χαρά,
Καλημέρα ! Καλώς ήρθε κι "Αη - Βασίλ'ς με τδ πολύ το μπερεκέτ. Γερο κορμί,
γερο στανρί καί τον χρόνου πιότερα! Κ' νστερα το σήκωνε στήν κομίνα (καπνοδόχο),
νά φαίνετ άποπάν', νά κάν ' δ πεθερός μεγάλ' θημωνιά. "Αμα φώτιζε δ παπάς, το
κατεβάζαν νστερα καί τό καΐγαν».

(β) Διά νά κάμουν πολλά πουλιά. Είς τήν "Ηπειρον την Πρωτοχρονιά
«βάνουν ενα πουρνάρι στή γωνιά μπροστά κι άμα έρθουν άπ' τήν εκκλησιά, κάθε-
ται ενας άπουπάν καί τό πλακών', γιά νά βγάνουν οι κόττες πολλά πουλιά».

(γ) Διά νά κλέψουν τήν ευτυχίαν τοΰ άλλου. Είς θρακικά χωρία (Τσο-
ρέκκιοϊ) «τήν πρώτην τοΰ έτους όποιος σηκωθη πρώτος πηγαίνει εις τήν εστίαν
έρπων καί άνάπτει πϋρ, έπειτα δέ πρέπει νά ύπάγη κρυφά είς τό σπίτι τοϋ γείτο-
νός του και νά κλέψη χώμα, πέτρα ή κάτι άλλο· έτσι νομίζει, ότι τοϋ παίρνει τήν
ευτυχίαν». Είς τήν Σκΰρον «αμα θέλης νά πλουτίσης, πάς κρυφά τοϋ αγίου Βασι-
λείου πρωΐ - πρωΐ ο ένα πλούσιο σπίτι, προσέχεις νά μή σε δη κανένας, κλέβεις
λίγο νερό καί φεύγεις. Τό νερό θά το πςίς σπίτι σον, νά πιονν δλοι οι δικοί σου
τρεις γουλιές δ καθένας καί νά ρίξης καί στϊς τέσσερεις γωνίες τοϋ σπιτιού σου. Τό
σπίτι τό ξένο θά στεγνώσω καί θά ξεκληριστώ καί τό δικό σον θ' άρχοντύνη » (Ν.
Πέρδικα).

18. Μαντικαί συνήθειαι τής παραμονής ή τής Πρώτης τοϋ έτους,
(α) Άπό τό νόμισμα τής βασιλόπιττας (Βλ. άνωτ. σελ. 123).
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(β) Ώμοπλατοσκοπία, οστεομαντεία. Π.χ. εΐς τά χωρία Μέτρων Θράκης

«ο μεγαλύτερος τοϋ σπιτιού θά κοιτάξ τό καράβ' (τοΰ καπονιον). Σαν είναι γιομάτο
(σκοτεινό), ή χρονιά θά πάη μπερκετλίδκ ', σάνεΐναι πάλε άδειο, θά εχμε φτώχεια».

(γ) Έμπυροσκοπία. Κόκκοι σίτου ή φύλλα έλαίας ή σοΰρβα (πράσινα μάτια
σουρβιάς) ή κουκούτσια άπό κρανιές η φύλλα πρίνου ρίπτονται εΐς την πυρακτω-
μένην παραστιά η πάνω στήν θερμάστρα. 'Από ποίας παρατηρήσεις οΐωνίζονται
ύγείαν ή θάνατον, ευφορίαν η άφορίαν ;

(δ) Οΐωνισμοί εκ μετεωρολογικών παρατηρήσεων διά τήν έσοδείαν
τής μετάξης, τήν ευφορίαν τών αγρών, τήν γέννα τών ποιμνίων. Π.χ. έάν κατά
τήν Πρώτην τοϋ έ'τους ό ουρανός είναι διάστερος, ή εκτροφή· τών μεταξοσκωλή-
κων θά είναι επιτυχής (Άδριανούπολις).

(ε) Όνειρομαντε ία, μέ τό προζύμι τής βασιλόπιττας ή μέ τήν πρώτη βονκα
τής πίττας η άλλου φαγητού τοϋ δείπνου τής Πρωτοχρονιάς. Π.χ* εΐς τά περίχωρα
τών Πατρών τά κορίτσια κρατούν έ'να κομμάτι άπό τό προζύμι, πού θά κάμουν
τή βασιλόπιττα, τό αλατίζουν πάρα πολύ καί τό ψήνουν. Τό βράδυ <πού θά κοιμη-
θούν τό τρώνε. "Οποιον ιδούν τή νύχτα νά τούς δώση νερό, αύτόν καί θά πάρούνΛ.
'Αλλού γίνεται καί προσκάλεσμα τής Μοίρας· π.χ. μία βονκα μασημένη από τήν
πίττα κάτω άπό τό μαξιλάρι, το σταυρώνει και λέει : "Αγιε Βασίλη μου καλέ, /
καλε και αγαθέ, / άπό τήν έρημο περνάς, / και τις Μοίρες απαντάς, / αν δής και τή
δική μου, / νά μον τή χαιρετάς. / "Αν κάθεται, νά σηκωθή, / κι αν στέκεται, νά περ-
πατή, / νά 'ρθη νά θερίσωμε / στάρι, κριθάρι, / και χρυσό μαργαριτάρι. / Τή ννχτα
βλέπει στον νπνο της κέΐνον πού θά πάρη (Τρίγλεια Βιθυνίας) ή ' Ω/Γεννάρη,
Καλαντάρη, / και καλά καλαντισμένε, / εκεί στή Γέννα πού θά πάς.., ('Αθήναι).

(ς) "Αλλα πράγματα υπό τό προσκεφάλαιον : άποκτενίδια, κτένι, καθρέ-
πτης, άγριαγκινάρα κλπ. μετά ή άνευ καταδέσμου τής Μοίρας. Π.χ. εις τήν Αί'γι-
ναν τήν έσπέραν τής παραμονής τοΰ νέου έ'τους ή νέα κτενίζεταί* καί τ° άποχτενί-
δια της μ' έ'να χτένι καί έ'να καθρέφτη θέτει υπό τό προσκεφάλαιον τής κλίνης
της, έπειτα περιζώνεται χρυσομάντηλον, τοΰ οποίου τά δύο άκρα - δένει όπισθεν
της μέ τρεις κόμβους, λέγουσα: Σέ δένω, Μοίρα μον, νά'ρθης απόψε στον ύπνο
μου, νά μοΰ είπής ποιόν θά πάρω, και αν δεν ερθης, δε σε λύνω.

19. Προγνωστικά τοΰ καιρού. - «
Π.χ. «Αμα είναι τον "Αη Βασίλειου καλοκαιριά, θά είναι σαράντα μέρες κακο-

καιριά» (Αιτωλία).

I

20. Προλήψεις καί δεισιδαιμονία!.

Προσέχουν νά μή κλάψουν, νά μή χάσουν τίποτε, γιατί έπειτα όλον τόν
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χρόνο θά τό παθαίνουν αυτό. «Καφε κείν τήν ήμερα δεν κάνουμ'. Ό καφές είναι
πίκρα».— «Δεν δίνουν τίποτε άπο τό οπίτι ούτε χάρισμα ούτε δανεικό».

Στήν Μεθώνη «τήν Πρωτοχρονιά και στις αρχιμηνιές παρατηρούμε ποιόν θά
πρωτοϊδονμε, σά ί)ά βγονμ δξω άπό τό σπίτι μας. Πρέπει πάντα νά "χη καλό άν ά-
χαρο. Καμπόσοι τηράνε πρώτα τή θάλασσα και τά βουνά κ' επειτα δποιον και νά
ιδούνε δε στρέγει». Στοϋ Σκάρμιγκα «σηκώνονται τή νύχτα και δένουν γιαπράκια,
γιά νά ζεματίσουνε τό μήνα τόν "Λη Βασίλη, νά μήν τους τσιτσιρίση άπό τό κρύο.
Τό πρωί κάνουν τό σταυρό τους και λένε : "Αγιε μας Βασίλη, σε ζεματίσαμε με θερμό,
νά μή μας ζ ε ματ ίση ς με κρύο» (Μ. Τσάκωνα).

Δεν κάνει σκύλος μαύρος να μπή μέσα στο σπίτι τήν ημέρα τ' Άηβασιλειοΰ·
αν ό σκύλος είναι άσπρος, είναι καλό. Τοΰ δίνεις έ'να κομμάτι ψωμί ή γλυκό γιά
τό καλό. «"Αν εμπη χοίρος, κάποιος άπό τ άντρόγυνο ϋά χηρέψη» (Κάρπαθος).
«Κακό εΐναι και δταν απάαη γυα~(1 ή καθρέφτης ατό σπίτι τή μέρα τής Πρωτοχρο-
νιάς» (Σκύρος). 4

21. Επισκέψεις, δώρα, εύχαί. Χοροί, παιδιαί.

'Εξετάζεται ποιος θά κάμη τήν πρώτην έπίσκεψιν (τό ποδαρικό) ; Τί φέρει
* είς τό σπίτι καί τί έπεύχεται; (πέτρα;). Δώρα τών βαπτιστικών πρός τόν άνάδοχον
(κανίσκι μέ ξηροτήγανα ή ρόδια, καρύδια, κυδώνια στή νουνά έν Καρπάθω, μέ
γλυκό και κρέας (χήνα, κουνέλι) έν Άραχόβη), άνταλλαγή δώρων. Π.χ. εις τήν
Αίτώλίαν «στέλνουν χρονοπολλίσματα στα σπίτια» (--δώρα διά τό χρόνια πολλά).

Είς Κρήνη ν τής 'Ιωνίας τήν Πρωτοχρονιά «αφήνουν πόρτες και παραθύρια
τέντα ανοιχτά κ εχει τό δικαίωμα οποιοσδήποτε, γνωστός και άγνωστος, νά μπή
νά τραταριστή». (Πρβλ. «"Αη Βασίλη έχεις;» γιά όσους έχουν πόρτες καί παρά-
θυρα άνοιχτά άλλες μέρες).

Κεράσματα (παστέλλια, σΰκα, πίττες, ξηροί καρποί).

22. "Εθιμα τοπικά, ώς άνάρτησις κλάδων έλαίας κτλ-

»

Είς τήν Σινώπην «ή νοικοκυρά τό βράδυ τής 'Αρχιχρονιάς εκαμνε σταυρόν
άπό χαλβά και τόν κολλούσε:ν πάνω άπό τό τζάκι κ' ε'λεγε: «Είς τό δνομα τον Χρι-
στού, ό παλιός χρόνος βγήκε κ εμπήκεν δ καινούργιος χρόνος». Λίγο ψηλά άπό τό
χαλβά καρφώνανε ενα κλαδί ελιάς, με 40 - 50 φύλλα, από τά οποία κρεμούσαν
λονφτουκάρνα (σπασμένα εις τό άκρον). Έκεΐ στεκότανε δλο τό χρόνο. Παίρναμε
τό παλιό κλαδί καί βαλίσκαμε τό καινούργιο».

Όμοίως εΐς τόν Πόντον τοποθετούν εξ κλάδους έλαίας καί εξ δάφνας εΐς τό
είκονοστάσιον ευχόμενοι: « Ηρτε καλοχρονία, ας πάη κακοχρονία». Τί συνηθίζεται
άλλοΰ;
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4. Θεοφάνεια.

'Έθιμα τής παραμονής και τής ή μέρας τών Θεοφανε ίων.

1. "Ονομα τής εορτής : Φώτα, 'Ολόφωτα, "Αγιαση, Γιορδανιοϋ. "Ονομα
τής παραμονής: τοϋ 'Αγιασμού, τοϋ Σταυροϋ, Πρωτάγιάση. Σημασία τής εορ-
τής: «Μεγάλη γιορτή, θεότρομη». «2α Φώτα είναι ή μεγαλύτερη γιορτή γιά τούς
Βεντζιώτες (Δυτ. Μακεδον.) Κάθε καινούργιο ρούχο τό πρωτοφορονν τά Φώτα, γιά
rà φωτιστή».

2. Ό αγιασμός τής παραμονής. "Ονομα καί χρήσις τοϋ ήγιασμένου ύδα-
τος : πρωτάγιάση, φώτιση. Είς Άγιάσον Λέσβου, τήν φώτιαη τήν ρίχνουν στα κτή-
ματα καί στις βρύσες. Δοξασία ότι μέ τήν πρωτάγιάση ο παπάς διώχνει τους καλ-
λικαντζάρονς. Σχετικαί διηγήσεις καί παροιμίαι. Π.χ. άγιάοαν το^νερά, πάν τά παγανά.

3. "Αλλαι καθαρτικαι πράξεις τής παραμονής. Περισυλλογή τής στάκτης
άπό τήν εστίαν καί χρήσις αυτής. Έκκένωσις των αγγείων τοϋ ύδατος κτλ. Πως
δικαιολογούνται αΐ συνήθειαι αύται; Π.χ. είς τήν "Ιμβρον «τή μέρα πον êà βγή
σταυρός, πρωί - πρωί, πρϊν πάμε στην εκκλησία, ϋά βγούμε νά τριγυρίσουμε δλο τό
σπίτ. Ρίχνουμε τήν άχλιά τρογνρον τό 'χουμι σε καλό γιά τά μαμμονδια. Τά προφν-
λάει άπό τά τέσσερα τά ντονβάϊρα». Άλλου τή στάχτη τή βαστούν καί τήν ανακα-
τώνουν στό σπόρο, γιά νά μή βγάζουν τά γεννήματα δαυλό.

4. Παρασκευή άρτων, πιττών, κουλλουρίων, ειδικών φαγητών. 'Ονο-
μασία, τρόπος παρασκευής αυτών καί χρήσις. Π.χ· φωτίτσα (εν Κεφαλληνία) άρτος
εν σχήματι σταυρού, πού τρώγεται τό πρωΐ τ,ών Φώτων, μαρμαρΐτες (εν Λήμνορ)
οΐ τηγανίτες: «Παίρνουμ' αγιασμό άπ τήν άγκλησά τοΰ Φωτός, τήν πρώτη μέρα,
(δχ' άνήμερα) καί κάνονμ' μαρμαρϊτες· Ζ'μώνονμ ζ'μάρι με νερό και με τόν
αγιασμό κ έπειτα τ άνελοΰμε καλά· πυρών ου μ τό πλακί (πέτρα) και τό βάζου μ'
στήν πνρονστιά καί φωτιά πολλή άποκάτ κάί χύνονμ' μέ τό κουτάλr άργιά άργιά
καί γίνουνται τρυπίτσες. Καί λέμε τά παιδιά, 'δτι έρνται Καλλ'καντζάρ και τις τρυ-
πούν (Λήμνος).

5. "Εθιμα άγροτικά τής παραμονής. Φωτισμός (καψάλισμα) τών άρο-
τριώντων. Βουδόπιττα, ώς κατά τά Χριστούγεννα. Σιτάρι βρασμένα ώς κολλυβο.
Ποία ή χρήσις του ; Π.χ. είς τήν Ρόδον «οί ζευκάδες τήν παραμονή τών Φώτων
παίρνουν φως άπό τήν εκκλησία α" ένα κερί και φωτίζουν τά βόδια, κάίουν δηλ.
τις τρίχες στά διάφορα μέρη τοΰ σώματός των. 'Επίσης τήν ίδια ώρα κρεμούν στό
ένα κέρατο ένα κονλλονράκι, πον τοΰ το δίνονν τήν άλλη μέρα καί τό τρώγει. Είς
τό Κατσιδόνι Κρήτης «τήν παραμονή τώ Φωτώ ψήνοννε τά παλληκάρια γιά τά
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βούγια δηλ. μείγμα άπό αρακά, κουκκιά, ροβίθια, στάρι και από όλα τά όσπρια και
τά δίδουν στά βούγία νά τά φάνε. Τό πρωΐ έπαιρναν ά,πό τά παλληκάρια αυτά
καί, ενφ τά εσκορπονσαν εις τό δώμα, ελεγαν Φάτε, πουλιά κι. άσκορδαλοί, μή
φάτε τή σπορά μου» (Έπ. Κρητ. Σπ. Γ' 418).

6· Άγερμοί. Γυρίζουν τά παιδιά (ή καί μεγάλοι) τήν παραμονήν ή τήν
ήμέραν τών Φώτων ; Τί τραγουδούν ; Είναι μετημφιεσμένοι; Ηώς λέγονται οΰτοι
κοινώς; Δίδουν καμίαν παράστασιν μιμικήν ; Τί τούς δίδουν ώς δώρον; Διασκε-
δάσεις μέ τά συναθροιζόμενα δώρα. Π.χ. είς τήν Λήμνον «τά Φώτα, τήν παρα-
μονή, μόλις βασιλεψ' ό ήλιος, γίνονται παρέες και δυό άπ αετούς φορούν μουτσού-
νες. Είναι ντυμέν', βάζουν κάτ τσόλια, και πάν' άπό σπίτ σε απίτ και φοβερίζουν
τά παιδιά. "Εχουν και κ'δούνια, τρέχουν καί βροντούν τά κδόύνια. (Τά «bada-
τζούδκα» τα λέμε, ίαίίάτζοζ=καλλικάντζαρος). "Αμα άκούαουν τά παιδιά, κρυβγιέν-
ται κι αυτοί ρωτούν : Κλαιν' τά ' παιδιά ; Χτυπούν και τό ραβδί χάμω και στήν
πόρτα. Τις δίνουμ μαρμαρϊτες, κρασί, μούστο, κρέας χοιρινό. Τους λέμε καί Καλ-
λ'κατζάρ'» (Γ. Μέγας). Πού άλλου απαντά ή ονομασία καί ή συνήθεια αυτή; Εις
λΐήν περιφέρειαν τοϋ Άλμυροϋ τήν παραμονήν τών Θεοφανείων οί μεταμφιεζό-
- μενοι (καλιντράδες) υποκρίνονται τά πρόσίοπα μίμικοΰ δράματος: νύφη, γαμπρός,
πεθερά, άράπης, γιατρός (βλ. περιγραφήν έν Λαργραφίοι, Ε. 225 κε.).

7. Πυράί τών Θεοφανείων. Πότε τάς άνάπτουν καί πώς τάς δικαιολογούν;
Π.χ. είς Άνακοϋ Καππαδοκίας τήν παραμονήν τών Θεοφανείων «τά παιδιά γυρί-
ζουν τά σπίτια φωνάζοντας; «Σιγίρια σιγίρια (φρύγανα) άδιά τήν καλόγρια». Άφοΰ
μαζέψουν άρκετά, τά φέρουν εις τό προαύλιον τής εκκλησίας, όπου μετά τήν άπό-
λυσιν μαζεύεται δ κόσμος καί βάζουν φωτιά είς τόν σωρόν: καίουν τόν Σιφώτ'
(δαίμονα). Άλλοτε μάλιστα έκλειναν σε πήλινον άγγείον μία γάτα, γιά νά παρα-
στήσουν τον Σιφώτ*».

8. Ό μεγάλος αγιασμός καί ή κατάδυσις τοϋ σταυρού. Έθιμα επι-
κρατούντα κατά τάς τελετάς ταύτας.

