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Π POΕΙΣΑΓΩΓΙKON ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τοϋ παρόντος βιβλίου, τό όποιον εξεδόθη εις πρώτη ν έκδοσιν τό
1922 εϊς την σειράν δημοσιευμάτων τοΰ άρτισυστάτου τότε Λαογρα-
φικού 'Αρχείου, τα έκτυπωθέντα αντίτυπα έχουν έξαντληθή ήδη πρό
τοΰ έτους 193ό.

Επειδή τό έργον τοΰτο δεν έπαυσε και σήμερον έτι, μετά τήν
πάροδον τόσου χρόνου από της πρώτης έκδόσεώς του, να είναι χρή-
σιμον εις τους έπιθυμοΰντας νά γνωρίσουν τό περιεχόμενον και τήν
πολιτιστικήν σημασίαν ενός μέρους τοϋ εκ παραδόσεως ελληνικού λαϊ-
κού πολιτισμού, ήτοι των μνημείων τοΰ λόγου, ουδέν δ° έ'τερον έργον
εξεδόθη έκτοτε πρός άντικατάστασίν του, έθεώρησα έκ τοΰτου σκόπι-
μον τήν έπανέκδοσίν του υπό βελτιωμένην μορφήν.

Πρός τοΰτο άπηυθΰνθην κατά τό 1961 εις τόν συγγραφέα, όστις
εδέχθη πρότασίν μου περί επεξεργασίας ΰπ'αύτοΰ τοΰ βιβλίου. Έπηκο-
λοΰθησεν ειτα ή σχετική έγκρισις της 'Ακαδημίας, μετά πρότασιν
της 'Εφορευτικής 'Επιτροπής τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου, και ή άνά-
θεσις εις αυτόν κατ' Άπρίλιον τοΰ 1962 τής συμπληρώσεως και ανα-
θεωρήσεως τοΰ βιβλίου. "Ενεκα όμως άλλων επιστημονικών του απα-
σχολήσεων δ συγγραφεύς έπεβράδυνε τήν σχετικήν επεξεργασίαν, τήν
οποίαν φαίνεται, ότι ήρχισε μόλις κατά τό 1963. ,Μετ' ολίγον οΰτος
ήσθένησεν, ουτω δε δυστυχώς δεν επέτυχε νά φέρη εις πέρας τήν
άνασΰντα'ξιν τοΰ έργου, ώς ύπελόγιζον και είχον προτείνει εις αυτόν.
Ή εργασία του αΰτη περιωρίσθη κυρίως εις τήν ε'ισαγωγήν και εν
μέρει ε'ις τό κεφάλαιον περί τών δημωδών ασμάτων. Τα υπόλοιπα
κεφάλαια έπεθεώρησεν ό συγγραφεύς ασθενής πλέον επιτροχάδην, δεν
κατέστη δε δυστυχώς δυνατόν νά έλθω μετ' αύτοΰ εις συνεννοήσεις
επι ζητημάτων τής εκδόσεως πρό τοΰ θανάτου του, έπελθόντος τήν
18 Μαρτίου 1964.

Ουτω τό βιβλίον εκδίδεται ώς δ συγγραφεύς τό άπέστειλεν ε'ις
τήν Άκαδημίαν μέ τινας παρ' ημών αναγκαίας βιβλιογραφικός ε'ις
αυτό προσθήκας, αί όποΐαι ετέθησαν εντός αγκυλών. Έλπίζομεν ότι
τοΰτο θα είναι ώφέλιμον ε'ις δλους όσοι έχουν ενδιαφέρον δια τόν



η'

εκ παραδόσεως πολιτισμόν τοΰ λαοϋ, ιδία εις τούς σπουδαστάς τής
φιλολογίας καί τούς διδασκάλους διά τούς οποίους επίσης προορίζεται
ή έκδοσις.

Ό συντ. κ. Δημ. Οίκονομίδης, βοηθούμενος ύπό τοΰ έκτ. συντ.
κ. Άγγ. Δευτεραίου, άνασυνέταξε τούς πίνακας τοπωνυμίων, ονομά-
των, λέξεων καί πραγμάτων, ό δέ συντ. κ. Στέφ. "Ημελλος έβοήθησε
κατά τήν έκτύπωσιν είς τάς διορθώσεις τών τυπογραφικών δοκιμίων
καί είς βιβλιογραφικός, ώς άνω, συμπληρώσεις.

Καθηγ. ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
Διευθυντής τοϋ Λαογραφικού "Αρχείου
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Ό αναγνώστης ας μη περιμένη νά εύρη είς το βιβλίον τούτο
την λύσιν όλων των λαογραφικών προβλημάτων, όσα γεννά η παρα-
τήρησις τον βίου τον έλλ.ηνικοϋ λαού. Ή λαογραφία είναι νέα επι-
οτημη, εις δε την 'Ελλάδα πλην των συστηματικών, αλλ' είς ωρι-
σμένα μόνον θέματα αναφερομένων, εργασιών του Πολίτου ελάχι-
στοι αλλαι εργασίαι έγιναν, καϊ αύται πάντοτε με άλλους σκοπούς,
ώς επί το πλείστον αρχαιολογικούς. "Ωστε και αν τό επεθύμει ό συγ-
γραφεύς, fia τον ητο αδύνατον νά δώση εν πλήρες και επιστημονικον
εγχειρίδιον λαογραφίας τον βίου του νέον ελληνικού λαον, άφον λεί-
πουν αϊ απαιτούμενοι προεργασίαι. Σκοπός τον βιβλίον είναι άλλος.
Είναι νά δώση μίαν οπωςδήποτε γενικην Ιδέαν περι της έλληνικης
λαογραφίας και των θεμάτων της και νά διαφώτιση και καθοδη-
γήση τους λαογράφονς συλλογείς, τους επιθυμοϋντας νά συνδράμουν
τό Λαογραφικόν Άρχεΐον εις τό σνλλεκτικόν τον έργον, νά προσελ-
κύση νέους φίλους δια τό λαογραφικόν έργον και νά δωση μορφην
και σύστημα είς τάς συλλεκτικός εργασίας και ερεύνας. Διά τουτο
καϊ είς τα έλληνικά κατ' εξοχήν πράγματα αποβλέπει, και παραδεί-
γματα και κείμενα περιέχει κάπως περισσότερα, τά όποια είς επι-
στημονικώς αύστηρότερον συντεταγμένον βιβλίον ûà ησαν ίσως πε-
ριττά, ενταΰθα όμως έθεωρήθησαν αναγκαία προς πληρεστέραν και
δι'αυτών τών πραγμάτων διαφώτισιν τών συλλογέων. Δια τόν αυτον
δε λόγον και αϊ παραπομπαι είς ξένα εργα και η αναγραφή τοιού-
τοι εκρίθησαν περιτταί. Τοιούτον είναι τό βιβλίον. Θα είναι δ' ευ-
τυχής ό συγγραφεύς, εάν έπέτυχε του σκοπουμένου.

Σ. Π. Κ.
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Το βιβλίον τοϋτο συνεγράφη και εδημοσιευθη εν ετει 1922, ότε
ήμην ακόμη διευθυντης τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου. Ποίος δ σκοπος
της συγγραφής και της δημοσιεύσεως εκτίθεται èv τω προλόγου της
πρώτης εκδόσεως. Σκοπός τον δεν είναι và λύση όλα τα λαογραφικά
προβλήματα, αλλ' απλώς và δώση γενικήν τινα Ιδέαν της λαογρα-
φίας και τών θεμάτων της, δια và διαφώτιση και καθοδηγήση κυ-
ρίως τους λαογράφους συλλογείς εις το έργον των. Το βιβλίον επρό-
κειτο và περιλάβη ολον το περιεχόμενον της λαογραφίας, δηλ. κατά
την διαίρεσιν του αείμνηστου Ν. Γ. Πολίτου και τα μνημεία τοΰ
λόγου (Μέρος Α') και τάς κατά παράδοσιν πράξεις (Μέρος Β ).
Δυστυχώς ενεκα της εξ 'Αθηνών άναχωρήσεώς μου δεν κατώρθωσα
và συμπληρώσω αυτό διά της εκδόσεως του Β' μέρους.

Την διαίρεσιν ταυτην διατηρώ και είς την παροϋσαν εκδοσιν,
μολονόνι δεν θεωρώ αυτήν επιτυχή, διότι ή μεταβολή αυτής θά προν-
κάλει πλήρη άνασύνταξιν τοΰ όλου έργου. Ποία η διαίρεσις, την
οποίαν προτιμώ, θά ΐδη δ αναγνώστης κατωτέρω εις το κείμενον,
διετυπώθη δε και είς τό άρθρον μου «Λαϊκή ζωή», τό δημοσιευθέν
εις την Μεγάλην ' Ελληνικήν Έγκυκλοπαιδείαν (τόμ. Ι", σ. 811).

Την δευτέραν εκδοσιν τοΰ Α μέρους έπροκάλεσεν ή ΰπόδειξις
τον τωρινού διευθυντού τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου κ. Γεωργ. Κ. Σπυ-
ριδάκη, όστις, εχων υπ' όψιν την εξάντλησιν τον βιβλίου και την
αναγκαιότητα αύτοϋ ώς προχείρου βοηθήματος διά τους λαογραφοϋν-
τας, εισηγήθη είς την διοικούσαν τό Λαογραφικόν Άρχειον άκαδη-
μαϊκήν Έπιτροπήν την άνατύπωσιν αύτον. 'Επειδή ομως μετά τεσσα-
ράκοντα ετη από της πρώτης εκδόσεως άρκεταί μεταβολαί έπήλθον
και εις τάς γενικωτέρας περί της λαογραφίας αντιλήψεις μου, αλλά
και εις τινας λεπτομερείας, ',ένόμισα ότι δεν θά ήτο αρκετή ή άπλή
ανατύπωσις, άλλα θά επρεπεν ώρισμένα σημεία và άναθεωρηθώσιν
ή συμπληρωθώσι χωρίς πάντοτε τό βιβλίον và άλλάξη μορφήν και
σκοπόν, τά οποία και εις την Β' εκδοσιν παραμένουν τά 'ίδια.
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Ίδια πλήρη άνασύνταξιν καϊ συμπλήρωσιν άπήτει η εισαγωγή
ενεκα τών άπό τον 1920 καϊ εφεξής γενομένων εν Γερμανία κυρίως
συζητήσεων περί τον ϋποκειμένον και τών σκοπών τής λαογραφίας,
περί τών όποιων ήτο άπαραίτητον νά γίνη λόγος, διότι έξ αυ-
τών κινδυνεύει ή λαογραφία νά άλλάξη καθ' ολοκληρίαν ·θέμα και
σκοπόν.

Τον είσηγηθέντα την Β' ταύτην έ'κδοσιν κ. Γεώργ. Κ. Σπυρι-
δάκην και τά μέλη τής άποφασισάσης αυτήν Έφορευτικής του Λαο-
γραφικού 'Αρχείου 'Επιτροπής, οι οποίοι μου έδωκαν την ευκαι-
ρίαν νά συγχρονίσω οπωςδήποτε τό παλαιόν μον έργον, ευχαριστώ
θερμώς.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙAI

Λ. Α. = Λαογραφικόν "Αρχειον της 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

Ρ a s s ο w = arnOldus passow, Τραγούδια Ροιμαίικα, Popularia carmina
Graeciae recentioris, 'Αθήναι 1860.

Α α ο γ ρ . = περ. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής "Εται-
ρείας, τόμ. Α'- Κ', 1909 - 1962.

Ν. Γ. Πολίτου, Παροιμίαι = Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Παροιμίαι, τόμ. Α' - Α',

εν "Αθήναις 1899 - 1902.

Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις = » Παραδόσεις, τόμ. Α' -Β',

έν 'Αθήναις 1904.

Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Έκλογαί = » Έκλογαί άπό τά τραγού-

δια τοΰ "Ελληνικοί λαοϋ,
έν 'Αθήναις 1914.

Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Λ. Σ. = » Λαογραφικά Σύμμεικτα,

τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1920,
τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1921,
τόμ. Γ', έν "Αθήναις
1931.

Η. Μ. Ε. = Ήμερολόγιον της Μεγάλης 'Ελλάδος.
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Η λαογραφία, καθώς και ή λέξις δεικνύει ', είναι επιστήμη, ή
οποία εχει ως ύποκείμενον των ερευνών και παρατηρήσεων αυτής τόν
λαόν και είδικώτερον τους κατά παράδοσιν λόγους και πράξεις τοΰ
λαοΰ. Και ώς παρατήρησις μέν λαϊκών λόγων και συνηθειών, εν 'Ελ-
λάδι τουλάχιστον, είναι παλαιά, παλαιοτάτη μάλιστα. "Εχουσα τήν
αρχήν αυτής είς τήν εμφυτον περιέργειαν και την παρατηρητικότητα
τών λαών, τών οποίων προσελκύουν τήν προσοχήν και παρατήρησιν
και πολλάκις διεγείρουν και τό σκώμμα των οι ξενότροποι λόγοι και
τά ξενότροπα ήθη τών γειτονικών ή τών μακράν οίκοΰντων λαών,
εμφανίζεται ήδη εις τόν "Ομηρον, όστις αρέσκεται, άν όχι λεπτομερώς
να περιγράφη, αλλά τουλάχιστον να μνημονεΰη και να χαρακτηρίζη
τά ξένα ήθη' καλλιεργείται κατόπιν υπό τών παλαιοτάτων λογοποιών,
οί οποίοι ακριβώς είς τά εργα των προφορικός παραδόσεις συνεκέντρω-
σαν περί λαών και πόλεων και τόπων, και ήθη και έθιμα περιέγρα-
ψαν, τελειοποιείται δέ τέλος είς τόν Ήρόδοτον, τόν περιεργότατον
τοϋτον έθνολόγον έρευνητήν, όστις αποτελεί τήν σπουδαιοτάτην ημών

1) Βλ. και τό άρθρον μου «Λαογραφία» είς Μεγ· Έλλην. Έγκυκλοπ.,
τόμ. 10, σ. 996, 997 -999.

2) Τήν λέξιν, ή οποία κατά τους 'Αλεξανδρινούς χρόνους έσήμαινεν
όλως διόλου άλλο πράγμα, τόν κεφαλικόν φόρον, εισήγαγε πρώτος ό Ν. Γ.
Πολίτης κατά τό 1884 άντί τής αγγλικής Folklore. Ol Γερμανοί πρός δήλω-
σιν τής αύτής έπιστήμης μεταχειρίζονται τήν λέξιν Volkskunde (γνώσις τοΰ
λαού, λαογνωαία), οί Δανοί Folkeminder (αναμνήσεις τοΰ λαού), οί 'Ιταλοί,
οσάκις δέν θέλουν νά μεταχειρισθούν τόν άγγλικόν όρον, μεταχειρίζονται
τήν περίφρασιν Tradizioni popolari (παραδόσεις τού λαού), οί δέ Γάλλοι
Traditions populaires, αϊτινες όμως δέν δύνανται νά έχουν τήν εύρύτητα,
τήν οποίαν θέλουν νά προσδώσουν οί μεταχειριζόμενοι αύτάς. Περί τούτων
βλ. τό άρθρον τού Ν. Γ. Πολίτου έν Λαογρ. Α' (1909) 3 κέ.
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πηγήν δια τόν βίον τών αρχαίων πεπολιτισμένων και απολίτιστων
λαών '.

Η παρατήρησις του Ηροδότου είναι συστηματική, καθ·' όσον
στρέφεται και προς τήν φύσιν της χώρας και πρός τόν λαόν και την
ίστορίαν του, εξετάζουσα τήν «ζόην» αυτού", δηλ. τόν ύλικόν του
βίον, τούς νόμους3, δηλ. τα ήθη και τα έθιμα, τά τε κοινωνικά, όπως
είναι ό γάμος, ή ανατροφή τών παίδων, τά συμπόσια κτλ., και τά
θρησκευτικά, ήτοι τά περί τους θεούς, θυσίας, μαντικήν, ορκους, νε-
κρούς κτλ. "Αξιαι δέ σημειώσεως είναι και αί συγκριτικαί παρατηρή-
σεις, τάς οποίας κάμνει, μεταξύ τών ομοίων βαρβαρικών νομίμων, ώς
και τών βαρβαρικών και ελληνικών.

Ή εθνολογική παρατήρησις προάγεται ετι μάλλον εις τό «Περί
αέρων, υδάτων και τόπων» σύγγραμμα, τό άποδιδόμενον εις τόν 'Ιπ-
ποκράτη, εις τό όποιον καταβάλλεται προσπάθεια όπως εύρεθή ή αιτία
τών διαφορών, τάς οποίας παρουσιάζουν ή τε σωματική διάπλασις και
ή φύσις και ή δίαιτα και οι νόμοι τών λαών τής 'Ασίας και τής Ευ-
ρώπης. Ό συγγραφεύς ευρίσκει ταύτην είς τάς «μεταβολάς τών ώρέων
καί τήν φύσιν της χώρης» ήτοι εις τήν διαφοράν τών κλιματολογι-
κών καί γεωγραφικών συνθηκών. Ή γνώμη αύτη αποτελεί τήν πρώ-
την εθνολογικήν θεωρίαν, τής οποίας τό κΰρος εξακολουθεί έν τώ
συνόλω νά παραμένη άμείωτον.

Έν τούτοις όλη αυτή ή παρατήρησις τών ξένων κυρίως λαών δεν
δύναται νά όνομασθή λαογραφική, διότι στρέφεται πρός ξένους
λαούς, τόν πολιτισμόν τών οποίων προσπαθεί νά περιγράψη. Στροφή
πρός τόν έλληνικόν λαόν γίνεται μόλις κατά τόν Ε' αιώνα, πρώτος δέ,
ό όποιος παρετήρησε καί περιέγραψε συστηματικώς ήθη ελληνικά,
ύπήρξεν ό μαθητής του Σωκράτους Κριτίας. Ούτος εις τάς έμμε-
τρους Πολιτείας του, τών οποίων δυστυχώς αποσπάσματα μόνον διε-
σώθησαν, προσεπάθησε νά δώση τήν εικόνα όχι μόνον τοΰ πολιτεύμα-

1) Πρβλ. κ. tküdingkr, Studien zur Geschichte der griechisch - rö-
mischen Ethnographie, Basel 1918.

2) I, 157. Λυδοί τήν πάσαν δίαιταν τής ζόης μετέβαλον.

3) I, 173. νόμοισι δέ τά μεν Κρητικοϊσι, τά δε Καρικοΐσι χρέωνται. I, 195.
νόμοι δέ αυτοϊσι ωδε κατεοτάσι. II, 77. τρόπω δε ζόης τοιωδε δή χρέωνται. I,

200 καί άλλαχου. I, 2Ü2. τούτων μεν αυτη λέγεται δίαιτα είναι. I, 215. Μασσα-
γέται δέ εσθήτά τε όμοίην τι] Σκυθικη φορέουσι και δίαιταν εχουσι...
4) "Εκδ. I. L. Heilberg, ο. 68, 15.
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τος, αλλά καί τοΰ ολου βίου τών πόλεων. 'Αλλά κυί τό έργον αυτό
πρέπει νά θεωρηθή έθνογραφικόν μάλλον παρά λαογραφικό ν '.

Λαογραφική είχεν ήδη αρχίσει νά γίνεται ή παρατήρησις, όταν
ειχεν αρχίσει πλέον νά γίνεται διάκρισις μεταξύ τών πολλών, δηλ.
αυτών, τους οποίους ονομάζομεν λαόν, καί τών ολίγων, οι όποιοι απο-
τελούν τά ανώτερα στρώματα τής κοινωνίας καί αντιπροσωπεύουν τόν
σΰγχρονον ή άνωτερον λεγόμενον πολιτισμόν.

Ή διάκρισις αΰτη ήρχισεν εν 'Ελλάδι μέ τήν άνάπτυξιν τής φιλο-
σοφίας. "Ηδη οί Έλεάται Ξενοφάνης καί Παρμενίδης, οί Πυθαγό-
ρειοι καί βραδΰτερον οί σοφισταί, διέκρινον τήν δ ό ξ α ν τών
πολλών, τήν οποίαν άπέρριπτον μετά περιφρονήσεως ώς ψευδή,
άπατηλήν καί άναξίαν λόγου, από τής αληθείας, ήτις είναι κτήμα
μόνον τών ολίγων, τών φιλοσόφων 2. Βραδΰτερον ό 'Αριστοτέλης
προσδιορίζει σαφώς τήν φΰσιν τής δόξης ταύτης τών πολλών. Αΰτη
κατ' αυτόν είναι πρώτον ά ν α π ό δ ε ι κ τ ο ς, ουχί δηλ. προϊόν λο-
γικής επεξεργασίας, όπως είναι ό ορισμός, αλλά προϊόν αμέσου έντυ-
πώσεως καί εμπειρίας δεύτερον πάτριος' καί ά ρ χ α ί α καί
τρίτον δημοτική '. Πλήν τούτων ό 'Αριστοτέλης ήσχολήθη είδι-
κώτερον καί περί τάς παροιμίας, τάς οποίας θεωρεί ώς «παλαιάς φι-
λοσοφίας, εν ταΐς μεγίσταις ανθρώπου φθοραΐς απολομένης, ε γ κ α-
τ α λ ε ί μ μ α τ α περισωθ·έντα διά συντομίαν καί δεξιότητα» Ού-
τως ό 'Αριστοτέλης προηγήθη τοΰ Bd. Tylor είς τήν διαπίστωσιν τής
έ π ι β ι ώ σ ε ω ς στοιχείων παλαιοτέρων περιόδων πολιτισμού εις τάς
νεωτέρας. Κατήρτισε δέ καί συλλογήν παροιμιών, διακρίνας αύτάς
σαφώς από τών γνωμών 7. 'Επειδή δέ ό 'Αριστοτέλης δέν απορρίπτει

1) Η. DIELS, Fragmenta der Vorsokratiker, 5e Aufl. von ναγ,ΤΗΕΚ
kränz, Berlin 1935, τόμ. II, σ. 378 κέ.

2) Παρμενίδης 1, 29.

3) 1143β, 11. "Ωατε δει προσέχειν τών εμπείρων καί πρεσβυτέρων η φρονί-
μων ταΐς άναποδείκτοις φάσεσι καί δόξαις ούχ ήττον τών αποδείξεων' δια γάο το
εγειν εκ τής εμπειρίας ομμα όρώσιν όρθώς.

4) 1074β, 10. Καί κατά το εικός πολλάκις ενρημένης είς το δυνατόν εκά-
στης καί τέχνης καί φιλοσοφίας καί πάλιν φθειρομένων καί ταύτας τάς δόξας εκεί-
νων οίον λείψανα περισεσώσθαι μέχρι τοΰ νυν. Ή μεν ουν πάτριος δόξα καί ή παρά
τών πρώτων επί τοσούτων ήμΐν φανερά μόνον.

5) 989α, 10. Φηαί δέ καί 'Ησίοδος τήν γήν πρώτην γενέσθαι τών σωμάτων,
ούτως αρχαία ν καί δημοτικήν ουμβέβηκεν είναι τήν υ πόλη \μιν.

6) 1474b , 5.

7) Βλ. κατωτέρω είς τά περί παροιμιών.



8

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 8

τελείως, όπως οι παλαιότεροι φιλόσοφοι τήν δόξαν τών πολλών, διότι
πιστεύει και εις τήν ανακύκλησιν τοϋ πολιτισμού, πολλάκις, πριν προ-
χωρήση εις τάς ιδίας αύτοϋ σκέψεις και αποδείξεις, εξετάζει καί ταύ-
την προσπαθών νά άνακαλύψη τόν λανθάνοντα εν αυτή πυρήνα αλη-
θείας. Τοϋτο όμως ήγαγεν αυτόν ε'ις καθαρώς λαογραφικών έρευναν
καί εργασίαν. Εις ταύτην πιθανώτατα οφείλεται καί ή μεγάλη περι-
συναγωγή τών κατά τόπους πολιτευμάτων, ή συναγωγή βαρβαρικών
νομίμων καί αί σποραδικαί μνεΐαι καί έρμηνεΐαι διαφόρων μύθων καί
παραδόσειον. Πλην τούτων είς τόν 'Αριστοτέλη οφείλομεν καί τήν
άναγνώρισιν τοϋ αιτιολογικού χαρακτήρος ενίων μύθων1, ώς καί τοϋ
ανθρωπομορφισμοϋ εν τή μυθική δημιουργία έτι δέ καί τόν ακριβή
καθορισμόν τής εννοίας τών βίων, ως άποτόκων τοϋ είδους τής κυ-
ρίας τοϋ άνθρωπου τροφής

Αι γνώμαι αύται τοϋ 'Αριστοτέλους, αν καί δεν κατέληξαν εις τήν
διαμόρφωσιν πλήρους καί αύτοτελοΰς λαογραφικής επιστήμης, συνε-
τέλεσαν όμως σπουδαίως είς τήν άνάπτυξιν τής τε ιστορίας τοϋ πολι-
τισμού καί τής εθνογραφικής καί λαογραφικής παρατηρήσεως. Ό Θεό-
φραστος συνεχίζει τήν περί άνακυκλήσεως τοϋ πολιτισμού θεωρίαν
τοϋ διδασκάλου του, ό δέ Δικαίαρχος είς τό περί «Βίου τής Ελλάδος»
έργον του προσπαθεί νά δώση εικόνα τής εξελίξεως τοϋ ανθρωπίνου
πολιτισμού, δεχόμενος εν αρχή βίον τινά εντελώς φυσικόν, ανευ οιασ-
δήποτε τέχνης καί προσπαθείας, εκ τοϋ οποίου ό άνθρωπος έφθασε
βαθμηδόν πρώτον είς τόν ποιμενικόν βίον καί έπειτα είς τόν γεωργι-
κόν. Παρατηρεί δέ καί ούτος ότι οί φθάσαντες είς τόν γεωργικόν βίον
διετήρησαν πολλά εκ τών προγενεστέρων βίων στοιχεία, δεχόμενος
ούτω καί αυτός τήν έπιβίωσιν ι. Εκτός όμως τής θ·εωρίας ταύτης ό Δι-
καίαρχος εις τόν «Βίον τής Ελλάδος», μή σφζόμενον δυστυ-

1) Περί χά ζφα 'Ιστορίας Ζ', 35. 580°, 16. τούτον δε τήν αίτίαν εν μύάω

λέγουοίν.

2) Μετά τά Φυσικά Α', 9. 1074, 5b. Πολιτ. Α' 2, 1252, 26ß . ωοπερ δ'ε

καί τα είδη ίαντοϊς άφομοιοϋοιν οί ίίνύρωποι ουτω καί τους βίους τών ϋεων.

3) Ά ρ ι σ τ ο τ., Πολιτ. Α' 8 1256, 40α κέ. οί μεν οΰν βίοι τοσούτοι σχε-
δόν ε'ισιν, όσοι γε αύτόφυτον εχονοι τήν εργασίαν καί μή δι' αλλαγής και καπηλείας
ζορίζονται τήν τροφήν, νομαδικός, γεοιργικός, ληστρικός, άλιεντικός, ϋηρεντικός.

4) c. MÜLLER, FHG IT, σ. 233 κέ. — Frag. 4 Varro, De re rustica II, 1.
Tertio denique gradu a vita pastorali ad agriculturam descenderunt, in
qua ex duobus superioribus retinuerunt multa, et quo descenderant ibi pro-
cesserunt longe dum ad nos pervenirent.
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χώς, έξήτασε και άλλα λαογραφικά θέματα, ώς φαίνεται εκ τών περι-
σωθέντων αποσπασμάτων. Είς τόν Δικαίαρχον άπεδίδοντο καί άπο-
σπάσματά τινα, σωζόμενα είς διαφόρους κώδικας, τά όποια όμως απε-
δείχθησαν βραδΰτερον, ότι προέρχονται από τίνος Ήρακλείδου1.

Μετά τόν 'Αριστοτέλη καί τους περιπατητικούς πίστιν είς τήν δό-
ξαν τών πολλών απέδωσαν οί σταηκοί, οϊτινες καί εχρησιμοποίησαν
αυτήν ώς στοιχεΐον αποδείξεως τών ίδίων θεωριών, έρμηνεύοντες καί
πολλάκις παρερμηνεΰοντες αυτήν κατά τό δοκούν δι' αλληγοριών, διά
νά τήν προσαρμόσουν είς αύτάς \ Τό παράδειγμα τούτων ήκολούθη-
σαν βραδΰτερον οί νεοπλατωνικοί καί νεοπυθαγόρειοι.

Κατά τούς χρόνους τούτους άνεπτύχθησαν περισσότερον ή τε εθνο-
λογική καί ή λαογραφική παρατήρησις. Είς τήν άνάπτυξιν τής πράιτης
συνετέλεσαν πολύ αί κατακτήσεις τοΰ 'Αλεξάνδρου καί τών διαδόχο^ν
αυτού, αϊτινες έ'φεραν τούς "Ελληνας είς επικοινωνίαν πρός λαούς όχι
μόνον πολιτισμένους άλλα καί εντελώς πρωτογονικούς, είς δέ τήν άνά-
πτυξιν τής λαογραφικής, τοΰτο μεν τό φ ι λ ο λ ο γ ι κ ό ν ενδιαφέρον
τών φιλολόγων καί ποιητών, ών οί μεν εζήτουν από τοΰ λαού ερμη-
νεύματα διά τήν κατανόησιν τών παλαιών ποιητών καί συγγραφέων,
οί δέ παλαιούς μύθους διά τήν ποίησίν των, τοΰτο δέ καί ρομαν-
τισμό; τις, δηλ. τάσις πρός έπάνοδον είς τόν φυσικώτερον βίον,
οποία εκδηλοΰται είς τούς βουκολικούς ποιητάς, καί τέλος τό π ε ρ ι η-
γ η τ ι κ ό ν καί τ ο π ι κ ό ν ενδιαφέρον, τό όποιον κατά τούς χρό-
νους τούτους άνεπτΰχθη δια τάς ιστορικός πόλεις καί χώρας τής κλασ-
σικής Ελλάδος.

'Εντεύθεν κατά τήν ελληνιστικήν καί έλληνορωμαϊκήν περίοδον
μέχρι τέλους τού αρχαίου κόσμου έχομεν πολυάριθμους συγγραφείς, μή
σοιζομένους δυστυχώς, οί όποιοι εϊτε περιγράφουσι τόν βίον διαφό-
ρων εξωτικών λαών, εϊτε περισυλλέγουσι λαογραφικήν ύλην καί πρα-
γματεύονται διάφορα επί μέρους λαογραφικά θέματα, οίον περί παροι-
μιών, μαντικής, θυσιών, εθίμων κτλ. είτα καί περιγράφοντες τήν
Ελλάδα, άποθησαυρίζουσι ποικίλας τοπικάς παραδόσεις καί έθιμα.

Λείψανα τών συγγραφέων αυτών εύρίσκομεν είς τόν Διόδωρον

1) Βλ. fr. pfister, Die Reisebilder des Herakleides. Einleitung,
Text, Übersetzung und Kommentar mit einer Übersicht über die Ges-
hichtec der griechischen Volkskunde, Wien 1951.

2) Βλ. τό άρθρον μου «Ή θρησκεία τών αρχαίων» έν Μεγάλη "Ελλην.
Έγκυκλ., έκδ. β', τόμ. I, σ. 143 κέ. Πρβλ. καί η. pinard de ι,α boüllaye,
L'étude comparée des religions, Paris 1929, τόμ. I, σ. 27 κέ.
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τόν Σικελιώτην, τόν Στράβωνα, τόν 'Αθήναιον, 6 δέ Παυσανίας,
αντιγράφων έν πολλοίς τόν Πολέμωνα, συνεκέντρωσε πολυάριθμους
πληροφορίας περί θρησκευτικών παραδόσεων καί εθίμων τής αρχαίας
Ελλάδος. Τέλος καί ό Πλοΰταρχος, ακολουθών τό παράδειγμα τών
στωικών, ου μόνον σποραδικώς έγκατέσπειρεν εις ιάς συγγραφάς του
ποικίλας λαογραφικός ειδήσεις, αλλά καί συστηματικώς έπραγματεύθη
διάφορα ελληνικά καί ρωμαϊκά έθιμα είς τήν λεγομένην «Κεφαλαίων
αυναγωγήν, Α' Ρωμαϊκών, Β' Ελληνικών», προσπαθών νά έρμη-
νευση αυτά. Τό έργον τοΰιο τοΰ Πλουτάρχου δύναται νά θεωρηθτ^
ώς καθαρώς λαογραφικόν. Πολυαρίθμους λαογραφικάς πληροφορίας
εύρίσκομεν καί είς τά περισωθέντα αρχαία είς τούς ποιητάς σχόλια.

ΓΙλήν τών ανωτέρω λαογραφικήν παρατήρησιν ήσκησαν καί διά-
φοροι ιατροί καί φυσιοδΐφαι, οί όποιοι καί έγκατέσπειραν είς τά έργα
των πολυάριθμους λαογραφικάς ειδήσεις, σχετιζομένας πρός τά θέ-
ματα, τά όποια πραγματεύονται. Μεταξύ αυτών ιδιαιτέρας μνείας
άξιοι είναι ό Ιπποκράτης πρώτον, έπειτα ό Αιλιανός καί ό Γαληνός.
Τέλος πρέπει νά προστεθώσι καί αί συλλογαί διαφόρων μαγικών μεθό-
δων, τάς οποίας εύρίσκομεν είς τούς μαγικούς παπύρους, μολονότι ό
σκοπός αυτών είναι πρακτικός καί όχι επιστημονικός.

Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους εξακολουθεί ή λαογραφική παρα-
τήρησις, αλλ' όχι πλέον ώς σκοπός εαυτής. Οί πατέρες τής Εκκλη-
σίας παρατηρούν τάς δοξασίας καί τά πατροπαράδοτα τοΰ λαού
έθιμα όχι όμως δια νά τά μελετήσουν, άλλα διά νά τά στηλιτεύσουν
ώς λείψανα ειδωλολατρίας καί έργα τού διαβόλου. "Ολοι σχεδόν οί
εκκλησιαστικοί ρήτορες, καθώς καί οί σχολιασταί τών ιερών κανό-
νων, περιλαμβάνουν λαογραφικάς ειδήσεις. 'Έπειτα οί αγιογράφοι
καί οί χρονογράφοι άρκετάς ειδήσεις παρέχουν περί τοΰ συγχρόνου
λαϊκού βίου. Επίσης καί σχολιασταί αρχαίων κειμένων, όποις ό Άρέ-
θας καί ό Ευστάθιος, κατά τό παράδειγμα τών 'Αλεξανδρινών φιλο-
λόγων, πολλάκις ανατρέχουν εις τόν λαόν, διά νά αντλήσουν ερμηνείας
διά τά αρχαία'. 'Από τού ΙΑ' δμοις αιώνος παρατηρείται καί είδι-
κωτέρα στροφή πρός τήν λαογραφίαν, μολονότι οί άντιπρόσ(»ποι
αυτής είναι ελάχιστοι. Εις τοΰτο συνετέλεσεν αφ' ενός μέν ή κατά

1) Πρβλ.

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ, Θεσσαλονίκης ΕύσταιΚου ιά λαογραφικά, 'Aöfj
ναι 19Ρ0, τόμ. Α'— Β'.
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τό παράδειγμα τών άρχαίο^ν φιλοσόφων άναγνώρισις βαθυτέρας τινός
εννοίας είς τάς δοξασίας τών πολλών, αφ' ετέρου δέ ή ημέρα τή ημέρα
αύξουσα χρησις τής δημώδους γλά)σσης. Τό πρώτον παρατηροΰμεν είς
τόν κατ' εξοχήν καί από σκοποϋ λαογράφον, τόν Μιχαήλ τόν Ψελλόνν
όστις πρώτος επεχείρησε νά έρμηνεΰση διαφόρους συγχρόνους δεισι-
δαιμονίας, έθιμα καί παροιμίας'. Τό ίδιον παρατηροΰμεν καί εις τους
συλλογείς δημο)δών παροιμιών, οΐτινες προσπαθούν νά άνεύρουν είς
αύτάς βαθυτέρας θεολογικός εννοίας. 'Αξιόλογος ώς συλλογεύς παροι-
μιών είναι καί ό Μάξιμος ό Πλανούδης '.

Μετά την "Αλωσιν κατά τήν τουρκοκρατίαν συνεχίζονται αί λαο-
γραφικοί παρατηρήσεις εκ μέρους κληρικών δια σκοπούς διδακτικούς
καί εκ μέρους άρχαιολογούντων δια σκοπούς ερμηνευτικούς τής αρχαιό-
τητος. Έχομεν όμως καί έν πραγματικώς λαογραφικόν έργον, έπι-
στολήν τοϋ Χίου καθολικοϋ μοναχοϋ Λέοντος τοϋ Άλλατίου, έπιγρα-
φομένΐ)ν « De Graecorum hodie qûorundam opinationibus» *. Ό
Άλλάτιος έθεώρει τήν γνώσιν καί τήν έρευναν τών νεωτέρων Ελλή-
νων εξ ίσου σπουδαίαν πρός τήν τών αρχαίων, παρέχει δέ καί πληρο-
φορίας άξιολόγους εκ Βυζαντινών συγγραφέων.

Είς τήν έλευθέραν Ελλάδα ή λαογραφία, πολύ πριν έμφανισθ-ή
ώς επιστήμη αυτοτελής, ήρχισε vù καλλιεργήται έντατικώς δια τρείς
κυρίως λόγους4. Πρώτον από ενδιαφέροντος καθαρώς φιλολογικοϋ,

1) Μ ι χ. Ψελλού, 'Ερμηνεία είς κοινολεξίας. (κ. ΣΑΘΑ, Μεσ. Βιβλ.,
τόμ. 5, σ. 525). — Περί τής έν Βυζαντίω γυναικείας πανηγύρεοις τής 'Αγαθής.
(Αύτ., σ. 527). — Είς τήν φιονήν τήν λέγουσαν «Σήμερον τά άγια κόντουρα».
(Αϋτ., 532. Κεφ. 4).

2) Περί τών βυζαντινών παροιμιών βλ. κ. krumbacher, Mittelgrie-
chische Sprichwörter, München 1893. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Geschichte der byz. Lite-
ratur, σ. 903 κέ. Πρβλ. καί Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Παροιμίαι, 'Αθήναι 1899, τόμ.
Α', σ. Γ' κέ. /

3) LEO ALLATius, De templis Graecorum recentioribus, ad Ioannem
Morinum ; De narthece ecclesiae veteris, ad Gasparem de Simeonibus ;
nec non de Graecorum hodie quorundam opinationibus, ad Paullum
Zacchiam, Coloniae Agrippinae 1645.

4) Βλ. τό άρθρον μου : «Gli studi folklorici in Grecia», Lares 2 (1931).
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δεύτερον από αρχαιολογικού, καθ' όσον άνεγνωρίσθη ότι ό νεώτερος
βίος διασώζει πλείστα στοιχεία τοΰ αρχαίου, συμπληροΰντα τήν εικόνα
αύτοΰ, τήν οποίαν εκ τών αρχαίων πηγών σχηματίζομεν, καί τρίτον
από ενδιαφέροντος πατριωτικού, άποσκοποϋντος ε'ις τήν διά τής γλώσ-
σης τοΰ λαοΰ καί τών λαογραφικών στοιχείων άπόδειξιν τής ένότητος
τοΰ ελληνικού έθνους από τής αρχαιότητος μέχρι σήμερον πρός ανα-
τροπήν κυρίως τών θεωριών τοΰ J. Ph. Fallmerayer.

Έκ τοΰτων τό πρώτον αφορά κιιρίως είς τήν δημώδη λογοτεχνίαν,
δηλ. τά ασματα καί τά παραμυθία, οφείλεται δέ είς έξωτερικήν επίδρασιν.
Είναι γνωστόν ότι κατά τάς αρχάς τοΰ ΙΘ' αιώνος υπό τήν επίδρασιν
κυρίως τοΰ ρωμαντισμοΰ ήρχισαν έν Ευρώπη νά περισυλλέγωνται καί
νά μελετώνται τά ασματα καί τά παραμΰθια, πρώτος δέ ό όποιος συνέ-
λεξε δημώδη ελληνικά ασματα ύπήρξεν ό έν Βιέννη διπλωματικός υπάλ-
ληλος Werner ν. Haxthausen, 6 όποιος καί άνεκοίνωσε τήν συλλο-
γήν του εις τόν Γκαίτε'. Ούτος, εύρών ταύτα αξιόλογα μετέφρασεν
ώρισμένα εξ αυτών, έν οΐς καί έν τοΰ Χάρου, τό όποιον καί προΰκά-
λεσεν έξαιρετικήν έντΰπωσιν. 'Ολίγον βραδΰτερον ό Γάλλος φιλόλογος
C. Fauriel, βοηθούμενος υπό διαφόρων λογίων Ελλήνων, διαμενόν-
των είς τό έξωτερικόν, κατήρτισε καί έδημοσίευσεν (1824) αρκετά
ασματα μετά γαλλικής μεταφράσεως καί άξιολογωτάτης εισαγωγής2.
Ή συλλογή τού Φωριέλ μετεφράσθη μετά έν έτος (1825) ύπό τοΰ φι-
λέλληνος ποιητοΰ Γουλιέλμου Μύλλερ είς τήν γερμανικήν 3, κατόπιν
δέ καί είς τήν άγγλικήν καί τήν ρωσικήν, εκίνησε δέ τό ενδιαφέρον
όχι μόνον τών ξένων, αλλά καί τών Ελλήνων. "Εκτοτε ήρχισεν ή συλ-
λογή καί ή δημοσίευσις ύπό Ελλήνων καί ξένων πολυαρίθμων ασμά-
των εις περιοδικά ή καί αυτοτελή βιβλία, τά όποια συνεκέντρωσεν
ό Arnoldus Passow εις έ'να τόμον ύπό τόν τίτλον «Τραγούδια
Ρωμαίικα, Carmina popularia Graeciae recentioris». Lipsiae
1860. 'Αλλά καί με τήν συγκεντρωτικήν ταύτην δημοσίευσιν τό
έργον τής συλλογής έξηκολούθησε καί εξακολουθεί καί σήμερον. 'Ως
πρός τά παραμύθια ώθησιν είς τήν συλλογήν αυτών έδωσεν ό J. G.

1) Ή συλλογή εξεδόθη ύπό τών karl schulte Kemminghausen καί
gustav soyter έν Münster i. W. 1935.

2) cl. fauriel, Chants populaires rie la Grèce moderne, recueillis
■et publiés, avec une traduction française des éclaircissements et des notes.
Paris 1S24— 1S25.

3) c. fauriel. Neugriechische Volkslieder übersetzt von Wilhelm
Müller, Leipzig 1825.
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von Hahn, δ γνωστός ιδρυτής τής άλβανολογίας. Οΰτος, διαμείνας ως
πρόξενος εις τήν Ελλάδα καί τήν Τουρκίαν, περισυνέλεξεν ελληνικά
καί αλβανικά παραμυθία, τά όποια καί έδημοσίευσεν είς γερμανικήν
μετάφρασιν1. Μέρος τών ελληνικών πρωτοτύπων εξέδωκε μετά τόν
θάνατον του ό J. Ρίο2. Τό παράδειγμα τοϋ ν. Hahn εύρε μιμητάς
έν Ελλάδι, είς πολλά δέ περιοδικά έδημοσιεύθησαν άρκεταί συλλογαί.

Παράλληλον πρός τό φιλολογικόν αυτό ενδιαφέρον είναι καί τό
παλαιόν έν Ελλάδι ενδιαφέρον δια τάς παροιμίας, τών οποίων πολυά-
ριθμοι συλλογαί έδημοσιεύθησαν, τό δέ συγκεντρωθέν έκ τούτων ύλι-
κόν έπεχείρησε βραδύτερον νά δημοσίευση δ Ν. Γ. Πολίτης είς έν
σώμα, τό όποιον δυστυχώς έμεινεν ημιτελές 3.

Τό δεύτερον ενδιαφέρον, τό αρχαιολογικόν, αποτελεί συνέχειαν
τοϋ ενδιαφέροντος τών παλαιών σχολιαστών, οι όποιοι άνεζήτουν εις
τόν νέον έλληνικόν λαόν ερμηνεύματα δια τήν πληρεστέραν κατανόη-
σιν τού αρχαίου πολιτισμού. Ό Χ α ρ ί σ ι ο ς Μ ε γ δ ά ν ο ς είς τό
«Έλληνικόν Πάνθεον» (1812) καί ό Γ ρ η γ. Π α λ ι ο υ ρ ί τ η ς εις
τό βιβλίον «'Ελληνική αρχαιολογία» (1815), καί ύστερώτερον δ 'Αν-
δρέας Παπαδόπουλος Βρετός 1 καί ό Β. Θεοτόκης ', καί εϊ τις άλλος
συχνά παρελλήλιζον πρός τά αρχαία τά νεώτερα. Τό αρχαιολογικόν
τούτο ένδιαφέρον παρεκίνησε καί ξένους επιστήμονας, ιδία Γερμανούς,
είς τήν μελέτην τής γλώσσης καί τοϋ βίου τών νεωτέρων Ελλήνων,
όπως είναι ό Έρνέστος Κούρτιος, ό Κούρτ Βάξμουτ " καί ιδία ό Βερ-
νάρδος Σμίτ (Bernhard Schmidt), τοϋ όποιου τό έργον «Ό λαϊκός
βίος τών Νέων 'Ελλήνων και ή ελληνική άρχαιότης» (Das Volks-
leben der Neugriechen und das Hellenische Alterthum, I, Leipzig
1871) σκοπόν έχει, ώς λέγει ό συγγραφεύς, νά παραστήση συστηματι-

1) j. G. ν. HAHN, Griechische und albanesische Märchen, gesammelt,
übersetzt und erläutert von—, Leipzig 1864, μέρ. 1—2.

2) jean pio, Contes populaires grecs publiés d'après les manuscrits
du dr. J. —G. de Hahn et annotés par — , Copenhagen 1879.

3) Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Παοοιμίαι, τόμ Α —Λ', 1899 — 1902 μέχρι τον λήμ-
ματος ελεώ.

i) andrea paPadopulo - vreto, Memoria su di alcuni costumi degli
antichi Greci tuttora esistenti nell isola di Leucade nel mare Ionio, se-
conde edizione, Napoli 1s25.

δ) β. THEOTOKis, Détails sur Corfou, à Corfou 1826.

6) c. wachsmuth, Das alte Griechenland im neuen, Bonn 1864 (=*h
αρχαία 'Ελλάς έν τη νέα μετ. ύπό Έμμ. Γαλανού, Κεφαλληνία 1868).
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κώς καί επιστημονικώς τόν λαϊκόν βίον τών νεωτέρων Ελλήνων έν
τή συναφεία αύτοΰ πρός τήν ελληνικήν αρχαιότητα.

Τό άρχαιολογικόν τοΰτο ένδιαφέρον έν Ελλάδι πολύ ταχέως
προσέλαβε μορφήν πατριωτική ν. 'Ως γνωστόν κατά τό 1830
εξεδόθη τό πολΰκροτον βιβλίον τοΰ Γερμανοΰ ίστορικοΰ Φαλλμεράΰερ
περί Πελοποννήσου', είς τό όποιον ούτος ίσχυρίσθη ότι ουδέ ρανίς
αίματος ελληνικού ρέει εις τάς φλέβας τών σημερινών Ελλήνων, οϊτι-
νες είναι εξελληνισμένοι Σλάβοι, 'Αλβανοί καί εΐ τι άλλο.

Ό ισχυρισμός ούτος φυσικά εκίνησεν εις άντίδρασιν τούς "Ελλη-
νας επιστήμονας, οί όποιοι ώς πρόχειρον τεκμήριον τής συνεχείας τής
ελληνικής φυλής έχρησιμοποίησαν τήν γλώσσαν καί τόν βίον έν γένει
τοΰ ελληνικού λαοΰ, ό όποιος περιέχει πολλά στοιχεία κοινά πρός τήν
ελληνικήν άρχαιότητα. Εντεύθεν έπήγασαν διάφορα έργα, όπως τοΰ
'Ε μ μ. Βυβιλάκη «Βίος τών νέων 'Ελλήνων εν ονγκρίσει προς
τόν τών αρχαίων πρός έρμηνείαν αμφοτέρων» (1840), τοΰ Γ. Λευ-
κίου « 'Ανατροπή τών δοξασάντων, γραιμάντων και τνποις κοινωοάν-
των ότι ουδείς τών νυν τήν 'Ελλάδα οικούν των απόγονος τών αρχαίων
'Ελλήνων εοτί» (1843), :οΰ Κ. II ι τ τ ά κ η «"Υλη ίνα χρηοι-
μεύση πρός άπόδειξιν ότι οί νϋν κατοικονντες τήν 'Ελλάδα είοίν
απόγονοι τών αρχαίων 'Ελλήνων» (1852) καί ά'λλα τινά.

Τά έργα ταύτα συνετέλεσαν, ώστε νά ένταθή ή συλλογή γλωσσι-
κού καί λαογραφικού ύλικοΰ, εις τήν οποίαν έλαβον μέρος ου μόνον
διάφοροι έπιστημονικοί σύλλογοι, αλλά καί τό Πανεπιστήμιον καί
ή Πολιτεία. Τής κινήσεως ταύτης τέκνον ύπήρξεν καί ό Νικόλαος Γ.
Πολίτης, ό πατήρ τής ελληνικής λαογραφικής επιστήμης. Ούτος λαβών
μέρος εις τό προκηρυχθέν ύπό τοΰ περιοδικού «Πανδώρα» Ροδοκα-
νάκειον διαγώνισμα, τοΰ όποιου θέμα ήτο «νά συλλεχθώσιν δσων πλεί-
στων ελληνικών τόπων τά ελληνικά ήθη καί έθιμα καί συνήθειαι καί
νά παραβληθώσι πρός τά εν τοις σωζομένοις συγγραφεΰσι μνημονευό-
μενα, όπως γνωσθή τούτων ή ταυτότης καί διαφορά», συνέγραψεν είς
νεαρωτάτην ήλικίαν (19 ετών) τό άξιόλογον έργον : «Μελέτη επί τον
βίου τών νεωτέρων 'Ελλήνων», τό όποιον καί εβραβεύθη καί έδημο-
σιεύθη έν μέρει είς δύο τομίδια (1871—1874), είναι δέ γνωστόν συνή-
θως έκ τοΰ ύποτίτλου του ώς «Νεοελληνική μυθολογία». Τοΰ βι-

1) J. PHIL. FALLMERAYER, Geschichte der Halbinsel Morea während
des Mittelalters, I. Stuttgart und Tübingen 1830. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Fragmente
aus dem Orient, 1845. Βραδΰτερον δέ καί άλλα.
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βλίου σκοπός κατά τόν συγγραφέα είναι ή άναίρεσις τής θεωρίας τοϋ
Φαλλμεράϋερ.

Β'. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δια τών ανωτέρω έργασιών ού μόνον συνεκεντρώθη δγκώδης καί
ποικίλη λαογραφική ύλη, άλλα καί ετέθησαν αι βάσεις τής ιστορικής
εξετάσεως τών δοξασιών καί παραδόσεων τοϋ έλληνικοϋ λαοΰ, αί όποΐαι
συνήθως ώνομάζοντο «ζώντα μνημεία τοϋ ελληνικού λαοΰ». Έν τού-
τοις δέν δύναται ακόμη νά γίνη λόγος περί τής υπάρξεως έν Ελλάδι
λαογραφικής επιστήμης. Αύτη διεπλάσθη μετά τινα έτη υπό τοϋ
Ν. Γ. Πολίτου υπό τήν έπίδρασιν τής αναπτυχθείσης εν τω μεταξύ
ευρωπαϊκής λαογραφικής επιστήμης.

Είς τάς διαφόρους χώρας τής Ευρώπης ήδη από τών αρχών τοϋ
1Θ' αιώνος υπό τήν έπίδρασιν κυρίως τοϋ ρωμαντισμοϋ είχεν αρχίσει
ή συλλογή καί ή έρευνα διαφόρων λαογραφικών εκδηλώσεων. Έν Γερ-
μανία έδημοσιεύθησαν δημώδη οίσματα καί παραμύθια, έν Γαλλία πα-
ραμύθια, έν δέ τή 'Αγγλία έμελετώντο όχι μόνον τά ασματα καί τά
παραμύθια, άλλα καί αι παροιμίαι καί τά έθιμα καί αί δοξασίαι καί
αί δεισιδαιμονίαι καί τά παρόμοια υπό τό όνομα λαϊχαι αρχαιότητες
(popular antiquities). Είς τήν χώραν αυτήν εδόθη τό πρώτον (1846)
καί ϊδιον όνομα είς τάς άρχαιότητας αύτάς υπό τού αρχαιολόγου
William John Thorns, τό όνομα Folk - lore, ήτοι «ή γνώσις
τοϋ λαοϋ» (= ό,τι ό λαός γνωρίζει) έθεμελιώθη δ' ή μελέτη τού-
των καί θεωρητικώς ολίγον βραδύτερον ύπό τοϋ εθνολόγου Edward
Tylor (1871) δια τής θεωρίας του περί επιβιώσεως εις τάς νεω-
τέρας περιόδους τοϋ πολιτισμού στοιχείων παλαιοτέρων αύτοΰ φάσεων
(survivals). "Εκτοτε τό όνομα Folk - lore έχρησιμοποιήθη πρός δή-
λωσιν τής επιστήμης, τής άσχολουμένης περί τήν λαϊκήν ταύτην γνώ-
σιν, έγένετο δέ δεκτόν καί χρησιμοποιείται ακόμη εις πολλάς χώρας,
ενώ εις ά'λλας μετεφράσθη, ως π. χ. έν Γερμανία εις Volkskunde \
Έν Ελλάδι εδόθη, ώς ελέχθη ήδη, όνομα ίδιον είς τήν διαμορφουμέ-
νην επιστήμην ύπό τού Ν. Γ. Πολίτου (1884), τό όνομα Λαογραφία
κατά τά δημογραφία, εθνογραφία, γεωγραφία

1) PAUL SEBILLOT, Folk-lore, Paris 1913, σ. 1. «The lore of the peo-
ple ; le savoir du. peuple».

2) Περί τούτων βλ. τό άρθρον «Λαογραφία» τοΰ Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ έν Λαο-
γραφία, τόμ. Α', 1909, σ. 5 (=: Λ. Σ. τόμ. Α', σ. 2).
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κτλ. Εις αυτόν δ' οφείλομεν και τόν όρισμόν τής επιστήμης τόν δη-
μοσιευθέντα εις τό μνημονευθέν ανωτέρω άρθρον του «Λαογραφία»,
τό προταχθέν είς τήν εκδοσιν τής «Λαογραφίας, Δελτίου τής Ελληνι-
κής Λαογραφικής Εταιρείας» (1909). Κατά τόν Ν. Γ. Πολίτην «ή λαο-
γραφία εξετάζει τάς κατά παράδοσιν διά λόγων, πράξεων ή ενεργειών
έκδηλώσεις τοΰ ι[ιυχικοΰ καί κοινωνικού βίου τοΰ λάου" δηλ, τάς εκδη-
λώσεις έκείνας, ών ή πρώτη αρχή είναι άγνωστος, μή προελθοϋσα έκ
τής επιδράσεως υπέροχου τινός ανδρός, αΐτινες κατ' άκολουθίαν δέν
οφείλονται είς τήν άνατροφήν καί τήν μόρφωσιν, καί έκείνας, αΐτινες
είναι συνέχεια ή διαδοχή προηγηθείσης κοινωνικής καταστάσεως, ή
είναι μεταβολή ή παραφθορά άλογος έλλόγων έκδηλώσεων τοΰ βίου
έν τω παρελθόντι. Συνεξετάζει δ' άναγκαίως καί τάς μή έκπορευομέ-
νας μέν αμέσως εκ τής παραδόσεως εκδηλώσεις τοΰ βίου, αλλ' άφο-
μοιουμένας ή συναπτομένας στενώς πρός τάς κατά παράδοσιν».

Ό ορισμός ούτος είναι συγκεκροτημένος μετά πολλής προσοχής
καί περισκέψεως, αλλ' έχει καί μερικάς άτελείας. Πρώτον" ομιλεί μό-
νον περί τοΰ ψυχικού καί κοινωνικού βίου τοΰ λαοΰ, αποσιωπά δέ τόν
ύλικόν, δηλ. τήν τροφήν, τήν κατοικίαν, τό ένδυμα καί εΐ τι άλλο, τά
όποια αποτελούν σπουδαία στοιχεία τής ζωής, καί τά όποια έν τού-
τοις περιλαμβάνει είς τήν άπαρίθμησιν τών επί μέρους κεφαλαίων.
Δεύτερον' ό δρος ψυχικός βίος είναι κάτι πολύ ευρύ καί διά τοΰτο
άκαθόριστον, υπάρχει δέ καί κίνδυνος έ.ξ αιτίας αύτοΰ ή λαογραφία νά
μετατραπή εις είδος ι^υχολογίας, τό όποιον καί έγινε ύπό μερικών Γερ-
μανών λαογράφων. 'Αντί τούτου προτιμοτέρα είναι ή χρήσις τοΰ δρου
πνευματικόν βίου. Τρίτον' τό αύτό συμβαίνει καί ώς πρός τόν δρον
κοινωνικός βίος, όστις συνετέλεσε νά ταυτισθή ύπό τίνων ή λαογρα-
φία πρός τήν κοινωνιολογίαν. Τέταρτον' ακολουθών τήν περί επιβιώ-
σεως θεωρίαν τοΰ Tylor τονίζει πολύ τό κατά παράδοσιν. Τοΰτο
δύναται νά όδηγήση εις τό σφαλερόν συμπέρασμα, ότι ό σημερινός λαός
έπαυσεν ή δέν είναι εις θέσιν πλέον νά δημιουργή. Ό Πολίτης κατα-
νοών τό άτοπον, προσεπάθησε νά διορθώση αύτό προσθέσας ότι
«ή λαογραφία συνεξετάζει άναγκαίως καί τάς μή έκπορευομένας μέν
έκ τής παραδόσεως εκδηλώσεις τοΰ βίου, αλλ' άφομοιουμένας ή συνα-
πτομένας στενώς πρός τά κατά παράδοσιν», αλλ'ή προσθήκη, νομίζω,
δέν είναι αρκετή διά νά άρη πλήρως τό άτοπον. Πέμπτον' καί ή αι-
τιολογία τής γενέσεως τής παραδόσεως, ώς οφειλομένης είς τήν δύνα-

1) Βλ. ν. γ. πολίτου, ενθ' άν.
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μιν τής συνήθειας, καί ή παραβολή τών εγκαταλειμμάτων τοϋ παρελ-
θόντος πρός τά παλαιοντολογικά κογχύλια, τά προσκεκολλημέ>α επί τών
βράχων τών ορέων από παλαιοτέρων γεωλογικών περιόδων, δέν μοϋ
φαίνονται επιτυχείς. Ή συνήθεια είναι κάτι τό αδρανές, τό όποιον
επαναλαμβάνει μέν τό παλαιόν, αδυνατεί όμως νά δημιουργήση τι νέον,
έν ω αί εκδηλώσεις τοΰ βίου τοΰ λαοΰ όχι μόνον επαναλαμβάνουν τά
παλαιά, άλλα καί δημιουργούν διαρκώς νέα επί τή βάσει τών εκάστοτε
συνθηκών1. Π. χ. ή μαντική, δημιούργημα παμπάλαιον, όχι μόνον
υφίσταται, άλλα καί δημιουργεί διαρκώς νέας μεθόδους. Οί άρχαΐοι
δέν είχον ούτε χαρτομαντείαν ούτε καφφεδομαντείαν, διότι τά παιγνιό
χαρτα καί ό καφφές ήσαν τότε ά'γνωστα. Δέν είναι λοιπόν ή τυφλή
συνήθεια, ή οποία τήν διατηρεί, άλλα κάποια ψυχική άνάγκη τοΰ άνθρώ-
που εσωτερική, βαθεϊα, έρριζωμένη είς τήν φύσιν αύτοΰ, τήν οποίαν
δέν ήδυνήθη νά έκριζώση ούτε δ φιλοσοφικός ούτε καί ό επιστημονι-
κός ορθολογισμός, δ όποιος έπολέμησε καί πολεμεί τήν μαντικήν καί
την μαγείαν καί πασαν άλλην παρομοίαν δεισιδαιμονίαν, καθώρισε δέ
καί έπιτίμια εις τους εκκλησιαστικούς κανόνας κατά τών ασκούντων
αύτάς.

Ό νηφάλιος Θουκυδίδης είς τόν διάλογον τών Μηλίων ομιλών
περί τών άνθρώπων, τών ευρισκομένων είς δεινόν κίνδυνον, μέ μεγά-
λην δξύνοιαν παρατηρεί ότι ούτοι, όταν εκλείψουν πλέον αί φανεραί,
δηλ. αί λογικαί έλπίδες, τρέπονται πρός τάς άφανεΐς, τήν μαντικήν
καί τούς χρησμούς καί όσα τοιαύτα παρέχουν μέν ελπίδας, αλλ' οδη-
γούν είς τήν καταστροφήν \ Άλλα δέν είναι μόνον οί κινδυνεύοντες,
οί όποιοι προστρέχουν είς τήν μαντικήν καί τά τοιαΰτα, είναι όλοι,
οί άποτελοΰντες τόν λαόν, αμόρφωτοι καί μορφωμένοι. Διότι δ άνθρω-
πος, είς οιονδήποτε στάδιον αναπτύξεως καί πολιτισμού καί αν ευρί-
σκεται, ούδέποτε ύπήρξεν δν μόνον καί κατ' εξοχήν λογικόν. Ή αν-
θρωπινή ψυχή παραλλήλως ή καί κάτωθεν τοΰ λεγομένου ορθού λόγου
κρύπτει είς τό βάθος αύτής συναισθήματα καί ορμάς σκοτεινάς, αί
δποΐαι, συνδεόμεναι πρός αύτάς τάς πηγάς τής ζωής, κανονίζουσι τάς

1) Ή γνώμη τοϋ hoffmann - krayeKi Die Volkskunde als Wissen-
schaft, Zürich 1902, ότι ό λαός «ουδέν παράγει, άλλα μόνον αναπαράγει»
δέν ανταποκρίνεται είς τήν πραγματικότητα.

2) Θουκ. 5, 103. μηδε όμοιωθήναι τοϊς πολλοίς, οΐς παρόν άνθρωπείως
ει ι οωζεοΰαι, έπειδάν πιεζόμενους αυτούς επιλίπωαιν αί φανεραί ελπίδες, επί τάς
αφανείς καθίστανται, μαντικήν τε καί χρησμούς καί όσα τοιαΰτα μετ' ελπίδων λυ-
μαίνεται. Πρβλ. καί II, 8, 2.

2
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σκέψεις καί τάς πράξεις τοΰ ανθρώπου ουχί πάντοτε συμφώνως πρός
τούς λογικούς νόμους και κανόνας. Τό λογικόν ύπάρχει βέβαια πάν-
τοτε και πανταχού είς τούς λαούς έν σπέρματι, συνήθως όμως είναι
στοιχεΐον έπίκτητον, αποτελεί τόν έγκεφαλικόν, ούτως ειπείν, φλοιόν,
κάτωθεν τοΰ οποίου εξακολουθεί νά βράζη ολόκληρος ό κόσμος τών
συναισθημάτων καί τών ορμών, ό όποιος συχνά διασπά αυτόν καί
ανέρχεται είς τήν επιφάνειαν. II αστρολογία ήδη άπό τοΰ III'α'ιώνος
έχαρακτηρίσθη ώς -ψευδεπιστήμη, εν τούτοις άπό τίνος έν πλήρει αίώνι
τοΰ ατόμου περιέργως άνέζησεν, εφημερίδες δέ καί περιοδικά δημο-
σιεύουν καθ' εκάστην ανόητα προγνωστικά διά τούς γεννηθέντος ύπό
ώρισμένον άστερισμόν. Τόν κόσμον αυτόν τών συναισθημάτων καί τών
ορμών μερικοί τόν ώνόμασαν προλογικόν ', άλλοι πρωτογονικόν \
Ούτε προλογικός είναι ούτε πρωτογονικός, είναι απλούστατα ανθρώ-
πινος καί συνοδειιει τόν άνθρωπον άπό τών κατωτάτων μέχρι τών
ανωτάτων βαθμίδων τοΰ πολιτισμού. Κατά ταύτα δέν ύπάρχει επιβίω-
σις παλαιοτέρων στοιχείων είς τά νεώτερα στάδια τοΰ πολιτισμού,
όπως έδίδαξεν ό Tylor;1, αλλά συμβίωσις παλαιοτέρων καί νεωτέ-
ρων, τά δέ λεγόμενα επιβιώματα δρθότερον δύνανται νά δνομασθώσι
συμβιώματα.

"Εκτον" τονίζεται παρά πολύ τό άγνωστον τής άρχής τών λαο-
γραφικών εκδηλώσεων καί ιδίως τό ότι δέν προέρχονται έξ επιδράσεως
υπέροχου τινός ανδρός. Έν τούτοις πολλά δημιουργήματα ύπερόχων
ανδρών, δηλ. ύπεράνω τοΰ λαοΰ ισταμένων λογίων, γίνονται πολλάκις
αποδεκτά ύπό τοΰ λαοΰ. ΤΙ σύγχρονος λαογραφία ονομάζει ταύτα
καταττεπτωκότα στοιχεία Ό John Meier '' έδειξεν, ότι πολλά γερ-
μανικά δημοτικά άσματα είναι δημιουργήματα παλαιοτέρων γνωστών
λογίων ποιητών. 'Αλλά καί έν Ελλάδι πολλά δίστιχα γνωστών ποιη-
τών, όπως τοΰ Δροσίνη, τοΰ Πολέμη καί ει τίνος άλλου έγιναν κτήμα
τοΰ λαού. 'Αντιθέτως υπάρχουν καί άναβεβηκότα στοιχεία, δηλ. στοι-
χεία λαϊκά, τά όποια, καλλιεργούμενα ύπό τών καλλιτεχνών, χρήσιμο-

ι) Κυρίως ό lévy iîruhi,, Les fonctions mentales dans les sociétés
inférieures, Paris 1922 καί είς άλλα μεταγενέστερα εργα.

2) HANS NAUMANN. Primitive Gemeinschaftskultur, Iena 1921 καί
Grundzüge der deutschen Volkskunde, Leipzig 1922.

3) ed. B. tylor, Primitive culture, London 1871.

4) h. naumann, ένίΚ άν.

δ) John meier, Kunstlieder im Volkskunde, Halle 1906.
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ποιούνται εις τόν άνώτερον τοΰ λαϊκού πολιτισμόν. Τοιοΰτόν τι εν τη
ουγχρόνω 'Ελλάδι έγινεν είς τήν μουσικήν ύπό τοΰ μουσουργού Μ. Κα-
λομοίρη καί άλλων, είς δέ τήν αρχιτεκνονικήν ύπό τοΰ άρχιτέκτονος
Άρ. Ζάχου καί ει τίνος άλλου.

Τελευοαία ατέλεια τοΰ όρισμοΰ τοΰ Ν. Πολίτου είναι ότι είναι αρ-
κετά διεξοδικός, ενώ αρετή τοϋ όρισμοΰ είναι ή συντομία. Ή λαογρα-
φία, ώς ήδη ελέχθη, εξετάζει τάς εκδηλώσεις ιοϋ ύλικοΰ, τοΰ πνευμα-
τικού καί τοΰ κοινωνικού βίου τοϋ λαοΰ, αί δποΐαι συγκροτούν ιόν
πολιτισμόν αύτοΰ. Θα ήδυνάμεθα λοιπόν νά όρίσωμεν συντόμως τήν
λαογραφίαν ώς «τήν επιστήμην τον λαϊκοί' πολιτισμού».

Δια νά γίνη όμως δ ορισμός ούτος σαφής, πρέπει νά καθορίσωμεν
τί έννοοΰμεν λέγοντες λαόν. Μερικοί είπον ότι λαός εις τήν λαογρα-
φίαν είναι δ όχλος (vulgus in populo), τά κατιότερα δηλ. καί αμόρ-
φωτα λαϊκά στρώματα, άλλοι δέ ώς λαόν έθεώρησαν τους χωρικούς έν
αντιδιαστολή πρός τούς κατοίκους τών πόλεων.

Ό Ν. Πολίτης, άποφεύγων δρ^ώς νά χωρίση τόν λαόν είς στρώ-
ματα, εδέχθη τόν όρισμόν, τόν όποιον έδωκεν είς τόν δχλον ό Κεφαλ-
λήν σατυρικός Λασκαράτος : «"Οχλος δέν είναι όσοι φοροΰν σκούφια
ή ψηλό καπέλλο, αλλ' όσοι άποκάτω σέ σκούφια ή σέ ψηλό καπέλλο
κρύβουν λίγο μυαλό καί πολλές πρόληψες». Πράγματι ό λαός εις τήν
λαογραφίαν δέν δύναται νά χωρισθή ούιε είς τάξεις ούτε είς στρώματα'
είναι ενιαίος' είναι δλόκληρον τό άνθρώπινον πλήθος, μορφωμένον καί
άμόρφωτον, τό οποίον συνδέει συναίσθησις τής κοινής καταγωγής,
•δμότροπα ήθη, κοινή παράδοσις καί κοινός τρόπος τοΰ σκέπτεσθαι,
συνήθως δέ καί κοινή γλώσσα, τά δέ λαογραφικά στοιχεία είναι διά-
χυτα είς όλους τούς άποτελοΰντας αυτόν, πλουσίους καί πτωχούς, χω-
ρικούς καί αστούς, μορφωμένους καί άμορφώτους. cO λαϊκός πολιτι-
σμός είναι παράλληλος καί σνμβιος πρός τόν λεγόμενον άνώτερον,
διάχντος δέ κατά τό μάλλον ή ήττον εις όλα τά κοινωνικά στρώματα
■από τών κατωτάτων μέχρι τών ανωτάτων. Μόνον ή αναλογία είναι
διάφορος. Είς τούς κατοίκους τής υπαίθρου, γεωργούς καί ποιμένας,
■είναι μεγαλυτέρα παρά είς τούς κατοίκους τών πόλεων καί μάλιστα τούς
πεπαιδευμένους. Κατά ταΰτα εκείνο τό οποίον έχει ανάγκην προσδιο-
ρισμού δέν είναι τά λαϊκά στρώματα, άλλα τά χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα αύτοΰ, τά όποια δνομάζομεν λαϊκά.

Τά γνωρίσματα ταΰτα καθώρισεν ήδη, ώς ελέχθη άνωτέρω, ό
Αριστοτέλης" είναι αύτά τό πάτριον, ή αναπόδεικτος δόξα καί τό
■δημοτικόν. 'Εάν θελήσωμεν νά δνομάσωμεν αύτά μέ δρους σημερι-
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νους, θά έ'χωμεν : το κατά παράδοσιν, τό αύθόρμητον και τό όμα-
δικόν '.

Τι έννοοΰμεν λέγοντες κατά παράδοσιν είναι αρκετά σαφές. Έν-
νοοΰμεν ότι τά λαογραφικά στοιχεία όχι μόνον κατά κανόνα προέρχον-
ται έκ παλαιοτέρων περιόδων πολιτισμού, αλλά καί όσα είναι νεώτερα
ή καί σύγχρονα δημιουργήματα δέν ακολουθούν δρόμον ϊδιον καί
αύδαίρετον, αλλά τόν γνωστόν καί πεπατημένον, ό όποιος έμορφώθη
βαθμηδόν ύπό τών παλαιοτέρων γενεών καί κληροδοτείται εκάστοτε
είς τάς νεωτέρας. Ούτω λ. χ. τά δημώδη ασματα κατά τό πλείστον
προέρχονται έκ παλαιοτέρων χρόνων, άλλά καί όσα δημιουργούνται
εις νεωτέρους άκολουΒούν τά παλαιά πρότυπα καί κατά τό μέτρον και
κατά τήν έκφρασιν καί κατά τήν όλην έν γένει τεχνοτροπίαν. Χύνον-
ται είς τόν παλαιόν τύπον καί διά τοΰτο παλαιά καί νέα έχουν κατά
τό πλείστον ιδίαν περίπου μορφήν.

"Οταν λέγωμεν ότι τά λαογραφικά στοιχεία έχουν χαρακτήρα
αύθόρμητον, έννοοΰμεν κυρίως ότι δέν ύφίστανται τόν έλεγχον τοΰ
ορθού λόγου, άλλά πηγάζουν άπό τό σύνολον τής άνθρωπίνης ψυχής
άνευ μεσολαβήσεως λογικοΰ τίνος συλλογισμοΰ. "Οταν λ. χ. ό ναυτι-
κός, έμπεσών εις σίφωνα, καρφώνη τό μαχαίρι του είς τόν ίστόν, διά
νά καρφώση αυτόν τούτον τόν σίφωνα, ύπόκειται εις αύθόρμητον
παρόρμησιν, άντιλαμβανόμενος τόν σίφωνα ώς έμψυχον δν, καί προσ
παθεί νά τόν φονεύση, όπως θά έφόνευεν έ'να έχθρόν του. Είς τό·
αύθόρμητον δηλ. τοΰτο, αντί τοΰ ορθού λόγου καί τής έξ αυτού προκυ-
πτούσης φυσικής αίτιότητος, έπικρατεί ή συνειρμική κυρίως διανόησις
καί ή μυΰ-ική ή μαγική τοΰ κόσμου άντίληψις.

Τέλος, όταν λέγωμεν ότι τά λαογραφικά στοιχεία έχουν χαρα-
κτήρα όμαδικόν, δέν έννοοΰμεν βεβαίως ότι δ λαός δημιουργεί όμαδι-
κώς. Τοιαύτη ομαδική δημιουργία, εις τήν οποίαν έπίστευσαν οί ρω-
μαντικοί τού παρελθόντος αιώνος, δέν υφίσταται. Ό δημιουργός καί
εις τόν λαϊκόν πολιτισμόν είναι πάντοτε είς. 'Αλλ' έπειδή ούτος δέν
διαφέρει διανοητικώς καί συναισθηματικώς πολύ άπό τούς άλλους, δη-
μιουργεί δέ συμφώνως πρός τά κατά παράδοσιν πρότυπα, τά δημιουρ-

1) Βλ. είς τό μικρόν βιβλίον μου : Γλώοσα και λαϊκός πολιτισμός των νεω-
τέρων 'Ελλήνων, 'Αθήναι 1946, σ. 34 κέ, καί τήν διάλεξίν μου : Ή λαογραφία
καί ή σημασία της δημοσιευΟεϊσαν μετ' άλλιον δύο ύπό τής 'Εταιρείας Μα-
κεδόνικων Σπουδών ΰ,τό τόν τίτλον : Σι. Π. Κνριακίδον, Τρεις διαλέξεις. Θεσ-
σαλονίκη 1953, σ. 19 κέ.
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γήματα αύτοΰ υιοθετούνται αμέσως ύπό τοΰ λαοΰ, ό όποιος και τά
μεταχειρίζεται έφεξής ώς ϊδιον κτήμα, καθίστανται δηλ. ομαδικά, λη-
σμονουμένου ταχέως τοΰ ονόματος τοΰ δημιουργήσαντος. Αύτά είναι
τά χαρακτηριστικά τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού.

Παρ' αυτόν όμως είς τούς προηγμένους λαούς υφίσταται καί άλλος
πολιτισμός, ό ονομαζόμενος σύγχρονος ή άνώτερος, τοΰ οποίου χαρα-
κτηριστικά είναι άκριβώς τά άντίθετα, δηλ. τό νεωτεροποιόν, τό δρϋ·ο-
λογικόν καί τό άτομικόν. Ό άνώτερος δηλονότι πολιτισμός διαρκώς
υπερβαίνει τήν παράδοσιν, δημιουργεί νέα στοιχεία, βάσις δέ τής δη-
μιουργίας είναι ό ορθός λόγος καί ή φυσική αίτιότης, οί δέ δημιουργοί
είναι γνωστά καί ύπερέχοντα πρόσωπα. II. χ. αί λαϊκαί κατοικίαι εις
τά χωρία, άλλά πολλάκις καί εις τάς πόλεις, κτίζονται κατά παράδοσιν
με πλίνθους, λίθους, ξύλα, πηλόν, ά'σβεστον κτλ. κατά τρόπον καί σχέ-
δια πατροπαράδοτα, τών οποίων ουδείς σήμερον δύναται νά δνομάση
τόν δημιουργόν. 'Αντιθέτως αί σύγχρονοι οίκοδομαί τών πόλεων κτί-
ζονται μέ ύλικά καί μεθόδους, τών οποίων γνωστοί είναι οί έφευρέ-
ται, όπως γνωστοί είναι καί οί αρχιτέκτονες. Τό ίδιον συμβαίνει καί
μέ τήν ποίησιν. Τά δημοτικά τραγούδια, παλαιά καί νέα, έχουν ένιαίαν
κατά παράδοσιν τεχνοτροπίαν, ουδείς δέ δύναται νά δνομάση τους
ποιητάς των, ενώ τά ποιήματα τής λογίας ποιήσεως έχουν ιδίαν τεχνο-
τροπίαν καί ίδιον γνωστόν ποιητήν. Ή τεχνοτροπία φέρ' ειπείν τοΰ
Σολωμοΰ διακρίνεται σαφώς άπό τήν τεχνοτροπίαν τοΰ Βαλαωρίτου
καί τούτου άπό τήν τοΰ Παλαμά καί ούτω καθ' εξής, έ'καστον δέ
ποίημα φέρει τήν σφραγίδα τής τέχνης καί τής προσωπικότητος τοΰ
ποιητοΰ του.

'Αμφότεροι οί πολιτισμοί οΰτοι εκτείνονται κατά τό μάλλον ή
ήττον εις όλας τάς τάξεις τοΰ λαοΰ άπό τής κατωτάτης μέχρι τής ανω-
τάτης, συζοΰν παραλλήλως, ή δέ μεταξύ των άντίφασις δέν εμποδίζει
τήν συμβίωσιν, ήτις πολλάκις ούτε καί γίνεται άντιληπτή. Ή σύγχρο-
νος λ. χ. θρησκεία τοΰ ελληνικού λαοΰ, ό Χριστιανισμός, διακρίνει
μετά τόν θάνατον δύο τόπους διά τάς ψυχάς, τήν κόλασιν καί τόν
παράδεισον, καί είς τοΰτο πιστεύουν οί Χριστιανοί. Ή πίστις όμως
αυτη δέν εμποδίζει νά ομιλούν είς τάς παραδόσεις καί τά μοιρολόγια
καί διά τόν Άδην τών άρχαίων καί τά Τάρταρα, τά σκοτεινά καί
κρυοπαγωμένα, όπου αί ψυχαί δικαίων καί άδικων συναγελάζονται
καί ζοΰν τόν άθλιον καί έλεεινόν βίον τών ομηρικών ψυχών. Κοντά
είς τόν άρχάγγελον Μιχαήλ, τόν άφαιροϋντα τάς ψυχάς τών άνθρώ-
πων, ζή παραλλήλως καί ή σκοτεινή μορφή τοΰ στυγερού Χάρου. Τό
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φαινόμενον τής αντιφάσεως ταύτης, και μάλιστα είς τούς αύτούς αν-
θρώπους, είς τό διηνεκές ή καί κατά περιόδους, ή οποία θά ήδύνατο
έν τινι μέτριο νά χαρακτηρισθή ώς είδος σχιζοφρενείας, είναι βέβαια
κάτι τό παράδοξον, δέν παύει όμως διά τούτο νά ύπάρχη. Πρέπει
όμως νά παρατηρηθή, όπως καί άνωτέρω έσημειώθη, ότι ή παράλλη-
λος αύτη συμβίωσις τών δύο τούτων πολιτισμών δέν αφήνει αύτούς
άνεπηρεάστους. Πολλά στοιχεία τοΰ ανωτέρου πολιτισμού καταπίπτουν
είς τόν κατώτερον καί γίνονται κτήμα αύτοΰ', όπως είς πολλά τοΰ
λαϊκού παραμένουν ένσφηνωμένα ή καί αναβαίνουν είς τόν άνώιερον.
Πάντως όμως δ αρχικός αυτών χαρακτήρ παραμένει εύδιάκριτος.

Κατά τά άνωτέρω ή λαογραφία, ώς έχοΐ'σα ύποκείμενον έ'να ενιαιον
πολιτισμόν, έχοντα ίδια χαρακτηριστικά καί ανήκοντα είς έ'ναν ώρισμέ-
νον λαόν, άνήκει είς τήν κατηγορίαν τών φιλολογικών έπιστημών, οία
ή κλασσική φιλολογία, ή γαλλική, γερμανική, αγγλική κτλ., πράγμα
τό όποιον παρετήρησεν ήδη ό Albrecht Dieterieliείναι δέ ενιαία,
διότι ενιαία είναι καί ή ζωή, τής οποίας τάς εκδηλώσεις εξετάζει.

'Αξιανάγνωστα καί διά τούς φιλολόγους, άλλά καί διά τούς λαο-
γραφοΰντας είναι όσα σχετικώς ό v. Wilamowitz έγραψε περί τής
κλασσικής φιλολογίας. Ή κλασσική φιλολογία, λέγει, καθορίζεται ύπό
τοΰ υποκειμένου αυτής, τοΰ ελληνορωμαϊκού πολιτισμοΰ εις τε τήν ού-
σίαν καί όλας τάς εκδηλώσεις τής ζωής του. Ό πολιτισμός ούτος απο-
τελεί ενότητα, μολονότι εις τήν αρχήν καί τό τέλος αύτοΰ δέν είναι
δυνατόν νά καθορισθώσιν αυστηρώς τά δριά του. "Εργον τής φιλολο-
γίας είναι νά έπαναφέρη διά τής δυνάμεως τής επιστήμης είς τήν ζωήν
τόν παρελθόντα τούτον βίον, τό άσμα τοΰ ποιητοΰ, τάς σκέψεις τών
φιλοσόφων καί νομοθετών, τήν αγιότητα τοΰ ναοΰ καί τά συναισθή-
ματα τών πιστών καί τών άπιστων, τάς ποικίλας ένεργείας εις τήν
άγοράν καί τόν λιμένα, τήν ξηράν καί τήν θάλασσαν καί τούς ανθρώ-
πους είς τά έργα καί τά παίγνιά των. Καί εδώ, όπως είς όλας τάς έπι-
στήμας, καί διά νά όμιλήσωμεν ελληνιστί, εις πάσαν φιλοσοφίαν, ό
θαυμασμός πρός τό άκατάληπτον αποτελεί τήν άφετηρίαν, ή καθαρά
θεωρία τοΰ έν τή άληθεία καί τή ώραιότητι αύτοΰ κατανοηθέντος τόν
σκοπόν. 'Επειδή δέ ή ζωή, διά τήν κατανόησιν τής οποίας άγωνιζό-

1) Πρβλ. hans naumann, Grundzüge der deutschen Volkskunde, Iena
1922 o. 5 κέ.

2) al. DiETEKicii, Über Wesen und Ziele der Volkskunde έν Hessi-
sche Blätter für Volkskunde, τόμ. 1 (1902), σ. 174 κέ.
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μέθα, είναι ενιαία, ενιαία είναι καί ή επιστήμη μας. Ό χωρισμός τών
κλάδων, φιλολογία, αρχαιολογία, αρχαία ιστορία, επιγραφική, νομισμα-
τική καί τελευταίως καί παπυρολογία, δικαιολογείται μόνον εκ τής πε-
ριορισμένης δυνάμεως τών ανθρώπων καί δέν πρέπει νά άποπνίξη
παρά τοις είδικοίς τήν συνείδησιν τοϋ συνόλου'. Ή διαφορά τής φι-
λολογίας, όπως τήν ορίζει ό Willamowitz, άπό τής λαογραφίας έγκει-
ται είς τοϋτο, ότι ή μέν κλασσική φιλολογία έχει ώς ύποκείμενον τόν
κλασσικόν πολιτισμόν έν γένει, άνώτερον καί λαϊκόν, ενώ ή λαογραφία
μόνον τόν λαϊκόν τοΰ νέου έλληνικοΰ λαοΰ5. Επειδή δέ εν τών κυ
ρίων χαρακτηριστικών τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ είναι τό κατά παρά-
δοσιν, τό όποιον είναι άρρήκτως συνδεδεμένον πρός τό παρελθόν,
ή λαογραφία έχει άναγκαίως ιστορικόν χαρακτήρα, όπως άλλως καί
κάθε φιλολογία.

Έν τούτοις άπό τεσσαρακονταετίας περίπου εξεφράσθησαν καί
διάφοροι περί τοϋ υποκειμένου τής λαογραφίας γνώμαι, μεταξύ τών
οποίων έπικρατεστέρα ύπήρξεν ή τοΰ Γερμανού λαογράφου Ad. Spa-
nier, όστις άνενέωσε κατά τινα τρόπον τάς γνώμας τοΰ παλαιοτέρου
Willi. Heirieh Riehl (1858)

Κατ' αυτόν τό κύριον έργον τής λαογραφίας δέν άφορα εις τάς
εξωτερικός εκδηλώσεις τής λαϊκής ζωής, άλλα εις τάς ψυχοπνευματικάς
δυνάμεις, εκ τών οποίων αύται πηγάζουσιν. ".λσματα, έθιμα, θρησκευ-
τικοί δοξασίαι καί λαϊκά έργα, άποτελοϋσι μόνον τήν άφετηρίαν πρός
διείσδυσιν είς τό βάθος τής ψυχής.

1) υ. ». wilamowitz — moellendorf, Geschichte der Philologie έν
alf. gfrcke — ed. norden, Einleitung in die Altertumswissenschaft, 3e
Aufl , τόμ. I, a. t.

2) Είναι άξιοσημείωτον ότι καί ό παλαιότερος ορισμός, τόν όποιον Ιδω-
κεν ό Boeckh είς τήν φιλολογίαν, «ή γνώαις τοΰ εγνωσμένου» (aug. boeckh,
Encvklopädie und Methodologie der philologischen Wiessenschaft, he
rausg. von ernst bratuscheck, 2e Aufl., Leipzig 1SS6, iS. «Der Zweck
der Philologie ist rein historisch; sie stellt die Erkenntis des Erkannten
objectiv für sich hin» αντιστοιχεί πρός τό άγγλικόν όνομα τής λαογραφίας
«folklore», δ έστι «ι; γνώσις τοΰ λαοΰ», β,τι γνωρίζει ό λαός, δηλ <5 λαϊκός πο-
λιτισμός, όπως τό εγνωσμένοι> τον Boeckh είναι ίσοδύναμον πρός τόν κλασσι-
κόν πολιτισμόν τοϋ Wilamowitz.

3) w. helnr. riehl und aüolf spamer, Hie Volkskunde als Wis-
senschaft, Berlin - Leipzig, 1935
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Κατά τήν έξέτασιν τών ασμάτων, τών εθίμων, τής λαϊκής τέχνης,
τό βάρος δέν κείται εις τό άσμα, τό έθιμον καί τήν τέχνην, άλλά μό-
νον είς τόν λαόν. "Οθεν σκοπός τής λαογραφίας είναι ή έρευνα τής
ψυχοπνευματικής ουσίας τοΰ άνθ·ρώπου τοΰ λαοΰ εν τή λαϊκή κοινοο-
νία1, μέ άλλας λέξεις ή γνώσις τοΰ τυπικοΰ χαρακτήρος τοΰ λαϊκοΰ
ανθρώπου ενός ώρισμένου λαοΰ

«Ή άπαίτησις», λέγει επί λέξει ό Spamer, « τ ή ν οποίαν ό αδαής
πολλάκις πρωτίστως προβάλλει είς τήν λαογραφίαν, νά τοΰ δώση εϊδι-
κήν εικόνα τών ιδιορρυθμιών ενός ώρισμένου λαοΰ ή φυλής, είναι
όχι μόνον δικαιολογημένη, άλλά καί παρουσιάζει έν τών κυριωτάτων
θεμάτων τής λαογραφίας» 3, ή οποία κατ' αυτόν τόν τρόπον αποβαίνει
ψυχολογική επιστήμη καί δή χαρακτηρολογία ενός ώρισμένου λαοΰ.
'Επειδή δέ τά στοιχεία αυτής λαμβάνει έκ τών λαϊκών έκδηλοισεων,
όσαι εξ αυτών δέν επιδέχονται ψυχολογικήν θεώρησιν, πρέπει κατά τόν
Spanier νά διαγραφούν έκ τής λαογραφίας, όπως π. χ. ή λαϊκή κα-
τοικία, τά γεωργικά εργαλεία κτλ» «Συνιστάται», λέγει κατωτέρω, «τά
υλικά αγαθά τοΰ μνημονευθέντος είδους νά αποβάλλονται έν τω συνόλω
των άπό τής περιοχής τής λαογραφικής έρεύνης» ". «Είναι σαφές», λέγει
άλλαχοΰ, «ότι ή λαογραφία δέν δύναται νά άσχολήται μέ όλους τους
τΰπους καί τάς έκδηλώσεις ενός λαοΰ, ούτω δέ επί μάλλον καί μάλλον
περιωρίσθη είς τήν έρευναν τών ψυχοπνευματικών αύτοΰ καταστάσεων,
τοΰ λαϊκοΰ πνεύματος καί τής λαϊκής ψυχής», καί άλλαχοΰ επαναλαμ-
βάνει μέ άλλας λέξεις ότι «σκοπός τής λαογραφίας δέν είναι ή πλήρης
γνώσις τών εκδηλώσεων τοΰ λαϊκοΰ πνεύματος, αλλ' ή γνώσις τοΰ
φορέως αύτοΰ» ". «'Εάν λείψη ή ψυχολογική αύτη άναζήτησις, ή λαο-
γραφία δέν θά ήτο πλέον αύτοτελής επιστήμη, άλλ' απλώς είδος λαϊ-
κής στέγης διά διαφόρους ιστορικός καί φιλολογικός έπιστήμας. Τό

1) ao. spamer. Die deutsche Volkskunde, Leipzig (i934), τόμ. 1, σ. 3.

2) ad. spamer, Volkskunde έν Germanische Philologie, Festschrift
für Otto Behagel, Heidelberg 1934, σ. 437.

3) ad. spamer, Wesen, Wege und Ziele der Volkskunde, Leipzig
1928, o. 14.

4) Βλ. ad. spamer, Volkskunde έν Sachwörterbuch der Deutsch-
kunde, Berlin - Leipzig 1930, τόμ. 2, σ. 1223. «Es einpfielt sich daher,
die Sachgüter der genannten Art in ihrer Gesamtheit aus dem volks-
kundichen Forschungs bereich auszuscheiden».

δ) a. spamer, Wesen κτλ. σ. 7.

6) Sachwörterbuch, σ. 1223.
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δίκαιον της ή λαογραφία επιτυγχάνει μόνον διά τής τάσεως της πρός
ψυχολογικήν ερμηνείαν» '.

Αί γνώμαι αύται τοϋ Spanier δέν δύνανται νά γίνουν αποδεκτοί
διά τούς εξής λόγους. Πρώτον ή γνώμη, ότι ή λαογραφία δέν δύνα-
ται νά άποβή αυτοτελής καί ενιαία επιστήμη, εάν δέν μεταβλητή εις
ι|ιυχολογικήν καί δή εις χαρακτηρολογίαν τοΰ λαοΰ, δέν είναι δρθή.
Ή λαογραφία, όπως καί ή κλασσική φιλολογία, όπως εϊπομεν ήδη,
τήν ενότητα αύτής άρύεται έκ τής ένότητος τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού,
ήτις πάλιν προέρχεται έκ τής ένότητος τοΰ βίου τοΰ λαοΰ, φυσικού,
πνευματικού καί κοινωνικού. Δεύτερον ή γνώμη ότι πρέπει νά άποβλη-
θώσιν έκ τής λαογραφίας συλλήβδην όλαι αί εκδηλώσεις τοΰ λαϊκοΰ
βίου, αί όποΐαι δέν συμβάλλουν είς τήν ψυχολογικήν θεώρησιν τοϋ
φορέως αύτών, δηλονότι τοΰ λαοΰ, καί είναι αύται κατά τό πλείστον
αί άφορώσαι είς τόν ύλικόν βίον, αποτελεί έργον Προκρούστου, τό
όποιον κολοβώνει σημαντικά τό ύποκείμενον τής παραδιδομένης λαο-
γραφίας, δηλαδή τόν λαϊκόν πολιτισμόν, έκ τών εκδηλώσεων μολα-
ταύτα τοΰ οποίου καί ή νέα λαογραφία επιδιώκει να έξαγάγη ψυχολο-
γικά συμπεράσματα περί τοΰ χαρακτήρος τοΰ λαοΰ.

Πλήν όμως τής περικοπής τής λαογραφικής υλης ό Spamer καί
οί οπαδοί του έπροχώρησαν είς τήν κολόβωσιν καί τοΰ θεωρητικού
μέρους τής λαογραφίας. II. χ. κατά τόν Spamer ! ή φιλολογική
έρευνα (literarische Erforschung) τοΰ δημοτικού τραγουδιού καί τής
λαϊκής διηγήσεως εκτιμά, διαιρεί, τυποποιεί, αναζητεί κανόνας ύφους
καί αρχάς διά τήν συγκρότησιν είς ομάδας, ενώ είς τήν λαογραφικήν
θεώρησιν τό άσμα καί ή διήγησις είναι στοιχειώδεις λειτουργίαι τής
λαϊκής κοινωνίας είς ασμα καί λόγον . . . \ Ούτως όλα τά κεφάλαια
τής λαογραφίας ευρίσκονται ύπό τήν αύτήν θεώρησιν καί οδηγούν εις
τόν αύτόν σκοπόν, τόν φορέα τοΰ ασματος, τής λέξεως καί τοΰ έργο\''

1) "Κνί>' άν. 'ein populärer Dachbegriff für veschiedene historische
und philologische Disciplinen. Ihr eigenes Recht erlangt die Volks-
kunde erst durch das Streben nach psychologischer Deutung».

2) Volkskunde, σ. 12.

3) Λησμονεί όμως ό Spamer ότι τά άσματα, τά παραμύθια κτλ , ώς
λαϊκά δημιουργήματα, παραδιδόμενα προφορικώς καί αποκτώντα σύν τψ
χρόνιο χαρακτήρα όμαδικόν δέν δύνανται νά έίετασΰώσιν ώς κοινά φιλολο-
γικά εργα ύπό φιλολόγων, άγνοούντων τήν φύσιν αύτών, αλλά πρέπει νά
έϊετάζοινυαι ύπό λαογράφων, γνώσιν εχόντων τών Ιδιαιτέρο)ν χαρακτηριστι-
κών τών λαϊκών έκδηλιόσεων.
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πρός αυτόν, δηλ. τόν φορέα, πλησιάζει ή έρευνα βήμα πρός βήμα.
"Οταν όμως άφαιρεθή άπό τήν εξέτασιν τών επί μέρους εκδηλώσεων
τό καθαρώς έπιστημονικόν μέρος, τό άφορών είς τήν γένεσιν, τήν
μορφήν, τήν τεχνοτροπίαν καί τήν ίστορίαν τής εξελίξεως αυτών, πώς
θά είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν περαιτέρω πρός έμβάθυνσιν είς
τόν χαρακτήρα τών φορέων ; Ή άνάγκη τής επιστημονικής ταύτης
έξετάσεως είναι αρκετά αισθητή, πράγμα τό όποιον ήνάγκασε τόν
Räch, διά νά συμπληρώση τό κενόν, νά δημιουργήση έκ τών άποσκο-
ρ'χκιζομένων θεωρητικών έξετάσεων ιδιαιτέρας βοηθητικός έπιστήμας,
έκ τών οποίων πρέπει νά άρύεται ή λαογραφία τάς άναγκαίας γνώσεις
διά τό έργον της. Τοιαύται έπιστήμαι είναι κατ' αυτόν ή γλωσσολο-
γία, ή ιστορία τών θρησκειών, ή φιλολογική έρευνα τών παραδόσεων,
παραμυθιών καί ασμάτων, ή μουσικολογία, ή ίματιολογία, ή ιστορία
τής 'ιατρικής καί τοΰ χοροΰ καί εις τις άλλη. Οί περισσότεροι τών
κλάδων τούτων ώρμήθησαν έκ τής λαογραφίας καί μένουσι προσδεδε-
μένοι εις αύτήν. Ό άποχωρισμός αύτών ούτε τάς ιδίας θά ώφέλει ούτε
καί τήν λαογραφίαν θά άπήλλαττε περιττού βάρους, όπως δέν θά ώφέ-
λει τήν ενιαίαν κλασσικήν φιλολογίαν ό διαχωρισμός καί ή άνύψωσις
τών κλάδων αυτής, κριτικής, γραμματικής, ιστορίας τής γραμματείας,
ιδιωτικού βίου, θρησκείας, έκπαιδεύσεως κτλ. είς αύτοτελεΐς επιστή-
μας. "Επειτα ή θεωρητική έξέτασις τών έπί μέρους είναι άναγκαιοτάτη
διά τήν θεώρησιν τοΰ συνόλου καί τήν έξαγωγήν συμπερασμάτων περί
τών φορέων αύτοΰ. 'Επειδή δέ τά συμπεράσματα ταΰτα μετά τήν διτ-
τήν περικοπήν, ύλης καί θεωρίας, είναι πενιχρά, ό Bach ένόμισεν ότι
θά ήτο δυνατόν νά ένισχυθώσιν αί πηγαί αύτών καί δι' άλλης ύλης,
ασχέτου πρός τήν λαογραφίαν, είλημμένης έκ διαφόρων κλάδων τής
στατιστικής, οΐον έγκληματολογικής, εκκλησιαστικής, σεξουαλικής, ηθι-
κής, αύτοκτονιών κτλ.

Πλην τούτων ύπό τήν επίδρασιν τής ιδεολογίας τού 'Εθνικοσοσια-
λισμοΰ προσετέθησαν είς τήν λαογραφικήν ύλην τά περί φυλής (Rasse)
καί φυλετικής καταγωγής, έπειτα τά περί κοινωνικής τάξεως καί πολι-
τείας. Ό Martin Wähler εις τό περί τοΰ γερμανικοΰ λαϊκού χαρα-
κτήρος έργον του 1 λέγει χαρακτηριστικούς τά άκόλουθ·α' «Τήν ζωήν
τοΰ λαϊκού πνεύματος ό Riehl έπεζήτει νά έρευνήση εις τά «τέσσαρα,
κεφαλαία S», τά όποια θελεμιώνουν τό έθνος: Stamm (φυλή), Spra-
che (γλώσσα), Sitte (έθιμον) καί Siedlung' (τοπική έγκατάστασις).

1) martin Wähler, Der deutsche Volkscharakter, Iena 1937, σ. 7.
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Έθεώρει ταΰτα ώς τό «θεμέλιον πάσης ζωντανής ζωής» . .. 'Ημείς
προσθέτομεν δύο ακόμη S : Stand (κοινωνική τάξις) καί Staat
(πολιτεία).

"Ο ϊδιος ομιλών κατωτέρω περί τής έπιστήμης τοΰ λαϊκού πολι-
τισμού (Volkskulturkunde) λέγει ότι αποτελεί άναγκαϊον στοιχείον
δια τήν λαογραφίαν, άλλα πάντοτε μερικόν τμήμα, ύ δέ τόπος τής ερ-
γασίας τής λαογραφίας πρέπει νά μετατεθή άπό τοΰ γραφείου εις τόν
λαόν. Εννοείται ότι ύπό τάς συνθήκας αύτάς δέν πρόκειται πλέον
περί τροποποιήσεως εν ταίς λεπτομερείαις τής έννοιας τής παραδεδο-
μένης λαογραφίας, άλλα περί υποκαταστάσεως είς τό όνομα τής λαο-
γραφίας μιας νέας έπιστήμης, ψυχολογικής, ή οποία θα ήδύνατο πολύ·
δρθότερον νά δνομασθή λαϊκή χαρακτηρολογία παρά λαογραφία,
εφ' όσον μάλιστα ώς κύριοι μορφωτικοί παράγοντες δέν θεωρούνται
αί λαογραφικοί έκδηλώσεις άλλα 1) ή φυλή ή τό αίμα, 2) τό έδαφος
ήτοι τό τοπειον, 3) ή πολιτεία ήτοι ή χώρα με τάς τύχας της καί τάς
επιδράσεις τοΰ πολιτισμοΰ Δυστυχώς παρά τάς πολλάς ελπίδας τών
δημιουργών τής νέας ταύτης έπιστήμης τά μέχρι τούδε πορίσματα αυ-
τής υπήρξαν πενιχρότατα, διά νά μή εΐπωμεν μηδαμινά καί εσφαλ-
μένα. Ό άναλαβών νά γράψη είς τήν λαογραφίαν τοΰ Spanier τό τε-
λικόν κεφάλαιον Martin Wähler, τό άφορών εις τόν χαρακτήρα τοΰ·
γερμανικού λαοΰ παρατηρεί ότι ή λαϊκή αύτη χαρακτηρολογία ευρί-
σκεται άκόμη είς τήν αρχήν, διότι τής λείπει άκόμη άσφαλές επιστη-
μονικών θεμέλιον, διά τοΰτο δέ καί οί σημερινοί επιστήμονες παρητή-
θησαν τοΰ σκοπού τούτου ένεκα τών παρουσιαζομένων τεραστίων δυ-
σκολιών. Άλλα καί οί μή παραιτηθέντες δέν κατέληξαν εις ώρισμένα
καί σαφή συμπεράσματα.

Διά τήν νεωτέραν ταύτην λαογραφίαν καί τούς περί αύτήν άσχο-
λουμένους ισχύουν οί προφητικοί λόγοι τοΰ Albr. Dieterich. «Μοΰ·
είναι άδιάφορον, αν ή λαογραφία άναγνωρίζεται ώς αύτοτελής επι-
στήμη ή όχι. Νά μας φυλάξη ό Θεός άπό άνδ-ρώπους, οί όποιοι άσχο-
λοΰνται μόνον μέ τήν λαογραφίαν ώς έπιστήμην των» \

1) martin wähler, Der deutsche Volkscharakter, Iena 1937, σ. 13.

2) ad. spamer, Pie deutsche Volkskunde, o. 600—622. Der deutsche
Volkscharakter.

3) Είς τό ανωτέρω (σ. 22) μνημονευθέν αριΐρον του α. 191 : «Es ist mir
eigentlich im innersten gleichgültig, ob man «Volkskunde» als eine
selbständige Wissenschaft anerkennt oder nicht. Vor Leuten, die nur·
Volkskunde als ihre Wissenschaft betreiben, mag uns der Himmel in
Gnaden bewahren».
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ΓΙλήν τών άνωτέρω λόγων νομίζω, ότι αί αντιλήψεις τοΰ Spamer
καί τών οπαδών του δέν είναι δρθαί και διά τούς έξης δύο λόγους :
πρώτον, διότι παραγνωρίζουν τήν σημασίαν τής δντότητος τού πολιτι-
σμού, καί δεύτερον, διότι ακριβώς ένεκα τής μετατοπίσεως τής λαο-
γραφίας εις τόν ψυχολογικόν κύκλον αΰτη, αντί νά απόκτηση ενότητα
καί αύτοτέλειαν, κινδυνεύει τούναντίον νά χάση τήν αύθυπαρξίαν, τήν
■οποίαν μετά τόσους άγώνας κατώρθωσεν επί τέλους νά απόκτηση.

Κατά τήν γνώμην μου οί επιστημονικοί κλάδοι, οί σπουδάζοντες
τάς έκδηλώσεις τής λαϊκής ζωής, αΐτινες ουδέν άλλο είναι ή μορφαί
αύτοΰ τούτου τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού, όταν δέν έργάζωνται, καί δέν
πρέπει νά έργάζωνται, κεχωρισμένως καί αυτοτελώς, αλλ' εν στενή
συναφεία καί συνειδήσει, ότι μελετώσιν εκδηλώσεις ενιαίας ζοιής καί
ψυχής δύνανται άναντιρρήτως ν' αποτελέσουν ενιαίαν έπιστήμην,
αντλούσαν τήν ενότητα αυτής, ώς εΐπομεν ήδη, έκ τοΰ ενιαίου τοΰ
ύποκειμένου της, καθ·'δν άκριβώς τρόπον ή κλασσική φιλολογία, όπως
είπεν ό Wilamowitz, αντλεί τήν ενότητά της έκ τής ένότητος τοΰ
άρχαίου βίου καί πολιτισμού.

'Εκτός τούτου ό Spamer παραγνωρίζει καί τήν σημασίαν τής
-δντότητος τοΰ πολιτισμού έν γένει καί τήν διαπλαστικήν αύτοΰ δύνα-
μιν έπί τών ψυχών τών συγκροτούντων τήν κοινωνίαν ανθρώπων, τήν
οποίαν ορθώς έτόνισεν ό ερευνητής τών άφρικανικών λαών Leo Fro-
beniusä. Βεβαίως είναι άναντίρρητον ότι ό πολιτισμός πηγάζει έν
γένει εκ τής άνθρωπίνης ζωής καί ψυχής, αλλ' άπαξ γεννηθείς καί συγκρο-
τηθείς άποτελεΐ πλέον ιδίαν οντότητα, παράλληλον πρός τόν άνθρω-
πον, πολλαχώς καί πολυτρόπως έπιδρώσαν έπί τής ζωής καί τής ψυχής
τών γεννητόρων καί φορέων αύτών. Ούδέποτε πρέπει νά λησμονήται
■ότι ό άνθρωπος έν τή κοινωνία είναι μέν δημιουργός, άλλά συγχρό-
νως καί δούλος τών ιδίων δημιουργημάτων 3. Τό πράγμα είναι πασι-

J) Περί τής ενόιητος ταύτης βλ. καί τά λεγόμενα \>πό τοΰ r. müller -
l-relenfels, Allgemeine Sozial - und Kulturpsychologie, Leipzig 1930, σ. 1.

2) Πρβλ. καί r. müller — freienfels, Psychologie des deutschen
Menschen und seiner Kultur, München 1930, o. 17.

3) Βλ. \v. mühlmann, Rassen und Völkerkunde, Braunschweig 1936,
κεφ. 7 καί 8 (σ. 246 — MI). Πρβλ. καί κ. τη. prEuss, Lehrbuch der Völker-
kunde, Stuttgart 1937, σ. 15. «Diese Gebiete können auch vom Standpunk-
te der Gesellung aus betrachtet werden als Kultursysteme (Dilthey), die
'n ihrer objektiven Gültigkeit als gestaltende Kräfte auf den Menschen,
•der sie ursprünglich schuf zurückwirken».
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φανές καί δέν έχει ανάγκην παραδειγμάτων. cO πολιτισμός ούτος ύπό·
τήν λαϊκήν αύτοΰ μορφήν, της οποίας τούς χαρακτήρας έσημειώσαμεν
ήδη, έν τε τώ συνόλω καί τοις μέρεσιν αύτοΰ άποτελεΐ, έπαναλαμβά-
νομεν, τό ύποκείμενον τής λαογραφίας, έργον δ' αύτής κύριον είναι :
1) ή περισυλλογή τής ύλης καί ή έκτων διαφόρων μερικωτέρων εκδη-
λώσεων συγκρότησις τής ενιαίας αύτοΰ κατά τόπους καί χρόνους εικό-
νος καί 2) ή ερμηνεία αύτής κατά τε τά μέρη καί τό ίίλον δια μεθόδου
φιλολογικής, ιστορικής, συγκριτικής καί -ψυχολογικής. Κατά ταΰτα ο,τι
δια τόν Spamer αποτελεί τό πρώτον στάδιον τής μεθόδου είναι αύτό
τό ύποκείμενον, αύτό τό έργον τής λαογραφίας, ό,τι δέ τόν τελικόν
σκοπόν, αποτελεί τό τελευταιον μεθοδικόν έρμηνευτικόν μέσον. Ηε-
βαίως ή τελική ερμηνεία τών μορφών τού λαϊκού πολιτισμού αποκα-
λύπτει άναγκαίως καί αυτομάτως τάς ιδιαιτέρας ψυχικός αύτοΰ πηγάς,
άρα έν μέρει καί τόν χαρακτήρα τοΰ λαοΰ, άλλα τό γεγονός αύτό
είναι απλούν συνακόλουθον τής δλης έρεύνης καί όχι ό κύριος αυτής
σκοπός.

Ή λαογραφία δύναται νά άποτελέση καί άποτελεΤ όντως σπου-
δαιότατο ν καί άσφαλέστατον βοηθόν διά τήν χαρακτηρολογίαν τών
λαών' ό άείμνηστος δέ Ν. Γ. Πολίτης έχρησιμοποίησεν επιτυχέστατα
τά δημώδη άσματα, διά νά χαρακτηρίση τούς Βουλγάρους έν άντιδια-
στολή πρός τούς "Ελληνας1 ' δέν δύναται όμως νά ταυτισθή πρός
αυτήν. "Ωστε τά πράγματα κατά τήν γνώμην μου έχουσιν άντιστρό-
φως άπό ό,τι νομίζει ό Spamer.

Περαιτέρω, εάν κύριος σκοπός καί έργον τής λαογραφίας ήτο ή
διά τής μελέτης τών φαινομένων τοΰ πολιτισμοΰ διάγνωσις τοΰ χαρα-
κτήρος τών διαφόρων λαών, ή λαογραφία θ·ά έχανε τήν αύτοτέλειάν
της, μεταβαλλομένη είς απλούν μεϋοδικον δργανον τής χαρακτηρολο-
γίας ή μάλλον είς εν τών οργάνων της. Διότι ή χαρακτηρολογία τών
λαών παρά τάς καταβληθείσας μέχρι σήμερον προσπαθείας εύρισκο-
μένη εισέτι είς έμβρυώδη κατάστασιν, άκριβώς όπως ή ψυχολογία τών
φυλών (Rassenpsychologie), δύναται νά χρησιμοποιή, καί έχρησιμο-
ποίησεν ήδη άπό παλαιών χρόνων, καί άλλα μέσα πρός έπίτευξιν τοΰ
σκοπού της, άσχετα τελείως πρός τήν λαογραφίαν, οιον τό κλίμα, τήν

1) Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Βούλγαροι κλέφταις καί βουλγαρικά δημώδη άσματα,
(βλ. ΤΟΥ ΛΥΤΟΥ, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ. 287—296).

2) Πρβλ. Ε. ν. EickstEdt, Grundlagen der Rassenpsychologie, Stutt-
gart 1931, σ. 85 κέ. (Ergebnisse der Nationalitätencharakterologie).
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•διάπλασιν τοΰ εδάφους, τήν τροφήν κτλ., οΰτε δέ καί όλαι αϊ λαογρα-
φικοί έκδηλώσεις είναι χρήσιμοι διά τό έργον της, όπως δρθώς παρε-
τήρησε καί ό Spamer, ό όποιος συνέστησε τήν περικοπήν πολλών κι--
•φαλαίων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ. Άλλά τοιαύτη ένέργεια, περικό-
πτουσα κατά βοΰλησιν αυτό τό ά'μεσον ύποκείμενον τής λαογραφικής
έρεύνης, θά έσήμαινεν, ώς παρετηρήσαμεν ήδη τόν πλήρη κατακερμα-
τισμόν αύτοΰ καί μαζί μέ αυτόν τήν παντελή άρσιν τής ένότητος καί
αύτοτελείας τής λαογραφίας έπ' ώφελεία άλλης, καί δή εμβρυώδους
ΐίσέτι, επιστήμης, τής λαϊκής χαρακτηρολογίας.

Κατά τά άνωτέρω δέν νομίζω, ότι είναι έπωφελής διά τήν λαο-
γραφίαν ό καθορισμός δι° αυτήν ψυχολογικού σκοποΰ καί ή μετατόπι-
σης αυτής άπό τοΰ κΰκλου τής επιστήμης τοΰ πολιτισμού είς τόν κύ-
κλον τής ψυχολογίας. Ή λαογραφία βεβαίως πρέπει νά ψυχολογή, αν
θέλη νά έννοήση βαθΰτερον τάς μορφάς τοΰ λαϊκού πολιτισμοΰ, τάς
•οποίας έχει νά έξετάση καί αί όποιαι ανήκουν εις τήν τάξιν τών ομα-
δικών φαινομένων, όπως πρέπει καί νά συγκρίνη καί νά άνατρέχη καί
είς τό παρελθόν, άλλά δέν πρέπει διά τοΰτο νά μεταβληθή είς ψυχο-
•λογίαν, ούτε άτομικήν ούτε όμαδικήν, ούδέ είς άρχαιολογίαν ή ίστο-
ρίαν ή οιανδήποτε συγκριτικήν έπιστήμην. Έάν θέλη νά διατηρή τήν
αύτοτέλειάν της, πρέπει νά μένη στερεώς προσηλωμένη είς τό ύποκεί-
μενον της, τόν λαϊκον πολιτισμόν, ό όποιος είναι ικανός καί ενότητα
είς αυτήν άρτίαν νά προσδώση καί άξίαν σημαντικήν'. Ή λαογραφία
πρέπει νά θεωρηθη, ότι έπέτυχε τόν σκοπόν της, αν κατορθώση νά
•δώση πλήρη εικόνα τής ζωής τοΰ λαοΰ, δηλ. τοΰ λαϊκοΰ αύτοΰ πολι-
τισμού, καί νά εξιχνίαση τάς ίστορικάς καί ψυχικάς πηγάς εκάστης
τών έκδηλώσεων αύτοΰ.

1) Περί τών άνωτέρω βλέπε καί τήν όμιλίαν μου «Τί είναι λαογραφία»,
•δημοσιευθεΐσαν έν Λαογρ., τόμ. IB' (1938), σ. 130—157.
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Κάθε επιστήμη, δια νά είναι αξία τοΰ ονόματος αύτής, πρέπει
πρώτον νά έχη ώρισμένον σκοπόν καί δεύτερον ώρισμένον τρόπον ερ-
γασίας, τόν όποιον δνομάζομεν μέθοδον. Ή δρθή μέθοδος δέν είναι τι
τό αύθαίρετον, λογικόν έκ τών προτέρων κατασκεύασμα, άσχετον πρός
τό έξεταζόμενον, είναι απόρροια αύτής τής φύσεως τοΰ εξεταζομένου
■καί τών σκοπών, τούς οποίους επιδιώκει ή έξέτασις. Εις τήν περίπτω-
σιν τής λαογραφίας τό θέμα, ώς εϊπομεν ήδη, είναι ό λαϊκός πολιτι-
σμός, δθεν καί ή μέθοδος θα είναι περίπου όμοία πρός τήν μέθοδον
τής έπιστήμης έν γένει τοΰ πολιτισμού, λαμβανομένης ύπ' όψιν τής
ιδιαιτέρας φύσεως τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού προηγμένων κατά τά άλλα
λαών, εχόντων ίστορίαν πολλάκις ολοκλήρων χιλιετηρίδων. Τής μεθό-
δου ταύτης τά διάφορα στάδια είναι τά άκόλουθα.

Τό πρώτον είναι ή περισυλλογή τής ύλης, τήν οποίαν ή λαογρα-
φία πρόκειται να πραγματευθή καί ή οποία πρέπει νά είναι κατά τό
δυνατόν πλήρης. Προκειμένου περί τής λαογραφικής ύλης, έχει βέβαια
ουλλεχθή άπό καιρού ύπό διαφόρων άρκετή καί δημοσιευθή είς διά-
φορα βιβλία καί περιοδικά, τά όποια πρωτίστως πρέπει νά έχη ύπ' όψιν
ό επιστήμων λαογράφος. Παρ' όλας όμως τάς γενομένας συλλεκτικός
έργασίας τό πλείστον εύρίσκεται άκόμη μόνον εις τάς πράξεις καί τούς
λόγους τοΰ λαοΰ. Είναι λοιπόν ανάγκη ό λαογράφος νά στραφή καί
πρός τήν κυρίαν πηγήν, τόν λαόν, καί νά συλλέξη άπ' εύθείας άπ' αύ-
τοΰ. Τούτο είναι άπαραίτητον καί δι' έ'να άλλον σπουδαιότατον λόγον.
Ό λαός είναι ή ζωντανή πηγή, ό δημιουργός καί φορεύς τοΰ λαϊκοΰ
πολιτισμού, τάς έκδηλώσεις τοΰ όποιου πρόκειται νά έξετάσωμεν. Εί-
ναι αυτονόητον, ότι είναι άδύνατον νά σχηματίσωμεν σαφή ίδέαν περί
αύτών, αν μή γνωρίσωμεν έκ τοΰ πλησίον τόν δημιουργόν τούτον'.
Πολλά πράγματα, άλλως άκατανόητα, θά μας έξηγήση ό τρόπος, μέ
τόν όποιον ό λαός σκέπτεται καί ένεργεί, καί ό τρόπος έν γένει τής ζωής
του, τούτο δέ θά μας βοηθήση νά κρίνωμεν καί έννοήσωμεν καλώς
καί τάς ύπό άλλων γενομένας συλλογάς.

Πώς καί κατά τίνα τρόπον πρέπει νά γίνεται ή συλλογή εξέθεσε
πολύ καλά ό Πολίτης είς τό μνημονευθέν έπανειλημμένως άρθρον

1) Πρβλ. όσα, μετά τίνος όμως υπερβολής, λέγει ό Martin Wähler έν
Deutsche Volkscharakter, σ. 7, τά όποια παρεθέσαμεν ανωτέρω.
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του'. "Εν μόνον θεωρώ άπαραίτητον νά προστεθή είς όσα εκεί λέ-
γονται. Επειδή όλαι αί λαογραφικοί εκδηλώσεις, ει'τε ασματα είναι,
εϊτε παραμυθία ει'τε ήθη καί έθιμα είτε δοξασίαι καί δεισιδαιμονίαι
καί δ,τιδήποτε άλλο, δέν είναι νεκρόν τι καί άψυχον, αλλ' αποτελούν
στοιχεία τής λαϊκής ζωής, είς τήν οποίαν έχουν ώρισμένην θέσιν καί
πρός τήν οποίαν είναι προσηρμοσμένα καί έκ τής οποίας καθορίζεται
καί ή μορφή των, δέν είναι άρκετόν νά περισυλλέγεται απλώς καί ξη-
ρώς τοΰτο ή εκείνο, άλλ' είναι ανάγκη νά παρατηρήται καί νά ση-
μειώνεται καί ποίαν θέσιν έχει τό περισυλλεγόμενον εις τήν ζωήν τοΰ
λαοΰ, ποΰ καί πότε καί ύπό τίνων χρησιμοποιείται. C1I παρατήρησίς
μας δηλαδή δέν πρέπει νά βλέπη τά λαογραφικά στοιχεία ώς ύλην
άδρανή καί άψυχον, ώς σώματα καί φαινόμενα φυσικά, άλλ' ώς ύλην
ζωντανήν καί έμψυχον" ή παρατήρησίς μας δέν πρέπει νά είναι όμοία
πρός τήν τών φυσικών επιστημών, άλλά βιολογική. Ποίαν σημασίαν
έχει τό πράγμα είναι διά τόν λαογραφοΰντα εύνόητον. "Ας λάβωμεν
ύπ' όψιν έν παράδειγμα. Διά τήν κατανόησιν τής μορφής, τήν οποίαν
έχουν διάφοροι παραλλαγαί ασμάτων, είναι σημαντικόν νά γνωρίζω-
μεν εις ποίαν περίστασιν καί ύπό ποίων αδονται, αν είναι χορευτικοί
ή επιτραπέζιοι, αν είναι γαμήλιοι ή μοιρολόγια κτλ. Διότι ό λαός συ-
χνά χρησιμοποιεί εις τούς γάμους καί τάς κηδείας άσματα, τά όποια
άρχικώς ούδεμίαν σχέσιν έχουν πρός τάς περιστάσεις, εις τάς οποίας
έκ τών υστέρων προσαρμόζονται, πολλάκις μάλιστα άδεξίως. Επίσης
διά τά παραμύθια είναι σημαντικόν νά γνωρίζωμεν ποΰ, πότε καί ύπό
τίνων λέγονται καί ποιοι άποτελούν τό άκροατήριον, διότι άλλην μορ-
φήν έχουν, όταν λέγωνται προς ώριμους άκροατάς ύπό εμπείρων άφη-

1) «Λαογραφία», έν Λοογρ·, τόμ. Α', σ. 16 (=Ν. ΠΟΛ1ΤΟΥ, Λαογρ. σύμμει-
κτα, Α' σ. 11 κέ.). Ό Πολίτης ομιλών περί τής ανάγκης ακριβείας καί σαφή-
νειας τής περιγραφής τών λαογραφικών στοιχείων συνιστά καί τήν χρήσιν τής
φωτογραφικής μηχανής. Σήμερον δύνανται νά προστεθώσι καί άλλα μηχα-
νικά μέσα, όπως ή κινηματογραφική μηχανή καί τό μαγνητόφωνον. Πρέπει
όμως νά παρατηρηίΐή ότι ή χρήσις αύτών πρέπει νά γίνεται μετά π<ιλλής
προσοχής καί δεξιότητος, διά νά μή χάνουν οί πληροφοριοδόται τήν ιμυχραι-
μίαν καί τήν φυσικότητά των. Είς τά γραφόμενα περί σημειώσεως τοΰ τύ-
που, τοΰ γένους, τής ηλικίας καί τής κοινωνικής καταστάσεως τοΰ πληρο-
φοριοδότυυ, πρέπει νά προστεθή ότι δέον νά σημειώνεται όχι μόνον ό τόπος
τής διαμονής, άλλα καί ό τόπος τής καταγωγής αύτοΰ, έάν μάλιστα πρόκει-
ται περί πρόσφυγος.
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γητών καί άλλη ν λαμβάνουν, ötuv λέγωνται ύπύ γραιών πρός μικρά
παιδία '.

Μετά τήν περισυλλογήν τοϋ ύλικοΰ ακολουθεί καί πρέπει νά άκο-
λουθή ή κατάταξις αύτοΰ κατά τάς έκδηλώσεις τοΰ πολιτισμοΰ, οίον
τροφή, κατοικία, ένδυμα, θρησκεία, λογοτεχνία κτλ., καί τάς υποδιαι-
ρέσεις αυτών, ώστε νά άποτελεσθή ή εξωτερική, συνολική ή μερική,
μορφή τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ.

Μετά τήν κατάταξιν άκολουθ·ει ή έξέτασις τής ύλης τών επί μέ-
ρους έκδηλώσεων καί τών ύποδιαιρέσεων αύτών.

Ή πρώτη έξέτασις τούτων δέον νά είναι ιστορική. Αί εκδηλώ-
σεις, τάς οποίας παρουσιάζουν σήμερον οί πεπολιτισμένοι λαοί, τών
οποίων τόν λαϊκόν πολιτισμόν εξετάζει ή Λαογραφία, είναι βεβαίως
ένδεχόμενον νά είναι καί σύγχρονοι, κατά τό πλείστον όμως είναι πα-
λαιόταται, άρχαϊαι ή πάτριαι, όπως λέγει ό 'Αριστοτέλης, αί όποΐαι
σύν τώ χρόνψ ύπέστησαν άρκετάς μεταβολάς καί άλλοιώσεις, είτε έ'νεκα
λήθης εϊτε λόγω τής προσαρμογής αύτών πρός τάς εκάστοτε μορφάς,
τάς οποίας λαμβάνει ή λαϊκή ζωή σύν τή παρόδω τών αιώνων κατά
τάς διαφόρους ιστορικός περιόδους. "Οθεν, διά νά έννοήσωμεν τήν
σημασίαν καί τήν μορφήν τών σημερινών έκδηλώσεων, είναι άπαραί-
τητον νά άνατρέξωμεν πολλάκις εις τό παρελθόν, διά νά άναζητήσω-
μεν τά ίχνη τής γενέσεως καί έξελίξεώς των. Είναι άνάγκη νά τάς έξε-
τάσωμεν ιστορικώς.

Συναφής πρός τήν ίστορικήν είναι ή συγκριτική έξέτασις. Οί
λαοί, πεπολιτισμένοι καί άπολίτιστοι, δέν ζοΰν άπομεμονωμένοι. Κα-
νέν σινικόν τείχος δέν είναι ίκανόν νά έμποδίση τήν μεταξύ των έπι-
κοινωνίαν, ή δ' επικοινωνία αύτη συνεπάγεται καί άνταλλαγήν ύλικών
καί πνευματικών άγαθών τοΰ πολιτισμού, τά οποία ούτως άπαντώσιν
είς πλείονας λαούς κατά τό μάλλον ή ήττον όμοιομόρφως. "Οθεν πολ-
λάκις δύναται νά γεννηθή τό πρόβλημα, αν τούτο ή έκείνο τό κοινόν
λαογραφικόν στοιχείον είναι ιθαγενές ή δάνειον. Τούτο μόνον διά τής
συγκριτικής έρεύνης έν συνδυασμό» πάντοτε πρός τήν ίστορικήν είναι
δυνατόν νά λυθή. Είναι φυσικόν ό δανεισμός νά είναι συχνότερος με-

1) Διδακτικώταται άπό τής απόψεως ταύτης είναι αί πληροφορίαι, τάς
όποιας παρέσχεν ό αείμνηστος Άδ. 'Αδαμαντίου είς τά «Τηνιακά παραμύ-
θια» έν «Δελτίω τής Ίστορ. καί Έΰνολογ.'Έταιρείας τής Ελλάδος», τόμ. Ε',
σ. 277 κέ. Πρβλ. καί όσα έγραψα είς τό βιβλίον μου : «Αί γυναίκες είς τήν
λαογραφίαν», σ. 101 κε.

3
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ταξύ γειτόνων λαών καί δή άπό τών μάλλον πρός τούς υλιγώχερον
πεπολιτισμένους. Επεκτείνεται όμως καί εις πλείονας λαούς, όσοι ανή-
κουν είς τόν αύτόν πολιτιστικόν κνκλον. Τί έννοοΰμεν όμως λέγοντες
πολιτιστικόν κνκλον ;

Ή ύπαρξις όμοιων εκδηλώσεων είς τόν άνθρώπινον έν γένει πολι-
τισμόν ώδήγησε τούς εθνολόγους είς τήν διαμόρφωσιν διαφόρων θεω-
ριών Ούτως ό Ad. Bastian απεφάνθη ότι αί εκδηλώσεις τού αν-
θρωπίνου πολιτισμού είναι δύο ειδών, αί «στοιχειώδεις ιδέαι» (Ele-
mentargedanken), αί όποΐαι πηγάζουν εξ αύτής τής φύσεως τοΰ άν-
θρώπου, καί αί περαιτέρω διαμορφώσεις αύτών παρά τοις διαφόροις
λαοΐς, «αί λαϊκαί ιδέαι» (Völkergedanken) εις τάς λεγομένας «γεω-
γραφικός επαρχίας» (geographische Provinzen). Ό Bastian δέν
αρνείται τήν μετάδοσιν στοιχείων τοΰ πολιτισμοΰ άπό λαοΰ είς λαόν
άλλ' ένδιεφέρθη κυρίως διά τούς ψυχολογικούς νόμους, οι όποιοι ύπό-
κεινται εις τάς στοιχειώδεις καί τάς /αί'κάς· ιδέας.

'Αντιθέτως πρός τόν Bastian ό άνθρωπογεωγράφος F. Ratzel,
στηριζόμενος έπί τών γεωγραφικών έπαρχιών τοΰ Bastian, έπέστησε
τήν προσοχήν του κυρίως έπί τής γεωγραφικής εξαπλώσεως τών στοι-
χείων τοΰ πολιτισμού άπό λαοΰ είς λαόν, πράγμα τό όποιον προσέ-
δωκεν είς τήν έθνολογίαν ιστορικώτερον χαρακτήρα.

Έκ τής θεωρίας ταύτης τοΰ Ratzel περί γεωγραφικής εξαπλώ-
σεως προέκυ\μεν ή ίστορικωτέρα θεωρία τοΰ F. Graebner περί «πολι-
τιστικών κύκλων» (Kulturkreis), δηλ. περί γεωγραφικών περιοχών,
αί όποΐαι κατά τό μάλλον ή ήττον έ'νεκα λόγων κυρίως ιστορικών άπέ-
κτησαν συν τω χρόνω σχετικήν όμοιομορφίαν είς τάς διαφόρους εκδη-
λώσεις τοΰ πολιτισμού των.

Αύτό, τό όποιον συμβαίνει κατά τόν Graebner εις τούς είς κα-
τάφερα στάδια πολιτισμού ευρισκομένους λαούς, τούς οποίους ή κοινή
συνήθεια ονομάζει άγριους, χωρίς βεβαίως νά είναι τελείως άγριοι,
πολύ περισσότερον συμβαίνει εις τούς προαχθέντας εις άνά>τερα στάδια
καί ιδία είς τούς ιστορικούς λαούς, όπως λ. χ. τούς Βαβυλώνιους, τούς
Αιγυπτίους, τούς Κινέζους καί τούς 'Ιάπωνας, τούς "Ελληνας καί τούς
Ρωμαίους κτλ. Τοιούτος κύκλος πολιτισμοΰ είναι σήμερον ό κύκλος
τοΰ εύρωπαϊ.κοΰ λεγομένου πολιτισμού, τοΰ οποίου αί άρχαί ευρίσκονται

1) Περί τούτων βλ. προχείρως είς τό γενικόν βιβλίον τοΰ konrad Theo-
dor preuss, Lehrbuch der Völkerkunde, Stuttgart 1937, o. 2 κέ., δπσυ
καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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είς τόν έλληνορωμαϊκόν πολιτισμόν τής μεταγενεστέρας αρχαιότητος,
■όπως μάλιστα διεμορφώθη μετά τήν έπικράτησιν τοϋ Χριστιανισμού
εις τόν λεγύμενον χριστιανικόν ή κάλλιον ελληνοχριστιανικόν πολιτι-
σμόν. Ό κΰκλος οΰτος περιλαμβάνει όλους τούς εύρωπαϊκούς χριστια-
νικούς λαούς, πλήν τούτων όμως αρκετά στοιχεία αύτοΰ εύρίσκομεν
και είς τούς λαούς τής 'Ανατολής, τά όποια οφείλονται είς τήν πα-
λαιάν έπίδρασιν τοϋ έλληνορωμαϊκοΰ πολιτισμοΰ. 'Αντιστρόφως όμως
καί στοιχεία ανατολικά είσέδυσαν είς τόν έλληνορωμαϊκόν πολιτισμόν
καί δι' αύτοΰ έφθασαν καί μέχρις ημών. Κατά ταΰτα ή συγκριτική
λαογραφική έξέτασις δέν πρέπει νά περιορίζεται μόνον είς τούς γειτο-
νικούς λαούς, άλλα νά επεκτείνεται είς όλους τούς ευρωπαϊκούς λαούς,
δι' ώρισμένα δέ στοιχεία καί πέραν τούτων είς τούς άνατολικούς, οί
όποιοι ήλθον όπωςδήποτε κατά τήν μεταγενεστέραν άρχαιότητα εις
σχέσεις πρός τόν έλληνορωμαϊκόν καί βραδύτερον πρός τόν βυζαντινόν
πολιτισμόν.

'Υπάρχουν όμως είς τόν πολιτισμόν τών λαών καί άρκετά στοι-
χεία, τά όποια ύπό διαφόρους μορφάς εύρίσκομεν όχι μόνον είς ώρι-
σμένους, αλλ' εις όλους, τούς είς οιονδήποτε στάδιον πολιτισμού εύρι-
σκομένους λαούς. Τά στοιχεία ταΰτα είναι τά δνομασθέντα υπό τοΰ
Bastian «στοιχειώδεις ίδέαι». Επειδή δέ ταΰτα πηγάζουν έξ αύτής
τής φύσεως τοϋ άνθρώπου, πρός έρμηνείαν αύτών δέν είναι άρκετή
μόνη ή σύγκρισις, χρειάζεται καί ή ψυχολογία καί δή ή εξετάζουσα
τά ομαδικά φαινόμενα, όπως ή γλώσσα, ή θρησκεία, ή τέχνη κτλ. Τήν
ψυχολογίαν ταύτην αστόχως ώνόμασεν ό δημιουργός αύτής W. Wundt
«ψυχολογίαν τών λαών» (Völkerpsychologie), ενώ, ώς ό ίδιος εξη-
γεί , πρόκειται περί ψυχολογίας τών όμαδικών ή κοινωνικών φαινομέ-
νων, τών φαινομένων δηλ. τά οποία γεννώνται έκ τής συμβιώσεως
τών άνθρώπων έν τή άνθρωπίνη κοινωνία.

Κατά τά άνωτέρω λοιπόν ή λαογραφική έξέτασις πρέπει νά είναι
π;ρώτον μέν ιστορική, δεύτερον συγκριτική καί τρίτον
καί τελευταιον ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή. Είς δέ τήν έξέτασιν τών επί μέ-
ρους δέν πρέπει νά λησμονήται, ότι πρόκειται περί δημιουργημάτων,
τά οποία είναι μέν άρχικώς άτομικά, αλλ' υιοθετηθέντα ύπό τοϋ λαοΰ
έλαβον όλους τούς χαρακτήρας τών όμαδικών.
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Έκαστη επιστήμη τ ην περισσοτέραν ή δλιγωτέραν χρησιμότητα
της έχει έν εαυτή, εις τό ύποκείμενον δηλ. τών ερευνών της καί τόν
έπιστημανικόν σκοπόν, τόν όποιον έπιδιώκει. Ύποκείμενον τής λαο-
γραφίας είναι, όπως ειπομεν ήδη, ό λαϊκός πολιτισμός, επιστημονικός
δέ σκοπός ή ερμηνεία αύτοΰ άπό ιστορικής, συγκριτικής καί ψυχολο-
γικής άπόψεως. 'Αμφότερα ταΰτα είναι καθ' εαυτά σπουδαία, διότι
ουδείς δύναται νά άρνηθή, ότι είναι άναγκαιον καί σημαντικόν νά γνω-
ρίζωμεν τήν ύλικήν, πνευματικήν καί κοινωνικήν ζωήν τοΰ ιδίου ημών
λαοΰ, ήτις έκφράζεται εις τάς αντιστοίχους έκδηλώσεις τοΰ λαϊκού του
πολιτισμού, ώς καί τήν έρμηνείαν αύτοΰ. Εκτός όμως τής θεμελκό-
δους ταύτης χρησιμότητος, ή λαογραφία είναι πολλαχώς χρήσιμος καί
είς τάς σχετιζομένας πρός αυτήν έπιστήμας καί δή πρωτίστως εις τήν
έπιστήμην τοΰ πολιτισμού καί τήν ίστορίαν αύτοΰ.

Ή πρώτη σπουδαιοτάτη καί γενικωτάτη ώφέλεια ', ή οποία αφο-
ρά όχι μόνον είς τούς επιστήμονας, άλλ' εις όλόκληρον τόν πεπαιδευ-
μένον κόσμον, είναι ότι λαογραφία καθιστώσα καταλλήλως γνωστά τά
λαϊκά δημιουργήματα καί άνιχνεύουσα τάς δημιουργικάς δυνάμεις, ύπό
τών οποίων ταΰτα έγεννήθησαν καί διεπλάσθησαν, μάς αποκαλύπτει
αύτόν τόν άνθρώπινον πολιτισμόν είς τάς στοιχειώδεις καί θεμελιώ-
δεις αύτοΰ εκδηλώσεις, ώς καί τάς βαθυτάτας ψυχικάς πηγάς, έξ ών
αύται άπέρρευσαν. Έχει δ' ή άποκάλυψις αύτη μεγίστην σημασίαν.
Διότι μόνον δι' αυτής αί εκδηλώσεις τοΰ πολιτισμού, μικραί καί μεγά-
λαι, ώς είναι ή θρησκεία, ή ποίησις, ή τέχνη καί ει τις άλλη, παύουν
πλέον νά είναι δι' ημάς γράμμα καί πράγμα νεκρόν καί φαινόμενα τυ-
χαία, παράλογα ή περιφρονητέα, άλλ' άποβαίνουσιν εκδηλώσεις ζων-
ταναί καί σφριγώσαι, έχουσαι τήν αίτίαν τής γενέσεως καί υπάρξεως
αύτών εις αυτήν ταύτην τήν ζωήν καί τήν ψυχήν τών λαών. Μόνον
δι' αυτής, τής λαογραφίας, δυνάμεθα νά συλλάβωμεν τό βαθύτερον
αύτών νόημα. Όδηγοΰσα δι' ήμάς ούτω πλησιέστερον πρός τήν άνθρω-
πίνην ζωήν καί ψυχήν, μάς άποκαλύπτει συγχρόνως τά βάθη τής ιδίας
ήμών ψυχής, είς τά όποια μόνοι μας, έσκοτισμένοι άπό τόν έπικρα-
τοΰντα εις τόν άνώτερον πολιτισμόν δρθολογισμόν, θά ήτο δύσκολον
νά διεισδύσωμεν' μάς άποκαλύπτει τό βάθος τής ά ν θ ρ ω π ί-

1) Βλ. τήν διάλεςίν μου : «Τί είναι λαογραφία», εν Λαογρ., τόμ. IB'
(1938), σ. 146.



ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

37

ν η ς ημών ύ π ο σ τ ά ο ε ω ς. "Ωστε, εάν απέδιδε τις εις τήν λαο-
γραφίαν ώς σύμβολον τό άρχαΐον γνωμικύν «γνώθι σαυτόν» νομίζω
ότι δέν θά ύπερέβαλε τά πράγματα.

Άλλ' αί δημιουργοί τοΰ πολιτισμοΰ \|>υχικαί δυνάμεις είναι μέν
γενικώς ανθρώπινοι, αλλ' εϊτε έκ φύσεως είτε έξ ιστορικών ή άλλων
λόγων δέν απαντώνται είς όλους τούς λαούς ύπό τήν αύτήν εκάστη
έντασιν, ούδ' ύπό τήν αύτήν κράαιν, δια νά μεταχειρισθώ μίαν αρ-
χαιοπρεπή αλλ' έκφραστικήν λέξιν' τοΰτο δέ είναι άκριβώς εκείνο, τό
όποιον αποτελεί τήν ιδιαιτέρα ν έκάστου λαοΰ ψυχθούν-
θ ε σ ι ν, τήν ίδιαιτέραν αύτοΰ ίδιοφυΐαν, ή οποία καί έκφράζεται εις
τήν ίδιόρρυθμον μορφήν τοΰ πολιτισμοΰ του.

Ούτως όμως ή λαογραφία, ήτις όρμάται εις τό έργον της άπό τα
λαϊκά δημιουργήματα ουχί οιουδήποτε λαοΰ, αλλ' ώρισμένου καί δή
Ιστορικού λαοΰ, μάς αποκαλύπτει όχι απλώς καί μόνον τόν άνθρώπι-
νον πολιτισμόν υπό τήν γενικήν αύτοΰ μορφήν, ήτις πάντοτε είναι
■κάτι τό άφηρημένον, άλλ' ύπό τήν μορφήν τήν συγκεκριμένην καί είδι-
κήν, ύφ' ην ούτος παρουσιάζεται είς ένα ώρισμένον λαόν, ύπό τήν
μορφήν δηλ. τοΰ εάνικοϋ πολιτισμού, έπίσης δέ καί τάς δημιουργούς
ψυχικός δυνάμεις ούχί απλώς ύπό τήν γενικώς άνθρωπίνην μορφήν,
■αλλ' ύφ' ην τάσιν καί κράαιν, παρουσιάζονται είς έ'να ώρισμένον λαόν.
Κατ' αύτόν τόν τρόπον ή λαογραφία, ώς έρευνώσα καί άποκαλύπτουσα
τόν έθνικόν τών λαών πολιτισμόν καί τάς έθνικάς ψυχικάς δυνάμεις,
άποβαίνει έπιστήμη κατ' εξοχήν εΰνική, καί ώς τοιαύτη καλλιεργείται
<τήμερον μέ όλοέν αύξανόμενον ενδιαφέρον καί ζήλον είς τά δυτικά έθ νη.

Έκτος όμως τής γενικωτάτης ταύτης ώφελείας, τής άποκαλύψεως
■δηλονότι τοΰ γενικώς ανθρωπίνου αλλά καί τοΰ εθνικού πολιτισμοΰ
καί τών δημιουργών αύτοΰ ψυχικών δυνάμεων, τών τε γενικώς άνθρω-
πίνων καί τών έθνικών, ή λαογραφία δύναται vù παράσχη σπουδαιο-
τάτας ώφελείας καί είς όλας τάς έπιστήμας, τάς άνηκούσας είς τόν κύ-
κλον τής φιλολογίας, καί ιδιαιτέρως δι' ημάς εις τόν κύκλον τής κλασ-
σικής φιλολογίας.

Ή μεγίστη ώφέλεια, τήν οποίαν ή σπουδή τής ελληνικής λαογρα-
φίας δύναται νά παράσχη είς τούς κλασσικούς φιλολό-
γους, αλλά καί εις τούς βυζαντινολόγους, είναι ότι συνη-
θίζει τούς μελετητάς νά βλέπουν τήν ποίησιν, τήν τέχνην καί τήν θρη-
«κείαν καί κάθε ά'λλην έκδήλωσιν όχι ώς γράμμα καί πράγμα νεκρόν,
•αλλ' ώς έκδήλωσιν ζωντανήν καί σφριγώσαν τής ζωής καί τής ψυχής
τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Έφ' όσον δ' ή σημερινή ζωή αποτελεί τόν τελευ-
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ταΐον κρίκον τής Ιστορικής εξελίξεως τής βυζαντινής καί τής αρχαίας,,
διατηρεί δέ πολυάριθμα ζωντανά στοιχεία τοΰ παρελθόντος, τά άλλοτε
ονομαζόμενα «ζώντα μνημεία», άποτελεΐ, όπως παρετήρησεν ήδη ό
Bernhard Schmidt ', σπουδαιότατον συμπλήρωμα άλλά καί ερμήνευμα
τής γραπτής καί μνημειακής παραδόσεως, ήτις ούτε ολόκληρος έσώθη,
ούτε, καί άν έσώζετο, θά ήδΰνατο νά περιλάβη όλόκληρον τόν άρ-
χαιον βίον.

'Ως πρός τούς ιστορικούς, άποκαλύπτουσα τήν έν τω παρόντι
συνεχιζομένην ζωήν τοΰ παρελθόντος, ζωντανεύει αιώνας παρφχημέ-
νους, παρέχουσα δ" απτά δείγματα τοΰ δρόμου, τόν όποιον ήκολούθη-
σαν τά στοιχεία τοΰ πολιτισμού είς τήν έξέλιξίν του, βοηθεί είς τήν
άνίχνευσιν τών γενικών αυτής νόμων. Πλήν τούτου είς τήν ποίησιν
καί τήν προφορικήν έν γένει παράδοσιν, διασώζει καί πολλά ιστορικά
στοιχεία, άγνωστα είς τήν γραπτήν παράδοσιν, τά όποια συμπληρώ-
νουν τήν ίστορικήν εικόνα τοΰ παρελθόντος. Έκ τών άρματωλών π.χ.
καί τών κλεφτών ελαχίστους θά έγνωρίζομεν, εάν μή διετήρει τά ονό-
ματα καί τά κατορθώματα αύτών τό κλέφτικο τραγούδι. Έφ' όσον
δ' οί λαοί κατά τόν μακραίωνα αύτών βίον δέν έμειναν άποκεκλεισμένοι
άπ° άλλήλων διά σινικών τειχών, άλλ' ήλθον εις πολλαπλήν πρός άλ-
λήλους έπικοινωνίαν καί άνταλλαγήν άγαθών πολιτισμού, πολλάκις δέ
καί έπιμειξίαν, αί όποΐαι άφήκαν τά ίχνη των είς τήν ζωήν των, ή
λαογραφία άνακαλύπτουσα καί έρευνώσα ταΰτα δύναται καλώς χρηοι-
μοποιονμένη νά παράσχη σπουδαιοτάτην συμβολήν εις τήν λύσιν ποι-
κίλων ιστορικών καί εθνολογικών προβλημάτων. Έπί στοιχείων ταύ-
της στηριζόμενος ό μνημονευθείς Bernhard Schmidt κατιόρθωσεν ού
μόνον τήν συνέχειαν τοΰ νεοελληνικοΰ βίου πρός τήν άρχαιότητα νά
άποδείξη, άλλά καί τήν περίφημον θεωρίαν τοΰ Fallmerayer περί εξα-
λείψεως τοΰ Ελληνικού γένους άπό προσώπου τής γής καί περί άλβα-
νοσλαβικής καταγωγής τών νέων Ελλήνων νά έλέγξη ώς άνιστόρητον.

Δυστυχώς όμως έχομεν καί ουκ ολίγα παραδείγματα κακής αύτής
χρησιμοποιήσεως πρός διεκδίκησιν παραλόγων εθνικών άξιώσεων καί
δικαιολογίαν αρπακτικών διαθέσεων έπί χωρών άνηκουσών άπό χιλιε-
τηρίδων εις τούς Έλληνας.

Είς τούς φιλοσόφους παρέχει διά τών παροιμιών άφθονον
ύλην διά τήν λαϊκήν φιλοσοφίαν καί βιοσοφίαν, αί όποΐαι αποτελούν
τήν αρχήν τής φιλοσοφικής διανοήσεως.

1) Das Volksleben der Neugriechen und das hellenische Altertum,
Leipzig 1871, σ. 1.
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Διά τούς ασχολούμενους περί τήν ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ν φ ι λ ο-
λ ο γ ί α ν ή λαογραφία είναι τό άπαραίτητον συμπλήρωμα τών λογο-
τεχνικών των σπουδών, όχι μόνον, διότι καί ο λαός έχει νά απόδειξη
λογοτεχνίαν όχι εύκαταφρόνητον καί άξίαν πολλής μελέτης δια τήν
ίδιόρρυθμον τεχνοτροπίαν της, αλλά καί διότι όσονδήποτε καί αν οί
μεγάλοι λογοτέχναι θέλουν νά άποχωρισθοΰν κατά τόν Ρωμαίον ποιη-
τήν Όράτιον άπό τό βέβηλον πλήθος καί νά δημουργήσουν ιδίαν
ζωήν, δέν παύουν είς τό βάθος νά είναι τέκνα τοΰ λαοΰ των καί νά
συμμετέχουν εις τήν ζωήν του ή μάλλον νά άρύωνται έξ αύτοΰ τήν
ζωήν των.

Εις τούς άσχολουμένους περί τήν ιστορία ν τοΰ δικαίου
παρέχει πλουσίαν πηγήν, τό άγραφον έθιμικόν δίκαιον, τό όποιον είναι
προϊόν παλαιών περί τοΰ δικαίου άντιλήψεων καί κοινωνικών συνθηκών.

Τέλος εις τούς άσχολουμένους περί τήν ίστορίαν τ ή ς ί α -
τ ρ ι κ ή ς παρέχει πλουσίαν ύλην είς τά χειρόγραφα καί έντυπα ίατρο-
σόφια, είς τά όποια πολλάκις σώζονται συνταγαί καί συμβουλαί άρ-
χαίων ιατρών, όπως τοΰ Γαληνοΰ καί αύτοΰ άκόμη τοΰ Ιπποκράτους,
καθώς καί είς τάς κατά άγραφον παράδοσιν έφαρμοζομένας μεθόδους
τής δημώδους ιατρικής.

Πλήν όμως τών έπιστημονικών τούτων ώφελημάτων καί τά κ ο ι-
νών ι κ ά έκ τής λαογραφίας ωφελήματα είναι μέγιστα καί μάλιστα
είς τούς σημερινούς χρόνους, κατά τούς οποίους ένεκα τής άλματικής
πρός τά πρόσω προόδου τών άνωτέρων κοινωνικών στρωμάτων ανοί-
γεται όσημέραι εύρύτερον τό χάσμα μεταξύ αύτών καί τοΰ έν καθυστε-
ρήσει ευρισκομένου κυρίου όγκου τοΰ λαοΰ. Ό λαός δέν εννοεί τούς
άνεπτυγμένους καί οί ανεπτυγμένοι δυσκολεύονται νά εννοήσουν τόν
λαόν, ώς ξένοι πρός τά κινοΰντα αυτόν ψυχικά ελατήρια. Τό χάσμα
τοΰτο δύναται νά γεφυρώση ή λαογραφία, παρέχουσα εις τούς άνεπτυ-
γμένους όλα τά άναγκαΐα στοιχεία, δι' ών θά δυνηθοΰν νά κατανοήσουν
τά ελατήρια, τά κινοΰντα καί διευθύνοντα τήν δράσιν τοΰ λαοΰ, καί έπί
τή βάσει τούτων ορθώς νά εκτιμήσουν τάς σκέψεις καί τάς πράξεις
αύτοΰ. Πόσην δέ σημασίαν έχει ή άποκατάστασις τής μεταξύ τών άνε-
πτυγμένων καί τοΰ πολλοΰ πλήθους τοΰ λαοΰ συναφείας δι' όλους τούς
κλάδους τοΰ κοινωνικοΰ δργανισμοΰ δέν έχει άνάγκην ιδιαιτέρως νά
τονισθή. IΙοϊ,ος νόμος, ποίον μέτρον προοδευτικόν είναι δυνατόν νά
ληφθή καί νά έπιτύχη εϊτε εις τήν θρησκείαν είτε εις τήν έκπαίδευσιν
είτε είς τήν κοινωνικήν δργάνωσιν είτε είς τήν έθνικήν οίκονομίαν
εϊτε εις τό δίκαιον, είτε εις τήν γεωργίαν, έάν δέν στηρίζεται έπί τής
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βαθείας γνώσεως τοΰ λαοΰ, επί τοΰ οποίου πρόκειται νά έφαρμοσθή ;
Πώς δΰνανται νά καταπολεμηθούν αί προλήψεις ει'τε θρησκευτικοί
εϊτε ήθικαί είτε κοινωνικαί ει'τε πολιτικαί, εάν δέν είναι καί αύται
γνωσταί καί οί λόγοι, οί όποιοι συντελοΰν είς τήν διατήρησίν των ;
Πώς θά δυνηθή ό διδάσκαλος ή ό ίεροκήρυξ νά καταπολεμήση τήν
δεισιδαιμονίαν καί τά κακώς κρατούντα έθιμα καί νά βελτιώση τούς
διδασκόμενους, εάν άγνοή αύτά καί τούς λόγους αύτών : Ό δέ δικα-
στής ό κρίνων μόνον έπί τή βάσει τοΰ γραπτοΰ νόμου, χωρίς νά λαμ-
βάνη υπ' όψιν τά κρατοΰντα είς τόν λαόν έθιμα, δέν κινδυνεύει πολ-
λάκις νά παρασυρθή εις κρίσεις άδικους, αντί δι' άλλων μέσων νά
προσπαθήση νά βελτιώση τά κακώς έχοντα ; Είσαγγελεύς διαμείνας έν
Θεσσαλία μοΰ διηγεΐτο τήν έκπληξιν, τήν οποίαν τοΰ είχε προξενήσει
τό πλήθος τών απαγωγών ούχί γυναικών υπ' ανδρών άλλά τάνάπαλιν
άνδρών ύπό γυναικών. Βραδΰτερον κατώρθωσε νά εξιχνίαση, ότι τό
πράγμα έ.γίνετο μόνον καί μόνον διά τήν άποφυγήν τής έθιζομένης
εξαγοράς τής νύμφης ύπό τοΰ γαμβρού, όστις υποχρεούται νά κατα-
βάλη είς τόν πενθερόν χρηματικόν ποσόν άνάλογον πρός τήν οίκονο-
μικήν κατάστασιν καί τήν κοινωνικήν θέσιν αύτοΰ καί τής νύμφης.
Γερμανός ερευνητής ιδού πώς ομιλεί περί τού γερμανικοΰ δικαίου.
«Τό δίκαιον, τό κατάλληλον όπως κρατή, είς έ'να λαόν, πρέπει νά άν-
τλήται έκ τών βαθυτάτων πηγών τής λαϊκής συνειδήσεως, τής γλώσ-
σης αύτοΰ, τών δοξασιών, τών εθίμων καί πρέπει γερμανιστί νά όμιλή
πρός τόν γερμανικόν λαόν, διά νά θεραπεύση τά βαθέα τραύματα, τά
όποια ήνοιξαν είς τόν λαϊκόν ήμών βίον πολύ περισσότερον τής έπανα
φοράς εις ίσχύν τοΰ ρωμαϊκού δικαίου ή εξ αύτοΰ γεννηθεισα διάστα-
σις τής ιδεολογίας τών Γερμανών νομομαθών πρός τάς λαϊκάς περί
δικαίου θεωρίας. Διότι τό γερμανικόν λαϊκόν δίκαιον είναι πολύ στε-
ρεώτερον, πολύ περισσότερον συγκεκριμένον έν τή πλουσία αύτοΰ νεό-
τητι, εδράζεται δέ καί έπί θεμελίων εύρυτέρων καί άσφαλεστέρων».
Έκ τοιούτων ιδεών ορμώμενος καί ό έπιφανής έκ Μονάχου νομομα-
θής Georg Ludw. ν. Maurer, μέλος τής άντιβασιλείας τοΰ "Οθωνος,
επεχείρησε τήν συλλογήν τών ισχυουσών παρά τώ έλληνικώ λαώ έθι-
μικών διατάξεων, διά νά χρησιμεύσουν διά τήν σύνταξιν άστικοΰ κώ-
δικος, τό όποιον έμεινεν άνεκτέλεστον

1) G. L. ν. MAURER» Dm Griechische Volk in öffentlicher, kirchlicher
und privatrechtlicher Beziehung, Heidelberg 1835. Βλ. καί Α. ΧΡΥΣΑΝΘΟ-
llOVAOY, Συλλογή τοπικών τής 'Ελλάδος συνηθειών κτλ., ΆΟήνησι 1853
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'Έπειτα μήπως πάν ό,τι εκ τοϋ λαοΰ προέρχεται είναι κακόν καί
διά τοΰτο άπορρίψιμον ; Δέν υπάρχουν στοιχεία αγαθά, τά οποία όχι
μόνον πρέπει νά διατηρηθούν, άλλα καί περαιτέρω νά καλλιεργηθούν ;
II. χ. εκείνο, τό οποίον κυρίως συγκροτεί τά έκατομμύρια τών ατό-
μων είς έν ένιαΐον σύνολον, τό οποίον δνομάζομεν έλληνικόν ή γαλλι-
κόν ή άλλο δ,τιδήποτε λαόν, είναι ή συναίσθησις τής κοινής καταγω-
γής καί οί κοινοί πόθοι καί αί ελπίδες. 'Αλλά ποΰ άλλοΰ πάντα ταΰτα
εμφανίζονται λαμπρότερον ή εις τάς διαφόρους πολλάκις ποιητικωτά-
τας λαϊκάς παραδόσεις καί τήν λαϊκήν ποίησιν ; Δέν είναι λοιπόν συν-
τελεστική διά τήν διατήρησιν τής ένότητος καί τής άκμαιότητος τοΰ
φρονήματος τοΰ λαοΰ ή καλλιέργεια τών παραδόσεων τούτων καί ή
διδασκαλία εις τούς νεωτέρους ; Οί άρχαΐοι έκ τών λαϊκών παραδό-
σεων καί πράξεων ορμώμενοι καί τά έν αύταίς καλλιτεχνικά στοιχεία
καλλιεργοΰντες έδημιούργησαν έργα ποιητικά καί καλλιτεχνικά άθά-
νατα" μήπως καί τοΰ νεωτέρου λαοΰ οί λόγοι καί αί ένέργειαι δέν περι-
κλείουν καλλιτεχνικούς πυρήνας, έξ ών μετ' άγάπης καλλιεργουμένων
ύπό τών συγχρόνων ποιητών καί καλλιτεχνών ν' άναβλαστήσουν ανά-
λογα πρός τά τής αρχαιότητος νεοελληνικά αριστουργήματα ; 'Έπειτα
δέν ύπάρχουν διάφορα είδη λαϊκής χειροτεχνίας καί καλλιτεχνίας, κεν-
τήματα, κοσμήματα γραπτά ή γλυπτά δπλων, επίπλων, δργάνων, οικο-
δομών κτλ., τά όποια προαγόμενα καί βελτιούμενα, θά ήδύναντο νά
άναπτυχθοΰν εις πρώτης τάξεως έθνικήν τέχνην καί βιομηχανίαν ; Τέ-
λος ή σπουδή καί σοβαρά έρευνα τής λαογραφίας δύναται νά παράσχη
καί τοΰτο τό μέγα αγαθόν, ότι οδηγούσα εις τήν όρθην έκτίμησιν
τών έκδηλώσεων τοΰ λαϊκοΰ βίου προφυλάττει καί άπό τούς υπερβο-
λικούς καί άστηρίκτους ενθουσιασμούς καί άπό τάς ύπεράγαν ρωμαν-
τικάς αντιλήψεις καί τάσεις, αί όποίαι βλάβης μάλλον πρόξενοι ή ωφε-
λείας συνήθως άπέβησαν.

Θά ήδύνατό τις καί άλλας πολλάς έκ τής λαογραφίας ώφελείας
ν' άπαριθμήση, αλλά νομίζω, ότι καί τά λεχθέντα είναι άρκετά διά νά
δείξουν τήν πολλαπλήν αύτής σπουδαιότητα άπό θεωρητικής καί πρα-
κτικής άπόψεως, τοΰτ' έστι καί διά τήν έπιστήμην καί διά τόν κοινω-
νικόν βίον. Ή λαογραφία δέν είναι ούτε απλή συλλογή λειψάνων τοΰ
παρελθόντος, ούτε έρασιτεχνία τις καί κενός ρωμαντισμός, άλλ' επιστήμη
σοβαρά καί συγκεκροτημένη, ή οποία ώς σκοπόν έθεσε τήν έρευναν
τοΰ κατ' εξοχήν έθνικοΰ ημών πολιτισμού, τοΰ λαϊκού, καί τών δη-
μιουργικών δυνάμεων τής εθνικής ψυχής, έπί τής αξίας τών οποίων
στηρίζεται καί ή άξία τών προσπαθειών της.



42

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ε'. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Όλόκληρον τήν λαογραφικήν ΰλην ό Νικ. Πολίτης διήρεσεν εις
δυο μεγάλας κατηγορίας, τά μνημεία τοΰ λόγου καί τάς κατά παράδοσιν
πράξεις ή ενεργείας. Τήν διαίρεσιν ταΰτην ήκολουθήσαμεν καί ημείς
είς τό παρόν βιβλίον, δεν νομίζομεν όμως, ότι είναι ορθή, διότι δέν
ανταποκρίνεται εις ουσιώδη γνωρίσματα τής λαογραφικής ύλης, πολ-
λάκις δέ καί χωρίζει πράγματα φύσει συνδεδεμένα. Ουτω π.χ. αί έπω-
δαί κατατάσσονται είς 'ίδιον κεφάλαιον είς τά μνημεία τοΰ λόγου, ένώ
άποτελοΰν τμήμα άναπόσπαστον τής μαγείας.

Άντί τής διαιρέσεως ταύτης προτιμοτέρα είναι ή έπί τή βάσει
τής φύσεως τών εκδηλώσεων τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ, εις εκδηλώσεις
δηλονότι Α') φυσικάς, Β') πνευματικός καί Γ') κοινωνικάς1.

Εις τήν π ρ ώ τ η ν κατηγορίαν ύπάγονται αί οχετιζόμεναι πρός
τήν φυσικήν ζωήν τών άτόμων καί τήν συντήρησιν αυτής, οπως είναι
ή τροφή, τό ένδυμα, ή κατοικία καί όλαι αί σχετικαί ένέργειαι καί
τέχναι, όπως είναι τό κυνήγιον, ή γεωργία, ή κτηνοτροφία, ή ύφαν-
τική, ή βυρσοδεψία, ή οικοδομική καί όλαι αί συνήθως δνομαζόμεναι
βάναυσοι τέχναι.

Εις τήν δευτέραν κατηγορίαν ύπάγονται αί σχετιζόμενοι
πρός τήν πνευμοτικήν ζωήν, όπως είναι ή θρησκεία, ή φιλοσοφία, ή
έπιστήμη καί αί καλοί λεγόμενοι τέχναι, συμπεριλαμβανομένης τής λο-
γοτεχνίας. Έκ τούτων πάλιν ή μέν θρησκεία περιλαμβάνει τούς μύ-
θους καί τήν λατρείαν, έτι δέ τήν μαγείαν καί τήν μαντικήν, ή φιλο-
σοφία ή καλύτερον ή βιοσοφία τούς διδακτικούς μύθους καί τάς παροι-
μίας, ή έπιστήμη τήν δημώδη ίατρικήν καί τάς περί ζώων, φυτών καί
μετεώρων δοξασίας, αί δέ καλοί τέχναι τήν δημώδη λογοτεχνίαν, έμ-
μετρον καί πεζήν, ήτοι τά άσματα, τά παραμύθια καί τάς εύτραπέ-
λους διηγήσεις, τήν μουσικήν καί τόν χορόν, τήν γλυπτικήν, τήν γρα-
φικήν καί τήν ποικιλτικήν.

Είς τήν τ ρ ί τ η ν τέλος κατηγορίαν ύπάγονται αί σχετιζόμενοι
πρός τήν κοινωνικήν, ήτοι ή κοινωνική καί κοινοτική δργάνωσις, ό γά-
μος καί τά περί τήν άνατροφήν τοΰ παιδίου έθιμα, έτι δέ καί τό έθι-
μικόν καλούμενο ν δίκαιον.

1) Τήν διαίρεσιν ταύτην ήκολούθησα είς τό άρθρον μου «Λαϊκή ζωή<-
έν Μεγ. Έλλην. "Εγκυκλοπ., τόμ. I (Ελλάς), σ. 811 κέ.
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Ή διαίρεσις όμως αύτη είς διαφόρους κατηγορίας δέν πρέπει νά
θεωρηθή ώς απόλυτος, ούδ' εκάστη κατηγορία ως τι έντελώς κεχωρι-
σμένον καί αύτοτελές. Διότι όλαι αί κατηγορίαι είναι έκδηλώσεις μιας
ένιαίας καί αδιαιρέτου ζωής καί ψυχής καί διά τοΰτο πολλάκις υφί-
στανται τήν έπίδρασιν αλλήλων, διασταυρώνονται, μεταπίπτουσιν εις
άλλήλας καί πολλάκις συγχέονται. Δια τοΰτον τόν λόγον καί δέν είναι
δρθόν νά μελετώνται καθ-' έκάστην έντελώς κεχωρισμένως, χωρίς τήν
μελέτην αύτών νά συνοδεύη καί ή έποπτεία όλων τών άλλων καί ιδία
ή βαθεία γνώσις τής κοινής πασών τούτων πηγής, τής λαϊκής ζωής.
Δέν δυνάμεθα π.χ. νά μελετήσωμεν σοβαρώς τόν γάμον, άν άγνοώμεν
τήν θρησκείαν, ούδέ τά παραμύθια, αν άγνοώμεν τήν κοινωνικήν ζωήν
καί τήν μαγείαν, ούδέ τάς παροιμίας, αν άγνοώμεν τούς μύθους καί
τά αινίγματα, ούδέ τάς παραδόσεις, αν άγνοώμεν πώς βλέπει καί άντι-
λαμβάνεται ό λαός τόν έξωτερικόν κόσμον κατά τρόπον κυρίως άνθρω-
πομορφικόν καί ούτω καθ' εξής.

Ή ζωή, έπαναλαμβάνομεν, είναι ενιαία καί αί έκδηλώσεις αυτής,,
όσονδήποτε καί διαφέρουν καί διακρίνωνται άπ' άλλήλων, έξακολου-
θοΰν πάντοτε νά φέρουν τόν τύπον τής ένότητος τής πηγής, έκ τής.
οποίας άπέρρευσαν.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Α Σ Μ Α Τ Α

Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Τί είναι δημώδες άσμα είναι δυσκολώτατον νά όρισθη, διότι δυσκο-
λώτατον, αν μή αδύνατον, είναι νά εύρεθή εις ορισμός ενιαίος, υπό
τόν όποιον νά ύπαχθοΰν όλα τά διάφορα τοΰ λόγου μνημεία, όσα ή
γλωσσική συνήθεια ονομάζει άσματα. Διότι αληθώς ύπό τό όνομα τοΰτο
περιλαμβάνονται κατηγορίαι, αί όποίαι έχουν βεβαίως καί κοινά στοι-
χεία, έχουν όμως καί διαφοράς, πολλάκις μάλιστα όχι μικρός καί επου-
σιώδεις, αλλ5 εις αύτήν τήν φύσιν καί τήν αρχήν των άναγομένας.

Άσμα κυρίως είναι ή δια μουσικής καί λόγου έρρυθμος εκφρασις
διαφόρων ισχυρών συναισθημάτων, ή οποία πολλάκις καί μάλιστα είς
τόν λαόν, συνοδεύει τός ερρύθμους τοΰ σώματος κινήσεις κατά τήν
εργασίαν ή τόν χορόν. Τό πρώτα ασματα, καθ' όσον δυνάμεθα νό συμ-
περάνωμεν άπό τό ασματα τών σημερινών άγριωτάτων λαών, άδιαρ-
•ρήκτως συνδεδεμένα πρός τάς ρυθμικός σωματικός κινήσεις τής έργα-
•σίας ή τοΰ χοροΰ, άπετελοΰντο κυρίως άπό συνεχείς έπιφωνήσεις καί
•από διάφορα αύτοσχέδια, τής στιγμής, κενό έννοιας φρασίδια, μέχρι
κόρου έπαναλαμβανόμενα. Ούτω π. χ. άναφέρεται ύπό τών περιηγητών
•ότι, όταν κάποιος φίλος άναχωρή, οί ύπολειπόμενοι τραγουδούν. «Γύ-
ρισε πίσω. Γύρισε πίσω. "Ω!»1. Ή μελωδία των είναι καί αύτή
πολύ πενιχρά, είς ολίγους μόνον καί τούτους άσαφείς φθόγγους κινου-
μένη, μόνον δέ ό ρυθμός των είναι αύστηρότατος, ένισχυόμενος όχι
μόνον διό τών κροτημάτων τών χειρών καί τών ποδών, αλλά καί διό
διαφόρων θορυβοποιών οργάνων, τυμπάνων, ράβδων κ.τ.λ. πρός τοΰτο

1) ε. grosse, Die Anfänge der Kunst' (1894), γαλλ. μετάφρ., 1902,
•σ. 182 κέ.
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έφευρεθέντων. Τά άσματα δηλαδή ταΰτα είναι κάτι παρόμοιον πρός
τά αυθόρμητα άσμάτια τών παιδιών, τά όποια κάποτε άπό ύπερβολι-
κήν χαράν, διότι απέκτησαν κάτι έπιθυμητόν, χορεύουν και πηδοΰν καί
τραγουδούν, διαρκώς έπαναλαμβάνοντα έν ρυθμώ τό ΰνομα τοΰ άπο-
κτηθέντος πράγματος ή κάποιαν φράσιν σχετικήν, οιον κούκλα, κούκλα
ή ΐ'ά μια κούκλα, νά μια κούκλα κ.τ.λ.

Δημιουργούνται δέ τά ασματα τών σημερινών άγριων κατά την-
κοινήν έργασίαν ή τόν χορόν κατά τόν έξης τρόπον. °0 έπί κεφαλιάς
αύτοσχεδιάζει μίαν φράσιν άπό τά γεγονότα τής στιγμής ή τής ήμέρας
ή άπό τάς στιγμιαίας διαθέσεις του, οι δέ λοιποί μετέχοντες επανα-
λαμβάνουν τό αύτοσχεδίασμα ει'τε αύτούσιον εϊτε ελαφρώς μεταβεβλη-
μένον, ποικίλλοντες πολλάκις αύτό μέ διάφορα επιφωνήματα, ή περιο-
ρίζονται μόνον εις ρυθμικός έπιφωνήσεις. Οί παριστάμενοι ενισχύουν
τόν ρυθμόν διά κροτημάτων καί θορύβου ρυθμικού καί έπιφωνήσεων,
συντελοΰντες ούτω καί είς τήν έπίτασιν τής συναισθηματικής διεγέρσεως.

Έκ τοιούτων βαρβάρων καί πρωτογόνων άρχών ανεπτύχθη καί
έτελειοποιήθη βαθμηδόν τό δημώδες άσμα, τό όποιον καί εις τούς άρ-
χαίους καί εις τούς σημερινούς πεπολιτισμένους λαούς καί μελωδίαν
πλέον άρτίαν απέκτησε καί φραστικόν κείμενον καί εις εννοίας καί ει ς.
λόγους άρτιον, καί πολλάκις ποιητικώς όχι εύκαταφρόνητον. Μόλα
ταΰτα οί πρωτόγονοι εκείνοι χαρακτήρες ήσαν, φαίνεται, τόσον στενώς
πρός τήν φύσιν τοΰ άσματος συνδεδεμένοι, καί επομένως τόσον ισχυ-
ροί, ώστε καί σήμερον άκόμη, μέ όλην τήν μακροχρόνων έξέλιξιν, τήν
οποίαν τοΰτο υπέστη, παρουσιάζουν καταφανή τά 'ίχνη των καί είς τήν
δημώδη μελωδίαν καί εις τήν δημώδη ποίησιν. Ούτως αί επιφωνή-
οεις, πλήν τών έργατικών καί τίνων άλλων ασμάτων, όπου καί σήμε-
ρον άκόμη εξακολουθούν νά χρησιμοποιούνται άναλλοίωτοι, ώς τά πρω-
τόγονα ρυθμικά έπιφωνήματα, οίον Ώόπ! Ώόπ !, "Εγια μόλα, "Εγια
λέσα κττ. καί εις τά άλλα δημώδη ελληνικά ασματα ακούονται, συνυ-
φασμένοι μέ τήν όλην μελωδίαν, είτε ώς απλά έπιφωνήματα, οίον,
ώχ, ώϊμέ, αϊντε κττ. ει'τε καί συνηθέστερον έκ μιας ή δύο λέξεων,,
συνήθως κυρίων ονομάτων, οιον Ζάκα μ', Διάκο λεβέντη μου, καη-
μένη 'Αναστασία, κλπ. 'Ονομάζει δέ ταύτας ό λαός τσακίσματα ή γυ-
ρίσματα, αν καί τό όνομα τοΰτο είναι κάπως γενικώτερον, περιλαμ-
βάνον καί τάς έπφδούς1. Ή επανάληψις μάς έδωκε, τών μέν έπιφω-

1) Περί τούτων έγραψα καί έν τω Ήμερολ. τής Μεγάλης 'Ελλάδος,
έτ. 1923, α. 421 κέ.
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νημάτων τάς εκ τούτων έπφδούς, οία τά τραλαλά, τραλαριλαρόμ κττ.,
τών δέ φράσεων τάς εξ ώρισμένων φράσεων ή στίχων έπφδούς, οίον
ΐΐς πολλά ασματα τό

κέρνα παπαδιά
κέρνα παπαδιά,
κερνά παπαδιά
τ' άσίκικα παιδιά'

και τό εις τό ασμα τοϋ =Αλή Πασά

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

Πλήν όμως τούτων συνήθης και αρεστή είναι είς τούς κατά φύσιν
•λαούς ή Ιπανάληψις τών όμοήχων, ή οποία μας έδωκε τήν συνήχηαιν,
τά όμοιοκάταρκτα, τήν ομοιοκαταληξίαν καί άλλους τοιούτους ποιη-
τικούς τρόπους.

Συνήθης έπίσης είναι καί ή έπανάληψις όχι πλέον τών αύτών ή
όμοήχων λέξεων, άλλ' ή έπανάληψις τής αυτής εννοίας, αύτή δέ μάς
έδωκε τόν έν τη ποιητική καλούμενον παραλληλία μον τών μελών, τόν
τόσον συνήθη εΐς τήν ποίησιν τών Εβραίων, καί πολλών άνατολικών
λαών, παλαιών καί νέων, καί ιδίως τών τουρκικών. Τών τελευταίων
τούτων τά δίστιχα ή τετράστιχα, τά τόσον γνωστά ύπό τό όνομα αμα-
νέδες, πάντα σχεδόν κατά τόν τρόπον τούτον είναι πεποιημένα, έκ
τούτων δέ εισήχθη, φαίνεται, ή χρήσις τοΰ παραλληλισμού καί είς τά
δημώδη νεοελληνικά δίστιχα. Τοιαύτα π. χ. είναι τό τουρκικόν

Pismls qabâqtci tûz istêr,
Benlmda tzdnim kiz istér.

•δηλαδή

Kai ή ψημένη κολοκύθα ϋέλει αλάτι
και ή ψνχή ή δική μον ·θέλει κορίτσι.

καί τά ελληνικά

"Ασπρος γεννιέτ' δ κόρακας και μανρος κατανταίνει,
και πον 'γαπήση κι άρνηϋ·ή, έτσι κι αντός νά γένη.

1) Πρβλ. otto höckel, Psychologie der Volksdichtung, Leipzig
1906, σ. 14.
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'Άφησ' τόν μνλον κι ας βροντά και το νερό κι ας τρέχα,
αφησ' τόν νιόν và ο' άγαπω καί διάφορον δέν εχει.

Δέν ήλτιιαα 'ς τόν ουρανό λειβάδια và γενούνε,
δέν ήλπισα τά μάτια μον τόν χωρισμόν và δοννε.

Πράσινη πέτρα τοΰ γιαλού δέν πιάνει πραοινάδα,
κι αγάπη χωρίς πείσματα δέν εχει νοστιμάδα. '

Χρήσιν δ' ή μάλλον κατάχρησιν τοΰ τρόπου τοΰτου κάμνουν με-
ρικοί εκ τών σημερινών Κυπρίων ποιητάρηδων, περί τών οποίων θά
εΐπωμεν κατωτέρω, παραλαβόντες προφανώς αυτόν έκ τών διστίχων.
Είς τούτους όμως φαίνεται, δτιό παραλληλισμός ούτος τής εννοίας έπη-
ρεάσθη σημαντικώς καί ύπό τής άνάγκης τής ομοιοκαταληξίας, ή οποία
αύστηρότατα τηρείται ούτως, ώστε κατήντησε μάλλον παραλληλισμός
μορφής, τοΰ όποιου σκοπός είναι ή διευκόλυνσις άκριβώς τής ομοιο-
καταληξίας. Οί άκόλουθοι στίχοι είναι έκ τοιούτων ποιητάρηδων
είλημμένοι.

Ό ουρανός είναι πλατύς, θάλασσα τσ'οιμισμένη,
ελάτε và γροιτσ'ήσετε μιάλ λύπηλ λνπημένην.
"Εν τζ'αί μυρίζει τό φαΐ ν μέ δίχως πολνμόριν,
ελάτε và γροιτσ'ήσετε γιά τοΰ Γιάννη τήν κόρην.

'Εξ άλλου

Βλέπεις τό ξινοστάφυλον μέ τόν καιρόν γλυκαίνει,
"Ε! πόσα ετραυήξαμεν εμείς οι καημένοι.

Εις τήν άνάπτυξιν τοΰ παραλληλισμοΰ τούτου συνετέλεσεν εις
πολλούς λαούς, όπως π. χ. είς τούς Φιλλανδούς, καί ό ιδιαίτερος τρό-
πος τής ποιήσεως τών ασμάτων ύπό δύο ποιητών, έκ τών οποίων ό
είς ποιεί τόν έ'να στίχον, τό πρώτον μέλος τοΰ παραλληλισμού, τό
όποιον συνήθως είναι ή έκ τής φύσεως είκών, ό δ' έ'τερος τό έτερον
μέλος, τήν έκ τών ανθρώπων παρομοίωσιν. "Ισως δ' εις τόν παραλλη-
λισμόν τούτον, τόν τόσον εύρέως διαδεδομένον είς τήν ποίησιν τών
λαών, έχουν τήν αρχήν των καί αί ποιητικαί παρομοιώσεις, τών οποίων
κλασσικά παραδείγματα παρέχουν τά 'Ομηρικά έπη.

1) Πολυάριθμα παραδείγματα παρά G. MEYER, Essays und Studien,
σ. 332 κε.
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Είς τήν επανάληψιν τέλος οφείλεται καί ή δημιουργία τυπικών
ποιητικών φράσεων καί στίχων, τών οποίων τόσον άφθονος γίνεται
χρήσις καί είς τόν "Ομηρον καί είς τήν δημώδη ποίησιν.

'Αλλά καί αυτός ό πρωτόγονος τρόπος τής έκ τοϋ αυτοσχεδίου
τών ασμάτων ποιήσεως, καθ" δν ό έπί κεφαλής είναι ό αύτοσχεδιά-
ζων, ό δέ χορός επαναλαμβάνει τό αύτοσχεδίασμα, έξακολουθεί νά
υφίσταται εις τόν έλληνικόν τουλάχιστον λαόν, κατ'αυτόν δέ τά πλεί-
στα αυτοσχέδια χορευτικά κυρίως ασματα ποιούνται1.

Τά τοιαΰτα κυρίως άσματα, ώς μία φυσική καί άναγκαία έκφρα-
σις τών ισχυρών συναισθημάτων τής ψυχής τοΰ ανθρώπου, συνοδεύουν
πάσας τάς εκδηλώσεις τοΰ βίου καί τών κατά φΰσιν καί τών προηγμέ-
νων είς τόν πολιτισμόν λαών. Είς τούς τελευταίους μάλιστα τούτους,
είς τούς οποίους ή γλωσσική έκφρασις έχει τελειοποιηθή καί έχει τήν
δύναμιν πλέον διά ποιητικής γλώσσης νά εί'πη ό,τι ή ψυχή αισθάνεται,
τά ασματα ταΰτα, ποικίλα, όσον ποικίλαι είναι καί αί περιστάσεις, αί
όποίαι είναι δυνατόν νά συγκινήσουν τήν ψυχήν τοΰ άνθρωπου είτε
ώς προσώπου' ξεχωριστού είτε ώς μέλους μιας εύρυτέρας κοινωνίας,
ενός λαοΰ, αποβαίνουν κάτοπτρον άψευδές, έν ω άπεικονίζεται μέ όλην
του τήν άλήθειαν ολόκληρος ό συναισθηματικός βίος ενός εκάστου
λαοΰ, δ τε κατ' ιδίαν καί ό εθνικός. "Ολαι αί σπουδαιότεροι τοΰ βίου
περιστάσεις, μητρικόν φίλτρον, ή άγάπη, ό γάμος, ό χωρισμός ό ζων-
τανός καί δ θάνατος, ή διασκέδασις καί ή έργασία κτλ., όσαι δύνανται
νά συγκινήσουν τήν άνθρωπίνην ψυχήν, καθώς καί όλαι αί περιπέ-
τειαι τοΰ ιστορικού βίου τοΰ λαοΰ, όσαι συνεκλόνισαν τήν έθνικήν ψυ-
χήν, παρελαύνουν πρό τών δμμάτων τοΰ μελετώντος τά δημώδη
άσματα. Έγκατοπτρίζεται δ' έν αύτοΐς ου μόνον τό παρόν, άλλα καί
μέγα μέρος τοΰ παρελθόντος. Διότι, όπως όλα τά προϊόντα τοΰ λαϊκού
πνεύματος, ουτω καί τά ασματα, άπαξ ποιηθέντα, οσάκις άνταποκρί-
νονται πραγματικώς πρός ό,τι αισθάνεται δλος δ λαός, δέν έκλείπουν
μετά τών δημιουργών των, άλλά δια τοΰ στόματος παραδιδόμενα είς
τάς νεωτέρας γενεάς έπιζώσι τών χρόνων των πολλάκις έπί εκατον-
ταετηρίδας.

1) Περί τούτων βλέπε λεπτομερέστερον ς. π. κυριακιδου, Αί γυναίκες
είς τήν λαογραφίαν, σ. 74.
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Πλην όμως τών κυρίως τούτων ασμάτων, τών όποιων πυρήν
είναι τό συναίσθημα, ευρίσκονται είς τούς λαούς καί ασματα μακρό-
τερα, τά οποία δέν δύνανται νά χαρακτηρισθούν ώς έκφράσεις συναι-
σθήματος. Αύτών σκοπός είναι ή έκθεσις, ή ποιητική άφήγησις γεγο-
νότων, καί κατά τούτο πλησιάζουν πρός τό έπος, άπό τοΰ όποιου τά
διακρίνει μόνον ό άσματικός χαρακτήρ τής διηγήσεως, τοΰτ' έστιν ό
γοργός καί δραματικός καί μέ άλματα άπό επεισοδίου εις έπεισόδιον
προχωρών. "Οθεν δυνάμεθα ταΰτα νά τά δνομάσωμεν επύλλια ή
άσματα διηγηματικά.

Τά άσματα ταύτα εις τούς άγριωτέρους λαούς δέν απαντούν, διότι
είναι ασματα άρκετά μακρά, τά όποια προϋποθέτουν άρκετήν ποιητι-
κήν προπαρασκευήν καί ώριμότητα καί ποιητικήν παράδοσιν καί τέ-
χνην, ή όποία πάλιν μόνον έντός ιδιαιτέρου κύκλου ποιητών, έξ έπαγ-
γέλματος άσχολουμένων είς τήν ποίησιν, ήδύνατο νά άναπτυχθή, καί
δέν δύνανται νά είναι προϊόντα τής στιγμής, προϊόντα τυχαίας συναι-
σθηματικής διεγέρσεως καί διαθέσεως οιουδήποτε έκ τών άνθρώπων
τοΰ λαοΰ. Είς τούς εύρωπαϊκούς λαούς είναι γνωστά ύπό τό όνομα
ballades, διότι άλλοτε πραγματικώς συνώδευον τόν χορόν, πράγμα τό
όποιον, φαίνεται, συνέβαινεν επίσης καί εν Ελλάδι'.

'Ενώ δέ τά κυρίως ασματα είναι προϊόντα καθαρώς έθνικά, εκ
τής εθνικής ψυχής πηγάζοντα καί μή ύπερβαίνοντα κατά κανόνα τά
δρια τοΰ έθνους, έν τω όποίω έγεννήθησαν, τά διηγηματικά, ώς αί
άδελφαί των πεζαί διηγήσεις, τά παραμύθια, δέν έχουν πατρίδα, φέ-
ρουν χαρακτήρα διεθνή, ταξιδεύοντα καί διαδιδόμενα άπό λαοΰ είς λαόν
καί μεταγλωττιζόμενα καί προσαρμοζόμενα πρός τό εκάστοτε νέον πε-
ριβάλλον. Είς τούς εύρωπαϊκούς λαούς παρουσιάζουν είς τάς ύποθέ-
σεις των καί άπαραγνωρίστους ομοιότητας, αί όποΐαι κατ' εύθεΐαν οδη-
γούν είς τήν ύπόθεσιν, ότι κοινή είναι ή πηγή, έκ τής οποίας άπέρ-
ρευσαν. "Οπως δέ παρουσιάζονται σήμερον είς τούς περισσοτέρους του-
λάχιστον λαούς, φαίνονται ώς λείψανα ζωηράς παλαιοτέρας έπικής κι-
νήσεως, τής οποίας αί άρχαί χωρίς νά είναι άσφαλώς γνωσταί, εισχω-
ρούν όμως πάντοτε βαθέως είς τούς χρόνους τοΰ μεσαίωνος.

Παρά πάσαν όμως τήν ποικιλίαν τών κυρίως ασμάτων, παρά πά-
σαν τήν μεταξύ αύτών καί τών διηγηματικών ύφισταμένην ουσιώδη

1) Εις τήν Αϊγιναν τουλάχιστον τά πλείστα τών Ασμάτων τοΰ χορού
τής Λαμπρής είς παλαιοτέρους χρόνους ήσαν τοιαΰτα. Βλέπε π. Ν. ΗΡΕΙΩΤΟΥ,
Ό χορός τής Λαμπρής κλπ. έν Λαογρ., τόμ. Η' (1921 - 25), σ. 66 κέ.

4
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διαφοράν, παρά πάσαν τήν διαφοράν τών χρόνων τής γενέσεως εκά-
στου τών μνημείων, ή όλη δημοτική ποίησις εκάστου λαοΰ, έκπηγά-
ζουσα έκ μιας και τής αυτής πηγής, τής έθνικής ψυχής, εμφανίζεται
εις τά όμματα τοϋ μελετώντος αυτήν ενιαία καί αχώριστος καί ώς πρός
τό πνεϋμα, τό όποιον τήν διαπνέει καί ώς πρός τήν έξωτερικήν μορ-
φήν. Εις τό τελευταίον τοΰτο, δηλαδή τήν ενότητα τής μορφής, συν-
τελεί βεβαίως καί ό άγαν συντηρητικός χαρακτήρ, ό οποίος διακρίνει
τήν δημοτικήν έν γένει ποίησιν έν αντιθέσει πρός τήν τεχνικήν. Οι ποιη-
ταί τοΰ λαοΰ καί οι αυτοσχέδιοι, άλλα καί οί έπαγγελματίαι, δέν εξέρ-
χονται τών παραδεδομένων. "Ο,τι άπαξ ευρέθη, έδοκιμάσθη καί ενε-
κρίθη υπό τοΰ λαοΰ, δέν εγκαταλείπεται ευκόλως. Αυτό αποτελεί είς
τό εξής τόν κανόνα, τόν όποιον άκολουθοϋν έν τή δημιουργία αυτών
οί άνώνυμοι λαϊκοί ποιηταί, τήν λαϊκήν τοΰτ* έστι ποιητικήν τεχνο-
τροπίαν. Επειδή δέ καί τά συναισθήματα, τά όποια κινοΰν τήν ψυχήν
τών λαϊκών τοιίτων ποιητών, δέν είναι διάφορα είς έκαστον, άλλα
κοινά καί πρός αλλήλους καί πρός τά τοΰ πολλοϋ λαοΰ, είς τό έπίπε-
δον τοΰ όποιου ευρίσκονται, διά τοΰτο καί τά δημιουργήματα αυτών
όμοιάζουν τόσον άναμεταξΰ των, ώς προϊόντα μιας τέχνης καί μιας
ψυχής, έκπροσωποΰντα τόν ένιαΐον χαρακτήρα ενός λαοΰ.

