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Ό αναγνώστης ας μη περιμένη νά εϋρη εις το
βιβλίον τοΰτο την λύσιν όλων των λαογραφικών προ-
βλημάτων, όσα γεννά ή παρατήρησις τον βίου του
ελληνικού λαού. Ή λαογραφία είναι νέα επιστήμη, εις
δε την Ελλάδα πλην των συστηματικών, αλλ' εις ώρι-
σμενα μόνον θέματα αναφερομένων, εργασιών τον Πο-
λίτου έλάχισται άλλαι εργασίαι έγιναν, και αύται πάν-
τοτε με άλλους σκοπούς, ώς επί το πλείστον άρχαιο-
λογικούς. "Ωστε και αν το επεθύμει δ συγγραφεύς, θά
του ήτο αδύνατον νά δώση εν πλήρες και επιστημο-
νικον έγχειρίδιον λαογραφίας τον βίου του νέου ελλη-
νικού λαοϋ, άφοϋ λείπουν αί απαιτούμενοι προεργα-
σίαι. Σκοπός τοϋ βιβλίου είναι άλλος. Είναι νά δώση
μίαν οπωςδήποτε γενικήν ίδέαν περί της ελληνικής
λαογραφίας και των θεμάτων της, και τα διαφώτιση
και καθοδηγήση τους λαογράφους συλλογείς, τους επι-
θυμοϋντας νά συνδράμουν το Λαογραφικόν 'Αρχείον
εις το συλλεκτικόν του έργον, νά προσέλκυση νέους
φίλους διά το λαογραφικόν έργον και νά δώση μορ-
φή ν καί σύστημα εις τάς συλλεκτικάς εργασίας και έρευ-
νας. Διά τούτο καί εις τά ελληνικά κατ' εξοχήν πράγ-
ματα αποβλέπει, καί παραδείγματα καί κείμενα περιέχει
κάπως περισσότερα, τά οποΐα εις επιστημονικώς αύστη-
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Πρόλογος

ρότερον συντεταγμένον βιβλίον θά ήσαν 'ίσως περιττά,
ενταύθα όμως εθεωρήθησαν αναγκαία προς πληρεστέ-
ραν και δι'αυτών των πραγμάτων διαφώτισιν των συλ-
λογέων. Δια τον αύτον δε λόγον και ai παραπομπαι
εις ξένα εργα και ή αναγραφή τοιούτων εκρίθησαν
περιτταί. Τοιούτον είναι το βιβλίον. Θά είναι δ' εύτυ-
χης ό συγγραφεύς, εάν επέτυχε τοϋ σκοπουμένου.

Σ. Π. Κ.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

"Εννοια της λαογραφίας.

Ή λαογραφία, καθώς καί ή λέξις δεικνύει ('), είναι επι-
στήμη, ί| οποία εχει ώς υποκείμενον των ερευνών και παρα-
τηρ7'|σεων αυτής τον λαύν καί ειδικώτερον τους κατά παρά-
δοσιν λόγους καί πράξεις τοΰ λαοϋ. Καί ώς παρατήρησις
μεν λαϊκών λόγων καί συνηθειών, εν Ελλάδι τουλάχιστον,
είναι παλαιά, παλαιότατη μάλιστα. "Εχουσα την αρχήν αυτής
εις την έ'μφυτον περιέργειαν καί την παρατηρητικότητα των
λαών, τών οποίων προσελκυουν την προσοχή ν καί παρατή-
ρησιν καί πολλάκις διεγείρουν καί τό σκώμμα των οί ξενό-
τροποι λόγοι καί τά ξενότροπα ήθη τών γειτονικών η τών
μακράν οίκουντων λαών, εμφανίζεται ήδη είς τον "Ομηρον,
όστις αρέσκεται, αν όχι λεπτομερώς νά περιγράφη, άλλα του-
λάχιστον νά μνημονεύη καί νά χαρακτηρίζη τά ξένα ήθη" καλ-

(') Τήν λέξιν, ή όποία κατά τούς 'Αλεξανδρινούς χρόνους έσή-
μαινεν όλως διόλου άλλο πράγμα, τόν κεφαλικόν φόρον,. εισήγαγε
πρώτος ό Ν. Γ. Πολίτης άντί της αγγλικής Folklore κατά τό 1884.
Οί Γερμανοί προς δήλωσιν τής αυτής επιστήμης μεταχειρίζονται τήν
λέξιν Volkskunde (γνώσις του λαοϋ, λαογνωσία), οί Δανοί Folkeinin-
der (αναμνήσεις του λαοϋ), οί 'Ιταλοί, οσάκις δεν θέλουν νά μεταχει-
ρισθούν τόν άγγλικόν όρον, μεταχειρίζονται τήν περίφρασιν Tradi-
zioni popolari (παραδόσεις τοϋ λαοϋ), οί δέ Γάλλοι Traditions po-
pulaires, αϊτινες όμως δέν δύνανται νά έχουν τήν ευρύτητα, τήν
οποίαν θέλουν νά προσδώσουν οί μεταχειριζόμενοι αύτάς. Περί τού-
των βλ. τό άρθρον τοϋ Ν. Γ. Πολίτου έν Λαογρ. Α' 3 κέ.
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'Ιστορία της λαογραφίας

λιεργεΐται κατόπιν υπό των παλαιότατων λογοποιών, οί όποιοι
ακριβώς εις τα εργα των προφορικάς παραδόσεις αυνεκέντρω-
σαν περί λαών και πόλεων και τόπων, και ήθη και έθιμα
περιέγραψαν, τελειοποιείται δε τέλος εις τον Ήρόδοτον, τον
περιεργότατον τοϋτον εθνολόγον ερευνητήν, όστις αποτελεί την
σπουδαιοτάτην ημών πηγή ν δια τόν βίον τών αρχαίο)ν πεπο-
λιτισμένων και απολίτιστων λαών.

Εις τους ύστερωτέρους, τους μετά τόν Άλέξανδρον χρό-
νους, ότε ηυρΰνθησαν τα δρια τοΰ ελληνισμού, οί παρατη-
ρηταί καΐ αί παρατΐ]ρήσεις πληθύνονται, ταξίδια διάφορα επι-
χειρούνται, οί δε συγγραφείς στρέφουν συχνάκις την προσο-
χήν αυτών πρός τόν λαόν και την γλώσσαν αύτοΰ εξετά-
ζουν και ήθη και έθιμα καΐ παραδόσεις περισυλλέγουν. Κατά
τους Ρωμαϊκούς χρόνους ό Στράβων συγκεντροινει πλουσιώ-
τατον ύλικόν εκ παλαιοτέρων συγγραφέων και ερευνητών, ό
δ'ετι μεταγενέστερος Παυσανίας μαζί μέ την περιγραφην τών
τόπων και τών μνημείων της Ελλάδος μας δίδει αξιολογωτά-
την λαογραφικήν συλλογην λαϊκών παραδόσεων και εθίμων.

'Αλλ' ως επιστήμη ή λαογραφία είναι νέα. Βεβαίως ή
καλλιέργεια αυτής εν Γερμανία ειχεν ήδη αρχίσει από τών
αρχών τοΰ ΙΘ' αιώνος, αφ' ενός μεν υπό την ενθουσιώδη
πνοήν τοΰ Herder δια την δημώδη ποίησιν, αφ' ετέρου δέ
υπό την ώθησιν τών λαογραφομυθολογικών εργασιών τοΰ
Grimm, άλλα μόλις από τοΰ 1846, αφ' δτου ό "Αγγλος αρ-
χαιολόγος Thorns έπρότεινε δια τα ήθη και τα έθιμα και
τα λογοτεχνικά προϊόντα τοΰ λαοΰ, δια τό ύποκείμενον δηλ.
της λαογραφίας, τόν όρον Folklore, ήρχισε να καλλιεργήται
ως χωριστή μάθησις, απέκτησε βαθμηδόν μέθοδον επιστημο-
νικών ιδίαν και ελαβε κατά τα τελευταία μάλιστα ετη διά-
δοσιν και έπίδοσιν καταπληκτικήν. Δια τοΰτο ακριβώς και
αρκετός σάλος επικρατεί και αμφισβητήσεις μεταξύ τών επι-
στημόνων λαογράφων εισέτι υφίστανται και ως πρός την εκ-
τασιν καί τα δρια και τόν χαρακτήρα ακόμη τών ερευνών της,
καθώς καί ως πρός την χρησιμοποιητέαν μέθοδον. "Οπως-
δήποτε όμως αί συζητήσεις τείνουν ν' αποκρυσταλλωθούν εις
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ώρισμένα περί τοΰ έργου (') της λαογραφίας και τών σχέσεων
αυτής προς αλλάς συγγενείς έπιστήμας(2) συμπεράσματα, τά
οποία διετύπωσεν ό Πολίτης, ο αείμνηστος πατήρ της εν
Ελλάδι λαογραφικής επιστήμης εις τόν εξής όρισμόν (:!).

«'Η λαογραφία εξετάζει τάς κατά παράδοσιν διά λόγων,
πράξεων ή ενεργειών εκδηλώσεις τοΰ ψυχικοΰ και κοινωνι-
κού βίου τοΰ λαοΰ" τάς εκδη?ιώσεις δηλ. εκείνας, ών ή πρώτη
αρχή είναι άγνωστος, μή προελθοΰσα εκ τής επιδράσεως
υπέροχου τινός ανδρός, αι'τινες κατ' άκολουθίαν δεν οφεί-
λονται είς τήν άνατροφήν καί τήν μόρφωσιν, καί εκείνας,
αΐτινες είναι συνέχεια ή διάδοχη προηγηθείσης κοινωνικής
καταστάσεως ή είναι μεταβολή ή παραφθορά άλογος ελλό-
γων εκδηλώσεων τοΰ βίου εν τω παρελθόντι. Συνεξετάζει
δ' άναγκαίως καί τάς μή εκπορευομένας μέν αμέσως έκ τής
παραδόσεως εκδηλώσεις τοΰ βίου, άλλ'άφομοιουμένας ή συ-
ναπτομένας στενώς πρός τάς κατά παράδοσιν.»

Αυτός είναι 6 ορισμός. Δια να τόν έννοήσωμεν όμως
καλώς, είναι ανάγκη νά ρίψωμεν εν βλέμμα εις τόν βίον τοΰ
σημερινού λαοΰ καί τόν τρόπον, καθ' δν ούτος έλ' τω συ-
νόλω αύτοΰ έκδηλοΰται. Καί πρώτον εάν άποβλέψωμεν εις
τόν ΰλικόν αυτοΰ βίον, θα εΰρωμεν παρά τά σιδηρά άρο-
τρα καί τά βενζινάροτρα τά πανάρχαια ησιόδεια, παρά τά
τελειότατα ΰφαντουργεΐα τόν πρωτόγονον άργαλειόν, παρά
τήν τελευταίου συρμοΰ εί'ρωπαϊκήν ένδυμασίαν τήν φου-
στανέλλαν καί τό ποδήρες άντερί καί τήν βράκαν, παρά τά
τελειότατα μέγαρα τους ομοιομόρφους καί επί τή βάσει πα-
τροπαραδότου σχεδίου οικίσκους τών χωρικών καί τάς κα-
λύβας τών αλιέων καί τών ποιμένων κτλ. κτλ. Έάν δ'άπο-

(') Περί τοϋ έργου τής λαογραφίας έγραψα καί είς τό βι6λίον
μου Λί γυναίκες είς τήν λαογραφίαν» σ. 5 κ.ε.

("') Τοιαύται έπιστήμαι, ών υποκείμενον είναι επίσης ό λαός, είναι
ή εθνογραφία, ή εθνολογία, ή ανθρωπολογία, ή ανθρωπογεωγραφία, ή
ομαδική ψυχολογία (Völkerpsychologie), ή κοινωνιολογία καί εϊ τις
άλλη.

(:1) Λαογρ. Λ' 7.
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βλέψώμεν εις τον πνευματικόν βίον, παρά τα ποιήματα καί
τα διηγήματα και τα μυθιστορήματα και τα ασματα, τών
οποίων οί δημιουργοί είναι γνωστοί της νεωτέρας 'Ελλάδος
ποιηταί καί [ίουσικοί καί λογοτέχναι, θα εύροιμεν τιι παρα-
μΰθια καί τα ασματα, τα κλέφτικα καί τά ιστορικά καί τες
παραλογές καί τά δίστιχα, τών οποίων είναι άγνωστοι οί
δημιουργοί, παρά την εκ τών ευαγγελίων καί τής διδασκα-
λίας τών 'Αποστόλων καί τών Πατέρων τής Εκκλησίας
άπορρέουσαν χριστιανικήν πίστιν, τάς ποικίλας περί νεράιδων,
καλλικαντζάρων, βρικολάκων καί άλλων τοιούτων δντων πα-
ραδόσεις καί δοξασίας, ως καί την πίστιν είς την μαγείαν
με τάς διαφόρους αυτής τελετάς καί τέχνας καί την μαντι-
κήν υπό τάς ποικιλωτάτας αυτής μορφάς, παρά τό εκ τής
νομοθεσίας απορρέον δίκαιον τάς άγράφους καί αγνώστου
αρχής νομικάς συνήθειας περί την σΰναψιν συμβολαίων, την
δήλωσιν κυριότητος, την μεταβίβασιν κληρονο[ΐίας κτλ. κτλ.
Έκ τούτων τα μεν πρώτα, δηλαδή τά βενζινάροτρα, τά ύφαν-
τουργεΐα, ή χριστιανική πίστις κτλ., τών οποίων οί δημιουρ-
γοί είναι γνωστά ιστορικά πρόσωπα, αποτελούν καί αντι-
προσωπεύουν τόν κατ'εξοχήν καλούμενον σημερινόν πολιτι-
σμόν, ενώ τά δεύτερα, τό ήσιόδειον άροτρον, ό αργαλειός, τά
παραμύθια καί τά τραγούδια, οί νεράιδες καί οί βρικόλακες,
τών οποίων τους δημιουργούς ουδείς δύναται να δνομάση
καί εις τά όποια ή συμμέτοχη τοΰ λαού εν τω συνόλω αύτοΰ
είναι τοιαύτη, ώστε αυτός vù φαίνεται δημιουργός άμα αυτών
καί φορεύς, ή αποτελούν συνέχειαν ή διαδοχήν παλαιοτέρων
καταστάσεων εν τώ παρόντι, ή είναι άπλα υπολείμματα χρό-
νων παρελθόντων εντός τοΰ συγχρόνου πολιτισμού. Τά δεύ-
τερα ταύτα, τών οποίων, ως εΐπομεν, δημιουργός φαίνεται
ολόκληρος ό λαός εν τώ συνόλω αυτού καί τά όποια απο-
τελούν συνέχειαν ή διαδοχήν παλαιοτέρων καταστάσεων εν
τω παρόντι ή είναι απλά υπολείμματα χρόνων παρελθόντων
εντός τοΰ σώματος τοΰ συγχρόνου πολιτισμού, αυτά αποτε-
λούν καί τό θέμα τής λαογραφίας.

Πώς τιύρα συμβαίνει εντός τοΰ συγχρόνου πολιτισμού
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ν« υπάρχουν και ρεύματα ή υπολείμματα παλαιοτέρου κα-
ταστάσεων, τοϋτο ευκόλως κανείς αντιλαμβάνεται, αν προ-
σέξη είς τον τρόπον, καθ1 δν γίνεται ή πρόοδος έν γένει
τών λαών πρός τόν πολιτισμόν. Ό λαός δεν προχωρεί προς
τήν πρόοδον ταυτοχρόνως με όλόκληρον τόν ό'γκον αυτού.
Ύποκινηταί και φορείς τής προόδου είναι πάντοτε ολίγοι
επίλεκτοι, οί όποιοι συγκροτούν καί τά καλούμενα ανώτερα '
στρώματα τής κοινωνίας. Τό πολύ πλήθος, ό κύριος εκάστου
λαοΰ ό'γκος, μέ τό πολυάριθμον αύτοΰ καί τήν προσήλωση·
εις τήν παράδοσιν, αποτελεί στοιχείον δυσκίνητον καί συν-
τηρητικόν, άποκρουστικώς διακείμενον πρός πάντα νεωτε-
ρισμόν. Διά τοΰτο, καθ' δν χρόνον οί ολίγοι προχωροΰντες
δημιουργοΰν νέας καταστάσεις, οί πολλοί εξακολουθούν κα-
Ουστεροΰντες εις παλαιοτέρας, μόλις δέ καί μετά βίας καί
οιονεί συρόμενοι παρακολουθούν μακρόθεν τήν πρός τά πρό-
σω κίνησιν τών ολίγων. "Ενεκα τούτου βλέπομεν συνήθως
εντός τών λαών, οί όποιοι θεωροΰνται σήμερον ώς εκπρο-
σωπούντες τόν άνώτατον πολιτισμόν, υφιστάμενα ευρέα στρώ-
ματα, τά όποΐα παραμένουν έν τώ συνόλω ακόμη εις βαθ-
μίδας πολύ κατωτέρας, άντιπροσωπευούσας καταστάσεις, αί
όποΐαι πολλάκις πρό πολλών αιώνων έπρεπε νά εΐχον ήδη
εξαφανισθή.

Έξ δλων δέ τών στρωμάτων ενός λαοΰ συντηρητικώτα-
τοι καί διά τοΰτο περισσότερον προσκείμενοι εις αρχέγο-
νους καταστάσεις είναι οί κάτοικοι τής υπαίθρου χ«>ρας,
γεωργοί καί ποιμένες, μ° ενα ό'νομα οί χωρικοί, διότι καί
ό βίος, τόν οποίον διάγουν, φυσικώτερος είναι καί άπλού-
στερος, άλλα καί διότι είναι περισσότερον άπομεμακρυσμέ-
νοι άπό τής άμέσου επιδράσεως τοΰ συγχρόνου πολιτισμού,
όστις κυρίως διαμορφούται εις τά μεγάλα κέντρα. Εις αυ-
τούς λοιπόν καί εν γένει είς τά κατώτερα άπό απόψεως μορ-
φώσεως κοινωνικά στρώματα δεν είναι διόλου παράξενον τό
ότι ευρίσκει τις σήμερον καταστάσεις, αί όποΐαι, ούδεμίαν
εχουσαι σχέσιν πρός τόν νεώτερον πολιτισμόν, αποτελούν
συνέχειαν παλαιοτέρου χρόνων. Ούτω δεν είναι διόλου παρά-
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Υπολείμματα παλαιοτέρων χρόνων

ξένον ότι εις χωρία αντί των ασμάτων τών επιθεωρήσεων
καί τών οπερεττών, τά δποΐα ακούει τις νΰκτα καί ήμέ-
ραν περιαδόμενα εις τάς οδούς τών πόλεων, ευρίσκει τα
κλέφτικα ή τά ακριτικά ή άλλα παλαιοτέρων εποχών λαϊκά
ασματα ή καί νεώτερα μεν, πεποιημένα ' όμως κατά τήν
πατροπαράδοτον λαϊκήν τεχνοτροπίαν, κατά τό πρότυπον τών
παλαιοτέρων. Επίσης δεν είναι διόλου παράδοξον ότι αντί
τών μυθιστορημάτων καί τών διηγημάτων ευρίσκει τις τά
παραμύθια, τά οποία διασκεδάζουν τούς χωρικούς κατά τάς
μακράς νύκτας τού χειμώνος.

ΓΙλήν όμως τών παλαιοτέρων τούτων καταστάσεων, αί
όποΤαι καί σήμερον ακόμη εξακολουθούν νά αποτελούν ζών
στοιχείον εν τώ βίω ωρισμένων κατωτέρων τού λαού στρω-
μάτων, ό βίος ημών εν αύτω τούτω τώ νεωτέρω πολιτισμώ,
εις αυτά τά κέντρα καί τά ανώτερα στρώματα, είναι κατε-
σπαρμένος εξ υπολειμμάτων τού παρελθόντος, τά όποια,
περισωθέντα χάρις εις ισχυρότατα καί θεμελιώδη συναισθή-
ματα τής ανθρωπινής ψυχής, όποια ό φόβος τής ασθενείας
και τού θανάτου καί ή πρόγνωσις τού μέλλοντος, πρός τά
όποια ήσαν άρχήθεν συνδεδεμένα, ή απλώς χάρις εις την
δύναμιν τής συνήθειας, άλλα μεν προσηρμόσθησαν εις τάς
νεωτέρας άντι?,ήψεις, στηριχθέντα απλώς επί νέας δικαιολο-
γητικής βάσεοος ή καί μεταβληθέντα κατά τάς απαιτήσεις αυ-
τών, άλλα δέ παραμένουν άνευ τινός λόγου προσκεκολλη-
μένα επί τού σώματος τού νεωτέρου πολιτισμού ως τά άπο-
λιθιόματα παλαιοτέρων γεο)λογικών περιόδων εις τούς βρά-
χους τών ορέων. "Εν ή δύο από τά κοινότερα παραδείγματα
θά καταστήσουν τό πράγμα σαφές. Διατί μεταχειριζόμεθα
στεφάνους κατά τόν γάμον; Έκ τής χριστιανικής διδασκα-
λίας ουδείς εξάγεται λόγος. Τουναντίον μάλιστα κατά τούς
πρώτους χριστιανικούς χρόνους μεγάλοι πατέρες τής εκκλη-
σίας ως ό Τερτυλλιανός καί ό Κλήμης επολέμησαν τήν συ-
νήθειαν ως εθνικήν. "Ωστε τό έ'θιμον είναι προχριστιανικόν.
Ήτο όμως τόση ή δύναμις τής συνήθειας, ώστε ή εκκλησία
ήναγκάσθη νά ύποκύψη καί διά τούτο βλέπομεν κατά τόν
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Δ' αιώνα τόν Ίωάννην τόν Χρυσόστομον προσπαθοΰντα νά
δικαιολογήση τήν χρήσιν τών στεφάνων διά τής αποδόσεως
εις αυτούς νέας συμβολικής ερμηνείας, συμφώνου μεν πρός
τάς νέας χριστιανικός αντιλήψεις, μηδεμίαν όμως πραγμα-
τική ν σχέσιν εχούσης πρός τήν. αρχήν τοΰ εθίμου. « Δια
τοΰτο, λέγει, στέφανοι ταΤς κεφαλαΐς επιτίθενται, αύμβολον της
νίκης, ότι αήττητοι γενόμενοι, οντω προσέρχονται τη εύνη, ότι
μη χατηγωνίσθηααν υπό της ηδονής » (').

Διατί φοβούνται νά τελέσουν γάμους κατά τόν μήνα
Μάϊον; Ουδείς γνωρίζει νά δώση τόν ακριβή λόγον, κατα-
φεύγουν δέ συνήθως είς ερμηνείας πολλάκις αστείας, ώς είναι
ή ερμηνεία, κατά τήν οποίαν ό λόγος τής αποφυγής είναι
ότι κατά τόν αύτόν μήνα τελοΰσι τούς γάμους αυτών καί
οί δνοι: γκαρίζουν τά γαϊδούρια. Καί όμως τό εθιμον είναι
υπόλειμμα παλαιοτέρων τοΰ χριστιανισμού δοξασιών, εις τούς
χρόνους τών οποίων είχε τόν λόγον του. Τό έ'θιμον είναι
Ρωμαϊκής αρχής. Άπεφεύγοντο δέ οί γάμοι τόν Μάϊον,
διότι κατ' αύτόν οί Ρωμαίοι εώρταζον τά Lemuria, ήτις
ητο εορτή τών νεκρών καί δια τοΰτο άπαισία είς τήν τέλε-
σιν χαρμόσυνων γεγονότων, οίον ό γάμος(2).

Πολυάριθμα τοιαύτα υπολείμματα παλαιοτέρων χρόνων
μας διέσωσαν τά παιδία εις τά παιγνίδιά των. Ταΰτα ώς
επί τό πολύ είναι απομιμήσεις τών σοβαρών ασχολιών τών
μεγάλων. Ότι οί μεγάλοι κάμνουν σπουδάζοντες, τούτο κά-
μνουν τα παιδία παίζοντα. Είναι δέ τά παιδία συντηρητι-
κώτατα εις τα παιγνίδιά των, έχοντα ΐδιαίτερον δλως κΰκλον
παραδόσεως. Ούτως όταν συν τή προόδα) τού πολιτισμού
παύση διά τούς μεγάλους μία κατάστασις, τά παιδία εξακο-
λουθούν νά τήν διαιωνίζουν εις τά παιγνίδιά των. Οντω
π. χ. τά τόξα καί τα ακόντια καί αί σφενδόναι κ. τ. λ. πρό
πολλού εξέλιπον διά τούς μεγάλους, διά τά παιδία όμως

(') Ν. Γ. Πολίτου, Γαμήλια σύμβολα εν τή Έπετηρίδι τοϋ Πανε-
πιστημίου 1906 σ. 133. = Λαογραφικά Σύμμεικτα Β'
. (') Ν. Γ. Πολίτον, Λαογραφικά Σύμμεικτα Λ' 3G.
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υπάρχουν εισέτι. Τά αινίγματα άλλοτε άπησχόλουν σοβαρώς
τούς μεγάλους καί σήμερον δέ εις τούς κατά φύσιν λαούς
αποτελούν θέμα διδασκαλίας, είς τούς πεπολιτισμένους κα-
τήντησαν παιδιά τών παιδίων. Τό αυτό δύναται νά εΐπη
κανείς εν μέρει καί δια τά παραμύθια, τά οποία εις τάς πό-
λεις τουλάχιστον ημέρα τή ημέρα περιέρχονται εις τήν άπο-
κλειστικήν δικαιοδοσίαν τών παιδίων.

Ή τοιαύτη φύσις τού θέματος τής λαογραφίας καθο-
ρίζει καί τήν μέθοδον αυτής καί τήν θέσιν της μεταξύ τών
επιστημών. Ώς ερευνώσα φαινόμενα ουχί φυσικά, αλλά τού
πολιτισμού, αποτελεί κλάδον τής δλης επιστήμης τού πολιτι-
σμού, ως1 ερευνώσα δέ τά εκ τοΰ παρελθόντος έν τω παρόντι
περιλειπόμενα στοιχεία αποτελεί επιστήμην ίστορικήν. Μετα-
χειρίζεται δέ καί μέθοδον ίστορικήν, προσπαθούσα δια τής
εξετάσεως τοΰ παρελθόντος νά εύρη τήν ερμηνείαν τών ση-
μερινών εκείνων καταστάσεων καί στοιχείων, δσαι δεν συμ-
βιβάζονται πρός τό περιβάλλον τού συγχρόνου πολιτισμού.
Επειδή όμως οί σήμερον πεπολιτισμένοι λαοί όλοι έκ τών
αυτών αρχών καί τοΰ αύτοΰ επιπέδου βαρβαρότητος άφωρ-
μήθησαν καί τά αυτά έχοντες πνευματικά καί υλικά εφόδια,
τά όποια συν τή ιστορική αυτών εξελίξει ανέπτυξαν, μετέ-
βαλον καί έ'φθειραν, δια τούτο είναι άπαραίτητον ή ιστο-
ρική ερευνά νά συμπληροΰται δια τής συγκριτικής, καθ' όσον
μόνον οΰτω είναι δυνατόν νά φθάστ] τις είς συμπεράσματα
δπωςδήποτε ασφαλή. «Τά δμοια μνημεία συμπληρούσιν άλ-
ληλα καί πολλάκις λεπτομέρειά τις εις εν μόνον παρατηρη-
θεΐσα παρέχει τόν μΐτον, τόν όδηγοΰντα είς τήν ορθήν ερμη-
νείαν πάντων τών εις τήν αυτήν κατηγορίαν ανηκόντων» (').
Επειδή δέ τά εξεταζόμενα, τά όποια εις τούς πεπολιτισμέ-
νους λαούς πολλαχώς έχουν άλλοιωθή, παρουσιάζονται μέ
τήν άπλουστέραν καί διαφανεστέραν καί πλησιέστερον πρός
τήν αρχήν κειμένην μορφήν παρά τοις άγρίοις ή τοις κατά

(') Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφία, έν Λαυγρ. Λ' 15. = Λ«ογρ. Σύμμει-
κτα Α' 11.
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φύσιν λεγομένοις λαοίς, διά τοΰτο απαραίτητος είναι ή ανα-
δρομή εκάστοτε είς τήν έθνολογίαν, ή οποία μας παρέχει
τά στοιχεία τοΰ βίου τών κατά φύσιν τοΰτων λαών υπό
τάς διαφόρους αΰτοΰ εκδηλώσεις. Άλλα καί ή ομαδική τ|)υ-
χολογία (Völkerpsychologie), ή εξετάζουσα τούς νόμους
τής γενέσεως καί αναπτύξεως τών πνευματικών εκδηλώσεων
τών λαών, οία ή γλώσσα, ό μύθος, ή τέχνη καί ή θρησκεία,
δύναται πολλαχώς vù ύποβοηθήση τό έργον τής λαογραφίας,
παρέχουσα αυτή τόν ψυχολογικόν λόγον τών παρατηρουμέ-
νων εκάστοτε γενέσεων καί μεταβολών.

Χρησιμότης τής λαογραφίας.

Έξ αυτού νΰν τοΰ έργου τής λαογραφίας καταφαίνεται
ή πολλαπλή αύτής σπουδαιότης καί σημασία. Εξετάζουσα
τόν βίον τών πεπολιτισμένων λαών έν ταΐςίκατά παράδοσιν
έκδηλώσεσιν αυτού, ών πολλών ή αρχή εις τήν άπωτάτην
ανέρχεται αρχαιότητα, αποτελεί άπαραίτητον συμπλήρωμα
δλων εκείνων τών έπιστημών, δσαι περί τάς εκδηλώσεις τοΰ
πνευματικού καί ύλικοΰ βίου τοΰ ανθρώπου ασχολούνται, οίαι
ή μυθολογία καί ή επιστήμη τών θρησκειών, ή γλωσσολο-
γία, ή φιλολογία, ή αρχαιολογία υπό τήν ευρυτάτην αύτής
έ'ννοιαν, ή ομαδική ψυχολογία, ή κοινωνιολογία, ή επιστήμη
τοΰ δικαίου καί εΐ τις άλλη. Πάσαι αύται αί έπιστήμαι καί
Ιδία αί ίστορικώτεραι έξ αυτών κατά μέγα μέρος στηρίζον-
ται επί τοΰ ύλικοΰ, τό όποιον παρέχει είς αύτάς ή γραπτή
παράδοσις ή τά περιλειπόμενα έκ τής αρχαιότητος μνημεία.
'Αλλ' είναι πασίγνωστον ότι ούτε ή γραπτή παράδοσις πε-
ριέσωσεν εις ημάς πλήρη τόν άρχαΐον βίον ούτε τά μνημεία
περιεσώθησαν ακέραια ώστε νά δυνάμεθα νά άνασυγκροτή-
σωμεν πλήρη καί άνευ χασμάτων τήν εικόνα αυτού. Τάς δέ
ψυχικάς διαθέσεις, έξ ών ελκουσι τήν γένεσιν όλα τά πνευ-
ματικά προϊόντα τοΰ κοινωνικού βίου τοΰ λαοΰ, μόνον ανα-
δρομικώς έκ τών περιλειπομένων λειψάνων τών προϊόντων
τούτων είμεθα υποχρεωμένοι νά είκάσωμεν. Τά κενά ταύτα
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έρχεται νά συμπληρώστ] κατά τό δυνατόν ή λαογραφία, τήν
μεν γραπτήν παράδοσιν καί τά μνημεία σνμπληροΰσα δι5
όσων ή προφορική ή έ'μπρακτος παράδοσις, ή ζώσα εν τώ
λαώ, διέσωσε, τάς δέ ψυχολογικός εικασίας δια τής αμέσου
παρατηρήσεως τοΰ ζώντος καί διανοουμένου καί συναισθα-
νομένου καί πράττοντος λαοϋ.

Πλην όμως τών επιστημονικών τούτων ωφελημάτων καί
τά κοινωνικά έκ τής λαογραφίας ωφελήματα είναι μέγιστα
καί μάλιστα εις τούς σημερινούς χρόνους, κατά τούς οποίους
ενεκα τής άλματικής πρός τά πρόσω προόδου τών ανωτέ-
ρων κοινωνικών στρωμάτων ανοίγεται όσημέραι εύρύτερον
τό χάσμα μεταξύ αυτών καί τού εν καθυστερήσει ευρισκο-
μένου κυρίου δγκου τού λαού. Ό λαός δεν εννοεί τούς ανε-
πτυγμένους καί οί ανεπτυγμένοι δυσκολεύονται να εννοήσουν
τόν λαόν, ώς ξένοι πρός τά κινούντα αυτόν ψυχικά ελατή-
ρια. Τό χάσμα τούτο δύναται νά γεφυρώση ή λαογραφία,
παρέχουσα εις τούς ανεπτυγμένους όλα τά αναγκαία στοι-
χεία, δι' ων Οά δυνηθούν νά κατανοήσουν τά ελατήρια, τά
κινούντα καί διευθύνοντα τήν δράσιν τοΰ λαού, καί επί τή
βάσει τούτων ορθώς νά εκτιμήσουν τάς σκέψεις καί τάς πρά-
ξεις αυτού. Πόσην δέ σημασίαν έχει ή άποκατάστασις τής
μεταξύ τών ανεπτυγμένων καί τού πολλού πλήθους τοΰ λαοΰ
συναφείας δι' όλους τούς κλάδους τοΰ κοινωνικού οργανισμού
δεν εχει ανάγκην ιδιαιτέρως νά τονισθή. ΓΙοΙος νόμος, ποίον
μέτρον προοδευτικόν είναι δυνατόν νά ληφθή καί νά επι-
τυχή είτε εις τήν θρησκείαν είτε εις τήν εκπαίδευσιν είτε
εις τήν κοινωνικήν δργάνωσιν εϊτε εις τήν έθνικήν οίκονο-
μίαν είτε εις τό δίκαιον, είτε εις τήν γεωργίαν, εάν δέν στη-
ρίζεται επί τής βαθείας γνώσεως τοΰ λαοΰ, επί τοΰ οποίου
πρόκειται νά εφαρμοσθή; Πώς δύνανται νά καταπολεμηθούν
αί προλήψεις εί'τε θρησκευτικοί είτε ήθικαί είτε κοινιονικαί
εϊτε πολιτικοί, εάν δέν είναι καί αύται γνωσταί καί οί λόγοι,
οί όποιοι συντελούν ε'ις τήν διατήρησίν των ; Πώς θά δυ-
νηθή ό διδάσκαλος ή' ό ίεροκήρυξ νά καταπολέμηση την
δεισιδαιμονίαν καί τά κακώς κρατούντα έθιμα καί νά βελ-
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τιώση τους διδασκόμενους, εάν άγνοή αυτά και τούς λόγους
αύτών; Ό δε δικαστής ό κρίνα)ν μόνον επί τή βάσει τοΰ
γραπτού νόμου, χωρίς νά λαμβάντ) υπ' όψιν τά κρατοΰντα
εις τόν λαόν έθιμα, δεν κινδυνεύει πολλάκις νά παρασυρθή
εις κρίσεις αδίκους, άντί δι' άλλων μέσων νά προσπαθήσΐ] νά
βελτιώστ) τά κακώς έχοντα; Είσαγγελεύς διαμείνας έν Θεσ-
σαλία μοΰ διηγεΐτο τήν έκπληξιν, τήν οποίαν τοΰ είχε-προ-
ξενήσει τό πλήθος τών απαγωγών ουχί γυναικών υπ'ανδρών
άλλα τάνάπαλιν άνδρών υπό γυναικών. Βραδύτερον κατώρ-
Οιοσε vù έξιχνιάση ότι τό πράγμα έγίνετο μόνον και μόνον
δκι τήν άποφυγήν τής εθιζομένης εξαγοράς τής νύμφης υπό
τοΰ γαμβρού, όστις ύποχρεοΰται νά καταβάλτ) εις τόν πεν-
θερόν χρηματικόν ποσόν άνάλογον πρός τήν οίκονομικήν
κατάστασιν καί τήν κοινωνικήν θέσιν αύτοΰ καί τής νύμ-
φης. Γερμανός ερευνητής ιδού πώς ομιλεί περί τοΰ γερμα-
νικού δικαίου. «Τό δίκαιον, τό κατάλληλον όπως κρατή εις
ε'να λαόν, πρέπει νά άντλήται έκ τών βαθυτάτων πηγών τής
λαϊκής συνειδήσεως, τής γλώσσης αύτοΰ, τών δοξασιών, τών
έθίμων καί πρέπει γερμανιστί νά όμιλή πρός τόν γερμανι-
κόν λαόν, διά νά θεραπεύση τά βαθέα τραύματα, τά όποια
ήνοιξαν είς τόν λαϊκόν ημών βίον πολύ περισσότερον τής
επαναφοράς είς ΐσχύν τοΰ ρωμαϊκού δικαίου ή έξ αυτού γεν-
νηθείσα διάστασις τής ιδεολογίας τών γερμανών νομομαθών
πρός τάς λαϊκάς περί δικαίου θεωρίας. Διότι τό γερμανικόν
λαϊκόν δίκαιον είναι πολύ στερεώτερον, πολύ περισσότερον
συγκεκριμένον έν τή πλουσία αυτού νεότητι, εδράζεται δέ
καί έπί θεμελίων εύρυτέρων καί άσφαλεστέρα>ν.»

"Επειτα μήπως πάν ό,τι έκ τοΰ λαοΰ προέρχεται είναι κα-
κόν καί δια τοΰτο άπορρίψιμον; Δεν υπάρχουν στοιχεία άγαθά,
τά όποια ό'χι μόνον πρέπει νά διατηρηθούν, αλλά καί περαι-
τέρω νά καλλιεργηθούν; Π. χ. 'Εκείνο, τό οποίον κυρίως συγ-
κροτεί τά εκατομμύρια τών άτόμων εις έν ενιαΐον σύνολον, τό
όποιον ονομάζομέν ελληνικόν ή γαλλικόν ή άλλο δ,τιδήποτε
λαόν, είναι ή συναίσθησις τής κοινής καταγωγής καί οί κοινοί
πόθοι καί αί ελπίδες. Άλλα ποΰ άλλού πάντα ταύτα έμφα-

2
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νίζονται λαμπρότερον ή είς τάς διαφόρους πολλάκις ποιη-
τικωτάτας λαϊκός παραδόσεις καί τήν λαϊκή ν ποίησιν ; Δέν
είναι λοιπόν συντελεστική δια τήν διατήρησιν τής ενότητος
καί τής άκμαιότητος τοΰ φρονήματος τοΰ λαοΰ ή καλλιέρ-
γεια τών παραδόσεων τούτων και ή διδασκαλία εις τούς
νεωτέρους; Οί αρχαίοι εκ τών λαϊκών παραδόσεων καί πρά-
ξεων ορμώμενοι καί τά εν αύταΐς καλλιτεχνικά στοιχεία καλ-
λιεργοΰντες έδημιούργησαν εργα ποιητικά καί καλλιτεχνικά
αθάνατα- μήπως καί τοΰ νεωτέρου λαού οί λόγοι καί αί
ένέργειαι δέν περικλείουν καλλιτεχνικούς πυρήνας, εξ ων μετ'
αγάπης καλλιεργουμένων υπό τών συγχρόνων ποιητών και
καλλιτεχνών ν' άναβλαστήσουν ανάλογα πρός τά τής αρχαιό-
τητος νεοελληνικά αριστουργήματα; "Επειτα δέν υπάρχουν
διάφορα ε'ίδη λαϊκής χειροτεχνίας καί καλλιτεχνίας, κεντή-
ματα, κοσμήματα γραπτά ή γλυπτά όπλων, επίπλων, οργά-
νων, οικοδομών κτλ., τά όποια προαγόμενα καί βελτιούμενα
θά ήδύναντο νά αναπτυχθούν εις πρώτης τάξεως έθνικήν
τέχνην καί βιομηχανίαν; Τέλος ή σπουδή καί σοβαρά ερευνά
τής λαογραφίας δύναται νά παράσχη καί τούτο τό μέγα αγα-
θόν, δ'τι οδηγούσα εις τήν δρθήν εκτίμηση' τών εκδηλώσεων
τοΰ λαϊκού βίου προφυλάττει καί από τούς υπερβολικούς καί
αστήρικτους ενθουσιασμούς καί από τάς ύπεράγαν ρωμαντι-
κάς αντιλήψεις καί τάσεις, αί όποΐαι βλάβης μάλλον πρόξε-
νοι ή ωφελείας συνήθως απέβησαν.

Θά ήδύνατό τις καί άλλας πολλάς εκ τής λαογραφίας
ωφελείας ν' άπαριθμήση, αλλά νομίζω ότι καί τά λεχθέντα
είναι αρκετά διά νά δείξουν τήν πολλαπλήν αυτής σπου-
δαιότητα από θεωρητικής καί πρακτικής άπότ|)εως, τοϋτ'έ'στι
καί διά τήν έπιστήμην καί διά τόν κοινωνικόν βίον.

Λαογραφικά θέματα.

Μετά τά ανωτέρω γενικώς λεχθέντα ερχόμεθα εις τήν
έξέτασιν καί άναγραφήν τών επί μέρους θεμάτων, περί τά
οποία ασχολείται ή λαογραφία, καί ιδιαιτέρως ή ελληνική
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λαογραφία, τούθ1 όπερ θέλει διευκολύνει τά μέγιστα τούς
λαογράφους συλλογείς, δίδον είς τάς έρεύνας αύτών ώρισμέ-
νην προς ώρισμένα καί εκ τών προτέρων γνωστά σημεία
κατεύθυνσιν.

Κατά τον όρισμόν ή λαογραφία εξετάζει τάς κατά παρά-
δοσιν έκδηλώσεις τού βίου τοΰ λαοΰ, δσαι διά λόγων ή
πράξεων έκδηλοΰνται. Είναι δέ αύται ώς πρός μεν τόν φυ-
σικόν βίον 7e] τροφή, ή στέγη καί τό ένδυμα καί αί αμέσως
πρός ταύτας σχετιζόμενοι τέχναι, αί όποΐαι αποτελούν τήν
καλουμένην βιοτεχνίαν, ώς πρός τόν τ|;υχικόν ή γλώσσα καί
αί καλαί τέχναι είτε διά λόγων είτε δι' έ'ργων έκδηλοΰνται,
έπειτα ό μύθος, τό έθιμον, ή θρησκεία καί ή επιστήμη, ώς
πρός δέ τόν κοινωνικόν τέλος ή κοινωνική έν γένει όργά-
νωσις καί τό δίκαιον. Έκ τών εκδηλώσεων τούτων, ών εκά-
στη αποτελεί θέμα πολλάκις πλειόνων επιστημών, ή λαογρα-
φία εξετάζει, ώς εϊπομεν, τά κατά παράδοσιν στοιχεία, τά
υπολειπόμενα τοΰτ'έστιν έκ τοΰ παρελθόντος έν τώ σημε-
ρινά) βία> ανώνυμα λείψανα, εϊτε ταΰτα αποτελούν μνημεία
τοΰ λόγου εϊτε πράξεις ή ένεργείας κατά παράδοσιν τελου-
μένας. Περί εκάστης τών κατηγοριών τών μνημείων τούτων
τοΰ λόγου ώς καί τών κατά παράδοσιν πράξεων τοΰ ελλη-
νικού λαοΰ πραγματευόμεθα έν τοις έξης, άκολουθοΰντες τό
εν τή Λαογραφία(') δημοσιευθέν υπό τοΰ αειμνήστου Πολί-
του διάγραμμα.

(') Α' 10 κ.ε.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Ί

ΑΣΜΑΤΑ

Γενικά.

Τί είναι δημώδες ασμα είναι δυσκολώτατον νά όρισθή,
διότι δυσκολώτατον, αν μή αδύνατον, είναι νά εύρεθή εις
ορισμός ενιαίος, υπό τόν όποιον νά ιιπαχθοΰν ολα τά διά-
φορα τοΰ λόγου μνημεία, όσα ή γλωσσική συνήθεια ονο-
μάζει ασματα. Διότι αληθώς υπό τό ό'νομα τούτο περιλαμ-
βάνονται κατηγορίαι, αϊ όποΐαι έχουν βεβαίως καί κοινά
στοιχεία, έχουν όμως καί διαφοράς, πολλάκις μάλιστα όχι
μικράς καί επουσιώδεις, αλλ' είς αυτήν τήν φΰσιν καί τήν
αρχήν των άναγομένας.

ΤΑσμα κυρίως είναι ή διά μουσικής καί λόγου ερρυθμος
εκφρασις διαφόρων ισχυρών συναισθημάτων, ή οποία πολ-
λάκις καί μάλιστα εις τόν λαόν, συνοδεύει τάς ερρΰθμους
τοΰ σώματος κινήσεις κατά τήν έργασίαν ή τόν χορόν. Τά
πρώτα ασματα, καθ' δσον δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν από
τά ασματα τών σημερινών άγριωτάτων λαών, άδιαρρήκτως
συνδεδεμένα πρός τάς ρυθμικάς σωματικός κινήσεις τής εργα-
σίας ή τοΰ χοροΰ, άπετελοΰντο κυρίως από συνεχείς επιφω-
νήσεις καί από διάφορα αυτοσχέδια, τής στιγμής, κενά εν-
νοίας φρασίδια, μέχρι κόρου επαναλαμβανόμενα- ή μελωδία
των, καί αυτή πολύ πενιχρά, εις ολίγους μόνον καί τούτους
ασαφείς φθόγγους κινούμενη, μόνον δέ ό ρυθμός των αύστη ·
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ρότατος, ένισχυόμενος όχι μόνον διά τών κροτημάτων τών
χειρών καί τών ποδών, άλλά και διά διαφόρων θορυβο-
ποιών οργάνων, τυμπάνων, ράβδων κ.τ.λ. πρός τοΰτο εφευ-
ρεθέντων. Τά ασματα δηλαδή ταΰτα είναι κάτι παρόμοιον
πρός τά αυθόρμητα άσμάτια τών παιδίων, τά'όποια κάποτε
από ύπερβολικήν χαράν, διότι απέκτησαν κάτι έπιθυμητόν,
χορεΰουν και πηδοΰν και τραγουδούν, διαρκώς επαναλαμ-
βάνοντα εν ρυθμώ τό ό'νομα τοΰ αποκτηθέντος πράγματος
ή κάποιαν φράσιν σχετικήν, οίον κούκλα, κούκλα ή νά μια
κούκλα, νά μια κούκλα κ.τ.λ.

Δημιουργούνται δέ τά ασματα τών σημερινών αγρίων
κατά τήν κοινήν εργασίαν ή τόν χορόν κατά τόν εξής τρό-
πον. Ό επί κεφαλής αυτοσχεδιάζει μίαν φράσιν άπό τά γε-
γονότα τής στιγμής ή τής ημέρας ή άπό τάς στιγμιαίας δια-
θέσεις του, οί δέ λοιποί μετέχοντες επαναλαμβάνουν τό αύ-
τοσχεδίασμα εϊτε αΰτοΰσιον είτε ελαφρώς μεταβεβλημένον,
ποικίλλοντες πολλάκις αυτό μέ διάφορα επιφωνήματα, ή πε-
ριορίζονται μόνον εις ρυθμικάς έπιφωνήσεις. Οί παριστάμε-
νοι ενισχύουν τόν ρυθμόν διά κροτημάτων και θορύβου
ρυθμικοΰ καί επιφωνήσεων, συντελοΰντες ούτω καί εις τήν
επίτασιν τής συναισθηματικής διεγέρσεως.

Έκ τοιούτων βαρβάρων καί πρωτογόνων άρχών άνε-
πτύχθη καί έτελειοποιήθη βαθμηδόν τό δημώδες ασμα, τό
οποίον καί εις τούς αρχαίους καί εις τούς σημερινούς πε-
πολιτισμένους λαούς καί μελωδίαν πλέον άρτίαν απέκτησε
καί φραστικόν κείμενον καί εις εννοίας καί εις λόγους άρτιον,
καί πολλάκις ποιητικώς ό'χι εύκαταφρόνητον. Μόλα ταΰτα οί
πρωτόγονοι εκείνοι χαρακτήρες ήσαν, φαίνεται, τόσον στενώς
πρός τήν φύσιν τοΰ άσματος συνδεδεμένοι, καί επομένως
τόσον ισχυροί, ώστε καί σήμερον ακόμη, μέ δλην τήν μα-
κροχρόνων εξέλιξιν, τήν οποίαν τοΰτο υπέστη, παρουσιάζουν
καταφανή τά ϊχνη των καί εις τήν δημώδη μελφδίαν καί
εις τήν δημώδη ποίησιν. Οΰιως αί επιφωνήσεις, πλήν τών
εργατικών καί τίνων άλλων ασμάτων, ΰπου καί σήμερον
ακόμη εξακολουθούν νά χρησιμοποιούνται αναλλοίωτοι, ώς
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τά πρωτόγονα ρυθμικά επιφωνήματα, οίον Ώόπ! Ήόπ!,
νΕγια μόλα, "Εγια λέσα κττ. και εις τά οίλλα δημώδη ελλη-
νικά άσματα ακούονται, συνυφασμέναι μέ τήν ολην μελφ-
δίαν, είτε ώς άπλα επιφωνήματα, οίον, ώχ, ώϊμέ, αϊντε κττ.
είτε καί συνηθέστερον εκ μιας ή δυο λέξεων, συνήθους κυ-
ρίων ονομάτων, οίον Ζάκα μ', Διάκο λεβέντη μου, καν μένη
'Αναστασία, κλπ. 'Ονομάζει δέ ταύτας ό λαός τσακίσματα ή
γνρίσματα, αν και τό όνομα τοΰτο είναι κάπως γενικώτερον,
περιλαμβάνον καί τάς έπφδοΰς(1). Ή επανάληψις μας έδωκε,
τών μέν επιφωνημάτων τάς έκ τούτων έπωδοΰς, οία τά τρα-
λαλά, τραλΜράαρομ κττ., τών δέ φράσεων τάς έξ ώρισμέ-
νων φράσεων ή στίχιον έπωδοΰς, οίον εις πολλά άσματα τό

κέρνα παπαδιά
κέρνα παπαδιά,
κέρνα παπαδιά
τ άαίκικα παιδιά.

καί τό εις τό ασμα τοΰ Άλή Πασά

Αρβανίτες παινεμένοι,
ποΰ 'ν' Άλή Πασάς κανμένοι;
γιά τος, γιά τος, που κοιμάται
και κανέναν δεν φοβάται.

Πλην ό'μως τούτων συνήθης καί άρεστή είναι είς τους
κατά φΰσιν λαοΰς ή έπανάληψις τών όμοήχων, ή οποία μάς
έδωκε τήν σννήχησιν, τά δμοιοκάταρκτα, τήν δμοιοκαταλ.η-
ξίαν καί άλλους τοιούτους ποιητικούς τρόπους.

Συνήθης επίσης είναι καί ή έπανάληψις ό'χι πλέον τών
αυτών ή όμοήχων λέξεων, άλλ' ή έπανάληψις τής αύτής εν-
νοίας, αυτή δέ μάς έδωκε τόν έν τή ποιητική καλούμενον
παραλληλία μον τών μελών, τόν τόσον συνήθη εις τήν ποίησιν
τών Εβραίων, καί πολλών ανατολικών λαών παλαιών καί
νέων καί Ιδίως τών τουρκικών. Τών τελευταίων τούτων τά
δίστιχα ή τετράστιχα, τά τόσον γνωστά ύπό τό ό'νομα άμανέδες,

(') Περί τούτων έγραψα καί έν τω Ήμερολογίω της Μεγάλης
'Ελλάδος 1U23 σ. 421 κ.έ.
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πάντα σχεδόν κατά τύν τρόπον τοϋτον είναι πεποιημένα, έκ
τούτων δέ εισήχθη, φαίνεται, ή χρήσις τοΰ παραλληλισμού
καί εις τά δημώδη νεοελληνικά δίστιχα. Τοιαύτα π. χ. είναι
τό τουρκικόν

Pismis qabâqta tûz istér,
Benimda tzdnim kîz istér.

δηλαδή

Καί η ψημένη κολοκύθα όέλει αλάτι
και ή ψνχη ή δική μου Οέ/.ει κορίτσι.

καί τά ελληνικά

"Ασπρος γεννιέτ' ο κόρακας καί μανρος κατανταίνει,
καί που 'γαπήση κι άρνηθη, hoi κι αυτός να γένι/.

"Αφηο' τόν μύλον κι ας βροντά καί τό νερό κι ας τρέ/t],
αψι/σ τόν νιόν νά ο' αγαπά, πον διάψορον δεν ε)'ει.

Δεν ηλπισα 'ς τόν ουρανό λειβάδια vi γενούνε,
δεν ηλπισα τα μάτια μου τον χιοριομόν νά δοΰνε.

Πράσινη πέτρα τοΰ γιαλού δεν πιάνει πρασινάδα,
κι αγάπη '//»ρις πείσματα δεν εχει νοστιμάδα.

Χρήσιν δ'ή μάλλον κατάχρησιν τοΰ τρόπου τούτου κά-
μνουν μερικοί έκ τών σημερινών Κυπρίων ποιητάρηδων, περί
τών όποιων θά εϊπωμεν κατωτέρω, παραλαβόντες προφανώς
έκ τών διστίχων. Είς τούτους όμως φαίνεται ότι ό παραλλη-
λισμός ούτος τής εννοίας επηρεάσθη σημαντικώς καί υπό τής
άνάγκης τής ομοιοκαταληξίας, ή οποία αύστηρότατα τηρεί-
ται, ούτως ώστε κατήντησε μάλλον παραλληλισμός μορφής,
τού οποίου σκοπός είναι ή διευκόλυνσις άκριΒώς τής ομοιο-
καταληξίας. Οί ακόλουθοι στίχοι είναι έκ τοιούτων ποιητά-
ρηδων ειλημμένοι.

Ό ουρανός είναι πλατύς, ΰάλλαααα το'οιμιομένη,
ίλάτε νά γροιτσ'ήοετε μια), λνπηλ λυπημένην.
Εν τζ'α'ι μυρίζει το φα'ίν με δίχως πολνμόριν,
ελάτε να γροιτσ ήαετε για του Γιάννη την κόρην.

Έξ άλλου

Βλέπεις τό ξυνοατάφυλον με τόν καιρόν γλυκαίνει,
"Ε! πάσα ετραυήξαμεν έμεΐς οί καϋμένοι.
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Είς τήν άνάπτυξιν τοϋ παραλληλισμού τοΰτου συνετέλε-
σεν εις πολλούς λαούς καί δ ιδιαίτερος τρόπος τής ποιήσεως
τών ασμάτων υπό δύο ποιητών, εκ τών οποίων ό είς ποιεί
τόν έ'να στίχον, τό πρώτον μέλος τοϋ παραλληλισμού, τό
όποιον συνήθους είναι ή έκ τής φύσεως εικών, ό δ' έτερος
τό έ'τερον μέλος, τήν έκ τών ανθρώπων παρομοίωσιν. "Ισως
δ' είς τόν παραλληλισμόν τούτον, τόν τόσον εύρέως διαδε-
δομένον εις τήν ποίησιν τών λαών, έχουν την αρχήν των
καί αί ποιητικοί παρομοιώσεις, τών οποίων κλασσικά παρα-
δείγματα παρέχουν τά ομηρικά έπη.

Εις τήν επανάληψιν τέλος οφείλεται καί ή δημιουργία
τυπικών ποιητικών φράσεων καί στίχων, τών οποίων τόσον
άφθονος γίνεται χρήσις καί εις τόν Όμηρον καί εις τήν
δημώδη ποίησιν.

Άλλα καί αυτός ό πρωτόγονος τρόπος τής έκ τοϋ αυτο-
σχεδίου τών ασμάτων ποιήσεως, καθ' δν ό έπί κεφαλής είναι
ό αύτοσχεδιάζων, ό δέ χορός επαναλαμβάνει τό αύτοσχεδία-
σμα, έξακολουθεί νά υφίσταται εις τόν ελληνικόν τούλάχιστον
λαόν, κατ' αύτόν δέ τά πλείστα αυτοσχέδια χορέυτικά κυρίως
άσματα ποιούνται

*

* *

Τα τοιαΰτα κυρίως ασματα, ώς μία φυσική καί αναγκαία
έκφρασις τών ισχυρών συναισθημάτων τής ψυχής τοϋ ανθρώ-
που, συνοδεύουν πάσας τάς εκδηλώσεις τοϋ βίου καί τών κατά
φύσιν καί τών προηγμένων ε'ις τόν πολιτισμόν λαών. Είς τούς
τελευταίους μάλιστα τούτους, εις τούς οποίους ή γλωσσική έ'κ-
φρασις έχει τελειοποιηθή καί έχει τήν δύναμιν πλέον διά ποιη-
τικής γλώσσης νά εΐπη ό,τι ή ψυχή αισθάνεται, τά ασματα
ταύτα, ποικίλα, δσον ποικίλαι είναι καί αί περιστάσεις, αί
όποΐαι είναι δυνατόν νά συγκινήσουν τήν ψυχήν τοΰ άνθροί-
που εϊτε ώς προσώπου ξεχωριστού εϊτε ώς μέλους μιας εύρυ-

(') ΓΙερί τούτων βλέπε λεπτό μερέστερον Σ. ΓΙ. Κυριακίδου, Αί γυ-
ναίκες είς χήν λαυγραφίαν ο. 74.
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τέρας κοινωνίας, ενός λαοΰ, αποβαίνουν κάτοπτρον άψευδές,
εν ω απεικονίζεται μέ δλην του τήν άλήθειαν ολόκληρος ό
συναισθηματικός βίος ενός εκάστου λαοΰ, ότε κατ' ιδίαν καί
ό εθνικός. "Ολαι αί σπουδαιότεραι τοΰ βίου περιστάσεις, τό
μητρικόν φίλτρον, ή αγάπη, ό γάμος, ό χωρισμός ό ζωντανός
καί ό θάνατος, ή διασκέδασις καί ή εργασία κτλ., δσαι δύναν-
ται νά συγκινήσουν τήν άνθρωπίνην ψυχή ν, καθώς καί όλαι
αί περιπέτειαι τοΰ ιστορικού βίου τοΰ λαοΰ, δσαι συνεκλόνι-
σαν τήν έθνικήν ψυχήν, παρελαύνουν πρό τών ομμάτων τοΰ
μελετώντος τά δημώδη ασματα. Έγκατοπτρίζεται δ'έν αύτοίς
ού μόνον τό παρόν, αλλά καί μέγα μέρος τοΰ παρελθόντος.
Διότι, όπως όλα τά προϊόντα τοΰ λαϊκού πνεύματος, ούτω καί
τά ασματα άπαξ ποιηθέντα, οσάκις ανταποκρίνονται πραγμα-
τικώς πρός ό,τι αισθάνεται δλος ό λαός, δέν εκλείπουν μετά
τών δημιουργών των, αλλά διά τοΰ στόματος παραδιδόμενα
εις τάς νεωτέρας γενεάς επιζώσι τών χρόνων των πολλάκις
επί εκατονταετηρίδας.

Πλήν όμως τών κυρίως τούτων ασμάτων, τών οποίων
πυρήν είναι τό συναίσθημα, ευρίσκονται είς τούς λαούς καί
ασματα μακρότερα, τά όποια δέν δύνανται νά χαρακτηρισθούν
ώς εκφράσεις συναισθήματος. Αύτών σκοπός είναι ή έ'κθεσις,
ή ποιητική άφήγησις γεγονότων, καί κατά τοΰτο πλησιάζουν
πρός τό έπος, από τοΰ όποιου τά διακρίνει μόνον ό ασμα-
τικός χαρακτήρ τής διηγήσεως, τοΰτ'έστιν ό γοργός καί δρα-
ματικός καί μέ άλματα άπό επεισοδίου εις επεισόδιον προ-
χωρών. "Οθεν δυνάμεθα ταΰτα νά τά όνομάσωμεν ετιύλλια
ή άσματα διηγηματικά.

Τά άσματα ταΰτα είς τούς άγριωτέρους λαούς δέν απαν-
τούν, διότι είναι ασματα αρκετά μακρά, τά όποια προϋ-
ποθέτουν άρκετήν ποιητικήν προπαρασκευήν καί ωριμότητα
καί ποιητικήν παράδοσιν καί τέχνην, ή οποία πάλιν μόνον
εντός ιδιαιτέρου κύκλου ποιητών, εξ επαγγέλματος ασχο-
λουμένων εις τήν ποίησιν, ήδύνατο νά άναπτυχθή, και δέν
δύνανται νά είναι προϊόντα τής στιγμής, προϊόνια τυχαίας
συναισθηματικής διεγέρσεως καί διαθέσεως οιουδήποτε έκ
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τών ανθρώπων τοΰ λαοΰ. Εις τους ευρωπαϊκούς λαούς
είναι γνωστά υπό τό ό'νομα ballades, διότι άλλοτε πραγ-
ματικώς συνώδευον τόν χορόν, πράγμα τό όποιον, φαίνε-
ται, συνέβαινεν επίσης και εν Ελλάδι (').

'Ενώ δέ τά κυρίως ασματα είναι προϊόντα καθαρώς
έθνικά, έκ τής εθνικής ψυχής πηγάζοντα καί μή υπερβαί-
νοντα κατά κανόνα τά όρια τοΰ έθνους, έν τω όποίω έγεν-
νήθησαν, τά διηγηματικά, ώς αί άδελφαί των πεζαί διηγή-
σεις, τά παραμύθια, δέν έχουν πατρίδα, φέρουν χαρακτήρα
διεθνή, ταξιδεύοντα καί διαδιδόμενα άπό λαοΰ εις λαόν καί
μεταγλωττιζόμενα καί προσαρμοζόμενα πρός τό εκάστοτε
νέον περιβάλλον. Εις τούς ευρωπαϊκούς λαούς παρουσιάζουν
εις τάς υποθέσεις των καί άπαραγνωρίστους ομοιότητας, αί
όποΐαι κατ' ευθείαν οδηγούν εις τήν ύπόθεσιν ότι κοινή
είναι ή πηγή, έκ τής οποίας απέρρευσαν. Όπως δέ πα-
ρουσιάζονται σήμερον εις τούς περισσοτέρους τούλάχιστον
λαούς, φαίνονται ώς λείψανα ζανηράς παλαιοτέρας επικής
κινήσεως, τής οποίας αί άρχαί χωρίς νά είναι άσφαλ,ώς γνω-
σταί, εισχωρούν όμως πάντοτε βαθέως είς τούς χρόνους τοΰ
μεσαίωνος.

Παρά πάσαν όμως τήν ποικιλίαν τών κυρίως ασμάτων,
παρά πάσαν τήν μεταξύ αύτών καί τών διηγηματικών υφι-
σταμένην ουσιώδη διαφοράν, παρά πάσαν τήν διαφοράν τών
χρόνων τής γενέσεως εκάστου τών μνημείων, ή όλη δημο-
τική ποίησις εκάστου λαοΰ, έκπηγάζουσα έκ μιάς καί τής
αύτής πηγής, τής έθνικής ψυχής, εμφανίζεται εις τά όμματα
τοΰ μελετώντος αύτήν ενιαία καί αχώριστος καί ώς πρός το
πνεύμα, τό όποιον τήν διαπνέει καί ώς πρός τήν έξωτερι-
κην μορφήν. Εις τό τελευταΐον τοΰτο, δηλαδή τήν ενότητα
τής μορφής, συντελεί βεβαίως καί ό άγαν συντηρητικός χα-
ρακτήρ, ό όποιος διακρίνει τήν δημοτικήν έν γένει ποίησιν

(') Είς τήν Λϊγιναν τουλάχιστον τά πλείστα τών φσμάτων του
χοροΰ τής Λαμπρής είς παλαιοτέρους χρόνους ήσαν τοιαύτα. Βλέπε
Ήρειώτον, Ό χορός τής Λαμπρής κλπ. έν Λαυγρ. Η' 6(| κέ.
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εν αντιθέσει πρός τήν τεχνικήν. Οί ποιηταΐ τοΰ λαοΰ και οί
αυτοσχέδιοι, αλλά καί οί έπαγγελματίαι, δέν εξέρχονται τών
παραδεδομένων. "Ο,τι άπαξ ευρέθη, έδοκιμάσθη και ενεκρίθη
υπό τοΰ λαοΰ δέν εγκαταλείπεται ευκόλως. Αυτό αποτελεί είς
τό εξής τόν κανόνα, τόν όποιον άκολουθοΰν έν τή δημιουρ-
γία αυτών οί ανώνυμοι λαϊκοί ποιηταί, τήν λαϊκή ν τοΰτ'εστι
ποιητικήν τεχνοτροπίαν. Επειδή δέ καί τά συναισθήματα, τά
οποία κινοΰν τήν ψυχήν τών λαϊκών τούτο^ν ποιητών, δέν
εινε διάφορα εις έ'καστον, αλλά κοινά καί πρός αλλήλους καί
πρός τά τοΰ πολλοΰ λαοΰ, είς τό έπίπεδον τοΰ οποίου ευρί-
σκονται, διά τοΰτο καί τά δημιουργήματα αυτών ομοιάζουν
τόσον αναμεταξύ των, ως προϊόντα μιας τέχνης καί μιας
■ψυχής, εκπροσωπούντα τόν ένιαίον χαρακτήρα ενός λαοΰ.

Ελληνικά δημώδη ασματα και διαίρεσις αυτών.

Είς τόν σημερινόν έλληνικόν λαόν τό γενικόν όνομα,
υπό τό όποιον περιλαμβάνονται αδιακρίτως πάντα τά ασματα,
είναι ή λέξις τραγούδι. Εντός τοΰ κύκλου τών τραγουδιών
διακρίνει βέβαια ό λαός άρκετάς κατηγορίας, είς τάς οποίας
καί ιδιαίτερα ονόματα δίδει, ώς κλέφτικα, μοιρολόγια, νανου-
ρίσματα, κάλαντα καί άλλα. Συστηματικήν όμως διαίρεσιν,
άνταποκρινομένην εις τά γενεσιουργά ελατήρια καί τήν φύσιν
τών ασμάτων, παρά τω λαώ δέν δυνάμεθα νά ευρωμεν. Ή
μόνη συστηματική κάπως διαίρεσις, τήν οποίαν γνωρίζει, καί
τοΰτο εις τινας μόνον τόπους, ό λαός, είναι ή αναλόγως τής
περιστάσεως, κατά τήν οποίαν τά ασματα δίδονται, διαίρεσις,
σπουδαία μεν βεβαίως διά τήν ίστορίαν τών ασμάτων, αλλ'εν-
τελώς εξωτερική, ούδεμίαν έχουσα σχέσιν πρός τήν αρχήν καί
τήν φύσιν τοΰ άσματος. Ούτως εις μερικά μέρη τά άσματα
διακρίνονται εις τραγούδια τής τάβλας, τσομπάνικα ή κλέ-
φτικα, του χοροϋ, τοΰ δρόμου, ή εις άλλα, τής τάβλας, τσή
ξεφάντωσης, τσή στράτας κτλ. (?).

(') Βλ. Λαογρ. Λ' 139 κε.
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Σπουδαιοτέρα είναι ή διαίρεσις, τήν οποίαν μας αφήνει
νά ύπονοήσωμεν ή υπό τής αθηναϊκής παραδόσεως διά τά διη-
γηματικά ασματα περισωθεΐσα ονομασία παραλογή, ή οποία
και είς παλαιότερα κυπριακά διηγηματικά ασματα ευρίσκεται
υπό τόν τίτλον περιλοή ('). Ή ονομασία αύτη μας βεβαιώ-
νει ότι, αν ό'χι μέχρι σήμερον, τουλάχιστον εις παλαιοτέρους
χρόνους ό λαός διέκρινεν άπό τών κυρίως ασμάτων τά διη-
γηματικά, τοΰθ' όπερ άνταποκρίνεται εις τήν θεμελιώδη άκρι-
6ώς διάκρισιν τών ασμάτων, τήν οποίαν έκάμαμεν ανωτέρα),
είς κυρίως ασματα καί διηγηματικά. Πλέον τοΰτου και τών
ονομάτων τινών κατηγοριών, περί τών οποίων άνωτέρω εΐ-
πομεν, ουδέν άλλο έκ τοϋ λαοΰ έφόδιον έχομεν, είμεθα δέ
υποχρεωμένοι, έχοντες βέβαια υπ"' ό'ψιν πάντοτε τά έκ τοΰ
λαοΰ δεδομένα στοιχεία, νά προχωρήσωμεν μόνοι εις τήν
κατανομήν τών ασμάτων εις κατηγορίας, άκολουθοΰντες τήν
φΰσιν καί τήν άρχήν αυτών, ώς καί τό περιεχόμενον. Τοΰτο
έγένετο ήδη κατά τό πλείστον υπό τοΰ Ν. Πολίτου, ό όποιος
εις τάς Έκλογάς του είσήγαγεν άντί τών κυκλοφορουσών ποι-
κίλων άστηρίκτων διαιρέσεων τήν μόνην έπιστημονικήν. Τήν
διαίρεσιν ταΰτην θέλομεν άκολουθήσει, συμπληροΰντες ή τρο-
ποποιοΰντες αυτήν, όπου ήθέλομεν νομίσει τοΰτο άναγκαιον.

Καί πρώτον καί τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια δύναν-
ται νά χα)ρισθοΰν εις τάς δυο μεγάλας έκείνας κατηγορίας,
τάς οποίας εΰρίσκομεν εις τά ασματα τών περισσοτέρων προ-
ηγμένων λαών, εις τά κυρίως δηλ. ασματα καί τά διηγημα-
τικά, διά τά όποια, ώς ε'ίπομεν, ό ελληνικός λαός έ'χει τό
όνομα παραλογή.

Α') Κυρίως ασματα.

α') 'Εργατικά.

Έκ τών κυρίως ασμάτων εκείνα, τά όποια πλησιάζουν
περισσότερον εις τόν πρωτόγονον έπιφωνιμιατικόν και ρυθ-

(') Περί τούτων βλ. Σ. Π. Κνριαχίδου, Αί γυναίκες είς τί|ν λαυ-
γραφίαν σ. 88 κέ.
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μικόν χαρακτήρα τοΰ άσματος, είναι τά εργατικά, εκείνα
δηλαδή τά οποία, συνοδεύοντα τήν έρρυθμον κυρίως έργα-
σίαν ώς φυσικαί εκδηλώσεις τής εντάσεως τών δυνάμεων καί
τής ώς εκ τούτου ύπερδιεγέρσεως τοΰ συναισθήματος, ανακου-
φίζουν τον έργαζόμενον, εντείνουν τόν ρυθμόν καί συγχρο-
νίζουν τάς κινήσεις τών άπό κοινού εργαζομένων, όπως γί-
νεται εις τήν κωπηλασίαν, τήν άπό κοινού προσπάθειαν πολ-
λών εργατών πρός άρσιν ή έλξιν βαρών κττ.

Τοιαύτα άσματα εις τούς άγριους λαούς είναι πλείστα
καί συνοδεύουν κάθε έργασίαν. Είναι δέ τόσον στενή ή σχέ-
σις αύτών πρός τήν έργασίαν, ώστε κατήντησε νά πιστευθή
ότι άνευ αύτών είναι αδύνατον νά προχωρήση αύτη άπροσ-
κόπτως, άπεδόθη δηλαδή εις αύτά μαγική δύναμις, κατήν-
τησαν έπωδαί. Τοιαύτη ν μορφή ν έπωδής έχει τό εξής έκ
Μάνης ασμάτιον, διά τού οποίου αϊ γυναίκες συνοδεύουν
τό άναμμα τής φωτιάς·

Ά vaye, φωιίταα μου,
νά ι/ιήοον κοτταρίτσα μου,
νά ψάΐ)ς χ' έον, νά ψάον κ' εγώ,
>·ά φάη κι υ φίλος πού ρχεται
με τό καρβέλι 'ς τύ κεφάλι
με το ροΐ το λάδι.

Εις τούς αρχαίους είναι επίσης γνωστά καί συνήθη, μάς
περιεσαίθησαν δέ καί μερικά δείγματα. Είς τούς μεταγενε-
στέρους χρόνους τήν συχνότητα τών ασμάτων τούτων μάς
δεικνύει τό γεγονός ότι ό Άρειος πρός διάδοσιν τής διδα-
σκαλίας του έποίησε τοιαύτα άσματα, άναφερόμενα είς τά
δόγματά του, ολίγον δ' ύστερώτερον ό Χρυσόστομος άρκετά
είδη τοιούτων άναφέρει, συμβουλεύων μάλιστα νά άντικατα-
σταθοΰν ταύτα διά ψαλμών. Εις τούς βυζαντινούς χρόνους
έπίσης συχνότατα μνημονεύονται τουλάχιστον τά ναυτικά. Καί
σήμερον εις τόν ελληνικόν λαόν τά ασματα ταύτα, μολονότι
κάπως περιωρισμένα, καθώς καί έν γένει εις τούς προηγμέ-
νους λαούς, δεν είναι άγνωστα.

Κυρίως έργατικά ασματα, συντονιζόμενα μέ τόν ρυθμόν
τής εργασίας, πλήν τών πρωτογόνων έπιφθεγμάτων, περί τών
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οποίων 0« δ μιλήσω μεν εις τό κατωτέρω σχεπκόν κεφάλαιον,
εχομεν σήμερον είς τον ελληνικό ν λαόν σχεδόν μόνον τά κω-
πηλατικά, δια τών οποίων οί κωπηλάται κανονίζουν τόν ρυθ-
μόν τής κωπηλ,ασίας. Τοιαύτα π. χ. είναι τά εξής έκ Καρπάθου,

"Εϊ! ! "« βροντές,

"Ολοι, όλοι, χαμοβροντές,

τώρα οίοι, κι ωσάν αστραπές,
πάλι όλοι,

κι δ Θεός Ν' άναιφάνομε,

βοηθάς νά προνάλομε

και σκεπός μέ ΰυμό

κ' ή βάρκα μπρύς. και με σκοπό.

!

Σάρτα, σάρτα, Γειά τω, γειά τω,

να σαρτάρι/ καί χαρά τω

σαν λιοντάρι και καλή κό ||

και καλ.ό ρη κοντά τω,

παλληκάρι. να ξεπλνν//

τ' ϊίρ/ιατά τω.

"EU!

và κούπες

Πλήν τούτων εχομεν τά αυλικά, διά τών οποίων οί γυ-
ναίκες συνοδετίουν τό άλεσμα διά τοΰ χειρομΰλου. Τοιαύτα
υπάρχουν βέβαια καί ειδικά, τών οποίων μάλιστα ή αρχή
υπενθυμίζει τό άρχαΐον μυλικόν ασμα,

"Αλει, μύλη, αλει

και γαρ Πίττακος αλει

μεγάλας Μντιλάνας βασιλεύων.

OIOV,

"Αλεθε, μύλο μου, άλεθε,
βγάλε τ' άλενρια σον ψιλά,
τά πίτουρά σου τραγανά,
να τρώσι οί χωροφΰλατοοι
κι δ νωμοτάρχης τό οτουλί,
που κάθεται 'ς την αγκωνή (').

ως επί τό πλείστον όμως εις τόν χειρόμυλον, όπως και ε'ις
κάθε είδους έργασίαν, αδονται σήμερον ποικίλα καί διάφορα

(') Πολίτου, Έκλογαί α. 239 άρ. 234.
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άσματα και μάλιστα τά νεώτερα ('). Επίσης έχομεν ειδικά
τινα άσματα τοϋ σκαλίσματος (δεοκαφιακιάτικα Χίος), θερι-
στικά (τοϋ θέρου, θεριστικάτα Χίος), τοϋ τρύγου, τής περι-
συλλογής τής μαοτίχης (σσινιάτικος ή σοττεβριάτικος (σκοπός)
Χίος), τής περισυλλογής τής σταφίδος, υφαντικά, τον καμι-
νιον, τοϋ μαγκάνου, του δρόμου (τής στράτας), ίσως δέ καί
άλλα. Δεν μάς κατέστησαν όμως οί συλλογείς γνωστόν κατά
πόσον ταΰτα συνδυάζονται καί πρός ρυθμόν τινα τής εργα-
σίας ή απλώς χωρίς τοιούτον συνδυασμόν χρησιμεύουν μό-
νον πρός άνακούφισιν τών έργαζομένων. Έκ τούτων πολλά
έχουν σχέσιν άμεσον πρός τήν τελουμένην έργασίαν, πολλά
όμως χαλαράν ή καί ούδεμίαν.

Τήν βαθμιαίαν όμως ύποχώρησιν τών ασμάτων τούτων
δεικνύει καί τό γεγονός, ότι πολλά έξ αύτών δέν αδονται
πλέον υπό τών μεγάλαιν, αλλά μόνον υπό τών παιδιών. Ού-
τως είς τήν Νίσυρον κατά τό άλώνισμα, όταν τά παιδία οδη-
γούν τά βόδια γύρο-γύρο 'ς τό ολοστρόγγυλο πλακόστροιτο
αλώνι, τραγουδούν,

"Ίί'ρα τόν γύρο γύρο
νά βρω βέτζα νά τόν δείρω.

"Λίρα, άϊρα.

Ό 'Απρίλης ό τεμπέλης
που δεν θέλει νά άλωνεύη,
μόνον θέλει rà ψαρεύη
καί τίς μυΐες να μαευη (")■
"Ελα βρέ, ελα βρέ, ελα βρέ.

"Ελα, γιά των και χαρά των
κι ϋλα τ' άχερα δικά των
κι ό Χριστός 'ς τά γόνατα των
καί ή Παναγιά κοντά των.
"Αϊρα, αίρα, άϊρα.

Πολλά δέ κατήντησαν εντελώς παιδιαί, περί τών οποίων Οά
όμιλήσωμεν κατωτέρω.

(') Βλ. Σ. Κνριακίδον, Αί γυναίκες είς τήν λαογραφίαν σ, 66 κε.
Π Μαζεύτ,.
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β') Συναφή προς έορτάς καί έθιμα.

Μετά τά εργατικά σπουδαία διά τήν αρχαιότητα είναι
διάφορα ασματα, συνδεόμενα πρός εορτάς καί έθιμα, άλλα
μεν εκ τής αρχαιότητος είς ημάς κληροδοτηθέντα καί άλλα
κατά τό υπόδειγμα τούτων εις χριστιανικούς χρόνους καθιε-
ρωθέντα. 'Εννοείται ότι εκ τών ασμάτων τούτων σπουδαιό-
τερα καί αρχαιότερα είναι τά συνοδεύοντα έθιμα προχριστια-
νικά, διότι ταύτα πραγματικώς, όπως καί τά έθιμα, φαίνον-
ται υπολείμματα τής αρχαιότητος, καθώς τουλάχιστον μάς
διδάσκει απλή παραβολή τών σημερινών πρός τά ελάχιστα
εκ τής αρχαιότητος περιληφθέντα. Τά πλείστα τών ασμάτων
τούτων είναι κυρίως άσματα άγυρτικά, ασματα άγερμον, αδό-
μενα εις ώρισμένας εορτάς άπό θύρας είς θύραν υπό νέων
ή παίδων, απαιτούντων διά τούτο φιλοδωρήματα είτε εις
χρήμα ε'ίτε εις τρωγάλια.

Τοιαύτα άσματα χριστιανικού περιεχομένου καί εις χρι-
στιανικός εορτάς αδόμενα είναι κυρίως τά κάλανδα τών Χρι-
στουγέννων, επειτα τά άσματα τής Πρώτης τού έτους, τών
Φώτων, τού Λαζάρου καί τών Βαΐων, ένιαχοϋ δέ καί τού
Ευαγγελισμού, τής Μεγάλης Πέμπτης, τής Μεγάλης Παρα-
σκευής καί τού Μεγάλου Σαββάτου, τοΰ αγίου Κωνσταντί-
νου, τών δώδεκα 'Αποστόλων καί εΐ τινα άλλα. Τά ασματα
ταΰτα συνήθως περιορίζονται εις σχετικά τινα περί τήν εορ-
τήν ή τόν άγιον, ενίοτε είναι άπλαΐ εύχαί εύκαρπίας επί τή
εορτή ή πρός τόν ά'γιον. 'Αμέσως όμως καί εν συνεχεία ακο-
λουθούνται υπό ασμάτων ευχετικών, διά τών οποίων οί άγεί-
ροντες έπιδαψιλεύουν άφθονους επαίνους καί εύχάς εις τόν
οίκοδεσπότην, την οίκοδέσποιναν καί τά τέκνα, καταλήγουν
δ' εις αιτητικά, διά τών οποίων ζητούν τό είθισμένον φιλο-
δώρημα είτε εις χρήμα είτε εις είδος. 'Εάν τό φιλοδώρημα
δέν δοθή ή δέν είναι άνάλογον τών προσδοκιών τών αιτούν-
των, ακολουθούν άμέσως στίχοι καί κατάραι σκωπτικαί. Είναι
δέ άξιον πρός τούτοις σημειώσεως ότι οί άγείροντες εκ παρα-
δόοεο^ς κρατούν εις τάς χείρας των πλοιάρια ή φανούς ή κλά-
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δους ή ράβδους κεκοσμημένας ή κώδωνας ή καί διάφορα
ομοιώματα, τά οποία βεβαίως έχουν άρχαίαν καταγωγή ν καί
πρέπει νά έξετάζωνται καί νά περιγράφωνται. 'Ενίοτε τά
ασματά των συνοδεύουν καί διά σχημάτων ή μιμικών πρά-
ξεων, επίσης αξίων παρατηρήσεως καί σημειώσεως. Εις τήν
Κύπρον π. χ. τά ασματα τού Λαζάρου συνοδεύει ολόκληρος
μιμική άναπαράστασις τής νεκραναστάσεως αύτοΰ.

Υπολείμματα δ' άγυρτικά αρχαία, συνοδεύοντα προχρι-
στιανικός εορτάς καί έ'θιμα, εχομεν πρωτίστως τά γελιδονί-
οματα. Τά χαριέστατα ταΰτα άσμάτια άδουν οί παίδες καί
κυρίως οί μικροί μαθηταί τήν 1ην Μαρτίου άπό θύρας εις
θύραν, κρατούντες εις χείρας ομοίωμα χελιδόνος. Είναι δέ
αξιοσημείωτα διά τήν ομοιότητα πρός τό εκ τής αρχαιότη-
τος περιλειφθέν, όχι μόνον κατά τήν εν γένει έ'ννοιαν, αλλ'
εις τινα μέρη καί κατά τήν λέξιν. Ό αναγνώστης άς παρα-
βάλΐ) τά κατωτέρω.

Νεώτερον εκ Θεσσαλίας

(Passow, CCG VIL·)

Ήρθε, ήρθε χελιδόνα,
ήρθε κι άλλη μελιηδόνα,
κάθισε και λάλησε
καί γλνκά κελάδησε.

5 ι Μάρτη, μάρτη μου καλέ,
καί φλεβάρη φοβερέ,
κι αν φλεγίοι/ς κι αν τσικνίσης,
καλοκαίρι ϋά μνρίσης.
Κι αν χιόνισες κι Sv κακίσης,

10 πάλιν ανοιξιν 0' άνθισες.
Θάλασσαν έπέρασα,
τήν στεριαν δεν ξέχασα,
κύματα κι αν έσχιοα
έσπειρα, κονόμησα.

15 "Εφυγα κι άφήκα σνκα
και σταυρόν και θημωνίτσα,
κ' ήρθα τώρα κ' ηνρα φύτρα,
κ' ηνρα χόρτα, σπάρτα, βλίτρα,
βλίτρα, βλίτρα, φύτρα, φύτρα.»

20 Σν καλή νοικοκυρά
εμπα 'ς τό κελλάρι σου,

Άρχαΐον

{'Αθηναίος, Η 00).

*Ηλθ' ήλϋε χελιδών
καλάς ώρας άγουσα
κάλους ένιαυτους,
επί γαοτέρι λ.ενκά,
επί νώτα μέλαινα.

Πα/.άθαν ου προκνκλει
έκ πίονος οίκου,
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9'ίρ' αυγά περδικωτά
και πουλιά σαρακοοτά,
δώσε και μιαν ΰρνιΟίτσα,
25 φέρε και μια κουλουρίτοα.
"Ωρισεν δ δάσκαλος
καί δ Λός πού τά δωκε
ν' αγοράσουμε οχτώ,
j'à πουλούμε δεκοχτώ,
30 j'à κερδαίνουμε τριάντα,
διάφορα μεγάλα πάντα
και 'ς τό σπίτι καί 'ς τή χώρα.
Μέσα δώ πού ρϋα/ιε τώρα,
μέσα γειά, μέσα χαρά,
35 'ς τόν αφέντη, 'ς τήν κυρά,
'ς τά παιδιά και 'ς τούς γονείς,
' 'ς όλους τους τους συγγενείς.
Μέσα Μάρτης, ες ω ψύλλοι,
εξ' οχτροί, σας τρών οί οκύλλοι.
40 Μέσα φίλοι, μέσα φτήνια
και χαρές, χοροί, παιγνίδια
καί φέτος και τοϋ χρόνου
καί τοΰ χρόνου κι άλλα χίλια.

Μετά τά χελιδονίσματα άγυρτικά ασματα εχομεν και τά
κατά τήν 1ην τοΰ Μαίου αδόμενα, τον Μάη.

Έμπήκ' ό Μάης, εμπήκ' ό Μάης, εμπήκ' ό Μάης ό μήνας,
ό Μάης μέ τά τριαντάφυλλα κι Άπρίλ.ης με τά ρόδα.
'Απρίλ', ' Απρίλ', αφόρετε, Μάη μου κανακάρη,
ίίλον τόν κόσμο γέμισες 'ς τ' άνθη και 'ς τά λουλούδια

κ.τ.λ. (Passow, CCCX).

Δυστυχώς εδώ δεν έχομεν αρχαία δια νά παραβάλωμεν,
πάντως όμως και τό άσμα, όπως και τό έθιμον, είναι υπό-
λειμμα προχριστιανικών χρόνων.

Τοιαΰτα, άγυρτικά δηλαδή άσματα, είναι καί τά άσμά-
τια τής περπεροννας, τά όποια συνοδεύουν τό χαριέστατον,
άμα δέ καί πανάρχαιον όμώνυμον έθιμον τής διά κατακλυ-
σμών προκλήσεως βροχής. Έν καιρώ δηλαδή ανομβρίας, ένια-
χοΰ δέ και εις τακτήν ήμέραν τοΰ Μαΐου, συνάζονται όλα
τά παιδία τοΰ χωρίου, εκλέγουν μεταξύ των εν οκτώ έ'ως
δέκα ετών, συνήθως πτωχόν, τό στολίζουν μέ χλόην και μέ
άνθη, περιέρχονται δ'ακολούθως όλόκληρον τό χωρίον άδοντα

οίνου τε δέπαστρον,
τυρών τε κάνιστρον.
καί πυρών ά χελιδών
καί λεκιΟίταν

ουκ απωθείται. Πάτερ' άπίωμες η λ.αβώμεΟα;
ει μέν τι δώσεις· ει δέ μή, ουκ εάοομες.
"Η τάν ϋύραν φέρομες ή ΰυπέρθνρον,
ή τάν γυναίκα τάν εσω καθημέναν
μικρά μέν έστι, ραδίως νίν οΐσομες.
"Αν δη φέρι/ς τι, μέγα δή τι φέροις.
"Ανοιγ' άνοιγε τάν ΰύραν χελιδόνι.
Ού γάρ γέροντές έομεν, άλ.λά παιδία.
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από θύρας είς θύραν. Εξέρχεται δέ τότε ή οικοδέσποινα, χύνει
επί της κεφαλής τοΰ παιδιού ύδωρ καί δίδει μικρόν νόμισμα.
Τό αδόμενον ασμα έ'χει κατά τινα έκ Θεσσαλίας παραλλα-
γήν ως εξής : .

Περπεριά δροσολογια
δρόσισε τή γειτονιά.
Καί 'ς τους δρόμους περπατεΐ
τόν ϋεόν παρακαλεί.

5 ·> Θιέ μου, βρέξε μια βροχή,
μιά βροχίτσα σιγαλή,
να καρπίσουν τα χωράφια
καί ν' ανθίσουν τ' αμπελάκια,
τά σπαρτά μας να ψωμίσουν
10 καί τόν κόσμο νά πλ.οντίσουν,
τά σιτάρια, τα κριθάρια,
καλαμπόκια καί μπαμπάκια,
βρίζες, ρύζια, σταφυ/.άκια.»
Είς τους κήπους μας χάρες
15 κ οί βροχές μας δροσερές.
Μπάρες, μπάρες τό νερό
καί τό γέννημα σωρό,
κάθε στάχυ και κοιλό,
κάθε κούρβουλο φόρτι ο.
20 "Εξω ξέρα καί πτωχειά,
μέσα δρόσος και βλογιά.

(Passow, CCCXI).

ΓΙλήν όμως τών άγνρτικών τούτων ασμάτων εχομεν καί
άλλα ασματα, συνδεόμενα πρός ωρισμένας εορτάς καί έθιμα,
ποικίλου είδους καί περιεχομένου. Τοιαΰτα είναι π. χ. τά
αποκριάτικα, τά αδόμενα κυρίως κατά τούς χορούς τών από-
κρεω/ σατυρικού χαρακτήρος κατά τό πλείστον, τινά δέ, ίσως
τά μεταξύ ανδρών μόνον αδόμενα, καί βωμολοχικώτατα. Εις
ταΰτα υπάγονται καί διάφοροι παρωδίαι εκκλησιαστικών ασμά-
των, επίσης αϊσχρολόγοι καί βωμολοχικαί. Κατά τήν Καθα-
, ράν Δευτέραν ωσαύτως άδονται, ώς έπιτραπέζια, ασμάτιά τινα,
διά τών οποίων χαιρετίζεται ή άρξαμένη Τεσσαρακοστή, οίον
τό εν Κεφαλληνία αδόμενον

Έβγήκ' ή πράσα 'ς τό βουνό κ' έκούνιε τήν ορά της,
καλώς ήρθ' ή σαρακοστή με τα λαχανικά της
καί με τες πρασινάδες της κα! με τά γιαλικά της.
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"Επειτα τά τραγούδια τοΰ Πάσχα, τοΰ χορον, καθώς και
της κούνιας, τά οποία συνδέονται πρός τό πανάρχαιον έθιμον
τής αιώρας, αδονται δέ υπό κορασίδοιν. 'Αμφότερα ταΰτα τά
είδη, πλήν ολίγων τυπικών, σχετιζομένου πρός τήν έορτήν,
είναι συνήθως ποικιλωτάτου περιεχομένου, τά δέ τής κού-
νιας δίστιχα και πολλάκις αύτοσχέδια.

Τέλος τά μαντικά δίστιχα τοΰ κλήδονα, διά τών οποίων
τά κορίτσια βλέπουν το ριζικό τους κατά τήν εορτήν τοΰ αγ.
'Ιωάννου, τήν 24ην 'Ιουνίου.

Παρά τά ασματα όμως ταύτα και τα έθιμα, τά όποια
δπωςδήποτε συνεδέθησαν πρός τήν χριστιανικήν λατρείαν,
υπάρχουν και ασματα, συνδεόμενα πρός υπολείμματα πα-
λαιών λατρευτικών έθίμων, παραμεινάντων εκτός τοΰ κύκλου
τοΰ χριστιανικού. Τοιαΰτα π. χ. είναι τά ασματα τού Λει-
δινοΰ (= δειλινού) έν Αΐγίνη, τά όποια συνοδεύουν τό κατά
τήν 14ην Σεπτεμβρίου τελούμενον έθιμον τής προθέσεως, εκ-
φοράς και ταφής έν όμοιώματι τοΰ λειδινοΰ, ήτοι τοΰ κατά
τήν δείλην γεύματος, τό όποιον πραγματικώς μετά τήν ήμε-
ρομηνίαν ταύτην παύει. Φέρουν τόν τύπον μοιρολογίου καί
αδονται υπό γυναικών, αί όποιαι είναι και αί τελοΰσαι τό
έθιμον"

Λειδινέ μου, Αειδινέ μον
τσαι κ/.ησαρωμένε μον,
ό'που σε κληοαρώνανε με τη ηηλη κλησάρα
τοαΐ οπού οε περνούαανε άφ τήν άγια Βαρβάρα.
Λειδινέ μου, Λειδινέ μον.

Φεύγεις, πάεις, Λειδινέ μον,
τα' εμάς αφήνεις κρύους,
πεινασμένους, διασμένους
τα όχι λίγο μαραμένους.
Λειδινέ μου, Λειδινέ μον.

Πάλι ϋά ρθης, Λειδινέ μου,
με τοΰ Μάρτη τις δροσές,
μέ τ' Άπριλ.η τά λονλ.ονδια
τσαΙ τον Μάη τις δονλειές.
Λειδινέ μον, Λειδινέ μον.
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Ήρθ' ή ώρα να μας φύγης,
πάαινε είς τό καλό,
τσαί με τό καλό να ερθης
το' όλους νά μας βρ^ς γερούς.
Λειδινέ μου, Λειδινέ μου
τααί κλησαρωμένε μου.

Τοιαύτα επίσης είναι καί τά έν Ήπείρω ασματα τοΰ
Ζαφείρη, τά συνοδεύοντα τό όμώνυμον έ'θιμον, διά τοΰ
οποίου αναπαριστάται, ώς κατά τά αρχαία Άδώνια, ό θά-
νατος καί ή κατά τό εαρ άνάστασις τής φύσεως. Κατά τό
εθιμον τοΰτο, αί γυναίκες καί ιδία αί παρθένοι εξέρχονται
εις τούς αγρούς, εκεί δέ παίζουν τον Ζαφείρη. Μία δηλαδή
παρθένος κατακλίνεται επί τής χλόης ώς νεκρά, αί δέ λοι-
παί στολίζουν αυτήν δι' ανθέων (τήν φκιάνουν Ζαφείρη).
'Ακολούθως καθήμεναι πέριξ τήν μοιρολογούν (κάνουν τόγ
κομμό και τό θρήνο), αδουσαι τό άκόλουθον ή παρόμοια
μοιρολόγια"

Για ίδέοτε ι 'ιόν που ξάπλωσα

— φεί'δια που μ' έφαγαν —

για ίδέοτε κυπαρίσσι,

— ίώ, ι! —
δε σειέται, δε λυίζεται

— κόσμε μ, σκοτώοτε με, —

δε οέρν τή λεβεντιά του.

—Ίώ, 27 —

Ποιος σοκοχμε τις ρίζες σου

— αχον, ψυχούλα μου —

και οτέγνωσ' ή κορφή οου ;

— Ίώ, ?.' —
Τί μοκανες, λεβέντη μου,

— φείδια πού μ' έφαγαν —

τί μοκανες, ψυχή μου.'

—Ίώ, 27 —
Μήνα 'ναι καί χινόπωρος

— αλήθεια λέω γώ —

μήνα'ναι καί χειμώνας;

— Ίώ, ι! —
Τώρα ν έρθεν ή ανοιξι

— αχον, παιδάκι μου —

ν ερθεν ιό κα/.οκαίρι,
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παίρνουν κι ανθίζουν τα κλαδιά

— κούοε, παιδάκι μου —

κι οί κάμποι λουλουδίζουν,
—ίώ, ι!—

ερθαν πουλιά τής ανοιξις

— άχου μον ρ μάτια μου —

ερθαν τά χελιδόνια,

— ίώ, Χ! —

γιά κ' ή Μεγάλη Παοκαλιά

— φείδια που μ' έφαγαν —

με τό Χριοτόν άνέοτη,

που ντυοϋνται νιοι ς τα κόκκινα

— άχου, λεβέντη μου —

γερόντοι 'ς τά μουρέλια,
—ίώ, ΐ!—

κ1 έού, μωρέ λεβέντη μου,

— άχου, λεβέντη μου

μέοα 'ς τή γή τη μαύρη,

— ιώ, ι! —

που νά σειστές, νά λυϊοτής

— φείδια πού μ' έφαγαν —

νά ονρς τή λεβεντιά οον ;

— ίώ, ΐ! —

Ξεοφάλιοε τά μάτια σου.'

Τά πλείστα τής κατηγορίας ταύτης τά ασματα, και μάλι-
στα όσα πρός πανάρχαια έθιμα συνδέονται και τών οποίων
δυστυχώς πολύ ολίγα δείγματα έ'χομεν άποτεθησαυρισμένα,
ήμερα τή ημέρα λησμονούνται καί χάνονται, επειδή λησμο-
νούνται καί τά έ'θιμα. "Οπου δέ διατηρούνται έ'χουν περιέλ-
θει εις τήν άποκλειστικήν δικαιοδοσίαν τών γυναικών καί
ιδία τών παιδιών- είναι πλέον κατά τό πλείστον παιδικά.

γ') Παιδικά.

Σπουδαιότατα καί άξια πολλής προσοχής καί μελέτης υπό
πολλάς καί διαφόρους απόψεις είναι καί τά παιδικά ασματα,
τά υπό τών παιδίων δηλαδή ή πρός παιδία υπό τών μεγά-
λων χάριν παιδιάς ςίδόμενα ή μάλλον έρρύθμως άπαγγελλό-
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μενα. Τά χαριέστατα πολλάκις ταΰτα, αλλά συγχρόνως καί
λίαν αξιοπερίεργα ασμάτια είναι στενώτατα συνδεδεμένα πρός
τάς παιδιάς των παιδίων ή μάλλον αυτά ταΰτα άποτελοΰν
παιδιάς. Εις αυτά ανευρίσκει κάνεις όλόκληρον τήν φιλο-
παίγμονα τοΰ παιδίου ψυχήν, μέ δλας αυτής τάς ιδιότητας
καί τάς διαθέσεις, και τάς καλάς και τάς κακάς.

Πλήν όμως τοΰτου δλίγη προσεκτική παρατήρησις χρειά-
ζεται διά νά άποκαλύψη εις αυτά σαφή τά ίχνη αιώνων πα-
ρφχη μένων, μαρτυροΰντα άναμφισβητήτως ότι παρ' δλας τάς
μεταβολάς καί αλλοιώσεις, δσας αναμφιβόλως τά ασμάτια ταΰτα
θά υπέστησαν έκ τοΰ χρόνου καί τής προφορικής παραδόσεως,
παρ' δλην τήν συγχρονον καί χαρίεσσαν καί παιδικήν αυτών
όψιν, είναι γεννήματα χρόνων παλαιών, έ'χουν ήλικίαν γερον-
τικήν. Τοΰτο δέν πρέπει νά φανή διόλου παράδοξον. Τό παι-
δίον μετά τήν γυναίκα αποτελεί έ'να τών συντηρητικωτάτων
λαογραφικών παραγόντων. Ό συντηρητικώτατος δ'αύτοΰ χα-
ρακτήρ εμφανίζεται σαφέστατα εις τάς παιδιάς, αί όποΐαι άπο-
τελοΰν τήν κυριωτάτην έκδήλωσιν τοΰ παιδικού βίου καί τών
οποίων μέρος σπουδαιότατον καί άναπόσπαστον είναι καί τά
εν λόγω ασματα. Είναι δέ αί παιδικαί παιδιαί κατά τό πλεί-
στον άπομίμησις τοΰ βίου καί τών έργων τών μεγάλων, ζων-
τανή εϊκών τών πράξεων αυτών. Άλλ' ό,τι άπαξ περιέλθη εις
τήν παιδικήν παράδοσιν μαζί' μέ τήν ίδιαιτέραν χαρακτηρι-
στικήν παιδικήν όψιν, τήν οποίαν λαμβάνει, αποκτά πλέον
ξεχωριστήν οντότητα καί ΰπαρξιν καί μακροβιότητα καί ζή
χρόνους μακρούς καί όταν άκόμη τό πρωτότυπόν του έχτ)
εκλείψει πρό πολλοΰ έκ τοΰ βίου τών μεγάλων. Όπλα καί
εργαλεία χρόνων παμπαλαίων, συνήθειαι βιωτικαί καί κοι-
νωνικαί, έθιμα λατρευτικά καί άλλα, ασματα καί διηγήσεις
καί άλλα προϊόντα τοΰ λόγου διάφορα, τά όποια άλλοτε
άπετέλουν σοβαρόν στοιχείον τοΰ βίου τών μεγάλων, περιελ-
θόντα εις τά μιμητικά παιδία καί λαβόντα παρ' αύτών τόν
τύπον τής παιδιάς επέζησαν μέχρις ήμών ύπό τήν μορφήν
ταύτην. Προσεκτικός δέ παρατηρητής ευκόλως δύναται σή-
μερον ύπό τό παιδικόν ένδυμα τών έπιβιωμάτων τούτων νά
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άνακαλύψη τά αρχαία λείψανα, τά υπολείμματα τοϋ βίου πα-
ρελθουσών εκατονταετηρίδων.

Τόν χαρακτήρα ακριβώς τοΰτον τής παιδιάς έχουν και
τά παιδικά ασματα, ε'ίτε αυτά καθ1 έαυτά λέγονται και απο-
τελούν παιδιάς είτε καί συνοδεύουν ά'λλας, έκ τούτου δ'εξη-
γείται καί ή αξιοσημείωτος αύτών ποικιλία. Διότι πλήν τών
καθαρώς παιδικών, τών υπό τών παιδίων ή χάριν τών παι-
διών ποιηθέντων ασμάτων, ως παιδικά ευρίσκονται καί ποι-
κιλώτατα άλλα ασματα ποικίλης αρχής καί προελεύσεως, αρ-
χικώς υπό τών μεγάλων καί χάριν τών μεγάλων ποιηθέντα,
τά όποια περιήλθον εις τό στόμα τών παιδίων ώς παιδιαί,
μετέβαλον τήν ό'ψιν των εις παιδικήν καί υπό ταότην πλέον
επέζησαν μέχρις ημών. Ούτως άνευρίσκομεν, ώς καί ανωτέρω
παρετηρήσαμεν, μεταξύ τών ασμάτων τούτων πολλά άρχικώς
εργατικά. Έν Κύπρω αί γυναίκες άλλοτε, όπως εις πολλά
μέρη σήμερον, συνώδευον φαίνεται τήν έργασίαν τοΰ μαγ-
γάνου μέ ϊδιαίτερον ασμάτιον, τό οποίον ώς τοιούτον μέν
δέν διεσώθη, έπέζησεν όμως υπό τήν παιδικήν αυτού μορ-
φήν, συνοδεύον παιδιάν. Είναι τό εξής :

Ονννου ονννου τό δουλάπιν,
νά γυρίζγι τό ροδάνιν,
νά τελειώστ] το τουλοϋππιν,
να γεμώοονν τό μαοονριν,
να μολαιστϊ] τό νήμαν,

νά πάγι 'ς τόν πραματευτήν καί νά ρτ)) ή μερέζα.

Επίσης δέ καί τά εγια μόλα, εγια λέσα τών κωπηλατών συ-
χνότατα άκούονται σήμερον λεγόμενα υπό μικρών παιδίων,
ένω κινούνται κατά τήν ρυθμικήν κίνησιν τής κωπηλασίας.

Μετά τά εργατικά τά άγυρτικά, τά συνδεόμενα καί πρός
τήν χριστιανικήν αλλά καί πρός τά υπολείμματα τής αρχαίας
λατρείας, ήδη άπό τής άρχαιότητος έχουν περιέλθει εις τήν
δικαιοδοσίαν τών παιδίων. Τά χελιδονίσματα καί τώρα καί
τότε υπό παιδίων ήδοντο. «Ου γάρ γέροντες εομεν αλλά παι-
δία», λέγει τό άρχαΐον χελιδόνισμα.

Εις τήν αύτήν τάξιν φαίνεται οτι άνήκουν καί διάφορα
άλλα παιδικά ασμάτια λατρευτικής πιθανώτατα άρχής καί
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σημασίας, δια τών οποίων σήμερον τά παιδία χαιρετίζουν

τήν εμφάνισιν διαφόρων πτηνών ή ζώων, έμφάνισιν χαρα-

κτηριστικήν διά τάς διαφόρους τοΰ έτους ώρας. Οΰτως, όταν

ΐδουν πελαργόν, ώς εξής τόν χαιρετίζουν :

Λέλεκα χατζή μπαμπά,
φέρε γρόσια και φλουριά
'ς τοΰ μπαμπά μου τήν κεσά.

Τήν χελιδόνα ώς εξής:

Δόνι, χελιδόνι,
ήλθες; καλώς ήλθες.
Φκιάσε τή φωλιά σου,
κάμε τα πουλιά σον.
Φκιάσ τηνε 'ς τό σπίτι,
κανένας δεν τήν γγίζει.

Φαίνεται δέ καθαρά ή λατρευτική τοιούτων άσματίων ση-
μασία εις τόν χαιρετισμόν τοΰ τέττιγος. Όταν ακούσουν τά
παιδία τήν φωνήν τοΰ τέττιγος, ψάλλουν

Θερίζιτ'-άλουνίζιτι
κι μένα κλίκι κάμιτι,
'ς τή βρύσι νά τού βάνιτι,
νά ερτου νά τον πάρου,
νά κάτσον νά τού φάον,
νά πέσου νά πεθάνου.

Τό ασμάτιον τοΰτο, είς τό όποιον ερμηνεύεται τό άσμα τοΰ
τέττιγος, συνδέεται êv Μακεδονία πρός πραγματικόν εθιμον
απαρχής. Ό πρώτος άρτος έκ τοΰ νέου σίτου διαμοιράζεται
είς τάς βρύσεις ύπό τών γυναικών είς τούς διαβαίνοντας ή είς
τούς έρχομένους νά λάβουν ύδωρ, καλείται, δέ τζαζιρόκλικο.

Καθώς δέ χαιρετίζουν τήν έπάνοδον τών ανωτέρω άπο-
δημητικών πτηνών, τών τόσον συνδεδεμένων πρός τήν περίο-
δον τών ωρών, ούτω δέν άφήνουν άνευ χαιρετισμού καί τήν
άποδημίαν. Διά τάς χελιδόνας λέγουν"

Δόνια, χελιδόνια,
ώρα σας καλή σας,
κι ό ϋεός μαζί οας.
Χάϊστε, φευγάστε,
πάλ' εδώ γυρνάτε,
μή μας λησμονάτε.

("Ηπβιρος).
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διά τούς πελαργούς,

Αέλεκα, ώρα καλή,
πάλι νά γυρίογ/ς,
μή μάς λησμόνησες.

("Ηπειρος).

Όχι ολίγοι τέλος είναι και οί παιδικοί στίχοι, οί συν-
δεόμενοι πρός διαφόρους χριστιανικός έορτάς, εκ τών όποιων
άλλοι μέν έξ άγυρτικών ασμάτων προέκυι[)αν, άλλοι έποιή-
θησαν αύτοτελώς και άλλοι παροιμιώδη έχοντες τήν άρχήν
κατήντησαν παιδικοί. Ούτω λέγεται κατά τήν έορτήν τών
Βαΐων,

Βάγια βάγια τοϋ βαγιώ
τρώνε ψάρια κι κονλιό
καί τήν αλλ.' τήν Κυριακή
τρώνε κόκκινο αυγό.

(Κύζικος).

διά τήν έορτήν τού αγίου Νικολάου τό πρός τό ψύχος σχέ-
σιν έχον παροιμιώδες

Βαρβάρα βαρβαρώνει,
Σάββας ααβανώνει,
"Αϊ Νικόλ.ας παραχώνει.

καί άλλα τοιαύτα.

Επίσης καί τινα θρησκεντικοφιλοσοφικά ασματα, αρχαία
ποιήματα αρχαίων σοφών πρός διδασκαλίαν ποιηθέντα, θεω-
ρούμενα άλλοτε ώς μάθησις σοβαρά καί τών μεγάλων, σή-
μερον ευρίσκονται μόνον εις τόν κύκλον τών παιδίων, καταν-
τήσαντα καί κατά τήν σύνθεσιν καί κατά τήν έννοιαν πραγ-
ματικώς παιδικά. Τοιαύτα είναι τά πασίγνωστα κλιμακωτά
άσμάτια, τών οποίων ή άρχική έννοια βεβαίως είναι ή άπό-
δειξις καί ή διδασκαλία, ότι πάντων ίσχυρότατον είναι ό θεός.
'Ιδού πώς κατήντησαν·

Κούκου, κούκου!

— Τί έχεις, πέτο, καί λαλείς ;

— Μ' έδειραν οί κοπέλες.

■—Ποϋ εΐν' οί κοπέλες;

— Πάησαν γιά ξύλα.

— Ποϋ εΐν' τά ξύλα ;

— Τά καψ' ή φωτιά.

—Ποϋ εΐν' ή φωτιά;
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— Τήν εσβνσ' ή βροχή.

— Που εΐν' ή βροχή ;

— Τήν έπιε τό βόϊδι.

— Πον είναι τό βόϊδι ;

— Πήγε νά mfj νερό

και τό φαγαν οί μπακακοί.

(Άραβαντινός 138 4q. 19S).

Τοιαύτα επίσης είναι καί τά καλούμενα αλφαβητάρια, τά
ψυχωφελή, κατά τό υπόδειγμα τών όποιων έποιήθησαν κατό-
πιν και τά ερωτικά. Τά ασμάτια ταΰτα ονομάζονται τοιου-
τοτρόπως, διότι έκαστος στίχος αυτών αρχίζει μέ εν γράμμα
τοΰ αλφαβήτου κατά τήν τάξιν τοΰ αλφαβηταρίου. Τό ποιη-
τικόν τοΰτο παίγνιον ήτο σύνηθες ήδη είς τήν ποίησιν τών
Εβραίων, έχρησιμοποιήθη δέ και ύπό τών χριστιανών πα-
τέρων και τών Ελλήνων καί τών Λατίνων πρός διδασκα-
λίαν. Ό Αυγουστίνος μάλιστα, τοΰ οποίου σώζεται εν τοιού-
τον άλφαβητάριον, σαφώς ομολογεί ότι συνέταξε τον χμαλ-
μον τούτον, όπως τό ονομάζει, κατά τό λατινικόν άλφάβη-
τον, διότι ήθελε νά καταστή γνωστή ή ύπόθεσις τών αιρε-
τικών Δονατιστών και εις τόν κατώτατον δχλον καί έν γένει
εις τούς απείρους και τούς Ιδιώτας και διά τοΰ άσματος είς
τήν μνήμην των νά έντυπωθή. Είς τούς βυζαντινούς χρόνους
τά ποιητικά ταΰτα παίγνια ήσαν συνηθέστατα παρά τοις
ποιηταΐς, εν δ' άλφαβητάριον σωθέν εις χειρόγραφον τοΰ
δωδεκάτου αιώνος είναι όμοιότατον πρός όσα σήμερον τά
παιδία λέγουν. Τό παραδοθέν έ'χει ώς εξής:

"Αλφα. Αρχηγός τών απάντων.

Βήτα. Βασιλεύει κύριος.

Γάμμα. Γεννάται ό Χριστός.

Δέλτα. Δ ιά λόγου ϋεϊκον.

"Εψιλον. "Ερχεται επί τής γης.

Ζήτα. Ζωήν φέρει έν τώ κόσμο/.

Ήτα. °Ήλιος καί σελήνη.

Θήτα. Θεόν προσκννοϋσιν.

Μία παραλλαγή έκ τών νεωτέρων ώς εξής :

'Αλφα. 'Αρχή τοΰ κόσμου.

Βήτα. Βααιλ.εύ' ό Κύριος.

Γάμμα. Γαρ γεννάται ό Χριστός.

Δέλτα. Δι' αγγέλων τό χαίρε.
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"Εψιλον.Έρζϊτα« ό Κύριος.

Ζήτα Ζητούν τόν Ίηοονν.

Ήτα. Ήταμός (!) ό θάνατος.

Θήτα. Θεοτόκος τόν έγέννηοε.

'Ιώτα. 'Ιωάννης τόν εβάπτιαεν.

Κάπα. Κάλαμος τόν 'έδειρε.

Λάμδα. Λαός τόν έτριγύριζε.

Μΐ. Μυριάδες, χιλιάδες.

Νϊ. Νύχτα τόν έπιάοαν.

Ξΐ. Ξεΐδι καπνιά τόν έποτίοαν.

Όμικρόν. Ό Πιλάτος έλεγε.

Πι. Ποίος είσαι αύ;

Ρώ. Ρωμαίος είμ' εγώ.

Σίγμα. Σήμερον τόν πιάσανε.

Ταϋ. Ταϋτα όλα επαθε.

Ύψιλόν. Υψηλά τόν άνεβάσανε.

Φΐ. Φίλοι τόν έπιασανε.

Χΐ. Χύθηκε τό αίμα.

Ψΐ. Ψευδώς κατεμαρτύρησαν.

Ωμέγα. "Ω ! τών άχαρίστων!

Τοιαύτης φύσειος είναι καί τά αριθμητικά λεγόμενα άσμά-
τια, τά ψυχωφελή, τά όποια λέγονται τοιουτοτρόπως, διότι
εις έκαστος στίχος αυτών οφείλει νά άπαντήση εις τήν αΐ-
νιγματώδη έρώτησιν τί είναι ενα; τί είναι δύο; και ούτω
καθ' εξής, συνήθως μέχρι τοϋ 12. Όθεν καί ένιαχοϋ, έν Γαλ-
λία λ. χ., λέγονται οι δώδεκα λόγοι τής αληθείας. Τά ασμά-
τια ταϋτα, γνωστότατα κατά τόν μεσαίωνα είς τήν έκκλησια-
στικήν καί ιδία τήν λατινικήν ποίησιν, είναι εις πλείστους
λαοΰς, ανατολικούς και εύρωπαϊκούς, αρχαίους και νεωτέρους,
διαδεδομένα, έχουσι δέ κατά τόν Boite πυρήνα παλαιότα-
τον τήν άριθμολογίαν τών Πυθαγορείων. Ένιαχοϋ είναι έν
χρήσει καί ώς έργατικά, κατά τό πλείστον όμως σήμερον
κατήντησαν παιδικά, ένώ τά κατ' άπομίμησιν αύτών ποιη-
θέντα ερωτικά έξακολουθοϋν νά λέγωνται ακόμη καί μεταξύ
τών μεγάλων. 'Ιδού εν παράδειγμα.

Άς τό ε'ιποΰμεν ενα.
°Ενας είναι <5 θεός·
ήμεΐς αυτόν πιοτεύομεν,
τόν Κύριον δοξάζομεν.
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"Ας τό ειποΰμεν δύο.
Δεύτερον ή Παναγία,
ίνας είναι ό Θεός,
ημείς αυτόν πιστεύομεν,
τόν Κύριον δοξάζομεν.

"Ας τό ειποΰμεν τρία.
Τρία είν ή άγια Τριάς,
δεύτερον ή Παναγία,
ενας είναι ό Θεός,
κτλ.

"Ας τό ειποΰμεν τέσσερα.
Τέσοερ' είν' οί ευαγγελίσταί,
τρία είν' ή άγια Τριάς,
κτλ.

καί ούτω καθ' εξής μέχρι τοΰ

"Ας τό είποΰμεν δώδεκα.
Δώδεκα είν' οί απόστολοι,
ένδεκα τά εωΟινά,
κτλ.

Και είς τά ασμάτια ταΰτα καί τά προηγούμενα αλφαβητάρια
καί ή γλώσσα ακόμη δεικνύει τήν λογίαν προέλευσιν.

Πλήν τούτων καί ίπωδαϊ άρχαΐαι καί νεώτερα!, περιελ-
θοΰσαι είς τά παιδία μετεβλήθησαν εις παιδικά ασμάτια καί
πολλάκις μόνον ώς τοιαύτα σώζονται. Toj-αύτη νεωτέρα επω-
δή, λεγομένη έν περιπτώσει άϋπνίας πρός πρόκλησιν ύπνου,
είναι ή εξής:

«Αγία Μαρία Μαγδαληνή,
πώς κοιμάσι μονναχή ;
—"Αχ ! αφέντη μου Χριστέ,
δέν κοιμοΰμι μονναχή.
"Εχου Ναύλ.ον, έχου Παύλου,
έχον δώδεκ' 'Απουστόλ'.
Φυλάγον να έρτ' ή δρίμ'
νά φάγ' ίλιά φύλλου να σκάσ'.»

Ή αύτή εύρηται καί ώς παιδικόν ασμάτιον ύπό διαφόρους
παραλλαγάς, ων μία ή εξής:

n Κουκουβάγια ροδιανή,
πώς κοιμάσαι μοναχή;
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—Ab' κοιμάμαι μοναχή.
"Εχω Παϋλο, έχω Πέτρο,
έχω δώδεκ' 'Αποοτόλονς.
Τα Βαγγέλια ανοιχτά
κι ο Χριστός κανοναρχά.
Τοϋ Χριατοϋ μας τό ραβδάκι
τό χω 'ς τό μαξιλαράκι,
άμα έ'ρθι/ τό κακό,
πάρ' το κατρακέφαλ.ο.»

Ε'ις άλλας παραλλαγάς ούτε φαίνεται καν ή εξ επωδής προ-
έλευσις τού ασματίου, τό όποιον παρφδήθη ως σκωπτικόν

«Κουκουβάγια ροδιανή
πώς κοιμάσαι μοναχή ;

—Αέν κοιμούμαι μοναχή,
μόνο με τόν Ανγουοτή.»
Ανγουοτής πουλεΐ κρασί
fik τήν κούπα τή χρυσή,
πάει ή πέρδικα νά πifj
καί τσακίζει τό γυαλί,
τό γυαλί τό φράγκικο
καί τό ρουμελιώτικο.

'Αρχαία επφδή, αναφερομένη εις τόν ήλιον, όταν ούτος
καλύπτεται υπό νεφών, ή οποία καί εις τούς αρχαίους είχε
καταντήση παιδικόν ασμάτων είναι ή γνωστοτάτη

"Εξεχ', ώ φίλ', ήλιε
τής οποίας αντίστοιχοι ευρίσκονται πλεΐσται νεοελληνικοί
παραλλαγαί, ώς παιδικά πάλιν ασμάτια'

"Ηλιο μ', παραήλιο μ,
χρυσό μου παλληκάρι,
έβγαλε τά μαϋρα σου
καί βάλ.ε τά χρυσά σου.

'Αλλά πλήν τούτων καί είς άλλα πολλά έκ τών ασμα-

τίων τούτων, τών οποίων λίαν δυσδιάγνωστος είναι ή αρχή,

καί διά τάς μετα6ολάς, τάς οποίας υπέστησαν, αλλά καί διά

τήν πενιχρότητα, ίνα μή ειπώ τήν έλλειψιν άρχαιοτέρας

παραδόσεως, συχνότατα είναι τά ίχνη τού αρχαίου κόσμου.

'Αναφέρω ώς παράδειγμα παραλλαγήν τοΰ γνο>στοτάτου

τσίμπι ταίμπι τύν αϊτό'

Τοίμπι, τσίμπι, τουν αϊτό,
τούν αϊτό, τουν οταυραϊτό.
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Ρήχν ή Βάβον τον κονντάρι
καί βαρνΰ τούν ουρανό.
Ορανι, κοντσόρανι,
που V τα μαναστήρια οου ;

—Γιά τα ιδώ, γιά τα κεΐ,
Γιά τα μέοα 'ς τό σακκί.χ

εΐς τό οποίον 6 Πολίτης παρατηρεί ότι ή μνεία τής Βάδους,
τής βαλλούσης διά τοΰ ακοντίου τόν ούρανόν, φαίνεται ώς
τις άνάμνησις τοΰ εθίμου τοΰ θρακικοΰ έθνους τών Γετών,
οΐτινες κατά τόν Ήρόδοτον «πρός βροντήν τε και άστραπήν
τοξεύοντες άνω πρός τόν ούρανόν άπειλέουσι τώ θεώ». Έάν
δ' εσφζετο επαρκής αρχαία παράδοσις, ίσως και ά'λλα τοιαΰτα
ασμάτια καί εκ τών καθαρώς παιδικών, τά όποια σήμερον
ούδέν ίχνος άρχαιότητος παρουσιάζουν, θά ήδύναντο ν'απο-
δειχθούν ποικΛωτάτης προελεύσεως αρχαία κληρονομιά.

Τέλος καί αλλα διάφορα νεώτερα ασματα, ύπό τών με-
γάλων καί χάριν τών μεγάλων ποιηθέντα, περιήλθον εΐς τά
παιδία καί μετεβλήθησαν εις παιδικά. Τοιούτον τι είναι τό
κατωτέρω κλέφτικον.

'2 ένα φουντωτό κλαρί
κάθονταν χρυσό πουλί
και φωνάζ' «Αρματωλοί,
πιάστε δέστε τά σπαθιά
για νά πάμε 'ς τό Μ ωριά,
κι ό Βλαχάς δέν είν έκεΐ,
πάει πέρα 'ς τό νησί,
νά βαφτίσ' ένα παιδί,
νά τό λένε Κωσταντή,
Κωσταντή καί πρόβειο γάλα,
ζαχαρένια μπουκονβάλα,
γιά νά τό χ>] γύρισμα,

γύρισμα, ξεγνρισμα.

*

* *

Έρχόμεθα εις τά καθαρώς παιδικά, τά χάριν δηλ. τών
παιδίων ή υπ' αυτών τών παιδίαιν ποιηθέντα. Τοιαύτα
πρώτον είναι τά νανουρίσματα, τά χαριέστατα ταύτα καί
πλήρη τρυφερότητος ασμάτια, διά τών οποίων αί μητέρες
μέ γλυκειαν καί ήρεμον μελωδίαν νανουρίζουν τά νεογνά
των, καί εΐς τά οποία εμφανίζεται ολόκληρος ή τρυφερά
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στοργή τής μητρικής καρδίας. 'Έπειτα τά ταχταρίαματα, τά
ασμάτια δηλ. εκείνα, διά τών οποίων συνηθίζουν νά χο-
ρεύουν εις τάς χείρας τά παιδάκια. Ταϋτα κατά μέν το
περιεχόμενον ουδόλως διαφέρουν άπό τά νανουρίσματα,
έχουν όμως πολύ ζωηρόν τόν ρυθμόν και άνάλογον πρός
τάς χορευτικάς κινήσεις.

Κατόπιν έρχονται διάφορα άλλα ασμάτια, συνοδεύοντα
διαφόρους παιδιάς τών μητέρων πρός τά βρέφη, αί όποΐαι
σκοπόν έχουν νά προκαλέσουν τόν γέλωτα τών μικρών. Ούτω
π. χ. λαμβάνει ή μήτηρ τά δύο ποδαράκια τοϋ μικρού καί τά
συγκρούει απαλά απαλά, ενώ λέγει ταυτοχρόνως μέ ρυθμόν,

Τό 'να πάει γιά νερό
τ' άλλο φκιάνει τό χνλ.ό,
υαο νά 'ρθ' απ' το νερό,
φάγε τ' άλλο τό χνλ.ό,
καί μαλώνανε τά δνό
σάν. ψαράκια 'ς τό γιαλό.

Εις τό τέλος τό κτύπημα γίνεται ζωηρότερον καί ταχύτερον
καί προκαλεί τόν γέλωτα τοϋ παιδίου.

Μερικά έκ τών άσματίων τούτων δύνανται νά θεωρη-
θούν έχοντα παιδαγωγικήν σημασίαν, καθ' όσον δι' αύτών
ή μήτηρ παίζουσα άμα διδάσκει τό μικράκι της τά διάφορα
μέρη τοϋ σώματος του, ώς καί τήν λειτουργίαν των. Τοι-
ούτον π. χ. είναι τό εξής, έπιλεγόμενον ενώ συγχρόνως επι-
τίθεται ή χειρ επί τοΰ όνομαζομένου μέλους.

Πηγουνάκι,

ψωμοφάϊ,

δνό πιποϋλες,

δνό ματάκια,

δνό φρυδάκια

μπούτον μπουτουλάκια.

Τό τέλος άκολουθεΐ ισχυρόν γαργάλισμα είς τό στήθος, προ-
καλούν τόν γέλωτα.

Τοιαύτην διδακτικήν σημασίαν έχουν επίσης διάφορα
ασμάτια, περιέχοντα ονόματα ζώων καί μιμήσεις τών φωνών
αύτών. Περί τής σημασίας τών μιμήσεων τούτων τών φωνών
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ιών ζώων εν γένει θέλομεν ομιλήσει κατωτέρω εις τό σχετι-
κόν περί τούτων κεφάλαιον. Ένταΰθα παρατηροΰμεν μόνον
ότι, καθώς διά τόν κατά φΰσιν άνθρωπον, τόν άγριον, ούτω
καί δια τά σημερινά παιδία τών πεπολιτισμένων λαών τό ζώον
μέ τάς περιέργους ιδιότητας του αποτελεί προσφιλέστατον παι-
γνίδιον. Άπό τής βρεφικής ηλικίας τά παιδία ευχαρίστως συμ-
παίζουν μέ τά οικιακά ζώα, τήν γάταν, τόν σκΰλλον και τάς
ό'ρνιθας. "Εν δέ άπό τά πρώτα παιδικά μαθήματα, τά οποία
ή φιλόστοργος μήτηρ διδάσκει τό μικρόν της, είναι καί αί
φωναί τών ζώων, αί όποΐαι άποτελοΰν καί τά ονόματα
αυτών. Ό σκΰλλος ονομάζεται τό γάβ, ή γάτα τό μάον, ο
πετεινός τό κονκονρίκου κ.τ.τ., έποιήθησαν δέ καί ασμάτια,
τά όποια άκριβώς είς αύτόν τόν σκοπόν άποΟλέπουν. Πα-
ραθέτω έν ώς παράδειγμα-

Ό παπάς μας δ καλός,
πόχει τ' άσπρα τα πολλά,
άγόρααε, ξαγόραοε,
άγόρασ' ενα πετεινό.
—Κικιρίκ ό πετεινός.

Ό παπάς μας ό καλός, κτλ.
άγόραοε μιαν όρνιθα.
—Κίκικι ή όρνιθα,
κικιρίκ ό πετεινός.

Ό παπάς κτλ.
άγόρααε ενα χηνί.
—Χίχι χίχι ™ χηνί,
κίκικι ή όρνιθα,
κικιρίκ δ πετεινός.

Ό παπάς κτλ.
άγόρασε ενα παπί.
—Βίκι βίκι τό παπί,
χίχι χίχι τό χηνί,
κτλ.

Ό παπάς κτλ.
άγόραα' ενα γοργονάκ' (').

(') 'Ινδική όρνις.

4

—Γόρ γόρ γόρ το γοργονάκ',
βίκι βίκι το παπί,
κτλ.

Ό παπάς κτλ.
άγόρααε ενα γατάκ'.
—Νιάγον νιάγον τό γατάκ',
γόρ γόρ γόρ τό γοργονάκ',
κτλ.

Ό παπάς κτλ.
άγόρασε ενα οκυλάκ .
—Ιαγον γάγον τό σκνλάκ',
νιάγον, νιάγον τό γατάκ',
κτλ.

Ό παπάς κτλ.
άγόρασε n'a άρΐ'άχ*.
—Μμέ-μμε μμέ-μμε τό άρνάκ
γάγον γάγον τό σκνλάκ',
κτλ.

Ό παπάς κτλ.
άγόρασ' ενα γκατζολάκ'.
—Γάγάγά τό γκατζολ.άκ',

μμέ-μμε μμέ-μμε τό άρνάκ'
κτλ.
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'Ερμηνεία φωνών ζώων

Εις άλλα ασμάτια ερμηνεύεται ή 'ιδιάζουσα φωνή τών
ζώων καί ιδία τό άσμα τών πτηνών εις τήν άνθρωπίνην
γλώσσαν. Ούτα) π.χ. περί τών χελιδόνων λέγεται ότι φεύ-
γουσαι έξ Ελλάδος ψάλλουν τό εξής άσμα·

Άφήκαμε σνκο και σταφύλι
και σταυρό και λιχνιοτήρι.

επανερχόμενοι δέ τόν Μάρτιον τό εξής-

Εύρήκαμε φϋτρ φύτρ ψ ντο φύτρα.

διά τοΰ οποίου γίνεται προσπάθεια πρός άπομίμησιν τοΰ
άσματος τής χελιδόνος (*).
Ό τέττιξ άδει τά εξής·

Τής δεκοχτοΰρας τό άσμα ερμηνεύεται ώς εξής·

Ό κομπογιάννης ώς εξής διαλέγεται μέ τήν κίχλαν

—Κίχλα, κίχλα, πάρε μ' άντρα.

—Δε σε παίρνω, κομπογιάννη,
πού πατείς 'ς τή γης καί κλάνεις
καί τά μάρμαρα σειγιοΰνται
κ' οί άβατσινιες κουνιούνται.

—Κίχλα, κίχλα, πάρε μ' άντρα,
κ' εγώ είμαι παλληκάρι,
τά παχιά μου, τά χοντρά μου,
ρακοκάζανα γιομίζινα.

Πρός δέ τούς βατράχους, όταν φωνάζουν, έν Χαλκιδική
λέγονται οί εξής στίχοι'

—Βάθρακε, θέλεις γυναίκα;

—Πεθερά καί πεθερό;
—Βάχ! κακό!-βάχ! κακό!

Παιδιά μου κολ.ιψπήσετε,
ΰερίσετ', αλωνίσετε,
κ εμέ κουκκί άφήοετε,

Γκούγκου χτό,
κί σι ξτό,
μιά κουλούρα
κ' εν αυγό,

όσου νά 'ρθ'
ή Πασκαλιά
μί τού κό ||
κινού τ' αυγό.

—Μα κα κάρ νά 'χα και δέκα.

(') Οί στίχοι ευρίσκονται καί είς τά χελιδονίσματα, αλλά καί αυ-
τοτελώς.



Μιμήσεις ήχων. Στίχοι ζώων. Έπωδαί

51

Πλήν όμως τών φωνών τών ζώων, καί άλλων πραγμά-
των οί ήχοι αποτελούν ΰποκείμενον παιδικών στίχων. Οΰτω
π. χ. όταν άκοιίουν τήν καμπάναν λέγουν

Ντάγκ, ντάγκ, ντάγχ,
τό χαϊβάν',
ό μπερμπέρ' ς,
ό άο'ϊκ'ς,

δ κοκκινο/ιούοτακος.

(Κύζικος).

Εκτός νϋν τών πρός τάς φωνάς τών ζώων σχετικών τού-
των άσματίων καί άλλα ασμάτια έ'χουν ώς ύποκείμενον αυτών
τά ζώα. Οί εξής π. χ. παιδικοί έξ Αίγίνης στίχοι όμιλοΰν
περί τής ευκολίας ή δυσκολίας τής αλιείας ιχθύων τινών

Χάνος είμαι χάνομαι, γιονλος είμαι οε γελώ

πέρκα είμαι πιάνομαι, καί τό δόλωμα οοΰ τρώ.

"Αλλοι στίχοι είναι σκωπτικοί, άποσκώπτοντες ώρισμένα
τοΰ ζώου ελαττώματα. Τοιούτοι π. χ. είναι οί ανωτέρω περί
τοΰ κομπογιάννη παρατεθέντες. Περί δέ τοΰ σπουργίτη
υπάρχουν οί εξής'

Άοπρογίτος ε'ιμ εγώ, ένα χάλκωμα γεμιζ',

τό ποδάρι μ τό χοντρό κ' ένα γάμο μπιολετίζ'.

"Αλλοι στίχοι, απευθυνόμενοι έπίσης πρός τά ζώα, άπο
τελοΰν αυτόχρημα έπωδάς, διά τών οποίων προσπαθεί τό
παιδίον νά συλλαβή ή νά έξαναγκάση τό ζώον νά κάμη
κάτι τι. Οΰτω διά νά συλλάβουν πυγολαμπίδα λέγουν

"Ελα δώ κωλοφωτιά,
νά οε ρι'ιξω 'ς τά γυαλιά,
νά οε ψάν τά ψάρια
καί τα καλαμάρια.

("Ηπειρος).

Διά νά εξαναγκάσουν δέ τόν κοχλίαν νά έξέλθη τοΰ
κελΰφους του λέγουν

Σάλιαγκα μάλιαγκα,
βγάλ.' τά κιρατούδια ο',
νά ζήοουν τά πιδοϋδια ο .

(Θράκη).
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Παιδικαί έπωδαί. Στίχοι ανθέων

Τοιαύτας δ' επωδός μεταχειρίζονται καί είς άλλας περι-
στάσεις, οσάκις προσπαθούν νά έπιη>χουν κάτι τι. Ούτως, όταν
προσπαθούν νά στεγνώσουν ταχέως τήν πλάκα των, λέγουν

Στέγνωσε, πλακοϋλα μον,

χι άποκονλ.οκονλ.α μον,

μην το πώ τον Μπάρμπα-Γιάννη

καί σου κόψη το κεφάλι

καί τό ρήξη μέο' 'ς τή στέρνα

καί τό φάν τά μανρα ψάρια

καί τά κόκκινα σκουλήκια.

(Κεφαλληνία).

"Οταν προσπαθούν νά κατασκευάσουν τάς έκ φλοιοΰ
σφυρίκτρας των λέγουν

Ζουμ, ζούμ, | κάραζούμ,
πιέ νερό \ καί φάε χ ιόν',
νά λαλάς \ οάν τ' άηδόν'.

("Ηπειρος).

"Εχουν δέ τήν ΐδέαν, ότι ούτως ή σφυρίκτρα των Où λαλΐ/
καλύτερα.' Έν Όρτάκιοϊ τής Βιθυνίας τά επί τοϋ φλοιοϋ
ελαφρά ρυθμικά κτυπήματα, διά τών οποίων μέλλει ούτος
ν' άποσπασθή, συνοδεύουν μέ μελφδίαν μόνον άνευ λέξεων,
τήν εξής, διά τής οποίας πιστεύουν ότι ό αποχωρισμός τοϋ
φλοιού άπό τοϋ κλάδου κατορθοϋται εύκολώτερον και τα-
χύτερον

Adagio (j=104)

(Παχτίκος, σ. 187 αριθ. 127)

Πλήν τών πρός τά ζώα στίχων υπάρχουν στίχοι καί διά
τά άνθη, τών οποίων όμως πολύ ολίγοι είναι γνωστοί. Ούτο)
τά παιδία «κρατούντα φυτόν, έχον πολλούς στήμονας εις
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οξύ απολήγοντας, στρέφουσι τούτους δια τών δακτύλων και
έπειτα αφήνοντα, λέγουν

Ντάνι-ντάνι, κοκοράκι,
γύριαε καλοκαιράκι. »

Οί στίχοι ούτοι έχουν όψιν έπφδής.

Πλήν τούτων καί τά διάφορα μετεωρολογικά φαινόμενα
έχουν τούς παιδικούς των στίχους, τών οποίων δυσδιάγνω-
στος πολλάκις είναι ή άρχή. Μερικοί έξ αύτών παρουσιά-
ζονται σήμερον ώς σκωπτικοί, οίον
όταν βρέχη,

("Ηπειρος).

άλλοι ώς έπωδαί, οίον όταν φανή τό ούράνιον τόξον, τά κορί-
τσια, ενώ τραυούν τά μαλλιά των διά νά μεγαλώσουν, λέγουν

Βρέχει, χιονίζει,
τά μάρμαρα ποτίζει,

διά τό ούράνιον τόξον,

πόντικας χορεύει
γάτα μαγειρεύει.

Δόξα, δόξα, δόξα"
τί ϋα φάμ ' άπόψα ;

άλλοι ώς παροιμιώδεις, οίον

"Ηλιος καί βροχή ή

τοΰ Οεοΰ ευχή,
ήλιος καί αντάρα
τοΰ Οεοΰ κατάρα.

"Ηλιος και βροχή
παντρενοντ οί φτωχοί,
ήλιος καί χιόνι,
παντρεύοντ οί άρχόντοι.

Λόξα, δόξα, δόξα,
τά μαλλιά μου τόοα,
τόοα κι άλλα τόσα
κι άκόμα καμπόσα.

("Ηπειρος ).

όταν ύπάρχη ομίχλη,

Κατσαφάρα (2) φάρα,
Οά σε βάλον 'ς τήν πιΟάρα,

νά οε τρώου τό καλοκαίρι
με πηρούνι, με μαχαίρι
καί με τό δεξί μου χέρι.

(Μάνη).

(') Έκ του ύλικοϋ του Λαογραφικού 'Λρχείυυ. Ή περιγραφή του
ιε φυτού καί τής πράξεως είναι άσαφής.
(') Όμίχλη.
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διά νά αποδιώξουν τόν καπνόν,

Τα εκεί, τα έκεΐ, καπνέ,
όπου σφάζουν τό λαγό,
νά σον δώσουν τή νουρά,
νά τή φας τήν Παοκαλ.ιά
με τά κόκκινα τ αβγά
με τά τρυφερά τ αρνιά.

Πολυάριθμα είναι και τά οκωπτικά παιδικά ασμάτια, τά
οποία τόσον πολύ συναρμόζονται πρός τόν κατ' εξοχήν φιλο-
παίγμονα καί φιλοσκώμονα τού παιδίου χαρακτήρα. Είναι
δέ ταύτα ποικιλώτατα. Δι' άλλων σκώπτονται έθνη, π. χ. οι
"Εβραίοι,

"Οβριέ, ο κυλλόβριέ,
ποϋ V ή κόττα πδκλεψες;
'ς το βρακί τήν έβαλε
ι κι 'Οβριός τσιλίστηκε,

ή κόττα καρκαλ.ίατηκε.

("Ήπειρος).

δι' άλλων έπαγγέλματα, ώς οί ράπται,

Ράφτης είμαι, ίδέστε με,
ψωμί γυρεύω, δώστε με,
είδα τρίμμα κ' έτρεμα,
ουδέ τόσο πείναγα,
τέτοιο τό ζακόνι μον.

("Ηπει ρ·ς).

δι' άλλων ονόματα ανδρών και γυναικών, οίον

Γιάννη, Γιάννη, Γιαννακό,
πόφαγες τόν ποντικό,
μέ τό λάδι, μέ τό ξύδι,
μέ τό κόκκινο κρομμύδι.

Βαοιλάκα λάκα,
τραύα τή νταλ.άκα.

δι' άλλων τέλος διάφορα σωματικά έλαττώματα, οίον

Κοντσουμύτ , πλ.ατσονμύτ',
κόψι ξύλα κάμι οπίτ .

("Ηπειρος).
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Κασιδιάρη μ' κενεφέ,
πόα' πουλούνε τον καφέ;
— Πέντι γρόσια κ' ένα δυάρ'
—"Αφιρι μ τονν κασιδιάρ .

(ΒιΟννία).

Τοιαύτης ευτράπελου και σκωπτικής φύσεως είναι καί οί
σχετικοί προς τά παραμύθια στίχοι, οίον τό γνωστότατον

Νά σον πώ 'να παραμύθι,
τό κονκκι και τό ρεβύθι,
κτλ.

η "Εναγ καιρό χ ενα ζαμάν
πάάριβαν dov ^οντζια/ιάν'
μί τον τρύπιου τον καζάν',
μι τον βρώμιου τον σαζάν.

(θράχη).

'Ακριβώς δ' έ'νεκα τής φιλοσκώμμονος ταύτης τοΰ παι-
διού διαθέσεως καί πολλά άλλα σκωπτικά ασμάτια περιήλ-
θον εις τά παιδία καί διασώζονται ύπ' αύτών, οία τά κα-
τωτέρω

Ι'κέλω, Γκέλω, Καρκαγκέλω,
cm τήν πόρτα σον διαβαίνω,
τό σκνλλί σον μ αλυχτάει,
άντρας σον με πολεμάει.

("Ηπειρος).

Τώρα βγήκι νέα μόδα
τον γαϊδάρου τήν ονρά
νά τήν παίρνονν τά κορίτσια
νά τήν κάνουν κατσαρά.

( Άδριανούπολις).

Ή Μανιώ ένα κακό
έχει μόνο ή καϋμένη,
που αγαπά τοϋν αστακό
καί γιά του χουρό πιθαίνει.

(Άδριανοΰπολις).

Τοιαύτης παιγνιώδους καί σκωπτικής φύσεως είναι και
αί παιδικαι παρωδίαι, εξ ών άλλαι μέν είναι πραγματικώς
παιδικοί, ενώ άλλαι, καί Ιδία τών εκκλησιαστικών ασμάτων,
εις τούς μεγάλους έ'χουσαι τήν άρχήν, περιήλθον εις τά παι-
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δία και ελαβον μορφήν παιδικήν. Τοιαΰται παιδικαι παρα)·
δίαι είναι π. χ. αί τοΰ αλφαβηταρίου,

"Αλφα, βήτα
κόψε πίτα,
φάε καί συ

καί δώσ και τς γάτας.

( "Ηπειρος).

"Αλφα, βήτα καί ρό ρό,
τό κεφάλι οον ξερό.

τών αριθμητικών ασμάτων, οίον

"Ενα. Νά οε κόψ' τό αίμα.
Δυο. Νά οε κόψ' πιρδοβολεϊο.
Τρία. Νά σε φαν τά σκυλιά.
Τέσσερα. 'Απ' τά μαλ,λία ο' έσυρα,
κτλ. (Μάνη).

αί τών προσευχών και μάλιστα τοΰ Πάτερ ημών,

Πάτερ ήμών,
ψωμί καί λιμόν,
κτλ.

Παναγία Τριάς,
π ότι ϋά φάμι κριάς;

αί τών διαφόρων εκκλησιαστικών ευχών, οίον

Τοΰ Κυρίου δεηθώμεν,

οΰπίσ 'ς τήν πόρτα κρυβηΟώμεν.

'Υπέρ τής άνωθεν ειρήνης,
καί τής κάτωθεν Κατερίνης.

ώς καί αί τών εκκλησιαστικών ασμάτων, οίον

Ήσαια χόρευε,
σοΰρ' το, ρέ καλόγερε.

Τω άναγαγόντι, ,

μσΰ πεσε το δόντι,
πήγα νά το πάρω,
μου πεσε καί τ άλλο

"Επειτα πολλά είναι τά παιδικά ασμάτια, τά συνοδεύοντα
παιδιάς, 'Αλλά περί τούτων Οέλομεν ομιλήσει είς τό περί
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παιδιών κεφάλαιον, τών οποίων άποτελούν άναπόσπαστον

μέρος. Ενταύθα ίσως θά ήδύνατο νά γίνη λόγος μόνον περί

τών ασματίων, δι' ών γίνονται αί κληρώσεις κατά τάς παι-

διάς. Τά ασμάτια ταΰτα πολλάκις είναι περιεργότατα, διότι

αποτελούνται έκ λέξεων εντελώς ακατανόητων. Φαίνεται δ'ότι

πολλά έξ αυτών έ'χουν ξένην προέλευσιν, παραληφθέντα δέ

ύπό τών παιδίων παρεφθάρησαν φρικωδώς καί κατέστησαν

ακατανόητα ψελλίσματα καί ώς τοιαύτα έξακολουθοϋν νά λέ-

γωνται. Τοιούτόν τι π. χ. είναι τό συνηθέστατον

"Α ■ στρά - ντάμ
πίκι -πίκι-ράμ
πούρι - πούρι - ράμ
ά-στρά-ντάμ.

Τελευταΐον εχομεν καί μερικάς λαϊκάς παιδικός προσευ-
χάς, τάς οποίας διδάσκονται ν' άπαγγέλλουν προ τής κατα-
κλίσεως τά παιδία. Τινές έξ αύτών διασώζουν ίχνη λογιω-
τέρας προελεύσεως, άλλαι ό'μως είναι καθαρώς λαϊκαί, φέρουν
χαρακτήρα έπωδής καί κινούνται εντός τού κόσμου τών λαϊ-
κών δοξασιών καί παραδόσεων. 'Ιδού εν παράδειγμα1

Γίέφιο), κάνω τό οτανβά μου,
άγγελο χω 'ς ιό πλευρό μου,
δούλος του Θεού λογιοΰμαι.
και κανένα δεν φοβούμαι.
Ή κερά ή Παναγιά
κι ό 'Ιησούς Χριστός νικά,
πού τά διώχνει τά κακά
κι όλα τά δαιμονικά.
'Σ ένα σταυρό γεννήθηκα, 'ς ένα σταυρό πιστεύω,
πιστεύω και 'ς τά πάθη του και 'ς τήν άνάσταοί του
καί 'ς τήν κυρά τήν Παναγιά καί είς τόν άη Γιάννη,
πού δέχεται τς αμαρτωλούς καί χαίρεται τούς δίκιονς.
Αέξε καί τήν ψυχούλα μου δεξιά, τοΰ παραδείσου.

(Σταματιάίον, Σαμιακά Ε 262).

ι 'Ιδού καί έτερον λαϊκώτερον

Τοΰ Χρίστου τό κονταράκι
βάνω ' γ ό) προσκεφαλάκι,
φύγε ού κακό άπό πά,
κι ό Χριστός είν' έπαδά,
πού ξορκίζει τά κακά
κι οϋλα τά πονηρικά.

(Δεινάκις, Ρέϋυμνος Κρήτης).
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Έκ τών ανωτέρω εκτεθέντων προκύπτει σαιρώς ή σπου-
δαιότης τών παιδικών έν γένει ασματίων. Ταϋτα είναι άξια
πολλής προσοχής καί επιμελούς έρεΰνης καί συλλογής, ου
μόνον διότι άποτελοϋν πολλάκις λίαν ένδιαφέροντα λείανα
τοϋ παρελθόντος, ου μόνον διότι καί καθ' εαυτά είναι χα-
ριέστατα πολλάκις τοϋ λόγου μνημεία, αλλά καί διότι άπο-
τελοϋν ύλικόν πρώτης τάξεως, έξ αύτής τής ψυχής τοΰ παι-
διού απορρέον, τό όποιον θά ήδύνατο άριστα νά χρησιμο-
ποιηθή καί καλλιεργηθή πρός σκοπούς παιδαγωγικούς διά
τήν τρυφερωτέραν τοΰ παιδίου ήλικίαν. Εννοείται όμως ότι
διά νά είναι ή συλλογή άρτία πρέπει ού μόνον τό κείμε-
νον τοΰ άσματος νά σημειώνεται άκριβώς, καθώς καί ή
περίστασις, καθ' ην λέγεται, αλλά καί ό τρόπος, καθ' ον
άπαγγέλεται ή αδεται. Ή μουσική ιδία σημείωσις, καί αν
άκόμη ή μελωδία είναι απλούστατη καί προσεγγίζη μάλλον
πρός τήν άπαγγελίαν, είναι άπαραίτητος. Κατά τοΰτο δέ
υστερούν δυστυχώς τελείως πάσαι αί μέχρι τούδε γενόμεναι,
πενιχραί άλλως, ελληνικών παιδικών ασμάτων συλλογαί.
"Οταν δέ πρόκειται περί ασματίων, συνοδευόντων παιδιάς,
τότε πρέπει νά περιγράφεται άπερίττως μέν, αλλά μέ πάσαν
δυνατήν σαφήνειαν ή παιδιά. Έάν δέ συνοδεύεται αύτη
καί μέ διάφορα όργανα ή κατασκευάσματα, πρέπει νά πα-
ρέχεται ού μόνον ή περιγραφή, αλλά καί ή εΐκών.

δ') Τής 'Αγάπης.

Μετά τάς άνωτέρω κατηγορίας πολυάριθμον καί σπου-
δαίαν τάξιν ασμάτων άποτελοϋν τά ερωτικά, τά τραγούδια
τής αγάπης. Έκ τούτων πολλά μέν είναι τά έχοντα πλείο-
νας στίχους, πλείστα όμως ή μάλλον άπειράριθμα είναι τά
δίστιχα. Είναι δέ τά πλείστα τών έρωτικών ασμάτων χο-
ρευτικά καί διά τοΰτο, πλήν τών διστίχων, καί ποικίλα κατά
τό μέτρον, μή περιοριζόμενα μόνον εις τόν δεκαπεντασύλ-
λαβον. Τά δέ δίστιχα δύναται τις νά εΐπη ότι άποτελοϋν
ξεχωριστήν έν γένει τάξιν εντός τής ολης δημοτικής πυιή-

\
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σεως. Πλείστα βεβαίως έξ αύτών λέγονται κατά παράδοση·,
άλλά καί πλείστα έπίσης είναι τά αυτοσχέδια. Αύτοσχεδιά-
ζονται δ' ώς επί τό πλείστον ταύτα κατά τούς χορούς καί
τάς συναναστροφάς, κατά τάς οποίας διασταυρούνται ώς
είς πραγματικόν ποιητικόν αγώνα μετά θαυμαστής εύχε-
ρείας καί όξύτητος. 'Ιδίως αί νήσοι διακρίνονται εις τήν
ποιητικήν ταύτην άσκησιν. Εις τινας μάλιστα νήσους, ώς
τήν Κρήτην καί τήν Κύπρον, συνάπτονται μεταξύ τών
ποιητάρηδων, ώς λέγονται εν Κύπρω οί ποιηταί καί δή οί
έξ επαγγέλματος, ή τών ριμαδόρων, ώς λέγονται έν Κρήτη,
αληθείς ποιητικοί άγώνες. Μνημονεύονται δέ τοιούτοι ήδη
από τοΰ Ιί' αιώνος

Ώς πρός τό περιεχόμενον είναι ποικιλώτατα, έκφράζοντα
μέ θαυμαστήν πολλάκις έπιγραμματικήν συντομίαν καί χάριν
όλα τά πολυποίκιλα τής στιγμής συναισθήματα. "Οθεν είδη
αύτών έχομεν ποικίλα καί διάφορα, σκωπτικά, γνωμικά, παι·
νέματα, πεισματικά, κτλ. κτλ. 'Αλλά τό μέγιστον πλήθος αύ-
τών είναι κυρίως ερωτικά. Φέρουν δέ τά δίστιχα κατά τό-
πους διάφορα ονόματα, λιανοτράγουδα, μανέδες ή αμανέδες
ή κοτσάκια (2), μαντινάδες δέ (Κρήτη) ή πατινάδες λέγονται
τά κωμαστικά δίστιχα, τά όποΐα, ώς τά παρακλαυσίθυρα τών
άρχαίων, τραγουδούν οί νέοι υπό τά παράθυρα τών έκ-
λεκτών των.

Ή ερωτική αύτη ποίησις τής νεωτέρας Ελλάδος είναι
άρκετά παλαιά. Βεβαίως άσματα δημώδη ερωτικά δέν είναι
δυνατόν νά έλειψαν, έφ' όσον υπάρχει λαός, καθ' όλον τό
διάστημα τών άπό τής άρχαιότητος μέχρι τών ημερών μας
χρόνων. Άλλά τά πρώτα δείγματα δημώδους νεοελληνικής

(') Crusii, Turcograecia σ. 209. Addidit (Stomatitis Donatus^
(tum mihi vocabula έν ßicp Apollonii et Tarsiae exponerot) in
insulis moris esse: mares inter se certare vicissim talib. carmi-
nibus: quismam plures ex iis versus recitare possit. Sic ctiam
inter se honeste certare juvenem et virginem char am, intra
aedes. Adesse auditores, qui annotent. Fieri haoc animi causa,
accederc convivia, choreas, cantus.

(J) Tu ονόματα ταϋτα είναι τουρκικής προελεύσεως.
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ερωτικής ποιήσεως εχομεν άπό τούς τελευταίους αιώνας τού
Βυζαντίου. Εΐς τά ερωτικής υποθέσεως δημώδη έμμετρα βυ-
ζαντινά μυθιστορήματα διακρίνονται εύκόλως δημοτικά ερω-
τικά ασμάτια, ονομαζόμενα καταλόγια, τά οποία ιρέρουν όλα
τά χαρακτηριστικά τής σημερινής δημώδους τεχνοτροπίας
'Αλλά και ασματα ή δίστιχα σημερινά αύτούσια έπανευρίσκο-
μεν εΐς τά Καταλόγια, συλλογήν βυζαντινών ερωτικών ασμά-
των, τήν οποίαν πρώτος εξέδωκεν ό Γουλιέλμος Βάγνερ τώ
1879 έκ χειρογράφου τού ΙΕ' αιώνος ύπό τήν πλαστήν έπι-
γραφήν Άλφάβητος τής αγάπης, τελευταιον δ' οι γνωστοί νεο-
ελληνισταΐ Hesseling και Pernot ύπό τήν επίσης πλαστήν
έπιγραφήν Έρωτοπαίγνια. Εις τά καταλόγια ταύτα πλήν άλ-
λων άνευρίσκομεν καί όλόκληρον άριθμητικύν ερωτικόν αίσμα,
φερόμενον μέχρι τής σήμερον εις τό στόμα τοΰ λαοΰ εις πο-
λυπληθείς παραλλαγάς ύπό τό όνομα έκατάλογα. Εΐς τό $σμα
τοΰτο, ώς συνήθως εΐς τά αριθμητικά ασματα, ή λυγερή προ-
βάλλει εις τόν άγαπητόν της τό ποιητικόν άγώνισμα, είς έ'κα-
στον υπ'αύτής άπαγγελλόμενον αριθμόν άπό τοΰ 1 μέχρι τοΰ
10 καί έκεΐθεν κατά δεκάδας μέχρι τοΰ 100 νά άπαντα διά
στίχων, τών οποίων τήν άρχήν ν' άποτελή ό άπαγγελλόμένος
αριθμός, οίον

—"Ενα τοΰ λέγ' ή λυγερή κι ό νιος άπηλογάται.

— Μια α' είδα, μια ο' αγάπησα και μιά τόν νου μου πήρες,
τά λογικά μου σήκωσες, 'ς τά όρη τά επήγες.

Τό άσμα είναι άρκετά μακρόν, ιδίως εΐς τό χειρόγραφον,
ώστε νά μή δύναται νά θεωρηθή ώς αύτοσχέδιον τής στιγ-
μής δημιούργημα, απλή απόρροια στιγμιαίας ποιητικής δια-
θέσεως οιουδήποτε άνθρώπου τοΰ λαοΰ. Μάλλον πρέπει νά
θεωρηθή ώς δείγμα άρκετά ζωηράς ποιητικής κινήσεως εις
τήν δημώδη γλώσσαν έξ επαγγέλματος λαϊκών ποιητών, ιστα-
μένων επί τοΰ αύτοΰ πρός τόν λαόν πνευματικού επιπέδου,
ώς οί Guslar τών Σέρβων ή οί σημερινοί Κυπριακοί ποιη-
τάρηδες. Δυστυχώς τής ποιητικής ταύτης κινήσεως τά λεί-

(') Ό Ν. Γ. Πολίτης έδημοσίευσεν εν δείγμα είς τάς Έκλογάς του
σ. 247-248.
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ψανα είναι αραιά, αί δ1 ολίγοι έπ1 αυτών γενόμενοι ερευ-
ναι δεν μας επιτρέπουν ακόμη νά σχηματίσω μεν σαφή ίδέον
αύτής. Τής ποιητικής ταύτης κινήσεως άπόρροιαι φαίνονται
καί άλλα παλαιοτέρας υποθέσεως άσματα, αϊ καλούμενοι
πηραλογαί, περί τών οποίων θέλομεν ομιλήσει κατωτέρω.

"Οσον άφορα τά δίστιχα συχνότατοι είναι αϊ μνειαι
αύτών εις συγγραφείς καί περιηγητάς τών χρόνων τής τουρ-
κοκρατίας.

ε) Τού Γάμου.

Συγγενή πρός τά τραγούδια τής άγάπης καί ώς πρός
τήν διάθεσιν καί ώς πρός τήν έκφρασιν είναι τά γαμήλια,
έκ τών οποίων πλείστα είναι δίστιχα ή έκ διστίχων συγκε-
κροτημένα άσματα. Ύπόθεσις αύτών είναι αί τελούμενοι
πράξεις, τάς οποίας συνοδεύει ή έξύμνησις τοΰ κάλλους, τής
εύγενείας, τών άρετών καί τών προσόντων τών μελλονύμ-
φων και ή έπιδαψίλευσις άφθονων εύχών διά, τήν μέλλου-
σαν αύτών εύτεκνίαν καί εύδαιμονίαν. Ούχί δέ σπανίως
άναμειγνύεται είς αύτά καί τό γλυκύπικρον μητρικόν παρά-
πονον διά τόν χωρισμόν άπό τοΰ πεφιλημένου τέκνου.

Συνοδεύουν δέ τά άσματα ταύτα τόν γάμον είς όλα αύ-
τοΰ τά καθέκαστα, τών όποιων ούτως ενισχύουν τόν τελετουρ-
γικόν χαρακτήρα. Τό άλεσμα τοΰ σίτου, τό κοσκίνισμα τών
άλεύρων, τών προορισμένων διά τούς άρτους τοϋ γάμου, τό
παραγέμισμα τών στρωμάτων καί τών προσκεφαλαίων, τό
ξύρισμα τοΰ γαμβρού καί ό καλλωπισμός τής νύμφης, ή
άναχώρησις τής γαμήλιου συνοδείας πρός παραλαβήν τής
νύμφης, ή άναχώρησις τής νύμφης έκ τής πατρικής οικίας,
ή άφιξις αύτής εις τόν οίκον τοϋ γαμβρού κτλ. όλα συνο-
δεύονται υπό καταλλήλων διά τήν περίστασιν ασμάτων.

ς") Τής ξενιτειάς.

Ίδιαιτέραν κατηγορίαν ασμάτων έν τή δημώδει νεοελ-
ληνική ποιήσει άποτελοϋν τά λεγόμενα τραγούδια τής ξενι-
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τειίϊς. Τά άσματα ταΰτα, είς τά όποια διεκτραγωδοΰνται με
τά μελανώτερα χρώματα όλα τά βάσανα, τά όποια έχει ό
ξενιτεμός και δι' εκείνον που φεύγει καί δέν θά έχη είς τά
ξένα τάς περιποιήσεις τής οικογενείας του καί ιδίως εις ώρας
ασθενείας, καί δι' εκείνους πού μένουν καί θά περιμένουν
επί χρόνους μακρούς καί πολλάκις ίσως επί ματαίω τήν
έπάνοδον τοΰ άγαπητοΰ των, είναι, κατά τό πλείστον τών
χρόνων τής τουρκοκρατίας, μερικά δέ καί άρκετά παλαιά.
"Ισως νά φθάνουν καί μέχρι τών τελευταίων βυζαντινών
χρόνων. Είναι δέ χαρακτηριστικότατα διά τόν έλληνικόν
βίον καί την ελληνικήν -ψυχήν κατά τούς σκοτεινούς τούτους
χρόνους. Ή τουρκική κατάκτησις, ιδίως κατά τούς πρώτους
αυτής αιώνας, είχε καταστρέψει την εύημερίαν καί τήν αύ-
τάρκειαν τής χώρας. Πολλά μέρη τής Ελλάδος δέν ήδύ-
ναντο πλέον νά θρέψουν τούς παλαιούς κατοίκους των, οί
όποιοι, γνήσιοι άπόγονοι τών αρχαίων, εύκίνητοι καί φιλο-
τάξιδοι όπως εκείνοι, εύκόλως άπεφάσιζον νά άναζητήσουν
τύχην εΐς τά ξένα. Ή Αύστρία, ή Ρωσία, καί ιδίως ή Ρου-
μανία, ώς ή 'Αμερική σήμερον, προσείλκυον αθρόους τούς
έν τή ιδία χώρα άδυνατοΰντας νά ζήσουν "Ελληνας.

'Αλλ' ό ξενιτεμός τής έποχής έκείνης ήτο καί διά τόν
ξενιτευόμενον καί διά τήν οΐκογένειάν του ισοδύναμος πρός
τόν θάνατον. Διότι ό ξενιτευόμενος σπανίως έπανέόλεπε τό
πάτριον έδαφος. Δέν ύπήρχον τότε αί σημεριναί εύκολίαι.
Τά ταξίδια ήσαν μακρά καί κινδυνώδη. Λησταί έλυμαίνοντο
τήν στερεάν, ή δέ θάλασσα ήτο εκτεθειμένη εΐς τήν άγριό-
τητα παντοεθνών πειρατών καί ιδίως τών άπαισίων Μπαρ-
μπαρέζων, οί όποιοι διήρπαζον τά πλοία καί άπήγον τούς
συλλαμόανομένους ώς αιχμαλώτους εις τάς μακρινάς των
χώρας, οπόθεν σπανίως έπανήρχοντο. "Οσοι δ' άπαξ εύρι-
σκον τύχην εΐς τά ξένα καί έγκαθίσταντο εις αυτά καί άνέ-
πνεον έλευθερώτερον άέρα, έδυσκολεύοντο πλέον νά εκτεθούν
εις τούς κινδύνους μακρινού ταξιδιού, διά νά έπανέλθουν
εις τήν κατατυραννουμένην πατρίδα, όπου ούδεμίαν άσφά-
λειαν θά εΐχον ούτε διά τόν εαυτόν των, ούτε καί διά τήν
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περιουσίαν των, τήν διά τόσων κόπων καί στερήσεοιν άπο-
κτηΟεΐσαν. Διά τοΰτο ακριβώς καί ό λαός τήν ξενιτειάν έθε-
ώρησε βαρυτέραν καί αύτοΰ ακόμη τοΰ θανάτου.

Παρηγοργιά'χ' ό θάνατος και λησμοσνν ό χάρος,
ό ζωντανός ό χωρισμός παρηγοριά δεν εχει.

Έκ τών ασμάτων τούτων πολλά, όπως εΐπομεν, είναι
παλαιά καί πατροπαράδοτα, πολλά όμως ήσαν καί τά αύτο-
σχέδια. Έποιούντο δέ συνήθως κατά τό άποχαιρετιστήριον
δειπνον. Έκεΐ συνεκεντρώνοντο όλοι οι οικείοι καί άφηναν
νά έκχυθή ή μελαγχολία των είς παθητικώτατα πολλάκις
αυτοσχέδια τραγούδια. Έξηκολούθουν δέ ταύτα καί κατόπιν
εις τόν δρόμον, διότι ύπήρχεν ή συνήθεια νά ξεπροβοδοΰν
τόν άναχα>ροΰντα εις άρκετήν άπό τοΰ χωρίου άπόστασιν.
Πλείστα έκ τών ασμάτων τούτων προέρχονται έκ τής 'Ηπεί-
ρου, ή οποία, όπως δά καί σήμερον, ήτο καί τότε ή κατ'
εξοχήν χώρα τοΰ ξενιτεμού, πολλά δ' έκ τών νήσων, όπου
επίσης λόγω τοΰ ναυτικού βίου ό ξενιτεμός ήτο συνηθέ-
στατος, τινά δέ είναι καί πανελλήνια καί δύσκολον είναι
σήμερον νά άνεύρη τις τήν άρχικήν πατρίδα των. Ώς πρός
τόν τόνον πλησιάζουν πάρα πολύ τόν μελαγχολικόν τόνον
τών μοιρολογιών.

ζ') Μοιρολόγια.

Σπουδαιοτάτην καί πολυαριθμοτάτην κατηγορίαν ασμά-
των έν τή δημώδει νεοελληνική ποιήσει άποτελοϋν τά μοιρο-
λόγια, διά τών οποίων αί γυναίκες άποδύρονται τόν θάνατον
τών συγγενών των. Τά μοιρολόγια, ώς ασματα θρηνψικά,
είναι εύρύτατα διαδεδομένα εις όλους σχεδόν τούς κατά φύ-
σιν λαούς, συνδέονται δέ καί στενώς πρός τήν παγκόσμιον
λατρείαν τών νεκρών. Βεβαίως πλην τών πρός τόν θάνα-
τον συνδεομένων μοιρολογίαιν, και πάσα οιαδήποτε άπώ-
λεια οιουδήποτε πράγματος, καθώς καί πάν οιονδήποτε βα-
θέως μελαγχολικόν συναίσθημα δύναται νά έκδηλαιθή εις
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άσμα θρηνητικόν, είς μοιρολόγι. Τά πλείστα όμως πάντοτε
και τά κάλλιστα είναι γεννήματα τοΰ πόνου τοΰ θανάτου.

Ύπό τήν μάλλον πρωτόγονον αυτών μορφην αποτε-
λούνται συνήθως άπό μίαν έπιφωνηματικήν φράσιν διαρκώς
επαναλαμβανομένην. «ΖΤοϋ είναι τό ανιψάκι μου, το μονά-
κριβο;·» λέγουν καί ξαναλέγουν καί μοιρολογούν αί αύστρα-
λαί γυναίκες. Εις άλλην περίπτωσιν αί νέαι γυναίκες μοι-
ρολογούσαν.

'Αδελφούλη /ιον !

αί γραΐαι,

Γνιονλη μον !
καί κατόπιν ομού έν χορω,

Αε ϋά οε ξαναϊδώ πιά,
δε Οά σε ξαναϊδώ πιά !

Βαθμηδόν όμως, όπως άλλως συνέβη καί εΐς όλα τά
είδη τής ποιήσεως, έπλουτίσθη καί τό παραστατικόν, τό εΐς
εννοίας περιεχόμε*ον τών μοιρολογιών. Εις τάς έπιφωνή-
σεις ταύτας, οί όποΐαι άπετέλουν την συναισθηματικήν μό-
νον έκδήλωσιν τής βαθυτάτης επί τώ Ο ινάτω οδύνης, προ-
σετέθησαν άφ' ενός μέν περιγραφαί τής θλιβερός μοίρας,
ή όποία περιμένει καί τούς επιζώντας, άπορφανιζομένους
αγαπητού προσώπου, πολλάκις δέ καί ισχυρού προστάτου,
καί τόν άποθανόντα εις τό σκοτεινόν καί κρυερόν καί άπο-
τρόπαιον βασίλειον τού ά'δου, άφ' ετέρου δ' έ'παινοι διά τάς
άρετάς τοΰ τεθνεώτος. Ούτως έμορφώθη τό μοιρολόγι εΐς
τέλειον ποίημα, καί ώς τοιούτον ήτο γνωστόν εΐς όλους
άρχαίους λαούς. Επειδή όμως ώς τέλειον άκριβώς ποίημα
άπήτει καί ΐδιαιτέραν πλέον δεξιότητα καί έμπνευσιν, ταχέως
έσχηματίσθη καί ιδιαιτέρα τάξις ποιητριών, — διότι τό μοι-
ρολόγι πάντοτε άνήκεν εις τάς γυναίκας — μοιρολογιστριών,
αί όποΐαι, έ'χουσαι άποτεθησαυρισμένα εΐς τήν μνήμην αύ-
τών πολυάριθμα μοιρολόγια καί στίχους, έ'χουσαι δ' άμα καί
τήν δεξιότητα νά διασκευάζουν αύτά καταλλήλως καί στί-
χους νά συνδυάζουν καί εν άνάγκη καί νέους διά τήν πε-
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ρίστασιν νά δημιουργούν, άνελάμβανον αντί αμοιβής τό μοι-
ρολόγι.

Εις τήν 'Ελλάδα δείγματα μοιρολογιών και μοιρολογί-
στρας έχομεν ήδη άπό των χρόνων τοΰ Όμηρου, ό δ' άνα-
γινώσκων τούς στίχους, τούς περιγράφοντας τήν περιποιή-
σιν τοΰ νεκρού τοΰ Έκτορος, νομίζει ότι έχει ενώπιον του
σύγχρονον εικόνα. Ή περιγραφή άπεικονίζει πιστώς ό,τι και
σήμερον γίνεται, οι δέ γόοι τών θρηνουσών και ώς πρός τήν
έκφρασιν και ώς πρός τά έκφραζόμενα άντιστοιχοΰν πληρέ-
στατα πρός ό,τι καί σήμερον μοιρολογούν αί Ελληνίδες. Τό
έθιμον διετηρήθη καθ' όλην τήν άρχαιότητα, δέν έπαυσε δέ
καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, έκ τών οποίων άλλως τε
προέρχεται καί ή λέξις μοιρολόγι(ν) διά τά θρηνητικά εν γέ-
νει άσματα. Κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας έπίσης
ήτο άκόμη άκμαιότατον, οί δέ περιηγηταί τών χρόνων εκεί-
νων συχνότατα τό άναφέρουν καί τό περιγράφουν. Σήμερον
όμως ευρίσκεται έν ύποχωρήσει.. Είς τάς πόλεις δέν άκούεται
πλέον τό μοιρολόγι, μόνον δ' είς τά χωρία εύρίσκει άκόμη
καλλιέργειαν καί ταύτην ούχί πανταχοΰ τήν ιδίαν.

Ίσχυρότατον μόνον άκμάζει τό έθιμον εις τήν Μάνην,
όπου και τά μοιρολόγια είναι έντελώς ιδιόρρυθμα καί ολό-
κληρος έθυμοτυπία δι' αύτά έπικρατεΐ. Έκεΐ μόλις άποθάνη
κανείς είτε παρών εϊτε καί εις τά ξένα, όλαι αί γυναίκες
τοΰ χωρίου θα πάν 'ς τό κάθισμα, 'ς το μοιρολόγι. Κάθην-
ται γύρο γύρο κατά γης καί αρχίζουν εν είδος διαλόγου,
εις τόν όποιον τονίζουν εις στίχους ό,τι άκριβώς θά ειχον
νά ειπούν καί εις πεζόν. Αί συγγενείς έπαινοΰν τάς άρετάς
τοΰ άποθανόντος, διηγοΰνται τά τοΰ θανάτου του, πρό πάν-
των έάν άπέθανε φονευθείς, καί ομιλούν περί έκδικήσεως,
αί δέ παριστάμενοι, λαμβάνουσαι καί αύται μέρος κατά δια-
δοχήν εις τό μοιρολόγι, παρηγορούν, συμβουλεύουν ή λαμ-
βάνουν άφορμήν νά διηγηθούν τάς ιδίας συμφοράς καί νά
ένθυμηθοΰν τούς ιδίους νεκρούς.

Τήν μοιρολογούσαν δέν δύναται κανείς νά διακόψη άνευ
άδειας. Ζητείται δέ ή άδεια ώς εξής" α') ή προτιθεμένη

5
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νά μοιρολογήση, δν παρακάθηται παρά τήν μοιρολογούσαν,
φέρει ήρέμα τήν κεφαλήν της επί τοΰ προσώπου αυτής, β')
αν εΰρίσκωνται εις άπόστασιν, λαμβάνει τήν χεΐρά της καί
γ') ζητεί τήν άδειαν δι' αυτοσχεδίου μοιρολογίου, είς τό
οποίον άπαντα ή μοιρολογούσα δι' ετέρου, παρέχουσα τήν
αΐτουμένην άδειαν.