(α) Πλειοδοτική δημοπρασία διά τήν εκχώρησιν τοϋ δικαιώματος τοϋ
βαστάζειν τόν Σταυρόν ή τήν εικόνα τής βαπτίσεως. Τρόπος προκηρύξεως : Ποιός
θ' άξιωθή νά ύψώση τόν τίμιο καί ζωοποιό Σταυρό! Διαγωνισμός. Άλλαι προκη-
ρύξεις: «Σε τίνος αλώνι θά γίνη ό μεγάλος ό αγιασμός» (Άνασέλιτσα). «Ποίος θά
πάρτι σπίτι του τήν εικόνα τής βαπτίοεως» (Βέντζια) κλπ.

(β) Ή κατάδυσις τοΰ Σταυρού εις τήν θάλασσαν ή εις ποταμόν, εΐς δεξα-
μενήν κλπ. Πομπή μέ τά εξαπτέρυγα. Πλύσις εικόνων, γεωργικών εργαλείων



136'

Γ. Α. ΜΕΓΑ

κτλ. είς τήν θάλασσαν ή τόν ποταμόν. Οί «βουτηχταδες», καί τά δικαιώματα των·
ή περιφορά τον Σταυρόν κλπ. Παραδείγματα :

Εις τήν Πλάκαν τής Λήμνου «τ Άλόφωτα οί γυναίκες παίρνουν τις εικόνες
άπό τό σπίτι και πάνε στην εκκλησιά και μετά πάνε ατή θάλασσα. Και δταν ρίζη
δ παπάς τό Σταυρό, κολυμποϋν οι αθρώποι νά τόν πιάαονν καί αναμεταξύ οί γυναί-
κες, δαο νά πιάαονν τό Στανρό άπό τή θάλασσα, παίρνονν με μιά κρατούν α (νερο-
κολόκυθο) νερό άπό 40 κύματα και επειτα βουτούν βαμπάκι μέσα στό νερό και
πλένονν τις εικόνες· δε λαλάνε (αναλο νερό). "Υστερα τό νερό εκείνο το πηγαίνουν
ατήν εκκλησία και τό χύνουν σέ μέρος που δεν πατιέται».

Είς τήν Μεσημβρίαν «οί γυναίκες κατέβαζαν τών Φώτων τά εικονίσματα-
κατέβαζάν και υνϊ καϊ τσάπα, δποιος τί επάγγελμα είχε καί τά πλέναν ατό γιαλό,
τ αρμυρό νερό. 'Αγιασμός γένταν ή θάλασσα. "Επαιρναν και νερό, γιά νά ρίξ'νε
μέσ° στό σπίτ . \Φωτίοκαν τά νερά,·ελεγαμ, δεν εχ ζούδια 'ποτώρα /»
(γ) Πυροβολισμοί, άπόλυσις περιστερών.

(δ) Περιφορά τών αγίων εικόνων περί τό χωρίον καί τούς άγρούς ή
περί τήν έκκλησίαν. Παράθεσις τροφών, καρπών καί αγιασμός αυτών έν
tfj έκκλησίςι η διανομή αυτών είς τό εκκλησίασμα η κατ' οικον. Κοινή εστίασις.

Παραδείγματα : Εις τά Βέντζια τής Δ. Μακεδονίας «τήν ώρα πού λειτουργεί ό
παπάς, tà παλληκάρια τον χωριού με τις εικόνες τον σπιτιού των τό καθένα ατό
χέρι, γυρίζουν δλα τά εξωκκλήσια ή εικονοστάσια, πού είναι εξω απ" τό χωριό,
φωνάζοντας διαρκώς: «Κνργι ελέησο.'», κάμνοντες ε'τσι τό γύρο τον χωριού. Γυρί-
ζουν έπειτα μπροστά στην κεντρική εκκλησία και βάζουν τΙς εικόνες με τή σειρά
στο νάρθηκα, ενφ οι κοπέλλες τον χωριού, φορτωμένες με τά φταέλια (μικροβυτία,
μπούκλες), γεμάτα νερό, με ενα πιάτο στό χέρι, γεμάτο μέ αλας και μιά' κονλλούρα

άπό σταρίσιο αλεύρι έχοντας επάνω άπ' αυτήν και μιά ν αγιαστούρα, καμωμένη άπό

<

στάχυα σίκαλης, στολισμένα με βασιλικό και χρωματιστές κλωστές, πηγαίνουν και
αφήνουν τό φορτίο τους μπροστά στις εικόνες των ή κάθε μιά. 'Εκείνη τήν ώρα
βγαίνουν άπό τήν εκκλησία και ό παπάς με τήν δλη πομπή■ και κάνουν τό μεγάλο
αγιασμό. Μετά τόν αγιασμό οι νέοι τον χωριού αρπάζουν ατά χέρια τους τυχόν νιό-
παντρους και πάν νά τούς βοντήξονν στό κρύο νερό τής λεκάνης τής βρύσης καϊ
μόνο τότε τούς άφήνονν, δταν τούς υποσχεθούν γερό γλέντι. 'Εκείνη τήν ώρα περ-
νούν μπροστά ατήν εκκλησία τά βόδια, δδηγούμενα άπό τούς νοικοκοιραίονς καϊ τά
φωτίζει ό παπάς. "Επειτα βγαίνει ατή δημοπρασία ή εικόνα τής βαπτίσεως : εκείνος
πού θά προσφέρη περισσότερα ατήν εκκλησία τήν παίρνει στο σπίτι του καϊ δέχεται
τήν επίσκεψη καϊ τις ευχες δλων τών κατοίκων. Τις φωτισμένες κονλλονρες τις
δίνουν ατά βόδια τους, τό φωτισμένο αλ,ας τό μοιράζουν σε δλα τά ζώα τους καϊ με
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τήν στάχινη αγιαστούρα καί τον αγιασμό τής φταέλας ραντίζουν δλα τά σπαρμένα
χωράφια» (Κ. Τσιούμης, έφημ. «Βόρειος Ελλάς», Κοζάνη 23 Ίαν. 1938).

Εΐς τήν Αΐνον «μετά τήν επιστροφήν άπό τόν γΐρον τού χωρίου όλοι οί χωρι-
κοί εισέρχονται εΐς τήν έκκλησίαν καί ΐστανται κατά σειράν εΐς τά στασίδια· έκεΐ
τούς διανέμεται άνά έ'ν μικρόν κολλύριον καί τεμάχια κρέατος ξεροψημένου υπό
τοΰ «νουνού» τοΰ παρελθόντος έτους. Εΐς έν τών κολλυρίων υπάρχει μικρός άργυ-
ροΰς σταυρός, ό δέ άνευρίσκων αυτόν χωρικός ονομάζεται νουνός καί υποχρεούται
νά κατασκευάση τά κολλύρια κατά ΐό έπόμενον έτος καί νά θυσιάσηίβοΰν η δάμα-
λιν καί νά φιλεύση όλους τούς χωρικούς».

Ε(ΐς τά Νένητα Χίου «ό ιερεύς εκάστης ενορίας μετά τον άγιασμόν παρέθετε
Ιν τώ να φ ψωμί, τυρόν καί κρασί καί έ'διδεν άπό εν τεμάχιον εΐς έ'καστον τών
έκκλησιαζομένων». Εις τήν Σινώπην αί γυναίκες κατά τόν έσπερινόν διανέμουν
σύκα, μήλα καί ροδάκινα. Ποία ή συνήθεια άλλοΰ ;

(ε) Έμβάπτισις τοΰ παπα η τών νεονύμφων, ώς καί άσθενών πα-
σχόντων έκ ρίγους, εΐς ποταμόν ή άλλα ύδατα καί αϊ συναφείς πράξεις.
Π.χ. εΐς τό Σιναπλί «αμα τελείωνεν δ αγιασμός, κάί)ε χριστιανός τής συνοικίας
πήγαινε στον παπα του τό σπίτ και έβαναν τόν παπα πάν στ αμάξ' καί τόν πήαι-
ναν σε βρύα' δξω άπ' τό χωριό νά τόν λούσουν. "Ηταν γιά ντή γεια και τό μπερε-
κέτ· αημεϊον πού βαφτίατηκεν δ Χριστός και ελουγαν τόν παπα■ "Ενας άπ αυτούς

ι >

φορειέταν ενα ράσο τοϋ παπά παλιό, γένονταν ψεντοπαπας και οι άλλοι τραυοϋσαν
τ' αμάξ' μοναχοί τους και τόν πήγαιναν σε μακρινή βρύση, άπό χιλιόμετρο περισ-
σότερο και τόν έβρεχαν, τόν ελουγαν τον ερριχναν ενα δυο κακάβια νερό ατό κεφάλ'
και δταν τόν γύριζαν, τούς έκανε τραπέζ' δ παπάς και τους μεϋοναε και χόρευαν».
Πρβλ. τά βρεξούδια έν Σκοπέλω καί Πέτρα (Θράκ.) έν 'Αρχ. Θρακ. Θησ. Η, 149.

Εΐς τήν Σινώπην τήν ώρα πού έρριχτεν ό παπάς τό Σταυρό «δαοι είχαν
ψύχος ^=ρίγη πυρετοϋ) 'έπεφταν ατή ϋαλασσα και περνούσαν εφτά κύματα άπο-
πάνω τους και γίνονταν καλά. "Οσοι δεν ήσαντε εκεί, έστελναν τόν κουβά τους και
τους έβαζαν εφτά κύματα · τά πήγαιναν ατό σπίτι κ έλουζαν τόν άρρωστο».

9. Τά φωτίκια ή φωτοκέρι'α, δώρα τοΰ νουνού^πρός τόν βαπτιστικόν. Π.χ.
εΐς τό Τσακήλι τής Θράκης ό νοΰνός ετοιμάζει φω'τ ίκ ι : δένει α ένα σπάγγο ένα ταάκνο,
ϋσταρα περνάει ένα σύκο, ένα πορτοκάλ', ένα αεκερ (ζαχαρωτό), ένα μήλο, ένα σύκο
ένα πορτοκάλ', ένα αεκερ και πάλε τά ίδια με τν αράδα, ίσαμε π' νά γιομίσ ή
άρμαϋτά. Άπαν' δέν κ' ένα κερί καί τά στέλν στ άδεξίμ* τ. "Οσο μεγάλο είναι τό
φωτίκ , τόσο Où μεγαλώσ' καί τ άδεξίμ». Πότε άνάβουν^τό κερί;

10. Χρήσις τοΰ μεγάλου αγιασμού: ραντισμός σπιτιού, βαρελιών, άγρών
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αμπέλων, κτηνών κλπ. Άνοιγμα κρασιών, ασήμωμα βαρελιών κλπ. ΙΙ.χ. οΐ
ζευγάδες τής Καρπάθου αγιάζουν τά βόδια μέ τόν αγιασμό καί λέγουν: «Αγια-
σμός, φωτισμός, / Φώτα τσάι καλός τσαιρός ». 'Επίσης ρίχνουν λίγο άπό τό μεγάλο
άγιασμό στ' άπανωπίθια (πιθάρια) τοϋ κρασιού στό άμπελόσπιτο καί λέγουν τά
ίδια. Εις τήν Φθιώτιδα παίρνουν άγιασμα άπό τόν μεγάλον άγιασμό, ρίχνουν
μέσα καί στάχτη άπό τή βραδειά τών Χριστουγέννων, πού είναι άκατούρηγη άπό
τά Καλλικατζούρια καί ραντίζουν τ' αμπέλια τους καί λένε: Φεύγα, κάλαβρε,
άπ τ αμπέλια■ ε χω παγανήσια στάχτη και μεγάλον άγιασμό. Εις τήν Κορώνην «τό
άνοιγμα τών κρασιών γίνεται τώ Φωτώ νε που αγιάζονται- πάνε στά βαρέλια, τους
ρίχνουνε άγιασμό κ υστέρα τ άνοίγουνε. Μαζεύουνται ούλοι οι συγγενείς, γαμπροί,
ξαδέρφια καί ασημώνουν ε τό βαρέλι που θ' ανοίξουν. Πρώτος τό άσημώνει ό νοι-
κοκύρης, παίρνει ενα δεκάρικο ή είκοσάρι καί με μαοτίχι τό κολλάει άπάνω στό
βαρέλα "Υστερα τό άσημώνουνε ούλοι οί δικοί.''Ο νοικοκύρης θά τους βγάλη ενα
μεζέ, και πίνουνε και γλεντάνε».

11. Άλλα έ'θιμα μετά τόν άγιασμόν τών υδάτων:

(α) Σταύρωμα τοΰ σπιτιού μέ τά κηρία τών Φώτων. Π.χ. εις τήν
Σινώπην «σταυρώνουν τό σπίτι, κολλούν δηλ. τέσσερα κεριά στους τέσσερεις τοίχους
τον δωματίου, γιά νά φύγουν οί εξω άπ' εδώ».

(β) Αγώνες δρόμου ή πάλης. Π.χ. εις τήν Σωζόπολιν μετά τό ρίξιμο τοΰ
Σταυροϋ στή θάλασσα τής Άχτής έσυνηθίζετο ή ιπποδρομία μέχρι τής πλατείας.

(γ) Άνανέωσις τοΰ ύδατος (καινούργιο νερό). Π.χ. εις τήν Αίτωλίαν «τό
νερά τής ήμέρας τών Φώτων, πού θά βρεθή στά αγγεία τοϋ σπιτιοϋ, τό πρωΐ τοϋ
Άη Γιαννιού πρέπει νά χυθή καί νά πάρουν νύχτα καινούργιο νερό άπό τις
πηγές. Θεωρείται αγιασμένο καί δέν κάνει νά τό πιοΰν».

(δ) Πράξεις καί ενέργειαι άποσκοποΰσαι την έπίτευξιν γάμου, τό
κλώσσημα τών ορνίθων κττ. (Ό βασιλικός τοΰ παπά, γέννημα άπό τό δισάκκι
τοΰ παπά κττ ). Π.χ. είς τήν Σμύρνην «τό κορίτσι που θέλει νά παντρευτή μέσα
στό χρόνο, φυτεύει ενα βασιλικό τό Μάη καί φροντίζει νά τόν διατηρήση ώς τά
Φώτα, που έρχονται οί παπάδες κι άγιάζουν. Τότε κόβει μιά φούντα άπό τό βασι-
λικό της, τή δίδει στον παπά και παίρνει αυτήν που κρατάει αυτός καί τή φυλάει
ατά εικονίσματα. Άν τό καταφέρη, θά παντρευθή εκείνο τό χρόνο». Εις τούς Γαλο-
νάδες τής Νάξου «τήν ήμέραν τών Φώτων ή νοικοκυρά κάθε σπιτιού, πού επισκέ-
πτεται ό παπάς, παίρνει ολίγον γέννημα άπό τό δισάκκι τοΰ παπά, διά νά κλωσσή-
σουν οΐ όρνιθες της. 'Επίσης διά τόν αύτόν σκοπόν τόν. βάζει καί κάθεται κομμάτι».

12. Δοξασίαι ότι τήν παραμονήν τών Θεοφανείων «ανοίγουν οί ουρανοί κι
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δ,τι ζητήσης γίνεται», ότι ιή θάλασσα γίνεται γλυκεία και πίνεται», ότι «τών
Φώτων βαφτίζονται οί άνεμοι κι οποίος άνεμος τύχη νά φυσά η τότε, ημερώνει
κατόπι» ή «αυτός θά φνσάη δλο το χρόνο», ότι «<5 καιρός αλλάζει τήν στιγμή πού
πέφτει δ Σταυρός στή θάλασσα», ότι «τα βόδια μιλούν ατό στάβλο» κλπ. Πρβλ. τήν
παροιμίαν: *Χαρά στά Φώτα τά στεγνά και τις Λαμπρές βρεμένες».

Σχετικαί συνήθειαι. Π.χ. εις τήν Σηλυβρίαν «τα κορίτσια αγρυπνούν
πέριξ μιας γλάστρας βασιλικού, όστις, ότε ανοίγονται τά ουράνια, (περί τήν
πρωΐαν), άνθεϊ... ».

13. 'Άλλαι προλήψεις. Π.χ. «άπό τό άλλο πρωί, άνημερϊς τον Φωτον, πού
πέφτει ό Στανρός στή θάλασσα, άρχίζοννε και πιάνοννε και τά ονείρατα, τά όποια
δεν πιανόντονσαν στις ημέρες τον Δωδεκαημέρου, επειδή τά μπερδεύανε οι πονηροί
Καλλικάντζαροι» (" Υ δρα).

14. Ναυτικαί συνήθειαι. Αί σχετικαί παροιμίαι μέ τήν έρμηνείαν των.
Π.χ. «ΐοΰ Στανρον δέσε, τοΰ Σταυρού λύσε», δηλούσα τόν χρόνον διακοπής καί
ενάρξεως τών θαλασσίων ταξιδιών (14 Σεπτεμβρίου—6 Ιανουαρίου).

γ) Άπό τοΰ"άγίου 'Ιωάννου μέχρι τών Άπόκρεων.

1. Σύναξις Ιωάννου τοϋ Προδρόμου (7 Ιανουαρίου).

1. Διανομή τεμαχίων πίττας είς τόν νάρθηκα τής έκκλησίας (κατά άτομα ή
κατά οικίας ;) Ποίος έχει τήν ύποχρέωσιν νά κατασκρυάση τήν πίτταν ;

2. Πανηγυρις καί θυσία βοός. Κοινή εστίασις τών εορταστών. Π.χ.
εις τό Βάρος Λήμνου «τ' "Αη Γιαννιού τό ταχειά έσφαζαν ένα μπαλιό (=παλιό-
βοϊδο), τό μαγερεϋαν και τό τρώγαν δ λ' οι χωριανοί, άντρες, γυναίκες, μέσ" στ αλάνι»
(πλατεία). Π6ϋ άλλοϋ συνηθίζεται τοΰτο ;

3. Έμβάπτισις (ίδιοι τών νεόνυμφων) εις τήν θάλασσαν ή εις ποτα-
μόν. Π.χ. είς τήν Άγχίαλον «τ "Αη Γιαννιού δσοι ήάασ νιόπαντροι, χρόνος μή
•μπεράά άπό πάνω άους, ήάαά νποχρεωμέν', τούς έπαιρναν με τά όργανα, τούς
πήγαιναν ατό γιαλό και τους πέταγαν στή θάλασσα. "Επρεπε νά βραχή ολόκληρος.
Περνούσανε με τά σπίτια άονς κατόπ κάί äov άφήνανε τόν καθένα στό σπίτ'.
Φιλούσε τό χέρι τής πεθεράς και τοΰ πεθερού του είτε τοϋ πατέρα και τής μητέρας
του και do φκιούντασ : «Χρόνια πολλά, νά'ναι γερός». "Οταν βρέξουν ε τόν άάρα,
παίρνουν μιά κανάτα νερό με άή θάλασσα και βρέχοννε άή γεναϊκα*. «Νά ζήστε,
έτη πολλά και νά σας δώκ δ Θεός παιδιά». 'Ηταν γιά γερωσνν ».
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4. Άγερμοί ανδρών. Π.χ. εΐς τά Αακκοβίκια τήν ήμέραν τοΰ αγίου 'Ιωάν-
νου «ομάς ανδρών ένδύεται παλιόρρουχα, κρεμά κώδωνας καί πάν άλλο δυνάμενον
νά έμποιήση τρόμον εις τούς λοιπούς, άνθρώπους καί περιέρχεται ανά τάς οδούς
καί οικίας, οπόθεν λαμβάνει χρήματα (παμπόγεροι)»· {Γονοίον, Παγγαΐον, σ. 40).