Β'. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΩΔΗ ΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΑΥΤΩΝ

Είς τόν σημερινόν έλληνικόν λαόν τό γενικόν όνομα, ύπό τό οποίον
περιλαμβάνονται άδιακρίτως πάντα τά ασματα, είναι ή λέξις τρα-
γούδι Εντός τοΰ κύκλου τών τραγουδιών διακρίνει βέβαια ό λαός
άρκετάς κατηγορίας, είς τάς οποίας καί ιδιαίτερα ονόματα δίδει, ώς
κλέφτικα, μοιρολόγια, νανουρίσματα, κάλαντα καί άλλα. Συστηματι-
κήν όμως διαίρεσιν, άνταποκρινομένην είς τά γενεσιουργά έλατήρια
καί τήν φύσιν τών ασμάτων, παρά τω λαώ δέν δυνάμεθα νά εύρωμεν.
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 αδονται, διαίρεσις, σπουδαία μέν βεβαίως
δια τήν ίστορίαν τών ασμάτων, άλλ' έντελώς έξωτερική, ούδεμίαν

1) "Οτι ή λέξις εχει σχέσιν πρός τήν άρχαίαν λέξιν τραγωδία, ουδεμία
υπάρχει αμφιβολία. Περί τής έξελίξεως τής σημασίας αυτής βλ. στ. π. κυ-
ριακιδου, Αί Ιστορικά! άρχαί τής δημο'ιδους νεοελληνικής ποιήσεο>ς, εκδ. 2α,
Θεσσαλονίκη 1954, σ. 6.
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έχουσα σχέσιν πρός τήν αρχήν και τήν φΰσιν τοΰ άσματος. Ούτως εις
μερικά μέρη τά ασματα διακρίνονται είς τραγούδια της τάβλας, ταομ-
πάνικα r\ κλέφτικα, τον χορον, τον δρόμον, ή είς άλλα, τής τ :βλας,
τσή ξεφάντωσης, τσή στράτας κτλ.

Σπουδαιοτέρα είναι ή διαίρεσις, τήν οποίαν μας αφήνει νά ύπο-
νοήσωμεν ή ύπό τής άθηναϊκής παραδόσεως διά τά διηγηματικά
άσματα περισωθ·εΐσα ονομασία παραλογή, ή οποία καί εις παλαιότερα
κυπριακά διηγηματικά ασματα εύρίσκεται ύπό τόν τίτλον περιλοή *.
Ή ονομασία αΰτη μας βεβαιώνει ότι, αν όχι μέχρι σήμερον, τούλάχι-
στον είς παλαιοτέρους χρόνους ό λαός διέκρινεν άπό τών κυρίως ασμά-
των τά διηγηματικά, τοΰθ' όπερ άνταποκρίνεται εις τήν θεμελιώδη
ακριβώς διάκρισιν τών ασμάτων, τήν οποίαν έκάμαμεν άνωτέρω, είς
κυρίως ασματα κα\ διηγηματικά. Πλέον τούτου καί τών ονομάτων τι-
νών κατηγοριών, περί τών οποίων άνωτέρω εϊπομεν, ουδέν άλλο έκ τού
λαού έφόδιον έχομεν, είμεθα δέ ύποχρεωμένοι, έχοντες βέβαια υπ'όψιν
πάντοτε τά έκ τοΰ λαοΰ δεδομένα στοιχεία, νά προχωρήσωμεν μόνοι
είς τήν κατανομήν τών ασμάτων είς κατηγορίας, άκολουθοΰντες τήν
φύσιν καί τήν αρχήν αύτών, ώς καί τό περιεχόμενον. Τούτο έγένετο
ήδη κατά τό πλείστον ύπό τοΰ Ν. Πολίτου, ό όποιος είς τάς Έκλογάς
του είσήγαγεν άντί τών κυκλοφορουσών ποικίλων άστηρίκτων διαιρέ-
σεων τήν μόνην έπιστημονικήν. Τήν διαίρεσιν ταύτην θέλομεν άκολου-
θήσει, συμπληροΰντες ή τροποποιοΰντες αύτήν, όπου ήθέλομεν νομί-
σει τοΰτο άναγκαΐον.

Καί πρώτον καί τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια δύνανται νά
χωρισθούν είς τάς δύο μεγάλας έκείνας κατηγορίας, τάς οποίας εύρί-
σκομεν είς τά ασματα τών περισσοτέρων προηγμένων λαών, είς τά
κυρίως δηλ. ασματα καί τά διηγηματικά, διά τά όποια, ώς εϊπομεν,
ό ελληνικός λαός έχει τό ovo μα παραλογή.

1) Βλ. Λαογρ., τόμ. Α', σ. 139 κέ.

Περί τούτων βλ. ΣΤ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ> Αί γυναίκες είς τήν λαογρα-
φίαν, α. 38 κέ. Περί τής ετυμολογίας τής λέξεως βλ. στ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, Αί
ιστορικαί άρχαί, ενίΚ άν., σ. 6 κέ. Βλ. καί κατωτέρω είς τά περί παραλογών
λεγόμενα.
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Γ'. ΚΥΡΙΩΣ ΑΣΜΑΤΑ

α') 'Εργατικά.

Έκ τών κυρίως ασμάτων εκείνα, τά οποία πλησιάζουν περισσό-
τερον είς τόν πρωιόγονον έπιφωνηματικόν καί ρυθμικό ν χαρακτήρα
τοϋ άσματος, είναι τά εργατικά, εκείνα δηλαδή τά όποια, συνοδεύοντα
τήν έρρυθμον κυρίως εργασίαν ώς φυσικαί εκδηλώσεις τής εντάσεως
τών δυνάμεων καί τής ώς εκ τοΰτου ύπερδιεγερσεως τοϋ συναισθήμα-
τος, άνακουφίζουν τόν έργαζόμενον, εντείνουν τόν ρυθμό ν καί συγ"
χρονίζουν τάς κινήσεις τών άπό κοινοϋ εργαζομένων, όπως γίνεται είς
τήν κωπηλασίαν, τήν άπό κοινοϋ προσπάθειαν πολλών εργατών πρός
άρσιν ή έ'λξιν βαρών κττ.

Τοιαΰτα ασματα είς τούς άγριους λαούς είναι πλείστα καί συνο-
δεύουν κάθε έργασίαν '. Είναι δέ τόσον στενή ή σχέσις αύτών πρός
τήν έργασίαν, ώστε κατήντησε νά πιστευθή ότι άνευ αύτών είναι άδύ-
νατον νά προχωρήση αύτη άπροσκύπτως, άπεδόθη δηλαδή είς αύτά
μαγική δύναμις, κατήντησαν έπωδαί. Τοιαύτη ν μορφήν έπφδής έχει
τό εξής έκ Μάνης άσμάτιον, διά τοϋ οποίου αί γυναίκες συνοδεύουν
τό άναμμα τής φωτιάς.

"Αναψε, φωτίτσα μου,
νά ψήσου κοτταρίτσα μου,
νά φά>]ς κ' εσύ, νά φάον κ' εγώ,
νά φάγ\ κι δ φίλος πού 'ρχεται
με τό καρβέλι 'ς τό κεφάλι
με τδ ροΐ το λάδι.

Είς τούς άρχαίους είναι επίσης γνωστά καί συνήθη, μάς περιεσώ-
θησαν δέ καί μερικά δείγματα. Εις τούς μεταγενεστέρους χρόνους τήν
συχνότητα τών ασμάτων τούτων μάς δεικνύει τό γεγονός, ότι ό 'Άρειος
πρός διάδοσιν τής διδασκαλίας του έποίησε τοιαΰτα ασματα, άναφερό-
μενα είς τά δόγματά του, ολίγον δ' ύστερώτερον ό Χρυσόστομος άρ-
κετά είδη τοιούτων άναφέρει, συμβουλεύων μάλιστα νά άντικαταστα-
θοϋν ταύτα διά ψαλμών. Είς τούς βυζαντινούς χρόνους έπίσης συχνο-

ί) Πρβλ. τό λαμπρόν έργον τοΰ karl büchner, Arbeit und Rythmus,
Leipzig 1909, όστις όμως υπερβάλλει πιστεΰων, ότι τό δημώδες ασμα έν γέ-
νει έγεννήθη έκ τών εργατικών.
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τατα μνημονεύονται τουλάχιστον τά ναυτικά. Καί σήμερον είς τόν
έλληνικόν λαόν τά ασματα ταΰτα, μολονότι κάπως περιωρισμένα, κα-
θώς καί εν γένει εις τούς προηγμένους λαούς, δέν είναι άγνωστα.

Κυρίως έργατικά ασματα, συντονιζόμενα μέ τόν ρυθμόν τής εργα-
σίας, πλήν τών πρωτογονικών έπιφθεγμάτων, περί τών όποιων θά
όμιλήσωμεν είς τό κατωτέρω σχετικόν κεφάλαιον, έχομεν σήμερον είς
τόν έλληνικόν λαόν σχεδόν μόνον τά κωπηλατικά, διά τών οποίων οί
κωπηλάται κανονίζουν τόν ρυ8·μόν τής κωπηλασίας. Τοιαύτα π. χ.
είναι τά εξής έκ Καρπάθου,

"Εϊ ! ! σά βροντές,
"Ολοι, όλοι, χαμοβροντές,
τώρα όλοι, κι ωσάν αστραπές.
πάλι όλοι,
κι δ Θεδς Ν' άναιφάνωμε,
βοηθός và προνάλωμε
καί σκεπός μέ θυμό
κ ' ή βάρκα μπρύς. καί μέ σκοπό.
Σάρτα, σάρτα, Γειά τω, γειά τω,
và σαρτάρη καί χαρά τω
σάν λιοντάρι καί καλή κό [|
καί καλό ρη κοντά τω,
παλλ,ηκάρι. và ξεπλύνη

τ' ιίρματά τω.
"Εϊ!!
và κονπες

Πλήν τούτων έχομεν τά μνλικά, διά τών οποίων αί γυναίκες
συνοδεύουν τό άλεσμα διά τοΰ χειρομύλου. Τοιαΰτα υπάρχουν βέβαια
καί ειδικά, τών όποιων μάλιστα ή αρχή ύπενθυμίζει τό άρχαΐον μυλι-
κόν ασμα,

"Αλει, μύλα, αλει
καί γαρ Πίττακος αλει
μεγάλας Μυτιλάνας βασιλεύων.

οίον,

"Αλεθε, μύλο μου, άλεθε,
βγάλε τ' αλεύρια σον ·ψιλά,
τα πίτονρά σον τραγανά,
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νά τρώσι οί χωροφύλατσοι
κι ό νωμοτάρχης το στσυλί,
που κάθεται 'ς τήν άγκωνή '.

ως επί τό πλείστον όμως είς τόν χειρόμυλον, όπως καί εις κάθ-ε είδους
εργασίαν, αδονται σήμερον ποικίλα καί διάφορα ασματα καί μάλιστα
τά νεώτερα 2. Επίσης έχομεν ειδικά τίνα ασματα τοϋ σκαλίσματος
(δεσκαφισκιάτικα. Χίος), θεριστικά (τοϋ θέρου, θεριστικάτα. Χίος), τον
τρύγον, τής περισυλλογής τής μαστίχης (σινιάτικος ή σοττεβριάτικος
(σκοπός) είς Χίον, τής περισυλλογής τής σταφίδος, υφαντικά, τοϋ κα-
μινιοϋ, τοϋ μαγκάνου, τον δρόμου (τής στράτας), ϊσως δέ καί άλλα.
Δέν μάς κατέστησαν όμως οί συλλογείς γνιοστόν κατά πόσον ταΰτα συν-
δυάζονται καί πρός ρυθμόν τινα τής εργασίας ή απλώς χωρίς τοιούτον
συνδυασμόν χρησιμεύουν μόνον πρός άνακοΰφισιν τών έργαζομένων.
Έκ τούτων πολλά έχουν σχέσιν ά'μεσον πρός τήν τελουμένην έργα-
σίαν, πολλά όμως χαλαράν ή καί ούδεμίαν.

Τήν βαθμιαίαν όμως ύποχώρησιν τών ασμάτων τούτων δεικνύει
καί τό γεγονός, ότι πολλά έξ αύτών δέν αδονται πλέον ύπό τών μεγά-
λων, αλλά μόνον ύπό τών παιδίων. Ούτως εις τήν Νίσυρο ν κατά τό
άλώνισμα, όταν τά παιδία όδηγοΰν τά βόδια γύρο-γύρο 'ς τό ολοστρόγ-
γυλο πλακόστρωτο αλώνι, τραγουδοΰν,

"Α ϊρα τον γύρο γύρο
νά βρω βέτζα νά τόν δείρω.

"Αϊρα, αϊρα.

Ό 'Απρίλης ό τεμπέλης
πον δεν ·θέλει νά άλωνεύη,
μόνον ·θέλει νά ψαρεύη
καί τις μνϊες νά μαεύη \
"Ελα βρέ, ελα βρέ, ελα βρέ.

"Ελα, γιά των και χαρά των
κι ολα τ' αχερα δικά των
κι ό Χριστός 'ς τά γόνατά των
και ή Παναγιά κοντά των.
"Αϊρα, αϊρα, αϊρα.

1) Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Έκλογαί, άρ. 234.

2) Βλ. ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΑΟΥ, At γυναίκες είς τήν λαογραφίαν, σ. 66 κε.

3) μαζειή).
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δδ

Πολλά δέ κατήντησαν έντελώς παιδιαί, περί τών οποίων θά όμιλήσω-
μεν κατωτέρω.

6') Συναφή πρός έορτάς και εδιμα.

Μετά τά εργατικά σπουδαία διά τήν αρχαιότητα είναι διάφορα
ζίσματα, συνδεόμενα πρός έορτάς και έθιμα, άλλα μέν έκ τής άρχαιό-
τητος είς ημάς κληροδοτηθέντα καί άλλα κατά τό υπόδειγμα τούτων
είς χριστιανικούς χρόνους καθαερωθέντα. Εννοείται ότι έκ τών ασμά-
των τούτων σπουδαιότερα καί άρχαιότερα είναι τά συνοδεύοντα έθιμα
προχριστιανικά, διότι ταΰτα πραγματικώς, όπως καί τά έθιμα, φαίνον-
ται ύπολείμματα τής άρχαιότητος, καθώς τούλάχιστον μάς διδάσκει
απλή παραβολή τών σημερινών πρός τά ελάχιστα έκ τής άρχαιότητος
περιλειφθέντα. Τά πλείστα τών ασμάτων τούτων είναι κυρίως ασματα
αγνρτικά, ασματα άγερμον, αδόμενα είς ώρισμένας έορτάς άπό θύρας
εις θύραν ύπό νέων ή παίδων, άπαιτούντων διά τοΰτο φιλοδωρήματα
εϊτε εις χρήμα είτε εις τρωγάλια.

Τοιαΰτα ασματα χριστιανικοΰ περιεχομένου καί εις χριστιανικός
έορτάς αδόμενα είναι κυρίως τά κάλανδα τών Χριστουγέννων, έπειτα
τά ασματα τής Πρώτης τοΰ έτους, τών Φώτων, τοΰ Λαζάρου καί τών
Βαΐων, ένιαχοΰ δέ καί τοΰ Ευαγγελισμού, τής Μεγάλης Πέμπτης, τής
Μεγάλης Παρασκευής καί τοΰ Μεγάλου Σαββάτου, τοΰ αγίου Κων-
σταντίνου, τών δώδεκα 'Αποστόλων καί εΐ τινα άλλα. Τά ασματα ταΰτα
συνήθως περιορίζονται είς σχετικά τινα περί τήν έορτήν ή τόν ά'γιον,
ενίοτε είναι άπλαί εύχαί εύκαρπίας έπί τή εορτή ή πρός τόν άγιο ν.
'Αμέσως όμως καί έν συνεχεία άκολουθοΰνται ύπό ασμάτων ενχετικών,
διά τών οποίων οί άγείροντες έπιδαψιλεύουν άφθονους έπαίνους καί
εύχάς εις τόν οίκοδεσπότην, τήν οικοδέσποιναν καί τά τέκνα, καταλή-
γουν δ' είς αΐτητικά, διά τών οποίων ζητούν τό είθισμένον φιλοδώ-
ρημα εϊτε είς χρήμα εϊτε είς είδος. 'Εάν τό φιλοδώρημα δέν δοθή ή
δέν είναι άνάλογον τών προσδοκιών τών αιτούντων, άκολουθοΰν άμέ-
σως στίχοι καί κατάραι σκωπτικαί. Είναι δέ άξιον πρός τούτοις ση-
μειώσεως, ότι οί άγείροντες έκ παραδόσεως κρατούν εις τάς χείρας των
πλοιάρια ή φανούς ή κλάδους ή ράβδους κεκοσμημένας ή κώδωνας ή
καί διάφορα ομοιώματα, τά όποια βεβαίως έχουν άρχαίαν καταγωγήν
καί πρέπει νά έξετάζωνται καί νά περιγράφωνται. 'Ενίοτε τά άσματά
των συνοδεύουν καί διά σχημάτων ή μιμικών πράξεων, έπίσης άξίων
παρατηρήσεως καί σημειώσεως. Είς τήν Κύπρον π. χ. τά ασματα τοΰ
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Λαζάρου συνοδεύει ολόκληρος μιμική άναπαράστασις τής νεκραναστά-
σεως αύτοΰ.

Υπολείμματα δ' άγυρτικά άρχαια, συνοδεύοντα προχριστιανικά;
εορτάς καί έθιμα, έχομεν πρωτίστως τά χελιδόνισματα. Τά χαριέστατα
ταΰτα ασμάτια άδουν οί παίδες καί κυρίως οί μικροί μαθηταί τήν 1ην
Μαρτίου άπό θύρας είς θύραν, κρατοΰντες είς χείρας ομοίωμα χελιδό-
νος. Είναι δέ αξιοσημείωτα διά τήν ομοιότητα πρός τό έκ τής αρχαιό-
τητος περιλείΓρθέν, όχι μόνον κατά τήν εν γένει έννοιαν, άλλ' εις τινα
μέρη καί κατά τήν λέξιν. Ό αναγνώστης ας παραβάλη τά κατωτέρου.

Νεώτερον εκ Θεσσαλίας

ι Passow, CCCVII« )

"Ηρθε, ήρθε χελιδόνα,
ήρθε κι άλλη μελιηδάνα,
κάθισε και λάλησε
και γλυκά κελάδησε.
ίί ".Μάρτη, Μάρτη μου καλέ,
κΟ,ί Φλεβάρη φοβερέ,
κι αν φλεγίοης κι civ τσικνίσης,
καλοκαίρι θα μυρίση;.
Κι αν χιονίσης κι αν κακίσης,
10 πάλιν ανοιξιν θ' άνθισης.
Θάλασσαν έπέρασα,
τήν στεριάν δεν ξέχασα'
κύματα κι αν εαχισα
εαπειρα, κονόμησα.
15 "Εφυγα κι άφήκα σϋκα

καί σταυρόν καί θη μωνίταα,
κ' ήρθα τώρα κ' »/δρα φύτρα,
κ' ηύρα χόρτα, σπάρτα, βλίτρα,
βλίιρα, βλίτρα, φύτρα, φύτρα.*

20 Σ ν καλή νοικοκυρά

εμπα 'ς to κελλάρι σου,
φέρ' αυγά περδικωτό.
καί πουλιά σαρακοστά,
δώσε καί μιαν ορνιθίταα,
20 φέρε καί μιά κουλονρίτοα.
"Ωριαεν ό δάσκαλος
καί ό θιός πού τά δωκε
ν' αγοράσουμε οχτώ,
νά πουλοΰμε δεκοχτώ,

Άρχαϊον

ι 'Αθηναίος, II 60).

"Ηλθ' ήλθε χελιδών
καλάς ώρας άγουσα
καλούς ενιαυτούς,
επί γαστέρι λευκά,
επί νώτα μέλαινα.

Παλάθαν αν προκνκλει
εκ πίονος οίκου,
οίνου τε δέπαατρον,
τυρών τε κάνιοτρον.
καί πυρών ά χελιδών
καί λεκτθίταν

ονκ απωθείται, ίΐόιερ' άπίωμες ή λαβώμεθα ;
εί μέν τι δώσεις' εί δε μή, ουκ εάαομες.
"Η ταν θύραν φέρομες ή ϋυπέρθυρον,
ή rài' γυναίκα ταν εαω καθημέναν'
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30 να κερδαινουμε τριάντα,
διάφορα μεγάλα πάντα
και 'ς το οπίτι κα'ι 'ς τή χώρα.
Μέσα δω που ρθαμε τώρα,
μέσα γειά, μέσα χαρά,
35 'ς τόν αφέντη, 'ς τήν κυρά,
'ς τα παιδιά και 'ς τον; γονείς,
'ς όλους τους τους ονγγενεϊς.
Μέοα Μάρτης, εξω ψύλλοι,
εξ' οχτροί, où ς τρων' οί οκύλλοι.
40 Μέοα φίλοι, μέοα φτήνια
καί χαρές, χοροί, παιγνίδια
καί φέτος και τον χρόνου
καί τοΰ χρόνου κι άλλα χίλια.

Μετά τά χελιδονίσματα άγυρτικά ασματα εχομεν καί τά κατά τήν
Ιην τοΰ Μαΐου αδόμενα, τον Μάη.

Έμπήκ' δ Μάης, εμπήκ' δ Μάης, εμπήκ' δ Μάης <5 μήνας,
δ Μάης με τά τριαντάφυλλα κι 'Απρίλης με τα ρόδα.
Άπρίλ', Άπρίλ', αφόρετε, Μάη μον κανακάρη,
όλον τον κόσμο γέμισες 'ς τ' ανθη καί 'ς τά λουλούδια

κ. τ. λ. (Passow, CCCX).

Δυστυχώς εδώ δέν έχομεν αρχαία δια νά παραβάλωμεν, πάντως όμως
καί τό άσμα, όπως καί τό έθιμον, είναι υπόλειμμα προχριστιανικών
χρόνων.

Τοιαΰτα, άγυρτικά δηλαδή ασματα, είναι καί τά ασμάτια τής περ-
περοννας, τά όποια συνοδεύουν τό χαριέστατον, άμα δέ καί πανάρ-
χαιον όμώνυμον έθιμον τής διά κατακλυσμών προκλήσεως βροχής. Έν
καιρώ δηλαδή άνομβρίας, ένιαχοΰ δέ καί είς τακτήν ήμέραν τοΰ Μαΐου,
μαζεύονται όλα τά παιδία τοΰ χωρίου, έκλέγουν μεταξύ των εν οκτώ
έως δέκα έτών, συνήθως πτωχόν, τό στολίζουν μέ χλόην καί μέ άνθη,
περιέρχονται δ' ακολούθως όλόκληρον τό χωρίον αδοντα άπό θύρας
είς θύραν. Εξέρχεται δέ τότε ή οικοδέσποινα, χύνει έπί τής κειραλής
τοΰ παιδίου ύδωρ καί δίδει μικρόν νόμισμα. Τό αδόμενον άσμα έχει
κατά τινα έκ Θεσσαλίας παραλλαγήν ώς εξής.

Περπεριά δροσολογιά
δρόσισε τή γειτονιά.
Και 'ς τονς δρόμονς περπατεϊ
τδν $εδν παρακαλεί.

μικρά μέν έοτι, ραδίως viv οΐοομες.
"·4ι· δί/ φέρης τι, μέγα δή τι φέροις.
"Ανοιγ' άνοιγε τάν θύραν χελιδόνι.
Οί· γαρ γέροντες έομεν, άλλα παιδία.
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5 «Θιέ μου, βρέξε μιά βροχή,
μ là βροχίτσα σιγαλή,
và καρπίσουν τά χωράφια
και ν' ανθίσουν τ' αμπελάκια,
τά σπαρτά μας và ψωμίσουν
10 και τόν κόσμο νά πλουτίσουν,
τά σιτάρια, τά κριθάρια,
καλαμπόκια καί μπαμπάκια
βρίζες, ρύζια, σταφυλάκια.»
ΕΙς τους κήπους μας χαρές
15 κ' οί βροχές μας δροσερές.
Μπάρες, μπάρες τό νερό
καί τό γέννημα σωρό,
κάθε στάχυ καί κοιλό,
κάθε κούρβουλο φορτιό.
20 "Εξω ξέρα καί πτωχειά,
μέσα δρόσος καί βλογιά.

(Passow, CCCXI).

Πλήν όμως τών άγυρτικών τούτων ασμάτων έχομεν και άλλα
ασματα, συνδεόμενα πρός ώρισμένας έορτάς και έθιμα, ποικίλου είδους
και περιεχομένου. Τοιαύτα είναι π. χ. τά αποκριάτικα, τά αδόμενα
κυρίως κατά τους χορούς τών άπόκρεων, σατυρικού χαρακτήρος κατά
τό πλείστον, τινά δέ, ίσως τά μεταξύ ανδρών μόνον αδόμενα, και βω-
μολοχικώτατα. Είς ταΰτα ύπάγονται καί διάφοροι παρο^δίαι εκκλη-
σιαστικών ασμάτων, έπίσης αίσχρολόγοι καί βωμολοχικαί. Κατά τήν
Καθαράν Δευτέραν ωσαύτως αδονται, ώς επιτραπέζια, άσμάτιά τινα,
διά τών οποίων χαιρετίζεται ή άρξαμένη Τεσσαρακοστή, οιον τό έν
Κεφαλληνία αδόμενον"

Έβγήκ' ή πράσα 'ς τό βουνό κ' έκοννιε τήν ορά της,

καλώς ήρθ' ή σαρακοστή μέ τά λαχανικά της

καί μέ τές πρασινάδες της καί μέ τά γιαλικά της.

"Επειτα τά τραγούδια τοΰ Πάσχα, τοΰ χοροΰ, καθώς καί τής
κούνιας, τά όποια συνδέονται πρός τό πανάρχαιον έθιμον τής αιώρας,
οίδονται δέ ύπό κορασίδων. 'Αμφότερα ταΰτα τά είδη, πλήν ολίγων
τυπικών, σχετιζομένων πρός τήν έορτήν, είναι συνήθως ποικιλωτάτου
περιεχομένου, τά δέ τής κούνιας δίστιχα καί πολλάκις αύτοσχέδια.
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Τέλος τά μαντικά δίστιχα τοΰ κλήδονα, διά τών οποίων τά κορί-
τσια βλέπουν το ριζικό τους κατά τήν εορτήν τοΰ άγ. 'Ιωάννου, τήν
241ΐν 'Ιουνίου.

Παρά τά ασματα όμως ταΰτα και τά έθιμα, τά οποία δπωςδή-
ποτε συνεδέθησαν πρός τήν χριστιανικήν λατρείαν, υπάρχουν καί
ασματα, συνδεόμενα πρός υπολείμματα παλαιών λατρευτικών εθίμων,
παραμεινάντων έκτος τοΰ κΰκλου τοΰ χριστιανικού. Τοιαΰτα π. χ. είναι
τά άσματα τοΰ Αειδινον (= δειλινού) έν Αίγίντ), τά οποία συνοδεύουν
τό κατά τήν 141ΐν Σεπτεμβρίου τελούμενο ν έθιμον τής προθέσεως, εκ-
φοράς καί ταφής έν όμοιώματι τοΰ λειδινον, ήτοι τοΰ κατά τήν δεί-
λην γεύματος, τό όποιον πραγματικώς μετά τήν ήμερομηνίαν ταύτην
παύει. Φέρουν τόν τύπον μοιρολογίου καί αδονται ύπό γυναικών, αί
όποΐαι είναι καί αί τελοΰσαι τό έθιμον"

Λειδινέ μου, Λειδινέ μου
τσαι κληοαρωμένε μου,
οπου σε κλησαρώνανε μέ τή ψιλή κλησάρα
τσαι όπου οέ περνονσανε άφ' τήν άγια Βαρβάρα.
Λειδινέ μου, Λειδινέ μου.

Φεύγεις, πάεις, Λειδινέ μου,
τα' έμάς αφήνεις κρύους,
πεινασμένους, διψασμένους
τσ' υχι λίγο μαραμμένονς.
Λειδινέ μου, Λειδινέ μον.

Πάλι ϋά 'ρΰης, Λειδινέ μου,
με τοΰ Μάρτη τις δροαές,
μέ τ' Απρίλη τά λουλούδια
τσαι του Μάη τις δουλειές.
Λειδινέ μον, y^ειδιvέ μου.

ΎΗρϋ ' ή ώρα νά μας φυγής,
πάαινε είς τό καλό,
τσαι μέ τό καλό và ερθης
τσ' όλους và μας βρής γερούς.
Λειδινέ μον, Λειδινέ μον
τσαι κλησαρωμένε μον.
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Τοιαΰτα επίσης είναι καί τά εν Ήπείρω ασματα τοΰ Ζαφείρη,
τά συνοδεύοντα τό όμώνυμον έθιμο ν, δια τοΰ οποίου αναπαριστάται,
ώς κατά τά αρχαία Άδώνια, ό θάνατος καί ή κατά τό έαρ άνάστασις
της (ρύσεως. Κατά τό έθιμον τοΰτο αί γυναίκες καί ιδία αί παρθένοι
εξέρχονται είς τους αγρούς, έκεί δέ παίζουν τον Ζαφείρη. Μία δηλαδή
παρθένος κατακλίνεται έπί τής χλόης ως νεκρά, αί δέ λοιπαί στολίζουν
•αύτήν δι' ανθέων (τήν φκειάνονν Ζαφείρη). 'Ακολούθως καθήμεναι
πέριξ τήν μοιρολογούν (κάνουν τόγ κομμό και τον θρήνο), αδουσαι
τό άκόλουθον ή παρόμοια μοιρολόγια'

Γιά ΐδέατε νιόν που ξάπλωσα

— φίδια που μ' έφαγαν —

γιά ίδέστε κυπαρίσσι,
— ίώ, ϊ! —
δε σειέται, δε λυ'ίζεται

— κόσμε μ, σκοτώστε με,—

δε σέρν' τή λεβεντιά του.

— Ίώ, ΐ! —

Ποιος σόκοψε τις ρίζες σου

— άχον, ψυχούλα μου, —

και στέγνωσ' ή κορφή σου;

— Ίώ, ΐ! —
Τί μόκανες, λεβέντη μου,

— φίδια που μ' έφαγαν —

τί μόκανες, ψυχή μου!

— Ίο'}, Γ/ —
Μή νά 'ναι και χινόπωρος

— αλήθεια λέω γώ —

μή νά 'ναι και χειμώνας ;

— Ίώ, 'ί! —
Τώρα ν- ερΰεν ή ανοιξι

— αχού, παιδάκι μου —

ν- ερύεν τό καλοκαίρι,

— ιω, ι ! —
παίρνουν κι άνιΐίζουν τά κλαδιά

— κούσε, παιδάκι μον —

κι οϊ κάμποι λουλουδίζουν,

— ίώ, ΐ! —
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έρθαν πουλιά τής άνοιξης

— αχου μούρ μάτια μον —

ερθαν τ à χελιδόνια,
— ίώ, ΐ! —
γιά κ' ή Μεγάλη Πασκαλιά

— φίδια πον μ ' έφαγαν —

με τό Χριστόν ανέστη,
— ίώ, ΐ! —
πον ντυούνται νιοι 'ς τά κόκκινα

— αχου, λεβέντη μον —

γερόντοι 'ς τά μουρέλια,
— ίώ, Ϊ! —
κ' εσύ, μωρε λεβέντη μου,

αχου, λεβέντη μου

μέσα 'ς τή γή τή μαύρη,

ϊ / r ι

— (ω, ι ! —
που νά σειστής, νά λυϊστής

— φίδια πον μ' έφαγαν —

νά σύρ'ς τή λεβεντιά σον ;

Î ' ν

— 10), ι —
Ξεσφάλισε τά μάτια σου!

Τά πλείστα της κατηγορίας ταύτης ασματα, καί μάλιστα όσα
πρός πανάρχαια έθιμα συνδέονται καί τών όποιων δυστυχώς πολύ ολίγα
δείγματα έχομεν άποτεθησαυρισμένα, ήμερα τή ημέρα λησμονούνται
καί χάνονται, έπειδή λησμονούνται καί τά έθιμα. "Οπου δέ διατη-
ρούνται έχουν περιέλθει είς τήν άποκλειστικήν δικαιοδοσίαν τών γυναι-
κών καί ιδία τών παιδίων' είναι πλέον κατά τό πλείστον παιδικά.

y') Παιδικά.

Σπουδαιότατα καί άξια πολλής προσοχής καί μελέτης ύπό πολλάς
καί διαφόρους άπόψεις είναι καί τά παιδικά ασματα, τά ύπό τών παι-
διών δηλαδή ή πρός παιδία ύπό τών μεγάλων χάριν παιδιάς αδόμενα
ή μάλλον έρρύθμως απαγγελλόμενα. Τά χαριέστατα πολλάκις ταΰτα,
άλλα συγχρόνως καί λίαν άξιοπερίεργα άσμάτια είναι στενότατα συνδε
δεμένα πρός τάς παιδιάς τών παιδίων ή μάλλον αύτά ταΰτα άποτελοΰν
παιδιάς. Είς αύτά άνευρίσκει κανείς όλόκληρον τήν φιλοπαίγμονα τοΰ
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παιδιού ψυχήν, μέ όλας αυτής τάς Ιδιότητας καί τάς διαθέσεις, και τάς
καλάς καί τάς κακάς.

Πλήν όμως τοΰτου όλίγη προσεκτική παρατήρησις χρειάζεται,
διά νά άποκαλύψη τις εις αυτά σαφή τά ίχνη αιώνων παρωχημένων,
μαρτυροϋντα άναμφισβητήτως ότι παρ' όλας τάς μεταβολάς καί άλ-
λοιώσεις, όσας άναμφιβόλως τά ασμάτια ταΰτα υπέστησαν έκ τοΰ χρό-
νου καί τής προφορικής παραδόσεως, παρ' όλην τήν σΰγχρονον καί
χαρίεσσαν καί παιδικήν αύτών όι|>ιν, είναι γεννήματα χρόνων παλαιών,
έχουν ήλικίαν γεροντικήν. Τούτο δέν πρέπει νά φανή διόλου παράδο-
ξον. Τό παιδίον μετά τήν γυναίκα άποτελεΐ ε'να τών συντηρητικωτά-
των λαογραφικών παραγόντων. Ό συντηρητικώτατος δ' αύτοΰ χαρα-
κτήρ έμφανίζεται σαφέστατα είς τάς παιδιάς, αί όποΐαι άποτελοΰν τήν
κυριωτάτην έκδήλωσιν τοΰ παιδικοΰ βίου καί τών οποίων μέρος σπου-
δαιότατον καί άναπόσπαστον είναι καί τά έν λόγω ασματα. Είναι δέ
αί παιδικαί παιδιαί κατά τό πλείστον άπομίμησις τοΰ βίου καί τών έργων
τών μεγάλων, ζωντανή είκών τών πράξεων αύτών. Άλλ'ό,τι άπαξ πε-
ριέλθη είς τήν παιδικήν παράδοσιν μαζί μέ τήν ιδιαιτέρα ν χαρακτηρι-
στικήν παιδικήν όψιν, τήν οποίαν λαμβάνει, άποκτά πλέον ξεχωριστήν
οντότητα καί ύπαρξιν καί μακροβιότητα καί ζή χρόνους μακρούς καί όταν
άκόμη τό πρωτότυπόν του έχη εκλείψει πρό πολλού έκ τοΰ βίου τών
μεγάλων. "Οπλα καί εργαλεία χρόνων παμπαλαίων, συνήθειαι βιωτικαί
καί κοινωνικαί, έθιμα λατρευτικά καί άλλα, ασματα καί διηγήσεις καί
άλλα προϊόντα τού λόγου διάφορα, τά όποια άλλοτε άπετέλουν σοβα-
ρόν στοιχεΐον τοΰ βίου τών μεγάλων, περιελθόντα είς τά μιμητικά
παιδία καί λαβόντα παρ' αύτών τόν τύπον τής παιδιάς επέζησαν μέ-
χρις ημών ύπό τήν μορφή ν ταύτην. Προσεκτικός δέ παρατηρητής ευ-
κόλως δύναται σήμερον ύπό τό παιδικόν ένδυμα τών επιβιωμάτων
τούτων νά άνακαλύψη τά άρχαΐα λείψανα, τά ύπολείμματα τοΰ βίου
παρελθουσών εκατονταετηρίδων.

Τόν χαρακτήρα άκριβώς τούτον τής παιδιάς έχουν καί τά παιδικά
ασματα, είτε αύτά καθ' έαυτά λέγονται καί άποτελοΰν παιδιάς είτε
καί συνοδεύουν άλλας, έκ τούτου δ' εξηγείται καί ή αξιοσημείωτος
αύτών ποικιλία. Διότι πλήν τών καθαρώς παιδικών, τών ύπό τών
παιδίων ή χάριν τών παιδίων ποιηθέντων ασμάτων, ώς παιδικά ευρί-
σκονται καί ποικιλώτατα άλλα άσματα ποικίλης άρχής καί προελεύ-
σεως, άρχικώς ύπό τών μεγάλων καί χάριν τών μεγάλων ποιηθέντα,
τά όποια περιήλθον είς τό στόμα τών παιδίων ώς παιδιαί, μετέβαλον
τήν όψιν των εις παιδικήν καί ύπό ταύτην πλέον επέζησαν μέχρις
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ημών. Οί'τως άνευρίσκομεν, ως καί ανωτέρω παρετηρήσαμεν, μεταξύ
τών ασμάτων τούτων πολλά αρχικώς εργατικά. Έν Κύπρω αί γυναί-
κες άλλοτε, όπως είς πολλά μέρη σήμερον, συνώδευον φαίνεται τήν
έργασίαν τού μαγγάνου μέ ϊδιαίτερον άσμάτιον, τό οποίον ώς τοιού-
τον μέν δέν διεσιοθη, έπέζησεν όμως ύπό τήν παιδικήν αύτού μορ-
φήν, συνοδεύον παιδιάν. Είναι τό εξής :

Ονννου ονννου το δονλάπιν,
νά γνρίζ]] τό ροδάνιν,
νά τελειώοΐ] τό τονλονππιν,
νά γεμώοονν τό μαοονριν,
νά μολιτιστϊ/ τό νήμαν,

νά πάγι 'ς τόν πραματεντήν και νά 'θτί] V μερέζα.

Επίσης δέ καί τά εγια μόλα, εγια λέσα τών κωπηλατών συχνότατα
ακούονται σήμερον λεγόμενα ύπό μικρών παιδίων, ένώ κινούνται κατά
τήν ρυθμικήν κίνησιν τής κωπηλασίας.

Μετά τά εργατικά τά άγυρτικά, τά συνδεόμενα καί πρός τήν χρι-
στιανικήν αλλά καί πρός τά ύπολείμματα τής άρχαίας λατρείας, ήδη
άπό τής άρχαιότητος έχουν περιέλθει είς τήν δικαιοδοσίαν τών παι-
δίων. Τά χελιδονίσματα καί τώρα καί τότε ύπό παιδίων ήδοντο. «Ου
γαρ γέροντες εομεν άλ)Λ παιδία» λέγει τό άρχαΐον χελιδόνισμα.

Εις τήν αυτήν τάξιν φαίνεται, ότι άνήκουν καί διάφορα άλλα παι-
δικά ασμάτια λατρευτικής πιθανώτατα άρχής καί σημασίας, διά τών
οποίων σήμερον τά παιδία χαιρετίζουν τήν έμφάνισιν διαφόρων πτη-
νών ή ζώων, έμφάνισιν χαρακτηριστικήν διά τάς διαφόρους τοΰ έτους
ώρας. Ούτως, όταν ιδούν πελαργόν, ως έξής τόν χαιρετίζουν :

Λέλεκα. χατζή μπαμπά,
φέρε γρόαια και φλουριά
'ς του μπαμπά μου τήν κεοά.

Τήν χελιδόνα ώς έξής :

Δόνι, χελιδόνι,
ήλϋες ; καλώς ήλϋες.
Φκιάοε τή φωλιά που,
κάμε τά πονλιά οου.
Φκιάο' τηνε 'ς τό οπίτι,
κανένας δέν τήν γγίζει.
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Φαίνεται δέ καθαρά ή λατρευτική τοιούτων άσματίων σημασία εις
τόν χαιρετισμόν τοΰ τέττιγος. "Οταν ακούσουν τά παιδία τήν φωνήν
τοΰ τέττιγος, ψάλλουν :

Θερίζιτ ' άλοννίζιτι
κι μένα κλίκι κάμιτι,
'ς τή βρνσι νά τον βάνιτι,
và ερτον và τον πάρον,
ν à κατ σον ν à τοί' φάον,
và πέσον ν à πεθάνου.

Τό άσμάτιον τοΰτο, είς τό όποιον ερμηνεύεται τό ασμα τοΰ τέττιγος,
συνδέεται έν Μακεδονία πρός πραγματικόν έθιμον απαρχής. !0 πρώ-
τος άρτος έκ τού νέου σίτου διαμοιράζεται εις τάς βρύσεις ύπό τών
γυναικών είς τούς διαβαίνοντας ή είς τούς έρχομένους νά λάβουν ύδωρ,
καλείται δέ τζιτζιρόκλικο.

Καθ' δν δέ τρόπον χαιρετίζουν τήν έπάνοδον τών άνωτέρω άπο-
δημητικών πτηνών, τών τόσον συνδεδεμένων πρός τήν περίοδον τών
ώρών, ούτω δέν αφήνουν άνευ χαιρετισμού καί τήν άποδημίαν. Διά
τάς χελιδόνας λέγουν :

/Ιόνια, χελιδόνια,
ώρα σας καλή σας,
κι δ θεός μαζί σας.
Χάϊστε, φενγάατε,
πάλ ' εδώ γυρνάτε,
μή μάς λησμονάτε.

("Ηπειρος).

διά τούς πελαργούς,

Λέλεκα, ώρα καλή,
πάλι và γνρίσης,
μή μας λησμονήσης.

("Ηπειρος).

Όχι δλίγοι τέλος είναι καί οί παιδικοί στίχοι, οί συνδεόμενοι
πρός διαφόρους χριστιανικός έορτάς,έκ τών όποιων άλλοι μέν έξ άγυρ-
τικών ασμάτων προέκυψαν, άλλοι έποιήθησαν αυτοτελώς καί άλλοι,
παροιμιώδη έχοντες τήν αρχήν, κατήντησαν παιδικοί. Ούτω λέγεται
κατά τήν έορτήν τών Βαΐων,
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Βάγια βάγια τον Βαγιώ
τρώνε ψάρια κι κονλιο
και τήν αλλ' τήν Κυριακή
τρώνε κόκκινο αυγό.

(Κύζικυς).

δια τήν εορτήν τοΰ αγίου Νικολάου τό πρός τό ψύχος σχέσιν έχον
παροιμιώδες

Βαρβάρα βαρβαρώνει,
Σάββας σαβανώνει,
"Αϊ Νικόλας παραχώνει.

καί άλλα τοιαΰτα.

Επίσης καί τινα ϋρηοκεντικοφι/.οποφικά ασματα, αρχαία ποιή-
ματα αρχαίων σοφών πρός διδασκαλίαν ποιηθέντα, θεωρούμενα άλλοτε
ως μάθησις σοβαρά καί τών μεγάλων, σήμερον ευρίσκονται μόνον είς
τόν κΰκλον τών παιδίων, καταντήσαντα καί κατά τήν σύνθεσιν καί κατά
τήν έννοιαν πραγματικώς παιδικά. Τοιαΰτα είναι τά πασίγνωστα κ λ ι-
[ΐακωτά ασμάτια, 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 εχεις, πέτο, και λαλείς ;

— .1/' έδειραν οί κοπέλες.

— ΤΙον εϊν' οί κοπέλες ;

— Πάησαν για ξύλα.

— Πον εΐν' τά ξύλα ;

— Τά καψ' ή φωτιά.

— ΙΤον εΐν' ή φωτιά ;

— Τήν εαβηα'ή βροχή.

— ΓΙοϋ εΐν ' ή βροχή ;

— Τήν έ'πιε τό βόϊδι.

— Πον είναι τό βόϊδι ;

— Πήγε và πιή νερό

και τό 'φαγαν οί μπακακοί.

I "Αραβαντινός, σ 138, άρ. 196).

Τοιαύτα έπίσης είναι καί τά καλούμενα αλφαβητάρια, τά
ψυχωφελή, κατά τό υπόδειγμα τών όποίιον έποιήθησαν κατόπιν καί τά
ερωτικά. Τά ασμάτια ταΰτα ονομάζονται τοιουτοτρόπως, διότι έκαστος

5
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στίχος αύτών αρχίζει μέ έν γράμμα τοΰ αλφαβήτου xutù τήν τάξιν τοϋ
αλφαβηταρίου. Τό ποιητικόν τοΰτο παίγνιον ήτο σύνηθες ήδη εις τήν
ποίησιν τών Εβραίων, έχρησιμοποιήθη δέ καί ύπό τών χριστιανών
πατέρων καί τών Ελλήνων καί τών Λατίνων πρός διδασκαλίαν. Ό Αυ-
γουστίνος μάλιστα, τοϋ οποίου σώζεται εν τοιούτον άλφαβητάριον,
σαφώς ομολογεί, ότι συνέταξε τόν ιραλμόν τούτον, όπως τό ονομάζει,
κατά τό λατινικόν άλφάβητον, διότι ήθελε νά καταστή γνωστή ή ύπό-
θεσις τών αιρετικών Δονατιστών καί εις τόν κατώτατον όχλον καί έν
γένει είς τούς άπειρους καί τούς ίδιώτας καί διά τοΰ άσματος είς τήν
μνήμην των νά έντυπαιθή. Είς τούς βυζαντινούς χρόνους τά ποιητικό
ταΰτα παίγνια ήσαν συνηθέστατα παρά τοις ποιηταις, έν δ' άλφαβητά-
ριον, σωθέν είς χειρόγραφον τοϋ δωδεκάτου uîcovoç, είναι όμοιότατον
πρός όσα σήμερον τά παιδία λέγουν. Τό παραδοθ·έν έχει ώς έξής :

"Αλφα. 'Αρχηγός τών απάντων.

Βήτα. Βασιλεύει κύριος.

Ράμμα. Γεννάται ό Χριστός.

Δέλτα. zlià λόγου ϋεϊκοϋ.

Έψιλον. "Ερχεται επί τής γής.

Ζήτα. Ζωήν φέρει εν τω κόσμο).

Ήτα. "Ηλιος και σελήνη.

Θ ήτα. Θεόν προσκυνοϋσιν.

Μία παραλλαγή έκ τών νεοτέρων έχει ώς έξής :

"Αλφα. 'Αρχή τοϋ κόσμου.

Βήτα. Βασιλεύ' ό Κύριος.

Γάμμα. Γάρ γεννάται ό Χριστός.

Δέλτα. Δι' αγγέλων τό χαίρε.

'Έψιλον. "Ερχεται ό Κύριος.

Ζήτα. Ζητούν τόν Ίησονν.

Ήτα. ΊΙταμός (!) ό θάνατος.

Θήτα. Θεοτόκος τόν εγέννησε.

"Ιώτα. 'Ιωάννης τόν εβάπτιπε.

Κάπα. Κάλαμος τόν εδειρε.

Λάμδα. . Ιαός τόν έτριγνριζε.

Μι. Μυριάδες, χιλιάδες.

Νΐ. Νύχτα τόν έπιάσαν.

—ΐ. Ξεϊδι καπνιά τόν εποτίσαν.
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Όμικρόν. Ό Πιλάτος ελεγε.

Ιΐΐ. ΙΤοΤος είσαι αν ;

Ρώ. Ρωμαίος είμ ' εγώ.

Σίγμα. Σήμερον τον πιάσανε.

Ταΰ. Ταϊ'τα (ίλα επαθε.

Ύψιλόν. 'Υψηλά τον Ανεβάσανε.

Φι. Φίλοι τόν έπιάσανε.

Χι. Χύθηκε τό αίμα.

Ψΐ. Ψευδώς κατεμαρτύρησαν.

Ωμέγα. "Ω! τών άχαρίστων!

Τοιαύτης φύσεως είναι και τά αριθ μητικά λεγόμενα άσμάτια,
τά ψυχωφελή, τά όποια λέγονται τοιουτοτρόπως, διότι εις έ'καστος στί-
χος αύτών οφείλει νά άπαντήση εις τήν αινιγματώδη έρώτησιν τί είναι
'ένα ; τί είναι δύο ; καί ούτω καθ·5 εξής, συνήθως μέχρι τοΰ 12. "Οθεν
και ένιαχοΰ, έν Γαλλία λ. χ., λέγονται οί δώδεκα λόγοι τής αληθείας.
Τά ασμάτια ταύτα, γνωστότατα κατά τόν μεσαίωνα είς τήν έκκλησια-
στικήν καί ιδία τήν λατινικήν ποίησιν, είναι εις πλείστους λαούς, άνα-
τολικούς καί εύρωπαϊκούς, άρχαίους καί νεωτέρους, διαδεδομένα, έχουσι
δέ κατά τόν Holte πυρήνα παλαιότατον τήν άριθμολογίαν τών Πυθα-
γορείων. Ένιαχοΰ είναι έν χρήσει καί ώς έργατικά, κατά τό πλείστον
όμως σήμερον κατήντησαν παιδικά, ενώ τά κατ' άπομίμησιν αύτών
ποιηθέντα ερωτικά εξακολουθούν νά λέγωνται άκόμη καί μεταξύ τών
μεγάλων. 'Ιδού έν παράδειγμα.

"Α ς τό εί πον μεν ενα.
"Ενας είναι δ θεός'
ημείς αυτόν πιστεύομε ν,
τόν Κνριον δοξάζομεν.

"Ας τό εί πον μεν δυο.
Δεύτερον ή Παναγία,
ε να ς είναι δ Θεός,
ήμεΐς αυτόν πιστεύομε ν.
τόν Κνριον δοξάζομεν.

".ίΊς· τό είπονμεν τρία.
Τρία είν' ή άγια Τρκίς,
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δεύτερον ι) Παναγία,
ένας είναι δ Θεός,
κτλ.

".4ς· τό είπουμεν τέσσερα.
Τέοσερ' είν' οι Εναγγελιστα!,
τρία εΐν' ή άγια Τριάς,
κτλ.

καί ούτω καθ' εξής μέχρι τοϋ

τό είπουμεν δώδεκα.
Iώδεκα εΐν' οι 'Απόστολοι,
'ίνδεκα τ à εωϋινά,
κτλ.

Και ε'ις τά άσμάτια ταϋτα και τά προηγούμενα αλφαβητάρια και ή
γλώσσα άκόμη δεικνύει τήν λογίαν προέλευσιν.

Πλην τούτων και έ π ω δ α ί, άρχαΐαι καί νεώτεραι, περιελθοΰσαι εις
τά παιδία, μετεβλήθησαν είς παιδικά άσμάτια καί πολλάκις μόνον ώς
τοιαΰτα σώζονται. Τοιαύτη νεωτέρα επωδή, λεγομένη έν περιπτώσει
αϋπνίας πρός πρόκλησιν ύπνου, είναι ή έξής :

«'Αγία Μαρία Μαγδαληνή,
πώς κοιμάσι μονναχή ;

— "Αχ! αφέντη μου Χριστέ,
δεν κοιμοϋμι μουναχή.
"Εχου Ναύλου, εχον Παύλου,
εχου δώδεκ' Άπουστόλ '.
Φυλάγου νά ερτ' ή δρίμ'

νά φάγ' ίλιά φύλλου νά σκάσ'.»

ΊΙ αυτή εύρηται καί ώς παιδικόν άσμάτιον ύπό διαφόρους παραλλι/
γάς, ών μία ή έξής :

«Κουκουβάγια ροδιανή.
πώς κοιμάσαι μοναχή ;

— Λεν κοιμάμαι μοναχή.
"Εχω ΤΙαϋλο, εχω Πέτρο,
εχω δώδεκ' 'Αποστόλους.



ΑΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Git

Τ à Β αγγελία ανοιχτά
κι δ Χριστός κανοναρχι}.
Τον Χρίστου μας τό ραβδάκι
τό 'χω στο μαξιλαράκι,
ιχμα ερθιι τό κακό,
πάρ' το κατρακέη^αλο.»

Είς αλλας παραλαγάς ούτε φαίνεται καν ή εξ επωδής προέ) ευσις τον
άσματίου, τό όποιον παρωδήθη ώς σκωπτικόν"

«Κονκονβάγια ροδιανή
πώς κοιμάσαι μοναχή ;

— Δεν κοιμούμαι μοναχή,
μόνο με τόν Ανγονστή.»
Αύγονστής πονλει κρασί
με τήν κούπα τή χρνσή,
πάει ή πέρδικα νά πιή
και τσακίζει τό γυαλί,
τό γναλί τό φράγν,ικο
καί τό ρονμελιώτικο.

'Αρχαία επωδή, αναφερομένη είς τόν ήλιον, όταν ούτος καλύπτε-
ται ύπό νεφών, ή οποία καί εις τούς αρχαίους είχε καταντήσει παιδι-
κόν άσμάτιον είναι ή γνωστότατη

vnfc a τ » ι » r. 1

Άξεχ , ο) φιλ ι/Λιε,

της οποίας αντίστοιχοι εύρίσκονται πλεΐσται νεοελληνικά! παραλλαγαί,
ώς παιδικά πάλιν ασμάτια"

"Ηλιο μ', παραήλιο μ',
χρυσό μου παλληκάρι,
έβγαλε τά μανρα σον
καί βάλε τà χρυσά σου.

'Αλλά πλήν τούτων καί είς άλλα πολλά έκ τών ασματίων τούτων,
τών οποίων λίαν δυσδιάγνωστος είναι ή άρχή, καί διά τάς μεταβολάς,
τάς οποίας ύπέστησαν, άλλά καί διά τήν πενιχρότητα, ϊνα μή εΐπω
την έλλειψιν άρχαιοτέρας παραδόσεως, συχνότατα είναι τά ίχνη τού
άρχαίου κόσμου. 'Αναφέρω ώς παράδειγμα παραλλαγήν τού γνωστό-
τατου τσίμπι τσίμπι τόν αϊτό'
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Τσίμπι, τοίμπι, τονν αϊτό,
τοίν άϊτό, τονν στανραϊτύ.
Βίχν' ή Βάβον τού κονντάρι
και βαρνα τονν ονρανύ.
«"Ορανι, κονιοόρανι,
πον 'ν' τά μαναστήρια σον;

— Γιά τα ιδώ, γιά τα κεϊ,
Γιά τα μέσα στο σακκϊ»

εις τό οποίον ό Ν. Πολίτης παρατηρεί ότι ή μνεία τής Βάβους, τής βαλ-
λοΰσης δια τοΰ ακοντίου τόν ούρανόν, φαίνεται ως τις άνάμνησις τοϋ
εθίμου τοΰ θρακικού έθνους τών Γετών, οϊτινες κατά τόν Ήρόδοτον
«πρός βροντήν τε και άστραπήν τοξεύοντες άνω πρός τόν ούρανόν
άπειλέουσι τω θεώ» '. Έάν δ'έσωζετο επαρκής αρχαία παράδοσις,'ίσως
καί άλλα τοιαύτα άσμάτια και εκ τών καϋαρώς παιδικών, τά όποια
σήμερον ούδέν 'ίχνος άρχαιότητος παρουσιάζουν, θά ήδύναντο ν' άπο-
δειχθοΰν ποικιλωτάτης προελεύσεως άρχαία κληρονομιά.

Τέλος και άλλα διάφορα νεώτερα ασματα, ύπό τών μεγάλων και
χάριν τών μεγάλων ποιηθέντα, περιήλθον εις τά παιδία καί μετεβλή-
θησαν εις παιδικά. Τοιούτον τι είναι τό κατωτέρω κλέφτικον.

.Γ' ενα φονντωτό κλαρί
κάθονταν χρνσο πονλΛ
και φωνάζ' «'Αρματολοί,
πιάστε, δέστε τά σπαϋιά
γιά νά πάμε στο Μωριά,
κι ό Βλαχάς δεν εΐν' εκεί,
πάει πέρα στο νησί,
νά βαφτίσ' ενα παιδί,
νά τό λένε Κωσταντή.
Κωσταντή και πρόβειο γάλα,
ζαχαρένια μπονκονβάλα,
γιά νά τό 'χη γύρισμα,
γύρισμα, ξεγύρισμα.

Ήρχόμεθα εις τά καΰαρώς παιδικά, τά χάριν δηλ. τών παιδίων
ή ύπ' αύτών τών παιδίων ποιηθέντα. Τοιαύτα πρώτον είναι τά νάνου-

1) Λαογρ., τόμ. Γ', σ. 494.
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ρ ί σ μ α τ α, tù χαριέστατα ταΰτα και πλήρη τρυφερότητος ασμάτια, διά
τών οποίων αί μητέρες μέ γλυκεΐαν καί ήρεμον μελωδίαν νανουρίζουν
τά νεογνά των, καί είς τά όποια έμφανίζεται ολόκληρος ή τρυφερά
στοργή τής μητρικής καρδίας. 'Έπειτα τά τ α χ τ α ρ ί σ μ α τ α, τά άσμά
τια δηλ. εκείνα, διά τών οποίων συνηθίζουν νά χορεύουν είς τάς χείρας
τά παιδάκια. Ταΰτα κατά μέν τό περιεχόμενον ουδόλως διαφέρουν άπό
τά νανουρίσματα, έχουν όμως πολύ ζωηρόν τόν ρυθμόν καί άνάλογον
πρός τάς χορευτικάς κινήσεις.

Κατόπιν έρχονται διάφορα άλλα άσμάτια, συνοδεύοντα διαφόρους
παιδιάς τών μητέρων πρός τά βρέφη, αί όποΐαι σκοπόν έχουν νά προ-
καλέσουν τόν γέλωτα τών μικρών. Ούτω π. χ. λαμβάνει ή μήτηρ τά
δύο ποδαράκια τοΰ μικροΰ καί τά συγκρούει απαλά απαλά, ένώ λέγει
ταυτοχρόνως μέ ρυθμόν,

Τό Va πάει γιά νερό,
τ' αλλο φκειάνει τό χνλό'
δσο νά 'ρϋ' άπ' τό νερό,
φάγε τ' αλλο τό χυλό,
και μαλώνανε τά δυο
αάν ι/>αράκια ατό γιαλό.

Είς τό τέλος τό κτύπημα γίνεται ζωηρότερον καί ταχύτερον καί προ-
καλεί τόν γέλωτα τοΰ παιδίου.

Μερικά έκ τών ασματίων τούτων δύνανται νά θεωρηθούν έχοντα
παιδαγωγικήν σημασίαν, καθ' οσον δι' αύτών ή μήτηρ παίζουσα άμα
διδάσκει τό μικράκι της τά διάφορα μέρη τοΰ σώματος του, ώς καί τήν
λειτουργίαν των. Τοιοΰτον π. χ. είναι τό εξής, έπιλεγόμενον ένώ συγ-
χρόνως έπιτίθεται ή χειρ έπί τοΰ όνομαζομένου μέλους.

IΙηγοννάκι,

ψωμοφά)"

δυο πιποΰλες,

δυο ματάκια'

δυο φρυδάκια

μπούτου μπουτουλάκια.

Τό τέλος άκολουθεΐ ίσχ,υρόν γαργάλισμα είς τό στήθος, προκαλοΰν
τόν γέλωτα.

'Γοιαύτην διδακτικήν σημασίαν έχουν επίσης διάφορα ασμάτια, πε-
ριέχοντα ονόματα ζώων καί μιμήσεις τών φωνών αύτών. Περί τής
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σημασίας τών μιμήσεων τούτων τών φωνών τών ζώων έν γένει θέλο-
μεν ομιλήσει κατωτέρω εις τό σχετικόν περί τούτων κεφάλαιον. Εν-
ταύθα παρατηροΰμεν μόνον ότι, καθώς δια τόν κατά φύσιν ανθρωπον,
τόν άγριον, ούτω καί δια τα σημερινά παιδία τών πεπολιτισμένων
λαών τό ζώον μέ τάς περιέργους ιδιότητας του αποτελεί προσφιλέστα-
τον παιγνίδιον. Άπό τής βρεφικής ηλικίας τά παιδία εύχαρίστως συμ-
παίζουν με τά οικιακά ζώα, τήν γάταν, τόν σκύλλον καί τάς όρνιθας.
"Εν δέ άπό τά πρώτα παιδικά μαθήματα, τά όποια ή φιλόστοργος
μήτηρ διδάσκει τό μικρόν της, είναι καί αί φωναί τών ζώων, αί όποΐαι
αποτελούν καί τά ονόματα αύτών. Ό σκύλλος ονομάζεται τό γάβ, ή
γάτα τό μάον, ό πετεινός τό κονκονρίκον κ.τ.τ., έποιήθησαν δέ καί
άσμάτια, τά όποια ακριβώς εις αύτόν τόν σκοπόν άποβλέπουν. Παρα-
θέτω έν ώς παράδειγμα'

Ό παπάς μας ό καλός,
πδχει τ' άσπρα τά πολλά,
αγόρασε, ξαγύρασε,
άγόρασ' ενα πετεινό.
Κικιρίκ δ πετεινός.

Ό παπάς μας δ καλός, κτλ.
αγόρασε μιάν δ ρ νι ßa.
Κίκικι ή δρνινα,
κικιρίκ ό πετεινός.

Ό παπάς κτλ.
αγόρασε ενα χηνί.
Χίχι Χίρ τό χηνί,
κίκικι ή δρνιϋα,
κικιρίκ δ πετεινός.

Ό παπάς κτλ.
αγόρασε ενα παπί.
Βίκι βίκι τό παπί,
χίχι χίχι to χηνί,
κτλ.

Ό παπάς κτλ.

άγόραα' ενα γοργονάκ''.

■ Γόρ γόρ γόρ τό γοργονάκ ,
βίκι βίκι τό παπί,

κτλ.

Ό παπάς κτλ.
αγόρασε ενα γατάκ.

■ Νιάγον νιάγον τό γατάκ',
γόρ γόρ γόρ τό γοργονάκ',

κτλ.

Ό παπάς κτλ.
αγόρασε ενα σκνλάκ .
Γάγον γάγον τό σκνλάκ',
νιάγον νιάγον τό γατάκ',
κτλ.

Ό παπάς κτλ.
αγόρασε ενα άρνάκ'.
Μμέ-μμε μμέ-μμε τό άρνάκ'
γάγον γάγον τό σκνλάκ',
κτλ.

Ό παπάς κτλ.
άγάρασ' ενα γκατζολάκ'.

■ Γάγάγά τό γκατλολάκ',
μμε-μμε μμέ-μμε τό άρνάκ',

κτλ.

1) Ινδική όρνις.
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Είς άλλα άσμάτια ερμηνεύεται ή ιδιάζουσα φωνή τών ζώων καί
ιδία τό άσμα τών πτηνών είς τήν άνθρωπίνην γλώσσαν. Ούτω π.χ.
περί τών χελιδόνων λέγεται, ότι, φεΰγουσαι εξ 'Ελλάδος, ψάλλουν τό
έξής ασμα :

Άφήχαμε σνκο και σταφύλι
και οτανρύ και λιχνιστήρι,

επανερχόμενοι δέ τόν Μάρτιον τό έξής :

Ενρήκαμε φύτρ φύτρ φύτρ φύτρα

διά τοΰ οποίου γίνεται προσπάθεια πρός άπομίμησιν τοΰ άσματος τής
χελιδόνος '.

Ό τέττιξ άδει τά εξής :

Τής δεκοχτούρας τό άσμα έρμηνετ'εται ώς έξής :

Ό κομπογιάννης ώς έξής διαλέγεται μέ τήν κίχλαν :

— Κίχλα, κίχλα, πάρε μ' άντρα.

— .Is οε παίρνω κομπογιάννη,
πον πατείς ατή γης καί κλάνεις
καί τά μάρμαρα οειγιοννται

κ' οί άβατσινιες κουνιούνται.

— Κίχλα, κίχλα, πάρε μ' άντρα,
κ' εγώ είμαι πα/Ληκάρι,

τά παχιά μον, τά χοντρά μον,
ρακοκάζανα γιομίζινα.

Παιδιά μου, κολυμπήσετε,
ΰερίσετ', αλωνίσετε,
κ εμε κονκκί άφήαετε,

κι άν εΐν' και δε μ' αφήσετε,
τοϋ χρόνου νά μή ζήσετε.
Τζιτζί-βιτζί, τζιτζί-βιτζί.

Γκούγκον χτό,
κί σι ξτό,
,uià κουλούρα
κ' εν' αυγό,

οσου νά 'ρϋ'
ή ΙΊασκαλιά
μι τού κό ||
κινον τ' αυγό.

1) 01 στίχοι ευρίσκονται καί εις τά χελιδονίσματα, άλλα καί αυτοτελώς.
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Πρός δέ τούς βατράχους, όταν φωνάζουν, έν Χαλκιδική λέγονται
οι εξής στίχοι :

— Βάθρακε, θέλεις γυναίκα ;

— Μα κα κάρ νά 'χα και δέκα.

— Πεθερά και πεθερό ;

— Βάχ ! κακό ! - βάχ ! κακό !

Πλήν όμως τών φωνών τών ζφων καί άλλων πραγμάτων οι ήχοι
αποτελούν ύποκείμενον παιδικών στίχων. Ούτω π.χ. όταν άκούουν
τήν καμπάναν λέγουν :

Ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ,
τό χαϊβάν',
υ μπερμπέρ'ς,
ό ασ'ίκ'ς,

δ κοκκινομούστακος.

(Κϋζικος).

'Εκτός νύν τών πρός τάς φωνάς τών ζώων σχετικών τούτων ασμα-
τίων καί άλλα ασμάτια έχουν ώς ύποκείμενον αύτών τά ζώα. Οί εξής
π.χ. παιδικοί έξ Αίγίνης στίχοι ομιλούν περί τής εύκολίας ή δυσκο-
λίας τής αλιείας ιχθύων τινών :

Χάνος είμαι χάνομαι, γιονλος είμαι σέ γελώ

πέρκα είμαι πιάνομαι, καί τό δόλωμα σου τρώ'.

"Αλλοι στίχοι είναι σκωπτικοί, άποσκώπτοντες ώρισμένα τοΰ
ζώου έλαττώματα. Τοιούτοι π. χ. είναι οί άνωτέρω περί τοΰ κομπο-
γιάννη παρατεθέντες. Περί δέ τοΰ σπουργίτη ύπάρχουν οί εξής :

Άσπρογίτος είμ' εγώ, ενα χάλκωμα γεμίζ',

τό ποδάρι μ' to χοντρό κ' ενα γάμο μπισλετίζ'.

"Αλλοι στίχοι, άπευθυνόμενοι έπισης πρός τά ζώα, άποτελοΰν
αυτόχρημα έπωδάς, διά τών οποίων προσπαθεί τό παιδίον νά συλλαβή
ή νά έξαναγκάση τό ζώον νά κάμη κάτι τι. Ούτω διά νά συλλάβουν
πυγολαμπίδα λέγουν :

'Έλα δώ κωλοφωτιά,
νά οε ρήξυ> 'ς τά γυαλιά,
νά σε φάν τά ψάρια
καί τά καμαμάρια.

("Ηπειρος).
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Λιά và εξαναγκάσουν δέ τόν κοχλίαν và έξέλθΐ] τοΰ κελύφους τοι»
λέγουν :

Σάλιαγκα, μάλιαγκα,
βγάλ' τά κιρατονδια σ',
νά ζήσουν τά πιδονδια σ'.

(Θράκη).

Τοιαύτας δ' έπωδάς μεταχειρίζονται και είς άλλας περιστάσεις,,
οσάκις προσπαθοΰν νά έπιτΰχουν κάτι τι. Ούτως, όταν προσπαθούν
νά στεγνώσουν ταχέως τήν πλάκα των, λέγουν :

Στέγνωσε, πλακονλα μον,

κι άποκονλοκονλα μον,

μην τδ πώ τον Μπάρμπα - Γιάννη

κα) σον κόψη τό κεφάλι

και τό ρίξη μέσ' στ// στέρνα

και τό φάν 'τά μαύρα ψάρια

και τά κόκκινα σκουλήκια.

(Κεφαλληνία).

"Οταν προσπαθούν νά κατασκευάσουν τάς έκ φλοιοΰ σφυρίκτρας
των λέγουν :

Ζονμ, ζονμ, | κάραζονμ,
πιέ νερό \ και φάε χιόν',
và λαλάς \ σαν τ' άηδόν'.

("Ηπειρος).

'Έχουν δέ τήν ίδέαν, ότι ούτως ή σφυρίκτρα των θα λαλή καλύτερα.
Έν Όρτάκιοϊ τής Βιθυνίας τά έπί τοΰ φλοιοΰ κλάδου ελαφρά ρυθμικά
κτυπήματα, διά τών οποίων μέλλει ούτος ν' άποσπαοθή, συνοδεύουν
μέ μελωδίαν μόνον άνευ λέξεων, τήν εξής, διά τής οποίας πιστεύουν,
ότι ό άποχωρισμός τόΰ φλοιοΰ άπό τοΰ κλάδου κατορθοΰται εύκολα')-
τερον καί ταχύτερον"

Adagio ( J= 104 )

_ — - Ξ Γ™ —ι—i-s—
-J __ Φ- -Φ -J- t*- J-1

Ιξ^^Ι^ξ^ΞΟ

(γ. ΠΛΧΤΙΚΟΥ, 260 δημώδη ασματα κλπ., 'Αθήναι, 1905, σ. 187 άρ. 127)

/
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Πλήν τών προς τά ζώα στίχων υπάρχουν στίχοι καί διά τά άνθη,
τών όποιων όμως πολύ δλίγοι είναι γνωστοί. Ούτω τά παιδία «κρα-
τούντα φυτόν, έχον πολλούς στήμονας είς οξύ απολήγοντας, στρέφουσι
τούτους διά τών δακτύλων καί έπειτα άφήνοντα, λέγουν : 1

Ντάνι - ντάνι, κοκοράκι,
γύρισε καλοκαιράκι.

Οί στίχοι ούτοι έχουν όψιν έπωδής.

ΓΙλήν τούτων καί τά διάφορα μετεωρολογικά φαινόμενα έχουν
τούς παιδικούς των στίχους, τών όποιων δυσδιάγνωστος πολλάκις είναι
ή άρχή. Μερικοί έξ αύτών παρουσιάζονται σήμερον ώς σκωπτικοί, οίον
όταν βρέχη,

Βρέχει, χιονίζει, πόντικας χορεύει,

τά μάρμαρα ποτίζει' γάτα μαγειρεύει.

διά τό ούράνιον τόξον,

Ιόξα, δόξα, δόξα'
τί Où φάμ' άπό ψ α ;

άλλοι ώς παροιμιώδεις, οίον

"Ήλιος και βροχή ή "Ηλιος και βρόχι)

τον fh.ov ευχή' παντρενοντ' οι φτωχοί'

ήλιος και αντάρα ήλιος και χιόνι,

τοΰ ϋεον κατάρα. παντρενοντ' οι άρχόντοι.

(Ήπειρος1.

άλλοι ώς έπωδαί, οιον, όταν φανή τό ούράνιον τόξον, τά κορίτσια,
ενώ τραυοϋν τά μαλλιά των διά νά μεγαλώσουν, λέγουν:

Λόξα, δόξα, δόξα,
τά μαλλιά μον τόσα,
τόσα κι άλλα τόσα
κι άκόμα καμπόσα.

(Ήπειρος).

1) Έκ τοϋ {ιλικοϋ τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου. Ή περιγραφή τοϋ τε
φυτοϋ καί τής πράξεως είναι ασαφής.
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όταν ύπάρχη ομίχλη,

Κατσαφάρα 1 φάβα,
i)à σε βάλου στην πιι'ϊάρα,
νά σέ τρώου το καλοκαίρι
με πιρούνι, με μαχαίρι
και μέ τό δεξί μον χέρι.

(Μάνη).

Λιά νά αποδιώξουν τόν καπνόν,

Τσ' εκεί, τσ' έκεΐ, καπνέ,
ο!τον σφάζονν τό λαγό,
νά σον δώσονν την ονρά,
và τή cfàς τήν Πασκαλιά
μέ τά κόκκινα τ' αυγά
μέ τά τρυφερά τ' αρνιά.

Πολυάριθ-μα είναι καί τά σκωπτικά παιδικά ασμάτια, τά όποια
τόσον πολύ συναρμόζονται πρός τόν κατ' εξοχήν φιλοπαίγμονα καί
φιλοσκώμμονα τοΰ παιδίου χαρακτήρα. Είναι δέ ταΰτα ποικιλιότατα.
Δι* άλλων σκώπτονται έθνη, π. χ. οί 'Εβραίοι :

'Οβριέ, ο'κνλλοβριέ,
πον' ν' ή κόττα πόκλεψες ;
στο βρακί τήν έβαλε
κι 'Οβριός τσιλίστηκε,
ή κόττα καρκαλίστηκε.

("Ηπειρος).

δι' άλλων επαγγέλματα, ώς οί ράπται :

Ράφτης είμαι, ίάέστε με,
ψιομι γυρεύω, δώστε με,
είδα τρίμμα κ' έτρεμα.
<:υδέ τόσο πείναγα,
τέτοιο τό ζακόνι μου.

("Ηπειρος).

1) ομίχλη.
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<V άλλων ονόματα άνδρών και γυναικών, οίον

Γιάννη, Γιάννη, Γιαννάκό,
πόφαγες τόν ποντικό,
με τό λάδι, με τό ξίδι,
/ιέ τό κίκκινο κρομμύδι.

Βασιλάκα λάκα,
τρανα τη νταλάκα.

δι' άλλων τέλος διάφορα σωματικά έλαττώματα, οίον

Ko ν τοοι >μν τ ', πλατσοι <μ ν τ',
κόψι ξύλα, κάμι σπίτ\

("Ηπειρος).

Κασιδιάρη μ' κενεφέ,
πόα' πουλούνε τόν καφέ ;

— ΙΊέντι γρόσια κ' ενα δνάρ'.

— "Αφιρι μ' τονν κασιδιάρ'.

(Βιθυνία).

Τοιαύτης εύτραπέλου καί σκωπτικής φύσεως είναι καί οί σχετικοί
πρός τά παραμύθια στίχοι, οίον τό γνωστότατον"

Νά σον π<7) 'να παραμνϋι,
τό κουκκι καί τό ρεβίϋι.
κτλ.

ή "Εναγ καιρό κ' ενα ζαμάν '
πάάριβαν dov f/οντζιαμάν'
μί τον τρύπιον τον καζάν ,
μι τον βρώμιον τον σαζάν'.

(Θράκη).

'Ακριβώς δ' έ'νεκα τής φιλοσκώμμονος ταύτης τοΰ παιδιού διαθέ-
σεως καί πολλά άλλα σκωπτικά άσμάτια περιήλθον είς τά παιδία καί
διασώζονται ύπ' αύτών, οία τά κατωτέρα) :

Γκέλω, Γκέλω, Καρκαγκέλω,
άπ' τήν πόρτα σον διαβαίνω,
τό σκνλλί σον μ' άλνχτάει,
άντρας σον με πολεμάει.

("Ηπειρος1.
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Τώρα βγήκι νέα μόδα
τον γαϊδάρον την ονρά
và την παίρνουν τά κορίτσια
và τήν κάνουν κατοαρά.

(Άδρκινούπολις).

'Π Μανιώ ενα κακό
έχει μόνο ή και/μένη,
πον αγαπά τονν αστακό
και γιά τον χονρό πιϋαίνει.

(Άδριανούπολις).

Τοιαύτης παιγνιώδους και σκωπτικής φύσεως είναι καί αί π α ι δ ι-
καί παρωδίαι, εξ ών άλλαι μέν είναι πραγματικώς παιδικαί, ένώ
ά'λλαι, καί ιδία τών εκκλησιαστικών ασμάτων, είς τούς μεγάλους έχου-
σαι τήν αρχήν, περιήλθον εις τά παιδία καί ελαβον μορφήν παιδικήν.
Τοιαύται παιδικαί παρωδίαι είναι π. χ. αί τού αλφαβηταρίου :

"Αλφα, βήτα
κόιι>ε πίττα,
φάε κι ' εσν

και δ οίο' και τ'ς γάτας.

("Ηπειρος).

"Αλφα, βήτα και ριι ρό,
τό κεφάλι σον ξερό.

τών αριθμητικών ασμάτων, οίον

"Ενα. Νά σέ κόψ' τό αίμα.

Iνο. Νά σέ κόψ' πιρδοβολεΊο.

Τρία. Νά σέ φαν 'τά σκυλιά-

Τέσσερα. 'Απ' τά μαλλία σ' εσνρα,
κτλ. (Μάνη).

«ί τών προσευχών καί μάλιστα τής : ΤΙάτερ ημών,

Πάτερ ημών,
ψωμί και λιμόν,
κτλ.
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Παναγία Τριάς'
πότι ιΊά φάμι κριάς ;

αϊ τών διαφόρων εκκλησιαστικών ευχών, οίον

Τον Κνρίον δεηϋώμεν'
ονπίσ' στην πόρτα κρυβηϋώμεν.

Ύπερ της ανωθεν ειρήνης
καί τής κάτωάεν Κατερίνης.

ώς καί αί τών εκκλησιαστικών ασμάτων, οίον

Ήσαία χύρενε,
σονρ' το, ρε καλόγερε.

Τω άναγαγόντι,
μον 'πεσε τό δόντι'
πήγα νά τό πάρω,
μον 'πεσε καί τ' αλλο.

"Επειτα πολλά είναι τά παιδικά άσμάτια, τά συνοδεύοντα παι-
διάς. Άλλα περί τούτων θέλομεν ομιλήσει είς τό περί παιδιών κεφά-
λαιον, τών όποιων άποτελοϋν άναπόσπαστον μέρος. 'Ενταύθα ίσως
θά ήδύνατο νά γίνη λόγος μόνον περί τών ασματίων δι' ών γίνονται
αί κληρώσεις κατά τάς παιδιάς. Τά άσμάτια ταύτα πολλάκις είναι πε-
ριεργότατα, διότι άποτελοϋνται έκ λέξεων έντελώς άκατανοήτων. Φαί-
νεται δ' ότι πολλά έξ αύτών έχουν ξένην προέλευσιν, παραληφθέντα
δέ ύπό τών παιδίων παρεφθάρησαν φρικωδώς καί κατέστησαν άκατα-
νόητα \(ιελλίσματα καί ώς τοιαύτα έξακολουθούν νά λέγωνται. Τοιού-
τον τι π. χ. είναι τό συνηθέστατον

"Α - στρά - ντάμ
πι κι - πίκι - ράμ
πονρι - πονρι - ράμ
α - στρά - ντάμ.

Τελευταίον έχομεν καί μερικάς λαϊ,κάς παιδικός προσευχάς, τάς
όποιας διδάσκονται ν' άπαγγέλλουν πρό τής κατακλίσεως τά παιδία.
Τινές έξ αύτών διασώζουν ίχνη λογιωτέρας προελεύσεως, άλλαι όμως
είναι καθαρώς λαϊκαί, φέρουν χαρακτήρα επωδής καί κινούνται εντός
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τοΰ κόσμου τών λαϊκών δοξασιών και παραδόσεων. 'Ιδού εν παρά-
δειγμα"

Πέφτω, κάνω το σταυρό μον,
αγγελό 'χω ατό πλευρό μον,
δούλος τον Θεοϋ λογιονμαι
και κανένα δέν φοβούμαι.
'II κερά ή Παναγιά
κι ό 'ΐησοϋς Χριστός νικά,
πον τά διώχνει τά κακά
κι. 'όλα τά δαιμονικά.
Σ' ενα στανρό γεννήθηκα, α' ένα σταυρό πιστεύω,
πιστεύω και στά πάθη τον και στην άνάστασί τον
και στην κνρά τήν Παναγιά και εις τόν "Αη Γιάννη,
που δέχεται τ'ς αμαρτωλούς και χαίρεται τονς δίκιους.
Αέξε καί την ψυχούλα μον δεξιά τον Παραδείαον.

(Έπ. Σταματιάδον, Σαμιακά, τόμ. Ε', σ. 262).

'Ιδού καί ετερον λαϊκώτερον"

Τον Χρίστου τό κονταράκι
βάνω 'γοι προακεφαλάκι,
φύγ' έσν κακό άπό 'πά,
κι δ Χριστός εΐν' έπαδά,
πον ξορκίζει τά κακά
κι ο'ύλα τά πονηρικά.

(Στνλ. Αεινάκις, Ρέθυμνον Κρήτης).

Έκ τών άνωτέρω έκτεθέντων προκύπτει σαφώς ή σπουδαιότης
τών παιδικών έν γένει ασματίων. Ταΰτα είναι άξια πολλής προσοχής
καί επιμελούς έρεύνης καί συλλογής, ού μόνον, διότι άποτελοΰν πολλά-
κις λίαν ενδιαφέροντα λείψανα τοΰ παρελθόντος, ού μόνον, διότι καί
καθ' έαυτά είναι χαριέστατα πολλάκις τοΰ λόγου μνημεία, άλλά καί
διότι άποτελοΰν ύλικόν πρώτης τάξεως, έξ αύτής τής ψυχής τοΰ παι-
διού απορρέον, τό όποιον θά ήδύνατο άριστα νά χρησιμοποιηθή καί
καλλιεργηθή πρός σκοπούς παιδαγωγικούς διά τήν τρυφερωτέραν τοΰ
παιδίου ήλικίαν. Εννοείται όμως, ότι διά νά είναι ή συλλογή άρτία
πρέπει ού μόνον τό κείμενον τοΰ άσματος νά σημειώνεται άκριβώς,κα-
θώς καί ή περίστασις, καθ' ήν λέγεται, άλλά καί ό τρόπος, καθ' δν
απαγγέλλεται ή άδεται.ΤΊ μουσική ιδία σημείωσις, καί αν άκόμη ή με-
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λφδία είναι απλούστατη καί προσεγγίζη μάλλον πρός τήν άπαγγελίαν,
είναι απαραίτητος. Ινατά τοΰτο δέ ύστεροΰν δυστυχώς τελείως πάσαι
αί μέχρι τοΰδε γενόμεναι, πενιχραί άλλως, ελληνικών παιδικών ασμά-
των συλλογαί. "Οταν δέ πρόκειται περί ασματίων, συνοδευόντων παι-
διάς, τότε πρέπει νά περιγράφεται άπερίττως μέν, άλλα μέ πάσαν δυ-
νατήν σαφήνειαν ή παιδιά. Έάν δέ συνοδεύεται αύτη καί μέ διάφορα
όργανα ή κατασκευάσματα, πρέπει νά παρέχεται ού μόνον ή περιγραφή,
άλλά καί ή είκών.

δ') Της 'Αγάπης.

Μετά τάς άνωτέρω κατηγορίας πολυάριθμον καί σπουδαίαν τάξιν
ασμάτων άποτελοΰν τά ερωτικά, τά τραγούδια τής αγάπης. Έκ τού-
των πολλά μέν είναι τά έχοντα πλείονας στίχους, πλείστα όμως ή μάλ-
άπειράριθμα είναι τά δίστιχα'. Είναι δέ τά πλείστα τών έρωτικών
ασμάτων χορευτικά καί διά τοΰτο, πλήν τών διστίχων, καί ποικίλα
κατά τό μέτρον, μή περιοριζόμενα μόνον εις τόν δεκαπεντασύλλαβον.
Τά δέ δίστιχα δύναται τις νά εΐπη, ότι άποτελοΰν ξεχωριστήν έν γένει
τάξιν έντός τής δλης δημοτικής ποιήσεα)ς. Πλείστα βεβαίως έξ αύτών
λέγονται κατά παράδοσιν, άλλά καί πλείστα έπίσης είναι τά αύτοσχέ-
δια. Αύτοσχεδιάζονται δ' ώς έπί τό πλείστον ταύτα κατά τούς χορούς
καί τάς συναναστροφάς, κατά τάς όποιας διασταυροΰνται ώς εις πρα-
γματικόν ποιητικόν άγώνα μετά θαυμαστής εύχερείας καί δξύτητος.
'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 έν Κύπριο οί ποιηταί καί δί|
οί εξ επαγγέλματος, ή τών ριμαδόρων, ώς λέγονται έν Κρήτη, άλη-
θείς ποιητικοί άγώνες. Μνημονεύονται δέ τοιούτοι ήδη άπό τοΰ IT'
αιώνος s.

Ώς πρός τό περιεχόμενον είναι ποικιλώτατα, εκφράζοντα μέ θαυ-
μαστήν πολλάκις έπιγραμματικήν συντομίαν καί χάριν όλα τά πολυ-

1) Βλ. στ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, Ή γένεσις τοϋ διστίχου καί ή αρχή τί|ς
ισομετρίας, Θεσσαλονίκη 1947.

2) Crusii, Turcograecia, σ. 209. Addidit (Stamatius Donatus) (tum
mihi vocabula έν βίω Apollonii et Tarsiae exponeret) in insulis moris
esse : mares inter se certare vicissim talib. carminibus : quisman plures
ex iis versus recitare possit. Sic etiam inter se lioneste certare juvenein
et virginem charam, intra aedes. Adesse aiulitores, qui annotent. Fieri
haec animi causa, accedere convivia, choreas, cantus.
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ποίκιλα της στιγμής συναισθήματα. "Οθεν εϊδη αύτών εχομεν ποικίλα
καί διάφορα, ακωπτικά, γνωμικά, παινέματα, πεισματικά, κτλ. κτλ.
Άλλά τό μέγιστον πλήθος αύτών είναι κυρίως ερωτικά. Φέρουν δέ τά
δίστιχα κατά τόπους διάφορα ονόματα, λιανοτράγουδα, μανέδες ή
αμανέδες ή κοτσάκια ', μαντινάδες δέ (Κρήτη) ή πατινάδες λέγονται
τά κωμαστικά δίστιχα, τά όποια, ώς τά παρακλαυσίθυρα τών αρχαίων,
τραγουδούν οί νέοι ύπό τά παράθυρα τών εκλεκτών των.

Ή έρωτική αύτη ποίησις τής νεωτέρας 'Ελλάδος είναι άρκετά
παλαιά. Βεβαίως άσματα δημώδη έρωτικά δέν είναι δυνατόν νά έλει-
ψαν, έφ' όσον υπάρχει λαός, καθ' όλον τό διάστημα τών άπό της
άρχαιότητος μέχρι τών ημερών μας χρόνων. Άλλά τά πρώτα δείγματα
δημώδους νεοελληνικής έρωτικής ποιήσεως έχομεν άπό τούς τελευ-
ταίους αιώνας τοϋ Βυζαντίου. Είς τά έρωτικής ύποθέσεως δημώδη
έμμετρα βυζαντινά μυθιστορήματα διακρίνονται ευκόλως δημοτικά
έρωτικά άσμάτια, ονομαζόμενα καταλόγια, τά όποια φέρουν όλα τά
χαρακτηριστικά τής σημερινής δημώδους τεχνοτροπίας s. Άλλά καί
ασματα ή δίστιχα σημερινά αυτούσια έπανευρίσκομεν εις τά Καταλό-
για, συλλογήν βυζαντινών ερωτικών ασμάτων, τήν οποίαν πρώτος
έ'ξέδωκεν ό Γουλιέλμος Βάγνερ τω 1879 έκ χειρογράφου τοΰ ΙΕ' αΐίϊ-
νος ύπό τήν πλαστήν έπιγραφήν Άλφάβητος της άγάπης, τελευταΐον
δ' οί γνωστοί νεοελληνισταί Hesseling' καί Pernot ύπό τήν έπίσης
πλαστήν έπιγραφήν 'Ερωτοπαίγνια. Είς τά καταλόγια ταΰτα πλήν
άλλων άνευρίσκομεν καί όλόκληρον άριίϊμητικόν ερωτικόν άσμα, φε-
ρόμενον μέχρι τής σήμερον εις τό στόμα τοϋ λαοΰ είς πολυπληθείς
παραλλαγάς ύπό τό όνομα έκατόλογα. Είς τό άσμα τοΰτο, ώς συνή-
θως είς τά αριθμητικά ασματα, ή λυγερή προβάλλει εις τόν άγαπητόν
της το ποιητικόν άγώνισμα, εις έ'καστον ύπ' 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 άπαγ-
γελλόμενος άριθμός, οίον

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

— Μια ο' είδα, μιά σ' άγάπησα και μια τό νου μον πήρες,
τά λογικά μου οήκιυοες, ατά όρη τά ιπήγες.

1) Τά ονόματα ταΰτα είναι τουρκικής προελεύσεως.

2) Ό Ν. Γ. Πολίτης έδημοσίευσεν εν δείγμα είς τάς Έχλογάς του,
έν 'Αθήναις 1914, σ. 247 - 248.
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Το άσμα είναι αρκετά μακρόν, ιδίως εις τό χειρόγραφον, ώστε vu
μή δύναται νά θεωρηθή ώς αύτοσχέδιον τής στιγμής δημιούργημα,
απλή απόρροια στιγμιαίας ποιητικής διαθέσεως οιουδήποτε ανθρώπου
τοΰ λαοΰ. Μάλλον πρέπει νά θεωρηθή ώς δείγμα αρκετά ζωηράς ποιη-
τικής κινήσεως εις τήν δημώδη γλώσσαν εξ έπαγγέλματος λαϊκών
ποιητών, ισταμένων έπί τοΰ αύτοΰ πρός τόν λαόν πνευματικού έπιπε-
δου, ώς αί guslar τών Σέρβων ή οί σημερινοί κυπριακοί ποιητάρη-
δες. Δυστυχώς τής ποιητικής ταύτης κινήσεως τά λείψανα είναι αραιά,
αί δ' δλίγαι έπ' αύτών γενόμεναι έρευναι δέν μας επιτρέπουν ακόμη
νά σχηματίσωμεν σαφή ίδέαν αύτής. Τής ποιητικής ταύτης κινή-
σεως άπόρροιαι φαίνονται καί άλλα παλαιοτέρας ύποθέσεως ασματα,
αί καλούμενοι παραλογαί, περί τών οποίων θέλομεν ομιλήσει κα-
τωτέρω.

"Οσον αφορά τά δίστιχα συχνότατοι είναι αί μνεΐαι αύτών είς
συγγράφεις καί περιηγητάς τών χρόνων τής τουρκοκρατίας.

ε') Τοΰ γάμου.

Συγγενή πρός τά τραγούδια τής αγάπης καί ώς πρός τήν διάθε-
σιν καί ώς πρός τήν έκφρασιν είναι τά γαμήλια, έκ τών οποίων πλεί-
στα είναι δίστιχα ή έκ διστίχων συγκεκροτημένα άσματα. Ύπόθεσις
αύτών είναι αί τελούμενοι πράξεις, τάς οποίας συνοδεύει ή έξύμνησις
τοΰ κάλλους, τής εύγενείας, τών αρετών καί τών προσόντων τών μελ-
νύμφων καί ή έπιδαψίλευσις άφθονων εύχών διά τήν μέλλουσαν αύτών
εύτεκνίαν καί εύδαιμονίαν. Ούχί δέ σπανίως άναμειγνύεται είς αυτά
καί τό γλυκύπικρον μητρικόν παράπονον διά τόν χωρισμόν άπό τού
πεφιλημένου τέκνου.

Συνοδει'ιουν δέ τά άσματα ταύτα τόν γάμον είς όλα αύτοΰ τά
καθέκαστα, τών όποιων ούτως ενισχύουν τόν τελετουργικόν χαρα-
κτήρα. Τό άλεσμα τοΰ σίτου, τό κοσκίνισμα τών άλεύρων, τών προω-
ρισμένων διά τούς άρτους τοΰ γάμου, τό παραγέμισμα τών στρωμά-
των καί τών προσκεφαλαίων, τό ξύρισμα τοΰ γαμβρού καί ό καλλωπι-
σμός τής νύμφης, ή άναχώρησις τής γαμήλιου συνοδείας πρός παραλα-
βήν τής νύμφης, ή άναχώρησις τής νύμφης έκ τής πατρικής οικίας, ή
άφιξις αύτής εις τόν οίκον τοΰ γαμβροΰ κτλ. όλα συνοδεύονται ύπό
καταλλήλων διά τήν περίστασιν ασμάτων.
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ς·') Τής ξενιτειας.

Ίδιαιτέραν κατηγορίαν ασμάτων εν τη δημώδει νεοελληνική ποιή-
σει άποτελοΰν τά λεγόμενα τραγούδια τής ξενιτειάς. Τά ασματα ταΰτα,
ε'ις τά όποια διεκτραγωδοΰνται μέ τά μελανώτερα χρώματα όλα τά
βάσανα, τά όποια έχει ό ξενιτεμός καί δι' έκεΐνον πού φεύγει καί δέν
θά έχη είς τά ξένα τάς περιποιήσεις τής οικογενείας του καί ιδίως είς
ώρας άσθενείας, καί δι' έκείνους πού μένουν καί θά περιμένουν έπί
χρόνους μακρούς καί πολλάκις ϊσως έπί ματαία) τήν έπάνοδον τού άγα-
πητοΰ των, είναι κατά τό πλείστον τών χρόνων τής τουρκοκρατίας,
μερικά δέ καί άρκετά παλαιά. "Ισως νά φθάνουν καί μέχρι τών τελευ-
ταίων βυζαντινών χρόνων έκ τών όποιων, ώς γνωστόν, προέρχεται καί
το «Περί ξενιτείας ποίημα» '. Είναι δέ χαρακτηριστικώτατα διά τόν
έλληνικόν βίον καί τήν έλληνικήν ψυχήν κατά τούς σκοτεινούς τούτους
χρόνους. Ή τουρκική κατάκτησις, ιδίως κατά τούς πρώτους αύτής
αιώνας, είχε καταστρέ\|)ει τήν εύημερίαν καί τήν αύτάρκειαν τής χώ-
ρας. Πολλά μέρη τής Ελλάδος δέν ήδύναντο πλέον νά θρέψουν τούς
παλαιούς κατοίκους των, οί όποιοι, γνήσιοι άπόγονοι τών άρχαίων,
ευκίνητοι καί φιλοτάξιδοι όπως έκείνοι, εύκόλως απεφάσιζον νά άνα-
ζητήσουν τύχην είς τά ξένα. Ή Αύστρία, ή Ρωσία καί ιδίως ή Ρου-
μανία, ώς ή 'Αμερική σήμερον, προσείλκυον άθρόους τούς έν τή ιδία
χώρα άδυνατοΰντας νά ζήσουν "Ελληνας.

'Αλλ' ό ξενιτεμός τής έποχής έκείνης ήτο καί διά τόν ξενιτευόμε-
νον καί διά τήν οίκογένειάν του ισοδύναμος πρός τόν θάνατον. Διότι
ό ξενιτευόμενος σπανίως έπανέβλεπε τό πάτριον έδαφος. Δέν ύπήρχον
τότε αί σημεριναί εύκολίαι. Τά ταξίδια ήσαν μακρά καί κινδυνώδη.
Λησταί έλυμαίνοντο τήν στερεάν, ή δέ θάλασσα ήτο εκτεθειμένη είς
τήν αγριότητα παντοεθνών πειρατών καί ιδίως τών άπαισίων Μπαρ-
μπαρέζων, οί όποιοι διήρπαζον τά πλοία καί άπήγον τους συλλαμβα-
νομένους ώς αιχμαλώτους εις τάς μακρινάς των χώρας, οπόθεν σπα-
νίως έπανήρχοντο. "Οσοι δ' άπαξ εύρισκον τύχην είς τά ξένα καί έγ-
καθάσταντο εις αύτά καί άνέπνεον έλευθερώτερον άέρα, έδυσκολεύοντο
πλέον νά εκτεθούν είς τούς κινδύνους μακρινού ταξιδιού, διά νά
επανέλθουν είς τήν κατατυραννουμένην πατρίδα, όπου ούδεμίαν άσφά-
λειαν θά είχον ούτε διά τόν εαυτόν των οί'τε καί διά τήν περιουσίαν

1) Βλ. KARL KRUMiiACHER, 'Ιστορία τής βυζαντηνής λογοτεχνίας, τόμ.
Γ' (μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου), έν "Αθήναις 1900, σ. 66 κε.
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των, τήν διά τόσων κόπων καί στερήσεων αποκτηθείσα ν. Διά τοΰτο
ακριβώς καί ό λαός τήν ξενιτειάν έθεώρησε βαρυτέραν καί αύτοΰ άκόμη
τοΰ θανάτου.

Παρηγοριά 'χ' (5 θάνατος και λησμοσνν' ο Χάρος,
ό ζωντανός δ χωρισμός παρηγοριά δεν εχει.

Έκ τών ασμάτων τούτων πολλά, όπως εϊπομεν, είναι παλαιά καί
πατροπαράδοτα, πολλά όμως ήσαν καί τά αυτοσχέδια. Έποιοΰντο δε
συνήθως κατά τό άποχαιρετιστήριον δεΐπνον. Έκεΐ συνεκεντρώνοντο
όλοι οί οικείοι καί άφηναν νά έκχυθή ή μελαγχολία των εις παθητι-
κώτατα πολλάκις αυτοσχέδια τραγούδια. Έξηκολούθουν δέ ταύτα καί
κατόπιν εις τόν δρόμον, διότι ύπήρχεν ή συνήθεια νά ξεπροβοδονν
τόν άναχωροΰντα εις άρκετήν άπό τοΰ χωρίου άπόστασιν. Πλείστα έκ
τών ασμάτων τούτων προέρχονται έκ τής 'Ηπείρου, ή οποία, όπως δά
καί σήμερον, ήτο καί τότε ή κατ' εξοχήν χώρα τοΰ ξενιτεμού, πολλά
δ' έκ τών νήσων, όπου επίσης λόγω τοΰ ναυτικοΰ βίου ό ξενιτεμός ήτο
συνηθέστατος, τινά δέ είναι καί πανελλήνια καί δύσκολον είναι σήμε-
ρον νά άνεύρη τις τήν άρχικήν πατρίδα των. Ώς πρός τόν τόνον πλη-
σιάζουν πάρα πολύ τόν μελαγχολικόν τόνον τών μοιρολογιών.

ζ') Μοιρολόγια.

Σπουδαιοτάτην καί πολυαριθμοτάτην κατηγορίαν ασμάτων έν xrf
δημώδει νεοελληνική ποιήσει άποτελοΰν τά μοιρολόγια, διά τών οποίων
αί γυναίκες άποδύρονται τόν θάνατον τών συγγενών των. Τά μοιρο-
λόγια, ώς ασματα θρηνητικά, είναι εύρύτατα διαδεδομένα είς δλους
σχεδόν τούς κατά φύσιν λαούς, συνδέονται δέ καί στενώς πρός τήν
παγκόσμιον λατρείαν τών νεκρών. Βεβαίως πλήν τών πρός τόν θάνα-
τον συνδεομένων μοιρολογιών, καί πάσα οιαδήποτε άπώλεια οιουδή-
ποτε πράγματος, καθώς καί πάν οιονδήποτε βαθέως μελαγχολικόν
συναίσθημα δύναται νά έκδηλωθή εις άσμα θρηνητικόν, εις μοιρολόγι.
Τά πλείστα όμως πάντοτε καί τά κάλλιστα είναι γεννήματα τοΰ πό-
νου τοΰ θανάτου.

'Υπό τήν μάλλον πρωτόγονον αύτών μορφήν άποτελοΰνται συνή-
θως άπό μίαν έπιφωνηματικήν φράσιν διαρκώς έπαναλαμβανομένην.
«Που είναι τό ανιψάκι μον, τό μονάκριβο ;» λέγουν καί ξαναλέγουν·
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καί μοιρολογούν αί αύστραλαϊ γυναίκες. Είς άλλην περίπτωσιν αί νέαι
γυναίκες έμοιρολογοϋσαν.

'Αδελφούλη μον!

αί γραΐαι,

Γ ν ιο ύλη μον !

καί κατόπιν όμοΰ εν χορω :

Δε ß à σέ ξ αν αιδώ πι ά,
δε θά σε ξαναϊδώ πιά !

Βαθμηδόν όμως, όπως άλλως συνέβη καί είς όλα τά εϊδη τής ποιή-
σεως, έπλουτίσθη καί τό παραστατικό ν, τό εις έννοιας περιεχόμενον
τών μοιρολογιών. Εις τάς έπιφωνήσεις ταύτας, αί όποΐαι άπετέλουν
τήν συναισθηματικήν μόνον έκδήλωσιν τής βαθύτατης έπί τω θανάτω
οδύνης, προσετέθησαν, άφ' ένός μέν περιγραφαί τής θλιβερός μοίρας,
ή οποία περιμένει καί τούς επιζώντας, άπορφανιζομένους άγαπητοΰ
προσώπου, πολλάκις δέ καί ισχυρού προστάτου, καί τόν άποθανόντα
είς τό σκοτεινόν καί κρυερόν καί άποτρόπαιον βασίλειον τοΰ αδου,
άφ'ετέρου δ'έπαινοι διά τάς άρετάς τοΰ τεθνεώτος. Ούτως εμορφώθη
τό μοιρολόγι εις τέλειον ποίημα, καί ώς τοιοΰτον ήτο γνωστόν είς
δλους τούς άρχαίους λαούς. Επειδή όμως ώς τέλειον άκριβώς ποίημα
άπήτει καί ίδιαιτέραν πλέον δεξιότητα καί έμπνευσιν, ταχέως έσχημα-
τίσθη καί ιδιαιτέρα τάξις ποιητριών, — διότι τό μοιρολόγι πάντοτε
άνήκεν είς τάς γυναίκας— μοιρολογιοτριών ι, αί όποΐαι έχουσαι άπο-
τεθησαυρισμένα είς τήν μνήμην αύτών πολυάριθμα μοιρολόγια καί
στίχους, έχουσαι δ' άμα καί τήν δεξιότητα νά διασκευάζουν αύτά καταλ-
λήλως καί στίχους νά συνδυάζουν καί έν άνάγκη καί νέους διά τήν
περίστασιν νά δημιουργοΰν, άνελάμβανον άντί άμοιβής τό μοιρολόγι.

Είς τήν 'Ελλάδα δείγματα μοιρολογιών καί μοιρολογίστριες έχο-
μεν ήδη άπό τών χρόνων τοΰ Όμήρου, ό δ' άναγινώσκων τούς στί-
χους, τούς περιγράφοντας τήν περιποίησιν τοΰ νεκρού τοΰ Έκτορος,
νομίζει ότι έχει ένώπιόν του σύγχρονον εικόνα. Ή περιγραφή άπεικο-
νίζει πιστώς ό,τι καί σήμερον γίνεται, οί δέ γόοι τών θρηνουσών καί
ως πρός τήν έκφρασιν καί ώς πρός τά εκφραζόμενα άντιστοιχοΰν πλη-
ρέστατα πρός ό,τι καί σήμερον μοιρολογοΰν αί 'Ελληνίδες. Τό έθιμον
διετηρήθη καθ' όλην τήν άρχαιότητα, δέν έπαυσε δέ καί κατά τούς

1) «Θρήνων εξαρχοι» παρ" Όμήρψ, Ίλ. Ω, στ. 721.
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βυζαντινούς χρόνους, εκ τών οποίων άλλως τε προέρχεται καί ή λέξις
μοιρολόγι(ν) διά τά θρηνητικά έν γένει ασματα. Κατά τούς χρόνους
τής τουρκοκρατίας έπίσης ήτο άκόμη άκμαιότατον, οι δέ περιηγητιιί
τών χρόνων έκείνων συχνότατα τό άναφέρουν καί τό περιγράφουν.
Σήμερον όμως εύρίσκεται έν ύποχωρήσει. Είς τάς πόλεις δέν άκούεται
πλέον τό μοιρολόγι, μόνον δ' εις τά χωρία εύρίσκει άκόμη καλλιέρ-
γειαν καί ταύτην ουχί πανταχού τήν ιδίαν.

Ίσχυρότατον μόνον άκμάζει τό έθιμον εις τήν Μάνην, όπου καί
τά μοιρολόγια είναι έντελώς ιδιόρρυθμα καί ολόκληρος εθιμοτυπία
δι' αύτά επικρατεί. 'Εκεί μόλις άποθάνη κανείς εϊτε παρών εϊτε καί
είς τά ξένα, όλαι αί γυναίκες τού χωρίου θά πάν' ατό κάϋιαμα,
ατό μοιρολόγι. Κάθηνται γύρο γύρο κατά γής καί άρχίζουν εν είδος
διαλόγου, είς τόν οποίον τονίζουν είς στίχους ό,τι άκριβώς θά είχον
νά ειπούν καί είς πεζόν. Αί συγγενείς έπαινοϋν τάς άρετάς τοΰ άπο
θανόντος, διηγούνται τά τοΰ θανάτου του, πρό πάντων, εάν άπέθανε
φονευθείς, καί ομιλούν περί έκδικήσεως, αί δέ παριστάμενοι, λαμβά-
νουσαι καί αύται μέρος κατά διαδοχήν είς τό μοιρολόγι, παρηγορούν,
συμβουλεύουν ή λαμβάνουν άφορμήν νά διηγηθοΰν τάς ιδίας συμφο-
ράς καί νά ενθυμηθούν τούς ιδίους νεκρούς.

Τήν μοιρολογούσαν δέν δύναται κανείς νά διακόψη άνευ άδειας.
Ζητείται δέ ή άδεια ώς έξής' α') ή προτιθεμένη νά μοιρολογήση, αν
παρακάθηται παρά τήν μοιρολογούσαν, φέρει ήρέμα τήν κεφαλήν της
έπί τοΰ προσώπου αύτής' β') αν εύρίσκωνται είς άπόστασιν, λαμβάνει
τήν χείρά της καί γ') ζητεί τήν άδειαν δι' αύτοσχεδίου μοιρολογίου,
είς τό οποίον άπαντα ή μοιρολογούσα δι' ετέρου, παρέχουσα τήν αί-
τουμένην άδειαν.

Τά μοιρολόγια είναι έκ τών καλλίστων, παθητικωτάτων καί ποιη-
τικωτάτων προϊόντων τής δημώδους ελληνικής μούσης. Μόνον τά μα-
νιάτικα υστερούν ποιητικώς. Ώς έπί τό πλείστον είναι πεζά στιχουρ-
γήματα είς δκτασυλλάβους, εις τά όποια αί μοιρολογοΰσαι λέγουν ό,τι
καί έν τώ συνήθει διαλόγω θά έλεγον. Δέν άνευρίσκει κανείς είς αύτά
τάς έν ειδει παραληρήματος λυρικάς έκ τοΰ πόνου εξάρσεις, αί όποΐαι
είναι τόσον συνήθεις εις τά άλλα. Καί όμως καί μεταξύ αύτών ουχί
σπανίως άνευρίσκονται ποιητικοί άδάμαντες. "Εν τοιούτον έδημο-
σίευσα εις τό βιβλίον μου «Αί γυναίκες είς τήν Λαογραφίαν» (σ. 62).

Τά πλείστα τών μοιρολογιών έκ τής φύσεως καί τοΰ τρόπου τής
ποιήσεως αύτών είναι καί πρέπει νά είναι αυτοσχέδια καί διά τοΰτο καί
εφήμερα. 'Ιδίως αύτοσχέδια είναι τά μανιάτικα, τά όποια, ώς εΐπο-
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μεν, άποτελοΰν είδος διαλόγου μεταξύ τών μοιρολογουσών, ό όποιος
σπανίως εξαίρεται ε'ις ποιητικόν ίίψος. 'Υπάρχει όμως και άρκετός θη-
σαυρός μοιρολογιών εκ παραδόσεως, τόν όποιον διαφυλάττουν καί
πλουτίζουν διαρκώς καί αί εξ επαγγέλματος μοιρολογίστριαι, άλλά καί
αί άλλαι γυναίκες, τών οποίων μερικαί πολλάκις, κατά τήν πληροφορίαν
τοϋ Fauriel, κατά τήν ώραν τών άγροτικών έργασιών, παίζουσαι συν-
θέτουν μοιρολόγια διά φανταστικός αιτίας. Κυρίως ύπάρχει άρκετόν
πλήθος τυπικών προοιμίων, μέ τά οποία συνήθως άρχίζουν τά μοιρο-
λόγια αί γυναίκες. 'Ιδού έν παράδειγμα έκ Μάνης"

Ό Χάρος έβονλήΰηκε πύργο νά ι9εμελιώση.

Βάζει τυνς νιους πατώματα, τονς γέρονς αγκωνάρια,

βάζει και τά μικρά παιδιά πόρτες και παραθύρια.

Πατέρα μου, χρυσέ γονή,
όρμήνεια μον και σνβονλή,
τί 'rare τοντο, που έκαμες ;
κτλ.

Έκ τών άνωτέρω οί τρεις πρώτοι στίχοι άποτελοΰν προοίμιον, δυνά-
μενον νά προταχθή οιουδήποτε μοιρολογίου, άπό δέ τοΰ τετάρτου
αρχίζει τό ίδιαίτερον μοιρολόγι.

Πλήν όμιος τών έκ παραδόσεως γνωστών τούτων μοιρολογιών
καί προοιμίων καί πολλά έκ τών αύτοσχεδίων δέν χάνονται, ιδίως όσα
έκαμαν κάποιαν ίδιαιτέραν έντίίπωσιν. 'Ακριβείς πληροφορίας περί
τοΰ τρόπου, καθ' δν ταΰτα στερεοποιούνται καί εισέρχονται βαθμηθόν
είς τόν κύκλον τών παραδεδομένων έχομεν έκ Μάνης. Εκεί θεωρείται
έντροπή διά τάς γυναίκας όχι μόνον νά μή γνωρίζουν νά μοιρολογούν,
αλλά καί νά μή δύνανται νά άπαντοΰν αύτοσχεδίως είς τά μοιρολόγια
άλλων γυναικών. Διά τοΰτο τά κορίτσια προσπαθούν μέ κάθε τρόπον
νά άποκτήσουν τήν ικανότητα ταύτην. Παρακολουθ·οΰν συνήθως τάς
κηδείας καί προσπαθοΰν νά άπομνημονεύσουν όσον τό δυνατόν περισ-
σότερα μοιρολόγια. Ταΰτα επαναλαμβάνουν κατόπιν είς τάς έργασίας
των καί ιδίως είς τόν χειρόμυλον, καί κατ' αυτόν τόν τρόπον βαθμη-
δόν τό αύτοσχέδιον μοιρολόγι μεταβάλλεται είς αύτοτελές άσμα καί
εισέρχεται ε'ις τήν παράδοσιν. Εντεύθεν έξηγείται καί ή διατήρησις έν
Μάνη μοιρολογιών έντελώς προσωπικών καί ή έπίδοσις τοΰ δνόματος
μοιρολόγι ώς δνόματος γενικωτέρου, δηλούντος τά τραγούδια.

Πλήν όμως τών καθαυτό τούτων μοιρολογιών πολλάκις χρήσιμο-
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ποιούνται ύπό τών γυναικών με έλαφράς τροποποιήσεις ή και αύτού-
σια ώς μοιρολόγια καί άλλα ασματα καί πολλάκις διηγηματικά, άρκεΐ
μόνον τό περιεχόμενον αύτών νά είναι θλιβερόν, ώς άπαιτεΐ ή περί-
στασις. Ούτω π. χ. τό άσμα τής πάλης τοΰ Διγενή πρός τόν Χάρον
καί τοΰ θανάτου αύτοΰ εύρηται συχνότατα ώς μοιρολόγι.

Ούτω τό μοιρολόγι, δεδομένης τής έκτάσεως καί τής ισχύος τοΰ
εθίμου εις παλαιοτέρους χρόνους καθ5 άπασαν τήν Ελλάδα, απετέλεσε
σπουδαιότατον παράγοντα εν τή δημώδει νεοελληνική ποιήσει. Πλείστα
ασματα είς ώρισμένα πρόσωπα αναφερόμενα καί φέροντα τήν μορφήν
ιστορικού άσματος δέν είναι διόλου άπίθανον νά προέρχωνται από
μοιρολόγια' πολλά έποιήθησαν ώρισμένως κατά τήν τεχνοτροπίαν τών
μοιρολογιών, καί άντιστρόφως άλλα άλλης άρχής καί άλλης φύσεως,
χρησιμοποιηθέντα ώς μοιρολόγια, έ'λαβον τήν μορφήν καί τόν τόνον
αύτών, άπεμοιρολογοποιήθηπαν. "Ενεκα τούτου τό μοιρολόγι είναι
άξιον πολλής σπουδής καί μελέτης. 'Εκτός όμως τούτου ιδιαιτέρως
άξια μεγίστης προσοχής είναι καί τά αυτοσχέδια καί πρό παντός τήν
ώραν, κατά τήν οποίαν ποιούνται, διότι τότε εις αυτά συλλαμβάνομεν
τό άσμα έν τή γενέσει του, συλλαμβάνομεν τόν τρόπον, καθ' ον ό λαός
εργάζεται εις τήν δημιουργίαν τών ασμάτων του, πράγμα τό όποιον
μεγίστην έχει σημασίαν διά τήν κατανόησιν τής όλης δημοτικής ποιή-
σεως καί τής τεχνοτροπίας αύτής.

η') Κλέφτικα.

Μεγίστην τέλος καί πολυαριθμοτάτην πασών, χαρακτηριστικιοτά-
την δε διά τόν ιστορικόν βίον τής νεωτέρας Ελλάδος τάξιν ασμάτων
άποτελοΰν τά λεγόμενα κλέφτικα. Τά τραγούδια ταύτα είναι γεννή-
ματα τοΰ βίου, τοΰ κλέφτικου καί άρματολικοΰ, ό όποιος άνεπτύχθη
κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας. "Ο,τι δροσίζει κάπως τήν άπο-
πνικτικήν 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 ελλη-
νικά βουνά, είναι ο σπινθήρ τής ελευθερίας, τόν οποίον οί πολεμοχα-
ρείς ούτοι άνθρωποι τών αρμάτων διετήρησαν ά'σβεστον εις τά στήθη
τιον, άγωνιζόμενοι κατά τοΰ κατακτητοΰ σκληρόν καί άδιάκοπον αγώνα.
Καί τά κατορθιόματα τών ανδρών τούτων εγκωμιάζουν τά κλέφτικα
τραγούδια ή μοιρολογούν τόν θάνατον των.

Τά κλέφτικα ταΰτα τραγούδια είναι κατά τόν Fauriel έργον κατά
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τό πλείστον τυφλών ραψωδών, οι όποιοι με τήν λύραν των περιεφέ-
ροντο από χωρίου είς χωρίον και άπό πόλεως είς πόλιν καί έτραγου-
δοϋσαν κυρίως είς τά πανηγύρια παλαιά καί νέα τραγούδια.

Έφερε δέ δόξαν τό τραγούδι είς τόν έγκωμιαζόμενον ήρωα. Άπό-
δειξις ή ευχή, τήν οποίαν έδιδον αί γυναίκες είς τάς μητέρας αρρένων
βρεφών : Νά σον ζήσΐ] τό παίδι, và σον γ Ivy αρματολός και καπε-
τάνιος και và τον βγάλονν και τραγούδι. Διά τοΰτο δέ καί ήτο προσ-
φιλές εις τούς ήρωας, καί οί υπερήφανοι καπετάνοι πολλάκις αδρό-
τατα έπλήρωνον τούς τυφλούς, διά νά τούς βγάλονν τό τραγούδι.

Εννοείται όμως ότι πλήν τών εξ έπαγγέλματος τούτων άοιδών-
καί πολλοί άνθρωποι τοΰ λαοΰ, άνδρες καί γυναίκες, έχοντες ποιητι-
κή ν τ ινα δεξιότητα, ήδύναντο và βγάλονν τραγούδι. Καί παλληκάρια
δέ καί καπεταναίοι πολλάκις έβγαζαν τραγούδια καί τραγουδούσαν
τά ιδικά των κατορθώματα, πράγμα τό οποίον δέν ήτο δά καί δύ-
οκολον

Είς τήν δημώδη ποίησιν σπανίως δημιουργείται τι εντελώς νέον.
"Οπως παρετηρήσαμεν ήδη καί είς τήν ποίησιν τών μοιρολογιών, οί
λαϊκοί ποιηταί δέν φροντίζουν νά δημιουργήσουν κάτι τι εντελώς άτο-
μικόν, κάτι εντελώς ιδικόν των. "Ο,τι χρήσιμον ήμποροΰν νά παρα-
λάβουν άπ' άλλοΰ, δέν τό περιφρονούν. Διαθέτουν είς τήν μνήμην των
πλήθος τραγουδιών καί στίχων, διαθέτουν μελωδίας γνωστάς, έχουν δέ
καί συνείδησιν τής συνήθους ποιητικής τεχνοτροπίας και πρός τούτοις
καί τό συναίσθημα καί τήν ψυχικήν σύστασιν ουχί διάφορον πρός τό·
σύνολον τοΰ λαοΰ, είς τόν όποιον ανήκουν. Δέν έχουν λοιπόν παρά
νά παραλάβουν έκ τών στίχων τούτων, δσους θέλουν, νά τούς συναρ-
μολογήσουν κατά τόν γνωστόν είς αύτούς τρόπον καί νά τούς προσαρ-
μόσουν είς μίαν γνωστήν μελωδίαν. Κατ' αύτόν τόν τρόπον συνήθως
βγαίνει τό καινούργιο τραγούδι. Ενίοτε ολόκληρα άσματα αύτούσια
άπό τοΰ ενός καπετάνιου μεταφέρονται εις άλλον, μεταβαλλομένων μό-
νον τών ονομάτων. Δημιουργία εντελώς νέα καί έξ ύπαρχής αυτοτελής
είναι είς τήν δημώδη ποίησιν σπανιωτάτη, διά νά μή εϊπω ανύπαρ-
κτος. Τούναντίον, ζήττ|μα είναι, αν δύναται νά εύρεθή καί εν μόνον
άσμα, τοΰ οποίου στίχοι είς 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, παρουσιάζεται ώς έν ένιαίον καί

1) Πρβλ. Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Γνίοστοί ποιηταί δημοτικών ασμάτων, Λαογρ.,
τόμ. Ε', σ. 489 κέ. (= Λ. 2., τόμ. Α', 1920, σ. 211).
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όμοιομερές όλον, τό όποιον από άκρου είς άκρον τό αύτό πνεύμα δια-
πνέει καί ή αυτή τεχνοτροπία διέπει.

Συνίσταται δ' ή τεχνοτροπία αΰτη εις τό έξης. Τά κλέφτικα τρα-
γούδια, μολονότι είς ιστορικά γεγονότα άναφερόμενα, δέν έχουν τί-
ποτε τό οποίον νά ύπομιμνήσκη τήν διήγησιν, νά τά πλησιάζη πρός
τά έπη. Είναι κυρίως ασματα. Έκ τοΰ γεγονότος, τό όποιον έχουν
ώς ύπόθεσιν, λαμβάνουν μόνον τόν πυρήνα ή τό πολύ πολύ κυρίας τι-
νάς γραμμάς' τά λοιπά εκθέτουν κατ' ίδιον έντελώς τρόπον, είσάγοντα
συνάμα άφθονον τό λυρικόν στοιχειον διά τής έξογκώσεως τών μορ-
φών καί τών πραγμάτων καί τής λιτής μέν καί άπερίττου, άλλά ταυ-
τοχρόνως πλήρους δυνάμεως, πάθους, τόλμης καί δραματικότητος έκ-
φράσεώς των. Συνίσταται δ' ό ανωτέρω τρόπος είς τήν διά τοΰ δια-
λόγου έκθεσιν τών γεγονότων, 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 αήρ, ό ήλιος καί ή σελήνη, τά ζώα, δλος ό κόσμος,
έμψυχος καί άψυχος, καί πρό πάντων τά πουλάκια, έμψυχοΰνται, λαμ-
βάνουν φωνήν εις τό άσμα καί κάτι έχουν νά μας ειπούν, κάτι νά μας
άναγγείλουν διά τόν ήρο^α ή τό συμβάν. Βεβαίως καί εις άλλα άσματα
έπεμβαίνουν τά πουλάκια" άλλ' ό,τι έκεΐ είναι σπάνιον, έδώ αποτελεί
σταθερόν μέσον τής τέχνης. Ώς παράδειγμα άναφέρω τό έξής άσμα
τοΰ Δράμαλη.

Είναι γνωσταί αί περιπέτειαι τοΰ Τούρκου πασά, όστις, άναγκ«-
σθείς ένεκα τής έλλείψεως τροφίμων νά ύποχωρήση έκ τοΰ "Αργούς
πρός τήν Κόρινθον, κατεστράφη ύπό τού Κολοκοτριόνη είς τό στενόν
τών Δερβενακίων. 'Ιδού πώς τραγουδεί τό τραγούδι τήν καταστροφήν

Τής Ρούμελης οι μπέηδες και τον MoigiS οί αγάδες
στό Ντερβενάκι κείτονται κορμιά δίχως κεφάλια.
Στρώμα 'χουνε τή μαύρη γης, προσκέφαλο μιά πέτρα
και άπονπανωσκέπασμα τον φεγγαριού τή λάμψη.

Α" ενα πουλάκι πέρασε και τό σνχνορωτδνε :
«Πουλί, πώς πάει (5 πόλεμος, τό κλέφτικο ντουφέκι ;

— Τί νά σάς πώ, μανρα κορμιά, τί νά οάς μολογήσο) !
Μπροστά πάει <5 Νικηταράς, πίσ' <5 Κολοκοτρώνης
και παρά πίσω οί "Ελληνες με τά σπαθιά ατά χέρια
καί πέφτουν λιανοντονφεκα σάν άμμος τής θαλάσσης».



ΑΣΜΑΤΑ ΚΛΕΦΤΙΚΑ 93

Μόλα ταΰτα εντός τοΰ ενιαίου και ύμοιομεροΰς τοΰτου τών ασμά-
των τών κλεφτών πρέπει νά γίνη κάποια διάκρισις, τήν οποίαν ΰπε-
δηλώσαμεν άνωτέρω, καί ή οποία προέρχεται έξ αυτής τής φύσεως τών
ασμάτων τούτων. Ώς εϊπομεν, τά κλέφτικα τραγούδια δέν εγκωμιά-
ζουν μόνον κατορθώματα, πολλάκις μοιρολογούν καί θανάτους. Καί
διά τοΰτο, ένώ τά πρώτα είναι ασματα εγκωμιαστικά, αλαλαγμοί νί-
κης κατά τοΰ τυράννου, τά δεύτερα πλησιάζουν πολύ πρός τό μοιρο-
λόγι, τοΰ οποίου έχουν τόν μελαγχολικόν τόνον. Ώς τοιαύτα δέ και
τά χαρακτηρίζει ό λαός είς τούς τυπικούς στίχους μέ τούς οποίους
αρχίζουν :

Τρία πουλάκια κάιΊοννταν οτΐ/ ράχη. στο λημέρι,
τό 'να τηράει τόν 'Αλμυρό, τ' αλλο κατά τό Βάλτο,
τό τρίτο τό καλύτερο μοιρολογάει καί λέγει,

(Passoiu, I).

"Αλλο τραγούδι άρχίζει ώς εξής :

Τό λέν' οί κονκκοι στα κλαδιά κ' οί πέρδικες στά πλάγια,
τό λένε κ' οί Πλαγιώτισσες τό μαύρο μοιρολόγι.

(Passoiv, LXIX).

Άλλο ώς έξης :

Ποιός (}έ ν' άκονοχι κλάματα, δάκρνα και μοιρολόγια,
μοιρολογιέται μιά κυρά, τοΰ Κνλπετρ' η γυναίκα.

(Passow, CLXIIIJ.

Καί αν δέ άκόμη θά ήδύνατο νά χαρακτηρισθή ώς τολμηρά καί
πρόωρος και έχουσα άνάγκην άποδείξεως ή ύπόνοια, ότι τά δεύτερα
ταΰτα κλέφτικα τραγούδια έχουν τήν άρχήν των είς τήν ποίησιν τών
μοιρολογιών, δέν δύναται όμως, πιστεύω, νά θεωρηθ-ή τολμηρά ή ιδέα,
οτι έχουν σημαντικώτατα έπηρεασθ-ή άπό τήν άλλοτε εύρύτατα διαδε-
δομένην καί άκμάζουσαν ταύτην ποίησιν.

Γεωγραφικώς ή ποίησις τών ασμάτων τών κλεφτών άνεπτύχθη
καί ήκμασεν εις τάς χώρας, όπου ήκμασε καί ό κλέφτικος καί άρματο-
λικός βίος καί συνέβησαν τά σπουδαιότατα γεγονότα τής μεταξύ τών
Τούρκων καί τών Ελλήνων πάλης μετά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινου-
πόλεως. Είναι δέ αί χώραι αύται ή Πελοπόννησος, ή Στερεά, ή "Ηπει-
ρος, ή Θεσσαλία, ή Νότιος Μακεδονία καί ή Χαλκιδική. Διά τοΰτο καί
η ιστορική αύτη ποίησις δύναται νά χαρακτηρισθή ώς κατ' έξοχήν
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'Ελλαδική ποίησις. Αί νήσοι άπασαι, ή Θράκη καί ή Μικρά 'Ασία έμει-
ναν αμέτοχοι εις αύτήν. Τοΰτο φαίνεται καί έκ τής διαδόσεως τών
ασμάτων τούτων. Σήμερον έκτος τής κυρίως Ελλάδος, 'Ηπείρου καί
Νοτίου Μακεδονίας κλέφτικα ασματα μόνον σποραδικώς εύρίσκονται
είς ά'λλας χώρας τοΰ Ελληνισμού, ένω τά παλαιότερα, τά άκριτικά,
«ίναι πανταχού έξ ϊσου διαδεδομένα, άπό τοΰ Πόντου καί τής Καππα-
δοκίας μέχρι τών 'Ιονίων νήσων καί τής Κάτω 'Ιταλίας.

Χρονολογικώς έπίσης ή ποίησις αύτη είναι σαφώς περιωρισμένη.
Είναι γέννημα καί θρέμμα τών χρόνων τής τουρκοκρατίας. Μόλα
ταΰτα προσεκτικωτέρα έξέτασις πείθει, ότι μ' όλον τόν ίδιαίτερον καί
σαφώς περιγεγραμμένον χαρακτήρα, τόν όποιον έχει, δέν είναι καί τε-
λείως αύτοτελής. Έν πολλοίς άποτελεΐ συνέχισιν έπί άλλων πλέον δε-
δομένων καί εντός άλλου περιβάλλοντος άλλων χρόνων τής παλαιοτέ-
ρας δημοτικής ποιήσεως τών ακριτικών ασμάτων, περί τών οποίων θά
ομιλήσωμεν κατωτέρω. Στίχοι πολυάριθμοι καί μεγαλύτερα άποσπά-
σματα, έπεισόδια πολλάκις ολόκληρα, προερχόμενα έκ τής άρχαιοτέρας
ταύτης ποιήσεως, έχρησίμευσαν διά τήν συγκρότησιν τών νεωτέρων
ασμάτων τών κλεφτών. Τό έθνος είχε πάντοτε τούς ήρωάς του, τούς
οποίους ήθελε νά ψάλλη. Τούς άκρίτας καί τούς άθλους των διαδέχθη-
καν οί κλέφται μέ τά κατορθώματά των. Τί τό παράδοξον, αν καί τά
κλέφτικα τραγούδια έσυνέχισαν τά άκριτικά ; Ή μόνη διαφορά, οφει-
λομένη καί αύτη εις τήν διαφοράν τών χρόνων καί τών κοινωνικών
δρων, είναι ότι τά κλέφτικα παρέμειναν άσματα, ένώ τά άκριτικά ήσαν
άλλοτε έπη, τά οποία καί ώς άσματα άκόμη διετήρησαν τόν διηγημα-
τικόν αύτών χαρακτήρα.

Συνέχειαν τών ασμάτων τών κλεφτών τών χρόνων τής τουρκο-
κρατίας άποτελοΰν τά ληστρικά τών πρώτων χρόνων τοΰ Ελευθέ-
ρου Βασιλείου, όπως καί οί λησταί άποτελοΰν τάς τελευταίας άπο-
<ρυάδας τοΰ κλέφτικου καί άρματολικοΰ βίου, ό όποιος έγεννήθη καί
άπέθανε μαζί μέ τήν τουρκοκρατίαν. Ταΰτα μόνον κατά τά ψαλλόμενα
πρόσωπα διαφέρουν άπό τά κλέφτικα. Κατά τά άλλα είναι, ώς εΐπομεν,
απλή συνέχεια αύτών χωρίς καμμίαν μεταβολήν ούτε είς τήν καθόλου
■συγκρότησιν ούτε εις τήν τεχνοτροπίαν.

Τά ληστρικά ταΰτα άσματα, πολυάριθμα κατά τούς πρώτους χρο
νους τοΰ Ελευθέρου Βασιλείου, οπότε καί ή ληστεία ήκμαζε, κατέστη-
σαν βαθμηδόν άραιότερα, έφ' όσον καί ή ληστεία έξέλιπεν. Έκ τών
ληστρικών τών τελευταίων χρόνων τά πλείστα προέρχονται έκ Θεσσα-
λίας, όπου ένεκα τής γειτνιάσεως πρός τά τουρκικά σύνορα ή ληστεία
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διετηρήθη περισσότερον χρόνον, προσέτι δ' έκ τής 'Ηπείρου καί τής
Νοτίου Μακεδονίας, όπου λόγιο τής τουρκοκρατίας ή ληστεία ήκμαζε
περισσότερον. Σήμερον σχεδόν έξέλιπον.

8') 'Ιστορικά.

Μετά τά κλέφτικα έχομεν παρά τω έλληνικω λαω καί διάφορα
άλλα ασματα ιστορικά, αναφερόμενα είς πολιορκίας καί αλώσεις πό-
λεων, έπιδρομάς ληστών καί πειρατών, λεηλασίας καί καταστροφάς
καί φόνους καί σεισμούς καί έν γένει εις γεγονότα, τά όποια έκαμαν
κάποιαν έντύπωσιν είς τόν λαόν καί συνεκίνησαν ισχυρώς τήν έθνικήν
ψυχήν. Ούτω ψάλλει ό λαός τό κονραος τής Άντριανόπολης, τό πάρ-
σιμο τής Πόλης, τήν πολιορκίαν τής Μάλτας καί τήν πτώσιν τού Με-
σολογγίου, τήν εγκατάλειψη' τής Πάργας καί τάς καταστροφάς τής
Χίου, τήν πρώτην ύπό τού Καρά Άλή καί τήν δευτέραν ύπό τοΰ σει-
σμού, τήν έπανάστασιν τής Θεσσαλίας κτλ.

Είναι δέ τά ιστορικά ταΰτα άσματα άρκετά, όχι όμως καί πολυά-
ριθμα, όπως είναι τά κλέφτικα. Πολλά έχομεν έκ τής μεγαλονήσου
Κρήτης, όπου ό μεταξύ τών Τούρκων καί τών 'Ελλήνων άγων παρείχε
κατάλληλον δι' αύτά έδαφος άναπτύξεως, άλλα δέ καί έκ Κύπρου.
Όφείλομεν όμως νά παρατηρήσωμεν, ότι ή τεχνοτροπία τών ιστορικών
τούτων ασμάτων δέν είναι πάντοτε πολύ όμοία πρός τήν τεχνοτροπίαν
τών ελλαδικών. Είναι τεχνοτροπία μάλλον διηγηματική. Μάλιστα τά
έκ Κρήτης καί Κύπρου είναι τελείως διηγηματικά καί διά τούτο περί
αυτών θά όμιλήσωμεν κατωτέρω είς τήν οίκείαν θέσιν.

Εις τήν κατηγορίαν ταύτην τών ιστορικών ασμάτων δύνανται νά
υπαχθούν καί διάφοροι στίχοι, δίστιχα ή καί μεγαλύτερα ασμάτια,
τά όποια βγαίνουν, όπως λέγει ό λαός, είς διαφόρους πολιτικός περι-
στάσεις. Ούτω π. χ. όταν οί χωρικοί τής 'Ηπείρου, έχοντες έπί κεφα-
λής τόν έπίσκοπον Τρίκκης Διονύσιον τόν φιλόσοφον, τόν σκωπτικώς
έπιλεγόμενον σκνλλόσοφον, έξηγέρθησαν κατά τών Τούρκων τό 1611
καί είσήλασαν είς τά 'Ιωάννινα πλήν τοΰ Κνριε ίλέησον έψαλλον καί
τούς εξής στίχους :

Χαράτζι, χαρατζόπονλον
καί άναζονλό:τονλον1.

1) Κ. ΣΑΘΑ, Τουρκοκρατούμενη 'Ελλάς, ΆΟήνησι 1869, σ. 213.
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ύπονοοΰντες τόν επιβληθέντα τότε ύπό τής Τουρκικής κυβερνήσεως
φόρον. Επίσης διαρκούσης τής Ελληνικής 'Επαναστάσεως, ότε κατά
κατά τό 1827 κατέπλευσε τό πρώτον άτμοκίνητον πλοιον, ή «Καρτε-
ρία», ό λαός διά τοϋ έξής διστίχου έξεδήλωσε τήν έκ τοΰ θαυμασίου
τοΰτου καταπληκτικήν του έντΰπωσιν :

"Ολα τ' άρμενα αρμενίζουν με αέρα, με κουπιά,
τοϋ Κοκράνη το βαπόρι αρμενίζει με φωτιά.

("Υλη Λ. Α.)

Πλεϊστα τών ασματίων τούτων, έμπνεόμενα άπό τό πολιτικόν καί
τό κομματικόν πάθος είναι σατυρικά, ψάλλονται δέ, ώς έπί τό πλεί-
στον, έπάνω εις γνωστάς μελωδίας. 'Ανάλογα πρός ταΰτα έτ|>αλλον άλ-
λοτε οί δήμοι έν τώ Βυζαντίω είς βάρος διαφόρων πολιτικών προσώ-
πων καί πολλάκις καί τών αυτοκρατόρων. Τά πολιτικοσατυρικά ταΰτα
δίστιχα καί άσμάτια, τά οποία καί σήμερον εις τούς δρόμους άκούο-
μεν, ιδίως όταν δξύνωνται τά πολιτικά πάθη καί μάλιστα κατά τάς
έκλογάς, δέν είναι άνάξια προσοχής καί συλλογής καί διά τό σατυρι-
κόν πνεύμα τοΰ λαοΰ, τό όποιον έκδηλοΰται έν αύτοίς, άλλά καί ώς
εκδηλώσεις, συνδεόμενοι πρός τόν ιστορικόν βίον τοΰ έθνους.

ι') Σατυρικά.

Πλήν τών πολιτικοσατυρικών τούτων ασμάτων ψάλλει ό έλληνκός
λαός καί πλήθος άλλων σατυρικών ασμάτων, πολλάκις άσέμνων, όποια
είναι ιδία τά 'Αποκριάτικα, τά όποια άνεφέραμεν ήδη. ΙΊολλά
έξ αύτών είναι γενικώτερα, σατυρίζοντα διάφορα έλαττώματα σωμα-
τικά ή συνηθέστατα ηθικά γυναικών, γραιών, σπανών, παπάδων, κα-
λογήρων, καλογραιών κτλ., οιον τήν δκνηρίαν, τήν λαιμαργίαν, τήν
μωρίαν, τήν ύποκρισίαν καί τήν λαγνείαν κττ. "Αλλα σατυρίζουν όνο-
μαστί έντελώς τοπικά πρόσωπα καί γεγονότα. Ό λαός δέν ανέχεται
εύκόλως παρεκτροπάς άπό τής κοινής καί παραδεδομένης ηθικής.
'Αρκεί μικρά άπ' αύτής παρέκκλισις, διά νά έκπηδήση άμέσως ώς δια-
μαρτυρία τό σατυρικόν τραγούδι.

Δέν είναι δέ άνάγκη πάντοτε νά μεταχειρίζεται σατυρικός λέξεις,
διά νά είναι σατυρικόν. 'Αρκεί μόνον νά άναφέρη γεγονότα καί πρόσ-
ωπα, καί ή δημοσίευσις αύτή, ή καταγγελία αυτή τοΰ έκτρόπου ένώ-
πιον τής κοινωνίας κιιί μόνη έχει τήν δύναμιν τής σατύρας, είναι άρ-
κετή διά νά φέρη έντροπήν είς τόν παρεκτραπέντα. ΤΙ φράσις τόν
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έβγαλαν τραγούδι, όπως διά τούς κλέφτες εθεωρείτο τιμητική, ούτως
έξ αντιθέτου διά τούς παρεκτρεπομένους ισοδυναμεί καί ισοδυναμεί
πρδ μέγιστον δνειδος καί έντροπήν.

Είς δέ τήν κοινωνίαν τών πόλεων, πλήν τών σατυρικών ασμάτων,
συνηθέστατοι κατά τών παρεκτρεπομένων εις παλαιοτέρους μάλιστα
χρόνους ήσαν καί ui σάτνραι, τά σατυρικά δηλαδή ποιήματα. Ταΰτα
έγράφοντο είς φύλλα χάρτου καί έτοιχοκολλώντο κρυφίως τήν νύκτα
ή διεσπείροντο άνά τάς άγυιάς. Ήτο δέ ή σάτυρα εν άπό τά συνηθέ-
στερα μέσα έκδικήσεως άτυχούντων έραστών κατά τών άντιζήλων των
ή καί πολιτευόμενων κατά τών πολιτικών άντιπάλων των.

ια') Γνωμικά.

Καθ' ον τρόπον ό λαός άρέσκεται νά καυτηριάζη διά τοΰ σατυ-
ρικού άσματος πάσαν άπό τών κοινώς παραδεδεγμένων έκτροπήν,
ούτως εύχαριστείται καί νά δίδη συμβουλάς καί νά διατυπώνη γνώ-
μας, όχι μόνον εις τά άπειράριθμα γνωμικά καί τάς παροιμίας του,
αλλά καί είς διάφορα γ ν ω μ ι κ ά άσμάτια, τά οποία άκριβώς διά τήν
γενικήν συγγένειαν τοΰ σκώμματος πρός τήν συμβουλήν — τό σκώμμα
είναι πάντοτε μία άρνητική συμβουλή — πολλάκις έχουν κάπως σατυ-
ρικόν χαρακτήρα, ώστε νά άμφιβάλη κανείς πού πρέπει νά τά κατα-
τάξη, είς τά σατυρικά ή εις τά γνωμικά.

Δίδουν δέ συμβουλάς καί διατυπά)νουν γνώμας τά γνωμικά ταΰτα
ασματα περί ποικιλωτάτων πραγμάτων, περί τής ματαιότητος τοΰ κό-
σμου καί τής άπολαύσεως τοΰ ολίγου χρόνου τής ζωής, περί τών ηλι-
κιών τοΰ άνθρώπου, περί τοΰ αληθινού φίλου, περί τής καλής συζύ-
γου, περί τοΰ τρόπου, κατά τόν οποίον ήμπορεΐ κανείς νά έπιτύχη εις
τόν έρωτα κτλ. Πολλά έξ αύτών είναι μακρότερα ασματα, τά περισ-
σότερα όμως είναι δίστιχα, έκ τών οποίων τά πλείστα έχουν καταντή-
σει καί παροιμιώδη. Ώς παράδειγμα ας είναι τό έξής-

Χαρήτε, νιοι, τις ε μορφές καί νιες τά παλληκάρι α,
κ' εσείς οί χαμογέροντες, χαρήτε τά παιδιά πας.
Σάν όνειρο, πον είδα χτες κοντά νά ξημερώση,
ί'τσ' είναι τούτος ό ντουνιάς, ό ψεύτικος ό κόαμος.

■') Σ' α ντον τόν κόσμο πού 'μαστέ άλλοι τόν είχαν πρώτα,
σ' εμάς τόν παραδώοανε κι άλλοι τόν καρτερούνε.
Καλότνχά είναι τά βουνά, ποτέ τονς δε γερνάνε,

7
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το καλοκαίρι πράσινα και το χειμώνα χιόνι,
καί καρτερούν τήν ανοιξι, τ' όμορφο καλοκαίρι,
10 νά μπονμπονκιάσονν τά κλαριά, ν' ανοίξουνε τά δέντρα,
ΐ'ά βγουν οί στάνες ατά βουνά, và βγουν κ' οί Βλαχοπούλες'
νά βγουν καί τά Βλαχόπουλα, λαλώντας τις φλογέρες.

(Ν. Πολίτου, Έκλογαί, σ. 232 αρ. 224).

και τό εξής δίστιχον

Τά λόγια σου, πριν νά τά πής, μέτρα τα ενα ένα,
καί της καρδιάς σον τά κλειδιά μή δίνης στον καθένα.

(Ν. Πολίτου, Έκλογαί, σ. 236, ζ').

ιβ') Περιστατικά.

Παρά τάς άνωτέρω κατηγορίας ασμάτων βγάζει δ λαός και τρα-
γουδεΐ ποικίλα άλλα τραγούδια διά ποικίλας καί διαφόρους περιστά-
σεις καί διάφορα τοπικού ενδιαφέροντος γεγονότα. Τά αυτοσχέδια
περιστατικά ταΰτα άσματα, ύπό τών τυχόντων ποιούμενα καί ού-
δεμίαν τεχνοτροπίαν άκολουθοΰντα καί διά τοΰτο ώς έπί τό πλείστον
ανάξια λόγου ποιητικώς, είναι άξια προσοχής καί συλλογής, ώς δεί-
γματα εντελώς πρωτογόνου καί άδιαπλάστου λαϊκής εμπνεύσεως, εξ
ής βαθμηδόν καί μόνον κατόπιν πολλών προσπαθειών καί μακράς
παραδόσεως άνεπτύχθη ώρισμένη λαϊκή ποιητική τέχνη, έκ τής οποίας
ευθύς ώς άπομακρυνθή ό λαός έπανέρχεται εις τήν άρχικήν άγροικίαν.

ιγ') Θρησκευτικά.

Τελευταΐον εύρίσκονται παρά τω λαώ καί διάφορα ασματα καί
ποιήματα θρησκευτικά. Δέν είναι όμως ταΰτα πολυάριθμα, ούτε
καί όλα άνήκουν είς τά κυρίως ασματα. Ούτω π. χ. ό θρήνος τής Μεγά-
λης Παρασκευής, είς τόν όποιον εκτίθενται τά πάθη τοΰ Χριστού, το
άσμα τής δρακοντοκτονίας τοΰ αγίου Γεωργίου καί τινα άλλα σννα-
ξαριακής φύσεως άνήκουν μάλλον εις τά διηγηματικά ασματα. Ούτε
δέ είναι καί γνήσια τής λαϊκής ψυχής δημιουργήματα. Έν πολλοίς
είναι κακότεχνα στιχουργήματα καλογηρικής έμπνεύσεως ημιμαθών
ποιητών, τά όποια καί δημώδη γενόμενα, διατηροΰν τά ίχνη τοΰ σχο-
λαστικισμού καί τής κακοτεχνίας. Τά εορταστικά άνήκουν κατα
τό πλείστον είς τά άγυρτικά, περί τών όποίο^ν ώμιλήσαμεν ήδη.

Ώς θρησκευτικά έπίσης δύνανται νά χαρακτηρισθούν τά ψύχω-
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φελή αλφαβητάρια και Αριθμητικά, περί τών οποίων ωσαύτως εΐπο-
μεν εις τά παιδικά.

'Έπειτα έχομεν λαϊκάς τινας προσευχάς, λεγομένας προ τού ύπνου
ή εις άλλας διαφόρους περιστάσεις, καθώς π. χ. οταν ιδούν δνειρον,
όταν θέλουν νά έπιτύχουν κάτι τι κτλ. Καί τών προσευχών τούτων αί
πολλαί φέρουν κατάδηλα τά σημεία καλογηρικής έμπνεύσεως, ύπάρ-
χουν όμως καί άκραιφνώς λαϊκαί, αί όποίαι, ώς καί αί παιδικαί, δια-
κρίνονται διά τόν επφδικόν χαρακτήρα των. Ούτω π. χ. εν Σύμη αί
γυναίκες, καθ'ήν ώραν μέλλουν νά κοιμηθούν εις τό βουνόν κατά τήν
διάρκειαν τοΰ θερισμοΰ ή άλλων άγροτικών εργασιών λέγουν τήν εξής,
πρός έπωδήν όμοιάζουσαν, προσευχήν :

"Αι Γιάννη Πρόδρομε,
Πρόδρομε και π ράσο με,
δέσε κα) κομπόδεσε
τόν όφιογ και τήν δφγισοα
και τήμ μερμερίτισαα,
τό μικρόν τό σκορπιονλλάκι
άπό κάτ' άπό τό πετραδάκι.

(Ό έν Kmv/πόλει Φιλ. Σύλλογος, τόμ. 10', σ. 231, 3).

"Οταν ΐδουν όνειρον, διά νά άποβή τοΰτο εις καλόν, λέγουν τά εξής :

"Ονειρον είδα,

τ' άγγέλον μου τό 'πα,

κι ό άγγελος τής Παναγιάς, κ' ή Παναγιά τοϋ Γνιον της,

κι ό Γυιός της μον τό ξήησε καλόγ κ' ενλοημένο.

(Αυτόθι, σ. 231, 4).

ι

Περί τών παιδικών προσευχών εΐπομεν ήδη. Τελευταίον άπαν-
τοΰν καί τινα κατηχητικά ποιήματα, τών οποίων όμως πρόδηλος
είναι ή κακότεχνος, ή μή καθαρώς λαϊκή, άλλ' έξ ημιμαθούς καλογη-
ρικής άντιλήψεως προέλευσις. Τοιούτον π. χ. είναι τό έξής'

"Ο,τι πράμα μισείς έσυ εις άλλον μην τό κάμης.

— Δεν τό καλοκατάλαβα' γιά ξ αν απέ το πάλι.

— Ό γνιός σον νά μή σέ τιμά τό θέλεις έσν τώρα ;

— Ό γνιός μον νά μή με τιμή. ! Τσάι τό χιορεΐ ή χώρα ;

·.— Το λοιπό τσ' έσν νά τι/iqc τους γονιούς σον

μητέρα τσάι πατέρα σον ώς δεύτερους θεούς σον, κτλ.

(Κ. Κανελλάκη, Χιακά ανάλεκτα, 'Αθήναι 1890, σ. 51 άρ. 42).
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Δ'. ΔΙΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ
α') 'Ακριτικά.

Μέ τά θρησκευτικά τελειώνει ή σειρά τών κατηγοριών τών κυ-
ρίως ασμάτων τοΰ νεοελληνικού λαοΰ. Πλήν όμως τούτων εϊπομεν ήδη
ότι υπάρχουν παρά τώ λαώ καί πλήθος άρκετόν διηγηματικών ασμά-
των. Τί είναι διηγηματικόν άσμα καί ποίος ό χαρακτήρ αύτοΰ εϊπομεν
ήδη καί άνωτέρω, τά γενικώς δ' έκεϊ λεχθέντα εφαρμόζονται καί εις
τά νεοελληνικά.

Δύνανται δέ τά νεοελληνικά διηγηματικά ασματα νά διακρι-
θοΰν, αναλόγως τής ύποθέσεως αύτών, εις δύο μεγάλας κατηγορίας.
Έκ τούτων ή πρώτη περιλαμβάνει τά πασίγνωστα σήμερον καί περί-
φημα ά κ ρ ι τ ι κ ά.

Ταΰτα άνεγνωρίσθησαν ώς άποτελοΰντα ίδιαίτερον κύκλον, τόν ονο-
μασθέντα άκριτικόν, άφ'δτου κατά τό 1875 άνευρέθη καί έδημοσιεύθη
ύπό τοΰ Κ. Σάθα καί Eni. Legrand μακρόν βυζαντινόν έπος περί τοΰ
βίου καί τών κατορθωμάτων τοΰ Βασιλείου Διγενή 'Ακρίτα, τοΰ περι-
φημοτάτου τών άκριτών,τόν όποιον ψάλλουν καί τά πλείστα τών περί
ών ό λύγος δημοτικών άσμάτοιν. Ήσαν δέ οί άκρΐται ούτοι, οί όρο-
φύλακες τοΰ Βυζαντίου, «οί τάς άκρας προνοούμενοι», όπως λέγουν
οί Βυζαντινοί, οί ηρωικοί πρόμαχοι τοΰ 'Ελληνισμού εναντίον τών έπι-
δρομών τών Σαρακηνών είς τάς εσχατιάς τοΰ Πόντου καί τής Καππα-
δοκίας, τών οποίων οί άθλοι συνεκίνουν τήν καρδίαν τοΰ έθνους, ώς
οί άθλοι τών κλεφτών κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας.

Είς τούς άθλους τούτους, κατά τήν παρατήρησιν τοΰ μεγάλου
γνώστου τής δημοτικής ποιήσεως Ν. Γ. Πολίτου «ή φαντασία τοΰ λαού
έγκατέπλεξε μύθους, ών τούς πλείστους παρέλαβεν άνακαινίσασα έκ
τής πλούσιας μυθικής κληρονομιάς τής άρχαιότητος 1 καί άπήρτισε τόν
ιδεώδη τύπον ήρωος νεαροΰ ώς ό 'Αχιλλεύς, κραταιού ώς ό 'Ηρακλής
καί ένδοξου ώς ό 'Αλέξανδρος. Έν κεφαλαίο» δ' ειπείν εις τόν Διγενή
'Ακρίταν άποκορυφοΰνται οί πόθοι καί τά ιδειόδη τοΰ Ελληνικού
'Έθνους, διότι έν αύτώ συμβολίζεται ή μακραίων καί άληκτος πάλη
τοΰ έλληνικοΰ πρός τόν μουσουλμανικόν κόσμον».

1) Πιίΐανώτατα είς τόν κύκλον τών ακριτικών ασμάτων δέν λείπουν
καί έπιδράσεις άνατολικαί, άλλά πρός τοΰτο δέν έγιναν άκόμη αί άπαραί-
τητοι Ιρευναι.
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Τά άσματα, κατά τήν παρατήρησιν τοΰ αύτοΰ, είναι αρχαιότερα
τοΰ σωζομένου έπους, τό όποιον «ούδέν άλλο είναι, εί μή διασκευή
τών ακριτικών ασμάτων, έχουσα τήν έπίφασιν άληθοΰς καί άπηκριβω-
μένης ιστορικής διηγήσεως' διό παρέλαβον οί διασκευασταί μόνον ό,τι
ένομίσθη έχον ίστορικήν ύπόστασιν, έξωβέλισαν δέ πάν ό,τι έθεωρήθη
φανταστικόν καί άπίθανον, καί προσέθεσαν, ποικίλλοντες τήν ίστορι-
κήν έκθεσιν, ρητορικά κοσμήματα καί ηθικά διδάγματα καί •ψυχωφε-
λείς παραινέσεις» '.

Έν τούτοις, όπως παρουσιάζονται σήμερον τά άσματα ταΰτα,
παρέχουν τήν όψιν λειψάνων, συντριμμάτων πραγματικού έπικοΰ κύ-
κλου, τοΰ οποίου τήν άρχικήν μορφήν σήμερον τούλάχιστον δέν δυνά-
μεθα νά διαγνώσωμεν. Είς τό συμπέρασμα τοΰτο άγουσιν ήμάς καί
οί άνωτέρω τεθέντες γενικοί μεθοδικοί λόγοι, καθ' ους ό λαός δέν δύ-
ναται νά προχωρήση πέραν τής δημιουργίας βραχέων έπεισοδιακών
ασμάτων, οία π. χ. τά κλέφτικα καί τά άπειρόκαλα πολλάκις άσματα,
τά τοπικά περιστατικά άφηγούμενα. Ή ποίησις μακροτέρων διηγημα-
τικών ασμάτων προϋποθέτει τήν ύπαρξιν χωριστής τάξεως λαϊκών ποιη-
τών καί καταλλήλων διά τήν άνάπτυξιν καί διατήρησιν τής τάξεως
ταύτης κοινωνικών όρων. Τούτου τεθέντος, ουδαμώς είναι παράδοξος
ή άνωτέρω έξενεχθείσα ύπόθεσις, ότι τά σημερινά άκριτικά άσματα
είναι λείψανα άρτιου έπικοΰ κύκλου, διαφόρου πάντως καί άνεξαρτή-
του άπό τοΰ σωζομένου λογιο>τατίζοντος βυζαντινού έπους, διαμορφω-
θέντος 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 εύμενή ύπο-
δοχήν καί άκρόασιν οί λαϊκοί ποιηταί, οί ψάλλοντες τών ιδίων τούς
άθλους, κατά τό παράδειγμα τών 'Αράβων έμιρών καί βραδΰτερον τών
Φράγκων άρχόντων. «Τό ήρωϊκόν περιβάλλον τών άνατολικών θεμά-
των ήτο, κατά τήν παρατήρησιν τοΰ Rambaud, έπίσης κατάλληλον διά
τήν γέννησιν τής μεγάλης πολεμικής ποιήσεως, όπως ήτο ή Γαλλία
κατά τούς χρόνους τών πρώτων Καπετιδών». Μαρτυρίαν παλαιάν περί
τής υπάρξεως τοιούτων ποιητών έχομεν έκ τών σχολίων τού περιφή-
μου επισκόπου Καισαρείας 'Αρέθα (850—932), όστις σχολιάζων τοΰ
Φιλοστράτου τά εις 'Απολλώνιον 'Γυανέα (93, 11 κέ.) καί θέλων πα-
ραστατικά)τερον έκ τών συγχρόνων νά έρμηνεύση τήν λέξιν αγύρτης

1) Λαογρ., τόμ. Α', σ. 169 κε.
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λέγει: Τούς άγείροντας λέγει ήτοι άγνρτας, ών νυν δείγμα οί κατά-
ρατοι Παφλαγόνες ώδάς τινας ουμπλάααντες πάϋη περιεχοΰσας εν-
δόξων ανδρών και πρός δβολόν αδοντες καϋ' έκάστην οίκίαν '.

Τά ακριτικά ασματα, ώς έκ τής υποθέσεως αύτών δυνάμεθα
άσφαλώς νά συμπεράνωμεν, έχουν τήν αρχήν των εις τούς βυζαντι-
νούς χρόνους, ή οποία δύναται νά φθάση μέχρι τοΰ Γ αιώνος. Είναι
δέ τά περισσότερον διαδεδομένα εξ όλων τών ασμάτων. Ευρίσκονται
απανταχού τοΰ Ελληνισμού, άπό τοΰ Πόντου και τής Καππαδοκίας
μέχρι τών νήσων τοΰ 'Ιονίου είς παραλλαγάς, άφισταμένας άλλήλων
πολλάκις μέχρι τοΰ άδιαγνώστου, ών άρτιώτεραι καί έκτενέστεραι
είναι αί εκ Πόντου καί Καππαδοκίας καί ιδίως αί έκ Κύπρου προερ-
χόμενοι, αί όποΐαι είναι καί αί τά πλείστα επικά στοιχεία έχουσαι.

Είναι δέ τά άκριτικά ταΰτα άσματα έκ τών καλλίστων τής δημώ-
δους ελληνικής ποιήσεως διά τήν δύναμιν τής φαντασίας έν ταΐς περι-
γραφαΐς καί τήν τόλμην έν τή έκφράσει καί τή δημιουργία γραφικω-
τάτων κοσμητικών επιθέτων, τήν οποίαν επαυξάνει τό σύντομον και
άλματικόν τής διηγήσεως, έξ ής καί τό όλον άσμα λαμβάνει μορφήν
δραματικήν. Ή δέ ήρωϊκή πνοή, ή οποία εξακολουθεί νά τά διαπνέη
παρά τήν πάροδον τών αιώνων καί τάς άναποφεύκτους άλλοιώσεις καί
μεταβολάς, τάς οποίας υπέστησαν, μεταφέρουσα ημάς εις τούς χρόνους
τούς ηρωικούς καί περιπετειώδεις τής πείσμονος καί μακραίωνος πά-
λης τοΰ ελληνικού πρός τόν μουσουλμανικών κόσμον εις τά σκοτεινά
βάθη τής 'Ασίας παρά τάς δασείας όχθας τοΰ Εύφράτου καί έπί τών
κλεισουρών τοΰ Ταύρου, καί άναπλάττουσα έν τή φαντασία τάς πελώ-
ριας μορφάς τών ηρωικών καί άκαταδαμάστων αντρειωμένων s, τών
προμάχων εκεί τοΰ Έλληνισμοΰ, επαυξάνει έτι μάλλον τό θέλγητρον
αυτών :ι.

Κατ' εξοχήν ήρως τών ασμάτων τούτων είναι ό Διγενής, τοΰ
οποίου τό όνομα πολυτρόπως έχει παραμορφωθή είς τά άσματα, υιός
"Αραβος έμίρου έκχριστιανισθέντος καί τής θυγατρός Βυζαντινού άρ-
χοντος. Τά άσματα δέν μάς διηγούνται όλόκληρον τήν ίστορίαν του,
τήν οποίαν μανθάνομεν έκ τοΰ έπους. Μάς διηγούνται όμως τούς έρω-

1) Βλ. Σ. κουγεα, Αί εν τοις σχολίοις τοΰ 'Αρέθα λαογραφικού ει-
δήσεις, Λαογρ., τόμ. Δ", σ. 239. Περί άλλων τινών σχετικών πληροφοριών βλ.
st. π. κυριακιδου, Ό Διγενής 'Ακρίτας, [1926] α. 62.

2) Περί τούτων βλ. στ. π. κυριακιδου, ενθ* άν., σ. 34 κε.

3) Πρβλ. στ. π. κυριακιδου, Αί γυναίκες είς τήν λαογραφίαν, α. 43.
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τάς του, τήν άπαγωγήν τής συζύγου του, τούς τρομερούς άγώνας και
τούς άθλους του κατά τών άπελατών καί τών Σαρακηνών. Ή δύνα-
μίς του είναι ύπεράνθρωπος, αι δέ διαστάσεις του Τιτάνος. Ό κτύπος
τοϋ ροπάλου του, όταν παλαίη πρύς τόν Σαρακηνόν, άκούεται ώς
βροντή, ό γρόνθος του πλήττων διαρρηγνύει βράχον, μέ έν δέ ράπισμα
αναγκάζει δράκοντα νά μεταβληθή είς φύλακα τής συζύγου του. Καί
αυτόν τόν Χάρον νικά. Άλλ' ή θεία δύναμις καί ή μοίρα ήσαν άνα')-
τερα πάσης ανθρωπινής αντιστάσεως. Ό Διγενής ψυχομαχεί. Περί
τήν κλίνην του συναθροίζονται όλοι οί αντρειωμένοι, είς τούς οποίους
αφηγείται τούς ά'θλους του. 'Αποθνήσκων παραλαμβάνει μεθ° έαυτοϋ
είς τόν "^-δην καί τήν σύζυγο ν του. Τ à ασματα, ιδίως τά άναφερόμενα
είς τόν θάνατον του, είναι πολυαριθμότατα, συνεκέντρωσε δ' αύτά ό
ό Ν. Γ. Πολίτης έν Λαογραφίας, τόμ. Α', σ. 169 κέ. Άλλοι άκρίται,
τών οποίων συνηθέστατα έμφανίζονται τά ονόματα καί ψάλλονται τά
κατορθώματα είς τά ασματα, είναι ό υιός τής χήρας ό Πορφύρης, ό
'Ανδρόνικος, δ Κωνσταντίνος, δ Θεοφύλακτος καί άλλοι.

Έν τέλει παρατηροΰμεν ότι τά άκριτικά άσματα καί αί άκριτικαί
παραδόσεις δέν έμειναν κτήμα μόνον τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ. Ενωρίς
διεδόθησαν καί εις τούς γειτονικούς λαούς, τούς Ρώσους, τούς Βουλ-
γάρους καί τούς Σέρβους, τών οποίων ό μυθικός ήρως Μάρκος Κρά-
λιεβιτς έχει πολλά στοιχεία τοΰ Έλληνος Διγενή.

6') Πλαστά ή Παραλογές.

Μετά τά άκριτικά έχομεν καί άλλα διηγηματικά ασματα, τών
όποιων αί υποθέσεις στηρίζονται έπί λαϊκών παραδόσεων ή φαίνονται
τελείως πλασταί, δθεν καί ό Arn. Passow ώνόμασεν αύτά πλαστά.
Τοιαΰτα είναι π. χ. τό άσμα τοΰ γεφυριού τής 'Άρτης, τής επιστροφής
τοΰ ξενιτεμένου καί τής πιστής συζύγου, τό περίφημον άσμα τοΰ νεκροϋ
άδελφοΰ, τοΰ καραβιοΰ, πού τό πνίγει ό βοριάς, καί πολλά άλλα. ΙΊοία
ή προέλευσις τών ασμάτων τούτων καί πότε έποιήθησαν πρός τό πα-
ρόν τούλάχιστον δέν είναι γνωστόν. "Οτι όμως καί ταΰτα όπως καί
τά άκριτικά, πρός τά όποια παρουσιάζουν μεγάλην τεχνοτροπικήν
ομοιότητα, προϋποθέτουν ποιητικήν ώριμότητα καί τέχνην καί επομέ-
νως ξεχωριστήν τάξιν λαϊκών ποιητών δέν δύναται, νομίζω, νά τεθή
έν άμφιβόλω. Επίσης ούδεμία αμφιβολία δύναται νά ύπάρξη περί τής
παλαιότητος τών πλείστων τούλάχιστον έξ αύτών, ώς μαρτυρεί ή εύ-
ρυτάτη αύτών διάδοσις ού μόνον καθ' άπαντα τόν έλληνικόν κόσμον,
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αλλά καί εις τούς πλησιοχώρους ξένους λαούς, σλαβικούς καί άλλους,
έτι δέ καί είς τούς ευρωπαϊκούς.

Πλήν όμως τής διαδόσεως υπάρχουν καί άλλα στοιχεία, τά οποίοι
μας οδηγούν εις τήν άρχαιότητα, καί μάλιστα εις τό άρχαΐον θέα-
τρον Τοιαύτα στοιχεία είναι πρώτον αί ύποθέσεις τών ασμάτων τού-
των, αί όποίαι, ώς παρετήρησεν ήδη ό Ν. Πολίτης, ύπενθυμίζουν αρ-
χαίους μύθους, καί μάλιστα δμηρικούς ή τραγικούς, όπως λ. χ. είναι
ή ύπόθεσις τοϋ Γυρισμού τοΰ ξενιτεμένου8, ή οποία ύπενθυμίζει τήν
έπιστροφήν τοΰ 'Οδυσσέως, ή ύπόθεσις τοϋ Κολυμπητή'1, ή οποία
ύπενθυμίζει τόν μΰθον τής έριδος Θησέως καί Μίνωος, ή ύπόθεσις
τής μάννας τής φόνισσας ή οποία ύπενθυμίζει τά Θυέστεια δείπνα,
ή ύπόθεσις τής συνουσίας πρός νεκράν, ή οποία ύπενθυμίζει τόν μΰ-
θον τοΰ Άχιλλέως καί τής Πενθεσιλείας, καί άλλαι διάφοροι, ύπεν-
θυμίζουσαι τούς μύθους τής Άλκήστιδος, τής Μηδείας, τής Φαίδρας,
τής Ίππους κτλ. ".

Δεύτερον είναι τό όνομα παραλογή, τό οποίον προέρχεται καθ·'
άπλολογίαν έκ τής άρχαίας θεατρικής λέξεα>ς παρακαταλογ?], διά τής
όποιας ώνομάζετο είδος μελοδραματικής απαγγελίας τραγικών καί πα-
θητικών τής τραγωδίας μερών 'Αλλά καί ή λέξις τραγούδι είς το
άρχαΐον θέατρον οδηγεί. Τέλος καί τό σύνηθες μέτρον τής δημώδους
ποιήσεως, ό δεκαπεντασύλλαβος, όστις άντιστοιχεί πρός τόν ίαμβικόν
καταληκτικόν τετράμετρον, χαρακτηριζόμενον ύπό τών αρχαίων ως

1) Περί τούτων βλ. τόν πρυτανικών μου λόγον «Αί ίστορικαί άρχαί τής
δημώδους νεοελληνικής ποιήσεως», [εκδ. β'] Θεσσαλονίκη 19ή4.

2) ν. γ. πολιτου, Έκλογαί, άρ. 84.

3) Αύτ., άρ. 90.

4) Αύτ., άρ. 91.

5) Βλ. Αί ίστορικαί άρχαί, σ. 87 κε.

6) Ένθ" άν., σ. 6. Είναι άξιον σημειώσεως, ότι ό δ. καμπουρογλου
('Ιστορία τών 'Αθηναίων, τόμ. Α', 1889, σ. 28Η) γράφων διά τάς έν 'Αθή-
ναις παραλογάς παρατηρεί ότι αύται ουδέποτε ήδοντο, άπηγγέλλοντο μό-
νον. Τήν άπαγγελίαν ταύτην, κατά πάσαν πιθανότητα, έν άρχαιοτέροις χρό-
νοις συνώδευε λΰρα, άνακρουομένη εν αναβολή· κατά τούς αιώνας δμο)ς τής
τουρκοκρατίας (διά τούς δύο μάλιστα τελευταίους είμεθα βέβαιοι), ότε ό βίος
περιωρίσθη έν μόνη σχεδόν τή οίκίςι, αϊ παραλογαί άπηγγέλλοντο άνευ τής
συνοδείας οργάνου τινός, ύπό γραιών, καί έν οίκογενειακοϊς κύκλοις. Έν
τούτοις κατά τήν άπαγγελίαν αύτών παρετηρείτο άληθώς ιδιάζων τις τής
φωνής τόνος, κλαυθμηρός πως καί λυρώδης. Συνέβαινεν άρά γε τοΰτο, διότι
τά ώτα είχον έξοικειωθή πρός τόν ήχον τής λύρας καί ή φωνή ηθέλησε
ν* αντικαταστήσω τήν ελλειψιν ταύτην ;
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κατ' εξοχήν όρχηστικόν, οδηγεί επίσης είς τό άρχαΐον θέατρον τής
μεταγενεστέρας αρχαιότητος.

Τό θέατρον τοΰτο ασφαλώς δέν ήτο τό θέατρον τοΰ Ε' αΙώνος.
Οί έπαγγελματίαι τραγωδοί παρίστανον ώρισμένα μόνον τμήματα έκ
τών αρχαίων τραγωδιών καί κυρίως ασματικά, όπως καί οί κιθαριο-
δοί, όλοκλήρους δέ τραγοιδίας οί δρχηαται ή παντύμιμοι, όχι βέβαια
τάς αρχαίας, αί όποΐαι δέν ήσαν καμωμέναι διά νά συνοδεύουν'μιμικάς
δρχήσεις, άλλα τάς λεγομένας 5 ρ χ η σ τ ι κ ά ς. Οί δρχησταί δηλ., επειδή
είχον ανάγκην κειμένου, τό όποιον νά προσαρμόζεται είς τήν μιμικήν
αύτών διά τοΰ χορού καί τών χειρονομιών παράστασιν τοΰ μύθου,
προσέτρεχον εις ποιητάς, συνήθως κατωτέρους, οί όποιοι έπί τή βάσει
τοΰ μύθου καί τών άπαιτήσεων τώνόρχηστών συνέτασσον ίδιον ποίημα,
όπως οί λεγόμενοι λιμπρεττίαται συντάσσουν ίδια ποιήματα, τά λιμ-
πρέττα, διά τά μελοδράματα. Τό ποίημα έμελοποιεΐτο καί αδόμενον
ύπό ειδικής χορωδίας εξ ορχήστρας συνώδευε τήν όρχησιν.

Τά άσματα ταΰτα, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ διδασκάλου τοΰ Ιωάν-
νου τοΰ Χρυσοστόμου ρήτορος Λιβανίου ήσαν λίαν προσφιλή εις τόν
λαόν, όστις καί έξεμάνθανεν αύτά καί ήδε κατά τάς πληροφορίας τοΰ
Λιβανίου καί κατ' οίκον καί άνά τάς οδούς1, όπως άκριβώς πρό ολί-
γων έτών, άλλά καί σήμερον άκόμη συμβαίνει μέ τά ασματα μελοδρα-
μάτων καί δπερεττών, έπηρέαζον δέ κατά τόν Χρυσόστομον καί άλ-
λους πατέρας καί αύτήν τήν έκκλησιαστικήν μουσικήν.

"Οτι τά ποιήματα ταύτα ήσαν κατωτέρας ποιότητος μαρτυρεί καί
ό Λιβάνιος2, άλλά καί ό Πλούταρχος, ό όποιος καί κατηγορεί τήν όρ-
χησιν ώς α'ιτίαν τής διαφθοράς έν γένει τοΰ θεάτρου. Καί γαρ αΰτη
(η όρχησις), λέγει, πάνδημόν τίνα ποιητικήν προοεταιριπαμένη, τής
δ' Ουρανίας εκτιεσουσ' εκείνης, τών μεν εμπλήκτων και ανόητων κρα-
τεί θεάτρων, ώσπερ τύραννος νπήκοον εαυτή πεποιημένη μουαικήν
ολίγου δεΐν ίίπασαν, τήν δε παρά τοϊς νουν εχουοι καί θείοις άνδρά-
αιν ώς αληθώς τιμήν άπολώλεκε Λ.

1) 'Υπέρ τών όρχηστών 93. (εκδ. Foerster IV, σ. 480). Των γαρ δή
παίδων τίνες διακονοϋντες δεοπόταις είς άγοράν τρέχοντες κάκεΐθεν οϊκαδε τών ασμά-
των âcta αν διασώσωνιαι δια τών στενωπών οπεύδοντες ίίδονσιν, ώστε και τοις μή
βουλομένοις άκούειν ανάγκην άκονειν είναι και τή συνεχεία παρά τοις ουκ έϋέίου-
σιν ακοϋειν τήν μνήμην ενίοτε πήγνυαΰαι.

2) Οίτος όμως παρατηρεί (IV, α. 476 κε.). ϋν γαρ ή δρχησις υπό τών
ρημάτων πληρούται, τής όρχήαεως δέ εϊνεκα τ à 'άσματα ενρηται.

3) ΈνίΚ άν., σ. 24, σημ. 59.
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Πλήν τούτων καί οί ομηρικοί μύθοι διά τών θεάτρων έδιδάσκοντο
είς τόν λαόν. Διότι κατά τούς χρόνους ακριβώς τούτους τής έπικρατή-
σεως τοΰ θεάτρου καί οί αρχαίοι ραψωδοί ήναγκάσθησαν νά μεταβλη-
θώσιν εις ηθοποιούς, οί οποίοι υπό τό όνομα όμηρισταί είσήλθον είς
τό θέατρον, όπου άπήγγελλον ή μάλλον παρίστανον τά ομηρικά έπη.
Κατά ταΰτα έκ τοΰ θεάτρου καί δή έκ τών ορχηστικών τραγωδιών καί
κατά δεύτερον λόγον έκ τών όμηριστών έχουν τήν άρχήν των τά διη-
γηματικά ταΰτα ασματα, τά όποια καί διά τοΰτο φέρουν παρά τοις
εύρωπαϊκοίς λαοϊς τό όνομα ballade.

Αξιοσημείωτα είναι όσα ό Λιβάνιος λέγει περί τής διά τών δρ-
χηστών διασώσεως τών άρχαίων τραγικών μύθων1. Έως μένουν
ήνθει το τών τραγφδιοποιών έθνος, κοινοί διδάσκαλοι τοις δήμοις
είς τά θέατρα παρήεσαν' επειδή δε οι μεν άπέσβησαν, τής δέ εν μου-
αείοις παιδεύσεως όσον ευδαιμονέστερον εκοινώνησε, τό πολύ δέ εοτέ-
ρητο, θεών τις ελεήσας τήν τών πολλών άπαιδενσίαν άντεισήγαγε
τήν δρχηοιν διδαχήν τινα τοΊς πλήθεοι παλαιών πράξεων, και νυν
δ χρυσοχόος προς τόν εκ τών διδασκαλείων ου κακώς διαλέξεται περί
τής οικίας Πριάμου και Λάιου.

Είναι δέ ή μελέτη τών ασμάτων τούτων τοσούτω μάλλον σπου-
δαία, καθ' όσον έπεκτεινομένη καί είς τά δμοια ποιητικά προϊόντα
καί άλλων λαών παρέχει άσφαλές μέτρον τοΰ κάλλους καί τής ύπερο-
χής τής δημώδους ελληνικής ποιήσεως καί τής έν αύτη έκδηλουμένης
εύγενείας τών συναισθημάτων τής ελληνικής ψυχής έν σχέσει πρός τήν
ποίησιν καί τήν ψυχήν τών γειτονικών λαών. Είς τά ασματα ταΰτα
κατά τήν παρατήρησιν τοΰ Fauriel «ή φαντασία τοΰ λαοΰ έκδηλοΰται
μετά περισσής ποικιλίας, ελευθερίας καί δυνάμεως». Πολλών έξ αύτών
αί υποθέσεις έχουν ώς πυρήνα τά κάλλιστα καί εύγενέστετα τής αν-
θρωπινής ψυχής συναισθήματα, τήν άδελφικήν άγάπην, τήν συζυγικήν
πίστιν, τήν δύναμιν τοΰ πρώτου έρωτος κτλ. Άλλά καί είς εκείνα,
τών οποίων αί ύποθέσεις είναι τραγικαί καί πολλάκις καί άγριαι, όπως
π. χ. είναι ή έγκατόρυξις τής συζύγου τοΰ πρωτομάστορα τοΰ γεφυ-
ριοΰ τής "Αρτης, μετριάζεται ή έντύπωσις τοΰ φρικτοΰ καί άγριου διά
τής έγκαταμείξεως έπεισοδίων είδυλλιακήν άποπνεόντων χάριν καί
συναισθημάτων εύγενών καί φιλανθρώπων.

Ώς πρός τό κάλλος καί τήν τεχνοτροπίαν διακρίνει αύτά ή αύτη
πρός τά άκριτικά δύναμις τής φαντασίας έν ταίς περιγραφαίς, ή αυτή

1) Υπέρ όρχηστών 112. (έκδ. Foerster IV, σ. 493).
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τόλμη εν τή εκφράσει, ή αύτη γραφικότης τής γλώσσης, ή αυτή συν-
τομία καί δραματικότης εν τή διηγήσει. "Αν δέ δέν διαπνέη αυτά ή
αυτή ήρωϊκή πνοή, ή οποία ζωογονεί τά ακριτικά, άναπληροΐ ταύτην
ή αγνή πνοή τού έλληνικοΰ βίου, τής ελληνικής ψυχής και τής ελληνι-
κής φύσεως, ή onoiu προσδίδει εις αύτά θέλγητρο ν άνυπέρβλητον.

V') Ρ i μ ε ς.

Πλήν όμως τών δύο μεγάλων τούτων κατηγοριών διηγηματικών
ασμάτων φέρονται παρά τω λαώ καί διάφορα άλλα διηγηματικά στι-
χουργήματα μάλλον ή άσματα, έντελώς όμως διαφόρου καί χαρακτή-
ρος καί τεχνοτροπίας. Επειδή δ' εις τά άσματα ταΰτα κυριαρχεί ή
ρίμα, ή ομοιοκαταληξία, έ'νεκα τής οποίας ό ποιητής είναι ικανός καί
τήν γλωσσικήν καί τήν λογικήν έκφρασιν νά στρεβλώση, διά τοΰτο καί
πολλαχοΰ μέ τό όνομα τοΰτο είναι γνωστά, ρίμες.

"Ο,τι χαρακτηρίζει αύτά δέν είναι ούτε ή φαντασία ούτε αί εικό-
νες έν ταΐς περιγραφαΐς ούτε τά γραφικά έπίθετα ούτε καν ή τόσον
συνήθης εις τήν νεοελληνικήν δημώδη ποίησιν δραματικότης έν τή διη-
γήσει, παρά μόνον ή χρονογραφική καί συνήθως άτεχνος τών γεγονό-
των άφήγησις, ή άμετρος πολλάκις πολυλογία, ή πεζότης, ή έλλειψις
πάσης ποιητικής εμπνεύσεως καί ή άγωνιώδης προσπάθεια, όπως τά
πάντα ύποταχθοΰν εις τήν στιχουργικήν ρίμαν. Συνηθέστατα άρχίζουν
μέ μίαν χρονολογίαν :

Στα χίλια οχτακόσια είκοσιοχτώ, μιαν Τρίτη,
άφονγκρασθήτε và σας πώ όγιά τί) μαύρη Κρήτη.
Σύναξη κάνον οί βασιλείς καί πάνε στο Παρίσι,
và κάμουν ε σννέλει/η] τί và γένη ή Κρήτη.

(Ν. Πολίτου, Έκλογαί, αρ. 18).

"Αλλοτε εύχεται ό ποιητής, ώς οί ομηρικοί αοιδοί, είς τόν θεόν
νά τόν βοηθήση είς τήν ποιητικήν τοΰ γεγονότος έκθεσιν, καί άλλοτε
περιορίζεται νά προσκαλέση μόνον τούς άκροατάς είς τήν άκρόασιν .

Παρακαλώ σε, Θέ μον, và μ' άφησες,
τό νον καί λοϊσμό μον và βονηϋήαης,
τσή Σούδας τό τραγούδι ν' άρχινήξω,
με θλιβερό σκοπό và τό κινήσω.

(4. Jeannaraki, "Ασματα Κρητικά, 1876, σ. 12 άρ. 15).



108

ΡΙΜΕΣ

Άφρονκαστ ήτε νά πάς 'πώ ενα μεγάλο θάμα,
γιά το Τζανάκη π τη φ λακ ι) είντα τον απόκαμα.

(ΑύτόίΗ, σ. 10, 14).

Είς όλόκληρον δέ τό ποίημα, καί μάλιστα εις τά έκ Κύπρου προερ-
χόμενα, είναι καταφανής ή αγωνιώδης προσπάθεια πρός όσον ένεστιν
άκριβή καί ανελλιπή τών γεγονότων άφήγησιν. 'Ενώ δέ είς όλα τά
■άλλα δημώδη άσματα, όπως δά καί είς τά ομηρικά έπη, ό ποιητής ούδα
μου έμφανίζεται ουδέ διακόπτει τήν συνέχεαχν τής διηγήσεως, ή όποία
•ρέει άδιάκοπος έκ τοΰ θείου στόματος τής προσκληθείσης Μούσης, εις
τες ρίμες ό ποιητής όχι μόνον προβάλλει είς τό προοίμιον, άλλά καί
καθ' όλον τό ποίημα παρεμβαίνει, παρουσιάζων εαυτόν ώς τόν άφη-
γούμενον καί βεβαιών ότι τά πάντα λεπτομερώς έχει έξακριβώσει καί
μετ' άκριβείας θέλει διηγηθή. Ουχί δέ σπανίως καί έκτρέπεται είς κρί-
σεις έπί τών γενομένων καί συμβουλάς καί γνώμας ψυχωφελείς διατυ-
πώνει καί ώς διδάσκαλος τών άκροατών του παρουσιάζεται. Είς δέ τό
τέλος δέν παραλείπει έν έπιλόγω νά άναφέρη τό όνομά του καί τήν
πατρίδα του καί νά ζητήση παρά τών άκροατών του συγχώρησιν όχι
•μόνον τών ποιητικών άλλά καί όλων τών άνθ·ρωπίνων αμαρτημά-
των του.

Ώς υποθέσεις έχουν διάφορα ιστορικά γεγονότα εθνικής ώς έπί
τό πλείστον υποθέσεως, άλλά συνηθέσεατα καί πολλά έντελώς τοπικής
φύσεως, φόνους, σεισμούς, ναυάγια κτλ. Καί τά μέν πλείστα έχουν τόν
τύπον ιστορικών χρονογραφικών στιχουργημάτων, είναι όμως καί με-
ρικά, ιδίως είς έθ·νικάς συμφοράς άναφερόμενα, τά όποια λαμβάνουν
τόν τύπον θρήνοι', παλαιότερα υποδείγματα τών οποίων έχομεν τούς
διαφόρους θρήνους, τοΰ Ταμερλάνου, τής αλώσεως τής Κωνσταντι-
νουπόλεως, τών 'Αθηνών, τον θανατικού τής Ρόδου κτλ.

Στίχος αύτών συνήθης είναι ό δεκαπεντασύλλαβος. Ουχί σπανίως
όμως μεταχειρίζονται καί άλλους, ών συνηθέστερος έν Κρήτη είναι ό
«νδεκασύλλαβος ιαμβικός καταληκτικός, οίον τό κατωτέρω παράδειγμα :

Τσή Σούδας τό τραγούδι ν' άρχινήξω

\j ι u _ I u .'. u

Ό δέ τρόπος τής άπαγγελίας αύτών είναι μέν ασματικός, αλλ'
εντελώς μονότονος, ούδέν κοινόν έχων πρός τά μελωδίας τών άλλων
•ασμάτων, κλέφτικων, χορευτικών κτλ.



ΡΙΜΕΣ

109

Ώς δείγμα παραθέτομεν το εκ Κρήτης μέν προερχόμενον, έκ
Χίου δέ ύπό τοΰ Pernot άποθησαυρισθεν άσμα τής Σούσας.
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(η. pernot, Rapport sur une mission scientifique.

Nouvelles Archives des Miss Scient. XI, σ. 230 άρ. 109).

Τά ανωτέρω νομίζω, ότι είναι αρκετά, διά νά έννοήση ό άναγνώ-
στης τό είδος τών ποιημάτων τούτων. Πρόκειται περί στιχουργημά-
των μάλλον ήμιλαϊκών παρά περί δημοτικών ασμάτων, έστω καί διη-
γηματικών.

"Οπως δέ τά κλέφτικα έχουν ώρισμένην άκτίνα διαδόσεως, κατ'
αυτόν τόν τρόπον καί οί ρίμες έχουν ίδιαιτέραν γεωγραφικήν περιφέ-
ρειαν, έκτός τής όποιας διαδιδόμεναι έκφυλλίζονται βαθμηδόν είς πρα-
ματικά δημιόδη ασματα. Ή γεωγραφική αί'τη περιφέρεια είναι αί νή-
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σοι καί εξ αύτών κυρίως ή Κρήτη καί ή Κύπρος, ή οποία εξακολουθεί
καί σήμερον νά παράγη άφθονίαν τοιούτων, τά όποια όμως δέν γί-
νονται καί δημοτικά. Φορείς δέ αύτών καί ποιηταί έν Κύπρω είναι έξ
επαγγέλματος ποιηταί, ποιητάρηδες έπιτοπίως καλούμενοι. Ανάλογοι
πρός τούτους ήσαν ίσως άλλοτε οί έν Κρήτη λεγόμενοι ριμαδόροι'.
Διάδοχοι δέ τών επαγγελματιών τούτων ποιητών τελευταίοι είναι οί
επαίται, οί όποιοι εις τοιαύτας ρίμας θρηνολογούν τά παθήματά των.

Εννοείται ότι ή ποιητική αύτή τεχνοτροπία δέν έμεινε κτήμα μό-
νον τών έξ έπαγγέλματος ποιητών, έπέρασεν έν μέρει καί είς τόν λαόν,
ά'νθρωποι δέ τοΰ λαοΰ, έχοντες όμως πάντοτε κάποιαν σχολικήν ή
μάλλον σχολαστικήν μόρφωσιν, κατά τόπους καί προ πάντων είς τάς
νήσους, όπου ή στιχουργική δεξιότης άκμάζει λόγω τής άκμής τής ποιή-
σεως τών όμοιοκαταλήκτων διστίχων, έποίουν καί ποιοΰν κατά τόπους
τοιαύτας ρί/ιας διά τοπικά γεγονότα διαφόρου φύσεως. "Αξιον ση-
μειώσεως είναι, ότι ή τεχνοτροπία τής ρίμας έν Κύπρω έφηρμόσ9*η
σποραδικώς καί εις παραλλαγάς παλαιοτέρων άνομοιοκαταλήκτων διη-
γηματικών ασμάτων, καί δή καί ακριτικών.

Πότε καί πώς άνεπτύχθη ή τοιαύτη ποίησις δέν ήρευνήθη άκόμη,
καθώς δέν ήρευνήθη καί ή ιστορία τών φορέων αύτής, τών έξ έπαγ-
γέλματος ποιητών. Έξ ιδίας όμως μελέτης πείθομαι ότι καί οί ποιηταί
καί ή τεχνοτροπία αύτών είναι έπίσης παλαιά, όπως καί τών άλλων
ασμάτων, τά δέ πρώτα δείγματα αύτής άνευρίσκω είς τό κατά τούς
χρόνους τής φραγκοκρατίας έν Ελλάδι (ΙΔ' αιώνα) ποιηθέν χρονογρα-
φικόν ποίημα τής κατακτήσεως τοΰ Μωρέως ύπό τών Φράγκων, το
γνωστότατον ύπό τό όνομα Χρονικδν τον Μωρέιυς. Καί κατ' αρχάς
μέν άνομοιοκατάληκτος, παρέλαβεν άκολούθως καί έχρησιμοποίησε τήν
φραγκικής προελεύσεως ρίμαν καί διεμορφώθη εις τόν τύπον, ύπό τόν
όποιον μάς παρουσιάζεται σήμερον. Τής ποιήσεως ταύτης δείγματα

1) Βλ. στ. π. κυριλκιδου, Αί γυναίκες είς τήν λαογραφίαν, σ. 42, 4S
Πρβλ. καί ό Διγενής 'Ακρίτας, σ. 61 κέ. Βλ. καί άνωτ., σ. 101. Περί τών ποιη-
τάρηδων βλ. όσα έγραψα έν Ααογρ., τόμ. Ε', σ. 650 καί μετ'έμέ ό Χρ. Παν-
τελίδης, Αύτ., τόμ. ζ', σ. 115 κέ. Πρβλ. καί ν. γ. πολιτου, Γνωστοί ποιηταί
δημοτικών όισμάτων, Ααογρ. Ε', 506 (=Λ. Σ., τόμ. 1, σ. 224). Μεταπολεμι-
κώς εγραψεν ό πετροπουλοσ, Οί ποιητάρηδες στήν Κρήτη καί στήν

Κύπρο έν Ααογρ., τόμ. ΙΕ', σ. 374 κέ. καί ό j. notopoulos, Modern Greek
heroic oral poetry, New York 1959. Βλ. καί άν., σ. 83.
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παλαιότερα έχομεν αρκετά, καί τινα καί όχι ανάξια λόγου ποιητικώς.
Έν τω συνόλω όμως, όπως εϊπομεν, ή ποιητική άξία τών προϊόντων
τής ποιητικής ταύτης τεχνοτροπίας καί μάλιστα τών νεωτέρων είναι
πολύ δλίγη.