Τά μοιρολόγια είναι έκ τών καλλίστων, παθητικωτάτων
καί ποιητικωτάτων προϊόντων τής δημώδους ελληνικής μού-
σης. Μόνον τά μανιάτικα ΰστεροΰν ποιητικώς. Ώς επί τό
πλείστον είναι πεζά στιχουργήματα εΐς όκτασυλλάβους, εΐς τά
όποια αί μοιρολογοϋσαι λέγουν δ, τι καί έν τω συνήθει
διαλόγω θά έ'λεγον. Δέν ανευρίσκει κανείς εις αυτά τάς έν
εΐδει παραληρήματος λυρικάς έκ τοΰ πόνου εξάρσεις, αί
όποΐαι είναι τόσον συνήθεις εΐς τά άλλα. Καί όμως καί
μεταξύ αύτών ούχί σπανίως άνευρίσκονται ποιητικοί αδά-
μαντες. Έν τοιούτον έδημοσίευσα εις τό βιβλίον μου «Αί
γυναίκες εΐς τήν Λαογραφίαν» (σ. 62).

Τά πλείστα τών μοιρολογιών έκ τής φύσεως καί τοΰ
τρόπου τής ποιήσεως αύτών είναι καί πρέπει νά είναι αύ-
τοσχέδια καί δι« τοΰτο καί εφήμερα. 'Ιδίως αυτοσχέδια
είναι τά μανιάτικα, τά όποια, ώς εΐπομεν, άποτελοΰν είδος
διαλόγου μεταξύ τών μοιρολογουσών, ό όποιος σπανίως
εξαίρεται εις ποιητικόν ύψος. Υπάρχει όμως καί άρκετός
θησαυρός μοιρολογιών έκ παραδόσεως, τόν όποιον διαφυ-
λάττουν καί πλουτίζουν διαρκώς καί αί έξ έπαγγέλματος
μοιρολογίστριαι, αλλά καί αί άλλαι γυναίκες, τών όποία)ν
μερικαί πολλάκις, κατά τήν πληροφορίαν τοΰ Fauriel, κατά
τήν ώραν τών άγροτικών εργασιών, παίζουσαι συνθέτουν
μοιρολόγια διά φανταστικός αιτίας. Κυρίως υπάρχει άρκετόν
πλήθος τυπικών προοιμίων, μέ τά όποια συνήθ'ύς άρχίζουν
τά μοιρολόγια αί γυναίκες. 'Ιδού εν παράδειγμα έκ Μάνης-

Ο χάρος έβουλήθηκε πύργο νά ϋεμελιώο^.

Βάζει τούς νιούς πατώματα, τούς γέρους αγκωνάρια,

βάζει καί τά μικρά παιδιά πόρτες και παραθύρια.
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Πατέρα μου,· χρυσέ γονή,
όρμήνεια μου καί συ βουλή,
τΐ'τανε τοΰτο, που έκαμες;
κτλ.

Έκ των ανωτέρω οί τρεις πρώτοι στίχοι αποτελούν προοί-
μιον, δυνάμενον νά προταχθή οιουδήποτε μοιρολογίου, άπό
δέ τοϋ τετάρτου άρχίζει τό ΐδιαίτερον μοιρολόγι.

Πλην όμως τών έκ παραδόσεως γνωστών τούτων μοι-
ρολογιών καί προοιμίων καί πολλά έκ τών αύτοσχεδίων δέν
χάνονται, ιδίως όσα έκαμαν κάποιαν ίδιαιτέραν έντύπωσιν.
'Ακριβείς πληροφορίας περί τοϋ τρόπου, καθ' όν ταϋτα στε-
ρεοποιούνται καί εισέρχονται βαθμηδόν είς τόν κύκλον τών
παραδεδομένων έχομεν έκ Μάνης. Έκεΐ θεωρείται έντροπή
διά τάς γυναίκας όχι μόνον νά μή γνωρίζουν νά μοιρολο-
γούν, άλλά καί νά μή δύνανται νά άπαντοϋν αύτοσχεδίως
εις τά μοιρολόγια άλλων γυναικών. Διά τούτο τά κορίτσια
προσπαθούν μέ κάθε τρόπον νά άποκτήσουν τήν ικανότητα
ταύτην. Παρακολουθούν συνήθως τάς κηδείας καί προσπα-
θούν νά απομνημονεύσουν όσον τό δυνατόν περισσότερα
μοιρολόγια. Ταύτα έπαναλαμβάνουν κατόπιν εις τάς έργα-
σίας των καί ιδίως εις τόν χειρόμυ?α)ν, καί κατ' αύτόν τόν
τρόπον βαθμηδόν τό αύτοσχέδιον μοιρολόγι μεταβάλλεται εις
αύτοτελές άσμα καί εισέρχεται εις τήν παράδοσιν. Εντεύθεν
εξηγείται καί ή διατήρησις έν Μάνη μοιρολογιών έντελώς
προσωπικών καί ή έπίδοσις τού ονόματος μοιρολόγι ώς ονό-
ματος γενικωτέρου, δηλούντος τά τραγούδια.

Πλήν όμως τών καθαυτό τούτων μοιρολογιών πολλάκις
χρησιμοποιούνται ύπό τών γυναικών μέ έλαφράς τροποποιή-
σεις ή καί αυτούσια ώς μοιρολόγια καί άλλα ασματα καί
πολλάκις διηγηματικά, άρκεΐ μόνον τό περιεχόμενον αύτών
νά είναι θλιβερόν, ώς άπαιτεί ή περίστασις. Ούτω π. χ. τό
άσμα τής πάλης τοΰ Διγενή πρός τόν Χάρον καί τοΰ θα-
νάτου αύτοΰ εύρηται συχνότατα ώς μοιρολόγι.

Ούτω τό μοιρολόγι, δεδομένης τής έκτάσεως και τής
'ισχύος τοϋ έθίμου εις παλαιοτέρους χρόνους καθ' άπασαν
τήν Ελλάδα, άπετέλεσε σπουδαιότατον παράγοντα έν τή
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δημώδει νεοελληνική ποιήσει. Πλείστα άσματα ε'ις ώρισμένα
πρόσωπα άναφερόμενα και φέροντα τήν μορφήν ιστορικοί
άσματος δέν είναι διόλου άπίθανον νά προέρχονται άπό
μοιρολόγια- πολλά έποιήθησαν ώρισμέναις κατά τήν τεχνο-
τροπίαν τών μοιρολογιών, καί άντιστρόφως άλλα άλλης άρχής
καί άλλης φύσεως, χρησιμοποιηθέντα ώς μοιρολόγια, έλαβον
τήν μορφήν καί τόν τόνον αύτών, άπεμοιρολογοποιήθησαν.
"Ενεκα τούτου τό μοιρολόγι είναι άξιον πολλής σπουδής
καί μελέτης. Εκτός όμως τούτου ιδιαιτέρως άξια μεγίστης
προσοχής είναι καί τά αύτοσχέδια καί πρό παντός τήν ώραν,
κατά τήν οποίαν ποιούνται, διότι τότε είς αύτά συλλαμβά-
νομεν τό άσμα έν τή γενέσει του, συλλαμβάνομεν τόν τρό-
πον, καθ' δν ό λαός εργάζεται εις τήν δημιονργίαν τών
ασμάτων του, πράγμα τό όποιον μεγίστη ν έχει σημασίαν
διά τήν κατανόησιν τής όλης δημοτικής ποιήσεως καί τής
τεχνοτροπίας αύτής.

η) Κλέφτικα.

Μεγίστην τέλος καί πολυαριθμοτάτην πασών, χαρακτη-
ριστικωτάτην δέ διά τόν ιστορικόν βίον τής νεωτέρας Ελ-
λάδος τάξιν ασμάτων άποτελούν τά λεγόμενα κλέφτικα. Τά
τραγούδια ταύτα είναι γεννήματα τοϋ βίου τοΰ κλέφτικου
καί άρματωλικοΰ, ό όποιος άνεπτύχθη κατά τούς χρόνους
τής τουρκοκρατίας. "Ο,τι δροσίζει κάπως τήν άποπνικτικήν
άτμόσφαιραν τής τουρκικής δουλείας, ό,τι φωτίζει κάπως
τούς σκοτεινούς χρόνους τής τουρκικής κατακτήσεως είναι
άκριβώς ό βίος ούτος, είναι ή δροσιά, ή οποία πνέει άπό
τά άνυπότακτα ελληνικά βουνά, είναι ό σπινθήρ τής ελευ-
θερίας, τόν όποιον οί πολεμοχαρείς ούτοι άνθρωποι τών αρ-
μάτων διετήρησαν άσβεστον ε'ις τά στήθη των, άγωνιζόμενοι
κατά τοϋ κατακτητοϋ σκληρόν καί άδιάκοπον άγώνα. Καί
τά κατορθώματα τών άνδρών τούτων έγκωμιάζουν τά κλέ-
φτικα τραγούδια ή μοιρολογούν τόν θάνατον των.

Τά κλέφτικα ταϋτα τραγούδια είναι κατά τόν Fauriel
έργον κατά τό πλείστον τυφλών ραψωδών, οί όποιοι μέ την
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λύραν των περιεφέροντο άπό χωρίου είς χωρίον καί άπό
πόλεως είς πόλιν καί τραγουδούσαν κυρίως είς τά πανηγύ-
ρια παλαιά καί νέα τραγούδια.

"Εφερε δέ δόξαν τό τραγούδι είς τόν έγκωμιαζόμενον
ήρωα. Άπόδειξις ή εύχή, τήν οποίαν έδιδον αί γυναίκες είς
τάς μητέρας άρρένων βρεφών : Νά σον ζήση το παιδί, νά
σου γίνη άρματωλός και καπετάνιος και νά τον βγάλουν και
τραγούδι. Διά τούτο δέ καί ήτο προσφιλές εΐς τούς ήρωας,
καί οί υπερήφανοι καπετάνοι πολλάκις αδρότατα έπλήρωνον
τούς τυφλούς, διά νά τούς βγάλουν το τραγούδι.

Εννοείται όμως ότι πλήν τών έξ επαγγέλματος τούτων
άοιδών καί πολλοί άνθρωποι τοΰ λαοΰ, άνδρες καί γυναίκες,
έχοντες ποιητικήν τινα δεξιότητα, ήδύναντο νά βγάλουν τρα-
γούδι. Καί παλληκάρια δέ καί καπεταναίοι πολλάκις έβγαζαν
τραγούδια καί τραγουδούσαν τά ιδικά των κατορθώματα,
πράγμα τό όποιον δέν ήτο δά καί δύσκολον.

Εΐς τήν δημώδη ποίησιν σπανίως δημιουργείται τι έντε-
λώς νέον. "Οπως παρετηρήσαμεν ήδη καί εΐς τήν ποίησιν
τών μοιρολογιών, οί λαϊκοί ποιηταί δέν φροντίζουν νά δη-
μιουργήσουν κάτι τι εντελώς άτομικόν, κάτι έντελώς ΐδικόν
των. "Ο,τι χρήσιμον ημπορούν νά παραλάβουν άπ'άλλοΰ, δέν
τό περιφρονούν. Διαθέτουν εΐς τήν μνήμην των πλήθος τρα-
γουδιών καί στίχων, διαθέτουν μελφδίας γνωστάς, έχουν δέ καί
συνείδησιν τής συνήθους ποιητικής τεχνοτροπίας, καί πρός τού-
τοις καί τό συναίσθημα καί τήν ψυχικήν σύστασιν ουχί διά-
φορον πρός τό σύνολον τοΰ λαοΰ, εις τόν όποιον άνήκουν.
Δέν έχουν λοιπόν παρά νά παραλάβουν έκ τών στίχων τούτων,
όσους θέλουν, νά τούς συναρμολογήσουν κατά τόν γνωστόν
εις αύτούς τρόπον καί νά τούς προσαρμόσουν εΐς μίαν γνω-
στήν μελq>δίαv. Κατ' αύτόν τόν τρόπον συνήθως βγαίνει το
καινούργιο τραγούδι. 'Ενίοτε ολόκληρα άσματα αύτούσια άπό
τοΰ ενός καπετάνιου μεταφέρονται εις άλλον, μεταβαλλόμε-
νων μόνον τών ονομάτων. Δημιουργία έντελώς νέα καί έξ
ύπαρχής αύτοτελής είναι εΐς τήν δημώδη ποίησιν σπανιω-
τάτη, διά νά μή εΐπω ανύπαρκτος. Τουναντίον, ζήτημα είναι
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«ν δύναται νά εύρεθή και εν μόνον άσμα, τοΰ όποιου στί-
χοι εις ούδέν άλλο νά εύρίσκωνται. Διά τοΰτο δέ καί ή
δημώδης ποίησις καί μάλιστα εις τά κλέφτικα τραγούδια,
παρ'όλον τό πλήθος τών έπί μέρους ασμάτων, παρουσιά-
ζεται ώς έν ένιαΐον και όμοιομερές όλον, τό όποιον άπό
άκρου εις άκρον τό αύτό πνεύμα διαπνέει και ή αυτή τε-
χνοτροπία διέπει.

Συνίσταται δ' ή τεχνοτροπία αύτη είς τό εξής. Τά κλέ-
φτικα τραγούδια, μολονότι εις ιστορικά γεγονότα άναφερό-
μενα, δέν έχουν τίποτε τό όποιον νά ύπομιμνήσκη τήν διή-
γησιν, νά τά πλησιάζη πρός τά έπη. Είναι κυρίως Άσματα.
Έκ τοΰ γεγονότος, τό όποιον έχουν ώς υπόθεσιν, λαμβά-
νουν μόνον τόν πυρήνα ή τό πολύ πολύ κυρίας τινάς γραμ-
μάς- τά λοιπά εκθέτουν κατ' ίδιον εντελώς τρόπον, είσάγοντα
συνάμα άφθονον τό λυρικόν στοιχεΐον διά τής έξογκώσεως
τών μορφών καί τών πραγμάτων καί τής λιτής μέν καί
άπερίττου, άλλά ταυτοχρόνως πλήρους δυνάμεως, πάθους, τόλ-
μης καί δραματικότητος έκφράσεώς των. Συνίσταται δ' ό
άνωτέρω τρόπος εις τήν διά τοΰ διαλόγου έκθεσιν τών γε-
γονότων, πράγμα τό όποιον επιτυγχάνει ό λαϊκός ποιητής
διά τής εισαγωγής τυπικών προσώπων, ώς λ. χ. παπαδιάς,
παπαδοπούλας κτλ. ή διά τής έμψυχώσεως τής φύσεως. Τά
βουνά, τά δάση, τά δένδρα, ό άήρ, ό ήλιος καί ή σελήνη,
τά ζφα, όλος ό κόσμος, έμψυχος καί άψυχος καί πρό πάν-
x των τά πουλάκια έμψυχοΰνται, λαμβάνουν φωνήν εις τό
άσμα καί κάτι έχουν νά μάς ειπούν, κάτι νά μάς άναγγεί-
λουν διά τόν ήρωα ή τό συμβάν. Βεβαίως καί είς άλλα
ασματα έπεμβαίνουν τά πουλάκια- άλλ' ό,τι έκει είναι σπά-
νιον, έδώ αποτελεί σταθερόν μέσον τής τέχνης. Ώς παρά-
δειγμα άναφέρω τό εξής άσμα τοΰ Δράμαλη.

Είναι γνωσταί αί περιπέτειαι τοΰ Τούρκου πασά, όστις,
άναγκασθείς ένεκα τής έλλείψεως τροφίμων νά υποχώρηση
έκ τοΰ "Αργούς πρός τήν Κόρινθον, κατεστράφη ύπό τοΰ
Κολοκοτρώνη εις τό στενόν τών Δερβενακίων. 'Ιδού πώς
τραγουδεΐ τό τραγούδι τήν καταστροφή ν-
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Τής Ρούμελης οί μπέηδες και τον Μωριά οί αγάδες
'ς το Ντερβενάκι κοίτονται κορμιά δίχως κεφάλια.
Στρώμα 'χοννε τή μαύρη γης, προοκέφαλ.ο μιά πέτρα
κα'ι άπονπανωοκέπασμα τον φεγγαριού τή λάμψι.

Κ' ένα πουλάκι πέρασε κα'ι το συχνορωτάνε :
*ΤΙονλί, πώς πάει δ πόλεμος, τό κλέφτικο ντουφέκι;
— Τί νά σας πώ, μαύρα κορμιά, τί νά σας μολογήσω !
Μπροστά πάει ό Νικηταράς, πίσ' ό Κολοκοτρώνης
καί παρά πίσω οί "Ελληνες με τά σπαθιά 'ς τά χέρια
καί πέφτουν λ.ιανοντοΰφεκα αάν άμμος τής θαλάσσης».

Μόλα ταΰτα εντός τοΰ ενιαίου καί όμοιομεροΰς τοΰτου
τών ασμάτων τών κλεφτών πρέπει νά γίνη κάποια διάκρι-
σις, τήν οποίαν ΰπεδηλώσαμεν ανωτέρω, καί ή οποία προέρ-
χεται έξ αυτής τής φύσεως τών ασμάτων τοΰτων. Ώς εΐπο-
μεν, τά κλέφτικα τραγούδια δέν εγκωμιάζουν μόνον κατορ-
θώματα, πολλάκις μοιρολογούν και θανάτους. Και διά τοΰτο,
ένώ τά πρώτα είναι άσματα εγκωμιαστικά, άλαλαγμοί νίκης
κατά τοΰ τυράννου, τά δεύτερα πλησιάζουν πολύ πρός τό
μοιρολόγι, τοΰ οποίου τόν μελαγχολικόν τόνον έχουν. Ώς
τοιαύτα δέ και τά χαρακτηρίζει ό λαός εις τούς τυπικούς
στίχους μέ τούς οποίους άρχίζουν.

Τρία πουλάκια κάθουνταν 'ς τή ράχη 'ς τό λημέρι,
τό να τηράει τόν 'Αλμυρό, τ' άλλο κατά τό Βάλ.το,
τό τρίτο τό καλύτερο μοιρολογάει καί λέγει,

(Passow, I).

'Άλλο τραγούδι άρχίζει ώς εξής-

7ο λεν οί κοΰκκοι 'ς τά κλαδιά κ' οί πέρδικες 'ς τά πλάγια,
τό λένε κ' οί Πλαγιώτισσες τό μαύρο μοιρολόγι.

ιPassow, LXIX).

"Αλλο ώς εξής·

Ποιος ί)ε ν' άκούο[) κλάματα, δάκρυα καί μοιρολόγια,
μοιρολογειέται μιά κυρά, τοΰ Κύλπετρ' ή γυναίκα.

(Passotv, CLXIII).

Καί αν δέ άκόμη θά ήδύνατο νά χαρακτηρισθή ώς τολ-
μηρά καί πρόωρος καί έχουσα ανάγκην άποδείξεως ή υπό-
νοια ότι τά δεύτερα ταΰτα κλέφτικα τραγούδια έχουν τήν
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αρχήν των εις τήν ποίησιν των μοιρολογιών, δέν δύναται
όμως, πιστεύω, νά Οεωρηθή τολμηρά ή ιδέα, ότι έχουν ση-
μαντικώτατα έπηρεασθή άπό τήν άλλοτε εύρύτατα διαδεδο-
μένην και άκμάζουσαν ταύτην ποίησιν.

Γεωγραφικώς ή ποίησις τών ασμάτων τών κλεφτών
άνεπτύχθη καί ήκμασεν εις τάς χώρας, οπου ήκμασε και ό
κλέφτικος και άρματωλικός βίος καί συνέβησαν τά σπου-
δαιότατα γεγονότα τής μεταξύ τών Τούρκαιν καί τών Ελ-
λήνων πάλης μετά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως.
Είναι δέ αί χώραι αύται ή Πελοπόννησος, ή Στερεά, ή
"Ηπειρος, ή Θεσσαλία, ή Νότιος Μακεδονία καί ή Χαλκι-
δική. Διά τούτο καί ή ιστορική αύτη ποίησις δύναται νά
χαρακτηρισθή ώς κατ'εξοχήν 'Ελλαδική ποίησις. Αί νήσοι
άπασαι, ή Θράκη καί ή Μικρά 'Ασία έμειναν άμέτοχοι εις
αύτήν. Τούτο φαίνεται καί έκ τής διαδόσεως τών άσμάτων
τούτων. Σήμερον έκτός τής κυρίως Ελλάδος, 'Ηπείρου καί
Νοτίου Μακεδονίας κλέφτικα άσματα μόνον σποραδικώς ευ-
ρίσκονται εις άλλας χώρας τοϋ Ελληνισμού, ένώ τά παλαιό-
τερα, τά ακριτικά, είναι πανταχού έξ ίσου διαδεδομένα, άπό
τοϋ Πόντου καί τής Καππαδοκίας μέχρι τών 'Ιονίων νήσων
καί τής Κάτω 'Ιταλίας.

Χρονολογικώς έπίσης ή ποίησις αύτη είναι σαφώς πε-
ριωρισμένη. Είναι γέννημα καί θρέμμα τών χρόνων τής
τουρκοκρατίας. Μόλα ταϋτα προσεκτικωτέρα έξέτασις πείθει
ότι μ' όλον τόν ίδιαίτερον καί σαφώς περιγεγραμμένον χα-
ρακτήρα, τόν όποιον έχει, δέν είναι καί τελείως αύτοτελής.
Έν πολλοίς άποτελεΐ συνέχισιν επί άλλων πλέον δεδομένων
καί εντός άλλου περιβάλλοντος άλλων χρόνων τής παλαιο-
τέρας δημοτικής ποιήσεως τών άκριτικών άσμάτων, περί
τών οποίων θά όμιλήσωμεν κατωτέρω. Στίχοι πολυάριθμοι
καί μεγαλύτερα αποσπάσματα, έπεισόδια πολλάκις ολόκληρα,
προερχόμενα έκ τής άρχαιοτέρας ταύτης ποιήσεως, έχρησί-
μευσαν διά τήν συγκρότησιν τών νεωτέρων άσμάτων τών
κλεφτών. Τό έθνος ειχε πάντοτε τούς ήρωάς του, τούς
οποίους ήθελε νά ψάλλη. Τούς άκρίτας καί τούς άθλους
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των διεδέχθησαν οι κλέφται μέ τά κατορθώματα των. Τί τό
παράδοξον αν και τά κλέφτικα τραγούδια έσυνέχισαν τά
ακριτικά; Ή μόνη διαφορά, οφειλομένη καί αυτή είς τήν
διαφοράν τών χρόνων καί τών κοινωνικών όρων, είναι ότι
τά κλέφτικα παρέμειναν ασματα, ένω τά ακριτικά ήσαν άλ-
λοτε έπη, τά όποια καί ώς ασματα άκόμη διετήρησαν τόν
διηγηματικόν αύτών χαρακτήρα.

Συνέχειαν τών ασμάτων τών κλεφτών τών χρόνων τής
τουρκοκρατίας άποτελούν τά ληστρικά τών πρώτων χρόνων
τοΰ Ελευθέρου Βασιλείου, όπως καί οί λησταί άποτελοϋν τάς
τελευταίας άποφυάδας τοΰ κλέφτικου καί άρματωλικοΰ βίου,
ό όποιος έγεννήθη καί άπέθανε μαζί μέ τήν τουρκοκρα-
τίαν. Ταΰτα μόνον κατά τά ψαλλόμενα πρόσωπα διαφέρουν
άπό τά κλέφτικα. Κατά τά άλλα είναι, ώς εΐπομεν, απλή
συνέχεια αύτών χωρίς καμμίαν μεταβολήν ούτε εις τήν κα-
θόλου συγκρότησιν ούτε εις τήν τεχνοτροπίαν.

Τά ληστρικά ταύτα άσματα, πολυάριθμα κατά τούς πρώ-
τους χρόνους τοΰ Ελευθέρου Βασιλείου, όποτε καί ή λη-
στεία ήκμαζε, κατέστησαν βαθμηδόν άραιότερα, έφ' όσον καί
ή ληστεία έξέλειπεν. Έκ τών ληστρικών τών τελευταίων
χρόνων τά πλείστα προέρχονται έκ Θεσσαλίας, όπου έ'νεκα
τής γειτνιάσεως πρός τά τουρκικά σύνορα ή ληστεία διετη-
ρήθη περισσότερον χρόνον, προσέτι δ' έκ τής 'Ηπείρου καί
τής Νοτίου Μακεδονίας, όπου λόγω τής τουρκοκρατίας ή
ληστεία ήκμαζε περισσότερον. Σήμερον σχεδόν έξέλιπον.

θ') 'Ιστορικά.

Μετά τά κλέφτικα έχομεν παρά τώ ελληνικώ λαω καί
διάφορα άλλα άσματα ιστορικά, άναφερόμενα εις πολιορ-
κίας καί αλώσεις πόλεων, έπιδρομάς ληστών καί πειρατών,
λεηλασίας καί καταστροφάς καί φόνους καί σεισμούς καί έν
γένει εις γεγονότα, τά όποια έκαμαν κάποιαν έντύπωσιν εις
τόν λαόν καί συνεκίνησαν ισχυρώς τήν έθνικήν ψυχήν. Ούτω
\()άλλει ό λαός τό κονρσος τής Άντριανόπολης, τό πάρσιμο τής
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Πόλης, τήν πολιορκίαν της Μάλτας και τήν πτώσιν τοΰ Μεσο-
λογγίου, τήν έγκατάλειψιν τής Πάργας καί τάς καταστροφάς
τής Χίου, τήν πρώτην ύπό τοΰ Καρά Άλή καί τήν δευτέραν
ύπό τοΰ σεισμού, τήν επανάστασιν της Θεσσαλίας κτλ.

Είναι δέ τά ιστορικά ταΰτα ασματα άρκετά, ο'χι όμως
καί πολυάριθμα, όπως είναι τό κλέφτικα. Πολλά εχομεν έκ
τής μεγαλονήσου Κρήτης, όπου δ μεταξύ τών Τούρκων καί
τών Ελλήνων άγών παρείχε κατάλληλον δι' ίαύτά έδαφος
αναπτύξεως, άλλα δέ καί έκ Κύπρου. Όφείλομεν όμως νά
παρατηρήσωμεν ότι ή τεχνοτροπία τών ιστορικών τούτων
ασμάτων δέν είναι πάντοτε πολύ όμοία πρός τήν τεχνοτρο-
πίαν τών Ελλαδικών. Είναι τεχνοτροπία μάλλον διηγημα-
τική. Μάλιστα τά έκ Κρήτης καί Κύπρου είναι τελείως
διηγηματικά καί διά τοΰτο περί αύτών θά όμιλήσωμεν κα-
τωτέρω εις τήν οίκείαν θέσιν.

Εις τήν κατηγορίαν ταύτην τών ιστορικών ασμάτων δύ-
νανται νά υπαχθούν καί διάφοροι στίχοι, δίσπχα ή καί με-
γαλ,ύτερα ασμάτια, τά όποια βγαίνουν, όπως λέγει ό λαός,
εις διαφόρους πολιτικός περιστάσεις. Ούτω π. χ. όταν οί
χωρικοί τής 'Ηπείρου έχοντες επί κεφαλής τόν έπίσκοπον
Τρίκκης Διονύσιον τόν φιλόσοφον, τόν σκωπτικώς έπιλεγό-
μενον οκυλόσοφον, έξηγέρθησαν κατά τών Τούρκων τό 1611
καί είσήλασαν εις τά 'Ιωάννινα πλήν τοΰ Κύριε ίλέησον
έψαλλον καί τούς εξής στίχους·

Χαράτζι, χαρατζόπονλον
κα'ι άναζουλόπουλον (1 ).

ύπονοοΰντες τόν επιβληθέντα τότε ύπό τής Τουρκικής κυβερ-
νήσεως φόρον. Επίσης διαρκούσης τής ελληνικής επανα-
στάσεως, ότε κατά τό 1827 κατέπλευσε τό πρώτον άτμοκί-
νητον πλοΐον, ή «Καρτερία«, ό λαός διά τοΰ εξής διστίχου
έξεδήλωσε τήν έκ τοΰ θαυμασίου τούτου καταπληκτικήν του
έντύπωσιν

Όλα τ άρμενα αρμενίζουν με αέρα, με κουπιά,
τον Κοκράνη τό βαπόρι αρμενίζει μέ φωτιά.
___("Υλη Λαογραφικού Αρχείου).

(') Σάϋα, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς σ. 213.
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Πλείστα τών ασματίων τούτων, εμπνεόμενα άπό τό πο-
λιτικόν και τό κομματικόν πάθος είναι σατυρικά, ψάλλονται
δέ ώς έπί τό πλείστον επάνω εις γνωστάς μελφδίας. 'Ανά-
λογα πρός ταϋτα έψαλλον άλλοτε οί δήμοι έν τω Βυζαντίω είς βάρος διαφόρων πολιτικών προσώπων καί πολλάκις και
τών αυτοκρατόρων. Τά πολιτικοσατυρικά ταϋτα δίστιχα και
ασμάτια, τά όποια καί σήμερον είς τούς δρόμους άκούομεν,
ιδίως όταν οξύνονται τά πολιτικά πάθη και μάλιστα κατά
τάς έκλογάς, δέν είναι άνάξια προσοχής και συλλογής κα'ι
διά τό σατυρικόν πνεΰμα τοΰ λαοϋ, τό όποιον έκδηλοϋται
έν αύτοΐς, άλλά και ώς εκδηλώσεις, συνδεόμενοι πρός τόν
ιστορικόν βίον τοΰ έθνους.

ι') Σατυρικά.

ΓΙλήν τών πολιτικοσατυρικών τούτων ασμάτων ψάλλει ύ
ελληνικός λαός και πλήθος άλλων σατυρικών ασμάτων, πολ-
λάκις άσεμνων, όποια είναι ιδία τά αποκριάτικα, τά όποια
άνεφέραμεν ήδη. Πολλά έξ αύτών είναι γενικώτερα, σατυ-
ρίζοντα διάφορα ελαττώματα σωματικά ή συνηθέστατα ηθικά
γυναικών, γραιών, σπανών, παπάδων, καλογήρων, καλογραιών
κτλ., οίον τήν όκνηρίαν, τήν λαιμαργίαν, τήν μωρίαν, τήν
ύποκρισίαν καί τήν λαγνείαν κττ. "Αλλα σατυρίζουν όνομα-
στί έντελώς τοπικά πρόσωπα καί γεγονότα. Ό λαός δέν άνέ-
χεται εύκόλθ)ς παρεκτροπάς άπό τής κοινής καί παραδεδο-
μένης ηθικής. 'Αρκεί μικρά άπ' αύτής πάρέκκλισις διά νά
έκ^ηδήση άμέσως ώς διαμαρτυρία τό σατυρικό τραγούδι.

Δέν είναι δέ άνάγκη πάντοτε νά μεταχειρίζεται σατυρικός
λέξεις διά νά είναι σατυρικόν. Άρκεΐ'μόνον νά άναφέρη γε-
γονότα καί πρόσωπα, καί ή δημοσίευσις αύτη, ή καταγγελία
αύτή τοΰ έκτρόπου ενώπιον τής κοινωνίας καί μόνη έχει τήν
δύναμιν τής σάτυρος, είναι άρκετή διά νά φέρη έντρυπήν
εις τόν παρεκτραπέντα. Ή φράσις τον έβγαλαν τραγούδι,
όπως διά τούς κλέφτες εθεωρείτο ■ τιμητική, ούτως έξ άντι-
θέτου διά τούς παρεκτρεπομένους ίσοδυνάμει καί ισοδυναμεί
πρός μέγιστον όνειδος καί έντροπήν.
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Εις δέ τήν κοινωνίαν τών πόλεων πλήν τών σατυρικών
ασμάτων συνηθέστατοι κατά τών παρεκτρεπομένων εις πα-
λαιοτέρους μάλιστα χρόνους ήσαν καί αί σάτυραι, τά σατυ-
ρικά δηλαδή ποιήματα. Ταΰτα έγράφοντο είς φύλλα χάρτου
καί έτοιχοκολλώντο κρυφίως τήν νΰκτα ή διεσπείροντο άνά
τάς άγυιάς. Ήτο δέ ή σάτυρο εν άπό τά συνηθέστερα μέσα
έκδικήσεως άτυχοΰντων εραστών κατά τών άντιζήλων των
ή καί πολιτευομένων κατά τών πολιτικών άντιπάλων των.

ια') Γνωμικά.

Καθ' όν τρόπον ό λαός άρέσκεται νά καυτηριάζη διά
τοΰ σατυρικοΰ άσματος πάσαν άπό τών κοινώς παραδεδεγ-
μένων έκτροπήν, οΰτως ευχαριστείται καί νά δίδη συμβου-
λάς καί νά διατυπώνη γνώμας, ό'χι μόνον εις τά άπειρά-
ριθμα γνωμικά καί τάς παροιμίας του, αλλά καί εις διάφορα
γνωμικά ασμάτια, τά όποια άκριβώς διά τήν γενικήν συγ-
γένειαν τοΰ σκώμματος πρός τήν συμβουλή ν—τό σκώμμα
είναι πάντοτε μία αρνητική συμβουλή—πολλάκις έχουν κά-
πως σατυρικόν χαρακτήρα, ώστε νά άμφιβάλη κανείς ποΰ
πρέπει νά τά κατατάξη, εΐς τά σατυρικά ή εις τά γνωμικά.

Δίδουν δέ συμβουλάς καί διατυπώνουν γνώμας τά γνω-
μικά ταΰτα ασματα περί ποικιλωτάτων πραγμάτων, περί τής
ματαιότητος τοΰ κόσμου καί τής άπολαΰσεως τοΰ ολίγου
χρόνου τής ζωής, περί τών ήλικιών τοΰ ανθρώπου, περί τοΰ
άληθινοΰ φίλου, περί τής καλής συζΰγου, περί τοΰ τρόπου,
κατά τόν όποιον ημπορεί κανείς νά επιτυχή εις τόν έρωτα
κτλ. Πολλά έξ αύτών είναι μακρότερα άσματα, τά περισσό-
τερα όμως είναι δίστιχα, έκ τών οποίων τά πλείστα έ'χουν
καταντήσει καί παροιμιώδη. Ώς παράδειγμα ας είναι τό εξής'

Χαρήτε, νιοι, τις εμορψες και νιες τα παλίηκάρια,
κα'ι οεΐς οί χαμογέροντες, χαρήτε τα παιδιά σας.
Σαν όνειρο, που είδα χτες κοντά να ξημερώση,
ετσ' είναι τούτος δ ντουνιάς, ό y/εύτικος ό κόσμος.

5 Σ αυτόν τόν κόσμο πού μαστέ άλλοι τόν είχαν πρώτα,
ς εμάς τόν παραδώοανε κι άλλοι τόν καρτερούνε.
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Καλάτνχά είναι τα βουνά, ποτέ τους δέ γερνούνε,
τά καλοκαίρι πράσινα καί τό χειμώνα χιόνι,
καί καρτερούν τήν ανοιξι, τ όμορφο καλοκαίρι,
10 νά μπουμπουκιάαουν τά κλαριά, ν' ανοίξουνε τά δέντρα,

νά βγουν οί στάνες 'ς τα βουνά, νά βγουν κ οί βλαχοπούλες,
νά βγουν καί τά βλ.αχόπουλα, λαλώντας τις φλογέρες.

(Πολίτου, ΈκλογαΙ σ. 232 άρ. 224).

καί τό εξής δίστιχον

Τά λ.όγια σου, πριν νά τά πής, μέτρα τα ενα ενα,
καί τής καρδιάς σου τά κλειδιά μή δίν]/ς 'ς τόν καθένα.

(Πολίτου, ΈκλογαΙ σ. 236, ξ')·

ιβ') Περιστατικά.

Παρά τάς ανωτέρω κατηγορίας ασμάτων βγάζει ό λαός
καί τραγουδεΐ ποικίλα άλλα τραγούδια διά ποικίλας και δια-
φόρους περιστάσεις καί διάφορα τοπικού ένδιαφέροντος γε-
γονότα. Τά αυτοσχέδια περιστατικά ταϋτα ασματα, υπό τών
τυχόντων ποιούμενα καί ούδεμίαν τεχνοτροπίαν άκολου-
θοϋντα καί διά τοϋτο ώς επί τό πλείστον άνάξια λόγου
ποιητικώς, είναι άξια προσοχής καί συλλογής, ώς δείγματα
εντελώς πραηογόνου καί άδιαπλάστου λαϊκής εμπνεύσεως, έξ
ης βαθμηδόν καί μόνον κατόπιν πολλών προσπαθειών καί
μακράς παραδόσεως άνεπτΰχθη ώρισμένη λαϊκή ποιητική
τέχνη, έκ τής οποίας ευθύς ώς άπομακρυνθή ό λαός επα-
νέρχεται εις τήν άρχικήν άγροικίαν.

ιγ') Θρησκευτικά.

Τελευταΐον εύρίσκονται παρά τω λαώ καί διαφόρα
ασματα καί ποιήματα θρησκευτικά. Δέν είναι όμως ταϋτα
πολυάριθμα, ούτε καί όλα άνήκουν εις τά κυρίως ασματα.
Ούτω π. χ. ό θρήνος τής Μεγάλης Παρασκευής, εις τόν
όποιον έκτίθενται τά πάθη τοΰ Χριστού, τό άσμα τής δρα-
κοντοκτονίας τοΰ αγίου Γεωργίου καί τινα άλλα συναξαριακής
φύσεως άνήκουν μάλλον εις τά διηγηματικά άσματα. Ούτε
δέ είναι καί γνήσια τής λαϊκής ψυχής δημιουργήματα. Έν
πολλοίς είναι κακότεχνα στιχοτιργήματα καλογηρικής έμπνεύ-
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σεως ημιμαθών ποιητών, τά όποια και δημώδη γενόμενα,
διατηρούν τά ίχνη τοΰ σχολαστικισμού και τής κακοτεχνίας.
Τά εορταστικά ανήκουν κατά τό πλείστον είς τά άγυρτικά,
περί τών οποίων ώμιλήσαμεν ήδη.

Ώς θρησκευτικά επίσης δύνανται νά χαρακτηρισθούν τά
ψυχωφελή αλφαβητάρια καί αριθμητικά, περί τών οποίων
ωσαύτως εΐπομεν εΐς τά παιδικά.

"Επειτα εχομεν λαϊκάς τινας προσευχάς, λεγομένας προ
τοΰ ΰπνου ή εΐς άλλας διαφόρους περιστάσεις, καθώς π. χ.
όταν ΐδουν όνειρον, όταν θέλουν νά επιτύχουν κάα τι κτλ.
Καί τών προσευχών τούτων αί πολλαί φέρουν κατάδηλα
τά σημεία καλογηρικής έμπνεΰσεως, υπάρχουν όμως καί
ακραιφνώς λαϊκαί, αί όποΐαι, ώς καί αί παιδικαι, διακρί-
νονται διά τόν επωδικον χαρακτήρα των. Οΰτω π. χ. έν
Σύμη αί γυναίκες, καθ' ήν ώραν μέλλουν να κοιμηθούν εις
τό βουνόν κατά τήν διάρκειαν τοΰ θερισμοΰ ή άλλων άγρο-
τικών έργασιών λέγουν τήν εξής, πρός έπωδήν όμοιάζου-
σαν, προσευχήν

"Αι Γιάννη Πρόδρομε,
Πρόδρομε καί πρόσομε,
δέσε καί κομπόδεσε
τόν οφιογ καί τήν οφγισαα
καί τήμ μερμερίτισσα,
τό μικρόν τό σκορπιουλ.λάκι
άπό κατ οπό τό πετραδάκι.

CO έν Κων/πόλει Σύλλογος 10' ο. 231, 3.)

"Οταν ΐδουν όνειρον διά νά άποόή τοΰτο εΐς καλόν λέγουν
τήν εξής-

*Ονειρον είδα,
τ' αγγέλου μου τό πα,

κι ο άγγελος τής Παναγιάς, κ' ή Παναγιά τοΰ Γυιοϋ της,
κι ό Γυιός της μου τό ξήησε καλόγ κ ευλοημένο.

(Αίιτ. α. 231, 4)

Περί τών παιδικών προσευχών εΐπομεν ήδη. Τελευταΐον
άπαντοΰν καί τινα κατηχητικά ποιήματα, τών οποίων όμως
πρόδηλος είναι ή κακότεχνος, ή μή καθαρώς λαϊκή, αλλ' έξ
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ήμιμαθοΰς καλογηρικής αντιλήψεως προέλευσις. Τοιούτον π. χ.
είναι το εξής'

"Ο,τι πράμα μισείς Ιου ε'ις άλλον μην το κάμης.

— Δεν το καλοκατάλ.αβα. Για ξαναπέ το πάλι.

—Ό γυιός οου να μη ο 'ε τιμά τό ϋέλεις εσύ τώρα ;

—Ό γυιός μου να μη με τιμά! Τσα'ι τό χωρεΐ ή χώρα;

— Τό λ.οιπό τσάι συ να τιμάς τούς γονιούς σου
μητέρα τ σαι πατέρα σου ώς δεύτερους θεούς σου, κτλ.

(Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα σ. 51 άρ. 42).

/

Jfe Β ) Διηγηματικά ασματα. J

α) 'Ακριτικά.

Μέ τά θρησκευτικά τελειώνει ή σειρά τών κατηγοριών
τών κυρίως ασμάτων τοΰ νεοελληνικού λαοΰ. Πλήν όμως
τούτων εΐπομεν ήδη ότι ύπάρχουν παρά τώ λαώ και πλή-
θος άρκετδν διηγηματικών ασμάτων. Τί είναι διηγηματικόν
άσμα και ποίος ό χαρακτήρ αύτοΰ εΐπομεν ήδη και άνω-
τέρω, τά γενικώς δ' έκεΐ λεχθέντα εφαρμόζονται και εις τά
νεοελληνικά.

Δύνανται δέ τά νεοελληνικά διηγηματικά ασματα νά δια-
κριθούν, άναλόγως τής υποθέσεως αύτών, εις δύο μεγάλας
κατηγορίας. Έκ τούτων ή πρώτη περιλαμβάνει τά πασίγνω-
στα σήμερον καί περίφημα ακριτικά.

Ταύτα άνεγνωρίσθησαν ώς άποτελοΰντα ϊδιαίτερον κύκλον,
τόν όνομασθέντα άκριτικόν, άφ' δτου κατά τό 1875 άνευρέθη
καί έδημοσιεύθη ύπό τοΰ Σάθα καί Legrand μακρόν βυ-
ζαντινόν έπος περί τοΰ βίου καί τών κατορθωμάτων τοΰ
Βασιλείου Διγενή 'Ακρίτα, τοΰ περιφημοτάτου τών άκριτών,
τόν όποιον ψάλλουν καί τά πλείστα τών περί ών ό λόγος
δημοτικών ασμάτων. Ήσαν δέ οί άκρΐται οΰτοι, οί όροφύ-
λακες τοΰ Βυζαντίου, «οί τάς άκρας προνοούμενοι», όπως
λέγουν οί Βυζαντινοί, οί ηρωικοί πρόμαχοι τοΰ Ελληνισμού
εναντίον τών επιδρομών τών Σαρακηνών εΐς τάς έσχατιάς
τοΰ Πόντου καί τής Καππαδοκίας, τών όποιων οί άθλοι
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συνεκίνουν τήν καρδίαν τοΰ έθνους, ώς οι άθλοι τών κλε-
φτών κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας.

Είς τούς άθλους τούτους, κατά τήν παρατήρησιν τοΰ
μεγάλου γνώστου τής δημοτικής ποιήσεως Ν. Γ. Πολίτου
«ή φαντασία τοΰ λαοΰ έγκατέπλεξε μύθους, ών τούς πλεί-
στους παρέλαβεν άνακαινίσασα εκ τής πλούσιας μυθικής
κληρονομιάς τής άρχαιότητος (J) καί άπήρτισε τόν ιδεώδη
τύπον ήρωος νεαρού ώς ό Άχιλλεύς, κραταιού ώς ό Ηρα-
κλής καί ενδόξου ώς ό 'Αλέξανδρος. Έν κεφαλαίω δ' ειπείν
εις τόν Διγενή Άκρίταν άποκορυφοΰνται οί πόθοι καί τά
'ιδεώδη τοΰ ελληνικού έθνους, διότι έν αύτω συμβολίζεται ή
μακραίων καί άληκτος πάλη τοΰ ελληνικού πρός τόν μου-
σουλμανικόν κόσμον».

Τά ασματα, κατά τήν παρατήρησιν τού αύτοΰ, είναι άρ-
χαιότερα τοΰ σο)ζομένου έπους, τό όποιον «ούδέν άλλο είναι,
ει μή διασκευή τών άκριτικών ασμάτων, έχουσα τήν έπίφα-
σιν άληθοΰς καί άπηκριβωμένης ιστορικής διηγήσεως- διό
παρέλαβον οί διασκευασταί μόνον ό,τι ένομίσθη έχον ίστο-
ρικήν ύπόστασιν, έξωβέλισαν δέ πάν ό,τι έθεωρήθη φαντα-
στικόν καί άπίθανον, καί προσέθεσαν, ποικίλλοντες τήν ίστο-
ρικήν έκθεσιν, ρητορικά κοσμήματα καί ήθικά διδάγματα καί
ψυχωφελείς παραινέσεις» (2).

Έν τούτοις όπως παρουσιάζονται σήμερον τά άσματα
ταύτα παρέχουν τήν όψιν λειψάνων, συντριμμάτων πραγμα-
τικού έπικοΰ κύκλου, τοΰ οποίου τήν άρχικήν μορφήν σήμε-
ρον τούλάχιστον δέν δυνάμεθα νά διαγνώσωμεν. Εις τό
συμπέρασμα τούτο άγουσιν ημάς καί οί άνωτέρω τεθέντες
γενικοί μεθοδικοί λόγοι, καθ' ους ό λαός δέν δύναται νά
προχωρήση πέραν τής δημιουργίας βραχέων έπεισοδιακών
ασμάτων, οία π. χ. τά κλέφτικα καί τά άπειρόκαλα πολλάκις

(') Πιθανώτατα είς τόν κΰκλον τών ακριτικών άσμάτων δεν λεί-
πουν καί επιδράσεις άνατολικαί, άλλά πρός τοΰτο δεν έγιναν άκόμη
αί άπαραίτητοι ερευναι.

(2) Λαογραφία Α' 169 κ.ε.
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άσματα, τά τοπικά περιστατικά άφηγούμενα. CH ποίησις
μακροτέρων διηγηματικών άσμάτων προϋποθέτει τήν ύπαρ-
ξιν χωριστής τάξεως λαϊκών ποιητών, καί καταλλήλων διά
την άνάπτυξιν καί διατήρησιν τής τάξεως ταύτης κοινωνι-
κών όρων. Τούτου τεθέντος ουδαμώς είναι παράδοξος ή
ανωτέρω έξενεχθεΐσα ύπόθεσις, ότι τά σημερινά άκριτικά
άσματα είναι λείψανα άρτίου επικού κύκλου, διαφόρου πάντως
καί άνεξαρτήτου άπό τοϋ σωζομένου λογιωτατίζοντος βυζαν-
τινού έπους, διαμορφωθέντος κατά τούς ηρωικούς χρόνους
τών άκριτών καί τών άγερώχων παραμεθορίων βυζαντινών
στρατιωτικών άρχόντων, τών Μελισσηνών, τών Δουκών καί
Άνδρονίκων καί Πορφυρίων καί Κωνσταντίνων, είς τάς
αύλάς τών οποίων δέν είναι άπίθανον ότι εύρισκον ευμενή
ύποδοχήν καί άκρόασιν οί λαϊκοί ποιηταί, οί ψάλλοντες τών
ιδίων τούς άθλους, κατά τό παράδειγμα τών 'Αράδων έμιρών
καί βραδύτερον τών Φράγκων άρχόντων. «Τό ήρωϊκόν περι-
βάλλον τών άνατολικών θεμάτων ήτο, κατά τήν παρατή-
ρησιν τοϋ Rambaud, Ιπίσης κατάλληλον διά τήν γέννησιν
της μεγάλης πολεμικής ποιήσεως, όπως ήτο ή Γαλλία κατά
τούς χρόνους τών πρώτων Καπετιδών». Μαρτυρίαν παλαιάν
περί τής υπάρξεως τοιούτων ποιητών έχομεν έκ τών σχολίων
τοΰ περιφήμου έπισκόπου Καισαρείας 'Αρέθα (£50 — 932),
όστις σχολιάζων τοΰ Φιλοστράτου τά είς Άπολλώνιον Τυα-
νέα (!);'), 11 κ.έ.) καί θέλων παραστατικώτερον έκ τών συγ-
χρόνων νά έρμηνεύση τήν λέξιν αγύρτης λέγει. «Τούς άγεί-
ροντας λέγει ήτοι άγύρτας, ών νΰν δείγμα οί κατάρατοι Πα-
φλαγόνες ώδάς τινας συμπλάοαντες πάθη περιεχούσας ενδόξων
ανδρών και πρός δβυλόν αδοντες καθ* εκάστην οικίαν» (').

Τά άκριτικά ασματα, ώς έκ τής ύποθέσεως αύτών δυ-
νάμεθα άσφαλώς νά συμπεράνωμεν, έχουν τήν άρχήν των
εις τούς βυζαντινούς χρόνους, ή οποία δύναται νά φθάση
μέχρι τοΰ I' αιώνος. Είναι δέ τά περισσότερον έξ όλων

(') Σ. Κονγέα, Αϊ έν τοις σχολίοις τοϋ ΆρέΗα λαογραφικοί ειδή-
σεις, Λαογρ. Δ 239.

6
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τών ασμάτων διαδεδομένα. Ευρίσκονται απανταχού τού
ελληνισμού, άπό τού Πόντου καί τής Καππαδοκίας μέχρι
τών νήσων τοΰ 'Ιονίου, είς παραλλαγάς, άφισταμένας αλλήλων
πολλάκις μέχρι τοΰ άδιαγνώστου, ών άρτιώτεραι και εκτενέ-
στεροι είναι αί έκ Πόντου καί Καππαδοκίας καί ιδίως αί
έκ Κύπρου προερχόμενοι, αί όποΐαι είναι καί αί τά πλείστα
επικά στοιχεία εχουσαι.

Είναι δέ τά άκριτικά ταΰτα άσματα έκ τών καλλίστων
τής δημώδους ελληνικής ποιήσεως διά τήν δύναμιν τής
φαντασίας έν ταΐς περιγραφαΐς καί τήν τόλμην εν τή έκφρά-
σει καί τή δημιουργία γραφικωτάτων κοσμητικών επιθέτων,
τήν οποίαν επαυξάνει τό σύντομον καί άλματικόν τής διη-
γήσεως, έξ ής καί τό όλον άσμα λαμβάνει μορφήν δραμα-
τικήν. Ή δέ ηρωική πνοή, ή όποία εξακολουθεί νά τά
διαπνέη παρά ,τήν πάροδον τών αιώνων καί τάς άναπο-
φεύκτους άλλοιώσεις καί μεταβολάς, τάς οποίας υπέστησαν,
μεταφέρουσα ημάς εΐς τούς χρόνους τούς ηρωικούς καί
περιπετειώδεις τής πείσμονος καί μακραίωνος πάλης τοΰ
ελληνικού πρός τόν μουσουλμανικών κόσμον εΐς τά σκοτεινά
βάθη τής 'Ασίας παρά τάς δασείας όχθος τοΰ Εύφράτου
καί επί τών κλεισουρών τοΰ Ταύρου, καί άναπλάττουσα έν
τή φαντασία τάς πελώριας μορφάς τών ήρωϊκών καί άκα-
ταδαμάστων αντρειωμένων ('), τών προμάχων έκεΐ τοΰ ελ-
ληνισμού, επαυξάνει έτι μάλλον τό θέλγητρον αύτών (-).

Κατ' εξοχήν ήρως τών ασμάτων τούτων είναι ό Διγε-
νής, τοΰ οποίου τό όνομα πολυτρόπως έχει παραμορφωθή
ε'ις τά ασματα, υιός "Αραβος εμίρου έκχριστιανισθέντος καί
τής θυγατρός Βυζαντινού άρχοντος. Τά άσματα δέν μας
διηγούνται όλόκληρον τήν ίστορίαν του, τήν οποίαν μαν
θάνομεν έκ τοΰ έπους. Μάς διηγούνται όμως τούς ερωτάς
του, τήν άπαγωγήν τής συζύγου "του, τούς τρομερούς αγώνας

(') Περί τούτων θέλομεν πραγματευθή προσεχώς εις Ιδιαιτέραν
πραγματείαν.

(") Πρ6. Κνριιικίδην, Λ! γυναίκες εις τήν ?.αογραφίαν σ. 43.
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καί τους άθλους του κατά τών άπελατών καί τών Σαρα-
κηνών. 'II δύναμίς του είναι υπεράνθρωπος, αί δέ διαστά-
σεις τοιι Τιτάνος. Ό κτύπος του ροπάλου του, όταν παλαίτ)
προς τον Σαρακηνόν, ακούεται ώ; βροντή, ό γρόνθος του
πλήττων διαρρηγνύει βράχον, [Γ έν δέ ράπισμα αναγκάζει
δράκοντα νά μεταΟληθή εις φύλακα τής συζύγου του. Καί
αυτόν τόν Χάρον νικά. Άλλ' ή θεία δύναμις καί ή μοίρα
ήσαν ανώτερα πάσης άνθρωπίνης άντιστάσεως. Ό Διγενής
ψυχομαχεί. Περί τήν κλίνη ν του συναθροίζονται όλοι οί
άντρειοκιένοι, εις τούς οποίους άφηγεΐται τούς άθλους του.
'Αποθνήσκων παραλαμβάνει μεθ' εαυτού εις τόν Άδη ν καί
την σύζυγον του. Τά άσματα, ιδίως τά άναφερόμενα εις τόν
θάνατον του, είναι πολυαριθμότατα, συνεκέντρωσε δ' αύτά
ύ Ν. Γ. Πολίτης έν Λαογραφίας Α' 169 κέ. Άλλοι άκριται,
τών οποίων συνηθέστατα εμφανίζονται τά ονόματα καί βάλ-
λονται. τά κατορθώματα εις τά ασματα, είναι ό υιός τής
χήρας ό Πορφύρης, ό Ανδρόνικος, ο Κωνσταντίνος, ό Θεο-
φύλακτος καί άλλοι.

Έν τέλει παρατηροϋμεν ότι τά ακριτικά άσματα καί αί
άκρι.τικαί παραδόσεις δέν έμειναν κτήμα μόνον τοϋ ελλη-
νικού λαοϋ. Ενωρίς διεδόθησαν καί εις τούς γειτονικούς
λαούς, τούς Ρώσσους, τούς Βουλγάρους καί τούς Σέρβους,
τών όποιων ό μυθικός ήρως Μάρκος Κράλιεβιτς έχει πολλά
στοιχεία τοΰ Έλληνος Διγενή. ,

β) Πλαστά.

Μετά τά ακριτικά εχομεν καί άλλα διηγηματικά ασματα,
τών όποιων αί υποθέσεις στηρίζονται επί λαϊκών παραδό-
σεων ή φαίνονται τελείως πλασταί. Τοιαύτα είναι π. χ. τό
άσμα τοΰ γεφυριού τής "Λρτης, της επιστροφής τοΰ ξενι-
τεμένου καί τής πιστής συζύγου, τό περίφημον άσμα τοϋ
νεκροΰ άδελφοΰ, τοΰ καραβιού, πού τό πνίγει ό βοριάς, καί
πολλά άλλα. Ποία ή προέλευσις τών ασμάτων τούτων καί
πότε έποιήθησαν προς τό παρόν τουλάχιστον δέν είναι γνω-
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"Ασματα πλαστά και χα ρ ακτή Q αύτών

στόν. Ότι όμως και ταΰτα όπως και τά ακριτικά, προς τά
οποία παρουσιάζουν μεγάλην ομοιότητα, προϋποθέτουν ποιη-
τικήν ωριμότητα και τέχνην και επομένως ξεχωριστήν τάξιν
λαϊκών ποιητών δέν δύναται, νομίζω, νά τεΟή εν άμφιδόλο).
Επίσης ουδεμία άμφιδολία δύναται νά ύπάρξη περί της
παλαιότητος τών πλείστων τούλάχιστον έξ αύτών, ώς μαρτυ-
ρεί ή εύρυτάτη αύτών διάδοσις ού μόνον καθ' άπαντα τόν
ελληνικόν κόσμον, αλλά καί εις τούς πλησιοχώρους ξένους
λαούς, σλαβικούς καί άλλους.

Είναι δέ ή μελέτη τών ασμάτων τούτων τοσούτοι) μάλ-
λον σπουδαία, καθ'όσον έπεκτεινομένη καί εις τά όμοια ποιη-
τικά προϊόντα καί άλλων λαών παρέχει άσφαλές μέτρον τοΰ
κάλλους καί τής ύπεροχής τής δημώδους ελληνικής ποιήσειος
καί τής έν αύτή έκδηλουμένης ευγενείας τών συναισθημάτων
τής ελληνικής ψυχής έν σχέσει πρός τήν ποίησιν καί τήν ψυ-
χή ν τών γειτονικών λαών. Είς τά ασματα ταΰτα κατά τήν
παρατήρηση- τοΰ Fauriel «η φαντασία τοΰ λαοΰ έκδηλοΰται
μετά περισσής ποικιλίας, έλευθερίας καί δυνάμεως». Πολλών
έξ αύτών αί ύποθέσεις έχουν ώς πυρήνα τά κάλλιστα καί ευ-
γενέστατα τής άνθρωπίνης ψυχής συναισθήματα, τήν άδελ-
φικήν άγάπην, τήν συζυγικήν πίστιν, τήν δύναμιν τοΰ πρώ-
του έρωτος κτλ. 'Αλλά καί εΐς εκείνα, τών οποίων αί υποθέ-
σεις είναι τραγικαί καί πολλάκις καί άγριαι, όπως π. χ. είναι
ή έγκατόρυξις τής συζύγου τοΰ πρωτομάστορα τοΰ γεφυριού
τής Άρτης, μετριάζεται ή έντύπωσις τοΰ φρικτού καί άγριου
διά τής έγκαταμείξεως έπεισοδίων είδυλλιακήν αποπνεόντων
χάριν καί συναισθημάτων εύγενών καί φιλανθρώπων.

Ώς πρός τό κάλλος καί τήν τεχνοτροπίαν διακρίνει αυτά
ή αύτή πρός τά άκριτικά δύναμις τής φαντασίας έν ταΐς περι-
γραφαΐς, ή αύτή τόλμη έν τή εκφράσει, ή αύτή γραφικότης
τής γλώσσης, ή αύτή συντομία καί δραματικότης έν τή διη-
γήσει. "Αν δέ δέν διαπνέη αύτά ή αύτή ηρωική πνοή, ή οποία
ζωογονεί τά άκριτικά, άναπληρο! ταύτην ή αγνή πνοή τοΰ
ελληνικού βίου, τής ελληνικής ψυχής και τής ελληνικής φύ-
σεως, ή οποία προσδίδει εΐς αύτά θέλγητρον άνυπέρβλητον.
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γ') Ρίμες.

Πλην όμως τών δυο μεγάλων τούτων κατηγοριών διη-
γηματικών ασμάτων φέρονται παρά τω λαω καί διάφορα
άλλα διηγηματικά ποιήματα μάλλον ή άσματα, εντελώς όμως
διαφόρου καί χαρακτήρος καί τεχνοτροπίας. Επειδή δ' εις
τά άσματα ταϋτα κυριαρχεί ή ρίμα, ή ομοιοκαταληξία, ένεκα
τής οποίας ό ποιητής είναι ικανός καί τήν γλωσσικήν καί
τήν λογικήν έκφρασιν νά στρεβλώση, διά τοϋτο καί πολλα-
χοϋ μέ τό όνομα τοϋτο είναι γνωστά, ρίμες.

"Ο,τι χαρακτηρίζει αυτά δέν είναι ούτε ή φαντασία οϋτε
αί εικόνες έν ταΐς περιγραφαΐς οΰτε τά γραφικά έπίθετα
οΰτε καν ή τόσον συνήθης εις τήν νεοελληνικήν δημώδη
ποίησιν δραματικότης έν τή διηγήσει, παρά μόνον ή χρο-
νογραφική καί συνήθως άτεχνος τών γεγονότων άφήγησις,
ή άμετρος πολλάκις πολυλογία, ή πεζότης, ή έλλειψις πάσης
ποιητικής εμπνεύσεως καί ή άγωνιώδης προσπάθεια όπως
τά πάντα υποταχθούν εις τήν στιχουργικήν ρίμαν. Συνη-
θέστατα άρχίζουν μέ μίαν χρονολογίαν

'w ιά χίλια οχτακόσια ε'ικοσιοχτώ, μια Τρίτη,
άφουγκρασΰήτε rà αάς πω όγιά τή μαύρη Κρήτη,
σύναξη κάνον σι βασιλείς καί πάνε 'ς το Παρίσι,
νά κάμοννε ουνέλεη'η τί νά γεν)/ ή Κρήτη,

(Πολίτου, Έκλογαΐ σ. 2δ άρ. It)

"Αλλοτε εύχεται ό ποιητής, ώς οί ομηρικοί άοιδοί, εις
τόν Οεόν νά τόν βοηθήση είς τήν ποιητικήν τοϋ γεγονότος
έκθεσιν, καί άλλοτε περιορίζεται νά προσκαλέση μόνον τούς
άκροατάς εις τήν άκρόασιν

Παρακαλώ οε ί)έ μον νά μ άφήσης,
τό νου καί λοϊσμό μου νά βουηΟήσης,
τσή Σούδας τό τραγούδι ν άρχινήξω,
με θλιβερό σκοπό νά τό κινήσω.

Joannaraki, "Ασματα Κρητικά σ. 12 άρ. lb)

' Αφρσνκαστήτε νά σάς πω ενα μεγάλο θάμα,
για τά Τζανάκη 'ς τή ψλακι) είντα τόν άπυκάμα.

(kin. ΐυ, 14)
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Ρίμες. Χηρακτήρ, ύπόΟεσις παί στίχος αι'ιτών

Είς όλον δέ το ποίημα, καί μάλιστα εις τά έκ Κύπρου
προερχόμενα, είναι καταφανής ή αγωνιώδης προσπάθεια
πρός όσον ένεστιν ακριβή καί ανελλιπή τών γεγονότων άφή-
γησιν. 'Ενώ δέ εις όλα τά άλλα δημώδη ασματα, όπως δά
καί εις τά ομηρικά έπη, ό ποιητής ούδαμού εμφανίζεται
ουδέ διακόπτει τήν συνέχειαν τής διηγήσεως, ή οποία ρέει
άδιάκοπος έκ τοΰ θείου στόματος τής προσκληθείσης Μού-
σης, εις τες ρίμες ό ποιητής ό'χι μόνον προβάλλει εΐς τό
προοίμιον, άλλα καί καθ' όλον τό ποίημα παρεμβαίνει, πα-
ρουσιάζων εαυτόν ώς τόν άφηγούμενον καί βεβαιών ότι τά
πάντα λεπτομερώς έχει εξακριβώσει καί μετ' ακριβείας θέλει
διηγηθή. Ουχί δέ σπανίως καί εΐς κρίσεις επί τών γενομέ-
νων έκτρέπεται καί συμβουλάς καί γνώμας ψυχωφελείς δια-
τυπώνει καί ώς διδάσκαλος τών ακροατών του παρουσιά-
ζεται. Εΐς δέ τό τέλος δέν παραλείπει έν έπιλόγω νά άνα-
φέρη τό όνομά του καί τήν πατρίδα του καί νά ζητήση
παρά τών άκροατών του συγχώρησιν όχι μόνον τών ποιη-
τικών, άλλά καί όλων τών άνθρωπίνων αμαρτημάτων του.

Ώς υποθέσεις έχουν διάφορα ιστορικά γεγονότα εθνικής
ώς έπί τό πλείστον υποθέσεως, άλλά συνηθέστατα καί πολλά
έντελώς τοπικής φύσεως, φόνους, σεισμούς, ναυάγια κτλ. Καί
τά μέν πλείστα έχουν τόν τύπον ιστορικών χρονογραφικών
στιχουργημάτων, είναι όμως καί μερικά, ίδίιος εις έθνικάς
συμφοράς αναφερόμενα, τά όποια λαμβάνουν τόν τΰπον θρή-
νου, παλαιότερα υποδείγματα τών οποίων εχομεν τούς δια-
φόρους θρήνούς, τοΰ Ταμερλάνου, τής άλο'ιοεως τής Κωνσταν-
τινουπόλεως, τών 'Αθηνών, τοΰ θανατικού τής Ρόδου κτλ.

Στίχος αύτών συνήθης είναι ό δεκαπεντασύλλαβος. Ουχί
σπανίως όμως μεταχειρίζονται καί άλλους, ων συνηθέστερος
είναι ό ένδεκασύλλαβος Ιαμβικός κατ«?α|κτικος, οίον τό ανω-
τέρω παράδειγμα

Τσή Σούδας τό τραγούδι ν' άργινήξιο

u su . I u : u _|ui y

Ό δέ τρόπος τής απαγγελίας αύτών είναι μέν άσματι-
κός, άλλ' έντελώς μονότονος, ουδέν κοινόν έχων πρός τά
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μελωδίας τών άλλων ασμάτων, κλέφτικων, χορευτικών κτλ.

Ώς δείγμα παραθέτομεν τό εκ Κρήτης μέν προερχόμε-
νον, έκ Χίου δέ ύπό τού Pernot άποθησαυρισθέν άσμα
τής Σούσας.
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(Pernot, Rapport sur une mission scientifique.
Nouvelles Archives ries Miss. Scient. XI σ. 230 άρ. 109).

Τά άνωτέρω νομίζω ότι είναι άρκετά, διά νά έννοήση
ό αναγνώστης τό είδος τών ποιημάτων τούτων. Πρόκειται
περί στιχουργημάτων μάλλον ήμιλαϊκών παρά περί δημοτι-
κών ασμάτων, εστω καί διηγηματικών.
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"Οπως δε τά κλέφτικα έχουν ώρισμένην άκτΐνα διαδό-
σεως, κατ" αύτόν τόν τρόπον και οι ρίμες έχουν ιδιαιτέραν
γεωγραφικήν περιφέρειαν, έκτος τής οποίας διαδιδόμεναι έκ-
φυλλίζονται βαθμηδόν είς πραγματικά δημώδη ασματα. Ή
γεωγραφική αύτη περιφέρεια είναι αί νήσοι καί έξ αύτών
κυρίως ή Κρήτη καί ή Κύπρος, ή οποία έξακολουθεΐ καί σή-
μερον νά παράγη άφθονίαν τοιούτων, τά όποια όμως δέν
γίνονται καί δημοτικά. Φορείς δέ αύτών καί ποιηταί έν
Κύπρω είναι έξ έπαγγέλματος ποιηταί, ποιητάρηδες έπιτο-
πίως καλούμενοι. 'Ανάλογοι πρός τούτους ήσαν ίσως άλλοτε
οί έν Κρήτη λεγόμενοι ριμαδόροι. Διάδοχοι δέ τών έπαγγελ-
ματιών τούτοΐν ποιητών τελευταίοι είναι οί τυφλοί έπαΐται,
οί όποιοι εις τοκιύτας ρίμας θρηνολογούν τά παθήματά των.

Εννοείται ότι ή ποιητική αύτή τεχνοτροπία δέν έ'μεινε
κτήμα μόνον τών έξ έπαγγέλματος ποιητών, έπέρασεν έν μέ-
ρει καί εις τόν λαόν, άνθρωποι δέ τού λαοΰ, έχοντες όμως πάν-
τοτε κάποιαν σχολικήν ή μάλλον σχολαστικήν μόρφωσιν, κατά
τόπους καί πρό πάντων εις τάς νήσους, όπου ή στιχουργική
δεξιότης ακμάζει λόγοί τής ακμής τής ποιήσεως τών όμοιο-
καταλήκτων διστίχων, έποίουν καί ποιούν κατά τόπους τοι-
αύτας ρίμας διά τοπικά γεγονότα διαφόρου φύσεως.

Πότε καί πώς άνεπτύχθη ή τοιαύτη ποίησις δέν ήρευ-
νήθη άκόμη, καθώς δέν ήρευνήθη καί ή ιστορία τών φο-
ρέων αυτής, τών έξ έπαγγέλματος ποιητών. Έκ τής ιδίας
όμως μελέτης πείθομαι ότι καί οί ποιηταί καί ή τεχνοτρο-
πία αύτών είναι έπίσης παλαιά, όπως καί τών άλλων ασμά-
των, τά δέ πρώτα δείγματα αύτής άνευρίσκω εις τό κατά
τούς χρόνους τής φραγκοκρατίας έν Ελλάδι (ΙΔ' αιώνα)
ποιηθέν χρονογραφικόν ποίημα τής κατακτήσεως τοΰ Μφρέως
υπό τών Φράγκων, τό γνωστότατον ύπό τό όνομα χρονικον
τοϋ Μωρέως. Καί κατ' άρχάς μέν άνομοιοκατάληκτος, πα-
ρέλαβεν άκολούθως καί έχρησιμοποίησε τήν φραγκικής προε-
λεύσεως ρίμαν καί διεμορφώθη εις τόν τύπον, ύπό τόν
όποιον μάς παρουσιάζεται σήμερον. Τής ποιήσεως ταύτης
δείγματα παλαιότερα έχομεν άρκετά, καί τινα καί όχι άνά-



• Δραματικού παραστάσεΐΐ

ξια λόγου ποιητικός. Έν τώ συνόλω όμως, όπως εΐπομεν, ή
ποιητική αξία τών προϊόντων τής ποιητικής ταΰτης τεχνο-
τροπίας καί μάλιστα τών νεωτέρων είναι πο?Λ όλίγη.

Γ ) Δραματικοί παραστάσεις.

Παρά τά ασματα τέλος δύνανται νά έξετασΟοϋν καί διά-
φορα δραματικά παίγνια και παραστάσεις, αί όποϊαι πολλα-
χοϋ τής Ελλάδος τελούνται κυρίως κατά τάς 'Απόκρεω^ Δέν
πρόκειται βεβαίως ένταΰθα περί τίνων δραματικών παρα-
στάσεων, έχουσών λατρευτικόν χαρακτήρα καί συνδεομένων
πρός τήν γονιμότητα τής φύσεως, ώς είναι οί καλόγηροι έν
Θράκη. Αί παραστάσεις, περί ών ενταύθα πρόκειται, είναι
καθαρώς δραματικαί παραστάσεις, δι' ών ό λαός υποκα-
θιστά τό θέατρον, αί δέ ύποθέσεις αύτών είναι έντελώς
ποιητικαί, εΐλημμέναι έκ προσφιλών εις τόν λαόν ποιη-
τικών έργων. Τοιαύται παραστάσεις π. χ. είναι αί έκ τοΰ
Έρωτοκρίτου, τής Έρωφίλης, τής Θυσίας τοΰ 'Αβραάμ,
τής Χρυσαυγής καί τοΰ Μυρτίλου(1), τοΰ Παναράτου καί
εΐ τις άλλη.

Είναι δέ άξιαι προσοχής αί παραστάσεις αύται, ου
μόνον δι' όσα έν αύταΐς λέγονται, άλλά καί διά τήν ένδυ-
μασίαν τών λαϊκών ύποκριτών, τήν διάταξιν αύτών καί τήν
υπαίθριον έν γένει σκηνοθεσίαν, τόν τρόπον τής ύποκρί
σεως καθώς καί τήν θέσιν τοΰ ακροατηρίου. Διά τοΰτο ό
συλλογεύς τοιούτων δραματικών παιγνίων, εάν θέλη νά δώση
τι πλήρες, πρέπει νά μή περιορισθή μόνον εις τά λεγόμενα
έν αύτοΐς, άλλά νά παράσχη καί πάσαν δυνατήν πληροφο-
ρία ν περί όλων τών άνωτέρω.

"Αξιον επίσης προσοχής καί μελέτης είναι καί τό λαϊκόν
θέατρον τοΰ Καραγκιόζη, τό όποιον παραλαβών ό λαός
παρά τών Τούρκων διέπλασε βαθμηδόν εις έλληνικόν.

(') .Idoj't». Β' IIS-50, 151, 674.



90

Τελευταΐαι παρατηρήσεις

Τελευταϊαι παρατηρήσεις.

Αύτη είναι ή δημώδης ελληνική ποίησις, δένδρον πο-
λύκλαδον, αειθαλές και αίωνόβιον, τοϋ οποίου αί ρίζαι ρι-
ζοϋνται είς τό γόνιμον έδαφος τής αρχαιότητος, ό κορμός
γιγαντοΰται εις τούς ηρωικούς τοϋ Βυζαντίου χρόνους, οί δέ
κλάδοι αναβάλλουν εις τούς χρόνους τής κλεφτουριάς και
τών επαναστάσεων. Τέκνον γνήσιον τής αγνής και άπερι-
τέχνου λαϊκής ψυχής επί αιώνας μακρούς, τούς σκοτεινούς
αιώνας τής δουλείας, ύπήρξεν ή μόνη σχεδόν πνευματική
τοϋ έλληνικοϋ λαοΰ έκδήλωσις, ή μόνη αύτοϋ καλλιτεχνική
άπόλαυσις. Ώς κύριον αύτής χαρακτηριστικόν έχει την
απλότητα καί την άλήθειαν εις τό συναίσθημα, τό άνεπιτή-
δευτον καί τήν είλικρίνειαν εις τήν έκφρασιν. «Έκ τών
αμέσων καί διαυγέστατων πηγών τής γλώσσης, παρατηρεί
ό Πολίτης ('), ή δημώδης ποίησις αντλεί φραστικήν δύνα-
μιν καί ένάργειαν, έγγύτερον δέ προσκειμένη εις τήν φύσιν,
δέχεται άκραιφνεστέραν την άπό ταύτης έντύπωσιν. Ούδέν
έν αύτη τό ψευδές ή τό περίτεχνον. Ή μέν παρατήρησις
τών πραγμάτων τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου είναι απλή, άλλ°
ακριβής, ή δ' έκφρασις τών παθών άπερικόσμητος, άλλά
βαθεϊα καί άληθής.,.Ή δύνα(ΐις τών πραγμάτα)ν άναπλη-
ρώνει τήν έλλείπουσαν τέχνην».

Ή φράσις αύτής κατά τόν Fauricl είναι άπλη, νευρώ-
δης καί άπερίστροφος καί χωρεί διά περιόδων βραχειών
καί σχεδόν ίσων. "Εκαστος στίχος άποτελεΐ καθ' εαυτόν
αυτοτελή έννοιαν ή εικόνα πλήρη, -ούτως ώστε ή συνέχεια
τών στίχων, απαγγελλομένη ή αδομένη ενώπιον πλήθους
πολυαρίθμου καί κατά τύχην συνηθροισμένου, ούδέν σχήμα,
ούδεμίαν λέξιν παρουσιάζει, ήτις νά μή γίνεται σαφώς καί
ευκόλως άντιληπτή ευθύς Απαγγελλομένη.

(') Γνωστοί ποιηταί δημοτικών άσμάτων, εν Λαογρ. Ε' 489 κ.έ.
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Ή γλώσσα τέλος αύτών κατά τον ίδιον Fauriel «ή
οποία είναι ή γνησία γλώσσα τού ελληνικού λαού, άπηλ-
λαγμένη άπό τάς συστηματικάς προσπαθείας τών συγγρο-
φέων όπως πλουτίσουν καί τορνεύσουν αύτήν, είναι γλώσσα
αξιόλογος ύπό πάσαν έποψιν. Όμογενής ώς ή γερμανική
και πλουσιωτέρα αυτής, σαφής ώς ή γαλλική, μάλλον εύ-
καμπτος τής ιταλικής καί άρμονικωτέρα τής ισπανικής, έχει
πάν ό,τι, χρειάζεται διά νά θεωρηθή από τούδε ώς ή ώραιο- ^ · /
τάτη γλώσσα τής Ευρώπης. 'Αναμφιβόλως δ' είναι ή πλέον
επιδεκτική τελειοποιήσεως. 'Εάν φαίνεται κατωτέρα, παρα-
βαλλομένη πρός τι ιδίωμα, τούτο είναι μόνον τό ιδίωμα, έξ
ου προέρχεται, καί τοΰ οποίου άποτελεΐ τήν νέαν φάσιν.
Καί αυτή δέ ή έλάττωσις έχει τήν αρχήν της μάλλον εις
τάς περιστάσεις παρά εις τά πράγματα».

^ Συλλογή καί συλλογαί.

Προκειμένου νΰν περί τής συλλογής τών ασμάτων εχομεν
νά παρατηρήσωμεν τά εξής. Καθ' όσον τό δημοτικόν άσμα
είναι άσμα, εις τό οποίον τό κείμενον, αί λέξεις, είναι άρρή-
κτως συνδεδεμένοι πρός τήν μελωδίαν, τελεία συλλογή άσμά-
των θά ήτο εκείνη, ή οποία θά μας έδιδε λέξεις όμοΰ καί
μελφδίαν. Δυστυχώς τοΰτο δέν είναι εύ'κολον, διότι αί μέν
λέξεις σημειοΰνται εύκόλως, τήν μελφδίαν όμως μόνον μου-
σικός δύναται νά σημειώση καί μάλιστα καλός. Διότι αί κα-
κοί μουσικοί άποδόσεις φυσικά δέν δύνανται νά έχουν ούδε-
μίαν διά τήν έπιστήμην σημασίαν. Διά τούτο κατά τά τελευ-
ταία έτη, όπως έξασφαλισθή ή άκρίβεια τής άποδόσεως, έχρη-
σιμοποιήθη διά τήν καταγραφήν τών δημωδών μελωδιών ό
φωνογράφος, τοΰ οποίου αί πλάκες είς εκάστην στιγμήν
δύνανται νά επαναλάβουν τό αυτό μέλος καί έπιτρέπουν
ούτω τόν έλεγχον τής ακριβείας τής γραπτής μουσικής άπο-
δόσεως.

Ώς πρός τό κείμενον παρατηροΰμεν ότι, καθώς καί
είς όλα τά δημώδη κείμενα, ή καταγραφή πρέπει νά είναι
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πιστή καί ακριβής, ουδέν μεταβάλλουσα καί ουδέν προσθέ-
τουσα ούδ' άφαιροΰσα. Ού μόνον δε κατά τάς λέξεις, άλλά
καί φθογγικώς ή καταγραφή δέον νά είναι πιστή. 'Ιδίως
δέν πρέπει νά παρασύρεται ό καταγράφων άπό τό έπιτό-
πιον ιδίωμα και νά προσαρμόζη τό άσμα είς αυτό. Καθώς
παρετήρησα καί εγώ καί άλλοι προσεκτικοί συλλογείς, ή
γλώσσα τών άσμάτων καί γραμματικώς καί φθογγικώς δέν
προσαρμόζεται τελείως πρός τό τοπικόν εκασταχοΰ ιδίωμα.
Ή ποίησις διετήρησε κάποιαν παράδοσιν εις τήν γλώσσαν,
ή οποία τήν εμποδίζει νά ταυτισθή πρός τό ιδίωμα. 'Έπειτα
τά άσματα, άπαξ ποιηθέντα, μεταφέρονται άπό τόπου εις
τόπον, δέν είναι δέ εύκολον κυρίως έ'νεκα τού μέτρου νά
προσαρμόζεται τελείους εις τό έκασταχού κρατούν ιδίωμα.
Ή προσαρμογή αύτών δέν είναι εί μή σχετική, ούδέποτε δέ
πλήρης. Πλην τούτου τά άσματα πολλάκις διετήρησαν καί
άρχαιοπρεπεστέρας λέξεις, τών όποίοιν ή σημασία έχει λησμο-
νηθή καί διά τοΰτο πολλάκις εφθάρησαν κατά τοιούτον τρό-
πον, ώστε δέν δύναται τις νά άναγνωρίση αύτάς. Εννοείται
ότι, καί τάς λέξεις ταύτας ό συλλογεύς πρέπει νά σημειώνη
άκριβώς, ώς λέγονται, προσθέτουν καί τήν έρμηνεΐαν τής λέ-
ξεως, τήν οποίαν δίδουν είς αυτήν οί χωρικοί, οιαδήποτε καί
αν είναι ή χαρακτηρίζο)ν αύτήν ώς άγνώστου σημασίας, εάν
ό χωρικός ούδέν περί αύτής έχη νά εΐπη.

"Επειτα είναι άνάγκη ό συλλογεύς νά προσεχή καί νά
σημειώνη καί άλλα τινά πράγματα, άπαραίτητα ίνα ή συλ-
λογή αύτοΰ έχη άναμφισβήτητον άξίαν. Έν πριότοις πρέ-
πει νά σημειώνεται άκριβώς ό τόπος, έξ ου κατεγράφη τό
άσμα, καθώς καί τό όνοματεπώνυμον, ή ηλικία καί ή κα-
ταγωγή τοΰ ύπαγορεύσαντος. Πλην τούτων άπαραίτητον
είναι επίσης νά σημειώνεται καί ή περίστασις, καθ' ην τό
άσμα άδεται, εάν δέ είναι δυνατόν, οσάκις είναι αδύνατος
ή καταγραφή τοΰ μέλους, νά δηλοΰται κατά τινα τρόπον
και ό τρόπος, κατά τόν όποιον άδεται. 'Ως πρός τό πρώτον
παρατηρώ ότι αυτός ό λαός κατά τόπους χαρακτηρίζει τά
διάφορα άσματα άναλόγως τής περιστάσεως, κατά την όποίαν
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άδονται είς τραγούδια τής τάβλας, τσομπάνικα ή κλέφτικα,
τον χορον, τον δρόμου ή τής τάβλας, το ή ξεφάντωσης, τ οή
στράτας κτλ. ('). Αί δέ τοιαΰται πληροφορία! μας δίδουν νά
έννοήσωμεν τήν Gémv, τήν οποίαν κατέχει εΐς το βίον τοΰ
λαοΰ το άσμα, πράγμα τό όποιον μας βοηΟεΐ εξαιρετικώς
εΐς τήν έξήγησιν διαφόρων φαινομένων έν τε τή δημιουργία
καί τή παραδόσει τών κειμένων τών δημοτικών ασμάτων.
Οΰτως ό ευρισκόμενος ένώπιον τοΰ καταπληκτικού πλήθους
τών διστίχων ουδέποτε θά ήδύνατο νά εννοήστ) τήν άφΟο-
νον ταΰτην παραγωγήν, εάν ήγνόει τήν πολλαπλήν τοΰ δι-
στίχου χρήσιν εις τόν κλήδοναν, εΐς τούς χορούς, εις τούς
γάμους καί μάλιστα εΐς τούς ποιητικούς άγώνας. Ώς πρός
τό δεύτερον σημειώνω ώς παράδειγμα τό εξής. Ό διερχό-
μενος τήν συλλογήν τών κρητικών ασμάτων τοΰ Γιάνναρη
άπορεΐ πώς, ενώ εν Κρήτη σώζονται πλείστα μακρά ασματα,
πράγμα τό όποιον δεικνύει ότι ή δημοτική έκεΐ ποίησις δέν
περιέπεσεν εΐς παρακμήν, όπως τοΰτο συμβαίνει εΐς τάς πό-
λεις, Απαντώνται καί πλείστα, τά όποΐα φαίνονται όχι ώς
λείψανα έκ στίχων λησμονηθέντων ασμάτων, αλλ' ώς άσματα
περικεκομμένα, ασματα, τά όποΐα ό άδων άφήκεν άτελείωτα.
Οΰτω π. χ. τό άσμα τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή (σ. 104 άρ. 93)
φέρεται εΐς τρεις μόνον και ήμιου στίχους.

Ό Αιγει-ής χ/ινχομαχεί κ' ή γης τόνε τρομασοει·
βροντή και τρεμ ό ουρανός καί αειέτ* άπανω κόσμος,
κ' ή πλάκα τόν άνατριχια, πως Οά τόνε οκεπάοη,
πώς Οά οκεπάοη τέΟοιο νιό.

Τό πράγμα μοΰ έξήγησε Κρής έκ τής εξής συνήθειας,
κρατούσης έν Κρήτη. Τά άσματα ταΰτα δίδονται έν συμπο-
σίοις τή συνοδεία λύρας, επειδή δέ πάντες οί παρόντες έκ
περιτροπής πρέπει νά τραγουδήσουν, πράγμα τό όποιον δέν
θά κατωρθοΰτο αν ε'καστον άσμα έφθανε μέχρι τοΰ τέλους,
έκαστος τών παρόντων άδει τρεις μόνον κοντυλιές (!). Οΰτο)

(') Λαογρ. Α' 139 κέ.

(2) Τί ακριβώς εννοεί ή φράσις δέν ήδυνήθην νά εξακριβώσω.
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το άσμα μένει άτελείωτον. Επειδή δέ αυτό είναι τό συνή-
θως συμβαίνον, το ύπόλοιπον τοΰ άσματος περιπίπτει όυτως
εις άχρηστίαν, λησμονείται και τό άσμα απομένει κολοβόν.

Έξ Α'ιγίνης έχομεν τήν πληροφορίαν (Λαογρ. Η', 09
σημ. 1), ότι εις παλαιοτέρους χρόνους οι αοιδοί, φιλοτιμού-
με νο ι νά ψάλουν όσον τό δυνατόν περισσότερα τραγούδια,
διά νά ακούσουν εγκώμια και επαίνους, ώς πολλά γνωρί-
ζοντες, και δια χρηματικός ακόμη ώφελείας, έτεμάχιζον τά
τραγούδια καί συνήρμοζον τά τμήματα εις τρόπον, ώστε νά
μή φαίνεται ή πράξίς των. Κατ'αύτόν τόν τρόπον έδημι-
ουργοΰντο βραχύτεραι παραλλαγαί.

"Επειτα εις τό αύτό, ανωτέρω παρατεθεί', ασμα, παρατη-
ρεί κανείς ότι τελειώνει εις ήμισυν στίχον, πράγμα τό όποιον
καί εις πλείστα άλλα ασματα παρατηρείται. Τοΰτο πάλιν εξη-
γείται έκ τοΰ τρόπου, κατά τόν οποίον συνηθίζουν νά ψάλ-
λουν τά άσματα ταύτα, καί κατά τόν όποιον/] μελωδία, κατα-
λαμβάνουσα ένα καί ήμισυν στίχον, δέν προχωρεί άπό στίχου
εις στίχον, άλλ'επαναλαμβάνει τό έκάττοτε τελευταίο ν προ-
ηγοΰμενον ήμιστίχιον, καί καταλήγει είς τό πρώτον ήμιστί-
χιον τοϋ άκολούθου στίχου κατά τόν έξης τρόπον

Τοΰ Κίτσον ή μαννα κάθονταν V τήν άκρη V το ποτάμι,
με τύ ποτάμι μάλλωνε

με το ποτάμι μάλλωνε και το πετροβολούσε
ποτάμι μ' γιά λ.ιγόοιεφε,
ποτάμι μ γιά λ.ιγάστει/'ε, κιλ.

Τά ανωτέρω παραδείγματα είναι, πιστεύω, άρκετά διά νά
καταδείξουν τήν σπουδαιότητα τών πληροφοριών, περί τών
οποίων ώμιλήσαμεν.

* *

Άσμάτων συλλογαί έχουν δημοσιευθή πλεΐσται μέχρι
τούδε καί ύπό ξένων καί ύπό ημετέρων, έκ τών οποίων
άναφέρομεν ενταύθα τάς σπουδαιοτάτας. ΙΤριότη σπουδαία
συλλογή είναι ή τοΰ Γάλλου Fauriel, δημοσιευθείσα κατά
τό 1824 μετά γαλλικής μεταφράσεως τών κειμένων. Ή συλ-
λογή αύτη διατηρεί καί σήμερον άκόμη τήν άξίαν της διά
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τί|ν μακράν εισαγωγή ν, ή οποία προτάσσεται, καθώς καί
ΛΓ άλλας σπουδαιοτάτας παρατηρήσεις τοΰ Γάλλου συγγρα-
φέως και ερευνητού. Μετ' αυτήν έρχεται ή τοΰ Tovtvia-
seo, Canti populari, Venet. 1842 τόμ. IV, ή τοΰ Μα-
νούαον, Τραγούδια εθνικά, Κέρκυρα 1850, ή τοΰ Ζαμπε-
λίου, "Ασματα δημοτικά τής Ελλάδος, Κέρκυρα 1852 —ούτος
όμως πολλαχώς έφθειρε τά κείμενα αυθαιρέτως διορθών—ή
τοΰ Ιατρίδου, Συλλογή δημοτικών ασμάτων παλαιών και
νέων, 'Αθήναι 1859. "Επειτα αί συλλογαί τοΰ Kind, Neu-
griechische Poesien, Leipzig 1833.—Anthologie, Leip-
zig 1844. —Neugriechische Volkslieder, Leipzig 1840,
τοΰ Marcellus, Chants du peuple en Grèce, Paris
1851.

Πάσας τάς άνωτέρω συλλογάς, πλήν τής τοΰ Μανού-
σου καί 'Ιατρίδου, καθώς καί άλλας, αί όποΐαι ειχον δημο-
σιευθή εΐς περιοδικά καί πραγματείας διαφόρους, ίστορικάς,
τοπογραφικός κτλ., συνεκέντρωσεν ό Passow εις τήν συλ-
λογήν αύτοΰ, Τραγούδια Ρωμαίικα.— Popularia carniina
Graeciae recentioris, Lipsiae 1860. 'Αλλά καί έκτοτε πλεΐ-
σται. όσαι συλλογαί έδημοσιεύθησαν κα'ι εις αυτοτελή βιβλία
καί εις γενικωτέρας λαογραφικός συλλογάς καί εΐς περιοδικά
καί ήμερολόγια καί εΐς διαφόρους πραγματείας.

Αύτοτελεΐς συλλογάς άξίας λόγου σημειοΰμεν κατά χρο-
νολογικήν σειράν τάς εξής: Γ. Χαοιώτου, Συλλογή τών κατά
τήν Ήπειρον δημοτικών ασμάτων, 'Αθήναι 1866. — Μ. Λελέ-
κου, Δημώδης άνθολογία, 'Αθήναι 1868. — Jean vara Ici,
"Ασματα Κρητικά, Leipzig 1871Î. — Π. Άραβαντινοϋ, Συλ-
λογή δημωδών ασμάτων τής 'Ηπείρου, 'Αθήναι 1880.— Le-
(/rand, Recueil de chansons populaires grecques,
Paris 1882. — Lagarde, Neugriechisches aus Klein
Asien, Göttingen 1886.—G. F. Abbott, Songs of Mo-
dern Greece, Cambridge 1900. — Α. Α. Γονοίου, Τά τρα-
γούδια τής πατρίδος μου, Θεσσαλονίκη 1901. — Παχιίκον,
260 δημώδη ελληνικά ασματα, 'Αθήναι 1905.— Θέρου, Δη-
μοτικά τραγούδια,'Αθήναι 1909. — Κριάρη, Κρητικά ασματα,
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έν Χανίοις 1909. — Μ. Μιγαηλίδου, Καρπαθιακά δημοτικά
άσματα, Κωνσταντινούπολις 191.'!.

Βιβλία, περιέχοντα πλην άλλου λαογραφικού υλικού και
συλλογάς αξίας λόγου διά τό πλήθος τών ασμάτων, σημειού-
μεν ενταύθα τά ακόλουθα. — Σταματιάδον, Τά Σαμιακά τόμ.
Ε', Σάμος 1887. — Β. Schmidt, Griechische Märchen,
Sagen und Volkslieder, Leipzig 1877.— Παπαζαφειρο-
πούλον, Περισυναγωγή γλωσσικής ΰλης και εθίμων τοϋ ελ-
ληνικού λαού, Πάτραι 1887.—Αελέκον, Έπιδόρπιον, 'Αθή-
ναι 1888.—Σακελλαρίον, Κυπριακά, 'Αθήναι 1890.— Κανελ-
λάκη, Χιακά ανάλεκτα, 'Αθήναι 1890. — Βλαστού, Ό Γάμος
εν Κρήτη, Αθήναι 1893.— Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, 'Αθή-
ναι 1896. — Pernot, Rapport sur une mission scien-
tifique en Turquie, Paris 1903. — Abbott, Macedo-
nian Folklore, Cambridge 1903.— Λάσκαρη, Ή Λάστα
καί τά μνημεία της, Πύργος 1903 — 1910. Λουλονδοπονλον,
Συλλογή άνέκδοτος ηθών, εθίμων και δημοτικών ασμάτων,

Βάρνα 1903. — Dieterich, Sprache und Volksüberlie-
ferungen der südlichen Sporaden, Wien 1908.

Περιοδικά τέλος, έν τοΐς όποίοις έδημοσιεύθησαν πλοΰ-
σιαι σύλλογοι ασμάτων, είναι ή Πανδώρα (τ. A'-KB', ,18Γ»0-
1872), ό Παρνασσός μετά τών Νεοελληνικών αναλέκτων αύ-
τοΰ (1871-2), ό εν Κωνοταντινουπύλει έλληνικός φιλολογικός
Σύλλογος, σύγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τοΰ ομω-
νύμου συλλόγου, μετά τοΰ Ζωγραφείον αγώνος, τό Αελτίον
τής cΙστορικής και Εθνολογικής 'Εταιρείας καί τό είδικόν
διά τά λαογραφικά περιοδικόν τής εν 'Αθήναις Ελληνικής
Λαογραφικής Εταιρείας, ή Λαογραφία, τής οποίας οι έξ
μέχρι τούδε εκδοθέντες τόμοι περιέχουν άφθονώτατον καί
άξιόλογον ύλικόν.
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Γέν ικά.

Αι έπωδαι, όπως και ή λέξις δεικνύει, είναι ασματα μα-
γικά, τών οποίων ή απαγγελία μόνη ή συνοδευομένη ενίοτε
και ύπό μαγικών πράξεων έχει τήν δύναμιν νά έκδιώκη τό
κακόν έν γένει ή καί νά τό έμβάλλη όπου θέλει. "Ισως φανή
παράξενον ότι τάς έπορδάς όρίζομεν ώς μαγικά ασματα, ένω
είναι γνωστόν ότι καί σήμερον καί είς τήν αρχαιότητα
άκόμη οί έπάδοντες ό'χι μόνον δέν άδουν, άλλά μόλις ψιθυ-
ρίζουν τάς λέξεις, όπως αύται μή γίνουν άκουσταί. Δικαιο-
λογεί όμως τόν όρισμόν ή αρχή τών επωδών, τής οποίας
λείψανον είναι καί ή σημερινή κατά τό πλείστον έμμετρος
αύτών μορφή.

Ή έπωδή εΐς τάς άρχάς της είναι πραγματικόν ςίσμα
κατά τόν τρόπον, εννοείται, τών κατά φύσιν λαών, συνο-
δευόμενον ύπό μαγικού χορού μετά διαφόρων μιμικών μα-
γικών κινήσεων, αί όποΐαι σκοπόν έχουν νά καταναγκάσουν
τόν δαίμονα νά ύποταχθή εις τάς διαταγάς τοΰ μάγου.
Βαθμηδόν μέ τήν πρόοδον τοΰ πολιτισμού καί τόν περιο-
ρισμόν τών μαγικών τελετών παρελείφθησαν οί μαγικοί χο-
ροί καί έμειναν κατά τό μάλλον ή ήττον μόνον αί λέξεις,
ώς μέσον μαγικόν, δυνάμενον νά έπιδράση έπί τών δια-
φόρων δαιμονίων, έπί τών άσθενειών, τάς οποίας καί αύ-
τάς ό λαός έξακολουθεΐ νά φαντάζεται ώς όντα προσωπικά
κακοποιά, δηλ. ώς δαίμονας, ώς καί επί τής πέριξ φύσεως,
έμψυχου καί άψύχου.

Πλήν τής μεταβολής ταύτης μέ τήν άνάπτυξιν άνωτέ-
ρων περί τοΰ θείου ιδεών υπέστησαν καί άλλην μεταβολήν
αί έπφδαί, καθ' όσον εΐς αύτάς εισήλθε καί νέον στοιχεΐον,

7
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ή έπίκλησις τής ανωτέρας τοΰ θείου δυνάμεως. θύται δέ
βαθμηδόν μετεβλήθη σαν είς ενχάς, χωρίς όμως καί διά τοΰτο,
όπως δά συμβαίνει εις τήν λαογραφίαν, νά παύσουν ύφι-
στάμεναι καί αί τάς πρωτογόνους ιδέας άντιπροσωπεύουσαι.

Είναι δέ ή πίστις εις τήν μαγικήν δύναμιν τής λέξεως
διαδεδομένη εις άπαντας τούς λαούς, καί σημερινούς καί
παλαιοτέρους, ή δέ έπφδή άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων
άπετέλεσε ΐσχυρότατον μαγικόν μέσον πρός θεραπείαν άσθε-
νειών ζώων καί άνθρώποη·, προαγωγήν τής βλαστήσεα>ς,
άποδίωξιν βλαβερών εντόμων καί ζώων, άποτροπήν χαλά-
ζης, άποδιοπομπήν καί καταναγκασμόν δαιμονίων κτλ. Εις
τούς 'Ινδούς, Χαλδαίους, Αιγυπτίους ήσκείτο έπισήμως ή
έπωδή ύπό τών ιερέων, καί παρά τοις Έλλησι δέ δέν ήτο
άγνωστος. "Ηδη εις τόν "Ομηρον τό αίμα, τό όποιον ρέει
έκ τοΰ τραύματος τοΰ 'Οδυσσέως, δι' έπαιδών σταματά.

'Ωτειλήν δ'Όδναηος άμνμονος αντιΟέοιο
δήσαν επισταμένως· έπαοιδη δ' αίμα κελαινον
έσχεθον (Όδυσσεΐας χ, 456).

Παρά τοις Ρωμαίοις αί έπφδαί ήσαν εις κοινοτάτην
χρήσιν διά πάσαν περίστασιν τοϋ βίου καί μάλιστα τοΰ
άγροτικοϋ, περιέσωσαν δέ καί άρκετάς οί ρωμαίοι συγγρα-
φείς. Τήν δέ πίστιν εις τήν δύναμιν αύτών χαρακτηρίζουν
άριστα οί εξής στίχοι'

Stellis atque herbis vis est, seel maxima verbis,
tantum verba valent, quantum mens sentiat ilia.

Κατά δέ τούς πρώτους μετά Χριστόν αιώνας, ότε ένεκα
τοΰ συγκρητισμού τών θρησκευμάτων καί τής έπικρατήσεως
τών άνατολικών ηύξήθη ή δεισιδαιμονία, αί έπφδαί είσήλα-
σαν εις όλα τά κοινωνικά στρώματα, καθ' άπαντα δέ τόν
ρωμαϊκόν κόσμον ιερείς Αιγύπτιοι καί Χαλδαίοι καί λοιποί
άνατολΐται, καί μάντεις καί προφήται, έξήσκουν τό έργον
τοϋ επωδού καί γόητος.

Έκ τών έθνικών ή χρήσις τών έπφδών είσήλθεν ύπό
τήν μορφήν τοϋ έξορκισμοϋ καί τών εύχών καί εις τούς
χριστιανούς, ύπήρχε δε κατά τούς πρώτους χριστιανικούς
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"χρόνους ιδιαιτέρα τάξις εξορκιστών, οϊτινες ειχον τήν δύνα-
μιν διά τών επωδών αυτών νά έκβάλλουν δαίμονας καί νά
θεραπεύουν ασθενείας. Τόση δέ ήτο ή πίστις είς τήν δύ-
ναμιν τών επωδών, ώστε καί πατέρες τής εκκλησίας νηφά-
λιοι καί φιλοσοφικώτατοι, ώς π. χ. ό "Ώριγένης, οΰ μόνον
άναγνωρίζουν τήν δυναμιν τών λέξεων αύτών, άλλά καί
πλάττουν τοιαύτας, στηριζομένας εις τήν δύναμιν τών χρι-
στιανικών ονομάτων πρός χρήσιν τών χριστιανών. Οί εξορ-
κισμοί τού βαπτίσματος, οί εΐς τόν Μέγαν Βασίλειον αποδι-
δόμενοι άφορκισμοί, καί αί ποικίλαι εύχαί είναι ή συνέχεια
τών έπφδών εντός τής χριστιανικής έκκλησίας. Άλλά καί έν
γένει, ώς εΐπομεν ήδη, εΐς όλους τούς λαούς καί εΐς όλα τά
θρησκεύματα ή μαγική έπωδή ύπήρξεν ή μήτηρ τής θρησκευ-
τικής εύχής, τής προσευχής καί τοΰ ύμνου, καθόσον ό άνθρω-
πος έσχημάτιζε βαθμηδόν άνωτέραν περί τοΰ θείου ίδέαν.

Νεοελληνικαι έπωδαί.

Α') "Ονομα καί διαίρεσις.

Εΐς ημάς τούς σημερινούς "Ελληνας αί έπφδαί είναι γνω-
σταί ύπό τά ονόματα ξόρκια, γητεματα, γητειες κτλ., συνο-
δεύονται δέ συνηθέστατα όχι βέβαια ύπό μαγικών χορών,
άλλά ύπό διαφόρων κινήσεων καί πράξεων, αί όποΐαι καί
αύται έχουν μαγικήν σημασίαν. Τοιαΰται π. χ. είναι τό μον-
τζωμα, τό φτύσιμο, τό φύσημα, τό γλείψιμο τον μετώπου,
τό χριστιανικώτερον σταύρωμα, ή κρούσις πυρολίθων πρός
παραγωγήν σπινθήρων, ή χρήσις τοΰ μαυρομάνικον μαχαι-
ριού κ.τ.λ. Λέγονται δέ ψιθυριστά καί φυλάττονται μυστικαί,
διότι άλλως χάνουν τήν δύναμίν των.

Είναι δέ αί νεοελληνικά! επφδαί πολλαί καί ποικίλαι,
άλλαι εις άλλας μαγικάς αντιλήψεις έ'χουσαι τήν άρχήν αύτών.
Θά ήδύνατο βεβαίως νά διαιρέση τις καί κατατάξη αύτάς
αναλόγως τής χρησιμοποιήσεώς των. 'Αλλ' ή τοιαύτη διαί-
ρεσις δύναται νά διασπάση τά όμοια, καθόσον ουχί σπα-
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νίως ή αυτή επωδή αύτουσία ή μέ μικράν τροποποίησιν χρη-"
σιμοποιεΐται δι« πολλαπλός αιτίας. "Οθεν ανάγκη πάσα νά
προηγήται ή συγκέντρωσις τών έπωδών κατά τήν ομοιότητα
τών κειμένων. Τά όμοια κείμενα δέν πρέπει νά διασπώνται.
Πρέπει μόνον νά σημειώνεται παρ'εκάστω και ή χρήσις αύτού.

Τήν συγκέντρωσιν ταύτην πρέπει νά άκολουθήση ή τα-
ξινόμησις συμφώνως πρός τήν φύσιν τών έπωδών, συμφώ-
νως πρός τάς μαγικάς τούτ' έστιν ιδέας, έκ τών οποίων ένε-
πνεύσθησαν. Τοιαύτην τινά διαίρεσιν έφήρμοσεν εις τάς άρ-
χαίας έπωδάς ό συγκεντρώσας αύτάς Heim. Διά ταύτης χω-
ρίζονται αί έπωδαί είς διαφόρους κατηγορίας, τών οποίων
εκάστη έκφράζει καί ίδιαίτερον είδος άντιλήψεως ώς πρός τόν
τρόπον, δι' ου προκαλείται ή μαγική ένέργεια, μάς δίδεται
δέ τοιουτοτρόπως ή είκών τών ίθυνουσών έν ταΐς έπωδαΐς
ιδεών. Κατά τήν διαίρεσιν ταύτην εχομεν εΐς τάς νεοελλη-
νικός έπωδάς

α') τάς άμεσους, δηλ. έκείνας, κατά τάς οποίας μόνη ή
μνεία τής έπιθυμίας είναι άρκετή διά τήν έκπλήρωσιν αύτής.
Ούτω π. χ., όταν θέλουν πούλες καί κατσούλες, λ,έγουν

"Ολο πονλες
καί κατσοϋλες.

β') τά κυρίως ξόρκια, καθ' α ό επάδων καλεί, επιτάσσει
ή εξορκίζει τό κακόν νά φύγη, οίον

'Αστέρα μελανέ,
μελαν'ε μελ,αχροινέ,

Φά τό γάλα, ψά τό μέλι,
κι άφες τον παιδιού τ' άντέρι.

(Ααογρ. Α' 58 γ').

Τού εξορκισμού προηγείται ενίοτε καί τό όνομα αγίου
ή αγίων, έν όνόματι τών οποίων ό εξορκιστής ξορκάει, π. χ.

Μα τόν άγιο Σπνρίδωνα,
μα τόν άγιο Παντελεήμονα,
ξορκάω τό κονάκι,
νά πά]] 'ς τά όρη, 'ς τά βουνά,
Ç τής Παναγιάς τό γάλα.
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γ') Τάς έπωδάς, αΐ όποιαι συνοδεύονται και ύπό απει-
λών, ότι δηλ. αύτός ό έπάδων ή ό άγιος, δν επικαλείται, ή
δαίμων ή θηρίον τι, θέλουσι κακοποιήσει τήν άσθένειαν, εάν
έξακολουθή νά παραμένη, π. χ.

"Α/ι, άμ κριθαράκι, γιατ' είμαι πρώτο παιδί τής μάννας μου καί σε τρώω.
η Φενγα λ.ονγκα, σε κυνηγάει ή δρονγκα.

δ') Τάς έπωδάς, εν αις ό έπάδων καλεί τόν Χριστόν ή
τούς αγίους ή καί ούράνια σώματα, έχοντα επίδρασιν επί
τών άνθρώπιον, ώς ή σελήνη καί τά άστρα, τά όποια πολ-
λάκις κατά δημώδεις δοξασίας καί πέμπουσι τάς ασθενείας.
Π. χ. οί έχοντες μνρμητζέλλες (άκροχορδόνας) εις τάς χεί-
ρας ή τούς πόδας λέγουν τά εξής ρίπτοντες άμα όπισθέν
τα>ν χαλίκια

Άστρι μου, πρωτάστρι μον,
/ιόν δοισες τά πρόβατά nor,
τά φύλαξα τά βόσκησα,
πάρ τα δός τα κι άλλοννοΰ.

(Λαογβ. Δ' 35)

ε') Τά νοματίαματα, τάς έπωδάς δηλ. έκείνας, έν αίς ανα-
φέρεται τό όνομα τοΰ πάσχοντος μόνον ή μετά τοΰ ονόμα-
τος τοΰ Χριστοΰ, τής Παναγίας κτλ. ή καί μόνον τό όνομα
τού Χριστοΰ κ.τ.λ. Π. χ. Χρωτός, Παναγία, Άηγιάννης καί
υ (δείνα) κ.τ.τ.

ς') Τάς έπωδάς, εν αις ό πάσχων προσπαθεί νά μετα-
δώση τό κακόν εις άλλα όντα, π. χ. ζώα, δένδρα κτλ., νομί-
ζων ότι ούτω θέλει άπαλλαχθή ό ίδιος. ΓΙ. χ. όταν έχουν
γαρδαβίταες (άκροχορδόνας τών χειρών), όταν ϊδουν καβαλ-
λάρη μέ άσπρο άλογο λέγουν

"Ε! καβαλλ,άρη με τό γρίβο σ άλογο
Φτού ! γαρδαβΐτσες 'ς τόν κ. σου.

ζ') Τάς έπωδάς, έν αίς διά τών ομοίων έπάδονται τά
όμοια, π. χ.

Καθώς οαρο)νίΐ ή σκούπα νά φνγ;/ ό πόνος.
\ .
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Συνήθως αί έπφδαί αύται συνοδεύουν καί αντιστοίχους
μαγικάς ομοιοπαθητικός πράξεις έξαγγέλλουσαι τά τελού-
μενα. Π. χ. δ πάσχων άπό μαρόαβίτσες (άκροχορδόνας) κρα-
τών εΐς τήν πάσχουσαν χεΐρά του αλάτι χύνει αυτό εΐς τό
ύδωρ λέγων

"Οπως λειώνει τό αλάτι, rà λειώσουν κι οί μαρδαβίταες μου.

Επίσης, όταν πλακώνεται τό βυζί, άνοίγουν μιά κασσέλα
καί λέγουν

"Οπως ανοίγω τήν καοσέλ.α, έτσι νά ξεπλ.ακωΟη τό βυζί.

Συνήθης δέ είναι καί ή συσχέτισις πρός φυσικά φαινό-
μενα, π. y. ,η ,, , , „, > > ,

' 1 Λ Ug ρήχτ ο ήλιος τς αχτίνες του,

■Λ ή ϋά/.ασοα τ à κύματα,
κι ό τράος τά πηδήματα,
κι ό μαύρος βούς τή άρίχα (Ιου,
κ ή μαύρ άηλεα τά κέρατα,
νά ρήξη κα'ι τούτο τό ζώ (τό δείνα)
τσο'ι μαργαριταρένιους του.

(Λαογρ. Δ' 515, 7)

η') Ή αύτή ιδέα τής διά τού ομοίου θεραπείας υπόκει-
ται καί εΐς έπφδάς, αί όποΐαι έχουν τήν μορφήν μικράς
διηγήσεως. Ταύτας ό Heim απεκάλεσε historiolas, τό δέ
θέμα αύτών, σχετικόν πάντοτε πρός τήν περίστασιν, άλλοτε
μέν είναι είλημμένον έκ θρησκευτικών μύθων, προ ή μετα-
χριστιανικών, άλλοτε δέ και πεπλασμένον.

Συνήθως εις τάς διηγήσεις ταύτας δύναται νά διακρίνη
τις δύο μέρη. Τό πρώτον άποτελεΐ, ούτως εΐπεΐν, τό ιστορι-
κόν τής νόσου, δηλ. πώς κάποιος έ'παθε τήν αύτήν πρός
τόν πάσχοντα νόσον, τό δέ δεύτερον τόν τρόπον, καθ' όν
έγένετο ή θεραπεία τή ύποδείξει τοΰ Χριστού, τής Πανα-
γίας ή αγίου τινός.

Γιά το φλέμονα τών όζω.

"Λη Μάμας κλαίει κα'ι Ορηνάται,
τοΰ Θεού παραπονάται.
"Αγγελος τόν έρωτφ

«Eîda χεις αη Μάμα και κλαίεις καί θρψ άααι,
τού Θεού παραπονάααι;
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—'Αποΰ χα χίλια πρόβατα καί πεντακόαια γίδια
καί πήα τα κάτω 'ς τό γιαλ.ό 'ς τό περιγιάλι,
νά φάνε βοτρύλι νά χορτάοουνε
καί τή άρίχα άως ν' άλλάξουνε.
Κ' εκείνα φάγα καί ψοφήσανε.

—Kodo και δεν ενρέΰι/κεν άνθρωπος,
βαφτισμένος, μυρωμένος,
τοϋ Θεοΰ παραδομένος,
νά πιάστ] μέ μανρομάνικο μαχαίρι
νά κόψγ] έφτακόάυ/.ο καλάμι,
νά κάμΐ] εννιά πήρονς,

νά καρφο') π h τοϋ δούλου τοΰ Θεοΰ τών όζώ τό φλέμονα,
τόν άσπρο, τό μαύρο, τή σπλ.ήνα, τό ακώτι,
'ς τή καρδιά, 'ς τό αυτί,
καί τό κάθε κακό

ΐ'ά λείψ' άπου τοΰ δούλου τοΰ θεοΰ τών όζώ*.

(Λαογρ. Δ 517, 14)

θ') Ή ΐΛυτή ιδέα τής διά τοΰ ομοίου θεραπείας υπό-
κειται και εις κατηγορίαν τινά έπφδών, τάς οποίας θα ήδύ-
νατο νά όνομάση τις μειονμένας, καθ' όσον λαμβάνουν αρι-
θμόν τινα όντων, συνήθως έννέα, τόν όποιον έλαττοϋσι βα-
θμηδόν μέχρις έκμηδενίσεως. Ή έκμηδένισις αυτή σημαίνει
και τήν έκμηδένισιν τής νόσου. ΙΊ. χ.

Ξόρκι γιά το λαιμό.

Μιά φορά ήτανε εννιά άδέρφια, άπό τά νιά μείνανε οκτώ, άπό τά
όκτώ μείνανε εφτά, άπό τά φτά μείνανε έξι, άπό τά έξι μείνανε πέντε, απ
τά πέντε μειναν τέοσαρα, άπ' τά τέσσαρα μεΐναν τρία, άπ τά τρία μεΐναν
δυό, άπ' τά δνό μεΐναν ενα, to κανένα.

(Λαογρ. Δ' 18, 7).

ι') Ή αυτή επίσης ιδέα υπόκειται καί είς έπα)δάς, αί
όποιαι, έχουσαι τήν μορφήν διηγήσεως, διηγούνται πρά-
γματα άδυνατα καί συμπεραίνουν έπειτα ότι, όπως έκεΐνα
δέν είναι δυνατά, ούτω καί τό κακό νά μή κρατήση. II. χ.

Παίρνω στριφτοτοέκονρα

καί πάο> 'ς τό οτριφτόλογγο,

νά κόφω στριφτόβεργες,

νά φτιάοω στριφτοκάλαθο.

Οσο νερό κρατεί τό στριφτοκάλαθο,

τόσο νά οε κρατήοι/ ό οτρόφος.
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Άλλαι, διηγούμεναι τό αδύνατον, καλούν τό κακόν, αν
δέν πιστεύη, νά έξέλθτ] διά νά ϊδη ή νά πράξη τι, δι' ού
άπαλλάσσεται ό πάσχων τών ένοχλήσεών του.

Γήτεμα αμα δε μπορη να κατονρήοη,

Κάτω 'ς τά κίτρινα λ' βαδάκια,
ήταν κίτρινα κλαράκια,
κ' ήταν κίτρινα πουλάκια,

Χωρίς ποδάρια πήγα,
χωρίς χέρια τάπιαοα,
χωρίς μαχαίρι τά σφαξα,
χωρίς σονβλ.α τά σούβλισα,
χωρίς φωτιά τά ψησα,
χωρίς οτόμα τά φαγα.
Σά δεν πιστενης λειτονργιά,
χέοι καί κατονρα.

(Λαβγρ. Δ' 49,10).

Υπάρχουν όμως καί έπφδαί, εΐς τάς οποίας λείπει έν-
τελώς ή διήγησις, περιορίζονται δέ μόνον εις απλούν πα
ραλληλισμόν πρός εν ό,τιδήποτε άδύνατον. Π. χ., όταν έχουν
λειχήνας, αλείφουν αυτός μέ σίελον καί τό πρωί λέγουν

Καλησπέρα σου, λειχήνα.
"Οσο είναι καλησπέρα,
τόσο νά α' ενρή άλλη μέρα.

το δέ βράδυ

Καλημέρα σον, λειχήνα.

"Οσο είναι καλημέρα,

τόσο νά α εν ρ ή άλλη μέρα.

ια') Ώς έπφδαί χρησιμοποιούνται καί διάφορα τροπά-
ρια ή φράσεις αυτών ή χωρία τής γραφής, παρουσιάζοντα
σχέσιν τινά, έστω καί έντελώς έξωτερικήν, ώς πρός τό έπα-
δόμενον. Ούτω π. χ. ώς έπωδή διά τό δέσιμο αντρογύνου
χρησιμοποιείται ή έκ τοΰ τροπαρίου τής Πεντηκοστής φρά-
σις, λύει τά δεσμά και δροσίζει τή φλόγα. Επίσης συνηθέ-
στατα χρησιμοποιείται ώς έπφδή καί τό τροπάριον τών
Αγίων Αναργύρων, τοΰ Σταυροΰ κ.τ.λ. (Λαογρ. Δ' 534).
Είς πολλά δέ βλέπει τις καί άστείας παρανοήσεις. Ούτω
π. χ., όταν ό ιερεύς λέγη τό Έξαιρέτως τής Παναγίας
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αχράντου κτλ., αί έχουσαι πόνον γραΐαι τρίβουν τό πονούν
μέρος έπιλέγουσαι, Ξέρανε το Παναγία μου.

iß') Τελευταΐον έχομεν έπωδάς, άπαρτιζομένας έκ λέξεων
αγνώστων, βαρβαροφώνων, ξενοφώνων καί μαγικών, τών
οποίων ή αρχή και ή σημασία είναι δυσδιάγνωστος. Δέν
είναι δέ άπίθανον τινές έξ αύτών νά διετηρήθησαν καί έκ
τής αρχαιότητος εϊτε διά τής προφορικής οδού, εϊτε πιθανώ-
τερον δια τών διαφόρων μαγικών βιβλίων καί ίατροσοφίων,
τά όποια έκυκλοφόρουν καί κυκλοφορούν άκόμη παρά τω λαφ.
Διότι, ώς εΐπομεν, εις τήν άρχαιότητα πολλοί ήσαν οί ξένοι
άγύρται, οί άσκούντες τό έ'ργον τοΰ έπφδού ξένα τινά καί βαρ-
βαρικά ρήματα ύποτονθορίζοντες, τά όποια, άκριβώς έπειδή
ήσαν βαρβαρικά, εθεωρούντο καί δραστικώτερα. Ή δέ με-
τάφρασις αύτών έθεωρεΐτο ώς έξασθενίζουσα αύτά. «Οί περί
τήν χρήσιν τών έπωδών δεινοί, παρατηρεί ό Ώριγένης, ίστο-
ρούσιν ότι τήν αύτήν έπωδήν είπόντα μέν τή οικεία διαλέ-
κτω, έστιν ένεργήσαι όπερ έπαγγέλλεται ή έπωδή· μεταβα-
ίνοντα δέ εις άλλην οΐανδηποτούν φωνήν, έστιν ίδειν άτο-
νον καί ούδέν δυναμένην» καί συμπεραίνει" «Ούτως ού τά
σημαινόμενα κατά τών πραγμάτων, άλλ' αί τών φωνών ποιό-
τητες καί ιδιότητες έχουσί τι δυνατόν έν αύταΐς πρός τάδε
τινά ή τάδε». Τοιαύτη π. χ. είναι ή εξής·

Διά νά μην φοβάοαι τον δφιν, όταν τόν ,Ύΐάαι/ς ή και
αν σε δαγκάοΐ) κι όλα.

Άατονάζω· μέρα· άγατονκον άατονάζον άγατονκον χαο ιά· [ΐπηντήν κτλ.

(Λαογρ. Δ' 379 κ. ί.)

ιγ') Πλήν τών άδιαγνώστων τούτων έχομεν καί άλλας
έπωδάς εξ άλλογλώοσων, άραβικάς, τουρκικός κτλ., αϊτινες μά-
λιστα, καθώς παρά τοις άρχαίοις αί βαρβαρικαί, θεωρούνται
ώς περισσότερον δυνάμεναι τών ελληνικών. Διότι εν γένει
έχει παρατηρηθή ότι οί άνώτεροι κατά τόν πολιτισμόν λαοί
άποδίδουν εις τούς κατωτέρους, ώς π. χ. γενικώς είς τούς
'Αθιγγάνους, έν τινι μέτρω καί δικαίως, πολ,ύ πλείονα έμ-
πειρίαν περί τάς μαγικάς τέχνας, καί έντεύθεν καί μαγικάς
δυνάμεις πολλάκις μάλιστα κακοποιούς.
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ιδ') Έπφδάς τέλος άνευρίσκομεν ώς λαογραφικά έγκα-
ταλείμματα εις τό στόμα τών παιδίων ώς παιδικά ασμάτια,
περι τών οποίων εΐπομεν ήδη (ι), ή και ώς πραγματικός έπφ-
δάς. Οίον, όταν πρόκειται τά παιδία νά κοιμηθούν, διά νά
αποφύγουν τόν έφιάλτην, λέγουν τήν εξής έπωδήν-

Μώρα, μώρα κα'ι μωρή
καί μωρή καί κακαειδον,
μέτρα τ άστρα τ ουρανού
καί τόν άμμο τς ϋάλαοοας
κ ένα κόσκινο κεχρί
κι άπ'ε νά ρθΓ)ς 'νά μέ πλακώσης.

Β ) Προέλευσις.

ΙΊοία ή προέλευσις τών νεοελληνικών τούτων έπωδών
δέν δύναται γενικώς νά λεχθή, διότι δέν έγιναν και αί προς
τούτο δέουσαι μελέται. "Οτι όμως πολλαί έξ αυτών ήδη
εΐς πα?.αιοτέρους χρόνους ήσαν έν χρήσει έν τε τή ελλη-
νική καί τή λατινική γλώσση άπεδείχθη έκ τών παρατηρή-
σεων τού Πολίτου περί τίνων έπωδών έν Λαογραφία Α'
366 κε. καί τών συγκρίσεων πρός τάς τού Heim, τάς
οποίας έκαμα προκειμένου περί τίνων κυπριακών έπφδών,
τάς οποίας έδημοσίευσα έν Λαογραφίας Ç' 603 κε. Είναι δέ
πολλαί έπΰ)δαί κοιναί ού μόνον είς ήμάς καί τούς παλαιο-
τέρους "Ελληνας, άλλά καί εις άλλους ευρωπαϊκούς λαούς.

Συλλογή και Συλλογαί.

Ή περισυλλογή νΰν καί μελέτη τών έπφδών είναι πολ-
λού λόγου αξία, ού μόνον διότι καί καθ' εαυτάς άποτελούν
μίαν άπό τάς σπουδαιοτέρας εκδηλώσεις τών δοξασιών τοΰ
λαοΰ, άλλά καί διότι τό περιεχόμενον αύτών συνδέεται πολ-
λαχώς πρός τόν θρησκευτικόν καί τόν μυθολογικών κόσμον.

(') Βλ. άνωτέρω σ. 45, 51.
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Είναι ομως ή περισυλλογή αύτη δύσκολος, διότι οί γι-
νώσκοντες αύτάς σπανίως πείθονται vù τάς ανακοινώσουν,
αφ' ενός μέν διά τήν κρατούσαν πρόληψιν, ότι χάνει τήν
δΰναμίν της ή έπωδή, άνακοινουμένη εική καί ώς έτυχεν,
άφ' ετέρου δέ διά τόν φόβον μή γελοιοποιηθούν. Διά τοΰτο
καί αί συλλογαί έπφδών δέν είναι πολλαί, όσας θά ήδΰ-
νατό τις νά περιμένη άπό τήν έν γένει συλλεκτικήν έργα-
σίαν, ή όποία έχει γίνει μέχρι τοΰδε.

'Επειδή δέ, ώς εΐπομεν, πολλός τών έπφδών συνοδεύουν
καί διάφοροι συμβολικά! ή μαγικαί πράξεις, χειρονομίαι, φτύ-
σιμο κτλ., ενίοτε δέ, καί μάλιστα οσάκις πρόκειται περί άσθε-
νειών, καί διάφοροι χειρουργικοί ή άλλαι ιατρικοί ένέρ-
γειαι ή καί φάρμακα, ό συλλογεύς πρέπει καί ταΰτα νά
προσεχή καί νά σημειώνη, ώς έπίσης πρέπει νά σημειώνη
καί τάς διαφόρους δοξασίας, τάς κρατούσας περί τών έπα)δών.
Ούτω π. χ. πιστεύεται ότι ή έποιδή πρέπει νά τηρήται μυ-
στική, διότι άλλως χάνει τήν δύναμίν της. Διά νά διατη-
ρήση δέ τήν δύναμίν της μία έπφδή, πρέπει μυστικά νά πα-
ραδίδεται άπό άνδρα εις γυναίκα καί άπό γυναίκα εΐς άν-
δρα, άλλως άτονεΐ ή δύναμίς της. Έπίσης ένιαχοΰ πιστεύε-
ται ότι δέν πιάνει, εάν ό έπάδων λάθη εΐς χείρας τήν άμοι-
βήν κτλ. Εϊδομεν δέ καί πώς οί άρχαΐοι έπίστευον ότι με-
ταφραζομένη δέν έχει τήν αύτήν δύναμιν.

Συστηματικοί συλλογαί έπωδών έδημοσιεύθησαν έν τή
Έβδομάδι τομ. Α' καί εις όλους σχεδόν τούς τόμους τής
Λαογραφίας. Πλήν τούτου ευρίσκει τις πολλάς καί εις διά-
φορα βιβλία καί πραγματείας λαογραφικού περιεχομένου, ώς
π. χ. Ν. Γ. Πολίτου, Βασκανία, έν 'Ανατολική Επιθεωρήσει
1873. Τοΰ αύτοΰ, Αί άσθένειαι κατά τούς μύθους τοΰ ελλη-
νικού λαοΰ, εν Δελτίω τής Ίστορ. καί Έθνολ. Εταιρείας
Α' 1 κέ. Τοΰ αύτοΰ, Νεολληνική Μυθολογία. Γ. Καλαϊοάκη,
Ινρητικαί προλήψεις, έν τώ άνωτέρω Δελτίω Β' σ. 121 κέ.
Λελέκον, Έπιδόρπιον κτλ. Τάς άρχαίας έπα)δάς συνέλεξεν ό
Heim ύπό τόν τίτλον Incaiitamenta magica Graeca
latiaa έν Jahr, für Philologie Supp. Band XXI, ßu-
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ζαντινάς δ' έδημοσίευσεν ό Fr. Prculel, Griechische und
Süditalienische Gebete, Beschwörungen u. Rezepte
des Mittelalters, Giessen 1907, δ Vassiliev, εϊς τά
Anecdota Graecobyzantina, καί ô Legrand εν Bi-
bliothèque grecque vulgaire II σ. 25.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΛΡΑ1.
Γενικά.

Συγγενείς πρός τάς έπωδάς ως πρός τήν φύσιν καί τήν
αρχήν είναι καί αί εΰχαί καί κατάραι. Άμφότεραι έχουν
μαγική ν αρχήν. Στηρίζονται εϊς τήν αυτήν πίστιν εϊς τήν
μαγικήν δύναμιν τής λέξεως, ή οποία έγέννησε καί τάς έπω-
δάς, καί συνδυάζονται εις τάς αρχάς αύτών καί πρός ποι-
κίλας μαγικάς πράξεις, αί όποιαι ενισχύουν τήν δύναμιν των.

"Οχι δέ μόνον τήν αρχήν καί τήν φύσιν έχουν όμοιας
πρός τάς έπωδάς, άλλά καί τήν περαιτέρω έξέλιξιν. Διότι
καθώς εις τάς έπωδάς μέ τήν άνάπτυξιν άνωτέρων θρησκευ-
τικών ιδεών εισέρχεται ή επίκλησις τού θείου, κατ' αύτόν
τον τρόπον καί εις τάς εύχάς καί τάς κατάρας, καθόσον
άνεπτύσσοντο αί άνώτεραι περί τού θείου, ώς έπόπτου καί
δικαστού τών άνθρωπίνων πράξεων καί δοτήρος παντός
άγαθού, ίδέαι, εϊσήλθεν ή έπίκλησις τοϋ θείου ώς παρόχου
παντός άγαθού άμα καί έκδικητοΰ, χωρίς όμως καί διά
τοϋτο νά εξαλειφθούν τά γνωρίσματα τής πρωτογόνου μα-
γικής αύτών καταγωγής.

Νεολληνικαι εύχαι καί κατάρα ι.

Αί εύχαί καί αί κατάραι εις τόν βίον τοϋ σημερινού
ελληνικού λαοΰ είναι συνηθέσταται. 'Αποτελούν δέ σήμερον
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εκδηλώσεις τών συναισθηματικών διαθέσεων τής στιγμής, είς
τάς οποίας δίδουν τήν μορφήν καί τήν κατεύθυνσιν, αφ' ενός
μέν ή άντίληψις καί έκτίμησις, τήν οποίαν έχει ό λαός δια
τά αγαθά καί τά κακά τής παρούσης καί τής μετά θάνατον
ζωής, άφ' ετέρου δέ αί θρησκευτικά! αύτοΰ αντιλήψεις, αί
όποΐαι δέν είναι μόνον χριστιανικοί, άλλά κράμα χριστιανι-
κών διδασκαλιών καί λειψάνων παλαιών θρησκευτικών δοξα-
σιών, όσαι ώς προλήψεις εξακολουθούν νά ζοΰν ζωήν πρα-
γματικήν καί πολλάκις πλήρη ένεργείας εις τόν βίον τοΰ λαοΰ.

Καί πραγματικώς αί φράσεις αύται, τών οποίων ή ποι-
κιλία είναι μεγάλη, εξηγούνται άφ' ενός μέν έκ τής περιστά-
σεως, καθ'ην λέγονται καί τοΰ προσώπου εις τό όποιον άπευ-
θύνονται, άφ' ετέρου δ' έκ τής έκτιμήσεως, ή όποία κρατεί
παρά τώ λαώ περί τών διαφόρων αξιών τής ζωής, ώς καί
τών θρησκευτικών αύτοΰ άντιλήψεων. Ούτα>ς άλλαι ευχαί
δίδονται κατά τόν γάμον, άλλαι κατά τήν βάπτισιν, άλλαι
διά τούς άποθανόντας, άλλαι εις τούς νεονύμφους καί άλλαι
εις τούς γονείς αύτών κτλ. Άλλέως ή μήτηρ καταράται τά
τέκνα της καί άλλέιος τούς όπωςδήποτε άδικήσαντας, ζημιώ-
σαντας ή βλάψαντας ό αδικηθείς καί μάλιστα ή άδικηθεΐσα.

Εις τήν Στερεάν Ελλάδα, "Αγραφα, Τσουμέρκα κτλ., όπου
ήκμασεν ό άρματωλικός βίος καί τό 'ιδεώδες τοΰ άνδρός
ήτο ό καπετάνιος, τοΰ οποίου τά κατορθώματα έξύμνει ή
λαϊκή μούσα, αί γυναίκες ηύχοντο εις τάς μητέρας διά τά
βρέφη των, νά σε ζήσΐ] τό παιδί, νά σον γίνΐ] άρματωλός
και καπετάνιος και νά τον βγάλουν και τραγούδι, ένω άλλα-
χοΰ, όπου όλιγώτερον πολεμικός ήτο ό βίος, τό δέ ιδεώδες
άπετέλει τό άξίωμα τού ιερέως, καλλίστη εύχή διά τούς νέους
έθεωρειτο, και παπάς. Αί δέ κατάραι, γυναίκας πρόσωπο νά
μή ελέπης (βλέπης), κουτσίδα νά μή ίδή 'ς τ' πσκιφαλάδα
τ' (προσκεφάλι), άντρου πρόσωπο νά μή έλέπης, νά δώση ό
θεός νά μή δής παιδί είς τήν παραστιά σον, δεικνύουν τήν
άποστροφήν τοΰ λαοΰ πρός τόν άγαμον καί άτεκνον βίον.

"Οταν εύχωνται διά τούς άποθανόντας, νά άγιάαη τό κοκ-
καλάκι των, βεβαάος τούτο έχει τήν άρχήν του εΐς χριστια-
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νικάς αντιλήψεις, όταν όμως καταρώνται, νά τόν ευρη κακή
ώρα, τοϋτο βεβαίως έχει τήν αρχήν αύτοΰ εις παμπαλαίας,
πολύ πρό τοΰ Χριστοΰ, αστρολογικός δοξασίας, αί όποιαι
μέχρι τής σήμερον σώζονται παρά τώ λαώ ώς προλήψεις.

Συνοδεύονται δέ ή συνοδεύουν αϊ τε εύχαι καί κατά-
ραι διαφόρους χειρονομίας ή και πράξεις, έκ τών οποίων
πολλάκις εξηγείται καί ή μορφή αύτών καί αί όποιαι άκρι-
βώς δεικνύόιΚ' καί τήν πρωτόγονον μαγικήν αύτών προέ-
λευσιν. Ούτω πολλαχοΰ εύχόμενοι ή καταρώμενοι άφαιροΰν
τό κάλυμμα τής κεφαλής. Αί γυναίκες καταρώμεναι κατά
παλαιοτάτην άπό τοΰ Όμηρου γνωστήν συνήθειαν, συνδεο-
μένην πρός τήν έπίκλησιν καταχθόνιων δαιμόνων, τύπτουν
διά τής παλάμης τήν γήν, μητέρες δέ καταρώνται τά τέκνα
των ίστάμεναι πρό τής εικόνος καί άπογυμνοΰσαι πρό αύ-
τής τούς μαστούς των. Άλλαχοΰ ευχόμενοι επιθέτουν τάς
χείρας, οπόθεν έξηγείται καί ή ευχή, εχε τήν ευχή μου που
τά εϊ'κοσί μου νύχια, είς δέ τάς εστιάσεις έν Κρήτη χύνοντες
έν τω μεταξύ οΐνον επιλέγουν, ετσι νά χνθοϋν τά μυαλά
τών εχθρών μας.

Συχνάκις αί τάς εύχάς ή κατάρας συνοδεύουσαι αύται
πράξεις είναι μιμικαί, άλλοτε πάλιν συμβολικοί. θύται π. χ.
έν τή περί τό Πάγγαιον χιορα αί μητέρες μετά τό κτένισμα
καί τό πλέξιμο τής κόμης τών θυγατέρων των έπιλέγουν πάνα>
τό κορίτσι, κάτω τά μαλλιά, σύρουσαι τρις άνω καί κάτω τούς
πλοκάμους. Εις πολλά μέρη τά μέλη τής οικογενείας ή οί
έπισκέπται κατά τάς μεγάλος έορτάς καί ιδία κατά τό νέον
έτος ευχόμενοι άποθέτουν ταυτοχρόνως ογκώδη λίθον, διά
νά είναι γεροί σαν τήν πέτρα. Συνηθέστατοι είναι αί ύπό
τοιούτων συμβολικών πράξεων συνοδευόμενοι εύχαι κατά
τούς γάμους, εις τάς λεχω'ίδας, τά νεογέννητα κττ. "Οταν πη-
γαίνουν νά έπισκεφθοϋν λεχώ, αί έπισκέπτριαι ρίπτουν κατά
γής κάρυα, ευχόμενοι νά περιπατήση τό παιδίον ταχέθ)ς.

Ώς καί ανωτέρα) εϊπομεν, αί εύχαι καί κατάραι είναι φρά-
σεις, αί όποιαι έκστομίζονται, λέγονται. Πλήν όμως τούτου
υπάρχει ή συνήθεια παρά τοις χωρικοίς, κοθ'δν τρόπον ύπήρχε
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και παρά τοις άρχαίοις, νά επιγράφουν επι διαφόρων πραγ-
μάτων εκτεθειμένων εΐ,ς τόν κίνδυνον της κλοπής διαφόρους
κατάρας, έλπίζοντες ότι ό φόόος θέλει εμποδίσει τήν κλοπήν
αυτών. "Οποιος το πάρΐ] νά εχτ] τήν κατάρα τοϋ Χριστοΰ και
τής Παναγίας και δλων των αγίων, έπ ι γράφουν. Τήν συνή-
θειαν ταύτην άνευρίσκομεν καί είς τούς μαθητάς, οι όποιοι,
άκολουθοϋντες παλαιόν έθος, έπιγράφουν είς τά βιβλία των
διαφόρους έμμέτρους αράς, διά νά εμποδίσουν τήν κλοπήν.
Ενθυμούμαι τούς εξής στίχους·

Έτοντο τό βιβλίον
ε/ιόν υπάρχει κτήμα
καί πρός μελέτην χρήμα,
καί όστις μου τό κλέη·/]
)"/ μάλλον τ' άφαιρέοη
ή μύτη τον νά πέαι/.
ή ό θεός ι ά τόν παιδέχμη.

Εις άρχαίους χριστιανικούς τάφους έπίσης εύρίσκομεν
έπιγεγραμμένας κατάρας, δι' ών άφίεται είς τήν φοβεράν κρί-
σιν τού θεού καί τήν όργήν του ό τολμών νά άνοιξη ή νά
σύληση τόν τάφον.

Ώς έχουν σήμερον αί κατάραι καί αί εύχαί, θά ήτό τις
διατεθειμένος νά νομίση ότι αύται είναι κυρίως άπόρροιαι τής
πίστεως τού άνθρώπου έπί τήν άπόλυτον δικαιοσύνην καί τήν
άδιάλειπτον πρόνοιαν τού θείου διά τά ανθρώπινα. Καί πρα-
γματικούς πλεΐσται είναι αί εύχαί καί κατάραι, εις τάς οποίας
προτάσσεται τό όνομα τοϋ Θεού, τοΰ Χριστού, τής Παναγίας
ή τίνος τών αγίων, όστις καλείται νά έκτελέση τήν εύχήν ή
τήν κατάραν, συνήθεις δέ είναι καί αί εύχαί, εις τάς οποίας
τήν άνταπόδοσιν τοΰ καλοϋ άναθέτει ό εύχόμενος εις τόν
θεόν, οίον υ θεός νά σοϋ το άνταποδώσΐ], καί αί κατάραι, εις
τάς οποίας ό άδικούμενος, μή δυνάμενος άλλως νά άμυνθή
κατά τοϋ άδικοΰντος, εις τόν θεόν άναθέτει τήν κρίσιν και τήν
έκδίκησιν, οιον ο θεός νά σε κρίνϊ] ή να σε τιμωρήση. Αί δο-
ξασίαι όμως, τάς οποίας ό λαός συνδέει έν γένει πρός τάς
εύχάς καί τάς κατάρας, μάς οδηγούν πλησιέστερον εις τήν
πραγματικήν αύτών άρχήν, τήν μαγικήν.
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Αί πλεΐσται τών ευχών καί καταρών εκφέρονται απλώς,
χωρίς νά επικαλούνται τήν έπέμβασιν ανωτέρας τινός δυνά-
μεως, πιστεύεται δέ ότι αΰταί καθ' έαυτάς έχουν τήν δΰνα-
μιν νά ενεργήσουν ή, όπως λέγει δ λαός, πιάνουν, έάν μάλι-
στα προέρχωνται έκ προσώπων σεβαστών, οίοι οι γέροντες,
οί ιερείς καί οί γονεΐς. Νά χ?]ς τήν ευχή μου ή νά χης τήν
κατάρα μου, λέγουν απλώς ούτοι, ή δέ ευχή αΰτη ή κατάρα
είναι άρκετή διά νά προστατεΰση ή καταδιώξη τόν λαβόντα.

Ευχή γονέων έπαρε και 'ς τά βουνά περπάτει.

λέγει δημώδης παροιμία. Καί πάλιν, κατάρα τό χει και δε
βλέπει προκοπή, λέγει ό λαός διά τόν μή δυνάμενον νά εύ-
δοκιμήση.

Τόση δέ είναι ή πίστις εις τήν αυτοτελή δΰναμιν τής.
ευχής, ώστε καί έπροσωποποίησεν αυτήν ό λαός. Εις παρα-
μΰθιον έκ Θήρας (') παρουσιάζεται ώς σκυλάκι, εις άλλο πα-
ραμΰθιον έκ Πόντου δίδεται υπό τοΰ πατρός πρός τόν υίόν
ώς 'έναν πράμαν ύλικόν, τό όποιον έχει τήν δΰναμιν νά κα-
θιστά άόρατον τόν φέροντα (2). "Οτι δέ καί ή κατάρα δΰνα-
ται καθ' εαυτήν νά ένεργήση, δεικνύει ή σφζομένη παρά τω λαώ παλαιά άστρολογική δοξασία, ότι υπάρχουν καί ίδιαίτε-
ραι ήμέραι καί ώραι, κατά τάς οποίας αΰτη έκφερομένη
πιάνει αμέσως. Οΰτω διηγοΰνται τόν εξής ιιΰθον

Μιά μάννα καταριώταν μιά φορά τά παιδί της. "ΙΊτανε ημέρα Τρίτη.
Τήν άκουσε μιά κακή γειτόνισσα καί τής είπε· *"Αν άέλης νά καταραοτης
τό παιδί σου, εγώ νά σου πώ πότε πιάνει ή κατάρα». Kai υστέρα άπό λίγη
ωρα τής φώναξε· « Γειτόνισσα, τώρα νά τό καταραστής και πιάνει».—
« Μπα, πού νά χυθούν τά μάτια σου καλύτερα, οχι γώ Οά καταραστώ τό
παιδί μου !» είπεν ή μάννα. Και ή κακή γειτόνισσα ά/ιέσοις έστραβώθηκε (").

Τήν αυτήν άντίληψιν δεικνΰει καί ο τρόπος, διά τοΰ
οποίου προσπαθοΰν νά άποτρέψουν τήν κατάραν, λέγοντες

ι·ά γυρίοη 'ς τό κεφάλι σου,

(') Παρνασ. Ζ 556-7.

·" (2) Λαογρ. Ε' 633.

(s) Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα Α' 43.

Ϋ
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ώσει ήτό τι εμψυχον, δν αυτοτελές, δυνάμενον νά λάθη ώρι-
σμένην κατεύθυνσιν. Επίσης και ό τρόπος της διαλύσεως
αύτής τίποτε δέν έχει τό κοινόν πρός ανωτέρας περί τού θείου
δοξασίας. Δέν γίνεται δια τής έπικλήσεως τοϋ θείου, όπως
παύση τήν καταδίωξιν αύτοϋ κατά τοϋ επαράτου, άλλά κατά
τρόπον εντελώς μαγικόν, διά τής διαλύσεως άλατος. 'Εάν τις
Οέλη νά άνακαλέση ή έκμηδενίση τήν κατάραν, τήν οποίαν
έξεστόμισε, πληροί άγγείόν τι ύδατος, έντός τοΰ οποίου ρί-
πτει άλας, ταράσσων δέ διά τίνος κοχλιαρίου ή ξυλαρίου καί
τό άλας εις τό ύδωρ διαλύων επιλέγει, "Οπως λειώνει τ' α-
λάτι, ετοι νά λειώπ' ή κατάρα μου (').

Κατάταξις.

Ώς πρός τήν κατάταξιν τών εύχών καί καταρών, δύσ-
κολον είναι νά εδρεθή έν σύστημα, τό όποιον καί εύεπισκό-
πητον νά είναι καί σύμφωνον πρός τήν φύσιν τών φράσεων
τούτο)ν. Είναι δέ αί δυσκολίαι πολύ περισσότεροι διά τάς
κατάρας, όχι μόνον διά τήν μεγαλυτέραν αύτών ποικιλίαν
καί τό μέγα πλήθος, όσον καί διά τήν χρήσιν πολλών μετα-
φορών, τάς οποίας δυσκολεύεται κανείς νά κατατάξη.

Ό περί τών ελληνικών εύχών καί καταρών γράψας άεί-
μνηστος Ν. Γ. Πολίτης διακρίνει αύτάς εις μεγάλος ομάδας,
οίον τάς άναφερομένας α") εις τήν ψυχή ν, β') εις υλικά
ωφελήματα, γ') εις ηθικά ωφελήματα καί δ') εις σαηιατικά
παθήματα. Ή τοιαύτη κατάταξις, άποδλέπουσα εις τό πράγμα,
τό όποιον τις εύχεται ή καταράται, είναι βεβαίως ορθή, αλλ'
έ'νεκα τοϋ πλήθους τών εύχών καί καταρών, αϊ όποΐαι εις
έκάστην ομάδα άνήκουν, δέν εύκολύνει διόλου τήν πρόχει-
ρον ευρεσιν τών καθ' έκάστην φράσεων.

Συμφωνοτέρα πρός τήν φύσιν τών φράσεων τούτων καί
προτιμοτέρα διά τό εύεπισκόπητον ήθελεν είναι διά τάς εύ-
χάς διπλή κατάταξις, μία μέν άδρομερής κατά τάς περιστά-

(') Λαογρ. Β' 198.

6
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σεις, καθ' ας λέγονται καί τά πρόσωπα, ε'ις τα όποια αναφέ-
ρονται, δευτέρα δέ εντός εκάστης ομάδος κατά τήν κυρίαν
λέξιν, ως τοΰτο γίνεται εις τάς παροιμίας.

Παραθέτομεν ένταΰθα πρόχειρον ΰποτΰπωσιν άδρο;ιεροΰς
κατατάξεως, ή οποία πολλαχώς δύναται νά συμπληρωθή έκ
πληρεστέρου υλικοΰ.

Ε υ χ α ί.

1. Εις παιδία.

2. Είς νέον.

3. Εις νέαν.

4. Είς άνδρα εγγαμον.

5. Είς γυναίκα ϋπανδρον.

6. Είς συζύγους α ) γενικώς, β') έχοντας τέκνα, γ') άτέκνους.

7. Είς μεσήλικας άγαμους ή χηρειίσαντας.

8. Εί; γέροντας.

9. Είς κληρικούς.

10. Κατά τήν μνηστείαν α') προς τούς μνηστευΟέντας, β') πρός τούς

γονείς, γ') πρός τούς άλλους οικείους κατά τήν ήλικίαν.

11. Κατά τόν γάμον α') πρός τούς νεονύμφους, β') πρός τόν κουμπά-

ρον, γ ) πρός τούς γονείς, δ') πρός τούς παρευρισκομένους άνα-
λόγως τής ήλικίας, ε') όταν ό γάμος είναι δεύτερος.

12. Εις εγκυον.

13. Κατά τόν τοκετόν α') διά τήν δυστοκοΰσαν , β') διά τήν γεννή-

σασαν, γ') διά τό νεογέννητον, δ ) διά τήν μαΐαν.

14. Κατά τό σαράντισμα.

15. Κατά τήν βάπτισιν α') είς τόν βαπτίσαντα, β') εις τούς γονείς,

γ') διά τό βαπτισθέν.

16. Κατά τήν άσθένειαν α') πρός τόν άσθενοΰντα, β') πρός τούς οι-
κείους.

17. Κατά τόν θάνατον α') είς τούς συγγενείς, β') διά τόν αποθανόντα,

γ') διά τά όριρανά.

18. Κατά τά μνημόσυνα καί διά τούς άποθανόντας έν γένει.

19. Κατά τό ταξίδιον α ) προπεμπτικαί εύχαί πρός τόν άναχωροϋντα,

β') πρός τούς μένοντας οικείους — 1) ό άναχωρών, 2) οί παρι-
στάμενοι, γ') είς τόν έν τή ξένη, δ') διά τόν έν τή ξέντ| πρός
τούς συγγενείς, ε') κατά τήν έπάνοδον—πρός τόν έπανελ-
06ντα, 2) πρός τούς οικείους.

20. Λι' απόντα, όταν άναφέρεται τό δνομά του.

21. Κατά τάς έορτάς, π. χ. Χριστούγεννα, Φώτα, Απόκρεω, Πάσχα,

έορτάς αγίων κτλ.
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22. Κατά τάς ονομαστικός έορτάς καί τάς επισκέψεις α') πρός τόν

έορτάζοντα, β') πρός τούς οικείους.

23. Κατά τάς συγκεντρώσεις πρός έστίασιν ή άλλην διασκέδασιν α')

αρχομένης τής εστιάσεως, β') κατά τήν πόσιν οίνου, γ') ληγού-
σης τής εστιάσεως.
"24. Πρός έσΟίοντας ή πίνοντας.

25. Διά τούς φιλονικοΰντας.

26. Είς τούς προσφέροντάς τι καί ιδία καρπούς.

27. Κατά τήν γεΰσιν απαρχών καρπών. -

28. Είς τούς δυστυχοϋντας.

29. Είς τούς λουομένους, ξυριζομένους, άλλάξαντας ενδύματα, φο-

ροϋντας καινουργή κττ.

30. Εις τούς εργαζομένους, αναλόγως τής εργασίας, π. χ. α') είς τούς

έμπορευομένους—1) γενικώς, 2) κατά τήν άνάληψιν επιχειρήσεως,
3) κατά τήν άγοραπωλησίαν, β') είς χειρώνακτας—1) γενικώς κατά
τήν έργασίαν, 2) μετά τήν συντέλεσιν αύτής καί κατά τήν πλη-
ρωμή ν, γ') είς τούς άσχολουμένους είς γεωργικός έργασίας, π. χ.
καλλιεργοϋντας, αλωνίζοντας, λιχνίζοντας, κλαδεύοντας, τρυγών-
τας, συγκομίζοντας καρπούς κττ., δ') είς τούς ποιμένας καί τούς
άσχολουμένους είς γαλακτοκομικάς έργασίας, ε') είς γυναίκας
ασχολούμενης είς οικιακά εργα, π. χ. είς ζυμώνουσαν, πλύνου-
σαν, είς κόπτουσαν βάμΟακα κττ.

31. Πρός πταρνιζόμενον.

32. Κατά τήν είσκόμισιν τοϋ λύχνου τήν έσπέραν.

33. Έν τή ρύμη τοϋ λόγου α') όταν αναφέρεται κακόν τι, β') όταν ό

άκούων διακόπτη, π. χ. α' έκοψα. — άπάντ. πάαα κακο άποπα-
ναΟιώ ο'.

34. Άστεϊαι, περιπαικτικοί, είρωνικαί κττ.

Παρατηρητέον δέ ότι παρ' έκάστην των εύχών τούτων

πρέπει νά σημειώνωνται και αί άπαντήσεις τών άντευχομένων.

*

* *

Διά τάς κατάρας εΐπομεν καί ανωτέρω ότι είναι πολύ
δυσκολώτερον νά εύρεθη σύστημα κατατάξεως, άπηλλαγμένον
ελαττωμάτων. Ή κατάταξις κατά τάς περιστάσεις καί τά πρό-
σωπα, εις τά όποια άναφέρονται, είναι σχεδόν,, άδύνατος καί
ματαία, διότι καί αί περιστάσεις είναι ποικιλώταται καί πο-
λυαριθμόταται καί τών καταρών αί πλεΐσται χρησιμοποιούν-
ται άδιακρίταις είς πάσαν περίστασιν καί ρέουσι πολλάκις αλ-
λεπάλληλοι καί χειμαρρώδεις έκ τού στόματος μερικών γυ-
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ναίων κ ml ιδία γραϊδίων εναντίον τοΰ αύτοΰ προσώπου καί
είς τήν αυτήν περίστασιν, πολύ δέ όλίγαι είναι αί κατάραι, αϊ
όποΐαι εΐς ώρισμένα μόνον πρόσωπα είναι δυνατόν νά άπευ-
θύνωνται και τάς οποίας, αν θέλη τις, δύναται νά συγκεν-
τριόση και χωριστά, μολονότι ή τοιαύτη συγκέντρωσις είναί
πως άσκοπος, καθ' ήν στιγμήν τό μέγιστον πλήθος τών κατα-
ρών έχει καταταχθή άλλως.

Έπίσης χωριστά δύναται τις νά συγκεντρώση καί τάς εΐ-
ρωνικάς, ώς π. χ. 6 θεός νά τον δίνη πολλά χρόνια και λίγες
μέρες, ώς καί τάς κατάρας, αί όποΐαι έν εΐδει λογοπαιγνίου
στηρίζονται έπί τής άπαντήσεως τοΰ πρός ον άπευθύνεται
ή κατάρα, π. χ.

άπάντ. πήρα ... — κατάρα, να παρΟης χεροπηδαρα.
> ΰχι... — » οχιά να σέ φάη.

» έφταιξα... — » νά φτνης αίμα.

Μίαν κατάταξιν θά ήδύνατο νά επιχείρηση κανείς κατά
γενικάς κατηγορίας κατά τό παράδειγμα τοΰ άειμνήστου Ν.
Γ. Πολίτου, δηλ. εΐς κατάρας αναφερόμενος α') εΐς τήν ψυ-
χήν, β') εις ύλικά κακά, γ') εΐς ήθικά κακά, δ') εΐς σωματικά
παθήματα. Τάς κατηγορίας ταύτας δύναται άναλόγως τοΰ υλι-
κού, τό όποιον έχει τις ενώπιον αύτοΰ, νά αύξήση καί νά
ύποδιαιρέση διά τό μάλλον εύεπισκόπητον τών καθ' εκάστην
καταρών. 'Αλλ' όσαιδήποτε ύποδιαιρέσεις καί αν γίνουν, ή
κατάταξις αύτη θέλει μέν παρέχει σαφή εικόνα τοΰ τί κατα-
ράται ό λαός καί θέλουσιν ύπάρχει ούτω πρόχειρα τά στοι-
χεία διά μίαν ηθολογική ν μελέτην περί τών κακών, τά όποΐα
κατ' εξοχήν φοβείται καί άποστρέφεται ό ελληνικός λαός, δυσ-
χεραίνει όμως τήν εύρεσιν τών καθ' έκαστον διά τό πλήθος
τών εΐς εκάστην κατηγορίαν άνηκουσών και,αρών.

'Απομένει ή κατάταξις κατά τήν κυρίαν λέξιν, καθ' ον
τρόπον γίνεται καί εις τάς παροιμίας, μέ τήν παρατήρησιν
ότι ευθύς μετά τήν κατάραν πρέπει νά σημειώνεται, όπου
είναι δυνατόν, καί ή περίστασις, καθ' ήν λέγεται αύτη, καί
τό πρόσωπον, εις δ άπευθύνεται, ώς καί ή ερμηνεία αυτής,
όπου είναι άνάγκη τοιαύτης.
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Εννοείται ότι ή κατάταξις αΰτη έχει δυσχερείας διά τάς
πολλάς μεταφοράς καί, τό σπουδαιότερον, διά τάς συντόμους
πολλάκις εκφοράς τών καταρών, τών οποίων πρέπει νά έχτ)
τις υπ' όψιν τόν πληρέστερον τΰπον. Π. χ. ή πλήρης κατάρα
λέγεται τήν κακή σου ημέρα, ήτις θά καταταχθή βεβαίως εις
τήν λέξιν ημέρα, αλλά λέγεται καί συγκεκομμένως τήν κακή
σου, τήν κακή αον και τήν ψυχρή οου, αί όποΐαι καί αύται
πρέπει νά καταταχθούν εΐς τήν λέξιν ημέρα, παρά τόν πλη -
ρέστερον τΰπον, έξ ού προήλθον. Έν ή περιπτώσει δέν εύ-
ρίσκει τις τόν πληρέστερον τύπον, άς κατατάσση αύτάς κατά
τήν σπουδαιοτέραν τών περιεχομένων λέξεων ή ας συγκεν-
τρώνη ύπό ϊδιαίτερον τίτλον ακαθόριστοι καί ό έργαζόμενος
είτα έπί πληρεστέρου ύλικού θέλει μεταφέρει αύτάς εις τήν
θέσιν των.

Εΰχετικαί καί καταραστικαι λέξεις.

Έν τέλει παρατηρούμεν ότι αί εύχαί καί κατάραι συγ-
κεντρώνονται πολλάκις είς μίαν καί μόνην λέξιν, οπόθεν εχο-
μεν λέξεις εύχετικάς ή καταραστικάς. Οΰτω π. χ. έκ τής ευ-
χής πολλά χρόνια νά ζήσης, εχομεν τήν λέξιν πολύχρονος καί
πολυχρονεμένος, έκ τής εύχής καλή μοίρα νά 'χης, τήν λέξιν
καλομοίρα καί ούτω καθεξής. Καί ονόματα δέ κύρια έχομεν
έξ εύχών, οίον Ζήσης, Πολύχρονης, Πολυζώης, περί ών θά
εϊπωμεν εις τά περί ονομάτων.

Πολύ περισσότεροι καί ποικιλώτεραι είναι αί έκ κατα-
ρών λέξεις, ώς π. χ. δλιγοζώητο, έκ τής κατάρας όλίγη ζωή
νά *χη, κοιροζώητος, έκ τής κατάρας νά σου κοπή ή ζωή,
μαύρομαντήλου, έκ τής κατάρας νά σέ δώ με μαΰρο μαν-
τήλι (νά χηρεύσης), τ αγιασμένο, νεκροστολισμένο, άστραπο-
καμμένο, μακελλωμένο, άχαΐρευτο, θεόστραβο κτλ. (ι).

(ι) Περί τοιούτων λέξεων πρβλ. Χατζιδάκι, Άκαδημεικά 'Αναγνώ-
σματα τόμ. 1" Μέρ. Λ' Γενική Γλωσσική σ. 232.
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Συλλογή και συλλογαί.

Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται τί πρέπει νά προσεχή ο
συλλογεύς κατά τήν συλλογήν εύχών και καταρών. Έν πρώ-
τοις πρέπει νά σημειώνεται τό πρόσωπον,' ύπό τού οποίου
λέγεται, ώς καί τό πρόσωπον, πρός τό όποιον απευθύνεται
ή εύχή ή ή κατάρα, ή περίστασις, κατά τήν οποίαν λέγεται,
αί χειρονομίαι καί αί πράξεις, τάς οποίας συνοδεύουν ή ύπό
τών οποίων συνοδεύονται, αί δοξασίαι, πρός τάς οποίας σχε-
τίζονται, ώς καί αί δοξασίαι, αί όποιαι παρά τω λαώ κρα-
τούν ^τερί τής δυνάμεως καί ένεργείας αύτών.

Συλλογαί εύχών καί καταρών έχουν δημοσιευθή πολλαί
σποραδικώς εις πολλά βιβλία καί περιοδικά, περιέχοντα λαο-
γραφικός ειδήσεις. Άρκετάς εύρίσκει τις εις τούς τόμους τής ,
Λαογραφίας, έχομεν δέ καί τήν γενικωτέραν περί αύτών
πραγματείαν τοΰ Ν. Γ. Πολίτου, έν τω περιοδικώ τοϋ έν
Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικοΰ Συλλόγου Θ'
321 κε. καί έν τοις Νεοελληνικοΐς Άναλέκτοις Β' 369-408.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ

Παρά τάς κατάρας πρέπει νά συνεξετάζονται οί αφορι-
σμοί καί τά αναθέματα. Είναι άληθές ότι αμφότερα^ ταύτα
έχουν τήν αρχήν αύτών εις τήν εκκλησία ν καί έξακολου-
θοΰν νά παραμένουν εντός τοΰ θρησκευτικού κύκλου, άλλά
είναι επίσης άληθές ότι εκτραπέντα τοΰ άρχικοϋ αυτών προ-
ορισμοΰ πολλαχώς έξελαϊκεύθησαν, ό δέ λαός ποικίλας δοξα-
σίας πρός αύτά συνέδεσε.

'Λφορισμοί έγίνοντο, εδιαβάζοντυ, όπως έλεγον, επί πλη-
ρωμή υπό τών Ιερέων έπ' εκκλησίας συνοδευόμενοι ύπό
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διαφόρων πράξεων και λαϊκών καταρών δι' υποθέσεις ιδιω-
τικός καί πολλάκις έντελώς άσημάντους, όπως αναγκασθούν
οί άγνωστοι κλέπται ή οποιοδήποτε άδικοΰντες νά άποδώ-
σουν τό κλαπέν ή νά απόσχουν τής άδικίας. 'Ιδίοις δέ έφό-
βιζε τόν λαόν ή συνοδεύουσα τόν άφορισμόν κατάρα νά μή
λειώοι] μετά θάνατον τό σώμα τοΰ άφοριζομένου.

Τά δέ άναθέματα, τών όποιων σημασία είναι ή τής
άναθέσεως εις τόν διάβολον τής ψυχής τοΰ άναθεματιζομέ-
νου, έχουν, ως πρός τήν λέξιν τούλάχιστον, έκκλησιαστικήν
άρχήν καί έγίνοντο κατ' αρχάς εναντίον αιρετικών καί άπο-
στατών άπό τής χριστιανικής έκκλησίας, συνοδεύοντα συνή-
θως τόν άφορισμόν. Τήν λέξιν ύπό τήν σημασίαν ταύτην
μετεχειρίσθη πρώτον ό Παύλος. Σήμερον ή λέξις ανάθεμα
αυτή καθ' έαυτήν άποτελεΐ κατάραν, συνηθέστατα δέ προ-
τάσσεται άλλων καταρών.

Πλήν τούτου τά άναθέματα έχουν καί ίδιαιτέραν σημα-
σίαν, δηλούντα τάς κατάρας, αί όποιαι γίνονται όχι πλέον
ύπό ενός οιουδήποτε, άλλα ύπό ολοκλήρου κοινότητος κατά
τών οπωσδήποτε κακουργησάντων κατ' αυτής. Ώς τοιαύτα
τά άναθέματα άντιστοιχούν πρός τάς δημοσίας άράς τών
άρχαίων, τάς άράς δηλ. έκείνας, τάς οποίας άπηύθυνεν ό
δήμος έν τω συνόλω αύτοΰ εναντίον τών παραβαινόντων
ώρισμένας αύτοϋ έντολάς.

Πλήν όμως τούτου ό λαός εις παλαιοτέρους χρόνους
καί σήμερον άκόμη τούς άδικους προεστώτας άναθεματίζει
ρίπτων εις έ'να χώρον λίθους, έξ ών άποτελειται σωρός. Ώς
τόπος εκλέγεται τό μέρος, όπου έτάφη ό κακουργήσας. Συνη-
θέστερον όμως πολύ, επειδή τά άναθέματα γίνονται ζώντος
τοΰ άναθεματιζομένου, ώς τύπος εκλέγονται αϊ τρίοδοι, αΐτι-
νες θεωρούνται ώς κατ' έξοχήν συχναζόμεναι ύπό πονηρών
πνευμάτων. Οί τόποι ούτοι καί σήμερον φέρουσι τό όνομα,
ανάθεμα, αναθεματούριο, άναθθεματούριν, αναθεματίοτρα, ανα-
φέρονται δέ πλείστοι καθ' άπασαν τήν 'Ελλάδα, περί εκά-
στου τών οποίων επιχωριάζουν ιδιαίτεροι παραδόσεις. Ώς
παράδειγμα άναφέρω τά έξης. Έν "Ιμβρω υπάρχει σωρός
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τοιούτων λίθων φέρων τό όνομα αναθεματ ίατρα, λέγεται δέ
περί αύτού ή εξής παράδοσις-

Οί κάτοικοι τής "Ιμβρου είχαν μεγάλα παράπονα γιά ί'ναν άδικο προε-
στό. Σηκώθηκαν λ.οιπόν μαζί μ' ait τόν καί κίνησαν γιά τό λιμάνι, νά μπουν
οε καράβι νά πάν 'ς τό Τοανάκαλε 'ς τόν βαλ.ή. 'Σ τό δρόμο μαλώσανε με
τόν προεστό καί τόσο πολ.ύ θύμωσαν άπ' τά λόγια του, που πήραν πέτρες
καί μ' αυτές τόν σκότωσαν καί είπαν νά χη ανάθεμα όποιος "Ιμβριος πέ-
ραση άπό κει καί δέ ρήξει 'ς τό σωρό μιά πέτρα. Α" έτσι άπό τότε οποίος
περνά άπό κει ρήχνει καί μια πέτρα κ' έγινε αυτός ο σωρός, πού τόν λεν
άναθεματίστρα.

Εις τό έθιμον αναθέματος αναφέρεται καί ή συνηθέστατη
φράσις, θα ρήξω πέτρα, τήν οποίαν λέγει ό φεύγων δυση-
ρεστημένος έκ τίνος μέρους.

Έάν τό ανάθεμα ώς λέξις έχει χριστιανικήν αρχήν,
βεβαίως τό έθιμον τής λιθοβολίας δέν είναι χριστιανικόν.
Είναι έν χρήσει εις πλείστους λαούς, εύρωπαϊκούς καί μή, παρά
δέ τοις Έλλησιν ή ηλικία αύτοΰ άνέρχεται μέχρι καί τών
ομηρικών χρόνων. Ό Έκτωρ όνειδίζων τόν Πάριν ψέγει
τούς Τρώας ώς δειλούς, διότι άλλως θά ένεδύετο μέχρι τούδε
χιτώνα λίθινον δι' όσα κακά έπραξε.

Άλλά μάλα Τρώες δειδήμονες· ή τέ κεν ήδη
λάϊνον έσσο χιτώνα, κακών ένεχ', ΰσσα έοργας.

Εις τάς μυθικός παραδόσεις αναφέρεται ότι οί θεοί
δικάζοντες τόν Έρμήν διά τόν φόνον τοΰ Άργου, φοβού-
μενοι δέ καί τόν Δία, κατ' έντολήν τοΰ οποίου ειχεν ενερ-
γήσει ό Ερμής, «προαέρριψαν τάς ψήφους δ ""καθένα τών
. κρειττόνων ήρέμα τω 'Ερμή, βάλλοντας οίον εκείνον λίθοις,
και οντω τον φόνου ποινήν άφοσιώσαντο» (*). Τήν δ'ύπαρ-
ξιν τοΰ έθίμου εν τοις ίστορικοις χρόνοις μαρτυρεί ό θεΐος
Πλάτων έν τοις νόμοις αυτού αναφερών νόμον, καθ' όν οί
καταδικασθέντες έπί πατροκτονία, άδελφοκτονία ή παιδοκτονία,
φονευόμενοι μετεφέροντο είς τρίοδον εκτός τής πόλεως, αί δέ

(') Ευστάθιος, σ. 1809 ed. llom.
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άρχαί άντιπροσωπεύουσαι τήν πόλη- ολην φέροντες έκαστος
λίθον έρριπτον αυτόν κατά τής κεφαλής τοΰ νεκροΰ άφοσι-
οΰντες οΰτω τήν πόλιν ολην, μετά δέ τοΰτο έρρίπτετο έκτός
τών ορίων τής χώρας άταφος κατά τόν νόμον (*).

Έκ τής συνεξετάσεως δέ πασών τών περί τοΰ έθίμου
ειδήσεων φαίνεται ότι έχει τήν αρχήν αύτοΰ είς τόν πραγμα-
τικόν φόνον τών κακουργούντων κατά τής κοινότητος," τών
οποίων ίνα εξουδετερώσουν τήν μετά θάνατον κακοποιόν
δΰναμιν, ή όποία άποτελεΐ τό φόβητρον τών κατά φύσιν
λαών, έπισωρεΰουν έπί τοΰ τάφου των τούς λίθους τούτους.

Τήν τοιαύτην άρχήν βέβαιοι καί τοΰτο, ότι καί έπί τών
τάφων τών άποθανόντων βίαιον θάνατον, τούς οποίους κατ'
έξοχήν έφοβοΰντο ώς πνεύματα λίαν κακοποιό συνήθιζον
έπίσης νά έπισωρεΰουν λίθους.

Βραδύτερον, ότε άνεπτύχθησαν αί περί τών τιμωρών θεών
τοΰ "τ\.δου ίδέαι, ή έπισώρευσις τών λίθων έδήλωσε τήν κα-
θοσάοσιν τών κακούργων εις τάς χθονίους θεότητας καί ιδία
εις τόν χθόνιον Έρμήν. Κατά περίεργον δέ τρόπον μεταλ-
λαγής τών σκοπών έθεωρήθησαν κατόπιν οί σωροί ούτοι
ίεροί τοΰ Ερμού, ή δέ βολή τού λίθου εις αυτούς ώς προσ-
φορά εις τόν ύποχθόνιον θεόν. Κατόπιν τών μεταβολών τού-
των εις τήν σημασίαν τοΰ έθίμου ήδΰναντο νά έπισωρεύων-

(') Πλάτωνος Νόμοι 0' XII 873. « Εί δέ τινας ούτως άθλια ξυμ-
φορά καταλάβοι, ώστε πατρός ή μητρός ή άδελφών ή τέκνων έκ
προνοίας εκουσίως ψυχήν τολμήσαι άποστερεΐν σώματος, ό παρά τοΰ
θνητού νομοθέτου νόμος ώδε περί τών τοιούτων νομοθετεί, προρρή-
οεις μέν τάς περί νομίμων εϊργεσθαι καί έγγύας τάς αΰτάς είναι,
καθάιτερ έρρήθη τοις έμπροσθεν, έάν δέ τις οφλη φόνου τοιούτου,
τούτων κτείνας τινά, οί μέν τών δικαστών ύπηρέται καί άρχοντες απο-
κτείναντες είς τετανμένην τρίοδον έξω τής πόλεως έκβαλλόν'των γυ-
μνόν, αί δέ άρχαί πάσαι υπέρ όλης τής πόλεως, λίθον έκαστος
φέρων έπί τήν κεφαλήν τοΰ νεκρού βάλλων άφοσιούτω τήν πόλιν
ολην, μετά δέ τοΰτο είς τά τής χώρας δρια φέροντες έκβαλλόντων
τψ νόμψ άταφυν».
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ται σωροί, δηλούντες τήν καθοσίωσιν ταΰτην εις τούς θεούς
τοΰ "4δου καί ζώντων ακόμη τών κακουργησάντων, καθ' ίίν
τρόπον καί σήμερον καΟοσιοΰσι τόν άναθεματιζύμενον εΐς
τόν διάΰολον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
ΟΡΚΟΙ

Γενικά.

Άμεσον σχέσιν πρός τάς κατάρας έχουν οί όρκοι. "Ορκος
είναι κατάρα, τήν οποίαν εκφέρει καθ' εαυτού ό ομνύων,
θέλει δ' έχει αύτη ίσχύν εν ή περιπτώσει δέν είναι άληθές
ό,τι ούτος ισχυρίζεται ή παραβή ώρισμένην ύπόσχεσίν του.

Είς τούς όρκους φαίνεται πολύ καλύτερον καί ή μαγική
άρχη καί ή κατόπιν έξέλιξις ύπό τήν έπίδρασιν τών βαθμη-
δόν άναπτυσσομένων ανωτέρων περί τοΰ θείου ιδεών, ώς
δικαιοκρίτου καί ρυθμιστοΰ τών άνθρωπίνων καί άνταπο-
δότου πάσης αγαθοεργίας καί τιμωρού πάσης ύπερόασίας.
Διδακτικώτατον παράδειγμα διά τήν τοιαύτην έξέλιξιν τοΰ
όρκου άποτελεΐ ή ομηρική περιγραφή τών μεταξύ τών Τρώων
καί Ελλήνων όρκίων έν τώ Γ τής Ίλιάδος. Προσάγονται
δύο άρνία καί οίνος, τόν όποιον οί κήρυκες έν κρατήρι
άναμειγνύουσι μεθ' ύδατος, όπως έγίνετο εΐς τάς σπονδάς.
Ό 'Αγαμέμνων άποκόπτει, ώς έγίνετο καί κατά τάς Ουσίας,
τρίχας έκ τής κεφαλής άρνίων, τάς οποίας οί κήρυκες δια-
νέμουν μεταξύ τών άριστων, Τρώων καί Ελλήνων. 'Ακο-
λούθως ύψών τάς χείρας επικαλείται τούς εφόρους τού
όρκου θεούς, τόν Δία καί τόν "Ηλιον, τόν τά πάντα βλέ-
ποντα καί άκούοντα, ώς καί τούς ποταμούς καί τήν Γήν
καί τούς καταχθονίους θεούς, οΐτινες τούς επίορκους μετά
θάνατον τιμωρούν, ώς μάρτυρας καί φύλακας τών όρκων.
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'Αναφέρει έπειτα τήν συνομολογηθεΐσαν συμφωνίαν καί
μετά τοϋτο σφάζει τά άρνία. 'Ακολουθεί δευτέρα πράξις.
Λαμβάνουν πάντες οί παριστάμενοι διά ποτηριών οινον έκ
τοϋ κρατήρος καί χύνουν κατά γής εύχόμενοι τά έξης· «Ζεΰ
ένδοξότατε μέγιστε καί άλλοι αθάνατοι θεοί, όποιοι πρω-
τύτερα ήθελον βλάψει παρά τούς όρκους, είθε ό έγκέφαλός
των νά χυθή κατά γής, όπως ό οίνος ούτος, καί αύτών
καί τών τέκνων των, αί δέ σύζυγοι των νά πέσουν εις χεί-
ρας άλλων».