5. Θρονισμός (αξίωμα). Π.χ. εΐς τήν Στενήμαχον δ παπάς που πήγαινε νά
ενχηϋϊι στά σπίτια, δπου υπήρχε παιδί αγόρι, το σήκωνε με τά χέρια του και έ'λεγε ;
«άξιος, άξιος/» δηλ. νά γίνης Άξιος, ο πω ς δ Βαπτιστής'Ιωάννης που αξιώθηκε νά
βάπτιση τό Χριστό. Άλλον τό αξίωμα τό κάμνουν παιδιά, που γυρίζουν στά σπίτια
μ ενα σκαμνί. (Λαογραφ. W 417, 18).

6. Συμπόσιον καί διασκέδασις παιδιών. Π.χ. εΐς τό χωρίον Κρεμαστή
τής Ρόδου «τοϋ αγίου 'Ιωάννου τον Βαφτιστή τό βράδυ μαζευονταΐβέ διάφορα σπίτια
χωριστά τ αγόρια και χωριστά τά κορίτσια καϊ κάμνουν τό ρ ουφ εν ε: αγοράζουν
με έρανο μεζέδες, κρασϊ και διαακεδάζονν δλη *>; νύχτα εκείνη τρώγοντας και
πίνοντας. Δεν επιτρέπεται νά μπή κανένας μεγάλος σε δποιο σπίτι γίνεται δ ρονφε-
νές». Χοροί καί τραγούδια. Ποΰ άλλοΰ επικρατεί τό έ'θιμον τοΰτο;

2. Τής άγιας Δομνής (8 Ιανουαρίου).

1. "Ονομα τής εορτής: ή μέρα τής μαμμής, τής μπάμπως ή μέρα, τό μπα-
μπού γκιοννού.

2. Εορτή καί συμπόσιον γυναικών. Ποΐαι γυναίκες συμμετέχουν εΐς τήν
εορτήν καί διά ποίον σκοπόν; (Π.χ. εΐς τήν Μεσημβρίαν «κάθε γυναίκα πού τεκνώ-
ν ει ... τονχαν σέ καλό, γιά ν' αποχτούν παιδιά»), 'Επίσκεψις καί δώρα εις τήν
μαμμήν (σαπούνι, μαντηλα, φαγητά, ρακί κλπ.). Νίψις τών χειρών της μαμμής,
παρασκευή φαλλοΰ καί συμβολικαί πράξεις : «έκαμναν τ αστεία με κάνα λουκάνικο'
κείνο τό λουκάνικο τό έκλαιγαν, το φιλούσαν»). Στολισμός και καμάρωμα της μαμμής
(λουλούδια χρυσωμένα, πλεξάνες κρομμυδιών, σκόρδων ή όρμαθοί μέ σύκα, σταφί-
δες, χαρούπια αντί περιδεραίου, έ'να κρομμύδι άντί ωρολογίου κλπ.).

"Εξοδος τής μαμμής έστολισμένης ώς νύφης έν πομπή εφ* αμάξης· κατά-
βρεγμα αυηής εΐς τήν βρύσιν κλπ. Τραγούδια «καλά καϊ αχαμνά», μεταμφιέσεις,
χοροί, άστεϊσμοί (π.χ. τό τρίκωλο). 'Αποκλεισμός τών άνδρών εΐς τάς οικίας.

3. Πότε άλλοτε συνηθίζεται παρομοία εορτή; (Π.χ. εις τόν Ναίμονα τής
Μεσημβρίας τήν δευτέραν ήμέραν τοΰ γάμου καί τήν Πρωτομαγιά).

'Εκτενή περιγραφήν τοΰ εθίμου βλ. έν Άρχείφ Θρακ. Θησ. Γ 196 κ.έ.
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3.Τά'Αντίφωτα (14 Ιανουαρίου).

ΙΙοΐαι δοξασίαι και συνήθειαι σχετίζονται μέ τήν ήμέραν αυτήν; Π.χ. οί

γεωργοί δέν καματέυουν. Πρβλ. ία Φώτα εκαψε το ζευγάρι, τ Άντίφωτβ και το
ζευγολάτη '(Γύθειον).

4. Τοΰ άγιου 'Αντωνίου (17 Ιανουαρίου).

Τιμωρία τών μή τηρούντων τήν άργίαν. Πρβλ. τήν καΐάραν: «που νά σ
κάψτι τ Άγιαντωνιοϋ το χαλάζι» καί τήν παροιμίαν «Κάλλια τ Άγιαντωνιοϋ φωτιά,
παρά τ'ς άγάπης κρίση».

Θεραπεία τών δαιμονιώντων δι' αυστηρός 40ημέρου νηστείας καί δια προσ-
δέσεως αυτών διά τών ιερών άλύσεων εν τφ ν αφ τού Αγίου (Βέροια).

5. Τοϋ άγιου 'Αθανασίου (18 Ιανουαρίου).

1. Θυσία δημοτελής βοός ή προβάτων καί σκοπός, δι' ον αΰτη γίνεται.
Θυσίαι οικογενειακοί. πετεινών «διά τήν ύγείαν των». Π.χ. εις τό Καβατζίκι τής
Αίνου «τοϋ άγιου 'Αθανασίου εις κάθε σπίτι- είναι άπαραίτητον νά σφάξουν άπο
ενα πετεινόν διά τήν ΰγείαν τους».

2. Προλήψεις καί δεισιδαίμονες συνήί)ειαι. Π.χ. εις τήν Πυλίαν
«τ' Άγιο Θανασοϋ τό 'χουνε σε κακό νά κάνουνε αρχή. Οι γυναίκες δε ζυμώνουνε,
δέν πλένουνε' λένε είναι τής'Άσπρης».

6· Τοϋ άγιου Ευθυμίου (20 Ιανουαρίου).

1. Παρασκευή πιττών καί διανομή τεμαχίων εις άρρενα παιδία υπό γυναικών
μετά τήν λειτουργίαν, διά ν', αποκτήσουν καί αυταί αγόρια (Λαογρ. Τ \ 172). Πρβλ.
«Τ1' Άγιο Θυμιοϋ θυμήσου με, κλήρα γιά νά α άφήσω».

2. Μαντικαί συ νήθειαι : «Ζ" Άγιο Θυμιοϋ κολλάνε κεριά στό καντήλι ή
στό τζάκι κοντά, δσα παιδιά εχεις. Τά κολλάς μονότερα και δποιο σωθή μπροστά,
θά πεθάνη πρώτος (Άγ. Άννα Ευβοίας).

7. Τών Τριών 'Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου).

"Ονομα τής εορτής : Τών Γεραρχόντων (Μανιάκι), τών Τριανταρχόντων (Αιτω-
λία). Ποίοι εορτάζουν τήν ήμέραν αυτήν; Π.χ. δ Άρχοντής κ ή Άρκοάοϋ εν
Θράκη.

Τά Σνμόγιορτα (1-3 Φεβρουαρίου).

Κοινόν όνομα τών τριών εορτών τής α' εβδομάδος τού Φεβρουαρίου.
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8. Τοϋ άγίου Τρύφωνος (1 Φεβρουαρίου).

1. "Αγιος φύλαξ τών αμπέλων καί προστάτης τών άγρών. Παράστασις αυτού
εν εικόνι (μέ κλαδευπίρι)· «στο κόλλνβο πάν* ζωγραφισμένος δ άγιος Τρύφος με τό
σταφύλ'» (Αγχίαλος). Κατά ποίων ζώων έχει έξουσίαν ; (κατά ποντικών καίκάμπης).

2. Τέλεσις αγιασμού καί άρτοκλασίας μετά κολλύβων ύπό τών κηπου-
ρών, ράντισις αμπέλων καί κήπων. Διατί από τόν άγιασμόν τοΰ άγίου Τρύφωνος
δέν πίνουν ούτε τόν παίρνουν μέσα εις τό σπίτι; Είς τάς Μέτρας κάθε χωρικός
έρράντιζε μέ τόν άγιασμόν τόν κήπον του, χωρίς νά πατήση έντός αύτοΰ. Διατί;

3. 'Απαγόρευσις άγροτικών εργασιών, τιμωρία τών παραβατών.

4. Τοπικαί συνήθειαι. Π.χ. έν Ήπείρω κάμνουν κουλλοΰρες καί τις κυλοΰν είς
τ' άμπέλια, τά χωράφια καί τούς κήπους τραγουδώντας: Τρύφωνα πολύκαρπε, /
έλα φώ στ αμπέλι μου / καί στο χωραφάκι μου, / νά φάμε κάί να πιούμε. Έν Στε-
νημάχω έσφαζαν βόδι (κουρμπάνι), γιά νά ευχαριστήσουν τόν "Αγιο, καί έμοίραζαν
τεμάχια είς τούς κατοίκους, μετά δέ τήν λειτουργίαν εγίνετο άγών πάλης έν τη πλατεία.

9" ■

«Παλεύουν δυόάντρειωμένοι κι όποιος νικήση παίρνει βραβείο ενα άρνί».Έν Δρυμφ
Μακεδονίας-συγχρόνως μέ τό ράντισμα παραχώνουν καί τό «κλικούι5' τ' καλλκάτζα-
ρου»,(πον θυμνιάζεται Χριστούγεννα, Άη Βασίλη καί Φώτα) καί τό κόκκινο αυγό
τής Μεγ. Πέμπτης τά κόβουν μικρά μικρά κομματάκια καί τά ίΐάβουν στ' άμπέλια
καί στά γεννήματα. Ποΐαι αί συνήθειαι άλλοΰ;

θ. Της'Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου).

1. "Ονομα τής εορτής: Τής Άποπαντής (Κάρπαθος), άγια ΙΙακουή, αγία
Πάκου = «ή αγία πού ακούει» (Πάρος), ή Φλεβαριανή (Κύμη), Παναγία ή Μνλιαρ-
γοϋσα· έξήγησις: «ot μύλοι άργονν, και νά τούς βάλης μπροστά, σταματούν» κάί δεν
άλέ&ονν» (Λατσίδα Κρήτης). ,

2. 'Αργία γεωργών: τήν φυλάνε γιά τό χαλάζι (Αιτωλία).

3. Προβλέψεις περί τοΰ καιρού. Π.χ. «"Ο,τι καιρό κάνη τής 'Υπαπαντής,
■&ά κάνη σαράντα μέρες υστέρα» (Αιτωλία) ή «δλον τόν Φεβρουάριον» (Μέτραι
Θρςίκης)· 'Αλλ' είς τήν Δυτ. Κρήτην «όντον είναι καλή μέρα τής 'Υπαπαντής, έχει
πολύ χειμώνα πίσω».

4. Λαμπαδηφορία.

10. Τον άγιου Συμεών (3 Φεβρουαρίου).

"Ονομα: Τ' άγιο - Συμιον ή Συμνιοϋ.

Άπαγόρευσις πάσης εργασίας είς τάς εγκύους. Προφυλάξεις καί Ινέργειαι διά
«νά μή γεννηϋή τό παιδί σημειωμένο». Π.χ. είς τήν Σΰρον «οι έγκυες γυναίκες τό
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βράόν, που ίίη πέσουν νά κοιμηθούνε τήν ημέρα κείνη, πρέπει νά βγάλουν τά ρούχα
άνάποδα και νά περάσουν υστέρα τά χέρια τονς στις πλάτες ή στά μεριά τους, ώστε
κι άν βγή τίποτε, νά βγή πίσω καινά μή φαίνεται».

"Αλλαι απαγορεύσεις: π.χ. εις τόν Ναίμονα Μεσημβρίας «τ° "Αη Σνμιον δεν
κόφτονμε με τό μαχαίρ τίποτε, οϋτε χμαλίδ' ανοίγουμε, ούτε ξύλα κόφτουμε με τήν
τσεκονρα γιά τά σημεία, καμιά ε'γκνα πον'ναι νά μήν πά$ τό παίδι τίποτε».

11. Τοϋ άγιου Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου).

1. Κατά ποίων ασθενειών θεωρείται ό άγιος Χαράλαμπος προστάτης; Παρά-
στασις τού "Αγίου εις εικόνας. Διηγήσεις περί αυτού.

2. Παρασκευή μονομερίτικον παννιού ύπό γυναικών καί Λορασίων καί άφιέ-
ρωσις αυτού «σάν ποδιά» εΐς τήν εικόνα τοϋ Αγίου. (Τό ποκαμισάκι τοϋ άγιου
Χαραλάμπου, Λαογραφ. Ζ ' 503). Γίνεται τούτο κατ5 έτος ή κατά 3 ή 4 έ'τη ; Άπό
ποίαν άφορμήν καθιερώθη τό έθιμον αυτό; Ποίος ό τρόπος τής παρασκευής τοϋ
μονομερίτικου παννιού;

-3. Ποιοι κατ' εξοχήν άργοΰν κατά τήν έορτήν τοϋ Αγίου; π.χ. εϊς τό Και-
νούργιο Χωριό τής Πυλίας «τόν "Αγιο Χαράλαμπο τόνε φυλάνε οι τσοπάνηδες
γιά τό φίδι». Εις τό Κατσιδόνι Κρήτης «τόν λειτουργά οποίος τά ζώα του δεν
πηγαίνουν καλά καί τάσσεται νά τοϋ τά θεραπεύση». Εΐς τί κυρίως σύγκειται τό τάμα ;

4. Πανήγυρις καί θυσία ταύρου δημοτελής. "Ενα άξιολργώτατον παρά-
δειγμα: Εΐς τήν Άγίαν Παρασκευήν τής Λέσβου «γιορτάζουν τόν αη Χαρλάμπη,
πού βρίσκεται τρεις ώρες πέρα άπ' τό χωριό, σ' έ'να βουνό πού λέγεται Ταύρος.
Τό πανηγύρι αύτό γίνεται κάθε χρόνο μετά τό Πάσχα, όταν βγαίνη ό Μάιος ή
στις άρχές τοΰ 'Ιουνίου. Τό σωματείο (δέν καθορίζεται ποιον) ορίζει τή μέρα καί
δ-κόσμος ετοιμάζεται... Είναι γιορτή άγροτική καί έχει σχέση μέ τά ζώα. Ό κάθε
χωρικός πού έ'χει φοράδα τάζει στον Άγιο- πάει νά γέννηση ή φοράδα του καί θά
κάνη τό κουρμπάνι (δηλ. θά μετάσχη εΐς τήν θυσίαν καί τάζει νά σφάξη αύτός τό
βόδι). Γιά νά γίνη ή γιορτή πρέπει πρώτα νά βρεθή τό κουρμπάνι, τό βόδι δηλ.
πού πρέπει νά θυσιαστή. "Ολη ή γιορτή εΐναι τό θυσίασμα αύτό. Τό πανηγύρι
άρχίζει Παρασκευή πρωΐ καί τελειώνει τήν Κυριακή τό βράδυ. Τό πρωΐ τής Παρα-
σκευής κατεβάζουν τόν ταύρο στήν έκκλησία, όπου τόν στολίζουν μ' έ'να στεφάνι
στό λαιμό άπό πολύχρωμα λουλούδια καί χρυσώνουν τά κέρατά του. Κατόπι τόν
παίρνουν οΐ 'Επίτροποι μέ τή μουσική καί τόν γυρίζουν μέσα στό χωριό. Άπό
κάθε δρόμο καί στενό θά περάσουν τό βόδι. Ή μουσική παίζει έ'να σκοπό τής
ημέρας αυτής ειδικό, πού τόν λένε γκιόρονγλον. Βγαίνουν οί γυναικοϋλες καί
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ρίχνουν πάνω στον ταύρο μετάξια καί πόοια, τραπεζομάντηλα και άλλα, κεντημένα

άπ° τά κορίτσια. "Ολοι τρέχουν νά 'ιδούν τό βόδι. Μέ τό έγυρμα τού ήλιου, κι αφού

ό γύρος θά 'χη τελειώσει, καβαλλαραΐοι μέ σελωμένα άλογα, μέ μπρισκούλια και
/

χαϊμαλιά, παίρνουν τον ταύρο, γιά νά τον πάν στόν "Αγιο. Ή εκκλησία βρίσκεται
μέσα στά πεύκα στήν πλαγιά τοϋ βουνού (τοϋ Ταύρου). 'Αλλά δέν-σφάζεται αμέ-
σως τό βόδι. Θά περιμένουν αυτούς πού θά έλθουν το Σαββάτο. Τό Σαββάτο τό
βράδυ λοιπόν μαζεύονται όλοι γύρω στο βόδι κι άφού ό παπάς τελειώση τήν ευχή,
ό Επίτροπος σηκώνει τό μαχαίρι καί προσφέρει τήν πρώτη τιμή, γιά νά τό σφάξη.
Τότε πολλοί πού τό έχουν τάμα βάζουν απάνω δηλ. στο αίμα ή στο μαχαίρι, το
ανεβάζουν, όπως λένε, καί σ° όποιον κατακυρωθή, αυτός τό σφάζει. Λένε ότι τότε
γονατίζει το ζώο κι αύτός τοΰ βάζει τό μαχαίρι στό 'λαιμό. Τότε περνούν όλοι
άπό μπροστά καί βουτώντας τό δάχτυλο στό αίμα πού τρέχει άχνίζοντας κάνουν
έ'να σταυρό στό κούτελο. Είναι γιά το καλό. Τότε αρχίζει τό γλέντι καί βαστά όλη
τή νύχτα. Τό πρωΐ, άφοΰ φάνε τό κεοκέκι, τό κρέας τοΰ βοδιού μαγειρεμένο μέ
στάρι, ξεκινούν γιά τό χωριό. Έξω άπ' τό χωριό, στήν Καυκάρα, περιμένει ό
κόσμος τά Χαρλαμελλια, όσους δηλ. πήγαν στόν "Αγιο Χαρλάμ. Οί άρχές καί ό
δεσπότης μαζί. 'Αφού τρέξουν τά άλογα, ο δεσπότης στεφανώνει αύτό πού νίκησε
καί χαρίζει στο νικητή ενα άλέτρι η έ'να γκέμι η καί σέλα καί πόσια ακόμα. Μετά
έτσι οπως είναι καβαλλάρηδες, ή κάθε παρέα μέ τή μουσική της κάνει τό γύρο
στό χωριό γιά τό κέρασμα». (Άνακοίνωσις τοΰ φοιτητοΰ Παν. Φραγκέλλη).

12. Τοϋ άγίον Βλααίον (11 Φεβρουαρίου).

1. "Αγιος φύλαξ καί προστάτης κατά τής ευλογίας, κατά τοΰ λύκου κλπ.
Δεισιδαιμονίαι : "Π.χ. είς τήν Πυλίαν «τή βαοτάνε αυτή τήν ήμερα για τό τσακάλι
και γιά τό λύκο. 4εν τυροκομάνε, δεν κάνουνε δουλειά στό σπίτι τους. " Ογοιος θέλει
νά δουλέψγι παίρνει ενα σακκούλι και νια βελόνα και τά ράφτει από πίσω τον. Τόνε
ρωτάει δ άλλος: —Τί ράφτεις; —Ράφτω πέτρες και ακόνια ! καί τοϋ λύκου τά
σαγόνια. Τό λέει τρεις φορές κι άπέκει πάει καϊ δουλενει». Είς τήν Αϊτωλίαν «τή
φυλάνε οί γεωργοί, προπάντων δέν φορτώνουν τά ζώα, ούτε καί οί γυναίκες φορ-
τώνονται πάνω τους ξύλα, γιατί αυτός ό άγιος είναι μονσκαροπνίχτης, πνίγει δηλ.
σέ ποτάμια τά μουσκάρια τους, άν φορτωθούν (Λονκοπούλου, Γεωργικά 173).