Παρά τά άσματα τέλος δύνανται νά εξετασθούν καί διάφορα
δραματικά παίγνια καί παραατάσεις, αί όποΐαι πολλαχού τής Ελλά-
δος τελούνται κυρίως κατά τάς Άπόκρεως. Δέν πρόκειται βεβαίως εν-
ταύθα περί τίνων δραματικών παραστάσεων, έχουσών λατρευτικόν χα-
ρακτήρα καί συνδεομένων πρός τήν γονιμότητα τής φύσεως, ώς είναι
οί καλόγηροι έν Θράκη. Αί παραστάσεις περί ών ένταύθα πρόκειται,
είναι καθαρώς δραματικοί παραστάσεις, δι' ών ό λαός ύποκαθιστά τό
θέατρον, αί δέ ύποθέσεις αύτών είναι έντελώς ποιητικοί, είλημμέναι
έκ προσφιλών εις τόν λαόν ποιητικών έργων. Τοιαύται παραστάσεις
π. χ. είναι αί έκ τού Έρωτοκρίτου, τής Έρωφίλης, τής Θυσίας τού
'Αβραάμ, τής Χρυσαυγής καί τού Μυρτίλου ', τοΰ Παναράτου καί
εϊ τις άλλη.

Είναι δέ άξιαι προσοχής αί παραστάσεις αύται, ού μόνον δι' όσα
έν αύταΐς λέγονται, άλλά καί διά τήν ενδυμασίαν τών λαϊκών ύποκρι-
τών, τήν διάταξιν αύτών καί τήν ύπαίθριον έν γένει σκηνοθεσίαν, τόν
τρόπον τής ύποκρίσεως, καθώς καί τήν θέσιν τοΰ άκροατηρίου. Διά
τοΰτο ό συλλογεύς τοιούτων δραματικών παιγνίων, έάν θέλη νά δώση
τι πλήρες, πρέπει νά μή περιορισθή μόνον εις τά λεγόμενα έν αύτοΐς,
άλλά νά παράσχη καί πάσαν δυνατήν πληροφορίαν περί ολων τών
άνωτέρω.

'Άξιον έπίσης προσοχής καί μελέτης είναι καί τό λαϊκόν θέατρον
rr "' ' " " " c 1 ' Τούρκων

2) Βλ. έν Μεγάλΐ] Έλλην. Έγκυκλοπ. τό άρθρον »Καραγκιόζης» ύπό
Λ. ΡΟΥΣΣΕΛ' έπίσης ι,. ROUSSEL, Karagheuz ou un théâtre d'ombres
à Athènes, torn. I - II, Athènes 1921. Βλ. καί βιβλιοκρισίαν έν Λαογρ.,
τόμ. 8, σ. 280 - 83. Τέλος καί βιβλιοκρισίαν μου έν «Έλληνικοΐς», τόμ. 17,
ο. 428 - 431.

Ε'. ΔΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ



112

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΤ'. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αυτή είναι ή δημώδης ελληνική ποίησις, δένδρον πολΰκλαδον,
αειθαλές καί αίωνόβιον, τοΰ οποίου αί ρίζαι ριζοΰνται εις τό γόνιμον
έδαφος τής άρχαιότητος, ό κορμός γιγαντοϋται είς τούς ήρωϊκούς τοϋ
Βυζαντίου χρόνους, οί δέ κλάδοι άναθάλλουν εις τούς χρόνους τής κλε-
φτουριάς καί τών έπαναστάσεων. Τέκνον γνήσιον τής αγνής καί άπε-
ριτέχνου λαϊκής ψυχής έπί αιώνας μακρούς, τούς σκοτεινούς αιώνας
τής δουλείας, ύπήρξεν ή μόνη σχεδόν πνευματική τού ελληνικού λαοϋ
έκδήλωσις, ή μόνη αύτού καλλιτεχνική άπόλαυσις. Ώς κύριον αυτής
χαρακτηριστικών έχει τήν απλότητα καί τήν άλήθειαν είς τό συναί-
σθημα, τό άνεπιτήδευτον καί τήν είλικρίνειαν είς τήν έκφρασιν. «Έκ
τών άμεσων καί διαυγεστάτων πηγών τής γλώσσης, παρατηρεί ο
Ν. Πολίτης', ή δημώδης ποίησις άντλεί φραστικήν δύναμιν καί ένάρ-
γειαν, εγγύτερον δέ προσκείμενη είς τήν φύσιν, δέχεται άκραιφνεστέ-
ραν τήν άπό ταύτης έντύπωσιν. Ουδέν έν αύτη τό ψευδές ή τό περί-
τεχνον. Ή μέν παρατήρησις τών πραγμάτων τοϋ έξωτερικοϋ κόσμου
είναι απλή, άλλ° άκριβής, ή δ' έκφρασις τών παθών άπερικόσμητος,
άλλά βαθεία καί άληθής . . . Ή δύναμις τών πραγμάτων άναπληρώ-
νει τήν έλλείπουσαν τέχνην».

Ή φράσις αύτής κατά τόν Cl. Fauriel είναι απλή, νευρώδης καί
άπερίστροφος καί χωρεί διά περιόδων βραχειών καί σχεδόν ϊσων."Εκα-
στος στίχος άποτελεί καθ' εαυτόν αύτοτελή έννοιαν ή εικόνα πλήρη
οί'τως, ώστε ή συνέχεια τών στίχων, άπαγγελλομένη ή αδομένη ένώ-
πιον πλήθους πολυαρίθμου καί κατά τύχην συνηθ·ροισμένου, ουδέν
σχήμα, ούδεμίαν λέξιν παρουσιάζει, ήτις νά μή γίνεται σαφώς καί ευ-
κόλως άντιληπτή εύθύς άπαγγελλομένη 2.

Ή γλώσσα τέλος αύτών κατά τόν ίδιον Cl. Fauriel «ή οποία είναι
ή γνησία γλώσσα τοϋ έλλτ)νικοϋ λαοΰ, άπηλλαγμένη άπό τάς συστημα-
τικός προσπαθείας τών συγγραφέας, όπως πλουτίσουν καί τορνεύσουν
αύτήν, είναι γλώσσα άξιόλογος ύπό πάσαν έπο\|'ΐν. 'Ομογενής ώς ή
γερμανική καί πλουσιωτέρα αύτής, σαφής ώς ή γαλλική, μάλλον εύ-
καμπτος τής ιταλικής καί άρμονικωτέρα τής ισπανικής, έχει πάν ό,τι

1) Γνωστοί ποιηταί δημοτικών ασμάτων, έν Ααογρ., τόμ. Ε', 489 κε.
(= Λ. Σ. τόμ. 1, σ. 211 κ.έ ).

2) Περί τούτων βλ. στ. II. κυριακιλου, Ή γένεσις τοΰ διστίχου καί ί|
αρχή τής ισομετρίας, Θεσσαλονίκη 1947.
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χρειάζεται, διά νά θεωρηθή άπό τούδε ώς ή ώραιοτάτη γλώσσα τής Ηύ-
ρώπης. 'Αναμφιβόλως δ' είναι ή πλέον έπιδεκτική τελειοποιήσεως.
Έάν φαίνεται κατωτέρα, παραβαλλομένη πρύς τι ιδίωμα, τοΰτο είναι
μόνον τό ιδίωμα, έξ ού προέρχεται, καί τοΰ οποίου άποτελεΐ τήν νέαν
φάσιν. Καί αυτή δέ ή έλάττωσις έχει τήν άρχήν της μάλλον εΐς τάς
περιστάσεις παρά είς τά πράγματα».

ΣΤ'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Προκειμένου νΰν περί τής συλλογής τών ασμάτων έχομεν νά πα-
ρατηρήσωμεν τά εξής. Καθ' όσον τό δημοτικόν άσμα είναι άσμα, είς
τό όποιον τό κείμενον, αί λέξεις, είναι άρρήκτως συνδεδεμένοι πρός
τήν μελωδίαν, τελεία συλλογή ασμάτων θά ήτο εκείνη, ή οποία θά μάς
έδιδε λέξεις όμοΰ καί μελωδίαν. Δυστυχώς τούτο δέν είναι εύκολον,
διότι αί μέν λέξεις σημειοΰνται ευκόλως, τήν μελωδίαν όμως μόνον μου-
σικός δύναται νά σημειώση, καί μαλιστα καλός. Διότι αί κακαί μου-
σικαί άποδόσεις φυσικά δέν δύνανται νά έχουν ούδεμίαν διά τήν έπι-
στήμην σημασίαν. Διά τοΰτο κατά τά τελευταία έτη, όπως έξασφαλισθή
ή ακρίβεια τής άποδόσεως, έχρησιμοποιήθη πρώτον διά τήν καταγραφήν
τών δημωδών μελωδιών ό φωνογράφος, τοΰ οποίου αί πλάκες είς
έκάστην στιγμήν δύνανται νά έπαναλάβουν τό αύτό μέλος, έπειτα δέ
άπό δεκαετίας καί τό μαγνητόφωνον διά τήν ήχογράφησιν τής μελω-
δίας καί τής μουσικής έπί ειδικής ταινίας. Διά τών μέσων τούτων επι-
τρέπεται ό έλεγχος τής άκριβείας τής γραπτής μουσικής άποδόσεως.

Ώς πρός τό κείμενον παρατηροΰμεν ότι, καθώς καί εΐς όλα τά
δημώδη κείμενα, ή καταγραφή πρέπει νά είναι πιστή καί ακριβής,
ουδέν μεταβάλλουσα καί ούδέν προσθέτουσα ούδ' άφαιροΰσα. Ού μό-
νον δέ κατά τάς λέξεις, άλλά καί φθογγικώς ή καταγραφή δέον νά
είναι πιστή. 'Ιδίως δέν πρέπει νά παρασύρεται ό καταγράφων άπό τό
επιτόπιο ν ιδίωμα καί νά προσαρμόζη τό άσμα εις αύτό. Καθώς παρε-
τήρησα καί εγώ καί άλλοι προσεκτικοί συλλογείς, ή γλώσσα τών ασμά-
των καί γραμματικώς καί φθογγικώς δέν προσαρμόζεται τελείως πρός
τό τοπικόν εκασταχοΰ ιδίωμα. Ή ποίησις διετήρησε κάποιαν παρά-
δοσιν είς τήν γλώσσαν, ή οποία τήν έμποδίζει νά ταυτισθή πρός τό
ιδίωμα. 'Έπειτα τά άσματα, άπαξ ποιηθέντα, μεταφέρονται άπό τόπου
είς τόπον, δέν είναι δέ εύκολον, κυρίως έ'νεκα τοΰ μέτρου, νά προσαρ-
μόζωνται τελείως εις τό εκασταχοΰ κρατούν ιδίωμα. Ή προσαρμογή
αύτών δέν είναι εί μή σχετική, ούδέποτε δέ πλήρης. Πλήν τούτου τά

8
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άσματα πολλάκις διετήρησαν καί άρχαιοπρεπεστέρας λέξεις, τών οποίων
ή σημασία έχει λησμονηθή καί διά τοΰτο πολλάκις έφθάρησαν κατά
τοιοΰτον τρόπον, ώστε δέν δύναται τις νά άναγνωρίση αύτάς. Εννοεί-
ται ότι καί τάς λέξεις ταύτας ό συλλογεύς πρέπει νά σημειώνη άκρι-
βώς, ώς λέγονται, προσθέτων καί τήν έρμηνείαν τής λέξεως, τήν οποίαν
δίδουν είς αύτήν οί χωρικοί ή χαρακτηρίζων αύτήν ώς άγνώστου ση-
μασίας, έάν δ χωρικός ούδέν περί αύτής έχη νά εΐπη'.

"Επειτα είναι άνάγκη δ συλλογεύς νά προσεχή καί νά σημειώνη
καί άλλα τινά πράγματα, απαραίτητα, ίνα ή συλλογή αύτοΰ έχη άναμ-
φισβήτητον άξίαν. Έν πρώτοις πρέπει νά σημειώνεται άκριβώς ό τό-
πος, έξ ού κατεγράφη τό άσμα, καθώς καί τό όνοματεπώνυμον, ή ηλι-
κία καί ή καταγωγή τοΰ ύπαγορεύσαντος. Πλήν τούτων άπαραίτητον
είναι έπίσης νά σημειοονεται καί ή περίστασις, καθ3 ην τό άσμιι
άδεται, έάν δέ είναι δυνατόν, οσάκις είναι άδύνατος ή καταγραφή τοϋ
μέλους, νά δηλοΰται κατά τινα τρόπον καί ό τρόπος, κατά τόν όποιον
άδεται. Ώς πρός τό πρώτον παρατηρώ, ότι αύτός ό λαός κατά τόπους
χαρακτηρίζει τά διάφορα άσματα άναλόγως τής περιστάσεως, κατά τήν
οποίαν αδονται είς τραγούδια τής τάβλας, τσομπάνικα ή κλέφτικα,
τον χορού, τον δρόμον ή τής τάβλας, τσή ξεφάντωσης, τσή στράτας
κτλ.-. Αί δέ τοιαΰται πληροφορίαι μάς δίδουν νά έννοήσωμεν τήν
θέσιν, τήν οποίαν κατέχει εις τό βίον τοΰ λαοΰ τό άσμα, πράγμα τό
όποιον μάς βοηθεί έξαιρετικώς είς τήν έξήγησιν διαφόρων φαινομένων
έν τε τή δημιουργία καί τή παραδόσει τών κειμένων τών δημοτικών
ασμάτων. Ούτως ό ευρισκόμενος ενώπιον τοΰ καταπληκτικοΰ πλήθους
τών διστίχων ούδέποτε θά ήδύνατο νά έννοήση τήν άφθονον ταύτην
παραγωγήν, έάν ήγνόει τήν πολλαπλήν τοΰ διστίχου χρήσιν εις τον
κλήδοναν, είς τούς χορούς, είς τούς γάμους καί μάλιστα εις τούς ποιη
τικούς άγώνας. Ώς πρός τό δεύτερον σημειώνω ώς παράδειγμα τό
έξής. Ό διεξερχόμενος τήν συλλογήν τών κρητικών ασμάτων τοΰ Άντ.
Γιάνναρη απορεί πώς, ενώ έν Κρήτη σώζονται πλείστα μακρά άσματα,
πράγμα τό όποιον δεικνύει ότι ή δημοτική έκεί ποίησις δέν περιέπεσεν
είς παρακμήν, όπως τοΰτο συμβαίνει είς τάς πόλεις, απαντώνται καί
πλείστα, τά οποία φαίνονται όχι ώς λείψανα έκ στίχων λησμονηθέν-
των ασμάτων, αλλ' ώς ασματα περικεκομμένα, άσματα τά οποία ό

1) Περί τούτων εγραι|>ε λεπτομερέστερον ό Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Γλώτ-
ται» δημοτικών τραγουδιών ('Αφιέρωμα είς Μαν. Τριανταφυλλίδην, σ. 337-365).

2) Ααογρ., τόμ. Α', 1909, σ. 14 0.



ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ ΑΣΜΑΤΩΝ

115

άδων άφήκεν ατελείωτα. Ούτω π. χ. τό άσμα τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή
(σ. 104, άρ. 93) φέρεται είς τρεις μόνον καί ήμισυν στίχους.

Ό Διγενής ψνχομαχεΐ κ' ή γής τόνε τρομάτσει'
βροντά και τ ρε//' <5 ουρανός και οειέτ' άπάνίο κόπ/ιος,
κ' ή πλάκα τόν άνατριχιξ,, πως θά τότε πκεπάαι/'
πώς θά ηκεπάπΐ] τέθοιο νιό.

Τό πράγμα μοΰ εξήγησε Ινρής εκ τής έξής συνήθειας, κρατούσης
έν Κρήτη. Τά ασματα ταΰτα αδονται έν συμποσίοις τή συνοδεία λύρας,
επειδή δέ πάντες οί παρόντες έκ περιτροπής πρέπει νά τραγουδήσουν,
πράγμα τό όποιον δέν θά κατωρθοϋτο, αν έκαστον άσμα έφθ-ανε μέχρι
τοΰ τέλους, έ'καστος τών παρόντων άδει τρεις μόνον κοντυλιές '.
Ούτω τό άσμα μένει άτελείωτον. 'Επειδή δέ αύτό είναι τό συνήθως
συμβαίνον, τό ύπόλοιπον τοΰ άσματος περιπίπτει ούτως είς άχρηστίαν,
λησμονείται καί τό ασμα άπομένει κολοβόν.

'Εξ Αίγίνης έχομεν τήν πληροφορίαν (Ααογρ., τόμ. Η', π. 69 σημ. 1),
ότι εις παλαιοτέρους χρόνους οί άοιδοί, φιλοτιμούμενοι νά ψάλλουν
οσον τό δυνατόν περισσότερα τραγούδια, διά νά άκούσουν έγκώμια
καί επαίνους, ώς πολλά γνωρίζοντες, καί διά χρηματικός άκόμη ώφε-
λείας, έτεμάχιζον τά τραγούδια καί συνήρμοζον τά τμήματα είς τρό
πον, ώστε νά μή φαίνεται ή πράξίς των. Κατ' αύτόν τόν τρόπον έδη-
μιουργοΰντο βραχύτεραι παραλλαγαί.

"Επειτα εις τό αύτό, άνωτέρω παρατεθέν, άσμα, παρατηρεί κα-
νείς ότι τελειώνει είς ήμισυν στίχον, πράγμα τό οποίον καί είς πλείστα
άλλα ασματα παρατηρείται. Τοΰτο πάλιν εξηγείται έκ τοΰ τρόπου,
κατά τόν όποιον συνηθίζουν νά άδουν τά ασματα ταΰτα, καί κατά
τόν όποιον ή μελωδία, καταλαμβάνουσα ένα καί ήμισυν στίχον, δέν
προχωρεί άπό στίχου είς στίχον άλλ' έπαναλαμβάνει τό έκάστοτε τε-

1) Τί ακριβώς έννοεϊ ή φράσις δέν ήδυνήθην νά εξακριβώσω. 'Υποθέτω
οτι είναι βίλημμένη έκ τής συνοδευούσης τούς στίχους μελωδίας, τής παιζο-
μένης είς τήν λύραν, ήτις εκτείνεται συνήθως είς ενα καί ήμισυν στίχον.
[Πιθανωτέρα φαίνεται ή γνώμη περί τής προελεύσεως τοϋ ονόματος έκ τοϋ
παλαιότερον έν χρήσει μουσικού οργάνου μαντονρας, αίιλοϋ εκ καλάμου. Τοϋ
καλάμου τό τμήμα άπό τοϋ ενός διαφράγματος είς τό ετερον καλείται κόν-
τυλας" ή μαντούρα δέ κατασκευάζεται άπό ενα κόντυλαν καλάμου, τούτου δέ
τό μουσικόν μέλος τό έκτελούμενον έπ'αύτοϋ έκλήθη κονδυλιά. (ΜΑΡΙΑΣ
ΛΙΟΥΛΑΚΗ, Λαογραφικά Κρήτης, τόμ. Α'. Μαντινάδες, Άθήθαι 1938, σ. 350)].



116

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ ΑΣΜΑΤΩΝ

λευταΐον προηγούμενον ήμιστίχιον καί καταλήγει είς τό πρώτον ήμι-
στίχιον τοΰ άκολούθ-ου στίχου κατά τόν εξής τρόπον :

Τον Κίτσον ί; μάννα κάθονταν στην ακρη στο ποτάμι,
με το ποτάμι μάλλωνε

με τό ποτάμι μάλλαινε κα\ το πετροβολούσε
ποτάμι μ' γιά λιγόστεψε,
ποτάμι μ,' γιά λιγόστεψε, κτλ.

Τά άνωτέρω παραδείγματα είναι, πιστεύω, άρκετά διά νά κατα-
δείξουν τήν σπουδαιότητα τών πληροφοριών περί τών οποίων ώμι-
λήσαμεν.

'Ασμάτων συλλογαί έχουν δημοσιευθή πλεΤσται μέχρι τοΰδε καί υπό
ξένων καί υπό ημετέρων, έκ τών οποίων άναφέρομεν ενταύθα τάς σπουδαιο-
τάτας. Πρώτη σπουδαία συλλογή είναι ή τοΰ Γάλλου ci,. KAURIEL, Chants
populaires de la Grèce moderne, δημοσιευθείσα κατά τό 1824- 1825 μετά
γαλλικής μεταφράσεως τών κειμένων. "Η συλλογή αΰτη διατηρεί καί σήμε-
ρον άκόμη τήν άξίαν της διά τήν μακράν είσαγωγήν, ή όποια προτάσσεται,
καθώς καί δι' άλλας σπουδαιοτάτας παρατηρήσεις τοΰ Γάλλου συγγραφέως
καί ερευνητού. Μετ' αυτήν έρχεται ή τοΰ nic. dan tommasEO, Canti popu-
luri, Venezia 1842, τόμ. IV, ή τοΰ ant. μανουσου, Τραγούδια έθνικά, Κέρκυρα
1S50, ή τοΰ σιι. ζαμπελιου, "Ασματα δημοτικά τής 'Ελλάδος, Κέρκυρα 1852

— ούτος όμως πολλαχώς έφθειρε τά κείμενα αυθαιρέτως διορθών — ή τον
λ. ιατριδου, Συλλογή δημοτικών άσμάτο^ν παλαιών καί νέων, 'Αθήναι 1859·
"Επειτα αί συλλογαί τοΰ τη. kind, Neugriechische Poesien, Leipzig 1833.

— Anthologie. Leipzig 1844.—Neugriechische Volkslieder, Leipzig 1840,
τοΰ m. de marcellus, Chants du peuple en Grèce, Paris 1851.

Πάσας τάς άνωτέρω συλλογάς, πλήν τής τοΰ Μανούσου καί Ίατρίδου,
καθώς καί άλλας, αί όποΐαι εΐχον δημοσιευθή είς περιοδικά καί πραγμα-
τείας διαφόρους, ίστορικάς, τοπογραφικός κτλ., συνεκέντρωσεν ό arn. tas-
sow είς τήν συλλογήν αύτοΰ : Τραγούδια Ρωμαίικα.—Popularia carmina
Grteciœ recentioris, Lipsiie 1860. 'Αλλά καί έκτοτε πλεϊσται όσαι συλλογαί
έδημοσιεύθησαν καί εις αυτοτελή βιβλία καί είς γενικωτέρας λαογραφικάς
συλλογάς καί είς περιοδικά καί ημερολόγια καί είς διαφόρους πραγματείας.

Αυτοτελείς συλλογάς άξίας λόγου σημειοΰμεν κατά χρονολογικήν σει-
ράν τάς έξης : γ. χασιωτου, Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών
ασμάτων, 'Αθήναι 1866. — μ. λελεκου, Δημώδης άνθολογία, 'Αθήναι 1868 —
ant. jeannaraki, "Ασματα Κρητικά, Leipzig 1876. — Π. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, Συλ-
λογή δημοιδών ασμάτων τής 'Ηπείρου, "Αθήναι 1880. — εμ. legrand, Re-
cueil de chansons populaires grecques, Paris 1882. — paul lagarde, Neu-
griechisches aus Klein Asien, Güttingen 1886. — g. f. abbott, Songs of
Modern Greece, Cambridge 1900.—α. δ. γουσιου, Τά τραγούδια τής πα-
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τρίδος μου, Θεσσαλονίκη 1901. — γεωργ. παχτ1κου, 260 δημώδη ελληνικά
άσματα, 'Αθήναι 1905. — λγ. θερου, Δημοτικά τραγούδια, 'Αθήναι 1909.—
αρ. κριαρη, Κρητικά άσματα, έν Χανίοις 1909, έκδ. Β', 1920. — μ. μ1χαηλ1
λου, Καρπαθιακά δημοτικά άσματα, Κωνσταντινούπολις 1913.

Βιβλία, περιέχοντα πλήν άλλου λαογραφικού ύλικοϋ και συλλογάς άξιας
λόγου διά τό πλήθος τών φσμάτων, σημειοϋμεν ένταϋθα τά ακόλουθα :
ΕΠ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ, Τά Σαμιακά, τόμ. Ε', Σάμος 1887. — bern. schmidt,
Griechische Märchen, Sagen und Volkslieder, Leipzig 1877. — π. Ι1ΑΠΛ-
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, Περισυναγωγή γλωσσικής ϋλης καί έθίμων τοΰ έλληνικοϋ
λαοΰ, Πάτραι 1887. — MIX. ΛΕΛΕΚΟΥ, Έπιδόρπιον, 'Αθήναι 1888. — αΘ. ΣΛ-
ΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Κυπριακά, τόμ. Α', 'Αθήναι 1890. — Κ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ, Χιακά ανάλε-
κτα, 'Αθήναι 1890. — π. ΒΛΑΣΤΟΥ, Ό γάμος έν Κρήτη,'Αθήναι 1893. — EMM.
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ, Καρπαθιακά, 'Αθήναι 1896. — η. pernot, Rapport sur une
mission scientifique en Turquie, Paris 1903. — c. l·". abbott, Macedonian
Folklore, Cambridge 1903. — ν. ΛΑΣΚΑΡΗ, Ή Λάστα καί τά μνημεία της,
ίΐΰργος 1903 - 1910. — ΜΙΛΤ. ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ, Συλλογή άνέκδοτος ήθών,
■εθίμων καί δημοτικών ασμάτων, Βάρνα 1903. — alb. dikterich, Sprache
und Volksüberlieferungen der südlichen Sporaden, Wien 1908.

Περιοδικά τέλος έν τοις όποίοις έδημοσιεϊίθησαν πλούσιαι συλλογαί
ασμάτων, είναι ή Πανδώρα (τ. A'-KB', 1850 -1872), ό Παρνασσός μετά τών
Νεοελληνικών 'Αναλέκτων αύτοΰ (1871 -72), Ό εν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός
Φιλολογικός Σύλλογος, σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον ύπό τοΰ ομωνύμου
•συλλόγου, μετά τοΰ Ζωγραφε'ου αγώνος, τόμ. Α' (1891), Β' (1896), τό Αελτίον
της 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας, τόμ. 1-7 καί τό είδικόν διά τά λαο-
γραφικά περιοδικόν τής έν 'Αθήναις 'Ελληνικής Λαογραφικής 'Εταιρείας,
ή Λαογραφία, τής όποιας οί μέχρι τοΰδε εκδοθέντες τόμοι περιέχουν άφθυ-
νώτατον καί λίαν άξιόλογον ΰλικόν.

Είς τά άνωτέρω πρέπει νά προστεθούν αί άπό τοΰ 1922 καί έντεΰθεν
δημοσιευθεΐσαι συλλογαί καί πραγματειαι είτε αυτοτελώς είτε είς περιοδικά,
αί όποΐαι άναγράφονται εις τάς έν τή *'Επετηρίδι τοΰ Λαογραφικού 'Αρ-
χείου* δημοσιευθείσας «Βιβλιογραφίας τής έλληνικής λαογραφίας» ύπό τών
Γ. Κ. Σπυριδάκη, Δ. Οίκονομίδου καί Γ. Μέγα. Βλ. Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου,
τόμ. 5, π. 191 - 207. 8, σ. ill -235. Ρ/10, σ. 204- 251,369. 11/12, σ. 85-105,
361 - 367. 15/16, σ. 127 - 144.

"Αξιον σημειώσεως είναι ότι έπληθύνθησαν αί συλλογαί, αί περιλαμβά-
νουσαι καί τήν μουσικήν. Έκ τούτων σημειοϋμεν ένταϋθα τάς σπουδαιοτά-
ταζ - κ. α. ψαχου, Δημώδη άσματα Σκύρου είς βυζαντινήν καί εύρωπαϊκήν
παρασημαντικήν, Άθ. 1910. — κ. α. ψαχου, Δημώδη άσματα Γορτυνίας εις
βυζαντινήν καί εύρωπαϊκήν παρασημαντικήν, Άθ. 1923.— ν. γ. μακρη -
ευ. α. παπαδοπουλου, Δωδεκανησιακή λύρα, ήτοι δημώδης ποίησις καί μου-
σική τής νήσου Κάσου, Πόρτ Σάϊδ 1928. — 50 δημώδη άσματα Πελοποννή-
σου καί Κρήτης. Συλλογή αδειου αθηνων, Άθ. 1930. — γεωργ. λαμπελετ,
Ή ελληνική δημώδης μουσική, 60 τραγούδια καί χοροί, Άθ. 1933. — s. baud-
bovy, Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, τ. 1-2, Άθ. 1935 -1938. — του ιδιου,
La chanson populaire grecque du Dodécanèse. Paris 1936.— μελπωσ mep-
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aie, Τραγούδια χής Ρούμελης, 'Αθ. 1941. — ΣΠ. δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ, Δημοτικά
τραγούδια 'Ηπείρου καί Μοοριά σέ βυζαντινή καί εύρωπαϊκή παρασημαντική,
Άθ. 1950. — Π. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΑΟΥ, Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ καί Π. ΠΑΠΛΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,
Μουσικά κείμενα δημοτικών τραγουδιών τής Θράκης, τομ. A', 'Ait·. 1956.—
Γ. Λ. ΡΗΓΑ, Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός. Τεϋχ. Α'. Δημώδη ασματα (είς εκ-
κλησιαστικών καί εϋρωπαϊκήν παρασημαντικήν). Θεσσαλονίκη 1958. —
bertrand bouvier, Δημοτικά τραγούδια άπό χειρόγραφο τής Μονής των
'Ιβήρων, 'Αθήναι i960.

Έκλογήν κατά τό ύπόδειγμα τού Ν. Γ. Πολίτου έδημοσίευσεν ό δ. πε-
τροπουλοσ ύπό τόν τίτλον «'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια», Άθ., τόμ. α'
1958, τόμ. Β', 1959. Νεωτέρα εκδοσις έγένετο ύπό τοϋ λαογραφικου αρχειου :
'Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια (έκλογή), τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1962.

'Εκ τών δημοσιευθεισών μελετών, πλήν τών σημειωθεισών άνωτέρο) εις
ύποσημειώσεις, σημειοϋμεν ενταύθα τάς ακολούθους ώς λίαν άίιαναγνώ-
στους : γιαννη μ. αποστολακη, Τά δημοτικά τραγούδια. Μέρος Α'. Οί συλ-
λογές. 'Αθ. 1929. — του ιδιου, Ή συλλογή τοϋ 'Αραβαντινοϋ. Τό κλέφτικο
τραγούδι. 'Αθ. 1941. — του ιδιου, Τό κλέφτικο τραγούδι. Τό πνεύμα κ' ή
τέχνη του. 'Αθ. 1950. — μελπωσ μερλιε, Ή μουσική λαογραφία στήν 'Ελ-
λάδα. Δοκίμιο. 'Αθ. 1935. — sam. baud - bovy, La chanson populaire grec-
que du Dodécanèse. I. Textes. Paris 1936. — του ιδιου, Études sur la
chanson clephtique. Athènes 1958.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Ε Π Ω Δ A I

Α'. ΓΕΝΙΚΑ

ΑΙ επφδαί, όπως καί ή λέξις δεικνύει, είναι ασματα μαγικά,
τών όποιων ή άπαγγελία μόνη ή συνοδευομένη ένίοτε καί ύπό μαγικών
πράξεων έχει τήν δύναμιν, νά έκδιώκη τό κακόν έν γένει ή καί νά τό
έμβάλλη όπου θέλει ό έπάδων. "Ισως φανή παράξενον, ότι τάς έπωδάς
όρίζομεν ώς μαγικά άσματα, ένώ είναι γνωστόν, ότι καί σήμερον καί
είς τήν άρχαιότητα άκόμη οί έπάδοντες όχι μόνον δέν άδουν, άλλά μόλις
ψιθυρίζουν τάς λέξεις, όπως αύται μή γίνουν άκουσταί. Δικαιολογεί,
όμως τόν όρισμόν ή άρχή τών επωδών, τής οποίας λείψανον είναι καί
ή σημερινή κατά τό πλείστον έμμετρος αύτών μορφή.

Ή έπωδή είς τάς άρχάς της είναι πραγματικόν άσμα κατά τόν
τρόπον, εννοείται, τών κατά φύσιν λαών, συνοδευόμενον ύπό μαγι-
κού χορού μετά διαφόρων μιμικών μαγικών κινήσεων, αί όποΐαι σκο-
πόν έχουν νά καταναγκάσουν τόν δαίμονα νά ύποταχθή εις τάς διατα-
γάς τοΰ μάγου. Βαθμηδόν μέ τήν πρόοδον τοΰ πολιτισμοΰ καί τόν
περιορισμόν τών μαγικών τελετών παρελείφθησαν οί μαγικοί χοροί
καί έμειναν κατά τό μάλλον ή ήττον μόνον αί λέξεις, ώς μέσον μαγι-
κόν, δυνάμενον νά έπιδράση έπί τών διαφόρων δαιμονίων, έπί τών
ασθενειών, τάς οποίας καί αύτάς ό λαός έξακολουθεΐ νά φαντάζεται
ώς δντα προσωπικά, κακοποιά, δηλ. ώς δαίμονας, ώς καί έπί τής πέριξ
φύσεως εμψύχου καί άψύχου.

Πλήν τής μεταβολής ταύτης, μέ τήν άνάπτυξιν άνωτέρων περί τοΰ
θ·είου ιδεών ύπέστησαν καί άλλην μεταβολήν αί επφδαί, καθ' όσον είς
αύτάς εισήλθε καί νέον στοιχεϊον, ή έπίκλησις τής άνωτέρας τοΰ θείου
δυνάμεως. Ούτω δέ βαθμηδόν μετεβλήθησαν είς ευχής, χωρίς όμως
καί διά τοΰτο, όπως δά συμβαίνει εις τήν λαογραφίαν, νά παύσουν
υφιστάμεναι καί αί τάς πρωτογόνους ιδέας άντιπροσωπεύουσαι.

Είναι δέ ή πίστις εις τήν μαγικήν δύναμιν τής λέξεως διαδεδο-
μένη εις άπαντας τούς λαούς, καί σημερινούς καί παλαιοτέρους, ή δέ
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επωδή άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων άπετέλεσεν ίσχυρότατον μαγικόν
μέσον πρός θεραπείαν ασθενειών ζώων και ανθρώπων, προαγωγήν
τής βλαστήσεως, άποδίωξιν βλαβερών εντόμων καί ζώων, άποτροπήν
χαλάζης, άποδιοπομπήν καί καταναγκασμόν δαιμονίων κτλ. Είς τοίις
'Ινδούς, Χαλδαίους, Αιγυπτίους ήσκείτο επισήμως ή έπορδή υπό τών
ιερέων, καί παρά τοις "Ελλησι δέν ήτο άγνωστος. "Ηδη είς τόν "Ομη-
ρον τό αίμα, τό όποιον ρέει έκ τοΰ τραύματος τοΰ 'Οδυσσέως, δι'
έπωδών σταματά.

Ώτειλήν δ' Όδυοήος αμνμονος άντιθέοιο
δήααν επισταμένως' έπαοιδί) δ' αίμα κελαινυν
εσχεθον (Όδυσσ. τ, 456).

Παρά τοις Ρωμαίοις αί έπωδαί ήσαν εις κοινοτάτην χρήσιν διά
πάσαν περίστασιν τοΰ βίου καί μάλιστα τοΰ άγροτικοΰ, περιέσωσαν δέ
καί άρκετάς οι Ρωμαίοι συγγράφεις. Τήν δέ πίστιν εις τήν δύναμιν
αυτών χαρακτηρίζουν άριστα οί έξής στίχοι :

S tel I in utque lierbis vis est, seil maxima verbis
tantuiu verba valent, quantum mens sentiat ilia.

Κατά δέ τούς πρώτους μετά Χριστόν αιώνας, ότε έ'νεκα τοΰ συγ-
κρητισμοΰ τών θρησκευμάτων καί τής έπικρατήσεως τών άνατολικών
ηύξήθη ή δεισιδαιμονία, αί έπωδαί είσήλασαν εις όλα τά κοινωνικά
στρώματα, καθ' άπαντα δέ τόν ρωμαϊκόν κόσμον ιερείς Αιγύπτιοι και
Χαλδαΐοι καί λοιποί άνατολίται, καί μάντεις καί προφήται, ήσκουν
τό έργον τοΰ έποιδοΰ καί γόητος.

Έκ τών έθνικών ή χρήσις τών έπωδών είσήλθεν ύπό τήν μορφήν
τοΰ έξορκισμοΰ καί τών εύχών καί εις τούς χριστιανούς, ύπήρχε δε
κατά τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους ιδιαιτέρα τάξις εξορκι-
στών, οΐτινες είχον τήν δύναμιν διά τών έπωδών αύτών νά έκβάλλουν
δαίμονας καί νά θεραπεύουν άσθενείας. Τόση δέ ήτο ή πίστις εις τήν
δύναμιν τών έπωδών, ώστε καί πατέρες τής Εκκλησίας, νηφάλιοι καί
φιλοσοφικώτατοι, ώς π. χ. ό Ώριγένης, ού μόνον άναγνωρίζουν τήν δύ
ναμιν τών λέξεων αύτών, άλλά καί πλάττουν τοιαύτας, στηριζομένας
εις τήν δύναμιν τών χριστιανικών ονομάτων πρός χρήσιν τών χριστια
νών '. Οί εξορκισμοί τοΰ βαπτίσματος, οί είς τόν Μέγαν Βασίλειον

1) 'Αντιθέτως ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος έπιτίθεται σφοδρώς εναντίον
τών είσαγόντων είς τάς οικίας αύτών γραΐδια, έπάδοντα καί όταν άκόμη με-
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αποδιδόμενοι άφορκισμοί, καί αΐ ποικίλαι εύχαί είναι ή συνέχεια τών
επωδών εντός τής χριστιανικής Εκκλησίας. Άλλά καί έν γένει, ώς εϊ-
πομεν ήδη, εις δλους τούς λαούς καί εις όλα τά θρησκεύματα ή μα-
γική επωδή ύπήρξεν ή μήτηρ τής θρησκευτικής ευχής, τής προσευχής
καί τού ύμνου, καθόσον ο άνθρωπος έσχημάτιζε βαθμηδόν άνωτέραν
περί τού θείου ίδέαν.

Β'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΩΔΑΙ
1) "Ονομα και διαίρεσις.

Είς ημάς τούς σημερινούς "Ελληνας αί έπωδαί είναι γνωσταί ύπό
τά ονόματα ξόρκια, γητέματα, γητειές κλπ., συνοδεύονται δέ
συνηθέστατα όχι βέβαια ύπό μαγικών χορών, άλλά ύπό διαφόρων κινή-
σεων καί πράξεων, αί όποΐαι καί αύται έχουν μαγικήν σημασίαν. Toi
αύται π. χ. είναι τό μυύτζωμα, τό φτύσιμο, τό φύσημα, τό γλείψιμο
τού μετώπου, τό χριστιανικώτερον σταύρωμα, ή κρονσις πυρολίθων
προς παραγωγών σπινθήρων, ή χρήσις τοΰ μαυρομάνικον μαχαιριού
κτλ. Λέγονται δέ ψιθυριστά καί φυλάττονται μυστικαί, διότι άλλως
χάνουν τήν δύναμιν των.

Είναι δέ αί νεοελληνικοί έπφδαί πολλαί καί ποικίλαι, άλλαι εις
άλλας μαγικός αντιλήψεις έχουσαι τήν άρχήν αύτών. Θά ήδύνατο βε-
βαίως νά διαίρεση τις καί κατατάξη αύτάς άναλόγως τής χρησιμοποιή-
σεως των. Άλλ' ή τοιαύτη διαίρεσις δύναται νά διασπάση τά όμοια,
καθόσον ουχί σπανίως ή αύτη αύτουσία ή μέ μικράν τροποποίησιν χρη-
σιμοποιείται διά πολλαπλάς αιτίας. "Οθεν άνάγκη πάσα νά προηγήται
ή συγκέντρωσις τών επωδών κατά τήν ομοιότητα τών κειμένων. Τά
δμοια κείμενα δέν πρέπει νά διασπώνται. Πρέπει μόνον νά σημειώνε-
ται παρ' έκάστω καί ή χρήσις αύτοΰ.

Τήν συγκέντρωσιν ταύτην πρέπει νά άκολουθήση ή ταξινόμησις
συμφώνως πρός τήν φύσιν τών επωδών, συμφώνως πρός τάς μαγικάς
τοϋτ' έστιν ιδέας, έκ τών οποίων ένεπνεύσθησαν. Τοιαύτην τινά διαί-
ρεσιν έφήρμοσεν εις τάς άρχαίας έπωδάς ό συγκεντρώσας αύτάς Heim.
Διά ταύτης χωρίζονται αί έπωδαί είς διαφόρους κατηγορίας, τών οποίων
εκάστη έκφράζει καί ϊδιαίτερον είδος αντιλήψεως, ώς πρός τόν τρό-

ταχειρίζωνται τό όνομα τοΰ Θεοϋ. Βλ. ΣΤ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΛΟΥ, 'Αρχαία ελληνική
θρησκεία καί χριστιανισμός. (Πρακτικά τοΰ Α' Συνεδρίου 'Ελληνοχριστιανι-
κοί πολιτισμού, 'Αθήναι 1956, σελ. 96).
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πον δι' ού προκαλείται ή μαγική ενέργεια, μας δίδεται δέ τοιουτοτρό-
πως ή είκών τών ίθυνουσών έν ταΐς έπωδαΐς ιδεών. Κατά τήν διαί-
ρεσιν ταύτην έχομεν εις τάς νεοελληνικός έπωδάς :

α') τάς άμέσους, δηλ. έκείνας, κατά τάς οποίας μόνη ή μνεία
τής έπιθυμίας είναι άρκετή διά τήν έκπλήρωσιν αύτής. Ούτο) π. χ.
όταν θέλουν ποΰλες καί κατσοΰλες, λέγουν :

"Ολο πονλες
και καταονλες.

β') Τά κυρίως ξόρκια, καθ' ά ο έπάδων καλεί, έπιτάσσει ή εξορ-
κίζει τό κακόν νά φύγη, οίον :

'.4οτέρα μελανέ,
μελανέ μελαχροινέ,

Φά' τό γάλα, φά' τό μέλι,
κι αφες τον παιδιού τ'άντέβι.

(Λαογρ., χόμ. Δ', σ. 58 γ').

Τοΰ έξορκισμοΰ προηγείται ενίοτε καί τό όνομα αγίου ή αγίων,
έν ονόματι τών οποίων ό εξορκιστής ξορκάει, π. χ.

M à τόν αγιο Σπυρίδωνα,
μ à τόν αγιο Παντελεήμονα,
ξορκάω τό κονάκι,
và πάη ατά όρη, ατά βουνά,
οτί]ς Παναγιάς τό γάλα.

γ') Τάς έπωδάς, αί όποΐαι συνοδεύονται καί ύπό άπειλών, ότι
δηλ. αυτός ό έπάδων ή ό άγιος, δν επικαλείται, ή δαίμων ή θηρίον τι,
θέλουσι κακοποιήσει τήν άσθένειαν, εάν έξακολουθή νά παραμένη, π. χ.

"Α.μ, αμ κριθαράκι, γιατ' είμαι πρώτο παίδι τής μάννας μον

και οέ τρώω.
ή Φενγα λονγκα, οέ κυνηγάει ή δρονγκα.

δ') Τάς έπωδάς, έν αίς ό έπάδων καλεί τόν Χριστόν ή τούς αγίους
ή καί ουράνια σώματα, έχοντα έπίδρασιν έπί τών άνθρώπων, ώς ή
σελήνη καί τά άστρα, τά όποια πολλάκις κατά δημώδεις δοξασίας καί
πέμπουσι τάς άσθενείας. Π. χ. οί έχοντες μυρμητζέλλες (άκροχορδό-
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vac) εις τάς χείρας ή τούς πόδας λέγουν τά έξής, ρίπτοντες άμα όπι-
σθέν των χαλίκια

"Αστρι μον, πρωτάστρι μον,
μον 'διυσες τά πρόβατά σον,
τά φύλαξα, τά βόσκησα,
παρ' τα δός τα κι άλλοννον.

(Λαογρ., τόμ. Δ', σ. 35).

ε') Τά ν ο μ α τ ί σ μ α τ α τάς έπωδάς δηλ. έκείνας έν αΐς αναφέ-
ρεται τό όνομα τοϋ πάσχοντος μόνον ή μετά τοΰ ονόματος τοΰ Χρι-
στού, τής Παναγίας κτλ. ή καί μόνον τό όνομα τοΰ Χριστοΰ κτλ.
II. χ. Χρίστος, Παναγία, ' Αηγιάννης καί ό (δεΐνα) κττ.

ς·') Τάς έπωδάς, έν αίς ό πάσχων προσπαθεί νά μεταδώση τό
κακόν εις ά'λλα όντα, π.χ. ζώα, δένδρα κτλ., νομίζων, ότι ούτω θέλει
άπαλλαχθή ό ίδιος. II. χ. όταν έχουν γαρδαβίτσες (άκροχορδόνας) τών
χειρών), όταν ϊδουν καβαλλάρη μέ άσπρο άλογο λέγουν

"Ε ! καβαλλάρη με τό γρίβο σ' άλογο
Φτον ! γαρδαβίτσες στον κ. . . σον.

ζ') Τάς έπωδάς, έν αΐς διά τών ομοίων έπάδονται τά δμοια, π. χ.

Καθώς σαρώνει ή σκούπα νά φνγη ό πόνος.

Συνήθως αί έπωδαί αύται συνοδεύουν καί αντιστοίχους μαγικάς
όμοιοπαθητικάς πράξεις, έξαγγέλλουσαι τά τελούμενα. 11. χ. ό πάσχων
άπό μαρδαβίτσες (άκροχορδόνας), κρατών είς τήν πάσχουσαν χείρά τοτ>
αλάτι, χύνει αύτό εις τό ύδωρ λέγων

"Οπως λειώνει τό αλάτι, νά λειώσουν κι οί μαρδαβίτσες μον.

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

"Οπως ανοίγω τήν κασσέλα, έτσι νά ξεπλακωθή τό βυζί.

Συνήθης δέ είναι καί ή συσχέτισις πρός φυσικά φαινόμενα, π. χ.

Ώς ρίχτ' ό ήλιος τσ' άχτΊνες τον,
κ' ή θάλασσα τά κύματα,
κι δ τράος τά πηδήματα,
κι ό μαύρος βοϋς τή (ίρίχα dov,
κ' ή μαύρ' άηλιά τά κέρατα.
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và ρίξη κiù τοΰτο τό ζώ (τό δείνα)
τσοί μαργαριταρένιους τον.

(Λαογρ , τόμ. Δ', σ. 515, 7).

η') Ή αύτη ιδέα της διά τού ομοίου θεραπείας υπόκειται και είς
«πωδάς, 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 μύ-
θων, πρό ή μεταχριστιανικών, άλλοτε δέ καί πεπλασμένον.

Συνήθως είς τάς διηγήσεις ταύτας δύναται νά διακρίνη τις δύο
μέρη. Τό πρώτον άποτελεΐ, ούτως ειπείν, τό ιστορικόν τής νόσου, δηλ.
πώς κάποιος έπαθε τήν αυτήν πρός τόν πάσχοντα νόσον, τό δέ δεύ-
τερον τόν τρόπον, καθ' δν έγένετο ή θεραπεία τή υποδείξει τού Χρι-
στού, τής Παναγίας ή άγιου τινός.

Γιά τό φλέμονα τών όξω.

"Α η Μάμας κλαίει και Ορηνάται,
τον Θεοΰ παραπονάται.
"Αγγελος τόν ερωτά.

«Eldà 'χεις, αη Μ άμα. κα'ι κλαίεις κα) θρηνάααι,
τον Θεον παραπ,ονάσαι ;

— 'Απόν 'χα χίλια πρόβατα και πεντακόσια γίδια
καί πήα τα κάτω ατό γιαλό, στο περιγιάλι,

νά φάνε βοτρύλι., νά χορτάσοννε
και τή άρίχα (Ιως ν' άλλάξοννε.
Κ' εκείνα, 'φάγα και ψοφήσανε.

— Kodo και δέν ενρέθηκεν άνθρωπος,
βαφτισμένος. μ ν ρω/ιέ ιό ς,

τοΰ Θεον παραδομένος,
νά πιάσ]) μέ μαύρομάνικο μαχαίρι
νά κόψη έφτακόάνλο καλάμι,
νά κάμΐ] εννιά π,ήρονς,

i'd καρφώση τον δούλου τον Θεον τών όζώ τό φλέμονα
τόν Άσπρο, τό μαΰρο. τή σπλήνα, τό σκώτι,
στην καρδιά, ατό αντί,
καί τό κάθε κακό

να λείψ* άπό τοΰ δούλου τοΰ θεον τών όζώ».

(Λαογρ., τόμ. Δ', 517, 14).
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θ') Ή αυτή 'ιδέα τής δια τοϋ ομοίου θεραπείας υπόκειται και
είς κατηγορίαν τινά επωδών, τάς οποίας θά ήδύνατο νά δνομάσΐ) τις
μειουμένας, καθ'όσον λαμβάνουν αριθμόν τινα δντων, συνήθως
εννέα, τόν οποίον έλαττοϋσι βαθμηδόν μέχρις έχμηδενίσεως. Ή έκμη-
δένισις αυτή σημαίνει καί τήν έκμηδένισιν τής νόσου. II. χ.

Μιά φορά ήτανε εννιά Αδέρφια, άπό τά 'ννιά μείνανε οκτώ, Από
τά οκτώ μείνανε εφτά, άπό τά 'φτά μείνανε ε ξι, άπό τά εξι μείνανε
πέντε, άπ' τά πέντε μεΐναν τέσσαρα, Απ' τά τέσσαρα μεΐναν τρία.
άπ' τά τρία μεΐναν δνό, άπ' τά δνό μεΐναν ενα, ι'σ' κανένα.

ι') Ή αυτή έπίσης ιδέα υπόκειται καί είς έπωδάς, αί δποίαι, έχου-
σαι τήν μορφήν διηγήσεως, διηγούνται πράγματα αδύνατα καί συμπε-
ραίνουν έπειτα, ότι, όπως εκείνα δέν είναι δυνατά, ούτω καί τό κακό
νά μή κρατήση. II.

Άλλαι, διηγούμεναι τό άδύνατον, καλοΰν τό κακόν, άν δέν πι-
στεΰη, νά έξέλθη διά νά ϊδη ή νά πράξη τι, δι' ού άπαλλάσσεται ό πά-
σχων τών ένοχλήσεοΥν του.

Ξόρκι γιά το λαιμό.

(Λαογρ., τόμ. Δ', 4S, 7).

"Οσο νερό κρατεί τό στριφτοκάλαί)ο,
τόσο νά σέ κράτηση <5 στρόφος.

Γήτεμα αμα ôè μπορη νά κατουρήση.

Κάτια στά κίτρινα λ'βαδάκια,
ήταν κίτρινα κλαράκι α,
κ' ήταν κίτρινα πουλάκι α,

Χωρίς ποδάρια πήγα,
χωρίς χέρια τά 'πιασα,
χωρίς μαχαίρι τά 'σφαξα,
χιαρίς σούβλα τά σούβλισα,
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χωρίς φωτιά τά 'ψησα,
χωρίς στόμα τά 'φαγα.
Σά δεν π ι στενής λειτονργιά,
χέσι και κατούρα.

(Λαογρ., τόμ. Δ', σ. 49, 10).

'Υπάρχουν όμως καί έπωδαί, είς τάς οποίας λείπει έντελώς ή διή-
γησις, περιορίζονται δέ μόνον εις απλούν παραλληλισμόν πρός έν ό,τι-
δήποτε αδύνατον. Π. χ. όταν έχουν λειχήνας, άλείφουν αύτάς μέ σίε-
λον καί τό πρωΐ λέγουν

Καλησπέρα σον, λειχήνα.
"Οσο είναι καλησπέρα,
τόσο νά ο' εν ρ' ή άλλη μέρα.

τό δέ βράδυ

Καλημέρα σον. λ ει χήνα.
"Οσο είναι καλημέρα,
τόσο νά σ' όνρ' ή άλλη μέρα.

ια') Ώς έπφδαί χρησιμοποιούνται καί διάφορα τροπάρια ή φρά-
σεις αύτών ή χωρία τής Γραφής, παρουσιάζοντα σχέσιν τινά, έστω καί
εντελώς έξωτερικήν, ώς πρός τό έπαδόμενον. Ούτω π. χ. ώς έπωδή
διά τό δέσιμο άνδρογύνου χρησιμοποιείται ή εκ τοΰ τροπαρίου τής
Πεντηκοστής φράσις, λύει τά δεσμά κα\ δροσίζει τή φλόγα. Επίσης
συνηθέστατα χρησιμοποιείται ώς έπφδή καί τό τροπάριον τών Αγίων
'Αναργύρων, τοΰ Σταυροΰ κτλ. (Ααογρ., τόμ. Δ', 534). Εις πολλά δέ
βλέπει τις καί άστείας παρανοήσεις. Ούτω π. χ. όταν ό ιερεύς λέγη τό
Έ ξ α ι ρ έ τ ω ς τής Παναγίας αχράντου κτλ., αί έχουσαι πόνον γραίαι
τρίβουν τό πονούν μέρος έπιλέγουσαι, Ξέρανε το Παναγία μον.

ιβ') Τελευταίον έχομεν έπωδάς, άπαρτιζομένας έκ λέξεων άγνω-
στων, βαρβαροφώνων, ξενόφωνων καί μαγικών, τών οποίων ή άρχή
καί ή σημασία είναι δυσδιάγνωστος. Δέν είναι δέ άπίθανον τινές έξ
αύτών νά διετηρήθησαν καί έκ τής άρχαιότητος εϊτε διά τής προφο-
ρικής όδοΰ, εϊτε πιθανώτερον διά τών διαφόρων μαγικών βιβλίων και
ίατροσοφίων, τά οποία έκυκλοφόρουν καί κυκλοφοροΰν άκόμη παρά
τω λαώ. Διότι, ώς ε'ίπομεν, εις τήν αρχαιότητα πολλοί ήσαν οί ξένοι
άγύρται, οί ασκούντες τό έργον τοΰ έπωδοΰ ξένα τινά καί βαρβαρικά
ρήματα ύποτονθορίζοντες, τά όποια άκριβώς, επειδή ήσαν βαρβαρικά,
εθεωρούντο καί δραστικώτερα. Ή δέ μετάφρασις αύτών έθεωρείτο ως
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έξασθενίζουσα αύτά. Οί περί τι)ν χρήαιν των επωδών δεινοί, παρα-
τηρεί ό Ώριγένης, ίοτοροϋσιν ότι την αυτήν έπωδήν ει πάντα μεν τή
υίκείςι όιαλέκτω, εστίν ένεργήσαι όπερ εξαγγέλλεται ή επο>δή' μετα-
βαλόντα δέ είς άλλην οΐανδηποτονν φωνήν, εστίν ίδεϊν άτονο ν και
ουδέν δυναμένην' καί συμπεραίνει' Οντως ο ν τά σημαινόμενα κατά
τών πραγμάτων, Λλλ' αί τών φωνών ποιότητες καί ιδιότητες
εχουσί τι δυνατόν έν αυταΐς πρός τάδε τινά ή τάδε. Τοιαύτη π. χ.
είναι ή έξής :

Διά νά μην φοβάσαι τόν δφιν, όταν τδν πιάσης ή καί αν σέ
όαγκάση κι όλα.

Άστονάζω' μέρα' άγατονκον' άστονάζου' άγατονκον χασ'ιά'
μπηντήν κτλ.

(Λαογρ., τόμ. Δ', σ. 379 κέ.)

ιγ') Πλήν τών άδιαγνώστων τούτων έχομεν καί ά'λλας έπωδάς
εξ άλλογλώσσων, άραβικάς, τουρκικός κτλ., αΐτινες μάλιστα, καθώς
παρά τοις άρχαίοις αί βαρβαρικαί, θεωρούνται ώς περισσότερον δυνά-
μενοι τών ελληνικών. Διότι έν γένει έχει παρατηρηθή, ότι οί άνώτεροι
κατά τόν πολιτισμόν λαοί αποδίδουν εις τούς κατωτέρους, ώς π. χ. γε-
νικώς εις τούς 'Αθιγγάνους, έν τινι μέτρω καί δικαίως, πολύ πλείονα
έμπειρίαν περί τάς μαγικάς τέχνας καί εντεύθεν καί μαγικάς δυνάμεις
πολλάκις μάλιστα κακοποιούς.

ιδ') Έπωδάς τέλος άνευρίσκομεν ώς λαογραφικά έγκαταλείμματα
εις τό στόμα τών παιδίων ώς παιδικά άσμάτια, περί τών οποίων εΐ-
πομεν ήδη ', ή καί ώς πραγματικός έπωδάς, οιον, όταν πρόκειται τά
παιδία νά κοιμηθούν, διά νά άποφύγουν τόν έφιάλτην, λέγουν τήν
έξής έπωδήν :

Μ ώρα, μώρα καί μωρή

καί μωρή καί κακαειδον,

μέτρα τ' άστρα τ' ούρανοΰ

καί τόν άμμο τ'ς θάλασσας

κ' ενα κόσκινο κεχρί

κι άπέ νά 'ρί)ής νά με πλακιόσης.

2) Προέλευσις.

Ποία ή προέλευσις τών νεοελληνικών τούτων έπωδών δέν δύνα-
ται γενικώς νά λεχθή, διότι δέν έγιναν καί αί πρός τοΰτο δέουσαι με-

1) Βλ. άνωτ., ο. 68, 74.
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λέται. "Οτι όμως πολλαί εξ αύτών ήδη είς παλαιοτέρους χρόνους ήσαν
έν χρήσει έν τε τή ελληνική καί τή λατινική γλώσση απεδείχθη έκ τών
παρατηρήσεων τοΰ Ν Πολίτου περί τίνων έπωδών έν Λαογραφία, τόμ.
Α' 366 κέ. καί τών συγκρίσεων πρός τάς τοΰ R. Heim, τάς οποίας
έκαμα προκειμένου περί τίνων κυπριακών έπωδών, τάς όποιας έδημο-
σίευσα έν Λαογραφίας, τόμ. Τ' 603 κέ. Είναι δέ πολλαί έπωδαί κοιναί
ού μόνον είς ημάς καί τούς παλαιοτέρους "Ελληνας, αλλά καί εις άλ-
λους εύρωπαϊκούς λαούς.

Γ'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Ή περισυλλογή νΰν καί μελέτη τών έπωδών είναι πολλοΰ λόγου
αξία, ού μόνον, διότι καί καθ' εαυτός άποτελοΰν μίαν άπό τάς σπου-
δαιοτέρας έκδηλώσεις τών δοξασιών τοΰ λαοΰ, άλλά καί διότι τό πε-
ριεχόμενον αύτών συνδέεται πολλαχώς πρός τόν θρησκευτικόν καί τόν
μυθολογικόν κόσμον.

Είναι όμως ή περισυλλογή αύτη δύσκολος, διότι οί γινώσκοντες
αύτάς σπανίως πείθονται νά τάς άνακοινώσουν, άφ' ενός μέν διά τήν
κρατούσαν πρόληψιν, ότι χάνει τήν δύναμιν της ή επωδή, άνακοινου-
μένη εική καί ώς έτυχεν, άφ' ετέρου δέ διά τόν φόβον μή γελοιοποιη-
θούν. Διά τοΰτο καί αί συλλογαί έπωδών δέν είναι πολλαί, όσας θα
ήδύνατό τις νά περιμένη άπό τήν έν γένει συλλεκτικήν έργασίαν, ή
οποία έχει γίνει μέχρι τούδε.

'Επειδή δέ, ώς εϊπομεν, πολλάς τών έπωδών συνοδεύουν καί διά-
φοροι συμβολικά! ή μαγικοί πράξεις, χειρονομίαι, φτύσιμο κτλ., ενίοτε
> δέ, καί μάλιστα οσάκις πρόκειται περί άσθενειών, καί διάφοροι χει-
ρουργικοί ή άλλαι ιατρικοί ένέργειαι ή καί φάρμακα, ό συλλογεύς πρέ-
πει καί ταΰτα νά προσέχη καί νά σημειώνη, ώς έπίσης πρέπει νά ση-
μειώνη καί τάς διαφόρους δοξασίας, τάς κρατούσας περί τών έπωδών.
Ούτω π. χ. πιστεύεται, ότι ή επωδή πρέπει νά τηρήται μυστική, διότι
άλλως χάνει τήν δύναμίν της. Διά νά διατηρήση δέ τήν δύναμιν της
μία επωδή, πρέπει μυστικά νά παραδίδεται υπό άνδρός είς γυναίκα
καί ύπό γυναικός είς άνδρα, άλλως ατονεί ή δύναμίς της. Έπίσης
ένιαχοΰ πιστεύεται ότι όέν πιάνει, εάν ό έπάδων λάβη εις χείρας τήν
άμοιβήν κτλ. Εϊδομεν δέ καί πώς οί άρχαίοι έπίστευον, ότι μεταφρα-
ζομένη δέν έχει τήν αύτήν δύναμιν.

Συστηματικού συλλογαί έπωδών έδημοσιεύΟησαν έν τη Έβδομάδι, τόμ
Λ' καί είς όλους σχεδόν τούς τόμους τοΰ περιοδ. Λαογραφία.Πλήν τούτου
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ευρίσκει τις πολλάς καί είς διάφορα βιβλία καί πραγματείας λαογραφικού
περιεχομένου, ώς π. χ. Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Βασκανία, έν 'Ανατολική 'Επιθεωρή-
σει 1873. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, Αί άσθένειαι κατά τους μύθους τοΰ ελληνικού λαοΰ,
έν Δελτίω τής Ίστορ. καί Έθνολ.'Εταιρείας τόμ. 1 (1883), σ. 1-30 (= ΤΟΥ
ΑΥΤΟΥ, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Γ", 1931, σ. 64 κέ.). — ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ,
Νεοελληνική Μυθολογία, τόμ. Α', Μέρ. Β', 1874, σ. 457 κέ. κ.ά. —Γ. ΙνΑΛΛ'Γ-
ΣΑΚΗ, Κρητικαί προλή\|ιεις, έν τω άνωτέρω Δελτίω, τόμ. Β', σ. 121 κέ
— Μ. ΛΕΛΕΚΟΥ, Έπιδόρπιον κτλ Τάς άρχαίας έπφδάς, πλήν τών έν τοις
μαγικοϊς παπύροις, συνέλεξεν ό r. heim ύπό τόν τίτλον Incantamenta ma·
gica graeca - latina έν Jahrb. für klass. Philologie, Supp. Band XIX,
σ. 463 κέ. βυζαντινός δ' έδημοσίευσεν ό fr. pradel, Griechische und Siid-
italienische Gebete, Beschwörungen u. Rezepte des Mittelalters, Gles-
sen 1907, ό α. vasiuev εις τά Anecdota Graecobyzantina, Mosquae 1893,
καί ό em. legrand έν Bibliothèqne grecque vulgaire, II σ. 25. Πλήν τών
άνωτέρω βλ. καί είς τάς έν τή Έπετ. τον Λαογρ. Άρχείον δημοσιευθείσας βι-
βλιογραφίας τής "Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 5, σ. 188. 8, σ. 20G -207. ?/10,
σ. 196 - 199. 11/12, σ. 82-83, 360. 15/16, σ. 124- 125.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑI

Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Συγγενείς πρός τάς έπωδάς ώς πρός τήν φύσιν και τήν αρχήν
είναι και αί ε ΰ χ α ί καί κ α τ ά ρ α ι. Άμφότεραι έχουν μαγικήν αρχήν.
Στηρίζονται είς τήν αυτήν πίστιν είς τήν μαγικήν δύναμιν τής λέξεως,
ή οποία έγέννησε καί τάς έπωδάς, καί συνδυάζονται εις τάς αρχάς αυ-
τών καί πρός ποικίλας μαγικάς πράξεις, αί όποΐαι ενισχύουν τί|ν δύ-
ναμιν των.

"Οχι δέ μόνον τήν αρχήν καί τήν φύσιν έχουν όμοιας πρός τά:
έπφδάς, άλλά καί τήν περαιτέρω έξέλιξιν. Διότι καθώς είς τάς έπωδάς
μέ τήν άνάπτυξιν ανωτέρων θρησκευτικών ιδεών εισέρχεται ή έπίκλη-
σις τού θείου, κατ' αύτόν τόν τρόπον καί εις τάς εύχάς καί τάς κατά-
ρας, καθόσον άνεπτύσσοντο αί άνοίτεραι περί τοΰ θείου, ώς έπόπτου
καί δικαστού τών ανθρωπίνων πράξεων καί δοτήρος παντός άγαθοϋ,
ιδέαι, είσήλθεν ή έπίκλησις τοΰ θείου ώς παρόχου παντός άγαθοΰ ά'μα
καί έκδικητοΰ, χωρίς όμιος καί διά τοΰτο νά εξαλειφθούν τά γνωρί-
σματα τής πρωτογόνου μαγικής αύτών καταγωγής.

Β'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΙ

Αί εύχαί καί αί κατάραι είς τόν βίον τοΰ σημερινού ελληνικού
λαού είναι συνηθέστατοι. Άποτελοΰν δέ σήμερον εκδηλώσεις τών
συναισθηματικών διαθέσεων τής στιγμής, είς τάς οποίας δίδουν τήν
μορφήν καί τήν κατεύθυνσιν, άφ' ενός μέν ή άντίληψις καί έκτίμησις,
τήν οποίαν έχει ό λαός διά τά άγαθά καί τά κακά τής παρούσης καί
τής μετά θάνατον ζωής, άφ° ετέρου δέ αί θρησκευτικοί αύτοΰ άντιλή-
ψεις, αί όποΐαι δέν είναι μόνον χριστιανικοί, άλλά κράμα χριστιανι-
κών διδασκαλιών καί λειψάνων παλαιών θρησκευτικών δοξασιών, όσαι
ώς προλήψεις έξακολουθοΰν νά ζοΰν ζωήν πραγματικήν καί πολλάκις
πλήρη ένεργείας εις τόν βίον τοΰ λαοΰ.

Καί πραγματικώς αί φράσεις αύται, τών οποίων ή ποικιλία είναι
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μεγάλη, εξηγούνται, άφ' ενός μέν έκ τής περιστάσεως, καθ5 ην λέγον-
ται καί τοΰ προσώπου είς τό όποιον απευθύνονται, άφ' έτερου δ' έκ
τής έκτιμήσεως, ή οποία κρατεί παρά τω λαώ περί τών διαφόρων
αξιών τής ζωής, ώς καί τών θρησκευτικών αύτοΰ αντιλήψεων. Ούτως
άλλαι εύχαί δίδονται κατά τόν γάμον, άλλαι κατά τήν βάπτισιν, άλλαι
διά τούς άποθανόντας, άλλαι είς τούς νεονύμφους καί άλλαι εις τούς
γονείς αύτών κτλ. Άλλέως ή μήτηρ καταράται τά τέκνα της καί άλ-
λέως τούς δπωςδήποτε άδικήσαντας, ζημιώσαντας ή βλάψαντας ό άδι-
κηθείς καί μάλιστα ή άδικηθείσα.

Είς τήν Στερεάν 'Ελλάδα, "Αγραφα, Τσουμέρκα κτλ., όπου ήκμα-
σεν ό άρματολικός βίος καί τό ιδεώδες τοΰ άνδρός ήτο ό καπετά-
νιος, τοΰ όποιου τά κατορθώματα εξυμνεί ή λαϊκή μοΰσα, αί γυναίκες
ηύχοντο εις τάς μητέρας διά τά βρέφη των, νά α ε ζ)ja?ι τό παιδί, νά
οον γίνΐ] αρματολός καί καπετάνιος καί νά τον βγάλουν και τρα-
γούδι, ένω άλλαχοΰ, όπου όλιγώτερον πολεμικός ήτο ό βίος, τό δέ
ιδεώδες άπετέλει τό άξίωμα τοΰ ιερέως, καλλίστη εύχή διά τούς νέους
εθεωρείτο, καί παπάς. Αί δέ κατάραι, γυναίκας πρόσωπο νά μι) ελέ-
πγ/ς (βλέπης), κοντοί δα νά μι) ιδή στ' πρκιφαλάδα τ' (προσκεφάλι),
άντρον πρόσωπο νά μι) ελέπης, νά δώση ό θεός νά μι) δής παιδί
είς τήν παραατιά σον, δεικνύουν τήν άποστροφήν τοΰ λαοΰ πρός τόν
αγαμον καί άτεκνον βίον.

"Οταν ευχωνται διά τούς άποθανόντας, νά άγιάσι/ τό κοκκαλάκι
των, βεβαίως τοΰτο έχει τήν άρχήν του είς χριστιανικός αντιλήψεις,
όταν όμως καταρώνται, νά τόν εύρο κακή ώρα, τοΰτο βεβαίως έχει
τήν άρχήν αύτοΰ είς παμπαλαίας, πολύ προ τοΰ Χριστοΰ, άστρολογι-
κάς δοξασίας, αί όποίαι μέχρι τής σήμερον σώζονται παρά τω λαώ ώς
προλήψεις.

Συνοδεύονται δέ ή συνοδεύουν αΐ τε εύχαί καί κατάραι διαφό-
ρους χειρονομίας ή καί πράξεις, έκ τών οποίων πολλάκις έξηγειται
καί ή μορφή αύτών καί αί όποίαι ακριβώς δεικνύουν καί τήν πρωτό-
γονον μαγικήν αύτών προέλευσιν. Ούτω πολλαχοΰ ευχόμενοι ή κατα-
ρώμενοι άφαιροΰν τό κάλυμμα τής κεφαλής. Αί γυναίκες καταρώμεναι
κατά παλαιοτάτην άπό τοΰ Όμήρου γνωστήν συνήθειαν, συνδεομένην
πρός τήν έπίκλησιν καταχθόνιων δαιμόνων, τύπτουν διά τής παλάμης
τήν γήν, μητέρες δέ καταρώνται τά τέκνα των ίστάμεναι πρό τής ει-
κόνος καί άπογυμνοΰσαι πρό αύτής τούς μαστούς των. Άλλαχοΰ εύχό-
μενοι έπιθέτουν τάς χείρας, όπόθ·εν έξηγειται καί ή εύχή, εχε τήν
ενχή μον πον τά είκοσι μον νύχια, εις δέ τάς εστιάσεις έν Κρήτη



132

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΙ

χύνοντες εν τώ μεταξύ οίνον επιλέγουν, έτσι và χυϋο ν ν τά μυαλά
τών εχθρών μας.

Συχνάκις αί τάς εύχάς ή κατάρας συνοδεύουσαι αύται πράξεις
είναι μιμικαί, άλλοτε πάλιν συμβολικαί. Ούτω π. χ. έν τή περί τό Πάγ-
γαιον χώρα αί μητέρες μετά τό κτένισμα καί τό πλέξιμο τής κόμης τών
θυγατέρων των έπιλέγουν πάνω τό κορίτσι, κάτω τά μαλλιά, σύρου-
σαι τρις άνω καί κάτω τούς πλοκάμους. Εις πολλά μέρη τά μέλη τής
οικογενείας ή οί έπισκέπται κατά τάς μεγάλας έορτάς καί ιδία κατά
τό νέον έτος, ευχόμενοι άποθέτουν ταυτοχρόνως ογκώδη λίθον, διά νά
είναι γέροι σάν τήν πέτρα. Συνηθέστατοι είναι αί ύπό τοιούτων συμ-
βολικών πράξεων συνοδευόμενοι εύχαί κατά τούς γάμους, είς τάς λε-
χωΐδας, τά νεογέννητα κττ. "Οταν πηγαίνουν νά έπισκεφθοΰν λεχώ,
αί έπισκέπτριαι ρίπτουν κατά γής κάρυα, εύχόμεναι νά περιπατήση τό
παιδίον ταχέως.

Ώς καί άνωτέρω εϊπομεν, αί εύχαί καί κατάραι είναι φράσεις*
αί όποΐαι έκστομίζονται, λέγονται. Πλήν όμως τούτου υπάρχει ή
συνήθεια παρά τοις χωρικοις, καθ' δν τρόπον ύπήρχε καί παρά τοις
άρχαίοις, νά επιγράφουν έπί διαφόρων πραγμάτων έκτεθειμένων εις τόν
κίνδυνον τής κλοπής διαφόρους κατάρας, έλπίζοντες, ότι ό φόβος θέλει
εμποδίσει τήν κλοπήν αύτών. "Οποιος τό πάρΐ] và εχγι τήν κατάρα
τον Χριατον και τής Παναγίας και όλων τών άγιων, έπιγράφουν.
Τήν συνήθειαν ταύτην άνευρίσκομεν καί είς τούς μαθητάς, οί όποιοι,,
άκολουθούντες παλαιόν έθος, έπιγράφουν είς τά βιβλία των διαφόρους
έμμέτρους άράς, διά νά έμποδίσουν τήν κλοπήν. Ενθυμούμαι τούς
εξής στίχους :

' Ετο ν το τό βιβλίον
έμόν ύπάρχει κτήμα
καί πρός μελέτην χρήμα,
και όστις μον τό κλέψΐ]
ή μάλλον τ' άφαιρέαΐ]
ή μντί] τον νά πέσΐ],
ή ό θεός và τόν παιδέψη.

Είς άρχαίους χριστιανικούς τάφους έπίσης εύρίσκομεν έπιγεγραμ
μένας κατάρας, δι' ών άφίεται είς τήν φοβεράν κρίσιν τοΰ θεοΰ καί
τήν όρμήν του ό τολμών νά άνοιξη ή νά συλήση τόν τάφον.

ΓΩς έχουν σήμερον αί κατάραι καί αί εύχαί, θά ήτό τις διατεθει-
μένος νά νομίση, ότι αύται είναι κυρίως άπόρροιαι τής πίστεως τον
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ανθρώπου έπί τήν απόλυτον δικαιοσΰνην xui τήν άδιάλειπτον πρόνοιαν
τοΰ θείου δια τά ανθρώπινα. Καί πραγματικώς πλεΐσται είναι αί εύ-
χαί καί κατάραι, είς τάς οποίας προτάσσεται τό όνομα τοΰ Θεοΰ, τοΰ
Χριστού, τής Παναγίας ή τίνος τών αγίων, όστις καλείται νά εκτε-
λέση τήν εύχήν ή τήν κατάραν, συνήθεις δέ είναι καί αί εύχαί, είς τάς
οποίας τήν άνταπόδοσιν τοΰ καλού άναθέτει ό εύχόμενος εις τόν Θεόν,
οίον ό Θεός và σον τό άνταποδώσγι, καί αί κατάραι, εις τάς οποίας
ό αδικούμενος, μή δυνάμενος άλλως νά άμυνθή κατά τοΰ άδικοΰντος,
είς τόν Θεόν άναθέτει τήν κρίσιν καί τήν έκδίκησιν, οίον ό ι')εος và σέ
χρίνιι ή và σέ τιμωρήση. Αί δοξασίαι όμως, τάς οποίας ύ λαός συν-
δέει έν γένει πρός τάς εύχάς καί τάς κατάρας, μάς οδηγούν πλησιέστε-
ρον είς τήν πραγματικήν αύτών αρχήν, τήν μαγικήν.

Αί πλεΐσται τών εύχών καί καταρών έκφέρονται απλώς, χωρίς οί
έκφέροντες νά επικαλούνται τήν έπέμβασιν άνωτέρας τινός δυνάμεως,
πιστεύεται δέ ότι αύται καθ' εαυτός έχουν τήν δύναμιν νά ενεργήσουν
ή, όπως λέγει ό λαός, πιάνουν, εάν μάλιστα προέρχωνται έκ προσώ-
πων σεβαστών, οίοι οί γέροντες, οί ιερείς καί οί γονείς. Νά 'χης τήν
ει'χή μον ή νά ' χ\]ς τήν κατάρα μον. λέγουν απλώς ούτοι, ή δέ εύχή
αύτη ή κατάρα είναι άρκετή διά νά προστατεύση ή καταδιώξη τόν
λαβόντα.

λέγει δημαιδης παροιμία. Καί πάλιν, κατάρα τό 'χει κα! δέ βλέπει
προκοπή, λέγει ό λαός διά τόν μή δυνάμενον νά ευδοκιμήση.

Τόση δέ είναι ή πίστις είς τήν αύτοτελή δύναμιν τής εύχής, ώστε
καί έπροσωποποίησεν αυτήν ό λαός. Εις παραμύθιον έκ Θήρας 1 πα-
ρουσιάζεται ώς σκυλάκι, είς άλλο παραμύθιον έκ Πόντου δίδεται υπό
τοΰ πατρός πρός τόν υΐόν ώς έναν πράμαν ύλικόν, τό όποιον έχει τήν
ύύναμιν νά καθιστά άόρατον τόν φέροντα \ "Οτι δέ καί ή κατάρα δύ-
ναται καθ' έαυτήν νά ένεργήση, δεικνύει ή σφζομένη παρά τω λαώ
παλαιά άστρολογική δοξασία, ότι ύπάρχουν καί ίδιαίτεραι ήμέραι καί
ώραι, κατά τάς οποίας αύτη έκφερομένη πιάνει άμέσως. Ούτω διηγούν-
ται τόν εξής μΰθον :

M là μάννα καταριώταν μιά φορά τό παιδί της. "Ητανε ημέρα
Τρίτη. Τήν άκουσε μιά κακή γειτόνισσα και της είπε' «".4ι> ίΙέλης

Ενχή γονέων επαρε καί στά βοννά περπάτει,

1. Παρνασσός, τόμ. Ζ', σ. 556 - 1.

2. Λαογρ., τόμ. Ε', σ. 633.
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νά καταραστής τό παιδί σον, εγώ νά σον πώ πότε πιάνει ή κατάρα».
Και υστέρα άπό λίγη ώρα τής φώναζε' «Γειτόνισσα, τώρα να τό
καταραστής καί πιάνει». — «Μπά, πον νά χυθούν τά μάτια σου κα-
λύτερα. όχι 'γώ ί)ά καταραστώ τό παιδί μου !» είπεν ή μάννα. Καί
ή κακή γειτόνισσα αμέσως έστραβώϋηκε '.

Τήν αυτήν άντίληψιν δεικνύει και ό τρόπος, διά τοϋ οποίου
προσπαθούν νά αποτρέψουν τήν κατάραν, λέγοντες

νά γνρίογι στό κεφάλι σον,

ώσεί ήτό τι έμψυχον, δν αυτοτελές, δυνάμενον vù λάβη ώρισμένην κα-
τεύθυνσιν. Επίσης καί ό τρόπος τής διαλύσεως αυτής τίποτε δέν έχει
τό κοινόν πρός ανωτέρας περί τοΰ θείου δοξασίας. Δέν γίνεται δια τής
έπικλήσεως τοΰ θείου, όπως παύση τήν καταδίωξιν αύτοΰ κατά τοϋ
έπαράτου, άλλά κατά τρόπον έντελώς μαγικόν, διά τής διαλύσεως άλα-
τος. Έάν τις θέλη νά άνακαλέση ή έκμηδενίση τήν κατάραν, τήν οποίαν
έξεστόμισε, πληροί άγγεΐόν τι ύδατος, έντός τοΰ οποίου ρίπτει άλας,
ταράσσων δέ διά τίνος κοχλιαρίου ή ξυλαρίου καί τό άλας είς τό ύδωρ
διαλύων έπιλέγει, ιίπιος λειώνει τ' άλάτι, έτσι νά λειώσ' ή κα-
τάρα μον'.

Γ'. ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ

'Ως πρός τήν κατάταξιν τών ευχών καί καταρών, δύσκολον είναι
νά εύρεθή σύστημα, τό όποιον καί εύεπισκόπητον νά είναι καί σύμφω-
νον πρός τήν φύσιν τών φράσεων τούτων. Είναι δέ αί δυσκολίαι πολύ
περισσότεραι 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 ε ύ χ ώ ν καί καταρών γράψας άείμνηστος
Ν. Γ. Πολίτης διακρίνει αύτάς εις μεγάλας ομάδας, οίον τάς άναφερο-
μένας α') είς τήν ψυχήν, β') εις ύλικά ώφελήματα, γ') είς ηθικά ωφε-
λήματα καί δ') είς σωματικά παθήματα. Ή τοιαύτη κατάταξις, απο-
βλέπουσα είς τό πράγμα, τό οποίον τις εύχεται ή καταράται, είναι
βεβαίως δρθή, αλλ' έ'νεκα τοΰ πλήθους τών εύχών καί καταρών, αί
όποίαι εις έκάστην δμάδα άνήκουν, δέν ευκολύνει διόλου τήν πρόχειρον
ευρεσιν τών καθ' έκάστην φράσεων.

1) Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Α. 2., τόμ. Α', σ. 43.

2) Ααογρ., τόμ. Β', σ. 198.
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Συμφωνοτέρα πρός τήν φύσιν τών φράσεων τούτων καί προτιμό-
τερα διά τό εύεπισκόπητον ήθ-ελεν είναι διά τάς εύχάς διπλή κατάτα-
ξις, μία μέν αδρομερής κατά τάς περιστάσεις, καθ·' άς λέγονται καί τά
πρόσωπα, είς τά όποια άναφέρονται, δευτέρα δέ έντός εκάστης ύμά-
δος κατά τήν κυρίαν λέξιν, ώς τοΰτο γίνεται εις τάς παροιμίας.

Παραθέτομεν ενταύθα πρόχειρον ύποτύπωσιν άδρομεροΰς κατα-
τάξεως, ή οποία πολλαχώς δύναται νά συμπληρι >ου

5. Είς γυναίκα ύπανδρον.

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

7. Είς μεσήλικας αγάμους ή χηρεύσαντας.

8. Είς γέροντας.

9. Είς κληρικούς.

10. Κατά τήν μνηστείαν α') πρός τούς μνηστευθέντας, β') πρός τούς γο-

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

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

γ') πρός τούς γονείς, δ') πρός τούς παρευρισκομένους αναλόγως τής
ηλικίας, ε') όταν ό γάμος είναι δεύτερος.

12. Εις εγκυον.

13. Κατά τόν τοκετόν α') διά τήν δυστοκοϋσαν, β') διά τήν γεννήσασαν,

γ') διά τό νεογέννητον, δ') διά τήν μαϊαν.

14. Κατά τό σαράντισμα.

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

τό βαπτισθέν.

16. Κατά τήν άσθένειαν α') πρός τόν άσθενοϋντα, β') πρός τούς οικείους.

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

γ') διά τά ορφανά.
18) Κατά τά μνημόσυνα καί διά τούς άποθανόντας έν γένει.

19. Κατά τό ταξίδιον α") προπεμπτικαί εύχαί πρός τόν άναχωροΰντα, β') πρός

τούς μένοντας οικείους — 1) ό άναχωρών, 2) οί παριστάμενοι, γ') είς
τόν έν τή ξένη, δ ) διά τόν έν τή ξένη πρός τούς συγγενείς, ε') κατά
τήν έπάνοδον — 1) πρός τόν έπανελθόντα, 2) πρός τοίις οικείους.

20. Δι' άπόντα, όταν αναφέρεται τό ονομά του.

21. Κατά τάς έορτάς, π. χ. Χριστούγεννα, Φώτα, 'Απόκρεως, Πάσχα, έορτάς

αγίων κτλ.

22. Κατά τάς ονομαστικός έορτάς καί τάς έπισκέψεις α') πρός τόν έορτά-

ζοντα, β') πρός τούς οικείους.

23. Κατά τάς συγκεντρώσεις πρός εστίασιν ή άλλην διασκέδασιν α') άρχο-

μένης τής εστιάσεως, β') κατά τήν πόσιν οίνου, γ') ληγούσης τής
εστιάσεως.

ύλικοΰ.

1. Είς παιδία.

2. Είς νέον.

3. Εις νέαν.

4. Είς άνδρα εγγαμον.

Ε ν χ α ί .
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24. Πρός έσΰάοντας ή πίνοντας.

25. Διά τους φιλονικοϋντας.

26. Είς τους προσιρέροντάς τι καί ίδίςι καρπούς.

27. Κατά τήν γεϋσιν απαρχών καρπών.

28. Είς τούς δυστυχοϋντας.

29. Είς τούς λουομένους, ξυριζομένους, άλλάξαντας ενδύματα, φοροΰντας

καινουργή κττ.

30. Είς τούς εργαζομένους, αναλόγως τής εργασίας, π. χ. α') είς τούς έμπο-

ρευομένους — 1) γενικώς, 2) κατά τήν άνάληψιν επιχειρήσεως, 3) κατά
τήν άγοραπωλησίαν, β') είς χειρώνακτας—1) γενικώς κατά τήν έργα-
σίαν, 2) μετά τήν συντέλεσιν αύτής καί κατά τήν πληρωμήν, γ') είς τοίις
άσχολουμένους είς γεωργικάς εργασίας, π. χ. καλλιεργούντας, αλωνίζον-
τας, λιχνίζοντας, κλαδεύοντας, τρυγώντας, συγκομίζοντας καρπούς κττ.,
δ") είς τούς ποιμένας καί τούς άσχολουμένους είς γαλακτοκομικός έργα-
σίας, ε') είς γυναίκας άσχολουμένας είς οικιακά εργα, π. χ. είς ζυμώ-
νουσαν, πλύνουσαν, είς κόπτουσαν βάμβακα κττ.

31. Πρός πταρνιζόμενον.

32. Κατά τήν είσκόμισιν τοϋ λύχνου τήν έσπέραν.

33. Έν τή ρύμη τοΰ λόγου α') όταν άναφέρεται κακόν τι, β') όταν ό άκούων

διακόπτη, π. χ. ο'έκοψα. — άπάντ. πάοα κακό άποπαναΟιώ ο'.

34. Άστεΐαι, περιπαικτικαί, είρωνικαί κττ.

IΙαρατηρητέον δέ ότι παρ'έκάστην τών ευχών τούτων πρέπει νά

σημειώνωνται καί αί άπαντήσεις τών άντευχομένων.

*

* *

Διά τάς κατάρας εΐπομεν καί ανωτέρω, ότι είναι πολύ δυσκο-
λώτερον νά εύρεθ'ή σύστημα κατατάξεως, άπηλλαγμένον ελαττωμάτων.
Ή κατάταξις κατά τάς περιστάσεις καί τά πρόσωπα, εις τά όποια ανα-
φέρονται, είναι σχεδόν αδύνατος καί ματαία, διότι καί αί περιστάσεις
είναι ποικιλώταται καί πολυαριθμόταται καί τών καταρών αί πλείσται
χρησιμοποιούνται αδιακρίτως είς πάσαν περίστασιν καί ρέουσι πολλά-
κις άλλεπάλληλοι καί χειμαρρώδεις έκ τοΰ στόματος μερικών γυναίων
καί ιδία γραϊδίων έναντίον τοΰ αύτοΰ προσώπου καί εις τήν αύτήν
περίστασιν, πολύ δέ δλίγαι είναι αί κατάραι, αί όποίαι είς ώρισμένα
μόνον πρόσωπα είναι δυνατόν νά άπευθύνωνται καί τάς οποίας, αν
θέλη τις, δύναται νά συγκεντρώση καί χωριστά, μολονότι ή τοιαύτη
συγκέντρωσις είναί πως άσκοπος, καθ' ήν στιγμήν τό μέγιστον πλήθος
τών καταρών έχει καταταχθή ά'λλως.

Επίσης χωριστά δύναται τις νά συγκεντρώση καί τάς είρωνικάς,
ώς π. χ. ό Θεός νά τον δίνη πολλά χρόνια καί λίγες μέρες, ώς καί
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τάς κατάρας, αί όποΐαι εν εΐδει λογοπαιγνίου στηρίζονται επί τής
απαντήσεως τοΰ πρός ον απευθύνεται ή κατάρα, π. χ.

άπάντ. πήρα ... — κατάρα, và παρ!)ής χεροπόδαρα.
» οχι ... — » δχιά và σε φάη.
» έφταιξα ... — » và φτνης αίμα.

Μίαν κατάταξιν θά ήδύνατο νά έπιχειρήση κανείς κατά γενικός
κατηγορίας κατά τό παράδειγμα τοΰ αειμνήστου Ν. Γ. Πολίτου, δηλ.
εις κατάρας άναφερομένας α') είς τήν ψυχήν, β') είς ύλικά κακά, γ')
είς ηθικά κακά, δ') εις σωματικά παθήματα. Τάς κατηγορίας ταύτας
δύναται αναλόγως τοΰ ύλικοΰ, τό όποιον έχει τις ένώπιον αύτοΰ, νά
αύξήση καί νά ύποδιαιρέση διό τό μάλλον εύεπισκόπητον τών καθ'
εκάστην καταρών. Άλλ' όσαιδήποτε υποδιαιρέσεις καί αν γίνουν, ή
κατάταξις αύτη θέλει μέν παρέχει σαφή εικόνα τοΰ τί καταράται ό λαός
καί θέλουσιν ύπάρχει ούτω πρόχειρα τά στοιχεία διό μίαν ήθο λογι-
κή ν μελέτην περί τών κακών, τά όποια κατ' έξοχήν φοβείται καί
αποστρέφεται ό ελληνικός λαός, δυσχεραίνει όμως τήν εύρεσιν τών
καθ' έκαστον διό τό πλήθος τών εις εκάστην κατηγορίαν ανηκουσών
καταρών.

Απομένει ή κατάταξις κατά τήν κυρίαν λέξιν, καθ'δν τρόπον
γίνεται καί είς τάς παροιμίας, μέ τήν παρατήρησιν, ότι εύθύς μετά τήν
κατάραν πρέπει νά σημειώνεται, όπου είναι δυνατόν, καί ή περίστα-
σι;, καθ' ην λέγεται αύτη, καί τό πρόσωπον, είς δ απευθύνεται, ώς
καί ή ερμηνεία αύτής, όπου είναι ανάγκη αύτής.

Εννοείται, ότι ή κατάταξις αύτη έχει δυσχερείας διά τάς πολλάς
μεταφοράς καί, τό σπουδαιότερον, διά τάς συντόμους πολλάκις έκφο-
ράς τών καταρών, τών οποίων πρέπει νά έχη τις υπ' όψιν τόν πληρέ-
στερον τύπον. Π. χ. ή πλήρης κατάρα λέγεται: τήν κακή αον ήμερα,
ήτις θά καταταχθή βεβαίως είς τήν λέξιν ήμέρα, άλλά λέγεται καί
συγκεκομμένως τήν κακή αον, τήν κακή αον και τήν ιμνχρή αον, αί
όποΐαι καί αύται πρέπει νά καταταχθούν εις τήν λέξιν ήμέρα, παρά
τόν πληρέστερον τύπον, εξ ου προήλθον. Έν ή περιπτώσει δέν εύρί
σκει τις τόν πληρέστερον τύπον, ας κατατάσση αύτάς κατά τήν σπου-
δαιοτέραν τών περιεχομένων λέξεων ή άς συγκεντρώνη ύπό ίδιαίτερον
τιτλον ακαθόριστοι καί ό εργαζόμενος είτα έπί πληρεστέρου υλι-
κού θέλει μεταφέρει αύτάς εις τήν θέσιν των.
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Δ' ΕΥΧΕΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ

Έν τέλει παρατηροΰμεν, ότι αι εύχαί καί κατάραι συγκεντρώνον-
ται πολλάκις είς μίαν καί μόνην λέξιν, οπόθεν έχομεν λέξεις εύχετικάς
ή καταραστικάς. Ούτω π. χ. έκ της ευχής: πολλά χρόνια νά ζήαχις,
έχομεν τήν λέξιν πολύχρονος καί πολνχρονεμένος, έκ τής εύχής καλή
μοίρα νά 'χΐ]ς, τήν λέξιν καλομοίρα καί ούτω καθεξής. Καί ονόματα
δέ κύρια έχομεν έξ εύχών, οΐον Ζήσης, Πολύχρονης, Πολνζώης, περί
ων θά εϊπωμεν κατωτέρω εις τά περί ονομάτων (κεφ. ΙΖ').

Πολύ περισσότεροι καί ποικιλώτεραι είναι αί έκ καταρών λέξεις,
ώς π. χ. όλιγοζώητο, έκ τής κατάρας ολίγη ζωή νά 'χη' κοχμοζώητος,
έκ τής κατάρας νά σον κοπή ή ζωή' μανβομαντήλον, έκ τής κατά-
ρας νά σε 'όώ με μάνρο μαντήλι (= νά χηρεύσης)' ταιριασμένο, νε-
κροστολισμένο, άστραποκαμμένο, μακελλωμένο, άχα'ίρεντο, Οεό-
στραβο κτλ. 1.

Ε'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται τί πρέπει νά προσέχη ο συλλο-
γεύς κατά τήν συλλογήν εύχών καί καταρών. Έν πρώτοις πρέπει νά
σημειώνεται τό πρόσωπον ύπό τοΰ οποίου λέγεται, ώς καί τό πρόσω-
πον πρός τό όποιον άπευθύνεται ή εύχή ή ή κατάρα, ή περίστασις,
κατά τήν οποίαν λέγεται, αί χειρονομίαι καί αί πράξεις τάς όποιας
συνοδεύουν ή ύπό τών όποιων συνοδεύονται" αί δοξασίαι πρός τάς
οποίας σχετίζονται, ώς καί αί δοξασίαι, αί όποίαι παρά τώ λαώ κρα-
τοΰν περί τής δυνάμεως καί ενεργείας αύτών.

Συλλογαί εύχών καί καταρών έχουν δημοσιευθή πολλαί σποραδικώς e'u;
πολλά βιβλία καί περιοδικά, περιέχοντα λαογραφικός ειδήσεις. Άρκετάς ευ-
ρίσκει τις είς τούς τόμους τής Λαογραφίας, εχομεν δέ καί τήν γενικωτέραν
περί αύτών πραγματείαν τοϋ ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, έν τω περιοδικω τοϋ έν Κων-
σταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, τόμ. Θ', σ. 321 κέ καί έν
τοις Νεοελληνικοϊς 'Αναλέκτοις, τόμ. Β', σ. 369 -408.

Διά τάς νεωτέρας συλλογάς βλ. είς τάς έν τή Έπετ. τοΰ Λαογρ. 'Αρ-
χείου βιβλιογραφίας τής ελληνικής λαογραφίας, τόμ. 5, σ. 226. 8, σ. 264 - 265.
9/10, σ. 301 -302. 11/12, σ. 126, 373. 15/16, α. 160-161.

1) Περί τοιούτων λέξεων πρβλ. Γ. Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, Άκαδημεικά 'Ανα-
γνώσματα, τόμ. Γ', Μέρ. Α', Γενική Γλωσσική, 1916, σ. 232.
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Παρά τάς κατάρας πρέπει νά συνεξετάζωνται οι αφορισμοί και
τά αναθέματα. Είναι αληθές, ότι άμφότερα ταΰτα έχουν τήν άρχήν
αυτών είς τήν Έκκλησίαν καί εξακολουθούν νά παραμένουν έντός
τοϋ θρησκευτικού κύκλου, άλλά είναι έπίσης άληθές, ότι έκτραπέντα
τοΰ αρχικού αύτών προορισμού πολλαχώς έξελαϊκεύθησαν, ό δέ λαός
ποικίλας δοξασίας πρός αύτά συνέδεσε.

'Αφορισμοί έγίνοντο, εόιαβάζοντο, όπως έλεγον, έπί πληρωμή
ύπό τών ιερέων έπ' εκκλησίας συνοδευόμενοι ύπό διαφόρων πράξεων
καί λαϊκών καταρών δι' υποθέσεις ιδιωτικός καί πολλάκις έντελώς ασή-
μαντους, όπως άναγκασθοΰν οί άγνωστοι κλέπται ή δπωςδήποτε άδι-
κοΰντες νά άποδώσουν τό κλαπέν ή νά άπόσχουν τής άδικίας. 'Ιδίως
ίίέ έφόβιζε τόν λαόν ή συνοδεύουσα τόν άφορισμόν κατάρα νά μή
λειώση μετά θάνατον τό σώμα τοΰ άφοριζομένου.

Τά δέ άναθέματα, τών οποίων σημασία είναι ή τής άναθέσεως
εί; τόν διάβολον τής ψυχής τοΰ άναθεματιζομένου, έχουν ώς πρός τήν
λ ξιν τουλάχιστον, έκκλησιαστικήν άρχήν καί έγίνοντο κατ'άρχάς έναν-
τίον αιρετικών καί άποστατών άπό τής χριστιανικής 'Εκκλησίας, συνο-
δεύοντα συνήθως τόν άφορισμόν. Τήν λέξιν ύπό τήν σημασίαν ταύτην
μετεχειρίσθη πρώτον ό άπ. Παΰλος, παραλαβών αύτήν έκ τής εβραϊκής
παραδόσεως, είς τήν οποίαν άπαντα ύπό διαφορετικήν κάπως σημα-
σίαν. Σήμερον ή λέξις ανάθεμα αύτή καθ' εαυτήν αποτελεί κατάραν,
συνηθέστατα δέ προτάσσεται άλλων καταρών.

Πλήν τούτου τά άναθέματα έχουν καί ίδιαιτέραν σημασίαν, δη-
λούντα τάς κατάρας, αί όποΐαι γίνονται όχι πλέον ύπό ενός οιουδή-
ποτε, άλλά ύπό ολοκλήρου κοινότητος κατά τών δπωςδήποτε κακουρ-
γησάντων κατ' αύτής. °Ως τοιαΰτα τά άναθέματα άντιστοιχοΰν πρός
τάς δημοσίας άράς τών άρχαίων, τάς άράς δηλ. έκείνας, τάς
οποίας άπηύθυνεν ό δήμος έν τω συνόλω αύτοΰ έναντίον τών παρα-
βαινόντων ώρισμένας αύτοΰ έντολάς.

Πλήν όμως τούτου ό λαός είς παλαιοτέρους χρόνους καί σήμερον
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•άκόμη τούς αδίκους προεστώτας αναθεματίζει ρίπτων εις ενα χώρον
•λίθους, έξ ων άποτελείται σωρός. £Ως τόπος εκλέγεται τό μέρος, όπου
■ετάφη ό κακουργήσας. Συνηθέστερον όμως πολύ, επειδή τά άναθέματα
γίνονται ζώντος τοΰ άναθεματιζομένου, ώς τόπος εκλέγονται αί τρίο-
δοι, αΐτινες θεωρούνται ώς κατ' εξοχήν συχναζόμεναι ύπό πονηρών
πνευμάτων. Οί τόποι ούτοι καί σήμερον φέρουσι τό όνομα, ανάθεμα,
άναθεματονριο, άναθθεματονριν, άναθεματίστρα, 'αναφέρονται δέ
πλείστοι καθ' άπασαν τήν Ελλάδα, περί εκάστου τών οποίων έπιχω-
•ριάζουν ίδιαίτεραι παραδόσεις. 'Ώς παράδειγμα άναφέρω τά εξής. Έν
"Ιμβρω ύπάρχει σωρός τοιούτων λίθων φέρων τό όνομα άναθεματί-
στρα, λέγεται δέ περί αύτοΰ ή εξής παράδοσις.

Οί κάτοικοι τής "Ιμβρου είχαν μεγάλα παράπονα γιά έναν άδικο
προεοτό. Σηκώθηκαν λοιπόν μαζί μ' αυτόν καί κίνησαν γιά τό λι-
μάνι, νά μ πον ν σέ καράβι νά πάν στό Ταανάκαλε στον βαλή. Στο
δρόμο μαλώσανε μέ τόν προεστό καί τοσο πολύ θύμωσαν άπ' τά
■λόγια τον, πον πήραν πέτρες καί μ' αυτές τόν σκότωσαν καί είπαν
νά 'χη ανάθεμα όποιος "Ιμβριος περάση άπό κει καί δέ ρίξη ατό
σιορό μιά πέτρα. Κ' έτσι άπό τότε όποιος περνά άπό κεί ρίχνει καί
μιά πέτρα κ' έγινε αυτός ό σωρός, πο ν τόν λεν' ά ν α θ ε μ α τ ί σ τ ρ α.

Είς τό έ9ιμον άναθέματος άναφέρεται καί ή συνηθεστάτη φράσις,
θά ρίξω πέτρα, τήν οποίαν λέγει ό φεύγων δυσηρεστημένος έκ τίνος
■μέρους.

Έάν τό άνάθεμα ώς λέξις έχη χριστιανικήν άρχήν, βεβαίως το
έθιμον τής λιθοβολίας δέν είναι χριστιανικόν. Είναι έν χρήσει είς
πλείστους λαούς, ευρωπαϊκούς καί μή, παρά δέ τοις Έλλησιν ή ηλι-
κία αύτοΰ άνέρχεται μέχρι καί τών ομηρικών χρόνων. Ό Έκτωρ δνει-
•δίζων τόν Πάριν -ψέγει τούς Τρώας ώς δειλούς, διότι άλλως θά ένε-
•δύετο μέχρι τοΰδε χιτώνα λίθινον δι' όσα κακά έπραξε.

"Αλλά μάλα Τρώες δειδήμονες' ή τέ κεν ήδη
λάϊνον έσσο χιτώνα, κακών ενεχ', όσσα έοργας.

Εΐς τάς μυθικάς παραδόσεις άναφέρεται, ότι οί θεοί δικάζοντες
τόν Έρμήν διά τόν φόνον τοΰ "Αργού, φοβούμενοι δέ καί τόν Δία,
κατ' έντολήν τοΰ οποίου είχεν ενεργήσει ό Ερμής, προσέρριψαν τάς
ψήφονς δ καθένα τών κρειττόνων ήρέμα τω Έρμη, βάλλοντες οίον
εκείνον λίθοις, καί οϋτω τοΰ φόνον ποινήν άφωσιώσαντο Τΐ;ν

1) Ευστάθιος, σ. 1809 ed. Rom.
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ft' ύπαρξιν τοϋ εθίμου εν τοις ίστορικοίς χρόνοις μαρτυρεί ό θείος
Πλάτων εν τοις Νόμοις αύτοϋ αναφερών νόμον, καθ'όν οί καταδικα-
σί)·έντες έπί πατροκτονία, άδελφοκτονία ή παιδοκτονία, φονευόμενοι
μετεφέροντο είς τρίοδον έκτός τής πόλεως, αί δέ άρχαί άντιπροσω-
πεύουσαι τήν πόλιν όλην, φέροντες έκαστος λίθο ν, έρριπτον αυτόν κατά
τής κεφαλής τοϋ νεκροϋ άφοσιοΰντες ούτω τήν πόλιν όλην, μετά δέ
τοΰτο έρρίπτετο ούτος έκτός τών ορίων τής χώρας άταφος κατά τόν
νόμον '.

Έκ τής συνεξετάσεως δέ πασών τών περί τοΰ έθίμου ειδήσεων
φαίνεται, ότι έχει τήν άρχήν αύτοΰ είς τόν πραγματικόν φόνον τών κα-
κουργούντων κατά τής κοινότητος, τών οποίων, ίνα εξουδετερώσουν
τήν μετά θάνατον κακοποιόν δύναμιν, ή οποία άποτελεί τό φόβητρον
τών κατά φύσιν λαών, έπισωρεύουν έπί τοΰ τάφου των τούς λίθους
τούτους.

Τήν τοιαύτην άρχήν βέβαιοι καί τοΰτο, ότι καί έπί τών τάφων
τών αποθανόντων βίαιον θάνατον, ιούς οποίους κατ' εξοχήν έφο-
βοΰντο, ώς πνεύματα λίαν κακοποιά, συνήθιζον έπίσης νά έπισωρεύουν
λίθους.

Βραδύτερον, ότε άνεπτύχθησαν αί περί τών τιμωρών θεών τοϋ
"Αδου ίδέαι, ή έπισώρευσις τών λίθων έδήλωσε τήν κοθοσίωσιν τών
κακούργων είς τάς χθονίους θεότητας καί ιδία εις τόν χθόνιον Έρμήν.
Κατά περίεργον δέ τρόπον μεταλλαγής τών σκοπών έθεωρήθησαν κα-
τόπιν οί σωροί ούτοι ιεροί τοΰ Έρμοϋ, ή δέ βολή τοΰ λίθου εις αύ-
τούς ώς προσφορά είς τόν ύποχθόνιον θεόν. Κατόπιν τών μεταβολών
τούτων εις τήν σημασίαν τοΰ έθίμου ήδύναντο νά έπισωρεύωνται σω-
ροί, δηλοϋντες τήν καθοσίωσιν ταύτην εις τούς θεούς τοΰ "^δου καί
ζώντων άκόμη τών κακουργησάντων, καθ' δν τρόπον καί σήμερον
καθοσιοΰσι τόν άναθεματιζόμενον εις τόν διάβολον.

1) Πλάτ. Νόμοι θ' XII 878. Ε! δέ τινας ούτως άθλια ξυμφορά κατα-
Ιάβοι, ώστε πατρός ή μητρός ή άδελφών ή τέκνων έκ προνοίας εκουσίως ψυχί/ι-
τολμήσαι άποοτερεΐν σώματος, δ παρά τοΰ θνητοΰ νομοθέτου νόμος ώδε περι τών
ίοιοντων νομοθετεί, προρρήοεις μεν τάς περί νομίμων εϊργεοθαι καί έγγύας τάς
αντας είναι, καθάπερ έρρήθη τοΐς εμπροαθεν, εάν δέ τις δφλ>] φόνου τοιούτου,
τούτων κτείνα; τινά, οί μεν τών δικαστών υπηρέται καί άρχοντες άποκτείναντις
>ίς τεταγμένην τρίοδον εξ ω τής πόλεως έκβαλλόντων γυμνό ν, αί δε άρχαί πάοαι
«περ όλης τής πόλεως, λίθοι· έκαστος φέρων έπί τήν κεφαλήν τοΰ νεκροϋ βάλλων
ιιφοσιούτω τήν πόλιν όλην, μετά δέ τοΰτο είς τα τής χώρας δρια φέροντες έκβαλ-
'.όντων τω νόμω αταφον.
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Α'. ΓΕΝΙΚΑ

"Αμεσον σχέσιν πρός τάς κατάρας έχουν οι δρκοι. "Ορκος είναι
κατάρα, τήν οποίαν εκφέρει καθ·' εαυτού ό ομνύων, θέλει δ' έχει αΰτη
Ισχύν, έν ή περιπτώσει δέν είναι άληθές ό,τι ούτος ισχυρίζεται ή θέλει
παραβή ώρισμένην ύπόσχεσίν του.

Είς τούς όρκους φαίνεται πολύ καλύτερον καί ή μαγική άρχή καί
ή κατόπιν έξέλιξις ύπό τήν επίδρασιν τών βαθμηδόν άναπτυσσομένων
ανωτέρων περί τοΰ θείου ιδεών, ώς δικαιοκρίτου καί ρυθμιστοΰ τών
άνθρωπίνων καί άνταποδότου πάσης άγαθοεργίας καί τιμωρού πάσης
ύπερβασίας. Διδακτικώτατον παράδειγμα διά τήν τοιαύτην έξέλιξιν τοΰ
δρκου άποτελεΤ ή ομηρική περιγραφή τών μεταξύ τών Τρώων και
Έλλήνο:>ν όρκίων έν τω Γ τής Ίλιάδος. Προσάγονται δύο άρνία καί
οίνος, τόν όποιον οί κήρυκες έν κρατήρι άναμειγνύουσι μεθ° ύδατος,
όπως έγίνετο εις τάς σπονδάς. Ό 'Αγαμέμνων αποκόπτει, ώς έγίνετο
καί κατά τάς θυσίας, τρίχας εκ τής κεφαλής αρνίων, τάς οποίας οί
κήρυκες διανέμουν μεταξύ τών άριστων, Τρώων καί Ελλήνων. 'Ακο-
λούθως ύψών τάς χείρας έπικαλειται τούς έφόρους τοΰ δρκου θεούς,
τόν Δία καί τόν "ΓΙλιον, τόν τά πάντα βλέποντα καί άκούοντα, ώς καί
τούς ποταμούς καί τήν Γήν καί τούς καταχθονίους θεούς, οϊτινες τούς
επίορκους μετά θάνατον τιμωρούν ώς μάρτυρες καί φύλακες τών όρ-
κων. 'Αναφέρει έπειτα τήν συνομολογηθεισαν συμφωνίαν καί μετά
τοΰτο σφάζει τά άρνία. 'Ακολουθεί δευτέρα πράξις. Λαμβάνουν πάν-
τες οί παριστάμενοι διά ποτηριών οίνον έκ τοΰ κρατήρος καί χύνουν
κατά γής ευχόμενοι τά εξής' «Ζεΰ ένδοξότατε, μέγιστε, καί άλλοι αθά-
νατοι θεοί, δποιοι πρωτύτερα ήθελον βλά\|>ει παρά τούς δρκους είθε
ό έγκέφαλός των νά χυθή κατά γής, όπως καί ό οίνος ούτος, καί αύ-
τών καί τών τέκνων των, αί δέ σύζυγοι των νά πέσουν εις χείρας
άλλων».

"Ως παρατηρεί τις, τό μέν πρώτον μέρος τοΰ δρκου είναι καθ'
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ολοκληρίαν σύμφωνον πρός τάς ανωτέρας περί τοϋ θείου ιδέας, ενώ
εις τό δεύτερον καλούνται μέν καί οί θεοί, άλλα τό βάρος όλον κείται
είς τήν μαγική ν 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 απεσταλμένοι τών μερών, τά
όποια έπιθυμοΰν νά συνάψουν φιλίαν συγκεντρώνονται εις έ'να κύκλον,
έν τω μέσω τοϋ όποιου ευρίσκεται μικρόν άγγείον έκ πηλού άπεξηραμ-
μενου είς τόν ήλιον, πλήρες ύδατος. Τότε εις άπό τό ένα μέρος λαμ-
βάνει ράβδον είς τάς χείρας καί άρχίζει νά όμιλή περί τών φιλικών
διαθέσεων τής μερίδος του κρούων ταυτοχρόνως διαρκώς έπί τοΰ αγ-
γείου. Μετά τοΰτον λαμβάνει τόν λόγον εις έκ τής άντιθέτου μερίδος
κρούων καί αύτός διαρκώς έπί τοΰ άγγείου. Άφ' ού τελειά)ση καί ού-
τος εγείρεται τις έκ τών παρισταμένων, λαμβάνει τό άγγείον εις τάς
χείρας καί ρίπτει αύτό είς τό έδαφος λέγων : «"Αν διαρρήξωμεν τήν
φιλίαν, τήν όπόίαν συνωμολογήσαμεν έδώ, νά διαρραγώμεν, ώς διερ-
ράγη τό άγγείον τοΰτο ένταΰθα». Άλλαχοΰ σφάζουν πρόβατον, τοΰ
οποίου θέλει ύποστή τήν τύχην ό παραβάτης τών όρκων. Τοΰτο ερμη-
νεύει καί τήν όμηρικήν κατά τούς δρκους συνήθειαν τής σφαγής τών
αμνών, τήν οποίαν εϊδομεν ήδη. Έάν δέ τις θέλη νά παραβή τόν
δρκον χωρίς νά ύποστή τάς άκολουθίας τής παραβάσεως, προσπαθεί
νά διαλύση τήν μαγικήν δύναμιν τοΰ όρκου δι' άλλης μαγικής πρά-
ξεως. Έρχεται κρυφά είς τόν τόπον, όπου συνωμολογήθη ή φιλία,
σφάζει πρόβατον καί χύνει μέρος τοΰ αίματος αύτοΰ είς σύντριμμά τι
τοΰ κατά τήν συνομολόγησιν τής συνθήκης θραυσθέντος άγγείου ή
ραντίζει τόν όλον τόπον μέ αίμα. Κατ' αύτόν τόν τρόπον λύεται ή μα-
γική δύναμις τοΰ όρκου.

Έκ τών μαγικών τούτων άρχών ό δρκος έξειλίχθη κατόπιν, ώς
εϊπομεν, ύπό τήν έπίδρασιν τών βαθμηδόν άναπτυσσομένων άνωτέρων
περί τοΰ θείου ιδεών. Ή δέ κατά τήν κατετ'θυνσιν ταύτην έξέλιξις καί
ή συντελεσθείσα σύνδεσις αύτοΰ πρός τήν θρησκείαν συνετέλεσεν, όπως
καταλάβη σπουδαιοτάτην έν τώ πολιτικώ βίω τοΰ άνθρώπου, ώς καί
έν τή άπονομή τοΰ δικαίου, θέσιν. Τήν δέ θέσιν ταύτην έξακολουθεΐ.
νά διατηρή παρά τάς συνήθεις αύτοΰ παραβάσεις καί τήν έξασθένωσιν
τών ιδεών, εις τάς οποίας ώφειλε τήν άρχήν καί τήν δύναμιν αύτοΰ,
καθ' όσον άπετέλεσε πλέον τύπον άπαραίτητον καί άναντικατάστατον,
τοΰ οποίου τήν τήρησιν έγγυάται καί έπιβάλλει ή δύναμις καί ή βία
τών κειμένων νόμων. Ούτως έχομεν σήμερον έν τω πολιτικώ ημών
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βίφ, ακριβώς όπως και εις τούς αρχαίους χρόνους, τόν δρκον τοΰ στρα-
τιώτου, τόν δρκον τοΰ πολίτου, τόν δρκον τοΰ έκλογέως, τοΰ ύπαλ-
λήλου, τοΰ δικαστού, τοΰ μάρτυρος έν ταΐς δίκαις και τοΰ διδάκτορος
άκόμη έν τω Πανεπιστημίω.

ΓΙερί τών μορφών τών επισήμως καθοριζομένων τούτων δρκων
δέν πρόκειται νά γίνη λόγος ένταϋθα. Ημάς ένδιαφέρει ό δρκος ύπό
τάς μορφάς καί τάς δοξασίας, ύπό τάς οποίας παρουσιάζεται εν τω
καθ·' ήμέραν βίω τοΰ λαοΰ, καί ταύτας θά έξετάσωμεν όσον τό δυνα-
τόν διά βραχέων.

Β'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΚΟΙ

Συνήθεις όρκοι σήμερον παρά τω έλληνικώ λαώ είναι :

α') οί μαγικοί δρκοι, οί δρκοι δηλ. εκείνοι, οί όποιοι συνο-
δεύουν μαγικήν πράξιν. Τοιούτοι δρκοι, μολονότι σπάνιοι, ευρίσκονται
όμως εισέτι σποραδικοί παρά τώ έλληνικώ λαώ. Ούτω π. χ. οσάκις τύχη
νά πίνουν οίνον, ορκίζονται άκριβώς όπως ώρκίζοντο οί ομηρικοί "Ελ-
ληνες. Χύνουν δηλ. σταγόνας τινάς έπί τοΰ έδάφους έπιλέγοντες

"Εται νά χνθή το αίμα μον, α δε σον λέα> αλήθεια,
ή "Ετσι νά χνθή τδ αίμά μον, α δέν είναι ώς κατά που σον λέω.

'Ανάλογος δρκος είναι ό άναφερόμενος είς τήν άκόλουθον εύτρά-
πελον διήγησιν :

Ανά άπα τον 'Αποκόρωνα πηγαίνανε στο δρόμο μέ δνό ζώα
φορτοιμένα λάδι. Στο δρόμο βλέπουν άπό μακρνά στή θάλασσα ένα
καράβι. Λέει δ ένας. «Καράβι 'ναι. — "Οϊ, καραβέλα 'ναι», λέει (>
άλλος. — «Έτσά νά χνθή τό αιμα μον, à δέν είναι καράβι», κ' έμ-
πηξε τό μαχαίρι τον στ' ασκιά και χνθηκε τό λάδι. — «Έδά, έδέταε
νά χνθή κ' εμένα τό αίμά μον, α δέν είναι καραβέλα». κ' έμπηξε
κι αυτός τό μαχαίρι στά δικά τον τ' άσκιά.

Εις άλλην άνάλογον εύτράπελον διήγησιν έκ Χίου ό όρκιζόμενος
ρίπτει κατά γής στάμνα γεμάτη λάδι, έπιλέγων

Νά, έτσι νά χνθή τό αίμά μον, άν κτλ.

Μαγικός όρκος είναι καί ό έν Ευρυτανία έν χρήσει δρκος τών ψη-
φοφόρων διά λίθου '. "Εκαστος τών ψηφοφόρων διαδοχικώς ύψώνων

1) Λαογρ., τόμ. Α', σ. 417.
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υπέρ τήν κεφαλήν ευμεγέθη πέτραν ομνύει, προφέρων αράς καθ' έαυ-
τοϋ βαρυτάτας έν περιπτώσει παραβάσεως τών ύπεσχημένων, ότι θά
είναι φίλος ώρισμένου υποψηφίου, μεθ' δ κυλίει τόν λίθον, τόν όποιον
αναλαμβάνει ά'λλος ψηφοφόρος μέχρις έξαντλήσεως τοϋ άριθμοϋ. Τόν
τοιοϋτον δρκον ουδείς παραβαίνει. Όμοιάζει δέ ό δρκος ούτος πρός
τόν διά λίθου δρκον τών Ρωμαίων, καθ·' δν ό όρκιζόμενος, λαβών είς
χείρας λίθον, έξέφερε καθ' έαυτοΰ άράς καί ταΰτα ειπών έρριπτε τόν
λίθον έκ τής χειρός.

Τροποποίησις τοΰ όρκου τούτου κατά τάς χριστιανικός ιδέας φαί-
νεται, ότι είναι ό έν Ξυλοκάστρω έν χρήσει, όταν έγερθή άμφισβήτη-
σις περί τής τιμής κατά τήν άγοραπωλησίαν. Ό προκαλών,
κοινόν λίθον λέγει πρός τόν προκαλούμενον :

Τό παίρνεις τοντο στήν ψυχή σον ;
Ό προκαλούμενος, έάν δεχθή τόν δρκον, λέγει :

Νά τό 'χω βάρος στήν ψυχή μου και νά 'χω τό Χριστό α
στη δεύτερα παρουσία.

Ό δρκος λύει τήν άμφισβήτησιν.

β') Συνηθέστεραι πολύ τών μαγικών δρκων είναι αί α ύ τ ο-
κατάραι, ώς π. χ.

Νά μή χαρώ τή μάννα μου, — τόν πατέρα μον, — τή γυναίκα
μου, —τά παιδιά μου, —τό j 'υιό μον, πού τόν εχω μονάκριβο,
— τ' αδέρφια μου. Νά βγοϋν τά μάτια μον. Νά μή μ' ενρ' ή ανγή.
Να μή προφτάσυ) νά βγω δξ' άπ' τήν πόρτα. Αστραπή νά μέ κάψγ).
Νά μέ πιάσΐ] εφτά λογιώ συγγενικό. Ιίοδάρ' νά μή μ' άπομείνη.
Να μέ κάιρ' ή φωτιά κτλ. κτλ.

"Οπως δέ συμβαίνει καί είς τάς κατάρας, ούτω καί είς τούς όρ-
κους έκ θρησκευτικής έπιδράσεως καλείται πολλάκις ό Θεός, ό Χρι-
στός, ή Παναγία κτλ. διά νά έκτελέση τήν κατάραν. Ώς π. χ.

Νά μέ κόψη ό Θεός, —ή Παναγία. Νά μέ κόψουν τά δώδεκα
Βαγγέ/.ια. "Αν εγώ έποικα το, τή Χριστού καί τή Παναγίας τήν κα-
τάρα νά εχω.

γ') Οί όρκοι, καθ' ους καλείται ώς μάρτυς καί τιμωρός τοϋ δρ-
κου πράγμά τι. Συνηθέστατος τοιοΰτος δρκος είναι ό έπί τοΰ άρτου,
πυρός, ηλίου, γής κτλ. Ώς π. χ.

10
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Μ ά τό ψωμί. Mà αν τη τή φωτιά. Μά τόν ήλιο. Λ/à τή γής,
nob H à μάς φάη.

'Ανάλογοι είναι οί επί τών ξιφών δρκοι της μεσαιωνικής Ευρώπη;.

Συνοδεύουν δέ πολλάκις τούς δρκους τούτους καί διάφοροι πρά-
ξεις, τών οποίων συνηθεστάτη είναι ή έπίθεσις τής χειρός έπί τοΰ
πράγματος, είς τό όποιον ορκίζεται τις. Ούτω π. χ. ό όρκιζόμενος έπί
τοΰ άρτου, εάν τύχη νά ευρίσκεται ενώπιον αύτοΰ τεμάχιον άρτου, το
λαμβάνει καί όρκιζόμενος άσπάζετ'/ι αύτό.

δ') Οί δρκοι, καθ·' ους μνημονεύεται μόνον τό πράγμα, εις το
όποιον ορκίζεται τις, δηλ. τό πράγμα, τό όποιον θέτει παρακαταθή-
κην τής τηρήσεως τοΰ δρκου του καί εναντίον τοΰ οποίου θέλει επέλ-
θει ή τιμωρία έν περιπτώσει έπιορκίας. Οί δρκοι δηλ. ούτοι είναι
κατά τοΰτο ελλιπείς, ότι δέν καθορίζουν τό είδος τής ποινής έν περι-
πτώσει έπιορκίας, τό όποιον άλλως είναι καί εύνόητον έκ τών συμ-
φραζομένων.

Όρκίζονται δέ συνήθως είς τήν ιδίαν ζωήν ή τήν ζωήν τών τέ-
κνων καί τών προσφιλών αύτών, είς τούς οφθαλμούς των, εΐς τήν
σωτηρίαν τής ιδίας ψυχής καί τών γονέων των κτλ., οιον

Στά μάτια μον. Στό φως μον. Σ τήν ψνχή μον. M à την ψνχη
πον ι)ά δ<όκω ο τό θεό. Στ ή ψνχή τώ γονέω μον.

καί έπί τό άνδρικώτερον είς τόν μύστακα ή τό γένειον, οίον
Λα μον τό κόψονν. αν δεν. . . Νά μον τό ξερριζώσονν, αν δέν...

ε') Οί δρκοι, καθ' ους ό ομνύων έπιμαρτύρεται τόν Θεόν, τόν
Χριστόν, τήν Παναγίαν, ή αγιόν τινα καί κατ' έπέκτασιν τόν σταυ-
ρόν, τό εύαγγέλιον, τήν έκκλησιαστικήν άκολουθίαν τής ημέρας, τήν
εορταζομένην ήμέραν, τήν μετάληψιν κτλ., είς τά οποία πάντα, ως
στενώς συνδεδεμένα μετά τής θρησκείας, άποδίδει ό λαός θείαν δύ-
ναμιν. II. χ.

M à τό θεό. Μα τό Χριστό. Μά τήν Ιίαναγία. Μά τό Στανρό.
Μά τόν "Αη Γιο'ίργη. Μά τ' εφτά βαγγέλια. Μά τ' όσημερνά γράμ-
ματα. Μά τή σημερνή μέρα. Μά τήν Πασχαλιά, πον τήν καρτε-
ρούμε όλοι οί Χριστιανοί. Μά τήν μεταλάβωση. Νά 'χω αντίδικο το
θεό. —τή Παναγία κτλ.

Καί οί δρκοι ούτοι συνοδεύονται πολλάκις ύπό διαφόρων πρά-
ξεων, αί όποΐαι ενισχύουν τήν σημασίαν τοΰ δρκου. Ούτω π. χ. ο
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ομνύων συνοδεύει, τόν δρκον πολλάκις διά σταυροκοπήματος ή ποιών
διά τών δακτύλων τό σημείον τοϋ σταυρού ασπάζεται αύτό, καί εάν
τύχη πλησίον εκκλησία, εισερχόμενος παλαμίζει τήν εικόνα, τοϋι'
εστίν ομνύει θέτων τήν παλάμην επί τής εικόνος, μεθ' δ άσπάζεται
αύτήν, καθ·' δν ακριβώς τρόπον παρά τοις άρχαίοις οί ομνύοντες έθε
τον τήν χείρα επί τοϋ βωμού καί τών ίερών. Συνήθης επίσης είναι
καί ή επίθεσις τής χειρός επί τοϋ εύαγγελίου, έξ ής καί ό δρκος 'ς οό
βαγγέλιον χτυπώ τό σ'έρι μ', παλαμίζω τό βαγγέλιο καί ή φράσις
έχει δαγκώσει τό βαγγέλιο, ή οποία ϊσως ύποδηλοί άλλον τρόπον
δρκου.

Αί συνήθειαι αύται δέν είναι άγνωστοι καί είς τούς Βυζαντινούς.
Ούτως αναφέρεται ότι οί 'Ιουδαίοι μάντεις, οί προειπόντες είς τόν
Λέοντα τόν "Ισαυρον, ότι θά βασιλεύση, τόν ήνάγκασαν πρώτον νά
όρκισθή θέτων τήν χείρα έπι τών καγκέλων τον θυσιαστηρίου και
δίδων εγγυητήν τόν μεγαλομάρτυρα τοϋ Χρίστου Θεόδωρον, είς τήν
έκκλησίαν τοΰ οποίου εύρίσκετο. Περί τοΰ Ρωμανού αναφέρεται, ότι
οί τοΰ παλατιού απέστειλαν τόν τίμιον σταυρόν καί προσκύνησας
αυτόν και όρκω βεβαιο'ισας αυτούς ανήλθε μετ' αύτών εν τω παλα-
τίω, οί δέ έπίορκοι καλοΰνται σταυροπάται, ώς καταπατήσαντες τόν
σταυρόν, έπί τοΰ οποίου ώρκίσθησαν. Ό Καντακουζηνός συχνότατα
μνημονεύει παρά τούς όρκους καί έγχείρισιν ίερών εγκολπίων πρός
πλείονα πίστωσιν.

ς-') Κατά τούς άρχαίους καί τούς μεσαιωνικούς χρόνους εις πολ-
λούς λαούς παρά τούς όρκους μετεχειρίζοντο ώς μέσον άποδεικτικόν
τής άληθείας τάς λεγομένας θ ε ο δ ι κ ί α ς.Έπιστεύετο δηλ. ότι τό θείον
έπεμβαίνον διά θαύματος ήδύνατο νά άποδείξη τήν άλήθειαν τών λε-
γομένων καί διά τοΰτο κατεδικάζετο ό έλεγχόμενος π. χ. νά κράτηση
πεπυρωμένον σίδηρον, νά έμβαπτίση τήν χείρα αύτοΰ είς ζέον ύδωρ
κτλ. '. Έάν δέ διέμενεν άβλαβής, τότε έθ·εωρείτο ώς αληθή ισχυριζό-
μενος. Ή τοιαύτη θεοδικία εις σπουδαίας περιστάσεις άπετέλει σπου-
δαιότατο ν συμπλήρωμα τοΰ δρκου καί έθεωρείτο ώς άψευδές άποδει-
κτικόν μέσον. Είδος θεοδικίας είς τήν μεσαιωνικήν Δύσιν ήτο καί ή
μονομαχία. Λείψανα τοιούτων άποδεικτικών μέσων έχομεν σποραδικά
τινα εις δμοτικάς φράσεις, οίον στα κάρβουνα πατώ, αν δεν είναι
έ'τπι κτλ.

1) Πρβλ. τό τοϋ Σοφοκλ. 'Αντιγόνη 264 κέ.

ΎΗμεν δ' έτοιμοι και μύδρους αΐρειν χεροΐ
καί πυρ διέρπειν καί θεούς όρκωμοτεΐν.
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ζ') Ώς ιδιαιτέρα τέλος κατηγορία δρκων δύνανται να θεωρηθούν
οί δρκοι, οί συνοδεύοντες τήν λεγομένην ά δ ε λ φ ο π ο ί η σ ι ν, περί
τής οποίας θά ει'πωμεν κατωτέρω, καί οί οποίοι αντικατέστησαν έν
πολλοίς τά διάφορα ά'λλα μέσα, δι' ων ήμπεδοΰτο αύτη.

Γ'. ΕΠΙΟΡΚΙΑ

Ό όρκος άπαξ γενόμενος συμφά>νως πρός τά παραδεδομένα πρέπει
νά τηρήται, διότι ά'λλως ό έπίορκος κινδυνεύει νά ύποπέση είς πολλά
δεινά. Ιΐρός άποτροπήν τούτων οί έπίορκοι προσεπάθησαν νά έξεύρουν
διάφορα μέσα, όπως ματαιώσουν τήν δύναμιν τοΰ δρκου. Εϊδομεν ιί
πράττουν οί 'Αφρικανοί, διά νά διαλύσουν τήν μαγικήν ένέργειαν τοϋ
δρκου τής φιλίας. Παρ' ήμΐν νομίζουν, ότι όεν πιάνει ό δρκος, έάν ό
όρκιζόμενος έχη μελανωμένην τήν χείρα, τήν όποίαν έπιθέτει έπί τοϋ
Ευαγγελίου, ή έάν δέν έπιθέτη αύτήν καλώς, άλλά κρατή μετέωρον
κτλ. Διά τόν λόγον τούτον πολλάκις οί δικασταί πιέζουν διά τής ιδία;
χειρός τήν χείρα τοΰ όρκιζομένου, διά νά έγγίση αύτη τό εύαγγέλιον.

Δ'. ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ

'Ως πρός τήν κατάταξιν τών δρκων δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν
τά αύτά, τά όποια παρετηρήσαμεν καί διά τάς εύχάς. Δύναται δηλ. να
γίνη διπλή κατάταξις αύτών, άφ' ένός μέν γενικωτέρα, κατά τά άνω-
τέρω σημειωθέντα εϊδη, άφ' έτέρου δέ μερικοίτέρα έντός έκάστου εί-
δους κατά τήν κυρίαν λέξιν. Ώς τοιαύτη δέ πρέπει νά θεωρήται ή λέ-
ξις, ή δηλοΰσα τό πράγμα, είς τό οποίον ορκίζεται ό δμνύων, οίον
ζωή, τέκνα, ψυχή κτλ., καί έν έλλείψει τούτου ή δηλοΰσα τό πράγμα,
έπί τοΰ οποίου ορκίζεται τις, οίον Θεός, Χριστός, ψωμί, γή κ.τ.λ.

Ε'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Καί περί τής συλλογής έχομεν νά παρατηρήσωμεν τά αύτά, όσα
παρετηρήσαμεν περί τών εύχών καί τών καταρών, ότι δηλ. παρά τήν
φράσιν πρέπει νά προσεχή ό συλλογεύς καί τήν περίστασιν, καθ' ήν ό
όρκος γίνεται, καθώς καί τόν τρόπον, καθ' δν γίνεται, καί τάς πράξεις
ύπό τών οποίων συνοδεύεται.

Συλλογαί δρκων έχουν δημοσιευθή τίνες έν Λαογραφία, έν Νεοελληνικοί;
Άναλέκτοις (τόμ. Β', σ. 401 κέ.) έκ Κεφαλληνίας καί έν τω περιοδικω τον
Συλλόγου της Κωνσταντινουπόλεως (τόμ. Η', ο. 461) έκ Λευκάδος. Βλ. καί τήν
έν ο. 138 τοϋ παρόντος βιβλίου βιβλιογραφίαν περί εύχών, έν τή όποια πε-
ριέχεται καί ή περί δρκων.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

ΑΠΕΥΧΑΙ "Η ΠΡΟΤΡΠAI

Συγγενείς κατά τήν φΰσιν πρός τάς εύχάς καί κατάρας είναι καί
αί άπευχαί, λεγόμεναι, όταν εκστομίζωνται κατάραι ή καί απλώς,
όταν εν τή ροή τοΰ διαλόγου άναφέρεται κακόν τι, νόσος, θάνατος,
υλική καταστροφή κτλ., μέ τόν σκοπόν νά άποτρέψουν τό κακόν ή
νά τό στρέψουν άλλαχοΰ. Ούτω π. χ., όταν εκστομίζωνται κατάραι κατά
τίνος, ούτος διά νά άποτρέιρη τά εξ αύτών κακά λέγει :

Νά γυρίαη ατό κεφάλι αον. Στά όρη ατά βουνά κττ.

Καί όταν έν τή ροή τοΰ λύγου άναφέρεται κακόν τι, έπιλέγει ει'τε αυ-
τός ό έκστομίσας είτε ό άκούων :

Θεός φνλάξοι. Κύριε φύλαγε. Μακριά và γέν ' κττ.

Είς τάς άπευχάς έμφανίζεται καλύτερον ή μαγική φύσις όλων έν
γένει τών φράσεων τούτων. Πιστεύεται δηλ. ότι, τόσον στενή υπάρχει
σχέσις μεταξύ τής λέξεως καί τοΰ πράγματος, ώστε άρκεί νά έκστο-
μισθή ή λέξις, διά νά προκαλέση άναγκαίως καί τό πράγμα. Διά τοΰτο
τήν μαγικήν ταύτην δύναμιν τών λέξεων προσπαθούν νά ανατρέψουν
δι' άλλων λέξεων, αί όποΐαι έχουσαι άντίθετον μαγικήν δύναμιν δύ-
νανται 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
κττ., τούθ' όπερ δεικνύει καταφανέστερον τήν μαγικήν αύτών άρχήν.

Αί άπευχαί συνήθως είναι φράσεις άπομακρύνσεως, άπο-
τροπής καί ματαιώσεως δηλωτικαί, ώς π. χ.

Μακριά απ' εδώ. "Οξ' απ' εδώ. Στά όρη ατά βουνά. Κούφια
>/ ώρα, που τ' ακούει. Πια' απ' τόν ήλιο. Κλούβια κι άπιατα và γί-
νουν (επί κακών ονείρων) κττ.

Τούτων άντιστοίχους εύρίσκομεν καί εις τήν άρχαιότητα. Ούτως
'ή απευχή

Στά όρ' ατά β'νά. ατ' άγριοπέλαγο,
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έν συνδυασμό) μέ τήν κατάραν

Κακός άνεμος νά σέ μάσι/

ανευρίσκεται ήδη είς τόν "Ομηρον εκεί, όπου ή Ελένη καταρωμένη
έαυτήν λέγει, ότι προτιμότερον θά ήτο, ότε έγεννήθη, κακή θύελλα ανέ-
μου νά ήρπαζεν αύτήν καί νά έφερεν εις όρος ή εις κύμα πολυφλοί-
σβοιο θαλάσσης. Έν δέ τω δρφικώ ύμνω πρός τήν "Αρτεμιν ανευρί-
σκεται ύπό τήν μορφήν

πέμποις δ' είς ορέων κεφαλάς νόσους τε και άλγη.
Επίσης ή άπευχή

Στήν άκρα τον κόσμου
άνευρίσκεται εις τόν όρφικόν ύμνον πρός τόν Πάνα

έκπέμπων οΐοτρον επί τέρματα γαίης '.

Συνηθέστατοι είναι αί φράσεις αύται εις τάς έπωδάς, πολλών τών
οποίων, ώς έσημειώσαμεν ήδη, άποτελοΰν τόν πυρήνα. Χρησιμοποιούν-
ται δέ καί έπί προσώπων, όποτε καθίστανται ισοδύναμοι πρός κατά-
ρας καί ύβρεις, π. χ.

Ον νά χαϋής. Στον κόρακα. Πίσω στον ήλιο κτλ.

Πλήν όμως τούτων υπάρχουν καί άλλαι, αί όποίαι ούδέν άλλο
είναι ή περιγραφή διά λέξεων πράξεως, πρός άποτροπήν γινομένης ή
απλώς μνεία πράγματος, άποτρεπτικήν έχοντος δύναμιν. Ούτω π. χ. ως
άποτρεπτικόν τής βασκανίας θεωρείται τό σκόρδον, τό όποιον έχει τήν
δύναμιν νά ματαιώνη τήν έπίδρασιν τοΰ κακοΰ ματιού, όθεν καί άναρ-
τώσι τοΰτο εις τά πρόσωπα, τά ζώα ή τά πράγματα, τά όποια θέ-
λουν νά προφυλάξουν άπό κακό μάτι. 'Αντί όμως τοΰ πράγματος δύ-
ναται καί ή λέξις νά άσκήση τήν αύτήν μαγικήν άποτρεπτικήν ένέρ-
γειαν. "Οθεν καί λέγεται πρός τούς θαυμάζοντας καί έπαινοΰνιας
βρέφη, παιδία, ζώα κττ. σκόρδα στα μάτια σ' ή απλώς σκόρδα. 'Επί-
σης λέγεται στάχτι/ ατά μάτια σον. τφοϋ νά μην άβασκαέΐή. τοΰθ'οπερ
συνοδεύεται καί ύπό τής πράξεως, φτύσε στον κόρφο σον κτλ.

"Οπως δέ είς τάς εύχάς καί τάς κατάρας σύν τή αναπτύξει τών

1) BERNH. SCHMIDT, Alte Verwünschungsformeln, Jahrb. für Klass,
Philologie, Fleckeisen, 1891, σ. 561 κέ.
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θρησκευτικών ιδεών είσήλθεν ή έννοια τής επεμβάσεως τοΰ θείου,
κατ' αυτόν τόν τρόπον και είς τάς άπευχάς, οπόθεν έχομεν τοιαύτας,
οίον

Κύριε φύλαγε. Παναγία μ'φύλαξε'

ή καί απλώς

Παναγιά. Χριοτός καί Παναγιά κττ.

Καθ' ον δέ τρόπον καί αί εΰχαί καί κατάραι συγκεντρώνονται πολ-
λάκις είς μίαν καί μόνην λέξιν, ούτως έχομεν καί έκ τών άπευχών λέ-
ξεις άποτρεπτικάς, άναλόγους πρός τους ευφημισμούς ή ευφημίας τών
αρχαίων, αί όποΐαι άντικατέστησαν πολλάκις τήν κυρίαν λέξιν, ής φο-
βοΰνται τήν κακήν ένέργειαν καί δι' αύτό αποφεύγουν νά τήν έκστο-
μίσουν. Ούτω λέγεται ό διάβολος δ ξ' άπό δώ, οί ποντικοί τά κουφά
κττ. Καί τάς λέξεις ταύτας οφείλει νά προσέχη ό συλλογεύς, ώς έπί-
σης καί τάς συνοδευούσας τάς άπευχάς πράξεις καί χειρονομίας, περί
τών όποίο)ν εϊπομεν ήδη άνωτέρω.

Α'. ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ

eQç πρός τήν κατάταξιν τών άπευχών, μολονότι τό πλήθος αύτών
είναι περιωρισμένον, καλόν είναι νά κατατάσσωνται, ώς καί αί κατάραι,
κατά τήν κυρίαν αύτών λέξιν, τήν λέξιν δηλαδή, ήτις άποτελεΐ τό κέν-
τρον τής άποτροπής. Ούτω π. χ. ή άπευχή οκόρδα στά μάτια σου θά
καταταχθή εις τήν λέξιν σκόρδο, ή άποτροπή στάχτι/ στά μάτια σου
εις τήν λέξιν στάχτη, ή τφου và μην άβασκαθη εις τό τφού, καί ούτω
καθεξής. Κατ' αύτόν τόν τρόπον πλήν τής εύκολίας τής εύρέσεως έχει
τις καί προχείρους όλας τάς λέξεις, τάς πράξεις καί τά πράγματα, είς
τά όποια ό λαός άποδίδει άποτρεπτικήν δύναμιν.

Β'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

'Ως πρός τήν συλλογήν τών άποτροπών ισχύουν αί αύται παρα-
τηρήσεις, αί γενόμεναι καί περί τών ευχών καί καταρών.

Συλλογαί ίδιαίτεραι δέν έχουν δημοσιευθή. Σποραδικώς ανευρίσκει τις
fiç πολλά έκ τών περιεχόντων λαογραφικάς ειδήσεις βιβλίων καί περιοδικών,
κυρίως άναμείκτους μετά τών καταρών, ώς καί είς τά γλωσσάρια. Βλ. καί
την εν σ. 138 τοΰ παρόντος βιβλίου περί ευχών βιβλιογραφίαν, έν τη όποίςι
περιέχεται καί ή περί άπευχών.



ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'

ΠΡΟΠΟΣΕΙΣ

Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Προπόσεις είναι ui υπέρ τοΰ έστιώντος έν τοις συμποσίοις εύχαί
ή τών μελών τής οικογενείας αύτοΰ ή εκάστου τών συνδαιτυμόνων,
τάς οποίας συνηθίζουν νά λέγουν, καθ' ήν στιγμήν ύ\|;οΰν τό ποτή-
ριον πλήρες οίνου. Τό έθιμον τοΰτο είναι κοινόν σήμερον είς όλους
τούς εύρωπαϊκούς λαούς. Είς δέ τούς παλαιούς χρόνους είναι γνωστόν
ότι οί Θράκες καί οί Γερμανοί καί αύτοί οί ύστερώτερον έκ τής 'Ασίας
έξορμήσαντες Ούννοι είχον τό έθιμον. Ό ιστορικός Πρίσκος, ό γρά-
ψας τά τής πρεσβείας τών Ρωμαίων παρά τώ 'Αττίλα, περιγράφει
συμπόσιον έν τή αύλή αύτοΰ, εις τό όποιον αί προπόσεις απετέλουν
μέρος άπαραίτητον τής δλης εθιμοτυπίας '.

ΙΊαρ' ήμίν τοις "Ελλησι τό έθιμον τοΰτο είναι παλαιότατον.'Ήδη
εις τόν "Ομηρον οί ήρωες δεξιοΰνται άλλήλους διά τών ποτηριών. Ό
'Οδυσσεύς έν τή Ίλιάδι γεμίσας ποτήριον οϊνου χαιρετίζει τόν 'Αχιλ-
λέα, ΧαΊρ' Άχιλλεϋ, καί μετά τοΰτο άρχεται νά όμιλή. Κατά τούς
ύστερωτέρους χρόνους αί προπόσεις είχον καταντήσει ή μάστιξ τών
συνδαιτυμόνων, ώς προκαλοΰσαι άμετρον πολυποσίαν. Περιγραφήν
τοιούτων προπόσεων καί τών εξ αύτών κακών μάς δίδει ό Κριτίας,
τοΰ οποίου τό σχετικόν άπόσπασμα μάς διέσωσε ν ό 'Αθήναιος. 'Ελέ-
γετο δέ τό έθος προπίνειν, φιλοτηαίας ποιεΤοϋαι ή προπίνειν, άπο-
Λωρεΐαθαι προπόοεις κτλ.

Τόν έλληνικόν τρόπον τών προπόσεων παρέλαβον φαίνεται καί οί
Ρωμαίοι, παρ' οΐς τό more Graeeo bibere (= πίνειν κατά τό έλλη-
νικόν έθος) ήτο αύτό τοΰτο τό προπίνειν, όπερ έλέγετο και διά τοί
ελληνικού ρήματος propinare. Τίς όμως ή άρχή τοΰ έθίμου ;

"Ηδη παρά τώ Όμήρω εμφανίζεται τό έθιμον ώς απλή φιλοφρο-
νησις άνευ τινός βαθιιτέρας σημασίας. Καί όμως δέν είναι δυνατόν vu

1) Σ. 201 της έκδ. Βόννης.
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μή έχη βαθυτέραν τινά αρχήν, ώς όλα σχεδόν τά έθιμα. Είς τήν εύρε-
σιν τής αρχής ταύτης μετά μεγάλης πιθανότητος μας δδηγοΰν ό άρχι-
κός τρόπος, κατά τόν όποιον έγίνοντο αί προπόσεις. Αΰται κατά τούς
ύστερωτέρους χρόνους εγίνοντο καθ' όν τρόπον καί σήμερον, δηλ. δ τε
προπίνων καί ό προκαλούμενος έπινον έκαστος εκ τοΰ ιδικού του πο-
τηριού. Έκ μαρτυριών όμως καί περιγραφών αρχαίων εξάγεται ότι δέν
ήτο αύτη ή αρχική μορφή τοΰ έθίμου. 'Αρχικώς δ προπίνων, άφ' ού
έπινεν έκ τοΰ ποτηριού, έδιδεν άκολούθως τοΰτο εις τόν χαιρετιζόμε-
νον, όστις έπινε τόν ύπόλοιπον. Κατ' αυτόν τόν τρόπον ή πρόποσις
ουδέν άλλο ήτο ή κοινωνία οίνου ίκ τον αυτόν ποτήρι ον, καί ώς
τοιαύτη έχει τήν αύτήν σημασίαν, τήν οποίαν έχει ή κοινωνία τής αύτής
τραπέζης, τοΰ ά'ρτου, τοΰ άλατος κτλ. 1 ΔηλοΙ δηλ. τόν στενότατον
σύνδεσμον, τήν συναδέλφωσιν τών έκ τοΰ αύτοΰ ποτηριού άπογευομέ-
νων. Χαρακτηριστικόν δέ είναι καί τό έν Μεσσηνία γινόμενον, όπου
παρά τόν οίνον προσφέρεται καί ά'ρτος καί έδεσμα. Ή σημασία δ'αύτη
τοΰ έθίμου είναι καταφανής είς τήν τελετήν τοΰ γάμου, έν ή πλήν
άλλων πρός στενότερον τών νυμφευομένων σύνδεσμον επιβάλλεται εις
αυτούς καί ή κοινωνία τοΰ οί'νου έκ τοΰ αύτοΰ ποτηριού διά τών χει-
ρών τοΰ εύλογοΰντος αύτούς Ιερέως.

Κατά ταΰτα τό έθιμον τών προπόσεων ώς πρός τήν άρχήν αύτοΰ
ανήκει εϊς τά έθιμα, τά χρησιμοποιούμενα παρ' άπασι τοις λαοΐς τής
γης πρός δημιουργίαν συναδελφώσεως, έν οις σπουδαιοτάτην θέσιν
κατέχουσι τά κοινά δείπνα. Είς αύτά βεβαίως έπίνετο καί οίνος, πιθα-
νώτατα μάλιστα κατ' αρχάς έκ τοΰ αύτοΰ ευμεγέθους δοχείου ύπό πάν-
των τών συνδαιτυμόνων, όπως καί σήμερον γίνεται είς 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 κοι-
νών δείπνων, τά οποία έπί μάλλον καί μάλλον μετεβάλλοντο είς μέσα
διασκεδάσεως, μετεβάλλετο καί ή σημασία τής άπό κοινοϋ ποτηριού

1) Εντεύθεν ή φράσις εφάγαμε χμωμι κι αλάτι, περί τής σημασίας τής
όποιας, καθώς έν γένει καί τής κοινής τραπέζης, βλ. Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Παροι-
μίαι, τόμ. Α', σ. 436 κέ.

2) Έκ τής πόσεως έκ τοϋ αύτοϋ δοχείου, τό όποιον άπό χειρός είς
χείρα μετέδιδεν έκαστος είς τόν παρακαθήμενον, προήλθε πιθανώς καί τό
ένιαχοϋ κρατοΰν εθιμον (Κώς, Αίνος) αί προπόσεις νά απευθύνονται άπό
παρακαθημένου είς παρακαθήμενον, ώς συνέβαινε καί παρά τοις άρχαίοις.
U.S τό ενδεξια χύνει ν.



154

ΠΡΟΠΟΣΕΙΣ

πόσεως. Ή πρόποσις εθεωρείτο απλή ένδειξις τιμής καί ιδιαιτέρας φι-
λίας, πρός έξαρσιν τής όποιας ό προπίνων έγχειρίζων τό ποτήριον είς
τάς χείρας τοΰ χαιρετιζομένου έδωρειτο συνάμα εις αυτόν τοΰτο.
Κατ'αυτόν τόν τρόπον παρά τό έθιμον τών προπόσεων άνεπτΰχθη νέον
έθιμον, τό έθιμον τών φιλοδωρημάτων κατ' αΰτάς, τό όποιον άπό τών
ποτηριών έπεξετάθη βαθμηδόν καί εις άλλου είδους πράγματα.

Αί έκ τΓ]ς άρχαιότητος περί τοΰτου ειδήσεις είναι πολυάριθμοι,
θ·ά άναφέρω δέ ένταΰθα μόνον όσα διεξοδικώς έξιστορεί ό Ξενοφών έν
τή 'Αναβάσει περί τοΰ συμποσίου τοΰ Θρακός βασιλέως Σεΰθου, τά
οποία παρέχουν σαφή καί λεπτομερή εικόνα τοΰ έθίμου τοΰτου τών
προπόσεων έν γένει. 'Επεί δε προνχώρει δ πότος, είσήλθεν άνήρ
Θράξ, ϊππον έχων λενκόν, και λαβών κέρας μεοτόν είπε. Προπίνω
σοι, ώ Σεύθη, και τόν ΐππον τούτον δωρονμαι, εφ'ον και διώκων,
ot' αν έθέλ.ης, αίρήσεις, και αποχωρών ον μή δείσης τόν πολέμιον.
Άλλος παΐδα είσαγαγών, όντως έδωρήσατο προπίνων, καί άλλος
ιμάτια τή γνναικί' καί Τιμασίων προπίνων φιάλην τε άργνράν και
τάπιδα, άξίαν δέκα μνών. Γνήσιππος δέ τις 'Αθηναίος άναατάς εΐ-
πεν, ότι αρχαίος εί'η νόμος κάλλιστος τονς μέν έχοντας διδόναι τω
βασιλεϊ τιμής 'ένεκα, τοΊς δέ μή έχουσι διδόναι τόν βασιλέα, ίνα καί
εγώ, έφη, εχω σοι δωρεϊσθαι καί τιμάν. Ό δέ Ξενοφών ήπορεϊτο,
τί ποιήσει' καί γάρ ετύγχανεν, ώς τιμώμενος, εν τω πλησιαιτάτω
δίφρω Σεύθη καθήμενος' δ δέ Ηρακλείδης εκέλευεν αυτώ τό κέρας
δρέξαι τδν οίνοχόον. Ό δέ Ξενοφών, ήδη γάρ ύποπεπωκώς ετνγχα-
νεν, ανέστη θαρραλέως δεξάμενος τό κέρας καί εΐπεν' 'Εγώ δέ σοι,
ιδ Σεύθη, δίδωμι εμαυτόν καί τονς εμονς τούτονς έταίρονς φίλους
είναι πιστούς, καί ονδένα άκοντα, άλλΛ πάντας μάλλον έτι εμού σοι
βονλομένους φίλους είναι. Καί νΰν πάρεισιν ονδέν σε προσαιτοϋντες,
άλλά καί προϊέμενοι καί πονεΤν νπέρ σον καί προκινδννεύειν εθέ-
λοντες' μεθ' ών, άν οι θεοί θέλωσι, πολλήν χώραν τήν μέν άπολήψι;
πατρώαν ούσαν, τήν δέ κτήση, πολλούς δέ ιππονς, πολλούς δέ άν-
δρας καί γυναίκας κατακτήση, ους ού λήζεσθαί σε δεήσει, άλλ'αυτοί
φέροντες παρέσονται πρός σέ δώρα. Άναστάς (Î Σεύθης συνεξέπιε
καί κατεσκεδάσατο κατ' αύτοΰ τό κέρας'.

1) 'Ακολουθώ τήν γραφήν τοϋ Ίωάνν. Πανταζίδου, ήτις είναι σύμφω-
\ος πρός τό θρςικικόν έθιμο ν τής κατασκεδάσεως τοϋ οί'νου επί τών ιματίων
τοΰ προπίνοντος. Τά χειρόγραφα έχουν ονγκατεοκεδάοατο μετά τοΰτο το χέρας,
ονγκατεοκέδαοε μ. τοντο το κ. ή ο. με τ ' αύτοΰ τό κ.
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Ίο περίεργον είναι ότι ό Ξενοφών δωρούμενος εαυτόν έκ φιλο-
φρονήσεως, χωρίς νά τό αντιλαμβάνεται, επανέφερε τό έθιμον είς τήν-
άρχικήν αύτοΰ σημασίαν, τήν σημασίαν συναδελφώσεως, τήν οποίαν
δεχόμενος ό Σεΰθης εγείρεται καί συνεκπίνει μετά τοΰ Ξενοφώντος τό.
ποτήριον, πράγμα τό οποίον εις τούς άλλους δέν είχε κάμει

Β'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΡΟΠΟΣΕΙΣ

Αί προπόσεις άποτελοΰν σήμερον σύνηθες έθιμον παρά τώ έλλη-
νικώ λαώ, ονόματα όμως ιδιαίτερα δι' αύτάς εξ ολίγων μόνον μερών
τοΰ Ελληνισμού είναι γνωστά. Ούτως είς τήν "Ηπειρον καλούνται
έντολές καί, όταν προπίνουν, λέγεται σηκώνουν εντολές, έπίσης λέ-
γονται ένιαχοΰ γεμάτο, γεμάτα ή γιομάτο, γιομάτα, προδήλως ύπο-
νοουμένης τής λέξεως τά ποτήρια, καθ' όσον φαίνεται, ότι γίνονται
μέ πλήρη τά ποτήρια, εν 'Αρκαδία καλούνται κ ο υ π ά ρ ι καί έν Μεσ-
σηνία καράβια.

Καί συνήθως μέν γίνονται διαρκοΰντος τοΰ γεύματος άνευ πολ-
λών διατυπώσεων. eO οικοδεσπότης πρώτος, άφ' ού πληρωθούν τά
ποτήρια, ύι|>ών τό ποτήριον εύχεται εΐς νγείαν. οί δέ συνδαιτυμόνες
ύψοΰντες καί αύτοί τά ποτήρια καί συγκρούοντες αύτά πρός τό τοΰ
οίκοδεσπότου καί μεταξύ των άντεύχονται καί αύτοί εις νγείαν.
Συνήθως τήν εύχήν ταύτην είς νγείαν παρακολουθούν έκ μέρους τών
προπινόντων καί (ίλλαι εύχαί άναλόγως τής περιστάσεως καί τών
προσώπων, εις τάς οποίας πάλιν δίδονται άνάλογοι άπαντήσεις ύπό τών
παρισταμένων. Μετά τοΰτο άλλος τις οίοςδήποτε τών συνδαιτυμόνων,
πάντοτε όμως έκ τών σεβαστοτέρων, ύψοί τό ποτήριον καί προπίνει
είς ύγείαν τοΰ οίκοδεσπότου και έπαναλαμβάνονται τά αύτά. Σειρά τις
ωρισμένη καί κανονική συνήθως δέν τηρείται.

Ένιαχοΰ όμως αί προπόσεις γίνονται καθ' ώρισμένον έθιμον. Ού-
τως έν Κρήτη κατά τάς πληροφορίας τοΰ Μ. Χουρμούζη' «προπίνει ό
οικοδεσπότης προκαλών πρώτος έκεΐνον όπου θά πίη μετ' αυτόν ούτω,
τήν αφεντιά που. 'Έπειτα εύχεται. Ή Παναγία νά μας βλέπη και
νά μάς ξεμιστεύη άπό κάθε κακό' βοήθειά μας καί ό άγιος 6πού 'ναι
σήμερα. Χριστιανικά τέλη' καί σήμερα ένα χρόνο μέ καλό' νά γ,αρής
τό στεφάνι σον, τ' άρχοντόπονλά σον' κι 8π' άγαπφς νά χαίρεσαι'

1) Κρητικά, έν 'Αθήναις 1842, σ. 32.
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ο προκαλούμενος αποκρίνεται, με ζωή σας, ·θός σχωρέσ' και τες ψυ-
χές πον πόνεσ' ή ψνχή σον. Άφ' ού είπή όλα ταύτα, πίνει ακολού-
θως ό καλεσθείς, άποτεινόμενος καί αύτός μέ τάς ιδίας εύχάς πρός
άλλον καί καθ' εξής».

Έν Ήπείρω εις τήν παρακολουθούσαν τόν γάμον έστίασιν πρώ-
τος ό κουμπάρος έγείρεται καί καλών όλους νά έγερθώσι σηκώνει εν-
τολήν, ήτοι προπίνει ύπέρ τών νεονύμφων, πίνουν δέ όλοι οί συνδαι-
τυμόνες στανρωτά, δηλ. διασταυρούντες πρός άλλήλους τάς χείρας,
τάς κρατούσας τά ποτήρια. Είς άλλα συμπόσια ορίζεται καί συμπο-
σίαρχος, όστις διευθύνει τάς προπόσεις.

Έν Κύπρω ' κατά τάς εστιάσεις, αί όποιοι γίνονται κατά τού;
γάμους, τό βάπτισμα, τάς όνομαστικάς έορτάς κττ., κατά τό μέσον
τού γεύματος ό ιερεύς ψάλλει τό τροπάριον τοΰ έορταζομένου αγίου
ή τινα τών καταβασιών, μετά τό τέλος τού όποιου οί συνδαιτυμόνες
κροτούν τά πιάτα μέ τά πιρούνια. Ευθύς μετά τοΰτο ό ιερεύς εγείρει
πρόποσιν λέγων κατά τάς περιστάσεις, εάν π. χ. είναι γάμος, πίνομεν
εναμ ποτήριν κρασίν είς νείαν τον άντροννον' εάν είναι εορτή, πίνο-
μεν εναμ ποτήριν κρασίν εις νείαν τον γιορταστή' έάν είναι βάπτι-
σμα, — είς νείαν τον νεοφωτίστον. Πάντες υψώνουν τά ποτήρια καί
•άναφωνοΰν εις νείαν τον. Αμέσως μετά τόν ιερέα εΐς έ'καστος τών
συνδαιτυμόνων έκ περιτροπής πίνων έν ποτήριον επαναλαμβάνει τήν
πρόποσιν τοΰ ιερέως μέ τήν στερεότυπον φράσιν, κατά που διώρισεν
δ αίδεσιμώτατος, πίννω εναμ ποτήριν κρασίν είς νείαν τον άντρον-
νον. Άφ' ού τελειώσουν όλοι, τότε, εάν ύπάρχη καί δεύτερος ιερεύς
ή διάκονος, ψάλλει νέον έκκλησιαστικόν τροπάριον, έγείρων πρόποσιν
υπέρ άλλων προσώπων, π. χ. τών γονέων τών μελλονύμφων ή τών
συζύγων, τοΰ άναδόχου κτλ. "Εκαστος δέ επαναλαμβάνει κατά τήν
προηγουμένην σειράν τήν στερεότυπον πρόποσιν. Έκ τών λαϊκών
συνήθως ό διδάσκαλος ψάλλει καί έγείρει πρόποσιν, σπανιώτερον δέ
άλλο πρόσωπον. Έν γένει δέ μόνον πρόσωπο λίαν σεβαστά δύνανται
νά εγείρουν πρόποσιν.

Έν Αϊνφ, καθώς περίπου καί έν Κρήτη, μέλλων τις νά πίη, άπο-
τεινόμενος πρός τινα τών παρισταμένων, συνήθως τόν παρακαθήμενον
λέγει, καλώς νά σ'ενρω, είς τό όποιον ούτος άπαντα, καλώς νά δρί-
■ογίς. Πιών δέ ό πρώτος καί εύχηθείς προσφέρει τό ποτήριον είς τόν

1) ΑΘΛΝ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Τά Κυπριακά, τόμ. Λ', 1890, σ. 714-16.
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δεύτερον καί ούτω καθ' εξής. Ενίοτε ή πρόποσις καί ή άπάντησις
απαρτίζονται εις δίστιχον ως έξής :

Έν Κφ συμβαίνει τό αύτό. Ό πίνων καί έπιθυμών νά πίη καί
ό παρακαθήμενός του χαιρετίζει αύτόν δια τοϋ καλώς νά σ' εϋρω.
εις τό όποιον ούτος άπαντα, καλώς νά δρίσης, καί μετά τήν κένωσιν
τοΰ ποτηριού εύχεται, με τές υγείες πον.

Έν 'Αρκαδία ό πρώτος έγείρων πρόποσιν, έγειρόμενος καί έχων
είς χείρας τό ποτήριον, άποτεινόμενος πρός τούς συνδαιτυμόνας λέ-
γει, αν είναι ορισμός σας, τό παρόν γιομάτο τό πίνομε στήν υγειά
και χαρά και ευτυχία του Νικόλα. είναι γειά τον, καί αποβλέ-
πων πρός τινα τών παρακαθημένων λέγει, καλώς νά α' εϋρω. Ούτος
δέ αποδεχόμενος οφείλει νά άποκριθή, καλώς νά κοπιάσης ή καλώς
να όρίσης, έγειρόμενος δέ λέγει, κατά τόν ορισμό, πον ώρισεν ό (δείνα)
το πίνομε στήν υγειά καί στή χαρά τοϋ Νικόλα' άποτείνεται δ' είτα
διά τοΰ καλώς νά σ' εϋρω εις άλλον, συνήθως τόν δεξιά παρακαθή-
μενον. Ό τελευταίος προπιών οφείλει νά εϋρη τόν ύπέρ ου ή πρόπο-
σις, ούτος δέ δίδει τήν ενχαρίστησι λέγων, κάπου είχα έναν φίλο πολι·
αγαπημένο καί σάς εμπλ.ηγάρισε (= σας έβαλε σέ κόπο) καί ήπιατε
για τήν υγειά μου. Πίναι κ'εγώ στήν υγεία σας' καί κατόπιν σηκώνει τό
κουπάρι. άλλου. Έάν ή πρόποσις γίνεται ύπέρ τοΰ νοικοκύρη, τότε
συνήθως προτάσσονται τής προπόσεως άσμάτια, καθαρογλωσσήματα,
οίον

— Καλώς νά σ' ενρω μέ κρασί.

— Καλώς τήν άγάπη μ' τ ή χρυσή.

Ποτήρι διπλοτριπλ.οπ/.ονμπιστό,
ποιος σ' εδιπλοτριπλοπλονμπισεν,
όπον είσαι διπλοτριπλ.οπλονμπισμένο ;

— Ό γιος τοΰ διπλοτριπλοπλουμπιστή κτλ

η

Έτοΰτ ' τό ποτηράκι
έχει μέσα κρασάκι,
καί μέσα στο κρασάκι
εΐν' ένα άγκαθάκι,
κι απάνω στ' άγκαθάκι
κάϋετ' ένα πουλάκι'
κελαϊδεϊ καί λέει'
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« Τίρι τίρι τό ποτήρι
στην νγειά τον νοικοκύρη'
οποίος το πιή και ôèv το είπή,
μπάτσες κλώτσους και ραβόές,
κι όξ' άπ' τον νοικοκύρη τις αυλές».

Ενίοτε ό έγείρων πρόποσιν δίδων τήν έντολήν ει; τινα παραγ-
γέλλει, καλώς và α' ενρω, Γιώργο, καί με τραγούδι. Τότε ό δεχόμε-
νος οφείλει νά συνοδεύση τήν πρόποσιν μέ άσμα, δθ·εν ή παροιμιώδης
φράσις, θά τό πιής καί θά πής κ' ένα τραγούδι. Συνήθης δέ είναι
καί ή άπαίτησις, όπως έκκενοΰται τελείως τό ποτήριον.

Έν Μεσσηνία, όπου αί προπόσεις λέγονται καράβια, «κόπτουν
γωνίαν τινά άρτου, έπί τής οποίας θέτουσι τεμάχια κρέατος, κρόμμυα,
ζαχαρωτά άνθη, ωά καί εϊ τι άλλο έδεσμα έχουν, στέλλουσι δέ ταΰτα
είς τόν χαιρετώντα μετά άγγείου πλήρους οϊνου (τσότρας), τά όποια
γεύεται ό χαιρετών προπίνων, ό δέ χαιρετώμενος ρίπτει πυροβολισμού;
οιονεί εύχαριστών».

Έν Μακεδονία έπίσης γίνονται προπόσεις κατά ώρισμένον έθι-
μον, τό οποίον κατήντησε νά θεωρήται παιδιά" và παίξω με τό ποτήρ'
λέγουν '.

Συνηθέστατη κατά τάς προπόσεις είναι ή φράσις, είς νγείαν
σον, — τών νεόνυμφων, — τον γαμπρού, — τον τάδε κτλ. "Επειτα ή
άνωτέρω μνημονευθείσα φράσις, καλώς và σ'ενρω, — καλώς và δρί-
σης, ή φράσις, ό Θεός τό καλό κττ. Συνήθης έπίσης είναι καί ή έκ
τής ιταλικής λέξις βίβα καί έβίβα. Πλήν τών τυπικών τούτων λέξεων
καί φράσεων, ώς φαίνεται καί έκ τής άνωτέρω έκ Κρήτης παρατεθεί-
σης πληροφορίας, παρακολουθούν καί πλήθος άλλο ευχών, άναλόγων,
ώς εϊπομεν, πρός τήν περίστασιν καί τό πρόσωπον, ύπέρ τού οποίοι1
εγείρεται ή πρόποσις.

Έκ Κρήτης έχομεν καί πολλάς έμμετρους προπόσεις, αί όποΐαι
άπό διστίχων εκτείνονται πολλάκις είς ολόκληρα ποιημάτια οίον

Τοΰτο τό ποτήρι τό κρνσταλλωτό,
ονλοι θά τό πιούμε γεμιστό, ξεχειλιστό,
στην νγειά τοΰ νοικοκύρη,

1) Περιγραφήν βλέπε έν Λαογρ., τόμ. ί', σ. 141.

2) Τοιαΰτα αρκετά παρά II. Βλαστω, Ό γάμος έν Κρήτη, 1893, σ. 127 κε.
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σταοι χαρές τον πον κερνά.
"Jç τον άνεβάσωμε
καί ας τον κατεβάοωμε,
πάνω ατά τριαντάφυλλα,
κάτω στά γαρόφαλλα.

Εϊδομεν ανωτέρω, ότι ε'ις αρχαίους λαούς τό έθιμον τής προπό-
σεως συνωδεύετο καί ύπό δωρεών τών προπινόντων. Τό έθιμον τοΰτο
τών φιλοδωρημάτων άγνοώ, δν υφίσταται σήμερον παρά τώ έλληνικώ
λαώ" έν Μεσσηνία εϊδομεν, υπ ή πρόποσις συνδυάζεται μέ τήν άπο-
στολήν άρτου, κρεάτων κττ. Πραγματικά φιλοδωρήματα, έν τή ειδική
όμως περιπτώσει τοΰ γάμου, αναφέρονται εις γαμήλιον έκ Κύπρου
άσμα '.

Τό άσμα διηγείται γάμον άρχόντων και τό παρακολουθούν αύτόν
συμπόσιον, εις τό όποιον απρόσκλητος εμφανίζεται πτωχός καλόγηρος,
όστις προσφέρει καί τά μέγιστα δώρα.

"Οτε κ' εστεφανώσασιν, εκάτσασιν νά φάση·.
Έκάταασιν οί άρκοντες πάνω μερκάν τών τάβλων.
Κ' εν αν φτωχόν καλοηρίν καλιέται μανιχόν τον,
καϊ έσνρεν και έκατσεν κάτω μερκάν τών τάβλων.
ΙΤάνω στο φάν', πάνω στο πκεΐν είπαν νά τραγονδήσονν,
κ' επάνω οτά τραούδια τονς εΐπααιν ι·ά χαρίσουν.
"Αλλος χαρίζει εκατόν κι άλλος 'κατόν πενήντα,
κι δ τρίτος δ καλύτερος χίλια καί πεντακόσια.
Καί τό νεπέτιν εππεσεν πάνω στο καλοήριν.

— «Πές μας, μωρέ καλ.όηρε, εΐντά 'χεις νά χαρίσης ;»
Έπολοήθην κ' εΐπέν τονς καί λέει καί λαλεί τονς.

— «Έγιώ φτωχόν καλοηρίν εΐντά *χω νά χαρίσω;
Χαρίζω κάλλη τον γαμπρού καί δμορφκές τής νύφης,
χαρίζω καί τοϋ νιόγαμπρου εννιά πύρκους λονβάριν,
καί δεκαπέντε ξνλαλάν κι δκτιό μαρκαριτάριν».

Γ'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Έκ τών άνωτέρω γίνεται φανερόν, ότι καί διά τάς προπόσεις
ισχύουν όσα παρετηρήσαμεν καί διά τήν συλλογήν τών εύχών καί κα-
ταρών. "Οτι δηλ. ό συλλογεύς πρέπει νά προσέχη όχι μόνον τάς φρά-

1) ΑΘΑΝ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Τά Κυπριακά, τόμ. Α', 1890, σ. 724.
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σεις, διά τών οποίων προπίνουν, αλλ« 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. Πρέ-
πει δέ νά σημειώνεται άκριβώς καί τίς ό ηγούμενος τής προπόσεως
εκάστοτε καί ποία ή σειρά τών προπινόντων, αν ύπάρχη τοιαύτη.

Προπόσεων συλλογάς δέν Ιχομεν ειμή εντελώς σποραδικάς. Πολλαί ευ-
ρίσκονται έγκατεσπαρμέναι είς τάς δημοσιευομένας εκάστοτε συλλογάς ευ-
χών. Δέν έδόθη δέ εως τιόρα ειμή έλαχίστη προσοχή όσον άφοροι είς τόν
εκασταχοΰ τρόπον, καθ" δν γίνονται αί προπόσεις, καί έάν ταύτας παρακο-
λουθούν τι\α έθιμα. Βλ. καί τήν έν σ. 138 τοΰ παρόντος βιβλίου περί ευχών
βιβλιογραφίαν, έν τή όποια περιέχεται καί ή περί προπόσεων.



ΚΕΦΑΛAION Η'

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Χαιρετισμός είναι ή δια σχημάτων και λέξεων έκδήλωσις τών
πρός αλλήλους αισθημάτων τών ανθρώπων, αμοιβαίας αγάπης, σεβασμού,
υποταγής καί πολλάκις καί δυσπιστίας, κατά τάς μεταξύ αύτών συναν-
τήσεις καί τούς άποχωρισμούς. 'Αποτελεί δέ μίαν τών σπουδαιοτάτων
εκδηλώσεων τοΰ κοινωνικού βίου τών λαών, στενότατα συνδεδεμένην
πρός διαφόρους κοινωνικός καταστάσεις, τών οποίων πολλάκις άποτε-
λεΐ χαρακτηριστικά>τατον καί οιονεί άπτόν καί οφθαλμοφανές γνώρισμα.

Τήν άρχήν του έχει τό έθιμον είς τά κοινωνικά συναισθήματα τοΰ
άνθρωπου, είναι δέ ύπό ποικιλωτάτας μορφάς διαδεδομένον είς δλους
τούς λαούς τής γής. Πρέπει δέ νά διακρίνη τις είς τοΰτο δύο τινά,
τήν λέξιν, τήν προσφώνησιν καί τό σ χ ή μ α. "Η λέξις εις δλους
τούς λαούς, καθώς καί είς τόν έλληνικόν, άποτελεΐται, άφ' ενός μέν έκ
τυπικών εύχών, είς τάς οποίας δίδεται δι' άναλόγων εύχών άπάντη-
σις, άφ' ετέρου δέ εξ άμοιβαίων έρωτήσεων περί τής διαθέσεως καί
τής καταστάσεως τών χαιρετιζομένων. Είναι δέ αί εύχαί αύται άνάλο-
γοι κυρίως μέν πρός τήν ώραν τοΰ ημερονυκτίου καί τήν περίστασιν,
ενίοτε δέ καί πρός τά πρόσωπα καί τήν πρός αύτά σχέσιν τοΰ χαιρε-
τίζοντος.

Τα σχήματα καί αύτά άρχικώς είναι άνάλογα πρός τά συναισθή-
ματα, τά όποια θέλει νά έκφράση ό χαιρετίζων. Διά τοΰτο καί παρά
τοις διαφόροις λαοΐς έχουν ποικιλωτάτην μορφήν, εΐς τινας δέ τών
κατά φύσιν λαών άποτελοΰν όλόκληρον, ούτως ειπείν, τελετήν, δυνα-
μένην νά διαρκέση έπί μίαν καί πλέον ώραν. Οί εθνολόγοι έπεχείρη-
σαν ποιάν τινα κατάταξιν αύτών, ή οποία όμως καί αύτή, καθώς πα-
ρατηρούν οί ίδιοι, πολλαχώς δύναται νά συμπληρωθή.

'Ως πρώτη ν ομάδα διακρίνουν τά σχήματα, τά δηλοΰντα
συμπάθειαν καί φιλικήν συνένωσιν, οποία π. χ. είναι ή κοινοτάτη εις
τους ευρωπαϊκούς λαούς χειραψία, ή όποια βαθμηδόν καθίσταται
παγκόσμιος, ό εναγκαλισμός, τό φίλημα, ή προστριβή τής ρινός κττ.

11
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Δευτέραν ομάδα άποτελοΰν τά δηλούντα σεβασμόν, ύποταγήν
κττ. Είναι δέ προφανές ότι τά οχήματα ταΰτα ήδύναντο νά αναπτυ-
χθούν μόνον εις λαούς, όπου έχει διακριθή ή κοινωνία εις κατώτερα
καί άνώτερα στρώματα, είς δούλους καί δέσποτας. Τοιαύτα π. χ. είναι
ή ύπόκλισις, ή γονυκλισία, ό άσπασμός τοΰ ποδός, ή πτώσις έπί πρό-
σωπον, τό ρίπτειν χώμα έπί τής κεφαλής ή άλλων μερών τοΰ σώμα-
τος κ.τ.τ. Ένταΰθα έπίσης υπάγονται καί αί γυμνώσεις διαφόρων με-
ρών τοΰ σώματος καί ιδίως τής κεφαλής. 'Επειδή δηλ. ή πλήρης εν-
δυμασία δεικνύει συνάμα καί τήν εύγένειαν καί τό άξίωμα τοΰ ένδεδυ-
μένου, διά τοΰτο πρό άνωτέρου τις ευρισκόμενος άφαιρεΐ μέρος αυτής
είς ένδειξιν σεβασμού καί ύποταγής εις τό μεγαλύτερον άξίωμα. Κοι-
νότατον παράδειγμα τοιαύτης άπογυμνώσεως είναι ή συνηθέστατη
παρά τοις Εύρωπαίοις άφαίρεσις τοΰ πίλου. "Αλλοι λαοί άπογυμνοϋν
άλλα μέρη τοΰ σώματος, π. χ. οί Νιγριται τούς ώμους ή καί όλον τό
άνώτερον μέρος τοΰ σώματος, οί Άνατολίται τούς πόδας καί ούτω
καθ' έξής. Έπίσης είς τήν αύτήν κατηγορίαν άνήκουν καί αί έκ τοϋ
δρόμου παραμερίσεις, αί άποστροφαί τής κεφαλής έκ μεγάλης αίδοϋς
πρός τόν άπαντώντα άνώτερον, ώς καί αί προσφοραί διορων, ώς έγί-
νετο είς τούς Πέρσας κτλ.

Τρίτην ομάδα άποτελοΰν τά σχήματα, τά όποια σκοπούν vu
άποτρέψουν άπό τοΰ συναντωμένου κακάς μαγικάς έπιδράσεις, ώς
είναι τό ένιαχοΰ κρατοΰν έθιμον τοΰ έμπτυσμοΰ.

Τετάρτη ν τέλος ομάδα άποτελοΰν τά σχήματα, τά κατά τήν
έπάνοδον φίλων έκ ταξιδιών ή συναπάντησιν έντελώς ξένων προσώπων,
τά όποια προέρχονται έκ τών επιφυλάξεων, τάς οποίας πρέπει νά λαμ-
βάνη κανείς, όταν συναντά άνθ-ρωπον καί μάλιστα ξένον, όστις είναι
δυνατόν νά είναι καί έχθρός, ώς είναι δυνατόν νά είναι καί πνεΰμα,
συναπάντημα, δυνάμενον νά βλά\|>η τόν ά'νευ προφυλάξεως πλησιά-
ζοντα πρός αύτό. Ή δέ τελευταία αύτη δοξασία είναι εύρύτατα διαδε-
δομένη εις δλους τούς λαούς, είς δέ τούς "Ελληνας παλαιοτάτη. Ό τα-
λαίπωρος 'Οδυσσεύς έξυπνήσας έκ τών κραυγών τών περί τήν Ναυσι-
κάν παρθένων, άμφιβάλλει, αν αί κραυγαί αύται είναι άνθρώπων ή
τών νυμφών, ui όποίαι έχουν τάς ύψηλάς κορυφάς τών ορέων καί τάς
πηγάς τών ποταμών. "Οταν δ' έγειρόμενος βλέπη τήν Ναυσικάν καί
θέλη νά άποταθή πρός αύτήν, οί πρώτοι του λόγοι είναι, σέ παρα-
καλώ γονατιστός, βασίλισσα' θεά είσαι ή άνθρωπος ; Τό είδος τών

ι καί τό πολυπλοκώτερον καί μακροχρονιω-
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Τά σχήματα ταΰτα τών χαιρετισμών δεν μένουν αμετάβλητα.
Βαθμηδόν εξελίσσονται έπί τό συντομώτερον, εν τέλει δέ, καθόσον μά-
λιστα μεταβάλλονται καί αί ιδέαι, αί όποΐαι έγέννησαν αυτά, καταν-
τούν άπλαΐ τίνες καί σύντομοι χειρονομίαι, άμυδρά παλαιοτέρων πρά-
ξεων έγκαταλείμματα. Ούτω π. χ. ή κοπιαστική μετάνοια, ή ενδεικτική
τής δουλικής ύποταγής, κατήντησε παρ'ήμΐν άπλή ύπόκλισις, καθ'ήν
ενίοτε φέρεται καί ή δεξιά έπί τοΰ στήθους.

Β'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Οί νεοελληνικοί χαιρετισμοί, μολονότι δέν είναι πλήρως γνωστοί,
έχουν κατά τόπους άρκετήν ποικιλίαν καί είναι άξιοι πολλής προσο-
χής, έκ δέ τής μελέτης αύτών άρκετά δύναται τις νά συμπεράνη περί
κοινωνικών καταστάσεων καί αντιλήψεων τοΰ ημετέρου λαοΰ, συγχρό
νων ή καί παρφχημένων.

Καί ώς πρός μέν τήν λέξιν συνήθης χαιρετισμός είναι κατά μέν
τήν στιγμήν τής συναντήσεως ή ευχή καλημέρα καί τό εσπέρας καλη-
σπέρα, κατά δέ τήν στιγμήν τοΰ άποχωρισμοΰ, τήν μέν πρωΐαν αντίο
σας— άπάντ. αντίο σας, ή στο καλό, μετά μεσημβρίαν καλό βράδυ —
άπάντ. ώρα καλή, στο καλό, καί τό εσπέρας καλή νύχτα — άπάντ.
καλή νύχτα, καλόν ΰπνο, καλό ξημέρωμα κτλ. Συνήθης έπίσης χαι-
ρετισμός είς πολλά μερί] είναι τό πολλά τά έτ'—άπάντ. ο>ρα καλή ή
καί αντιστρόφως ό>ρα καλή—'ς πολλά 'τ'. Καί ταύτα μέν αδιακρί-
τως πρός πάντας, τούς ιερείς όμως εις ένδειξιν σεβασμοΰ χαιρετίζουν
άλλως, διά τοΰ ευλογεί τε, προσκυνώ τήν αφεντιά σας ή απλώς προ-
σκυνώ, μετάνοια, ή ευχή σας κττ. Τούς έργαζομένους χαιρετίζουν
συνήθως διά τοΰ καλώς τά κάνεις. Έπίσης καί άναλόγως τών εορτών
δίδονται διάφοροι χαιρετισμοί. Ούτω π. χ. κατά τά Θεοφάνια δι' δλης
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 άνέστη.

'Ως πρός δέ τό σχήμα είναι έν κοινή χρήσει ή άπό τών ομηρικών
χρόνων άκόμη συνήθης χειραψία, άνήκουσα είς τήν πρώτην κατηγο-
ρίαν. Πλήν όμως αύτής έχομεν καί σχήματα, άνήκοντα εις τήν δευτέ-
ραν κατηγορίαν. "Αν άφήσωμεν κατά μέρος τήν άφαίρεσιν τοΰ πίλου,
ή οποία είναι έθιμον εύρωπαϊκόν, είς πολλά μέρη έχομεν τήν έλαφράν
ύπόκλισιν προ τοΰ χαιρετιζομένου μετά επιθέσεως τής δεξιάς έπί τού
στήθους, ή οποία είς άλλας περιστάσεις χρησιμεύει καί εις ένδειξιν ευ-
χαριστίας. Ή ύπόκλισις αύτη κατά τούς τελευταίους χρόνους περιω-
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ρίσθη εις άπλήν κλίσιν ή μάλλον κατάνευσιν τΓ]ς κεφαλής. 'Έχομεν
έπειτα τήν ύψωσιν τής δεξιάς χειρός μέχρι τοΰ μετώτου, τό έπί τοΰ
στήθους σταύρωμα τών χειρών μετά τής ύποκλίσεως, τό όποιον έκα-
μνον αί νύμφαι, όταν έπρόκειτο νά χαιρετίσουν τούς παρισταμένους,
τό διά βαθείας ύποκλίσεως προσκύνημα καί έτι περισσότερον τήν μέχρι
τοΰ εδάφους μετάνοιαν καί τόν άσπασμόν τής χειρός, τά όποια γίνον-
ται πρός τούς αρχιερείς, τούς ιερείς, τούς γονείς εΐς έορτάς καί αλ-
λας έπισήμους περιστάσεις, ώς καί τούς γέροντας. Κατά τούς βυζαντι-
νούς χρόνους ανάλογος ήτο ή άπό τοΰ ίππου κατάβασις καί ό ασπα-
σμός τοΰ ποδός τοΰ βασιλέως.

Κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας, συναντώμενοι πρός τούς
Τούρκους, ήσαν ύποχρεωμένοι νά παραμερίσουν έκ τοΰ δρόμου καί
άφαιροΰντες τό κάλυμμα τής κεφαλής νά σταυρώσουν τάς χείρας έπί
τοΰ στήθους. Βραδΰτερον έχρησιμοποιήθη ό τουρκικός τεμενάς, καθ'δν
ό χαιρετίζων υποκλίνεται βαθέως, έκτείνων άμα τήν δεξιάν μέχρι τών
ποδών τοΰ χαιρετιζυμένου, έγειρόμενος δε φέρει τήν χείρα εΐς τό στόμα
καί έπειτα εΐς τήν κεφαλήν, δηλών δι' αύτοΰ ότι άσπάζεται τούς πό-
δας ή τά κράσπεδα τοΰ χαιρετιζομένου καί θέτει αύτούς έπί τής κε-
φαλής του.

Χαιρετισμοί γίνονται καί πρός άπό ν τ ας, άνατιθεμένης είς άλλον
τής διαβιβάσεως αύτών. Έν τοιαύτη περιπτάισει έπικρατεί τό έθιμον,
όπως συνοδεύουν τούς χαιρετισμούς μέ δώρα, οίον οπωρικά, άνθη
κτλ., τά οποία καί αύτά ονομάζουν χαιρετισμούς.

Περίεργον είναι τό έθιμον τοΰ χαιρετισμού τών παίδων, ιδίως
όταν εορτάζουν. Συνηθίζουν τότε và τραυοϋν τά αυτιά τοΰ παιδιού
γιά và μεγαλώσΐ], Τό έθιμον είναι άρχαΐον έλληνικόν, μνημονευόμε-
νον παρά πολλών, έκαλεΐτο δέ ό τοιούτος άσπασμός χύτρα.

Γ'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται, ότι ό λαογράφος συλλογεύς πρέπει
νά προσέξη ού μόνον τάς λέξεις, άλλά καί τά σ χ ή μ α τ α, τών οποίων
πρέπει νά δίδη άκριβή περιγραφήν, τοσοΰτω μάλλον καθ' όσον συλ-
λογήν τών σχημάτών τούτων τοΰ ελληνικού λαοΰ ούδεμίαν έχομεν,
σποραδικός δέ μόνον μνείας εΐς διαφόρους περιηγητάς καί συλλογείς.
Έπίσης φράσεων χαιρετισμών συλλογάς είδικάς έλαχίστας έχομεν.

Συνήθως εύρίσκομεν χαιρετισμούς άναμίξ μετ" εύχών καί άλλων συγ-
γενών φράσεων. Βλ καί τήν έν σ. 138 τοΰ παρόντος βιβλίου περί εύχών
βιβλιογφαφίαν, έν τή ό.τοία περιέχεται καί ή σχετική πρός τούς χαιρετισμούς.
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ΥΒΡΕΙΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ ΚΑΙ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Α'. ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ

Τί είναι ύβρις δέν υπάρχει ανάγκη νά όρίσωμεν ένταϋθα. Βλα-
σφημίας δέ λέγοντες έννοοϋμεν ύβρεις, αί όποίαι απευθύνονται πρός
τά ιερά καί τά όσια τοϋ ύβριζομένου. Έάν δέ ή έξέτασις τών κατα-
ρών, πλήν άλλων, διαφωτίζει ημάς ώς πρός τά πράγματα, τά όποια
κατ' έξοχήν κακά θεωρεί ό λαός καί φρίττει, ή έξέτασις τών ύβρεων
καί βλασφημιών μάς φανερώνει τήν περί τού άπρεπους, τοΰ αισχρού
καί τοΰ γελοίου, φυσικού τε καί ήθικοΰ, άντίληψιν αύτοΰ, δηλαδή
τίνα είναι τά πράγματα, αί πράξεις καί τά έλαττώματα, σωματικά ή
ηθικά, τά οποία ό λαός θεωρεί κατ' έξοχήν άπρεπη, αισχρά καί άξια
στιγματισμού καί σκώμματος.

Έχει δέ άξιοθαύμαστον δύναμιν ό λαός εις τήν δημιουργίαν υβρι-
στικών καί σκωπτικών λέξεων έκ ποικιλωτάτων πηγών άρυόμενος. Τό
φυτικόν καί ιδία τό ζωϊκόν βασίλειον, τά διάφορα αγγεία, σκεύη, έρ-
γαλεία, τά ένδύματα, τά φαγητά καί ή τροφή, τά σύνοικα έθνη, ή
ιστορία καί αί θρησκευτικοί παραδόσεις, αί ασθένειαι, ό κόσμος τών
παραδόσεων, τών μύθ·ων, παραμυθιών, δοξασιών καί δεισιδαιμονιών
κτλ., όλα χρησιμεύουν εις τόν λαόν ώς πηγή, έκ τής οποίας άρύεται
χαρακτηριστικώτατα έπίθετα διά τά έλαττώματα, τά οποία θέλει νά
σκώψη καί ύβρίση. Διά τοΰτο καί ή έξέτασις τών ύβρεων καί σκωμ-
μάτων καί βλασφημιών προσλαμβάνει ποικίλην σημασίαν καί δύναται
νά κινήση πολυμερές ένδιαφέρον, καθ' όσον αύται καθίστανται πηγή
διά διαφόρους κλάδους τής λαογραφίας καί έκτός τής λαογραφίας καί
δια τήν ίσ τ ο ρ ία ν.