Ώς παρατηρεί τις το μέν πρώτον μέρος τοϋ δρκου
είναι καθ' ολοκληρίαν σύμφωνον πρός τάς άνωτέρας περί
τοϋ θείου ιδέας, ένω εις τό δεύτερον καλούνται μέν καί οί
θεοί, άλλά τό βάρος όλον κείται εις τήν μαγικήν πράξιν
τής χύσεως τοϋ οίνου.

Τοιούτων όρκων, ευρισκομένων άκόμη εις τήν μαγικήν
βαθμίδα, παραδείγματα εύρίσκομεν πλείστα εις τούς κατά
φύσιν λαούς. Είς τούς Ούακάμπα λ. χ., λαόν άφρικανικόν,
οί άπεσταλμένοι τών μερών, τά όποια έπιθυμοϋν νά συνά-
ψουν φιλίαν συγκεντρώνονται εις έ'να κύκλον, έν τω μέσω
τοΰ οποίου ευρίσκεται μικρόν άγγεΐον έκ πηλοϋ άπεξηρα-
μένου εις τόν ήλιον πλήρες ύδατος. Τότε είς άπό τό έ'να
μέρος λαμβάνει ράβδον εις τάς χείρας καί αρχίζει νά όμιλή
περί τών φιλικών διαθέσεων τής μερίδος του κρούων ταυ-
τοχρόνως διαρκώς επί τοΰ άγγείου. Μετά τούτον λαμβάνει
τόν λόγον εις έκ τής άντιθέτου μερίδος κρούων και αύτός
διαρκώς έπί τοΰ άγγείου. 'Αφ' ού τελειώση καί ούτος έγεί-
ρεταί τις έκ τών παρισταμένων, λαμβάνει τό άγγεΐον εις
τάς χείρας καί ρίπτει αύτό εις τό έδαφος λέγων, «'Αν διαρ-
ρήξωμεν τήν φιλίαν, τήν οποίαν συνωμολογήσαμεν έδώ, νά
διαρραγώμεν ώς διερράγη τό άγγεΐον τοϋτο ένταϋθα».

Άλλαχού σφάζουν πρόβατον, τοΰ οποίου θέλει ύποστή
τήν τύχην ό παραβάτης τών όρκων. Τοΰτο έρμηνεύει καί
τήν όμηρικήν παρά τούς όρκους συνήθειαν τής σφαγής τών
άμνών, τήν οποίαν εΐδομεν ήδη. 'Εάν δέ τις θέλη νά πα-
ραβή τόν όρκον χωρίς νά ύποστή τάς άκολουϋίας τής παρα-
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βάσεως, προσπαθεί νά διάλυση τήν μαγικήν δΰναμιν τοΰ
δρκου δι' άλλης μαγικής πράξεαις. "Ερχεται κρυφά είς τον
τόπον, όπου συνωμολογήθη ή φιλία, σφάζει πρύβατον καί
χΰνει μέρος τοΰ αίματος αύτοΰ είς σΰντριμμά τι τοΰ κατά
τήν συνομολόγησιν τής συνθήκης θραυσθέντος άγγείου, ή
ραντίζει τόν όλον τόπον μέ αίμα. Κατ' αυτόν τόν τρόπον
λΰεται ή μαγική δΰναμις τοΰ όρκου.

Έκ τών μαγικών τοΰτων άρχών ό όρκος έξειλίχθη κα-
τόπιν, ώς εΐπομεν, ύπό τήν επίδρασιν τών βαθμηδόν ανα-
πτυσσομένων άνωτέρων περί τού θείου ιδεών. Ή δέ κατά
τήν κατεύθυνσιν ταύτην έξέλιξις καί ή συντελεσθείσα σΰνδε-
σις αύτοΰ πρός τήν θρησκείαν συνετέλεσεν όπως καταλάβη
σπουδαιοτάτην εν τω πολιτικω βίω τοΰ άνθρώπου, ώς καί έν
τή απονομή τοΰ δικαίου θέσιν. Τήν δέ θέσιν ταύτην εξακο-
λουθεί νά διατηρή παρά τάς συνήθεις αύτοΰ παραβάσεις καί
τήν έξασθένωσιν τών ιδεών, εΐς τάς οποίας ώφειλε τήν άρ-
χήν καί τήν δΰναμιν αύτοΰ, καθ' όσον άπετέλεσε πλέον τύπον
άπαραίτητον καί άναντικατάστατον, τοΰ οποίου τήν τήρησιν
έγγυάται καί επιβάλλει ή δύναμις καί ή βία τών κειμένων
νόμων. Οΰτως εχομεν σήμερον έν τω πολιτικω ημών βίο.ι,
άκριβώς όπως καί εις τούς άρχαίους χρόνους, τόν όρκον τοΰ
στρατιοηου, τόν όρκον τοΰ πολίτου, τόν όρκον τοΰ έκλογέοις,
τοΰ ύπαλλήλου, τοΰ δικαστοΰ, τοΰ μάρτυρος εν ταΐς δίκαις
καί τοΰ διδάκτορος ακόμη έν τω Πανεπιστημίω.

Περί τών μορφών τών επισήμως καθοριζομένων τού-
των όρκων δέν πρόκειται νά γίνη λόγος ένταΰθα. Ημάς
ενδιαφέρει ό όρκος ύπό τάς μορφάς καί τάς δοξασίας, ύπό
τάς οποίας παρουσιάζεται έν τω καθ' ήμέραν βάι) τοΰ λαοΰ,
καί ταύτας Οά έξετάσωμεν όσον τό δυνατόν διά βραχέων.

Νεοελληνικοί ορκοι.

Συνήθεις όρκοι σήμερον παρά τώ έλληνικώ λαώ είναι,

α') οί μαγικοί ορκοι, οί όρκοι δηλ. εκείνοι, οί οποίοι
συνοδεύουν μαγικήν πράξιν. Τοιούτοι όρκοι, μολονότι σπά-
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νιοι, ευρίσκονται όμως εισέτι σποραδικοί παρά τω έλληνικώ
λαώ. ΟΓ>τω π. χ. οσάκις τύχη νά πίνουν οίνον, ορκίζονται
άκριβώς όπως ώρκίζοντο οί ομηρικοί "Ελληνες. Χύνουν δηλ.
σταγόνας τινάς επί τοϋ εδάφους έπιλέγοντες

"Ετσι να χνΟή τό αΐ/ια μον, Γι δέ σου λ,έω αλήθεια.
'' "Ετσι να χνθ/j τό αΐ/ιά /ιον, « δέν είναι ώς κατά πον σον λέω.

Ανάλογος όρκος είναι ό άναφερόμενος εις τήν άκόλου-
Οον εύτράπελον διήγησιν·

Λνό άπό τόν Άποκορώνα πηγαίνανε 'ς τύ δρόμο μέ δνό ζώα φορτω-
μένα λάδι. 'Σ τό δρόμο βλ.έπονν άπό μακρυά 'ς τή Οάλ.ασσα ενα καράβι.
Λέει ό ένας, 'Καράβι 'ναι. — "Οϊ, καραβέλα 'ναι», λέει ό άλλος. — *'Εταά
νά χυθ/j τό αίμα μου, ά δέν είναι καράβι», κ' έμπηξε τύ μαχαίρι του 'ς
τ' άσκιά καί χύθηκε τό λάδι. — %'Εδά, έδέτσε νά χνθ/j κ'εμένα τό αιμά
μου, â δέν είναι καραβέλα», κ έμπηξε κι αυτός τύ μαχαίρι 'ς τά δικά
τον τ' άσκιά.

Εις άλλην άνάλογον εύτράπελον διήγησιν έκ Χίου ό όρ-
κιζόμενος ρίπτει κατά γής στάμνα γεμάτη λάδι, επιλέγων

Νά, έτσι ι1« χνθ/j τό αίμα /ιον, αν κτλ.

Μαγικός όρκος είναι καί ό έν Εύρυτανία έν χρήσει όρ-
κος τών ψηφοφόρων διά λίθου (ι). "Εκαστος τών ψηφοφό-
ρων διαδοχικώς ύψώνων ύπέρ τήν κεφαλήν εύμεγέθη πέτραν
ομνύει, προφέρων άράς καθ' εαυτού βαρυτάτας έν περιπτώ-
σει παραβάσεως τών ύπεσχημένων, ότι θά είναι φίλος (ορι-
σμένου ύποψηφίου, μεθ' ό κυλίει τόν λίθον, τόν όποιον άνα-
λαμβάνει άλλος ψηφοφόρος μέχρις εξαντλήσεως τοϋ άριθμοϋ.
Τόν τοιούτον όρκον ούδείς παραβαίνει. Όμοιάζει δέ ό όρκος
ούτος πρός τόν διά λίθου όρκον τών Ρωμαίων, καθ' όν ό
όρκιζόμενος λαβών είς χείρας λίθον εξέφερε καθ' έαυτοΰ άράς
καί ταϋτα ειπών έρριπτε τόν λίθον έκ τής χειρός.

Τροποποίησις τοϋ όρκου τούτου κατά τάς χριστιανικός
ιδέας φαίνεται ότι είναι ό έν Ξυλοκάστρω έν χρήσει, όταν

(') Λαογρ. Λ 417.
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"Ορκοι αΰτοκατάραι. "Ορκοι έπί πραγμάτων

έγερθή άμφισβήτησις περί της τιμής κατά τήν άγοραπωλη-
σίαν. Ό προκαλών, λαμβάνων κοινόν λίΟον λέγει προς τον
προκαλούμενον

Τό παίρνεις τούτο 'ς τήν ψυχή αον;

Ό προκαλούμενος, εάν δεχθΓ] τόν όρκον, λέγει

Νά τό χω βάρος 'ς τήν ψνχή μου y.al νά χω τό Χριοτό αντίδικο 'ς
τή δευτέρα παρουσία.

Ό όρκος λύει τήν άμφισβήτηαιν.

β') Συνηθέστεροι πολύ τών μαγικών όρκων είναι αί

αΰτοκατάραι, ώς π. χ.

Νά μή χαρώ τή μάΐΎα μου, — τόν πατέρα μου, — τή γυναίκα μου,
— τά παιδιά μου, —τό γνιό μον, πού τόν έχω μονάκριβο, —τ' αδέρ-
φια μου. Νά βγουν τά μάτια μον. Νά μή μ' ενρ' ή αυγή. Νά /ι!/ προ-
φτάσω νά βγω δξ' άπ' τήν πόστα. Αστραπή νά μέ κάψ{/. Νά με
πιάοΐ) εφτά ί.ογιώ συγγενικό. Ποδάρ' νά μή μ' ιιπο/ιεινη. Νά με
^ κάψ' ή φωτιά κτλ. κτλ.

"Οπως δέ συμβαίνει καί εΐς τάς κατάρας, ούτω καί εις
τούς όρκους έκ θρησκευτικής επιδράσεως καλείται πολλάκις
ό Θεός, ό Χριστός, ή Παναγία κτλ. διά νά έκτελέση τήν
'■ψ κατάραν. Ώς π. χ.

Νά με κόψη ό Θεός, —ή Παναγία. Νά μέ κάψουν τα δώδεκα Βαγγέ-
λια. "Αν εγώ έποικα το, τή Χρίστου κα'ι τή Παναγίας τήν κατάραν νά έχω.

γ') Οί όρκοι, καθ1 ους καλείται ώς μάρτυς καί τιμαιρός
τού όρκου πράγμά τι. Συνηθέστατος τοιούτος όρκος είναι ό
έπί τοΰ άρτου, πυρός, ηλίου, γής κτλ. Π. χ.

Μά τό ψωμί. Μά αν τ ή τή φωτιά. Μά τόν ήλιο. Μά τιy γής, πού ϋά /ιάς φάη.

Ανάλογοι είναι οί έπί τών ξιφών όρκοι τής μεσαιωνικής
Ευρώπης.

Συνοδεύουν δέ πολλάκις τούς όρκους τούτους καί διά-
φοροι πράξεις, τών οποίων συνηθεστάτη είναι ή έπίθεσις
τής χειρός έπί τοΰ πράγματος, εΐς τό όποιον ορκίζεται τις.
Ούτω π. χ. ό όρκιζόμενος έπί τοΰ άρτου, έάν τύχη νά εύρί-
σκεται ενώπιον αύτοΰ τεμάχιον άρτου, τό λαμβάνει καί όρκι-
ζόμενος άσπάζεται αύτό.



"Αλλα είδη όρκων

127

δ') Οί όρκοι, καθ' ους μνημονεύεται μόνον τό πράγμα,
εις τό όποιον ορκίζεται τις, δηλ. τό πράγμα, τό όποιον θέτει
παρακαταθήκην τής τηρήσεως τοΰ όρκου του καί εναντίον
τοΰ οποίου θέλει έπέλθει ή τιμωρία έν περιπτώσει έπιορκίας.
Οί όρκοι δηλ. οΰτοι είναι κατά τοΰτο ελλιπείς, ότι δέν καθο-
ρίζουν τό είδος τής ποινής έν περιπτώσει έπιορκίας, τό όποιον
άλλως είναι και εύνόητον έκ τών συμφραζομένων.

Όρκίζονται δέ συνήθως εις τήν ιδίαν ζωήν ή τήν ζωήν
τών τέκνων καί τών προσφιλών αύτών, είς τούς οφθαλμούς
των, εις τήν σωτηρίαν τής ιδίας, ψυχής καί τών γονέων των
κτλ., οίον

'Σ τά μάτια μον. 'Σ τό φώς μον. 'Σ τήν )/'νχή μον. Μά τήν ψνχή Ν
ττον Οά δώκω 'ς τό θεό. 'Σ τή ψνχή τώ γονέα) μον.

και επί τό άνδρικώτερον εις τόν μύστακα ή τό γένειον, οίον

Νά μον τό κόηιονν, αν δέν.... Να μον τό ξερριζώσονν, αν δέν ...

ε') Οί όρκοι, καθ' ους ό ομνύουν έπιμαρτύρεται τόν Θεό\$
τόν Χριστό ν, τήν Παναγίαν, ή τινά άγιον καί κατ' έπέκ-
τασιν τόν σταυρόν, τό είιαγγέλιον, τήν έκκλησιαστικήν άκο-
λουθίαν τής ημέρας, τήν έορταζομένην ήμέραν, τήν μετάλη-
ψιν κτλ., εις τά όποια πάντα, ώς στενώς συνδεδεμένα μετά**"*
τής θρησκείας, άποδίδει ό λαός θείαν δύναμιν. Π. χ.

Μά τό Θεό. Μά τό Χριοτό. Μά τήν Παναγία. Μά τό Στανρό. Μά
τόν ίίη Γιώργη. Μά τ εφτά βαγγέλια. Μά τ' όσημερνά γράμματα. Ma Τ?/
οημερνή μέρα. Μά τήν Παοχαλιά, πον τήν καρτερούμε όλοι οί Χριστια-
νοί. Μά τήν μεταλάβωοη. Νά χω αντίδικο τό Θεό, —τή Παναγία κτλ.

Καί οί όρκοι ούτοι συνοδεύονται πολλάκις ύπό διαφόρων
πράξεων, αί όποιαι ενισχύουν τήν σημασίαν τοΰ όρκου.
Ούτω π. χ. ό ομνύων συνοδεύει τόν όρκον πολλάκις διά
σταυροκοπήματος, ή ποιών διά τών δακτύλων τό ση μείον
τού σταυρού άσπάζεται αύτό, καί εάν τύχη πλησίον εκκλη-
σία, εισερχόμενος παλαμίζει τήν εικόνα, τοΰτ' έστιν ομνύει
θέτων τήν παλάμην έπί τής εικόνος, μεθ' ό άσπάζεται αύτήν,
καθ' δν άκριδώς τρόπον παρά τοις άρχαίοις οί ομνύοντες
έθετον τήν χείρα έπί τοΰ βωμού καί τών ιερών. Συνήθης
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έπίσης είναι καί ή έπίθεσις τής χειρός επί τοΰ ευαγγελίου,
εξ ής καί ό όρκος V αο βαγγέλιον χτυπώ τό σ'έρι /Γ, παλα-
μίδα) καί ή φράσις εχει δαγκώσει το βαγγέλιο, ή οποία
ίσως ύποδηλοΐ άλλον τρόπον όρκου.

Αί συνήθειαι αύται δέν είναι άγνωστοι καί εΐς τους Βυ-
ζαντινούς. Ούτως αναφέρεται ότι οί 'Ιουδαίοι μάντεις, οί
προειπόντες εΐς τόν Λέοντα τόν "Ισαυρον ότι Οά βασιλεύση,
τόν ήνάγκασαν πρώτον νά όρκισΟή θέτων τήν χείρα επϊ
τών κάγκελων του θυσιαστηρίου καί δίδων ίγγυητήν τον
μεγαλομάρτυρα τοΰ Χρίστου Θεόδωρον, εΐς τήν εκκλησίαν
τοΰ οποίου εύρίσκετο. Περί τοΰ Ρωμανού αναφέρεται ότι
οί τοΰ παλατιού « απέστειλαν τον τίμιον σταυρόν και προα-
κυνήσας αυτόν και ορκω βεβαιώσας αύτους ανήλθε /ιετ' αύ-
τών εν τώ παλατίω », οί δέ επίορκοι καλούνται σταυροπάται,
ώς καταπατήσαντες τόν σταυρόν έπί τοΰ οποίου ώρκίσΟησαν.
Ό Καντακουζηνός συχνότατα μνημονεύει παρά τούς όρκους
καί έγχείρισιν ιερών έγκολπίων πρός πλείονα πίστωσιν.

ς') Κατά τούς άρχαίους καί τούς μεσαιωνικούς χρόνους
εΐς πολλούς λαούς παρά τούς όρκους μετεχειρίζοντο ώς
μέσον άποδεικτικόν τής αληθείας τάς λεγομένας Οεοδικίας.
Έπιστεύετο δηλ. ότι τό θείον έπεμβαΐνον διά θαύματος
ήδύνατο νά άποδείξΐ] τήν άλήθειαν τών λεγομένων καί διά
τοΰτο κατεδικάζετο ό ελεγχόμενος π. χ. νά κρατήση πεπυρω-
μένον σίδηρον, νά έμβαπτίση τήν χείρα αύτοΰ εις ζέον ύδωρ
κ.τ.λ. Έάν δέ διέμενεν άόλαδής, τότε έθεωρεΐτο ώς άληθή
ισχυριζόμενος. Ή τοιαύτη θεοδικία εΐς σπουδαίας περιστάσεις
άπετέλει σπουδαιότατον συμπλήρωμα τοΰ όρκου καί έθεω-
ρεΐτο ώς άψευδές άποδεικτικόν μέσον. Λείψανα τοιούτων
άποδεικτικών μέσων εχομεν σποραδικά τινα εΐς όμοτικάς
φράσεις, οιον 'ς τά κάρβουνα πατώ, αν δεν είναι έ'τσι κτλ.

ζ') Ώς ιδιαιτέρα τέλος κατηγορία όρκων δύνανται νά
θεωρηθούν οί όρκοι, οί συνοδεύοντες τήν λεγομένην άδελ-
φοποίησιν, περί τής οποίας θά εΐπωμεν κατωτέρω, καί οί
όποιοι άντικατέστησαν έν πολλοίς τά διάφορα άλλα μέσα,
δ' ών ήμπεδοΰτο αύτη.
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Έπιορκία.

Ό δρκος άπαξ γενόμενος συμφώνως πρός τά παραδε-
χόμενα πρέπει νά τηρήται, διότι άλλως ό έπίορκος κινδυ-
νεύει νά ύποπέση ε'ις πολλά δεινά. Πρός άποτροπήν τού-
των οί επίορκοι προσεπάθησαν νά έξεύρουν διάφορα μέσα,
όπως ματαιώσουν τήν δύναμιν τού όρκου. Εΐδομεν τί πράτ-
τουν οί 'Αφρικανοί, διά νά διαλύσουν τήν μαγικήν ένέργειαν
τοΰ όρκου τής φιλίας. Παρ' ήμΐν νομίζουν ότι δει· πιάνει ό
όρκος, εάν ό όρκιζόμενος έχη μελανωμένην τήν χείρα, τήν
οποίαν επιθέτει έπί τού Εύαγγελίου, ή εάν δέν έπιθέτη αύτήν
καλώς, άλλά κρατή μετέωρον κ.τ.λ.

Κατάταξις.

Ώς πρός τήν κατάταξιν τών όρκων δυνάμεθα νά παρα-
τηρήσωμεν τά αύτά, τά όποια παρετηρήσαμεν καί διά τάς
εύχάς. Δύναται δηλ. νά γίνη διπλή κατάταξις αύτών, άφ'
ενός μέν γενικωτέρα, κατά τά άνωτέρω σημειωθέντα είδη,
άφ' ετέρου δέ μερικωτέρα εντός εκάστου είδους κατά τήν
κυρίαν λέξιν. Ώς τοιαύτη δέ πρέπει νά θεωρήται ή λέξις,
ή δηλοΰσα τό πράγμα, είς τό όποιον ορκίζεται ό ομνύων,
οίον ζωή, τέκνα, ψυχή κ.τ.λ., καί έν ελλείψει τούτου ή δη-
λοΰσα τό πράγμα, έπί τοΰ οποίου ορκίζεται τις, οίον Θεός,
Χριστός, ψωμί, γή κ.τ.λ.

Συλλογή καί συλλογαί.

Καί περί τής συλλογής έχομεν νά παρατηρήσοηιεν τά
αύτά, όσα παρετηρήσαμεν περί τών εύχών καί τών κατα-
ρών, ότι δηλ. παρά τήν φράσιν πρέπει νά προσεχή ό συλ-
λογεύς καί τήν περίστασιν, καθ'ην ό όρκος γίνεται, καθώς
καί τόν τρόπον, καθ' ον γίνεται, καί τάς πράξεις υπόπτων
οποίων συνοδεύεται.

9
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Συλλογαί όρκων έχουν δημοσιευθή τίνες έν Λαογραφία,
έν Νεολληνικοΐς Άναλέκτοις (Β' 401 κε.) έκ Κεφαλληνίας
και έν τω περιοδικά) τοΰ Συλλόγου τής Κωνσταντινουπό-
λεως (Η' 401) έκ Λευκάδος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς'

ΛΠΕΥΧΛΙ Ή ΑΠΟΤΡΟΠΛΙ.

Συγγενείς κατά τήν φΰσιν πρός τάς εύχάς και κατάρας
είναι καί αί άπευχαί, λεγόμεναι όταν έκστομίζωνται κατάραι
ή καί άπλώς όταν εν τή ροή τοΰ διαλόγου αναφέρεται
κακόν τι, νόσος, θάνατος, υλική καταστροφή κ.τ.λ., μέ τόν
σκοπόν νά αποτρέψουν τό κακόν ή νά τό στρέψουν άλλα-
χοΰ. Οΰτω π. χ. όταν έκστομίζωνται κατάραι κατά τίνος,
οΰτος διά νά άποτρέψη τά έξ αυτών κακά λέγει

Νά γυρίση 'ς τό κεφάλι αον. 'Σ τά ορη 'ς τά βουνά κ.τ.τ.

Καί όταν έν τή ροή τοΰ λόγου αναφέρεται κακόν τι, επι-
λέγει είτε αυτός ό έκστομίσας ή ό άκοΰων

Θεός φνλάξοι. Κύριε φύλαγε. Μακριά νά γέν κ.τ.τ.

Εις τάς άπευχάς εμφανίζεται καλΰτερον ή μαγική φΰσις
όλων έν γένει τών φράσεων τοΰτων. Πιστεύεται δηλ. ότι
τόσον στενή υπάρχει σχέσις μεταξύ τής λέξεως καί τοΰ πρά-
γματος, ώστε άρκεΐ νά έκστομισθή ή λέξις διά νά προκα-
λέση άναγκαίως καί τό πράγμα. Διά τοΰτο τήν μαγικήν
ταύτην δΰναμιν τών λέξεων προσπαθούν νά άνατρέψουν δι1
άλλων λέξεων, αί όποΐαι έ'χουσαι άντίθετον μαγικήν δΰναμιν
δύνανται νά άναχαιτίσουν τό κακόν.

Συνοδεύονται, δέ συνήθως αί άπευχαί καί ύπό διαφόρων
μαγικών πράξεων, ώς είναι τό φτύσιμο, τό κτύπημα τής
χειρός έπί τής τραπέζης κ.τ.τ., τοΰθ' όπερ δεικνύει καταφα-
νέστερον τήν μαγικήν αύτών αρχήν.
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Αί άπευχαί συνήθως είναι φράσεις άπομακρύνσεοίς,
αποτροπής καί ματαιώσεως δηλωτικοί, ως π. χ.

Μακριά άπ εδώ. "Οξ άπ' εδώ. 'Σ τά ορη 'ς τά βουνά. Κούφια ή
ώρα, πού τ' ακούει. Πιο' άπ' τον ήλιο. Κλ.ούβια κι άπιατα νά γίνουν (έπί
κακών ονείρων) κ.τ.τ.

Τούτων αντιστοίχους εύρίσκομεν καί εις τήν αρχαιότητα.
Ούτως ή απευχή

'Σ τά ορ' 'ς τά βνά, 'ς τ' άγριοπέλ.αγο.

εν συνδυασμό) μέ τήν κατάραν

Κακός άνεμος νά ο'ε μάση.

ανευρίσκεται ήδη εις τόν Όμηρον έκεΐ, όπου ή Ελένη
καταρα)μένη εαυτήν λέγει ότι προτιμότερον θά ήτο, ότε έγεν-
νήθη, κακή θύελλα ανέμου νά ήρπαζεν αύτήν και νά έφερεν
εις όρος ή εις κύμα πόλυφλοίσβοιο θαλάσσης. Έν δέ τω
ορφικά) ύμνω πρός τήν Άρτεμιν ανευρίσκεται ύπό τήν
μορφήν

πέμποις δ' εις ορέων κεφαλάς νόσους τε καί άλγη.

Επίσης ή απευχή

'Σ τήν άκρα τοΰ κόσμου.

ανευρίσκεται είς τόν όρφικόν ύμνον πρός τόν Πάνα

έκπέμπων οΐστρον επί τέρματα γαίης (').

Συνηθέστατοι είναι αί φράσεις αύται είς τάς έπωδάς,
πολλών τών όποίίον, ως έσημειώσα[ΐεν ήδη, άποτελούν τόν
πυρήνα. Χρησιμοποιούνται δέ και έπί προσώπων, οπότε κα-
θίστανται ισοδύναμοι πρός κατάρας καί ύβρεις, π. χ.

Ου νά χαθΓ/ς. 'Σ τόν κόρακα. Πίσω 'ς τόν ήλιο κ.τ.λ.

Πλήν όμως τούτων υπάρχουν καί άλλαι, αί όποΐαι ούδέν
άλλο είναι ή περιγραφή διά λέξεων πράξεως, πρός άποτροπήν
γινομένης, ή απλώς μνεία πράγματος, άποτρεπτικήν έχοντος

(') Bernhard, Schmidt, Alte Verwünschungsformeln, Jahrb.
f. Philologie, Fleckeisen, 1801 σ. 561 κέ.
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δΰναμιν. Οΰτω π. χ. ως άποτρεπτικόν της βασκανίας θεο)-
ρείται το σκόρδον, το οποίον έχει τήν δΰναμιν νά ματαιώνη
τήν έπίδρασιν τοΰ κακού "ματιού, όθεν καί άναρτώσι τοιού-
τον είς τά πρόσωπα, τα ζώα ή τά πράγματα, τά όποια θέ-
λουν νά προφυλάξουν άπό κακό μάτι. Άντί όμως τοΰ πρά-
γματος δΰναται και ή λέξις νά εξάσκηση τήν αυτήν μαγικήν
άποτρεπτικήν ένέργειαν. "Οθεν καί λέγεται πρός τους θαυ-
μάζοντας καί έπαινοΰντας βρέφη, παιδία, ζωα κ.τ.τ. σκόρδα
'ς τά μάτια σ , ή άπλώς σκόρδα. Έπίσης λέγεται στάχτη 'ς
τά μάτια σον, τφον νά μην άβασκαθη, τοΰθ1 όπερ συνοδεύεται
καί υπό τής πράξεως, φτύσε V τόν κόρφο σου κτλ.

"Οπως δέ εΐς τάς εύχάς καί τάς κατάρας συν τή άνα-
πτΰξει τών θρησκευτικών ιδεών εισήλθεν ή έννοια τής έπεμ-
βάσεως τοΰ θείου, κατ1 αυτόν τόν τρόπον καί εΐς τάς άπευ-
χάς, οπόθεν έχομεν τοιαύτας, οίον

Κύριε φύλαγε. Παναγία μ' φύλαξε.

ή καί άπλώς

Πάναγια. Χριοτός και Παναγιά κ.τ.τ.

Καθ' δν δέ τρόπον καί αί εύχαί καί κατάραι. συγκεν-
τρώνονται πολλάκις εις μίαν καί μόνην λέξιν, ούτως έχομεν
καί έκ τών άπευχών λέξεις άποτρεπτικάς, αναλόγους πρός
τούς ευφημισμούς ή εύφημίας τών άρχαίων, αί όποΐαι άντι-
κατέστησαν πολλάκις τήν κυρίαν λέξιν, ής φοβούνται τήν
κακήν ένέργειαν καί δι' αύτό άποφεΰγουν νά τήν έκστομί-
σουν. Οΰτω λέγεται ό διάβολος ο|' άπό δώ, οί ποντικοί τά
κουφά κ.τ.τ. Καί τάς λέξεις ταύτας οφείλει νά προσέχη ό συλ-
λογεΰς, ώς έπίσης καί τάς συνοδευοΰσας τάς άπευχάς πρά-
ξεις καί χειρονομίας, περάτων οποίων εΐπομεν ήδη ανωτέρω.

Κατάταξις.

Ώς πρός τήν κατάταξιν τών άπευχών, μολονότι τό πλή-
θος αύτών είναι περιωρισμένον, καλόν είναι νά κατατάσσων-
ται, ώς καί αί κατάραι, κατά τήν κυρίαν αύτών λέξιν, τήν
λέξιν δηλαδή, ήτις άποτελεΐ τό κέντρον τής άποτροπής. Οΰτο)
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π. χ. ή απευχή σκόρδα 'ς τά μάτια σου θά καταταχθή εις τήν
λέξιν σκόρδο, ή αποτροπή στάχτη 'ς τά μάτια σου εις τήν λέξιν
στάχτη, ή τφον νά μην άδασκαθή ε!ς τό τφού, καί ούτω καθε-
ξής. Κατ' αυτόν τόν τρόπον πλήν τής ευκολίας τής ευρέσεως
έχει τις καί προχείρους όλας τάς λέξεις, τάς πράξεις και τά πρά-
γματα, εις τά όποια ό λαός άποδίδει άποτρεπτικήν δύναμιν.

Συλλογή και συλλογαί.

Ώς πρός τήν συλλογήν τών αποτροπών Ισχύουν αί
αύται παρατηρήσεις, αί γενόμεναι καί περί τών εύχών καί
καταρών. Συλλογαί ίδιαίτεραι δέν έχουν δημοσιευθή. Σπο-
ραδικώς άνευρίσκεΓ τις εις πολλά έκ τών περιεχόντων λαο- ,
γραφικάς ειδήσεις βιβλίων καί περιοδικών, κυρίως άναμεί-
κτους μετά τών καταρών, ώς καί εις τά γλωσσάρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'
ΠΡΟΠΟΣΕΙΣ

Γενικά.

Προπόσεις είναι αί ύπέρ τού έστιώντος έν τοις συμ-
ποσίοις εύχαί ή τών μελών τής οικογενείας αύτοΰ ή εκά-
στου τών συνδαιτυμόνων, τάς οποίας συνηθίζουν νά λέγουν,
καθ' ήν στιγμήν ύψοΰν τό ποτήριον πλήρες οίνου. Τό έθι-
μον τοΰτο είναι κοινόν σήμερον εις όλους τούς ευρωπαϊ-
κούς λαούς. Εις δέ τούς παλαιούς χρόνους είναι γνωστόν
ότι οί Θράκες καί οί Γερμανοί καί αύτοί οί ύστερώτερον έκ
τής 'Ασίας έξορμήσαντες Ούννοι είχον τό έθιμον. cO ιστο-
ρικός Πρίσκος, ό γράψας τά τής πρεσβείας τών Ρωμαίων
παρά τώ 'Αττίλα, περιγράφει συμπόσιον έν τή αυλή αύτοΰ,
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εις τό όποιον αί προπόσεις άπετέλουν μέρος άπαραίτητον
τής όλης εθιμοτυπίας (').

Παρ' ήμΐν τοΐς Έλλησι τό εθιμον τοΰτο είναι παλαιό-
τατον. "Ηδη ε'ις τόν "Ομηρον οί ήρωες δεξιοΰνται αλλή-
λους δια τών ποτηριών. Ό 'Οδυσσεύς εν τή Ίλιάδι γε-
μίσας ποτήριον οίνου χαιρετίζει τόν Αχιλλέα, Χαϊρ Άχιλλεϋ,
καί μετά τοΰτο άρχεται νά όμιλή. Κατά τούς ύστερωτέρους
χρόνους αί προπόσεις είχον καταντήσει ή μάστιξ τών συν-
δαιτυμόνων, ώς προκαλοΰσαι άμετρον πολυποσίαν. Περι-
γραφήν τοιούτων προπόσεων καί τών έξ αύτών κακών μας
δίδει ό Κριτίας, τοΰ οποίου τό σχετικόν απόσπασμα μας
διέσωσεν ό 'Αθηναίος. Έλέγετο δέ τό έθος προπίνειν, φι-
λοτησίας ποιεισθαι ή προπίνειν, άποόωρεΐσθαι προπόσεις κτλ.

Τόν ελληνικόν τρόπον τών προπόσεων παρέλαόον φαί-
νεται και οί Ρωμαίοι, παρ' οίς τό more Graeco bibere
(=πίνειν κατά τό ελληνικόν έθος) ήτο αύτό τοΰτο τό προ-
πίνειν, όπερ έλέγετο καί διά τοΰ ελληνικού ρήματος pro-
pinare. Τίς όμως ή αρχή τοΰ έθίμου ;

"Ηδη παρά τω Όμήρ4) έμφανίζεται τό εθιμον ώς
απλή φιλοφρόνησις άνευ τινός βαθυτέρας σημασίας. Καί
όμως δέν είναι δυνατόν νά μή έχη βαθυτέραν τινά αρχήν,
ώς όλα σχεδόν τά έθιμα. Εις τήν εύρεσιν τής αρχής ταύτης
μετά μεγάλης πιθανότητος μάς οδηγούν ό αρχικός τρόπος,
κατά τόν όποιον έγίνοντο ui προπόσεις. Αύται κατά τούς
ύστερωτέρους χρόνους έγίνοντο καθ' όν τρόπον και σήμε-
ρον, δηλ. ό τε προπίνων καί ό προκαλούμενος έπινον έ'κα-
στος έκ τοΰ ιδικού του ποτηριού. Έκ μαρτυριών όμως καί
περιγραφών άρχαίων έξάγεται ότι δέν ήτο αύτη ή αρχική
μορφή τοΰ έθίμου. 'Αρχικώς ό προπίνων, άφ' ού έπινεν έκ
τοΰ ποτηριού, έδιδεν άκολούθως τοΰτο εΐς τόν χαιρετιζόμενον,
όστις έπινε τόν ύπόλοιπον. Κατ' αυτόν τόν τρόπον ή πρό-
ποσις ούδέν άλλο ήτο ή κοινωνία οίνου εκ τοΰ αντον πο-
τηριού, καί ώς τοιαύτη έχει τήν αυτήν σημασίαν, τήν

Σ. 201 τής έκδ. Βόννης
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οποίαν έχει ή κοινωνία τής αυτής τραπέζης, τοΰ άρτου,
τοΰ άλατος κτλ. (1). ΔηλοΤ δηλ. τον στενώτατον σΰνδεσμόν,
τήν συναδέλφωσιν των έκ τοΰ αΰτοΰ ποτηριού άπογευο-
μένων. Χαρακτηριστικών δέ είναι και τό έν Μεσσηνία γινό-
μενον, όπου παρά τόν οινον προσφέρεται καί άρτος και
έδεσμα. Ή σημασία δ' αΰτη τοΰ εθίμου είναι καταφανής είς
τήν τελετήν τοΰ γάμου, έν ή πλήν άλλων πρύς στενώτερον
τών νυμφευομένων συνδεσμον επιβάλλεται είς αΰτοΰς καί ή
κοινωνία τοΰ οίνου έκ τοΰ αύτοΰ ποτηριού διά τών χει-
ρών τοΰ εύλογούντος αύτούς ιερέως.

Κατά ταΰτα τό έθιμον τών προπόσεων ώς πρός τήν
άρχήν αύτοΰ άνήκει εις τά έθιμα, τ<\ χρησιμοποιούμενα παρ'
άπασι τοις λαοίς τής γής πρός δημιουργίαν συναδελφώσεως,
έν οις σπουδαιοτάτην θέσιν κατέχουσι τά κοινά δείπνα. Εις
αύτά βεβαίως έπίνετο καί οίνος, πιθανώτατα μάλιστα κατ'
άρχάς έκ τοΰ αύτοΰ εύμεγέθους δοχείου ύπό πάντων τών
συνδαιτυμόνων, όπως καί σήμερον γίνεται εις πολλά χωρία,
όπου άντί ποτηριών μεταχειρίζονται τά εύμεγέθη χάλκινα
τάσια, τά όποια δύνανται νά χωρέσουν καί πέραν τής οκάς(2).

Βαθμηδόν όμως, καθόσον έξετρίβετο ή άρχική σημασία
τών κοινών δείπνων, τά όποια έπί μάλλον καί μάλλον μετε-
βάλλοντο είς μέσα διασκεδάσεως, μετεβάλλετο καί ή σημασία
τής άπό κοινού ποτηριού πόσεως. Ή πρόποσις έθεωρειτο
απλή ένδειξις τιμής καί ιδιαιτέρας φιλίας, πρός έξαρσιν τής
οποίας ό προπίνων έγχειρίζων τό ποτήριον εις τάς χείρας
τοΰ χαιρετιζομένου έδωρειτο συνάμα είς αύτόν τοΰτο. Κατ'
αύτόν τόν τρόπον παρά τό έθιμον τών προπόσεων άνε-
πτύχθη νέον έθιμον, τό έθιμον τών φύοδωρημάτων κατ'

(') Εντεύθεν ή φράσις εφάγαμε ψωμί κι άλάτι, περί τ Γ] ς σημα-
σίας τής όποιας, καθώς έν γένει καί τής κοινής τραπέζης, βλ. Πολίτου,
Ιίαροιμίαι Α' σ. 436.

(2) Έκ τής πόσειος έκ του αύτοΰ δοχείου, τό όποιον άπό χειρός
είς χείρα μετέδιδεν έκαστος είς τόν παρακαθι'ιμενον, προήλθε πιθα-
νώς καί τό ένιαχοϋ κρατούν έθιμον (Κως, Αίνος) αί προπόσεις νά
άπευθύνωνται άπό παρακαθημένου εις παρακαθι'ιμενον, ώς συνέβαινε
xui παρά το'ις άρχαίοις μέ τύ ένδέξια χννειν.
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αύτάς, τό όποιον άπό τών ποτηριών έπεξετάθη βαθμηδόν
και είς άλλον είδους πράγματα.

Αί εκ τής άρχαιότητος περί τούτου ειδήσεις είναι πολυά-
ριθμοι, θά αναφέρω δέ ενταύθα μόνον όσα διεξοδικώς εξι-
στορεί ό Ξενοφών έν τή Άναβάσει περί τού συμποσίου
τοΰ Θρςικός βασιλέως Σεύθου, τά όποΐα παρέχουν σαφή
καί λεπτομερή εικόνα τοΰ έθίμου τούτου τών προπόσεων εν
γένει. «Έπει δε προυχώρει ό πότος, εΐοήλθεν άνήρ Θράξ,
ΐππον εχων λευκόν, και λαβών κέρας μεοτόν είπε. Προπίνω
σοι, ώ Σεύθη, και τόν ΐππον τούτον δωρονμαι, εφ' ου και
διώκων, δν αν εθέλης, αίρήαεις, και αποχωρών ου μή δείσης
τόν πόλεμων. "Αλλος παΐδα εΐααγαγών, όντως ίδωρήσατο προ-
πίνων, και άλλος Ιμάτια τή γυναικί και Τιμασίων προπίνων
φιάλην τε άργυράν καί τάπιδα, άξίαν δέκα μνών. Γνήσιππος
δέ τις 'Αθηναίος άναστάς είπεν, ότι άρχαϊος εΐή νόμος κάλλι-
στος τονς μεν έχοντας διδόναι τώ βασιλει τιμής 'ένεκα, τοις
δε μή εγγονοί διδόναι τόν βασιλέα, ίνα και εγώ, £φη, έχω σοι
δωρεΐσθαι και τιμάν. Ό δέ Ξενοφών ήπορειτο, τί ποιήσει'
καϊ γαρ ετνγχανεν, ώς τιμώμενος, εν τώ πλησιαιτάτω δίφροι
Σενθη καθήμενος' ό δέ 'Ηρακλείδης εκέλευεν αύτω τό κέρας
δρέξαι τόν οϊνοχόον. Ό δέ Ξενοφών, ήδη γαρ νποπεπωκώς
ετνγχανεν, ανέστη θαρραλέως δεξάμενος τό κέρας και είπεν'
'Εγώ δέ σοι, ώ Σενθη, δίδωμι Ιμαυτόν και τονς εμονς τον-
τονς έταίρονς φίλονς είναι πιστούς, και ούδένα άκοντα, άλλά
πάντας μάλλον ετι ίμον σοι βουλομένους φίλους είναι. Και
νυν πάρεισιν ουδέν σε προσαιτονντες, άλλά και προϊέμενοι και
πονέϊν νπέρ σον και προκινδννεύειν εθέλοντες' μεθ' ών, αν
οί θεοι θέλωσι, πολλήν χώραν τήν μέν απολήγω πατρωαν
ονσαν, τήν δέ κτήση, πολλούς δέ ίππους, πολλούς δέ άνδρας
καί γυναίκας κατακτήση, ους ού λήζεαθαί σε δεήσει, άλλ' αυ-
τοί φέροντες παρέαονται προς σέ δώρα. Άναστάς ό Σεύθης
συνεξέπιε και κατεσκεδάσατο κατ' αύτοΰ τό κέρας* (').

(3) Ακολουθώ τήν γραφήν τοΰ Πανταζίδου, ήτις είναι σύμφωνος
πρός τό θρ^κικόν εθιμον τής κατασκεδάσεως του οίνου έπί τών Ιμα-
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Τό περίεργον είναι ότι ό Ξενοφών δωρούμενος εαυτόν
εκ φιλοφρονήσεως, χωρίς νά τό αντιλαμβάνεται, επανέφερε
τό έθιμον είς τήν άρχικήν αύτοΰ σημασίαν, τήν σημασίαν
συναδελφώσεως, τήν οποίαν δεχόμενος ό Σεύθης εγείρεται
καί συνεκπίνει μετά τοΰ Ξενοφώντος τύ ποτήριον, πράγμα
τό όποιον εις τούς άλλους δέν είχε κάμει.

Νεολληνικαι προπόσεις.

Αί προπόσεις άποτελοϋν σήμερον σύνηθες έθιμον παρά
τω ελληνικω λαώ, ονόματα όμως ιδιαίτερα δι' αύτάς έξ
ολίγων μόνον μερών τοΰ Έλληνισμοΰ είναι γνωστά. Ούτως
είς τήν "Ηπειρον καλούνται εντολές καί, όταν προπίνουν,φλέ-
γεται σηκώνουν εντολές, έπίσης λέγονται ένιαχοϋ γεμάτο, γε-
μάτα ή γιομάτο, γιομάτα, προδήλως ύπονοουμένης τής λέ-
ξεως τά ποτήρια, καθ' δσον φαίνεται ότι γίνονται μέ πλήρη
τά ποτήρια, έν 'Αρκαδία καλούνται κουπάρι καί εν Μεσσηνία
καράβια.

Καί συνήθως μέν γίνονται διαρκοΰντος τού γεύματος
άνευ πολλών διατυπώσεων. Ό οικοδεσπότης πρώτος, άφ'
ού πληρωθούν τά ποτήρια, υψών τό ποτήριον εύχεται είς
ύγείαν, οί δέ συνδαιτυμόνες ύψούντες καί αύτοί τά ποτήρια
και συγκρούοντες αύτά πρός τό τοΰ οίκοδεσπότου καί με-
ταξύ των άντεύχονται καί αύτοί εις νγείαν. Συνήθως τήν
εύχήν ταύτην είς νγείαν παρακο?Λυθούν έκ μέρους τών προ-
πινόντων καί άλλαι εύχαί άναλόγως τής περιστάσεως καί
τών προσώπων, είς τάς οποίας πάλιν δίδονται άνάλογοι
άπαντήσεις ύπό τών παρισταμένων. Μετά τοΰτο άλλος τις
οιοςδήποτε τών συνδαιτυμόνων," πάντοτε όμως έκ τών σε-
βαστοτέρων, ύψοί τό ποτήριον καί προπίνει εις ύγείαν τοΰ
οίκοδεσπότου καί έπαναλαμδάνονται τά αύτά. Σειρά τις ώρι-
σμένη καί κανονική συνήθως δέν τηρείται.

τίων τοΰ προπίνοντος. Τά χειρόγραφα έχουν ονγκατεοχεδάοαιο μετά
τοϋτο ιό χέρας, ουγκαιεοχέδαοε μ. τοντυ τύ κ. ή ο. μετ' ανιού τύ χ.
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Ένιαχοϋ όμως αί προπόσεις γίνονται καθ' ώρισμένον
έθιμον. Ούτως εν Κρήτη κατά τάς πληροφορίας τοΰ Χουρ-
μούζη (!) «προπίνει ό οικοδεσπότης προκαλών πρώτος εκείνον
όποϋ θα πίη μετ' αυτόν οΰτω, τήν αφεντιά σον. "Επειτα εύχε-
ται. Ή Παναγία νά μας β λέπι] και νά μάς ξεμιστεύγ] από κάθε
κακό ' βοήθεια μας και ό άγιος δποϋνε σήμερα. Χριστιανικά
τέλη. και σήμερα ενα χρόνο με καλό. νά χαρής τό στεφάνι
σου, τ αρχοντόπουλα σον κι δπ' αγαπάς νά χαίρεσαι' ο
προκαλούμενος αποκρίνεται, με ζωή σας, θός σχωρέο' και
τες ιρυχες ποϋ πόνεσ ή ψυχή σον. °Αφ° ού είπή όλα ταϋτα,
πίνει ακολούθως ό καλεσθείς, άποτεινόμενος καί αύτός μέ
τάς ιδίας εύχάς πρός άλλον καί καθ' εξής».

Έν Ήπείρω εις τήν παρακολουθούσαν τόν γάμον έστία-
σιν πρώτος ό κουμπάρος εγείρεται καί καλών όλους νά έγερ-
θώσι σηκώνει εντολήν, ήτοι προπίνει ύπέρ τών νεόνυμφων,
πίνουν δέ όλοι οί συνδαιτυμόνες σταυρωτά δηλ. διασταυ-
ροϋντες πρός άλλήλους τάς χείρας, τάς κρατούσας τά πο-
τήρια. Είς άλλα συμπόσια ορίζεται καί συμποσίαρχος, όστις
διευθύνει τάς προπόσεις.

Έν Κύπρω (2) κατά τάς εστιάσεις, αί όποιαι γίνονται
κατά τούς γάμους, τό βάπτισμα, τάς όνομαστικάς έορτάς
κ.τ.τ., κατά τύ μέσον τού γεύματος ό ιερεύς ψάλλει τό τροπά-
ριον τοΰ εορταζομένου άγίου ή τινα τών καταδασιών, μετά τό
τέλος τοΰ οποίου οί συνδαιτυμόνες κροτοΰν τά πιάτα μέ τά
πιρούνια. Εύθύς μετά τούτο ό ιερεύς έγείρει πρόποσιν λέγων
κατά τάς περιστάσεις, εάν π. χ. είναι γάμος, πίνυμεν εναμ
ποτήριν κρασίν είς ύείαν τον άντρο'υνου, έάν, είναι έορτή, πί-
νυμεν εναμ ποτήριν κρασιν είς νείαν τοϋ γιορταστή, έάν είναι,
βάπτισμα, -—είς νείαν τοϋ νεοφώτιστου. Πάντες υψώνουν τά
ποτήρια καί αναφωνούν είς νείαν του. 'Αμέσως μετά τόν
ιερέα είς έ'καστος τών συνδαιτυμόνων έκ περιτροπής πίνων
εν ποτήριον έπαναλαμδάνει τήν πρόποσιν τοΰ ιερέως μέ τήν

(') Κρητικά ο. 32

(5) Σακελλαρίον, Κυπριακά Λ' ο. 714—5.
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στερεότυπον φράσιν, κατά που διώρισεν ό αιδεοιμώτατο;,
πίννω εναμ ποτήριν κρασϊν είς ύείαν τοΰ άντρούνου. Άφ ου
τελειώσουν όλοι τότε, εάν ύπάρχη και δεύτερος ιερεύς ή διά-
κονος, ψάλλει νέον εκκλησιαστικών τροπάριον έγείρων πρό-
ποσιν υπέρ άλλων προσώπων, π. χ. τών γονέων τών μελ-
λονύμφων ή τών συζύγων, τοΰ άναδόχου κιλ. "Εκαστος δέ
έπαναλαμβάνει κατά τήν προηγουμένην σειράν τήν ατερεό-
τυπον πρόποσιν. Έκ τών λαϊκών συνήθως ό διδάσκαλος
ψάλλει καί εγείρει πρόποσιν, σπανιώτερον δέ άλλο πρόσω-
πον. Έν γένει δέ μόνον πρόσωπα λίαν σεβαστά δύνανται
νά έγείρουν πρόποσιν.

Έν Αΐνφ, καθώς περίπου και έν Κρήτη, μέλλων τις
νά πίη, άποτεινόμενος πρός τινα τών παρισταμένων, συνή-
θως τόν παρακαθήμενον λέγει, καλώς và α εΰρω, εις τό
όποιον ούτος άπαντφ, καλ.ώς νά όρισες. Π ιών δέ ό πρώτος
κα'ι ευχηθείς προσφέρει τό ποτήριον εις τόν δεύτερον καί
οΰτω καθ' εξής. Ενίοτε ή πρόποσις καί ή άπάντησις άπαρ-
τίζονται εΐς δίστιχον ώς εξής"

— Καλώς να ο' εΰρω με κρασί.

— Καλ.ό 'ς τήν αγάπη μ' τή χρυσή.

Έν Κω συμβαίνει τό αύτό. Ό πίνων καί έπιθυμών νά
πίη καί ό παρακαθήμενος του χαιρετίζει αυτόν διά τοΰ
καλώς νά σ' εϋρω, εΐς τό όποιον ούτος άπαντα, χαλώς νά
όρίσης, καί μετά τήν κένωσιν τοΰ ποτηριού εύχεται, με τες
υγείες σου.

Έν Αρκαδία ό πρώτος εγείρων πρόποσιν, έγειρόμενος
καί έχων εΐς χείρας τό ποτήριον, άποτεινομενος πρός τους
συνδαιτυμόνας λέγει, αν είναι ορισμός σας, τό παρόν γιο-
μάτο τό πίνομε 'ς τήν υγειά και χαρά και ευτυχία τον Νι-
κόλα. "Ας είναι γειά του, καί άποβλέπων πρός τινα τών
παρακαθημένων λέγει, καλώς νά σ' εί'ρω. Ούτος δέ απο-
δεχόμενος οφείλει νά άποκριθή, καλώς νά κοπιάσι/ς ή κα-
λώς νά όρισες, έγειρόμενος δέ λέγει, κατά τόν ορισμό, που
ώρισεν ό (δεΐνα) το πίνομε 'ς τήν υγειά και 'ς τή χαρά τοϊ»
Νικόλα' άποτείνεται δ'είτα διά τοΰ καλώς νά σ' εν ρω' εΐς
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άλλον, συνήθως τόν δεξιά παρακαθήμενον. Ό τελευταίος προ-
πιών οφείλει νά ευρ}] τόν υπέρ ού ή πρόποσις, ούτος δέ
δίδει τήν εύχάριατησι λέγων, κάπου είχα εναν φίλο πολύ
αγαπημένο και σας εμπληγάρισε (=οάς έβαλε σέ κόπο,) και
ήπιατε γιά τήν υγειά μου. Πίνω κ* εγώ V τήν υγεία σας' καί
κατόπι σηκώνει τό κουπάρι άλλου. Έάν ή πρόποσις γίνε-
ται υπέρ τοϋ νοικοκύρη, τότε συνήθως προτάσσονται τής
προπόσεως άσμάτια καθαρογλωσσήματα, οιον

« Ποτήρι διπ/.οτριπλ.οπλ.ουμπιοτό,
ποιος ο έδιπ).οτριπλοπ).ούμπιοεν,
όπού^είσάι 'διπλ.οτριπλοπλ.ουμπιομένο ;

—Ό γιος '.ον διπλ.οτριπλ.οπλ.ονμπιοτή κτλ.
η Έτοϋτ' τό ποτηράκι

ν/ει μεσα κρασάκι,
και μέσα 'ς τό κρασάκι
είν* ενα άγκαΰάκι,
κι άπάνω 'ς τ άγκαΟάκι
κάϋετ ενα πουλάκι'
κελαϊδεί και λέει"
«Τίρι τίρι τό ποτήρι
'ς τήν υγειά τοϋ νοικοκύρη,
όποιος τό πιή και δεν τό είπή,
μπάτσες^κλ.ώτσους καί ραβδές,
κι Ö? άπ' τοϋ νοικοκύρη τις αυλές».

Ενίοτε ό έγείρων πρόποσιν δίδων τήν έντολήν εί'ς τινα
παραγγέλλει, καλώς νά σ' ευρω, Γεώργο, και με τραγούδι.
Τότε ό δεχόμενος οφείλει νά συνοδεύση τήν πρόποσιν μέ
ασμα, όθεν ή παροιμιώδης φράσις, 0ά τό πιΓ/ς και 0ά πής
κ' ενα τραγούδι. Συνήθης δέ είναι καί ή άπαίτησις, όπως
έκκενοϋται τελείως τό ποτήριον.

Έν Μεσσηνία, όπου αί προπόσεις λέγονται καράβια,
«κόπτουν γωνίαν τινά άρτου, έπί τής οποίας Οέτουσι τεμάχια
κρέατος, κρόμμυα, ζαχαρωτά άνθη, φά καί ε'ίτι άλλο έδεσμα
έχουν, στέλλουσι δέ ταϋτα εις τόν χαιρετώντα μετά άγγείου
πλήρους οίνου (τσότρας), τά όποια γεύεται ό χαιρειών προ-
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πίνων, ό δέ χαιρετώμενος ρίπτει πυροβολισμούς οιονεί ευ-
χάριστων».

Έν Μακεδονία έπίσης γίνονται προπόσεις κατά ωρι-
σμένον εθιμον, τό όποιον κατήντησε νά θεωρήται παιδιά"
νά παίξωμε το ποτήρι λέγουν (1).

Συνηθέστατη κατά τάς προπόσεις είναι ή φράσις, εις
ύγείαν σον,—τών νεοννμφων,— τον γαμπρού,—τοΰ τάδε κτλ.
'Έπειτα ή ανωτέρω μνημονευθείσα φράσις, καλώς νά σ
ενρω, — καλώς νά δρίσης, ή φράσις, δ θεος το καλδ κ.τ.τ.
Συνήθης έπίσης είναι καί ή έκ τής ιταλικής λέξις βί6α καί
εβίβα. Πλην τών τυπικών τούτων λέξεων καί φράσεων, ώς
φαίνεται καί έκ τής άνωτέρω έκ Κρήτης παρατεθείσης πλη-
ροφορίας, παρακολουθούν καί πλήθος άλλο εύχών, άναλόγων,
ώς εΐπομεν, πρός τήν περίστασιν ίκαί τό πρόσωπον, ύπέρ
τοΰ οποίου έγείρεται ή πρόποσις.

Έκ Κρήτης έχομεν καί πολλάς έμμέτρους προπόσεις,
αί όποΐαι άπό διστίχων εκτείνονται πολλάκις εις ολόκληρα
ποιημάτια (2), οίον

Εϊδομεν άνωτέρω ότι εΐς αρχαίους λαούς τό εθιμον τής
προπόσεως συνωδεύετο καί ύπό δωρεών τών προπινόντων.
Τό εθιμον τοΰτο τών φιλοδωρημάτων άγνοώ αν ύφίστα-
ται σήμερον παρά τω ελληνικώ λαφ· εν Μεσσηνία εϊδο-
μεν ότι ή πρόποσις συνδυάζεται μέ τήν άποστολήν άρτου,
κρεάτων κ.τ.τ. Πραγματικά φιλοδωρήματα, έν τή ειδική όμως

(') Περιγραφήν βλέπε εν Λαογραφίςι Τ' 141.

(2) Τοιαύτα άρκετά παρά Βλαστω. Ό Γάμος έν Κρήτη σ. 127 κέ.

'ς τήν υγειά τοΰ νοικοκνρΐ],
'ς τοοΐ χάρες τον πον κερνά.
'/If τόν άναβάοωμε
και άς τόν κατεβάσωμε,

πάνω 'ς τά τριαντάφνλλα,
κάτω 'ς ιά γαρόφαλλα.

Τοΰτο τό ποτήρι τό κρνσταλλωτό,
οΰλοι Οά τό πιονμε γεμιοτό, ξεχειί.ιστι
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περιπτώσει τοΰ γάμου, αναφέρονται εις γαμήλιον εκ Κύ-
πρου άσμα (').

Τό άσμα διηγείται γάμον αρχόντων και τό παρακολου-
θούν αύτόν συμπόσιον, είς τό όποιον άπρόσκλητος εμφανί-
ζεται πτωχός καλόγηρος, όστις προσφέρει καί τά μέγιστα
δώρα.

"Οίε κ' έστεφανώοασιν, έκάτσασιν νά φάσιν.

Έκάτσασιν οί αρκοντες πάνω μερκάν τών τάβλων.

Κ' έναν φτωχόν καλ.οηρίν χαλιέται μανιχόν τον,

κ' έονρεν καί έκατοεν κάτω μερκάν τών τάβλων.

Πάνω 'ς τό φαν, πάνω 'ς τό π κ είν είπαν νά τραγουδήσουν,

κ' επάνω 'ς τά τραούδια τονς ειπαοιν νά χαρίσουν.

"Αλλος χαρίζει εκατόν κι άλλος κατόνπενήντα,

κι ό τρίτος ό καλύτερος χίλια καί πεντακόσια.

Καί τό νεπέτιν έππεσεν πάνω 'ς τό καλοηρίν.

*Πές μας, μωρέ καλόηρε, εΐντά χεις νά χάρισες;*

' Επολοήθην κι είπεν τονς και ).έει καί λ.αλεΐ τονς.

«' Εγιώ φτωχόν καλοηρίν είντά χω νά χαρίσω ;

Χαρίζω κάλλη τοΰ γαμπροΰ καί όμορφκές τής νύφης,

χαρίζω και τον νιόγαμπρου εννιά πνρκονς λουβάριν,

καί δεκαπέντε ξυλαλάν κι όκτώ μαρκαιμτάριν·· .

Συλλογή και συλλογαί.

Έκ τών άνωτέρω γίνεται φανερόν ότι καί διά τάς προ-
πόσεις ισχύουν όσα παρετηρήσαμεν καί διά τήν συλλογήν
τών ευχών και καταρών. "Οτι δηλ. ό σιιλλογεύς πρέπει νά
προσέχη όχι μόνον τάς φράσεις, διά τών οποίων προπίνουν,
άλλά καί τάς πράξεις, τάς οποίας συνοδεύουν αί λέξεις. Ή
δέ περιγραφή τών πράξεων τούτων πρέπει νά είναι όσον
τό δυνατόν σαφής, πράγμα τό όποιον δυστυχώς λείπει άπό
τάς περισσοτέρας τών περιγραφών, τάς οποίας έχομεν ήδη.
Πρέπει δέ νά σημειώνεται άκριβώς καί τίς ό ηγούμενος τής
προπόσεως εκάστοτε καί ποία ή σειρά τών προπινόντων,
αν ύπάρχη τοιαύτη.

Προπόσεων συλλογάς δέν έχομεν ειμή έντελώς σπορα-
δικάς. ΓΙολλαί ευρίσκονται έγκατεσπαρμέναι εις τάς δημο-

(') Σακελλαρίον, Κυπριακά Λ' 724.
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σιευομένας εκάστοτε συλλογάς εύχών. Δέν εδόθη δέ εοις
τώρα ειμή έλαχίστη προσοχή όσον «φορά τόν έκασταχοΰ
τρόπον, καθ' όν γίνονται αί προπόσεις, και έάν ταύτας πα-
ρακολουθούν τινα έθιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II'

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Γενικά.

Χαιρετισμός είναι ή δια σχημάτων και λέξεων έκδήλω-
σις τών πρός αλλήλους αισθημάτων τών άνθρώπων, άμοι-
Οαίας αγάπης, σεόασμοϋ, ύποταγής και πολλάκις και δυσπι-
στίας, κατά τάς μεταξύ αύτών συναντήσεις καί τούς αποχω-
ρισμούς. Αποτελεί δέ μίαν τών σπουδαιοτάτων έκδηλώσεοιν
τοϋ κοινωνικού βίου τών λαών, στενώτατα συνδεδεμένην
πρός διαφόρους κοινωνικός καταστάσεις, τών οποίων πολ-
λάκις άποτελεΐ χαρακτηριστικώτατον καί οιονεί άπτόν καί
Οφθαλμοφανές γνώρισμα.

Τήν αρχήν του έχει τό έθιμον εις τά κοινωνικά συναι-
σθήματα τοΰ άνθρώπου, είναι δέ ύπό ποικιλωτάτας μορφάς
διαδεδομένον εις όλους τούς λαούς τής γής. Πρέπει δέ νά
διακρίνη τις εις τοΰτο δύο τινά, τήν λέξιν, τήν προσφώνη-
ση' καί τό σχήμα. Ή λέξις εις όλους τούς λαούς, καθώς
καί είς τόν έλληνικόν, άποτελειται άφ' ενός μέν έκ τυπικών
εύχών, εις τάς οποίας δίδεται δι' άναλόγων εύχών άπάντη-
σις, άφ' έτερου δέ έξ άμοιδαίων έρωτήσεων περί τής διαθέ-
σεως καί τής καταστάσεως τών χαιρετιζομένων. Είναι δέ αί
εύχαί αύται άνάλογοι κυρίως μέν πρός τήν ώραν τού ημε-
ρονυκτίου καί τήν περίστασιν, ένίοτε δέ καί πρός τά πρό-
σωπα καί τήν πρός αύτά σχέσιν τοΰ χαιρετίζοντος.
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Τά σχήματα και αυτά αρχικώς είναι ανάλογα πρός τά
συναισθήματα, τά οποία θέλει νά έκφράση ό χαιρετίζων.
Διά τοΰτο και παρά τοις διαφόροις λαοίς έχουν ποικιλωτά-
την μορφήν, εις τινας δέ τών κατά φύσιν λαών άποτελοϋν
όλόκληρον, οΰτως ειπείν, τελετήν, δυνάμένην νά διαρκέση
έπί μίαν καί πλέον ώραν. Οί εθνολόγοι επεχείρησαν ποιάν
τινα κατάταξιν αυτών, ή οποία όμως καί αυτή, καθώς πα-
ρατηρούν οί ίδιοι, πολλαχώς δύναται νά συμπληρωθή.

Ώς πρώτην ομάδα διακρίνουν τά σχήματα, τά δηλούντα
συμπάθειαν καί φιλικήν συνένωσιν, όποια π. χ. είναι ή κοι-
νοτάτη εις τούς εύρωπαϊκούς λαούς χειραψία, ή οποία βαθμη-
δόν καθίσταται παγκόσμιος, ό έναγκαλισμός, τό φίλημα, ή
προστριβή τής ρινός κτ.τ.

Δευτέραν ομάδα άποτελοϋν τά δηλούντα σεόασμόν, ύπο-
ταγήν κ.τ.τ. Είναι δέ προφανές ότι τά σχήματα ταϋτα ήδό-
ναντο νά άναπτυχθοϋν μόνον εις λαούς, όπου έχει διακριθή
ή κοινοινία εις κατώτερα καί άνώτερα στρώματα, εις δού-
λους καί δέσποτας. Τοιαύτα π. χ. είναι ή ύπόκλισις, ή γονυ-
κλισία, ό άσπασμός τοϋ ποδός, ή πτώσις έπί πρόσωπον, τό
ρίπτειν χώμα έπί τής κεφαλής ή άλλων μερών τοϋ σώμα-
τος κ.τ.τ. 'Ενταύθα έπίσης υπάγονται καί αί γυμνώσεις δια-
φόρων μερών τοϋ σώματος καί ιδίως τής κεφαλής. Επειδή
δηλ. ή πλήρης ένδυμασία δεικνύει συνάμα καί τήν εύγέ-
νειαν καί τό άξίωμα τοϋ ένδεδυμένου, διά τοΰτο πρό ανω-
τέρου τις ευρισκόμενος άφαιρεί μέρος αύτής εις ένδειξιν σε-
βασμού καί ύποταγής εις τό μεγαλύτερον άξίωμα. Κοινό-
τατον παράδειγμα τοιαύτης άπογυμνώσεως είναι ή συνηθέ-
στατη παρά τοις Εύρώπαίοις άφαίρεσις τοΰ πίλου. "Αλλοι
λαοί άπογυμνοΰν άλλα μέρη τοΰ σώματος, π. χ. οί Νιγρίται
τούς ώμους ή καί όλον τό άνώτερον μέρος τοϋ σώματος,
οί Άνατολΐται τούς πόδας καί ούτω καθ' εξής. Επίσης' εις
τήν αύτήν κατηγορίαν άνήκουν καί αί έκ τοϋ δρόμου πα-
ραμερίσεις, αί άποστροφαί τής κεφαλής έκ μεγάλης αίδούς
πρός τόν άπαντώντα άνώτερον, ώς καί αί προσφοραί δώ-
ρων, ώς έγίνετο είς τούς Πέρσας κ.τ.λ.
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Τρίτην ομάδα άποτελοϋν τά σχήματα, τά οποία σκο-
ποϋν νά αποτρέψουν άπό τοΰ συναντωμένου κακάς μαγικάς
επιδράσεις, ώς είναι τό ένιαχοϋ κρατοϋν έθιμον τοϋ έμ-
πτυσμοϋ.

Τετάρτην τείχος ομάδα άποτελοϋν τά σχήματα, τά κατά
τήν έπάνοδον φίλων έκ ταξιδιών ή συναπάντησιν εντελώς
ξένων προσώπων, τά όποια προέρχονται έκ τών επιφυλά-
ξεων, τάς οποίας πρέπει νά λαμβάνη κανείς, όταν συναντά
άνθρωπον και μάλιστα ξένον, όστις είναι δυνατόν νά είναι
και έχθρός, ώς είναι δυνατόν νά είναι και πνεΰμα, συνα-
πάντημα, δυνάμενον νά βλάψη τόν άνευ προφυλάξεως πλη-
σιάζοντα πρός αυτό. Ή δέ τελευταία αϋτη δοξασία είναι
ευρύτατα διαδεδομένη εις όλους τούς λαούς, είς δέ τούς "Ελ-
ληνας παλαιοτάτη. Ό ταλαίπωρος 'Οδυσσεύς έξυπνήσας έκ
τών κραυγών τών περί τήν Ναυσικάν παρθένων, άμφιβάλ-
λει άν αί κραυγαί αύται είναι άνθρώπων ή τών νυμφών,
αί όποιαι. έχουν τάς ύψηλάς κορυφάς τών ορέων καί τάς
πηγάς τών ποταμών. "Οταν δ' έγειρόμενος βλέπη τήν Ναυ-
σικάν καί θέλη νά άποταθή πρός αύτήν, οί πρώτοι του λό-
γοι είναι, σε παρακαλώ γονατιστός, βασίλισσα' θεά είσαι ή
άνθρωπος; Τό είδος τών χαιρετισμών τούτων είναι καί τό
πολυπλοκα>τερον καί μακροχρονιώτερον.

Τά σχήματα ταϋτα τών χαιρετισμών δέν μένουν αμετά-
βλητα. Βαθμηδόν έξελίσσονται έπί τό συντομώτερον, εν τέλει
δέ, καθόσον μάλιστα μεταβάλλονται καί αί ίδέαι, αί όποιαι
έγέννησαν αύτά, καταντούν άπλαΐ τίνες καί σύντομοι χειρο-
νομίαι, άμυδρά παλαιοτέρων πράξεων έγκαταλείμματα. Ουτω
π. χ. ή κοπιαστική μετάνοια, ή ενδεικτική τής δουλικής υπο-
ταγής, κατήντησε παρ' ήμίν απλή ύπόκλισις, καθ' ή ν ενίοτε
φέρεται καί ή δεξιά έπί τοΰ στήθους.

Νεοελληνικοί χαιρετισμοί.

Οί νεοελληνικοί χαιρετισμοί, μολονότι δεν είναι πλήρως
γνωστοί, έχουν κατά τόπους άρκετήν ποικιλίαν καί gfvm

10
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άξιοι πολλής προσοχής, έκ δέ τής μελέτης αύτών αρκετά δύ-
ναται τις νά συμπεράνη περί κοινωνικών καταστάσεων καί
αντιλήψεων τοϋ ήμετέρου λαοϋ, συγχρόνων ή καί παρω-
χημένων.

Καί ώς πρός μέν τήν λέξιν συνήθης χαιρετισμός είναι
κατά μέν τήν στιγμήν τής συναντήσεως ή εύχή καλημέρα
καί τό εσπέρας καλησπέρα, κατά δέ τήν στιγμήν τοϋ άπο-
χα)ρισμοϋ τήν μέν πρωΐαν αντίο οας — άπάντ. άντίο σας, ή
'ς το καλό, μετά μεσημβρίαν καλό βράδυ—άπάντ. ώρα καλή,
'ς τό καλό, καί τό εσπέρας καλή νύχτα — άπάντ. καλή νύχτα,
καλόν ϋπνο, καλό ξημέρωμα κ.τ.λ. Συνήθης επίσης χαιρετι-
σμός εις πολλά μέρη είναι τό πολλά τά ετ'—άπάντ. ώρα καλή
ή καί άντιστρόφως ώρα καλή —'ς πολλά 'τ'. Καί ταϋτα μεν
άδιακρίτως πρός πάντας, τούς ιερείς όμως εις ένδειξιν σε-
βασμού χαιρετίζουν άλλως, διά τοϋ ευλογείτε, προσκυνώ τήν
αφεντιά σας ή απλώς προσκυνώ, μετάνοια, ή ευχή σας κ.τ.τ.
Τούς έργαζομένους χαιρετίζουν συνήθως διά τοΰ καλώς τά
κάνεις. Επίσης καί άναλόγως τών εορτών δίδονται διά-
φοροι χαιρετισμοί. Ούτω π. χ. κατά τά Θεοφάνεια δι' όλης
τής ημέρας δ τε χαιρετισμός καί ό άντιχαιρετισμός είναι
καλή μέρα, κατά δέ τό Πάσχα έπί τεσσαράκοντα ημέρας
μέχρι τής εορτής τής 'Αναλήψεως τό Χριστός ανέστη—άπάντ.
άληθώς ανέστη.

Ώς πρός δέ τό σχήμα είναι έν κοινή χρήσει ή άπό
τών ομηρικών χρόνων άκόμη συνήθης χειρα\|>ία, άνήκουσα
εις τήν πρώτην κατηγορίαν. Πλήν όμως αύτής έχομεν καί
σχήματα, άνήκοντα εις τήν δευτέραν κατηγορίαν. "Αν άφή-
σωμεν κατά μέρος τήν άφαίρεσιν τοΰ πίλου, ή οποία είναι
έθιμον εύρωπαϊκόν, εις πολλά μέρη έχομεν τήν έλαφράν
ύπόκλισιν πρό τοΰ χαιρετιζομένου μετά έπιθέσεως τής δεξιάς
έπί τοϋ στήθους, ή οποία εις άλλας περιστάσεις χρησιμεύει
καί εις ένδειξιν εύχαριστίας. Ή ύπόκλισις αύτη κατά τάς
τελευταίους χρόνους περιωρίσθη είς άπλήν κλίσιν ή μάλλον
κατάνευσιν τής κεφαλής. "Εχομεν έπειτα τήν ύψωσιν τής
δεξιάς χειρός μέχρι τοϋ μετώπου, τό έπί τοϋ στήθους σταύ-
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no)μα τών χειρών μετά τής ύποκλίσεως, το όποιον έκαμνον
αι νΰμφαι, όταν επρόκειτο νά χαιρετίσουν τους παριστάμε-
νους, τό δια βαΟείας ΰποκλίσεως προσκύνημα καί έτι περισ-
σότερον τήν μέχρι τοΰ εδάφους μετάνοιαν και τόν άσπα-
σμόν τής χειρός, τά όποΐα γίνονται πρός τους αρχιερείς, τούς
ιερείς, τούς γονείς εΐς έορτάς και άλλας έπισήμους περιστά-
σεις, ώς και τούς γέροντας. Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους
άνάλογος ήτο ή άπό τοΰ ίππου κατάδασις και ό άσπασμός
τοΰ ποδός τοΰ βασιλέως.

Κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας, συναντώμενοι
πρός τούς Τούρκους, ήσαν υποχρεωμένοι νά παραμερίσουν
έκ τοΰ δρόμου και άφαιροΰντες τό κάλυμμα τής κεφαλής
νά σταυρώσουν τάς χείρας έπί τοΰ στήθους. Βραδύτερον
έχρησιμοποιήθη ό τουρκικός τεμενάς, καθ' όν ό χαιρετίζων
υποκλίνεται βαθέως έκτείνων άμα τήν δεξιάν μέχρι τών πο-
δών τοΰ χαιρετιζομένου, έγειρόμενος δέ φέρει τήν χείρα εΐς
τό στόμα και έπειτα εις τήν κεφαλήν, δηλών δι' αύτοΰ ότι
άσπάζεται τούς πόδας ή τά κράσπεδα τοΰ χαιρετιζομένου
και θέτει αύτούς έπί τής κεφαλής του.

Χαιρετισμοί γίνονται και πρός άπόντας άνατιθεμένης εΐς
άλλον τής διαβιβάσεως αύτών. Έν τοιαύτη περιπτώσει έπι-
κρατεΐ τό εθιμον, όπως συνοδεύουν τούς χαιρετισμούς μέ
δώρα, οιον οπωρικά, άνθη κτλ., τά όποΐα και αύτά ονομά-
ζουν χαιρετισμούς.

Περίεργον είναι τό εθιμον τοΰ χαιρετισμού τών παίδων,
ιδίως όταν εορτάζουν. Συνηθίζουν τότε νά τρανονν τά αφτιά
τοΰ παιδιού γιά νά μεγαλώσ)]. Τό εθιμον είναι άρχαΐον ελ-
ληνικόν, μνημονευόμενον παρά πολλών, έκαλεΐτο δέ ό τοι-
ούτος άσπασμός χύτρα.

Συλλογή και συλλογαί.

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται ότι ο λαογράφος συλ-
λογεύς πρέπει νά προσέξη ού μόνον τάς λέξεις, άλλά και τά
σχήματα, τών οποίων πρέπει νά δίδη άκριβή περιγραφήν,
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τοσούτω μάλλον καθ1 όσον συλλογήν τών σχημάτων τούτων
τοΰ ελληνικού λαοΰ ούδεμίαν έχομεν, σποραδικώς δέ μόνον
μνείας είς διαφόρους περιηγητάς καί συλλογείς. Επίσης φρά-
σεων χαιρετισμών συλλογάς ειδικός έλαχίστας έχομεν. Συνή-
θως εύρίσκομεν χαιρετισμούς άναμίξ μετ1 εύχών καί άλλων
συγγενών φράσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
ΥΒΡΕΙΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΛΙ ΚΑΙ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Α') "Υβρεις και βλασφημίαι.

Τί είναι ύβρις δέν ύπάρχει ανάγκη νά όρίσωμεν ενταύθα.
Βλασφημίας δέ λέγοντες έννοοΰμεν ύβρεις, αί όποιαι άπευ-
θύνονται πρός τά ιερά καί τά όσια τοΰ ύβριζομένου. Έάν
δέ ή έξέτασις τών καταρών πλήν άλλων διαφωτίζει ημάς
ώς πρός τά πράγματα, τά όποια κατ' εξοχήν κακά θεωρεί
ό λαός καί φρίττει, ή έξέτασις τών ύβρεων καί βλασφημιών
μάς φανεροίνει τήν περί τοΰ άπρεποΰς, τοΰ αισχρού καί
τοϋ γελοίου, φυσικού τε καί ηθικού, άντίληψιν αυτού, δη-
λαδή τίνα είναι τά πράγματα, αί πράξεις καί τά έλαττα')-
ματα, σωματικά ή ήθικά, τά όποια ό λαός θεωρεί κατ' εξο-
χήν άπρεπή, αισχρά καί άξια στιγματισμού καί σκώμματος.

"Εχει δέ άξιοθαύμαστον δύναμιν ό λαός εις τήν δη-
μιουργίαν υβριστικών καί σκωπτικών λέξεων έκ ποικιλωτά-
των πηγών άρυόμενος. Τό φυτικόν καί ιδία τό ζωϊκόν βα-
σίλειον, τά διάφορα άγγεΐα, σκεύη, έργαλεΐα, τά ένδύματα,
τά φαγητά καί ή τροφή, τά σύνοικα έθνη, ή ιστορία καί
αί θρησκευτικαί παραδόσεις, αί άσθένειαι, ό κόσμος τών
παραδόσεων, τών μύθων, παραμυθιών, δοξασιών καί δεισι-
δαιμονιών κτλ., όλα χρησιμεύουν είς τόν λαόν ώς πηγή, έκ
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τής οποίας άρΰεται χαρακτηριστικότατα επίθετα διά τά
ελαττώματα, τά όποια θέλει vù σκώψη καί ύβρίση. Διά
τοΰτο καί ή έξέτασις τών ύβρεων καί σκωμμάτων καί βλα-
σφημιών προσλαμβάνει ποικίλην σημασίαν καί δύναται νά
κινήση πολυμερές ενδιαφέρον, καθ' όσον αΰται καθίστανται
πηγή διά διαφόρους κλάδους τής λαογραφίας καί έκτος τής
λαογραφίας καί διά τήν ίστορίαν.

'Αναφέρω ηνά παραδείγματα διά νά καταστή τό πράγμα
σαφές. Ή λέξις Βούλγαρος ισοδυναμεί παρά τοις Έλλησι
πρός τό χονδροκέφαλος, ένω παρά τοις Εΰρωπαίοις ή λέξις
Bougre άπό τοΰ μεσαίαινος έδήλου τόν αίμοχαρή καί βάρ-
βαρον, ή λέξις Βλάχος καί Μπαοτουνόβλαχος δηλοΐ τόν χον-
δροειδή τούς τρόπους, αί λέξεις Κατελάνος, Σαρακηνός είναι
έπίσης ύβριστικαί, δηλοΰσαι τόν ώμόν, τόν τύραννον. Τά
ονόματα τοΰ Καϊάφα καί τοΰ Πιλάτου καί τοΰ 'Αρείου καί
τοΰ Φωκά, τοΰ φονέως τοΰ Μαυρικίου καί άρπαγος τοΰ θρό-
νου, κατήντησαν έπίσης υβριστικά. Έκ τοΰ φυσικοΰ κόσμου
πολυάριθμα είναι τά παραδείγματα. Συχνοτάτη είναι ή ύβρις
γάιδαρος καί μέ τά διάφορα σκωπτικά ονόματα κυρ Μεν-
τιος, τριφυλλιός κτλ., έπειτα ή ύβρις βόϊδι έπί τών άνοή-
των, άγελάδα έπί γυναικών παχύσαρκων, άχταπόδι έπί ηλι-
θίων, άγλάδα έπίσης, άλαφρόπετρα έπίσης, καρακάξα έπί
γυναικών δυσμόρφων καί κακών κτλ. κτλ. Έκ τών άγγείων,
σκευών, εργαλείων κ.τ.τ. συνηθεστάτη είναι ή ύβρις λαδικό
λεγομένη διά τάς γραίας, ταουκάλι, άγγειό καί λογιώτερον
αίογρόν Αγγείο ν, καφέμπρικο, ζάγκλη (=δρέπανον), κοντοπί-
Οαρος κτλ. Έκ τών φαγητών αί λέξεις χαλβάς καί λαπάς
δηλοΰσιν υβριστικώς τόν μαλθακόν, τόν άνανδρον καί τόν
ήλίθιον, ή δέ λέξις μπομποταναθρεμμένος δηλοΐ τόν εύτε-
λοΰς καταγωγής. Έκ τών ενδυμάτων ή λέξις τσουμπες διά
τούς άνδρας καί ποδογύρι διά τάς γυναίκας είναι ύβρι-
στικαί.

Πολυάριθμοι τέλος είναι αί έκ τοΰ κόσμου τών μύ-
θων, τών παραδόσεων καί τών δοξασιών κτλ. ύβρεις, ώς
π. χ. αί λέξεις Στρίγγλα, Γοργόνα, Λάουρα ή Φαράλια τής
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Αττάλείας, σκυλοπρόσωπος, διαβολόσπαρμα, ξόγανο, είδωλο,
νεραϊδιάρικο, πανούκλα, χολέρα κτλ. κτλ.

Πλήν τοΰτου πολλά! τών ύβρεων έχουν άμεσον σχέσιν
πρός ποινάς, αϊτινες άλλοτε έπεβάλλοντο ύπό τών δικαστι-
κών αρχών ή καί ύπό τών κοινοτήτων είς τούς δπωςδή-
ποτε πταίοντας, κακουργούντας ή άσχημονούντας, ή έξέτα-
σις τών οποίων μάς άποκαλύπτει μίαν πτυχήν τής περί τοΰ
δικαίου, τής κοινωνικής ήθικής και τών ποινών Ιδεών καί
συνηθειών τού λαοΰ, τάς οποίας έκληρονόμησεν έκ τής άρ-
χαιότητος καί τών βυζαντινών χρόνων. Τοιαΰται π. χ. είναι
αί λέξεις πομπή, πομπιεμένος, κουρεμένος κττ.

"Εχουν δέ τινα σχέσιν αί ύβρεις καί βλασφημίαι πρός
τάς κατάρας, καθόσον πολλάκις κατάραι μετέπεσαν εις ύβρεις
καί άντιστρόφως ύβρεις μετέπεσαν εις κατάρας. Ούτω π. χ.
ή φράσις δεν πάς νά κουρεύεσαι ή καί απλώς νά κουρεύε-
σαι είναι ύβριστική ώς δηλοΰσα τήν διαπόμπευσιν, χρησι-
μοποιείται δμα>ς καί ώς κατάρα, οίον νά κουρευτής καί νά
βατευτής, κακά του κουρέματα κτλ. 'Αντιστρόφως ui φρά-
σεις 'ς· το διάβολο, νά πάρ' ό διάβολος τον πατέρα σον, αί
όποιαι κυρίως είναι κατάραι, ^)ησιμοποιοΰνται σήμερον ώς
ύβρεις.

Β') 'Υβριστικά σχήματα.

Παρά τάς ύβρεις καί τάς βλασφημίας συνεξεταστέα καί
τά διάφορα υβριστικά σχήματα, τά όποια καί καθ' έαυτά
δηλοΰν ύβριν, πολλάκις δέ καί συνοδεύουν τήν έκστόμισιν
τοιούτων. Τοιαΰτα ύβριστικά οχήματα, έχοντα τήν προέ-
λευσιν αύτών άπό τών άρχαίων καί τών βυζαντινών χρό-
νων ύπάρχουν άρκετά ίδια παρά τω έλληνικω λαώ. Τοιού-
τον π. χ. είναι τό πολυσυνήθιστον φασκέλλωμα ή ή μοϋντζα,
ή οποία έχει τήν αρχήν της εις τήν κατά τήν πομπήν
άσβόλωσιν τοΰ προσώπου τού πομπευομένου, τό παρμάκι,. ή
έκτασις δηλαδή τοΰ μέσου δακτύλου, καθ' δν χρόνον οί άλ-
λοι είναι συνεσφιγμένοι, τό σα μάρκο, ή έπίδειξις δηλαδή τοΰ
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άντίχειρος και τοΰ δείκτου τής δεξιάς τεταμένων, καθ' δν
χρόνον οί άλλοι δάκτυλοι είναι συνεσφιγμένοι κτλ.

Τών τοιούτων υβριστικών σχημάτων πολλάκις γίνεται
χρήσις καί εις τάς επο)δάς καί τάς μαγικάς πράξεις, θεω-
ρούνται δέ καθ' εαυτά ώς έχοντα άποτρεπτικήν δΰναμιν,
πράγμα τύ όποιον πρέπει νά προσέχη επίσης ό ?ιαογράφος
συλλογεΰς.

Κατάταξις.

Ώς πρύς τήν κατάταξιν τών βλασφημιών και ύβρεων,
παρατηροΰμεν ότι, όπως καί εΐς τάς κατάρας, οΰτω καί έν-
ταΰθα πρέπει νά γίνεται αΰτη κατά τήν κυρίαν λέξιν, ήτις
είναι καί ή δηλοΰσα τήν ΰδριν. Συνήθως τό πράγμα κα-
ταντά πολύ απλούν, διότι τήν ΰβριν άποτελεΐ μία καί μόνη
λέξις, δέν λείπουν όμως ένίοτε καί δυσχέρειαι, αί όποΐαι προ-
έρχονται κυρίως έκ τής συγκοπής τών ύβριστικών φράσεων
έν τή χρήσει τοΰ καθημερινού λόγου. Έν τοιαύτη περιπτώ-
σει, εάν μέν ό συλλογεύς γνωρίζη τόν πληρέστερον τύπον,
δύναται περί αύιόν νά συγκεντρώνη τούς συγκεκομμένους,
άλλως, δς κατατάσση κατά τήν σπουδαιοτέραν ύπάρχουσαν
λέξιν άφήνων τήν τελική ν κατάταξιν εις τόν μέλλοντα νά
έξετάση έν τώ συνόλω αύτών τάς ύβρεις τού ελληνικού λαού.

Συλλογή και συλλογαί.

Ώς πρός τήν συλλογήν ισχύουν αί αύται παρατηρήσεις
αί γενόμεναι καί περί τών καταρών.

Συλλογαί ΰβρεων ΐδιαίτεραι δέν έχουν μέχρι τούδε δη-
μοσιευθή. Εύρίσκει τις όμως τοιαύτας είς τά διάφορα λεξι-
λόγια, τά όποΐα μέχρι τούδε έχουν δημοσιευθή. Περί τών
ύβριστικών σχημάτων έχομεν άριστον βοήθημα τήν περί αύ-
τών πραγματείαν τού άειμνήστου Ν. Γ. Πολίτου, δημοσιευ-
θεΐσαν ύπό τόν τίτλον 'Υβριστικά σχήματα έν τω Δ' τόμω τή'ς Λαογραφίιις σ. 601 -668.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Γενικά.

Α') Τί είναι παραδόσεις.

Παραδόσεις λέγοντες έννοοϋμεν τάς μυθικάς διηγήσεις,
τάς όποιας ό λαός πλάττει και συνδέει πρός ώρισμένους τό-
πους και χρόνους ή πρός ώρισμένα φυσικά φαινόμενα καί
όντα, ώς καί πρός ώρισμένα πολλάκις ιστορικά πρόσωπα,
πιοτενει δε ανίας ώς αληθείς.

Είναι δέ αί διηγήσεις αύται προϊόντα τής μυθοπλαστικής
φαντασίας τοϋ άνΟρώπου, τής φαντασίας δηλ. εκείνης, ή όποία
έχουσα τήν αρχήν της εις τήν θεμελιώδη ιδιότητα τής άν-
θρωπίνης ψυχής, τάς ϊδικάς της σκέψεις καί τά ιδικά της συν-
αισθήματα καί ένεργείας νά προβάλη εις τά περί αυτήν όντα,
άπό τά όποια δέχεται τάς έντυπώσεις, δίδει ζωήν και ένέρ-
γειαν καί πρόσωπον, μέ μίαν λέξιν προσωποποιεί, καθώς λέ-
γομεν, τόν περιβάλλοντα τόν άνθρωπον κόσμον. Δι' αυτής έν
τω άρχαίω κόσμοι, άλλά καί εις όλους τούς λαούς, παλαιούς
καί συγχρόνους, πεπολιτισμένους καί άπολιτίστους, έδημιουρ-
γήθησαν οί εύεργετικοί καί κακοποιοί δαίμονες, οί θεοί. καί
οί ήρωες καί όλος ό περί αύτούς μυθικός κόσμος, δι' αύτής
Λ(αί σήμερον ό κληρονόμος τοΰ άρχαίου πνεύματος νεοελλη-
νικό^ λαός έξακολουθεΐ, είτε διατηρών τάς παλαιάς μορφάς,
είτε δημιουργών νέας, νά χαρίζη ψυχήν έκ τής ψυχής του
είς τήν περί αυτόν άψυχον φύσιν. Δι' αύτής ό άπό τού Παρ-
νασσού πνέων όρμητικώτατος άνεμος, ό φοβερός Κατεβα-
τός, μεταβάλλεται είς άγριον άσπρομάλλην γέροντα, έχοντα
παλάτι άπό κρύσταλλο 'ς τις κορυφές τής Λιάκουρας. Ή
φοβερά καί καταιγίζουσα πνοή του είναι ή πάλη, τήν οποίαν
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συγκροτεί μέ τ' άλλα στοιχειά, τά δ' έκ τοΰ Παρνασσού κα-
ταρρέοντα ΰδατα, τά δάκρυά του, διότι ό νότος μέ τήν απαλή
και ήσυχη πνοή του τοΰ έλειωσε τό καύχημά του, τό κρυ-
σταλλένιο του παλάτι. Δι' αυτής ή ήχώ έγινεν όμορφος βο-
σκός, μά κλέφτης, που γι' αυτό μαρμάρωσε, καί τώρα ό,τι
φωνή άκοΰει τή λέει κι αυτός πάλι. Ό ήλιος καί ή σελήνη
μεταβάλλονται εις συζύγους ή άδελφοΰς καί έχουν τή μάννα
των καί τό παλάτι των, εις τό όποιον έπιστρέφουν άπό τόν
ούράνιον δρόμον των διά νά φάγουν καί νά άναπαυθοΰν.
Τά δένδρα άποκτοΰν ψυχήν, τήν όμορφη πρασινομαλλοΰσα
νεράιδα, πού πονεΐ καί κλαίει, όταν τής κόφτουν τά κλα-
ριά, ή τό φοβερό στοιχειό, πού βλάφτει καθέναν, πού θά
κοιμηθή 'ς τόν ήσκιο του. Κάθε βρύση, κάθε ρεματιά, κάθε
ποτάμι, κάθε πηγάδι, κάθε σπίτι, κάθε βουνό, κάθε σπηλιά,
κάθε χωριό έχει τήν ψυχή του, τό στοιχειό του, τή νεράιδα
του. Ό ψίθυρος τών καλαμιών είναι τό πέρασμά των, ό
άφρός τών κυμάτων καί ή ταραχή τής άνεμοξουριάς ό δαι-
μονικός χορός των. Δι' αυτής ό νεκρός μεταβάλλεται εις τόν
άπαίσιον βρικόλακα, ό εφιάλτης εις τόν φοβερόν δαίμονα
βραχνάν, αί άσθένειαι εις ειδεχθείς γυναίκας καί αί μάγισσαι
εις τις φοβερές στρίγγλες. Δι' αυτής ό λαός άκούει τούς στύ-
λους τοΰ ναού τοΰ 'Ολυμπίου Διός νά κλαίουν κάθε νύκτα
τήν άδελφή τους, γιατί υ βόϊβοντας τής 'Αθήνας ερρηξε μιά
κολόννα άπό τις τέασερες, που ήταν χωριατά άπ' τ\ς άλλες.
Δι'αυτής τά φυσικά κοιλώματα τών βράχων γίνονται ση-
μάδια, πού άφησε τό πόδι τοΰ Διγενή ή τό χέρι τής Πα-
ναγίας. Ό θαλαρσοδαρμένος σκόπελος γίνεται καράβι, πού
μαρμάρωσε, καί οί κοινοί λίθοι τών βουνών γριά με τά
κατοικία της, πον τήν μαρμάρωσε δ Μάρτης με το πολ.ν τον
κρύο, γιατί τον καταφρόνησε. Δι' αυτής καί αί έλπίδες τοΰ
λαού λαμβάνουν σάρκα καί οστά. Πίπτει ή άκρόπολις τοΰ
Ελληνισμού, ή Πόλη, αλλ' ό λαός δέν χάνει τάς ελπίδας του
περί άνακτήσεως αύτ% και αϊ ελπίδες αύται ενσωματοΰνται
εΐς τόν πεσόντα τελευταΐον αυτοκράτορα, τόν όποιον φαν-
τάζεται μαρμαρωθέντα ή κοιμώμενυν ύπνον βαθύν, άπό τόν
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όποιον, όταν έλθη ή ώρα, ό άγγελος Où τόν ξυπνήση καί
θά τον δώση 'ς το χέρι πάλι τό σπαθί, πον είχε 'ς τή μάχη.
Και θά αηκωθή δ βασιλιάς και θά μπή 'ς τήν Πόλη άπό τή
Χρνσόπορτα και κυνηγώντας με τά φονσάτά τον τους Τούρ-
κους, θά τους διώξη ώς τήν Κόκκινη Μηλιά.

Διά τόν λαόν όλος αυτός ό μυθικός κόσμος δέν είναι
κόσμος ψεύτικος, είναι κόσμος αληθινός και μάλιστα, δύνα-
ται κανείς νά εΐπη, άληθινώτερος και πραγματικώτερος τοϋ
αίσθητοϋ, άφ'ου αυτός άποτελεΐ τήν ούσίαν, τής όποιας απλή
έκδήλωσις είναι ό αισθητός. Ούτω χιορις νά τό έπιζητή καί
χωρίς νά τό αισθάνεται καλά καλά ό λαός διά τής μυθοπλα-
στικής του φαντασίας έδημιοΰργησε και μίαν μυθολογικήν
άντίλη\|ην, μίαν μυθολογικήν ερμηνείαν τοϋ κόσμου, άντί-
στοιχον πρός τήν φυσικήν καί φιλοσοφικήν ερμηνείαν, τήν
οποίαν μετά τόσους κόπους καί μετά τόσον χρόνον καί μετά
τόσας ερευνάς προσπαθεί νά δημιουργήση διά τόν κόσμον
καί τά όντα καί τά φαινόμενα αύτοΰ ή φυσική επιστήμη
καί ή φιλοσοφία. Ή μόνη διαφορά είναι ότι εκεΐ όπου ή
επιστήμη εργάζεται άπό σκοπού, θέσασα ώς πρόβλημα δι'
εαυτήν τό διατί τών όντων καί τών φαινομένων, ή μυθο-
πλαστική φαντασία πλάττει αύθορμήτως καί έλευθέρως τάς
μυθικάς αύτής μορφάς καί ένεργείας, τάς οποίας υποκαθι-
στά εις τά Ôvtu καί εις τά φαινόμενα.

Μόλα ταϋτα δέν δύναται κανείς νά άρνηθή ότι ενίοτε
παρουσιάζονται καί έντός τοϋ μυθικού κόσμου τάσεις όπως
τεθούν προβλήματα. Άλλά τά τιθέμενα προβλήματα λύονται
κατά τόν αύτόν μυθολογικόν τρόπον καί πολλάκις διά τών
αύτών μυθικών μορφών, όσας έχει πλάσει ήδη ή μυθοπλα-
στική φαντασία δι' άλλας άναλόγους περιστάσεις. Εντεύθεν
έχομεν κατηγορίαν όλόκληρον παραδόσεων, τών αιτιολογικών
λεγομένων, τών οποίων σκοπός είναι νά δώσουν τόν λόγον
μορφής τίνος ή ένεργείας. Ούτως ερμηνεύονται τά μαυράδια
τοϋ φεγγαριού ώς χούφτα με λάσπη, που τοϋ ερρηξε 'ς τό
πρόσωπο, γιατί μαλώσανε, ό αδερφός του ό ήλιος, ή άκατα-
στασία τοΰ καιροϋ κατά τόν Μάρτιον έκ τής μέθης τοϋ
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πονηρού Γερομάρτη, που γέλασε τά έντεκα αδέρφια του, τους
άλλους μήνες, και τους ήπιε το κρασί, αΐ φωναί τών πτη-
νών ώς κραυγαί ανθρώπων μεταμορφωθέντων εις πτηνά κτλ.

Αί πλεΤσται τών διηγήσεων τυΰτων είναι σοβαραί, δέν
έλειψαν όμως καί οί αστείοι, οί οποίοι δια πάν ό,τι φαί-
νεται άστεΐον καί περίεργον έδημιοΰργησαν καί αστείας πα-
ραδόσεις. Ούτως έπλάσθησαν παραδόσεις, γιατί τής χελώνας
ή ουρά μοιάζει μέ καρφί; γιατί τά σκυλιά μυρίζεται τό ένα
τό άλλο; γιατί γκαρίζει ό γάιδαρος; γιατί οί γυναίκες έχουν
ψύλλους; γιατί οί Καραγκούνισσες φορούν περικεφαλαία και
οί άντρες τους μαύρα μαντήλια; κτλ.

Παρά τάς καθαρώς μυθικός ταύτας παραδόσεις πρέπει
νά συνεξετάζονται καί διάφοροι άλλαι διηγήσεις, αί όποΐαι,
έ'χουσαι τήν πηγήν αύτών εΐς τήν ίστορικήν μνήμην, δια-
σώζουν τήν άνάμνησιν, συνήθως άμυδράν καί συνηθέστερον
έπί το μυθικώτερον ήλλοιωμένην, ιστορικών γεγονότων, κοι-
νωνικών καταστάσεων καί έθίμων, λατρευτικών ή κοινωνι-
κών, τά όποΐα πρό πολλού έξέλιπον. 'Έχουν δέ κατά τοΰτο
σχέσιν αί διηγήσεις αύται πρός τάς παραδόσεις, καθότι αί
τόν πυρήνα αύτών άποτελοΰσαι άναμνήσεις συνήθως είναι
άμυδρόταται, τοΰθ' όπερ παρέχει έλεύθερον έδαφος εις τήν
μυθοπλαστικήν φαντασίαν νά άλλοιώση καί έπί τό μυθι-
κώτερον διαπλάση αύτάς ή και έντελώς νά άποκαταστήση
διά μυθικών πλασμάτων. Ούτως ή άνάμνησις τών καταστρο-
φών, τάς οποίας έπροξένησεν έν Ήπείρω ή βασίλισσα τών
'Ιλλυριών Τεύτα, έδημιούργησεν έξ αυτής καί τών παλαιών
περί 'Αμαζόνων μύθων τήν μυθικήν μορφήν τής Μονοβύ-
ζας, ή άνάμνησις τής τυραννίας τών Σαρακηνών τούς κα-
κούς έν Κρήτη δαίμονας Σαρακηνούς κτλ. Εΐς τήν κατη-
γορίαν ταύτην ύπάγονται όλαι αί παλαιαί ίστορίαι, δσας
κατά τόπους διηγούνται διά τούς πρώτους οΐκιστάς τών
νήσων καί τών πόλεων καί τών χωρίων, δι* ων συνήθως
προσπαθοΰν νά εύρουν καί τήν έρμηνείαν τοΰ ονόματος
αύτών, διά τάς καταστροφάς πόλεων καί χωρών, ώς καί
διά τήν καταπληκτικήν δύναμιν, τό μέγεθος καί τά κατορ-
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θώματα τών παλαιών ανθρώπων, μεταξύ τών οποίων ξεχω-
ρίζει ή ήρωϊκή μορφή τοΰ Διγενή.

Υπήρξαν δέ αϊ τοιαύται παραδόσεις πολυπληθείς καί κατά
τήν αρχαιότητα, αύται δέ απετέλεσαν τόν πυρήνα, όστις έ'δω-
κεν εις τήν έπικήν διήγησιν τήν ϊστορικήν αύτής μορφήν,
καί εν πολλοίς καί τύ περιεχόμενον, καθώς καί τόν σπόρον,
έκ τού οποίου βαθμηδόν άνεβλάστησαν ή ιστοριογραφία καί
ή ιστορία.

Πλήν τούτων καί περί τά διάφορα θρησκευτικά πρό-
σωπα, τόν Χριστόν καί.τά πάθη του, τήν Παναγίαν καί
τούς αγίους, έπλάσθησαν κατά τόπους καί κατά καιρούς
διάφοροι θρησκευτικοί παραδόσεις, αί όποιαι ούδεμίαν έχουν
σχέσιν πρός τήν πραγματικήν ίεράν ίστορίαν, αλλ' είναι δη-
μιουργήματα τής αύτής μυθοπλαστικής φαντασίας, ή οποία
έπλασε καί τάς λοιπός παραδόσεις, μέ τήν διαφοράν, ότι έν-
ταΰθα τήν κατεύθυνσιν αύτών έπηρεάζουν συνήθως αί κρα-
τούσαι παρά τω λαω θρησκευτικοί άντιλήψεις. Πολλοί δέ
τών παραδόσεων είναι καί αρχικώς ξένης πρός τήν χριστια-
νικήν θρησκείαν προελεύσεως καί μάλιστα άλλοτρίων δοξα-
σιών, αλλ" ύπό τού λαού περιεσωρεύθησαν περί τά πρόσωπα
τών προσφιλών αύτώ αγίων, πολλάς δέ καί ή έκκλησία ήναγ-
κάσθη νά παραδεχθή ώς ά?ιηθεΐς. ΆρκεΙ ν'αναφέρω τό γνω-
στότατον θαΰμα τοΰ αγίου Γεωργίου, τό όποιον ό λαός ψάλ-
λει καί ώς άσμα, τόν φόνον τοΰ δράκοντος ή τής λάμιας,
πού κρατούσε τό νερό καί τήν σωτηρίαν τής βασιλοπούλας,
ή οποία είχε προσφερθή ώς θύμα, θέμα κοινότοτον άπό τής
αρχαιότητος άκόμη, προσφιλέστατον δέ καί εις τά παραμύ-
θια καί εις τάς παραδόσεις τοΰ ελληνικού λαοΰ (').

*

# *

Αί παραδόσεις είναι τά κατ' εξοχήν εθνικά μνημεία, τά
μνημεία έκεΐνα, τά όποια καλύτερον παντός άλλου άπεικο-

(') Βλ. Πολίτου, Τά δημώδη ελληνικά άσματα περί της δρα^.ον
τοκτυνίας τοΰ άγιου Γεωργίου. Λαογραφία Δ' 185 κε.
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νίζουν'τήν ψυχήν εκάστου λαοΰ. Βεβαίως πλείστα ι εξ αυτών,
έ'χουσαι τήν άρχήν τοιν εις θεμελιώδεις λειτουργίας τής αν-
θρωπινής ψυχής, δύνανται νά γεννηθούν και γεννώνται επί-
σης παρ' άπασι τοις λαοίς έν οιαδήποτε βαθμίδι πολιτισμού,
πολλαί δέ καί άπό λαοΰ είς λαόν μεταδίδονται, ή περαιτέρω
όμως διαμόρφωσις καί διάπλασις αύτών είναι άποτέλεσμα
τής ψυχικής πλέον ιδιοφυίας ενός εκάστου λαοΰ, τής οποίας
καί φέρει τήν σφραγίδα.

Β') Σχέσεις τών παραδόσεων πρός τήν λατρείαν.

Ώς προϊόντα τής μυθοπλαστικής τοΰ άνθρώπου φαντα-
σίας αί παραδόσεις στενήν έχουν σχέσιν πρός άλλο προϊόν
αυτής, τήν μαγείαν καί τήν έξ αυτής προϊόντος τοΰ πολιτι-
σμού άναπτυχθεϊσαν λατρείαν. Ό άνθρωπος άνέκαθεν προσε-
πάθησε διά διαφόρων πράξεων καί ένεργειών, μαγικών, έξευ-
μενιστικών καί άλλαιν, νά προκαλέση τήν εύεργετικήν ένέρ-
γειαν ή νά άποτρέψη τήν κακοποιόν τών άνωτέρων δυνά-
μεων, έξ ών πιστεύει ότι προέρχεται πάν άγαθόν, ώς καί
πάσα ζημιά καί βλάβη. Είναι δέ αί άνώτεραι αύται δυνά-
μεις ούδέν άλλο ή τά δημιουργήματα τής μυθοπλαστικής
αύτοΰ φαντασίας, οί διάφοροι δαίμονες, περί τούς οποίους
περιστρέφεται μέγα μέρος τών μυθικών διηγήσεων, τάς
οποίας ώνομάσαμεν παραδόσεις. Ούτω π. χ. πλείστα άγαθά,
άλλά καί πλείστα κακά δύνανται νά προκαλέσουν οί δαί-
μονες νεκροί, οί οποίοι διά τοΰτο έχουν ανάγκην έξιλεώ-
σεως καί, εάν αύτη δέν ίσχύη, μέτρων δραστικών κατ' αύτών,
εξορκισμών, άποδιοπομπών καί εν εσχάτη άνάγκη καί κα-
ταστροφής τών λειψάνων τοΰ σώματος των. "Επειτα πολ-
λαί άσθένειαι. αίφνίδιαι καί ιδίως οξείς ρευματισμοί, έκ τών
οποίων συχνά ύποφέρουν οί έν ύπαίθρω βιοΰντες, άπεδό-
θησαν εις τήν ένέργειαν τών νεράιδων ή άλλων δαιμόνων,
διά νά θεραπευθή δέ τις πρέπει νά έξευμενίση τήν πλήξα-
σαν ή νά άναγκάση αύτήν διά διαφόρων μαγικών μέσων
νά άποδώση τήν ύγείαν εις τόν παθόντα.
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Αι ένέργειαι αυτοί, μαγικοί καί έξευμενιστικαί, ήσαν εν
χρήσει κοινή κατά τήν αρχαιότητα, οπόθεν άνεπτύχθη καί
ή λατρεία τών δαιμόνων τούτων, είναι δε εν χρήσει καί
σήμερον παρά τω ελληνικά) λαώ παραλλήλως καί ανεξαρτή-
τως από τής κρατούσης χριστιανικής λατρείας. Είναι δέ τόση
ή ισχύς αύτών, τήν οποίαν έπιτείνει ή δύναμις της συνή-
θειας αφ' ενός καί ό φόβος αφ' έτερου, ό έκ τών δαιμόνων
τούτων, οί όποιοι ζώσιν εισέτι καί δρώσιν εΐς τήν ψυχήν
καί τήν φαντασίαν τοΰ λαοΰ, ώστε καί ή χριστιανική θρη-
σκεία ήναγκάσθη πολλάς έκ τών ενεργειών τούτων νά δεχθή
καί άλλας νά δημιουργήση πρός ίκανοποίησιν τών δοξα-
σιών τοΰ πληρώματος. Τινάς τών ενεργειών τούτων σημειοΰ-
μεν κατώτεροι εν τοις καθ' εκαστον, πρέπει δέ νά προσέ-
χουν αύτάς οί συγγραφείς.

Γ ) Διαίρεσις τών παραδόσεων.

Ώς πρός τήν διαίρεσιν τών παραδόσεων θά ήδύνατό τις
κατά τά άνωτέρω νά διακρίνη τέσσαρας ομάδας, τήν ομάδα
τών καθαρώς μυθολογικών παραδόσεων ή τών προσωποποιή-
σεων, τήν ομάδα τών αιτιολογικών, τήν ομάδα τών ιστορικών
καί τήν ομάδα τών θρησκευτικών. 'Αλλ' αί υποδιαιρέσεις, αί
όποΐαι θά έπρεπε νά εισαχθούν εΐς τάς ομάδας ταύτας, είναι
τοσαΰται καί αί διασταυρώσεις μεταξύ αύτών τοιαΰται, ώστε
είναι προτιμότερον νά άκολουθήση τις τήν κατά τά πράγματα,
εΐς τά όποΐα άναφέρονται, κατάταξιν, ή οποία καί εύπερί-
ληπτος είναι καί τόν συλλογέα καθοδηγεί επαρκώς έν τή
έρεύνη καί δέν αντιφάσκει πρός τήν φύσιν τών παραδό-
σεων, αί όποΐαι πάσαι τήν αυτήν έχουν άρχικήν πηγή ν,
τήν μυθοπλαστικήν φαντασίαν.

Τήν διαίρεσιν ταύτην ήκολούθησεν έν τω μεγάλω αύ-
τοΰ περί παραδόσεων έργω ό Ν. Γ. Πολίτης (*) καί ταύτην
παραθέτομεν κατωτέρω συνοδεύοντες εκάστην τών κατηγο-

(') Ν. Γ. Πολίτον, Μελέται περί τοΰ βίου καί τής γλιόσσης τοΰ
'Ελληνικού λαοΰ. Παραδόσεις. Αθήναι 1904. Τόμοι 2.
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ρ ιών [ir, όσον τό δυνατόν εύσυνόπτους παρατηρήσεις, διά
νά δωσωμεν ιδέαν τινά τών εις έκάστην κατηγορίαν υπα-
γομένων παραδόσεων.

Νεοελληνικά! παραδόσεις.

Λί νΰν φερόμεναι εις τό στόμα τοΰ ελληνικού λαοΰ πο-
λυάριθμοι παραδόσεις είναι άφ' ενός μέν κληρονομιά αρχαία
καί έν πολλοίς κοινή και πρός άλλους λαοΰς, άφ' ετέρου δέ
νεώτερα δημιουργήματα τής αύτής, ώς εΐπομεν, μυθοπλα-
στικής φαντασίας, ή οποία έπλασε και τούς αρχαίους μύθους
καί ή οποία εξακολουθεί νά ζή πλήρης δυνάμεως καί ένερ-
γείας καί παρά τω σημερινώ έλληνικώ λαώ. Κατά δέ τήν
διαίρεσιν τοΰ Πολίτου διακρίνονται εις τάς άκολούθους τριά-
κοντα καί εννέα κατηγορίας, περί μιάς εκάστης τών οποίων
παρέχομεν άπαραιτήτους τινάς πληροφορίας πρός διαφώτισιν
καί διευκόλυσιν τών λαογράφων συλλογέων εις τό έργον τής
συλλογής.

Κατηγορίαι νεοελληνικών παραδόσεων,
α') Παλιές Ιστορίες.

"Οπως καί προηγουμένως άνεφέραμεν, είς τήν κατηγο-
ρίαν ταύτην υπάγονται αί παραδόσεις, αί όποιαι έχουν τήν
άρχήν των εις ίστορικάς άναμνήσεις, άδιάφορον αν πραγμα-
τικάς ή μυθοποιηθείσας. Ούτω π. χ. διηγούνται εις τήν Χίον
περί τοΰ Όμήρου, πού ειχε τό σχολεΐόν του καί δεικνύουν
καί τήν δασκαλόπετραν εις τήν Άττικήν διασώζονται άμυ-
δραί άναμνήσεις τής μάχης τοΰ Μαραθώνος καί τοΰ Μαρα-
θα)νοδρόμου· εις τήν Ήπειρον άνεπτύχθη ή μυθική μορφή
τής Μονοδύζας, καί έν γένει εις κάθε πόλιν, εις κάθε χω-
ρίον έχουν νά διηγηθούν καί νά δείξουν ποΰ ήτο ή προτε-
ρινή του θέσις καί διατί έκτίσθη εις τήν τωρινή ν καί πότε
καί ποίος τό έκτισε καί ποίοι κατώκουν εις τήν αρχήν, καί
πότε καί πώς τό πήραν οί Τούρκοι. Επίσης διηγήσεις περί
ληστρικών καί πειρατικών επιδρομών δέν είναι άσυνήθεις.
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Οί παλιές αυτές 'ιστορίες τοΰ νεοελληνικού λαοΰ αντι-
στοιχούν προς τάς ίστορικάς τοπικάς παραδόσεις τών αρ-
χαίων, τάς κτίσεις πόλεων κ.τ.τ., εκ τών οποίων βαθμηδόν,
ώς εΐπομεν, άνεπτύχθη καί ή ιστοριογραφία καί τών οποίων
δείγματα εύρίσκομεν κατεσπαρμενα εις όλους σχεδόν τούς
έλληνας συγγραφείς καί μάλιστα τούς Ιστοριογράφους καί
γεωγράφους. Αί νΰν φερόμενοι εις τό στόμα τοΰ ελληνικού
λαοΰ τοιαΰται παραδόσεις είναι μέν καί νεώτεραι, είναι όμως
καί παλαιαί είτε καθ' ολοκληρίαν είτε καί ώς πρός τινα μό-
νον στοιχεία αύτών.

β') Ή Πόλη καί ή Άγια Σοφιά.

Ή Κωνσταντινούπολις, ή καρδία τοΰ μεσαιωνικού καί
τό όνειρον τοΰ νέου Ελληνισμού, μέ τό παλλάδιον τής "Ορ-
θοδοξίας, τόν περικαλλή ναόν τής 'Αγίας Σοφίας, άπετέλεσαν
κέντρον πολλών παραδόσεων τοΰ ελληνικού λαοΰ. Ή άλω-
σις της Κωνσταντινουπόλεως έσχετίσθη μέ διάφορα θαυμα-
στά γεγονότα, ώς είναι τά ψάρια τοΰ Μπαλουκλή, τά όποΐα
πήδησαν ζωντανά από τό τηγάνι 'ς τό νερό, γιά νά πιστέψη
υ καλ,όγερος, πού τά τηγάνιζε, ότι πήραν οί Τούρκοι τήν
Πύλη, έπειτα τό μαρμάρωμα τοΰ τελευταίου Παλαιολόγου,
ή έξαφάνισις τοΰ λειτουργούντος ιερέως μέ τά ιερά σκεύη
κτλ. Καί όλαι αύται αί παραδόσεις συνδέονται πάντοτε μέ
τήν έλπίδα, ότι θά 'ρθη ενας καιρός, που θά ξαναπαρθή ή
Πόλη, θά ζωντανέγη ό βασιλιάς, ο καλόγερος θ' άποτηγανίση
τά y>άρια και ο παπάς θά συνέχιση τή λειτουργία του. 'Ιδιαι-
τέρως δέ διά τήν 'Αγίαν Σοφίαν, τής οποίας ή θαυμαστή
οικοδομή έθάμόωνε τά όμματα τών απλοϊκών καί έξήπτε τήν
φαντασίαν των, έμορφώθη ή παράδοσις ότι τό σχέδιον αύ-
τής έχει θείαν αρχήν, διότι τό Ιφιλοτέχνησε μέλισσα με τή
χάρη τοΰ άντιδώρου, πού επεσε άπό τό χέρι τοΰ Πατριάρχη.

γ') Χώρες καί τόποι.

Εΐς τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αί παραδόσεις,
όσαι άναφέρονται εις τήν οϊκισιν καί τήν όνομασίαν πό-
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λεων καί τόπο)ν, καθώς καί τήν καταστροφή ν καί έρήμωσιν
αύτών, αντίστοιχοι εν πολλοίς προς αρχαίας τοπικάς παρα-
δόσεις, τών ό ποίο) ν καί στοιχεία διασώζουσιν. Λί πλεΐσται
τών παραδόσεων τούτων είναι τοπωνυμικοί. Καθώς δέ οί
αρχαίοι δι' έκάστην πόλιν καί τόπον έπλαττον καί έ'να οίκι-
στήν έπώνυμον, κατ' αύτόν τόν τρόπον και αί νεώτεραι
παραδόσεις ερμηνεύουν τό όνομα πόλεων καί χωρόον καί
τόπων έκ τών ονομάτων τών πρώτα)ν οικιστών ή μυθολο-
γουμένων βασιλέων καί βασιλοπαίδων. Ούτω π. χ. ή Τήνος,
όνομαζομένη πρότερον Φειδούσσα, ώνομάσθη Τήνος έκ τοϋ
ονόματος βασιλόπαιδος, έξορισθείσης είς αύτήν, ή Χίος έκ
τοϋ ονόματος τής θυγατρός τοΰ βασιλέο>ς τής Κρήτης Χιό-
νας, τήν οποίαν άπήγαγε τό βασιλόπουλο τής Νικαριάς, τό
Άργυρόκαστρον έκ τοΰ ονόματος τής κτισάσης βασιλίσσης
Άργύρως καί ούτω καθ' εξής.

Εί'ς τινας τών τοπωνυμικών τούτων παραδόσεων Ανευ-
ρίσκει τις τήν άπήχησιν καί παλαιοτάτοιν κοινωνικών έθί-
μων, εκλιπόντων πρό πολλού. Ούτα) καλείται ή χαμηλοτέρα
κορυφή τοΰ Παρνασσού ΓεροντόΟραχος, διότι έκειθεν κατε-
κρημνίζοντο οί άχρηστοι καταστάντες γέροντες. eH παράδο-
σις άναφέρεται εις πραγματικόν έθιμον, περί τοΰ όποιου
καί πολλά παραμύθια καί άλλαι διηγήσεις διηγούνται καί
τό όποιον κρατεί καί σήμερον εις τινας τών κατά φύσιν
λαών, δέν ήτο δέ φαίνεται άγνωστον καί εις τούς άρχαίοτις,
καθόσον δύναται τις νά είκάση έκ τοΰ νόμου τών Κείων,
καθ' όν οί ύπέρ τά εξήκοντα έτη γέροντες άπέθνησκον πί-
νοντες τό κώνειον.

δ') Βουλιαγμένοι τόποι καί πολιτείες.

Συνηθέστατοι είναι αί παραδόσεις περί τόπων καί πο-
λιτειών, αί όποιαι κατεβυθίσθησαν καί σήμερον είναι λίμναι
ή καλύπτονται ύπό τής θαλάσσης διά τήν άδικίαν τών κατοί-
κων το)ν. Πανταχού, όπου υπάρχουν λίμναι ή χάσματα καί
όπαί καί γής κοιλώματα, ανευρίσκει τις αύτάς, εις τήν Κω-
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παΐδα, τον Όζερόν, τήν λίμνην τών 'Ιωαννίνων, τήν Βου-
λιαγμενην τής 'Αττικής. Γνωστότατον παράδειγμα τοιαύτης
παραδόσεως είναι ή-γραφική διήγησις περί τής κοταβυθί-
σεως τών Σοδόμων καί τών Γομόρων, Παραδόσεις τοιαϋ-
ται καί εις τούς βυζαντινούς εφέροντο πολυπληθείς. "Εχουν
δέ τήν άφετηρίαν των εις τήν παρατήρησιν πραγματικών
τοιούτων καταβυθίσεων, έπειτα δέ καί τοϋ σχηματισμού τοϋ
εδάφους, όπου χάσματα καί λίμναι φαίνονται προελθοϋσαι
έκ καθιζήσεων. Πολλαχοϋ ό λαός πιστεύει ότι ύπό τά ύδατα
τής λίμνης καί τής θαλάσσης διακρίνονται τά οικοδομήματα
τών καταβυθισθεισών πόλεων.

ε') Βασιλιάδες και ρηγάδες καί βασιλόπουλα.

Αί πλείστοι τών παραδόσεων τούτων, αί όποιοι άνα-
φέρονται εις βασιλιάδες καί βασιλόπουλα, συνδέονται πρός
διάφορα ήρειπωμένα οικοδομήματα, κάστρα καί πύργους καί
άλλο αρχαία κτίρια. Καθένα άπ' αύτά μεταβάλλεται εις κα-
τοικίαν παλαιού βασιλέως ή βασιλοπούλας, διά τήν οποίαν
εύρίσκει πάντοτε ό λαός κάτι νά διηγηθή. Έδώ είναι ό
λουτρός τής ρήγαινας, έκει ό θησαυρός της, εκεί ή αύλή της,
έκεΐ ό σπήλιος της, έκει έμάλωσε μέ τόν άγαπητικό της τό
Διγενή, έκεΐ έμαρμάρωσε. Έάν τύχη δύο ερείπια νά εύρί-
σκωνται κάπως κοντά ή απέναντι άλλήλοιν, σχετίζονται άμέ-
σως ύπό τοϋ λαοΰ. 'Σ τό έ'να κάθονταν τό βασιλόπουλο καί
'ς τό άλλο ή βασιλοπούλα. Εις πολλά δημιουργείται και μυ-
θική τις ύπόγειος δίοδος, διά τής οποίας συνεκοινώνουν οί
πύργοι καί οί έρασταί έβλεπον άλλήλους.

Συνηθεστάτη παράδοσις, ή όποία άπεδόθη εις πολλά
κάστρα είναι ή τού Κάστρου τής Ωριάς, τήν οποίαν ψάλ-
λει καί τό όμώνυμον πανελλήνιον άσμα. Τό κάστρο τύ πο-
λιορκούν οί Τούρκοι, αλλ' είναι άδύνατον νά παρθή. Εν-
δύεται τότε ως καλόγηρος τουρκόπουλο καί ζητεί, άπό τήν
ωραίαν κυρίαν τοϋ κάστρου τήν χάριν νά τό δεχθή εντός.
'Ανοίγουν οί πόρτες, άλλά μέ τό άνοιγμα χίλιοι μπήκαν/·.

I I
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Το κάστρο πάρθηκε και ή 'Ωριά του κρημνίζεται εκ των
επάλξεων του, διά νά μή πέση εις χείρας των Τούρκων.

ς') "Ελληνες, 'Αντρειωμένοι, Γίγαντες.

Αι παραδόσεις αύται πηγήν έχουν τήν κοινήν παρά
τοις λαοϊς πίστιν, ότι τά παλαιότερα ήσαν καί καλύτερα,
πίστιν, τήν οποίαν εις σύστημα άναπτύσσει ό Ησίοδος εις
τούς περί τών εποχών τοΰ κόσμου μύθους. Είς τήν Ίλιάδα
ό γέρων Νέστωρ ένθυμεΐται τούς παλαιούς ήρωας, τών
οποίων οί άθλοι ήσαν πολύ άνώτεροι τών συγχρόνων του,
ό δέ ποιητής παριστά τούς ήρωάς του ώς όντα κατά πολύ
άνώτερα τών συγχρόνων του. Πάλλουν καί εκσφενδονίζουν
λίθους, τούς οποίους ουδέ δύο έκ τών συγχρόνων του θά
ήδύναντο νά μετακινήσουν. Τήν πίστιν ταύτην ένίσχυον καί
τά σωζόμενα έρείπια παλαιών έξ ογκολίθων τειχών, οία τά
τών Μυκηνών και τής Τίρυνθος, τών οποίων τήν οΐκοδο-
μήν ό άσυνήθιστος εΐς τοιαύτα έργα εκάστοτε νεώτερος λαός
δέν ήδύνατο νά φαντασθή ειμή ύπό άνθρώπων ύπερφυοΰς
δυνάμεως καί μεγέθους τελεσθεΐσαν, οίους έπίστευον οί άρ-
χαΐοι τούς Κύκλωπας. Έκραταιοΰτο δέ ή πίστις αύτή καί
έκ τών παλαιοντολογικών εύρημάτων δστών έκλιπόντων ελε-
φάντων, μαμμούθ, τά όποΐα έξελαμβάνοντο καί εκλαμβά-
νονται άκόμη ώς οστά άνθρώπινα. Τοιαύτα τεράστια διηγεί-
ται ό Ηρόδοτος ότι ήσαν τά έν Τεγέα ευρεθέντα οστά τοΰ
Όρέστου.

Κατ' άνάλογον τρόπον ό νεώτερος ελληνικός λαός έμόρ-
φωσε τούς Έλληνάς του, τούς 'Αντρειωμένους, τούς Σαραν-
τάπηχους καί τούς Γίγαντας.

Οί Έλληνες μιά φορά ήταν άντρες θηρία, όχι aàv εμάς τους κακαν-
τράκηδες. Σήκωναν βουνά ακέραια. Δέν τηράτε τά παλιά τά κάστρα μέ τί
πέτρες είναι χτισμένα ; Έκειές τις πέτρες τις σήκωναν με τά χέρια τους
καί τις άπίΟωναν.

Φαντάζεται δέ πάντας τούτους ό λαός ώς πολύ ύψη-
λούς, σαράντα πήχεις, όθεν καί τό όνομα Σαραντάπηχος, σαν
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κυπαρίσσια, σαν τις ψηλότερες λεύκες και πολύ δυνατούς.
Ήδύναντο νά μετακινούν καί νά εκσφενδονίζουν εις με-
γάλας αποστάσεις λίθους βαρείς, βράχους όλοκλήρους, αγω-
νιζόμενοι ή παίζοντες πρός αλλήλους, τούς οποίους δεικνύει
μέχρι σήμερον ό λαός, οι δέ πόδες των, αί όπλαΐ τών ίπ-
πων των, όπου έπάτουν έπί τών βράχων, άφηνον ίχνη ανε-
ξίτηλα. Τά διασκελίσματα καί τά πηδήματα αύτών ήσαν τε-
ράστια, όπως τεράστιον ήτο καί τό μέγεθος των. Ό Διγε-
νής εις τήν Κρήτην διασκελίζει όρη, εΐς δέ τήν Κύπρον μέ
έν πήδημα ευρίσκεται έκ τής κορυφής τού Τροόδους εΐς
τήν άκροθαλασσιάν. Χαρακτηριστικών αύτών γνώρισμα κατά
τινας τών παραδόσεων είναι τό δασύτριχον καθ' όλον τύ
σώμα καί διακριτικόν σημείον ή μικρά ουρά.

'Ενώ δέ τοιούτοι ήσαν, άπέθνησκον θάνατον έκ κώνω-
πος. 'Εγνώριζον τόν χρόνον τού θανάτου τα>ν καί μόνοι
των παρεσκεύαζον τόν τάφον των. "Οταν εΐσήρχοντο εντός,
έσφύριζε έ'να κουνούπι 'ς τ' άφτί τους καί άπέθνησκον. 'Επί-
σης άπέθνησκον, αν κατά τύχην συνέβαινε νά ολισθήσουν
καί νά πέσουν, καί δι' αυτό ό μεγαλύτερος των όρκος ήτο,
νά πέσω, αν δεν λέω αλήθεια.

Σύνηθες αύτών έργον, όπως καί τών παλαιών Κυκλώ-
πων, ήτο νά κτίζουν πύργους καί άλλα κτίρια, τά όποια δει-
κνύει μέχρι σήμερον ό λαός, όπως δεικνύει καί διαφόρους
άλλους λίθους, τούς οποίους θεωρεί ώς έργαλεΐα ή παιγνί-
δια τών 'Ελλήνων. Ούτω δεικνύουν έν Κύπρω τό λιγγρϊν
τοΰ Διγενή, άλλοΰ τά αδράχτια τών Έλληνισσών κ.τ.λ. 'Επί-
σης δεικνύει ό λαός καί τούς τάφους το>ν, ύψώματα γής
φέροντα λίθους, τήν δ' έξαφάνισιν αύτών έκ τοΰ προσώπου
τής γής άλλαι παραδόσεις διηγούνται άλλοις. Ούτω κατ' άλλας
κατηράσθη αύτούς ό Θεός, διότι έπεχείρησαν νά κτίσουν πύρ-
γον μέχρις αύτοΰ, κατ άλλην, διότι ήσαν άσεβεΐς καί είδω-
λολάτραι, κατ'άλλην έκεραυνώθησαν ύπό τοΰ Θεοΰ, διότι έλα-
βον λίθους καί τούς έρριπτον κατ' αύτοΰ, κατ' άλλην τούς
έξωλόθρευσε κατακλυσμός κ.τ.λ.

Άνήκουσι δέ αί μορφαί αύται τών Ελλήνων, Άντρειω-
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μένων, Γιγάντων και Σαρανταπήχων ουχί πάσαι εις τήν
αυτήν έποχήν. 'Αρχαιότατοι είναι οί Γίγαντες, οΐτινες διε-
τήρησαν τό παλαιόν των μυθικόν όνομα, ώς διετήρησαν καί
αναμνήσεις τών παλαιών περί αύτών μύθων, οί "Ελληνες
είναι αύτοί οί τής άρχαιότητος γιγαντοποιηθέντες, οί 'Αν-
τρειωμένοι είναι οί ακριτικοί βυζαντινοί ήρωες, μεταξύ τών
οποίων συνηθέστατα μνημονεύεται τό όνομα τοΰ Διγενή.
Οί Σαραντάπηχοι είναι παραστατική τοΰ μεγέθους ονομασία
τών γιγαντιαίων τούτων όντων.

Τοιαύτη δέ είναι ή τάσις τοΰ λαοΰ πρός τό μεγαλο-
ποιειν τά παρελθόντα, ώστε καί ιστορικοί ήρωες τοΰ εγγύς
παρελθόντος κινδυνεύουν νά γιγαντοποιηθοΰν. Ούτως έν Χίω φέρεται παράδοσις περί τίνος Διάκου Πολεμάρχου, ό όποιος
είναι δυνατόν νά είναι αύτός ό τής 'Επαναστάσεως, ότι πα-
λαία>ν πρός δράκον έρριψεν ύπερμεγέθη βράχον, δεικνυό-
μενον ύπό τών έγχωρίων μέχρι σήμερον.

Αί πλεισται τών παραδόσεων τούτων, συνδεδεμένοι πρός
ερείπια καί ογκολίθους, ήδύναντο νά πλασθοΰν καί εΐς τούς
νεωτέρους, καθώς καί εΐς τούς άρχαίους χρόνους. Πάντοτε
όμως εΐς τινας έξ αύτών είναι καταφανή τά ίχνη τών πα-
λαιών περί Γιγάντων καί Κυκλώπων μύθων. Οί τελευταίοι
ούτοι μονομάτηδες ή τρίματοι είναι γνωστοί εις τόν λαόν
ώς Μονομάτηδες ή Τρίματοι.

ζ') Αρχαία κτίρια και μάρμαρα.

Εις τάς περί άρχαίων κτιρίων παραδόσεις έμφανίζεται ή
ζωηρά μυθοπλαστική δύναμις τοΰ λαοΰ. Τά λείψανα τών
παλαιών οικοδομών έμποιοΰν όλως ίδιαιτέραν έντύπωσιν
εις τήν ψυχήν τοΰ λαοΰ. Τά φαντάζεται ώς ζωντανά καί
ώς έχοντα και άσκοΰντα μυστηριώδη δύναμιν εναντίον παν-
τός, όστις θέλει νά τά μετατόπιση ή νά τά καταστρέψη. Τάς
κόρας τοΰ 'Ερεχθείου κατά τήν παράδοσιν δέν. ήδυνήθησαν
νά άποσπάσουν οί Τούρκοι έκ τής Οέσεώς των, διότι έφο-
βήθησαν τούς γογγυομούς καί τά κλάματά των, οί κολόν-
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νες τής Λαμψάκου, τάς οποίας οί Τούρκοι μετετόπισαν εκ
τής θέσεως ταιν, έπανήλθον εις αυτήν.. Άλλαχού τά άρχαΐα
ταϋτα λείψανα άπετέλεσαν τούς προστάτας τοϋ τόπου, τούς
αγαθούς δαίμονας, τά στοιχειά τοΰ χωριού, ή δέ μετακόμι-
σις αύτών άλλαχοϋ επιφέρει καταστροφάς εΐς αύτόν, άλλαχοΰ
θεωρούνται ώς τά παλαιά τελέσματα, κάτωθεν τών οποίων
έχουν ταφή αί διάφοροι άσθένειαι.

Είναι δέ πολυάριθμοι αί διηγήσεις, τάς οποίας εκαστα-
χοΰ διηγείται ό λαός περί τής κτίσεως τών κτιρίων τούτων
καί τών κτιστών καί δεσποτών των. Συνηθεστάτη είναι ή
παράδοσις, ότι τά ερείπια ταϋτα είναι λείψανα πύργων, τούς
οποίους έκτισαν τά βασιλόπουλα, άγωνιζόμενα νά τύχουν
τής χειρός τής βασιλοπούλας. Ό ένας έκτισε τόν πύργον
καί ό άλλος έφερε τό νερό. Πολλάκις δέ καί ιστορικά ή
μυθικά πρόσωπα, όσων διασώζει τήν μνήμην ό λαός, συν-
δέονται πρός τά διάφορα ταϋτα κτίρια καί τούς τόπους.
Ούτως εΐς τάς 'Αθήνας δεικνύεται ή φυλακή τοϋ Σωκρά-
τους, εΐς τήν Ίκαρίαν ή φυλακή τοϋ 'Ικάρου, εΐς τήν Κώ
το σπίτι τοΰ Ιπποκράτους, εΐς τήν Ίθάκην τό παλάτι τοϋ
Τηλεμάχου καί τής Πηνελόπης, είς τούς Φιλίππους ή φάτνη
τοΰ Βουκεφάλου. Πολλαί βεβαίως τών παραδόσεων τούτων
έχουν λογιωτέραν προέλευσιν, ούχ ήττον όμως ό λαός παρα-
λαβών τάς υιοθέτησε καί σήμερον παρουσιάζονται ώς λαϊκαί.

η') 'Αρχαίοι θεοί καί ήρωες.

Εΐς τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγονται εύάριθμοί τίνες
καί σπάνιαι παραδόσεις, εΐς τάς οποίας σώζονται άμυδραί
καί συγκεχυμένοι αναμνήσεις περί τών αρχαίων Θεών καί
ηρώων. Ούτω π. χ. σώζεται άμυδρά άνάμνησις περί τίνος
παλατιού εις τήν κορυφήν τοΰ 'Ολύμπου, άλλη Οέσις έν
Ήπειροι λέγεται Θεόστρουγκα, διότι έκεΐ οί θεοί μαζεύον-
ταν και κάθονταν σαν αθρωποι και αποφάσιζαν δ, τι ήθελαν
να κάμουν για τδ καλδ τοϋ τύπον. Έν Κρήτη ύπάρχει άκόμη
τοποθεσία λεγομένη τοϋ Δία το μνήμα, έν δέ τή Βοιωτία
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διηγούνται τόν άρχαΐον περί ευρέσεως τοΰ οίνου ύπό τοΰ
Διονύσου μΰθον.

θ') Ό Χριστός καί. τά πάθη του.

Ώς.εΐπομεν καί άνωτέρω, ό Χριστός και τά πάθη του
άπετέλεσαν κέντρον πολλών παραδόσεων. Ούτω διηγούνται
πώς τά δένδρα ήρνήθησαν νά παράσχουν ξύλον διά τήν
κατασκευήν τοΰ σταυρού πλήν τής λοιδοριάς, ή οποία έκτοτε
είναι κατηραμένη, όπως κατηραμένοι είναι και οί Γύφτοι,
διότι αύτοί έκαμαν τά καρφιά. Πολυάριθμοι είναι αί πα-
ραδόσεις περί τοΰ περιπλανωμένου 'Ιουδαίου, εις δέ τήν
Κρήτην δεικνύεται τό μνήμα τοΰ Καϊάφα, όστις ναυαγήσας
και άποθανών έκεΐ έμεινεν άλειωτος καί γι' αύτό μαζεντη
ίίλος υ λαός καί με κατάρες και βλαστήμιες ερρηξαν λιθάρια
και τον κατάχωσαν.

Καί ώς αιτιολογική άκόμη παράδοσις έχρησίμευσεν ό
Χριστός. Ούτω διηγούνται ότι ή κατσίκα έχει ψηλά τήν
ουρά, διότι έπρόδωκε εΐς τούς Εβραίους τόν Χριστόν, πού
είχε κρυφθή κάτω της.

ι') Άγιοι.

Παρά τόν Χριστόν οί άγιοι άπετέλεσαν τό κέντρον πο-
λυπληθών παραδόσεων. "Ηδη είς τά συναξάρια άνευρίσκει
κανείς πλήθος παραδόσεων λαϊκής προελεύσεως, ώς καί μύ-
θους άρχαίους, οί όποιοι ώς περί νέους πυρήνας περιεσω-
ρεύθησαν περί τούς άγιους. Πλήν όμως τούτων φέρονται καί
άλλαι, κατά τόπους διάφοροι, άναφερόμεναι εις τήν κατα-
γωγίων καί τόν βίον- τών αγίων, ώς καί είς διάφορα αύτών
θαύματα. Ούτως έν Σέρραις δεικνύεται έπί βράχου, κειμένου
εις τούς πρόποδας τής 'Ακροπόλεως, όστις φέρει τό όνομα
Άρμενόπετρα, ό τύπος τής χειρός τής Παναγίας, ήτις έκρά-
τησεν αύτόν κυλιόμενον πρός τήν πόλιν, έν 'Αττική ή Πα-
ναγία ή Χελιδονοϋ ενεθάρρυνε τούς "Ελληνας εις τήν άπό-
κρουσιν τών Τούρκων, έν Καρδαμύλη εξέτρεψεν αύτούς τής
καταδιώξεως γυναικόπαιδων καί τούς κατεκρήμνισε.
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Είναι πολλαί αί διηγήσεις περί αγίων, οΐτινες δέρουν
ή άλλως τιμωρούν τούς άσεβοΰντας περί τάς εικόνας των ή
λησμονοϋντας τά τάγματα των, ώς καί περί αγίων, οί οποίοι
περιφέρονται τάς νύκτας ώς άνθρωποι καί βοηθούν πολυ-
τρόπως τούς άνθρώπους. Τό εν Κερκύρα λείψανον τού αγίου
Σπυρίδωνος καταστρέφει κάθε τόσο τά ύποδήματά του, ό
άγιος Βασίλειος τήν νύκτα τής πρώτης τοΰ έτους εισέρχε-
ται εΐς τάς οικίας καί εύλογεΐ όσα γίνονται διά τήν μνή-
μην του.

Επίσης περί τής καταγωγής τών άγίων διάφορα καί
άσχετα πρός τόν πραγματικόν των βίον διηγείται ό λαός.
Ούτως ό άγιος Νικόλαος μεταβάλλεται εις βαρκάρην, τό δέ
περιεργότερον καί ό προφήτης Ηλίας, όστις διά τοΰτο άπο-
στραφείς τήν θάλασσαν κατφκησεν εΐς τά υψηλότατα βουνά.

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην πρέπει νά ύπαχθοΰν καί αί
διάφοροι περί θαυματουργών εικόνων παραδόσεις, αΐτινες
άναφέρονται είτε εΐς τήν θαυμασίαν αύτών εύρεσιν εΐς σπή-
λαια, έπί δένδρων, έν τή θαλάσση κτλ. είτε εΐς ίόρώματα ή
κλάματα αύτών, εΐς μετατοπίσεις καί είς διάφορα ιαματικά
θαύματα.

ια') Εκκλησιές-

"Οπως δι' όλα τά κτίρια, ούτω καί διά τάς έκκλησίας του
έχει κάτι νά διηγηθή ό ελληνικός λαός. Δι' αύτόν αί πλεΐσται
έξ αύτών καί ιδίως αί παλαιότεραι είναι άριστουργήματα,
ό δέ άρχιτέκτων, έάν δέν είναι ό κτίσας τήν Άγίαν Σο-
φίαν, πάντως θά είναι ό μαθητής του, ό όποιος έκτελεΐ τό
σχέδιον καλύτερον τοΰ προϊσταμένου του καί διά τούτο ού-
τος έκ φθόνου τόν κατακρημνίζει έκ τοΰ ίίψους τής οικο-
δομής, παρασύρεται όμως καί αύτός καί ούτως άποθνήσκουν
άμφότεροι. Άλλοΰ άναφέρονται έκκλησίαι καί μοναστήρια
κεχωσμένα, άλλοΰ δεικνύονται τζαμιά, τά όποια ήσαν άλλοτε
έκκλησίαι, καί άλλοΰ δεικνύεται τύ κοκκινωπό σημάδι, μέχρι
τοΰ οποίου έφθασε τό αίμα τών Χριστιανών, όταν πήραν
τόν τόπον οί Τούρκοι.
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ιβ') Ό ουρανός, τ' άστρα κ' ή γή.

Εις όλους τούς λαούς της γης, αρχαίους και νέους, ό
ουρανός μετά του ηλίου και της σελήνης και των αστέρων,
ως και ή γη, απετέλεσαν άφετηρίαν ποικιλωτάτων μυθικών
παραδόσεων, αί δποΐαι φέρουν τόν τύπον απώτατης αρ-
χαιότητος και εντελώς πρωτογόνου εμπνεύσεως. Ό ουρανός
και ή γή και ή θάλασσα παρίστανται ώς ό'ντα ζωντανά και
προσωπικά, αν δ'χι άνθρωπόμορφα, αί δέ παραδόσεις πε-
ριστρέφονται περί τινας ιδιότητας αυτών, αί όποΐαι εμποι-
οϋν την περισσοτέραν έντΰπωσιν και διεγείρουν περισσό-
τερον την φαντασίαν τοΰ λαοΰ. Οΰτω πιστεύεται ότι ό ου-
ρανός και ή θάλασσα ήσάν ποτε σχεδόν κολλημένοι. Έπειδί)
όμως τοϋτο προυξένει μεγάλην στενοχωρίαν εις άμφοτέρους,
συνεφοόνησαν vù δώσουν ό ενας τοΰ άλλου κλωτσιές, όσο
πού να πάρη δ ουρανός τό ύψος κ' ή θάλασσα τό βάθος,
πού εχρειάζονταν. Επειδή όμως ή θάλασσα δεν έτήρησεν
ακριβώς την συμφωνίαν, ό Θεός τιμωρών έχαλίνωσεν αυτήν
μέ τρεις τρίχας από ούράν αλόγου. "Εκτοτε ή θάλασσα μουγ-
κρίζει φοβερίζοντας τόν ουρανό. "Εως τώρα κατώρθωσε
νά κόψη τές δυο τρίχες, εάν κόψη και την τελευταία, τότε
θα ξαπολυθη και θα πνίξη όλη την οικουμένη. Τό αυτό
διηγούνται, και περί της γής και τοΰ ουρανοί, δ δποιος ήτ°
τόσον χαμηλά, ώσιε τόν έγλυφαν τα βόδια. Ό ουρανός
ανοίγει μία ή δυο φορές τό χρόνο κ' ευτυχισμένος δποιος
επιτυχή 'ς τό άνοιγμα νά ζητήση ό,τι θέλει. Τό βρίσκει τό
πρωΐ 'ς τό προσκέφαλο του. Τή γή βαστάει ενας στύλος σι-
δερένιος, πού τα δαιμόνια (και οί καλλικαντζάροι) τόν τρων
όλον τόν χρόνο και τα Χριστούγεννα πάλι ξαναγίνεται.

Ό ήλιος παρίσταται ώς δν δργίλον και άδηφάγον, εχει
δέ τα άνάκτορά του εις την άκρα τοΰ κόσμου και εκεί πού
τελειώνει ό ούρανός και ακουμπά 'ς τή γή. Έκεΐ είναι μία
οπή, είς την δποίαν δ ήλιος εισέρχεται, δια νά ύπάγη εις τα
παλάτια του. 'Εκεί τόν περιμένει κάθε βράδυ ή μάννα του,
ή οποία τοΰ εχει ετοιμάσει σαράντα καρβέλια ψωμί, για νά



170

Ό ουρανός, τ'άστρα κ'ή γη

τόν προφτάση, γιατί αν δεν βρη έτοιμα τά ψωμιά τρώει
κι αύτη τή μάννα του. Kai γι' αύτύ πολλές φορές βγαίνει
κόκκινος. Είναι από τό αιμά της. 'Έχει άδελφήν ή σύζυ-
γον την σελήνην, την οποίαν ζηλεύει και δι' αυτό αύτη
δεν βγαίνει παρά την νύκτα, όταν αυτός αναπαύεται. Κά-
ποτε μάλωσε μαζί της και της έρρηξε λάσπη ή σβουνιά 'ς
το πρόσωπο και γι' αύτό από τότες έχει τα μαυράδια 'ς τό
πρόσωπο της και βλέπει και θολά. Κατ' όίλλας τό φεγγάρι
έχτύπησε και αύτό τόν ήλιο και του βγάλε τό ενα μάτι
και γι'αύτύ ό ήλιος ενα μάτι εχει. Και άλλα επίσης διη-
γούνται για τα μαυράδια του φεγγαριού. ΈκεΤ επάνο) είναι
τό δένδρο, πού βαστάει τή γή, είναι και δ Κάιν, ό όποιος
κατεδικάσΟη αΙωνίως να τό πελεκά. Τό φεγγάρι είναι 6 τό-
πος της εξορίας τοΰ Κάϊν, διότι τίποτε άλλο δεν είναι παρά
τό κομμάτι εκείνο της γης, όπου έ'γινε ή άδελφοκτυνία, και
τό όποιον κατά διαταγήν τοΰ Θεοϋ άπεσπάσθη εκ της γης
και έκτοτε γυρίζει είς τόν ούρανόν.

Ή σελήνη ανέκαθεν ώς νυκτιπλανής έσχετίσθη πρός την
μαγείαν, συνηθέσταται δε είναι αι διηγήσεις κατά την αρ-
χαιότητα και σήμερον περι μαγισσών, αί όποΐαι κατορθώ-
νουν δια των έποιδών των να τό καταΟιβάσουν εις την γήν,
δια να ζητήσουν την συμβουλήν του ή να τό αρμέξουν,
καθ' όσον κατέρχεται ώς άγελάς, και να μεταχειρισθούν τό
γάλα του ε'ις τα μαγικά των φάρμακα. Δια της καταθιθά-
σεως αύτής τοΰ φεγγαριού εξηγεί πολλάκις ό λαός και τάς
εκλείψεις.

Δια τά άστρα διηγούνται διάφορα, ανάλογα πρός τούς
καταστερισμούς τών αρχαίων. Ή Πουλιά ήταν έ'ναν καιρό
επτά άδερφάδες, ή μεγάλη άρκτος βασιλοπούλα, ή οποία
έγινε αρκούδα και τό τομάρι της εκάρφωσαν 'ς τόν ούρανό,
ο γαλαξίας είναι τό κλεμμένο άχυρο, ή 'Αφροδίτη κάΐ ύ
Ζεύς οί δύο άγαπητικοί, ο Γιάννης και ή Μάρω.

Επίσης διάφορα διηγούνται δια τούς σεισμούς, π. χ. πώς
τή γή τή βαστάζουν τέσσαρα βόιδια, καΐ όταν κανένα άπ'
αυτά κουνήση τ' αφτιά του γίνεται σεισμός κ. τ. λ.



Καιροί. Μαρμαρώματα. Φυτά

ιγ') Οί καιροί.

Οι καιροί επίσης απετέλεσαν ανέκαθεν άφετηρίαν ποικί-
λων μυθοπλαστιών. Τούς ανέμους έφαντάσθησαν κατά τήν
αρχαιότητα και φαντάζονται ακόμη οί "Ελληνες ώς όντα
προσωπικά και άνθρωπόμορφα. Τά σύννεφα επίσης είναι
ζωντανά καί αί γραΐαι ισχυρίζονται ότι τά άκούουν, όταν
καταβαίνουν είς τήν θάλασσαν διά νά πάρουν νερό, τήν
βροντήν καί τήν άστραπήν ώς ποδοβολητόν τού άρματος
τού Προψήτου Ηλία, πού κυνηγά: τή Λάμια, τούς άνεμο-
στροβίλους ώς χορούς τών νεράιδων καί τάς καταιγίδας
ώς μαλώματα τών στοιχειών. Ή δέ ιρις τέλος καί αύτή
έθεωρήθη ώς δοξάρι τής καλογριάς, ή ζωνάρι τού Θεού ή
τής Παναγίας, ή καμάρα τού Θεού.

Καί αί παραδόσεις αύται άνήκοι.'ν αί πλεΐσται τούλάχι-
στον, ώς καί αί τής προηγουμένης κατηγορίας, εΐς τήν τάξιν
εκείνων, αί όποΐαι, σχεδόν παγκοσμίως διαδεδομένοι, διασο')-
ζουν καταφανή τά ίχνη έντελώς πρωιογόνου έμπνεύσεως.

ιδ') Μαρμαρώματα.

Εΐς τάς περί μαρμαρωμάτων παραδόσεις, αί όποΐαι καί
παλαιότατοι καί παγκόσμιοι είναι, άφορμήν έδωκε τό ΐδιό-
τροπον πολλάκις σχήμα πολλών λίθων, εΐς τούς οποίους ή
εύέξαπτος φαντασία τοΰ λαοΰ διακρίνει άνθρώπους καί ζωα.
Τοιαύτης παραδόσεως άρχαΐον ύπόδειγμα είναι ό γνωστός
μύθος τής Νιόβης. Σήμερον, όπου υπάρχουν βράχοι καί λί-
θοι, δεικνύει ό λαός εδώ μίαν γυναίκα, πού έμαρμάρωσε,
έκεΐ ολόκληρο συμπεθερειό, άλλοΰ τή γριά μέ τά κατσικά-
κια της, άλλοΰ τό πετροκάραβο και άλλοΰ τέλος τό λιθω-
μένο φίδι. Συνήθεις έπίσης είναι αί παραδόσεις περί τής
άποτυπώσεως ιχνών ήρώων ή άγίων έπί διαφόρων λίθων.

ιε') Φυτά.

Τά φυτά διά τόν λαόν δέν είναι άδρανεΐς οργανισμοί.
"Εχουν τήν ψυχή τους, τήν πραοινυμαλλοϋαα νεράϊδα τους,
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τό στοιχειό τους, τό όποιον, όπως και όλα τα στοιχειά,
παρουσιάζεται ύπό διαφόρους μορφάς.

Είναι δέ επικίνδυνα τά στοιχειά αύτά. Βλάπτουν τούς
κοιμωμένούς εΐς τήν σκιάν τοϋ δένδρου των, ως και πάντα,
όστις τολμήση νά κόψη κλάδον έξ αύτών ή τόν κορμόν των.
Διά τοϋτο οί ξυλοκόποι, όταν τό ϊδοΰν νά γέρνη γιά νά πέση,
πέφτουν προύμυτα κατά γής καί δέ βγάνουν μιλιά, γιά νά
μή τούς έννοήση ή ψυχή τοϋ δέντρου καί τούς λαβώση. Καί
'ς τόν κορμό 'ς τή μέση βάζουν μια πέτρα, γιά νά μην έ'όγη
μέ ορμή ή ψυχή τοϋ δένδρου καί τούς κάμη κακό.

"Επειτα ό σχηματισμός πολλών δένδρων έδωκεν άφορ-
μήν εΐς διαφόρους παραδόσεις. Πολλών π. χ. δένδρων οί
κορμοί είναι, κεκλιμένοι έ'νεκα τοΰ συνήθως πνέοντος βορρά,
δι* αύτά λέγεται ότι προσεκύνησαν τήν ΙΊαναγίαν, όταν διέ-
6αινεν εκείθεν. Πολλαί δέ είναι καί αί αιτιολογικοί παρα-
δόσεις, αί αναφερόμενοι εις τήν μορφήν διαφόρων φυτών.

Εΐς τήν κατηγορίαν ταύτην ύπάγονται καί διάφοροι πα-
ραδόσεις, ών τίνες έ'λκουσι τήν άρχήν άπό τών δοξασιών
τών αρχαίων χυμευτών, περί θαυμασίων τινών φυτών, οια
π. χ. ή λαμπιδοϋαα καί τό οιδερόχορτο, έξ ών ή μέν πρώτη
έχει τήν ιδιότητα νά μεταόάλλη εις χρυσόν πάν, ό,τι εγγί-
ζει, τό δέ δεύτερον ανοίγει κάθε κλειδωνιά καί γκρεμίζει
κάθε τοίχο.

Καί αί παραδόσεις αύται κατά μέγα μέρος είναι κοιναί
είς πλείστους λαούς σημερινούς, καθώς καί είς τούς άρχαίους.

ις) Ζφα.

Γά ζώα μέ τάς παραδόξους αύτών μορφάς καί τάς άξιο-
σημειιότους ιδιότητας, αί όποιαι ΐδιάζουσαν προξενούν έν-
τύπωσιν εις τους άνθρώπους τοΰ λαοΰ, εις πολύ μεγαλύτε-
ρον βαθμόν ή τά φυτά έδωσαν άφορμήν εις τήν φαντασίαν
τοΰ λαοϋ νά πλάση περί αύτά διαφόρους παραδόσεις. Ή
φωνή των ιδίως, είς τήν οποίαν ό λαός διακρίνει διαφόρους
άνθρωπίνους φωνάς καί λέξεις, άπετέλεσε τήν άφετηρίαν πο-
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λυαρίθμων περί μεταμορφώσεων παραδόσεων. Ή δεκοχτούρα
Μ το κόρη, την οποίαν κατηγόρησεν ή μητρυιά της ότι έχασε
ενα \|ιωμί, ενώ τα ψωμιά ήταν δεκαοχτώ, και εκτοτε μετα-
μορφωθεΐσα εις πτηνόν φωνάζει δεκοχτώ, δ γκιώνης έσκό-
τωσε τον άδελφόν του και τό μετενόησε και γι' αυτό εγινε
πουλί και τώρα φωνάζει τόν σκοκομένο του αδελφό Γκιών!
Γκιών ! κ.τ.τ.

Τών παραδόσεων τούτων πολλαί είναι πλάσματα τοΰ
νέου ελληνικού λαοΰ, πολλαί όμως ελέγοντο ήδη και κατά
τήν αρχαιότητα, ώς είναι αί περί μεταμορφώσεο>ς τής χελι-
δόνος και τής άηδόνος.

ιξ') Θηρία.

Θηρία παράδοξα και φοΟερά ε πλάσε ν ή φαντασία τοΰ
λαοΰ εκ λόγοιν, οί όποιοι δι' εκάστην περίπτωσιν πρέπει νά
αναζητηθούν ιδιαιτέρως. Ούτως εκ τής σπανίας και ίσχυράς
φωνής τοΰ ερο>διοΰ τοΰ αστεριού επλασεν ή λαϊκή φαντασία
τό πολλαχοΰ'.ταυρόμορφον νομιζόμενον θηρίον, τον "Ηταν-
ρον. Συνήθεις δέ είναι και αί παραδόσεις περί Κννοκεφάλων,
αί δποιαι έχουν τήν αρχήν αυτών εις παλαιάς πιθανώς ναυ-
τικάς περιηγητικός διηγήσεις τών αρχαίων.

ιη') Δράκοντες και οφεις.

Ό τρόμος, τόν όποιον εμπνέουν εις τόν άνθρωπον τά
ερπετά, έξήπτε τήν φαντασίαν αύτοΰ από τών αρχαιοτάτων
χρόνων και οΰτως έπλασε μορφάς δφεων και δρακόντων
φοδεράς. Οί δράκοντες οΰτοι έχουν μέγεθος τεράστιον, φέ-
ρουν κέρατα και πτερά, πολλάκις κεφαλήν βοός. Δύνανται
νά καταπίνουν και έξ αποστάσεως νά ροφήσουν ζώα και
ανθρώπους, είς δέ τήν φαρμακεράν πνοήν των ουδέν δύ-
ναται νά άντισταθή. Αί διηγήσεις αΰται παρά τω ελληνικω λαω, συνδεδεμέναι. προς διαφόρους τόπους, υπάρχουν από
τής αρχαιότητος, αί δέ δρακοντοκτονίαι είναι συνήθεις άθλοι
ηρώων και θεών. Κατά τούς χριστιανικούς χρόνους τούς
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«Ολους τούτου; εκτελούν οί άγιοι, πολυάριθμοι δε είναι εις
τά συναξάρια αί παραδόσεις περί τοιούτων δρακοντοκτονιών,
των οποίων ο λαός δεικνύει σήμερον τόν τόπον.

ιϋ') Δράκοι.

Οί δράκοι, οί όποιοι είναι απαραίτητοι σχεδόν εις κάθε
παραμύθι, είναι επίσης συνήθεις και εις τάς παραδόσεις.
Ό λαός πολλαχοΰ δεικνύει τον τόπον της διαμονής αυτών,
πολλαί δε τοπωνυμίαι έχουν σχέσιν προς αυτούς, οίον Λρα-
κότρυπα, Δρακοσπηλιά, Λρακόλιμνη, Τά σπίτια τοΰ δράκου
κτλ. Οί δράκοι έχουν βέβαια τό όνομα εκ τών πραγματι-
κών δρακόντων, τών δφεων, άλλ' ή μορφή αυτών είναι εν-
τελώς άνθρο)πίνη. "Εχουν μέγεθος και δύναμιν ΰπερΟολικήν,
δυνάμενοι να εκσφενδονίσουν λίθους και να φέρουν επί τών
ώμων δένδρα ολόκληρα. Δέν είναι ομως και ακατάβλητοι,
ή δέ διανοητική των δύναμις είναι πολύ μικρά. Ζοϋν εις
τά όρη και τάς ερημίας, εις σπήλαια και πύργους και πα-
λάτια, τά οποία αυτοί έκτισαν, συνήθως κατά ομάδας έκ
τεσσαράκοντα αδελφών. Σύνηθες έργον αυτών είναι τό κυ-
νήγιον και αί άρπαγα! και λεηλασίαι τών περιουσιών τών
ανθρώπων, εξ ών συγκεντρώνουν άπειρα πλούτη. 'Αγαπούν
Ονητάς και συνηθέσταται είναι αί άπαγωγαί νεανίδων υπ'
αυτών. Πάντα δ' έν γένει τά γνωρίσματα αυτών τούς χα-
ρακτηρίζουν ώς δαίμονας ορεινούς, οί οποίοι εις τόν νεώ-
τερον ελληνικόν λαόν αντικατέστησαν άναλόγους δαίμονας
της αρχαιότητος, οίοι π. χ. οί Κένταυροι.

κ") θησαυρό! και "Αράπηδες.

Ή πίστις εις την ϋπαρξιν θησαυρών κεκρυμμένων εις
τά βάθη τής γης, συνήθως δέ εις ερείπια αρχαίων οίκο-
δομημάτων, είναι εύρύτατα διαδεδομένη εις τόν σημερινόν
λαόν, ώς ήτο και εις τούς αρχαίους. "Εχει δέ την αρχήν
αυτής εις την ουχί ασυνήθη άνακάλυψιν τοιούτων πραγμα-
τικών θησαυρών εϊτε εντός τάφων εϊτε και άλλαχού, καθό-
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σον υπήρχε ν ανέκαθεν ή συνήθεια νά συνοδεύουν τούς νε-
κρούς μέ κτερίσματα, ως καί νά κατορύσσουν τά χρήματα
αύτών προς έξασφάλισιν άπό πάσης κλοπής. Οί άρχαίοι κυ-
ρίους τ<7)ν θησαυρών τούτων έθεώρουν τούς νεκρούς καί τούς
χθονίους έν γένει δαίμονας, ώς καί τούς δράκοντας, καί μάλι-
στα τον Έρμήν, όστις, ώς γνωστόν, ήτο καί χθόνιος θεός καί
έφορος τών οδών, όθεν καί έρμαια έλέγοντο' αί δέ δοξασίαι
αύται διετηρήθησαν μέχρι τοϋ νϋν, αν καί ήλλοιωμέναι.

Σήμερον ό λαός πιστεύει ότι κύριοι τών θησαυρών τού-
των είναι τά ζφα ή οί άνθρωποι, τούς οποίους έσφαξαν
έπί τοϋ τόπου οί κατορύξαντες τόν θησαυρόν, όπως γίνουν
τά ατοιχειά, οί φύλακες τοϋ θησαυρού, οί όποιοι συνήθως
έμφανίζονται ώς 'Αράπηδες. Οί θησαυροί άνακαλύπτονται
συνήθως έξ ονείρων. Ό άράπης ό ίδιος ή άγιός τις υπο-
δεικνύει καθ' ύπνους τόν τόπον, όπου κείται ό θησαυρός
καί όπου κατά τινας παραδόσεις άναφαίνονται και φλόγες
άσβεστοι. 'Αλλ' ίνα γίνη τις κύριος τοϋ θησαυρού, πρέπει νά
χύση εις τόν τόπον εκείνον αίμα άνθρώπου ή ζώου, συνή-
θως μαύρου πετεινού ή κόττας, ό,τι ήθελεν υποδείξει ό 'Αρά-
πης, τοϋθ' όπερ καί αύτό δεικνύει έπίσης τήν σχέσιν πρός
τούς χθονίους δαίμονας. Άλλως τά φλωριά μετά φοβερού
κρότου εισέρχονται έτι βαθύτερον εις τήν γήν ή μεταβάλ-
λονται εις άνθρακας. Οί Αράπηδες ούτοι ή Μώροι, όπως
λέγονται εν Έπτανήσω, παρουσιάζονται καί ώς τά στοιχειά
τον σπιτιοΌ, οί οίκουροί δαίμονες, οί όποιοι φέρουν τήν εύ-
τυχίαν εις τούς περιποιουμένους αύτούς, τήν δυστυχίαν δέ
εις τούς αποδιώκοντας ή παραμελούντας αύτούς.

κα') Στοιχειά καί στοιχειωμένοι τόποι.

Αί περί στοιχειών παραδόσεις έχουν τήν αρχήν των
εις τάς παγκοσμίους δοξασίας περί τής δυνάμεως τών ψυ-
χών ανθρώπων καί ζώων, αί όποιαι άπολυόμεναι τοϋ πώ-
ματος άποκτοϋν δύναμιν ύπερφυσικήν, δυνάμενοι πολλαχώς
νά εύεργετήσουν ή νά βλάψουν τούς άνθράιπους. Συνδέον-
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ται δέ αί ψυχαί αύται, στενώς πρός τόν τόπον, όπου ό άν-
θριοπος ή τό ζφον απέθανε, καί αποβαίνουν κύριοι, φύλα-
κες καί προστάται αύτοΰ. Ή πίστις αύτη εγέννηοε διττά
έθιμα. Άλλοΰ μέν ύπερίσχυσεν ό φόβος καί εγκαταλείπονται
αί καλύβαι, όπου συνέβη νά άποθάνη τις,· αλλού ύπερίσχυ-
σεν ή πίστις επί τήν εύεργετικήν δράσιν τών ψυχών καί
προσεπάθησαν νά έφοδιάσουν τά οικήματα αύτών διά τοι-
ούτων στοιχείων θυσιάζοντες κατά τήν τοποθέτησιν τοΰ θε-
μελίου λίθου κατ' αρχάς μέν ανθρώπους, έπειτα δέ ζώα.

Σήμερον εις τόν ελληνικόν λαόν στοιχειά είναι αύται
αί ψυχαί τών φονευθέντων ανθρώπων ή ζώων, αί όποΐαι
θεωροΰνται καί κύριοι καί φύλακες τοΰ τόπου, όπου ό άν-
θρωπος ή τό ζφον έφονεύθη. Τόν τόπον τούτον ευεργετούν
πολλαχώς, είναι ή ζωή τρόπον τινά αύτοΰ, έάν δέ ποτε
άναγκασθοΰν έκ κακής μεταχειρίσεως νά εγκαταλείψουν αυ-
τόν ή συμβή νά άσθενήσουν, τότε φθίνει ούτος ώς ζφον,
άποβαλόν τήν ψυχήν.

Τό γενικόν αύτών όνομα είναι πτοιχειό, κατά τόπους
όμοις υπάρχουν καί διάφορα ονόματα, ώς ζονδιο, ήακιος,
ζ ούζου λο, ζούμηερο, θεριό,' περγαλιό, ντελεσίμι (τά παλαιά
τελέσματα), περγάντα, γοργόνι κτλ.

Εμφανίζονται δέ τά στοιχειά ύπό ποικίλος μορφάς, αν-
θρώπου καί μάλιστα αράπη, ζώου ή θηρίου καί συνήθως
όφεως, είναι δέ ικανά καί νά μεταβάλουν όψεις. Διαφέρουν
δέ τών βρικολάκων, καθόσον ούτοι είναι ψυχαί, μή άποχιο-
ρισθεΐσαι τοΰ σώματος, είναι δέ και πάντοτε κακοποιοί.

Στοιχειά έχουν όλοι οί τόποι, σπίτια, έκκλησίαι, σπή-
λαια, χωράφια, πηγάδια, γεφύρια, δένδρα καί τά χωριά
άκόμη. Όταν τό στοιχειό τοΰ τόπου είναι καλά, ευημερεί
καί ό τόπος καί είναι στερεόν τό κτίριον, όταν τούναντίον
άσθενήση ή πειραχθή ή νικηθή παλαΐον πρός τό στοιχειό
γειτονικού χωριού, τότε ή εύτυχία τοΰ τόπου καταστρέφεται,
έάν δέ πρόκειται περί χωριοΰ, οί κάτοικοι άποθνήσκουν
καί τό χωρίον βαθμηδόν έρημοΰται. Δι' αυτό περιποιούν-
ται πολύ τά στοιχειά καί μάλιστα τών οίκων. Τήν νύκτα



Στοιχειά και στοιχειωμένοι τόποι της θάλασσας

177

γεμίζουν όλες τές στάμνες νερό, για να έχτ] τό στοιχειό να
πίντ] και νά μη διψά. Συνηθέσταται δέ είναι αι παραδόσεις
περί πάλης στοιχειών γειτονικών χωρίων, τά όποια πολλά-
κις καλοϋν εις βοήθειαν αυτών και ανθρώπους.

Πλην της κατά τόν άνοοτέρω τρόπον στοιχειώσεως δύναν-
ται άνθρωποι και ζώα νά στοιχειώσουν τριόγοντα καρδίαν ή
άλλα μέλη στοιχειών ή θαυμασίας τινάς βοτάνας ή πίνοντα
τό αθάνατο νερό. Και ή δοξασία αύτη έχει την αρχήν της
εις τόν κύκλον τών περί την ψυχήν δοξασιών, καθ' ας ή
βρώσις της καρδίας ή άλλου μέλους τοΰ σώματος ζφου ή
ανθρώπου μεταδίδει εις τόν τρώγοντα και τήν δύναμιν τοΰ
φονευθέντος. 'Εάν δέ τό μέλος είναι μέλος στοιχείου, τότε
και ό τρώγων στοιχειώνει. Ό τοιοΰτος, αίσθανόμενος μόνος
τήν διαφοράν του από τούς άλλους ανθρώπους, δεν δύναται
πλέον νά ζήση μεταξύ των, άλλα φεύγει και συνήθως πηδά
εΐς λίμνην ή τήν θάλασσαν και έκτοτε διάγει εκεί τόν βίον
δαίμονος. Οΰτω π. χ. διηγούνται ότι ή αδελφή τοΰ Μεγά-
λου 'Αλεξάνδρου πιοΰσα τό αθάνατο νερό και ριφθείσα εΐς
τήν θάλασσαν έγινεν ή Γοργόνα, και ποιμήν φαγών τήν
καρδίαν στοιχειοΰ έστοίχειωσε και αύτός και έπεσεν εις πα-
ρακειμένην λίμνην, της οποίας απέβη τό στοιχειό. Αί παρα-
δόσεις αύται παρά τω ελληνικω λαω δέν είναι καινοφανείς.
"Ηδη εις τήν αρχαιότητα έλέγετο περί πλείστων εναλίων δαι-
μόνων ότι ήσάν ποτε άνθρωποι, οί όποιοι πεσόντες εις τήν
θάλασσαν μετεβλήθη σαν εις δαίμονας.

xß') Στοιχειά και στοιχειωμένοι τόποι της θάλασσας.

Καθ' ον τρόπον ή ξηρά οΰτω και ή θάλασσα έχει τά
στοιχειά της, τά όποια ευρίσκονται καθ' άπασαν αυτής τήν
έκτασιν ή συνδέονται πρός ώρισμένους τόπους. Τά στοι-
χειά ταύτα έχουν όλως διάφορον αρχήν. Δέν έχουν ούδε-
μίαν σχέσιν πρός τάς ψυχάς τών τεθνεώτων, αλλ' είναι αυτοί
οί ενάλιοι τής αρχαιότητος δαίμονες, τών οποίων τήν μνή-
μην διέσωσεν ό ελληνικός λαός και εις τών οποίων τήν

12



178

ύπαρξιν πιστεύει, εξακολουθών νά πλέκη περί αυτούς πα-
λαιάς και νέας παραδόσεις. Τούς εναλίους τούτους δαίμο-
νας φαντάζεται κατά μέν τό άνω ήμισυ ανθρώπους, κατά
δέ τό κάτω Ιχθείς. Συνηθεστάτη πασών είναι ή μορφή τής
Γοργόνας, ή οποία εγείρει τούς άνεμοστροβίλους καΐ καταπον-
τίζει τα καράβια ή αρπάζει και κατατρώγει τούς ναύτας. Ό
λαός συγχέων ταύτην πρός τά ατοιχειά και θέλων νά δίκαιο-
λογήση τό στοίχειωμα αυτής παραδίδει ότι είναι ή αδελφή
τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, ή οποία έ'πιε τό αθάνατο νερό
καί έκτοτε ζΐ) εις τήν θάλασσαν και έρωτα τούς ναυτιλλομέ-
νους αν ζή ό βασιλιάς 'Αλέξανδρος ή απέθανε. Και εάν μέν
τής απαντήσουν, ζϊ] και βασιλεύει, τούς αφήνει ήσύχους, άλ-
λως τούς καταποντίζει.

Ή μορφή αύτη τής Γοργόνας παρουσιάζεται και εις
πολλά παραμύθια, έχει δέ συγκεντρώσει περί τό ό'νομα αυτής
τά λείψανα τών μύθων τών Σειρήνων καί τής Σκυλλης" καί
αλλοΰ μέν μνημονεύεται ώς μία, άλλοΰ δέ πλείονες.