2. Κοινή τράπεζα εις τούς έκκλησιαζομένους. Είδος φαγητών (χασούλ = φαγητόν
άπό σιτάρι κομμένο, μαγειρευμένο μέ μέλι καί βούτυρο έν Πόντφ, κρέας προβάτων
ή αιγών, σφαζομένων εις τόν περίβολον τοΰ ναοΰ, άλλαχοΰ). Περιγράψατε τό έθιμον.
Έν Κέρκυρα διανέμεται εις τούς έκκλησιαζομένους χειμωνικό (καρπούζι).

"Επεται συνέχεια
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Ό μύθος τοΰ τρωϊκοΰ πολέμου, ό τόσον γνωστός, ύπήρξεν ή κατά προτίμη-
σιν ΰπόθεσις καί τών μετά τον Όμηρον ποιητών. Ή παράδοσις όμως του γεγο-
νότος τούτου διετηρήθη ζώσα μετά τάΰτα, κατά δέ τούς Βυζαντινούς χρόνους ό
«Πόλεμος τής Τρφάδος»1) υπήρξε προσφιλές τής ποιήσεως θέμα.

Ή άνάμνησις τοΰ αρχαίου κόσμου διατηρείται ζώσα εις τάς σημερινάς παρα-
δόσεις καί «ό θεσπέσιος αυτός πλούτος τής πνευματικής οφαίρας τοϋ ελληνικού λάου
αντλεί τήν ϋπαρξίν του, κατά μέγα μέρος, άπό τήν παρακαταϋήκην τής αρχαίας
'Ελλάδος»%

Είς δημοτικόν ασμα τής Μάνης (μοιρολόγι τής μάχης τοΰ Δηροΰ)3) φέρονται
οί στίχοι:

* Διά τήν έ'ρευναν τοΰ θέματος ελήφθησαν ύπ' όψιν τά χειρόγραφα τοΰ 'Ιστορικού
Λεξικοϋ και τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου. Αί παραπομπαί γίνονται διά μέν τά πρώτα μέ τήν
βραχυγραφίαν ΙΑ, διά δέ τά δεύτερα μέ ΛΑ, ακολουθεί ό αριθμός χειρογράφου, ή σελίς καί
τό δνομα τοΰ ουλλογέως, όταν τοΰτο είναι γνωστόν. Παραπομπαί είς χειρόγραφα τοΰ Φιλολο-
γικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως δηλοΰνται δια τών γραμμάτων ΚΠ.

Τόν καθηγητήν κ. Γ. Α. Μέγαν δι' ώρισμένας έπί τοΰ θέματος υποδείξεις εύχαριστώ.

ι) Δ. Μαυροφρύδου, 'Εκλογή μνημείων της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης, "Αθήνησιν 1866
α. 188-211. Κ. Krumbacher, 'Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μετάφρ. Ι\ Σωτηριάδον,
Έκδ. Μαρασλή, 'Αθήναι τόμ. Γ(1900) 127 -128.

2) Δ. Ζαχυ&ηνον, Ή ενότης τής ελληνικής ιστορικής παραδόσεως, Νέα Εστία, 'Αθήναι
38 (1945) τεΰχ. 441j σ. 952.

8) Βλ. É. Legrand, Recueil de chansons populaires Grecques publiées et traduites
pour la première fois. Paris 1873 σ. 144-150. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί. άπό τά τραγούδια
τοΰ Ελληνικού λαοΰ, 'Αθήναι 1914 σ. 22 - 24. Α. Π. Δαοκαλάκη, Αί μεγάλαι ίστορικαί έπέ-
τειοι. Μάχη τής Βέργας. Έφημ. «'Εμπρός» 18 καί 19 'Ιουνίου 1926. Κ. Παοαγιάννη, Μανιά-
τικα μοιρολόγια καί τραγούδια, 'Αθήναι 1928 σ. 58-60. 'Απ. Μελαχροινοΰ, Δημοτικά τρα-
γούδια, 'Αθήνα 1946 σ. 62 - 64. Δ. Β. Βαγιακάκον, Οί μάχες τής Βέργας, 'Αρμυρού καί Δη-
ροΰ στο δημοτικό τραγούδι τής Μάνης, Έφημ'. «Ή Φωνή τής Λακωνίας» 'Αθήναι 16 'Ιου-
νίου 1946.

10
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Οι γι άάρες ολοι ελείπασι,
τ' ήτα στή Βέργα τ Άρμνρον,
δπου Τρφάδα δ πόλεμος
επάαινε1) μερόνυχτα.

Ή διάρκεια καί ή σκληρόχης τής παρά τήν Βέργαν 'Αλμυρού ("Εξω Μάνης)
γενομένης μάχης μεταξύ Μανιατών καί τών στρατευμάτων τοϋ Ίμβραήμ πασσά2)
παραβάλλονται είς τό άσμα τούτο πρός τάς τοΰ πολέμου της Τροίας., Ή λέξις
Τρφάδα έχει ενταύθα έπιρρηματικήν σημασίαν. Ό Ν. Γ. Πολίτης επεξηγών αύτήν
γράφει : «πόλεμος δεινός και μέγας, ώς ό παλαιός τής Τρφάδος»3).

Ή άνάμνησις τών μεγάλων συμφορών της ομηρικής Τροίας διετηρήθη καί
σήμερον. Ούτω, επί τής σημασίας τής μεγάλης καταστροφής λέγονται εν Μάνη αΐ
φράσεις: εγίνηκε Τρφάδα, τά καμε Τρφάδα*). Καί γενικώς προς έπίτασιν της
εννοίας περιστατικού τίνος είναι έν χρήσει αύτόθι καί αί φράσεις: Τά κάμαμε
Τρφάδα0), επάαινε τό πετρακίδι Τρφάδα6) ήτοι έγένετο φοβερός πετροπόλεμος.

'Ομοίως εις τήν Λακεδαίμονα λέγεται: «ϊ® κάμαμεν Τρφάδα ή εγινε Τρφάδα,
παροιμία τήν οποίαν, ώς σημειώνει ό Βενετζ. Ίατρίδης, μεταχειρίζονται έν το>
λέγειν, ότε θέλουν νά δώσωσιν επίτασιν περιστατικού τίνος, οίον: διεακεδάσαμεν
είς τούς γάμους τοΰ Κώστα, δπου εγινε (τό κάμαμεν) Τρφάδα' ϋπάγωμεν είς τήν
πανήγυριν νά τό κάμωμεν Τρφάδα»1).

'Εκτός τής Μάνης καί τής Λακεδαίμονος καί άλλαχοϋ τής Ελλάδος έπιζή ή
άνάμνησις τών συμφορών τής ομηρικής Τροίας. Ούτως εις τήν Λάσταν τής Γορτυ-
νίας έπί καταστροφής λέγεται ή φράσις: εγινε Τρφάδα8), εις τήν Σάμον έπί μέθυ-
σων: Τά καμε Τρφάδα9), εις τήν Άμοργόν: Τά καμεν Τρφάδα (ή θάλασσα)10), εις

') Έπήγαινε, διεξήγετο.

2) Σ. Χ. Σκοπετέα, Ή εποποιία τών Μανιατών κατά τοΰ Ίμβραήμ πασσά. Μάχαι Βέργας-
Δηροϋ : Σπαρτιατικά Χρονικά, 8 (1945) φΰλλ. 75 σ. 11 -14.

3) Ν. Γ. Πολίτης, ενθ' άνωτ. σ. 24.

4) Συνών. φρ. εγίνη 6 τόπος ΰάλασσα' πρβλ- τό μοιρολόγι : εγίνη ό τόπος Φύλασσα / καί δεν

είλέπον (βλέπω) τη στε'ρ'ά. Όμοίως : εγίνη τό άλλα - άλλα.

6) Συνών. φράσ. τά κάμαμε ϋάλαααα. Πρβλ. ΙΑ 387, 1382. Κατά μαρτυρίας συγκεντρω-
θείσας εν τφ 'Αρχείφ τοΰ Ίστορικοΰ Λεξικού ή φρ. αΰτη είναι κοινή καί είς. Αίτωλίαν, Ζάκυν-
θον, Γορΐυνίαν, Κρήτην, Μεγίστην καί'Ήπειρον, ενθα καί ή φρ. Τα κάνω λάχανα.

6) Άνακοίνωσις τοΰ συναδέλφου κ. Σ. Χ. Σκοπετέα.

') Δήμος Φάριδος. Έφημ. Φιλομαθών» 5 (1857),σ. 126 Βενετζ. Ίατρίδης.

8) Ν. I. Λάσκαρη, Ή Λάστα καί τά μνημεία της. Έν Πΰργφ 3 (1906) 180.

9) Έπ. Σταματιάδον, Σαμιακά. Έν Σάμφ τόμ. 5 (1887) 87.

10) ΛΑ 1357Α, 45. Ε. Ίωαννίδης 1876. Ο
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τήν Κρήνην (Μ. 'Ασίας) : "Ηπαθα τσή Τροιάδας τά κακά ή ήτραύηξα τσή Τροιάδας
τά κακά1), εις τήν Χίον (Καρδάμυλα) : 'Έκαμέν του της Τροιάδος τά κακά2) (τον
έβασάνισε πολύ), ε'ις τήν Σκΰρον δι' ύπερβολικώς μεγάλα καί πολλά κακά ή δεινο-
παθήματα, άτινα διέπραξε ν ή υπέστη τις: "Εκαμε τσή Τροιάδας τά κακά, έπαθε τσή
Τροιάδας τα κακά3) καί εις Γορτυνίαν έπί καταστροφής περιουσίας καί έργασίας-:
"Εγινε Τρωάδα*).

Έκτος τής μεγάλης καταστροφής ή φρ. δηλοΐ καί μεγάλην τρικυμίαν. Παρ' 'Αρι-
στοτέλει Βαλαωρίτη φέρεται ό στίχος: «Τί ξυλοχάλαση εΐν' αύτη! άν ταϋρηκ' ή
Τρωάδα», εΐς δέ τά σχόλια σημειοΰται τό εξής: «Τρφάδα· περιεργοτάτη λέξις κοι-
νοτάτης χρήσεως, σημαίνουσα τήν γένει μεγάλην καταστροφήν, άλλ' είδικώτερον κάί
σννηθέστερον γίνεται χρήσις αυτής πρός χαρακτηρισμόν μεγάλης τρικυμίας·»").

Εϊς τήν Ίθάκην διά τής λ. Τρφγάδα δηλοΰται ό δυνατός άνεμος καί γενικώ-
τερον ή μεγάλη ταραχή : "Εξαφνα έβαλε μία Τρφγάδα*'), εΐς δέ τήν Λευκάδα ή
ραγδαία βροχή : Τί Τρονγάδα ήταν αυτή· νεροποντή7).

Πλήν τούτων ή λ. εύρηται καί ώς όνομα γυναικός· Ούτω, εΐς Άλμυρόν Θεσ-
σαλίας εις τρίπτυχον τής μονής Ξενιάς άναγράφεται ώς όνομα γυναικός ή λ. Τρφά-
δος8), εΐς τήν Εΰβοιαν λέγεται Τρονγάδα (Τρφάς)9) καί εΐςτάς 'Αθήνας Τρφάδα10).

Εις τήν Ζάκυνθον προσέτι έπί παντελούς αρνήσεως είναι έν χρήσει ή έκφρα-
σις : Νά μον έδινες κάί ουλή τή Τρφάδα, δεν τό κάνω ετούτο. Αύτη, κατά τόν
Β. Schmidt, ανήκει εΐς τήν λαϊκήν παράδοσιν, άποκλειομένης επιδράσεως λογίας11).

Εις τόν Πόντον διασώζονται έπί παρομοίας χρήσεως, ώς μαρτυρεΐται έκ τοΰ
'Αρχείου τοΰ 'Ιστορικού Λεξικού καί έκ τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, οί τύποι: Τής
Τροίας, τής Τροιάδας καί τής Τροιάδος.

Ούτω, έπί μεγάλων δυσχερειών ή συμφορών λέγονται εΐς τήν Οινόη ν αί φρά-
σεις: Τής Τροίας τά κακά12), τσή Τροίας τά βάσανα13), είδα κ' έπαθα τσή Τροίας
τά βάσανα14) καί εις τήν Άργυρούπολιν : Της Τροίας τά κακά έσυρα15).

1) ΙΑ 240, 37 Δ. Πουλάκης. a) ΙΑ 230, 109. ΛΑ 692, 109. Σ. Βίος.

') ΙΛ 612α, 66-67. Έμμ. Βαμβακερίδης. ') ΙΑ 90 Τ. Κανδηλώρος.

') Άρ. Ιίαλαωρίτον, Βίος καί "Εργα. Έκδ- Μαρασλή, τόμ. Γ' 'Αθήναι 1907, σ. 363 καί 409.

β) ΙΑ 423, 62. η ΙΑ 540, 36.

8) Ν. I. Γιαννοποίλον, Θεσσαλικά ονόματα άνδρών καί γυναικών άπό τοϋ ΙΣΤ' αιώνος
καί έξης. 'Επετηρίς Παρνασσού IB' (1916) 188.

9) ΙΛ 13, 80. 10) Έφημ. Εστία 9-12-1948-

'*) Β. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen, Leipzig 1871 σ. 18 σημ. 3.

•2) ΙΛ 13) ΛΑ 159, 142 καί 542.

u) ΙΛ 64, 542 ") ΛΑ 930, 34 Ζουντούρης.
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Όμοίως εις τόν Πόνιον επί δεινών συμφορών καί περιστάσεων λέγεται : Τής
Τροιάδας τά κακά1), είς τήν Οίνόην : είδα κ' έπαθα τής Τροιάδας τά βάσανα2)
(έ'παθα τόσα, όσα καί ή Τρφάς), εις Τραπεζούντα επί πλείστων καί μεγίστων κακών,
τά όποια υπέστη τις : Ταή Τροιάδας τά κακά έπαθα3), εΐς Κερασοΰντα όμοίως επί
πολυπαθών φέρεται: Τή Τροιάδας τά κακά έσυρα ή τά βάσανα Επαθα, καί εΐς
Τραπεζούντα: Ταή Τροιάδας τά κακά4).

Εΐς τον Πόντον επίσης επί. τών πολυπαθών φέρονται αί εκφράσεις : Τή Τροιά-
δας τά βάρσανα (πάθεα) έσυρα0), τή Τροιάδας τά κακά ερθαν σο κηφάλι μ 6), τή
Τροιάδας τά κακά έσυρα7), τή Τροιάδας τά κακά (λέγουσι και βάρσανα) έσυρα9).
'Επίσης έπί πλείστων καί μεγίστων κακών εΐς Τραπεζούντα: Τή Τροιάδας τά κακά9),
και έπί μεγάλων ταλαιπωριών εΐς Κερασοΰντα: Τή Τροιάδας τά βάρσανα10).

Παραλλήλως φέρεται ενταΰθα και ό τύπος τής Τροιάδος.

Ούτω, έπί τών πολυπαθών λέγεται ή φρ· τή Τροιάδος τά κακά (πάθεα, βάσανα)
έσυρα11). Εΐς τήν Τραπεζούντα επι τών πολλών καί μεγάλων δυστυχημάτων, τα
οποία υπέστη τις, είναι έν χρήσει ή φρ. Ταή Τροιάδος τά κακά12) η έσυρα τής
Τροιάδος τά κακά13), εΐς τήν Κερασοΰντα έπί τών πολλά ΰποστάντων ή φρ. Τής
Τροιάδος τά βάρσανα έσυρα1*) καί εΐς τήν Κρώμην: έσυρα τής Τροιάδος τά κακά16)·
ΰπέστην τά πάνδεινα, τά πάθη τής Τροίας.

Έκ τής χρήσεως δέ ταύτης τής λέξεως καί τής εναλλαγής τών τύπων Τροίας—
Τροιάδας—Τροιάδος φαίνεται ότι ή φρ. τής Τροιάδας τά κακά δέν εχει καμμίαν
σχέσιν μέ τά κακά ή τά βάσανα τής 'Αγίας Τριάδος16).

1) ΛΑ 775, 16.—930, 34 Άργυρσύπολις. Ζουντοΰρης. Πρβλ. Α. Α. Παπαδοπούλου, Γλωσ-

σικά! Έρευναι, Άρχεΐον Πόντου 12 (1946) 46. 2) ΛΑ 159, 142.

3) ΙΑ 336, 182 [ΚΠ. 16 (1891) 90. Παρχαρίδης].

*) ΛΑ 421, 392. 4

') ΛΑ 31, 55, 386, Ποντικά, I. Βαλαβάνης, καί ΛΑ 212, 90, 794 Τραπεζοΰς.

6) Π. Μελανοφρύδον, Ή έν Πόντω ελληνική γλώσσα, Βατούμ 1910 σ. 88.

') ΛΑ 31, 68, 585, Ποντικά, I. Βαλαβάνης.

8) ΙΛ [ΚΠ. 127 (1874)] 384. I. Βαλαβάνη, Μνημεία τής έν Πόντφ δημοτικής : Έπχά-
λοφος Β' (1870) τεϋχ. 2 άριθ. 3. 550, 9.

9) ΙΛ [ΚΠ. 7170 (1893)] 15. 'Ανώνυμος.

10) 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας "Ελληνικής έν λ· βάσανο.

11 ΛΑ 31Α, 68, 585. Ποντικά, I. Βαλαβάνης.

") Άρχεΐον Πόντου 3 (1931) 54. Πρβλ. Α. Α. Παπαδοπούλου, ενθ' άνωτ. ΙΛ (I. Παρχαρίδης

Αστήρ τοΰ Πόντου Β (1886) σ. 421.

") ΙΛ [ΚΠ. 254 (1877)] 113. Τραπεζοΰς. I. Βαλαβάνης.

") ΙΛ (ΚΠ). ") ΙΛ (ΚΠ). 16) Α. Α. Παπαδοπούλου, Ένθ' άνωτ.
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Κατά τό Τρωάδος ελέχθη καί Τροιάδος καί κατά to Τρωάδας έσχηματίσθη και
τό Τροιάδας. Δια παρετυμολογίαν «Τροιάδα άντΙ-Τρωάδα διά το Τροία» ερμηνεύει
τήν λ. και ό Γ. Χατζιδάκις έν τη φρ. «είδα κ' ε'παϋα τής Τροιάδας τά βάσανα»1).

"Ηδη όμως παρ' άρχαίοις επί μεγάλων κακών ήρχισε νά χρησιμοποιήται ώς
παροιμιώδης έκφρασις ή άνάμνησις τών κακών τής Τροίας.

Παρά Δημοσθένει, εν τφ περί τής Παραπρεσβείας λόγω3), αναφέρεται ή
φράσις: «Και κακών Ίλιάς περιειστήκει Θηβαίους» καί προστίθεται εν τοις σχο-
λίοις3): «Και κακών Ίλιάς· άπο τών εν Τροία κακών ή παροιμία, επι τών δεινό-
τατα πασχόντων. Φησϊ δε ό ΤενέΜιος ou ενήλλακται ή πτώσις- εδει γάρ ειπείν
Ίλιάδος κακά».