'Αναφέρω τινά παραδείγματα διά νά καταστή τό πράγμα σαφές.
Ή λέξις Βούλγαρος ισοδυναμεί παρά τοις Έλλησι πρός τό χονδροκέ-
φαλος, ένώ παρά τοις Εύρωπαίοις ή λέξις Bougre άπό τοΰ μεσαίωνος
εδήλου τόν αίμοχαρή καί βάρβαρον, ή λέξις Βλάχος καί Μπαοτοννό-
βλαχος δηλοί τόν χονδροειδή τούς τρόπους, αί λέξεις Κατελάνος, Σα-
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ρακηνός είναι επίσης υβριστικοί, δηλοΰσαι τόν ώμόν, τόν τύραννον. T«
ονόματα τοϋ Καϊάφα καί τον Πιλάτου καί τοϋ 'Αρείου καί τοΰ Φωκά,
τοϋ φονέως τοϋ Μαυρικίου καί άρπαγος τοΰ θρόνου, κατήντησαν επί-
σης υβριστικά. Έκ τοΰ ψυσικοϋ κόσμου πολυάριθμα είναι τά
παραδείγματα. Συχνοτάτη είναι ή ύβρις γάιδαρος καί μέ τά διάφορα
σκωπτικά ονόματα κυρ Μέντιος, τριφυλλιός κτλ., έπειτα ή ύβρις βόϊδι
έπί τών ανόητων, άγελάδα έπί γυναικών παχυσάρκων, άχταπόδι έπί
ηλιθίων, αχλάδα έπίσης, άλαφρόπετρα έπίσης, καρακάξα έπί γυναικών
δυσμόρφων καί κακών κτλ. κτλ. Έκ τών άγγείων, σκευών, ερ-
γαλείων κττ. συνηθεστάτη είναι ή ύβρις λαδικό, λεγομένη διά τάς
γραίας, τσουκάλι, αγγείο καί λογιώτερον αίσχρόν άγγείον, καφέμπρικο,
ζάγκλη (=δρέπανον), κοντοπίϋαρος κτλ.Έκ τών φαγητών αί λέξεις
χαλβάς καί λαπάς δηλοΰσιν υβριστικώς τόν μαλθακόν, τόν άνανδρον
καί τόν ήλίθιον, ή δέ λέξις μπομποταναθρεμμένος δηλοί τόν εύτελοΰς
καταγωγής. Έκ τών ένδυμάτων ή λέξις τσουμπες διά τούς άνδρας
καί ποδογύρι διά τάς γυναίκας είναι ύβριστικαί.

Πολυάριθμοι τέλος είναι αί έκ τοΰ κόσμου τών μύθων, τών
παραδόσεων καί τών δοξασιών κτλ. ύβρεις, ώς π. χ. αί λέξεις
Στρίγγλα, Γοργόνα, Λάουρα ή Φαράλια τής 'Αττάλειας, σκνλοπρύ-
σωπος, διαβολ.όσπαρμα, ξόγανο, είδωλο, νεραϊδιάρικο, πανούκλα, χο-
λέρα κτλ. κτλ.

Πλήν τούτου πολλαί τών ύβρεων έχουν άμεσον σχέσιν πρός ποι-
νάς, αΐτινες άλλοτε έπεβάλλοντο ύπό τών δικαστικών άρχών ή καί ΰπο
τών κοινοτήτων είς τούς όπωςδήποτε πταίοντας, κακουργοϋντας η
άσχημονοΰντας, ή έξέτασις τών οποίων μάς αποκαλύπτει μίαν πτυχήν
τής περί τοΰ δικαίου, τής κοινωνικής ηθικής καί τών ποινών ιδεών καί
συνηθειών τοΰ λαοΰ, τάς οποίας έκληρονόμησεν έκ τής άρχαιότητος
καί τών βυζαντινών χρόνων. Τοιαΰται π. χ. είναι αί λέξεις πομπή,
πομπιεμένος, κουρεμένος κττ.

'Έχουν δέ τινα σχέσιν αί ύβρεις καί βλασφημίαι πρός τάς κατά-
ρας, καθόσον πολλάκις κατάραι μετέπεσαν είς ύβρεις καί άντιστρόφως
ύβρεις μετέπεσαν είς κατάρας. Ούτω π. χ. ή φράσις δέν πάς νά κου-
ρεύεσαι ή καί άπλώς νά κουρεύεσαι είναι ύβριστική, ώς δηλοΰσα τήν
διαπόμπευσιν, χρησιμοποιείται όμως καί ώς κατάρα, οίον να. κουρευτές
καί νά βατεΐ'τής, κακά τον κουρέματα κτλ. 'Αντιστρόφως αί φράσεις
στο διάβολο, νά πάρ' (5 διάβολος τόν πατέρα σου, αί όποίαι κυρίως
είναι κατάραι, χρησιμοποιούνται σήμερον ώς ύβρεις.
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Β'. ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Παρά τάς ύβρεις καί τάς βλασφημίας συνεξεταστέα καί τά διάφορα
υβριστικά σχήματα, τά οποία καί καθ'εαυτά δηλοΰν ύβρεις,
πολλάκις δέ καί συνοδεύουν τήν έκστόμισιν τούτων. Τοιαύτα υβριστικά
σχήματα, έχοντα τήν προέλευσιν αύτών άπό τών άρχαίων καί τών βυ-
ζαντινών χρόνων ύπάρχουν άρκετά, ί'δια παρά τώ έλληνικώ λαώ. Τοιού-
τον π. χ. είναι τό πολυσυνήθιστον φασκέλλωμα ή ή μονντζα, ή ύποία
έχει τήν άρχήν της εις τήν κατά τήν πομπήν άσβόλωσιν τοΰ προσώ-
που τοΰ πομπευομένου, τό παρμάκι, ή έκτασις δηλαδή τοΰ μέσου δα-
κτύλου, καθ' δν χρύνον οί άλλοι είναι συνεσφιγμένοι, τό ααμάρκο, ή
επίδειξις δηλαδή τοΰ άντίχειρος καί τοΰ δείκτου τής δεξιάς τεταμένων,
καθ' δν χρόνον οί άλλοι δάκτυλοι είναι συνεσφιγμένοι κτλ.

Τών τοιούτων ύβριστικών σχημάτων πολλάκις γίνεται χρήσις καί
εις τάς έπωδάς καί τάς μαγικάς πράξεις, θεωροΰνται δέ καθ·' έαυτά ώς
έχοντα άποτρεπτικήν δύναμιν, πράγμα τό οποίον πρέπει νά προσεχή
έπίσης ό λαογράφος συλλογεύς.

Γ'. ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ

'Ως πρός τήν κατάταξιν τών βλασφημιών καί ύβρεων, παρατη-
ροϋμεν ότι, όπως καί είς τάς κατάρας, ούτω καί ένταϋθα πρέπει νά
γίνεται αύτη κατά τήν κυρίαν λέξιν, ήτις είναι καί ή δηλοΰσα τήν
νβριν. Συνήθως τό πράγμα καταντά πολύ άπλοΰν, διότι τήν ύβριν
αποτελεί μία καί μόνη λέξις, δέν λείπουν όμως ένίοτε καί δυσχέρειαι,
αί όποΐαι προέρχονται κυρίως έκ τής συγκοπής τών ύβριστικών φρά-
σεων έν τή χρήσει τοΰ καθημερινοΰ λόγου. Έν τοιαύτη περιπτώσει,
εάν μέν ό συλλογεύς γνωρίζη τόν πληρέστερον τύπον, δύναται περί
αυτόν νά συγκεντρώνη τούς συγκεκομμένους, άλλως, ας κατατάσση
κατά τήν σπουδαιοτέραν ύπάρχουσαν λέξιν, άφήνων τήν τελικήν κατά-
ταξιν εις τόν μέλλοντα νά έξετάση έν τώ συνόλω αύτών τάς ύβρεις
τοΰ ελληνικού λαοΰ.

Δ'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

°Ως πρός τήν συλλογήν ισχύουν αί αύται παρατηρήσεις, αί γενό-
μενοι καί περί τών καταρών.

Συλλογαί ίίβρεων ϊδιαίτεραι δέν έχουν μέχρι τοΰδε δημοσιευθή. Ευρί-
σκει τις όμως τοιαύτας είς τά διάφορα λεξιλόγια, τά όποια μέχρι τοΰδε
έχουν δημοσιευθή. Περί τών υβριστικών σχημάτων έχομεν άριστον βοήθημα
τήν περί αύτών πραγματείαν τοΰ άειμνήστου ν. γ. πολιτου) δημοσιευθεϊσαν
ύπό τόν τίτλον 'Υβριστικά σχήματα έν Λαογρ., τόμ. Δ', σ. 60L-668 (=Λ. Σ..
Β', σ. 317 κέ.). Βλ. καί τήν έν σ. 138 τοΰ παρόντος βιβλίου περί εύχών βι-
βλιογραφίαν, έν τή όποίςι περιέχεται καί ή περί τών ύβρεων.
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Α'. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Παραδόσεις λέγοντες έννοοΰμεν τάς μυθικός διηγήσεις, τάς
οποίας ό λαος πλάττει καί συνδέει πρός ώρισμένους τόπους καί χρό-
νους ή πρός ώρισμένα φυσικά φαινόμενα καί όντα, ώς και πρός ώρι-
σμένα πολλάκις ιστορικά πρόσωπα, πιστεύει δε αύτάς ώς αληθείς.

Είναι δέ αί διηγήσεις αύται προϊόντα τής μυθοπλαστικής φαντα-
σίας τοΰ ανθρώπου, τής φαντασίας δηλ. εκείνης, ή οποία, έχουσα τήν
άρχήν της εις τήν θεμελιώδη ιδιότητα τής ανθρωπινής ψυχής, τάς ΐδι-
κάς της σκέψεις καί τά ιδικά της συναισθήματα καί ενεργείας νά προ-
βάλη εις τά περί αυτήν όντα, άπό τά όποια δέχεται τάς έντυπώσεις,
δίδει ζωήν καί ένέργειαν καί πρόσωπον, μέ μίαν λέξιν προσωποποιεί,
καθώς λέγομεν, τόν περιβάλλοντα τόν άνθρωπον κόσμον. Δι' αυτής έν
τω άρχαίω κόσμω, άλλά καί είς δλους τούς λαούς, παλαιούς καί συγ-
χρόνους, πεπολιτισμένους καί άπολιτίστους, έδημιουργήθησαν οί ευερ-
γετικοί καί κακοποιοί δαίμονες, οί θεοί καί οί ήρωες καί όλος ό περί
αύτούς μυθικός κόσμος, δι' αύτής καί σήμερον ο κληρονόμος τοΰ αρ-
χαίου πνεύματος νεοελληνικός λαός εξακολουθεί, είτε διατηρών τάς
παλαιάς μορφάς είτε δημιουργών νέας, νά χαρίζη ψυχήν έκ τής ψυχής
τοι> είς τήν περί αυτόν άψυχον φύσιν. Δι' αύτής ό άπό τοΰ Παρνασ-
σοΰ πνέων όρμητικώτατος άνεμος, ό φοβερός Κατεβατός, μεταβάλλε-
ται εις άγριον άσπρομάλλην γέροντα, έχοντα παλάτι άπό κρύσταλλο
στις κορυφές τής Λιάκουρας. Ή φοβερά καί καταιγίζουσα πνοή του
είναι ή πάλη, τήν οποίαν συγκροτεί μέ τ' άλλα στοιχειά, τά δ' έκ τοΰ
Παρνασσού καταρρέοντα ύδατα, τά δάκρυά του, διότι ό νότος μέ τήν
απαλή καί ήσυχη πνοή του τοΰ έλειωσε τό καύχημά του, τό κρυσταλ-
λένιο του παλάτι. Δι' αύτής ή ήχώ έγινεν όμορφος βοσκός, μά κλέ-
φτης, πού γι' αύτό μαρμάρωσε, καί τώρα ό,τι φωνή άκούει τή λέει
κι αύτός πάλι. Ό ήλιος καί ή σελήνη μεταβάλλονται είς συζύγους ή
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αδελφούς καί έχουν τή μάννα των καί τό παλάτι των, εις τό όποιον
επιστρέφουν άπό τόν ούράνιον δρόμον των, διά νά φάγουν καί νά άνα-
παυθοΰν. Τά δένδρα άποκτοϋν ψυχήν, τήν όμορφη πρασινομαλλοΰσα
νεράιδα, πού πονεί καί κλαίει, όταν τής κόφτουν τά κλαριά, ή τό φο-
βερό στοιχειό, πού βλάφτει καθέναν, πού θά κοιμηθή στον ήσκιο του.
Κάθε βρύση, κάθε ρεματιά, κά9·ε ποτάμι, κάθε πηγάδι, κάθε σπίτι,
κάθε βουνό, κάθε σπηλιά, κάθε χωριό έχει τήν ψυχή του, τό στοιχειό
του, τή νεράιδα του. Ό ψίθυρος των καλαμιών είναι τό πέρασμά
των, ό αφρός τών κυμάτων καί ή ταραχή τής άνεμοξουριάς ό δαιμο-
νικός χορός των. Δι' αύτής ό νεκρός μεταβάλλεται είς τόν άπαίσιον
βρικόλακα, δ έφιάλτης είς τόν φοβερόν δαίμονα βραχνάν, αί άσθένειαι
είς ειδεχθείς γυναίκας καί αί μάγισσαι είς τις φοβερές στρίγγλες. Δι'
αύτής ό λαός άκούει τούς στύλους τοΰ ναού τοϋ 'Ολυμπίου Διός νά
κλαίουν κάθε νύκτα τήν αδελφή τους, γιατί ό βόϊβοντας τής 'Αθήνας
έρριξε μιά κολόννα από τ'ις τέσσερες, πον ήταν χωριστά άπ' τις άλ-
λες. Δι' αύτής τά φυσικά κοιλώματα τών βράχων γίνονται σημάδια,
πού άφησε τό πόδι τοΰ Διγενή ή τό χέρι τής Παναγίας. Ό θαλασσο-
δαρμένος σκόπελος γίνεται καράβι, πού μαρμάρωσε, καί οί κοινοί λί-
θοι τών βουνών γριά με τά κατσίκια της, πον τήν μαρμάρωσε ο Μάρ-
της με το πολύ τον κρύο, γιατί τον καταφρόνησε. Δι' αύτής καί αί
ελπίδες τοΰ λαοΰ λαμβάνουν σάρκα καί οστά. Πίπτει ή άκρόπολις τοΰ
Ελληνισμού ή Πόλη, αλλ'ό λαός δέν χάνει τάς έλπίδας του περί ανα-
κτήσεως αύτής καί αί έλπίδες αύται ένσωματοΰνται είς τόν πεσόντιχ
τελευταίον αύτοκράτορα, τόν όποιον φαντάζεται μαρμαρωθέντα ή
κοιμώμενον ύπνον βαθύν, άπό τόν όποιον, όταν έλθη ή ώρα, ό άγγε-
λος θά τόν ξυπνήση καί θά τοϋ δώση στο χέρι πάλι τό σπαθί, πον
είχε ατή μάχη. Καί θά σηκθ)θή ό βασιλιάς καί θά μπή στήν Πόλη
από τή Χρνσόπορτα καί κννηγώντας με τά φονσάτά τον τονς Τούρ-
κους, θά τονς διώξη ώς τήν Κόκκινη Μηλιά.

Διά τόν λαόν όλος αύτός ό μυθικός κόσμος δέν είναι κόσμος ψεύ-
τικος, είναι κόσμος άληθινός καί μάλιστα, δύναται κανείς νά ειπη,
άληθινώτερος καί πραγματικώτερος τοΰ αισθητού, άφ' ού αύτός απο-
τελεί τήν ούσίαν, τής οποίας απλή έκδήλωσις είναι δ αισθητός. Ούτω
χωρίς νά τό έπιζητή καί χωρίς νά τό αισθάνεται καλά καλά ό λαός
διά τής μυθοπλαστικής του φαντασίας έδημιούργησε καί μίαν μυθο-
λογική ν άντίληψιν, μίαν μ υ θ ο λ ο γ ι κ ή ν ερμηνεία ν τοΰ
κοσμου, άντίστοιχον πρός τήν φυσική ν καί φιλοσοφική ν έρ-
μη ν ε ία ν, τήν οποίαν μετά τόσους κόπους καί μετά τόσον χρόνον καί
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μετά τόσας ερευνάς προσπαθεί νά δημιουργήση διά τόν κόσμον κάι
τά όντα και τά φαινόμενα αύτοΰ ή φυσική έπιστήμη καί ή φιλοσο-
φία. Ή μόνη διαφορά είναι ότι εκεί, όπου ή έπιστήμη εργάζεται
άπό σκοπού, θέσασα ώς πρόβλημα δι'εαυτήν τό διατί τών όντων
καί τών φαινομένων, ή μυθοπλαστική φαντασία πλάττει αυθορμήτως
καί έλευθέρως τάς μυθικάς αυτής μορφάς καί ενεργείας, τάς οποίας
υποκαθιστά είς τά όντα καί είς τά φαινόμενα.

Μόλα ταΰτα δέν δύναται κανείς νά άρνηθή, ότι ένίοτε παρουσιά-
ζονται καί έντός τοΰ μυθικού κόσμου τάσεις, όπως τεθοΰν προ βλή-
μα τ α.Άλλά τά τιθέμενα προβλήματα λύονται κατά τόν αύτόν μυθο-
λογικόν τρόπον καί πολλάκις διά τών αύτών μυθικών μορφών, όσας έχει
πλάσει ήδη ή μυθοπλαστική φαντασία δι' άλλας άναλόγους περιστάσεις.
'Εντεύθεν έχομεν κατηγορίαν όλόκληρον παραδόσεων, τών αιτιολο-
γικών λεγομένων, τών οποίων σκοπός είναι νά δώσουν τόν λόγον
μορφής τίνος ή ενεργείας. Ούτως ερμηνεύονται τά μαυράδια τοΰ φεγγα-
ριού ώς χούφτα μέ λάσπη, πον τον έρριξε ατό πρόοωπο, γιατί μαλώ-
οανε, δ αδελφός τον ο ί'/λιος, ή άκαταστασία τοΰ καιρού κατά τόν
Μάρτιον έκ τής μέθης τον πονηρού Γ ερομάρτη, πον γέλασε τα έντεκα
αδέρφια τον, τονς άλλονς μήνες, καί τους ηπιε τό κρασί, αί φωναί
τών πτηνών ώς κραυγαί άνθρώπων μεταμορφωθέντων είς πτηνά κτλ.

Αί πλεΐσται τών διηγήσεων τούτων είναι σοβαραί, δέν έλειψαν
όμως καί οί άστεΐοι, οί όποιοι διά πάν ό,τι φαίνεται άστεϊον καί πε-
ρίεργον έδημιούργησαν καί άστείας παραδόσεις. Ούτως έπλάσθησαν
παραδόσεις, γιατί τής χελώνας ή ονρά μοιάζει μέ καρφί; γιατί τά
σκυλιά μνρίζεται τό ένα τό άλλο ; γιατί γκαρίζει ό γάιδαρος ; γιατί
οί γνναϊκες έχονν ψύλλονς ; γιατί οί Καραγκοννισσες φορούν περικε-
φαλαία καί οί άντρες τονς μαύρα μαντήλια ; κτλ.

Παρά τάς καθαρώς μυθικάς ταύτας παραδόσεις πρέπει νά συνεξε-
τάζωνται καί διάφοροι άλλαι διηγήσεις, αί όποΐαι, έχουσαι τήν πηγήν
αύτών είς τήν ιστορική ν μνήμην, διασώζουν τήν άνάμνησιν, συνή-
θως άμυδράν καί συνηθέστερον έπί τό μυθικώτερον ήλλοιωμένην, ιστο-
ρικών γεγονότων, κοινωνικών καταστάσεων καί εθίμων, λατρευτικών ή
κοινωνικών, τά όποια πρό πολλού έξέλιπον. "Εχουν δέ κατά τούτο
σχέσιν αί διηγήσεις αύται πρός τάς παραδόσεις, καθότι αί τόν πυρήνα
αύτών άποτελοΰσαι άναμνήσεις συνήθως είναι άμυδρόταται, τοΰθ'όπερ
παρέχει ελεύθερον έδαφος είς τήν μυθοπλαστικήν φαντασίαν, νά άλ-
λοιώση καί έπί τό μυθικώτερον διαπλάση αύτάς ή καί εντελώς νά άπο-
καταστήση διά μυθικών πλασμάτων. Ούτως ή άνάμνησις τών κατα-
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στροφών, τάς οποίας έπροξένησεν εν Ήπείρω ή βασίλισσα τών 'Ιλλυ-
ριών Τεΰτα, έδημιούργησεν έξ αυτής και τών παλαιών περί 'Αμαζόνων
μύθων τήν μυθική ν μορφήν τής ΑΙονοβΰζας, ή άνάμνησις τής τυραν-
νίας τών Σαρακηνών τούς κακούς έν Κρήτη δαίμονας Σαρακηνούς κτλ.
Εις τήν κατηγορίαν ταύτην ύπάγονται ολαι αί παλαιαί ίστορίαι, όσας
κατά τόπους διηγούνται δια τούς πρώτους οίκιστάς τών νήσων καί
τών πόλεων καί τών χωρίων, δι' ων συνήθως προσπαθούν νά εύρουν
καί τήν έρμηνείαν τού ονόματος αύτών, διά τάς καταστροφάς πόλεων
καί χωρών, ώς καί δια τήν καταπληκτικήν δύναμιν, τό μέγεθος καί
τά κατορθώματα τών παλαιών ανθρώπων, μεταξύ τών οποίων ξεχω-
ρίζει ή ήρωϊκή μορφή τοΰ Διγενή.

'Υπήρξαν δέ αί τοιαΰται παραδόσεις πολυπληθείς καί κατά τήν
αρχαιότητα, αύται δέ απετέλεσαν τόν πυρήνα, όστις έδωκεν είς τήν
έπικήν διήγησιν τήν ίστορικήν αύτής μορφήν, καί έν πολλοίς καί τό
περιεχόμενον, καθώς καί τόν σπόρον, έκ τοΰ οποίου βαθμηδόν άνεβλά-
στησαν ή ιστοριογραφία καί ή ιστορία.

ΓΙλήν τούτων καί περί τά διάφορα θρησκευτικά πρόσωπα, τόν·
Χριστόν καί τά πάθη του, τήν Παναγίαν καί τούς αγίους, έπλάσθη-
σαν κατά τόπους καί κατά καιρούς διάφοροι θρησκευτικά! παραδόσεις,
αί όποίαι ούδεμίαν έχουν σχέσιν πρός τήν πραγματικήν ίεράν ίστο-
ρίαν, άλλ' είναι δημιουργήματα τής αύτής μυθοπλαστικής φαντασίας,,
ή όποία έπλασε καί τάς λοιπός παραδόσεις, μέ τήν διαφοράν, ότι έν-
ταΰθα τήν κατεύθυνσιν αύτών έπηρεάζουν συνήθως αί κρατοΰσαι παρά
τώ λαώ θρησκευτικοί άντιλήψεις. Πολλαί δέ τών παραδόσεων είναι
καί αρχικώς ξένης πρός τήν χριστιανικήν θρησκείαν προελεύσεως και
μάλιστα άλλοτρίων δοξασιών, άλλ' ύπό τοΰ λαοΰ περιεσωρεύιθησαν
περί τό πρόσωπα τών προσφιλών αύτω αγίων, πολλός δέ καί ή εκκλη-
σία ήναγκάσθη νά παραδεχθή ώς άληθείς. 'Αρκεί ν' άναφέρω τό γνα>-
στότατον θαΰμα τοΰ αγίου Γεωργίου, τό οποίον ό λαός ψάλλει και
ώς άσμα, τόν φόνον τοΰ δράκοντος ή τής λάμιας, πού κρατούσε τό
νερό καί τήν σωτηρίαν τής βασιλοπούλας, ή όποία είχε προσφερθή ώς
θύμα, θέμα κοινότατον άπό τής άρχαιότητος άκόμη, προσφιλέστα-
τον δέ καί είς τά παραμύθια καί εις τός παραδόσεις τοΰ ελληνικού
λαοΰ '.

1) Βλ. ν. γ. ποαιτουι Τά δημώδη ελληνικά άσματα περί τής δρακον-
τοκτονίας τοϋ άγιου Γεοιργίου, Λαογρ., τόμ. Δ', σ. 185 κέ.
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ΑΙ παραδόσεις είναι τά κατ' εξοχήν εθνικά μνημεία, τά μνημεία
■εκείνα, τά όποια καλύτερον παντός άλλου απεικονίζουν τήν ψυχήν εκά-
στου λαοΰ. Βεβαίως πλείσται έξ αυτών, έχουσαι τήν άρχήν των εις
θεμελιώδεις λειτουργίας τής άνθρωπίνης ψυχής, δύνανται νά γεννηθούν
καί γεννώνται επίσης παρ' άπασι τοις λαοΐς είς οιανδήποτε βαθμίδα
πολιτισμοΰ, πολλαί δέ καί άπό λαοΰ εις λαόν μεταδίδονται, ή περαιτέρω
όμως διαμόρφωσις καί διάπλασις αυτών είναι άποτέλεσμα τής ψυχι-
χής πλέον ιδιοφυΐας ενός εκάστου λαοΰ, τής όποιας καί φέρει τήν
σφραγίδα.

Β'. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ Ν

'Ως προϊόντα τής μυθοπλαστικής τοΰ άνθρώπου φαντασίας αί πα-
ραδόσεις στενήν έχουν σχέσιν πρόν άλλο προϊόν αύτής, τήν μαγείαν
καί τήν έξ αύτής προϊόντος τοΰ πολιτισμού άναπτυχθεΐσαν λ α τ ρ ε ί α ν.
Ό άνθρωπος ανέκαθεν προσεπάθησε διά διαφόρων πράξεων καί ενερ-
γειών, μαγικών, έξευμενιστικών καί άλλων, νά προκαλέση τήν εύεργε-
τικήν ένέργειαν ή νά άποτρέψη τήν κακοποιόν τών άνωτέρων δυνά-
μεων, έξ ών πιστεύει, ότι προέρχεται πάν άγαθόν, ώς καί πάσα ζημία
καί βλάβη. Είναι δέ αί άνώτεραι αύται δυνάμεις ουδέν άλλο ή τά δη-
μιουργήματα τής μυθοπλαστικής αύτοΰ φαντασίας, οί διάφοροι δαί-
μονες, περί τούς οποίους περιστρέφεται μέγα μέρος τών μυθικών διη-
γήσεων, τάς όποιας ώνομάσαμεν παραδόσεις. Ούτω π. χ. πλείστα άγαθ·ά,
άλλά καί πλείστα κακά δύνανται, νά προκαλέσουν οί δαίμονες νεκροί.
•οί οποίοι διά τοΰτο έχουν ανάγκην έξιλεώσεως καί, έάν αυτη δέν ίσχύη,
μέτρων δραστικών κατ' αύτών, έξορκισμών, άποδιοπομπών καί έν
έσχάτη άνάγκη καί καταστροφής τών λειψάνων τοΰ σώματος των.
'Έπειτα πολλαί άσθένειαι αίφνίδιαι καί ιδίως οξείς ρευματισμοί, εκ
τών οποίων συχνά υποφέρουν οί έν ύπαίθρω βιοΰντες, άπεδόθησαν είς
τήν ένέργειαν τών νεράιδων ή άλλων δαιμόνων, διά νά θεραπευθή δέ
τις πρέπει νά έξευμενίση τήν πλήξασαν ή νά άναγκάση αύτήν διά δια-
φόρων μαγικών μέσων νά άποδώση τήν ύγείαν είς τόν παθόντα.

Αί ένέργειαι αύται, μαγικαί καί έξευμενιστικαί, ήσαν έν χρήσει
κοινή κατά τήν άρχαιότητα, οπόθεν άνεπτύχθη καί ή λατρεία τών δαι-
μόνων τούτων, είναι δέ εν χρήσει καί σήμερον παρά τώ έλληνικώ λαώ
παραλλήλως καί άνεξαρτήτως άπό τής κρατούσης χριστιανικής λα-
τρείας. Είναι δέ τόση ή ισχύς αύτών, τήν οποίαν έπιτείνει ή δύναμις
τής συνήθειας άφ' ενός καί ό φόβος άφ' ετέρου, ό έκ τών δαιμόνων
τούτων, οί οποίοι ζώσιν εισέτι καί δρώσιν εις τήν ψυχήν καί τήν φαν-
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τασίαν τοϋ λαοΰ, ώστε καί ή χριστιανική θρησκεία ήναγκάσθη πολλάς
εκ τών ενεργειών τούτων νά δεχθή και άλλας νά δημιουργήση προς
ίκανοποίησιν τών δοξασιών τοΰ πληρώματος. Τινάς τών ενεργειών
τούτων σημειοΰμεν κατωτέρω έν τοις καθ' έ'καστον, πρέπει δέ νά
προσέχουν αΰτάς οί συγγραφείς.

Γ'. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Ώς πρός τήν διαίρεσιν τών παραδόσεων θά ήδΰνατό τις κατά τά
ανωτέρω νά διακρίνη τέσσαρας ομάδας, τήν ύμάδα τών καθαρώς μυ-
θολογικών παραδόσεων ή τών προσωποποιήσεων, τήν όμάδα τών
αιτιολογικών, τήν όμάδα τών ιστορικών καί τήν όμάδα τών
θρησκευτικών. Άλλ' αί υποδιαιρέσεις, αί όποίαι θά έπρεπε νά
εισαχθούν είς τάς ομάδας ταύτας, είναι τοσαΰται καί αί διασταυρώ-
σεις μεταξύ αύτών τοιαΰται, ώστε είναι προτιμότερον νά άκολουθήση
τις τήν κατά τά πράγματα, είς τά όποια άναφέρονται, κατάταξιν, ή
όποία καί εύπερίληπτος είναι καί τόν συλλογέα καθοδηγεί έπαρκώς έν
τή έρεύνη καί δέν αντιφάσκει πρός τήν φύσιν τών παραδόσεων, αί
όποίαι πάσαι τήν αύτήν έχουν άρχικήν πηγήν, τήν μυθοπλαστικήν
φαντασίαν.

Τήν διαίρεσιν ταύτην ήκολούθησεν έν τω μεγάλω αύτοΰ περί πα-
ραδόσεων έργω ό Ν. Γ. Πολίτης ' καί ταύτην άκολουθ·οΰμεν κατω-
τέρω συνοδεύοντες έκάστην τών κατηγοριών μέ όσον τό δυνατόν εύσυ-
νόπτους παρατηρήσεις, διά νά δώσωμεν ίδέαν τινά τών είς έκάστην
κατηγορίαν υπαγομένων παραδόσεων.

Δ'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Αί νΰν φερόμεναι εις τό στόμα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ πολυάριθμοι
παραδόσεις είναι, άφ' ενός μέν κληρονομιά άρχαία καί έν πολλοίς κοινή
καί πρός άλλους λαούς, άφ' ετέρου δέ νεώτερα δημιουργήματα τής
αίιτής, ώς εΐπομεν, μυθοπλαστικής φαντασίας, ή όποία έπλασε καί
τούς άρχαίους μύθους καί ή όποία έξακολουθεΐ νά ζή πλήρης δυνά-
μεως καί ένεργείας καί παρά τω σημερινώ έλληνικώ λαώ. Κατά δέ τήν
διαίρεσιν τοΰ Ν. Γ. Πολίτου διακρίνονται εις τάς άκολοιιθους τριά-
κοντα καί έννέα κατηγορίας, περί μιας έκάστης τών οποίων παρέχο-
μεν άπαραιτήτους τινάς πληροφορίας πρός διαφώτισιν καί διευκόλυν-
ση» τών λαογράφων συλλογέων είς τό έργον τής συλλογής.

1) Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Παραδόσεις, τόμ. 1 - 2, 'Αθήναι 1904.
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α') Παλιές Ιστορίες.

"Οπως και προηγουμένως άνεφέρ«μεν εις τήν κατηγορίαν ταΰτην
ύπάγονται αί παραδόσεις, αί όποΐαι έχουν τήν άρχήν των είς ιστορι-
κός άναμνήσεις, άδιάφορον δν πραγματικός ή μυθοποιηθείσας. Ούτω
π. χ. διηγούνται είς τήν Χίον περί τοΰ Όμηρου, ποΰ είχε τό σχολεΐόν
του καί δεικνύουν καί τήν δασκαλόπετραν' εις τήν 'Αττικήν διασώ
ζονται άμυδραί άναμνήσεις τής μάχης τοΰ Μαραθώνος καί τοΰ Μαρα-
θωνοδρόμου' είς τήν "Ηπειρον άνεπτύχθη ή μυθική μορφή τής Μονο-
■βύζας, καί έν γένει εΐς κάθε πόλιν, εις κάθε χωρίον έχουν νά διηγη-
θούν καί νά δείξουν ποΰ ήτο ή προτερινή του θέσις καί διατί έκτίσθη
είς τήν τωρινήν καί πότε καί ποίος τό έκτισε καί ποίοι κατώκουν είς
τήν άρχήν, καί πότε καί πώς τό πήραν οί Τούρκοι. Έπίσης διηγήσεις
περί ληστρικών καί πειρατικών έπιδρομών δέν είναι άσυνήθεις.

Οι παλιές αυτές Ιστορίες τοΰ νεοελληνικοΰ λαοΰ άντιστοιχοΰν
πρός τάς ιστορικός τοπικάς παραδόσεις τών άρχαίων, τάς κτίσεις πό-
λεων κττ., έκ τών οποίων βαθμηδόν, ώς εϊπομεν, άνεπτύχθη καί ή
ιστοριογραφία καί τών οποίων δείγματα εύρίσκομεν κατεσπαρμένα εις
δλους σχεδόν τούς "Ελληνας συγγραφείς καί μάλιστα τούς ίστοριογρά
φους καί γεωγράφους. Αί νΰν φερόμεναι είς τό στόμα τοΰ ελληνικού
λαοΰ τοιαΰται παραδόσεις είναι μέν καί νεώτεραι, είναι όμως καί πα-
λαιαί εϊτε καθ5 ολοκληρίαν εϊτε καί ώς πρός τινα μόνον στοιχεία αύτών.

β") Ή Πόλη και ή Άγια Σοφιά.

Ή Κωνσταντινούπολις, ή καρδία τοΰ μεσαιωνικού καί τό όνειρον
τοΰ νέου Ελληνισμού, μέ τό παλλάδιον τής 'Ορθοδοξίας, τόν περι-
καλλή ναόν τής 'Αγίας Σοφίας, άπετέλεσαν κέντρον πολλών παραδό-
σεων τοΰ ελληνικού λαοΰ. Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως έσχε-
τίσθη μέ διάφορα θαυμαστά γεγονότα, ώς είναι τά ψάρια τοΰ Μπα-
λουκλή, τά όποια πήδησαν ζωντανά από το τηγάνι στο νερό, γιά và
πιστέψη δ καλόγερος, που τά τηγάνιζε, ότι πήραν οι Τούρκοι τήν
Πόλη, έπειτα τό μαρμάρωμα τοΰ τελευταίου Παλαιολόγου, ή έξαφά-
νισις τοΰ λειτουργούντος ιερέως μέ τά ιερά σκεύη κτλ. Καί όλαι αύται
«ί παραδόσεις συνδέονται πάντοτε μέ τήν ελπίδα, ότι θά 'ρθη ένας
καιρός, πον θά ξαναπαρθή ή Πόλη, θά ζωντανέψη δ βασιλιάς, δ κα-
λόγερος θ' άποτηγανίση τά ψάρια και δ παπάς θά συνέχιση τή λει-
χονργία του. 'Ιδιαιτέρως δέ διά τήν Άγίαν Σοφίαν, τής οποίας ή θαυ-
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μαστή οικοδομή έθάμβωνε τά όμματα τών απλοϊκών καί έξήπτε τήν
φαντασίαν των, έμορφώθη ή παράδοσις ότι τό σχέδιον αυτής έχει θείαν
αρχήν, διότι τό εφιλοτέχνησε μέλισσα με τή χάρη τον άντιδώρον, πον
έπεοε άπό τό χέρι τον Πατριάρχη.

γ') Χώρες καί τόποι.

Εις τήν κατηγορίαν ταΰτην υπάγονται αι παραδόσεις, όσαι ανα-
φέρονται εις τήν οϊκισιν καί τήν δνομασίαν πόλεων καί τόπων, καθώς
καί τήν καταστροφήν καί έρήμωσιν αύτών, αντίστοιχοι έν πολλοίς
πρός αρχαίας τοπικός παραδόσεις, τών οποίων καί στοιχεία διασώζου-
σιν. Αί πλείσται τών παραδόσεων τούτων είναι τοπωνυμικοί. Καθώς
δέ οί αρχαίοι δι° έκάστην πόλιν καί τόπον έπλαττον καί έ'να οίκιστήν
έπώνυμον, κατ' αύτόν τόν τρόπον καί αί νεώτεροι παραδόσεις ερμη-
νεύουν τό όνομα πόλεων καί χωρίων καί τόπων έκ τών ονομάτων τών
πρώτων οικιστών ή μυθολογουμένων βασιλέων καί βασιλοπαίδων.
Ούτω π. χ. ή Τήνος, όνομαζομένη πρότερον Φειδούσσα, ώνομάσθη
Τήνος έκ τοΰ δνόματος βασιλόπαιδος, έξορισθείσης είς αύτήν, ή Χίος
έκ τοΰ ονόματος τής θυγατρός τοΰ βασιλέως τής Κρήτης Χιόνας, τήν
οποίαν άπήγαγε τό βασιλόπουλο τής Νικαριάς, τό 'Αργυρόκαστρον έκ
τοΰ δνόματος τής κτισάσης βασιλίσσης Άργύρως καί ούτω καθ' έξής.

Εις τινας τών τοπωνυμικών τούτων παραδόσεων ανευρίσκει τις
τήν άπήχησιν καί παλαιοτάτων κοινωνικών έθίμων, έκλιπόντων πρό
πολλοΰ. Ούτω καλείται ή χαμηλοτέρα κορυφή τοΰ Παρνασσού Γερον-
τόβραχος, διότι έκειθεν κατεκρημνίζοντο οί ά'χρηστοι καταστάντες γέ-
ροντες. Ή ποράδοσις αναφέρεται είς πραγματικόν έθιμον, περί τοϋ
οποίου καί πολλά παραμύθια καί ά'λλαι διηγήσεις διηγοϋνται καί τό
όποιον κρατεί καί σήμερον εις τινας τών κατά φύσιν λαών, δέν ήτο
δέ φαίνεται άγνωστον καί εις τούς αρχαίους, καθόσον δύναται τις νά
είκάση έκ τοΰ νόμου τών Κείων, καθ" δν οί ύπέρ τά έξήκοντα έτη
γέροντες άπέθνησκον πίνοντες τό κώνειον.

δ') Βουλιαγμένοι τόποι καί πολιτείες.

Συνηθέστατοι είναι αί παραδόσεις περί τόπων κοί πολιτειών, αί
όποίαι κατεβυθίσθησαν καί σήμερον είναι λίμναι ή καλύπτονται ύπό
τής θαλάσσης διά τήν άδικίαν τών κατοίκων των. Πανταχού, όπου
υπάρχουν λίμναι ή χάσματα καί δπαί καί γης κοιλώματα, άνευρίσκει
τις αύτάς, είς τήν Κωπαΐδα, τόν Όζερόν, τήν λίμνην τών 'Ιωαννίνων,



176 ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ. ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΙ, ΓΙΓΑΝΤΕΣ

τήν Βουλιαγμένην τής 'Αττικής. Γνωστότατον παράδειγμα τοιαύτης
παραδόσεως είναι ή γραφική διήγησις περί τής καταβυθίσεως τών Σο-
δόμων καί τών Γομόρων. Παραδόσεις τοιαϋται καί είς τούς βυζαντι-
νούς έφέροντο πολυπληθείς. "Εχουν δέ τήν άφετηρίαν των είς τήν
παρατήρησιν πραγματικών τοιούτων καταβυθίσεων, έπειτα δέ καί τοΰ
σχηματισμού τού εδάφους, όπου χάσματα καί λίμναι φαίνονται προελ-
θοϋσαι έκ καθιζήσεων. Πολλαχού ό λαός πιστεύει, ότι ύπό τά ύδατα
τής λίμνης καί τής θαλάσσης διακρίνονται τά οικοδομήματα τών κατα-
βυθισθεισών πόλεων.

ε') Βασιλιάδες καί ρηγάδες και βασιλόπουλα.

Αί πλείσται τών παραδόσεων τούτων, αί όποΐαι άναφέρονται εις
βασιλιάδες καί βασιλόπουλα, συνδέονται πρός διάφορα ήρειπωμένα
οικοδομήματα, κάστρα καί πύργους καί άλλα άρχαΐα κτίρια. Καθένα
άπ' αύτά μεταβάλλεται εις κατοικίαν παλαιού βασιλέως ή βασιλοπού-
λας, διά τήν οποίαν ευρίσκει πάντοτε ό λαός κάτι νά διηγηθή. 'Εδώ
είναι ό λουτρός τής Ρήγαινας, εκεί ό θησαυρός της, έκεΐ ή αύλή της,
εκεί ό σπήλιος της, έκεΐ έμάλωσε μέ τόν άγαπητικό της τό Διγενή,
έκεΐ έμαρμάρωσε. 'Εάν τύχη δύο ερείπια νά εύρίσκωνται κάπως κοντά
ή άπέναντι άλλήλων, σχετίζονται άμέσως ύπό τοΰ λαού. Στό ένα κά-
θονταν τό βασιλόπουλο καί στό άλλο ή βασιλοπούλα. Εις πολλά δη-
μιουργείται καί μυθική τις ύπόγειος δίοδος, διά τής οποίας συνεκοι-
νώνουν οί πύργοι καί οί έρασταί έβλεπον άλλήλους.

Συνηθεστάτη παράδοσις, ή οποία άπεδόθη εΐς πολλά κάστρα είναι ή
τού Κάστρου τής 'Ωριάς, τήν οποίαν ι|>άλλει καί τό όμώνυμον πανελλή-
νιον άσμα. Τό κάστρο τό πολιορκούν οί Τούρκοι, άλλ' είναι άδύνατον
νά παρθή. 'Ενδύεται τότε ώς καλόγηρος τουρκόπουλο καί ζητεί άπό
τήν ώραίαν κυρίαν τού κάστρου τήν χάριν νά τό δεχθή έντός. 'Ανοί-
γουν οί πόρτες, άλλά μέ τό άνοιγμα χίλιοι μπήκανε. Τό κάστρο πάρ-
θηκε καί ή 'Ωριά του κρημνίζεται έκ τών επάλξεων του, διά νά μή
πέση είς χείρας τών Τούρκων.

ς·') "Ελληνες, 'Αντρειωμένοι, Γίγαντες.

Αί παραδόσεις αύται πηγήν έχουν τήν κοινήν παρά τοις λαοΐς
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
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ήρωας, τών οποίων οι άθλοι ήσαν πολύ άνώτεροι τών συγχρόνων του,
ό δέ ποιητής παριστά τούς ήρωας του ώς όντα κατά πολύ ανώτερα
τών συγχρόνων του. Πάλλουν και έκσφενδονίζουν λίθους, τούς όποιους
ούδέ δύο έκ τών συγχρόνων του θά ήδύναντο νά μετακινήσουν. Τήν
πίστιν ταύτην ένίσχυον και τά σωζόμενα έρείπια παλαιών έξ ογκολί-
θων τειχών, οία τά τών Μυκηνών και τής Τίρυνθος, τών οποίων τήν
οίκοδομήν ό ασυνήθιστος εις τοιαύτα έργα εκάστοτε νεώτερος λαός
δέν ήδύνατο νά φαντασθή ειμή ύπό άνθρώπων ύπερφυούς δυνάμεως
και μεγέθους τελεσθεισαν, οίους έπίστευον οι άρχαίοι τούς Κύκλωπας.
Έκραταιούτο δέ ή πίστις αύτή και έκ τών παλαιοντολογικών εύρημά-
των δστών εκλιπόντων ελεφάντων, μαμμούθ, τά όποια έξελαμβάνοντο
καί έκλαμβάνονται άκόμη ώς οστά άνθρώπινα. Τοιαύτα τεράστια
διηγείται ό Ηρόδοτος ότι ήσαν τά έν Τεγέα ευρεθέντα όστά τοΰ
Όρέστου.

Κατ' άνάλογον τρόπον ό νεώτερος ελληνικός λαός έμόρφωσε τούς
"Ελληνας του, τούς 'Αντρειωμένους, τούς Σαραντάπηχους καί τούς
Γίγαντας.

Οί "Ελληνες μια φορά ήταν άντρες θηρία, όχι πάν εμάς τοί'ς
κακαντράκηδες. Σήκωναν βουνά άκέραια. Λεν τηράτε τά παλιά τά
κάστρα με τί πέτρες είναι χτισμένα ; Έ κει ες τις πέτρες τις σήκω-
ναν μέ τά χέρια τους καί τις απίθωναν.

Φαντάζεται δέ πάντας τούτους ό λαός ώς πολύ υψηλούς, σαράντα
πήχεις, όθεν καί τό όνομα Σαραντάπηχος, σάν κυπαρίσσια, σάν τις
ψηλότερες λεύκες καί πολύ δυνατούς. Ήδύναντο νά μετακινοΰν καί
νά έκσφενδονίζουν είς μεγάλας άποστάσεις λίθους βαρείς, βράχους όλο-
κλήρους, άγωνιζόμενοι ή παίζοντες πρός άλλήλους, τούς οποίους δει-
κνύει μέχρι σήμερον ό λαός, οί δέ πόδες των, αί όπλαί τών ίππων
των, όπου έπάτουν έπί τών βράχων, άφηνον ίχνη άνεξίτηλα. Τά δια-
σκελίσματα καί τά πηδήματα αύτών ήσαν τεράστια, όπως τεράστιοι»
ήτο καί τό μέγεθος των. Ό Διγενής εις τήν Κρήτην διασκελίζει όρη,
είς δέ τήν Κύπρον μέ έν πήδημα εύρίσκεται έκ τής κορυφής τοΰ Τροό-
δους είς τήν άκροθαλασσιάν. Χαρακτηριστικόν αύτών γνώρισμα κατά
τινας τών παραδόσεων είναι τό δασύτριχον καθ·' όλον τό σώμα καί
διακριτικόν σημεΐον ή μικρά ούρά.

'Ενώ δέ τοιούτοι ήσαν, άπέθνησκον θάνατον έκ κώνωπος. Έγνώ-
ριζον τόν χρόνον τοΰ θανάτου των καί μόνοι των παρεσκεύαζον τόν
τάφον των. "Οταν είσήρχοντο εντός, έσφύριζε έ'να κουνούπι στ' αυτί
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τους και άπέθνησκον. Έπίσης άπέθνησκον, αν κατά τύχην συνέβαινε
νά ολισθήσουν καί νά πέσουν, καί δι' αυτό ό μεγαλύτερος των δρκος
ήτο, và πέαω, αν δεν λέω αλήθεια.

Σύνηθες αύτών έργον, όπως καί τών παλαιών Κυκλώπων, ήτο νά
κτίζουν πύργους καί άλλα κτίρια, τά όποια δεικνύει μέχρι σήμερον ό
λαός, όπως δεικνύει καί διαφόρους άλλους λίθους, τούς οποίους θεω-
ρεί ώς έργαλεία ή παιγνίδια τών Ελλήνων. Ούτω δεικνύουν έν Κύ-
πριο τό λιγγρίν τοΰ Διγενή, άλλοΰ τά αδράχτια τών Έλληνισσών κτλ.
Έπίσης δεικνύει ό λαός καί τούς τάφους των, ύψάιματα γής φέροντα
λίθους, τήν δ' έξαφάνισιν αύτών έκ τοΰ προσώπον τής γής άλλαι πα-
ραδόσεις διηγούνται άλλως. Ούτω κατ' άλλας κατηράσθη αύτούς ό
Θεός, διότι έπεχείρησαν νά κτίσουν πύργον μέχρις αύτοΰ, κατ' άλλην,
διότι ήσαν ασεβείς καί είδωλολάτραι, κατ' άλλην έκεραυνώθησαν ύπό
τοΰ Θεού, διότι έλαβον λίθους καί τούς έρριπτον κατ' αύτοΰ, κατ' άλ-
λην τούς έξωλόθρευσε κατακλυσμός κτλ.

Άνήκουσι δέ αί μορφαί αύται τών Ελλήνων 'Αντρειωμένων,
Γιγάντων καί Σαρανταπήχων ουχί πάσαι είς τήν αύτήν έποχήν. 'Αρ-
χαιότατοι είναι οί Γίγαντες, οϊτινες διετήρησαν τό παλαιόν των μυθι-
κόν όνομα, ώς διετήρησαν καί αναμνήσεις τών παλαιών περί αύτών
μύθων, οί "Ελληνες είναι αύτοί οί τής άρχαιότητος γιγαντοποιηθέντες,
οί 'Αντρειωμένοι είναι οί ακριτικοί βυζαντινοί ήρωες, μεταξύ τών
όποιων συνηθέστατα μνημονεύεται τό όνομα τοΰ Διγενή. Οί Σαραντά-
πηχοι είναι παραστατική τοΰ μεγέθους ονομασία τών γιγαντιαίων
τούτων όντων.

Τοιαύτη δέ είναι ή τάσις τοΰ λαοΰ πρός τό μεγαλοποιειν τά πα-
ρελθόντα, ώστε καί ιστορικοί ήρωες τοΰ εγγύς παρελθόντος κινδυ-
νεύουν νά γιγαντοποιηθοΰν. Ούτως έν Χίω φέρεται παράδοσις περί
τίνος Διάκου Πολεμάρχου, ό οποίος είναι δυνατόν νά είναι αύτός ο
τής Επαναστάσεως, ότι παλαίω ν πρός δράκον ερριψεν ύπερμεγέθη
βράχον, δεικνυόμενον ύπό τών εγχωρίων μέχρι σήμερον.

Αί πλείστοι τών παραδόσεων τούτων, συνδεδεμένοι πρός έρείπια
καί ογκολίθους, ήδύναντο νά πλασθούν καί εις τούς νεωτέρους, καθώς
καί είς τούς άρχαίους χρόνους. Πάντοτε όμως εις τινας έξ αύτών είναι
καταφανή τά ϊχνη τών παλαιών περί Γιγάντων καί Κυκλώπων μύθων.
Οί τελευταίοι ούτοι μονομάτηδες ή τρίματοι είναι γνωστοί είς τόν
λαόν ώς Μονομάτηδες. Τρίματοι ή Τριμάτηδες.
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ζ') 'Αρχαία κτίρια καί μάρμαρα.

Εις τάς περί αρχαίων κτιρίων παραδόσεις εμφανίζεται ή ζωηρά
μυθοπλαστική δΰναμις τοΰ λαοΰ. Τά λείψανα τών παλαιών οικοδομών
έμποιοΰν όλως ίδιαιτέραν έντύπωσιν είς τήν ψυχήν τοΰ λαοΰ. Τά φαν-
τάζεται ώς ζωντανά καί ώς έχοντα καί άσκοΰντα μυστηριώδη δύναμιν
εναντίον παντός, όστις θέλει νά τά μετατόπιση ή νά τά καταστρέψη.
Τάς κόρας τοΰ 'Ερεχθείου κατά τήν παράδοσιν δέν ήδυνήθησαν νά
αποσπάσουν οί Τοΰρκοι έκ τής θέσεώς των, διότι εφοβήθησαν τούς
γογγυσμούς καί τά κλάματα των, οί κολόννες τής Λαμψάκου, τάς όποιας
οί Τοΰρκοι μετετόπισαν έκ τής θέσεώς των, έπανήλθον είς αύτήν.
Άλλαχοΰ τά άρχαϊα ταΰτα λεά|>ανα άπετέλεσαν τούς προστάτας τοΰ
τόπου, τούς αγαθούς δαίμονας, τά στοιχειά τοΰ χωριού, ή δέ μετακό-
μισις αύτών άλλαχοΰ έπιφέρει καταστροφάς εις αυτόν, άλλαχοΰ θεω-
ροΰνται ώς τά παλαιά τελέσματα, κάτωθεν τών οποίων έχουν ταφή
αί διάφοροι άσθένειαι.

Είναι δέ πολυάριθμοι αί διηγήσεις, τάς όποιας έκασταχοΰ διηγεί-
ται ό λαός περί τής κτίσεως τών κτιρίων τούτων καί τών κτιστών καί
δεσποτών των. Συνηθεστάτη είναι ή παράδοσις, ότι τά έρείπια ταΰτα
είναι λείψανα πύργων, τούς οποίους έκτισαν τά βασιλόπουλα, άγωνι-
ζόμενα νά τύχουν τής χειρός τής βασιλοπούλας. Ό έ'νας έκτισε τόν
πύργον καί ό άλλος έφερε τό νερό. Πολλάκις δέ καί ιστορικά ή μυθικά
πρόσωπα, δσων διασώζει τήν μνήμην ό λαός, συνδέονται πρός τά διά-
φορα ταΰτα κτίρια καί τούς τόπους. Ούτως είς τάς Αθήνας δεικνύε-
ται ή φυλακή τοΰ Σωκράτους, εις τήν Ίκαρίαν ή φυλακή τοΰ 'Ικά-
ρου, είς τήν Κώ τό σπίτι τοΰ 'Ιπποκράτους, εις τήν Ίθάκην τό πα-
λάτι τοΰ Τηλεμάχου καί τής Πηνελόπης, εις τούς Φιλίππους ή φάτνη
τοΰ Βουκεφάλου. Πολλαί βεβαίως τών παραδόσεων τούτων έχουν λο-
γιωτέραν προέλευσιν, ούχ ήττον όμως ό λαός παραλαβών τάς υιοθέ-
τησε καί σήμερον παρουσιάζονται ώς λαϊκαί.

η') Αρχαίοι 8εοί και ήρωες.

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγονται εύάριθμοί τίνες καί σπάνιαι
παραδόσεις, είς τάς οποίας σώζονται άμυδραί καί συγκεχυμέναι àvu-
μνήσεις περί τών αρχαίων θεών καί ηρώων. Ούτω π. χ. σώζεται αμυ-
δρά άνάμνησις περί τίνος παλατιού εις τήν κορυφήν τοΰ 'Ολύμπου,
άλλη θέσις έν Ήπείρω λέγεται Θεύστρονγκα, διότι εκεϊ οι θεοί μα-
ζεύονταν και κάθονταν σάν άνθρωποι και αποφάσιζαν ο,τι ήθελαν
να κάμουν γιά τό καλό τοϋ τόπου. 'Εν Κρήτη ύπάρχει άκόμη τοπο-
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9-εσία λεγομένη τον Δία το μνήμα, έν δέ τή Βοιωτία διηγούνται τόν
άρχαϊον περί ευρέσεως τοΰ οίνου ύπό τοΰ Διονύσου μΰθον.

8') Ό Χριστός καί τά πάδη του.

Ώς εϊπομεν καί ανωτέρω, ό Χριστός καί τα πάθη του απετέλεσαν
κέντρον πολλών παραδόσεων. Ούτω διηγούνται πώς τά δένδρα ήρνή-
θησαν νά παράσχουν ξύλον διά τήν κατασκευήν τοΰ σταυρού πλήν τής
λοιδοριάς, ή οποία έκτοτε είναι κατηραμένη, όπως κατηραμένοι είναι
ναι οί Γύφτοι, διότι αύτοί έκαμαν τά καρφιά. Πολυάριθμοι είναι αί
παραδόσεις περί τοΰ περιπλανωμένου 'Ιουδαίου, εις δέ τήν Κρήτη ν
δεικνύεται τό μνήμα τοΰ Καϊάφα, όστις ναυαγήσας καί άποθανών έκεΐ
εμεινεν άλειωτος καί γι' αύτό μαζεντη δλος J λαός καί με κατάρες
και βλαατημιες έρριξαν λιθάρια και τον κατάχωοαν.

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

Γ) "Αγιοι.

Παρά τόν Χριστόν οί άγιοι άπετέλεσαν τό κέντρον πολυπληθών
παραδόσεων. "Ηδη είς τά συναξάρια άνευρίσκει κανείς πλήθος παρα-
δόσεων λαϊκής προελεύσεως, ώς καί μύθους άρχαίους, οί οποίοι ώς
περί νέους πυρήνας περιεσωρεύθησαν περί τούς αγίους. Πλήν όμως
τούτων φέρονται καί άλλαι, κατά τόπους διάφοροι, άναφερόμεναι εις
τήν καταγωγήν καί τόν βίον τών αγίων, ώς καί εις διάφορα αύτών
θαύματα. Ούτως έν Σέρραις δεικνύεται έπί βράχου, κειμένου είς τούς
πρόποδας τής 'Ακροπόλεως, όστις φέρει τό όνομα Άρμενόπετρα, ό
τύπος τής χειρός τής Παναγίας, ήτις έκράτησεν αύτόν κυλιόμενον πρός
τήν πόλιν, έν 'Αττική ή Παναγία ή Χελιδονον ένεθάρρυνε τούς "Ελ-
ληνας είς τήν άπόκρουσιν τών Τούρκων, έν Καρδαμύλη έξέτρεψεν αύ-
τούς τής καταδιώξεως γυναικόπαιδων καί τούς κατεκρήμνισε.

Είναι πολλαί αί διηγήσεις περί αγίων, οϊτινες δέρουν ή άλλως
τιμωροΰν τούς άσεβοΰντας περί τάς εικόνας των ή λησμονοΰντας τ«
τάγματά των, ώς καί περί αγίων, οί όποιοι περιφέρονται τάς νύκτας
ώς άνθρωποι καί βοηθοΰν πολυτρόπως τούς άνθρώπους. Τό έν Κερ-
κύρα λείψανον τοΰ αγίου Σπυρίδωνος καταστρέφει κάθε τόσο τά ύπο-
δήματά του, ό άγιος Βασίλειος τήν νύκτα τής πρώτης τοΰ έτους εισέρ-
χεται είς τάς οικίας καί εύλογεί όσα γίνονται διά τήν μνήμην του.
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Επίσης περί της καταγωγής των αγίων διάφορα και άσχετα πρός
τον πραγματικόν των βίον διηγείται ό λαός. Οΰτως ό άγιος Νικόλαος
μεταβάλλεται ε'ις βαρκάρην, τό δέ περιεργύτερον και ό προφήτης
Ηλίας, όστις δια τοΰτο άποστραφείς την θάλασσαν κατωκησεν εις τά
υψηλότατα βουνά.

Ε'ις την κατηγορίαν ταύτην πρέπει να ύπαχθοΰν και αί διάφοροι
περί θαυματουργών εικόνων παραδόσεις, αΐτινες αναφέρονται εϊτε εις
την θαυμασίαν αυτών εΰρεσιν εις σπήλαια, επί δένδρων, εν τή θα-
λασσή κτλ. εϊτε εις ΐόρώματα ή κλάματα αυτών, εις μετατοπίσεις και
εις διάφορα ιαματικά θαύματα.

ια') 'Εκκλησιές.

"Οπως δι' <>λα τά κτίρια, οϋτω και δια τάς εκκλησίας του έχει
■κάτι να διηγηθή ό ελληνικός λαός. Δι° αυτόν αί πλεϊ,σται εξ αυτών και
ιδίως αϊ παλαιότεροι είναι αριστουργήματα, ό δέ αρχιτέκτων, έάν δεν
είναι ό κτίσας την °Αγίαν Σοφίαν, πάντως θα είναι ο μαθητής του,
ό όποιος εκτελεί τό σχέδιον καλιίτερον τοΰ προϊσταμένου του και δια
τοϋτο ούτος έκ φθόνου τόν κατακρημνίζει εκ τοΰ ΰη>ους της οικοδο-
μής, παρασύρεται όμως και αυτός και οΰτως αποθνήσκουν αμφότε-
ροι. Άλλοΰ αναφέρονται έκκλησίαι και μοναστήρια κεχωσμένα, άλλου
δεικνΰονται τζαμιά, τά όποια ήσαν άλλοτε έκκλησίαι, και άλλοΰ δεικνΰε-
ται τό κοκκινωπό σημάδι, μέχρι τοΰ οποίου έφθασε τό αίμα τών Χρι-
στιανών, όταν πήραν τόν τόπον οι Τοΰρκοι.

\β") Ό ουρανός, τ' άστρα κ' ή γη.

Εις δλους τους λαούς της γης, άρχαίους και νέους, ύ ουρανό;
μετά τοΰ ηλίου και της σελήνης και τών άστέρων, ως και ή γή, απε-
τέλεσαν άφετηρίαν ποικιλωτάτων μυθικών παραδόσεων, αί όποιαι φέ-
ρουν τόντΰπον άπωτάτης άρχαιότητος και εντελώς πρωτογόνου έμπνε\'>-
σεως. Ό ουρανός και ή γή και ή θάλασσα παρίστανται ώς όντα ζων-
τανά και προσωπικά, αν όχι άνθρωπόμορφα, αί δέ παραδόσεις περι-
στρέφονται περί τινας ιδιότητας αυτών, αί όποιαι έμποιοΰν την περισ-
σοτέραν εντΰπωσιν και διεγείρουν περισσότερον την φαντασίαν τοΰ
λαοΰ. Οΰτω πιστεύεται ότι δ ουρανός και ή θάλασσα ήσάν ποτε σχεδόν
κολλημένοι. Επειδή όμως τοϋτο προύξένει μεγάλην στενοχωρίαν εις
αμφοτέρους, συνεφώνησαν να δώσουν ό ενας τοΰ άλλου κλωτσιές, οπο
πού νά πάρη δ ουρανός τό ΰψος κ' ή θάλασσα τό βάθος, πού έχρειά-
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ζονταν. Επειδή όμως ή θάλασσα δεν ετήρησεν ακριβώς την συμφω-
νίαν, ό Θεός τιμωρών εχαλίνωσεν αυτήν μέ τρεις τρίχας από ούράν
«λόγου. "Εκτοτε ή θάλασσα μουγκρίζει φοβερίζοντας τόν ουρανό."Εως
τώρα κατώρθωσε να κόψη τές δύο τρίχες, εάν κόψη καί τήν τελευ-
ταίαν, τότε θ·ά ξαπολυθή καί θα πνίξη δλη τήν οικουμένη. Τό αυτό
διηγούνται καί περί της γης καί τοϋ ούρανοϋ, ο όποιος ήτο τόσον χα
μηλά, ώστε τόν έγλειφαν τά βόδια. "Ο ουρανός ανοίγει μία ή δυο cpo-
ρές τό χρόνο κ' ευτυχισμένος οποίος επιτύ/η στο άνοιγμα να ζητήση
ό,τι θέλει. Τό βρίσκει τό πρωΐ στό προσκέφαλο του. Τή γι] βαστάει
έ'νας στϋλος σιδερένιος, πού τά δαιμόνια (καί οί Καλικαντζάροι) τον
τρών όλον τόν χρόνο καί τά Χριστούγεννα πάλι ξαναγίνεται.

Ό ήλιος παρίσταται ώς ον οργίλον καί άδηφάγον, έ'χει δε τά άνά-
κτορά του εις τήν ά'κρα τοϋ κόσμου καί εκεί πού τελειώνει ό ουρανός
καί ακουμπά στη γή. Έκεΐ ε'ιναι μία οπή, εις τήν οποίαν ό ήλιος
εισέρχεται, δια να ύπάγη ε'ις τά παλάτια του. Έκεΐ τόν περιμένει κάθε
βράδυ ή μάννα του, ή οποία τοϋ έχει ετοιμάσει σαράντα καρβέλια
ψωμί, για νά τόν προφτάση, γιατί αν δεν βρή έτοιμα τά ψωμιά τρώει
κι αυτή τή μάννα του. Καί γι' αυτό πολλές φορές βγαίνει κόκκινος.
Είναι από τό αιμά της. 'Έχει αδελφην ή σύζυγον τήν σελήνην, τήν
οποίαν ζηλεύει καί δι' αυτό αύτη δεν βγαίνει παρά τήν νύκτα, όταν
αύτός αναπαύεται. Κάποτε μάλωσε μαζί της καί της έρριξε λάσπη ή
σβουνιά στό πρόσωπο καί γι' αύτό από τότες εχει τά μαυράδια στό
πρόσωπο της καί βλέπει καί θολά. Κατ' αλλας τό φεγγάρι εκτύπησε
καί αύτό τόν ήλιο καί τοϋ 'βγάλε τό έ'να μάτι καί γι' αύτό ό ήλιος
έ'να μάτι έχει. Καί άλλα επίσης διηγούνται για τά μαυράδια τοϋ φεγ-
γαριού. Έκεΐ επάνω εΐναι τό δένδρο, πού βαστάει την γή, είναι καί
ό Κάϊν, ό όποιος κατεδικάσθη αιωνίως να τό πελεκά. Τό φεγγάρι
είναι ό τόπος της εξορίας τοϋ Κάϊν, διότι τίποτε άλλο δεν είναι παρά
τό κομμάτι εκείνο της γης, όπου έγινε ή άδελφοκτονία, καί τό όποιον
κατά διαταγήν τοϋ Θεοϋ άπεσπάσθη εκ της γης καί έκτοτε γυρίζει εις
τόν ούρανόν.

Ή σελήνη ανέκαθεν ως νυκτιπλανής έοχετίσθη πρός τήν μαγείαν,
συνηθέσταται δέ είναι αι διηγήσεις κατά τήν αρχαιότητα καί σήμερον
περί μαγισσών, αί όποΐαι κατορθώνουν δια των επωδών των νά την
καταβιβάσουν εις τήν γήν, δια νά ζητήσουν τήν συμβουλήν της ή να
τήν αρμέξουν, καθ' όσον κατέρχεται ώς άγελάς, καί νά μεταχειρισθούν
τό γάλα της εις τά μαγικά των φάρμακα. Δια της καταβιβάσεως αυτής
τοϋ φεγγαριού εξηγεί πολλάκις δ λαός καί τάς εκλείψεις.
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Διά τά άστρα διηγούνται διάφορα, ανάλογα πρός τούς καταστε-
οισμούς τών αρχαίων. Ή Πούλια ήταν έναν καιρό επτά άδερφάδες,
ή μεγάλη άρκτος βασιλοπούλα, ή όποία έγινε άρκούδα καί τό τομάρι
της έκάρφωσαν στόν ούρανό, ό γαλαξίας είναι τό κλεμμένο άχυρο, ή
'Αφροδίτη καί ό Ζεύς οι δύο άγαπητικοί, ό Γιάννης καί ή Μάρω.

Έπίσης διάφορα διηγούνται διά τούς σεισμούς, π. χ. πώς τή γή
τή βαστάζουν τέσσαρα βόιδια, καί όταν κανένα άπ' αύτά κουνήση
τ' αύτιά του γίνεται σεισμός κτλ.

iy') Ol καιροί.

Οί καιροί έπίσης άπετέλεσαν άνέκαθεν άφετηρίαν ποικίλων μυ-
θοπλαστιών. Τούς άνέμους έφαντάσθησαν κατά τήν αρχαιότητα καί
φαντάζονται άκόμη οί "Ελληνες ώς όντα προσωπικά καί άνθρωπό-
μορφα. Τά σύννεφα έπίσης είναι ζωντανά καί αί γραίαι ίσχυρίζονται
ότι τά άκούουν, όταν καταβαίνουν εις τήν θάλασσαν διά νά πάρουν
νερό. Τήν βροντήν καί τήν άστραπήν φαντάζονται ώς ποδοβολητόν
τοΰ άρματος τοΰ Προφήτου 'Ηλία, πού κυνηγά τή Λάμια, τούς άνε-
μοστροβίλους ώς χορούς τών νεράιδων καί τάς καταιγίδας ώς μαλιό-
ματα τών στοιχειών. CII δέ ιρις τέλος καί αύτή έθεωρήθη ώς δοξάρι
τής καλογριάς, ή ζωνάρι τοΰ Θεοΰ ή τής Παναγίας, ή καμάρα τοΰ
Θεοΰ.

Kuî αί παραδόσεις αύται ανήκουν αί πλείσται τούλάχιστον, ώς
καί αί τής προηγουμένης κατηγορίας, εις τήν τάξιν έκείνων, αί όποίαι,
σχεδόν παγκοσμίως διαδεδομένοι, διασώζουν καταφανή τά ίχνη έντε·
λώς πρωτογόνου έμπνεύσεως.

ιδ') Μαρμαρώματα.

Είς τάς περί μαρμαρωμάτων παραδόσεις, αί όποίαι και παλαιό-
τατοι καί παγκόσμιοι είναι, άφορμήν έδωκε τό ίδιότροπον πολλάκις
σχήμα πολλών λίθων, εις τούς οποίους ή ευέξαπτος φαντασία τοΰ λαοΰ
διακρίνει άνθρά>πους καί ζφα. Τοιαύτης παραδόσεως άρχαΐον ύπό-
δειγμα είναι ό γνωστός μΰθος τής Νιόβης. Σήμερον, όπου υπάρχουν
βράχοι καί λίθοι, δεικνύει ό λαός εδώ μίαν γυναίκα, πού έμαρμάρωσε,
εκεί ολόκληρο συμπεθερειό, άλλοΰ τή γριά μέ τά κατσικάκια της, άλλοΰ
τό πετροκάραβο καί άλλοΰ τέλος τό λιθωμένο φίδι. Συνήθεις έπίσης
είναι αί παραδόσεις περί τής άποτυπώσεως ιχνών ηρώων ή αγίων έπί
διαφόρων λίθων.
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ιε') Φυτά.

Τά φυτά διά τόν λαόν δέν είναι αδρανείς οργανισμοί. 'Έχουν
τήν ψυχή τους, τήν πρασινομαλλοναα νεράϊδά τους, τό στοιχειό τους,
τό οποίον, όπως καί όλα τά στοιχειά, παρουσιάζεται υπό διαφόρους
μορφάς.

Είναι δέ έπικίνδυνα τά στοιχειά αύτά. Βλάπτουν τούς κοιμωμέ-
νους είς τήν σκιάν τοΰ δένδρου των, ώς καί πάντα, όστις τολμήση νά
κόψη κλάδον έξ αύτών ή τόν κορμόν των. Διά τοΰτο οί ξυλοκόποι,
όταν τό ιδούν νά γέρνη γιά νά πέση, πέφτουν προύμυτα κατά γής καί
δέ βγάνουν μιλιά, γιά νά μή τούς έννοήση ή ψυχή τοΰ δέντρου καί
τούς λαβώση. Καί στον κορμό στή μέση βάζουν μιά πέτρα, γιά νά μήν
έβγη μέ ορμή ή ψυχή τοΰ δένδρου καί τούς κάμη κακό.

"Επειτα ό σχηματισμός πολλών δένδρων έδωκεν άφορμήν είς δια-
φόρους παραδόσεις. Πολλών π. χ. δένδρων οί κορμοί είναι κεκλιμένοι
έ'νεκα τοΰ συνήθως πνέοντος βορρά, δι' αύτά λέγεται ότι προσεκύνη-
σαν τήν Παναγίαν, όταν διέβαινεν έκεΐθεν. Πολλαί δέ είναι καί αί
αιτιολογικοί παραδόσεις, αί άναφερόμεναι εις τήν μορφήν διαφόρων
φυτών.

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην ύπάγονται καί διάφοροι παραδόσεις,
ών τίνες έ'λκουσι τήν άρχήν άπό τών δοξασιών τών άρχαίων χυμευ-
τών, περί θαυμασίων τινών φυτών, οια π. χ. ή λαμπιδονσα καί τό
οιδερόχορτο, έξ ων ή μέν πρώτη έχει τήν ιδιότητα νά μεταβάλλη είς
χρυσόν πάν, ό,τι έγγίζει, τό δέ δεύτερον ανοίγει κάθε κλειδωνιά καί
γκρεμίζει κάθε τοίχο.

Καί αί παραδόσεις αύται κατά μέγα μέρος είναι κοιναί εις πλεί-
στους λαούς σημερινούς, καθώς καί εις τούς άρχαίους.

ις·') Ζώα.

Τά ζώα μέ τάς παραδόξους αύτών μορφάς καί τάς άξιοσημειώ-
τους ιδιότητας, αί όποΐαι ίδιάζουσαν προξενούν έντύπωσιν εις τούς
άνθρώπους τοΰ λαοΰ, εις πολύ μεγαλύτερον βαθμόν ή τά φυτά έδω-
σαν άφορμήν είς τήν φαντασίαν τοΰ λαοΰ νά πλάση περί αύτά διαφό-
ρους παραδόσεις. Ή φωνή των ιδίως, είς τήν οποίαν ό λαός διακρί-
νει διαφόρους άνθρωπίνους φωνάς καί λέξεις, άπετέλεσε τήν άφετη-
ρίαν πολυαρίθμων περί μεταμορφώσεων παραδόσεων. Ή δεκοχτονρα
ήτο κόρη, τήν οποίαν κατηγόρησεν ή μητρυιά της, ότι έχασε ένα ψωμι,
ένώ τά ψωμιά ήταν δεκαοχτώ, καί έκτοτε, μεταμορφωθεΐσα εις πτη-
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νόν, φωνάζει δεκοχτώ. Ό γκιώνης έσχότωσε τόν άδελφόν του και τό
μετενόησε και γι' αυτό έγινε πουλί και τώρα φωνάζει τόν σκοτωμένο
του αδελφό Γκιών ! Γκιών ! κττ.

Τών παραδόσεων τούτων πολλαί είναι πλάσματα τοΰ νέου ελλη-
νικού λαοϋ, πολλαί όμως έλέγοντο ήδη και και κατά την αρχαιότητα,
ώς είναι αί περί μεταμορφώσεως της χελιδόνος και της άηδόνος.

ιζ') Θηρία.

Θηρία παράδοξα και φοβερά έπλασεν ή φαντασία τοϋ λαοΰ εκ λό-
γων, οί οποίοι δι° έκάστην περίπτωσιν πρέπει να αναζητηθούν ιδιαι-
τέρως. Οΰτως έκ της σπανίας και ίσχυράς φωνής τοϋ έρωδιοϋ τοϋ
αστεριού έπλασεν ή λαϊκή φαντασία τό πολλαχοΰ ταυρόμορφον νομι-
ζόμενον θηρίον, τόν "Ηταυρον. Συνήθεις δέ είναι και αί παραδόσεις
περί Κννοκεφάλων, αί όποιαι έχουν την αρχήν αυτών εις παλαιάς πι-
θανώς ναυτικός περιηγητικός διηγήσεις τών αρχαίων.

ιη') Δράκοντες και οφεις.

Ό τρόμος, τόν όποιον εμπνέουν είς τόν άνθρωπον τά ερπετά,
έξήπτε την φαντασίαν αΰτοϋ από τών αρχαιοτάτων χρόνων και οΰτως
έπλασε μορφάς όφεων και δρακόντων φοβεράς. Οί δράκοντες ούτοι
έχουν μέγεθος τεράστιον, φέρουν κέρατα και πτερά, πολλάκις κεφαλήν
βοός. Δύνανται να καταπίνουν και εξ αποστάσεως να ροφήσουν ζώα
και ανθρώπους, εις δέ τήν φαρμακεράν πνοήν των ουδέν δύναται να
άντισταθή. Αί διηγήσεις αύται παρά τω ελληνικώ λαώ, συνδεδεμένοι
πρός διαφόρους τόπους, υπάρχουν από της αρχαιότητος, αί δέ δρα-
κοντοκτονίαι είναι συνήθεις άθλοι ηρώων και θεών. Κατά τους χριστια-
νικούς χρόνους τούς άθλους τούτους έκτελοϋν οί άγιοι, πολυάριθμοι
δέ είναι ε'ις τά συναξάρια αί παραδόσεις περί τοιούτων δρακοντοκτο-
νιών, τών οποίων ο λαός δεικνύει σήμερον τόν τόπον.

ιδ') Δράκοι.

Οί δράκοι, οί όποιοι εΐναι απαραίτητοι σχεδόν εις κάθε παρα-
μύθι, είναι επίσης συνήθεις και είς τάς παραδόσεις. Ό λαός πολλαχοΰ
δεικνύει τόν τόπον τής διαμονής αυτών, πολλαί δέ τοπωνυμίαι έχουν
σχέσιν πρός αυτούς, οιον Δρακότρυπα, Δρακοσπηλιά, Δρακόλιμνη, Τά
σπίτια τοϋ δράκου κτλ. Οί δράκοι έχουν βέβαια τό όνομα έκ τών πρα-
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γματικών δρακόντων, των δφεων, αλλ' ή μορφή αυτών είναι εντελώς
ανθρωπινή. "Εχουν μέγεθος και δΰναμιν υπερβολική ν, δυνάμενοι νά
εκσφενδονίσουν λίθους καί νά φέρουν επί τών ώμων δένδρα ολόκληρα.
Δέν είναι όμως καί ακατάβλητοι, ή δέ διανοητική των δΰναμις είναι
πολύ μικρά. Ζοΰν εις τά δρη καί τάς έρημίας, εις σπήλαια καί πυρ
γους καί παλάτια, τά όποΐα αύτοί έκτισαν, συνήθως κατά ομάδας εκ
τεσσαράκοντα αδελφών. Σύνηθες έργον αύτών είναι τδ κυνήγιον καί
α! άρπαγαί καί λεηλασίαι τών περιουσιών τών ανθρώπων, εξ ών συγ-
κεντρώνουν άπειρα πλούτη. 'Αγαπούν θνητάς καί συνηθέστατοι είναι
αί άπαγωγαί νεανίδων υπ' αύτών. ΙΤάντα δ° έν γένει τά γνωρίσματα
αύτών τούς χαρακτηρίζουν ώς δαίμονας ορεινούς, οί όποιοι είς τόν
νεώτερον Ιλληνικόν λαόν αντικατέστησαν άναλόγους δαίμονας της αρ-
χαιότητος, οίοι π. χ. οί Κένταυροι.

κ') Θησαυροί κα'ι 'Αράπηδες.

Ή πίστις είς τήν ύπαρξιν θησαυρών, κεκρυμμένων είς τά βάθη
της γης, συνήθως δέ εις ερείπια αρχαίων οικοδομημάτων, είναι ευρύ-
τατα διαδεδομένη εις τόν σημερινόν λαόν, ώς ήτο καί εις τούς αρ-
χαίους. "Εχει δέ την αρχήν αύτής εις τήν ούχί ασυνήθη άνακάλυψιν
τοιούτων πραγματικών θησαυρών εϊτε εντός τάφων είτε καί άλλαχοϋ,
καθόσον ύπήρχεν ανέκαθεν ή συνήθεια νά συνοδεύουν τούς νεκρούς
μέ κτερίσματα, ώς καί νά κατορύσσουν τά χρήματα αύτών πρός έξα-
σφάλισιν άπό πάσης κλοπής. Οί αρχαίοι κυρίους τών θησαυρών τού-
των έθεώρουν τούς νεκρούς καί τούς χθονίους εν γένει δαίμονας, ως
καί τούς δράκοντας, καί μάλιστα τόν Έρμήν, όστις, ώς γνωστόν, ήτο
καί χθόνιος θεός καί έφορος τών οδών, δθεν καί έ'ρμαια έλέγοντο
τα ευρισκόμενα' αί δέ δοξασίαι αύται διετηρήθησαν μέχρι τοΰ νΰν, αν
y.ui ήλλοιωμέναι.

Σήμερον ό λαός πιστεύει ότι κύριοι τών θησαυρών τούτων είναι
τά ζώα ή οί άνθρωποι, τούς όποιους έσφαξαν επί τοΰ τόπου οί κατορύ-
ξαντες τόν θησαυρόν, όπως γίνουν τά στοιχειά, οί φύλακες τοϋ θη-
σαυρού, οί όποιοι συνήθως εμφανίζονται ώς 'Αράπηδες. Οί θησαυροί
ανακαλύπτονται συνήθως εξ ονείρων. Ό 'Αράπης δ ίδιος ή αγιός τις
ύποδεικνύει καθ' ύπνους τόν τόπον, όπου κείται ό θησαυρός καί όπου
κατά τινας παραδόσεις αναφαίνονται καί φλόγες άσβεστοι. 'Αλλ' ίνα
γίνη τις κύριος τοϋ θησαυροΰ, πρέπει νά χύση είς τόν τόπον εκείνον
αίμα ανθρώπου ή ζώου, συνήθως μαύρου πετεινοϋ ή κόττας, ό,τι ήθε-
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λεν υποδείξει ό 'Αράπης τοΰθ' όπερ και αύτό δεικνύει επίσης τήν σχέ-
σιν πρός τούς χθονίους δαίμονας. Άλλως τά φλωριά μετά φοβερού
κρότου εισέρχονται έτι βαθύτερο ν εις τήν γήν ή μεταβάλλονται ε'ις άν-
θρακας. Οι Αράπηδες ούτοι ή Μώροι, όπως λέγονται έν Επτανήσιο,
παρουσιάζονται και ώς τά σ τ ο ι χ ε ι ά τού σπιτιού, οί οίκουροΐ
δαίμονες, οί οποίοι φέρουν τήν εύτυχίαν είς τούς περιποιουμένους
αύτούς, τήν δυστυχίαν δέ εις τούς αποδιώκοντας ή παραμελούνται
αυτούς.

κα') Στοιχειά καί στοιχειωμένοι τόποι.

Ai περί στοιχειών παραδόσεις έχουν τήν άρχήν των εις τάς παγκο-
σμίους δοξασίας περί τής δυνάμεως τών ψυχών άνθρώπων και
ζώων, αί όποίαι άπολυόμεναι τού σώματος άποκτοΰν δύναμιν ύπερφυσι-
κήν, δυνάμεναι πολλαχώς νά εύεργετήσουν ή νά βλάψουν τούς άνθρώ
πους. Συνδέονται δέ αί ψυχαί αύται στενώς πρός τόν τόπον, όπου ό άν-
θρωπος ή τό ζώον άπέθανε, καί άποβαίνουν κύριοι, φύλακες καί προσ-
τάται αύτοΰ. Ή πίστις αύτη έγέννησε διττά έθιμα. Άλλοΰ μέν ύπερί-
σχυσεν ό φόβος καί εγκαταλείπονται αί καλύβαι, όπου συνέβη νά άπο-
θάνη τις, άλλοΰ ύπερίσχυσεν ή πίστις έπί τήν εύεργετικήν δράσιν τών
ψυχών καί προσεπάθησαν νά έφοδιάσουν τά οικήματα αύτών διά τοι-
ούτων στοιχείων θυσιάζοντες κατά τήν τοποθέτησιν τοΰ θεμελίου λί-
θου κατ' αρχάς μέν άνθράιπους, έπειτα δέ ζώα.

Σήμερον εις τόν έλληνικόν λαόν στοιχειά είναι αύται αί ψυχαί
τών φονευθέντων άνθρώπων ή ζώων, αί όποίαι θεωροΰνται καί κύριοι
καί φύλακες τοΰ τόπου, όπου ό άνθρωπος ή τό ζώον έφονεύθη. Τόν
τόπον τοΰτον εύεργετοΰν πολλαχώς, είναι ή ψυχή τρόπον τινά αύτοΰ,
έάν δέ ποτε άναγκασθοΰν έκ κακής μεταχειρίσεως νά έγκαταλεή|ιουν
αύτόν ή συμβη νά ασθενήσουν, τότε φθίνει ούτος ώς ζώον, άποβα-
λόν τήν ψυχήν.

Τό γενικόν αύτών όνομα είναι στοιχειό, κατά τόπους όμως
υπάρχουν καί διάφορα ονόματα, ώς ζοΰδιο, ηοκιος, ζούζονλο, ζον-
μπερο, θεριό, περγαλιό, ντελεαίμι (τά παλαιά τελέσματα), περγάντα,
γοργόνι κτλ.

Εμφανίζονται δέ τά στοιχειά ύπό ποικίλας μορφάς, άνθρώπου
καί μάλιστα αράπη, ζώου ή θηρίου καί συνήθως όφεως, είναι δέ ικανά
καί νά μεταβάλουν όψεις. Διαφέρουν δέ τών βρικολάκων, καθόσον ού-
τοι είναι ψυχαί, μή άποχωρισθεισαι τοΰ σώματος, είναι δέ καί πάν-
τοτε κακοποιοί.
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Στοιχειά έχουν όλοι οί τόποι, σπίτια, έκκλησίαι, σπήλαια, χωρά-
φια, πηγάδια, γεφύρια, δένδρα καί τά χωριά άκόμη. "Οταν τό στοιχειό
τοΰ τόπου είναι καλά, ευημερεί καί ό τόπος καί είναι στερεόν τό κτί-
•ριον, όταν τουναντίον άσθενήση ή πειραχθή ή νικηθή παλαΐον πρός
τό στοιχειό γειτονικού χωριοΰ, τότε ή ευτυχία τοΰ τόπου καταστρέφε-
ται, έάν δέ πρόκειται περί χωριοΰ, οί κάτοικοι άποθνήσκουν καί τό
χωρίον βαθμηδόν έρημοΰται. Δι' αύτό περιποιοΰνται πολύ τά στοιχειά
καί μάλιστα τών οικιών. Τήν νύκτα γεμίζουν δλες τές στάμνες νερό,
γιά νά έχη τό στοιχειό νά πίνη καί νά μή διψά. Συνηθέστατοι δέ είναι
■ui παραδόσεις περί πάλης στοιχειών γειτονικών χωρίων, τά όποΐα
πολλάκις καλούν είς βοήθειαν αύτών καί άνθρώπους.

Πλήν τής κατά τόν άνωτέρω τρόπον στοιχειώσεως δύνανται άν-
θρωποι καί ζφα νά στοιχειώσουν, νά μεταβληθούν δηλ. εις στοιχειά,
τρώγοντα καρδίαν ή άλλα μέλη στοιχειών ή θαυμασίας τινός βοτάνας
ή πίνοντα τό αθάνατο νερό. Καί ή δοξασία αύτη έχει τήν άρχήν της
είς τόν κύκλον τών περί τήν ψυχήν δοξασιών, καθ' ας ή βρώσις τής
καρδίας ή άλλου μέλους τοΰ σώματος ζώου ή άνθρώπου μεταδίδει εις
τόν τρώγοντα καί τήν δύναμιν τοΰ φονευθέντος. Έάν δέ τό μέλος
•είναι μέλος στοιχειού, τότε καί ό τρώγων στοιχειώνει. Ό τοιοΰτος,
αίσθανόμενος μόνος τήν διαφοράν του άπό τούς άλλους άνθρώπους,
δέν δύναται πλέον νά ζήση μεταξύ των, άλλά φεύγει καί συνήθως
πηδά εις λίμνην ή τήν θάλασσαν καί έκτοτε διάγει έκεΐ τόν βίον δαί-
μονος. Ουτω π. χ. διηγοΰνται ότι ή άδελφή τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου
πιοΰσα τό άθάνατο νερό καί ριφθεΐσα είς τήν θάλασσαν έγινεν ή Γορ-
γόνα, καί ποιμήν φαγών τήν καρδίαν στοιχειού έστοίχειωσε καί αύτός
καί έπεσεν εις παρακειμένην λίμνην, τής οποίας άπέβη τό στοιχειό.
Αί παραδόσεις αύται παρά τω έλληνικώ λαώ δέν είναι καινοφανείς.
"Ηδη εις τήν άρχαιότητα έλέγετο περί πλείστων έναλίων δαιμόνων ότι
ήσάν ποτε άνθρωποι, οί όποιοι πεσόντες είς τήν θάλασσαν μετεβλή
θησαν είς δαίμονας.

κ6') Στοιχειά και στοιχειωμένοι τόποι της 8άλασσας.

Καθ' δν τρόπον ή ξηρά, ούτω καί ή θάλασσα έχει τά στοιχειά
της, τά όποια ευρίσκονται καθ' άπασαν αυτής τήν έκτασιν ή συνδέον-
ται πρός ώρισμένους τόπους. Τά στοιχειά ταΰτα έχουν δλως διάφορον
άρχήν. Δέν έχουν ούδεμίαν σχέσιν πρός τάς ψυχάς τών τεθνεώτων,
•άλλ' είναι αύτοί οί ένάλιοι τής άρχαιότητος δαίμονες, τών όποιων τήν
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μνήμην διέσωσεν 6 ελληνικός λαός και είς τών οποίων την ΰπαρξιν·
πιστεύει, έξακολουθών νά πλέκη περί αυτούς παλαιάς και νέας παρα-
δόσεις. 'Γούς εναλίους τούτους δαίμονας φαντάζεται κατά μέν τό άνω-
ήμισυ ανθρώπους, κατά δε τό κάτω ιχθείς. Συνηθέστατη πασών είναι
ή μορφή της Γοργόνας, ή όποία εγείρει τούς άνεμοστροβίλους και
καταποντίζει τα καράβια ή αρπάζει και κατατρώγει τούς ναύτας. Ό
λαός συγχέων ταύτην πρός τά οτυιχεκι και θέλων να δικαιολογήση,
τό οτοίχειωμα αυτής παραδίδει, ότι είναι ή αδελφή τοΰ Μεγάλου 'Αλε-
ξάνδρου, ή όποία έπιε τό αθάνατο νερό και έκτοτε ζή είς την θάλασ-
σαν και έρωτα τούς ναυτιλλομένους, άν ζή ό βασιλιάς Αλέξανδρος ή,
«πέθανε. Και εάν μέν της απαντήσουν, ζ{] και βασιλεύει, τούς αφήνει
ήσύχους, άλλως τούς καταποντίζει.

Ή μορφή αύτη τής Γοργόνας παρουσιάζεται και είς πολλά πα-
ραμύθια, έχει δέ συγκεντρώσει περί τό όνομα αυτής τά λείψανα τών-
μύ9·ων τών Σειρήνων και τής Σκύλλης' και άλλοΰ μέν μνημονεύεται
ως μία, άλλοΰ δέ πλείονες.

ky') Χαμοδράκια.

Τά χαμοδράκια είναι οί ποιμενικοί δαίμονες τών νεωτέρων
Ελλήνων ως ό Πάν και οί Σάτυροι ήσαν τών παλαιών, ή δέ συγγένεια
τών νέων πρός τούς παλαιούς είναι καταφανής έκ τε τής μορφής και
έκ τών άποδιδομένων είς αύτούς ιδιοτήτων κατά τε την αρχαιότητα
και σήμερον.

Άφορμήν εις την γένεσιν τοιούτων δαιμόνων έδωκεν ή λοιμώδης
νόσος τών ζώων, ό άνθραξ, όστις θερίζει πολλάκις τά ποίμνια. "Ή νό-
σος άπεδόθη είς δαίμονας ζφομόρφους, δυναμένους νά μεταβάλλουν
μορφήν άναλόγως τών προσβαλλόμενων ζώων. Οί δαίμονες ούτοι βα-
τεύονν τά ζώα, άποτέλεσμα δέ τής βατεύσεως ταύτης είναι ό άμεσος
θάνατος αυτών. Τό ζώον μαυρίζει, έξοιδαίνεται και αποθνήσκει πολ-
λάκις άκαριαίως. Οί ποιμένες δεικνύουν μεταξύ τοΰ δέρματος και τής
σαρκός, είς τό λεγόμενον ζηλιο, τά αποτυπώματα τών ποδών και τών
ονύχων τοΰ δαιμονίου. Ένοχλοΰν δέ πολλάκις και τούς ανθρώπους
επιβαίνοντες αυτών και όδηγοΰντες είς κρημνούς. 'Ως φάρμακον κατ'
αυτών συνιστάται μόνον ή άπομάκρυνσις τοΰ ποιμνίου έκ τοΰ τόπου
εκείνου, τά άγικά και οί εξορκισμοί και τά καπνίσματα δια δυσωδών
ουσιών.

Τά χαμοδράκια, ένιαχοΰ πιστεύεται, ότι είναι νοθογέννητα παιδία,.
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ταφέντα εις τόπους έρημους, καί διά τοΰτο εμφανίζονται ως μικρά
παιδία. Είς τό σημεΐον τοΰτο έχομεν συμφυρμόν τών περί ποιμενικών
δαιμόνων δοξασιών πρός τάς περί βρικολάκων.

Τά χαμοδράκια φέρουν κατά τόπους καί τό όνομα σμερδάκια,
πλήν δέ τοΰτου γίνεται πρός δήλωσιν αύτών χρήσις καί άλλων γενικών
<*Ηά τούς δαίμονας ονομάτων, ώς εΐδονλο, ζουλάπι, λάβωμα, διάβολος,
δαιμονικό, άμελέτητο, άρμαδιακό, άποχορωμένο κτλ., αί δέ περί αύ
τών παραδόσεις άφθονοΰν ιδία εις τούς κτηνοτρόφους χωρικούς και
μάλιστα εις τούς ποιμένας.

κδ') Καλικάντζαροι.

Οί Καλικάντζαροι είναι δαιμόνια νεοελληνικά, δημιουργήματα
τής νεοελληνικής φαντασίας, έχοντα τήν άφετηρίαν τιον κατά τήν πι
θανωτάτην γνώμην τοΰ αειμνήστου Ν. Γ. Πολίτου είς τάς μεταμφιέ
σεις, αί όποίαι έγίνοντο κατά τάς ημέρας τοΰ Δωδεκαημέρου, κατά τά;
όποιας άκριβώς καί ό λαός πιστεύει ότι εμφανίζονται οί Καλικάντζα-
ροι. Εννοείται ότι είς τάς περί αύτών παραδόσεις συνέφυρε σύν τώ
χρόνω ό λαός καί διάφορα άλλα μυθικά στοιχεία έξ άλλων δαιμονίων,
ώς καί έκ τής λυκανθρωπίας.

Τό συνηθέστατον αύτών όνομα είναι Καλικάντζαροι. Πλήν όμως
τούτου κατά τόπους φέρουν καί διάφορα άλλα ονόματα, τών οποίων
άλλα μέν είναι διαλεκτικοί έκφοραί τοΰ αύτοΰ ονόματος, άλλα δέ καί
παντελώς διάφορα. Τοιαύτα ονόματα π. χ. είναι καλικάντζαρος, καρ-
κάντζαλος, καρκάτζα/.ος, καρκαντζέλια, καλιτσάγγαρος, καρτσάγγα-
ρος, λ.υκοκάντζαρος, κολιτοάγγαρος, έπειτα παγανός καί τά παγανά,
παρωρίτες, κωλοβελύνηδες, πλανήταροι, τσιλικρωτά, καλιοντζήδες,
κάηδες, καλλιοπούδηδες, κακανθρωπίσματα, σιβότης ή σιφώτης,
χρνσαφαντάδοι κτλ.

Φαντάζεται δέ αύτούς ό λαός ώς κατ' έξοχήν δυσμόρφους καί
κακομοίρηδες, 'ισχνούς, άλλους ύψηλούς καί άλλους μικροσώμους, φέ-
ροντας κόμην μακράν καί αύχμηράν, όνυχας μακρούς, δι° ών σπαράσ
σουν τά πρόσωπα τών άνθρώπων, πόδας δέ διαστρόφους ή τραγείονς
ή ονείους ή τόν ένα άνθρώπινον καί τόν άλλον δνειον, χωλόν δέ φαν-
τάζεται τόν μεγάλον Καλικάντζαρο ν, τόν άρχηγόν όλων. Καθένας
άπ' αντονς, λέγει ή παράδοσις, εχει κι άπό 'να κουσούρι, καθώς και
τά ζφα τονς. "Αλλοι είναι κουτσοί, άλ).οι στραβοί, άλλ.οι μονομάτοι,
μονοπόδαροι, στραβοπόδαροι, στραβόστομοι, στραβοπρόσωποι, στρα-
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βομούρηδες, στραβοχέρηδες, ξεπλατισμένοι, τσακισμένοι και κοντι.-
λογης ολα τα κουσούρια και τά αακατλίκια τά βρίσκεις επάνω τους.
Ώς πρός την ενδυμασίαν, άλλου φαντάζεται αυτούς γυμνούς, άλλοϋ
ενδεδυμένους μέ ράκη, φέροντας ύποδήματα σιδηρά ή τσαρούχια, κα-
πόταν και σκούφιαν άπό γουρουνότριχες. Τρώγουν ό,τι εδρουν καί
συνήθως μαγαρισμένα πράγματα, δφεις, σαύρας, βατράχους, άσφοδέ-
λους κτλ., άρέσκονται όμως παρά πολύ εις τδ χοιρινδν κρέας, τά λου-
κάνικα, τούς λαλαγγίτες, τούς τηγανίτες καί τά άλλα πλακούντια, τά
όποια παρασκευάζονται κατά τά Δωδεκαήμερα. Διά τούτο καί αί οίκο-
δέσποιναι, διά νά εξευμενίσουν αύτούς καί αποφύγουν τά πειράγματα
καί τάς καταστροφάς, τάς οποίας φέρουν είς τάς τροφός καί τά ενδύ-
ματα, ρίπτουν ένιαχοϋ επί της στέγης ξεροτήγανα καί λουκάνικα.

Ή βασιλεία τών Καλικαντζάρων αρχίζει άπό της ημέρας τών Χρι-
στουγέννων καί λήγει τήν ήμέραν τών Φώτων, καθ' ήν ούτοι φεύ
γουν, διότι φοβούνται τόν άγιάζοντα παπάν. Φεύγοντες δέ λέγουν
τό έξης ασμάτιον :

Φεύγετε νά φεύγουμε
γιατ' ήρϋε ό διαβολόπαπας
με την αγιαστούρα του
και με τη βρεχτούρα του.

Οί Καλικάντζαροι είναι δαιμόνια κακά καί πονηρά, μα δεν μπο-
ρούν νά βλάψουν τους ανθρώπους' γι ' αύτό κ' οι γυναίκες ακόμη τά
περιπαίζουν και τά βρίζουν και τά λέν' σταχτοπόδηδες, σταχτιάδες.
κατουρληδες κι ιίλλα πολλά. Ούτω δεν είναι μεν πολύ επικίνδυνοι,
είναι όμως κατ' εξοχήν ενοχλητικοί, ή δέ σπουδαιοτέρα ένόχλησις αύ-
τών είναι ή μίανσις τών τροφών καί τοΰ ύδατος καί τών άλλων πρα-
γμάτων. Ούροΰν είς τά αγγεία τοΰ ύδατος, τοΰ οίνου, τοΰ ελαίου,
μαγαρίζουν τά φαγιά καί τά άλλα πράγματα καί δι' αύτό αί οίκοδέ-
σποιναι δεν φυλάγουν προζύμι κατά τό Δωδεκαήμερον. 'Ιδίως ευχαρι-
στούνται νά ούροΰν είς τήν εστίαν, διά νά σβήσουν τό πΰρ, καί διά
τοϋτο ή στάκτη τοΰ Δωδεκαημέρου θεωρείται μιαρά. 'Αρπάζουν δέ
καί μικρά παιδιά άντικαθιστώντες αύτά διά τών ιδίων ισχνών καί κα-
χεκτικών. Τό χαρακτηριστικόν τοΰτο έχουν κοινόν μετά τών Νεράιδων,
περί τών οποίων κατωτέρω. ΙΊαρά τών γυναικών άπαιτοΰν ώρισμένας
εργασίας, μεταξύ τών οποίων σπουδαιοτάτη είναι τό κλώσιμον Ζορι-
σμένου άριθμοΰ αδραχτιών, τά όποια πολλαχού κρεμοΰν εις τήν εστίαν,



192

ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ

διά νά τά βλέπουν οί Καλικάντζαροι, όταν κατέρχονται διά της κα-
πνοδόχου.

Διά νά προφυλαχθούν άπ' αύτούς μεταχειρίζονται διάφορα απο-
τρεπτικά μέσα χριστιανικής ή μαγικής προελεύσεως, τά όποια φοβούν-
ται οί Καλικάντζαροι. Ούτω π. χ. φοβούνται τόν σταυρόν, τόν χαρασ-
σόμενον έπί τών θυρών καί τών δοχείων, τό θυμίαμα καί τόν άγια-
σμόν, τάς άσέμνους φράσεις, τό πύρ καί τούς δαυλούς, ώς καί τούς
έξορκισμούς καί τάς δυσώδεις όσμάς. Έπίσης δέν δύνανται νά υπο-
φέρουν τήν δσμήν τοΰ χαμολιού, διά τοΰτο χρίουν δι' αύτοΰ τάς θύ-
ρας τών οικιών σχηματίζοντες τό σημεΐον τοΰ σταυροΰ. "Οταν δέ τό
ϊδουν φεύγουν λέγοντες

Χαμολιος μυρίζει εδώ !

Νά χηί>ιι τέτοιο χωριό!

Φοβούνται δέ καί τά άκανθώδη φυτά, δθεν δι' αύτών άποφράττουν
τάς δπάς, δι' ών είναι δυνατόν νά εισέλθουν. Έπίσης τό χοιρινόν
όστοΰν καί άλλα περίαπτα, άναρτώμενα είς τάς θύρας, εμποδίζουν τήν
εΐσοδόν των. Φοβούνται τέλος καί τό μαυρομάνικο μαχαίρι. "Οταν δε
συλληφθή κανείς, τόν υποχρεώνουν νά μετρήση κόσκινο, δένοντες
αύτόν έκ τοΰ ποδός δι' έρυθράς κλωστής ή διά ψαθοσχοίνου, τά όποΐα
δέν έχει τήν δύναμιν νά κόψη.

Επικίνδυνοι είναι οί Καλικάντζαροι είς τό ύπαιθρον. Συχνάζουν
είς τούς μύλους καί είς τά τρίστρατα καί τά δάση καί καταδιώκουν
τούς νυκτερινούς διαβάτας, τούς καβαλλικεύουν, τούς άναγκάζουν νά
χορεύσουν μαζί των τόν δαιμονικόν χορόν των καί πολλάκις καί τούς
κατασπαράττουν διά τών ονύχων των. Φεύγουν δέ μόλις λαλήση ό τρί-
τος πετεινός, ό όποιος φέρει τήν ήμέραν.

"Οσον δέ είναι ευκίνητοι τό σώμα καί ενοχλητικοί, τόσον είναι
καί ηλίθιοι, καί εύκόλως δύνανται νά εξαπατηθούν ύπό τών άνθρώπων.

Ένιαχοΰ φαντάζεται αύτούς ό λαός ώς άρσενικούς καί θηλυκούς,
γεννώντας τέκνα καί καλοΰντας μαιαν, τήν οποίαν άπειλοΰν, ότι θά
κατασπαράξουν, αν τό γεννηθησόμενον είναι θήλυ.

Πολλαχοΰ πιστεύεται ότι οί Καλικάντζαροι είναι άνθρωποι, οί
γεννηθέντες τό Δωδεκαήμερον, οί όποιοι κατά τόν χρόνον τούτον με-
ταβάλλονται κατά τάς νύκτας εις δαίμονας. Αί τοιαΰται δοξασίαι έχουν
σχέσιν πρός τάς παλαιάς καί είς πολλούς λαούς διαδεδομένος δοξασίας
περί λυκανθρωπίας, ήτοι τάς δοξασίας, καθ' άς άνθρωποι τίνες εις
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ώρισμένους χρόνους και περιστάσεις μεταβάλλονται εις λύκους. Τοιού-
τον τι διηγείται ό Ηρόδοτος (IV 105) περί τών Σκυθών Νευρών'.
Ή μεταβολή αύτη θεωρείται ένιαχοΰ ώς μανία τις, ή όποία καταλαμ-
βάνει ώρισμένους ανθρώπους, τών οποίων ή βάπτισις δεν έγένετο κα-
νονική ένεκα άγραμματωσύνης τοΰ ιερέως, και φεύγουν έκ τών οικιών
των και περιφέρονται εδώ καί εκεί. Ένιαχοΰ πιστεύεται, ότι τό σώμα
αυτών καλύπτεται υπό τριχών, αί όποιαι καταπίπτουν μόλις λαλήση
ό πετεινός καί ούτω μεταβάλλονται είς ανθρώπους.

Οί Καλικάντζαροι φεύγουν κατά τα Φώτα. Δια νά καθαρισθη
δέ ο τόπος από τοΰ μολύσματος αυτών, την μέν στάκτην τής εστίας
περισυλλέγουν καί ρίπτουν εκτός τής οικίας, ό δέ ιερεύς περιερχόμε-
νος αγιάζει πάσας τάς οικίας καί τά καταστήματα καί εργαστήρια.
Ένιαχοΰ τήν παραμονήν άνάπτονται καί πυραί, όπως συντελεσθή πλή-
ρης ή έκδίωξις τών περιέργων τούτων δαιμονίων, τά οποία φαίνονται
έχοντα σχέσιν πρός τήν άνοδον τών ψυχών έκ τοΰ "Αδου κατά τάς
ημέρας τοΰ Δωδεκαημέρου \

Αί περί τών Καλικαντζάρων παραδόσεις είναι πολυαριθμόταται,
επαναλαμβανόμενοι κατά τόπους υπό ολίγον παραλλάσσουσαν μορφήν,
ως συνήθοίς συμβαίνει μέ τάς τοιούτου είδους παραδόσεις. 'Αρκεί νά
«ναφέρη κανείς τό όνομά των, δια νά ακούση δια πολλούς, οί όποιοι
είδαν καί έπαθαν μέ τούς Καλικαντζάρους, τάς αύτάς περίπου ιστορίας.

κε') Άνασκελάδες.

Άνασκελάδες ή Άτζουμπάδες3 καλοΰνται ιδιαιτέρα τις
τάξις δαιμονίων, τά όποια εμφανίζονται συνήθως κατά τήν νύκτα υπό
τήν μορφήν όνου. Ό ανύποπτος διαβάτης τόν καβαλλικεύει καί ό όνος
αρχίζει τότε vù γίνεται όλονέν υψηλότερος καί δύναται vù βλάψη τόν
ανθρωπον, αν οΰτος δια διαφόρων μέσων, χριστιανικών ή άλλων, δέν
κατορθ·ώση νά τόν δαμάση. Πολλοί, ώς πιστεύει ό λαός, κατορθώνουν

1) ετεο; εκάατου άπαξ τών Νευρών εκαατος λύκος γίνεται ήμέοας ολίγας
xai αυτις άπίοω είς τώυτό κατίαταται. Περί λυκανΐίρωπίας πρβλ. Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ,
Παραδόσεις, Β', σ. 1325, καί κυρύος w. ROSCHER, Das von der «Kynantliro-
pie· handelnde Fragment des Marcellus von Side, Leipzig 1896.

2) Βλ. κ. α. ρωμαιου, Μικρά μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 278 κέ.

3) Περί τών ονομάτων αυτών βλ. Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Τά ονόματα τών Νε-
ράιδων καί τών Άνασκελάδων, Λεςικογρ. Άρχεΐον της Μέσης καί Νέας
Ελληνικής, τόμ. Ε', 1918, σ. 17-32.
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νά δαμάσουν αυτούς καί τούς μεταχειρίζονται κατόπιν εις τά έργα
των ώς ζώα φορτηγά.

Χαρακτηριστικών επίσης τών Άνασκελάδων είναι τά πηδήματα, τά
λακτίσματα καί οί σπινθήρες. Ενίοτε εμφανίζονται καί ώς ασκοί πλή-
ρεις μέλιτος. Τό ονομάτων είναι παραφθορά εκ τοΰ αρχαίου Ό ν ο ·
σκελίς, επιθέτου τό όποιον άπεδίδετο εις τήν Έμπουσαν καί άλλους
δαίμονας, τούς οποίους οί άρχαΐοι έφαντάζοντο έχοντας πόδας όνου, ως
καί σήμερον φαντάζεται ό λαός τούς Καλικαντζάρους καί τές Νεράιδε;.

Τίς ή άρχή τοΰ δνομόρφου τούτου δαίμονος δέν είναι έξηκριβω-
μένον. Τοΰτο μόνον είναι γνωστόν, or ι ήδη είς μνημεία τής μυκηναϊ-
κής εποχής οί ονοκέφαλοι δαίμονες είναι συνηθέστατοι. Όνοοκελις
δέ, ώς εϊπομεν, επικαλείται ή Έμπουσα, καί μέ τό όνομα τοΰτο ή
υπό τόν μικρόν παραλλάσσοντα τύπον Όνοσκελία αναφέρεται ίδιος
δαίμων κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους. Γνωστή δέ είναι καί εις
τούς Βυζαντινούς ή Όνοηκελις ή Όνοακελον. Καί είς έργα δέ τέχνης
τών ύστέρων χρόνων καί τών μεσαιωνικών δέν είναι άγνωστοι αί πα-
ραστάσεις τής όνοσκελοΰς ή ονοσώμου δαίμονος.

κς·') Νεράιδες.

Οί Νεράιδες τοΰ νεοελληνικού λαοΰ, αί νύμφαι τών αρχαίων,
είναι αί χαριέσταται τών προσωποποιήσεων, όσας έπλασεν ή φαντασία
τοϋ 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, έχει τές νεράιδες της, τά χα-
ριτωμένα καί ώραιότατα αύτά δντα, τών οποίων ή ζωή ολόκληρη είναι
χορός καί παιγνίδι μέσα στά καθαρά νερά τής ρεματιάς, επάνω στον
αφρό τής θάλασσας, καθώς καί στόν γαλάζιο αέρα. Οί έξαφνικοί ανε-
μοστρόβιλοι, οί όποιοι έξαφνα σχηματίζονται εις τόν διαυγή αιθέρα,
είναι οί τρελλοί χοροί των.

Οί αρχαίοι διέκρινον διάφορα είδη νυμφών αναλόγως τοϋ μέρους,
είς τό όποιον ανήκον, π. χ. τάς Νηρηίδας τής θαλάσσης, τάς Ναϊάδας
τών κρηνών, τάς Δρυάδας καί Άμαδρυάδας τών δένδρων, τάς 'Ορε-
στιάδας τών ορέων. Σήμερον ύπερίσχυσε τό όνομα τών θαλασσίων
νυμφών, τών Νηρηίδων, καί ώνομάσθησαν μέ τό γενικόν αύτό όνομα
Νεράιδες όλα τά είδη, εκλιπόντος τοΰ άρχαίου γενικοΰ ονόματος τής
νύμφης. Φέρεται δέ τό όνομα αύτό ύπό διαφόρους τύπους, ώς νεράιδα,
νεράδα, άνεράϊδα καί άνεράδα, άνεραγίδα, ραγίδα, άγεραγίδα, άβρα-
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γίδα, άναράδινα, νεράϊσσα καί άνεροϋσα καί εϊ τι αλλο'. Πλήν τού-
των όμως φέρουν ένιαχοΰ καί άλλα ονόματα. Ούτω π. χ. καλοΰνται
εξωτικές καί ξωτικές καί ξουθιές, όνομα γενικόν, σύνηθες καί δι'
άλλα δαιμόνια (εξωτικά), έπειτα άγερικά καί άνεμικές, ως μετά τοΰ
άνέμου φερόμεναι, ξωνέρια, ως διαμένουσαι είς τά ΰδατα, καί μά-
γιοσαι διά τήν κακοποιόν αυτών δύναμιν. Γιαλλοϋδες δέ καί Άγελ-
λονδες καλοΰνται ένιαχοΰ έκ τοΰ δνόματος τής άρχαίας δαίμονος Γελ-
λονς. "Επειτα κατ' ευφημισμόν καλοΰνται κατά τόπους κΐ'ράδες, κν-
ράταες, αρχόντισσες, καλές κυράδες, καλοκνράδες, καλομοίρες, κα-
λότυχες, καλοΰδες, χαριτωμένες, κοράσια, κοπέλλες, μελιτένιες κτλ.
Ξένα ονόματα πρός δήλωσιν τών νεράιδων μόνον εις τινα μέρη τής
βορείου Μακεδονίας καί τής βορείου Θράκης έχρησιμοποιήθησαν, οίον
τό σλαβικόν σαμαντίβα ή σαμοβίλα. Πλήν τών γενικών τούτων ονο-
μάτων πολλαχοΰ μνημονεύονται καί προσωπικά ονόματα νεράιδων,
άλλα άρχαΐα καί άλλα νεώτερα, ώς Καλλιόπη, Ουρανία, Λαμπετία,
Άστέρω, Ζουγράφω, Πυργοΰλα, Κανέλλ^α κτλ.

Τες νεράιδες φαντάζεται ό λαός ώς γυναίκας έξαισίας ώραιότη-
τος μέ μακρυά ξανθά μαλλιά, κάποτε πράσινα, τά όποια χτενίζουν μέ
χρυσό χτένι, μέ μάτια άμυγδαλωτά, κάποτε σχισμένα πρός τά κάτω,
πάντα άσπροντυμένες, μέ πέπλο λεπτό στό κεφάλι. Είς μερικά μέρη
πιστεύουν ότι ύπάρχουν καί μαΰρες νεράιδες μέ φτερά σαν άετοΰ,
συνήθης δέ είναι ή δοξασία, ότι τό έ'να πόδι των είναι γαϊδουρινό.
'Ενώ όμως τοιαύτη είναι ή μορφή των, δύνανται νά έμφανίζωνται ύπό
ποικίλας άλλας μορφάς καί ιδία ζώων. Μόνον όμως οί άλαφροήσκιω-
τοι σαβατογεννημένοι δύνανται νά τάς διακρίνουν, καθώς διακρίνουν
καί τά άλλα εξωτικά.

Ζοΰν σέ λαγκάδια, λιβάδια, αλώνια, μύλους, γεφύρια, πηγάδια,
βρύσες, ρεματιές καί είς τόπους έν γένει, πού έχουν δένδρα πολλά καί
νερά. "Επειτα εις λουτρούς καί είς τήν θάλασσαν. Άπό τά δένδρα
αγαπούν συνήθως τές καρυδιές καί τές συκιές καί γι' αύτό ό ήσκιος
αύτών τών δένδρων είναι έπικίνδυνος. 'Επειδή δέ είς ώρισμένους τό-
πους συχνάζουν, διά τοΰτο καί ώρισμέναι τοπωνυμίαι έπλάσθησαν, ώς
νεραϊδολίϋι, νεραϊδόσπηλιος, νεραϊδότρουπα, νεραϊδόκηποι, νεραϊ-
δοβοννι, νεραϊδόραχη κτλ. Μολονότι δέ δύνανται νά κινούνται ελεύ-
θερα καί γλήγορα, έχουν όμως πάντοτε ώρισμένην περιοχήν, τής οποίας
τά όρια δέν δύνανται νά ύπερβοΰν.

1) Βλέπε τήν ανωτέρω μνημονευθεισαν πραγματειαν τοΰ Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ.
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Οι Νεράιδες είναι καλύτερη πλάαη από μάς λέγει δ λαός. Ή
καλύτερη δέ από δλες είναι ή Κυρά Κ άλω, ή αρχηγός καί βασίλισσα
των, όπως ή "Αρτεμις ήτο ή αρχηγός τών παλαιών νυμφών. 'Αγα-
πούν τές χαρές καί τά γλέντια καί γι' αύτό αρπάζουν τραγουδιστάδες
καί λυράρηδες καί όμορφα παλληκάρια, για vù παίζουν καί νά τές τρα-
γουδούν στους χορούς των. Πολλοί λυράρηδες, πού παίζουν πολύ πιό
όμορφα άπό δλους, τούς έδίδαξαν οί Νεράιδες. Τά τραγούδια των είναι
θαύμα γλυκύτητος καί μελωδίας, οί δέ αερικοί χοροί των κάτι έξαιρετι-
κόν καί ύπεράνθρωπον. "Οταν περνά ό ανεμοστρόβιλος, είναι οί
νεράιδες μέσα, πού χορεύουν."Οταν περνούν θυμωμένες, άρπάζουν πέ-
τρες καί ξύλα καί τά ρίχνουν στούς ανθρώπους. 'Αλίμονο σ' εκείνον,
πού δέν ξέρει νά φυλαχθή. Συνήθως έμφανίζονται τό μεσημέρι καί τά
μεσάνυχτα, φεύγουν δέ όταν έβγη τό φεγγάρι. Τήν τάβλα τους στρώ-
νουν κάτω άπό τά δέντρα καί στ' αλώνια καί τρών' καί κάνουν κακό
σ'έκεΐνον, πού χωρίς νά τό ξέρη θά πατήση τήν τάβλα τους. Τόν λαβαί-
νουν καί δέν μπορεί πιά νά γιάνη παρά μέ ξόρκια καί μέ άγικά. Λού-
ζονται στά ποτάμια καί γι' αύτό θολώνει άξαφνα τό νερό καί όποιος
λουστή τότε λεπριάζει.

Διάφοροι άσθένειαι, κεφαλαλγίαι, κακοδιαθεσίαι, ιδίως αιφνίδιοι
οξείς ρευματισμοί, οί οποίοι είναι τόσον συνήθεις εις τούς έν ύπαίθρω
βιούντας καί κοιμωμένους, άποδίδονται στές Νεράιδες. "Οποιον χτυ-
πήσουν οί νεράιδες πιάνεται ολόκληρος. Σέ πολλούς χαινουν έ'να βούρλο
ή κλαρί στό πόδι ή στό χέρι καί τούς πιάνει πόνος άγιάτρευτος. Γι'
αύτό φυλάγονται νά μή τές πειράξουν. Πρός τούτο μεταχειρίζονται
διάφορα μέσα. 'Αποφεύγουν νά ρίπτουν τά κουκούτσια τών έλαιών έκ
φόβου μή τάς κτυπήσουν, προτού νά βγάλουν νερό ρίχνουν μέσα τρία
χαλίκια καί όταν στό βουνό ίδοϋν μαυρίλα άπό μακρυά, λέγουν, μέλι
καϊ γάλ.α.

Διά νά προφυλαχθούν άπ' αύτάς μεταχειρίζονται καί διάφορα άπο-
τρόπαια, τά όποια δέν ημπορούν νά ύποφέρουν οί Νεράιδες. Τοιαΰτα
είναι τό ψωμί, τό μπαρούτι, τά σκόρδα, κόκκαλα χελώνας καί οχιάς,
φυλαχτάρι σαρανταβλογημένο κττ. Έπίσης τό Πάτερ ημών καί τό Πι-
στεύω άπαγγελλόμενα έχουν τήν δύναμιν νά τάς απομακρύνουν. Οί
άλωνίζοντες έπί τών σωρών τών σιτηρών χαράσσουν σταυρούς, διά νά
μή πάρουν τό σιτάρι οί νεράιδες. "Οταν δέ πάθουν, μόνον μέ προσφο-
ράς καί μειλίγματα ή μέ ξόρκια καί μέ άγικά δύνανται νά θεραπευ-
θούν. Συνήθως δέ επικαλούνται τήν έπέμβασιν τοϋ νεραϊδάρη, ο όποιος
ξέρει τις νεράιδες καί μαθαίνει ποιά ήτο ή αιτία τής ασθενείας, τήν
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κτυπά μέ τό καλάμι και τήν αναγκάζει νά θεραπεύση τόν άσθενήσαντα.

Επίσης ή ύπνοβασία, ώς καί διάφοροι φρενοπάθειαι και ιδία με-
λαγχολίαι καί άφασίαι, αποδίδονται είς κτύπημα τών νεράιδων. 01
νεράιδες παίρνουν τη φωνή έκείνου, πού θά τές μιλήση. Οί υποφέρον-
τες έκ τοιούτων νόσων είναι οί παρμένοι ή νεραϊδοπαρμένοι. Μεγά-
λην θεραπευτικήν δύναμιν δια τοιαύτα νοσήματα έχει καί ό ίξός, τό
νεραΐ'δόξνλο, 'ένα ξύλο, 'ένα χαμόκλαδο νά πονμε, πον φντρώνει άπά-
γου στα έλατα. Αυτό τό βάζουν σέ αμίλητο νερό καί πίνει ό άρρω-
στος δσο νά γιάνη.

"Οπως υπάρχουν νεράιδες, υπάρχουν καί νέραϊδοι άρσενικοί.
Γεννούν δέ καί παιδιά άναμεταξύ τους. "Οταν πρόκειται νά γεννήσουν,
γίνονται πεταλουδίτσες κι άπό τις τρύπες τής κλειδωνιάς μπαίνουν στά
•σπίτια καί στά σεντούκια καί παίρνουν τά ρούχα τών γυναικών. Τότε
ακούει κανείς χωρίς λόγο νά τρίζουν τά κεραμίδια, σαν νά πέφτη βαρύ
χαλάζι, έπειτα τρίζουν τά σεντούκια καί οί λεκέδες, πού βρίσκουν
καμμιά φορά οί γυναίκες στά ροΰχα χωρίς κανένα λόγο, είναι τά λε-
•ρώματά τους.

Τά παιδιά τους είναι καχεκτικά καί γι'αυτό προσπαθούν νά τ'αλ-
λάξουν μέ παιδιά, πού κλεφτούν άπό τούς ανθρώπους. Γι' αύτό καί
οί μητέρες φυλάγουν τά παιδιά τους. Τά κλεμμένα αυτά παιδάκια τά
έχουν κρεμασμένα μέσα σέ κούνιες στά κλαριά τών δένδρων, όπου
•συχνάζουν καί στά κλωνάρια τών οποίων συνηθίζουν νά κάθωνται καί
νά παίζουν.

Πλην τούτου αί παραδόσεις άναφέρουν, ότι συνηθίζουν νά έρχα)ν-
ται τήν νύκτα καί νά πίνουν τό αίμα τών παιδιών, τά όποια κιτρι-
νιάζουν, μαραίνονται καί αποθνήσκουν. Είς τό σημεΐον τοϋτο παρα-
τηροΰμεν, ότι έχομεν σύμφυρσιν πρός τάς περί τής παιδοπνικτιρίας
Γελλοΰς παραδόσεις.

Συνήθως όμως οί νεράιδες άγαποΰν όμορφα παλληκάρια καί τ'αρ-
πάζουν μέσα σ' έ'να σίφουνα καί τά ρίχνουν άπό στρώμα σέ στρώμα
απάνω στά κλαδιά. Πολλοί έπειτα άπ' αύτό μαραίνονται σιγά σιγά
καί σβήνουν. Μ' άλλους γεννούν μαζί χωρίς νά τούς πειράξουν. Καί
οταν γεννήσουν, τά παιδάκια ντυμένα στό μετάξι τ' αφήνουν στά κλα-
ριά, γιά 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 άκολουθήση στό σπίτι των. Έκεϊ
γίνεται άριστη σύζυγος καί γεννά τέκνα ωραιότατα καί οικονομεί καί
τόν οίκον της άριστα. 'Αλλά κάποτε μέ τήν εύπιστίαν ή τήν άπροσε-



198

νεράιδες

ξίαν τοϋ συζύγου της κατορθώνει νά πάρη οπίσω τό πέπλον της ή νε-
ράιδα. Τότε αρχίζει τόν εξωτικό χορό της και εντός ολίγου παρά τήν
δοθείσαν ύπόσχεσιν εξαφανίζεται είς τόν αέρα καί επανέρχεται εις τάς
συντρόφους της. Επισκέπτεται όμως κατά τήν άπουσίαν τοϋ συζύγου
της τήν οίκίαν καί περιποιείται τά τέκνα της. Αυτά είναι οί περίφη-
μοι νεραϊδογεννημένοι καί πολλαί οΐκογένειαι μνημονεύονται, ότι έχουν
τήν άρχήν των εις νεράιδες, όπως ό Άχιλλεύς είχε μητέρα τήν Θέτιν.
Λέγονται όμως καί παραδόσεις, κατά τάς οποίας ή νεράιδα, διά νά
έκδικηθή τόν σύζυγόν της, επανέρχεται καί φονεύει τά τέκνα της.

"Οπως οί νεράιδες άγαποϋν άνδρας, οϋτω καί οί νεράιδοι àyu·
ποϋν γυναίκας, αί όποΐαι τούς βλέπουν ώς συζύγους των καί τρέχουν
νά τούς συναντήσουν.

"Οπως όλα τά εξωτικά, οί νεράιδες πειράζουν τούς μονήρεις
οδοιπόρους, τούς εμποδίζουν νά περιπατοΰν, ρίχνουν πέτρες, τούς δέρ-
νουν, γελοϋν μαζί τους καί τούς πιάνουν στό χορό, άπό τόν οποίον
μόλις εξέρχονται ζωντανοί. Εις τούς καλούς είναι καλαί καί πολλά
καλά τούς διδάσκουν. Δίδουν π. χ. φυλαχτά, βοηθούν τούς άνδρας εις
τά έργα των καί πρό πάντων διδάσκουν διάφορα ιατρικά καί γητέ-
ματα άποτελεσματικώτατα.

Οί Νεράιδες δέν παίζουν πάντα, έχουν καί τές δουλειές των. λ'έ-
θουν, ύφαίνουν. Κάτι πράματα σαν άράχνες είναι τά παννιά τους.
Κλέπτουν επίσης καί κουκούλια καί βγάζουν μετάξι. Τά ξερά, πού
βρίσκουνται άνάμεσα, είναι εκείνα, πού πατήσανε επάνω, όταν πήγαν
για νά κλέψουν. Αύτά τά φυλάγουν καί τήν άλλη χρονιά τά κρεμούν
στά κρεββάτια καί έτσι δέ ματανεβαίνουν οί νεράιδες. "Επειτα πλύ-
νουν στα ποτάμια καί τ' άπλώνουν τά ρούχα τους, για νά στεγνώσουν,,
καί δποιος περάση είναι αδύνατο νά μή τόν πειράξουν.

Οί Νεράιδες, μολονότι καλύτερη πλάση άπό μάς, δέν είναι αθά-
νατοι. Πολλαί παραδόσεις μνημονεύουσι τόν φόνον ή τόν θάνατον
αύτών.

Ό έκ τών νυμφών φόβος κατά τήν αρχαιότητα έγέννησε τήν λα-
τρείαν των, ή οποία εάν δέν έξακολουθή επισήμως άσκουμένη, ανα-
γνωρίζεται όμως εις τάς διαφόρους πράξεις, διά τών οποίων προσπα-
θούν νά τάς εξιλεώσουν, διά νά συγκατατεθούν ν' άπαλλάξουν τής
νόσου τόν έκ τής έπηρείας των άσθενήσαντα. Ούτω προσφέρουν μελο-
πιττες, ζαχαρόκουκκα, μέλι καί γάλα, καί ιδίως μέλι, καί άλλα μειλί-
γματα, παραθέτουν δέ καί δείπνα χάριν αύτών. Τάς προσφοράς ταύ-
τας τοποθετούν είς τά τρίστρατα, τόν προσφιλή τόπον τών δαιμονίων,.
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ή παρά τήν θάλασσαν ή τούς τόπους, όπου νομίζει ό άσθενής ότι
έπαθε, μετά δέ τήν τοποθέτησιν απομακρύνονται χωρίς νά ομιλήσουν
καί νά στραφούν οπίσω. 'Υπάρχουν όμως ένιαχοΰ καί ώρισμένοι τύ-
ποι, όπου γίνονται αί προσφοραί αύταί, σπήλαια, πηγαί, κοίται πο-
ταμών, κτλ., όπου πιστεύεται, ότι συχνάζουν οί νεράιδες καί όπου πι-
θανώς ήτο καί τό μέρος τής παλαιάς αύτών λατρείας.

Αί περί τών Νεράιδων παραδόσεις είναι πολυαριθμύταται, είς
αύτάς δέ ανευρίσκει τις ζωντανά τά στοιχεία τών παλαιών περί νυμ-
φών μύθων. Πλήν όμως τούτων καί δοξασίαι περί άλλων δαιμονίων
έχουν συμφυρθή πρός αύτάς, ώς π. χ. τής Έμπούσης, τής οποίας τά
χαρακτηριστικά άνευρίσκομεν εις τό γαϊδουρινό ποδάρι τών νεράιδων,
είς τό πνίξιμο παιδιών καί τήν άπορρόφησιν τού αϊματός των κτλ.

Εις τόν σημερινόν λαόν ή πίστις είς τήν ύπαρξιν τών νεράιδων
είναι ζωηρά, πλείστοι δέ όσοι άναφέρονται κατά τόπους, οί οποίοι
είδον ή καί ήλθον είς στενοτέρας σχέσεις πρός αύτάς. Ό συλλογεύς
δέν έχει παρά νά άνοιξη εις μίαν συναναστροφήν χωρικών τήν περί
νεράιδων όμιλίαν καί τό ύλικόν, τό οποίον θά συγκομίση, θά είναι
πάντοτε ίκανοποιητικόν.

κζ') Λάμιες.

Οί Λάμιες σήμερον είναι δαίμονες τών υδάτων, συγγενείς πρός
τές νεράιδες, πρός τάς οποίας πολλάκις καί συγχέονται. Τό όνομα
Λάμια είναι άρχαΐον, έδήλου δέ είς τήν άρχαιότητα κακοποιόν δαί-
μονα, όστις έπνιγε τά παιδία. Συνήθως έμφανίζονται μεμονωμέναι,
κατέχουσαι ώρισμένας πηγάς ή κρήνας, πολλάκις όμως καί περϊσσότε-
ραι. Ό λαός φαντάζεται αύτάς ώς γυναίκας ύψηλάς, εύσώμους καί
ώραιοτάτας, μέ μαστούς ύπερμεγέθεις, έχούσας όμως πόδας πλείονας
πολλάκις τών δύο καί τούτους διαφόρων ειδών, ένα χαλκωματένιο,
τόν άλλο γαϊδουρινό, τόν άλλο βοϊδινό ή κατσικίσιο ή ανθρώπινο ή
δ,τ ι άλλο. Διαφέρουν δέ οί λάμιες άπό τές νεράιδες κατά τούτο, ότι
είναι δαίμονες πάντοτε κακοποιοί. Κρατούν τά νερά καί δέν τ' άφή-
νουν, έάν οί άνθρωποι δέν τούς άποστείλουν ώς θύμα άνθρωπον, τόν
οποίον κατατρώγουν. Ή δέ πολυφαγία των είναι παροιμιώδης. Πνί-
γουν έπίσης τά μωρά καί τών ζώων ροφούν τό αίμα. Είναι δέ καί
αύταί θνηταί, όπως οί νεράιδες, καί ημπορεί κανείς νά τάς σκοτά>ση
πυροβολών διά τής άριστεράς χειρός.

Τόπος τής διαμονής αύτών είναι αί πηγαί, αί κρήναι, τά φρέατα
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καί οί ποταμοί, ουχί σπανίως όμως καί τά δένδρα. Επίσης ή θάλασσα
έχει τη Λάμια ή τις Λάμιες της. Ή Λάμια είναι ή βασίλισσα στές νε-
ράιδες καί κάνει κακό στα καράβια, κάνει τά σιφουνικά καί τ' άνεμο-
ροΰφουλα. Οί Λάμιες χορεΰουν καί πηδοϋν στά κύματα καί μέ τά τρα-
γούδια τους πλανεύουν τά καράβια.

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

κη') Στρίγγλες.

Στρίγλες ή Στρίγγλες είναι τά μαγικά γραΐδια, τά όποια ή φαν-
τασία τοϋ λαοϋ, έξεγειρομένη υπό τοΰ φόβου καί τής φρίκης δια τήν
μυστηριώδη καί κακοποιόν των δύναμιν, έδαιμονοποίησε.

"Ηδη είς τήν έλληνικήν καί τήν ρωμαϊκήν αρχαιότητα έπιστεύετο
ότι γυναίκες γ ρ α ΐ α ι, άσχολούμεναι περί τήν μαγείαν, είχον τήν δύνα-
μιν νά μεταβάλλωνται συνήθως εις πτηνά, αόρατοι vù εισδύουν είς τάς
οικίας τών ανθρώπων καί νά βλάπτουν τάς γυναίκας καί ιδίως τά
παιδία, τών οποίων έπινον τό αίμα. Έκαλοΰντο δέ αύται μέ τό σημε-
ρινόν περίπου όνομα Στρίγγαι1.

Σήμερον ό λαός πιστεύει, ότι οί Στρίγγλες κατοικοΰν 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 νύχια σουβλερά, σε μαγικά παραδομένες. "Εν τινι
παραδόσει μνημονεύονται τρεις, έχουσαι ένα κοινό δόντι, έ'να αφτί
καί έ'να μάτι, ώς αί Γραΐαι εν τω μύθω τοΰ Περσέως. Περιπατοϋν
κατά τάς νύκτας καί αόρατοι εισέρχονται εις τάς οικίας τών ανθρώ-
πων, όπου βυζαίνουν τά μωρά καί μάλιστα τ' άβάφτιστα καί τ' αφή-
νουν ξερά. Πειράζουν επίσης τάς γυναίκας καί αυτούς τούς άνδρας.
Σχίζουν καθ' ύπνους τό στήθος καί εξάγουν τά έντόσθια, τά όποία
κατατρώγουν. Ό άνθρωπος κιτρινίζει καί άποθνήσκει. Ένιαχοΰ πι-
στεύουν ότι καί μερικαί μητέρες στριγγλιάζουν καί τρώγουν τά παιδιά
τους, όπως οί άρχαιοι έμυθολόγουν διά τήν Λάμιαν. Είναι αί μητέ-
ρες, τών οποίων δέν ζοΰν τά παιδιά. Εις τά παράλια μέρη κατά τάς
νύκτας έπιβαίνουν πλοιαρίων καί ταξιδεύουν μέχρι τής 'Αφρικής καί
τήν πρωΐαν επιστρέφουν.

1) Στοίγλος έλέγετο ό νυκτοκόραϊ.
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Ώς μέτρον προφυλακτικόν κατ' αύτών συνιστάται ή διά κρότων
καί κτυπημάτων άποδίωξίς των έκ τοΰ δωματίου, όπου ευρίσκεται τό
παιδίον, καί ή διαρκής παρ' αύτό παραμονή, έως δτου τοΰτο βαπτι-
στή. Οί Στρίγγλες αναφέρονται συχνά ώς δρώντα πρόσωπα καί εις τά
παραμύθια. Ούτως αναφέρεται νεογέννητον κοράσιον βασιλέως, τό
όποιον τάς νύκτας στριγγλιάζει καί κατατρώγει πρώτον τούς ίππους,
έπειτα δέ καί τούς αδελφούς καί τούς γονείς του, καταδιώκει δέ τόν
μόνον διασωθέντα μικρότερον άδελφόν του.

κδ') Ημέρες.

Μία άπό τάς περιεργοτέρας προσωποποιήσεις είναι τής Παρα-
σκευή ς.Ή Παρασκευή, ημέρα αφιερωμένη είς τήν άγίαν Παρασκευήν,
είναι ήμέρα ιερά διά τάς γυναίκας, κατά τήν οποίαν απαγορεύεται
πάσα εργασία άπό τής εσπέρας τής Πέμπτης. Εις τάς μή τηρούσας τήν
άπαγόρευσιν έπιφαίνεται ή αγία Παρασκευή ή ή Πεφταργά ύπό μορ-
φήν φοβεράν, ώς γραία υψηλή μέ μεγάλα δόντια καί άδράχτια εις τό
χέρι, ή οποία τιμωρεί τήν παραβάτιν. Ή τοιαύτη προσωποποίησις
ημερών δέν είναι άγνωστος καί είς άλλους λαούς.

λ') Μάγοι και μάγισσες.

Άφετηρίαν εις τήν κατηγορίαν ταύτην τών παραδόσεων έδωκεν
ή παγκόσμιος πίστις είς τήν δύναμιν τών άσκούντων τήν μαγείαν. Ό
«λληνικός λαός έχει νά διηγηθή πολλά θαυμάσια διά τούς μάγους καί
τάς μαγίσσας. Δένουν τά φίδια, κάνουν τούς άνθρώπους νά φαντά-
ζωνται πώς βλέπουν διάφορα πράγματα, έχουν τήν δύναμιν νά φονεύ-
σουν ακόμη άνθ·ρώπους μέ τά μαγικά των κτλ.

λα') Διάβολος.

Ή μορφή τοΰ διαβόλου εΐσήλθεν είς τάς ελληνικός παραδόσεις
•διό τής χριστιανικής θρησκείας, έχει δέ τήν αρχήν της εις τός θρη-
σκευτικός δοξασίας καί παραδόσεις τών ανατολικών λαών καί ιδία τών
Περσών, εν τή θρησκεία τών οποίων ούσιωδέστατον στοιχεΐον είναι
ή μεταξύ τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ πονηροΰ πνεύματος πάλη. Άλλ' έν ταίς
νεοελληνικαίς παραδόσεσιν ό διάβολος έχασε τόν άρχικόν αύτοΰ χαρα-
κτήρα, τοΰ πονηροΰ καί άποστάτου πνεύματος, τοΰ άμειλίκτως κατα-
διώκοντος τήν σωτηρίαν τοΰ άνθρώπου, καί παραλαβών πλείστα στοι-
χεία έκ τής νεοελληνικής μυθολογίας, μετεβλήθη είς κοινόν δαιμόνιον,
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πολλάκις κωμικόν καί ήλίθιον, τοΰ οποίου τά χαρακτηριστικά, ώς και
αί ένέργειαι, είναι παρόμοιαι πρός τάς τών άλλων νεοελληνικών δαι-
μονίων. Μεταξύ δέ τών παραδόσεων, τών αναφερομένων είς τόν διά-
βολον, άνευρίσκει τις καί άκεραίας καί άναλλοια>τους παραδόσεις, αί
οποίαι είναι χαρακτηριστικοί άλλων δαιμονίων, νεράιδων κτλ. Τήν
σύγχυσιν ταύτην έπέτεινεν ϊσως καί ή γενικότης τοϋ ονόματος δαίμο-
νας καί δαιμόνιο, τό όποιον εξ ίσου αποδίδεται καί είς τούς διαβό-
λους καί είς όλα τά εξωτικά.

Τό κΰριον αύτοΰ όνομα είναι διάβολος υπό διαφόρους κατά τό-
πους διαλεκτικός μορφάς. Πλήν τούτου όμως φέρει καί πληθών άλ-
λων ονομάτων, άλλων μεν έκ διαφόρων γραφικών καί εκκλησιαστικών
εκφράσεων είλημμένων, ώς π. χ. εχθρός, άλλων εύφημιστικών, ώς
π. χ. ό καλός άνθρωπος, ό τάδε, ό τάδε ποιος κτλ., άλλων άποτρε-
πτικών, ώς π. χ. ό οξαποδώς, καί άλλων ύβριστικών, ώς δ άφωρισμέ-
νος, ό περίδρομος, ό καταραμένος, δ αναθεματισμένος κτλ. Ό διά-
βολος ή είναι είς, ώς έκπροσώπησις τοΰ πονηροΰ πνεύματος, ή καί
πολλοί, τάγματα ολόκληρα. Φαντάζεται δέ αύτούς ό λαός ώς υψηλούς,
λιγνούς, μέ πόδια σά γίδια καί ούρά, μέ κεφάλι στενομάκρουλο καί
κέρατα πελώρια. Παραδίδεται δέ ότι ό αρχηγός τών διαβόλων είναι
καί κουτσός, διότι τοΰ έφαγε τό πόδι τό δημιούργημά του, ό λύκος,
κατά διαταγήν τοΰ Χριστού. Έχουν όμως τήν δύναμιν, όπως παί τά
άλλα εξωτικά, νά παρουσιάζωνται υπό διαφόρους μορφάς, ώς γραίαι,
τράγοι, αίγες, μυίαι κτλ.

Ώς τόπον διαμονής καί συνελεύσεως αύτών έχουν ήρειπωμένα
κτίρια, μύλους, αλώνια, δένδρα, σπήλαια κττ., δθεν καί διάφοροι το-
πωνυμίαι έλαβον τό όνομα, ώς Αιαβολάλωνο, Διαβολ.οσπηλιά κτλ.

Οί διάβολοι, όπως καί οί Νεράιδες, τρών* στήν τάβλα τό μεση-
μέρι, τήν δέ νύκτα έχουν τό μακελειό τους καί πουλούνε κρέας, τό
όποιον τήν ήμέραν εξαφανίζεται, όπως καί αύτοί. Κάμνουν παιδιά μέ
τις Στρίγγλες, τά διαβολόπονλα, πολλαχοΰ δέ πιστεύεται, ότι κατά τήν
νύκτα συνευρίσκεται ό διάβολος μετά τών γυναικών, έκ τών οποίων
καί γεννώνται τέκνα. Εντεύθεν καί αί ύβρεις, διαβολύσπαρμα, διαβο-
λόσπορος κτλ.

Κατά τάς ημέρας εκστρατεύουν, διά νά εκτελέσουν τούς διαφό-
ρους άθλους των είς βάρος τών άνθρώπων, τήν δέ νύκτα συνέρχονται
συνήθως είς δένδρα, όπου αφηγούνται τά κατορθώματά των εις τόν άρ-
χηγόν των. Πειράζουν δέ τούς άνθρο'ίπους πολλαχώς καί πολυτρόπως.
Διάφορα τυχαία δυστυχήματα, πτοήσεις, ολισθήσεις, αιφνίδιοι οξείς
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ρευματισμοί καί άσθένειαι αποδίδονται είς αύτούς. Έπίσης αί απώ-
λειαι πραγμάτων εντός τοΰ οί'κου πολλάκις είς αυτόν άναφέρονται,
όταν δέν άποδίδωνται είς τό στοιχειό τοΰ σπιτιοΰ. Είς τήν ένέρ-
γειαν αυτών έπίσης άποδίδονται καί τά διάφορα παραπτιόματα τών
ανθρώπων.

Παρά πάσαν όμως τήν πονηρίαν αύτοΰ ό διάβολος είναι καί ηλί-
θιος. Οί δέ μοναχοί σφραγίζοντες αύτούς διά τοΰ σημείου τοΰ σταυ-
ρού τούς καθιστούν έντελώς υποχείριους, όπως είχε καταστήσει αύτούς
καί ό Σολομών.Ό διάβολος έρχεται καί είς συμφωνία ν πρός τούς
άνθρώπους, δι' ής αύτός μέν υπόσχεται νά κάμη πάν, ό,τι έπιθυμήση
ό άνθρωπος, ό δέ άνθρωπος παραδίδει εις αύτόν τήν ψυχήν του.

Εις τόν διάβολον άποδίδει ό λαός τήν δημιουργίαν ζώων, ώς τοΰ
λαγωοΰ, τοΰ όνου, τής αίγός, τοΰ λύκου, έπειτα δέ καί τήν έφεύρεσιν
διαφόρων οργάνων καί έργαλείων, τά οποία κατά τήν γνώμην τοΰ
λαοΰ άπαιτοΰν έξαιρετικήν όξύνοιαν. Ούτω κατά τάς λαϊκάς παραδό-
σεις αύτός είναι ό εύρών τήν σφυρίκτραν καί δι' αύτό δέν πρέπει νά
σφυρίζουν τήν νύκτα, διότι μαζεύονται οί διάβολοι" έπειτα τά τύ-
μπανα, διά νά εύθυμοΰν καί έρίζουν οί άνθρωποι', έπίσης έδειξεν είς
τούς άνθριοπους τήν χρησιμοποίησιν τοΰ μύλου, τοΰ κασσιτέρου κτλ.
Δι' αύτό καί πάσα μηχανή, έκπλήττουσα τόν λαόν διά τής εύφυοΰς
αύτής λειτουργίας, καλείται διαβολομηχανή.

λβ') Φαντάσματα.

Τά φαντάσματα είναι αί ψυχαί τών τεθνεώτων καί μάλιστα
τών φονευθέντων ή αί ψυχαί αί κολασμέναι, αί όποΐαι συχνάζουν είς
τούς τόπους, είς τούς οποίους έζησαν ή όπου έτάφησαν. Αί περί αύτών
παραδόσεις έχουν ώς άφετηρίαν τάς αύτάς περί ψυχής δοξασίας, έκ τών
οποίων έγεννήθησαν καί αί περί τών Στοιχειών παραδόσεις. Είς δέ τήν
γένεσιν αύτών πιθανώτατα συνετέλεσαν καί αί έκ τών ονείρων παρα-
στάσεις. Εις τά όνειρα εμφανίζονται οί νεκροί, ή δέ έμφάνισις αύτών
πιστεύεται ύπό τοΰ λαοΰ ώς άληθής' διατί νά μή έμφανίζωνται καί έν
Ιγρηγόρσει καί μάλιστα εις τάς έξεγειγερμένας ύπό τοΰ φόβου φαν-
τασίας ;

1) Είς τήν άπόδοσιν τής ευρέσεως τών μουσικών όργάνιον είς τούς δαί-
μονας πολύ πιθανώς συνετέλεσε καί ό έκκλησιαστικός ασκητισμός τών πα-
τέρων, ο'ίτινες πάντα ταΰτα έχαρακτήριζον ώς έργα τοΰ διαβόλου πρός πα-
ραπλάνησιν τοΰ άνθριόπου άπό τής όδοΰ τής σωτηρίας αύτοΰ.
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Διαφέρουν δέ τά φαντάσματα τών Στοιχειών κατά τοΰτο, ότι
ούδεμίαν κυριότητα άσκοΰν έπί τοϋ τόπου είς τόν όποιον έμφανίζονται,
ουδέ εύεργετικήν έπίδρασιν έπ' αύτοΰ καί τών κατοικούντων έν αύτώ.
Συνήθως δέ ούδέ παρενοχλούν τούς ανθρώπους. Έάν δέ ούτοι παθαί-
νουν έξ αύτών, τοΰτο οφείλεται μάλλον είς τόν φόβον, τόν όποιον
δοκιμάζουν 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 άνατρέψουν, άνοίγουν κλεισμένας θύρας καί περιπατώντα
σύρουν τούς πόδας κατά γης. Πολλάκις άκούεται ώς ήχος άλύσεων,
τάς οποίας σύρουν κατόπιν των.

Έμφανίζονται δέ κυρίως μέν ώς άνθρωποι, καβαλλάρηδες, μαυ-
ροφορεμένοι ή άσπροφορεμένοι, σκυθρωποί καί άμίλητοι. Ούχ ήττον,
καθώς καί όλα τά έξωτικά, δύνανται νά έμφανισθοΰν καί ύπό διαφό-
ρους μορφάς ζφων καί ιδίως ώς έρίφια. Οί τόποι, όπου διαμένουν,
είναι διάφοροι καί κυρίως έρείπια πύργων καί φρουρίων κιιί μάλιστι
παλαιαί οίκίαι. Ή πίστις είς τά φαντάσματα καί αί περί αύτών παρα-
δόσεις, ώς καί αί περί ψυχής δοξασίαι, έξ ης έχουν τήν άρχήν, είναι
καί παλαιότατοι καί παγκόσμιοι.

Ay') Βραχνάς.

eO Βραχνάς ή Σ β ρ α χ ν ά ς είναι ό Εφιάλτης τών αρχαίων,
•δηλαδή ή προσωποποίησις τοΰ ένεκα άσθενείας ή άπλώς κακής πολλά-
κις χωνεύσεως βαρέος καί άγωνιώδους ύπνου. Τό αίσθημα τοΰ βά-
ρους καί τής πιέσεως, τό οποίον αισθάνεται ό κοιμώμενος καί τά φο-
βερά όνειρα μέ τάς φοβεράς μορφάς, τά όποια βλέπει κανείς σάν νά
κάθωνται επάνω τον και σάν νά πλάκωσαν τό στήθος τον ήσαν άρκετή
άφορμή, όπως δώσουν τήν γένεσιν είς τήν μυθολογικήν μορφήν τοΰ
Έφιάλτον τών αρχαίων καί τοΰ Βραχνά τών νεωτέρων Ελλήνων.

Τό όνομα τοΰ Έφιάλτου παρ' ήμΐν είναι κατά τόπους διάφορον.
Τό συνηθέστερον είναι τό Βραχνάς, τοΰ οποίου ο άρχικός τύπος διετη-
■ρήθη έν Κύπρφ, βαρνπνάς, έξ ου γλωσσικώς προήλ9ον τό βαρνπνάς,
βαρνχνάς, Βραχνάς, σβραχνάς. Πλήν τούτων ύπάρχει τό όνομα
μώρα, έτι δέ καί ήσκιος' τόν πλάκωσε ή μώρα, - ό ήσκιος.

Ή μορφή, ύπό τήν οποίαν φαντάζονται τόν βαρυπνάν δέν είναι
ώρισμένη. Άλλοΰ φαντάζονται αύτόν ώς μικρόν παιδίον, άλλοΰ ώς
Λάμιαν, άλλοΰ ώς μαλλιαρόν καί άσχημον. Χαρακτηριστικόν δέ αύτοΰ
■είναι ό σκοϋφος ή τό φέσι, τό οποίον φορεί καί διά τό οποίον πι-
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στεύεται δη, εάν τις κατορθώση νά τοϋ τό άρπάση, επιτυγχάνει παρ'
αύτοϋ οσα χρήματα ήθελε ζητήσει'.

λδ') Άσδένειες.

Τάς ασθενείας ό ελληνικός λαός ακολουθών παλαιοτάτας, παγκο-
σμίους, δοξασίας απέδιδε πάντοτε εις τήν έπήρειαν δαιμονίων, εξωτι-
κών. Μερικάς όμως έκ τών φοβερο^τέρων ασθενειών αΰτάς καθ' έαυτάς
έπροσωποποίησεν. Αι άσθένειαι αύται είναι ή Πανούκλα, ή Χολέρα,
τό Χτικιό, ή Βλογιά, ή Θέρμη, ή Γαστέρα ή 'Αστέρα ή Στέρα καί
ει τις άλλη. Αί μορφαί, υπό τάς οποίας φαντάζεται αύτάς, είναι διά-
φοροι. Συνήθως είναι γυναίκες φοβεραί τήν όψιν, ενίοτε τυφλαί (πα-
νούκλα), αί όποιαι κτυποΰν τούς άνθρώπους. Είναι δέ ώρισμένα τά
πράγματα, τά όποια κινοϋν τήν όργήν των καί διά τοϋτο πρέπει ταΰτα
νά άποφεύγωνται. Ούτω π. χ., 'όταν είναι Βλογιά π' ένα σπίτι οντε τά
σκουτιά είναι καλό νά ζεματίζουν, η νά κοπανίζουν, οντε τά ζφα τους
νά σφάζουν, οντε τά σκυλιά νά αφήνουν ελεύθερα, διότι ή Βλογιά
υνμώνει.

Προσπαθούν δέ διά διαφόρων μέσων καί ιδίως μειλιγμάτων νά
άποτρέΐμουν ή νά καταπραΰνουν αύτάς. Ούτω βάζουν στις πόρτες τών·
σπιτιών αγγεία μέ μέλι, γιά νά τά βρή ή Βλογιά σάν έρθη, νά τά
φάγη, νά εύχαριστηθή καί νά περάση γλήγορα.

Πρός προφύλαξιν άπό τών επιδημιών έφαρμόζουν διάφορα μέσα,
έκ τών οποίων σπουδαιότατον είναι τό παλαιότατον έθιμον τής περια-
ροτριώσεως τών χωρίων διά ζεύγους βοών άδαμάστων, τούς οποίους
κατόπιν θάπτουν, ώς καί ή κατόρυξις τών ασθενειών καί ή ΐδρυσις
έπ' αυτών τελεσμάτων

λε') Μοίρες καί Τύχη.

Είς δλους τούς κατά φύσιν λαούς ό άνθρωπος αισθάνεται εαυτόν
καί τά υπάρχοντα του εξηρτημένον καί διαρκώς ύποχείριον διαφόρων
δαιμονικών δυνάμεων, εις τάς οποίας άποδίδει πάν άγαθόν καί πάν

1) Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Τό" σκουφί ν τοϋ βαρυπνά (= ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ: Λ. Σ., τόμ.
Α', σ. 58 κέ.).

2) Περί τών ασθενειών κατά τάς δοξασίας τοϋ 'Ελληνικού λαοϋ εχομεν
ήδη τήν πραγματείαν τοΰ Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Αί άσθένειαι κατά τούς μύθους
τοΰ 'Ελληνικού λαού, έν Δελτίω Ίστορ. καί Έΐΐνολ. 'Εταιρ., τόμ. Α'. 1883,.
σ. 1 κέ. (= ΤΟΥ ΛΥΤΟΥ, Α. Σ., τόμ. Γ', σ. 61 κε.).
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•κακόν, πάσαν άσθένειαν καί τόν θάνατον. Εντεύθεν άνεπτύχθη ή δο-
ξασία περί κακοποιών ή προστατευτικών δαιμόνων, οΐτινες ήδη άπό
τής γεννήσεως παρακολουθούν τόν άνθρωπον δι° όλου αύτοΰ τοϋ βίου.
Έκ τής ιδέας ταΰτης τής εξαρτήσεως τοϋ ανθρωπίνου βίου έξ άνωτέ-
ρων δυνάμεων, τών προστατευτικών ή κακοποιών δαιμόνων, διά δια-
φόρων βαθμίδων διελθοϋσαι, άνεπτύχθησαν αί περί μοίρας καί Μοι-
ρών δοξασίαι, ώς δαιμόνων ή θεοτήτων, καθοριζουσών τήν είμαρμέ-
νην τοϋ άνθρώπου.

Αί νεοελληνικοί περί Μοιρών δοξασίαι έχουν άμεσον σχέσιν πρόε
τάς παλαιάς. "Οπως είς τούς άρχαίους υπάρχει τις διακύμανσις μεταξύ
τής άτομικής μοίρας εκάστου καί τών δαιμόνων ή θεών Μοιρών, αϊ-
τινες καθορίζουν τόν βίον πάντων άνεξαιρέτως τών άνθρώπων, ούτω
καί παρά τοις νεωτέροις Έλλησι λέγεται καί περί τής μοίρας ενός
εκάστου άνθράιπου καί περί τών Μοιρών, τών τριών, αί όποΐαι ερχό-
μενοι παρά τό λίκνον τοΰ νεογεννήτου μοιραίνονν αύτό.

Τάς Μοίρας ταύτας φαντάζεται ό λαός ώς γραίας άσχημους μέ
μεγάλα δόντια, πού περπατούν πάντα μαζί κουκουλωμένες. Θυμιόνουν
εύκολα. Μπαίνουν πάντα τή νύχτα στό σπίτι, πού είναι μωρό παιδί'
καμμιά φορά μπαίνουν καί τήν ήμερα, αλλ' όταν κοιμάται ή λεχώνα
καί δέν είναι κανείς μπροστά. 'Έρχονται δέ κατά τήν τρίτην ή πέμ-
πτην ή έβδόμην ήμέραν μετά τήν γέννησιν. Διά τοΰτο κατά τήν νύκτα
εκείνη ν τοποθετούν τράπεζαν δι' αύτάς μέ διάφορο μειλίγματα, δια-
κοσμούν δέ καί τό λίκνον τοϋ βρέφους διαφοροτρόπως, διά νά εύχαρι-
στηθοϋν αί Μοίροι καί μοιράνουν μέ καλή μοίρα τό παιδί. Κατά τινας
παραδόσεις οί Μοίρες έρχονται άσπροντυμένες, κρατεί δέ ή μεγάλη
ψαλίδα, ή άλλη άδράχτι καί ή τρίτη ρόκα μέ λινάρι. Στό μοίραμα
άπάνω ή μία μέ τή ρόκα γνέθει ή άλλη μέ τ'αδράχτι τυλίγει τήν κλω-
στή καί κάθε τυλιξιά είναι κ' έ'νας χρόνος' όταν τελειώση τό μοίραμα,
ή μεγάλη μέ τό ψαλίδι κόβει τήν κλωστή. "Αν σπάση ή κλωστή προ-
τού νά τελειώση τό μοίραμα, παύουν κ' οί Μοίρες καί φεύγουν' καί
τό παιδί θά ζήση τόσα χρόνια, δσες τυλιξιές έχει τό άδράχτι, καί θα
γενοϋν όσα προφτάσανε νά τό μοιράνουνε οί Μοίρες. Ένιαχοϋ πιστεύε
ται, ότι ή Μοίρα έπιφαίνεται ώς μύγα καυτερή και παρδαλή, ή οποία
κάθεται στή μύτη τοΰ παιδιού, καί αν είναι καημένη ή μύτη τοΰ παι-
-διοϋ, τότε θά πή πώς έχει νά περάση πολλά βάσανα.

Κατοικία τών Μοιρών είναι έρημίαι καί όρη δυσπρόσιτα, όπου
κατά τινας παραδόσεις έχουν τό παλάτι των, κατά τινα δέ έπψδήν κα-
τοικοΰν είς τόν "Ολυμπον.
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Ή δέ Τύχη, ή θεά τών ελληνιστικών χρόνων, είναι κατά τάς πα-
ραδόσεις άσκημη και μαύρη' κάθεται συχνά στό δρόμο μόνη και άπό
κει οδηγάει καλά ή κακά τόν άνθρωπο. Είναι στραβή ή έχει δεμένα
τά μάτια της μέ μαντήλι καί περιπατεί άσκοπα, σάν ανόητη, περιπα-
τεί πάντοτε καί σ' δποιον πέση άπάνω τόν κάνει ευτυχισμένο. Γιά
/εIvo λεν' τδπεα' ή ατραβη ή Τνχη.

Πολλάκις ή Τύχη συγχέεται μέ τήν μοΐραν καί ούτω πιστεύεται
ότι, καθώς κάθε άνθρωπος έχει τή Μοίρα του, έτσι έχει καί τήν τύχη
του, πού τόν άκολουθάει σ° δλη του τή ζωή. Ή Τύχη γεννειέται, άμα
γεννηθή καί ό άνθρωπος' ώστε κάθε άνθρωπος έχει καί τή δική του
Τύχη ή Μοίρα ξεχωριστά έκεΐ στό βουνό, όπως έδώ στή γή έχει κοντά
του τόν ψύλακά του άγγελο. Ό καλότυχος είναι καλότυχος καί διά
τούς άλλους, όθεν προέκυψεν ή δοξασία περί καλοϋ ποδαρικού καί ή
συνήθεια νά επιζητούν ιδίως κατά τήν Πρωτοχρονιάν, ώς καί τήν έναρ-
ξιν διαφόρων εργασιών, ώς πρώτην έπίσκεψιν τήν έπίσκεψιν άνθρώ-
πων, έχόντιον καλό ποδαρικό.

KT') Νεκροί καί ψυχές.

Αί περί τών νεκρών καί τών ψυχών παραδόσεις έχουν τήν
άρχήν των εις τάς παγκοσμίους περί νεκρών καί ψυχών δοξασίας. Ό
άνθρωπος έάν άπέθανεν,ή ψυχή του όμως ζή καί έξακολουθεΐ νά έμφα-
νίζεται είς τά μέρη, όπου άλλοτε διέμενεν.Έάν μάλιστα πρόκειται περί
φονευθέντος, τότε ή ψυχή προσδένεται είς τόν τόπον, όπου έχύθη τό
αίμα καί βογκάει κατά τάς νύκτας ζητούσα έκδίκησιν. "Εχουν δέ τήν
δύναμιν οί νεκροί νά βλάψουν, ώς έχουν καί τήν δύναμιν νά ώφελή-
σουν. Πειράζουν ζώα καί άνθρώπους, όσοι κατεπάτησαν τό έδαφος,
τό όποιον εξουσιάζουν. Ώς κατοικούντες δέ εις τά βάθη τής γής είναι
καί έφοροι τών κεκρυμμένων θησαυρών καί άποκαλύπτουν αύτούς εις
τούς ευνοουμένους των.

Κατά τάς χριστιανικός δοξασίας αί ψυχαί τών νεκρών μεταβαί-
νουν εις τόν παράδεισον ή εις τήν κόλασιν. 'Υπάρχουν όμως παραδό-
σεις, κατά τάς οποίας ώς τόποι κολάσεως άναφέρονται τόποι επίγειοι,
βουνά ή νήσοι, είς τούς οποίους αί ψυχαί άποτίουν ύπό μορφήν πολ-
λάκις ζώων τάς ποινάς των. Έν γένει δέ είς τάς περί νεκρών παρα-
δόσεις άνευρίσκει τις παραλλήλως πρός τάς χριστιανικός ή καί έν συμ-
φύρσει πρός αύτάς ού μόνον άρχαΐα περί ψυχών μυθολογήματα, άλλά
καί εντελώς πρωτογόνους άρχαιοτάτας δοξασίας.
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λζ') Βρικόλακες.

Ο ί Βρικόλακες είναι οί νεκροί, οί οποίοι τοΰτο έχουν τό χαρα-
κτηριστικόν, ότι ή ψυχή των δέν άπεχωρίσθη τοΰ σώματος καί τήν μέν
ήμέραν αναπαύονται ή έργάζονται εντός τοΰ τάφου των, κατά δέ τάς
νύκτας περιφέρονται καί πολλαχώς παρενοχλούν καί κακοποιούν αν-
θρώπους καί ζώα.'Έχουν 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 αύτοΰ, δέν έπαυσεν όμως νά ζή καί νά έχη άνάγκας καί
δύναμιν νά ώφελήση καί νά βλάι|>η τούς ανθρώπους.

Κατά τάς δοξασίας ταύτας ή ψυχή, συναφής ούσα πρός τό σώμα,
ούδέποτε παύει νά εύρίσκεται είς έπικοινωνίαν πρός αύτό, ούδέποτε
άποχωρίζεται τελείως απ' αύτοΰ, έφ'όσον τοΰτο διατηρείται άκέραιον.
Έκ τών δοξασιών τούτων προέκυψαν πολλαί καί πολλάκις έκ διαμέ-
τρου αντίθετοι περί τήν μεταχείρισιν τών νεκρών συνήθειαι. Ούτω
π. χ. ένώ εις τούς αρχαίους "Ελληνας τό σώμα κατακαίεται διά νά δυ-
νηθή ή ψυχή νά μεταβή είς τόν "Αδην καί ήσυχάση καί αύτή, άφήση
δέ ήσύχους καί τούς έπιζώντας, είς τούς Αιγυπτίους πάσα προσπάθεια
καταβάλλεται, διά νά διατηρηθή τό σώμα, τοΰ οποίου ή καταστροφή
θά έσήμαινε καί τήν καταστροφήν τής ψυχής. Είς τάς δοξασίας ταύ-
τας έχουν τήν άρχήν των καί αί περί βρικολάκων ίδέαι καί παραδόσεις.

Τό σύνηθες όνομα, διά τοΰ οποίου δηλοΰνται οί κακοποιοί ούτοι
νεκροί είναι βρικόλακας, τοΰ οποίου κατά τόπους ύπάρχουν διάφοροι
διαλεκτικοί τύποι, ώς βρονκόλακας, βονρκόλακας κτλ., έπειτα τό όνομα
βονρδονλακας καί βονρβούλακας, βαρβάλακας κτλ. καί τέλος τό όνομα
καταχανάς έν Κρήτη καί άλλαχοΰ. Ή συνήθης μορφή, ύπό τήν οποίαν
φαντάζεται αύτούς ό λαός, είναι αύτή ή τοΰ νεκρού, έπί τό φοβερώ-
τερον διαπλασθεΐσα. Ό βρικόλακας είναι μαΰρος, άγριος, μέ νύχια μια
πιθαμή καί βαμμένα στό αιμα, τά μαλλιά μακρυά καί τά γένεια άγρια.
"Εν δέ τών κυριωτέραιν αύτοΰ χαρακτηριστικών είναι τό φούσκωμα
τής κοιλίας. "Οθεν ένιαχοΰ πιστεύεται, ότι έμφανίζονται ώς άσκοί πλή-
ρης αίματος, κάτι σάν τουλούμι ορθό, σάν δερμάτια και πηγαίνουν
κυλιώντα. Πλήν τούτου έμφανίζεται καί ώς βάθρακας, σά φωτιά,
άπ' αύτές, πού βγαίνουν απάνω στά μνήματα, σά σκύλος μαΰρος καί
φοβερός κλπ. Εις τινας δέ παραδόσεις είναι προφανής καί κάποια σύγ-
χυσις πρός μορφάς άλλων δαιμονίων, καθόσον άποδίδονται είς αύτους
πόδες άλογου ή μορφή όνου, οία ή τών Άνασκελάδιον.
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Πιστεύεται δέ ότι γίνονται βρικόλακες ή όπως λέγει ό λαός βρι-
κολακιάζονν, δσους, κατακειμένους νεκρούς, έπήδησε γάτα, ή δέν τούς
έδιάβασε καλά ό παπάς και κυρίως οι αμαρτωλοί καί μάλιστα όσοι
υπέπεσαν είς κατάραν ιερέως, άφορισμόν ή ανάθεμα, οϊτινες καί δια
τοϋτο μένουν αλειωτοι και τυμπανιαιοι, πράγμα τό όποιον αποτελεί
τεκμήριον άναμφήριστον, ότι έχουν βρικολακιάσει.

Αί καταστροφαί καί τά κακά, τα όποια προκαλούν οί βρικόλα-
κες, είναι ποικίλα καί φοβερά. Καταστρέφουν ανθρώπους καί ζώα
βυζαίνοντες τό αιμα αυτών καθ" ύπνους ή κατασπαράσσοντες αύτούς
καί τρώγοντες τά έντόσθια, μωρά παιδιά τά πνίγουν καί προκαλούν
εκτρώσεις είς τάς γυναίκας. Άκούων τις τάς υπό τών σημερινών ''Ελ-
λήνων περιγραφάς τών κακών, τα όποια προέρχονται έκ τών βρικο-
λάκων, καί άκων αναμιμνήσκεται τών περιγραφών τοϋ Σοφοκλέους
έν τω Οίδίποδι Τυράννω περί τών μαστιζόντων τάς Θήβας δεινών
ένεκα τοϋ άνεκδικήτου φόνου τοΰ Λαΐου. "Οταν ένας ψνχομαχα, αν
βλαατημησΐ) τόν εαυτό του η a/,λος οχτρός του τόν βλαστημησ}; εκείνη
την ώρα, αυτός ό βλαστημισμένος πάν πεθάνη, βρονκολακιάζει. Τό
αώμα του δεν μπορεί νά τό λειώση ή γης και α ντο ς γυρίζει τη νύχτα
και πνίγει ανθρώπους καί ζώα. Και δεν είναι μόνο αύτό τό κακό'
ΰσο <5è βρίσκει ησυχία στον "Αδί] αυτός, πού με τη βλαστημια παρέ-
δωκε τόν εαυτό του ατό διάβολο, τό χωριό του, πού τόν έβαψαν,
υποφέρει πολλές άλλες συφορές. "Ερχονται αρρώστιες καί θανατικό,
τά σπαρτά καταστρέφονται, τά άνθη τά τρώει τό σκουλήκι, πέφτει
■ψόφος στά γιδοπρόβατα καί τά σκυλιά γυρίζουν κοπάδια κοπάδια
ατούς δρόμους καί ουρλιάζουν. Τό κακό δεν περνάει, <iv με ευχές
δε λειώση 6 νεκρός στον τάφο τον . . . "Ενας κάποιος Κούβελος, πάει
πολύς καιρός, εβουρκολάκιασε . . . εγύριζε μέρα καί νύχτα στά χω-
ράφια καί τη χώρα καί έπνιγε η εσπάραζε άνϋρώπους καί ζωντανά.
Μιά βραδιά ό άδερφός τοϋ Κούβελου επλάγιασε γερός, χωρίς νά έχη
τίποτα, καί τό πρωί' τόν βρήκαν πεθαμένο στό κρεβάτι του. Άπό
κάτι μελανιάσματα στό λαιμό του εννόησαν πώς τόν έπνιξε μέ τά
δάχτυλά τον ό Κούβελος. Πολλά μωρά παιδιά πέθαναν έξαφνα, γγα-
στρωμένες γυναίκες άπόβαλναν, κοπάδια γιδοπρόβατα βρέθηκαν γό-
φια πέρα καί πέρα.

Πλήν τούτου καί άλλαι ενοχλήσεις έλαφρότεραι αποδίδονται είς
αύτούς. Ούτως είς τά νεκροταφεία πίνουν τό έλαιον τής κανδήλας τών
νεκρών, εις τούς δρόμους ρίπτουν λίθους κατά τών διαβατών, εις δέ
τάς οικίας εισερχόμενοι τρώγουν ό,τι εύρουν. Είναι δέ τόσαι αί έξ
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αυτών ενοχλήσεις, ώστε αναφέρονται χωρία έρημωθέντα ή έγκαταλει-
φθέντα εξ αφορμής τών βρικολάκων. 'Έπειτα εισερχόμενοι ε'ις τάς
ιδίας οικίας συνευρίσκονται μετά τών γυναικών των καί γεννούν καί
τέκνα, τά όποια έχουν τοΰτο τό χαρακτηριστικόν, ότι δέν έχουν κόκ
καλα. Περΐ πολλών πιστεύεται, ότι άποδημοΰν καί είς άλλους τόπους,
όπου, άγνωστοι δντες, νυμφεύονται καί άποκτοΰν τέκνα καί ζοΰν με-
ταξύ τών άνθρώπων, έ'ως δτου άνακαλυφθούν ύπό τών συγχωρίων
των, οπότε κατακαίονται καί αύτοί καί τά τέκνα των. Οί βρικόλακες
μόνον τό Σάββατον παραμένουν είς τούς τάφους των.

Ιΐρός άπαλλαγήν άπό τών ένοχλήσεων αύτών συνιστώνται διά-
φορα μέσα. Ούτω γράφουν πεντάλφαν έπί τών θυρών, λιθοβολούν
αύτούς διά τής άριστεράς, ψιθυρίζουν διαφόρους έπωδάς περιέργους,
οιον μπήκε τδ γομάρι στά οκόρδα. Τό άποτελεσματικώτερον όμως
κατ' αύτών μέσον είναι ή καταστροφή τοΰ νεκροΰ σώματος. Πρός
τοΰτο υπάρχουν διάφοροι τρόποι, άλλοι μέν έκ τών χριστιανικών θρη-
σκευτικών ιδεών προερχόμενοι καί άλλοι έξ άρχαιοτάτων προχριστια-
νικών δοξασιών. 'Επειδή δηλαδή πιστεύεται, ότι ό νεκρός μένει άλειω-
τος, διότι ύπέπεσεν εΐς κατάραν, φροντίζουν διά διαφόρων δεήσεων
ύπό ιερέων καί επισκόπων νά επιτύχουν τήν συγχώρησιν καί άπαλλαγήν
αύτοΰ άπό τών άποτελεσμάτων τής κατάρας. Κατά τούς άλλους τρό-
πους ό νεκρός έκθάπτεται, διατρυπάται ή τυμπανιαία αύτοΰ κοιλία,
σχίζεται τό στήθος καί άφαιρείται ή καρδία, καί τό σώμα ή καίεται
ή μετακομίζεται εις έρημονήσους ή άλλους άπομεμακρυσμένους τόπους.
Επίσης έφαρμόζεται καί ή περιαροτρίωσις τοΰ νεκροταφείου, ήτις εμ-
ποδίζει τούς νεκρούς νά βρικολακιάζουν.

Ελέχθη ότι αί νεοελληνικοί περί βρικολάκων δοξασίαι, ώς καί τό
όνομα, είναι σλαβικής προελεύσεως. Άλλά τοΰτο δέν είναι διόλου
άληθές. 'Αντιστρόφως καί αί δοξασίαι, έκτος τοΰ ότι είναι μέ διαφό-
ρους παραλλαγάς παγκόσμιοι, παρά δέ τοις Έλλησι καί άρχαιόταται,
καί τά ονόματα καί αυτά πιθανά>τατα έχουν έλληνικήν άρχήν. 'Αφήνω
κατά μέρος τό καταχανάς, τον οποίου ή έλληνικότης είναι προφανής',
καί τό βονρδούλακας καί όλοι οί έξ αύτοΰ τύποι φαίνονται έπίσης ελ-
ληνικοί, προερχόμενοι έκ τής ελληνικής πεποιημένης λέξεως βονρβονλα
ή βονρδονλα, ήτις σημαίνει τήν φλύκταιναν, τήν φυσαλίδα, δθεν βονρ-

1) Ό ΙΩΑΝΝ. Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ έν Λαογρ., τόμ. 7, σ. 156 σχετίζει τό κατα-
χανάς τοΰτο πρός τό κατα/ήνη τοΰ 'Ησυχίου.
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βούλακας ή βονρδούλακας είναι ό έξοιδημένος, δ φουσκωμένος, ό τυμ-
πανίτης, τοϋθ' όπερ αποτελεί έν έκ τών ουσιωδέστερων χαρακτηριστι
χών τοΰ βρικόλακα1.

Παραδόσεις δέ περί νεκρών, παρομοίας πρός τάς σημερινός, είχον
καί οί αρχαίοι, μεταξύ τών οποίων, πλί]ν τών περί άλιτηρίου δαίμο-
νος παλαιότατων δοξασιών, αξιομνημόνευτος διά τήν ομοιότητα είναι
ή ύπό τοΰ Φλέγοντος μνημονευομένη, καθ·' ην ή νεκρά Φιλίννιον
-καταλείπουσα τόν τάφον έρχεται νύκτωρ εις τήν κλίνην τοΰ Μαχάτου,
άνακαλυφθείσα δέ κατακαίεται εκτός τών ορίων τής χώρας ακριβώς,
«πως καί σήμερον γίνεται.

λη') Θάνατος. Κάτω κόσμος. Χάρος.

Εις δλους τούς λαούς ό θάνατος καί ό μετά θάνατον βίος τών
\|>υχών άπησχόλησε τόν νούν καί τήν φαντασίαν καί έδωκεν άφορμήν
εις τήν γένεσιν ποικίλων κατά τόπους δοξασιών καί παραδόσεων, αΐτι-
νες καί άν έν ταίς λεπτομερείαις διαφέρουν, κατά τόν πυρήνα όμως
«ύτών είναι παραπλήσιαι. Παντοΰ έπίστευσαν οί άνθρωποι, ότι υπάρ-
χει τύπος τις 'ιδιαίτερος, ό τόπος τών νεκρών, όπου μεταβαίνουν οί
νεκροί, πολλάκις κατόπιν μακροΰ ταξιδιού, τοϋ οποίου πλάττονται καί
διάφοροι λεπτομέρειαι. Πολλαχοΰ δέ έπλάσθησαν καί οδηγοί θεοί,
οί όποιοι παραλαμβάνοντες όδηγοΰν τάς ψυχάς εις τόν προωρισμένον
δι' αύτάς τόπον, όστις εικονίζεται σύμφωνος πρός τόν βίον καί τήν
βαθμίδα τής μορφώσεως καί τοΰ πολιτισμού, έν ω έ'καστος λαός εύ-
ρίσκεται.

Είς τόν νεώτερον έλληνικόν λαόν αί περί τούτων παραδόσεις ανα-
τρέχουν είς τά αρχαία περί τοΰ ".·\δου καί τών θεών τοΰ "^δου μυ-
θολογήματα, τά όποια επηρέασαν καί αύτάς τάς καθαράς χριστιανικός
διδασκαλίας. Ούτω πιστεύεται, ώς καί παρά τοις άρχαίοις, ότι ό "Αδης
είναι ύποχθόνιος, δθεν λέγεται καί Κάτω κόσμος, δεικνύουν δέ καί
σήμερον ώς καί κατά τήν αρχαιότητα διάφορα άντρα καί οπάς, αί όποίαι
θεωρούνται ώς καταβάσεις είς τόν ",\δην, εις τόν όποιον κατέρχονται
διά βαθμίδων. Κατόπιν εύρίσκεται τό Τρίχινο γεφύρι, τό όποιον πρέ-
πει νά περάσουν οί νεκροί, διά νά εισέλθουν είς τόν ".Αδην. Εισερχό-
μενοι πίνουν τό νερό τής λησμονιάς ή τό νερό τής αρνης καί άρνοϋν-
ται καί λησμονούν όλα τά επίγεια. Είς άλλας παραδόσεις ανευρίσκει

1) Περί τούτων διέλαβεν ό στυλ. δεινλκισ έν Λαογρ·, τόμ. 7, σ. 275 κι.
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τις τόν άσφοδελόν λειμώνα τών αρχαίων, τήν Άλησμονιά, ένα λιβάδι,
πον έχει ίο λησμονοβότανο. "Αμα περάσΐ] άπό κει δ μαύρος άνθρω-
πος, λησμονάει τόν κόσμο και τις στράτες και τά διάβατά τον.

Εις τόν "^δην οδηγεί τάς ψυχάς ό Χάρος, όστις είναι αυτός ό
αρχαίος Χάρων, ό όποιος παρά τοις νεωτέροις Έλλησιν άπετέλεσε τήν
προσωποποίησιν αύτοΰ τοΰ θανάτου. Ό Χάρος εύρίσκεται ύπό τάς
διαταγάς τοΰ Θεοΰ, τάς όποιας καί εκτελεί. Κάποτε, διηγείται ό λαός,
ήσθάνθη λύπην καί δέν ηθέλησε νά έκτελέση τήν άνατεθεΐσαν εις αυ-
τόν έντολήν. "Οθεν κατηράσθη αύτόν ό Θεός καί έκτοτε έκωφάθη.
Ό λαός φαντάζεται αύτόν ώς καβαλλάρην μαΰρον, ό όποιος άφαιρεί
τάς ψυχάς τών άνθρώπων καί σύρει αύτάς άγεληδόν είς τόν "Αδην,
τοΰ οποίου είναι άρχων καί δεσπότης. "Οσους πρόκειται νά πάρη ανα-
γράφει εις βιβλίον κατά τήν 11ΐν Σεπτεμβρίου καί διά τοΰτο τοποθε-
τοΰν καρύδια έπί τών στεγών καί τήν άλλην ήμέραν τά σπάζουν καί
όποιου εύρεθή κούφιο, συμπεραίνουν, ότι ούτος θέλει αποθάνει εντός
τοΰ έτους.

Άπό τόν θάνατον καί άπό τόν Χάρον ουδείς είναι άπηλλαγμέ-
νος. 'Υπάρχει όμως κάπου καί τό άθάνατο νερό, τοΰ οποίου ή πόσις
καθιστά τόν άνθρωπο ν άθάνατον. Περί αύτοΰ πολλαί παραδόσεις διη-
γούνται καί είς πολλά δέ παραμύθια έχει τοΰτο εισέλθει.

λ8') Αίτια.

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην ύπάγονται αί α ί τ ι ο λ ο γ ι κ u ί λεγό-
μενοι παραδόσεις, όσαι δηλαδή έπλάσθησαν προφανώς όπως έξηγήσουν
κάτι τι. Εύρίσκονται δέ εις δλους τούς λαούς καί μάλιστα εις μερικούς,
τούς άμερικανούς, είναι αί έπικρατοΰσαι, είς τάς οποίας πάσα διήγη-
σις καταλήγει. Παραμύθια, εύρωπαϊκά, διαδοθέντα παρ'αύτοΐς, εις τό
τέλος στρέφονται είς αιτιολογικός παραδόσεις.

Πολλαί έξ αύτών είναι σοβαραί, ύπάρχουν όμως καί πλείσται,
αί όποίαι φέρουν έντελώς εύτράπελον χαρακτήρα. Ούτω π. χ. διη-
γούνται διά τάς γυναίκας τοΰ Μάρτη, ή διά τό βουτσί τών δώδεκα
μηνών, έξ ών έρμηνεύουν τό άστατον τοΰ καιροΰ κατά τόν Μάρτιον,
έπειτα γιατί τά σκυλιά μνρίζονται τό ένα τό άλλο, γιατί γκαρίζει δ
γάιδαρος κτλ. Αί παραδόσεις αύται, αί πλείσται τούλάχιστον, φαίνον-
ται προϊόντα τοΰ νεοελληνικού πνεύματος. Είναι όμως άναμφισβήτη-
τον, ότι μεταξύ αύτών εύρίσκει τις καί παλαιάς. Ούτω π. χ. τήν παρά-
δοσιν, γιατί ό γάιδαρος κατονρεΐ δπον ενρΐ] νερό, ανευρίσκει τις άκε-
ραίαν μεταξύ τών Αίσωπείων μύθων.
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Δ'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Έν τοις άνωτέρω ελέχθησαν τά πλείστα, τών όσων είναι άναγ-
καία νά γνωρίζη ό έπιχειρών νά συλλέξη παραδόσεις, ή δέ συλλογή
τοιούτων είναι έκ τών εύκολωτέρων, αρκεί ο συλλογεύς νά γνωρίζη
vù στρέψη έπιτηδείως τήν συνδιάλεξιν εις τα περί ών ό λόγος θέματα.
Οί χωρικοί εύχαρίστως τότε διηγούνται έκαστος ό,τι γνωρίζουν διά
φαντάσματα, νεράιδες, στοιχειά κτλ. Ή δέ συλλογή παραδόσεων, άνα-
φερομένων είς τόπους, γίνεται εύκολώτατα, όταν διατρέχη τις τήν χά)-
χαν μετά συνοδού έντοπίου καί έχη τήν περιέργειαν νά έρωτα περί
τούτου ή έκείνου τοΰ έρειπίου, τοΰ βράχου κτλ.

Ιίαραδόσεις νεοελληνικά! έχουν δημοσιευθή πλεΐσται, τάς όποιας πά-
οας, τάς μέχρι τοΰ 1904, συνεκέντρωσεν ό αείμνηστος ν. γ. πολιτησ είς τό
μέγα αύτοΰ έργον, Μελέται περί τον βίον καί τή; γλώσσης τον ελληνικού λαοΰ.
Παραδόσεις, είς τόμους δύο, ών ό μέν πρώτος περιέχει τά κείμενα, ό δέ δει'ι-
τερος τάς σημειώσεις. Διά δέ τήν μελέτην αύτών, ώς πρύς τήν άρχαίαν μυ-
θολογίαν, πλήν τών σημειώσεων τοΰ ν. γ. πολιτου, αξιανάγνωστα είναι
του λυτου, Μελέτη έπί τοΰ βίου τών νεωτέρων "Ελλήνων. Νεοελληνική μυ-
θολογία, τόμ. 1 - 2 (1871, 1874), ώς καί τά έργα τοΰ β. Schmidt, Das Volks
leben der Neugriechen und das hellenische Altertum, Leipzig, 1871 καί
Griechische Märchen, Sagen und Volkslieder. Leipzig, 1877, ώς και τοΰ
^Αγγλου john cuthlERï lawson. Modern Greek Folklore and Ancient
Greek Religion, Cambridge, 1910.
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Ευτράπελους διηγήσεις λέγοντες έννοοΰμεν τάς διηγήσεις,
τών οποίων σκοπός είναι δ γέλως καίτόσκώμμα. Είναι δέ αύται προϊόν
της αύτής φιλοπαίγμονος καί κατ5 εξοχήν σκωπτικής διαθέσεως, ή
οποία εγέννησε καί τά διάφορα σκωπτικά καί σατυρικά άσματα καί ή
οποία χαρακτηρίζει τούς ανθρώπους τοΰ λαοΰ καί μάλιστα τοΰ πλη-
σιέστερον πρός τήν φύσιν ζώντος λαοΰ τών χωρίων.

Οί άνθρωποι τών μικροτέρων κοινωνιών καί μάλιστα οί χωρικοί
είναι κατ' εξοχήν φιλοσκοίμμονες. "Οταν δέν έχουν τί άλλο νά κάμουν,
σκώπτουν άλλήλους, κοταομπολεΰονν. Τό σκώμμα αποτελεί δι'αύτούς
έν άπό τά κυριώτερα μέσα διασκεδάσεως. Τό παραμικρόν επεισόδιο ν,
ό παραμικρός λόγος, ό οποίος δύναται νά παράσχη λαβήν είς σκώμμα
καί γέλωτα άποτελεΐ δι' αυτούς εύρημα. Τόν αρπάζουν άμέσως, πολ-
λάκις τόν διαπλάττουν καταλλήλως καί εντός ολίγου κυκλοφορεί εις
όλην τήν κοινωνίαν. 'Ιδιαιτέρως τήν προσοχήν καί τό σκώμμα προσελ-
κύουν άτομά τινα, καταστάντα γνωστά διά τάς άλλεπαλλήλους αύτών
ηλιθιότητας ή διά τήν πονηρίαν των, διά τήν άγροικίαν ή τήν βαναυ-
σότητα, τήν νωθρότητα καί τήν άβελτερίαν, τήν λαιμαργίαν καί τήν
οίνοποσίαν, τήν φιλαργυρίαν ή τήν σπατάλην καί άλλα διάφορα έλατ-
τώματα. Τούτων αί πράξεις καί οί λόγοι, παράλογοι, ασυνήθεις, ιδιό-
τροποι, ηλίθιοι, πάντοτε όμως χαρακτηριστικοί τών ελαττωμάτων τοΰ
ατόμου, κινοΰντες τόν γέλωτα καί τό σκώμμα όλων ταχέως κυκλοφο-
ρούν, έπαναλαμβάνονται, πολλάκις διαπλάττονται καί είς τό τέλος στε-
ρεοποιοΰνται εις εύτραπέλους τοπικός διηγήσεις.