κγ') Χαμοδράκια.

Τά χαμοδράκια είναι οί ποιμενικοί δαίμονες τών νεω-
τέρων Ελλήνων ώς ό Πάν καί οί Σάτυροι ήσαν τών πα-
λαιών, ή δέ συγγένεια τών νέων πρός τούς παλαιούς είναι
καταφανής έ'κ τε τής μορφής καί εκ τών άποδιδομένων εις
αυτούς ιδιοτήτων κατά τε τήν αρχαιότητα και σήμερον.

Άφορμήν εις τήν γένεσιν τοιούτων δαιμόνων έ'δωκεν ή
λοιμώδης νόσος τών ζώων, ό άνθραξ, όστις θερίζει πολλάκις
τά ποίμνια. Ή νόσος άπεδόθη εις δαίμονας ζωομόρφους,
δυναμένους νά μεταβάλουν μορφήν άναλόγο>ς τών προσδαλ-
λομένων ζώων. Οί δαίμονες ούτοι βατεύουν τά ζώα, απο-
τέλεσμα δέ τής βατεύσεως ταύτης είναι ό άμεσος θάνατος
αυτών. Τό ζώον μαυρίζει, έξοιδαίνεται καί αποθνήσκει πολ-
λάκις άκαριαίως. Οί ποιμένες δεικνύουν μεταξύ τοΰ δέρμα-
τος καί τής σαρκός εις τό λεγόμενον ζήλιο τά αποτυπώ-
ματα τών ποδών καί τών ονύχων τοΰ δαιμονίου. Ένοχλοΰν
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0έ πολλάκις και τοίις άνθροίπους έπιβαίνοντες αυτών και
όδηγοΰντες εις κρημνούς. Ώς φάρμακον κατ' αυτών συνι-
στάται μόνον ή άπομάκρυνσις τοϋ ποιμνίου έκ τοΰ τόπου
εκείνου, τά άγικά καί οί έξορκισμοί καί τά καπνίσματα διά
δυσωδών ουσιών.

Τά χαμοδράκια ένιαχοϋ πιστεύεται ότι είναι νοθογέν-
νητα παιδία, ταφέντα είς τόπους έρημους, καί διά τοΰτο
εμφανίζονται ως μικρά παιδία. Εις τό σημείον τοΰτο έχο-
μεν συμφυρμόν τών περί ποιμενικών δαιμόνων δοξασιών
πρός τάς περί βρικολάκων.

Τά χαμοδράκια φέρουν κατά τόπους καί τό όνομα σμερ-
δάκια, πλήν δέ τοΰτου γίνεται πρός δήλωσιν αύτών χρήσις
καί άλλων γενικών διά τούς δαίμονας ονομάτων, ως εΐδουλο,
ζουλάπι, λάβω μα, διάβολος, δαιμονικό, αμελέτητο, άρμαδιακό,
άποκορωμένο κτλ, αί δέ περί αύτών παραδόσεις άφθονοΰν
ιδία είς τούς κτηνοτρόφους χωρικούς καί μάλιστα εΐς τούς
ποιμένας.

κδ') Καλλικάντζαροί.

Οί καλλικάντζαροί είναι δαιμόνια νεοελληνικά, δημιουρ-
γήματα τής νεοελληνικής φαντασίας, έχοντα τήν άφετηρίαν
των κατά τήν πιθανωτάτην γνώμην τοϋ άειμνήστου Ν. Γ.
Πολίτου είς τάς μεταμφιέσεις, αί όποΐαι έγίνοντο κατά τάς
ημέρας τοΰ δωδεκαημέρου, κατά τάς οποίας άκριβώς καί ό
λαός πιστεύει ότι εμφανίζονται οί Καλλικάντζαροί. 'Εννοείται
ότι εΐς τάς περί αύτών παραδόσεις συνέφυρε σύν τώ χρόνοι
ό λαός καί διάφορα άλλα μυθικά στοιχεία έξ άλλων δαιμο-
νίων, ώς καί έκ τής λυκανθρωπίας.

Τό συνηθέστατον αύτών όνομα είναι καλλικάντζαροί.
Πλήν όμως τούιου κατά τόπους φέρουν και διάφορα άλλα
ονόματα, τών οποίων άλλα μέν είναι διαλεκτικοί έκφοραί
τοΰ αύτοΰ ονόματος, άλλα δέ καί παντελώς διάφορα. Τοι-
αύτα ονόματα π. χ. είναι καλλικάντζαρος, καρκάντζαλος, καρ-
κάτζαλος, καρκαντοελια, καλιτοάγγαρος, καρτσάγγαρος, λνκο ■
κάντζαρος, κολιτσάγγαρος, έπειτα παγανός καί τά παγανά, πα-
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ρωρίτες, κωλοβελόνηδες, πλανήταροι, τσιλικρωτά, καλιοντζήδες,
κάηδες, καλλισπούδηδες, κακανθρωπίσματα, αιβότης ή σιφώ-
της, χρυσαψαντάδοι κτλ.

Φαντάζεται δέ αυτούς ό λαός ως κατ' έξοχη ν δυσμόρ-
φους καί κακομούρηδες, ισχνούς, άλλους ύψηλούς καί άλλους
μικροσώμους, φέροντας κόμην μακράν καί αύχμηράν, όνυχας
μακρούς, δι' ών σπαράσσουν τά πρόσωπα τών ανθρώπων,
πόδας δέ διαστρόφους ή τραγείους ή ονείους ή τόν ένα άν-
θρώπινον καί τόν άλλον όνειον, χωλόν δέ φαντάζεται τόν
μεγάλον καλλικάντζαρον, τόν άρχηγόν όλων. Καθένας άπ αυ-
τούς, λέγει ή παράδοσις, εχει κι άπό να κουσούρι, καθώς και
τά ζώα τους. "Αλλοι είναι κουτσοί, άλλοι στραβοί, άλλοι μονο-
μάτοι, μονοπόδαροι, στραβοπόδαροι, στραβόστομοι, στραβοπρύ-
σωποι, ατραβο μούρη δες, στραβοχέρηδες, ξεπλατισμένοι, τσακι-
σμένοι και κοντολογής όλα τά κουσούρια και τά σακατλίκια τά
βρίσκεις επάνω τονς. Ώς πρός τήν ένδυμασίαν, άλλού φαν-
τάζεται αύτούς γυμνούς, άλλοΰ ένδεδυμένους μέ ράκη, φέ-
ροντας υποδήματα σιδηρά ή τσαρούχια, καπόταν καί σκού-
φιαν άπό γουρουνότριχες. Τρώγουν ό,τι εύρουν καί συνή-
θως μαγαρισμένα πράγματα, όφεις, σαύρας, βατράχους, άσφο-
δέλους κτλ., άρέσκονται όμως παρά πολύ εις τό χοιρινόν
κρέας, τά λουκάνικα, τούς λαλαγγίτες, τούς τηγανίτες καί τά
άλλα πλακούντια, τά οποία παρασκευάζονται κατά τά δωδε-
καήμερα. Διά τοΰτο καί αί οίκοδέσποιναι, διά νά εξευμενίσουν
αύτούς καί άποφύγουν τά πειράγματα καί τάς καταστροφάς,
τάς οποίας φέρουν εις τάς τροφάς καί τά ένδύματα, ρίπτουν
ένιαχοΰ έπί τής στέγης ξεροτήγανα καί λουκάνικα.

Ή βασιλεία τών καλλικαντζάρων αρχίζει άπό τής ημέ-
ρας τών Χριστουγέννων καί λήγει τήν ήμέραν τών Φώτων,
καθ' ήν ούτοι φεύγουν, διότι φοβούνται τόν άγιάζοντα πα-
πάν. Φεύγοντες δέ λέγουν τό εξής ασμάτων

Φεύγετε να φεύγουμε
γιατ' ήρθε ό διαβολόπαπας
με τήν αγιαστούρα του
καί με τή βρεχτούρα του.
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Ol καλλικάντζαροι είναι δαιμόνια κακά και πονηρά, μα
δεν μπορούν νά βλάψουν τους ανθρώπους' γι αυτο κ' οι γυ-
ναίκες ακόμη τά περιπαίζουν και τά βρίζουν και τα λεν οτα-
χτοπόδηδες, σταχτιάδες, κατουρληδες κι αλλα πολλά. Οΰτω
δέν είναι μέν πολύ επικίνδυνοι, είναι όμως κατ' εξοχήν ενο-
χλητικοί, ή δέ σπουδαιοτέρα ενόχλησις αύτών είναι ή μίαν-
σις τών τροφών και τοΰ ΰδατος και τών άλλων πραγμάτων.
Ουρούν εις τά αγγεία τοΰ ΰδατος, τοΰ οίνου, τοΰ ελαίου,
μαγαρίζουν τά φαγιά καΐ τά άλλα πράγματα και δι' αύτό
αί οίκοδέσποιναι δέν φυλάγουν προζύμι κατά τό δωδεκαή-
μερον. 'Ιδίως εύχαριστοΰνται νά ούροΰν εις τήν εστίαν, διά
νά σβήσουν τό πΰρ, και δια τούτο ή στάκτη τοΰ δωδεκαη-
μέρου θεωρείται μιαρά. 'Αρπάζουν δέ και μικρά παιδιά
άντικαθιστώντες αυτά διά τών ιδίων ισχνών και καχεκτικών.
Τό χαρακτηριστικών τούτο έχουν κοινόν μετά τών νεράιδων,
περί τών οποίων κατωτέρω. Παρά τών γυναικών άπαιτοΰν
ώρισμένας εργασίας, μεταξύ τών οποίων σπουδαιοτάτη είναι
τό κλώσιμον ώρισμένου αριθμού αδραχτιών, τά οποία πολ-
λαχοΰ κρεμούν εις τήν εστίαν, διά νά τά βλέπουν οί καλ-
λικάντζαροι, όταν κατέρχωνται διά της καπνοδόχου.

Διά νά προφυλαχθούν άπ'αύτούς μεταχειρίζονται διάφορα
αποτρεπτικά μέσα χριστιανικής ή μαγικής προελεύσεως, τά
όποια φοβούνται οί καλλικάντζαροι. Οΰτω π. χ. φοβούνται
τόν σταυρόν, τόν χαρασσόμενον επί τών θυρών και τών δο-
χείων, τό θυμίαμα και τόν άγιαομόν, τάς άσεμνους φράσεις,
τό πΰρ και τούς δαυλούς, ώς και τούς εξορκισμούς και τάς
δυσώδεις όσμάς. 'Επίσης δέν δύνανται νά υποφέρουν τήν
δσμήν τοΰ χαμολιοΰ, διά τοΰτο χρίουν δι' αύτοΰ τάς θύρας
τών οικιών σχηματίζοντες τό ση μείον τοΰ σταυρού. "Οταν δέ
τό ΐδουν φεύγουν λέγοντες

Φοβούνται δέ και τά ακανθώδη φυτά, οθεν δι' αύτών άπο-
φράττουν τάς οπάς, δι' ών είναι δυνατόν νά εισέλθουν. Επί-
σης τό χοιρινόν οστοΰν και άλλα περίαπτα, άναρ ' ενα εις

Χαμολιος μυρίζει εδώ !
Νά χαθί; τέτοιο χωριά/
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τάς θύρας, εμποδίζουν τήν εΐσοδόν των. Φοβούνται τέλος
και τό μαυρομάνικο μαχαίρι. "Οταν δέ συλληφθή κανείς, τόν
υποχρεώνουν νά μέτρηση κόσκινο, δένοντες αυτόν εκ τοΰ
ποδός δι' ερυθράς κλωστής ή δια ψαθοσχοίνου, τά όποια δεν
έχει τήν δΰναμιν νά κόψη.

Επικίνδυνοι είναι οί κα?Λικάντζαροι εις τό ΰπαιθρον.
Συχνάζουν εις τούς μύλους και εις τά τρίστρατα καί τά
δάση καί καταδιώκουν τούς νυκτερινούς διαβάτας, τούς κα-
βαλλικεύουν, τούς αναγκάζουν νά χορεύσουν μαζί των τόν
δαιμονικόν χορόν των καί πολλάκις καί τούς κατασπαράτ-
τουν δια τών ονύχων των. Φεύγουν δέ μόλις λαλήση δ τρί-
τος πετεινός, δ όποιος φέρει τήν ήμέραν.

"Οσον δέ είναι ευκίνητοι τό σώμα καί ενοχλητικοί, τό-
σον είναι, καί ηλίθιοι, καί ευκόλως δύνανται νά εξαπατηθούν
υπό τών ανθρώπων.

Ένιαχοΰ φαντάζεται αυτούς δ λαός ώς αρσενικούς καί
θηλυκούς, γεννώντας τέκνα καί καλοΰντας μαΐαν, τήν οποίαν
απειλούν ότι θά κατασπαράξουν, αν τό γεννηθησόμενον εί-
ναι θήλυ.

Πολλαχοΰ πιστεύεται ότι οί καλλικάντζαροι είναι άνθρω-
ποι, οί γεννηθέντες τό δωδεκαήμερον, οί όποιοι κατά τόν
χρόνον τοΰτον μεταβάλλονται κατά τάς νύκτας εις δαίμονας.
Αί τοιαΰται δοξασίαι έχουν σχέσιν πρός τάς παλαιάς καί εις
πολλούς λαούς διαδεδομένας δοξασίας περί λυκανθρωπίας,
ήτοι τάς δοξασίας, καθ' ας άνθρωποι τίνες εις ωρισμένους
χρόνους καί περιστάσεις μεταβάλλονται εις λύκους. Ή με-
ταβολή αύτη θεωρείται ένιαχοΰ ώς μανία τις, ή οποία κα-
ταλαμβάνει. ώρισμένους ανθρώπους, τών δποίων ή βάπτισις
δέν έγένετο κανονική ενεκα άγραμματοσύνης τοΰ ιερέως,
καί φεύγουν έκ τών οικιών των καί περιφέρονται εδώ καί
εκεί. Ένιαχοΰ πιστεύεται ότι τό σώμα αυτών καλύπτεται
υπό τριχών, αί δποΐαι καταπίπτουν μόλις λαλήσΐ] δ πετει-
νός καί ούτω μεταβάλλονται ε'ις ανθρώπους.

Οί καλλικάντζαροι φεύγουν κατά τά Φώτα. Δια νά κα-
θαρισθή δέ ό τόπος από τοΰ μολύσματος αυτών, τήν μέν
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στάκτην τής εστίας περισυλλέγουν και ρίπτουν εκτός τής οι-
κίας, ό δέ ιερεύς περιερχόμενος αγιάζει πάσας τάς οικίας καί
τά καταστήματα καί έργαστήρια. Ένιαχού τήν παραμονήν
άνάπτονται καί πυραί, όπως συντελεσθή πλήρης ή έκδίθ)ξις
τών περιέργων τούτων δαιμονίων.

Αί περί τών καλλικαντζάρο>ν παραδόσεις είναι πολυα-
ριθμόταται, έπαναλαμβανόμεναι κατά τόπους ύπό ολίγον πα-
ραλλάσσουσαν μορφήν, ώς συνήθως συμβαίνει μέ τάς τοι-
ούτου είδους παραδόσεις. 'Αρκεί νά άναφέρη κανείς τό όνομα
των, διά νά άκούση διά πολλούς, οί όποιοι είδαν καί έπα-
θαν μέ τούς καλλικαντζάρους, τάς αύτάς περίπου ιστορίας.

«βΟ Άνασκελάδες.

Άνασκελάδες ή άτζονμπάδες (]) καλούνται ιδιαιτέρα τις
τάξις δαιμονίων, τά όποια εμφανίζονται συνήθως κατά τήν
νύκτα ύπό τήν μορφήν όνου. Ό ανύποπτος διαβάτης τόν
καβαλλϊκεύει καί ό όνος αρχίζει τότε νά γίνεται όλονέν
ύ\|ιηλότερος καί δύναται νά βλάψη τόν άνθρωπον, αν ούτος
διά διαφόρων μέσων, χριστιανικών ή άλλων, δέν κατορθώση
νά τόν δαμάση. Πολλοί, ώς πιστεύει ό λαός, κατορθώνουν
νά δαμάσουν αύτούς καί τούς μεταχειρίζονται κατόπιν εις
τά έργα των ώς ζώα φορτηγά.

Χαρακτηριστικών επίσης τών άνασκελάδων είναι τά πη-
δήματα, τά λακτίσματα καί οί σπινθήρες. Ενίοτε έμφανίζον-
ται καί ώς άσκοί πλήρεις μέλιτος. Τό όνομά των είναι παρα-
φθορά έκ τού άρχαίου δνοακελίς, έπιθέτου τό όποιον άπεδί-
δετο εις τήν "Εμπουσαν καί άλλους δαίμονας, τούς όποιους
οί άρχαΐοι έφαντάζοντο έχοντας πόδας όνου, ώς καί σήμερον
φαντάζεται ό λαός τούς καλλικαντζάρους καί τές νεράιδες.

Τίς ή αρχή τού όνομόρφου τούτου δαίμονος δέν είναι
έξηκριβωμένον. Τοΰτο μόνον είναι γνωστόν, ότι ήδη είς μνη-

(') Περί τών ονομάτων αυτών |!λ. Ν. Γ. Πολίτου, Τά ονόματα τών
νεράιδων καί τών άνασκελάδων, έν τω Ε' τόμο) τοϋ Λεξικογραφικού
'Αρχείου τής μέσης καί νέας ελληνικής, καί είς ίδιαίτερον φυλλάδων.
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μεΐα τής μυκηναϊκής εποχής οι δνοκέφαλοι δαίμονες είναι
συνηθέστατοι. Όνοσκελις δέ, ώς εΐπομεν, επικαλείται ή Έμ-
πουσα, και μέ τό ό'νομα τοϋτο ή υπό τόν μικρόν παραλλάσ-
σοντα τΰπον Όνοσκελία αναφέρεται ίδιος δαίμων κατά τους
μεταγενεστέρους χρόνους. Γνωστή δέ είναι και εις τούς Βυ-
ζαντινούς ή ' Ονοακελης ή Όνοακελον. Κα! εις έργα δέ τέχνης
τών υστέρων χρόνων και τών μεσαιωνικών δέν είναι άγνω-
στοι α! παραστάσεις τής δνοσκελούς ή ονοσώμου δαίμονος.

-κγ') Νεράιδες.

Οί νεράιδες τοΰ νεοελληνικού λαοΰ, αί νύμφαι τών αρ-
χαίων, είναι αί χαριέσταται τών προσωποποιήσεων, δσας
έ'πλασεν ή φαντασία τοΰ λαοΰ καί δι' ών έζωογόνησε τήν
περιβάλλουσαν φύσιν. Κάθε πηγή καί κρήνη, κάθε ρεματιά
καί κάθε βράχος, κάθε δένδρον καί κάθε δάσος, καθώς καί
ή απέραντος θάλασσα, έ'χει τές νεράιδες της, τά χαριτωμένα
καί ωραιότατα αυτά ό'ντα, τών οποίων ή ζωή ολόκληρη εί-
ναι χορός καί παιγνίδι μέσα 'ς τά καθαρά νερά τής ρεματιάς,
επάνω 'ς τόν αφρό τής θάλασσας, καθώς καί 'ς τόν γαλάζιο
αέρα. Οί έξαφνικοί ανεμοστρόβιλοι, οί όποιοι έξαφνα σχη-
ματίζονται ε'ις τόν διαυγή αιθέρα, είναι οί τρελλοί χοροί των.

Οί αρχαίοι διέκρινον διάφορα είδη νυμφών αναλόγως
τοΰ μέρους, εις τό όποιον ανήκον, π. χ. τάς νηρηΐδας τής θα-
λάσσης, τάς ναϊάδας τών κρηνών, τάς δρυάδας και άμαδρυά-
δας τών δένδρων, τάς Ορεστιάδας τών ορέων. Σήμερον υπε-
ρίσχυσε τό ό'νομα τών θαλασσίων νυμφών, τών νηρηΐδων,
καί ώνομάσθησαν μέ τό γενικόν αυτό ό'νομα νεράιδες όλα
τά ε'ίδη, εκλιπόντος τοΰ αρχαίου γενικού ονόματος τής νύμ-
φης. Φέρεται δέ τό όνομα αυτό υπό διαφόρους τύπους, ώς
νεράιδα, νεράδα, άνεράϊδα καί άνεράδα, άνεραγίδα, ραγίδα,
άγεραγίδα, άβραγίδα, άναράδινα, νεράϊσσα καί άνεροϋσα καί
ει τι άλλο . Πλήν τούτων όμως φέρουν ένιαχοΰ καί άλλα

(') Βλέπε τήν ανωτέρω μνημονευθεΐσαν πραγματείαν τοΰ Ν. Γ.
Πολίτου.
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ονόματα. Οΰτο) π. χ. καλούνται εξωτικες και ξωτικές και ξαν-
θιές, όνομα γενικόν, σύνηθες και δι' άλλα δαιμόνια (εξω-
τικά), έπειτα άγερικά και άνεμικές, ώς μετά τοΰ ανέμου φε-
ρόμενοι, ξωνέρια, ώς διαμένουσαι εις τά ύδατα, και μάγισσαι
διά τήν κακοποιόν αύτών δύναμιν. Γιαλλονδες δέ και άγελ-
λοϋδες καλούνται ένιαχοΰ εκ τοΰ ονόματος της αρχαίας δαί-
μονος Γελλοϋς. 'Έπειτα κατ' ευφημισμόν καλούνται κατά
τόπους κνράδες, κνράτσες, αρχόντισσες, καλές κνράδες, κα-
λοκνράδες, καλομοίρες, καλότυχες, καλονδες, χαριτωμένες, κο-
ράσια, κοπέλλες, μελιτένιες κτλ. Ξένα ονόματα πρός δήλωσιν
τών νεράιδων μόνον εΐς τινα μέρη τής βορείου Μακεδονίας
και τής βορείου Θράκης έχρησιμοποιήθησαν τό σλαβικόν σα-
μαντίβα η σαμοβίλα. Πλην τών γενικών τούτων ονομάτων
πολλαχοϋ μνημονεύονται και προσωπικά ονόματα νεράιδων,
άλλα αρχαία και άλλα νεώτερα, ώς Καλλιόπη, Ουρανία, Λαμ-
πετία, Άστέρω, Ζονγράφω, Πυργούλα, Κανέλλα κτλ.

Τές νεράιδες φαντάζεται ό λαός ώς γυναίκας εξαίσιας
ώραιότητος μέ μακρυά ξανθά μαλλιά, κάποτε πράσινα, τά
όποια χτενίζουν μέ χρυσό χτένι, μέ μάτια άμυγδαλωτά, κά-
ποτε σχισμένα πρός τά κάτω, πάντα άσπροι<τυμένες, μέ πέπλο
λεπτό 'ς τό κεφάλι. Εις μερικά μέρη πιστεύουν ότι υπάρχουν
και μαύρες νεράιδες μέ φτερά σαν αετού, συνήθης δέ είναι
ή δοξασία, ότι τό ε'να πόδι των είναι γαϊδουρινό. Ένω όμως
τοιαύτη είναι ή μορφή των, δύνανται νά εμφανίζωνται υπό
ποικίλας άλλας μορφάς και ιδία ζώων. Μόνον όμως οί άλα-
φροήσκιωτοι σαβατογεννημένοι δύνανται νά τάς διακρίνουν,
καθώς διακρίνουν και τά άλλα εξωτικά.

Ζουν σέ λαγκάδια, λιβάδια, αλώνια, μύλους, γεφύρια,
πηγάδια, βρύσες, ρεματιές και εις τόπους έν γένει, πού έχουν
δένδρα πολλά και νερά. "Επειτα εις λουτρούς καΐ εις τήν
θάλασσαν. Άπό τά δένδρα αγαπούν συνήθως τές καρυδιές
και τές συκιές και γι' αύτό ό ήσκιος αύτών τών δένδρων
είναι επικίνδυνος. 'Επειδή δέ εις ώρισμένους τόπους συχνά-
ζουν, διά τούτο και ώρισμέναι τοπωνυμίαι έπλάσθησαν, ώς
νεραϊδολίθί, νεραϊδόσπηλιος, νεραϊδότρουπα, νεραϊδόκηποι, νε-
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ραϊδοβοννι, νεραϊδόραχη κτλ. Μολονότι δέ δύνανται νά κι-
νούνται έλεύθερα καί γλήγορα, έχουν όμως πάντοτε ώρισμέ-
νην περιοχήν, τής όποιας τά όρια δέν δύνανται νά υπερβούν.

ΟI νεράιδες είναι καλύτερη πλάση άπο μας, λέγει ό λαός.
Ή καλύτερη δέ άπό όλες είναι ή Κυρά Κάλω, ή άρχηγός
καί βασίλισσά των, όπως ή "Αρτεμις ήτο ή άρχηγός τών
παλαιών νυμφών. 'Αγαπούν τές χαρές καί τά γλέντια καί
γι' αύτό αρπάζουν τραγουδιστάδες καί λυράρηδες καί όμορφα
παλληκάρια, γιά νά παίζουν καί νά τές τραγουδούν 'ς τούς
χορούς των. Πολλοί λυράρηδες, πού παίζουν πολύ πιό όμορφα
άπό όλους, τούς έχουν μάθει οί νεράιδες. Τά τραγούδια των
είναι θαύμα γλυκύτητος καί μελφδίας, οί δέ άερικοί χοροί
των κάτι έξαιρετικόν καί ύπεράνθρωπον. Όταν περνά ό άνε-
μοστρόβιλος, είναι οί νεράιδες μέσα, πού χορεύουν. "Οταν
περνούν θυμωμένες, αρπάζουν πέτρες καί ξύλα καί τά ρή-
χνουν °ς τούς άνθρώπους. 'Αλίμονο σε κεϊνον, πού δέν ξέ-
ρει νά φυλαχθή. Συνήθως έμφανίζονται τό μεσημέρι καί τά
μεσάνυχτα, φεύγουν δέ όταν έβγη τό φεγγάρι. Τήν τάβλα
τους στρώνουν κάτω άπό τά δέντρα καί 'ς τ' αλώνια καί
τρών, καί κάνουν |κακό σέ κεϊνον, πού χωρίς νά τό ξέρη πα-
τήση τήν τάβλα τους. Τόν λαβώνουν καί δέν μπορεί πιά
νά γιάνη παρά μέ ξόρκια καί μέ άγικά. Λούζονται 'ς τά
ποτάμια καί γι' αύτό θολώνει άξαφνα τό νερό καί όποιος
λουστή τότε λεπριάζει. ,

Διάφοροι άσθένειαι, κεφαλαλγίαι, κακοδιαθεσίαι, ιδίως
αιφνίδιοι οξείς ρευματισμοί, οί όποιοι είναι τόσον συνήθεις
εις τυύς έν υπαίθριο βιούντας καί κοιμιομένους, άποδίδον-
ται 'ς τές νεράιδες. "Οποιον χτυπήσουν οί νεράιδες πιάνεται
ολόκληρος. Σέ πολλούς χώνουν έ'να βούρλο ή κλαρί 'ς τό
πόδι ή 'ς τό χέρι, καί τούς πιάνει πόνος άγιάτρευτος. Γι'
αύτό φυλάγονται νά μή τές πειράξουν. Πρός τοΰτο μετα-
χειρίζονται διάφορα μέσα. 'Αποφεύγουν νά ρίπτουν τά κου-
κούτσια τών έλαιών έκ φόβου μή τάς κτυπήσουν, προτού
νά βγάλουν νερό ρήχνουν μέσα τρία χαλίκια καί όταν 'ς τό
βουνό δούν μαυρίλα άπό μακριά, λέγουν, μέλι και γάλα.
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Δια να προφυλαχθούν άπ' αύτάς μεταχειρίζονται καί διά-
φορα αποτρόπαια, τά όποια δέν ημπορούν νά υποφέρουν οί
νεράιδες. Τοιαύτα είναι τό ψωμί, τό μπαρούτι, τά σκόρδα,
κόκκαλα χελώνας καί οχιάς, φυλαχτάρι σαρανταβλογημένο
κ.τ.τ. Έπίσης τό Πάτερ ημών καί τό Πιστεύω απαγγελλό-
μενα έχουν τήν δύναμιν νά τάς απομακρύνουν. Οί άλωνί-
ζοντες έπί τών σωρών τών σιτηρών χαράσσουν σταυρούς,
διά νά μή πάρουν τό σιτάρι οί νεράιδες. "Οταν δέ πάθουν,
μόνον μέ προσφοράς καί μειλίγματα ή μέ ξόρκια καί μέ
άγικά δύνανται νά θεραπευθούν. Συνήθως δέ επικαλούνται
τήν έπέμβασιν τού νεραϊδάρη, ό όποιος ξέρει τές νεράιδες
καί μαθαίνει ποιά ήτο ή αιτία τής ασθενείας, τήν κτυπά
μέ τό καλάμι καί τήν άναγκάζει νά θεραπεύση τόν άσθε-
νήσαντα.

Έπίσης ή ύπνοβασία, ώς καί διάφοροι φρενοπάθειαι
καί ιδία μελαγχολίαι καί άφασίαι, αποδίδονται εις κτύπημα
τών νεράιδων. Οί νεράιδες παίρνουν τή φωνή έκείνου, πού
θά τές μιλήση. Οί υποφέροντες έκ τοιούτων νόσων είναι
οί παρμένοι ή νεραϊδοπαρμένοι* Μεγάλη ν θεραπευτική ν δύ-
ναμιν διά τοιαύτα νοσήματα έχει καί ό ΐξός, τό νεραϊδόξυλο,
ένα ξύλο, ένα χαμόκλαδο νά πούμε, πού φυτρώνει άπάνου
'ς τά έλατα. Αυτό τό βάζουν σέ αμίλητο νερό καί πίνει ό
άρρωστος όσο νά γιάνη.

"Οπως ύπάρχουν νεράιδες, υπάρχουν καί νεράιδοι άρσε-
νικοί. Γεννούν δέ καί παιδιά αναμεταξύ τους. Όταν πρό-
κειται νά γεννήσουν, γίνονται πεταλουδίτσες κι άπό τις τρύ-
πες τής κλειδωνιάς μπαίνουν 'ς τά σπίτια καί 'ς τά σεντού-
κια καί παίρνουν τά ρούχα τών γυναικών. Τότε άκούει κα-
νείς χωρίς λόγο νά τρίζουν τά κεραμίδια, σαν νά πέφτη
βαρύ χαλάζι, έπειτα τρίζουν τά σεντούκια καί οί λεκέδες, πού
βρίσκουν καμιά φορά οί γυναίκες 'ς τά ρούχα χωρίς κα-
νένα λόγο, είναι τά λερώματά τους.

Τά παιδιά τους είναι καχεκτικά καί γι' αύτό προσπαθούν
νά τ' άλλάξουν μέ παιδιά, πού κλέφτουν άπό τούς άνθρώ-
πους. Γι' αύτό καί οί μητέρες φυ?^άγουν τά παιδιά τους.

V J, . APXGAAMOZ ΚΫΜΦοΛΗΤΤτοΖ

GH'ijAroÎ ÏÏArof <> êtffl 'Jrr/KÎjî
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Τά κλεμμένα αυτά παιδάκια τά έχουν κρεμασμένα μέσα σέ
κούνιες 'ς τά κλαριά τών δένδρων, όπου συχνάζουν και 'ς
τά κλωνάρια τών οποίων συνηθίζουν νά κάθονται καί νά
παίζουν.

Πλην τοΰτου αί παραδόσεις αναφέρουν ότι συνηθίζουν
νά έ'ρχωνται τήν νΰκτα καί νά πίνουν τό αίμα τών παιδιών,
τά όποια κιτρινιάζουν, μαραίνονται καί αποθνήσκουν. Εις
τό ση μείον τοΰτο παρατηροϋμεν ότι έχομεν σύμφυρσιν πρός
τάς περί τής παιδοπνικτρίας Γελλοΰς παραδόσεις.

Συνήθως όμως οί νεράιδες άγαποΰν δμορφα παλληκά-
ρια καί τ' αρπάζουν μέσα 'ς έ'να σίφουνα καί τά ρήχνουν
από στρώμα" σέ στρώμα απάνω 'ς τά κλαδιά. Πολλοί έ'πειτα
άπ' αυτό μαραίνονται σιγά σιγά καί σβήνουν. Μ'άλλους γεν-
νούν μαζί χωρίς νά τούς πειράξουν. Και όταν γεννήσουν,
τά παιδάκια ντυμένα 'ς τό μετάξι τ' αφήνουν °ς τά κλαριά,
για νά τά πάρη ό πατέρας τους ό άνθρωπος. Πολλάκις οί
άνδρες κατορθώνουν νά άρπάσουν τόν πέπλον τής νεράιδας,
πού έπιθυμοΰν, καί τότε αυτή αναγκάζεται νά τούς άκο-
λουθήση 'ς τό σπίτι των. ΈκεΤ γίνεται αρίστη σύζυγος καί
γεννά τέκνα ώραιότατα καί οικονομεί καί τόν οίκον της άρι-
στα. Άλλα κάποτε μέ τήν εύπιστίαν ή τήν άπροσεξίαν τοΰ
συζύγου της κατορθώνει νά πάρη οπίσω τόν πέπλον της ή
νεράιδα. Τότε αρχίζει τόν εξωτικό χορό της καί εντός ολί-
γου παρά τήν δοθεΐσαν ύπόσχεσιν εξαφανίζεται εις τόν αέρα
καί επανέρχεται εις τάς συντρόφους της. Επισκέπτεται όμως
κατά τήν άπουσίαν τού συζύγου της τήν οίκίαν καί περι-
ποιείται τά τέκνα της. Αυτά είναι οί περίφημοι νεραϊδο-
γεννημένοί καί πολλαί οίκογένειαι μνημονεύονται ότι έχουν
τήν αρχήν των εις νεράιδες, όπως δ 'Αχιλλεύς είχε μητέρα
τήν Θέτιν. Λέγονται όμως καί παραδόσεις, κατά τάς οποίας
ή νεράιδα, δια νά έκδικηθή τόν σύζυγόν της, επανέρχεται καί
φονεύει τά τέκνα της".

"Οπως οί νεράιδες άγαποΰν άνδρας, ούτω και οί νέραϊδοι
άγαποΰν γυναίκας, αί όποΐαι τούς βλέπουν ώς συζύγους των
καί τρέχουν νά τούς συναντήσουν.
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Όπως όλα τά εξωτικά, οί νεράιδες πειράζουν τούς μο-
νήρεις οδοιπόρους, τούς εμποδίζουν νά περιπατούν, ρήχνουν
πέτρες, τούς δέρνουν, γελούν μαζί τους καί τούς πιάνουν
'ς τό χορό, άπό τόν όποιον μόλις εξέρχονται ζωντανοί Είς
τούς καλούς είναι καλαί καί πολλά καλά τούς διδάσκουν.
Δίδουν π. χ. φυλαχτά, βοηθούν τούς άνδρας εις τά έργα των
και πρό πάντων διδάσκουν διάφορα ιατρικά καί γητέματα
άποτελεσματικώτατα.

Οί νεράιδες δέν παίζουν πάντα, έχουν καί τές δουλειές
των. Νέθουν, υφαίνουν. Κάτι πράματα σάν άράχνες είναι τά
παννιά τους. Κλέπτουν επίσης καί κουκούλια καί βγάζουν
μετάξι. Τά ξερά, πού βρίσκουνται άνάμεσα, είναι εκείνα,
πού πατήσανε έπάνω, όταν πήγαν γιά νά κλέψουν. Λύτά
τά φυλάγουν καί τήν άλλη χρονιά τά κρεμούν *ς τά κρεδ-
δάτια καί έτσι δέ ματανεβαίνουν οί νεράιδες. "Επειτα πλύ-
νουν ς τά ποτάμια καί τ' απλώνουν τά ρούχα τους γιά νά
στεγνώσουν καί όποιος περάση είναι άδύνατο νά μή τόν
πειράξουν.

Οί νεράιδες, μολονότι καλύτερη πλάση άπό μάς, δέν εί-
ναι άθάνατοι. Πολλαί παραδόσεις μνημονεύουσι τόν φόνον
ή τόν θάνατον αύτών.

Ό έκ τών νυμφών φόβος κατά τήν άρχαιότητα έγέν-
νησε τήν λατρείαν των, ή οποία έάν δέν έξακολουθή επι-
σήμως άσκουμένη, άναγνωρίζεται όμως εΐς τάς διαφόρους
πράξεις, διά τών οποίων προσπαθούν νά τάς έξιλεώσουν, διά
νά συγκατατεθούν ν' άπαλλάξουν τής νόσου τόν έκ τής έπη-
ρείας των άσθενήσαντα. Ούτω προσφέρουν μελόπιτες, ζαχα-
ρόκουκκα, μέλι καί γάλα, καί ιδίως μέλι, καί άλλα μειλίγματα,
παραθέτουν δέ καί δείπνα χάριν αύτών. Τάς προσφοράς
ταύτας τοποθετούν είς τά τρίστρατα, τόν προσφιλή τόπον
τών δαιμονίων, ή παρά τήν θάλασσαν ή τούς τόπους, όπου
νομίζει ό ασθενής ότι έπαθε, μετά δέ τήν τοποθέτησιν άπο-
μακρύνονται χωρίς νά ομιλήσουν καί νά στραφούν οπίσω.
'Υπάρχουν όμως ένιαχοϋ καί ώρισμένοι τόποι, όπου γίνον-
ται αί προσφοραί αύταί, σπήλαια, πηγαί, κοΐται ποταμών
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κτλ., όπου πιστεύεται ότι συχνάζουν οί νεράιδες και όπου
πιθανώς ήτο και τό μέρος τής παλαιάς αύτών λατρείας.

Αί περί τών νεράιδων παραδόσεις είναι πολυαριθμότα-
ται, εις αύτάς δέ ανευρίσκει τις ζωντανά τά στοιχεία τών
παλαιών περί νυμφών μύθων. Πλήν όμως τούτων και δο-
ξασίαι περί άλλων δαιμονίων έ'χουν συμφυρθή πρός αύτάς,
ώς π. χ. τής Έμπούσης, τής οποίας τά χαρακτηριστικά άνευ-
ρίσκομεν εις τό γαϊδουρινό ποδάρι τών νεράιδων, εις τό πνί-
ξιμο παιδιών και τήν άπορρόφησιν τοΰ αίματος των κτλ.

Εις τόν σημερινόν λαόν ή πίστις εΐς τήν ΰπαρξιν τών
νεράιδων είναι ζωηρά, πλείστοι δέ δσοι αναφέρονται κατά
τόπους, οί οποίοι είδον ή και ήλθον εΐς στενωτέρας σχέσεις
πρός αύτάς. Ό συλλογεύς δέν έχει παρά νά άνοιξη εΐς μίαν
συναναστροφήν χωρικών τήν περί νεράιδων όμιλίαν και τό
ύλικόν, τό όποιον θά συγκομίση, θά είναι πάντοτε ίκανο-
ποιητικόν.

κζ ) Λάμιες.

Οί λάμιες σήμερον είναι δαίμονες τών υδάτων συγγενείς
πρός τές νεράιδες, πρός τάς οποίας πολλάκις και συγχέον-
ται. Τό όνομα λάμια είναι άρχαΐον, έδήλου δέ εΐς τήν αρ-
χαιότητα κακοποιόν δαίμονα, όστις έπνιγε τά παιδία. Συνή-
θως εμφανίζονται μεμονωμένοι, κατέχουσαι, ώρισμένας πη-
γάς ή κρήνας, πο?Λάκις όμως και περισσότεροι. Ό λαός φαν-
τάζεται αύτάς ώς γυναίκας ύψηλάς, εύσώμους και ώραιο-
τάτας, μέ μαστούς υπερμεγέθεις, έχουσας όμως πόδας πλείο-
νας πολλάκις τών δύο και τούτους διαφόρων ειδών, ενα χαλ-
κό) ματένιο, το αλλο γαϊδουρινό, το αλλο βοϊδινο η κατοική-
οιο ή ανθρώπινο η ό,τι αλλο. Διαφέρουν δέ οί λάμιες από
τές νεράιδες κατά τούτο, ότι είναι δαίμονες πάντοτε κακο-
ποιοί. Κρατούν τά νερά και δέν τ' άφήνουν, εάν οί άνθρω-
ποι. δέν τούς αποστείλουν ώς θΰμα άνθρωπον, τόν όποιον κα-
τατρώγουν. Ή δέ πολυφαγία των είναι παροιμιώδης. Πνί-
γουν επίσης τά μωρά και τών ζώων ροφούν τό αίμα. Εί-
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ναι δέ καί αυταί θνηταί, όπως οί νεράιδες, καί ημπορεί κα-
νείς νά τάς σκοτώση πυροβολών διά τής άριστεράς χειρός.

Τόπος τής διαμονής αυτών είναι αί πηγαί, αί κρήναι,
τά φρέατα καί οί ποταμοί, ουχί σπανίως ομως καί τά δέν-
δρα. Επίσης ή θάλασσα έ'χει τή Λάμια ή τις λάμιες της.
Ή Λάμια είναι ή βασίλισσα 'ς τές νεράιδες καί κάνει κακό
'ς τά καράβια, κάνει τά σιφουνικά καί τ' άνεμορούφουλα.
Οί λάμιες χορεύουν καί πηδοΰν 'ς τά κύματα καί μέ τά
τραγούδια τους πλανεύουν τά καράβια.

Κατά ταύτα εις τάς περί Λάμιας παραδόσεις ανευρίσκει
τις στοιχεία καί τής παλαιάς Λαμίας-Έμπούσης καί τής
Λάμιας τών υδάτων καί τών σημερινών νεράιδων καί τών
παλαιών Σειρήνων.

κη') Στρίγγλες.

Στρίγλες ή στρίγγλες είναι τά μαγικά γραΐδια, τά όποια
ή φαντασία τού λαοΰ, έξεγειρομένη ύπό τοΰ φόβου καί τής
φρίκης διά τήν μυστηριώδη καί κακοποιόν των δύναμιν,
εδαιμονοποίησε.

"ΙΊδη εις τήν ελληνικήν καί τήν ρωμαϊκήν αρχαιότητα
έπιστεύετο ότι γυναίκες γραΐαι, άσχολούμεναι περί τήν μα-
γείαν, είχον τήν δύναμιν νά μεταβάλλωνται συνήθοος εις
πτηνά, αόρατοι νά εισδύουν εις τάς οικίας τών άνθρώπων
καί νά βλάπτουν τάς γυναίκας καί ιδίως τά παιδία, τών
οποίων έπινον τό αίμα. Έκαλοΰντο δέ αύται μέ τό σημε-
ρινόν περίπου ό'νομα στρίγγαι (1).

Σήμερον ό λαός πιστεύει ότι οί στρίγγλες κατοικούν
εις τά βουνά ή καί εις ώρισμένους τόπους καί χωρία, ώς
π. χ. τήν Μύκονον καί τό Πραστειό τής Μάνης, τό όποιον
λέγεται καί Στριγγλοχώρι. Είναι δέ γριές φτωχές με ννχια
σουβλερά, σε μαγικά παραδομένες. "Εν τινι παραδόσει μνη-
μονεύονται τρεις, έ'χουσαι ενα κοινό δόντι, ενα άφτί καί

(') Στρίγλος έλέγετο ό νυκτοκόραξ.
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έ'να μάτι, ώς αί Γραϊαι έν τώ μύθω τοϋ Περσέως. Περι-
πατούν κατά τάς νύκτας καί άόρατοι εισέρχονται εις τάς
οικίας τών άνθρώπων, όπου βυζαίνουν τά μωρά καί μάλι-
στα τ' άβάφτιστα και τ' άφήνουν ξερά. Πειράζουν επίσης
τάς γυναίκας καί αυτούς τούς άνδρας. Σχίζουν κα0' ύπνους
τό στήθος καί έξάγουν τά έντόσθια, τά όποια κατατρώγουν.
Ό άνθρωπος κιτρινίζει καί άποθνήσκει. Ένιαχοϋ πιστεύουν
ότι καί μερικαί μητέρες ατριγγλιάζουν καί τρώγουν τά παι-
διά τους, όπως οί άρχαΐοι έμυθολόγουν διά τήν Λάμιαν.
Είναι αί μητέρες, τών οποίων δέν ζοΰν τά παιδιά. Εις τά
παράλια μέρη κατά τάς νύκτας έπιβαίνουν πλοιαρίων καί
ταξιδεύουν μέχρι τής 'Αφρικής καί τήν πρωΐαν επιστρέψουν.

Ώς μέτρον προφυλακτικόν κατ' αύτών συνιστάται ή διά
κρότων καί κτυπημάτων άποδίωξίς των έκ τοϋ δωματίου,
όπου ευρίσκεται τό παιδίον, καί ή διαρκής παρ' αύτό πα-
ραμονή, έ'ως ότου τοϋτο βαπτισθή. Οί στρίγγλες άναφέρον-
ται συχνά ώς δρώντα πρόσωπα καί εΐς τά παραμύθια. Ού-
τως άναφέρεται νεογέννητον κοράσιον βασιλέως, τό όποιον
τάς νύκτας στριγγλιάζει καί κατατρώγει πρώτον τούς ίππους,
έπειτα δέ καί τούς άδελφούς καί τούς γονείς του, καταδιώ-
κει δέ τόν μόνον διασωθέντα μικρότερον άδελφόν του.

κϋ') Ήμερες.

Μία άπό τάς περιεργοτέρας προσωποποιήσεις είναι τής
Παρασκευής. Ή Παρασκευή, ήμερα αφιερωμένη εις τήν
άγίαν Παρασκευή ν, είναι ημέρα ιερά διά τάς γυναίκας,
κατά τήν οποίαν άπαγορεύεται πάσα έργασία άπό τής
έσπέρας τής Πέμπτης. Εις τάς μή τηρούσας τήν άπαγό-
ρευσιν έπιφαίνεται ή αγία Παρασκευή ή ή Πεφταργά ύπό
μορφήν φοβεράν, γραία υψηλή μέ μεγάλα δόντια καί άδρά-
χτιά εΐς τό χέρι, ή οποία τιμωρεί τήν παραόάτιν. Ή τοι-
αύτη προσωποποίησις ημερών δέν είναι άγνωστος καί είς
άλλους λαούς.
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λ') Μάγοι καί μάγισσες.

'Λφετηρίαν είς τήν κατηγορίαν ταύτην των παραδόσεων
έδωκεν ή παγκόσμιος πίστις είς τήν δΰναμιν των ασκούν-
των τήν μαγείαν. Ό ελληνικός λαός έχει νά διηγηΟή πολλά
θαυμάσια διά τούς μάγους και τάς μαγίσσας. Δένουν τά φί-
δια, κάνουν τούς άνθρώπους νά φαντάζονται πώς βλέπουν
διάφορα πράγματα, έχουν τήν δΰναμιν νά φονεύσουν άκόμη
άνθρώπους μέ τά μαγικά των κ.τ.λ.

λα') Διάβολος.

Ή μορφή τού διαβόλου είσήλθεν είς τάς ελληνικός πα-
ραδόσεις διά τής χριστιανικής θρησκείας, έχει δέ τήν αρχήν
της εΐς τάς θρησκευτικός δοξασίας καί παραδόσεις τών άνα-
τολικών λαών καί ιδία τών Περσών, έν τή θρησκεία τών
οποίων ούσιωδέστατον στοιχεΐον είναι ή μεταξύ τού άγα-
0ού καί τού πονηρού πνεύματος πάλη. Άλλ' έν ταΐς νεοελ-
ληνικάϊς παραδόσεσιν ό διάβολος έχασε τόν άρχικόν αύτοΰ
χαρακτήρα, τοΰ πονηρού καί άποστάτου πνεύματος, τοΰ άμει-
λίκτως καταδιώκοντος τήν σωτηρίαν τοΰ άνΟρώπου, καί πα-
ραλαβών πλείστα στοιχεία έκ τής νεοελληνικής μυθολογίας,
μετεβλήθη εις κοινόν δαιμόνιον, πολλάκις κωμικόν καί ήλί-
Οιον, τοΰ οποίου τά χαρακτηριστικά, ώς καί αί ένέργειαι,
είναι παρόμοιαι πρός τάς τών άλλων νεοελληνικών δαιμο-
νίων. Μεταξύ δέ τών παραδόσεων, τών άναφερομένων εις
τόν διάβολον, ανευρίσκει τις καί άκεραίας καί άναλλοιώτους
παραδόσεις, αί όποΐαι είναι χαρακτηριστικαί άλλων δαιμο-
νίων, νεράιδων κτλ. Τήν σΰγχυσιν ταύτην έπέτεινεν ίσως
καί ή γενικότης τοΰ ονόματος δαίμονας καί δαιμόνιο, τό
όποιον εξ ίσου άποδίδεται καί εΐς τούς διαβόλους καί εΐς
όλα τά έξωτικά.

Τό κύριον αύτοΰ όνομα είναι διάβολος ύπό διαφόρους
κατά τόπους διαλεκτικός μορφάς. Πλήν τούτου όμως φέρει
καί πληθύν άλλων ονομάτων, άλλων μέν έκ διαφόρων γρα-

13
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φικών καΐ εκκλησιαστικών εκφράσεων ε'ιλημμένων, ώς π. χ.
εχθρός, άλλων εύφημιστικών, ώς π. χ. <5 κάλος άνθρωπος, υ
τάδε, ό τάδε ποιος κτλ., άλλων αποτρεπτικών, ώς π. χ. ό δξα-
ποδώς, και άλλων υβριστικών, ώς <5 άφωριομένος, ό περί-
δρομος, δ καταραμένος, δ αναθεματισμένος κτλ. Ό διάβολος
ή είναι εις, ώς εκπροσώπησις τοΰ πονηρού πνεύματος, ή και
πολλοί, τάγματα ολόκληρα. Φαντάζεται δέ αυτούς ό λαός
ώς υψηλούς, λιγνούς, μέ πόδια σα γίδια και ουρά, μέ κε-
φάλι στενομάκρουλο και κέρατα πελώρια. Παραδίδεται δέ
ότι ό αρχηγός τών διαβόλων είναι και κουτσός, διότι τού
έφαγε τό πόδι τό δημιούργημα του, ό λύκος, κατά διατα-
γήν τού Χριστού. "Εχουν όμως τήν δύναμιν, όπως και τά
άλλα εξωτικά, νά παρουσιάζωνται υπό διαφόρους μορφάς,
ώς γραΐαι, τράγοι, αίγες, μυΐαι κτλ.

Ώς τόπον διαμονής και συνελεύσεως αύτών έχουν ήρει-
πωμένα κτίρια, μύλους, αλώνια, δένδρα, σπήλαια κ.τ.τ., δθεν
και διάφοροι τοπωνυμίαι έλαβον τό όνομα, ώς ΔιαΟολάλωνυ,
Διαβολοσπηλιά κτλ.

Οι διάβολοι, όπως και οί νεράιδες, τρών 'ς τήν τάβλα τό
μεσημέρι, τήν δέ νύκτα έχουν τό μακελειό τους και πουλούνε
κρέας, τό οποίον τήν ήμέραν εξαφανίζεται, όπως και αυτοί.
Κάμνουν παιδιά μέ τις στρίγγλες, τά διαβολύπονλα, πολ-
λαχού δέ πιστεύεται ότι κατά τήν νύκτα συνευρίσκεται ό
διάβολος μετά τών γυναικών, έκ τών οποίων καΐ γεννών-
ται τέκνα. Εντεύθεν και αί ύβρεις, διαβολύσπαρμα, διαθο-
λόσπορος κτλ.

Κατά τάς ημέρας εκστρατεύουν, διά νά εκτελέσουν τούς
διαφόρους άθλους των εΐς βάρος τών ανθρώπων, τήν δέ νύ-
κτα συνέρχονται συνήθως εΐς δένδρα, όπου αφηγούνται τά
κατορθώματά το)ν εΐς τόν άρχηγόν των. Πειράζουν δέ τούς
ανθρώπους πολλαχώς και πολυτρόπως. Διάφορα τυχαία δυσ-
τυχήματα, πτώσεις, ολισθήσεις, αιφνίδιοι οξείς ρευματισμοί
και άσθένειαι αποδίδονται εΐς αύτούς. Επίσης αί άπώλειαι
πραγμάτων εντός τοΰ οίκου πολλάκις εις αύτόν αναφέρον-
ται, όταν δέν άποδίδωνται εΐς τό στοιχειό τοΰ σπιτιού. Εΐς
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τήν ενέργεια ν αυτών επίσης αποδίδονται και τά διάφορα
παραπτοιματα τών άνΟρώπων.

Παρά πάσαν όμως τήν πονηρίαν α uro Γι ό διάβολος εί-
ναι. και ηλίθιος. Οί δε μοναχοί σφραγίζοντες αυτούς διά τοΓι
σημείου τοΰ σταυρού τούς καθιστούν εντελώς υποχείριους,
όπως είχε καταστήσει αυτούς καί ό Σολομών. Ό διάβολος
έρχεται καί εις συμφωνίαν πρός τούς ανθρώπους, δι' ής αυ-
τός μεν υπόσχεται, νά κάμη πάν, ό,τι έπιθυμήση ό άνθρω-
πος, ό δέ άνθρωπος παραδίδει εις αυτόν τήν ψυχήν του.

Εις τόν διάβολον αποδίδει ό λαός τήν δημιουργίαν ζώων,
ώς τοΰ λαγωοΰ, τοΰ δνου, τής αϊγός, τοΰ λύκου, έ'πειτα δέ
καί τήν εφεύρεση διαφόρων οργάνων καί εργαλείων, τά
όποια κατά τήν γνώμην τοΰ λαοΰ απαιτούν έξαιρετικήν δξύ-
νοιαν. Ούτω κατά τάς λαϊκάς παραδόσεις αυτός είναι ό εύ-
ρων τήν σφυρίκτραν καί δι' αυτό δεν πρέπει νά σφυρίζουν
τήν νύκτα, διότι μαζεύονται οί διάβολοι, τά τύμπανα, διά
νά εύθυμοΰν καί ερίζουν .οί άνθρωποι ('), επίσης έδειξεν εις
τούς ανθρώπους τήν χρησιμοποίησιν τοΰ μύλου, τοΰ κασ-
σιτέρου κ. τ. λ. Δι'αυτό καί πάσα μηχανή, έκπλήττουσα τόν
λαόν διά τή; ευφυούς αυτής λειτουργίας, καλείται διαβο-
λομηχανή.

λβ ) Φαντάσματα.

-νν1 ■ ·* ■ - 1

Τά φαντάσματα είναι αί ψυχαί τών τεθνεώτων καί μά-
λιστα τών φονευθέντων ή αί ψυχαί αί κολασμένοι, αί όποΐαι
συχνάζουν εις τού; τόπους, εις τούς οποίους έζησαν ή όπου
ετάφη σαν. Αί περί αυτών παραδόσεις έ'χουν ώς άφετηρίαν τάς
αυτά; περί ψυχής δοξασίας, εκ τών όποίοον έγεννήθησαν καί
αί περί τών στοιχειών παραδόσεις. Εις δέ τήν γένεσιν αυτών

(') Εις τήν άπόδοσιν της Ευρέσεως τών μουσικών οργάνων είς τούς
δαίμονας πολύ πιθανώς συνετέλεσεν καί ό εκκλησιαστικός ασκητισμός
τών πατέρων, οιτινες πάντα ταύτα έχαρακτήριζον ώς έργα τοϋ διαβό-
λου πρός παραπλάνησα' τοΟ ανθρώπου άπό τής όδοΰ τής σωτηρίας
αύτοϋ.
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πιθανοηατα συνετέλεσαν και αί έκ τών ονείρων παραστά-
σεις. Εις τά όνειρα εμφανίζονται οί νεκροί, ή δέ έμφάνισις
αυτών πιστεύεται ύπό τοΰ λαοΰ ώς αληθής- διατί νά μή έμ-
φανίζωνται καί έν έγρηγόρσει και μάλιστα εΐς τάς έξεγειγερ-
μένας ύπό τού φόβου φαντασίας ;

Διαφέρουν δέ τά φαντάσματα τών στοιχειών κατά τοΰτο,
ότι ούδεμίαν κυριότητα άσκοΰν έπί τοΰ τόπου, εΐς τόν
όποιον εμφανίζονται, ούδέ εύεργετικήν έπίδρασιν έπ1 αύτοΰ
καί τών κατοικούντων έν αύτώ. Συνήθως δέ ούδέ παρενο-
χλούν τούς ανθρώπους. Έάν δέ ούτοι παθαίνουν έξ αύτών,
τούτο οφείλεται μάλλον εις τόν φόβον, τόν όποιον δοκιμά-
ζουν έπί τή θέα των. Ρίπτουν όμως πολλάκις λίθους, έχουν
δέ καί τήν δύναμιν διά τής πνοής των νά σβέσουν τά φώτα
ή καί βαρέα πράγματα νά ανατρέψουν, ανοίγουν κλεισμένας
θύρας καί περιπατώντα σύρουν τούς πόδας κατά γής. Πολ-
λάκις άκούεται ώς ήχος άλύσεων, τάς οποίας σύρουν κατό-
πιν των.

Εμφανίζονται δέ κυρίως μέν ώς άνθρωποι, καβαλλά-
ρηδες, μαυροφορεμένοι ή άσπροφορεμένοι, σκυθρωποί καί
αμίλητοι. Ούχ ήττον, καθώς καί όλα τά εξωτικά, δύνανται
νά εμφανισθούν καί ύπό διαφόρους μορφάς ζώων καί ιδίως
ώς ερίφια. Οί τόποι, όπου διαμένουν, είναι διάφοροι, καί
κυρίως ερείπια πύργων καί φρουρίων καί μάλιστα παλαιαί
οΐκίαι. Ή πίστις εις τά φαντάσματα καί αί περί αύτών πα-
ραδόσεις, ώς καί αί περί ψυχής δοξασίαι, έξ ής έχοτιν τήν
άρχήν, είναι καί παλαιόταται καί παγκόσμιοι.

λγ') Βραχνάς.

Ό βραχνάς ή πβραχνάς είναι ό εφιάλτης τών αρχαίων,
δηλαδή ή προσωποποίησις τοΰ έ'νεκα άσθενείας ή απλώς κα-
κής πολλάκις χωνεύσεως βαρέος καί αγωνιώδους ύπνου. Τό
αίσθημα τοΰ βάρους καί τής πιέσεως, τό όποιον αισθάνεται
ό κοιμαήιενος καί τά φοβερά όνειρα μέ τάς φοβεράς μορ-
φάς, τά όποΐα βλέπει κανείς nàv νά κάΟωνται επάνω του
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και aàv và πλάκωσαν το στήθος του ήσαν αρκετή αφορμή,
όπως δώσουν τήν γένεσιν είς τήν μυθολογικήν μορφήν τοΰ
εφιάλτου τών αρχαίων και τοΰ βραχνά τών νεωτέρων Ελ-
λήνων.

Τό όνομα τοΰ εφιάλτου παρ' ήμίν είναι κατά τόπους
διάφορον. Τό συνηθέστερον είναι τό βραχνάς, τοΰ οποίου ό
αρχικός τΰπος διετηρήθη εν Κύπρω, βαρυπνάς, εξ ου γλωσ-
σικώς προήλθον τό βαρυπνάς, βαρυχνάς, βραχνάς, σβραχνάς.
Πλήν τούτων υπάρχει τό όνομα μώρα, έτι δέ και ησκιος,
τον πλάκωσε ή μώρα,-δ ησκιος.

Ή μορφή, υπό τήν οποίαν φαντάζονται τόν βαρυπνάν,
δέν είναι ώρισμένη. Άλλοΰ φαντάζονται αυτόν ώς μικρόν
παιδίον, άλλοΰ ώς λάμιαν, άλλοΰ ώς μαλλιαρόν καΐ άσχη-
μον. Χαρακτηριστικών δέ αύτοΰ είναι ό σκοΰφος ή τό φέσι,
τό όποιον φορεί και διά τό όποιον πιστεύεται ότι, εάν τις
κιιτορΟώσΐ] νά τοΰ τό άρπάση, επιτυγχάνει παρ' αύτοΰ όσα
χρήματα ήθελε ζητήσει (').

λδ ) 'Ασθένειες.

Τάς ασθενείας ό ελληνικός λαός ακολουθών παλαιοτάτας
παγκοσμίους δοξασίας άπέδιδε πάντοτε είς τήν επήρειαν δαι-
μονίων, εξωτικών. Μερικάς όμως εκ τών φοδερωτέρών άσΟε-
νειών αύτάς καθ1 εαυτός έπροσα)ποποίησεν. Αί άοΟένειαι
αύται είναι ή Πανούκλα, ή Χολέρα, τό Χτικιό, ή Βλογιά,
ή Θέρμη, ή Γαστέρα ή 'Αστέρα ή Στέρα και εΐ τις άλλη.
Αί μορφαί, υπό τάς οποίας φαντάζεται αύιάς, είναι διάφο-
ροι. Συνήθως είναι γυναίκες φοδεραί τήν όψιν, ενίοτε τυ-
ψλαί (πανούκλα), αί όποΐαι κτυπούν τούς ανθρώπους. Εί-
ναι δέ ώρισμένα τά πράγματα, τά όποια κινούν τήν όργήν
των και διά τούτο πρέπει ταΰτα νά άποφεύγωνται. Ούτω
π. χ. οταν είναι Βλογιά 'ς ενα σπίτι ούτε τά σκουτιά είναι

(') Ν. Γ. Πολίτου, Τό σκυυψίν τυϋ βαρυπνα. Λαογραφικά Σύμμει-
κτα, Λ' ο. 5ö κε.
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καλό νά ζεματίζουν, ή νά κοπανίζουν, ούτε τ à ζώα τονς νά
σφάζουν, ούτε τα σκυλιά νά αφήνουν Ιλεύθερα, διότι ή Βλο-
γιά θυμώνει.

Προσπαθούν δε δια διαφόρων μέσων και ιδίως μειλι-
γ μ ατών νά αποτρέψουν ή νά καταπραΰνουν αύτάς. Οΰτω
βάζουν "ς τις πόρτες τών σπιτιών αγγεία μέ μέλι, γιά νά τά
βρή ή Βλογιά σάν έρθη, νά τά φ α γη, νά εΰχαριστηΟή καί
νά περάση γλήγορα.

Πρός προφΰλαξιν άπό τών επιδημιών εφαρμόζουν διά-
φορα μέσα, έκ τών οποίων σπουδαιότατον είναι τό παλαιό-
τατον εθιμον τής περιαροτριώσεως τών χωρίων διά ζεΰγους
βοών άδαμάστων, τους οποίους κατόπιν θάπτουν, ώς καί
ή κατόρυξις τών άοθενειών καί ή ΐδρυσις έπ' αυτών τελε-
σμάτων (').

λε') Μοίρες κα'ι Τύχη.

Εις όλους τους κατά φΰσιν λαούς ό άνθρωπος αισθάνε-
ται εαυτόν καί τά ύπάρχοντά του έξηρτημένον καί διαρκώς
ύποχείριον διαφόρων δαιμονικών δυνάμεων, εις τάς οποίας
άποδίδει πάν άγαθόν καί πάν κακόν, πάσαν άσθένειαν καί
τόν θάνατον. Εντεύθεν άνεπτΰχθη ή δοξασία περί κακοποιών
ή προστατευτικών δαιμόνων, οΐτινες ήδη άπό τής γεννήσεως
παρακολουθούν τόν άνθρωπον δι' όλου αύτοΰ τοΰ βίου. Έκ
τής ιδέας ταύτης τής εξαρτήσεως τοΰ άνθρωπίνου βίου έξ
άνωτέρων δυνάμεων, τών προστατευτικών ή κακοποιών δαι-
μόνων, διά διαφόρο)ν βαθμίδων διελθοΰσαι, άνεπτύχθησαν αί
περί μοίρας καί Μοιρών δοξασίαι, ώς δαιμόνων ή θεοτήτων,
καθοριζουσών τήν είμαρμένην τοΰ άνθρώπου.

Αί νεοελληνικοί περί Μοιρών δοξασίαι έχουν άμεσον σχέ-
σιν πρός τάς παλαιάς. "Οπως εις τούς άρχαίους υπάρχει τις

(') Περί τών ασθενειών κατά τά; δοξα ιίας τού ελληνικού λαού
εχομεν ήδη τήν πρ ιιγματείαν τοΰ Ν. Γ. Πολίτου, Ai άτΉνειαι κατά
τούς μύθους του 'Ελληνικού λαοΰ, έν Δελτίω 'Ιστορικής καί 'Εθνολο-
γικής 'Εταιρίας, Λ' σ. 1 κέ.
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διακύμανσις μεταξύ τής ατομικής μοίρας εκάστου και τών
δαιμόνων ή θεών Μοιρών, αΐτινες καθορίζουν τόν βίον πάν-
των άνεξαιρέτως τών ανθρώπων, ούτω και παρά τοις νεω-
τεροις Έλλησι λέγεται καί περί τής μοίρας ενός εκάστου
ανθρώπου καί περί τών Μοιρών, τών τριών, αί όποΐαι έρ-
χόμεναι παρά τό λίκνον τοΰ νεογέννητου μοιραίνουν αύτό.

Τάς Μοίρας ταύτας τραντάζεται ό λαός ώς γραίας άσχή-
μους μέ μεγάλα δόντια, πού περπατούν πάντα μαζί κουκου-
λωμένες. Θυμώνουν εύκολα. Μπαίνουν πάντα τή νύχτα 'ς
τό σπίτι, πού είναι μωρό παιδί' καμμιά φορά μπαίνουν
καί τήν ή μέρα, άλλ' όταν κοιμάται ή λεχώνα καί δέν είναι
κανείς μπροστά. "Ερχονται δέ κατά τήν τρίτην ή πέμπτην ή
έδδόμην ήμέραν μετά τήν γέννησιν. Διά τοΰτο κατά τήν νύ-
κτα έκείνην τοποθετούν τράπεζαν δι' αύτάς μέ διάφορα μει-
λίγματα, διακοσμούν δέ καί τό λίκνον τοΰ βρέφους διαφο-
ροτρόπως, διά νά ευχαριστηθούν αί Μοΐραι καί μοιράνουν
μέ καλή μοίρα τό παιδί. Κατά τινας παραδόσεις οί Μοίρες
έρχονται άσπροντυμένες, κρατεί δέ ή μεγάλη ψαλίδα, ή άλλη
άδράχτι και ή τρίτη ρόκα μέ λινάρι. 'Σ τό μοίραμα άπάνω
ή μία μέ τή ρόκα γνέθει, ή άλλη μέ τ'άδράχτι τυλίγει τήν
κλωστή καί κάθε τυλιξιά είναι κ'έ'νας χρόνος· όταν τελειώση
τό μοίραμα, ή μεγάλη μέ τό ψαλίδι κόβει τήν κλωστή. "Αν
σπάση ή κλωστή προτού νά τελειώση τό μοίραμα, παύουν
κ' οί Μοίρες καί φεύγουν καί τό παιδί θά ζήση τόσα χρόνια,
όσες τυλιξιές έχει τό αδράχτι, καί θά γενοΰν όσα προφτά-
σανε νά τό μοιράνουνε οί Μοίρες. Ένιαχοϋ πιστεύεται ότι
ή Μοίρα έπιφαίνεται ώς μύγα καυτερή καί παρδαλή, ή όποία
κάθεται 'ς τή μύτη τοΰ παιδιού, καί δν είναι καϊμένη ή μύτη
τοΰ' παιδιοΰ, τότε θά πή πώς έχει νά περάση πολλά βάσανα.

Κατοικία τών Μοιρών είναι έρημίαι καί όρη δυσπρό-
σιτα, όπου κατά τινας παραδόσεις έχουν τό παλάτι των, κατά
τινα δέ έπο>δήν κατοικούν εις τόν Όλυμπον.

*Η δέ Τύχη, ή θεά τών ελληνιστικών χρόνων, είναι κατά
τάς παραδόσεις άσκημη καί μαύρη" κάθεται συχνά *ς τύ δρόμο
μόνη καί άπό κει οδηγάει καλά ή κακά τόν άνθρωπο. Είναι
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στραβή ή έχει δεμένα τά μάτια της μέ μαντήλι καί περιπα-
τεί άσκοπα, σαν ανόητη, περιπατεί πάντοτε καί 'ς οποίον
πέση απάνω τόν κάνει ευτυχισμένο. Για κείνο λεν, τοπεπ ή·
στραβή ή Τύχη.

Πολλάκις ή Τΰχη συγχέεται μέ τήν μοίραν καί οΰτω
πιστεύεται ότι, καθώς κάθε άνθρωπος έχει τή μοίρα του, έτσι
έχει καί τήν τΰχη του, πού τόν άκολουθάει 'ς όλη του τή ζθ)ή.
Ή Τύχη γεννειέται, άμα γεννηθή καί ό άνθρωπος- ώστε κάθε
άνθρωπος έχει καί τή δική του Τύχη ή Μοίρα ξεχωριστά εκεί
'ς τό βουνό, όπως εδώ 'ς τή γή έχει κοντά του τόν φύλακά
του άγγελο. Ό καλότυχος είναι καλότυχος καί διά τούς άλ-
λους, δθεν προέκυψεν ή δοξασία περί καλοϋ ποδαρικού καί
ή συνήθεια νά επιζητούν 'ιδίως κατά τήν πρωτοχρονιάν, ώς
καί τήν έναρξιν διαφόρων εργασιών, ώς πρώτην έπίσκεψιν
τήν έπίσκε\|ιιν ανθρώπων, εχόντων καλό ποδαρικό.

λς') Νεκροί και ψυχές.

Αί περί τών νεκρών καί τών ψυχών παραδόσεις έχουν
τήν άρχήν των εις τάς παγκοσμίους περί νεκρών καί ψυχών
δοξασίας. Ό άνθρωπος εάν άπέθανεν, ή ψυχή του όμως ζή
καί εξακολουθεί νά εμφανίζεται είς τά μέρη, όπου άλλοτε
διέμενεν. Έάν μάλιστα πρόκειται περί φονευθέντος, τότε
ή ψυχή προσδένεται εις τόν τόπον, όπου έχύθη τό αίμα καί
βογκάει κατά τάς νύκτας ζητούσα εκδίκησιν. 'Έχουν δέ τήν
δύναμιν οί νεκροί νά βλάψουν, ώς έχουν καί τήν δύναμιν
νά ώψελήσουν. Πειράζουν ζώα καί ανθρώπους, δσοι κατεπά-
τησαν τό έδαφος, τό όποιον εξουσιάζουν. °Ως κατοικούντες δέ
εις τά βάθη τής γής είναι καί έφοροι τών κεκρυμμένων θη-
σαυρών καί αποκαλύπτουν αυτούς εις τούς ευνοουμένους των.

Κατά τάς χριστιανικός δοξασίας αί ψυχαί τών νεκρών
μεταβαίνουν εις τόν παράδεισον ή εις τήν κόλασιν. Υπάρ-
χουν όμως παραδόσεις, κατά τάς οποίας ώς τόποι κολάσεως
αναφέρονται τόποι επίγειοι, βουνά ή νήσοι, είς τούς οποίους
αί ψυχαί άποτίουν υπό μορφήν ποίΛάκις ζώων τάς ποινάς
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των. Έν γένει δέ εις τάς περί νεκρών παραδόσεις ανευρί-
σκει τις παραλλήλως πρός τάς χριστιανικός ή καί έν συμ-
φύρσει πρύς αΰτάς ού μόνον αρχαία περί ψυχών μυΟολογή-
ματα, άλλά καί εντελώς πρωτογόνους άρχαιοτάτας δοξασίας.

λζ') Βρικόλακες.

Οί βρικόλακες είναι οί νεκροί, οί όποιοι τούτο έχουν
ιό χαρακτηριστικών, ότι ή ψυχή των δέν άπεχωρίσΟη τού
σώματι καί τήν μέν ήμέραν αναπαύονται ή εργάζονται εν-
τός τού τάφου των, κατά δέ τάς νύκτας περιφέρονται καί
πολλαχώς παρενοχλούν καί κακοποιούν άνΟρώπους καί ζώα.
"Εχουν δέ αί περί βρικολάκων παραδόσεις τήν άρχήν καί
τήν άφετηρίαν των είς παλαιοτάτας καί παγκοσμίους περί
νεκρών καί ψυχών δοξασίας, καθ' ας τό νεκρόν σώμα καί
αν έχασεν άκόμη τήν κίνησιν αυτού, δέν έπαυσεν όμως νά
ζή καί νά έχη άνάγκας καί δύναμιν νά ώφελήση καί νά
βλάψη τούς άνθρώπους.

Κατά τάς δοξασίας ταύτας ή ψυχή, συναφής ούσα πρύς
τό σώμα, ούδέποτε παύει νά ευρίσκεται εις έπικοινωνίαν πρύς
αύτό, ούδέποτε άποχωρίζεται τελείως άπ' αυτού, εφ' όσον
τούτο διατηρείται άκέραιόν. Έκ τών δοξασιών τούτων προέ-
κυψαν πολλαί καί πολλάκις έκ διαμέτρου άντίθετοι περί τήν
μεταχείρισιν τών νεκρών συνήθειαι. Οΰτω π. χ. ένώ εις τούς
άρχαίους "Ελληνας τό σώμα κατακαίεται διά νά δυνηΟή ή
ψυχή νά μετίίόή εις τόν άδην καί ήσυχάση καί αύτή, άφήση
δέ ήσύχους καί τούς έπιζώντας, εις τούς Αιγυπτίους πάσα
προσπάθεια καταβάλλεται, διά νά διατηρηΟή τό σώμα, τού
όποιου ή καταστροφή Οά έσήμαινε καί τήν καταστροφήν
τής ψυχής. Εις τάς δοξασίας ταύτας έχουν τήν άρχήν των
καί αί περί βρικολάκων ίδέαι καί παραδόσεις.

Τό σύνηθες όνομα, διά τού οποίου δηλούνται οί κακο-
ποιοί ούτοι νεκροί είναι βρικόλακας, τού οποίου κατά τύ-
πους υπάρχουν διάφοροι διαλεκτικοί τύποι, ώς βρουκόλακα:,
βουρκόλακας κτλ., έπειτα τό όνομα βουρδυύλακας καί βυνρ-
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βούλακας, βαρβάλακας κτλ. και τέλος το όνομα καταχανάς
εν Κρήτη καί άλλαχοΰ. Ή συνήθης μορφή, υπό τήν οποίαν
φαντάζεται αυτούς ό λαός, είναι αύτή ή τοΰ νεκρού, έπί
τό φοβερώτερον διαπλασθεΐσα. Ό βρικόλακας είναι μαύρος,
άγριος, μέ νύχια μια πιθαμή καί βαμμένα 'ς τό αίμα, τά
μαλλιά μακρυά καί τά γένεια άγρια. "Εν δέ τών κυριωτέ-
ρων αύτού χαρακτηριστικών είναι τό φούσκωμα τής κοιλίας.
"Οθεν ένιαχοϋ πιστεύεται ότι έμφανίζονται ώς άσκοί πλή-
αίματος, κάτί σάν τουλούμι, ορθό, σαν δερμάτια καί πη-
γαίνουν κνλιώντα. Πλήν τούτου εμφανίζεται καί ώς·βάθρα-
κας, σά φωτιά, άπ' αύτές, πού βγαίνουν άπάνω 'ς τά μνή-
ματα, σά σκύλος μαύρος καί φοβερός κλπ. Εΐς τινας δέ πα-
ραδόσεις είναι προφανής καί κάποια σύγχυσις πρός'μορφάς
άλλων δαιμονίων, καθόσον αποδίδονται εις αύτούς πόδες άλο-
γου ή μορφή όνου, οία ή τών άνασκελάδων.

Πιστεύεται δέ ότι γίνονται βρικόλακες ή όπως λέγει ό
λαός βρικολ.ακιάζουν, όσους κατακειμένους_,.;νεκρούς έπήδησε
γάτα, ή δέν τούς έδιάβασε καλά ό παπάς καί~κυρία)ς οί
αμαρτωλοί καί μάλιστα όσοι υπέπεσαν εις'κατάραν ιερέως,
άφορισμόν ή άνάθεμα, οΐτινες καί διά. τούτο μένουν άλειω-
τοι καί τυμπανιαΐοι, πράγμα τό όποιον άποτελεΐ τεκμήριον
άναμφήριστον ότι έχουν βρικολακιάσει.

Αί καταστροφαί καί τά κακά, τά όποια προκαλούν οί
βρικόλακες είναι ποικίλα καί φοβερά. Καταστρέφουν ανθρώ-
πους καί ζώα βυζαίνοντες τό αίμα αύτών καθ' ύπνους ή
κατασπαράσσοντες αύτούς καί τρώγοντες τά έντόοθια, μωρά
παιδιά τά πνίγουν καί προκαλούν εκτρώσεις είς τάς γυναί-
κας. 'Ακούων τις τάς ύπό τών σημερινών Ελλήνων περι-
γραφάς τών κακών, τά όποια προέρχονται έκ τών βρικολά-
κων, καί άκων άναμιμνήσκεται τών περιγραφών τοϋ Σο-
φοκλέους έν τώ Οίδίποδι Τυράννα) περί τών μαστιζόντων
τάς Θήβας δεινών ένεκα τοΰ άνεκδικήτου φόνου τοϋ Λαίου.

Οταν ενας ψυχομαχα, αν βλαστημήση τόν εαυτό τον ή άλ-
λος οχτρός του τόν βλαστημήση εκείνη τήν ώρα, αυτός ό
βλάστη μισμένος σαν πεθάνη, βρουκολακιάζει. Τό σώμα τον
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δεν μπορεί νά το λειο')αη ή γης και αυτός γυρίζει τη νύχτα
και πνίγει ανθρώπους και ζώα. Και δεν είναι μόνο αυτό το
κακό' ό'σο δε βρίσκει ησυχία 'ς τον <Ί.δη αυτός, πού με τη
βλαατήμια παρέδωκε τον εαυτό του 'ς τό διάβολο, τό χωριό
του, που τόν έθαψαν, υποφέρει πολλές άλλες συφορές. "Ερ-
χονται αρρώστιες και θανατικό, τά σπαρτά καταστρέφονται, τά
ανθη τά τρώει το σκουλήκι, πέφτει ψόφος °ς τά γιδοπρόβατα
και τα σκυλιά γυρίζουν κοπάδια κοπάδια 'ς τους δρόμους
και ουρλιάζουν. Τό κακό δεν περνάει, αν με ενχες δε λειώση
δ νεκρός 'ς τόν τάφο του. . . "Ενας κάποιος Κούβελος, πάει
πολύς καιρός, έβονρκολάκιασε .... έγΰριζε μέρα και νύχτα
'ς τά χωράφια και τή χώρα και επνιγε ή εσπάραζε ανθρώ-
πους και ζωντανά. Μια βραδιά δ αδερφός τον Κούβελου
επλάγιασε γερός, χωρίς νά εχη τίποτα, και τό πρωΐ τόν βρή-
καν πεθαμένο 'ς τό κρεβάτι τον. *Από κάτι μελανιάσματα 'ς
τό λαιμό τον εννόησαν πώς τόν επνιξε με τά δάχτυλα τον ό
Κούβελος. Ιίολλά μωρά παιδιά πέθαναν έξαφνα, γγαστρωμέ-
νες γυναίκες άπόβαλναν, κοπάδια γιδοπρόβατα βρέθηκαν ψό-
φια πέρα και πέρα.

Πλην τούτου και άλλαι ενοχλήσεις ελαφρότεραι αποδίδον-
ται εΐς αύτούς. Ούτως εις τά νεκροταφεία πίνουν τό ελαιον
τής κανδήλας τών νεκρών, είς τους δρόμους ρίπτουν λίθους
κατά τών διαβατών, εΐς δέ τάς οικίας εισερχόμενοι τρώγουν
ο, τι εΰρουν. Είναι δέ τόσαι αί εξ αυτών ενοχλήσεις, ώστε
αναφέρονται χωρία ερημωθέντα ή έγκαταλειφθέντα έξ αφορ-
μής τών βρικολάκων. Έπειτα εισερχόμενοι εΐς τάς Ιδίας οι-
κίας συνευρίσκονται μετά τών γυναικών των και γεννούν
και τέκνα, τά όποια' έχουν τούτο τό χαρακτηριστικόν, ότι δέν
έχουν κόκκαλα. ΙΊερί πολλών πιστεύεται ότι αποδημούν και
εΐς άλλους τόπους, όπου, άγνωστοι δντες, νυμφεύονται καΐ
αποκτούν τέκνα και ζουν μεταξύ τών ανθρώπων, έ'ως ότου
ανακαλυφθούν υπό τών συγχωρίων των, οπότε κατακαίονται
και αυτοί και τά τέκνα των. Οί βρικόλακες μόνον τό Σά6-
δατον παραμένουν εΐς τούς τάφους των.

Πρός άπαλλαγην άπό τών ενοχλήσεων αύτών συνιστών-
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ται διάφορα μέσ<χ. Οΰιω γράφουν πεντάλφαν επί τών Ου-
ρών, λιθοβολούν αυτούς διά τής άριστεράς, ψιθυρίζουν δια-
φόρους έπαιδάς περίεργους, οιον μπήκε το γομάρι 'ς τά
σκόρδα. Τό άποτελεσματικώτερον όμως κατ' αυτών μέσον
είναι ή καταστροφή τοΰ νεκρού σώματος. Πρός τούτο υπάρ-
χουν διάφοροι τρόποι, άλλοι μέν εκ τών χριστιανικών θρη-
σκευτικών ιδεών προερχόμενοι και άλλοι εξ αρχαιοτάτων προ-
χριστιανικών δοξασιών. Επειδή δηλαδή πιστεύεται ότι ό νε-
κρός μένει άλειωτος, διότι ύπέπεσεν είς καυάραν, φροντίζουν
διά διαφόρων δεήσεων ιερέων καί επισκόπων νά επιτύχουν
τήν συγχώρησιν καί άπαλλαγήν αυτού από τών αποτελεσμά-
των τής κατάρας. Κατά τούς άλλους τρόπους ό νεκρός έκθά-
πτεται, διατρυπάται ή τυμπανιαία αυτού κοιλία, σχίζεται τό
στήθος καί αφαιρείται ή καρδία, καί τό σώμα ή καίεται ή
μετακομίζεται εις έρημονήσους ή άλλους απομεμακρυσμένους
τόπους. 'Επίσης εφαρμόζεται καί ή περιαροτρίωσις τοΰ νε-
κροταφείου, ήτις εμποδίζει τούς νεκρούς νά βρικολακιάζουν.

'Ελέχθη ότι αί νεοελληνικαί περί βρικολάκων δοξασίαι,
ώς καί τό όνομα, είναι σλαβικής προελεύσεως. Άλλα τούτο
δεν είναι διόλου άληθές. Αντιστρόφως καί αί δοξασίαι, εκ-
τός τοΰ ότι είναι μέ διαφόρους παραλλαγάς παγκόσμιοι, παρά
δέ τοις "Ελλησι καί άρχαιόιαται, καί τά ονόματα καί αυτά
πιθανώτατα έχουν έλληνικήν αρχήν. 'Αφήνω κατά μέρος τό
καταχανάς, τοΰ οποίου ή ελληνικότης είναι προφανής ('), καί
τό βονρδονλακας καί όλοι οί εξ αυτού τύποι φαίνονται επί-
σης ελληνικοί, προερχόμενοι εκ τής ελληνικής πεποιημένης
λέξεως βυνρύ'ούλα ή βονρδούλα, ήτις σημαίνει τήν φλύκται-
ναν, τήν φυσαλίδα, όθεν βουρβονλακας "ή βουρδούλακας εί-
ναι ό έξοιδημένος, ό φουσκωμένος, ό τυμπανίτης, τοΰϋ'
όπερ αποτελεί εν εκ τών ούσιωδεστέριον χαρακτηριστικών
τοΰ βρικόλακα ('-).

(') Ό Σβυρώνος έν χ<Τι υπό τύπωοιν Ζ' τόμ. τής Δ,άογραιρίας υχε-
ιίζει τό καταχανάς τούτο πρός τό καταχήνη tuö Ησυχίου.

(3) Περί τούτων ό Σ. Δεινάκις έν τω άνωιέρω τόμω ιής Λαυγρ.
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Παραδόσεις δέ περί νεκρών, παρομοίας προς τάς σημε-
ρινός, ειχον και οι αρχαίοι, |ΐεταξύ τών οποίων, πλην τών
περί άλιτηρίου δαίμονος παλαιότατων δοξασιών, αξιομνημό-
νευτος διά τήν ομοιότητα είναι ή υπό τοΰ Φλέγοντος μνη-
μονευομένη, καθ' ην ή νεκρά Φιλίννιον καταλείπουσα τόν
τάφον έρχεται νΰκτωρ εις τήν κλίνη ν τοΰ Μαχάτου, άνακα-
λυφΟεΐσα δέ κατακαίεται εκτός τών ορίων τής χοίρας ακρι-
βώς, όπως και σήμερον γίνεται.

λη') Θάνατος. Κάτω κόσμος. Χάρος.

Εις όλους τ oil ς λαούς ό θάνατος και ό μετά θάνατον
βίος τών ψυχών άπησχόλησε τόν νουν και τήν φαντασίαν
και έδωκεν άφορμήν εις τήν γένεσιν ποικίλων κατά τόπους
δοξασιών και παραδόσεων, αιτινες και αν εν τοις λεπτομε-
ρείαις διαφέροιιν, κατά τόν πυρήνα όμως αυτών είναι πα-
ραπλήσια:. ΓΙαντοΰ έπίστευσαν οί άνθρωποι ότι υπάρχει
τόπος τις ιδιαίτερος, ό τόπος τών νεκρών, όπου μεταβαίνουν
οί νεκροί, πολλάκις κατόπιν μακρού ταξιδιού, τοΰ οποίου
πλάττονται και διάφοροι λεπτομέρειαι. Πολλαχοΰ δέ έπλά-
σΟησαν και οδηγοί θεοί, οί όποιοι ποραλαμβάνοντες οδη-
γούν τάς "ψυχάς είς τόν προωρισμένον δι' αύτάς τύπον,
όστις εικονίζεται σύμφωνος πρός τόν βίον και τήν βαθμίδα
τής μορφώσεως και τοΰ πολιτισμού, εν φ έ'καστος λαός
ευρίσκεται.

Είς τόν νεώτερον ελληνικόν λαόν αί περί τούτων παρα-
δόσεις ανατρέχουν είς τά άρχαΐα περί τοΰ αδου και τών θεών
τοΰ αδου μυθολογήματα, τά όποια επηρέασαν και αύτάς τάς
καθαράς χριστιανικάς διδασκαλίας. Ούτω πιστεύεται, ώς και
παρά τοΐς άρχαίοις, ότι ό αδης είναι ύποχΟόνιος, όθεν λέγε-
ται και κάτω κόσμος, δεικνύουν δέ και σήμερον ώς και
κατά τήν αρχαιότητα διάφορα άντρα και οπής, αί όποΤαι
θεωρούνται ώς καταβάσεις είς τόν άδην, εις τόν όποιον κα-
τέρχονται διά βαθμίδων. Κατόπιν ευρίσκεται τό τρίχινο γε-
φύρι, τύ όποιον πρέπει νά περάσουν οί νεκροί, διά νά εί-
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σέλθουν εις τον αδην. Εισερχόμενοι πίνουν τό νερό τής λη-
αμυνιΰς ή τό νερό τής άρνης καί αρνούνται καί λησμονούν
όλα τά επίγεια. Είς άλλας παραδόσεις ανευρίσκει τις τόν
άσφοδελόν λειμώνα τών αρχαίων, τήν Ά λησμονιά, ένα λιβάδι,
που έχει το λησμονοβότανο. "Αμα περάση από κει ό μαύρος
άνθρωπος, λησμονάει τόν κόσμο και τις στράτες καί τά διά -
βατά τον.

Είς τόν αδην οδηγεί τάς ψυχάς ό Χάρος, όστις είναι
αυτός ό άρχαΐος Χάρων, ό όποιος παρά τοις νεωτέροις Έλ-
λησιν άπετέλεσε :τήν προσωποποίησα' αύτοΰ τοΰ θανάτου.
Ό Χάρος ευρίσκεται ύπό τάς διαταγάς τού Θεού, τάς οποίας
καί εκτελεί. Κάποτε, διηγείται ό λαός, ήσθάνθη λύπην καί
δέν ηθέλησε νά έκτελέση τήν άνατεθείσαν εις αύτόν έντο-
λήν. "Οθεν κατηράσθη αύτόλ' ό Θεός καί έκτοτε έκωφάθη.
Ό λαός] φαντάζεται αύτόν ώς καβαλλάρην μαΰρον, ό όποιος
άφαιρεΐ τάς ψυχάς τών άνθρώπων καί σύρει αύτάς άγελη-
δόν είς τόν αδην, τού οποίου είναι άρχων καί δεσπότης.
"Οσους πρόκειται νά πάρη άναγράφει είς βιβλίον κατά τήν
Ιην Σεπτεμβρίου καί διά τούτο τοποθετούν καρύδια έπί
τών στεγών καί τήν άλλην ήμέραν τά σπάζουν καί όποιου
εύρεθή κούφιο, συμπεραίνουν ότι ούτος θέλει άποθάνει εντός
τού έτους.

Άπό τόν θάνατον καί άπό τόν Χάρον ουδείς είναι άπηλ-
λαγμένος. Υπάρχει όμως κάπου καί τό άθάνατο νερό, τού
οποίου ή πόσις καθιστά τόν άνθρωπον άθάνατον. Περί
αύτού πολλαί παραδόσεις διηγούνται καί εις πολλά δέ πα-
ραμύθια έχει εισέλθει.

λϋ') Αϊτια.

Εις τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγονται αί αίτιολογικαί
λεγόμεναι παραδόσεις, δσαι δηλαδή έπλάσθησαν προφανώς
όπως εξηγήσουν κάτι τι. Ευρίσκονται δέ είς όλους τούς λαούς
καί μάλιστα εις μερικούς, τούς αμερικανικούς, είναι αί έπι-
κρατούσαι, εις τάς οποίας πάσα διήγησις καταλήγει. Παρα-
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μύθια ευρωπαϊκά, διαδοθένια παρ' αύτοΐς, εις το τέλος στρέ-
φονται εις αίτιολογικάς παραδόσεις.

Πολλαί έξ αυτών είναι σοβαραί, υπάρχουν όμως και
πλεΐσται, αί όποΐαι φέρουν έντελώς εύτράπελον χαρακτήρα.
Ούτω π. χ. διηγούνται διά τάς γυναίκας τοϋ Μάρτη, ή διά
τό βουτσί τών δώδεκα μηνών, έξ ών ερμηνεύουν τό άστα-
τον τοϋ καιρού κατά τόν Μάρτιον, έπειτα, γιατί τά σκυλιά
μυρίζονται το ενα το άλλο, γιατί γκαρίζει ο γάιδαρος κ.τ.λ.
Αί παραδόσεις αύται, αί πλεισται τούλάχιστον, φαίνονται
προϊόντα τοϋ νεοελληνικού πνεύματος. Είναι όμως άναμφι-
σδήτητον ότι μεταξύ αύτών ευρίσκει τις καί παλαιάς. Ούτο)
π. χ. τήν παράδοσιν, γιατί δ γάιδαρος κατουρεΐ οπού εΰρ]]
νερό, ανευρίσκει τις άκεραίαν μεταξύ τών Αΐσωπείο>ν μύθο>ν.

Συλλογή και Συλλογαί.

Έν τοις άνωτέρο) ελέχθησαν τά πλείστα, τών όσων είναι
άναγκαΐα νά γνωρίζη ό έπιχειρών νά συλλέξη παραδόσεις,
ή δέ συλλογή τοιούτων είναι έκ τών εύκολωτέρων, άρκεΐ
ό συλλογεύς νά γνωρίζη νά στρέφη έπιτηδείως τήν συν-
διάλεξιν εΐς τά περί ών ό λόγος θέματα. Οί χωρικοί εύχα-
ρίστως τότε διηγούνται έ'καστος ό,τι γνωρίζουν διά φαντά-
σματα, νεράιδες, στοιχειά κτλ.. Ή δέ συλλογή παραδόσεων,
άναφερομένοιν εΐς τόπους, γίνεται εύκολώτατα, όταν διατρέχη
τις τήν χώραν μετά συνοδοϋ έντοπίου καί έχη τήν περιέρ-
γειαν νά έρωτα περί τούτου ή έκείνου τοϋ έρειπίου, τοϋ
βράχου κτλ.

Παραδόσεις νεοελληνικά! έχουν δημοσιευθή πλεΐσται, τάς
οποίας πάσας, τάς μέχρι τοΰ 1904, συνεκέντρωσεν ό αείμνη-
στος Ν. Γ. Πολίτης εις τό μέγα αύτοΰ έργον, Μελέται περί
T0Û βίου και τής γλώσσης τοϋ ελληνικού λαοϋ. Παραδόσεις, εις
τόμους δύο, ών ό μέν πρώτος περιέχει τά κείμενα, ό δέ δεύ-
τερος τάς σημειώσεις. Διά δέ τήν μελέτην αύτών, ώς πρός
τήν άρχαίαν μυθολογίαν, πλήν τών σημειώσεων τοΰ Πολί-
του, άξιανάγνυ>στα είναι τοϋ αντοϋ, Μελέτη έπί τοΰ βίου
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τών νεωτέρων Ελλήνων. Νεοελληνική μυθολογία, εις τόμους
Si'ο, ώς κ α! τά έργα τοΰ Β. Schmidt, Das Volksleben
der Neugriechen und das hellenische Altertum. Leip-
zig, 1S71 και Griechisch« Märchen, Sagen und Volks-
lieder. Leipzig, 1877, ώς καί τοΰ Άγγλου John Cuth-
lert Lawson, Modern Greek Folklore and Ancient
Greek Religion. Cambridge, 1910.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB'
ΕΥΤΡΑΠΕΛΟΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ

Γενικά.

Ευτράπελους διηγήσεις λέγοντες έννοοΰμεν τάς διηγή-
σεις, τών οποίων σκοπός είναι ό γέλα>ς καί τό σκώμμα. EL·
ναι δέ αύται προϊόν τής αύτής φιλοπαίγμονος καί κατ' εξο-
χήν σκωπτικής διαθέσεως, ή οποία εγέννησε καί τά διάφορα
σκωπτικά καί σατυρικά άσματα καί ή οποία χαρακτηρίζει
τούς ανθρώπους τοΰ λαοΰ καί μάλιστα τοΰ πλησιέστερον
πρός τήν φύσιν ζώντος λαοΰ τών χωρίων.

Οί άνθρωποι τών μικρότερων κοινωνιών καί μάλιστα οί
χωρικοί είναι κατ' εξοχήν φιλοσκώμμονες. "Οταν δεν έχουν
τί άλλο νά κάμουν, σκώπτουν αλλήλους, κοτσομπολενουν. Τό
σκώμμα αποτελεί δι' αυτούς εν από τά κυριοηερα μέσα δια-
σκεδάσεως. Τό παραμικρόν επεισόδιον, ό παραμικρός λό-
γος, ό οποίος δύναται νά παράσχη λαβήν είς σκώμμα καί
γέλωτα αποτελεί δι' αύτούς εύρημα. Τόν αρπάζουν αμέσως,
πολλάκις τόν διαπλάττουν καταλλήλως καί εντός ολίγου κυ-
κλοφορεί εις όλην τήν κοινωνίαν. 'Ιδιαιτέρως τήν προσοχήν
και τό σκώμμα προσελκύουν άτομα τινα, καταστάντα γνω-
στά διά τάς άλλεπαλλήλους αυτών ηλιθιότητας ή διά τήν πο-
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νηρίαν των, δι« τήν άγροικίαν ή τήν βαναυσότητα, τήν
νωθρότητα καί τήν άβελτερίαν, τήν λαιμαργίαν και τήν οΐ-
νοποσίαν, τήν φιλαργυρίαν ή τήν σπατάλην και άλλα διά-
φορα ελαττώματα. Τούτων αί πράξεις καί οί λόγοι, παρά-
λογοι, ασυνήθεις, Ιδιότροποι, ηλίθιοι, πάντοτε όμως χαρα-
κτηριστικοί τών ελαττωμάτων τοΰ ατόμου, κινοΰντες τόν
γέλωτα καί τό σκώμμα όλων ταχέως κυκλοφορούν, επανα-
λαμβάνονται, πολλάκις διαπλάττονται καί εις τό τέλος στε-
ρεοποιούνται είς ευτράπελους τοπικός διηγήσεις.

Αί τοπικαί αύται διηγήσεις, άναφερόμεναι εις άτομα με-
μονωμένα, έχουν συνήθως καί διάδοσιν περιωρισμένην, σπα-
νίως ύπερβαίνουσαν τά στενά όρια τοΰ τόπου, εν ω έπλά-
σθησαν, σπανίως δ' επίσης άποκτοΰν καί μακροτέραν παρά-
δοσιν. Πλήν όμως τούτων φέρονται καί πλήθος άλλο διη-
γήσεων, αί όποΐαι όχι μόνον εντός τού αύτού λαοΰ κυκλο-
φορούν, αλλ' έχουν εύρυτάτην διάδοσιν είς πλείστους λαούς
καί παράδοσιν μακράν, πολλάκις φθάνουσαν μέχρι τής αρ-
χαιότητος. Τών διηγήσεων τούτοιν ή προέλευσις καί ή έξέ-
λιξις δύσκολον είναι νά έξακριβωθή. "Οπωςδήποτε ή πιθανω-
τέρα άρχή καί εξέλιξις αύτών φαίνεται νά είναι ή εξής·

Τήν σκωπτικήν διάθεσιν, περί τής οποίας άνωτέρο) εϊ-
πομεν, πολύ εντονωτέραν άνευρίσκομεν εΐς τούς κατά φύσιν
λαούς, τά μεγάλα ταύτα παιδία τής φύσεως, εΐς τούς οποίους
μάλιστα είναι συναφής καί πρός τόν παρατηρούμενον ύπέρ-
μετρον αύτών έγωϊσμόν καί τήν μέχρι γελοίου έπαρσιν,
όθεν προκύπτει ή καταφρόνησις καί τό σκώμμα τών άλ-
λων. Στρέφεται δέ τό σκώμμα τούτο καί ή καταφρόνησις
όχι μόνον εναντίον τών πραγματικώς υποδεεστέρων ή τών
ομοίων, αλλά καί εναντίον τών ανωτέρων καί μάλιστα εκεί-
νων, τούς οποίους άκριβώς περισσότερον φοβούνται. Διότι
τούτο είναι φυσικόν εις τόν άνθρωπον καί πολύ περισσό-
τερον τόν κατά φύσιν άνθρωπον, καθώς καί εΐς τά παιδία,
μόλις έκλειψη ό φόβος, νά έλθη ή καταφρόνησις, ή ύβρις
καί τό σκώμμα. Ό κατά φύσιν άνθρίοπος, μόλις αΐσθανθή
τόν εαυτόν του κάπως εν άσφαλεία, αμέσως έκσπα εΐς

14
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ύβρεις καί σκώμματα εναντίον εκείνου, τόν όποιον προ ολί-
γου έτρεμε καί κατά βάθος τρέμει ακόμη, ένω αντιστρό-
φως μόλις λείψη τό αίσθημα τοΰτο τής άσφαλείας, χάνει
τελείως τό ήθικόν του. Παραστατικώτατα έκφράζει τό πρά-
γμα τοΰτο ό αρχαίος αίσώπειος μΰθος τοΰ έρίφου καί τοΰ
λΰκου, παραδείγματα δέ λίαν χαρακτηριστικά δυνάμεθα πλήν
άλλων καί έξ αυτής τής ιστορίας νά άντλήσωμεν. "Οταν ό
'Αλέξανδρος έπολιόρκει τήν άπότομον καί ύψηλήν Σογδια-
νήν πέτραν καί προσεκάλει τούς βαρβάρους νά παραδο-
θούν, αύτοί νομίζοντες εαυτούς άσφαλείς εΐς τά ΰψη έκεΐνα,
τόν έσκωπτον καί τοΰ συνιστών νά εύρη πτ?)νονς στρα-
τιώτας. "Οτε όμως τήν άλλη ν ήμέραν ειδον άπροσδοκήτως
έπί τής κορυφής τοΰ βράχου ολιγάριθμους στρατιώτας τοΰ
'Αλεξάνδρου, τόσον έτρόμαξαν, ώστε παρεδόθησαν άμαχητεί.
Κατά τόν αύτόν τρόπον καί οί Κίμβροι καί οί Τεύτονες,
διερχόμενοι άνενόχλητοι πρό τών έστρατοπεδευμένων Ρω-
μαίων τοΰ Μαρίου, έσκωπτον αύτούς λέγοντες ότι πηγαί-
νουν είς Ρώμην, διά νά είποΰν χαιρετίσματα εΐς τάς γυ-
ναίκας των.

Εννοείται ότι καί τών σκωμμάτων τούτων τά πλείστα
είναι τής στιγμής καί διά τοΰτο παρέρχονται καί λησμονούν-
ται μαζί μέ τήν περίστασιν, ή οποία τά προυκάλεσε. Πλήν
όμως αύτών έχομεν καί σκώμματα μονιμώτερα. Τά σκώμ-
ματα ταΰτα είναι όσα αί εύρύτεραι ή στενώτεραι κοινωνι-
κά! ομάδες, φυλαί, χωρία, πόλεις, έθνη απευθύνουν πρός
άλλας κοινωνίας, πρός τάς οποίας έρχονται εις έπικοινωνίαν
καί μάλιστα τάς γειτονικάς. Καθώς δηλαδή τά άτομα εν
έκαστον ιδιαιτέρως, ούτω καί αί κοινωνικοί ομάδες τόν αύ-
τόν αισθάνονται έγωϊσμόν καί τό αύτό συναίσθημα ύπερο-
χής άπέναντι τών γειτόνα>ν των καί σκώπτουν πάν, ό,τι ξε-
νότροπον ή διάφορον παρατηρήσουν. Ούτω σκώπτουν τό
σώμα καί τήν τροφήν, τήν γλώσσαν, τά ήθη καί τά έθιμα
καί τάς δοξασίας, τήν άγνοιαν καί τήν άμάθειαν, ώς καί
διάφορα, πραγματικά ή νομιζόμενα, σωματικά ή πνευματικά
ελαττώματα, πολλάκις μάλιστα όχι μόνον διά λόγων άλλά
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καί δι' έργων. Ούτως άναφέρεται περί τών αμερικανικών
φυλών τής βορειοδυτικής 'Αμερικής ότι κατασκευάζουν χον-
δροειδή ξόανα, σκώπτοντα τάς γειτονικός φυλάς καί τούς
Εύρωπαίους, καί τά όποια μεταξύ των προκαλούν άσβε-
στον γέλωτα.

Είναι δέ τά σκώμματα ταύτα μονιμώτερα, ώς όλα τά
ομαδικά δημιουργήματα, όσα δέν είναι προϊόντα στιγμιαίων
καί παροδικών τής ψυχής διαθέσεων, άλλά στηρίζονται έπί
χρονιωτέρων σχέσεων καί μονιμωτέρων διαθέσεων. Ή δέ
σημασία αύτών διά τήν λαογραφίαν είναι διττή. Διότι ού
μόνον καθ' έαυτά είναι άξια προσοχής ώς λαογραφικά προ-
ϊόντα τού λόγου, άλλά καί διά τό περιεχόμενον αύτών, τό
όποιον συνήθως ανταποκρίνεται πρός πραγματικάς καταστά-
σεις τού πολιτισμού παλαιοτέρας, μέ τήν βαθμιαίαν πρόοδον
αύτοΰ άπαρχαιωθείσας καί διά τοΰτο θεωρουμένας ξενότρο-
πους. Πολλαί δέ τοιαύται διηγήσεις, αί όποιαι λέγονται σή-
μερον άπλώς ώς σκωπτικαί διαφόρων άτομικών ηλιθιοτήτων,
άρχικώς πιθανώτατα έπλάσθησαν διά νά σκώψουν άπηρχαιω-
μένα ήθη ή δοξασίας γειτόνων καθυστερημένων. 'Ανεφέρα-
μεν άνωτέρω έν τοις περί δρκου εύτράπελον διήγησιν, είς
τό σκώμμα τής οποίας έγκρύπτεται πραγματικώς παλαιά συν-
ήθεια μαγικών όρκων (1). Επίσης όταν σκώπτεται ό Ναστρα-
ντίν Χότζας διά τήν ήλιθίαν γνώμην του, ότι τά παλαιά φεγ-
γάρια τά κόπτει ό Θεός καί τά κάμνει άστρα, ή γνώμη αύτη
άποτελεΐ πραγματικήν πίστιν εΐς κατώτερα στάδια πολιτισμού,
όθεν καί ή διήγησις κατά πάσαν πιθανότητα έπλάσθη ύπό
κοινωνίας κάπως προηγμένης, ίνα σκώψη γείτονας εις τήν
πρόοδον ιού πολιτισμού καθυστεροΰντας.

(') Βλ. σ. 175. Τοιαύτη συνήθεια πλήν τής έκεΐ μνημονευομένης
ομηρικής εχομεν καί τήν έξης τών Μολοσσών, μνημονευομένην ύπό
τών παροιμιογράφων (I 225)' « Of γάρ Μολοττοί, έπειδάν δρκια ποιών-
ται, βοϋς παρασιησάμενοι καί ν,ώϋωνας οίνου πλήρεις, τον μεν βοΰν κα-
τακόπτοντες είς μικρά, έπαρώνται τοις παραβησομένοις οντω κατακοπήναι,
τους δέ κώΟωνας έκχέοντες όντως έκχνϋήναι τό αίμα τών παραβηοομένων.*
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Πλήν τών ανθρώπων τό σκώμμα τών κατά φύσιν λαών
προσείλκυσαν και τά ζώα και πολλάκις εκείνα, τά οποία
κατά τόπους περισσότερον φοβούνται ή περισσότερον σέ-
βονται, όπως είναι π. χ. ό λύκος καί ή άρκτος εις τήν Εύ-
ρώπην, ό λέοίν καί ή λεοπάρδαλις είς τήν Άφρικήν καί άλλα.

Τά σκώμματα νυν ταΰτα δέν ήτο δύσκολον νά δώσουν
άφορμήν, όπως καί έδωκαν, εις τήν μυθοπλαστίαν διαφόρων
σχετικών σκωπτικών διηγήσεων άκριβώς, όπως ή σοβαρω-
τέρα παρατήρησις έδωκεν άφορμήν είς τήν μυθοπλαστίαν
τών παραδόσεων. Ούτω κατά πάσαν πιθανότητα προήλθον
αί πρώται καί πρωτόγονοι ευτράπελοι διηγήσεις, αί όποΐαι
κυρίως είναι σκωπτικαί, άναφερόμεναι αί μέν εΐς άνθρωπί-
νους κοιναινικάς ομάδας, αί δέ εις διάφορα ζφα. Κΰριον
δέ αύτών χαρακτηριστικόν είναι, όπως καί τών πρωτογόνων
παραδόσεων, ή βραχύτης τής διατυπώσεως και ό περιορι-
σμός εις έν καί μόνον έπεισόδιον.

Άφ' ού δ' άπαξ έγεννή0ησαν αί διηγήσεις αύται, φυ-
σικόν ήτο κατόπιν νά ύποστοΰν κάποιον έξέλιξιν, τήν οποίαν
ύφίστανται. όλα τά τοιούτου είδους πνευματικά τών λαών
προϊόντα. Καί πρώτον άπό στόματος εις στόμα διαδιδόμε-
ναι όχι μόνον έντός τοΰ αύτοΰ λαοΰ, άλλά καί εις γειτο-
νικούς καί μεμακρυσμένους, άπηλλάγησαν κατ' άνάγκην τών
δεσμών πρός τούς ώρισμένους άνθρώπους ή τά ώρισμένα
ζώα, πρός τά όποΐα έν τή γενέσει των συνεδέοντο καί τά
όποΐα ήσαν άγνωστα εΐς τούς νέους τόπους τής διαδόσεως,
άπεδόθησαν δέ κατά τόπους εΐς άλλος συνήθεις έν αύτοΐς
κοινωνίας καί εις άλλα ζώα.

Ή άπαλλαγή αύτη άπό τών δεσμών πρός ώρισμένους
άνθρώπους καί ζώα καί ή άπόδοσις έκασταχοΰ εις άλλα,
έσχε σπουδαΐον διά τήν έξέλιξιν τών διηγήσεων τούτα)ν
άποτέλεσμα. Διότι άφ' ενός μέν συνετέλεσεν ώστε ν' άπο-
κτήσουν αύται μείζονα αύτοτέλειαν καί έλευθερίαν προσαρ-
μογής" ούτω δέ διηυκολύνθη ού μόνον ή δημιουργία πο-
λυπληθών παραλλαγών άλλά καί νέων έντελώς παρομοίων
διηγήσεων, είτε έξ ύπαρχής είτε καί διά τής μεταβολής άρ
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χικώς σοβαρωτέρων είς σκωπτικός, καθώς κυρίους συνέβη
εις πολλάς παραδόσεις, άναφερομένας εΐς ζώα- αφ' ετέρου
δέ συνεπέφερε καί άλλην βαθυτέραν μεταβολήν, έσωτερικήν
ταΰτην, ψυχολογικήν. Αί διηγήσεις δηλαδή αύται, καί μά-
λιστα αί σκώπτουσαι κοινωνίας γειτονικός, εφ' όσον από
στόματος εΐς στόμα καί από λαοΰ εΐς λαόν διεδίδοντο, καί
από αιώνων εΐς αιώνας παρεδίδοντο, έχανον δ' οΰτω τόν
σΰνδεσμόν των πρός τάς αρχικός κοινωνίας, αί όποΐαι είχον
παράσχει τήν άφορμήν καί τόν πυρήνα τοΰ σκώμματός των,
άπέβαλλον ταυτοχρόνως καί τήν άρχικήν σκωπτικήν των ση-
μασίαν. Ή έννοια τοΰ σκώμματός τα>ν, πρός ώρισμένους τό-
πους καί ώρισμένους χρόνους συνδεομένη, δέν ήτο πλέον νοητή
εΐς άλλους τόπους ναι εΐς άλλους αιώνας. Τό σκώμμα οΰτως
ήτόνισεν, ό δέ γέλως καί ή ευθυμία, ή συνοδεύουσα αυτός,
συμφώνως πρός τό σύνηθες εν τή ψυχολογία τών συναισθημά-
των φαινόμενον τής υποκαταστάσεως τών ελατηρίων, εξετόπισε
βαθμηδόν αυτό καί απέβη αυτή νέος σκοπός καί έλατήριον
τών διηγήσεων. Οΰτως από σκωπτικών μετεβλήθησαν αύται
εΐς εύθύμους, εις πραγματικώς δηλαδή ευτράπελους. Καί έφ'
όσον μέν έξηκολούθουν ή καί εξακολουθούν ακόμη ν' άπο-
δίδωνται εΐς κοινωνίας, διατηρούν καί κάποιαν σκωπτικήν
χροιάν. Πολλαχοΰ όμως απώλεσαν καί τόν σύνδεσμον τούτον
πρός τάς κοινωνίας καί απεδόθησαν εις άτομα, τό όποια
κατά τόπους απετέλεσαν τόν τύπον τοΰ γελοίου καί τοΰ
κουτοπονήρου, όπως π. χ. είναι ό Ναστραντίν Χότζας εΐς
τούς Τούρκους, οΰτω δ' έχασαν καί τό τελευταΐον ίχνος τοΰ
σκώμματος καί απέβησαν εντελώς ευτράπελοι.

Αί εύτράπελοι αύται διηγήσεις βαθμηδόν, καθ' όσον άνε-
πτύσσετο ή διήγησις ώς μέσον ψυχαγωγίας, ώς λογοτεχνι-
κόν δηλαδή λαϊκόν είδος, άπετέλεσαν καί αύται παρά τά
σοβαρώτερα παραμύθια διηγηματικόν είδος καί ώς τοιαΰται
πλέον εκαλλιεργήθησαν, ιδιαιτέρως μάλιστα εΐς μερικούς λα-
ούς, καί επλουτίσθησαν καί μέ άλλα πλήν τών πρωτογόνων
θέματα. Πλήν τούτου πολλαχοΰ οί λαϊκοί άφηγηταί συγκεν-
τρώνοντες εΐς έν πρόσωπον ή εΐς μίαν κοινωνίαν ή εΐς εν
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ζώον τάς διαφόρους επεισοδιακός ταύτας διηγήσεις άπήρτι-
σαν αύτάς εις συνεχή άφήγησιν και έδημιούργησαν οΰτω
πολλαχοϋ μακροτέρας εν εΐδει παραμυθιών διηγήσεις, εις
τάς οποίας όμως πολλάκις ευκόλως διακρίνει κανείς τά άνεξ-
άρτητα επεισόδια, εξ ών άπετελέσθησαν.

"Επειτα καθ' όν τρόπον πρωτόγονοι περί ζώων παραδό-
σεις ελαβον σκωπτικήν μορφήν, ούτως εις κάπως προηγμένα
στάδια καί άλλαι διηγήσεις σοβαρώτεραι καί δη τά παραμύθια,
τών οποίων δεν ήτο πλέον πιστευτός ό φανταστικός κόσμος,
έπαρφδήθησαν υπό τών άφηγητών καί έλαβον εύτράπελον
μετά σκώμματος χαρακτήρα. Κλασσικόν παράδειγμα εις τήν
διηγηματικήν ποίησιν έχομεν τήν παρωδίαν τής Ίλιάδος,
τήν Βατραχομυομαχίαν. Ούτως επλάσθη άρκετόν πλήθος ευ-
τράπελων διηγήσεων, αί όποΐαι έσχον εύρυτάτην είς τούς
λαούς διάδοσιν. Πολλαί τούτων ήδη ενωρίς συνεκεντρώθη-
σαν καί κατεγράφησαν εις διάφορα ποικιλώνυμα βιβλία, τά
όποια καί σήμερον άκόμη φέρονται εις τάς χείρας τών λαών
ώς λαϊκά. Άρκεταί δ' εξ αυτών καί εΐς τήν λογοτεχνίαν παρέ-
σχον ύλην, καθώς αντιστρόφως άλλαι, λογοτεχνικήν έχουσαι
αρχήν, διεδόθησαν καί παρέμειναν εΐς τόν λαόν ώς λαϊκαί.
Μία δέ τοιαύτη πλουσία λογοτεχνική πηγή, ή οποία πιθανώ-
τατα πολλάς διηγήσεις παρέσχεν είς τόν έλληνικόν λαόν καί
έξ αυτού είς πλείστους άλλους, είναι, ώς κατωτέρω θά δείξω-
μεν, τό λαϊκόν θέατρον τών ελληνιστικών χρόνων, οί μίμοι.

Τοιαύτη τις κατά πάσαν πιθανότητα ύπήρξεν ή έξέλιξις
τών εύτραπέλων διηγήσεων. 'Αφού όμως άπαξ αύτη συνε-
τελέσθη καί άπηρτίσθη τό πλήθος τών διηγήσεων, λόγω τής
στενής συγγενείας μεταξύ τών σκωπτικών καί τών κυρίως
εύτραπέλων δεν έλειψαν καί αί περιπτώσεις, καθ' ας άντι-
στρόφως πρός τήν όδόν τής εξελίξεως διηγήσεις έξ ύπαρχής
ευτράπελοι άπεδόθησαν εΐς ώρισμένους τόπους καί πρόσωπα

καί έλαβαν ούτω χαρακτήρα σκωπτικόν.

*

* *

'Εξ όσων εΐπομεν δύναται νά εννοήση κανείς πόσον δύ-
σκολον είναι νά όρισθή εκάστοτε ή αρχική προέλευσις μιας
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ίκάστης των ευτράπελων διηγήσεων, δσαι σήμερον φέρονται
εις τδ στόμα τών λαών. Έφ' όσον δηλαδή αύται εύρίσκον-
ται διαδεδομέναι εις πλείστους λαούς, ευρίσκονται δέ πολ-
λάκις καταγεγραμμένοι καί εις βιβλία αρχαία καί νεώτερα,
δυσκολώτατον είναι νά έξακριδωθή είς εκάστην περίστασιν
πότε πρόκειται περί άρχήθεν λαογραφικού ή λογοτεχνικού
μνημείου καί πότε περί αύθιγενούς γενέσεως ή περί κοινής
κληρονομιάς ή περί μεταναστεύσεως καί δανεισμού, και έν
τή τελευταία ταύτη περιπτώσει τίς ό δανείζων καί τίς ό δα-
νειζόμενος καί ποιον τό άρχικόν κέντρον τής διαδόσεως.

Νεοελληνικαί ευτράπελοι διηγήσεις·
Α) "Ονομα καί διαίρεσις.

Αί εύτράπελοι διηγήσεις παρά τώ ελληνικώ λαώ δέν
έχουν ίδιαίτερον όνομα, άλλά φέρονται μέ τά ονόματα, μέ
τά όποια δηλοΰνται καί άλλαι διηγήσεις, οίον μεσελέδες ή
μασάλια, παραμύθια, μύθοι. Είδικώτερον κάπως είναι έν χρή-
σει τά ονόματα μουραμπάδες καί καλιώρες.

Ώς πρός τήν διαίρεσιν αύτών διακρίνομεν καί παρά τω
ελληνικω λαώ τάς κατηγορίας, τάς οποίας ύπεδείξαμεν άνω-
τέρω, δηλαδή πρώτον τάς εντελώς τοπικός, τάς σκωπτικός
ομάδων, τάς κυρίως ευτράπελους, καί τάς διεξοδικός εν εΐδει
παραμυθιού ή τά ευτράπελα παραμύθια. Πρέπει όμως νά
σημειωθή ότι ή διαίρεσις αΰτη άποβλέπει άποκλειστικώς εις
τήν σημερινήν μορφήν τών διηγήσεων καί λάμβανει αύτάς
άκριδώς, όπως παρουσιάζονται σήμερον ενώπιον ημών, ού-
δεμίαν δ' έχει άναφοράν ούδ' άνατρέχει εις τήν άρχικήν αύ-
τών προέλευσιν.

α') Τοπικαί.

Ό ελληνικός λαός είναι κατ' εξοχήν καί ήδη άπό τής άρ-
χαιότητος φίλος τού σκώμματος καί τού γέλωτος, αί δέ κατά
τόπους φερόμεναι εύτράπελοι τοπικαί διηγήσεις είναι πολυ-
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αριθμοί. Ή ζωή καί ή πραγματικότης είναι πάντοτε πλού-
σια πηγή εϊς άφορμάς πρός γέλωτα καί σκώμμα. Κάθε δε
τόπος καί κάθε χωρίον έχει ώς έπί τό πλείστον καί τόν κωμι-
κόν του ήρο>α, ό όποιος παρέχει τήν ΰλην καί τήν άφορμήν,
όπως γεννηθούν ποικίλοι διηγήσεις ε'ίτε εκ τοϋ φυσικοϋ είτε
πολλάκις καί πλασταί. Οΰτω π. χ. διηγούνται, έν Κερκύρςι
περί τίνος μωροΰ ποιμένος Μιχάλη τ Άρζάλη, ότι εισήλθε
κάποτε εις ένα παρεκκλήσι καί έπαιζε τό σουραύλι του, κα-
τόπιν δέ προσεκάλει καί τήν εικόνα τής Παναγίας νά παίξη
καί αυτή. Επειδή δέ δέν είσηκοΰετο, έσήκωσε τό σουραΰλι,
διά νά κτυπήση τήν εικόνα. Σηκώνοντας όμως τό χέρι του
έκτύπησε μέ τό σουραύλι τήν κανδήλα, ή όποία άποσπα-
σθείσα κατέπεσεν έπί τής κεφαλής του. Είς τήν Γκιουμουλ-
τζίναν τής Θράκης ύπήρχε πρό έτών περίφημος τις μωρός
Λ έτσιους ( = Αλέξανδρος) καί σκωπτικώς Μανταλέτοιονς
(= Βουβαλολέτσιος) καλούμενος, περί τοϋ οποίου πλήν άλ-
λων διηγούνται καί τό ακόλουθον

Μιά φουρά εκλουθι ή μάννα τ. Λυτός πάλι κοιμοΰάαν κουάά τς.
Κει πού έβριχι τού χέρι τς, γιά νά στρίβ' dfj ρόκα τς, πιτάζουάαν στα-
λαματιές 'ς τά μούτρα τ. Ξύπνησι. Πασπατεν' τοΰ μούτρου τ, ονγρό.
«Μάννα, λ.έει, ίδον του ονείρου, 'ιδού κί τον ϋάμα. — "Λμ τί εΐν ι, μπρε
Λέτσιον; — Νά ! είδα πώς ήμαν 'ζ άούν'Ιουρδάνη πουταμό κί βαφτήσκα.
"Αν δέ πστεΰς, νά κί τά ν'ιρά*.

Αί τοιαύται διηγήσεις, συνήθως δέν υπερβαίνουν τά στενά
τοπικά όρια, καί διά τοΰτο καί πολύ ολίγον είναι γνωστοί,
οί δέ συλλογείς σπανίως τάς προσέχουν. Μόλα ταύτα δέν
λείπουν καί παραδείγματα εύρυτέρας αύτών διαδόσεως. Εν
τοιαύτη περιπτώσει έπέρχεται βαθμηδόν ή λήθη τών προ-
σώπων, πρός τά όποία άρχικώς συνεδέοντο. Ούτω χάνουν
αί διηγήσεις τόν τοπικόν αύτών χρωματισμόν, καθίστανται
απλώς εύτράπελοι. Τοιαύτη τις π. χ. φαίνεται νά είναι ή
άκόλουθος-

Μιά φορά εν ης την καιρό τοϋ. τρύγου πήγε μαζί μέ τό δούλο του 'ς
τό σπιτάκι, πού είχε 'ς τά χωράφια. Τό βράδυ, πού κοιμηθήκανε, λέει ό
αφέντης τοΰ δούλου νά τόν οηκώαη πολ.ύ πρωί. Τήν άλλη μέρα δούλος
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καί αφεντικός ξνπνήσανε και ήταν νύχτα ακόμα. <Άνοιξε, τοΰ λέει ό αφεν-
τικός, το παράθυρο và ôfjç αν ξημέρωσε·». Πάει εκείνος ετσι που ήταν ζα-
λισμένος απ τον νπνο και ανοίγει τό ντουλάπι, που ήταν κατάτοιχα και μη
βλέποντας φως καί άκούοντας τή μυρουδιά τοϋ τνριοΰ, πού φύλαγαν εκεί,
γυρίζει καί λ.έει τοϋ αφεντικού του, «Σκοτάδι! 'Άδης! καί μυρίζει τνρίλ.ες*.

Δεν είναι όμως πάντοτε εύκολον νά καθορισθή, αν μία
τοιαΰτη διήγησίς πράγματι καί εξ αρχής ήτο τοπική καί δεν
προέρχεται εκ παραδόσεως. Διότι καί είς τάς περιστάσεις ακόμη
έκείνας, καθ' ας ή διήγησις εις ωρισμένον τοπικόν πρόσωπον
άναφέρεται, δυσκολον είναι ν' άποφανθή κανείς οριστικώς
περί τοΰ τοπικού αυτής χαρακτήρος, àcp' ου είναι γνωστόν
ότι ό λαός, οσάκις εΰρη τόν στόχον τοϋ σκώμματός του,
συνηθίζει νά περισωρευη περί αυτόν όσα καί εκ παραδόσεως
άκόμη σκώμματα γνωρίζει.

Τό ύφος τών διηγήσεων τούτων, όπως καί τών σκωπτι-
κών έν γένει, είναι σύντομον καί άνεκδοτικόν. Ό δέ σκωπτι-
κός αυτών χαρακτήρ καί ή σχέσις πρός ώρισμένα ελαττώ-
ματα συνετέλεσαν πολύ όπως χρησιμοποιηθούν καί ώς πα-
ραδειγματικοί καί καταντήσουν ούτω παροιμιώδεις, εκ τών
όποιων καί παροιμίαι πολλάκις προέκυψαν, καθώς θέλομεν
ε'ίπει εις τά περί παροιμιών.

β') Σκωπτικοί ομάδων.

Έκ τών σκωπτικών πολυπληθέστεροι είναι αί εις διά-
φορα κατά τόπους χωρία αναφερόμενοι, τά περιπαίγματα
τών χωριών. Καθ' ον δηλαδή τρόπον καί εις τούς κατά
φύσιν καί εΐς όλους έν γένει τούς λαούς οί γείτονες συνή-
θως αποτελούν τόν στόχον τών σκωμμάτων, κατά τόν αύτόν
τρόπον καί εΐς τήν νεωτέραν Ελλάδα διάφορα κατά τό-
πους χωρία απετέλεσαν τόν. στόχον τών περιοίκων καί διη-
γούνται περί αύτών διάφορα σκωπτικά άνέκδοτα, σκώπτον-
τες τό γλωσσικόν ιδίωμα, τήν άμάθειαν, τήν άγνοιαν καί
τήν ηλιθιότητα, τήν άγροικίαν, τήν άφέλειαν, τήν φιλαργυ-
ρίαν, τήν νωθρότητα καί άλλα παρόμοια ελαττώματα. Ούτω
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π. χ. είς τήν άκόλουθον σκωπτικήν διήγησιν σκώπτεται το
Ιδίωμα τών Βικιανών τής Χίου-

Ανο Βικιανοί άρρωστοι ήταν είς τό είσοκομεΐον ί1) 'ς τήν ιδίαν κάμαρη
Ό ενας εφώναζζεν τοΰ είοοκάμου, «"Α τσονννίσω (2), ä ταουννίσω». Ο είσο-
κόμος, 'εν έκαταλάβαινε. Άρωτα τόν άλλον να τοΰ ξηγήσΐ], κι ό άλλος επή-
γεν κοντά τον και τον λέ, «Είντα θές, μιορ'ε πατριώτη ;» Αε πάλι εκείνος,
*Ά τσουννίσω». Αέ δ άλλος τον είοοκάμον, «Φέρε τον τήν πάπιαν (3), άγώ-
ριμ μου*.

Ή ακόλουθος σκώπτει τήν άγροικίαν τών Βυτινιωτών
τής Γορτυνίας'

« Ρέ, ελεγε ενας ξυλ.οκάπος από τή Βυτίνα 'ς τον άλλον, νά γίνουμε
ανμπεθέροι. Ρέ, εχω τσιονπα (4) καλή. "Οταν έρχεται ό μονπαφίρης και
βαίνει το τραπέζι, λ.έει καλώς ώρ ίσατε, καί οταν τό οηκώνη πάλι λέει
καλώς ώρίαατε>. (Έκ τοΰ ανεκδότου ύλικοϋ Ν. Λάσκαρη).

Ή ακόλουθος σκώπτει τήν άγροΐκον βωμολοχίαν τών
Νεοχωριτών τής Χίου-

"Ενας είς τήν λιτανείαν έβαστονσεν τό κόνιομα τον Άγιου Νικόλα.

, Έκεΐ που πήγαινε τον ππεοεν κάτω καί ήοπασεν τό κόνιομα. Άμα ιό'δεν
οπασμένο, εχτνπησεν τά χέρια τον 'ς τα μεριά του καί εϊπεν, « Πα 'ς τό
διάβολο ό μεγαλόχαρος ! »

Εις τήν άκόλουθον σκώπτεται ή βλακεία τών Βικιανών

"Ενας άβιζζής (''') Βικιανός γλέπει εναν κόρακαν εις τό δέντρον καί
1 τον τραΰηξεμ, μά εκείνος τό οκαοεν κ επίταξε. Λέ του κ' εκείνος, « Πετάς
εσύ, μα πετώ κ'εγώ*, καί παίρνει δρόμο ν να τόμ πιάοη. Πά'ς τήν άκρια
τον κρεμμον κ εχτύπηοεν τα χέρια τον οά φτερά, για να μάθγ) να πετά,
κ έπήρεν τον κ' ήρτεν κάτω.

Εΐς τήν άκόλουθον ή φιλαργυρία τών Καστρινών τής Χίου'

"Ενας Καστρινός ταιγγοΰνης ήδωκεν εναγ κομμάτι παννί 'ς εναμ μάστορη
για να του κάμ{] καλουππάκι. Τόν έρώτησεν, «Πόσα θα σοΰ δώκω;*. Αέ
-ν) του ό μάστορης, «Αέκα γρόσα*. Αέ ό τσιγγούνης Καστρινός, 'Οχι, γιατί
είν ακριβά. Θά σον δώκω δέκα γρόσα, να μον κάμης δνό». Λέ δ μάστο-
ρης, «Σοΰ κάμνω. — Κάμνεις μου πέντε, εξ ι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα, μέ
τούς ίδιους παράδες ;» Ό μάστορης επαραδέχτηκεν να τοΰ κάμ·η δέκα κα-

(') Νοσοκομείον.—(') Θά ουρήσω.—(3) Οϋροδοχεϊον.— (4) Κόρη.
(°) Κυνηγός.
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λ.ονππάκια άφ τό ίδιο παννι μέ τούς ίδιους παράδες. Τήν άλλην ήμέραν
τον φέρνει ό μάστορης δέκα καλονππάκια μικρά. «Βρέ, τοΰ λ'ε S Καστρι-
νός, εντά ναι γιά μωρονδάκια, τί λογιώς θά τά φορέσω εγώ;» Ό μάστο-
ρης τοΰ λέ, « Κατά πώς που μοΰ πες τά καμα, αφέντη. Δέν μοΰ πες δέκα
νά βγάλω άφ τό ίδιο παννί ; — Βρέ, μά τόσομ μικρά οοΰ πα νά μοΰ τά
κάνης; Στάσον νά δης». Έκεϊ έτοακωϋήκανε κι έκάμανε τά καλονππάκια
τως φιτίλια φιτίλια.

Είς τήν άκόλουθον ή αγνοία συνηθέστατων πραγμάτων

"Ενας άπό τή μέσα Μάνη δέν ήξερε τί ήταν τά χλωρά σύκα. Μιά φορά,
πού έτυχε νά πάη τήν Καλαμάτα, βρήκε έναν πατριώτη του κα'ι του
γνρει/ιε νά τον δείξη νά τά ίδή. 'Εκείνος τότε παίρνει καί τόν πάει 'ς ένα
συκοπερίβολο, πού ήτον συκιές μέ γινόμενα σΰκα, καί αυτός νά σκαρφαλ.ώση
άπάνου καί νά τοΰ ρήχνη άπό κείνα κει, κα'ι τοΰ τά δείξε, νά τά φάη, νά
δοκιμάση. Κάϋ·ηοε λ.οιπόν ό Μανιάτης, όπως τον είπε, καί ό σύντροφος τον
άνέβη 'ς τή ονκιά, καί τοΰ ρηξε ένα σΰκο. "Εσκυχ/ιε ό καλός σου ό Μανιάτης
νά τό πάρη. Άλλά κει ήταν ένα μικρό αύλάκι, καί αντί νά πάρη τό σΰκο,
γελάστηκε κ έπιασε ένα βάθρακα, πού ήταν κ εκείνος πράσινος κ έμοιαζε
με τό σΰκο, τόν έσκισε κ έφαγε τό μισό. Δέν τοΰ πολυάρεσε όμως, είδε
καί τ άντερα τοΰ βάθρακα καί παραξενεύτηκε καί ρωτάει τό σύντροφο του,
«Εχει ό σιονκος άντερα;» 'Εκείνος άπό πάνον τον φωνάζει, «Έχει μέλι
τ σαι τοεχρί ;» "Υστερα όμως, καθώς είδε τόν μισό βάθρακα, πού κρατούσε
ακόμα 'ς τό χέρι ό άλλος, τοΰ λέει, «"Ε! ζάβαλη, τό μελεούτσο έφαγες/»

Μεταξύ τών σκωμμάτων τούτων υπάρχουν βεβαίως καί
πολλά, όπως π. χ. τό πρώτον παρατεθέν παράδειγμα, κυρίως
σκώμματα, νεωστί πλασθέντα, άκριβώς όπως σκώψουν, πλεί-
στα όμως είναι κοινόταταϊ καί εύρύτατα διαδεδομέναι σκω-
πτικαί και πολλάκις κυρίως ευτράπελοι διηγήσεις, αί όποΐαι^
κατά τόπους περί ώρισμένους στόχους περισωρεύονται. Ούτω
π. χ. τήν άκόλουθον περί τών Πυργουσίων τής Χίου λεγο-
μένην σκωπτικήν διήγησιν λέγουσιν εν Γκιουμουλτζίνη τής
Θράκης περί τών κατοίκων τού χωρίου Κιουτσιούκιοϊ καί
άλλαχοΰ περί άλλων τόπων

Μιά Πυργούσαινα ερωτά μιαν άρραβωνιασμένην, c Πότε Οά παντρευ-
τεί ;— Τήν Τσυριατσή (').— Τα έώ (-) τήν άλλη Τσυριατσή.— Το είντα
0ά σφάξης; — Βούιν (3). — Βούιν τσ έώ, βούιν το εσύ».

(ή Κυριακή. —(!) Έγώ. — (») Βόδι.
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Ή ακόλουθος, λεγομένη ώς σκωπτική τών Καλαμωτού-
σων τής Χίου, έχει τήν προέλευσίν της εκ τοΰ Νοστραντίν
Χότζα-

Οί Καλ.αμωτοϋοοι είδαν τό φεγγάρι μεο 'ς τό πηγάδι και εφεραν μια
πολνποδιά ('), για νά τό πιάσουν. Ή πολνποδιά ψυιλεξεν κάτω 'ς τό πάτο
τοΰ πηγαδιού και τρανιώντας τραι>ιώντας ήοπαοεν τό σκοινί καί ήππεααν
ανάσκελα. Είδαν τό φεγγάρι τόν ουρανό κ' εθαρρονσαν πώς εκείνοι τά
πέταξαν εκεί απάνω. Έφώναξαν λοιπόν, «Καλέ, μάννα μου, ενας φέγγα-
ρος! γιά 'ε πού τόν επετάξαμεν.' »

Πλήν τών κατά τόπους χο>ριών καί τά σΰνοικα έθνη,
π. χ. οί Γύφτοι, οί Εβραίοι, οί 'Γοΰρκοι, οί Αλβανοί απε-
τέλεσαν τόν στόχον διαφόρων σκο>πτικών διηγήσεων, έν αίς
σκώπτονται. ώρισμένα αυτών ελαττώματα, οίον τών Γύφτων
τά επαγγέλματα καί ή πτωχεία, τών Τούρκων ή αυθαιρε-
σία, άλλα συγχρόνως καί ή κουτοπονηριά, ή αφέλεια καί ή
ευπιστία, τών 'Εβραίων ή φιλοκέρδεια, ή πανουργία καί ή
δειλία, τών 'Αλβανών ή φιλαργυρία καί τό ληστρικόν κ.τ.τ.
Ούτοι διά τους Γύφτοιις διηγούνται τά εξής"

"Ενα; γύφτους ήλιγι (') μια φονρά, ' Φύσα, άρε ντελί βοριά' φοάς to ν
φσώ κ ίγώ' να ίδοϋμι ποιός θ' άνκήσ'» (3). Κί σαν έγίνκ ό ντελί βοριάς
κακώτιρους, ου γύφτους ήλιγι, « Φύσα, καϊμένι ντελί βοριά, νά πάρς γνφτ'κη
ψ'χή, να ιδώ τι 0ά χαταλάβς κί ξιψνχοναι.

Τό άκόλουθον εκ Πόντου προερχόμενον, σκώπτει τήν
γλώσσαν τών 'Αρμενίων (4)·

Τό ι/>ο>μί παραπονέθηκε 'ς τό θεό· c 'Εγώ είμαι πού συντηρώ τους
ανθρώπους κ' οί Άρμένοι γιατί με λένε με άσκημο όνομα χάτς ; . Κι ό
Θεός πάλ.ι είπε, «Αι ί εγά> καλ.ά, δέ ίϊυμώνο) πού με λένε άστ ράφτ ς ; »

"Επειτα έν αυτή τή ελληνική κοινωνία διάφοροι κοινω-
νικοί τάξεις ιδιαιτέρως προσείλκυσαν τό σκώμμα καί άπέ-
βησαν τό κέντρον καί ό στόχος διαφόρων σκωπτικών διη-
γήσεων. 'Γοιαΰται κοινωνικοί τάξεις είναι πρωτίστως οί κλη-

(') 'Αρπάγη.—(') 'Έλεγε.—(3) Θα νικήση.
(4) Μεταφράζω εκ τής Ποντικής διαλέκτου.
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ρικοί, τών οποίων σκώπτεται ή άγραμματοσΰνη, ή φιλο-
χρηματία, ή λαιμαργία, ή λαγνεία κτλ., έπειτα οι χωρικοί
έν γένει δια τήν άγροικίαν καί τήν χωρικήν άμάθειάν των,
αί γυναίκες διά τήν νωθρότητα, τήν πολυλογίαν, τ ην προσ-
ποίησιν καί τά έλαφρά των ήθη, τέλος οί έχοντες διάφορα
σωματικά ή ήθικά έλαττώματα, οίον κο>φοί, ψεϋσται κτλ.
Οΰτω π. χ. διά τήν άγραμματοσΰνην τών ιερέων διηγούνται
τό εξής-

"Ενα; παπάς αγράμματος τήν Πασκαλιά μετά τό Χριοτός άνέοιη ρή-
χνοννταν (') αυτός πρώτα καί κοντά 3 ς ανιόν κ οί αλλ' οί χουριανοι κ' ει ο3
έβγαναν τήν έκκλ.ησιά, γιατί δέν ήξιρι τί άλλον νά π/]. Μιά χρουνιά 'ς τήν
έκκλ.ησιά εκείνον τον χουριοϋ έλ.αχι κ ένας ξένους. Ου παπάς κατά τή ονν· .

ήΟεια θύμιασε πρώτα, άλλα οαν τον ν πήρι τον μάτι τ ιονν ξένου, έκατοι
τ ότι μέσα 'ς τήν άγιά τράπεζα. « Νιέ, παπά, /.έν οί χουριανοί, δέ ΰά κα-
νό νμ ι Παοκαλιά φέτον ; - Μαιαβγήκε ον παπάς πάλι κι κοίταξι, κί σάν
τον ν ξαναεΐδι, λέει, * "Οσον εΐν ου ξενονς, ο vit φετον οντι τον χρόν' Πα-
σκαλιά». Κ' έ'το' οί χονριανοι έβγαλαr τονν ξένον άπ τήν εκκλησιά κ' έκα-
ναν κατά τά συνηθισμένα τήν Παοκαλιά. ("Ηπειρος).! ~

Τό άκόλουθον σκώπτει τήν φιλαργυρίαν, συνάμα δέ καί
τήν όλιγωρίαν των πρός τά ιερά'

Κάποιος παπάς κάνοντας άγιασμό, αφήνει τό διάβαομά τον και ρωτάει
κεΐν, πον έκανε τόν άγιαομό. « 7ο' λογαριάζεις γιά, Βαροαή, πόσοι γίντι;
— · Πέντε, λέει ϋ Βαρσαή ». Α" έτσι ξακολούθησε πάλι ό παπάς τό διά-
βαομά τον. ( Λ Α. Ι»)

Τό άκόλουθον σκώπτει τήν άγνοιαν τών χωρικών

Μιά χοιριάτισσα ήρθε ς ένα σπίτι «' εκεί πού έσιεκε είδε τόν έαντό
της καί τον ς άλλους μέσα 'ς τόν καθρέφτη. Ένόμισε πώς ήταν παραθύρι ·1. ·'' ν Κ
καί 'ς τό άλλο σπίτι κάθονταν άλ.λ.οι. Έσίμωσε λ.οιπόν 'ς τον καθρέφτη καί
είπε, «Καλώς κάθεστε» (-). (Έκ τοϋ Ποντικού).

Τό άκόλουθον τήν πολυλογίαν τών γυναικών

Μιά γυναίκα φορτωμένη μιά μεγάλ.η στάμνα νερό απάντησε μιάν αλλ?)
και εφτά μέρες χωράτευαν χωρίς νά κατεβάο// τή στάμνα άπ τόν ώμο της.

(') Ιΐηδοϋοε.

(2) Τό σκώμμο είναι ήδη άρχαΐον, λεγόμενον περί τής Άκκοϋς,
προερχόμενον έκ τής δωρικής κωμφδίας.
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Κι όταν πια πήγαιναν να χωριστούν, λέει ή νστ ερινή, « Στάσου, κ αϊ μένη,
λιγάκι ακόμα. Κάτι κι άλλο da σου λεγα καί τό ξέχασα».

(Έκ τοΰ Ποντικοΰ).

Παρά τάς διηγήσεις ταύτας, τάς εις ανθρώπους άναφε-
ρομένας, εις τήν κατηγορίαν τών σκωπτικών διηγήσεων υπά-
γονται και αί διάφοροι αιτιολογικοί παραδόσεις, όσαι έπλά-
σθησαν, όπως περιπαίξουν διάφορα άστεΐα ελαττώματα αν-
θρώπων ή ζώων και περι τών οποίων ώμιλήσαμεν ήδη είς
τά περί παραδόσεων, ώς επίσης και διάφοροι άλλαι σκω-
πτικαί διηγήσεις ζώων, περί τών οποίων θέλομεν ομιλήσει
κατωτέρω έν τοις περί μΰθων.

Κοινόν νυν χαρακτηριστικών άπασών τών άνωτέρω σκω-
πτικών διηγήσεων είναι τό σΰντομον καί άνεκδοτικόν τοΰ
ΰφους καί ό περιορισμός αυτών εις έν καί μόνον έπεισό-
διον. Ό,τι δέ παρετηρήσαμεν εν γένει περί τών διηγήσεων
τούτων, ότι άπό στόματος είς στόμα καί άπό τόπου εΐς τό-
πον μεταφέρονται καί άποδίδονται καί περισωρεΰονται πολ-
λάκις εκασταχοΰ εις άλλον στόχον, τοΰτο ισχύει έπίσης καί
διά τάς νεοελληνικός καί μάλιστα τά περιπαίγματα τών χω-
ριών. Αί αΰταί ίστορίαι εκασταχοΰ εΐς άλλα χωρία άπο-
δίδονται. "Οπως δ' αί τοπικαί διηγήσεις, οΰτω καί αΰται
εΐς πολύ μείζονα μάλιστα βαθμόν κατήντησαν παροιμιώδεις
καί συνεπτύχθησαν πολλάκις εις παροιμίας.

γ') Κυρίως ευτράπελοι διηγήσεις.

Πολλαί τούτων, καθώς καί εν τοις γενικοΐς παρετηρή-
σαμεν, προέρχονται ή μάλλον συνήθως είναι αύται αύται αί
σκωπτικαί, άλλοτε μέν αύτούσιαι, άλλοτε δέ κατά τό μάλ-
λον ή ήττον τροποποιημένοι, αί όποΐαι, άποσπώμεναι άπό
ώρισμένου στόχου καί άορίστως λεγόμενοι ή εΐς ώρισμένους
τύπους αποδιδόμενοι, οίος λ. χ. ό Ναστραντίν Χότζας, μετα-
βάλλουν τόν σκωπτικόν αύτών χαρακτήρα εΐς άπλώς εύτρά-
πελον. Επειδή όμως, όπως εΐπομεν, πολλάκις καί τό άντί-
στροφον συμβαίνει, έξ αρχής δηλαδή εύτράπελοι. διηγήσεις
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άποδιδόμεναι είς ώρισμένους τόπους λαμβάνουν χαρακτήρα
σκωπτικόν, δέν είναι εΰκολον πάντοτε ν' άποφανθή κανείς
ποίος ήτο ό αρχικός χαρακτήρ τής διηγήσεως καί ποία ή άρ-
χική προέλευσις. "Οθεν εις εκάστην περίστασιν είναι ανάγκη
ιδιαιτέρας έρεΰνης.

Τό είδος τοΰτο τών κυρίως εΰτραπέλων διηγήσεων είναι
βραχύ καί άνεκδοτικόν, αί δέ διηγήσεις φέρονται ή άνω-
νύμως ή συνηθέστερον ύπό τό όνομα τοΰ πασιγνώστου εις
τόν ελληνικόν λαόν Ναστραντίν Χότζα, άδιαφόρον αν αρχι-
κώς άνήκον εις αύτόν ή όχι.

Πλήν όμως τούτων έχομεν καί αρκετός άλλας διηγήσεις,
αί όποΐαι φαίνονται τούλάχιστον ότι έξ ύπαρχής έπλάσθησαν
εύτράπελοι. Αί διηγήσεις αύται περιστρέφονται περί τά αύτά
άνθρώπινα ελαττώματα, περί τά όποΐα καί αί σκωπικαί, μέ
τήν διαφοράν ότι λαμβάνουν ώς άφετηρίαν τό έλάττωμα καί
πλάττουν έπ' αύτοΰ κωμικά επεισόδια όχι διά νά σκώψουν,
αλλ' άπλώς διά νά προκαλέσουν τόν γέλωτα καί τήν εύθυ-
μίαν. Τά έπεισόδια ταΰτα χαρακτηρίζουν βέβαια τό έλάτ-
τωμα, λείπει όμως άπ' αύτά οιαδήποτε σκωπτική τάσις. Ού-
τως αί διηγήσεις αύται μάς παρέχουν τύπους κωμικούς, οίον
τοΰ άμαθους ή τοΰ άπατημένου συζύγου, τοΰ πανούργου ή
τοΰ ήλιθίου ή πείσμονος ύπηρέτου, τοΰ άσελγοΰς κληρικοΰ,
ή καί γενικώτερον, τοΰ ήλιθίου, τοΰ κουτοπονήρου κτλ. Πολ-
λάκις λαμβάνονται ώς άφετηρία χαρακτήρες και ελαττώματα
συνοίκων λαών καί πλάττονται διηγήσεις, έν αις μάς πα-
ρουσιάζονται ώς τύποι ό άδικος καί αυθαίρετος Τούρκος ή
ό δωροφάγος κατής, ό πανούργος Εβραίος κτλ. Τοιαύτη
διήγησις είναι π. χ. ή επομένη, έχουσα άφετηρίαν τήν άγροΐ-
κον άμάθειαν τών ορεσιβίων ποιμένων

'Σ τό χωριά εκείνο τήν ήμέρ' αυτή φιλοξενονοεν ό Μπαρμπαγιάννης
το οέμπρο του τοομπάνη Μήτρο, που ειχε έρθει από το μαντρί να φέρη ,
τήν μπηξιά 'ς τό οέμπρο του κουμπάρο Γιάννο. Κατά πού τύχε αυτή ή
ευκαιρία νά ρΟή δ τοομπάνης 'ς τά χωριά τή μέρα πού ρϋε κι ό Δεσπό-
της, λέει ό Γιάννος τοΰ σέμπρου του Μήτρου, « Λεν πάς σήμερα, ρε Μή-
τρο, κι άπ τήν εκκλησιά, νά δί]ς πού ήρθε δ Δεσπότης κι άπολείτουργα
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νά ρθης νά κολατοίσονμε ;» Σαν άκονσε ό Μητρός πώς ήρθε ό Δεαπότης
και λειτουργάει 'ς τήν έκκλ.ησιά, σηκώθηκε και πήγε.

Δεν πέρασε μια ώρα κα'ι νά σ τον πάλι κ' έρχεται καί μπαίνει αν-
τρειωμένος. «Καλό 'ς τό Μήτρο, φωνάζει δ Μπαρμπαγιάννης, κάτσε τώρα
νά μας πής τί είδες καί συ 'ς τήν εκκλησιά, πού λειτούργαε ό Δεσπότης.—
Τί να σοΰ πώ, κουμπάρε Γιάννη ! Τό προφαντικό πού είδα, δεν τά χα ξα-
vaïÔfi 'ς τή ζωή μου. Μπαίνω μέσ τήν εκκλησία, πού ήτανε ονλο το χωριό
σας μαζωμένο καί κόλλησα κ' εγώ σε μια γωνιά, μέσα βαθιά· έβγήκε άπό
μιά πόρτα ό παπάς μαζί με κάτι άλλους αλλιώτικα ντυμένοι. Νά σ' και
βγαίνει κ' ενας ιρανός καί φόρειγε απάνω του τά ΐγκλια καί τά πανίγκλια
καί τό μπελά τοΰ κεφαλ.ιού του. Βάσταγε 'ς τά χέρια καί μιά κλίτοα καί
στάθηκε 'ς τή μέση. Σηκώνει μωρέ μονομιάς τό χέρι του καί μάς μούτζωσε
οϋλους κα'ι μάς είπε, ι OS và χαθήτε! » Άπό τή μιά μεριά τής εκκλησιάς·
κι άπό τήν άλλη ήτανε κι άπό ένας άνθρωπος και μαλώνανε · λέγανε, λέ-
γανε, φωνάζανε, βριζόντανε, πού πιάστηκε ό λαιμός τους. Άφριγκαζόμουνα
κ' εγώ ν' άκούοω τί λέγανε, μά δέν μπόρεσα νά πάρω λόγο. "Ενα σοκόλι
έφευγε άπό τόν ενα καί πήγαινε 'ς τόν άλλο καί ολο κάτι σπιγουνιές τους
έβανε και ϋυμώνανε εκείνοι καί βριζόντανε. Μά δε βάσταξε πλια μέσα κεί-
νος ό τρανός καί ξαναβγαίνει καί τούς μοντζο)οε πάλι καί τούς είπε να χα-
θούνε. Μα κείνοι, κουμπάρε Γιάννο, χαμπάρι δέν τό χανε. "Εσκασα μέ κείνο
ιό σοκόλι, πού ονλο τους ρουφιάνευε κι άναβε ό καβγάς. Καλό ήτανε, πού
δέν ήρθανε 'ς τα χέρια, μά δέν τους άφηνε άπό μέσα κείνος ό τρανός, γιατί
ολο καί τονς μάλωνε. "Ε!'ς τά τελευταία δέ βάσταξε και βγήκε μέ ϋνμό,
κρατώντας μιά σιδερένια ρόκα, πού έβγανε φωτιές, καί κάποια μεγάλη κου-
βέντα ϋά τούς είπε, γιατί αμέσως οωπάσανε. "Ε, μωρέ μάτια μου, ούλοι
καί μεΐς, πού ήμαστε 'ς τήν εκκλησιά μαζωμένοι, πράστ ! δώκαμε μιά καί
φύγαμε. Τί γίνεται τώρα, κουμπάρε Γιάννο, κει μέσα κ εγώ δέν ξέρω
Μά είδα τό δήμαρχο, που κάλεσε κεΐνον τόν τρανό καί λέω πώς ί)ίι τονς
συβιβάσγ) ».

Ή ακόλουθος εικονίζει τύπον πείσμονος ύπηρέτου'

Μιά φορά ένας καλ.όγερος είχε ενα καλογεροπαίδι ανάποδο. "Ο, τι τοΰ
ξλεγε να κά/η/ δέν τό έκανε, αλλά έκανε τό αντίθετο. Τοΰ ελεγε χάριν λόγου
νά μαγειρέψω, δέν έμαγέρευε, τοΰ έλ.εγε νά σαρώο}), δέν έοάρωνε. Είδε κι
απόειδε 6 καλόγερος καί τοΰ έλεγε τά αντίθετα. Τοΰ έλεγε χάριν λόγου,
« Τήρα μή μου φτειάσης καφέ ! » 'Αμέσως τό καλογεροπαίδι τοΰ έ'φτιανε.
« Τήρα μή μαγερέψ-^ς σήμερα! » 'Αμέσως τό καλογεροπαίδι έμαγέρευε. Τοΰ
έλ.εγε να μή ζυμώσΐ] ; έζύμωνε. Τοΰ έλεγε νά μην πλύν>] ; έπλυνε. Κ' έτσι
έπέρναγε καλά ό καλόγερος.
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Μιά ημέρα ερχότανε 'ς το μοναστήρι με τό καλ.ογεροπαίδι τον και 'ς
τό δρόμο επιασε βροχή δυνατή και κατέβασε τό ποτάμι και δεν ήμπόραγε ό
καλόγερος νά πά-η 'ς τό μοναστήρι. Τί νά κάμγι δεν ήξερε· άρχισε κ' έμονρ-
τσωνε ('). Λέει 'ς τό καλογεροπαίδι « Τήρα, βρέ, μή με περάσης τό ποτάμι
'ς τήν πλάτη σον!» 'Αμέσως τό καλ.ογεροπαίδι επήρε τόν καλόγερο κα)2ι-
κοντσα (a) καί άρχισε νάν τον περνάΤ) τό ποτάμι. "Οντας έφτασε 'ς τή μέση,
που ήτανε ή μεγάλη λαμπάδα ( *), τον λέει ό καλόγερος, « Τήρα μή με ρήξης
μέσα!·» Τότες τό καλ.ογεροπαίδι τον λέγει, « Τόσα χρόνια, γέροντα, δε σε
άκουσα σε τίποτα, τήρα ί)ά ο ακούσω;» και τον δίνει μια τον καλ.ογέρον
και τόν ρήχνει 'ς τό ποτάμι καί τόν επνιςε.

Ή ακόλουθος χαρακτηρίζει Τούρκους καί Εβραίους-

Ένας Τούρκος σέχης ήταν άρρωστος καί κανένας δεν απορούσε νά τόν
κάμη καλ.ά. "Ενας 'Εβραίος τον υποσχέθηκε πώς ί)ά τόν κάμη καλ.ά κι αυ-
τός τοϋ είπε πώς âà τον δο'ίοη κάτι, πού δεν απόχτησε κανένας 'Εβραίος
ώς τώρα. "Οταν εγινε καλά, ό 'Εβραίος περίμενε νά πάρη χρήματα, άλλα ό
σέχης τον δο>κε ενα χαρτί για τρεις πήχες τόπο 'ς τον παράδεισο. Ό 'Ε-
βραίος πήγε καί τό δείξε 'ς εναν Τονρκο. 'Εκείνος Άμα τό διάβασε, γύρεψε
νά τον πονλήογ) τή μιά πήχν. Τό μαθαν οί άγάδες καί οί πασάδες, ολο*
τρέξαν καί τον δωααν όσα όσα γιά ν αγοράσουν τις άλλες δνό πήχες.

"Οταν έμαθε 0 σέχης πώς ό 'Εβραίος πονλ.ησε τον τόπο, πού τον χά-
ρισε 'ς τόν παράδεισο, τόν φώναξε καί τόν μάλωσε. Ό 'Εβραίος απάντησε,
« Τί νά κάμω, αφέντη μον ; σκέφτηκα, τί νά κάμω 'ς τόν παράδεισο εγώ ;
μήνα ϋά 'ναι κι άλλ.ος 'Οβριός σαν εμένα ; 'Εκεί ι?ά νά 'στε δλ.ο ή αφεντιά
σας καί ΰά μ' εχετε εμένα σα σκνλλί· φ τον/ ό ένας άπό δώ, τ σιφοντ !
φτον! ό άλλος άπό κει, τί ζο>ή ι?ά νά 'ναι αύτη γι à μένα; »

Είς τήν κατηγορίαν ταΰτην ανήκουν καί αί διάφοροι
περί παθημάτων τοϋ διαβόλου διηγήσεις, ό όποιος μολο-
νότι πονηρός συχνότατα τήν παθαίνει άπό πονηροτέρους
άνθρώπους καί μάλιστα άπό γυναίκας. Τοιαύτη π. χ. είναι
ή άκόλουθος-

"Ενας μιά φορά επερπατοΰσε 'ς τό δρόμο καί τόν επιασε βροχή' επειδή
ήταν καλοκαιρινή βροχή και σε λίγο i)à πέρναγε, γιά νά μή βραχούν τά
ρονχα τον, τά έβγαλε, τά εβαλ.ε μέσ σε μιά στάμνα, πού βαοτονσε, καί τραν-
ΐ]ξε τό δρόμο τον. Όταν έπέρασε ή βροχή, τά φόρεσε πάλι. 'Εκεί τόν απάν-
τησε 6 διάβολος. «Πώς είναι στεγνά τά ρονχα σον, τόν ρωτρί, καί δεν έβρά·

(') Ένΰχτωνε. — (2) Καβάλλα 'ς τήν πλάτη του. — (") Ρεΰμα.
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χηκαν με τάση βροχή ; — Ξέρω μιά τέχνη καί δέ βρέχομαι, τοΰ λέει εκεί-
νος.— Θά μοΰ τήν πης καί μένα;— Δέ α τή μαρτυρώ». Μέ τά πολλά έζή-
τηοε νά καβαλλικέψη το διάβολο, νά πη ένα τραγούδι 'ς τό σβέρκο του, καί
υστέρα νά τοΰ τήν πη τήν τέχνη. Έδέχτηκε ό διάβολος, έκαβαλλίκεψε εκεί-
νος και άρχισε νά τραγουδη λα λαλά, που δέν είχε τελειωμό, ώστε πον
έσκασε ό διάβολος (').

Εις τήν κατηγορίαν αυτήν επίσης δύνανται νά υπαχθούν
καί ευτράπελοι τίνες διηγήσεις, αί όποΐαι παρά τόν εύτρά-
πελον αύτών χαρακτήρα άφήνουν νά διαφαίνονται καί κά-
ποιαι διδακτικαί τάσεις. Αί τοιαύται διηγήσεις, μεταξύ τών
οποίων πλεΐσται είναι αί άναφερόμεναι εις τά κατορθώματα
γυναικών καί περί τών όποιων θά εΐπωμεν καί κατώτερο»
εν τοις περί μύθων, κατά πάσαν πιθανότητα άρχικώς ήσαν
μύθοι διδακτικοί, λόγω δέ τού ευτράπελου αύτών χαρακτή-
ρος σήμερον άλλοτε μέν λέγονται ώς ευτράπελοι καί άλλοτε
ώς διδακτικαί. Τοιαύτη π. χ. είναι ή κατοηέρο), τής οποίας ό
διαφαινόμενος σκοπός είναι νά διδάξη ότι ή άλήθεια δέν
είναι πάντοτε ώφέλιμος καί μάλιστα διό τούς ανήθικους-

Μιά φορά ένας ηγούμενος 'ς ένα μοναστήρι έπήρε έναν υποτακτικό
καί τόν έδιάταξε νά μή λέη ποτέ ψέματα. Τό παιδί τόν άκουσε. Μιά μέρα
ό ήγούμενος έμπασε 'ς τό κελ.λί τον τήν άγαπητική του. Οί Άλλοι καλόγε-
ροι, πού ήταν αντίθετοι τού ήγουμένου, τήν είδανε καί έπήγανε 'ς τό κελλί
καί έρωτήοανε τόν υποτακτικό, πού έστεκότανε άπ' όξω, «Που είναι ό ήγού-
μενος ;— Μέσα, είπε τό παιδί. — Μέ ποιόν είναι; έρώτηοαν οί καλόγεροι.—
Μέ τήν άγαπητική του, είπε τό παιδί.—- Μωρέ μίλα καλ.ά, τοΰ λένε οί κα-
λόγεροι, για ξαναπές το». Τό παιδί επανάλαβε τό ϊδιο, άτι δ ήγούμενος
ήτανε μέσα 'ς τό κελλί του με τήν άγαπητική του. Τότες οι καλόγεροι έτρέ-
ξανε νά φέρουνε τό ήγουμενοσυμβούλιο, γιά >·ά τόν πιάση 'ς τά πράσα τόν
ήγούμενο.

"Οντας έφύγανε εκείνοι, άνοιξε τό κελλί ό ήγούμενος καί ερώτησε τό
καλογεροπαίδι τί έτρεξε. Τό καλογεροπαίδι του είπε τήν αλήθεια, α,τι έγινε.
« Βρέ, τού λέει ό ηγούμενος, γιατί νά πης ότι εψαι μέ τήν άγαπητική μου;
— Δέ μοΰ είπες, τοΰ λέει τό καλογεροπαίδι, νά λέω τήν αλήθεια; — Ναι!

(') Ή παρατιθεμένη παραλλαγή αποτελείται έκ δύο έπεισοδίων,
τοΰ επεισοδίου τής βροχής καί τοΰ επεισοδίου του τραγουδιού, τά όποΐα
ευρίσκονται καί ανεξάρτητα.
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τοΰ λέει ό ηγούμενος, μ à όχι καί τέτοιες αλήθειες.'—Να λ.έω καί ψέματα;
τον ρωτάει το καλογεροπαίδι.—Νά λ.ές κάπου κάπου, τοϋ απαντάει δ ηγού-
μενος. — Καλά, τον λ.έει το καλογεροπαίδι».

Σε λιγάκι έφτασε τό ήγουμενοσυμβούλιο μέ τονς καλογέρονς και ρο>-
τάνε τό παιδί, « IIο ν είναι ό ηγούμενος ; — Μέσα 'ς τό κελλί του, λέει τό
παιδί. — Μέ ποιόνε ; τόν ξαναρωτάνε. — Μέ τήν κάπα τή δική του, λέει τό
καλογεροπαίδι. — Μωρέ μίλα καλά, τον λένε οί καλογέροι. Τί μάς είπες
πρωτύτερα ; — Αύτό αάς είπα, λέει τό καλογεροπαίδι. — Μωρέ δέ μας είπες
μέ τήν άγαπητική τον; τον λέν οί καλ.ογέροι.—"Οχι, τονς λ,έει τό παιδί, μέ
τήν κάπα τή δική του σας είπα ». "Ετσι φιλ.ονικήσανε κάμποσο και έφϋγανε
καί τήν έγλντωσε ό ηγούμενος μέ τό ψέμα τον παιδιού.

Τό ύφος τοΰ είδους τών διηγήσεων τούτων, ώς παρα-
τηρεί μόνος του ό αναγνώστης, οΰτε πολύ σύντομον καί
άνεκδοτικόν είναι, όπως των προηγουμένων, ούτε όμως καί
πλατύ, παραμυθιακόν. Τα επεισόδια είναι πλείονα, αλλά στε-
νώς εις έν όλον συνδεδεμένα. Ούτως αί διηγήσεις αύται κα-
τέχουν μέσον τι μεταξύ τής βραχύτητος τών εντελώς έπει-
σοδιακών άνεκδοτικών πρωτογόνων διηγήσεων καί τοΰ πλά-
τους τών ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ παραμυθιού διαμορφωθει-
σών διεξοδικών, τών παραμνθιακών.

γ") Ευτράπελα παραμύθια.

Ταύτα καί παρά τω ελληνικώ λαώ, ώς καί έν γένει παρε-
τηρήσαμεν άνωτέρω, δύνανται νά διακριθούν είς δύο εΐδη·
άφ' ενός μέν εις εκείνα, τά όποια έπλάσθησαν έν εΐδει πα-
ραμυθιού διά τής παραθέσεως καί συμπλοκής καί οιονεί
συσσωρεύσεως πλειόνων έπί μέρους έπεισοδίων εις εν πολυ-
σύνθετον όλον, άφ' ετέρου δέ εις έκεΐνα, τά όποια άποτελοϋν
οίονεί παρωδίαν τοΰ παραμυθιοΰ. Τοιαύτα τοΰ πρώτου εί-
δους είναι, π. χ. τό παραμύθι τού ήλιθίου, ό όποιος έρωτα
τί νά εύχεται εις τούς άπαντώντας, έπαναλαμβάνει δέ κατό-
πιν τήν εύχήν όλως διόλου εις άκατάλληλον περίστασιν καί
δέρεται διαρκώς, τό παραμύθι τών κωφών, εις τό όποιον
συσσωρεύονται διάφοροι άστεΐαι παρανοήσεις καί επεισόδια
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κωφών και τοΰ οποίου παραλλαγήν παραθέτω ώς παρά-
δειγμα.

Ήταν ενας πιστικός μια φορά με τά γίδια τον 'ς ενα λόγγο και τα εβο-
οκε. "Οταν ήρτε ό καιρός για γιόμα, άφησε τά γίδια τον εκεί καί πάει
σπίτι τον, 'ς τό χωριό, πού ήταν σιμά, νά rpàrj ψωμί. Άφον άπόφαε, -γύ-
ρισε πάλι 'ς τά γίδια. 'Σ τό δρόμο βρίσκει ενα, πού δούλευε με τό ζευ-
γάρι 'ς τό χωράφι τον κα'ι τόν ρωτάει, « Μ ή μον είδες τά γίδια; — 'Εδώ
σπέρνω στάρι, εδώ κριθάρι, εδώ άραβοσίτι, είπε αυτός. — Χάϊνιε, τοΰ είπε
κι ό τσιο/ιπάνος, τώρα πού μου τά έδειξες, αν τά βρω αλήθεια, θά σον
χαρίσω μιά γίδα».

Κινάει καί πάει 'ς τό λόγγο καί βρίσκει τά γίδια 'ς τόν τόπο, πού τά
είχε αφήσει. Παίρνιι τότε μιά, πού είχε τό κέρατο τσακισμένο, και πηγαί-
νει 'ς αυτόν, πού δούλευε. « Πάρε τή γίδα, πού σοταξα, γιατί τά 'βρα, κα·
θώς μου είπες τά γίδια, τοΰ είπε. — 'Εγώ, τον άπανιάει εκείνος, μήτε γίδια
σοΰ είδα, μήτε κέρατο καμιανής γίδας σου τσάκισα. — Μώρ' εγώ, τον λέει
ό πιστικός, μιά σοταξα, δνό δέν σοΰ δίνω, πού νά oxàjjç/»

Αώο το, πάρ το, σηκώθηκαν νά πάν νά κριθούν. 'Σ τό δρόμο άντα-
μώνονται μ' έναν άνθρωπο καβάλ.λ.α καί τον λεν νά τούς άκονσΐ]. « Πάρε
τή γίδα, πού σοταξα, λέει S τσιομπάνος 'ς τό δουλευτή.— Οντε γίδια σον
είδα, οντε κέρατα τσάκισα, απαντάει εκείνος. — "Ar είναι τό άλογο δικό σας
αλήθεια, τούς λέγει ό καβαλλάρης, τό σαμάρι τό έχω κάμει μοναχός μον
και δέν σας τό δίνω αυτό ποτές!»

Πιάστηκαν καί μέ τούτον κα'ι όλοι μαζι κίνησαν νά πάν νά κριθούν.
'Σ τό δρόμο βρίσκουν ενα γέροντα, πού τόν ψείριζε 'ς τό κεφάλι ή γριά
του καί ό καθένας είπε τά δικά του λόγια, καθώς και πρωτύτερα τά εί-
παν. « Μωρ' όχι τρεις, τους λέει 6 γέροντας, πού έχετε έρθει, άλλα δεκα-
τρείς νά έρθήτε, 'εγώ ιή γριά δέν τή χωρίζω!»

Σηκώθηκαν καί με τοντον καί πήγαν 'ς τόν κατή καί ό καθένας τον
λέει τά δικά τον. Τότε είχαν τρεις μέρες οπον είχαν πιάσει οί Τούρκοι τή
νηστεία τονς, τό ραμαζάνι, καί σαν τούς άκονσε ό κατής, έπειδή ήταν καί
αυτός κουφός, είπε, « Τρεις άνθρωποι φθάνουν γιά μαρτυρία, πού είδαν τό
φεγγάρι, γιά νά γίν/) μπαϊράμι. Σεις έχετε έράει ιέσσαροι. Αέν πειράζει.
Ανριο χωρίς άλλο έχομε μπαϊράμι, καθώς λέτε». Ι\' έβγαλε φετφά ότι
ήταν τήν άλλη μέρα μπαϊράμι.

Εις τήν αυτήν κατηγορίαν υπάγονται καί τά παραμύ-
θια τών σπανών, oî όποιοι παρά τήν έγνωαμένην πονηρίαν
των Εξαπατώνται οικτρότατα καί χονδροειδέστατα, ώς καί
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διάφοροι άλλαι διηγήσεις εν εΐδει παραμυθιών εις. βάρος
κληρικών, κλεπτών, ψευστών κτλ.

Τοΰ δευτέρου είδους κυρίως είναι τά παραμυθία, έν οίς
διαγωνίζονται ψεΰσται (ένίοτε άντ' αυτών παρουσιάζονται
σπανοί), τίς νά εΐπη το μεγαλΰτερον ψευδός. Καί λέγονται
τότε διάφορα ψεΰδη, τά όποΐα εξεταζόμενα έν έκαστον ιδιαι-
τέρως ουδέν άλλο είναι παρά αυτά τά στοιχεία τοΰ παρα-
μυθιού. "Οταν π. χ. λέγεται καί χαρακτηρίζεται ώς ψεΰδος
ότι φυτρώνει δένδρον, οί κλάδοι τοΰ οποίου άποτελοΰν κλί-
μακα διά τόν ούρανόν, τοΰτο είναι κοινή καί σοβαρά πίστις
εΐς τά παραμύθια καί τάς μυθολογικός παραδόσεις.

Ένίοτε αί παρφδίαι αύται συμπτύσσονται είς ολίγας λέ-
ξεις, αί όποΐαι λαμβάνουν καί μετρικήν μορφήν καί άπο-
τελοΰν είς τό εξής κατακλείδας ή προλόγους παραμυθιών.
Τοιοΰτοι άστεΐοι πρόλογοι είναι πολύ συνήθεις είς τουρκικά
παραμύθια. Εΐς τά ελληνικά είναι πολύ περιωρισμένοι, ώστε
φαίνονται μάλλον ώς εύτράπελος άρχή ή κατακλείς, παίζουσα
καί είρωνευομένη τά ψεύδη τοΰ παραμυθιού, παρά σύμπτυ-
ξις μακροτέρας παρφδίας.

Ώς πρός τό ύφος τών ευτράπελων τούτων παραμυθιών
παρατηροΰμεν ότι εκείνο, τό όποιον κυρίως χαρακτηρίζει αύτά
άπέναντι τών άλλων ειδών τών εύτραπέλων διηγήσεων είναι
ή κοινή πρός τά παραμύθια τάσις πρός δημιουργίαν διη-
γηματικον πλάτους. Ή τάσις αύτη παρατηρείται ήδη καί εΐς
σκωπτικάς τινας διηγήσεις, όπως π. χ. εΐς τήν άκόλουθον,
τής όποιας εκάστη παράγραφος, όπως ένταΰθα σμειώνεται,
άποτελεΐ καί χωριστόν, άνεξάρτητον έπεισόδιον

"Ενας άλλος ( Καλαμωτούοης ) επήγεν εις τήν χώραν. 'Επήγεν εις ένα
μαννάβικο γιά ν' άγοράση καρπούζζι. Έρωτί} τόν μαννάβιν, « Πόσα τό
καρπούζζι; » Λέει του εκείνος, % Δέκα γρόσα. — Καί γιάντα έν τόσον άκρι-
βόν; — Γιατί έν μουλαρομάννα καί εν γκαστρωμένη».