"Οτι δέ καί μετά ταύτα ή έκφρασις ήτο έν χρήσει μαρτυρεί καί ό Πλούταρχος
λέγων : « Φιλόπλοντος ή 'Ελένη, φιλήδονος ό Πάρις· φρόνιμος ό ' Οδυσσεύς, σώφρων
ή Πηνελόπη- διά τούτο μακάριος γάμος ό τούτων και ζηλωτός- ό δε εκείνων Ίλιάδα
κακών "Ελλησι και βαρβάροις εποίησεν»1).

Ώς παροιμίαν αναφέρει αυτήν ό Ζηνόβιος γράφων: «'Ιλιάς κακών: άπό
παροιμίας τούτο ελέγετο επι τών μεγάλων κακών παρόσον εν Ίλίφ μυρία κακά
συνέβη γενέσϋαι»0). Πολύ δέ μετά ταΰτα καί ό Ευστάθιος Θεσσαλονίκης άναφέρων
«ότι δε αί συχναί Ίλιακαι &νσίαι άναγκαίως επί κακοις πνκνόϊς προηγουμένοις έγί-
νοντο, δηλοϊκαι ή παροιμία λέγουσα τό, άει Ίλίφ κακά, λεχ·&εΐσα μεν επί τινι
κακφ ύστερογενέί, ουκ άπάδουσα δε πρός τά 'Ομηρικά, ή δε αυτή προγενεστέρα
εστι τοϋ κακών Ίλιάς, ή άνάπαλιν, αύτη πρός εκείνης εϊρηται- ώς τά γε άλλα μιας
εννοίας είσϊν άμφότεραι»Ϋ').

"Ηδη δέ κατά τόν 17ον αιώνα είναι γνωστή ώς παροιμία ή έ'κφρασις: ε'παϋε
τής Τρφάδος τά βάσανα7).

Τό γεγονός ότι άπό αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον διασώζεται ή άνά-
μνησις ιών συμφορών τής Τροίας, χρησιμοποιούμενη παροιμιακώς έπί τών μεγά-

1) Γ. Χατξίδάκι, Φωνητικά - Παρετυμολογίαι, 'Αθηνά 24 (1912) 31, 51.

387. Πρβλ. Αυτόθι 449 και τά «εμοι δε δοκεΐτε άτοπώτατον απάντων αν ποιήααι, εί οτε
μεν τά Θυέατον και τών επι Τροία κακά ήγωνίζετο».

3) Σχόλια είς Δημοσθένην. Περί της Παραπρεαβείας 387, 12. Έκδ. Dindorf.

4) Πλουτάρχου, Ραμικά παραγγέλματα 140 Ρ.

·) P(aroemiographi) G(raeci) Α' σ. 96. Πρβλ. Όμοίως αυτόθι σ. 256 Διογενιανός, καί
α. 182, 271 : Κακών Ίλιάς : Τά έναντία : Άγα&ών ϋάλ.ααοα, έπί πλήθους άγαθων, ώς καί τό
Άγαϋών άωρος καί Άγαΰών μνρμηκία, αυτόθι Β' σ. 2 - 3, 24. Πρβλ. Φώτιος Λεξικόν έν λ.

6) Ευστάθιος, Είς Όμηρον, Δ σ. 444, 22.

7) Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι (Warner) Β' 114.
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λων κακών, καταδεικνύει δια μίαν ακόμη φοράν τήν δύναμιν καί συνέχειαν τής
παραδόσεως, τήν οποίαν διά τάς ελληνικάς παροιμίας ήρνήθη ό Krumbacher,
παρατηρήσας ότι μεταξύ τών αρχαίων παροιμιών άφ' ενός καί τών Βυζαντινών
καί νεωτέρων άφ'ετέρου υπάρχει διακοπή τής παραδόσεως, δικαιολογουμένη διά
τής μεταβολής τοϋ βίου καί τών ιδεών τοΰ λαού μετά τήν ρωμαϊκήν κυριαρχίαν
και τήν έπικράτησιν τοϋ χριστιανισμοΰΧ).

Ή άνάμνησις τών συμφορών χωρών, πόλεων ή άτόμων ήδη παρ' άρχαίοις
προσέλαβε μορφήν παροιμίας διατυπουμένης βραχυλογικώς διά τών λέξεων κακά,
πάθη, αχη καί άλλων συνωνύμων, οίον πόλεμος κλπ.

Οΰτως έφέροντο τό πάλαι ώς παροιμίαι:

Άζάνια κακά: Έπί τών κακοϊς προσπαλαιόντων2).

Άρχιδάμιος πόλεμος: Έπί τών λίαν πικρών πολέμων3).

Κορίνθιον κακόν: "Ισως διά τάς εταίρας4).

Κνϋνώλεις σνμφοραί: Τοΰτο εΐς παροιμίαν ήλθε διά τά Κυθνίοις συμβάντα0).

Λέρνη κακών: Παροιμία τίς έστιν 'Αργολική, ην άποδιοπομπούμενοι έ'λεγον.
Τά γαρ άποκαθάρματα εΐς τοΰτο τό χωρίον ένέβαλλον6).

Λήμνιον κακόν: Παροιμία, ην διαδοθήναι φασίν άπό τών παρανομηθέντων
εις τούς άνδρας υπό τών γυναικών7).

Ταινάριον κακόν: Τό μέγα καί παρανομούμενον εΐς ικέτας. Οί γάρ Λακεδαι-
μόνιοι τούς καταφυγόντας εΐς Ταίναρον τών Ειλώτων άπαγαγόντες άπέκτεινον8).

Τένέδιον κακόν: Έπί τών πάνυ σκληρών καί απαραιτήτων9).

') Βλ. άντίρρησιν Σ. Κνριακίδον, Ελληνική Λαογραφία. Έν 'Αθήναις 1923 σ. 336 - 337.
Πρβλ. D. C. Hesseling, Έλλην. καί Όλλανδ. παροιμίαι, έν 'Αθήναις 1903 σελ. 6 κέ.

2) P. G. Α' σ. 46 (Ζηνόβιος), 184 (Αιογενιανός). Β' α. 138 (Μακάριος). Πρβλ. Στράβ. Η. 388.

3) P. G. Β' σ. 306 ('Αποστόλιος). Πρβλ. Μ. Έτυμολ. 254. 40. Σονΐδας έν λ. Beklier, Α.G,
1, 450. Θονκ. 2, 19 κέξ.

4) P. G. Β' σ. 180 {Μακάριος). Πρβλ. Στράβ. Η, 378.

') P. G. Α' σ. 107 (Ζηνόβιος). Πρβλ. Σονΐδας έν λ. Κυθνώδης κα'ι Ησύχιος έν λ. Κυθνώλης

6) P. G. Α' σ. 108 (Ζηνόβιος). Β' σ. 122 (Γρηγόριος Κύπριος). Πρβλ. 'Ησύχιος έν λ. Παρά
Φωτίω καί Σονΐδα έν λ. φέρεται καί Λέρνη &εατών άντί τοϋ κακών ΰέατοον' Κρατίνος.

') P. G. Α' σ. 110 (Ζηνόβιος), 270 (Διογενιανός). -Β' σ. 503-504 ('Αποατόλιος), 201 (Γρηγό-
ριος Κύπριος). Πρβλ. 'Ησύχιος, Φώτιος, Σονΐδας έν λ. Πρβλ. 'Ηρόδοτος, VI 1.138.

8) P. G. Α' σ. 329 (Πλούταρχος). Β' σ. 214 (Μακάριος). Πρβλ. Θονκ. 1, 128.

9) P. G. Β' σ. 176 (Μακάριος), 175 (Mantissae Ρroverbiorum). Πρβλ. Στέφανος Βυζάντιος
έν λ. Ελέχθη δέ καί Τενέδιος αν&ρωπος- έπί τών φοβέρας όψεις έχόντων. Πρβλ. Σονίδας καί
Φώτιος έν λ. Όμοίως Τενέδιος ξυνήγορος' άντί τοϋ απότομος· 'Ησύχιος, Φώτιος, Σουΐδας έν λ.
καί Τενέδιον βέλος άντί τοϋ Τενέδιος πέλεκνς.
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Τήνια κακά : Έπί τών άγαν δυσχερών ότι εν Τήν^ τη νήσω όφεις πικροί1).

Τά Θηβαίων πάθη : Δι' δσα οι Θηβαίοι υπό Φιλίππου και μάλιστα υπό 'Αλε-
ξάνδρου «διά φόνου καί σιδήρου καί πυρός»2) έπαθον.

Τά Ίνονς άχη : Αύτη δύο παΐδας έ'σχε, Λέαρχον καί Μελικέρτην, οΐ κατετο-
ξεύθησαν υπό Άθάμαντος3).

Τά Λαβδακιδών πάθη4). Εις δήλωσιν αλλεπαλλήλων συμφορών Ινσκηπτου-
σών εις γένος ή οΐκόν τινα.

Τά Μαγνητών κακά. Έπί μεγίστων καί άλγεινοτάτων κακών παρ' όσον ούτοι
άσεβήσαντες είς θεούς μεγάλων κακών έπειράθησαν5).

Τά Μήδειας πένθη6): Δι° όσα ή Μήδεια, ή θυγάτηρ τοϋ Αίήτου, έ'παθεν.

Τά Νιόβης πάθη1) : Έπί τών μέγιστα παθόντων κακά. Αύτη γάρ ζώσα λίθος
έγένετο έπί τόο τύμβω τών παίδων.

Τά Πελοπιδών πάθη*). Παροιμία εκ τών συμφορών τοϋ οίκου τών Πελοπιδών.

• Τερμέρια κακά. Έπί τών σφόδρα δεινών καί χαλεπών. Άπό Τερμέρου τινός
θηριώδους τήν φύσιν καί ληστού9).

Ώγνγια κακά. Έπί τών οχληρών έπεί συνέβη Κάδμον τόν Ώγύγου διά τάς
θυγατέρας κακοΐς περιπεσεϊν10).

Ανάλογοι εκφράσεις φέρονται καί σήμερον παρά τφ λαώ παροιμιακώς. Διά

') P. G· Β' σ. 49 (Διογενιανός). Πρβλ, Φώτιος εν λ. καί 'Ησύχιος έν λ. ενθα καί Τηνϊα
έ'χιδνα αναφέρεται. Πρβλ. Plinius, Ν. Hist. 4, 12, 22. Ό Ενπολίς ό κωμικός (F.C.A. έκδ. Th.
Kock, 1, 320) αναφέρει: « Τήνος αύτη \ πολλούς έχουσα σκορπιούς εχεις τε συκοφάντας*.

2) Πλουτάρχου, Περί τής.'Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής Λόγος II, 342 Β-F (κεφ. 11),
καί 'Αλέξανδρος XI, 25. 'Αρριανον, 'Ανάβασις 'Αλεξάνδρου, Α. ζ-η' Διοδώρου Σικελιώτον,
βιβλ. ΙΖ κεφ. 13. 3, 14.

3) Σουΐδας έν λ. Πρβλ. Παυσαν. I, 42, 7. 44, 7 —Ευριπ. Μήδεια 1284. Πίνδαρ. Όλνμπ. Β. 28.
Όβίδιος, Μεταμορφ. IV, 518-542.Art. Poet. 123.Έλέγετο δε καί τά Ίνονς πά&η, Πλούχ., Κάμ. 5.

4) Ή παροιμία άπό τών συμφορών τοϋ γένους τών Λαβδακιδών.

') P. G. Β' σ 657 (Άποστόλιος). Σανίδας έν λ. Πρβλ. Θέογνις 603, 1103, Στράβ. 14, 647.

") Άν&ολογία Παλατινή, XII, 2.

') P. G. Β' σ. 544 - 545 (Άποστόλιος). Πρβλ. Ίλιάς Ö, 602-618. Πρβλ. Παυσαν. I, 21, 3.
"Ανθολογία Παλατινή Χ, 47. XII, 2.

8) Πλάτωνος, Πολιτεία II, 380 Α. Έλέγετο καί τά Πελοπιδών κακά. Σοφοκλ., 'Ηλέκτρα
1497-1498.

9) P. G. Β' σ. 215 (Μακάριος), 665 (Άποστόλιος). Α' σ. 162, 309 (Διογενιανός). Πρβλ.
Πλούτ. θησεύς ΙΑ. "Ησύχιος, Σουίδας έν λ. καί Φώτιος έν λ. Τερμέρια.

10) P. G. Α' α. 466 (Affendicis). Πρβλ. Φώτιος, 'Ησύχιος, Σουίδας έν λ. καί Αίσχυλ. Πέρσ,
37, 974,

\
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τούτων ό λαός κπεζήτησε νά χαρακτηρίση μεγάλα ή διαρκή δεινά διά παρομοιώ-
σεως aUtröv πρός κοινώς γνωστά, όπως ακριβώς καί τό πάλαι.

Ούτω, εις δήλωσιν υπομονής, καρτερίας καί αντοχής επί λίαν δυσμενών περι-
στάσεων, άτυχημάτων ή εχθρικής επιθέσεως ευχρηστεΐ είς Μέσα Μάνην (τ. δ.

Μέσσης) ή έκφρασις :

'Εγώ είμαι ή Βέργα}) τ Άρμυροΰ
κί oga με βροναι τά μποροϋ2).
Αύτη είναι απόσπασμα παλαιοτέρου μοιρολογίου, λησμονηθέντος τοϋ περιε-
χομένου του, τοϋ οποίου ή άρχή έχει ώς εξής:

Με λέσι3) τι4) êà σκοτωθον,
γιατί τι5) νύχτες περπατού,
μα γώ είμαι ή Βέργα τ 'Αρμυρού,
κι δσα με βροϋσι τά μπορον .. .6)
Καί έξ άλλων έπίσης μοιρολογιών καταδεικνύεται ότι ή άνάμνησις τής μάχης
τής Βέργας διατηρείται ζωηρά παρά τφ λαφ7).

') Ή λ. βέργα έκ τοΰ λατιν. virga ('Ιστορικόν Αεξικόν τής Νέας 'Ελληνικής έν λ.), δηλοΐ
κλάδον καί μεταφορικώς τοιχον έχοντα πολεμίστρας, όπισθεν τοϋ οποίου κρυπτόμενοι μάχονται,
προμαχώνα ('Αθήναι, Λακωνία). "Ενεκα τής σημασίας ταύτης εϋρηται καί ώς τοπωνυμικόν.
'Εν Μάνη, Βέργα ή, λέγεται τόπων, παρά τό 'Αλμυρόν άπό τοΰ έν αΰτφ μακροΰ τοίχου (Ν. Βέη,
Ό Γεώργιος Τερτσέτης καί τά απομνημονεύματα τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη. Έκδοσις Έφημ.
«Νέος Κόσμος», 'Αθήναι τεΰχος Β' (1934) 161 : «"Οταν έλειπε ό Ίμπραιμης στο Μισολύγγι οί
Μανιάταις εφκειαοαν είς τον 'Αρμυρό .. . έ'να ταμπούρι όννατο άπο τό πέλαγος έ'ως είς τόν βράχον,
εκράταε έως έ'να μίλλι), ενθα έγένετο ή σύγκρουσις τών Μανιατών μετά τών στρατευμάτων τοΰ
"Ιμβραήμ (1826). «■' Ο Ίμπραΐμης εστειλε τόν κεχαγιάν του να ματακτυπήση την βέργαν είς τό
'Αρμυρό (Ν. Èé>j, ένθ' άνωτ. σ. 162). Ή άντοχή τοΰ τοίχου καί τό πείσμα τών άμυνομένων
Μανιατών απέτρεψε τήν είσβολήν καί έσωσε τήν χώραν άπό τόν άνδραποδισμόν. Τό κατόρ-
θωμα τούτο έγένετο θέμα τής έν Màvg ποιήσεως (μοιρολογιών), διε;ηρήθη δέ καί μετά ταΰτα
άνάμνησίς του παροιμιακώς ώς ανωτέρω.

') Πρβλ. Τό παρ' άρχαίοις έπί τών καρτερών λεγόμενον Άλκήστιδος ανδρεία, P. G· Β'
σ. 273 ('Αποστόλιος). 3) Λέγουν. .4) δτι. δ) Τίς, τάς. β) 'Εκ τής άνεκδότου συλλογής μου.

') 'Εκ τής ανεκδότου συλλογής μου παραθέτω μόνον μερικά αποσπάσματα μοιρολογιών
σχετικά πρός τό ιστορικόν τούτο γεγονός.

Ούτω, έπαινοΰσα νεκρόν συγγενή της, Ήλίαν τό δνομα, ή Μανιάτισσα μοιρολογεί :

Ε Αία επά, ε Αία εκεί
καστέλλι μον και πυργαντή,
" ε Αία παντοκράτορα,

και Αία Βέργα τ 'Αρμυροΰ ...

'Αλλαχοΰ δέ άλλη μοιρολογεί : "Ε Αία Βέργα τ' Άρμνρον,

προσκυνά βράδυ άποταχςα
γιά νά ν δ Αίας ζωντανός,
τ ό πύργος έγκρεμίστηκε
κ' εμπούκαρε μέσα ή Τουρκιά.
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Παροιμιακφς επίσης επί σκληράς συγκρούσεως λέγεται είς Μέσα Μάνην ;

Ό πόλεμος εγίνηκε, σά νά τ αν ε Μπιζάνι,
ή εγίνηκε καβγάς, σά νά τανε Μπιζάνι,
έκ τοϋ σκληρού πρός κατάληψιν τοΰ Μπιζανίου άγώνος κατά τούς Βαλκανικούς
πολέμους J). Αυτόθι διά τής λέξεως Μπιζάνι χαρακτηρίζεται και τόπος οχυρός καί
άπόκρημνος, οίον : έναι Μπιζάνι, δέ μπορεί νά μπή τίποτα.

Όμοίαν χρήσιν έχει έκφρασις ληφθείσα ώσαύτως έκ μοιρολογίου :

Έγίνη το Φοκαλωτό 2),
ή Λάρισα κί ό Δομοκός.

Όμοίως παροιμιώδεις εκφράσεις προήλθον καί έκ τών ονομάτων τραγικών
προσώπων τής δημώδους· φιλολογίας καί τής καθόλου παραδόσεως. Ούτω, εις ερω-
τικά ςίσματα άνευρίσκομεν στίχους εΐς παροιμιώδη έκφρασιν, πρό πάντων άναμνήσεις
τοΰ έπους τού Έρωτοκρίτου «διότι σνχνάκις είς λιανοτράγουδα οι δυσ έρωτες παρα-
βάλλουσι τά ερωτικά πάθη τον Έρωτοκρίτου και τής Άρετούσης προς τά ΐδ<α»8). Κοι-
νοτάτη εΐναι ή έπφδός:

Τοϋ Ρωτόκριτου τά πάθη,
ήπαθα γιά μιάν αγάπη 4).

Παρά ταύτην φέρονται καί στίχοι, άναφερόμενοι εις τούς έραστάς τού έπους, ώς:
Τά πάθη μον δέν τά 'πάθε, μηδέ ή 'Αρετούσα,
πον 'γάπα το Ρωτόκριτο και τήν ετνραγνοϋσα 6).

Καί σήμερον ώς παροιμιώδης έκφρασις λέγεται : «έπαθε τοϋ Ρωτόκριτον τά πάθη»6).

') Πρβλ. καί τό παρ' άρχαίοίζ 'Αρχιδάμιος πόλεμος· επί των λίαν πίκρων πολέμων.