Αί τοπικαί αύται διηγήσεις, άναφερόμεναι εις άτομα μεμονωμένα,
έχουν συνήθως καί διάδοσιν περιωρισμένην, σπανίως ύπερβαίνουσαν τά
στενά δρια τοΰ τόπου, έν ω έπλάσθησαν, σπανίως δ' έπίσης άποκτοΰν
καί μακροτέραν παράδοσιν. Πλήν όμως τούτων φέρονται καί πλήθος
άλλο διηγήσεων, αί όποΐαι όχι μόνον έντός τοΰ αύτοΰ λαοΰ κυκλοφο-
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ροΰν, άλλ' έχουν εύρυτάτην διάδοσιν είς πλείστους λαούς καί παράδο-
σιν μακράν, πολλάκις φθάνουσαν μέχρι της αρχαιότητος. Τών διηγή-
σεων τούτων ή προέλευσις καί ή έξέλιξις δύσκολον είναι νά έξακρι-
βωθή. Όπωςδήποτε ή πιθανωτέρα αρχή καί έξέλιξις αυτών φαίνεται
νά είναι ή έξης"

Τήν σκωπτικήν διάθεσιν, περί τής οποίας ανωτέρω εΐπομεν, πολύ
έντονωτέραν άνευρίσκομεν εις τούς κατά φύσιν λαούς, τά μεγάλα ταΰτα
παιδία τής φύσεως, εις τούς οποίους μάλιστα είναι συναφής καί πρός
τόν παρατηρούμενον ύπέρμετρον αυτών έγωϊσμόν καί τήν μέχρι γε-
λοίου έπαρσιν, όθεν προκύπτει ή καταφρόνησις καί τό σκώμμα τών
άλλων. Στρέφεται δέ τό σκώμμα τοϋτο καί ή καταφρόνησις όχι μόνον
εναντίον τών πραγματικώς υποδεεστέρων ή τών ομοίων, άλλά καί έναν-
τίον τών ανωτέρων καί μάλιστα έκείνων, τούς οποίους άκριβώς περισ-
σότερον φοβούνται. Διότι τοϋτο είναι φυσικόν είς τόν άνθρωπον καί
πολύ περισσότερο ν τόν κατά φύσιν άνθρωπον, καθώς καί είς παιδία,
μόλις έκλειψη ό φόβος, νά έλθη ή καταφρόνησις, ή ύβρις καί τό σκώμ-
μα. Ό κατά φύσιν άνθρωπος, μόλις αίσθανθή τόν έαυτόν του κάπως
εν άσφαλεία, άμέσως έκσπά είς ύβρεις καί σκώμματα έναντίον εκείνου,
τόν όποιον προ ολίγου έτρεμε καί κατά βάθος τρέμει άκόμη, ένώ αντι-
στρόφως μόλις λείψη τό αίσθημα τοϋτο τής άσφαλείας, χάνει τελείως
τό ήθικόν του. Παραστατικώτατα έκφράζει τό πράγμα τοϋτο ό αρ-
χαίος αίσώπειος μϋθος τοϋ έρίφου καί τοϋ λύκου, παραδείγματα δέ
λίαν χαρακτηριστικά δυνάμεθα πλήν άλλων καί έξ αυτής τής ιστορίας
νά άντλήσωμεν. "Οταν ό 'Αλέξανδρος έπολιόρκει τήν άπότομον καί
ύψηλήν Σογδιανήν πέτραν καί προσεκάλει τούς βαρβάρους νά παραδο-
θοϋν, αύτοί νομίζοντες εαυτούς άσφαλεΐς είς τά ΰψη έκεϊνα, τόν έσκω-
πτον καί τοΰ συνιστών νά εύρη πτηνονς στρατιώτας. "Οτε όμως τήν
άλλην ήμέραν είδον άπροσδοκήτως έπί τής κορυφής τοΰ βράχου ολι-
γάριθμους στρατιώτας τοΰ 'Αλεξάνδρου, τόσον έτρόμαξαν, ώστε παρε-
δόθησαν αμαχητί. Κατά τόν αυτόν τρόπον καί οί Κίμβροι καί οί Τεύ-
τονες, διερχόμενοι ανενόχλητοι πρό τών έστρατοπεδευμένων Ρωμαίων
τοΰ Μαρίου, έσκωπτον αύτούς λέγοντες, ότι πηγαίνουν εις Ρώμην, διά
νά είποΰν χαιρετίσματα είς τάς γυναίκας των.

Εννοείται ότι καί τών σκωμμάτων τούτων τά πλείστα είναι τής
στιγμής καί διά τοϋτο παρέρχονται καί λησμονοϋνται μαζί μέ τήν πε-
ρίστασιν, ή όποία τά προύκάλεσε. Πλήν όμως αύτών έχομεν καί σκώμ-
ματα μ ο ν ι μ ώ τ ε ρ α. Τά σκώμματα ταΰτα είναι όσα αί εύρύτεραι ή
στενότεροι κοινωνικοί ομάδες, φυλαί, χωρία, πόλεις, έθνη άπευθύνουν
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πρός άλλας κοινωνίας, πρός τάς όποιας έρχονται είς έπικοινωνίαν καί
μάλιστα τάς γειτονικάς. Καθώς δηλαδή τά άτομα εν εκαστον ιδιαιτέρως,
ούτω καί αί κοινωνικοί ομάδες τόν αυτόν αισθάνονται έγωϊσμόν
καί τό αύτό συναίσθημα υπεροχής απέναντι τών γειτόνων των καί
σκώπτουν πάν ο,τι ξενότροπον ή διάφορον παρατηρήσουν. Ούτω σκώ-
πτουν 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 πολ-
λάκις μάλιστα όχι μόνον διά λόγων άλλα καί δι' έργων. Ούτως αναφέ-
ρεται περί τών άμερικανικών φυλών τής βορειοδυτικής 'Αμερικής, ότι
κατασκευάζουν χονδροειδή ξόανα, σκώπτοντα τάς γειτονικός φυλάς καί
τούς Εύρωπαίους, καί τά οποία μεταξύ των προκαλούν άσβεστον
γέλωτα.

Είναι δέ τά σκώμματα ταύτα μονιμώτερα, ώς όλα τά ομαδικά
δημιουργήματα, όσα δέν είναι προϊόντα στιγμιαίων καί παροδικών
τής ψυχής διαθέσεων, άλλά στηρίζονται επί χρονιωτέρων σχέσεων καί
μονιμωτέρων διαθέσεων. Ή δέ σημασία αύτών διά τήν λαογραφίαν
είναι διττή. Διότι ού μόνον καθ' έαυτά είναι άξια προσοχής ώς λαο-
γραφικά προϊόντα τοΰ λόγου, άλλά καί διά τό περιεχόμενον αύτών, τό
οποίον συνήθως άνταποκρίνεται πρός πραγματικάς καταστάσεις τοϋ
πολιτισμού παλαιοτέρας, μέ τήν βαθμιαίαν πρόοδον αύτοΰ άπαρχαιω-
θείσας καί διά τοΰτο θεωρουμένας ξενοτρόπους. Πολλαί δέ τοιαϋται
διηγήσεις, αι όποΐαι λέγονται σήμερον απλώς ώς σκωπτικαί διαφόρων
ατομικών ήλιθιοτήτοον, αρχικώς πιθανώτατα έπλάσθησαν διά νά σκώ-
ψουν απηρχαιωμένα ήθη ή δοξασίας γειτόνων καθυστερημένων. Άνε-
φέραμεν άνωτέρω έν τοις περί δρκου εύτράπελον διήγησιν, είς τό
σκώμμα τής όποιας έγκρύπτεται πραγματικώς παλαιά συνήθεια μαγι-
κών δρκων 'Επίσης όταν σκώπτεται ό Ναστραντίν Χότζας διά τήν
ήλιθίαν γνώμην του, ότι τά παλαιά φεγγάρια τά κόπτει ό θεός καί
τά κάμνει άστρα, ή γνώμη αύτη άποτελεί πραγματικήν πίστιν εις κα-
τώτερα στάδια πολιτισμού, δθεν καί ή διήγησις κατά πάσαν πιθανο-

ί) Βλ. άν. σ. 144-145. Τοιαύτη ουνήίίεια πλήν τής εκεί μνημονευομένης
ομηρικής εχομεν καί τήν έϊής τών Μολοσσών, μαρτυρουμένην υπό τών π«ροι-
μιογράφων (I 225)' Οί γαρ Μολοττοί, επειδαν ϋρκια ποιώνται, βοΰς παραοτηοά-
μενοι καί κώδωνας οίνου πλήρεις, τον für βονν κατακόπτοντες εις μικρά, επα-
ρωνται τοις παραβηοομένοις οντω κατ ακοπήναι, τοί'ς δε κώδωνας εκχέοντες ο ΰ τ ως
w/vvrjvai τό αίμα τών παραβηοομένων.
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τητα έπλάσθη ύπό κοινωνίας κάπως προηγμένης, ίνα σκώψη γείτονας
είς τήν πρόοδον τοΰ πολιτισμοΰ καθυστεροΰντας.

Πλήν τών άνθρώπων τό σκώμμα τών κατά φύσιν λαών προσείλ-
κυσαν καί τά ζώα καί πολλάκις έκείνα, τά οποία κατά τόπους περισ-
σότερον φοβούνται ή περισσότερον σέβονται, όπως π. χ. ό λύκος καί
ή άρκτος εις τήν Εύρώπην, ό λέων καί ή λεοπάρδαλις είς τήν Άφρι-
κήν καί άλλα.

Τά σκώμματα νΰν ταΰτα δέν ήτο δύσκολον νά δώσουν άφορμήν,
όπως καί έδωκαν, εΐς τήν μυθοπλαστίαν διαφόρων σχετικών σκωπτι-
κών διηγήσεων άκριβώς, όπως ή σοβαρωτέρα παρατήρησις έδωκεν
άφορμήν εις τήν μυθοπλαστίαν τών παραδόσεων. Ούτω κατά πάσαν
πιθανότητα προήλθον αί πρώται καί πρωτόγονοι ευτράπελοι διηγή-
σεις, αί όποΐαι κυρίως είναι σκωπτικαί, άναφερόμεναι αί μέν εΐς άν-
θρωπίνους κοινωνικάς ομάδας, αί δέ είς διάφορα ζώα. Κύριον δέ αύ-
τών χαρακτηριστικόν είναι, όπως καί τών πρωτογόνων παραδόσεων,
ή βραχύτης τής διατυπά>σεως καί ό περιορισμός είς εν καί μόνον έπει-
σόδιον.

Άφ' ού δ' άπαξ έγεννήθησαν αί διηγήσεις αύται, φυσικόν ήτο
κατόπιν νά ύποστοΰν κάποιαν έξέλιξιν, τήν οποίαν υφίστανται όλα τά
τοιούτου είδους πνευματικά τών λαών προϊόντα. Καί πρώτον άπό
στόματος εις στόμα διαδιδόμεναι όχι μόνον εντός τοΰ αύτοΰ λαοΰ,
άλλά καί είς γειτονικούς καί μεμακρυσμένους, άπηλλάγησαν κατ'άνάγ-
κην τών δεσμών πρός τούς αερισμένους άνθρώπους ή τά ώρισμένα
ζώα, πρός τά όποια εν τή γενέσει των συνεδέοντο καί τά όποια ήσαν
άγνωστα εις τούς νέους τόπους τής διαδόσεως, άπεδόθησαν δέ κατά
τόπους εις άλλας συνήθεις έν αύτοΐς κοινωνίας καί είς άλλα ζώα.

Ή άπαλλαγή αύτη άπό τών δεσμών πρός ώρισμένους άνθρώπους
καί ζφα καί ή άπόδοσις εκασταχοΰ είς άλλα, έσχε σπουδαΐον διά τήν
έξέλιξιν τών διηγήσεων τούτων άποτέλεσμα. Διότι άφ' ενός μέν συνετέ-
λεσεν, ώστε ν' άποκτήσουν αύται μείζονα αύτοτέλειαν καί έλευθερίαν
προσαρμογής" ούτω δέ διηυκολύνθη ού μόνον ή δημιουργία πολυπλη-
θών παραλλαγών άλλά καί νέων εντελώς παρομοίων διηγήσεων, είτε
έξ ύπαρχής είτε καί διά τής μεταβολής άρχικώς σοβαρωτέρων είς σκω-
πτικάς, καθώς κυρίως συνέβη είς πολλάς παραδόσεις, άναφερομένας
εΐς ζώα" άφ' ετέρου δέ συνεπέφερε καί άλλην βαθυτέραν μεταβολήν,
έσωτερικήν ταύτην, ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή ν. Αί διηγήσεις δηλαδή αύται, καί
μάλιστα αί σκώπτουσαι κοινωνίας γειτονικάς, έφ' όσον άπό στόματος
εις στόμα καί άπό λαοΰ εΐς λαόν διεδίδοντο, καί άπό αιώνων εις α'ιώ-
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νας παρεδίδοντο, έχανον δ' ούτω τόν σΰνδεσμόν των πρός τάς άρχι-
κάς κοινωνίας, αί όποιαι είχον παράσχει την άφορμήν καί τόν πυρήνα
τοΰ σκιόμματός των, άπέβαλλον ταυτοχρόνως καί τήν άρχικήν σκω-
πτικήν των σημασίαν. Ή έννοια τοΰ σκώμματός των, πρός ώρισμέ-
νους τόπους καί ώρισμένους χρόνους συνδεομένη, δέν ήτο πλέον νοητή
εις άλλους τόπους καί εις άλλους αιώνας. Τό σκώμμα ούτως ήτόνισεν,
ο δέ γέλως καί ή ευθυμία, ή συνοδεύουσα αύτάς, συμφώνως πρός τό
σύνηθες έν τή ψυχολογία τών συναισθημάτων φαινόμενον τής υπο-
καταστάσεως τών έλατηρίων, έξετόπισε βαθμηδόν αύτό καί
απέβη αυτή νέος σκοπός καί έλατήριον τών διηγήσεων. Ούτως άπό
σκωπτικών μετεβλήθησαν αύται είς εύθύμους, είς πραγματικώς δηλαδή
εύτραπέλους. Καί έφ' όσον μέν έξηκολούθουν ή καί έξακολουθοΰν
ακόμη ν' άποδίδωνται είς κοινωνίας, διατηρούν καί κάποιαν σκωπτικήν
χροιάν. Πολλαχοΰ όμως απώλεσαν καί τόν σύνδεσμον τοΰτον πρός τάς
κοινωνίας καί άπεδόθησαν εις άτομα, τά οποία κατά τόπους άπετέλεσαν
τόν τύπον τοΰ γελοίου καί τοϋ κουτοπονήρου,:όπως π. χ. είναι ό Να-
στραντίν Χότζας είς τούς Τούρκους, ό Μπερτόλδος καί ό Μπερτολδΐ-
νος εις τούς 'Ιταλούς κτλ., ούτω δ'έχασαν καί τό τελευταίον ίχνος τοΰ·
σ·ί(όμματος καί άπέβησαν εντελώς εύτράπελοι.

Αί εύτράπελοι αΰται διηγήσεις βαθμηδόν, καθ' όσον άνεπτύσσετο·
ή διηγι/σις ώς μέσον ψυχαγωγίας, ώς λογοτεχνικό ν δηλαδή λαϊκόν
είδος, άπετέλεσαν καί αύται παρά τά σοβαρώτερα παραμύθια διηγη-
ματικόν είδος καί ώς τοιαϋται πλέον έκαλλιεργήθησαν, ιδιαιτέρως μά-
λιστα είς μερικούς λαούς, καί έπλουτίσθ·ησαν καί μέ άλλα πλήν τών
πρωτογόνων θέματα. Πλήν τούτου πολλαχοΰ οί λαϊκοί άφηγηταί συγ-
κεντρώνοντες εις έν πρόσωπον ή είς μίαν κοινωνίαν ή είς έν ζώον τάς
διαφόρους έπεισοδιακάς ταύτας διηγήσεις άπήρτισαν αύτάς είς συνεχή
άφήγησιν καί έδημιούργησαν ούτω πολλαχοΰ μικροτέρας έν ε'ίδει πα-
ραμυθιών διηγήσεις, εις τάς οποίας όμως πολλάκις εύκόλως διακρίνει
κανείς τά άνεξάρτητα επεισόδια, έξ ών άπετελέσθησαν.

"Επειτα, καθ° δν τρόπον πρωτόγονοι περί ζώων παραδόσεις έλα-
βον σκωπτικήν μορφήν, ούτως εις κάπως προηγμένα στάδια καί άλλαι
διηγήσεις σοβαρώτεραι, καί δή τά παραμύθια, τών οποίων δέν ήτο
πλέον πιστευτός ό φανταστικός κόσμος, έπαρφδήθησαν υπό τών άφη-
γητών καί έλαβον εύτράπελον μετά σκώμματος χαρακτήρα. Κλασσικόν
παράδειγμα είς τήν διηγηματικήν ποίησιν έχομεν τήν παρωδίαν τής
Ίλιάδος, τήν Βατραχομυομαχίαν. Ούτως έπλάσθη άρκετόν πλήθος εύ-
τραπέλων διηγήσεων, αί όποιαι έσχον εύρυτάτην εις τούς λαούς διά-
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-δοσιν. Πολλαί τούτων ήδη ενωρίς συνεκεντρώθησαν καί κατεγράφησαν
■εις διάφορα ποικιλώνυμα βιβλία, τά οποία καί σήμερον άκόμη φέρον-
ται εις τάς χείρας τών λαών ώς λαϊκά. Άρκεταί δ3 έξ αυτών καί είς
τήν λογοτεχνίαν παρέσχον ύλην, καθώς αντιστρόφως άλλαι, λογοτε-
χνικήν έχουσαι άρχήν, διεδόθησαν καί παρέμειναν εις τόν λαόν ώς
λαϊκαί. Μία δέ τοιαύτη πλούσια λογοτεχνική πηγή, ή οποία πιθανώ-
τατα πολλάς διηγήσεις παρέσχεν εις τόν έλληνικόν λαόν καί έξ αύτοΰ
είς πλείστους άλλους, είναι, ώς κατωτέρω θά δείξωμεν, τό λαϊκόν
θέατρο ν τών ελληνιστικών χρόνων, οί μίμοι.

Τοιαύτη τις κατά πάσαν πιθανότητα ύπήρξεν ή έξέλιςις τών ευ-
τράπελων διηγήσεων. 'Αφού όμως άπαξ αύτη συνετελέσθη καί άπηρ-
τίσθη τό πλήθος τών διηγήσεα)ν, λόγω τής στενής συγγενείας μεταξύ
τών σκωπτικών καί τών κυρίως εύτραπέλων δέν έλειψαν καί αί περι-
πτώσεις, καθ' άς άντιστρόφως πρός τήν όδόν τής εξελίξεως διηγήσεις
έξ ύπαρχής εύτράπελοι απεδόθησαν εις ώρισμένους τόπους καί πρό
•οωπα καί έλαβον ούτω χαρακτήρα σκωπτικό ν.

φ

Έξ δσων ει'πομεν δύναται νά έννοήση κανείς πόσον δύσκολον
είναι νά όρισθή έκάστοτε ή αρχική προέλευσις μιάς εκάστης τών εύ-
τραπέλων διηγήσεων, όσαι σήμερον φέρονται είς τό στόμα τών λαών.
Έφ' όσον δηλαδή αύται εύρίσκονται διαδεδομέναι είς πλείστους λαούς,
•εύρίσκονται δέ πολλάκις καταγεγραμμένοι καί είς βιβλία άρχαία, όπως
ό Φιλόγελως τοΰ Τεροκλέους, καί νεώτερα, δυσκολώτατον είναι νά
έξακριβωθή είς έκάστην περίστασιν πότε πρόκειται περί άρχήθεν λαο-
γραφικοΰ ή λογοτεχνικού μνημείου καί πότε περί αύθιγενοΰς γενέσεως
ή περί κοινής κληρονομιάς ή περί μεταναστεύσεως καί δανεισμού, καί
έν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει τίς ό δανείζων καί τίς ό δανειζό-
μενος καί ποίον τό άρχικόν κέντρον τής διαδόσεως.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΥΤΡΑΠΕΛΟΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ

Α') ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

Αί εύτράπελοι διηγήσεις παρά τώ έλληνικώ λαώ δέν έχουν ίδιαί-
τερον όνομα, άλλά φέρονται μέ τά ονόματα, μέ τά οποία δηλοΰνται
καί άλλαι διηγήσεις, οιον μεαελέδες ή μααάλια, παραμυθία, μνθοι.
Είδικώτερον κάπως είνοί έν χρήσει τά ονόματα μονραμπάδες καί
καλιώρες.
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Ώς πρός τήν διαίρεσιν αύτών διακρίνομεν και παρά τώ έλληνικώ
λαώ τάς κατηγορίας, τάς οποίας ύπεδείξαμεν ανωτέρω, δηλαδή πρώ-
τον τάς εντελώς τοπικής, τάς σκωπτικής ομάδων, τάς κυρίως ευτρά-
πελους, και τάς διεξοδικάς εν εϊδει παραμύθιον ή τα ευτράπελα πα-
ραμύθια. Πρέπει όμως νά σημειωθή, ότι ή διαίρεοις αύτη αποβλέπει
αποκλειστικώς εις τήν σημερινήν μορφήν τών διηγήσεων και λαμβάνει
αυτάς ακριβώς, όπως παρουσιάζονται σήμερον ενώπιον ήμών, ούδεμίαν
δ'έχει άναφοράν ούδ' ανατρέχει είς τήν άρχικήν αύτών προέλευοιν.

α') ΤοπικαΙ.

Ό ελληνικός λαός είναι κατ* εξοχήν καί ήδη άπό τής άρχαιότη-
τος φίλος τοΰ σκο'ηιματος καί τοΰ γέλωτος, αί δέ κατά τόπους φερό-
μεναι εύτράπελοι τοπικαί διηγήσεις είναι πολυάριθμοι. H ζωή καί
ή πραγματικότης είναι πάντοτε πλουσία πηγή εις άφορμάς πρός γέλωτα
καί σκώμμα. Κάθε δέ τόπος καί κάθε χωρίον έχει, ώς έπί τό πλείστον^
καί τόν κωμικόν του ήρωα, ό οποίος παρέχει τήν ύλην καί τήν άφορ-
μήν, όπως γεννηθούν ποικίλαι διηγήσεις είτε έκ τοΰ φυσικού είτε
πολλάκις καί πλασταί. Ούτω π. χ. διηγοΰνται έν Κέρκυρα περί τίνος,
μωροΰ ποιμένος Μιχάλη τ"Αρζάλη, ότι εισήλθε κάποτε εις έ'να παρεκ-
κλήσι καί έπαιζε τό σουραύλι του, κατόπιν δέ προσεκάλει καί τήν ει-
κόνα τής Παναγίας νά παίξη καί αύτή. Επειδή δέ δέν εΐσηκούετο,
έσήκωσε τό σουραύλι, διά νά κτυπήση τήν εικόνα. Σηκώνοντας όμως
τό χέρι του έκτύπησε μέ τό σουραύλι τήν κανδήλα, ή οποία άποσπα-
σθείσα κατέπεσεν έπί τής κεφαλής του. Εις τήν Γκιουμουλτζίναν τής
Θράκης υπήρχε προ ετών περίφημος τις μωρός, Λέτσιους (— Αλέξαν-
δρος) καί σκωπτικώς Μανταλέτσιους (= Βουβαλολέτσιος) καλούμενος,
περί τοΰ οποίου πλήν άλλων διηγούνται καί τό άκόλουθον :

Μιά φουρά έκλουθι ή μάννα τ'. Αυτοί πάλι κοιμοϋdαν κουdά τς.
Κεΐ που έβριχι του χέρι τς, γιά νά στρίβ' (Ιή ρόκα τς, πιτάζουdαν
σταλαματιές στά μούτρα τ\ Ξύπνησι. Πασπατεύ' τον μούτρον τ',
ουγρό. «Μάννα, λέει, ιδού τον ονείρου, ιδού κ! τον θάμα. —"Αμ τί
είνι, μπρε Λέτσιου ; —Νά ! είδα πώς ή μα ν 'ζ dovv Ίουρδάνη που-
ταμό κι βαφτήσ'κα. "Αν δέ πστεύ'ς, νά κι τά ν'ιρά».

Αί τοιαΰται διηγήσεις, συνήθως δέν υπερβαίνουν τά στενά το-
πικά όρια, καί διά τοΰτο καί πολύ ολίγον είναι γνωσταί, οί δέ συλλο-
γείς σπανίως τάς προσέχουν. Μόλα ταύτα δέν λείπουν καί παραδεί-
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γματα εύρυτέρας αυτών διαδόσεως. Έν τοιαύτη περιπτώσει επέρχεται
βαθμηδόν ή λήθη τών προσώπων πρός τά οποία αρχικώς συνεδέοντο.
Ούτω χάνουν αί διηγήσεις τόν τοπικόν αυτών χρωματισμόν, καθί-
στανται απλώς ευτράπελοι. Τοιαύτη τις π. χ. φαίνεται vù είναι ή ακό-
λουθος"

λίιά φορά ένας τον καιρό τον τρι'ιγοί' πήγε μαζί με το δονλο τοι<
■ατό σπιτάκι, που είχε ατά χωράφια. Το βράδυ, πού κοιμηθηκανε.
λέει ό αφέντης τον δούλου νά τον σηκώσι] πολύ πρωί. Την άλλη
μέρα δονλος και άφεντικος ξυπνήσανε και ηταν νύχτα ακόμα.
«'Άνοιξε, τον λέει ό άφεντικός, τό παράθυρο νά δ Γ ς αν ξΐ]μέρωσε».
Πάει εκείνος έτσι πού ηταν ζαλισμένος απ' τόν ύπνο και ανοίγει τό
ντουλάπι, πον ηταν κατάτοιχα και μη βλέποντας φως καί άκούοντας
τη μυρουδιά του τυριον, πον φύλαγαν εκεί, γυρίζει καί λέει τον
αφεντικού του: «-Σκοτάδι ! "Αδης ! καί μυρίζει τνρίλες».

Δέν είναι όμως πάντοτε εύκολον, vù καθορισθή, αν μία τοιαύτη
διήγησις πράγματι καί εξ αρχής ήτ° τοπική καί δέν προέρχεται έκ πα-
ραδόσεως. Διότι καί εις τάς περιστάσεις ακόμη έκείνας, καθ' ας ή διή-
γησις εις ώρισμένον τοπικόν πρόσωπον αναφέρεται, δύσκολον είναι
ν' άποφανθή κανείς οριστικώς περί τοϋ τοπικοΰ αυτής χαρακτήρος,
•αφ' οΰ είναι γνωστόν ότι ό λαός, οσάκις εΰρη τόν στόχον τοΰ σκώμ-
■ματός του, συνηθίζει vù περισωρεΰη περί αυτόν όσα καί έκ παραδό-
σεως ακόμη σκώμματα γνωρίζει.

Τό ύφος τών διηγήσεων τούτων, όπως καί τών σκωπτικών έν
γένει, είναι σΰντομον καί ανεκδοτικόν. Ό δέ σκωπτικός αυτών χαρα-
κτήρ καί ή σχέσις πρός ώρισμένα έλαττώματα συνετέλεσαν πολύ, όπως
χρησιμοποιηθοϋν καί ώς παραδειγματικοί, καταντήσουν ούτω παροι-
μιώδεις, έκ τών οποίων καί παροιμίαι πολλάκις προέκυ\|>αν, καθώς
θέλομεν εϊπει εις τά περί παροιμιών.

6') Σκωπτικοί ομάδων.

Έκ τών σκωπτικών πολυπληθέστεροι είναι αί εις διάφορα κατά
τόπους χωρία αναφερόμενοι, τά περιπαίγματα τών χω-
ριών. Καθ' δν δηλαδή τρόπον καί εις τούς κατά φύσιν καί ε'ις όλους
■έν γένει τούς λαούς οί γείτονες συνήθως άποτελοϋν τόν στόχον τών
σκωμμάτων, κατά τόν αύτόν τρόπον καί είς τήν νεωτέραν Ελλάδα διά-
φορα κατά τόπους χωρία άπετέλεσαν τόν στόχον τών περιοίκων καί
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διηγούνται περί αύτών διάιρορα σκωπτικά ανέκδοτα, σκώπτοντες τό
γλωσσικόν ίδύομα, τήν άμάθειαν, τήν άγνοιαν καί τήν ηλιθιότητα, τήν
άγροικίαν, τήν άφέλειαν, τήν φιλαργυρίαν, τήν νωθρότητα καί άλλα
παρόμοια ελαττώματα. Ούτω π. χ. είς τήν άκόλουθον σκωπτικήν διή-
γησιν σκώπτεται τό ιδίωμα τών Βικιανών τής Χίου'

Δνό Βικιανοι άρρωστοι ήταν είς τό είαοκομεΐον ' στην ι'διαν κά-
μαρη. Ό ένας έφώναζζεν τον είσοκόμον : «".4 τσονννίαω*. α τσονν-
νίσω». Ό εΐαοκόμος, 'εν έκαταλάβαινε. 'Αριυτά τόν άλλον νά τον
ίηγήση, κι ό άλλος επήγε ν κοντά τον και τον λέ : «Ειντα <)ές, μωρέ
πατριώτη ;» πάλι εκείνος : «".I τσονννίσω». . 1 ε ό άλλος τον εισο-
κάμον : «Φέρε τον την πάπιαν\ αγώριμ //or».

CH ακόλουθος σκώπτει τήν άγροικίαν τών Βυτινιωτών τής Γορ-
τυνίας :

«Ρέ. ε'λεγε ε να ς ξνλοκόπος άπό τή Βντίνα στον άλλον, νά γί-
νουμε σνμπεθέροι. Ρέ, έχω τσιονπα ' καλή. "Οταν έρχεται ό μου-
σαφίρης και βαίνη τό τραπέζι, λέει τό' κ α λ ώ ς ώ ρ ί σ α τ ε'
και 'όταν τό σηκώνη πάλι λέει κ α λ ω ς ό) ρ ί σ α τ ε ».

(Έκ τοϋ ανεκδότου ύλικοϋ ΛΓ. Λάοκαοι/).

Ή ακόλουθος σκώπτει τήν άγροίκον βωμολοχίαν τών Νεοχωρι-
τών τής Χίου"

"Ενας είς τήν λιτανείαν εβαστονσεν τό κάνισμα τοΰ Άγιου Νι-
κόλα. Έκεΐ π ο ν πήγαινε τοί"' 'ππεσεν κάτιο καί ησπασεν τι) κάνισμα.
"Αμα τό 'δεν σπασμένο, έχτνπησεν τά χέρια του στά μεριά τον και
εΐπεν : «Ιίά' στό διάβολο (5 μεγαλόχαρος /»

Είς τήν άκόλουθον σκώπτεται ή βλακεία τών Βικιανών'

"Ενας άβιζζής3 Βικιανός γλέπει εν αν κύρακαν είς τό δέντρον
κα'ι τον τρανηξεμ. μά εκείνος τό 'σκασεν κ' ί πέταξε. ..If' τι. υ κ' εκεί-
νος : «Πετάς εσύ, μά πετώ κ' εγώ», και παίρνει δρόμον νά τόμ
πιάαγι. Ιίά' στην άκρια τοΰ κρεμμον κ' έχτνπησεν τά χέρια τον σά
φτερά, για νά μάθη νά πετά, κ' έπήρεν τοι> κ' ήρτεν κάτω.

1) νοσοκομεϊον. 2) {Ια ουρήσω. 3) ούροδοχείον. 4) κόρη. 5) κυνηγός.
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ΕΙς τήν άκόλουθον ή φιλαργυρία τών Καστρινών τής Χίου'

"Ενας Καστρινός ταιγγοννης ήδωκεν έναγ κομμάτι παννϊ σ' ένα μ
μάστορη, γιά νά τον κόμη καλονππάκι. Τόν έρώτησεν : «Πόσα ·β<\
σον δώκω ; ». Λέ' του ό μάστορης, «Δέκα γρόσα». Λέ' ό τσιγγούνης
Καστρινός, «"Οχι, γιατί εΐν' ακριβά, θά σου δο')κω δέκα γρόσα, νά
μον κάμης δνό». Λέ' ό μάστορης : «Σον κάμνω.— Κάμνεις μον πέντε,
έξι, έφτά, οχτώ, εννιά, δέκα, μέ τους ΐδιονς παράδες ;» cO μάστο-
ρης επαραδέχτηκεν νά τον κάμη δέκα καλουππάκια άφ τό ίδιο παννϊ
μέ τους ίδιους παράδες. Τήν αλλην ήμέραν τον φέρνει ό μάστορης
δέκα καλονππάκια μικρά. «Βρέ, τον λέ' ό Καστρινός, εύτά 'ναι για
μωρουδάκια, τί λογιώς βά τά φορέσω εγώ;» Ό μάστορης τοϋ λέ' :
«Κατά πώς πον μον 'πες τά 'καμα, αφέντη. Δέν μον 'πες δέκα νά
βγάλω άφ τό ίδιο παννϊ ; — Βρέ, μά τόσομ μικρά σοϋ 'πα νά μου
τά κάνης ; Στάσου νά' δής». 'Εκεί έτσακωθήκανε κ' έκάμανε τά κα-
λονππάκια τως φιτίλια φιτίλια.

Εις τήν άκόλουθον ή άγνοια συνηθέστατων πραγμάτων'

"Ενας άπό τή Μέσα Μάνη δέν ήξερε τί ήταν τά χλωρά σύκα.
Μιά φορά, που έτυχε νά πάη στήν Καλαμάτα, βρήκε έναν πατριώτη
τον καί τοϋ γύρεψε νά τοϋ δείξη νά τά lôfj. 'Εκείνος τότε παίρνει
καί τόν πάει σ' ένα συκοπερί βολο, που ήτον συκιές μέ γινόμενα
σϋκα, καί αυτός νά σκαρφαλώαη'*άπάνον καί νά τοϋ ρίχνη άπό κείνα
κει καί τοϋ τά 'δείξε, νά τά φάη, νά δοκιμάση. Κάβησε λοιπόν δ
Μανιάτης, ("πως τον είπε, καί ό σύντροφος τον άνέβη ατή συκιά,
καί τοϋ 'ριξε ένα αϋκο. "Εσκυψε ό καλός σον ό Μανιάτης νά τό πάρη.
'Λλλ.ά κει ήταν ένα μικρό αυλάκι, καί άντί νά πάρη τό αϋκο, γελά-
στηκε κ' έπιασε ένα βάβρακα, πον ήταν κ' εκείνος πράσινος κ' έμοιαζε
μέ τό αϋκο, τόν έσκισε κ' έφαγε τό μισό. Δέν τοϋ πολυάρεσε όμως,
είδε καί τ' άντερα τοϋ βάϋρακα, καί παραξενεύτηκε καί ρωτάει τό
σύντροφο τον : «'Έχει ό σιοϋκος άντερα ; » 'Εκείνος άπό πάνον τοϋ
φωνάζει : «'Έχει μέλι τσαί ταεχρί». "Υστερα όμως, καβώς είδε
τόν μισό βάβρακα, πού κρατούσε ακόμα ατό χέρι ό άλλος, τοϋ λέει :
«'Έ ! ζάβαλη, τό μελεοντσο έφαγες!»

Μεταξύ τών σκωμμάτων τούτων ύπάρχουν βεβαίως καί πολλά,
όπως π. χ. τό πρώτον παρατεθέν παράδειγμα, κνρίως σκώμματα,
νεωστί πλασθέντα, άκριβώς όπως σκώψουν, πλείστα όμως είναι κοι-
νότατοι καί ευρύτατα διαδεδομένοι ακωπτικαί καί πολλάκις κυρίως
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ευτράπελοι διηγηθείς, αι όποΐαι κατά τόπους περί ώρισμένους στό-
χους περισωρεύονται. Ούτω π. χ. τήν άκόλουθον περι τών Πυργου-
σίων τής Χίου λεγομένην σκωπτικήν διήγησιν λέγουσιν έν Γκιουμουλ-
τζίνη τής Θράκης περί τών κατοίκων τοΰ χωρίου Κιουτσιούκιοϊ, και
άλλαχοΰ περί άλλων τόπων"

Μιά Πυργούσαινα έρωτα μιαν άρραβωνιααμένην : «Πότε ϋά
παντρευτής ; —Τήν Τσνριατσή'. —Τα' εώ 8 τήν άλλη Τσνριατσή.
— Το' εϊντα θά αφάξης ; —Βονιν*. — Βονιν τα' έώ, βούιν τα' εσύ».

Ή άκόλουθ'ος, λεγομένη ώς σκωπτική τών Καλαμωτοΰσων τής
Χίου, έχει τήν προέλευσίν της εκ τοΰ Ναστραντίν Χότζα"

Οι Καλαμωτοϋσοι είδαν τό φεγγάρι μέσ' στό πηγάδι καί έφε-
ραν μιά πολνποδιά , γιά νά τό πιάσουν. Ή πολυποδιά ήμπλεξεν
κάτω στό πάτο τον πηγαδιού και τραυιώντας τραυιώντας ήσπααεν
τό σκοινί καί ήππεσαν ανάσκελα. Είδαν τό φεγγάρι στον ουρανό
κ' έϋαρρούσαν πώς εκείνοι τό πέταξαν εκεί απάνω. Έφώναξαν λοι-
πόν : «Καλέ, μάννα μου, ένας φέγγαρος ! γιά 'έ που τόν έπετά-
ξαμεν!»

Πλήν τών κατά τόπους χωριών και τά σΰνοικα έθνη, π. χ. οι Γύ-
φτοι, οί Εβραίοι, οί Τούρκοι, οί 'Αλβανοί άπετέλεσαν τόν στόχον
διαφόρων σκωπτικών διηγήσεων, έν αις σκώπτονται ώρισμένα αυτών
ελαττώματα, οίον τών Γύφτων τά έπαγγέλματα καί ή πτωχεία, τών
Τούρκων ή αύθαιρεσία, άλλά συγχρόνως καί ή κουτοπονηριά, ή άφέ-
λεια καί ή ευπιστία, τών Εβραίων ή φιλοκέρδεια, ή πανουργία καί ή
δειλία, τών 'Αλβανών ή φιλαργυρία καί τό ληστρικόν κττ. Ούτω διά
τούς Γύφτους διηγούνται τά εξής :

"Ενας Γύφτους ήλιγι* μιά φονρά : «Φύσα, όρε ντελή βοριά'
<ροί/.ς ίου φσώ κ' ιγώ' νά ίδοϋμι ποιος θά ν'κήσ'»". Κι αάν έγίνκ'
δ ντελή βοριάς κατώτιρους, ου γύφτους ήλιγι : «Φυσά, καημέ.νι
ντελή βοριά, νά πάρ'ς γύφτ'κη ψ'χή, νά ιδώ τ! /là καταλάβ'ς ; »
κι ξιψυχονσι.

Τό άκόλουθον έκ Πόντου προερχόμενον, σκώπτει τήν γλώσσαν
τών 'Αρμενίων 7.

1) Κυριακή. 2) έγώ. 3) βόδι. 4) αρπάγη. 5) ελεγε. 6) θά νικήση.

7) Μεταφράζω εκ τής Ποντικής διαλέκτου.

15
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Τό ψωμί παραπονέθηκε στό θεό : «'Εγώ είμαι που συντηρώ
τους ανθρώπους κ' οί Άρμένοι γιατί με λένε με άσκημο όνομα
χ ά τ ς ; » Κι δ Θεός πάλι είπε : «Άμ' εγώ καλά, δέ ϋ·νμώνω πον
μέ λένε ά ο τ ρ ά φ τ ς ; »

"Επειτα έν αυτή τή ελληνική κοινωνία διάφοροι κοινωνικά! τά-
ξεις ιδιαιτέρως προσείλκυσαν τό σκώμμα καί απέβησαν τό κέντρον καί
ό στόχος διαφόρων σκωπτικών διηγήσεων. Τοιαΰται κοινωνικαί τάξεις
είναι πρωτίστως οί κληρικοί, τών οποίων σκώπτεται ή άγραμματω-
σΰνη, ή φιλοχρηματία, ή λαιμαργία, ή λαγνεία κτλ., έπειτα οί χωρικοί
έν γένει διά τήν άγροικίαν καί τήν χωρικήν άμάθειάν των, αί γυναίκες
διά τήν νωθρότητα, τήν πολυλογίαν, τήν προσποίησιν καί τά έλαφρά
των ήθη, τέλος οί έχοντες διάφορα σωματικά ή ηθικά έλαττώματα,
οίον κωφοί, ψεΰσται κτλ. Οϋτω π. χ. δια τήν άγραμματωσΰνην τών
ιερέων διηγούνται τό έξής :

"Ενας παπάς άγράμματος την Πασκαλιά μετά τό Χριστός ανέ-
στη ρίχνοννταν ' αυτός πρώτα κα! κοντά σ' αυτόν κ οί αλ/Γ οί χον-
ριανοι κ' έτσ' έβγαναν την εκκληαιά, γιατί δέν ήξιρι τι άλλου νά πι'/.
Μιά χροννιά στην εκκλησιά εκείνοι' τοϋ χονριον έλαχι κ' ένας ξέ-
νους. Où παπάς κατά τη συνήθεια θύμιασα πρώτα, αλλά σάν τον ν
πήρι του μάτι τ' τούν ξένου, έκατσι τότι μέσα στην άγιά τράπεζα.
«Ντε, παπά, λεν' οί χονριανοί, δέ ·θά κάνονμι Πασκαλιά φέτον ;»
Ματά βγήκε ου παπάς πάλι κί κοίταξι, κί σάν τουν ξαναεΐδι, λέει:
«"Οσον ε!ν' ον ξένους, οντι φέτον ούτι τον χρόν Πασκαλιά».
Κ' έτο' οί χονριανοί έβγαλαν τουν ξένον άπ' τήν εκκλησιά κ' έκαναν
κατά τά σννηθισμένα την Πασκαλιά. ("Ηπειρος).

Τό άκόλουθον σκώπτει τήν φιλαργυρίαν, συνάμα δέ καί τήν δλι-
γωρίαν των πρός τά ιερά :

Κάποιος παπάς κάνοντας αγιασμό, άφίνει τό διάβασμα τον καί
ρωτάει κείν', πού έκανε τόν αγιασμό : «7'σ' λογαριάζεις γιά, Βαρσαη,
πόσοι γίντι ; — Πέντε, λέει ή Βαρσαή». Κ' έτσι ξακολονθηοε πάλι
ο παπάς τό διάβασμα τον.

Τό άκόλουθον σκώπτει τήν άγνοιαν τών χωρικών :

Μιά χωριάτισσα ήρθε α' ένα σπίτι κ' εκεί πού έστεκε είδε τον

1) έπηδοΰσε.
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εαυτό της και τούς άλλους μέοα ατόν καθρέφτη. Ένόμισε πώς ήταν
παραθύρι και ατό αλλο σπίτι κάθονταν άλλοι. Έσίμωσε λοιπόν
οτόν καθρέφτη καϊ είπε : «Καλώς κάθεστε» '. (Έκ του Ιΐοντικοϋ;·

Τό άκόλουθον τήν πολυλογίαν τών γυναικών :

Μιά γυναίκα φορτωμένη μιά μεγάλη στάμνα νερό απάντησε
μιαν άλλη και εφτά μέρες χωράτευαν χωρίς νά κατεβάαη τή στά-
μνα άπ' τόν ώμο της. Κι όταν πιά πήγαιναν νά χωριστούν, λέει ή
υοτερινή : «Στάσου, καημένη, λιγάκι ακόμα. Κάτι κι άλλο f)à σου
'λεγα και τό ξέχασα». (Έκ τοϋ ΙΊοντικοϋ).

Παρά τάς διηγήσεις ταΰτας, τάς εις ανθρώπους άναφερομένας,
εις τήν κατηγορίαν τών σκωπτικών διηγήσεων υπάγονται και αι διάφο-
ροι αιτιολογικοί παραδόσεις, όσαι έπλάσθησαν, όπως περιπαίξουν
διάφορα αστεία ελαττώματα ανθρώπων ή ζώων καί περί τών οποίων
ωμιλήσαμεν ήδη είς τά περί παραδόσεων, ώς επίσης καί διάφοροι άλ-
λαι σκωπτικοί διηγήσεις ζώων, περί τών οποίων θέλομεν ομιλήσει
κατωτέρω έν τοις περί μύθων.

Κοινόν νΰν χαρακτηριστικό ν άπασών τών άνωτέρω σκωπτικών
διηγήσεων είναι τό σΰντομον καί άνεκδοτικόν τοϋ ΰφους καί ό περιο-
ρισμός αύτών εις έν καί μόνον έπεισόδιον. "Ο,τι δέ παρετηρήσαμεν εν
γένει περί τών διηγήσεων τούτων, ότι άπό στόματος εις στόμα καί
άπό τόπου είς τόπον μεταφέρονται καί άποδίδονται καί περισωρεύον-
ται πολλάκις έκασταχοΰ είς άλλον στόχον, τούτο ισχύει έπίσης καί διά
τάς νεοελληνικός καί μάλιστα τά περιπαίγματα τών χωριών. Αί αύταί
ίστορίαι έκασταχοΰ είς άλλα χωρία άποδίδονται. "Οπως δ' αί τοπικαι
διηγήσεις, ούτω καί αύται είς πολύ μείζονα μάλιστα βαθμόν κατήν-
τησαν παροιμιώδεις καί συνεπτύχθησαν πολλάκις είς παροιμίας,

y') Κυρίως εύτράπελοι διηγήσεις.

Πολλαί τούτων, καθώς καί εν τοις γενικοις παρετηρήσαμεν, προέρ-
χονται ή μάλλον συνήθως είναι αύταί αύται αί σκωπτικοί, άλλοτε μέν
αυτούσιοι, άλλοτε δέ κατά τό μάλλον ή ήττον τροποποιημένοι, αί
όποίαι, άποσπώμεναι άπό ώρισμένου στόχου καί αορίστως λεγόμενοι

1) Τό σκωμμα είναι ήδη άρχαΐον, λεγόμενον περί τής Άκκοϋς, προερ-
χομενον έκ τής δωρικής κωμωδίας.
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ή είς ώρισμένους τύπους αποδιδόμενοι, οίος λ. χ. ό Ναστραντίν Χό-
τζας, μεταβάλλουν τόν σκωπτικόν αύτών χαρακτήρα είς απλώς εύτρά-
πελον. Επειδή όμως, όπως εϊπομεν, πολλάκις καί τό άντίστροφον
συμβαίνει, εξ αρχής δηλαδή εύτράπελοι διηγήσεις αποδιδόμενοι εις ώρι-
σμένους τόπους λαμβάνουν χαρακτήρα σκωπτικόν, δέν είναι εύκολον
πάντοτε ν' άποφανθή κανείς, ποίος ήτο ό αρχικός χαρακτήρ τής διη-
γήσεως καί ποία ή αρχική προέλευσις. Όθεν εις έκάστην περίστασιν
είναι ανάγκη ιδιαιτέρας έρεύνης.

Τό είδος τούτο τών κυρίως εύτροπέλων διηγήσεων είναι βραχύ
καί άνεκδοτικόν, αί δέ διηγήσεις φέρονται ή άνωνύμως ή συνηθέστερον
ύπό τό όνομα τοΰ πασιγνώστου είς τόν έλληνικόν λαόν Ναστραντίν
Χότζα, άδιάφορον αν αρχικώς ανήκον εις αύτόν ή όχι.

Πλήν όμως τούτων έχομεν και αρκετός άλλος διηγήσεις, αί όποίαι
φαίνονται τούλάχιστον, ότι έξ ύπαρχής έπλάσθησαν ευτράπελοι. Λί διη-
γήσεις αύται περιστρέφονται περί τά αύτά άνθρώπινα έλαττάηιοτα,
περί τά οποία καί αί σκωπτικοί, μέ τήν διαφοράν, ότι λαμβάνουν ώς
άφετηρίαν τό έλάττωμα καί πλάττουν έπ' αύτοΰ κωμικά έπεισόδια όχι
διά νά σκάπτουν, άλλ' απλώς διά νά προκαλέσουν τόν γέλωτα καί τήν
εύθυμίαν. Τά έπεισόδια ταΰτα χαρακτηρίζουν βέβαια τό έλάττωμα,
λείπει όμως άπ' αύτά οιαδήποτε σκωπτική τάσις. Ούτως αί διηγήσεις
ούται μας παρέχουν τύπους κωμικούς, οίον τοϋ άμαθοΰς ή τοΰ
άπατημένου συζύγου, τοΰ πανούργου ή τοΰ ηλιθίου ή πείσμονος ύπηρέ-
του, τοΰ άσελγοΰς κληρικοΰ, ή καί γενικώτερον, τοΰ ηλιθίου, τοΰ κου-
τοπονήρου κτλ. Πολλάκις λαμβάνονται ώς άφετηρία χαρακτήρες καί
έλαττώματα συνοίκων λαών καί πλάττονται διηγήσεις, έν αΐς μάς πα-
ρουσιάζονται ώς τύποι ό άδικος καί αύθαίρετος Τοΰρκος ή ό δωρο-
φάγος κατής, ό πανοΰργος Εβραίος κτλ. Τοιαύτη διήγησις είναι π. χ.
ή επομένη, έχουσα άφετηρίαν τήν άγροίκον άμάθειαν τών ορεσιβίων
ποιμένων :

Στο χωρίο εκείνο τήν ήμέρ' αντή φιλοξενοναεν ό Μπαρμπα-
γιάννης το σέμπρο τον τσομπάνη Μήτρο, πον είχε έρθει άπό τι)
μαντρί νά φέρη τήν μπηξιά στο σέμπρο τον κουμπάρο Γιάννο. Κατά
πον 'τνχε αντή ή ευκαιρία νά 'ρι)ή δ τοομπάνης στδ χωριό τή μέρα
πον 'ρ/)ε κι δ . Ιεσπότης, λέει ό Γιάννος τον σέμπροιι τον Μήτρον :
« Iii' πάς σήμερα, ρέ Μήτρο, κι άπ' τήν εκκλησιά, νά δής πον ήρθε
δ Ιεσπύτης κι άπολείτονργα νά 'ρθής νά κολατσίσονμε ;» Σάν άκουσε
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<5 Μήτρας πώς ήρθε υ . Δεσπότης καί λειτουργάει στήν εκκλησιά, ση-
κώθηκε κα\ πήγε.

Δέν πέρασε μιά ώρα και νά α' τον πάλι κ' έρχεται καί μπαίνει
■άντρειωμένος. «Καλώς το Μήτρα, φιονάζει ό Μπαρμπαγιάννης. κά-
τσε τώρα νά μάς πής τί είδες κ' εαν στην εκκλησιά, πον λειτούρ-
γαε δ Δεσπότης. —Τί νά σον πώ, κουμπάρε Γιάννη! Τό προφαν-
τικό πον είδα, δεν τό 'χα ξαναϊδή ατή ζωή μον. Μπαίνω μέσ' ατήν
εκκλησιά, πον ήτανε ονλο τό χωριό σας μαζωμένο και κόλλησα
κ' εγώ σέ μιά γωνιά, μέσα βαθιά' έβγήκε άπό μιά πόρτα δ παπάς
μαζί μέ κάτι άλλους αλλιώτικα ντυμένοι. Χά σ' καί βγαίνει κ' ένας
τρανός καί φόρειγε απάνω τον τά ΐγκλια καί τά πανίγκλια καί τό
μπελά τον κεφαλιού τον. Βάσταγε ατά χέρια καί μιά κλίτσα καί
στάθηκε στη μέαη. Σηκώνει μωρέ μονομιάς τό χέρι τον καί μας
μοντζωσε ονλο ν ς καί μάς είπε: «Οί' νά χαθήτε ! » Άπό τη μιά με-
ριά τής εκκλησιάς κι άπό τ ι) ν άλλη ήτανε κι άπό ένας άνθρωπος
καί μαλώνανε' λέγανε, λέγανε, φωνάζανε, βριζόντανε, πον πιάστηκε
ό λαιμός τονς. Άφρηγκαζόμοννα κ' εγώ ν' ακούσω τί λέγανε, μά
δέν μπόρεσα và πάρω λόγο. "Ενα αοκόλι έφενγε άπό τόν ένα καί
πήγαινε στον αλλο καί όλο κάτι σπιγουνιές τονς έβανε καί Ζυμώ-
νανε εκείνοι καί βριζόν τανε. Μά δέ βάσταξε πλιά μέσα κείνος (5 τρα-
νός καί ξαναβγαίνει καί τονς μοντζωσε πάλι καί τους είπε νά χα-
θούνε. Μά κείνοι, κουμπάρε Γιάννο, χαμπάρι δέν τό 'χανε. "Εσκασα
μέ κείνο τό αοκόλι, πον ονλο τονς ρονφιάνενε κι Άναβε δ καβγάς.
Καλό ήτανε, πον δέν ήρθανε ατά χέρια, μά δέν τονς Άφηνε άπό
μέσα κείνος ό τρανός, γιατί όλο καί τονς μάλωνε. "Ε ! στά τελευ-
ταία δέ βάσταξε καί βγήκε μέ θυμό, κρατώντας μιά σιδερένια ρόκα.
που έβγανε φωτιές, καί κάποια μεγάλη κουβέντα θά τονς είπε, γιατί
αμέσως σωπάσανε. "Ε, μωρέ μάτια μου, ονλοι κ' εμείς, πού ήμα-
στε στην εκκλησιά μαζωμένοι, πράα τ ! δώκαμε μιά καί φύγαμε. Τί
γίνεται τώρα, κονιιπάρε Γιάννο, κει μέσα κ' εγώ δέν ξέρω. Μά
είδα τό δήμαρχο, πον κάλεσε κείνον τόν τρανό καί λέω πώς θά
τονς σνβιβάση.

Ή ακόλουθος εικονίζει τΰπον πείσμονος ύπηρέτου.

Μιά φορά ένας καλόγερος είχε ένα καλογεροπαίδι ανάποδο.
"Ο,τι τον έλεγε νά κάμη δέν τό έκανε, άλλά έκανε τό αντίθετο. Τον
έλεγε χάριν λόγου và μαγειρέψη, δεν έμαγέρευε, τον έλεγε νά σα-
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ρώση, δεν έσάρωνε. Είδε κι Απόειδε ό καλόγερος και τον έλεγε τά
αντίθετα. Τον έλεγε χάριν λόγου: «Τήρα μή μου φτειάοης καφέ!»
Άμέαως τό καλογεροπαίδι τον έφτειανε. «Τήρα μη μαγερέψης σή-
μερα!» 'Αμέσως τό καλογεροπαίδι εμαγέρενε. Τον έλεγε νά μή ζν-
μώοη ; έζύμωνε. Τον έλεγε νά μην πλύνη ; έπλυνε. Κ' έτσι έπέρ-
ναγε καλά ό καλόγερος.

Μια ημέρα ερχότανε στό μοναστήρι μέ τό καλογεροπαίδι του
και στό δρόμο έπιασε βρόχι) δυνατή και κατέβασε τό ποτάμι και δέν
ήμπόραγε ό καλόγερος νά πάη στό μοναστήρι. Τι νά κάμη δέν ήξερε'
άρχισε κ' έμονρτπωνε '. .1ε« στό καλογεροπαίδι : «Τήρα, βρέ, μή μί
περάσης τό ποτάμι στην πλάτη σου!» 'Αμέσως τό καλογεροπαίδι
επήρε τόν καλόγερο καλλικούτσα2 και άρχισε νάν τόν περνάη τ<>
ποτάμι. "Οντας έφτασε στη μέση, που ήτανε ή μεγάλη λαμπάδα \
τοϋ λέει ό καλόγερος : «Τήρα, μή με ρίξης μέσα!» Τότες τό καλο-
γεροπαίδι τοΰ λέγει : «Τόσα χρόνια, γέροντα, δε σε άκουσα σε τί-
ποτα, τώρα θά σ' ακούσω ; » και τον δίνει μιά τοΰ καλογέρου και
τόν ρίχνει ατό ποτάμι και τόν έπνιξε.

Ή άκόλουθος χαρακτηρίζει Τοΰρκους καί Εβραίους.

"Ενας Τούρκος σέχης ήταν άρρωστος κα) κανένας δεν μπορούσε
νά τόν κάμη καλά. "Ενας 'Εβραίος τοΰ υποσχέθηκε πώς θά τον
κάμη καλά κι αυτός τοΰ είπε πώς θά τοΰ δώση κάτι, που δεν από-
χτησε κανένας 'Εβραίος ώς τώρα. "Οταν έγινε καλά, δ 'Εβραίος
περίμενε νά πάρη χρήματα, άλλά ό σέχης τοΰ 'δωκε ένα χαρτί για
τρεΐς πήχες τόπο στον παράδεισο. Ό 'Εβραίος πήγε και τό 'δείξε
σ' έναν Τούρκο. 'Εκείνος άμα τό διάβασε, γύρεψε νά τοΰ πουλήση
τή μιά πήχυ. Τό 'μαθαν οί αγάδες καί οί πασάδες, όλοι τρέξαν και
τοΰ 'δωσαν όσα όσα γιά ν' αγοράσουν τις άλλες δυό πήχες.

"Οταν έμαθε ό σέχης πώς ό 'Εβραίος πούλησε τόν τόπο, που
του χάρισε στον παράδεισο, τόν φώναξε και τόν μάλωσε. Ό 'Εβραίος
απάντησε : «Τί νά κάμω, αφέντη μου; σκέφτηκα, τί να κάμω στον
παράδεισο εγώ; μήνα θά 'ναι κι άλλος 'Οβριός σάν εμένα; 'Εκεί
θά νά 'στε όλο ή αφεντιά σας και θά μ' έχετε εμένα σα σκυλί'
φτοϋ! ό ένας άπό δώ, τ σ ι φ ο υ τ ! φ τ ο υ ! ό άλλος άπό κεί,
τί ζωή θά νά 'ναι αυτή γιά μένα;»

1) ένϋχτοονε. 2) καβάλλα στην πλάτη του. 3) ρεϋμα.
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Είς τήν κατηγορίαν ταύτην ανήκουν και αί διάφοροι περί παθη-
μάτων τοϋ διαβόλου διηγήσεις, ό όποιος, μολονότι πονηρός, συχνό-
τατα τήν παθαίνει άπό πονηροτέρους άνθρώπους και μάλιστα άπό γυ-
ναίκας. Τοιαύτη π. χ. είναι ή άκόλουθος.

"Ενας μιά φορά επερπατοϋσε στο δρόμο καί τον έπιασε βροχή'
επειδή ήταν καλοκαιρινή βροχή καί oi λίγο (là πέρναγε, για νά μή
βραχούν τά ρονχα τον, τά έβγαλε, τά έβαλε μέο' αέ μιά στάμνα,
πον βαστούσε, καί τραύηξε το δρόμο τον. "Οταν έπέρασε ή βροχή,
τά φόρεσε πάλι. Έκεΐ τον απάντησε ό διάβολος. «Ιίώς είναι στε-
γνά τά ρονχα σον, τόν ρωτά, καί δεν έβράχηκαν με τόση βροχή;
— Ξέριο μιά τέχνη καί δέ βρέχομαι, τον λέει εκείνος. —Θά μον
τήν πής καί μένα; —:1ε στη μαρτυρώ». Με τά πολλά έζϊμησε νά
καβαλλικέψη τό διάβολο, νά πή ένα τραγούδι στό σβέρκο τον, καί
υστέρα νά τον πή τήν τέχνη. Έδέχτηκε δ διάβολος, εκαβαλλίκεψε
εκείνος καί άρχισε νά τραγούδι] λ α λ α λ ά, πού δέν είχε τελειωμό,
ώστε πού έσκασε ό διάβολος 1.

Εις τήν κατηγορίαν αυτήν επίσης δύνανται νά ύπαχθοϋν καί ευτρά-
πελοι τίνες διηγήσεις, αί όποιαι παρά τόν εύτράπελον αυτών χαρακτήρα
αφήνουν νά διαφαίνωνται καί κάποιαι διδακτικαί τάσεις. Αί
τοιαΰται διηγήσεις, μεταξύ τών οποίων πλεΐσται είναι αί άναφερόμε-
μεναι εις τά κατορθώματα γυναικών καί περί τών όποιων θά εϊπωμεν
καί κατωτέρω έν τοις περί μύθων, κατά πάσαν πιθανότητα άρχικώς
ήσαν μΰθοι διδακτικοί, λόγω δέ τοϋ εύτραπέλου αυτών χαρακτήρος
σήμερον άλλοτε μέν λέγονται ώς εύτράπελοι καί άλλοτε ώς διδακτικαί.
Τοιαύτη π. χ. είναι ή κατωτέρω, τής οποίας ό διαφαινόμενος σκοπός
είναι νά διδάξη ότι ή άλήθεια δέν είναι πάντοτε ώφέλιμος καί μάλι-
στα διά τούς ανήθικους'

Μιά φορά ένας ηγούμενος σ' ένα μοναστήρι επήρε έναν υποτα-
κτικό καί τόν εδιάταξε νά μή λέη ποτέ ψέματα. Τό παιδί τόν άκουσε.
Μιά μέρα ό ηγούμενος έμπασε στό κελλί του τήν άγαπητική του.
Οί άλλοι καλόγεροι, πον ήταν άντίϋετοι τον ηγουμένου, τήν είδανε
καί επήγαν ε στό κελλί καί έρωτήσανε τόν υποτακτικό, που έστεκό-

1) Ή παρατιθεμένη παραλλαγή αποτελείται έκ δύο έπεισοδίων, τοϋ
επεισοδίου τής βροχής καί τοϋ επεισοδίου τοΰ τραγονδιον, τά όποια ευρίσκον-
ται καί ανεξάρτητα.
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τανε άπ' δξω : «Που είναι δ ηγούμενος ; —Μέοα, είπε τό παιδί.

— Με ποιόν είναι; ερώτησαν οί καλόγεροι. —Μέ τήν άγαπητική
τον, είπε τό παιδί. —Μιορέ μίλα καλά, τοΰ λένε οί καλόγεροι, γιά
ξαναπές το». Τό παιδί επανάλαβε τό ίδιο, ότι δ ηγούμενος ήτανε
μέοα στό κελλί τον μέ τι)ν άγαπητική τον. Τότες οι καλόγεροι έτρέ-
ξανε νά φέροννε τό ήγονμενοανμβούλιο, γιά νά τόν πιάση ατά πράο α
τόν ηγούμενο.

"Οντας έφύγανε εκείνοι, άνοιξε τό κελλί ό ηγούμενος καί ερώ-
τησε τό καλογεροπαίδι τί έτρεξε. Τό καλογεροπαίδι τοΰ είπε τήν
άλήθεια, ό,τι έγινε. «Βρέ, τού λέει δ ηγούμενος, γιατί νά πής ότι
είμαι μέ τήν άγαπητική μον ; — zJè μον είπες, τοΰ λέει τό καλογε-
ροπαίδι, νά λέω τήν αλήθεια; Ναι ! τον λέει δ ηγούμενος, μά όχι
καί τέτοιες αλήθειες ! —Νά λέω καί ψέματα; τόν ρωτάει τό καλ.ο-
γεροπαίδι. —Νά λές κάπου κάπου, τον άπαντάει δ ηγούμενος.

— Καλά. τοΰ λέει τό καλογεροπαίδι».

Σέ λιγάκι έφταοε τό ήγον μενοσν μβονλιο μέ τονς κα/.ογέρους
καί ρυιτάνε τό παιδί : «Ποΰ είναι δ ηγούμενος ; —Μέοα οτό κελλί
του, λέει τό παιδί. — Μέ no ιόν ε ; τόν ξαναρωτάνε. — Μέ τήν κάπα
τή δική του, λέει τό καλογεροπαίδι. —Μωρέ μίλα καλά, τοΰ λένε
οί καλογέροι. Τί μας είπες πρυιτύτερα ; — Αύτό σας είπα, λέει τό
καλογεροπαίδι. -—Μωρέ δε μά ς είπες μέ τήν άγαπιμική τον; τον
λεν, οί καλογέροι. —"Οχι, τούς λέει τό παιδί, μέ τήν κάπα τή δική
τον σάς είπα». 'Έτσι φιλονικήοανε κάμποσο καί έφύγανε καί τήν
εγλύτωοε δ ηγούμενος με το ψέμα τοΰ παιδιού.

Τό ΰφος τοϋ είδους τών διηγήσεων τούτων, ώς παρατηρεί μό-
νος του ό αναγνώστης, ούτε πολύ σύντομον και άνεκδοτικόν είναι,
όπως τών προηγουμένων, ούτε όμως καί πλατύ, παραμυθιακόν. Τά
έπεισόδια είναι πλείονα, αλλά στενώς εις έν όλον συνδεδεμένα. Ούτως
αί διηγήσεις αύται κατέχουν μέσον τι μεταξύ τής βραχύτητος τών έν-
τελώς έπεισοδιακών άνεκδοτικών πρωτογόνων διηγήσεων καί τοΰ πλά-
τους τών ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ παραμυθιού διαμορφωθεισών διεξο-
δικών, τών παραμυθιακών.

δ') Εύτράπελα παραμύδια.

Ταΰτα καί παρά τω έλληνικώ λαώ, ώς καί έν γένει παρετηρήσα-
μεν άνωτέρω, δύνανται νά διακριθοΰν είς δύο είδη' άφ' ενός μέν εις
εκείνα, τά όποια έπλάσθησαν έν εί'δει παραμυθιού διά τής παραθέσεως
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καί συμπλοκής καί οίονεΐ συσσωρεύσεως πλειόνων έπί μέ-
ρους επεισοδίων είς έν πολυσύνθετον όλον, αφ5 ετέρου δέ είς
εκείνα, τά όποια αποτελούν οιονεί π α ρ ω δ ί α ν τοΰ παραμυθιού.
Τοιαύτα τοΰ πρώτου είδους είναι π. χ. τό παραμύθι τοΰ ηλιθίου, ό
όποιος έρωτα τί νά εύχεται είς τούς απαντώντας, επαναλαμβάνει δέ
κατόπιν τήν εύχήν δλως διόλου εις άκατάλληλον περίστασιν καί δέρε-
ται διαρκώς" τό παραμύθι τών κωφών, εις τό όποιον συσσωρεύονται
διάφοροι άστειαι παρανοήσεις καί έπεισόδια κωφών καί τοΰ οποίου
παραλλαγήν παραθέτω ώς παράδειγμα.

* Ηταν 'ένας πιατικός μιά φορά μέ τά γίδια τον ο' 'ένα λόγγο
καί τά έβοσκε. "Οταν ήρτε δ καιρός γιά γιόμα, άφησε τά γίδια τον
έκεΐ και πάει σπίτι τον, στό χωριό, πον ήταν σιμά, νά φάη ψωμί.
'Αφού άπόφαε, γύρισε πάλι στά γίδια. Στό δρόμο βρίσκει ένα, πον
δούλενε μέ τό ζενγάρι στό χωράφι τον καί τόν ρωτάει : «Μή μον
είδες τά γίδια ; — 'Εδώ σπέρνω στάρι, εδώ κριθάρι, εδώ άραβοσίτι,
είπε αντός. — Χάϊντε, τον είπε κι ό τσιομπάνος, τώρα πον μον τά
έδειξες, αν τά βρώ άλήθεια, θά σον χαρίσω μιά γίδα».

Κινάει καί πάει στό λόγγο καί βρίσκει τά γίδια στόν τόπο, πον
τά είχε αφήσει. Παίρνει τότε μιά, που είχε τό κέρατο τσακισμένο,
καί πηγαίνει α' αντόν, πον δούλενε. «Πάρε τή γίδα, πον σόταξα,
γιατί τά 'βρα, καθώς μον είπες τά γίδια, τον είπε. —*Εγώ, τον
απαντάει εκείνος, μήτε γίδια σον είδα, μήτε κέρατο καμιανής γίδας
σον τσάκισα. — Μώρ' εγώ, τον λέει ό πιατικό;, μιά σόταξα, δνό δέν
σον δίνω, πον νά σκάης ! »

Δώσ' το, παρ' το, σηκώθηκαν νά πάν νά κριθούν. Στό δρόμο
Ανταμώνονται μ'έναν άνθρωπο καβάλλα καί τού λέν' νά τούς άκούση.
«Πάρε τή γίδα, που σόταξα, λέει ό τσιομπάνος στό δουλευτή. — Οντε
γίδια αού είδα, ούτε κέρατα τσάκισα, απαντάει εκείνος. — "Αν είναι
τό άλογο δικό σας αλήθεια, τονς λέγει δ καβαλλάρης, τό σαμάρι τό
έχω κάμει μοναχός μον καί δέν σας τό δίνω αύτό ποτές!»

Πιάστηκαν καί μέ τούτον καί όλοι μαζί κίνησαν νά πάν' νά κρι-
θούν. Στό δρόμο βρίσκουν ένα γέροντα, πον τόν ψείριζε στό κεφάλι
ή γριά τον καί δ καθένας είπε τά δικά τον λόγια, καθώς καί πρω-
τύτερα τά είπαν. «Μωρ' όχι τρεις, τονς λέει δ γέροντας, πον έχετε
έρθει, άλλά δεκατρείς νά έρθήτε, έγώ τή γριά δέν τή χωρίζω!»

Σηκώθηκαν καί μέ τούτον καί πήγαν στόν κατή καί ό καθένας
τον λέει τά δικά τον. Τότε είχαν τρεις μέρες όπον είχαν πιάσει οί
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ευτραπελα παραμυθια

Τούρκοι τή νηστεία τους, τό ραμαζάνι, καί σάν τους άκουσε δ κατής,
επειδή ήταν καί αυτός κουφός, είπε: «Τρεις άνϋρωποι φθάνουν γι à
μαρτυρία, που είδαν τό φεγγάρι, για νά γίνη μπαϊράμι. Σεις έχετε
ερθεΐ τέσσαροι. Λεν πειράζει. Αύριο χωρίς άλλο έχομε μπαΧράμι,
κα·θώς λέτε». Κ' έβγαλε φετφά, ότι ήταν τήν άλλη μέρα μπαϊράμι.

Είς τήν αυτήν κατηγορίαν υπάγονται καί τά παραμύθια τών
σπανών, οί όποιοι παρά τήν έγνωσμένην πονηρίαν των εξαπατώνται
οικτρότατα καί χονδροειδέστατα, ώς καί διάφοροι άλλαι διηγήσεις εν
εΐδει παραμυθιών εις βάρος κληρικών, κλεπτών, ψευστών- κτλ.

Τοΰ δευτέρου είδους κυρίως είναι τά παραμύθια, έν οις δια-
γωνίζονται ψεΰσται (ενίοτε άντ* αύτών παρουσιάζονται σπανοί), τίς νά
εΐπη τό μεγαλύτερον ψεύδος. Καί λέγονται τότε διάφορα ψεύδη, τά
οποία έξεταζόμενα έν έκαστον ιδιαιτέρως ούδέν άλλο είναι παρά αυτά
τά στοιχεία τοϋ παραμυθιού. "Οταν π. χ. λέγεται καί χαρακτηρίζεται
ώς ψευδός ότι φυτρώνει δένδρον, οί κλάδοι τοΰ οποίου αποτελούν κλί-
μακα διά τόν ούρανόν, τοϋτο είναι κοινή καί σοβαρά πίστις εις τά
παραμύθια καί τάς μυθολογικός παραδόσεις.

Ενίοτε αί παρωδίαι αύται συμπτύσσονται είς ολίγας λέξεις, αί
όποιαι λαμβάνουν καί μετρικήν μορφήν καί αποτελούν είς τό έξης κα-
τακλείδας ή προλόγους παραμυθιών. Τοιοΰτοι αστείοι πρόλογοι είναι
πολύ συνήθεις είς τουρκικά παραμύθια. Είς τά ελληνικά είναι πολύ
περιωρισμένοι, ώστε φαίνονται μάλλον ώς εύτράπελος αρχή ή κατα-
κλείς, παίζουσα καί είρωνευομένη τά ψεύδη τοΰ παραμυθιού, παρά
σύμπτυξις μακροτέρας παροίδίας.

Ώς πρός τό ύφος τών εύτραπέλων τούτων παραμυθιών παρατη-
ροϋμεν ότι έκεΐνο, τό όποιον κυρίως χαρακτηρίζει αύτά απέναντι τών
άλλων ειδών τών εύτραπέλων διηγήσεων είναι ή κοινή πρός τά παρα-
μύθια τάσις πρός δημιουργίαν διηγηματικοϋ πλάτους. Ή τά-
σις αύτη παρατηρείται ήδη καί είς σκωπτικάς τινας διηγήσεις, όπως
π. χ. είς τήν άκόλουθον, τής οποίας εκάστη παράγραφος, όπως ένταϋθα
σημειά)νεται, αποτελεί καί χωριστόν, άνεξάρτητον έπεισόδιον"

"Ενας άλλος (Καλαμωτούσης) επήγεν είς τήν χώραν. Έπήγεν
εις ένα μαννάβικο γιά ν' άγοράση καρπούζζι. 'Ερωτά τόν μαννάβην :
«Πόσα τό καρπούζζι ;» Αέει του εκείνος : «zlέκα γρόσα. —Καί γιάντα
έν'τόσον άκριβόν ; — Γιατί εν 'μουλαρομάννα καί έν' γκαστρωμένη».

Τό γόρασεν δ -Καλαμωτούσης. Στό δρόμον τοϋ 'ππεσε καί ήσπα-
σεν. Νά καί πετειέται ένας λαγός άπό τόν τράφον. Ό Καλαμωτου-
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σης έθάρρεν πώς ήταν το μονλαρά ϊν, πον έγέννησεν τό καρπονζζι,
και έφώναζζεν, «Ψούρι1 και δικόμ μον ν-είσαι». Μά ό λαγός πον
νά τόν πιάσης !

Παίρνει τό σπασμένο καρπονζζι καί πά' ατό σπίτι τον. Σάν τόν
είδεν ή γνναΐκα τον, τον λέγει : « Άανά είντα 'ν' εντό ;» Λέ εκείνος :
«Μυνλαρομάννα εΐν'.'Εποβάρτηκεν* στό δρόμο καί μον 'φνεν τό μον-
λαράϊ». Λέ' εκείνη: «Κρίμα! πον 'θεν và καιζΛ άπάνω và πηαίνω
στά πανανρια». 'Εκείνος άμα τό 'κονσεν, σηκώννεται άπάνω καί τήν
δέρνει καί τής έλεγεν κι όλας : «Μωρή διαβόντρον κόρη, κι â μον
τό κωλοκόψης θεις ;»

Τό πρωϊ πρωί σηκώννεται ή γνναΐκα τον κλιαμένη, γιά νά τό
πή τον πατέρα της. Βλέπει τόν πατέρα της μέ μιά στάμνα λάδι στό
νώμο καί τον τά 'πεν όλα. 'Εκείνος ρίχτει κάτω τή στάμνα μέ τό
λάδι καί τής λέ' : «Νά : έτσι và χνϋή τό αίμα μον, αν άφήκω τό μον-
λαράϊν τον νά τό δέση στη ράππημ μον».

Άλλ' ή πλήρης τής τάσεως ταύτης άνάπτυξις προϋποθέτει τήν
παρά τω λαω άνάπτυξιν τής διηγήσεως ώς μέσου ψυχαγωγίας καί διά
τοΰτο άπαντάται μόνον είς τά παραμυθία. Επιτυγχάνεται δέ τό διη-
γηματικόν πλάτος, καθώς εϊπομεν, όπως καί είς τά παραμυθία, ουχί.
διά τής έντέχνου πλοκής τών γεγονότων καί τής άντιθέσεως τών χαρα-
κτήρων, άλλά κατά εντελώς πρωτόγονον τρόπον διά τής παρατάξεως
καί συμπλοκής γνωστών καί άλλαχόθεν επεισοδίων.

Β'. ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ

Ώς πρός τήν προέλευσιν τών εΰτραπέλων διηγήσεων τοΰ νεοελ-
ληνικού λαοΰ ευρισκόμεθα είς τήν αυτήν δΰσκολον θέσιν, είς τήν οποίαν
ευρίσκονται όλοι οί έρευνηταί όλων τών εθνών, οσάκις πρόκειται περί
λαογραφικών τοΰ λόγου μνημείων, τά οποία έχουν εϋρυτάτην διάδο-
σιν καί είς νεωτέρους καί είς άρχαίους λαοΰς. Μέρος βέβαια αύτών
καί μάλιστα τών τοπικών, έχουν πηγήν αύτήν τήν ζωήν καί τήν πρα-
γματικότητα, ή οποία, ώς εϊπομεν, δέν παύει ποτέ νά παρέχη τάς κα-
ταλλήλους άφορμάς. Μέρος άλλο είναι βέβαια π λ α σ τ α ί, άλλά φέρουν
εντελώς νεοελληνικόν χρωματισμόν καί φαίνονται έκ πρώτης όψεως ώς
γνήσια νεοελληνικά πλάσματα. Τοιαΰται π. χ. είναι αί άναφερόμεναι

1) στάσου. 2) άποβάλύηκε. 3) καθίζω.
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■εις τήν άμάθειαν καί τά άλλα ελαττώματα τοϋ κλήρου εκ τών οποίων
πάλιν μία κατηγορία έχει προφανώς τήν προέλευσίν της εις τόν λογιώ-
τερον κλήρον ή τούς περί τόν κλήρον δπωςδήποτε λογιωτέρους. Έν-
νοούμεν έκείνας, αί όποίαι έχουν ώς ύποκείμενον αύτών παρανοήσεις
καί παραναγνώσεις τών ίερών κειμένων. Τοιαύτη π. χ. είναι ή άκό-
λουθος :

"Ενας παπάς διαβάζοντας τό μεγαλοβδύμαδο τό Βαγγέλιο σέ
παλιόν τύπο, εκεί πού λέει « Ί. Χ. τόν λεγύμενον Χ'' ήγαγον είς τόν
Καϊάφαν» τό έδιάβαζε «Γιώτα χ~ι, τόν λεγόμενον χωνί ήγαγον είς
τόν Γιάνν' Κάλφα», έπειδής τό Καϊάφας ήταν πολν μπερδεμένα
γραμμένο.

"Επειτα όσαι σκώπτουσαι τήν άγραμματωσύνην τών χωρι-
κών άναφέρονται είς παρανοήσεις ύπ'αύτών λέξεων έκκλησιαστικών,
λογιωτέρων ή έχουσών διττήν σημασίαν. Τοιαύτη π. χ. είναι ή έξής.

*Ηταν δνό αδέρφια, Δήμος καί Γιώργος. Ό Γιώργος άκούον-
τας στήν έκκλ.ησία πάντα νά ψέλνουν, «Τών αγγέλων ό δήμος κατε-
πλάγη κτλ.», έρχεται μιά μέρα στον παπά καί τον λέγει : «Δέσποτα,
γιατί πάντα τόν άδερφό μον μνημονεύ'ς στήν εκκλησιά καί λές, τών
ά γ γ έ λ ω ν ό Δ ή μ ο ς, ολοένα ; Κι ό παπάς τότε, άφον πήρε κάμπο-
σες παράδες, άλλαξε τό τροπάρ κ'ή'λεγε καί τονς δνό. «Τών άγγέ-
λων ό Δήμος κατεπλάγη ό Γιώργος».

Μόλα ταΰτα καί είς αύτάς άκόμη, τάς έχούσας νεοελληνικόν χρω-
ματισμόν, διηγήσεις άνευρίσκονται μερικαί, αί όποίαι έχουν τά παράλ-
ληλα αύτών εϊτε εις άλλους σημερινούς λαούς εϊτε είς τήν άρχαιότητα.
Ούτω π. χ. ή άκόλουθος χιακή διήγησις είς βάρος τών Βρονταδούσων,
ή όποία άναφέρεται είς τούς χρόνους τών σφαγών τής Χίου κατά τό
1822 καί φέρει έντελώς νεωτερικήν όψιν, έχει τό πρότυπον αύτής ήδη
είς τόν Φιλόγελων Ίεροκλέους"

'Εκάμαν κι άλλη μπαταρία καί άφ'τίς τρεις χιλιάδες έμειναν
τρεΊς μόνον. Ό πρώτος εκρύφτηκεν απάνω σ' ένα δέντρο, ό δεύτε-
ρος άπάνω σ' ένα δώμα καί ό τρίτος πίσω σ' έναν τοίχο. Έπερνον-
σαν τά ταγκαλάκια μπονλ.ούκια μπονλούκια καϊ δέν τονς είδανε.
"Εναν ταγκαλάκι πίσω πίσω εχτύπησεν τό τσιμπούκι τον στό δέντρο,
γιά νά πέση ή στάχτη. 'Εκείνος πού 'ταν άπάνω στό δέντρο εθάρ-
ρεψεν πώς τό τσιμπούκι έν' σπαθί καί πώς ϋά κόψη τό δέντρο. Τον
■φωνάζζει λοιπόν άφ'τό δέντρο : «Στάσον, κατηβαίνω, άφεντάκη μον».
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Έκατήβηκεν καί τόν ησφαξεν τό ταγκαλάκι. Είδεν το αίμα τον πώς
ήτανε μανρο και είπε : «Μανρο πού V τό αίμα τον τον γκιαούρη !»
Ό δεύτερος κρυμμένος απάνω στο δώμα εφώναξεν : «'Ελιές ήφαενΥ
άφεντάκη μον, καί τοϋ 'λεγα νά μην τις φά'.—"Α ! εδώ είσαι κ*
εσύ ; κατήβα κάτω», τοϋ λέ'τό ταγκαλάκι. Κατηβαίνει καί τον αφάζ-
ζει κι αντόν. Ό τρίτος, πον ήταν πίσω άφ' τον τοΐχον είπε: «Κάλ-
λια γώ, πον 'εμ μιλώ!». Tyv ησφαξεν κι αντόν τό ταγκαλάκι.

Τό εν τω Φιλόγελω πρότυπον έχει ώς εξής.

Σχολαστικοί δύο δειλ.οί, ό μεν έκρνψεν αντόν είς η^ρέαρ, δ δε
είς καλαμώνα. Χαλασάντων ονν κράνος τών στρατιωτών επί τό ί'δωρ
άρύσασθαι, νομίσας στρατιιότην κατιέναι, ίκετεύων ελήφθη. 'ί)ς
δε εφασαν οί στρατιώται 'ότι, εί εσιώπησε, παρήλθον αν αντόν>
(5 δε εν τω καλαμώνι κρνβόμενός « Ονκονν, είπεν, εμε παρέ/.ϋετε'
σιωπώ γάρ».

Μέρος αύτών, τών όποιων τά πρότυπα εύρίσκομεν ήδη είς τήν
αρχαιότητα, είναι βεβαίως παλαιά τοΰ ελληνικού λαοΰ κληρονομιά.
Αύται είς την αρχαιότητα φαίνεται, ότι έχουν διπλήν τήν αρχήν, καθ'
όσον άλλαι μέν είναι έντελώς λ α ϊ κ α ί, άλλαι δ* έχουν λογοτεχνι-
κή ν προέλευσιν. Καθ' δν δηλαδή τρόπον καί σήμερον ό λαός πλάττει
καί επισωρεύει είς βάρος τάξεών τίνων ή χωρίων ποικίλα περιπαίγματα,
ούτω καί παρά τοις άρχαίοις, οί Βοιωτοί, οί Συβαρίται, οί Κυμαίοι,
καί πρό παντός οί περίφημοι Άβδηρΐται απετέλεσαν τό ύποκείμενον
διαφόρων τοιούτων περιπαιγμάτων, έκ τών οποίων μάς περιεσώθησαν
μερικά καί άλλως καί μάλιστα διά τής είς τόν Ίεροκλέα καί Φιλάγριον
αποδιδομένης συλλογής τοιούτων ευτράπελων, τοΰ Φιλόγελω. Είδος
δέ λογοτεχνικόν άρχαίον, τό όποιον άπετέλεσε πηγήν τοιούτων ευτρά-
πελων διηγήσεων ύπήρξαν οί μίμοι.

Ούτοι μέ τά παίγνια καί τά γελοία των καί τούς κωμικούς τύ-
πους, τούς οποίους έπλασαν, ήσαν άγαπητότατοι εις τούς άρχαίους,
έκ δέ τών άστείων αύτών πολλά, όπως σήμερον έκ τών αστείων τοϋ
καραγκιόζη, θά παρελαμβάνοντο ύπό τοΰ λαού καί θά είσήρχοντο
ούτως είς τήν λαϊκήν παράδοσιν. 'Εάν δέ ληφθή ύπ' δ·ψιν ή ανά τόν
άρχαίον κόσμον εύρυτάτη κίνησις τών μίμων τούτων μέχρι τοΰ βά-
θους τής 'Ανατολής, εξηγείται καί ή εύρυτάτη άνά τούς λαούς διάδο-
σις πολλών έκ τών άστείων τούτων διηγήσεων. Συλλογήν τοιούτων
μιμικών γελοίων πιθανώτατα έχομεν εις τόν καί άνωτέρω μνη-
μονευθέντα Φιλόγελων.
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'Υπάρχει ή γνώμη, ότι τήν συλλογήν ταΰτην κατήρτισεν αυτός ό
περίφημος μιμογράφος Ψιλιστίων' καί δέν είναι άπίθανον πράγματι ό
Ψιλιστίων νά προέβη είς τήν συγκέντρωσιν τών δημοφιλεστέρων αύτοΰ
αστείων. Άλλα καί αν ή γνώμη αύτη δέν είναι αληθής, ή παρέλασις
έν τή συλλογή ταΰτη πλείστων κωμικών τύπων, σχολαστικών, φαλα-
κρών, κουρέων, ιατρών, διδασκάλων, γραμματικών, εύτραπέλων,
δύσκολων, δειλών, οκνηρών, φθονερών,^λιμοξήρων, μεθύοων, δζο-
στόμων, μισογυναίων, πορνικών γυναίων καί τών τοιούτων, οί όποιοι
πιθανώτατα έχουν τήν προέλευσίν των έκ τών μίμων, συνηγοροϋν τούλά-
χιστον υπέρ τής γνώμης, ότι έκ τών μίμων προέρχονται καί αί διηγή-
σεις. Βεβαίως περιέχονται εις τήν συλλογήν ταύτην καί περιπαίγματα
κατοίκων διαφόρων πόλεων, οιον Αβδηριτών, Κυμαίων κτλ., τά όποια,
όπως εις δλους τούς λαούς, ήδύναντο καί εις τούς αρχαίους καί άνευ
τών μίμων νά γεννηθούν καί νά υπάρξουν. "Επειτα πολλαί διηγήσεις
είς αύτήν τήν τόσον μικράν συλλογήν έπαναλαμβάνονται δις καί τρίς,
άποδιδόμεναι άλλοτε είς σχολαστικόν καί άλλοτε εις Άβδηρίτην ή Κυ-
μαιον ή Σιδώνιον, πράγμα τό όποιον αποτελεί, ώς παρετηρήσαμεν
ήδη, χαρακτηριστικών γνώρισμα τών λαϊκών διηγήσεων. Αλλά ταΰτα
άφοροϋν τήν συγκρότησιν τής συλλογής, δέν εμποδίζουν δέ καθόλου
τάς λοιπάς διηγήσεις νά προέρχωνται έκ τών μίμων. "Επειτα πρέπει
νά ληφθή ύπ'όψιν καί τοϋτο, ότι οί μίμοι έφερον κατ'εξοχήν λαϊκόν
χαρακτήρα, δέν άποκλείεται δέ, καθώς πολλά έκ τών αστείων αύτών
περιήλθον εις τόν λαόν, ούτω καί πολλά έξ αρχής τοϋ λαοϋ νά έχρη-
σιμοποιήθησαν υπ' αύτών. Ή δέ συνύπαρξις αύτών σήμερον έν τή
αύτη συλλογή μαρτυρεί ϊσως τοϋτο, ότι οί εκάστοτε διασκευασταί τοΰ
άρχικοΰ Φιλόγελω, και θά είναι πλείονες, είχον ύπ' όψιν καί άλλας
συλλογάς τοιούτων εύτραπέλων διηγήσεων, αγνώστους είς ημάς σή-
μερον, τάς όποιας καί έχρησιμοποίησαν καί συνεχώνευσαν διά τήν
συγκρότησιν τής παραδοθείσης.

Μέρος προέρχονται έκ διηγήσεων τουρκικών, καί ιδίως τών περί
τόν Ναστραντίν Χότζαν. Ώς πρός τάς τελευταίας τήν προφορικήν
όδόν ύπεβοήθησε καί τό πολύ άγαπητόν παρά τω λαώ δημώδες βι-
βλίον τοΰ ρηθέντος Χότζα. "Αλλαι έχουν τήν αρχήν των είς τόν ίτα-
λικόν Μπερτόλδον. Δέν δύναται όμως νά βεβαιώση κανείς άπολύτως
είς πάσαν περίπτωσιν ότι αί τοιαΰται διηγήσεις δέν ύπήρχον καί πρό-
τερον παρά τω έλληνικώ λαώ, άφ' ού πολλάκις εύρίσκονται καί είς
τόν Φιλόγελων, έκ τοϋ οποίου, ώς εΐπομεν, καί άλλαι, μή περιλαμβα-
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νόμεναι εις τόν Ναστραντιν Χότζαν, εσώθησαν. Ούτω π. χ. ή ακόλου-
θος ευρίσκεται ήδη είς τόν Φιλόγελων'

Μιά φορά δ Ναστραντιν Χότζας είδε στο όνειρο τον πώς τον
δίνανε εννέα άστρα κι αύτός φιλονικονσε και επέμενε νά τον τά κά-
μουν δέκα. Σ'αυτό άπάνου ξύπνησε. Βλέπει στό χέρι τον, δεν έχει
τίποτε. Κλείνει πάλι τά μάτια του, απλώνει τό χέρι του καί λέει :
«Αώσ' τα, άς είναι καί εννέα».

'Ιδού και ή διήγησις τοΰ Φιλόγελω'

'Αβδηρίτης κατ'όναρ χοιρίδιον έπώλει καί εζήτει δηνάρια εκα-
τόν. Δίδοντος δέ τίνος πεντήκοντα, μή βουλόμενος λαβείν, διύπνισε.
Καμμύσας ονν καί τήν χείρα προτείνας είπε : «/Ιός καν τά πεντή-
κοντα».

"Αλλαι τέλος είναι ακαθορίστου προελεύσεως, φερόμενοι σήμερον
είς πλείστους λαούς, χωρίς νά είναι πρός τό παρόν τουλάχιστον δυνα-
τόν νά καθορισθή, πόθεν τό πρώτον προήλθεν.

Γ'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται τί άλλο έχει νά προσέξη ό συλ-
λογεύς πλήν τής ά κ ρ ι β ο ϋ ς καταγραφής τοϋ κειμένου τής ευ-
τράπελου διηγήσεως. Τοϋτο είναι ή χρήσις αύτών, πώς δηλ. καί
ποϋ καί πότε χρησιμοποιούνται' ώς μέσον γέλωτος, ώς σκώμμα, ώς
παροιμιώδεις μϋθοι, ή ώς παραμύθια ; κατά πάσαν στιγμήν, ή είς
ώρισμένας περιστάσεις ; είς συγκεντρώσεις, εις καφενείο ή εις οικίας ;
έπί παρουσία καί γυναικών, ή μόνον μεταξύ τών ανδρών ; καθόσον
πολλαί έξ αύτών έχουν βωμολοχικόν χαρακτήρα.

Συλλογάς τοιούτων εύτραπέλων διηγήσεων αυτοτελείς άπό τού στόμα-
τος τοϋ λαού δέν εχομεν. Ευρίσκονται όμως διεσκορπισμέναι είς διάφορα
καί ποικίλα δημοσιεύματα πολλάκις άναμείξ μετ' άλλου υλικού. Άρκεταί
έχουν δηιιοσιευθή έν τω Δ', Ç" καί I' τόμω τής Λαογραφίας έκ Χίου υπό τοϋ
ΣΤΥΛ. ΒΙΟΥ, όπου φέρονται κυρίως ώς περιπαίγματα χωριών. 'Εν τω τόμ. Ζ'
(σ. 304 - 314) έδημοσιεύθησαν άρκεταί ίιπό τοϋ hEPDING, έν δέ τω Α' τόμω
έδημοσίευσε τοιαύτας πλατυτέρας ό ΑΝΤΩΝ. ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗΣ. Πλήν τούτων
ευτράπελοι διηγήσεις φέρονται καί ε'ίς τινα λαϊκά βιβλία. Τοιούτον τι εξε-
δόθη έν 'Αθήναις τω 1899 υπό τήν έπιγραφήν « 90 μουραμπάδες, ήτοι χα-
ζομάρες καί εξυπνάδες τοϋ Γέρο - Κούτρα». Βλ. σχετικώς καί εις τάς έν τή
Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου δημοσιευθείσας βιβλιογραφίας τής Ελληνικής Λαο
γραφίας, τόμ. 5, σ. 213-215, 255. 8, 9/10, σ. 265-273. 11Ί1

σ. 111-113, 368-370. 15/1<5, ο. 148-151.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB'

ΜΥΘΟΙ

Α'. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΑΥΤΩΝ

Ή λέξις μύθος καί είς τούς αρχαίους καί σήμερον έχει περισσο-
τέρας σημασίας καί δέν δηλοί έν καί μόνον είδος μνημείων καί λόγου.
Συνηθέστερον διά τής λέξεως ταύτης ονομάζονται αί περί θεών καί
ηρώων παραδόσεις τών αρχαίων, δθεν καί μυθολογία ελέχθη ή περί
τούς τοιούτους μύθους άσχολουμένη επιστήμη. Άλλ' εδώ δέν πρόκει-
ται περί τών τοιούτων μύθων. Μύθους ένταύθα λέγοντες έννοοϋμεν τάς
παροιμιώδεις διηγήσεις αί όποίαι, ώς καί αί έξ αύτών κατά
τό πλείστον προελθοΰσαι π α ρ ο ι μ ί α ι, ή επιλέγονται εις διαφόρους,
συνήθως ίδιοτρόπους, λόγους καί πράξεις ώς παραδειγματικοί παρο-
μοιώσεις, διά νά χαρακτηρίσουν αύτάς συνήθως έπί τό σκωπτικώ-
τερον, ή λέγονται ώς ουμβουλαί παραδειγματικοί πρός νουθεσίαν ή
έπίκρισιν. "Οθεν καί δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τούς μύθους εις δύο
κατηγορίας, τούς απλώς παροιμιώδεις, εκείνους δηλαδή οί
οποίοι χρησιμεύουν απλώς ώς παραδειγματικοί παρομοιώσεις, καί
τούς κυρίως διδακτικούς, τών οποίων καταφανείς είναι οί
γνωμολογικοί καί συμβουλευτικοί σκοποί.

Β'. ΑΠΛΩΣ ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΜΥΘΟΙ

Οί απλώς παροιμιώδεις μύθοι είναι διηγήσεις ποικίλης
προελεύσεως, προελθοΰσαι, ώς έσημειάισαμεν ήδη, κατά τό πλείστον έκ
τών σκωπτικών καί εύτραπέλων διηγήσεων. Συνετέλεσε δ' είς τήν δια-
μόρφωσιν αύτών είς παραδειγματικός ή αύτή σκωπτική τοΰ λαοΰ διάθε-
σις, ή όποία καί έξ αρχής τάς έγέννησε. Διότι ό λαός, σκώπτης καί
ευτράπελος όπως είναι, οσάκις ί'δη πράξεις άτοπους ή άκούση λόγους
γελοίους, δέν άργεί νά εύρη τούς άναλόγους των εις τάς διαφόρους
σκωπτικός διηγήσεις, όσας έχει άποτεθησαυρισμένας είς τήν μνήμην
του καί αί όποίαι τοσάκις έκίνησαν τόν γέλωτά του. Άλλ' ούτως αί
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διηγήσεις αύται, επιλεγόμενοι εκάστοτε είς παρομοίας περιστάσεις,
μεταβάλλονται βαθμηδόν είς τυπικά ς παρομοιώσεις, είς πα-
ραδείγματα, γίνονται δηλαδή π α ρ ο ι μ ι ώ δ ε ι ς. Ούτω π. χ. έγι-
ναν παροιμιώδεις όλαι σχεδόν αί διηγήσεις τοΰ Ναστραντίν Χότζα
καί επιλέγεται αίφνης σήμερον τον Ναατραντιν Χότζα ό φονρνος,
οσάκις πρόκειται περί σχεδίου, τό οποίον πολλάκις μετεβλήθη ένεκα
τής πολυγνωμίας τών συμβουλευόντων καί τοΰ άναποφασίστου τοΰ
πράττοντος. Διά τών τοιούτων διηγήσεων έπιτυγχάνει ό λαός τόν
χαρακτηρισμόν πράξεων καί λόγων πολύ ζωηρότερον καί παραστατι-
κώτερον, παρ' όσον θά έγίνετο μέ λέξεις άφηρημένας καί άχρωμα·
τίστους.

Έχρησιμοποιήθησαν δέ ώς παραδειγματικοί παρομοιιόοεις παν-
τός είδους καί πάσης φύσεως ευτράπελοι διηγήσεις, τοπικαί, σκωπτι-
καί, κυρίως εύτράπελοι, παραμυθιακαί. 'Ιδιαιτέρως όμως καί κατά
προτίμησιν έγένετο χρήσις τών διηγήσεων, τών αναφερομένων είς τά
ζώα, τών μύθων τών ζώων. Καί περί μέν τής άρχής καί
τής φύσεως τών άλλων εϊπομεν ήδη εις τόν οίκείον τόπον, περί δε τών
μύθων τών ζώων, οί οποίοι άποτελοΰν πολυάριθμον καί εύρύτατα
διαδεδομένην ομάδα, είναι άνάγκη νά γίνη ενταύθα ιδιαίτερος λόγος.

Γ". ΜΥΘΟΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Προχειρότατον παράδειγμα μύθων τών ζώων είναι οί πασίγνω-
στοι μύθοι τοΰ Αίσοίπου. Τοιοΰτοι μΰθοι, οί αύτοί ή άνάλογοι πρός
τούς ελληνικούς εύρίσκονται είς πλείστους πεπολιτισμένους καί άπολι-
τίστους λαούς, περί δέ τής άρχής αύτών πολλαί καί ποικίλαι γνώμαι
καί ύποθέσεις έξηνέχθησαν. Ούτως ύπεστηρίχθη, ότι είναι λείψανα πα-
λαιοτάτου έπους τών ζώων έκ τών χρόνων, καθ' ους δέν είχεν εισέτι
διασπασθή ή Άρια όμοφυλία (Grimm), άλλοι, εύρόντες παρομοίους
μύθους καί εις 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 έλλη-
νικόν (Weber, Benfey). Τό άληθές είναι, ότι ή λύσις τοΰ ζητήματος
είναι δυσχερής, διότι καί ή παράδοσις είναι έλλιπής καί τά λαϊκά
ταΰτα μνημεία ποικίλας ύπέστησαν κατά τήν πάροδον τών αιώνων με-
ταβολάς, αϊτινες άπέσβεσαν τά ίχνη τής πορείας τής εξελίξεως αύτών.
"Οπωςδήποτε ή πιθανωτέρα γνώμη φαίνεται ή εξής'

Διηγήσεις διάφοροι, είς τάς οποίας τά δρώντα πρόσωπα νά είναι
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ζώα, ήδύναντο ν° άναπτυχθοϋν εις δλους τούς λαούς, τούς ζώντας
βίον κατά φύσιν. Είς τόν βίον τούτον ή παρατήρησις τής φύσεως καί
ιδίως τών ήθών τών ζώων, τά όποια ώς θηράματα μεν άποτελοϋν
τήν τροφήν τοϋ άνθρώπου, ώς κατοικίδια δέ τήν χαράν καί δια-
σκέδασίν του, είναι ου μόνον αναγκαία καί άπαραίτητος, άλλά καί
λόγω τής καθημερινής έ'ξεως οξεία καί ακριβής. Είς τούς 'Ινδούς λ. χ.
της Βορείου 'Αμερικής, διηγείται 'Ινδός εξημερωθείς, τό παιδίον, μό-
λις άρχίση νά δύναται νά τρέχη, ασκείται εις 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' έκάστην
έσπέραν ύποβάλλεται είς μακράν άνάκρισιν περί τών παρατηρηθέντων
κατά τήν ήμέραν έκείνην καί τό παιδίον έκθέτει λεπτομερώς τάς παρα-
τηρήσεις του. 'Ονομάζει όλα τά νέα πτηνά, τά όποια είδε, καί περι-
γράφει τό χρώμα, τήν μορφήν τοϋ ράμφους, τό σχήμα καί τήν θέσιν
τής φωλεάς, ώς καί τό άσμα των. "Οταν προχωρήση ή ηλικία, αί έρω-
τήσεις γίνονται δυσκολώτεραι, προπαρασκευάζεται δέ τό παιδίον εΐς
τήν γνώσιν τών συνηθειών καί τών πανουργιών τών ζώων, διά νά
δύναται νά τάς ύπερνικά είς τόν μετέπειτα βίον.

Πόσην δ' έντύπωσιν κάμνουν είς τόν κατά φύσιν ζώντα άνθρω-
πον τά ήθΐ] τών ζώων καί αί διάφοροι αύτών πανουργίαι, δύναται
κανείς νά τό συμπεράνη καί άπό τούς σημερινούς χωρικούς, οί οποίοι
ευχαρίστως διηγούνται καί άκούουν διάφορα πραγματικά έκ τοϋ βίου
τών ζώων επεισόδια, πολλάκις ζωηρότερον χρα>ματισμένα, διά τά κα-
τορθώματα τών σκύλων των, τήν πονηρίαν τής άλώπεκος καί τών άλ-
λων άγριων ζώων, τά ήθη καί τήν εύφυΐαν τών κατοικίδιων καί τών
άγριων, τών τετραπόδων καί τών πτηνών.

'Έπειτα είς τήν κατωτέραν βαθμίδα τής ανθρωπινής άναπτύξεως,
είς τήν οποίαν ανήκει ό κατά φύσιν βίος, άλλά καί μεταξύ τών σημερινών
άκόμη χωρικών έν τινι μέτρω, επικρατεί ό άνθρωπομορφισμός
καί ή π ρ ο σ ω π ο π ο ι ΐ α, τό δέ ζώον θεωρείται πρόσωπον, όχι διάφο-
ρον τοϋ άνθρώπου, ΐσότιμον καί ένπολλοίς ύπέρτερον αύτού, πεπροικι-
σμένον μέ τάς αύτάς ή καί ανωτέρας νοητικάς δυνάμεις καί ύπερτέρας
μαγικός ιδιότητας, μή στερούμενον δέ καί γλώσσης, άδιάφορον αν ό
άνθρωπος δέν εννοή αύτήν. «"Οποιος έζησε μεταξύ τών χωρικών, πα-
ρατηρεί ξένος λαογράφος ερευνητής, γνωρίζει ότι ή σχέσις αύτών πρός
τά ζώα είναι πολύ περισσότερον στενή παρ' όσον ό πεπολιτισμένος
άνθρωπος φαντάζεται. Ό χωρικός ομιλεί μέ τά ζώα του ό>ς μέ λογικά
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όντα καί αποδίδει εις αύτά tà ιδικά του συναισθήματα καί τήν ϊδικήν
του διανοητικήν δύναμιν». Ύπό τούς όρους τούτους δέν ήτο βέβαια
αδύνατον ν3 αναπτυχθούν, όπως καί άνεπτύχθησαν, ποικίλαι περί ζώων
διηγήσεις, εν αις ταύτα δρώσιν έξ 'ίσου μετά τοϋ ανθρώπου ή καί
καθ' έαυτά, σύμφωνα πρύς τήν φύσιν καί τάς ιδιότητας, τάς όποιας
αποδίδει είς αύτά ό ά'νθρωπος, πάντοτε όμως άνθρα>πομορφικώς. Κατά
τόν αύτόν άκριβώς τρόπον άνεπτύχθησαν καί διάφοροι δραματικοί
παραστάσεις, είς τάς οποίας τά δρώντα πρόσωπα είναι ζώα, καθώς
καί μιμικοί χοροί, άπομιμούμενοι τούς τρόπους καί τά ήθη των.

"Εφερον δ' αί διηγήσεις αύται ποικίλο ν χαρακτήρα, καθ' όν
τρόπον ποικίλη είναι καί ή θέσις, τήν οποίαν τό ζώον είχεν έν τώ βίω
τοΰ άνθρώπου. Τό ζώον διά τόν κατά φύσιν άνθρωπον είναι, άφ' ένός
μέν τό μυστηριώδες όν, τό πλήρες άγνώστων δυνάμεων καί ιδιοτήτων,
ό πρεσβύτερος άδελφός τοϋ άνθρώπου καί έν πολλοίς ό σεβαστός πρό-
γονος τής φυλής, ενώ άφ' έτέρου αποτελεί έν άπό τά προσφιλέστερα
παιγνίδιά του. Ή προσεκτικωτέρα τούλάχιστον έξέτασις τών κατά φύ-
σιν λαών άπέδειξεν, ότι ό άνθρωπος έξημερώνει τά ζώα όχι διά τήν
έξ αύτών ώφέλειαν, άλλά διά νά παίζη, τά δέ πρώτα έξημερωμένα
ζώα δέν είναι τά ώφέλιμα, άλλά τά μάλλον παιγνιώδη. Είς κάθε κα-
λύβην Ίνδοϋ τής 'Αμερικής, αναφέρουν οί περιηγηταί, ύπάρχουν πο-
λυάριθμα ζώα, πίθηκοι, ψιττακοί, μυρμηκοφάγοι κτλ., έ'καστον δέ μέ-
λος τής οικογενείας έχει τό ίδικόν του. Τά παιδία άπό πρωίας μέχρις
εσπέρας αναστρέφονται παίζοντα μέ τά ζώα τής καλύβης. 'Αλλά μή-
πως τό αύτό δέν συμβαίνει καί είς τούς σημερινούς πεπολιτισμένους
λαούς ; Πόσοι είναι εκείνοι, οί όποιοι έκ συμπαθείας συνήθως απλής
τρέφουν διάφορα εϊδη κυνών, γαλών καί άλλων τετραπόδων, πολύ δέ
περισσότερον πτηνών !

Πλήν τούτου τό ζώον ταχέως προσείλκυσε καί τό σκώμμα.Ήδη
εις τούς λαούς, οί οποίοι φοβούνται εισέτι καί σέβονται τά ζώα, ύπάρ-
χουν καί εϊδη, τά όποια καταφρονοΰνται καί σκώπτονται. Οίίτω π. χ.
οί Koriak τής Σιβηρίας σέβονται τόν λύκον καί τήν άρκτον καί όταν
φονεύσουν καμμίαν, ψάλλουν άσματα καί ζητούν συγγνώμην άπό τήν
φονευθείσαν, έπιρρίπτοντες εις τούς Ρώσους τόν φόνον, κακομεταχει-
ρίζονται όμως καί ειρωνεύονται τήν άλώπεκα. "Επειτα εις άλλους αύτά
ταΰτα τά φοβερά καί άξιοσέβαστα ζώα, τά οποία, έννοεΐται, δέν απο-
φεύγουν διά τοΰτο νά τά κυνηγοΰν, μόλις έκλειψη ό φόβος, καθίσταν-
ται άμέσως ύποκείμενον σκώμματος καί λοιδοριών. Ούτο) π.χ. οί Dayak
τής νήσου Borneo, όταν συλλάβουν κροκόδειλον, τοΰ όμιλοΰν μέ σε-
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βασμόν, έ'ως ότου τοΰ δέσουν τούς πόδας' κατόπιν τόν ειρωνεύονται
καί τόν αποκαλούν πάππου ν.

Τό δέ σ κ ώ μ μ α τοΰτο έπί μάλλον καί μάλλον κερδίζει έδαφος,
έφ° όσον προχυ>ρεΐ ό πολιτισμός καί ατονεί δ σεβασμός καί ό φόβος πρός
τό ζωον μέ τάς μυστηριώδεις του ιδιότητας. Ή περίεργος διά τόν άν-
θρυεπον σωματική διάπλασις τών ζώων, ή τόσον διαφέρουσα τής αν-
θρωπινής, καθώς καί αί διάφοροι πνευματικαί των 'ιδιότητες, ώς ή
νωθρότης καί ή άδράνεια καί ή άνοησία τών μέν, ή εύκινησία καί ή
έπιδεξιότης καί ή πανουργία τών άλλων, τά οποία πάντα τόσον καλά
προσέχει καί παρατηρεί ό κατά φύσιν άνθρωπος, δέν προκαλούν πλέον
τόν πλήρη φόβου καί σεβασμού θαυμασμόν καί τήν άπορίαν του,
άλλά πολύ μάλλον κεντοΰν τήν σκωπτικήν καί εύτράπελον αύτοΰ διά-
θεσιν.

Συμφώνως νΰν πρός τήν τριττήν ταύτην τοΰ ζώου θέσιν εν τώ
βίω τοΰ κατά φύσιν ανθρώπου, τριττός είναι καί ό χαρακτήρ τών
διηγήσεων. Αί μέν έξ αύτών είναι σοβαραί, αί διάφοροι αϊτιολογι-
καί καί άλλαι περί ζώων παραδόσεις, άλλαι παιγνιώδεις καί
ε ύ τ ρ ά π ε λ ο ι, αί διάφοροι έκ τοΰ βίου τών ζώων επεισοδιακοί διηγή-
σεις, άλλαι τέλος σκωπτικοί, αί σκώπτουσαι ήθη καί ιδιότητας τών
ζώων ει'τε ύπό τόν τύπον λοιδοριών ει'τε ύπό τόν τύπον εύτρα-
πέλων αιτιολογικών παραδόσεων. Καί περί μέν τών πρώτων,
τών παραδόσεων, εϊπομεν ήδη εις τόν οίκείον τόπον, περί δέ τών δευ-
τέρων, τών επεισοδιακών, παρατηροΰμεν ένταϋθα τά εξής'

Έκ τών διηγήσεων τούτων πολλαί βεβαίως δύνανται νά είναι
πλαστοί, πολλαί όμως έξάπαντος θά έχουν τούλάχιστον τήν άρχήν των
είς έπεισόδια πραγματικά. Ή περαιτέρω διαμόρφωσίς των δύναται
πλέον νά είναι καί φανταστική. Τοιούτων έπεισοδιακών διηγήσεων
παραδείγματα εύρίσκονται άρκετά εις τούς κατά φύσιν λαούς. Ούτω
π. χ. οί Βοσιμάνοι διηγοΰνται, ότι κάποτε ή φυλή των ήναγκάσθη νά
άλλάξη διαμονήν διά νά άποφύγη τήν πείναν, ή οποία έμάστιζε τόν
τόπον. Μία μόνον γραία έγκατελείφθη, διότι έκ τής πείνης δέν ήδύ-
νατο νά παρακολουθήση. Ταύτην ήρπασεν ύαινα καί τήν μετέφερεν
εις τό όρος διά νά τήν φάγη. Έκεΐ όμως ή γραία έφόνευσε τήν ύαι-
ναν, τήν έβρασε καί τήν έφαγε, έδυνάμωσε καί επήγε καί εύρήκε τήν
φυλήν της, ή οποία άκόμη έπείνα. 'Αλλά καί μεταξύ τών αίσωπείων
μύθων παρ' όλας τάς μεταβολάς καί τήν έπεξεργασίαν, τήν οποίαν
υπέστησαν, άνευρίσκομεν ύπολείμματα τοιούτων διηγήσεων. Τοιαύτη
π. χ. είναι ή εξής·
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Άλα'ιπηξ λιμώττοναα ώς ε·θεάσατο εν τ tri δρυός κοιλώματι άρ-
τους καί κρέα υπό τίνων ποιμένων καταλελειμμένα, ταύτα είσελ-
ϋοϋσα κατέφαγεν' εξογκωθεΊσα δε τήν γαστέρα, επειδή ουκ ηδύνατο
εξελΰεΐν, εστέναζε καί ώδύρετο. 'Ετέρα δε άλιόπηξ τήδε παριοϋσα
είσήκουσεν αυτής τών στεναγμών, καί προσελθοϋσα έπυνθάνετο τήν
αίτίαν. Μαθοϋσα δε τά γεγενημένα, έφη πρός αυτήν: «Άλλα μενε-
τέον σοι ενταύθα, έως αν τοιαύτη γένη οποία ούσα εισήλθες, καί
ούτω ραδίως εξελεύση».

Ό λόγος δηλοΤ, ότι τά χαλεπά τών πραγμάτων ό χρόνος διαλύει.

Ή διήγησις λόγψ τοϋ προστεθέντος επιμυθίου φαίνεται διδα-
κτική, άλλα προφανώς είναι επεισοδιακή, έχουσα τήν άρχήν της
είς όχι άσύνηθες έπεισόδιον. Δέν είναι άνήκουστον ουδέ σπάνιον ϊσως
εις τόν βίον τών ζώων πράγμα, νά διολισθήσουν διά τίνος οπής καί κα-
τόπιν, άφ' ου φάγουν καί έξογκωθοΰν, νά μή δύνανται νά εξέλθουν. Τό
έπεισόδιον είναι κοινός τόπος καί είς άλλους μύθους τοϋ λΰκου καί τής
άλεποϋς, οί όποιοι εισέρχονται εις αποθήκη ν, κατόπιν δ* δ λΰκος φα-
γών καί έξογκωθείς άδυνατεί νά έξέλθη καί δέρεται ανηλεώς υπό τών
προσδραμόντων. "Ισως δέ καί εις τόν μΰθον τοϋτον παρόμοιον αρχι-
κώς τέλος θά είχε, τό όποιον κατόπιν μετεβλήθη, ϊσως όπως δοθή είς
αυτόν διδακτική χροιά. Άλλ' ή μεταβολή δέν φαίνεται έπιτυχής, άτυ-
χέστατον δέ καί βεβιασμένον καί αυτόχρημα μωρόν είναι τό προσκολ-
ληθέν είς τό τέλος έπιμύθιον.

Ώς πρός τήν τρίτην κατηγορίαν, τάς σκωπτικά ς, εΐπομεν επί-
σης εις τά περί παραδόσεων, τά δέ παραδείγματα είναι πολυάριθμα.
Εύρίσκομεν δέ τοιαύτας καί παρά τω Αίσώπφ. 'Ως παράδειγμα ας
χρησιμεύση ή άκόλουθος :

"Ονοι ποτέ άχΑόμενοι επί τω συνεχώς άχ·θοφορεϊν καί ταλαι-
πωρεί ν, πρέσβεις έπεμψαν πρός τόν Δία, λύσιν τινά αιτούμενοι τών
πόνων. Ό δ'αύτοΐς επιδεΐξαι βουλόμενος, ότι τοϋτο αδύνατον εστίν.
έφη, τότε αύτούς άπαλλαγήσεσθαι τής κακοπαθείας, όταν ούρούντι ς
ποταμόν ποιήσωσι. ΚάκεΊνοι αυτόν άληιίεύειν ύπολαβόντες, άπ'εκεί-
νου καί μέχρι νϋν, ένθα αν αλλήλων ούρον ΐδωαιν, ενταϋ'θα καί αυ-
τοί παριστάμενοι ούροϋσιν.

Καί τά τρία ταϋτα είδη δύνανται νά είναι έξ ϊσου αρχικά καί νά
συνυπάρχουν επίσης, όπως καί συνυπάρχουν. Έξ όσων όμως μέχρι τής
•σήμερον γνωρίζομεν φαίνεται, ότι εις τά παλαιότερα στάδια άφθονοΰν
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μάλλον αι σοβαρόηεραι διηγήσεις, αί παραδόσεις, ϊσως διότι συν-
δέονται καί πρός θρησκευτικός ιδέας καί διά τοΰτο ταχΰτερον έλαβον
μονιμωτέραν μορφήν καί εσχημάτισαν παράδοσιν, ίσως δέ καί διότι
αύτάς ως προχειροτέρας έπρόσεξαν οί περιηγηταί, οί οποίοι πάντες
δέν ήσαν καί έκ συστήματος έρευνηταί. Βαθμηδόν όμως σύν τή προόδω
τοΰ πολιτισμού, έφ' όσον, ώς εί'πομεν, άπέβαλλε τω ζώον τόν σοβα-
ρόν αύτοΰ χαρακτήρα, παρατηρείται ότι εισχωρεί βαθμηδόν καί είς
αύτάς τό εύτράπελον καί σκωπτικόν στοιχείον ούτως, ώστε καί παρα-
δόσεις άρχικώς σοβαρώτεραι λαμβάνουν σύν τω χρόνιο εύτράπελον
όψιν. Είς τήν μεταβολήν ταύτην ίσως συνετέλεσε καί τοΰτο, ότι σκω-
πτικόν τι καί παιγνιώδες ύπάρχει πάντοτε έν τή μιμήσει, μίμησις δέ
είναι καί ή διήγησις ύπό τήν εύρυτέραν τής λέξεως σημασίαν, διά δέ
τούς κατά φύσιν λαούς καί πραγματική, καθ' όσον ούτοι προσπαθοΰν
καί διά τοΰ σχηματισμού τοΰ στόματος καί τής φωνής καί διά διαφό-
ρων άλλων μιμικών κινήσεων καί χειρονομιών νά δώσουν εις τάς λέ-
ξεις τής διηγήσεως ζωήν.

Πλήν τών τριών τούτων ειδών άνευρίσκονται παρά τω Αίσώπω ίχνη καί άλλου τινός είδους σκωπτικών διηγήσεων, αί μεταξύ τών
ζώων έριδες περί ύπεροχής καί προτερημάτων καί ά λ λ η λ ο-
λ ο ι δ ο ρ ί α ι. Τοιαύτη π. χ. είναι ή άκόλουθος"

Στάοις ή/.θε πάσι τοις τετραπόδοις,
καύχημα κατέχουσα εις παίδων πλήθη.
Και δή έ'φασκον τή λεαίνη βοώντες'
«είπε καί συ τό, πόσους παΐδας τίκτεις ;»
Ή δέ γελώσα πρός αυτούς ταύτα λέγει'
«σκύμνον μέν ένα, άλλά γενναιον πάνυ» '.

Τάς άλληλολοιδορίας ταύτας άνευρίσκομεν κατόπιν είς πολύ μεγα-
λύτερον βαθμόν χρησιμοποιουμένας εις δημώδη μεσαιωνικά ελληνικά
ποιήματα, ώς είναι ή Παιδιόφραστος διήγησις τών τε-
τραπόδων ζώων καί ό Πουλο λόγος, τά όποια άναμφι-
σβητήτως περιέχουν καί στοιχεία δημοτικά.

Είς πάσας τάς διηγήσεις ταύτας τά ζώα ομιλούν καί πράττουν
άνθρωπομορφικώς, κατά δέ τά άλλα κατά τρόπον έντελώς φυσικόν.

1) Παρά Halm ό μύθος είναι καταλογάδην γεγραμμένος. "Οτι όμως
πρόκειται περί στίχων, χωριζόμενων, ώς ανωτέρω, δέν ύπάρχει, νομίζω,
αμφιβολία.
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Ή μαγεία καί τό υπερφυσικό ν, τά δυο ταΰτα κυριώτατα χαρα-
κτηριστικά, ώς θά ί'δωμεν, τοΰ παραμυθιού, λείπουν. Τό δέ
ύφος τών διηγήσεων, διάφορον κατά τόπους καί κατά λαούς, είναι
έν τώ συνόλω κατά τό μάλλον ή ήττον σύντομον καί βραχύ, ώς είναι
έν γένει τών παραδόσεων καί τών εύτραπέλων διηγήσεων.

'Αφ' ου νΰν άπαξ έσχηματίσθησαν αί διηγήσεις αύται καί άπετέ-
λεσαν ούτως ειπείν ίδιον λαογραφικόν λογοτεχνικόν είδος, ουδεμία
υπάρχει άμφιβολία, ότι πολλαχώς ό θησαυρός αύτών έπλουτίσθη διά
νέων εκάστοτε παρομοίων πρός τά πρότυπα δημιουργημάτων. Ούτως
άπετελέσθη ίκανόν κεφάλαιον τοιούτων σκωπτικών ή εύτραπέλων διη-
γήσεων ζώων, αί όποίαι έσχον περαιτέρω τήν αυτήν έξέλιξιν, τήν
οποίαν έσχον καί αί εύτράπελοι έν γένει διηγήσεις. Δηλαδή άφ' ενός
μέν λόγω τοΰ εύτραπέλου καί σκωπτικού αύτών χαρακτήρος, αν μή
πάσαι, άλλά μέγα τούλάχιστον μέρος αύτών, κατήντησαν π α ρ ο ι μ ι ώ-
δε ι ς, καί αύται έμειναν όπως ήσαν βραχείαι καί σύντομοι ή καί εβρα-
χύνθησαν έτι μάλλον καταλήξασαι εν πολλοίς είς παροιμίας. Ώς
παράδειγμα ας χρησιμεύση ή εξής περί καμήλου άρχικώς ευτράπελος
αιτιολογική παράδοσις, ή οποία έξειλίχθη εις παροιμιώδη"

Κάμηλος, θεασαμένη τανρον επί τοις κέρασιν άγαλλόμενον, φθο-
νησασα αύτω ήβουλήθη και αύτή τών ίσων έφικέσϋαι. /Ιίό και παρα-
γενομένη προς τον Δία τούτου έδέετο, ("πως αύτη κέρατα προσνείμη'
και ό Ζευς άγανακτήσας κατ' αύτής, εΐ γε μή άρκοίτο τώ μεγέθει
τον σώματος και τή Ισγύϊ, άλλά και περισσοτέρων επιΰυμοΐ, ού μόνον
αύτη κέρατα ού προσέϋηκεν, αλλά και μέρος τι τών ώτων άφείλετο.

Ούτω πολλοί δια πλεονεξίαν τοις άλλοις εποφΟαλμίζοντες λαν-
Οάνονσι και τών ιδίων στερούμενοι.

Άφ' έτερου δέ λόγιο τής άναπτύξεως τής διηγήσεως πολλαί έπλα-
τύνθησαν ύπό τών αφηγητών είς παραμύθια, ούτω δ' έμορφώθη τό
παραμύθι τών ζώων. Καί μέρος μέν τών παραμυθιών αύτών
είναι εντελώς επεισοδιακά καί διά τοΰτο δπιοςδήποτε βραχέα. Τοιού-
τον π. χ. είναι τό άκόλουθον- τοΰ Αισώπου"

Κύων καί άλεκτρνών, έταιρείαν ποιησάμενοι, ωδενον. Εσπέρας
δέ καταλαβούσης, δ μέν άλεκτρνών επι δένδρον έκάθευδεν άναβάς,
δ δέ κύων προς τή ρίζη τον δένδρον, κοίλωμα έχοντος. Τον δέ άλεκ-
τρνόνος κατά το είωϋο-, νύκτωρ φωνήσαντος, άλώπηξ άκούσασα πρός
αυτόν έδραμε, καί στάσα κάτωθεν πρός έαντήν κατελθεΤν ή ζ ίου'
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έπιθυμεΐν γαρ άγαθήν ούτω φωνήν ζωον έχον άσπάσασθαι. Τον δέ
είπόντος, τον θυρωρον πρότερον διυπνίσαι, ύπδ την ρίζαν καθεν-
δοντα, ώς εκείνον άνοίξαντος κατελθεΊν, κάκείνης ζητούσης αυτόν
φωνή σαι, δ κύων αίφνης πηδήσας αυτήν διεσπάραξεν

Μέρος όμως αυτών, καθ·' ον τρόπον καί ευτράπελοι διηγήσεις,
δι' έπισωρεύσεως επεισοδίων άνεπτύχθη εις τέλειον παραμύθι. Αυτά
δέ τά παραμύθια πιθανώτατα κατά τόν μέσον αιώνα έχρησίμευσαν
ώς πυρήν τού περίφημου έπους τών ζώων, είς τό οποίον
πρωτεύον πρόσωπον παίζουν δ λύκος καί ή άλώπηξ. 'Αμφότερα δέ
τά είδη καί ιδίως τά επεισοδιακά διακρίνονται περισσότερον καί άπό
τά άλλα παραμύθια διά τόν κατ' εξοχήν παιδικόν αύτών χαρακτήρα,
είναι δέ καί κατ' εξοχήν προσφιλή είς τά παιδία, τά όποια, όπως τόν
κατά φύσιν άνθρωπον, ιδιαιτέρως ελκύει τό ζώον, καί διά τούτο ουδό-
λως είναι άπίθανον, αν όχι όλα, άλλά μερικά τουλάχιστον έξ αύτών
νά έχουν παιδικήν άρχήν.

'Εννοείται ότι ή άνάπτυξις τών νεωτέρων τούτων ειδών, όπως
συνήθως συμβαίνει είς τά λαογραφικά προϊόντα, δέν επέφερε καί τήν
καταστροφήν καί άπώλειαν τών παλαιοτέρων ούτως, ώστε σήμερον
ύφίστανται έκ παραλλήλου καί αιτιολογικοί παραδόσεις, σοβαραί καί
εύτράπελοι, καί επεισοδιακοί 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.

Δ'. ΚΥΡΙΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ

Κυρίως διδακτικούς μύθους δνομάζομεν, ώς εϊπομεν,
τούς μύθους, τών οποίων καταφανείς είναι οί γνωμολογικοί καί συμ-
βουλευτικοί σκοποί. Τούς τοιούτους μύθους, φαίνεται, καί οί παλαιοί
διέκρινον τών λοιπών, άποκαλούντες α ΐ νους. Ούτω παρά Σουΐδα φέ-

1) Καί ένταϋθα προστίθενται επιμύθια, διά νά δοθή είς τόν μϋθον
διδακτική χροιά, άλλ' ότι είναι πρόσθετα καί βεβιασμένα καί οιονεί παράσιτα
είς τό σώμα τοΰ μύθου, ώς χαρακτηρίζει αύτά ό Tylor, δεικνύει ή κακή
αύτών ή μάλλον ή μωρά προσαρμογή. Ούτω κατά τήν μίαν διασκευήν.
Ό μνθος δηλοΐ ό'τι οί φρόνιμοι τών ανθρώπων τον; εχθρούς επελΰόντα; προ;
ΐοχνροτέρονς πέμπονοι παραλογιζόμενοι, κατά δέ τήν άλλην, Ό μνθος δ ηλοΐ ότι
οντω και τών ανθρώπων οί φρόνιμοι, οπόταν τι κακόν αύτοίς επέλθη, ραδίω;
προς αυτό άντιπαρατάττονται.
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ρεται" Αίνος διαφέρει μύθο ν, τ φ τόν αΐνον μι) πρός παΐδας
αλλά πρός άνδρας πεποιήσθαι, και μή πρός ψνχαγωγίαν μόνον,
αλλά και παραίνεσιν έχειν τινά. Βούλεται γάρ επικρνπτόμενος παραι-
νεΐν τι και διδάακειν. Τοιούτος τις π. χ. είναι ό ακόλουθος εκ τοΰ
Αίσωπου'

"Ορνιθά τις είχε ν ώά χρυσά τίκτουσ αν' και νομίσας ένδον αυτής
δγκον χρνσίου είναι, κτείνας ενρηκεν όμοιαν τών λοιπών ορνίθων.
Ό δέ άθρόον πλοϋτον ιλπίσας εύρήσειν, κα'ι τον μικρού έστέρτ/ται
εκείνον.

Ό μύθος δηλοϊ, ότι δεΤ το7ς παρονσιν ΔρκεΤσθαι και τήν άπ/.η-
στίαν φεύγειν.

"Εχουν δέ οΰτοι κυρίως τήν αρχήν των είς τήν άδυναμίαν τοΰ
ολίγον προηγμένου ανθρώπου νά σκεφθή μέ άφηρημένας λέξεις καί
έννοιας καί τήν έντεΰθεν τάσιν, όπως κάθε τι τό άφηρημένον ένδύη
εις συγκεκριμένος εικόνας, εις σύμβολα καί παραδείγματα.

Είς τά ολίγον δηλαδή προηγμένα στάδια ή παιδική άκόμη τοΰ
άνθρώπου διανόησις έργάζεται εισέτι μέ τάς παραστατικός εικόνας,
ή δέ λέξις έχει σημασίαν μόνον καθ' όσον συνδέεται πρός τάς εικόνας
ταύτας, καθ' όσον αποτελεί τό άκουστόν σύμβολον αύτών. Λέξεις άφη-
ρημέναι δέν ύπάρχουν, ούδέ είναι νοηταί. "Οθεν καί κάθε διδασκα-
λία άφηρημένη, κάθε δίδαγμα ηθικόν, διά νά γίνη νοητόν, πρέπει νά
ένδυθή τό ένδυμα τής παραστατικότητος, πρέπει νά μεταβληθή είς
εικόνα. Τοΰτο δέ είναι δυνατόν μόνον διά τοΰ παραδείγματος. "Οθεν
καί οσάκις παρουσιάζεται ανάγκη νά διατυπωθούν γνώμαι διδακτικοί,
δέν έπιζητοΰνται λέξεις, άλλά χρησιμοποιούνται ή καί έν άνάγκη πλάτ-
τοντ αι πράξεις παραδειγματικοί, δημιουργούνται δηλαδή μ ΰ θ ο ι
διδακτικοί. "Εχομεν δέ άφθονα είς τούς λαούς τά παραδείγματα
τοιούτων μύθων.

Π ροσηρμόσθησαν δέ πρωτίστως είς σκοπούς διδακτικούς καί έγέ-
νοντο δι δακτικοί αύτοί οί παροιμιώδεις μύθοι, είς τούς οποίους
ευκόλως ήδύνατο ν' άναπτυχθή ό διδακτικός χαρακτήρ. Οί μΰθοι ού-
τοι, ώς ε'ίπομεν, είναι εύτράπελοι καί σκωπτικοί έξ αρχής
διηγήσεις, αί όποίαι χρησιμοποιούνται ώς τυπικοί παρομοιώσεις καί
παραδείγματα, διά νά χαρακτηρίσουν διαφόρους άνοήτους πράξεις ή
λόγους μετά τίνος εύτραπελίας καί σκώμματος. Άλλ' ακριβώς είς τό
σκώμμα τοΰτο ενυπάρχει ήδη ό σπόρος τής ηθικής διδασκαλίας. Διότι
τό σκώμμα έλέγχει πάντοτε έλάττωμα, ό δέ παρακολουθών αύτό είρω-
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νικός γέλως αποτελεί τό πρώτον βήμα αρνητικής ήθικής διδασκαλίας,
ή οποία κατόπιν αναπτύσσεται καί διατυποΰται καί θετικώς εις τό
ηθικόν παράγγελμα, τό παρακολουθούν τόν μΰθον, τό επιμύθιον.
Όφείλομεν όμως νά παρατηρήσωμεν, ότι τά επιθυμία ταϋτα σπανίως
προέρχονται έκ τοΰ λαοΰ, συνήθως δ' είναι προσθήκαι τών σοφών,
οί οποίοι, ώς θά ί'δωμεν ευθύς κατωτέρω, έχρησιμοποίησαν τόν μΰ-
θον διά τάς διδασκαλίας των. Διά τόν λαόν ό μύθος διδάσκει καθ'
εαυτόν διά τοΰ παραδείγματος, ή δ' έν αύτω ύποκρυπτομένη διδασκα-
λία έκπηδά αύτόματος έκ τής εικόνος τοϋ μύθου χωρίς νά είναι άνάγκη
νά διατυπωθή είς άφηρημένον ήθικόν δίδαγμα.Ώς πρός τούς αρχαίους
τουλάχιστον αίσωπείους μύθους, τά έπιθύμια πιθανώτατα είναι έργον
τών διά διαφόρους διδακτικούς σκοπούς χρησιμοποιησάντων τούς μύ-
θους καί πολλάκις ί'σως τών συλλογέων καί διασκευαστών κατά τε
τήν άρχαιότητα καί τούς ύστερωτέρους χρόνους, καθώς δεικνύει καί ή
κακή καί βεβιασμένη αύτών είς τούς μύθους προσαρμογή.

Τοΰ διδακτικού τούτου χαρακτήρος τοΰ παροιμιώδους μύθου
άπας παρατηρηθέντος, εύκόλως είτα ήδύναντο νά δημιουργηθούν καί
άλλοι κατά τό πρότυπον τών παραδεδομένων, έξ άρχής πλέον φέρον-
τες έν έαυτοΐς τήν διδασκαλίαν ώς σκοπόν. "Οθεν καί δύσκολον είναι
σήμερον είς πολλάς περιστάσεις νά άποφανθή κανείς, αν μύθος τις έξ.
άρχής έπλάσθη διδακτικός ή προϋπάρχων εχρησιμοποιήθη ώς τοιοϋτος.

Παρά τούς μύθους, εις τούς οποίους κυρίως έκδηλοΰται ή
πρός τήν δι5 εικόνων διδασκαλίαν κλίσις τών λαών, πολλάκις καί αύτά
τά κυρίως παραμύθια ύφίστανται τήν έπίδρασιν τής κλίσεως ταύ-
της. Ταύτα, ώς θά εϊπωμεν, είναι άπλαί φανταστικοί διηγήσεις, αί
όποίαι εις ούδένα ήθικόν διδακτικόν σκοπόν άποβλέπουν. Δέν δύναται
όμως καί νά άρνηθή κανείς, ότι βασιλεύει εις αύτά κάποια γενικωτέρα
ηθική, καθ' όσον κατά κανόνα, ή μέν κακία τιμωρείται έν αύτοις,
τό δ' άγαθόν καί ή άρετή θριαμβεύει. Τοΰτο ήρκεσεν, όπως ό λαός
προσάρμοση είς αύτά ήθικάς εννοίας. Τό τοιούτον παρατηρείται κατά
κανόνα είς μερικούς λαούς τής 'Αφρικής καί τής Μαδαγασκάρης, δέν
είναι όμως άγνωστον καί παρ' ήμίν.

Τοιαύτην πιθανώς άρχήν έχων δ λαϊκός διδακτικός μύθος
δέν έμεινε μέχρι τέλους μόνον λαϊκός. Οί παλαιοί σοφοί καί ποιηταί,
κληρονομήσαντες παρά τοΰ λαοΰ τάς αύτάς πρός τήν δι' εικόνων δια-
νόησιν τάσεις καί εντεύθεν τήν πρός τόν είκονικόν, τόν παραδειγματι-
κόν μΰθον καί τήν άλληγορίαν κλίσιν, έκαλλιέργησαν καί άνέπτυξαν
αύτάς εις σύστημα, καί παραλαβόντες τόν λαϊκόν μΰθον έκαλλιέργησαν
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αυτόν ώς μέσον εναργούς καί πειστικής διδασκαλίας μετά περισσής
αγάπης, καθ' δν τρόπον έκαλλιέργησαν καί τήν άλληγορικήν γνώμην
καί τό αίνιγμα, ώς θέλομεν εί'πει εις τόν οίκείον τόπον.

Οΰτοι δηλαδή, οσάκις ήθελον νά πείσουν καί νά διδάξουν άπ'ευ-
θείας, μετεχειρίζοντο ευχαρίστως τήν αλληγορία ν τοΰ μΰθου, ή
οποία εις τόν λαόν είναι πάντοτε περισσότερον καταληπτή καί ή διδα-
σκαλία της περισσότερον εναργής καί πειστική καί άπό τήν διεξοδικω-
τάτην καί σαφεστάτην άφηρημένην ήθικήν διδασκαλίαν. Χαρακτηρι-
στικότατα είναι όσα λέγονται εις τήν ίνδικήν Χιτοπαδάσσαν. eO βα-
σιλεύς ζητεί οί δυσκίνητοι τόν νοΰν υιοί του νά παιδευθοΰν ταχέως,
ή δέ πρός τοΰτο επίτομος οδός είναι ή οδός τοΰ μύθου, τήν οποίαν
άκολουθεί ό σοφός Βισνουσαρμάν, όστις έντός εξ μηνών ύπόσχεται νά
άποδείξη αύτούς ειδήμονας πάσης σοφίας, πολιτικής, οικονομικής καί
ήθικής, συγγράψας πρός τοΰτο τήν ΙΤανταατάντραν ή Χιτοπαδάσσαν,
τό περίφημον διδακτικόν ίνδικόν βιβλίον. Είς δέ τόν Στεφανίτην καί
Ίχνηλάτην, τήν βυζαντινήν μετάφρασιν τοΰ αύτοΰ έργου, ό βασιλεύς
Άβεσσαλώμ ζητεί παρά τοΰ φιλοσόφου νά νποδειγματίο)/ διά διηγή-
σεως διαφόρους πρακτικός άληθείας, οίον τίνι τρόπω ό δόλιος καί
πονηρός, μεσολαβήσας, είς έχθραν μεταβάλλει τήν μεταξύ τίνων συστά-
σαν φιλίαν, ό δέ σοφός διηγείται μύθους.

Μετεχειρίσθησαν δέ πρός τόν σκοπόν τούτον οί σοφοί ή ύπάρχον-
τας ήδη λαϊκούς μύθους παροιμιώδεις ή διδακτικούς, είς τούς οποίους
έτόνισαν τό διδακτικόν στοιχείον, ή καί έπλασαν τοιούτους έξ έπίτηδες.
"Ενεκα τούτου, ώς παρετηρήσαμεν ήδη, είναι πολλάκις δύσκολον
ν' άποφανθή τις, c'tv μΰθος τις έπλάσθη έξ άρχής διδακτικός ή υπάρ-
χων ήδη έχρησιμοποιήθη ώς τοιούτος.

Είς τούς άρχαίους Έλληνας ή ύπαρξις καί ή χρησιμοποίησις τών
μύθων καί μάλιστα τών μύθων τών ζώων ώς μέσου διδακτικοΰ εί-
ναι παλαιοτάτη καί άρχικώς, φαίνεται, έντελώς λαϊκή. Ό αύτοκράτωρ
'Ιουλιανός χαρακτηρίζει τούτους ώς εύρημα τών άγελαίων ανθρώπων.
"Ηδη είς τόν "Ομηρον έχομεν ύπαινιγμούς εις τοιούτους μύθους, ό
δέ Ησίοδος είς τό έπος του "Εργα και Ήμέραι, θέλων νά δι-
δάξη, ότι άνόητος είναι ό θέλων νά εξισώνη τόν εαυτόν του μέ τούς
άνωτέρους του, παρά τοΰ λαοΰ πιθανώτατα παραλαβών διηγείται τόν
μΰθον τής άηδόνος καί τοΰ ίέρακος. Ό 'Αρχίλοχος βραδΰτερον καί ό
Σιμωνίδης καί άλλοι ποιηταί μετεχειρίσθησαν έπίσης τόν μΰθον ώς
μέσον άμέσου καί άποτελεσματικής διδασκαλίας τών συμπολιτών των.
Βραδΰτερον είς τάς 'Αθήνας οί πολιτικοί καί οί ρήτορες συνηθέστατα
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•μετεχειρίζοντο τούς μύθους, οσάκις ήθελον νά προσελκύσουν άμέρι-
στον τήν προσοχήν τών ακροατών των επί τίνος σημείου καί νά δη-
μιουργήσουν ζωηροτέραν παρ' αύτοίς έντύπωσιν, ό δέ 'Αριστοτέλης
■εις τήν Ρητορικήν του καταλέγει αύτούς μεταξύ τών παραδειγμάτων,
τά όποια δύνανται νά μεταχειρίζωνται οί ρήτορες, δια νά καταστή-
σουν περισσότερον πιστευτούς τούς λόγους των. 'Ωσαύτως καί οί ύστε-
•ρώτεροι ρητοροδιδάσκαλοι εις τά προγυμνάσματα αύτών πραγματεύον-
ται ιδιαιτέρως περί τοΰ μύθου ώς προγυμνάσματος ρητορικοΰ.

Πόσον δέ λαϊκός ήτο ό μύθος καί πόσην δύναμιν είχε vù διε-
γείρη τί|ν προσοχήν τών ακροατών δεικνύει τό εξής περί τοΰ ρήτορος
Δημάδου άνέκδοτον. Ούτος έπειδή δέν έπρόσεχον κάποτε οί 'Αθηναίοι
είς τούς λόγους του, τούς παρεκάλεσε vù τοΰ έπιτρέψουν vù διηγηθή
μϋθον. Οί 'Αθηναίοι τοΰ έπέτρεψαν καί ήρχισε vù λέγη" Ή Δήμη-
τρα, μία χελιδών και μία εγχελνς εβάδιζον τόν ίδιον δρόμον. "Οταν
έφΰασαν είς ένα ποταμόν, ή μέν χελιδών επέτααεν, ή δε έγχελνς
εβυϋίσάη εις τά νερά . . . Είς τό σημεΐον τοΰτο έσταμάτησε. Οί
'Αθηναίοι περίεργοι vù ακούσουν τό τέλος έσπευσαν νά έρωτήσουν :
Καί ή Δήμητρα τί άπέγινεν ;—Ώργίσ-θη εναντίον σας, άπήντησεν
Ό Δημάδης, διότι αφήσατε τάς υποθέσεις τής πόλεως καί κά-θεσϋε
καί άκουε τε μύάους.

'Αλλά καί οί φιλόσοφο ι μετεχειρίσθησαν τούς μύθους. Είναι
γνωστός ό μΰθος τοΰ σοφιστοΰ Προδίκου περί αρετής καί κακίας, τόν
όποιον παραθέτει ό Ξενοφών είς τά 'Απομνημονεύματα του. Ό σοφώ-
τατος Σωκράτης κατά τάς πληροφορίας τοΰ Πλάτωνος, έν τή φυλακή
ευρισκόμενος, έποίει είς στίχους αίσωπείους μύθους, είς δέ τούς ύστε-
ρωτέρους χρόνους οί λαϊκώτεροι φιλόσοφοι, οί κυνικοί, μετεχειρί'ϋοντο
κατιι κόρον τούς μύθους, διά τών οποίων ήθελον vù έπιδράσουν εύκό-
λως καί αμέσως επί τοΰ πολλοΰ όχλου καί vù μεταδώσουν είς αύτόν
διαφόρους ήθικάς καί πρακτικός έκ τής φιλοσοφίας διδασκαλίας. Τόση
δέ κατάχρησις έγίνετο αύτών, ώστε ό φιλόσοφος αύτοκράτωρ 'Ιουλια-
νός μετ' αγανακτήσεως ομιλεί περί τών κυνικών τούτων, διότι αντί
τών πραγμάτων λέγουν είς τούς πολλούς μύθους.

"Ηδη δέ άπό τής αρχαιότητος έχρησιμοποιήθησαν καί είς τήν δι-
δασκαλίαν τών παίδων. Ή παιδαγωγική αύτών σημασία διά τήν τρυ-
■φεράν παιδικήν ήλικίαν είχε κατανοηθή καλώς, ό Πλάτων δέ επιδοκι-
μάζει τήν χρήσιν τούτων ώς πρώτης βαθμίδος διδασκαλίας, τό δέ τοΰ
'Αριστοφάνους, ούδ ' Α ϊσωπον πεπάτηκας, ήτο κοινή φαίνεται φρά-
•σις, ή όποία έδήλου τήν τελείαν άγραμματωσύνην.
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Καθώς οι "Ελληνες οΰτω καί οί Ρωμαίοι μετεχειρίσθησαν τόν
μΰθον πρός διδασκαλίαν, ό δέ Ρωμαίος ρητοροδιδάσκαλος Quintilia-
nus παρατηρεί περί τών αίσωπείων μύθων, ότι προσελκύουν τάς ψυ-
χάς καί μάλιστα τών αγροτών καί αμαθών, οΐτινες καί άφελέστερον
τά πεπλασμένα άκούουν καί παρασυρόμενοι ύπό τής εύχαριστήαεως
ευκόλως συμφωνούν είς εκείνα μέ τά οποία ευχαριστούνται. Αναφέ-
ρει δέ καί τό παράδειγμα τοΰ Μενινίου Άγρίππα, όστις διά μύθου
έπεισε τούς πληβείους νά έπανέλθουν είς Ρώμην, όταν δυσηρεστημένοι
μέ τούς πατρικίους είχον άποχωρήσει είς τό 'Ιερόν όρος.

Κατ' έξοχήν δ' έχρησιμοποίησαν τούς μύθους καί ιδιαιτέρως τούς
μύθους τών ζώων οί 'Ινδοί σοφοί ώς μέσον διδακτικόν διαφόρων ηθι-
κών καί πρακτικών άληθειών εις τά φιλοσοφικά διδακτικά αύτών βι-
βλία, οίον ή περίφημος IΙαντσατάντρα ή Χιτοπαδάσσα, ή όποία κατά
τούς μέσους αιώνας μετεφράσθη είς όλας τάς ανατολικός γλώσσας καί
έξ αύτών καί είς τήν έλληνικήν ύπό τόν τίτλον Στεφανίτης και 'Ιχνη-
λάτης.

Είναι όμως διάφορος ή παρ' αύτών χρησιμοποίησις τών μύθων
άπό τήν έλληνικήν. Οί "Ελληνες ποιηταί καί πεζογράφοι παραλαβόν-
τες παρά τοΰ λαοΰ τόν μΰθον τό πολύ πολύ έδωκαν είς αύτόν λογο-
τεχνικήν διατύπωσιν χωρίς ούτε τήν άπλότητα αύτοΰ καί τήν άφέ-
λειαν νά άλλοιώσουν ούτε τήν διήγησιν νά επαυξήσουν έπί ζημία τής
συνοπτικότητός του, διετήρησαν δέ καί τόν φυσικόν χρωματισμόν, τόν
ζφϊκόν χαρακτήρα τών έν αύτοίς δρώντων ζώων, ή δ' έκ τών μύθων
τούτων διδασκαλία έκπηδά αύτόματος έκ τοΰ όλου μύθου ώς παρα-
δείγματος άνευ τής παρεμβολής ηθικών γνωμών καί παραγγελμάτων.
'Αντιθέτως οί 'Ινδοί διά τής επεκτάσεως τοΰ μύθου διά τής παρεμ-
βολής άφθονωτάτων γνωμικών καί ηθικών διδασκαλιών, συνήθως δέ
καί άλλων μύθων, εισαγομένων είς τό στόμα τών προσώπων τοΰ αρ-
χικού μύθου, κατέστρεψαν τήν συνοπτικότητα καί αύτοτέλειαν αύτοΰ,
ήλλοίωσαν δέ καί τόν φυσικόν χαρακτήρα τών ζώων, ώστε έξ αύτών
δέν μένει πλέον παρά μόνον τό όνομα, ύπό τό όποιον είναι εύδιάκρι-
τος ό άνθρωπος καί μάλιστα ό ηθικολόγος σοφός. Τά ζώα είς τούς
έλληνικούς μύθους είναι ζώα, εις τούς Ινδικούς είναι διδάσκαλοι μέ
ονόματα ζώων.

Πλήν τής Παντσατάντρας καί τών μύθων τών ζώων καί άλλα
'ινδικά βιβλία ύπάρχουν, περιέχοντα μύθους διδακτικούς. Τοιούτον
πασίγνωστον καί πολύχρηστον καί ευρύτατα διαδεδομένον είναι τό·
'Ιστορικόν Συντίπα τοϋ φιλοσόφου, είς τό οποίον επτά σοφοί άγωνί-
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ζονται νά σίόσουν τόν υίόν τοΰ βασιλέως, κινδυνεΰοντα έκ τών διαβο-
λών της μητρυιάς, διηγούμενοι διαφόρους περί τής πονηρίας γυναικών
διδακτικούς μύθους. Τοιαύτης φύσεως είναι καί αί Μνθολογίαι τον
Ψιττακον, αί όποίαι καί αύται εις πλείστας γλώσσας έχουν μεταφρα-
στή καί εύρύτατα έχουν διαδοθή.

Είς τήν κατηγορίαν τών διδακτικών μύθων ανήκουν καί αί π α-
ρ α β ο λ α ί, αί όποίαι επίσης τόν αύτό ν σκοπόν έπιδιώκουν, δηλαδή
τήν αίσθητοποίησιν είς διηγήσεις πλαστάς γενικωτέρων διδασκαλιών.
I Ιροχειρότατον παράδειγμα τοιούτων είναι αί παραβολαί τοΰ Ευαγ-
γελίου.

Ε'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ
α') "Ονομα, εισαγωγή καί διαίρεσις.

Οί μ ΰ θ ο ι εις τόν σημερινόν έλληνικόν λαόν δέν έχουν ίδιαί-
τερον όνομα. Φέρονται δέ συνήθως μέ τά ονόματα, μέ τά όποια φέ-
ρονται καί αί παροιμίαι, οίον λόγος, παραμύθι, παροιμία, τό τουρκι-
κής προελεύσεως μαοάλι (= παράδειγμα) καί εΐτι άλλο. Είναι δέ συνή-
θεις κατά τάς συνομιλίας, όπως ήσαν καί είς τούς άρχαίους, καί είς
μερικούς μάλιστα γέροντας ιδιαιτέρως προσφιλείς, άποτελοΰντες τό
άλας τής δμιλίας των. Ευθύς ώς παρουσιασθή περίστασις παρομοιοι-
ΐτεως πράξεως τινός ή λόγου πρός παροιμιώδη μΰθον ή οσάκις πρόκει-
ται νά διατυπωθή γνώμη τις ή διδασκαλία άμέσως εισάγεται εις τήν
συνομιλίαν ό μύθος. 'Αναφέρω παράδειγμα, τό όποιον δ 'ίδιος ήκουσα.
"Οτε εύρισκόμην εις τά 'Ιωάννινα, έγευμάτιζον τακτικά μετ' άλλων
συναδέλφων καθηγητών εις τό αύτό έστιατόριον. Είς έκ τούτων πα-
ρεπονείτο τακτικά διά τήν ποιότητα καί τήν ποσότητα τοΰ φαγητού.
"Οτε λοιπόν μίαν ήμέραν δι' έκατοστήν ίσως φοράν έξέφραζε τά παρά-
πονά του, εις τών συντρωγόντων, Ίωαννίτης, γνωστός διά τήν εύτρα
πελίαν του καί καί τό πλήθος τών διηγήσεων καί τών άνεκδότων του,
διακόψας τοΰ λέγει"

Νά σ' ηώ μια παροιμία. Μιά φονρά πήρι ένας ένα μλάρ κι κα-
τέφκι στον παζάρ, γιά νά τον πλήσ'. "Ερχιτι ένας: «Toi' πλ.ας, λέει,
τον μλάρ ; — Τον πλω. — Σήκουσι τον σαμάρ γιά νά τον ιδώ. — 77?/-
γινι πρώτα νά ματαλάβς κ' υστέρα έλα». Φεύγ' ίκείνονς, έρχιτι άλ-
λους γιά νά τ3 άγουράσ'». Σήκουσι, τ' λέει, τά πονδάρια τ' νά τον
ιδώ.— "Αν θέλς, τ'λέει, νά σι σκοντώσ' !— Τύτι τί τόφιρις, τ' λέει.
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γιά νά τον πλήης ;— "Αμ δέ τόφιρα γιά và τον πλήσου ! Τοφιρα γιά
và ι δη ου κόσμους τί τραυώ !» "Ετσ τον κάνς τώρα κι συ.

Εισάγονται δέ συνήθως οι μύθοι διά φράσεων, οιαι αί εξής : 'Εάν
το κάνεις τώρα 'σάν έναν μιά φορά. που . . . Έσυ το κάνεις τώρα
σάν τόν Ναστραντίν Χότζα. Μιά φορά ό Ναστραντίν Χότζας . . .
Έσύ τό κάνεις σάν τό παραμύθι . . . Νά σου πώ ένα παραμύθι . . .
Νά σου πώ ένα μνθο. . . Νά σου πώ μιά παροιμία. "Ενας μιά
φορά . . . κττ. Αί τελευταΐαι, Νά σου πώ ένα παραμύθι κτλ., χρη-
σιμεύουν μάλλον διά τούς διδακτικούς, ενώ αί πρώται προσαρμόζονται
καλύτερον είς τούς παροιμιώδεις.

Ευρίσκονται δέ παρά τώ έλληνικώ λαώ όλα τά εϊδη τών μύθων,
όσα άναφέραμεν είς τά γενικά, καί διά τοΰτο καί ή διαίρεσις δέν είναι
διάφορος τής γενικής διαιρέσεως, τήν οποίαν άνωτέρω διετυπώσαμεν.

6') Άπλως παροιμιώδεις μΰδοι.

Πάντα τά εϊδη τών εύτραπέλων νεοελληνικών δ ι η γ ή σ ε ω ν,
όσα έσημειώσαμεν εις τόν οίκεΐον τόπον, τοπικά ί, σκωπτικά ίό μά-
δων, απλώς ευτράπελοι, εύτράπελα παραμύθια δύ-
νανται νά χρησιμοποιηθούν καί χρησιμοποιούνται κατά μέγα μέρος ύπό
τοΰ ελληνικού λαοΰ καί ώς π α ρ ο ι μ ι ώ δ ε ι ς μ ΰ θ ο ι, πολλαί δέ μάς
έδωκαν καί παροιμίας, ώς θά εϊπωμεν κατωτέρω είς τά περί παροι-
μιών. Ούτω π. χ. ήκουσα έν Αίγίνη προκειμένου περί άδεξίου θωπείας"

Κόντεψες νά τό κάνης σάν τόν Πανλάκα. Είχαμε έναν στην
Αίγινα, πον πήγε νά καμαρώση τό παιδί τον και τον βγάλε τό μάτι.

Άλλα παραδείγματα τοιούτων εύτραπέλων διηγήσεων, αί όποΐαι
έγιναν παροιμιαιδεις, θέλομεν παραθέσει είς τά περί παροιμιών.

Άλλά καί παρά τω έλληνικώ λαώ έξαιρετικήν θέσιν ώς μύθοι πα-
ροιμιώδεις κατέχουν οί μύθοι τών ζώων.

γ') Νεοελληνικοί μυδοι τών ζώων καί σχέσεις αύτών
πρός τούς αρχαίους.

"Οσα άνωτέρω ελέχθησαν γενικώς περί τών μύθων τών ζώων
ισχύουν βέβαια καί περί τών νεοελληνικών. Άλλ' οί πλείστοι τούτων
κατόπιν τής μακράς εξελίξεως, τήν οποίαν υπέστησαν, είναι ήδη πα-
ροιμιώδεις ή διδακτικοί. Μόνον παραδόσεις εισέτι ζώων
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καί παραμύθια εύρίσκομεν παρά τούς μύθους, διατηροΰντα τήν άρχι-
κήν αύτών φύσιν.

"Εχουν δ' οί νεοελληνικοί παροιμιώδεις μύθοι τών ζώων αναμφι-
σβητήτως σχέσιν πρός τούς παλαιούς. Ούτε όμως οί αρχαίοι όλοι ανευ-
ρίσκονται σήμερον παρά τώ έλληνικώ λαώ, έξ δσων τούλάχιστον μέχρι
τής σήμερον γνωρίζομεν, ούτε καί όλοι οί νέοι έχουν τούς αντιστοίχους
των είς τούς περισωθέντας παλαιούς. Πολλάκις δ' οί νεώτεροι συμ-
πληρώνουν πολλαχώς τήν άρχαίαν παράδοσιν, ή όποία ένίοτε
'ίχνη μόνον τής ύπάρξεως μερικών μύθων μέχρις ημών περιέσωσεν. Ούτω
π. χ. σήμερον φέρεται ό έξής μύθος τού σκαντζόχερα και τής άλεποϋς.

Μια φορά όπου έβρεχε και έπεφτε, και χαλάζι, ένας σκαντζόχε-
ρος ευρέθη στό λόγκο καί δεν ήξερε που νά τρυπώση, γιά νά γλν-
τώση άπό τό χαλάζι. Σε λίγο ηύρε μιά άλπότρουπα κ' επήγε γιά νά
μπή μέοα. Άλλά ή άλπού, πον ήτανε μέοα, δέν τόν άφηνε. 'Εκείνος
τής είπε παρακαλώντας νά τόν άφήοη νά βάλη τό κεφάλι του μόνον
στήν τρονπα και γιά τό κορμί τον δέν τόν έμελε. Ή άλπού μέ τά
πολλά τόν άφησε καϊ έβαλε τό κεφάλι τον μέοα. 'Αλλά (5 σκαντζό-
χερος λίγο λίγο έμπαινε, καί οντάς έζύγωνε τήν άλπού, εσήκωνε
τ' αγκάθια του καϊ τήν τρούπαγε. Ή άλπού, τί νά κάμη ; ετραυγιώ-
τανε στήν άκρη, και δ σκαντζόχερος ούλο έμπαινε. Λίγο λίγο έπέταξε
τήν άλπού άπό τήν τρούπα καϊ έμεινε εκείνος μέσα νοικοκύρης.

(Λαογρ., τόμ. Α', σ. 322).

"Οτι ό μύθος ούτος υπήρχε καί εις τήν αρχαιότητα εύστόχως ει-
κασεν ό Grusius, έπιχειρών νά έρμηνεύση τήν μεσαιωνικήν παροιμίαν,
ποίησόν με ένοικον, ίνα σε ποιήσω έξοικον καί έπηλυς τόν ένοικον.

Πλήν τούτου ή νέα παράδοσις δέν ταυτίζεται πάντοτε πρός τήν
παλαιάν. Έάν μάλιστα συγκρίνη τις τάς δύο, θά εύρη κατά τό πλεί-
στον άρτιωτέραν τήν νεωτέραν. Ή παλαιά έν συγκρίσει πρός τήν
νεωτέραν φαίνεται πολλαχώς συγκεχυμένη καί έξηλλοιωμένη. Παρά-
δειγμα ό μΰθος τοΰ καρκίνου καί τοΰ όφεως. Ή αρχαία παράδοσις
έχει ώς εξής"

"Οφις καρκίνω συνδιητάτο, έταιρείαν πρός αύτόν ποιησάμενος.
Ό μέν ονν καρκίνος απλούς ών τόν τρόπον, μεταβαλέσθαι κάκείνω
παρήνει τής πανονργίας' ο δέ ούδοτιοΰν εαυτόν παρείχε πειθόμενον.
Έπιτηρήσας δ' ό καρκίνος αύτόν νπνονντα, καί τον φάρνγγος τή
χηλή λαβόμενος καί όσον οιόν τε πιέσας, φονεύει. Τοϋ δ' δφεως μετα
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θάνατον έκταθέντος, εκείνος είπεν «ούτως έδει και πρόσθεν εύθύν
και απλούν είναι' ούδέ γαρ αν ταύτην τήν δίκη ν έτισας». Ό μϋθος
δηλοΐ ότι οί τοις φίλοις σύν δόλω προσιόντες αυτοί μάλλον βλά-
πτονται. (Halm 346)

Ή δέ νεωτέρα ώς ακολούθως"

Μιά φορά ό κάβουρας και το φίδι έγιναν κουμπάροι καί άπο-
φασίοανε νά κυνηγήσουνε μαζί· Τό βράδυ εμοιριίσανε το κυνήγι καί
εφάγανε. Τό φίδι έφαγε ούλο τό μερδικό του καί ό κάβουρας ώς μι-
κρότερος, έφαγε λιγώτερο και όσο τοϋ έμεινε τό εφύλαξε γιά τήν άλλη
ήμερα. Τό φίδι έβαλε, βουλή νά φάη τόν κάβουρα, γιά νά τοϋ φάη
καί τό μερδικό του. "Οντας άποφασίσανε νά κοιμηθούνε, ό κάβουρας
έμάζωξε τά πόδια του καί τις δαγκοϋνες του καί ήσύχασε' τό φίδι
άρχισε νά κουλλουριάζεται γϋρο άπό τόν κάβουρα καί ολοένα έκανε
τήν κουλλούρα μικρότερη μέ σκοπό νά σφίξη τόν κάβουρα, νά τόν
σκάση καί υστέρα νάν τόν φάη. Ό κάβουρας τό κατάλαβε καί τοϋ
λέει : «Γιατί δέν κοιμάσαι ίσα, κουμπάρε ; —"Ετσι κοιμούμαστε εμείς
τά φίδια» τοϋ λέει' καί ούλο εμίκραινε τήν κουλλ.ούρα. Τότες ό κά-
βουρας φυλάει όπου τοϋ έφερε τό φίδι τό κεφάλι του μπροστά στις
δαγκοϋνες του καί άμέσα)ς τό αρπάζει τό φίδι άπό τό λαιμό σφιχτά.
Τό φίδι άπό τόν πόνο έτεντώΰηκε. Τότε τοϋ λέει ό κάβουρας : « Τ ιό ρ α
είσαι ίσα, κουμπάρε» καί δεύτερα τό 'φάγε.

(Λαογρ., τόμ. Α', α. 320)

Ό αναγνώστης καί μόνος του δύναται νά παρατηρήση πόσον κα-
λύτερον είναι δικαιολογημένη καί ώς πρός τό όλον καί ώς πρός τά μέρη
ή νεωτέρα προφορική παράδοσις. Είς τήν άρχαίαν όλα είναι συγκε-
χυμένα καί αόριστα. Ή δικαιολογία τοΰ φόνου τοΰ όφεως, διότι δέν
πείθεται είς τάς γενικάς περί εύθύτητος χαρακτήρος συμβουλάς τοΰ
καρκίνου, δέν είναι έπαρκής, δέν δικαιολογείται δέ έπαρκώς καί ή έπι-
μυθιακή φράσις τοΰ καρκίνου: «Ούτως έδει καί πρόσ·θεν εύ'θύν καί
απλούν είναι' ούδέ γάρ αν ταύτην τήν δίκην έτισας», ή όποία προϋ-
ποθέτει προηγουμένην σωματικήν σκολιότητα τοΰ όφεως καί βλάβην
πρός τόν καρκίνον, όστις καί δια τοΰτο έκδικειται. Ένώ είς τόν νεώ-
τερον καί ή δικαιολογία είναι εύλογος, διότι ό καρκίνος έκδικειται τόν
δόλιον φίλον, όστις δολιευόμενος τήν φιλίαν ζητεί νά τόν καταφάγη,
καί οί τελευταίοι λόγοι τοΰ καρκίνου, «Τώρα είσαι ίσα, κουμψάρε»,
δικαιολογοϋνται έκ τής συμπεριφοράς τοΰ όφεως καί τοΰ προηγηθέν-

17
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τος διαλόγου, «Γιατί δέν κοιμάσαι ίσα, κουμπάρε ; —"Ετσι κοιμού-
μαστε εμεΤς τά φίδια».

'Αμφότερα ταΰτα τά παραδείγματα άποδεικνύουν, ότι υπάρχει
μέν σχέσις μεταξύ τών νέων μύθων και τών παλαιών, αλλ' ότι ή προ-
φορική παράδοσις είναι έντελώς άνεξάρτητος τής γραπτής, τήν οποίαν
εν πολλοίς διορθώνει καί συμπληροί.

Πλήν όμως τών άρχαιόθεν ίσως παροιμιωδών τούτων μύθων
άνευρίσκομεν έδώ καί έκεΐ καί νεωτέρας τινός σκωπτικός αιτιολο-
γικός παραδόσεις, αί όποίαι έ'λαβον ένιαχού χαρακτήρα παροιμιώδη.
Ούτω π. χ. λέγεται περί τής χελώνης ή έξης παράδοσις'

Μιά φορά μιά χελώνα έπέρναγε άπόξω άπό 'να άλμπάνικο καί
είδε πον εκαλιγώνανε διάφορα άλογα. Ζυγώνει τον αλμπάνη καί ση-
κώνει τδ πόδι της τδ πισινό καί τον λέει : «Βάλε μον κ' εμένα ένα
καρφί στο πόδι μον». Ό αλμπάνης βλέποντας ένα τέτοιο πράμα
έΟνμωσε καί τής βάνει ένα καρφί άπδ πίσω καί γιά τοΰτο ή χελώνα
έχει άπδ πίσω εκείνο τδ μικρό πράμα, τήν νονρά της, πον λέμε.

Ή παράδοσις αύτη έν Μάνη έγένετο παροιμιώδης καί μάς έδωκε
τήν παροιμίαν, βγαίνει κ' η άχελώνα τά πόδια της 'κει ποί· καλιγώ-
νονν τ ' αλ.ογα 1.

Παρά τούς παροιμιώδεις τούτους μύθους εύρίσκομεν παρά τω !λ-
ληνικώ λαώ πλήν τών παραδόσεων, περί τών οποίων εΐπομεν ήδη, καί
τό παραμύθι τών ζώων. Είς παλαιοτέρους χρόνους τό παραμύθι
τούτο έκαλλιεργήθη καί ποιητικώς καί έχομεν τήν πασίγνωστον δη
μώδη Φυλλάδα τοΰ γαϊδάρου, ή οποία περιλαμβάνει επεισόδια, άνή-
κοντα εις τό μεσαιωνικόν έπος τών ζώων. Πρός τό έπος τούτο έχουν
σχέσιν καί τό πλείστα τών φερομένων σήμερον είς τό στόμα τοΰ ελ-
ληνικού λαοΰ παραμυθιών, εις τό όποια τό κύριον πρόσωπον παίζει
ό λύκος καί ή αλεπού. Τό παραμύθια ταύτα είναι κοινό εις πλείστους
λαούς. Πλήν όμως αύτών ύπάρχουν καί άλλα άσχετα πρός τό έπος
τοΰτο. Τοιούτον τι π. χ. είναι τό άκόλουθον, τό οποίον παραθέτω εν
περιλήψει"

"Ενας παπάς ζευγολάτης άφηνε τδ βράδυ στο χωράφι τδ ζνγό-
λονρο. Κάτι άλπουδίτσες τδ μυρίστηκανε καί πηγαίνανε τή νύχτα

'Λ Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ αντιστρόφως θεωρεί τήν αίτιολογίαν εν τή παραδώ-
σει ώς νεοιτερον ανάπτυγμα.
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χα) τον το περνάνε και γι' αύτό έλνπότανε πολύ. Σάν τόνε βλέπ'
ετοι τό γαΐδονράκι τον, τόν ρωτά τί έχει. Ό παπάς διηγήθηκε τό
πράγμα και τό γαΐδονράκι υποσχέθηκε νά τον φέρΐ] όσα ζνγόλονρα
είχε χαημενα. Πήγε λοιπόν καί ξαπλώθηκε σάν ψόφιο μπροστά στ ή
σπηλιά, πον ήταν οί άλπονδες. Αντές τό νομίσανε γιά ψόφιο καί
αποφάσισαν νά δεθούνε όλες μέ τά ζνγόλονρα τον παπά, νά δέοονν
καί τό γαΐδονράκι καί νά τό τρανήξονν μέσα và τό φαν'. Μόλις όμως
δεθήκανε καλά, τό γαΐδονράκι πετειέται ορθό καί χορεύοντας έφτασε
στό σπίτι τον παπά μέ όλες τις άλεπονδίτσες. Ό παπάς έπήγε τό
γαΐδονράκι στό γρασίδι καί έγδαρε τις κνράδες καί πήγε τά τομάρια
τονς στό παζάρι.

"Ολων τούτων τών παραμυθιών κύριον χαρακτηριστικών είναι ό
κατ' εξοχήν παιδικός τόνος, ο όποιος εμφανίζεται όχι μόνον εις τήν
ΐσωτερικήν αύτών ύφήν αλλά καί εις τήν έκφρασιν καί τήν πλοκήν,
ή οποία παρά τήν επικρατούσαν είς τά παραμύθια συνήθειαν αποφεύ-
γει τό πολύ πλάτος καί τήν συσσώρευσιν πολλών επεισοδίων εκτεινο-
μενη ούτως είς μήκος σύμμετρον πρός τήν παιδικήν άντίληψιν. Διά
τοΰτο δέ καί τά παραμύθια ταΰτα άκούονται λίαν μάλιστα ευχαρίστως
άπό τά μικρότερα παιδία.

δ') Κυρίως διδακτικοί μυδοι.

Καθώς είς τούς άλλους λαούς, ούτω καί είς τόν νέον έλληνικόν
λαόν εύρίσκομεν τήν τάσιν πρός τήν δι' εικονικών μύθων καί αλληγο-
ριών διδασκαλίαν, έκ της οποίας έχομεν καί διδακτικούς μύθους.
Έκ τούτων, άλλοι μέν προφανώς έξ άρχής έπλάσθησαν διδακτικοί, άλ-
λοι δέ παροιμιώδεις έν άρχή όντες ή άλλην έχοντες άρχήν προσηρμό-
οθησαν είς σκοπούς διδακτικούς. Ούτω π. χ. ό εξής μύθος φαίνεται,
•ότι έξ άρχής έπλάσθη διδακτικός"

"Ενας χωριάτης συνήθιζε νά μένη πολλές ώρες μπροστά στό
αλώνι τον σπιτιού τον, επάνω στις πλάκες καί τον ήρχονταν καλά.
-1/ίά μέρα καλοκαιρινή, έκεΐ πον κάθονταν πάλι στές πλάκες, ένα
■φίδι βήκε άπ' έκεΐ κάτον καί τόν ε ζύγωσε, và τόν δαγκάοη. «Μή
τόν δαγκάσης, τον είπε ή πλάκα τον φιδιον. "Αν τόν δ αγκάθας ού,
θά φαρμακωθή καί θά πεθάνη αμέσως με μιά, άφησε νά τόν πε-
θάνω εγώ άπό λίγο λίγο». "Ετσι κ' έγινε. Τό κρύο κ' ή υγρασία
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τής πλάκας τον 'φεραν υστέρα άπό λίγο ν καιρό διάφορες άσθένειες
και δεν Άργησε νά πεϋάνη.

Νά μην καθόμαστε επάνω στις πλάκες. ("Ηπειρος)

Ή εξής ευτράπελος διήγησις, ώς σκωπτική έν Χίω λεγομένη διά
τό χωρίον Θυμιανά, έλαβεν έν Πελοποννήσω μορφήν δ ι δ α κ τ ι κ ή ν.

"Εναν άντρόγννον έπήγαινεν είς τό παναγνριν. Στό δρόμον
είδαν ένα γ κότσνφαν άπάνω στό δέντρον. Λέ' ό άντρας τής γυναίκας
τον : «Γιά 'δε ένας κότσυφας !» Λέ' εκείνη : « Έν έν' κότσυφας, κο~
τσυφαρίνα έν'. —"Οχι ! κότσυφας έν'. —"Οχι ! κοτσυφαρίνα έν'».
Ό άντρας κατηβαίνει άφ τό μονλάριν, δέρνει τήν γνναΊκαν τον καί
γυρίζζουν πίσω. Τοϋ χρόνον σάν τέτοιαν μέραν επηγαίνναν πάλι στό
ίδιον παναγνριν. Στό ί'διο μέρος λέ' ή γυναίκα : «Θυμάσαι πού έδωνα
εϊδαμεν μιαν κοτσυφαρίναν κ' έσν ήλεγες πώς έν' κότσυφος ; — Βρέ
γυναίκα, δέν σοϋ'πα πέρσι πώς ήταν κότσυφος ; —"Οχι ! λέει εκείνη,
κοτσυφαρίνα ήταν». Κατηβαίνει πάλι κάτω άφ τό ζό, τήν δέρνει καί
γυρίζζουν πίσω.

Τό αύτό θέμα έν Πελοποννήσω έχει έν περιλήψει τήν έξής μορ-
φήν, είς τήν όποίαν καταφανείς είναι αί διδακτικοί τάσεις"

"Ητανε ένα μοναστήρι ξακουσμένο, κ' εκεί πέρασε μιά μέρα
μιά καρακάξα. Jvô καλογέροι, πον τήν επρωτόειδανε, ό ένας έλεγε
ότι ή περσότερη ήταν άσπρη, ό άλλος ότι ή περσότερη ήταν μαύρη.
Τσακωθήκανε. Οί άλλοι πατέρες, άμα τονς είδαν, ελάβανε καί αυτοί
μέρος, οί μισοί μέ τό ένα μέρος καί οί μισοί μέ τό άλλο, καί μέ
τουφέκια καί σπαθιά έσκοτωθ ήκανε. ούλοι' ε μείνανε δέ οί δύο, πού
έπρωταρχινήσανε νά παλεύουνε. Γιά νά μή πάθουν τίποτε άπ' τήν
εξουσία, φύγανε ό ένας άπό τό ένα μέρος καί ό άλλος από τό άλλο.
"Επειτα άπό τρία χρόνια θυμηθ ήκανε νά γνρίοοννε νά δούνε τί απέ-
γινε τό μοναστήρι καί κατά σνμπτωσι έφτασε δ ένας ατό μοναστήρι,
έφτασε καί δ άλλος. Είδαν τήν έ ρ ή μ ω σι το ΰ μ ο ν ά-
στη ρ ι ο ΰ , έ κ λ ά φ α ν ε κ' ε λ έ γ α ν ε ότι έ γ ί ν α ν ε
αφορμή ν à καταστροφή τ ό καλό αύτό μονα-
στήρι. Έκει κοντά στό μοναστήρι ήτανε ένα ποτάμι, δπον οί
πατέρες είχανε καμωμένο ένα γιοφύρι γιά νά περνάνε. Έκει η ιλ.η-
θήκανε γιά νά φύγουν. Τότε δ ένας λέει : «Έσν φταις, 'Λκάκιε,
γιατί αύτό τό διαβολόπονλο ήτανε περσότερο άσπρο, άλλά εσύ δέν
άκουγες. —"Λνθιμε ! λέει δ άλλος, ό,τι τώρα έγινε, έγινε, άλλά μάθε
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ότι ήτανε περσότερο μαϋρο. —"Οχι ! λέει ό άλλος». Κι άπό τά λό-
για επιαστήκανε πλάτη μέ πλάτη άπάνιυ στό γιοφύρι κ' έπέσανε
κάτω στό ποτάμι κ' επινιγήκανε.

Είς τούς διδακτικούς τούτους μύθους ουχί σπανίως επιφέρεται ώς
έ π ι μ ύ ι ο ν ή έν αύτοΐς υποκρυπτόμενη διδακτική γνώμη. Τά επι-
μύθια ταϋτα, συνήθη εις τούς αίσωπείους μύθους, συχνά είναι σήμε
ρον εις τήν "Ηπειρον. Εισάγονται δέ ή άπ'ευθείας, όπως π. χ. είς τόν
ανωτέρω μΰθον τοϋ γεωργοϋ καί τής πλάκας, ή δια τυπικών τίνων
φράσεων, οίον έν Ήπείρω διά τοϋ, Τιόρα ό μύθος δηλοΐ δηλαδή και
περιπλέον. . . Π. χ. Τώρα δ μύθος δηλοΐ δηλαδή και περιπλέον,
πολλές φορές μαθαίνει κανένας τόν άλλον γιά κακό δικό τον. Επίσης
■εισάγονται διά τοϋ, "Ετσι είναι, οίον "Ετσι είναι, δ κάλφας δέν μπο-
ρεί νά διαβή ποτέ τό μάστορά τον κι ας μή παινεύεται, ή δια τοΰ,
Κ' έτσι φανερώθηκε πώς . . . ή δια τοΰ, Ί'ί λέει τό παραμύθι ; Ιίολ-
λοί βγάζουν τά κάστανα άπό τή φωτιά μέ τό χέρι τ' άλλοννού. Κα-
λοΰνται δέ τά έπιμύθια ταϋτα έν Ήπείρω πατινός λόγος, δηλαδή λύ-
γος τελικός καί αποτελούν οιονεί τό άκροτελεύτιον, τό όποιον ώς θριγ-
κός συνέχει τό όλον τής διηγήσεως, περιέχον τήν ίδέαν, ήτις αποτελεί,
τήν ούσίαν αυτής.

Διά τής προσθήκης τοιούτων επιμυθίων καί π α ρ α μ ύ θ ι α πολλά-
κις προσέλαβον χαρακτήρα διδακτικόν. "Εχω υπ' όψιν μου παραλλαγήν
τοΰ πασιγνώστου παραμυθιοΰ τής Σταχτοπούτας, τό οποίον τελειώνει
μέ τήν έξης ήθικήν παρατήρησιν" Νά τί κάμνει ό Θεός τά παιδιά., ποι·
τιμούν τοί'ς γονιούς των. 'Ενίοτε αί διδακτικαί τάσεις προχωροΰν
ακόμη περισσότερον καί επηρεάζουν καί αύτήν τήν πλοκήν καί τήν
•διασκευήν πολλών παραμυθιών.^

ς\' ΥΦΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ

Ώς πρός τό ύφος τών νεοελληνικών παροιμιωδών μύθων δέν έχο-
μεν νά παρατηρήσωμεν τίποτε περισσότερον τών δσων παρετηρήσαμεν
διά τάς εύτραπέλους διηγήσεις, έκ τών οποίων κατά τό πλείστον προέρ-
χονται. Είναι δηλαδή έν γένει πυκνόν καί σύντομον, ή δέ όλη διήγη-
σις περιορίζεται είς έν καί μόνον έπεισόδιον. Προκειμένου όμως περί
τών μύθων τών ζώων δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν ότι έν συγκρίσει
πρός τήν βραχύτητα καί τήν πυκνότητα τών αρχαίων εκτίθενται αν
όχι μέ περισσότερον πλάτος, άλλα τούλάχιστον μέ περισσοτέραν άνε-
σιν. Τά αύτά ισχύουν καί μέ τούς διδακτικούς.
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Έν τούτοις δέν λείπουν καί περιπτώσεις, κατά τάς οποίας παρα-
τηρούνται τάσεις έπεκτάσεως καί δημιουργίας διηγηματικού πλάτους
κατά τό υπόδειγμα τών παραμυθιών. Αί περιστάσεις αΰται εξηγούνται
έκ τής χρησιμοποιήσεως πολλάκις τών μύθων όχι μόνον πρός διδακτι-
κούς σκοπούς έν έπιλόγφ, άλλά καί απλώς ώς διηγήσεων πρός δια-
σκέδασιν, γιά νά περάσουν τήν ιορα, καθ' δν τρόπον χρησιμοποιούν-
ται καί τά παραμύθια. Π. χ. Είναι γνωστός ό μύθος τοϋ λέοντος, ό-
οποίος, πληροφορηθείς παρά τής αλώπεκος ή άλλου ζώου, ότι τό ίσχυ-
ρότατον πάντων τών ζώων είναι ό άνθρωπος, ζητεί νά άγωνισθή πρός
ξυλοκόπον, όστις μέ πονηρίαν συγκλείσας τούς πόδας αύτοϋ είς τόν
σχιζόμενον κορμόν τόν ξυλοκοπεί άνηλεώς. Ό μϋθος ούτος εις μίαν-
παραλλαγήν έκ Σάμου ' εκτίθεται εις τέσσαρας όλοκλήρους σελίδας.

'Ως πρός δέ τήν προέλευσιν, περί μέν τών παροιμιωδών
ισχύουν όσα εϊπομεν περί τών εύτραπέλων διηγήσεων έν γένει, περί τών
μύθων τών ζώων εϊπομεν ήδη ιδιαιτέρως, περί δέ τών διδακτι-
κών παρατηρούμεν, ότι εύρισκόμεθα εις τάς αύτάς δυσχερείας, είς τάς
οποίας εύρισκόμεθα προκειμένου καί περί τών εύτραπέλων διηγήσεων.
Οί πλείστοι εξ αύτών άποτελοϋν κοινόν κτήμα πολλών σημερινών λαών,
ευρίσκονται δέ καί εις τήν παλαιοτέραν γραπτήν παράδοσιν, ώστε νά
μή είναι δυνατή γενική περί τής προελεύσεως πάντων άπόφανσις,
άλλά νά ύπάρχη άνάγκη ιδιαιτέρας δι' έ'καστον έρεύνης. 'Έπειτα προ-
κειμένου περί τών νεοελληνικών διδακτικών μύθων προστίθεται καί
αύτη πρός τό παρόν ή δυσκολία, ότι ούτε συλλογαί τοιούτων επαρκείς
ε/ουν καταρτισθή καί δημοσιευθή ούτε καί σχετικαί έρευναι έχουν γί-
νει. Έκ τών ελαχίστων μόνον, τά όποια έχω ύπ' όψιν, δύναμαι νά
ριψοκινδυνεύσω άνευ άξιώσεων τήν εξής γνώμην.

Τούς νεοελληνικούς διδακτικούς μύθους θά ήδύνατο κανείς νά δια-
κρίνη ώς πρός τήν προέλευσιν είς τρεις ομάδας. Τούτων ή πρώτη
προέρχεται έκ διαφόρων βιβλίων, περιεχόντων μύθους, τά οποία ήσαν
λαϊκά καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους καί κατόπιν κατά τούς χρό-
νους τής τουρκοκρατίας. Τοιούτον βιβλίον πασίγνωστον καί πολύχρη-
στον άλλοτε παρά τω λαώ, τό οποίον μεταφρασθέν εις τήν νέαν έλλη-
νικήν εξεδίδετο άλλοτε έν Ένετία, εκδίδεται δέ καί σήμερον ώς λαϊ-
κόν βιβλίον, είναι τό ινδικής προελεύσεως έκ τής συριακής μεταφρα-
σθέν είς τήν έλληνικήν 'Ιστορικόν Συντίπα τοϋ φιλοσόφου. Έκ τοϋ
βιβλίου τούτου ιραίνονται έχοντες τήν άρχήν των πολυάριθμοι περί

1) επαμ. στλματιαδου, Σαμιακά, τόμ. Ε', σ. 573.
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τής κακίας xui τής πονηρίας τών γυναικών μύθοι. "Αλλο τοιούτον βι-
βλίον, δημοτικόν καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους καί κατόπιν,
είναι ό Βίος τοΰ Αισώπου, όστις ού μόνον εις τήν νεαν ελληνικήν
μετεφράσθη, άλλα καί εις διαφόρους δυτικός καί άνατολικάς γλώσσας.
"Επειτα ό Στεφανίτης καί Ιχνηλάτης, δοτις, ώς εϊπομεν, είναι αυτή
ή περίφημος Παντσατάντρα τών 'Ινδών, ή οποία κατά τούς βυζαντι-
νούς χρόνους, μεταφρασθεΐσα εκ τοΰ άραβικοΰ, άπετέλει φαίνεται
φροσφιλές δημοτικόν βιβλίον, αν κρίνη τις καί εκ τής είς τήν σλαβι-
κήν μεταφράσεως αύτής, καθώς καί είς τήν νέαν ελληνικήν.

Ή δευτέρα ομάς διδακτικών μύθων είναι τουρκικής προελεύσεως,
ώς φαίνεται καί έκ τών δρο^ντων προσώπων καί έξ όλων τών περι-
στατικών τής διηγήσεως. Φέρονται δέ οί μΰθοι ούτοι ένιαχοΰ ύπό τό
χαρακτηριστικών όνομα μεσελέδες ή μασάλια, λέξιν τουρκικήν, σημαί-
νουσαν τό παράδειγμα, δι' ής δηλοΰνται καί έν τή τουρκική αί τοιού-
του είδους διηγήσεις.

Ή τρίτη ομάς τέλος φαίνεται νά είναι ελληνικής προελεύσεως
καί έν τισι μάλιστα νεοελληνικής, μολονότι ή έξακρίβωσις τής προελεύ-
σεως τών μύθων δέν είναι πολύ εύκολος, διότι πολλάκις παραλαμβά-
νων ξένους μύθους ό λαός άφομοιοΐ αύτούς διασκευάζων καί προσαρ-
μόζων είς τόν 'ίδιον βίον καί τάς ιδέας του, ώστε νά φαίνωνται ώς
αύτοφυή καί αυτόχθονα γεννήματα.

Ζ'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Έξ όλων τών άνωτέρω λεχθέντων καταφαίνεται τί πλήν τής πι-
στής καί άκριβοΰς καταγραφής τών μύθων έχει νά προσέξη ό λαογρά-
φος κατά τήν συλλογήν αύτών. Έν πρώτοις διά νά κατανοηθή ό μΰ-
θος καί μάλιστα ό παροιμιώδης, πρέπει νά σημειώνεται καί ή περίστα-
σις, κατά τήν οποίαν έκαστος λέγεται, καθώς άκριβώς συμβαίνει τοΰτο
καί μέ τάς παροιμίας. "Επειτα άξιος παρατηρήσεως είναι καί ό τρό-
πος, κατά τόν όποιον εισάγεται ό μύθος, ώς καί ή προσθήκη επιμυ-
θίων ή ού. Έν γένει δέ άξιολογώταται είναι αί παρατηρήσεις περί
τής χρήσεως τών μύθων, διότι μόνον έκ ταύτης ερμηνεύονται διάφο-
ροι αύτών άλλοιώσεις, συμπτύξεις είς παροιμίας ή έπεκτάσεις εις είδος
παραμυθιών.

Συλλογάς νεοελληνικών μύθων δυστυχώς δεν εχομεν πολλάς ούτε συ-
στηματικάς. Οί δημοσιευθέντες μέχρι τοΰδε είναι κατεσπαρμένοι είς διάφορα
βιβλία καί περιοδικά λαογραφικού περιεχομένου ούτως, ώστε είναι δύσκολος
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ή πλήρης αναγραφή των. 'Αρκετοί ευρίσκονται καί είς διαφόρους συλλογάς
παροιμιών καί ιδίως είς τήν μεγάλην συλλογήν τοϋ Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, καθ' όσον
αποτελούν τήν ερμηνείαν ή μάλλον τό σώμα έξ οΰ ή παροιμία άπέρρευσεν.
Ευάριθμοι τίνες έδημοσιεύθησαν έν τω Έπιδορπίω τοϋ MIX. ΛΕΛΕΚΟΥ (1888),
τή Περισυναγωγή τοϋ π. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΑΟΥ (1887), τή Λαογραφία καί τω έν Τραπεζοϋντι έκδιδομένω άλλοτε περιοδικω συγγράμματι 'Αστέρι τοΰ Πόντου
(τόμ. Α' (1885), Β' (1886). Μύθους τινός διεσκεύασεν έμμέτρως καί ό Σκο-
πελίτης μοναχός Καισάριος Δαπόντες κατά τά μέσα τοϋ προπαρελθόντος
αιώνος έν τή 'Ιστορική γεωγραφία; αύτοϋ (km. i.egrand, Biblioth. grecque
vulgaire, τόμ. III, σ. 259 - 279).

[Βλ. καί τήν βιβλιογραφίαν εις τήν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 5,
σ. 190, 210.8, σ. 208 - 209, 237 - 239. ?/Ί0, σ. 202,258. 11/12, σ. 108,
367 -368. 15/1 <5, σ. 145.