Τό γόρασεν ό Καλαμωτούοης. 'Σ τό δρόμον τοΰ ππεσε και ήσπαοεν.
Νά καί πετειέται ένας λαγός άπό τόν τράφον. Ό Καλ.αμωτοναης έθάρρεν
πώς ήταν τό μουλαράϊν, που έγέννηαεν τό καρπούζζι, καί έφώναζζεν,
« Ψούρι (1 ) καί δικόμ μον ν είσαι». Μά δ λαγός πον νά τόν πιάσης !

(') Στάσου.
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Παίρνει το οπαομένο καρπονζζι καί πα 'ς το οπίτι τον. Σαν τόν είδεν
ή γυναίκα τον, τοΰ λέγει, «' Α ανά ειντα V εντό ;» Λέ εκείνος, «Μονλαρο-
μάννα εΐν. ' Εποβάρτηκεν (') 'ς τό δρόμο καί μον φνεν τό μονλαράϊ ·. Λέ
έκείντι, «Κρίμα.' πού θεν να καΐζ (') Απάνω νά πηαίνω 'ς τά παναύρια ».
'Εκείνος άμα τό κσυσεν οηκώννεται απάνω καί τήν δέρνει καί τής ελεγεν
κι δλας, « Μωρή διαβόντρον κόρη, κι â μον τό κωλοκόψης θεις ; »

Τό πρωΐ πρωΐ οηκώννεται ή γνναΐκα τον κλιαμένη γιά νά τό πη τον
πατέρα της. Βλ.έπει τόν πατέρα της μέ μια στάμνα λ.άδι 'ς τό νώμο καί
τον τά πεν όλα. 'Εκείνος ρίχτει κάτω τή στάμνα μέ τό λάδι καί τής λέ>
«Νά! έτσι νά χνθή τό αίμα μου, άν άψήκω τό μονλαράϊν τον νά τό δέοη
'ς τή ράππημ μον.»

Άλλ° ή πλήρης τής τάσεως ταύτης άνάπτυξις προϋποθέτει
τήν παρά τω λαώ άνάπτυξιν τής διηγήσεως ώς μέσου ψυχα-
γωγίας καί διά τοϋτο απαντάται μόνον είς τά παραμύθια.
Επιτυγχάνεται δέ τό διΐ]γηματικόν πλάτος, καθώς εΐπομεν,
όπως καί εις τά παραμύθια, ούχί διά τής έντεχνου πλοκής
τών γεγονότων καί τής άντιθέσεως τών χαρακτήρων, άλλά
κατά έντελώς πρωτόγονον τρόπον διά τής παρατάξεως καί
συμπλοκής γνωστών καί άλλαχόθεν επεισοδίων.

Β ) Προέλευσις.

Ώς πρός τήν προέλευσιν τών εύτραπέλων διηγήσεων τοΰ
νεοελληνικού λαοΰ εύρισκόμεθα εις τήν αύτήν δύσκολον θέ-
σιν, εις τήν οποίαν ευρίσκονται όλοι οί έρευνηταί όλων τών
έθνών, οσάκις πρόκειται περί λαογραφικών τοΰ λόγου μνη-
μείων, τά όποια έχουν εύρυτάτην διάδοσιν καί εϊς νεωτέ-
ρους καί εις αρχαίους λαούς. Μέρος βέβαια αύτών καί μάλι-
στα τών τοπικών, έχουν πηγήν αύτήν τήν ζωήν καί τήν πρα-
γματικότητα, ή όποία, ώς εΐπομεν, δέν παύει ποτέ νά πα-
ρέχη τάς καταλλήλους άφορμάς. Μέρος άλλο είναι βέβαια
πλασταί, άλλά φέρουν έντελώς νεοελληνικόν χρωματισμόν καί
φαίνονται έκ πρώτης όψεως ώς γνήσια νεοελληνικά πλά-
σματα. Τοιαΰται π. χ. είναι αί άναφερόμεναι εις τήν άμά-

(') Άποβάλθηκε. — (') Καθίζω.
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θειαν καί τά άλλα ελαττώματα τοϋ κλήρου, εκ τών οποίων
πάλιν μία κατηγορία εχει προφανώς τήν προέλευσίν της εις
τόν λογιώτερον κλήρον ή τούς περί τόν κλήρον δπωςδήποτε
λογιωτέρους. Έννοοΰμεν εκείνας, αί δποΐαι έχουν ώς ύποκεί-
μενον αυτών παρανοήσεις καί παραναγνώσεις τών ίερών κει-
μένων. Τοιαύτη π. χ. είναι ή άκόλουθος·

"Ενας παπάς διαβάζοντας τό μεγαλοβδόμαδο τό Βαγγέλιο οέ παλιόν
τύπο, εκεί πού λέει «'/. Χ. τόν λεγόμενον Χ* ήγαγον είς τόν Καϊάφαν» τό
εδιάβαζε « Γιώτα χΐ, τόν λεγόμενον χωνί ήγαγον είς τόν Γιάνν' Κάλφα »,
έπειδής τό Καϊάφας ήταν πολύ μπερδεμένα γραμμένο.

'Έπειτα δσαι σκώπτουσαι τήν άγραμματοσύνην τών χω-
ρικών αναφέρονται εις παρανοήσεις υπ'αυτών λέξεων εκκλη-
σιαστικών, λογιωτέρων ή έχουσών διττήν σημασίαν. Τοιαύτη
π. χ. είναι ή εξής'

Ήταν δυό αδέρφια, Δήμος καί Γιώργος. Ό Γιώργος άκούοντας 'ς τήν
εκκλησία πάντα νά ηιέλνουν, « Τών αγγέλων S δήμος κατεπλάγη κτλ.», ερ-
χεται μια μέρα 'ς τόν παπά καί τοΰ λέγει, « Δέσποτα, γιατί πάντα τόν
αδερφό μου μνημονεύς 'ς τήν εκκλησιά καί λές, τών άγγέλων δ Δήμος,
δλ.οένα ; » Κι ό παπάς τότε, άφοϋ πήρε κάμποσες παράδες, ά/.λαςε τό τρο-
πάρ κ' ήλεγε καί τούς δυό. «Τών άγγέλων ô Δήμος κατεπλάγη ό Γιώργος».

Μόλα ταύτα καί εϊς αύτάς ακόμη, τάς έχούσας νεοελλη-
νικών χρωματισμόν, διηγήσεις ανευρίσκονται μερικαί, αί όποΐαι
έχουν τά παράλληλα αυτών είτε εις άλλους σημερινούς λαούς
είτε εΐς τήν αρχαιότητα. Ούτω π. χ ή άκόλουθος χιακή διή-
γησις εις βάρος τών Βρονταδούσων, ή όποία άναφέρεται εΐς
τούς χρόνους τών σφαγών τής Χίου κατά τό 1822 καί φέ-
ρει εντελώς νεωτερικήν όψιν, έχει τό πρότυπον αυτής ήδη
εΐς τόν Φιλόγελων Τεροκλέους·

' Εκάμαν κι άλλη μπαταρία καί άφ τις τρεις χιλιάδες εμειναν τρεις μό-
νον. Ό πρώτος έκρύφτηκεν απάνω 'ς ενα δέντρο, ό δεύτερος απάνω 'ς
ένα δώμα καί δ τρίτος πίσω 'ς εναν τοίχο. ' Επερνοΰοαν τά ταγκαλάκια
μπουλουκια μπουλούκια καί δέν τούς είδανε. "Εναν ταγκαλάκι πίσω πίσω
έχτύπησεν τό τσιμπούκι του 'ς τό δέντρο, γιά νά πέση ή στάχτη. Εκείνος
πού ταν απάνω 'ς τό δέντρο εθάρρεψεν πώς το τσιμπούκι εν σπαθί καί
ηώ? Οά κόφιι τό δέντρο. Toi φωνάζζει λοιπόν άφ τό δέντρο, ·Στάσου,
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κατηβαίνω, άφεντάκη μον. 'Εκατήβηκεν και τον ήοφαξεν τό ταγκαλάκι.
Εϊδεν τό αίμα τον πώς ήτανε μαύρο και είπε, «-Μαύρο που ν' τό αίμα
τον τον γκιαούρη.'» Ό δεύτερος κρυμμένος απάνω 'ς τό δώμα έφώναξενι
«'Ελιές ήφαεν, άφεντάκη μου, και τον λ,εγα νά'μήν τις φά. —Ά ! εδώ εί-
σαι και αν; κατήβα κάτω», τον λέ τό ταγκαλάκι. Κατηβαίνει και τόν σφάζ-
ζει κι αυτόν. Ό τρίτος, που ήταν πίσω άφ τόν τοίχο ν είπε, « Κάλλιχ γώ,
πού "εμ μιλώ.'». Τόν ήοφαξεν κι αιηόν τό ταγκαλάκι.

Τό εν τω Φιλόγελω πρότυπον έχει ώς εξής·

Σχολαστικοί δύο δειλ.οί, ό μέν. έκρνψεν αυτόν είς φρέαρ, ό δέ είς κα-
λαμώνα. Χαλ,αοάντων ονν κράνος τών στρατιωτών έπί τό νδωρ άρύσαοθαι,
νομίσας στρατιώτην κατιέναι, ίκετεύων ελήφθη. Ώς δέ εφαοαν οί στρατιώ-
ται ότι εί έσιώπησε, παρήλθον αν αυτόν, ο δέ έν τώ καλαμώνι κρνβόμε-
νος «Ονκονν, είπεν, εμέ παρέλθετε· σιωπώ γάρ*.

Μέρος αυτών, τών οποίων τά πρότυπα εύρίσκομεν ήδη
είς τήν αρχαιότητα, είναι βεβαίως παλαιά τοϋ ελληνικού λαοΰ
κληρονομιά. Αύται εις τήν αρχαιότητα φαίνεται ότι έχουν
διπλήν τήν αρχήν, καθ' όσον άλλαι μεν είναι έντελώς λαϊ-
καί, -άλλαι δ' έχουν λογοτεχνικήν προέλευσιν. Καθ' δν δηλαδή
τρόπον καί σήμερον ό λαός πλάττει καί επισωρεύει εις βά-
ρος τάξεών τίνων ή χωρίων ποικίλα περιπαίγματα, ούτω καί
παρά τοις άρχαίοις, οί Βοιωτοί, οί ΣυβαρΧται, οί Κυμαΐοι,
καί πρό παντός οί περίφημοι 'Αβδηρΐται άπετέλεσαν τό ύπο-
κείμενον διαφόραιν τοιούτων περιπαιγμάτων, έκ τών οποίων
μάς περιεσώθησαν μερικά καί άλλως καί μάλιστα διά τής εις
τόν Ίεροκλέα καί Φιλάγριον άποδιδομένης συλλογής τοιού-
των εύτραπέλων, τοϋ Φιλόγελω. Είδος δέ λογοτεχνικόν άρ-
χαίον, τό όποιον άπετέλεσε πηγήν τοιούτων εύτραπέλων διη-
γήσεων υπήρξαν οί μίμοι.

Ούτοι μέ τά παίγνια καί τά γελοία των καί τούς κωμι-
κούς τύπους, τούς οποίους έπλασαν, ήσαν άγαπητότατοι είς
τούς αρχαίους, έκ δέ τών άστείων αύτών πολλά, όπως σήμε-
ρον έκ τών άστείων τοϋ καραγκιόζη, θά παρελαμβάνοντο ύπό
τοϋ λαοΰ καί θά είσήρχοντο ούτως εις τήν λαϊκήν παράδο-
σιν. Έάν δέ ληφθή υπ' όψιν ή ανά τόν άρχαΐον κόσμον
εύρυτάτη κίνησις τών μίμων τούτων μέχρι τοΰ βάθους τής
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'Ανατολής, εξηγείται καί ή ευρύτατη άνά τούς λαούς διά-
δοσις πολλών εκ τών αστείων τούτων διηγήσεων. Συλλογή ν
τοιούτων μιμικών γελοίων πιθανώτατα εχομεν ε'ις τόν και
άνωτέρω μνημονευθέντα Φιλόγελων.

Υπάρχει ή γνώμη, ότι τήν συλλογήν ταύτην κατήρτισεν
αυτός ό περίφημος μιμογράφος Φιλιστίων καί δέν είναι
άπίθανον πράγματι ό Φιλιστίων νά προέβη εις τήν συγκέν-
τρωση- τών δημοφιλεστέρων αύτοΰ άστείων. 'Αλλά καί αν
ή γνώμη αύτη δέν είναι άληθής, ή παρέλασις έν τή συλλογή
ταύτη πλείστων κωμικών τύπων, σχολαστικών, φαλακρών, κου-
ρέων, ιατρών, διδασκάλων, γραμματικών, εύτραπέλων, δύσκο-
λων, δειλών, οκνηρών, φθονερών, λιμοξήρων, μέθυσων, όζοστό-
μων, μισογυναίων, πορνικών γυναίων καί τών τοιούτοιν, οί
όποιοι πιθανώτατα έχουν τήν προέλευσίν των έκ τών μίμων,
συνηγορούν τουλάχιστον υπέρ τής γνώμης, ότι έκ τών μίμων
προέρχονται καί αί διηγήσεις. Βεβαίως περιέχονται εις τήν
συλλογήν ταύτην καί περιπαίγματα κατοίκων διαφόρων πό-
λεων, οίον 'Αβδηριτών, Κυμαίων κτλ., τά όποΐα, όπως εΐς
όλους τούς λαούς, ήδύναντο καί εΐς τούς άρχαίους καί άνευ
τών μίμων νά γεννηθούν καί νά υπάρξουν. "Επειτα πολλαί
διηγήσεις εις αυτήν τήν τόσον μικράν συλλογήν επαναλαμ-
βάνονται δίς καί τρίς, άποδιδόμεναι άλλοτε εΐς σχολαστικόν
καί άλλοτε εις Άβδηρίτην ή Κυμαΐον ή Σιδώνιον, πράγμα
τό όποιον άποτελεΐ, ώς παρετηρήσαμεν ήδη, χαρακτηριστικόν
γνώρισμα τών λαϊκών διηγήσεων. Άλλά ταύτα άφοροΰν τήν
συγκρότησιν τής συλλογής, δέν έμποδίζουν δέ καθόλου τάς
λοιπάς διηγήσεις νά προέρχωνται έκ τών μίμων. "Επειτα
πρέπει νά ληφθή ύπ' όψιν και τοΰτο, ότι οί μίμοι έφερον
κατ' εξοχήν λαϊκόν χαρακτήρα, δέν αποκλείεται δέ, καθώς
πολλά έκ τών άστείων αύτών περιήλθον εις τόν λαόν, ούτω
καί πολλά έξ άρχής τοΰ λαοΰ νά έχρησιμοποιήθησαν ύπ'
αύτών. Ή δέ συνύπαρξις αύτών σήμερον έν τή αύτή συλ-
λογή μαρτυρεί ίσως τοΰτο, ότι οί εκάστοτε διασκευασταί τοΰ
άρχικοΰ Φιλόγελο), καί θά είναι πλείονες, είχον ύπ' όψιν καί
άλλας συλλογάς τοιούτων εύτραπέλων διηγήσεων, άγνώστους
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εις ημάς σήμερον, τάς οποίας καί έχρησιμοποίησαν καί συν-
εχώνευσαν διά τήν συγκρότησιν τής παραδοθείσης.

Μέρος προέρχονται εκ διηγήσεων τουρκικών, καί ιδίως
τών περί τον Ναστραντίν Χότζαν. Ώς πρός τάς τελευταίας
τήν προφορικήν όδόν ύπεβοήθησε καί τό πολύ άγαπητόν
παρά τω λαω δημώδες βιβλίον τοΰ ρηθέντος Χότζα. "Αλλαι
έχουν τήν αρχήν των εις τόν ίταλικόν Μπερτόλδον. Δέν δύ-
ναται όμως νά βεβαίωση κανείς απολύτως είς πάσαν περί-
πτωσιν ότι αϊ τοιαΰται διηγήσεις δέν ύπήρχον καί πρότερον
παρά τω έλληνικω λαφ, άφ' ού πολλάκις ευρίσκονται καί εις
τόν Φιλόγελων, εκ τοΰ οποίου, ώς εΐπομεν, καί άλλαι, μή περι-
λαμβανόμενοι εις τόν Ναστραντίν Χότζαν, έσώθησαν. Ούτω
π. χ. ή ακόλουθος ευρίσκεται ήδη είς τόν Φιλόγελων

Μιά φορά ό Ναστραντίν Χότζας είδε 'ς τό όνειρο του πώς τον δίνανε
εννέα άσπρα κι αυτός φιλονικονσε καί επέμενε νά τον τά κάμουν δέκα. 'Σ
αυτό άπάνου ξύπνησε. Βλέπει 'ς τό χέρι του, δέν έχει τίποτε. Κλείνει πάλι
τά μάτια του, απλώνει τό χέρι τον καί λέει, *Δώσ τα, ας είναι καί εννέα».

'Ιδού καί ή διήγησις τού Φιλόγελω'

'Αβδηρίτης κατ οναρ χοιρίδιον έπώλει και έζήτει δηνάρια εκατόν. Δί-
δοντος δέ τίνος πεντήκοντα, μή βουλόμενος λαβείν, διύπνιαε. Καμμύσας
ουν καί τήν χείρα προτείνας είπε, <Δός κάν τά πεντήκοντα».

"Αλλαι τέλος είναι ακαθορίστου προελεύσεως, φερόμεναι
σήμερον είς πλείστους λαούς, χωρίς νά είναι πρός τό πα-
ρόν τούλάχιστον δυνατόν νά καθορισθή πόθεν τό πρώτον
προήλθον.

Συλλογή και συλλογαί.

Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται τί άλλο έχει νά προσέξη
ό συλλογεύς πλήν τής ακριβούς καταγραφής τού κειμένου
τής εύτραπέλου διηγήσεως. Τούτο είναι ή χρήσις αύτών, πώς
δηλ. καί πού καί πότε χρησιμοποιούνται· ώς μέσον γέλωτος,
ως σκώμμα, ώς παροιμιώδεις μύθοι, ή ώς παραμύθια; κατά
πάσαν στιγμήν, ή είς ώρισμένας περιστάσεις; είς συγκεντρώ-
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σεις, είς καφενεία, ή είς οικίας; επί παρουσία καί γυναικών, ή
μόνον μεταξύ τών ανδρών; καθόσον πολλαί έξ αύτών έχουν
βωμολοχικόν χαρακτήρα.

Συλλογάς τοιούτων εύτραπέλων διηγήσεων αυτοτελείς άπό
τοΰ στόματος τοϋ λαοΰ δέν έχομεν. Ευρίσκονται όμως διε-
σκορπισμέναι είς διάφορα καί ποικίλα δημοσιεύματα πολλά-
κις άναμείξ μετ' άλλου υλικού. Άρκεταί έχουν δημοσιευθή εν
τω Δ' καί Ç' τόμω τής Λαογραφίας έκ Χίου ύπό τοΰ Στυλ.
Βίου, όπου φέρονται κυρίως ώς περιπαίγματα χωριών. Έν
τω Ζ' έδημοσιεύθησαν άρκεταί ύπό τοϋ Hepding, εν δέ τω
Α' τόμω εδημοσίευσε τοιαύτας πλατυτέρας ό Τρανλαντώνης.
Πλην τούτων ευτράπελοι διηγήσεις φέρονται καί εΐς τινα
λαϊκά βιβλία. Τοιούτον τι εξεδόθη εν 'Αθήναις τω 1899 ύπό
τήν έπιγραφήν « 90 μουραμπάδες, ήτοι χαζομάρες καί εξυ-
πνάδες τοΰ Γέρο-Κούτρα».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'
ΜΥΘΟΙ

Γενικά.

Τί είναι μΐΦοι καί διαίρεσις αυτών.

Ή λέξις μύθος καί εις τούς άρχαίους καί σήμερον έχει
περισσοτέρας σημασίας καί δέν δηλοί εν καί μόνον είδος
μνημείων τοϋ λόγου. Συνηθέστερον διά τής λέξεως ταύτης
ονομάζονται αϊ περί θεών καί ηρώων παραδόσεις τών άρ-
χαίων, όθεν καί μυθολογία ελέχθη ή περί τούς τοιούτους μύ-
θους άσχολουμένη επιστήμη. 'Αλλ'εδώ δέν πρόκειται περί τών
τοιούτων μύθων. Μύθους ένταϋθα λέγοντες έννοοϋμεν τάς
παροιμιώδεις διηγήσεις, αί όποΐαι, ώς καί αί έξ αύτών κατά
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τό πλείστον προελθοΰσαι παροιμίαι, ή επιλέγονται εις δια-
φόρους, συνήθως ΐδιοτρόπους, λόγους καί πράξεις ώς παρα-
δειγματικά παρομοιώσεις, διά νά χαρακτηρίσουν αύτάς συνή-
θως επί τό σκωπτικώτερον, ή λέγονται ώς συμβουλαί παρα-
δειγματικοί πρός νουθεσίαν ή επίκρισιν. "Οθεν καί δυνάμεθα
νά διακρίνωμεν τούς μύθους εις δύο κατηγορίας, τούς άπλώς
παροιμιώδεις, εκείνους δηλαδή οί όποιοι χρησιμεύουν άπλώς
ώς παραδειγματικοί παρομοιώσεις, καί τούς κυρίως διδακτι-
κούς, τών οποίων καταφανείς είναι οί γνωμολογικοί καί συμ-
βουλευτικοί σκοποί.

Α') Άπλώς παροιμιώδεις μύθοι.

Οί άπλώς παροιμιώδεις μύθοι είναι διηγήσεις ποικίλης
προελεύσεακ, προελθούσαι, ώς έσημειώσαμεν ήδη·, κατά τό
πλείστον εκ τών σκωπτικών καί εύτραπέλων διηγήσεων. Συν-
ετέλεσε δ'εις τήν διαμόρφωσιν αύτών εις παραδειγματικός
ή αύτή σκωπτική τού λαού διάθεσις, ή οποία καί εξ αρχής
τάς εγέννησε. Διότι ό λαός, σκώπτης καί εύτράπελος όπως
είναι, οσάκις ΐδη πράξεις άτοπους ή άκούση ?.όγους γελοίους,
δέν άργεΐ νά εύρη τούς άναλόγους των εΐς τάς διαφόρους
σκωπτικός διηγήσεις, όσας έχει άποτεθησαυρισμένας εις τήν
μνήμην του καί αί όποΐαι τοσάκις έκίνησαν τόν γέλωτά του.
'Αλλ' ούτως αί διηγήσεις αύται, επιλεγόμενοι εκάστοτε είς
παρομοίας περιστάσεις, μεταβάλλονται βαθμηδόν είς τυπικάς
παρομοιώσεις, εις παραδείγματα, γίνονται δηλαδή παροιμιώ-
δεις. Ούτω π. χ. έγιναν παροιμιώδεις όλαι σχεδόν αί διη-
γήσεις τού Ναστραντίν Χότζα και επιλέγεται αίφνης σήμε-
ρον τοΰ Ναστραντίν Χότζα δ φούρνος, οσάκις πρόκειται περί
σχεδίου, τό όποιον πολλάκις μετεβλήθη έ'νεκα τής πολυγνω
μίας τών συμβουλευόντων καί τού άναποφασίστου τοΰ πράτ-
τοντος. Διά τών τοιούτων διηγήσεων επιτυγχάνει ό λαός τόν
χαρακτηρισμοί- πράξεων καί λόγων πολύ ζωηρότερον καί
παραστατικώτερον, παρ' όσον θά έγίνετο μέ λέξεις άφηρη-
μένας καί άχρωματίστους.
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Έχρησιμοποιήθησαν δέ ώς παραδειγματικά παρομοιώ-
σεις παντός είδους καί πάσης φύσεως ευτράπελοι διηγήσεις,
τοπικαί, σκωπτικοί, κυρίως ευτράπελοι, παραμυθιοκαί. 'Ιδιαι-
τέρως όμως και κατά προτίμησιν έγένετο χρήσις τών διηγή-
σεων, τών άναφερομένοη- εΐς τά ζώα, τών μύθων τών ζώων.
Καί περί μεν της αρχής καί τής φύσεως τών άλλων εΐπο-
μεν ήδη εΐς τόν οΐκεΐον τόπον, περί δέ τών μύθων τών
ζώων, οί όποιοι αποτελούν πολυάριθμον καί εύρύτατα δια-
δεδομένην ομάδα, είναι ανάγκη νά γίνη ιδιαίτερος λόγος
ενταύθα.

Μύθοι τών ζφων.

Προχειρότατον παράδειγμα μύθων τών ζώων είναι οί πα-
σίγνωστοι μύθοι τού Λίαώπον. Τοιούτοι μύθοι, οί αυτοί ή
ανάλογοι πρός τούς ελληνικούς ευρίσκονται εΐς πλείστους πε-
πολιτισμένους καί απολίτιστους λαούς, περί δέ τής άρχής αύ-
τών πολλοί καί ποικίλοι γνώμαι καί υποθέσεις έξηνεχθησαν.
Ούτως ύπεστηρίχθη ότι είναι λείψανα παλαιοτάτου έπους τών
ζώων έκ τών χρόνων, καθ' ους δέν είχεν εισέτι διασπασθή ή
Άρία όμοφυλία (Grimm), άλλοι εύρόντες παρομοίοΐ'ς μύθους
καί εΐς ινδικά βιβλία έθεώρησαν τήν Ίνδικήν ώς πατρίδα
αύτών, οπόθεν κατά τήν γνώμην των έξηπλώθησαν είς τήν
Δύσιν (Wagner), άλλοι τέλος έθεώρησαν αύτούς ώς προϊόν
καθαρώς έλληνικόν (Weber, Beilfey). Τό αληθές είναι ότι
ή λύσις τού ζητήματος είναι δυσχερής, διότι καί ή παράδοσις
είναι ελλιπής καί τά λαϊκά ταύτα μνημεία ποικίλος υπέστη-
σαν κατά τήν πάροδον τών αιώνων μεταβολάς, αΐτινες άπέ-
σβεσαν τά ίχνη τής πορείας τής εξελίξεως αύτών. "Οπωςδή-
ποτε ή πιθανωτέρα γνώμΐ| φαίνεται ή εξής :

Διηγήσεις διάφοροι, εΐς τάς οποίας τά δρώντα πρόσωπα
νά είναι ζφα, ήδύναντο ν' αναπτυχθούν εΐς όλους τούς λαούς,
τούς ζώντας βίον κατά φύσιν. Εΐς τόν βίον τούτον ή πα-
ρατήρησις τής φύσεως καί ιδίως τών ήθών τών ζώων, τά
όποια ώς θηράματα μέν αποτελούν τήν τροφήν τοΰ ανθρώ-
που, ώς κατοικίδια δέ τήν χαράν καί διασκέδασίν του, είναι
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ου μόνον αναγκαία καί απαραίτητος, άλλα καί λόγω τής
καθημερινής έξεως οξεία καί άκριβής. Είς τούς 'Ινδούς λ. χ.
τής Βορείου 'Αμερικής, διηγείται "Ινδός εξημερωθείς, τό παι-
διον, μόλις άρχίση νά δύναται νά τρέχη, άσκεΐται είς τήν
παρατήρησιν τής φύσεως. Αί γυναίκες καί οί άνδρες τής
οικογενείας του τό .διδάσκουν νά διακρίνη τάς φωνάς τών
ζώων καί ιδία τών πτηνών, διότι ταύτας μεταχειρίζονται
οί εχθρικοί κατάσκοποι ώς συνθήματα. Καθ' εκάστην εσπέ-
ραν υποβάλλεται είς μακράν άνάκρισιν περί τών παρατηρη-
θέντων κατά τήν ήμέραν εκείνη ν καί τό παιδίον εκθέτει
λεπτομερώς τάς παρατηρήσεις του. 'Ονομάζει όλα τά νέα
πτηνά, τά όποια είδε, καί περιγράφει τό χρώμα, τήν μορ-
φήν τού ράμφους, τό σχήμα καί τήν θέσιν τής φωλεός, ώς
καί τό άσμα των. "Οταν προχωρήση ή ηλικία, αί ερωτή-
σεις γίνονται δυσκολώτεραι, προπαρασκευάζεται δέ τό παι-
δίον εις τήν γνώσιν τών συνηθειών καί τών πανουργιών
τών ζώων, διά νά δύναται να τάς ύπερνικω εις τόν μετέ-
πειτα βίον.

Πόσην δ' έντύπωσιν κάμνουν είς τόν κατά φύσιν ζώντα
άνθρωπον τά ήθη τών ζώων καί αί διάφοροι αύτών πα-
νουργίαι, δύναται κανείς νά τό συμπεράνη καί άπό τούς
σημερινούς χωρικούς, οί όποιοι εύχαρίστως διηγούνται καί
άκούουν διάφορα πραγματικά εκ τού βίου τών ζώων επει-
σόδια, πολλάκις ζωηρότερον χρωματισμένα, διά τά κατορ-
θώματα τών σκύλοιν το)ν, τήν πονηρίαν τής άλώπεκος καί
τών άλλων άγριων ζώων, τά ήθη καί τήν εύφυΐαν τών κα-
τοικίδιων καί τών άγριων, τών τετραπόδων καί τών πτηνών.

"Επειτα είς τήν κατωτέραν βαθμίδα τής ανθρωπινής
άναπτύξεως, είς τήν οποίαν άνήκει ό κατά φύσιν βίος, άλλα
καί μεταξύ τών σημερινών άκόμη χωρικών έν τινι μέτρφ,
επικρατεί ό ϊνθρωπομορφισμός καί ή προσωποποιΐα, τό δέ
ζώον θεωρείται πρόσωπον, όχι διάφορον τοϋ άνθρώπου, ίσό-
τιμον καί εν πολλοίς ύπέρτερον αύτοϋ, πεπροικισμένον μέ
τάς αύτάς ή καί άνωτέρας νοητικάς δυνάμεις καί ύπερτέρας
μαγικάς ιδιότητας, μή στερούμενον δέ καί γλώσσης, άδιά-
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φορην αν δ άνθρωπος δέν έννοή αυτήν. « "Οποιος έζησε
μεταξύ τών χωρικών, παρατηρεί ξένος λαογράφος ερευνη-
τής, γνωρίζει ότι ή σχέσις αύτών πρός τά ζώα είναι πολύ
περισσότερον στενή παρ' δσον ό πεπολιτισμέτος άνθρο>πος
φαντάζεται. Ό χωρικός ομιλεί με τά ζώα του ώς μέ λο-
γικά όντα και άποδίδει εις αύτά τά Ιδικά του συναισθήματα
καί τήν ΐδικήν του διανοητικήν δΰναμιν». 'Υπό τούς όρους
τούτους δέν ήτο βέβαια άδύνατον ν' άναπτυχθοΰν, όπως
καί άνεπτύχθησαν, ποικίλαι περί ζώων διηγήσεις, έν αίς ταΰτα
δρώσιν έξ ίσου μετά τοΰ άνθροόπου ή καί καθ' έαυτά, σύμ-
φωνα πρός τήν φύσιν και τάς ιδιότητας, τάς οποίας άπο-
δίδει εις αύτά ό άνθρωπος, πάντοτε όμως άνθρωπομορφι-
κώς. Κατά τόν αύτόν άκριβώς τρόπον άνεπτύχθησαν καί διά-
φοροι δραματικοί παραστάσεις, εις τάς οποίας τά δρώντα πρό-
σωπα είναι ζφα, καθώς καί μιμικοί χοροί, άπομιμοΰμενοι
τούς τρόπους καί τά ήθη των.

Έφερον δ' αί διηγήσεις αύται ποικίλον χαρακτήρα, καθ'
δν τρόπον ποικίλη είναι καί ή θέσις, τήν οποίαν τό ζφον
είχεν έν τω βίω τοΰ άνθρώπου. Τό ζφον διά τόν κατά φύ-
σιν άνθρωπον είναι άφ' ενός μέν τό μυστηριώδες δν, τό
πλήρες αγνώστων δυνάμεων καί ιδιοτήτων, ό πρεσβύτερος
αδελφός τοΰ άνθρώπου καί έν πολλοίς ό σεβαστός πρόγο-
νος τής φυλής, ένω άφ' ετέρου άποτελεΐ έν άπό τά προσ-
φιλέστερα παιγνίδια του. Ή προσεκτικωτέρα τούλάχιστον έξέ-
τασις τών κατά φύσιν λαών άπέδειξεν ότι ό άνθρωπος έξη-
μερώνει τά ζώα όχι διά τήν έξ αύτών ώφέλειαν, άλλά διά
νά παίζη, τά δέ πρώτα εξημερωμένα ζώα δέν είναι τά ώφέ-
λιμα, άλλά τά μάλλον παιγνιώδη. Είς κάθε καλύβην Ίνδοΰ
τής 'Αμερικής, αναφέρουν οί περιηγηταί, υπάρχουν πολυά-
ριθμα ζώα, πίθηκοι, ψιττακοί, μυρμηκοφάγοι κτλ., έκαστον
δέ μέλος τής οικογενείας έχει τό ίδικόν του. Τά παιδία άπό
πρωίας μέχρις εσπέρας άναστρέφονται παίζοντα μέ τά ζφα
τής καλύβης. 'Αλλά μήπως τό αύτό δέν συμβαίνει καί εις
τούς σημερινούς πεπολιτισμένους λαούς; Πόσοι είναι εκείνοι,
οί όποιοι έκ συμπαθείας συνήθως απλής τρέφουν διάφορα
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είδη κυνών, γαλών καί άλλων τετραπόδων, πολύ δέ περισ-
σότερον πτηνών !

Πλήν τούτου τό ζωον ταχέιυς προσείλκυσε καί τό σκώμμα.
Ήδη εις τούς λαούς, οί όποιοι φοβούνται εισέτι καί σέβον-
ται τά ζώα, υπάρχουν καί είδη, τά όποια καταφρονούνται
καί σκώπτονται. Ούτω π. χ. οί Koriak τής Σιβηρίας σέβον-
ται τόν λύκον καί τήν άρκτον καί όταν φονεύσουν καμίαν
■ψάλλουν άσματα καί ζητούν συγγνώμην άπό τήν φονευθεί-
σαν έπιρρίπτοντες εις τούς Ρώσσους τόν φόνον, κακομετα-
χειρίζονται όμως καί ειρωνεύονται τήν άλώπεκα. "Επειτα είς
άλλους αύτά ταϋτα τά φοβερά καί άξιοσέβαστα ζώα, τά όποια,
εννοείται, δέν αποφεύγουν διά τούτο νά τά κυνηγούν, μόλις
έκλειψη ό φόβος, καθίστανται αμέσως υποκείμενοι' σκώμματος
καί λοιδοριών. Ούτω π. χ. οί Dayak τής νήσου Borneo,
όταν συλλάβουν κροκόδειλον, τοϋ ομιλούν μέ σεβασμόν, έ'(ι>ς
ότου τοΰ δέσουν τούς πόδας- κατόπιν τόν ειρωνεύονται καί
τόν άποκαλοΰν παππονν.

Τό δέ σκώμμα τοΰτο έπί μάλλον καί μάλλον κερδίζει
έδαφος, έφ* όσον προχωρεί ό πολιτισμός καί άτονεΐ ό σεβα-
σμός καί ό φόβος πρός τό ζωον μέ τάς μυστηριώδεις του
ιδιότητας. Ή περίεργος διά τόν άνθρωπον σωματική διά-
πλασις τών ζώων, ή τόσον διαφέρουσα τής άνθρωπίνης, κα-
θώς καί αί διάφοροι πνευματικοί των ιδιότητες, ώς ή νω-
θρότης καί ή άδράνεια καί ή άνοησία τών μέν, ή ευκινη-
σία καί ή έπιδεξιότης καί ή πανουργία τών άλλων, τά όποΐα
πάντα τόσον καλά προσέχει καί παρατηρεί ό κατά φύσιν
άνθρωπος, δέν προκαλούν πλέον τόν πλήρη φόβου καί σε-
βασμού θαυμασμόν καί τήν άπορίαν του, άλλά πολύ μάλλον
κεντούν τήν σκο>πτικήν καί εύτράπελον αύτοΰ διάθεσιν,

Συμφώνως νϋν πρός τήν τριττήν ταύτην τοΰ ζώου θέσιν
έν τω βίω τοΰ κατά φύσιν άνθρώπου, τριττός είναι καί ό χα-
ρακτήρ τών διηγήσεων. Αί μέν έξ αύτών είναι σοβαροί, αί
διάφοροι αίτιολογικαι καί άλλαι περί ζφων παραδόσεις, άλλαι
παιγνιώδεις καί εύτράπελοι, αί διάφοροι έκ τοΰ βίου τών
ζώων ίπεισοδιακαι διηγήσεις, άλλαι τέλος σκωπτικοί, αί σκώ-
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πτουσαι ήθη καί ιδιότητας τών ζώων είτε υπό τόν τύπον
λοιδοριών είτε ν>πό τόν τύπον εύτραπέλων αιτιολογικών πα-
ραδόσεων. Καί περί μέν τών πρώτων, τών παραδόσεων, εΐ-
πομεν ήδη είς τόν οϊκεΐον τόπον, περί δέ τών δευτέρων, τών
επεισοδιακών, παρατηροΰμεν ενταύθα τά εξής-

Έκ τών διηγήσεων τούτων πολλαί βεβαίως δύνανται νά
είναι πλασταί, πολλαί ομως έξάπαντος θα έχουν τούλάχιστον
τήν αρχήν των εις έπειδόσια πραγματικά. Ή περαιτέρω δια-
μόρφωσίς των δύναται πλέον νά είναι καί φανταστική. Τοι-
ούτων επεισοδιακών διηγήσεων παραδείγματα εύρίσκονται
αρκετά είς τούς κατά φύσιν λαούς. Ούτω π. χ. οί Βοσιμά-
νοι διηγούνται ότι κάποτε ή φυλή των ήναγκάσθη νά άλ-
λάξη διαμονήν διά νά άποφύγη τήν πειναν, ή οποία έμά-
στιζέ τόν τόπον. Μία μόνον γραΐα έγκατελείφθη, διότι έκ
τής πείνης δέν ήδύνατο νά παρακολουθήση. Ταύτην ήρπα-
σεν ύαινα καί τήν μετέφερεν εϊς τό όρος διά νά τήν φάγη.
ΈκεΙ όμα)ς ή γραία έφόνευσε τήν ύαιναν, τήν έβρασε καί
τήν έφαγε, έδυνάμωσε καί επήγε καί εύρήκε τήν φυλήν της,
ή οποία άκόμη επείνα. 'Αλλά καί μεταξύ τών αίσωπείων
μύθων παρ' όλας τάς μεταβολάς καί τήν έπεξεργασίαν, τήν
οποίαν υπέστησαν, άνευρίσκομεν ύπολείμματα τοιούτων διη-
γήσεων. Τοιαύτη π. χ. είναι ή εξής'

Άλώπηξ λιμώττονοα ώς εθεάσατο εν τινι δρυός κοιλώματι άρτους καί
κρέα υπό τίνων ποιμένων καταλελειμμένα, ταντα είσελθοναα κατέφαγεν
έξογκωθεΐοα δε τήν γαστέρα, επειδή ουκ ήδύνατο εξελθεΐν, εστέναζε καί
ώδύρετο. 'Ετέρα δε άλώπηξ τήδε παριοϋσα είσήκονοεν αυτής τών στενα-
γμών, καί προαελθονσα επννϋάνετο τήν αίτι'αν. Μαϋονσα δε τά γεγενη-
μένα, εφη πρός αυτήν « Άλλα μενετέον σοι ενταϋόα, εως αν τοιαύτη γένη
οποία ούσα εισήλθες, και ο ντο) ραδίως έξελεύση

Ό λόγος δηλ,οι, ότι τά χαλεπά τών πραγμάτων ό χρόνος διαλύει.

Ή διήγησις λόγω τοΰ προστεθέντος επιμυθίου φαίνεται
διδακτική, αλλά προφανώς είναι επεισοδιακή, έχουσα τήν
αρχήν της είς ό'χι ασύνηθες έπεισόδιον. Δέν είναι άνήκου-
στον ούδέ σπάνιον ίσως εΐς τόν βίον τών ζφων πράγμα,
νά διολισθήσουν διά τίνος οπής καί κατόπιν, άφ' ου φάγουν

14
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καί εξογκωθούν, νά μή δύνανται νά εξέλθουν. Το έπεισόδιον
είναι κοινός τόπος καί είς άλλους μύθους τοΰ λύκου καί
τής άλεπούς, οί όποιοι εισέρχονται εις άποθήκην, κατόπιν
δ' ό λΰκος φαγών καί εξογκωθείς αδυνατεί νά έξέλθη καί
δέρεται ανηλεώς υπό τών προσδραμόντων. "Ισως δέ καί
εΐς τόν μΰθον τοϋτον παρόμοιον αρχικώς τέλος θά είχε, τό
όποιον κατόπιν μετεβλήθη, ϊσως όπως δοθή εις αυτόν δι-
δακτική χροιά. Άλλ" ή μεταβολή δέν φαίνεται επιτυχής, άτυ-
χέστατον δέ καί βεβιασμένον καί αυτόχρημα μωρόν είναι
τό προσκολληθέν εΐς τό τέλος έπιμΰθιον.

Ώς πρός τήν τρίτην κατηγορίαν, τάς σκωπτικός, εί'πο-
μεν επίσης εΐς τά περί παραδόσεων, τά δέ παραδείγματα είναι
πολυάριθμα. Εύρίσκομεν δέ τοιαύτας καί παρά τω Αΐσώπω.
Ώς παράδειγμα ας χρησιμεΰση ή ακόλουθος'

"Ονοι ποτέ άχθόμενοι επί τω συνεχώς άχθοφορεΐν και ταλαιπωρειν,
πρέσβεις επεμ\par προς τ or Δία, λΰσιν τινά αιτούμενοι τών πόνων. Ό δ'
αύτοις έπιδειξαι βουλόμενος, ότι τούτο αδύνατον έοιιν, έφη, τότε αύτούς
άπαλ.λαγήσεσθαι τής κακοπαύείας, όταν ουρούντες ποταμόν ποιήσωσι. Κά-
κεΐνοι αυτόν αλήθευειν ύπολαβόντες, απ εκείνου καί μέχρι νυν, ενϋα ίιν
αλλήλων ουρον ΐδωσιν, ενταύθα καί αυτοί παριστάμενοι ούρουσιν.

Καί τά τρία ταΰτα εί'δη δύνανται νά είναι εξ ί'σου αρ-
χικά καί νά συνυπάρχουν επίσης, όπως καί συνυπάρχουν.
Έξ όσων όμως μέχρι τής σήμερον γνωρίζομεν φαίνεται ότι
εΐς τά παλαιότερα στάδια αφθονούν μάλλον αί σοβαρώτεραι
διηγήσεις, αί παραδόσεις, ϊσως διότι συνδέονται καί πρός
θρησκευτικός ιδέας καί διά τούτο ταχύτερον έ'λαβον μονι-
μωτέραν μορφήν καί έσχημάτισαν παράδοσιν, ίσως δέ καί
διότι αύτάς ώς προχειροτέρας έπρόσεξαν οί περιηγηταί, οί
όποιοι πάντες δέν ήσαν καί έκ συστήματος έρευνηταί. Βα-
θμηδόν όμως σύν τή προόδω τού πολιτισμού, ?φ° όσον, ώς
εΐπομεν, άπέβαλλε τό ζωον τόν σοβαρόν αυτού χαρακτήρα,
παρατηρείται, ότι εισχωρεί βαθμηδόν καί εΐς αύτάς τό εύ-
τράπελον καί σκιοπτικόν στοιχεΐ.ον, οΰτως ώστε καί παρα-
δόσεις αρχικώς σοβαρώτεραι λαμβάνουν σύν τώ χρόνω εύ-
τράπελον όψιν. Εΐς τήν μεταβολήν ταύτην ίσως συνετέλεσε
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και τούτο, ότι σκωπτικόν τι και παιγνιώδες υπάρχει πάντοτε
έν τη μιμήοει, μίμησις δέ είναι καί ή διήγησις ύπδ τήν εύ-
ρυτέραν τής λέξεως σημασίαν, διά δέ τούς κατά φύσιν λαούς
καί πραγματική, καθ' δσον ούτοι προσπαθούν καί διά τού
σχηματισμού τού στόματος καί τής φωνής καί διά διαφό-
ρων άλλων μιμικών κινήσεων καί χειρονομιών νά δώσουν
εις τάς λέξεις τής διηγήσεως ζωή ν.

Πλήν τών τριών τούτων ειδών ανευρίσκονται παρά τω
Αίσώπω ίχνη καί άλλου τινός είδους σκωπτικών διηγήσεων,
αί μεταξύ τών ζώων ίριδες περί υπεροχής καί προτερημά-
των καί αλληλολοιδορίαι. Τοιαύτη π. χ. είναι ή ακόλουθος'

Στάσις ήλθε πάσι τοις τετραπόδοις,
καύχημα κατέχουσα είς παίδων πλήθη.
Και δή έφασκον τί] λεαίνη βοώντες·
« είπε καί ού τό, πόσους παΐδας τίκτεις ; »
Ή δέ γελώσα προς αυτούς ταύτα λέγει-
*σκύμνον μέν ένα, άλλα γενναϊον πάνυ » (').

Τάς άλληλολοιδορίας ταύτας άνευρίσκομεν κατόπιν εΐς
πολύ μεγαλύτερον βαθμόν χρησιμοποιουμένας εΐς δημώδη
μεσαιωνικά ελληνικά ποιήματα, ώς.είναι ή Παιδιόφραστος
διήγηαις τών τετραπόδων ζώων καί ό Πονλολόγος, τά όποια
άναμφισδητήτως περιέχουν καί στοιχεία δημοτικά.

Εις πάσας τάς διηγήσεις ταύτας τά ζώα δμιλούν καί
πράττουν άνθρωπομορφικώς, κατά δέ τά άλλα κατά τρόπον
έντελώς φυσικόν. Ή μαγεία καί τό ύπερφυσικόν, τά δύο
ταύτα κιιριώτατα χαρακτηριστικά, ώς θά ΐδωμεν, τοΰ παρα-
μυθιοΰ, λείπουν. Τό δέ ύφος τών διηγήσεοον, διάφορον κατά
τόπους καί κατά λαούς, είναι έν τω συνόλω κατά τό μάλ-
λον ή ήττον σύντομον καί βραχύ, ώς είναι έν γένει των
παραδόσεων καί τών εύτραπέλων διηγήσεων.

(') Παρά Halm ό μϋθος είναι καταλογάδην γεγραμμένος. "Οτι
όμως πρόκειται περί στίχων, χωριζόμενων ώς άνωτέρω, δέν υπάρχει,
νομίζω, αμφιβολία.

ι
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Άφ' ού νΰν άπαξ έσχηματίσθησαν αί διηγήσεις αύται
καί απετέλεσαν ούτως ειπείν ίδιον λαογραφικόν λογοτεχνι-
κόν είδος, ούδεμία υπάρχει αμφιβολία ότι πολλαχώς ό θη-
σαυρός αύτών έπλουτίσθη διά νέων εκάστοτε παρομοίων πρός
τά πρότυπα δημιουργημάτων. Ούτως άπετελέσθη ίκανόν κε-
φάλαιον τοιούτων σκωπτικών ή εύτραπέλων διηγήσεων ζώωλ',
αί όποιαι έ'σχον περαιτέρω τήν αύτήν έξέλιξιν, τήν οποίαν
έσχον καί αί εύτράπελοι εν γένει διηγήσεις. Δηλαδή άψ° ενός
μέν λόγω τού εύτραπέλου καί σκαιπτικοΰ αύτών χαρακτήρος,
αν μή πάσαι, αλλά μέγα τούλάχιστον μέρος αύτών, κατήν-
τησαν παροιμιώδεις, καί αύται έμειναν όπως ήσαν βραχεΐαι
καί σύντομοι ή καί έβραχύνθησαν έτι μάλλον καταλήξασαι
έν πολλοίς εΐς παροιμίας. Ώς παράδειγμα οίς χρησιμεύστ] ή
εξής περί καμήλου άρχικώς εύτράπελος αιτιολογική παράδο-
σις, ή όποία έξειλίχθη εΐς παροιμιώδη·

Κάμηλος, ΰεασαμένη ταΰρον επί τοις κέρασιν άγαλλόμενον, φΟονήοαοα
αύτώ ήβονλήϋη καί αυτή τών too»' έφικέσΟαι. Δ ιό καί παραγενομένη προς
τον Δια τούτου έδέετο, όπως αύτη κέρατα προσνείμη· καί ό Ζεύς άγανα-
κτήοας κατ αύτής, εΐ γε μή άρκοΐτο τώ μεγέθει τοϋ σώματος καί τη ίσχύι,
άλλα και περισσοτέρων έπιθυμοΐ, ού μόνον αύτη κέρατα ού προσέθηκεν,
άλλά καί μέρος τι τών ώτων άφείλετο.

Οΰ τω πολ.λοί διά πλεονεξίαν τοις άλλοις έποφθαλ.μίζον τες λανΟάνουοι
καί τών ιδίων, στερούμενοι.

Άφ'ετέρου δέ λόγω τής αναπτύξεως τής διηγήσεως πολ-
λαί έπλατύνθησαν ύπό τών άφηγητών εΐς παραμύθια, ούτω
δ' έμορφώθη τό παραμύθι τών ζώων. Καί μέρος μέν τών
παραμυθιών αύτών είναι έντελώς επεισοδιακά καί διά τοϋτο
όπωςδήποτε βραχέα. Τοιούτον π. χ. είναι τό άκόλουθον τοϋ
Αισώπου-

Κνων και άλεκτρνών, έταιρείαν ποιησάμενοι, ώδευον. 'Εσπέρας δέ
χαταλαβούσης, ό μέν άλεκτρνών έπί δένδρου έκάθευδεν άναβάς, ό δέ κύων
πρός τη ρίζη τοΰ δένδρου, κοίλωμα έχοντος. Τοϋ δέ άλ.εκτρυόνος κατά το
είωόός νύκτωρ φωνήοαντος, άλ.ώπηξ άκούοασα πρός αυτόν έδραμε, καί
οτάσα κάτο)θεν πρός έαυτήν κατελθεΐν τ'/ξίον έπιθυμεΐν γαρ άγαθήν οΰτω
φωνήν ζώον έχον άοπάσασΟαι. Τοΰ δέ είπόντος, τόν Ονρωρόν πρότερον
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διυπνίσαι, νπό τήν ρίζαν καθεύδοντα, ώς εκείνον άνοίξαντος κάτελθεΐν,
κάκείνης ζητούσης αυτόν φωνήααι, δ κύων αίφνης πηδήαας αυτήν διε-
σπάραξεν (').

Μέρος όμως αύτών, καθ' δν τρόπον και εύτράπελοι διη-
γήσεις, δι' έπισωρεύσεως επεισοδίων άνεπτύχθη εΐς τέλειον
παραμύθι. Αύτά δέ τά παραμύθια πιθανώτατα κατά τόν μέ-
σον αιώνα έχρησίμευσαν ώς πυρήν τοΰ περίφημου έπους
τών ζώων, εις τό όποιον πρωτεύον πρόσωπον παίζουν δ
λύκος και ή άλώπηξ. 'Αμφότερα δέ τά είδη καί ιδίως τά
επεισοδιακά διακρίνονται περισσότερον καί άπό τά άλλα πα-
ραμύθια διά τόν κατ' εξοχήν παιδικόν αύτών χαρακτήρα,
είναι δέ καί κατ' έξοχήν προσφιλή εις τά παιδία, τά όποια,
όπως τόν κατά φύσιν άνθρωπον, ιδιαιτέρως ελκύει τό ζφον,
καί διά τούτο ούδόλως είναι άπίθανον, αν όχι όλα, άλλά
μερικά τούλάχιστον έξ αύτών νά έχουν παιδικήν άρχήν.

Εννοείται ότι ή άνάπτυξις τών νεωτέρων τούτων ειδών,
όπως συνήθως συμδαίνει εΐς τά λαογραφικά προϊόντα, δέν
έπέφερε καί τήν καταστροφήν καί άπώλειαν τών παλαιο-
τέρων, ούτως ώστε σήμερον ύφίστανται έκ παραλλήλου καί
αιτιολογικοί παραδόσεις, σοβαραί καί ευτράπελοι, καί έπει-
σοδιακαί διηγήσεις καί μύθοι παροιμιώδεις καί παραμύθια
τών ζώων. Μίαν άλλην άκόμη έξέλιξιν σπουδαιοτάτην υπέ-
στησαν οί μύθοι τών ζώων, τήν εΐς διδακτικούς, άλλά περί
τούτων εύθύς κατωτέρω.

(') Καί ενταύθα προστίθενται επιμύθια, διά νά δοθη εις τόν μΰ-
Οον διδακτική χροιά, άλλ' ότι είναι πρόσθετα καί βεβιασμένα καί οιο-
νεί παράσιτα είς τό σώμα τοΰ μύθου, ώς χαρακτηρίζει αύτά ό Tylor,
δεικνύει ή κακή αύτών ή μάλλον ή μωρά προσαρμογή. Οΰτω κατά
τήν μίαν διασκευήν, « Ό μύθος δηλοΐ ότι οί φρόνιμοι των άνθρώπων
τούς εχθρούς έπελθόντας προς ίσχυροτέρους πέμπουοι παραλογιζόμενοι »,
κατά δέ τήν άλλην, ♦ Ό μύθος δηλοΐ ότι οΰτω και τών άνθρώπων οί
φρόνιμοι, οπόταν τι κακόν αύτοΐς επέλθη, ρφδίως πρός αύτό άντιπαρα-
τάτχονται ».
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β") Κυρίως διδακτικοί μϋ-ftoi.

Κυρίως διδακτικούς μύθους ονομάζομεν, ως εΐπομεν, τούς
μύθους, τών οποίων καταφανείς είναι οί γνωμολογικοί καί
συμβουλευτικοί σκοποί. Τούς τοιούτους μύθους, φαίνεται, καί
οί παλαιοί διέκρινον των λοιπών, άποκαλοϋντες αίνους. Ούτω
παρά Σουΐδα φέρεται- Αίνος διαφέρει μύθου, τω τόν αΐνον
μη προς παΐδας αλλά πρός Άνδρας πεποιησθαι, και μη πρός
ψνχαγωγίαν μόνον, αλλά και παραίνεσιν εχειν τινά. Βούλε-
ται γαρ επικρυπτόμενος παραινειν τι και διδάοκειν. Τοιούτος
τις π. χ. είναι ό άκόλουθος έκ τού Αισώπου"

"Ορνιθα τις είχεν ώα χρυσά τίκτουσαν και νομίαας ένδον αυτής δγκον
χρνσίου είναι, κτείνας εϋρηκεν όμοίαν τών λοιπών ορνίθων. Ό δε άΟρόον
πλουτον ελπίσας ενρήοειν, και τοϋ μικροΰ εοτέρηται εκείνου.

Ό μϋϋος δηλοΐ, ότι δει τοις παρονοιν άρκεΐοθαι καί τήν άπληοτίαν
φεύγειν.

"Εχουν δέ ούτοι κυρίως τήν άρχήν των εΐς τήν άδυ-
ναμίαν τοϋ ολίγον προηγμένου άνθρώπου νά σκεφθή μέ
αφηρημένος λέξεις καί εννοίας καί τήν ενιεΰθεν τάσιν, όπως
κάθε τι τό άφηρημένον ένδύη εΐς συγκεκριμένος εικόνας,
εΐς σύμβολα καί παραδείγματα.

Εις τά ολίγον δηλαδή προηγμένα στάδια ή παιδική
άκόμη τοϋ άνθρώπου διανόησις εργάζεται εισέτι μέ τάς πα-
ραστατικός εικόνας, ή δέ λέξις έχει σημασίαν μόνον καθ'
όσον συνδέεται πρός τάς εικόνας ταύτας, καθ' όσον άποτε-
λεΐ τό άκουστόν σύμβολον αύτών. Λέξεις αφηρημένοι δέν
υπάρχουν, ούδέ είναι νοητοί. "Οθεν καί κάθε διδασκαλία
άφηρημένη, κάθε δίδαγμα ηθικόν, διά νά γίνη νοητόν, πρέ-
πει νά ένδυθή τό ένδυμα τής παραστατικότητος, πρέπει νά
μεταβληθή εΐς εικόνα. Τούτο δέ είναι, δυνατόν μόνον διά
τοϋ παραδείγματος. "Οθεν καί οσάκις παρουσιάζεται άνάγκη
νά διατυπωθούν γνώμαι διδακτικοί, δέν επιζητούνται λέξεις,
άλλα χρησιμοποιούνται ή καί εν άνάγκη πλάττονται πράξεις
παραδειγματικοί, δημιουργούνται δηλαδή μύθοι διδακτικοί.
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Έχομεν δέ άφθονα εις τούς λαούς τά παραδείγματα τοιού-
των μύθων.

Προσηρμόσθησαν δέ πρωτίστως εις σκοπούς διδακτικούς
καί έγένοντο διδακτικοί αύτοί οί παροιμιώδεις μϋθοι, εΐς
τούς οποίους εύκόλως ήδύνατο ν' άναπτυχθή ό διδακτικός
χαρακτήρ. Οί μύθοι, ούτοι, ως εί'πομεν, είναι εύτράπελοι καί
σκωπτικαί έ| αρχής διηγήσεις, αί όποΐαι χρησιμοποιούνται
ως τυπικαί παρομοιώσεις καί παραδείγματα, διά νά χαρα-
κτηρίσουν διαφόρους άνοήτους πράξεις ή λόγους μετά τίνος
εύτραπελίας καί σκώμματος. 'Αλλ' άκριβώς εΐς τό σκώμμα
τούτο ενυπάρχει ήδη ό σπόρος τής ήθικής διδασκαλίας. Διότι
τό σκώμμα ελέγχει πάντοτε ελάτταιμα, ό δέ παρακολουθών
αύτό ειρωνικός γέλως αποτελεί τό πρώτον βήμα αρνητικής
ήθικής διδασκαλίας, ή οποία κατόπιν αναπτύσσεται καί δια-
τυπούται καί θετικώς εΐς τό ηθικόν παράγγελμα, τό παρα-
κολουθούν τόν μΰθον, τό επιμνθιον. Όφείλομεν όμως νά πα-
ρατηρήσωμεν ότι τά επιμύθια ταύτα σπανίως προέρχονται
εκ τού λαού, συνήθως δ' είναι προσθήκαι τών σοφών, οί
όποιοι, ώς θά ΐδωμεν εύθύς κατωτέρω, εχρησιμοποίησαν τόν
μΰθον διά τάς διδασκαλίας των. Διά τόν λαόν ό μύθος δι-
δάσκει καθ' εαυτόν διά τοΰ παραδείγματος, ή δ' έν αύτώ
ύποκρυπτομένη διδασκαλία έκπηδα αύτόματος εκ τής εικό-
νος τοΰ μύθου χο^ρίς νά είναι ανάγκη νά διατυπωθή εΐς
άφηρημένον ηθικόν δίδαγμα. Ώς πρός τούς αρχαίους τού-
λάχιστον αίσωπείους μύθους τά επιμύθια πιθανώτατα είναι
έργον τών διά διαφόρους διδακτικούς σκοπούς χρησιμοποιη-
σάντων τούς μύθους καί πολλάκις ί'σως τών συλλογέων καί
διασκευαστών κατά τε τήν αρχαιότητα καί τούς ύστερωτέ-
ρους χρόνους, καθώς δεικνύει καί ή κακή καί βεβιασμένη
αύτών είς τούς μύθους προσαρμογή.

Τοΰ διδακτικού τούτου χαρακτήρος . τοΰ παροιμιώδους
μύθου άπαξ παρατηρηθέντος, εύκόλως είτα ήδύναντο νά δη-
μιουργηθούν καί άλλοι, κατά τό πρότυπον τών παραδεδο-
μένοιν, έξ άρχής πλέον φέροντες εν εαυτοις τήν διδασκαλίαν
ώς σκοπόν. "Οθεν καί δύσκολον είναι σήμερον εΐς πολλάς
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περιστάσεις νά άποφανθή κάνεις αν μύθος τις εξ άρχής έπλά-
σθη διδακτικός ή προϋπάρχων έχρησιμοποιήθη ώς τοιοϋτος.

Παρά τους μύθους, εις τούς οποίους κυρίως έκδηλοΰται
ή πρός τήν δι' εικόνων διδασκαλίαν κλίσις τών λαών, πολ-
λάκις καί αύτά τά κυρίως παραμύθια ύφίστανται τήν έπί-
δρασιν τής κλίσεως ταύτης. Ταϋτα, ώς θά εΐπωμεν, είναι
άπλαΐ φανταστικαί διηγήσεις, αί όποιαι εις ούδένα ήθικόν
διδακτικόν σκοπόν αποβλέπουν. Δέν δύναται όμως καί νά
άρνηθή κανείς ότι βασιλεύει εις αύτά κάποια γενικωτέρα
ήθική, καθ' όσον κατά κανόνα ή μέν κακία τιμωρείται έν
αύτοΐς, τό δ' άγαθόν και ή άρετή θριαμβεύει. Τοϋτο ήρκε-
σεν όπως ό λαός προσάρμοση εΐς αύτά ήθικάς εννοίας. Τό
τοιούτον παρατηρείται κατά κανόνα εΐς μερικούς λαούς τής
Άψρικής καί τής Μαδαγασκάρης, δέν είναι όμως άγνωστον
καί παρ' ήμίν.

Τοιαύτην πιθανώς αρχήν έχων ό λαϊκός διδακτικός μύ-
θος δέν έμεινε μέχρι τέλους μόνον λαϊκός. Οί παλαιοί σο-
φοί καί ποιηταί κληρονομήσαντες παρά τοϋ λαοΰ τάς αύτάς
πρός τήν δι' εικόνων διανόησιν τάσεις καί εντεύθεν τήν πρός
τόν είκονικόν, τόν παραδειγματικών μύθον καί τήν άλληγο-
ρίαν κλίσιν, έκαλλιέργησαν καί ανέπτυξαν αύτάς εις ούστημα,
καί παραλαβόντες τόν λαϊκόν μύθον έκαλλιέργησαν αύτόν
ώς μέσον εναργούς καί πειστικής διδασκαλίας μετά περισ-
σής αγάπης, καθ' δν τρόπον έκαλλιέργησαν καί τήν άλληγο-
ρικήν γνώμην καί τό αίνιγμα, ώς θέλομεν εΐπει εις τόν οί-
κεΐον τόπον.

Ούτοι δηλαδή, οσάκις ήθελον νά πείσουν καί νά διδά-
ξουν άπ' ευθείας, μετεχειρίζοντο εύχαρίστως τήν άλληγορίαν
τοΰ μύθου, ή όποία εις τόν λαόν είναι πάντοτε περισσό-
τερον καταληπτή καί ή διδασκαλία της περισσότερον έναρ-
γής καί πειστική καί άπό τήν ■ διεξοδικωτάτην καί σαφε-
στάτην άφηρημένην ήθικήν διδασκαλίαν. Χαρακτηριστικώ-
τατα είναι όσα λέγονται εις τήν ίνδικήν Χιτοπαδάσσαν. Ό
βασιλεύς ζητεί οί δυσκίνητοι τόν νοΰν υιοί του νά παιδευ-
θοΰν ταχέως, ή δέ πρός τοΰιο επίτομος οδός είναι ή οδός
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τοΰ μύθου, τήν οποίαν ακολουθεί δ ροφός Βισνουσαρμάν,
όστις εντός εξ μηνών υπόσχεται νά άποδείξη αύτούς ειδή-
μονας πάσης σοφίας, πολιτικής, οικονομικής καί ήθικής, συγ-
γράψας πρός τοΰτο τήν Πανταατάντραν ή Χιτοπαδάσσαν, τό
περίφημον διδακτικόν ίνδικόν βιβλίον. Εΐς δέ τόν Στεφα-
νίτην και Ίχνηλάτην, τήν βυζαντινήν μετάφρασιν τοΰ αύτοΰ
έργου, δ βασιλεύς "Αβεσσαλώμ ζητεί παρά τοΰ φιλοσόφου
νά νποδειγματίαη διά διηγήσεως διαφόρους πρακτικός άλη-
θείας, οιον τίνι τρόπω ό δόλιος καί πονηρός μεσολαβήσας
εις έχθραν μεταβάλλει τήν μεταξύ τίνων συστάσαν φιλίαν, ό
δέ σοφός διηγείται μύθους.

Μετεχειρίσθησαν δέ πρός τόν σκοπόν τούτον οί σοφοί
ή ύπάρχοντας ήδη λαϊκούς μύθους παροιμιώδεις ή διδακτι-
κούς, εις τούς οποίους έτόνισαν τό διδακτικόν στοιχεΐον, ή
καί έπλασαν τοιούτους έξ έπίτηδες. "Ενεκα τούτου, ώς πα-
ρετηρήσαμεν ήδη, είναι πολλάκις δύσκολον ν' άποφανθή τις
δν μΰθος τις έπλάσθη έξ άρχής διδακτικός ή υπάρχων ήδη
έχρησιμοποιήθη ώς τοιοΰτος.

Είς τούς άρχαίούς "Ελληνας ή ύπαρξις καί ή χρησιμο-
ποίησις τών μύθων καί μάλιστα τών μύθων τών ζώων ώς
μέσου διδακτικού είναι παλαιοτάτη καί αρχικώς, φαίνεται,
έντελώς λαϊκή. Ό αύτοκράτωρ 'Ιουλιανός χαρακτηρίζει τού-
τους ώς εύρημα τών άγελαίων άνθρώπων. "Ηδη εις τόν
Όμηρον έχομεν υπαινιγμούς εΐς τοιούτους μύθους, ό δέ
Ησίοδος εΐς τά "Εργα και ημέρας αύτοΰ, θέλων νά διδάξη
ότι άνόητος είναι ό θέλων νά έξισώνη τόν εαυτόν του μέ
τούς άνωτέρους του, παρά τοΰ λαοΰ πιθανώτατα παραλα-
βών διηγείται τόν μΰθον τής άηδόνος καί τοΰ ίέρακος. Ό
'Αρχίλοχος βραδύτερον καί ό Σιμωνίδης καί άλλοι ποιηταί
μετεχειρίσθησαν έπίσης τόν μΰθον ώς μέσον άμέσου καί
άποτελεσματικής διδασκαλίας τών συμπολιτών των. Βραδύ-
τερον εΐς τάς 'Αθήνας οί πολιτικοί καί οί ρήτορες συνηθέ-
στατα μετεχειρίζοντο τούς μύθους, οσάκις ήθελον νά προσελ-
κύσουν άμέριστον τήν προσοχήν τών άκροατών των έπί τίνος
σημείου καί νά δημιουργήσουν ζωηροτέραν παρ' αύτοΐς έν-



250 Οί διδακτικοί μύθοι Ας τούς αρχαίους "Ελληνας

τύπα>σιν, ό δέ 'Αριστοτέλης είς τήν Ρητορικήν του κατα-
λέγει αυτούς μεταξύ των παραδειγμάτων, τά όποια δύναν-
ται νά μεταχειρίζωνται οί ρήτορες, διά νά καταστήσουν πε-
ρισσότερον πιστευτούς τούς λόγους των. 'Ωσαύτως καί οί
ύστερώτεροι ρητοροδιδάσκαλοι εΐς τά προγυμνάσματα αυτών
πραγματεύονται ιδιαιτέρως περί τού μύθου ώς προγυμνά-
σματος ρητορικού.

Πόσον δέ λαϊκός ήτο ό μύθος καί πόσην δύναμιν είχε
νά. διεγείρη τήν προσοχήν τών ακροατών δεικνύει τό εξής
περί τού ρήτορος Δημάδου άνέκδοτον. Ούτος επειδή δέν
έπρόσεχον κάποτε οί 'Αθηναίοι εΐς τούς λόγους του, τούς
παρεκάλεσε νά τοΰ επιτρέψουν νά διηγηθή μΰθον. Οί 'Αθη-
ναίοι τοΰ επέτρεψαν καί ήρχισε νά λέγη, «Η Δήμητρα, μία
χελιδών και μία εγχελυς έβάδιζον τόν ίδιον δρόμον. "Οταν
έφθασαν είς ενα ποταμόν, ή μεν χελιδών επέτασεν, ή δε εγ-
χελυς εβυθίσθη είς τά νερά ... . ». Εΐς τό σημειον τούτο
έσταμάτησε. Οί 'Αθηναίοι περίεργοι νά ακούσουν τό τέλος
έσπευσαν νά ερωτήσουν, « Και ή Δήμητρα τί άπέγινεν ;—
Ωργίσθη εναντίον σας, άπήντησεν ό Δημάδης, διότι αφήσατε
τάς υποθέσεις τής πόλεως και κάθεσθε και άκουετε μύθους·».

'Αλλά καί οί φιλόσοφοι μετεχειρίσθησαν τούς μύθους.
Είναι γνωστός ό μύθος τοΰ σοφιστοΰ Προδίκου περί άρετής
καί κακίας, τόν όποιον παραθέτει ό Ξενοφών είς τά Άπο-
μνημονεύματά του. Ό σοφώτατος Σωκράτης κατά τάς πλη-
ροφορίας τοΰ Πλάτωνος, έν τή φυλακή ευρισκόμενος, έποίει
εΐς στίχους αΐσωπείους μύθους, εΐς δέ τούς ύστερωτέρους
χρόνους οί λαϊκώτεροι φιλόσοφοι, οί κυνικοί, μετεχειρίζοντο
κατά κόρον τούς μύθους, διά τών οποίων ήθελον νά επι-
δράσουν εύκόλως καί αμέσως επί τοΰ πολλοΰ όχλου καί νά
μεταδώσουν εις αύτόν διαφόρους ήθικάς καί πρακτικάς έκ
τής φιλοσοφίας διδασκαλίας. Τόση δέ κατάχρησις έγίνετο
αύτών, ώστε ό φιλόσοφος αύτοκράτωρ 'Ιουλιανός μετ' άγα-
νακτήσεως ομιλεί περί τών κυνικών τούτων, διόιι αντί τών
πραγμάτων λέγουν εΐς τούς πολλούς μύθους.

"Ηδη δέ άπό τής αρχαιότητος έχρησιμοποιήθησαν και
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είς τήν διδασκαλίαν τών παίδων. Ή παιδαγωγική αυτών
σημασία διά τήν τρυφεράν παιδικήν ήλικίαν ειχε κατανοηθή
καλώς, ό Πλάτων επιδοκιμάζει τήν χρήσιν τούτων ώς πρώ-
της βαθμίδος διδασκαλίας, τό δέ του 'Αριστοφάνους, οΰό'
Αΐσωπον πεπάτηκας, ήτο κοινή φαίνεται φράσις, ή οποία
έδήλου τήν τελείαν άγραμματοσύνην.

Καθώς οί "Ελληνες ούτω καί οί Ρωμαίοι μετεχειρίσθη-
σαν τόν μϋθον πρός διδασκαλίαν, ό δέ Ρωμαίος ρητοροδι-
δάσκαλος Quintiiianus παρατηρεί περί τών αίσωπείων μύ-
θων, ότι προσελκύουν τάς ψυχάς καί μάλιστα τών αγροτών
καί αμαθών, οΐτινες καί άφελέστερον τά πεπλασμένα άκού-
ουν καί παρασυρόμενοι ύπό τής εύχαριστήσεως ευκόλως συμ-
φωνούν είς εκείνα, μέ τά όποια εύχαριστούνται. 'Αναφέρει
δέ καί τό παράδειγμα τοΰ Μενινίου Άγρίππα, όστις διά μύ-
θου έπεισε τούς πληβείους νά επανέλθουν είς Ρώμην, όταν
δυσηρεστημένοι μέ τούς πατρικίους είχον άποχωρήσει είς
τό Ιερόν όρος.

Κατ' εξοχήν δ' έχρησιμοποίησαν τούς μύθους καί ιδιαι-
τέρως τούς μύθους τών ζώων οί 'Ινδοί σοφοί ώς μέσον δι-
δακτικόν διαφόρων ηθικών καί πρακτικών αληθειών εις τά
φιλοσοφικά διδακτικά αύτών βιβλία, οίον ή περίφημος Παν-
τσατάντρα ή Χιτοπαδάσσα, ή οποία κατά τούς μέσους αιώ-
νας μετεφράσθη εις δλας τάς άνατολικάς γλώσσας καί έξ
αύτών καί είς τήν έλληνικήν ύπό τόν τίτλον Στεφανίτης
και 'Ιχνηλάτης.

Είναι όμως διάφορος ή παρ' αύτών χρησιμοποίησις τών
μύθων άπό τήν έλληνικήν. Οί "Ελληνες ποιηταί καί πεζο-
γράφοι παραλαβόντες παρά τοΰ λαού τόν μΰθον τό πολύ
πολύ έδωκαν είς αύτόν λογοτεχνικήν διατύπωσιν χωρίς ούτε
τήν απλότητα αύτοΰ καί τήν άφέλειαν νά άλλοιώσουν ούτε
τήν διήγησιν νά επαυξήσουν επί ζημίςι τής συνοπτικότητός
του, διετήρησαν δέ καί τόν φυσικόν χρωματισμόν, τόν ζφϊ-
κόν χαρακτήρα τών έν αύτοις δρώντων ζφων, ή δ' έκ τών
μύθων τούτων διδασκαλία έκπηδά αύτόματος έκ τού όλου
μύθου ώς παραδείγματος άνευ τής παρεμβολής ηθικών γνω-
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μών κ«ί παραγγελμάτα)ν. 'Αντιθέτως οι 'Ινδοί διά τής επε-
κτάσεως τοΰ μΰθου διά τής παρεμβολής άφθονωτάτων γνω-
μικών καί ηθικών διδασκαλιών, συνήθως δέ καί άλλων μύ-
θων, εισαγομένων εις τό στόμα τών προσώπων τοΰ αρχι-
κού μΰθου, κατέστρεψαν τήν συνοπτικότητα καί αΰτοτέλειαν
αύτοΰ, ήλλοίωσαν δέ καί τόν φυσικόν χαρακτήρα τών ζώων,
ώστε έξ αύτών δέν μένει πλέον παρά μόνον τό όνομα, ύπό
τό όποιον είναι εύδιάκριτος ό άνθροιπος καί μάλιστα ό ηθι-
κολόγος σοφός. Τά ζώα εΐς τούς ελληνικούς μύθους είναι
ζώα, εις τούς ινδικούς είναι διδάσκαλοι μέ ονόματα ζώων.

Πλήν τής Παντσατάντρας καί τών μύθων τών ζώα)ν καί
άλλα ινδικά βιβλία υπάρχουν, περιέχοντα μύθους διδακτι-
κούς. Τοιούτον πασίγνωστον καί πολύχρηστον καί ευρύτατα
διαδεδομένον είναι τό 'Ιστορικόν Συντίπα τοϋ φιλοσόφου,
εΐς τό όποιον επτά σοφοί άγωνίζονται νά σώσουν τόν υίόν
τοΰ βασιλέως, κινδυνεύοντα έκ τών διαβολών τής μητρυιάς,
διηγούμενοι διαφόρους περί τής πονηρίας γυναικών διδα-
κτικούς μύθους. Τοιαύτης φύσεως είναι καί αί Μυθολογίαι
τοϋ Ψιττακον, αί όποιαι καί αύται εις πλείστας γλώσσας
έχουν μεταφρασθή καί εύρύτατα έχουν διαδοθή.

Εΐς τήν κατηγορίαν τών διδακτικών μύθα>ν άνήκουν
καί αί παραβολαί, αί όποιαι επίσης τόν αύτόν σκοπόν έπι-
διώκουν, δηλαδή τήν αΐσθητοποίησιν εις διηγήσεις πλαστάς
γενικωτέρων διδασκαλιών. Προχειρότατον παράδειγμα τοι-
ούτων είναι αί παραβολαί τοΰ Εύαγγελίου.

Νεοελληνικοί μύθοι.

"Ονομα, εισαγωγή «αί διαίρεσις.

Οί μύθοι είς τόν σημερινόν έλληνικόν λαόν δέν έχουν
ίδιαίτερον όνομα,. Φέρονται δέ συνήθως μέ τά ονόματα, μέ
τά όποια φέρονται καί ui παροιμία·, οίον λόγος', παραμύθι,
παροιμία, τό τουρκικής προελεύσεως μασάλι καί εΐ τι άλλο.
Είναι δέ συνήθεις κατά τάς συνομιλίας, όπως ήσαν καί είς
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τους αρχαίους, καί είς μερικούς μάλιστα γέροντας ιδιαιτέρως
προσφιλείς, αποτελούντες τό άλας τής ομιλίας των. Εύθύς
ώς παρουσιασθή περίστασις παρομοιώσεως πράξεως τινός
ή λόγου πρός παροιμιώδη μΰθον ή οσάκις πρόκειται νά
διατυπωθή γνώμη τις ή διδασκαλία αμέσως εισάγεται εΐς
τήν συνομιλίαν ό μύθος. 'Αναφέρω παράδειγμα, τό όποιον
ό ίδιος ήκουσα. Ότε εύρικόμην εΐς τά 'Ιωάννινα, έγευμάτι-
ζον τακτικά μετ' άλλοιν συναδέλφων καθηγητών εΐς τό αύτό
εστιατόρων. Εΐς έκ τούτων παρεπονεΐτο τακτικά διά τήν ποι-
ότητα καί τήν ποσότητα τού φαγητού. "Οτε λοιπόν μίαν ήμέ-
ραν δι* έκατοστήν ίσως φοράν έξέφραζε τά παράπονά του,
είς τών συντρωγόντων, Ίωαννίτης, γνωστός διά τήν εύτρα-
πελίαν του καί τό πλήθος τών διηγήσεων καί τών ανεκδό-
των του, διακόψας τοΰ λέγει,

Νά ο πώ μιά παροιμία. Μια φουρά πήρι ίνας ένα μ/.άρ κί κατέφκι
'ς τού παζάρ, γιά νά τον πλήο'. "Ερχιτι ένας, «Τον πλάς, λέει, τού μλάρ;
— Τού πλω. — Σήκονοι τον οα/ιάρ γιά νά τού ιδώ. — Πήγινι πρώτα να
ματα/.άβς κ' νοτρα έλα». Φεύγ' ίκείνονς, έρχιτι άλλους γιά νά τ άγονράο' ».
Σήκουοι, τ λέει, τά πονδάρια τ νά τού ιδώ.—"Αν θέλς, τ λέει, νά οί σκου-
τώοΊ— Τοτι τί τδφιρις, τ λέει, γιά νά τού πλήϊ]ς ; —"Αμ δέ τδφιρα γιά νά
τον πλήοου / Τδφιρα γιά )'ά löfj ον κόομονς τί τρανώ.'» "Ετο τού κάνς
τώρα κί ού.

Εισάγονται δέ συνήθως οί μΰθοι διά φράσεων, οίαι αί
εξής· 'Εσύ τό κάνεις τώρα σαν έναν μιά φορά, π ον . . . .
^Εαυ τό κάνεις τώρα σάν τόν Ναστραντίν Χότζα- Μιά φορά
ό Ναστραντίν Χότζας . . . Έσν τό κάνεις σάν τό παραμύθι . . .
Νά σον πώ ενα παραμύθι . . . Νά σον πώ ένα μύθο . . . .
Νά σον πώ μιά παροιμία. "Ενας μιά φορά . . . κ. τ. τ. Αί
τελευταΐαι, Νά σον πώ ένα παραμύθι κτλ., χρησιμεύουν μάλ-
λον διά τούς διδακτικούς, ενώ αί πρώται προσαρμόζονται
καλύτερον εΐς τούς παροιμιώδεις.

Εύρίσκονται δέ παρά τω ελληνικώ λαώ όλα τά είδη τών
μύθων, όσα άνεφέραμεν εις τά γενικά, καί διά τοΰτο καί ή
διαίρεσις δέν είναι διάφορος τής γενικής διαιρέσεως, τήν
οποίαν άναηέρω διετυπώσαμεν.
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α') 'Απλώς παροιμιώδεις μΰθοι.

Πάντα τά είδη τών εύτραπέλων νεοελληνικών διηγήσεων,
όσα έσημειώσαμεν είς τον οίκείον τόπον, τοπικαί, σκο>πτι-
καί ομάδων, απλώς εύτράπελοι, ευτράπελα παραμύθια δύ-
νανται νά χρησιμοποιηθούν καί χρησιμοποιούνται κατά μέγα
μέρος ύπό τοΰ ελληνικού λ,αοΰ καί ώς παροιμιώδεις μΰθοι,
πολλαί δέ μάς έδωκαν καί παροιμίας, ώς Οά εΐπωμεν κα-
τωτέρω εις τά περί παροιμιών. Ούτω π. χ. ήκουσα εν Αί-
γίνη προκειμένου περί άδεξίου θωπείας·

Κόντεψες να τό κάνης σαν τόν Πανλάκα. Είχαμε εναν 'ς τήν Αίγινα,
που πήγε νά καμαρώση τό παιδί του καί τοϋ βγάλε τό μάτι.

"Αλλα παραδείγματα τοιούτιον εύτραπέλων διηγήσεων,
αί όποιοι έγιναν παροιμιώδεις, θέλομεν παραθέσει εις τά
περί παροιμιών.

'Αλλά καί παρά τω ελληνικά» λαώ εξαιρεί ι κ ή ν θέσιν ώς
μύθοι παροιμιώδεις κατέχουν οί μύθοι τών ζφων.

Νεοελληνικοί μΰθοι τών ζφων καί σχέσεις αύτών
πρός τούς αρχαίους.

"Οσα ανωτέρω ελέχθησαν γενικώς περί τών μύθων τών
ζώων ισχύουν βέβαια καί περί τών νεοελληνικών. 'Αλλ' οί
πλείστοι τούτων κατόπιν τής μακράς εξελίξεως, τήν οποίαν
ύπέστησαν, είναι ήδη παροιμιώδεις ή διδακτικοί. Μόνον
παραδόσεις εισέτι ζώων καί παραμύθια εύρΐσκομεν παρά
τούς μύθ,ιυς, διατηροΰντα τήν άρχικήν αύτών τρύσιν.

"Εχουν δ' οί νεοελληνικοί παροιμιώδεις μΰθοι τών ζώων
άναμφισβητήτως σχέσιν πρός τούς παλαιούς. Ούτε όμως οί
αρχαίοι όλοι άνευρίσκονται σήμερον παρά τω έλληνικω λαώ,
έξ όσων τουλάχιστον μέχρι τής σήμερον γνωρίζομεν, ούτε
καί όλοι οί νέοι έχουν τούς άντιστοίχους των εις τούς περι-
σωθέντας παλαιούς. Πολλάκις δ' οί νεώτεροι συμπληρώνουν
πολλαχώς τήν άρχαίαν παράδοσιν, ή οποία ενίοτε ίχνη μό-
νον τής ύπάρξεως μερικών μύθων μέχρις ημών περιέσωσεν.
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Ούτω π. χ. σήμερον φέρεται ό εξής μύθος τοΰ σκαντζόχερα
καί τής άλεποϋς'

Μιά φορά ΰπου εβρεχε καί έπεφτε και χαλάζι, ενας σκαντζόχερος ευ-
ρέθη 'ς τό λόγκο καί δεν ήξερε που νά τρυπώση, γιά να γλυτώοη άπό τό
χαλ.άζι. Σ'ε λίγο ηύρε μιά άλπότρουπα κ* επήγε γιά νά μπΐ} μέσα. Άλλά ή
άλ,πον, που ήτανε μέσα, δεν τόν άφηνε. 'Εκείνος τής είπε παρακαλώντας νά
τόν άφήση νά βάλη τό κεφάλι τον μόνον 'ς τήν τρονπα και γιά τό κορμί
τον δέν τόν έμελε. Ή άλ,πον μέ τά πολλά τόν άφησε καί εβαλε τό κεφάλ.ι
τον μέσα. Άλλά ό σκαντζόχερος λίγο λίγο έμπαινε, κα'ι οντάς εζνγωνε τήν
άλ,πού, έσήκωνε τ αγκάθια του καί τήν τρούπαγε. Ή άλπον, τί νά κάμη ;
έτραυγιώτανε 'ς τήν άκρη, καί ό σκαντζόχερος ονλο έμπαινε. Λίγο λ.ίγο
έπέταξε τήν άλπον άπό τήν τρονπα καί έμεινε εκείνος μέσα νοικοκύρης.

(Λαογραφία Α' 322).

"Οτι δ [ΐϋθος ούτος υπήρχε και εις τήν αρχαιότητα εύ-
στόχως εΐκασεν ό Crusius, έπιχειρών νά ερμηνεύση τήν
μεσαιαννικήν παροιμίαν, ποίησόν με ενοικον ίνα σε ποιήσω
εξοικον καί επηλνς τον ενοικον.

Πλήν τούτου ή νέα παράδοσις δέν ταυτίζεται πάντοτε
πρός τήν παλαιάν. Έάν μάλιστα συγκρίνη τις τάς δύο, θά
εΰρτ) κατά τό πλείστον άρτκοτέραν τήν νεωτέραν. Ή παλαιά
εν συγκρίσει πρός τήν νεωτέραν φαίνεται πολλαχώς συγκε-
χυμένη καί έξηλλοιωμένη. Παράδειγμα ό μύθος τοΰ καρκί-
νου καί τοΰ όφεως. Ή άρχαία παράδοσις έχει ώς εξής·

"Οφις καρκίνο) συνδικάτο , έταιρείαν πρός αυτόν ποιησάμενος. Ό μεν
ούν καρκίνος άπλοΰς ών τόν τρόπον, μεταβαλέσϋαι κάκείνω παρήνει τής
πανουργίας· ό δέ ούδοτιοΰν εαυτόν παρείχε πειϋόμενον. Έπιτηρήσας <5' <5
καρκίνος αυτόν ύπνούντα, καί τού φάρυγγας τή χη/.ij λαβόμενος καί δοον
οΐόν τε πιέσας, φονεύει. Τοΰ δ' όφεως μετά ϋάνατον έκταθέντος, εκείνος
είπεν « οΰτως έδει και πρόοϋεν εύϋύν καί απλούν είναι· ουδέ γάρ âv ταν-
την τήν δίκην έτισας». Ό μνϋος δήλοι ότι οί τοΐς φίλ.οις ούν δόλω προσ-
ιόντες αύτοί μάλλον βλάπτονται». (Halm 346).

Ή δέ νεωτέρα ώς άκολούθως·

Μιά φορά ό κάβουρας καί τό φίδι έγιναν κονμπάροι καί άποφασί-
σανε να κυνηγήσουνε μαζί. Τό βράδυ έμοιράαανε τό κυνήγι καί έφάγανε.
Τό φιδι έφαγε ονλο τό μερδικό του καί ό κάβουρας ώς μικρότερος, έφαγε
λιγώτερο καί όσο τοΰ έμεινε τό έφύλαξε γιά τήν αλλ.η ήμερα. Τό φίδι
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έβαλε βουλή νά φάη τόν κάβουρα, γιά νά του φάη καί ιό μερδικό τον. "Ον-
τας άιτοφαοίοανε νά κοιμηθούνε, ό κάβουρας έμάζωξε τά πόδια τον κα
τις δαγκούνες του καί ήούχαοε · τό φίδι άρχισε νά κουλλονριάζεται γνρο
άπό τόν κάβουρα καί ό/.οένα έκανε τήν κονλ.λ.ονρα μικρότερη μέ σκοπό νά
σφίξη τόν κάβονρα, νά τόν σκάση και νστερα νάν τόν ψάη. Ό κάβουρας
το κατάλ.αβε καί τον λ.έει, «Γιατί δέν κοιμάσαι loa, κονμπάρε ;—Έτσι κοι-
μώμαστε εμείς τά φίδια» τον λ.έει· καί ουλ.ο έμίκραινε τήν κονλ.λ.ονρα. Τό-
τες ό κάβουρας φνλ.άει όπου τοϋ έφερε τό φίδι τό κεφάλι τον μπροστά 'ς
τις δαγκούνες του καί άιιέαως τό αρπάζει τό φίδι άπό τό λ.αιμό σφιχτά. Τό
φίδι άπό τόν πόνο έ.τεντώθηκε. Τότε τον λέει ό κάβουρας, « Τώρα είσαι
ίσα, κουμπάρε» καί δεύτερα τό φαγε. (Λαογρ. Α' 320).

Ό αναγνώστης και μόνος του δύναται νά παρατηρήση
πόσον καλύτερον είναι δικαιολογημένη και ώς πρός τό όλον
καί ώς πρός τά μέρη ή νεωτέρα προφορική παράδοσις.
Είς τήν άρχαίαν όλα είναι συγκεχυμένα καί αόριστα. Ή
δικαιολ-ογία τού φόνου τοΰ δφεα>ς, διότι δέν πείθεται εις
τάς γενικός περί εύθύτητος χαρακτήρος συμβουλάς τού καρ-
κίνου, δέν είναι επαρκής, δέν δικαιολογείται δέ έπαρκώς καί
ή έπιμυθιακή φράσις τού καρκίνου, « Οντως εδει και πρό-
οθεν ευθνν και άπλονν είναι' ου δε γαρ αν ταντην τήν δί-
κην ετιοαςν, ή όποία προϋποθέτει προηγουμένην σωματικήν
σκολιότητα τοΰ όφεως καί βλάβην πρός τόν καρκίνον, όστις
καί δια τούτο εκδικείται. Ένω είς τόν νεοκερον καί ή δι-
καιολογία είναι εύλογος, διότι ό καρκίνος έκδικείται τόν δό-
λιον φίλον, όστις δολιευόμενος τήν φιλίαν ζητεί νά τόν κα-
ταφάγη, καί οί τελευταίοι λόγοι τοΰ καρκίνου, «Τώρα είσαι
ιΙσα, κουμπάρε», δικαιολογούνται έκ τής συμπεριφοράς τού
όφεως καί τοΰ προηγηθέντος διαλόγον, «Γιατί δεν κοιμά-
σαι ίσα, κουμπάρε;—"Ετσι κοιμώμαστε έμεϊς τά φίδια».

'Αμφότερα ταϋτα τά παραδείγματα αποδεικνύουν ότι
ύπάρχει μέν σχέσις μεταξύ τών νέων μύθων καί τών πα-
λαιών, αλλ' ότι ή προφορική παράδοσις είναι έντελώς ανεξ-
άρτητος τής γραπτής, τήν οποίαν έν πολλοίς διορθώνει, καί
συμπληροΐ.

Πλήν όμως τών άρχαιόθεν ίσως παροιμιωδών τούτων
μύθων άνευρίσκομεν έδώ καί έκεΐ καί νεωτέρας τινάς σκω-
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πτικάς αιτιολογικής παραδόσεις, αί όποΐαι έλαβον ένιαχοΰ
χαρακτήρα παροιμιώδη. Ούτω π. χ. λέγεται περί τής χελώ-
νης ή εξής παράδοσις·

Μιά φορά μια χελώνα επέρναγε άπόξω άπό 'να άλμπάνικο και είδε
που έκαλιγώνανε διάφορα άλ.ογα. Ζυγώνει τόν αλμπάνη και σηκώνει τό
πόδι της τό πισινό και τον λέει, « Βά/.ε μου κ' έμενα ενα καρφί 'ς τό πόδι
μον>. Ό αλμπάνης βλέποντας ενα τέτοιο πράμα έΟύμωσε και τής βάνει ίνα
καρφί άπό πίσω καί γιά τ ο ντο ή χελ.ώνα εχει άπό πίσω εκείνο τό μικρό
πράμα, τήν νουρά της, που λέμε.

Ή παράδοσις αύτη έν Μάνη έγένετο παροιμιώδης καί
μάς έδωκε τήν παροιμίαν, βγαίνει κ' ή άχελώνα τά πόδια
της κει που καλιγώνυυν τ άλογα (').

Παρά τούς παροιμιώδεις τούτους μύθους εύρίσκομεν
παρά τω ελληνικώ λαώ πλήν τών παραδόσεων, περί τών
οποίων εί'πομεν ήδη, καί τό παραμύθι τών ζφων. Εις πα-
λαιοτέρους χρόνους τό παραμύθι τούτο έκαλλιεργήθη καί
ποιητικώς καί έχομεν τήν πασίγνωστον δημώδη Φυλλάδα τοϋ
γαϊδάρου, ή οποία περιλαμβάνει επεισόδια, άνήκοντα είς τό
μεσαιωνικόν έπος τών ζώων. Πρός τό έπος τούτο έχουν
σχέσιν καί τά πλείστα τών φερομένων σήμερον εις τό στόμα
τοΰ ελληνικού λαοΰ παραμυθιών, εΐς τά όποια τό κύριον
πρόσωπον παίζει ό λύκος καί ή αλεπού. Τά παραμύθια ταύτα
είναι κοινά εις πλείστους λαούς. Πλήν όμ«>ς αύτών υπάρ-
χουν καί άλλα άσχετα πρός τό έπος τούτο. Τοιούτον τι π. χ.
είναι τό άκόλουθον, τό όποιον παραθέτω έν περιλήψει-

"Ενας παπάς ζευγολάτης άφηνε τό βράδυ 'ς τό χωράφι τό ζνγόλ,ονρο.
Κάτι άλπονδίτσες τό μνριστήκανε και πηγαινανε τ ή νύχτα καί τοΰ τό πέρ-
νανε καί γί αυτό έλυπώτανε πολύ. Σαν τόνε βλεπ' έτσι τό γαϊδονράκι τον,
τον ρωτά τί εχει. Ό παπάς διηγήθηκε το πράγμα καί τό γαϊδονράκι νπο-
σχέάΐ]κε νά τον φέρη δοα ζνγόλουρα είχε χαϊμένα. Πήγε λοιπόν καί ξα-
πλώθηκε σάν ψόφιο /ιπροστά 'ς τή σπηλιά, πού ήταν οί άλ^ιονδες. Ανίες
το νομίσανε γιά ψόφιο και αποφάσισαν νά δεθοΰνε όλες με τά ζνγόλονρα

(') Ό Πολίτης άχτιστρόφως θεωρεί τήν αίτιολογίαν έν τ ή παρα-
δόσει ώς νεώτερον ανάπτυγμα.

17
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τ οΰ παπά, να δέσουν και ιό γαϊδονράκι και να τό τραυήξονν μέσα νά τό
φάν. Μόλις όμως δεθήκανε καλά, τό γαϊδονράκι πετειέται ορθό καί χο-
ρεύοντας έφτασε 'ς τό απιτι τοϋ παπά μέ όλες τές άλεπουδίτσες. Ό παπάς
επήγε τό γαϊδουράκι 'ς τό γρασίδι καί έγδαρε τές κυράδες και πήγε τά το-
μάρια τους 'ς τό παζάρι.

Όλων τούτων τών παραμυθιών κύριον χαρακτηριστικόν
είναι ό κατ"1 εξοχήν παιδικός τόνος, ό οποίος εμφανίζεται
όχι μόνον εις τήν έσωτερικήν αυτών ΰφήν άλλα και είς τήν
εκφρασιν καί τήν πλοκήν, ή οποία παρά τήν επικρατούσαν
εις τά παραμύθια συνήθειαν άποφεύγει τό πολύ πλάτος καί
τήν συσσώρευσιν πολλών επεισοδίων έκτεινομένη ούτως εις
μήκος σύμμετρον πρός τήν παιδικήν άντίληψίν. Διά τούτο
δέ καί τά παραμύθια ταΰτα άκούονται λίαν μάλιστα ευχα-
ρίστως άπό τά μικρότερα παιδία.

β') Κυρίως διδακτικοί μΰθοι.

Καθώς είς τούς άλλους λαούς, ούτω καί εις τόν νέον
ελληνικόν λαόν εύρίσκομεν τήν τάσιν πρός τήν δι' εικονι-
κών μύθων καί άλληγοριών διδασκαλίαν, έκ τής οποίας έχο-
μεν καί διδακτικούς μύθους. Έκ τούτων άλλοι μέν προφα-
νώς έξ άρχής έπλάσθησαν διδακτικοί, άλλοι δέ παροιμιώδεις
έν άρχή όντες ή άλλην έχοντες άρχήν προσηρμόσθησαν εις
σκοπούς διδακτικούς. Ούτω π. χ. ό εξής μύθος φαίνεται ότι
έξ άρχής έπλάσθη διδακτικός"

"Ενας χωριάτης συνήθιζε νά μένη πολλές ώρες μπροστά 'ς τό αλώνι
τοϋ σπιτιού τον, έπανω 'ς τίς πλ.άκες καί του ήρχονταν καλά. Μιά μέρα
καλοκαιρινή, εκεί πού κάθονταν πάλι 'ς τές πλάκες, ένα φίδι βήκε άπ' εκεί
κάτον καί τόν έζύγωσε, νά τόν δαγκάση. «Μή τόν δαγκάσης, τοϋ είπε ή
πλάκα τον φιδιού. "Αν τόν δαγκάοης ού, θά φαρμακωθη και θα πεθάνη
αμέσως μέ μιά, άφησε νά τόν πεθάνω έγό) άπό λίγο, λίγο». "Ετσι κ έγινε.
Τό κρύο κ ή νγρασία τής πλ.άκας τοϋ φεραν ύστερα άπό λίγον καιρό διά-
φορες ασθένειες καί δέν άργησε νά πεόάνη.

jVà μήν καθόμαστε επάνω 'ς τίς πλάκες. ('.Ήπειρος)

Ή εξής ευτράπελος διήγησις, ώς σκωπτική έν Χίω λε-
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γομένη διά τό χωρίον Θυμιανά, έλαβεν έν Πελοποννήσω μορφήν διδακτική ν

"Εναν άνζρόγννον Ιπήγαινεν εις τό παναγύριν. 'Σ τό δρόμον είδαν εναγ
κότσνφαν απάνω 'ς τό δέντρον. Λέ ό άντρας τής γυναίκας τον, «Γιά 'δε
ίνας κότσυφας ! » Λέ εκείνη, «Εν εν κότσυφας, κοτσνφαρίνα εν.—"Οχι!
κότσυφας εν. —"Οχι ! κοτουφαρίνα εν». Ό άντρας κατηβαίνει άφ τό μου-
λάριν, δέρνει τήν γνναίκαν τον καί γνρίζζονν πίσω. Τοϋ χρόνου σάν τέ-
τοιαν μέραν έπηγαίνναν πάλι 'ς τό ίδιον παναγύριν. 'Σ τό ίδιο μέρος λί ή
γυναίκα, « Θυμάσαι που έδωνά ειδαμεν μιάν κοτσυφαρίναν κ' έσν ήλεγες
πώς έν κότσυφος ; — Βρέ γυναίκα, δέν σοϋ πα πέρσι πώς ήταν κότσν-
φος ;—"Οχι! λέει εκείνη, κοτσνφαρίνα ήταν». Κατηβαίνει πάλι κάτω άφ
τό ζό, τήν δέρνει καί γνρίζζονν πίσω.

Τό αύτό θέμα έν Πελοποννήσω έχει έν περιλήψει τήν
εξής μορφήν, είς τήν οποίαν καταφανείς είναι αί διδακτι-
κοί τάσεις-

"Ητανε ενα μοναστήρι ξακονσμένο, κ' έκεΐ πέρασε μιά μέρα μιά κα-
ρακάξα. Δυό καλογέροι, που τήν έπρωτόειδανε, ό ένας έλεγε ότι ή περοό-
τερη ήταν άσπρη, ο αλ.λος ότι ή περσότερη ήταν μαύρη. Τσακωθήκανε. Οί
άλλοι πατέρες, άμα τονς είδαν, έλάβανε καί αύτοί μέρος, οί μισοί μέ τό ενα
μέρος καί οι μισοί μέ τό άλλο, καί μέ τουφέκια καί σπαθιά έσκοτωθήκανε
ούλοι" έμείνανε δέ οί δύο, πού έπρωταρχινήσανε νά παλεύοννε. Γιά νά
μή πάΟονν τίποτε άπ τήν έξονσία, φύγανε ό ένας άπό ιό ίνα μέρος καί ό
α/,λος άπό τό άλλο. "Επειτα άπό τρία χρόνια θνμηθήκανε νά γνρίαουνε νά
δούνε τί απέγινε τό μοναστήρι καί κατά σύμπτωσι έφτασε ό ενας 'ς τό μο-
ναστήρι, έφτασε καί ό άλλ.ος. Είδαν τήν έρήμωσι τον μοναστηρίου,
εκ λάψανε κ' έλέγανε ότι έγίνανε άφορμ ή νά καταστραφώ τό
καλό αύτό μοναστήρι. Έκεΐ κοντά 'ς τό μοναστήρι ήτανε ενα ποτάμι,
δπον οί πατέρες είχανε καμωμένο ένα γιοφύρι γιά νά περνάνε. Έκεΐ φι -
ληθήκανε γιά νά φύγονν. Τότε ό ενας λέει, « 'Εσύ φταις, Άκάκιt, γιατί
αυτό τό διαβολάπονλο ήτανε περσότερο άσπρο, άλλα έσν δέν άκουγε ς.—
Ανθιμε ! λέει δ άλ.λος, ό,τι τώρα έγινε, έγινε, άλλά μάθε ότι ήτανε περσό-
τερο μαύρο. — Όχι ! λέει ό άλλος». Κι άπό τά λόγια έπιαοτήκανε πλάτη
με πλάτη απάνω 'ς τό γιοφύρι κ' έπέσανε κάτω 'ς το ποτάμι κ' έπι-
νιγήκανε.

Εις τούς διδακτικούς τούτους μύθους ούχί σπανίως έπι-
φέρεται ώς έπιμύθιον ή έν αύτοΐς υποκρυπτόμενη διδακτική
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γνώμη. Τά επιμύθια ταΰτα, συνήθη εις τους αίσωπείους μΰ-
θους, συχνά είναι σήμερον εις τήν "Ηπειρον. Εισάγονται
δέ ή άπ5 ευθείας, όπως π. χ. είς τόν άνωτέρω μΰθον τοΰ
γεωργοΰ καί τής πλάκας, ή διά τυπικών τίνων φράσεων,
οίον έν Ήπείρω διά τοΰ, Τώρα δ μύθος δηλοΐ δηλαδή και
περιπλέον .... Π. χ. Τώρα δ μνθος δηλοΐ δηλαδή και
περιπλέον, πολλές φορές μαθαίνει κανένας τόν άλλον γιά κακό
δικό τον. Έπίσης εισάγονται διά τοΰ, "Ετσι είναι, οίον "Ετσι
είναι, ό κάλφας δέν μπορεί νά διαβή ποτέ τό μάστορά τον
κι ας· μή παινεύεται, ή διά τοΰ, Κ' έτσι φανερώθηκε πώς . . .
ή διά τοΰ, Τί λέει τό παραμύθι ; Πολλοί βγάζουν τά κά-
στανα άπό τή φωτιά μέ τό χέρι τ' άλλοννον. Καλούνται δέ
τά έπιμΰθια ταΰτα έν Ήπείρω πατινός λόγος, δηλαδή λό-
γος τελικός καί άποτελοΰν οιονεί τό άκροτελεΰτιον, τό όποιον
ώς θριγγός συνέχει τό όλον τής διηγήσεως περιέχον τήν ίδέαν,
ήτις άποτελεΐ τήν οΰσίαν αυτής.

Διά τής προσθήκης τοιούτων έπιμυθίων καί παραμυθία
πολλάκις προσέλαδον χαρακτήρα διδακτικόν. "Εχω υπ' όψιν
μου παραλλαγήν τοΰ πασιγνώστου παραμυθιοΰ τής Στα-
χτοπούτας, τό όποιον τελειώνει μέ τήν εξής ήθικήν παρα-
τήρησιν Νά τί κάμνει δ θεός τά παιδιά, πού τιμούν τονς
γονιούς των. Ένίοτε αί διδακτικαί τάσεις προχωρούν άκόμη
περισσότερον καί έπηρεάζουν καί αυτήν τήν πλοκήν καί
τήν διασκευήν πολλών παραμυθιών.

"Υφος και προέλευσις.

Ώς πρός τό ΰφος τών νεοελληνικών παροιμιωδών μύ-
θων δέν έχομεν νά παρατηρήσωμεν τίποτε περισσότερον
τών όσων παρετηρήσαμεν διά τάς εΰτραπέλους διηγήσεις,
έκ τών οποίων κατά τό πλείστον προέρχονται. Είναι δη-
λαδή έν γένει πυκνόν καί σύντομον, ή δέ όλη διήγησις περιο-
ρίζεται εΐς εν καί μόνον έπεισόδιον. Προκειμένου όμως περί
τών μύθων τών ζώων δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν όιι έν
συγκρίσει πρός τήν βραχύτητα καί τήν πυκνότητα τών άρχαίων
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εκτίθενται αν όχι μέ περισσότερο ν πλάτος, αλλά τουλάχιστον
μέ περισσοτέραν άνεσιν. Τά αυτό ισχύουν και διά τούς δι-
δακτικούς.

Έν τούτοις δέν λείπουν καί περιπτώσεις, κατά τάς όποιας
παρατηρούνται τάσεις επεκτάσεως και δημιουργίας διηγημα-
τικοϋ πλάτους κατά τό υπόδειγμα τών παραμυθιών. Αι πε-
ριστάσεις αύται έξηγοϋνται έκ τής χρησιμοποιήσεως πολλά-
κις τών μύθων όχι μόνον προς διδακτικούς σκοπούς έν έπι-
λόγφ, αλλά και απλώς ώς διηγήσεων πρός διασκέδασιν, γιά
νά περάαονν την ώρα, καθ' δν τρόπον χρησιμοποιούνται καί
τά παραμύθια. Π. χ. Είναι γνωστός ό μϋθος τοϋ λέοντος, ό
όποιος πληροφορηθείς παρά τής άλώπεκος ή άλλου ζώου
ότι τό ΐσχυρότατον πάντων τών ζώων είναι ό άνθρωπος
ζητεί νά άγωνισθή πρός ξυλοκόπον, όστις μέ πονηρίαν συγ-
κλείσας τούς πόδας αυτού εις τόν σχιζόμενον κορμόν τόν
ξυλοκοπεΐ άνηλεώς. Ό μϋθος ούτος εΐς μίαν παραλλαγήν έκ
Σάμου (Χ) έκτίθεται εΐς τέσσαρας όλοκλήρους σελίδας.

Ώς πρός δέ τήν προέλευσιν, περί μέν τών παροιμιω-
δών ισχύουν όσα εΐπομεν περί τών εύτραπέλων διηγήσεων
έν γένει, περί τών μύθων τών ζώων εΐπομεν ήδη ιδιαιτέ-
ρως, περί δέ τών διδακτικών παρατηροϋμεν ότι ευρισκόμεθα
εΐς τάς αύτάς δυσχερείας, εΐς τάς όποιας εύρισκόμεθα προκει-
μένου καί περί τών εύτραπέλων διηγήσεων. Οί πλείστοι έξ
αύτών άποτελοϋν κοινόν κτήμα πολλών σημερινών λαών, ευ-
ρίσκονται δέ καί εΐς τήν παλαιοτέραν γραπτήν παράδοσιν,
ώστε νά μή είναι δυνατή γενική περί τής προελεύσεως πάν-
των άπόφανσις, άλλα νά ύπάρχη άνάγκη ιδιαιτέρας δι' έ'κα-
στον έρεύνης. "Επειτα προκειμένου περί τών νεοελληνικών
διδακτικών μύθων προστίθεται καί αύτη πρός τό παρόν ή
δυσκολία, ότι ούτε συλλογαί τοιούτων επαρκείς έχουν καταρ-
τισθή καί δημοσιευθή ούτε καί σχετικαί έρευναι έχουν γίνει.

Εκ τών ελαχίστων μόνον, τά όποια έχω ύπ'ό'ψιν, δύναμαι
νά ριψοκινδυνεύσω άνευ άξιώσεων τήν εξής γνώμην.

(ι) Σταματιάδου, Σαμιακά Ε' 573.
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Τούς νεοελληνικούς διδακτικούς μύθους θά ήδύνατο κα-
νείς νά διακρίνη ώς πρός τήν προέλευσιν εις τρεις ομά-
δας. Τούτων ή πρώτη προέρχεται έκ διαφόρων βιβλίων,
περιεχόντων μύθους, τά όποια ήσαν λαϊκά καί κατά τούς βυ-
ζαντινούς χρόνους καί κατόπιν κατά τούς χρόνους τής τουρ-
κοκρατίας. Τοιούτον βιβλίον πασίγνωστον καί πολύχρηστον
άλλοτε παρά τω λαώ, τό όποιον μεταφρασθέν είς τήν νέαν
ελληνική ν έξεδίδετο άλλοτε εν Ένετία, εκδίδεται δέ καί σή-
μερον ώς λαϊκόν βιβλίον, είναι τό ινδικής προελεύσεως έκ
τής συριακής μεταφρασθέν είς τήν ελληνικήν 'Ιστορικόν Συν-
τ'νπα τον φιλοσόφου. Έκ τού βιβλίου τούτου φαίνονται έχον-
τες τήν αρχήν των πολυάριθμοι περί τής κακίας καί τής πονη-
ρίας τών γυναικών μύθοι. "Αλλο τοιούτον βιβλίον, δημοτικόν
καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους καί κατόπιν, είναι ό Βίος
τον Αίσώπον, όστις ού μόνον είς τήν νέαν ελληνικήν μετε-
φράσθη, άλλά καί είς διαφόρους δυτικάς· καί άνατολικάς
γλώσσας. Έπειτα ό Στεφανίτης και 'Ιχνηλάτης, όστις, ώς
εΐπομεν, είναι αύτή ή περίφημος Παντσατάντρα τών 'Ινδών,
ή όποία κατά τούς βυζαντινούς χρόνους μεταφρασθεΐσα έκ
τού άραδικού, άπετέλει φαίνεται προσφιλές δημοτικόν βι-
βλίον, αν κρίνη τις καί έκ τής είς τήν σλαβικήν μεταφρά-
σεως αύτής, καθώς καί είς τήν νέαν ελληνικήν

Ή δευτέρα ομάς διδακτικών μύθ(ον είναι τουρκικής προ-
ελεύσεως, ώς φαίνεται καί έκ τών δρώντων προσώπων καί εξ
όλων τών περιστατικών τής διηγήσεως. Φέρονται δέ οί μύθοι
ούτοι ένιαχού υπό τό χαρακτηριστικόν όνομα μεσελέδες ή μα-
σάλια, λέξιν τουρκικήν, σημαίνουσαν τό παράδειγμα, δι' ης
δηλούνται και έν τή τουρκική αί τοιούτου είδους διηγήσεις.

Ή τρίτη ομάς τέλος φαίνεται νά είναι ελληνικής προ-
ελεύσεως καί έν τισι μάλιστα νεοελληνικής, μολονότι ή έξακρί-
βωσις τής προελεύσεως τών μύθων δέν είναι πολύ εύκολος,
διότι πολλάκις παραλαμβάνων ξένους μύθους ό λαός άφομοιοί
αυτούς διασκευάζων καί προσαρμόζων εις τόν ίδιον βίον καί
τας ιδέας του, ώστε νά φαίνωνται ώς αύτοφυή καί αύτό-
χθονα γεννήματα.
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Συλλογή και συλλογαί.

Έξ δλων των άνωτέριο λεχθέντων καταφαίνεται τί πλήν
τής πιστής καί ακριβούς καταγραφής τών μύθων έχει νά
προσέξη ό λαογράφος κατά τήν συλλογήν αυτών. Έν πρώ-
τοις διά νά κατανοηθή δ μϋθος και μάλιστα δ παροιμιώδης,
πρέπει νά σημειώνεται και ή περίστασις, κατά τήν οποίαν
έκαστος λέγεται, καθώς άκριβώς συμβαίνει τοΰτο καί μέ τάς
παροιμίας. "Επειτα άξιος παρατηρήσεως είναι καί ό τρόπος,
κατά τόν όποιον εισάγεται ό μΰθος, ώς καί ή προσθήκη
έπιμυθίων ή ου. Έν γένει δέ άξιολογώταται είναι αί παρα-
τηρήσεις περί τής χρήσεως τών μύθων, διότι μόνον έκ ταύ-
της ερμηνεύονται διάφοροι αύτών άλλοιώσεις, συμπτύξεις εις
παροιμίας ή έπεκτάσεις εις είδος παραμυθιών.

Συλλογάς νεοελληνικών μύθων δυστυχώς δέν έχομεν πολ-
λάς ούτε συστηματικάς. Οί δημοσιευθέντες μέχρι τοΰδε εί-
ναι κατεσπαρμένοι εις διάφορα βιβλία καί περιοδικά λαο-
γραφικοΰ περιεχομένου, ούτως ώστε είναι δύσκολος ή πλή-
ρης άναγραφή των. 'Αρκετοί εύρίσκονται καί εις διαφόρους
συλλογάς παροιμιών καί ΐδίως εις τήν μεγάλην συλλογήν τοΰ
Ν. Γ. Πολίτου, καθ' όσον άποτελοΰν τήν έρμηνείαν ή μάλ-
λον τό σώμα, έξ ού ή παροιμία άπέρρευσεν. Εύάριθμοί τίνες
έδημοσιεύθησαν έν τώ Έπιδορπίω τοΰ Λελέκον (1888), τή
Περισυναγωγή τοΰ ΤΙαπαζαφειροποΰλου (1887), τή Λαογραφία
καί τω έν Τραπεζοΰντι έκδιδομένω άλλοτε περιοδικω συγγράμ-
ματι 'Αστέρι τοϋ Πόντου (τ. Α'-Β'. 1885, 1886). Μύθους τινάς
διεσκεύασεν έμμέτρως καί ό Σκοπελίτης μοναχός Καισάριος
Δαπόντες κατά τά μέσα τοΰ προπαρελθόντος αιώνος έν τή
'Ιστορική γεωγραφίςι αύτοΰ ( Leg rand, Biblioth. grecque
vulgaire τ. III σ. 259-279). '
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Γενικά.
Α ) Τί είναι παραμύθι.

"Οπως ύπό τήν λέξιν μύθος, κατά τον αυτόν τρόπον
και υπό τήν λέξιν παραμύθι φέρονται διηγήσεις ποικίλης
προελεύσεως, ευτράπελοι, διδακτικαί, φανταστικοί καί εΐ τις
άλλη, αϊ όποιαι τοϋτον έχουν τόν κοινόν σκοπό ν, τήν έκ
τής διηγήσεως τέρψιν, καί τοΰτο τό κοινόν χαρακτηριστικόν,
τό έντεχνον τής διηγήσεως καί τό διηγηματικόν πλάτος. Κυ-
ρίως όμως παραμυθία λέγοντες έννοοΰμεν τάς φανταστικός
έκείνας τοΰ λαοΰ διηγήσεις, αί όποΐαι οΰτε πρός τόπον οΰτε
πρός πρόσωπον ώρισμένον συνδέονται, ώς πρός δέ τόν χρό-
νον τοποθετούνται αορίστως εις τόν παρελθόν (ι). Μια φορά
χ εναν καιρό ηταν 'ς εναν τόπο ενας βασιλιάς, — ενας άν-
θρωπος, — μιά γυναίκα κττ. είναι ή τυπική φράσις, μέ τήν
οποίαν αρχίζουν καί ή οποία αυτή καί μόνη άρκει διά νά
χαρακτηρίση τήν άοριστίαν τοΰ κόσμοι', εΐς τόν όποιον κι-
νείται όλη ή διήγησις τών παραμυθιών.

Ό κόσμος τών παραμυθιών είναι κόσμος φανταστικός,
ξεχωριστός, κόσμος εντελώς ιδιόρρυθμος, αυτόχρημα ονειρώ-
δης, ό όποιος καμίαν άπολΰτως σχέσιν δέν έχει μέ τήν πε-
ζότητα τής καθημερινής ζο)ής. "Ο,τι τόν χαρακτηρίζει κυρίως
είναι ή άοριστία τοΰ ονείρου καί ή παιδική, όπως λέγομεν,
άντίληψις. Ό κόσμος τοΰ παραμυθιού δέν γνωρίζει τήν με-
σότητα, τό σύνηθες μέτρον τών ανθρώπων. "Οπως εις τό
μυαλό τών παιδιών όλα τά πράγματα κάμνουν κάποιαν

(') Περί τών παραμυθιών βλ. καί Κυριακίδου, Αί γυναίκες εις
τήν Λαογραφίαν σ. 76.
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Ιδιαιτέραν, έξαιρετικήν έντύπωσιν, ή οποία εις ημάς τούς
μεγάλους, τούς οποίους ή πείρα εδίδαξεν, είναι εντελώς ξένη,
καί λαμβάνουν μορφάς φανταστικάς, αί δποΐαι δέν συμβι-
βάζονται καθόλου μέ τήν πραγματικότητα, κατ' αύτόν τόν
τρόπον καί εις τό παραμύθι όλα τά πράγματα έχουν όψιν
έξαιρετικήν. "Ολα κυμαίνονται μεταξύ δύο άκροτήτων. "Η
είναι πολύ μεγάλα ή είναι πολύ μικρά, ή πολύ ωραία ή
πολύ άσχημα, ή πολύ καλά ή πολύ κακά, ή πολύ έξυπνα
ή πολύ κουτά. Π. χ. Μορφαί πελώριαι σάν τόν 'Αράπη, πού
τό έ'να τό χείλι του έ'βαζε °ς τή μιάν άκρη τού ποταμού καί
τό άλλο 'ς τήν άλλη καί ρουφούσε ολόκληρο τό ποτάμι, ή
σάν εκείνον, πού ξερρίζωνε τά κυπαρίσσια καί τά κρατούσε
σάν καλάμια, καί πάλιν μορφαί σάν τόν Κοντορεβιθούλη
μόνον είς τά παραμύθια ευρίσκονται. Επίσης τό 'ιδεώδες τής
καλλονής, τήν Πεντάμορφη, καί τήν μεγίστην άσχημίαν
τήν ευρίσκει κανείς μόνον εις τά παραμύθια. Τά βουνά εί-
ναι τόσον υψηλά καί άπότομα, ώστε άνθρωπος δέν ή μπο-
ρεί ν° άνεβή, παρά μόνον αν τόν πάρουν οί αετοί, τά δάση
τόσον πυκνά, πού πουλί πετάμενο δέν μπορεί νά περάση
άπό μέσα, καί τά ποτάμια και οί θάλασσες τόσο πλατειές,
πού είναι άπέραστες. Αί αποστάσεις είναι τεράστιαι, καθαυτό
ονειρώδεις, οί ήρωες φθάνουν είς τήν άκρη τού κόσμου,
εκεί πού δέν άκούεται πλέον πετεινού λαλιά, όπου ό ήλιος
καί τό φεγγάρι έχουν τό παλάτι των. Οί πλούσιοι έχουν
τόσα, όσα δέν ξέρουν πού νά τά βάλουν, φορτώματα, κα-
μήλες χρειάζονται, γιά νά τά κουβαλήσουν, καί οί φτωχοί
είναι τόσο φτωχοί, πού δέν έχουν 'ς τόν ήλιο μοίρα. Μέ
τούς κοινούς ανθρώπους σπανίως άσχολεΐται τό παραμύθι.
Τού αρέσουν πάντα τά βασιλόπουλα καί οί βασιλοπούλες, ή
οί πολύ φτωχές, πού νά μην έχουν ψωμί νά φάν. Ούτως
είς τά παραμύθια όλα είναι εξαιρετικά. "Ολα φθάνουν είς
τό άκρον.

"Επειτα τό παραμύθι αγνοεί τί θά είπή αδύνατον. Οί
φυσικοί νόμοι, οί όποιοι ρυθμίζουν κατ' άνάγκην άνυπέρ-
βλητον τά τού κόσμου καί περιορίζουν τήν άνθρωπίνην δρά-
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mV έντός ώρισμένων ορίων, είναι διά to παραμύθι άγνω-
στοι, δεν έχουν δι' αύτό καμίαν ΐσχύν. Όλα εις αύτό είναι
δυνατά. Όπου δέν φθάνει ή άνθρωπίνη δύναμις, παρουσιά-
ζεται ή μαγεία καί τό θαύμα. Τό τραπέζι τού παραμυθιού
γεμίζει μόνο του άπό φαγητά, οί πόρτες καί τά παράθυρα
άνοιγοκλείουν μόνα των, άρκει νά ξέρη κανείς τήν μαγικήν
λέξιν, εΐς τήν οποίαν υπακούουν, μιά μικρή βελονίτσα μαγε-
μένη άρκεΐ νά ρίψη εις βαθύν ύπνον τήν βασίλισσαν καί
έν ράπισμα ήμπορεΐ νά σάς μεταβάλη εΐς ό,τι θέλετε. Καί
όλα αύτά τά δέχεται τό παραμύθι χωρίς καμίαν έκπληξιν,
μέ τήν αυτήν πίστιν, μέ τήν οποίαν δέχεται καί τό κοινό-
τερον πράγμα τής καθημερινής ζωής. Καί διηγείται τά πλέον
τερατώδη καί άπίθανα μέ τόν ίδιον τόνον καί τήν ιδίαν άπά-
θειαν, καθώς θά διηγεΐτο πάσαν άλλην κοινοτάτην έκ τοΰ
καθημερινού βίου ίστορίαν.

Τό παραμύθι διηγείται μόνον χωρίς νά ένδιαφέρεται αν
εκείνο, τό όποιον διηγείται, είναι φυσικόν ή ύπερφυσικόν,
άληθές ή ψευδές. Τοΰ είναι έντελώς άδιάφορον εάν είναι πι-
στευτόν ή όχι. Σκοπός του είναι ή διήγησις καί μόνη ή
καλλιτεχνική διήγησις, ή οποία σκοπόν έχει τόν εαυτόν της
καί τήν έκ τοΰ εαυτού της γεννωμένην τέρψιν. "Οταν διη-
γήται κανείς ένα παραμύθι, τό διηγείται άπλώς διά νά εύ-
χαριστήση μέ τήν διήγησίν του, διά νά κάμη τούς άλλους
νά περάσουν μίαν ώραν εύχάριστον πλέοντες εΐς άλλους
κόσμους, κόσμους φανταστικούς. Δέν έχει σκοπόν ούτε νά
διδάξη ούτε νά συμβουλεύση. Καί κατά τούτο διά τόν λαόν
το παραμύθι είναι ό,τι διά τήν πεπολιτισμένην σήμερον κοι-
νωνίαν τό μυθιστόρημα καί μάλιστα εκείνο, τό όποιον δέν
επιδιώκει ώρισμένους διδακτικούς ή ψυχολο/ικούς σκοπούς.
Ούτω τό παραμύθι μαζί μέ τά άσματα, τήν μουσικήν καί
τόν χορόν, άποτελεΐ μίαν άπό τάς κυριωτέρας καλολογικάς
εκδηλώσεις τής λαϊκής ψυχής, ένα άπό τούς κυρκοτέρους κλά-
δους τής λαϊκής λογοτεχνίας.
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Β ) Διάκρισις τοΰ παραμυθιού άπό άλλων ειδών.

Συνήθως ό λαός, άλλά πολλάκις καί πολλοί τών λογίων,
συγχέουν τό παραμύθι πρός άλλας λαϊκάς διηγήσεις, τάς
παραδόσεις καί τούς μύθους. Ό λαός μάλιστα μεταχειρίζε-
ται τήν λέξιν παραμύθι ώς λέξιν γενικήν, διά τής οποίας
ονομάζει πάσαν οΐαςδήποτε φύσεως διήγησιν, είτε παράδο-
σις είναι είτε μύθος είτε εύτράπελος διήγησις είτε δ,τιδή-
ποτε άλλο. "Εφθασε δέ νά όνομάση καί τάς παροιμίας άκόμη
παραμύθια, εφ' όσον αύται προέρχονται άπό μύθους. Διά
τούτο καί πρέπει νά γίνη διάκρισις τοΰ παραμυθιού άπό
τά άλλα είδη τών διηγήσεων.

Τό παραμύθι, αύτό ακριβώς, τό όποιον οί Γάλλοι ονο-
μάζουν conte merveilleux καί οί Γερμανοί Märchen,
διαφέρει πρώτον άπό τήν παράδοσιν. Διότι ή παράδοσις
είναι μέν μυθική διήγησις, άλλ' άναφέρεται είς ώρισμένα
πρόσωπα ή τόπους ή φυσικά σώματα καί φαινόμενα καί
πιστεύεται ώς πραγματική καί άληθής, καί κατά τούτο ημ-
πορεί κανείς νά εΐπη ότι αποτελεί τήν περί τοΰ κόσμου λαϊ-
κή ν γνώσιν, τήν έπιστη(ιονικήν, ας εΐπωμεν ούτω, περί τοΰ
κόσμου λαϊκήν θεωρίαν, ενώ τό παραμύθι ούτε τόπον ούτε
χρόνον ούτε πρόσωπον γνωρίζει. Κινείται έλεύθερον εις τόν
ώκεανόν τής άοριστίας, οί δέ διηγούμενοι ούδεμίαν πίστιν
τρέφουν είς τά λεγόμενά του.

Εκτός τούτου αί παραδόσεις διαφέρουν άπό τά παρα-
μύθια καί κατά τοΰτο, ότι δέν φέρουν τόν λογοτεχνικόν τύ-
πον, τόν όποιον φέρει τό παραμύθι. Ή διατύπωσίς των, ώς
παρετηρήσαμεν ήδη, είναι μία κοινοτάτη διατύπωσις εις τήν
έκφρασιν τοΰ καθ' ήμέραν λόγου, πολλάκις άξεστος, ούδε-
μίαν δέ δεικνύει λογοτεχνικήν τάσιν. Υπάρχουν βέβαια πα-
ραδόσεις ποιητικώταται, αλλ' ή ποίησις αύτών δέν επηρεάζει
ποσώς τήν διατύπωσίν των. Πολλαί άπ' αύτάς έδωκαν τόν
πυρήνα καί εΐς άσματα καί εις διηγήματα καί εις δράματα
άκόμη, άλλ' αύται καθ' εαυτάς δέν αποτελούν λογοτεχνικόν
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είδος, ενώ αντιθέτως εις τα παραμύθια είναι ευδιάκριτοι λο-
γοτεχνικά! τάσεις, καί κατά παράδοσιν τηρούμενοι καί άτο-
μικαί των διηγουμένων, αναλόγως της ιδιοφυΐας καί της
δεξιότητος εκάστου.

Ό δέ μύθος είναι διάφορος τοϋ παραμυθιοΰ, διότι έχει
ως σκοπόν του την διδασκαλίαν. Τό παραμύθι κατ' αρχήν δέν
επιδιώκει τοιούτους σκοπούς. Έάν δέ πουθενά έκπηδά αύ-
θόρμητον τό ηθικόν δίδαγμα, τούτο δέν είναι διότι εΐς αύτό
απέβλεπε τό παραμύθι, άλλά διότι ήθική είναι ή συνείδησις
τού λαοϋ, ό οποίος τό έπλασε, καί τό ήθικόν τοϋ λαοϋ συν-
αίσθημα δέν θά έπέτρεπεν έκβοσιν τοϋ παραμυθιοΰ μή ήθι-
κή ν. Τό κακόν παντοϋ πρέπει νά τιμωρήται, τό δέ άγαθόν
νά αμείβεται.

Μόλα ταϋτα, αν και σπανίως, άπαντοϋν όμως καί πε-
ριπτώσεις, κατά τάς οποίας καί παραδόσεις έλαβον μορφήν
παραμυθιού πλατυνομένης τής διηγήσεως, και άντιστρόφως
στοιχεία παραμυθιών ή καί παραμύθια ολόκληρα εισχωρούν
εις παραδόσεις ή, άναφερ^.ιέ'ί'α εις ώρισμένα πρόσωπα, κα-
θίστανται αύτά παραδόσεις. Επίσης καί μύθοι πολλάκις, ώς
παρετηρήσαμεν ήδη, έλαβον τήν μορφήν παραμυθιού καί
άντιστρόφως παραμύθια άπέκτησαν τήν ήθικήν σημασίαν
τών μύθων.

Γ') 'Αρχή καί γένεσις τοΰ «αρομυθιοϋ.

Τοιαύτα, όποια είναι τά παραμύθια, μέ τόν φανταστι-
κόν και ονειρώδη κόσμον των, ύπήρξαν πάντοτε ή χαρά
καί ή άπόλαυσις τοϋ λαοϋ καί μάλιστα τοϋ μικροκόσμου
τών παιδίων. 'Αλλ' άκριβώς διά τοΰτο, διά τόν άπιθάνα>ς
φανταστικόν τθ)ν χαρακτήρα καί διότι ήδη άπό τής άρχαιό-
τητος ειχον καταντήσει εΐς τό στόμα τών γραιών καί τών
παιδίων, έθεωρήθησαν ύπό τών μορφωμένων ώς τερατώδη
καί απίστευτα άχαλινώτου φαντασίας πλάσματα, άνάξια λόγου
καί προσοχής, καί κατεφρονήθησαν ώς μυθεύματα γραώδη.
Έξηκολούθησε δέ ή καταφρόνησις αύτη καθ' δλην τήν κλασ-
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σίκήν αρχαιότητα και μετέπειτα, καθώς καί τους χρόνους
τής αναγεννήσεως.

'Αλλ' ήδη άπό τοϋ IÇ' αιώνος έν Ιταλία ήρχισαν συγ-
γραφείς, ώς ό Straparola και ό Basile, νά άντλοϋν έκ
τοΰ λαϊκοΰ παραμυθιού, κατά δέ τόν 1Ζ ' ό Γάλλος Charles
Perrault έδημοσίευσε τά πρώτα δείγματα γαλλικών παρα-
μυθιών ύπό τόν τίτλον Contes de ma mère lOye (Hi-
stoires du temps passé), τά όποια έκίνησαν τό ενδια-
φέρον τοΰ μορφωμένου κόσμου έν Γαλλία διά τό λαϊκόν
τοΰτο είδος καί έγράφησαν μάλιστα τότε καί παραμύθια λο-
γοτεχνικά. Έκ Γαλλίας μετεδόθη τό ενδιαφέρον καί είς τήν
Γερμανίαν καί άνεφάνησαν καί έκεΐ διάφοροι συλλογαί.

'Αλλ'ή επιστημονική μελέτη τοΰ παραμυθιού καί ή έρευνα
περί τής αρχής καί γενέσεως αύτού άρχίζει κυρίως άπό τών
αδελφών Grimm. Ούτοι δημοσιεύσαντες τήν πασίγνωστον
συλλογήν των Kinder-und Hausmärchen καί έφοδιάσαν-
τες αύτήν διά σοφωτάτων συγκριτικών καί άλλων παρατηρή-
σεων έν σχέσει πρός τά παραμύθια άλλων λαών, εύρωπαϊκών
καί ανατολικών, ώς καί τήν κλασσικήν άρχαιότητα, έδωκαν
τήν πρώτην ώθησιν είς τήν έρευναν τής αρχής καί τής γενέ-
σεως τού παραμυθιού. "Εκτοτε έσχηματίσθησαν άλλεπάλληλοι
περί τού ζητήματος τούτου θεωρίαι.

Οί μέν έθεώρησαν τά παραμύθια ώς συνεσκοτισμένα καί
ήλλοιωμένα υπολείμματα παναρχαίων ινδοευρωπαϊκών μύθων,
τούς δέ ήρωας αύτών ώς ήμαυρωμένας μορφάς θεών καί
ηρώων τής άρχεγόνου ινδοευρωπαϊκής λατρείας (Grimm) (').
Κατ' άλλους πατρίς τών παραμυθιών είναι αί "Ινδίαι, οπό-
θεν διά τής γραπτής καί προφορικής παραδόσεως διεδό-
θησαν κατά τόν ΙΑ' αιώνα καί εφεξής είς τήν Εύρώπην
(Benfey). Κατ' άλλους τά παραμύθια τών σημερινών πε-
πολιτισμένων λαών ούδέν άλλο είναι ή λείψανα, εγκατα-

(') Τά τών θεωριών τούτων εκτίθενται κάπως λεπτομερέστερον
εις τό βιΟλίον μου, Αί γυναίκες είς τήν Λαογραφίαν σ. 81 κέ.
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λείμματα, παλαιότατων τοΰ πολιτισμού καταστάσεο>ν, ουδέ
είναι ανάγκη νά ζητήται ώρισμένος τόπος τής γενέσεως
αύτών, άφ' ού ήδύναντο πανταχού έξ ίσου νά γεννηθούν
(άνθρωπολογική θεωρία Tylor καί Lang). Κατ' άλλους
είναι βέβαια ορθή αύτή ή γνώμη περί πολυγενεαίας τοΰ
παραμυθιού, άλλ' έφ' όσον τά παραμύθια άποτελοΰν ορ-
γανικά σύνολα, έχοντα τήν ενότητα έργου τέχνης καί τήν
πλοκήν μυθιστορήματος, καί φέρουν τόν τύπον ενός πνεύ-
ματος δημιουργού, ούδέν σύστημα έπιστημονικόν είναι βιώ-
σιμον, τό όποιον δέν θά έδέχετο ότι τά παραμύθια έξα-
πλοΰνται διά τής όδον τοΰ δανεισμού. Ή έρευνα όμως διά
τήν άρχικήν πατρίδα εκάστου παραμυθιού ιδιαιτέρως δέν δύ-
ναται νά καταλήξτ) εις άποτέλεσμα καί διά τοΰτο είναι μα-
ταία (Bédier). Άλλοι τέλος άφήσαντες κατά μέρος τήν
γενικήν περί τής προελεύσεως τών παραμυθιών συζήτησιν
περιωρίσθησαν εΐς τήν έρευναν εκάστου παραμυθιού ιδιαι-
τέρως, συγκεντρώνουν τάς παραλλαγάς, συγκροτούν αύτάς
εΐς ομάδας, συνεχομένας γεωγραφικώς, ιστορικώς καί πρα-
γματικούς, καί διά τής τοιαύτης γεωγραφικοϊστορικής έρεύ-
νης προσπαθούν νά έξαγάγουν συμπεράσματα περί τής δι-
αδόσεως, τών μεταβολών καί τής ιστορίας τοΰ παραμυθιοΰ.
Θεωροΰσι δ' ώς πατρίδα αύτοΰ τήν χώραν, όπου άφθονοΰν
αί παραλλαγαί, ώς πρός δέ τήν συγκρότησιν παραμένουν
αί άρτιώτεραι, τά δέ ήθη καί αί δοξασίαι τοΰ τόπου δια-
φωτίζουν τήν σημασίαν τοΰ παραμυθιοΰ. Ή μέθοδος αύτη,
τήν οποίαν έφαρμόζουν οί νεώτεροι έρευνηταί καί μάλιστα
οί Φιλλανδοί, ίσως είναι ή άσφαλεστέρα, εάν μάλιστα γίνη
καί φιλολογικωτέρα. Τό μόνον ούσιώδες έλάττωμά της είναι
ή άνεπάρκεια τοΰ ύλικοΰ, καθ' όσον αί έκ τών διαφόρων
χωρών συλλογαί ούτε άνάλογοι είναι ούτε καί άντιπροσω-
πεύουν τόν πραγματικόν άριθμόν τών παραμυθιών καί τών
παραλλαγών, τών φερομένων εκασταχοΰ.

Παρά τάς θεωρίας ταύτας άνεφάνη καί άλλη τις άξιο-
λογωτάτη θεωρία περί τής προελεύσεως τού παραμυθιοΰ έκ
τών ονείρων. Κατ' αύτήν έκ τών ονείρων άντλεΐ ό άνθρω-
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πος τάς φανταστικός έκείνας παραστάσεις, εκ τών οποίων
πλάττονται τά παραμυθία. Τα θεμέλια τοά3 μυθικοΰ κόσμου
τοΰ παραμυθιού στηρίζονται άφ' ενός μεν είς τά φυσικά φαι-
νόμενα καί τάς περί ψυχής παραστάσεις, αφ' ετέρου δέ επί
τοΰ ύπνου καί τοΰ ονείρου. Καθ' ύπνους ό άνθρωπος μετα-
βαίνει εις τόπους αγνώστους καί παραδόξους, βλέπει πρά-
γματα θαυμάσια καί τερατώδη, τών οποίων διατηρεί κάποιαν
σκοτεινήν άνάμνησιν, όταν εξυπνήση. 'Εάν ό,τι εΐδεν εις τόν
ύπνον του, θελήση νά τό διηγηθή, θά έχωμεν απλούστατα
έ'να παραμύθι. Καί ένθυμοΰμαι μίαν φράσιν, τήν οποίαν
ήκουα συχνά, όταν ήμην μικρός καί διηγούμην κανέν μα-
κρόν καί περιπετειώδες δνειρον. Αυτό δεν ήταν δνειρο, ήταν
παραμύθι, μοΰ έλεγεν ό θείος μου.

Αύται είναι αί διάφοροι περί τής άρχής καί τής γενέ-
σεως τοΰ παραμυθιού θεωρίαι, εκάστη τών οποίων έχει καί
τά προτερήματά της, άλλ' έχει καί τά έλαττώματά της, περι-
έχει μέν καί πυρήνας άληθείας, περιέχει όμως καί ύπερβο-
λάς καί σφάλματα. "Ο,τι δ' έξ αύτών παραμένει θετικόν διά
τήν έπιστήμην δφελος είναι τό εξής. Πρώτον ότι τά παρα-
μύθια δέν είναι, όπως έλέγετο άλλοτε, αύθαίρετα άχαλινώτου
φαντασίας γεννήματα, άλλ' ότι αύτά άκριβώς τά στοιχεία, τά
φαινόμενα τερατώδη καί απίθανα, αντιπροσωπεύουν κατα-
στάσεις τοΰ πολιτισμού αρχέγονους, ήδύναντο δέ νά γεννη-
θούν έξ ίσου είς όλους τούς τόπους καί τούς λαούς. Δεύτε-
ρον ότι ικανά τών στοιχείων τούτων έχουν τήν πηγήν των
είς τά όνειρα καί τρίτον ότι τά παραμύθια, όπως παρουσιά-
ζονται σήμερον, άποτελούν συγκεκροτημένας ενότητας, αί
όποΐαι δέν δύνανται νά γεννηθούν αύτομάτως, άλλ' άπαιτοΰν
τήν έργασίαν ενός δημιουργού, ή δ' άνεύρεσις αύτών εις δια-
φόρους λαούς προϋποθέτει τήν άπό λαού εις λαόν διάδοσιν,
ήτις κυρία>ς έγινε διά τής προφορικής όδοΰ καί κατά δεύ-
τερον λόγον διά τής γραπτής, τήν οποίαν όμως ημείς σή-
μερον πλήν εξαιρετικών τίνων περιπτώσεων δέν δυνάμεθα
νά παρακολουθησωμεν.

Συμφώνως νύν πρός ταύτα άλλη έρευνα πρέπει νά
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γίνη διά τά στοιχεία, εξ ών συγκροτούνται τά παραμύθια,
δηλαδή τά επεισόδια, και οίλλη δια τά παραμύθια ώς λογο-
τεχνικός ενότητας. Και ή μέν έρευνα τών έπεισοδίων είναι
έρευνα κυρίως ψυχολογική, έπιδιώκουσα νά δείξη πώς και
ύπό ποίας περιστάσεις έκ τής άνθρωπίνης ψυχής έγεννήθη
αύτη ή εκείνη ή μυθοπλαστία, ή δέ έρευνα τών ενοτήτων
είναι έρευνα φιλολογική, σκοπόν έχουσα τήν εύρεσιν τοΰ
τρόπου καί τοΰ τόπου καί τοΰ χρόνου, καθ' όν συνετέθη-
σαν καί έκαλλιεργήθησαν καί έξηπλώθησαν τά παραμύ-
θια, καθώς καί τήν μελέτην τοΰ λογοτεχνικού αύτών χαρα-
κτήρος καί ύφους. Συμφώνως πρός ταύτα θά έξετάσωμεν
καί ημείς κατωτέρω πρώτον τά έπεισόδια, δεύτερον τήν συγ-
κρότησιν τών ενοτήτων καί τήν καλλιέργειαν αύτών καί τρί-
τον τόν λογοτεχνικόν χαρακτήρα καί τό ύφος τών παρα-
μυθιών.

α') Έπεισόδια.

Έάν προσέξη κανείς κάπως άναλυτικώτερον τά παραμύ-
θια, βλέπει ότι καί αύτά καθώς καί κάθε διεξοδική διήγησις,
όπως π. χ. τό μυθιστόρημα, τό διήγημα κτλ. άποτελοΰνται έκ
τής πλοκής περισσοτέρων επεισοδίων. "Εχουν όμως τά έπει-
σόδια ταύτα τοΰτο τό ίδιαίτερον χαρακτηριστικόν, ότι ένω
εΐς τό λογοτεχνικόν διήγημα ή τό μυθιστόρημα, τά έπί μέ-
ρους έπεισόδια είναι ή τούλάχιστον πρέπει νά είναι στε-
νώς συνδεδεμένα πρός τό όλον, πρέπει νά είναι πλασμένα
δι' αύτό, πρέπει νά άποτελοϋν μέρη τοϋ όλου ούτως, ώστε
νά μή δύνανται νά έχουν αύτοτελή ύπαρξιν, οιαδήποτε δέ
άφαίρεσις αύτών νά μή άφήνη άνεπηρέαστον τήν ύπόστα-
σιν αύτήν τοΰ όλου, εΐς τό παραμύθι έχουν κάποιαν πε-
ρισσοτέραν αύτοτέλειαν. Τά αύτά έπεισόδια άνευρίσκει κα-
νείς εις διάφορα παραμύθια μέ διάφορον πλοκήν, πράγμα
τό όποιον δίδει εις αύτά τόν χαρακτήρα τοΰ κοινοϋ τόπον,
τοΰ τνπικον, ή δέ προσθήκη ή άφαίρεσις αύτών άπό έ'να πα-
ραμύθι δύναται βεβαίως νά έπηρεάση τό μήκος αύτοΰ, αλλ'
όχι καί τήν ύπόστασιν τοΰ όλου. Είναι δέ ώς πρός τήν φύσιν
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τά επεισόδια ταΰτα ποικιλώτατα. Και διά μέν τόν άπειρον
άναγνώστην ή άκροατήν δύνανται νά φαίνωνται άπλα τής
φαντασίας παίγνια, τερατωδώς άπίθανα, διά τόν έχοντα όμως
γνώσιν τοϋ άνθρωπίνου πολιτισμού και τών βαθμίδων, τάς
οποίας οΰτος διέτρεξεν, εμφανίζονται ώς λείψανα δοξασιών
καί καταστάσεων πρωτογόνων και παναρχαίων, τάς οποίας
έπανευρίσκομεν άφ' ενός μέν ε'ις τήν άπωτάτην άρχαιότητα,
άφ' ετέρου δ' εις τούς καθυστερήσαντας καί εις πριοτόγονα
άκόμη στάδια παραμένοντας σημερινούς κατά φύσιν ζώντας
λαούς. Καί μέρος μέν αύτών άντιπροσωπεύει καταστάσεις και
αντιλήψεις κοινωνικάς αρχέγονους, όπως είναι ή ανθρωποφαγία
γενικώς, έπειτα ή ανθρωποφαγία γερόντων γονέων ή ή εκθε-
σις αύτών, π. χ. εις τό παραμύθι τής Σταχτοπούτας, τά κο-
ρίτσια βάζουν στοίχημα όποιας κοπή τό νήμα νά τήν φάν,
καί τρών τή μάννα τους, αί άνθρωποθυσίαι, όταν π. χ. προσ-
φέρουν ανθρώπινα θύματα εις θηρία, λάμιες, δράκους κτλ.
πού κρατούν τά νερά, ή αρπαγή τής γυναικός, τό κληρονο-
μικόν δίκαιον τοΰ μικροτέρου, ή στενή οίκειότης τοϋ ανθρώ-
που πρός τά ζώα, τά όποια παρουσιάζονται πεπροικισμένα
μέ έξαιρετικάς δυνάμεις, δυνάμενα νά σκέπτωνται και νά ομι-
λούν καί. νά ένεργοϋν όπως οί άνθρωποι, τούς όποιους παν-
τοιοτρόπως βοηθούν καί τών οποίων τήν μορφήν λαμβά-
νουν καί εΐς τά όποια οί άνθρωποι συχνάκις μεταμορφώ-
νονται. Τό είδος τούτο τών έπεισοδίων δυνάμεθα νά κα-
λέσω μεν ίθνολογικά.

Άλλο μέρος αύτών άντιπροσωπεύει παλαιάς μυθολογι-
κός άντιλήψεις καί δοξασίας περί τών ούρανίων σωμάτων
καί τής γής, περί τής ψυχής καί τοΰ μετά θάνατον βίου, ώς
καί περί διαφόρων δαιμόνων κτλ. Τοιαύτα π. χ. είναι τά
περί τής κατοικίας τοΰ ήλιου καί τοΰ φεγγαριού εΐς τά πέ-
ρατα τής γής, ώς καί τά περί άδηφαγίας αύτών, τά περί
τής άκρας τής γής καί τών βαθών της, τά περί τοΰ κάτω
κόσμου, τού αθάνατου νερού, τών νεκρών ώς βοηθών τών
ζώντων κτλ. κτλ. "Επειτα οί διάφοροι δαίμονες, δράκοι, νε-
ράιδες, λάμιες, θηρία, τέρατα, τά όποια τρώγουν άνθρώπους,
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αρπάζουν γυναίκας κτλ. κτλ. Τά επεισόδια ταΰτα, επειδή
έχουν άμεσον σχέσιν πρός τούς αρχαίους μύθους, τάς σημε-
ρινός δηλ. παραδόσεις, δυνάμεθα νά καλέσωμεν μυθολογικά.

"Αλλο μέρος άντιπροσωπεύει παγκοσμίους και παναρ-
χαίας πίστεις εις τήν μαγείαν καί τά κατορθώματά της είναι
δέ συχνότατα εΐς τά παραμύθια τά μαγικά καρφιά, αί βελό-
ναι, τά μήλα, αί μεταμορφώσεις, τά έναέρια ταξίδια κτλ. Τά
επεισόδια ταΰτα δυνάμεθα νά όνομάσωμεν μαγικά.

Άλλο μέρος προέρχεται πιθανώτατα έκ τοΰ κόσμου τών
ονείρων, όπως είναι π. χ. τά ατελεύτητα ταξίδια εις τόν
"Αδην, τά όρη τά άδιάβατα και τά δάση τά άδιαπέραστα,
τά Ονειρώδη παλάτια, τά όποΐα εΐς μίαν στιγμήν κτίζονται,
καί εΐς μίαν στιγμήν έξαφανίζονται, οί δρόμοι οί άγωνιώ-
δεις καί αί καταδιώξεις, αί άγωνιώδεις καί άκαρποι, ώς τοΰ
Σισύφου καί τοΰ Ταντάλου, προσπάθειαι κτλ. κτλ.

Άλλο τέλος μέρος έχει τήν πηγή ν του εις τάς άντιλή-
ψεις τοΰ κατά φύσιν άνθρώπου περί τής άξίας ή άπαξίας
τών διαφόρο)ν ψυχικών ιδιοτήτων καί άντιπροσωπεύει άκρι-
6ώς τάς μάλιστα ύπ' αύτοΰ έκτιμωμένας ή καταγελωμένας,
ώς είναι ή άνδρεία καί ή δειλία, ή εξυπνάδα καί ή χοντροκε-
φαλιά, ή έργατικότης καί ή νωθρότης, ή φλυαρία καί ή περι-
έργεια, ή υπερηφάνεια καί ή ταπεινότης κτλ., αί όποΐαι άνή-
κουν κυρίως εΐς τάς εύτραπέλους διηγήσεις καί τούς μύθους.

Αύται είναι αί κατηγορίαι τών έπεισοδίων. Έάν τώρα έπι-
στήσωμεν ολίγον τήν προσοχήν μας εΐς αύτάς, θά ϊδωμεν ότι
αί μέν τέσσαρες πρώται άντιστοιχούν πρός τάς παραδόσεις,
ή δέ πέμπτη πρός τάς εύτραπέλους διηγήσεις καί τούς μύθους.
Ούτως ώς πρός τά στοιχεία τά διάφορα ταΰτα είδη τών διηγή-
σεων συγχέονται, πιθανώτατα δέ μόνον ή περαιτέρω κατά δια-
φόρους διευθύνσεις έξέλιξις εις διακεκριμένα είδη τάς έχώρισε.

β') Συγκρότησις τών ενοτήτων·

"Απαντα τά άνωτέρω επεισόδια άποτελοΰν μέν τά στοι-
χεία τοΰ παραμυθιού, άλλ' όχι και αύτό τό παραμύθι, τό
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όποιον αποτελεί σειράν τοιούτων, άπηρτισμένων εις όλον
όργανικόν καί πεπλεγμέν.ον, έχον αρχήν και μέσον καί τέ-
λος, εις διήγησιν δηλονότι μέγεθος έχουσαν καί πλοκήν.
"Επειτα τό ότι τά επεισόδια αποτελούν στοιχεία τοΰ παρα-
μυθιού δέν σημαίνει καί ότι προϋπήρχον αΰτοΰ καί ότι τοΰτο
συνεκροτήθη κατόπιν' έξ αύτών. Διηγήσεις βέβαια μυθικοί,
δηλαδή παραδόσεις, καί άλλαι είναι δυνατόν νά ύπήρχον, άλλ'
υπό τήν μορφή ν, ύπό τήν οποίαν εμφανίζονται τά επεισόδια
εις τά παραμύθια, φαίνεται πιθανώτερον ότι κατά μέγα μέ-
ρος τουλάχιστον, εδημιουργήθησαν ταυτοχρόνως μέ τό παρα-
μύθι, έν άπηρτισμένη τούτ'έστι διηγήσει, άδιάφορον αν κατό-
πιν μέ τήν άνάπτυξιν τής διηγήσεως έχρησίμευσαν ώς τυπικά
στοιχεία διά τήν συγκρότησιν νέων εκάστοτε ενοτήτων, νέων
εκάστοτε παραμυθιών.

Ούτω μέ τήν άνάλυσιν τοΰ παραμυθιοΰ εις τά στοιχεία
του, τά επεισόδια, δέν λύεται τό ζήτημα τής γενέσεως αύτοΰ,
άλλά μένει πάντοτε άνοικτόν τό έρώτημα, πού δύνανται νά
έχουν τήν αρχήν των θαυμασται διηγήσεις συνεχείς, όποιοι
είναι τά παραμύθια. Τό ζήτημα είναι δυσκολώτατον καί σκο-
τεινότατον, καθ' όσον μάλιστα πρόκειται περί δημιουργημά-
το)ν παναρχαίων, τών οποίων τά έξίτηλα ίχνη μετά μεγάλης
δυσκολίας δύναται νά παρακολούθηση κανείς εΐς τά βάθη
σκοτεινού καί άποηάτου παρελθόντος. Άναγκαίως λοιπόν θά
καταφύγη τις εΐς εικασίας, αί όποιοι ενδέχεται μεν νά εΐσ-
έρχωνται εις τά όρια τού πιθανού, είναι όμως δύσκολον πάν-
τοτε νά άποδειχθοΰν καί ώς βεβαιότητες, ώς άλήθειαι έξηκρι-
βωμέναι. Καί πιθανοοτέρα εικασία μοΰ φαίνεται ή εξής.

Ό καθημερινός πραγματικός βίος τοΰ άνθρώπου είναι
βέβαια, όπως παρετηρήσαμεν ήδη εΐς τά περί εύτραπέλων
διηγήσεων, πλουσιωτάτη πηγή διά σκωπτικάς καί άλλας διη-
γήσεις, δέν παρουσιάζει όμως καί γεγονότα, τά όποια νά
δύνανται νά θεοιρηθοΰν ώς ή άρχή καί ή πηγή μακροτέρων
θαυμασίων διηγήσεων, όπως είναι τά παραμύθια, αί όποΐαι
εξέρχονται τών όρίων τής προγματικότητος. Τοιαύτα γεγο-
νότα μόνον εις τά όνειρα είναι, δυνατά καί διά τοΰτο εις
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αυτά πρέπει νά άναζητήσωμεν τήν αρχήν και τά πρότυπα
τής συνεχοΰς διηγήσεως τοϋ παραμυθιοΰ.

Καί πραγματικώς μόνον εΐς τά όνειρα τά θαυμαστά έπει-
σόδια καί αί περιπέτειαι, αί παραδείσιοι άπολαύσεις καί
ώραιότητες καί οί πλέον αγωνιώδεις άθλοι καί τά φοόερώ-
τερα τέρατα διαδέχονται άλληλα έν χαλαρά παρατάξει ή καί
εν αιφνίδια καί άποτόμφ άπό τοΰ ενός εις τό άλλο μετα-
πτώσει κατά τόν αυτόν άκριβώς τρόπον, κατά τόν όποιον
γίνεται καί εΐς τά παραμυθία, τόσον ώστε, έάν, όπως καί
άνωτέρω παρετηρήσαμεν, θελήση κανείς νά διηγηθή ό,τι
καθ' ΰπνους περιπετειώδες ειδεν, ουσιαστικώς θά έχωμεν
ένώπιον ημών παραμύθι.

Διά νά γίνη όμως τό παραμύθι τοΰτο τέλειον, χρειάζεται
καί νά στερεοποιηθη, νά συμπηχθη εις μόνιμον διήγησιν, τοΰτο
δέ μόνον διά τής ίπαναλήψεως καί τής διαδόσεως είναι δυ-
νατόν. Διά τής έπαναλήψεως καί τής διαδόσεως ή διήγησις
γίνεται κτήμα τών πολλών, κτήμα δμαδικόν, καί μεταβάλλεται
μέν καί άλλοιοΰται εκάστοτε καί έκασταχοΰ, αλλ* εισερχόμενη
άπαξ εις τήν παράδοσιν άποκτά μορφήν καί είδος καί οντό-
τητα ξεχωριστήν καί τήν μακροβιότητα, τήν οποίαν χαρίζει
ή παράδοσις εις όλα τά κτήματά της. Βαθμηδόν δ' άμαυ-
ροΰται καί έξαλείφεται καί ή άνάμνησις τής έκ τοΰ ονείρου
προελεύσεως αύτής καί έ'χομεν πλέον τήν θαυμαστήν τοΰ
ονείρου διήγησιν έξειλιγμένην εΐς τέλειον παραμύθι.

Ή τοιαύτη έξέλιξις ενός απλού ονείρου εΐς παραμύθι
εντός τοΰ σημερινού πολιτισμού βεβαίως δέν είναι ούτε δυ-
νατή ούτε πιστευτή. Έφ* όσον δηλαδή τό δνειρον θεωρείται,
όπως θεωρείται σήμερον, άπλοΰν παίγνιον τής φαντασίας τοΰ
κοιμωμένου, μηδεμίαν έχον σχέσιν πρός τήν πραγματικότητα,
δέν είναι δυνατόν νά τό φαντασθή κανείς έπαναλαμβανόμενον
καί δή διαδιδόμενον καί εις μόνιμον διήγησιν συμπηγνυμενον.
Διότι διά νά έπαναληφθή κάτι τι καί διαδοθή, πρέπει πρωτί-
στως νά θεωρηθή ώς κάτι άξιον λόγου καί πρό παντός νά
πιατενθή. Δέν συνέβαινε όμως τό αύτό καί άλλοτε, εις χρό-
νους παναρχαίους, εΐς τά πρώτα στάδια τοΰ πολιτισμού, κα-
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θώς δέν συμβαίνει καί σήμερον είς τούς κατά φύσιν λαούς,
τούς ευρισκομένους είς τήν αύτήν χαμηλήν βαθμίδα τής
προόδου καί τής αναπτύξεως. Εις τούς λαούς τούτους ό βίος
τοΰ ονείρου μέ τά παράδοξα του καί τά τερατώδη όντα του
καί τάς θαυμαστός περιπετείας του είναι πραγματικότης, όπως
καί ό καθημερινός βίος μέ τά γεγονότα του. Πιστεύεται μά-
λιστα ότι ή ψυχή καθ' ύπνους χωρίζεται άπό τό σώμα καί
κινείται καί δρά καί ζή βίον πολύ διάφορον, βίον έλεύθε-
ρον, άπηλλαγμένον τών δεσμών, τών άναγκών καί τών πε-
ζοτήτων τοϋ καθημερινοΰ, τόν βίον τοϋ ονείρου. Εις τούς
λαούς λοιπόν τούτους τά όνειρα είναι πιστευτά καί επομέ-
νως ήδύναντο καί νά έπαναληφθοΰν καί νά διαδοθοΰν ώς
μόνιμοι πλέον διηγήσεις.

'Αλλά καί πάλιν δύσκολον είναι νά πιστευθή ότι τό όνει-
ρον ενός οιουδήποτε άγριου έσχε τόσην διάδοσιν, ώστε νά
συμπηχθή είς μόνιμον διήγησιν, εις παραμύθι. Διά νά δια-
δοθή κάτι τι εις τούς κατά φύσιν, καθώς δά καί εις τούς
πεπολιτισμένους λαούς, δέν είναι άρκετόν νά είναι καθ' εαυτό
άξιόλογον, πρέπει καί ή προέλευσις αύτοΰ νά είναι σπου-
δαία καί άξία λόγου. Παροιμία, που εκανε δ φτωχός, δεν
πιάνει, λέγουν οί Bassoutos τής 'Αφρικής. Πρέπει λοι-
πόν καί διά τά όνειρα νά ζητηθή κάποια άξία λόγου καί
σπουδαία διά τούς κατά φύσιν άνθρώπους προέλευσις. Καί
υπάρχει πράγματι.

Πηγή ονείρων καταπληκτικών, πιστευτών, άλλα καί σπου-
δαίων διά τούς κατά φύσιν λαούς είναι οί μάγοι. "Ανθρω-
ποι νευρικοί καί ευερέθιστοι, ύποκείμενοι εις νευρικούς παρο-
ξυσμούς καί καταστάσεις ύπνωτικάς, τάς οποίας συνήθως καί
προκαλοΰν, διά νά έπικοινωνήσουν μέ τόν ύπεράνθρωπον
κόσμον τών πνευμάτων, όχι μόνον διά τών εξωφρενικών χο-
ρών των, άλλά καί διά διαφόρων άλλων μέσων, νηστείας,
μεθυστικών καπνών καί ποτών κ.τ.τ., άνθρωποι πιστεύοντες
ότι ή ψυχή των δύναται νά εισέρχεται καί νά εξέρχεται κατά
βούλησιν έκ τοΰ σώματος, βλέπουν καί πράττουν ή προσ-
ποιούνται ότι βλέπουν καί πράττουν, διότι δέν λείπουν καί
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ot εύφάνταστοι απατεώνες, πράγματα ποικίλα, θαυμάσια και
τρομακτικά κατά τά ταξίδια τής ψυχής των εις τάς υπνώ-
σεις των, τά οποία κατόπιν διηγούνται είς άφελεΐς άκροατάς,
καί αί διηγήσεις αΰται επαναλαμβάνονται καί διαδίδονται,
διότι θεωρούνται πιστευται καί σπουδαΐαι ('). Συνηθέστατα
δ' είναι τά ταξίδια τής ψυχής τών μάγων τούτων εις τόν
ούρανόν καί εις τόν "^.δην, είς τάς χώρας τών πνευμάτων
καί τών νεκρών, τά όποια έπανευρίσκομεν συχνά καί εις τά
παλαιά έπη καί εΐς τά σημερινά παραμύθια. Είναι δέ τά
ταξίδια ταΰτα τοσούτω μάλλον άγωνιώδη καί περιπετειώδη,
καθ' όσον κατ' αύτά ό μάγος άγωνίζεται συνάμα καί παλαίει
πρός τά διάφορα κακοποιά πνεύματα καί τούς δαίμονας.

Ούτως αί μαγικοί διηγήσεις φαίνεται ότι άπετέλεσαν τόν
πρώτον πυρήνα τής διηγήσεως τών παραμυθιών, καί διά
τοΰτο καί ή μαγεία καί οί μάγοι καί τά μαγικά κατορθώ-
ματα καί ταξίδια εξακολουθούν νά έχουν τόσον μέγα μέρος
εις αύτά. Οί δέ μάγοι ύπήρξαν οί πρώτοι ήρωες τών θαυ-
μασίων τοΰ παραμυθιού, όπως πράγματι φαίνεται εΐς τάς
παλαιοτάτας αιγυπτιακός διηγήσεις, αί όποΐαι κατά τό πλεί-
στον περί τά κατορθώματα τών μάγων περιστρέφονται καί
όχι περί τούς άθλους τών ηρώων. Συνετέλει δ' εις τήν δια-
τήρησιν τών διηγήσεων τούτων καί ή στενή οικογενειακή
καί έπαγγελματική παράδοσις, καθ' όσον τό έπάγγελμα τοΰ
μάγου συνήθως άπό πατρός εΐς υίόν παρεδίδετο, οί δέ μά-
γοι πολλαχοΰ άπετέλεσαν έπαγγελματικά σωματεία, διατη-
ροΰντα ζηλοτύπως τά μυστικά των.

Έκ τών τοιούτων διηγήσεοιν κατόπιν, ότε προαγομένων
τών θρησκευτικών ιδεών οί δαίμονες έγιναν θεοί καί ό άκα-
θόριστος πριν μυθολογικός κόσμος βαθμηδόν καθωρίζετο καί
συνεπήγνυτο εΐς ώρισμένα εκασταχοΰ μυθολογικοθρησκευτικά
συστήματα καί οί παλ,αιοί μάγοι μετεβάλλοντο εΐς ιερείς,

(') Παρόμοιον έντελώς έκ τών χριστιανικών χρόνων είναι αί διη-
γήσεις τών μοναχών περί οπτασιών καί ΰποκαλύι|ιεο>ν, τάς όποιας
άφθονους άνευρίσκομεν είς τούς διαφόρους βίους τών οσίων.
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άνεπτύχθησαν πιθανώτατα διάφορα κατά τόπους καί λαούς
μυθολογικά επη, τών οποίων πάλιν οι ήρωες, ώς πιθανώς
ό Άσσύριος Γίλγαμος καί οι "Ελληνες Ηρακλής, Περσεύς,
'Οδυσσεύς και εΐ τις άλλος, μαγικόν κατ' αρχάς έχοντες
χαρακτήρα, βραδύτερον βαθμηδόν εξηρωίσθησαν, εφ' όσον
τόν μαγικόν αιώνα διεδέχετο ό ήρωϊκός καί τά κατορθώ-
ματα τών μάγων παρηγκώνιζον πλέον εις τήν συνείδησιν
καί τήν έκτίμησιν τοΰ λαού οί άθλοι τών ηρώων. 'Εννοεί-
ται ότι ή μεταβολή αύτη δέν έγινε καί άνευ μεταβολής
είς τά στοιχεία τής συγκροτήσεως τών διηγήσεων τούτων,
καθ' όσον παρά τό μεταβεβλημένον ήδη μαγικόν στοιχειον
προσετέθη καί τό ήρωϊκόν. Βραδύτερον μέ τήν άνάπτυξιν
τοΰ έμπορίου καί τής ναυτιλίας προσετέθη καί τό ναντικον
μέ τάς θαυμασίας άφηγήσεις του περί τεράτων θαλασσίων,
περί κινδύνων καί περιπλανήσεων εΐς ξένας, άγνώστους καί
παραδόξους χώρας καί άνθρώπους. Πολύ δέ βραδύτερον
κατά τούς ελληνικούς καί τούς έλληνορρωμαϊκούς πιθανώς
χρόνους προσετέθη καί τό έρωτικον στοιχεΐον. Τοΰτο έχει-
τήν αρχήν του εις τό λογοτεχνικόν μυθιστόρημα τών χρό-
νων εκείνων, τό όποιον πολύ ένωρίς φαίνεται έγινε δημο
φιλές καί λαϊκόν. Ούτως άπετελέσθησαν ποικίλαι φανταστι
καί διηγήσεις, ών έσχατοι λαϊκοί άντιπρόσωποι έπέζησαν
μέχρις ημών τά παραμύθια.

Τό τελευταΐον όμως τοΰτο ούδόλως πρέπει νά παρεξη-
γηθή ούδέ νά πιστευθή, ώς έπίστευσεν ό Grimm, ότι τά
σημερινά παραμύθια είναι άπλώς ήμαυρωμένα λείψανα ή
κεκΐ)?ιθβωμένα συντρίμματα παναρχαίου μυθολογικού κόσμου,
καί νά άναζητώνται εις τούς ήρωας αύτοΰ άρχαίων λαών
θεοί καί ήρωες. Τά παραμύθια, όπως μάς παρουσιάζονται
σήμερον, δέν έχουν καθόλου τήν όψιν συντριμμάτων, τεμα-
χίων κολοβών ή άκεφάλων λησμονηθέντος όλου, άλλ' εμφα-
νίζονται ώς έργα συνολικά, έντεχνα καί αύτοτελή, έργα προ-
ϋποθέτοντα τήν ένσυνείδητον ένέργειαν δημιουργών, έμπει-
ρων τής άφηγηματικής τέχνης, οϊτινες ώς έργον καί ουχί ώς
πάρεργον νά άσκοΰν τήν διήγησιν. Καί τοιούτοι άφηγηταί,
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τοιούτοι παραμυθάδες ενωρίς φαίνεται ότι ενεφανίσθησαν.
Εις δέ τήν έμφάνισιν καί διαμόρφωσιν αύτών είς τάξιν
έπαγγελματικήν βεβαίως συνετέλεσαν αί μυθοπλαστικοί δια-
θέσεις τής ανθρωπινής ψυχής καί ή φυσική ηδονή, τήν οποίαν
αισθάνεται δ άνθρωπος αφήνων εαυτόν νά πλέη ώς έν
όνείρω εΐς τό πέλαγος τών παραστάσεων, δσας ή φαντασία
του δημιουργεί, καί ή οποία άριστα έκδηλούται εις τήν
έπιζήτησιν άκριβώς τών ονείρων, μάλιστα εΐς τούς άνατολι-
κούς λαούς, διά τοΰ οπίου ή τοΰ χασίς ή άλλων ουσιών
μεθυστικών.

Οί παραμυθάδες ούτοι άντλοΰντες έκ διαφόρων πηγών,
προφορικών ή καί γραπτών, παραδεδομένων ή καί συγχρό-
νων, έκαλλιέργησαν καί διέπλασαν τό παραμύθι εις λαϊκόν
λογοτεχνικόν είδος, έχον ιδίαν σύστασιν καί ιδίαν τεχνοτρο-
πίαν, και ώς τοιούτον πλέον διεδόθη εις όλον τόν άνατολικόν
καί τόν εύρωπαϊκόν κόσμον ήδη άπό τής άρχαιότητος.

Τοιούτοι έπαγγελματίαι άφηγηταί, έξ ών πιθανώς προήλ-
θον χα>ρίς νά τούς απορροφήσουν, καί εις τούς οποίους ίσως
άπέληξαν οί επικοί ποιηταί καί ραψωδοί, καί οί όποιοι ήσκη-
σαν τό έργον των παραλλήλως πρός άλλους διαφόρους πλάνη-
τος λαϊκούς άοιδούς, ραψφδούς, άλλους ποιητάς, μουσικούς,
θαυματοποιούς κτλ., μαρτυροΰνται καί εις τούς άρχαίους καί
εΐς τούς σημερινούς λαούς. Εις τάς 'Ινδίας, αί όποιοι είναι ή
κατ' εξοχήν χώρα τού παραμυθιού και όπου κατηρτίσθησαν
αί άρχαιότεραι σύλλογοι παραμυθιών, ύπήρχον καί υπάρ-
χουν άκόμη. Είς τήν Ελλάδα ήδη εΐς τούς πρώτους ιστο-
ρικούς χρόνους έχομεν εΐς τήν Ίωνίαν τούς λογοποιοΰς, οί
όποιοι εΐς τάς λέσχας καί τάς αγοράς έργον είχον νά τέρ-
πουν διά τής διηγήσεως τούς πολίτας καί έκ τούτου άπέζων.
Ό 'Αριστοφάνης καί ό Πλάτων γνωρίζουν τούς μυθοποιονς,
άπό δέ τούς ύστερωτέρους χρόνους είναι άφθονώτερα τά δεί-
γματα τής υπάρξεως τοιούτων έπαγγελματιών αφηγητών (J).

(V Περί όλων τούτων λεπτομερέστερον βλέπε Κυριακίδον, Αί γυ-
ναίκες είς τήν Λαογραφίαν σ. 96 έξ.
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Νεώτερα παραδείγματα παραμυθάδων εχομεν εκ τής 'Ιτα-
λίας και Σικελίας, ώς και εις τους γείτονάς μας Τούρκους,
οί όποιοι κατά τάς μακράς νύκτας τοΰ Ραμαζανίου ευχα-
ρίστως άκούουν δερβίσηδες, διηγουμένους τά μακρότατα πα-
ραμύθια των.

Άπό τούς παραμυθάδες παρέλαβε τό παραμύθι ό λαός
καί μάλιστα αί γυναίκες. Καί είς μερικούς μέν λαούς φαίνε-
ται ότι αύται άρκετά καλά τό έκαλλιέργησαν, ώς επί τό πολύ
όμως τό παραμύθι εΐς τάς γυναίκας έχασε. Άπό είδους λο-
γοτεχνικού, προωρισμένου νά τέρπη τούς μεγάλους, κατήν-
τησεν είδος παιδικόν, διότι άνάλογον είναι καί τό άκροα-
τήριον τών γυναικών. Τό άκροατήριον τούτο δέν άποτελοϋν
πλέον οί μεγάλοι, αλλ' ό άφελής καί θορυβώδης κόσμος τών
παιδίων, πρός τόν οποίον έπρεπε νά προσαρμοσθή τό πα-
ραμύθι. Διά τούτο καί έγινε παιδικώτερον καί εΐς τήν σύν-
θεσιν καί εις τήν φράσιν, άλλ' ίσως καί διά τούτο χαριέ-
στερον. Εις τήν προσαρμογήν δέ ταύτην εΐς τόν παιδικόν
κόσμον πιθανώς οφείλεται καί ή άποπαίδωσις τών ηρώων
πλείστων παραμυθιών, ή μεταβολή τοΰτ' έστι τών ηρώων εις
παιδία, τά όποια συχνότατα παρουσιάζονται ώς τά κύρια
πρόσωπα εΐς τά παραμύθια.