Ή λ. έν Μάνη ώς τόπων, καί ώς δνομα χωρίου. Επίσης ώς τόπων, αί λ. Φοκαλιώνας
ό, καί Φοκαλόχωρα ή. Πρβλ. Ριγανόχωρα η. Παρωνύμιον αυτόθι καί Φοκαλάς, ό (=ό καπνί-
ζων άντί καπνοΰ φοκάλι). %

3) Ν. Γ. Πολίτου, Έρωτόκριτος, Λαογραφία Α (1909) σ. 23.

4) Σ. Ξανύουδίδου, Έρωτόκριτος, Ήράκλειον 1915 σ. CLXVI. Ν. Γ. Πολίτης, έ'νθ' άνωτ.

5) Ν. Γ. Πολίτης, ενθ' άνωτ.

6) Μύκονος. Πληροφορία κ. Σ. Μάνεση. Όμοίως λέγονται :

Τα πάϋη οον δεν τά παϋε μη δ ε ή γι Άρετοναα,
οντεν την είχα 'ς τη ψ'λακη και την ετνραγνοϋσα.

(Ν. Γ. Πολίτης, ενθ' άνωτ. σημ. 3. Πρβλ. αυτόθι 'Αθηναϊκόν δίστιχον:
"Ας ε χ ω τήν υπομονή ωσάν τήν Άρετοναα,
π' αγάπα τον Ρωτόκριτο καί τήν έτυραννονσα.
ή 2α πάϋη τοϋ Ρωτόκριτου ε'παϋα γώ γιά σένα,

νά μήν τα πύ,ϋη Χριστιανός καί κάϋε μάννας γέννα.

(Ν. Γ. Πολίτης, ενθ' άνωτ. 26. Πρβλ. Σ. Ξαν&ουδίδην, έ'νθ' άνωτ. — ΙΛ 371, 147 Κύθνος
Φ. Κουκουλές. ΙΛ[ΚΠ] 223, 27 Νίσυρος. Α. Χ. Ζώης, Λεξικό ν Ζακύνθου σ. 1104).
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Παροιμιακός λέγονται επίσης : Τραυοϋ τοϋ Καί τά βάσανα· επί τοΰ διαρκώς
βασανιζομένου1). Φωνάζει σάν τον Κάϊ· επί υποφέροντος εκ πόνων καί κραυγάζον-
τος2). "Επαθε δσα επαθε δ 'Αγγελής στο καράβι· έπί υφισταμένων πολλά βάσανα3).

Εις παροιμιώδη εκφρασιν μετέπεσε σήμερον εις τήν Ζάκυνθον και ή φράσις :
Τον 'Απολλώνιου τά κακά*), διά τούς πολλά βάσανα ΰποστάντας ή Τρανάει τ Άπολ-τ
λώνιον τά κακά5), επί τών υπερβολικά υποφερόντων.

Πλήν τής Ζακύνθου καί εϊς Χάβαρην τής "Ηλιδος μαρτυρεΐται ή φρ : «Έπέρασε
τον 'Απολλώνιου τά βάσανα», διά τήν οποίαν ό Ν. I. Λάσκαρης6) λέγει ότι «είναι
ζακννθία ή παροιμία, ήν ήκονσα παρά τής κ. Άδριάνας χήρας I. Παστού (1910),
ήτις ουδέν περι 'Απολλώνιου και τοϋ περί τούτου μύθου εγίγνωσκεν».

Ή παροιμιώδης αΰτη έκφρασις είναι άπήχησις ελληνικού λαϊκού μυθιστορή-
ματος, γραφέντος πιθανώτατα κατά τόν Γ'μ. Χ. αιώνα και έχοντος ήρωα τόν Άπολ-
λώνιον τόν Τύριον').

Εις τά Κύθηρα τό μυθιστόρημα τοΰ 'Απολλώνιου σώζεται ώς παραμύθι8).
Κατά πληροφορίας μου9) και είς τήν Ζάκυνθον διηγοΰντο παλαιότερον «τοΰ 'Απολ-
λώνιου το παραμύθι», έκ τοΰ όποιου προήλθε καί ή ανωτέρω παροιμιώδης φράσις.

20-4 ? 1949

ι) Μέσα Μάνη.

') Μύκονος. Πληροφορία κ. Σ. Μάνεση. Πρβλ. Σονΐδας έν λ."Αβελ: Ό ΚάΧν δε γεωργός
τυγχάνων και μετά δίκην (διά τόν φόνον τοϋ άδελφοΰ) χειρόνως βιώοας ατένων και τρέμων ήν.

') ΙΑ 387, 190. Πρβλ. καί: Μήτ" Αγγελής ατό πέλαγο· έπί πολύπαθων-βλ. Ν.Λάσκαρη, Ή
Λάστα καί τά μνημεία της. Πύργος 1902 σ. 140. Πρβλ : Μηδ' 'Αγγελής στο κάτεργο· έπί αύστη-
ρας τιμωρίας ή κακοπαθείας, Π. Παπαζαφειροπονλου, Περισυναγωγή γλωσσικήςύλης καί εθίμων
τοΰ ελληνικού λαοΰ, ίδί<$ δέ τοΰ τής Πελοποννήσου, Πάτραι 1887 σ. 257.

*) A. Χ. Ζώης, Λεξικό ν σ. 1140.

') Αύτόθι β. 1146.

6) Λαογραφία Β (1910) 451.

7) Κατά τόν Krumbacher, ένθ' άνωτ. σ· 136, τό έλληνικόν πρωτότυπον τοΰ μυθιστορήμα-
τος άπωλέσθη, ή δέ σωξομένη παραλλαγή τούτου υπό τόν τίχλον Άιήγησις πολυπαΰοϋς 'Απολ-
λώνιου» προέρχεται έκ Λατινικής διασκευής αύτοΰ μετά χριστιανικών καί ρωμαϊκών στοιχείων,
τήν οποίαν ό ίδιος υποθέτει συνταχθεΐσαν κατά τόν 6ον μ.Χ. αιώνα. Κατά τούς μέσους αιώνας
τό Λατινικόν μυθιστόρημα τοΰ 'Απολλώνιου άπέβη περιζήτητον λαϊκόν βιβλίον, άπό δέ τοΰ
ΙΣΤ' αιώνος διά τών Βενετικών έκδόσεων διεδόθη εύρύτατα.

") Σ. Ε. Στά&η, Τό παραμύθι τοΰ 'Απολλώνιου, Λαογραφία Α (1909) 71 - 77, 683, 685.

") Παρά τής έκ Ζακύνθου δεσποινίδος Μαρίας Βίτσου·
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ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1943 ΚΑΙ 1944

Α Κατά τό ετος 1943

Κατά τό έτος τούτο τό προσωπικόν τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου ηυξήθη δια
τής αποσπάσεως εις αυτό τοΰ καθηγητού τοΰ έν Παλ. Φαλήρω γυμνασίου Δ.
Πετροπούλου, όστις άνέλαβεν ύπηρεσίαν παρ' ήμϊν τήν 21 'Οκτωβρίου. Ευτυχώς
καί ό τακτικός συντάκτης Γ. Πολίτης έπανέλαβε τήν 25 'Απριλίου τήν εργασίαν
αυτού. Πλήν τών άνωτέρω είργάσθησαν έν τφ Άρχείω οί έκ προηγουμένων ετών
άπεσπασμένοι καθηγηταί Μ. Ίωαννίδόυ καί Δ. Λουκάτος, ώς καί ή γραφεύς Γ.
Ταρσούλη.

Δυστυχώς αί έκ τού συνεχιζομένου πολέμου προκύψασαι δυσχέρειαι δεν επέ-
τρεψαν, όπως έπαναληφθή κατά τό λήξαν έτος ή κανονική λειτουργία τής υπηρε-
σίας τοΰ 'Αρχείου καί συνεχισθούν αί προσπάθειαι πρός πλουτισμόν τών συλλογών
αύτού. Έκ τούτου δέν κατέστη δυνατόν νά διανεμηθη είς τό προσωπικόν τών σχο-
λείων τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως τό α' τεύχος τών ερωτηματολογίων τοΰ 'Αρχείου,
τό δέ β ' τεύχος, τό άναφερόμενον εις τήν λαϊκήν λατρείαν, παραμένει άκόμη άνέκ-
δοτον. Πρός τούτοις ουδείς τών λαογραφικών διαγωνισμών τής 'Ακαδημίας, διά
τών οποίων τόσον πλουσίαν ύλην τό 'Αρχεϊον ήμών συνεκόμισε κατά τά προηγού-
μενα έτη, προεκηρύχθη, άποστολή δέ έγένετο μόνον μία, τής συντακτρίας Μ. Ίωαν-
νίδόυ εις Άγίαν 'Άνναν τής Ευβοίας, έξης συνεκομίσθη ύλη λαογραφική έκ 1150
σελίδων. "Οθεν, ύπολογιζομένης καί τής έκ δωρεών καί άποδελτιώσεως χειρογράφων
τοΰ Ιστορικού Λεξικού προερχομένης ύλης, είσήλθον είς τό Λαογραφικόν 'Αρχεϊον
κατά τό λήξαν έτος έν όλφ 22 χειρόγραφα έκ σελίδων 2031 (έναντι 4 χειρογράφων
έκ σελίδων 363 τοΰ προηγουμένου έτους). Έκ τούτων προέρχονται

2 (άριθ. 1479 καί 1480) έκ σελ. 1150 έξ άποστολής κ. Μαρίας Ίωαννίδόυ,
'' 3 (άριθ. 1481, 1482 καί 1484) έκ σελίδων 116 έκ δωρεάς δ. Γ. Ταρσούλη,
1 (άριθ. 1483) σελ. 32 (σχ. 4ου^ έκ δωρεάς κ. Γ. Τσούρα,
1 (άριθ. 1485) έκ σελ. 60 έκ δωρεάς κ. Π. Τζουμελέα,
4 (άριθ. 1490 Α. Β. Γ, 1491, 1499, 1500) έκ σελ. 272 έκ δωρεάς Γ. Μέγα,
4 (1495 -1498) έκ σελ. 143 έκ δωρεάς οικογενείας Ν. Γ. Πολίτου,
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7 (αριθ. 1486-9 και 1492-4) άντεγράφησαν έν όλφ ή έν μέρει έκ χειρο-
γράφων τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού.

'Εξαιρουμένων τών έκ δωρεάς τής οικογενείας Ν. Γ. Πολίτου προερχομένων ·
χειρογράφων, τών οποίων ή ΰλη έχει προ πολλού δημοσιευθή, τά λοιπά χειρό-
γραφα περιέχουν 26 άσματα, 308 δίστιχα, 357 παροιμίας, 34 παραμύθια, 18 παρα-
δόσεις, 31 αινίγματα, 15 παιδιάς, 61 εΰχάς, 229 τοπωνύμια, 155 παρωνύμια, ώς
καί ποικίλην άλλην ΰλην, άναφερομένην εις τάς κατά παράδοσιν πράξεις καί ενερ-
γείας τοΰ λαοΰ.

Αί έργασίαι τοΰ 'Αρχείου καί κατά το λήξαν έ'τος περιεστράφησαν είς τήν
άποδελτίωσιν λαογραφικής ύλης εξ άνεκδότων καί έκδεδομένων συλλογών καί εις
τήν συστηματικήν κατάταξιν τής αποθησαυρισμένης έν τώ 'Αρχείο) ΰλης.

Άπεδελτιώθησαν 16 χειρόγραφα συγκείμενα έκ 1022 σελίδων (έναντι 8 χειρο-
γράφων έκ σελ. 892 τοΰ παρελθόντος έ'τους) ήτοι εν χειρόγραφον (ύπ' άριθ. 1357
Β') εξ 151 σελ. υπό Δ. Λουκάτου, 5 (ύπ' άρ. 1357 Γ'. Δ'. Ε, 1490 Β' καί 1491)
έκ σελ. 470 υπό Δ. Πετροπούλου, 10 (ύπ' άριθ. 1464, 1473,1381, 1486-8, 1492-4)
έκ σελ. 400 υπό Γ. Ταρσούλη. Πρός τούτοις έσταχυολογήθη ΰλη λαογραφική έκ
τών εξής εντύπων έκ μεν τοΰ βιβλίου τοΰ Γ. Βλαχογιάννη Κλέφτες τοΰ Μοριά υπό
Γ. Πολίτου, έκ δέ τοΰ Ημερολογίου Όρίζοντες Β' 339-349, έκ τής Ν. Εστίας
τ. 373 υπό Δ. Λουκάτου, έκ δέ τοϋ Μακεδ. 'Ημερολογίου 1939 καί Σταυροπούλου,
Ιστορία Ζυγοβιστίου υπό Γ. Ταρσούλη. Διά της έργασίας ταύτης άπεδελτιώθησαν
ςίσματα 100, δίστιχα 44, παροιμίαι 3550, παιδιαί 13, ευχαί 23, παρωνύμια 125, τοπω-
νύμια 321, ώς καί ποικίλη άλλη ΰλη, άναφερομένη εις τά ήθη καί έθιμα καί τάς
δοξασίας τοΰ Έλληνικοϋ λαοΰ, ήτις καί έταξινομήθη εις τάς συλλογάς τοΰ 'Αρχείου.

"Οσον άφορα τήχ^συστηματικήν κατάταξιν τής ΰλης έγένετο ή εξής εργασία:
Ό συντάκτης Γ. Πολίτης κατέταξε 161 άσματα, ήσχολήθη δέ καί εΐς τήν άνακατά-
ταξιν ένίων ασμάτων καί εΐς τήν συμπλήρωσιν τοΰ ευρετηρίου αυτών ή συντά-
κτρια Μαρία Ίωαννίδου κατέταξε 450 ασματα- ό συντάκτης Δ. Λουκάτος κατέγινε
εΐς τόν έλεγχον τής γενομένης μέχρι τοϋδε κατατάξεως τών παροιμιών τοΰ 'Αρχείου
έν συγκρίσει πρός τήν όμοίαν εργασίαν τοΰ άειμνήστου Ν. Γ. Πολίτου, προχωρήσάς
άπό τοΰ λήμματος ελιά μέχρι τοΰ λ. κογιονάρω, άνακατατάξας συγχρόνως 1574
παροιμίας εσφαλμένως πρότερον καταταχθείσας, πρός δέ κατέταξε 3000 παροιμίας
νεωστί άποδελτιωθείσας. Τέλος ό Διευθυντής τοΰ 'Αρχείου συμπληρώσας τήν συν-
ταξιν τοΰ περί λαϊκής λατρείας ερωτηματολογίου κατέταξε τήν συλλογήν αινιγμάτων
τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου κατά τό σύστημα, τό έφαρμοσθέν υπό Ν. Γ. Πολίτου,
ήρεύνησε τήν παράδοσιν τών άκριτικών ασμάτων πρός σύνταξιν εγκυκλίου διά τήν
άναζήτησιν και καταγραφήν παραλλαγών εκείνων έκ τών ακριτικών φτμάτων, τών
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οποίων ή παράδοσις παρουσιάζει ελλείψεις η χάσματα, καί εσυνέχισε τήν συνταξιν
τοϋ καταλόγου τών έλλην. μύθων καί παραμυθιών κατά το σύστημα Aarne-
Thompson.

Χρήσιν τών συλλογών τοϋ 'Αρχείου έκαμαν είς τάς μελετάς των ό κ. I. 'Απο-
στολάκης καί ή κυρία Κ. Κακούρη.

Είς τήν βιβλιοθηκην τοΰ 'Αρχείου εισήχθησαν κατά τό ετος τοΰτο 5 βιβλία

ζ

καταγραφέντα ύπ' άριθ. 1591-1595, άπαντα έκ δωρεών (1 τής Μπαγκείου 'Επι-
τροπής, 2 τοΰ Θφακικοΰ Κέντρου, 1 τής Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, 1 τοΰ
κ. Μιχ. Στεφανίδου).

Έλπίζοντες ότι διά τής εφαρμογής τοΰ άρτι δημοσιευθέντος Όργανισμοΰ τοΰ
Λαογραφικού 'Αρχείου θέλει ένισχυθή τό μόνιμον αύτοΰ προσωπικόν καί ότι οϊ
όροι τής διαβιώσεως καί τής εργασίας θέλουν προσεχώς βελτιωθή δι' άπαν τό
έθνος καί δι' ήμάς, προσβλέπομεν τό νέον έτος μέ άγαθάς τάς ελπίδας.

Έν 'Αθήναις τη 22 'Ιανουαρίου 1944

Ό Διευθυντής
Γ. Α· ΜΕΓΑΣ

Β'. Κατά το ετος 1944.

Κατά τό ιστορικόν τοΰτο διά τό έθνος ημών έτος, καθ' ο ή Ελευθερία επα-
νήλθε μέν ε'ις τήν πατρίδα μας, άλλ' έκινδύνευσε ν' άμαυρωθη έκ τοΰ εμφυλίου
πολέμου, αί δυσχέρειαι, αϊ ΰφιστάμεναι καί κατά τά προηγούμενα έτη, έξηκολού-
θησαν νά επηρεάζουν τήν κανονικήν διεξαγωγήν τής υπηρεσίας τοΰ Λαογρα-
φικού, ώς καί τών λοιπών 'Αρχείων τής 'Ακαδημίας.

Σημασίαν διά τήν μελλοντικήν άνάπτυξιν τών εργασιών τοΰ 'Αρχείου έχει
ή κατά τό έτος τούτο έπιτευχθεΐσα μονιμοποίησις τών μέχρι τούδε άπεσπασμένων
είς αυτό καθηγητών Μαρίας Ίωαννίδόυ καί Δημ. Λουκάτου, ώς καί "ό διορισμός
εΐς αυτό τοΰ εις τό Μεσαιωνικόν 'Αρχεϊον τής 'Ακαδημίας άπεσπασμένου καθη-
γητού Γεωργ. Σπυριδάκη. Ουτω ή άποκτηθεΐσα έκ τής μακράς εν τφ Λαογραφικφ
Άρχείω εργασίας πείρα υπό τών τέως ώς έπικούρων τα'ξινόμων υπηρετούντων έν
αύτφ λειτουργών τής Εκπαιδεύσεως έξησφαλίσθη εϊς ό'φελος τοΰ ημετέρου 'Αρχείου.

Πλήν τών εΐρημένων συντακτών εΐργάσθησαν κατά τό διαρρεύσαν έτος εν τφ
Άρχείφ δ επίκουρος συντάκτης Δημ. Πετρόπουλος καί ή γραφεύς Γ. Ταρσούλη,
προαχθεϊσα εΐς τόν βαθμόν άκολούθου. Δυστυχώς έκ τής ελλείψεως συγκοινωνίας
καί άλλων δυσχερειών δεν κατέστη δυνατόν εΐς δύο έκ τών άπεσπασμένων εις τό
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'Αρχείον λειτουργών τής Εκπαιδεύσεως, τήν Μαρίαν Λιουδάκη, διδασκάλισσαν εν
Ίεραπέτρα Κρήτης καί τόν Μ. Καλιντέρην, καθηγητήν έν Κοζάνη, νά προσέλθουν
καί αναλάβουν ύπηρεσίαν παρ' ήμΐν.

Πρός τούτοις κατά τό έ'τος τοΰτο συνετάχθη έσωτερικός Κανονισμός τών
εργασιών τοΰ 'Αρχείου επί τή βάσει τοΰ καθιερωθέντος εν αυτω άπό μακρού
συστήματος εργασιών, όστις καί ενεκρίθη υπό τής Συγκλήτου ,τής 'Ακαδημίας,
εκδιδόμενος δέ θ' άποτελέση βάσιν σταθεράν καί γνώμονα άσφαλ^ή είς τό μέλλον.