'Εκ τής βιβλιογραφίας ταύτης σημειώνομεν κατ' έκλογήν :

ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, Κυπριακοί μϋθοι πού αποδίδουν σέ ζφα τήν ανα-
κάλυψη φαρμάκιον καί τήν έπινόηση θεραπευτικών άγιογών, Κυπριακοί
Σπουδαί, τόμ. 9 (1945), σ. 123- 127. ΚΥΡ. ΧΑΤΖΗΤΩΑΝΝΟΥ, Κυπριακοί μύ-
θοι, Λευκωσία 1948, σελ. 96. ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΟΥ, 'Ιστορίες τών ζώων τής
Κύπρου, Κυπριακαί Σπουδαί, τόμ. 13 (1949), σελ. \'-}-ρμα'. Γ. Α. ΜΕΓΑ, Οί
Αίσιοπιοι μϋθοι καί ή προφορική παράδοσις, Λαογρ., τόμ. 18 (1959), σ. 469 - 489).
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Α'. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

"Οπως υπό τήν λέξιν μΰθος, κατά τόν αυτόν τρόπον καί υπό τήν
λέξιν παραμύθι φέρονται διηγήσεις ποικίλης προελεύσεως, εύτράπελοι,
διδακτικαί, φανταστικοί καί ει τίνες άλλαι, αί όποιαι τούτον έχουν
τόν κοινόν σκοπόν, τήν έκ τής διηγήσεως τέρψιν, καί τοϋτο τό κοινόν
χαρακτηριστικόν, τό έντεχνον τής διηγήσεως καί τό διηγηματικόν πλά
τος. Κυρίως όμως παραμύθια λέγοντες έννοοϋμεν τάς φανταστικός
έκείνας τοΰ λαοΰ διηγήσεις, αί όποιαι ούτε πρός τόπον ούτε πρός πρόσ-
ωπον ώρισμένον συνδέονται, ώς πρός δέ τόν χρόνον τοποθετοΰνται
άορίστως είς τό παρελθόν'. Μιά φορά κ' 'έναν καιρό ήταν σ' έναν
τόπο ένας βασιλιάς, —ένας άνθρωπος, —μιά γυναίκα κττ. είναι ή
τυπική φράσις, μέ τήν οποίαν άρχίζουν καί ή όποία αύτή καί μόνη
αρκεί διά νά χαρακτηρίση τήν άοριστίαν τοΰ κόσμου, είς τόν όποιον
κινείται όλη ή διήγησις τών παραμυθιών.

Ό κόσμος τών παραμυθιών είναι κόσμος φανταστικός, ξεχωρι-
στός, κόσμος έντελώς ιδιόρρυθμος, αύτόχρημα ονειρώδης, ό όποιος
καμμίαν άπολύτως σχέσιν δέν έχει μέ τήν πεζότητα τής καάημερινής
ζωής. "Ο,τι τόν χαρακτηρίζει κυρίως είναι ή αοριστία τοΰ ονείρου καί
ή παιδική, όπως λέγομεν, άντίληψις. Ό κόσμος τοΰ παραμυθιού δέν
γνωρίζει τήν μεσότητα, τό σύνηθες μέτρον τών ανθρώπων. "Οπως είς
τό μυαλό τών παιδιών όλα τά πράγματα κάμνουν κάποιαν ίδιαιτέραν,
έξαιρετικήν έντύπωσιν, ή όποία εις ημάς τούς μεγάλους, τούς οποίους
ή πείρα έδίδαξεν, είναι έντελώς ξένη, καί λαμβάνουν μορφάς φαντα-
στικός, αί όποΤαι δέν συμβιβάζονται καθόλου μέ τήν πραγματικότητα,
κατ' αύτόν τόν τρόπον καί είς τό παραμύθι όλα τά πράγματα έχουν
όψιν έξαιρετικήν. "Ολα κυμαίνονται μεταξύ δύο άκροτήτων. 'Ή είναι

1) Περί τών παραμυθιών βλ. καί ΣΤΙΛΠ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, At γυναίκες etc
τήν Λαογραφίαν, σ. 76.
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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
πελώριοι σάν τόν 'Αράπη, πού τό έ'να χείλι του έβαζε στη μιάν άκρη
τοΰ ποταμού καί τό άλλο στην άλλη καί ρουφούσε ολόκληρο τό πο-
τάμι, ή σάν έκείνον, πού ξερρίζωνε τά κυπαρίσσια καί τά κρατούσε σάν
καλάμια, καί πάλιν μορφαί σάν τόν Κοντορεβιθούλη μόνον εΐς τά πα-
ραμύθια ευρίσκονται. Έπίσης τό ιδεώδες τής καλλονής, τήν Πεντά-
μορφη, καί τήν μεγίστην άσχημίαν τήν ευρίσκει κανείς μόνον είς τά
παραμύθια. Τά βουνά είναι τόσον υψηλά καί άπότομα, ώστε άνθρω-
πος δέν ήμπορεί ν'άνεβή, παρά μόνον αν τόν πάρουν οί άετοί, τά δάση
τόσον πυκνά, πού πουλί πετάμενο δέν ημπορεί νά περάση άπό μέσα,
καί τά ποτάμια καί οί θάλασσες τόσο πλατειές, πού είναι άπέραστες.
Αί άποστάσεις είναι τεράστιαι, καθαυτό ονειρώδεις, οί ήρωες φθάνουν
εις τήν άκρη τοΰ κόσμου, εκεί πού δέν άκούεται πλέον πετεινού λα-
λιά, όπου ο ήλιος καί τό φεγγάρι έχουν τό παλάτι των. Οί πλούσιοι
έχουν τόσα, όσα δέν ξέρουν ποΰ νά τά βάλουν, φορτώματα, καμήλες
χρειάζονται, γιά νά τά κουβαλήσουν, καί οί φτωχοί είναι τόσο φτω-
χοί, πού δέν έχουν στόν ήλιο μοίρα. Μέ τούς κοινούς άνθρώπους σπα-
νίως άσχολείται τό παραμύθι. Τοΰ άρέσουν πάντα τά βασιλόπουλα καί
οί βασιλοποΰλες, ή οί πολύ φτωχές, πού νά μήν έχουν ψωμί νά φάνε.
Ούτως είς τά παραμύθια όλα είναι εξαιρετικά. "Ολα φθάνουν είς
τό άκρον.

Έπειτα τό παραμύθ·ι άγνοεί τί θά είπή άδύνατον. Οί φυσικοί
νόμοι, οί όποιοι ρυθμίζουν κατ' άνάγκην άνυπέρβλητον τά τοΰ κόσμου
καί περιορίζουν τήν άνθρωπίνην δράσιν έντός ώρισμένων όρίων, είναι
διά τό παραμύθι άγνωστοι, δέν έχουν δι' αύτό καμμίαν ίσχύν. "Ολα εις
αύτό είναι δυνατά. "Οπου δέν φθάνει ή άνθρωπίνη δύναμις, παρου-
σιάζεται ή μαγεία καί τό θαύμα. Τό τραπέζι τοΰ παραμυθιοΰ γεμίζει
μόνο του άπό φαγητά, οί πόρτες καί τά παράθυρα άνοιγοκλείουν μόνα
των, άρκεΐ νά ξέρη κανείς τήν μαγικήν λέξιν, είς τήν οποίαν υπα-
κούουν, μιά μικρή βελονίτσα μαγεμένη άρκεΐ νά ρίψη εΐς βαθύν ύπνον
τήν βασίλισσαν καί έν ράπισμα ήμπορεί νά σάς μεταβάλη εις ό,τι θέ-
λετε. Καί όλα αύτά τά δέχεται τό παραμύθι χωρίς καμμίαν έκπληξιν,.
μέ τήν αυτήν πίστιν, μέ τήν οποίαν δέχεται καί τό κοινότερον πράγμα
τής καθημερινής ζωής. Καί διηγείται τά πλέον τερατώδη καί άπίθανα
μέ τόν ϊδιον τόνον καί τήν ιδίαν άπάθειαν, καθώς θά διηγεΐτο πάσαν
άλλην κοινοτάτην έκ τοΰ καθημερινοΰ βίου ίστορίαν.

Τό παραμύθι διηγείται μόνον χωρίς νά ένδιαφέρεται, αν έκεΐνο,.
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τό οποίον διηγείται, είναι φυσικόν ή ύπερφνσικόν, αληθές ή ψευδές.
Τοϋ είναι έντελώς άδιάφορον, εάν είναι πιστευτόν ή όχι. Σκοπός τοί"
είναι ή διήγησις καί μόνη ή καλλιτεχνική διήγηαις, ή οποία σκοπόν
έχει τόν εαυτόν της καί τήν έκ τοΰ έαυτοΰ της γεννωμένην τέρψιν.
"Οταν διηγήται κανείς έ'να παραμύθι, τό διηγείται απλώς δια νά εύχα-
ριστήση μέ τήν διήγησίν του, διά vù κάμη τούς άλλους νά περάσουν ού-
τοι μίαν ώραν εύχάριστον, πλέοντες εις άλλους κόσμους, κόσμους φαν-
ταστικούς. Δέν έχει σκοπόν ούτε νά διδάξη ούτε νά συμβουλεύση. Καί
κατά τοΰτο διά τόν λαόν τό παραμύθι είναι ό,τι διά τήν πεπολιτισμέ-
νην σήμερον κοινωνίαν τό μυθιστόρημα καί μάλιστα εκείνο, τό όποιον
δέν επιδιώκει ώρισμένους διδακτικούς ή ψυχολογικούς σκοπούς. Ούτω·
τό παραμύθι μαζί μέ τά άσματα, τήν μουσικήν καί τόν χορόν, απο-
τελεί μίαν άπό τάς κυριωτέρας καλολογικάς έκδηλώσεις τής λαϊκής,
ψυχής, έ'να άπό τούς κυριωτέρους κλάδους τής λαϊκής λογοτεχνίας..

Β'. ΔΙ ΑΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ

Συνήθως ό λαός, άλλά πολλάκις καί πολλοί τών λογίων, συγχέουν
τό παραμύθι πρός άλλας λαϊκάς διηγήσεις, τάς παραδόσεις καί τούς
μύθους. Ό λαός μάλιστα μεταχειρίζεται τήν λέξιν παραμύθι ώς λέξιν
γενικήν, διά τής οποίας δνομάζει πάσαν οΐαςδήποτε φύσεως διήγησιν,.
εϊτε παράδοσις είναι είτε μΰθος είτε εύτράπελος διήγησις ε'ίτε δ,τιδή-
ποτε άλλο. "Εφθασε δέ νά δνομάση καί τάς παροιμίας άκόμη παρα-
μύθια, έφ' όσον αύται προέρχονται άπό μύθους. Διά τοΰτο καί πρέπει
νά γίνη διάκρισις τοΰ παραμυθιοΰ άπό τά άλλα είδη τών διηγήσεων.

Τό παραμύθι, αύτό άκριβώς, τό οποίον οί Γάλλοι ονομάζουν
conte merveilleux καί οί Γερμανοί Märehen, διαφέρει πρώτον άπό·
τήν παράδοσιν. Διότι ή παράδοσις είναι μέν μυθική διήγησις, αλλ'
άναφέρεται εις ώρισμένα πρόσωπα ή τόπους ή φυσικά σώματα και
φαινόμενα καί πιστεύεται ώς πραγματική καί άληθής, καί κατά τοΰτο
ημπορεί κανείς νά εΐπη, ότι αποτελεί τήν περί τοΰ κόσμου λαϊκήν·
γνώσιν, τήν έπιστημονικήν, ας εΐπωμεν ούτω, περί τοΰ κόσμου λαϊκήν
θεωρίαν, ένώ τό παραμύθι ούτε τόπον ούτε χρόνο ν ούτε πρόσωπον
γνωρίζει. Κινείται ελεύθερον είς τόν ώκεανόν τής άοριστίας, οί δέ
διηγούμενοι ούδεμίαν πίστιν τρέφουν είς τά λεγόμενα του.

'Εκτός τούτου αί παραδόσεις διαφέρουν άπό τά παραμύθια
καί κατά τοΰτο, ότι δέν φέρουν τόν λογοτεχνικόν τύπον, τόν οποίον
φέρει τό παραμύθι. Ή διατύπωσίς των, ώς παρετηρήσαμεν ήδη, είναι
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μία κοινοτάτη διατΰπωσις είς τήν έκφρασιν τοϋ καθ·' ήμέραν λόγου,
πολλάκις άξεστος, ούδεμίαν δέ δεικνύει λογοτεχνικήν τάσιν. 'Υπάρχουν
βέβαια παραδόσεις ποιητικώταται, άλλ'ή ποίησις αύτών δέν έπηρεάζει
ποσώς τήν διατύπωσίν των. Πολλαί άπ' αύτάς έδωκαν τόν πυρήνα
καί εις άσματα καί είς διηγήματα καί εις δράματα άκόμη, άλλ' αύται
καθ·' έαυτάς δέν άποτελοΰν λογοτεχνικόν είδος, ένώ άντιθέτως εις τά
παραμύθια είναι εύδιάκριτοι λογοτεχνικοί τάσεις, καί κατά παράδοσιν
τηρούμενοι καί άτομικαί τών διηγουμένων, άναλόγως τής ιδιοφυΐας
καί τής δεξιότητος εκάστου.

Ό δέ μΰθος είναι διάφορος τοϋ παραμυθιοΰ, διότι έχει ώς σκο
πόν του τήν δ ι δ α σ γ. α λ ί α ν. Τό παραμύθι κατ' αρχήν δέν επιδιώκει
τοιούτους σκοπούς. 'Εάν δέ πουθενά έκπηδά αύθόρμητον τό ήθικόν
δίδαγμα, τοϋτο δέν είναι διότι εις αύτό απέβλεπε τό παραμύθι, αλλά
διότι ήθική είναι ή συνείδησις τοϋ λαοϋ, ό οποίος τά έπλασε, καί τό
ήθικόν τοϋ λαοϋ συναίσθημα δέν θά έπέτρεπεν έκβασιν τοΰ παραμυ-
θιοΰ μή ήθικήν. Τό κακόν παντοΰ πρέπει νά τιμωρήται, τό δέ άγαθόν
νά άμείβεται.

Μόλα ταϋτα, άν καί σπανίως, άπαντοϋν όμως καί περιπτώσεις,
κατά τάς οποίας καί παραδόσεις έλαβον μορφήν παραμυθιοΰ πλατυνο-
μένης τής διηγήσεως, καί αντιστρόφως στοιχεία παραμυθιών ή καί
παραμύθια ολόκληρα εισχωρούν εις παραδόσεις ή, αναφερόμενα είς
ώρισμένα πρόσωπα, καθίστανται αύτά παραδόσεις. 'Επίσης καί μΰθοι
πολλάκις, ώς παρετηρήσαμεν ήδη, έλαβον τήν μορφήν παραμυθιοΰ καί
•αντιστρόφως παραμύθια άπέκτησαν τήν ήθικήν σημασίαν τών μύθων.

Γ'. ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Τοιαΰτα, όποια είναι τά παραμύθια, μέ τόν φανταστικόν καί
ονειρώδη κόσμον των, υπήρξαν πάντοτε ή χαρά καί ή άπόλαυσις τοϋ
λαοΰ καί μάλιστα τοϋ μικροκόσμου τών παιδίων. Άλλ' άκριβώς διά
τοϋτο, διά τόν άπιθάνως φανταστικόν των χαρακτήρα καί διότι ήδη
•άπό τής άρχαιότητος είχον καταντήσει είς τό στόμα τών γραιών καί
τών παιδίων, έθεωρήθησαν υπό τών μορφωμένων ώς τερατάιδη καί
απίστευτα άχαλινώτου φαντασίας πλάσματα, άνάξια λόγου καί προσο-
χής, καί κατεφρονήθησαν ώς μυθεύματα γραώδη. 'Εξηκολούθησε δέ
ή καταφρόνησις αύτη καθ' όλην τήν κλασσικήν άρχαιότητα καί μετέ-
πειτα, καθώς καί τούς χρόνους τής άναγεννήσεως.

Άλλ' ήδη άπό τοΰ IT' αιώνος έν 'Ιταλία ήρχισαν συγγραφείς,
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ώς ό Straparola καί ό Basile, νά άντλοΰν έκ τοΰ λαϊκοΰ παραμυθιού»
κατά δέ τόν ΙΖ' ό Γάλλος Charles Perrault έδημοσίευσε τά πρώτα
δείγματα γαλλικών παραμυθιών ύπό τόν τίτλον Contes de nia mère
Γ Oye (Histoires du temps passé), τά όποια έκίνησαν τό ενδιαφέ-
ρον τοΰ μορφωμένου κόσμου έν Γαλλία διά τό λαϊκόν τοΰτο είδος καί
ε/ράφησαν μάλιστα τότε καί παραμύθια λογοτεχνικά. Έκ Γαλλίας
μετεδόθη τό ένδιαφέρον και είς τήν Γερμανίαν καί άνεφάνησαν καί
έκεΐ διάφοροι συλλογαί.

Άλλ' ή επιστημονική μελέτη τοΰ παραμυθιοΰ καί ή έρευνα περί
τής άρχής καί γενέσεως αύτοΰ άρχίζει κυρίως άπό τώνάδελφών Grimm.
Ούτοι, δημοσιεύσαντες τήν πασίγνωστον συλλογήν των Kinder - und
Hausmärchen καί έφοδιάσαντες αύτήν διά σοφωτάτων συγκριτικών
καί άλλων παρατηρήσεων έν σχέσει πρός τά παραμύθια άλλων λαών,
ευρωπαϊκών καί άνατολικών, ώς καί τήν κλασσικήν άρχαιότητα, έδω-
καν τήν πρώτη ν ώθησιν είς τήν έρευναν τής άρχής καί τής γενέσεως
τοΰ παραμυθιοΰ. "Εκτοτε έσχηματίσθησαν άλλεπάλληλοι περί τοΰ ζη-
τήματος τούτου θεωρίαι.

Οί μέν έθεώρησαν τά παραμύθια ώς συνεσκοτισμένα καί ήλλοιω-
μένα υπολείμματα παναρχαίων ινδοευρωπαϊκών μύθων, τούς δέ
ήρωας αύτών ώς ήμαυρωμένας μορφάς θεών καί ήρώων τής άρχεγόνοτ^
ινδοευρωπαϊκής λατρείας (Grimm) '. Κατ'άλλους πατρίς τών παρα-
μυθιών είναι αί 'Ινδία ι, οπόθεν διά τής γραπτής καί προφορικής
παραδόσεως διεδόθησαν κατά τόν ΙΑ' αιώνα καί εφεξής είς τήν Εύρά)-
πην (Benfey). Κατ'άλλους τά παραμύθια τών σημερινών πεπολιτισμέ-
νων λαών ούδέν άλλο είναι ή λείψανα, έ γ κ α τ α λ ε ί μ μ α τ α, παλαιο-
τάτων τοΰ πολιτισμού καταστάσεων, ούδέ είναι άνάγκη νά ζητήται ώρι-
σμένος τόπος τής γενέσεως αύτών, άφ' ού ήδύναντο πανταχού έξ ίσου
νά γεννηθοΰν (άνθρωπολογική θεωρία Tylor καί Lang). Κατ'άλλους
είναι βέβαια ορθή αύτή ή γνώμη περί πολνγενεσίας τοΰ παραμυθιοΰ,
άλλ' έφ' όσον τά παραμύθια άποτελοΰν οργανικά σύνολα, έχοντα τήν
ενότητα έργου τέχνης καί τήν πλοκήν μυθιστορήματος, καί φέρουν τόν
τύπον ενός πνεύματος δημιουργού, ούδέν σύστημα έπιστημονικόν είναι
βιώσιμον, τό όποιον δέν θά έδέχετο, ότι τά παραμύθια έξαπλοΰνται διά
τής όδοΰ τοΰ δανεισμοΰ. Ή έρευνα όμως διά τήν άρχικήν πατρίδα εκά-
στου παραμυθιοΰ ιδιαιτέρως δέν δύναται νά καταλήξη εις άποτέλεσμα

1) Τά τών θεωριών τούτων εκτίθενται κάπως λεπτομερέστερον είς τό-
βιβλίον μου, Αί γυναίκες είς τήν Λαογραφίαν, σ. 81 κε.



270

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

■καί διό τοΰτο είναι ματαία (Bédier)."Αλλοι τέλος άφήσαντες κατά μέρος
τήν γενικήν περί τής προελεύσεως τών παραμυθιών συζήτησιν περιω-
ρίσθησαν είς τήν έρευναν εκάστου παραμυθιού ιδιαιτέρως, συγκεντρά»-
νουν τάς παραλλαγάς, συγκροτούν αύτάς εις όμάδας, συνεχομένας γεω-
γραφικώς, ιστορικώς καί πραγματικώς, καί διά τής τοιαύτης γ ε ω γ ρ α-
ερικό ιστορικής έρεύνης προσπαθούν νά έξαγάγουν συμπερά-
σματα περί τής διαδόσεως, τών μεταβολών καί τής ιστορίας τοΰ παραμυ-
θιού. Θεωροΰσι δ' ώς πατρίδα αύτοΰ τήν χώραν, όπου αφθονούν αί
παραλλαγαί, ώς πρός δέ τήν συγκρότησιν παραμένουν αί άρτιώτεραι, τά
δέ ήθη καί αί δοξασίαι τοΰ τόπου διαφωτίζουν τήν σημασίαν τοΰ πα-
ραμυθιού. Ή μέθοδος αύτη, τήν οποίαν έφαρμόζουν οί νεώτεροι έρευ
νηταί καί μάλιστα οί Φιλλανδοί, ίσως είναι ή άσφαλεστέρα, έάν μάλι-
στα γίνη καί φιλολογικωτέρα. Τό μόνον ούσιώδες έλάττωμά της είναι
ή ανεπάρκεια τοΰ ύλικοΰ, καθ' όσον, πρός τό παρόν τούλάχιστον, αί
έκ τών διαφόρων χωρών συλλογαί ούτε ανάλογοι είναι ούτε καί αντι-
προσωπεύουν τόν πραγματικόν άριθμόν τών παραμυθιών καί τών
παραλλαγών, τών φερομένων έκασταχοΰ.

Παρά τάς θεωρίας ταύτας άνεφάνη καί ά'λλη τις άξιολογωτάτη
θεωρία περί τής γενέσεως τοΰ παραμυθιοΰ έκ τών ονείρων. Κατ'
αύτήν έκ τών ονείρων αντλεί ό ά'νθρωπος τάς φανταστικός έκείνας πα-
ραστάσεις, έκ τών οποίων πλάττονται τά παραμύθια. Τά θεμέλια τοΰ
μυθικοΰ κόσμου τοΰ παραμυθιοΰ στηρίζονται, άφ'ενός μέν είς τά φυ
σικά φαινόμενα καί τάς περί ψυχής παραστάσεις, άφ' έτερου δέ έπί
τοΰ ύπνου καί τοΰ ονείρου. Καθ' ύπνους ό ά'νθρωπος μεταβαίνει εις
τόπους άγνώστους καί παραδόξους, βλέπει πράγματα θαυμάσια καί
τερατώδη, τών οποίων διατηρεί κάποιαν σκοτεινήν άνάμνησιν, όταν
έξυπνήση. Έάν ό,τι είδεν εις τόν ύπνον του, θελήση νά τό διηγηθη,
θά έχωμεν απλούστατα ένα παραμύθι. Καί ενθυμούμαι μίαν φράσιν,
τήν οποίαν ήκουα συχνά, όταν ήμην μικρός καί διηγούμην κανέν μα-
κρόν καί περιπετειώδες όνειρον. Αύτό δεν ήταν όνειρο, ήταν παρα-
μύθι, μοΰ έλεγεν ό θείος μου.

Αύταί είναι αί διάφοροι περί τής αρχής καί τής γενέσεως τοΰ
παραμυθιού θεωρίαι, έκάστη τών οποίων έχει καί τά προτερήματά της,
άλλ' έχει καί τά έλαττώματά της, περιέχει μέν καί πυρήνας αληθείας,
περιέχει όμως καί ύπερβολάς καί σφάλματα. Ό,τι δ' έξ αύτών παρα-
μένει θετικόν διά τήν έπιστήμην όφελος είναι τό έξής. Πρώτον ότι
τά παραμύθια δέν είναι, όπως έλέγετο άλλοτε, αύθαίρετα άχαλινώτου
φαντασίας γεννήματα, άλλ' ότι αύτά άκριβώς τά στοιχεία, τά φαινό-
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μενα τερατώδη καί απίθανα, αντιπροσωπεύουν καταστάσεις τοϋ πολι-
τισμού αρχέγονους, ήδύναντο δέ νά γεννηθούν έξ ϊσου εις δλους τούς
τόπους καί τούς λαούς. Δεύτερον, ότι ικανά τών στοιχείων τούτων
έχουν τήν πηγήν των εις τά όνειρα καί τρίτον ότι τά παραμύθια,
όπως παρουσιάζονται σήμερον, αποτελούν συγκεκροτημένας ένότητας,
αί όποιαι δέν δύνανται νά γεννηθούν αυτομάτως, άλλ' απαιτούν τήν
έργασίαν ενός δημιουργού, ή δ' άνεύρεσις αύτών είς διαφόρους λαούς
προϋποθέτει τήν άπό λαοϋ εις λαόν διάδοσιν, ήτις κυρίως έγιιε διά
τής προφορικής όδοΰ καί κατά δεύτερον λόγον διά τής γραπτής, τήν
οποίαν όμως ήμεΐς σήμερον πλήν εξαιρετικών τίνων περιπτώσεων δέν
δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν.

Συμφώνως νϋν πρός ταϋτα άλλη έρευνα πρέπει νά γίνη διά τά
στοιχεία έξ ων συγκροτούνται τά παραμύθια, δηλαδή τά έ π ε ι σ ό δ ι α,
καί άλλη διά τά παραμύθια ώς λογοτεχνικός ένότητας. Καί
ή μέν έρευνα τών έπεισοδίων είναι έρευνα κυρίως ψ υ χ ο λ ο γ ι κή,
έπιδιώκουσα νά δείξη, πώς καί υπό ποίας περιστάσεις έκ τής άνθρω-
πίνης τ|>υχής έγεννήθη αύτη ή εκείνη ή μυθοπλαστία, ή δέ έρευνα
τών ενοτήτων είναι έρευνα φιλολογική, σκοπόν έχουσα τήν εύ-
ρεσιν τοϋ τρόπου καί τοΰ τόπου καί τοΰ χρόνου καθ' δν συνετέθησαν
καί έκαλλιεργήθησαν καί έξηπλώθησαν τά παραμύθια, καθώς καί τήν
μελέτην τοΰ λογοτεχνικοΰ αύτών χαρακτήρος καί ύφους.

Κατά τήν έρευναν ταύτην δέν πρέπει νά λησμονήται, ότι όλοι οί
Εύρωπαϊκοί λαοί άνήκουν είς τόν κύκλον τοΰ έλληνορωμαϊκοΰ πολι-
τισμοΰ, ό όποιος διεπλάσθη κατά τήν μεταγενεστέραν άρχαιότητα μέ
βάσιν μέν πάντοτε τόν άρχαιον έλληνικόν πολιτισμόν, μέ τήν προσθή-
κην όμως ποικίλων στοιχείων, προερχομένων έκ τών παλαιών πολιτι-
σμών τής 'Εγγύς 'Ανατολής. Κατά τήν περίοδον ταύτην πολυάριθμοι
πλανόδιοι τεχνΐται τοΰ Διονύσου, όμηρισταί, τραγωδοί καί δρχησταί,
περιήρχοντο όλόκληρον τό Ρωμαϊκόν κράτος, άλλά καί τάς γειτνια-
ζούσας πρός αύτό χώρας, μέχρι καί τών 'Ινδιών, μεταδίδοντες υπό
ήλλοιωμένην έπί τό λαϊκώτερον μορφήν τούς μύθους τής άρχαίας ελλη-
νικής ποιήσεωςάπό τών ομηρικών μέχρι τών τραγικών. Πλήν όμως τού-
του ή τάσις πρός τό μυθ-ολογειν άνεπτύχθη ύπερμέτρως ούτως, ώστε
καί ή ιστορία γνωστοτάτων ιστορικών προσώπων μετεπλάσθη εις μυθο-
λογήματα, όπως είναι ή Ψευδοκαλλισθένειος ιστορία τοΰ Με γ.
'Αλεξάνδρου, ή όποία, ώς γνωστόν, έφθασε καί μέχρις ημών ύπό
τό όνομα «ή φυλλάδα τοΰ Μεγαλέξαντρου». 'Επίσης κατά τήν περίοδον
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αυτήν αναπτύσσεται τό έλληνιστικόν μυθιστόρημα λείψανα τοΰ οποίου
έφθασαν μέχρις ημών υπό μορφήν δημωδών ποιημάτων ή διηγημά-
των, όπως λ.χ. είναι τό «παραμύθι τοΰ Απολλώνιου».
Τήν τάσιν αύτήν πρός τό μυθολογεΐν μάς περιγράφει παραστατικώ-
τατα ό φιλοσκώμμων Λουκιανός εις τά δύο βιβλία τής «άληθοΰς ιστο-
ρίας», δέν είναι δέ διόλου άπίθανον άρκετά έκ τών μυθολογημάτων
τούτων νά επέζησαν εις τά σημερινά παραμύθια.

Συμφώνως πρός ταύτα θά έξετάσωμεν καί ημείς κατωτέρω πρώ-
τον τά έπεισόδια, δεύτερον τήν συγκρότησιν τών ενοτήτων καί τήν
καλλιέργειαν αύτών καί τρίτον τόν λογοτεχνικόν χαρακτήρα καί τό
ύφος τών παραμυθιών.

α') Έπεισόδια.

Έάν προσέξη κανείς κάπως άναλυτικιότερον τά παραμύθια, βλέ-
πει ότι καί αύτά καθώς καί κάθε διεξοδική διήγησις, όπως π. χ. τό
μυθιστόρημα, τό διήγημα κτλ. άποτελοΰνται έκ της πλοκής περισσο-
τέρων επεισοδίων. 'Έχουν όμως τά έπεισόδια ταύτα τοΰτο τό Ιδιαί-
τερο ν χαρακτηριστικόν, ότι ενώ είς τό λογοτεχνικόν διήγημα ή τό μυθι-
στόρημα, τά έπί μέρους έπεισόδια είναι ή τούλάχιστον πρέπει νά είναι
στενώς συνδεδεμένα πρός τό όλον, πρέπει νά είναι πλασμένα δι' αύτό,
πρέπει νά άποτελοΰν μέρη τοΰ όλου ούτως, ώστε νά μή δύνανται νά
έχουν αύτοτελή ύπαρξιν, οιαδήποτε δέ άφαίρεσις αύτών νά μή άφήνη
άνεπηρέαστον τήν ύπόστασιν αύτήν τοΰ όλου, εις τό παραμύθι έχουν
κάποιαν περισσοτέραν αύτοτέλειαν. Τά αύτά έπεισόδια άνευρίσκει κα-
νείς εις διάφορα παραμύθια μέ διάφορον πλοκήν, πράγμα τό οποίον
δίδει είς αύτά τόν χαρακτήρα τοΰ κοινού τόπον, τοΰ τνπικον, ή δέ
προσθήκη ή άφαίρεσις αύτών άπό έ'να παραμύθι δύναται βεβαίως νά
έπηρεάση τό μήκος αύτοΰ άλλ' όχι καί τήν ύπόστασιν τοΰ όλου. Είναι
δέ ώς πρός τήν φύσιν τά έπεισόδια ταΰτα ποικιλώτατα. Καί διά μέν
τόν άπειρον άναγνώστην ή άκροατήν δύνανται νά φαίνωνται απλά τής
φαντασίας παίγνια, τερατωδώς άπίθανα, διά τόν έχοντα όμως γνώσιν
τοΰ άνθρωπίνου πολιτισμοΰ καί τών βαθμίδων, τάς όποιας ούτος διέ-
τρεξεν, έμφανίζονται ώς λείψανα δοξασιών καί καταστάσεων πρωτο-
γόνων καί παναρχαίων, τάς οποίας έπανευρίσκομεν, άφ' ενός μέν εις
τήν άπωτάτην άρχαιότητα, άφ' ετέρου δ' εις τούς καθυστερήσαντας
καί είς πρωτόγονα ακόμη στάδια παραμένοντας σημερινούς κατά φύ-

1) Πρβλ. kkwin rohdKi Griechische Roman.
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σιν ζώντας λαούς. Καί μέρος μέν αυτών αντιπροσωπεύει καταστάσεις
και αντιλήψεις κοινωνικής αρχέγονους, όπως είναι ή ανθρωποφαγία
γενικώς, έπειτα ή ανθρωποφαγία γερόντων γονέων ή ή έκθεσις αύ-
τών, π. χ. εις τό παραμύθι τής Σταχτοπούτας, τά κορίτσια βάζουν
στοίχημα δποιας κοπή τό νήμα νά τήν φάν', καί τρών' τή μάννα τους'
αί άνθρωποθυσίαι, όταν π. χ. προσφέρουν άνθρώπινα θύματα είς θη-
ρία, λάμιες, δράκους κτλ. πού κρατούν τά νερά' ή αρπαγή της γυναι-
κός, τό κληρονομικόν δίκαιον τον μικροτέρου, ι) στενή οίκειότης τον
άνθριόπου πρός τά ζώα, τά όποια παρουσιάζονται πεπροικισμένα μέ
εξαιρετικός δυνάμεις, δυνάμενα νά σκέπτωνται καί νά ομιλούν καί νά
ένεργούν όπως οί άνθρωποι, τούς οποίους παντοιοτρόπως βοηθούν
καί τών οποίων τήν μορφήν λαμβάνουν καί είς τά όποια οί άνθρωποι
συχνάκις μεταμορφώνονται. Τό είδος τούτο τών επεισοδίων δυνάμεθα
νά καλέσωμεν εθνολογικά.

Άλλο μέρος αύτών άντιπροσωπεύει παλαιάς μυθολογικός άντι-
λήτ[ιεις 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 φεγ-
γαριοΰ είς τά πέρατα τής γής, ώς καί τά περί άδηφαγίας αύτών, τά
περί της άκρας τής γής καί τών βαθών της,τά περί τοΰ κάτω κόσμου,
τοΰ άθάνατου νεροΰ, τών νεκρών ώς βοηθών τών ζώντων κτλ. κτλ.
'Έπειτα οί διάφοροι δαίμονες, δράκοι, νεράιδες, λάμιες, θηρία, τέ-
ρατα, τά οποία τρώγουν άνθρώπους, αρπάζουν γυναίκας κτλ. Τά
έπεισόδια ταΰτα, έπειδή έχουν άμεσον σχέσιν πρός τούς άρχαίους μύ-
θους, τάς σημερινός δηλ. παραδόσεις, δυνάμεθα νά καλέσωμεν μ υ-
φολογικά.

'Άλλο μέρος άντιπροσωπεύει παγκοσμίους καί παναρχαίας πί-
στεις είς τήν μαγείαν καί τά κατορθώματά της, είναι δέ συχνότατα
είς τά παραμύθια τά μαγικά καρφιά, αί βελόναι, τά μήλα, αί μετα-
μορφώσεις, τά εναέρια ταξίδια κτλ. Τά έπεισόδια ταΰτα δυνάμεθα νά
δνομάσωμεν μαγικά.

'Άλλο μέρος προέρχεται πιθανώτατα έκ τοΰ κόσμου τών ονεί-
ρων, όπως είναι π. χ. τά ατελεύτητα ταξίδια εις τόν "^δην, τά όρη τά
άδιάβατα καί τά δάση τά άδιαπέραστα, τά ονειρώδη παλάτια, τά όποια
εΐς μίαν στιγμήν κτίζονται καί είς μίαν στιγμήν εξαφανίζονται, οί δρό-
μοι οί άγωνιώδεις καί αί καταδιώξεις, αί άγωνιώδεις καί άκαρποι, ώς
τοΰ Σίσυφου καί τοΰ Ταντάλου, προσπάθειαι κτλ.

Άλλο τέλος μέρος έχει τήν πηγήν του είς τάς αντιλήψεις τού

18
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κατά φύσιν ανθρώπου περί τής αξίας ή απαξίας τών διαφόρων ψυχι-
κών ιδιοτήτων και αντιπροσωπεύει ακριβώς τάς μάλιστα ύπ' αύτοΰ
εκτιμώμενος ή καταγελωμένας, ώς είναι ή ανδρεία καί ή δειλία, ή εξυ-
πνάδα καί ή χοντροκεφαλιά, ή έργατικότης καί ή νωθρότης, ή φλυα-
ρία καί ή περιέργεια, ή υπερηφάνεια καί ή ταπεινότης κτλ., αί όποίαι
ανήκουν κυρίως είς τάς εύτραπέλους διηγήσεις καί τούς μύθους.

Αύταί είναι αί κατηγορίαι τών έπεισοδίων. Έάν τώρα έπιστήσω-
μεν ολίγον τήν προσοχήν μας εις αύτάς, θά ϊδωμεν ότι αί μεν τέσσα-
ρες πρώται άντιστοιχοΰν πρός τάς παραδόσεις, ή δέ πέμπτη πρός τάς
εύτραπέλους διηγήσεις καί τούς μύθους. Ούτως ώς πρός τά στοιχεία
τά διάφορα ταΰτα είδη τών διηγήσεων συγχέονται, πιθανώτατα δέ
μόνον ή περαιτέρω κατά διαφόρους διευθύνσεις έξέλιξις είς διακεκρι-
μένα είδη τάς έχώρισε.

β") Συ/κρότησις τών ενοτήτων.

"Απαντα τά ανωτέρω έπεισόδια άποτελοΰν μέν τά στοιχεία τοΰ
παραμυθιοΰ, άλλ' όχι καί αύτό τό παραμύθι, τό οποίον αποτελεί σει-
ράν τοιούτων, άπηρτισμένων είς όλον όργανικόν καί πεπλεγμένον, έχον
άρχήν καί μέσον καί τέλος, εις διήγησιν δηλονότι μέγεθος έχουσαν καί
πλοκήν. "Επειτα τό ότι τά έπεισόδια άποτελοΰν στοιχεία τοΰ παραμυ-
θιού δέν σημαίνει καί ότι προϋπήρχον αύτοΰ καί ότι τοΰτο συνεκρο-
τήθη κατόπιν έξ αύτών. Διηγήσεις βέβαια μυθικαί, δηλαδή παραδό-
σεις, καί άλλαι είναι δυνατόν νά ύπήρχον, άλλ' ύπό τήν μορφήν, ύπό
τήν οποίαν έμφανίζονται τά έπεισόδια είς τά παραμύθια, φαίνεται
πιθανώτερον ότι, κατά μέγα μέρος τούλάχιστον, έδημιουργήθησαν ταυ-
τοχρόνως μέ τό παραμύθι, έν άπηρτισμένη τοΰτ' έστι διηγήσει, άδιά-
φορον αν κατόπιν μέ τήν άνάπτυξιν τής διηγήσεως έχρησίμευσαν ώς
τυπικά στοιχεία διά τήν συγκρότησιν νέων εκάστοτε ένοτήτων, νέων
εκάστοτε παραμυθιών.

Ούτω μέ τήν άνάλυσιν τοΰ παραμυθιού εις τά στοιχεία του, τά
έπεισόδια, δέν λύεται τό ζήτημα τής γενέσεως αύτοΰ, άλλά μένει πάν-
τοτε άνοικτόν τό έρώτημα, ποΰ δύνανται νά έχουν τήν άρχήν των θαυ-
μαστοί διηγήσεις συνεχείς, όποίαι είναι τά παραμύθια. Τό ζήτημα
είναι δυσκολώτατον καί σκοτεινότατον, καθ' όσον μάλιστα πρόκειται
περί δημιουργημάτων παναρχαίων, τών οποίων τά έξίτηλα ίχνη μετά
μεγάλης δυσκολίας δύναται νά παρακολουθήση κανείς εις τά βάθη σκο-
τεινού καί άπωτάτου παρελθόντος. 'Αναγκαίως λοιπόν θά καταφύγη
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τις εις εικασίας, αί όποιαι ενδέχεται μέν νά είσέρχωνται είς τά δρια
τοΰ πιθανοΰ, είναι όμως δΰσκολον πάντοτε vù άποδειχθοΰν καί ώς
βεβαιότητες, ώς άλήθειαι έξηκριβωμέναι. Καί πιθανωτέρα εικασία μοΰ
φαίνεται ή εξής.

Ό καθημερινός πραγματικός βίος τοΰ ανθρώπου είναι βέβαια,
όπως παρετηρήσαμεν ήδη εις τά περί εύτραπέλων διηγήσεων, πλουσιω-
τάτη πηγή διά σκωπτικός καί αλλας διηγήσεις, δέν παρουσιάζει όμως
καί γεγονότα, τά όποια vù δύνανται vù θεωρηθοΰν ώς ή αρχή καί ή
πηγή μακροτέρων ϋανμασίων διηγήσεων, όπως είναι τύ παραμύθια,
αί όποιαι εξέρχονται τών ορίων τής πραγματικότητος. Τοιαΰτα γεγο-
νότα μόνον είς τά όνειρα είναι δυνατά καί διό τοΰτο εις αυτά πρέ-
πει vù άναζητήσωμεν τήν αρχήν καί τό πρότυπα τής συνεχοϋς διηγή-
σεως τοΰ παραμυθιοΰ.

Καί πραγματικώς μόνον εις τό όνειρα τό θαυμαστά έπεισόδια καί
αί περιπέτειαι, αί παραδείσιοι άπολαύσεις καί ώραιότητες καί οι πλέον
άγωνιώδεις άθλοι καί τό φοβερώτερα τέρατα διαδέχονται άλληλα έν
χαλαρά παρατάξει ή καί έν αιφνίδια καί άποτόμω άπό τοΰ ενός είς τό
άλλο μεταπτώσει κατά τόν αύτόν ακριβώς τρόπον, κατά τόν όποιον
γίνεται καί είς τά παραμύθια, τόσον ώστε, εάν, όπως καί άνωτέρω
παρετηρήσαμεν, θελήση κανείς vù διηγηθή ό,τι καθ' ύπνους περιπε-
τειώδες ειδεν, ούσιαστικώς θά έχωμεν ενώπιον ήμών παραμύθι.

Διά vù γίνη δμιος τό παραμύθι τοΰτο τέλειον, χρειάζεται καί vù
στερεοποιη·θή, vù σνμπηχϋή εις μόνιμον διήγησιν, τοΰτο δέ μόνον διά
τής επαναλήψεως καί τής διαδόσεως είναι δυνατόν. Διά τής επανα-
λήψεως καί τής διαδόσεως ή διήγησις γίνεται κτήμα τών πολλών,
κτήμα ομαδικό ν, καί μεταβάλλεται μέν καί άλλοιοΰται εκάστοτε καί
έκασταχοΰ, άλλ' είσερχομένη άπαξ εις τήν παράδοσιν άποκτά μορφήν
καί είδος καί οντότητα ξεχωριστήν καί τήν μακροβιότητα, τήν οποίαν
χαρίζει ή παράδοσις είς όλα τά κτήματά της. Βαθμηδόν δ' άμαυροϋ-
ται καί έξαλείφεται καί ή άνάμνησις τής έκ τοΰ ονείρου προελεύσεως
αύτής καί έχομεν πλέον τήν θαυμαστήν τοΰ ονείρου διήγησιν έξειλι-
γμένην εις τέλειον παραμύθι.

Ή τοιαύτη έξέλιξις ένός άπλοΰ ονείρου είς παραμύθι έντός τοϋ
σημερινοΰ πολιτισμοΰ βεβαίως δέν είναι ούτε δυνατή ούτε πιστευτή.
Έφ' όσον δηλαδή τό όνειρον θεωρείται, όπως θεωρείται σήμερον,
άπλοΰν παίγνιον τής φαντασίας τοϋ κοιμωμένου, μηδεμίαν έχον σχέσιν
πρός τήν πραγματικότητα, δέν είναι δυνατόν νά τό φαντασθή κανείς
έπαναλαμβανόμενον καί δή διαδιδόμενον καί εις μόνιμον διήγησιν συμ-
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πηγνύμενον. Διότι διά νά έπαναληφθή κάτι τι και διαδοθ'ή, πρέπει
πρωτίστως νά θεωρηθή ώς κάτι άξιον λόγου καί πρό παντός νά πι-
στευθη. Δέν συνέβαινε όμως τό αύτό καί άλλοτε, εις χρόνους παναρ
χαίους, είς τά πρώτα στάδια τού πολιτισμού, καθώς δέν συμβαίνει καί
σήμερον είς τούς κατά φύσιν λαούς, τούς εύρισκομένους είς τήν αύτήν
χαμηλήν βαθμίδα τής προόδου καί τής άναπτύξεως. Εις τούς λαούς
τούτους ό βίος τού ονείρου μέτά παράδοξά του καί τά τερατώδη
όντα του καί τάς θαυμαστάς περιπετείας του είναι π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η ς,
όπως καί ό καθημερινός βίος μέ τά γεγονότα του. Πιστεύεται μάλιστα
ότι ή ψυχή καθ' ύπνους χωρίζεται άπό τό σώμα καί κινείται καί δρα
καί ζή βίον πολύ διάφορον, βίον έλεύθερον, άπηλλαγμένον τών δε-
σμών, τών άναγκών καί τών πεζοτήτων τοΰ καθημερινοΰ, τόν βίον τοΰ
δνείρου. Εις τούς λαούς λοιπόν τούτους τά όνειρα είναι πιστευτά καί
επομένως ήδύναντο καί νά έπαναληφθοΰν καί νά διαδοθούν ώς μόνιμοι
πλέον διηγήσεις.

'Αλλά καί πάλιν δύσκολον είναι νά πιστευθή ότι τό όνειρον ενός
οιουδήποτε αγρίου έσχε τόσην διάδοσιν, ώστε νά συμπηχθή εις μόνι-
|ΐον διήγησιν, είς παραμύθι. Διά νά διαδοθή κάτι τι εις τούς κατά φύ-
σιν, καθώς δά καί εις τούς πεπολιτισμένους λαούς, δέν είναι άρκετόν
νά είναι καθ' εαυτό άξιόλογον, πρέπει καί ή προέλευσις αύτοΰ νά είναι
σπουδαία καί άξία λόγου. Παροιμία, πον έκανε δ φτωχός, δεν πιά-
νει, λέγουν οί Bassoutos τής 'Αφρικής. Πρέπει λοιπόν καί διά τά
όνειρα τά ζητηθή κάποια άξία λόγου καί σπουδαία διά τούς κατά φύσιν
άνθρώπους προέλευσις. Καί υπάρχει πράγματι.

Πηγή ονείρων καταπληκτικών, πιστευτών, άλλά καί σπουδαίων
διά τούς κατά φύσιν λαούς είναι οί μάγοι. 'Άνθρωποι νευρικοί καί
εύερέθιστοι, υποκείμενοι εις νευρικούς παροξυσμούς καί καταστάσεις
ύπνωτικάς, τάς οποίας συνήθως καί προκαλούν, διά νά επικοινωνή-
σουν μέ τόν ύπεράνθρωπον κόσμον τών πνευμάτων, όχι μόνον διά τών
εξωφρενικών χορών των, αλλά καί διά διαφόρων άλλων μέσων, νη"
στείας, μεθυστικών καπνών καί ποτών κττ., άνθρωποι πιστεύοντες
ότι ή ψυχή των δύναται νά εισέρχεται καί νά εξέρχεται κατά βούλησιν
έκ τοΰ σώματος, βλέπουν καί πράττουν ή προσποιούνται ότι βλέπουν
καί πράττουν, διότι δέν λείπουν καί οί ευφάνταστοι άπατεώνες, πρά-
γματα ποικίλα, θαυμάσια καί τρομακτικά κατά τά ταξίδια τής ψυχής
των είς τάς υπνώσεις των, τά οποία κατόπιν διηγούνται είς άφελείς
άκροατάς, καί αί διηγήσεις αύται έπαναλαμβάνονται καί διαδίδονται,
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διότι θεωρούνται πιστευταί και σπουδαΐαι'. Συνηθέστατα δ'είναι τά
ταξίδια τής ψυχής τών μάγων τούτων εις τόν ούρανόν καί εις τόν
"^.δην, εις τάς χώρας τών πνευμάτων καί τών νεκρών, τά όποια
έπανευρίσκομεν συχνά καί είς τά παλαιά έπη καί εις τά σημερινά πα-
ραμύθια. Είναι δέ τά ταξίδια ταΰτα τοσούτω μάλλον αγωνιώδη καί
περιπετειώδη, καθ' όσον κατ' αύτά ό μάγος άγωνίζεται συνάμα καί
παλαίει πρός τά διάφορα κακοποιά πνεύματα καί τούς δαίμονας.

Ούτως αί μ α γ ι κ α ί διηγήσεις φαίνεται, ότι άπετέλεσαν τόν
πρώτον πυρήνα τής διηγήσεως τών παραμυθιών, καί διά τοΰτο καί ή μα-
γεία καί οί μάγοι καί τά μαγικά κατορθώματα καί ταξίδια έξακολουθοΰν
νά έχουν τόσον μέγα μέρος εις αύτά. Οί δέ μάγοι υπήρξαν οί πρώτοι
ήρωες τών θαυμασίων τοΰ παραμυθιοΰ, όπως πράγματι φαίνεται εις
τάς παλαιοτάτας αιγυπτιακός διηγήσεις, αί όποίαι κατά τό πλείστον
περί τά κατορθώματα τών μάγων περιστρέφονται καί όχι περί τούς
•άθλους τών ηρώων. Συνετέλει δ' είς τήν διατήρησιν τών διηγήσεων
τούτων καί ή στενή οικογενειακή καί επαγγελματική παράδοσις, καθ'
•όσον τό έπάγγελμα τοΰ μάγου συνήθως από πατρός είς υίόν παρεδί-
■δετο, οί δέ μάγοι πολλαχοΰ άπετέλεσαν έπαγγελματικά σωματεία, δια-
τηροΰντα ζηλοτύπως τά μυστικά των.

Έκ τών τοιούτα>ν διηγήσεων κατόπιν, ότε προαγομένων τών θρη-
σκευτικών ιδεών οί δαίμονες έγιναν θεοί καί ό άκαθόριστος πριν μυ-
θολογικός κόσμος βαθμηδόν καθωρίζετο καί συνεπήγνυτο είς ώρισμένα
έκασταχοΰ μυθολογικοθρησκευτικά συστήματα καί οί παλαιοί μάγοι
μετεβάλλοντο εις ιερείς, άνεπτύχθησαν πιθανώτατα διάφορα κατά τό-
πους καί λαούς μυθολογικά έπη, τών όποιων πάλιν οί ήρωες, ώς
πιθανώς ό Άσσύριος Γίλγαμος καί οί "Ελληνες Ηρακλής, Περσεύς,
Όδυσσεύς καί εϊ τις άλλος, μαγικόν κατ' αρχάς έχοντες χαρακτήρα,
βραδύτερον βαθμηδόν εξηρωισθησαν, έφ' όσον τόν μαγικόν αιώνα
•διεδέχετο δ ηρωικός καί τά κατορθώματα τών μάγων παρηγκώνιζον
πλέον εις τήν συνείδησιν καί τήν έκτίμησιν τοΰ λαοΰ οί άθλοι τών
ηρώων. Εννοείται, ότι ή μεταβολή αύτη δέν έγινε καί άνευ μεταβολής
-εις τά στοιχεία τής συγκροτήσεως τών διηγήσεων τούτων, καθ' όσον
παρά τό μεταβεβλημένον ήδη μαγικόν στοιχείον προσετέθη καί τό
ή ρ ω ϊ κ ό ν. Βραδύτερον μέ τήν άνάπτυξιν τοΰ εμπορίου καί τής ναυτι-

1) Παρόμοιον έντελώς έκ τών χριστιανικών χρόνων είναι at διηγήσεις
τών μοναχών περί οπτασιών καί αποκαλύψεων, τάς οποίας άφθονους άνευ-
<ρίσκομεν είς τούς διαφόρους βίους τών όσιων.
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λίας προσετέθη καί τό ναυτικό ν μέ τάς θαυμασίας αφηγήσεις του
περί τεράτων θαλασσίων, περί κίνδυνων καί περιπλανήσεων είς ξένας,
αγνώστους καί παραδόξους χώρας καί ανθρώπους. Πολύ δέ βραδύτε-
ρον κατά τους ελληνικούς καί τούς έλληνορρωμαϊκούς πιθανώς χρόνους
προσετέθη καί τό έρωτικόν στοιχεΐον. Τοϋτο έχει τήν αρχήν του
είς τό λογοτεχνικόν μυθιστόρημα τών χρόνων έκείνων, τό όποιον πολύ
ένωρίς φαίνεται έγινε δημοφιλές καί λαϊκόν. Ούτως άπετελέσθησαν
ποικίλαι φ α ν τ α σ τ ι κ α ί διηγήσεις, ών έσχατοι λαϊκοί αντιπρό-
σωποι έπέζησαν μέχρις ημών τά παραμύθια.

Τό τελευταιον όμως τοϋτο ούδόλως πρέπει νά παρεξηγηθή ούδέ
νά πιστευθή, ώς έπίστευσεν ό Grimm, ότι τά σημερινά παραμύθια
είναι απλώς ήμαυρωμένα λείανα ή κεκολοβωμένα συντρίμματα παναρ-
χαίου μυθολογικού κόσμου, καί νά άναζητώνται είς τούς ήρωας αύτοϋ
αρχαίων λαών θεοί καί ήρωες. Τά παραμύθια, όπως μας παρουσιά-
ζονται σήμερον, δέν έχουν καθόλου τήν όψιν συντριμμάτων, τεμαχίων
κολοβών ή άκεφάλων λησμονηθέντος όλου, αλλ' έμφανίζονται ώς έργα
συνολικά, έντεχνα καί αυτοτελή, έργα προϋποθέτοντα τήν ένσυνείδη-
τον ένέργειαν δημιουργών, έμπειρων τής αφηγηματικής τέχνης, οΐτι-
νες ώς έργον καί ούχί ώς πάρεργον νά άσκοΰν τήν διήγησιν. Καί
τοιοΰτοι άφηγηταί, τοιούτοι παραμυθάδες ένωρίς φαίνεται, ότι
ένεφανίσθησαν. Είς δέ τήν έμφάνισιν καί διαμόρφωσιν αύτών είς τάξιν
έπαγγελματικήν βεβαίως συνετέλεσαν αί μυθοπλαστικοί διαθέσεις τής
ανθρωπινής ψυχής καί ή φυσική ηδονή, τήν οποίαν αισθάνεται ό ά'ν-
θρωπος αφήνων εαυτόν νά πλέη ώς έν δνείρω είς τό πέλαγος τών
παραστάσεων, όσας ή φαντασία του δημιουργεί, καί ή όποία άριστα
έκδηλοϋται είς τήν έπιζήτησιν ακριβώς τών ονείρων, μάλιστα είς τούς
ανατολικούς λαούς, διά τοΰ οπίου ή τοϋ χασίς ή άλλων ούσιών με-
θυστικών.

Οί παραμυθάδες ούτοι, άντλοϋντες έκ διαφόρων πηγών, προ-
φορικών ή καί γραπτών, παραδεδομένων ή καί συγχρόνων, έκαλλιέρ-
γησαν καί διέπλασαν τό παραμύθι εις λαϊκόν λογοτεχνικόν είδος, έχον
ιδίαν σύστασιν καί ιδίαν τεχνοτροπίαν, καί ώς τοιούτον πλέον διεδόθη
εις όλον τόν άνατολικόν καί τόν εύρωπαϊκόν κόσμον ήδη άπό τής
αρχαιότητος.

Τοιούτοι έπαγγελματίαι άφηγηταί, έξ ών πιθανώς προήλθον χω-
ρίς νά τούς άπορροφήσουν, καί εις τούς οποίους ίσως άπέληξαν οί
έπικοί ποιηταί καί ραψωδοί, καί οί όποιοι ήσκησαν τό έργον των
παραλλήλως πρός άλλους διαφόρους πλάνητος λαϊκούς άοιδούς, ραψφ-
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δοΰς, άλλους ποιητάς, μουσικοΰς, θαυματοποιούς κτλ., μαρτυρούνται
καί είς τούς άρχαίους καί είς τούς σημερινούς λαούς. Εις τάς Ινδίας,
αί όποΐαι είναι ή κατ' εξοχήν χώρα τοΰ παραμυθιοΰ καί όπου κατηρ-
τίσθησαν αί άρχαιότεραι συλλογαί παραμυθιών, ύπήρχον καί υπάρ-
χουν άκόμη. Είς τήν Ελλάδα ήδη είς τούς πρώτους ιστορικούς χρό-
νους έχομεν είς τήν Ίωνίαν τούς λ ο γ ο π ο ι ο ύ ς, οί όποιοι είς τάς
λέσχας καί τάς άγοράς έργον είχον νά τέρπουν διά τής διηγήσεως τούς
πολίτας καί έκ τούτου άπέζων. Ό 'Αριστοφάνης καί ό Πλάτων γνω-
ρίζουν τούς μυθοποιούς, άπό δέ τούς ύστερωτέρους χρόνους είναι
άφθονώτερα τά δείγματα τής υπάρξεως τοιούτων έπαγγελματιών
άφηγητών '.

Νεώτερα παραδείγματα παραμυθάδων έχομεν έκ τής 'Ιταλίας καί
Σικελίας, ώς καί είς 'τούς γείτονάς μας Τούρκους, οί όποιοι κατά τάς
μακράς νύκτας τοΰ Ραμαζανίου εύχαρίστως άκούουν δερβίσηδες, διη-
γουμένους τά μακρότατα παραμύθι ι των.

'Από τούς παραμυθάδες παρέλαβε τό παραμύθι ό λαός καί μάλι-
στα αί γυναίκες. Καί είς μερικούς μέν λαούς φαίνεται, ότι αύται άρ-
κετά καλά τό έκαλλιέργησαν, ώς έπί τό πολύ όμως τό παραμύθι εις τάς
γυναίκας έχασεν.'Από είδους λογοτεχνικού, προωρισμένου νά τέρπη
τούς μεγάλους, κατήντησεν είδος π α ι δ ι κ ό ν, διότι άνάλογον είναι καί
τό άκροατήριον τών γυναικών. Τό άκροατήριον τοΰτο δέν άποτελοΰν
πλέον οί μεγάλοι, άλλ' ό άφελής καί θορυβώδης κόσμος τών παιδίων,
πρός τόν όποιον έπρεπε νά προσαρμοσθή τό παραμύθι. Διά τοΰτο καί
έγινε παιδικώτερον καί είς τήν σύνθεσιν καί εις τήν φράσιν, άλλ' ϊσως
καί διά τοΰτο χαριέστερον. Εις τήν προσαρμογήν δέ ταύτην εις τόν
παιδικόν κόσμον πιθανώς οφείλεται καί ή άποπαίδωαις τών ηρώων
πλείστων παραμυθιών, ή μεταβολή τοΰτ' έστι τών ηρώων είς παιδία,
τά όποια συχνότατα παρουσιάζονται ώς τά κύρια πρόσωπα εις τά
παραμύθια.

y') Τεχνοτροπία και ϋφος.

Ώς πρός τήν όλην τεχνοτροπίαν οί παραμυθάδες δέν άπεμα-
κρύνθησαν ουσιωδώς τής παραδεδομένης παλαιάς καί πρωτογόνου, ή
οποία, όπως καί άνωτέρω παρετηρήσαμεν, ομοιάζει τόσον πρός τήν
σύστασιν τοΰ ονείρου. Τά διάφορα έπεισόδια, τά άποτελοΰντα τό παρα-

1) Περί όλων τούτων λεπτομερέστερον βλέπε ΣΤ1ΛΠ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, Αί
γυναίκες είς τήν Λαογραφίαν σ. 96 κέ.
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μύθι, δεν συμπλέκονται περί ένα πυρήνα είς έν άδιάσπαστονόλον οΰτως,
ώστε ή άφαίρεσις ενός έξ αύτών ή ή προσθήκη άλλου νά μεταβάλλη
ουσιωδώς τό σύνολον, άλλά μάλλον παρατάσσονται έν χαλαρά διαδοχή
ούτως, ώστε νά δύνανται νά περιορίζωνται ή καί νά πολλαπλασιά-
ζωνται χωρίς νά έπηρεάζεται ούσιωδώς τό όλον. Διά τούτο καί οί άφη-
γηταί έχουν τήν έλευθερίαν νά βραχύνουν κατά βούλησιν τήν διήγη-
σιν διά τής παραλείψεως έπεισοδία>ν ή καί νά τήν επεκτείνουν διά τής
προσθήκης νέων. Σύνηθες δέ μέσον έπεκτάσεως, εντελώς πρωτόγονον,
είναι ή επανάληψις τοΰ αύτοΰ επεισοδίου συνήθως τρίς. Ούτω π. χ.
ό ήρως μεταβαίνων διά τήν έκτέλεσιν τοΰ άθλου συναντά έ'να δράκον
καί κατόπιν διαφόρων έπεισοδίων καί διατυπώσεων τόν έρωτα περί
τής όδοΰ' αύτός τόν άποστέλλει εις τόν μεγαλύτερόν του άδελφόν,
όπου επαναλαμβάνονται αί αύται σκηναί, καί αύτός εις τόν τρίτον καί
μέγιστον τών άδελφών, όπου καί πάλιν έπαναλαμβάνονται τά αύτά,
λαμβάνει δέ τέλος ό ήρως τάς ζητουμένας πληροφορίας καί δδηγίας.
"Οπου τό παραμύθι ακμάζει καί οί παραμυθάδες είναι άνδρες καί τό
άκροατήριον άνδρικόν τό παραμύθι είναι συνήθως μεγάλο. Μικρά πα-
ραμύθια δέν ευχαριστούν. Τήν μεγαλυτέραν δέ φήμην έχει ό παραμυ-
θάς, ό όποιος ήμπορεί νά εί'πη τό μεγαλύτερο παραμύθι, πον νά κρά-
τηση μιά και δύο βραδείες.

Κατά τά άλλα όμως ή διήγησις τοΰ παραμυθά έχει προχωρήσει
είς τήν τέχνην άρκετά. Είναι διήγησις ζωντανή, συνοδευομένη ύπό
εκφραστικών χειρονομιών, μέχρι τινός βαθμού δύναται κανείς νά
εί'πη μιμική, ή οποία μέ κάθε τρόπον προσπαθεί νά συγκρατήση
άμείωτον τήν προσοχήν καί τό ένδιαφέρον τών ακροατών. Ό παρα-
μυθάς τό ζη τό παραμύθι του καί τήν ζωήν αύτήν προσπαθεί νά με-
ταδώση καί είς τούς άκροατάς του. Ή διήγησίς του είναι εντελώς διά-
φορος τής γραπτής, τήν δέ διαφοράν τήν διακρίνει κανείς καί όταν
«κόμη άναγινςόσκη τό παραμύθι καταγεγραμμένον. Διαφέρει δέ είς
πλείστα όσα σημεία άπό τήν νεωτέραν τεχνικήν διήγησιν. Ό παραμυ-
θάς παρακολουθεί καί έπιδιώκει τήν πράξιν, δέν χρονοτριβεί είς περι-
γραφάς, δέν χάνεται είς λεπτομερείας, καί αύτάς τάς άντιφάσεις πολ-
λάκις τάς περνά χωρίς νά τάς παρατηρήση. "Εν ή δύο επίθετα καί
μερικαί βραχείαι χαρακτηριστικοί φράσεις τοΰ είναι άρκεταί, διά νά
ζωγραφίση τά πρόσωπα καί τούς τόπους καί τά πράγματα. Τήν δέ
έπέκτασιν τοΰ παραμυθιοΰ καί τήν διατήρησιν τοΰ ένδιαφέροντος τών
ακροατών επιτυγχάνει ούχί διά τής παρεμβολής άσκοπων περιγραφών
καί άνιαράς πλατυλογίας, άλλά διά τής πλοκής πάντοτε νέων έπεισο
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δίων. 'Αξιοσημείωτος δέ είναι καί ό τρόπος ιδίως τών 'Ινδών παρα-
μυθάδων, ό όποιος όμως δέν είναι άγνωστος εις τό άρχαΐον έλληνικόν
μυθιστόρημα, τής έμπλοκής εις έν παραμύθι περισσοτέρων άλλων μι-
κρότερων παραμυθιών.

Ώς πρός τήν φράσιν έπίσης έχουν μορφώσει οί παραμυθάδες ώρι-
σμένον ύφος. "Εχουν δι' ώρισμένας περιστάσεις ώρισμένας έκφράσεις,
αί όποιαι καί επανέρχονται όμοιομόρφως, καθώς επαναλαμβάνονται
οί τυπικοί στίχοι είς τό έπος. 'Ιδίως τυπικαί είναι αί ένάρξεις καί αί
κατακλείδες τών παραμυθιών, αί όποιαι ούχί σπανίως είναι καί έμμε-
τροι. Τυπικοί δέ είναι καί οί διάφοροι τρόποι, δι' ών προσπαθεί ό
παραμυθάς νά διεγείρη τήν προσοχήν καί νά διατηρήση τό ένδιαφέρον
τών ακροατών, έρωτήσεις, διακοπαί καί άποστροφαί πρός τούς άκροα-
τάς πολλάκις έμμετροι καί τά τοιαύτα. Ούχί δέ σπανίως ή διήγησις,
συχνότερον δέ οί διάλογοι, εντείνονται καί είς στίχους, πολλάκις δέ
παρεμβάλλονται στίχοι έξ ασμάτων, επωδών κτλ. Εις τήν Πομμερα-
νίαν οί παλαιότεροι συλλογείς βεβαιούν, ότι τήν πεζήν τού παραμυ-
θιού διήγησιν παρηκολούθει ή έμμετρος αύτοΰ διασκευή.

Οί διάλογοι εισάγονται συνήθως εις πρώτον πρόσωπον, πράγμα
τό όποιον παρέχει ζωήν καί δραματικότητα είς τήν διήγησιν, συχνό-
τατοι δέ είναι αί έπαναλήψεις ολοκλήρων τεμαχίων, αί όποιαι κατά
περίεργον τρόπον όχι μόνον δέν κουράζουν τούς άκροατάς, άλλ' εύχα-
ρίστως άκούονται, ϊσως διότι τούς ξεκουράζουν, έπιτρέπουσαι νά χα-
λαρώσουν τήν διαρκώς έντεταμένην προσοχήν των. Πάντα ταϋτα απο-
τελούν μεθόδους γνωστάς καί είς τό έπος. 'Εν γένει δέ δύναται κανείς
νά ειπη, ότι ή διήγησις τοϋ παραμυθιού ακολουθεί τούς αύτούς κανό-
νας, τούς όποιους καί ή έπική.

Εις τό στόμα τών γυναικών, όπως παρετηρήσαμεν ανωτέρω, τό
παραμύθι γίνεται συντομώτερον καί παιδικώτερον καί ώς πρός τήν
σύνθεσιν καί ώς πρός τήν φράσιν. Ή διαφορά δέ αύτη είναι κατα-
φανής εις δποιον μελετά τά παραμύθια λαών, όπου σώζονται ακόμη
οί παραμυθάδες, καί λαών, όπου τό παραμύθι περιήλθεν είς τήν δι-
καιοδοσίαν τής γιαγιάς καί τοΰ παιδιοΰ. Τά γαλλικά καί τά γερμανικά
παραμύθια διαφέρουν άπό τά ιταλικά, πολύ δέ περισσότερον άπό τά
τουρκικά καί τά άραβικά. Έκεΐ δέ μάλιστα, όπου, ώς παρά τοις Τούρ-
κοις, οί παραμυθάδες ευρίσκονται έν ακμή, παρατηρεί κανείς καί τά-
σεις, όπως 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.



282

ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΙΣ TOΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Δ'. ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Έφ' όσον tà παραμυθία είναι, καθώς παρετηρήσαμεν, έργα έν-
τεχνα, προϋποθέτοντα τήν ένσυνείδητον και έντεχνον ένέργειαν δη-
μιουργών, βεβαίως δέν δύνανται νά θεωρηθούν ώς αυτοφυή τής λαϊ-
κής ψυχής προϊόντα, φυόμενα, ώς τά στοιχειώδη τοϋ πολιτισμού γεν-
νήματα, αυτόματα είς δλους τούς τόπους καί τούς λαούς, αλλά κάπου
πρέπει νά έδημιουργήθησαν' ούδεμία δέ θεωρία, καθώς παρατηρεί ό
Bédier, είναι βιώσιμος, ή οποία δέν θά έδέχετο τήν διά τοϋ δανει-
σμού έξάπλωσιν τών παραμυθιών. Προβάλλει λοιπόν μόνον του τό
ερώτημα, πότε καί ποΰ τό πρώτον έδημιουργήθησαν καί πώς συμβαί-
νει σήμερον νά είναι κοινόν κτήμα πολυαρίθμων λαών, ασιατικών καί
εύρωπαϊκών, άρχαίων καί νέων, καί πολλάκις καί πολλών κατά φύσιν
ζώντων τής 'Αφρικής ή καί άλλων ηπείρων ;

Τά έρωτήματα ταύτα άπησχόλησαν ήδη τούς έρευνητάς καί έδό-
θησαν καί διάφοροι άπαντήσεις, έκ τών οποίων ή επί πολύν χρόνον
κρατήσασα ύπήρξεν ή τοΰ Benfey, ότι τά παραμύθια πάντα έχουν
πατρίδα τήν Ίνδικήν. 'Αλλά καί ή θεωρία αύτη τοΰ Benfey, καθώς
καί πάσα άλλη θεωρία, ή οποία άποπειράται νά δώση συνολικήν άπάν-
τησιν διά τήν προέλευσιν όλων ομού τών παραμυθιών, δέν δύναται νά
καταλήξη είς πόρισμα ασφαλές. Διότι, έφ' όσον έ'καστον παραμύθι
καθ' εαυτό άποτελεί έντεχνον αύτοτελές έργον καί έφ' όσον οί δροι
διά τήν άνάπτυξιν τοϋ παραμυθιοΰ 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 ιδιαιτέρως. Πρέπει δηλαδή δι' έ'καστον παραμύθι νά γίνεται
ή αύτή εργασία, ή οποία γίνεται δι' έν οιονδήποτε φιλολογικόν έργον,
τό οποίον έτυχε νά διαδοθή εις περισσοτέρους λαούς. Πρέπει πρωτί-
στως νά συγκεντρώνωνται όλαι αί εκ τών διαφόρων λαών παραλλαγαί
καί κατόπιν διά μεθόδου συγκριτικής, φιλολογικής καί ιστορικής νά
έρευνάται ή οδός τής διαδόσεο^ς αυτού, ή οποία είναι δυνατόν καί νά
μάς όδηγήση εις τήν άρχικήν πατρίδα του.

'Αλλά καί διά τής μεθόδου ταύτης δέν είναι πάντοτε εύκολον νά
άνακαλυφθή ή όδός τής διαδόσεως καί ή άρχική πατρίς τοΰ παραμυ-
θιοΰ. Διότι τό παραμύθι, όπως καί όλα τά άδέσποτα λαϊκά τοΰ λόγου
μνημεία, τά διαδιδόμενα διά τής προφορικής όδοΰ, υφίσταται κατά
χρόνους καί κατά τόπους σπουδαιοτάτας μεταβολάς, αί όποίαι δυσχε-
ραίνουν πολλάκις τήν έρευναν.
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"Αν άφήσωμεν κατά μέρος τά έκ τής λήθης χάσματα καί τάς
άλλας παραφθοράς, οί άφηγηταί, καί μάλιστα όπου είναι έν τή άκμή
τής δράσεως των, δέν άρκοΰνται εις τήν πιστήν τών παραδεδομένων
διατήρησιν καί άφήγησιν, άλλά μεταχειρίζονται έλευθέρως καί κατά
βούλησιν τά παραδεδομένα. Καί πρώτα πρώτα, ώς παρετηρήσαμεν
ήδη, επεκτείνουν ή περιορίζουν τό παραμύθι διά τής προσθήκης ή τής
άφαιρέσεως έπεισοδίων, ή τό καθιστούν άνδρικώτερον ή παιδικώτερον
άναλόγως τοΰ ποιου καί τών διαθέσεων τοΰ άκροατηρίου των."Επειτα,
οσάκις μάλιστα άπό λαοΰ εις λαόν μεταδίδεται, τό τροποποιούν καί
τό προσαρμόζουν εις τόν κόσμον τοΰ άκροατηρίου των, τά ήθη καί τά
έθιμα αύτοΰ, τους μΰθους καί τάς δοξασίας του, τάς πίστεις καί τόν
χαρακτήρα του.

Ή προσαρμογή αύτη βεβαίως δέν είναι πάντοτε τελεία, τό δέ
παραμύθι λόγω τοΰ συντηρητικού χαρακτήρος, τόν όποιον γενικώς
έχουν τά ομαδικά δημιουργήματα, διατηρεί πολλά ίχνη παλαιότερα κιιί
άλλότρια πρός τό νέον περιβάλλον, είναι όμως τοιαύτη, ώστε είς τά
διεθνή ταΰτα τοΰ λόγου μνημεία νά έπιβάλλη κατά τόπους ίδιαιτέραν
έθνικήν σφραγίδα. Ούτω τά γερμανικά καί τά γαλλικά καί τά ελλη-
νικά καί άλλα άλλων λαών παραμυθία έχουν μέν τά άντίστοιχά των
καί εις άλλους λαούς, δέν παύουν όμως διά τοΰτο νά έχουν καί τόν
ίδιαίτερον έθνικόν των χαρακτήρα. 'Αλλ' άκριβώς έ'νεκα τούτου άπο-
βαίνει δυσχερής ή έρευνα καί ή άνακάλυψις τής προτεραιότητος τών
παραλλαγών καί ή άνίχνευσις τής όδοΰ τής διαδόσεως καί τής πατρί-
δος τοΰ παραμυθιοΰ, ή δέ άπάντησις είς τά άνωτέρω τεθέντα ερωτή-
ματα μένει καί διά πολύν ίσως καιρόν άκόμη θά μένη ανοικτή.

Ε'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
α') Ονομα κα'ι διαίρεσις.

"Ο,τι άνωτέρω εϊπομεν γενικώς περί τών παραμυθιών 'ισχύει καί
διά τά νεοελληνικά. Τό σύνηθες αύτών όνομα είναι ή λέξις παραμύθι,
ύπό τό όποιον όμως περιλαμβάνονται ποικίλαι διηγήσεις, ευτράπελοι,
μΰθοι διδακτικοί, μΰθοι παροιμιώδεις κτλ., κυρίως μέν όσαι έχουν τό
διηγηματικόν πλάτος τοΰ παραμυθιοΰ, άλλά πλήν τούτων καί άλλαι
εντελώς επεισοδιακού, άνεκδοτικοΰ χαρακτήρος. Καί περί μέν τών
άλλων εϊπομεν ήδη είς τόν οίκείον τόπον, περί δέ τών κυρίως παρα-
μυθιών όμιλοΰμεν εύθύς κατωτέρω.

Δυστυχώς ή κατάστασις τών συλλογών καί τών μέχρι τοΰδε γενο-
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μένων διά τ« νεοελληνικά παραμυθία ερευνών, σποραδικών άλλως τε
καί ελαχίστων, δέν επιτρέπουν άξια λόγου γενικώτερα συμπεράσματα
καί χαρακτηρισμούς. Πρό παντός πρέπει νά προηγηθή ή κατά τοπι-
κούς κύκλους έρευνα. Διότι έξ δσων τούλάχιστον έχω ύπ' όψιν προκύ-
πτει, ότι τό παραμύθι κατά τόπους κατά διάφορον τρόπον καί είς διά-
■φορον βαθμόν έκαλλιεργήθη ούτως, ώστε είναι δύσκολον νά όμιλήση
κανείς γενικώς περί τού νεοελληνικού παραμυθιού, προτοϋ έξακριβω-
θούν οί κατά τόπους χαρακτήρες αύτοΰ. "Οσα σήμερον έκ τών ολίγων
γενομένων έργασιών καί έξ ολίγων άτομικών μου παρατηρήσεων δύ-
ναμαι νά εί'πω ένταΰθα είναι τά έξής.

Τά νεοελληνικά παραμύθια έν τω συνόλω λαμβανόμενα
•δύνανται νά διακριθούν είς τ έ σ σ α ρ α ς διαφόρους ομάδας. Ή π ρ ώ-
τ η καί πολυπληθεστάτη πασών άποτελείται έκ τών παραμυθιών τών
■διεθνών, έκείνων δηλαδή τά όποια είναι κοινόν κτήμα καί άλλων
πολλών λαών, άσιατικών καί εύρωπαϊκών. Τά παραμύθια ταΰτα, όπως
δά καί είς τούς άλλους λαούς, ούτω καί εις τόν έλληνικόν, έχουν κατά
τό μάλλον ή ήττον προσαρμοσθή είς τό έλληνικόν περιβάλλον καί τόν
ΐλληνικόν μυθολογικόν κόσμον, φέρουν δέ σήμερον τήν σφραγίδα τήν
έλληνικήν. Αίφνης άντί τών γιγάντων ή τών νάνων ή άλλων τοιούτων
μυθολογικών μορφών τών γερμανικών παραμυθιών, έχουν τούς έλλη-
νικωτάτους δράκους, τίς νεράιδες, τίς μοίρες, τά στοιχειά, τίς γοργόνες
καί άλλας τοιαύτας μορφάς, συνήθεις είς τάς νεοελληνικός παραδόσεις.
Τοιαύτα π. χ. είναι τό παραμύθι τής Σταχτοπούτας, τό παραμύθι
τοΰ Άφόβον, πού ζητεί νά μάθη τί είναι φόβος, τό παραμύθι τών ευ-
γνωμόνων ζφων κτλ.

Ή δευτέρα περιλαμβάνει παραμύθια, τά όποια διατηροΰν άκόμη
σαφή τά ίχνη τής άνατολικής καί δή τής τουρκικής αύτών προελεύ-
σεως. Εις τούς Τούρκους εξακολουθεί άκόμη τό παραμύθι νά καλλιερ-
γήται σοβαρώς, καθ' όσον άποτελεΐ μέσον ψυχαγωγίας τών μεγάλων.
Κατά τάς μακράς ιδίως νύκτας τοΰ Ραμαζανίου είς τά καφενεία καί
άλλα κέντρα συγκεντρώσεως διάφοροι έπαγγελματίαι άφηγηταί καί ιδία
δερβίσαι άφηγοΰνται τά μακρότατα παραμύθια των. Ή τέχνη τής διη-
γήσεως αύτών καί τά παραμύθια των είναι περίφημα καί περισπού-
δαστα καί είς τούς "Ελληνας, πολλά δ' έξ αύτών παρελήφθησαν καί
ύπό τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ καί έξελληνίσθησαν. Διατηρείται όμως ή έκτί-
μησις προς τό τουρκικόν πρότυπον καί συχνά ήκουσα είς τούς ομίλους
τών αφηγουμένων: "Α μ νά τ' άκούης αυτό τούρκικα, và ôijç ! "Αλ-
λουν γούστονν έχ' τούρκικα!
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Πρέπει όμως νά παρατηρήσωμεν, ότι μέ τήν έξελλήνισιν τών τουρ-
κικών τούτων παραμυθιών δέν έγινε και πλήρης ή άφομοίωσις αύτών
πρός τό έλληνικόν περιβάλλον καί διακρίνει κανείς σήμερον εύκόλως τήν
τουρκικήν προέλευσίν των, διότι και τίτλοι καί δνόματα προσώπων
καί τόπων καί πραγμάτων καί φράσεις πολλάκις τουρκικαί ολόκληροι
διατηρούνται αμετάβλητοι. Συμβαίνει δέ πολλάκις καί τό εξής. Παρα-
μύθια παγκόσμια καί είς τήν Ελλάδα πάγκοινα παραλαμβάνονται εις
τινας τόπους έκ νέου υπό τήν τουρκικήν μορφήν καί ούτως έχομεν έκ
παραλλήλου μίαν έλληνικήν καί μίαν τουρκικήν μορφήν. Ενίοτε δέ
τό πράγμα προχωρεί ακόμη περισσότερον καί παραμύθια καί διηγήσεις
έλληνικαί περιελθοϋσαι εις τούς Τούρκους, επανέρχονται είς τούς "Ελ-
ληνας μέ χαρακτήρας τουρκικούς. Έν γένει δέ δύναται νά παρατηρήση
κανείς κάποιαν ίδιαιτέραν ομοιότητα καί συγγένειαν, κατά τόπους
περισσοτέραν ή δλιγωτέραν, μεταξύ τών ελληνικών καί τουρκικών πα-
ραμυθιών, ή όποία μόνον έκ τής μεγάλης άλληλεπιδράσεως καί τοϋ
συνεχούς αμοιβαίου δανεισμού μεταξύ τών δύο τούτων λαών δύναται
νά έξηγηθή.

Ώς παράδειγμα παραμυθιού, διατηροϋντος ί'χνη της τουρκικής
αυτού προελεύσεως, αναφέρω προχείρως τό ύπό τόν τίτλον Ή κυρά
Ζορζώνα έκ Σύμης', τό όποιον όχι μόνον καί έν τω συνόλω καί εις
διαφόρους λεπτομερείας συμπίπτει πρός τό ύπό τοΰ Kunos δημοσιευ-
θέν ύπό τόν τίτλον Giizel Achmed 4, άλλα διατηρεί καί τό τουρκικόν
τέρας Καρακίς, τό όποιον σημαίνει τήν Μαύρην κύρην καί άντιστοι-
χεΐ πρός τήν τερατώδη νεάνιδα Arap - Uzengi τοΰ συγγενοΰς τουρ-
κικοΰ παραμυθιού Sel·^ - Ismaïl \ 'Π μόνη μεταβολή, ή όποία
έγινε, πλήν άλλων επεισοδιακών προσθαφαιρέσεων, είναι, ότι τάς δια-
φόρους γυναίκας, πρός τάς οποίας έρχεται είς σχέσεις ό ήρως, δέν
νυμφεύεται, όπως συμβαίνει εις τό τουρκικόν πρότυπον, τό όποιον
κατά τά τουρκικά ήθη δέχεται τήν πολυγαμίαν.

Ή τρίτη ομάς περιλαμβάνει εύάριθμά τινα παραμύθια, είς τά
οποία είναι καταφανή τά ίχνη τής συγγενείας πρός άρχαΐα μυθολο-
γήματα καί τά οποία είναι ένδεχόμενον νά κατάγωνται κατ' ευθείαν
έκ τής άρχαιότητος

1) Ζωγράφ. Άγων, τόμ. Α', 1891, σ. 224.

2) Mundarten der Osmanen, σ. 266 κε.

3) Αυτόθι, σ. 27.

4) Τοιαύτα σημειώνει τινά ό bern. sciimidt, Griechische Märchen,.
Sagen und Volkslieder, Leipzig 1877, o. 6 κε.



286 ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΥΦΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

Ή δέ τ ε τ ά ο τ η τέλος καί τελευταία ομάς περιλαμβάνει διηγήσεις,
αί όποίαι άνεπτύχθησαν έκ τής άποσυνθέσεως παλαιοτέρων, μεσαιω-
νικών έπυλλίων καί ασμάτων. Είναι γνωστόν ότι κατά τούς μέσους
αιώνας καί ύστερώτερον έφέροντο παρά τώ έλληνικώ λαώ πολυάριθμα
διηγηματικά άσματα, άκριτικά καί άλλα, καθώς καί εις δημώδη γλώσ-
σαν έπύλλια, τών οποίων αί ύποθέσεις ή είναι μεσαιωνικοί ή φθά-
νουν πολλάκις καί μέχρι τοΰ ελληνιστικού μυθιστορήματος. Τοιαύτα
π. χ. είναι τό τοΰ Ήμπερίου καί τής Μαργαρώνας, τοΰ Φλωρίου καί
τής Πλατσιαφλώρας, τοΰ 'Απολλώνιου κτλ. 'Αλλά τά άσματα ταύτα
καί τά έπύλλια ήρχισαν βαθμηδόν πολλαχοΰ νά λησμονούνται ώς πρός
τήν μετρικήν αύτών μορφή ν, χωρίς όμως νά λησμονήται καί ή ύπόθε-
σίς των, ή οποία έξετίθ·ετο εις πεζόν λόγον, εντός δ' αύτής έγκατεσπεί-
ροντο οί ολίγοι έκ τής λήθης περισιοζόμενοι στίχοι. Παράδειγμα σαφέ;
τής άποσυνθέσεως ταύτης άσματος είς διήγησιν πεζήν έχομεν έν Λαο-
γραφία (τόμ. Α', σ. 242 κέ.) παραλλαγήν τοΰ άσματος τοΰ θανάτου
τοΰ Διγενή. Ούτω βαθμηδόν τό ποίημα μετεβάλλετο εις παραμύθι καί
έχομεν π. χ. έκ μέν τοΰ έπυλλίου τοΰ 'Απολλώνιου τό παραμύθι τον
Άπολλωνίον ', έκ τοΰ άκριτικοΰ άσματος τής Λιογέννητης " τό παρα-
μύθι τοΰ Σιντοιρλί] 3 κτλ., όπως παρεφθάρη δ Χαρσιανος ήρως, καί
εξ άλλων άλλα.

6') Τεχνοτροπία και ϋφος.

Ή τεχνοτροπία τοΰ νεοελληνικοΰ παραμυθιοΰ δέν διαφέρει
καθόλου τής έν γένει παραμυθιακής τεχνοτροπίας, ώς έχαρακτηρίσαμεν
αύτήν άνωτέρω. Καί είς αύτήν παρατηρείται ή αυτή χαλαρά παράτα-
ξις τών επεισοδίων, ή οποία έπιτρέπει εις τούς παραμυθάδες άνευ ού-
σιώδους άλλοιώσεως τοΰ όλου νά προσθέτουν καί νά άφαιροΰν έπει-
σόδια, νά περιορίζουν ή νά επεκτείνουν τό παραμύθι κατά βούλησιν.
Ή διήγησις γίνεται εις πεζόν, αλλ' ή παρεμβολή εις αύτήν στίχων
δέν είναί τι ασύνηθες. Είναι δέ οί στίχοι ούτοι, κατά τήν παρατήρη-
<πν τοΰ αειμνήστου Ν. Πολίτου ', ή στίχοι δημωδών ασμάτων, έπικαί-
ρως αναφερόμενοι, καί έμμετροι παροιμίαι, ή λόγοι καί έπωδαί, τυπι-
κώς έπαναλαμβανόμεναι, ή λόγοι καί διάλογοι άνθρώπων μεταμορφω-

1) Λαογρ., τόμ. Α', σ. 71 κέ.

2) Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, 'Εκλογαι, άρ. 74.

3) John Ρίο, Νεοελληνικά παραμύθια, 1879, σ. 14, άρ. 4.

4) Λαογρ , τόμ. Α', σ. 80, όπου βλέπε καί σχετικάς παραπομπάς.
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μένων, φωναί δντων αοράτων, έπιγραφαί παλατιών ή σκευών, θρήνοι,
άραί κτλ. ή τέλος λόγοι έμμετροι, οι όποιοι φαίνονται ώς τά μόνα λεί-
ψανα έπικοΰ ποιήματος, έκ τής άποσυνθέσεως τοΰ οποίου προήλθε τό
παραμύθι.

Τυπικαί είναι αί ενάρξεις, καθώς καί αί κατακλείδες τών παρα-
μυθιών, αί όποΐαι συνήθως έχουν μορφήν έμμετρον. Δύνανται δέ νά
διακριθοΰν εις τρεις κατηγορίας. Πρώτον είς π ρ ο σ α γ ο ρ ε ΰ σ ε ι ς
ή χαριεντισμούς ή περιπαίγματα τοΰ άφηγητοΰ πρός τούς
άκροατάς, καθώς καί ειρωνείας είς βάρος τής πιθανότητος τοΰ παρα-
μυθιού, οία π. χ. ή γνωστοτάτη έναρξις

Κόκκινη κλωστή βαμμένη
στην ανέμη τυλιγμένη'
δώσ' της κλώτσο và γυρίση,
παραμύθι ν' άρχινίση.

'Αρχή τοΰ παραμύθιον, καλησπέρα τής αφεντιάς σας.
Καί αί κατακλείδες"

Ψώματα κι αλήθεια,
έτσά 'ν' τά παραμύθια.

Παραμύθι, μύθαρος,
ή κοιλιά σας πίθαρος.

Ήτρώανε κ' ήπίνανε
κ' ήλαρδομουστακιάσανε.
Ψώματα κι άλήθεια,
έτσά 'ν* τ à παραμύθια 1.

Δεύτερον εις έμμετρον περίληψιν τοΰ παραμυθιοΰ, προτασσο-
μένην τής διηγήσεως. Τό τοιούτον όμως είναι σπάνιον.Ώς παράδειγμα
άναφέρει δ Ν. Πολίτης τό εξής"

Ό βασιλιάς δ Ζούλιαρης, πού εΐχ' όμορφή γυναίκα,
μέσα σέ πέτρινο κλουβί τήν είχε χρόνους δέκα'
μήτε πουλί τήν έβλεπε, μήδ' ήλιος τήν έθεώρει,
μέσα σέ πέτρινο κλουβί ήταν κλεισμένη ή κόρη.

1) Βλέπε καί ΣΤΙΛΠ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, Αί γυναίκες είς τήν Λαογραφίαν,
σ. 105.
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Μά ένα βασιλόπουλο έτρύπησε τό χώμα

και πήγε και τήν ενρηκε τή λυγερή οτό στρώμα.

Συνήθως αί περιλήψεις αύται ούδέν κοινόν έχουν πρός τό παρα-
μύθι, έχουν δέ μάλλον, ως καί ανωτέρω παρετηρήσαμεν, χαρακτήρα
ε ί ρ ω ν ι κ ό ν. Τοιαύτη π. χ. είναι ή ακόλουθος'

Νά σον πώ 'να παραμύθι
τό κονκκι και τό ρονβίθι,
π' ανεβαίνει στη συκιά
καί πατεί στήν καρυδιά
και φωνάζει κονϊ κούϊ
καί κανένας δέν ακούει.

Τρίτον είς γελοΐον προσδιορισμόν τοϋ χρόνου, κατά τόν οποίον
συνέβησαν τά γεγονότα τοΰ παραμυθιού, οίον

Μιά φορά κ' ένα ζαμάνι
είχαν οι Τούρκοι ραμαζάνι
κ'οι Ρωμιοί πάσκα
κ' οί Εβραίοι φάσκα.

Πλήν τών ένάρξεων καί τών κατακλείδων τυπικαί είναι έπίσης
καί αί διακοπαί, ιδίως όταν τό παραμύθι είναι μακρόν καί ή νύξ προ-
χωρήση. Τό συνηθέστατον είναι, Νά μή τά πολυλογούμε καί πληρέ-
στερον, Νά μή τά πολυλ.ογονμι κι τά παιδιά ννστάζ'νι κι τον παρα-
μύθ' μιγάλον. Ενίοτε λαμβάνουν μορφήν έμμετρο ν, ώς π. χ. ή
ακόλουθος"

Τί τά θέλεις ;

Νά τά κοντολοονμεν

γιατ' ή νύχτα 'ναιμ μικρή καί τά παιδιά ννστάζον.
"Αλλοι σοννται κι άλλοι ξούνται
κι άλλοι κούππ' άνάσκελα κοιμούνται.

'Ως πρός τό Πφος καί τά νεοελληνικά παραμύθια έχουν τό αύτό
πλατύ διηγηγατικόν ύφος, τό οποίον είναι κοινόν είς όλα τά
παραμύθια. Όφείλομεν όμως νά σημειώσωμεν, ότι τό ύφος τοΰτο ένδ
ρέει απανταχού μέ τήν αύτήν άδιατάρακτον άνεσιν καί ήρεμίαν, ούτε ή
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διήγησις είναι εξ ίσου έντεχνος εις όλα τά παραμυθία. Αί διαφοραί αύ-
ται οφείλονται βεβαίως καί κατά πρώτον λόγον εις τάς άτομικάς δια-
φοράς τών αφηγητών, καθ' όσον άλλοι έχουν περισσότερον άλλων τό
χάρισμα τής άφηγήσεως, προέρχονται όμως καί έκ τής διαφοράς τοΰ
φύλου, καθ' όσον άλλως διηγούνται οί άρρενες άφηγηταί καί άλλως
αί γραΐαι, καθώς καί έκ τής διαφοράς τοΰ ακροατηρίου, καθ' όσον
ά'λλας άπαιτήσεις έχει τό άκροατήριον, όταν άποτελήται άπό ηλικιω-
μένους, καί άλλας, όταν άπό μικρούς.

Παρατηροΰνται δ' αί διαφοραί αύται καί έν τω αύτώ τόπω, άλλά
κυρίως κατά διαφόρους τόπους, καθ' όσον προϋποθέτουν διάφορον
έκασταχοΰ καλλιέργειαν καί διαφορετικήν τοϋ παραμυθιοΰ θέσιν εις
τήν ζωήν. Ούτως όπου, καθώς π. χ. εις τινας νήσους, έξακολουθει τό
παραμύθι νά άποτελή μέσον ι|>υχαγωγίας καί τών μεγάλων καί νά
καλλιεργήται μεταξύ των, καί ή διήγησις αύτοΰ είναι τεχνικωτέρα καί
ρέει αναπαυτικά καί άπροσκόπτως μέ πλήρες άφηγηματικόν πλάτος,
καί αί παραλλαγαί μάς παρουσιάζονται άρτιώτεραι καί άνευ χασμά-
των. "Οπου όμως έξέπεσε πλέον είς τόν κόσμον τών παιδίων καί είς
τό στόμα τής γιαγιάς, έκεΐ καί ή διήγησις έξετραχύνθη ή έγένετο παι-
δικωτέρα καί τό άφηγηματικόν πλάτος πολλαχώς έκολοβώθη καί αί
παραλλαγαί εμφανίζονται συνήθως πλήρεις χασμάτων καί έξαλλοιώ-
σεων. Έν γένει δέ δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν, καί ή παρατήρησις
ημών αύτη έπί άτελοϋς στηριζομένη ύλικοΰ μόνον ώς προσωρινή πρέ-
πει νά χαρακτηρισθή, ότι τά μέν έκ τών νήσων προερχόμενα παραμύ-
θια καί άρτιώτερα φαίνονται καί εις τήν διήγησιν τεχνικώτερα, ενώ
τά έκ τής στερεάς καί έλλιπέστερα καί τραχύτερα. Χαρακτηριστικώ-
τατα δέ παραδείγματα διηγηματικής έκτραχύνσεως παρέχουν αίτω-
λικά τινα παραμύθια, δημοσιευθέντα έν τή Λαογραφία καί άλλα
άνέκδοτα.

ς". ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ

Έ π α γ γ ε λ μ α τ ί α ι παραμυθάδες, οί όποιοι άντί άμοιβής νά
διηγοΰνται παραμύθια, σήμερον τούλάχιστον παρά τω έλληνικώ λαώ,
δέν έχω πληροφορίας, έάν υπάρχουν. Επίσης δέν είναι γνωστόν, πρός
τό παρόν τούλάχιστον, εάν ύπήρχον καί εις τούς παλαιοτέρους χρόνους,

1) Τόμ. Β', σ. 385 κε.

1?
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τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας. Μόνον περί παραμυθάδων τών κα-
ραβιών ΰπάρχουν άραιαί τίνες πληροφορίαι. Ούτοι ήσαν γέροντες, τε-
χνΐται εις τήν διήγησιν, τούς οποίους παρελάμβανον οί πλοίαρχοι, διά
νά διηγούνται παραμύθια εις τούς ναύτας εις τήν πλώρην τοΰ καρα-
βιού κατά τά μακρά ταξίδια. Έν γένει δέ δυνάμεθα νά εί'πωμεν, ότι
κατά τό πλείστον τό έλληνικόν παραμύθι έχει περιέλθει είς τό στόμα
τής γιαγιάς. 'Ολίγα είναι τά μέρη, όπου άκόμη καλλιεργείται μεταξύ
τών μεγάλων όχι βέβαια άπό επαγγελματίας παραμυθάδες, αλλ' όπως-
δήποτε άπό άνθρώπους ήσκημένους είς τό παραμύθι, έχοντας δέ πρός
τήν διήγησιν ίδιαιτέραν κλίσιν καί ίδιοφυΐαν. Δυστυχώς άρκετάς επί
τοΰ προκειμένου πληροφορίας δέν έχομεν, διότι συνήθως οί συλλογείς
προσέχουν είς τά κείμενα μόνον καί όχι εις τήν ζωήν τοΰ παραμυθιοΰ
έντός τοϋ λαοΰ. Εύτυχώς όμως άπό έν τουλάχιστον μέρος, τήν Τήνον,
σαφείς παρατηρήσεις καί πληροφορίας παρέσχεν ό Άδαμ. 'Αδαμαν-
τίου εις τά Τηνιακά του παραμύθια καί ταύτας παραθέτω ένταΰθα,
διά νά χρησιμεύσουν ώς παράδειγμα εις τούς μέλλοντας συλλογείς.

Κατά τάς παρατηρήσεις λοιπόν αύτοΰ τά παραμύθια έν Τήνω
έχουν άκόμη πραγματικήν ζωήν μεταξύ τοϋ λαοΰ, λέγονται καί μεταξύ
τών μεγάλων. Παραμύθια ξέρουν όλοι σχεδόν οί άνθρωποι τοΰ λαού,
καί τά παιδιά μιά φορά νά τ' ακούσουν ένα παραμύθι, τ' αρπάζουν.
'Αλλά μερικοί εις τά χωριά έχουν τό χάρισμα νά τά λέν' καλά, ξέρουν
νά τά κάνουν μεγάλα, νά βάζουν άπό άλλα, ξέρουν νά τά κολλούν, νά
βάζουν και οξείες. Οί άνθρωποι αύτοί είναι γνωστοί όχι μόνον έντός
τοϋ χωριού των άλλά καί έξω, καί ονομάζονται παραμυθάδες
οί άνδρες καί παραμυθοΰδες αί γυναίκες. "Οχι δέ μόνον γνωστοί
είναι οί παραμυθάδες, άλλά καί έν τιμή. Μέ ύπερηφάνειαν δέ διη-
γεΐτο εις είς τόν 'Αδαμαντίου, πώς δ προύχοντας, αν κ'ήτανε γραμ-
ματισμένος, έστελνε, μέ φώναζε και τδλεγα παραμύθια' κι δξω λέ-
γαν τον "Αϊ Βασίλη μά οϋτε γι' "Αϊ Βασίλη οϋτε γιά τίποτας τον
ήμελε' ήθελε παραμύθια. Ξέρουν δέ καί τά καλύτερα παραμύθια καί
τά περισσότερα οί ναΰται, οί παπουτσήδες, οί φουρνάρηδες καί οί
φουρνάρισσες.

Ό καιρός, κατά τόν οποίον λέγονται τά παραμύθια, είναι ό χει-
μών καί ιδίως τό Σαρανταήμερο μέ τις μεγάλες νύχτες. Είπήκαμε
τοϋ Σαραντάμερου τά παραμύθια, είναι φράσις παροιμιώδης, τήν
οποίαν μεταχειρίζονται διά νά δείξουν τό πλήθος τών λεχθέντων πα-

1) Δελτίον Ίστορ. καί Έθνολογ. Εταιρείας, τόμ. Ε', σ. 277 κέ.
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ραμυθιών. Κατ« τάς νύκτας ταύτας, αφ' ενός δια νά περάσουν τιμ-
ώρα και άφ'ετέρου διά νά ζεσταθούν, συνέρχονται καθ'ομίλους, όπου
έκαστος λέγει τό παραμύθι του ή όλοι μαζί άκούουν ένα. Λέγονται
δέ αί εσπερίδες αύται οπεροκαθίσματα. Έκεΐ μαζεμένοι ό ένας κοντά
στόν άλλο καί αί μητέρες μέ τά παιδιά στην άγκαλιά, άκοΰοντας μέ
θρησκευτική προσοχή τό παραμύθι, λησμονούν τή φτώχεια των, λη-
σμονούν τό κρύο καί τή γύμνια των. Ό παραμυθάς αρχίζει, τό άκροα-
τήριον θερμαίνεται καί τήν διήγησιν διακόπτουν κρίσεις άτομικαί"
Μωρε τήν ειδγες τήν απιστ !— "Α ! μά οτάσον và όγής τί θ' άπο-
γέν'. Αί συναθροίσεις αύται είναι αί δημοσιώτεραι, ούτως ειπείν, όπου
ό παραμυθάς έ'ν μόνον παραμύθι καθ' όλον τό σπεροκάθισμα διηγεί-
ται. 'Ενίοτε όμως τό παραμύθι δέν τελειώνει τή μιά βραδυά καί
άποχωρίζονται διά νά συναθροισθούν τήν επομένην καί άκούσουν τό
παραμύθι.

Συναθροίζονται δέ καί είς ίδιωτικάς οικίας, συνηθέστερον όμως
είς τόν φούρνον τοΰ χωριού, όπου είναι καί ζέστη. Δι' αυτό καί οί
φουρνάρηδες ξέρουν πολλά παραμύθια. Συνήθεις δέ είναι αί συγκεν-
τρώσεις καί μόνον γυναικών, αί όποΐαι περνούν τήν ώρα τους μέ τά
παραμύθια. "Αλλος τόπος σπουδαίος διά τά παραμύθια είναι ή θά-
λασσα. Οί τρατάρηδες μέσα στις τράτες ή στήν ακρογιαλιά ύπό τό
τρεμοσβήνον φώς τοΰ ναυτικοΰ των φαναριοΰ λέγουν τά παραμύθια
των καί οί ναΰται, όταν τό καράβι των είναι στό πέλαγος, στήν πλώρη
μαζεύονται καί διηγούνται. "Οπως δέ συνήθως συμβαίνει μεταξύ μό-
νον άνδρών, τά παραμύθια αύτά δέν είναι πάντοτε σεμνά. "Αλλος τό-
πος είναι τά καφενεία, όταν πρωί, προτοΰ φέξη, πηγαίνουν οί ψαρά-
δες καί οί άλλοι εργατικοί γιά νά πιοΰν τό φασκόμηλο. Έκεΐ άναθέ-
τουν εις έ'να τήν διήγησιν παραμυθιού, έως δτου έξημερώση καί πάη
ό καθένας στή δουλειά του. "Αλλος τόπος είναι τά τσαγκαράδικα,
όπου εις τά νυχτέρια οί εργαζόμενοι έχουν ώς άνακούφισιν τής εργα-
σίας των τά παραμύθια.

Ό 'Αδαμαντίου μάς λέγει καί τον τρόπον, κατά τόν όποιον διη-
γούνται οί παραμυθάδες. "Οταν άρχίζη τήν διήγησιν του ό παραμυ-
θάς, πρώτα πρώτα θά εϊπη τόν τίτλον τοΰ παραμυθιού ύπό τόν εξής
τύπον" 'Απόψε θά πονμε τήν Άλογοφάΐσοα, ή, Θά αάς πώ τό Γιαν-
νάκη, ή, 'Απόψε ϋά πονμε τής Μαριγώς τό παραμύθι κττ. Έν γέ-
νει δέ ό τίτλος δέν είναι τι ώρισμένον. Συνήθως είναι τό όνομα τοΰ
ήρωος, πολλάκις άλλου δευτερεύοντος προσώπου, ενίοτε δέ λαμβάνεται
τίτλος καί έκ δευτερεύοντος συμβάντος. Έν τή διηγήσει ό παραμυθάς
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θερμαίνεται πολλάκις καί χειρονομεί καί διά τοϋ σχήματος τοϋ προσώ-
που καί τοϋ τόνου τής φωνής εκφράζει τόν θαυμασμόν του ή τήν-
άπαρέσκειαν διά τά συμβαίνοντα εις τό παραμύθι. Πολλάκις δέ και
διακόπτων τήν διήγησιν στρέφεται πρός παρακαθήμενον τινα καί έκ-
φράζει τήν άτομικήν του γνώμην περί τίνος συμβάντος.

"Ώς πρός τό λεκτικόν φυλάττει τήν παράδοσιν. Επειδή δέ πολ-
λών λέξεων παλαιοτέρων ή σημασία δέν είναι πλέον γνωστή είς τούς
άκροατάς, διότι άντικατεστάθησαν ύπό νέων, ό παραμυθάς λέγει μέν
τήν παραδοθείσαν, έπάγεται όμως άμέσως τήν έξήγησιν, οίον έπήγ' δ
οιίζης' οιίζης θά πή άχονριέρης. Ενίοτε μή εύρίσκων τήν κατάλ-
ληλον λέξιν διά νά έκφρασθή, ή πλάττει νέας ή λέγει οιανδήποτε άλ-
λην περιστατικήν, δεικνύει όμως ότι δέν είναι ευχαριστημένος άπό τόν
έαυτόν του. Τέλος καί διά μορφασμών καί χειρονομιών έκφράζει ό,τι
δέν ημπορεί διά τών λέξεων.

Έδώ καί έκει, εις τούς παραμυθάδες μάλιστα, οί όποιοι ύπέστη-
σαν κάπως τήν έπίδρασιν τής εκπαιδεύσεως, παρατηρείται κάποια τά-
σις έξαρχαϊσμοΰ τών δημοτικών τύπων. Πέραν όμως μεμονωμένων
άποπειρών δέν δύνανται νά προχωρήσουν" περιφράσεις, περιγραφάς
καί άλλα δημώδη στοιχεία δέν είναι είς θέσιν ν' άλλάξουν. Ενίοτε
τήν άρχαίαν φράσιν, τήν οποίαν ήκουσαν, δέν έννοοϋν, καί κακώς
άκούοντες, κακώς ξαναλέγουν καί ούτω κάμνει τόν κύκλον της ή λέξις
στό χωριό. Τώρα τό πήραν και τό λένε ονλοι, κι όταν τό λένε, λένε
καϊ τ' δνομά τ' εκείνον, που τό 'πε' λέν', καθώς τ ό λέει δ
τάδες' κι ό,τι άλλο λόγο πονν, πον τόν είχε 'πει κι άλλος, λέν'
και τ' δνομά τ'.

Μεταβολαί είς τήν διήγησιν τοΰ παραμυθιού μόνον εις έπουσιώδη
τινά δύνανται νά γίνουν, ώς π. χ. είς ονόματα, είς μικράς τινας περι-
πετείας καί έκφράσεις, είς τάς οποίας ή μεταβολή είναι άδιάφορος.
'Υπάρχουν όμως καί στερεότυποι χαρακτηριστικοί φράσεις, αί όποίαι
διατηρούνται, οιανδήποτε περικοπήν ή προσθήκην καί αν ύποστή τό
παραμύθι, κ«ί επανέρχονται άναλλοίωτοι εις πάσαν άνάλογον περιπέ-
τειαν καί περίστασιν. Έν γένει δέ παρατηρεί ό 'Αδαμαντίου, ότι αί
μεταφορικοί έκφράσεις, αί παρομοιώσεις, αί συγκεκριμένοι παραστά-
σεις καί ή έλλειψις άφηρημένων έννοιών, αί πραγματικοί περιγραφαί,
όπου έχουν τά δριά των σαφώς περιγεγραμμένα καί ώρισμένα, άπηλ-
λαγμέναι δλως άπό εικόνας άορίστους καί νεφελώδεις, ταΰτα αποτε-
λούν τό ρητορικόν στοιχείον τών παραμυθιών καί άξίζουν νά μελετη-
θοΰν ιδιαιτέρως.
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'Αξιοσημείωτοι είς τά παραμυθία είναι καί αί επαναλήψεις καί
■αξιοθαύμαστος ή πίστις τής μνήμης τών αφηγητών. "Εχουν δέ τήν
«λευθερίαν ούτοι νά διαπλάττουν τό παραμύθι κατά βούλησιν, βραχύ-
-νοντες ή έπεκτείνοντες αύτό δια προσθήκης επεισοδίων. Μόλις
τ' άκονσω, δάσκαλε, το παίρνω το παραμύ"Ε! σάν είναι μικρά
κατ' κολλώ κ' εγώ, κάτ' παρακλάδια, γιά νά γεν' μεγάλο, έλεγε ένας
παραμυθάς. Πολλάκις δέ μακρότατα παραμύθια τά περιορίζουν εις
•δύο ή τρεις ή τέσσαρας τό πολύ περιπετείας, τάς απαραιτήτους, όπως
πλασθή τό παραμύθι. Εντεύθεν δημιουργείται φαινομενική τις ποι-
κιλία παραμυθιών, ενώ κυρίως πρόκειται περί τών αύτών πυρήνων,
•οί όποιοι έκάστοτε διαφοροτρόπως περιβάλλονται.

Ζ'. ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται τί έχει νά προσέξη ό συλλογεύς
.πλήν τής προσεκτικής καταγραφής τών κειμένων. Έν πρώτοις πρέπει
■νά εξετάζεται πού καί πότε καί ύπό ποίων λέγονται τά παραμύθια,
ΐάν δηλ. εις καφενεία ή οικίας ή φούρνους ή άλλοΰ πουθενά, άν τήν
-νύκτα ή τήν ήμέραν ή είς ώρισμένας έποχάς, εάν ύπό γυναικών ή ύπό
άνδρών έξ επαγγέλματος παραμυθάδων ή ού, καί εάν πρός μεγάλους,
■άνδρας ή γυναίκας, ή πρός παιδία μόνον. "Επειτα πρέπει νά σημειώ-
νωνται άκριβώς αί έμμετροι ή άμετροι τυπικαί ενάρξεις καί κατακλεί-
δες, καί οί άλλοι τεχνικοί τρόποι τής διηγήσεως καί τών διακοπών,
-οί όποιοι μαρτυρούν ώρισμένην τεχνοτροπίαν. Τούτων πάντων ή γνώ-
σις είναι απαραίτητος, διότι έξ αύτών έξηγεΐται πολλάκις καί ή μορφή
τών παραμυθιών.

Συλλογαί παραμυθιών έδημοσιεύθησαν μέχρι τοϋδε πλεΐσται είς δλους
τούς λαούς, πολύ δέ περισσότεραι κείνται είς τά διάφορα άρχεΐα Λαογραφι-
κών εταιρειών αδημοσίευτοι. Έπισκόπησιν τών συλλογών τούτων, δημοσιευ-
μένων καί μή, μκς παρέχει ό Φιλλανδός έρευνητής antti aarnE ύπό τόν
τίτλον Übersicht der Märchenliteratur, Hamina 1914 (F.F. Communica-
tions No : 14), όπου ό αναγνώστης δύναται επωφελώς νά άνατρίχη.

Διά τόν "Ελληνα άναγνώστην σημειούμεν ενταύθα τινάς τών κυριωτέ-
ρων συλλογών έλληνικών παραμυθιών. Τοιαύται έδημοσιεύθησαν καί είς τήν
έλληνικήν, άλλα καί έν μεταφράσει είς ξένας γλώσσας. Μεγάλη συλλογή
είναι ή τοΰ j. g. »on hahn, Griechische und albanesische Märchen, 1864,
2 τόμ., τής όποιας τινά τών ελληνικών πραιτοτύπων έδημοσιεύθησαν μετά
προσθήκης καί άλλων παραμυθιών ύπό τοΰ j. pio, Νεοελληνικά παραμύθια,
Contes pop. grecs, publiés d'après les manuscrits du J. G. de Hahn el
■ annotés, 1879, τοΰ β. Schmidt, Griechische Märchen, Sagen und Volkslie-
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der, Leipzig 1877, όστις παραθέτει καί βιβλιογραφίαν παλαιοτέρων συλλο-
γών. "Επειτα τοϋ ε. m. i.egrand, Recueil (le contes populaires grecs, 1881
καί εΐ τι άλλο. Περιοδικά, περιέχοντα παραμύθια, είναι τά Νεοελληνικά, ανά-
λεκτα τοϋ Παρνασσοϋ, αυτοί οί τόμοι τοϋ περ. Παρναοοός, τό Αελτίον τής 'Ιστο-
ρικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας, ό Άοτηρ τοϋ Πόντου, ό έν Κων/πόλει 'Ελ-
ληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, ό Ζιογράφειος άγών, δημοσιευθείς υπό τοϋ αύτοϋ
συλλόγου, ή Λαογραφία, διά νά αναφέρω μόνον τα κυριώτερα. Διότι είς όλα
σχεδόν τά νεοελληνικά περιοδικά, ημερολόγια κττ. ευρίσκονται σποραδικώς
δημοσιευμένα παραμύθια. 'Επίσης είς τό άγγλικόν περιοδικόν Folk - Lore-
(τόμ. IX - XII) έδημοσιεύθησαν παραμύθια υπό τοϋ r. ρατον, Folktales from,
the Aegean.

"Αλλά καί είς βιβλία λαογραφικά ή γλωσσικά έδημοσιεύθησαν πολλά,,
έκ τών οποίων αναφέρω τά σπουδαιότατα, g. gBorgeaki et l. pineau. Le
folklore de Lesbos, 1894. m. j. garnett a. j. s. Stuart - glennie, Greek
Folk Poesy, 1896. p. kretschmer, Der lesbische Dialekt, 1906. του αυτου,.
Neugriechische Märchen, Jena 1917. k. dieterich, Sprache und Volks-
überlieferung der südlichen Sporaden, 1908. r, m. dawkins, Modern Greek
in Asia Minor, Cambridge 1916. αθαν. σλκελλ αριου, Τά Κυπριακά, τόμ.
Β', 1891. επαμ. σταμα'γιαδου, Σαμιακά, τόμ. Ε', έν Σάμω 1887. αρχελαου i.
σαραντιδου, Ή Σινασός, έν 'Αθήναις 1899. ςπ. αναγνωστου, Λεσβιακά,
έν 'Αθήναις 1903. Καί λαϊκαί δέ συλλογαί παραμυθιών έχουν δημοσιευθή,
Τά 50 παραμύθια τοϋ λαοϋ, Τά 40 παραμύθια τοϋ λαοϋ καί εΐ τις άλλη.

[Διά τά μεταγενέστερα δημοσιεύματα βλ. τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν
είς 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 5, σ. 210-212. 8, σ. 239-243. ?/10, σ. 259-
264. 11/12, σ. 109 - 111, 165, 368. 15/16, α. 145-148.

'Εκ τής βιβλιογραφίας ταύτης σημειώνομεν συλλογάς τινας :

r. μ. dawkins, Forty - five stories from the Dodekanese, edited and
translated from the Mss. of Jacob Zarraftis by - , Cambridge 1950.
TOY ΑΥΤΟΥ, Modern Greek Folktales chosen and translated by - , Oxford
1953. TOY ΑΥΤΟΥ, More Greek Folktales chosen and translated by-,
Oxford 1955. ευαγγελιλσ κ. φραγκακι, Τό κρητικό παραμύθι, 'Αθήνα 1952.
γ. α. μεγα, 'Ελληνικά παραμύθια, 'Αθήναι 1956 (εκδοσις δευτέρα), - Σειρά
Δευτέρα 1962. δημ. σ. λου,ιίατου, Νεοελληνικά λαογραφικά κείμενα, "Αθή-
ναι 1957].
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

Α'. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΑΥΤΩΝ

"Οπως ύπό τό όνομα μύθος καί παραμύθι περιλαμβάνονται ποικί-
λης προελεύσεως διηγήσεις, ούτω καί ύπό τό όνομα π α ρ ο ι μ ί α ι περι-
λαμβάνονται εις τόν συνήθη λόγον πλήθος εκφράσεων, αί όποίαι πλήν
τών κοινών ιδιοτήτων, τάς οποίας έχουν, τής συντομίας καί τής δ ε-
ξ ι ό τ η τ ο ς κατά τόν 'Αριστοτέλη, έπειτα δέ καί τής δ η μ ο τ ι κ ό τ η-
τ ο ς ούτε τήν αύτήν πάσαι άρχήν έχουν, ούτε τήν αύτήν φύσιν, ούτε
τήν αύτήν μορφήν, άλλ'ούτε καί τόν αύτόν σκοπόν πληρούσι. Διά τοΰτο
θά ήτο άσκοπον καί άνωφελές νά ζητή κανείς ενα κοινόν όρισμόν διά
τάς παροιμίας. Πολύ σκοπιμώτερον καί πρός τήν ποικίλην αύτών φύσιν
συμφωνότερον θά ήτο, αν άνεζητοΰντο τά διάφορα εϊδη τών φράσεων
τούτων, αί όποίαι άποτελοΰν τό πολυσύνθετον τών παροιμιών σύνολον,
καί έπεζητείτο ή φύσις καί ή χρήσις εκάστου τούτων νά έξακριβωθή.

Καί πρωτίστως έντός τοΰ συνόλου τών κοινώς ονομαζομένων
παροιμιών εύκόλοις δύναται κανείς νά διακρίνη δύο μεγάλας καί κυρίας
ομάδας, τάς κυρίως παροιμίας καί τάς γ ν ώ μ α ς ή τά γ ν ω -
μικά, αί όποίαι άκριβώς αντιστοιχούν πρός τάς δύο μεγάλας κατη-
γορίας τών μύθων, τούς παροιμιώδεις καί τούς διδακτικούς, πρός τούς
οποίους, ώς πολλάκις μέχρι τούδε έσημειώσαμεν, εις άμεσον σχέσιν εύ-
ρίσκονται αί παροιμίαι. Παρά τάς παροιμίας θά ήδύναντο νά έξετα-
σθοΰν καί αί διάφοροι καί πολυποίκιλοι ποροιμιώδεις μεταφορικαί
εκφράσεις, αί όποίαι χωρίς νά ταυτίζωνται πρός τάς παροιμίας έχουν
όμως άμεσον ποιοτικήν σχέσιν πρός αύτάς.

α') Κυρίως παροιμίαι.

Τί είναι κυρίως παροιμίαι ορθότατα ώρισεν ήδη ό 'Αριστοτέλης,
ειπών ότι αί παροιμίαι μεταφοραί άπ' είδους επ' εΐδός είοιν. Καί
πραγματικώς αί κυρίως παροιμίαι ούδέν άλλο είναι ή παρομοιώσεις,
αί όποίαι, γενόμεναι ύπό πάντων άποδεκταί, κατέστησαν δημοτικαί



296

παροιμιαι

καί πάγκοινοι καί επιλέγονται, καθώς ακριβώς καί οί παροιμιώδεις
μΰθοι, είς διαφόρους περιστάσεις καί ιδιορρύθμους άνθρωπίνους λόγους
καί πράξεις, ίνα διά της έπί τό άστειότερον παρομοιώσεως χαρακτη-
ρίσουν τό ίδιόρρυθμον καί παράλογον αυτών έναργέστερον. "Ο,τι κυ-
ρίως χαρακτηρίζει αύτάς, καί τοΰτο δέν πρέπει νά λησμονήται, είναι
ό εύτράπελος καί ειρωνικός αύτών χαρακτήρ, τόν οποίον
άνεγνώρισεν ήδη ό αύτός 'Αριστοτέλης, άφ' ού κατέταξεν αύτάς μεταξύ
τών ά σ τ ε ί ω ν. Διδακτικόν σκοπόν άμεσον δέν έχουν, ούδέ γενικήν τινα
ή μερικήν πρακτικήν άλήθειαν σκοποΰν νά εκφράσουν καί κατά τοΰτο
διαστέλλονται τών γνωμών, είς τάς οποίας, ώς θά εΐπωμεν, συγκεν-
τροΰται πάντοτε έμπειρική τις άλήθεια καί διδασκαλία.

Βεβαίως δέν δύναται νά άρνηθή κανείς ότι έν αυτή τή έπί τω
άστειότερον καί είρωνικώτερον παρομοιώσει κρύπτεται τις άλήθεια,
άλλ' ή άλήθεια αύτή δέν τίθεται έκ τών προτέρων, δέν είναι ό σκοπός,
όπως τοΰτο συμβαίνει είς τάς γνώμας. Έάν δέ συμβαίνη πολλάκις, καί
συμβαίνει πραγματικώς, κυρίως τις παροιμία νά προσλάβη σημασίαν
ή καί μορφήν διδακτικήν, τοΰτο γίνεται κατά τόν αυτόν άκριβώς τρό-
πον καί κατά τήν αύτήν όδόν, καθ' ην καί ευτράπελοι καί σκωπτικοί
παροιμιώδεις μϋϋοι συχνά λαμβάνουν μορφήν καί σημασίαν διδακτι-
κήν. Καθ' όσον δηλαδή άμαυροΰται ό άρχικώς εύτράπελος καί ειρω-
νικός χαρακτήρ τής παρομοιώσεως, προβάλλει βαθμηδόν δεσπόζουσα
ή ύποκρυπτομένη άλήθεια, ή οποία καί μεταβάλλει πολλάκις καί τήν
μορφήν τής παροιμίας είς διδακτικήν. Τοΰτο συμβαίνει εις άλλους
λαούς περισσότερον καί είς άλλους όλιγώτερον, εις τό σημείον δέ αύτό
συναντώνται αί παροιμίαι πρός τάς γνώμας, 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 αυτών ταύτην αί κυρίως παροι-
μίαι είναι προφανές ότι είναι προϊόν, άφ' ενός μέν τής αύτής ευτρά-
πελου καί σκωπτικής τών λαών διαθέσεως, έκ τής οποίας προήλθον αί
ευτράπελοι διηγήσεις καί έξ αύτών οί παροιμιώδεις μΰθοι, άφ' ετέρου
δε τής ζωηράς καί πλήρους εικόνων φαντασίας, ή όποία ιδιάζει είς
τούς κατά φύσιν λαούς καί μάλιστα τούς εύρισκομένους εις τάς μέσας
βαθμίδας τής βαρβαρότητος καί ή όποία έγέννησε καί τούς μύθους καί
τά αινίγματα καί όσα άλλα εϊδη σχετικά, περί τών οποίων θά εΐπω-
μεν είς τόν οίκεΐον τόπον. Ούτω π. χ. προκειμένου περί τών νοτιοαφρι-
κανικών λαών, τών έπιλεγομένων Bantu, οί περιηγηταί έξαίρουν τήν
ζωηρότητα τής φαντασίας καί τήν μεγάλην λεπτότητα, μέ τήν οποίαν
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αντιλαμβάνονται ομοιότητας μεταξύ τών πραγμάτων, καθώς καί τήν
μεγάλην κλίσιν νά όμιλοΰν μέ εικόνας. Διά τοϋτο ορθώς παρετηρήθη
ύπό τών έρευνητών, ότι αί παροιμίαι ούτε εις τούς λαούς, τούς ευρι-
σκομένους είς τάς κατωτάτας βαθμίδας τοϋ πολιτισμού, έμφανίζονται
ούτε εις τούς ανωτάτους έν τή κλίμακι τοϋ πολιτισμοϋ ευδοκιμούν,
ενώ αντιθέτως αναπτύσσονται καί προάγονται πάρα πολύ είς τάς ανω-
τέρας βαθμίδας τής βαρβαρότητος καί τούς μέσους έν γένει πολιτισμούς.

Λαμβάνονται δ' αί παρομοιώσεις αύται, αί άπαρτίζουσαι τάς
παροιμίας, συνήθως έκ τοΰ φυσικοΰ κόσμου καί τοϋζωϊκοΰ καί ανθρω-
πίνου βίου έν γένει. Ούτω π. χ. λέγεται παρά τοις Bassoutos διά
τούς φλυάρους ή παροιμία, το νερό δεν κουράζεται νά τρέχη, διά τούς
άπλήστους καί μεμψίμοιρους, τά λιοντάρια γκρινιάζουν, όταν τρων',
αί όποιαι ούδέν άλλο είναι ή φράσεις είκονικαί, παρομοιώσεις έκ τοΰ
φυσικοΰ κόσμου, λεγόμεναι, όπως χαρακτηρίσουν δι' εικόνων ανθρώ-
πινα ελαττώματα. Τοιαΰται είναι καί αί άρχαΐαι, τρυγόνων λαλίοτε-
ρος, έπί φλυάρου, αεί κολοιός ποτί κολοιόν Ιζάνει, έπί τών πονηρών
τών συμφωνούντων άλλήλοις, βάτραχος οερίφιος, έπί τών άφώνων
καί άμούσων, διότι έπιστεύετο ότι οί βάτραχοι έν Σερίφω δέν είχον
φωνήν καί ά'λλαι τοιαΰται. Οί κάτοικοι τών νήσων Fidji διά νά χαρα-
κτηρίσουν τήν άπρονοησίαν λέγουν, οί ncikondo κόφτουν πρώτα τό
κατάρτι, δηλαδή προτοϋ νά κατασκευάσουν τό πλοιάριον, τοΰθ' όπερ
αποτελεί παρομοίωσιν είλημμένην έκ τοϋ ανθρωπίνου βίου καί ούτω
καθ' εξής.

Μέγα όμως καί σπουδαΐον μέρος τών κυρίως παροιμιών προέρ-
χεται καί έκ παροιμιωδών μύθων, οί όποιοι, ώς παρετηρήσαμεν ήδη,
πολλάκις συμπτύσσονται είς παροιμίας. Τήν σχέσιν ταύτην τών παροι-
μιών πρός τούς μύθους ανεγνώρισαν ήδη οί άρχαιοι, αυτός δ' ό 'Αρι-
στοτέλης ορίζων τήν παροιμίαν ώς μεταφοράν άπό είδους είς είδος
έπάγεται τό εξής παράδειγμα' οίον αν τις ώς αγαθόν πειαόμενος
αύτός επαγάγηται, είτα βλάβη, ώς ό Καρπάθιος φησιν τόν
λ α γ ώ' άμφω γαρ τό είρημένον πεπόνθαοιν, τό όποιον προφανώς
προέρχεται έκ μύθου καί δεικνύει, ότι καί ό 'Αριστοτέλης είχεν υπ' όψιν
τήν σχέσιν αύτών πρός τούς μύθους.

Καί αύτη μέν ή προέλευσις τών παροιμιών. Δέν πρέπει όμως νά
λησμονήται, ότι όσον έπιτυχής καί αν είναι μία οιαδήποτε εικονική
έκφρασις ή παρομοίωσις, δια νά γίνη παροιμία, πρέπει νά τύχη τής
έπιδοκιμασίας τοΰ λαοϋ, νά άποκτήση δημοτικότητα. Διά νά γίνη όμως
τοϋτο χρειάζεται ό πρώτος ειπών νά έχη κάποιο κΰρος, διά νά τόν
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παρακολουθήσουν καί οί άλλοι. Πολύ ορθώς δέ λέγουν οί Bassoutos,
ώς ανωτέρω έμνημονεΰσαμεν, παροιμία, που έ'κανε υ φτωχός, δεν
πιάνει.

β') Γνώμαι.

ΙΊαρά τάς κυρίως παροιμίας υπό τό αύτό τής παροιμίας όνομα
περιλαμβάνονται, ώς ε'ίπομεν, καί αί γνώμαι ή τά γνωμικά. Αύται
έχουν κοινάς πρός τάς παροιμίας ιδιότητας τήν συντομίαν καί τό πολν-
χρηατον καί δημοτικόν, διαφέρουν όμο)ς κατά τήν φύσιν άπό τάς κυ-
ρίως παροιμίας καί τήν διαφοράν ταύτην διετύπωσεν άριστα ήδη ό
'Αριστοτέλης, ό όποιος, ενώ τάς παροιμίας ώρισεν απλώς ώς μεταφο-
ράς από είδους είς είδος, τήν γνώμην ορίζει ώς άπόφανσιν περί τών
καθόλου, περί δσων αί πράξεις είοίν, καί αιρετά ή φευκτά εοτι πρός
τό πράττειν*. Κατά ταΰτα αί γνώμαι εκφράζουν διαφόρους έκ τής
πείρας κτηθείσας πρακτικός άληθείας, έν δέ τω συνόλω αύτών άποτε-
λοΰσαι τήν πρακτικήν τοΰ λαοΰ σοφίαν χρησιμεύουν ώς κανών καί
οδηγός εις τάς αντιλήψεις καί ένεργείας αύτοΰ έν τω βίω.

Ή συνήθεια αύτη, νά διατυπάίνουν τάς έκ τής βιωτικής πείρας
παρατηρήσεις είς βραχείας ρήσεις, είναι κοινή εις πάντας,- τούς έ'ξελ-
θόντας τής έσχάτης βαρβαρότητος, λαούς, καθώς καί είς τά κατώτερα
στρώματα τών λίαν πεπολιτισμένων λαών. Οί γάρ άγροΐκοι μάλιστα
γνωμοτνποι είσί καί ραδίως άποφαίνονται <καθόλου>, παρατηρεί
ό 'Αριστοτέλης.

'Εκφέρονται δέ αί γνώμαι κατά διαφόρους τρόπους. Συνήθης εί-
ναι ή έκφορά ύπό τύπον γενικής ρήσεως, όποιον π. χ. τό άρχαΐον,
μέτρον άριστον, ή ύπό τύπον παραγγέλματος, οιον τό μηδέν άγαν.
Αί ύπό τήν μορφήν ταύτην γνώμαι ονομάζονται ύπό τών άρχαίων καί
αποφθέγματα. Έπίσης όμως συνήθης είναι καί ή δ' Αλληγορικών
μεταφορών έκ τε τοΰ φυσικοΰ καί τοΰ άνθρωπίνου κόσμου, οίον, λέ-
γουν οί Bassoutos, δέν ημπορείς νά ξνρίσης τό κεφάλι άπόντος, οσά-
κις θέλουν νά δηλώσουν, ότι δέν πρέπει νά διευθετούνται ύποθέσεις,
απόντων τών ένδιαφερομένων" ό καβαλάρης δέν είναι ανόητος, επειδή
είναι τό άλογο του, οσάκις θέλουν νά έκφράσουν τήν γνώμην, ότι ό
κύριος δέν πρέπει νά κρίνεται έκ τών ανοησιών τών δούλων του κττ.

1) "Εοτι δ' ή γνώμη άπάφανοις, ού μέντοι οντε περί τών καθ' εκαοτον,
οίον ποίος τις 'Ιφικράτης, (UAà καθόλου' καί ού περί πάντων οίον ότι το ευθύ
τω καμπύλο) εναντίον, άλλα περί δοων αί πράξεις είοί, καί αιρετά ή φευκτά εοτι
προς το πράττειν.
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Ιΐλίιν τών γενικών τούτων ρήσεων, τών παραγγελμάτων καί τών
αλληγορικών γνωμών, καθ' δν τρόπον λαμβάνονται παρομοιώσεις εκ
τών παροιμιωδών μύθων καί συμπτύσσονται εκ τούτων παροιμίαι,
κατά τόν αύτόν τρόπον καί έκ διαφόρων διδακτικών μύθων συνεπτύ-
χθησαν διάφοροι δ ι δ α κ τ ι κ α ί γ ν ώ μ α ι. Τήν σχέσιν ταύτην τού δι-
δακτικού μϊίθου πρός τάς γνώμας ανεγνώρισαν ήδη οί άρχαΐοι παροιμιο-
γράφοι, οΐτινες καί διά τοΰτο τούς αίνους ορίζουν ώς εξηπλωμένας
παροιμίας μετά διηγι]σεως. Σαφέστερον δ' αποφαίνεται ό Quinti-
iianus, ό όποιος ομιλών περί τών διδακτικών μύθων επάγεται" προς
τούτους συγγενεύει τό είδος εκείνο της παροιμίας, τό όποιον είναι
οιονεί τις μϋϋος βραχύτερος καί άλληγορικώς
λαμβάνεται .

Έκ τών άνωτέρω νΰν ειδών αί ά λ λ η γ ο ρ ι κ α ί, καθώς καί αί έκ
διδακτικών μύθων συνεπτυγμέναι γνώμαι, όπως καί αί κυρίως
παροιμίαι, είναι συνηθέστατοι κυρίως εις τούς λαούς, τούς άναβάντας
βαθμίδας τινάς εις τήν κλίμακα τοΰ πολιτισμοΰ, καθώς καί είς τά καθυ-
στεροΰντα πάντοτε κατώτερα στρώματα τών πεπολιτισμένων λαών.
«Είναι άξιοπεριεργότατον, παρατηρεί περιηγητής τής 'Αφρικής, νά
άκούη κανείς τήν όμιλίαν τών ιθαγενών ιεροκηρύκων, οί οποίοι δια-
τηρούν πιστώς τό πλήρες εικόνων ύφος τής συνήθους γλώσσης. Πολ-
λάκις αί παραινέσεις των άποτελοΰνται άπό σειράν εικόνων, αί όποΐαι
φέρουν ή μία τήν άλλην κατά τρόπον καταπληκτικόν καί άπροσδόκη-
τον, πολλάκις χωρίς καμμίαν συνοχήν. Ή φαντασία συνήθως πλημμυ-
ρεΐ καί καταπνίγει κάθε λογικόν είρμόν». 'Ως πρός δέ τάς έκ τών μύ-
θων συνεπτυγμένας γνώμας ιεραπόστολος διαμείνας μεταξύ τών άφρι-
κανικών λαών παρατηρεί τά εξής' «'Ηθική παροιμία (δηλαδή γνώμη)
είναι γενικός συνθετικός τύπος, ύπό τόν όποιον οί ιθαγενείς συνοψί-
ζουν μίαν ήθικήν διήγησιν (δηλαδή μΰθον) ούτως, ώστε διά νά άντι-
ληφθή κανείς τήν άκριβή αύτής σημασίαν, πρέπει νά άρχίση άπό τήν
διερεύνησιν τοΰ μύθου ή τής παραβολής, ή όποία τήν εγέννησε καί
τής οποίας άποτελεΐ αύτη τήν συγκεφαλαίωσιν. Οί μΰθοι ούτοι συλλέ
γονται τό καλύτερον εις τάς συνομιλίας, διότι τότε καί πρεσβύτερος
τούς άναφέρει, συμβουλεύων πατρικώς τούς υπεξουσίους του». Είναι
δέ προϊόν αϊ τε άλληγορικαί γνώμαι καί αί έκ τών μύθων συνεπτυ-
γμέναι τών αύτών ψυχολογικών αιτίων, τά όποια έγέννησαν καί τούς
διδακτικούς μύθους.

Αύτοί είναι οί τρόποι, καθ' ους εκφέρονται αί γνώμαι. Ώς δέ εί-
ναι καταφανές, αί μέν ύπό τόν τύπον τής γενικής ρήσε ως ή τοΰ
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παραγγέλματος έκφερόμεναι δέν δύνανται νά συγχυθοΰν πρός τάς
κυρίως παροιμίας, αί άλληγορικαί όμως γνώμαι, καθώς καί αί εκ
μύθων συνεπτυγμέναι, εύκολώτατα δύνανται νά συγχυθοΰν
πρός παροιμίας" ούδέ είναι δυνατόν νά χαράξη τις αύστηρά μεταξύ γνω-
μών καί παροιμιών δρια. Διότι, όπως ακριβώς συμβαίνει καί μεταξύ
τών παροιμιωδών καί τών διδακτικών μύθων, έκ τής παρομοιώσεως
πρός τήν γνώμην δέν υπάρχει ή έν μόνον βήμα, καθ' όσον ήδη έν τή
παρομοιώσει ύποκρύπτεται ή γενικωτέρα ιδέα, τήν οποίαν θά ήδύνατο
νά έκφράση τις ώς γνώμην. Τήν μετάστασιν ταύτην τών παροιμιών
είς γνώμας ύπεδήλωσεν ήδη ό 'Αριστοτέλης σοφώτατα παρατηρήσας
ότι ενιαι τών παροιμιών και γνώμαί ειοιν.

Παρατηρείται δ' ότι εις τούς διαφόρους λαούς διάφορος είναι
καί ή έπικράτησις τής παροιμίας ή τής γνώμης, καί ταύτης ύπό τόν
τύπον τής γενικής ρήσεως ή τής εικονικής αλληγορίας. Είς τούς κατά
■φύσιν λαούς, καθώς καί εις τούς μάλλον εύτραπέλους καί εύφαντά-
στους, ώς είναι π. χ. οί "Ελληνες, ήδη άπό τής αρχαιότητος επικρα-
τεί ή χρήσις τών εικόνων καί τών παρομοιώσεων, ένώ αντιθέτως είς
τούς βορειοτέρους εύρωπαϊκούς λαούς εύδοκιμεί περισσότερον ή γενική
•ρήσις καί τό παράγγελμα. Καί αύται δέ αί εΐκονικήν άρχήν έχουσαι
παροιμίαι εις τούς λαούς τούτους τείνουν πάντοτε νά λάβουν διατύ-
πωσιν δ ι δ α κ τ ι κ ή ν.

Τοιαΰται νΰν ούσαι αί γ ν ώ μ α ι, απαύγασμα τής εμπειρίας τών
■λαών, άποτελοΰν τήν πατροπαράδοτον αύτών σοφίαν, περιβεβλημένην
τό απόλυτον κΰρος τής παλαιότητος καί τής παραδόσεως. Ή πίστις
τών λαών είς τήν άλήθειάν των είναι ασάλευτος, μεγάλη δ' υπήρξε
καί ή έκ μέρους τών σοφών άποδοθείσα εις αύτάς έκτίμησις. Καί όν-
τως πολλάκις είναι σοφώταται καί πρακτικώταται. Έν τούτοις όφεί-
λομεν νά παρατηρήσωμεν, ότι ή απόλυτος αύτη πεποίθησις είς τήν
άλήθειάν τών γνωμών δέν είναι καί απολύτως δικαιολογημένη.

"Ηδη ό 'Αριστοτέλης παρατηρών, ότι οί άγροΐκοι, οί όποιοι είναι
καί οί μάλιστα γνωμοτύποι, ραδίως αποφαίνονται καθόλου, ύποδηλοί
■ότι αί αποφάνσεις αύται καί αί γενικεύσεις, πολύ εύκολοι καί πολύ
ατελείς, δέν δύνανται νά διεκδικήσουν γενικοΰ κύρους άλήθειάν. Καί
πραγματικώς ή λαϊκή παρατήρησις, έκ μιας συνήθως όψεως τοΰ πρά-
γματος όρμωμένη, δέν δύναται νά διατυπώση ή μονομερή γνώμην,
■συχνά δέ συμβαίνει περί τοΰ αύτοΰ πράγματος νά ύπάρχουν περισσό-
τεραι γνώμαι, όχι μόνον απλώς διάφοροι, αλλά πολλάκις καί αντιφα-
τικοί, καθ' όσον ή παρατήρησις όρμάται άπό διαφόρους ή πολλάκις
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καί άπό αντιθέτους όψεις τοϋ πράγματος. Τοΰτο γνωρίζει καί ό λαός>
όστις λέγει : κάθε λόγος έχει καί αντίλογο.

£

'Αντιθέτως νΰν πρός τάς κυρίως παροιμίας, αί όποίαι είναι καί
παρέμειναν έντελώς λαϊκής άρχής, αί γνώμαι προαγομένου τοΰ πολι-
τισμοϋ, παραληφθείσαι, καθ' ον τρόπον καί οί διδακτικοί μΰθοι, ύπά
τών σοφών καί ποιητών, έκαλλιεργήθησαν καί πολύ μάλιστα. Ούτοι
όχι μόνον τάς ύπαρχούσας έχρησιμοποίησαν, άλλά καί άλλας έδημιούρ-
γησαν, τών οποίων πολλαί, έπειδή κατά τούς παλαιούς χρόνους ή άπό-
στασις μεταξύ τοΰ λαοΰ καί τών σοφών καί ποιητών δέν ήτο τοιαύτη,
οία σήμερον, ταχέως κατέστησαν δημοτικαί, πλουτίσασαι τόν πατρο-
παράδοτον λαϊκόν θησαυρόν, ώστε σήμερον, προκειμένου περί τών πα-
λαιοτέρων γνωμών, νά είναι δύσκολον νά άποφανθώμεν, αν ή αρχή
αύτών είναι λαϊκή ή λογία.

Εις τήν Ελλάδα έθεωρείτο άπαραίτητον δι' έ'να ποιητήν νά δύνα-
ται έκ τοΰ προχείρου νά άποφαίνεται γνώμας εις ό,τι ήθελεν έρωτηθή
ύπό τών παρόντων. Ό "Ομηρος κατά τόν περισωθέντα βίον αύτοΰ
και περι τών λεγόμενων υπό τών παρεόντων εις το μέσον γνώμας
αποφαινόμενος θαύματος άξιος εφαίνετο είναι τοις άκονουσι, δ δέ
Ησίοδος είς τό διδακτικόν αύτοΰ επος πλείστας τοιαύτας γνώμας έγκα-
τέσπειρε. Βραδύτερον ή γνωμολογία άναπτύσσεται είς αύτοτελές
λογοτεχνικόν είδος, τοΰ οποίου κατ' έξοχήν άντιπρόσωποι είναι ό Φω-
κυλίδης καί Θέογνις.Έτι ύστερώτερον οί δραματικοί καί μάλιστα ό Ευ-
ριπίδης καί οί κωμικοί τής νεωτέρας κωμωδίας αφθονούν εις γνώμας>
ενωρίς δέ φαίνεται, ότι κατηρτίσθησαν συλλογαί τοιούτων γνωμών
σοφών καί ποιητών, διότι καί ώς ρητορικόν μέσον έχρησιμοποιούντο,
ίσως δέ καί διά παιδαγωγικούς σκοπούς. Συλλογήν τών άποφθεγμά-
των τών επτά λεγομένων σοφών κατήρτισεν ό Δημήτριος ό Φαληρεύς 1.
Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους αί συλλογαί αύται πληθύνονται, πασί-
γνωστοι δέ καί πολύχρηστοι ήσαν αί ύπό τόν τίτλον Μονόατιχοι γνώ-
μαι τοϋ Μενάνδρου, αί όποϊαι έχρησιμοποιοΰντο καί εις τήν διδα-
σκαλίαν.

'Αλλά καί είς τούς άλλους ιστορικούς λαούς ή γνωμολογία άνε-
πτύχθη ταχέως ύπό τών σοφών εις γραμματειακόν είδος. Εις τούς

1) η. diem, II, 519.
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γνωμαι

'Ινδούς ή γνωμική ποίησις έθεραπεύθη μετά πολλού ζήλου, χιλιόγνω-
μοι δέ συλλογαί κατηρτίσθησαν, παρά δέ τοις Έβραίοις είναι γνωσταί
αί Παροιμίαι τοΰ Σολομώντος, ό Εκκλησιαστής, ή Σοφία Σειράχ. Καί
μέχρι δέ τών τελευταίων χρόνων εμφανίζονται τοιαύτα γνωμολογικά
έργα είς τήν παγκόσμιον φιλολογίαν.

Μετεχειρίσθησαν δέ οί παλαιοί σοφοί καί ποιηταί καί τούς τρείς
τρόπους τής έκφοράς, δηλ. καί τήν γενικήν ρήσιν καί τό παράγγελμα,
καί τήν άλληγορίαν καί τόν γνωμικόν μΰθον. Γενικά ί ρήσεις καί
παραγγέλματα ώς άποφθέγματα σοφών καί ιδία τών λεγομένων
επτά σοφών έφέροντο πολλά παρά τοις άρχαίοις, οίον βαρν άπαιδεν-
αία, μέτρον άριστον, αργός μη ί'σϋι μηδ' αν πλοντης' πολλά δέ δύναται
νά εύρη κανείς καί είς τά γνωμολογικά έργα όλων τών αρχαίων ιστορι-
κών λαών. Άλλ' ιδιαιτέρως προσφιλής είς τούς σοφούς ήτο ό δεύτερος
καί τρίτος τρόπος, ό δι'ά λ λ η γ ο ρ ι ώ ν καί μύθων. 'Εκείνο δέ τό
•οποίον ορθότατα παρατηρεί ό Berg" περί τής λαϊκής σοφίας τών Ελ-
λήνων, ότι σπανίως κατηυθύνετο ευθύ πρός τόν σκοπόν της, άλλά συνή-
θιζε δι' εικόνων καί παρομοιώσεων ό,τι ήθελε νά διδάξη μάλλον νά
υπαινίσσεται ή νά έκφράζη ', δύναται έπίσης νά έφαρμοσθή διά τούς
παλαιούς 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 άλληγορίας νά έκφρά-
σουν, ώστε νά καθίστανται καί αύται αύτόχρημα αινίγματα \ "Οθεν
καί ή λέζις αίνιγμα πολλάκις έδήλωσε τήν παροιμίαν καί μάλιστα ού
μόνον τήν γνώμην, άλλά καί τήν κυρίως παροιμίαν διά τό συγγενές.
Ούτω π. χ. έν τώ Δευτερονομίω άπειλείται ό 'Ιουδαϊκός λαός, έν ή
περιπτώσει ήθελεν άποστή τής οδού τοΰ Θεού, διά τών εξής" Άπα-
γάγοι Κύριος σέ και τονς αρχοντάς αον . . . είς έθνος, ο ονκ έπίστα-
■ααι αν καί οί πατέρες αον, καί λατρεύσεις έκεΐ θεοΐς έτέροις, ξύλοις
καί λίθοις. Καί έσει έκεΐ έν αίνίγματι καί έν παραβολή καί
έν δ ιη γη ματ ι έν πάσι τοις έθνεαιν, εις ονς αν άπαγάγη σε Κύ-
ριος έκεΐ, όπου βέβαια τό αίνιγμα παρατιθέμενον πρός τά συγγενή

1) Ή συνήθεια αύτη φαίνεται, ότι ήτο κατ' εξοχήν προσφιλής είς τούς
Λάκωνας" όθεν καί τό παροιμιώδες λακωνίζει? καί τά λακωνικά λεγόμενα
αποφθέγματα.

2) Τήν γνώμην ταύτην περί τών παλαιών σοφών είχον καί οί αρχαίοι'
Όθεν καί ό Παυσανίας 8, 8, 2 λέγει περί αύτών' Ελλήνων τους νομιζομένους
νοφοϋς δι' αινιγμάτων πάλαι και οΰκέτ' έκ τοΰ εύθέος λέγειν τονς λόγους.
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αύτώ, τήν παραβολήν δηλ. καί τύ διήγημα, σημαίνει τήν κυρίως
παροιμίαν.

Χαρακτηριστικότατα δέ είναι δια τό είδος τοΰτο τής σοφίας όσα
λέγονται εις τά σοφά γνωμολογικά βιβλία τών Εβραίων. Αί παροιμίαι
τοΰ Σολομώντος συνετέθησαν γνώναι σοφίαν καί παιδείαν, νοήσαι τε
λύγους φρονήσε ως, δέξασθαί τε στ ροφάς λόγων, νοήσαί τε δι-
καιοσύνην αληθή καί κρίμα κατευθύνειν" ίνα δω άκάκοις πανουρ-
γίαν, παιδί δε νέω αΐσθησίν τε καί εννοιαν. Τώνδε γαρ άκουσας σο-
φός σοφώτερος έσται, δ δε νοήμων κυβέρνηση· κτήσεται. Νοήσει τε
παραβολήν καί σ κ ο τ ε ι ν ό ν λ ό γ ο ν, ρήσεις τ ε σοφών καί
αινίγματα'. Ή Σοφία Σειράχ περί τοϋ σοφοϋ όμιλοϋσα, Σο-
φίαν, λέγει, πάντων άρχαίαν εκζητήσει καί εν προφητείαις άσχολη-
θήσεται. Διηγήσεις ανδρών ονομαστών συντηρήσει καί εν σ τ ρ ο -
φ αϊ ς παραβολών συνεισελεύσεται. 'Απόκρυφα παροι-
μιών εκζητήσει καί εν αίνίγμασι παραβολών άναστραφή-
σεται 2. Περί δέ τοϋ Σολομώντος δμιλοΰσα3, Τήν άπεκάλυψεν ή
ψυχή σου, λέγει, καί ενέπλησας εν π α ρ α β ο λ αϊ ς αινιγμάτων.
Εις νήσους πόρρω άφίκετο τό όνομά σου καί ήγαπήθης εν τή ειρήνη
σου. Έν ώδαϊς καί π α ρ ο ι μ ί α ι ς καί παραβολαϊς καί εν έ ρ-
μ η ν ε ί α ι ς άπεθαύμασάν σε χώραι. Τοιοΰτος ήτο καί ό τρόπος τής
διδασκαλίας τοΰ Χριστοϋ, όθεν καί τό παροιμιώδες εν π α ρ ο ι -
μ ί α ι ς λαλείς καί ουκ οΐδαμεν τί λέγεις.

Χαρακτηριστικών παράδειγμα τοιούτων αινιγματικών γνωμών έκ
τής αρχαίας Ελλάδος είναι αί πυθαγόρειοι γνώμαι, ή, όπως λέγονται,
τά σύμβολα, τάς οποίας οί αρχαίοι διά τό σκοτεινόν τής αλληγορίας
άπεκάλεσαν αινίγματα, οίον μ ή τ ό π ϋ ρ τ ή μ α χ α ί ρ α σ κ α -
λ ε ύ ε ι ν, όπερ ήν μή τόν άνοιδοΰντα καί όργιζόμενον κινεϊν λόγοις
παρατεθηγ μένοις ... τ à ς λεωφόρους μ ή βαδίζει ν, δι' ον
ταϊς τών πολλών έπεσθαι γνώμαις έκώλυεν, τάς δε τών ολίγων καί
πεπαιδευμένων μεταθεϊν, μ η δ ε χελιδόνας è ν ο I κ ί q. δ έ -
χ ε σ θ α ι, τοϋτ' ε'στι λάλους άνθροιπους καί περί γλώτταν άκρατεϊς
δμωροφίους μή ποιεΐσθαι Καί είς αυτήν δέ τήν φιλοσοφίαν έχρη-

1) Παροιμ. I, 2 κέ.

2) Σοφ. Σειράχ. 39, 1.

3) Αύτ. 47, 15 κε.

4) πορφυριοσ έν Βίω ΠυΟ-ανόρου 42. (η. ihELS, Die Fragmente (1er
Vorsokratiker I, 281).
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παροιμιώδεις φρασεισ

σιμοποιήθη ό αινιγματικός οΰτος τρόπος τής εκφράσεως. 'Γοιαΰτην
τινά τουλάχιστον δύναμιν έχουν τά πλείστα τών 'Ηρακλείτου, όστις
και διά τοΰτο αινικτής εκλήθη.

Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ή τάσις αύτη πρός τήν άλληγο-
ρίαν εμφανίζεται ώς πρός τάς παροιμίας κατά περίεργον τρόπον. Οί
βυζαντινοί δηλαδή, καθ' ον τρόπον εύρισκον εν τοις ίεροΐς βιβλίοις
πολλά τά διά παραβολών εΐρημένα, ούτω προσεπάθουν νά άνεύρουν
τοιαύτας αλληγορίας, φρικτάς, όπως λέγουν, εννοίας, είς κοινοτάτας
λαϊκάς παροιμίας, τάς οποίας διά τοΰτο καί λόγους παραβολικούς
ώνόμασαν καί δημώδη αινίγματα. "Οθεν καί αί πλείσται τών περι-
σωθεισών συλλογών βυζαντινών δημωδών παροιμιών συνοδεύονται
ύπό τοιούτων θεολογικών άλληγορικών ερμηνειών '.

y') Παροιμιώδεις φράσεις.

Παρά τάς κυρίως παροιμίας καί τά γνωμικά δύνανται, ώς εΐπομεν,
νά συνεξετασθούν καί αί διάφοροι καί πολυποίκιλοι παροιμιώδεις
μεταφορικοί έκφράσεις. Αύται έχουν μέν κοινόν πρός τάς παροιμίας καί
τά έκ μεταφορών γνωμικά τό ε ί κ ο ν ικ ό ν έν τή εκφράσει, ώς καί τό
πολύχρηστον καί δημοτικόν, άλλά διακρίνονται σαφώς καί άπό
τάς παροιμίας καί άπό τά γνωμικά. 'Από τάς παροιμίας μέν, πρώτον
διότι ούδεμίαν πρός ούδένα μΰθον έχουν σχέσιν, καί δεύτερον, διότι
στεροΰνται τής αύτοτελείας, τήν οποίαν καί καθ'εαυτήν έχει ή παροι-
μία 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. Ούτω π. χ. ή μέν φράσις
γάιδαρος ξεσαμάρωτος, λεγομένη μετ' άγανακτήσεως περί τίνος ή
πρός τινα είναι απλή παροιμιώδης μεταφορική έκφρασις, άντικαθι-
στώσα τήν κυριολεξίαν, είσαι ϋρασνς καί αναίσχυντος, ένω ή φρά-
σις, σάν τοϋ γαϊδάρου τήν ουρά ούτε μακραίνει ούτε κονταίνει, είναι
παροιμία, διότι καί αύτοτέλειαν έχει καί μεταφερομένη είς τήν περί-
πτωσιν τοΰ στάσιμου, χαρακτηρίζει μέν αύτήν έπί τό έναργέστερον
καί τό άστειότερον, δέν παύει όμως νά είναι παρομοίωσις ούδέ χρη-
σιμοποιείται πρός άντικατάστασιν τής κυριολεκτικής φράσεως, είναι
στάσιμος.

'Από δέ τά έκ μεταφοράς γνωμικά διακρίνονται πολύ εύ-
κολιότερον, διότι είς αύτά είναι εύδιάκριτος πάντοτε ή ύποκρυπτομένη

1) Πρβλ. Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Παροιμίαι, τόμ. Α', σ. ς' κε.
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γνώμη. Ούτως αί. φράσεις, βράζει τδ αίμα τον, εκόπη τό αίμα τον,
παίρνω τό αίμα μον πίσω, είναι άπλαϊ παροιμιώδεις μεταφορικοί εκ-
φράσεις άντί τών κυριολεκτικών είναι ακμαίος, εφοβήΰη, εκδικούμαι,
τάς οποίας βαθμηδόν καί άντικατέστησαν εν τώ συνήθει λόγω ούτως,
ώστε δέν είναι πλέον αισθητή ή μεταφορική αύτών χρήσις, ενώ ή
φράσις, τό αίμα νερό δε γίνεται, είναι γνώμη, διότι εκφράζει διά
μεταφοράς τήν γενικήν ίδέαν, ότι οί συγγενείς διατηρούν πάντοτε τήν
πρός άλλήλους άγάπην.

Β'. ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ

Αί κυρίως νύν παροιμίαι μετά τών γνωμικών, αί παροιμίαι δη-
λαδή έν γένει, όπως λέγει ή κοινή συνήθεια, είναι μετά τών παραλ-
λαγών των μάλιστα πολυπληθέστατοι, άριθμούμεναι πολλάκις κατά
χιλιάδας. Άλλά διά τοΰτο ακριβώς είναι αδύνατος ή μελέτη αύτών,
έφ' όσον διά μιάς ώρισμένης κατατάξεως δέν εύκολύνεται ή εύρεσίς
των. Καί ή πλουσιωτάτη καί πολυτιμοτάτη συλλογή αποβαίνει διά
τήν έπιστημονικήν μελέτην άχρηστος, έφ' όσον διά μεθοδικής κατατά-
ξεως δέν εύκολύνει τήν εύρεσιν ταύτην. Διά τοΰτο καί έφηρμόσθησαν
διάφορα συστήματα κατατάξεως.

Τό χείριστον πάντων είναι ή άλφαβητική κατάταξις κατά
τό πρώτον γράμμα τής πρώτης λέξεως τής παροιμίας. Διά τοΰ
συστήματος τούτου παραλλαγαί τής αύτής παροιμίας διασπείρονται εις
διάφορα στοιχεία τοΰ άλφαβήτου, καθ' όσον δέν συμβαίνει πάντοτε
νά άρχίζουν άπό τό αύτό γράμμα. Ούτως ή παροιμία, τί γνρενει ή
αλεπού στό παζάρι ; θά καταταχθ'ή είς τό τ, ένω ή κρητική παραλλαγή
αύτής, είντα γνρεν' -// άλωπον στό παζάρι ; θά καταταχθή εΐς τό ε.

"Αλλο σύστημα είναι τό καθ' ύλη ν. Κατ' αύτό αί παροιμίαι
κατετάχθησαν ύπό διαφόρους τίτλους, άντιπροσωπεύοντας τό πράγμα,
εις τό όποιον εκάστη άναφέρεται. Προΰτάθησαν δέ διάφορα τοιαύτα
σχεδιαγράμματα, έκ τών οποίων άναφέρω τά ακόλουθα.

Α'. - Άνθρωπολογικαί : α') ιδιότητες φυσικού καί ήθικαί έν σχέσει πρός τους
διαφόρους λαούς" β') παροιμίαι, άναφερόμεναι είς τήν γλώοσαν, τήν πί-
στιν, τήν δεισιδαιμονίαν, τά έθιμα" γ') ηθική.
Β'.-Πολιτικαι καί δικαατικαί : δ') νομοθεσία" ε') νόμοι" ς·') κακουργήματα καί

ποιναί" ζ) δικαστικοί τελεταί.
Γ'. - Παροιμίαι φυοικαί : η') μετεωρολογία, άστρολογία" θ') άγροτικαί' ι') ίατρικαί
Δ'. - Παροιμίαι ίοτορικαί : ια') χρονολογικαί" ιβ') τοπογραφικαί" ιγ') εθνογραφι-
κοί' ιδ') προσωπικαί.

20
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Αντί τοΰτου, προταθέντος ύπό τοϋ M. Long, ό P. Sebillot
προτείνει τό έξής'

Α'.-Ήθικαί γνώμαι και ίδέαι θρησκευτικοί ή κοινωνικοί: α') ηθική" β') κανό-
νες διαγωγής" γ') θρησκεία· δ') νόμοι, δικαιοσύνη καί εθη· ε') δεισιδαι-
μονία" Ç') μνημοτεχνία.
Β'. - Βίο; ανθρώπινο;: α') φάσεις άπό γεννήσεως μέχρι θανάτου" β') έθιμα

οικιακά ή άγροτικά" γ') επαγγέλματα, έμπόριον, γεωργικός βίος.
Γ'. - Ζωα ·. α') ζφα άγρια" β') ζωα ήμερα οικιακά.

Δ'. - Φυσικό; κόσμος: α') μετεωρολογία" β') ώραι τοϋ έτους" γ') ύδατα" δ') ή γή
καί αί διάφοροι αυτής περιστάσεις" ε') ρήσεις γεωγραφικαί" ς"') φυτά.
Ε'. - Ίστορικαί ή εκ παραδόσεων: α') γενική ή τοπική Ιστορία" β') έθνικαί ομά-
δες" γ') τόποι δ') ήρωες, θεοί καί δαίμονες,
ζ"'. - Σατυρικαί: α') προσώπων ή έπαγγελμάτων" β') περιπαίγματα χο)ριών.
Ζ'. - Συγκριτικαί : α') αί άρχόμεναι διά τής φράσεως «κατά πως λέν'»' β') αί
συγκρίσεις.

Ή τοιαύτη κατάταξις εύκολΰνει βέβαια πολύ τούς μελετητάς, τούς
έρευνώντας ειδικά θέματα, δέν είναι όμως καί πολύ πρακτική. Διότι
πολλάκις ή αύτή παροιμία θά έπρεπε νά επαναλαμβάνεται ύπό πλείο-
νας τίτλους, καθ' όσον ή χρησιμοποίησις αύτής είναι ποικίλη. Έν
έναντία περιπτώσει, έάν άνεγράφετο έφ' άπαξ, θά ήτο δύσκολος ή
άνεΰρεσίς της. Εϊδομεν δέ άνωτέρω τοιαύτα παραδείγματα, καθ·' α
γνώμαι καί ρήσεις διάφοροι, μεταφερόμενοι, χρησιμοποιούνται δι' άλ-
λας περιστάσεις. "Επειτα είναι πολλαί καί μάλιστα έκ τών κυρίως
παροιμιών, αί όποίαι ώς άπλαί παρομοιώσεις δυσκόλως θά ήδύναντο
νά ύπαχθοϋν ύπό έ'να οιονδήποτε τίτλον έκ τών άνωτέρω, έν τοιαύτη
δέ περιπτώσει θά παρίστατο άνάγκη πολλαπλασιασμοΰ τών τίτλων,
τό όποιον βεβαίως θά μας έφερεν είς άδιέξοδον χωρίς νά διευκολΰνη
καθόλου τήν εύρεσιν.

Τρίτον σύστημα, τό καί πρακτικώτερον, είναι τό ά λ φ α β η τ ι κ ό ν
μέν, άλλά κατά τήν κυρίαν λέξιν τής παροιμίας. Είναι δέ κυρία
λέξις τής παροιμίας ουχί ή πρώτη, άλλ' έκείνη, ή όποία ένέχει έν εαυτή
όλόκληρον τό βάρος τής παροιμίας, ή όποία είναι οιονεί ή κρηπίς,
έφ' ής στηρίζεται ή παροιμία. Ούτω π. χ. ή παροιμία, ή αλήθεια είναι
μαλλώτρα, θά καταταχθή είς τήν λέξιν αλήθεια, ή όποία είναι ή σπου-
δαιοτέρα λέξις τής παροιμίας. Έπίσης εις τήν αύτήν λέξιν θά κατα-
ταχθή καί ή παροιμία, οποίος λέγει τήν αλήθεια τρνπονν το φέσι
τον. Ή παροιμία

Άπό γίγαντα όανείαον,
άπό άλεπον αλαργίσον
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1)·ά καταταχθή είς τήν λέξιν αλεπού, ή όποία είναι ή κυρία λέξις, άφ' ού
ή παροιμία λέγεται κυρίως διά τούς πονηρούς, τών οποίων σύμβολον
είναι ή αλεπού.

Μίαν δυσκολίαν έχει ό τρόπος ούτος, ότι είς μερικός περιπτιόσεις
έρχεται κανείς είς δύσκολον θέσιν, όταν πλείονες λέξεις έν τή παροι-
μία διεκδικούν τήν κυρίαν θέσιν. Έν τοιαύτη περιπτώσει τό πράγμα
διορθώνεται διά τών παραπομπών. Τό σύστημα τούτο μετεχειρίσθη
πλήν άλλων καί ό Ν. Γ. Πολίτης είς τό μέγα αύιοΰ περί τών ελληνι-
κών παροιμιών έργον.

Γ'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

α') "Ονομα, εισαγωγή καί διαίρεσις.

Αί παροιμίαι φέρονται εΐς τόν έλληνικόν λαόν ύπό τά αύτά καί
εΐς τούς άρχαίους ονόματα, παροιμία, καί διαλεκτικώς παρομία έν
Πόντω καί παραμιά έν Κρήτη, λόγος, λόγια, παλαιινά λόγια έν Κρήτη,
μνθος καί εϊ τι άλλο, ώς καί ύπό τά νεώτερα, καταλόϊ έν Κυζίκω,
πρόλογος εΐς 'Αργυράδες Κερκύρας, παραμύθι καί ε'ί τι άλλο. Εισά-
γονται δέ συνήθως εΐς τόν λόγον διά διαφόρων τυπικών φράσεων'
οιον ώς κατά πον (ή πώς) λέει ο μνθος, — <5 λόγος, είναι ένας λόγος
πον λέει, ένας λόγος λέει' và σον πώ ένα λόγο, — ένα μνθο, — ένα
παραμύθι' καλά τό 'λεγαν οί παλαιοί κτλ.

Περιλαμβάνονται δ' ύπό τά ονόματα ταΰτα πλήθος μέγα φρά-
σεων ποικιλωτάτης άρχής καί προελεύσεως, αί όποΐαι, καθώς έν γένει
αί παροιμίαι, δύνανται νά διακριθούν είς δύο κυρίας καί μεγάλας ομά-
δας, τάς κυρίως παροιμίας καί τάς γνώμας.

6') Κυρίως παροιμίαι.

"Ο,τι άνωτέρω έλέχθη γενικώς περί τών κνρίως παροιμιών
εφαρμόζεται άπολύτως εις τάς νεοελληνικός κυρίως παροιμίας. Καί
αύται ούδέν άλλο είναι ή μεταφοραί καί παρομοιώσεις, διά τών οποίων
ό λαός χαρακτηρίζει μετά σκώμματος καί ειρωνείας πάσαν πράξιν ή
λόγον άσυνήθη καί ίδιόρρυθμον.

Άπαραγνώριστος δέ είναι ό σκωπτικός καί ειρωνικός αύ-
τών χαρακτήρ. Τοΰτο άνεγνώρισαν ήδη οί καταρτίσαντες τάς βυζαν-
τινός συλλογάς, ώς φαίνεται έκ τών επιγραφών, «Αίσώπον κοσμικαί
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κ ω μ ωό ί α ι κατ ' άλφάβητον» καί τοϋ Μιχ. Ψελλοΰ, « "Ετεραι εξηγή-
σεις και τών παρ' ήμίν άστείων λόγων και δημωδών, και μετά-
φρασις τούτων εκ τοϋ άστε ίο ν εις τδ βέλτιον και ύψηλότερον».

"Οπως δ' εν γένει τών κυρίως παροιμιών, ουτω και τών νεοελλη-
νικών αί παρομοιώσεις καί μεταφοραΐ λαμβάνονται πρώτον εκ τοϋ
φ υ σ ι κ ο ΰ έν γένει κόσμου ή έκ τοΰ άνθρωπίνου βίου. Παραδείγματα
υπάρχουν άφθονα. Ουτω π. χ. έκ τοΰ κόσμου τών ζώων προέρχονται
αί ακόλουθοι" ή αλεπού μ' άκρίδες δε χορταίνει, λεγομένη επί πονη-
ρών, έπιζητοΰντων υπερβολικά κέρδη' γαϊδάρ' λαλείς, πονρδες ακούς,
λεγομένη έπί βαναΰσων καί χυδαίων" τδ γουρούνι λάσπη θέλει, επί
φαύλων" τδ γουρούνι καί τή μύτη νά τοϋ κόψης πάλι θά σκάψη, έπί
τών πονηρών, τών έμμενόντων είς τήν πονηρίαν των" τδ γουρούνι
τόσο έχει τά βαλάνια, ώσάν καί τά μοσκοκάρυδα, έπί τών άγροίκων,
τών μή δυναμένων νά διακρίνουν τήν πραγματικήν άξίαν τών πραγμά-
των' τον άκολουθάνε σαν τον γκεσέμι τ' αλλ' αρνιά' σάν τή γελάδα
τήν κοπριά, έπί τών άμελοΰντων τών ιδίων, ώς ή άγελάς τής κόπρου'
σάν δ σκύλος στήν πετροβολιά, έπί τών διωκόντων άνοήτως" σάν τά
κοράκια στο ψοφίμι, έπί παρασίτων. Έκ τοΰ φυσικοΰ κόσμου ή ακό-
λουθος' λάμνει τον σάν δ βορκάς τά νέφη, έπί τοϋ άγοντος καί φέ-
ροντος τινα κατά τό δοκοΰν κτλ. κτλ.

Έκ τοΰ άνθρωπίνου βίου επίσης είναι πολλαί αί παροιμίαι,
καθώς καί έκ τών δοξασιών καί τών εθίμων. Ουτω π.χ. λέγεται"
σά στδ μύλο μέ τήν αράδα' όντα μιλής κι δέ σ' άκοϋνι, | τάξι πώς είσι
στού μύλου, έπί αγορεύοντος, τόν όποιον δέν προσέχουν' πέθαν' ου μυ-
λουνάς γιά νιρό, έπί τών στερουμένων πράγματος, τοϋ οποίου συνή-
θως άφθονοϋν' δ παπάς σπίτι σέ σπίτι | κι άλλος στοϋ παπά τδ σπίτι'
τδν παπά γράμματα θά μάθης ; τον επέταξαν σάν τήν τρίχα άπδ
τδ ζυμάρι' άποπίσ' άσσά νταούλια κλάν' (=άπό πίσω άπό τά νταού-
λια κλ.), έπί τών μή τολμώντων νά ειπούν φανερά τήν γνώγην των,
άλλά καιροφυλακτοΰντων νά ειπούν αυτήν έν καιρώ θορΰβου, όπως
μή γίνη άκουστή' φύλλα κόφτ', έπί βαρήκοου, έκ τών κοπτόντων κλά-
δους δρυός, οΐτινες άπησχολημένοι όντες εις τό θορυβώδες έργον των
δέν άκοΰουν καλούμενοι κτλ. "Επειτα λέγεται, περπατεϊ μέ τδ καυκί
στον αφαλό, έπί λίαν άσθενικών, έκ τής συνήθειας νά τοποθετοΰν
σικύαν έπί τοΰ δμφαλοΰ' μέ προσωπίδα γεννήθηκε, έπί τών θεωρου-
μένων τυχηρών, διότι πιστεύεται, ότι οί μετά τοΰ θυλάκου γεννώμενοι
είναι τυχηροί" τρίχα έκαψε ή στα κουκκιά έρριξε, έπί τών είς καιρίαν
στιγμήν εμφανιζομένων, έκ τών γνωστών τρόπων τής μαντικής" έρχε-
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τ αι σάν ήλιους, έπί τών πειναλέων, έκ τής γνωστής περί τής άδη-
φαγίας τοΰ ηλίου λαϊκής δοξασίας κτλ. κτλ.

Τό μέγιστον όμως πλήθος τών νεοελληνικών κυρίως παροιμιών προ-
έρχεται έκ παροιμιωδών μύθων" είναι συνεπτνγμένοι παροιμιώ-
δεις μύθοι. Τοϋτο αντιλαμβάνεται καί αυτός ό λαός, ώς φαίνεται τού-
λάχιστον έκ τών ονομάτων, διά τών οποίων δνομάζει τούς μύθους καί
τάς παροιμίας. Ούτω πολλαχοΰ τούς μύθους ονομάζει παροιμίας, ώς
λ. χ. έν Ήπείρω, νά σον πώ μιά παροιμία' καί αντιστρόφως τάς πα-
ροιμίας καλεί μύθους καί παραμύθια, καθώς έσημειώσαμεν ανωτέρω.

ΙΊώς τώρα οί παροιμιώδεις μΰθοι συμπτύσσονται είς παροιμίας
δύναται κανείς νά παρακολουθήση είς τά γινόμενα σήμερον παρά τω λαφ. Κατ' αρχάς ή διήγησις έπιλέγεται ολόκληρος εις πάσαν πράξιν ή
πάντα λόγον, ό όποιος παρουσιάζει άναλογίαν καί ομοιότητα πρός τά
έν αύτη έξιστορούμενα. Κατά κανόνα δ', ώς εΐπομεν, πρόκειται περί
πράξεων καί λόγων άνοήτων, άσυνήθων καί ίδιοτρόπων, οί όποιοι
δύνανται νά δώσουν άφορμήν είς σκωπτικόν γέλωτα καί ειρωνείαν.
Εισάγεται δέ συνήθως ή διήγησις διά διαφόρων φράσεων, οιον 'Εσύ
το κάνεις τώρα σάν έναν μιά φορά, πού κτλ., τάς οποίας άνεφέραμεν
ήδη είς τά περί μύθων, καί έπιλέγεται ολόκληρος.

"Οταν όμως πρόκειται περί διηγήσεων, αί όποιαι έχουν μεγάλην
διάδοσιν, όπως είναι άκριβώς οί παροιμιώδεις μΰθοι καί μάλιστα οί
μΰθοι τών ζώων, οι όποιοι άπό τής άρχαιότητος ήσαν ήδη έν χρήσει,
συνήθως ό έπιλέγων περιορίζεται εις τήν δι' έλαχίστων ύπόμνησιν τής
διηγήσεως είσάγων αύτήν διά τοΰ σάν. Ούτω π. χ. είναι γνωστός ό
κατωτέρω περί τής άλώπεκος μΰθος"

Μιά φορά ένας λύκος καί μιά άλεπού είχανε νά μοιράσοννε ένα
αλώνι, πον το είχανε λιχνίσει καί είχανε χωρισμένο τον καρπό καί
τ' άχερα. Τότε ή άλπου λέγει στο λύκο έτσι ·ψενδά καθώς μιλάει'
«"Ελα, κύλ - Νικολό, ή νά πάλης εσύ τ' άχελα κ' εγώ τόν καλπό, ή
έγώ τόν καλπό καί σύ τ'άχελα».

Τόν μΰθον τοΰτον ό έπιλέγων, ώς λίαν γνωστόν, δέν έχει άνάγκην νά
έπαναλάβη όλόκληρον, αλλά μόνον νά ύπομνήση συγκεφαλαιών διά
βραχέων τό περιεχόμενον αύτοΰ- Σάν τό λύκο καί τήν άλπού με τόν
καρπό καί τ' άχερα. Κατ' αύτόν τόν τρόπον, διά τής συγκεφαλαιώ-
σεως τοΰ μύθου είς μίαν φράσιν, γεννάται ή παροιμία.

Δέν είναι όμως αύτός ό μόνος τρόπος τής συμπτύξεως τών μύ-
θων είς παροιμίας. Πολλάκις οί μΰθοι περιέχουν έν τω διαλόγω τών
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προσώπων αύτών εκφράσεις τινάς λίαν χαρακτηριστικός, αί όποΐαι
καί άποτελοΰν τό κέντρον, ούτως ειπείν, της όλης διηγήσεως. Έν
τοιαύτη περιπτώσει άρκεΐ ή επανάληψις αύτών, διά νά γίνη ύπόμνη-
σις είς τόν όλον μΰθον. Ούτως ύπάρχει ό εξής μΰθος'

Μιά φορά ένας καϊχτσής έταξίδενε με τό καΐκι του με πλήρωμα
άπό τρεις ναύτες και ϋοτερα άπό κάθε ταξίδι εμοίραζε τά κέρδη,
δίδων είς κάθε ναύτην ανά 100 γρόσια. Έμέτρα δέ έτσι : Είς τους
ναύτες έλεγε, «Τρις τριάντα ενενήντα καί δέκα εκατό», εις δέ τό
έδικόν του μερίδιον έλεγε' «Τρις πενήντα ενενήντα καί πενήντα
εκατό». "Ενας από τους ναύτες, νοήσας τό τέχνασμα λέγει είς τόν
πλοίαρχον' «Καπετάνιε, δέ μου δίνεις κ' εμένα τρις πενήντα ενε-
νήντα καί πενήντα έκατό ; — Νά κ' έσυ καί σώπα», τω άπήντησεν.

Είναι προφανές ότι τό σπουδαιότερον μέρος τοΰ μύθου είναι ή φρά-
σις, τρις πενήντα ενενήντα καί πενήντα έκατό, ή όποία καί χαρακτη-
ρίζει τόν αισχροκερδή άπατεώνα, αυτή δέ καί άποσπασθεΐσα τοΰ μύ-
θου καί καθ' έαυτήν λεγομένη κατέστη παροιμία.

Ή άπόσπασις όμως αύτη τών παροιμιών άπό τών μύθων καί ή
αυτοτελής χρησιμοποίησις αύτών έπιδρά εΐς τάς περαιτέρω τύχας των.
Ό μύθος περιπίπτων εΐς άχρηστίαν πολλάκις βαθμηδόν λησμονείται,
οί δε λέγοντες, μή έννοοΰντες πλέον τήν παροιμίαν, διορθώνουν πολ-
λάκις αύτήν καί μεταβάλλουν ούτως, ώστε εΐς τό τέλος νά άποβαίνη
γενική τις ρήσις χωρίς νά ύπενθυμίζη διόλου τήν έκ μύθου προέλευ-
σιν αύτής. Ούτως υπάρχει ή παροιμία, μπρος στά κάλ.λη τί εΐν' ό
πόνος, ή όποία λέγεται διά τούς ύποβαλλομένους εις κόπους πολλούς
καί πόνους χάριν τοΰ καλλωπισμού. "Οπως εχει ή παροιμία αύτη, βε-
βαίως έκφράζει γενικήν τινα σκέψιν χωρίς νά φαίνεται έχουσα σχέσιν
πρός τινα μΰθον. Κατήντησε σχεδόν γνώμη.Υπάρχουν όμως παραλλα-
γαί τής παροιμίας, ui όποΐαι μάς αποκαλύπτουν τήν σχέσιν ταύτην, οιον
μπρος ατά κάλλη τί είναι τό γδάρσιμο ! καί σαφεστέρα, γδέρνε,
γδέρνε, χασάπη' μπρος στά κάλλη τί εΐν' ό πόνος ! 'Απέρρευσε δέ ή
παροιμία αυτη έκ τοΰ εξής έν περιλήψει μύθου'

* Ηταν δυο γριές. Τή μιά τήν έκαναν οι νεράιδες νέα καί όμορ-
φη. Ρώτησε τότε ή άλλη πώς έγινε έτσι καί τής είπε πώς πήγε στό
γδάρτη καί τής έγδαρε τό παλιό πετσί καί βγήκε άπό κάτω τό και-
νούργιο. Πήγε λοιπόν κι αυτί) καί κάθησε νά τήν γδάρουν. "Οσο
προχωρούσε ό γδάρτης, τή ρώταγε, αν πονή κι αύτη έλεγε, «Μπρος
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ατά κάλλη τ ί ε ΐ ν' τ à γ δ ά ρ α ι μ ο », ώς που άρχισε πιά
ή γλώσσα της νά μπερδεύεται. Κατάλαβε τότε κι αντή πώς ήταν γιά
νά πεθάνη κι όταν τή ρώτησε ό γδάρτης αν ι') έλη ακόμα ν à προχώ-
ρηση τον είπε. «'Άρα γ ρ à ρ ς κι μ ή γ ρ ά ρ ς», και πέθανε.

Πλήν τοΰτου ή άπόσπασις αύτη τής παροιμίας από τοΰ μύθου
συντελεί πολλάκις, όταν βέβαια λησμονηθή ό μΰθος, νά μεταβληθή καί
αύτή ή έννοια τής παροιμίας. Ούτω λ. χ. λέγεται ή παροιμία, άκουε
και τοϋ μεγαλυτέρον σον τά λόγια, ή όποία συνήθως ερμηνεύεται ώς
ή γνώμη τοΰ Μενάνδρου, νέος ών άκούειν τών γεραιτέρων θέλε. Και
όμως είναι κυρίως παροιμία, τής οποίας ή αρχική έννοια είναι ειρω-
νική, λεγομένη διά τούς συμβουλεύοντας νά άκούουν τούς λόγους
πρεσβυτέρων, ουχί διότι ούτοι είναι συνετοί, άλλά διότι συμφωνούν
πρός τό συμφέρον τοΰ συνιστώντος. Προήλθε δ3 ή παροιμία έκ τοΰ
έξής μύθου"

Μιά χήρα, πού ήταν πάνου άπό σαράντα χρονών, άκουσε μιά
φορά τό μεγα/.ύτερό της γιο νά λέη στον μικρότερο : « Αδερφέ μον,
καλό είναι, γιά νά γλυτώσουμε άπό τά έξοδα και νά έχουμε τό κε-
φάλι μας ήσυχο, νά φροντίσουμε νά παντρέψουμε τή μάννα μας».
Ή χήρα τότε, προτού ν' άκούση τί θά πή καί ο μικρότερος, τοϋ
λέει' «Παιδί μου, άκουε καί τοϋ μεγαλυτέρου σου τά λόγια» '.

"Αλλοτε πάλιν λησμονουμένου τοΰ μύθου, έπειδή ή μορφή τής
παροιμίας προδίδει τήν έκ μύθου προέλευσιν καί άπαιτεί τήν διά μύθου
συμπλήρωσιν καί έρμηνείαν, πλάττεται έκ τών ύστέρων νέος μ ΰ θ ο ς u ί-
τιολογικός αύτής. Έντεΰ9·εν καί οι πολλαπλοί περί τής αύτής παροι-
μίας μΰθοι. Τοιούτων αιτιολογικών μύθων παραδείγματα ανευρίσκει τις
πολλά, είναι δέ εύκολος ή διάγνωσίς των έκ τής συνήθως κακής αύτών
προσαρμογής είς τήν παροιμίαν. Ούτω π. χ. εις τήν παροιμίαν, άλλα
'ν' τ' άλλα I κι άλλο τής Παρασκευής τό γάλα 1 αναγράφει ό Ν. Πο-
λίτης δύο μΰθους, εξ ών ό εις προφανώς είναι αιτιολογικός, κακώς
πλασθείς καί διά τοΰτο κακώς προσαρμοζόμενος εις τήν παροιμίαν.
Κατά τόν μΰθον τούτον Επτανήσιος τις, έξομολογοΰμενος, είπεν, ότι
έφαγε γάλα τήν Παρασκευήν, διά τό όποιον τόν συνεχώρησεν δ πνευ-
ματικός. Άναχωρών όμως ένεθυμήθη, ότι είχε φονεύσει καί τόν πα-

1) Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Παροιμίαι, τόμ. Α', σ. 392 έν λ. ακούω 7.

2) Βλ. ενθ' άνωτ., σ. 522 έν λ. άλλο; 45.
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τέρα του και άνεκοίνωσε και τοΰτο εις τόν πνευματικόν, όστις είπε
τότε τήν παροιμίαν. "Ιδού καί ό αρχικός μύθος. 'Ασκητής πίνει ενώ-
πιον τοΰ δεσπότου προσφερθέν τήν Μεγάλην Παρασκευήν γάλα καί
διά τοΰτο φυλακίζεται. Πρό τοΰτου όμως ζητεί νά τόν οδηγήσουν
πρώτον εις τήν οίκίαν τοΰ δεσπότου, όπου άποκαλΰπτει γυναίκα τοΰ
δεσπότου παράνομον καί τέκνον καί επάνω εις αυτά λέγει πρός τόν
π;αριστάμενον δεσπότην, «Δεσπότη μου, άλλα 'ν' τ' άλλα, κι άλλο τής
Μεγάλης Παρασκευής τό γάλα». Τόση δέ είναι ή συνήθεια τοΰ λαοΰ
νά σχετίζη τάς παροιμίας πρός μύθους, ώστε πολλάκις καί έν ού
δέοντι πλάττει τοιούτους, διά παροιμίας δηλαδή, αί όποίαι δέν έχουν
τήν άρχήν των είς μΰθον.

Προέρχονται δέ παροιμίαι έξ όλων τών ειδών τών παροιμιω-
δών μύθων, καί πρώτα πρώτα' έκ τών μύθων τών ζίόων. Παράδειγμα
τοιαύτης παρεθέσαμεν ήδη άνωτέρω (σ. 309). "Επειτα έκ διαφόρων
εύτραπέλων παροιμιωδών διηγήσεων, παραδείγματα τών οποίων έπί-
σης παρετέθησαν άνωτέρω (σ. 310 κέ.). Πλήν όμως τών παροιμιωδών
τούτων μύθων, οί οποίοι έχουν κάπως εύρυτέραν διάδοσιν, έχομεν
παροιμίας καί έκ διαφόρων τοπικών ευτράπελων παροιμιωδών μύθων
καί έκ περιπαιγμάτων χωριών άκόμη. Ούτω π. χ. λέγεται έν Κερ-
κύρα περί τών οίνοποτών"

« Τσούτσου μπούμπου θεία Μαρούλα! — Κατά τσ' όρδινιες τοϋ
μπάρμπα Άλεβίζη Τζώρτζη».

Προήλθε δέ ή παροιμία έκ τίνος Μαρούλας, ή οποία μετά τοΰ
συζύγου της 'Αλεβίδη Τζώρτζη άπετέλουν ζεΰγος περιφήμων οίνοπο-
τών. Επίσης λέγεται περί τών έρεθιζόντων τούς ισχυρότερους των
ή παροιμία

"Αν είχε γνώση καί μυαλό δ Μιχελής τ' Άργάλη,
τής Παναγιάς δεν έλεγε νά παίξη τό σουργιάλι

ή οποία προήλθεν έκ τοπικής σκωπτικής διηγήσεως, τήν δποίαν έμνη-
μονεύσαμεν άνωτέρω (σ. 221). Έκ τοιούτου τινός τοπικού σκωπτικοΰ
μύθου λησμονηθέντος θά έγεννήθη έξάπαντος καί ή παροιμία

'Αφορμή τοϋ ΤΤάσχου ή πορδή νά σφάξουμε τό βόϊδι

λεγομένη έπί τών δι' άσήμαντον αίτίαν διαπραττόντων έργον ώφέλι-
μον μέν εις αυτούς, εις άλλον όμως τινά έπιζήμιον.
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Έν γένει δέ, ως παρετηρήσαμεν εις τά περί εύτραπέλων διηγή-
σεων έκαστος τόπος έχει καί τόν κωμικόν του ήρωα, έκ τών σκω-
πτικών ανεκδότων τοΰ οποίου πολλάκις αποσπώνται ή συμπτύσσονται
παροιμίαι. Ούτω π. χ. είς τήν Γκιουμουλτζίναν έμεινε παροιμιώδης ή
φράσις, Τ! μπρε κόσμους στον τσιαρσί, τήν οποίαν είπεν ό ανωτέρω
μνημονευθείς Μανταλέτσιος, θέλων νά έκφράση τόν θαυμασμόν του
διά τό πλήθος, τό όποιον είδε κάποτε εις τήν άγοράν, όπου είχε σταλή
ύπό τής μητρός του. "Εκτοτε ή φράσις κατήντησε παροιμία καί λέγε-
ται διά πάντα δεικνύοντα ήλίθιον θαυμασμόν διά πράγματα κοινά καί
ασήμαντα. Είχον δέ καί οί άρχαΐοι τοιαύτας, έκ τοπικών σκωπτικών
διηγήσεων προερχομένας, παράδειγμα δέ ή ύπό τών παροιμιογράφων
μνημονευομένη παροιμία, τό Πόρνου σκαφίδιον, έπιλεγομένη διά τούς
ζητοΰντας μικρά. Προήλθε δ' ή παροιμία έκ τίνος Πάρνου, ό όποιος
επειδή έχασε τήν σκάφην του, ήνώχλει διαρκώς τόν δήμον.

"Οπως δ' αί πράξεις καί οί λόγοι τών κωμικών τούτων ηρώων,
ούτω καί αύτοί καί τά όνόματά των καθίστανται παροιμιώδη."Οπι-
σθεν δέ τών ονομάτων τούτων κρύπτονται όλαι αί εϊς βάρος αύτών
κυκλοφοροΰσαι παροιμιώδεις διηγήσεις. Ούτως ήκουσα πολλάκις έν
Γκιουμουλτζίνη μητέρας νά λέγουν μετ' άγανακτήσεως πρός τά τέκνα
των, όταν δεικνύουν νωθρότητα ή λέγουν και πράττουν ηλιθιότητας,
εμ, Μανταλέτσιονς πλιά ! Κατά τόν αύτόν τρόπον καί παρά τοις άρ-
χαίοις κατήντησαν παροιμιώδη διάφορα ονόματα ιστορικών ή μυθο-
λογικών προσώπων έκ τών περί αύτών αδομένων ή λεγομένων, ώς
π. χ. τό όνομα τοΰ Άσσυρίου βασιλέως Σαρδαναπάλου διά τήν τρυ-
φήν, τοΰ Κινύρον καί τοΰ Κροίσον διά τόν πλοΰτον, τοΰ Τιθωνοϋ
διά τήν μακροβιότητα" καί παρ' ήμιν τά ονόματα τοΰ 'Ιούδα, τοϋ
Κάϊν, τοϋ Μαθονσάλα κτλ.