γ') Τεχνοτροπία και ϋφοε.

Ώς πρός τήν όλην τεχνοτροπίαν οί παραμυθάδες δέν
άπεμακρύνθησαν ούσιωδώς τής παραδεδομένης παλαιάς καί
πραηογόνου, ή όποία, όπως καί άνωτέρω παρετηρήσαμεν,
ομοιάζει τόσον πρός τήν σύστασιν τοΰ ονείρου. Τά διάφορα
επεισόδια, τά άποτελοΰντα τό παραμύθι, δέν συμπλέκονται
περί έ'να πυρήνα εΐς έν άδιάσπαστον όλον ούτως, ώστε ή
άφαίρεσις ενός έξ αύτών ή ή προσθήκη άλλου νά μετα-
βάλλη ούσιωδώς τό σύνολον, άλλα μάλλον παρατάσσονται έν
χαλαρά διαδοχή ούτως, ώστε νά δύνανται νά περιορίζων-
ται η καί νά πολλαπλασιάζωνται χωρίς νά έπηρεάζεται ού-
σιωδώς τό όλον. Διά τούτο καί οί άφηγηταί έχουν τήν έλευ-
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θερίαν νά βραχύνουν κατά βούλησιν τήν διήγησιν δια της
παραλείψεως επεισοδίων ή καί νά τήν επεκτείνουν διά τή-
προσθήκης νέων. Σύνηθες δέ μέσον επεκτάσεως, έντελώς πρως
τόγονον, είναι ή έπανάληψις τοΰ αΰτοΰ έπεισοδίου συνήθως
τρίς. Οΰτω π. χ. ό ήρως μεταβαίνων διά τήν έκτέλεσιν τοΰ
άθλου συναντά έ'να δράκον καί κατόπιν διαφόρων επεισο-
δίων καί διατυπώσεων τόν έρωτα περί τής όδοΰ, αυτός τόν
άποστέλλει εις τόν μεγαλΰτερόν του άδελφόν, όπου επανα-
λαμβάνονται αϊ αύται σκηναί, καί αυτός εις τόν τρίτον καί
μέγιστον τών αδελφών, όπου καί πάλιν επαναλαμβάνονται
τά αυτά, λαμβάνει δέ τέλος ό ήρως τάς ζητουμένας πληρο-
φορίας καί οδηγίας. Όπου τό παραμύθι άκμάζει καί οί πα-
ραμυθάδες είναι άνδρες καί τό άκροατήριον άνδρικόν τό
παραμΰθι εΐναι συνήθως μεγάλο. Μικρά παραμΰθια δέν ευ-
χαριστούν. Τήν μεγαλυτέραν δέ φήμη ν έχει ό παραμυθάς,
ό όποιος ημπορεί νά εί'πη τό μεγαλύτερο παραμύθι, πού νά
κρατήοΐ] μιά και δύο βραδείες.

Κατά τά άλλα όμαις ή διήγησις τοΰ παραμυθά έχει
προχωρήσει εις τήν τέχνην άρκετά. Είναι διήγησις ζωντανή,
συνοδευομένη ύπό έκφραστικών χειρονομιών, μέχρι τινός
βαθμού δύναται κανείς νά εΐπη μιμική, ή όποία μέ κάθε
τρόπον προσπαθεί νά συγκρατήση άμείωτον τήν προσοχήν
καί τό ένδιαφέρον τών άκροατών. Ό παραμυθάς τό ζή τό
παραμύθι του καί τήν ζο>ήν αυτήν προσπαθεί νά μεταδώση
καί είς τούς άκροατάς του. Ή διήγησίς του είναι έντελώς
διάφορος τής γραπτής, τήν δέ διαφοράν τήν διακρίνει κα-
νείς και όταν άκόμη άναγινώσκη τό παραμύθι καταγεγραμ-
μένον. Διαφέρει δέ εις πλείστα όσα σημεία άπό τήν νεω-
τέραν τεχνικήν διήγησιν. Ό παραμυθάς παρακολουθεί καί
επιδιώκει τήν πραξιν, δέν χρονοτριβεί εις περιγραφάς, δέν
χάνεται εΐς λεπτομερείας, καί αύτάς τάς άντιφάσεις πολλάκις
τάς περνά χωρίς νά τάς παρατηρήση. 'Έν ή δύο επίθετα καί
μερικαί βραχεΐαι χαρακτηριστικοί φράσεις τοΰ είναι άρκεταί,
διά νά ζωγραφίση τά πρόσωπα καί τούς τόπους και τά πρά-
γματα. Τήν δέ έπέκτασιν τοΰ παραμυθιοΰ καί τήν διατήρη-
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σιν τοΰ ενδιαφέροντος τών ακροατών επιτυγχάνει ουχί διά
τής παρεμβολής άσκοπων περιγραφών καί άνιαράς πλατυ-
λογίας, άλλά διά τής πλοκής πάντοτε νέων επεισοδίων. 'Αξιο-
σημείωτος δέ είναι καί ό τρόπος ιδίως τών 'Ινδών παρα-
μυθάδων, ό όποιος όμως δέν είναι άγνωστος εΐς τό άρχαΐον
έλληνικόν μυθιστόρημα, τής έμπλοκής εΐς έν παραμύθι πε-
ρισσοτέρων άλλων μικροτέρων παραμυθιών.

Ώς πρός τήν φράσιν επίσης έχουν μορφώσει οί παραμυ-
θάδες ώρισμένον ύφος. "Εχουν δι'ώρισμένας περιστάσεις ώρι-
σμένας εκφράσεις, ui όποιαι καί επανέρχονται όμοιομόρφως,
καθώς έπαναλαμβάνονται οί τυπικοί σιίχοι εΐς τό έπος. 'Ιδίως
τυπικαί είναι αί ενάρξεις καί αί κατακλείδες τών παραμυθιών,
αί όποιαι ούχί σπανίως είναι καί έμμετροι. Τυπικοί δέ εί-
ναι και οί διάφοροι τρόποι, δι' ών προσπαθεί ό παραμυθάς
νά διεγείρη τήν προσοχήν καί νά διατηρήση τό ενδιαφέρον
τών άκροατών, έρωτήσεις, διακοπαί και άποστροφαί πρός
τούς άκροατάς πολλάκις έμμετροι καί τά τοιαΰτα. Ούχί δέ
σπανίως ή διήγησις, συχνότερον δέ οί διάλογοι, έντείνονται
καί εις στίχους, πολλάκις δέ παρεμβάλλονται στίχοι έξ ασμά-
των, έπωδών κτλ. Εις τήν Πομμερανίαν οί παλαιότεροι συλ-
λογείς βεβαιούν ότι τήν πεζήν τοΰ παραμυθιοΰ διήγησιν
παρηκολούθει ή έμμετρος αύτοΰ διασκευή.

Οί διάλογοι εισάγονται συνήθως είς πρώτον πρόσωπον,
πράγμα τό όποιον παρέχει ζωήν καί δραματικότητα είς τήν
διήγησιν, συχνόταται δέ είναι αί επαναλήψεις ολοκλήρων
τεμαχίων, αί όποΐαι κατά περίεργον τρόπον όχι μόνον δέν
κουράζουν τούς άκροατάς, αλλ' εύχαρίστως άκούονται, ϊσως
διότι τούς ξεκουράζουν, έπιτρέπουσαι νά χαλαρώσουν τήν
διαρκώς έντεταμένην προσοχήν των. Πάντα ταύτα άποτελοϋν
μεθόδους γνωστάς καί εις- τό έπος. Έν γένει δέ δύναται κα-
νείς νά εΐπη ότι ή διήγησις τοΰ παραμυθιού άκολουθεΐ τούς
αύτούς κανόνας, τούς οποίους καί ή έπική.

Είς τύ στόμα τών γυναικών, όπως παρετηρήσαμεν άνω-
τέρω, τύ παραμύθι γίνεται συντομώτερον καί παιδικώτερον
καί ώς πρός τήν σύνθεσιν καί ώς πρός τήν φράσιν. Ή δια
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φορά δέ αύτη είναι καταφανής εις όποιον μελετά τά παρα-
μυθία λαών, όπου σώζονται ακόμη οί παραμυθάδες, καί
λαών, όπου τό παραμύθι περιήλθεν εις τήν δικαιοδοσίαν
τής γιαγιάς καί τοΰ παιδιοΰ. Τά γαλλικά καί τά γερμανικά
παραμυθία διαφέρουν άπό τά ιταλικά, πολύ δέ περισσότερον
άπό τά τουρκικά καί τά άραβικά. ΈκεΙ δέ μάλιστα, όπου, ώς
παρά τοις Τούρκοις, οί παραμυθάδες εύρίσκονται έν ακμή,
παρατηρεί κανείς καί τάσεις, ojicoç τό παραμύθι καταβιβασθή
άπό τόν κόσμον τοΰ θαύματος, ό όποιος δέν είναι πλέον
σήμερον πολύ πιστευτός, εις τόν κόσμον τόν πραγματικόν,
όπως μεταβληθή εις μυθιστόρημα.

Δ ) Πατρίς καί διάδοσις τοΰ παραμυθιού.

Έφ' όσον τά παραμύθια είναι, καθώς παρετηρήσαμεν,
έργα έντεχνα, προϋποθέτοντα τήν ένσυνείδητον καί έντεχνον
ένέργειαν δημιουργών, βεβαίως δέν δύνανται νά θεωρηθοΰν
ώς αυτοφυή τής λαϊκής ψυχής προϊόντα, φυόμενα, ώς τά στοι-
χειώδη τοΰ πολιτισμού γεννήματα, αυτόματα εις όλους τούς
τόπους καί τούς λαούς, άλλά κάπου πρέπει νά έδημιουργή-
θησαν ουδεμία δέ θεωρία, καθώς παρατηρεί ό Bédier, είναι
βιώσιμος, ή οποία δέν θά έδέχετο τήν διά τοΰ δανεισμού
έξάπλωσιν τών παραμυθιών. Προβάλλει λοιπόν μόνον του
τό ερώτημα, πότε καί πού τό πρώτον έδημιουργήθησαν καί
πώς συμβαίνει σήμερον νά είναι κοινόν κτήμα πολυαρίθμων
λαών, άσιατικών καί ευρωπαϊκών, άρχαάον καί νέων, καί
πολλάκις καί πολλών κατά φύσιν ζώντων τής 'Αφρικής ή
καί άλλων ηπείρων ;

Τά έρωτήματα ταύτα άπησχόλησαν ήδη τούς έρευνητάς
καί εδόθησαν καί διάφοροι άπαντήσεις, έκ τών οποίων ή
επί πολύν χρόνίΐν κρατήσασα ύπήρξεν ή τοΰ Benfey, ότι,
τά παραμύθια πάντα έχουν πατρίδα τήν Ίνδικήν. Άλλά καί
ή θεωρία αύτη τού Beilfey, καθώς καί πάσα άλλη θεωρία,
ή οποία άποπειράται νά δώση συνολικήν άπάντησιν διά τήν
προέλευσιν όλων όμοΰ τών παραμυθιών, δέν δύναται νά κα-
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ταλήξη ε'ις πόρισμα ασφαλές. Διότι, εφ' δσον έκαστον παρα-
μύθι καθ' εαυτό αποτελεί έντεχνον αυτοτελές έργον καί εφ'
όσον οί όροι δια τήν άνάπτυξιν τοΰ παραμυθιού ύπήρχον
εις πλειοτέρους λαούς, δέν είναι ορθόν ούτε καί μεθοδικόν
νά άναζητή κανείς συνολικώς τήν πατρίδα τών παραμυθιών,
άλλά πρέπει νά άναζητήται ή πατρίς ενός εκάστου ιδιαιτέ-
ρως. Πρέπει δηλαδή δι'έκαστον παραμύθι νά γίνεται ή αύτη
εργασία, ή οποία γίνεται δι' έν οιονδήποτε φιλολογικόν έρ-
γον, τό οποίον έτυχε νά διαδοθή εις περισσοτέρους λαούς.
Πρέπει πρωτίστως νά συγκεντρώνονται όλαι αί εκ τών δια-
φόρων λαών παραλλαγαί καί κατόπιν διά μεθόδου συγκρι-
τικής, φιλολογικής καί ιστορικής νά ερευνάται ή όδός τής
διαδόσεως αύτού, ή οποία είναι δυνατόν καί νά μάς όδη-
γήση εις τήν ά.ρχικήν πατρίδα του.

Άλλά καί διά τής μεθόδου ταύτης δέν είναι πάντοτε
εύκολον νά άνακαλυφθή ή όδός τής διαδόσεως καί ή άρ-
χική πατρίς τοΰ παραμυθιού. Διότι τό παραμύθι, όπως καί
όλα τά άδέσποτα λαϊκά τοΰ λόγου μνημεία, τά διαδιδόμενα
διά τής προφορικής οδού, υφίσταται κατά χρόνους καί κατά
τόπους σπουδαιοτάτας μεταβολάς, αί όποΐαι δυσχεραίνουν
πολλάκις τήν έρευναν.

"Αν άφήσωμεν κατά μέρος τά έκ τής λήθης χάσματα
καί τάς άλλης παραφθοράς, οί άφηγηταί, καί μάλιστα όπου
είναι έν τή άκμή τής δράσεώς των, δέν αρκούνται εις τήν
πιστήν τών παραδεδομένων διατήρησιν καί άφήγησιν, άλλά
μεταχειρίζονται έλευθέρως καί κατά βούλησιν τά παραδεδο-
μένα. Καί πρώτα πρώτα, ώς παρετηρήσαμεν ήδη, επεκτεί-
νουν ή περιορίζουν τό παραμύθι διά τής προσθήκης ή τής
αφαιρέσεως έπεισοδίων, ή τό καθιστούν άνδρικώτερον ή παι-
δικώτερον άναλόγως τού ποιοΰ καί τών διαθέσεων τοΰ άκροα-
τηρίου των. "Επειτα, οσάκις μάλιστα άπό λαοΰ εις λαόν μετα-
δίδεται, τό τροποποιούν καί τό προσαρμόζουν εις τόν κό-
σμον τού ακροατηρίου των, τά ήθη καί τά έθιμα αύτού, τούς
μύθους καί τάς δοξασίας του, τάς πίστεις καί τόν χαρα-
κτήρα του.
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Ή προσαρμογή αυτί) βεβαίως δέν είναι πάντοτε τελεία,
το δέ παραμύθι λόγω τοΰ συντηρητικού χαρακτήρος, τόν
όποιον γενικώς έχουν τά ομαδικά δημιουργήματα, διατηρεί
πολλά ίχνη παλαιότερα καί άλλότρια πρός τό νέον περιβάλ-
λον, είναι όμως τοιαύτη, ώστε εις τά διεθνή ταΰτα τοΰ λό-
γου μνημεία νά έπιβάλλη κατά τόπους ΐδιαιτέραν έθνικήν
σφραγίδα. Ούτω τά γερμανικά καί τά γαλλικά καί τά ελ-
ληνικά καί άλλα άλλων λαών παραμύθια έχουν μέν τά άντί-
στοιχά των καί εις άλλους λαούς, δέν παύουν όμως διά τούτο
νά έχουν καί τόν ιδιαίτερον έθνικόν ταιν χαρακτήρα. 'Αλλ'
άκριβώς έ'νεκα τούτου άποβαίνει δυσχερής ή έρευνα καί ή
άνακάλυψις τής προτεραιότητος τών παραλλαγών καί ή άνί-
χνευσις τής οδού τής διαδόσεως καί τής πατρίδος τοΰ παρα-
μυθιού, ή δέ άπάντησις εις τά ανωτέρω τεθέντα ερωτήματα
μένει καί διά πολύν ί'σως καιρόν άκόμη θά μένη άνοικτή.

"Ο,τι ανωτέρω εΐπομεν γενικώς περί τών παραμυθιών
ισχύει καί διά τά νεοελληνικά. Τό σύνηθες αύτών ό'νομα είναι
ή λέξις παραμύθι, ύπό τό όποιον όμως περιλαμβάνονται
ποικίλαι διηγήσεις, εύτράπελοι, μύθοι διδακτικοί, μύθοι πα-
ροιμιώδεις κτλ., κυρίως μέν όσαι έχουν τό διηγηματικόν
πλάτος τοΰ παραμυθιού, άλλά πλήν τούτων καί άλλαι έντε-
λώς επεισοδιακού, άνεκδοτικοΰ χαρακτήρος. Καί περί μέν
τών άλλων εΐπομεν ήδη εις τόν οίκεΐον τόπον, περί δέ τών
κυρίως παραμυθιών όμιλοΰμεν εύθύς κατωτέρα).

Δυστυχώς ή κατάστασις τών συλλογών καί τών μέχρι
τούδε γενομένων διά τά νεοελληνικά παραμύθια ερευνών,
σποραδικών άλλοις τε καί ελαχίστων, δέν επιτρέπουν άξια λό-
γου γενικώτερα συμπεράσματα καί χαρακτηρισμούς. Προ παν-
τός πρέπει νά προηγηθή ή κατά τοπικούς κύκλοχις έρευνα.
Διότι έξ όσων τούλάχιστον έχω ύπ' όψιν προκύπτει, ότι τό
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παραμύθι κατά τόπους κατά διάφορον τρόπον καί εις διά-
φορον βαθμόν έκαλλιεργήθη, ούτως, ώστε είναι δύσκολον νά
όμιλήση κανείς γενικώς περί τού νεοελληνικού παραμυθιού,
προτού εξακριβωθούν οί κατά τόπους χαρακτήρες αύτοΰ. Όσα
σήμερον εκ τών ολίγων γενομένων έργασιών καί έξ ολίγων
ατομικών μου παρατηρήσεο>ν δύναμαι νά εί'πω ένταΰθα είναι
τά εξής.

Τά νεοελληνικά παραμύθια έν τω συνόλω λαμβανόμενα
δύνανται νά διακριθούν είς τέσσαρας διαφόρους ομάδας. Ή
πρώτη καί πολυπληθεστάτη πασών αποτελείται έκ τών παρα-
μυθιών τών διεθνών, εκείνων δηλαδή, τά όποια είναι κοινά ν
κτήμα καί άλλων πολλών λαών, ασιατικών καί εύρωπαϊκών.
Τά παραμύθια ταύτα, όπως δά καί εΐς τούς άλλους λαούς,
ούτω καί εις τόν έλληνικόν, έχουν κατά τό μάλλον ή ήττον
προσαρμοσθή εις τό έλληνικόν περιβάλλον καί τόν έλληνι-
κόν μυθολογικόν κόσμον, φέρουν δέ σήμερον τήν σφραγίδα
τήν έλληνικήν. Αίφνης άντί τών γιγάντων ή τών νάνων ή
άλλων τοιούτων μυθολογικα>ν μορφών τών γερμανικών πα-
ραμυθιών, έχουν τούς έλληνικωτάτους δράκους, τις νεράιδες,
τις μοίρες, τά στοιχειά, τις γοργόνες καί άλλας τοιαύτας μορ-
φάς, συνήθεις εις τάς νεοελληνικός παραδόσεις. Τοιαύτα π. χ.
είναι τό παραμύθι τής Σταχτοπούτας, το παραμύθι τοΰ Άφο-
βου, πού ζητεί νά μάθη τί είναι φόβος, τό παραμύθι τών
ευγνωμόνων ζώων κτλ.

Ή δευτέρα περιλαμβάνει παραμύθια, τά οποία διατη-
ρούν άκόμη σαφή τά ίχνη τής άνατολικής καί δή τής τουρ-
κικής αύτών προελεύσεο>ς. Εις τούς Τούρκους εξακολουθεί
άκόμη τό παραμύθι νά καλλιεργήται σοβαρώς, καθ' όσον
άποτελεΐ μέσον ψυχαγωγίας τών μεγάλων. Κατά τάς μακράς
ιδίως νύκτας τοΰ Ραμαζανίου εΐς τά καφενεία καί άλλα κέν-
τρα συγκεντρώσεως διάφοροι έπαγγελματίαι άφηγηταί καί
ιδία δερβίσαι άφηγοΰνται τά μακρότατα παραμύθια των. Ή
τέχνη τής διηγήσεως αύτών καί τά παραμύθια των είναι πε-
ρίφημα καί περισπούδαστα καί εις τούς "Ελληνας, πολλά δ'έξ
αύτών παρελήφθησαν καί ύπό τοΰ ελληνικού λαοΰ καί έξελ-
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ληνίσθησαν. Διατηρείται όμως ή έκτίμησις πρός τό τουρκι-
κόν πρότυπον καί συχνά ϊ'|κουσα εις τούς ομίλους τών αφη-
γουμένων, "Αμ νά τ' άκούης αύτό τούρκικα, νά δΐ]ς! "Αλλουν
γούστουν εχ ' τούρκικα !

Πρέπει όμως νά παρατηρήσωμεν ότι μέ τήν έξελλήνισιν
τών τουρκικών τούτων παραμυθιών δέν έγινε και πλήρης ή
άφομοίωσις αύτών πρός τό ελληνικόν περιβάλλον καί δια-
κρίνει κανείς σήμερον εύκόλως τήν τουρκικήν προέλευσίν των,
διότι καί τίτλοι καί ονόματα προσώπων καί τόπων καί πρα-
γμάτων καί φράσεις πολλάκις τουρκικαί ολόκληροι διατη-
ρούνται άμετάβλητοι. Συμβαίνει' δέ πολλάκις καί τό εξής.
Παραμύθια παγκόσμια καί εις τήν Ελλάδα πάγκοινα παρα-
λαμβάνονται εΐς τινας τόπους έκ νέου ύπό τήν τουρκικήν
μορφήν καί ούτως έχομεν έκ παραλλήλου μίαν ελληνικήν
καί μίαν τουρκικήν μορφήν. Ένίοτε δέ τό πράγμα προχω-
ρεί άκόμη περισσότερον καί παραμύθια καί διηγήσεις ελ-
ληνικοί, περιελθούσαι είς τούς Τούρκους, έπανέρχονται εΐς
τούς "Ελληνας μέ χαρακτήρας τουρκικούς. Έν γένει δέ δύ-
ναται νά παρατηρήση κανείς κάποιον ίδιαιτέραν ομοιότητα
καί συγγένειαν, κατά τόπους περισσοτέραν ή όλιγωτέραν,
μεταξύ τών ελληνικών καί τουρκικών παραμυθιών, ή όποία
μόνον έκ τής μεγάλης άλληλεπιδράσεως καί τοϋ συνεχούς
αμοιβαίου δανεισμού μεταξύ τών δύο τούτων λαών δύναται
νά έξηγηθή.

Ώς παράδειγμα παραμυθιού, διατηρούντος ίχνη τής τουρ-
κικής αυτού προελεύσεως, αναφέρω προχείρως τό ύπό τόν
τίτλον Ή κυρά Ζορζώνα έκ Σύμης (*), τό όποιον όχι μόνον
καί έν τω συνόλω καί εΐς διαφόρους λεπτομερείας συμπίπτει
πρός τό ύπό τοΰ Kunos δημοσιευθέν ύπό τόν τίτλον Güzel
Achmed (2), άλλά διατηρεί καί τό τουρκικόν τέρας Καρακίς,
τό όποιον σημαίνει τήν Μαύρην κόρην καί άντιστοιχεΐ πρός
τήν τερατώδη νεάνιδα Arap-Uzengi τοΰ συγγενούς τουρ-

(') Ζωγράφ. Άγων Α' 224.

(*) Mundarten der Osmanen σ. 266 κε.
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κικού παραμυθιού Scliax-Ismaïl ί1). Ή μόνη μεταβολή, ή
οποία έγινε, πλήν άλλων επεισοδιακών προσθαφαιρέσεων, εί-
ναι ότι τάς διαφόρους γυναίκας, πρός τάς οποίας έρχεται είς
σχέσεις ό ήρως, δέν νυμφεύεται, όπως συμβαίνει εις τό τουρ-
κικόν πρότυπον, to όποιον κατά τά τουρκικά ήθη δέχεται
τήν πολυγαμίαν.

Ή τρίτη ομάς περιλαμβάνει εύάριθμά τινα παραμύθια,
είς τά όποΐα είναι καταφανή τά ίχνη τής συγγενείας πρός
άρχαΐα μυθολογήματα καί τά όποια είναι ένδεχόμενον νά
κατάγωνται κατ' ευθείαν έκ τής αρχαιότητος (2).

Ή δέ τετάρτη τέλος καί τελευταία ομάς περιλαμβάνει διη-
γήσεις, αί όποιαι άνεπτΰχθησαν έκ τής άποσυνθέσεως παλαι-
οτέρων, μεσαιωνικών έπυλλίων καί ασμάτων. Είναι γνωστόν
ότι κατά τούς μέσους αιώνας καί ύστερώτερον έφέροντο παρά
τω ελληνικω λαω πολυάριθμα διηγηματικά άσματα, άκριτικά
καί άλλα, καθώς καί είς δημώδη γλώσσαν έπύλλια, τών οποίων
αί υποθέσεις ή είναι μεσαιωνικοί ή φθάνουν πολλάκις καί
μέχρι τού ελληνιστικού μυθιστορήματος. Τοιαύτα π. χ. είναι
τό τού Ήμπερίου καί τής Μαργαρώνας, τού Φλωρίου καί
τής Πλατσιαφλώρας, τοΰ Άπο?Λωνίου κτλ. Άλλά τά άσματα
ταύτα καί τά έπύλλια ήρχισαν βαθμηδόν πολλαχοΰ νά λη-
σμονούνται ώς πρός τήν μετρικήν αύτών μορφήν, χωρίς
υμα>ς νά λησμονήται καί ή ύπόθεσίς των, ή οποία έξετίθετο
εις πεζόν λόγον, εντός δ' αύτής έγκατεσπείροντο οί ολίγοι
έκ τής λήθης περισφζόμενοι στίχοι. Παράδειγμα σαφές τής
άποσυνθέσεως ταύτης άσματος εΐς διήγησιν πεζήν έχομεν έν
τή Λαογραφία (Α' 242 κέ.) παραλλαγήν τοΰ άσματος τοΰ θα-
νάτου τοΰ Διγενή. Ούτω βαθμηδόν τό ποίημα μετεβάλλετο
είς παραμύθι καί έχομεν π. χ. έκ μεν τοΰ έπυλλίου τοΰ 'Απολ-
λώνιου τό παραμύθι τον 'Απολλώνιου (3), έκ δέ τού ακριτικού

(') Αυτόθι σ. 27.

(2) Τοιαύτα σημειώνει τινά ό Schmidt, Märchen κτλ. σ 6 κέ.

(3) Λαογρ. Α σ. 71' κέ.
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άσματος τής Λιογέννητης (ι) το παραμύθι τού Σιντσιρλή (-)
κτλ., όπως παρεφθάρη ό Χαραιανος ήρως.

Ή τεχνοτροπία τοΰ νεοελληνικού παραμυθιού δέν δια-
φέρει καθόλου τής έν γένει παραμυθιακής τεχνοτροπίας, ώς
έχαρακτηρίσαμεν αυτήν ανωτέρω. Καί είς αυτήν παρατηρεί-
ται ή αύτη χαλαρά παράταξις τών επεισοδίων, ή οποία έπι-
τρέπει είς τούς παραμυθάδες άνευ ούσιώδους αλλοιώσεως τοΰ
όλου νά προσθέτουν καί νά αφαιρούν επεισόδια, νά περιορί-
ζουν ή νά έπεκτείνουν τό παραμύθι κατά βούλησιν. Ή διή-
γησις γίνεται εΐς πεζόν, αλλ' ή παρεμβολή εΐς αύτήν στίχων
δέν ειναί τι άσύνηθες. Είναι δέ οί στίχοι ούτοι κατά τήν
παρατήρησιν τοΰ αειμνήστου Πολίτου (3) ή στίχοι δημωδών
ασμάτων έπικαίρως άναφερόμενοι καί έμμετροι παροιμίαι,
ή λόγοι καί έπωδαί, τυπικώς έπαναλαμβανόμεναι, ή λόγοι
καί διάλογοι άνθρώπων μεταμορφωμένων, φωναί όντων άο·
ράτων, έπιγραφαί παλατιών ή σκευών, θρήνοι, άραί κτλ. ή
τέλος λόγοι έμμετροι, οί όποιοι φαίνονται ώς τά μόνα λεί-
ψανα επικού ποιήματος, έκ τής άποσυνθέσεως τοΰ όποιου
προήλθε τό παραμύθι.

Τυπικαί είναι αί ενάρξεις καθώς καί αί κατακλείδες τών
παραμυθιών, αί όποΐαι συνήθοίς έχουν μορφήν έμμετρον.
Δύνανται δέ νά διακριθούν εϊς τρεις κατηγορίας. Πρώτον
εΐς προσαγορεύσεις ή χαριεντισμούς ή περιπαίγματα τοΰ
άφηγητοΰ πρός τούς άκροατάς, καθώς καί ειρωνείας εΐς βά-
ρος τής πιθανότητος τοΰ παραμυθιού, οία π. χ. ή γνωστο-
τάτη έναρξις

Β') Τεχνοτροπία καί υφός.

Κόκκινη κλωστή βαμμένη
'ς τήν ανέμη τυλιγμένη,

(') Πολίτου, Έκλογαί σ. 90 αρ. 74.
(-) Ρίο, σ. 14 άρ. 4.

(3) Λαογρ. Α' σ. 80, όπου βλέπε καί σχετικάς παραπομπάς.
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δωσ της κλώτσο νά γυρίοη
παραμύθι ν' άρχινίση.
'Αρχή τοϋ παραμυθιού, καλησπέρα τής αφεντιάς σας.

και αι κατακλείδες·

Ψώματα κι αλήθεια,
έτσά 'ν τα παραμύθια.

Παραμύθι μύθαρος,
ή κοιλιά σας πίθαρος.

Ήτρώανε κ' ήπίνανε
κ' ήλ.αρδομουστακιάσανε.
Ψώματα κι αλήθεια,
έτσά'ν τά παραμύθια^).

Δεύτερον εις έμμετρον περίληψιν τοϋ παραμυθιοΰ, προ-
τασσομένην τής διηγήσεως.· Τό τοιοΰτον όμως είναι σπά-
νιον. Ώς παράδειγμα αναφέρει δ Πολίτης τό εξής"

Ό βασιλιάς δ Ζοΰλιαρης, πού ειχ' όμορφη γυναίκα,
μέσα σέ πέτρινο κλουβί τήν είχε χρόνους δέκα'
μήτε πουλί τήν έβλεπε, μήδ' ήλιος τήν έθώρει,
μέσα σε πέτρινο κλουβί ήταν κλεισμένη ή κόρη.
Μά ένα βασιλόπουλο ετρύπησε τό χώμα,
καί πήγε καί τήν ενρηκε τή λιγερή 'ς τό στρώμα.

Συνήθως αί περιλήψεις αύται ούδέν κοινόν έχουν πρός
τό παραμύθι, έχουν δέ μάλλον, ώς καί άνωτέρω παρετηρήσα-
μεν, χαρακτήρα είρωνικόν. Τοιαύτη π. χ. είναι ή άκόλουθος·

Νά σοΰ πώ 'να παραμύθι
τό κουκκί καί τό ρουβίθι,
π' ανεβαίνει 'ς τή συκιά
καί πατεί 'ς τήν καρυδιά
καί φωνάζει κονΐ κοϋ'ι
καί κανένας δέν ακούει.

(') Βλέπε καί Κνριακίδου, Αί γυναίκες είς τήν Λαογραφίαν σ. 105.
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Τρίτον εις γελοΐον προσδιορισμόν τοΰ χρόνου, κατά τόν
όποιον συνέβησαν τά γεγονότα τοΰ παραμυθιοΰ, οίον

Μιά φορά κ' ίνα ζαμάνι
είχαν οί Τούρκοι ραμαζάνι
κ' οί Ρωμιοί πάσκα κ' οί 'Εβραίοι φάοκα.

Πλήν τών ενάρξεων και τών κατακλείδων τυπικά! είναι
επίσης καί αί διακοπαί, ιδίως όταν τό παραμύθι είναι μα-
κρόν καί ή νύξ προχωρήση. Τό συνηθέστατον είναι, Νά μή
τά πολυλογούμε καί πληρέστερον, Νά μή τά πονλνλονγονμι κί
τά παιδιά νυστάζ'νι κι τον παραμνΟ μιγάλου. Ενίοτε λαμβά-
νουν μορφήν έμμετρον, ώς π. χ. ή άκόλουθος·

Τί τα θέλεις;

Να τά κοντολοονμεν,

γιατ ή νύχτα 'ναιμ μικρή καί τά παιδιά νυοτάζου.

"Αλ.λ.οι οοϋνται κι â)J.oi ςοϋνιαι

κι άλ.λοι κούππ' άνάοκελ.α κοιμούνται.

*

* *

Ώς πρός τό ύφος καί τά νεοελληνικά παραμύθια έχουν
τό αύτό πλατύ διηγηματικον ϋφος, τό όποιον είναι κοινόν
εις όλα τά παραμύθια. Όφείλομεν όμως νά σημειώσωμεν
ότι τό ύφος τούτο δέν ρέει άπανταχοΰ μέ τήν αύτήν άδια-
τάρακτον άνεσιν καί ήρεμίαν, ούτε ή διήγησις είναι έξ ίσου
έντεχνος είς όλα τά παραμύθια. Αί διαφοραί αύται οφεί-
λονται βεβαίως καί κατά πρώτον λόγον εΐς τάς άτομικάς
διαφοράς τών άφηγητών, καθ1 όσον άλλοι έχουν περισσό-
τερον άλλων τό χάρισμα τής άφηγήσεως, προέρχονται όμως
καί έκ τής διαφοράς τοϋ φύλου, καθ' όσον άλλως διηγούν-
ται οί άρρενες άφηγηταί καί άλλως αί γραΐαι, καθώς καί
έκ τής διαφοράς τοΰ άκροατηρίου, καθ' όσον άλλας άπαι-
τήσεις έχει τό άκροατήριον, όταν άποτελήται άπό ηλικιω-
μένους, καί άλλας, όταν άπό μικρούς.

Παρατηρούνται δ' αί διαφοραί αύται καί έν τω αύτώ
τόπω, άλλά κυράος κατά διαφόρους τόπους, καθ' όσον προϋ-
ποθέτουν διάφορον έκασταχού καλλιέργειαν καί διαφορετικών
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τοΰ παραμυθιού θέσιν εις τήν ζωήν. Οΰτως όπου, καθώς π. χ.
εΐς τινας νήσους, εξακολουθεί το παραμύθι νά άποτελή μέσον
ψυχαγωγίας καί τών μεγάλων καί νά καλλιεργήται μεταξύ
των, καί ή διήγησις αΰτοΰ είναι τεχνικωτέρα καί ρέει ανα-
παυτικά και άπροσκόπτως μέ πλήρες άφηγηματικόν πλάτος,
και αί παραλλαγαί μάς παρουσιάζονται άρτιώτεραι καί άνευ
χασμάτων. Όπου όμως έξέπεσε πλέον εΐς τόν κόσμον τών
παιδιών καί εΐς τό στόμα τής γιαγιάς, έκεΐ καί ή διήγησις
έξετραχύνθη ή έγένετο παιδικωτέρα καί τό άφηγηματικόν
πλάτος πολλαχώς έκολοβώθη καί αί παραλλαγαί εμφανίζον-
ται συνήθως πλήρεις χασμάτων καί έξαλλοιώσεων. Έν γένει
δέ δυνάμεθα νά παρατηρήσοηιεν, καί ή παρατήρησις ημών
αΰτη επί άτελοΰς στηριζομένη ύλικού μόνον ώς προσωρινή
πρέπει νά χαρακτηρισθή, ότι. τά μέν έκ τών νήσων προερ-
χόμενα παραμυθία καί άρτιώτερα φαίνονται καί εις τήν διή-
γησι.ν τεχνικώτερα, ενώ τά έκ τής στερεάς και ελλιπέστερα
καί τραχΰτερα. Χαρακτηριστικώτατα δέ παραδείγματα διη-
γηματικής έκτραχύνσεως παρέχουν αϊτωλικά τινα παραμύθια,
δημοσιευθέντα εν τή Λαογραφίακαί άλλα ανέκδοτα.

Έπαγγελματίαι παραμυθάδες, οί οποίοι άντί αμοιβής
νά διηγούνται παραμύθια, σήμερον τουλάχιστον παρά τω
έλληνικώ λαώ δέν έχω πληροφορίας εάν υπάρχουν. Έπίσηζ
δέν είναι γνωστόν, πρός τό παρόν τουλάχιστον, εάν ύπήρ-
χον καί εΐς τούς παλαιοτέρους χρόνους, τούς χρόνους τής
τουρκοκρατίας. Μόνον περί παραμυθάδων τών καραβιών
υπάρχουν άραιαί τίνες πληροφορίαι. Ούτοι ήσαν γέροντες,
τεχνΐται εΐς τήν διήγησιν, τούς οποίους παρελάμβανον οί
πλοίαρχοι, διά νά διηγούνται παραμύθια είς τούς ναύτας εΐς
τήν πλώρην τοΰ καραβιού κατά τά μακρά ταξίδια. Έν γέ-
νει δέ δυνάιιεθα νά εΐπωμεν ότι κατά τό πλείστον τό ελλη-

Παραμυθάδες και Φέσις τοϋ παραμυθιού
είς τήν ζωήν.

(') Β' σ. 385 κέ.
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νικόν παραμύθι έχει περιέλθει ε'ις tô στόμα της γιαγιάς.
'Ολίγα είναι τά μέρη, όπου ακόμη καλλιεργείται μεταξύ τών
μεγάλων όχι βέβαια άπό επαγγελματίας παραμυθάδες, άλλ'
όπωςδήποτε άπό ανθρώπους ήσκημένους εις τό παραμύθι,
έχοντας δέ πρός τήν διήγησιν ιδιαιτέραν κλίσιν και ΐδιο-
φυΐαν. Δυστυχώς άρκετάς ΙπΙ τοΰ προκειμένου πληροφορίας
δέν έχομεν, διότι συνήθως οί συλλογείς προσέχουν εΐς τά
κείμενα μόνον καί όχι εϊς τήν ζωήν τοϋ παραμυθιού εντός
τοΰ λαοϋ. Εύτυχώς όμως άπό έν τουλάχιστον μέρος, τήν
Τήνον, σαφείς παρατηρήσεις καί πληροφορίας παρέσχεν ό
Ά. 'Αδαμαντίου εΐς τά Τηνιακά του παραμύθια f1), καί ταύ-
τας παραθέτω ενταύθα, διά νά χρησιμεύσουν ώς παράδειγμα
εις τούς μέλλοντας συλλογείς.

Κατά τάς παρατηρήσεις λοιπόν αύτοϋ τά παραμύθια έν
Τήνω έχουν άκόμη πραγματικήν ζωήν μεταξύ τοϋ λαοΰ,
λέγονται και μεταξύ τών μεγάλων. Παραμύθια ξέρουν όλοι
σχεδόν οί άνθρωποι τοΰ λαοϋ, καί τά παιδιά μιά φορά νά
τ' ακούσουν ένα παραμύθι, τ' αρπάζουν. 'Αλλά μερικοί είς
τά χωριά έχουν τό χάρισμα νά τά λεν καλά, ξέρουν νά τά
κάνουν μεγάλα, νά βάζουν άπό άλλα, ξέρουν νά τά κολλούν,
νά βάζουν καί δξεΐες. Οί άνθρωποι αύτοί είναι γνωστοί όχι
μόνον εντός τοϋ χωριοΰ των, άλλά καί έξω, καί ονομάζον-
ται παραμυθάδες οί άνδρες καί παραμυθοϋδες αί γυναίκες.
"Οχι δέ μόνον γνωστοί είναι οί παραμυθάδες, άλλά καί έν
τιμή. Μέ ύπερηφάνειαν δέ διηγεΐτο είς εΐς τόν 'Αδαμαντίου,
πώς δ προύχοντας, αν κ' ήτανε γραμματισμένος, εστελνε, fû
φώναζε και τδλεγα παραμύθια· κι δξω λέγαν τον "Αϊ Βασίλη,
μα οΰτε γι' "Αϊ Βασίλη, ούτε γιά τίποτας τόν ήμελε' ήθελε
παραμύθια. Ξέρουν δέ καί τά καλύτερα παραμύθια καί τά
περισσότερα οί ναϋται, οί παπουτσήδες, οί φουρνάρηδες καί
οί φουρνάρισσες.

Ό καιρός, κατά τόν όποιον λέγονται τά παραμύθια, είναι
ό χειμών καί ίδίως τό Σαραντάημερο μέ τις μεγάλες νύχτες.

(') Δελτίον 'Ιστορικής και Έθνολογ. Εταιρείας τ. Ε' α. 277 κε.
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Εΐπήκαμε τον Σαραντάμερον τά παραμύθια, είναι φράσις πα-
ροιμιώδης, τήν οποίαν μεταχειρίζονται διά νά δείξουν το
πλήθος τών λεχθέντων παραμυθιών. Κατά τάς νύκτας ταύτας,
αφ' ενός διά νά περάσουν τήν ώρα καί άφ' ετέρου διά νά
ζεσταθούν, συνέρχονται καθ' ομίλους, όπου έκαστος λέγει τό
παραμύθι του ή όλοι μαζί άκούουν ένα. Λέγονται δέ αί
εσπερίδες αύται σπεροκαθίσματα. Έκεΐ μαζεμένοι ό έ'νας
κοντά 'ς τόν άλλο καί οί μητέρες μέ τά παιδιά 'ς τήν αγ-
καλιά, άκούοντας μέ θρησκευτική προσοχή τό παραμύθι,
λησμονούν τή φτώχεια των, λησμονούν τό κρύο καί τή γύ-
μνια των. Ό παραμυθάς αρχίζει, τό άκροατήριον θερμαίνε-
ται καί τήν διήγησιν διακόπτουν κρίσεις άτομικαί' Μωρε
τήν εΐδγες τήν απιοτ!—"Α! μά στάσον νά δγής τί θ' απο-
γέν. Αί συναθροίσεις αύται είναι αί δημοσιώτεραι, ούτως
είπειν, όπου ό παραμυθάς εν μόνον παραμύθι καθ' όλον τό
σπεροκάθισμα διηγείται. Ενίοτε όμως τό παραμύθι δέν τε-
λειώνει τή μιά βραδειά καί άποχωρίζονται διά νά συνα-
θροισθούν τήν επομένην καί άκούσουν τό παραμύθι.

Συναθροίζονται δέ καί είς ίδιωτικάς οικίας, συνηθέστε-
ρον όμως εΐς τόν φούρνον τού χωριού, όπου είναι καί ζέ-
στη. Δι' αύτό καί οί φουρνάρηδες ξέρουν πολλά παραμύ-
θια. Συνήθεις δέ είναι αί συγκεντρώσεις καί μόνον γυναι-
κών, αί δποΐαι περνούν τήν ώρα τους μέ τά παραμύθια.
"Αλλος τόπος σπουδαίος διά τά παραμύθια είναι ή θάλασσα.
Οί τρατάρηδες μέσα 'ς τις τράτες ή 'ς τήν ακρογιαλιά υπό
τό τρεμοσβήνον φώς τού ναυτικού των φαναριού λέγουν τά
παραμύθια των καί οί ναύται, όταν τό καράβι των είναι 'ς
τό πέλαγος, 'ς τήν πλώρη μαζεύονται καί διηγούνται. Όπως
δέ συνήθως συμβαίνει μεταξύ μόνον ανδρών, τά παραμύθια
αύτά δέν είναι πάντοτε σεμνά. "Αλλος τόπος είναι τά κα-
φενεία, όταν πρωί, προτού φέξη, πηγαίνουν οί τ^αράδες καί
οί άλλοι εργατικοί γιά νά πιούν τό φασκόμηλο. Έκεΐ ανα-
θέτουν εΐς έ'να τήν διήγησιν παραμυθιού, έ'ως δτου έξη-
μερώση καί πά[) ό καθένας 'ς τή δουλειά του. "Αλλος τό-
πος είναι τά τσαγκαράδικα, όπου εις τά νυχτέρια οί έργα-
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ζόμενοι έχουν ώς άνακούφισιν τής εργασίας των τά πα-
ραμυθία.

Ό 'Αδαμαντίου μας λέγει και τόν τρόπον,, κατά τόν
όποιον διηγούνται οι παραμυθάδες. Όταν άρχίζη τήν διή-
γησιν ό παραμυθάς, πρώτα πρώτα θά ε'ίπη τόν τίτλον τοϋ
παραμυθιοΰ υπό τόν εξής τΰπον- 'Απόψε θά πούμε τήν
' Αλογοφάϊασα, ή, Θα σας πώ τό Γιαννάκη, ή, 'Απόψε Θά
πούμε τής Μαριγώς τό παραμύθι κ.τ.τ. Έν γένει δέ ό τίτλος
δέν είναι τι ώρισμένον. Συνήθως είναι τό όνομα τοΰ ήρωος,
πολλάκις άλλου δευτερεύοντος προσώπου, ένίοτε δέ λαμβά-
νεται τίτλος καί έκ δευτερεύοντος συμβάντος. Έν τή διη-
γήσει ό παραμυθάς θερμαίνεται πολλάκις καί χειρονομεί καί
διά τοΰ σχήματος τοΰ προσώπου καί τοΰ τόνου τής φωνής
έκφράζει τόν θαυμασμόν του ή τήν άπαρέσκειαν διά τά
συμβαίνοντα εις τό παραμύθι. Πολλάκις δέ καί διακόπτων
τήν διήγησιν στρέφεται πρός παρακαθήμενόν τινα και εκφρά-
ζει τήν άτομικήν του γνώμην περί τίνος συμβάντος

Ώς πρός το λεκτικόν φυλάττει τήν παράδοσιν. Επειδή
δέ πολλών λέξεων παλαιοτέρων ή σημασία δέν είναι πλέον
γνοιστή εΐς τούς άκροατάς, διότι άντικατεστάθησαν ύπό νέων,
ό παραμυθάς λέγει μέν τήν παραδοθεΐσαν, επάγεται όμως
άμέσως τήν έξήγησιν, οίον επήγ' ό αιίζης—σιίζης θά πή άχου-
ριερης. Ένίοτε μή εύρίσκων τήν κατάλληλον λέξιν διά νά
έκφρασθή, ή πλάττει νέας ή λέγει οιανδήποτε άλλην περι-
στατίκήν, δεικνύει όμως ότι δέν είναι εύχαριστημένος άπό
τόν εαυτόν του. Τέλος καί διά μορφασμών καί χειρονομιών
έκφράζει ό,τι δέν ήμπορεΐ διά τών λέξεων.

Έδώ καί έκεΐ, εις τούς παραμυθάδες μάλιστα, οί όποιοι
ύπέστησαν κάπως τήν έπίδρασιν τής έκπαιδεύσεως, παρα-
τηρείται κάποια τάσις έξαρχαϊσμοΰ τών δημοτικών τύπων.
Πέραν όμως μεμονωμένων άποπειρών δέν δύνανται νά προ-
χωρήσουν- περιφράσεις, περιγραφάς καί άλλα δημώδη στοι-
χεία δέν είναι εις θέσιν ν' άλλάξουν. Ένίοτε τήν άρχαίαν
φράσιν, τήν οποίαν ήκουσαν, δέν έννοοΰν, καί κακώς άκούον-
τες κακώς ξαναλέγουν καί ούτω κάμνει τόν κύκλον της ή
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λέξις 'ς το χωριό. Τώρα το πήραν και το λένε ούλοι, κι όταν
τό λένε, λένε και τ όνομα τ' εκείνου, που τό πε~ λεν, καθώς
τό λέει ό τάδες' κι δ, τι άλλο λόγο ποϋ ν, που τόν είχε 'πει
κι άλλος, λεν και τ' δνομά τ.

Μεταβολαί είς τήν διήγησιν τοϋ παραμυθιοΰ μόνον εΐς
επουσιώδη τινά δΰνανται νά γίνουν, ώς π.χ. εις ονόματα, εΐς
μικρός τινας περιπετείας καί εκφράσεις, εΐς τάς οποίας ή
μεταβολή είναι άδιάφορος. Υπάρχουν όμως καί στερεότυποι
χαρακτηριστικοί φράσεις, αί όποιαι διατηρούνται, οιανδήποτε
περικοπήν ή προσθήκην καί αν ύποστή τό παραμύθι, καί
επανέρχονται αναλλοίωτοι εΐς πάσαν άνάλογον περιπέτειαν
καί περίστασιν. Έν γένει δέ παρατηρεί ό 'Αδαμαντίου ότι
αί μεταφορικοί έκφράσεις, αί παρομοιώσεις, αί συγκεκριμένοι
παραστάσεις καί ή έλλειψις αφηρημένων έννοιών, αί πραγμα-
τικοί περιγραφαί, όπου έχουν τά δριά των σαφώς περιγε-
γραμμένα καί ώρισμένα, άπηλλαγμέναι δλο>ς άπό εικόνας άο-
ρίστους καί νεφελώδεις, ταύτα άποτελοϋν τό ρητορικόν στοι-
χεΐον τών παραμυθιών καί άξίζουν νά μελετηθούν ιδιαιτέρως.

'Αξιοσημείωτοι εΐς τά παραμύθια είναι, καί αί επαναλή-
ψεις καί άξιοθαύμαστος ή πίστις τής μνήμης τών αφηγητών.
'Έχουν δέ τήν έλευθερίαν ούτοι νά διαπλάττουν τό παραμύθι
κατά βούλησιν, βραχύνοντες ή έπεκτείνοντες αύτό διά προσ-
θηκης επεισοδίων. Μόλις τ' ακούσω, δάσκαλε, τό παίρνω τό
παραμύθ. "Ε! σαν είναι μικρό κάτ κολλώ κ' εγώ, κάτ παρα-
κλάδια, γιά νά γέν' μεγάλο, έλεγε έ'νας παραμυθάς. Πολλάκις δέ
μακρότατα παραμύθια τά περιορίζουν εις δύο ή τρεις ή τέσ-
σαρας τό πολύ περιπετείας, τάς άπαραιτήτους όποις πλασθή τό
παραμύθι. Εντεύθεν δημιουργείται φαινομενική τις ποικιλία
παραμυθιών, Ινώ κυρίως πρόκειται περί τών αύτών πυρήνων,
οί όποιοι εκάστοτε διαφοροτρόπως περιβάλλονται.

Συλλογή και συλλογαί.

Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται τί έχει νά προσέξη ό
συλλογεύς πλήν τής προσεκτικής καταγραφής τών κειμένων.
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"Οροι συλλογής παραμυθιών. Σνλλογαί

Έν πρώτοις πρέπει νά εξετάζεται ποΰ και πότε και υπό
ποίων λέγονται τά παραμύθια, εάν δηλ. εις καφενεία ή οικίας
ή φούρνους ή άλλου πουθενά, αν τήν νύκτα ή τήν ήμέραν
ή είς ώρισμένας έποχάς, εάν ύπό γυναικών ή ύπό ανδρών
έξ επαγγέλματος παραμυθάδων ή ού, καί εάν πρός μεγάλους,
άνδρας ή γυναίκας, ή πρός παιδία μόνον. 'Έπειτα πρέπει νά
σημειώνωνται άκριόώς αί έμμετροι ή άμετροι τυπικαί ενάρ-
ξεις καί κατακλείδες, και οι άλλοι τεχνικοί τρόποι τής διηγή-
σεως καί τών διακοπών, οί όποιοι μαρτυρούν ώρισμένην τε-
χνοτροπίαν. Τούτων πάντο)ν ή γνώσις είναι απαραίτητος, διότι
έξ αύτών εξηγείται πολλάκις καί ή μορφή τών παραμυθιών.

Συλλογαί παραμυθιών έδημοσιεύθησαν μέχρι τούδε πλεΐ-
σται είς όλους τούς λαούς, πολύ δέ περισσότεροι κείνται εΐς
τά διάφορα άρχεια λαογραφικών εταιρειών άδημοσίευτοι.
Επισκόπησα τών συλλογών τούτων, δημοσιευμένων καί μή,
μάς παοέχει ό Φιλλανδός ερευνητής Antti Aarne ύπό τόν
τίτλον Übersicht der Märchenlitteratur. Hamina, 1914
(F.F. Communications No: 14), όπου ό αναγνώστης δύ-
ναται επωφελώς νά άνατρέχη.

Διά τόν "Ελληνα άναγνώστην σημειούμεν ενταύθα τινάς
τών κυριωτέρων συλλογών ελληνικών παραμυθιών. Τοιαύται
έδημοσιεύθησαν καί εΐς τήν έλληνικήν, άλλά καί έν μεταφρά-
σει είς ξένας γλώσσας. Μεγάλη συλλογή είναι ή τού J. G. von
Hahn, Griechische und albanesische Märchen. 1864,
2 τόμ. τής οποίας τινά τών ελληνικών πρωτοτύπων έδημοσιεύ-
θησαν μετά προσθήκης καί άλλο»- παραμυθιών ύπό τοΰ J. Ρίο,
Νεοελληνικά παραμύθια. Contes pop. grecs, publiés d'â-
près les manuscrits du J. G. de Hahn et annotés. 1879.
Τοΰ Β. Schmidt, Griechische Märchen, Sagen und
Volkslieder. 1877, όστις παραθέτει καί βιβλιογραφίαν πα-
λαιοτέρων συλλογών. "Επειτα τοΰ Ε. Legrand, Recueil
de contes populaires grecs. 1881 καί εΐ τι άλλο. Περιο-
δικά, περιέχοντα παραμύθια, είναι τά Νεοελληνικά ανάλεκτα
τοΰ Παρνασσού, αύτοί οί τόμοι τού Παρνασσού, τό Δελτίον
τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας, ό 'Αστήρ τοΰ Πόν-
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του, δ εν Κων/πόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, δ Ζω-
γράφε: ος άγών, δημοσιευθείς υπό τοΰ αΰτοϋ συλλόγου, ή Λαο-
γραφία, δια νά αναφέρω μόνον τα κυριώτερα. Διότι εις όλα
σχεδόν τα νεοελληνικά περιοδικά, ημερολόγια κττ. ευρίσκονται
σποραδικώς δημοσιευμένα παραμύθια. Επίσης εις τό άγγλι-
κόν περιοδικόν Folk-Lore (τόμ. IX-XII) έδημοσιεύθησαν
παραμύθια υπό τοΰ R.Paton, Folktales from the Aegean.

Άλλά καί εις βιβλία λαογραφικά ή γλωσσικά έδημο-
σιεύθησαν πολλά, έκ τών οποίων αναφέρω τά σπουδαιότατα.
G■ Georgeaki et L. Pineati, Le folklore de Lesbos.
1894, M. J. Garnett a. J. S. Stuart- Glennie, Greek
Folk Poesy. 1896, P. Kretschmer, Der lesbische Dia-
lekt. 1906, τοΰ αΰτοϋ, Neugriechische Märchen. Jena,
1917, Κ. Dieterich, Sprache und Volksüberlieferung
der südlichen"'Sporaden. 1908, R. M. Datvkins, Mo-
dern Greek in Asia Minor. Cambridge, 1916, Σακελ-
λαρίον, Τά Κυπριακά, τόμ. Β', Σταματιάδον, Σαμιακά, τομ. Ε'.
Έν Σάμφ, 1887, 'Αρχελάου I. Σαραντίδου, Ή Συνασός. Έν
'Αθήναις, 1899, Άναγνώστου, Λεσβιακά. Έν 'Αθήναις, 1903.
Καί λαϊκαί δέ συλλογαί παραμυθιών έχουν δημοσιευθή, Τά
50 παραμύθια τοΰ λαοϋ, Τά 40 παραμύθια τοΰ λαοΰ καί
εΐ τις άλλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'
1ΙΛΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΛΣΕΙΣ

»

Γενικά.

Α) Τί είναι παροιμίαι «αί διαίρεσις αυτών-

"Οπως υπό τό όνομα μϋθος καί παραμύθι περιλαμβά-
νονται ποικίλης προελεύσεως διηγήσεις, ούτω και υπό τό
όνομα παροιμίαι περιλαμβάνονται εις τόν συνήθη λόγον
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πλήθος έκφράσεοιν, αι όποΐαι πλήν τών κοινών ιδιοτήτων,
τάς οποίας έχουν, τής συντομίας και τής δεξιότητας κατά τόν
'Αριστοτέλη, έπειτα δέ καί τής δημοτικότητος, ούτε τήν αυτήν
πάσαι αρχήν έχουν, οΰτε τήν αυτήν φύσιν, ούτε τήν αύτήν
μορφήν, αλλ' ούτε και τόν αύτόν σκοπόν πληροΰσι. Δια
τούτο θά ήτο άσκοπον και ανωφελές νά ζητή κανείς ένα
κοινόν όρισμόν διά τάς παροιμίας. Πολύ σκοπιμώτερον και
πρός τήν ποικίλην αύτών φύσιν συμφωνότερον θά ήτο δν
άνεζητούντο τά διάφορα είδη τών φράσεων τούτα)ν, αΐ
όποΐαι άποτελοΰν τό πολυσύνθετον τών παροιμιών σύνολον,
και έπεζητεΐτο ή φύσις και ή χρήσις εκάστου τούτων νά
έξακριβωθή.

Και πρωτίστους εντός τού συνόλου τών κοινώς όνομα-
ζομένων παροιμιών εύκόλως δύναται κανείς νά διακρίνη δύο
μεγάλας καί κυρίας ομάδας, τάς κυρίως παροιμίας και τάς
γνώμας ή τά γνωμικά, αί όποΐαι. άκριόώς άντιστοιχοΰν πρός
τάς δύο μεγάλας κατηγορίας τών μύθων, τούς παροιμιώδεις
καί τούς διδακτικούς, πρός τούς οποίους, ώς πολλάκις μέχρι
τούδε εσημειώσαμεν, εΐς άμεσον σχέσιν ευρίσκονται αΐ παροι-
μίαι. Παρά τάς παροιμίας θά ήδύναντο νά έξετασθούν και
αί διάφοροι και πολυποίκιλοι παροιμιώδεις μεταφορικοί έκ-
φράσεις, αί όποΐαι χωρίς νά ταυτίζωνται πρός τάς παροι-
μίας έχουν όμως άμεσον ποιοτικήν σχέσιν πρός αύτάς.

α') Κυρίως παροιμίαι.

Τί είναι κυρίως παροιμίαι ορθότατα ώρισεν ήδη ό 'Αρι-
στοτέλης εΐπων ότι « αί παροιμίαι μεταφοραΐ απ' είδους επ
ειδός είοιν». Και πραγματικώς αί κυράος παροιμίαι ούδέν
άλλο είναι ή παρομοιώσεις, αί όποΐαι, γενόμεναι ύπό πάντων
άποδεκταί, κατέστησαν δημοτικοί και πάγκοινοι καί επιλέ-
γονται, καθώς άκριβώς καί οί παροιμιώδεις μύθοι, εις δια-
φόρους περιστάσεις καί ιδιορρύθμους άνθριοπίνους λόγους
καί πράξεις, ϊνα διά τής επί τό άστειότερον παρομοιώσεως
χαρακτηρίσουν τό ίδιόρρυθμον καί παράλογον αύτών έναρ-
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γέστερον. "Ο,τι κυρίως χαρακτηρίζει αύτάς, καί τούτο δέν
πρέπει νά λησμονήται, είναι ό εύτράπελος και ειρωνικός
αύτών χαρακτήρ, τόν όποιον άνεγνώρισεν ήδη ό αύτός 'Αρι-
στοτέλης, άφ' ou κατέταξεν αύτάς μεταξύ τών άστείων. Διδα-
κτικόν σκοπόν άμεσον δέν έχουν, ούδέ γενικήν τινα ή μερι-
κήν πρακτικήν άλήθειαν σκοπούν νά έκφράσουν και κατά
τοΰτο διαστέλλονται τών γνωμών, είς τάς οποίας, ως 0ά
εΐπομεν, συγκεντροΰται πάντοτε έμπειρική τις άλήθεια καί
διδασκαλία.

Βεβαίως δέν δύναται νά άρνηθή κανείς ότι έν αύτη τή
έπί τω άστειότερον καί είρωνικώτερον παρομοιώσει κρύ-
πτεται τις αλήθεια, αλλ' ή αλήθεια αύτη δέν τίθεται έκ τών
προτέρων, δέν είναι ό σκοπός, όπως τοΰτο συμβαίνει εΐς τάς
γνώμας. Έάν δέ συμβαίνη πολλάκις, καί συμβαίνει πρα-
γματικώς, κυρίως τις παροιμία νά προσλάβη σημασίαν ή
καί μορφήν διδακτικήν, τοΰτο γίνεται κατά τόν αύτόν άκρι-
βώς τρόπον καί κατά τήν αύτήν όδόν, καθ' ην καί ευτρά-
πελοι καί σκωπτικοί παροιμιώδεις μΰθοι συχνά λαμβάνουν
μορφήν καί σημασίαν διδακτικήν. Καθ' όσον δηλαδή άμαυ-
ροΰται ό άρχικώς εύτράπελος καί ειρωνικός χαρακτήρ τής
παρομοιώσεως, προβάλλει βαθμηδόν δεσπόζουσα ή ύποκρυ-
πτομένη άλήθεια, ή όποία καί μεταβάλλει πολλάκις καί τήν
μορφήν τής παροιμίας εΐς διδακτικήν. Τοΰτο συμβαίνει εΐς
άλλους λαούς περισσότερον καί είς άλλους όλιγώτερον, είς
τό σημειον δέ αύτό συναντώνται αί παροιμίαι πρός τάς γνώ-
μας, καθώς οί παροιμιώδεις μΰθοι πρός τούς διδακτικούς,
ούτως ώστε δυσκόλως πολλάκις δυνάμεθα νά άποφανθώμεν,
αν ρήσις τις ήτο έξ άρχής παροιμία ή γνώμη.

Συμφώνως νΰν πρός τήν φύσιν αύτών ταύτην αί κυρίως
παροιμίαι είναι προφανές ότι είναι προϊόν άφ' ενός μέν τής
αύτής εύτραπέλου καί σκωπτικής τών λαών διαθέσεως, έκ
τής οποίας προήλθον αί εύτράπελοι διηγήσεις καί έξ αύτών
οί παροιμιώδεις μύθοι, άφ' ετέρου δέ τής ζωηράς καί πλή-
ρους εικόνων φαντασίας, ή όποία ιδιάζει είς τούς κατά φύσιν
λαούς καί μάλιστα τούς ευρισκομένους εΐς τάς μέσας βαθμί-
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δας τής βαρβαρότητος και ή οποία έγέννησε και τούς μύθους
καί τά αινίγματα και όσα όίλλα εΐδη σχετικά, περί τών οποίων
θά εΐπωμεν εΐς τόν οΐκεΐον τόπον. Ούτω π. χ. προκειμένου
περι τών νοτιοαφρικανικών λαών, τών επιλεγομένων Bantu,
οί περιηγηταί έξαίρουν τήν ζωηρότητα τής φαντασίας καί
τήν μεγάλην λεπτότητα, μέ τήν οποίαν αντιλαμβάνονται
ομοιότητας μεταξύ τών πραγμάτων, καθώς καί τήν μεγάλην
κλίσιν νά όμιλοΰν μέ εικόνας. Διά τούτο ορθώς παρετηρήθη
ύπό τών ερευνητών ότι αί παροιμίαι οΰτε εΐς τούς λαούς,
τούς ευρισκομένους εις τάς κατωτάτας βαθμίδας τοΰ πολι-
τισμού, έμφανίζονται οΰτε εΐς τούς άνωτάτους έν τή κλίμακι
τοΰ πολιτισμοΰ εύδοκιμοΰν, ένω άντιθέτως αναπτύσσονται
καί προάγονται πάρα πολύ εις τάς ανωτέρας βαθμίδας τής
βαρβαρότητος καί τούς μέσους έν γένει πολιτισμούς.

Λαμβάνονται δ' αί παρομοιώσεις αύται, αί άπαρτίζουσαι
τάς παροιμίας, συνήθως έκ τοΰ φυσικοΰ κόσμου καί τοΰ
ζωικού καί ανθρωπίνου βίου έν γένει. Ούτω π. χ. λέγεται
παρά τοις Bassoutos διά τούς φλυάρους ή παροιμία, τό
νερό δεν κουράζεται νά τρέχη, διά τούς άπλήστους καί μεμψί-
μοιρους, τά λιοντάρια γκρινιάζουν όταν τρων, αί όποιαι ούδέν
άλλο είναι ή φράσεις εΐκονικαί, παρομοιώσεις έκ τοΰ φυσικού
κόσμου, λεγόμεναι όπως χαρακτηρίσουν δι' εικόνων ανθρώ-
πινα ελαττώματα. Τοιαΰται είναι καί αί άρχαιαι, τρυγόνων
λαλίοτερος, επί φλυάρου, άεΐ κολοιός ποτϊ κολοιόν Ιζάνει, επί
τών πονηρών τών συμφωνούντων άλλήλοις, βάτραχος οερί-
φιος, έπί τών άφώνων καί άμούσων, διότι έπιστεύετο ότι οί
βάτραχοι έν Σερίφω δέν είχον φωνήν καί άλλαι τοιαΰται.
Οί κάτοικοι τών νήσων Fidji διά νά χαρακτηρίσουν τήν
άπρονοησίαν λέγουν, οί nakondo κόφτουν πρώτα τό κατάρτι,
δηλαδή προτού νά κατασκευάσουν τό πλοιάριον, τούθ' όπερ
αποτελεί παρομοίωσιν είλημμένην έκ τοΰ ανθρωπίνου βίου
καί ούτω καθ' εξής.

Μέγα όμως καί σπουδαΐον μέρος τών κυρίως παροιμιών
προέρχεται καί έκ παροιμιωδών μύθων, οί όποιοι, ώς παρετη-
ρήσαμεν ήδη, πολλάκις συμπτύσσονται εις παροιμίας. Τήν σχέ-
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σιν ταΰτην τών παροιμιών πρός τούς μύθους ανεγνώρισαν ήδη
οί αρχαίοι, αύτός δ' ό Αριστοτέλης ορίζων τήν παροιμίαν ώς
μεταφοράν άπό είδους εις είδος έπάγεται τό εξής παράδειγμα"
«οΐον αν τις ώς αγαθόν πειούμενος αυτός επαγάγηται, εϊτα βλαβΐ],
ώς ό Καρπάθιος φησϊν τόν λαγώ' άμφω γαρ τό είρημέ-
νον πεπόνθασιν», τό όποιον προφανώς προέρχεται έκ μΰθου
και δεικνύει ότι και ό 'Αριστοτέλης ειχεν υπ' όψιν τήν σχέ-
σιν αύτών πρός τούς μύθους.

Καί αύτη μέν ή προέλευσις τών παροιμιών. Δέν πρέπει
όμως νά λησμονήται ότι όσον έπιτυχής καί άν είναι μία
οιαδήποτε εικονική έκφρασις ή παρομοίωσις, διά νά γίνη
παροιμία, πρέπει νά τύχη τής επιδοκιμασίας τοΰ λαοϋ, νά
άποκτήση δημοτικότητα. Διά νά γίνη όμως τοΰτο χρειάζεται
ό πρώτος είπών νά έχη κάποιο κύρος, διά νά τόν παρακο-
λουθήσουν καί οί άλλοι. Πολύ ορθώς δέ λέγουν οί Bassou-
tos, ώς άνωτέρω έμνημονεύσαμεν, παροιμία, πον εκανε ό φτω-
χός, δεν πιάνει.

β') Γ ν ώ μ α ι.

Παρά τάς κυρίως παροιμίας ύπό τό αύτό τής παροιμίας
όνομα περιλαμβάνονται, ώς εΐπομεν, καί αί γνώμαι ή τά
γνωμικά. Αύται έχουν κοινός πρός τάς παροιμίας ιδιότητας
τήν ουντομίαν καί τό πολύχρηοτον καί δημοτικόν, διαφέρουν
όμως κατά τήν φύσιν άπό τάς κυρίως παροιμίας καί τήν
διαφοράν ταΰτην διετύπωσεν άριστα ήδη ό 'Αριστοτέλης, ό
όποιος, ένω τάς παροιμίας ώρισεν άπλώς ώς μεταφοράς άπό
ε'ίδους είς είδος, τήν γνώμην ορίζει ώς «άπόφασιν περί τών
καθόλου, περί δσων αί πράξεις είοίν, καί αιρετά ή φενκτά
εοτι πρός τό πράττειν» (*). Κατά ταύτα αί γνώμαι έκφράζουν
διαφόρους έκ τής πείρας κτηθείσας πρακτικός άληθείας, έν

(') "Εστί δ' ή γνώμη άπόφανσις, ού μέντοι οΰτε περί τών καθ
εκαστον, οΐον ποΐός τις Ιφικράτης, άλλά καθόλου- καί ού περί πάντων
οίον ότι τό εύθύ τω καμπύλω εναντίον, άλλά περί όσων αί πράξεις
είσί, καί αιρετά ή φευκτά έστι πρός τό πράττειν.
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Φύσις καί εκφορά γνωμών

δέ τω συνόλω αυτών άποτελοΰσαι τήν πρακτικήν τοΰ λαοΰ
σοφίαν χρησιμεύουν ώς κανών καί οδηγός εις τάς αντιλή-
ψεις καί ένεργείας αύτοΰ έν τω βίω.

Ή συνήθεια αύτη, νά διατυπώνουν τάς έκ τής βιωτικής
πείρας παρατηρήσεις είς βραχείας ρήσεις, είναι κοινή εις πάν-
τας, τούς έξελθόντας τής εσχάτης βαρβαρότητος, λαούς, καθώς
καί εις τά κατώτερα στρώματα τών λίαν πεπολιτισμένων λαών.
«Οί γαρ άγροϊκοι μάλιστα γνωμοτύποι εισΐ και ραδίως απο-
φαίνονται καθόλου)» παρατηρεί ό 'Αριστοτέλης.

Εκφέρονται δέ αί γνώμαι κατά διαφόρους τρόπους. Στινή-
θης είναι ή έκφορά υπό τύπον γενικής ρήσεως, όποιον π. χ.
τό άρχαΐον, πάν μέτρον άριστον, ή υπό τύπον παραγγέλματος,
οίον τό μηδέν αγαν. Επίσης όμως συνήθης είναι καί ή δι'
αλληγορικών μεταφορών έκ τε τοΰ φυσικοΰ καί τοΰ ανθρω-
πίνου κόσμου, οίον λέγουν οί Bassoutos, δεν ημπορείς νά
ξύρισες το κεφάλι απόντος, οσάκις θέλουν νά δηλώσουν ότι
δέν πρέπει νά διευθετούνται ύποθέσεις άπόντων τών ένδια-
φερο μένων ό καβαλάρης δέν είναι ανόητος, επειδή είναι το
αλ.ογό τον, οσάκις θέλουν νά έκφράσουν τήν γνώμην ότι ό
κύριος δέν πρέπει νά κρίνεται έκ τών άνοησιών τών δούλων
του κττ.

Πλήν τών γενικών τούτων ρήσεων, τών παραγγελμάτων
καί τών άλληγορικών γνωμών, καθ' 6ν τρόπον λαμβάνονται
παρομοιώσεις εκ τών παροιμιωδών μύθων καί συμπτύσσονται
έκ τούτων παροιμίαι, κατά τόν αύτόν τρόπον καί έκ δια-
φόρων διδακτικών μύθων συνεπτύχθησαν διάφοροι διδακτι-
και γνώμαι. Τήν σχέσιν ταύτην τοΰ διδακτικού μύθου πρός
τάς γνώμας άνεγνώρισαν ήδη οί άρχαίοι παροιμιογράφοι,
οϊτινες καί διά τούτο τούς αίνους ορίζουν ώς εξηπλωμένας
παροιμίας μετά διηγήσεως. Σαφέστερον δ' αποφαίνεται ό
Quintilianus, ό όποιος ομιλών περί τών διδακτικών μύθων
επάγεται" «Πρός τούτους συγγενεύει τό είδος εκείνο τής παροι-
μίας, τό οποίον είναι οιονεί τις μνθος βραχύτερος και
άλληγορικώς λαμβάνεται.^

Έκ τών άνωτέρο) νύν ειδών αί άλληγορικαι καθώς καί
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αί εκ διδακτικών μύθων συνεπτυγμέναι, όπως καί αί κυρίως
παροιμίαι, είναι συνηθέστατοι κυρίως εις τούς λαούς, τους
άναβάντας βαθμίδας τινάς είς την κλίμακα τού πολιτισμού,
καθώς καί εΐς τα καθυστερούντα πάντοτε κατώτερα στρώματα
τών πεπολιτισμένων λαών. «Είναι άξιοπεριεργότατον, παρα-
τηρεί περιηγητής τής 'Αφρικής, νά άκούτ) κανείς τήν δμιλίαν
τών ιθαγενών ιεροκηρύκων, οί όποιοι διατηρούν πιστώς τό
πλήρες εΐκόνο)ν ύφος τής συνήθους γλώσσης. Πολλάκις αί
παραινέσεις των άποτελούνται άπό σειράν εικόνων, αί όποΐαι
φέρουν ή μία τήν άλλην κατά τρόπον καταπληκτικόν καί
άπροσδόκητον, πολλάκις χιυρίς καμίαν συνοχήν. Ή φαντασία
συνήθως πλημμυρεΐ καί καταπνίγει κάθε λογικόν είρμόν».
Ώς πρός δέ τάς έκ τών μύθων συνεπτυγμένας γνώμας ιερα-
πόστολος διαμείνας μεταξύ τών άφρικανικών λαών παρατηρεί
τά εξής- «'Ηθική παροιμία (δηλαδή γνώμη) είναι γενικός
συνθετικός τύπος, υπό τόν όποιον οί ιθαγενείς συνοψίζουν
μίαν ήθικήν διήγησιν (δηλαδή μΰθον), ούτως ώστε διά νά
άντιληφθή κανείς τήν ακριβή αύτής σημασίαν, πρέπει νά
άρχίση άπό τήν διερεύνησιν τοΰ μύθου ή τής παραβολής, ή
όποία τήν έγέννησε καί τής οποίας άποτελεΐ αΰτη τήν συγκε-
φαλαίωσιν. Οί μΰθοι ούτοι συλλέγονται τό καλΰτερον εΐς τάς
συνομιλίας, διότι τότε καί ό πρεσβύτερος τούς άναφέρει συμ-
βουλεύων πατρικώς τούς υπεξουσίους του». Είναι δέ προϊόν
αΐ τε αλληγορικοί γνώμαι καί αί έκ τών μύθων συνεπτυ-
γμέναι τών αύτών ψυχολογικών αιτίων, τά όποΐα έγέννη-
σαν καί τούς διδακτικούς μύθους.

Αύτοί είναι οί τρόποι, καθ' ους έκφέρονται αί γνώμαι.
Ώς δέ είναι καταφανές, αί μέν ύπό τόν τΰπον τής γενικής
ρήσεως ή τοΰ παραγγέλματος έκφερόμεναι δέν δύνανται νά
συγχυθοΰν πρός τάς κυρίως παροιμίας, αί άλληγορικαί όμως
γνώμαι, καθώς καί αί έκ μύθων συνεπτυγμέναι, εύκολώτατα
δύνανται νά συγχυθοΰν πρός παροιμίας ούδέ είναι δυνατόν
νά χαράξτ) τις αύστηρά μεταξύ γνωμών καί παροιμιών δρια.
Διότι, δπο>ς άκριβώς συμβαίνει καί μεταξύ τών παροιμιωδών
καί τών διδακτικών μύθων, έκ .τής παρομοιώσεως πρός τήν

20
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Γνιομήν άντίφαΟι^

γνώμην δέν υπάρχει ή εν μόνον βήμα, καθ' όσον ήδη έν
τή παρομοιώσει υποκρύπτεται ή γενικωτέρα ιδέα, τήν οποίαν
θα ήδύνατο νά έκφραση τις ώς γνώμην. Τήν μετάστασιν
ταύτην τών παροιμιών εις γνώμας ύπεδήλωσεν ήδη ό 'Αρι-
στοτέλης σοφώτατα παρατηρήσας ότι «ενιαι τών παροιμιών
και γνώμαί είσιν».

Παρατηρείται δ' ότι είς τούς διαφόρους λαούς διάφορος
είναι καί ή έπικράτησις τής παροιμίας ή τής γνώμης, και
ταύτης ύπό τόν τύπον τής γενικής ρήσεως ή τής εικονικής
άλληγορίας. Εις τούς κατά φύσιν λαούς, καθώς και εις τούς
μάλλον εύτραπέλους καί εύφαντάστους, ώς είναι π. χ οί
"Ελληνες, ήδη άπό τής άρχαιότηιος επικρατεί ή χρήσις τών
εικόνων καί τών παρομοιώσεων, ένω άντιθέταις εις τούς
βορειοτέρους ευρωπαϊκούς λαούς ευδοκιμεί περισσότερον ή
γενική ρήσις καί τό παράγγελμα. Καί αύται δέ αί είκονικήν
άρχήν έχουσαι παροιμίαι είς τούς λαούς τούτους τείνουν πάν-
τοτε νά λάβουν διατύπωσιν διδακτικήν.

Τοιαύται νύν ούσαι αί γνώμαι, άπαύγασμα τής έμπειρίας
τών λαών, άποτελούν τήν πατροπαράδοτον αύτών σοφίαν,
περιβεβλημένην τό άπόλυτον κύρος τής παλαιότητος καί τής
παραδόσεως. Ή πίστις τών λαών εις τήν άλήθειάν των είναι
ασάλευτος, μεγάλη δ' υπήρξε καί ή έκ μέρους τών σοφών
άποδοθείσα εΐς αύτάς έκτίμησις. Καί όντως πολλάκις είναι
σοφώταται καί πρακτικώταται. Έν τούτοις όφείλομεν νά
παρατηρήσωμεν ότι ή απόλυτος αύτη πεποίθησις εις τήν άλή-
θειάν τών γνωμών δέν είναι καί άπολύτως δικαιολογημένη.

"Ηδη ό 'Αριστοτέλης παρατηρών ότι οί άγροίκοι, οί όποιοι
είναι καί οί μάλιστα γνωμοτύποι, ραδίως αποφαίνονται καθόλου,
ύποδηλοί ότι αί άποφάνσεις αύται καί αί γενικεύσεις, πολύ
εύκολοι καί πολύ άτελεΐς, δέν δύνανται νά διεκδικήσουν γενι-
κού κύρους άλήθειάν. Καί πραγματικώς ή λαϊκή παρατήρησις,
έκ μιας συνήθως όψεως τοϋ πράγματος ορμώμενη, δέν δύνα-
ται νά διατυπώση ή μονομερή γνώμην, σιιχνά δέ συμβαίνει
περί τοϋ αύτοϋ πράγματος νά υπάρχουν περισσότεροι γνώμαι,
όχι μόνον απλώς διάφοροι, άλλά πολλάκις καί αντιφατικοί,
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καθ' όσον ή παρατήρησις όρμάται από διαφόρους ή πολλά-
κις καί άπό άντιθέτους όψεις του πράγματος.

*

* *

'Αντιθέτως νΰν πρός τάς κυρίως παροιμίας, αί όποιαι
είναι καί παρέμειναν έντελώς λαϊκής άρχής, αί γνώμαι προα-
γομένου τοϋ πολιτισμού, παραληφθεΐσαι, καθ' όν τρόπον καί
οί διδακτικοί μΰθοι,. ύπό τών σοφών καί ποιητών, έκαλλιερ-
γήθησαν καί πολύ μάλιστα. Ούτοι όχι μόνον τάς ύπαρχούσας
έχρησιμοποίησαν, άλλά καί άλλας έδημιούργησαν, τών οποίων
πολλαί, έπειδή κατά τούς παλαιούς χρόνους ή άπόστασις
μεταξύ τοϋ λαοϋ καί τών σοφών καί ποιητών δέν ήτο τοιαύτη,
οϊα σήμερον, ταχέως κατέστησαν δημοτικαί, πλουτίσασαι τόν
πατροπαράδοτον λαϊκόν θησαυρό ν, ώστε σήμερον προκειμένου
περί τών παλαιοτέρων γνωμών νά είναι δύσκολον νά άπο-
φανθώμεν αν ή άρχή αύτών είναι λαϊκή ή λογία.

Εις τήν Ελλάδα έθεωρεΐτο άπαραίτητον δι' έ'να ποιητήν
νά δύναται έκ τοΰ προχείρου νά άποφαίνεται γνώμας εις
ό,τι ήθελεν έραηηθή ύπό τών παρόντων. Ό "Ομηρος κατά
τόν περισωθέντα βίον αύτοΰ «και περί τών λεγόμενων υπό
τών παρεόντων εις τό μέσον γνώμας αποφαινόμενος θαύ-
ματος άξιος εφαίνετο είναι τοις άκούουσι», ό δέ 'Ησίοδος
είς τό διδακτικόν αύτοΰ έπος πλείστας τοιαύτας γνώμας έγ-
καιέσπειρε. Βραδύτερον ή γνωμολογία άναπτύσσεται εις αύτο-
τελές λογοτεχνικόν είδος, τοΰ όποιου κατ* εξοχήν άντιπρόσω-
ποι είναι ό Φωκυλίδης καί ό Θέογνις. "Ετι ύστερώτερον οί
δραματικοί καί μάλιστα ό Ευριπίδης καί οί κωμικοί τής
νεωτέρας κωμωδίας άφθονούν εις γνώμας, ενωρίς δέ φαί-
νεται ότι κατηρτίσθησαν συλλογαί τοιούτων γνωμών σοφών
καί ποιητών, διότι καί ώς ρητορικόν μέσον έχρησιμοποι-
οϋντο, ϊσως καί διά παιδαγωγικούς σκοπούς. Κατά τούς
βυζαντινούς χρόνους αί συλλογαί αύται πληθύνονται, πασί-
γνωστοι δέ καί πολύχρηστοι ήσαν αί ύπό τόν τίτλον Μο-
νόατιχοι γνώμαι τον Μενάνδρου, αί όποιαι έχρησιμοποιοΰντο
και εις τήν διδασκαλίαν.
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Άλλά καί. εΐς τούς άλλους ιστορικούς λαούς ή γνωμο-
λογία άνεπτύχθη ταχέως ύπό τών σοφών εΐς γραμματειακόν
είδος. Είς τούς 'Ινδούς ή γνωμική ποίησις έθεραπεύθη μετά
πολλού ζήλου, χιλιόγνωμοι δέ συλλογαί κατηρτίσθησαν, παρά
δέ τοις Έβραίοις είναι γνωσταί αί Παροιμίαι τοΰ Σολο-
μώντος, ό Εκκλησιαστής, ή Σοφία Σειράχ. Καί μέχρι δέ τών
τελευταίων χρόνων εμφανίζονται τοιαύτα γνωμολογικά έργα
εις τήν παγκόσμιον φιλολογίαν.

Μετεχειρίσθησαν δέ οί παλαιοί σοφοί καί ποιηταί καί
τούς τρεις τρόπους τής εκφοράς, δηλ. καί τήν γενικήν ρήσιν
καί τό παράγγελμα καί τήν άλληγορίαν καί τόν γνωμικόν
μΰθον. Γενικαί ρήσεις καί παραγγέλματα ώς άποφθέγματα
σοφών καί ΐδίςι τών λεγομένων επτά σοφών έφέροντο πολλά
παρά τοις άρχαίοις, οίον βαρίι άπαιόενσία, πάν μέτρον άριστον,
άργός μή ϊαϋι μηδ' αν πλοντής, πολλά δέ δύναται νά εύρη
κανείς και είς τά γνωμολογικά έργα όλων τών άρχαίων ιστο-
ρικών λαών. 'Αλλ' ιδιαιτέρως προσφιλής είς τούς σοφούς ήτο
ό δεύτερος καί τρίτος τρόπος, ό δι' αλληγοριών καί μύθων.
Εκείνο δέ τό όποιον ορθότατα παρατηρεί ό Berg περί τής
λαϊκής σοφίας τών Ελλήνων, ότι σπανίως κατηυθύνετο εύθύ
πρός τόν σκοπόν της, άλλά συνήθιζε δι' εικόνων καί παρο-
μοιώσεων ό,τι ήθελε νά διδάξη μάλλον νά υπαινίσσεται ή
νά έκφράζη, (*) δύναται έπίσης νά έφαρμοσθή διά τούς πα-
λαιούς τούτους σοφούς καί ποιητάς όλων τών ιστορικών λαών.

Διά τούς σοφούς τούτους τό αίνιγμα ήτο σοφία, καί τήν
σοφίαν αύτών προσεπάθουν είς ρήσεις σκοτεινάς έκ τής άλλη-
γορίας νά έκφράσουν, ώστε νά καθίστανται καί αύται αύτό-
χρημα αινίγματα. (2) "Οθεν καί ή λέξις αίνιγμα πολλάκις έδή-

(') Ή συνήθεια αΰτη φαίνεται ότι ήτο κατ' εξοχήν προσφιλής είς
τούς Λάκωνας· δθεν καί τό παροιμιώδες λακωνίζειν καί τά λακωνικά
λεγόμενα άποφθέγματα.

(2) Τήν γνώμην ταύτην περί τών παλαιών σοφών είχον καί οί αρ-
χαίοι· δθεν καί ό Παυσανίας 8, 8,2 λέγει περί αύτών· «Ελλήνων τούς
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λωσε τήν παροιμίαν καί μάλιστα ου μόνον τήν γνώμην, άλλά
καί τήν κυρίως παροιμίαν διά τό συγγενές. Ουτω π. χ. έν
τω Δευτερονομίω απειλείται ό 'Ιουδαϊκός λαός, έν ή περι-
πτα>σει ήθελεν άποστή τής όδοΰ τοΰ θεοΰ, διά τών εξής'
«'Απαγάγοι Κύριος σε και τους αρχοντάς σου ... είς έθνος, ο.
ουκ επίστασαι συ και οι πατέρες σου, και λατρεύσεις εκεί θεόίς
έτέροις, ξύλοις και λίθοις. Και εσει εκεί εν αίνίγματι καϊ εν
παραβολή και εν διηγήματι εν πάσι τοις εθνεσιν, εις ους
Άν άπαγάγη σε Κύριος έκει», όπου βέβαια τό αίνιγμα παρα-
τιθέμενον πρός τά συγγενή αΰτώ, τήν παραβολήν δηλ. καί τό
διήγημα, σημαίνει τήν κυρίως παροιμίαν.

Χαρακτηριστικώτατα δέ είναι διά τό είδος τοΰτο τής
σοφίας όσα λέγονται είς τά σοφά γνοιμολογικά βιβλία τών
Εβραίων. Αί παροιμίαι τοΰ Σολομώντος συνετέθησαν «γνώ-
ναι σοφίαν καϊ παιδείαν, νοήσαι τε λόγους φρονήσεως, δέξα-
σθαί τε στροφάς λόγων, νοήσαι τε δικαιοσύνην άληθή και
κρίμα κατευθύνειν ίνα δω άκάκοις πανουργίαν, παίδι δε νέω αΐσθησίν τε και εννοιαν. Τώνδε γαρ άκουσας σοφός σοφώ-
τερος εσται, δ δε νοήμων ' κυδέρνησιν κτήσεται. Νοήσει τε
παραβολήν και σκοτεινόν λόγον, ζήσεις τε σοφών και
αινίγματα» f1). Ή Σοφία Σειράχ περί τοΰ σοφοΰ όμι-
λοΰσα, « Σοφίαν, λέγει, πάντων άρχαίαν Ικζητήσει και εν
προφητείαις ασχοληθήσεται. Διηγήσεις ανδρών ονομαστών
συντηρήσει και êv στροφαΐς παραβολών συνεισελεύσεται.
'Απόκρυφα παροιμιών Ικζητήσει καί έν αινίγμασι πα-
ραβολών αναστραφήσεται» (*). Περί δέ τοΰ Σολομώντος όμι-
λοΰσα (3), « Γήν άπεκάλυψεν ή ψυχή σον, λέγει, και ίνέπλη-
σας εν παραβολαΐς αινιγμάτων. Είς νήσους πόρρω αφί-

νομιζομένους σοφούς δι αινιγμάτων πάλαι καί ούκέτ' έκ τοϋ εύθεος
λέγειν τούς λόγους».
Ο Παρ. I, 2 κέ.
Ο Σοφ. Σειρ. 39, 1.
(") Αύτ. 47, 15 κέ.
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κει ο τό όνομά σου καϊ ήγαπήθ ης εν τή ειρήνη σου. Έν
φδάϊς και παροιμίαις και παραβολαΐς και εν έρμη-
νείαις άπεθαΰμασάν σε χώραι». Τοιούτος ήτο καί δ τρό-
πος τής διδασκαλίας τοΰ Χριστοΰ, δθεν καί τό παροιμιώ-
δες «εν παροιμίαις λαλείς και ουκ οΐδαμεν τί λέγεις».

Χαρακτηριστικών παράδειγμα τοιούτων αινιγματικών γνω-
μών εκ τής αρχαίας Ελλάδος είναι, αί πυθαγόρειοι γνώμαι,
ή, όπως λέγονται, τά σύμβολα, τάς όποιας οί αρχαίοι διά τό
σκοτεινόν τής αλληγορίας άπεκάλεσαν αινίγματα, οίον ι μή τό
πΰρ τή μαχαίρα σκαλεύ ειν, όπερ ήν μή τόν άνοιδοϋντα
καί όργιζόμενον κινειν λόγοις παρατεθειγ μένοις____τάς λεωφό-
ρους μή βαδίζειν, δι' ου ταΐς τών πολλών επεσθαι γνώ-
μαις εκώλυεν, τάς δε τών ολίγων και πεπαιδευμένων μετα-
θειν, μηδε χελιδόνα εν οικία δ έχεσθαι, τοΰτ' εστί λάλους
ανθρώπους καί περί γλώτταν ακρατείς όμωροφίους μή ποιει-
σθαι» ί1). Καί εις αυτήν δέ τήν φιλοσοφίαν έχρησιμοποιήθη
ό αινιγματικός οΰτος τρόπος τής έκφράσεως. Τοιαΰτην τινά
τουλάχιστον δΰναμιν έχουν τά πλείστα τών Ηρακλείτου, όστις
καί διά τοΰτο αίνικτής εκλήθη.

Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ή τάσις αύτη πρός τήν
άλληγορίαν εμφανίζεται ώς πρός τάς παροιμίας κατά περί-
εργον τρόπον. Οί βυζαντινοί δηλαδή, καθ' δν τρόπον εύρι-
σκον έν τοις ίεροΐς βιβλίοις πολλά τά διά παραβολών εί-
ρημένα, ούτω προσεπάθουν νά άνεύρουν τοιαύτας άλληγο-
ρίας, φρικτός, όπως λέγουν, εννοίας, εις κοινοτάτας λαϊκάς
παροιμίας, τάς όποιας διά τοΰτο καί λόγους παραβολικούς
ώνόμασαν καί δημώδη αινίγματα. "Οθεν καί αί πλεισται
τών περισωθεισών συλλογών βυζαντινών δημωδών παροι-
μιών συνοδεύονται ύπό τοιούιων θεολογικών αλληγορικών
ερμηνειών.

(') Πορψύριος έν Βίω Πυθαγόρου 42. Diels, Die Fragmente
der Vorsokratiker I, 281.
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γ) Παροιμιώδεις φράσεις.

Παρά τάς κυρίως παροιμίας και τά γνωμικά δύνανται,
ως εΐπομεν, νά συνεξετασθούν καί αί διάφοροι καί πολυ-
ποίκιλοι παροιμιώδεις μεταφορικοί εκφράσεις. Αύται έχουν
μέν κοινόν προς τάς παροιμίας καί τά έκ μεταφορών γνω-
μικά τό είκονικδν έν τή έκφράσει, ώς καί τό πολύχρηστον καί
δημοτικόν, άλλά διακρίνονται σαφώς καί άπό τάς παροιμίας
καί άπό τά γνωμικά. Άπό τάς παροιμίας μέν, διότι πρώτον
ούδεμίαν πρός ούδένα μΰθον έχουν σχέσιν καί δεύτερον, διότι
στερούνται τής αύτοτελείας, τήν οποίαν καί καθ' έαυτήν έχει
ή παροιμία καί έν τή μεταφορά καί τή παρομοιώσει πρός
οιονδήποτε γεγονός διατηρεί, πρός τό όποιον ούδέποτε καί
ταυτίζεται, χαρακτηρίζει δέ μόνον έπί τό έναργέστερον καί
γενικώτερον. Οΰτω π. χ. ή μέν φράσις, γάιδαρος ξεσαμάρω-
τος, λεγομένη μετ' άγανακτήσεως περί τίνος ή πρός τινα είναι
απλή παροιμιώδης μεταφορική έκφρασις, άντικαθιστώσα τήν
κυριολεξίαν, είσαι θρασυς καί αναίσχυντος, ενώ ή φράσις, σάν
τοϋ γαϊδάρου τήν ουρά ούτε μακραίνει οντε κονταίνει, είναι
παροιμία, διότι καί αύτοτέλείαν έχει καί μεταφερομένη εΐς
τήν περίπτωσιν τοΰ στάσιμου χαρακτηρίζει μέν αύτήν έπί τό
έναργέστερον καί τό άστειότερον, δέν παύει όμως νά είναι
παρομοίωσις ούδέ χρησιμοποιείται πρός άντικατάστασιν τής
κυριολεκτικής φράσεως, είναι στάσιμος.

Άπό δέ τά έκ μεταφοράς γνωμικά διακρίνονται πολύ
εύκολώτερον, διότι εΐς αύτά είναι εύδιάκριτος πάντοτε ή ύπο-
κρυπτομένη γνώμη. Ούτως αϊ φράσεις, βράζει το αίμα του,
εκόπη το αίμα του, παίρνω το αίμα μου πίσω, είναι άπλαΐ
παροιμιώδεις μεταφορικοί έκφράσεις άντί τών κυριολεκτικών
είναι ακμαίος, εφοβήθη, εκδικοϋμαι, τάς οποίας βαθμηδόν καί
αντικατέστησαν έν τώ συνήθει λόγω ούταις, ώστε δέν είναι
πλέον αισθητή ή μεταφορική αύτών χρήσις, Ινω ή φράσις,
το αίμα νερό δε γίνεται, είναι γνώμη, διότι έκφράζει διά
μεταφοράς τήν γενικήν ίδέαν, ότι οί συγγενείς διατηρούν
πάντοτε τήν πρός άλλήλους άγάπην.
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Β') Κατάταξις τών παροιμιών.

Αί κυρίαις νϋν παροιμίαι μετά τών γνωμικών, αί παροι-
μίαι δηλαδή εν γένει, όπως λέγει ή κοινή συνήθεια, είναι
μετά τών παραλλαγών το>ν μάλιστα πολυπληθέστατοι, άρι-
θμούμεναι πολλάκις κατά χιλιάδας. 'Αλλά διά τοΰτο άκριβώς
είναι άδΰνατος ή μελέτη αυτών, εφ' όσον διά μιάς ώρισμέ-
νης κατατάξεως δέν ευκολύνεται ή εύρεσίς το)ν. Καί ή πλου-
σιωτάτη καί πολυτιμοτάτη συλλογή άποβαίνει διά τήν έπι-
στημονικήν μελέτην άχρηστος, έφ' οσον διά μεθοδικής κατα-
τάξεως δέν εύκολύνη τήν εύρε σι ν ταύτην. Διά τοϋτο καί
έφηομόσθησαν διάφορα συστήματα κατατάξεως.

Το χείριστον πάντων είναι ή αλφαβητική κατάταξις κατά
το πρώτον γράμμα τής πρώτης λέξεως τής παροιμίας. Διά
τοΰ συστήματος τούτου παραλλαγαί τής αύτής παροιμίας δια-
σπείρονται είς διάφορα στοιχεία τού άλφαβήτου, καθ'οσον δέν
συμβαίνει πάντοτε νά αρχίζουν άπό το αύτό γράμμα. Ούτως
ή παροιμία, τί γυρεύει ή άλωπου 'ς το παζάρι; θά καταταχθή
εϊς το τ, ένώ ή κρητική παραλλαγή αύτής, είντα γυρεύ' -ή άλω-
που 'ς το παζάρι; θά καταταχθή είς τό ε.

"Αλλο σύστημα είναι τό καθ' ύλην. Κατ' αύτό αϊ παροι-
μίαι κατετάχθησαν ύπό διαφόρους τίτλους, αντιπροσωπεύον-
τας τό πράγμα, εΐς τό όποιον εκάστη αναφέρεται. Προυτά-
θησαν δέ διάφορα τοιαΰτα σχεδιαγράμματα, έκ τών οποίων
αναφέρω τά άκόλουθα"

Α')—'Ανθρωπολογικοί: α') ιδιότητες φυσικαί καί ήθικαί έν σχέσει πρός
τούς διαφόρους λαούς β') παροιμίαι, αναφερόμενοι εις τήν γλώσ-
σαν, τήν πίστιν, τήν δεισιδαιμονίαν, τά έθιμα γ') ήθική.
Β')—Πολιτικοί καί δικαστικοί : δ ) νομοθεσία ε') νόμοι ς') κακουργή-
ματα καί ποιναί ζ') δικαστικαί τελεταί.
Γ')—Παροιμίαι φυσικαί: η') μετεωρολογία, αστρολογία θ') άγροτικαί
ι') ίατρικαί.

Δ')—Παροιμίαι ίστορικαί: ια') χρονολογικοί ιβ') τοπογραφικοί ιγ') εθνο-
γραφικοί ιδ') προσωπικοί.
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Άντί τούτου, προταθέντος ύπό τού M. Long, ό P. Se-
billot προτείνει τό εξής·

Α')—Ήθικαί γνώμαι και ίδέαι θρησκευτικοί ή κοινωνικαί: α') ήθική β')
κανόνες διαγωγής γ') θρησκεία δ') νόμοι, δικαιοσύνη και εθη ε')
δεισιδαιμονία ς') μνημοτεχνία.
Μ')— Βίος ανθρώπινος : α') φάσεις άπό γεννήσεως μέχρι θανάτου β')
έθιμα οικιακά ή αγροτικά γ') έπαγγέλματα, έμπόριον, γεωργικός
βίος.

Γ')—Ζωα: α') ζώα άγρια β') ζφα ήμερα οικιακά.
Δ') — Φυσικός κόσμος: α') μετεωρολογία β') ώραι τοΰ έτους γ') δδατα
δ') ή γή καί αί διάφοροι αυτής περιστάσεις ε') ρήσεις γεωγρα-
φικοί ς') φυτά.

Ε')—'Ιστορικοί ή εκ παραδόσεων: α') γενική ή τοπική ιστορία β') έθνι-

καί ομάδες γ') τόποι δ') ήρωες, θεοί καί δαίμονες.
Τ') — Σατυρικοί: α') προσώπων ή επαγγελμάτων β') περιπαίγματα χω-
ριών.

Ζ')—Συγκριτικοί: α') αί άρχόμεναι διά τής φράσεως »κατά πώς λεν»
β') αί συγκρίσεις.

Ή τοιαύτη κατάταξις ευκολύνει βέβαια πολύ τούς· μελε-
τητάς, τούς ερευνώντας ειδικά θέματα, δέν είναι όμως καί
πολύ πρακτική. Διότι πολλάκις ή αύτή παροιμία θά έπρεπε
νά επαναλαμβάνεται ύπό πλείονας τίτλους, καθ' δσον ή χρη-
σιμοποίησις αυτής είναι ποικίλη. Έν έναντία περιπτώσει,
έάν άνεγράφετο έφ' άπαξ, θά ήτο δύσκολος ή άνεύρεσίς
της. Εΐδομεν δέ άνωτέρω τοιαύτα παραδείγματα, καθ'α γνώ-
μαι και ρήσεις διάφοροι, μεταφερόμενοι, χρησιμοποιούνται
δι' άλλας περιστάσεις. "Επειτα είναι πολλαί καί μάλιστα έκ
τών κυρίως παροιμιών, αί όποΐαι ώς άπλαΐ παρομοιώσεις
δυσκόλως θά ήδύναντο νά ύπαχθούν ύπό ενα οιονδήποτε
τίτλον έκ τών άνωτέρα), έν τοιαύτη δέ περιπτώσει θά παρί-
στατο άνάγκη πολλαπλασιασμού τών τίτλων, τό όποιον βε-
βαίιος θά μάς έφερεν εΐς άδιέξοδον χωρίς νά διευκολύνη
καθόλου τήν εύρεσιν.

Τρίτον σύστημα, τό καί πρακτικώτερον, είναι τό άλφαβη-
τικόν μέν, άλλά κατά τήν κυρίαν λέξιν τής παροιμίας. Είναι
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δέ κυρία λέξις τής παροιμίας ουχί ή πρώτη, αλλ' εκείνη, ή
οποία ενέχει έν εαυτή όλόκληρον τό βάρος τής παροιμίας,
ή οποία είναι οιονεί ή κρηπίς, έφ' ης στηρίζεται ή παροι-
μία. Οΰτω π. χ. ή παροιμία, ή αλήθεια είναι μαλλώτρα, θά
καταταχθή εΐς τήν λέξιν αλήθεια, ή οποία είναι ή σπουδαιό-
τερα λέξις τής παροιμίας, 'Επίσης εΐς τήν αυτήν λέξιν Οά
καταταχθή καί ή παροιμία, οποίος λέγει τήν αλήθεια τρυπονν
τό φέαι του. Ή παροιμία

Άπ6 γίγαντα δανείοον,
άπό αλεπού άλαργίσου.

θά καταταχθή εις τήν λέξιν αλεπού, ή οποία είναι ή κυρία
λέξις, άφ' ου ή παροιμία λέγεται κυρίως διά τούς πονηρούς,
τών οποίων σύμβολον είναι ή αλεπού.

Μίαν δυσκολίαν έχει ό τρόπος ούτος, ότι είς μερικάς
περιπτώσεις έρχεται κανείς εις δύσκολον θέσιν, όταν πλείονες
λέξεις έν τή παροιμίςι διεκδικούν τήν κυρίαν θέσιν. Έν
τοιαύτη περιπτώσει τό πράγμα διορθώνεται διά τών παρα-
πομπών. Τό σύστημα τούτο μετεχειρίσθη πλήν άλλων καί
ό Ν. Γ. Πολίτης εις τό μέγα αύτού περί τών ελληνικών
παροιμιών έργον.

ΝεοελληνικαΙ παροιμίαι και παροιμιώδεις
φράσεις.

Α ) "Ονομα, εισαγωγή «αι διαίρεσις.

Αί παροιμίαι φέρονται είς τόν έλληνικόν λαόν ύπό τά
αύτά καί εις τούς άρχαίους ονόματα, παροιμία, καί διαλε-
κτικώς παρομία έν Πόντω καί παραμιά έν Κρήτη, λόγος,
λόγια, παλαιινά λόγια έν Κρήτη, μϋθος καί εΐ τι άλλο, ώς
καί ύπό τά νεώτερα, καταλόϊ έν Κυζίκω, πρόλογος εΐς Άρ-
γυράδες Κερκύρας, παραμύθι καί εΐ τι άλλο. Εισάγονται δέ
συνήθως εις τόν λόγον διά διαφόριυν τυπικών φράσεων, οίον
ώς κατά που ^ή πώς) λέει δ μϋθος, —δ λόγος, είναι ενας
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λόγος που λέει, ενας λόγος λέει, να σου πώ ενα λόγο, — ενα
μϋθο, — ενα παραμύθι, καλά τό λεγαν οι παλαιοί κτλ.

Περιλαμβάνονται δ' ύπό τά ονόματα ταύτα πλήθος μέγα
φράσεων ποικιλωτάτης αρχής καί προελεύσεως, αί όποΐαι,
καθώς έν γένει αί παροιμίαι, δύνανται νά διακριθούν είς
δυο κυρίας καί μεγάλας ομάδας, τάς κυρίως παροιμίας καί
τάς γνώμας.

α) Κυρίως παροιμίαι.

"Ο, τι άνοιτέρω ελέχθη γενικώς περί τών κυρίως παροι-
μιών έφαρμόζεται άπολυτως εις τάς νεοελληνικός κυρίως πα-
ροιμίας. Καί αύται ούδέν άλλο είναι ή μεταφοραί καί παρο-
μοιώσεις, διά τών οποίων ό λαός χαρακτηρίζει μετά σκώμ-
ματος καί ειρωνείας πάσαν πράξιν ή λόγον ασυνήθη καί
ίδιόρρυθμον.

Άπαραγνώριστος δέ είναι ό σκωπτικός καί ειρωνικός
αύτών χαρακτήρ. Τοϋτο άνεγνώρισαν ήδη οί καταρτίσαντες
τάς βυζαντινός συλλογάς, ώς φαίνεται έκ τών έπιγραφών,
« Αισώπου κοαμικαι κωμωδίαι κατ' άλφάβητον » καί τοΰ
Ψελλού, «"Ετεραι ίξηγήσεις και τών παρ* ήμϊν αστείων λό-
γων και δημωδών, καϊ μετάφρασις τούτων έκ τοϋ άστείου
εις τό βέλτιον καϊ ύψηλότερον ».

"Οπως δ' έν γένει τών κυρίως παροιμιών, ούτο) καί τών
νεοελληνικών αί παρομοιώσεις καί μεταφοραί λαμβάνονται
πρώτον έκ τοΰ φυσικού έν γένει κόσμου ή έκ τοΰ άνθρω-
πίνου βίου. Παραδείγματα υπάρχουν άφθονα. Ούτω π. χ.
έκ τοΰ κόσμου τών ζφων προέρχονται αί ακόλουθοι" ή αλε-
πού μ' ακρίδες δε χορταίνει, λεγομένη έπί πονηρών, έπιζη-
τούντων ύπερβολικά κέρδη" γαϊδάρ' λαλείς, πουρδες ακούς,
λεγομένη έπί βαναύσων καί χυδαίων" τό' γουρούνι λάσπη
θέλει, έπί φαύλων τό γουρούνι καί τή μύτη νά τοϋ κόψης
πάλι θα σκάψη, έπί τών πονηρών, τών εμμενόντων εις τήν
πονηρίαν των το γουρούνι τόσο εχει τά βαλάνια, ώσάν και τα
μοσκοκάρυδιι, έπί τών άγροίκων, τών μή δυναμένων νά δια-
κρίνουν τήν πραγματικήν άξίαν τών πραγμάτων τόν άκο-
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λουθάνε σάν τον γκεσέμι τ' αλλ' αρνιά' σαν τή γελάδα τήν κο-
πριά, επί τών άμελούντων τών Ιδίων, ώς ή άγελάς τής κόπρου-
σαν δ σκύλος 'ς τήν πετροβολιά, έπί τών διωκόντων άνοή-
τως' σαν τά κοράκια 'ς τδ ψοφίμι, ΙπΙ παρασίτων. Έκ τοΰ
φυσικοΰ κόσμου ή ακόλουθος- λάμνει τον σαν δ βορκάς τά
νέφη, επι τοΰ άγοντος καί φέροντος τινά κατά τό δοκοΰν
κτλ. κτλ.

Έκ τοΰ άνθρωπίνου βίου επίσης είναι πολλαί αί παροι-
μίαι, καθώς καί εκ τών δοξασιών και τών εθίμων. Ούτω
π. χ. λέγεται" σά 'ς το μύλο με τήν αράδα' δντα μιλής κι
δέ σ* άκοΰνι, | τάξι πώς είσι 'ς τού μύλου, επί άγορεΰοντος,
τόν όποιον δέν προσέχουν πέθαν' ού μυλοννας γιά νιρό, έπί
τών στερουμένων πράγματος, τοΰ όποιου συνήθως άφθονοΰν
ό παπάς σπίτι σέ σπίτι \ κι άλλος 'ς τοϋ παπά τδ σπίτι" τον
παπα γράμματα θά μάθη ς ; τον Ιπέταξαν σάν τήν τρίχα άπδ
τδ ζυμάρι' άποπίσ' άσσά νταονλ'α κλάν (—άπό πίσα) άπό
τά νταούλια κ.), έπί τών μή τολμώντων νά ειπούν φανερά
τήν γνωμην των, άλλά καιροφυλακτοΰντων νά ειπούν αυ-
τήν έν καιρώ θορΰβου, όπως μή γίνη άκουστή" φύλλα κόφτ',
έπί βαρήκοου, έκ τών κοπτόντων κλάδους δρυός, οΐτινες
άπησχολή μένοι. δντες εΐς τό θορυβώδες έργον των δέν άκοΰουν
καλούμενοι κτλ. "Επειτα λέγεται, περπατεΐ με τδ καυκί 'ς τόν
αφαλό, έπί λίαν άσθενικών, έκ τής συνήθειας νά τοποθετοΰν
σικΰαν έπί τοΰ όμφαλοΰ" με προσωπίδα γεννήθηκε, έπί τών
θεωρουμένου τυχηρών, διότι πιστεύεται ότι οί μετά τοΰ
θυλάκου γεννώμενοι είναι τυχηροί" τρίχα εκαψε ή 'ς τά κουκκιά
ερρηξε, έπί τών είς καίριον στιγμήν εμφανιζομένων, έκ τών
γνωστών τρόπων τής μαντικής· ερχεται σάν ήλιους, έπί τών
πειναλέων, έκ τής γνωστής περί τής άδηφαγίας τοΰ ηλίου
λαϊκής δοξασίας κτλ. κτλ.

Τό μέγιστον δμιος πλήθος τών νεοελληνικών κυρίο)ς πα-
ροιμιών προέρχεται έκ παροιμιωδών μΰθα>ν, είναι συνεπτυγ-
μένοι παροιμιώδεις μΰθοι. Τοΰτο άντιλαμβάνεται. καί αυτός
ό λαός, ώς φαίνεται τουλάχιστον έκ τών ονομάτων, διά τών
οποίων ονομάζει τούς μύθους καί τάς παροιμίας. Ούτω πολ-
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λαχού τούς μύθους ονομάζει παροιμίας, ώς λ. χ. εν Ήπείρφ·
νά σοϋ πώ μιά παροιμία' καί άντιστρόφως τάς παροιμίας
καλεί μύθους καί παραμύθια, καθώς έσημειώσαμεν ανωτέρω.

Πώς τώρα οί παροιμιώδεις μύθοι συμπτύσσονται εΐς
παροιμίας δύναται κανείς νά παρακολούθηση εΐς τά γινό-
μενα σήμερον παρά τω λαώ. Κατ' αρχάς ή διήγησις επιλέ-
γεται ολόκληρος είς πάσαν πράξιν ή πάντα λόγον, δ οποίος
παρουσιάζει άναλογίαν καί ομοιότητα προς τά έν αύτη έξι-
στορούμενα. Κατά κανόνα δ', ώς εΐπομεν, πρόκειται περί
πράξεα>ν καί λόγων άνοήτων, άσυνήθων καί ίδιοτρόπων, οί
όποιοι δύνανται νά δώσουν άφορμήν εΐς σκωπτικόν γέλωτα
καί εΐρωνείαν. Εισάγεται δέ συνήθως ή διήγησις διά διαφό-
ρων φράσεων, οίον 'Εσύ το κάνεις τώρα σάν εναν μιά φορά,
που κτλ., τάς οποίας άνεφέραμεν ήδη εΐς τά περί μύθων,
καί έπιλέγεται ολόκληρος.

Όταν όμως πρόκειται περί διηγήσεων, αί όποΐαι έχουν
μεγάλην διάδοσιν, όπως είναι ακριβώς οί παροιμιώδεις μύθοι
καί μάλιστα οί μϋθοι τών ζώων, οί οποίοι άπό τής αρχαιό-
τητος ήσαν ήδη έν χρήσει, συνήθαις ό έπιλέγων περιορίζε-
ται είς τήν δι' ελαχίστων ύπόμνησιν τής διηγήσεα>ς είσάγων
αύτήν διά τοΰ σάν. Ούτω π. χ. είναι γνωστός ό κατωτέρω
περί τής άλώπεκος μύθος'

Μια φορά ενας λύκος και μια αλεπού είχανε νά μοιράσοννε ενα αλώνι,
πού τό είχανε λιχνιοει και είχανε χωρισμένο τόν καρπό και τά χερα. Τότε
ή άλπού λέγει 'ς τό λύκο έτσι ψευδά καθώς μιλάει · *"Ελα, κ ν λ' Νικολό, ή
νά πάλγ/ς εσύ τά χελα κ' έγώ τόν καλπό, ή εγώ τόν καλπό κα'ι αύ τά χελα».

Τόν μΰθον τούτον ό έπιλέγων ώς λίαν γνωστόν δέν έχει άνάγ-
κην νά έπαναλάβη όλόκληρον, άλλά μόνον νά ύπομνήση συγ-
κεφαλαιών διά βραχέων τό περιεχόμενον αύτού' Σάν το λύκο
και τήν άλπου με τον καρπό και τά χερα. Κατ' αύτόν τόν
τρόπον, διά τής συγκεφαλαιώσεως τοΰ μύθου εΐς μίαν φράσιν,
γεννάται ή παροιμία.

Δέν είναι όμως αύτός ό μόνος τρόπος τής συμπτύξεως
τών μύθων εις παροιμίας. Πολλάκις οί μύθοι περιέχουν έν
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τω διαλόγω τών προσώπων αυτών εκφράσεις τινάς λίαν
χαρακτηριστικάς, αί όποΐαι καί αποτελούν τό κέντρον, ούτως
ειπείν, της όλης διηγήσεως. Έν τοιαύτη περιπτώσει άρκεΐ ή
έπανάληψις αυτών, διά νά γίνη ύπόμνησις εις τόν όλον μΰ-
θον. Ούτως υπάρχει ό έξης μύθος"

Μιά φορά ένας καϊχτσής έταξίδενε με τό καΐκι του με πλήρωμα άπό
τρεις ναύτες και ΰοτερα άπό κάθε ταξίδι εμοίραζε τά κέρδη, δίδων είς κάθε
ναΰτην άνά 100 γρόσια. Έμέτρα δέ έτσι: Είς τους ναύτες έλεγε· « Τρις τριάντα
ενενήντα και δέκα έκατά», εις δε τό έδικόν του μεριδιον έλεγε· «Τρις πενήντα
ενενήντα και πενήντα εκατό». "Ενας άπο τούς ναύτες, νοήοας τό τέχνασμα
λέγει είς τόν πλοίαρχο ν' « Καπετάνιε, δέ μοΰ δίνεις κ' έμένα τρις πενήντα
ενενήντα κα'ι πενήντα εκατό; — Νά καί ού και α (όπα», τω άπήντηοεν.

Είναι προφανές ότι τό σπουδαιόιερον μέρος τοΰ μύθου είναι
ή φράσις, τρις πενήντα ένενήντα και πενήντα εκατό, ή οποία
καί χαρακτηρίζει τόν αισχροκερδή άπατεώνα, αυτή δέ καί
άποσπασθεΐσα τοΰ μύθου καί καθ' εαυτήν λεγομένη κατέστη
παροιμία.

Ή άπόσπασις όμα)ς αΰτη τών παροιμιών άπό τών μύθων
καί ή αυτοτελής χρησιμοποίησις αυτών έπιδρά εις τάς περαι-
τέρω τύχας των. Ό μΰθος περιπίπτων εΐς άχρηστίαν πολλάκις
βαθμηδόν λησμονείται, οί δέ λέγοντες, μή έννοοΰντες πλέον
τήν παροιμίαν, διορθώνουν πολλάκις αυτήν καί μεταβάλλουν
οΰτως, ώστε είς τό τέλος νά άποβαίνη γενική τις ρήσις χωρίς
νά ΰπενθυμίζη διόλου τήν έκ μύθου προέλευσιν αυτής. Ουταις
υπάρχει ή παροιμία, μπρος 'ç τα κάλλη τί είν' ό πόνος, ή
όποία λέγεται διά τούς ύποβαλλομένους εις κόπους πολλούς
καί πόνους χάριν τοΰ καλλωπισμού. "Οπως έχει ή παροι-
μία αύτη, βεβαίως έκφράζει γενικήν τινα σκέψιν χωρίς νά
φαίνεται έχουσα σχέσιν πρός τινα μΰθον. Κατήντησε σχεδόν
γνώμη. Υπάρχουν όμως παραλλαγαί τής παροιμίας, αί όποΐαι
μάς άποκαλύπτουν τήν σχέσιν ταύτην, οίον μπρος 'ς τά κάλλη
τί είναι τό γδάρσιμο! καί σαφεστέρα, γδέρνε, γδέρνε, χασάπη'
μπρος 'ς τά κάλλη τί είν'δ πόνος! 'Απέρρευσε δέ ή παροι-
μία αύτη έκ τοΰ έξης έν περιλήψει μύθου"
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Ήταν δνό γριές. Τή μια τήν έκαναν οί νεράιδες νέα και όμορφη.
Ρώτησε τότε ή άλλη πώς έγινε έτσι καί τής είπε πώς πήγε 'ς τό γδαρτή
καί τής εγδαρε τό παλιό πετσί καί βγήκε άπό κάτω τό καινούργιο. Πήγε
λ.οιπόν κι αύτή καί κάϋηοε να τήν γδάρουν. "Οσο προχωρούσε ο γδάρτης,
τή ρώταγε αν πονη κι αύτή ελεγε, « Μπρός 'ς τά κάλλη τί είν τό /δάρ-
οι/ιο», ώς που άρχισε πιά ή γλώσσα της νά μπερδεύεται. Κατάλαβε τότε
κι αύτή πώς ήταν γιά νά πεθάνη κι όταν τή ρώτησε ό γδάρτης αν θέλ.η
ακόμα νά προχώρηση τον είπε, «"Αρα γράρς κί μ ή γράρς», καί πέθανε.

Πλήν τούτου ή άπόσπασις αΰτη τής παροιμίας άπό τοΰ
μΰθου συντελεί πολλάκις, όταν βέβαια λησμονηθή ό μύθος,
νά μεταβληθή καί αύτή ή έννοια τής παροιμίας. Ούτω λ. χ.
λέγεται ή παροιμία, άκουε καί του μεγαλυτέρου σου τά λόγια,
ή οποία συνήθως ερμηνεύεται ώς ή γνώμη τοΰ Μενάνδρου,
νέος ών άκούειν τών γεραιτέρων θέλε. Καί όμο>ς είναι κυρίως
παροιμία, τής οποίας ή αρχική έννοια είναι ειρωνική, λεγο-
μένη διά τούς συμβουλεύοντας νά άκούουν τούς λόγους πρε-
σβυτέρων, ούχί διότι ούτοι είναι συνετοί, αλλά διότι συμφω-
νούν πρός τό συμφέρον τοΰ συνιστώντος. Προήλθε δ' ή πα-
ροιμία έκ τοΰ Ιξής μύθου"

Μιά χήρα, πού ήταν πάνον άπό σαράντα χρονών, άκουσε μιά φορά τό
μεγαλύτερο της γιο νά λεη 'ς τόν μικρότερο, Αδερφέ μον, καλ.ά είναι, γιά
νά γλντώσονμε άπό τά έξοδα καί νά έχονμε τό κεφάλι μας ήσυχο, ι·ά φοον-
τίοουμε νά παντρέψουμε τή μάννα μας». 'Η χήρα τότε, προτού ν' άχούσ]]
τί ϋά nfi καί ό μικρότερος, τοϋ λέει· « ΓΙαιδί μον, άκονε καί τον μεγαλυ-
τέρου σον τά λόγια» (').

"Αλλοτε πάλιν λησμονουμένου τοΰ μύθου, έπειδή ή μορφή
τής παροιμίας προδίδει τήν έκ μύθου προέλευσιν καί άπαι-
τεΐ τήν διά μύθου συμπλήρωσιν καί ερμηνείαν, π?.άττεται
έκ τών υστέρων νέος μύθος αιτιολογικός αυτής. Εντεύθεν
καί οι πολλαπλοί περί τής αύτής παροιμίας μύθοι. Τοιού-
των αιτιολογικών μύθων παραδείγματα άνευρίσκει τις πολλά,
είναι δέ εύκολος ή διάγνιοσίς των έκ τής συνήθως κακής
αύτών προσαρμογής εις τήν παροιμίαν. Ούτω π. χ. εις τήν

(') ΓΙολίτον, Παροιμίαι Α' 392 ακούω 7.
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παροιμίαν, ηλλα V τ άλλα \ κι άλλο τής Παρασκευής τό γάλα (ι)
αναγράφει ό Πολίτης δυο μύθους, εξ ών ό εΐς προφανώς
είναι αιτιολογικός, κακώς πλασθείς και διά τοϋτο κακώς
προσαρμοζόμενος εΐς τήν παροιμίαν. Κατά τόν μϋθον τοϋτον
Επτανήσιος τις έξομολογούμενος είπεν ότι έφαγε γάλα τήν
Παρασκευήν, διά τό όποιον τόν συνεχώρησεν ό πνευματικός.
Άναχωρών όμως ένεθυμήθη ότι είχε φονεύσει καί τόν πατέρα
του καί άνεκοίνωσε καί τοΰτο εις τόν πνευματικόν, όστις
είπε τότε τήν παροιμίαν. Ιδού καί ό αρχικός μϋθος. 'Ασκη-
τής πίνει ένώπιον τοϋ δεσπότου προσφερθέν τήν Μεγάλην
Παρασκευήν γάλα καί διά τοϋτο φυλακίζεται. Πρό τούτου
όμως ζητεί νά τόν οδηγήσουν πρώτον είς τήν οίκίαν τοΰ
δεσπότου, όπου άποκαλύπτει γυναίκα τοΰ δεσπότου παρά-
νομον καί τέκνον καί επάνω εις αύτά λέγει, πρός τόν παρι-
στάμενον δεσπότη ν, « Δεσπότη μου, (ίλλα V τ' αλλα, κι αλλο τής
Μεγάλης Παρασκευής τό γάλα». Τόση δέ είναι ή συνήθεια
τοΰ λαοΰ νά σχετίζη τάς παροιμίας πρός μύθους, ώστε πολ-
λάκις καί έν ού δέοντι πλάττει τοιούτους, διά παροιμίας

δηλαδή, αί όποιαι δέν έχουν τήν άρχήν των εΐς μύθον.

*

* *

Προέρχονται δέ παροιμίαι έξ δλων τών εΐδών τών παροι-
μιωδών μύθων, καί πρώτα πρώτα έκ τών μύθων τών ζώων.
Παράδειγμα τοιαύτης παρεθέσαμεν ήδη άνωτέρω (σ. 317).
"Επειτα έκ διαφόρων εύτραπέλων παροιμιωδών διηγήσεων,
παραδείγματα τών οποίων έπίσης παρετέθησαν άνωτέρω (σ.
318 κε.). Πλήν όμως τών παροιμιαιδών τούτων μύθων, οί
όποιοι έχουν κάπο)ς εύρυτέραν διάδοσιν, έχομεν παροιμίας
καί έκ διαφόρων τοπικών ευτράπελων παροιμιωδών μύθων
καί έκ περιπαιγμάτων χωριών άκόμη. Ούτω π. χ. λέγεται έν
Κερκύρςι περί τών οίνοποτών

« Ταούταον μπονμπον θεία Μαρονλα!— Κατά το' όρδινιες τον μπάρμπα
Άλεβιζη Τζώρτζη».

(') Πυλίιον, Ιίαροιμίαι Α' 522 άλλος 45.
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Προήλθε δέ ή παροιμία έκ τίνος Μαρούλας, ή οποία
μετά τοΰ συζύγου της Άλεβίζη Τζώρτζη άπετέλουν ζεΰγος
περίφημων οΐνοποτών. Επίσης λέγεται περί τών έρεθιζόντων
τούς ΐσχυροτέρους τα>ν ή παροιμία

"Αν είχε γνώση και μυαλό δ Μιχελής τ Ά ρ γαλή,
τής Παναγιάς δεν έλεγε να παίξ>] τό αουργιάλι.

ή οποία προήλθεν έκ τοπικής σκωπτικής διηγήσεως, τήν
οποίαν έμνημονεύσαμεν ανωτέρω (σ. 216). Έκ τοιούτου τινός
τοπικού σκωπτικού μύθου λησμονηθέντος θά έγεννήθη έξά-
παντος καί ή παροιμία

'Αφορμή τοΰ Πάσχον ή πορδή νά σφάξουμε τό βόϊδι.

λεγομένη επί τών δι' άσήμαντον αίτίαν διαπραττόντων έργον
ώφέλιμον μέν εις αύτούς, εις άλλον όμως τινά έπιζήμιον.

Έν γένει δέ, ώς παρετηρήσαμεν εις τά περί εύτραπέλων
διηγήσεων ('), έ'καστος τόπος έχει καί τόν κωμικόν του ήρωα,
έκ τών σκωπτικών ανεκδότων τοΰ οποίου πολλάκις αποσπών-
ται ή συμπτύσσονται παροιμίαι. Ούτω π. χ. εις τήν Γκιου-
μουλτζίναν έμεινε παροιμιώδης ή φράσις, Χ! μπρε κόσμους 'ς
τοΰ τσιαρσί, τήν οποίαν είπεν ό άνωτέρω μνημονευθείς Μαν-
ταλέτσιος θέλων νά έκφράση τόν θαυμασμόν του διά τό πλή-
θος, τό όποιον είδε κάποτε εΐς τήν άγοράν, όπου είχε σταλή
ύπό τής μητρός του. "Εκτοτε ή φράσις κατήντησε παροιμία
καί λέγεται διά πάντα δεικνύοντα ηλίθιον θαυμασμόν διά πρά-
γματα κοινά καί άσήμαντα. Εΐχον δέ καί οί αρχαίοι τοιαύτας,
έκ τοπικών σκωπτικών διηγήσεων προερχομένας, παράδειγμα
δέ ή ύπό τών παροιμιογράφων μνημονευομένη παροιμία, τό
Πάρνον ακαφίόιον, επιλεγόμενη διά τούς ζητοΰντας μικρά.
Προήλθε δ' ή παροιμία έκ τίνος Πάρνου, ό όποιος έπειδή
έχασε τήν σκάφη ν του ήνώχλει διαρκώς τόν δήμον.

Όπως δ1 αί πράξεις καί οί λόγοι τών κωμικών τούτων
ηρώων, ούτω καί αύτοί καί τά όνόματά των καθίστανται πα-
ροιμιώδη. "Οπισθεν δέ τών ονομάτων τούτων κρύπτονται όλαι

(') 'Ανωτέρω σ. 208 κα'ι 216.

21
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αί εις βάρος αύτών κυκλοφοροΰσαι παροιμιώδεις διηγήσεις.
Ούτως ήκουσα πολλάκις έν Γκιουμουλτζίνη μητέρας νά λέγουν
μετ' άγανακτήσεως πρός τά τέκνα των, όταν δεικνύουν νωθρό-
τητα ή λέγουν καί πράττουν ηλιθιότητας, ε μ, Μανταλέτσιους
πλιά! Κατά τόν αυτόν τρόπον καί παρά τοις άρχαίοις κατήν-
τησαν παροιμιώδη διάφορα ονόματα ιστορικών ή μυθολογι-
κών προσώπων έκ τών περί αύτών αδομένων ή λεγομένων, ώς
π. χ. τό όνομα τού Άσσυρίου βασιλέως Σαρδαναπάλου διά τήν
τρυφήν, τοΰ Κινΰρου καί τοΰ Κροίσου διά τόν πλοΰτον, τοΰ
Τιθωνοϋ διά τήν μακροβιότητα· καί παρ' ήμίν τά ονόματα
τοΰ 'Ιούδα, τοΰ Κάιν, τοΰ Μαθουαάλα κτλ.

Καθώς τώρα οί παροιμιώδεις μύθοι, έκ τών όποιων αί
παροιμίαι αύται προέρχονται, είναι έντελώς τοπικοί, ούτω
καί αί παροιμίαι είναι τοπικαί. Έν τούτοις, καθ' δν τρόπον
καί αί τοπικαί εύτράπελοι διηγήσεις επεκτείνονται κάποτε καί
εΐς εύρυτέρους κύκλους, οπότε, έπερχομένης βαθμιαίως τής
λήθης τών προσώπων καί πολλάκις τών πραγμάτων, πρός τά
όποΐα αρχικώς συνεδέοντο, χάνουν τόν τοπικόν αύτών χρω-
ματισμόν καί άποβαίνουν άπλώς ευτράπελοι, κατά τόν ίδιον
τρόπον καί αί πρός αύτάς συνδεδεμένοι παροιμίαι γίνονται
πολλάκις κοινότεροι καί γενικώτεραι, άποβάλλουσαι βαθμηδόν
κάθε σύνδεσμον πρός ώρισμένα πρόσωπα καί τόπους. Ούτω
π. χ. λέγεται έν Χίω διά τούς άρπαγας πλοιάρχους ή παροιμία

Ρύζι κι άναυλο !

προερχομένη έκ τής εξής εύτραπέλου διηγήσεως, ή οποία ήτο
μέν ίσως άρχικώς τοπική, λησμονηθέντος όμως τοΰ ονόμα-
τος έχασε καί τόν τοπικόν αύτής χρωματισμόν καί άπέδη
άπλώς εύτράπελος παροιμιώδης-

Ένας πλοίαρχος άρπαγος πήγε 'ς τήν Άλεξάντρεια να φόρτωση ρύζι.
Τόν ήξεραν όμως καί γι αυτό κανένας δέν τοϋ δωνε νανλο. 'Απάνω 'ς
αύτό φώναζε, <Ρύζι κι άνανλο!».

Έπίσης έκ τής άνωτέρω (σελ. 216) πορατεθείσης εύτρα-
πέλου διηγήσεως προήλθεν ή παροιμία,

Σκοτάδι ! "Αδης ! καί βρώμη, τυρίλες !
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Καί εκ περιπαιγμάτων χωριών έχομεν επίσης τοπικάς
συνήθως παροιμίας, αί όποΐαι όμως καί αύται πολλάκις άπο-
κτοΰν εΰρυτέραν διάδοσιν. Τά περιπαίγματα, ως παρετηρή-
σαμεν ήδη, είναι καθαραί σκωππκαί διηγήσεις, άναφερόμε-
ναι εις ώρισμένους τόπους. ΆρκεΙ όμως νά έξέλθουν έκ τής
στενής αύτών χρήσεως δι' ένα ώρισμένον τόπον καί νά χρη-
σιμοποιηθούν γενικώτερον διά πάσαν όμοίαν περίπτωσιν, διά
νά γίνουν παροιμιώδεις καί νά μάς δώσουν καί παροιμίας,
πράγμα, τό όποιον αποδεικνύει έναργέστερον τόν εύτράπε-
λον καί σκωπτικόν τών παροιμιών χαρακτήρα, τόν όποιον
έσημειώσαμεν άνωτέρω. Ούτω π. χ. έν Χίω λέγεται διά τούς
Βρονταδούσους ώς σκώμμα τό εξής·

Κάϋε νύκτα επήγαινεν ό Αιοντής καί ενριακεν τήν άγαπητικιάν του. Εν
έλεγαν τίποτις άλλο παρά, ιΚαλ.ηοπέρα, Ξένον. — Καλά'ς το Αιοντή. — Εϊντα
χαμπάρια, Ξενοϋ;—Καλά, Αιοντή».

Έκ πληρεστέρας παραλλαγής τής αυτής διηγήσεως προήλ-
θον καί αί παροιμίαι

Καλησπέρα, Ξένον■ — Καλά 'ς τά Αιοντή.

καί

"Ηκουαες τό μπουμ; 'Εγώ μοντανε!

λεγόμεναι έπί τών άνευ χάριτος ομιλούντων.

Καθ' όν δέ τρόπον εκ τών διαφόρων παροιμιωδών μύθων
συμπτύσσονται ή άποσπώνται παροιμίαι, ή προκύπτουν πα-
ροιμιώδη ονόματα, κατά τόν αύτόν τρόπον καί έκ τών περι-
παιγμάτων άποσπώνται ή συμπτύσσονται φράσεις ώς παροι-
μιώδη σκώμματα ή προκύπτουν διάφορα παροιμιώδη παρω-
νύμια, άποδιδόμενα άπό κοινού εΐς όλους τούς περιπαιζο-
μένους κατοίκους. Ούτω π. χ. σκώπτουν οί Μεσσήνιοι τούς
Μανιάτες διά τής φράσεως, εχει δ οιονκος αντερα; ή οποία
προήλθεν έκ τού άνωτέρω (σ. 219) παρατεθέντος περιπαίγμα-
τος. Έν Xicp σκώπτουν τούς χωρικούς τού Βασιλεωνοίκου
διά τής φράσεως, το νου σας.' νά μή ξεγείρη ή Ψαρή, ή
οποία προέρχεται εκ τοΰ εξής περιπαίγματος"

Τά Μεγάλο Σάβατον ενας Χαρκούοης έοιέκετον άπόξ' άφ τήμ πόρταν
κ' έφύλαγεν νά μην του πάρουν τά ξύλα γιά τόφ ψανον τής Λαμπρής Οί
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Βασιλεωνοικονσοι τόν έπογέλασαν κ' επήγαν κ εννοΐξαν τήν οπίσω πόρταν
καί τοϋ τα κλέψαν όλα. "Αμα τό νοιώσαν οί Χαρκονσοι έτρεξαν να τους
πιάαονμ μά δεν εμπόρεσαν μόνον άπό μακριά τών έφωνάζζαν, « Τό νους
σας! νά μή ξεγείρη ή Ψαρή!» (')

Τούς δέ κατοίκους τοΰ Νεοχωρίου ονομάζουν σκωπτικώς
απαλλαρίνες έκ τοΰ εξής περιπαίγματος'

Ή άγαπητικιά έτραύαν τήμ προβατίναν κ ' έπέρασεν άφ τήν πιάτααν τοϋ
χωρίον, που εκάθουνταν δ άγαπητικός της. Καί για να τοϋ δώκη νά κατα-
λ.άβη που θα πά, για νά ρτη κ' εκείνος, ήλεγεν τάχα τής προβατίνας, «'Σ
τήν ' Απαλ.λ.αρίναΰ θ à πάω κ έλ.α μπε>. Γιά 5 εντό τονς Νιοχωρούσους
τούς λ.εν 'Απαλλαρίνες.

Όπως έκ τών διαφόρων μύθων, ούτω καί έκ διαφόρων
γεγονότων είτε ιστορικών είτε καί τοπικών, τά όποια άπέ-
βησαν πολύκροτα καί κατήντησαν παροιμιώδη, προέρχονται
διάφοροι παροιμίαι. Ούτω π. χ. κατά τόν προπαρελθόντα
αιώνα παροιμιώδης κατέστη ή παρά τήν "Ανδρον κατα-
στροφή, τήν οποίαν υπέστη ό Λάμπρος Κατσόνης, όθεν καί
ή γνωστοτάτη παροιμία

Σάν σ άρέαη, μπάρμπα Λάμπρο,
ξαναπέρασ' άπ τήν "Αντρο.

χαιρεκάκως πλασθεΐσα ύπό τών νησιωτών, τούς οποίους έπίεζεν
ό Λάμπρος διά τών άργυρολογιών του. Έν Μάνη παροι-
μιώδεις εΐχον καταντήσει αί καταχρήσεις τών μπέηδων, οί
όποιοι έγκαθιστάμενοι είσέπραττον πολλάκις, καί τούς πλη-
ρωθέντας ήδη είς έλαιον φόρους εις τόν προκάτοχον δθεν
καί ή παροιμία

"Αλλος Μπέης,
άλλα λάδια.

έπιλεγομένη έπί τοιούτων αρπάγων άρχόντων. Έκ τών γι-
νομένων κατά τήν έποχήν τής ενετοκρατίας, οπότε ύπήρχον
πολλοί, οί όποιοι άφορμήν έζήτουν, διά νά καταγγείλουν
τούς συμπολίτας των εΐς τούς Ενετούς άρχοντας, προήλθεν
ή παροιμία

Δείρε με, νά πάω 'ς τοϋ Μπάϊλον.

(') Λαογραιρ. ς" 624, ΙΕ'.
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λεγομένη νΰν έπί των έπιζητούντων άφορμήν κατηγορίας.
Έκ τής ενετοκρατίας δ' έχει έπίσης τήν αρχήν καί ή παροιμία

"Αν δε μ' άρέση ό Δάνδολος, πάω με τόν Κορνάρο.

λεγομένη υπό τοϋ έξ ούδενός έξαρτοψένου. Έν Ίωαννίνοις
παροιμιώδης κατέστη ή μακροχρόνιος καί δυσαπάλλακτος
τυραννία τοϋ Άλή, όθεν καί ή παροιμία

Πάλι με'ις καί πάλι μείς
πάλι Άλή παο'άς βαλής.

λεγομένη σήμερον ακριβώς δι' έκείνους, οι όποιοι επανέρ-
χονται διαρκώς οί αυτοί εΐς τήν διοίκησιν τών κοινών.

Καί έκ τοπικών δέ πολύκροτων γεγονότων έχομεν πα-
ροιμίας, οποία ή πανελλήνιος

"Έγινε τον Κουτρούλη τό πανηγύρι.

καθώς καί ή πασίγνωστος

Πίοκοπε τοϋ Δαμαλά,
δίχως νοϋ, δίχως μναλ.ά,
τά λιανά δεν ήθελες,
τά μεγάλα γύρευες'
τρανα τό χερόμυλο,
κούνα τ άραπόπουλο.

Υφίστανται δέ πολλάκις αί παροιμίαι αύται τήν αύτήν έξέ-
λιξιν, τήν οποίαν καί αί έκ τοπικών εύτραπέλων διηγήσεων.
Διαδιδόμεναι δηλαδή άποβάλλουν πολλάκις τόν τοπικόν αύ-
τών χρωματισμόν καί αποβαίνουν ρήσεις γένικώτεραι, άπηλ-
λαγμέναι παντός συνδέσμου πρός ώρισμένα πρόσωπα καί
τόπους. Ούτω π. χ. ή ανωτέρω παροιμία, διαδοθείσα καί
καταστάσα σχεδόν πανελλήνιος, ευρίσκεται εΐς πολυπληθείς
παραλλαγάς, εΐς τινας τών οποίων τόν επίσκοπον τον Δα-
μαλά αντικατέστησε παπάς ή καλόγερος, έν τισι δέ καί ού-
δόλως πλέον μνημονεύεται, τής παροιμίας περιορισθείσης είς
τούς στίχους

7α μικρά δεν ήθελες,
τά μεγάλα γύρευες,
τρανα τό χειρόμυλ.ο
κούνα καί τό διάβολο.
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Καθ'δν δέ τρόπον έκ τών μύθων αποσπώνται χαρα-
κτηριστικοί λόγοι και αποτελούν παροιμίας, κατά τόν αύτόν
τρόπον καί έκ διαφόρων έπεισοδίων ιστορικών χαρακτηρι-
στικοί λόγοι καί αποφθέγματα προσώπων ιστορικών απο-
σπώμενοι γίνονται παροιμιώδεις. Τοιούτον τι είναι π. χ. τό
περίφημον τού Θεμιστοκλέους, πάταξον μέν άκουσον δέ, τό
τοΰ Ίπποκλείδου, ου ψροντίς Ίπποκλείιh] κτλ. Τοιούτον τι
είναι καί τό άποδιδόμενον εΐς τόν Κολοκοτρώνην, από τα
μάτια οου ώς τόν κ. σου δεν μπορείς νά μάθη ς τήν αλήθεια,
τό όποιον είπε, καθώς διηγείται ό Τερτσέτης, εις τήν έξής
περίστασιν

Ευρισκόμενος εις τάς 'Αθήνας έβγαλε εις τα οπίσθια ένα σπειρί. Διά
να μάθη πόσον ήτο μεγάλο έκραξεν ένα νά τοϋ τό ίδ fj, και αυτός τοϋ άπ ε-
κρίθη, « Είναι σάν ρεβίθι ». Κράζει άλλον έπειτα καί τόν ρωτά, καί τοϋ
λέγει· « Είναι σάν καρύδι ». Κράζει τρίτον, καί τον λέγει· < Είναι σάν αυγό.
— Περίεργον, εστράφη τότε και είπε, άπό τό κεφάλι μον ώς τόν κ. μον,
καί δέν μπορώ να μάθω τήν άλήθεια ».

Οί τοιούτοι λόγοι κατ' αρχάς επαναλαμβάνονται μετ' έξι-
στορήσεως τής περιστάσεως, καθ' ην έλέχθησαν καί μνείας
τοΰ εΐπόντος. "Επειτα όμως βαθμηδόν, γνωστοτάτου θεωρου-
μένου τοΰ πράγματος, παραλείπονται ταύτα καί άπομένει
ψιλός ό παροιμιώδης γενόμενος λόγος. Εΐς τοιαύτην δέ τινα
προέλευσιν αρχαίων παροιμιών πιθανώς αποβλέπων καί ό
Τρύφων ώρισε τήν παροιμίαν ώς «λόγον ειρημένον έν αρχή
πρός ετερον, λεγόμενον δέ ύφ' ημών κατ' άνακνκλησιν πρός
τινα τών δμοήθων ώς παρά Σαπφοι, μητ' εμοί μέλι μήτε
μέλιττα».

Εΐς τήν αύτήν κατηγορίαν υπάγονται καί διάφοροι έκ
τών ιερών γραφών άποσπασθεΐσαι ρήσεις διαφόρων ιερών
προσώπων, αϊτινες άρχικώς δι' άλλα λεχθεΐσαι, μεταφέρονται
νΰν καί χρησιμοποιούνται παροιμιωδώς, ώς π. χ. ουαι ήμϊν
γραμματείς και Φαρισαϊοι υποκριταί, Ό έ'χων ώτα άκοΰειν
άκουέτω, Ουκ ην φωνή και ουκ ην άκρόασις, τΑρον τόν
κράββατόν σου και περιπάτει κ. τ. λ.

Τελευταΐον έχομεν παροιμίας καί έξ ασμάτων ή άλλων
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διαφόρων στ ιχου ργη ματω ν, τα οποΐα ως περιέχοντα έκθεσιν
γεγονότος τινός δύνανται νά θεωρηθούν κατ' έπέκτασιν ώς
μΰθοι. Έκ τούτων, καθ' όν τρόπον και έκ τών μύθων, απο-
σπώνται διάφοροι χαρακτηριστικοί στίχοι ή και μακρότερα
τεμάχια καί χρησιμοποιούνται αυτοτελώς, μεταφερόμενα εις
άναλόγους περιστάσεις. Τοιοΰτος π. χ. είναι ό στίχος

Βοηϋά οε ό τόπος, Διγενή, y.ai βγαίνεις αντρειωμένος.

ο όποιος προφανώς αποσπασθείς εκ λησμονηθέντος νΰν ακρι-
τικού άσματος διατηρείται καί λέγεται ώς παροιμία «έπί
τών πλεονεκτοΰντων άλλων ένεκα ευτυχούς τίνος συμπτώμα-
τος, ενώ φΰσει είναι υποδεέστεροι αύτών». Επίσης ό στίχος

*Εφαγε τό μαρονλόφνλλο χωρίς να ßal.jj ξίδι.

εκ τής γνωστής έμμετρου διηγήσεως Γαδάρον, λύκου καϊ άλε-
ποϋς. 'Επίσης τό έκ τοΰ σατυρικού άσματοξ τής άκαμά-
τρας άπόσπασμα

"Ενα χρόνου το' ενα μήνα
ήχαμ' ενα αδράχτι νήμα·
τον βαλα 'ς τού δουλαπάκι
τού φαγι τού πουτκάται.

Επίσης δέ καί έκ παραμυθιών καί άλλων διηγήσεων
αποσπώνται πολλάκις φράσεις, αί όποΐαι καθίστανται παροι-
μίαι, οία π. χ. ή φράσις

"Ακουε, παπά, απ τό οάκκο.

Μ

"Ακουε, οακκοδεμένε

καί 'ΐ τό)' τοίχο άκονμπισμένε.

ή οποία άπεσπάσθη έκ τής εξής διηγήσεως, τήν οποίαν πα-
ραθέτω έν περιλήψει. "Ελεγαν τοΰ παπά ότι τόν άπατα ή
σύζυγος του καί δέν τό έπίστευε. Τότε ό λέγων, διά νά τόν
κάμη νά τό πιστεύση, τόν έβαλεν εΐς σάκκον και τόν έφερεν
εΐς τόν ίδιον οίκον, όπου έρωτοτροπών μετά τής γυναικός
του άπηύθυνεν άπό καιρού εις καιρόν τά ανωτέρω.

Καί αί παροιμίαι αύται, αί έξ ασμάτων ή παραμυθιών
άποσπώμεναι, ύφίστανται τήν αύτήν έξέλιξιν, τήν οποίαν καί
αί έκ τών μύθων. Βαθμηδόν ή σχέσις αύτών πρός τό άσμα,
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πολλάκις δέ καί αύτό τύ άσμα, λησμονείται, λησμονούνται
τά πρόσωπα και αί περιστάσεις, καί αί παροιμίαι λαμβάνουν
τόν τΰπον γενικής ρήσεως. Εις τό σημείον τοΰτο συναν-
τώνται πολλάκις αί παροιμίαι πρός τάς γνώμας. Ώς παρά-
δειγμα δς χρησιμεΰση ή παροιμία

Βοηθά ο' ο τόπος, Διγενή, καί βγαίνεις αντρειωμένος.

Ταύτης ό αρχικός τύπος φαίνεται νά είναι ό τής άκολοΰθου
παραλλαγής

Βοηθά ο' ό τόπος, λιγερή, καί ψαίνεο' αντρειωμένη.
καθ' όν δ Διγενής ελέγχει τήν άντίπαλον πολεμικήν νεάνιδα
καί όχι αυτή τόν καταπαλαίσαντα τόν Χάρον Διγενή. Εις
άλλας παραλλαγάς έχουν λησμονηθή τελείως τά ονόματα, έν
τέλει δέ παρερμηνευθείσα κατήντησε

Σ' άψνχώ καί ψαίνεο αντρειωμένος.

δηλαδή φείδομαι σου, άπαξιώ νά αγωνισθώ πρός σέ άπό τοΰ
ΐσου καί διά τοΰτο φαίνεσαι άντρειωμένος.

β') Γνώμαι.

Ό,τι άνωτέρω ελέχθη γενικώς περί τής φύσεως καί τής
εκφοράς τών γνωμών ισχύει καί διά τάς νεοελληνικός γνώ-
μας. Καί αύται έκφράζουν πρακτικάς άληθείας, έκ τής πείρας
ύπό τοΰ λαοϋ κτηθείσας, εκφέρονται δέ κατά τούς αύτούς
ποικίλους τρόπους. Ούτως έχομεν νεοελληνικός γνώμας ύπό
τόν τύπον γενικής ρήσεως ή παραγγέλματος, οίον

"Οπου δής πολλή αγάπη
δέξου καί πολλ.ή αμάχη.

καί

"Οπου φιλεΐς μή δάνειζε
και οπου άγαπίϊς μή οϋχναζε.

Επίσης όμως συνήθης είναι καί ή δι' άλληγορικών μετα-
φορών έκφορά έκ τε τού φυσικού καί τού ανθρωπίνου κόσμου.
Τοιαύτη π. χ. έκ τοΰ φυτικού κόσμου είναι ή εξής·

'Απ αγκάθι βγαίνει ρόδο κι άπό ρόδο βγαίνει άγκάϋι.
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σημαίνουσα ότι τέκνα χρηστά γεννώνται έκ γονέων πονηρών
καί τανάπαλιν. Έκ τών μετεώρων ή εξής ■

Καθαρός ουρανός άοτραπή δέ φοβάται.
σημαίνουσα ότι δ έχων καθαράν συνείδησιν ουδέν έχει νά
φοδήται. Επίσης λέγεται

Τ' αδειανό τ άγγειό σκούζει.

τό όποιον δηλοί ότι οί έχοντες κενήν τήν κεφαλήν είναι καί
φωνασκοί"

Ό τροχός χωρίς άλειμμα δέ γυρίζει.

ότι άνευ δώρων δέν προχωρούν αί δίκαι"

Φασούλι φασούλι γεμίζει τό οακκούλι.

ότι διά τής οικονομίας έκ τών ολίγων αθροίζονται πολλά"

Χαρά σ έκειόν πού έμαθε τ' αστέρια νά ρωτά}],
μέ τό φεγγάρι νά μιλη, τά γνέφει νά νογάτ].

ότι ευτυχής ό φιλόπονος, ό έργαζόμενος καί τήν νύκτα. Ή
αλληγορία έκ παλαιοτέρων άστρολογικών δοξασιών.

"Εχομεν δέ γνώμας καί έκ διδακτικών μύθων, αί όποιαι
ή αποσπώνται έκ τοϋ μύθου ή συμπτύσσονται καθ' δν τρό-
πον καί αί παροιμίαι, ή συνάγονται ώς έπιμύθια εΐς τό τέ-
λος τών μύθων, καθ' δν τρόπον άνεφέραμεν ήδη (σ. 259 κέ.).

Γνώμας έχομεν δι' όλας σχεδόν τάς περιστάσεις τής αν-
θρωπινής ζωής καί δράσεως είτε έν τω ήθικω ε'ίτε έν τω
κοινωνικώ ε'ίτε έν τω πρακτικω βίω τοϋ άνθρώπου. Ούτως
έχομεν γνώμας ήθικάς, οΐον

Ή αλήθεια είναι μία.

Λέγε τ ι, ν αλήθεια,
νά χης τό ϋεό βοήθεια.

γνώμας κοινώνικάς, οΐον

Φιλ.ος ακάλεστος καθάριος διακονιάρης.
Τόν αγαπάς επαίνα καί τόν μισείς χαιρέτα.

γνώμας πρακτικάς, οίον

"Αδικα δούλευε, άδικα μή κάθεσαι.
"Οταν πουλούν αγόραζε, νά έχης όταν σου χρειαοτή.
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και άλληγορικώς

Ή οκύλ' άπό τή βιάση της κάνει τυφλά κουλούκια.

Είς τάς πρακτικός ταύτας γνώμας υπάγονται καί δσαι
ρήσεις καί παραγγέλματα προέρχονται έκ διαφόρων βίων,
τοΰ γεωργικοΰ, τοϋ ποιμενικού, τοΰ ναυτικού, είς τά όποΐα
οί γεωργοί και οί ποιμένες καί οί ναΰται συγκεντρώνουν τάς
έκ τής παρατηρήσεως κτηθείσας διά τόν βίον των εμπειρίας.
Οΰτω π. χ. έχομεν έκ τοΰ γεωργικού βίου διά τήν γεωργίαν

"Οταν άρχίοη δ Ανγονστος να βαρυχειμωνειάση,
ό γεωργός τ αλέτρι του αμέσως ας ταιριάση.

διά τήν άμπελο ν

"Ενα χρόνο άκλαδο,
πέντε χρόνους έρημο.

διά τά σύκα

Τ' άη Πνεμάτου βάλ' όρνό καί τ άη Λ là φα οϋκα.

διά τήν σποράν

Τοϋ άγιου Λουκά

σπείρε τά κουκκιά κ. τ. λ.

Έκ τοΰ ποιμενικού

'Αρνιά κ ερίφια τό Μάη τό μήνα δείχνουν.

Τοϋ λιβαδιοϋ τ άρνί αν πάη ατό βουνό ιμοφάει· καί τοϋ βουνοϋ τ άρν ί
άν πάη 'ς τό λιβάδι χαρά σέ δαϋτο.

Έκ τοΰ ναυτικού

Τών καλών αντρών γυναίκες τόν 'Απρίλη Μάη χηρεύουν.
Γέρο βοριά αρμένιζε και νότο παλληκάρι.

Πρός τάς γεωργικάς, ποιμενικός και ναυτικός ταύτας γνώμας
άμεσον σχέσιν έχουν καί αί έκ τής παρατηρήσεως τών και-
ρών μετεωρολογικάι κατά τόπους γνώμαι, αί όποΐαι πολλάκις
χρησιμεύουν ώς ρυθμισταί διά τά έργα τών γεωργών, τών
ναυτών καί τών ποιμένων. Οΰτω π. χ. λέγεται έν Πΰργω
τής Ηλείας

"Οταν άατράφτη τό Ποντικόκαοτρο
βάλε τό νννί 'ς τόν τράστο'
όταν άατράφτη κατά τήν 'Αρκαδία
κάνε κι άλλη μιά σπορά.
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Επίσης εν Ηλεία

Βοριάς αστράφτει για νερό, κ ή Μπαρμπαριά για ξέρα.

Έν Ήπείρφ

"Αστραψε 'ς τό Ζάλογγο,
βάλε μέσα τ άλογο.

Και γενικώς

"Αστραψε και βρόντησε καί δεν έβόρρισε, καθάριος νότος.

Τον άγίον 'Ανδρέου άντρεύει τό κρύο.

Τόν 'Απρίλη καί τό Μά
κατά τόπους τά νερά.

Επίσης εις τάς πρακτικός ταύτας γνώμας δύνανται νά
καταταχθούν καί διάφοροι γνωμικοί ρήσεις καί παραγγέλ-
ματα, τά όποια προέρχονται έκ διαφόρων εθίμων, δοξασιών
καί προλήψεων. Τά παραγγέλματα ταύτα καί αί ρήσεις βεβαίως
δέν εκπορεύονται έκ τής εμπειρικής σοφίας τού λαού, αλλ'
έκ δοξασιών καί προλήψεων, παραδόξων πολλάκις καί γελοίων.
Μόλον τούτο δέν παύουν διά τούτο νά είναι γνώμαι, διότι
παρά τω λαώ πιστεύονται ώς άλήθειαι, διότι ώς άλήθειαι
πιστεύονται καί αί δοξασίαι, έκ τών οποίων προκύπτουν.
Τοιαύται γνώμαι είναι π. χ. αί εξής·

Τετράδη καί Παρασκευή τά νύχια σου μή κόψης
και Κυριακή νά μή λουστής, αν όέλ.ης νά προκόψης.

Μεγάλ' αφτιά πολύχρονος.

δι' ής εκφράζεται ή φυσιογνωμονική δοξασία, καθ' ην ό έχων
μεγάλα ώτα ζή πολλά έτη.

Τοϋ κοριτσιού ή άνδραοκελιά
τρεις χρόνους είν άναβολιά.

δι' ής έκφράζεται ή πρόληψις, καθ' ην ή διασκέλισις παρ-
θένου έπιφέρει πάντοτε κακόν.

Εις δέ τάς κοινωνικός γνώμας δύνανται νά περιληφθούν
καί διάφοροι ρήσεις περί διαφόρων τόπων, ώς καί τών δια-
φόρων συνοίκων λαών. Εις ταύτας συγκεντρώνει ό λαός τάς
έκ τής μακροχρονίου επικοινωνίας μετά τών συνοίκων τού-
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Γνώμαι περί συνοίκων λαών

των και τών γειτόνων παρατηρήσεις, αϊ όποιαι έλέγχουσι
πολλάκις ού μόνον λ,επτήν ψυχολογικήν παρατήρησιν, άλλά
καί έξαιρετικήν έκφραστικήν δύναμιν, καθ'δσον δι'ελαχίστων
άπεικονίζουν άριστα καί παραστατικώτατα τόν βίον καί τό
ήθος αύτών. Ούτω λέγεται περί τών Βουλγάρων καί τών
Τούρκων

Βούλγαρο αν κάμΐ]ς φίλο,
βάοτα και κομμάτι ξύλ.ο'
κι αν τον Τούρκο κάμης φίλ.ο,
βάοτα πάντοτε καί ξύλ.ο.

διά τών οποίων χαρακτηρίζεται άριστα τό βάρβαρον καί
άγροικον καί άπολίτιστον τών λαών τούτων, τών οποίων
καί ή φιλία είναι πάντοτε βλαβερά. Περί τών αύτών Βουλ-
γάρων λέγεται

*Εδωκαν (Ιο Βούργαρ' αυγό, Οελει κι άλας.

τούθ' όπερ χαρακτηρίζει παραστατικώτατα τήν άγροικίαν καί
άπληστίαν τοΰ λαού τούτου, όστις ποτέ δέν μένει εύχαριστη-
μένος εις ό,τι τού προσφέρεται, άλλά διαρκώς ζητεί καί άλλα.

"Ετι παραστατικώτερον χαρακτηρίζεται τό έλάττωμα τών
Εβραίων, οί όποιοι μή διακρινόμενοι επί γενναιότητι καί
καρτερία εΐς τούς πόνους προσπαθούν διά φωνών καί κραυ-
γών νά κινήσουν τήν συμπάθειαν τών άκουόντων καί τήν
άγανάκτησιν αύτών έναντίον τού άδικήσαντος-

Ευθύς πού γγίζεις τόν 'Οβριό, τό μάτι του φωνάζει.

Διά τό φιλοχρήματον τών Βλάχων χαρακτηριστικώτατον είναι
τό εξής-

Ό Βλάχος, αν δεν τοΰ πάρουν τό οκιάδι, δεν πλερώνει τό κουμέρκι.

Τό δέ άνέστιον καί φερέοικον τών 'Αθίγγανων χαρακτηρί-
ζεται συντομώτατα διά τοΰ εξής·

"Εχει ό 'Αθίγγανος άχιλιά;
Μερικαί τών γνωμών τούτων προέρχονται έκ μύθων, σχε-
τιζόμενοι ούτω πρός τά μνημονευθέντα άνωτέρω περιπαί-
γματα. Οίον λέγεται περί τών Άθιγγάνων

Ίο γύφτο κάνουν βασιλιά καί κειός γυρεύει ρείκια.
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tô όποιον προέρχεται έκ τοΰ γνωστοτάτου μΰθου, καθ' όν

Μιά φορά ενα γύφτο ήθελαν να τόν κάμουν βαοιλιά και καϋώς τόν
πήγαιναν 'ς τό παλάτι νά τοϋ βάλουν τήν κορώνα, πέρασαν άπό 'να δάσος,
οπού ήταν πολλ.ά ρείκια. Ό γύφτος ϋνμήϋηκε τήν παλιά του τέχνη καί φώ-
ναξε· «Τί ώραΐα ρείκια γιά κάρβουνο/» Σάν τ άκουοεν αύτό ό λ.αός, πού τόν
ουνώδευε, είδε πώς ό γύφτος πάντα γύφτος ϋα μείνη καί τόν έοτειλ.αν 'ς
τή δουλειά του.

Δέν πρέπει όμως νά ύποτεθή ότι πάσαι αί γνώμαι αΰται
προέρχονται έκ τής παρατηρήσεως πραγματικών έλατιωμά-
των. Πολλαί έχουν τήν αρχήν αυτών απλώς εΐς τήν σκω-
πτικήν τοΰ λαοΰ διάθεσιν καί δια τοΰτο βλέπομεν τοιαύτας
λεγομένας περί πλειόναιν καί τόπων καί λαών. Ουτω π. χ.
διά τούς Καρδαμυλίτας τής Χίου λέγεται

'Εκατό Καρδαμυλίτες
ένα γάδαρο φόρτωναν.

δι' ού ψέγεται ή δήθεν άνικανότης των. Τό αύτό λέγεται
καί περί τών Μυτιληναίων

Δώδεκα Μυτιληναίοι φόρτωναν ένα γάδαρο
καί πάλιν έφώναζαν άνάϋεμα 'ς τή μοναξιά.

καί περί άλλων άκόμη.

Παρατηρητέον δέ καί τοΰτο, ότι πολλαί τών γνωμών τού-
των, αί όποιαι έν άρχή κυριολεκτικώς έλέχθησαν, ώς άναφε-
ρόμεναι εΐς ελαττώματα, τά όποια άνευρίσκει κανείς καί εις
άλλους, μετεφέρθησαν καί εΐς άλλας περιστάσεις καί έχρησι-
μοποιήθησαν ούτως ώς κυρίως παροιμίαι. Ούτω π. χ. ή άνω-
τέρω περί τοΰ γύφτου γνώμη λέγεται καί ώς παροιμία διά
πάντα άνθρωπον, όστις τυχών καλυτέρας τύχης δέν δύνα-
ται νά άποβάλη τήν έμφυτον χυδαιότητα ούδέ νά λησμο-
νήση τάς παλαιάς έξεις· τό δέ λεγόμενον περί τών Καρδα-
μυλιτών, λέγεται καί παροιμιωδώς έπί οιωνδήποτε άν ι κάνουν.
Καί άλλαι δέ πλήν τών τοιούτων γνώμαι, ποικίλην έχουσαι
αρχήν, μεταφερόμενοι καθίστανται παροιμίαι.

Καθ' δν δέ τρόπον πολλοί στίχοι ασμάτων, διηγουμένων
τι, άποσπώμενοι καθίστανται παροιμιώδεις, ούτω καί δίστιχα
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ή άλλα μικρά ασμάτια ή και στίχοι ασμάτων, εκφράζοντες τι
γενικώτερον, κατάντησαν πολλάκις γνώμαι. Οΰτω π. χ. τό
άκόλουθον δίστιχον λέγεται ώς γνώμη"

Ή άγά:τη θέλει φρόνηση, Οέ/.ει ταπεινοσύνη,
■θέλει λ.αγον περπατησιά, πονλιον γληγορωούνη.

Έπίσης και τό εξής ασμάτιον

°Οποιος θέλει ν' άγαπήση,
θέλει νά χασομερήση,
θέλει κι άσπρα νά ξοδιάοη,
καί νά μή τά λογαριάοη.

Τελευταΐον εις τάς γνώμας δύνανται νά καταλεχθοΰν κα'ι
διάφοροι μνημονικάι ρήσεις, διά τών οποίων προσπαθεί ό
λαός νά εύκολύνη τήν ευρεσιν ιδίως ημερών, εορτών κ.τ.τ.
Τοιαύτη π. χ. μνημονική ρήσις είναι ή άκύλουθος·

"Or ήμέρα τον Δανιήλ,
τέτοια μέρα τον Χριοιοϋ.

γ") Παροιμιώδεις φράσεις.

"Ο,τι άνωτέρω γενικώς ελέχθη περί τής φύσεως τών πα-
ροιμιωδών φράσεων ισχύει και διά τάς νεοελληνικάς. Είναι
δέ αΰται καί πολυπληθέστατοι καί πολλοΓι λόγου άξιαι, όχι
μόνον διότι άποτελοΰν δείγμα τής ποιητικής δυνάμεως τοΰ
λαοΰ έν τή δημιουργία ζωηρών εικονικών έκφράσεων, άλλά
καί διότι εις τάς πατροπαραδότους ταύτας εκφράσεις άπει-
κονίζονται πολλάκις καταστάσεις καί δοξασίαι καί έθιμα πα-
ρωχημένων χρόνων, αί όποΐαι έκλιποΰσαι πρό πολλοΰ εις
αΰτάς κατέλιπον τά ίχνη τής παλαιάς των υπάρξεως. Οΰτω
π. χ. ή τόσον κοινή φράσις, εφάγαμε ψωμί κι αλάτι, ή οποία
συχνότατα επαναλαμβάνεται πρός δήλωσιν τής στενής πρός
τινα φιλίας, υπενθυμίζει τήν παλαιάν δοξασίαν, καθ' ήν ή
κοινωνία τής τραπέζης άπετέλει δεσμόν άρρηκτον μεταξύ τών
κοινωνοΰντων αύτής, έφ° ου κατά πάσαν πιθανότητα βασί-
ζεται καί ό ιερός παρά τοις άρχαίοις θεσμός τής ξενίας.
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Επίσης ή ανωτέρω παρατεθεΐσα φράσις, παίρνω τό αίμα μου
πίσω, είναι λείψανο ν τοΰ παλαιοτάτου έθίμου τής έκδική-
σεως, τής τιμωρίας τοΰ φόνου διά φόνου τοΰ φονέως ή
συγγενοΰς αύτού.

Καθ' ον δέ τρόπον έχομεν φράσεις μεταφορικός παροι-
μιώδεις, οΰτως έχομεν και λέξεις παροιμιώδεις, είς τάς οποίας
πολλάκις συγκει?τροΰνται διάφοροι παρομοιώσεις καί δι' αυτό
ισοδυναμούν πρός όλόκληρον παροιμιώδη έκφρασιν. Οΰτω
λέγεται ή λέξις, ζημιαρόγατο, ισοδυναμούσα πρός τήν φράσιν,
σάν τή ζημιάρικη γάτα" ζουλιαρόγατο, σάν τή γάτα που ζον-
λεΰεϊ μπακαλόγατος, παχύς σάν τό γάτο τοΰ μπακάλη κ.τ.τ.
Είναι δέ άξιαι προσοχής καί αί λέξεις αύται, διότι τό αύτό
πλήρες εικόνων πνεύμα καί ή αύτή σκωπτική διάθεσις τάς
ένέπνευσεν, ή οποία ένέπνευσε καί τάς παροιμίας.

Β') Διατύπωσις «αί «αταγωγη τών παροιμιών.

Ώς πρός τήν διατύπωσιν καί αί νεοελληνικοί παροιμίαι
καί έκ τών γνωμών, όσαι δέν έκφέρονται ώς γενικαί ρήσεις,
διακρίνονιαι, ώς παρετήρησεν δ έκδοτης βυζαντινών παροι-
μιών Krumbacher, διά τόν άφηγηματικόν, τόν άνεκδοτικόν
καί παραστατικόν, πολλάκις δέ καί δραματικόν χαρακτήρα, έν
αντιθέσει πρός τάς τών δυτικών λαών, αί όποΐαι, καί όταν
προέρχωνται έκ μύθων, φέρουν ώς έπί τό πολύ τήν μορ-
φήν γενικωτέρας ρήσεως. Οΰτω π. χ. λέγομεν οί "Ελληνες

Κάποιου χάριζαν γομάρι
κα'ι τά κοίταζε 'ς τά δόντια.

παροιμίαν, ή οποία έχει έ'ντελώς άφηγηματικόν, άνεκδοτικόν
χαρακτήρα, ενώ οί Εύρωπαΐοι τήν αύτήν παροιμίαν εκφέ-
ρουν ύπό τόν τύπον γενικής ρήσεως·

Τό χαρισμένο άλογο δέν πρέπει νά κοιτάζι] κανείς 'ς τό στόμα.

Μεταβάλλουν δηλαδή τό άνέκδοτον, τόν μΰθον, εις γενικήν
γνώμην, εις παράγγελμα. Ή πρόοδος αύτη τής παροιμίας
πρός τήν γενικωτέραν ρήσιν έχει γίνει καί εΐς πολλάς τών
νεοελληνικών παροιμιών, ώς παρετηρήσαμεν ήδη. Καί αύτής



Σχέπις των νεοελληνικών παροιμιών προς τάς αρχαίας

δέ τής ανωτέρω παροιμίας φέρονται παραλλαγαί, πλησιάζου-
παι προς τήν εύρωπαϊκήν, οίον

Ίο χαρισμένο άλογο 'ς τά δόνιια δέν τά βλέπουν.

αλλ' εν τω συνόλ,ω ή παρατήρησις τοΰ Krumbacher είναι ορθή.

Ό δέ ζωηρότατα δραματικός χαρακτήρ τών ελληνικών
παροιμιών έμφανίζεται εΐς μέγα πλήθος αυτών, αί'τινες έκ-
φέρονται ύπό μορφήν βραχέος διαλόγου, ώς π. χ.

Τί κάνεις Γιάννη;— Κονκκιά σπέρνω.

Ώς πρός τόν χαρακτήρα τούτον, τόν άφηγηματικόν και
δραματικόν, αί έλληνικαΐ παροιμίαι, κατά τήν παρατήρησιν
τοϋ Krumbacher, δεικνύουν ομοιότητα πρός τάς παροι-
μίας τών 'Αράβων καί τών Τούρκων, χωρίς όμως διά τοΰτο
νά προϋποθέτουν καί άνατολικάς έπιδράαεις, τοϋθ' όπερ άλ-
λως έλέγχει καί ή όμοιότης αύτών πρός τάς αρχαίας.

*

* »

Ώς πρός τό ζήτημα τοϋτο, τής σχέσεως δηλαδή τών νεο-
ελληνικών παροιμιών πρός τάς άρχαίας, ό αύτός Krumba-
cher παρετήρησεν ότι μεταξύ τών αρχαίων παροιμιών άφ'
ενός, καί τών βυζαντινών καί νεωτέρων άφ' έτερου, ύπάρ-
χει διακοπή τής παραδόσεως, τήν οποίαν δικαιολογεί ή με-
ταβολ,ή τοϋ βίου καί τών ιδεών τοϋ λαοϋ μετά τήν ρωμαϊ-
κή ν κυριαρχίαν καί τήν έπικράτησιν τοϋ Χριστιανισμού. Ή
γνώμη αύτη είναι παντελώς άστήρικτος. Οί άρχαΐοι παροι-
μιογράφοι, ώς παρατηρεί ό ίδιος, δέν περιέλαβον ειμή έλα-
χίστας λαϊκάς παροιμίας, πλείστα δέ άποσπάσματα έκ συγ-
γραφέων. Τό ότι δέ καί αί έλάχισται αύται καθαρώς λαϊκαί
άρχαΐαι παροιμίαι δέν άνευρίσκονται καί εΐς τάς βυζαντινός,
πράγμα τό όποιον έκαμε τόν Krumbacher νά νομίση ότι
πρόκειται περί διακοπής τής παραδόσεως, εξηγείται έκ τού-
του ότι αί βυζαντιναί συλλογαί κατηριίζοντο ώς συμπληρώ-
ματα τών συλλογών τών άρχαίων παροιμιών καί τοιούτον
είχον σκοπόν. Ούτως ή έν τώ Λαυρεντιανώ κώδικι συλλογή
τοΰ Πλανούδη έχει τήν έπιγραφήν, «"Ετεραι παροιμίαι δη-
μώδεις, σνλλεγεΐααι παρά τοΰ αοψωτάτον κυροΰ Μαξίμου τοΰ



2χέσις τών νεοελληνικών παροιμιών πρός τάς αρχαίας 33f

Πλανούδη », δι' ής αύτη συνάπτεται πρός τήν προτασσομέ-
νην συλλογήν, «Παροιμίαι δημώδεις κατά στοιχεΐον», ήτις
δέν διαφέρει τής φερομένης έπ' ονόματι τοϋ Ζηνοβίου (ι).
Έν τοιαΰτη δέ περιπτώσει είναι εύνόητον ότι τά συμπλη-
ρώματα βεβαίως δέν ήδϋναντο ούδ' έπρεπε νά περιέχουν καί
τάς παροιμίας τών κυρίων θεωρουμένων συλλογών.