Αί έργασίαι τοΰ Λαογραφικού 'Αργείου κατά τό έ'τος τούτο περιωρίσθησαν
εϊς άποδελτίωσιν λαογραφικής ύλης έκ χειρογράφων καί εντύπων καί εις ταξινό-
μησιν τής άποθησαυρισθείσης έν αύτφ ύλης. Έκ τούτου ό πλουτισμός τοΰ 'Αρχείου
διά νέων λαογραφικών συλλογών υστέρησε πολύ, είσελθόντων εις τό Άρχεΐον
μόνον 12 χειρογράφων έκ σελ. 2354 (έναντι 22 χειρογρ. έκ σελ. 2031 τοΰ παρελ-
θόντθ£ έ'τους). Έκ τούτων δύο μέν προέρχονται έκ δωρεών, τό υπ' αρ. 1503 (σελ.
1) κατατεθέν υπό τοΰ κ. Σπ. Δοντά καί τό ύπ' άρ. 1508 (σελ. 174) υπό τής
κ. Μαγδαληνής Τσάκωνα, τά δέ λοιπά δέκα (ύπ' άρ. 1501, 1502, 1504-1507, 1509-
1512) προέρχονται έκ σταχυολογίας λαογραφικών ειδήσεων έκ χειρογράφων τοΰ
'Ιστορικού Λεξικού. ΤΙ περιεχομένη εις ταύτα λαογραφική ύλη είναι άσματα 109,
δίστιχα 28, παροιμίαι 515. παραδόσεις 4, παραμύθια 4, αινίγματα 2, εύχαί καί
άραί 42, παρωνύμια 12, τοπωνύμια 58, ύβρεις 7 και ποικίλαι ειδήσεις, άναφερό-
μεναι είς τήν γλώσσαν καί τόν βίον τοΰ λαού.

Εις τήν άποδελτίωσιν τής ύλης ήσχολήθησαν οί συντάκται Γ. Σπυριδάκης καί
Δ. Πετρόπουλος καί ή ακόλουθος Γ. Ταρσούλη. 'Απεδελτιώθησαν δέ έν όλφ 38
χρφ. έκ 3846 σελίδων (έναντι 16 χρφ. έκ 1022 σελίδων τού παρελθόντος έ'τους)
ήτοι 8 μέν (τά ύπ' αρ. 37, 46, 95, 192, 249, 375, 1499 καί 1500) έκ σελίδων
301 υπό Γ. Σπυριδάκη, 17 δέ, (τά ύπ' άρ. 1084, 1091Α καί Β' 1115, 1118, 1357Ε
καί Ç' 1430, 1435, 1437, 1474, 1478, 1483, 1490Α'. Β'. Γ', καί 1508) έκ σελ.
1166 υπό Δ. Πετροπούλου, 13 δέ, (τά ύπ' άριθ. 1120, 1445, 1489 1501, 1502,
1504, 1505-7, 1509-1512), έκ σελ. 2379 ύπό Γ. Ταρσούλη. Προς τούτοις έστα-
χυολογήθη λαογραφική ύλη έκ τών εξής εντύπων : Μελανοφρύδου, Ή έν Πόντιο ελλ.
γλώσσα καί Ί. Λαμπρίδου, Ζαγοριακά ύπό Δ. Πετροπούλου, Ν. Δημητρακοπούλου
Νομικαί ενασχολήσεις τ. Β' σ. 79-138 ύπό Δ. Δουκάτου, Μακεδονικόν Ήμερολό-
γιον 1938 καί 1940 καί L. Heuzey, Excursion dans la Thessalie turque
ύπό Γ. Ταρσούλη, τής άποδελτιώσεως αύτών προπαρασκευασθείσης ύπό τοΰ Διευ-
θυντού τοΰ 'Αρχείου.

Διά τής έργασίας ταύτης απεδελτιώθησαν 783 άσματα, 88 δίστιχα, 3944 παροι-
μίαι, 53 παραμύθια, 10 μύθοι, 35 παραδόσεις, 36 αινίγματα, 13 επφδαί, 66 εύχαί,
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60 παρωνύμια, 100 τοπωνύμια, καί ποικίλη άλλη λαογραφική ΰλη, αναφερομένη
είς τά ήθη καί έ'θιμα καί τάς δοξασίας τοΰ ελληνικού λαοΰ.

Έν σχέσει πρός τήν συστηματικήν κατάταξιν τής άποθησαυρισθείσης έν τφ
Άρχείφ ΰλης έγένετο ή εξής εργασία :

Είς τήν κατάταξιν των δημοτικών ασμάτων ήσχολήθησαν οί συντάκται Μαρία
Ίωαννίδου καί Γεώργιος Πολίτης, καί ή μεν πρώτη, έργασθεΐσα έπί πεντάμηνον
μόνον, κατέταξε 596 άσματα, ό δέ δεύτερος 977, άσχοληθείς συγχρόνως καί εΐς τόν
καταρτισμόν ευρετηρίου τών κλέφτικων καί τών ερωτικών ασμάτων. Ό συντάκτης
Δ. Λουκάτος έξηκολούθησε τόν έ'λεγχον τής γενομένης μέχρι τούδε κατατάξεως τών
παροιμιών τοΰ 'Αρχείου εν συγκρίσει πρός τήν ομοίαν Ιργασίαν τοΰ αειμνήστου
Ν. Γ. Πολίτου, προχωρήσας άπό τοΰ λήμματος κούρος μέχρι τοΰ λήμματος μονζονρι
καί άνακατατάξας 1576 παροιμίας εσφαλμένως καταταχθείσας. Τέλος ό Διευθυντής
τοΰ 'Αρχείου <|σχολήθη εΐς τήν συστηματικήν κατάταξιν τής ΰλης, τής άναφερομένης
εις τήν μαγείαν, τάς μαγικάς καί δεισιδαίμονας συνήθειας καί τήν μαντικήν, και
καί εΐς τήν σύνταξιν ερωτηματολογίων, σχετικών μέ τάς δοξασίας καί τάς συνήθειας
ταύτας.

Χρήσιν τών συλλογών τοϋ 'Αρχείου έκαμαν εΐς τάς μελέτας των οΐ καθηγηταί
κ. κ. Ί. 'Αποστολάκης καί Φαίδων Κουκουλές, ό άρχιτέκτων κ. Σπ. Τσαούσης καί
αί κυρίαι Κατερίνα Κακούρη, Ελένη Περράκη καί Καλλιόπη Μπαξεβάνη.

Εΐς τήν βιβλιοθήκην τοϋ 'Αρχείου εΐσήλθον κατά τό έτος τούτο έ'ξ έντυπα,
καταγραφέντα ύπ' άριθ. 1596-1601, άπαντα έκ δωρεών, 1 ύπό τοϋ καθηγητού κ.
Μ. Στεφανίδου, 1 ύπό τοΰ Θρακικού Κέντρου, 1 ύπό τοϋ Συλλόγου Ποντίων καί
3 ύπό τής δ. Γ. Ταρσούλη.

Ούτως έληξε ^αί τό έτος τοΰτο, πλήρες περιπετειών, τάς οποίας συνεπέφερεν ή
μακρά καί βαρεία δουλεία τοΰ έ'θνους.

Μέ τήν Έλευθερίαν έπανελθοΰσαν ήδη έΐς τήν Πατρίδα μας καί μέ τάς δυνά-
μεις τοΰ 'Αρχείου εΐς προσωπικόν ηύξημένας έλπίζομεν άπό τοΰ προσεχοϋς έ'τους,
ότι θά δυνηθώμεν νά έπαναλάβωμεν τάς προσπαθείας ήμών πρός προαγωγήν τοΰ
εθνικού καί έπιστημονικοΰ έ'ργου τοΰ Λαογραφικοϋ 'Αρχείου.

Έν 'Αθήναις τή 19 Φεβρουαρίου 1945

Ό Διευθυντής
Γ. Α. ΜΕΓΑΣ



ΠIΝ ΑΞ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ

Άγαθόπολις 5, 38, 44, 50
Άγιάσος 125, 134
Άγία Άννα Ευβοίας 105, 141
Άγία Παρασκευή Λέσβου 143
Άγία Σοφία Λήμνου 130
Άγ. Γεώργιος Λασηθίου 813
Άγραφα 114, 118
Αγχίαλος 47, 48,, 107, 115,

118, 139, 142
Άδριανούπολις 20, 128, 132
Άηβλάσης 24, 25
Αθήναι 114, 132, 152,
Αίγινα 132

Αίνος 28, 101, 107, 109, 137
Αιτωλία 5,34δ, 46, 62, 77, 79,
87, 95, 96, 97, 103, 106
115, 120, 129, 132, 133
138, 141, 142, 144, 1465
Άκαλαν 116
Ακαρνανία 62, 79
'Αλεποχώρι 22
Αλμυρός 135, 147, 152!
Άμανή Χίου 74, 75
Αμοργός 128, 146
Άμόριον ,14
Αμπελάκια 17, 85
Άμπρακιά 709
Άνακοΰ Καππαδοκίας 135
Άνασελίτσα 135
Άνδρος,80, 94
Άπόσκεπος Καστορίας 129
Άπΰράνθος 445, 124, 128
Αράχοβα Παρνασσ. 345, 74,,

98, 103, 114, 130
Άργος 114

Άργος Όρεστικόν 117, 121
Άργοστόλιον 111
Άργυρόπολις 147, 148,
Αρκαδία 114
Άρτα 89

Ασώματος. Ρεθύμνου 92
Άφούγγια 763
Αχελώ (Αγχίαλος) 47

Βάρος Λήμνου 74„ 139
Βασιλικό Θράκης 28, 372
Βελβενδός 60
Βελίστι 30, 31

Βέντζια Μακεδονίας 47,, 93,

135, 136
Βέργα 152,
Βέροια 90, 141
Βήσανη 96

Βλάστη Μακεδονίας 90, 109
Βλαχόφωνοι βλ. Πίνδος
Βογατσικόν 113, 123
Βοιωτία 79

Βούρβουρα Κυνουρίας 70,,
Βούργαρι 28

Βραχώρι Ηπείρου 63s, 70s
Βρυσικό 17

Γαλονάδες Νάξου 138
Γκιουμουρτζίνα 20
Γορτυνία 1465, 147
Γουρνάκι Βεντζίων 93
Γρίζι Πυλίας 91
Γύθειον 141

Δαδιά 10, 45

Δαμασκηνιά Κοζάνης 116,
118

Δεμάτι Μαλακασίου 108
Δηρός 145

Διδυμότειχον 5, 15, 20,32
Δογαντζ'ι 13
Δραχμάνι 46,

Δρυμός Μακεδονίας 104, 113,

116, 119, 142
Δωδεκάνησος 67, 72, 76

'Ελάτεια 46,
Έλληνοχώριον 32
'Επτάνησος 101
Εύβοια 60, 612, 704, 147
Εύκάρυον 116

Ζάκυνθος 106, 1466, 147, 154

Ήπειρος 47„ 48, 62, 64, 65,
69, 71, 74, 79, 87,113, 114,
116, 120, 124, 131, 142,
1465

Θεσσαλία 47„ 48, 79,100,114
Θήβαι 49,
Θήρα 707, 93

Θράκη 5, 45, 62, 66, 71, 75,
79, 81,, 122, 123

Ιθάκη 147
"Ιμβρος 91, 134
Ίνναχώριον 714, 103
'Ιόνιοι νήσοι 79

Καβακλί 5, 24, 38
Καβατζίκι Αίνου 141
Καινούργιο χωριό Πυλίας 143
Καλάβρυτα 86, 47„
Καλάμαι 94
Κάλιανη 47,
Καπλάνι Πυλίας 703
Καππαδοκία 54
Καράμζα 15
Καρδάμυλα Χίου 147
Κάρπαθος 804, 88,90, 96,122,

123, 126, 129, 133, 138
Καρωτή 16, 32
Καστανόφυτον Καστορίας 117
Καστόρια 113, 124
Κατάλακκος Λήμνου 91
Κατιρλί Βιθυνίας 88
Κατσιδόνι Σητείας Κρήτης

121, 134, 143
Κελόσα Πόντου 117
Κεράσους 120, 122, 148
Κέρκυρα 88, 89, 118,' 144
Κεφαλληνία 62, 95, 112, 123,
134

Κεφαλόβρυσον Αιτωλίας 46,



161

Κέφαλος Κώ 66
Κίος Βιθυνίας 98, 111, 112,
120

Κιουπλί 9, 15, 42
Κοζάνη 47 !
Κοινή 74
Κομοτηνή 113
Κομώνη 74

Κορώνη 71, 741; 94, 99, 101,

119, 123, 127, 138
Κρανιά Ελάσσονος 122
Κρεμαστή Ρόδου 140
Κρήνη Ιωνίας 123, 133, 147
Κρήτη 62, 64, 65„ 67, 70, 71,
72, 78, 79, 81, 87, 99, 104,
128, 142, 1465 ' ·
Κρώμνη 148
Κυδωνίαι 71s, 123, 125
Κύθηρα 62, 154
Κύθνος 124
Κυκλάδες 76, 79
Κύπρος 65, 68, 79, 82, 88, 91
92, 100, 102, 114, 116,
124, 128
Κως 66, 68, 69, 701( 75
Κωστί Θράκης 15,434, 44,547,
55, 90, 114, 119, 128

Λάβαρα 13, 58χ
Λαδά Άλαγονίας 108, 109
Λακεδαίμων 146
Λακκοβίκια Μακεδονίας 105,
140

Λακωνία 76, 79, 152ί
Λασήθι 97, 103, 116, 127
Λάστα Γορτυνίας 146
Λατσίδα Κρήτης 142
Λεμεσός Κύπρου 98
Λέρος 88, 106
Λέσβος 77, 92, 105, 126
- Λεύκας 118, 147
Λευκίμη 12

Λήμνος 66, 71δ, 78, 79, 88, 99,
113, 115, 122, 124, 128,
134, 135

Μαντεμοχώρια Χαλκιδικής 85
Μάδυτος 112, 125, 130
Μακεδονία 5, 46, 47η 54, 66,
79, 114, 116, 122

Μάλγαρα Θράκης 117, 118
Μάνδρα Σουφλίου 332
Μάνη 65, 766, 78, 100, 145,

146, 152, 153
Μανιάκι 54,, 55, 72,, 87, 91,

96, 97, 107, 141
Μαραθόκαμπος Σάμου$99
Μαραθών 131

Μαράσια Άδριαν/πόλεως 121
Μαυρομαντήλι Χασίων 122
Μεγάλο Μπογιαλίκι 23
Μεγίστη 1465
Μεθώνη 125, 133
Μεραμβέλλον 103
Μεσημβρία 5, 38, 50, 85,107,

118, 120, 136, 140
Μεσσήνη 77

Μεσοχώρι Καρπάθου 105
Μεσοχώρι Πυλίας 756, 118
Μεταξάδες 21, 33, 38
Μέτραι Θράκης 111,115,132,

142
Μήλος 68
Μικρά 'Ασία 49, 79
Μικρόν Τύρνοβον Στράντζας
49

Μονοφάτσιον Κρήτης 63
Μοράβα 50
Μόρφου Κύπρου 62
Μπαϊντίρι Μ. 'Ασίας 110
Μπάνα 25

Μπάστα Μεσσηνίας 109
Μπουρουντζούκι "Αγχιάλου 27 '
Μπροντίβο 27, 28, 43, 44
Μύκονος 1538

Ναζλί 111

Ναίμονας Μεσημβρίας '26,
112,113,117,131,140,143
Νάξος 70, 763, 80, 114
Ναύπλιον 114
Νένητα Χίου 137
Νήσοι Αιγαίου 85
Νίσυρος 116

Οινόη Πόντου 148
Ούζούν Κιουπροΰ 20

Παλαδάριον Προύσης 100
Παλιούρι 18, 19, 33, 49t

Παλούκοβα 31

Πάργα 118

Παρπαριά Χίου 75

Πάτραι 132

Πελκελί Χαλκιδικής 46

Πελοπόννησος 48, 72, 745,

".ο, 81

Περιβόλια Κρήτης 90
Πέτρα Θράκης 5, 29, 137
Πετράδες 15
Πίνδος 115 >
Πλάκα Λήμνου 136
Πόντος 66, 76, 93, 117, 119,
121,122,130,133,144,147,
148

Πρέβεζα 98 · }

Πυλία 64a, 77, 94, 106, 143.

144
Πύργος 49

Πωγωνιανή 'Ηπείρου 524, 96,
106

Ραβδάς 27
Ρεθύμνη 63
Ρεΐσδερε 129
Ροδόπη 46
Ρόδος 64, 71, 99, 134

Σαμόκοβον "Ανατ. Θράκης

104, 113, 121
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Σλαβονία 50
Σμύρνη 138
Σούρμενα 118
Σουφλί 5, 15, 33
Σπάρτη 101, 119 ,
Σπάρτη Μ. 'Ασίας 115
Στενήμαχος 131, 140, 142
Σύμη 88, 89, 114
Σϋρος 66, 142
Σφακιά 645
Σωζόπολις 89, 138

Τελώνια Λέσβου 113
Τήλος 86
Τήνος 93

Τζίμος Μεσημβρίας 117
Τοπόλια Δυτ. Κρήτης 104
Τραπεζοϋς 87, 118, 148
Τρίγλεια Βιθυνίας 132
Τρίκκαλα Κορινθίας 77,8
Τριφυλία 'Ολυμπίας 65
Τριφύλλι 6

Τριφύλλων Θράκης 42, 52
Τσακήλι Θράκης 137
Τσακωνιά 65
Τσαούσκιοϊ 22
Τσορέκκιοϊ 5, 29, 131

Ύδό<* 122, 139

Φεραί 5, 42
Φθιώτις 138
Φυλαχτό 12
Φυσίνη Λήμνου 77

Χάβαρη 'Ηλείας 154
Χαλκιδική (Γιουροΰκοι) 46

Χάσια 122, 126
Χεκιμλί 33

Χίος 61, 718, 76, 105, 115,

117, 127
Χούνη Ευρυτανίας 474
Χτένι 47,

'Ωρωπός 131

Π

'Αθηναίος 83,
Αισχύλος 15110
'Απολλόδωρος 82a
"Αποστόλιος 151
Άρριανός 1512
'Αριστοτέλης 59,

Δημοσθένης 822, 149
Διογενιανός 150, 151
Διόδωρος Σικελιώτης 151,
Du Cange 78„

Εΰπολις 151!

Εύστάθιος Θεσσ/νίκης 1496
Ζηνόβιος 149, 150

ΝΑΞ ΣΥΓΓΡΑΦΕ

Ησύχιος 633, 151,,

Θεοδώρητος ό Κύρου 54
Θεόκριτος 68

'Ισοκράτης 82,

Καλλίνικος 84
ι

Λέων ό Σοφός 80„

Μακάριος 150
Ματθαίος Εϋαγγελ. 7710

Ξενοφών 82,

Ν

"Ομηρος 83,
Όρειβάσιος 78

Πλάτων 151
Πλίνιος 815, 151,
Πλούταρχος 344, 356, 149,
151,

Σέξτος 'Εμπειρικός 78
Σου'ΐδας 1509, 151,,
Σοφοκλής 1518
Στέφανος Βυζάντιος 1509

Φιλόστρατος 355
Φωκυλίδης 82,
Φώτιος 1496, 150„
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άγάπαι 83

άγγαρεία-άγγάρεια 73, 77, 78

άγερμοί 135

αγία Βαρβάρα 110 κέ.