Καθώς τώρα οί παροιμιώδεις μΰθοι, έκ τών οποίων αί παροιμίαι
«ύται προέρχονται, είναι έντελώς τοπικοί, ούτω καί αί παροιμίαι είναι
τοπικαί. Έν τούτοις, καθ' δν τρόπον καί αί τοπικαί εύτράπελοι διη-
γήσεις επεκτείνονται κάποτε καί είς εύρυτέρους κύκλους, οπότε, έπερ-
χομένης βαθμιαίως τής λήθης τών προσώπων καί πολλάκις καί τών
πραγμάτων, πρός τά όποια αρχικώς συνεδέοντο, χάνουν τόν τοπικόν
αύτών χρωματισμόν καί αποβαίνουν απλώς εύτράπελοι, κατά τόν ϊδιον
τρόπον καί αί πρός αύτάς συνδεδεμένοι παροιμίαι γίνονται πολλάκις

1) Βλ. άνωτ., σ 215 καί 221.
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κοινότεροι καί γενικώτεραι, άποβάλλουσαι βαθμηδόν κάθε σύνδεσμον
πρός ώρισμένα πρόσωπα και τόπους. Ούτω π. χ. λέγεται έν Χίω διά
τους άρπαγας πλοιάρχους ή παροιμία

Ρύζι κι ανανλ.ο !

προερχομένη έκ τής έξης ευτράπελου διηγήσεως, ή όποία ήτο μέν ϊσως
άρχικώς τοπική, λησμονηθ'έντος όμως τοΰ ονόματος έχασε καί τόν τοπι-
κόν αύτής χρωματισμό ν καί άπέβη απλώς εύτράπελος παροιμιώδης'

"Ενας πλοίαρχος Άρπαγος πήγε ατήν Άλεξάντρεια và φορτώση
ρύζι. Τον ήξεραν 'όμως και γι' αυτό κανένας δεν τον 'δωνε νανλο.
Άπάνω ο' αντό φώναζε, «Ρύζι κι ανανλο!».

Έπίσης έκ τής ανωτέρω (σ. 221) παρατεθείσης εύτραπέλου διη"
γήσεως προήλθεν ή παροιμία,

Σκοτάδι! Άδης! καί βρωμά τνρίλες!

Καί έκ π ε ρ ι π α ι γ μ ά τ ω ν χωριών έχομεν έπίσης τοπικάς συν-
ήθως παροιμίας, αί όποΐαι όμως καί αύται πολλάκις άποκτοΰν εύρυτέ-
ραν διάδοσιν. Τά περιπαίγματα, ώς παρετηρήσαμεν ήδη, είναι καθαραί
σκωπτικοί διηγήσεις, άναορερόμεναι εις ώρισμένους τόπους. Άρκεΐ
όμως νά εξέλθουν έκ τής στενής αύτών χρήσεως δι'έ'να ώρισμένον τό-
πον καί νά χρησιμοποιηθούν γενικώτερον διά πάσαν όμοίαν περίπτω-
σιν, διά νά γίνουν παροιμιώδεις καί νά μάς δώσουν καί παροιμίας,
πράγμα, τό όποιον άποδεικνύει έναργέστερον τόν εύτράπελον καί σκω-
πτικόν τών παροιμιών χαρακτήρα, τόν όποιον έσημειώσαμεν άνω-
τέρω. Ούτω π. χ. έν Χίψ λέγεται διά τούς Βρονταδούσους ώς σκώμμα
τό έξης"

Κάθε νύκτα επήγαινεν ό Λιοντής καί ενριοκεν τήν άγαπητικιάν
τον. "Εν ελέγαν τίποτις άλλο παρά, «Καλησπέρα, Ξένον. — Καλώς
τό Λιοντή. — Είντα χαμπάρια, Ξένον;—Καλά, Λίοντ?;».

Έκ πληρεστέρας παραλλαγής τής αύτής διηγήσεως προήλθον καί
αί παροιμίαι

Καλησπέρα, Ξένον. — Καλώς τό Λιοντή.

καί

"ΤΙκονσες τό μπούμ ; 'Εγώ μον 'τανε !
λεγόμενοι έπί τών άνευ χάριτος ομιλούντων.
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Καθ' ον δέ τρόπον έκ τών διαφόρων παροιμιωδών μύθων συμ-
πτύσσονται ή αποσπώνται παροιμίαι, ή προκύπτουν παροιμιώδη ονό-
ματα, κατά τόν αύτόν τρόπον καί έκ τών περιπαιγμάτων αποσπώνται
ή συμπτύσσονται φράσεις ώς παροιμιώδη σκώμματα ή προκύπτουν
διάφορα παροιμιώδη παρωνύμια, αποδιδόμενα άπό κοινού εις δλους
τούς περιπαιζομένους κατοίκους. Ούτω π. χ. σκώπτουν οί Μεσσήνιοι
τούς Μανιάτες διά τής φράσεως : εχει δ σωΰκος άντερα ; ή οποία προήλ-
θεν έκ τού άνωτέρω (σ. 224) παρατεθέντος περιπαίγματος. Έν Χίω
σκώπτουν τούς χωρικούς τοϋ Βασιλεωνοίκου διά τής φράσεως, τό νου
σας! νά μή ξεγείρη ή Ψαρή, ή οποία προέρχεται έκ τοϋ εξής περι-
παίγματος"

Τό Μεγάλο Σάββατον ένας Χαρκούσης εατέκετον άπόξ' άφ τήμ
πόρταν κ' εφύλαγεν νά μήν τον πάρονν τ à ξύλα γιά τόφ φανόν τής
yίαμπρής. Οί Βασιλεωνοικοΰοοι τόν επογέλασαν κ' επήγαν κ' εννοι-
ξαν τήν οπίσω πόρταν και τοΰ τά 'κλεψαν όλ.α. "Αμα τό νοιώσαν οί
Χαρκονσοι ετρέξαν νά τονς πιάαονμ μά δεν εμπύρεσαν" μόνον άπό
μακριά τών εφωνάζζαν, « Τ ό ν ο ν ς σας! ν ά μή ξεγείρη
ή Ψαρή !» 1

Τούς δέ κατοίκους τοΰ Νεοχωρίου ονομάζουν σκωπτικώς άπαλ-
λαρίνες έκ τοΰ εξής περιπαίγματος'

Ή άγαπητικιά ετραύαν τήμ προβατίναν κ' επέρασεν άφ τήν
πιάτσαν τον χωριοΰ, πον εκάθοννταν δ αγαπητικός της. Και γιά νά
τοΰ δώκη νά καταλάβη ποΰ ϋά πά', γιά νά 'ρτη κ' εκείνος, ήλεγεν
τάχα τής προβατίνας, «Στήν Άπαλλαρίναϋ· ϋά πάω κ' έλα μπέ».
Γιά δ' εντό τονς Νιοχωρονοονς τονς λεν' Ά π α λ λ α ρ ί ν ε ς.

"Οπως έκ τών διαφόρων μύθων, ούτω καί έκ διαφόρων γεγονό-
των εϊτε ιστορικών εϊτε καί τοπικών, τά όποια απέβησαν πολύκροτα
καί κατήντησαν παροιμιώδη, προέρχονται διάφοροι παροιμίαι. Ούτω
π. χ. κατά τόν προπαρελθόντα αιώνα παροιμιώδης κατέστη ή παρά
τήν Άνδρον καταστροφή, τήν οποίαν ύπέστη δ Λάμπρος Κατσώνης"
δθεν καί ή γνωστοτάτη παροιμία

Σάν σ' άρέση, μπάρμπα Αάμπρο,
ξαναπέρασ' άπ' τήν 'Άντρο,

1) Λαογρ., τόμ. ζ", σ. 624, ΙΕ'.
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χαιρεκάκως πλασθεισα υπό τών νησιωτών, τούς οποίους έπίεζεν ό Λάμ-
προς διά τών άργυρολογιών του. Έν Μάνη παροιμιώδεις είχον καταν-
τήσει αι καταχρήσεις τών μπέηδων, οι όποιοι έγκαθιστάμενοι εΐσέ-
πραττον πολλάκις καί τούς πληρωθέντας ήδη είς έ'λαιον φόρους εις
τόν προκάτοχον' όθεν καί ή παροιμία

"Αλλος Μπέης,
άλ.λα λάδια,

έπιλεγομένη έπί τοιούτων άρπάγων άρχόντων. Έκ τών γινομένων
κατά τήν έποχήν τής ενετοκρατίας, οπότε ύπήρχον πολλοί, οί όποιοι
άφορμήν έζήτουν, διά νά καταγγείλουν τούς συμπολίτας των είς τούς
Ενετούς άρχοντας, προήλθ-εν ή παροιμία

Αεΐρε με, νά πάω οτοϋ ΜπάΧλον

λεγομένη νύν έπί τών έπιζητούντων άφορμήν κατηγορίας. Έκ τής
ενετοκρατίας δ' έχει έπίσης τήν άρχήν καί ή παροιμία

"Αν δέ μ' άρέοη δ Αάνδαλος, πάω μέ τδν Κορνάρο

λεγομένη ύπό τοΰ έξ ούδενός έξαρτωμένου. Έν Ίωαννίνοις παροι-
μιώδης κατέστη ή μακροχρόνιος καί δυσαπάλλακτος τυραννία τοΰ
Άλή, όθεν καί ή ποροιμία

Πάλι 'μεΤς και πάλι 'μεΐς,
πάλι Άλή παο'άς βα/,ής

λεγομένη σήμερον ακριβώς δι' έκείνους, οί όποιοι επανέρχονται διαρ-
κώς οί αυτοί είς τήν διοίκησιν τών κοινών.

Καί έκ τοπικών δέ πολύκροτων γεγονότων έχομεν παροιμίας,
όποία ή πανελλήνιος

"Εγινε τον Κοντρούλη τδ πανηγύρι

καθώς καί ή πασίγνωστος

Πίακοπε τοϋ Ααμαλά,
δίχως νον, δίχως μναλά,
τά λιανά δέν ήθελες,
τά μεγάλα γύρευες'
τραύα τδ χερδμνλο,
κούνα τ ' άραπδπον/Μ.
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'Υφίστανται δέ πολλάκις αί παροιμίαι αύται τήν αυτήν έξέλιξιν, τήν
οποίαν και αί έκ τοπικών εύτραπέλων διηγήσεων. Διαδιδόμεναι δη-
λαδή άποβάλλουν πολλάκις τόν τοπικόν αυτών χρωματισμόν καί απο-
βαίνουν ρήσεις γενικώτεραι, άπηλλαγμέναι παντός συνδέσμου πρός
ώρισμένα πρόσωπα καί τόπους. Ούτω π. χ. ή ανωτέρω παροιμία, δια-
δοθεΐσα καί καταστάτα σχεδόν πανελλήνιος, εύρίσκεται είς πολυπλη-
θείς παραλλαγάς, εις τινας τών οποίων τόν επίσκοπον τον Δαμαλά
άντικατέστησε παπάς ή καλόγερος, έν τισι δέ καί ουδόλως πλέον μνη-
μονεύεται, τής παροιμίας περιορισθείσης είς τούς στίχους

Τά μικρά δεν ήθελες,
τά μεγάλα γύρενες'
τρανα το χειρόμνλο,
κούνα καί τό διάβολο.

Καθ·5 ον δέ τρόπον έκ τών μύθων αποσπώνται χαρακτηριστικοί
λόγοι καί αποτελούν παροιμίας, κατά τόν αυτόν τρόπον καί έκ διαφόρων
επεισοδίων ιστορικών χαρακτηριστικοί λόγοι καί αποφθέγματα
προσώπων ιστορικών αποσπώμενοι γίνονται παροιμιώδεις. Τοιούτον τι
είναι π. χ. τό περίφημον τοϋ Θεμιστοκλέους, πάταξον μεν άκονσον
δε, τό τοϋ Ίπποκλείδου, ον φροντίς Ίπποκλείδη κτλ. Τοιοϋτον τι
είναι καί τό άποδιδόμενον είς τόν Κολοκοτρώνην, άπό τά μάτια σου
ώς τόν κ. σον δεν μπορείς νά μάθης τήν αλήθεια, τό όποιον είπε,
καθώς διηγείται ό Τερτσέτης, είς τήν εξής περίστασιν"

Ευρισκόμενος είς τάς 'Αθήνας έβγαλε είς τά οπίσθια ένα σπειρί.
Διά νά μάθη πόσον ήτο μεγάλο έκραξεν ένα νά τοϋ τό Ιδή, καί αυ-
τός τοϋ άπεκρίθη, «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 καί είπε, άπό
τό κεφάλι μου ώς τόν κ. μου, καί δέν μπορώ νά μάθω τήν αλήθεια».

Οί τοιοϋτοι λόγοι κατ' αρχάς έπαναλαμβάνονται μετ' έξιστορή-
σεως τής περιστάσεως, καθ' ήν έλέχθησαν καί μνείας τοΰ είπόντος.
"Επειτα όμως βαθμηδόν, γνωστοτάτου θεωρουμένου τοΰ πράγματος,
παραλείπονται ταϋτα καί άπομένει ψιλός ό παροιμιώδης γενόμενος
λόγος. Είς τοιαύτην δέ τινα προέλευσιν αρχαίων παροιμιών πιθανώς
άποβλέπων καί ό Τρύφων ώρισε τήν παροιμίαν ώς λόγον είρημένον
εν άρχή πρός έτερον, λεγόμενον δέ ύ φ'ημών κατ ' άνακύκλησιν πρός
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τινα τών δμοήθων ώς παρά Σαπφοΐ, μ ή τ' ε μ ο ί μέλι μ ί] τ ε
μ έ λ ι τ τ α .

Είς τήν αύτήν κατηγορίαν ύπάγονται καί διάφοροι έκ τών ίε ρ ώ ν
γραφών άποσπασθείσαι ρήσεις διαφόρων ίερών προσώπων, αϊτι-
νες αρχικώς δι* άλλα λεχθείσαι, μεταφέρονται νύν καί χρησιμοποιούνται
παροιμιωδώς, ώς π. χ. οναι ήμΊν γραμματείς και Φαριοαΐοι ύποκρι-
ταί. Ό έχων ώτα άκούειν άκονέτω. Ουκ ην φωνή και ουκ ήν άκρόα-
σις. ΤΑρον τον κράββατόν σου καί περιπάτει κτλ.

Τελευταΐον έχομεν παροιμίας καί έξ ασμάτων ή άλλων διαφόρων
σ τ ι χ ο υ ρ γ η μ ά τ ω ν, τά όποια ώς περιέχοντα έκθεσιν γεγονότος τινός
δύνανται νά θεωρηθούν κατ'έπέκτασιν ώς μύθοι. Έκ τούτων, καθ' δν
τρόπον καί έκ τών μύθων, αποσπώνται διάφοροι χαρακτηριστικοί στί-
χοι ή καί μακρότερα τεμάχια καί χρησιμοποιούνται αύτοτελώς, μετα-
φερόμενα εις άναλόγους περιστάσεις. Τοιούτος π. χ. είναι ό στίχος

Βοηθά αε δ τόπος, Διγενή, καί βγαίνεις αντρειωμένος

ό όποιος, άποσπασθείς προφανώς έκ λησμονηθέντος νύν άκριτικού
άσματος, διατηρείται καί λέγεται ώς παροιμία «έπί τών πλεονεκτούν-
των άλλων έ'νεκα εύτυχούς τίνος συμπτώματος, ένώ φύσει είναι ύπο-
δεέστεροι αύτών». Έπίσης ό στίχος

"Εφαγε τό μαρονλόφνλ.λο χωρίς νά βάλη ξίδι

έκ τής γνωστής εμμέτρου διηγήσεως Γαδάρον, λύκου καί αλεπούς.
Έπίσης τό έκ τοΰ σατυρικοΰ άσματος τής άκαμάτρας άπόσπασμα

"Ενα χρόνου τα' ένα μήνα
ήκαμ ' ένα αδράχτι νήμα'
τον 'βαλα ατού δουλαπάκι
τού 'φαγι τον ποντκάται.

Έπίσης δέ καί έκ παραμυθιών καί άλλων διηγήσεων
•άποσπώνται πολλάκις φράσεις, αί όποίαι καθίστανται παροιμίαι, οί'α
π. χ. ή φράσις

"Ακουε, παπά, άπ' τό οάκκο.

ή "Ακονε, σακκοδεμένε

καί στον τοίχο άκονμπισμένε

ή όποία άπεσπάσθη έκ τής έξης διηγήσεως, τήν όποίαν παραθέτω εν
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 έβα-
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λεν είς σάκκον καί τόν εφερεν είς τόν ι'διον οίκον, όπου έρωτοτρο-
πών μετά τής γυναικός του άπηύθυνεν άπό καιρού είς καιρόν τά
άνωτέρω.

Καί αί παροιμίαι αύται, αί έξ ασμάτων ή παραμυθιών άποσπά)-
μεναι, υφίστανται τήν αυτήν έξέλιξιν, τήν οποίαν καί αί έκ τών μύ-
θων. Βαθμηδόν ή σχέσις αύτών πρός τό άσμα, πολλάκις δέ καί αύτό
τό άσμα, λησμονείται, λησμονούνται τά πρόσωπα καί αί περιστάσεις,
καί αί παροιμίαι λαμβάνουν τόν τύπον γενικής ρήσεως. Είς τό σημείον
τούτο συναντώνται πολλάκις αί παροιμίαι πρός τάς γνώμας. Ώς παρά-
δειγμα ας χρησιμεύση ή παροιμία

Βοηθά ο' δ τόπος, Διγενή, και βγαίνεις αντρειωμένος

Ταύτης ό άρχικός τύπος φαίνεται νά είναι ό τής άκολούθου παραλλαγής

Βοηθά ο' δ τόπος, λυγερή, καί φαίνεσ' αντρειωμένη.

καθ' δν ό Διγενής έλέγχει 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' άψυχώ καί φαίνεσ' αντρειωμένος

δηλαδή φείδομαι σου, άπαξιώ νά αγωνισθώ πρός σέ άπό τοΰ ί'σου καί
διά τοΰτο φαίνεσαι άντρειωμένος.

y') Γνώμαι.

"Ο,τι άνωτέρω έλέχθη γενικώς περί τής φύσεως καί τής έκφοράς
τών γνωμών ισχύει καί διά τάς νεοελληνικός γνώμας. Καί αύ-
ται εκφράζουν πρακτικάς άληθείας, έκ τής πείρας ύπό τοΰ λαοΰ κτη-
θείσας, εκφέρονται δέ κατά τούς αύτούς ποικίλους τρόπους. ΟΠτως έχο-
μεν νεοελληνικός γνώμας ύπό τόν τύπον γενικής ρήσεως ή
παραγγέλματος, οίον

"Οπου δής πολλή αγάπη
δέξου καί πολλ.ή αμάχη.

καί

"Οπου φιλεϊς μή δάνειζε
καί όπου αγαπάς μή σύχναζε

Έπίσης όμως συνήθης είναι καί ή δι' άλληγορικών μεταφορών έκ-
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φορά έκ τε τοϋ φυσικοΰ καί τοΰ ανθρωπίνου κόσμου. Τοιαύτη
π. χ. έκ τοΰ φυτικοΰ κόσμου είναι ή εξής"

Άπ' αγκάθι, βγαίνει ρόδο κι άπό ρόδο βγαίνει άγκάθι

σημαίνουσα ότι τέκνα χρηστά γεννώνται έκ γονέων πονηρών και
τανάπαλιν. Έκ τών μετεώρων ή έξης"

Καθαρός ουρανός αστραπή δε φοβάται

σημαίνουσα, ότι ό έχων καθαράν συνείδησιν ουδέν έχει νά φοβήται.
Επίσης λέγεται

Τ' αδειανό τ* άγγειό σκούζει
τό όποιον δηλοΐ, ότι οί έχοντες κενήν τήν κεφαλήν είναι καί φωνασκοί"

Ό τροχός χωρίς άλειμμα δε γυρίζει
ότι άνευ δώραιν δέν προχωροϋν αί δίκαι'

Φασούλι φασούλι γεμίζει τό σακκούλι
ότι διά τής οικονομίας έκ τών ολίγων αθροίζονται πολλά"

Χαρά σ' εκειόν πού έμαθε τ' αστέρια νά ρωτάν]
μέ τό φεγγάρι νά μιλή, τά γνέφει νά νογάϊ]

ότι ευτυχής ό φιλόπονος, ό έργαζόμενος καί τήν νΰκτα. Ή αλληγορία
έκ παλαιοτέρων αστρολογικών δοξασιών.

Έχομεν δέ γνώμας καί έκ διδακτικών μΰθων, αί όποιαι ή
αποσπώνται έκ τοΰ μΰθου ή συμπτύσσονται καθ'ον τρόπον καί παροι-
μίαι, ή συνάγονται ώς έπιμΰθια είς τό τέλος τών μΰθων, καθ' δν
τρόπον άνεφέραμεν ήδη (σ. 260 κέ.).

Γνώμας έχομεν δι' όλας σχεδόν τάς περιστάσεις τής ανθρωπινής
ζωής καί δράσεως εϊτε έν τω ή θ ι κ ω είτε έν τω κ ο ι ν ω ν ι κ ώ είτε
έν τω πρακτικώ βίω τοϋ ανθρώπου. Ούτως έχομεν γνώμας ή θ ι-
κάς, οίον

Ή αλήθεια είναι μία.

Λέγε τήν αλήθεια,
νά 'χι/ς τό Θεό βοήθεια

γνώμας κοινωνικά ς, οίον

Φίλος ακάλεστος καθάριος διακονιάρης.

Τόν άγαπιΐς επαίνα καί τόν μισείς χαιρέτα
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γνωμας πρακτικας, οιον

"Αδικα δούλευε, άδικα μή κάθεσαι.

"Οταν πουλοϋν αγόραζε, νά έχης, όταν σου χρειαστή

καί άλληγορικώς

Ή σκύλ' άπδ τή βιάση της κάνει τυφλά κουλούκια.

Εις τάς πρακτικός ταύτας γνώμας υπάγονται καί όσαι ρήσεις καί
παραγγέλματα προέρχονται έκ διαφόρων βίων, τοϋ γεωργικού, τοϋ
ποιμενικού, τοϋ ναυτικού, είς τά όποια οί γεωργοί καί οί ποιμένες καί
οί ναϋται συγκεντρώνουν τάς έκ τής παρατηρήσεως κτηθείσας διά τόν
βίον των εμπειρίας. Ουτω π. χ. έχομεν έκ τοϋ γεωργικοϋ βίου διά
τήν γεωργίαν

"Οταν άρχίση δ Αϋγουστος νά βαρυχειμωνιάαη,
δ γεωργός τ' άλέτρι του αμέσως Άς ταιριάρη,

διά τήν άμπελον

"Ενα χρόνο άκλαδο,
πέντε χρόνους έρημο,

διά τά σϋκα

Τ' άη Πνεμάτου βάλ' δρνδ και τ' αη Aid. φά' σϋκα,
διά τήν σποράν

Τοϋ αγίου Λουκά
σπείρε τά κουκκιά κτλ.

Έκ τοϋ ποιμενικού

'Αρνιά κ ερίφια τδ Μάη τδ μήνα δείχνουν.

Τοϋ λιβαδιοϋ τ' άρνί, αν πάη στό βουνό, ψοφάει' καί τοϋ βου-
νού τ' άρνί, αν πάη στό λιβάδι χαρά σε δαϋτο.

Έκ τοΰ ναυτικοϋ

Τών καλών άντρών γυναίκες τόν 'Απρίλη Μάη χηρεύου.
Γέρο βοριά αρμένιζε καί νότο παλλ.ηκάρι.

Πρός τάς γεαιργικάς, ποιμενικός καί ναυτικάς ταΰτας γνώμας
άμεσον σχέσιν έχουν καί αί έκ τής παρατηρήσεως τών καιρών μετεω-
ρολογικαί κατά τόπους γνώμαι, αί όποίαι πολλάκις χρησιμειίουν ώς

21
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ρυθμισταί διά τά έργα τών γεωργών, τών ναυτών καί τών ποιμένων.
Ούτω π. χ. λέγεται έν Πΰργω τής Ηλείας

"Οταν άοτράφτη τό Ποντικόκαοτρο
βάλε τό ννί οτόν τράστο'
όταν άστράφτη κατά τήν 'Αρκαδία
κάνε κι Άλλη μιά σπορά.

Έπίσης έν 'Ηλεία

Βοριάς αστράφτει γιά νερό, κ' ή Μπαρμπαριά γιά ξέρα.

Έν Ήπείρω

'Άστραψε στό Ζάλογγο,
βάλε μέσα τ' Άλογο.

Καί γενικώς

Άστραψε και βρόντησε και δέν έβόρρισε, καθάριος νότος.

Τον αγίον Άνόρέον άντρεύει τό κρύο.

Τόν Απρίλη και τό Μά'
κατά τόπονς τά νερά.

Έπίσης είς τάς πρακτικός ταύτας γνώμας δύνανται να κατατα-
χθούν καί διάφοροι γνωμικαι ρήσεις καί παραγγέλματα, τά όποια
προέρχονται έκ διαφόρων έ θ ί μ ω ν, δοξασιών καί προλήψεων.
Τά παραγγέλματα ταΰτα καί αί ρήσεις βεβαίως δέν εκπορεύονται έκ τής
εμπειρικής σοφίας τοΰ λαοΰ, άλλ' έκ δοξασιών καί προλήψεων, παρα-
δόξων πολλάκις καί γελοίων. Μόλον τοΰτο δέν παΰουν διά τοΰτο νά
είναι γνώμαι, διότι παρά τω λαώ πιστεύονται ώς άλήθειαι, διότι ώς
άλήθειαι πιστεύονται καί αί δοξασίαι, έκ τών οποίων προκύπτουν.
Τοιαΰται γνώμαι είναι π. χ. αί έξης*

Τετράδη καί Παρασκενή τά νύχια σον μην κόψης
και Κνριακή νά μη λονστής, αν θέλη ς νά προ κόψης.

Μεγάλ' αντιά, πολύχρονος.

δι' ής έκφράζεται ή φυσιογνωμονική δοξασία, καθ' ην ό έχων μεγάλα
ώτα ζή πολλά έτη.

Τον κοριτσιού ή όνδρασκελιά
τρεις χρόνονς εΐν' άναβολιά

δι' ής έκφράζεται ή πρόληψις, καθ' ην ή διασκέλισις παρθένου επι-
φέρει πάντοτε κακόν.
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Είςδέ τάς κοινωνικάς γνώμας δύνανται νά περιληφθούν καί διάφο-
ροι ρήσεις περί διαφόρων τόπων, ώς καί τών διαφόρων σ υ ν ο ί κ ω ν
λαών. Είς ταύτας συγκεντρώνει ό λαός τάς έκ τής μακροχρονίου έπι-
κοινωνίας μετά τών συνοίκων τούτων καί τών γειτόνων παρατηρή-
σεις, αί όποίαι έλέγχουσι πολλάκις ού μόνον λεπτή ν ψυχολογικήν παρα-
τήρησιν, άλλά καί έξαιρετικήν έκφραστικήν δύναμιν, καθ'όσον δι'έλα-
χίστων άπεικονίζουν άριστα καί παραστατικώτατα τόν βίον καί τό
ήθος αύτών. Ούτω λέγεται περί τών Βουλγάρων καί τών Τούρκων

Βούλγαρο αν κάμης φίλο,
βόοτα καί κομμάτι ξύλο'
κι αν τον Τούρκο κάμγ/ς φίλο,
βάστα πάντοτε καί ξύλο

διά τών οποίων χαρακτηρίζεται άριστα τό βάρβαρον καί άγροικον καί
άπολίτιστον τών λαών τούτων, τών όποιων καί ή φιλία είναι πάντοτε
βλαβερά. Περί τών αύτών Βουλγάρων λέγεται

'Έδωκαν clo Βούργαρ' αυγό, θέλει κι άλας

τοϋθ° όπερ χαρακτηρίζει παραστατικώτατα τήν άγροικίαν καί άπλη-
στίαν τοΰ λαοΰ τούτου, όστις ποτέ δέν μένει εύχαριστημένος είς ό,τι
τοϋ προσφέρεται, άλλά διαρκώς ζητεί καί άλλα.

"Ετι παραστατικώτερον χαρακτηρίζεται τό έλάττωμα τών Εβραίων,
οί οποίοι, μή διακρινόμενοι έπί γενναιότητι καί καρτερία είς τούς
πόνους, προσπαθούν διά φωνών καί κραυγών νά κινήσουν τήν συμπά-
θειαν τών άκουόντων καί τήν άγανάκτησιν αύτών εναντίον τοϋ άδι-
κήσαντος-

Ευθύς που γγίζεις τον 'Οβριό, τό μάτι του φωνάζει.

Διά τό φιλοχρήματον τών Βλάχων χαρακτηριστικώτατον είναι τό εξής"

Ό Βλάχος, αν δέν τοϋ πάρουν τό σκιάδι, δέν πλερώνει τό κουμέρκι.

Τό δέ άνέστιον καί φερέοικον τών 'Αθιγγάνων χαρακτηρίζεται συντο-
μώτατα διά τοϋ έξης"

"Εχει ό 'Αθίγγανος άχυλιά ;

Μερικαί τών γνωμών τούτων προέρχονται έκ μύθων, σχετιζόμε-
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ναι οΰτω πρός τά μνημονευθέντα ανωτέρω περιπαίγματα. Οίον λέγε-
ται περί τών 'Αθίγγανων

Τό γύφτο κάνονν βασιλιά κ' εκειός γυρεύει ρείκια,
τό όποιον προέρχεται έκ τοϋ γνωστοτάτου μύθου, καθ' δν

Μιά φορά ένα γύφτο ήθελαν να τον κάμουν βασιλιά καί καθο>ς
τον πήγαιναν στο παλάτι νά του βάλουν τήν κορώνα, πέρασαν άπό 'να
δάσος, όπου ήταν πολλά ρείκια. Ό γύφτος θυμήθηκε τήν παλιά του
τέχνη καί φώναξε' «27 ώραΐα ρείκια γιά κάρβουνο ! » Σάν τ' άκου-
σεν αύτό ό λαός, πού τόν συνώδευε, είδε πώς ό γύφτος πάντα γύ-
φτος θά μείνη καί τόν έστειλαν στη δουλειά του.

Δέν πρέπει όμως νά ύποτεθή, ότι πάσαι αί γνώμαι αύται προέρ-
χονται έκ τής παρατηρήσεως πραγματικών ελαττωμάτων. Πολλαί έχουν
τήν άρχήν αύτών απλώς είς τήν σκωπτικήν τοΰ λαοϋ διάθεσιν καί
διά τοΰτο βλέπομεν τοιαύτας λεγομένας περί πλειόνων καί τόπων κ Γι
λαών. Ούτω π. χ. διά τούς Καρδαμυλίτας τής Χίου λέγεται

'Εκατό Καρδαμυλΐτες
ένα γάδαρο φορτώναν,

δι' ου ψέγεται ή δήθεν άνικανότης των. Τό αύτό λέγεται καί περί
τών Μυτιληναίων

Δώδεκα Μυτιληναίοι φόρτωναν ένα γάδαρο
καί πάλιν εφώναζαν άνάθεμα στή μοναξιά,

καί περί ά'λλων ακόμη.

Παρατηρητέον δέ καί τοϋτο, ότι πολλαί τών γνωμών τούτων, αί
όποιαι έν αρχή κυριολεκτικώς έλέχθησαν, ώς άναφερόμεναι είς έλατ-
τώματα, τά όποια ανευρίσκει κανείς καί εις ά'λλους, μετεφέρθησαν
καί είς ά'λλας περιστάσεις καί έχρησιμοποιήθησαν ούτως ώς κυρίως
παροιμίαι. Ούτω π. χ. ή ανωτέρω περί τοΰ γύφτου γνώμη λέγεται καί
ώς παροιμία διά πάντα ά'νθρωπον, όστις τυχών καλυτέρας τύχης δέν
δύναται νά άποβάλη τήν έμφυτον χυδαιότητα ούδέ νά λησμονήση τάς
παλαιάς έξεις' τό δέ λεγόμενον περί τών Καρδαμυλιτών, λέγεται καί
παροιμιωδώς έπί οιωνδήποτε ανικάνων. Καί ά'λλαι δέ πλήν τών τοιού-
των γνώμαι, ποικίλην έχουσαι άρχήν, μεταφερόμενοι καθίστανται
παροιμίαι.

Καθ' δν δέ τρόπον πολλοί στίχοι ασμάτων, διηγουμένων τι, άπο-
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σπώμενοι καθίστανται παροιμιώδεις, ουτω καί δίστιχα ή άλλα μι-
κρά ςισμάτια ή καί στίχοι ασμάτων, εκφράζοντες τι γενικώτε-
ρον, κατήντησαν πολλάκις γνώμαι. Ούτω π. χ. τό άκόλουθον δίστιχον
λέγεται ώς γνώμη"

Ή αγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη,
θέλει λαγοϋ περπατησιά, πονλιον γληγορωσννη.

Επίσης καί τό εξής ασμάτων"

"Οποιος θέλει ν' άγαπήση,
θέλει νά χασομερήση'
θέλει κι άσπρα νά ξοδιάση,
και νά μή τά λογαριάση.

Τελευταΐον εις τάς γνώμας δύνανται νά καταλεχθοϋν καί διάφο-
ροι μ ν η μον ι καί ρήσεις, διά τών οποίων προσπαθεί ό λαός νά
εύκολύνη τήν εΰρεσιν ιδίως ημερών, εορτών κττ. Τοιαύτη π. χ. μνη-
μονική ρήσις είναι ή άκόλουθος'

"Ο,τι μέρα τοϋ Δανιήλ,
τέτοια μέρα τοϋ Χρίστου.

δ') Παροιμιώδεις φράσεις.

"Ο,τι άνωτέρω γενικώς ελέχθη περί τής φύσεως τών παροιμιω-
δών φράσεων ισχύει καί διά τάς νεοελληνικά ς. Είναι δέ αΰται καί
πολυπληθέστατοι καί πολλοϋ λόγου άξιαι, όχι μόνον, διότι άποτελοϋν
δείγμα τής ποιητικής δυνάμεως τοϋ λαοΰ έν τή δημιουργία ζωηρών
εικονικών εκφράσεων, άλλά καί διότι είς τάς πατροπαραδότους ταύτας
έκφράσεις άπεικονίζονται πολλάκις καταστάσεις καί δοξασίαι καί
έθιμα παρωχημένων χρόνων, αί δποιαι έκλιποϋσαι πρό πολλοϋ είς αύ-
τάς κατέλιπον τά ίχνη τής παλαιάς των ύπάρξεως. Ούτω π. χ. ή τόσον
κοινή φράσις, εφάγαμε ψωμί κι αλάτι, ή όποια συχνότατα επαναλαμ-
βάνεται πρός δήλωσιν τής στενής πρός τινα φιλίας, ύπενθυμίζει τήν
παλαιάν δοξασίαν, καθ° ήν ή κοινωνία τής τραπέζης άπετέλει δεσμόν
άρρηκτον μεταξύ τών κοινωνούντων αύτής, έφ° ού κατά πάσαν πιθα-
νότητα βασίζεται καί ό ιερός παρά τοις άρχαίοις θεσμός τής ξενίας.
Επίσης ή άνωτέρω παρατεθεΐσα φράσις, παίρνω τδ αίμα μον πίσω,
είναι λείψανον τοΰ παλαιοτάτου εθίμου τής έκδικήσεως, τής τιμωρίας
τοϋ φόνου διά φόνου τοϋ φονέως ή συγγενούς αύτοΰ.
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Καθ·' ον δέ τρόπον έχομεν φράσεις μεταφορικός παροιμιώδεις,
ούτως έχομεν καί λέξεις παροιμιώδεις, εις τάς οποίας πολλάκις
συγκεντροΰνται διάφοροι παρομοιώσεις καί δι' αύτό ισοδυναμούν πρός
όλόκληρον παροιμιώδη έκφρασιν. Ούτω λέγεται ή λέξις, ζημιαρόγατο,
ισοδυναμούσα πρός τήν φράσιν, σάν τή ζημιάρικη γάτα' ζονλιαρό-
γατο, οάν τή γάτα πον ζονλενει' μπακαλόγατος, παχνς σάν τό γάτο
τον μπακάλη κττ. Είναι δέ άξιαι προσοχής καί αί λέξεις αύται, διότι
τό αύτό πλήρες εικόνων πνεύμα καί ή αυτή σκωπτική διάθεσις τάς
ένέπνευσεν, ή όποία ενέπνευσε καί τάς παροιμίας.

Δ'. ΔΙΑΤΥΠΩΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ

Ώς πρός τήν διατύπωσιν καί αί νεοελληνικαί παροιμίαι καί έκ
τών γνωμών, όσαι δέν έκφέρονται ώς γενικαί ρήσεις, διακρίνονται, ώς
παρετήρησεν ό εκδότης βυζαντινών παροιμιών 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
μορφήν γενικωτέρας ρήσεως. Ούτω π. χ. λέγομεν οί "Ελληνες

Κάποιον χάριζαν γομάρι
και τό κοίταζε ατά δόντια,

παροιμίαν, ή όποία έχει εντελώς άφηγηματικόν, άνεκδοτικόν χαρακτήρα,
ένώ οί Ευρωπαίοι τήν αυτήν παροιμίαν έκφέρουν ύπό τόν τύπον γε-
νικής ρήσεως"

Τό χαρισμένο άλογο δέν πρέπει và κοιτάζη κανείς ατό οτόμα.

Μεταβάλλουν δηλαδή τό άνέκδοτον, τόν μΰθον, είς γενικήν γνώμην,
είς παράγγελμα. Ή πρόοδος αύτη τής παροιμίας πρός τήν γενικωτέ-
ραν ρήσιν έχει γίνει καί εις πολλάς τών νεοελληνικών παροιμιών, ώς
παρετηρήσαμεν ήδη. Καί αύτής δέ τής άνωτέρω παροιμίας φέρονται
παραλλαγαί, πλησιάζουσαι πρός τήν εύρωπαϊκήν, οίον

Τό χαρισμένο άλογο στά δόντια δέν τό βλέπονν,

άλλ' έν τω συνόλψ ή παρατήρησις τοΰ Krumbacher είναι δρθή.

Ό δέ ζωηρότατα δραματικός χαρακτήρ τών ελληνικών παροι-
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μιών εμφανίζεται εις μέγα πλήθος αύτών, αΐτινες έκφέρονται ύπό
μορφήν βραχέος διαλόγου, ώς π. χ.

Τί κάνεις Γιάννη ; — Κουκκιά απέρνω.

Ώς πρός τόν χαρακτήρα τούτον, τόν άφηγηματικόν καί δραματι-
κόν, αί έλληνικαί παροιμίαι, κατά τήν παρατήρησιν τοΰ Krümbacher,
δεικνύουν ομοιότητα πρός τάς παροιμίας τών Αράβων καί τών Τούρ-
κων, χωρίς όμως διά τοΰτο νά προϋποθέτουν καί ανατολικός επιδρά-
σεις, τοΰθ' όπερ άλλως έλέγχει καί ή όμοιότης αύτών πρός τάς άρχαίας.

*

* *

"Ως πρός τό ζήτημα τοΰτο, τής σχέσεως δηλαδή τών νεοελληνικών
παροιμιών πρός τάς άρχαίας, ό αύτός Krumbacher παρετήρησεν, ότι
μεταξύ τών άρχαίων παροιμιών άφ' ενός, καί τών βυζαντινών καί νεω-
τέρων άφ' ετέρου, ύπάρχει διακοπή τής παραδόσεως, τήν οποίαν δικαιο-
λογεί ή μεταβολή τοΰ βίου καί τών ιδεών τοΰ λαοΰ, μετά τήν ρωμαϊκήν
κυριαρχίαν καί τήν έπικράτησιν τοΰ Χριστιανισμού.Ή γνώμη αύτη είναι
παντελώς άστήρικτος. Οί άρχαίοι παροιμιογράφοι, ώς παρατηρεί ό
'ίδιος, δέν περιέλαβον ειμή έλαχίστας λαϊκάς παροιμίας, πλείστα δέ
άποσπάσματα έκ συγγραφέων. Τό ότι δέκαίαί έλάχισται αύται καθαρώς
λαϊκαί άρχαίαι παροιμίαι δέν άνευρίσκονται καί είς τάς βυζαντινάς,
πράγμα τό οποίον έ'καμε τόν Krumbacher νά νομίση, ότι πρόκειται
περί διακοπής τής παραδόσεως, έξηγειται έκ τούτου, ότι αί βυζαντινοί
συλλογαί κατηρτίζοντο ώς συμπληρώματα τών συλλογών τών άρχαίων
παροιμιών καί τοιοΰτον είχον σκοπόν. Ούτως ή έν τω Λαυρεντιανώ
κώδικι συλλογή τοΰ Πλανούδη έχει τήν έπιγραφήν, «"Ε τ ε ρ α ι πα-
ροιμίαι δημώδεις, αυλλεγειααι παρά τοΰ οοφωτάτου κυροΰ Μαξίμου
τοΰ Πλανούδη·», δι' ής αύτη συνάπτεται πρός τήν προτασσομένην συλ-
λογήν, «Παροιμίαι δημώδεις κατά οτοιχεϊον», ήτις δέν διαφέρει τής
φερομένης έπ' δνόματι τοΰ Ζηνοβίου1. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει
είναι εύνόητον, δτιτά συμπληριόματα βεβαίως δέν ήδύναντο ούδ' έπρεπε
νά περιέχουν καί τάς παροιμίας τών κυρίων θεωρουμένων συλλογών.

Άλλά πλήν τούτου ή συνέχεια τής παραδόσεως άποδεικνύεται καί
θετικώς, αφοϋ δημώδεις παροιμίαι άρχαίαι έξακολουθοΰν εισέτι νά φέ-

1) Ott. CRUSIUS, Über die Sprichwörtersainmlung des Maximus Pla-
nudes έν Rhein. Museum, τόμ. 42 (1887), σ. 391 κβ.
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ρωνται είς to στόμα τοϋ λαοϋ. Οίίτω π. χ. λέγεται σήμερον ή παροιμία

Τον γαδάρον μϋθον έλεγαν
κι αντος τ' αντιά τον έοειε.

"Ελεγον καί οί αρχαίοι

"Ονω τις έλεγε μνθον, δ δέ τά ώτα εκίνει.

Τό δέ περίεργο ν είναι ότι καί ή ολίγον ταύτης παραλλάσσουσα

Γαϊδάρον λύραν έπαιζαν
κι αντος τ' αντιά τον τάραζε,

είχε τήν άντίστοιχον αυτής εις τήν αρχαιότητα, εάν κρίνη τις έκ τής
χρησιμοποιήσεώς της κατά διαφόρους τύπους ύπό τών συγγραφέων,
ώς τοϋ Λουκιανού καί άλλων"

"Ονος λύρας ακούει κινών τά ώτα.

Δυστυχώς δέν είναι εύκολον νά κρίνωμεν περί τοϋ ποσοϋ τών έκ
τής αρχαιότητος εις τό στόμα τοϋ λαοϋ περισωθεισών παροιμιών, διότι
ή άρχαία παράδοσις, ώς παρετηρήσαμεν άνωτέρω, είναι έλλιπεστάτη.
"Οτι δέ καί αί άρχαΐαι είχον τόν αύτόν άνεκδοτικόν χαρακτήρα, τόν
όποιον έχουν καί αί σημεριναί, διακρίνει τις καί έκ τών άνωτέρω πα-
ρατεθέντων παραδειγμάτων, άναγνωρίζουν δέ καί αύτοί οί άρχαΐοι
παροιμιογράφοι σχετίζοντες, ώς εΐδομεν, τάς παροιμίας πρός τούς μύ-
θους. Ώς δέ πλεΐσται τών παροιμιών παρά τοις άρχαίοις ήσαν έμμε-
τροι, ούτω καί παρ' ήμΐν μέγα μέρος. Θά ήξιζε δέ τόν κόπον ή με-
λέτη τών μέτρων αύτών, ή όποία μέχρι τοϋδε δέν έχει γίνει.

Ώς πρός τάς βυζαντινάς, παρ' όλας τάς παρακολουθούσας θεο-
λογικός ερμηνείας, τήν πλήρη ταυτότητα αύτών πρός τάς νεοελληνι-
κός άνεγνώρισεν ήδη ό Krumbacher, δύναται δέ εύκολώτατα νά άνα-
γνωρίση πάς Νεοέλλην, όστις ήθελε λάβει τόν κόπον νά διατρέξη τάς
συλλογός ταύτας.

Ε'. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ

Αί παροιμίαι έν γένει είναι καί διό τόν έλληνικόν λαόν ή πατρο-
παράδοτος σοφία, ή περιβεβλημένη τό απόλυτον κύρος τής παλαιότη-
τος καί τής παραδόσεως, ή δέ πίστις αύτοϋ είς τήν άλήθειάν των
είναι άπόλυτος. "Οσοι λ,όγοι λέγονται ονλοι αληθινοί είναι, Λόγος
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πού λέγεται ψωματινός δέν είναι, Τά παραμύθια \ όλα αλήθεια,
λέγουν περί αυτών έν Πελοποννήσω' Τά παλαιινά λόγια δέν παράρ-
χονται, έν Κρήτη. Ή δέ πίστις αΰτη φθάνει μέχρι τοΰ σημείου, ώστε
νά θεωρώνται αί παροιμίαι ώς θεία ρήματα, ισάξια καί τοΰ Ευαγγε-
λίου. Τών πρωτινών τά λόγια Θεού λόγια, λέγουν έν Σίφνιο' Τών
πρωτινών τά λόγια είν' ευαγγέλια, έν Κυθήροις Βεβαίως δέν διέ-
φυγε τήν άντίληψιν τοΰ λαοΰ ότι συχνάκις, αί παροιμίαι αύται αντι-
φάσκουν πρός άλλήλας, καί διά τοΰτο ορθότατα παρατηρεί, δ λόγος
έχει αντίλογο. Τοΰτο όμως δέν έλαττώνει καθόλου τήν πεποίθησίν
του είς τήν άλήθειάν των.

Άλλά καί ανεξαρτήτως τής γνώμης τοΰ λαοΰ ή σπουδαιότης τής
μελέτης τών παροιμιών είναι μεγίστη καί δέν έχει ανάγκην πολλών
λόγων διά νά γίνη καταφανής καί έρμηνευθή. Εις τά βραχέα ταΰτα
φρασίδια δύναται κανείς άνευ υπερβολής νά εί'πη ότι κατοπτρίζεται
ολόκληρος ή ψυχή καί ό βίος ενός εκάστου λαοΰ καί διά τοΰτο αποτε-
λούν πηγήν πολύτιμον διά τήν έρευναν πάσης τοΰ βίου τοΰτου εκδηλώ-
σεως. Ώς γλωσσικοί τρόποι, ώς εκφράσεις γλωσσικαί, πλήν τοΰ
καθαρώς γλωσσικού ενδιαφέροντος, τό όποιον παρουσιάζουν, παρέχουν
καί εικόνα σαφή τοΰ τρόπου, καθ° δν έκαστος λαός διατίθεται καί
σκέπτεται καί τά διανοήματα αύτοΰ εκφράζει εις τάς προσπιπτούσας
εκάστοτε έν τώ βίω αύτοΰ περιστάσεις. Ώς ΰ λ η, ώς περιεχόμενον, πα-
ρέχουν σπουδαιοτάτας καί πολλάκις μοναδικός ειδήσεις διά πάσας τοϋ
βίου τάς εκδηλώσεις. Μύθοι καί παραδόσεις, ήθη καί έθιμα, δοξασίαι
καί προλήψεις, ή λαϊκή φιλοσοφία καί τό δίκαιον, κοινωνικαί άντι-
λήψεις καί καταστάσεις νεώτεραι καί παλαιότεροι, ιστορικά άκόμη γε-
γονότα ευρίσκονται άποτυπωμένα εις τάς βραχείας ταύτας ρήσεις, ή
δέ μελέτη αύτών μάς άποκαλύπτει ού μόνον τάς σημερινός τοΰ λαοΰ
αντιλήψεις καί τόν σημερινόν του βίον, άλλά πολλάκις καί καταστά-
σεις [καί άντιλήψεις παλαιοτέρας, αί όποίαι προ πολλοϋ έκλιποΰσαι,
ενίοτε εις αύτάς μόνον οιονεί έν άπολιθώσει διετήρησαν τήν ύπαρξιν
αύτών. Ούτω π. χ. ή παροιμία

"Οποιος έχει πολύ πιπέρι βάζει καί στα λάχανα,

τής οποίας ή άλληγορία σήμερον είναι ακατανόητος, μάς ύπομιμνή-
σκει χρόνους παλαιούς, κατά τούς οποίους έ'νεκα τής άραιάς συγκοι-

1) Πρβλ. καί τό έν Σικελίςι λεγόμενον, Li rnutti su' Vancelii di missa.
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νωνίας πρός τάς πεπεροφόρους χώρας τής 'Ανατολής τό πέπερι εθεω-
ρείτο ώς τι είδος πολυτελείας. Ή παροιμία

"Αν βρέξη δ 'Απρίλης δώδεκα και δ Μάης μιά καί φίνα,
άξίζει τ' άλαφόπουλο μ' ολη τήν ελαφίνα,

μολονότι σήμερον παρερμηνευθεΐσα, μας ύπομιμνήσκει άπώτατον παρελ-
θόν, ότε θυσίαι έλάφων έγίνοντο δια τήν προαγωγήν τής αρχομένης
βλαστήσεως

"Οθεν ή μελέτη τών παροιμιών δύναται νά άποβή λίαν επωφε-
λής εις τούς έρευνητάς, τούς ερευνώντας οιανδήποτε τοΰ βίου τοΰ
λαοΰ έκδήλωσιν, είτε μύθους καί παραδόσεις, είτε ήθη και έθιμα και
δοξασίας, ει'τε τό δίκαιον καί τήν φιλοσοφίαν, είτε κοινωνικός αντι-
λήψεις καί καταστάσεις, είτε καί αυτήν τήν έσωτερικήν καί έξωτερι-
κήν ίστορίαν αύτοΰ. 'Αφήνω κατά μέρος τήν μεγίστην ώφέλειαν, τήν
οποίαν έχει νά προσπορισθή έξ αύτών ό μελετητής τής άρχαιότητος
καί τοΰ Βυζαντίου. Φράσεις καί μΰθοι παλαιοί καί πολλάκις καί γεγο-
νότα άπομνημονεύονται ή ευρίσκουν τήν ερμηνείαν αύτών είς τά έκ
τοΰ παρελθόντος περισωθέντα ταΰτα λείψανα, εις τήν ζωντανήν αυτήν
παράδοσιν, ή όποία άποτελεί μοναδικόν συμπλήρωμα τής κεκολοβω-
μένης γραπτής παραδόσεως.

Ç'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ

Έκ τών άνωτέρω γίνονται καταφανή όσα πρέπει νά προσέχη
ό συλλογεύς κατά τήν συλλογήν τών παροιμιών, διά νά πληροί ή συλ-
λογή αύτοΰ πάσας τάς άπαιτήσεις τής επιστήμης. 'Αφήνω κατά μέρος
τήν πίστιν καί τήν άκρίβειαν τής καταγραφής γλωσσικώς, ή όποία εί-
ναι γενική άπαίτησις δι' όλα τά λαϊκά μνημεία τοΰ λόγου. Έν πρώ-
τοις πρέπει εκάστη παροιμία νά συνοδεύεται καί ύπό τής ερμηνείας
αύτής. Ερμηνείαν δέ λέγοντες έν ταΐς παροιμίαις έννοοΰμεν ού μόνον
τήν γλωσσικήν ερμηνείαν, οσάκις άπαιτεΐται τοιαύτη, άλλά κυρίως τήν
περίστασιν, καθ' ήν αύτη λέγεται καί ή όποία καί ερμηνεύει τήν άλ-
ληγορίαν τής παροιμίας.

"Επειτα, επειδή, ώς εϊπομεν, καί αί κυρίως παροιμίαι, άλλά καί
πολλαί γνώμαι, προέρχονται έκ παροιμιωδών μύθων καί περιστατι-
κών τοπικών, άνευ τής γνώσεως τών οποίων είναι αδύνατον νά έν-

1) ΣΤΙΛΠ. Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, Θυσία έλάφου κτλ., Λαογρ., τόμ. ί', σ. 204.
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νοήση κανείς τήν παροιμίαν, είναι ανάγκη δ συλλογεύς νά άναζητή
καί τόν μΰθον ή τό περιστατικόν, εκ τοΰ οποίου ή παροιμία προήλ-
θεν. 'Ιδίως ή έξακρίβωσις τοπικών περιστατικών, εξ ών προέκυψαν
παροιμίαι, είναι άξιολογωτάτη, διότι μάς αποκαλύπτει αύτήν τήν γέ-
νεσιν αύτών. Πλήν τούτων καί ή κατάταξις τών συνειλεγμένων πρέ-
πει νά είναι κατά τό σύστημα, τό όποιον άνωτέρω ύπεδείξαμεν, διά
νά είναι ή συλλογή εις πάντα έπιστήμονα εύχρηστος.

Αί παροιμίαι μαζί μέ τά ασματα είναι τά προσελκύσαντα περισσότερον
τήν προσοχήν τών συλλογέων καί διά τοΰτο πολυπληθείς συλλογαί μέχρι
τούδε έχουν γίνει. Τούτων τάς μέχρι τοϋ 1899 ευρίσκει τις πάσας άναγε-
γραμμένας είς τόν Α' τόμον τών Παροιμιών τοϋ ν. γ. πολιτου, όστις καί
τάς περιέλαβε πάσας είς τό μέγα καί μνημειώδες αύτοϋ έργον, τό όποιον
δυστυχώς δέν ήδυνήθη νά φέρη είς πέρας διακοπείσης τής Βιβλιοθήκης Μα-
ρασλή, είς τήν οποίαν έξεδίδετο. Τοϋ έργου έξεδόθησαν τέσσαρες μόνον
τόμοι, περιλαμβάνοντες τάς μέχρι τής λέξεως ελεώ παροιμίας, άπό τού 1899-
1902. "Εκτοτε έδημοσιεύθησαν καί νέαι συλλογαί καί είς άλλα μέν περιο-
δικά καί βιβλία, κυρίως όμως είς τούς τόμους τής Λαογραφία;, τών όποιων
αί πλουσιώτεραι είναι ή τοϋ α. παπαδοπουλου έκ Πόντου έν τόμ. Ç',
σ. 3-77, τοϋ γ. αναγνωστοπουλου έκ Ζαγορίου έν τόμ. Β', σ. 307 κέ.,
τοϋ ορ. σχινα έκ Σερρών έν τόμ. Γ', σ. 180 κέ. καί τοϋ γερ. καψαλη έκ
Κοζάνης καί τών πέριξ έν τόμ. ζ", σ. 452 κε.

[ Διά τάς νεωτέρας συλλογάς βλ. είς τήν λαογραφικήν βιβλιογραφίαν έν
τή Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 5, σ. 216-219. 8, σ. 252 -257. 9110,
σ. 273-280. 11/12, σ. 113 - 118, 370 -371. 15/1.5, σ. 151-154. Είδικώτερον
ώς πρός τήν κατάταξιν αύτών βλ. τήν μελέτην τοϋ δημ. σ. λουκλτου, Ζη-
τήματα κατατάξεως παροιμιών, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. Ç' (1950/51),
σ. 245-296. Διά τάς βυζαντινάς παροιμίας βλ. φαιδ. κουκουλε, Βυζαντινών
βίος καί πολιτισμός, τόμ. Ç', 1955, σ. 336 - 451].
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ

I. ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Αϊνιγμα σήμερον είναι ή δι' εικονικής, ώς επί τό πλείστον,
περιγραφής παράστασις .πράγματος τίνος ή ενεργείας, ή όποία χάριν
πνευματικής παιδιάς προβάλλεται ώς ερώτημα, όπως μαντεύση ό έρω-
τόμενος τήν ύποκρυπτομένην εννοιαν.

Ώς εικονική περιγραφή τό αίνιγμα είναι βεβαίως προϊόν τής
αυτής μυθοπλαστικής φαντασίας και διανοήσεως, ή όποία εγέννησε
τάς παραδόσεις και τούς μύθους και τάς αλληγορίας καί εν μέρει καί
τάς παροιμίας, πρός τά όποια πάντα πολλάκις καί σχετίζεται, τίς
όμως ή αρχή αύτοΰ δέν είναι ευκολον, μετ' ασφαλείας νά λεχθή.
"Οσα μόνον δύναται κανείς μέ κάποιαν πιθανότητα νά εΐπη είναι τά
εξής.

Έν πρώτοις τό αίνιγμα, έπειδή προϋποθέτει κάποιαν διανοητι-
κήν άνάπτυξιν καί δύναμιν συγκριτικήν, ή όποία δέν απαντάται είς
τούς έν τή κατωτάτη βαθμίδι ισταμένους λαούς, δέν είναι πιθανόν
ότι έγεννήθη ώς αύτόματον προϊόν τής ανθρωπινής ψυχής, έξ ίσου
καί αύτομάτως γεννώμενον παρ' άπασι τοις λαοΐς, όπως είναι λ. χ.
τό ασμα, αί παραδόσεις, ή πίστις είς τήν ψυχήν καί τούς δαίμονας, ή
μαγεία κττ.'Απαιτεί προσοχήν καί διανόησιν καί ά'σκησιν πνευματικήν,
τήν οποίαν μόνον προηγμένα ατομα έντός προηγμένου δπωςδήποτε
πολιτισμού δύνανται νά ασκήσουν. 'Απόδειξις δέ τούτου είναι καί τό
γεγονός, ότι τό αίνιγμα ανευρίσκεται μόνον εις τούς πεπολιτισμένους
λαούς καί είς τούς εύρισκομένους εις τάς ανωτέρας βαθμίδας τής βαρ-
βαρότητος, 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 αναμ-
φισβητήτως καί τήν έπίδρασιν τών προηγμένων ασιατικών λαών.
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Πλήν τής θεωρητικής ταύτης παρατηρήσεως εις τό αύτό συμπέ-
ρασμα μας φέρει και ή εύρυτέρα έξέτασις τής θέσεως τού αινίγματος
είς τούς διαφόρους λαούς, νεωτέρους καί παλαιοτέρους. 'Ενώ δηλ.
σήμερον τό αίνιγμα είς ημάς, καθώς καί είς όλους τούς πεπολιτισμέ-
νους λαούς, κατήντησεν απλή πνευματική παιδιά καί μάλιστα τών
παιδίων, είς πολλούς άλλους νεωτέρους καί παλαιοτέρους έχει καί είχε
πολύ σοβαρώτερον χαρακτήρα. Ούτως εις τούς Bassoutos τά αινί-
γματα άποτελούν μέρος άπαραίτητον τής παιδεύσεως, γίνεται δ' έπί
τούτω διδασκαλία είς τούς παΐδας.

'Αλλού συνάπτεται πρός τήν λατρείαν. Ούτω π. χ. εις νήσους
τινάς τής Μαλαισίας οί φύλακες τοΰ νεκρού προ τοΰ ενταφιασμού
προτείνουν πρός άλλήλους αινίγματα. Ή αύτή περίπου συνήθεια έπι-
κρατεί καί εις τήν Βρετάννην, όπου οί γέροντες μετά τόν ένταφιασμόν,
αντί νά μετάσχουν τοΰ έπιταφίου δείπνου, παραμένουν είς τό νεκρο-
ταφείον καί άπευθύνουν πρός άλλήλους αινίγματα. Εις 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 ύποβοηθήσουν τήν βλάστησιν τής δρύζης. Είς τήν
Ίνδοκίναν επίσης υπάρχουν έορταί, κατά τάς οποίας ή λύσις αινιγμά-
των θεωρείται άπαραίτητος, αμείβονται δέ οί λΰται.

'Αλλά πολύ μεγαλυτέρα ήτο ή σημασία τοΰ αινίγματος είς τούς
αρχαίους λαούς. Ούτως είς τούς αρχαίους 'Ινδούς κατά τήν μεγίστην
έορτήν τής θυσίας τοΰ ίππου έγίνετο άγών αινιγμάτων μεταξύ τών
ιερέων. Οί Βέδαι περιέχουν άρκετά τοιαύτα αινίγματα. Εις δέ τά νεώ-
τερα συγγράμματα άναφέρονται πλείστοι τοιούτοι άγώνες, είς τούς
οποίους τά έπαθλα ήσαν σημαντικώτατα. Ό βασιλεύς Janaka προθέ-
τει διά τόν νικητήν χιλίας αγελάδας, φερούσας κεχρυσωμένα τά κέ-
ρατα. Ό δέ βασιλεύς 'Αλέξανδρος κατά τάς περί αύτοΰ παραδόσεις
απηύθυνε διαφόρους αινιγματικός έρωτήσεις είς τούς 'Ινδούς γυμνο-
σοφιστάς, τούς όποιους ήπείλησε διά θανάτου, αν δέν δυνηθούν νά
απαντήσουν.

'Επίσης εις τούς Άσσυροβαβυλωνίους δέν ήτο άγνωστον τό αίνι-
γμα, είς δέ τούς Εβραίους άπεδίδετο μεγάλη σπουδαιότης είς αύτό.
Καί βασιλείς αγωνίζονται δι' αινιγμάτων, τήν δέ ήτταν αύτών πλη-
ρώνουν είς βαρύτατα στοιχήματα. Ούτως ό βασιλεύς τής Τύρου Χιράμ
άναγκάζεται νά πληρώση εις τόν σοφόν Σολομώντα μεγάλα χρημα-
τικά ποσά, διότι δέν ήδυνήθη νά λύση τά προβληθέντα εις αύτόν αι-
νίγματα. Είς τό τέλος όμως τόν νικά τή βοηθεία Τυρίου τινός 'Αβδή-
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μονος καί τόν αναγκάζει νά πληρώση πολλαπλάσια. Ή βασίλισσα τοΰ
Σαβά, άκοΰσασα περι τοΰ μεγαλείου καί τής σοφίας τοΰ Σολομώντος
καί επιθυμούσα νά λάβη πείραν αυτής, προσέρχεται είς τήν 'Ιερουσα-
λήμ κομίζουσα άπειρα δώρα καί υποβάλλει εις αυτόν διάφορα αινί-
γματα, τά όποια έκεϊνος λΰει ευχερώς πρός μέγαν αύτής θαυμασμόν.

Εις τό περσικόν Βιβλίον τών βασιλέων (Schachname) τοΰ
ποιητοΰ Firdusi δ 'Αλέξανδρος δοκιμάζων τόν ύπό τοΰ Ίνδοΰ βασι-
λέως Keid άποσταλέντα αύτω σοφόν άγωνίζεται πρός αυτόν δι' αινι-
γματικών πράξεων, καί άλλοι δέ τοιοΰτοι άγώνες μεταξύ βασιλέων
άναφέρονται. Ό βασιλεύς διά νά είναι μέγας πρέπει νά νικά ού μόνον
διά τής δυνάμεως, άλλά καί διά τής σοφίας. 'Εάν αύτός δέν είναι σο-
φός, πρέπει νά διατηρή περί αύτόν σοφούς.

Τά αυτά εύρίσκομεν καί είς τούς Αιγυπτίους, τά αύτά δέ έπανα-
λαμβάνονται καί εις τούς 'Άραβας, είς δέ τό μυθολογικόν αύτών βι-
βλίον, τήν Χαλιμάν, πλέον ή άπαξ τό αίνιγμα άποτελεΐ τόν πυρήνα
τής διηγήσεως. Εις τούς μύθους τών αρχαίων Γερμανών δ θεός Odin
άγωνίζεται δι' αινιγμάτων πρός τόν γίγαντα Wafthrudhnir μέ έπα-
θλον τήν κεφαλήν αύτοΰ.

Εις τούς μύθους τέλος καί τόν βίον τών άρχαίων Ελλήνων τήν
αύτήν σπουδαιότητα είχε τό αίνιγμα. Ούτω λέγεται, ότι ό Κάλχας
άπέθανεν ηττηθείς είς άγώνα αινιγμάτων ύπό τοΰ μάντεως Μόψου,
ώσαύτως δέ καί ό "Ομηρος άπέθανε, διότι δέν ήδυνήθη νά λύση τό
αίνιγμα τών αλιέων τής "Ιου, ό'σσ' έ'λομεν λιπόμεσθα, δσ' ονχ έλομεν
φερόμεσθα, διά τοΰ οποίου ούτοι ήννόουν τάς συλληφθείσας φθείρας
των" είναι δέ γνωστός ό μΰθος τής θηβαϊκής Σφιγγός, ή όποία
κατέτρωγε πάντας, τούς μ ή δυναμένους νά λύσουν τό προτεινόμενον
αίνιγμα. Αί παραδόσεις αύται βεβαίως δέν είναι ίστορικαί άλήθειαι,
άλλ' δπωςδήποτε μαρτυροΰν περί τής σπουδαιότητος, ή όποια άπεδί-
δετο είς τά αινίγματα καί τήν λύσιν των.

Κατά τούς ιστορικούς χρόνους τά αινίγματα ήσαν έν χρήσει ώς
πνευματικαί παιδιαί έν τοις συμποσίοις, άλλ' εις αύτά δέν άπηξίουν
νά λάβουν μέρος καί οί σοφοί, προβάλλοντες είς τούς ομοτέχνους των
γρίφους αίνιγματώδεις καί άλλα άπορα προβλήματα. Ήτο δέ τόσον
τό ένδιαφέρον καί τόση σπουδαιότης άπεδίδετο είς τήν λύσιν τών αινι-
γμάτων τούτων, ώστε ό άποτυγχάνων έκινδύνευε νά χάση πάσαν τήν
έπί σοφία ύπόληψιν αύτοΰ. Ουτω διηγούνται περί τίνος Διοδώρου
Άλεξανδρέως, ότι άπέθανεν έκ λύπης, μή δυνηθείς νά λύση άπορά τινα
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προβλήματα τοϋ μεγαρικοΰ φιλοσόφου Στίλπωνος, προβληθέντα έν
τινι συμποσίω παρά τω Πτολεμαίφ.

Ή πρός τό αίνιγμα αύτη κλίσις εμφανίζεται, ως ήδη παρετηρή-
σαμεν, καταφανής και εις τάς γνώμας τών σοφών καί εις τούς φιλο-
σόφους καί εις τήν ποίησιν έν γένει καί μάλιστα τήν γνωμικήν καί
πρό παντός εις τούς χρησμούς. Τοιαϋτα αινιγματικά είναι τά κατ'
έρωταπόκρισιν αποφθέγματα τών σοφών καί φιλοσόφων τοΰ Θαλοϋ,
τοΰ Πυθαγόρου, τοΰ 'Ηρακλείτου καί ά'λλων, αί ήθικαί διδασκαλίαι
τών πυθαγορείων καί πλεΐσται διδασκαλίαι τών γνωμικών ποιητών.
Οί δέ χρησμοί καί μάλιστα τοΰ κατ' έξοχήν μαντείου τών Ελλήνων,
τοΰ μαντείου τών Δελφών, ήσαν αύτόχρημα αινίγματα. Άλλα καί εις
τήν λατρείαν ήσαν έν χρήσει, ώς κατά τά Άγριόνια τοΰ Διονύσου
καί τήν έορτήν τοΰ Άδώνιδος έν Σάμω. Εις τούς Αλεξανδρινούς χρό-
νους ού μόνον συλλογαί αινιγμάτων είς βιβλία κατηρτίσθησαν, αλλά
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 Μιχ. Ψελλού, τοΰ Μακρεμβολίτου
καί άλλων. Πλήν τούτων πολυάριθμα είναι καί τά θρησκευτικά αινί-
γματα, τά όποια άνευρίσκομεν εις διάφορα βυζαντινά βιβλία έρωταπο-
κρίσεων, τά όποια περιεΐχον εις ερωτήσεις καί άποκρίσεις πάντα τά
θέματα, τά οποία άπησχόλουν τό άργόσχολον καί στενοκέφαλον θρη-
σκευτικόν πνεύμα τών καλογήρων, άποτελοΰντα είδός τι καλογηρικών
κατηχήσεων. Έν αύτοις άνευρίσκομεν ερωτήσεις περιέργους, όπως
Πότε επλασεν δ Θεός τόν 'Αδάμ ; ποιον μήνα και εις τάς πόσας τον
μηνός και ποίαν ήμέραν ; — Ποίαν ήμέραν εξεβλήθη ό 'Αδάμ εκ
τον Παραδείαον ; — Πώς ώνομάζοντο οι άγγελοι οί κνλίσαντες τόν
λίθον εκ τής θύρας τον μνημείον ; — Πόθεν ήτο τό μύρον, δι' ον
ήλειψεν ή Μαρία τονς πόδας τον Χριστού ; κττ. "Επειτα έρωτήσεις
είς διάφορα χωρία τών γραφών καί ιδίως τών ψαλμών καί τών εύαγ-
γελίων, ώς καί διά διαφόρους ενεργείας τοΰ Χριστού ή τοΰ Μωΰσέως
καί τών προφητών, εις τάς οποίας δίδονται έρμηνεΐαι, ώς έπί τό πλεΐ
στον, παραδόξως συμβολικοί καί άλληγορικαί.

Πλήν όμως τούτων εύρίσκομεν καί έρωτήσεις αύτόχρημα αινι-
γματικός, αί όποιαι συγκεντρώνουν έξαιρετικά τινα γνωρίσματα προσώ-
που τινός ή γεγονότος καί προβάλλονται, όπως έκ τών γνωρισμάτων
μαντευθή τό πρόσωπον ή τό γεγονός. II. χ. Τις δις άπέθανεν, άπαξ
εγεννήθη ; 'Απόκρ. Ό Λάζαρος. — Ποιος εΐχεν ούδέν καί έτερος
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είχε πολλά καϊ άπήλθεν δ έχων πολλά προς τδν μή έχοντα ουδέν
αΐτούμενος λαβείν παρ' αύτοΰ, δ πρδτερον ουκ εΐχεν ; Ά π ό κ ρ. Ό
έχων ουδέν ήτον δ Πρόδρομος 'Ιωάννης και δ έχων πολλά ήτον δ Χρι-
οτός πρδς τόν Ίωάννην τδν Πρόδρομον, αΐτούμενος λαβείν τό βά-
πτισμα.—Ποίος προφήτης άπέθανεν και τό μνήμα αύτοΰ περιεπάτει
και δ νεκρός έψαλλεν ; Ά πόκρ. Ό Ίωνάς εν τή κοιλία τοΰ κήτους.

ΠολλαΙ εκ τών ερωτήσεων τούτων έχουν τελείαν μορφήν αινίγμα-
τος, δυνάμεναι νά ονομασθούν θρησκευτικά αινίγματα, ώς

"Αλαλος γραμματικός άγραφον χαρτίν βαστάζει.

'Απόκρ. Ή περιστερά είς τόν Νώε.

Άνευρίσκομεν δέ μεταξύ τών έρωταποκρίσεων τούτων, μέ θεο-
λογικήν ένίοτε έρμηνείαν, όπως συμβαίνει καί εις τάς παροιμίας, καί
αινίγματα κοσμικής αρχής, τά όποια φέρονται καί σήμερον είς τό στόμα
τοΰ λαοΰ, ώς π. χ. Τί τά δύο μάχονται και δύο στήκονται και δύο
τρέχονται και δύο καταβαίνονται ; 'Απόκρια ι ς. Δύο στήκονται,
είσιν ό ουρανός και ή γη' δύο κα(τα)τρέχονται, δ ήλιος και ή σελήνη'
δύο καταβαίνονται, ή νύξ και ή ημέρα' και δύο μαχόμενοι, ή ζωή
και δ θάνατος '. Πρός τοΰτο παράβαλε τό νεοελληνικόν

Τà δυο καλά στεκούμενα,
τά δυο συμπερπατούμενα,
τά δυο πού δέν ταιριάζουνε,
τά δυο που δέ λαγιάζουνε.

(Ό ήλιος καί τό φεγγάρι).

Έπειτα: Τίς άναμέσον δύο λίθων ήλλαξεν τό όνομα καϊ τήν
θεωρίαν ; 'Α πόκρ. Ό σϊτος εν τω μυλώνι. Πρός τοΰτο παράβαλε
τό νεοελληνικόν

Χίλιοι πάνε κ' έρχονται
καϊ αυναπανταίνονται

τους λειώνουν τά κορμάκια τους κι άλλάζει τ' δνομά τους.

Έκ πάντων τών άνωτέρω καταφαίνεται ή σπουδαιότης τοΰ αινί-
γματος έν τω βίω πολλών νεωτέρων καί παλαιοτέρων λαών. Πάς,
όστις ήθελε νά διακρίνεται ώς πεπαιδευμένος, νά έχη τήν φήμην σοφοΰ
καί συνετού, έπρεπε καί τής πατροπαραδότου σοφίας τών αινιγμάτων

1) G. HEiNRici, Griechisch - byzantinische Gesprächsbiiclier, σ. 56, 8.
Βλ. καί ·\ν. Schultz, έν Λαογρ., τόμ. Δ', σ. 361.
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νά είναι γνώστης, καί ικανός νά μαντεύη τήν σημασίαν παντός λόγου
καί πάσης πράξεως αινιγματικής, προβαλλόμενης εις αυτόν. Ή λύσις
τών αινιγμάτων άπετέλει τό μέτρον τής μορφώσεως καί τής σοφίας
τών πεπαιδευμένων. Ό άποτυγχάνων διεκινδΰνευεν ού μόνον τήν φή-
μην τοϋ σοφοΰ, άλλά καί χρήματα πολλάκις πολλά καί ενίοτε καί τήν
κεφαλήν.

*

* *

Έν βήμα περισσότερον πρός τήν άρχήν τοϋ αινίγματος μάς επι-
τρέπει νά κάμωμεν ή έξέτασις αύτών τών αινιγμάτων. Πολλά έξ αύτών
δέν είναι ίδιον κτήμα ενός μόνον λαοϋ αλλ' ευρίσκονται ύπό διαφόρους
παραλλαγάς καί είς πολλούς άλλους, σχεδόν εις δλους τούς λαούς τοϋ
παλαιού κόσμου. Δέν είναι δέ ή φύσις τών κειμένων τοϋ αινίγματος
τοιαύτη, ώστε νά συνηγορή ύπέρ τής κατά τόπους αυτομάτου γενέ-
σεως. "Επειτα μερικά έξ αύτών άνευρίσκονται εις λαούς άρχαιοτάτους,
όπως π. χ. τό αίνιγμα τοϋ έτους ώς δένδρου μέ δώδεκα κλάδους, ή
ώς τροχού μέ δώδεκα άκτίνας κτλ., τό οποίον ανευρίσκεται είς τούς
ιερούς καί παναρχαίους τών 'Ινδών Βέδας, σχετιζόμενον πρός τήν λα-
τρείαν. Είς άλλα άνευρίσκομεν γνωστάς αρχαίας μυθολογικός άντιλή-
ι|>εις καί άλλα ανευρίσκονται ώς αινίγματα άμα καί έπφδαί. Ούτω π. χ.
ή παρομοίωσις τοΰ ήλιακοΰ φωτός πρός βούτυρον, τό όποιον άλείφει
τόν κόσμον όλον, ή οποία εύρίσκεται είς τό άκόλουθον νεοελληνικόν
αίνιγμα

"Ενα ταψάκι βούτυρο
'όλο τόν κόσμο άλείφει,
("Ηλιος)

άνευρίσκεται είς τό Rig -Veda, είς τόν ύμνον τοΰ Dirghatamas 1.

Άλλά τά φτερωτά άλογα (δηλ. αί άκτίνες) νικοϋν τό μανρο άρμα
(τής νύχτας) καί τονς άτμούς πον σκεπάζουν τόν ουρανό. Βγαί-
νουν απ' τ ό σπίτι τοϋ Agni καί ί) γ ή αμέσως
ποτίζεται μ έ άφθονο βούτυρο.

Έπειτα γνωστός είναι δ μύθος τοΰ Κρόνου, ό οποίος κατατρώ-
γει τά τέκνα του, άδιάφορον αν είκονίζη τόν χρόνον τρώγοντα τά
ίδια τέκνα, δηλαδή τούς μήνας, ή τήν σελήνην, τής οποίας τό σκοτει-

1) Γαλλική μετάφρασις Langlois, σ. 150, 47.

22
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νόν μέρος κατατρώγει τό έξ αύτής γεννο)μενον φωτεινόν. Τόν μΰθον
τοΰτον έπανευρίσκομεν εις τό σημερινόν αίνιγμα

ΠΟία μάννα γεννάει τά παιδιά της κ' υστέρα τά τρώει ;

ΕΩς λύσις τοΰ αινίγματος φέρεται ή γή καί είς παραμύθιον ή θάλασσα.
Εννοείται όμως ότι αί λύσεις αύται είναι εξεζητημένοι, λησμονηθεί-
σης τής πρώτης, ή όποία είχε σχέσιν πρός τόν μΰθον, σημαίνουσα
τόν χρόνον ή τήν σελήνην. Τό αίνιγμα ευρίσκεται καί παρά τοις Γέρ-
μα νοΐς '.

Εις αλλο αίνιγμα άνευρίσκομεν τάς Μοίρας ύπό τήν αρχαίαν
αύτών παράστασιν'

Μιά φορά είδα τρεις διαόλους.
Ό ένας νήμα ένεθε, ό άλλος ξέκλωθέ το
και μέ τό ψαλιδάκι του ό τρίτος έκοβέ το.

Τό αύτό περίπου άνευρίσκομεν ώς λατινικήν έπωδήν"

Stabat arbor in medio mare et ibi pendebat situla plena
intestinorum humanorum, très virgines circumibant, duae alli-
gabant, una revolvebat.

ήτις έπωδή ευρίσκεται καί εις ελληνικήν παραλλαγήν"

Άπό πέρα άπ' τό ποτάμι
τρί' άπάρθενα κοράσια,
τό 'να στρίβει, τ' άλλο νέθει,
καί τό αλλο κουβαριάζει'
'κόπη τό μισό ποτάμι.

Ταΰτα πάντα έπιβεβαιοΰν καί διαφωτίζουν τήν στενήν σχέσιν
μεταξύ αινίγματος καί μύθου, περί τής οποίας καί άνωτέρω εϊπομεν,
ώς έπίσης βεβαιούν τήν καί άλλοθεν γνωστήν σχέσιν μεταξύ αινίγμα-
τος καί λατρείας. Έάν δέ ληφθή υπ' όψιν ή παλαιά συνήθεια τών σο-
φών, τάς διαφόρους ήθικάς καί θρησκευτικός καί πρακτικάς διδασκα-
λίας νά ένδύουν μέ ένδυμα αίνιγματώδες, καί ότι, καθ' δν τρόπον εις
τούς βυζαντινούς καλογήρους, ώς εΐδομεν, ούτω καί είς τούς Ίνδοΰς,
τούς Γερμανούς, τούς Σλάβους, έν μέρει δέ καί εις τούς "Ελληνας,
ή κατήχησις τής μυθολογικής σοφίας, ήτις ήτο κτήμα καί έν πολλοίς

1) Hessische Blätter für Volkskunde, τόμ. XII, 1913, σ. 168 κέ.
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δημιούργημα τών σοφών, μάντεων, ποιητών, Ιερέων και τών τοιού-
των, έγίνετο κατ' έρωταπόκρισιν, τότε δέν είναι απίθανος ή ιδέα, ότι
τά πρώτα αινίγματα έχουν τήν άρχήν των εις τούς μύθ·ους" ή μάλλον
είναι αυτοί οί παλαιοί μΰθοι, οί όποιοι μέ τάς εικόνας καί τάς μετα-
φοράς των προβαλλόμενοι ώς έρωτήματα βαθμηδόν καί κατ' ολίγον
καθίσταντο αύτόχρημα αινίγματα, ότε μάλιστα σύν τω χρόνιο, παρερ-
χομένου τοΰ βασιλείου τών παλαιοτέρων μύθων καί λησμονουμένης
τής άρχικής των σημασίας, προσηρμόζοντο είς διαφόρους λύσεις.

Διδακτικώτατον παράδειγμα τοιαύτης μεταβολής μυθικοθρησκευ-
τικών στοιχείων είς αινίγματα είναι καί τό εξής. Ό Ηρόδοτος (Γ', 16)
ομιλών περί τής διαταγής τοΰ Καμβύσσου, όπως καή ό νεκρός τοΰ
Άμάσιος, θεωρεί τήν πράξιν ώς άνόσιον. ΓΤέρσαι γάρ, λέγει, ΰεον
νομίζονσιν είναι τό πνρ. Τό ών κατακαίειν τους νεκρούς ουδαμώς
εν νόμοj ούδετεροιοί έοτι, Πέροησι μεν δι'όπερ εί'ρηται, θεω ον δί-
καιον είναι λέγοντες νέμειν νεκρόν ανθρώπου' Αίγυπτίοισι δε νενό-
μιοται τό πυρ θηρίον είναι έμψυχον, πάντα δε αυτό κατεοϋίειν τά
περ αν λάβη, πληοΰέν δε τής βορής συναποθνήσκειν τω κατεσθιο-
μένοι). Ουκ ών θηρίοισι νόμος ουδαμώς σφί εστι τόν νέκυν διδόναι
καί διά ταϋτα ταριχευουσι, ίνα μή κείμενος υπό ευλέων καταβρωθή.
Ή μυθολογική αύτη άντίληι|ης τοϋ πυρός ώς θηρίου, ή όποία είχε
καί τά θρησκευτικά αύτής έπακόλουθα, έδωκεν άφορμήν είς τό εξής
βυζαντινόν αίνιγμα 1 '

"Απληστόν είμι θηρίον καί παμφάγον'
επάν δε φάγω τήν τροφήν ήνπερ λάβω,
θνήσκω παρευθυς ·κείμενον επ' εδάφους.

Πλήν όμως τοΰ βυζαντινοΰ τούτου αινίγματος φαίνεται ότι παρόμοιόν
τι υπήρχε καί παρά τοις άρχαίοις. Τοιοϋτόν τι τούλάχιστον φαίνεται
νά είναι τό ύπό τοϋ Πλουτάρχου μνημονευόμενον έκ τοΰ είς τόν Ήσίο-
δον άποδιδομένου Κύηκος γάμου' Καΰάπερ ονν τό πυρ τήν νλην, έξ
ής άνήφΰη, 'μητέρα καί πατέρ' ονσαν, ήοθιεν', ώς δ τόν Κνηκος
γάμον είς τά Ήοιόδον παρεμβαλών εϊρηκεν1.

1) Τό αίνιγμα έδημοσιεύθη ύπό τοϋ Ν. ΒΕΗ, έν Έπετ. Παρνασσό!',
τόμ. Ç', σ. 109 I. Τήν σχέσιν δ'αύτοϋ πρός τά τοϋ 'Ηροδότου παρετήρησεν
ό αθαν. σπυριδακισ, αυτόθι τόμ. Η', σ. 191.

2) w. Schultz, Rätsel aus dem hellenischen Knlturkreise I, o. 35.
Ό αυτός αυτόθι, II, σ. 96 κέ. πραγματεύεται περί τών αινιγμάτων τούτων
τοϋ πυρός καί έν ραυι,υ - wissowa, RE, έν λ. Rätsel.
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Τοιαύτην εκ τών σοφών έχοντα άρχήν τά αινίγματα,
άπαξ ποιηθέντα, διεδόθησαν εις τούς λαούς, όπως διεδόθησαν καί τά
παραμύθια, οί δέ λαοί ού μόνον διετήρησαν αύτά, αλλά καί άλλα έπλα-
σαν, κατ' αρχάς μέν δλίγον παραλλάσσοντα, έπειτα δέ καί άσχετα, καί
ούτως έπλάσθη ο θησαυρός τών λαϊκών αινιγμάτων.

Σήμερον εις τούς πεπολιτισμένους λαούς τά αινίγματα δέν έχουν
τήν παλαιάν σοβαρότητα. Κατήντησαν άπλαΐ παιδιαί καί μάλιστα παι-
διαί τών παιδίων. Οί μεγαλύτεροι σπανιώτερον διασκεδάζουν μέ αινί-
γματα. Μόνον εις τά φιλολογικά λεγόμενα περιοδικά διατηρούν εισέτι
τήν θέσιν των.

Β'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

α') Όνομα και τρόπος παιδιάς.

Τά αινίγματα είναι γνωστά είς τόν νεοελληνικόν λαόν ύπό διά-
φορα κατά τόπους δνόματα, ώς νοιώοματα ', βρετά, παράγκουλα,
παρατσάφαρα, τοάφαρα, παραμύθια, παροιμίες, μνθοι, παραμαντέ-
ματα, άπεικαατά, λυτά, παραβροντάκια, παραπουλητά, χώσματα,
καταλόγια, κοττίματα, καταδέντρια καί ει τι άλλο. Εύρίσκονται όμως
έν ύποχωρήσει. 'Εδώ καί έκει μόνον είς τά χωρία χρησιμεύουν άκόμη
ώς μέσον διασκεδάσεως καί τών μεγάλων κατά τάς οικογενειακός ιδίως
συγκεντρώσεις.

Περί τοΰ τρόπου, κατά τόν όποιον παίζονται, δέν έχομεν ειμή
έλαχίστας δυστυχώς πληροφορίας. Άναφέρομεν τόν έξής. "Εκαστος
τών μετεχόντων άναλαμβάνει μίαν ή περισσοτέρας πόλεις ή κάστρα,
όθεν καί τό όνομα καοτράκια, έκ τών όποιων χάνει ανά έ'ν, έφ' όσον
δέν δυνηθ-ή νά λύση τό εκάστοτε προτεινόμενον είς αύτόν αίνιγμα.
Πολλαί δέ καί φράσεις καθιερωμένοι ύπάρχουν κατά τόπους διά τά
αινίγματα, καί όταν προβάλλωνται καί όταν ό προβάλλων ζητή νά τό
λύση ό ϊδιος, διότι δέν άνευρίσκεται ή λύσις του κττ. Ούτω π. χ. έν
Κω καί Σύμη χαρακτηριστική φράσις είναι, ελάστε νά πονμεν κατά
δέντρων καί δέντρων, έν Σίφνφ, όταν δέν εύρίσκεται ή λύσις, ό προ-
βάλλων έρωτα, νά τό πάρ' ό ποταμός; δηλαδή, νά τό πώ ; ή, ας τό
πάρ'ό ποταμός, δηλαδή, άς τό πώ, καί άλλαι άλλαχοΰ.

1) Νόημα έν βυζαντινή επιγραφή τής Περγάμου. Athen. Mitteill.
XXXV, 1910, 355 κέ., 488 κέ.
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β') Προέλευσις.

Τά πλείστα τών εν χρήσει νεοελληνικών αινιγμάτων είναι πατρο-
παράδοτα. Πολλά δ' εξ αύτών είναι κοινόν κτήμα καί άλλων λαών.
Αρκετά επίσης άνευρίσκομεν ήδη είς τήν αρχαιότητα, άλλα δ5 είναι
λείψανα τής βυζαντινής λογιότητος. Δέν λείπουν όμως καί τά αύτοσχέ-
δια, κατά τό παράδειγμα πάντοτε καί τήν τεχνοτροπίαν τών παραδε-
δομένων ύπό τών εύφυεστέρων δημιουργούμενα. Ό αύτοσχεδιασμός
όμως ούτος δέν είναι παρά τροποποίησις κατά τό μάλλον ή ήττον
ελαφρά ύπάρχοντος ήδη αινίγματος, όπως προσαρμοσθή τοΰτο είς véuv
λύσιν. Π. χ. είναι γνωστόν τό κοινότατον αίνιγμα

Μακρύς μακρύς καλόγερος και κόκκαλα δεν έχει.

(Καπνός).

Έπί τή βάσει τούτου έσχηματίσθησαν άλλα, ώς

Μακρύς μακρύς καλόγερος και πέρα ή φωνή τον.

(Τό ντουφέκι).

Μακρνς μακρνς καλ.όγερος και πίττα ή κεφαλή τον.

(Τό φτυάρι).

κτλ.

Έν Κω καί Σύμη, ί'σως δέ καί άλλαχοΰ, εάν είναι ακριβείς αί
ύπάρχουσαι πληροφορίαι, παρά τά πατροπαράδοτα αινίγματα, καλού-
μενα καταλ.όγια, ύπάρχουν καί τά καταδέντρια, τά οποία είναι αυτο-
σχέδιοι περιγραφαί, έξ ών πρέπει νά μαντευθή τό περιγραφόμενον.
Εκλήθησαν δ° ούτω έκ τής προηγουμένης φράσεως, ελάστε νά πον-
μεν κατά δέντρων και δέντρων, ήτις ισοδυναμεί πρός τήν φράσιν,
έλάτε νά πον μεν αινίγματα. Τά αινίγματα ταΰτα κατά τάς πληροφο-
ρίας, τάς οποίας έχω ύπ' όψιν, άπευθύνονται κυρίως πρός τούς παΐδας
πρός πνευματικήν αύτών άσκησιν. Παραθέτομεν παράδειγμα έκ Κώ.

Κατά δέντρι και δεντρί. "Εχει ένα πράμα, πον νεμμά μονάχον
τον στους ποταμούς, στα ρυάκια και φραμούς, καταπιάνει τόν τόπον
καί κάμνει τους καρπούς του σάλ λουλούδι μαυροκόκκινον και τρώ-
μεν τους.

Ή λύσις. Βάτος, που νεμμϊ} μονάχος του στονς ποταμούς,
ατά ρυάκια, στους φραμούς, ξαπλώνει καί καταπιάνει τόν τόπον, και
κάμνει τονς καρπούς τον κοντά κοντά μιάμ μάτσα, σάφ φοωντωτό
λουλούδι μαυροκόκκινον, άλλα κόκκιν' άκόμα κι αλλα μαϋρα, και
τά τρώμεν.
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γ') Κατάταξις.

Επειδή νϋν καί τά αινίγματα, καθώς και αί παροιμίαι,
είναι αρκετά πολυάριθμα, διά νά ευκολύνεται ή εΰρεσις καί ή μελέτη
αύτών, είναι άνάγκη νά κατατάσσωνται κατά έν ώρισμένον εύμέθοδον
σύστημα. Και έγένοντο πραγματικώς διάφοροι άπόπειραι τοιαύτης
συστηματικής κατατάξεως είς τούς ξένους.

Ούτω συνήθης κατάταξις είναι ή κατ3 άλφαβητικήν τάξιν
τών λύσεων. Άλλ'ή τοιαύτη κατάταξις, ένώ ευκολύνει πραγματι-
κώς τήν εύρεσιν ενός αινίγματος έν τή συλλογή, παρουσιάζει τούτο
τό ελάττωμα, ότι διασπά τά δμοια. Διότι μέ τό λαϊκόν αίνιγμα συμ-
βαίνει τό έξης. Τά χαρακτηριστικά, τά όποια λαμβάνονται διά νά άπο-
τελέσουν τήν άλληγορίαν, δέν είναι ούτε τά σπουδαιότερα ούτε
καί πάντα, αί δέ εικόνες είναι πολύ γενικαί καί άόριστοι, ώστε τό
αίνιγμα νά μή έπιδέχεται μίαν καί μόνον λύσιν, όπως συμβαίνει εΐς τά
αινίγματα τών λογίων, τά οποία εξαντλούν συνήθως πάσαν λεπτομέ-
ρειαν. Επειδή δηλαδή τά χαρακτηριστικά ταύτα είναι άρκετά γενικά
καί άκαθόριστα καί ώς έκ τούτου δύνανται νά άνευρίσκωνται καί εις
άλλο πράγμα, καί επειδή καί αί αινιγματικοί εικόνες προσαρμόζονται
εύκόλως εΐς πολλά, τό αίνιγμα λαμβάνει περισσοτέρας τής μιας λύ-
σεις. Ούτω π. χ. τό αίνιγμα

Δαχτυλίδι πύρινο,
πύρινο τριπύρινο,
άπό γκρεμούς γκρεμίζεται
κι όμως δε ραΐζεται,

τό οποίον έν Κυθήροις ορθώς ερμηνεύεται ώς σημαίνον την σελήνη ν,
έν Θεσπρωτία άνευ ουδεμιάς μεταβολής καί άλλαχοΰ μέ έλαφράς μετα-
βολάς ερμηνεύεται ώς δηλοΰν τόν όφιν.

"Επειτα, ώς καί άνωτέρω εϊπομεν καί παρεθέσαμεν καί παρά-
δειγμα, έκ τοΰ αύτοΰ αινίγματος δι' ελαφρών μεταβολών ό λαός πλάτ-
τει νέα, τά οποία καί αυτά δέν θά έπρεπε νά άποσπασθοΰν άπ' αλλή-
λων , διότι ή συγκέντρωσις αυτή είναι λίαν διαφωτιστική διά τόν βίον
καί τήν ίστορίαν τοΰ αινίγματος. Όθεν προ πάσης οΐαςδήποτε κατα-
τάξεως πρέπει νά προηγηθή ή συγκέντρωσις τών συγγενών
κειμένων καί ή ύπαγωγή τούτων ύπό τό πιθανώς άρχικώτερον.
Κατ' αύτόν τόν τρόπον θέλουν σχηματισθή ομάδες αινιγμάτων,
τάς οποίας δύναται κανείς νά κατατάξη άλφαβητικώς κατά τάς λ ύ -
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σεις τών έπί κεφαλής τών ομάδων αινιγμάτων. Έν τώ τέλει δέ
προσαρτοψενος πίναξ τών λύσεων όλων έν γένει τών αινιγμάτων άντι-
καθιστά πλήρως τήν γενικήν κατά τάς λύσεις κατάταξιν καί διευκο-
λύνει τήν εύρεσιν τών καθ' έ'καστον.

Β'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Ώς πρός τήν συλλογήν νΰν τών αινιγμάτων έκ τών άνωτέρω
λεχθέντων έννοεΐ ό συλλογεύς τί πρέπει νά προσέξη. Έν πρώτοις τά
κείμενα, ώς όλα τά δημώδη κείμενα, πρέπει νά καταγράφωνται άκρι-
βώς, νά ζητήται δέ καί σημειώνεται καί ή λαϊκή λύσις εκάστου. Έάν
αΐνιγμά τι παρουσιάζη περισσοτέρας λύσεις, πρέπει πάσαι νά σημειώ-
νωνται. Χρησιμώταται δέ είναι καί άξιαι μεγάλης προσοχής διάφοροι
πληροφορίαι, σχετιζόμενοι πρός τήν θέσιν τοϋ αινίγματος εις τήν ζωήν
τοΰ λαοϋ, οίον' παίζουν καί οί μεγάλοι τά αινίγματα ή περιωρίσθη-
σαν ταΰτα είς τά παιδία ; καί πότε τά παίζουν ; είς ποίας περιστάσεις
καί καιά ποίον τρόπον ; καί ποΐαι τυπικαί φράσεις τά συνοδεύουν ;
καί ποίαν ποινήν ύφίσταται ό μή λύσας ; καί ποίαν άμοιβήν λαμβάνει
ό λύτης ; κττ. Πάσαι αύται αί πληροφορίαι, ώς καθορίζουσαι τήν θέ-
σιν τοΰ αινίγματος εις τήν ζωήν τοΰ λαοΰ, διαφωτίζουν συνάμα καί
τοΰ αινίγματος τόν βίον καί τήν ίστορίαν καί έξηγοΰν πολλά αύτοΰ
φαινόμενα.

Συλλογαί αινιγμάτων μέχρι τούδε έχουν δημοσιευθή πολλαί είς διά-
φορα περιοδικά καί βιβλία, υπάρχει δέ καί πολύ ύλικόν άνέκδοτον. Τάς μέ-
χρι τοϋ 1874 δημοσιευθείσας αναγράφει ό ν. γ. πολιτησ είς τήν περί αινι-
γμάτων πραγματείαν του έν τω περιοδικω τοΰ έν Κωνοταντινουπόλει 'Ελληνι-
κού Φιλολογικού Συλλόγου, τόμ. Η', σ. 525. Επίσης αί σπουδαιότατοι αναγρά-
φονται καί έν Λαογρ., τόμ. Β', σ. 331. [Περί τών νεωτέρων συλλογών βλ.
τήν βιβλιογραφίαν εις τήν 'Επετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 5, σ. 225. 8, σ. 264.
? 10, σ. 296-301. 11/12, σ. 125 -126. 15/16, σ. 160. Έκ τούτων βλ. τήν
μελέτην τοϋ δημ. σ. λουκατου, Θέματα καί σύμβολα στά νεοελληνικά
αίνίγματα, 'Αφιέρωμα είς τήν "Ηπειρον είς μνήμην Χρίστου Σούλη, 'Αθή-
ναι 1956, σ. 183 - 214],

II. ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Πλήν τών αινιγμάτων φέρονται παρά τω ελληνικώ λαω καί
αινιγματικά παραμύθια. Τής διηγήσεως τούτων πυρήν
είναι ή λύσις ώρισμένου αινίγματος, τό οποίον ούδέν άλλο είναι ή
συνεπτυγμένη καί πολλάκις εικονική έκφρασις συμβάντος, τής όποιας
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τήν σημασίαν είναι αδύνατον νά έννοήση κανείς, αν άγνοή αυτό τό
συμβάν.

Τυπικόν παράδειγμα τοιούτου αινίγματος είναι τό εν τή Παλαιά
Διαθήκη πρόβλημα τοϋ Σαμψών, τό οποίον ούτος προέβαλεν είς τούς
συμπότας νεανίσκους. Ό Σαμψών δηλαδή είχε φονεύσει λέοντα και
μετά τινας ημέρας διελθών έκ τού μέρους, όπου εκείτο τό πτώμα,
ειδεν, ότι μέλισσαι είχον φωλεύσει είς τό στόμα αύτού καί είχον κάμει
μέλι, έκ τοΰ οποίου λαβών έφαγε. Τοΰτο λοιπόν αίνιγματοποιήσας
προέβαλεν εις τούς νεανίσκους ώς έξης" «27 βρωτόν εξήλΰεν εκ βι-
βρώοκοντος και από ιαχνροϋ γλυκύ;» έπί τώ δρω, έάν δέν εύρουν
τήν λύσιν, νά δώσουν εις αύτόν «τριάκοντα όθόνια και τριάκοντα
άλλαοοομένας στολάς Ιματίων».

Εις νεοελληνικόν παραμύθι είχε καταδικασθή τις είς θάνατον.
ΤΙ θυγάτηρ του, έπισκεπτομένη αύτόν, έτρεφε διά τοΰ γάλακτος τών
μαστών της. Μίαν ήμέραν συναντήσασα τόν βασιλέα έφιππον, έλαβε
τούς χαλινούς, τόν έσταμάτησε καί τοϋ απηύθυνε τό έξής αίνιγμα'

Ό βασιλεύς δέν ήδυνήθη νά έξηγήση τό αίνιγμα καί τής έζήτησε τήν
έξήγησιν ύποσχόμενος νά πράξη παν ό,τι αύτή ήθελε ζητήσει. Τότε
αύτη έξήγησεν ότι ό ίππος αύτοΰ, έπί τοΰ οποίου κάθηται, έξήχθη
ζών έκ τής κοιλίας άποθανούσης φορβάδος, έκ τοΰ δέρματος τής όποιας
ήτο κατεσκευασμένον τό έφίππιον. Υιός της δέ καί πατήρ, ήτο ό πα-
τήρ της, τόν οποίον έτρεφεν αύτη διά τοΰ γάλακτος τών μαστών της.

"Οτι καί τά παραμύθια ταύτα καί τά αινίγματα είναι προϊόν τών
αύτών μυθοπλαστικών τάσεων καί τών συμβολισμών, καί τών αύτών
κοινωνικών δρων, έξ ών απέρρευσαν καί τά λοιπά αινίγματα καί αί
άλληγορίαι καί οί μύθοι καί αί παροιμίαι, είναι έκτός πάσης αμφισβη-
τήσεως. Ποία όμως ή αρχή τών παραμυθιών τούτων καί ποία
ή αρχή τοΰ περιέργου τούτου τρόπου, καθ' δν πράξεις καί γεγονότα
αίνιγματοποιοΰνται, δέν είναι εύκολον νά λεχθή. Τοϋτο μόνον παρα-
τηροΰμεν ενταύθα, ότι καί τά παραμύθια αύτά δέν είναι ίδια μόνον
τοΰ ελληνικού λαοΰ.

Έπί άγεννήτου, ώ βασιλεν, κάάεοαι,
καί επί τη μητρί αυτού καθέζεσαι,
ή λύοε τόν λόγον, ή δός μου τόν υιό ν μου
τόν άντρα τής μητρός μου.
Κι αν μου τόν δώοης πατήρ μου,
αν δεν μοϋ τόν δώσης υιός μου.
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Αινιγματικά παραμυθία πλήν τών ευρωπαϊκών
λαών, εύρίσκομεν και ε'ις τούς "Αραβας και είς τούς Σίνας ακόμη. Οί
δέ μύθοι, εις τούς οποίους αναφέρονται, είναι παλαιότατοι. Ούτω
π. χ. ό μύθος τοΰ αινιγματικού παραμυθιού, τοΰ οποίου περίληψιν
άνωτέρω παρεθέσαμεν, μνημονεύεται ήδη υπό τοΰ Πλινίου, τοΰ Βαλέ-
ριου Μαξίμου καί τοΰ Νόννου. Τό δέ αίνιγμα, τό μέν έλληνικόν, εύ-
ρισκόμενον εις πάσας τάς ελληνικός παραλλαγάς, είναι βυζαντινών
χρόνων, ώς δεικνύει ή μακαρονίζουσα γλώσσα, τό δέ παλαιότατον
γερμανικόν τοΰ ΙΕ' αιώνος. Είς τό λατινικόν μυθιστόρημα τοΰ 'Απολ-
λώνιου τοΰ Τυρίου, τό οποίον είναι μετάφρασις άρχαίου ελληνικού
προτύπου, ό βασιλεύς 'Αντίοχος είς τούς μνηστήρας τής κόρης του
προτείνει αίνιγμα, έν τω όποίω έπίσης περιγράφονται αί άθέμιτοι
αύτοΰ σχέσεις πρός τήν θυγατέρα του.

Παραμύθια τοιαύτα έχουν δημοσιευθή άρκετά, διδακτικώταται δέ
είναι αί περί τίνων έξ αύτών παρατηρήσεις τοΰ Ν. Γ. Πολίτου
έν Λαογραφίας, τόμ. Β', σ. 371 κέ.

III. ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Άμεσον σχέσιν πρός τά αινίγματα έχει καί ή αινιγματική
γλώσσα, τήν οποίαν εύρίσκομεν εις πολλά παραμύθια, τών οποίων
λείψανα ευρίσκονται καί ώς αυτοτελή αινίγματα. Ούτως εις παραμύθι
έκ Κύπρου βασιλόπουλο δέν θέλει νά νυμφευθή, αν δέν εύρη γυναίκα,
πού νά μπορή νά μιλά τή γλώσσα του. Τοιαύτην γλώσσαν μόνον μία
κόρη χωρικού ευρίσκεται νά όμιλή. Τό βασιλόπουλο έλθόν είς τήν
οίκίαν της ζητεί, Κώλου κώλου πωρικά | γλυκυστικά είς τά μερκά.
'Αποκρίνεται ή κόρη, Ήρταν οι τραγουδιστάδες κ' έφαγαν τους πα-
γουριοτάδες κ' έμειναν οι κωλοφίτες ανοιχτές. Τήν σημασίαν τών λό-
γων τούτων εξηγεί κατόπιν ή κόρη εις τόν άποροΰντα πατέρα της.
Τό βασιλόπουλο είχε ζητήσει αυγά καί αυτή τοΰ άπήντησεν, ότι άλώ-
πεκες έφαγον τάς όρνιθας και έμειναν οι κλωβοί των ανοικτοί. Καί
εξακολουθεί δ διάλογος κατ' αυτόν τόν τρόπον. Τό άπό κώλο οπω-
ρικό τό άνευρίσκομεν καί εις αύτοτελές αίνιγμα

Ά πό κουρβουλο νερό
κι άπό κώλο οπωρικό,
καί άπό τη γή βοτάνι
κάθε τόπος δέν τό κάνει.

(Κρασί, αύγό, ρύζι).
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"Οτι καί ή αινιγματική αυτή γλώσσα, ή διά μεταφορών και παρο-
μοιώσεων και συμβόλων, έχει τήν αρχήν της είς τά αυτά ψυχολογικά
αίτια εκ τών οποίων προέκυψαν τά αινίγματα κτλ. δέν υπάρχει, μοΰ
φαίνεται, ουδεμία αμφιβολία. Τά σύμβολα, οί συμβολισμοί καί αί δι-
δακτικαί άλληγορίαι, αί όποιαι σήμερον δύνανται πολλάκις νά θεωρη-
θούν παιδαριώδη καί ανάξια σοβαράς προσοχής πράγματα, είς τήν
αρχαιότητα ήσαν δείγμα σοφίας καί συνήθης ήτο ή δι5 αύτών έκφρα-
σις διανοημάτων.

Παραδείγματα υπάρχουν πολυάριθμα. Ούτω π. χ. ό Ηρόδοτος
διηγείται, ότι δ Κύρος, θέλων νά δείξη είς τούς Πέρσας, ότι είναι προ-
τιμότερον νά κοπιάσουν έπ' ολίγον, διά νά απαλλαγούν άπαξ διά
παντός τοϋ ζυγοϋ τών Μήδων, τούς υποχρεώνει μίαν ήμέραν νά καθα-
ρίσουν χώρον, πλήρη άκανθών, τήν δέ ά'λλην τούς φιλεύει πλουσιοπα-
ρόχως. Κατόπιν τούς έρωτα, ποία ήμέρα ήτο ή πλέον εύχάριστος."Οταν
δέ απήντησαν, ότι δέν ύπήρχε σύγκρισις μεταξύ τών δύο, αποκαλύπτει
είς αύτούς τά σχέδιά του καί τούς πείθει νά άποστατήσουν κατά τών
Μήδων, διά νά απολαύσουν τήν έλευθερίαν καί τά άγαθά της.

Ό αυτός Ηρόδοτος διηγείται, ότι ή άδελφή καί σύζυγος τοΰ Καμ-
βύσου, θέλουσα νά δείξη είς αύτόν ότι πολύ προτιμότερον ήτο νά
άφήση ζωντανούς ή νά φονεύη τούς γόνους τοΰ οίκου τοΰ Κύρου, έν
ώρα τραπέζης λαβοΰσα θρίδακα περιέτειλεν αύτήν καί ήρώτησε τόν
σύζυγόν της, αν ή θρίδαξ είναι ώραιοτέρα δασεία ή περιτετιλμένη.
Ούτος άπήντησεν ότι δασεία. Καί αύτή είς άπάντησιν : Καί ου τήν
θρίδακα ταύτην έμιμήθης, είπε, άποψιλώσας τόν οίκον τοϋ Ξέρξου.
Χαρακτηριστικώτατα είναι όσα έπίσης διηγείται περί τών ύπό τοΰ
Πολυκράτους έξελαθέντων Σαμίων. Ούτοι έλθόντες είς τήν Σπάρτην
ώμιλησαν διά μακρών ένώπιον τών Σαρτιατών ζητοΰντες βοήθειαν.
Άλλ' οί Σπαρτιάται άπήντησαν, ότι τά μέν πρώτα λεχθέντα έλησμό-
νησαν, τά δέ τελευταία δέν ήννόησαν. "Οθεν ούτοι εις δευτέραν έκκλη-
σίαν άλλο μέν ούδέν είπον, λαβόντες δέ σάκκον κενόν έφερον εις τήν
έκκλησίαν καί είπον ότι ό σάκκος έχει ανάγκην άλεύρο)ν. Οί Σπαρτιά-
ται άπήντησαν, ότι ή λέξις σάκκος έπερίττευεν, άπεφάσισαν όμως νά
τούς βοηθήσουν.

Ανάλογους άλληγορικάς διδακτικός πράξεις εύρίσκομεν καί
εις νεωτέρους μύθους, οίος είναι π. χ. ό εξής"

1ΙΊταν ένας άνθρωπος κ' ήλεενε ψόματα στον κόσμο πώς ήκα-
μεν αμαρτία μέ τή μια καί μέ τήν άλλη' ότι μόνου πώς τσοί ντρό-
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πιαζενε ταοί κακομοίρες. Σαν έξαόρεψενε και τά 'πενε στον πνευμα-
τικό, τοϋ παράγγειλεν εκείνος νά πάη σ' ένα βουνό νά μάδηση έναν
πετεινό καί νά τοϋ τόνε φέρη. Σαν τον τόν επήενε τήν άλλη μέρα,
τοϋ λέει πάλι νά πάη ατό ίδιο βουνό, νά μαζέψη τά φτερά και νά
τοϋ τά φέρη. Πάει ψηλαφα 'πό δώ, ψηλαφα. 'πό κει, ναι φτερά!
Τά 'χενε παρμένα δ άέρας. Στρέφει τό λέει τοϋ πνεματικοϋ. Λέει,
«■"Ε τ σ' ε I ν α ι και τ ά λόγια, παιδί μου. Τ ά ρί-
χτεις και πάς π ι ά ν ά τ ά μ α ζ έ ψ η ς καί δέν μ α -
ζεύουνταινε!»

IV. ΣΥΝΘΗΜΑΊΊΚΛΙ ΓΛΩΣΣΑΙ

Ή άνωτέρω αινιγματική γλώσσα τών παραμυθιών έχει σχέσιν
και πρός τάς συνθηματικός ή κατά συνθήκη ν γλώσσας. Τών
γλωσσών τούτων ή άρχή είναι σκοτεινή, συνδεομένη πιθανώς πρός
διαφόρους πρωτογόνους δοξασίας. Ευρίσκονται διαδεδομένοι εις όλους
σχεδόν τούς λαούς, πεπολιτισμένους καί κατά φύσιν. Ούτως ύπάρχουν
λαοί, είς τούς οποίους άλλη είναι ή γλώσσα τών παρθένων καί άλλη
τών ύπάνδρων γυναικών, άλλη τών κατωτέρων καί άλλη τών ανωτέ-
ρων τάξεων. Είναι δέ εις τών συνηθεστάτων δρων τών διαφόρων μυ-
στικών συνδέσμων ανδρών καί γυναικών ή μυστική γλώσσα, τήν οποίαν
μανθάνουν μόνον οί μεμυημένοι. Εις τινας τέλος λαούς αύτό τό παι-
δία διό τής άλλοιώσεως τών λέξεων καί τής παρεν3·ήκης συλλαβών
σχηματίζουν είδος μυστικής γλώσσης. Ούτω π. χ. οί Βοσιμάνοι προσ-
θέτουν εις τήν άρχήν, τό τέλος καί τό μέσον τών λέξεων μίαν συλλα-
βήν, ϊνα καταστήσουν τήν γλώσσαν των άκατάληπτον είς τούς μή
μεμυημένους. Τό αύτό δέ διηγούνται καί περί τίνων φυλών τοϋ Καυ-
κάσου.

Κατά τόν ίδιον τρόπον περίπου σχηματίζονται καί τά ημέτερα
κορακιστικά, τά οποία πλέον κατήντησαν είς τόν παιδικόν κύκλον, διά
τής παρεμβολής συλλαβών, άπαρτιζομένων Ιξ ενός συμφώνου, συνή-
θως π, φ η κ καί τοΰ φωνήεντος τής προηγουμένης συλλαβής : οιον
ή φράσις, πότε νά έλθης γίνεται ποφότεφε ΰαφά εφέλϋηςφης ;

Εις τούς σημερινούς ευρωπαϊκούς λαούς τοιαύται συνθηματικοί
γλώσσαι είναι έν χρήσει είς διάφορα έπαγγέλματα, είς τούς έπαίτας,
είς συμμορίας ληστών κτλ. Παρ' ήμίν είναι έν χρήσει είς ώρισμένα
έπαγγέλματα, είναι δέ γνωσταί ύπό τό όνομα τοΰ επαγγέλματος, τό
όποιον τάς χρησιμοποιεί, οίον καλαντζήδικα, βαγενάδικα, βαρελ.άδικα
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κτλ. Γενικώτερον καλοΰνται κορακιατικά. Φαίνονται δέ έν χρήσει τά
κορακιστικά τών παιδίων ήδη κατά τούς χρόνους τοΰ 'Ιωάννου τοΰ
Χρυσοστόμου, όστις άντιλέγων πρός τούς φιλοσόφους, 'ισχυριζομένους
ότι δέν τούς έννοοΰν οί χριστιανοί, ερωτά, «Μη κ ο ρ α κ ι σ τ ι
φθέγγεσθε, ώ ανόητοι, καθάπερ τά παιδία ;»

Εις 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 ορμώμενος νά παρατηρήση τά
εξής. Ό θησαυρός τών γλωσσών τούτων αποτελείται καί έκ λέξεων
άγνωστου άρχής, πιθανώς ξένων, κατά μέγα μέρος όμως έξ αινιγμα-
τικών εικόνων καί μεταφορών, οίας εΐδομεν έν τή αινιγματική γλώσση
τών παραμυθιών. Ούτω λέγεται μέν καλλίνα ή όρνις έκ τής λατινικής
λέξεως gallinci, άλλά λέγονται καί οί ίχθύες νεροπονλια κττ.

Συλλογάς τοιούτων συνθηματικών λέξεων δέν εχω ύπ' όψιν, ειμή τήν
διά δευτέραν φοράν ύπό τοΰ ιωανν. βογιατζιδου έκδοθεΐσαν έκ τών κατα-
λοίπων τοΰ Em. Legrand καί τινας χειρογράφους έξ 'Ηπείρουι.

[Διά τά νεώτερα πρβλ. τήν βιβλιογραφίαν είς τήν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ.
5, σ. 226 -227. 8, σ. 265-268. ?/10, σ. 302-308. 11/12, σ. 126- 129, 373-374.
15/16, σ. 161-163. Παρατίθεται ή κυριωτέρα βιβλιογραφία: MAN. ΤΡΙΑΝΤΛ-
φυααιδου, Τά «ντόρτικα» τής Εύρυτανίας, Συμβολή στά έλληνικά «μαστύ-
ρικα», Λαογρ., τόμ. Ζ' (1923), σ. 243-258. του αυτου, Eine Zigeuner -
griechische Geheimsprache, Zeitschrift für verg. Sprachforschung, 52
(1924), σ. 1-42. του αυτου, 'Ελληνικές συνθηματικές γλώσσες (Προσφορά
είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 661 - 684). ι. κ. βογια-
τζιδου, Περί τής συνθηματικής γλώσσης τών αρτοποιών τοΰ Ζαγορίου,
Λαογρ., τόμ. Η' (1921/25), σ. 153 - 158. δημ. σαρρου, Περί τών έν Ήπειροι,
Μακεδονίςι καί Θράκη συνθηματικών γλωσσών, Λαογρ., τόμ. Ζ' (1923),
σ. 521 -542. χ. ι. σουλη, Τά κουδαρίτικα τών Χουλιαροχοιρίων τής Ηπεί-
ρου, ήτοι περί τής συνθηματικής γλώσσης τών κτιστών τών Χουλιαροχω-
ρίων τής Ηπείρου, Ήπειρωτ. Χρονικά, τόμ. 5 (1930), σ. 161- 168. — Τά
Μπουκουραίϊκα τών Τζουμέρκων, ήτοι περί τής συνθηματικής γλώσσης
τών ραφτάδων τών Σχωρετσάνων τών Τζουμέρκων, Αύτόθι, τόμ. 3 (1928),
σ. 310-320. — Τά «Ρόμκα» τής Ηπείρου, ήτοι περί τής συνθηματικής
γλώσσης τών γύφτων τής Ηπείρου, Αύτόθι, τόμ. 4 (1929), σ. 146 - 156.
α. παπαχαριση, Τά Σώπικα ή ή συνθηματική γλώσσα τών βαγενάδων τής
Β. Ηπείρου, Ήπειρ. Χρονικά, τόμ. 5 (1930), σ. 265 -270. α. ευθυμιου, Οί
γύφτοι (ρώμηδες) τής έπαρχίας Ινονίτσης καί ή συνθηματική των γλώσσα,
Ήπειρωτ. 'Εστία, Ιτ. 3 (1954), σ. 481-484. δ. β. οικονομιδου, Τά κουδα-
ρίτικα» τοΰ Πετροβουνίου, 'Αθηνά, τόμ. ΞΔ' (1960), σ. 169- 180. ν. Γ. κον-
τοσοπουλου, Δύο συνθηματικά γλωσσάρια άπό τό χωρίον Διακόπι Δωρί-

1) Λαογρ., τόμ. 8, σ. 152 κέ.
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δος, "Αθηνά, τόμ. ΞΕ' (1961), σ. 210 - 219. βλ. μαστροκωστα, Τά «Μπου-
λιάρικα» : Συνθηματική γλώσσα κατοίκων ΒΔ Κραβάρων, Στερεοελλαδική
'Εστία, ετ. Α' (1960), σ. 240 - 247],

V. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πλήν τών αινιγμάτων ώς πνευματικός παιδιάς μεταχειρίζεται ό
λαός και αριθμητικά προβλήματα. Τούτων ά'λλα διά μακράς καί περι-
στρόφου περιγραφής προσπαθούν νά αποπλανήσουν τόν άκροατήν άπό
τοϋ πραγματικού αριθμού, άλλα δέ είναι πραγματικά άλγεβρικά προ-
βλήματα, κατά παράδοσιν σωζόμενα ε'ις τό στόμα τοΰ λαοΰ, τών
οποίων τά πλείστα προέρχονται έκ διαφόρων παλαιών άριθμητικών
έν χρήσει κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους ώς διδακτικών βιβλίων.
Παράδειγμα τοΰ πρώτου είδους είναι τό γνωστότατον πρόβλημα τών
γερανών"

Γερανοί πετούσανε
τί πολλοί πον ήσανε !
"Ενας είχε δνό άπό πίσω
κ' ένας άλλος δνό άπό μπρος
κ' ένας 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 όσα έχω, τά μισά άπ' όσα έχω κι άλλ.α πέντε καί
πενήντα, θά γινόμουν πιστικός τών εκατό προβάτων.

VI. ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΑ

Συγγενείς πρός τά αινίγματα, αν όχι βέβαια ώς πρός τήν γένεσιν,
άλλ' ώς πρός τό εύτράπελον καί παιγνιώδες καί τήν οξύτητα τής άντι-
λήψεως, πνευματικός παιδιάς έχομεν τό λογοπαίγνια, όποια πολλά
εύρίσκομεν καί παρά τοις άρχαίοις. Ταΰτα, ώς καί τό άρχαΐα, στηρί-
ζονται ή εις τόν διάφορον χωρισμόν τών συνεκφερομένων λέξεων, οίον

Μά γώ καλά σέ γνώρισα, σανίδα τό κεφάλι σον.

όπου τό σανίδα — σάν είδα.
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ή είς τήν παρήχησιν, π. χ.

Τί φταίει ή Νάξος, σάν οί Νάξιοι είν' ανάξιοι ;

ή εϊς τήν παράλειψιν συλλαβής ή λέξεως ολοκλήρου, οίον

Ό άντρας μου το ζώ-
ο άντρας μου τό ζώ -
τό ζώ - τό ζώ - τό ζώ -
τό ζώνει τό σπαθί.

Μιά μάννα έψησε κ' έφαγε τό παιδί της —κρέας.
ή είς τήν διπλήν σημασίαν τής αυτής λέξεως, οίον

Ήμεΐς άντρα δέν έχομε νά σας τό τονφεκίση,
μόν' δ Θεός που τό 'δωσε νά σάς τό τουφεκίση,

όπου τό τουφεκίζω, έπί μέν τών ανδρών σημαίνει πυροβολεΐν πρός
τιμήν, έπί θεοϋ θανατουν.

Έκ τών άνωτέρω παρηχητικών λογοπαιγνίων άνεπτύχθησαν τά
παιδικά διαλογικά παιγνίδια, οιον

— 'Αγαπώ, άγαπώ

— Ποιόν ;

— 'Εσένα.

— Ποϋ μέ βάν'ς ;

— Στά γυαλιά.

— Νά σέ πάρουν οί διάβολοι μέ τά γυαλιά.

η

— Γιά πές ξύδι ;

— Ξύδι.

— Νά φας τ'ς γάτας τό κοχ/)ίδι.
Γνωστότατον δέ είναι τό

— Πές αλεύρι.

— 'Αλεύρι.

— Ό (τάδε) σε γυρεύει.
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"Επειτα αι π α ρ ω δ ί α ι τοϋ αλφαβηταρίου, τοϋ Πάτερ ημών κττ.

"Αλφα βήτα

— Κόψε πίττα κτλ.

Είσεχώρησε δέ τό λογοπαίγνιον και είς τούς χαιρετισμούς καί
τάς εύχάς, όταν λέγωνται επί τό άστειότερον, έτι δέ καί εις τάς κατά-
ρας καί τάς βλασφημίας. Π. χ.

— Καλώς τον,

πάρε κ' ενα ξύλο δώσ' τον.

— Δε ξέρω.

— Νά ξεραθής.

"Εχομεν δέ καί παροιμίας, στηριζομένας είς τήν παρήχησιν, ώς τό
γνωστόν

Ό Γληγόρης γληγοροΰσε
κι δ Μελέτης μελετούσε
κ' έτσι πήρεν ό Γληγόρης
τή γυναίκα τοΰ Μελέτη.

Καί είς τά ασματα δέ δέν είναι σπάνια τά λογοπαίγνια, οίον
Μάη μου μάγεψέ τονε τό νέο πον μ'αγάπα.

VII. ΚΑΘΑΡΟΓΛΩΣΣΗΜΑΤΑ

Εις τάς πνευματικός παιδιάς καταλέγονται καί τά καθαρό-
γλωσσήματα ή γλωσσοδέται, οί όποιοι όμως κυρίως
είναι γλωσσικαί ή λεκτικαί παιδιαί, προϋποθέτουσαι ίκανήν εύστρο-
φίαν γλώσσης. Ταϋτα αποτελούνται έκ δυσπροφέρτων καί πολλάκις
μακρών λέξεων, ενίοτε πεπλασμένων, τάς όποιας οφείλει τις νά έπα-
ναλάβη δι* απαγγελίας έπί μάλλον καί μάλλον έπιταχυνομένης. Ούτω
προβάλλεται πρός επανάληψιν ή λέξις πάπια. Γνωστόν είναι τό κα-
θαρογλώσσημα

'Εκκλησιά μολνβωτή,
μολυβοκαγκελοπελεκητή,
ποιος σέ μολυβοκαγκελοπελέκησε ;
— Ό γνιός τον μολυβοκαγκελοπελεκητή.
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'Γα καθαρογλωσσήματα ταϋτα έχουν σχέσιν κατά τοϋτο πρός τά αινί-
γματα, καθ·' όσον πολλά έξ αυτών ό λαός αίνιγματοποίησε, προσθέ-
σας εις αυτά λύσεις, οιον

"Ορνιθα πιαώκωλη,
πιοωγυριοτόκωλη,
κάν' ανγο πιαώκολο,
πιοωγυριστόκωλο.

(Ή γυναίκα, πού πλάθει τό ψωμί).

ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Λογοπαιγνίων καί καθαρογλωσσημάτων συλλογαΐ είδικαί δέν έδημοσιεύ-
θησαν, ευρίσκει τις όμως πολλά τοιαύτα καί μάλιστα καθαρογλωσσήματα
είς τά διάφορα βιβλία λαογραφικού περιεχομένου, καθώς καί μεταξύ τών
αινιγμάτων. Καθαρογλωσσήματα έδημοσιεύθησαν καί είς τό περ. Λαογραφία
καί ιδίως έν τόμ. Β', σ. 202-206. [Διά τάς νεωτέρας συλλογάς βλ. τήν βι-
βλιογραφίαν είς τάς σελ. 343 καί 348 τοϋ παρόντος βιβλίου].



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'

ΓΛΩΣΣΑ

Ή γλώσσα ενδιαφέρει τόν λαογράφον ούχί καθ·' έαυτήν, άλλά
καθόσον δι' αυτής εκφράζονται πράγματα, έχοντα άμεοον σχέσιν πρός
τάς δοξασίας καί τόν βίον τοΰ λαοϋ. Ούτως άξιαι παρατηρήσεως καί
συλλογής είναι πρώτον αί λέξεις καί αί φράσεις, διά τών οποίων δη-
λοΰνται συνήθειαι, δοξασίαι, προλή\|)εις τοϋ λαοϋ, τά έργα καί επιτη-
δεύματα αύτοΰ, καί δεύτερον όσαι απομνημονεύουν ιστορικά συμβάντα
ή ώρισμένας τινάς περιστάσεις, έκ τών οποίων καί προήλθον. Τοιαΰ-
ται λέξεις είναι αί εξής.

I. ΟΝΟΜΑΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Τά προσωπικά ονόματα διά τών οποίων δνομάζονται καί
διακρίνονται οί άνθρωποι άπ' άλλήλων, καί τά οποία ήμείς όνομάζο-
μεν βαπτιστικά, ώς διδόμενα κατά τήν βάπτισιν, δέν είναι άπλοΰν
γλωσσικόν στοιχείον. Εύθύς έξ άρχής εις δλους τούς λαούς συνεδέθη-
σαν πρός πλήθος δοξασιών καί εθίμων, τά οποία πλήν άλλων καθώ-
ρισαν καί καθορίζουν εισέτι έν τινι μέτρω καί τήν έκλογήν αύτών.
Κυριώτερον δέ κέντρον καί αφετηρία τών δοξασιών καί εθίμων τού-
των είναι ή πίστις είς τήν μαγική ν δύναμιν τοΰ δνόματος, τό
οποίον, όπως καί κάθε λέξις, θεωρείται στενότατα συνδεδεμένον πρός
τό δι' αύτοΰ δνομαζόμενον πρόσωπον καί άποτελεί οιονεί μέρος ούσιώ-
δες καί άναπόσπαστον αύτής τής ύπάρξεως αύτοΰ.

Ή πίστις αύτη επηρέασε πολύ τήν έκλογήν τοΰ δνόματος. Διότι
πιστεύεται, ότι, εάν αύτη γίνη έπιτυχώς, τότε φέρει τήν εύτυχίαν εις
τόν δνομαζόμενον, ενώ, εάν είναι άτυχής, δύναται νά γίνη πρόξενος
πολλών δυστυχημάτων καί αύτοΰ άκόμη τοΰ θανάτου. Διά τοΰτο διά
διαφόρων πράξεο^ν προσπαθούν νά μαντεύσουν ποιον τό κατάλληλον
όνομα. Ούτω π. χ. άπαγγέλλουν διάφορα ονόματα καί είς δποιο τό

23
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παιδί φτερνισθή, εκείνο θεωρείται και τό κατάλληλον. Παρ' άλλοις
απαγγέλλονται τά ονόματα, καθ' δν χρόνον ό πρεσβύτερος τών παρόν-
των χύνει κατά σταγόνας ύδωρ έξ αγγείου, θεωρείται δέ εκείνο τό
όνομα κατάλληλον, όπου συμβή νά σταματήση ή σταγών ε'ις τά χείλη
τοΰ άγγείου. Άλλαχοΰ εμπιστεύονται τήν έκλογήν τοΰ ονόματος είς
τά όνειρα καί εις ειδικούς άστρολόγους, είς δέ τούς άρχαίους Ρωμαίους
ήναπτον κηρία, είς τά όποία έδιδον διάφορα ονόματα, έδίδετο δέ τό
όνομα εκείνου τοΰ κηρίου, τό οποίον θά έσβηνε τελευταΐον, συνήθεια,
ή όποία δέν ήτο άγνωστος καί εις τούς Βυζαντινούς'. Καί άλλα γί-
νονται άλλαχοΰ.

Αύτό δέ τό όνομα σημασιολογικώς έχει άμεσον σχέσιν μέ τήν
άνωτέρω πίστιν. Ούτω συνήθη είναι τά ευοίωνα καί ε ύ φ η μ α ονό-
ματα. Ταΰτα είναι κατά λαούς διάφορα, έχουν δέ άμεσον σχέσιν πρός
τόν βίον καί τά ιδεώδη έκάστου. Διότι συνήθως οί άνθρωποι εκείνα
εύχονται διά τά τέκνα των, όσα έχουν κάποιαν άξίαν καί σπουδαιό-
τητα εις τήν συνείδησίν των. Ούτω π. χ. λαοί έν πρωτογόνω κατα-
στάσει ζώντες καί έκ τής αλιείας καί τοΰ κυνηγίου τρεφόμενοι έκ τών
έργασιών τούτων δίδουν καί τά δνόματα είς τά τέκνα των, οίον
Καλός ψαράς, Καλός κυνηγός κττ. Λαοί πολεμοχαρείς καί υπερήφα-
νοι δίδουν δνόματα, ύπομιμνήσκοντα πολεμικός άρετάς, σωματικήν
δύναμιν καί άνδρείαν, πολεμικήν δόξαν, έπί τοις ΐπποις έγκαύχησιν
κτλ. Λαοί πολιτικοί καί έξηνθρωπισμένοι δίδουν δνόματα, έχοντα τήν
άφετηρίαν αύτών εΐς τήν δόξαν τοΰ δικαίου, τοΰ λόγου καί τής άγο-
ράς, ή τήν άγάπην πρός τήν σοφίαν καί τήν ίλαράν τοΰ άνθρωπίνου
βίου άντίληψιν.

Αντιθέτως πρός τά εύφημα ταΰτα ονόματα εις άλλους λαούς
προτιμώνται τάάποτρόπαια έκ ζώων καί πραγμάτων ειδεχθών,
διά νά μή προσελκύσουν τόν φθόνον τών δαιμονίων, τά όποια δύ-
νανται νά βλάψουν τούς μικρούς.

Είς τήν αυτήν πίστιν εΐς τήν μαγικήν τοΰ ονόματος δύναμιν
έχει τήν άρχήν αύτής καί ή παρά τισι λαοΐς συνήθεια τών διπλών ονο-
μάτων, τών οποίων τό κύριον διατηρείται μυστικόν, ίνα μή εχθρός άκου-
σας καί μαθών δυνηθή νά βλάψη τόν φέροντα τό όνομα. 'Επίσης
έντεΰθεν προέρχεται καί ή συνήθεια τής μεταβολής τοΰ ονόματος, είτε
καθόσον θεωρείται τό πρώτον άτυχές, είτε καθόσον ό παις είσέρχε-

1) Βλέπε ν. γ. πολιτου, Μελέτη έπί τοΰ βίου τών νεωτέρων Ελλήνων,
τόμ. Α', Μέρ. Β', Νεοελληνική μυθολογία, έν 'Αθήναις 1874, σ. 213.
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ται εις τούς άνδρας και εκ τών άνδρών εις τούς γέροντας, είτε και
προσωρινώς, έν καιρώ άσθενείας, όπως άποπλανηθώσιν οί, δαίμονες
διά τοϋ νέου ονόματος.

Διά τόν αύτόν λόγον εις άλλους μέν λαούς άποφεύγονται τά όνύ
ματα τών αποθανόντων, διότι ή άπαγγελία μόνον αύτών είναι άρκετή,
όπως προκαλέση αύτούς, ένώ άλλαχοΰ, όπου ύπερίσχυσαν αί δοξασίαι
περί τής εύεργετικής δράσεως τών τεθνεώτων προγόνων, δίδεται τό
όνομα αύτών εις τό νεογέννητον, τό όποιον ένσαρκώνει ούτως ειπείν
τόν άποθανόντα, καθώς επεκράτησε καί παρ' ήμΐν τοις Έλλησιν ήδη
άπό τών άρχαίων χρόνων. Τό τελευταιον τοϋτο συνετέλεσεν είς τήν
μόρφωσιν ιδιαιτέρας έν τω γλωσσικώ θησαυρώ κατηγορίας λέξεων,
τών προσωπικών, δι' ημάς βαπτιστικών, ονομάτων.

Πλήν όμως τής άρχεγόνου ταύτης πίστεως εις τήν μαγικήν δύνα-
μιν τοϋ ονόματος, έκ τής οποίας έχομεν τά εύφημα, καθώς καί τά
αποτρόπαια ονόματα, καί άλλαι δοξασίαι έπηρέασαν έπίσης τήν έκ-
λογήν τοΰ ονόματος. Ούτως ή πίστις είς τά totem, τά προγονικά ή
γεναρχικά ζώα ή καί φυτά τών φυλών, έφερεν είς τό μέσον τά ονό-
ματα τών ζώων καί φυτών ώς προσωπικά ονόματα ανθρώπων. 'Έπειτα
αί άναπτυχθεΐσαι άστρολογικαί δοξασίαι περί τών ουρανίων σωμάτων
καί τής επιδράσεως αύτών έπί τών ήμερών τής έβδομάδος καί τοΰ
βίου τών άνθρώπων έδωκαν άφορμήν είς τά έκ τών άστέρων, πιθα-
νώς δέ καί τά έκ τών ήμερών τής έβδομάδος ονόματα, τά όποια όμως
δύνανται νά είναι καί περιστατικά, ώς θέλομεν εί'πει κατωτέρω.

Τελευταιον αί όσημέραι άναπτυσσόμεναι άνώτεραι θρησκευτικοί
περί τοΰ θείου ίδέαι ύπήρξαν ή άφετηρία διαφόρων ονομάτων, δι' ών
σχετίζεται τό νεογέννητον πρός τό θείον, εϊτε παριστανόμενον ώς δώ-
ρον αύτοΰ, ώς π. χ. Θεόδωρος, Θεοδόσιος, Θεόπεμπτος κτλ. είτε
καθοσιούμενον εις αύτόν, Θεόδουλος, Χριστόδονλος κτλ. εϊτε καί τι-
θέμενον ύπό τήν προστασίαν αύτοΰ, ώς Θεοφύλακτος, Θεόφιλος κτλ.

Πλήν τών κατηγοριών τούτων τών ονομάτων, εις τήν γένεσιν
τών οποίων συνετέλεσαν ώρισμέναι δοξασίαι, έχομεν καί ονόματα έν-
τελώς τυχαία καί περιστατικά. Ούτως εις πολλούς λαούς έπικρατεί
ή συνήθεια νά όνομάζη ό πατήρ τό παιδίον κατά τό πρώτον αύτώ
προστυχόν πράγμα ή κατά τήν παρατυχοΰσαν κατά τήν γέννησιν ή
τήν όνοματοθεσίαν περίστασιν ή κατά τόν τόπον καί τόν χρόνον τής
γεννήσεως. Έντεϋθεν έχομεν ονόματα έκ διαφόρων πραγμάτων και
περιστάσεων, πολλάκις περιεργότατα, ώς καί χρονικά καί γεωγραφικά
ονόματα. Πολλά έξ αύτών είς τούς κατά φύσιν λαούς άποτελοϋν φρά-
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σεις, ώς Πιάσε το κουτάλι, Δεν εχει εκεί κανένα ποτήρι κτλ. Τό όνομα
Μωϋσής σημαίνει τόν σωθέντα εκ τοϋ ύδατος, αύτός δέ ό Μωΰσής
τόν υίόν αύτοϋ τόν γεννηθέντα έν τή γή Μαδιάμ ονομάζει Γηρσάμ,
ότι, καθώς λέγει ό ίδιος, πάροικος είμι εν γή άλλοτρία. Καί είς
τήν έλληνικήν δέ καί τήν ρωμαϊκήν άρχαιότητα εύρίσκονται τοιαύτα
ονόματα, οίον Νουμήνιος, ό κατά τήν νουμηνίαν γεννηθείς, Δίδυμος.
Επίγονος, Πρωτογενής, Manius, ό πρωί γεννηθείς, Lucius, ό έν τώ
φωτί γεννηθείς, καί ούτω καθ' έξης. Κατά δέ τούς χριστιανικούς χρό-
νους εύρίσκεται ή συνήθεια νά ονομάζεται τό παιδίον κατά τόν έορτα-
ζόμενον άγιον τής ημέρας τής γεννήσεως, όστις θεωρείται πλέον καί
ώς προστάτης άγιος τοΰ παιδιού.

Παρά ταΰτα εύρίσκει κανείς παρά τισι λαοίς αντί παντός άλλου
ονόματος, ονόματα δηλωτικά απλώς τής άριθμητικής τάξεως, καθ' ήν
έγεννήθη τό παιδίον, οίον Πρώτος, Δεύτερος, Τρίτος κτλ. Τοιαΰτα
έχομεν παρά τοις Ρωμαίοις συνηθέστατα, οίον Secundus, Quintan,
Sextus κτλ.

Πάντα τά ονόματα ταΰτα ανήκουν είς τήν κυρίαν καί όριστικήν
όνοματοθεσίαν, ή οποία πολλαχοΰ έλαβεν έπίσημον χαρακτήρα συνδε-
θεΐσα πρός θρησκευτικός τελετάς, διά τών οποίων γίνεται ή εισαγωγή
τοΰ νέου ανθρώπου είς τήν οίκογένειαν τής φυλής, τήν θρησκευτικήν
κοινωνίαν ή καί ά'λλας κοινωνικός ομάδας. Φέρουν δέ αύτά οί άνθρω-
ποι έπειτα καθ' όλην αύτών τήν ζωήν, πλήν όπου επικρατεί τό έθι-
μον μέ τήν μεταβολήν τής τάξεως, τής ήλικίας ή τήν ε'ίσοδον εις νέαν
κοινωνικήν δμάδα, νά μεταβάλλωνται καί τά ονόματα, ώς συμβαίνει
παρ' ήμίν είς τούς μοναχούς καί κληρικούς. Πλήν όμως τούτων έχο-
μεν καί π ρ ο σ ω ρ ι ν ά ονόματα, διά τών οποίων ονομάζονται τά
παιδία κατά τάς ολίγας ή περισσοτέρας ημέρας, τάς άπό τής γεννήσεως
αύτών μέχρι τής επισήμου δνοματοθεσίας. Τά ονόματα ταΰτα συνήθως
είναι άποτρόπαια, διά νά άπομακρύνουν άπό τοΰ νεογνού τάς κακάς
επήρειας τών δαιμόνων.

Β'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Τό μέγα πλήθος τών νεοελληνικών δνομάτων προέρχεται έκ τής
παραδόσεως καί μάλιστα τής βυζαντινής, δλιγώτερα δέ σχετικώς είναι
εκείνα, τά οποία ό λαός έλευθέρως πλάττει. Τών δ' έκ παραδόσεως
πάλιν δνομάτων τό μέγιστον πλήθος είναι είλημμένον έκ τής εκκλη-
σιαστικής παραδόσεως, δηλαδή έκ τών βιβλίων τής Παλαιάς
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καί Καινής Διαθήκης και τοϋ 'Αγιολογίου. "Επειτα τά ονόματα δια-
φόρων εορτών καί θρησκευτικών εννοιών έχρησίμευσαν ώς πηγή βα-
πτιστικών δνομάτων, τών οποίων τινά μέν ϊσως είναι νεώτερα πλά-
σματα, τά πλείστα όμως είχον ήδη πλασθή κατά τους βυζαντινούς
χρόνους, οίον 'Αναστάσιος, Φώτιος κτλ.

Μετά τήν έκκλησιαστικήν παράδοσιν έχομεν τήν βυζαντινήν ίστο-
ρικήν παράδοσιν, έκ τής οποίας ικανά ονόματα είναι καί σήμερον έν
χρήσει. Τοιαΰτα προέρχονται πρώτον έκ τών έπωνύμων διαφόρων έπι-
φανών βυζαντινών οικογενειών, ώς Δούκας, Βρανάς, Κομνηνός,
Καντακουζηνός κτλ. "Επειτα έξ ονομάτων διαφόρων αξιωμάτων, ώς
'Αμηράς, Αύγουστος, Ααμπαδάριος, Κριτής κτλ.

Μετά τά έκ τής βυζαντινής παραδόσεως ονόματα
έχομεν τά αρχαία ελληνικά, τά όποια όμως κατά τό πλεί-
στον δέν αποτελούν ίστορικήν συνέχειαν μέχρι τής σήμερον, άλλ' ήρ-
χισαν νά έπανέρχωνται μέ τήν άναγέννησιν τών γραμμάτων καί τήν
σπουδήν τήν άρχαίων έπί τουρκοκρατίας καί ιδίως κατά τούς τελευ-
ταίους πρό τής επαναστάσεως χρόνους καί μετ° αύτήν.

"Επειτα έκ τής επαφής καί τής συμβιώσεως τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ
μέ άλλους λαούς καί ιδίως φραγκικούς, Βενετούς πρό πάντων, άρκετά
ξενικά ονόματα είσήλθον είς τό νεοελληνικόν δνοματολόγιον
καί ιδίως είς τάς νήσους, οιον Φλώρα, Φλωρέντζος, Φορμόζος, Γά-
σπαρης, Γιάκουμος, Φραντζέσκος, Λεονάρδος κτλ.

Έρχόμεθα εις τά ονόματα, τά όποια φαίνονται, ότι έπλάσθησαν
ύπό τοΰ νεοελληνικού λαοΰ, μολονότι έκτενεστέρα έρευνα τών βυζαν-
τινών ίσως θά ήδύνατο νά άποδείξη διά πολλά έξ αύτών βυζαν-
τινήν άρχήν. Τοιαΰτα ονόματα είναι :

α') τά έκ διαφόρων σωματικών άρετών καί ιδιοτήτων, οιον
Άσπρούλα, 'Αφράτη, Ξανθούλα, Πλουμιστή κτλ.

β') τά έκ διαφόρων ψυχικών άρετών, οιον Καλόγνωμος, Διαλε-
χτός, Ευγενική κτλ.

γ') τά έκ τών δνομάτων χαριέντων ζώων, οίον Περιστέρα, Πα-
γόνα κτλ.

δ') τά έκ πολυτίμων λίθων καί μετάλλων, οιον 'Ασήμω, Χρύ-
σω, Διαμαντής κτλ.

ε') τά έκ διαφόρων πολυτίμων υλών, οιον Βελούδω, 'Ατλάζω,
Μεταξένια κτλ.

ç') τά έκ διαφόρων εύχαρίστων εις τήν γεϋσιν, καθώς καί άρω-
ματικών ουσιών, οίον Γαλ.ατούδα, Μελένια, Καφένια, Κανέλος κτλ.
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ζ') tù εκ διαφόρων επισήμων πόλεων και χωρών, οιον Θεσσαλία,
Βενετία κτλ.

η') τό εκ νεωτέρων επωνύμων επιφανών οικογενειών και ανδρών,
οιον Κοραής, Ζαρίφης, Ζωγράφος κτλ.

θ') τά εύχετικά δνόματα, δηλαδή έκεΐνα, τά όποια, ώς εϊπομεν,
πλάττονται έξ εύχών καί τίθενται διά νά συγκρατήσουν τό νεογνόν
εις τήν ζωήν ή νά διακόψουν τήν σειράν τών θηλέων, οΐα είναι π. χ.
τά Ζήσης, Παν χαζής, Πολνζώης, Στέργιος, Θεμελής, Σταμάτης,
Σταμάτα, Άγόρω κτλ.

ι') καί τελευταίο ν τό ονόματα *Αγοραστός, Πούλος, Βρετός καί
εϊ τι αλλο, τά οποία έχουν σχέσιν πρός τό έθιμον τής εικονικής πω-
λήσεως ή έκθέσεως τοΰ νεογνού ύπό τών γονέων, τών οποίων τά
τέκνα δέν ζοΰν.

s *

Τά δνόματα ταΰτα ώς στοιχεία γλωσσικά υφίστανται διαφόρους
αλλοιώσεις, αί όποΐαι πολλάκις καθιστούν τήν αρχήν των
λίαν δυσδιάγνωστον. Αί άλλοιώσεις αύται έχουν διττήν τήν άρχήν.
Άφ" ενός μέν οφείλονται είς φθογγικούς καί άναλογικούς λόγους,
άφ* ετέρου δέ εις τόν συνηθέστατον εις τά ονόματα θωπευτικόν ύπο-
κορισμόν καί τήν έπίτμησιν, ό όποιος έν πολλοίς έχει τήν άρχήν του
εις τήν παιδικήν γλώσσαν, καί διά τοΰτο αί έξ αύτοΰ μεταβολαί,
μολονότι δέν γίνονται έκτός παντός νόμου, έχουν πολλήν τήν έλευ-
θερίαν, διά νά μή ε'ίπωμεν ίδιοτροπίαν, καί είναι λίαν δυσπαρακο-
λούθητοι.

Καί συνήθως μέν είναι γνωστός δ πλήρης τύπος τοΰ βαπτιστικού
ονόματος, έκ τοΰ οποίου προήλθε τό θωπευτικόν. Ουχί σπανίως όμως
αύτό τοΰτο τό θωπευτικόν ύπερισχύει τελείως καί υποκαθιστά
έντελώς τό βαπτιστικόν, ώστε κατόπιν θεωρούμενον ώς άρχικόν καί
αύτοτελές όνομα τίθεται καί ώς βαπτιστικόν καί διασπάται ούτως ή
παράδοσις καί χάνονται τά 'ίχνη τής προελεΰσεώς του. "Απαξ δέ δια-
σπασθείσης τής παραδόσεως, πολλαί συγχύσεις δημιουργούνται, αί
όποΐαι δυσχεραίνουν πολύ τήν έρευναν τής άρχής εκάστου ονόματος.
Διά τοΰτο ό συλλογεύς τών ονομάτων άκούων ταΰτα οφείλει νά έρωτα
ιδιαιτέρως δι' έκαστον, όπου, εννοείται, είναι άνάγκη, έάν τό όνομα
τοΰτο είναι αύτό τό κατά τήν βάπτισιν τεθέν όνομα ή άπλοΰς υποκο-
ρισμός, πλασθείς ύπό τών οικείων τοΰ παιδιού. Διότι σημειωτέον καί
τοΰτο, ότι κατά τήν ώραν τής βαπτίσεως συνήθως τό όνομα ύπό τήν
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έπίβλεψιν τής εκκλησίας λέγεται κατά τό δυνατόν καί κατά τήν μόρ-
φωσιν τοϋ ιερέως υπό τόν άκραιφνέστερον αύτοϋ τΰπον. 'Επίσης δέν
είναι άνωφελές νά έρωτα ενίοτε καί περί τής σημασίας τών παραδο-
ξοτέρων σημειώνων τάς ερμηνείας τοΰ λαοϋ ώς λαϊκάς καί διακρίνων
αύτάς αύστηρώς άπό τών ιδίων έρμηνειών καί υποθέσεων.

'Επίσης άξία σημειώσεως είναι καί ή εορτή τοΰ όνόματος,
ή όποία δύναται νά βοηθήση είς τήν άνακάλυψιν τοΰ άρχικοΰ τύπου
ενός ύποκορισμένου όνόματος. "Οχι όμως πάντοτε. Διότι πολλάκις
αύτή αύτη ή έορτή έδημιούργησε τήν σύγχυσιν, καθ' όσον οί άνθρω-
ποι τοΰ λαοϋ έπιζητοΰντες έορτήν διά τό όνομά των έσχέτισαν πολ-
λάκις τά άσχετα. Ούτω π. χ. αί έχουσαι τό όνομα Άργνρώ εορτάζουν
τήν έορτήν τών Άγιων 'Αναργύρων. Θά ήτο όμως σφάλμα νά ύπο-
τεθή,δτιτό όνομα Άργνρώ ή Άργύρω έχει οΐανδήποτέ τινα, γενετι-
κήν σχέσιν πρός τό Άνάργνροι.

*

* *

Προσωρινά ονόματα έχομεν προ τής βαπτίσεως κατά
τόπους διάφορα. Ούτω τά άβάπτιστα καλοΰνται συνήθως δράκοι,
δράκουλες, χριοτόδονλοι καί ει τι άλλο. Έν Παραμυθιά δε τής 'Ηπεί-
ρου είναι έν χρήσει τά δνόματα Μπόλω διά τά θήλεα καί Νότσης διά
τά άρρενα.

Μεταβολάς ονομάτων έχομεν μόνον εις τούς μονα-
χούς καί τούς κληρικούς, οσάκις άπό λαϊκών χειροτονούνται ή προά-
γονται άπό τών κατωτέρων βαθμών είς τόν άνώτατον τοϋ επισκόπου.
Προσωρινός δέ μεταβολάς τοΰ δνόματος έχομεν κατά τάς άσθενείας,
άλλ' αί περί τούτων ειδήσεις καί ατελείς είναι καί σποραδικαί.

Ένιαχοΰ έχομεν καί διπλά ονόματα, ώς π. χ. έν Κεφαλ-
ληνία καί άλλαχοΰ, άνευ όμως βαθυτέρας σημασίας, ειμή μόνον διότι
άλλο θέλει ό άνάδοχος καί άλλο οί γονείς.

Γ'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Τί έχει ό συλλογεύς νά προσέξη κατά τήν συλλογήν πλήν τής
καταγραφής τοΰ όνόματος έλέχθη ήδη, ώστε νά είναι περιττόν νά
έπαναλαμβάνωμεν τά αύτά.

Συλλογαί ονομάτων νεοελληνικών έγένοντο μέχρι τούδε πολλαί, ταύτας
δέ προσεπάθησε νά συγκεντρώσω δ ΑΘΑΝ. ΜΠΟΥΤΟΥΡΑΣ εις γενικόν βιβλίον
περί τών βαπτιστικών ονομάτων υπό τόν τίτλον, «Τά νεοελληνικά κύρια όνό-
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ματα ιστορικώς καί γλωσσικώς έρμηνευόμενα, έν 'Αθήναις 1912». Είς τοΰτο
βλέπει κανείς καί τήν σχετικήν περί αύτών βιβλιογραφίαν. Παρατηρήσεις
καί συμπληριόσεις είς τό βιβλίον τοΰτο έδημοσίευσα εγώ έν Λαογρ., τόμ. Ε',
σ. 333 κέ. ύπό τήν έπιγραφήν, <Παρατηρήσεις περί τών νεοελληνικών βαπτι-
στικών ονομάτων», καί τελευταϊον ό ι. ΣΤΑΜΝΟΠΟΥΑΟΣ ύπό τήν έπιγραφήν,
«'Ονοματολογικά», έν Λαογρ. τόμ. ζ", σ. 425 κέ. [Βλ. ετι Δ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ,
"Ονομα καί ονοματοθεσία είς τάς δοξασίας καί συνήθειας τού 'Ελληνικού
λαοΰ, Λαογρ., τόμ. Κ' (1962), σ. 446 - 542 καί α. Μ. ΚΟΛ1ΤΣΗ, Περί τών
κυρίων ονομάτων καί τών έπωνύμων τών Κυπρίων, έν 'Αθήναις 1961].

II. ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ "Η ΕΠΩΝΥΜΑ
Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Τά επώνυμα ούτε εις δλους τούς λαούς ούτε εις όλας τάς
περιόδους τοΰ πολιτισμού εύρίσκονται, όπως τά προσωπικά,
διότι προϋποθέτουν τήν άνάπτυξιν τής οικογενείας και τών γενών ώς
ομάδων συγγενών τήν καταγωγήν ατόμων, διακρινομένων εντός τής
δλης κοινωνίας τοΰ λαοϋ ή τής φυλής. Ή άνάπτυξις αύτη τής οικογε-
νείας και τών γενών εις συγκεκροτημένας ομάδας καί ή διάκρισις αύ-
τών έντός τοΰ συνόλου, τής φυλής, έχουσα τήν άρχήν της είς τήν πα-
λαιάν πατριαρχικήν οίκογένειαν, έγινε βαθμηδόν καί κατ' ολίγον.
Συνήργησαν δέ είς τοΰτο, άφ' ενός μέν ή λατρεία τών κοινών προγό-
νων, άφ' έτερου δέ καί διάφοροι ιστορικοί λόγοι. Τούτων σπουδαιό-
τατοι είναι πρώτον ό πόλεμος καί τά κατ' αύτόν κατορθώματα τών
άνδρείων, τά οποία έδιδον έξαιρετικήν σημασίαν εις τήν οίκογένειαν,
είς τήν οποίαν ούτοι ανήκον, έπειτα ή ύπό τίνων οικογενειών προνο-
μιακή καλλιέργεια ιδιαιτέρας τινός λατρείας, έξής άπέκτων αύται έξαι-
ρετικήν μεταξύ τοϋ λαοϋ θέσιν. Κατ' αύτόν τόν τρόπον άνεπτύχθησαν
αί άριστοκρατικαί οίκογένειαι καί τά έξ αύτών άριστοκρατικά γένη,
τών οποίων τά μέλη παρά τό προσωπικόν όνομα έφερον είς τάς έπι-
σημοτέρας προσφωνήσεις καί τό όνομα τής οικογενείας καί τοΰ γένους.

Παρά τοις Έλλησιν, εφ' όσον ύπήρχον οί ήρωες καί τά γένη τών
άριστων, άνευρίσκει τις καί οικογενειακά ονόματα. Μετά τήν έπικρά-
τησιν όμως τοΰ δήμου έδώ καί έκει μόνον μερικά γένη διετήρησαν τά
ιδιαίτερα αύτών ονόματα. Ούτω π. χ. είς τόν Όμηρον ανευρίσκει κα-
νείς οικογενειακά ονόματα, οιον Άτρεΐδαι, ΑΙακίδαι, Τανταλίδαι
κτλ., συχνότατοι δέ είναι καί τιμητικώταται θεωρούνται αί έκ τοΰ
ονόματος τοΰ ήρωος πατρός προσφωνήσεις, οιον Λαερτιάδης, Πηλειά-
δης, Τελαμωνιάδης κτλ., τοΰθ' όπερ έκαλείτο πατρόθεν δνομάζειν.
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Είς τούς ιστορικούς χρόνους σποραδικά μόνον οικογε-
νειακά δνόματα διετηρήθησαν, οίον Εύμολπίδαι, 'Αγίδαι, Κνψελίδαι
κτλ., ενω τό συνηθισμένον όνομα, ύπό τό οποίον διεκρίνετό τις έν τή
πολιτεία ήτο τόπροσωπικόν όνομα καί τό όνομα τοϋ
πατρός' έν δέ ταίς 'Αθήναις άπό της μεταρρυθμίσεως τοΰ Κλει-
σθένους ήκολούθει καί τό όνομα τοΰ δήμου, έξ ού κατήγετο ό ονομα-
ζόμενος, οίον Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεύς. Γενικώς δέ σύνη-
θες ήτο νά προστίθεται μετά τό προσωπικόν όνομα, ώς διακριτικόν,
τό όνομα τής χώρας ή πόλεως έξ ής κατήγετο δ δνομαζόμενος, οίον
Ξενοφών δ 'Αθηναίος, Κλέαρχος δ Λακεδαιμόνιος, Άνάχαρσις
δ Σκύθης. 'Αλλά τό έ θ ν ι κ ό ν τοΰτο όνομα συνήθως προσελαμβά-
νετο έν τή ξένη άντί τοΰ φερομένου έν τή ιδία πατρίδι. "Οθεν ό Ξε-
νοφών έν 'Αθήναις μέν είχε πλήρες όνομα τό προσωπικόν μετά τοΰ
πατρωνυμικού καί τού δημοτικού Ξενοφών Γρύλλου 'Ερχιεύς, έκτός
δέ τών 'Αθηνών έγνωρίζετο ώς Ξενοφών δ 'Αθηναίος.

Παρά τοΰτο έχρησιμοποιείτο συνήθως πρός άκριβεστέραν δήλω-
σιν τοΰ προσώπου καί τό π α ρ ω ν ύ μ ι ο ν, τό όποιον τοΰ είχον έπι-
κολλήσει οί συμπολίται του, έπιφερόμενον συνήθως διά τοΰ δ και ή
δ επικαλούμενος, οίον Λέων Ά ρτεμεσίου ό επικαλούμενος 'Ιά-
σων, 'Ιάσων δ και Δέκμος Άχαρνευς ιατρός κττ. Συνήθη δέ ήσαν τά
παρωνύμια ταύτα ιδίως εις τούς βαρβαρικούς τόπους, όπου είχε δια-
δοθή δ ελληνισμός, οίον Νεικήρατος Νεικηράτου δ και "Ομ·γ>αλτος.

Παρά τοις Ρωμαίοις, παρά τοις όποίοις ή δργάνωσις τών γενών
είχεν άναπτυχθή είς πλήρες σύστημα, ήσαν κανονικά τρία δνόματα,
τό προσωπικόν (nomenj, τό όνομα τοϋ γένους (pracnomen) καί τό
Ιδιαίτερον όνομα τής οικογενείας (cognomen — πατρώνυμον). 'Αλλά
καί παρ' αύτοίς κατά τούς ύστερωτέρους χρόνους τής αύτοκρατορίας
έξασθενοΰται ή χρήσις τών ονομάτων τών γενών, χρησιμοποιουμένων
περισσότερον τών παρωνυμίων. Είς τόν στρατόν μάλιστα άρχίζουν τά
προσωπικά παρωνύμια, τά όποια καλοΰνται signa ή vocabula καί
εισάγονται διά τοΰ sive ή qui et, cai et nomen, qui vocatur, καί τοΰ
έλληνικοΰ ocae (=δ καί), οιον Lucius Metrovius signo Sapncus
κττ. Τά τοιαύτα παρωνύμια άπέβαινον πολλάκις τά κατ' εξοχήν δηλω-
τικά τοΰ προσώπου δνόματα. Τοιούτον π. χ. είναι τό όνομα τοΰ αύτο-
κράτορος Caligula, μέ τό οποίον ούτος έμεινε γνωστός εις τήνίστορίαν.

Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους εξακολουθεί ό τρό-
πος ούτος τής δηλώσεως τοΰ προσώπου διά τοΰ ονόματος καί τοϋ
παρωνυμίου, τό όποιον εισάγεται διά διαφόρων φράσεων, ώς δνπερ
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επίκλησιν εκάλουν, αυτόν προοωνύμαζον, τήν επίκλησιν, τουπίκλην,
τήν επωνυμίαν κτλ. Ούτω π. χ. φέρεται παρά Προκοπίω, Πέτρον
ονόματι . . . ονπερ επίκλησιν Βαρούμην εκάλουν.

Έκ τών παρωνυμίων τούτων έσχηματίσθησαν είς τό Βυζάν-
τιον τά νέα βυζαντινά ελληνικά οικογενειακά ονόματα. Συνετέλεσε δέ
είς τοΰτο ή άνάπτυξις τής γραφειοκρατικής καί ιδία τής στρατιωτικής
αριστοκρατίας καί τά αριστοκρατικά γένη, αί λεγόμεναι σειραί, έκ τών
οποίων καί τό σημερινόν όνομα σειριά. Πολλοί δέ τών ανηκόντων εις
τά γένη ταΰτα, ώς π. χ. οί Δοΰκαι, προσεπάθουν νά αναγάγουν τήν
άρχήν αύτών εΐς τήν πρώτην έν τώ Βυζαντίω άριστοκρατίαν, τούς
μετά τοΰ Κωνσταντίνου μετοικήσαντας Ρωμαίους πατρικίους. Τοιαΰτα
οικογενειακά ονόματα είναι π. χ. Δούκας, Κομνηνός, Παλαιολόγος,
Συναδηνός, Καντακουζηνός, Μελισσηνός, Φιλανθρωπηνός κτλ., έκ
τούτων δέ πολλά μέχρι τής σήμερον σώζονται παρά τώ λαώ είτε ώς
βαπτιστικά ονόματα είτε ώς οικογενειακά.

Πλήν τών άνωτέρω έπωνύμων, τά οποία πάντα έκ τοΰ ονόματος
ή τοΰ παρωνυμίου τοΰ πατρός τής οικογενείας έχουν τήν άρχήν, ευρί-
σκεται παρά τισι λαοίς καί παρά τοις άρχαίοις Έλλησιν έν Κω καί τό
έθος τής άπό μητρός προσαγορεύσεως, ήτις δύναται νά
έχη τήν άρχήν της εις μητριαρχικήν οργάνωσιν τής οικογενείας, οΐαν
αναφέρει δ Ηρόδοτος περί τών άρχαίων Λυκίων καί οία σήμερον ευ-
ρίσκεται εΐς πολλούς λαούς. Κατά ταύτην διά τήν γενεαλογικήν σειράν
ουχί ό πατήρ, άλλ* ή μήτηρ λαμβάνεται ύπ' όψιν.

Β'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΩΝΥΜΑ

Παρ' ήμίν τοις νεωτέροις "Ελλησι τό οΐκογενειακόν
όνομα δέν είναι γενικόν. Βεβαίως εις πολλά μέρη, τά μάλλον προ-
ηγμένα, ώς π. χ. εΐς πόλεις, καθώς καί είς τάς νήσους, ή όπου ή οικο-
γενειακή δργάνωσις παρουσιάζεται ισχυρά, ώς π. χ. έν Μάνη, διετηρή-
θησαν οικογενειακά ονόματα, τά οποία είναι τά αυτά ή άνάλογα πρός
τά βυζαντινά, είτε διότι κατά τόν αύτόν τρόπον έσχηματίσθησαν, είτε
διότι έκ κληρονομιάς περιεσώσησαν. 'Αλλά είς τά πλείστα μέρη οί χω
ρικοί άρκοΰνται εις τό βαπτιστικόν όνομα, είς τό οποίον υπογράφον-
τες παραθέτουν τό όνομα τοΰ πατρός, ώς π. χ. Νικόλαος Γεωργίον.
Εις δέ τόν καθ' ήμέραν διάλογον ώς διακριτικόν προστίθεται εΐς τό
βαπτιστικόν όνομα παρωνύμιον έκ τοΰ χωρίου τής καταγωγής τοΰ ovo-
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μαζομένου ή εκ τοϋ επαγγέλματος αύτοΰ, και συνηθέστερον σκωπτι-
κόν, τό όποιον τοΰ έκόλλησαν οί συγχωρικοί του, τό παρατσούκλι.

Σήμερον ή χρήσις τοΰ οικογενειακού δνόματος
έπί μάλλον καί μάλλον έπεκτείνεται, κυρίως ύπό τήν ώθησιν καί πολ-
λάκις ύπό τήν πίεσιν τοΰ σχολείου, τοΰ στρατοΰ καί τής πολιτείας, είς
τά όποια δέν είναι άρκετά τά δύο ονόματα πρός ακριβή διαστολή ν
τών προσώπων καί αποφυγήν τών συγχύσεων έκ τών ομωνυμιών. Ό
προχειρότερος δέ τρόπος τής δημιουργίας οίκογενειακοΰ δνόματος
είναι ή χρησιμοποίησις τοΰ απαραιτήτου είς τά χωρία σκωπτικοΰ
παρωνυμίου. Εις τά τέως καί νΰν τουρκοκρατούμενα μέρη, όπου οί
άνωτέρω παράγοντες δέν έχουν τήν αύτήν δύναμιν καί σημασίαν,
εξακολουθεί ή έλλειι|ας οικογενειακών ονομάτων, ώς διακριτικά δέ
είναι έν χρήσει μόνον τά καθαρώς προσαιπικά παρατσούκλια.

Τά άνωτέρω μάς δίδουν έκ τών προτέρων ίδέαν τινά περί τής
φύσεως τών σημερινών οικογενειακών ονομάτων. Μέρος βέβαια αύτών
είναι συνέχεια τών βυζαντινών, πολλά όμως προέρχονται καί έκ παρω-
νυμίων, πολλάκις ίδιοτρόπων, τών οποίων ούχί σπανίως ούτε τήν ση-
μασίαν ούτε τήν καταγωγήν δύναται κανείς νά μαντεύση. Τινά έξ
αύτών αναμφιβόλως είναι καί ξενόγλωσσα, άλβανικά ή βλαχικά, εις
δέ τάς νήσους καί φραγκικά ένεκα τής συμβιώσεως καί άναμείξεως
τών Ελλήνων πρός τούς συνοίκους ή κυριάρχους τούτους λαούς. "Αλλα
προέρχονται έξ έπιθέτων έκ χωρών, πόλεων ή χωρίων, π. χ. Συρια-
νός, Σμυρνιός, Πολίτης, τά όποια δέν δεικνύουν πάντοτε τήν κατα-
γωγήν, αλλά καί απλώς τήν διαβίωσιν ή τήν μετάβασιν εις τήν έν λόγω
πόλιν, άλλα έκ τοΰ έπαγγέλματος, οίον Ζωγράφος, Κουντονράς, Ρά-
πτης κτλ., άλλα έκ διαφόρων άξιωμάτων, ώς έπί τό πλείστον έκκλη-
σιαστικών, οίον 'Αναγνώστης, Ααμπαδάριος, Αογοθετης κτλ. καί
άλλα τέλος είναι πατρωνυμικά, οίον Νικόλας Γεωργίου, ή όπως λέ-
γουν εις τά χωρία ό Νικόλας τοϋ Γεώργη, ο Γεώργης τοϋ Κνριάκη
κτλ. Αί γενικαί αύται έπεκράτησαν κατόπιν καί ώς οικογενειακά,
ένίοτε δέ μετεβλήθησαν καί είς όνομαστικάς, οίον Κυριάκος, Διαμαν-
τής κττ. Παρά δέ τοις λογιωτέροις μετεβλήθησαν έπί τό άρχαιοπρεπέ-
στερον, προστεθεισών είς τά πατρωνυμικά τών καταλήξεων -ίδης,
-άδης, οιον Γεωργιάδης, Νικολαΐδης κτλ.

Μεταξύ τών σημερινών έπωνύμων πολλάκις εύρίσκει κανείς προ-
ερχόμενα καί έξ ονομάτων γυναικών. Τά πλείστα όμως τούτων, ευρι-
σκόμενα σποραδικά, βεβαίως δέν άποτελοΰν λείανα μητριαρχικής ορ-
γανώσεως, άλλ' είναι απλούστατα έπώνυμα ορφανών, τά όποια άπο-
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λέσαντα τόν πατέρα είς μικράν ήλικίαν άπεκλήθησαν μέ τό όνομα τής
μητρός, ώς π. χ. δ Γιάννης τής Μαρίας, ο Σπύρος τής Γιαννάκαινας
κττ. Τοΰτο δέ κατόπιν έχρησιμοποίησαν ώς έπώνυμον, οίον ό Σπύρος
Γιαννάκαινας. Έάν όμως πουθενά συστηματικώς τά παιδία λαμβά-
νουν ώς έπώνυμον τό όνομα τής μητρός, τότε πρέπει νά δεχθώμεν
συνέχειαν τοΰ παλαιοΰ έθίμου τής έκ μητρός προσαγορεύσεως. Πάν-
τως δ' όμως σήμερον εν Λυκία, όπου πολύ συνήθη είς τούς "Ελληνας
κατοίκους αύτής είναι τά μητρωνυμικά, ταΰτα προέρχονται έκ τών
αύτών αφορμών, έξ ών καί άλλαχοΰ τής Ελλάδος. Σχηματίζονται δέ
τά τοιαΰτα ονόματα εν Λυκία ή έκ τοΰ εθνικού τής μητρός, οίον
ε Γιώργης τής Λιβιοιανής, ε Δημήτρης τής Σμνρνιάς, έ 'Ελένη τής
ΓΤολίτας, έ Κωοταντής τής Ννντριώτισσας (=Ύδραίας)' ή έκ χαρα-
κτήρος τινός αύτής σωματικού ή ηθικού, οιον ε Πέτρος τής Χοντρο-
λένης, —τής Ξαθθής, —τής Μαυρομάτας, —τής Κοντούλας, —τής
Μουζαλιάς, —τής 'Αχάριστης, —τής Καφιρής (= άπιστου). "Αλλα
είναι μέν θηλυκαί έπικλήσεις, δέν είναι όμως μητέρων ονόματα, άλλά
παρωνύμια σκωπτικά, οιον έ Νικόλας τής Παλιόβρακας, —τής Λα-
κέρδας, — τής Σάχλας, —τής Καπάκας κττ.

Γ'. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται πόση είναι ή σπουδαιότης τής
έρεύνης τών οικογενειακών ονομάτων. Ή προσεκτική μελέτη αύτών
κατά τόπους δύναται νά όδηγήση τόν έπιμελή έρευνητήν εις πολλά
συμπεράσματα καί περί τής κοινωνικής καταστάσεως τοΰ τόπου τώρα
καί είς τούς έγγύς παλαιοτέρους χρόνους, καί περί τής επικοινωνίας
αύτοΰ πρός άλλοφύλους ή πρός άλλας πόλεις εϊτε δι3 έποικήσεων εϊτε
δι° άποδημιών, καθώς καί περί τών έργων καί επαγγελμάτων αύτοΰ.

Συλλογαί συστηματικαί ελληνικών οικογενειακών ονομάτων δέν γνω-
ρίζω νά έχουν δημοσιευθ-ή, ούδέ πραγματεΐαι έπιστημονικαί περί αυτών.
'Υλικόν άφθονον ευρίσκει κανείς είς τούς δημόσιε οομένους εκλογικούς κα-
ταλόγους, είς έκκληοιαστικά βιβλία μητροπόλεων κτλ., άλλά τό ύλικόν τούτο
δέν δύναται νά άναπληρώση τάς επιστημονικώς καταρτιζομένας έπιτοπίους
συλλογάς, αί όποίαι καί εις πολλάς λεπτομερείας, σχετικάς πρός τά έπώ-
νυμα, πρέπει νά δίδουν προσοχήν, ών τινάς άνεφέραμεν άνωτέρω, έπειτα δέ
καί λεξικογραφικώς δι' έπιτοπίου έρεύνης δύνανται νά μας δώσουν τήν γλωσ-
σικήν έρμηνείαν πολλών, τήν οποίαν άλλοις δέν θά ήδυνάμεθα νά μαν-
τεύσωμεν.
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III. ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ

Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Παρωνυμία είναι τα πρόσθετα εκείνα ονόματα, τά όποια
ό λαός πλάττων επικολλά εις τά προσωπικά, άφ'ένός μέν διά νά σκώψη,
άφ' ετέρου δέ διά νά διευκολύνη τήν διάκρισιν έντός τής κοινωνίας
μεταξύ τών ομωνύμων άτόμων. Ούτω τά παρωνύμια άποτελοΰν τά
κατ' εξοχήν προσωπικά διακριτικά δνόματα παρά τώ λαώ, άντικαθι-
στώντα άριστα τά έπώνυμα, τά όποια χρησιμοποιεί ή ώργανωμένη
πολιτεία πρός άποφυγήν τών έκ τής ομωνυμίας συγχύσεων.

Τά παρωνύμια είναι συνηθέστατα εις δλους τούς κατά φύσιν ζών-
τας λαούς, καθώς καί είς τούς χωρικούς καί τά κατώτερα στρώματα
τών πεπολιτισμένων λαών. Τήν άρχήν αύτών έχουν, άφ' ενός μέν είς
τήν άνεξάντλητον πρός τό σκώμμα διάθεσιν τοΰ λαοΰ, άφ' ετέρου δέ
είς τήν άνάγκην τής σαφεστέρας διακρίσεως μεταξύ περισσοτέρων ομω-
νύμων προσώπων, ή όποία παρουσιάζεται καί είς τάς μεγάλας κοινω-
νίας, καθώς καί είς τούς δλιγανθρώπους συνοικισμούς. Τρίτη δέ τις
άρχή είς μερικούς λαούς δύναται νά θεωρηθή ό δεισιδαίμων φόβος
πρός άνακοίνωσιν τοΰ πραγματικού ονόματος, περί τοΰ οποίου εϊπο-
μεν ήδη καί έξ αιτίας τοΰ οποίου επιτίθενται τά σκωπτικά παρωνύμια
ώς άποπλανητικά άμα καί άποτρόπαια. "Οθεν καί τά παρωνύμια δύ-
νανται νά διακριθούν εις τρεις κατηγορίας, πρώτον τά κ α θ α ρ ώ ς
σκωπτικά, δεύτερον τάάπλώς 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
καί σκωπτικής όψεως τής ψυχής τοΰ λαοΰ καί τήν περί τοΰ κωμικοΰ
καί γελοίου άντίλη\|ην αύτοΰ, τής δευτέρας, διότι μάς δεικνύει έν τών
κοινωνικών μέσων, δι' ών έπέτυχεν ό λαός τήν διάκρισιν τών προσώ-
πων έν τή κοινωνία καί τής τρίτης, διότι μάς παρέχει έν έπί πλέον
δείγμα τής άνεξαντλήτου δεισιδαιμονίας αύτοΰ. Πολυπληθέστερα όμως
πάντων είναι τά σκωπτικά.

Ή πρός τό σκώμμα διάθεσις είναι κοινή είς δλους τούς λαούς
καί μάλιστα τούς ζώντας πλησιέστερον πρός τήν φύσιν, έκδηλουμένη
ού μόνον εις τά παρωνύμια, άλλά καί είς τά σκωπτικά καί σατυρικά
άσματα καί τά πολυειδή σκώμματα, τά όποια εκτοξεύει ό λαός κατά
παντός, ό,τι δύναται νά παράσχη λαβήν τινα, εϊτε πράγμα είναι είτε
ζώον ει'τε άνθρωπος, ει'τε συμπατριώτης ει'τε ξένος. Δύναται δέ νά
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κίνηση αίκήν πάσα παρεκτροπή από τοΰ γνωστοΰ καί συνήθους, εϊτε
σωματική ε'ίτε ήθική, μεγάλη ή καί ελαχίστη, τήν οποίαν μεγαλοποιεί
ο λαός, ή καί μή ύπάρχουσαν πλάττει, μόνον καί μόνον διά νά σκώψη.
Χαρακτηριστικότατα διά τούς αρχαίους είναι τά τοΰ κωμικοΰ Άνα-
ξανδρίδου, τά όποια μάς περισώζει ό 'Αθήναιος (Τ 242 e). Ύμεΐς
γαρ αλλήλους άεί χλευάζετ', οίδ' άκριβώς. "Αν μεν γαρ f] τις ευπρε-
πής, ιερόν γάμο ν καλείτε' εάν δε μικρόν παντελώς άνθρώπιον,
σ τ α λ α γ μ ό ν" . . . λιπαρός περιπατεί Δημοκλής, ζωμός κατωνό-
μασται' χαίρει τις αύχμών ή ρυπών, κονιορτός άναπέφηνεν'
. . . ύφείλετ' άρνα ποιμένος παίζων, Ά τ ρ ε υ ς εκλήθη" εάν δε κριόν,
Φρίξος' αν δε κφδάριον, 'Ιάσων. Μάς διασώζει δέ ό 'Αθή-
ναιος έκ τοΰ 'Αλέξιδος καί παρωνύμια τοιαΰτα, οίον Κάραβος, Παρα-
μασήτης, Σκόμβρος, Σεμίδαλις κτλ.

Έκ τών ύστερωτέρων χρόνων έχομεν τήν εξής χαρακτηριστικήν
ε'ίδησιν τοΰ Συνεσίου'. Τοιγαρονν έως ούδεν ήμϊν δεινόν ήν, εκομ-
ψεύοντο (οί ναΰται τοΰ πλοίου) καί εκάλονν άλλήλους ουκ άπό τών
ονομάτων, άλλ' άπό τών ατυχημάτων, ό χωλός, ό κ η λ ή τ η ς,
ό αριστερό χει ρ, ό παραβλώψ. "Εκαστος έν γέ τι είχε
τουπίσημον.

Παρά τοις Βυζαντινοΐς έπίσης ά'φθονα ήσαν τά σκωπτικά παρω-
νύμια, ώς φαίνεται έκ τών έξ αύτών προελθόντων έπωνύμων καί έξ
ά'λλων ειδήσεων. Ό Νικήτας ό Χωνιάτης, ομιλών περί τής χωλότη-
τος τοΰ Σουλτάνου Κιλίτζ - Άσλάν καί άναφέρων, ότι έκ τούτου Κου-
τζασθλάνην τόν ώνόμαζεν ό 'Ανδρόνικος, λαμβάνει άφορμήν νά έξάρη
τήν πρός τό σκώμμα δεινότητα αύτοΰ λέγων' "Οθεν καί τάς αρχάς
τών κατ' αύτοΰ σκωμμάτων εξ αύτον δή 'Ανδρόνικος εσέπειτα πορι-
ζόμενος Κοντζασθλάνην τούτον ώνόμαζε, φιλολοίδορος α)ν εΐπερ τις
καί άλλος καί καθάγασθαι άνθρώπων δεινότατος. Όμοιάζουν δέ
τά βυζαντινά παρωνύμια, τά μέχρις ημών περισωθέντα, καταπληκτι-
κούς πρός τά νεώτερα.

Β'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ
α') "Ονομα κα! προέλευσις.

ΓΙαρ' ήμιν τά παρωνύμια είναι γνωστά είς τόν λαόν ύπό
τό όνομα παρανόμια, παρονόματα ή παρανόματα, παραβγάλματα,
παρατσούκλια, παραγκώμια, παρασούμια, σουσούμια, ξούρια, πινό-

1) 'Επιστολή δ', σ. 640, Herclier.
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μια, πιμονες καί εΐ τι άλλο. Είναι δέ προϊόν τής κατ' έξοχήν φιλο-
σκώμμονος διαθέσεως τοϋ ελληνικού λαοϋ.

ΙΊαρ' αύτω τό σκώμμα είναι συνηθέστατο ν. 'Αφήνω κατά μέρος
τά σκωπτικά άσματα καί ιδίως τά δίστιχα, τά οποία κατά τούς χρό-
νους καί τάς διασκεδάσεις διασταυροΰνται πανταχόθεν μεταξύ τών συν-
διασκεδαζόντων, άφήνω κατά μέρος τά σκώμματα, τά οποία οί χωρι-
κοί απευθύνουν πρός τούς γείτονας, καί περί τών όποιων εϊπομεν
ήδη, ε'ις τά χωρία έν γένει όταν δέν έχουν άλλο θέμα ομιλίας, καί
συνήθως δέν έχουν, καταντούν είς τήν κακογλωσσιά καί τό σκώμμα
καί διασκεδάζουν πειράζοντες τόν έ'να καί τόν άλλον. Είναι άδύνατον
νά ύπάρξη άνθρωπος έντόπιος ή ξένος, όσονδήποτε τέλειος καί αν
είναι, τοΰ οποίου νά μή βροϋν κάτι, νά μή τοϋ κολλήσουν το παρα-
τσούκλι του. Ή μορφή, ή δψις, ή χροιά τοΰ προσώπου, τό μέγεθος
καί τό χρώμα τών οφθαλμών, τής ρινός, τών ώτων, ή κατασκευή τοΰ
σώματος, τών χειρών καί τών ποδών, ή τροφή, ή φωνή, ή ομιλία,
αί προσφιλείς φράσεις, αί πράξεις, τό ήθος, τά πάντα μετά θαυμα-
στής όξύτητος παρατηρούνται, όπως εύρεθή ή άστεία αύτών ό\|>ις καί
έκπηδήση τό σκώμμα καί τό παρατσούκλι.

Πλάττονται δέ τά παρατσούκλια ουχί πάντοτε κατά κυριολεξίαν.
Αί μεταφοραί καί συγκρίσεις πρός ζώα καί πράγματα καί πρόσωπα
καί ή δημιουργία πολλάκις εντελώς νέων λέξεων είναι πράγματα συνη-
θέστατα εις τά παρωνύμια. Καί διά τούτο ή έρευνα τής προελεύσεως
εκάστου είναι δυσχερεστάτη, αν μή γνωρίζη τις έξ αύτής τής κοινω-
νίας τούς όρους, ύπό τούς οποίους έπλάσθη.

Ώς πρός τά απλώς χαρακτηριστικά παρωνύμια
έχομεν νά παρατηρήσωμεν, ότι ταΰτα προέρχονται κυρίως έκ σωματι-
κών ελαττωμάτων, τού τόπου τής καταγωγής ή τής άποδημίας κττ.,
οιον δ Γεώργης δ Κουτσός, δ Γιάννης δ Στραβός, δ Δημήτρης δ
Κουλοχέρης, δ Δημήτρης ό Κρητικός, δ 'Αμερικάνος κτλ. 'Ανάλογα
είναι καί τά βυζαντινά Στραβορωμανός, Κουτζομύτης, Συναδηνδς
κτλ., έκ τών οποίων πολλά έγιναν καί οικογενειακά.

'Αποτρόπαια παρωνύμια εγώ τούλάχιστον παρά τώ έλληνικώ
λαώ δέν γνωρίζω. Τά δέ πολυπληθέστατα σ κ ω π τ ι κ ά άναλόγως τής
προελεύσεως αύτών δύνανται νά καταταχθούν είς τάς εξής κατηγορίας"

1) τά λείψανα τών παιδικών χρόνων, οίον Μπάμπης ό Χαραλάμ-
πης, τό Νδ ό Στυλιανός, τά όποια έκ τής παιδικής γλώσσης όρμη-
θέντα διατηροϋνται ενίοτε καί διά τούς μεγάλους. Συνήθως όμως
άντικαθίστανται ύπό άλλων.
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2) τά έκ σωματικών 'ιδιοτήτων, οίον Κεφάλας, Πουδάρα, Καμ-
πούρης, Μουστάκας, Στραβοπόδης, ΤΙλατνπόδης (βυζαντινόν), Βρα-
χνός, Σβαρνιάρα (ώς σύρουσα τούς πόδας), Ζερβός (καί βυζαντινόν),
Μακρύς (καί βυζαντινόν), Καλλόμαλλος (βυζαντινόν) κτλ. Έκ τούτων
όμως πολλά είναι απλώς χαρακτηριστικά.

3) εκ πνευματικών καί ηθικών ιδιοτήτων, οιον Κακός, Ψεύτης,
Γεντίμπελας (= ιδιότροπος), Παλληκαράς, Ξυνός, Λιγοψύχης, Αγέ-
λαστος (καί βυζαντινόν).

4) εκ συνηθειών, πράξεων, συνήθους ενδυμασίας κτλ., οιον Μυ-
ξέλης, Κρασέλ.', Πανταλόνας, Παρτάλης, Ξιπόλυτος, Σκουφάτος κτλ.

5) εκ συνήθων φράσεων, άνυνήθους προφοράς κτλ., οιον Παει-
καλάς, Πασαπνοής, Δοξαπατρής (καί βυζαντινόν), Πολυκαλάς, Δηλα-
δής, Σαλισβουρής, Στέκας, Βροντάς (εκ τού βροντώδους τόνου τής
φωνής), Καλ.ημέρης κττ.

6) εκ πράξεων εκτρόπων, οίον Κλεφταβγός (ό κλέψας ώόν),
Όγδουνταλιά (ή φαγούσα δγδοήκοντα έλαίας), Τηγανίτας (ό τρώγων
πολύ τούς τηγανίτες) κτλ.

7) εκ συγκρίσεων πρός ά'λλα πρόσωπα, οιον Πασάς, Δεσπότης,
Γύφτος, Πιλάτος κτλ.

8) εκ συγκρίσεων πρός ζώα, οιον Άλεπός (καί βυζαντινόν), Ζα-
γόρι, Γκαμήλας, Λαγός, Ψείρα, Σφήκα, Πετεινός, Ψύλλος (καί βυ-
ζαντινόν) κτλ.

'J) εκ συγκρίσεων πρός πράγματα, οιον Μπουγαδοκόφινο, 'Ανε-
μόμυλος, Λεκές, Μαϊντανός κτλ.

Καί πολλάκις μέν αί έξ ών τά παρωνύμια λέξεις μένουν αμετά-
βλητοι, οίον ή Χερούκλα έπί ανδρός, ή Ντομάτα έπίσης, π. χ. ό
Γιάννης ή Χερούκλα, ό Δημήτρης ή Ψείρα κττ. "Αλλοτε όμως έκ
τών λέξεων τούτων έσχηματίσθησαν έπίθετα, οίον ο Ντομάτας, ό
Χερούκλας, ό Ψείρας, ό Πίττας κττ. τά όποια κατόπιν έπολιτογρα-
φήθησαν καί ώς οικογενειακά.

"Αλλος δέ τις τρόπος είναι ή πρό τοΰ δνόματος πρόταξις τοΰ
παρωνυμίου, έ'νεκα τής οποίας δημιουργούνται σύνθετα οιον Καρα-
γιάννης, Μαυρογιώργης, Στραβοβασίλης, Στραβορωμανός (βυζαντι-
νόν), Ψωρομήτρος, Δελιγιάννης κττ.
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Γ'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Έκ τών άνωτέρω λεχθέντων γίνεται καταφανές, ότι δέν είναι
άρκετόν ο συλλογεύς νά άποθησαυρίζη μόνον τά παρωνύμια, άλλά
πρέπει, όπου είναι δυνατόν, καί έπί τόπου νά άναζητή τήν αίτίαν τοΰ
σχηματισμού αύτών. Διότι άλλως ύπάρχει κίνδυνος πολλά έξ αύτών
νά μείνουν άνερμήνευτα ή κακώς νά ερμηνευθούν.

Συλλογάς παρωνυμίων συστηματικός δέν εχομεν μέχρι τοΰδε. Ό
υ. kretschmer είς τό βιβλίον αύτοΰ περί τής λεσβιακής διαλέκτου περισυνέ-
λεξέ τινα, είς αύτόν δέ ανήκει καί ή άνωτέρω παρατεθεϊσα κατάταξις.
"Ωσαύτως ό κ. dikterich έχει τινά έν τω περί νοτίων Σποράδων έργω του.
Ύλικάν χρησιμοποιήσιμον παρέχουν άφθονον τά έκ παρωνυμίων έπώνυμα,
άλλά ταΰτα τοΰτο έχουν τό κακόν, ότι ούδέ νύξιν παρέχουν περί τών άφορ-
μών, έξ ών ώρμήθη τό παροινύμιον, ή γνώσις τών οποίων, ώς εϊπομεν, είναι
άπαραίτητος διά τήν ασφαλή ερμηνείαν τών παρωνυμίων καί επομένως καί
διά τήν κατάταξιν καί τήν περαιτέρω έπ' αύτών έρευναν.

[Διά τά νειότερα βλ. τήν βιβλιογραφίαν τής σ. 348 τοΰ παρόντος βι-
βλίου, άναφερομένην καί είς τά κύρια ονόματα, έπώνυμα, παρωνύμια κλπ.