Άλλά πλήν τοΰτου ή συνέχεια τής παραδόσεως άποδει-
κνϋεται καί θετικώς, άφοΰ δημώδεις παροιμίαι άρχαΐαι εξα-
κολουθούν εισέτι νά φέρωνται είς τό στόμα τοϋ λαοϋ. Ουτω
π. χ. λέγεται σήμερον ή παροιμία

Τον γαδάρου μνϋον έλεγαν
κι αυτός τ αφτιά τον έσειε.

Έλεγον καί οί αρχαίοι

"Ονω τις έλεγε μνϋον, ό δέ τ à ώτα έκίνει.

Τό δέ περίεργον είναι ότι καί ή ολίγον ταύτης παραλλάσσουσα

Γαϊδάρου λύραν έπαιζαν
κι αυτός τ αφτιά του τάραζε.

είχε τήν άντίστοιχον αύτής εις τήν αρχαιότητα, εάν κρίνη τις
έκ τής χρησιμοποιήσεώς της κατά διαφόρους τύπους ύπό
τών συγγραφέων, ώς τοϋ Λουκιανού καί άλλων
"Ονος λύρας ακούει κ ινών τά ώτα.

Δυστυχώς δέν είναι εϋκολον νά κρίνωμεν περί τοΰ ποσού
τών έκ τής άρχαιότητος είς τό στόμα τοΰ λαοΰ περισωθει-
σων παροιμιών, διότι ή άρχαία παράδοσις, ώς παρετηρή-
σαμεν άνωτέρω, είναι έλλιπεστάτη. "Οτι δέ καί αϊ άρχαίαι
είχον τόν αύτόν άνεκδοτικόν χαρακτήρα, τόν οποίον έχουν
καί αί σημεριναί, διακρίνει τις καί έκ τών άνωτέρω παρα-
τεθέντων παραδειγμάτων, άναγνωρίζουν δέ καί αύτοί οί άρ-
χαίοι παροιμιογράφοι σχετίζοντες, ώς εΐδομεν, τάς παροιμίας
πρός τούς μύθους. Ώς δέ πλείσται τών παροιμιών παρά τοις

(') Crusius, Über die Sprichwörtersammlung des Maximus
Planudes έν Rhein. Museum 42 (1887) σ. 391 κέ.
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άρχαίοις ήσαν έμμετροι, ούτω καί παρ' ήμίν μέγα μέρος.
Θά ήξιζε δέ τόν κόπον ή μελέτη τών μέτρων αυτών, ή οποία
μέχρι τοΰδε δέν έχει γίνει.

Ώς πρός τάς βυζαντινός, παρ' δλας τάς παρακολουθού-
σας θεολογικός ερμηνείας, τήν πλήρη ταυτότητα αυτών πρός
τάς νεοελληνικός άνεγνώρισεν ήδη ό Krumbacher, δύνα-
ται δέ εΰκολώτατα vù αναγνώριση πάς νεοέλλην, όστις ήθελε
λάβει τόν κόπον νά διατρέξη τάς συλλογάς ταύτας.

Γ") Σπουδαιότης τών παροιμιών.

Αί παροιμίαι έν γένει είναι καί διά τόν έλληνικόν λαόν
ή πατροπαράδοτος σοφία, ή περιβεβλημένη τό απόλυτον κύρος
τής παλαιότητος καί τής παραδόσεως, ή δέ πίστις αύτοϋ είς
τήν άλήθειάν των είναι απόλυτος. "Οσοι λόγοι λέγονται οΐιλοι
αληθινοί είναι, Λόγος πού λέγεται ψωματινός δεν είναι, Τά πα-
ραμύθια I όλα αλήθεια, λέγουν περί αύτών έν Πελοποννήσω"
Τά παλαιινά λόγια δεν παράρχονται, έν Κρήτη. Ή δέ πίστις
αύτη φθάνει μέχρι τοΰ σημείου, ώστε νά θεωρώνται αί πα-
ροιμίαι ώς θεία ρήματα, ισάξια καί τοΰ Εύαγγελίου. Τών
πρωτινών τά λόγια θεοϋ λόγια, λέγουν έν Σίφνω- Τών πρω-
τινών τά λόγια εϊν' ευαγγέλια, έν Κυθήροιςί1). Βεβαίως δέν
διέφυγε τήν άντίληψιν τοΰ λαού ότι συχνάκις αί παροιμίαι
αύται άντιφάσκουν πρός άλλήλας, καί διά τοΰτο ορθότατα
παρατηρεί, δ λόγος εχει αντίλογο. Τοΰτο όμως δέν ελαττώνει
καθόλου τήν πεποίθησίν του εΐς τήν άλήθειάν των.

'Αλλά καί άνεξαρτήτως τής γνώμης τοΰ λαού ή σπουδαιό-
της τής μελέτης τών παροιμιών είναι μεγίστη καί δέν έχει
άνάγκην πολλών λόγων διά νά γίνη καταφανής καί έρμηνευθή.
Είς τά βραχέα ταύτα φρασίδια δύναται κανείς άνευ ύπερβολής
νά εΐπη ότι κατοπτρίζεται ολόκληρος ή ψυχή καί ό βίος ενός

(') Ι1ρ6λ. καί τό έν Σικελί^ λεγόμενον, Li niutti su' Vancelii di
missa.
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εκάστου λαοϋ καί διά τοϋτο άποτελοΰν πηγήν πολύτιμον διά
τήν έρευναν πάσης τοϋ βίου τοΰτου εκδηλώσεως. Ώς γλωσσικοί
τρόποι, ώς εκφράσεις γλωσσικαί, πλήν τοϋ καθαρώς γλωσσικοϋ
ενδιαφέροντος, τό όποιον παρουσιάζουν, παρέχουν καί εικόνα
σαφή τοϋ τρόπου, καθ' όν έ'καστος λαός διατίθεται καί σκέ-
πτεται καί τά διανοήματα αύτοϋ έκφράζει εις τάς προσπί-
πτουσας εκάστοτε έν τω βίω αύτοϋ περιστάσεις. Ώς ύλη,
ώς περιεχόμενον, παρέχουν σπουδαιοτάτας καί πολλάκις μο-
ναδικός ειδήσεις διά πάσας τοϋ βίου τάς έκδηλώσεις. Μύθοι
καί παραδόσεις, ήθη καί έθιμα, δοξασίαι καί προλήψεις, ή
λαϊκή φιλοσοφία καί τό δίκαιον, κοινωνικαί αντιλήψεις καί
καταστάσεις νεώτεραι καί παλαιότεραι, ιστορικά άκόμη γεγο-
νότα εύρίσκονται αποτυπωμένα εις τάς βραχείας ταύτας ρή-
σεις, ή δέ μελέτη αύτών μάς άποκαλύπτει ού μόνον τάς
σημερινός τοΰ λαοϋ αντιλήψεις καί τόν σημερινόν του βίον,
αλλά πολλάκις καί καταστάσεις καί αντιλήψεις παλαιοτέρας,
αί όποΐαι πρό πολλού έκλιποϋσαι ενίοτε εΐς αύτάς μόνον
οιονεί έν απολιθώσει διετήρησαν τήν ύπαρξιν αύτών. Ούτω
π. χ. ή παροιμία

"Οποιος εχει πολν πιπέρι βάζει και 'ς τα λάχανα.

τής οποίας ή αλληγορία σήμερον είναι ακατανόητος, μάςύπομι-
μνήσκει χρόνους παλαιούς, κατά τούς οποίους ενεκα τής άραιάς
συγκοινωνίας πρός τάς πεπεροφόρους χώρας τής 'Ανατολής τό
πέπερι έθεωρεΐτο ώς τι είδος πολυτελείας. Ή παροιμία

"Αν βρέξη ό 'Απρίλης δώδεκα και ό Μάης μιά και φίνα,

αξίζει τ άλαφάπουλο μ' όλη τήν ελαφίνα.

μολονότι σήμερον παρερμηνευθεΐσα, μάς ύπομιμνήσκει άπώ-
τατον παρελθόν, ότε θυσίαι έλάφων έγίνοντο διά τήν προα-
γωγήν τής αρχομένης βλαστήσεως (*).

"Οθεν ή μελέτη τών παροιμιών δύναται νά άποβή λίαν
επωφελής εΐς τούς έρευνητάς, τούς έρευνώντας οιανδήποτε
τοϋ βίου τοϋ λαοΰ έκδήλωσιν, είτε μύθους καί παραδόσεις,

(') Σ. Κνριακίδου, Θυσία έλάφου κτλ. Λαογρ. <7' 204.
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εϊτε ήθη' καί έθιμα καί δοξασίας, εϊτε τό δίκαιον καί τήν
φιλοσοφίαν, είτε κοινωνικός αντιλήψεις καί καταστάσεις, είτε
καί αυτήν τήν έσωτερικήν καί έξωτερικήν ίστορίαν αύτοΰ.
'Αφήνω κατά μέρος τήν μεγίστην ώφέλειαν, τήν οποίαν έχει
νά προσπορισθή έξ αυτών ό μελετητής τής αρχαιότητος καί
τοϋ Βυζαντίου. Φράσεις και μΰθοι παλαιαί καί πολλάκις καί
γεγονότα άπομνημονεΰονται ή ευρίσκουν τήν έρμηνείαν αυτών
εις τά έκ τοΰ παρελθόντος περισωθέντα ταΰτα λείψανα, εις
τήν ζωντανήν αυτήν παράδοσιν, ή οποία αποτελεί μοναδι-
κόν συμπλήρωμα τής κεκολοβωμένης γραπτής παραδόσεως.

Συλλογή και συλλογαί.

Έκ τών άνωτέρω γίνονται καταφανή όσα πρέπει νά προ-
σέχη ό συλλογεύς κατά τήν συλλογήν τών παροιμιών, διά
νά πληροί ή συλλογή αΰτοΰ πάσας τάς άπαιτήσεις τής επι-
στήμης. 'Αφήνω κατά μέρος τήν πίστιν καί τήν άκρίβειαν
τής καταγραφής γλωσσικώς, ή οποία είναι γενική άπαίτησις
δι' όλα τά λαϊκά μνημεία τοΰ λόγου. Έν πρώτοις πρέπει
εκάστη παροιμία νά συνοδεύεται καί ύπό τής ερμηνείας αυτής.
Έρμηνείαν δέ λέγοντες έν ταΐς παροιμίαις έννοοΰμεν ού
μόνον τήν γλωσσικήν έρμηνείαν, οσάκις άπαιτείται τοιαύτη,
άλλά κυρίως τήν περίστασιν, καθ' ήν αύτη λέγεται καί ή
οποία καί ερμηνεύει τήν άλληγορίαν τής παροιμίας.

"Επειτα, έπειδή, ώς ε'ίπομεν, καί αΐ κυρίως παροιμίαι,
άλλά καί πολλαί γνώμαι, προέρχονται έκ παροιμιωδών μύθων
καί περιστατικών τοπικών, άνευ τής γνώσεως τών οποίων εί-
ναι άδύνατον νά έννοήση κανείς τήν παροιμίαν, είναι άνάγκη
ό συλλογεύς νά άναζητή καί τόν μΰθον ή τό περιστατικόν,
έκ τοΰ όποιου ή παροιμία προήλθεν. 'Ιδίως ή έξακρίβωσις
τοπικών περιστατικών, έξ ων προέκυψαν παροιμίαι, είναι
άξιολογωτάτη, διότι μάς άποκαλύπτει αύτήν τήν γένεσιν αύτών.
Πλήν τούτων καί ή κατάταξις τών συνειλεγμένων πρέπει νά
είναι κατά τό σύστημα, τό όποιον άνωτέρω ύπεδείξαμεν,
διά νά είναι ή συλλογή εις πάντα επιστήμονα εύχρηστος.
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Αί παροιμίαι μαζί με τά ασματα είναι τά προσελκύ-
σαντα περισσότερον τήν προσοχήν τών συλλογέων καί διά
τοϋτο πολυπληθείς συλλογαί μέχρι τοΰδε έχουν γίνει. Τούτων
τάς μέχρι τοΰ 1899 ευρίσκει τις πάσας άναγεγραμμένας εις
τόν Α' τόμον τών Παροιμιών τοΰ Ν. Γ. Πολίτου, όστις
καί τάς περιέλαβε πάσας εΐς τό μέγα καί μνημειώδες αύτοΰ
έργον, τό όποιον δυστυχώς δέν ήδυνήθη νά φέρη εις πέρας
διακοπείσης τής Βιβλιοθήκης Μαρασλή, εΐς τήν οποίαν έξε-
δίδετο. Τοϋ έργου έξεδόθησαν τέσσαρες μόνον τόμοι, περι-
λαμβάνοντες τάς μέχρι τής λέξεως ίλεω παροιμίας, άπό τοΰ
1899-1902. "Εκτοτε έδημοσιεύθησαν καί νέαι συλλογαί καί
εις άλλα μέν περιοδικά καί βιβλία, κυρίως όμως εις τούς
τόμους τής Λαογραφίας, τών οποίων αί πλουσιώτεραι είναι
ή τοΰ Ά. Παπαδοπούλου έκ Πόντου έν τόμ. Ç' σ. 3-77,
τού Γ. °Αναγνωστοπούλου έκ Ζαγορίου έν τόμ. Β ' σ. 307
κε. τοΰ Όρ. Σχινά έκ Σερρών έν τόμ. Γ' σ. 180 κέ. καί
τοΰ Γερ. Καψάλη έκ Κοζάνης καί τών πέριξ έν τόμ. Ç" σ.
452 κέ.

Γενικά.

Αίνιγμα σήμερον είναι ή δι' εικονικής ώς έπί τό πλεί-
στον περιγραφής παράστασις πράγματος τίνος ή ένεργείας,
ή όποία χάριν πνευματικής παιδιάς προβάλλεται ώς έρώτημα,
όπως μαντεΰση ό έρωτόμενος τήν ύποκρυπτομένην έννοιαν.

Ώς εικονική περιγραφή τό αίνιγμα είναι βεβαίως προϊόν
τής αύτής μυθοπλαστικής φαντασίας καί διανοήσεως, ή όποία
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έγέννησε τάς παραδόσεις καί τούς μύθους καί τάς αλληγο-
ρίας καί εν μέρει καί τάς παροιμίας, πρός τά όποια πάντα
πολλάκις και σχετίζεται, τίς όμως ή άρχή αύτοΰ δέν είναι
εύκολον, μετ' άσφαλείας νά λεχθή. Όσα μόνον δύναται κανείς
μέ κάποιαν πιθανότητα νά εΐπη είναι τά εξής.

Έν πρώτοις τό αίνιγμα, έπειδή προϋποθέτει κάποιαν δια-
νοητικήν άνάπτυξιν καί δύναμιν συγκριτικήν, ή όποία δέν
άπαντάται εΐς τούς έν τή κατωτάτη βαθμίδι ισταμένους λαούς,
δέν είναι πιθανόν ότι έγεννήθη ώς αύτόματον προϊόν τής
άνθρωπίνης ψυχής, έξ ίσου καί αυτομάτως γεννώμενον παρ'
άπασι τοις λαοις, όπως είναι λ. χ. τό ασμα, αί παραδόσεις,
ή πίστις είς τήν ψυχήν καί τούς δαίμονας, ή μαγεία κ.τ.τ.
'Απαιτεί προσοχήν καί διανόησιν καί άσκησιν πνευματικήν,
τήν οποίαν μόνον προηγμένα άτομα έντός προηγμένου όπως-
δήποτε πολιτισμού δύνανται νά άσκήσουν. 'Απόδειξις δέ τού-
του είναι καί τό γεγονός, ότι τό αίνιγμα άνευρίσκεται μόνον
εΐς τούς πολιτισμένους λαούς καί εΐς τούς εύρισκομένους εις
τάς άνωτέρας βαθμίδας τής βαρβαρότητος, ούχί δέ καί εις τούς
κατώτατα ισταμένους. Ούτω πλήν τών πεπολιτισμένων λαών
εύρίσκομεν αύτό έκ τών κατά φύσιν μόνον εις τούς λαούς
τής 'Αφρικής, τών 'Ινδικών νήσων καί τής 'Ωκεανίας, οί
όποιοι έχουν πραγματοποιήσει κάποιαν πρόοδον, υπέστησαν
δέ άναμφισβητήτως καί τήν έπίδρασιν τών προηγμένων ασια-
τικών λαών.

Πλήν τής θεωρητικής ταύτης παρατηρήσεως εΐς τό αύτό
συμπέρασμα μάς φέρει καί ή εύρυτέρα έξέτασις τής θέσεως
τοΰ αινίγματος εις τούς διαφόρους λαούς, νεωτέρους καί πα-
λαιοτέρους. Ένω δηλ. σήμερον τό αίνιγμα εΐς ημάς, καθώς
καί εις όλους τούς πεπολιτισμένους λαούς, κατήντησεν απλή
πνευματική παιδιά καί μάλιστα τών παιδίων, εις πολλούς
άλλους νεωτέρους καί παλαιοτέρους έχει καί είχε πολύ σοβα-
ρώτερον χαρακτήρα. Ούτως εις τούς Bassoutos τά αινίγματα
άποτελοΰν μέρος άπαραίτητον τής παιδεύσεως, γίνεται δ' έπί
τούτω διδασκαλία εΐς τούς παΐδας.

Άλλοΰ συνάπτεται πρός τήν λατρείαν. Οΰτω π. χ. εις
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νήσους τινάς τής Μαλαισίας οί φύλακες τού νεκρού πρό τοΰ
ενταφιασμού προτείνουν πρός αλλήλους αινίγματα. Ή αύτή
περίπου συνήθεια επικρατεί καί εΐς τήν Βρετάνην, όπου οί
γέροντες μετά τόν ένταφιασμόν, αντί νά μετάσχουν τοΰ έπι-
ταφίου δείπνου, παραμένουν εΐς τό νεκροταφεΐον καί άπευ-
θύνουν πρός αλλήλους αινίγματα. Είς τήν Κελέβην μόνον
κατά τήν σποράν τών αγρών επιτρέπονται τά αινίγματα.
"Οταν δέ λύση τις τό αίνιγμα, οί παριστάμενοι κραυγάζουν
πρός τάς σκιάς τών προγόνων νά υποβοηθήσουν τήν βλά-
στη σιν τής όρύζης. Είς τήν Ίνδοκίναν έπίσης ύπάρχουν
έορταί, κατά τάς οποίας ή λύσις αινιγμάτων θεωρείται απα-
ραίτητος, άμείβονται δέ οί λΰται.

Άλλά πολύ μεγαλυτέρα ήτο ή σημασία τοΰ αινίγματος
εις τούς αρχαίους λαούς. Ούτως εΐς τούς άρχαίους Ινδούς
κατά τήν μεγίστην εορτήν τής θυσίας τοΰ ίππου έγίνετο άγών
αινιγμάτων μεταξύ τών ιερέων. Οί Βέδαι περιέχουν άρκετά
τοιαύτα αινίγματα. Εΐς δέ τά νεώτερα συγγράμματα αναφέ-
ρονται πλείστοι τοιούτοι αγώνες, εΐς τούς οποίους τά έπαθλα
ήσαν σημαντικώτατα. Ό βασιλεύς Janaka προθέτει διά τόν
νικητήν χιλίας άγελάδας, φέρουσας κεχρυσωμένα τά κέρατα.
Ό δέ βασιλεύς 'Αλέξανδρος κατά τάς περί αύτοΰ παραδό-
σεις άπηύθυνε διαφόρους αινιγματικός έρωτήσεις εΐς τούς
'Ινδούς γυμνοσοφιστάς, τούς οποίους ήπείλησε διά θανάτου,
αν δέν δυνηθούν νά άποίντήσουν.

'Επίσης εΐς τούς 'Ασσυροβαβυλωνίους δέν ήτο άγνωστον
τό αίνιγμα, εΐς δέ τούς Εβραίους άπεδίδετο μεγάλη σπου-
δαιότης εΐς αύτό. Καί βασιλείς άγωνίζονται δι' αινιγμάτων,
τήν δέ ήτταν αύτών πληρώνουν εΐς βαρύτατα στοιχήματα.
Ούτως ό βασιλεύς τής Τύρου Χιράμ άναγκάζεται νά πληρώ ση
εΐς τόν σοφόν Σολομώντα μεγάλα χρηματικά ποσά, διότι
δέν ήδυνήθη νά λύση τά προβληθέντα εΐς αύτόν αινίγματα.
Εΐς τό τέλος όμως τόν νικά τή βοηθεία Τυρίου τινός 'Αβδή-
μονος και τόν άναγκάζει νά πληρώση πολλαπλάσια. Ή βα-
σίλισσα τοΰ Σαβά, άκούσασα περί τοΰ μεγαλείου καί τής
σοφίας τού Σολομώντος και έπιθυμοΰσα νά λάβη πεΐραν
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αυτής, προσέρχεται εις τήν Ιερουσαλήμ κομίζουσα άπειρα
δώρα και υποβάλλει εις αυτόν διάφορα αινίγματα, τά όποια
εκείνος λύει ευχερώς πρός μέγαν αυτής θαυμασμόν.

Είς τό περσικόν Βιβλίον τών βασιλέων (Schachname)
τού ποιητοΰ Firdusi ό 'Αλέξανδρος δοκιμάζων τόν ύπό τοΰ
Ίνδοΰ βασιλέως Keid ·άποσταλέντα αυταν σοφόν αγωνίζεται
πρός αύτόν δι' αινιγματικών πράξεων, καί άλλοι δέ τοιούτοι
αγώνες μεταξύ βασιλέων άναφέρονται. Ό βασιλεύς διά νά
είναι μέγας πρέπει νά νικά ού μόνον διά τής δυνάμεως, άλλά
καί διά τής σοφίας. Έάν αυτός δέν είναι σοφός, πρέπει νά
διατηρή περί αυτόν σοφούς.

Τά αύτά εύρίσκομεν καί εΐς τούς Αιγυπτίους, τά αύτά δέ
επαναλαμβάνονται καί εις τούς "Αραβας, είς δέ τό μυθολογικόν
αυτών βιβλίον, τήν Χαλιμάν, πλέον ή άπαξ τό αίνιγμα άπο-
τελεΐ τόν πυρήνα τής διηγήσεως. Είς τούς μύθους τών άρ-
χαίων Γερμανών ό θεός Odin άγωνίζεται δι' αινιγμάτων πρός
τόν γίγαντα Wafthrildhnir μέ έπαθλο ν τήν κεφαλήν αυτού.

Είς τούς μύθους τέλος καί τόν βίον τών αρχαίων Ελλή-
νων τήν αυτήν σπουδαιότητα είχε τό αίνιγμα. Ουτω λέγεται
ότι ό Κάλχας άπέθανεν ηττηθείς εΐς αγώνα αινιγμάτων ύπό
τού μάντεως Μόψου, ωσαύτως δέ καί ό "Ομηρος άπέθανε,
διότι δέν ήδυνήθη νά λύση τό αίνιγμα τών αλιέων τής "Ιου,
δσσ° ελομεν λιπόμεαθα, όσ' ουχ ελομεν φερόμεσθα, διά τοΰ
οποίου ούτοι ήννόουν τάς συλληφθείσας φθείρας των είναι
δέ γνωστός ό μύθος τής θηβαϊκής Σφιγγός, ή οποία κατέ-
τρωγε πάντας, τούς μή δυναμένους νά λύσουν τό προτεινό-
μενον αίνιγμα. Αί παραδόσεις αύται βεβαίως δέν είναι ιστο-
ρικοί άλήθειαι, άλλ' όπωςδήποτε μαρτυρούν περί τής σπου-
δαιότητος, ή οποία άπεδίδετο εΐς τά αινίγματα καί τήν
λύσιν των.

Κατά τούς ιστορικούς χρόνους τά αινίγματα ήσαν έν
χρήσει ώς πνευματικοί παιδιαί έν τοις συμποσίοις, άλλ' είς
αύτά δέν άπηξίουν νά λάβουν μέρος καί οί σοφοί, προβάλ-
λοντες εις τούς ομοτέχνους των γρίφους αίνιγματώδεις καί
άλλα άπορα προβλήματα. Ήτο δέ τόσον τό ενδιαφέρον κο
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τόση σπουδαιότης άπεδίδετο εις τήν λΰσιν τών αινιγμάτων
τούτων, ώστε δ άποτυγχάνων έκινδύνευε νά χάση πάσαν τήν
επί σοφία ύπόληψιν αύτοΰ. Ούτω διηγούνται περί τίνος
Διοδώρου Άλεξανδρέως ότι άπέθανεν έκ λύπης, μή δυνηθείς
να λύση άπορά τινα προβλήματα τοΰ μεγαρικού φιλοσόφου
Στίλπωνος, προβληθέντα εν τινι συμποσίω παρά τω Πτολεμαίο).

Ή πρός τό αίνιγμα αύτη κλίσις έμφανίζεται, ώς ήδη
παρετηρήσαμεν, καταφανής καί εΐς τάς γνώμας τών σοφών
καί εΐς τούς φιλοσόφους καί εΐς τήν ποίησιν έν γενεί καί
μάλιστα τήν γνωμικήν καί πρό παντός εΐς τούς χρησμούς.
Τοιαΰτα αινιγματικά είναι τά κατ' έρωταπόκρισιν αποφθέ-
γματα τών σοφών καί φιλοσόφων τοΰ Θαλλοΰ, τοΰ Πυθα-
γόρου, τοΰ Ηρακλείτου καί άλλων, αί ήθικαί διδασκαλίαι
τών πυθαγορείων καί πλεΐσται διδασκαλίαι τών γνωμικών
ποιητών. Οί δέ χρησμοί καί μάλιστα τοΰ κατ' εξοχήν μαν-
τείου τών Ελλήνων, τοϋ μαντείου τών Δελφών, ήσαν αύτό-
χρημα αινίγματα. Άλλά καί εΐς τήν λατρείαν ήσαν έν χρήσει,
ώς κατά τά Άγριόνια τοΰ Διονύσου καί τήν έορτήν τοΰ
Άδώνιδος έν Σάμφ. Εις τούς Αλεξανδρινούς χρόνους ού
μόνον συλλογαί αινιγμάτων εΐς βιβλία κατηρτίσθησαν, άλλά
καί πλείστα αινιγματικά ποιήματα έποιήθησαν.

Καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους έξηκολούθησεν ή
ασχολία τών λογίων μέ τά αινίγματα, αρκετά δ' έξ αύτών
περιεσώθησαν ύπό τά ονόματα γνωστών λογίων, ώς τοΰ Ψελ-
λοΰ, τοΰ Μακρεμβολίτου καί άλλων. Πλήν τούτων πολυάρι-
θμα είναι καί τά θρησκευτικά αινίγματα, τά όποια άνευρίσκο-
μεν· εΐς διάφορα βυζαντινά βιβλία έρωταποκρίσεων, τά όποια
περιεΐχον εΐς ερωτήσεις καί άποκρίσεις πάντα τά θέματα, τά
όποια άπησχόλουν τό άργόσχολον καί στενοκέφαλον θρη-
σκευτικόν πνεΰμα τών καλογήρων, άποτελοΰντα ειδός τι κα-
λογηρικών κατηχήσεων. Έν αύτοΐς άνευρίσκομεν έρωτήσεις
περιέργους, όπως Πότε επλασεν ό θεός τόν Αδάμ; ποίον
μήνα και εις τάς πάσας τον μηνός και ποίαν ήμέραν; — Ποίαν
ήμέραν εξεβλήθη δ 'Αδάμ εκ τοϋ παραδείσου/— Πώς ώνο-
μάζοντο οί άγγελοι οί κυλίσαντες τόν λίθον εκ τής θύρας τοϋ
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μνημείου ; — Πόθεν ήτο τό μϋρον, δι' ου ήλειψεν ή Μαρία
τους πόδας τοΰ Χρίστου; κττ. "Επειτα ερωτήσεις εις διάφορα
χωρία τών γραφών καί ιδίως τών ψαλμών καί τών ευαγγε-
λίων, ώς και διά διαφόρους ενεργείας τοΰ Χριστοΰ ή τοΰ Μωϋ-
σέως καί τών προφητών, είς τάς οποίας δίδονται ερμηνεΐαι
ώς επί τό πλείστον παραδόξως συμβολικαί και αλληγορικοί.

Πλήν όμως τούτων εύρίσκομεν καί ερωτήσεις αυτόχρημα
αίνιγματικάς, αί όποΐαι συγκεντρώνουν εξαιρετικά τινα γνω-
ρίσματα προσώπου τινός ή γεγονότος καί προβάλλονται, όπως
εκ τών γνωρισμάτων μαντευθή τό πρόσωπον ή τό γεγο-
νός. Π. χ. Τις δις άπέθανεν, απαξ εγεννήθη; Άπόκρ. Ό
Λάζαρος.—Ποιος εΐχεν ουδέν και ετερος εΐχεν πολλά καϊ άπήλ-
θεν δ εχων πολλά πρός τον μή έχοντα ουδέν αίτονμένος λαβείν
παρ' αύτοΰ, ο πρότερον ουκ εΐχεν; Άπόκρ. Ό £χων ουδέν
ήτον ό Πρόδρομος 'Ιωάννης και ό εχων πολλά ήτον δ Χρι-
στός πρός τόν Ίωάννην τόν Πρόδρομον αιτούμενος λαβείν τό
βάπτισμα. — Ποίος προφήτης άπέθανεν και τό μνήμα αυτοϋ
περιεπάτει και δ νεκρός εψαλλεν ; Άπόκρ. Ό Ίωνας έν τή
κοιλία τοΰ κήτους.

Πολλαί εκ τών ερωτήσεων τούτων έχουν τελείαν μορφήν
αινίγματος, δυνάμεναι νά δνομασθοΰν θρησκευτικά αινίγματα,
ώς "Αλαλος γραμματικός αγραφον χαρτιν βαστάζει.

Άπόκρ. Ή περιστερά εις τόν Νώε.

Άνευρίσκομεν δέ μεταξύ τών έρωταποκρίσεων τούτων, μέ
θεολογικήν ένίοτε έρμηνείαν, δπ(ος συμβαίνει καί εΐς τάς πα-
ροιμίας, καί αινίγματα κοσμικής άρχής, τά δποΐα φέρονται καί
σήμερον εΐς τό στόμα τού λαού, ώς π. χ. Τί τά δύο μάχονται
και δύο στήκονται και δύο τρέχονται και δύο καταβαίνονται;
Άπόκρισις. Δύο στήκονται, είσιν δ ουρανός και ή γή' δύο
κα(τα)τρέχονται, δ ήλιος και ή σελήνη· δύο καταβαίνονται, ή
νυξ και ή ημέρα' και δύο μαχόμενοι, ή ζωή και δ θάνα-
τος ('). Πρός τούτο παράβολε τό νεοελληνικόν

(') Heinrid, Griechisch-Byzantinische Gesprächbucher σελ.
56, 8. Βλ. καί Schultz έν Λαογρ. Δ' 361.
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7α δυά καλά στεκούμενα,
τά δνό αυμπερπατούμενα,
τά δνό που δεν ταιριάζουνε,
τά δνό που δε λαγιάζοννε.

(Ό ήλιος καί τό φεγγάρι).

"Επειτα: Τίς άναμέσον δύο λίθων ήλλαξεν το όνομα και
τήν θεωρίαν; Άπόκρ. Ό σίτος εν τω μνλώνι. Προς τοΰτο
παράβαλε τό νεοελληνικόν

Χίλιοι πάνε κ' ερ/ονται
καί συναπανταίνονται

τονς λειώνουν τά κορμάκια τονς κι αλλάζει τ' δνομά τονς.

Έκ πάντων τών ανωτέρω καταφαίνεται ή σπουδαιότης
τοΰ αινίγματος εν τω βίω πολλών νεωτέρων και παλαιοτέ-
ρων λαών. Πάς, όστις ήθελε νά διακρίνεται ώς πεπαιδευ-
μένος, νά έχη τήν φήμην σοφοΰ και συνετοΰ, έπρεπε και
τής πατροπαραδότου σοφίας τών αινιγμάτων νά είναι γνώ-
στης, καί ικανός νά μαντεύη τήν σημασίαν παντός λόγου
καί πάσης πράξεως αινιγματικής, προβαλλομένης είς αυτόν.
Ή λΰσις τών αινιγμάτων άπετέλει τό μέτρον τής μορφώ-
σεως καί τής σοφίας τών πεπαιδευμένων. Ό άποτυγχάνων
διεκινδύνευεν ου μόνον τήν φήμην τοΰ σοφοΰ, αλλά καί χρή-
ματα πολλάκις πολλά καί ενίοτε καί τήν κεφαλήν.

*

* *

Έν βήμα περισσότερον πρός τήν άρχήν τοΰ αινίγματος
μάς επιτρέπει νά κάμωμεν ή εξέτασις αυτών τών αινιγμά-
των. Πολλά εξ αυτών δέν είναι ίδιον κτήμα ενός μόνον
λαοΰ, άλλ' ευρίσκονται υπό διαφόρους παραλλαγάς καί εις
πολλούς άλλους λαούς, σχεδόν είς όλους τοΰ παλαιοΰ κόσμου.
Δέν είναι δέ ή φύσις τών κειμένων τοΰ αινίγματος τοιαύτη,
ώστε νά συνηγορή ύπέρ τής κατά τόπους αυτομάτου γενέ-
σεως. "Επειτα μερικά έξ αύτών ανευρίσκονται εΐς λαούς άρ-
χαιοτάτους, όπως π. χ. τό αίνιγμα τοΰ έτους ώς δένδρου μέ
δώδεκα κλάδους, ή ώς τροχοΰ μέ δώδεκα ακτίνας κτλ., τό
όποιον άνευρίσκεται εΐς τούς ιερούς καί παναρχαίους τών
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'Ινδών Βέδας, σχετιζόμενον πρός τήν λατρείαν. Ε'ις άλλα
άνευρίσκομεν γνωστάς άρχαίας μυθολογικός άντιλήψεις και
άλλα άνευρίσκονται ώς αινίγματα άμα καί έπφδαί. Ούτω
π. χ. ή παρομοίωσις τοΰ ηλιακού φο)τός πρός βοντυρον, τό
οποίον άλείφει τόν κόσμον όλον, ή οποία ευρίσκεται εις τό
άκόλουθον νεοελληνικόν αίνιγμα

°Ενα ταψάκι βούτυρο
δλο τόν κόσμο αλείφει.

(Ήλιος).

άνευρίσκεται εΐς τό Rig-Veda, εΐς τόν ύμνον τοϋ Dirgha-
tamas (x).

Άλλά τά φτερωτά άλογα (δηλ. αί ακτίνες) νικούν τό μαύρο άρμα
(της νύχτας) καί τούς ατμούς, πού σκεπάζουν τόν ούρανό. Βγαίνουν
απ τό σπίτι τοϋ Agni καί ή γή αμέσως ποτίζεται μέ αφΟον
βούτυρο.

"Επειτα γνωστός είναι ό μϋθος τοϋ Κρόνου, ό όποιος
κατατρώγει τά τέκνα του, άδιάφορον αν εΐκονίζη τόν χρόνον
τρώγοντα τά "δια τέκνα, δηλαδή τούς μήνας, ή τήν σελήνην,
τής οποίας τό σκοτεινόν μέρος κατατρώγει τό έξ αύτής γεν-
νώμενον φωτεινόν. Τόν μϋθον τούτον έπανευρίσκομεν εΐς τό
σημερινόν αίνιγμα

Ποια μάννα γεννάει τά παιδιά της κ'υστέρα τά τρώει;
Ώς λΰσις τοϋ αινίγματος φέρεται ή γή καί εΐς παραμύθιον
ή θάλασσα. Εννοείται όμως ότι αί λύσεις αύται είναι εξε-
ζητημένοι, λησμονηθείσης τής πρώτης, ή οποία είχε σχέσιν
πρός τόν μϋθον, σημαίνουσα τόν χρόνον ή τήν σελήνην. Τό
αίνιγμα ευρίσκεται καί παρά τοις Γερμανοΐς (2).

Είς άλλο αίνιγμα άνευρίσκομεν τάς Μοίρας ύπό τήν
άρχαίαν αύτών παράστασιν

Μιά φορά είδα τρεις διαόλους.
Ό ενας νήμα ενεθε, ό άλλος ξέκλωθέ το
καί με τό ηιαλ.ιδάκι του δ τρίτος εκοβέ το.

(') Γαλλική μετάφρασις Langlois σ. 150, 47.
Η Hessische Blätter für Volkskunde XII 1913 σ. 108 κέ.
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Τύ αύτό περίπου άνευρίσκομεν ώς λατινικήν επωδήν

Stabat arbor in medio mare et ibi pendebat situla plena
intestinorum humanorum, très virgines cireumibant, duae al-
ligabant, una revolvebat.

ήτις έπφδή ευρίσκεται καί εις ελληνικήν

Άπό πέρα άπ τό ποτάμι
τρί' άπάρθενα κοράσια,
τό 'να στρίβει, τ' άλλο νέθει
καί τό άλλο κουβαριάζει.
Κάπη τό μισό ποτάμι.

Ταύτα πάντα έπιβεβαιοϋν καί διαφωτίζουν—ΓήΐΓ-'στενήν
σχέσιν μεταξύ αινίγματος καί μύθου, περί τής οποίας καί
άνωτέρω εΐπομεν, ώς έπίσης βεβαιούν τήν καί άλλοθεν γνω-
στήν σχέσιν μεταξύ αινίγματος καί λατρείας. Έάν δέ ληφθή
ύπ' όψιν ή παλαιά συνήθεια τών σοφών, τάς διαφόρους ήθι-
κάς καί θρησκευτικός καί πρακτικός διδασκαλίας νά ενδύουν
μέ ένδυμα αίνιγματώδες, καί ότι, καθ' όν τρόπον εις τούς
βυζαντινούς καλογήρους, ώς εΐδομεν, ούτω καί εις τούς 'Ιν-
δούς, τούς Γερμανούς, τούς Σλάβους, έν μέρει δέ και εις
τούς "Ελληνας, ή κατήχησις τής μυθολογικής σοφίας, ήτις
ήτο κτήμα καί έν πολλοίς δημιούργημα τών σοφών, μάν-
τεων, ποιητών, ιερέων καί τών τοιούτων, έγίνετο κατ' έρω-
ταπόκρισιν, τότε δέν είναι άπίθανος ή ιδέα, ότι τά πρώτα
αινίγματα έχουν τήν άρχήν των είς τούς μύθους- ή μάλ-
λον είναι αύτοί οί παλαιοί μύθοι, οί όποιοι μέ τάς εικόνας
καί τάς μεταφοράς των προβαλλόμενοι ώς έρωτήματα βα-
θμηδόν καί κατ' ολίγον καθίσταντο αύτόχρημα αινίγματα,
ότε μάλιστα σύν τω χρόνφ, παρερχομένου τοϋ βασιλείου τών
παλαιοτέρων μύθων καί λησμονουμένης τής άρχικής των ση-
μασίας, προσηρμόζοντο εις διαφόρους λύσεις.

Διδακτικώτατον παράδειγμα τοιαύτης μεταβολής μυθικο-
θρησκευτικών στοιχείων εΐς αινίγματα είναι καί τό εξής. Ό
Ηρόδοτος (Γ' 16) ομιλών περί τής διαταγής τοϋ Καμβύ-
σου, όπως καή ό νεκρός τοϋ Άμάσιος, θεωρεί τήν πράξιν
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ώς άνόσιον. « ΓΙέρσαι γάρ, λέγει, θεόν νομίζουσιν είναι το
πυρ. Το ών κατακαίειν τους νεκρούς ουδαμώς εν νόμω ον-
δετέροισί εστί, Πέρσι]σι μέν δι' όπερ εΐρηται, θεώ ού δίκαιον
είναι λέγοντες νέμειν νεκρον ανθρώπου' Αιγυπτίοισι δέ νενό-
μισται το πυρ θηρών είναι εμψνχον, πάντα δέ αυτό κατε-
σθίειν τά περ αν λάβη, πλησθέν δέ τής βορής σνναποθνήσκειν
τω κατεσθιομένω. Ουκ ών θηρίοισι νόμος ουδαμώς σφί εστί
τόν νέκυν διδόναι' κα'ι διά ταύτα ταριχεύονσι, ίνα μή κεί-
μενος νπό ενλέων καταβρωθή ». Ή μυθολογική αΰτη άντί-
ληψις τοϋ πυρός ώς θηρίου, ή οποία είχε καί τά θρησκευ-
τικά αυτής επακόλουθα, έδωκεν άφορμήν εΐς τό εξής βυζαν-
τινόν αίνιγμα (ι)'

"Απληοτόν ειμί θηρίο ν καί παμφάγοι·,
επάν δε φάγω τήν τροφήν ήνπερ λάβω,
ΰνι'/σκω παρευθίις κείμενον επ' εδάφους.

Πλήν όμως τοΰ βυζαντινού τούτου αινίγματος φαίνεται ότι
•παρόμοιόν τι υπήρχε καί παρά τοις άρχαίοις. Τοιούτον τι
τουλάχιστον φαίνεται νά είναι τό ύπό τού Πλουτάρχου μνη-
μονευόμενον εκ τού εις τόν Ήσίοδον άποδιδομένου Κύηκος
γάμου' «Καθάπερ ονν τό πνρ τήν νλην, εξ ής άνήφθη,
'μητέρα κα'ι πατέρ* οϋσαν, ήσθιεν', ώς ό τόν Κύηκος γάμον
εις τά 'Ησιόδου παρεμβαλών εΐρηκεν» (2).

Τοιαύτην εκ τών σοφών έχοντα άρχήν τά αινίγματα,
άπαξ ποιηθέντα, διεδόθησαν εΐς τούς λαούς, όπως διεδόθη-
σαν καί τά παραμύθια, οί δέ λαοί ού μόνον διετήρησαν
αύτά, άλλα καί άλλα έπλασαν, κατ' αρχάς μέν ολίγον παραλ-
λάσσοντα, έπειτα δέ καί άσχετα, καί ούτως έπλάσθη ό θη-
σαυρός τών λαϊκών αινιγμάτων.

(') Τό αίνιγμα έδημοσιεύθη ύπό τοϋ Ν. Βέη έν Έπετηρίδι Παρ-
νασσού τ. Τ' 109 I. Τήν σχέσιν δ' αύτοΰ πρός τά τοΰ Ηροδότου
παρετήρησεν ό 2πυριδάκις αύτ. Η' σ. 191.

(3) W. Schultz, Rätsel aus dem hellenischen Kulturkreise
I σ. 35. Ό αύτός αύτόθι II σ. 96 κέ. πραγματεύεται περ'ι τών αίνι-
γμάτιον τούτων τοΰ πυρός καί έν Pauly- Wissowa RE έν λ. Rätsel.



Νεοελληνικά αινίγματα. "Ονομα καί τρόπος παώιάς 351

Σήμερον εις τους πεπολιτισμένους λαούς τά αινίγματα
δέν έχουν τήν παλαιάν σοβαρότητα. Κατήντησαν άπλαΐ παι-
διαΐ καί μάλιστα παιδιαί τών παιδίων. Οί μεγαλύτεροι σπα-
νιώτερον διασκεδάζουν μέ αινίγματα. Μόνον εις τά φιλολο-
γικά λεγόμενα περιοδικά διατηρούν εισέτι τήν θέσιν των.

Νεοελληνικά αινίγματα.
Α') "Ονομα και τρόπος παιδιάς.

Τά αινίγματα είναι γνωστά εΐς τόν νεοελληνικόν λαόν
ύπό διάφορα κατά τόπους ονόματα, ώς νοιώσματα (:), βρετά,
παράγκονλα, παρατσάφαρα, τσάφαρα, παραμύθια, παροιμίες,
μΰθοι, παραμαντέματα, άπεικαστά, λυτά, παραΰροντάκια, παρα-
πονλητά, χώσματα, καταλόγια, κοττίματα, καιαδέντρια και εϊ τι
άλλο. Εύρίσκονται όμως έν ύποχωρήσει. Έδώ καί έκεΐ μόνον
εΐς τά χωρία χρησιμεύουν άκόμη ώς μέσον διασκεδάσεως καί
τών μεγάλων κατά τάς οικογενειακός ιδίως συγκεντρώσεις.

Περί τού τρόπου, κατά τόν όποιον παίζονται, δέν έχο-
μεν ειμή έλαχίστας δυστυχώς πληροφορίας. Άναφέρομεν τόν
έξης. "Εκαστος τών μετεχόντων αναλαμβάνει μίαν ή περισ-
σοτέρας πόλεις ή κάστρα, όθεν καί τό όνομα καστράκια, έκ
τών όποάΰν χάνει άνά εν, έφ' όσον δέν δυνηθή νά λύση τό
εκάστοτε προτεινόμενον είς αύτόν αίνιγμα. Πολλαί δέ καί
φράσεις καθιερωμένοι ύπάρχουν κατά τόπους διά τά αινί-
γματα, καί όταν προβάλλωνται καί όταν ό προβάλλων ζητή
νά τό λύση ό ίδιος, διότι δέν άνευρίσκεται ή λύσις του κ.τ.τ.
Ούτω π. χ. έν Κω καί Σύμη χαρακτηριστική φράσις είναι,
ελάστε νά ποΰμεν κατά δέντρων και δέντρων, εν Σίφνφ,
όταν δέν ευρίσκεται ή λύσις, ό προβάλλων ερωτά, νά τό
πάρ° ό ποταμός; δηλαδή, νά τό πώ; ή, ας τό πάρ' ό πο-
ταμός, δηλαδή, ας τό πώ, καί άλλαι άλλαχού.

(') Νόημα έν βυζαντινή επιγραφή τής Περγάμου. Athen. Mitteiii·
XXX V 1910, 355 κέ. 48S κέ.
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Νεοελληνικά αινίγματα. Προέλευσις

Β ) Προέλευσις.

Τά πλείστα τών εν χρήσει νεοελληνικών αινιγμάτων είναι
πατροπαράδοτα. ΓΙολλά δ' εξ αύτών είναι κοινόν κτήμα καί
άλλων λαών. 'Αρκετά επίσης άνευρίσκομεν ήδη εΐς τήν άρ-
χαιότητα, άλλα δ' είναι λείψανα τής βυζαντινής λογιότητος.
Δέν λείπουν όμως καί τά αύτοσχέδια, κατά τό παράδειγμα
πάντοτε καί τήν τεχνοτροπίαν τών παραδεδομένων ύπό τών
εύφυεστέρων δημιουργούμενα. Ό αύτοσχεδιασμός όμο)ς ού-
τος δέν είναι παρά τροποποίησις κατά τό μάλλον ή ήττον
ελαφρά υπάρχοντος ήδη αινίγματος, όπως προσαρμοσθή
τοϋτο εΐς νέαν λύσιν. Π. χ. είναι γνωστόν τό κοινότατον
αίνιγμα

Μακρύς μακρύς καλόγερος και κόκκαλα δέν εχει.

(Καπνός).

Έπί τή βάσει τούτου έσχηματίσθησαν άλλα, ώς

Μακρύς μακρύς καλόγερος καί πέρα ή φωνή του.

(Τό ντουφέκι).

Μακρνς μακρνς καλόγερος καί πίτα ή κεφαλή τον.

(Τό φτυάρι).

κτλ.

Έν Κω καί Σύμη, ίσως δέ καί άλλαχοϋ, εάν είναι άκρι-
6είς αί ύπάρχουσαι πληροφορίαι, παρά τά πατροπαράδοτα
αινίγματα, καλούμενα καταλόγια, υπάρχουν καί τά καταδέν-
τρια, τά όποια είναι αυτοσχέδιοι περιγραφαί, έξ ών πρέπει
νά μαντευθή τό περιγραφόμενον. Εκλήθησαν δ' ούτω έκ τής
προηγουμένης φράσεοις, ελάατε νά ποϋμεν κατά δέντρων και
δέντρων, ήτις ισοδυναμεί πρός τήν φράσιν, ελάτε νά ποϋ-
μεν αινίγματα. Τά αινίγματα ταύτα κατά τάς πληροφορίας,
τάς. οποίας έχω ύπ' όψιν, άπευθύνονται κυρίως πρός τούς
παΐδας πρός πνευματικήν αύτών άσκησιν. Παραθέτομεν πα-
ράδειγμα έκ Κώ.

Κατά δέντρι καί δεντρί. "Εχει ενα πράμα, πού νεμμά μονάχον του 'ς
τούς ποταμούς, 'ς τά ρυάκια καί φραμονς, καταπιάνει τόν τόπον και κά-
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/ινει τούς καρπούς του οάλ λουλούδι μαυροκόκκινον καί τρώμεν τους.

Ή λύοις. Βάτος, πού νεμμά μονάχος του 'ς τούς ποταμούς, 'ς τά
ρυάκια, 'ς τούς φραμούς, ξαπλώνει καί καταπιάνει τόν τόπον, καί κάμνει
τούς καρπούς του κοντά κοντά μιάμ μάτοα, οάφ φουντωτό λ.ουλούδι μαυ-
ροκόκκινον, άλλα κόκκιν' άκόμα κι άλλα μαύρα, καί τά τρώμεν.

Επειδή νυν και τά αινίγματα, καθώς καί αί παροιμίαι,
είναι αρκετά πολυάριθμα, διά νά ευκολύνεται ή εΰρεσις καί
ή μελέτη αύτών, όίναι ανάγκη νά κατατάσσωνται κατά έν
ώρισμένον εύμέθοδον σύστημα. Καί έγένοντο πραγματικώς
διάφοροι άπόπειραι τοιαύτης συστηματικής κατατάξεως είς
τούς ξένους.

Ούτω συνήθης κατάταξις είναι ή κατ' άλφαβητικήν τάξιν
τών λύσεων. Άλλ' ή τοιαύτη κατάταξις, ένω ευκολύνει πρα-
γματικώς τήν εύρεσιν ενός αινίγματος έν τή συλλογή, παρου-
σιάζει τούτο τό έλάττωμα, ότι διασπω τά όμοια. Διότι μέ τό
λαϊκόν αίνιγμα συμβαίνει τό εξής. Τά χαρακτηριστικά, τά
όποια λαμβάνονται διά νά αποτελέσουν τήν άλληγορίαν, δέν
είναι ούτε τά σπουδαιότερα ούτε καί πάντα, αί δέ εικόνες
είναι πολύ γενικαί καί άύριστοι, ώστε τό αίνιγμα νά μή
έπιδέχεται μίαν καί μόνον λύσιν, όπως συμβαίνει εις τά αι-
νίγματα τών λογίων, τά οποία έξαντλούν συνήθως πάσαν
λεπτομέρειαν. Επειδή δηλαδή τά χαρακτηριστικά ταύτα είναι
αρκετά γενικά καί άκαθόρισια καί ώς έκ τούτου δύνανται
νά άνευρίσκωνται καί εις άλλο πράγμα, καί επειδή καί αί
αινιγματικοί εικόνες προσαρμόζονται εύκόλως εις πολλά, τό
αίνιγμα λαμβάνει περισσοτέρας τής μιάς

Γ) Κατάταξις.

τό αίνιγμα

τό όποιον έν Κυθήροις ορθώς έρμηνεύετο

σελήνην, έν Θεσπρωτία άνευ ουδεμιάς μεταβολής καί άλλα-

πύρινο τριπύρινο,

άπό γκρεμούς γκρεμίζεται

κι όμως δέ ραΐζεται.

Δαχτυλίδι πύρινο,
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χοΰ μέ ελαφρός μεταθολάς ερμηνεύεται ώς δηλοϋν τον δφιν.

Έπειτα, ώς καί ανωτέρω εΐπομεν καί παρεθέσαμεν καί
παράδειγμα, έκ τοΰ αύτοΰ αινίγματος δι' έλαψρών μεταβο-
λών ό λαός πλάττει νέα, τά όποια καί αύτά δέν 0ά έπρεπε νά
άποσπασθοΰν άπ' αλλήλων, διότι ή συγκέντρωσις αύτή είναι
λίαν διαφωτιστική διά τόν βίον καί τήν ίστορίαν τοΰ αινί-
γματος. Όθεν πρό πάσης οιασδήποτε κατατάξεα>ς πρέπει νά
προηγηθή ή συγκέντρωσις τών συγγενών κειμένων καί ή ύπα-
γωγή τούτων ύπό τό πιθανώς άρχικώτερον. Κατ' αύτόν τόν
τρόπον θέλουν σχηματισθή ομάδες αινιγμάτων, τάς οποίας
δύναται κανείς νά κατατάξη άλφαβητικώς κατά τάς λύσεις τών
έπί κεφαλής τών ομάδων αινιγμάτων. Έν τω τέλει δέ προσ-
αρτώμενος πίναξ τών λύσεων όλων έν γένει τών αινιγμάτων
άντικαθιστά πλήρως τήν γενικήν κατά τάς λύσεις κατάταξιν
καί διευκολύνει τήν εύρεσιν των καθ' έ'καστον.

Συλλογή και συλλογαί.

Ώς πρός τήν συλλογήν νυν τών αινιγμάτων έκ τών άνω-
τέρω λεχθέντων εννοεί ό συλλογεύς τί πρέπει, νά προσέξη.
Έν πρώτοις τά κείμενα, ώς όλα τά δημώδη κείμενα, πρέπει
νά καταγράφωνται άκριβώς, νά ζητήται δέ καί σημειώνεται
καί ή λαϊκή λύσις εκάστου. Έάν αΐνιγμά τι παρουσιάζη πε-
ρισσοτέρας λύσεις, πρέπει πάσαι νά σημειώνωνται. Χρησιμώ-
ταται δέ είναι καί άξιαι μεγάλης προσοχής διάφοροι πληρο-
φορία!, σχετιζόμενοι πρός τήν θέσιν τοΰ αινίγματος εις τήν
ζωήν τού λαοΰ, οίον" παίζουν καί οί μεγάλοι τά αινίγματα
ή περιωρίσθησαν ταΰτα εις τά παιδία; καί πότε τά παίζουν;
εΐς ποίας περιστάσεις καί κατά ποίον τρόπον; καί ποίαι τυ-
πικοί φράσεις τά συνοδεύουν; καί ποίαν ποινή ν υφίσταται
ό μή λύσας; καί ποίαν άμοιβήν λαμβάνει ό λύτης; κ.τ.τ.
Πάσαι αύται αί πληροφορίαι, ώς καθορίζουσαι τήν θέσιν τοΰ
αινίγματος εις τήν ζωήν τοΰ λαοΰ, διαφωτίζουν συνάμα καί
τοΰ αινίγματος τόν βίον καί τήν ίστορίαν καί εξηγούν πολλά
αύτοΰ φαινόμενα.
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Συλλογαί αινιγμάτων μέχρι τούδε έχουν δημοσιευθή πολ-
λαί εις διάφορα περιοδικά καί βιβλία, υπάρχει δέ καί πολύ
ύλικόν άνέκδοτον. Τάς μέχρι τού 1874 δημοσιευθείσας άνα-
γράφει ό Πολίτης εΐς τήν περί αινιγμάτων πραγματείαν του
έν τω περιοδικά» τού έν Κωνσταντινουπόλει ελληνικού φιλο-
λογικού συλλόγου τομ. Η' σ. 525. Επίσης αί σπουδαιότατοι
άναγράφονται καί έν Λαογρ. Β' 331.

Β' ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Πλήν τών αινιγμάτων φέρονται παρά τω ελληνικω λαώ
καί αινιγματικά παραμύθια. Τής διηγήσεως τούτων πυρήν
είναι ή λύσις ωρισμένου αινίγματος, τό όποιον ούδέν άλλο
είναι ή συνεπτυγμένη κιχί πολλάκις εικονική έκφρασις συμ-
βάντος, τής όποιος τήν σημασίαν είναι αδύνατον νά έν-
νοήση κανείς δν άγνοή αύτό τό συμβάν.

Γυπικόν παράδειγμα τοιούτου αινίγματος είναι τό έν τή
Παλαιά Διαθήκη πρόβλημα τοΰ Σαμψών, τό όποιον ούτος
προέβαλεν εις τούς συμπότας νεανίσκους. Ό Σαμψών δηλαδή
είχε φονεύσει λέοντα καί μετά τινας ημέρας διελθών έκ τοΰ
μέρους, όπου έκειτο τό πτώμα, είδεν ότι μέλισσαι ειχον φω-
λεύσει εις τό στόμα αύτοΰ καί ειχον κάμει μέλι, έκ τοΰ οποίου
λαβών έφαγε. Τοΰτο λοιπόν αίνιγματοποιήσας προέβαλεν εΐς
τούς νεανίσκους ώς εξής· « Τί βρωτόν εξήλθεν εκ βιβρώσκον-
τος καί άπό ισχυρού γλυκύ;» έπί τω όρω, έάν δέν εύρουν
τήν λύσιν, νά δώσουν είς αύτόν «τριάκοντα οθόνια καί τριά-
κοντα άλλασσομένας στολάς ιματίων ».

Εΐς νεοελληνικόν παραμύθι είχε καταδικασθή τις εις θά-
νατον. Ή θυγάτηρ του επισκεπτόμενη αύτόν, έτρεφε διά τοΰ
γάλακτος τών μαστών της. Μίαν ήμέραν συναντήσασα τόν
βασιλέα έφιππον, έλαβε τούς χαλινούς, τόν έσταμάτησε καί
τοΰ άπηύθυνε τό εξής αίνιγμα'

Έπί άγεννήτον, ω βαοιλεΰ, κάθεσαι,
καί έπί τ/j μ>)τρί αύτοΰ καθε'ζεααι,
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ή λϋοε τόν λόγοι·, ή δός μον ιόν νίόν μον
τόν ανιρα τής μητρός μον.
Κι αν μον τόν δώοης πατήρ μον,
αν δέν μον τόι· δώοης ν ιός μον.

Ό βασιλεύς δέν ήδυνήθη νά έξηγήση τό αίνιγμα καί τής
έζήτησε τήν έξήγησιν ύποσχόμενος νά πράξη πάν ό,τι αύτη
ήθελε ζητήσει. Τότε αύτη έξήγΐ|σεν ότι ό ϊππος αύτοΰ, έπί
τοΰ οποίου κάθηται, έξήχθη ζών έκ τής κοιλίας άποθανού-
σης φορβάδος, έκ τοΰ δέρματος τής οποίας ήτο κατεσκευα-
σμένον τό έφίππιον. Υιός της δέ καί πατήρ, ήτο ό πατήρ
τηε, τόν όποιον έτρεφεν αύτη διά τού γάλακτος τών μα-
στών της.

Ότι καί τά παραμύθια ταύτα καί τά αινίγματα είναι
προϊόν τών αύτών μυθοπλαστικών τάσεων καί τών συμβο-
λισμών, καί τών αύτών κοινωνικών όρων, έξ ών απέρρευσαν
καί τά λοιπά αινίγματα καί αί άλληγορίαι καί οί μύθοι καί
αί παροιμίαι, είναι έκτός πάσης άμφισβητήσεως. Ποία όμο^ς
ή άρχή τών παραμυθιών τούτων καί ποία ή άρχή τού περι-
έργου τούτου τρόπου, καθ' δν πράξεις καί γεγονότα αίνι-
γματοποιοΰνται, δέν είναι εύ'κολον νά λεχθή. Τοΰτο μόνον
παρατηροΰμεν ένταύθα, ότι καί τά παραμύθια αύτά δέν είναι
'ίδια μόνον τοΰ ελληνικού λαοΰ.

Αινιγματικά παραμύθια πλήν τών εύρωπαϊκών λαών,
εύρίσκομεν καί εις τούς "Αραβας καί είς τούς Σίνας άκόμη.
Οί δέ μύθοι, εΐς τούς οποίους αναφέρονται, είναι παλαιό-
τατοι. Ούτω π. χ. ό μύθος τοΰ αΐνιγματικοΰ παραμυθιού,
τού όποιου περίληψιν άνωτέρω παρεθέσαμεν, μνημονεύεται
ήδη ύπό τού Πλινίου, τοΰ Βαλέριου Μαξίμου καί τοΰ Νόν-
νου. Τό δέ αίνιγμα, τό μέν έλληνικόν, εύρισκόμενον εις πά-
σας τάς ελληνικός παραλλαγάς, είναι βυζαντινών χρόνων, ως
δεικνύει ή μακαρονίζουσα γλώσσα, τό δέ παλαιότατον γερ-
μανικόν τοΰ ΙΕ' αιώνος. Εΐς τό λατινικόν μυθιστόρημα τοΰ
'Απολλώνιου τοΰ Τυρίου, τό όποιον είναι μετάφρασις άρ-
χαίου ελληνικού προτύπου, ό βασιλεύς Άν,τίοχος εις τούς
μνηστήρας τής κόρης του προτείνει αίνιγμα, έν τω όποίφ
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Ιπίσης περιγράφονται αί άθέμιτοι αύιοΰ σχέσεις προς τήν
θυγατέρα του.

Παραμύθια τοιαύτα έχουν δημοσιευθή άρκετά, διδακτι-
κώταται δέ είναι αί περί τίνων έξ αύτών παρατηρήσεις τοΰ
Ν. Γ. Πολίτου έν Λαογραφίας Β'371 κε.

Γ' ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

"Αμεσον σχέσιν πρός τά αινίγματα έχει καί ή αινιγμα-
τική γλώσσα, τήν οποίαν εύρίσκομεν είς πολλά παραμύθια,
τών οποίων λείψανα ευρίσκονται καί ώς αύτοτελή αινίγματα.
Ούτως είς παραμύθι έκ Κύπρου βασιλόπουλο δέν θέλει νά
νυμφευθή, δν δέν εΰρη γυναίκα, πού νά μπορή νά μιλά τή
γλώσσα του. Τοιαύτη ν γλώσσαν μόνον μία κόρη χωρικοΰ
ευρίσκεται νά όμιλή. Τό βασιλόπουλο ελθόν εις τήν οίκίαν
της ζητεί, Κώλου κώλου πωρικα | γλυκυστικά είς τά μερκά.
'Αποκρίνεται ή κόρη, ΤΗρταν οί τραγονδιστάδες κ' έφαγαν
τονς παγουριστάδες κ' έμειναν οί κωλοφίτες ανοιχτές. Τή λ'
σημασίαν τών λόγων τούτων εξηγεί κατόπιν ή κόρη εις τόν
άποροΰντα πατέρα της. Τό βασιλόπουλο είχε ζητήσει αυγά
καί αύτή τοΰ άπήντησεν, ότι άλώπεκες έφαγον τάς όρνιθας
και έμειναν οί κλωβοί των ανοικτοί. Καί εξακολουθεί ό διά-
λογος κατ' αύτόν τόν τρόπον. Τό από κώλο οπωρικο τό
άνευρίσκομεν καί είς αύτοτελές αίνιγμα

Άπό κούρβονί.ο νερό
κι άπό κώλο οπωρικό,
κα'ι άπό τή γή βοτάνι
κάθε τόπος δεν τό κάνει.

(Κρασί, αυγό, ρύζι).

"Οτι καί ή αινιγματική αύτή γλώσσα, ή διά μεταφορών καί
παρομοιώσεων καί συμβόλων, έχει τήν άρχήν της εΐς τά αύτά
ψυχολογικά αίτια, έκ τών οποίων προέκυψαν τά αινίγματα
κτλ. δέν υπάρχει, μοΰ φαίνεται, ουδεμία άμφιβολία. Τά σύμ-
βολα, οί συμβολισμοί καί αί διδακτικαί άλληγορίαι, αί όποΐαι
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σήμερον δύνανται πολλάκις νά θεωρηθούν παιδαριώδη και
άνάξια σοβαράς προσοχής πράγματα, εΐς τήν αρχαιότητα
ήσαν δείγμα σοφίας καί συνήθης ήτο ή δι* αυτών έκφρασις
διανοημάτων.

Παραδείγματα υπάρχουν πολυάριθμα. Ουτω π. χ. ό Ηρό-
δοτος διηγείται ότι ό Κϋρος, θέλων νά δείξη εις τούς Πέρ-
σας ότι είναι προτιμότερον νά κοπιάσουν έπ' ολίγον, διά νά
άπαλλαγοΰν άπαξ διά παντός τοΰ ζυγοΰ τών Μήδων, τούς
υποχρεώνει μίαν ήμέραν νά καθαρίσουν χώρον, πλήρη άκαν-
θών, τήν δέ άλλην τούς φιλεΰει πλουσιοπαρόχως. Κατόπιν
τούς έρωτά ποία ημέρα ήτο ή πλέον ευχάριστος. "Οταν δέ
απήντησαν ότι δέν ύπήρχε σιίγκρισις μεταξύ τών δυο, απο-
καλύπτει εις αύτούς τά σχέδιά του καί τούς πείθει νά άπο-
στατήσουν κατά τών Μήδων, διά νά άπολαΰσουν τήν έλευ-
θερίαν καί τά άγαθά της.

Ό αυτός 'Ηρόδοτος διηγείται ότι ή άδελφή και σύζυγος
τοΰ Καμβύσου θέλουσα νά δείξη εΐς αύτόν ότι πολύ προτι-
μότερον ήτο νά άφήση ζωντανούς ή νά φονεύη τούς γόνους
τού οίκου τοΰ Κύρου, έν ώρα τραπέζης λαβοϋσα θρίδακα
περιέτειλεν αύτήν και ήρώτησε τον σύζυγόν της, αν ή θρί-
δαξ είναι ώραιοτέρα δασεία ή περιτετιλμένη. Ούτος άπήν-
τησεν ότι δασεία. Και αύτή εΐς άπάντησιν «Και αν τήν θρί-
δακα ταντην εμιμήθης, ειπε, άποψιλώσας τον οίκον τοϋ Ξέρ-
ξου». Χαρακτηρισπκώτατα είναι όσα επίσης διηγείται περί
τών ύπό τοΰ Πολυκράτους έξελαθέντων Σαμίων. Ούτοι έλ-
θόντες εΐς τήν Σπάρτην ώμίλησαν διά μακρών ενώπιον τών
Σπαρτιατών ζητούντες βοήθειαν. Άλλ' οί Σπαρτιάται άπήν-
τησαν ότι τά μέν πρώτα λεχθέντα έλησμόνησαν, τά δέ τε-
λευταία δέν ήννόησαν. "Οθεν ούτοι εΐς δευτέραν έκκλησίαν
άλλο μέν ούδέν ειπον, λαόόντες δέ σάκκον κενόν έφερον
εΐς τήν έκκλησίαν καί ειπον ότι δ σάκκος εχει Ανάγκην αλεύ-
ρων. Οί Σπαρτιάται άπήντησαν ότι ή λέξις σάκκος έπερίτ-
τευεν, απεφάσισαν όμως νά τούς βοηθήσουν.

Ανάλογους άλληγορικάς διδακτικός πράξεις εύρίσκομεν
καί εις νεωτέρους μύθους, οίος είναι π. χ. ό εξής'
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*Ηταν ίνας Άνθρωπος κ' ήλιενε ιμόματα 'ς τον κόσμο πως ήκαμεν
αμαρτία με τή μια και με τήν άλλη· ότι μόνου πώς τ σοι ντρόπ ιαξενε τσοί
κακομοίρες. Σαν έξαόρε-ψενε καί τά πενε 'ς τόν πνεματικά, τοϋ παράγγειλεν
εκείνος νά πάη 'ς ενα βουνό νά μαδήση εναν πετεινό καί νά τον τόνε φέρη.
Σάν τοϋ τόν επήενε τήν άλλη μέρα, τον λ.έει πάλι νά πάη 'ς ιό ίδιο βουνό,
νά μαζέψη τά φτερά καί νά τον τά φέρη. Πάει ψηλαφά 'πό δω, φηλαφά
'πό κει, ναι φτερά! Τά χενε παρμένα ό άέρας. Στρέφει τό λ.έει τοΰ πνεμα-
ματικοΰ. Λέει, VΕτσ' είναι καί τά λόγια, παιδί μον. Τά ρίχτεις
καί πάς πιά νά τά μαζέιμης καί δέ μαζεΰουντενε! »

Δ' ΣΥΝΘΗΜ ΑΤΙΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ

Ή άνωτέρω αινιγματική γλώσσα τών παραμυθιών έχει
σχέσιν καί προς· τάς συνθηματικός ή κατά συνθήκην γλώσ-
σας. Τών γλωσσών τούτων ή άρχή είναι σκοτεινή, συνδεόμενη
πιθανώς προς διαφόρους πρωτογόνους δοξασίας. Ευρίσκον-
ται διαδεδομένοι εις όλους σχεδόν τους λαοΰς, πεπολιτισμένους
καί κατά φύσιν. Ούτως υπάρχουν λαοί, εις τούς οποίους άλλη
είναι ή γλώσσα τών παρθένων καί άλλη τών ύπάνδρων γυ-
ναικών, άλλη τών κατωτέρων και άλλη τών ανωτέρων τάξεων.
Είναι δέ εΐς τών συνηθεστάτων όρων τών διαφόρων μυστι-
κών συνδέσμων άνδρών και γυναικών ή μυστική γλώσσα,
τήν οποίαν μανθάνουν μόνον οί μεμυημένοι. Εις τινας τέλος
λαούς αύτά τά παιδία διά τής άλλοιώσεως τών λέξεων καί
τής παρενθήκης συλλαβών σχηματίζουν είδος μυστικής γλώσ-
σης. Ούτω π. χ. οί Βοσιμάνοι προσθέτουν είς τήν άρχήν, τό
τέλος και τό μέσον τών λέξεων μίαν συλλαβήν, ίνα κατα-
στήσουν τήν γλώσσαν των άκατά?ιηπτον εΐς τούς μή μεμυη-
μένους. Τό αύτό δέ διηγούνται καί περί τίνων φυλών τοΰ
Καυκάσου.

Κατά τόν ίδιον τρόπον περίπου σχηματίζονται καί τά
ημέτερα κορακιστικά, τά οποία πλέον κατήντησαν εΐς τόν
παιδικόν κύκλον, διά τής παρεμβολής συλλαβών, άπαρτιζο-
μένων έξ ενός συμφώνου, συνήθως π, φ ή κ καί τοΰ φωνήεν-
τος τής προηγουμένης συλλαβής: οΐον ή φράσις, πότε θά ελθης
γίνεται ποψότεψε θ αφ à εφέλθηςφης ;
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Εΐς τούς σημερινούς ευρωπαϊκούς λαούς τοιαύται συν-
θηματικοί γλώσσαι είναι έν χρήσει εις διάφορα έπαγγέλματα,
εις τούς έπαίτας, εΐς συμμορίας ληστών κτ?ι. Παρ' ήμΐν είναι
έν χρήσει εΐς ώρισμένα έπαγγέλματα, είναι δέ γνωσταί ύπό
τό όνομα τοΰ έπαγγέλματος, τό οποίον τάς χρησιμοποιεί,
οίον καλαντζήδικα, βαγενάδικα, βαρελάδικα κτλ. Γενικώτερον
καλούνται κορακιατικά. Φαίνονται δέ έν χρήσει τά κορακι-
στικά τών παιδίων ήδη κατά τούς χρόνους τοΰ Χρυσοστό-
μου, όστις άντιλέγων πρός τούς φιλοσόφους, ισχυριζόμενους
ότι δέν τούς έννοοΰν οί χριστιανοί έρωτα, «Μή κορακιστί
φθέγγεοθε> ώ ανόητοι, καθάπερ τά παιδία;»

Εΐς τάς γλώσσας ταύτας δέν εδόθη ή δέουσα προσοχή
καί διά τοΰτο τό ύλικόν, τό όποιον έχω ύπ' όψιν είναι
πολύ περιωρισμένον. Όπωςδήποτε δύναται τις έξ αύτοΰ ορ-
μώμενος νά παρατηρήση τά έξης. Ό θησαυρός τών γλωσ-
σών τούτων αποτελείται καί έκ λέξεων αγνώστου άρχής,
πιθανώς ξένων, κατά μέγα μέρος όμως έξ αινιγματικών εικό-
νων καί μεταφορών, οίας εΐδομεν έν τή αινιγματική γλώσση
τών παραμυθιών. Ούτω λέγεται μεν καλλίνα ή όρνις έκ τής
λατινικής λέξεως gallina, άλλά λέγονται καί οί ίχθύες νερο-
πονλια κττ.

Συλλογάς τοιούτων συνθηματικών λέξεων δέν έχω ύπ'
όψιν, ειμή τήν διά δευτέραν ς)οράν ύπό τοΰ Βογιατζίδον έκ-
δοθεισαν έκ τών καταλοίπων τοΰ Legrand καί τινας χει-
ρογράφους έξ 'Ηπείρου (ι).

Ε ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΓΙλήν τών αινιγμάτων ώς πνευματικός παιδιάς μεταχει-
ρίζεται ό λαός καί άριθμητικά προβλήματα. Τούτων άλλα
διά μακράς καί περιστρόφου περιγραφής προσπαθούν νά άπο-
πλανήσουν τόν άκροατήν άπό τού πραγματικού αριθμού,
άλλα δέ είναι πραγματικά άλγεβρικά προβλήματα, κατά πα-

(') Λαογραιρ. Η' σ. 152 κέ.
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ράδοσιν σωζόμενα είς τό στόμα τοϋ λαοΰ, τών οποίων τά
πλείστα προέρχονται εκ διαφόρων παλαιών αριθμητικών εν
χρήσει κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους ώς διδακτικών βιβλίων.
Παράδειγμα τοΰ πρώτου είδους είναι τό γνωστότατον πρό-
βλημα τών γερανών

Γερανοί πετούσανε
τ i πολλο ί πού ήοανε !
"Ενας είχε δυο άπό πίσω
κ' ένας άλλος δνό από μπρος
κ' ενας άλλος γερανός
έναν πίσω κ' έναν μπρός.

(Τρεις).

Τοΰ δευτέρου είδους τό εξής·

Έπείραξάν τίνες ποιμένα έχοντα ολίγα πρόβατα:

— Γειά σον, πιστικέ, τών εκατό προβάτων.

— "Αν είχα ("σα έχω, τά μισά άπ' όσα έχω κι άλλα πέντε καί πενήντα,
Οά γινόμουν πιοτικός τών εκατό προβάτων.

7' ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΑ

Συγγενείς πρός τά αινίγματα, αν όχι ,βέβαια ώς πρός
τήν γένεσιν, δλλ° ώς πρός τό εύτράπελον και παιγνιώδες καί
τήν οξύτητα τής αντιλήψεως, πνευματικός παιδιάς εχομεν τά
λογοπαίγνια, όποια πολλά εύρίσκομεν καί παρά τοις άρχαίοις.
Ταΰτα, ώς καί τά άρχαΐα, στηρίζονται ή εις τόν διάφορον
χωρισμόν τών συνεκφερομένων λέξεων, οίον

Μα γώ καλά σέ γνώρισα, σανίδα τό κεφάλι σον.

όπου τό σανίδα = σάν είδα.

ή εις τήν παρήχησιν, π. χ.

Τί φταίει ή Νάξος, σάν οί Νάξιοι είν ανάξιοι;

ή εΐς τήν παράλειψιν συλλαβής ή λέξεως ολοκλήρου, οίον

Ό άντρας μον τό ζώ -
ό άντρας μου τό ζώ -
τό ζώ - τό ζώ - ιό ζώ -
τό ζώνει ιό σπαθί.
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Μια μάννα εψηοε κ' έφαγε τό παιδί της — κρέας.

ή εις τήν διπλήν σημασίαν τής αυτής λέξεως, οίον

Ήμεις άντρα δεν έχομε νά σα; τό τουφεκίση,
μόν ό θεός που τό δωσε νά αάς τό τουφεκίαη.

όπου τό τουφεκίζω έπί μέν τών ανδρών σημαίνει πυροβο-
λείν πρός τιμήν, έπί. δέ θεού θανατοϋν.

Έκ τών ανωτέρω παρηχητικών λογοπαιγνίων άνεπτύ-
χθησαν καί παιδικά διαλογικά παιγνίδια, οίον

— 'Αγαπώ, άγαπώ

— Ποιόν ;

— 'Εσένα.

— Που με βάνς;

— 'Σ τ à γυαλιά.

— Νά σέ πάρουν οί διάβολοι με τά γυαλιά.

Μ

η

— Γιά πες ξυδι\

— Ξύδι.

— Νά φάς τς γάτας τό κοψίδι.
Γνωστότατον δέ είναι τό

— Πες αλεύρι.

— 'Αλεύρι.

— Ό (τάδε) σε γυρεύει.

"Επειτα αί παρωδίαι τοϋ αλφαβηταρίου, τοϋ πάτερ ημών κττ.

"Αλφα βήτα

— Κόψε πίτα κτλ.

Είσεχώρησε δέ τό λογοπαίγνιον καί εΐς τούς χαιρετισμούς
καί τάς εύχάς, όταν λέγωνται έπί τό άστειότερον, έτι δέ καί
εΐς τάς κατάρας καί τάς βλασφημίας. Π. χ.

— Καλό 'ς τον,

πάρε κ ενα ξύλο δώσ' τον.

— Αέ ξέρω

— Νά ξεραθης.

Έχομεν δέ καί παροιμίας, στηριζομένας εις τήν παρήχησιν,
ώς τό γνωστόν
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Ό Γληγόρης γλ.ηγορονσε
κι ό Μελέτης μελετούσε
χ' έτσι πήρεν ό Γληγόρης
τή γυναίκα τοΰ Μελέτη.

Kfù εις τα ασματα δέ δέν είναι σπάνια τά λογοπαίγνια, οίον

Μάη μου μάγεψε τονε τό νέο που μ άγαπα.

Ζ' ΚΑΘΑΡΟΓΑΩΣΣΗΜΑΤΑ

Είς τάς πνευματικός παιδιάς καταλέγονται και τά καθα-
ρογλωσαήματα ή γλωσσοδέται, οί όποιοι όμως κυρίως είναι
γλωσσικαί ή λεκτικαί παιδίαί, προϋποθέτουσαι ϊκανήν εύστρο-
φίαν γλώσσης. Ταΰτα αποτελούνται έκ δυσπροφέρτων καί
πολλάκις μακρών λέξεων, ένίοτε πεπλασμένων, τάς οποίας
οφείλει τις νά έπαναλάβη δι' απαγγελίας έπί μάλλον καί
μάλλον έπιταχυνομένης. Ούτω προβάλλεται πρός έπανάληψιν
ή λέξις πάπια. Γνωστόν είναι τό καθαρογλώσση μα

Εκκλησιά μολυβωτή,

μολυβοκαγχελοπελεκητή,

.ΊΟίός σέ μολνβοκαγκελοπελέκηοε ;

— Ό γυιός το' μολνβοκαγκελοπελεκητή.

Τά καθαρογλώσσηματα ταΰτα έχουν σχέσιν κατά τοΰτο πρός
τά αινίγματα, καθ' όσον πολλά έξ αυτών ό λαός αΐνιγμα-
τοποίησε, προσθέσας εΐς αύτά λύσεις, οίον
"Ορνιθα πιαώκιολη,
ιιιοωγυρ ιστόκωλη,
κάν αυγό πιαώκολο,
πισωγυριατόκωλο.

(Ή γυναίκα, πού πλάθει τό ψωμί).

Λογοπαιγνίων καί καθαρογλωσσημάτων συλλογαί είδικαί
δέν έδημοσιεύθησαν, ευρίσκει τις όμως πολλά τοιαΰτα καί
μάλιστα καθαρογλωσσήματα εΐς τά διάφορα βιβλία λαογρα-
φικού περιεχομένου, καθώς καί μεταξύ τών αινιγμάτων. Κα-
θαρογλωσσήματα έδημοσιεύθησαν και εις τήν Λαογραφίαν
καί ιδίως έν Β' σ. 202—206.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'
ΓΛΩΣΣΑ

Ή γλώσσα ενδιαφέρει τόν λαογράφον ουχί καθ' έαυτήν,
αλλά καθόσον δι' αυτής εκφράζονται πράγματα, έχοντα άμε-
σον σχέσιν πρός τάς δοξασίας καί τόν βίον τοΰ λαοΰ. Οΰτως
άξιαι παρατηρήσεως καί συλλογής είναι πρώτον αί λέξεις καί
αί φράσεις, διά τών οποίων δηλοΰνται συνήθειαι, δοξασίαι,
προλήψεις τοΰ λαοΰ, τά έργα καί έπιτηδεύματα αΰτοΰ, καί
δεύτερον όσαι απομνημονεύουν ιστορικά συμβάντα ή ώρι-
σμένας τινάς περιστάσεις, έκ τών οποίων καί προήλθον. Τοιαΰ-
ται λέξεις είναι αί εξής.

Α' ΟΝΟΜΑΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ

Γενικά.

Τά προσωπικά ονόματα, διά τών οποίων ονομάζονται καί
διακρίνονται οί άνθρωποι απ' άλλήλων, καί τά όποια ημείς
όνομάζομεν βαπτιστικά, ώς διδόμενα κατά τήν βάπτισιν, δέν
είναι άπλοΰν γλωσσικόν στοιχείον. Ευθύς έξ άρχής εις όλους
τούς λαούς συνεδέθησαν πρός πλήθος δοξασιών καί εθίμων,
τά όποια πλήν άλλων καθώρισαν καί καθορίζουν εισέτι έν
τινι μέτρω καί τήν έκλογήν αύτών. Κυριώτερον δέ κέντρον
καί αφετηρία τών δοξασιών καί εθίμων τούτων είναι ή πί-
στις εΐς τήν μαγικήν δύναμιν τοΰ ονόματος, τό όποιον, όπως
καί κάθε λέξις, θεωρείται στενώτατα συνδεδεμένον πρός τό
δι' αύτοΰ όνομαζόμενον πρόσωπον καί άποτελεΐ οιονεί μέ-
ρος ούσιώδες καί άναπόσπαστον αύτής τής ύπάρξεως αύτού.

Ή πίστις αύτη έπηρέασε πολύ τήν έκλογήν τού ονόμα-
τος. Διότι πιστεύεται ότι έάν αύτη γίνη έπιτυχώς, τότε φέ-
ρει τήν εύτυχίαν είς τόν όνομαζόμενον, ένω, εάν είναι άτυ-
χής, δύναται νά γίνη πρόξενος πολλών δυστυχημάτων καί
αύτοΰ άκόμη τοΰ θανάτου. Διά τοΰτο διά διαφόρων πρά-
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ξεων προσπαθούν νά μαντεύσουν ποΐον ιό κατάλληλον όνομα.
Ούτω π. χ. απαγγέλλουν διάφορα ονόματα καί εις όποιο τό
παιδί φτερνισθή, έκεΐνο θεωρείται καί τό κατάλληλον. Παρ'
άλλοις απαγγέλλονται τά ονόματα καθ' όν χρόνον ό πρεσβύ-
τερος τών παρόντων χύνει κατά σταγόνας ύδωρ έξ αγγείου,
θεωρείται δέ έκεΐνο τό όνομα κατάλληλον, όπου συμβή νά
σταματήση Γ] σταγών εις τά χείλη τοϋ αγγείου. Άλλαχοΰ
εμπιστεύονται τήν έκλογήν τοϋ ονόματος ε!ς τά όνειρα καί
εις ειδικούς άστρολόγους, είς δέ τούς άρχαίους Ρωμαίους
ήναπτον κηρία, εΐς τά όποια έδιδον διάφορα Ονόματα, έδί-
δετο δέ τό όνομα έκείνου τοΰ κηρίου, τό όποιον θά έσβηνε
τελευταΐον, συνήθεια, ή οποία δέν ήτο άγνωστος καί εΐς τούς
Βυζαντινούς ('). Και άλλα γίνονται άλλαχοΰ.

Αύτό δέ τό όνομα σημασιολογικώς έχει άμεσον σχέσιν
μέ τήν άνοηέρω πίστιν. Ούτω συνήθη είναι τά ευοίωνα καί
εϋφημα ονόματα. Ταϋτα είναι κατά λαούς διάφορμ, έχουν δέ
άμεσον σχέσιν πρός τόν βίον καί τά ιδεώδη εκάστου. Διότι
συνήθως οί άνθρωποι εκείνα εύχονται διά τά τέκνα των, όσα
έχουν κάποιαν άξίαν καί σπουδαιότητα εΐς τήν συνείδησίν των.
Ούτω π. χ. λαοί έν πρωτογόνω καταστάσει ζώντες καί έκ τής
αλιείας καί τοΰ κυνηγίου τρεφόμενοι έκ τών εργασιών τού-
των δίδουν καί τά ονόματα εις τά τέκνα τα>ν, οίον Καλός
ψαράς, Καλός κυνηγός κ.τ.τ. Λαοί πολεμοχαρείς καί υπερή-
φανοι δίδουν ονόματα, ύπομιμνήσκοντα πολεμικός άρετάς,
σωματικήν δύναμιν καί άνδρείαν, πολεμικήν δόξαν, έπί τοίς
ΐπποις έγκαύχησιν κτλ. Λαοί πολιτικοί καί έξηνθρωπισμένοι
δίδουν ονόματα, έχοντα τήν àq)8n^iav αύτών εΐς τήν δόξαν
τού δικαίου, τοΰ λόγου καί τής άγοράς, ή τήν άγάπην πρός
τήν σοφίαν καί τήν ίλαράν τού άνθρωπίνου βίου άντίληψιν.

'Αντιθέτως πρός τά εύφημα ταύτα ονόματα εις άλ-
λους λαούς προτιμώνται τά αποτρόπαια έκ ζφων και πρα-
γμάτων ειδεχθών, διά νά μή προσελκύσουν τόν φθόνον

(') Βλέπε Ν. Γ. Πολίιον, Μελέτη έπί τοϋ βίου τών νεωτέρων Ελ-
λήνων τ. Β' α. 213.
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τών δαιμονίων, τά όποια δύνανται νά βλάψουν τούς μικρούς,

Είς τήν αύτήν πίστιν είς τήν μαγικήν τού ονόματος δύ-
ναμιν έχει τήν άρχήν αύτής καί ή παρά τισι λαοΐς συνή-
θεια τών διπλών ονομάτων, τών όποιων τό κύριον διατη-
ρείται μυστικόν, ϊνα μή εχθρός άκούσας καί μαθών δυνηθή
νά βλάψη τόν φέροντα τό όνομα. Επίσης εντεύθεν προέρ-
χεται καί ή συνήθεια τής μεταβολής τοΰ ονόματος, ε'ίτε κα-
θόσον θεωρείται τό πρώτον άτυχές, ε'ίτε καθόσον ό παΐς εισέρ-
χεται εΐς τούς άνδρας καί έκ τών άνδρών εΐς τούς γέροντας,
ε'ίτε καί προσωρινώς, έν καιρώ άσθενείας, όπως άποπλανη-
θώσιν οί δαίμονες διά τοΰ νέου ονόματος.

Διά τόν αύτόν λόγον εις άλλους μέν λαούς άποφεύγονται
τά ονόματα τών άποθανόντων, διότι ή άπαγγελία μόνον
αύτών είναι άρκετή όπως προκαλέση αύτούς, ένω άλλαχοΰ,
όπου υπερίσχυσαν αί δοξασίαι περί τής εύεργεΐικής δρά-
σεως τών τεθνεώτων προγόνων, δίδεται τό όνομα αύτών είς
τό νεογέννητον, τό όποιον ενσαρκώνει ούτως ειπείν τόν άπο-
θανόντα, καθώς έπεκράτησε καί παρ' ήμΐν τοις "Ελλησιν
ήδη άπό τών άρχαίων χρόνων. Τό τελευταΐον τοΰτο συνε-
τέλεσεν εις τήν μόρφωσιν ιδιαιτέρας έν τω γλωσσικά» θη-
σαυρό» κατηγορίας λέξεων, τών προσωπικών, δι' ή μάς βαπτι-
στικών, ονομάτων.

Πλήν όμως τής άρχεγόνου ταύτης πίστεως είς τήν μαγι-
κήν δύναμιν τοΰ ονόματος, έκ τής οποίας έχομεν τά εύφημα
καθώς καί τά αποτρόπαια ονόματα, καί άλλαι δοξασίαι έπη-
ρέασαν έπίσης τήν έκλογήν τοΰ ονόματος. · Ούτως ~ή πίστις
είς τά totem, τά προγονικά ή γεναρχικά ζώα ή καί φυτά
τών φυλών, έφερεν εις τό μέσον τά ονόματα τών ζώων καί
φυτών ώς προσωπικά ονόματα άνθρώπων. 'Έπειτα αί άνα-
πτυχθεισαι άστρολογικαί δοξασίαι περί τών ούρανίων σωμά-
των καί τής επιδράσεως αύτών έπί τών ημερών τής εβδο-
μάδος καί τοΰ βίου τών άνθρώπων έδωκαν άφορμήν εις τά
έκ τών άστέρων, πιθανώς δέ καί τά έκ τών ημερών τής
εβδομάδος ονόματα, τά όποια όμως δύνανται νά είναι, καί
περιστατικά, ώς θέλομεν εϊπει κατωτέρω.



'Ονόματα σχετικά προς τό θείον. Περιστατικά, αριθμητικά 367

ΤελευταΤον αί όσημέραι αναπτυσσόμενοι άνώτεραι θρη-
σκευτικοί περί τοΰ θείου ΐδέαι υπήρξαν ή αφετηρία διαφόρων
ονομάτων, δι1 ών σχετίζεται τό νεογέννητον πρός τό θείον,
εϊτε παριστανόμενον ώς δώρον αύτοΰ, ώς π. χ. Θεόδωρος,
Θεοδόσιος, Θεόπεμπτος κτλ. ει'τε καθοσιούμενον είς αύτόν,
Θεόδουλος, Χριστόδουλος κτλ. είτε καί τιθεμενον ύπό τήν
προστασίαν αύτοΰ, ώς Θεοφύλακτος, Θεόφιλος κτλ.

Πλήν τών κατηγοριών τούτων τών ονομάτων, εΐς τήν
γένεσιν τών οποίων συνετέλεσαν ώρισμέναι δοξασίαι, έχομεν
καί ονόματα έντελώς τυχαία καί περιστατικά. Ούτως εΐς πολλούς
λαούς επικρατεί ή συνήθεια νά όνομάζη ό πατήρ τό παιδίον
κατά τό πρώτον αύτω προστυχόν πράγμα ή κατά τήν παρα-
τυχοΰσαν κατά τήν γέννησιν ή τήν όνοματοθεσίαν περίστα-
σιν ή κατά τόν τόπον καί τόν χρόνον τής γεννήσεως. Εν-
τεύθεν έχομεν ονόματα έκ διαφόρων πραγμάτων καί περι-
στάσεων πολλάκις περιεργότατα, ώς καί χρονικά καί γεω-
γραφικά ονόματα. Πολλά έξ αύτών εις τούς κατά φύσιν
Λαούς άποτελοΰν φράσεις, ώς Πιάσε τό κουτάλ.ι, Δεν εχει εκεί
κανένα ποτήρι κτλ. Τό όνομα Μωϋσής σημαίνει τόν σωθέντα
έκ τοΰ ύδατος, αυτός δέ ό Μωϋσής τόν υίόν αύτού τόν
γεννηθέντα έν τή γή Μαδιάμ ονομάζει Γηρσάμ, «ότι, καθώς
λέγει ό ϊδιος, πάροικος είμι εν γή αλλότρια». Ιναί εΐς τήν
ελληνικήν δέ καί τήν ρωμαϊκήν άρχαιότητα εύρίσκονται τοι-
αύτα ονόματα, οίον Νουμήνιος, δ κατά τήν νουμηνίαν γεν-
νηθείς, Δίδυμος, 'Επίγονος, Πρωτογενής, Manius, δ πρωί
γεννηθείς, Lucius, ό έν τω φωτί γεννηθείς, καί ούτω καθ'
εξής. Κατά δέ τούς χριστιανικούς χρόνους εύρίσκεται ή συν-
ήθεια νά ονομάζεται τό παιδίον κατά τόν έορταζόμενον άγιον
τής ημέρας τής γεννήσεως, όστις θεωρείται πλέον καί ώς προ-
στάτης άγιος τοΰ παιδίου.

Παρά ταύτα εύρίσκει κανείς παρά τισι λαοΐς αντί παντός
άλλου ονόματος, ονόματα δηλωτικά απλώς τής αριθμητικής
τάξεως, καθ' ήν εγεννήθη τό παιδίον, οίον Πρώτος, Δεύτε-
ρος, Τρίτος κτλ. Τοιαύτα έχομεν παρά τοις Ρωμαίοις συνη-
θέσιατα, οίον Secundus, Quintus, Sextus κολ.
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Πάντα τ« ονόματα ταϋτα άνήκουν εις τήν κυρίαν καί όρι-
στικήν όνοματοθεσίαν, ή όποία πολλαχοϋ έλαβεν έπίσημον
χαρακτήρα συνδεθεισα πρός θρησκευτικός τελετάς, διά τών
όποίοιν γίνεται ή εισαγωγή τοϋ νέου άνθρωπου εις τήν οΐκο-
γένειαν τής φυλής, τήν θρησκευτικήν κοινωνίαν ή καί άλλας
κοινωνικός ομάδας. Φέρουν δέ αυτά οι άνθρωποι έπειτα
καθ' όλην αύτών τήν ζωήν, πλήν όπου επικρατεί τό έθιμον
μέ τήν μεταβολήν τής τάξεως, τής ηλικίας ή τήν εΐσοδον εΐς
νέαν κοινωνικήν ομάδα, νά μεταβάλλωνται καί τά ονόματα,
ώς συμβαίνει παρ' ήμΐν είς τούς μοναχούς καί κληρικούς.
Πλήν όμως τούτων έχομεν καί προσωρινά ονόματα, διά τών
οποίων ονομάζονται τά παιδία κατά τάς ολίγας ή περισσο-
τέρας ημέρας, τάς άπό τής γεννήσεως αύτών μέχρι τής έπι-
σήμου ονοματοθεσίας. Τά ονόματα ταϋτα συνήθως είναι
άποτρόπαια, διά νά άπομακρύνουν άπό τοϋ νεογνού τάς
κακάς έπηρείας τών δαιμόνων.

Νεοελληνικά βαπτιστικά ονόματα.

Τό μέγα πλήθος τών νεοελληνικών ονομάτων προέρχεται
έκ τής παραδόσεως καί μάλιστα τής βυζαντινής, όλιγώτερα δέ
σχετικώς είναι εκείνα, τά όποια ό λαός ελευθέρως πλάττει.
Τών δ' έκ παραδόσεως πάλιν ονομάτων τό μέγιστον πλήθος
είναι εΐλημμένον εκ τής εκκλησιαστικής παραδόσεως, δηλαδή
έκ τών βιβλύον τής Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης καί τοϋ
Αγιολογίου. "Επειτα τά ονόματα διαφόρων έορτα>ν καί θρη-
σκευτικών εννοιών έχρησίμευσαν ώς πηγή βαπτιστικιύν ονο-
μάτων, τών όποιων τινά μέν ίσως είναι νεώτερα πλάσματα,
τά πλείστα όμως ειχον ήδη πλασθή κατά τούς βυζαντινούς
χρόνους, οιον Άναοτάσιος, Φώτιος κ. τ. λ.

Μετά τήν έκκλησιαστικήν παράδοσιν έχομεν τήν βυζαν-
τινήν ίστορικήν παράδοσιν, έκ τής οποίας ικανά δνόματα
είναι και σήμερον έν χρήσει. Τοιαύτα προέρχονται πρώτον
έκ τών επωνύμων διαφόρων επιφανών βυζαντινών οικογε-
νειών, ώς Δούκας, Βρανάς, Κομνηνός, Καντακουζηνός κ.τ.λ.,
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"Επειτα εξ ονομάτων διαφόρων άξιωμάτοιν, ώς Άμηράς, Αύ-
γουστος, Λαμπαδάριος, Κριτής κ. τ. λ.

Μετά τά εκ της βυζαντινής παραδόσεως ονόματα έχο-
μεν τά άρχαΐα ελληνικά, τά όποια όμως κατά τό πλείστον
δέν αποτελούν ιστορική ν συνέχειαν μέχρι τής σήμερον, άλλ'
ήρχισαν νά έπανέρχωνται μέ τήν άναγέννησιν τών γραμμά-
των καί τήν σπουδήν τών αρχαίων επί τουρκοκρατίας καί
ιδίως κατά τούς τελευταίους πρό τής επαναστάσεως χρόνους
καί μετ' αυτήν.

"Επειτα έκ τής επαφής καί συμβιώσεως τοΰ έλληνικοΰ
λαοΰ μέ άλλους λαούς καί ιδίως φραγκικούς, Βενετούς πρό
πάντων, αρκετά ξενικά ονόματα είσήλθον είς τό νεοελληνι-
κόν όνοματολόγιον καί ιδίως εις τάς νήσους, οίον Φλώρα,
Φλωρέντζος, Φορμόζος, Γάσπαρης, Γιάκουμος, Φραντζέακος,
Λεονάρδος κτλ.

Έρχόμεθα είς τά δνόματα, τά όποια φαίνονται ότι έπλά-
σθησαν ύπό τοΰ νεοελληνικού λαοΰ, μολονότι έκτενεσιέρα
έρευνα τών βυζαντινών ίσως θά ήδύνατο νά άποδείξη διά
πολλά έξ αύτών βυζαντινήν άρχήν. Τοιαύτα ονόματα είναι
α') τά έκ διαφόρων σωματικών άρετών καί ιδιοτήτων,
οίον Άσπρούλα, 'Αφράτη, Ξανθούλα, Πλουμιστή κ.τ.λ.

β') τά έκ διαφόρων ψυχικών άρετών, οίον Καλόγνωμος,
Αιαλεχτός, Ευγενική κ. τ. λ.

γ') τά έκ τών ονομάτων χαριέντων ζφων, οίον Περι-
στέρα, Παγόνα κ. τ. λ.

δ') τά έκ πολυτίμων λίθων καί μετάλλων, οίον 'Ασήμω,
Χρΰσω, Διαμαντής κ. τ. λ.

ε') τά έκ διαφόρων πολυτίμων ύλών, οίον Βελοΰδω,
Ατλάζω, Μεταξένια κ. τ. λ.

ς') τά έκ διαφόρων εύχαρίστων εΐς τήν γεΰσιν, καθώς
και αρωματικών ούσιών, οίον Γαλατοΰδα, Μελένια, Καφένια,
Κανέλος κ. τ. λ.

ζ') τά έκ διαφόρων επισήμων πόλεων καί χωρών, οίον
Θεσσαλία, Βενετία κ. τ. λ.

24
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η ') τ« εκ νεωτέρων επωνύμων επιφανών οικογενειών
και ανδρών, οίον Κοραής, Ζαρίφης, Ζωγράφος κ. τ. λ.

θ') τά εύχετικά ονόματα, δηλαδή εκείνα, τά όποια, ώς
εΐπομεν, πλάττονται εξ ευχών καί τίθενται διά νά συγκρατή-
σουν τό νεογνόν εις τήν ζωήν ή νά διακόψουν τήν σειράν
τών θηλέων, οία είναι π. χ. τά Ζήσης, ΙΊανταζής, Πολυζώης,
Στέργιος, Θεμελής, Σταμάτης, Σταμάτα, Άγόρω κ.τ.λ.

ι') καί τελευταΐον τά ονόματα 'Αγοραστός, Πονλος, Βρε-
ι ός καί εΐ τι άλλο, τά όποια έχουν σχέσιν πρός τό εθιμον
τής εικονικής πωλήσεως ή εκθέσεως τοϋ νεογνού υπό τών

γονέων, τών οποίων τά τέκνα δέν ζοΰν.

*

* *

Τά ονόματα ταϋτα ώς στοιχεία γλωσσικά υφίστανται δια-
φόρους αλλοιώσεις, αί όποΐαι πολλάκις καθιστούν τήν άρχήν
των^λίαν δυσδιάγνωστον. Αί αλλοιώσεις αύται έχουν διττήν
τήν άρχήν. Άφ' ενός μέν οφείλονται εΐς φθογγικούς καί
άναλογικούς λόγους, άφ' έτερου δέ εις τόν συνηθέστατον εΐς
τά ονόματα θωπευτικόν ύποκορισμόν καί τήν έπίτμησιν, ό
όποιος έν πολλοίς έχει τήν άρχήν του εΐς τήν παιδικήν
γλώσσαν, καί διά τούτο αί έξ αύτοΰ ' μεταβολαί, μολονότι
δέν γίνονται εκτός παντός νόμου, έχουν πολλήν τήν έλευθε-
ρίαν, διά νά μή εΐπωμεν ίδιοτροπίαν, καί είναι, λίαν δυσπα-
ρακολούθητοι.

Καί συνήθως μέν είναι γνωστός ό πλήρης τύπος τοΰ
βαπτιστικοΰ ονόματος, έκ τοΰ οποίου προήλθε τό θωπευτι-
κόν. Ούχί σπανίως όμως αύτό τοΰτο τό θωπευτικόν υπερ-
ισχύει τελείως καί ύποκαθιστά έντελώς τό βαπτιστικόν, ώστε
κατόπιν θεωρούμενον ώς άρχικόν καί αυτοτελές όνομα τίθεται
καί ώς βαπτιστικόν καί διασπάται ούτως ή παράδοσις καί
χάνονται τά ίχνη τής προελεύσεώς του. "Απαξ δέ δια-σπα-
σθείσης τής παραδόσεοις, πολλαί συγχύσεις δημιουργούνται,
αί όποΐαι δυσχεραίνουν πολύ τήν έρευναν τής άρχής εκά-
στου ονόματος. Διά τοΰτο ό συλλογεύς τών όνομάτο)ν άκούων
ταΰτα οφείλει νά έρωτα ιδιαιτέρως δι' έ'καστον, όπου, έν-
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νοείται, είναι ανάγκη, εάν τό όνομα τοΰτο είναι αύτό τό
κατά τήν βάπτισιν τεθέν όνομα ή απλούς υποκορισμός, πλα-
σθείς ύπό τών οίκείων τοΰ παιδιού. Διόπ σημειωτέον και
τοΰτο, ότι κατά τήν ώραν τής βαπτίσεως συνήθως τό όνομα
ύπό τήν έπίβλεψιν τής εκκλησίας λέγεται κατά τό δυνα-
τόν και κατά τήν μόρφωσιν τοΰ ιερέως ύπό τόν άκραιφνέ-
στερον αύτοΰ τύπον. Επίσης δέν είναι ανωφελές νά έρωτα
ένίοτε καί περί τής σημασίας τών παραδοξοτέρων σημειώ-
νων τάς έρμηνείας τοΰ λαοΰ ως λαϊκάς και διακρίνων αύτάς
αύστηρώς άπό τών ιδίων ερμηνειών και ύποθέσεων.

Επίσης αξία σημειώσεως είναι καί ή εορτή τοΰ ονόματος,
ή οποία δύναται νά βοηθήση είς τήν άνακάλυι|ην τοΰ άρχικοΰ
τύπου ενός ύποκορισμένου ονόματος. Όχι όμως πάντοτε. Διότι
πολλάκις αύτή αύτη ή εορτή έδημιούργησε τήν σύγχυσιν, καθ'
όσον οί άνθρωποι τοΰ λαοΰ έπιζητοΰντες εορτήν διά τό όνομά
των έσχέτισαν πολλάκις τά άσχετα. Οΰτω π. χ. αί έχουσαι τό
όνομα Άργυρώ εορτάζουν τήν εορτήν τών Άγιων Αναρ-
γύρων. Θά ήτο δμα)ς σφάλμα νά ύποτεθή ότι τό όνομα
Άργνρώ ή Άργύρω έχει οιανδήποτε τινα γενετικήν σχέσιν
πρός τό Ανάργυροι.

*
* *

Προσωρινά ονόματα έχομεν πρό τής βαπτίσεως κατά
τόπους διάφορα. Ούτω τά άδάπτιστα καλούνται συνήθως
δράκοι, δράκουλες, χριστόδονλοι καί εΐ τι άλλο. Έν Παρα-
μυθιά δέ τής 'Ηπείρου είναι έν χρήσει τά ονόματα Μπόλω
διά τά θήλεα καί Νότοης διά τά άρρενα,

Μεταόολάς ονομάτων έχομεν μόνον είς τούς μοναχούς καί
τούς κληρικούς, οσάκις άπό λαϊκών χειροτονοΰνται ή προά-
γονται άπό τών κατωτέρων βαθμών εϊς τόν άνώτατον τοΰ
επισκόπου. Προσωρινός δέ μεταδολάς τοΰ ονόματος έχομεν
κατά τάς ασθενείας, άλλ' αί περί τούτων ειδήσεις καί ατε-
λείς είναι καί σποραδικαί.

Ένιαχοΰ έχομεν καί διπλά ονόματα, ώς π. χ. έν Κεφαλ-
ληνία καί άλλαχοΰ, άνευ όμως βαθυτέρας σημασίας, ειμή μό-
νον διότι άλλο θέλει ό άνάδοχος καί άλλο οί γονείς.
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Συλλογή και συλλογαί.

Τί έχει ό συλλογεύς νά προσέξη κατ« τήν συλλογήν πλ
τής καταγραφής τοΰ ονόματος ελέχθη ήδη, ώστε είναι πε-
ριττόν νά έπαναλαμβάνωμεν τά αύτά. Σύλλογοι ονομάτων
νεοελληνικών έγένοντο μέχρι τούδε πολλαί, ταύτας δέ προσ-
επάθησε νά συγκεντρώση ό Άθ. Μπούτονρας εις γενικόν
βιβλίον περί τών βαπτιστικών ονομάτων ύπό τόν τίτλον, Τά
νεοελληνικά κύρια ονόματα ιστορικώς και γλαισσικώς έρμη-
νευόμενα. Έν 'Αθήναις 1912. Είς τοΰτο βλέπει κανείς και
τήν σχετικήν περί αύτών βιβλιογραφίαν. Παρατηρήσεις καί
συμπληρώσεις είς τό βιόλίον τοΰτο έδημοσίευσα έγώ έν Λαο-
γραφίςι τ. Ε' σ. 333 κέ. ύπό τήν έπιγραφήν, Παρατηρήσεις
περί τών νεοελληνικών βαπτιστικών ονομάτων, καί τε?ιευ-
ταΐον ό '/. Σταμνόπονλος ύπό τήν έπιγραφήν, 'Ονοματολο-
γικά, έν Λαογραφίςι τ. ζ" σ. 425 κέ.

Β ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ "Η ΕΠΟΝΥΜΑ

Γενικά.

Τά έπώνυμα ούτε εις όλους τούς λαούς ούτε εις όλας
τάς περιόδους τοΰ πολιτισμού εύρίσκονται, όπως τά προσω-
πικά, διότι προϋποθέτουν τήν άνάπτυξιν τής οικογενείας καί
τών γενών ώς ομάδων συγγενών τήν καταγωγήν ατόμων, δια-
κρινομένων εντός τής όλης'κοινωνίας τοΰ λαοΰ ή τής φυλής.
Ή άνάπτυξις αύτη τής οικογενείας καί τών γενών είς συγκε-
κροτημένας ομάδας καί ή διάκρισις αύτών έντός τοΰ συνόλου
τής φυλής, έχουσα τήν άρχήν της είς τήν παλαιάν πατριαρχι-
κήν οίκογένειαν, έγινε βαθμηδόν καί κατ' ολίγον. Συνείργη-
σαν δέ εις τοΰτο άφ' ενός μέν ή λατρεία τών κοινών προγό-
νων, άφ' έτερου δέ καί διάφοροι ιστορικοί λόγοι. Τούτων
σπουδαιότατοι είναι πρώτον ό πόλεμος καί τά κατ' αύτόν
κατορθώματα τών άνδρεία>ν, τά όποια έδιδον έξαιρετικήν ση-
μασίαν εις τήν οίκογένειαν, εις τήν οποίαν ούτοι ανήκον,
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έπειτα ή υπό τίνων οικογενειών προνομιακή καλλιέργεια
Ιδιαιτέρας τινός λατρείας, έξ ής απέκτων αύται έξαιρετικήν
μεταξύ τοϋ λαοϋ θέσιν. Κατ' αύτόν τόν τρόπον ανεπτύχθη-
σαν α! αριστοκρατικοί οϊκογένειαι και τά έξ αύτών αριστο-
κρατικά γένη, τών όποιων τά μέλη παρά τό προσωπικόν
ό'νομα έ'φερον είς τάς έπισημοτέρας προσφωνήσεις καί τό
ό'νομα τής οικογενείας και τοϋ γένους.

Παρά τοις Έλλησιν, εφ' όσον ύπήρχον οί ήρωες καί τά
γένη τών αρίστων, ανευρίσκει τις καί οικογενειακά ονόματα.
Μετά τήν έπικράτησιν όμως τοϋ δήμου έδώ καί εκεί μό-
νον μερικά γένη διετήρησαν το ιδιαίτερα αύτών ονόματα.
Οϋτο) π. χ. είς τόν Όμηρον ανευρίσκει κανείς οικογενειακά
ονόματα, οίον Άτρεΐδαι, Αίακίδαι, Τανταλίδαι κ. τ. λ., συχνό-
τατοι. δέ είναι καί τιμητικώταται θεωρούνται αί έκ τοϋ ονό-
ματος τοϋ ήρωος πατρός προσφωνήσεις, οίον Λαερτιάδης,
Πηλειάδης, Τελαμωνιάδης κ. τ. λ., τοΰθ' όπερ έκαλεΐτο ηατρό-
θεν δνομάζειν.

Εις τούς ιστορικούς χρόνους σποραδικά μόνον οικογε-
νειακά όνόματα διετηρήθησαν, οίον Εύμολπίδαι, 'Αγίδαι, Κν-
ψελίδαι κ. τ. λ., ενώ τό συνηθισμένον όνομα, ύπό τό όποιον
διεκρίνετό τις έν τή πολιτείςι ήτο τό προσωπικόν όνομα καί
τό ό'νομα τοϋ πατρός· έν δέ· ταΐς 'Αθήναις από τής μεταρ-
ρυθμίσεως τοϋ Κλεισθένους ήκολούθει καί τό ό'νομα τοϋ δή-
μου, έξ ού κοτήγετο ό ονομαζόμενος, οίον Δημοσθένης Δη-
μοσθένους Παιανιεύς. Γενικώς δέ σύνηθες ήτο νά προστί-
θεται μετά τό προσαιπικόν όνομα, ώς διακριτικόν, τό όνομα
τής χώρας ή πόλεως, έξ ής κατήγετο ό ονομαζόμενος, οίον
Ξενοφών δ 'Αθηναίος, Κλέαρχος δ Λακεδαιμόνιος, "Ανάχαρ-
σις ό Σκΰθης. 'Αλλά τό εθνικό ν τοϋτο όνομα συνήθως προσ-
ελαμβάνετο έν τή ξένη αντί τοΰ φερομένου έν τή ιδία πα-
τρίδι. "Οθεν ό Ξενοφών έν 'Αθήναις μέν ειχε πλήρες ό'νομα
τό προσωπικόν μετά τοΰ πατρωνυμικοΰ καί τοΰ δημοτικοϋ
Ξενοφών Γρύλλου Έρχιενς, εκτός δέ τών 'Αθηνών έγνωρί-
ζετο ώς Ξενοφών <5 'Αθηναίος.

Παρά τοϋτο έχρησιμοποιεΐτο συνήθως πρός άκριβεστέραν
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δήλωσιν τοΰ προσώπου και tô παρωνΰμιον, τό όποιον τοΰ
είχον επικολλήσει οί συμπολίται του, Ιπιφερόμενον συνήθως
δια τοΰ δ και ή δ Ιπικαλού μένος, οίον Λέων \4ρτεμεσίου ό
Επικαλούμενος 'Ιάσων, 'Ιάσων ό και Δέκμος Άχαρνεύς ιατρός
κ.τ.τ. Συνήθη δέ ήσαν τά παρωνυμία ταΰτα ίδίως εις τούς
βαρβαρικούς τόπους, όπου είχε διαδοθή ό ελληνισμός, οίον
Νεικήρατος Νεικηράτου ό κα'ι "Ομψαλτος.

Παρά τοις Ρωμαίοις, παρά τοις όποίοις ή όργάνωσις
τών γενών είχεν αναπαιχθή εις πλήρες σύστημα, ήσαν κα-
νονικά τρία ονόματα, τό προσωπικόν (nomen), τό όνομα τον
γένους (praenomen) καί τό Ιδιαίτερον όνομα τής οικογε-
νείας (cognomen-παρωνύμων). Άλλα καί παρ'αύτοις κατά
τούς ύστερωτέρους χρόνους τής αύτοκρατορίας έξασθενοΰται
ή χρήσις τών ονομάτων τών γενών, χρησιμοποιουμένων περισ-
σότερον τών παρωνυμίων. Είς τόν στρατόν μάλιστα άρχίζουν
τά προσωπικά παρωνύμια, τά όποια καλούνται signa ή νο-
cabula καί εισάγονται διά τοΰ sive ή qui et, ciii et no-
men, qui vocatur, καί τοΰ ελληνικού ocae (=ό καί), οίον
Lucius Metrovius signo Sapricus κ.τ.τ. Τά τοιαΰτα
παρωνύμια άπέβαινον πολλάκις τά κατ' εξοχήν δηλωτικά τοΰ
προσώπου ονόματα. Τοιούτον π. χ. είναι τό όνομα τοΰ αύτο-
κράτορος Caligula, μέ τό όποιον ούτος έμεινε γνωστός είς
τήν ίστορίαν.

Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους εξακολουθεί ό τρόπος
ούτος τής δηλώσεως τοΰ προσώπου διά τοΰ ονόματος καί
τοΰ παρωνυμίου, τό όποιον είσάγεται'.διά διαφόρων φράσεων,
ώς όνπερ επίκλησιν έκάλουν, ' αύτόν προσωνόμαζον, τήν επί-
κλησιν, τούπίκλην, τήν επωνυμίαν κ.τ.λ. Οΰτω π. χ. φέρεται
παρά Προκοπίω, «77έτρον ονόματι. . .όνπερ επίκλησιν^Βαρού-
μην εκάλουν».

'Εκ τών παρωνυμίων τοΰτιον έσχηματίσθησαν 'είς τό Βυ-
ζάντιον τά νέα βυζαντινά ελληνικά οικογενειακά ονόματα.
Συνετέλεσε δέ εις τοΰτο ή άνάπτυξις τής γραφειοκρατικής
καί ιδία τής στρατιωτικής άριστοκρατίας καί τά άριστοκρα-
τικά γένη, αί λεγόμεναι σειραί, έκ τών οποίων καί τό ση-



375

μερινόν όνομα σειριά. Πολλοί δέ τών άνηκόντοη» είς τά γένη
ταϋτα, ώς π. χ. οί Δοΰκαι, προσεπάθουν να αναγάγουν τήν
αρχήν αυτών είς τήν πρώτην έν τω Βυζαντίω άριστοκρατίαν,
τούς μετά τού Κωνσταντίνου μετοικήσανταο Ρωμαίους πα-
τρικίους. Τοιαύτα οικογενειακά όνόματα είναι π. χ. Δούκας,
Κομνηνός, Παλαιολόγος, Σνναδηνός, Καντακουζηνός, Μελισ-
σηνός, Φιλανθρωπηνός κτλ., έκ τούτων δέ πολλά μέχρι τής
σήμερον σώζονται παρά τω λαω εί'τε ώς βαπτιστικά όνόματα
είτε ώς οικογενειακά.

Πλήν τών άνωτέρω επωνύμων, τά οποία πάντα έκ τού
ονόματος ή τοΰ παρωνυμίου τού πατρός τής οικογενείας
έχουν τήν άρχήν, εύρίσκεται παρά τισι λαοΐς καί παρά τοις
άρχαίοις Έλλησιν έν Κω καί τό έθος τής άπό μητρός προσ-
αγορεύσεως, ήτις δύναται νά έχη τήν άρχήν της είς μητρι-
αρχικήν όργάνωσιν τής οικογενείας, οΐαν αναφέρει ό Ηρό-
δοτος περί τών άρχαίων Λυκίων και οϊα σήμερον ευρίσκεται
εις πολλούς λαούς. Κατά ταύτην διά τήν γενεαλογικήν σει-
ράν ούχί ό πατήρ, άλλ' ή μήτηρ λαμβάνεται ύπ' όψιν. .

Νεοελληνικά επώνυμα.

Παρ'ήμΐν τοις νεωτέροις Έλλησι τό οίκογενειακόν όνομα
δέν είναι γενικόν. Βεβαίως είς πολλά μέρη, τά μάλλον προ-
ηγμένα, ώς π. χ. εϊς πόλεις, καθώς καί εις τάς νήσους, ή όπου
ή οικογενειακή όργάνωσις παρουσιάζεται 'ισχυρά, ώς π. χ. εν
Μάνη, διετηρήθησαν οικογενειακά όνόματα, τά όποια είναι τά
αύτά ή άνάλογα πρός τά βυζαντινά, είτε διότι, κατά τόν αύτόν
τρόπον έσχηματίοθησαν, είτε διότι έκ κληρονομιάς περιεσώθη-
σαν. Άλλά εις τά πλείστα μέρη οί χωρικοί αρκούνται εις τό
βαπτιστικόν όνομα, είς τό οποίον ύπογράφοντες παραθέτουν
τό όνομα τού πατρός, ώς π. χ. Νικόλαος Γεωργίου. Είς δε
τόν καθ' ήμέραν διάλογον ώς διακριτικόν προστίθεται εΐς τό
βαπτιστικόν όνομα παρωνύμιον έκ τοΰ χωρίου τής καταγω-
γής τοΰ ονομαζόμενου ή έκ τοΰ επαγγέλματος αύτοΰ, καί
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συνηθέστερον σκωπτικόν, tô όποιον τοΰ έκόλλησαν οΐ συγ-
χωρικοί του, τό παρατσούκλι.

Σήμερον ή χρήσις τοΰ οικογενειακού ονόματος έπί μάλ-
λον καί μάλλον επεκτείνεται, κυρίως υπό τήν ώθησιν καί
πολλάκις ύπό τήν πίεσιν τοΰ σχολείου, τοΰ στρατοΰ καί της
πολιτείας, είς τά όποια δέν είναι αρκετά τά δυο ονόματα
πρός ακριβή διαστολήν τών προσώπων καί άποφυγήν τών
συγχύσεων έκ τών ομωνυμιών. Ό προχειρότερος δέ τρόπος
τής δημιουργίας οίκογενειακοΰ ονόματος είναι ή χρησιμο-
ποίησις τοΰ απαραιτήτου εΐς τά χιορία σκωπτικοΰ παρωνυ-
μίου. Εις τά τέως καί νύν τουρκοκρατούμενα μέρη, όπου οί
άνο>τέρω παράγοντες δέν έχουν τήν αύτήν δύναμιν καί ση-
μασίαν, έξακολουθεΐ ή έλλειιρις οικογενειακών ονομάτων, ώς
διακριτικά δέ είναι έν χρήσει μόνον τά καθαρώς προσωπικά
παρατσούκλια.

Τά άνωτέρω μάς δίδουν έκ τών προτέρων ΐδέαν τινά
περί τής φύσειπς τών σημερινών οικογενειακών όνομάτιον.
Μέρος βέβαια αύτών είναι συνέχεια τών βυζαντινών, πολλά
όμως προέρχονται καί έκ παραινυμίων, πολλάκις ΐδιοτρόπων,
τών όποιων ούχί σπανίως ούτε τήν σημασίαν ούτε την κατα-
γωγήν δύναται κανείς νά μαντεύση. Τινά έξ αύτών αναμφι-
βόλως είναι καί ξενόγλωσσα, άλβανικά ή βλαχικά, είς δέ τάς
νήσους καί φραγκικά έ'νεκα τής συμβιώσεως καί άναμείξεως
τών Ελλήνων πρός τούς συνοίκους ή κυριάρχους τούτους
λαούς. Άλλα προέρχονται έξ επιθέτων έκ χωρών, πόλεων
ή χωρίων, π. χ. Συριανός, Σμυρνιός, Πολίτης, τά όποια δέν
δεικνύουν πάντοτε τήν καταγωγήν, άλλά καί απλώς τήν
διαβίωσιν ή τήν μετάβασιν εΐς τήν έν λόγω πόλιν, άλλα
έκ τοΰ έπαγγέλματος, οΐον Ζωγράφος, Κουντουρας, Ράπτης
κτλ., άλλα έκ διαφόρων άξιωμάτων, ώς έπί τό πλείστον εκ-
κλησιαστικών, οΐον 'Αναγνώστης, Λαμπαδάριος, Λογοθέτης
κτλ. καί άλλα τέλος είναι πατρωνυμικά, οΐον Νικόλας Γεωρ-
γίου, ή όπως λέγουν είς τα χωρία ό Νικόλας τοϋ Γεώργη,
6 Γεώργης τοΰ Κυριάκη κτλ. Αί γενικαί αύται έπεκράτησαν
κατόπιν καί ώς οικογενειακά, ενίοτε δέ μετεβλήθησαν καί εις
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δνομαστικάς, οίον Κνριαχός, Διαμαντής κ.τ.τ. Παρά δέ τοις
λογιωτέροις μετεδλήθησαν επί τό άρχαιοπρεπέστερον, προσ-
τεθεισών εΐς τά πατρωνυμικά τών καταλήξεων -ίδης, -άδης,
οιον Γεωργιάδης, Νικολαΐδης κτλ.

Μεταξύ τών σημερινών επωνύμων πολλάκις ευρίσκει κα-
νείς καί προερχόμενα έξ ονομάτων γυναικών. Τά πλείστα όμως
τούτων, ευρισκόμενα σποραδικά, βεβαίως δέν αποτελούν λεί-
ψανα μητριαρχικής όργανα">σεως, άλλ' είναι απλούστατα έπώ-
νυμα ορφανών, τά όποια άπολέσαντα τόν πατέρα εΐς μικράν
ήλικίαν άπεκλήΟησαν μέ τό όνομα τής μητρός, ως π. χ. ό
Γιάννης τής Μαρίας, ό Σπύρος τής Γιαννάκαινας κττ. Τοΰτο δέ
κατόπιν έχοησιμοποίησαν ώς έπώνυμον, οίον ό .Σπόρος Γιαν-
νάκαινας. 'Εάν όμως πουθενά συστηματικώς τά παιδία λαμ-
βάνουν ώς έπώνυμον τό όνομα τής μητρός, τότε πρέπει νά
δεχθώμεν συνέχειαν τοΰ παλαιοΰ εθίμου τής έκ μητρός προσ-
αγορευσεως. Πάνταις δ' όμως σήμερον έν Λυκία, όπου πολύ
συνήθη εΐς τους "Ελληνας κατοίκους αυτής είναι τά μητρω-
νυμικά, ταΰτα προέρχονται έκ τών αυτών άφορμών, έξ ών
καί άλλαχοΰ τής Ελλάδος. Σχηματίζονται δέ τά τοιαύτα ονό-
ματα έν Λυκίςι ή έκ τοΰ έθνικοΰ τής μητρός, οίον ε Γιώρ-
γης, τής Λιβισιανής, ε Δημήτρης τής Σμ,υρνιας, ε 'Ελένη τής
Πολίτης, ε Κωσταντής τής Νυντριώτισσας (=Ύδραίας)' ή έκ
χαρακτήρος τινός αυτής σωματικοΰ ή ήθικοΰ, οίον ε Πέτρος
τής Χοντρολένης, — τής Ξαθθής,—τής Μαυρομάτας, —τής
Κοντούλας, — τής Μονζαλιάς, —τής 'Αχάριστης, —τής Κα-
φιρής (=άπίστου). Άλλα είναι μέν θηλυκαί επικλήσεις, δέν
είναι όμως μητέρων ονόματα, άλλά παρωνυμία σκωπτικά,
οίον ε Νικόλας τής Παλιόβρακας, — τής Λακέρδας, — τής
Σάχλας, — τής Καπάκας κ.τ.τ.

Σημασία τών οικογενειακών ονομάτων.
Συλλογαί.

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται πόση είναι ή σπουδαιό-
της τής έρεΰνης τών οικογενειακών ονομάτων. Ή προσεκτική
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μελέτη αυτών κατά τόπους δύναται νά όδηγήση τόν επιμελή
έρευνητήν εις πολλά συμπεράσματα καί περί τής κοινα>νικής
καταστάσεως τοΰ τόπου τάιρα καί εις τούς εγγύς παλαιοτέ-
ρους χρόνους, καί περί τής επικοινωνίας αύτοΰ πρός αλλο-
φύλους ή πρός άλλας πόλεις είτε δι'εποικήσεων είτε δι'άπο-
δημιών, καθώς και περί τών έργων καί επαγγελμάτων αύτοΰ.

Συλλογαί συστηματικοί ελληνικών οικογενειακών όνομά-
των δέν γνωρίζω νά έχουν δημοσιευθή, ούδέ πραγματεΐαι. επι-
στημονικοί περί αύτών. Ύλικόν άφθονον ευρίσκει κανείς εις
τούς δημοσιευομένους εκλογικούς καταλόγους, εΐς έκκλησια-
στικά βιβλία μητροπόλεων κτλ., άλλά τό ύλικόν τοΰτο δέν
δύναται νά άναπληρώση τάς επιστημονικώς καταρτιζομένας
έπιτοπίους συλλογάς, αί όποιαι καί εΐς πολλάς λεπτομερείας,
σχετικάς πρός τά επώνυμο, πρέπει νά δίδουν προσοχήν, ών
τινάς άνεφέραμεν άνωτέρω, έπειτα δέ καί λεξικογραφικώς
δι' έπιτοπίου έρεύνης δύνανται νά μάς δώσουν τήν γλωσσι-
κήν ερμηνείαν πολλών, τήν οποίαν άλλως δέν θά ήδυνάμεθα
νά μαντεύσωμεν.

Γ'ίΠΑΡΩΝΥΜΙΑ

Γενικά.

Παροινύμια είναι τά πρόσθετα έκεΐνα ονόματα, τά όποια
ό λαός πλάττιον επικολλά εΐς τά προσωπικά, άφ' ενός μέν
διά νά σκώψη, άφ' ετέρου δέ διά νά διευκολΰνη τήν διά-
κρισιν εντός τής κοιναινίας μεταξύ τών όμωνύμο)ν άτόμων.
Ούτω τά παρωνύμια αποτελούν τά κατ' έξοχήν προσοιπικά
διακριτικά ονόματα παρά τω λαώ, άντικαθιστώντα άριστο
τά έπώνυμα, τά όποια χρησιμοποιεί ή ώργανωμένη πολιτεία
πρός άποφυγήν τών έκ τής ομωνυμίας συγχύσεων.

Τά παρωνύμια είναι συνηθέστατα εις όλους τούς κατά
φύσιν ζώντας λαούς, καθώς καί εΐς τούς χωρικούς καί τά κα-
τώτερα στρώματα τών πεπολιτισμένων λαών. Τήν άρχήν αύτών
έχουν άφ'ένός μέν εΐς τήν άνεξάντλητον πρός τό σκώμμα διά-
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θεσιν τοϋ λαοϋ, άφ' ετέρου δέ εις τήν ανάγκην τής σαφεστέ-
ρας διακρίσεως μεταξύ περισσοτέρων όμωνύμοον προσοόπων, ή
οποία παρουσιάζεται καί εις τάς μεγάλας κοινωνίας, καθώς και
εις τούς όλιγανθρώπους συνοικισμούς. Τρίτη δέ τις αρχή εΐς
μερικούς λαούς δύναται νά θεωρηθή ό δεισιδαίμων φόβος
πρός άνακοίνωσιν τοϋ πραγματικού ονόματος, περί τοΰ οποίου
εΐπομεν ήδη καί έξ αιτίας τοΰ οποίου επιτίθενται, τά σκω-
πτικά παρωνύμια ώς αποπλανητικά άμα και άποτρόπαια.
Όθεν και τά παρωνύμια δύνανται νά διακριθούν εΐς τρεις
κατηγορίας, πρώτον τά καθαρώς σκωπτικά, δεύτερον τά απλώς
χαρακτηριστικά καί τρίτον τά άποτρόπαια.

Είναι δέ ή μελέτη καί τών τριών τούτων κατηγοριών
άξία λόγου, τής μέν πρώτης, διότι μάς άποκαλύπτει μίαν
πτυχήν τής εύτραπέλου και σκωπτικής όψεως τής ψυχής τοΰ
λαοΰ και τήν περί τοΰ κωμικοΰ και γελοίου άντίληψιν αύτοΰ,
τής δευτέρας, διότι μάς δεικνύει έν τών κοινωνικών μέσων,
δι' ών έπέτυχεν ό λαός τήν διάκρισιν τών προσώπων έν τή
κοινωνία, καί τής τρίτης, διότι μάς παρέχει έν έπί πλέον
δείγμα τής άνεξαντλήτου δεισιδαιμονίας αυτού. Πολυπληθέ-
στερα όμως πάντων είναι, τά σκωπτικά.

Ή πρός τό σκώμμα διάθεσις είναι κοινή εΐς όλους
τούς λαούς καί μάλιστα τούς ζώντας πλησιέστερον πρός τήν
φύσιν, έκδηλουμένη ού μόνον είς τά παρωνύμια, άλλά καί
εΐς τά σκωπτικά και σατυρικά άσματα και τά πολυειδή
σκώμματα, τά όποια έκτοξεύει ό λαός κατά παντός, ό,τι δύ-
ναται νά παράσχη λαβήν τινα, είτε πράγμα είναι είτε ζωον
είτε άνθρωπος, είτε συμπατριώτης είτε ξένος. Δύναται δέ νά
κίνηση αύτήν πάσα παρεκτροπή άπό τοΰ γνωστού κα) συνή-
θους, είτε σωματική είτε ηθική, μεγάλη ή καί ελαχίστη, τήν
οποίαν μεγαλοποιεΐ ό λαός, ή καί μή ύπάρχουσαν πλάττει,
μόνον καί μόνον διά νά σκώψη. Χαρακτηριστικώτατα διά
τούς άρχαίους είναι τά τοϋ κωμικοΰ Άναξανδρίδου, τά όποια
μάς περισώζει ο 'Αθηναίος (Ç' 242 θ). «Ύμεϊς γαρ αλλή-
λους άει χλευάζετ', όΐι5' ακριβώς. "Αν μεν γαρ fi τις ευπρε-
πής, ιερόν γάμο ν καλείτε■ εάν δε μικρόν παντελώς ανθρώ-
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πιον, αταλαγμόν' . . . λιπαρός περιπατεί Δημοκλής, ζωμός
κατωνόμασταϊ χαίρει τις αν χ/ιών ή ρύπων, κονιορ τός Ανα-
πέφηνεν" . . . νη>είλετ' αρνα ποιμένος παίζων, Άτρευζ έκλήθη ·
εάν δε κριόν, Φρίξος' αν δε κωδάριον, Ιάσων». Μας δια-
σφζει δέ 6 'Αθηναίος έκ τοΰ 'Αλέξιδος και παρωνυμία τοι-
αΰτα, οιον Κάραβος, Παραμασήτης, Σκόμβρος, Σεμίδαλις κτλ.

Έκ τών ύστερωτέρων χρόνων έχομεν τήν εξής χαρακτη-
ριστικήν εΐδησιν τοΰ Συνεσίου ('). «Τοιγαροΰν εως ούδέν ήμϊν
δεινδν ην, εκομψεύοντο (οί ναΰται τοΰ πλοίου) και εκάλονν
Αλλήλους ουκ άπό τών όνομάτων, αλλ' άπό τών Ατυχημάτων,
δ χωλός, ό κηλήτης, δ Αριστερόχειρ, ό παραβλώχμ.
"Εκαστος εν γέ τι είχε τοΰπίσημον».

Παρά τοΐς Βυζαντινού; επίσης άφθονα ή παν τά σκω-
πτικά παρωνυμία, ώ; φαίνεται έκ τών έξ αύτών προελθόν-
των επωνύμων καί έξ άλλων ειδήσεων. Ό Νικήτας ό Χω-
νιάτης, ομιλών περί τής χο)λότητος τοΰ Σουλτάνου Κιλίτζ-
'Ασλάν καί άναφέρων ότι έκ τοΰτου Κουτζασθλάνην τόν
ωνόμαζεν ό 'Ανδρόνικος, λαμβάνει άφορμήν νά έξάρη τήν
πρός τό σκώμμα δεινότητα αύτοΰ λέγων, «"Οθεν καί τάς
Αρχάς τών κατ' αύτοΰ σκωμμάτων έξ αύτοΰ δή Ανδρόνικος
ίσέπειτα ποριζόμενος Κουτζασθλάνην τούτον ώνόμαζε, φιλο-
λοίδορος ών εΐπερ τις και Άλλος και καθάψασθαι Ανθρώπων
δεινότατος». 'Ομοιάζουν δέ τά βυζαντινά παρωνύμια, τά μέ-
χρις ημών περισωθέντα, καταπληκτικώς πρός τά νεώτερα.

Νεοελληνικά παρωνύμια.

Α') "Ονομα και προέλευσις.

Παρ' ήμϊν τά παρωνύμια είναι γνωστά εΐς τόν λαόν ύπό
τό όνομα παρανόμια, παρονόματα ή παρανόματα, παραβγάλ-
ματα, παρατσούκλια, παραγκώμια, παρασούμια, σουσούμια,

(') "Επιστολή δ' α. 640 Hercher.
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ξονρια, πινόμια, πιμονες καί εΐ χι άλλο. Είναι δέ προϊόν χής
κατ' εξοχήν φιλοσκώμμονος διαθέσεως τοΰ ελληνικού λαοΰ.

Παρ' αύτω τό σκώμμα είναι συνηθέστατον. 'Αφήνω κατά
μέρος τά σκωπτικά ασματα καί ιδίως τά δίστιχα, τα όποΐα
κατά τους χρόνους καί τάς διασκεδάσεις διασταυροΰνται παν-
ταχόθεν μεταξύ των συνδιασκεδαζόντων, άφήνω κατά μέρος
τά σκώμματα, τά όποΐα οί χωρικοί άπευθύνουν πρός τούς
γείτονας, καί περί τών οποίων εΐπομεν ήδη, εις τά χωρία
έν γένει όταν δέν έ'χουν άλλο θέμα ομιλίας, καί συνήθως δέν
έχουν, καταντούν εΐς τήν κακογλωσσιά καί τό σκώμμα, καί
διασκεδάζουν πειράζοντες τόν έ'να καί τόν άλλον. Είναι αδύ-
νατον νά ύπάρξτ) άνθρωπος έντόπιος ή ξένος, όσονδήποτε
τέλειος καί δν είναι, τού οποίου νά μή βροΰν κάτι, νά μή
τοΰ κολλήσουν τό παρατσούκλι του. Ή μορφή, ή όψις, ή
χροιά τού προσώπου, τό μέγεθος καί τό χρώμα τών οφθαλ-
μών, τής ρινός, τών ώυων, ή κατασκευή τού σώματος, τών
χειρών καί τών ποδών, ή τροφή, ή φωνή, ή ομιλία, αί προσ-
φιλείς φράσεις, αί πράξεις, τό ήθος, τά πάντα μετά θαυμα-
στής όξύτητος παρατηρούνται, όπως εύρεθή ή άστεία αύτών
όψις καί έκπηδήση τό σκώμμα καί τό παρατσούκλι.

ΓΙλάττονται δέ τά παρατσούκλια ούχί πάντοτε κατά κυ-
ριολεξίαν. Αί μεταφοραί καί συγκρίσεις πρός ζφα καί πρά-
γματα καί πρόσωπα καί ή δημιουργία πολλάκις έντελώς νέων
λέξεων είναι πράγματα συνηθέστατα εις τά παρωνύμια. Καί
διά τοΰτο ή έρευνα τής προελεύσεως εκάστου είναι δυσχε-
ρεστάτη, _δν μή γνωρίζη τις ,έξ αύτής τής κοινωνία τού
δρους,'^ύπό "τούς όποίους*έπλάσθη;

Ώς πρός τά άπλώς χαρακτηριστικά παρωνύμια έχομεν
νά παρατηρήσωμεν ότι ταΰτα προέρχονται κυρίως έκ σωμα-
τικών έλαττωμάτων, τοΰ τόπου τής καταγωγής ή τής άπο-
δημίας κττ., οίον δ Γεώργης δ Κουτσός, ό Γιάννης δ Στρα-
βός, δ Δημήτρης ό Κουλοχέρης, δ Δημήτρης δ Κρητικός, ό
Αμερικάνος κτλ. 'Ανάλογα είναι καί τά βυζαντινά Στραβο-
ρωμανός, Κουτζομύτης, Συναδηνός κ.τ.λ., έκ τών οποίων
πολλά νέγιναν καί οικογενειακά.
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Αποτρόπαια παρωνύμια εγώ τουλάχιστον παρά τω έλ-
ληνικώ λαώ δέν γνωρίζω. Τά δέ πολυπληθέστατα σκωπτικά
άναλόγως τής προελεύσεως αύτών δύνανται νά καταταχθούν
είς τάς εξής κατηγορίας·

1) τά λείψανα τών παιδικών χρόνων, οίον Μπάμπης ό
Χαραλάμπης, τό Νό ό Στυλιανός, τά όποια έκ τής παιδικής
γλώσσης όρμηθέντα διατηρούνται ενίοτε και διά τούς μεγά-
λους. Συνήθως όμως άντικαθίστανται ύπό άλλων.

2) τά έκ σωματικών ιδιοτήτων, οιον Κεφάλας, Πουδάρα,
Καμπούρης, Μουστάκας, Στραβοπόδης, Πλατυπόδης (βυζαν-
τινόν), Βραχνός, Σβαρνιάρα (ώς σύρουσα τούς πόδας), Ζερ-
βός (και βυζαντινόν), Μακρύς (καί βυζαντινόν), Καλλόμαλλος
(βυζαντινόν) κτλ. Έκ τούτων όμιυς πολλά είναι απλώς χα-
ρακτηριστικά.

3) έκ πνευματικών και ηθικών Ιδιοτήτων, οιον Κακός,
Ψεύτης, Γεντίμπελας (=ιδιότροπος), Παλληκαράς, Ξννός, Λι-
γόψυχης, 'Αγέλαστος (και βυζαντινόν).

4) έκ συνηθειών, πράξεαη·, συνήθους ένδυμασίας κτλ.,
οίον Μυξέλης, Κρασέλ', Πανταλόνας, Παρτάλης, Ξιπόλυτος,
Σκουφάτος κτλ.

5) έκ συνήθων φράσεων, άσυνήθους προφοράς κτλ., οίον
Παεικαλάς, Παααπνοής, Δοξαπατρής (καί βυζαντινόν), Πολυ-
καλάς, Δηλαδής, Σαλισβουρής, Στέκας, Βρόντας (έκ τοΰ βρον-
τώδους τόνου τής φωνής), Καλημέρης κ.τ.τ.

6) έκ πράξεων έκτρόπων, οίον Κλεφταβγός (ό κλέψας
ωόν), Όγδουνταλιά (ή φαγοΰσα δγδοήκοντα έλαίας), Τηγα-
νίτας (ό τρώγων πολύ τούς τηγανίτες) κτλ.

7) έκ συγκρίσεων πρός άλλα πρόσωπα, οίον Πασάς, Δε-
σπότης, Γύφτος, Πιλάτος κτλ.

8) έκ συγκρίσεων πρός ζώα, οίον Άλεπός (καί βυζαντι-
νόν), Ζαγάρι, Γκαμήλας, Λαγός, Ψείρα, Σφήκα, Πετεινός,
Ψύλλος (καί βυζαντινόν) κτλ.

9) έκ συγκρίσεων πρός πράγματα, οίον Μπουγαδοκόφινο,
Ανεμόμυλος, Λεκές, Μαϊντανός κτλ.
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Καί πολλάκις μέν αί έξ ών τά παρωνυμία λέξεις μένουν
αμετάβλητοι, οίον ή Χερούκλα έπί ανδρός, ή Ντομάτα επί-
σης, π. χ. ό Γιάννης ή Χερούκλ.α, ό Δημήτρης ή Ψείρα κττ.
"Αλλοτε όμως έκ τών λέξεων τούτων έσχηματίσθησαν έπί-
θετα, οίον δ Ντομάτας, ό Χερούκλας, ό Ψείρας, ό Πίτας κττ.
τα οποία κατόπιν έπολιτογραφήθησαν καί ώς οικογενειακά.

Άλλος δέ τις τρόπος είναι ή πρό τοϋ ονόματος πρόταξις
τοϋ παρωνυμίου, ένεκα τής οποίας δημιουργοΰνιαι σύνθετα,
οίον Καραγιάννης, Μανρογιώργης, Στραβοβαοίλης, Στραβο-
ρωμανός (βυζανινόν), Ψωρομήτρος, Δελιγιάννης κττ.

Συλλογή και συλλογαί.

Έκ τών άνωτέρω λεχθέντων γίνεται καταφανές ότι δέν
είναι άρκετόν ό συλλογεύς νά άποθησαυρίζη μόνον τά πα-
ρα>νύμια, άλλά πρέπει όπου είναι δυνατόν καί έπί τόποι.·
νά άναζητή τήν αίτίαν τοϋ σχηματισμού αύτών. Διότι άλλως
υπάρχει κίνδυνος πολλά έξ αύτών νά μείνουν άνερμήνευτα
ή κακώς νά ερμηνευθούν.

Συλλογάς παραινυμίων συστηματικός δέν έχομεν μέχρι
τούδε. Ό Kretschmer εις τό βιβλίον αύτοΰ περί τής λε-
σβιακής διαλέκτου περισυνέλεξε τινα, εΐς αύτόν δέ ανήκει καί
ή ανωτέρω παρατεθείσα κατάταξις. Ωσαύτως ό Dieterich
έχει τινά έν τω περί νοτίων Σποράδων έργω του. Ύλικόν
χρησιμοποιήσιμοι· παρέχουν άφθονον τά έκ παρα>νυμίων επώ-
νυμα, άλλά ταύτα τοϋτο έχουν τό κακόν, ότι ούδέ νύξιν πα-
ρέχουν περί τών αφορμών, έξ ών ώρμήθη τό παρωνύμων,
ή γνώσις τών οποίων, ώς εΐπομεν, είναι άπαραίτητος διά
τήν ασφαλή έρμηνείαν τών παρωνυμίων καί επομένως και
διά τήν κατάταξιν καί τήν περαιτέρω έπ' αύτών έρευναν.
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Δ' ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

Γενικά.

Τοπωνύμια λέγοντες έννοοΰμεν ού μόνον τάς ονομασίας
τών πόλεων, χωρίων καί συνοικισμών, άλλ' εν γένει πάντα
τά ονόματα, διά τών οποίων ό λαός ονομάζει πάσαν πτυ-
χήν, πάν τμήμα τοΰ πατρίου εδάφους. Τά τοπωνύμια δέν
είναι αύθαίρετα κατασκευάσματα. Όπου δέν είναι λείψανα
παλαιά, είναι στενώτατα συνδεδεμένα πρός τήν μορφήν τοΰ
εδάφους καί τήν φύσιν αύτοΰ, τήν βλάστησιν, τά ζώα, τούς
κατοίκους του, πολλάκις δέ καί πρός τήν ίστορίαν, τά έθιμα
καί τάς παραδόσεις. Διά τοΰτο καί ή μελέτη αύτών είναι
σπουδαιοτάιη ού μόνον διά τήν γεωγραφίαν, σύγχρονον καί
ίστορικήν, άλλά καί διά τήν λαογραφίαν, τήν έθνολογίαν και
τήν ίστορίαν. Διά τήν γεωγραφίαν τήν σύγχρονον, ού μόνον
διότι τό ίδιαίτερον όνομα δίδει πλήρη ύπόστασιν εις έ'να
τόπον, διακρίνον αύτόν άπό παντός άλλου, καθώς τό όνομα
συμπληροι τήν άνθρωπίνην ύπόστασιν έν τή κοινωνίςι, άλλά
καί διότι τά ονόματα ταΰτα πολλάκις αύτά καθ'έαυτά χαρα-
κτηρίζουν τήν φύσιν καί τήν μορφήν τοΰ όνομαζομένου τό-
που. Διά τήν ίστορικήν, διότι μέρος αύτών είναι λείψανα ονο-
μάτων συνοικισμών παλαιών εκλιπόντων, τά όποια μάς καθο-
δηγούν εΐς τόν ακριβή καθορισμόν τής γεωγραφικής θέσεως
αύτών. Διά τήν λαογραφίαν, ού μόνον διότι αύτά καθ' εαυτά
άποτελοΰν μίαν έκδήλωσιν τοΰ λαϊκού πνεύματος καί καθ' εαυ-
τή ν άξίαν μελέτης, άλλά καί διότι πολλά έξ αύτών άποτελοΰν
έν έπί πλέον δείγμα τής μυθοπλαστικής τοΰ λαοΰ φαντασίας,
έτι δέ καί διότι πολλά συνδέονται πρός παραδόσεις καί έθιμα
παλαιότατα. Διά τήν έθνολογίαν τέλος καί τήν ίστορίαν, διότι
μέγα πλήθος αύτών ή είναι ξενόγλωσσα ή όμόγλοισσα μέν,
αλλ* εις ξένους λαούς άναφερόμενα, τά όποΐα, αν μή τι άλλο,
μαρτυροΰν όμως περί τής ιστορικής έποικήσεως ή καί τής
διόδου άπλώς τών λαών τούτων έκ τών σχετικών χωρών,
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πολλά δέ καί περισώζουν τήν μνήμην μεγάλων αρχοντικών
οίκων, οί οποίοι υπήρξαν κατά καιρούς τών τόπων τούτων
οί εύγενεις χωροδεσπόται.

Νεοελληνικά τοπωνυμία.

Όσα έλέχθησαν άνωτέρω γενικώς ισχύουν καί διά τά
νεοελληνικά τοπωνύμια, τά όποια άναλόγως τής προελεύσεως
αύτών δύνανται νά καταταχθούν είς τάς εξής κατηγορίας-

α') εΐς έκεΐνα, τά όποια προφανώς διετηρήθησαν έκ τής
αρχαιότητος, εϊτε μεμαρτυρημένα είναι είτε αμάρτυρα, όσον
καί αν ή σημερινή των όψις είναι κατά τό μάλλον ή ήττον
άμαυρά καί έξηλλοιωμένη. Ούτω π. χ. Χιλιαδου λέγεται σή-
μερον ή αρχαία Φυλιαδών, Λεψίνα μέχρι πρό τίνος έλέγετο
ή Έλενσίς, Γιόρκοι έν Κύίτρω οί Γόλγοι, Δάλι τό Ίδάλιον,
Βροΐσα τά =Αφροδίσια, Άσίνον ή 'Ασίνη.

β') εΐς έκεΐνα, τά όποια είναι λείψανα βυζαντινών χρό-
νων, διασφζοντα

1) τήν μνήμην πόλεων καί συνοικισμών βυζαντινών, δια-
τηρουμένων μέχρι τού νύν ή καί συνηθέστερον εκλιπόντων,
οίον Μάκρη έλέγετο κατά τούς βυζαντινούς χρόνους και λέγε-
ται καί σήμερον ή αύτή θρςικική πολίχνη- Μιστράς έκαλεΐτο
ή βυζαντινή πρωτεύουσα πόλις έν Λακωνία, μέ τό αύτό δέ
όνομα καλείται σήμερον τό παρακείμενον εις τά ερείπια χω-
ρίον Μεσσήνε καλεσΐ τουρκιστί καλούνται σήμερον τά ερείπια
τοΰ κάστρου τής βυζαντινής έν Θράκη Μοσσυνονπόλεως κτλ.

2) τήν μνήμην άγροτικών, διοικητικών καί εκκλησιαστι-
κών διαιρέσεων, οίον Ζευγολατειό, Χιλιομόδι, Αιμοίρι, 'Αγρίδι,
Πραστειό, Άπλίκιν, Άφεντιτσή, Κομιτιτσή, Σπαθαρικόν, 'Επι-
σκοπή κτλ.

3) τήν μνήμην τών βυζαντινών κτητόρων, οίον Κατα-
κάλι τό κτήμα τής οικογενείας Κατακαλών, Αιαβολίτζι το
κτήμα τοΰ Αιαβολίτζη, Μιχαλίτοι τό κτήμα τοΰ Μιχαλίτση,
Λεοντάρι τό τοΰ Λεοντάρη, Μανιάκι τό τοΰ Μανιάκη, Μελι-
γαλά κλπ. Τά τοπωνύμια ταΰτα κατ' αρχάς έξεφέροντο κατά

25
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γενικήν, ως δηλούντα τόν κτήτορα, βαθμηδόν όμως λησμο-
νηθείσης τής αρχής αυτών έξηνέχθησαν καί κατ' όνομαστι-
κήν ούταις, ώστε τό χωρίον τοΰ Διαβολίτζη έγινε τό χωρίον
Διαβολίτσι, καί έξελληνισθέν εν τή έπισήμω γλώσση Διαβο
λίτσιον. Έν Κιίπρω εΰρηνται καί εις άρσενικόν γένος, οίον δ
Καλλίνικος, ο Ζαχαρίας, ο Βάρδας, δ Κονρκούας, ο Δούκας,
ό Λάσκαρης, οί Φωκάδες, οί Καβράδες, οί Διγενήδες κλπ.

4) Την μνήμην αξιωμάτων ή επαγγελμάτων τών βυζαν-
τινών χρόνων έκ τών έπωνύμων τών κτηιόρων, οίον Τρί-
κλινη, Λογοθέτη, Πικέρμι (τοΰ Πιγκέρνη).

5) Την μνήμην στρατιωτικής χρήσεως, οίον Βίγλα, Με·
ροβίγλι, Σιδερόπορτα κτλ.

γ') εις εκείνα, τά όποια άποτελοΰν λείψανα έποικήσεων
ή καί προσωρινής παρουσίας ή διόδου ξένων λαών, Σλάβων,
Τούρκων, Αλβανών καί Φράγκων. Τοιαΰται είναι π. χ. τά
σλαβικά Νεζερός, 'Αράχοβα, Ζάχολη, Ζιγοβίστι κλπ., τά αλβα-
νικά Μαλακάσα, Κακοσάλεσι, Λιόπεαι κιλ., τά τουρκικά Ταταρ-
λάρ, Τοπονζλάρ, Χασάν αγά, 'Αχμέτ αγά καί τελευταίοι' σπο-
ραδικά τινα φραγκικά ιδίως είς τάς φραγκοκρατηθείσας χώ-
ρας, οίον Σανταμέρι έν 'Αχαΐα έκ τοΰ Γάλλου Saint-Omer,
Τρέμονλας, φροιίριον έν Καλαβρύτοις έκ τοΰ βαρώνου de
Tremouille, Καβοντόρος, τό άκρωτήριον τής Ευβοίας ό Κα-
φηρειίς, έν Κύπρω Άγκολέμης, Λαζανιάς, τοΰ Φικάρδου,
Σανταλάριν, Σαντενί, έν Κερκΰρςι τα Γήρου άντί τά Ρογή-
ρον κτλ. Έκ τοιίτων άξια ιδιαιτέρας προσοχής διά τήν έθνο-
λογίαν είναι τά φαινόμενα σλαβικά, καθόσον εΐς αυτά άνευ-
ρίσκονται τά ίχνη τών σλαβικών φυλών, αί όποΐαι έπέδρα-
μον κατά τόν Μέσον Αιώνα εΐς τήν Ελλάδα καί έγιναν
άφοριιή νά δημιουργηθή τόσος θόρυβος περί τής έκσλαβώ-
σεως τής Ελλάδος καί τής ταχείας καταστροφής τοΰ ελλη-
νικού έθνους, τά άλβανικά διά τήν ίστορίαν τών άλβανικών
εποικήσεων, έπειτα δέ καί τά τουρκικά, έκ τών οποίων είναι
μέν άληθές ότι πολλά προέρχονται έκ τών ιδιοκτητών Τούρ-
κων, οίον Χασάν αγά κτλ., άλλά πολλά άναφέρονται εΐς εποι-
κήσεις καί μετακινήσεις πληθυσμών, προκληθείσας έ'νεκα τών
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πολέμων της Πόλης ή ύπ' αυτής τής τουρκικής κυβερνήσεως
κατά καιρούς πρός πύκνωσιν τού τουρκικού πληθυσμού είς
τάς ελλην ικας χωράς, οιον Ταταρλάρ, Τατάρκιοϊ, χωρίον έκ
Τατάρων συνοικισθέν, Ταερκέζκιοϊ, χωρίον Κιρκασίων, Κα-
ζακλάρ, χωρίον Κοζάκων καί ούτω καθ' εξής. "Επειτα σπου-
δαία είναι τά τουρκικά τοπωνύμια, διότι πολλά έξ αυτών
είναι αύτά τά παλαιότερα ελληνικά καί μάλιστα βυζαντινά,
τά όποΐα παραφθείραντες οί Τούρκοι κατέστησαν δυσδιά-
γνωστα. Ούτως αί βυζαντινοί παρά τήν ΓΙροποντίδα ΠηγαΙ
μετεβλήθησαν εΐς Μπίγαν, ή άνατολικώς τής Σμύρνης Παλαιά-
πολις εϊς Μπαγιάμπολου, ή Τρίπολις εΐς Ταράμπολον, ό Πύρ-
γος εΐς Μπουργκάς κτλ. Περιεργότατα παραδείγματα τοιούτων
φθορών αναφέρει ό Μενάρδος έν Κύπρω, οίον είς τήν Κίον
έγινεν Ίατιντζ'ιό, ό "Αγιος 'Αμβρόσιος ("At] Βράσης,"Αη Γρό-
σης) έγινεν "Αη Κονρούς' (= γρόσι ον), τοϋ Άντ ρολίκον Άν-
τολί κιοϊ, τό 'Αγρίόι 'Αγίρ-νταγί καί έξ αυτού ελληνικόν 'Αγίρ-
ταν, ή Πέτρα τοΰ Διγενή Γενιτζέ κιοϊ κτλ. Πλήν τών καθαρώς
ξένων τούτων τοπωνυμίων έχομεν καί ελληνικά, αναφερόμενα
εις ξένας εποικήσεις καί ξένους λαούς, οίον Γυφτοχώρι, 'Αρ-
μένηδες, Σνρκάνηδες, Καραμάνοι, Άρναουτονιά κ.τ.τ.

δ') είς τά φαινόμενα καθαρώς νεοελληνικά, μολονότι έπι-
σταμένη έρευνα τών βυζαντινών πηγών καί τής βυζαντινής
γεωγραφίας ίσιος πολλά έξ αύτών ήθελεν άποδείξει βυζαντινά.
Τά νεοελληνικά ταΰτα τοπωνύμια δυνάμεθα νά διακρίνωμεν
είς διαφόρους κατηγορίας άναλόγως τής προελεύσεως αυτών.
Ούτω προέρχονται άλλα

1) έκ τής γεωλογικής συστάσεως τοΰ έδάφουε, οίον Τρά-
χωνες, Χωματερό, Χαρκός, 'Αμμούαα, Αιθερή, Χαντριά (διότι
τρίβεται τό έδαφος είς χάντρες) κ.τ.τ.

2) έκ τοΰ σχηματισμού τοϋ έδάφους καί διαφόρων άλλων
αύτοΰ ιδιοτήτων, οίον Αάκκα, Στενή, Καταβόθρα, Αύλωνάρι,
Βαθύ, 'Ομαλός, 'Αβγό, Μαγούλα, Κουνόπετρα, κ.τ.τ. Εις ταύτα
υπάγονται καί τά έκ τής ήχους, οίον 'Αντίλαλος, Φώνισσα.

3) έκ τοΰ χρώματος τιιΰ έδάφους, οίον Άαπρόκαμπος,
Άαπριά, Κοκκινιά, 'Αοπρόβαλτος κ.τ.τ.
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4) εκ τών ρεόντων υδάτων, οΐον Κεφαλόβρυσο, "Αρμυ-
ροπόταμο, Γλ.νκόβρυση, Κρυονέρι, Μανρονέρι κ.τ.τ.

5) έκ τής φυομένης βλαστήσεως ή τής έλλείψεως αύτής,
οΐον 'Αγριάδα, Μαραθώνας, Μαραθωνήσι, Αμπελάκια, Άνα-
δεντράδες, Πουρνάρι, Κερασιά, Άχλαδόκαμπος, Μαδάρα, Ξε-
ροβοννι.

6) έκ τών συχναζόντων ζώων, οιον 'Αηδόνια, Άηδονό-
ραχη, 'Αετοράχη, Άλποχώρι, Άλονπότρνπες κ.τ.τ. Εντεύθεν
καί τίνες κυνηγετικαί τοπωνυμίαι, οίον Τρυγόνας, Πέρασμα.

7) έκ διαφόρων κτισμάτων, άρχαίων ή νέων, καί ΐδίςι
έκκλησιών, διατηρουμένων ή καί ήρειπωμένων, οΐον 'Ασπρό-
πυργος, Ανεμόμυλος, Πυργί, Καστράκι, Κολώνες, Κ ιόν ι, "Αγιος
Γεώργιος, Μοναστήρι, Παντάνασσα, Φανερωμένη κ.τ.τ.

8) έκ τού κατ' εξοχήν έπαγγέλματος τών κατοίκων, οΐον
'Αρκάτες (έργάται), Τορνάρηδες, Γναφκιάδες, Χαρτσιάδες κ.τ.τ.
Έκ τών ιδιοκτητών, οΐον τοΰ Λεβίδη, τοΰ Ζαΐμη κ.τ.τ. Έν
Κεφαλληνία, Κερκύρα καί εΐ που άλΛαχοΰ αντί τής γενικής
γίνεται χρήσις τοΰ οικογενειακού ονόματος εΐς τόν πληθυν-
τικόν, οΐον Άλεξανδράδες, Πεσσάδες, Άσπιωτάδες, Ραφαλάδες,
κ.τ.τ. ή ούδετέρου επιθέτου έκ τών εις -ατος ληγόντων, οΐον
Δαφνάτα, Μαζαρακάτα, Κουντουράτα. Έν Κερκύρςι γίνεται
χρήσις έπιθέτων εις -άτικα, οΐον Μαστοράτικα, Γεωργουταά-
τικα, έν δέ τή Μάνη καί άλλαχοΰ τής Πελοποννήσου τής
καταλήξεως -αίϊκα ή -άνικα, οιον Μαλευριάνικα, Κορακιάνικα,
Καλιάνικα, Κατουλαίϊκα κ.τ.τ. f1).

9) έξ έπιτοπίων ιστορικών παραδόσεων, συνήθως ονο-
μάτων ληστών ή καί άλλων, οί όποιοι έδρασαν ή έφονεύ-
θησαν έν τω τόπφ, καί άλλων έπιτοπίων πολλάκις άσημάν-
των γεγονότων, οιον τό έν τή 'Αχαΐα Γεφύρι τοϋ Γιαννιά,
τοΰ έκ Προστοβίτσης άρματωλού, τοΰ δολοφονηθέντος έν
Πάτραις ύπό τών Τούρκων τό 1770, τό Κάστρο τοϋ Δοξα-

(') Περί τών τοπωνυμικών έν γένει καταλήξεων έγραψεν ό Κ.
Αμαντος, Die Suffixe der neugriechischen Ortsnamen. München,
1903.
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πατρή, 'Σ τοΰ Γονρή, 'Σ τοΰ Σανιτά εν Κεφαλληνία, Κρέμ-
μισμαν τοΰ καμήλου εν Κύπρω κ.τ.τ.

10) έκ παρομοιώσεων πρός ζφα, ανθρώπους ή καί πρά-
γματα, οιον Πενταδάκτυλον λέγεται όρος έν Κΰπρω, Πεντα-
δάκτυλος καί ό Ταΰγετο;, Δυο αδέρφια λέγονται αϊ δίδυμοι
κορυφαί τοΰ Σιπύλου, Παλληκάρι ή ετέρα τών κορυφών τής
Φολόης, τό δέ όνομα καλόγερος συνηθέστατα αποδίδεται εις
βράχους. Έν Κΰπρω καλείται Γυναικόκρεμμος κρημνός, διότι
έξ αύτοΰ ώς έκ μαστών καταστάζει ύδωρ. Πολλοί χείμαρροι
καλούνται Διακονιάρηδες, διότι ώς έπαιται δάνειον έχουν τόν
βίον. Τοιαύτα είναι επίσης καί τά τοπωνύμια Δράπανος,
Διχάλη, Σκάφη, Στεφάνη, Κάκκαβο, Χωνί κ.τ.τ. Εννοείται
ότι τά τοιαύτα τοπωνύμια είναι συνήθη εις όρη και βρά-
χους, όπου παρουσιάζονται σχήιιατα ποικίλα, δυνάμενα νά
κινήσουν εις παρομοίωσιν, αποτελούν δέ προβαθμίδα τής
πλήρους μυθοπλαστίας, ή οποία έμφανίζεται εις τάς έξ αύτών
άναπτυσσομένας παραδόσεις.

11) έκ διαφόρων παραδόσεων, σχετικών πρός δαίμονας,
οιον νεράιδας, δράκους, διαβόλους κτλ. Οΰτως, ώς έσημειώ-
σαμεν εις τάς παραδόσεις, συνήθη είναι τά τοπωνύμια Δρα-
κοοπηλιά, Δρακόλιμνη, Δρακότρουπα, Νεραιδυβούνι, Νεραϊ-
δάλωνο κτλ. Μανωλιά ή τής Μανωλιας τό λαγκάδι καλείται
χείμαρρος έν 'Αχαΐα, διότι έκεΐ'κατοικεί ή λάμια Μανωλιά.

12) καί τελευταΐον έκ διαφόρων παραδόσεων, σχετικών
πρός παλαιότατα έθιμα, οίον Γεροντόβραχος καλείται ή χα-
μηλοτέρα τών κορυφών τοΰ Παρνασσού, διότι απ' αυτή τόν
παλιό καιρό έγκρεμιζαν τους γέρους, πού δεν μπορούσαν νά
βγάνουν τό ψωμί τους.

Συλλογή και συλλογαί.

Έκ τών άνωτέρω γίνεται καταφανές ότι μία συλλογή
τοπωνυμίων, διά νά είναι πλήρης καί χρήσιμος έπιστημονι-
κώς, πρέπει ό καταρτίζων αύτήν συλλογεύς νά μή περιορίζη
τό έργον του είς τήν απλώς καί ώς έτυχε περισυλλογήν καί
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άναγραφήν τών ονομάτων, άλλά πρέπει νά προσέχη και άλλα
μερικά πράγματα.

Πρώτον αύτή ή καταγραφή τοϋ ονόματος πρέπει νά είναι
άκριβεστάτη, καθώς άκριβώς τό τοπωνύμιον λέγεται, προστι-
θεμένου απαραιτήτως και τοΰ άρθρου, διά νά δηλωθή τό
γένος καί ό αριθμός και ή πτώσις, καθ' ήν τοϋτο εκφέρεται.
Ταύτην πρέπει νά άκολουθή ή δήλωσις καί ή περιγραφή
τοϋ τόποι·, είς τόν όποιον τό τοπωνύμιον άποδίδεται, διότι
μόνον ή γνώσις τής φύσεως καί τοϋ σχηματισμού τοϋ έδά-
φους, τής έπ' αύτοϋ βλασιήσεως κτλ. δύναται νά μάς δώση
τήν ερμηνείαν τοϋ τοπωνυμίου. "Επειτα πρέπει νά σημειώ-
νεται επιμελώς πάν ό,τι λέγεται διά τόν τόπον εκείνον, πάσα
παράδοσις είτε ιστορική ε'ίτε μυθική. Ό συλλογεύς δέν πρέ-
πει νά βαρύνεται νά έρωτφ. Έάν ή περιέργεια εις άλλας
περιστάσεις είναι ελάττωμα, διά τήν περίστασιν όμως ταύτην
είναι ώφελιμα)τάτη. Κάλλιστον δέ είναι τήν συλλογήν νά
άκολουθή καί χάρτης, έν τώ όποίω νά σημειώνεται τό τοπω-
νύμιον είς τήν θέσιν του.

Διά ταύτα πάντα ό άριστος τρόπος τής περισυλλογής
τών τοπωνυμίων δέν είναι ό έξ άκοής, άλλ' ό έξ αύτοψίας.
Ό λαογρα'φος συλλογεύς διατρέχω ν τήν χώραν συνοδεία μά-
λιστα χωρικών, οί οποίοι γνωρίζουν τόν τόπον τους, δύνα-
ται, έρωτών πάντοτε καί πληρο(( ορούμενος, άριστον ύλικόν
νά συλλέξη, τό ό/ιοΐον θέλει άπιιβή χρήσιμον ού μόνον διά
τήν μελέτην τών τοπωνυμίων, άλλά και διά τάς παραδόσεις,
καί δι' άλλας άκόμη εκτός τής λαογραφίας μαθήσεις.

Νεοελληνικά τοπωνύμια ευρίσκει κανείς πολυπληθή είς
διαφόρους περιηγήσεις καί Οδοιπορικά ξένων καί ημετέρων,
έπειτα εΐς διαφόρους γεο>γραφικά;, τοπογραφικάς, ίστορικάς
καί αρχαιολογικός πραγματείας, τών οποίων ή μνημόνευσις
θα ήτο μακροιάτη. Έμελειήθησαν δέ πολύ τά τοπωνύμια
ιδίως άφ'ότου άνεκινήθη ύπό τιιύ Fallmerayer τό ζήτημα
τών σλαβικών έποικήσεα>ν έν 'Ελλάδι. Έκ τών Ελλήνων
πρώτος τήν μεγάλην σπουδαιότητα τής μελέτης τών τοπω-
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νυμίων τής Ελλάδος ύπέδειξεν ό Ά. Κυπριανός ί1), συστη-
ματικού δέ έξ επιστημονικών λόγων συλλογαί είναι ή τοΰ
Τσιτσέλη, 'Ονόματα θέσεων έν Κεφαλληνία μετά τοπογρα-
φικών καί άρχαιολογικοϋν σημειώσεων, δημοσιευθείσα εις
τόν Α ' τόμον τοΰ Παρνασσοΰ σ. 674 κε., ή τοΰ Σ. Μενάρ-
δου, Τοπωνυμικόν τής Κύπρου, έν 'Αθηνάς τ. ΙΗ' σ. 315 κε.,
ή τοΰ Κ. Άμάντου, Συμβολή εις τό τοπωνυμικόν τής Χίου,
εν τω Λεξικογραφικού 'Αρχείω τής Μέσης καί Νέας Ελληνι-
κής τ. Α' σ. 12 κε. καί 157 κέ., τοϋ αϋτοΰ, Τοπωνυμικά (αύτ.
Ε' 58-64). Καί αί τρεις αΰται συλλογαί είναι καί πραγμα-
τεία ι περί διαφόρων ελληνικών τοπωνυμίων, αί δέ δυο τελευ-
ταίοι είναι άξιολογώταται καί υποδειγματικοί είς τό είδος
των. Πλήν τούτων τοπωνυμίας μετ' άξιολόγων παρατηρή-
σεων έδημοσίευσε καί ό Κ. Dieterich, Sprache u. Volks-
überlief. der Südlichen Sporaden σ. 267 κε., έπίσης δέ
καί ό Kretschmer εν τώ περί τής λεσβίας διαλέκτου έργω του πραγματεύεται περί τίνων τοπωνυμίων τής Λέσβου (σ.
26 κε.). Καί άλλαι δέ τίνες συλλογαί έξεδόθησαν ήττον σπου-
δαίοι, οία ή τοΰ Γ. I. Ίωαννίδου έν Λαογραφίας Ç" σ. 91 κε.,
τοΰ Κ. Γ. Παπαλέκου αύτ. Ε' 396 κε. Τοπων\·μίαι ελληνικοί
Καλαβρίας έδημοσιεύθησαν ύπό τοΰ Morosi έν Archivio
glottologico italiano 1874 τ. IV σ. 75. Τοπωνυμικά έδη-
μοσίευσε τελευταΐον καί ό Δ. Καμπονρογλονς, τά όποΐα άπο-
τελοΰν συλλογήν διαφόρων αύτοΰ γνωμών, δημοσιευθεισών
ήδη καί άλλαχοΰ, περί τής ετυμολογίας καί τής άρχής δια-
φόρων άττικών τοπωνυμίων. Τέλος σπουδαίαν συμβολήν διά
τήν μελέτην τών τοπωνυμίων άποτελοΰν και αί ύπό τοΰ
Ν. Γ. Πολίτου δημοσιευθεισαι, Γνωμοδοτήσεις περί μετονο-
μασίας συνοικισμών καί κοινοτήτων. Έν 'Αθήναις, 1920. Τε-
λευταΐον ώς πρός τούς συνοικισμούς τής Παλαιάς καί Νέας
Ελλάδος υπάρχουν καί οί Πίνακες τών δήμων καί κοινο-
τήτων τού Κράτους, εκδοθέντες ύπό τοΰ 'Υπουργείου τών
Εσωτερικών τό 1920.

(') Έν Φιλίστορι 18G2 τ. Γ' σ. 3-5.
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Καϊ ταΰτα μέν δια τα σημερινά τοπωνύμια. Δια τά πα-
λαιότερα, τών χρόνων δηλ. τής Τουρκοκρατίας, σπουδαιο-
τάτην πηγήν αποτελούν τά εΐς τά δημόσια αρχεία ή τάς
χείρας ιδιωτών εύρισκόμενα έγγραφα, οιον προικοσύμφωνα,
πωλητήρια, κώδικες μητροπόλεων καϊ κοινοτήτων, έτι δέ καϊ
οί τουρκικοί κώδικες καί τά φραγκικά καί τουρκικά έγγραφα.
Δια τούτο οί συλλογείς, οσάκις τούς παρουσιάζονται τοιαύτα,
δέν πρέπει νά χάνουν τήν εύκαιρίαν, άλλ' ει δυνατόν μέν
νά τά περισυλλέγουν και τά αποστέλλουν εις τά έπί τούτω ίδρυθέντα Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους, άλλως τούλ,άχιστον
νά κρατούν άκριβή αντίγραφα αύτών.

Ε' ΟΝΟΜΑΤΑ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΜΗΝΩΝ, ΗΜΕΡΩΝ ΚΤΛ.

Γενικά.