— Βλαχέραινα 89

— Δομνή 140

— Μαρίνα (καινούρια φω

τιά κατά τήν έορτήν
της) 50

— Πακουή - Πακοΰ, βλέπε

Υπαπαντή,
αγιασμός (τών Φώτων κ.ά.)
7, 19, 92, 103, 142-
μεγάλος 135
άγίδα 79
άγικά 43

ΆγιοκλαψΤνος βλ. Άγ· Κλή-

μης

άγιολίθαρο 474, 98
άγιος 'Αθανάσιος 141

— "Ακουφος (Ιάκωβος) 88

— 'Ανδρέας δ τρυποτηγα-

νίτης 89

— 'Αντώνιος 90, 141

— Άρμογένης (Ερμογέ-

νης) 88

— Βασίλειος 123 κέ.
, — * Βλάσιος 144

— Γεώργιος 90

— 'Ελευθέριος 112

— Ευθύμιος 141

— 'Ιγνάτιος 113

— 'Ιωάννης 139 κέ. θερμο-

λόγος-ριγολόγος 89^

— Κλήμης 88

— Κυπριανός έν Κύπρφ 92

— Κωνσταντίνος Τριπο-

ρινός 90

— Μόδεστος 113

— Νικόλαος 111

— Προκόπιος 88

— , Σάββας 111

— Σπυρίδων 89, 98, 112

άγιος Στυλιανός 88

— Συκαλάς 105

— Συμεών 142

— Τρύφων 142

— Φανούριος 88

— Χαράλαμπος 143
άγνεία : είς μαγγανείας 40,
άγριοκερασιά 30, 47t
'Αδάμ 92

αδελφοί: πρώτος καί τελευ-
ταίος - μονογενείς 26, 40,
50- δίδυμοι 27, 50, 51, 52
άηνικολαόγιορτα 109
άκοίμητη λειτουργία 100,101
άκριτος 474 βλ. καί σιωπή
άλλαξοβοΐδίζω 62
άλλατούρα-άλλατούριασμα 65
αμίλητο νερό 129, 136
άμφιδρόμια 48
αναθήματα 99

άνάκαρτοι 114" βλ. καί Καλ-
λικάντζαροι
'Ανάληψις 94

άναλο νερό βλ. αμίλητο νερό
άνάρτησις κλάδων 122
άναστενάρηδες 28, 54,
άνεμονέρι 92, 93
άνεμοφωτιά 44
άνοιγμα τής βρύσης 130
άντιβόθεια 60
άντικάματο 62
άντισηκάρικα .62
άντίφωτα 141
άξίωμα 140
άποκαμούδα 71
Άποπαντή- βλ. 'Υπαπαντή
άποσουρτή 122
άποσπέρι, άποσπερίδες 71
άποχτενίδια 132
άργατιά 67, 766
άριστερόχειρες (εις μαγγα-
νείας) 8,10,11, 12,16,17,
18, 26, 39, 41, 47

άρκαυλειό 64
άρκαύλης 64

άρνοκλήκι ή άρνοκλήσι 72

άρντίτς βλ. κέδρο

άρτοι: τρόπος παρασκευής 105 ■

— άγ. Νικολάου 111
'Αρχάγγελος Μιχαήλ 88
ασήμωμα εικόνων 99
άσθένεια: διώξιμο άρρώστειας
άπό τό χωριό 28 βλ. πυρά,
τρυποπέρασμα
άσπροβδόμαδο 95
άστροφα 473

bαdάτζoς (καλλικάντζαρος)
, 135" τά ^αάατζούδκα 135
βαρβάρα (ή) — βάρβαρα (τά)
110, 111
βασιλικός 138, 139
βασιλόκοττα 123
βασιλοκουλλούρα 125
βασιλόπιττα 123
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γιαρ<3ίμ-γιαρ<Ιούμ 79
γιαρίΐιμτζήδές 79
γκίρλιτσα 56

γκολιόμπαρ' βλ. γυμνότης
γκόλιους (γκόλιαβος, γκόλια-
τους, γκολιόμπαρος) βλ.
γυμνότης
γίπλα 122
γκλοκ'νιά 11

Γουρλομάτα βλ. Παναγία
γούστρελος 44

γυμνότης 7, 13, 14, 15, 16,17,
18, 20, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 29, 33, 40,,-50, 52, 57

δαίμων πυρός 38, — άσθε-
νείας 50
δανεικοί 60 (δανεικολογιά, δα-
νεικαριά, δανεικαρολόοι)
δεκαπεντίζω 93
δένδρα: στοιχειωμένα, ήσκιω-

μένα 98
δέσιμο καλλικαντζάρου 114—

μοίρας 132
διάβασμα ασθενειών 14, 43
διαβολάνεμος 27, 44
διαβολιά 81

διαβολόστια 29. βλ. καί δια-

βολοφωτιά
διαβολοφωτιά 5 κέ. 25, 26,

27, 28, 29, 44, 49, 53
διαβουλουψώμ' 105
διασκόρπισις άμμου 122
δίδυμοι' βλ. αδελφοί
δίοδος δι' όπής — νέα γέννη-
σις 48"βλ. καί τρυποπέ-
ρασμα ν

δώδεκα 57
δωδεκαμερίτης 117
δωδεκάημερα 113
δώρα πρωτοχρονιάς 127

εικόνες θαυματουργοί 90 —
περιαγωγή εικόνων 43,136
έμβάπτισις είς ποταμόν 137
έγκαινί<Αιμά 31
εγγαρικοί 67

έγκοίμησις είς έκκλησίας 102
έκκλησία : κατοικία τοϋ 'Α-
γίου 90

εμπολον (βγαίνει στά έμπο-

λα) 72
έμπυροσκοπία 122
έννέα 13, 15, 24, 52, 57
έπαιτεία,εις μαγείαν 57
επτά 20, 30, 57
έπτάζυμα (έφτάζζουμο) 106
έρανοι 83

έργατιά' βλ. άργατιά

έστία : προσκύνησις 96' περί

τήν - περιφορά 47
έταιρεΐαι ή συνεδρίαι 83
εύκολογάω 86

ζαμπουνλίκ' 25
ζερβός' βλ. άριστερόχειρ
ζώσιμο έκκλησίας 98 κέ.

θεοφάνεια91, 134 — ίπποδρο-

μίαι 138
θλουμμάρι 72
θεοδώρισμαν 93
θυμίασις 43

θύμνιασμα τής πίττας 119,
120

θυσίαι : διαφόρων ζώων 100,
107, 108' βλ. καί προσ-
φοραί

'Ιούδας 54

κιιζάίζάας 21
κάηδες 114

καθαρμοί 33, 34, 423 — εικό-
νων οικιών 56, 94
καθαρότης εις μαγείαν 39, 40,
57, ;

καθαρτήριος χαρακτήρ πυ-
ρών 54
Καϊλιώτης 89

καινούρια φωτιά' βλ. φωτιά
κάλαντα 121, 127
καλεστική, καλεσκή, καλι-

στσή 77
καλιντράδες 135
καλιστρήνα 128
καλλικάντζαροι 54, 563, 134,

135' ονόματα κ. 114
καλογέρωμα 101
καλοχερίδια 128

κάπνισμα αρρώστου 48
καπνός : είς άσθενείας 41
καρά γιανίκ 14, 18, 19, 21,

22, 27, 29, 44, 49,
καρφίον 56s

κάρφωμα ζώου είς σταυρο-
δρόμι 423
καταχύσματα 127
κατουρλήδες (καλλικάντζαροι)

114
καυκιά 652
καΰσις ζώου 423
καψί ή κατσί 86
κέδρον: πυρά έκ κ. 6, 7, 11,
15, 16, 17, 18, 21, 22, 29
κέντος 76

κέρασμα τής βρύσης 120, 129

κεσκέκι 144
κεχαγιάς 78
κιβώτια έλέους 84, 85
κιόσια (Μωμόεροι) 122
κλοπή εις μαγείαν 15, 17, 20,
56, 57

κλωστή : άπόθεσις κ. ασθε-
νών 33



165

κούτσουρο (Χριστουγέννων)
117

κουρουπάρικα 72β, 73
κοφτό 129
κρασοφιλιά 77
κτυπήματα : μέ βέργαν, κλά-
δους 127, 131
κύκλος μαγικός 434
κωλοβελόνηδες 114' βλ. κα-
λικάντζαροι

λαλάγγια 112
λέηση 103
λεφτοκαρυά 25
'ληβόθεια - 'ληνοβόθεια 60
λυκοτσαγκαραϊοι - λυκοχσά-
γκαροι 114

μάζεμα 77

μακαριά 116

μαμμή 117

μαρμαρΤτες 134

μάχαιρα μαγική 56

μεγάλη Πέφτη 30

μειλίγματα 106

μέλι 125, 126

μελόπιττα 110

μενχζί 71, 79

μεταβίβασις ασθενείας 33

μετάληψις: προετοιμασία μ. 94

μεταμφιέζεις 121, 135

μητάτο 64

μνημόσυνα 127

Μοδέστου φυλλάδα 6, 43. 67

μοίρα : προσκάλεσμα μ. 132

μονάζω 93

μονομερίχικο πουκάμισο 33 -
παννί άγ. Χαραλάμπους
143 - λειχουργιά. 100, 101"
μονονόμαχόι 16, 17, 22, 25,

33, 39, 58
μονοσιχεία 93
μονοφαγία 93
μουζούρι 652
μπάλος 71
μπάμπω 117
μπογαζλαμάς 13
μπουλσχρήνα 128
Μυλιαργοϋσα Παναγία (ή) -142
Μωμοέροι-ια 122

νερό : ν. άιίό πηγάδι 12 - και-
νούριο, νιό ν. 345*, 129,130,
138, χρεχούμενο ν. 34, 35,
42,, άναλο νερό. 136, κοιμι-
σμένο ν. 97, ν. χής πρω-
ταπριλιάς 97, ρανχισμός
μέ ν. 34, βλ. καί ΰδωρ,
σιωπή.

Νικολοβάρβαρα : τ' άη -109,
110

Notfeuer 362, 39,, 55
νύξ είς μαγείαν 14, 38
νυχχέρια 70

Ιέλαση 71, 77, 79
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Coutumes de magie et de superstition en vue de détourner des maladies éfii-

démiques (Τρνποπέρασμα. Καινούργια φωτιά - διαβολοφωτιά. Σίδερο) par

G. Α. Mégas (pp. 5-58).

Au début de son étude l'auteur publie, sous forme narrative et dans
l'idiome parlé par chacun de ses narrateurs, les témoignages recueillis sur
place par lui-même sur les coutumes magiques pratiquées en Thrace et
dans certaines autres régions de Grèce dans le but d'obtenir la guérison
des animaux domestiques attaqués par une épidémie, ou de détourner du
village une épidémie qui sévit dans le voisinage (pp. 6-31). Suit un exposé
qui comprend, d'une part, une description synthétique de ces coutumes,
et, d'autre part, un commentaire scientifique des croyances superstitieusés
qui en sont la cause. L'exposé se rapporte particulièrement aux opérations
magiques pratiquées par les paysans au cas où leurs bêtes sont atteints par
l'épidémie connue sous le nom scientifique d'«anthrax» et due, d'après les
croyances populaires, à l'action malfaisante de certain mauvais génie (βρι-
κόλακας, χαμοδράκι, σμερδάκι).

Ces opérations magiques pratiquées par les paysans de Thrace sont
les suivantes: i° faire passer les animaux malades ou non (dans certains
cas les hommes aussi) à travers un passage souterrain creusé exprès au
bord d'un tertre ou d'une route (pp. 32-34); 2° faire passer les hommes et les
bêtes du village par dessus un «feu neuf», c.à.d. un feu produit sous cer-
taines conditions d'ordre magique par le frottement, opéré d'une certaine
manière, entre deux morceaux de bois sec (cèdre ou tilleul, de préférence)
après l'extinction générale des feux et des lumières du village (pp. 34-41);
3° faire brûler vivant un animal du troupeau, atteint par l'épidémie (d'habi-
tude, lin petit cochon), on l'enduit de poix, on lui met «le feu neuf», et on
le laisse ainsi courir au milieu du troupeau, jusqu'à ce qu'il dévienne la
proie des flammes (pp. 42-43); 40 créer un cercle magique autour de l'étable
ou du village entier par des feux continuels d'arbustes de buis, ou par la
procession des images saintes (p. 43); 5° faire passer les animaux du village
à travers un ruisseau (pp. 41) ; 6° faire marquer les animaux atteints ou non
d'une brûlure au moyen d'une baguette de bois sec allumée au «feu neuf»,
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ou du signe de la croix, au moyen d'une baguette de fer fabriquée selon
certaines recettes magiques (pp. 41, 56-58).

Ensuite l'auteur fait une recherche sur l'usage à fins magiques -du
«feu neuf» dans le reste de la Grèce (Macédoine, Etolie), et dans les autres
pays de la péninsule Balkanique et de l'Europe, ainsi que sur le sens attri-
bué par chaque peuple à l'action magique des feux allumés à l'occasion
d'une épidémie ou à un jour fixe de chaque année en vue de prévenir une
épidémie. Cette recherche le conduit à la conclusion que la théorie de Fra-
zer sur le caractère purificatif de tout feu périodiquement allumé, qui a son
origine dans la coutume très ancienne des peuples européens de faire «du
feu neuf» en cas d'épidémie, est juste. Par contre, l'auteur considère comme
invraisemblable la théorie de Hofschläger, qui voit à l'origine de la cou-
tume l'habitude des peuples pastoraux de l'Europe de mettre, de temps à
autre, le feu à la steppe pour se débarasser des insectes nuisibles; car cette
théorie laisse inexpliqué l'élément principale de la coutume, à savoir la gué-
rison ou la purification des animaux malades, au moyen du feu (ce qui veut
dire l'anéantissement de l'esprit, malfaisant), .et la croyance à la puissance
magique du feu pour détourner l'influence malfaisante des esprits malins.

Coutumes de coopération et de solidarité chez le peuple grec par Dé m. A.

Ρ étr op oulo s (pp. 59-85).

Après une brève introduction sur la signification que présente la
recherche scientifique de ces coutumes, l'auteur traite son sujet selon les
deux points de vue suivants:

i° Coopération et solidarité dans les travaux des particuliers.

2° Cooperation et solidarité dans l'exécution des travaux d'utilité
commune.

Dans la première partie l'auteur examine la coopération du point de
vue de l'intérêt mutuel des coopérants, ainsi que la coopération en groupes
dans le but d'aider ceux qui en ont besoin toujours dans le cadre de l'esprit
de solidarité sociale. L'examen s'étend aux données de la coopération dans
les travaux d'agriculture, d'élevage, de ménage etc. L'auteur examine aussi
la coopération en groupes animée par l'esprit chrétien de l'altruisme, dans
le but de porter secours aux indigents.

Dans la deuxième partie sont traitées la coopération et la solidarité
en vue de réaliser des travaux' d'utilité commune, à savoir la construction
d'églises, d'écoles, de ponts, d'aqueducs, de routes, la culture de champs de
la communauté, les précautions contre les dommages causés par des ani-
maux nuisibles, par des bandits, etc.
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Dans un chapitre spécial l'auteur donne la définition des termes démo-
• 0 · ·

tiques se rapportant aux différentes espèces de coopération et de solidarité
(αργατιά, παρακαλιά, καλεστική, ξέλαση, παρασπόρι, αγγαρεία etc.).

Enëuite l'auteur fait an court exposé des idées et des conceptions du
peuple grec, relatives au sens moral de la coopération, des coutumes qui
visent à sa réalisation, et souligne la valeur que présente le travail indivi-
duel dans le but de mener à bonne fin une œuvre quelconque.

Enfin l'auteur examine les manifestations semblables de coopération
et de solidarité pendant l'antiquité, l'époque byzantine et post-byzantine.
Il est amené à conclure que les principes chrétiens de l'altruisme, renfor-
cés par les conditions nationales et sociales du temps de l'occupation
turque, ont influencé tout particulièrèment " la formation des coutumes de
coopération et de solidarité dans la société grecque moderne.

Questions de Laographie hellénique par G. A. Mégas (pp. 86-144).

Ν

L'auteur, Directeur des «Archives Laographiques de l'Académie
d'Athènes», s'est chargé de publier trois fascicules afin d'offrir aux maîtres
des écoles primaires et à tous ceux qui désirent contribuer à la recherche
laographique, un formulaire des questions relatives aux actes et coutumes
traditionnels du peuple grec. Le classement de la matière s'y fait d'après
le systeme en vigueur aux «Archives Laographiques». Les questions pro-
posées aux collecteurs de matériaux laographiques y sont présentées de
manière simple, et elles sont éclaircies par des exemples convenables. De
cette façon la connaissance de la vie du peuple, indispensable à tout cher-
cheur, est mise à sa disposition de manière profitable pour lui-même et la
recherche scientifique.

Le premier fascicule publié dans «l'Annuaire des Archives Laogra-
phiques» (Έπετηρίς τού Λαογραφικού 'Αρχείου της 'Ακαδημίας 'Αθηνών) des
années 1939 et 1940 comprend les chapitres suivants: i° Questions concer-
nant l'organisation sociale. 20 Questions de droit populaire. 30 Questions
relatives à la vie enfantine. 40 Jeux et sports des enfants. 50 Questions se
rapportant aux coutumes du mariage. 6° Questions relatives à la mort et
aux morts.

Le deuxième fascicule publié dans l'«Annuaire» de 1941-1942 (actuel-
lement sous presse) comprend : 7° Magie et coutumes de magie et de super-
stition. 8° Divination. 90 Astrologie-Météorologie. io° Médecine populaire.

Le troisième fascicule est consacré au culte populaire. La première
partie publiée dans le tome présent comprend : i° Questions de culte en géné-
ral. 30 Coutumes relatives au culte célébrées à l'occasion où à une circons-
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tance déterminée. 30 Coutumes de culte célébrées périodiquement (exami-
nées au point de vue général, d'abord, et spécialement, ensuite, au point de
vue de l'époque de l'année; ici sont étudiées les coutumes célébrées pen-
dant les fêtes de l'hiver).

Dans le tome qui suivra (1945-1946) seront publiées les coutumes de
culte célébrées pendant les fêtes du printemps, de l'été et de" l'automne, et,
en appendice, les coutumes de culte particulières à la vie des pasteurs et
des agriculteurs.

Troada par D. B. Vajacacos (pp. 145-154).

Le souvenir des malheurs légendaires de Troie a été formulé en
expression proverbiale par les Grecs anciens (Ίλιάς κακών) pour désigner
tout grand malheur, et cette expression s'est conservée dans la tradition
orale du peuple grec depuis la plus haute antiquité jusqu'aujourd'hui (έπαθα
τής Τροίας τά κακά, τάκαμε Τρωάδα, εγίνηκε Τρωάδα κλπ.). C'est une preuve de
plus de la force et de la continuité ininterrompue de la tradition vivante
chez le peuple grec.

L'auteur cite à l'occasion des exemples d'expressions proverbiales
analogues, anciennes et modernes (Άζάνια κακά, τά Θηβαίων πάθη, εγώ είμαι
ή Βέργα τ' Αρμυρού etc.) qui prouvent l'identité de la mentalité du peuple
grec de l'antiquité à nos jours.

Actes des années 1Ç43-1944 (pp. 155-159).
Tables (pp. 160-166).
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