Ή περισυλλογή και ή μελέτη τών ονομάτων καϊ τών
φράσεων, τάς οποίας μεταχειρίζεται ό λαός, διά νά όνομάση
ώρας καί μήνας καί ημέρας, είναι άξιολογωτάτη, διότι τά
ονόματα ταΰτα καί αί φράσεις κρύπτουν έν έαυτοίς παλαιο-
τάτους τρόπους διαιρέσεως καϊ καθορισμού τοΰ χρόνου, οϊ-
τινες είναι στενώτατα συνδεδεμένοι ού μόνον πρός τό γεα)-
γραφικόν πλάτος, τό κλίμα, τήν φύσιν καί τήν βλάστησιν τής
χώρας, είς τήν οποίαν έκαστος λαός διαιτάται, άλλά καί πρός
τόν βίον αύτοΰ καί τήν πρόοδον, τήν οποίαν έχει κάμει εΐς
τόν πολιτισμόν. Διότι οί λαοί ώς βάσεις διά τήν διαίρεσιν και
τόν καθορισμόν τοΰ χρόνου έχρησιμοποίησαν άνέκαθεν διά-
φορα φυσικά φαινόμενα, τά όποια κατ'έτος ή κατά μικρότερα
χρονικά διαστήματα έπανέρχονται κανονικώς έν τω τόπφ, όπου
ζοΰν. Τοιαύτα είναι πρώτον αί τροπαϊ τού ηλίου και ή έπιτολή
καί δύσις ώρισμένων αστέρων, ώς καί αί φάσεις τής σελήνης.
Δεύτερον ή πρόοδος καί ή φθίσις τής βλαστήσεως καί ιδίως τών
καρπών, οί όποιοι αποτελούν τήν κυρίαν τροφήν, ώς είναι τά
δημητριακά, τό άρτοκαρπόδενδρον κτλ. Τρίτον αϊ πρός τήν
βλάστησιν ταύτην συνδεόμεναι γεωργικοί έργασίαι, ώς σπορά,



'Ονόματα διαιρέσεων τοΰ χρόνου. 'Ωρών τοΰ έτους

393

θερισμός, άλώνισμα, κ.τ.τ. Τέταρτον διάφοροι τών ζώων κατά
καιρούς περιοδικοί ένέργειαι, καί μάλιστα ή άφιξις καί άνα-
χώρησις τών αποδημητικών πτηνών, καί τελευταΐον αϊ κατά
περιόδους εν τω ένιαυτώ επανερχόμενοι μετεωρολογικοί κα-
ταστάσεις, οίον βροχοί, ψυχή, άνεμοι.

Πλήν τών φυσικών τούτοιν βάσεων εις προηγμένους
όπωςδήποτε λαούς, έχοντας ρυθμισμένον καθ' έ'να οιονδήποτε
τρόπον τόν κοινωνικόν καί θρησκευτικόν αύτών βίον, ώς
μέτρα χρονικά έχρησίμευσαν καί διάφορα κανονικώς καί κατά
χρονικά διαστήματα τακτά, μικρότερα ή μεγαλύτερα, έπανα-
λαμβανόμενα γεγονότα έν τω κοινωνικώ καί θρησκευτικώ
αύτών βίφ, οίαι αί εμπορικοί άγοραί, καθώς καί αί κατά
τακτάς ή μέρας ένιαύσιοι θυσίαι, έορταί καί πανηγύρεις.

Αί έπί τών βάσεων τούτων στηριχθείσαι διαιρέσεις, κρα-
τήσασαι έπί χρόνους καί αιώνας μακρούς, έξετοπίσθησαν
βαθμηδόν ύπό τοΰ ήλιακοΰ ημερολογίου, τό όποιον έκ τών
'Ασσυρο6α6υλωνίων όρμηθέν, έπεκράτησε πρώτον είς όλον
τόν έλληνορρωμαϊκόν κόσμον καί κατά καιρούς τελειοποιηθέν
επικρατεί καί σήμερον εις όλους τούς πεπολιτισμένους λαούς.
ΓΙαρά τήν έπικράτησιν όμως ταύτην, ή όποία έγένετο κυρίως
ύπό τήν μορφήν τοΰ 'Ιουλιανού ήμερολογίου, τά κατώτερα
στρώματα τών λαών καί μάλιστα οί πλησιέστερον πρός τήν
φύσιν ζα>ντες χωρικοί δέν έπαυσαν έκ παραλλήλου πρός τό
επίσημον ήμερολόγιον νά διατηρούν καί νά μεταχειρίζωνται
πρός καθορισμόν τοΰ χρόνου τρόπους παλαιοτέρους, τούς
οποίους ό σημερινός λαογράφος έρευνητής δύναται νά εύρη
καί καθ' εαυτούς, συνήθοις όμως ανευρίσκει κεκρυμμένους
ύπό τά ονόματα, διά τών οποίων ό λαός ονομάζει τούς
μήνας, τάς ώρας καί τάς ημέρας.

Νεοελληνικά ονόματα ώρών, μηνών κτλ.

Εις τόν νέον έλληνικόν λαόν αί ώραι τοΰ έτους είναι
τέσσαρες, φέρουν δέ ονόματα άλλα μέν άρχαία, άλλα δέ νεώ-
τερα, πλασθέντα έπί μιάς τών άνωτέρω βάσεων. Ούτως έ'χο-
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μεν τόν χειμώνα, όνομα άρχαΐον, τήν άνοιξη, όνομα πλασθέν
έκ τής προόδου τής βλαστήσεως, διότι κατ'αυτήν ανοίγουν
τά λουλούδια, τό καλοκαίρι, έκ τής κρατούσης καλοκαιρίας,
καί τό φθινόπωρο ή χινόπωρο ή κλινόπωρο ή μοθόπωρο
κ.τ.τ. ή ύστεροκαίρι, στερνοκαίρι καί εΐ τι αλλο, όνόματα, έκ
τών οποίων τά μέν πρώτα είναι αρχαία κληρονομιά, τά δέ
τελευταία νεώτερα, πλασθέντα κατά τό καλοκαίρι καί δηλούντα
τήν σχετικήν αύτού έξακολούθησιν καί κατά τούς μήνας, τούς
οποίους περιλαμβάνει τό φθινόπωρον.

Πλήν όμως τών ώρών τούτων ό ελληνικός λαός καθο-
ρίζει καί άλλας διαφόρους έποχάς, μακροτέρας ή βραχυτέρας,
έν τω ένιαυτώ έκ τής βλαστήσεως, τών γεωργικών εργασιών,
τοΰ βίου τών ζώων, τών αστέρων καί τής λατρείας. Ούτω
π. χ. συνήθως ακούει κανείς φράσεις, οίον 'ς τά κεράσια,
'ί τά σταφύλια, 'ς τά κράνα, 'ς τά κολοκύθια κ.τ.τ., δι' ων
δ λαός καθορίζει τόν άντίστοιχον πρός τάς όπώρας ταύτας
χρόνον. Συμφώνως πρός αύτά καί οί πνέοντες έτησίαι δια-
κρίνονται είς μελτέμια τώ φρούτω καί μελτέμια τώ αταφυ-
λιώ (Νάξος). Τοιαύτας φράσεις άνευρίσκει κανείς καί εις δια-
φόρους παροιμίας, οίον άπ' τό Μάϊ ώς τά κεράσια, άπ' τά
σϋκα ώς τά σταφύλια, άπ' τό θέρος ώς τσ' ίλιες | δεν απολεί-
πουν οί δουλειές, Ιβγήκε τό ροδάκινο άρχισε τό νυχτέρι κτλ.
Έκ διαφόρων γεωργικών έργασιών καθορίζονται αί έποχαί,
'ς τό θέρο, 'ς τ αλώνια, 'ς τόν τρύγο, 'ς τά πετμέζια κ.τ.τ. Έκ
τοΰ βίου τών ζώων δέν έχω ύπ' όψιν φράσεις, έχομεν όμως
παροιμίας καί γεωργικά παραγγέλματα, οίον τζίτζικας έλά-
λησε | πάρτε τά δρεπάνια σας, μή σας γελάση ό μπρακακας,
μήτε τό χελιδονάκι | äv δεν λαλήση τζίτζικας δεν είναι καλο-
καιράκι. Έκ τών άστέρων ή πούλια είναι κυρίως ή καθο-
ρίζουσα εποχή ν, ώς καί παρά τοις άρχαίοις" δθεν καί ή φρά-
σις, επεσ1 ή πούλια °ς τή θάλασσα, καί ή παροιμία, οντάς
ή πούλια βασιλεύει, δ καλός ζευγολάτης άποσπέρνει | κι οντε
τσοπάνης 'ς τά βουνά, οντε ζευγάς 'ς τους κάμπους. Έκ τής
λατρείας τέλος είναι συνήθεις οί καθορισμοί, τό Πάσχα, ή
τή Λαμπρή, ξώπασχα ή ξώλαμπρα, τά Χριστούγεννα ή του
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Χρίστου, τί; 'Αποκριές, τής Παναγίας και συνηθέστερον τήν
Μεγάλη σαρακοστή, το Δεκαπενταύγουστο, τό Σαραντάμερο καί
εΐ τις άλλος, δι' ών καθορίζεται 6 αντίστοιχος πρός τάς εορ-
τάς καί τάς νηστείας χρόνος. Έκ τών άγάον διά τήν διαί-
ρεσιν τοΰ χρόνου σπουδαιότατοι είναι ό Άγιος Γεώργιος
καί ό Άγιος Δημήτριος, ό μέν πρώτος ώς αρχή τής καλο-
καιρινής έποχής, ό δέ δεύτερος ώς αρχή τής χειμερινής. Οΰτω
διχοτομοΰσι τόν ένιαυτόν, καθ' όν τρόπον παρά τοις άρχαίοις
και άλλοις λαοΐς α! πλειάδες. Είναι δέ οί χρόνοι τών εορ-
τών τούτων, δηλαδή ή 23*1 Απριλίου καί ή 26η 'Οκτωβρίου,
ή έποχή τής συνάψεως συμβολαίων καί μισθώσεων είτε κτη-
μάτων ε'ίτε άνθρώπων (1).

Καί τά ονόματα τών μηνών εΐς τόν λαόν τών χωρίων
έκ τών αυτών πηγών έπήγασαν. Βεβαίως δέν είναι άγνωστα
τά ονόματα τοΰ έπισήμου ημερολογίου, όσον καί αν παρου-
σιάζονται γλοισσικώς κατά τόπους ήλλοιωμένα, καί τινα δέ καί
παρητυμολογημένα, ώς Γεννάρης, Φλεβάρης κτλ. Συνηθέστερα
όμως πολύ είναι νεώτερα ονόματα, πλασθέντα έκ τής β?α-
στήσεως καί τών καρπών, ιών γεαιργικών εργασιών, τής
μετεωρολογικής καταστάσεως, τών πτηνών καί ιδίοις τών
εορτών. Οΰττος έχομεν τά ονόματα 'Ανοιξιάτης δια τόν Μάρ-
τιον, Κερασάρης, Τριανταψυλλάς, Αούλουόος, Πράσινος διά
τόν Μάϊον, Κερασάρης ένιαχοΰ καί δια τόν Ίοΰνιον, Για-
λιστής διά τόν Ίούλιον, διότι γιαλίζουν τά σταφύλια, έπειτα
Θεριστής, Έρινιαστής διά τόν Ίοΰνιον, Αλωνιστής, Χορτο-
κόπος, Χορτοθερης διά τόν Ίούλιον, Συκολόγος, Τρυγητής
διά τόν Αύγουστον, ΙΊετμεζάς, Σποράρης, Τρυγητής καί Τρύ-
γο μηνάς διά τόν Σεπτέμβριον, Σπαρτής, Τρνγομηνάς διά τόν

(') Τήν τοιαύτην διαίρεσιν εύρίσκομεν καί παρά τοις Τοΰρκοις,
οί όποιοι ονομάζουν τάς δύο έορτάς Χϊντρελλές τόν "Αγιον Γεο'ιργιον
καί Κάσίμ τόν 'Αγιον Δημήτριον, άριϋμοϋν δέ άπ' αύτών τάς ημέρας
κατά προϊοϋσαν άρίΟμησιν, ώς αριθμεί ό Ησίοδος άπό τών ηλιακών
τροπών, συνάπτοντες πρός τήν άρίθμηοιν καί διαφόρους μετεωρολογι-
κά; παροιμίας.
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'Οκτώβριον, Νιαστής, Σπαρτής, Σποριάς, Μεοοσπορίτης, Κρα-
τσομηνδς, Τρυγομηνδς διά τον Νοέμβριον, Κλαδευτής διά
τόν Φεβρουάριον, Φυτευτής διά τόν Μάρτιον κτλ.

Τα ονόματα ταΰτα δέν είναι τα αύτά πανταχού διά τόν
αυτόν μήνα, πολλάκις δέ όνομα δηλωτικ.όν τήο αυτής γεωρ-
γικής εργασίας άποδίδεται άλλαχοΰ εις άλλον μήνα. Τό τοιοΰ-
τον εξηγείται έκ τής διαφοράς τοΰ κλίματος κατά τόπους,
έ'νεκα τής οποίας αί αύταί γεωργικαί έργασίαι άλλαχοΰ άλλοτε
γίνονται, πρωϊμώτερον ή όψιαίτερον. Οΰτω τά τοιαΰτα τών
μηνών ονόματα άποτελοΰν στοιχεία χρήσιμα ου μόνον διά
τήν έρευναν τοΰ βίου καί τών έργων τοΰ λαοΰ κατά τούς
διαφόρους τόπους, άλλά καί διά τούς φυσιοδίφας, τούς με-
λετώντας τά τής βλαστήσεως κατά διαφόρους χώρας.

Έκ τής μετεωρολογικής καί κλιματολογικής καταστάσεως
έχομεν ονόματα, οίον Κρναρίτης διά τόν Ίανουάριον, Καλο-
μηνάς διά τόν Μάϊον, Παχνιστής διά τόν Όκτώβριον, Βρο-
χάρης, 'Ανακατωμένος διά τόν Νοέμβριον καί τά μεταφο-
ρικά Παλουκοκαύτης, Γδάρτης, Κλαψομάρτης, Πεντάγνωμος
καί εΐ τι άλλο διά τόν Μάρτιον.

Έκ τών άποδημητικών πτηνών έχομεν τό όνομα Όρτυ-
κολόγος διά τόν Σεπτέμβριον.

Συνηθέστατα είναι τά έκ τών εορτών καί τών άγίων
ονόματα, οίον Καλαντάρης διά τόν Ίανουάριον, Άηγιωρ-
γιάτης καί Λαμπριάτης διά τόν Άπρίλιον, Σταυριώτης διά
τόν Σεπτέμβριον, Άηδημητριάτης διά τόν Όκτώβριον, Άη-
στράτης, ' Αηαντριάς, 'Αηταξιάρχης, Άηφιλιππιάτης διά τόν
Νοέμβριον, eΑηνικόλας, Χριστός, Χριστουγεννιάτης διά τόν
Δεκέμβριον κτλ.

Τελευταΐον έχομεν ονόματα καί έκ τοΰ μήκους, διά τόν
Φεβρουάριον, Μικρός, Κούντουρος, Κουτσός, Κουτσοφλέβα-
ρος· κατ' άντίθεσιν δέ πρός αύτόν έκλήθη καί ό 'Ιανουά-
ριος Τρανός, Μεγάλος μήνας ή Μεγαλομηνας, ένω πραγμα-
τικώς δέν είναι μεγαλύτερος τών έχόντων 31 ή μέρας.

'Ονόματα εβδομάδων ιδιαίτερα, καθ' όσον εγώ τούλά-
χιστον γνωρίζω, πλήν τών καθιερωμένων ύπό τής λατρείας,
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τής Τυρινής, τής Καθαρής βδομάδας, τής Μεγάλης βδομά-
δας, δέν έχομεν.

Ήμερων έπίσης ονόματα ιδιαίτερα δέν έχομεν είμή σπο-
ραδικά τινα. Τοιαύτα είναι τά Μερομήνια, άλλαχοΰ Μηναλ-
λάγια, Καταμήνα ή Καταμηνάτα, αί πρώται δηλ. τρεις, εξ,
δώδεκα ή καί δέκα τέσσαρες κατά τόπους ήμέραι συνήθως
τοϋ Αύγουστου, ένιαχοϋ δέ καί τοΰ Ιανουαρίου ή τοϋ Ιου-
λίου άπό τής 20ης αύτοΰ, τών οποίων εκάστη αντιστοιχεί
πρός έ'να τών ακολούθων μηνών καί τών οποίων παρατη-
ρείται μετά προσοχής ή μετεωρολογική κατάστασις, διότι
θεωρείται ώς προσημαίνουσα τόν καιρόν τοΰ αντιστοίχου
αύτής μηνός" λείψανον παλαιών άστρολογικών δοξασιών καί
μαντικών τρόπων.

"Επειτα είναι οϊ Δρίμες, αί πρώται ήμέραι τοΰ Αύγού-
στον καί ένιαχοϋ καί τοΰ Μαρτίου, αϊτινες θεωρούνται ακα-
τάλληλοι διά πάσαν έργασίαν καί ιδίως διά τήν πλύσιν ένδυ-
μάτων, κοπήν ξύλων κτλ., τά όποια φθείρονται. Άνήκουν δέ
καί αύται εις τόν κύκλον τών αύτών άστρολογικών δοξασιών.

"Επειτα είναι ένιαχοϋ ή Κλειδοχρονιά, ή πρώτη Σεπτεμ-
βρίου, ή όποία άποτελεϊ λείψανον τής κατά τόν Σεπτέμβριον
ενάρξεως τού έτους καί τών ίνδικτιόνων κατά τούς βυζαν-
τινούς χρόνους, ή Καλοχρονιά, ώς ονομάζεται έν Σύμη, ή
Τοϋ χρονογράφου ένιαχοϋ, διότι πιστεύεται ότι έκείνην τήν
ήμέραν, άρχήν τοΰ έτους, ό Χάρος γράφει όλους, όσοι θά
πεθάνουν τόν χρόνον.

"Επειτα Οί μέρες τής γριάς, όπως λέγονται αί τρεις
τελευταΐαι ήμέραι τοΰ Μαρτίου εκ τής παραδόσεως περί τιμω-
ρίας τής έξυβρισάσης τόν Μάρτην γραίας.

'Ονόματα έχουν καί αί ήμέραι τής πρώτης εβδομάδος
τής τεσσαρακοστής, τής λεγομένης Καθαρής βδομάδας, Κα-
θαρή Δευτέρα ή Ιίαθαροδευτέρα καί ένιαχοϋ Τσαγκαροδευτέρα,
Καθαρή Τρίτη κτλ., καθώς καί αί τής τελευταίας, τής λεγομέ-
νης Μεγάλης βδομάδας ή Μεγαλοβδόμαδου, Μεγάλη Δευτέρα,
Μεγάλη Τρίτη κτλ. "Επειτα ή Τσικνοηέφτη, ή πρό τής Κυρια-
κής τών Απόκρεω Πέμπτη κτλ. Ένιαχοϋ καί αί εβδομάδες
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τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής φέρουν τό όνομα Καλογριές.

"Αξια παρατηρήσεα>ς επίσης είναι τά όνόματα καί αί
φράσεις, διά τών οποίων δ λαός διακρίνει εϊς δάφορα τμή-
ματα τό ήμερονΰκτιον καί ονομάζει τάς ώρας αΰτοϋ, καί
διά τήν διαίρεσιν, άλλά καί διά τά όνόματα αΰτά, τά όποια
έχουν άμεσον σχέσιν πρός τόν βίον. Οΰτως έχομεν πρώτον
τήν ώραν σύννυχτα, ούνανγα, σύμποιρνα, νυχτοξημερώματα,
άκολουθοΰν τά γλυκοχαράματα, γλνκοφέγγισμα, τά χαράματα,
ή αυγή, καί μετά ταύτα το εβγα τον ήλων ή τά ήλιοβγα-
λήματα. "Εχομεν έπειτα το πουρνδ ή πρωι καί μετ' αύτό ένια-
χοϋ τό κολατσιό ή ώρα τσικαλιον, τόν περί τήν 9Τ1ν δηλ.
χρόνον, κατά τόν όποιον οί έργάται τρώγουν τό πρόγευμα.
'Ακολουθεί τό μεσημέρι, τό όποιον πολλαχοΰ καλείται γιόμα
έκ τοΰ κατ' αυτό φαγητοΰ (ι), έρχεται έπειτα τό άπόγεμα
ή δειλινό ή μερέτι ή μερέντε, καθ' δ πάλιν τρώγουν κατά
τό θέρος, έπειτα κατά σειράν τό βράδν, τό ήλιοβασίλεμα ή
ή ώρα πού βουτά ό ήλιος, τό σούρουπο ή μούχρωμα καί
τά σύννυχτα ή σύσκοτα. Ή νύξ έχει τά μεσάνυχτα καί τό
πρωϊνόν τμήμα, όταν λαλούν τά κοκόρια κ' υστέρα.

Έν Κρήιη εις τούς ποιμένας έχομεν διαιρέσεις τού ημε-
ρονυκτίου και ονόματα έκ τών ποιμενικών έργασιών, οίον
ώρα νερον, ό περί τήν ΙΟ^ χρόνος, καθ' δν ποτίζουν τά
ζώα, σταλιστό, ή ώρα πού σταλίζουν τά δζά περί τήν μεσημ-
βρίαν, ξεσταλισμός ή ξεστάλισμα ή ξέσταλος ή ώρα ξεσταλον,
ή ώρα καθ' ην γίνεται τό ξεστάλισμα μετά μεσημβρίαν, πρώ-
τος σαλεμός, δεύτερος σαλεμός, αί ώραι τών νυκτερινών με-
τακινήσεων καί βοσκών, στεσά δέ όταν στέκωνται τήν νύχτα
πρός άνάπαυσιν.

Περίεργα είναι τά ονόματα τών διαιρέσεων τοΰ ημερο-
νυκτίου έν Βιθυνία, ώρα πού σχολάζοννε τά παιδιά, ή με-
σημβρία, ώρα πού σημαίνει δ παπάς, τό άπόγευμα περί τήν

(1) Έν Πόντω όλημερνός λέγεται ό περί τήν μεσημβρίαν χρόνος
συμπεριλαμβανομένης καί αύιής.
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3ην ή 4ΐν, ώρα πού σβήνουνε τά κεριά, ή ώρα τοΰ ύπνου,
3^ ή Φΐ μετά τήν δύσι,ν τού ηλίου, ώρα τοϋ μεσανύχτου,
ώρα που λαλοϋν οί πετεινοί, χαράματα, ξημερώματα.

Ένιαχοϋ είσήλθον ονόματα καί εκ τών Τούρκων, παρ'
οίς τά διάφορα τμήματα τοΰ ημερονυκτίου συνοδεύονται καί
ύπό προσευχής, οίον σαμπάχ ναμάζι, ο όρθρος, εκ τής πρωι-
νής προσευχής, Ôilèn ÜstÜ, ή μεσημβρία, κιντί, ή δείλη,
άξιάμ ναμάζι, ή εσπερινή προσευχή καί jattsi ή κατάκλισις.

Ώς πρός τήν μέτρησιν τών ώρών ό λαός μεταχειρίζεται
τήν μέν ήμέραν τήν θέσιν τοΰ ηλίου, τήν δέ νύκτα τούς
αστέρας. Σημεία δέ σταθερά μετρήσεως διά τόν λαόν είναι
ή άνατολή, ή μεσουράνησις καί ή δύσις τοΰ ηλίου. Ούτω
λέγεται, δυο ώρες νύχτα, τρεις ώρες νύχτα κτλ. διά τάς πρό
τής άνατολής ώρας, μιά ώρα μέρα, δυο ώρες μέρα διά τάς
μετά τήν άνατολήν, δυο ώρες ώς τδ μεσημέρι, μιά ώρα ώς
τδ μεσημέρι, δ ήλιος πάει γιόμα ή στέκεται καταμεσημερις ή
είναι 'ς τό ζύγι τής ήμέρας διά τάς περί τήν μεσημβρίαν,
τσάκισε ('ή εγυρε) ό ήλιος (η ή μέρα ή ή μπαλάντσα), τοϋ
ήλιοϋ τό άπόκλωσμα, διά τάς μετά τήν μεσημβρίαν περί τήν
2αν ώρας, δυο ώρες ώς τό βράδυ ή δνό ώρες ημέρα (δηλ.
πριν δύση ό ήλιος) διά τάς εσπερινός ώρας ('), μιά ώρα
νύχτα κτλ. διά τάς μετά τήν δύσιν ώρας, ώς καί διά τάς
πρό τής άνατολής.

Έκ τών άστέρων έχομεν τούς καθορισμούς, άμα σκάση
ή Πούλια, άμα σκάση ή Άλετροπόδα κ.τ.τ. Πλήν τούτων
κατά τήν ήμέραν γίνεται χρήσις καί τής μετρήσεως τοΰ ύψους
τοΰ ηλίου υπεράνω τοΰ ορίζοντος, καί άκοΰει κανείς συνήθως
φράσεις, οίον Ού! πέρασε ή ώρα, δ ήλιος πήγε τρία καλά-
μια ψηλά, θέλει δυο καλάμια ακόμα γιά νά βασιλέψη. Πλήν
τών καλαμιών γίνεται χρήσις καί τών λέξεων μπό$ά, κοντά-
ρια, κονταρόξυλα, βουκέντρες, τριχιές, οργυιές, πήχες, μπράτσα.

*

* *

(') Αί αύται φράσεις καί διά τάς πρό τής άνατολής ώρας.
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Έξ δσων μέχρι τοΰδε εΐπομεν αποδεικνύεται, ή σπου-
δαιότης τής μελέτης τών ονομάτων τών ώρών, μηνών κτλ.,
περί τής οποίας έν άρχή έλέγομεν. Τά ονόματα ταύτα ού
μόνον μάς παρέχουν τό σύστημα τής διαιρέσεως τοϋ χρόνου,
τό οποίον έχον τάς ρίζας εις αύτόν τόν βίον τοΰ λαοΰ συ-
νεχίζει τήν ζωήν του παρά πάσαν τήν τελειοποίησιν τοΰ
ήιιερολογίου ύπό τής έπιστήμης, άλλά δύνανται, εάν μάλιστα
αϊ άναγραφαί τών ονομάτων συμπληροΰνται καί δι' έπιτο-
πίων σχετικών πρός έ'καστον όνομα παρατηρήσεων, έξ ών
τοΰτο ερμηνεύεται, νά χρησιμεύσουν καί ώς πηγή έξαίρετος
καί διά τά έργα καί τόν βίον καί τάς δοξασίας καί τήν
λατρείαν άκόμη τοΰ λαοΰ, καθώς καί διά τήν φύσιν τής
χώρας, εντός τής οποίας ζή.

Συλλογή καί συλλογαί.

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται ότι διά νά είναι μία
συλλογή τοιούτων ονομάτων πλήρης καί άρτία, πρέπει νά
συνοδεύεται καί ύπό σχετικών παρατηρήσεων, έρμηνευουσών
τό όνομα. Δυστυχώς συστηματικός συλλογάς τοιούτων ονο-
μάτων δέν έχομεν. Συλλογάς μόνον ονομάτων μηνών έχομεν
άρκετάς, τών οποίων όμως αί πλεΐσται άνευ τών άπαραι-
τήτων παρατηρήσεων. Ταύτας προσεπάθησε νά συγκεντρώση
ό Άθ. Μποντονρας έν τή πραγματείςι αύτοΰ, Τά ονόματα
τών μηνών έν τή νεοελληνική. Έν 'Αθήναις, 1910. Είς τήν
πραγματείαν ταύτην συμπληρώσεις έδημοσίευσεν είτα ό ίδιος
έν Λαογραφία τ. Β' σ. 204 κε. καί ό Ν. Γ. Πολίτης αύτ.
506 κε. καί άλλοι εις άλλους τόμους.

Τ' ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΖΩΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ, ΟΙΚΗΣΕΩΝ,
ΠΛΟΙΩΝ, ΛΕΜΒΩΝ ΚΤΛ.

Γενικά.

Ή αύτή μυθοπλαστική φαντασία, ή δποία δίδουσα ζωήν
καί πρόσοιπον εις τήν φύσιν, έμψυχον καί άψυχον, έγέννησε
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τάς ποικιλωτάτας παραδόσεις, άπέδωκε καί είς τα περιβάλ-
λοντα τόν άνθρωπον ζώα καί πράγματα, μεθ' ών συζή καί
τά όποια μεταχειρίζεται, ιδιότητας καί ενεργείας συνειδητός
καί χαρακτήρα, μετέπλασε δηλαδή αυτά εις όντα προσωπικά,
εις τά όποια άκολοΰθως έδωκε καί προσα>πικόν όνομα. Τοι-
αύτα προσωπικά ονόματα ζώων καί πραγμάτων ευρίσκονται
είς όλους τούς λαούς καί είς ημάς τούς "Ελληνας άπό τών
αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής σήμερον. Είναι δέ άξιόλογος
ή μελέτη αύτών, όχι μόνον ώς προϊόντων τής μυθοπλαστι-
κής φαντασίας, άλλά καί διά τόν βίον τοϋ λαοϋ.

Ό λαός δέν αισθάνεται ώς όντα προσωπικά καί δέν
δίδει ονόματα ειμή είς τά ζώα καί τά πράγματα, τά όποΐα
κατ' έξοχήν μεταχειρίζεται καί άγαπω καί αισθάνεται τρόπον
τινά συνδεδεμένα μετά τής ύπάρξεώς του. Διά τοϋτο καί τά
μάλλον αξιόλογα ονόματα διά τό αίσθημα καί τήν φαντα-
σίαν δι' έ'καστον ζφον ή πράγμα, θά εύρη τις έκεΐ, όπου
τούτο κατ' έξοχήν θεωρείται πολύτιμον. Ούτως ονόματα κυ-
νών πολλά καί ποικίλα καί άξιόλογα δέν δύναται κανείς νά
εύρη, ειμή εΐς λαόν ποιμενικόν και μάλιστα κυνηγετικόν,
όπου ό κύων άποτελεί σύντροφον τοΰ βίου πιστόν καί άπα-
ραίτητον, ονόματα ίππων εΐς Ινα λαόν ίτποχαρή, ονόματα
δπλων εις ενα λαόν πολεμικοί', διά τόν οποίον τό δπλον
είναι ό,τι πολυτιμότερον δύναται νά άποκτήση ό άνθρωπος
επί τής γής.

Τάς προσωποποιητικάς ταύτας τάσεις, προκειμένου περί
ζφων, κατά πάσαν πιθανότητα ενίσχυε καί ή άνάγκη πολ-
λάκις τής διακρίσεως, ή οποία παρουσιάζεται οσάκις πρό-
κειται περί πλειόνων ιδία ζώων, ζώντων ύπό ενα ποιμένα
άγεληδόν, οιον βοών, αιγών, προβάτων.

Άπορρέουσι δέ τά ονόματα ταύτα και έξ άλλων μέν
πηγών, άλλά συνήθως έκ τών ιδιοτήτων, τάς οποίας έχει ή
επιθυμεί ό άνθρα>πος νά έχη τό όνομαζόμενον. Ουχί σπα-
νίο>ς δέ είναι μεταφορικά έκ προσώπων ή πραγμάτων, τά
όποια κατ' έξοχήν έκπροσιοποΰν διά τόν όνομάζοντα ίδιό-
τητά τίνα.

26
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Ελληνικά όνόματα ζφων κτλ.
άρχαϊα και νεώτερα.

α ) Όνόματα κυνών.

Ή συνήθεια νά δίδωνται ονόματα εις τούς κύνας ήτο
πολύ διαδεδομένη είς τούς αρχαίους, έχομεν δέ αρκετά τοιαύτα
έκ τής αρχαιότητος. Οΰτως έχομεν τά ποιητικά όνόματα τών
κυνών τοΰ Άκταίωνος, τά όποια παραδίδει ό Πολυδεύκης,
ό Όβίδιος και ό Ύγίνος, καί τά όποια, όσον και αν είναι
ποιητικά, δέν δύνανται παρά νά έχουν κάποιαν σχέσιν πρός
τήν πραγματικήν συνήθειαν. Όνόματα κυνών παραδίδει επί-
σης ό Ξενοφών έν τω Κυνηγετικά» αύτοΰ (VII), σποραδικώς
δ' ευρίσκονται και παρ' άλλοις συγγραφεΰσιν. 'Επίσης άρκετά
εύρίσκονται καί εΐς έπιγραφάς καί ίδίςι έπιγραφάς αγγείων
ελληνικά δέ καί ρωμαϊκά παρά Columella (!).

Τά πλείστα τούτων προέρχονται έκ διαφόρων ιδιοτήτων,
οίον τού χρώματος, τής τριχώσεως, τών σωματικών ελαττω-
μάτων, τής ισχύος, τής ταχύτητος, τής όξυδερκείας, καθώς καί
έκ δεξιοτήτων καί τρόπων τού βίου. Ούτως έχομεν 1) έκ
τοΰ χρώματος, Μελάνιος, Λεύκιος, Μελαγχαίτης, Μελάμπονς,
Στικτή, 2) έκ τής τριχώσεως, Στίλβων, Λίθων, Λάχνη, 3) έκ
τών οδόντων, Άγριόδους, 4) έκ τής ισχύος, "Οβριμος, "Αλκή,
Στερρός, Σθενών, 5) έκ τής όρμής καί τής ώκυποδίας, Αρό-
μιος, Ενοδος, Εϋδρομος, Θοός, Ώκνπέτης, Ώκνδρόμη, νΑργός,
Πόδαγρος, Ποδής, 6) έκ τών τρόπων τού βίου, Όρειάς,'Ορί-
βααος, Όρεαίτροφος, Νάπη, 7) έξ άλλων διαφόρων ιδιοτή-
των, Μάχιμος, "Αγριος, Παμφάγος, Αίμων, Αορκεύς, Ίχνεύς,
Ίχνοβάτης, Μαρψίας, Νεβροφόνος, Θηριφόνης, Θήρων, Φύλαξ,
Ύλάκτωρ'-χτλ.

(') De re rustica VII, 12. ΠρΒλ. Daremberg-Saglio,\ έν λ.
Canis. Περί τών ονομάτων τών οικιακών ζφων παρά τοις άρχαίοις
έν γένει Jeschonnek, De nominibus quae Graeci pecudibus dome-
sticis indiderunt. Diss, von Königsberg 1885.
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Πολλά είναι παρά Ξενόφωνη καί τά εξ αφηρημένων
ουσιαστικών δνόματα, τά όποΐα ανταποκρίνονται ε'ις ψυχικάς
ή σωματικός 'ιδιότητας ή έργα τών κυνών, οίον Ψυχή, Θυμός,
'Οργή, Χαρά, Γνώμη, 'Ορμή, 'Αλκή, Κραύγη, Ρώμη, Φρουρά,
Τάξις κττ. Συχνά είναι και τά μεταφορικά, οίον Κόραξ διά
τήν μελανότητα, Αύρα, Λαΐλαψ, Ζέφυρος, Βορέας, Γοργώ
διά τήν ταχύτητα, Τίγρις, Λέαινα διά τήν δύναμιν καί τήν
αγριότητα κτλ. Συνήθη τέλος είναι καί τά εκ τοΰ τόπου τής
καταγωγής, οίον Λάκων, Λάκαινα, Σύρος κτλ. Ευρίσκονται
δέ και κάπως αυθαίρετα ονόματα έξ ονομάτων θεών ή μυ-
θικών προσώπων, ώς Ούρανία, 'Αρέθουσα καί εϊ τι άλλο.

Κατά τόν αύτόν τρόπον καί παρ' ήμΐν τοις νεωτέροις
τά ονόματα τών κυνών προέρχονται έκ φυσικών ή ψυχικών
'ιδιοτήτων ή έκ μεταφορών. Ούτως έχομεν 1) έκ τοΰ χρώμα-
τος, Μαυρίκος, Μοϋργκος, Λιάρι (κατά τό ήμισυ λευκός καί
μέλας), Κόκκινης, Παρδάλ', Κανέλα, Νταβέλι (παρδαλός), Φοι-
νίκου, 2) έκ τοΰ μεγέθους, Πία'κος, ό μικρού άναστήματος,
3) έκ τής τριχώσεως, τοΰ σχήματος τής ουράς κτλ., Μαλια-
ρός, Φονντούλα κτλ., 4) έκ τής ηλικίας, Παπούλι, 5) έκ τής
καταγωγής, Βέζας, ο έκ τής στάνης τοΰ Βέζα, Βλάχα, 6) πολλά
μεταφορικά, οίον Κοράκι, 'Αράπ'ς, Περδίκ ' διά τό χρώμα,
Σπίθα διά τήν ταχύτητα, Τζιαβέλας, Γραβάνης, Λιάπης, Γκιο-
λέκας έν Ήπείρω διά τό άγριον τοΰ ήθους, οίον εΐχον οί
ονομαζόμενοι λησταί.

Είς τάς πόλεις δέν είναι σπάνια καί άνθρώπων ονόματα
ιδίως θηλυκά, ώς Ρόζα· συνηθέστατα δέ τά έκ τής άρχαίας
μυθολογίας, οίον "Αρης καί ιδίως τό όνομα τοΰ ομηρικού
"Εκτορος. 'Επίσης καί ονόματα ξένα, οίον Ζίπ, Μπόν κττ.

Συλλογάς ονομάτων κυνών δέν έχω ύπ' όψιν, ειμή έλα-
χίστας χειρογράφους έν^τω Άρχείω.

Β') 'Ονόματα ϊππων, ήμιόνων, όνων·

Καί τά ονόματα τών ίππων παρά τοις άρχαίοις κατά
τό πλείστον έπίσης προήρχοντο έξ ιδιοτήτων και μεταφορών,
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ίΐροσωπικά ονόματα 'ίππων, ήμιόνο>ν, όνων

τής πατρίδος κ.τ.τ. Ούτο>ς έχομεν 1) εκ τοΰ χρώματος, Ξάν-
θος, Ιίνρος, Πνρίας, 2) εκ τής τριχώσεως, Αάμπων, Λάμπος,
Αΐθων, 3) εκ τής χαίτης, Καλλικόμη, Πνροκόμη, 4) εκ τής
ταχύτητος και ορμής, Γοργάς, θόας, Πόδαγρος, "Ασχετος, 5)
εξ άλλων Ιδιοτήτων Ιδίως εύφημα ονόματα διά τούς ΐππονς
τών ιπποδρομιών, 'Αρέτη, ^ Αρίων, Ενθύνικος, Φερένικος,
Νικοτιόλεμος κτλ.

Σημειωτέα και τά ποιητικά ονόματα τών ίππων τοΰ
ηλίου Πνρόεις, Έωος, Αΐθοψ, Φλέγων. Πολλά είναι και τά
μεταφορικά, "Αετός, Αϊ'θη, Αΐθνια, 'Αστραπή, Κόραξ, Βροντή
κτλ., καθώς καί τά αυθαίρετα, τών όποιων τήν προέλευσιν
δυσκόλως δύναται τις νά είκάση, οίον Δίας, Δικαία, Ενθύ-
δικος, Ευτυχής, "Ιλαρός, Χρόνος κτλ.

Έκ τών βυζαντινών χρόνων έχομεν επίσης ονόματα ίπ-
πων, άλλ' αραιά. Ούτω π. χ. ή "Αννα ή Κομνηνή μνημο-
νεύει ΐππον τοΰ 'Αλεξίου Σγουρίταην.

Τό νεοελληνικόν ονοματολόγων τών ίππων δέν φαίνεται
πολύ πλούσιον. Ή δουλεία παρεκώλυσε τήν άνάπτυξιν τής
ίπποτροφίας. Οί χριστιανοί δυσκόλως ήδύναντο νά τρέφουν
καί νά ιππεύουν ίππους, περί άγώνων δέ καί τών τοιούτων,
τά όποΐα ήδύναντο νά έμπνεύσουν ποιητικωτέρας ονομασίας,
παρά πολύ περιορισμένος δύναται νά γίνη λόγος. Τά ονό-
ματα, τά όποΐα έχω ύπ' όψιν, στηρίζονται όλα εις τό χρώμα,
οίον Ντονρής, ό πυρρός, Γρίβας, ό σταχτερός, Μαύρος, Κα-
ράς, Ψαρής, Βλάγκος, Μπάλιος, ο άσπροκούτελος, Άστέρω ή
φοράδα τοΰ Διάκου κ.τ.τ. Εύρισκα) δέ καί ό'νομα Γκα-
ρέζους τοΰτ'έστιν Ούγγαρέζος, διδόμενον εις ίππους ύψηλούς.

Καί ήμιόνων δέ καί όνων ονόματα άνευρίσκομεν. Είναι
γνωστόν έκ τής ιστορίας τό ό'νομα τοΰ χωρικοΰ Εύτύχους
καί τοΰ όνου αύτοΰ Νίκωνος, τήν συνάντησιν τών όποιων
ώς άγαθόν οίωνόν έθεώρησεν ό 'Οκτάβιος πρό τής έν 'Ακτίω
ναυμαχίας. Σημερινά ονόματα ήμιόνων έχω υπ' όψιν έκ Κα-

θ Βαλαωρίτον, "Απαντα, εκδ. Μαρασλή, τ. Γ' 193. 'Ονόματα ίπ-
πων καί έν Λαογραφία Δ' 30Γ).
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λαβρΰτων, προερχόμενα εκ τοϋ χρώματος, οιον Ψαρής, Κόκ-
κινης, Κόρμπος, καθώς καί όνων, οιον Γκέοος, Λ άγιος.

Π 'Ονόματα βοών, αιγών, προβάτων.

Ώς πρός τά ονόματα τών βοών, τών αιγών καί τών
προβάταιν, έκ τής αρχαιότητος ολίγα περιέσωσεν ό Θεόκριτος
είς τά εΐδΰλλιά του, τά όποια κατά τό πλείστον προέρχον-
ται έκ τοΰ χρώματος, οΐον Κνάκων, δ ξανθός, Αευκίτας, Λέ-
παγρος, ο ύπόλευκος· εΰρηται δέ καί τό όνομα Κώναρος περί
τράγου «παρά τό κέρατα έχειν κωνοειδή » κατά τήν ερμη-
νείαν τοϋ σχολιαστοΰ.

Παρ'ήμϊν τοις νεωτέροις τά ονόματα ταϋτα, δι' ών ονο-
μάζουν οί ποιμένες τά ζφα τών ποιμνίων των, είναι άρκετά
πολυάριθμα, τοϋθ' όπερ, ώς παρετηρήσαμεν ήδη, προέρχεται
καί έκ τής ανάγκης, είς τήν οποίαν ευρίσκονται οί ποιμένες
νά διακρίνουν άπ' άλλήλων τά ζώα τής ποίμνης των. Προ-
έρχονται δ' έπίσης, ώς καί παρά τοις άρχαίοις, κατά τό πλεί-
στον έκ τοΰ χρώματος, τοϋ σχήματος τών κεράτων, τών ώτων
καί άλλων χαρακτηριστικών σωματικών ιδιοτήτων.

Πλήν τούτων έχομεν ονόματα καί έκ τής ημέρας τής
γεννήσεως, ώς καί άρκετά μεταφορικά. Οΰτως έχομεν ονό-
ματα βοών 1) έκ τοΰ χρώματος, ώς Κόκκινης, Μπλάβος,
Παρδάλης, Καράς, Μελίσσης, Μοντζονρης, Μαυρομάτης, Μαύ-
ρος, Λιάρος, Λενκονρα ή άγελάς, ή έχουσα τήν ούράν λευκήν,
Πετρωτή, ή έχουσα στίγματα λευκά καί σταχτερά, Σονμαδία,
ή έχουσα λευκόν πεταλοειδές τρίχωμα έπί τοϋ μετώπου κτλ.
2) έκ τοΰ μηνός ή τής ήμέρας τής γεννήσεως, οΐον έν Τήλω Μάρτης, Γιαννάρης, έν Νισΰρω Μάρτης, 'Απρίλης, έν Πόντω Καλαντάρα, Βαγγέλα, Βαγίτοα, έν Μακεδονία Δευτέρς, Σα6·
βάτς, Παρασκευάς, έν Ήπείρω Δεντέρι, Τριτούλι, Τετράδι,
Πεφτοΰλι, Τοεΰι, Σαββάτι, Κυριάκι, Δεντέρω, Τριτονλω κτλ.
Πλήν τοΰτα)ν έν Πόντω έχομεν καί ονόματα αγελάδων, ώς
Τρυγόνα, Μεταξία, Περιστέρα, τά όποια εύχρηστοΰν καί ώς
ονόματα γυναικών.
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'Ονόματα αιγών καί προβάτων εχομεν επίσης 1) εκ τοΰ
χρώματος, οίον αΐξ Καψαλή (υπέρυθρος), Καψαλοφλάμπουρη
(υπέρυθρος μέ οΰράν λευκήν), Καψαλοφέγγαρη (υπέρυθρος
μέ λευκόν μέτωπον), Λιβανή (μέλαινα, έχουσα τάς παρειάς
ερυθράς), Ρουσιά (ερυθρά), Λαδερή (έλαιόχρους), Τσερέπω (ή
έχουσα λευκούς τούς πόδας) κτλ., προβατίνα Μπέλλα (λευκή),
Λ άγια (μαύρη), Κοκκινομάτα, Μαυρομάτα κτλ., κριάρι Λό-
γιο, Κάτσενο (κόκκινο εις τό πρόσωπον καί τούς πόδας) κτλ.
2) έκ τών κεράτων, οίον αΐξ Καψαλοκάγιαδη, ή έχουσα τά
κέρατα πρός τά οπίσω έστραμμένα, Πλατοκέρατη, κριάρι
Κουροϋτο (μέ μικρά κέρατα), Στριφτό (μέ στριμμένα κέρατα)
κτλ. 3) έκ τής κατασκευής τών ώιων, καθώς καί άλλων σω-
ματικών ιδιοτήτων, οίον αΐξ Μπλαγκόφτα, ή έχουσα πλατέα
καί κάτω πίπτοντα ώτα, Κουρέλω, ής ύποκρέμανται ύπό
τάς σιαγόνας δύο κουρέλια (;) δίκην ένωτίων, Μονοβύζα, ή
είς τόν έ'τερον μόνον μαστόν έχουσα γάλα κτλ. 4) έκ τής
ή μέρας τής γεννήσεως, οίον προβατίνα Κυριακούλα, Ταενή
καί Μπαράακω, Βασίλω, Θανάοοι κτλ. 5) έξ άλλων περιστα-
τικών καί ιδιοτήτων, οίον Άρφάνω, πού ψόφησε ή μάννα
της, Ευτυχία, πού είναι εύτυχισμένη 'ς τό μαλλί καί 'ς τό
γάλα, Λάμπρος, που μαναρίζεται γιά τή Λαμπρή (ι).

Δ ) 'Ονόματα άλλων ζφων.

Πλήν τούτων καί άλλων οίκοσίτων ζώων εύρίσκομεν
ονόματα, ώς τών χοίρων, τό Μπάλιο, τό Καστανό, τό "Ασπρο,
ό Μαυρίτσης, τό Μαλτέζικο, καί τών ορνίθων, ή Ντρένια, ή
Λιάρα, ή Σκουφουνή, ή Σκουφωτή, δ Τριλείρης κτλ., τά όποΐα
προέρχονται καί αύτά έκ τοΰ χρώματος καί άλλων σωματι-
κών ιδιοτήτων.

Καθώς δέ δύναται νά παρατηρήση ό άναγνώστης έκ τών
παρατεθέντων παραδειγμάτων τών ονομάτων ζφων, ταΰτα

(') 'Ονόματα αιγών καί προβάτων καί έν Λαογρ. Γ' 672, Δ' 733
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δέν είναι πάντα ελληνικά, άλλά κατά τόπους καί ξένα, αλβα-
νικά καί βλαχικά, τούθ' όπερ μαρτυρεί τήν καί άλλοθεν γνω-
στήν έπίδρασιν τών συνοίκων τούτων λαών έπί τού ποι-
μενικού'βίου.

Ε7) 'Ονόματα πλοίων.

"Ονόματα πλοίων έκ τής άρχαιότητος περιεσώθησαν ικανά
είς άττικάς επιγραφάς (*). Τά ονόματα ταύτα προέρχονται
1) έξ ιδιοτήτων, οίον Κονφοτάτη, Πεταμένη, Στίλβουσα, 'Em-
πηδώσα, 'Αμυνομένη, "Ερις, "Αμιλλα, Γενναία, Κρατίατη,
Ρώμη, Πολυνίκη, Φερενίχη κτλ. 2) έκ διαφόρων φυλών καί
τόπων, οΐον Άμπραχιώτις, Δηλιάς, Αήλος, Άμφίπολις, 'Ελλάς,
'Ελενοίς, Κεχροπίς, Αίαντεία, Σαλαμινία, 3) έκ διαφόρων άφη-
ρημένων εννοιών, οίον Δικαιοσύνη, Δόξα, Ειρήνη, 'Ελευθερία,
Εννοια, Δημοκρατία, ή 4) είναι δνόματα Νηρηίδων ή άλλων
θεαινών ή καί θνητών γυναικών, οΐον Γαλάτεια, "Ηβη, Ήγε·
μόνη, ' Ηγησώ, Θέμις, Καλλιστώ, Καλλιατράτη, Κλεονίκη, Ώρεί-
θνια κτλ., 5) πολλά είναι καί μεταφορικά έκ πραγμάτων ή
ζώων, εκπροσωπούντων Ιδιότητας, οΐον Αιχμή, Ανρα, Λόγχη,
Άλκυών κ.τ.τ.

Σήμερον τά πλείστα τών δνομάτων τών πλοίων προέρ-
χονται έξ δνομάτων άγιων καί τόπων, άπό δέ τών άρχών
τού ΙΘ' αιώνος ήρχισαν καί τά άρχαία ονόματα έκ τής ιστο-
ρίας ή τής μυθολογίας (s).

"Επίσης δνόματα γυναικών δέν είναι σπάνια.

Ç') Όνόματα οικήσεων.

'Ονόματα οικήσεων καί σκευών ελληνικά, σημερινά δέν
έχω ύπ" όψιν. Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους είναι γνωστά

Η CIA II άρ. 789 κέ. Πρδλ. καί Böckh, Urkunden über das
Seewesen des Attischen Staates a. 84 κέ.

(') 'Αναργύρου, Σπετσιωτικά a. 46-47.
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ονόματα διά τά διάφορα ανάκτορα, ώς τοΰ Βονκολέοντος,
τών Βλαχερνών κτλ. Παρά Καντακουζηνό) οικός τις ονομά-
ζεται 'Αετός. Παρ' άλλοις λαοίς δέν είναι ασυνήθη. 'Ιδίως
αϊ επαύλεις ουχί σπανίως ονομάζονται διά προσωπικών
ονομάτων Ι1).

Ζ') Όνόματα οπλών.

Όπλων όνόματα έχομεν έκ τών ηρωικών χρόνων τής
κλεφτουργιάς και τής έπαναστάσεως. Είναι αξιανάγνωστα
όσα περί αυτών έγραψεν ό ποιητής 'Αριστοτέλης Βαλαω-
ρίτης έν τοΐς Μνημοσΰνοις (2). Οί κλέφται «έζωσμένοι τά
δπλα ήμέραν καί νύκτα καί ουδέποτε παραιτοΰντες αυτά,
φυσικόν ήτο ν' άγαπώσιν αυτά μέχρι λατρείας. Δέν είναι
σπάνιον ν' άπαντήση τις εΐς τήν δημοτικήν αυτών ίστο-
ρίαν άνήκουστα κατορθώματα, ένίοτε δέ καί τρομερά κα-
κουργήματα πρός κατάκτησιν ή άνάκτησιν δπλου τινός γνω-
στοί) καί περίφημου. Ό έρως αύτών έμεγαλύνετο τόσον,
ώστε έβάπτιζον αύτά ώς ΐδιά των τέκνα. Έφήρμοζον
δ'έπ'αύτών ή έφεύρισκον όνόματα πάντη περίεργα.

»"Εχω εΐς χειράς μου γιαταγάνιον, έπονομαζόμενον Βρυ-
κόλακαν, γνωρίζω σπάθην καλουμένην Μαυρονχον. Ό δέ
περίφημος Χρήστος Μιλλιόνης έδωκε τώνομά του εΐς τό τρο-
μερόν του δπλον, όθεν καί μιλλιόνια είδος πυροβόλων, εχόν-
των τήν μορφήν καί τήν άξίαν εκείνου.

»Τίς δέν έγνώριζε τό δπλον τοΰ Παλαιοποΰλου έπί Άλή-
Πασά, άλάνθαστον βροντοφώνον ; 'Ενόμιζον αύτά έμψυχα
καί συνδιελέγοντο πρός εκείνα (3). Τά έκόσμουν ώς έρωμέ-

ί1) ZVV 1906 σ. 314-6. 1Ιρ6λ. καί τήν επαυλιν τοΰ βασιλέως
Γεωργίου Α' έν Κερκύρ<£ Mon Repos, του Κάιζερ Αχίλλειον κτλ.
(s) Βαλαωρίτον, "Απαντα, έκδ. Μαρασλή II, 62.
(») Πρ6λ. Πολίτου, Έκλογαί σ. 40 αρ. 31.

«Χορεύουν τα κλεφτόπουλα, γλεντάνε τά καϊμένα,
κ ενα μικρό κλεφτόπουλο δέν παίζει, δέ χορεύει,
μόν ταρματα συγύραγε και τά σπαθι τροχάει.
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νας των και θνήακοντες ήθελον αυτά πλησίον των εντός τοΰ
τάφου. Είναι ωραία ή λατρεία αΰτη Ινός πολεμιστοΰ».

Είναι γνωστά επίσης ονόματα κανονιών τοϋ Ναυπλίου
Πέντε άδέρφια, πέντε όμοια πυροβόλα εις έν όχύρωμα τοϋ
Ναυπλίου, Κοψαχείλα, γνωστόν άπό τών χρόνων τής επα-
ναστάσεως πυροβόλον, οΰτω παρονομασθέν άπό τής φθοράς
ΐοϋ στομίου.

Συλλογή και συλλογαί.

Τί απαιτείται διά νά είναι μία συλλογή τοιούτων ονο-
μάτων άρτία είναι αυτονόητον. 'Απαιτείται ό συλλογεύς νά
ζητή έπιτοπίως και νά παρέχη πάσαν δυνατήν πληροφορίαν
διά τήν έρμηνείαν τοϋ ονόματος, τοΰ οποίου ή σημασία
δέν είναι πάντοτε προφανής. Συλλογαί τοιούτων ονομάτων
ιδίως ζώων έδημοσιεύθησαν σποραδικαί τίνες εΐς τήν Λαο-
γραφίαν καί άλλα βιβλία, μερικά δέ τοιαύτα ονόματα άνευ-
ρίσκει κανείς έγκατεσπαρμένα και εΐς τά γλωσσάρια. 'Αλλ'
αί συλλογαί αύται είναι άνεπαρκεΐς καί έκ τίνων μόνον
μερών τοΰ Έλληνισμοΰ. Συστηματικήν δ' έπεξεργασίαν αύτών
ούδεμίαν έχομεν.

Ζ ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ ΖΩΩΝ

Γενικά.

Πλήν τών προσωπικών ονομάτων τών ζφων καί τών
συνήθων προσηγορικών φέρονται παρά τω λαω καί διάφορα
παρωνύμια αύτών. Τά ζφα δηλαδή, άφ' ότου μέ τήν σχετι-
κή ν πρόοδον τοΰ άνθρώπου άπέβαλον τήν σοβαράν σημασίαν,
τήν οποίαν είχον δι' αύτόν, ύπέπεσαν ταχέως εΐς τό σκώμμα

« Τουφέκι μου περήφανο, σπαθί μου παινεμένο,
πολλαϊς φοραΐς με γλύτωσες, βόηθα και τούτ τήν ώρα,
νά ο' ασημώσω μάλαμα νά σε αμαλτώσω ασήμι.»
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καί έπλάσθησαν, ώς εΐπομεν ήδη εΐς τά περί μύθων, ποι-
κίλαι διηγήσεις εύθυμοι καί σκωπτικαί εΐς βάρος των, διά
τάς σωματικάς ιδιότητας, ώς καί διά τόν άποδοθέντα εις
αυτά εκ τών συνηθειών καί τρόπων των χαρακτήρα. Έκ
τούτων δ' ακολούθως ή έπί τή βάσει τούτων άνεπτύχθησαν
ολόκληρα έπη ζώων, τά όποια εξακολουθούν νά φέρουν τόν
άρχικόν εύτράπελον καί σκωπτικόν χαρακτήρα.

Τοιαύτα έπη παρά τοις άρχαίοις ονομάζονται πολλά, οίον
Ψαρομαχία, Άραχνομαχία, Γερανομαχία, σώζεται δέ καί έν
άποδιδόμενον εΐς τόν Όμηρον, ή γνωστοτάτη Βατραχομα-
χία (ι), παρά δέ τοις Γερμανοΐς τό ύπό τοΰ J. Grimm τό
πρώτον έκδοθέν Reillhart Fuchs. Τά ζώα μετεχειρίσθη
καί ή άττική κωμωδία, είναι δέ γνωστοί οί Όρνιθες, οί
Σφήκες καί οί Βάτραχοι τοΰ 'Αριστοφάνους, καί πάμπολλα
άλλα όμοια δράματα τής άρχαίας καί μέσης κωμφδίας. Κατά
τούς βυζαντινούς και νεωτέρους χρόνους ή δημωδεστέρα ελλη-
νική ποίησις ήσχολήθη έπίσης περί τά ζώα, χαρακτηριστικόν
δέ δημιούργημα αύτής είναι ή άνωτέρω μνημονευθείσα Παι-
διόφραστος διήγησις τών τετραπόδων ζώων, έν τή οποία εκτί-
θεται συνάθροισις πάντων τών ζώων, όπως διασκεδάσουν
οκώπτοντα άλληλα, ήτις όμως καταλήγει εΐς μάχην φοδεράν
μεταξύ σαρκοφάγων καί μή. Έκ τών αύτών περίπου χρό-
νων έχομεν τό Συναξάριον τοϋ τιμημένου γαδάρου καί νεω-
τέραν εις ομοιοκατάληκτους στίχους διασκευήν τήν Γαδάρου
λύκου κι άλωποϋς διήγηαιν ώραίαν, τήν ύπό τοΰ λαοΰ συν-
ήθως κάλου μένη ν Φυλλάδα τοϋ γαϊδάρου.

Καθ' δσον νΰν εΐς τούς μύθους τούτους καί τά έπη
ένεφανίζοντο τά ζώα ώς πρόσωπα δρώντα, ελάμβαναν καί
όνομα, τό όποιον, σκωπτικόν πάντοτε έχον χαρακτήρα, ή
έπλάττετο έ'κ τίνος άστειοτέρας ιδιότητος τοΰ ζώου ή έλαμ-
βάνετο έκ τών προσωπικών ονομάτων τών άνθρώπων (*). Έν

ί1) Ludwig, Batrachomachia. Leipzig, 1896 σ. 9.
C) 'Ονόματα προσωπικά είς τούς διδακτικούς μύθους, τούς α'ισω"
πείους δέν εύρίσκομεν. Οί ινδικοί όμως μύθοι, οί όποιοι άνεπτύχθη-
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τή τελευταία ταύτη περιπτώσει συνήθως λαμβάνονται ονό-
ματα, τά όποια έχουν κάποιαν σκωπτικήν χροιάν παρά τω
λαώ, ή διότι είναι πολύ κοινά, ώς είναι π. χ. τό Γιάννης,
Μανόλης, 'Αντώνηβ, διά τά όποΐα και αί σκωπτικαί παροι-
μίαι, οίον κόψε ξύλο κάμ' 'Αντώνη κτλ.*ή δι' άλλον τινά
λόγον δυσδιάγνωστον, σημασιολογικών ή ιστορικόν ('). 'Ονό-
ματα τοΰ πρώτου είδους άρχαΐα ευρίσκει κανείς χαρακτηρι-
στικώτατα'είς τηνΐΒατραχομαχίαν (2). Είς τήν Παιδιόφραστον
διήγηαιν έ'χομεν επίσης μέγα πλήθος σκωπτικών έπιθέτων,
τά όποια όμως δέν άνεπτύχθησαν είς προσωπικά. Τοΰ δευ-
τέρου είδους δνόματα^ άρχαΐα δέν έχω ύπ' όψιν, νεώτερα
παρ' άλλοις λαοΤς είναι συνήθη. Οίίτω π. χ. ή άλώπηξ λαμ-
βάνει τό όνομα Reinhart,"ό όνος καλείται Baudouin κτλ. (3)

Νεοελληνικά παρωνύμια ζώων.

Τά νεώτερα, όσα τούλάχιστον γνωρίζομεν, είναι ολίγα.
"Εν τινι κρητικώ μύθω τής ποντικίνας 'μνημονεύονται τά
ονόματα τών δεκατριών τέκνων της, Σαΐττα άπό τής ταχύ-
τητος, Πίτα άπό τής προσφιλεστέρας τροφής, Κριθον ώσαύ-
τως κτλ. (4). Τοΰ δευτέρου είδους παρ' ήμΐν γνωστότατα
είναι τά δνόματα Νίκος (5), κυρ Μέντιος διά^τόν όνον, κυρ
Νικολός διά τόν λΰκον, κυρά Μάρω ή κυρά Μαριά διά τήν
άλώπεκα, Μάρκος διά τόν ήμίονον καί τήν άρκτον καί τόν
πίθηκον, καί ει τι άλλο. 'Επίσης είναι γνωστά σκωπτικά τινα
ονόματα πτηνών, οίον Γιαννακός διά τό πτηνόν Ruticilia

σαν ε'ις μακροτέρας διηγήσεις, όνομάζουσι διά προσωπικών ονομάτων
τά έν αΰτοΐς δρώντα ζφα.

(!) Πρβλ. Paul Kretschmer, Der Esel Nikos έν Byz. Zeitschr.
1897, 569 καί J. Grimm, Reinhart Fuchs σ. CCXXIX-
(3) Ludwig, Batrachomachia σ. 70 κέ.
(') Πρβλ. Paul Kretschmer, ενθ. αν.

(*) Λαογραφίας Ε' 622.

(") Νίκος ονομάζεται καί είς τήν Φυλλάδα τοϋ γαϊδάρου.
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tithys Lath., Κυρά Ρήνη δι' είδος κίχλης (turdus visci-
vorus L.), Μπάρμπα Θωμάς δια τόν πελεκάνον, Καλογιάννος
και εΐ τι άλλο. Τά ονόματα ταΰτα, εκ τοιούτων τινών μύθο>ν
κατά πάσαν πιθανότητα όρμηθέντα, χρησιμοποιούνται σήμε-
ρον παρά τω λαώ ώς γενικά παρωνύμια τών ζώων τούτων.

Συλλογή και συλλογαί.

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται ή σημασία τής περι-
συλλογής καί μελέτης τών παρωνυμίων τούτων, τά όποία
άποτελούν λείψανα τής λαϊκής ποιήσεως καί δείγματα τοΰ
σατυρικοΰ πνεύματος τοϋ λαοϋ καί τών σχέσεων αύτοΰ πρός
τά διάφορα ζφα. Διότι άλλαχοΰ άλλα ζώα ύπέπεσαν είς τό
σκώμμα τοΰ λαοΰ. Οϋτως αν παρ' ήμϊν σκώπτεται ή άλ,ώπηξ
καί ό λύκος, παρά τοις Ίνδοΐς τήν θέσιν τής άλάϊπεκος έχει
ό θώς, παρά τοις Γερμανοϊς κωμικήν θέσιν έχει ή άρκτος,
εις τούς άφρικανικούς λαούς σκώπτεται ό φοβερός διά τούς
άλλους λαούς καί βασιλεύς τών ζώων λέων. Εννοείται ότι
καί ένταΰθα καθήκον τού συλλογέως είναι κατά τόπους νά
έξετάζη μή τυχόν συνδέεται τις μύθος πρός τό ονομα, έκ
τού οποίου τοϋτο νά ερμηνεύεται. Συλλογάς τοιούτων ονο-
μάτων δέν έχομεν, σποραδικός μόνον μνείας αύτών.

Η' ΟΝΟΜΑΤΑ ΖΩΏΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΥΠΕΜΦΑΙΝΟΝΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΑΣ "Η ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ

Γενικά.

Τά ζώα καί τά φυτά καί διά τόν κατά φύσιν καί διά
τόν πεπολιτισμένον άνθρωπον ειχον καί έχουν πάντοτε σπου-
δαιοτάτην θέσιν είς τόν βίον αύτοϋ, ή δέ μελέτη τών ονο-
μάτων αύτών είναι πολλού λόγου άξία όχι μόνον άπλώς ώς
γλωσσικών στοιχείων, όχι μόνον διά τήν ίστορίαν τοΰ πολιτι-
σμού, καθ' όσον έκ τής διαδόσεως τών ονομάτων τούτα>ν εις
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διαφόρους λαούς αποκαλύπτεται ή θέσις πολλάκις φυτών ή
ζώων είς τόν άνθρώπινον πολιτισμόν καί ή ιστορία τής δια-
δόσεως καί εξαπλώσεως αύτών διά τού άνθρωπου άπό τόπου
εις τόπον καί άπό ήπείρου είς ήπειρον, άλλά καί διότι πολλά
έξ αύτών είναι προϊόν διαφόρων μυθολογικών αντιλήψεων,
παραδόσεων, δοξασιών, λατρευτικών εθίμων καί δεισιδαιμο-
νιών, πρός τάς οποίας συνέδεσεν ό άνθρωπος τά ζώα καί
τά φυτά. Ή τελευταία δ' αύτη περίπτωσις είναι προφανές
ότι ίνδιαφέρει πάρα πολύ τήν λαογραφίαν.

Νεοελληνικά όνόματα ζώων και φυτών.

Τά σημερινά όνόματα ζώων καί φυτών, άλλα μέν είναι
κληρολομία τής αρχαιότητος, άλλα δ' έπλάσθησαν ύπό τού
σημερινού λαού. Τά νεώτερα ταύτα όνόματα προέρχονται
κατά τό πλείστον έκ πραγματικών ιδιοτήτων τών ζώων καί
φυτών, τής μορφής, τής φωνής, τοΰ βίου, τών συνηθειών,
κτλ., τάς οποίας ακριβέστατα πολλάκις παρατηρεί και εκφρά-
ζει ό λαός διά κυριολεξίας ή μεταφορών. 'Υπάρχουν όμως
καί πολλά, τά όποια προέρχονται έκ φανταστικών ιδιοτήτων,
τάς οποίας άποδίδει είς αύτά δ λαός, ή έκ παραδόσεων, τάς
οποίας έπλασε περί αύτών, ή έκ τής χρήσεως αύτών, ιδίως
τών βοτανών, τής θεραπευτικής καί μαγικής. Μερικά δέ είναι
καί εντελώς πεπλασμένα δι' ανύπαρκτα βότανα. Ούτω π. χ.
κολλησόψαρο καί άργητα ώνομάοθη ή τών αρχαίων εγενηΐς,
διότι πιστεύεται περί αύτής, ώς καί παρά τοις άρχαίοις, ότι
προσκολλωμένη εις τήν τρόπιν τών πλοίων έχει τήν δύναμιν
νά κρατή τόν πλουν αύτών. Άνεμογάμης ώνομάσθη είδος
ίέρακος, διά τό όποιον έπιστεύετο παρά τοις άρχαίοις καί
τοις βυζαντινοίς, καθώς καί εις πολλούς άλλους λαούς, ότι
έγκυμονει έκ τοΰ άνεμου. Θερμααιά ώνομάσθη είδος εντό-
μου, τό όποιον πιστεύεται ότι φέρει τόν πυρετόν. Ή γνω-
στή ôεκοχτονρα ώνομάσθη ούτως, διότι έκ τής φωνής αύτής
έπλάσθη ή γνωστή παράδοσις περί τών δεκαοκτώ ψωμιών·
ό γκιώνης, διότι έκ τής φωνής του έπλάσθη ή παράδοσις
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περί τοΰ φόνου τοΰ άδελφοΰ του. Ψωμάς ώνομάσθη ή χελώνη,
διότι εκ τής μορφής αυτής έπλάσθη ή παράδοσις ότι ήτο
ποτέ ψωμάς, τόν όποιον ό Χριστός μετέβαλεν εις χελώνην
δια τήν άσπλαχνίαν αΰτοϋ. Κερά παπαδιά ώνομάσθη τιμη-
τικώς ή νυφίτσα, διότι άλλως φοβούνται ότι όργιζομένη κα-
ταστρέφει τά ενδύματα.

Έκ τών φυτών σταυράγκαθο ώνομάσθη άκανθά τις, διότι,
έπειδή όταν κόπτεται χΰνει χυμόν αίματώδη, έπλάσθη ή περί
αυτής παράδοσις, ότι έξ αυτής κατεσκευάσθη ό άκάνθινος στέ-
φανος τοΰ Χριστοΰ. Λουλούδι τής ντροπής ώνομάσθη άνθος
τι, διότι λευκότατον δν έχει εις τό μέσον μελανόν στίγμα, τό
οποίον άλλοτε πιστεύεται ότι ήτο μεγαλΰτερον, βαθμηδόν δέ
μικρΰνεται καί έξαλείφεται, όσο χάνεται άπό τόν κόσμο ή
ντροπή. Νεραϊδόχορτα ή νεραϊδονήματα ονομάζονται οί επί
τών κορμών τών δένδρων άναπτυσσόμενοι λειχήνες, διότι
άποδίδονται εις νεράιδες. Βοτάνι τής άγάπης καί άνδραΐδα
λέγεται τό ήρίγγιον καί τό πόλων, διότι πιστεύεται ότι ό
εύρών τήν άνδρόμορφον ρίζαν αύτοΰ προσελκύει άκατάσχετον
τόν έρωτα τών γυναικών. Άτεκνόχορτο ώνομάσθη τό Bia-
rum tenuifoliuin, διότι πιστεύεται ότι τά πρόβατα τρώ-
γοντα έξ αύτοΰ καθίστανται στείρα, άβδελλοχόρταρο δ Ra-
eunculus pratensis, διότι προκαλεί είς τά πρόβατα τό
καλούμενον άβδέλλιασμα, ήτοι άνάπτυξιν βδελλών είς τό ήπαρ
τών προβάτων, κονφολαχανίδα ή κονφολάχανο δ άστεροκέ-
φαλος, διότι πιστεύεται ότι ό τρώγων προσβάλλεται ύπό κω-
φώσεως, βεντερουγοχόρταρο, οπληνοχόρταρο, χελωνοχόρταρο,
ψειροβότανο, ψωρόχορτο κτλ. ώνομάσθησαν διάφορα είδη
χόρτων, δι' ών θεραπεύονται αί άντίστοιχοι νόσοι. Άγιοβα-
σιλίτσα ώνομάσθη ή σκίλλα, διότι άναρτάται εις τούς έξώστας
καί τά υπέρθυρα κατά τήν προτεραίαν τής πρώτης τοΰ έ'τους,
είτα δέ τοποθετείται έπί τής οροφής, όπου φύει νέα φύλλα
καί άνθη, δν καί ή ρίζα αύτής δέν είναι κεχωσμένη. Τ' άη
Γιωργιοϋ τό λουλονγάτσι ώνομάσθη τό χαμαίμηλον διά τόν
χρόνον τής άνθήσεως, τ άη Γιαννιού δέ τό βοτάνι, ιαματική
τις βοτάνη, διότι συλλέγεται τήν 24ην 'Ιουνίου κτλ.
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Παρά τοΐς άρχαίοις έχομεν και μυστικά μαγικά ονόματα
φυτών, τα όποια οί περί τά τοιαύτα ασχολούμενοι επλαττον.
Πολλά τοιαύτα ευρίσκει τις παρά Διοσκουρίδη καί Πλινίφ.

Πάντα ταϋτα τά ονόματα, ών παραδείγματα παρεθέσα-
μεν, δηλαδή τά έκ παραδόσεων, δοξασιών καί δεισιδαιμονιών
προερχόμενα είναι λίαν ένδιαφέροντα διά τήν λαογραφίαν.
Πλήν τούτων ένδιαφέροντα λαογραφικώς είναι έπίσης καί
έκ τών άλλων τά εικονικά καί μεταφορικά, τά όποια δέν
συνάπτονται μέν άμέσως πρός παραδόσεις, είναι όμως συγγενή
πρός αύτάς γεννήματα τής μυθοπλαστικής τοϋ λαοϋ φαντα-
σίας. Τοιαύτα π. χ. είναι τά ονόματα, τής αλεπούς το μετάξι,
ή τά μαλλιά τής Παναγίας διά τό έπίθυμον, τής παπαδιάς
ή τοϋ παπά τ' άφτι διά τήν κοτυληδόνα, τής γριάς τ' άδράχτι,
τής πέρδικας τά μάτια δι' είδος ναρκίσσου κτλ.

Συλλογή και συλλογαί.

Καθώς παρατηρεί ό άναγνώστης έκ τών παραδειγμάτα>ν,
διά νά είναι μία συλλογή τοιούτων ονομάτων πλήρης καί
έπιστημονικώς χρησιμοποιήσιμος, πρέπει ό συλλογεύς νά μή
περιορίζεται εις τήν άπλήν μόνον άναγραφήν τοΰ ονόματος,
διότι έν τοιαύτη περιπτώσει γεννάται ή εύλογος άπορία εις
τόν χρησιμοποιούντα έπιστημονικώς τήν συλλογήν, πόθεν
τό όνομα, άλλά νά προσπαθή νά άνεύρη, όπου είναι δυνατόν,
καί νά σημειώνη παρά τό όνομα καί τήν παράδοσιν καί
τήν δοξασίαν ή δεισιδαιμονίαν, έξ ής προήλθε τό όνομα.
Πλείστα τοιαύτα ονόματα ίδίςι φυτών δύναται τις νά άνευρη
φυλλομετρών τά δημώδη ονόματα τών φυτών τοϋ ΗβΙ-
dreich-Μηλιαράκη καθώς καί τό φυτολογικόν λεξικόν τού
Γενναδίου. Δυστυχώς ή έλλειψις άκριβώς τής σημειώσεως
τών σχετικών πρός αύτά παραδόσεων, δοξασιών καί δεισι-
δαιμονιών, έλαττώνει πολύ τήν λαογραφικήν αύτών άξίαν.

Παρά τοΰτο πρέπει νά έξακριβώνεται ποίον είναι τό έπι-
στημονικόν όνομα τοΰ φυτοΰ ή τοϋ ζώου, διότι άλλως κα-
θίσταται άδύνατος ή άναγνώρισις τής ταυτότητος αύτοϋ. Τό
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πράγμα βεβαίως δέν είναι εύκολον, διότι απαιτούνται είδικαί
έπιστημονικαί γνώσεις, τάς οποίας δύναται νά έχη ό συλ-
λογεύς μόνον, όταν συμπίπτη νά είναι έπιστήμων φυσιοδί-
φης. Διορθώνεται όμως τό πράγμα Ιδίως ώς πρός τά φυτά,
εάν συνοδεΰση τις τήν συλλογήν του καί διά συλλογής κλω-
ναρίων έκ τών όνομαζομένων φυτών, προσαρτών είς εκαστον
κλωνάριον καί τό ίδιαίτερον όνομα τοΰ φυτοΰ. Ή φυτολο-
γική αύτη συλλογή κατόπιν εξεταζόμενη ύπό ειδικών βοτα-
νικών θέλει μάς δώσει τό έπιστημονικόν όνομα εκάστου
φυτοΰ. Τό ίδιον δύναται νά γίνη καί διά τά ζφα τά μικρό-
τερα καί ιδίως τά έντομα. Διά ζώα μεγαλύτερα τό πράγμα
είναι πολύ δυσκολώτερον.

Συλλογάς γενικός ονομάτων δημωδών ζώων καί ΐδiqt
φυτών έχομεν άρκετάς, ιδίως εντός τών διαφόρων γλωσσά-
ριων. Δυστυχώς αί συλλογαί αύται, εφ' όσον δέν σημειώ-
νουν τό έπιστημονικόν όνομα, είναι έλλιπεϊς. 'Επιστημονική
συλλογή άξιολογωτάτη ονομάτων φυτών είναι ή τού Hel-
dreich, τοΰ οποίου τό έργον πολλαχώς συμπληρώσας έξέ-
δωκεν ό Σπ. Μηλιαράκης ύπό τόν τίτλον, Τά δημά)δη ονό-
ματα τών φυτών προσδιοριζόμενα έπιστημονικώς. 'Εν 'Αθή-
ναις, 1910, έν τή 'Επιστημονική Έπετηρίδι τοΰ Πανεπιστη-
μίου καί εις ίδιαίτερον τεύχος. 'Αξιολογώτατον έπίσης είναι
καί τό φυτολογικόν λεξικό ν τοΰ Γενναδίου, ένθα πλείστα
τοιαύτα όνόματα άναγράφονται. Δυστυχώς άμφότερα τά έργα
διά τήν λαογραφίαν είναι έλλιπή, δι' όν άνωτέρο) εΐπομεν
λόγον. Διά τά ζώα έχομεν έπίσης τό έργον τοΰ Heldreich,
La Faune de la Grèce, τό όποιον όμως έλάχιστον μέρος
τών πολυπληθών ονομάτων τών ζώων περιέχει, ώς καί τήν
έπί τή βάσει τούτου συνταχθεΐσαν πραγματείαν τοΰ Βικέλα,
Sur la nomenclature moderne. Paris, 1879 (απόσπασμα
έκ τοΰ Annuaire de l'Association κτλ. 1878). 'Αρκετά
ονόματα έπίσης δύναται νά εύρη κανείς σποραδικώς είς τάς
Παροιμίας τοΰ Ν. Γ- Πολίτου, συλλογαί δέ τίνες έδημοσιεύ-
θησαν καί έν Λαογραφία Δ' 734, Ε' 642. Έπίσης εύρί-
πκει κανείς τοιαύτα καί είς ειδικός πραγματείας, οίον τοΰ
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Γενναδίου, Πτηνοτροφία. 1915, Δ. Δημάδου, Ή δασική βλά-
στησις ιής Ελλάδος. 1916, 77. Παπαγεωργίου, Συμβολή είς
τήν ελληνικήν σιτηρογραφίαν. 1919, καί εΐ τι άλλο.

θ' ΕΥΦΗΜΙΣΜΟΙ)

Τά τών ευφημισμών έθίξαμεν ήδη είς τά περί απευχών.
Εΐπομεν δέ ήδη πολλάκις περί τής πίστεως του λαϊκοΰ αν-
θρώπου είς τήν μαγικήν ένέργειαν τών λέξεων. "Ενεκα τοΰτου
ό λαός αποφεύγει νά όνομάση επίφοβα πράγματα διά τού
κυριολεκτικού αύτών ονόματος, μεταχειριζόμενος πρός τοΰτο
διαφόρους περιφράσεις, μετονομασίας, άντιφράσεις κ.τ.τ. Ούτως
άποφεύγουν τό ό'νομα τοΰ διαβόλου, τόν όποιον ονομάζουν
διά διαφόρων άλλων άποτρεπτικών ή εύφημιστικών ονομά-
των, οίον δ ξ' αποδώ, ό καταραμένος, τρισκατάρατος, πειρα-
σμός κτλ. Έν Πόντω οί καλλικάντζαροι καλούνται άς έμας
καλοί, ήτοι καλύτεροι ημών, αί άσθένειαι έπίσης πανταχού
τοΰ ελληνισμού φέρουν εύφημιστικά όνόματα, οίον Μελέ-
νια, Μελιτάτη διά τήν εύλογίαν κτλ. Έν Κρήτη, ώς άνε-
φέραμεν άνωτέρω, ή νυφίτσα καλείται κερά παπαδιά, όπως
κολακευομένη μή έπιφέρη ζημίας εις τά ένδύματα. Έπίσης
άποφεύγουν νά ονομάσουν τούς ποντικούς, ιδίως όταν τρέ-
φουν μεταξοσκώληκας (Γκιουμουλτζίνα), καλούντες αύτούς
κ'φονς, όθεν καί έν Αίγίνη τό σύνηθες αύτών όνομα είναι
τα κουφά, τούς δέ μύρμηκας ονομάζουν κατά τήν αυτήν
περίπτωσιν κουτσοπόδαρα.

Πλήν τών κυρίως τούτων εύφημισμών, οί όποιοι συν-
δεόμενοι πρός τόν φόβον τής λέξεως δεικνύουν τά πράγματα,
τά όποια κατ' εξοχήν φοβείται ό λαός, άξιοι περισυλλογής
καί μελέτης διά τό συναίσθημα τής αίδοΰς παρ' αύτω είναι
καί οί εύφημισμοί, οί συνήθως έπί τό άστειότερον πεπλα-
σμένοι, δι' ών ονομάζονται τά γεννητικά μόρια τοΰ ανδρός
καί τής γυναικός, ώς καί άλλα μέλη τοΰ σώματος ή καί
πράγματα, τών όποιων ή κυριολεκτική ονομασία θεωρείται
ώς προσβάλλουσα τήν αιδώ.

27
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Σύλλογος ιδιαιτέρας τοιούτων εύφημισμών δέν έχομεν.
Πολλούς δύναται νά εύρη κάνεις έγκατεσπαρμένους εις γλωσ-
σάρια, ώς καί είς παραδόσεις καί παραμύθια.

Ι* ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,
ΛΕΞΕΙΣ ΕΠ1ΤΗΔΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ
ΒΙΟΥΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ, ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΚΤΛ.

Μετά τά. ονόματα τών ζώων καί φυτών, άξιόλογα άπό
λαογραφικής άπόψεως είναι τά ονόματα τών οργάνων καί
έργαλείων, τά όποια μεταχειρίζεται ό άνθρωπος εις τά διά-
φορα αύτού έργα, ώς καί αί λέξεις αί έπιτηδευματικαί, διά
τών οποίων εν εκάστω έπιτηδεύματι δηλοΰνται αί διάφοροι
φάσεις καί τά διάφορα σημεία καί στάδια τής έργασίας, ώς
καί αί λέξεις, αί ίδιάζουσαι εΐς τούς διαφόρους βίους, γεωρ-
γικόν, ναυτικόν, κυνηγετικόν κτλ.

Είναι δέ ή μελέτη αύτών σπουδαία, διότι ού μόνον βέ-
βαιου μεθα περί τής ύπάρξεως παρά τω σημερινω λαω τούτου
ή έκείνου τοΰ έργαλείου καί οργάνου, τοϋ είδους καί τής
κατασκευής αύτοΰ, ώς καί τής ύπάρξεως τούτου ή έκείνου
τοΰ έπιτηδεύματος καί τού τρόπου τής ένασκήσεως αύτού,
τά όποια πάντα άποτελοϋν στοιχεία άπαραίτητα, διά νά σχη-
ματίση κανείς πλήρη εικόνα τοΰ πολιτισμού καί τοΰ βίου
ενός λαοΰ, ού μόνον διαφωτιζόμεθα περί αύτών τούτων τών
επιτηδευμάτων, άλλά καί διότι έξ αύτών τούτων, καθόσον
είναι άρχαία ή νέα, ελληνικά ή δάνεια έκ ξένιον γλωσσών,
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν κατά πόσον έ'καστον όργανον ή
έργαλείον ή επιτήδευμα είναι άρχαίον, βυζαντινύν ή νέον,
έγχώριον ή δάνειον έξ άλλου τόπου καί λαοΰ ή υπέστη τήν
έπίδρασιν λαοΰ συνοίκου ή γειτονικού.

Ούτω π. χ. ενώ εις τόν ίστόν καί τήν ύφαντικήλ', τήν
πατροπαράδοτον εννοώ καί όχι τήν βιομηχανικήν, ούδεμίαν
έχομεν ξένην λέξιν, πολλάς δέ άρχαίας καί βυζαντινάς, ώς
ξαίνω, τον λούπα, μιτώνω, αντί, άδράχτι, στημόνι, βαρίδι, μιτάρι,
καρούλι κτλ., έν τή υποδηματοποιία παρά τά άρχαία όνό-
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ματα καλαπύδι, κατόχι (ι), έχομεν πλήθος ιταλικών λέξεων, ώς
φαλτσέτα, φόρτια, φορτέτσα, καμαρέτο κτλ. τοΰθ1 όπερ δεικνύει
αναμφισβητήτως ότι αΰτη ώς έχει σήμερον άνεπτυχθη ύπό
έπίδρασιν ίταλικήν. Έν δέ τή σημερινή ραπτική τών φραγκο-
ραφτάδων έχομεν πλείστας γαλλικός ονομασίας.

Έν τή άμαξοπηγική εύρίσκει κανείς κατά τόπους άρχαιο-
τάτας λέξεις διά τά μέρη τών οχημάτων, ώς ννρμός, παρα-
ρύμνια, άφαλός (2), άξόνι (3) · παρ'αύτά όμως καί κυρίως εις
μέρη, όπου άνεφάνησαν καί έπεκράτησαν τούρκοι άμαξοπηγοί
ανευρίσκει κανείς καί τουρκικάς, οίον άιγκίλ' (ό άξων), άρίς
(ό ρυμός), τσαμακταάς, γιαστίκ ' (4) κτλ.

"Οτι δμαις δέν πρόκειται περί νέων πραγμάτων, τά οποία
παρέλαβον οί "Ελληνες παρά τών Τούρκων, ώς έν τή υπο-
δηματοποιία παρά τών 'Ιταλών, δεικνύει άφ' ενός μέν ή πα-
ράλληλος ΰπαρξις εΐς γειτονικά μέρη άντιστοίχων ελληνικών
όρων, άφ' ετέρου δέ ή λέξις αψις διά τά τμήματα, έξ ών
άπαρτίζεται ή στεφάνη τοΰ τροχοΰ, ή οποία νεοελληνιστί
λεγομένη αψίδα παρελήφθη καί ύπό τών Τούρκων, άποκλη-
θεΐσα Ιψίτ. Τό αύτό συμβαίνει καί εΐς τό άροτρον καί εΐς
άλλα γεωργικά έργαλεΐα.

Έν τω ποιμενικώ βίω έν Κρήτη έχομεν κατά τό μέ-
γιστον πλήθος έλληνικάς λέξεις, άρχαίας, μεσαιωνικός καί
νεωτέρας, έλαχίστας δέ λατινικός καί ίταλικάς, έν ω έν τή
'Ηπειρωτική Ελλάδι έχομεν άρκετόν πλήθος άλβανικών, σλα-
βικών καί βλαχικών λέξεων, πράγμα, τό όποιον μαρτυρεί
άναμφισβητήτως περί τής επικοινωνίας τών λαών τούτων
πρός τόν ελληνικόν έν τώ ποιμενικω βίφ. Έν τω ναυτικω βίω ή ΰπαρξις μεγάλου πλήθους ιταλικών λέξεων είναι άναμ-
φισβήτητον τεκμήριον τής ιταλικής επιδράσεως, ή οποία συν-

(') Τό λωρίον, δι' ου συγκρατούν τό υπόδημα έπί τών γονάτων
κατά τί,ν κατεργασίαν.

(') Γιασίκιοί Γκιουμουλτζίνας. — (3) Άδριανοΰπολις.
Ο Γκιουμουλτζίνα.
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ώδευσε τήν ναυτικήν έπικράτησιν τών ιταλικών δημοκρα-
τιών καί 'ιδία τής Βενετίας καί τής Γενοΰης εις τάς ελλη-
νικός θαλάσσας κατά τούς τελευταίους βυζαντινούς καί τούς
νεωτέρους χρόνους.

Συλλογή «ai συλλογαί.

Καί ενταύθα δια νά είναι ή συλλογή πλήρης καί χρή-
σιμος επιστημονικώς, δέν αρκεί ή απλή τών ονομάτων ανα-
γραφή, άλλά απαιτείται διά μεν τά όργανα καί έργαλεια καί
τά μέρη αύτών ού μόνον ή περιγραφή, άλλά καί ή σχεδια-
γράφησις αύτών, ώστε νά παρέχεται καί ή ορατή είκών τοΰ
ονομαζομένου καί περιγραφομένου, διά δέ τάς επαγγελμα-
τικός λέξεις ή άκριβής, σαφής καί άπέριττος περιγραφή τών
ονομαζομένων έργων.

Συλλογάς τοιούτων λέξεων συστηματικός δέν έχομεν δη-
μοσιευμένος, ει μή έλαχίστας, πολλαί ομως είναι αί περιε-
χόμενοι εις γλωσσάρια δημοσιευμένα καί μή. Τό Ιστορι-
κόν Λεξικόν διά τών συντακτών αύτοΰ έπεχείρησεν έν 'Αθή-
ναις τήν περισυλλογήν τών επαγγελματικών λέξεων, άλλά τό
άποθησαυρισθέν ύλικόν δέν έδημοσιεύθη εισέτι. Άξιολογω-
τάτη είναι ή «Συλλογή ποιμενικών λέξεων» τοΰ Ξανθονδίδου,
δημοσιευθείσα εις τόν Ε' τόμον τού Λεξικογραφικού 'Αρ-
χείου τοΰ Τστορικοΰ Λεξικού, ή όποία θό ήτο πληρεστάτη,
άν συνωδεύετο κα! ύπό τών εικόνων τών ονομαζομένων γα-
λακτοκομικών καί τυροκομικών εργαλείων, τών σκευών καί
άγγειων, τών ποιμενικών οικήσεων καί τών μανδρών, καί
ή τοΰ Φουρίκη τών γεωργικών καί τών ταλασιουργικών έκ
Μεγάρων.

ΙΑ' ΜΙΜΗΣΕΙΣ ΦΩΝΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΘΕΓΜΑΤΑ

Α ) Μιμήσεις φωνών ζώων.

Τό μιμεΐσθαι είναι σΰμφυτον εις τούς ανθρώπους έκ
παίδων, λέγει ό 'Αριστοτέλης, καί κατά τοΰτο διαφέρει ό
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άνθρωπος τών άλλων ζώων, ότι είναι μιμητικώτατον καί τάς
μαθήσεις τάς πρώτης ποιείται διά τής μιμήσεως. Είναι δέ
ή μιμητική αύτη ορμή τοϋ άνθρώπου σπουδαιότατος παρά-
γων καί διά τήν έν γένει άνθρωπίνην πρόοδον και ιδιαιτέ-
ρως διά τήν γλώσσαν, ένθα άποτελεΐ τήν καλουμένην υπό
τών γλωσσολόγων ονοματοποιητικήν αρχήν, κατά τήν οποίαν
πλήθος άρκετόν λέξεων ερμηνεύονται ώς προερχόμενοι έκ τών
μιμήσεων φωνών ή κρότων, ιδιαζόντων εις τά ονομαζόμενα
ζώα, πράγματα ή φυσικά φαινόμενα. Οΰτω π. χ. ό κούκος
δέν υπάρχει άμφιβολία ότι ώνομάσθη οΰτως έκ τής φωνής
του κούκου, ώς και ό κόκορας ή κουκουρίκος έκ τής φωνής
κό κό και κουκουρίκον, το μπονμποννιτό έκ τοϋ κτύπου μπου
μπου τής βροντής κ.τ.τ., ώς έπίσης καί τό κακανίζω έκ τής
φωνής κά κά τών ορνίθων, τό βακανίζω έκ τής φωνής βάκα
βάκα τών βατράχων κτλ.

Πλήν όμως τών μιμη\β\' τούτων λέξεων ή όπως συνή-
θως λέγονται δνοματοποιημένων έχομεν εις τούς λαούς καί
μάλιστα τούς κατά φύσιν καί αύτουσίους μιμήσεις φωνών
ζώων. Τό ζώον διά τόν κατά φύσιν άνθρωπον έχει, ώς εΐπο-
μεν, πολλαπλήν σημασίαν. Έν πρώτοις κατά τήν άντίληψιν
αύτοϋ δέν είναι τι διάφορον τοΰ άνθρώπου, ειμή μόνον κατά
τήν μορφήν. Είναι πεπροικισμένον μέ δλας τάς ανθρωπί-
νους ψυχικάς ιδιότητας, έν πολλοίς δέ καί άνώτερον τού
άνθρώπου, δυνάμενον νά γνωρίζη πολύ περισσότερα αύτοΰ,
νά προμαντεύη τά μέλλοντα καί νά καθοδηγή αύτόν διά
τών συμβουλών του εις τάς ενεργείας του, ούχί σπανίως δέ
καί νά τόν βοηθή διά τών εξαιρετικών μαγικών 'ιδιοτήτων,
τάς οποίας έχει. Αί κραυγαί του αποτελούν τήν γλώσσαν του.
Ένω δέ ό άνθρωπος ουδέν εννοεί έκ τής γλώσσης ταύτης,
τό ζώον έννοεΐ ού μόνον τήν γλώσσαν τών άλλων ζώων,
άλλά καί τοΰ άνθρώπου, εις έξαιρετικάς δέ περιπτώσεις δύνα-
ται καί ανθρωπίνως νά όμιλή. Είναι πασίγνωστον τό παρά-
δειγμα τών ομηρικών ίππων τοΰ Άχιλλέως, οί όποιοι λυ-
θείσης τής γλώσσης των δι' άνθρωπίνης φωνής προλέγουν
είς τόν ήρωα τόν θάνατον του. Οί αίσώπειοι μύθοι τίθεν-
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ται είς τούς χρόνους, καθ* ους ειχον φωνήν τά ζφα καί
ώμίλουν, είς δέ τά νεώτερα άσματα συνήθως τά πουλάκια
λαλονν ανθρωπινή λαλίτσα άγγέλλοντα εύχάριστα ή δυσάρε-
στα. ΈνθνμεΙται δ' ό καθείς άπό τά παραμύθια ποίαν ση-
μασίαν έχει δι* ένα άνθρωπον ή γνώσις τής γλώσσης τών
ζώων Άπό τά τρία αδέρφια τού παραμυθιού έκεινος, πού
είχε τήν υπομονήν νά μάθη τήν γλώσσαν των, σώζει τήν
θυγατέρα τοΰ βασιλέως καί γίνεται πλούσιος.

Ούτως αισθάνεται ό άνθρωπος συμπάθειαν πρός τό ζωον,
ώς πρός όμοιόν του, τό συλλαμβάνει, τό περιποιείται, τό τι-
θασσεύει καί τό καθιστά ούτω σύντροφον τοΰ βίου του καί
προσφιλή συμπαίκτορα, ενώ άφ' έτερου ώς δν ύπέρτερον τό
φοβείται καί τό τιμά. Ή δέ πίστις είς τάς μαγικάς δυνάμεις
αύτοΰ καί ό φόβος, ώς καί ή συσχέτισίς του πρός τούς προ-
γόνους, δέν ήργησαν νά δημιουργήσουν καί λατρείαν αύτοΰ,
ήτις είτε ζώσα καί έν ενεργεία, είτε εις ήμαυρωμένα έγκα-
λείμματα υπάρχει εις όλους τούς λαούς.

Βαθμηδόν έγνώρισεν ό άνθρωπος νά χρησιμοποιή τά
εξημερωμένα ταύτα ζώα διά τό γάλα καί τό κρέας των καί
τά άλλα χρήσιμα υλικά, τά όποια δύνανται ταΰτα νά τοΰ
παράσχουν. Ανεξαρτήτως δέ τούτου τό ζωον είτε έξημερω-
μένον είτε άγριον έχρησίμευσε πάντοτε καί χρησιμεύει καί
ώς τροφή εις τόν άνθρωπον, διά πλείστους δέ λαούς τό κυνή-
γιον άποτελεΐ τόν κυριώτατον πόρον τού βίου.

Αναλόγως νΰν πρός τήν πολλαπλήν ταύτη ν σημασίαν
τοΰ ζώου, πολλαπλαΐ είναι καί αί άφορμαί καί άφετηρίαι
τής μιμήσεως τών ενεργειών καί τών φωνών αύτού ύπό
τού άνθρώπου.

Έν πρώτοις έχομεν άπλάς μιμήσεις φωνών χάριν παι-
διάς, όπως άκούει τις πολλάκις καί σήμερον τά παιδία παί-
ζοντα μέ τήν μίμησιν τών φωνών πότε τοΰ ενός καί πότε
τού άλλου ζώου, τής γαλής, τοΰ κυνός, τής όρνιθος καί τοΰ
άλέκτορος, τοΰ βατράχου καί εΐ τίνος άλλου. Πολλάκις δέ
είναι τόσον έπιτυχής ή μίμησις, ώστε ού μόνον τόν άνθρω-
πον, άλλά καί αύτά τά ζφα δύναται νά άπατήση. Εΐς τήν
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αρχαιότητα και ιδίως κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους συνή-
θεις ήσαν πλανόδιοι θαυματοποιοί, οί όποιοι μιμούμενοι
φωνάς ποικιλωτάτων ζώων έξέπληττον καί διεσκέδαζον διά
τής τελειότητος τής μιμήσεως τούς άκροωμένους.

"Επειτα έρχονται αϊ λατρευτικοί μιμήσεις, αί όποΐαι απο-
τελούμενοι πρωτίστως έκ χορών μιμικών έχουν κυρίως μαγι-
κήν σημασίαν. Ό άνθρωπος αναπαριστά το ζώον φορών συν-
ήθως καί τήν προσωπίδα αύτοΰ, διά δέ τής μιμήσεως τών κι-
νήσεων καί τής φωνής του προσπαθεί ενσωμάτων τήν δύνα-
μιν αύτοΰ νά έπιτύχη τήν πλήρωσιν πότε τοΰ ενός καί πότε
τοΰ οίλλου έπιθυμητοΰ σκοπού. "Αλλοτε πάλιν ό χορός ούτος,
ώς όταν πρόκειται περί χορού προκυνηγικοΰ, έχει τήν δύνα-
μιν ομοιοπαθητικής μαγείας· όπως δηλαδή αυτός καταλήγει
εΐς τόν φόνον τοΰ ζώου, ούτω καί ή κατακλείς τοΰ κυνηγίου
θά είναι άναγκαίως ό φόνος αύτοΰ. Αί μιμήσεις αύται πολύ
συχνά, άπολέσασαι τήν μαγικήν αύτών σημασίαν, κατήντησαν
εΐς πολλούς λαούς προσφιλή καί άστεΐα μέσα διασκεδάσεως,
καί ώς τοιαύτα διετηρήθησαν. "Οθεν καί σήμερον ανευρίσκει
κανείς εις λαούς, προχωρημένους όπωςδήποτε εις τόν πολιτι-
σμόν, χορούς τοιούτους μιμικούς τών ζώων, οίος π. χ. είναι
δ γνωστός χορός τής αρκούδας εις τούς Βουλγάρους. "Ολοι
ούτοι οί χοροί συνοδεύονται συνήθως και ύπό φωνών μιμη-
τικών τών φωνών τοΰ ζώου.

Πλήν όμως τούτων εύρίσκομεν παρά τισι λαοΐς έν τή
λατρεία τοιαύτας μιμητικός φωνάς καί άνευ χορών. Ούτως
οί 'Απάχαι τής 'Αμερικής κατά τήν πανσέληνον συναθροίζον-
ται, άνάπτουν πυράς, πίνουν μεθυστικά ποτά καί άφ1 ού έκα-
στος λάβη τήν θέσιν, πού τοΰ άρέσει, αρχίζουν έπειτα μέ τήν
άνατολήν τής σελήνης κοινήν όρυγήν, μιμούμενοι τάς φωνάς
ζώων. 'Αρχίζουν με τάς όρυγάς τοΰ αμερικανικού λύκου
(Coyot), αί όποιαι ομοιάζουν μέ κλαυθμηρισμούς βρέφους,
άκολουθεΐ ΐσχυρότερον τό ούρλιασμα τών κυνών τών λειμώ-
νων, καί ταύτην ή βραχνή κραυγή τών λυκαινών. Αί φωναί
βαθμηδόν γίνονται 'ισχυρότεροι, όλαι ανάμεικτοι, μέχρις ού
άπομεμακρυσμένον στίφος λύκων άπαντήση καί τότε διε'ξά-
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γεται άγων ύπερτερήσεως μεταξύ δίποδων καί τετραπόδων
εις αγριότητα φωνών. Αίφνης γίνεται σιωπή καί αντί τών
λυσσαλέων όρυγών αγρίων ζώων ακούεται ή ήλιθία φωνή
τοϋ όνου. Εγείρεται άσβεστος γέλως καί ή διασκέδασις
αρχίζει έκ νέου δι' όλης τής νυκτός μέχρι τής δύσεως τής
σελήνης.

"Επειτα έχομεν τάς μιμήσεις έν τω κυνηγετικω βίω καί
τω πολέμω. Εΐπομεν ανωτέρα) (σ. 238) περί τής ιδιαιτέρας
άσκήσεο)ς, εις τήν οποίαν υποβάλλονται οί 'Ινδοί ώς πρός
τήν μίμησιν τών φωνών. Διά τούς Βοσιμάνους τής 'Αφρι-
κής οί περιηγηταί διηγοϋνται ότι έχουν καταπληκτικήν ικα-
νότητα εις τήν άπόδοσιν καί τών σπανιωτάτων φωνών τών
πτηνών, καθώς καί τών βραχνών τόνων τών τετραπόδο)ν.
Τούτο δέ βοηθεΐ αύτούς έξαιρετικώς εις τήν ενώραν καί
τήν σύλληψιν αύτών. 'Ακριβώς δέ διά τήν μιμητικήν των
ταύτην τέχνην είναι εΐς θέσιν μέ τά άπλά των όπλα νά κυ-
νηγούν με έπιτυχίαν, καταπληκτικήν διά τούς Εύρωπαίους,

τούς έφωδιασμένους μέ τά τελειότατα δπ?ια.

*

* *

Αί φωναί αύται τών ζφων, τάς οποίας μιμείται ό κατά
φύσιν άνθρωπος, δέν είναι δι' αύτόν άπλαΐ φωναί ή κραυγαί
άνευ σημασίας, άλλά γλώσσα πραγματική, άδιάφορον δν αύτός
δέν τήν έννοεΐ πάντοτε. Ό Έσκιμώος, ό μιμούμενος τήν
γλώσσαν τής φώκης, παραπονείται ότι δέν γνωρίζει άρκετά
καλά αυτήν καί ότι δν τήν έγνώριζεν όπως ή άρκτος, τότε
ποτέ δέν θά άπετύγχανε εΐς τό κυνήγιόν του.

"Επειτα ώρισμέναι κραυγαί έταυτίσθησαν πρός λέξεις
καί λόγους άνθρωπίνους καί έπλάσθησαν είτα μύθοι καί πα-
ραδόσεις ποικιλώταται Ι1). Έκ τούτων άλλαι παρουσιάζουν
τάς φωνάς τών ζώων ώς κλαυθμηρισμούς καί θρήνους άν-

(') Συλλογήν πλουσίαν τοιούτων παραδόσεων ευρίσκει τις παρά
Dähnnardt, Natursagen III σ. 355 κέ.
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θρωπογλώσσους, όίλλαι ως απομιμήσεις φωνών και λόγων
ανθρωπίνων και άλλαι, προκειμένου ιδία περί ασμάτων πτη-
νών, μυθολογοΰν ταΰτα ώς έκ διδασκαλίας προελθόντα ή
απλώς άποδίδουν άνθρωπόγλωσσον εις αυτά σημασίαν. Αί
πλεϊσται τών τελευταίων τούτων, επειδή ακριβώς πρόκειται
περί ασμάτων, έχουν διατυπωθή καί εΐς ασμάτια πολλάκις χα-
ριέστατα, τά όποια εΐς τούς πεπολιτισμένους σήμερον λαούς
έχουν περιέλθει εΐς τόν κύκλον τών παιδίων. Μέγα δέ πλήθος
τέλος άποτελοΰν αί περί μεταμορφώσεων παραδόσεις, αί όποΐαι
ερμηνεύουν τάς φωνάς τών ζώων ώς φωνάς άνθρώπων, οί
όποιοι μετεμορφώθησαν εΐς ζώα, καί περί τούτων εΐπομεν
ήδη εις τά περί παραδόσεων. Έπίσης εΐς τά παραμύθια ανευ-
ρίσκει τις φωνάς ζώων, αί όποΐαι ερμηνεύονται είς τήν άν-
θρωπίνην γλώσσαν.

Εννοείται όμως ότι είς πάσας τάς περιπτώσεις ταύτας
δέν έχομεν τήν άκριβή τών φωνών μίμησιν, όπως λ. χ. εΐς
τό κυνήγιον, ουδέ καν προσπάθειαν πρός τελειοτέραν άπό-
δοσιν τών φωνών, άλλ' όπως διαπλάττει αύτάς ή πρόχειρος
παρατήρησις καί ή μυθοπλαστική τοΰ άνθρώπου φαντασία.
Εντεύθεν καί ή ποικιλία αύτών εν ταΐς παραδόσεσι. Είναι
δέ άξιον σημειώσεως καί τούτο, ότι καί έκτος τών παρα-
δόσεων τούτων αί φωναί τών ζώων διαφόρως αποδίδονται
καί εΐς τόν αύτόν λαόν κατά τόπους, πολύ δέ μάλλον εΐς
διαφόρους λαούς. Ούτω π. χ. ή φωνή τής γαλής, τήν οποίαν
οί Γάλλοι άποδίδουν διά τού miaou, όθεν καί ρήμα miaou-
ler, παρ' ήμΐν άποδίδεται διά τοΰ νιάον, δθεν καί ρήμα
νιαουρίζω, διά τοΰ νιάρ, δθεν τό νιαρίζω, διά τού μάου, όθεν
πιθανώς εκλήθη καί μάτοα. Ή φωνή τοΰ κυνός, τήν οποίαν
άποδίδουν οί Πορτογάλοι διά τοΰ béu béu, οί 'Ιταλοί διά
τοΰ bu bu, οί Γάλλοι διά τοΰ OUCLOU, παρ' ήμΐν άποδί-
δεται διά τοΰ γόου γάον ή γάβ γάβ, δθεν καί τό ρήμα
γαβγίζω, ώς καί διά τοΰ χάρ χάρ. Τήν φωνήν τοΰ βατράχου
άπέδωκεν ό μέγας κωμικός τής άρχαιότητος 'Αριστοφάνης
διά τοΰ γνωστοτάτου βρεκεκεξ κοαξ κοάξ, ενώ σήμερον άπο-
δίδεται κατά τόπους διά τού βράκ βράκ, μπάκ μπάκ, βάκα
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βάκα και εΐ τι αλλο, δθεν καί τά δνόματα βράκακας καί
μπάκακας καί τό ρήμα βακανίζω.

Ή διαφορά αύτη οφείλεται πιθανώτατα εις τοΰτο, ότι ό
λαός πλήν τών ειδικών περιπτώσεων, όπου καταβάλλει έξαι-
ρετικήν προσπάθειαν διά τήν μίμησιν, όπως εις τό κυνήγιον
καί τόν πόλεμον οί κατά φύσιν λαοί, περιορίζεται εΐς μίαν
ατελή μόνον άπόδοσιν τών κραυγών, ών ή ακριβής ακου-
στική άντίληψις καί ή φωνητική άπόδοσις δέν είναι καί
τόσον εύκολος, άπαιτοΰσα εΐδικήν πρός τοΰτο καί πολλάκις
έπίμονον προσπάθειαν.

Σήμερον εΐς τόν έλληνικόν λαόν, όπως καί είς τούς άλλους
πεπολιτισμένους λαούς, αί μιμήσεις τών φωνών τών ζφων
περιήλθον εΐς τήν δικαιοδοσίαν τών παιδίων καί μάλιστα τών
μικρότερων, είναι δέ πολυάριθμα τά παιδικά ςίσματα, τά
έχοντα ώς ύποκείμενον αύτών τάς φωνάς τών ζώων, περί
τών οποίων εΐπομεν ήδη εις τόν οΐκεΐον τόπον.

Μιμήσεις φωνών ζώων έχομεν καί εις διαφόρους παιδιάς,
είναι δέ γνωστότατον τό κούκου, τό όποιον φωνάζουν εΐς
τό κρυφτό, διά νά ειδοποιήσουν ότι έκρύβησαν καί πρέπει
νά άρχίση τό κυνηγητό.

Β') Έπιφθέγματα.

Μιμήσεις φωνών ζώων έχομεν καί εις τάς φωνάς, δι*
ών οί άνθρωποι, οδηγούν τά ζώα. Τά έπιφθέγματα ταύτα
άποτελοϋν, ούτως ειπείν, τήν γλώσσαν, διά τής όποιας ό άν-
θρωπος ομιλεί πρός τά κτήνη. Διάφορα δέ κατά τόπους καί
κατά λαούς, δέν έχουν πάντοτε εύδιάκριτον τήν άρχήν.

Έκ τών νεοελληνικών έπιφθεγμάτων έ'ν μέρος ώρισμέ-
νως προέρχεται έκ μιμήσεως τών φωνών τών ζώων. Ούτω
π. χ. όταν προσκαλούν τάς όρνιθας διά νά δώσουν εις αύτάς
τροφή ν φωνάζουν κίτ, κίτ, κίτ ('), τοΰθ* όπερ άποτελεΐ

(ι) Γκιουμουλτζίνα.
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μέρος τής αποδιδομένης ε'ις αύτάς φωνής κίτ κίτ κίτ κίτ
κίτκίντάκ.

Άλλαι είναι προδήλως λέξεις και πολλάκις φράσεις, αί
όποΐαι βαθμηδόν κατήντησαν έπιφωνηματικαί. Ούτω π. χ.
εν Κρήτη φωνάζουν διά τάς αίγας, λάσω = έλα έσω, διά να
τάς μανδρίσουν, Λά£ω = έλα έξω, διά νά τάς έκβάλουν τής
μάνδρας, διά τά πρόβατα, ατήσω = στάσου έσω, διά νά τά
μανδρίσουν, στήξω — στάσου έξω, διά νά τά έκβάλουν τής
μάνδρας, πρός τόν κριόν κρίο διά νά τεθή έπί κεφαλής τού
ποιμνίου κτλ. (').

Τέλος έχομεν καί διάφορα έπιφθέγματα, τά όποια φαί-
νονται ώς άπλαΐ ανθρώπινοι κραυγαί άπροσδιορίστου αρχής.
Οίον λέγεται πρός τούς κύνας ονστ ή δστ διά νά απομα-
κρυνθούν, κοντσιον, κοντσιου διά νά πλησιάσουν, φϊσ φίσ
διά νά επιτεθούν, εΐς τάς γαλάς πίς πίς πίς διά νά πλη-
σιάσουν, ψΙτ διά νά άπομακρυνθούν, εΐς τάς όρνιθας ξϊτ ή
ξςςς (2) διά νά φύγουν, εις τόν χοΐρον γκούτς (3), εΐς τόν
όνον ονς(3), εΐς τόν ήμίονον πρρ (3), διά τόν αύτόν λόγον.
Τάς αίγας έλαύνουν διά τοΰ héï hêï, ένω τούς βοΰς διά τοΰ
hôov hôov, διά τούς όνους καί τούς ήμιόνους μεταχειρίζον-
ται τό δτς διά νά προχωρούν καί τό ςςςς διά νά σταμα-
τήσουν, ενώ διά τόν ιππον μεταχειρίζονται τό τουρκικής
προελεύσεως ντε καί τόν δυσπροσδιόριστον καί δυσαπόδοτον
κροταλισμόν τσ τσ τα.

Ώς δ' έκ τών φωνών τών ζώων έχομεν λέξεις καί ονό-
ματα δηλωτικά αύτών, κατά τόν αύτόν τρόπον καί έκ τών
έπιφθεγμάτων τούτων έχομεν όνόματα ζώων ιδίως έν τή
παιδική γλώσση. Ούτως ό κύων καλείται έν τή παιδική
γλώσση τό κοντσι καί κατόπιν ό κοντσος, ή γάτα ή ψιψίκα,
ό ίππος τό ντε κτλ.

(') Σ. Ξανθουδίδου, Ποιμενικά Κρήτης, έν Λεξικογραφικά "Αρχείψ
Ε' 310.

(') Γκιουμουλτζίνας.
(3) Έξ 'Ηπείρου.
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Συλλογή καί συλλογαί.

Τά έπιφθέγματα ταΰτα διαφέρουν, ώς εΐπομεν, και κατά
ζώα και κατά τόπους καί κατά λαοΰς. Είναι δέ άξια μελέ-
της καί καθ' έαυτά, άλλά καί διότι ουχί σπανίως άπό τοΰ
ενός λαοΰ εις τόν άλλον μεταδίδονται, οπότε βεβαιοΰται ή
ξένη έπίδρασις ώς πρός τοΰτο ή έκεινο έν τω γεα>ργικω καί τω ποιμενικω ιδία βίφ. Συλλογάς το ι οΰτω ν δέν έχομεν
ειμή τήν τοΰ Ξανθονδίδον έν τή άνωτέρω μνημονεύθείση
πραγματεία αΰτοΰ περί τών ποιμενικών τής Κρήτης, καί
τινας χειρογράφους.

IB' ΕΠΙΦΘΕΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΤΛ.

Πλήν τών Αποφθεγμάτων, δι3 ών έλαΰνονται τά ζώα,
άξια συλλογής καί μελέτης είναι έπίσης καί διάφορα άλλα
έπιφθέγματα εργατικά, ναυτικά κτλ., διά τών οποίων συνο-
δεύουν οί έργάται ή οί ναΰται κτλ. τάς βαρείας των εργα-
σίας, διά νά συντονίζουν καί ρυθμίζουν δι' αυτών τάς κινή-
σεις των. Τά τοιαΰτα έπιφθέγματα είναι αί άπαρχαί, έξ ών
άνεπτύχθησαν τά εργατικά ασματα. Τοιαΰτα είναι τά εγια
μόλα, εγια λεσσα τών ναυτών, τά ώοοόπ τών αίρόντων
βάρη κτλ.

Έκ τών άρχαίων ό 'Αριστοφάνης μάς περιέσωσε τοιαΰτα
έπιφθέγματα έν τοίς Βατράχοις (208), ώόπ δπ, ώόπ δπ καί έν
τή Ειρήνη (512), όπου ταΰτα άποτελοΰν όλόκληρον στροφήν.

Άγε νυν, άγε πάς-
καί μην όμον στιν ήδη.
Μή νυν άνω μεν άλλ' έπεν-
τείνωμεν άνδρικώτερον.
"Ηδη ' ατί τον τ εκείνο.
Ώ εία νυν, ώ εΐα πάς.
ΤΩ εία, εία, εία, εΐα, εία, εΐα.
Τί2 εΐα, εΐα, εΐα, εία, εία, πάς.
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Τοιούτων έπιφθεγμάτων νεοελληνικών συλλογήν οΰδεμίαν
έχομεν. Διά τούς άλλους λαούς ευρίσκει κανείς πολλά εις τό
θεμελιώδες βιβλίον τοϋ Κ. Bücher, Arbeit und Rythmus.

1Γ· ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΜΦΑΙΝΟΥΣΑΙ

ΜΥΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Έκ τοϋ γλωσσικοΰ θησαυρού άξιαι παρατηρήσεως, συλ-
λογής καί μελέτης είναι καί διάφοροι λέξεις καί φράσεις,
αί όποΐαι δεικνύουν μυθοπλαστικήν άντίληψιν τοϋ εξωτερι-
κού κόσμου. Πρός δήλωσιν δηλαδή τών διαφόρων φυσικών
ιδία φαινομένων, τής ανατολής καί δύσεως τοΰ ηλίου, τής
πνοής τών άνεμων κ.τ τ. ό άνθρωπος δέν έοχημάτισεν ειδι-
κός λέξεις, αλλ' έκφράζει ταΰτα διό διαφόρων φράσεων με-
ταφορικών, τάς οποίας λαμβάνει έκ τοϋ κύκλου τών άνθρω-
πίνων ενεργειών. Ούτω προσωποποιούνται τό οίψυχα σώ-
ματα καί αί ένέργειαι αύτών εξανθρωπίζονται, έπαναλαμ-
βάνεται δηλαδή ή αύτή ψυχολογική ένέργεια, έκ τής οποίας
προέκυψαν καί αϊ παραδόσεις, εις περιωρισμένην όμως έκ-
τασιν. Ούτοι π. χ. λέγεται διό τόν ήλιον, έξεμύτισε, στέκεται
καταμεσημερίς, επεσε, βασίλεψε, τον έκατούρησε δ ήλιος, ήλιος
μέ τά δόντια ή μέ ποδάρια, ήλιος ποδαράτος κτλ. (1). Διό
τό νερό καί τήν θάλασσαν λέγεται κοιμούνται τα νερά, κοι-
μάται ή θάλασσα κτλ.

Αί τοιαύται μεταφορικαί εκφράσεις πολλάκις άπετέλεσαν
τόν πυρήνα καί τήν άφετηρίαν τής πλάσεως διαφόρων παρα-
δόσεων καί δοξασιών. Ούτως ή φράσις γυρίζ' δ ήλιος, λεγο-
μένη διό τήν τροπήν αύτοΰ κατά τήν 24 'Ιουνίου, ήμέραν
τού Αγίου 'Ιωάννου, παρερμηνευθεΐσα πιθανώς έδωκε τήν
γέννησιν είς τήν δοξασίαν ότι κατά τήν ήμέραν έκείνην περι-
στρέφεται ό ήλιος ώς τροχός (2). Έπίσης αί άνωτέρω φρά-
σεις κοιμούνται τά νερά, κοιμάται ή θάλασσα, ελήφθησαν κυ-

(') Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα Β' 111, 119.

('-') Πολίτου, ενθ· άν. σ. 118.
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Λέξεις περιστατικοί

ριολεκτικώς και έπιστεύθη ότι πραγματικώς υπάρχουν ώραι
τοϋ ημερονυκτίου, καθ' άς κοιμώνται τά νερά, είναι δέ τότε
έπικίνδυνος ή διατάραξις αυτών διά τόν διαταράσσοντα.

Τό γεγονός τοϋτο γενικεύσαντες γλωσσολόγοι τινές ίσχυ-
ρίσθησαν ότι άπαντες οί μϋθοι προήλθον έκ τοιούτων μετα-
φορικών έκφράσεων, καί ότι κατά ταϋτα ή μυθολογία ούδέν
άλλο είναι ή «<5ιάλεκτός τις, αρχική τις μορφή τής γλώσσης».
Έκ τών σκέψεων δέ τούτων ορμώμενοι έπεχείρησαν διά τής
γλωσσικής ερμηνείας καί τής τέυμολογίας νά ερμηνεύσουν
πάντας τούς μύθους. "Οτι διά τής μεθόδου ταύτης καταντά
τις είς ύπερβολάς καί εις συμπεράσματα παρακεκινδυνευμένα
καί άκροσφαλή ούδεμία υπάρχει άμφιβολία, ότι όμως καί ή
γλωσσική έρευνα τών τοιούτων φράσεων συμβάλλει πολλα-
χώς εις τήν άκριβή άντίληψιν τής μυθοπλαστίας καί τήν ερ-
μηνείαν πολλών μύθα>ν δέν ύπάρχει έπίσης άμφιβολία.

Συλλδγαί ιδιαίτεροι τοιούτων λέξεων δέν έχουν γίνει.
Δύναται όμως πολλά νά άνεύρη ό έρευνητής άναδιφών τά
διάφορα γλωσσάρια, καθώς καί τά δημώδη κείμενα, παρα-
δόσεις, παραμύθια καί ασματα.

ΙΔ ΛΕΞΕΙΣ ΣΧΗΜ ΑΤΙΣΘΕΙΣ ΑΙ ΕΚ ΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ

Τελευταΐον έκ τοΰ γλωσσικού θησαυρού ένδιαφέρουν τήν
λαογραφίαν λέξεις καί φράσεις, αί όποιαι δημιουργούνται έκ
διαφόρων περιστάσεων, ιστορικών καί κοινωνικών καταστά-
σεων κττ. Ούτω π. χ. είς τούς άρχαίους έμεινεν ή λέξις σκντα
λ.ισμδς έκ τοϋ ιστορικού γεγονότος, καθ' δ ό δήμος τών Άρ-
γείων επιτεθείς διά σκυταλών έφόνευσε τούς προύχοντας. Παρ'
ήμϊν αί λέξεις μοσχομάγκα καί τραμποϋκος, αί όποΐαι δη-
λοϋν τόν εξώλη καί προώλη, έχουν τήν εξής άρχήν. Μάγκαι
έκαλούντο αί υποδιαιρέσεις εις τά σώματα τών κλεφτών καί
τών άρματωλών, όπως θά έλέγομεν σήμερον αί ένωμοτίαι,
καί οί άνήκοντες είς αύτάς έλέγοντο μαγκατζήδες. Υπήρξε
δέ τις Μόσχος οπλαρχηγός, όστις έγένετο διαβόητος κατά
τάς έν Ναυπλίω ταραχάς τοϋ 1832 ώς φίλος τοϋ Κωλέττη.
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'Εντεύθεν ή μάγκα αύτοΰ, ή Μοοχομάγκα, έγινε διαβόητος.
Τό όνομα άκολούθως μετεφέρθη καί εις τούς άποτελοΰντας
αύτήν, είτα δέ καί εις πάντα τοΰ αύτοΰ ποιοΰ, οΰτω δέ
κατήντησεν άπλοΰν προσηγορικόν, δηλοΰν τόν χειρίστου
ήθους άνθρωπον. Εδόθη δέ τό όνομα καί ώς σκωπτικόν
τοΰ φιλογαλλικοΰ κόμματος εν Ελλάδι έπί τής βασιλείας
τοΰ Όθωνος, διότι τό κόμμα τοΰτο πρώτον άρχηγόν είχε
τόν Τω. Κωλέττην, όμοια δ' ήσαν τά σκωπτικά ονόματα
τοΰ φιλορρωσικοΰ κόμματος (Ναπαΐοι) καί τοΰ φιλαγγλι-
κοΰ ( Μπαρλαιοι ). Τραμποϋκος δέ είναι ή μάρκα πούρων.
Επειδή δέ τοιαύτα διενέμοντο εις τά έκλογικά σαλόνια τών
άλλοτε υποψηφίων βουλευτών εις τούς έπισκεπτομένους αύτά
κατά τάς παραμονάς έκλογών, εκλήθησαν τραμποΰκοι οί έξώλεις
καί προώλεις, οϊτινες περιήρχοντο τά έκλογικά σαλόνια καί
ύπισχνοΰντο τήν ψήφον των μόνον καί μόνον διά νά κα-
πνίζουν τόν τραμποϋκο, έπεξετάθη δέ ή χρήσις καί έπί φιλο-
δωρημάτων, διδομένα)ν πρός διαφθοράν συνειδήσεων, οίον
πήρε τραμποϋκο.

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται ότι ό έπιχειρών νά συλλέξη
τοιαύτας λέξεις πρέπει νά άναζητή, όπου τούτο είναι δυνατόν,
καί τόν λόγον τής προελεΰσεώς των, διότι άνευ αύτοΰ είναι
έντελώς άκατανόητοι.

Συλλογάς ιδιαιτέρας τοιοΰταιν λέξεων δέν έχομεν.
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Καταγραφή τών κείμενων

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πολλάκις μέχρι τούδε παρετηρήσαμεν ότι πρώτος κάι
κυριώτατος δρος τής αξίας μιάς συλλογής είναι ή πιστή και
ακριβής καταγραφή τών κειμένων. Διά τό έργον βεβαίως
τής λαογραφίας μία καταγραφή, ή οποία δέν περιέχει προ-
σθήκας ή αυθαιρέτους μεταβολάς και τροποποιήσεις τοΰ κα-
ταγράφοντος, άποδίδει δέ περίπου τό ιδίωμα τοΰ τόπου, δύ-
ναται νά θεωρηθή ανεκτή καί χρήσιμος. Τελεία όμως γίνεται
Ie) καταγραφή μόνον, όταν και γλωσσικώς είναι πιστή. Επειδή
δηλαδή κατά τόπους διάφορα λαλοΰνται γλωσσικά ιδιώματα,
καί τά λαογραφικά τοΰ λόγου μνημεία διάφορον κατά τόπους
λαμβάνουν γλωσσικήν μορφήν, τήν μορφήν τοΰ τοπικοΰ ιδιώ-
ματος. Ταΰτην πρέπει άκριβώς νά προσπαθή νά άκοΰη ό
καταγράφων καί πιστώς νά άποδίδη.

Διαφέρουν δέ τά ιδιώματα καί ώς πρός τούς γραμμα-
τικούς τύπους, άλλά καί ώς πρός τούς φθόγγους, ώς πρός
τόν τρόπον δηλαδή κατά τόν όποιον προφέρονται τά διάφορα
σύμφωνα καί τά φωνήεντα. Καί οί μεν διάφοροι τύποι εύκο-
λώτερον καταγράφονται, ενώ οί φθόγγοι έχουν τοιαύτας δια-
φοράς, ώστε καί δυσκολώτερον γίνονται άντιληπτοί εΐς τό
ούς τοΰ μή έχοντος γλωσσικήν μόρφωσιν, καί δυσκολώτερον
άκόμη άποδίδονται διά τής γραφής. Συνηθέστατα δέ είναι
τά παραδείγματα συλλογών, αί όποΐαι άποδίδουν μέν άριστα
τούς διαφόρους διαλεκτικούς τύπους, καθυστερούν όμως εις
τήν άπόδοσιν τών φθόγγων. "Ενεκα τούτου έθεώρησα άναγ-
καΐον έν τω έπιμέτρω τούτω νά δώσω κατωτέρω μερικάς
πληροφορίας περί τών φθόγγων, τούς οποίους παρουσιάζουν
τά διάφορα νεοελληνικά ιδιώματα, όχι εννοείται πλήρεις, άκο-
λουθών τό φθογγικόν διάγραμμα, τό όποιον είναι έν χρήσει
καί είς τό 'Ιστορικόν λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης.
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Και πρώτον τό α πλήν τής κοινής καί συνήθους ανοι-
κτής προφοράς είς μερικά μέρη (Πόντον, Θράκην) και εΐς
τινας περιπτώσεις προφέρεται καί κλειστότερον καί πλησιά-
ζει πρός τό_ε._ Ό τοιούτος φθόγγος γράφεται διά τοϋ α,
είναι δέ προϊόν κυρίως συνιζήσεως τοϋ συμπλέγματος εχ
καί ένίοτε κατ' έπέκτασιν και άντί τοΰ κοινοϋ γιά, οίον
άχλ«5ά ή άχλαδέα, jtaXa[iaj:à ή παλαμαρέα άντί αχλαδιά,
παλαμαριά κτλ.

"Επειτα τό έχει τήν συνήθη μέσην καί διαρκή προ-
φοράν. Πλήν όμως τοΰτου έν τή νέα ελληνική, καί μάλιστα
ιδιαιτέρως εΐς τινα Ιδιώματα, έχομεν καί τό ήχηρόν b. Τοΰτο
δέν προήλθεν έκ τοΰ J3, ,άλλ' είναι προϊόν τών συμπλεγμά-
των μβ καί μπ, οίον bxivo) (=έμβαίνω), bopω (= ημπορώ).
Τό τοιοϋτον b καλΰτερον είναι νά γράφεται ώς συνήθως
διά τοΰ συμπλέγματος μπ. 'Επειδή όμως συμβαίνει είς άλλα
μέν μέρη νά προφέρεται τό σύμπλεγμα τοϋτο άπλώς ώς b,
ώς π. χ. vabpàç (=γαμβρός), εις άλλα δέ διατηρεί καί τόν
ήχον τοΰ μ, δηλαδή προφέρεται ώς μ^ διά τοΰτο πρέπει
να γίνεται διακρισις εις την γραφήν.

"Οπου δηλαδή τό μβ ή τό _μπ είναι άπλοΰν b πρέπει
νά γράφεται μπ, όπου δέ διατηρεί καί τό μ τήν προφοράν
του νά γράφεται άπλώς διά τοϋ μπ. 'Επειδή δέ υπάρχει
καί ή περίπτωσις, κατά τήν οποίαν εΐς μερικός ιδίως έκ τής
ιταλικής καί τής τουρκικής προερχομένας λέξεις, έ'καστον τών
γραμμάτων τοϋ συμπλέγματος μπ^ διατηρεί αυτοτελή τήν
προφοράν του, οίον τζάμπα, τράμπατζης (ό μεταπράτης),
πρέπει αϋτη νά δηλουται τιθεμένων διαλυτικών έπί τών
γραμμάτων τοΰ συμπλέγματος ώς εξής, jijt^ Ώστε θά γραφή
τράμπα, τράμπατζης. Εις τινα 'ιδιώματα τό ji μεταξύ δύο
φωνηέντων έκπίπτει. Έν τοιαύτη περιπτώσει βεβαίως δέν
θά γράφεται.

(') Βλέπε Στ. Κνριακίδον, Γλωσσογεωγραφικά σημειώματα, έν Λε-
ξικογραφικω Αρχείο) τομ. Ç' σ. 3Υ3.

28
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Τό γ έχει παντοΰ τήν συνήθη μέσην και διαρκή ως Tojj_

προφοράν του, πλήν τής Κάτω 'Ιταλίας, όπου άπέβη ήχηρόν,
ώς το λατινικόν g. Το τοιούτον _γ τής Κάτω 'Ιταλίας άπο-
δίδομεν διά τής γραφής γ*. "Εχομεν όμως g καί έκ τών
συμπλεγμάτων γγ και γκ. 'Επειδή δέ καί αυτό άλλοτε μέν
διατηρεί τήν έρρινον προφοράν, άλλοτε δέ όχι, διά τοϋτο
πρέπει νά γίνεται διάκρισις εΐς τήν γραφήν καί νά γράφεται
απλώς μέν γγ ή γκ, όταν διατηρήται ή έρρινος προφορά,
οίον άνάγκ-fl, άγκαλιά, άγγόνι, γκ δέ όταν αύτη δέν ύπάρχη,
τά δέ συμπλέγματα ισοδυναμούν απλούστατα πρός τό άρρινον
ήχηρόν g, οίον γκαστρώνω. Πλήν τούτου τό όταν άκο-
λουθή ι ή ε, ή καί εΐς διάφορα συμπλέγματα, εΐς τινα ιδιώ-
ματα έγινε πολύ ούρανικόν καί πλησιάζει πολύ πρός τόν φα)-
νήεντα φθόγγον ι^ώς τό άρχαΐον ήμίφωνον j. Ή ούράνωσις
(palatalisation) αύτη τοϋ _χ__δηλούται, ώς καί όλων τών
ούρανωθέντων φθόγγων, διά μιάς δθεν γράφεται γ', οίον
Καί όταν μέν πρόκειται περί τής κοινής τοϋ_γ
ούρανώσεως πρό τοΰ ε καί ι, έφόσον τά δύο ταύτα διατη-
ρούνται, είναι περιττή ή σημείωσις. Όταν όμως πρόκειται
περί συμπλέγματος συμφώνων, καθώς είς τό άνωτέρω παρά-
δειγμα, ή όταν, όπως συμβαίνει εις τά βόρεια ιδιώματα, έχει
έκπέσει τό ακολουθούν ε καί ιδίως τό ι, τότε είναι άνάγκη
νά σημειώνεται, οίον ^άγω^ τό άγώγι καί ο/ι άγώγ._

Τό 5 έχει καί αύτό την συνήθη μέσΐ|ν καί διαρκή αύτοΰ
προφοράν. Μόνον έν Κάτω 'Ιταλία και Καππαδοκία προέ-
κυψεν έξ αύτοΰ ήχηρόν d, τό όποιον καί γράφομεν ντ. Τόν
ήχηρόν όμως τούτον φθόγγον έχομεν είς όλα τά ιδιώματα
καί είς τήν κοινήν έκ τών συμπλεγμάτων _νδ καί ντ. "Ο,τι
δέ παρετηρήσαμεν περί τών άνωτέρω συμπλεγμάτων jatï καί
αύτό παρατηρείται καί έδώ. Ότι δηλαδή τά συμπλέγ-
ματα ταΰτα άλλοτε μέν άπετέλεσαν απλώς τόν ήχηρόν φθόγ-
γον d, οίον έν Θρφα) <Μρας, άλλοτε δέ διατηροΰν τήν έρ-
ρινον προφοράν, οίον άντρας. "Ενεκα τούτου πρέπει καί
έδώ νά γίνεται διάκρισις. Καί όπου μέν άκούεται καθαρόν
d νά γράφεται ντ, οίον άντρας^ όπου δέ διατηρείται τό
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έρρινον άντρας. Εις ξένας δε τινας λέξεις, όπου εκαστον
τών συμφώνων διατηρεί τήν ιδίαν προφοράν, πρέπει νά τί-
θενται διαλυτικά, ώς πάντα, πάντατζης (ό χαρτοπαίκτης) κτλ.
"Οπου τέλος τό_£ κατηντησεν εις άλλους φθόγγους, ώς λ. χ.
εν Καππαδοκία εις ρ, θά γράφεται διά τών φθόγγων εις
τους οποίους κατέλήξεν, οίον ρώρεκα άντί δώδεκα.

Τό ε παντοΰ έχει τήν αυτήν προφοράν. "Οπου έξασθε-
νοϋται εις ^ι^καθώς εις τά βόρεια ιδιώματα, πρέπει νά γρά-
φεται διά τοΰ ι, οίον ερ~/_ιτί_ άντί

Τό ζ πλήν τής κοινής αύτοΰ προφοράς παρουσιάζει ένια-
χοΰ και διαφοράς. Οΰτω προφέρεται δασΰ, όπως καί τό δασύ
σίγμα. Τό τοιούτον δασύ ζήτα δηλοΰμεν διά τοΰ^ξ ή δι' ενός
δασέος πνεύματος ζΓ. Άλλοΰ πάλιν προφέρεται εντελώς όπι-
σθοδοντικόν, άκουομενον λεπτόν καί συριστικόν. Τό τοιού-
τον ζήτα δυνάμεθα νά δηλώσωμεν διά τοΰ ζ. 'Ιδιάζει δέ ό
φθόγγος ούτος εΐς τούς αλβανοφώνους πληθυσμούς καί είς
τούς "Ελληνας τοΰ μακεδονικοΰ Μελενίκου, άκοΰεται κά-
πως εΐς τήν Μαρώνειαν, ίσως δέ καί άλλαχοΰ. "Οπου τέλος
κατήντησεν εις άλλους φθόγγους, ώς π. χ. τζ, θά γράφεται
διά τών φθόγγων τούτων, οίον τζώ άντί ζω.

Περί τοΰ γ|_ούδέν έχομεν νά παρατηρήσωμεν. "Οπου έχει
τήν προφοράν τοΰ ^ε^ βεβαίως θά γράφεται ώς _ε^όπου δέ
εκπίπτει, καθώς εΐς τά βόρεια ιδιώματα, δέν θά σημειοΰται
καθόλου, οίον ή δρ,ουρφ' άντί ή όμορφη.

Τό θ έχει την κοινήν καί συνήΤΤη* άυτ 3ΰ" 'προφοράν. "Οπου,
ώς έν Καππαδοκία, έγινε σ, θά γράφεται διά τοΰ σ, οίον
σέλου. άντί θέλω.

Τό ι πλήν τής κοινής αυτού προφοράς, έχει εΐς τινας έκ
τής τουρκικής προελθοΰσας λέξεις μέσην τινά προφοράν μεταξύ
ι καί ου. Τό τοιούτον ι δηλοΰται διά τοΰ J[ ('), άκούεται δέ
συνήθως εις τάς τουρκοκρατουμένας ή τάς νεωστί άπελευθε-
ρωθείσας χώρας. Ό φθόγγος τέλος ι, είτε ^είναι είτε η είτε
ει είτε οι εις πολλά τής Ελλάδος μέρη μεταξύ δύο φώνηέν-

(') Τό τοιούτον ΐ άνωτέρω έδηλώσαμεν διά τοϋ λατινικού i.
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των είτε εντός τής λέξεως είτε έν συνεπεία αναλύεται εις ι
και τό ήμίφωνον j. Τό ήμίφωνον τοΰτο γράφομεν δια τοΰ
ι, οιον ήι 8|xopcp7j, ή γpuà κτλ.

Τό κ εχει τήν συνήθη προφοράν, ή όποια πρό μέν τών
αδρών φωνηέντων _α_καί ο_ειναι μάλλον ύπερωϊκή, πρό δέ
τών λεπτών μάλλον οΰρανική. Πολλάκις δέ καί έκπι-

πτόντων τών φθόγγων τούτων διατηρεί, ώς τό τήν ούρα-
νικήν αύτήν προφοράν, οπότε και είναι ανάγκη νά δηλοΰται
δια τοΰ κ^ πιοάχ' τό παγάκι. Ε'ις μερικά ιδιώματα

εΐς τινας λέξεις, έχουσας συνήθως διπλοΰν κ*ι συνοδεύεται
ή έκφορά καί υπό δασέος πνεύματος. Τό τοιούτον δασύ
κάππα γράφεται διά τοΰ κ' τι X2Lj. οιον κοχκ,'αλο (προφ.
κόκκίΐιχλο). "Οπου τό_κ_πρό τοΰ ε καί ι κατέληξεν είς
πρέπει νά γράφεται διά τοΰ τσ.

Καί τό λ παρουσιάζει κάποιαν ποικιλίαν εΐς τήν προ-
φοράν. Πρό τών λεπτών φωνηέντων ε καί προφέρεται
ούρανικώτερον ή πρό τών α καί ο. Ενίοτε δ' ή ούράνωσις
αύτη προχωρεί πολύ καί έχομεν τέλειον ούρανικόν^.
όποιον σημειοΰμεν, ώς συνήθως τά ούρανωθέντα, διά τού
οιον κλ'έφτου, λ'ύκου;. Ή ούράνωσις αύτη είναι συνή-
θης εΐς τά βόρεια ιδιώματα. Πρό τοΰ α καί ο ή προφορά
τοΰ λ είναι κατά τό μάλλον ή ήττον ύπερωϊκή, ένιαχοΰ δέ
προυχώρησε καί τόσον, ώστε έκ τοΰ^,μάς έδωκεν_ουλ όπως
εΐς τινα μέρη τής βορείου Θράκης. Ή ύπερωϊκή αύτη προ-
φορά, συνήθης εΐς τούς Τσάκωνας καί πρό λεπτών φωνηέν-
των, δηλοΰται διά τού λ. "Οπου έγινε ρ; ώς εΐς τινα συμ-
πλέγματα εις τά Σφακια της Κρήτης, θά γράφεται διά τού_£^
Τό ji^ δέν παρουσιάζει ποικιλίαν εΐς τήν προφοράν καί
επομένως ούτε καί εΐς τήν γραφήν.

Τό_ν_καί αύτό, ώς τό ^ δύναται νά είναι τό σύνηθες,
δύναται νά είναι ούρανικόν, οίον ν'ύφ ν'ιρό,,κατβαίν', συ-
χνόν εΐς τά βόρεια ιδιώματα, δύναται νά είναι καί ύπερωϊ-
κόν j, ώς είναι εΐς τά τσακωνικά γαστενί«_ή καστανιά.
Τό ς ώς τό ζ δύναται νά είναι τό κοινόν, δύναται νά
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είναι δασύ ξ, οιον jUoou (=ξέρω), δύναται νά είναι και
δδοντικόν ξ*Γ

Τό jj. πλήν τής κοινής προφοράς είς τά βόρεια ιδιώ-
ματα ε'γινεν _ου και πρέπει νά γράφεται _ου. Εΐς τόν Πόντον
όμα)ς έχομεν καί τό κλειστόν ο, μεταξύ jè καί ο^ τό όποιον
προέρχεται έκ τής συνιζήσεως εο^ οΐον σπέλόν τό σπήλαιον.

Τό π δέν έχει ποικιλίας εΐς τήν προφοράν, πλήν όπου
προσέλαβε τό δασύ πνεύμα, οπότε γράφεται οΐον κούπ'α
(προφ. κοόπΐΐα), (Ζππ'αρος (προφ. αππίίαρος) έν Κύπρω ό
ίππος κ.τ.τ.

Τό_£_παρουσιάζει ποικιλίαν εΐς τινα συμπλέγματα έν τή
τσακωνική διαλέκτφ. Ούτως έχομεν τό δδοντικόν ρ' (προφ.
περίπου ρζ), οΐον ρ'άτζι (προφ. ρξάτζι —ρυάκι), και το παχύ
ρ (προφ. Cil, σ), οιον άτρωπο (προίρ. άτσωπο). Τά τοιαύτα
όμως δύνανται νά γράφωνται καί άναλελυμένα, το πρώτον
διά τοΰ ρξ καί τό δεύτερον διά τοΰ τζ, έφ' οσον, εννοείται,
συμπίπτουν τελείως πρός τά συμπλέγματα ταύτα. Ένιαχοϋ
παρουσιάζεται καί τό ύπερωϊκόν ρ, τό όποιον πλησιάζει πρός
τό ^__îtai γράφεται διά τού g, οιον σχεδία ή στεριά.

Τό _σ_παρουσιάζει τάς αύτας κατά τοπους ποικιλίας, τάς
οποίας καί τό ζ. "Η έχει δηλαδή τήν κοινήν μέσην προ-
φοράν ή είναι δασύ σ, ή όπισθοδοντικόν, συριστικόν ά.

Τό τ πλήν τής κοινής προφοράς, παραλαμβάνει ενίοτε
καί τό δασύ πνεΰμα, καί γράφεται οΐον πετ'ερόζ, |AOiiTcTfj
ή μύτη εν Κύπρφ, έπτ'ά κττ.

Τό__υ_έχει τήν κοινήν τοΰ προφοράν πλήν όπου, ώς
έν 'Αττική, Αίγίνη καί Πόντφ, διετήρησε τήν άρχαίαν προ-
φοράν τοΰ γαλλικού U, όποτε καί γράφεται διά τοΰ_ϋ^ οιον
άχΟρα τά άχυρα.

~Το φ έχει, καθόσον γνωρίζω, παντού τήν κοινήν προφοράν.

Το χ, ώς καί τό 3 πρό τών λεπτών φωνηέντων ε καί ι
έχει κατα τό μάλλον ή ήττον ουρανικήν προφοράν. "Οταν
αύτη είναι πολύ έντονος ή όταν εξέπεσε κατόπιν πρέπει
νά σημειώνεται τό ούρανικόν ^^ οΐον pay' ή ράχη (ή προ-
φορά έγγύς πρός τό ράη). Ένιαχοϋ (Κάτω 'Ιταλία, Καππα-
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δοκία) ή προφορά τοϋ y είναι δασεία πλησιάζουσα ή και
ταυτιζομένη πρός τό δασύ^σ^οιον jïiôvij. σέρι Τό τοιοϋτον
δύναται νά γράφεται διά τοΰ_ σ. Άλλοΰ τέλος εΐς μερικάς λέ-
ξεις τό χ πλησιάζει πρός τό δασύ πνεϋμα. Τό τοιοϋτον δύνα-
ται νά σημειώνεται διά τοϋ y't οιον y'gfVTt.'

Τό ψ δύναται νά έχη, ώς τό τριπλήν προφοράν, δη-
λαδή την κοινήν, ψ, τήν δασεΐαν, τήν όδοντικήν ψ.

Τό^ϋ^έχει τήν προφοράν τοϋ ο. όπου δέ (έν Πόντφ) εκ
συνιζήσεως προέκυψε κλειστόν ö γράφεται ω. οιον παλώ'νω
τό παλαιώνω.

Πλήν τών φθόγγων τούτων έχομεν εΐς τήν νέαν έλλη-
νικήν και συνθέτους συμφώνους φθόγγους τσ. τζ. π. χ. έτσι,
κουλουρτζής. Ούτοι έχουν πολλάκις δασεΐαν προφοράν, οπότε
γράφονται διά τοϋ τσ και τ|. οίον κοτ£ά|ΐπασγι;. τσαιρός^
ένιαχοΰ δέ καί όπισθοδοντικην, συριστικήν, οπότε δύνανται
νά γράφωνται τσ καί τζ. Πολλάκις παρουσιάζουν καί έρρινον
προφοράν, είτε "ύπήρχεν άρχικώς ν είτε όχι, οίον άντξελος,
κοντζάμπασης, οπότε καί πρέπει νά γράφωνται διά τοϋ ντο,

22S» J2& HÜ*

Τελευταΐον έχομεν τόν έκ τοΰ _ξ_προελθόντα έν Κάτω
'Ιταλία φθόγγον ττσ, οίον Ιπλεττσα τό έπλεξα.

* ■ ·,
* * \

Τά γράμματα καί τά σημεία ταΰτα βεβαίως δέν εξαν-
τλούν πάσας τάς φθογγικός περιπτώσεις, αί όποΐαι είναι έν-
δεχόμενον νά παρουσιασθούν εΐς τόν συλλογέα. Όπωςδή-
ποτε όμως έξ αύτών λαμβάνει τινά έννοιαν τής ποικιλίας τών
φθόγγων τών νεοελληνικών διάλεκτων καί χρησιμοποιών τά
άνωτέρω σημεία ή έν άνάγκη καί συμπληρών αύτά διό τής
δημιουργίας νέων δύναται κατά τό μάλλον ή ήττον νά πα-
ρουσιάζη πιστήν εικόνα τών φθόγγων τοΰ ιδιώματος, εΐς
τό όποιον γράφει. Γράφων δ' ούτω διπλήν παρέχει ύπηρε-
σίαν. Διότι τά κείμενα, τό όποΐα θέλει παρέχει, καί ώς λαο-
γραφικό μνημεία θό είναι τέλεια, άλλά καί ώς γλωσσικαί
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πηγαι θά δύνανται νά χρησιμοποιηθούν ασφαλώς δια τήν
πληρεστέραν γνώσιν τών νεοελληνικών ιδιωμάτων.

Μίαν μόνον τελευταίαν έπιφύλαξιν έχομεν νά συστήσω-
μεν. Ή γνώσις ενός ιδιώματος νά μή παρασύρη τόν συλ-
λογέα και μεταβάλλη ή άφομοιώνη τούς φθόγγους κατά τάς
γνώσεις τού 'ιδιώματος, τάς οποίας έχει. Πολλάκις παρου-
σιάζονται διαφοραί, έσημειώσαμεν δέ άνωτέρω τί συμβαίνει
μέ τά ασματα. Ή δέ μεγίστη άρετή ε'ις τάς καταγραφάς
ταύτας παραμένει πάντοτε μία και μόνη· ή άκριβής άκου-
στική τών έκφερομένων φθόγγων άντίληψις και ή άκριβής
άπόδοσις τοΰ άκουσθέντος. Τίποτε περισσότερον.
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"Αβδηρϊται σ. 2Η2.
άγερμοί σ. 32.
αγιασμός σ. 181, 183.
άγια Σοφιά σ. 160.
άγιοι σ. 167, 39δ, 396.
άγιος Βασίλειος σ. 168.
άγιος Γεώργιος σ. 156.
άγιος Νικόλαος σ. 168.
άγιος Σπυρίδων σ. 168.
άγυρτικά ςίσματα σ. 78.
άδελφοποίησις σ. 128, 135.
άδης σ. 205.

αίνιγμα σ. 14, 308, 341 κέ. —θρη-
σκευτικά σ. 345 κέ.
αινιγματική γλώσσα σ. 357.
αινιγματικά παραμύθια σ. 355.
αίνος σ. 246, 304.
αΐξ σ. 195.
Αίσωπος σ. 251.
Αισώπου βίος σ. 262.
αίτια σ. 206.

αιτιολογικοί μύθοι σ. 319—παρα-
δόσεις σ. 154.
αιώρα σ. 36.
άκρΐται σ. 79 κέ., 83.
ακριτικά ςίσματα σ. 72, 79 κέ.
άλαφροήσκιωτοι σ. 185.
'Αλέξανδρος σ. 177, 178, 344.
αλεπού σ. 257.
άλιτήριος σ. 205.
αλληγορία σ. 248, 304, 328 κέ.,

342, 357, 358.
άλφαβητάρια σ. 78.
άλφάβητος αγάπης σ. 60.
'Αμαζόνες σ. 155.
άμανές σ. 22, 59.
άμαξοπηγική σ. 419.
ανάθεμα σ. 118, 202.
άνασκελάδες σ. 183, 202.
Ανδρόνικος σ. 83.
άνεμοι σ. 152, 171.
ανεμοστρόβιλος σ. 184, 189.

άνθρωπομορφισμός σ. 238.
αντρειωμένοι σ. 82, 163.
άοιδοί σ. 94.
άπαρχαί σ. 41, 115.
άπειλαΐ σ. 101.
άπευχαί σ. 130 κέ., 41Τ.
άποδιοπομπαί σ. 157.
'Απολλώνιος σ. 289, 356.
άποτροπαί βλ. άπευχαί.
άποτρόπαια σ. 181, 187.—ονόματα
σ. 365 κέ., 368.—παρωνύμια σ.
379, 382.
άποτυπώματα σ. 153, 164.
άποφθέγματα λακωνικά σ. 308.
άραί σ. 290.

'Αράπηδες σ. 176, 174, 265.
'Αρέθας σ. 81.
Άρεως σ. 29, 149.
άριθμητικά άσματα σ. 44, 60, 78.
'Αριστοτέλης σ. 250, 300, 303, 304.
'Αριστοφάνης σ. 280, 428.
άρκτος σ. 212.
άρματωλοί σ. 109.
"Αρνη σ. 206.
"Αρτεμις σ. 186.
άρτος σ. 126.
'Αρχίλοχος σ. 249.
άσθένειαι σ. 114,153,157,186,187,
189, 197.—ζφων σ. 178, 417.
άσματα σ. 12, 20 κέ., 106, 140,
142, 266, 267, 289, 326, 341,
379, 425, 428.
άσπασμός σ. 126, 144, 147.
άστεΐα σ. 315.
άστρα σ. 169, 394, 399.
άστρολογία σ. 110, 366.
Αύγουστΐνος σ. 43.
αύτοκατάραι σ. 126.
αύτοσχεδιασμός ρεμάτων σ. 24.
άφηγηταί σ. 213, 279 κέ., 285, 287,

292, 293 κέ.
αφορισμός σ. 118, 202.
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Βάβω σ. 47.
ballades σ. 26.
βάπτισις σ. 109, 114, 138.
Basile σ. 269.

Βασίλειος Διγενής 'Ακρίτας σ. 79

κέ., 82, 153, 156, 164.
βασιλιάδες σ. 162.
βατραχομαχία σ. 214, 410.
Bédier σ. 270, 284.
Benfey σ. 237, 269, 284.
βίοι ο. 330, 419.
βιοτεχνία σ. 18, 19.
βλασφημίαι σ. 148, 362.
Βοιωτοί σ. 232.

βρικόλακας σ. 153,176,179, 201 κέ.
βωμολοχίαι σ. 181.

γάιδαρος σ. 155.—φυλλάδα σ. 257
410.

γάμος σ. 13, 51, 109,114,135,138.

γαστέρα σ. 197.

Γελλοϋ σ. 185, 188.

γερόντων θανάτωσις σ. 161.

γεφύρι τρίχινο σ. 205.

γή σ. 126, 169.

γητέματα σ. 99.

Γίγαντες σ. 163.

Γίλγαμος σ. 279.

γκιώνης σ. 173.

γλείψιμο σ. 99.

γλώσσα σ. 15, 364 κέ. — ζφων σ.

238, 421, 424—παιδική σ. 427.
γλώσσαι αίνιγματικαί σ. 357. —
συνθηματικοί σ. 359.— μυστι-
κοί σ. 359.
γλωσσοδέται σ. 363.
γνώμαι σ. 300 κέ., 328, 345.
γνωμικό ςίσματα σ. 76. — ποίησις

σ. 345.
γονυκλισία σ. 144.
Γοργόνα σ. 149, 176, 177, 178,
287.

γριά σ. 153, 397.
Grimm σ. 237, 269, 279.
γυμνώσεις σ. 144.
γυναίκες σ. 155, 221, 225.
γυρίσματα βλ. τσακίσματα.
Guslar σ. 60.

δαίμονας σ. 193.

δαίμονες σ. 157, 177,178,179,184.
δαυλός σ. 181.
δεισιδαιμονίαι σ. 413.
δένδρα σ. 101, 153, 170, 188.
διάβολος σ. 193, 225, 417.
διακοπαί είς παραμύθια σ. 292.
Διγενής βλ. Βασίλειος,
διήγημα σ. 309.

διηγήσεις έπεισοδιακοί σ. 240. —
ευτράπελοι σ. 208 κέ., 258,
267, 274.—μαγικοί σ. 278.—
παροιμιώδεις σ.235.—σκωπτι-
κοί σ. 240 κέ., 242, 258.
διήγησις σ. 213 κέ., 266.—παρα-
μυθά σ. 282, 290 κέ. .
δίκαιον σ. 17, 19, 150, 339.
δίστιχα σ. 22 κέ., 59, 334.
δοξασίαι σ. 331, 339, 413, 429.
δράκοι σ. 174, 287.
δράκοντες σ. 173.
δρακοντοκτονία σ. 173.
δραματικοί παραστάσεις σ. 89,238.
δρίμες σ. 397.

έγκαταλείμματα σ. 269.
έγκυος σ. 114.

έθιμα σ. 19, 155, 331, 339, 389.

έθνολογία σ. 15.

εικόνες σ. 168.

έκατόλογα σ. 60.

Εκκλησιαστής σ. 308.

έκκλησιές σ. 168.

έκπαίδευσις σ. 16.

"Ελληνες σ. 163.

"Εμπουσα σ. 183, 190, 191.

έμπτυσμός σ. 99, 130, 132, 145.

εναγκαλισμός σ. 144.

ενάρξεις παραμυθιών σ. 283, 290.
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επιβιώσεις σ. 10 κέ., 39.
έπιγραφαί σ. 110 κέ., 290.
έπιμύθια σ. 241, 245, 247, 259 κέ.
έπιορκία σ. 129.
έπιστήμη σ. 19.

έπιστήμη κα'ι μυθολογία σ. 154.
έπιφθέγματα έλατικά σ. 420, 426

κέ. — εργατικά σ. 428 κέ.
έπιφώνησις σ. 20 κέ.
έπος ζώων ρ. 245, 257, 410.
έπύλλια σ. 85, 289.
έπφδαί σ. 45, 51, 78, 97 κέ., 131,

151, 290, 348.ε 349.
έπώνυμα σ. 372 κέ.
έργατικά ςίσματα σ. 28.
έρως σ. 279.
'Ερωτοπαίγνια σ. 60.
έτος σ. 347.

ευτράπελοι διηγήσεις σ. 321 κέ.
εύφημα ονόματα σ. 365 κέ.
ευφημισμοί σ. 132, 185, 194, 365,
417 κέ.

εύχαί σ. 32, 69, 98, 108, 130, 143,

146, 362.
έφιάλτης σ. 153, 196.

Ζαφείρης σ. 37.
—<ζώα σ. 41, 48, 101, 172, 176, 212,
237 κέ., 317, 365, 369, 381,
382, 388, 389, 393, 394, 421
κέ.—εύγνώμονα σ. 287.—ονό-
ματα 400 κέ., 412. — παρω-
νύμια

Ηλίας προφήτης σ. 168, 171.
ήλιος σ. 46, 63, 126, 153, 169, 316,

348, 429.
ήμέραι σ. 192, 397.
ήμερολόγιον σ. 393.
ήμερονυκτίου διαίρεσις σ. 398.
Ηράκλειτος σ. 310.
'Ηρακλής σ. 279.
'Ηρόδοτος σ. 8, 47, 358.
ήρωες σ. 166,279.—κοιμικοί σ.321.
'Ησίοδος σ. 249.
ήχώ σ. 153.

θάλασσα σ. 169, 177, 430.

θάνατος σ. 109, 114, 205.
Θέογνις σ. 307.
θεοδικίαι σ. 126.
θεοί σ. 166.
θηρία σ. 173.
θησαυροί σ. 174, 200.
θρησκεία σ. 15, 16, 19.
θρησκευτικά ςίσματα σ. 77.
θρήνοι σ. 86.
θυμίαμα σ. 181.
θυσίαι σ. 339.

ιδρώς εικόνων σ. 168.
Ιουλιανός σ. 249, 250.
ΐρις σ. 171.
ιστορία σ. 156.
ιστοριογραφία σ. 160.

Καθαρά Δευτέρα σ. 35.
καθαρογλωσσήματα σ. 140, 363.
Καϊάφας σ. 149, 167.
Κάιν σ. 170.
καιροί σ. 171.

καλλικάντζαροί σ. 169, 179, 417.
καλλιτεχνία σ. 18.
καπνίσματα σ. 179.
καράβια σ. 140.
καραγκιόζης σ. 89, 232.
καρδία σ. 204.
κασσίτερος α. 195.
καστράκια σ. 351.
κατακλείδες παραμυθιών σ. 229,

283, 291.
κατακλυσμός σ. 34.
καταλόγι σ. 60, 314, 351, 352.
κατάραι σ. 32, 108, 122,130, 150,
362.

Κατελάνος σ. 149.
κατσίκα σ. 167.
Κάτω κόσμος σ. 205.
Κένταυροι σ. 174.
κεντήματα σ. 18.
κλάδοι σ. 32.
κλειδοχρονιά σ. 297.
κλέφται σ. 408.

κλέφτικα ι^σματα σ. 47, 68 κέ.
κλήδονας σ. 36.
κληρικοί σ. 220, 229.
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κλήρος ο. 56 κέ.
κοινωνική όργάνωσις σ. 19.
κόκκαλα σ. 187.
κόλασις σ. 200.
κορακιστικά σ. 359.
κόσκινο σ. 182.
κοσμήματα σ. 18.
κούνια σ. 36.
κουπάρι σ. 137.
κρότοι σ. 21, 130, 138, 192.
κτίρια σ. 165.
Quintilianus σ. 251.
Κύκλωπες σ. 163, 164.
Κυμαΐοι σ. 232.
κυνοκέφαλοι σ. 173.
Κυρά Κάλω σ. 186.
κώδωνες σ. 33.
κωμφδία σ. 315.
κωφο'ι σ. 227.

λαγωός σ. 195.
Λάζαρος σ. 33.
λακωνίζειν σ. 308.
λάμιες σ. 190.
λαμπιδοΰσα σ. 172.
Lang σ. 270.
λαογραφία σ. 7 κέ.
Λάουρα σ. 149.

λατρεία σ. 157, 342, 345, 373, 394,

422, 423.
λειδινός σ. 36.
lemuria σ. 13.

λέξεις εύχετικαί σ. 117.— αποτρε-
πτικοί σ. 132. — μαγικαί σ. 97,
130, 417.—έπιτηδευματικαί σ.
418 κέ.—περιστατικαί σ. 430.
λεοπάρδαλις σ. 212.
λεχώ σ. 110.
λέων σ. 212.
Λησμονιά σ. 206.
ληστρικά φσματα σ. 73.
λιανοτράγουδα σ. 59.
λιθοβολία σ. 119, 204.
λίθος 125.
λίμναι σ. 161.
Λιογέννητη σ. 290.
λογοπαίγνια σ. 116, 361 κέ.
λογοποιοί σ. 280.

λόγος σ. 252, 310, 314, 338.
λοιδορίαι ζφων σ. 243.
λυκανθρωπία σ. 182.
λύκος σ. 194, 195, 212, 242, 257,
317.

μαγεία σ. 111. κέ., 122 κέ., 130,145,

151, 157 κέ., 266, 294, 423.
μάγοι σ. 153, 191, 193, 277.
Μάιος σ. 13, 34.
Μακρεμβολίτης σ. 345.
μαντική σ. 365.
Μάρκος Κράλιεβιτς σ. 83.
μαρμαρώματα σ. 171.
Μάρτιος σ. 153, 154, 207.
μαχαίρι σ. 99, 182.
Μεγάλη Πέμπτη,—Παρασκευή,—

Σαββάτο σ. 32.
μέθοδος λαογραφίας σ. 14.
μειλίγματα σ. 187, 189, 198.
Μένανδρος σ. 307, 319.
μετάνοια σ. 145.
μεταμφιέσεις σ. 179, 423.
μεταφοραί σ. 429.
μητρωνυμικά σ. 376, 377.
μίμησις σ. 48, 110, 243, 420 κέ.
μνηστεία σ. 114.
μοΐραι σ. 198 κέ., 287, 348.
μοιρολόγια σ. 63 κέ.
μοιρολογίστρες σ. 64.
Μονοβύζα σ. 155, 159.
Μονομάτηδες σ. 165.
μοσχομάγκα σ. 430.
μούντζα σ. 99, 150.
μουσική σ. 266.
μπαρούτι σ. 187.
Μπερτόλδος σ. 234.
μυθιστόρημα ελληνικόν σ. 289.
μυθολογική έρμηνεία τού κόσμου

σ. 154.
μυθοποιοί σ. 280.
μύθος σ. 15, 19, 215, 235 κέ.,
264, 267, 268, 274, 305, 314,
316, 317, 339, 342, 349, 351,
430. —αίσώπειοι σ. 241, 410.
— διδακτικοί σ. 245, 246 κέ.,
258, 300, 304, 329.-ζφων σ.
237, 254, 317, 330. — παροι-
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μιώδεις σ. 236, 254, 300 κέ.—
τοπικοί σ. 320.
μύλος σ. 182, 195.
μώρος σ. 175.

νανουρίσματα σ. 47.
Ναστραντίν Χότζας σ. 211, 213,

220, 222, 234, 236, 253.
ναΰται σ. 279.

νεκρός σ. 157,195 κέ., 200 κέ., 343,
366.

νεραϊδάρης σ. 187.

νεράιδες σ. 153. 157, 171, 181,

184 κέ., 287, 319.
νεραϊδόξυλο σ. 187.
νερό άθάνατο σ. 177, 206.— τής

λήθης σ. 206.
νομάτισμα σ. 101.
νύμφαι σ. 184.

ξενιτειάς άσματα σ· 61 κέ.
ξόρκια σ. 99, 100, 187.

'Οδυσσεύς σ. 279.
Όμηρος σ. 7, 159, 249, 307.
ομαδική ψυχολογία σ. 15.
ομοιοκαταληξία σ. 22, 85.
όμοιοκάταρκτα σ. 22.
ομοιώματα σ. 33.
όνειρα σ. 196, 270 κέ., 274, 275 κέ.
όνοκέφαλοι δαίμονες σ. 184.
όνόματα αποτρεπτικά σ. 417.—βα-
πτιστικά σ.364 κέ., 411.—δαι-
μόνων σ. 179.—διπλά σ. 366,
371.—έργαλείων σ. 418 κέ.—
εύοίωνα σ. 117.—εύφημιστικά
σ. 185. — ζώων καί φυτών σ.
412, 417.— μαγικά σ. 415.—
μηνών σ. 395. — οικήσεων σ.
407.—παροιμιώδη σ. 321,322.
— προσωρινά σ. 368, 371. —
φυτών σ. 412 κε. — ώρών σ.
393.

ονοματοποιία σ. 421.
όνοσκελίς σ. 183.
όπτασίαι μοναχών σ. 278.
όρκοι σ. 122, 124, 211.
όσμαί δυσώδεις σ. 181.

ούρανός σ. 169.
όφεις σ. 173, 176.

παιδίον σ. 13, 39, 426.
παίγνια σ. 13, 362, 426.
παιδιόφραστος διήγησις σ. 243,41U.
Παναγία σ. 101, 102.
Παντσατάντρα σ. 248 κέ., 251, 252,
262.

παραβολή σ. 309.
παραγγέλματα βίων σ. 330 κέ.
παράδειγμα σ. 236, 262.
παράδεισος σ. 200.
παράδοσις σ. 15.

παραδόσεις σ. 18,152 κέ., 235, 242,
267, 274, 339, 342, 388, 413. -
αιτιολογικοί σ. 240, 257, 424.
παραλληλισμός σ. 22.
παραλογή σ. 28.

παραμυθάδες σ. 280 κέ. Βλ. καί

άφηγητ"ί.
παραμύθια σ. 12, 213,215,227, 248,
252, 261, 264 κέ., 286 κε., 314,
317,327,338, 350, 351,355 κέ.,
425.—ευτράπελα σ. 215.—ζώων
σ. 244, 257.
παραστάσεις μιμικαί σ. 33, 36, 37.
παρήχησις σ. 362.
παρμάκι σ. 150.

παροιιιίαι σ. 252, 267, 277, 290,
299 κέ., 300. 314, 342, 351,
362.—άρχαΐαι σ. 336 κέ.—βυ-
ζαντινοί σ. 335 κέ.
παροιμιώδεις διηγήσεις σ. 235.
παροιμιο'ιδεις λέξεις σ. 335.— μύ-
θοι 230, 247, 254. — φράσεις
σ. 311, 334.
παρομοιώσεις σ. 24, 236, 306.
παρφδίαι σ. 55, 214, 362.
παρωνύμια σ. 323, 374, 375, 378

κέ.—ζώων σ. 409.
Πάσχα σ. 36.
Παυσανίας σ. 8.
πελαργός σ. 41.
πεντάλφα σ. 204.
περίαπτα σ. 181, 187.
περι αροτρίωσις σ. 198, 204.
περιπαίγματα σ. 217, 323, 332.



445

περηερούνα σ. 34.
Perrault σ. 269.
Περσεύς σ. 279.
πετεινός σ. 182.
ΓΙεφταργά σ. 192.
Πιλάτος σ. 149.
Πλανούδης σ. 336.
πλάτος διηγηματικόν σ. 229. 261,
292.

Πλάτων σ. 250, 256, 280.

πλοΐον σ. 32.

ποδαρικό σ. 200.

ποιήματα σ. 141.

ποιηταί σ. 24, 81, 85 κέ.—Κύπρου

23, 59, 60, 88.
ποιναί σ. 150.
Πόλη σ. 153 κέ., 160.
πούλια σ. 170.
Πουλολόγος σ. 243.
προβλήματα σ. 360 κέ.
Πρόδικος σ. 250.
προλήψεις σ. 331, 339.
πρόοδος πολιτισμού σ. 11.
προοίμια μοιρολογιών σ. 66.
προπόσεις σ. 133 κέ.
προσευχαί σ. 57, 78.
προσωποποιΐα σ. 112,152, 238,429.
πρωτοχρονιά σ. 32, 200, 414.
πτάρνισμα σ. 115.
πτηνά σ. 41, 48.
πυθαγόρειοι γνώμαι σ. 310.
πύρ σ. 126, 181.
πυραί σ. 183.

ράβδοι σ. 33.
ραπτική σ. 419.
ρήσεις μνημονικαί σ. 334.
ριζικό σ. 36.
ρίμα σ. 85.

ριμαδόροι βλ. ποιηταί.
ρίμες σ. 85 κέ.
ρινός προστριβή σ. 144.
ρυθμός σ. 20.

Σάββατον σ. 203.
σαμαντίβα σ. 185.
σαμάρκο σ. 150.
σαμοβίλα βλ. σαμαντίβα.

Σαρακηνός σ. 149, 155.

Σαραντάπηχοι σ. 163.

σαράντισμα σ. 114.

σάτυραι σ. 76.

σατυρικά ασματα σ. 75.

Σειράχ σ. 308.

σειραί σ. 374.

σεισμοί σ. 170.

Σειρήνες σ. 178.

σελήνη σ. 153, 170, 353.

Σεπτεμβρίου 11 σ. 206.

σιδερόχορτο σ. 172.

Σιμωνίδης σ. 249.

σιφώτης σ. 180.

σκόρδα σ. 132, 187, 204.

Σκύλλα σ. 178.

σκύλος σ. 155.

σκυταλισμός σ. 430.

σκώμμα σ. 149, 208 κέ. 240, 378 κέ.

381, 409.—παροιμιώδη σ. 323.
σκωπτικά φσματα σ. 51, 54.—διη-
γήσεις σ. 215, 229.
Σολομών σ. 307.
σπανοί σ. 228.
σπορά σ. 343.
σταυρός σ. 181.
σταύρωμα σ. 99.
στάχτη σ. 132.
στέγη σ. 19.

Στεφανίτης καί 'Ιχνηλάτης σ. 249,
251.

στέφανοι γάμου σ. 12 κέ.
στοιχειά σ. 172, 175,196, 287,177.
Στράβων σ. 8.
Straparola σ. 269.
στρίγγλες σ. 149, 153, 151.
στύλος τής γής σ. 169.
Συβαρΐται σ. 232.
Συναξάριον τού τιμημένου γαδά-

ρου σ. 410.
συναπαντήματα σ. 145.
συνήχησις σ. 22.

συντηρητικότης τοΰ πλήθους σ. 11.
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ταξίδια είς τύν "Αδην ο. 278.

ταχταρίσματα σ. 48.

τελέσματα σ. 176.

τεμενάς σ. 147.

τέττιξ σ. 41, 50.

τέχνη σ. 15.

τζιτζιρόκλικο σ. 41.

τοκετός σ. 114.

τόξευσις σ. 47.

τοπωνύμια σ. 185, 384 κέ.

τοπωνυμικαί παραδόσεις σ. 161.

totem σ. 366.

τράπεζα κοινή σ. 134 κέ.

τραμποΰκος α. 431.

τρίματοι σ. 165.

τρίστρατα σ. 182, 189.

τροπάρια ώς έπωδαί σ. 104.

τροφή σ. 19.

τσακίσματα σ. 22.

Tylor σ. 270.

τύμπανον σ. 195.

τυφλοί σ. 68 κέ.

Τύχη σ. 198 κέ.

ύβρεις σ. 148, 194.
υποδηματοποιία σ. 418.
ύπόκλισις σ. 144 κέ.
ύφαντική σ. 418.

φαγητό σ. 177.
Fallmerayer σ. 390.
φανοί σ. 32.

φαντασία μυθοπλαστική σ. 152,

341, 401, 415, 425, 429 κέ.
φαντάσματα σ. 195.
Φαράλια τής Άττάλειας βλ. Λά-
ουρα.

φασκέλλωμα βλ. μούντζα.
Fauriel α. 66, 84, 90, 91.
φεγγάρι σ. 154, 186.
φίλημα σ. 144.

Φιλόγελως σ. 231 κέ. —

φιλοδωρήματα σ. 135, 141.

φιλοσοφία σ. 339.

φθόγγοι τών ιδιωμάτων σ. 432 κέ.

φτύσιμο βλ. έμπτυσμός.

φυλαχτάρι σ. 187.

φύσημα σ. 99.

φυτά σ. 171.—ονόματα σ. 412 κέ.

Φωκυλίδης σ. 307.

φωναί ζφων α. 48 κέ., 238, 420 κέ.

φωνογράφος σ. 91.

Φώτα σ. 32.

χαιρετισμοί σ. 143 κί. 362.

Χαλιμά σ. 344.

χαμοδράκια σ. 178.

Χάρος σ. 205.

χειραψία σ. 146.

χειρονομίαι σ. 132.

χειρών έπίθεσις σ. 110, 126, 127.

χειροτεχνία σ. 18.

χελιδών σ. 41, 50.

χελιδονίσματα σ. 33.

Herder σ. 8.

Χιτοπαδάσσα βλ. Παντσατάντρα.
χορός σ. 239, 266, 423.
χρησμοί σ. 345.
Χριστός σ. 101, 102, 167, 310.
Χρονικόν τού Μωρέως σ. 88.
χρόνος σ. 348. — διαίρεσις σ. 392.
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