"Εκ τούτων βλ είδικώτερον τάς μελετάς καί συλλογάς : π. λορεντζα-
του, Τά παρατσούκλια, Η.Μ.Ε., 1922, σ. 111-117. του αυτου, Συμβολή εις
τά Νεοελληνικά παρωνύμια, Λεξικογραφικόν Άρχεϊον, τόμ. 6 (1923), σ. 40 - 71.
μανολη κριαρλ, Συμβολή είς τά Νεοελληνικά παρωνύμια, 'Αθηνά, τόμ. 44
(1932), ο. 171-183. γεωργ. i. κουρμουλη, Κρητικά παρωνύμια, Κρητ. Με-
λέται, τόμ. 1 (1933), σ. 153-157. ς. α. καρανικολα, Παρωνύμια καί σκω-
πτικά ονόματα έν Σύμη, Δωδεκαν. Άρχεϊον, τόμ. Γ' (1958), σ. 134-176],

IV. ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Τοπωνύμια λέγοντες έννοοΰμεν ού μόνον τάς ονομασίας
τών πόλεων, χωρίων καί συνοικισμών, άλλ' έν γένει πάντα τά δνό-
ματα διά τών όποιων ό λαός ονομάζει πάσαν πτυχήν, πάν τμήμα τού
πατρίου έδάφους. Τά τοπωνύμια δέν είναι αύθαίρετα κατασκευά-
σματα. "Οπου δέν είναι λείψανα παλαιά, είναι στενότατα συνδεδεμένα
πρός τήν μορφήν τοΰ έδάφους 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 σπου-
δαιοτάτη ού μόνον διά τήν γεωγραφίαν, σύγχρονον καί ίστορικήν,
άλλά καί διά τήν λαογραφίαν, τήν έθνολογίαν καί τήν ίστορίαν. Διά
τήν γεωγραφίαν τήν σύγχρονον, ού μόνον, διότι τό ίδιαίτερον
όνομα δίδει πλήρη ύπόστασιν είς ενα τόπον, διακρΐνον αυτόν άπό

24
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παντός άλλου, καθώς τό όνομα συμπληροΐ τήν άνθρωπίνην ύπόστα-
σιν εν τή κοινωνία, άλλά καί διότι τά ονόματα ταΰτα πολλάκις αύτά
καθ' εαυτά χαρακτηρίζουν τήν φύσιν καί τήν μορφήν τοΰ δνομαζομέ-
νου τόπου. Διά τήν ι σ τ ο ρ ι κ ή ν, διότι μέρος αύτών είναι λείψανα
δνομάτων συνοικισμών παλαιών, εκλιπόντων, τά όποια μάς καθοδη-
γούν είς τόν άκριβή καθορισμόν τής γεωγραφικής θέσεως αύτών. Διά
τήν λαογραφία ν, ού μόνον διότι αυτά καθ' εαυτά άποτελοΰν
έκδήλωσιν τού λαϊκού πνεύματος καί καθ' έαυτήν άξίαν μελέτης, άλλά
καί διότι πολλά έξ αύτών άποτελοΰν έν έπί πλέον δείγμα τής μυθο-
πλαστικής τοΰ λαοΰ φαντασίας, έτι δέ καί διότι πολλά συνδέονται
πρός παραδόσεις καί έθιμα παλαιότατα. Διά τήν έθνολογίαν τέ-
λος καί τήν ί σ τ ο ρ ί α ν, διότι μέγα πλήθος αύτών ή είναι ξενό-
γλωσσα ή όμόγλωσσα μέν, άλλ' εις ξένους λαούς άναφερόμενα, τά
όποια, άν μή τι άλλο, μαρτυρούν περί τής ιστορικής έποικήσεως ή καί
τής διόδου απλώς τών λαών τούτων έκ τών σχετικών χωρών, πολλά
δέ καί περισώζουν τήν μνήμην μεγάλων άρχοντικών οίκων, οί οποίοι
ύπήρξαν κατά καιρούς τών τόπων τούτων οί εύγενείς χωροδεσπόται.

R'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

"Οσα έλέχθησαν άνωτέρω γενικώς ισχύουν καί διά τά νεοελ-
ληνικά τοπωνύμια, τά όποια άναλόγως τής προελεύσεως αύ-
τών δύνανται νά καταταχθούν εις τάς εξής κατηγορίας"

α') εις έκείνα, τά όποια προφανώς διετηρήθησαν έκ τής ά ρ -
χ α ι ό τ η τ ο ς, είτε μεμαρτυρημένα είναι είτε άμάρτυρα, όσον καί αν
ή σημερινή των όψις είναι κατά τό μάλλον ή ήττον άμαυρά καί έξηλ-
λοιωμένη. Ούτω π. χ. Χιλιαδον λέγεται σήμερον ή άρχαία Φνλια-
δών, Λεψίνα μέχρι πρό τίνος έλέγετο ή Έλευσίς, Γιόρκοι έν Κύπρω οί Γόλγοι, Jάλι τό Ίδάλιον, ΒροΫσ'α τά 'Αφροδίσια, 'Ασίνον
ή 'Ασίνη.

β') είς έκείνα, τά οποία είναι λείψανα βυζαντινών χρό-
νων, διασώζοντα

1) τήν μνήμην πόλεων καί συνοικισμών βυζαντινών, διατηρουμέ-
νων μέχρι τοΰ νΰν ή καί συνηθέστερον εκλιπόντων, οίον Μάκρη έλέ-
γετο κατά τούς βυζαντινούς χρόνους καί λέγεται καί σήμερον ή αύτη
θρακική πολίχνη' Μνστράς έκαλεϊτο ή βυζαντινή πρωτεύουσα πόλις έν
Λακωνία, μέ τό αύτό δέ όνομα καλείται σήμερον τό παρακείμενον εις
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τά ερείπια χωρίον' Μεσσήνε καλεσί τουρκιστί καλοΰνται σήμερον τά
ερείπια τοΰ κάστρου τής βυζαντινής εν Θράκη Μοσσννονπόλεως κτλ.

2) τήν μνήμην άγροτικών, διοικητικών καί εκκλησιαστικών διαι-
ρέσεων, οίον Ζενγολατειό, Χιλιομόδι, Διμοίρι, Άγρίδι, Πραατειό,
Άπλίκιν, ' Αφέντη σή, Κομιτιτοή, Σπαϋαρικόν, 'Επισκοπή κχλ.

3) τήν μνήμην τών βυζαντινών κτητόρων, οίον Κατακάλι το
κτήμα τής οικογενείας Κατακαλών, Αιαβολίτζι το κτήμα τοΰ Διαβο-
λίτζη, Μιχαλίτσι τό κτήμα τοΰ Μιχαλίτση, Λεοντάρι τό τοΰ Λεον-
τάρη, Μανιάκι τό τοΰ Μανιακή, Μελιγαλά κλπ. Τά τοπωνυμία ταΰτα
κατ' άρχάς έξεφέροντο κατά γενικήν, ώς δηλοΰντα τόν κτήτορα, βαθμη-
δόν όμως λησμονηθείσης τής άρχής αυτών έξηνέχθησαν καί κατ' δνο-
μαστικήν οΰτως, ώστε τό χωρίον τον Διαβολίτζη έγινε το χωρίον
Διαβολίται, καί έξελληνισθέν έν τή έπισήμω γλώσση Διαβολίταιον. Έν
Κΰπρω εΰρηνται καί είς άρσενικόν γένος, οίον δ Καλλίνικος, ό Ζα-
χαρίας, ό Βάρδας, ο Κονρκούας, ο Δούκας, ό Λάσκαρης, οί Φωκά-
δες, οί Καβράδες, οί Διγενήδες κλπ.

4) Τήν μνήμην αξιωμάτων ή έπαγγελμάτων τών βυζαντινών χρό-
νων έκ τών έπωνΰμιυν τών κτητόρων, οίον Τρίκλινη, Λογοθέτη, Πι-
κέρμι (τοΰ Πιγκέρνη).

δ) Τήν μνήμην στρατιωτικής χρήσεως, οίον Βίγλα, Μεροβίγλι,
Σιδερόπορτα κτλ.

γ') εΐς έκείνα, τά όποια άποτελοΰν λείψανα έποικήσεων
ή καί προσωρινής παρουσίας ή διόδου ξένων λαών, Σλάβων, Τούρ-
κων, 'Αλβανών καί Φράγκων. Τοιαΰτα ι είναι π. χ. τά σλαβικά Νεζε-
ρός, 'Αράχοβα, Ζάχολ^η, Ζιγοβίστι κλπ,, τά άλβανικά Μαλακάσα,
Κακοσάλεσι, Λιόπεσι κτλ., τά τουρκικά Ταταρλάρ, Τοπονζλάρ, Χα-
σάν αγά, Αχμέτ αγά καί τελευταΐον σποραδικά τινα φραγκικά ιδίως
είς τάς φραγκοκρατηθείσας χώρας, οίον Σανταμέρι έν 'Αχαΐα έκ τοΰ
Γάλλου Saint-Omer, Τρέμονλας, φροιίριον έν Καλαβρύτοις έκ τοΰ
βαρώνου de Tremouille, Καβοντόρος, τό άκρωτήριον τής Ευβοίας
ό Καφηρεΰς, έν Κΰπρω 'Αγκολέμης, Λαζανιάς, τον Φικάρδου, Σαν-
ταλάριν, Σαντενί, έν Κέρκυρα τά Γήρον άντί τά Ρογήρον κτλ. Έκ
τούτων άξια ιδιαιτέρας προσοχής διά τήν έθνολογίαν είναι τά φαινό-
μενα σλαβικά, καθόσον εις αυτά άνευρίσκονται τά ίχνη τών σλαβικών
φυλών, αί όποΐαι έπέδραμον κατά τόν Μέσον αιώνα εΐς τήν 'Ελλάδα
καί έγιναν άφορμή νά δημιουργηθή τόσος θόρυβος περί τής έκσλαβώ-
σεως τής Ελλάδος καί τής ταχείας καταστροφής τοΰ έλληνικοΰ έθνους,
τά άλβανικά διά τήν ίστορίαν τών άλβανικών εποικήσεων, έπειτα δέ
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καί τά τουρκικά, εκ τών οποίων είναι μέν αληθές ότι πολλά προέρ
χονται έκ τών ιδιοκτητών Τούρκων, οιον Χασάν αγά κτλ., άλλά
πολλά αναφέρονται είς έποικήσεις καί μετακινήσεις πληθυσμών, προ-
κληθείσας έ'νεκα τών πολέμων τής Πύλης ή υπ' αύτής τής τουρκικής
κυβερνήσεως κατά καιρούς πρός πύκνωσιν τοϋ τουρκικού πληθυσμοί
είς τάς ελληνικός χώρας, οιον Ταταρλάρ, Τατάρκιοϊ, χο^ρίον έκ Τα-
τάρων συνοικισθέν' Τσερκέζκιοϊ, χωρίον Κιρκασίων" Καζακλάρ, χω-
ρίον Κοζάκων καί ούτω καθ' έξής. "Επειτα σπουδαία είναι τά τουρ-
κικά τοπωνύμια, διότι πολλά έξ αύτών είναι αύτά τά παλαιότερα ελ-
ληνικά καί μάλιστα βυζαντινά, τά όποια παραφθείραντες οί Τούρκοι
κατέστησαν δυσδιάγνωστα. Ούτως αί βυζαντινοί παρά τήν Προπον-
τίδα Πηγαί μετεβλήθησαν εις Μπίγαν, ή ανατολικώς τής Σμύρνης
Παλαιάπολις είς Μπαγιάμπολον, ή Τρίπολις είς Ταράμπολου, ο
Πύργος εις Μπονργκάς κτλ. Περιεργότατα παραδείγματα τοιούτων
φθορών αναφέρει ό Σ. Μενάρδος έν Κύπρφ, οίον είς τήν Κίον έγινεν
Ίστιντζ'ιό, ο "Αγιος 'Αμβρόσιος ("Αη Βράσης, "Αη Γ ρύσης) έγινεν
"Αη Κονρούς' (=γρόσιον), τοϋ 'Αντρολίκον Άντολί κιοϊ, τό Άγρίδι
Άγίρ - νταγΐ καί έξ αύτοΰ έλληνικόν 'Αγίρταν, ή Πέτρα τον Δινενή
Γενιτζέ κιοϊ κτλ. Πλήν τών καθαρώς ξένων τούτων τοπωνυμίων
έχομεν καί ελληνικά, αναφερόμενα είς ξένας εποικήσεις καί ξένους
λαούς, οίον Γνφτοχώρι, 'Αρμένηδες, Σνρκάνηδες, Καραμάνοι, Άρ-
ναοντονιά κττ.

δ') είς τά φαινόμενα καθαρώς νεοελληνικά, μολονότι
έπισταμένη έρευνα τών βυζαντινών πτ|γών καί τής βυζαντινής γεωγρα-
φίας ίσως πολλά έξ αύτών ήθελεν αποδείξει βυζαντινά. Τά νεοελλη-
νικά ταΰτα τοπωνύμια δυνάμεθα νά διακρίνωμεν είς διαφόρους κατη-
γορίας αναλόγως τής προελεύσεως αύτών. Ούτω προέρχονται άλλα"

1) έκ τής γεωλογικής συστάσεως τοΰ εδάφους,
οίον Τράχωνες, Χωματερό, Χαρκός, 'Αμμούσα, Αιθερή, Χαντριά
(διότι τρίβεται τό έδαφος είς χάντρες) κττ.

2) έκ τοΰ σχηματισμοΰ τοϋ έδάφους καί διαφό-
ρων άλλων αύτοΰ ιδιοτήτων, οίον Αάκκα, Στενή, Καταβόθρα, Αν-
λωνάρι, Βαϋύ, 'Ομαλός, Ανγό, Μαγούλα, Κουνόπετρα κττ. Εις
ταύτα υπάγονται καί τά έκ τής ήχοΰς, οίον 'Αντίλαλος, Φώνισσα.

3) έκ τοΰ χρώματος τοΰ έδάφους, οίον 'Ασπρόκαμπος, 'Ασττριά,
Κοκκινιά, Άσπρόβαλτος κττ.

4) έκ τών ρεόντων ύδάτων, οιον Κεφαλόβρνσο, 'Αρμυ-
ροπόταμο, Γλνχόβρνση, Κρνονέρι, Μανρονέρι κττ.
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5) εκ τής φυομένης βλαστήσεως ή τής ελλείψεως αυτής, οίον
'Αγριάδα, Μαραθώνας, Μαραθωνήσι. 'Αμπελάκια, Άναδεντράδες,
Πουρνάρι, Κερασιά, 'Αχλαδόκαμπος, Μαδάρα, Ξεροβούνι.

6) εκ τών συχναζόντων ζώων, οίον 'Αηδόνια, Άηδο-
νόραχη, 'Αετοράχη, 'Αλποχώρι, Άλονπότρυπες κττ. Έντεΰθεν καί
τίνες κυνηγετικά! τοπωνυμίαι, οίον Τρυγόνας, Πέρασμα.

7) εκ διαφόρων κτισμάτων, αρχαίων ή νέων, καί ιδία έκκλησιών,
διατηρουμένων ή καί ήρειπωμένων, οίον 'Ασπρόπυργος, 'Ανεμόμυ-
λος, Πυργί, Καστράκι, Κολώνες, Κιόνι, "Αγιος Γεώργιος, Μονα-
στήρι, Παντάνασσα, Φανερωμένη κττ.

8) έκ τοΰ κατ' έξοχήν επαγγέλματος τών κατοί-
κων, οίον 'Αρκάτες (έργάται), Τορνάρηδες, Γναφκιάδες, Χαρτσιά-
δες κττ. Έκ τών ιδιοκτητών, οίον τοΰ Λεβίδη, τοΰ Ζαίμη κττ. Έν
Κεφαλληνία, Κέρκυρα καί ει που άλλαχοΰ άντί τής γενικής γίνεται
χρήσις τοΰ οικογενειακού όνόματος εις τόν πληθυντικόν, οίον Άλε-
ξανδράδες, Πεσσάδες, 'Ασπιωτάδες, Ραφαλάδες κττ. ή ουδετέρου
έπιθέτου εκ τών εις -ατος ληγόντων, οίον Δαφνάτα, Μαζαρακάτα,
Κουντουράτα. Έν Κέρκυρα γίνεται χρήσις έπιθέτων εις -άτικα, οιον
Μαστοράτικα, Γεωργουτσάτικα, έν δέ τή Μάνη καί άλλαχοΰ τής Πε-
λοποννήσου τής καταλήξεως -αίϊκα ή -άνικα, οΐον Μαλευριάνικα,
Κορακιάνικα, Καλιάνικα, Κατουλαίϊκα κττ. '.

9) έξ έπιτοπίων ιστορικών παραδόσεων, συνήθως
ονομάτων ληστών ή καί άλλων, οί όποιοι έδρασαν ή έφονεΰθησαν έν
τω τόπφ, καί άλλων έπιτοπίων πολλάκις άσημάντων γεγονότων, οίον
τό έν τή 'Αχαΐα Γεφύρι τοϋ Γιαννιό, τοΰ έκ Προστοβίτσης άρματο-
λοϋ, τοΰ δολοφονηθέντος έν Πάτραις ύπό τών Τούρκων τό 1770, τό
Κάστρο τοϋ Δοξαπατρή, Στοϋ Γουρή, Στοϋ Σατινά έν Κεφαλληνία,
Κρέμμισμαν τοϋ καμήλου έν Κύπρω κττ.

10) έκ παρομοιώσεων πρός ζφα, ανθρώπους
ή καί πράγματα, οίον Πενταδάκτυλον λέγεται όρος έν Κύπρο),
Πενταδάκτυλος καί ό Ταΰγετος, Δυο αδέρφια λέγονται αί δίδυμοι κο-
ρυφαί τοΰ Σιπΰλου, Παλληκάρι ή ετέρα τών κορυφών τής Φολόης,
τό δέ όνομα καλόγερος συνηθέστατα άποδίδεται είς βράχους. Έν Κύ-
πριο καλείται Γυναικόκρεμμος κρημνός, διότι έξ αύτοΰ ώς έκ μαστών

1) Περί τών τοπωνυμικών έν γένει καταλήξεων έγραψεν ό κ. ΑΜΑΝΤΟΣ,
Die Suffixe der neugriechischen Ortsnamen, München 1903. [Άνατΰπιοσις
εις ΚΩΝΣΤ. ΑΜΑΝΤΟΥ, Γλωσσικά μελετήματα, 1964, σ. 1 - 78],
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καταστάζει ύδωρ. ΠολλοΙ χείμαρροι καλούνται Αιακονιάρηδες, διότι
ώς έπαΐται δάνειον έχουν τόν βίον. Τοιαύτα είναι επίσης καί τά τοπω-
νυμία Αράπανος, Αιχάλη, Σκάφη, Στεφάνη, Κάκκαβο, Χωνί κττ.
Εννοείται, ότι τά τοιαύτα τοπωνυμία είναι συνήθη εις δρη καί βρά-
χους, όπου παρουσιάζονται σχήματα ποικίλα, δυνάμενα νά κινήσουν
εις παρομοίωσιν, άποτελοΰν δέ προβαθμίδα τής πλήρους μυθοπλαστίας,
ή όποία εμφανίζεται εϊς τάς εξ αυτών άναπτυσσομένας παραδόσεις.

11) έκ διαφόρων παραδόσεων, σχετικών πρός δ α ί μ ο-
v α ς, οίον νεράιδας, δράκους, διαβόλους κτλ. Ούτως, ώς έσημειώσα-
μεν εις τάς παραδόσεις, συνήθη είναι τά τοπωνύμια Αρακοοπηλιά,
Αρακόλιμνη, Αρακότρονπα, Νεραϊδοβοΰνι, Νεραϊδάλωνο κτλ. Μανω-
λιά ή τής Μανωλιάς τδ λαγκάδι καλείται χείμαρρος έν 'Αχαΐα, διότι
έκεΐ κατοικεί ή λάμια Μανωλιά.

12) καί τελευταίον έκ διαφόρων παραδόσεων, σχετικών
πρός παλαιότατα έθιμα, οίον Γεροντόβραχος καλείται ή
χαμηλοτέρα τών κορυφών τοΰ Παρνασσοΰ, διότι άπ' αντή τδν παλιό
καιρό εγκρέμιζαν τονς γέρονς, πον δεν μπορονοαν νά βγάνονν τό
ψωμί τονς.

Γ'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Έκ τών άνωτέρω γίνεται καταφανές, ότι μία συλλογή τοπωνυ-
μίων, διά νά είναι πλήρης καί χρήσιμος έπιστημονικώς, πρέπει ό κα-
ταρτίζων αύτήν συλλογεύς νά μή περιορίζη τό έργον του εις τήν απλώς
καί ώς έτυχε περισυλλογήν καί άναγραφήν τών ονομάτων, άλλά πρέ-
πει νά προσέχη καί άλλα μερικά πράγματα.

Πρώτον αύτή ή καταγραφή τοΰ δνόματος πρέπει νά είναι άκρι-
βεστάτη, καθώς άκριβώς τό τοπωνύμιον λέγεται, προστιθεμένου άπα-
ραιτήτως καί τοΰ άρθρου, διά νά δηλωθή τό γένος καί ό άριθμός καί
ή πτώσις, καθ' ην τοΰτο έκφέρεται. Ταύτην πρέπει νά άκολουθή ή
δήλωσις καί ή περιγραφή τοΰ τόπου, εις τόν οποίον τό τοπωνύμιον
άποδίδεται, διότι μόνον ή γνώσις τής φύσεως καί τοΰ σχηματισμού
τοΰ έδάφους, τής έπ' αύτοΰ βλαστήσεως κτλ. δύναται νά μάς δώση
την έρμηνείαν τοΰ τοπωνυμίου. "Επειτα πρέπει νά σημειώνεται έπι-
μελώς πάν ό,τι λέγεται διά τόν τόπον έκείνον, πάσα παράδοσις εί'τε
ιστορική είτε μυθική. Ό συλλογεύς δέν πρέπει νά βαρύνεται νά ερωτά.
Έάν ή περιέργεια είς άλλας περιστάσεις είναι έλάττωμα, διά τήν περί-
στασιν όμως ταύτην είναι ώφελιμωτάτη. Κάλλιστον δέ είναι τήν συλ-
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λογήν νά άκολουθή καί χάρτης, εν τω όποίω νά σημειώνεται τό τοπω-
νΰμιον εις τήν θέσιν του.

Διά ταϋτα πάντα ό άριστος τρόπος τής περισυλλογής τών τοπω-
νυμίων δέν είναι ό έξ ακοής, άλλ' ό έξ αυτοψίας. Ό λαογράφος συλ-
λογεύς διατρέχων τήν χώραν συνοδεία μάλιστα χωρικών, οί όποιοι
γνωρίζουν τόν τόπον τους, δύναται, έρωτών πάντοτε καί πληροφο-
ροΰμενος, άριστον ύλικόν νά συλλέξη, τό όποιον θέλει άποβή χρήσι-
μον ου μόνον διά τήν μελέτην τών τοπωνυμίων, αλλά καί διά τάς
παραδόσεις, καί δι' άλλας άκόμη έκτός τής λαογραφίας μαθήσεις.

Νεοελληνικά τοπωνύμια ευρίσκει κανείς πολυπληθή είς διαφόρους πε-
ριηγήσεις καί οδοιπορικά ξένων καί ημετέρων, επειτα είς διαφόρους γεω-
γραφικάς, τοπογραφικάς, ίστορικάς καί άρχαιολογικάς πραγματείας, τών
όποιων ή μνημόνευσις θά ήτο μακροτάτη. Έμελετήθησαν δέ πολύ τά τοπω-
νύμια ίδίως άφ' ότου άιεκινήθη ύπό τού Fallmerayer τό ζήτημα τών σλα-
βικών εποικήσεων έν "Ελλάδι. Έκ τών 'Ελλήνων πρώτος τήν μεγάλην σπου-
δαιότητα τής μελέτης τών τοπωνυμίων τής "Ελλάδος ύπέδειξεν ό α. ΚΥ-
ΠΡΙΑΝΟΣ συστηματικοί δέ έξ έπιστημονικών λόγων συλλογαί είναι ή τού
IIA. ΤΣΙΤΣΕΛΗ, 'Ονόματα θέσεων έν Κεφαλληνίςι μετά τοπογραφικών καί
άρχαιολογικών σημειώσεων, δημοσιευθείσα είς τόν Α' τόμον τοϋ Παριασ-
οην, σ. 674 κέ., ή τοϋ ς. ΜΕΝΑΡΔΟΥ, Τοπωνυμικόν τής Κύπρου, έν 'Αθη-
νάς τόμ. ΙΗ', σ. 315 κέ., ή τοϋ κ. ΑΜΑΝΤΟΥ, Συμβολή είς τό τοπωνυμικόν
τής Χίου, έν τω Λεξικογραφικω Άρχείω τής Μέσης καί Νέας 'Ελληνικής,
τόμ. Α', σ. 12 κέ. καί 157 κέ.a, του αυτου, Τοπωνυμικά, αύτ., τόμ. Ε',
σ. 58 - 64 Καί αί τρεις αύται συλλογαί είναι καί πραγματεΐαι περί διαφό-
ρων ελληνικών τοπωνυμίων, αί δέ δύο τελευταΐαι είναι άξιολογώταται καί
ύποδειγματικαί είς τό είδος των. Πλήν τούτων τοπωνυμίας μετ" άξιολόγων
παρατηρήσεων έδημοσίευσε καί ό κ. DIETERICH, Sprache u. Volksiiberlief.
der Südlichen Sporaden, σ. 267 κέ., επίσης δέ καί ό paul kretschmer έν
τω περί τής λεσβίας διαλέκτου εργω του πραγματεύεται περί τίνων τοπω-
νυμίων τής Λέσβου (σ. 26 κέ.). Καί άλλαι δέ τίνες συλλογαί έξεδόθησαν
ήττον σπουδαΐαι, οϊα ή τοϋ γ. i. ιωαννιδου, έν Λαογραφίας τόμ. Ç', σ. 91
κέ., τοϋ κ. γ. παπαλεκου, αύτ., τόμ. Ε', σ. 396 κέ. Τοπωνυμίαι έλληνικαί
Καλαβρίας έδημοσιεύθησαν ύπό τοϋ g. morosi έν Archivio glottologico
italiano 1874, τόμ. IV, σ. 75. Τοπωνυμικά έδημοσίευσε τελευταιον καί ό
δ. καμπουρογλουσ, τά όποια άποτελοϋν συλλογήν διαφόρων αύτοϋ γνω-
μών, δημοσιευθεισών ήδη καί άλλαχοΰ, περί τής έτυμολογίας καί τής άρχής
διαφόρων αττικών τοπωνυμίων. Τέλος σπουδαίαν συμβολήν διά τήν μελέτην
τών τοπωνυμίων άποτελοϋν καί αί ύπό τοϋ ν. γ. πολιτου δημοσιευθεϊσαι,
Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών καί κοινοτήτων, έν 'Αθήναις
1920. Τελευταιον ώς πρός τούς συνοικισμούς τής Παλαιάς καί Νέας Έλλά-

1) Έν Φιλίστορι, 1862, τόμ. Γ', σ. 3 - 5. 2) [Άνετυπώθη είς κ. αμαντου,
Γλωσσικά μελετήματα, 1964, σ. 141-176].
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δος υπάρχουν καί οί πίνακες τών Δήμων καί Κοινοτήτων τοϋ Κράτους, εκ-
δοθέντες ύπό τοϋ 'Υπουργείου τών 'Εσωτερικών τό 1920.

[ Διά τά νεώτερα βλ. τάς σχετικάς βιβλιογραφίας έν Έπετ. Λαογρ.
'Αρχείου, τόμ. 5, σ. 227 -233, 256, 8, σ. 268 - 275, 9/10, σ. 308-321, 11/12,
σ. 129-135, 374-375, 15/16, σ. 163- 166. Διά τά μέχρι τοϋ έτους 1930 δημο-
σιεύματα βλ. τήν είδικήν βιβλιογραφίαν ύπό ΠΑΝ. Ν. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ, Ό θη-
σαυρός τής μεσαιωνικής ελληνικής γλώσσης. Α'. Τό Άρχεΐον τών κυρίων
ονομάτων καί τών τοπωνυμίων τής τουρκοκρατίας, Αθήναι 1933, ώς καί
τοΰ ΔΙΚΑΙΟΥ Β. ΒΛΓΙΛΚΑΚΟΥ, Σχεδίασμα περί τών τοπωνυμικών καί άνθρω-
πωνυμικών σπουδών έν 'Ελλάδι 1833 - 1962, Αθηνά, τόμ. 67 (1963 - 61),
σ. 145 - 369],

Καί ταΰτα μεν δια τά σημερινά τοπωνυμία. Διά τά παλαιότερα,
τών χρόνων δηλ. τής Τουρκοκρατίας, σπουδαιοτάτην πηγήν άποτε-
λοΰν τά είς τά δημόσια άρχεΐα ή τάς χείρας ιδιωτών ευρισκόμενα έγ-
γραφα, οιον προικοσύμφωνα, πωλητήρια, κώδικες μητροπόλεων καί
κοινοτήτων, έτι δέ καί οί τουρκικοί κώδικες καί τά φραγκικά καί τουρ-
κικά έγγραφα. Διά τοΰτο οί συλλογείς, οσάκις τούς παρουσιάζονται
τοιαύτα, δέν πρέπει νά χάνουν τήν εύκαιρίαν, αλλ' εί δυνατόν μέν νά
τά περισυλλέγουν καί τά άποστέλλουν εις τά έπί τούτω ίδρυθέντα
Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους, άλλως τούλάχιστον νά κρατούν άκριβή
άντίγρσφα αύτών.

V. ΟΝΟΜΑΤΑ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΜΗΝΩΝ, ΗΜΕΡΩΝ ΚΤΛ.

Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Ή περισυλλογή καί ή μελέτη τών ονομάτων καί τών φρά-
σεων, τάς οποίας μεταχειρίζεται ό λαός, διά νά δνομάση ώρας
καί μήνας καί ημέρας, είναι άξιολογωτάτη, διότι τά δνόματα
ταΰτα καί αι φράσεις κρύπτουν έν έαυτοίς παλαιοτάτους τρόπους διαι-
ρέσεως καί καθορισμού τοΰ χρόνου, οΐτινες είναι στενότατα συνδεδε-
μένοι ού μόνον πρός τό γεωγραφικόν πλάτος, τό κλίμα, τήν φύσιν
καί τήν βλάστησιν τής χώρας, εις τήν οποίαν έκαστος λαός διαιτάται,
άλλά καί πρός τόν βίον αύτοΰ καί τήν πρόοδον, τήν οποίαν έχει κά-
μει είς τόν πολιτισμόν. Διότι οί λαοί ώς βάσεις διά τήν διαίρεσιν καί
τόν καθ-ορισμόν τοΰ χρόνου έχρησιμοποίησαν άνέκαθεν διάφορα φυ-
σικά φαινόμενα, τά όποια κατ' έτος ή κατά μικρότερα χρονικά δια-
στήματα επανέρχονται κανονικώς έν τω τόπω, όπου ζοϋν. Τοιαύτα
είναι πρώτον αί τροπαί τοΰ ηλίου καί ή έπιτολή καί δύσις ώρισμένων
αστέρων, ώς καί αϊ φάσεις τής σελήνης. Δεύτερον ή πρόοδος καί ή
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φθίσις τής βλαστήσεως και ιδίως τών καρπών, οι όποιοι άποτελοΰν
τήν κυρίαν τροφήν, ώς είναι τά δημητριακά, τό άρτοκαρπόδενδρον
κτλ. Τρίτον αί πρός τήν βλάστησιν ταΰτην συνδεόμενοι γεωργικοί έρ-
γασίαι, ώς σπορά, θερισμός, άλώνισμα, κττ. Τέταρτον-διάφοροι τών
ζώων κατά καιρούς περιοδικοί ένέργειαι, καί μάλιστα ή άφιξις καί
άναχώρησις τών άποδημητικών πτηνών, καί τελευταιον αί κατά περιό-
δους έν τω ένιαυτώ έπανερχόμεναι μετεωρολογικοί καταστάσεις, οίον
βροχαί, ψύχη, άνεμοι.

Πλήν τών φυσικών τούτων βάσεων εις προηγμένους όπωςδήποτε
λαούς, έχοντας ρυθμισμένον καθ' ένα οιονδήποτε τρόπον τόν κοινω-
νικόν καί θρησκευτικόν αύτών βίον, ώς μέτρα χρονικά έχρησίμευσαν
καί διάφορα κοινωνικώς καί κατά χρονικά διαστήματα τακτά, μικρό-
τερα ή μεγαλύτερα, έπαναλαμβανόμενα γεγονότα έν τώ κοινωνικά» καί
θρησκευτικά) αύτών βίω, οίαι αί έμπορικαί άγοραί, καθώς καί αί κατά
τακτάς ημέρας ένιαύσιοι θυσίαι, έορταί καί πανηγύρεις.

Αί έπί τών βάσεων τούτων στηριχθείσαι διαιρέσεις, κρατήσασαι
έπί χρόνους καί αιώνας μακρούς, έξετοπίσθησαν βαθμηδόν ύπό τοΰ
ηλιακού ημερολογίου, τό οποίον έκ τών 'Ασσυροβαβυλωνίων όρμηθέν,
επεκράτησε πρώτον εις όλον τόν έλληνορρωμαϊκόν κόσμον καί κατά
καιρούς τελειοποιηθέν έπικρατεί καί σήμερον εις δλους τούς πεπολιτι-
σμένους λαούς. Παρά τήν έπικράτησιν όμως ταύτην, ή οποία έγένετο
κυρίως ύπό τήν μορφήν τοΰ Ίουλιανοΰ ημερολογίου, τά κατώτερα
στρώματα τών λαών καί μάλιστα οί πλησιέστερον πρός τήν φύσιν ζών-
τες χωρικοί δέν έπαυσαν έκ παραλλήλου πρός τό έπίσημον ήμερολό-
γιον νά διατηρούν καί νά μεταχειρίζονται πρός καθορισμόν τοΰ χρό-
νου τρόπους παλαιοτέρους, τούς οποίους ό σημερινός λαογράφος ερευ-
νητής δύναται νά εύρη καί καθ' εαυτούς, συνήθως όμως κεκρυμμέ-
νους ύπό τά δνόματα, διά τών οποίων ό λαός ονομάζει τούς μήνας,
τάς ώρας καί τάς ήμέρας.

Β'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΜΗΝΩΝ ΚΤΛ.

Εις τόν νέον έλληνικόν λαόν αί ώραι τοΰ έτους είναι τέσσαρες,
φέρουν δέ δνόματα, άλλα μέν άρχαία, άλλα δέ νεώτερα, πλασθέντα έπί
μιας τών άνωτέρω βάσεων. Ούτως έχομεν τόν χειμώνα, όνομα άρ-
χαίον, τήν άνοιξη, όνομα πλασθέν έκ τής προόδου τής βλαστήσεως,
διότι κατ' αύτήν ανοίγουν τά λουλούδια, τό καλοκαίρι, έκ τής κρατού-
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σης καλοκαιρίας, και τό φθινόπωρο ή χινόπωρο ή κλινόπωρο ή μο-
θόπωρο κττ. ή υστεροκαίρι, στερνοκαίρι καί εί τι αλλο, δνόματα, εκ
τών οποίων, τά μέν πρώτα είναι αρχαία κληρονομιά, τά δέ τελευταία
νεώτερα, πλασθέντα κατά τό καλοκαίρι καί δηλούντα τήν σχετικήν
αύτοΰ έξακολούθησιν καί κατά τούς μήνας, τούς οποίους περιλαμβά-
νει τό φθινόπωρον.

Πλήν όμως τών ώρών τούτων ό ελληνικός λαός καθορίζει καί
άλλας διαφόρους έποχάς, μακροτέρας ή βραχυτέρας, έν τώ ένιαυτώ έκ
τής βλαστήσεως, τών γεωργικών έργασιών, τοΰ βίου τών ζώων, τών
άστέρων καί της λατρείας. Ούτω π. χ. συνήθως άκούει κανείς φρά-
σεις, οιον στά κεράοια, ατά σταφύλια, στά κράνα, στά κολοκύθια
κττ., δι'ών ό λαός καθορίζει τόν άντίστοιχον πρός τάς δπώρας ταύ-
τας χρόνον. Συμφώνως πρός αύτά καί οί πνέοντες έτησίαι διακρί-
νονται είς μελτέμια τώ φρούτω καί μελτέμια τώ σταφνλιώ (Νάξος).
Τοιαύτας φράσεις άνευρίσκει κανείς καί είς διαφόρους παροιμίας, οιον
απ' τό Μάη ώς τά κεράσια' άπ' τά σϋκα ώς τά σταφύλια' άπ' τό θέ-
ρος ώς τσ' έλιές \ δέν απολείπουν οί δουλειές' έβγήκε τό ροδάκινο
άρχισε τό νυχτέρι κτλ. Έκ διαφόρων γεωργικών έργασιών καθορί-
ζονται αί έποχαί, στό θέρο, στ' αλώνια, στόν τρύγο, στά πετμέζια
κττ. Έκ τοΰ βίου τών ζώων δέν έχω ύπ' όψιν φράσεις, έχομεν όμως
παροιμίας καί γεωργικά παραγγέλματα, οίον τζίτζικας έλάλησε | πάρτε
τά δρεπάνια σας' μή σάς γελάση δ μπρακακάς, μήτε τό χελιδο-
νάκι I αν δέν λ>αλήση τζίτζικας δέν είναι καλοκαιράκι. Έκ τών άστέ-
ρων ή πούλια είναι κυρίως ή καθορίζουσα έποχήν, ώς καί παρά τοις
άρχαίοις· δθεν καί ή φράσις, έπεσ' ή πούλια στή θάλασσα, καί ή
παροιμία, όντας ή πούλια βασιλεύει, ό καλός ζευγολάτη, άποσπέρ-
νει I κι ούτε τσοπάνης στά βουνά, ούτε ζευγάς στους κάμπους. Έκ
τής λατρείας είναι τέλος συνήθεις οί καθορισμοί, τό Πάσχα, ή τή
Λαμπρή, ξώπασχα ή ξώλαμπρα, τά Χριστούγεννα ή τοΰ Χρίστου,
τις 'Αποκριές, τής Παναγίας καί συνηθέστερον τήν Μεγάλη σαρακο-
στή, τό Δεκαπενταύγουστο, τό Σαραντάμερο καί εί τις άλλος, δι' ών
καθορίζεται ό άντίστοιχος πρός τάς έορτάς καί τάς νηστείας χρόνος.
Έκ τών αγίων διά τήν διαίρεσιν τοΰ χρόνου σπουδαιότατοι είναι ό
"Αγιος Γεώργιος καί ό "Αγιος Δημήτριος, ό μέν πρώτος ώς άρχή τής
καλοκαιρινής έποχής, ό δέ δεύτερος ώς άρχή τής χειμερινής. Ούτω
διχοτομοΰσι τόν ένιαυτόν, καθ' δν τρόπον παρά τοις άρχαίοις καί
άλλοις λαοίς αί πλειάδες. Είναι δέ οί χρόνοι τών εορτών τούτων, δη-
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λαδή ή 23'1 'Απριλίου καί ή 26'1 'θκτωβρί°υι ή εποχή τής συνάψεως
συμβολαίων καί μισθώσεων είτε κτημάτων εϊτε ανθρώπων

Καί τά ονόματα τών μηνών είς τόν λαόν τών χωρίων εκ τών
αύτών πηγών επήγασαν. Βεβαίως δέν είναι άγνωστα τά δνόματα τοϋ
επισήμου ημερολογίου, όσον καί αν παρουσιάζονται γλωσσικώς κατά
τόπους ήλλοιωμένα, καί τινα δέ καί παρητυμολογημένα, ώς Γεννάρης,
Φλεβάρης κτλ. Συνηθέστερα όμως πολύ είναι νεώτερα δνόματα, πλα-
σ9·έντα έκ τής βλαστήσεως καί τών καρπών, τών γεα>ργικών έργα-
σιών, τής μετεωρολογικής καταστάσεως, τών πτηνών καί ιδίως τών
εορτών. Ούτως έχομεν τά ονόματα Άνοιξιάτης, διά τόν Μάρτιον,
Κερασάρης, ΤριανταφυλΛάς, Αούλουδος, Πράσινος διά τόν Μάϊον,
Κερασάρης ένιαχοϋ καί διά τόν Ίούνιον, Γιαλιστής διά τόν Ίούλιον,
διότι γιαλίζουν τά σταφύλια, έπειτα Θεριστής, Έρινιαστής διά τόν
Ίούνιον, 'Αλωνιστής, Χορτοκόπος, Χορτοθέρης, διά τόν Ίούλιον,
Συκολ.όγος, Τρυγητής διά τόν Αύγουστον, Πετμεζάς, Σποράρης,
Τρυγητής καί Τρυγομηνάς διά τόν Σεπτέμβριον, Σπαρτής, Τρυγο-
μηνάς διά τόν Όκτώβριον, Νιαστής, Σπαρτής, Σποριάς, Μεσοσπο-
ρίτης, Κρατσομηνάς, Τρυγομηνάς διά τόν Νοέμβριον, Κλαδευτής
διά τόν Φεβρουάριον, (Φυτευτής διά τόν Μάρτιον κτλ.

Τά ονόματα ταΰτα δέν είναι τά αυτά πανταχού διά τόν αύτόν
μήνα, πολλάκις δέ όνομα δηλωτικόν τής αύτής γεωργικής έργασίας
αποδίδεται άλλαχοΰ είς άλλον μήνα. Τό τοιούτον έξηγειται έκ τής
διαφοράς τοΰ κλίματος κατά τόπους, ένεκα τής οποίας αί αύταί γεωρ-
γικαί έργασίαι άλλαχοΰ άλλοτε γίνονται, προϊμώτερον ή δΐ|ηαίτερον.
Ούτω τά τοιαύτα τών μηνών δνόματα άποτελοΰν στοιχεία χρήσιμα
ού μόνον διά τήν έρευναν τοΰ βίου καί τών έργων τοΰ λαοΰ κατά
τούς διαφόρους τόπους, άλλά καί διά τούς φυσιοδίφας, τούς μελετών-
τας τά τής βλαστήσεως κατά διαφόρους χώρας.

Έκ τής μετεωρολογικής καί κλιματολογικής
καταστάσεως έχομεν δνόματα, οίον Κρναρίτης διά τόν Ίανουάριον,
Καλομηνάς διά τόν Μάϊον, Παχνιστής διά τόν Όκτώβριον, Βροχά-
ρης, 'Ανακατωμένος διά τόν Νοέμβριον καί τά μεταφορικά Παλου-

1) Τήν τοιαύτην διαίρεσιν εύρίσκομεν καί παρά τοις Τούρκοις, οί όποιοι
ονομάζουν τάς δύο έορτάς Χίντρελλές τόν "Ayiov Γεώργιον καί Κάσΐμ τόν
"Αγιον Δημήτριον, άριθμούν δέ άπ" αύτών τάς ημέρας κατά προϊοϋσαν
άρίθμησιν, ώς αριθμεί ό 'Ησίοδος άπό τών ηλιακών τροπών, συνάπτοντες
πρός τήν άρίί}μησιν καί διαφόρους μετεωρολογικός παροιμίας.
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κοκαύτης, Γδάρτης, Κλαψομάρτης, Πεντάγνωμος καί εϊ τι άλλο διά
τόν Μάρτιον.

Έκ τών αποδημητικών πτηνών έχομεν τό όνομα
Όρτνκολόγος δια τόν Σεπτέμβριον.

Συνηθέστατα είναι τά έκ τών εορτών καί τών αγίων
δνόματα, οίον Καλαντάρης δια τόν Ίανουάριον, Άηγιωργιάτης
καί Ααμπριάτης διά τόν Άπρίλιον, Σταυριώτης δια τόν Σεπτέμβριον,
'Αηδημητριάτης διά τόν Όκτώβριον, Άηστράτης, ' Αηαντριάς, "Αη-
ταξιάρχης, Άηφιλιππιάτης διά τόν Νοέμβριον, Άηνικόλας, Χριστός,
Χριστουγεννιάτης δια τόν Δεκέμβριον κτλ.

Τελευταΐον έχομεν δνόματα καί έκ τοϋ μήκους, δια τόν
Φεβρουάριον, Μικρός, Κούντουρος, Κουτσός, Κουτσοφλέβαρος' κατ'
αντίθεσιν δέ πρός αυτόν έκλήθη καί ό 'Ιανουάριος Τρανός, Μεγάλος
μήνας ή Μεγαλομηνάς, ενώ πραγματικώς δέν είναι μεγαλύτερος τών
έχόντων 31 ήμέρας.

'Ονόματα εβδομάδων ιδιαίτερα, καθ' όσον έγώ τουλά-
χιστον γνωρίζω, πλήν τών καθιερωμένων ύπό τής λατρείας, τής Τυ-
ρινής, τής Καθαρής βδομάδας, τής Μεγάλης βδομάδας, δέν έχομεν.

Ημερών επίσης ονόματα ιδιαίτερα δέν έχομεν ε'ιμή σπο-
ραδικά τινα. Τοιαύτα είναι τά Μερομήνια, άλλαχοϋ Μηναλλάγια, Κα-
ταμήνα ή Καταμηνάτα, αί πρώται δηλ. τρεις, έ'ξ, δώδεκα ή καί δέκα
τέσσαρες κατά τόπους ήμέραι συνήθως τοΰ Αύγούστου, ένιαχοϋ δέ καί
τοϋ 'Ιανουαρίου ή τοΰ 'Ιουλίου άπό τής 20ης αύτοΰ, τών οποίων
εκάστη άντιστοιχεΐ πρός έ'να τών ακολούθων μηνών καί τών οποίων
παρατηρείται μετά προσοχής ή μετεωρολογική κατάστασις, διότι θεω-
ρείται ώς προσημαίνουσα τόν καιρόν τοΰ αντιστοίχου αυτής μηνός"
λεί\|)ανον παλαιών άστρολογικών δοξασιών καί μαντικών τρόπων.

"Επειτα είναι οι Δρίμες, αί πρώται ήμέραι τοΰ Αύγούστου καί
ένιαχοΰ καί τοΰ Μαρτίου, αιτινες θεωροΰνται ακατάλληλοι διά πάσαν
έργασίαν καί ιδίως διά τήν πλύσιν ένδυμάτων, κοπήν ξύλων κτλ., τά
οποία φθείρονται. 'Ανήκουν δέ καί αύται είς τόν κύκλον τών αύτών
άστρολογικών δοξασιών'.

"Επειτα είναι ένιαχοΰ ή Κλειδοχρονιά, ή πρώτη Σεπτεμβρίου,
ή οποία άποτελεί λείψανον τής κατά τόν Σεπτέμβριον ενάρξεως τοΰ
έτους καί τών ίνδικτιόνων κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, ή Καλο-

ί) Περί τών Αριμών βλ. τό σχετικόν άρθρον μου έν τν| Μεγ. Έλλην.
'Εγκυκλοπ., τόμ. 6 (1928), σ. 189 γ.
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χρονιά, ώς ονομάζεται εν Σύμη, ή Τον χρονογράφου ένιαχοΰ, διότι
πιστεύεται, ότι Ικείνην τήν ήμέραν, άρχήν τοΰ έτους, ό Χάρος γράφει
δλους, όσοι θά πεθάνουν τόν χρόνον.

"Επειτα Οι μέρες τής γριάς, όπως λέγονται αί τρεις τελευταιαι
ήμέραι τοΰ Μαρτίου έκ τής παραδόσεως περί τιμωρίας τής έξυβρισά-
σης τόν Μάρτην γραίας.

'Ονόματα έχουν καί αί ήμέραι τής πρώτης έβδομά-
δος τής τεσσαρακοστής, τής λεγομένης Καθαρής βδο-
μάδας, Καθαρή Αεντέρα ή Καθαροδεντέρα καί ένιαχοΰ Τσαγκαρο-
δευτέρα, Καθαρή Τρίτη κτλ., καθώς καί αί τής τελευταίας, τής λεγο-
μένης Μεγάλης βδομάδας ή Μεγαλοβδόμαδον, Μεγάλη Αεντέρα, Με-
γάλη Τρίτη κτλ. "Επειτα ή Τοικνοπέφτη, ή πρό τής Κυριακής τών
Άπόκρεων Πέμπτη κτλ. Ένιαχοΰ καί αί εβδομάδες τής Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστής φέρουν τό όνομα Καλογριές.

"Αξια παρατηρήσεως επίσης είναι τά ονόματα καί αί φράσεις, διά
τών όποιων ό λαός διακρίνει εις διάφορα τμήματα τό ή μ ε ρ ο ν ύ -
κ τ ι ο ν καί ονομάζει τάς ώρας αύτοΰ, καί διά τήν διαίρεσιν, άλλα
καί διά τά ονόματα αύτά, τά όποια έχουν άμεσον σχέσιν πρός τόν βίον.
Ούτως έχομεν πρώτον τήν ώραν σύννυχτα, σύναυγα, σύμποιρνα, νν-
χτοξομεροιματα, άκολουθοΰν τά γλνκοχαράματα, γλνκοφέγγισμα, τά
χαράματα, ή ανγή, καί μετά ταΰτα το έβγα τον ήλιον ή τά ήλιοβγα-
λήματα. "Εχομεν έπειτα τό πουρνό ή πρωι καί μετ' αύτό ένιαχοΰ το
κολατσιό ή ώρα ταικαλιοϋ, τόν περί τήν 9ΐν δηλ. χρόνον, κατά τόν
όποιον οί έργάται τρώγουν τό πρόγευμα. 'Ακολουθεί τό μεσημέρι, τό
όποιον πολλαχοΰ καλείται γιόμα έκ τοΰ κατ' αύτό φαγητού έρχεται
έπειτα τό άπόγεμα ή δειλινό ή μερέτι ή μερέντε, καθ' δ πάλιν τρώ-
γουν κατά τό θέρος, έπειτα κατά σειράν τό βράδν, τό ηλιοβασίλεμα ή
ή ώρα πον βουτά ό ήλιος, τό σούρουπο ή μούχρωμα καί τά σύνννχτα
ή σύσκοτα. Ή νύξ έχει τά μεσάνυχτα καί τό πρωινό ν τμήμα, όταν
λαλούν τά κοκόρια κ'υστέρα.

Έν Κρήτη είς τούς ποιμένας έχομεν διαιρέσεις τοΰ ημερονυκτίου
καί ονόματα έκ τών ποιμενικών έργασιών, οίον άίρα νερού, δ περί
τήν 10'ΐν χρόνος, καθ' δν ποτίζουν τά ζφα' σταλιστό, ή ώρα πού στα-
λίζουν τά όζά περί τήν μεσημβρίαν' ξεοταλισμός ή ξεστάλισμα ή ξέ-
σταλος ή ο5ρα ξεσταλού, ή ώρα καθ' ην γίνεται τό ξεστάλισμα μετά

1) Έν Πόντψ δίημερνος λέγεται ό περί τήν μεσημβρίαν χρόνος συμπε
ριλαμβανομένης καί αυτής.
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μεσημβρίαν" πρώτος οαλεμός, δεύτερος οαλεμός, αί ώραι τών νυκτε-
ρινών μετακινήσεων καί βοσκών- στεσά δε όταν στεκο^νται τήν νΰκτα
πρός άνάπαυσιν.

Περίεργα είναι τά δνόματα τών διαιρέσεων τοΰ ημερονυκτίου έν
Βιθυνία, ώρα πον σχολάζουνε τά παιδιά, ή μεσημβρία" ώρα πον ση-
μαίνει δ παπάς, τό απόγευμα περί τήν 3>1ν ή 4ην" ώρα πον σβήνουνε
τά κεριά, ή ώρα τοΰ ΰπνου, 3>1 ή 41! μετά τήν δΰσιν τοΰ ήλίου' ώρα
τοΰ μεσανύχτον, αίρα πον λαλοϋν οι πετεινοί, χαράματα, ξημερώματα.

Ένιαχοΰ είσήλθον δνόματα καί έκ τών Τούρκων, παρ' οΐς τά
διάφορα τμήματα τοΰ ήμερονυκτίου συνοδεύονται καί υπό προσευχής,
οίον σαμπάχ ναμάζι, ό όρθρος, έκ τής πρωινής προσευχής" Ôilèn
üstü, ή μεσημβρία' κιντί, ή δείλη' άξιάμ ναμάζι, ή εσπερινή προσ-
ευχή καί jattsi ή κατάκλισις.

'Ως πρός τήν μέτρησιν τών ωρών ό λαός μεταχειρίζεται τήν
μέν ήμέραν τήν θέσιν τοΰ ήλίου, τήν δέ νΰκτα τους αστέρας. Σημεία
δέ σταθερά μετρήσεως διά τόν λαόν είναι ή ανατολή, ή μεσουράνη-
σις καί ή δΰσις τοΰ ήλίου. Ούτω λέγεται, δνό ώρες νύχτα, τρεΤς ώρες
νύχτα κτλ. διά τάς προ τής άνατολής ώρας, μιά ώρα μέρα, δνδ ώρες
μέρα' διά τάς μετά τήν άνατολήν, δνδ ώρες ώς τό μεσημέρι, μιά
ώρα ώς τό μεσημέρι, ό ήλιος πάει γιόμα ή στέκεται καταμεσημερίς
ή είναι στο ζύγι τής ημέρας διά τάς περί τήν μεσημβρίαν' τσάκισε
(ή έγνρε) δ ήλιος (ή ή μέρα ή ή μπαλάντσα), τον ήλιοι) τό άπόκλω-
ομα, διά τάς μετά τήν μεσημβρίαν περί τήν 2<*ν ώρας' δνό ώρες ώς
τό βράδν ή δνό ώρες ήμέρα (δηλ. πριν δΰση ό ήλιος) διά τάς εσπερι-
νός ώρας1' μιά ώρα νύχτα κτλ. διά τάς μετά τήν δΰσιν ώρας, ώς καί
διά τάς πρό τής άνατολής.

Έκ τών άστέρων έχομεν τούς καθορισμούς, αμα σκάση ή Πού-
λια, αμα σκάση ή Άλετροπόδα κττ. Πλήν τούτων κατά τήν ήμέραν
γίνεται χρήσις καί τής μετρήσεως τοΰ ύι|>ους τοΰ ήλίου υπεράνω τοΰ
ορίζοντος, καί άκούει κανείς συνήθως φράσεις, οίον Ου! πέρασε ή
ώρα, δ ήλιος πήγε τρία καλάμια ψηλά, θέλει δυο καλάμια άκόμα
γιά νά βασιλέψη. Πλήν τών καλαμιών γίνεται χρήσις καί τών λέξεων
μπόγια, κοντάρια, κονταρόξυλα, βουκέντρες, τριχιές, δργυιές, πήχες,
μπράτσα.

Έξ δσων μέχρι τοΰδε εϊπομεν άποδεικνύεται ή σπουδαιότης τής

1) Αί αύται φράσεις καί διά τάς πρό τής άνατολής ώρας.
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μελέτης τών δνομάτων τών ώρών, μηνών κτλ., περί τής όποιας έν
αρχή έλέγομεν. Τά ονόματα ταΰτα ού μόνον μάς παρέχουν τό σύ-
στημα τής διαιρέσεως τοΰ χρόνου, τό όποιον, έχον τάς ρίζας εις αύτόν
τόν βίον τοΰ λαοΰ, συνεχίζει τήν ζωήν του παρά πάσαν τήν τελειο-
ποίησιν τοΰ ημερολογίου ύπό τής επιστήμης, άλλά δύνανται, εάν μά-
λιστα αί άναγραφαί τών ονομάτων συμπληροΰνται καί δι' έπιτοπίων
σχετικών πρός έ'καστον όνομα παρατηρήσεων, έξ ών τοΰτο ερμηνεύε-
ται, 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 χάιρας, έντός τής οποίας ζή.

Γ'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται, ότι διά νά είναι μία συλλογή
τοιούτων δνομάτων πλήρης καί άρτία, πρέπει νά συνοδεύεται καί ύπό
σχετικών παρατηρήσεων, έρμηνευουσών τό όνομα. Δυστυχώς συστη-
ματικός συλλογάς τοιούτων ονομάτων δέν έχομεν.

Συλλογάς μόνον ονομάτων μηνών έχομεν άρκετάς, τών όποιων όμως
αί πλείσται άνευ τών άπαραιτήτων παρατηρήσεων. Ταύτας προσεπάθιισε νά
συγκεντρώση ό αθ. μπουτουρασ εν τή πραγματεία αύτοΰ : Τά ονόματα τών
μηνών έν τή νεοελληνική, έν 'Αθήναις 1910. Είς τήν πραγματείαν ταύτην
συμπληρώσεις έδημοσίευσεν είτα ό ίδιος έν Λαογραφία, τόμ. Β', σ. 204 κέ.
καί ό ν. γ. πολιτησ αύτ., σ. 506 κέ. καί άλλοι είς άλλους τόμους.

[Διά τά νεώτερα βλ. τήν βιβλιογραφίαν τής σ. 348 τοϋ παρόντος βι-
βλίου τήν άναφερομένην είς τά κύρια ονόματα, επώνυμα, παρωνύμια κλπ.
Είδικώτερον βλ. τάς μελέτας τοϋ a. I. ΘΑΒΩΡΗ, Τά εκφραστικά μέσα προσδιο-
ρισμού τοϋ χρόνου τού ημερονυκτίου στήν άρχαία, μεσαιωνική καί νέα 'Ελ-
ληνική, Θεσσαλονίκη 1959 καί θΛΝ. Π. ΚΩΣΤΑΚΗ, Εκφραστικά μέσα γιά τόν
προσδιορισμό τοϋ χρόνου στά Τσακώνικα, Λαογρ., τόμ. 20 (1962), σ. 27-65].

VI. ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΖΩΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ,
ΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ, ΛΕΜΒΩΝ ΚΤΛ.

Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Ή αύτή μυθοπλαστική φαντασία, ή όποία δίδουσα ζωήν καί
πρόσωπον είς τήν φύσιν, έμψυχον καί άψυχον, εγέννησε τάς ποικιλω-
τάτας παραδόσεις, άπέδωκε καί είς τά περιβάλλοντα τόν άνθρωπον
ζώα καί πράγματα, μεθ' ών συζή καί τά όποια μεταχειρίζεται, ιδιό-
τητας καί ενεργείας συνειδητός καί χαρακτήρα, μετέπλασε δηλαδή
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αύτά είς όντα προσωπικά, είς τά οποία άκολούθως έδωκε καί προσω-
πικόν όνομα. Τοιαύτα προσωπικά ονόματα ζώων καί
πραγμάτων ευρίσκονται εις όλους τούς λαούς καί εις ήμάς τούς
"Ελληνας άπό τα>ν άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής σήμερον. Είναι δέ
αξιόλογος ή μελέτη αύτών, όχι μόνον ώς προϊόντων τής μυθοπλαστι-
κής φαντασίας, αλλά καί διά τόν βίον τοϋ λαοΰ.

Ό λαός δέν αισθάνεται ώς όντα προσωπικά καί δέν δίδει ονό-
ματα ειμή είς τά ζώα καί τά πράγματα, τά οποία κατ' εξοχήν μετα-
χειρίζεται καί άγαπά καί αισθάνεται τρόπον τινά συνδεδεμένα μετά
τής ύπάρξεώς του. Διά τοΰτο καί τά μάλλον άξιόλογα δνόματα διά
τό αίσθημα καί τήν φαντασίαν δι' έ'καστον ζώον ή πράγμα, θά εύρη
τις έκεΐ, όπου τοΰτο κατ' έξοχήν θεωρείται πολύτιμον. Ούτως δνό-
ματα κυνών πολλά καί ποικίλα καί άξιόλογα δέν δύναται κανείς νά
εύρη, ειμή εις λαόν ποιμενικόν καί μάλιστα κυνηγετικόν, όπου ό κύων
άποτελεϊ σύντροφον τοΰ βίου πιστόν καί άπαραίτητον, ονόματα ίππων
είς έ'να λαόν ίπποχαρή, δνόματα δπλων είς ένα λαόν πολεμικόν, διά
τόν όποιον τό δπλον είναι ό,τι πολυτιμότερον δύναται νά άποκτήση
ό άνθρωπος έπί τής γής.

Τάς προσωποποιητικάς ταύτας τάσεις, προκειμένου
περί ζώων, κατά πάσαν πιθανότητα ένίσχυε καί ή άνάγκη πολλάκις
τής διακρίσεως, ή οποία παρουσιάζεται οσάκις πρόκειται περί πλειό-
νων ιδία ζώων, ζώντων ύπό έ'να ποιμένα άγεληδόν, οίον βοών, αιγών,
προβάτων.

Άπορρέουσι δέ τά δνόματα ταΰτα καί έξ άλλων μέν πηγών,
άλλά συνήθως έκ τών ιδιοτήτων, τάς όποιας έχει ή επιθυμεί ό άν-
θρωπος νά έχη τό δνομαζόμενον. Ουχί σπανίως δέ είναι μεταφορικά
έκ προσώπων ή πραγμάτων, τά όποια κατ' έξοχήν εκπροσωπούν διά
τόν δνομάζοντα ιδιότητα τινα.

Β'. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΖΩΩΝ ΚΤΛ. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ
α') 'Ονόματα κυνων.

Ή συνήθεια νά δίδωνται ονόματα είς τούς κύνας ήτο πολύ δια-
δεδομένη εις τούς άρχαίους, έχομεν δέ άρκετά τοιαύτα έκ τής αρχαιό-
τητος. Ούτως έχομεν τά ποιητικά ονόματα τών κυνών τοΰ 'Ακταίω-
νος, τά όποια παραδίδει ό Πολυδεύκης, δ Όβίδιος καί ό Ύγΐνος,
καί τά όποια, όσον καί αν είναι ποιητικά, δέν δύνανται παρά νά
έχουν κάποιαν σχέσιν πρός τήν πραγματικήν συνήθειαν. 'Ονόματα κυ-
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νών παραδίδει επίσης ό Ξενοφών εν τω Κυνηγετικά) αύτοΰ (VII),
σποραδικώς δ° ευρίσκονται και παρ' άλλοις συγγραφεΰσιν. 'Επίσης
αρκετά εύρίσκονται καί εις επιγραφάς καί ιδία επιγραφάς αγγείων"
ελληνικά δέ καί ρωμαϊκά παρά Columella1.

Τά πλείστα τούτων προέρχονται έκ διαφόρων ιδιοτήτων, οίον τοΰ
χρώματος, τής τριχώσεως, τών σωματικών έλαττωμάτων, τής ισχύος,
τής ταχύτητος, τής όξυδερκείας, καθώς καί έκ δεξιοτήτων καί τρόπων
τοΰ βίου. Ούτως έχομεν 1) έκ τοΰ χρώματος, Μελάνιος, Λεύκιος.
Μελαγχαίτης, Μελάμπους, Στικτή. 2) έκ τής τριχώσεως, Στίλβων.
Λίθων, Λάχνη. 3) έκ τών οδόντων, 'Αγριόδους. 4) έκ τής ισχύος,
"Οβριμος, "Αλκή, Στερρός, Σθενών. 5) έκ τής ορμής καί τής ώκυ-
ποδίας, Δρύμιος, Ενοδος, Ενδρομος, Θοός, Ώκυπέτης, ' Ωκυδρόμη,
"Αργός, Πόδαγρος, Ποδής. 6) έκ τών τρόπων τοΰ βίου, Όρειάς.
'Ορίβασος, Όρεσίτροφος, Νάπη. 7) έξ άλλων διαφόρων ιδιοτήτων,
Μάχιμος, "Αγριος, Παμφάγος. Αίμων, Δορκεύς, Ίχνεύς, Ίχνοβά-
της, Μαρψίας, Νεβροφόνος, Θηριφόνης, θήρων, Φύλαξ, Ύλά-
κτωρ κτλ.

Πολλά είναι παρά Ξενοφώντι καί τά έξ άφηρημένων ούσιαστι-
κών ονόματα, τά όποια άνταποκρίνονται εις ψυχικός ή σωματικός
ιδιότητας ή έργα τών κυνών, οίον Ψυχή, Θνμός, 'Οργή, Χαρά,
Γνώμη, 'Ορμή, 'Αλκή, Κραύγη, Ρώμη, Φρουρά, Τάξις κττ. Συχνά
είναι καί τά μεταφορικά, οίον Κόραξ διά τήν μελανότητα, Αύρα,
Λαϊλαψ, Ζέφυρος, Βορέας, Γ οργώ διά τήν ταχύτητα, Τίγρις, Λέαινα
διά τήν δύναμιν καί τήν άγριότητα κτλ. Συνήθη τέλος είναι καί τά
έκ τοΰ τύπου τής καταγωγής, οίον Λάκων, Λάκαινα, Σύρος κτλ.
Εύρίσκονται δέ καί κάπως αύθαίρετα ονόματα έξ ονομάτων θεών ή
μυθικών προσώπων, ώς Ουρανία, 'Αρέθουσα καί εΐ τι άλλο.

Κατά τόν αύτόν τρόπον καί παρ' ήμίν τοις νεωτέροις τά ονόματα
τών κυνών προέρχονται έκ φυσικών ή ψυχικών ιδιοτή-
των ή έκ μεταφορών. Ούτως έχομεν 1) έκ τοΰ χρώματος,
Μαυρίκος, Μούρκος, Λιάρι (κατά τό ήμισυ λευκός καί μέλας), Κόκ-
κινης, Παρδάλ', Κανέλα, Νταβέλι (παρδαλός), Φοινίκου. 2) έκ τοΰ
μεγέθους, ΙΤίσ'κος, ό μικροΰ άναστήματος. 3) έκ τής τριχώσεως, τοΰ

1) De re rustica VII, 12. ΙΊρβλ. dakëmherg - saglio έν λ. Canin.
Περί τών ονομάτων τών οικιακών ζώων παρά τοις άρχαίοις έν γένει
jEsciiONNEKi De nominibus quie Grieci pecudibus domesticis indiderun t,
Diss, von Königsberg 1885.

25
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σχήματος τής ουράς κτλ., Μαλιαρός, Φονντονλα κτλ. 4) εκ τής ηλι-
κίας, Παπούλι. 5) εκ τής καταγωγής, Βίζας, δ έκ τής στάνης τοΰ
Βέζα, Βλάχα. 6) πολλά μεταφορικά, οιον Κοράκι, 'Αράπ'ς, Περδίκ'
διά τό χρώμα, Σπίθα διά τήν ταχύτητα, Τζιαβέλας, Γραβάνης, Λιά-
πης, Γκιολέκας έν Ήπείρω διά τό άγριον τοΰ ήθους, οίον είχον οί
ονομαζόμενοι λησταί.

Εις τάς πόλεις δέν είναι σπάνια καί ανθρώπων ονό-
ματα ιδίως θηλυκά, ώς Ρόζα' συνηθέστατα δέ τά έκ τής άρ-
χαίας μυθολογίας, οίον "Αρης καί ιδίως τό όνομα τοΰ ομηρικού "Εκτο-
ρος. Έπίσης καί ονόματα ξένα, οίον Ζίπ, Μπόν κττ.

Συλλογάς ονομάτων κυνών δέν εχω ύπ' δι|<ιν, ειμή έλαχίστας χειρο-
γράφους έν τω Λαογραφικω Άρχείω.

6') 'Ονόματα ίππων, ήμιόνων, όνων.

Καί τά δνόματα τών ίππων παρά τοις άρχαίοις κατά τό πλείστον
έπίσης προήρχοντο εξ ιδιοτήτων καί μεταφορών, τής πατρίδος κττ.
Ούτως έχομεν 1) έκ τοΰ χρώματος, Ξάνθος, Πύρος, Πνρίας. 2) έκ
τής τριχώσεως, Λάμπων, Λάμπος, Α Χθων. 3) έκ τής χαίτης, Καλλι-
κόμη, ΤΙνροκόμη. 4) έκ τής ταχΰτητος καί ορμής, Γοργάς, Θόας,
Πύδαγρος, "Ασχετος. 5) έξ άλλων ιδιοτήτων ιδίως εύφημα ονόματα
διά τούς ίππους τών ιπποδρομιών, 'Αρετή, 'Αρίων, Ενθύνικος, Φε-
ρένικος, Νικοπόλεμος κτλ.

Σημειωτέα καί τά ποιητικά δνόματα τών ίππων τοΰ ήλίου Πν-
ρόεις, Έφος, Αΐθοψ, Φλέγων. Πολλά είναι καί τά μεταφορικά, 'Αε-
τός, Αΐθη, Αϊθνια, 'Αστραπή, Κόραξ, Βροντή κτλ., καθώς καί τά
αυθαίρετα, τών οποίων τήν προέλευσιν δυσκόλως δύναται τις νά είκάση,
οίον Δίας, Δικαία, Ενθύδικος, Εντύχης, "Ιλαρός, Χρόνος κτλ.

Έκ τών βυζαντινών χρόνων έχομεν έπίσης ονόματα ίππων,
άλλ' άραιά. Ούτω π. χ. ή "Αννα ή Κομνηνή μνημονεύει ΐππον τοΰ
'Αλεξίου Σγουρίτσην.

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 οποία ήδύναντο νά εμπνεύσουν
ποιητικωτέρας ονομασίας, παρά πολύ περιωρισμένος δύναται νά γίνη
λόγος. Τά ονόματα, τά όποια έχω ύπ' όψιν, στηρίζονται όλα είς τό
χρώμα, οίον Χτονρής, ο πυρρός, Γρίβας, ο σταχτερός, Μανρος, Κα-
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ράς, Ψαρής, Βλάγκος, Μπάλιος, ό άσπροκούτελος, 'Αστέρω ή φο-
ράδα τοΰ Διάκου 1 κττ. Ευρίσκω δέ και όνομα Γκαρέζονς τοΰτ' έστιν
Ούγγαρέζος, διδόμενον είς ίππους υψηλούς.

Καί ήμιόνων δέ καί δνων δνόματα άνευρίσκομεν. Είναι γνωστόν
έκ τής ιστορίας τό όνομα τοΰ χωρικοΰ Εύτύχους καί τοΰ όνου αύτοΰ
Νίκωνος, τήν συνάντησιν τών οποίων ώς αγαθόν οίωνόν έθεώρησεν
δ 'Οκτάβιος πρό τής έν Άκτίω ναυμαχίας. Σημερινά δνόματα ήμιό-
νων έχω υπ' όψιν έκ Καλαβρύτων, προερχόμενα έκ τοΰ χρώματος, οίον
Ψαρής, Κόκκινης, Κόρμπος, καθώς καί όνων, οιον Γκέσος, Α άγιος.

γ') 'Ονόματα βοών, αιγών, προβάτων.

Ώς πρός τά ονόματα τών βοών, τών αιγών καί τών προβάτων,
έκ τής άρχαιότητος ολίγα περιέσωσεν ό Θεόκριτος είς τά είδύλλιά του,
τά οποία κατά τό πλείστον προέρχονται έκ τοΰ χρώματος, οίον Κνά-
κων, ό ξανθός, Λενκίτας, Λέπαγρος, ό ύπόλευκος' εύρηται δέ καί τό
όνομα Κώναρος περί τράγου παρά το κέρατα εχειν κωνοειδή κατά
τήν έρμηνείαν τοΰ σχολιαστοΰ.

Παρ' ήμίν τοις νεωτέροις τά ονόματα ταΰτα, δι' ών ονομάζουν
οι ποιμένες τά ζώα τών ποιμνίων των, είναι αρκετά πολυάριθμα,
τοΰθ' όπερ, ώς παρετηρήσαμεν ήδη, προέρχεται καί έκ τής άνάγκης,
εις τήν οποίαν εύρίσκονται οί ποιμένες νά διακρίνουν άπ' αλλήλων τά
ζώα τής ποίμνης των. Προέρχονται δ' έπίσης, ώς καί παρά τοις άρ-
χαίοις, κατά τό πλείστον έκ τοΰ χρώματος, τοΰ σχήματος τών
κεράτων, τών ώτων καί άλλων χαρακτηριστικών σωμα-
τικών ιδιοτήτων.

Πλήν τούτων έχομεν ονόματα καί έκ τής ημέρας τής γεννήσεως,
ώς καί άρκετά μεταφορικά. Ούτως έχομεν δνόματα βοών" 1)έκ
τοΰ χρώματος, ώς Κόκκινης, Μπλάβος, Παρδάλης, Καράς, Με-
λίοσης, Μουτζούρης, Μαυρομάτης, Μαύρος, Αιάρος, Αευκονρα ή άγε-
λάς, ή έχουσα τήν ούράν λευκήν, Πετρωτή, ή έχουσα στίγματα λευκά
καί σταχτερά, Σουμαδία, ή έχουσα λευκόν πεταλοειδές τρίχωμα έπί
τοΰ μετώπου κτλ. 2) έκ τοΰ μηνός ή τής ημέρας τής γεννή-
σεως, οίον έν Τήλω Μάρτης, Γιαννάρης' έν Νισύρω Μάρτης, 'Απρί-
λης' έν Πόντιο Καλαντάρα, Βαγγέλα, Βαγίτσα' έν Μακεδονία Δεν-

1) Βλ. ΛΡ1ΣΤ. ΒΑΛΑΩΡΙΊΌΥ, "Απαντα, εκδ. Μαρασλή, τόμ. Γ', σ. 193.
'Ονόματα 'ίππων καί έν Λαογρ , τόμ. Δ', σ. 305.
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τέρς, Σαββάτς, Παρασκευάς' έν Ήπείρω Δευτέρι, Τριτονλι, Τετράδι,
Πεφτονλι, Τσ'εύι, Σαββάτι, Κνριάκι, Δεντέρω, Τριτούλω κτλ. ΙΊλήν
τούτων έν Πόντω έχομεν καί δνόματα αγελάδων, ώς Τρυγόνα, Μετα-
ξία, Περιστέρα, τά όποια εύχρηστοΰν καί ώς ονόματα γυναικών.

'Ονόματα αιγών καί προβάτων έχομεν επίσης 1 ) έκ τοΰ
χρώματος, οίον αΐξ Καψαλή (υπέρυθρος), Καψαλοφλάμπουρη
(υπέρυθρος μέ οΰράν λευκή ν), Καψαλοφέγγαρη (υπέρυθρος μέ λευκό ν
μέτωπον), Λιβανή (μέλαινα, έχουσα τάς παρειάς έρυθράς), Ρουσιά
(έρυθρά), Λαδερή (έλαιόχρους), Τσερέπω (ή έχουσα λευκούς τούς πό-
δας) κτλ., προβατίνα Μπέλλα (λευκή), Λ άγια (μαύρη), Κοκκινομάτα,
Μαυρομάτα κτλ., κριάρι Λ άγιο, Κάτσενο (κόκκινο εις τό πρόσωπον
καί τούς πόδας) κτλ. 2) έκ τών κεράτων, οίον αΐξ Καψαλοκά-
γιαδη, ή έχουσα τά κέρατα πρός τά οπίσω έστραμμένα, Πλατοκέρατη,
κριάρι Κονροϋτο (μέ μικρά κέρατα), Στριφτό (μέ στριμμένα κέρατα)
κτλ. 3) έκ τής κατασκευής τών ώτων, καθώς καί άλλων σω-
ματικών ιδιοτήτων, οίον αΐξ Μπλαγκόφτα, ή έχουσα πλατέα καί κάτω
πίπτοντα ώτα, Κουρέλω, ής ύποκρέμανται ύπό τάς σιαγόνας δύο κου-
ρέλια (;) δίκην ένωτίων, Μονοβύζα, ή εις τόν έτερον μόνον μαστόν
έχουσα γάλα κτλ. 4) έκ τής ημέρας τής γεννήσεως, οίον προ-
βατίνα Κυριακονλα, Τσευή καί Μπαράσκω, Βασίλω, Θανάσω κτλ.
5) έξ άλλων περιστατικών καί ίδιοτήτ ων, οίον Άρφάνω,
πού ψόφησε ή μάννα της, Ευτυχία, πού είναι εύτυχισμένη στό μαλλί
καί στό γάλα, Λάμπρος, πού μαναρίζεται γιά τή Λαμπρή '.

δ') 'Ονόματα άλλων ζώων.

Πλήν τούτων καί άλλων οίκοσίτων ζώων εύρίσκομεν δνόματα,
ώς τών χοίρων, τό Μπάλιο, τό Καστανό, τό "Ασπρο, ο Μαυρί-
τσης, τό Μαλτέζικο, καί τών ορνίθων, ή Ντρένια, ή Λιάρα, ή Σκου-
φουνή, ή Σκουφωτή, ο Τριλείρης κτλ., τά όποια προέρχονται καί
αύτά έκ τοϋ χρώματος καί άλλων σωματικών ιδιοτήτων.

Καθώς δέ δύναται νά παρατηρήση ό άναγνώστης έκ τών παρατε-
θέντων παραδειγμάτων τών δνομάτων ζώων, ταΰτα δέν είναι πάντα
ελληνικά, άλλά κατά τόπους καί ξένα, άλβανικά καί βλαχικά, τοΰθ'όπερ

1) Βλ. 'Ονόματα αιγών καί προβάτων έν Λεξικ. Άρχείφ, τόμ. Ε',
σ. 267 κέ., Λαογρ., τόμ. Γ', σ. 672, Δ', σ. 733, ΙΑ', σ. 99 κέ., IB', σ. 253
κέ., ΙΕ', σ. 61 κέ., IÇ', σ. 21 κέ., έν τω βιβλίω τοϋ λ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ποι-
μενικά τής Ρούμελης, έν 'Αθήναις 1930, Μ. Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΝΟΥΑΡΟΥ,
Λαογρ. Σύμμ. Καρπάθου, τόμ. Β', "Αθήναι 1934, σ. 106 κέ. κ.ά.
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μαρτυρεί τήν καί άλλοθεν γνωατήν επίδρασιν τών συνοικών τούτων
λαών επί τοΰ ποιμενικού βίου.

ε') 'Ονόματα πλοίων.

'Ονόματα πλοίων έκ τής αρχαιότητος περιεσώθησαν ικανό
είς αττικός έπιγραφάς1. Τά όνόματα ταΰτα προέρχονται 1) έξ ιδιο-
τήτων, οίον Κονφοτάτη, Πεταμένη, Στίλβοναα, Έπιπηδώσα, 'Αμυ-
νομένη, "Ερις, "Αμιλλα, Γενναία, Κρατίστη, Ρώμη, Πολυνίκη, Φε-
ρενίκη κτλ. 2) έκ διαφόρων φυλών καί τόπων, οίον 'Αμπρα-
κιώτις, Δηλιάς, Δήλος, Άμφίπολις, 'Ελλάς, Έλευσίς, Κεκροπίς,
ΑΙαντεία, Σαλαμινία' 3) έκ διαφόρων άφηρημένων εννοιών,
οίον Δικαιοσύνη, Δόξα, Ειρήνη, 'Ελευθερία, Εύνοια, Δημοκρατία, ή
4) είναι ονόματα Νηρηίδων ή άλλων θεαινών ή καί θνητών γυναι-
κών, οίον Γαλάτεια, "Ηβη, Ήγεμόνη, Ήγηοώ, Θέμις, Καλλιοτώ,
Καλλιοτράτη, Κλεονίκη, Ώρείθυια κτλ., 5) πολλά είναι καί μετα-
φορικά έκ πραγμάτων ή ζώων, εκπροσωπούντων ιδιότητας, οίον
Αιχμή, Αϋρα, Λόγχη, 'Αλκυών κττ.

Σήμερον τά πλείστα τών ονομάτων τών πλοίων προέρχονται έξ
ονομάτων άγίων καί τόπων, άπό δέ τών άρχών τοΰ ΙΘ' αιώνος
ήρχισαν καί τά αρχαία δνόματα έκ τής ιστορίας ή τής μυθολογίας5.

Έπίσης όνόματα γυναικών δέν είναι σπάνια.

ς·') 'Ονόματα οικήσεων.

Όνόματα οικήσεων καί σκευών ελληνικά σημερινά δέν έχω
ύπ° όψιν. Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους είναι γνωστά δνόματα διά
τά διάφορα άνάκτορα, ώς τοΰ Βονκολέοντος, τών Βλαχερνών κτλ.
Παρά Καντακουζηνό) οίκός τις ονομάζεται 'Αετός. Παρ' άλλοις λαοίς
δέν είναι άσυνήθη. 'Ιδίως αί έπαύλεις ουχί σπανίως ονομάζονται διά
προσωπικών ονομάτων 3.

ζ') Όνόματα δπλων.

"Οπλων δνόματα έχομεν έκ τών ηρωικών χρόνων τής κλε-
φτουργιάς καί τής επαναστάσεως. Είναι άξιανάγνωστα όσα περί αύτών

1) CIA II άρ. 789 κέ. Πρβλ. καί böckh, Urkunden über das Seewesen
des Attischen Staates, σ. 84 κέ.

2) ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, Σπετσιωτικά, σ. 46 - 47.

3) Zeit. d. Ver. für Volks. 16 (1906), σ. 314-6. Πρβλ. καί τήν επαυλιν

τοΰ βασιλέως Γεωργίου Α' έν Κερκύρςι Mon Repos, τοΰ Κάιζερ 'Αχίλλειοι· κτλ.
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έγραψεν ό ποιητής 'Αριστοτέλης Βαλαωρίτης εν τοις Μνημοσΰνοις
Οι κλέφται «έζωσμένοι τα δπλα ήμέραν και νΰκτα και ούδέποτε παραι-
τοΰντες αύτά, φυσικόν ήτο ν' άγαπώσιν αύτά μέχρι λατρείας. Δέν είναι
σπάνιον ν' άπαντήση τις είς τήν δημοτικήν αύτών ίστορίαν άνήκουστα
κατορθώματα, ενίοτε δέ καί τρομερά κακουργήματα πρός κατάκτησιν
ή άνάκτησιν όπλου τινός γνωστού καί περίφημου. Ό έρως αύτών
έμεγαλύνετο τόσον, ώστε έβάπτιζον αύτά ώς ι διά των
τέκνα. Έφήρμοζον δ' έπ' αύτών ή έφεύρισκον ονόματα πάντη
περίεργα.

"Εχω εις χείρας μου γιαταγάνιον, έπονομαζόμενον Βρνκόλακαν,
γνωρίζω σπάθην καλουμένην Μανρονχον. Ό δέ περίφημος Χρήστος
Μιλλιόνης έδωκε τώνομά του εις τό τρομερόν του δπλον, όθεν καί
μιλλιόνια είδος πυροβόλων, εχόντων τήν μορφήν καί τήν άξίαν έκείνου.

Τίς δέν έγνώριζε τό οπλον τού Παλαιοπούλου έπί Άλή-Πασά,
άλάνθαστον βροντοφώνον ; Ένόμιζον αύτά έμψυχα καί συνδιελέγοντο
πρός έκείνα 2. 'Γα έκόσμουν ώς έρωμένας των καί θνήσκοντες ήθελον
αύτά πλησίον των εντός τοΰ τάφου. Είναι ώραία ή λατρεία αύτη ένός
πολεμιστοΰ».

Είναι γνωστά έπίσης ονόματα κανονιών τοΰ Ναυπλίου Πέντε
αδέρφια, πέντε όμοια πυροβόλα εις έν δχύρωμα τοΰ Ναυπλίου, Κοψα-
χείλα, γνωστόν άπό τών χρόνων τής έπαναστάσεως πυροβόλον, ούτω
παρονομασθέν άπό τής φθοράς τοΰ στομίου.

Γ'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Τί άπαιτεϊται διά νά είναι μία συλλογή τοιούτων δνομάτων άρ-
τια είναι αύτονόητον. Απαιτείται ό συλλογεύς νά ζητή έπιτοπίως καί
νά παρέχη πάσαν δυνατήν πληροφορίαν διά τήν έρμηνείαν τοΰ ονόμα-
τος, τοΰ οποίου ή σημασία δέν είναι πάντοτε προφανής.

1) αρ. βλλαωρ1του, 'Απαντα, εκδ. Μαρασλή, τόμ. Β', α. 62.

2) Πρβλ. ν. γ. πολιτου, Έκλογαί, άρ. 31.

♦ Χορεύουν τά κλεφτόπούλα, γλεντάνε ιά καημένα,
κ' ενα μικρά κλεφτόπουλο δέν παίζει, δέ χορεύει,
μόν' ταρματα ουγύραγε καί τό σπαθί τροχάει.
« Τουφέκι μου περήφανο, σπαθί μου παινεμένο,
πολλές φορές μέ γλύτωσες, βόηθα καί τούτ' τήν ώρα,
νά ο' ασημώσω μάλαμα, νά σέ σμαλτώσω ασήμι».
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Συλλογαί τοιούτων ονομάτων ιδίως ζφων έδημοσιεύθησαν σποραδικαί
τίνες είς τό περιοδ. Λαογραφία καί. άλλα βιβλία, μερικά δέ τοιαύτα ονόματα
ανευρίσκει κανείς εγκατεσπαρμένα καί ε'ις τά γλωσσάρια. 'Αλλ' αί συλλογαί
αύται είναι άνεπαρκεΐς καί εκ τίνων μόνον μερών τοΰ 'Ελληνισμού. Συστη-
ματικήν δ' έπεξεργασίαν αύτών ούδεμίαν εχομεν.

VII. ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ ΖΩΩΝ
Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Πλήν τών προσωπικών ονομάτων τών ζφων καί τών συνήθων
προσηγορικών φέρονται παρά τω λαω καί διάφορα παρωνυμία
αυτών. Τά ζφα δηλαδή, άφ' δτου μέ τήν σχετικήν πρόοδον τοΰ αν-
θρώπου άπέβαλον τήν σοβαράν σημασίαν, τήν οποίαν είχον δι' αύτόν,
ύπέπεσαν ταχέως είς τό σκώμμα καί έπλάσθησαν, ώς εϊπομεν ήδη είς
τά περί μύθων, ποικίλαι διηγήσεις εύθυμοι καί σκωπτικαί εις βάρος
των, διά τάς σωματικός ιδιότητας, ώς καί διά τόν άποδοθέντα είς
αύτά έκ 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.

Τοιαΰτα έπη παρά τοις άρχαίοις ονομάζονται πολλά, οίον Ψαρο-
μαχία, Άραχνομαχία, Γερανομαχία, σώζεται δέ καί έν άποδιδόμε-
νον είς τόν "Ομηρον, ή γνωστοτάτη Βατραχομαχία ', παρά δέ τοις
Γερμανοΐς τό ύπό τοΰ J. Grimm τό πρώτον έκδοθέν Reinhart
Fuchs. Τά ζφα μετεχειρίσθη καί ή αττική κωμωδία, είναι δέ γνω-
στοί οί "Ορνιθες, οί Σφήκες καί οί Βάτραχοι τοΰ 'Αριστοφάνους, καί
πάμπολλα άλλα όμοια δράματα τής άρχαίας καί μέσης κωμφδίας. Κατά
τούς βυζαντινούς καί νεωτέρους χρόνους ή δημωδεστέρα ελληνική
ποίησις ήσχολήθη επίσης περί τά ζφα, χαρακτηριστικό ν δέ δημιούρ-
γημα αύτής είναι ή άνωτέρω μνημονευθείσα Παιόιόφραστος διήγηοις
τών τετραπόδων ζφων, έν τή όποία εκτίθεται συνάθροισις πάντων
τών ζώων, όπως διασκεδάσουν, σκώπτοντα άλληλα, ήτις όμως κατα-
λήγει είς μάχην φοβεράν μεταξύ σαρκοφάγων καί μή. Έκ τών αύτών
περίπου χρόνων έχομεν τό Συναξάριον τον τιμημένου γαδάρον καί
νεωτέραν είς ομοιοκατάληκτους στίχους διασκευήν τήν Γαδάρον λν-

1) Ludwig, Batrachomachia, Leipzig 1896, σ. 9.
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κου κι άλωποϋς διήγησιν ώραίαν, τήν υπό τοΰ λαοϋ συνήθως καλου-
μένην Φυλλάδα τοϋ γαϊδάρου.

Καθ' όσον νϋν ε'ις τούς μύθους τούτους καί τά έπη ένεφανίζοντο
τά ζώα ώς πρόσωπα δρώντα, έλάμβανον καί όνομα, τό οποίον, σκω-
πτικόν πάντοτε έχον χαρακτήρα, ή έπλάττετο έκ τίνος άστειοτέρας
ιδιότητος τοΰ ζώου ή έλαμβάνετο έκ τών προσωπικών ονομάτων τών
άνθρώπων '. Έν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει συνήθως λαμβάνον-
ται δνόματα, τά όποια έχουν κάποιαν σκωπτικήν χροιάν παρά τώ λαώ,
ή διότι είναι πολύ κοινά, ώς είναι π. χ. τό Γιάννης, Μανόλης, 'Αν-
τώνης, διά τά όποια καί αί σκωπτικαί παροιμίαι, οίον κόψε ξύλ.ο
κάμ' 'Αντώνη κτλ. ή δι' άλλον τινά λόγον δυσδιάγνωστον, σημασιο-
λογικών ή ιστορικόν \ 'Ονόματα τοΰ πρώτου είδους άρχαια ευρίσκει
κανείς χαρακτηριστικώτατα εις τήν Βατραχομαχίαν3. Εις τήν Παι-
διόφραστον διήγησιν έχομεν έπίσης μέγα πλήθος σκωπτικών επιθέτων,
τά όποια όμως δέν άνεπτύχθησαν είς προσωπικά. Τοϋ δευτέρου εί-
δους δνόματα άρχαια δέν έχω ύπ' όψιν, νεώτερα παρ' άλλοις λαοίς
είναι συνήθη. Ούτω π. χ. ή άλώπηξ λαμβάνει τό όνομα Reinliart,
ό όνος καλείται Baudouin κτλ.4.

Β'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ ΖΩΩΝ

Τά νεώτερα, όσα τούλάχιστον γνωρίζομεν, είναι ολίγα. "Εν τινι
κρητικώ μύθω τής ποντικίνας μνημονεύονται τά δνόματα τών δεκα-
τριών τέκνων της, Σαΐττα άπό τής ταχύτητος, Πίτα άπό τής προσφι-
λεστέρας τροφής, Κριΰοϋ ώσαύτως κτλ.5 Τοΰ δευτέρου είδους παρ' ήμΐν
γνωστότατα είναι τά ονόματα Νίκος '', κυρ Μεντιος διά τόν όνον,
κυρ Νικολός διά τόν λύκον, κυρά Μάρω ή κυρά Μαριά διά τήν άλώ-
πεκα, Μάρκος διά τόν ήμίονον καί τήν άρκτον καί τόν πίθηκον, καί

1) 'Ονόματα προσωπικά είς τούς διδακτικούς μύθους, τους αίαωπείους,
δέν εΰρίσκομεν. Οί ινδικοί όμως μύθοι, οί όποιοι άνεπτύχθησαν είς μακρο-
τέρας διηγήσεις, όνομάζουσι διά προσωπικών ονομάτων τά έν αΰτοΐς
δρώντα ζφα.

2) Πρβλ. Paul KRKTSCHMER, Der Esel Nikos εν bj'z. Zeitschr. 1S97,
569 καί j. grimm, Reinliart Fuchs, σ. CCXXIX.

3) Ludwig, Batrachomachia, σ. 70 κέ.

4) Πρβλ. PAUL KRETSCHMER, ένθ' άν.

5) Λαογρ., τόμ. Ε', σ. 622.

6) Νίκο; ονομάζεται καί είς τήν Φυλλάδα τοϋ γαϊδάρου.
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ε" τι όίλλο. Επίσης είναι γνωστά σκωπτικά τινα ονόματα πτηνών,
οίον Γιαννακος διά τό πτηνόν Rutieilia titliys Lath., Κυρά Ρήνη
δι' είδος κίχλης (turdus viscivorus L,.), Μπάρμπα Θωμάς διά τόν
πελεκάνον, Καλογιάννος καί ει τι ά'λλο. Τά ονόματα ταϋτα έκ τοιού-
των τινών μΰθων κατά πάσαν πιθανότητα όρμηθέντα, χρησιμο-
ποιούνται σήμερον παρά τω λαώ ώς γενικά παρωνΰμια τών ζώων
τοΰτων.

Γ'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται ή σημασία τής περισυλλογής καί
μελέτης τών παρωνυμίων τοΰτων, τά όποια άποτελοϋν λείψανα τής
λαϊκής ποιήσεως καί δείγματα τοΰ σατυρικοϋ πνεΰματος τοϋ λαοϋ
καί τών σχέσεων αύτοΰ πρός τά διάφορα ζώα. Διότι άλλαχοΰ άλλα
ζώα υπέπεσαν εις τό σκώμμα τοΰ λαοΰ. Ούτως, δν παρ' ήμΐν σκώπτε-
ται ή άλώπηξ καί ό λύκος, παρά τοις Ίνδοΐς τήν θέσιν τής άλώπεκος
έχει ό θώς, παρά τοις Γερμανοις κωμικήν θέσιν έχει ή άρκτος, είς
τούς άφρικανικούς λαούς σκώπτεται ό φοβερός διά τούς άλλους λαούς
καί βασιλεύς τών ζώων λέων. Εννοείται, ότι καί ένταϋθα καθήκον
τοΰ συλλογέως είναι κατά τόπους νά έξετάζη μή τυχόν συνδέεται τις
μΰθος πρός τό όνομα, έκ τοΰ οποίου τοΰτο νά έρμηνεύεται.

Συλλογάς τοιούτων όνομάτιον δέν έχομεν, σποραδικός δέ μόνον μνείας
αύτών.

VIII. ΟΝΟΜΑΤΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΥΠΕΜΦΑΙΝΟΝΤΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΑΣ "Η ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ

Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Τά ζώα καί τά φυτά καί διά τόν κατά φύσιν καί διά τόν
πεπολιτισμένον άνθρωπον είχον καί έχουν πάντοτε σπουδαιοτάτην θέ-
σιν εις τόν βίον αύτοΰ, ή δέ μελέτη τών ονομάτων αύτών είναι πολ-
λοΰ λόγου άξία όχι μόνον άπλώς ώς γλωσσικών στοιχείων, όχι μόνον
διά τήν ίστορίαν τοΰ πολιτισμού, καθ' όσον έκ τής διαδόσεως τών
ονομάτων τούτων είς διαφόρους λαούς αποκαλύπτεται ή θέσις πολλά-
κις φυτών ή ζώων εις τόν άνθρώπινον πολιτισμόν καί ή ιστορία τής
διαδόσεως καί έξαπλώσεως αύτών διά τοΰ άνθρωπου άπό τόπου είς
τόπον καί άπό ήπείρου εις ήπειρον, άλλα καί διότι πολλά έξ αύτών
είναι προϊόν διαφόρων μυθολογικών άντιλήψεων, παραδόσεων, δοξα-
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σιών, λατρευτικών εθίμων καί δεισιδαιμονιών, πρός τάς οποίας συνεδε-
σεν ό άνθρωπος τά ζώα και τά φυτά. Ή τελευταία δ' αΰτη περίπτω-
σις είναι προφανές, ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τήν λαογραφίαν.

Β'. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ

Τά σημερινά ονόματα ζώων καί φυτών, άλλα μέν είναι κληρο-
νομιά της άρχαιότητος, άλλα δ' έπλάσθησαν ύπό τού σημερινού λαοΰ.
Τά νεώτερα ταΰτα ονόματα προέρχονται κατά τό πλείστον έκ πραγμα-
τικών ιδιοτήτων τών ζώων καί φυτών, τής μορφής, τής φωνής, τοΰ
βίου, τών συνηθειών, κτλ., τάς οποίας άκριβέστατα πολλάκις παρα-
τηρεί καί εκφράζει ό λαός διά κυριολεξίας ή μεταφορών. 'Υπάρχουν
όμως καί πολλά, τά οποία προέρχονται έκ φανταστικών ιδιοτήτων,
τάς οποίας αποδίδει εις αύτά ό 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 έντελώς πεπλα-
σμένα δι' άνύπαρκτα βότανα. Ούτω π. χ. κολλησόψαρο καί άργητα
ώνομάσθη ή τών άρχαίων εχενηΐς, διότι πιστεύεται περί αύτής, ώς
καί παρά τοις άρχαίοις, ότι προσκολλωμένη εις τήν τρόπιν τών πλοίων
έχει τήν δύναμιν νά κρατή τόν πλοϋν αύτών. Άνεμογάμης ώνομάσθη
είδος ίέρακος, διά τό όποιον έπιστεύετο παρά τοΐς άρχαίοις καί τοις
βυζαντινοϊς, καθώς καί εις πολλούς άλλους λαούς, ότι έγκυμονεί έκ
τοΰ άνέμου. Θερμασιά ώνομάσθη είδος έντόμου, τό οποίον πιστεύε-
ται, ότι φέρει τόν πυρετόν. Ή γνωστή δεκοχτονρα ώνομάσθη ούτως,
διότι έκ τής φωνής αύτής έπλάσθη ή γνωστή παράδοσις, περί τών δε-
καοκτώ -ψωμιών' ό γκιώνης, διότι έκ τής φωνής του έπλάσθη ή πα-
ράδοσις περί τοΰ φόνου τοΰ άδελφοΰ του. Ψωμάς ώνομάσθη ή χε-
λώνη, διότι έκ τής μορφής αύτής έπλάσθη ή παράδοσις, ότι ήτο ποτέ
ψωμάς, τόν οποίον ό Χριστός μετέβαλεν εις χελώνην διά τήν άσπλα-
χνίαν αύτοΰ. Κερά παπαδιά ώνομάσθη τιμητικώς ή νυφίτσα, διότι
άλλως φοβοΰνται, ότι δργιζομένη καταστρέφει τά ένδύματα.

Έκ τών φυτών στανράγκαθο ώνομάσθη άκανθά τις, διότι,
έπειδή όταν κόπτεται χύνει χυμόν αίματώδη, έπλάσθη ή περί αύτής
παράδοσις, ότι έξ αύτής κατεσκευάσθη ό άκάνθινος στέφανος τοϋ
Χριστού. Λουλούδι τής ντροπής ώνομάσθη άνθος τι, διότι, λευκότα-
τον όν, έχει είς τό μέσον μελανόν στίγμα, τό όποιον άλλοτε πιστεύε-
ται, ότι ήτο μεγαλύτερον, βαθμηδόν δέ μικρύνεται καί έξαλείφεται,
δσο χάνεται άπό τόν κόσμο ή ντροπή. Νεραΐδύχορτα ή νεραϊδονή-
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ματα ονομάζονται οί έπί τών κορμών τών δένδρων αναπτυσσόμενοι
λειχήνες, διότι αποδίδονται είς νεράιδες. Βοτάνι της αγάπης καί άν-
δραΐδα λέγεται τό ήρίγγιον καί τό πόλιον, διότι πιστεύεται, ότι ο εύ-
ρών τήν άνδρόμορφον ρίζαν αύτοΰ προσελκύει άκατάσχετον τόν έρωτα
τών γυναικών. Άτεκνόχορτο ώνομάσθη τό Biarum tenuifolium,
διότι πιστεύεται, ότι τά πρόβατα, τρώγοντα έξ αύτοΰ, καθίστανται
στείρα" άβδελλοχόρταρο ο Racunculus pratensis, διότι προκαλεί είς
τά πρόβατα τό καλούμενον άβδέλλιαομα, ήτοι άνάπτυξιν βδελλών είς
τό ήπαρ τών προβάτων" κουφολαχανίδα ή κουφολάχανο ό άστεροκέ-
φαλος, διότι πιστεύεται ότι ό τρώγων προσβάλλεται ύπό κωφώσεως'
βεντερουγοχόρταρο, οπληνοχόρταρο, χελωνοχόρταρο, ψειροβότανο,
■ψωρόχορτο κτλ. ώνομάσθησαν διάφορα είδη χόρτων, δι' ών θερα-
πεύονται αί αντίστοιχοι νόσοι. Άγιοβασιλίτσα ώνομάσθη ή σκίλλα,
διότι άναρτάται είς τούς έξώστας καί τά υπέρθυρα κατά τήν προτε-
ραίαν τής πρώτης τοΰ έτους, είτα δέ τοποθετείται έπί τής οροφής,
όπου φύει νέα φύλλα καί άνθη, αν καί ή ρίζα αύτής δέν είναι κεχω-
σμένη. Τ' αη Ι'ιωργιοϋ τό λονλονγάτοι ώνομάσθη τό χαμαίμηλον
διά τόν χρόνον τής άνθήσεως" τ' αη Γιαννιού δέ τό βοτάνι, ιαματική
τις βοτάνη, διότι συλλέγεται τήν 2411ν 'Ιουνίου κτλ.

Παρά τοις άρχαίοις έχομεν καί μυστικά μαγικά όνόματα φυτών,
τά όποία οί περί τά τοιαύτα άσχολούμενοι έπλαττον. Πολλά τοιαύτα
ευρίσκει τις παρά Διοσκουρίδη καί Ιίλινίω.

Πάντα ταΰτα τά όνόματα, ών παραδείγματα παρεθέσαμεν, δη-
λαδή τά έκ παραδόσεων, δοξασιών καί δεισιδαιμονιών προερχόμενα,
είναι λίαν ενδιαφέροντα διά τήν λαογραφίαν. Πλήν τούτων ένδιαφέ-
ροντα 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 τοΰ
λαοΰ φαντασίας. Τοιαΰτα π. χ. είναι τά όνόματα, τής άλεπονς τό με-
τάξι, ή τά μαλλιά τής Παναγίας διά τό έπίθυμον, τής παπαδιάς ή
τον παπά τ' αντί διά τήν κοτυληδόνα, τής γριάς τ' αδράχτι, τής πέρ-
δικας τά μάτια δι' είδος ναρκίσσου κτλ.

Γ'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Καθώς παρατηρεί ό άναγνώστης έκ τών παραδειγμάτων, διά νά
είναι μία συλλογή τοιούτων ονομάτων πλήρης καί έπιστημονικώς χρη-
σιμοποιήσιμος, πρέπει ό συλλογεύς νά μή περιορίζεται είς τήν άπλήν
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μόνον άναγραφήν τοϋ ονόματος, διότι εν τοιαύτη περιπτώσει γεννάται
ή εύλογος απορία εις τόν χρησιμοποιούντα επιστημονικώς τήν συλλο-
γήν, πόθεν τό όνομα, άλλά νά προσπαθή νά άνευρη, όπου είναι δυ-
νατόν, καί νά σημειώνη παρά τό όνομα καί τήν παράδοσιν καί τήν
δοξασίαν ή δεισιδαιμονίαν εξ ής προήλθε τό όνομα. ΠλεΙστα τοιαύτα
ονόματα, ιδία φυτών, δΰναταί τις νά άνευρη φυλλομετρών τά δημώδη
δνόματα τών φυτών τοΰ Heldreich - Μηλιαράκη καθώς καί
τό φυτολογικδν λεξικόν τοΰ Γενναδίου. Δυστυχώς ή έλλειψις ακρι-
βώς τής σημειώσεως τών σχετικών πρός αυτά παραδόσεων, δοξασιών
καί δεισιδαιμονιών, ελαττώνει πολύ τήν λαογραφικήν αύτών άξίαν.

ΓΙαρά τοΰτο πρέπει νά έξακριβώνεται, ποίον είναι τό έπιστημονι-
κόν όνομα τοΰ φυτοΰ ή τοΰ ζώου, διότι άλλως καθίσταται αδύνατος
ή άναγνώρισις τής ταυτότητος αύτοΰ. Τό πράγμα βεβαίως δέν είναι
εύκολον, διότι απαιτούνται είδικαί επιστημονικοί γνώσεις, τάς όποιας
δύναται νά έχη δ συλλογεύς μόνον, όταν συμπτίπτη νά είναι έπιστή-
μων φυσιοδίφης. Διορθώνεται όμως τό πράγμα, ιδίως ώς πρός τά φυτά,
έάν συνοδεύση τις τήν συλλογήν του καί διά συλλογής κλωναρίων έκ
τών δνομαζομένων φυτών, προσαρτών εις έ'καστον κλωνάριον καί τό
ίδιαίτερον όνομα τοΰ φυτοΰ. Ή φυτολογική αύτη συλλογή κατόπιν
έξεταζομένη ύπό ειδικών βοτανικών θέλει μάς δώσει τό έπιστημονικόν
όνομα εκάστου φυτοΰ. Τό ίδιον δύναται νά γίνη καί διά τά ζώα τά
μικρότερα καί ιδίως τά έντομα. Διά ζώα μεγαλύτερα τό πράγμα είναι
πολύ δυσκολώτερον.

Συλλογάς γενικός ονομάτων δημωδών ζφων καί ίδίςι φυτών έχομεν άρ-
κετάς, ιδίως έντός τών διαφόρων γλωσσάριων. Δυστυχώς ui συλλογαί αύται,
έφ' όσον δέν σημειώνουν τό έπιστημονικόν όνομα, είναι ελλιπείς. 'Επιστη-
μονική συλλογή άξιολογωτάτη ονομάτων φυτών είναι ή τοϋ hKLDREich,
τοϋ οποίου τό έργον πολλαχώς συμπληρώσας έξέδωκεν ό σπ. μηλιαρακησ
ύπό τόν τίτλον, Τά δημώδη ονόματα τών φυτών προσδιοριζόμενα επιστημο-
νικώς, έν 'Αθήναις, 1910, έν τή Επιστημονική Έπετηρίδι τον Πανεπιστημίου
καί είς ίδιαίτερον τεϋχος. [Άξιολογώτατον έπίσης είναι καί τό φυτολογικόν λεξι-
κόν τοϋ π. γενναδιου, ένθα πλείστα τοιαϋτα ονόματα αναγράφονται ώς καί
τό Είκονογραφημένον Βοτανικόν - Φυτολογικόν λεξικόν τοΰ δημ. σ. καββαδα,
τόμ. I - IX], Δυστυχώς τά έργα ταΰτα διά τήν λαογραφίαν είναι έλλιπή, δι' δν
άνωτέρω εϊπομεν λόγον. Διά τά ζώα εχομεν 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 συνταχθεϊσαν
πραγματείαν τοΰ δ. βικελα, Sur la nomenclature moderne, Paris 1879 (από-
σπασμα έκ τοϋ Annuaire de l'Association κτλ. 1878)."Αρκετά ονόματα έπίσης
δύναται νά βίίρη κανείς σποραδικώς είς τάς Παροιμίας τοΰ ν. γ. πολιτου,
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τόμ. Α'-Δ', συλλογαί δέ τίνες έδημοσιεύθησαν καί έν Λαογραφία, τόμ. Δ', σ. 73-1,
τόμ. Ε', σ. 642. "Επίσης ευρίσκει κανείς τοιαύτα καί είς ειδικός πραγματείας,
οίον τοϋ π. γενναδιου, Πτηνοτροφία, 1915. λ. δημαδου, *Η δασική βλάστη -
σις τής "Ελλάδος, 1916. π. παπαγεωργιου, Συμβολή είς τήν έλληνικήν σιτη-
ρογραφίαν. 1919, καί εΐ τι άλλο.

[Διά νεωτέρας συλλογάς καί μελέτας βλ. τήν βιβλιογραφίαν τής σ. 348
τοϋ παρόντος βιβλίου].

IX. ΕΥΦΗΜΙΣΜΟΙ

Τά τών ευφημισμών έθίξαμεν ήδη εις τά περί απευχών. Εΐπο-
μεν δέ ήδη πολλάκις περί τής πίστεως τοϋ λαϊκοΰ άνθρώπου είς τήν
μαγικήν ένέργειαν τών λέξεων. "Ενεκα τοΰτου ό λαός άποφεΰγει νά
όνομάση έπίφοβα πράγματα διά τοϋ κυριολεκτικού αύτών δνόματος,
μεταχειριζόμενος πρός τοΰτο διαφόρους περιφράσεις, μετονομασίας,
άντιφράσεις κττ. Οΰτως αποφεύγουν τό όνομα τοΰ διαβόλου, τόν
όποιον ονομάζουν διά διαφόρων άλλων άποτρεπτικών ή εύφημιστικών
ονομάτων, οιον δξ' άποδώ, δ καταραμένος, τριακατάρατος, πειρα-
σμός κτλ. Έν Πόντω οί καλλικάντζαροι καλοΰνται άς εμάς καλοί,
ήτοι καλύτεροι ημών, αί άσθένειαι επίσης πανταχού τοΰ έλληνισμοϋ
φέρουν εύφημιστικά ονόματα, οίον Μελένια, Μελιτάτη διά τήν εύλο-
γίαν κτλ. Έν Κρήτη, ώς άνεφέραμεν άνωτέρω, ή νυφίτσα καλείται
κερά παπαδιά, όπως κολακευομένη μή έπιφέρη ζημίας είς τά ένδΰ-
ματα. Επίσης άποφεύγουν νά ονομάσουν τούς ποντικούς, ιδίως όταν
τρέφουν μεταξοσκώληκας (Γκιουμουλτζίνα), καλούντες αύτούς κ'φούς,
όθεν καί έν Αίγίνη τό σύνηθες αύτών όνομα είναι τά κουφά, τούς δέ
μΰρμηκας ονομάζουν κατά τήν αύτήν περίπτωσιν κουταοπόδαρα.

Πλήν τών κυρίως τούτων ευφημισμών, οί όποιοι συνδεόμενοι
πρός τόν φόβον τής λέξεως δεικνύουν τά πράγματα, τά όποια κατ'
έξοχήν φοβείται δ λαός, άξιοι περισυλλογής καί μελέτης διά τό
συναίσθημα τής αίδοΰς παρ' αύτώ είναι καί οί ευφημισμοί, οί συνήθως
έπί τό άστειότερον πεπλασμένοι, δι' ών ονομάζονται τά γεννητικά μό-
ρια τοΰ άνδρός καί τής γυναικός, ώς καί άλλα μέλη τοΰ σώματος ή
καί πράγματα, τών οποίων ή κυριολεκτική ονομασία θεωρείται ώς
προσβάλλουσα τήν αιδώ.

Συλλογάς ιδιαιτέρας τοιούτων ευφημισμών δέν εχομεν. Πολλούς δύνα-
ται νά εΰρη κανείς εγκατεσπαρμένους είς γλωσσάρια, ώς καί είς παραδό-
σεις καί παραμύθια.
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Χ. ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,
ΛΕΞΕΙΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΒΙΟΥΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ, ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΚΤΛ.

Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Μετά τά ονόματα τών ζώων και φυτών, αξιόλογα άπό λαογραφι-
κής άπόψεως είναι τά δνόματα τών οργάνων και εργαλείων, τά
όποια μεταχειρίζεται ό άνθρωπος εις τά διάφορα αύτοΰ έργα, ώς καί
αί λέξεις αί έπιτηδευματικαί, διά τών οποίων έν έκάστω έπιτη-
δεύματι δηλοΰνται αί διάφοροι φάσεις καί τά διάφορα σημεία καί στά-
δια τής έργασίας, ώς καί αί λέξεις, αί ίδιάζουσαι είς τούς διαφόρους
βίους, γεωργικό ν, ναυτικό ν, κυνηγετικόν κτλ.

Είναι δέ ή μελέτη αύτών σπουδαία, διότι ού μόνον βεβαιούμεθα
περί τής ύπάρξεως παρά τω σημερινώ λαώ τούτου ή έκείνου τοϋ ερ-
γαλείου καί οργάνου, τοϋ είδους καί τής κατασκευής αύτοΰ, ώς καί
τής ύπάρξεως τούτου ή έκείνου τοϋ επιτηδεύματος καί τοϋ τρόπου
τής ένασκήσεως αύτοΰ, τά οποία πάντα άποτελοΰν στοιχεία απαραί-
τητα, διά νά σχηματίση κανείς πλήρη εικόνα τοΰ πολιτισμοΰ καί τοΰ
βίου ενός λαοΰ, ού μόνον διαφωτιζόμεθα περί αύτών τούτων τών έπι-
τηδευμάτων, άλλά καί διότι έξ αύτών τούτων, καθόσον είναι αρχαία
ή νέα, ελληνικά ή δάνεια έκ ξένων γλωσσών, δυνάμεθα νά συμπερά-
νωμεν κατά πόσον έ'καστον όργανον ή έργαλεΐον ή έπιτήδευμα είναι
άρχαΐον, βυζαντινόν ή νέον, έγχώριον ή δάνειον έξ άλλου τόπου καί
λαοΰ ή ύπέστη τήν έπίδρασιν λαοΰ συνοίκου ή γειτονικοΰ.

Ούτω π. χ. ενώ είς τόν ίστόν καί τήν ύφαντικήν, τήν πατροπα-
ράδοτον εννοώ καί όχι τήν βιομηχανικήν, ούδεμίαν έχομεν ξένην λέ-
ξιν, πολλάς δέ άρχαίας καί βυζαντινάς, ώς ξαίνω, τονλονπα, μιτώνω,
αντί, αδράχτι, στημύνι, βαρίδι, μιτάρι, καρονλι κτλ., έν τή ύποδη-
ματοποιΐα παρά τά άρχαΐα ονόματα καλαπόδι, κατόχι ι, έχομεν πλή-
θος ιταλικών λέξεων, ώς φαλτσέτα, φόρτια, φορτέτσα, καμαρέτο κτλ.
τοΰθ' όπερ δεικνύει αναμφισβητήτως, ότι αύτη, ώς έχει σήμερον, άνε-
πτύχθη ύπό έπίδρασιν ίταλικήν. Έν δέ τή σημερινή ραπτική τών
φραγκοραφτάδων έχομεν πλείστας γαλλικάς δνομασίας.

Έν τή άμαξοπηγική εύρίσκει κανείς κατά τόπους άρχαιοτάτας
λέξεις διά τά μέρη τών οχημάτων, ώς ννρμός, παραρνμνια, άφαλός

1) Τό λωρίον δι' ου συγκρατούν τό υπόδημα έπί τών γονάτων κατά
τήν κατεργασίαν. — 2) Γιασίκιοϊ Γκιουμουλτζίνας (Κομοτηνής).
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άξόνι παρ' αυτά όμως καί κυρίως είς μέρη, όπου άνεφάνησαν καί
έπεκράτησαν Τούρκοι άμαξοπηγοί ανευρίσκει κανείς καί τουρκικός,
οιον άίγκίλ' (ό άξων), άρϊς' (ό ρυμός), τσ'αμακτα'άς, γιαστϊκ'' κτλ.

Ότι όμως δέν πρόκειται περί νέων πραγμάτων, τά όποια παρέ-
λαβον οί "Ελληνες παρά τών Τούρκων, ώς έν τή υποδηματοποιία
παρά τών 'Ιταλών, δεικνύει άφ' ενός μέν ή παράλληλος ϋπαρξις είς
γειτονικά μέρη άντιστοίχων ελληνικών δρων, άφ' ετέρου δέ ή λέξις
άψις διά τά τμήματα έξ ών άπαρτίζεται ή στεφάνη τοΰ τροχοϋ, ή
όποία νεοελληνιστί λεγομένη άψίδα παρελήφθη καί ύπό τών Τούρκων,
άποκληθεΐσα Ιχμίτ. Τό αύτό συμβαίνει καί εις τό άροτρον καί εις άλλα
γεωργικά εργαλεία.

Έν τώ ποιμενικώ βίω έν Κρήτη έχομεν κατά τό μέγιστον πλή-
θος ελληνικός λέξεις, άρχαίας, μεσαιωνικός καί νεωτέρας, ελαχίστας
δέ λατινικός καί ιταλικός, έν φ έν τή 'Ηπειρωτική Ελλάδι έχομεν άρ-
κετόν πλήθος άλβανικών, σλαβικών καί βλαχικών λέξεων, πράγμα, τό
οποίον μαρτυρεί άναμφισβητήτως περί τής επικοινωνίας τών λαών
τούτων πρός τόν έλληνικόν έν τω ποιμενικώ βίφ. Έν τώ ναυτικω βίω ή ύπαρξις μεγάλου πλήθους ιταλικών λέξεων είναι άναμφισβήτητον
τεκμήριον τής ιταλικής έπιδράσεως, ή όποία συνώδευσε τήν ναυτικήν
έπικράτησιν τών ιταλικών δημοκρατιών καί ιδία τής Βενετίας καί τής
Γενούης είς τάς ελληνικός θαλάσσας κατά τούς τελευταίους βυζαντι-
νούς καί τούς νεωτέρους χρόνους.

Β'. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Καί ένταϋθα διά νά είναι ή συλλογή πλήρης καί χρήσιμος επι-
στημονικώς, δέν άρκεΐ ή απλή τών ονομάτων άναγραφή, άλλά άπαι-
τεΐται διά μέν τά όργανα καί εργαλεία καί τά μέρη αύτών ού μόνον
ή περιγραφή, άλλά καί ή σχεδιαγράφησις αύτών, ώστε νά παρέχεται
καί ή ορατή είκών τοΰ δνομαζομένου καί περιγραφομένου, διά δέ τός
επαγγελματικός λέξεις ή ακριβής, σαφής καί άπέριττος περιγραφή τών
δνομαζομένων έργων.

Συλλογάς τοιούτων λέξεων συστηματικός δέν έχομεν δημοσιευμένος,
εί μή έλαχίστας, πολλαί όμως είναι αί περιεχόμενοι είς γλωσσάρια δημοσιευ-
μένα καί μή. Τό 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας 'Ελληνικής γλώσσης διά τών
συντακτών αύτοΰ έπεχείρησεν έν 'Αθήναις τήν περισυλλογήν τών έπαγγελμα-

1) Άδριανούπολις. — 2) Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή).
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τικών λέξεων, άλλά τό άποθησαυρισθέν ύλικόν δέν έδημοσιεύθη εισέτι. Άξιο-
λογωτάτη είναι ή «Συλλογή ποιμενικών λέξεων» τοϋ ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ, δη-
μοσιευθείσα είς τόν Ε' τόμον τοΰ Λεξικογραφικού 'Αρχείου τοϋ Ίστορικοϋ
Λεξικοϋ Ν. 'Ελλ., ή οποία θά ήτο πληρεστάτη, αν συνωδεύετο καί ύπό τών
εικόνων τών όνομαζομένων γαλακτοκομικών καί τυροκομικών εργαλείων,
τών σκευών καί αγγείων, τών ποιμενικών οικήσεων καί τών μανδρών, καί ή
τοϋ π. ΦΟΥΡΙΚΗ τών γεωργικών καί τών ταλασιουργικών έκ Μεγάρων.
[Βλ. καί είς τό περιοδ. Λαογρ., τόμ. ΙΑ', σ. 67 κέ., ΙΔ', σ. 209 - 219,
Μ. Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΝΟΥΑΡΟΥ, Λαογρ. Σύμμ. Καρπάθου, τόμ. Β', 'Αθήναι
1934, σ. 13 κέ., τό βιβλίον τοϋ ΔΗΜ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γεωργικά τής Ρούμε-
λης, έν 'Αθήναις 1938, σ. 19 - 50 κ. ά.].

XI. ΜΙΜΗΣΕΙΣ ΦΩΝΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΘΕΓΜΑΤΑ
Α'. ΜΙΜΗΣΕΙΣ ΦΩΝΩΝ ΖΩΩΝ

Τό μιμεΐσθαι είναι σύμφυτον είς τούς ανθρώπους εκ παίδων, λέγει
ό 'Αριστοτέλης, καί κατά τούτο διαφέρει ό άνθρωπος τών άλλων ζώων,
ότι είναι μιμητικώτατον καί τάς μαθήσεις τάς πρώτας ποιείται διά τής
μιμήσεως. Είναι δέ ή μιμητική αύτη ορμή τοϋ άνθρώπου σπουδαιότατος
παράγων καί διά τήν έν γένει άνθρωπίνην πρόοδον καί ιδιαιτέρως διά
τήν γλώσσαν, ένθα άποτελεΐ τήν καλουμένην ύπό τών γλωσσολόγων
δνοματοποιητικήν άρχήν, κατά τήν οποίαν πλήθος άρκετόν λέξεων ερ-
μηνεύονται ώς προερχόμεναι έκ τών μιμήσεων φωνών ή κρότων, ιδια-
ζόντων είς τά ονομαζόμενα ζώα, πράγματα ή φυσικά φαινόμενα. Ούτω
π. χ. ό κούκος δέν ύπάρχει άμφιβολία, ότι ώνομάσθη ούτως έκ τής
φωνής του κούκου, ώς καί ό κόκορας ή κουκουρίκος έκ τής φωνής κό
κό καί κουκουρίκου' τό μπουμποννιτδ έκ τού κτύπου μττου μπού τής
βροντής κττ., ώς έπίσης καί τό κακανίζω έκ τής φωνής κά κά τών
όρνίθων' τό βακανίζω έκ τής φωνής βάκα βάκα τών βατράχων κτλ.

Πλήν όμως τών μιμητικών τούτων λέξεων ή, όπως συνήθως λέγον-
ται, όνοματοποιημένων έχομεν είς τούς λαούς καί μάλιστα τούς κατά
φύσιν καί αύτουσίους μιμήσεις φωνών ζώων. Τό ζώον διά τόν κατά
φύσιν άνθρωπον έχει, ώς εϊπομεν, πολλαπλήν σημασίαν. 'Εν πρώτοις
κατά τήν άντίληψιν αύτοΰ δέν είναι τι διάφορον τοΰ άνθρώπου, ειμή
μόνον κατά τήν μορφήν. Είναι πεπροικισμένον μέ όλας τάς άνθρωπί-
νους ψυχικός ιδιότητας, έν πολλοίς δέ καί άνώτερον τοΰ άνθρώπου,
δυνάμενον νά γνωρίζη πολύ περισσότερα αύτοΰ, νά προμαντεύη τά
μέλλοντα καί νά καθοδηγή αύτόν διά τών συμβουλών του εις τάς ενερ-
γείας του, ουχί σπανίως δέ καί νά τόν βοηθή διά τών εξαιρετικών μα-
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γικών ιδιοτήτων, τάς οποίας έχει. Αι κραυγαί του άποτελοϋν τήν γλώσ-
σαν του. Ένώ δέ ό άνθρωπος ουδέν έννοεΐ έκ τής γλώσσης ταύτης,
τό ζώον έννοεΐ οΰ μόνον τήν γλώσσαν τών άλλων ζώων, άλλά καί τοΰ
άνθρώπου, είς έξαιρετικάς δέ περιπτώσεις δύναται καί ανθρωπίνως νά
ύμιλή. Είναι πασίγνωστον τό παράδειγμα τών ομηρικών ίππων τοΰ
Άχιλλέως, οί όποιοι, λυθείσης τής γλώσσης των δι' άνθρωπίνης φω-
νής, προλέγουν εις τόν ήρωα τόν θάνατον του. Οί αίσώπειοι μΰθοι τί-
θενται είς τούς χρόνους, καθ' ους είχον φωνήν τά ζώα καί ώμίλουν,
είς δέ τά νεώτερα άσματα συνήθως τά πουλάκια λαλούν ανθρωπινή
λαλίταα άγγέλλοντα εύχάριστα ή δυσάρεστα. Ένθυμεϊται δ' ό καθείς
άπό τά παραμύδ-ια, ποίαν σημασίαν έχει δι' ένα άνθρωπον ή γνώσις
τής γλώσσης τών ζώων. Άπό τά τρία άδέρφια τοΰ παραμυθιοΰ εκεί-
νος, πού είχε τήν ύπομονήν νά μάθη τήν γλώσσαν των, σώζει τήν
θυγατέρα τοΰ βασιλέως καί γίνεται πλούσιος.

Ούτως αισθάνεται ό άνθρωπος συμπάθειαν πρός τό ζώον, ώς
πρός δμοιόν του, τό συλλαμβάνει, τό περιποιείται, τό τιθασσεύει καί
τό καθιστά ούτω σύντροφον τοΰ βίου του καί προσφιλή συμπαίκτορα,
ενώ άφ' ετέρου ώς δν ύπέρτερον τό φοβείται καί τό τιμά. Ή δέ πί
στις είς τάς μαγικάς δυνάμεις αύτοϋ καί ό φόβος, ώς καί ή συσχέτισίς
του πρός τούς προγόνους, δέν ήργησαν νά δημιουργήσουν τήν λατρείαν
αύτοΰ, ήτις είτε ζώσα καί έν ένεργεία, εϊτε είς ήμαυρωμένα έγκατα-
λείμματα ύπάρχει είς δλους τούς λαούς.

Βαθμηδόν έγνώρισεν ό άνθρωπος νά χρησιμοποιή τά έξημερω-
μένα ταϋτα ζώα διά τό γάλα καί τό κρέας των καί τά άλλα χρήσιμα
ύλικά, τά οποία δύνανται ταϋτα νά τοΰ παράσχουν. Ανεξαρτήτως δέ
τούτου τό ζώον εϊτε έξημερωμένον είτε άγριον έχρησίμευσε πάντοτε
καί χρησιμεύει καί ώς τροφή είς τόν άνθρωπον, διά πλείστους δέ λαούς
τό κυνήγιον άποτελεΐ τόν κυριώτατον πόρον τοϋ βίου.

Αναλόγως νΰν πρός τήν πολλαπλήν ταύτην σημασίαν τοϋ ζώου,
πολλαπλαΐ είναι καί αί άφορμαί καί άφετηρίαι τής μιμήσεως τών ένερ-
γειών και τών φωνών αύτοΰ ύπό τοΰ άνθρώπου.

Έν πρώτοις έχομεν άπλάς μιμήσεις φωνών χάριν παιδιάς,
όπως άκούει τις πολλάκις καί σήμερον τά παιδία παίζοντα μέ τήν μίμη-
σιν τών φωνών πότε τοΰ ενός κ<χί πότε τοΰ άλλου ζώου, τής γαλής,
τοΰ κυνός, τής όρνιθος καί τοΰ άλέκτορος, τοΰ βατράχου καί εΐ τίνος
άλλου. Πολλάκις δέ είναι τόσον επιτυχής ή μίμησις, ώστε ού μόνον
τόν άνθρωπον, άλλά καί αυτά τά ζώα δύναται νά άπατήση. Εις τήν
άρχαιότητα καί ιδίως κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους συνήθεις ήσαν

26
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πλανόδιοι θαυματοποιοί, οί όποιοι μιμούμενοι φωνάς ποικιλωτάτων
ζώων έξέπληττον καί διεσκέδαζον δια τής τελειότητος τής μιμήσεως
τούς άκροωμένους.

"Επειτα έρχονται αί λ α τ ρ ε υ τ ι κ α ί μιμήσεις, αί όποίαι, αποτε-
λούμενοι πρωτίστως εκ χορών μιμικών, έχουν κυρίως μαγικήν σημασίαν.
Ό ά'νθρωπος αναπαριστά τό ζώον φορών συνήθως καί τήν προσωπίδα
αύτοϋ, διά δέ τής μιμήσεως τών κινήσεων καί τής φωνής του προσπα-
θεί ένσωματών τήν δύναμιν αύτοΰ νά έπιτύχη τήν πλήρωσιν πότε τοΰ
ένός καί πότε τοΰ άλλου έπιθυμητοΰ σκοπού. "Αλλοτε πάλιν ό χορός
ούτος, ώς όταν πρόκειται περί χορού προκυνηγικοΰ, έχει τήν δύνα-
μιν ομοιοπαθητικής μαγείας' όπως δηλαδή αύτός καταλήγει είς τόν
φόνον τοΰ ζώου, ούτω καί ή κατακλείς τοΰ κυνηγίου θά είναι άναγ-
καίως ό φόνος αύτοΰ. Αί μιμήσεις αύται πολύ συχνά, άπολέσασαι τήν
μαγικήν αύτών σημασίαν, κατήντησαν είς πολλούς λαούς προσφιλή
καί άστεία μέσα διασκεδάσεως, καί ώς τοιαΰτα διετηρήθησαν. "Οθεν
καί σήμερον ανευρίσκει κανείς εις λαούς, προχωρημένους δπωςδήποτε
είς τόν πολιτισμόν, χορούς τοιούτους μιμικούς τών ζώων, οίος π. χ.
είναι ό γνωστός χορός τής άρκούδας είς τούς Βουλγάρους. "Ολοι ούτοι
οί χοροί συνοδεύονται συνήθως καί ύπό φωνών μιμητικών τών φα>-
νών τοΰ ζώου.

Πλήν όμως τούτων εύρίσκομεν παρά τισι λαοίς έν τή λατρεία
τοιαύτας μιμητικός φωνάς καί άνευ χορών. Ούτως οί Άπάχαι τής
'Αμερικής κατά τήν πανσέληνον συναθροίζονται, άνάπτουν πυράς, πί-
νουν μεθυστικά ποτά καί άφ' ού έ'καστος λάβη τήν θέσιν, πού τοΰ
άρέσει, άρχίζουν έπειτα μέ τήν άνατολήν τής σελήνης κοινήν δρυγήν,
μιμούμενοι τάς φωνάς ζφων. 'Αρχίζουν μέ τάς δρυγάς τοΰ άμερικα-
νικοΰ λύκου (Coyot), αί όποίαι ομοιάζουν μέ κλαυθμηρισμούς βρέ-
φους, άκολουθεί ίσχυρότερον τό ούρλιασμα τών κυνών τών λειμώνων,
καί ταύτην ή βραχνή κραυγή τών λυκαινών. Αί φωναί βαθμηδόν γί-
νονται ισχυρότεροι, όλαι άνάμεικτοι, μέχρις ού άπομεμακρυσμένον στί-
φος λύκων άπαντήση καί τότε διεξάγεται άγών ύπερτερήσεως μεταξύ
διπόδων καί τετραπόδων είς άγριότητα φωνών. Α'ίφνης γίνεται σιωπή
καί άντί τών λυσσαλέα>ν όρυγών άγριων ζώων άκούεται ή ήλιθία
φωνή τοΰ όνου. 'Εγείρεται άσβεστος γέλως κοί ή διασκέδασις αρχίζει
έκ νέου δι' όλης τής νυκτός μέχρι τής δύσεως τής σελήνης.

'Έπειτα έχομεν τάς μιμήσεις έν τω κυνηγετικώ βίω καί τω πο-
λέμω. Εΐπομεν άνωτέρω (σ. 242) περί τής ιδιαιτέρας άσκήσεως, εις
τήν οποίαν ύποβάλλονται οί 'Ινδοί ώς πρός τήν μίμησιν τών φωνών.
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Δια τούς Βοσιμάνους τΓ)ς 'Αφρικής οί περιηγηταί διηγούνται, ότι έχουν
καταπληκτικήν ικανότητα εις τήν άπόδοσιν καί τών σπανιωτάτων φω-
νών τών πτηνών, καθώς καί τών βραχνών τόνων τών τετραπόδων.
Τοΰτο δέ βοηθεί αύτούς εξαιρετικώς εις τήν ένέδραν καί τήν σύλλη-
■ψιν αύτών. 'Ακριβώς δέ δια τήν μιμητικήν των ταύτην τέχνην είναι
είς θέσιν μέ τό απλά των δπλα να κυνηγούν μέ έπιτυχίαν, καταπληκτι-
κήν δια τούς Ευρωπαίους, τούς έφωδιασμένους μέ τά τελειότατα δπλα.

Αί φωναί αύται τών ζώων, τάς οποίας μιμείται ό κατά φύσιν
άνθρωπος, δέν είναι δι' αυτόν άπλαί φωναί ή κραυγαί άνευ σημασίας,
άλλά γλώοαα πραγματική, άδιάφορον αν αύτός δέν τήν έννοή πάν-
τοτε. Ό Έσκιμώος, ό μιμούμενος τήν γλώσσαν τής φώκης, παραπο-
νείται, ότι δέν γνωρίζει άρκετά καλά αυτήν καί ότι άν 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 παραδόσεις ποικιλώτα-
ται '. Έκ τούτο>ν άλλαι παρουσιάζουν τάς φωνάς τών ζώων ώς κλαυ-
θμηρισμούς καί θρήνους άνθροιπογλώσσους, άλλαι ώς άπομιμήσεις
φωνών καί λόγων άνθρωπίνων καί άλλαι, προκειμένου ιδία περί ασμά-
των πτηνών, μυθολογούν ταΰτα ώς έκ διδασκαλίας προελθόντα ή απλώς
άποδίδουν άνθρωπόγλωσσον είς αύτά σημασίαν. Αί πλεΐσται τών τε-
λευταίων τούτων, επειδή άκριβώς πρόκειται περί ασμάτων, έχουν δια-
τυπωθή καί εις άσμάτια πολλάκις χαριέστατα, τά όποία εις τούς πεπο-
λιτισμένους σήμερον λαούς έχουν περιέλθει εις τόν κύκλον τών παιδίων.
Μέγα δέ πλήθος τέλος άποτελοΰν αί περί μεταμορφώσεων παρα-
δόσεις, αί όποΐαι ερμηνεύουν τάς φωνάς τών ζώων ώς φωνάς άνθρώ-
πων, οί όποιοι μετεμορφώθησαν είς ζώα, καί περί τούτων εϊπομεν
ήδη εις τά περί παραδόσεων. 'Επίσης εις τά παραμύθια άνευρίσκει τις
φωνάς ζώων, αί όποΐαι ερμηνεύονται εις τήν άνθρωπίνην γλώσσαν.

'Εννοείται όμως, ότι είς πάσας τάς περιπτώσεις ταύτας δέν έχο-
μεν τήν άκριβή τών φωνών μίμησιν, όπως λ. χ. εις τό κυνήγιον, ουδέ
καν προσπάθειαν πρός τελειοτέραν άπόδοσιν τών φωνών, άλλ' όπως
διαπλάττει αύτάς ή πρόχειρος παρατήρησις καί ή μυθοπλαστική τοΰ

1) Συλλογήν πλουσίαν τοιούτων παραδόσεων εύρίσκει τις παρά oskar
dähnhardt, Natursagen, τόμ. III, σ. 355 κέ.
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ανθρώπου φαντασία. Εντεύθεν καί ή ποικιλία αυτών εν ταΐς παραδό-
σεσι. Είναι δέ άξιον σημειώσεως καί τοϋτο, ότι καί έκτος τών παρα-
δόσεων τούτων αί φωναί τών ζώων διαφόρως αποδίδονται καί εις τόν
αύτόν λαόν κατά τόπους, πολύ δέ μάλλον εις διαφόρους λαούς. Ούτω
π. χ. ή φωνή τής γαλής, τήν οποίαν οί Γάλλοι αποδίδουν διά τοϋ
miaou, όθεν καί ρήμα miaouler, παρ' ήμΐν αποδίδεται διά τοΰ νιάου,
όθεν καί ρήμα νιαουρίζω, διά τοΰ νιάρ, όθεν τό νιαρίζω, διά τοΰ
μάον, δθεν πιθανώς έκλήθη καί μάτσα. Ή φωνή τοΰ κυνός, τήν οποίαν
αποδίδουν οί Πορτογάλοι διά τοΰ béu béu, οί 'Ιταλοί διά τοΰ bu bu,
οί Γάλλοι διά τοϋ OUCLOU, παρ' ήμΐν αποδίδεται διά τοΰ γάου γόου ή
γάβ γάβ, όθεν καί τό ρήμα γαβγίζω, ώς καί διά τοϋ χάρ χάρ. Τήν
φωνήν τοϋ βατράχου άπέδωκεν ό μέγας κωμικός τής αρχαιότητος
'Αριστοφάνης διά τοΰ γνωστοτάτου βρεκεκεξ κοάξ κοάξ, ένώ σήμερον
αποδίδεται κατά τόπους διά τοΰ βράκ βράκ, μπάκ μπάκ, βάκα βάκα
καί εΐ τι ά'λλο, δθεν καί τά ονόματα βράκακας καί μπάκακας καί τό
ρήμα βακανίζω.

Ή διαφορά αύτη οφείλεται πιθανώτατα εις τοϋτο, ότι ό λαός
πλήν τών ειδικών περιπτιοσεων, όπου καταβάλλει έξαιρετικήν προσπά-
θειαν διά τήν μίμησιν, όπως εις τό κυνήγιο ν καί τόν πόλεμον οί κατά
φύσιν λαοί, περιορίζεται εις μίαν άτελή μόνον άπόδοσιν τών κραυ-
γών, ών ή άκριβής άκουστική άντίληα|'ΐς καί ή φωνητική άπόδοσις δέν
είναι καί τόσον εύκολος, άπαιτοϋσα είδικήν πρός τοΰτο καί πολλάκις
έπίμονον προσπάθειαν.

Σήμερον είς τόν έλληνικόν λαόν, όπως καί είς τούς άλλους πεπο-
λιτισμένους λαούς, αί μιμήσεις τών φωνών τών ζώων περιήλθον εις
τήν δικαιοδοσίαν τών παιδίων καί μάλιστα τών μικρότερων, είναι δέ
πολυάριθμα τά παιδικά άσματα, τά έχοντα ώς ύποκείμενον αύτών
τάς φωνάς τών ζώων, περί τών οποίων εΐπομεν ήδη είς τόν οίκεΐον
τόπον.

Μιμήσεις φωνών ζώων έχομεν καί είς διαφόρους παιδιάς, είναι
δέ γνωστότατον τό κούκου, τό όποιον φωνάζουν εις τό κρυφτό, διά
νά ειδοποιήσουν, ότι έκρύβησαν καί πρέπει νά άρχίση τό κυνηγητό.

Β'. ΕΠΙΦΘΕΓΜΑΤΑ

Μιμήσεις φωνών ζώων έχομεν καί είς τάς φωνάς, δι' ών οί άν-
θρωποι όδηγοΰν τά ζώα. Τά έπιφθέγματα ταΰτα άποτελοϋν, ούτως
ειπείν, τήν γλώσσαν, διά τής οποίας ό άνθρωπος ομιλεί πρός τά



ΕΠΙΦΘΕΓΜΑΤΑ

405

κτήνη. Διάφορα δέ κατά τόπους και κατά λαούς, δέν έχουν πάντοτε
εύδιάκριτον τήν άρχήν.

Έκ τών νεοελληνικών έπιφθεγμάτων εν μέρος ώρισμένως προέρ-
χεται έκ μιμήσεως τών φωνών τών ζώων. Οίίτω π. χ. όταν προσκα-
λούν τάς όρνιθας διά νά δώσουν εις αύτάς τροφή ν φωνάζουν κίτ, κίτ,
κίτ', τοΰθ·' όπερ αποτελεί μέρος τής αποδιδομένης εις αύτάς φωνής
κίτ κίτ κίτ κίτ κίτκίντάκ.

Άλλαι είναι προδήλως λέξεις και πολλάκις φράσεις, αί όποίαι
βαθμηδόν κατήντησαν έπιφωνηματικαί. Ούτω π. χ. έν Κρήτη φωνά-
ζουν διά τάς αίγας, ^άσα> = έλα έσω, διά νά τάς μανδρίσουν, λάξω =
έλα έξω, διά νά τάς έκβάλουν τής μάνδρας, διά τά πρόβατα, στήσω =
στάσου έσω, διά νά τά μανδρίσουν, στήξω = στάσου έξω, διά νά τά
έκβάλουν τής μάνδρας, πρός τόν κριό ν κρίυ διά νά τεθή έπί κεφαλής
τοϋ ποιμνίου κτλ.2.

Τέλος έχομεν καί διάφορα έπιφθέγματα, τά όποια φαίνονται ώς
άπλα! άνθρώπινοι κραυγαί άπροσδιορίστου άρχής. Οιον λέγεται πρός
τούς κύνας ονσ'τ ή δσ'τ διά νά απομακρυνθούν, κούτσιον, κοντσιον
διά νά πλησιάσουν, φίσ φίσ διά νά έπιτεθοϋν, εις τάς γαλάς πίς πϊς
πίς διά νά πλησιάσουν, ψιτ διά νά άπομακρυνθοΰν, είς τάς όρνιθας
ξίτ ή ξςςς :ι διά νά φύγουν, είς τόν χοΐρον γκούτς ', εις τόν όνον ους ',
είς τόν ήμίονον πρρ ', διά τόν αύτόν λόγον. Τάς αίγας έλαύνουν διά
τοϋ Ιιέϊ Ιιέϊ, ένω τούς βούς διά τοϋ Ιιόον Ιιόου, διά τούς όνους καί
τούς ήμιόνους μεταχειρίζονται τό υτς διά νά προχωροΰν καί τό ςςςς
διά νά σταματήσουν, ένώ διά τόν ϊππον μεταχειρίζονται τό τουρκικής
προελεύσεως ντε καί τόν δυσπροσδιόριστον καί δυσαπόδοτον κροταλι-
σμόν τσ τσ τα.

Ώς δ' έκ τών φωνών τών ζιόων έχομεν λέξεις καί ονόματα δη-
λωτικά αύτών, κατά τόν αύτόν τρόπον καί έκ τών έπιφθεγμάτων τού-
των έχομεν δνόματα ζώων ιδίως έν τή παιδική γλώσση. Ούτως ό κύων
καλείται έν τή παιδική γλώσση τό κούτσι καί κατόπιν ό κοντσος, ή
γάτα ή ηηψίκα, ό ίππος τό ντε κτλ.

1) Γκιουμουλτζίνα (=Κομοτηνή).

2) ΣΤ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ, Ποιμενικά Κρήτης, έν Λεξικογραφική 'Αρχείο
τόμ. Ε', 1918, σ. 309 - 310. — 3) Γκιουμουλτζίνας(= Κομοτηνής). — 4) Έξ
'Ηπείρου.
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Γ'. ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

'Γά έπιφθέγματα ταΰτα διαφέρουν, ώς εϊπομεν, xut κατά ζψα καί
κατά τόπους καί κατά λαοΰς. Είναι δέ άξια μελέτης καί καθ' εαυτά,
άλλά καί διότι ουχί σπανίως άπό τοΰ ενός λαοΰ είς τόν άλλον μεταδί-
δονται, όπότε βεβαιοΰται ή ξένη έπίδρασις ώς πρός τοΰτο ή έκεΐνο έν
τώ γεωργικω καί τώ ποιμενικά) ιδία βίω.

Συλλογάς τοιούτων δέν εχομεν ειμή τήν τοϋ στ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ έν τή
άνιοτέρω μνημονευθείσα πραγματεία αύτοϋ περί τών ποιμενικών τής Κρή-
της, καί τινας χειρογράφους. ['Εκ τών νεωτέρων βλ. είς Δ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ,
Ποιμενικά τής Ρούμελης, 1930, σ. 188, κ. Ν. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥι Ποιμενικά τής
'Ηλείας, Λαογρ., τόμ. 12, σ. 281, γιαννη μαυρακακη, Ποιμενικά Δυτικής
Κρήτης, 1948, σ. 108 - 109, γ. Δ. ζευγωλη, Ποιμενικά τής ορεινής Νάξου,
Λαογρ., τόμ. 15, σ. 88 - 89 κλπ.].

XII. ΕΠΙΦΘΕΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΤΛ.

Πλήν τών έπιφθεγμάτων, δι' ών έλαύνονται τά ζώα, άξια συλ-
λογής καί μελέτης είναι έπίσης καί διάφορα άλλα έπιφθέγματα έργα-
τικά, ναυτικά κτλ., διά τών οποίων συνοδεύουν οί έργάται ή οί ναΰ-
ται κτλ. τάς βαρείας των έργασίας, διά νά συντονίζουν καί ρυθμίζουν
δι' αύτών τάς κινήσεις των. Τά τοιαύτα έπιφθέγματα είναι αί άπαρ-
χαί, έξ ών άνεπτύχθησαν τά έργατικά άσματα. Τοιαΰτα είναι
τά εγια μόλα, εγια λέαοα τών ναυτών, τά ώοοόπ τών αίρόντων
βάρη κτλ.

'Εκ τών αρχαίων ό 'Αριστοφάνης μάς περιέσωσε τοιαύτα έπι-
φθέγματα έν τοις Κατράχοις (208), ώόπ, δπ, ώόπ δπ καί έν τή Ει-
ρήνη (512), όπου ταΰτα άποτελοΰν όλόκληρον στροφήν.

"Λγε νυν, αγε πάς'
και μην δμον 'οτιν ήδη.
Μή νυν άνώμεν αλλ'επεν-
τείνωμεν άνδρικώτερον.
"Ηδη 'ατι τον τ' εκείνο.
τ Ω εΐα ννν, ώ εΐα πάς.
* Ω εία, εία, εία, εια, εΐα, εία.
ΤΩ εια, εΐα, εΐα, εΐα, εΐα, πάς.
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Τοιούτων έπιφθεγμάτων νεοελληνικών συλλογήν ούδεμίαν έχομεν. Διά
τους άλλους λαούς ευρίσκει κανείς πολλά εις τό θεμελιώδες βιβλίον
τοΰ Κ. Bücher, Arbeit und Rythmus.

XIII. ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ KAI ΤΡΟΠΙΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΜΦΑΙΝΟΥΣΛΙ
ΜΥΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Έκ τοΰ γλωσσικού θησαυροΰ άξιαι παρατηρήσεως, συλλογής καί
μελέτης είναι καί διάφοροι λέξεις καί φράσεις, αί όποΐαι δεικνύουν
μυθοπλαστικήν άντίληψιν τοΰ εξωτερικού κόσμου. Πρός δήλωσιν δη-
λαδή τών διαφόρων φυσικών ιδία φαινομένων, τής άνατολής καί δύ-
σεως τού ήλίου, τής πνοής τών άνεμων κττ. ό άνθρωπος δέν έσχημά-
τισεν είδικάς λέξεις, άλλ' εκφράζει ταΰτα διά διαφόρων φράσεων μετα-
φορικών, τάς οποίας λαμβάνει έκ τοΰ κύκλου τών άνθρωπίνων ένερ-
γειών. Ούτω προσωποποιούνται τά άψυχα σώματα καί αί ένέργειαι
αύτών έξανθρωπίζονται, έπαναλαμβάνεται δηλαδή ή αυτή ψυχολογική
ενέργεια, έκ τής οποίας προέκυψαν καί αί παραδόσεις, είς περιωρισμέ-
νην όμως έκτασιν. Ούτω π. χ. λέγεται διά τόν ήλιον, έξεμντισε, στέ-
κεται καταμεσημερίς, έπεσε, βασίλει^ιε, τόν έκατούρησε ό ήλιος, ί'/λιος
μέ τά δόντια ή μέ ποδάρια, ήλιος ποδαράτος κτλ. '. Διά τά νερά και
τήν θάλασσαν λέγεται κοιμούνται τά νερά, κοιμάται ή θάλασσα κτλ.

Αί τοιαΰται μεταφορικοί έκφράσεις πολλάκις άπετέλεσαν τόν πυ-
ρήνα καί τήν άφετηρίαν τής πλάσεως διαφόρων παραδόσεων καί δοξα-
σιών. Ούτως ή φράσις γνρίζ' <5 ήλιος, λεγομένη διά τήν τροπήν αύτοΰ
κατά τήν 24 Ιουνίου, ήμέραν τοΰ Αγίου 'Ιωάννου, παρερμηνευθεΐσα
πιθανώς έδωκε τήν γέννησιν είς τήν δοξασίαν, ότι κατά τήν ήμέραν
εκείνην περιστρέφεται ό ήλιος ώς τροχός4. Έπίσης αί άνωτέρω φρά-
σεις κοιμούνται τά νερά, κοιμάται ή θάλασσα, έλήφθησαν κυριολε-
κτικώς καί έπιστεύθη, ότι πραγματικώς υπάρχουν ώραι τοΰ ημερονυ-
κτίου, καθ' άς κοιμώνται τά νερά, είναι δέ τότε επικίνδυνος ή διατά-
ραξις αύτών διά τόν διαταράσσοντα.

Τό γεγονός τοΰτο γενικεύσαντες γλωσσολόγοι τινές ίσχυρίσθησαν,
ότι άπαντες οί μΰθοι προήλθον έκ τοιούτων μεταφορικών εκφράσεων,

1) Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Λ. Σ., τόμ. Β', σ. 111, 119.

2) Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, ενθ' άν , σ. 118.
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καί ότι κατά ταϋτα ή μυθολογία ουδέν άλλο ε'ιναι ή «διάλεκτος τις,
αρχική τις μορφή τής γλώσοης». Έκ τών σκέψεων δέ τούτων ορμώ-
μενοι έπεχείρησαν διά τής γλωσσικής ερμηνείας και τής έτυμολογίας
νά ερμηνεύσουν πάντας τούς μύθους. "Οτι διά τής μεθόδου ταύτης
καταντά τις εις ύπερβολάς καί εις συμπεράσματα παρακεκινδυνευμένα
και άκροσφαλή ούδεμία ύπάρχει αμφιβολία, ότι όμως και ή γλωσσική
έρευνα τών τοιούτων φράσεων συμβάλλει πολλαχώς εις τήν άκριβή
άντίληψιν τής μυθοπλασάας καί τήν έρμηνείαν πολλών μύθων δέν
ύπάρχει έπίσης αμφιβολία.

Β'. ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Συλλογαί ιδιαίτεροι τοιούτων λέξεων, καθ' όσον γνωρίζω, δέν
έχουν γίνει. Δύναται όμως πολλά νά άνεύρη δ έρευνητής άναδιφών τά
διάφορα γλωσσάρια, καθώς και τά δημώδη κείμενα, παραδόσεις, παρα-
μύθια καί άσματα.

[Βλ. είδικώτερον είς τά δημοσιεύματα Α. I. ΘΛΒΩΡΗ, Τά εκφραστικά
[ΐέσα προσδιορισμοί τοϋ χρόνου τοϋ ημερονυκτίου στην άρχαία, μεσαιωνική
καί νέα έλληνική, Θεσσαλονίκη 1959, ΘΑΝ. ΚΩΣΤΑΚΗ, 'Εκφραστικά μέσα γιά
τόν προσδιορισμό τοϋ χρόνου στά Τσακώνικα, Λαογρ , τόμ. 20, σ. 40 κλπ.].

XIV. ΛΕΞΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑΙ ΕΚ ΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ

Τελευταιον έκ τοΰ γλωσσικοΰ θησαυροϋ ενδιαφέρουν τήν λαογρα-
φίαν λέξεις καί φράσεις, αί όποιαι δημιουργούνται έκ διαφόρων
περιστάσεων, ιστορικών καί κοινωνικών καταστάσεων κττ. Ούτω
π.χ. είς τούς άρχαίους έμεινεν ή λέξις οκνταλιομος έκ τοΰ ιστορικού γε-
γονότος, καθ' δ ό δήμος τών 'Αργείων έπιτεθείς διά σκυταλών έφόνευσε
τούς προύχοντας. Παρ' ήμΐν αί λέξεις μοσχο μάγκα καί τρα-
μποΰκος, αί όποιαι δηλοΰν τόν έξώλη καί προώλη, έχουν τήν εξής
άρχήν. Μάγκαι έκαλοΰντο αί ύποδιαιρέσεις είς τά σώματα τών κλεφτών
καί τών άρματολών, όπως θά έλέγομεν σήμερον αί ένωμοτίαι, καί οί
άνήκοντες εις αύτάς έλέγοντο μαγκατζήδες. Υπήρξε δέ τις Μόσχος
οπλαρχηγός, όστις έγένετο διαβόητος κατά τάς έν Ναυπλίω ταραχάς τοΰ
1832 ώς φίλος τοΰ Κωλέττη. Έντεΰθεν ή μάγκα αύτοΰ, ή Μοοχομά-
γκα, έγινε διαβόητος. Τό όνομα άκολούθως μετεφέρθη καί είς τούς
αποτελούντος αύτήν, είτα δέ καί είς πάντα τοΰ αύτοΰ ποιοΰ, ούτω δέ
κατήντησεν απλούν προσηγορικόν, δηλοΰν τόν χειρίστου ήθους άνθρω-
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πον.Εδόθη δέ τό όνομα καί ώς σκωπτικόν τον φιλογαλλικοϋ κόμματος
Ιν Ελλάδι έπί τής βασιλείας τοϋ "09-ωνος, διότι τό κόμμα τοΰτο πρώ-
τον άρχηγδν είχε τόν Ίω. Κωλέττην, δμοια δ' ήσαν τά σκωπτικά δνό-
ματα τοΰ φιλορρωσικοΰ κόμματος (ΝαπαΊοι) καί τοΰ φιλαγγλικοΰ
(Μπαρλαΐοί). Τραμποΰκος δέ είναι ή μάρκα πούρων. 'Επειδή δέ
τοιαΰτα διενέμοντο εις τά έκλογικά σαλόνια τών άλλοτε υποψηφίων
βουλευτών εις τούς έπισκεπτομένους αύτά κατά τάς παραμονάς έκλο-
γών, έκλήθησαν τραμπονκοι οί εξώλεις καί προώλεις, οΐτινες περιήρ-
χοντο τά έκλογικά σαλόνια καί ύπισχνοΰντο τήν \|ιί)φον των μόνον καί
μόνον, διά νά καπνίζουν τόν τραμπονκο. έπεξετάθη δέ ή χρήσις καί
έπί φιλοδωρημάτων, διδομένων πρός διαφθοράν συνειδήσεων, οίον
πήρε τραμπονκο.

Α'. ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται, ότι ό έπιχειρών νά συλλέξη τοιαύ-
τας λέξεις πρέπει νά άναζητή, όπου τοΰτο είναι δυνατόν, καί τόν λό-
γον τής προελεύσεώς των, διότι άνευ αύτοΰ είναι έντελώς ακατανόητοι.

Συλλογάς ιδιαιτέρας τοιούτων λέξεων, καθ' όσον γνωρίζω, δέν
έχομεν.



ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πολλάκις μέχρι τοϋδε παρετηρήσαμεν, ότι πρώτος καίκυριώτατος
δρος τής αξίας μιας συλλογής είναι ή πιστή καί ακριβής καταγραφή
τών κειμένων. Δια τό έργον βεβαίως τής λαογραφίας μία καταγραφή,
ή όποία δέν περιέχει προσθήκας ή αυθαιρέτους μεταβολάς καί τροπο-
ποιήσεις τοΰ καταγράφοντος, αποδίδει δέ περίπου τό ιδίωμα τοΰ τό-
που, δΰναται νά θεωρηθή ανεκτή καί χρήσιμος. Τελεία όμως γίνεται
ή καταγραφή μόνον, όταν καί γλωσσικώς είναι πιστή. Επειδή δηλαδή
κατά τόπους διάφορα λαλοΰνται γλωσσικά ιδιώματα, καί τά λαογρα-
φικά τοΰ λόγου μνημεία διάφορον κατά τόπους λαμβάνουν γλωσσικήν
μορφήν, τήν μορφήν τοΰ τοπικού ιδιώματος. Ταύτην πρέπει άκριβώς
νά προσπαθή νά άκούη ό καταγράφων καί πιστώς νά άποδίδη.

Διαφέρουν δέ τά ιδιώματα καί ώς πρός τούς γραμματικούς τύ-
πους, άλλά καί ώς πρός τούς φθόγγους, ώς πρός τόν τρόπον δηλαδή
κατά τόν όποιον προσφέρονται τά διάφορα σύμφα)να καί τά φωνήεντα.
Καί οί μέν διάφοροι τύποι εύκολοηερον καταγράφονται, ένω οί φθόγ-
γοι έχουν τοιαύτας διαφοράς, ώστε καί δυσκολώτερον γίνονται άντι-
ληπτοί είς τό ους τοΰ μή έχοντος γλωσσικήν μόρφωσιν, καί δυσκολώ-
τερον άκόμη άποδίδονται διά τής γραφής. Συνηθέστατα δέ είναι τά
παραδείγματα συλλογών, αί όποίαι αποδίδουν μέν άριστα τούς διαφό-
ρους διαλεκτικούς τύπους, καθυστεροΰν όμως εις τήν άπόδοσιν τών
φθόγγων. "Ενεκα τούτου έθεώρησα άναγκαίον έν τω έπιμέτρω τούτω
νά δώσω κατωτέρω μερικάς πληροφορίας περί τών φθόγγων, τούς
οποίους παρουσιάζουν τά διάφορα νεοελληνικά ιδιώματα, όχι εννοεί-
ται πλήρεις, άκολουθών τό φθογγικόν διάγραμμα, τό οποίον είναι έν
χρήσει καί είς τό Ιστορικόν λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης.

Καί πρώτον τό α πλήν τής κοινής καί συνήθους άνοικτής προφο
ράς είς μερικά μέρη (Πόντον, Θράκην) καί εις τινας περιπτώσεις προ-
φέρεται καί κλειστότερον καί πλησιάζει πρός τό ε. Ό τοιούτος φθόγ-
γος γράφεται διά τοΰ à, είναι δέ προϊόν κυρίως συνιζήσεως τοΰ συμ-
πλέγματος εα καί ενίοτε κατ* έπέκτασιν καί ια, αντί τοϋ κοινοϋ γιά,
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οιον άχλαδά ή άχλαδέα, παλαμαρα ή παλαμαρέα άντί άχλαδιά, παλα-
μαριά κτλ.1.

"Επειτα τό β έχει τήν συνήθη μέση ν καί διαρκή προφοράν. Πλήν
όμως τούτου έν τή νέα ελληνική, καί μάλιστα ιδιαιτέρως εις τινα
ιδιώματα, έχομεν καί τό ήχηρόν b. Τοΰτο δέν προήλθεν έκ τοΰ β,
αλλ' είναι προϊόν τών συμπλεγμάτων μβ καί μπ, οίον baivco (— έμ-
βαίνω), bopco (= ημπορώ). Τό τοιοΰτον b καλΰτερον είναι νά γράφε-
ται ώς συνήθως διά τοΰ συμπλέγματος μπ. Επειδή όμως συμβαίνει
είς άλλα μέν μέρη νά προφέρεται τό σύμπλεγμα τοΰτο απλώς ώς b,
ώς π. χ. yabpôç (= γαμβρός), εις άλλα δέ διατηρεί καί τόν ήχον τοΰ
μ, δηλαδή προφέρεται ώς μ^ διά τοΰτο πρέπει νά γίνεται διάκρισις
είς τήν γραφήν.

"Οπου δηλαδή τό μβ ή τό μπ είναι απλούν b πρέπει νά γράφε-
ται μπ, όπου δέ διατηρεί καί τό μ τήν προφοράν του νά γράφεται
απλώς διά τοΰ μπ. Επειδή δέ υπάρχει καί ή περίπτωσις, κατά τήν
όποίαν είς μερικάς ιδίως έκ τής ιταλικής καί τής τουρκικής προερχο-
μένας λέξεις, έ'καστον τών γραμμάτων τοΰ συμπλέγματος μπ διατηρεί
αυτοτελή τήν προφοράν του, οίον τράμπα, τράμπατζης (ό μεταπρά-
της), πρέπει αύτη νά δηλοΰται τιθεμένων διαλυτικών επί τών γραμ-
μάτων τοΰ συμλέγματος ώς εξής, μπ. "Ωστε θά γραφή τράμπα,
τράμπατζης. Εις τινα ιδιώματα τό β μεταξύ δύο φωνηέντων έκπίπτει.
Έν τοιαύτη περιπτώσει βεβαίως δέν θά γράφεται.

Τό γ έχει παντοΰ τήν συνήθη μέσην καί διαρκή ώς τό β προφο-
ράν του, πλήν τής Κάτω 'Ιταλίας, όπου απέβη ήχηρόν, ώς το λατινι-
κόν g. Τό τοιοΰτον γ τής Κάτω 'Ιταλίας άποδίδομεν διά τής γραφής
γ-κ. "Εχομεν όμως g· καί έκ τών συμπλεγμάτων γγ καί γκ. Επειδή δέ
καί αύτό άλλοτε μέν διατηρεί τήν έρρινον προφοράν, άλλοτε δέ όχι,
διά τοΰτο πρέπει νά γίνεται διάκρισις εις τήν γραφήν καί νά γράφεται
απλώς μέν γγ ή γκ, όταν διατηρήται ή έρρινος προφορά, οίον άνάγκη,
άγκαλιά, άγγόνι, γκ δέ όταν αύτη δέν ύπάρχη, τά δέ συμπλέγματα
ίσοδυναμοΰν απλούστατα πρός τό άρρινον ήχηρόν g, οίον γ-καστρώνω.
Πλήν τούτου τό γ, όταν άκολουθή ι ή ε, ή καί είς διάφορα συμπλέ-
γματα, εις τινα ιδιώματα έγινε πολύ ούρανικόν καί πλησιάζει πολύ
πρός τόν φωνήεντα φθόγγον ι, ώς τό άρχαίον ήμίφωνον j. Ή ούρά-

1) Βλέπε ΣΤ. ΚΥΡΙΛΚΙΔΟΥ, Γλωσσογεωγραφικά σημειώματα, έν Λεξικο-
γραφικό) Άρχείφ, τόμ. Ç', σ. 373.
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νωσις (palatalisation) αύτη τοΰ γ δηλοΰται, ώς καί όλων τών ούρα-
νιοθέντων φθόγγων, διά μιας δθεν γράφεται γ', οίον γ'λυτώνω
Καί όταν μέν πρόκειται περί τής κοινής τοΰ γ οΰρανώσεως προ τοΰ ε
καί ι, εφόσον τά δυο ταΰτα διατηρούνται, είναι περιττή ή σημείωσις.
"Οταν όμως πρόκειται περί συμπλέγματος συμφώνων, καθώς εις τό
άνωτέρω παράδειγμα, ή όταν, όπως συμβαίνει εις τά βόρεια ιδιώματα,
έχη έκπέσει τό άκολουθοΰν ε καί ιδίως τό ι, τότε είναι άνάγκη νά
σημειώνεται, οίον άγώγ' τό άγώγι καί όχι άγώγ.

Τό δ έχει καί αυτό τήν συνήθη μέση ν καί διαρκή αύτοΰ προφο-
ράν. Μόνον έν Κάτω Ιταλία καί Καππαδοκία προέκυψεν έξ άύτοΰ
ήχηρόν d, τό οποίον καί γράφομεν ντ. Τόν ήχηρόν όμως τοΰτον
φθόγγον έχομεν είς όλα τά ιδιώματα καί εις τήν κοινήν έκ τών συμ-
πλεγμάτων νδ καί ντ. "Ο,τι δέ παρετηρήσαμεν περί τών άνωτέρω
συμπλεγμάτων μπ καί γκ, τό αύτό παρατηρείται καί εδώ. "Οτι δη
λαδή τά συμπλέγματα ταΰτα, άλλοτε μέν άπετέλεσαν απλώς τόν ήχη-
ρόν φθόγγον d, οίον έν Θράκη άάρας, άλλοτε δέ διατηρούν τήν έρρι-
νον προφοράν, οίον άντρας. "Ενεκα τούτου πρέπει καί εδώ νά γίνεται
διάκρισις. Καί όπου μέν άκούεται καθαρόν d νά γράφεται ντ, οίον
άντρας, όπου δέ διατηρείται τό έρρινον ντ, άντρας. Είς ξένας δέ τινας
λέξεις, όπου έ'καστον τών συμφώνων διατηρεί τήν ιδίαν προφοράν,
πρέπει νά τίθενται διαλυτικά, ώς πάντα, πάντατζης (ό χαρτοπαίκτης)
κτλ. "Οπου τέλος τό δ κατήντησεν εις άλλους φθόγγους, ώς λ. χ. έν
Καππαδοκία εις ρ, θά γράφεται διά τών φθόγγων είς τούς όποιους
κατέληξεν, οίον ρώρεκα άντί δώδεκα.

Τό ε παντοΰ έχει τήν αυτήν προφοράν. "Οπου έξασθενοΰται είς ι,
καθώς είς τά βόρεια ιδιώματα, πρέπει νά γράφεται διά τοΰ ι, οίον
ερχιτι άντί ερχεται.

Τό ζ πλήν τής κοινής αύτοΰ προφοράς παρουσιάζει ένιαχοΰ καί
διαφοράς. Ούτω προφέρεται δασύ, όπως καί τό δασύ σίγμα. Τό τοιοΰ-
τον δασύ ζήτα δηλοΰμεν διά τοΰ ζ ή δι' ένός δασέος πνεύματος ζ'.
Άλλοΰ πάλιν προφέρεται εντελώς δπισθοδοντικόν, άκουόμενον λεπτόν
καί συριστικόν. Τό τοιούτον ζήτα δυνάμεθα νά δηλοόσωμεν διά τοΰ ζ.
'Ιδιάζει δέ ό φθόγγος ούτος είς τούς άλβανοφώνους πληθυσμούς καί
είς τούς "Ελληνας τοΰ μακεδονικοΰ Μελενίκου, άκούεται κάπως είς
τήν Μαρώνειαν, ίσως δέ καί άλλαχοΰ. "Οπου τέλος κατήντησεν είς
άλλους φθόγγους, ώς π. χ. τζ, θά γράφεται διά τών φθόγγων τού-
των, οίον τζώ άντί ζώ.

Περί τοΰ η ούδέν έχομεν νά παρατηρήσωμεν. "Οπου έχει τήν
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προφοράν τοϋ ε, βεβαίως θά γράφεται ώς ε, όπου δέ εκπίπτει, καθώς
εις τά βόρεια ιδιώματα, δέν θά σημειοϋται καθόλου, οιον ή ομουρφ'
άντί ή δμορφη.

Τό Θ έχει τήν κοινήν καί συνήθη αύτοϋ προφοράν. "Οπου, ώς έν
Καππαδοκία, έγινε σ, θά γράφεται διά τοΰ σ, οιον σέλου άντί Θέλω.

Το ι πλήν τής κοινής αύτοΰ προφοράς, έχει εί'ς τινας έκ τής τουρ-
κικής προελθούσας λέξεις μέσην τινά προφοράν μεταξύ ι καί ου. Τό
τοιοΰτον ι δηλοΰται διά τοΰ ? ', άκούεται δέ συνήθως είς τάς τουρκο-
κρατουμένας ή τάς νεωστί άπελευθερωθείσας χώρας. Ό φθόγγος τέ-
λος ι, είτε ι είναι είτε η εϊτε ει είτε οι είς πολλά τής 'Ελλάδος μέρη
μεταξύ δύο φωνηέντων είτε εντός τής λέξεως εϊτε έν συνεπεία άνα-
λύεται είς ι καί τό ήμίφωνον j. Τό ήμίφωνον τοΰτο γράφομεν διά
τοΰ ,ι οιον ήι δμορφη, ή γριιά κτλ.

Τό κ έχει τήν συνήθη προφοράν, ή όποία πρό μέν τών αδρών
φωνηέντων α καί ο είναι μάλλον ύπερωϊκή, πρό δέ τών λεπτών ε, ι,
μάλλον ούρανική. Πολλάκις δέ καί έκπιπτόντων τών φθόγγων τούτων
διατηρεί, ώς τό γ, τήν ούρανικήν αύτήν προφοράν, οπότε καί είναι
άνάγκη νά δηλοΰται διά τοΰ κ', οιον πιδάκ' τό παιδάκι. Εις μερικά
ιδιώματα εις τινας λέξεις, έχούσας συνήθως διπλοΰν κκ, συνοδεύεται
ή εκφορά καί ύπό δασέος πνεύματος. Τό τοιοΰτον δασύ κάππίί γρά-
φεται διά τοΰ κ' ή κκ', οίον κόκκ'αλο (προφ. κόκκίιαλο). "Οπου τό
κ πρό τοΰ ε καί ι κατέληξεν είς τσ πρέπει νά γράφεται διά τοΰ τσ.

Καί τό λ παρουσιάζει κάποιαν ποικιλίαν εις τήν προφοράν. Πρό
τών λεπτών φωνηέντων ε καί ι προφέρεται ούρανικώτερον ή πρό τών
α καί ο. Ενίοτε δ' ή ούράνωσις αύτη προχωρεί πολύ καί έχομεν τέ-
λειον ούρανικόν λ, τό όποιον σημειοΰμεν, ώς συνήθως τά ούρανω-
θέντα, διά τοϋ λ', οίον κλ'έφτου, λ'ύκους. Ή ούράνωσις αύτη είναι
συνήθης είς τά βόρεια ιδιώματα. Πρό τοΰ α καί ο ή προφορά τοϋ λ
είναι κατά τό μάλλον ή ήττον ύπερωϊκή, ένιαχοΰ δέ προύχώρησε καί
τόσον, ώστε έκ τοΰ λ μάς έδωκεν ου, όπως εϊς τινα μέρη τής βορείου
Θράκης. Ή ύπερωϊκή αύτη προφορά, συνήθης εις τούς Τσάκωνας καί
πρό λεπτών φωνηέντων, δηλοΰται διά τοΰ "Οπου έγινε ρ, ώς εις
τινα συμπλέγματα είς τά Σφακιά τής Κρήτης, θά γράφεται διά τοϋ p.

Τό μ δέν παρουσιάζει ποικιλίαν είς τήν προφοράν καί επομένως
ούτε καί εις τήν γραφήν.

1) Τό τοιοΰτον ι άνωτέρω έδηλιόσαμεν διά τοϋ λατινικού i.
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Τό ν και αύτό, ώς τό λ, δύναται νά είναι τό σύνηθες, δύναται
νά είναι ούρανικόν, οιον ν'ύφ', ν'ιρό, κατβαίν', συχνόν εις τά βόρεια
ιδιώματα, δύναται νά είναι καί ύπερωϊκόν ν, ώς είναι είς τά τσακω-
νικά γαστεγιά ή καστανιά.

Τό ξ ώς τό ζ δύναται νά είναι τό κοινόν, δύναται νά είναι δασύ
ξ, οίον ξέρου (=ξέρω), δύναται νά είναι καί όδοντικόν ξ.

Τό ο πλί)ν τής κοινής προφοράς εις τά βόρεια ιδιώματα έγινεν ου
καί πρέπει νά γράφεται ου. Εις τόν Πόντον όμως έχομεν καί τό κλει-
στόν Ö, μεταξύ ε καί ο, τό οποίον προέρχεται έκ τής συνιζήσεως εο,
οιον σπέλον τό σπήλαιον.

Τό π δέν έχει ποικιλίας εις τήν προφοράν, πλήν όπου προσέλαβε
τό δασύ πνεύμα, οπότε γράφεται π', οίον κούπ'α (προφ. κούπΐια),
άππ'αρος (προφ. άππίιαρος) έν Κύπρω ό ίππος κττ.

Τό p παρουσιάζει ποικιλίαν εις τινα- συμπλέγματα έν τή τσακω-
νική διαλέκτω. Ούτως έχομεν τό οδοντικόν ρ' (προφ. περίπου ρζ),
οιον ρ'άτζι (προφ. ρζάτζι = ρυάκι), καί τό παχύ ρ (προφ. ch, σ), οίον
άτρωπο (προφ. ά'τσωπο). Τά τοιαύτα όμως δύνανται νά γράφωνται
καί άναλελυμένα, τό πρώτον διά τοϋ ρζ καί τό δεύτερον διά τοΰ τζ,
έφ' όσον, έννοειται, συμπίπτουν τελείως πρός τά συμπλέγματα ταΰτα.
Ένιαχοΰ παρουσιάζεται καί τό ύπερωϊκόν ρ, τό όποιον πλησιάζει πρός
τό γ καί γράφεται διά τοΰ β, οίον στερία ή στεριά.

Τό σ παρουσιάζει τάς αύτάς κατά τόπους ποικιλίας, τάς οποίας
καί τό ζ. "Η έχει δηλαδή τήν κοινήν μέσην προφοράν ή είναι δασύ σ,
ή όπισθοδοντικόν, συριστικόν ά.

Τό τ πλήν τής κοινής προφοράς, παραλαμβάνει ένίοτε καί τό
δασύ πνεύμα, καί γράφεται τ', οίον πετ'ερός, μούτ'η ή μύτη έν Κύ-
προρ, έπτ'ά κττ.

Τό υ έχει τήν κοινήν τοϋ ι προφοράν πλήν όπου, ώς έν 'Αττική,
Αίγίνη καί Πόντω, διετήρησε τήν άρχαίαν προφοράν τοϋ γαλλικοΰ ιι,
οπότε καί γράφεται διά τοϋ ϋ, οιον άχϋρα τά άχυρα.

Τό φ έχει, καθόσον γνωρίζω, παντοϋ τήν κοινήν προφοράν.

Τό χ, ώς καί τό κ, πρό τών λεπτών φωνηέντων ε καί ι έχει κατά
τό μάλλον ή ήττον ούρανικήν προφοράν. "Οταν αύτη είναι πολύ έν-
τονος ή όταν εξέπεσε κατόπιν ι, πρέπει νά σημειώνεται τό ούρανικόν
χ', οιον ράχ' ή ράχη (ή προφορά έγγύς πρός τό ράη). Ένιαχοΰ (Κάτω
'Ιταλία, Καππαδοκία) ή προφορά τοΰ χ είναι δασεία πλησιάζουσα ή
καί ταυτιζομένη πρός τό δασύ σ, οίον σιόνι, σέρι. Τό τοιούτον δύνα-
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ται νά γράφεται διά τοΰ σ. Άλλου τέλος είς μερικός λέξεις τό χ πλη-
σιάζει πρός τό δασύ πνεύμα. Τό τοιούτον δύναται νά σημειώνεται διά
τοΰ χ, οιον χ'άϊντι.

Τό ψ δύναται νά έχη, ώς τό ζ, τριπλήν προφοράν, δηλαδή τήν
κοινήν, ψ, τήν δασεΐαν, ψ, και τήν δδοντικήν ψ.

Τό ω έχει τήν προφοράν τού ο, όπου δέ (εν Πόντω) έκ συνιζή-
σεως προέκυψε κλειστόν ö γράφεται ώ, οιον παλώ'νω τό παλαιώνω.

Πλήν τών φθόγγων τούτων έχομεν εΐς τήν νέαν ελληνικήν και
συνθέτους συμφώνους φθόγγους τσ, τζ, π. χ. έτσι, κουλουρτζής. Ούτοι
έχουν πολλάκις δασεΐαν προφοράν, οπότε γράφονται διά τού τσ και
τζ, οιον κοτζάμπασης, τσαιρός, ένιαχοΰ δέ καί δπισθοδοντικήν, συρι-
στικήν, οπότε δύνανται νά γράφωνται τά καί τζ. Πολλάκις παρουσιά-
ζουν καί έρρινον προφοράν, είτε ύπήρχεν άρχικώς ν είτε όχι, οίον
άντζελος, κοντζάμπασης, οπότε καί πρέπει νά γράφωνται διά τοΰ ντσ,
ντσ, ντζ, ντζ.

Τελευταΐον έχομεν τόν έκ τοΰ ξ προελθόντα έν Κάτω 'Ιταλία
φθόγγον ττσ, οίον £πλεττσα τό επλεξα.

ΐ

Τά γράμματα καί τά σημεία ταΰτα βεβαίως δέν έξαντλοΰν πάσας
τάς φθογγικός περιπτώσεις, αί όποΐαι είναι ενδεχόμενοι- νά παρουσια-
σθούν εΐς τόν συλλογέα. Όπωςδήποτε όμως έξ αύτών λαμβάνει τινά
έννοιαν τής ποικιλίας τών φθόγγων τών νεοελληνικών διαλέκτων καί
χρησιμοποιών τά άνωτέρω σημεία ή έν άνάγκη καί συμπληρών αύτά
διά τής δημιουργίας νέων δύναται κατά τό μάλλον ή ήττον νά παρου-
σιάζη πιστήν εικόνα τών φθόγγων τοΰ ιδιώματος, εΐς τό οποίον γρά-
φει. Γράφων δ' ούτω διπλήν παρέχει ύπηρεσίαν. Διότι τά κείμενα, τά
οποία θέλει παρέχει, καί ώς λαογραφικά μνημεία θά είναι τέλεια,
άλλά καί ώς γλωσσικαί πηγαί θά δύνανται νά χρησιμοποιηθούν άσφα-
λώς διά τήν πληρεστέραν γνώσιν τών νεοελληνικών ιδιωμάτων.

Μίαν μόνον τελευταίαν έπιφύλαξιν έχομεν νά συστήσωμεν. Ή
γνώσις ενός ιδιώματος νά μή παρασύρη τόν συλλογέα νά μεταβάλλη
ή άφομοιώνη τούς φθόγγους κατά τάς γνώσεις τοΰ ιδιώματος, τάς
οποίας έχει. Πολλάκις παρουσιάζονται διαφοραί, έσημειώσαμεν δέ άνω-
τέρω τί συμβαίνει μέ τά ασματα. Ή δέ μεγίστη άρετή εις τάς κατα
γραφάς ταύτας παραμένει πάντοτε μία καί μόνη" ή άκριβής άκουστική
τών έκφερομένων φθόγγων άντίληψις καί ή άκριβής άπόδοσις τοΰ
άκουσθέντος. Τίποτε περισσότερον.
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Α' ΠΙΝΑΞ

"Αγιος Γεώργιος 373
Άγίρ - νταγί 372
Άγίρτα 372
Άγκολέμης 371
'Αγριάδα 373
Άγρίδι 371

Άδριανοΰπολις 79, 95, 398
'Αετοράχη 373
"Αη Βρόσης 372
"Αη Γρόσης 372
'Αηδόνια 373
'Αηδονόραχη 373
"Αη Κουρούς' 372
'Αθήναι 179

Αίγινα 59, 74, 115, 255, 397
Αίνος 156
Άλεξανδράδες 373
Άλουπότρυπες 373
Άλποχώρι 37b
'Αμμοΰσα 372
'Αμπελάκια 373
Άναδεντράδες 373
"Ανδρος 315
'Ανεμόμυλος 373
"Αντίλαλος 372
'Αντολίκιοϊ 372
Άπλίκιν 371
'Αράχοβα 371
"Αργός 92
Άργυρόκαστρον 175
'Αρκαδία 157
Άρκάτες 373
Άρμένηδες 372
Άρμενόπετρα 180
Άρμυροπόταμο 372
Άρναουτονιά 372
'Ασίνου 370
Άσπιο^τάδες 373
Άσπριά 372
Άσπρόβαλτος 372
Άσπρόκαμπος 372
'Ασπρόπυργος ·°73
'Αττική 174, 180
Αύγό 372
Αύλωνάρι 372
'Αφεντιτσή 371
'Αχαΐα 371, 373
Άχαΐδα 374

ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ

'Αχλαδόκαμπος 373
'Αχμέτ αγά 371

Βαθύ 372
Βάρδας 371
Βασιλεώνοικος 315
Βίγλα 371
Βιθυνία 78
Βοιωτία 180
Βουλιαγμένη 176
Βροΐσ'α 370

Γενιτζέκιοϊ 372
Γεροντόβραχος 374
Γεφύρι τού Γιαννιά 373
Γεωργουτσάτικα 373
Γήρου, τά 371

Γιασίκιοϊ Γκιουμουλτζίνας 398
Γιόρκοι 370

Γκιουμουλτζίνα 221, 225, 313, 397

Γλυκόβρυση 372

Γναφκιάδες 373

Γορτυνία 223

Γουρή, στού 373

Γυναικόκρεμμος 373

Γυφτοχώρι 372

Δάλι 370
Δαμαλάς 316, 317
Δαφνάτα 373
Δελφοί 335
Δερβενάκια 92
Διαβολάλωνο 202
Διαβολίτζι 371
Διαβολοσπηλιά 202
Διακονιάρης 374
Διγενήδες 371
Διμοίρι 371
Διχάλη 374
Δούκας 371
Δρακόλιμνη 185, 374
Δρακοσπηλιά 185, 374
Δρακότρυπα 185, 374
Δράπανος 374
Δυό άδέρφια 373

'Επισκοπή 371

27
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Επτάνησος 187
Εΐβοια 371

Ζαΐμη 373
Ζαχαρίας 371
Ζάχολη 371
Ζευγολατειό 371
Ζιγοβίτσι 371

'Ηλεία 322

"Ηπειρος (50, 64, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 93, 94, 95, 155, 156, 171,
174, 179, 226, 260, 261, 322,
386, 388

Θεόστρουγκα 179
Θεσπρωτία 342
Θεσσαλία 56, 57, 93, 94, 95
Θήρα 133

Θράκη 75, 78, 94, 111
Θυμιανά Χίου 260

'Ιθάκη 179
'Ικαρία 175, 179
"Ιμβρος 140
'Ιόνιοι νήσοι 94, 102
Ίστιντζ'ιό 372
"Ιωάννινα 95, 175, 254

Καβοντόρος 371
Καβράδες 371
Καζακλάρ 372
Καϊάφα μνήμα 180
Κάκκαβο 374
Κακοσάλεσι 371
Καλάβρυτα 371
Καλιάνικα 373
Καλλίνικος 371
Καππαδοκία 94, 100, 102
Καραμάνοι 372
Κάρπαθος 53
Καταβόθρα 372
Κάτω 'Ιταλία 94
Καρδάμυλα 180
Καστράκι 373

Κάστρο τοϋ Δοξαπατρή 873
Κατακάλι 371
Ινατουλαίϊκα 373
Κερασιά 373

Κέρκυρα 221, 307, 312, 371, 373
Κεφαλληνία 58, 75, 359, 373
Κεφαλόβρυσο 372
Κ ιό νι 373

Κόκκινη Μηλιά 169
Κοκκινιά 372
Κολώνες 373
Κομιτιτσή 371

Κορακιάνικα 873
Κόρινθος 92
Κουντουράτα 873
Κουνόπετρα 372
Κουρκούας 371
Κρέμμισμαν τοϋ καμήλου 373
Κρήτη 82, 95, 107, 108, 110, 114,
115, 155, 156, 158, 171, 175,
177, 180, 208, 307, 329, 381,
397, 398, 405
Κρυονέρι 372
Κύζικος 65, 74, 307
Κύθηρα 329, 342

Κύπρος 55, 63, 82. 95, 102, 110,
156, 159, 177, 178, 179, 204,
345, 372, 373
Κώς 157, 179, 341, 862
Κωνσταντινούπολις 174
Κωπαΐς 175

Ααζανιάς 371
Λάκκα 372
Λάσκαρης 371
Λεβίδη, τοϋ 373
Λεοντάρι 371
Λεψίνα 370
Λιάκουρα Ioqoc) 168
Λιθερή 372
Λιόπεσι 371
Λογοθέτη, τοϋ 371
Λυκία 864

Μαγούλα 372
Μαδάρα 373
Μαζαρακάτα 378

Μακεδονία 64, 158, 387. — Νότιος

93, 94, 95
Μαλακάσα 371
Μαλευριάνικα 873
Μάνη 52, 77, 7!), 88, 89, 224, 258,

316, 862, 873
Μανιάκι 371
Μανωλιάς λαγκάδι 374
ΜαραΟών 174, 373
Μαραθωνήσι 373
Μαστοράτικα 373
Μελιγαλάς 371
Μαυρονέρι 372
Μεροβίγλι 371
Μεσολόγγιον 95
Μεσσηνία 153, 158, 159
Μικρά 'Ασία 93
Μιχαλίτσι 371
Μνήμα τοϋ Δία 180
Μοναστήρι 373
Μοσσυνούπολις 371
Μπαγιάμπολου 372
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Μπίγα 372
Μπουργκάς 372
Μύκονος 200
Μυστρΰς 370

Νάξος 350
Ναύπλιον 390, 408
Νεζερός 371
Νβοχώριον 315
Νεραϊδάλωνο 374
Νεραϊδοβούνι 195, 374
Νεραϊδόκηποι 159
Νεραϊδολίθι 195
Νεραϊδόραχη 195
Νεραϊδόσπηλιος 195
Νερα'ίδότρουπα 195
Νικαριά' βλ. "Ικαρία
Νίσυρος 54, 387

Ξεροβούνι 373

Όζερός 175
"Ολυμπος 179, 206
'Ομαλός 372
Όρτάκιοϊ Βιθυνίας 75

Παγγαίο ν 132
Παλληκάρι 373
Παντάνασσα 373
Παραμυθιά 359
Πάργα 95

Παρνασσός 168, 175, 374

Πάτραι 373

Πελοπόννησος 93, 260

ΙΤενταδάκτυλον 373

Πεσσάδες 373

Πέτρα τού Διγενή 372

Πικέρμι 371

Πόλη 95, 169. 174

Πόντος 94, 100, 102, 133, 225, 226,

387, 388, 397
Πουρνάρι 373
Πραστειό Μάνης 200, 371
Πυργί 373
Πύργος 322

Ραφαλάδες 373

Ρέθυμνον 81

Ρογήρου, τά 371
Σάμος 81, 262, 335

Σανταλάριν 371
Σανταμέρι 371
Σαντενί 371
Σατινά, στον 373
Σέρραι 180
Σιδερόπορτα 371
Σίφνος 329, 340
Σκάφη 374
Σμύρνη 372
Σογδιανή 216
Σπαθαρικόν 371
Σπάρτη 346
Στενή 372

Στερεά 'Ελλάς 93, 131
Στεφάνη 374

Στριγγλοχώρι' βλ. Πραστειό Μάνης
Σύμη 99, 285, 340, 341, 381
Συρκάνηδες 372

Ταράμπολου 372
'Γατάρκιοϊ 372
Ταταρλάρ 371, 372
Τεγέα 177

Τήνος (Φειδοϋσα) 175, 290
Τοπουζλάρ 371
Τορνάρηδες 373
Τράχωνες 372
Τρεμούλας 371
Τρίκλινη 371
Τρόοδος 177
Τσερκέζκιοϊ 372
Τσουμέρκα 131

Φανερωμένη 373
Φικάρδου, τού 371
Φίλιπποι 179
Φωκάδες 371
Φώνισσα 372

Χαλκιδική 74, 93
Χαντριά 372
Χαρκός 372
Χαρτσιάδες 373
Χασάν άγά 371, 372
Χιλιαδού 370
Χιλιομόδι 371

Χίος 54, 99, 109, 174, 175, 178, 223,
224, 225, 236, 260, 314, 315, 324
Χωματερό 372
Χωνί 374
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'Αβδηρίτης 237, 238
'Αβεσσαλώμ 251
Άβραγίδά' βλ. Νεράιδες
αγάπης $σματα 82 - 84
άγγελος φύλαξ 207
άγελαϊοι άνθρωποι 251
άγελάς 182

Άγελλοϋδες· βλ. Νεράιδες
Άγεραγίδα, άγερικά" βλ. Νεράιδες
άγερμοϋ άσματα 55, 56, ί.7, 58, 63,
08

αγιασμός 192
'Αγία Σοφία 174, 181
άγικά 189, 196

"Αγιοι (παραδόσεις) 180-181
"Αγιος Βασίλειος (παράδ.) 180
"Αγιος Γειόργιος 171, 378
"Αγιος Δημήτριος 378
"Αγιος Νικόλαος (παράδ.) 181 —
εορτή 65

'Αγίου Σπυρίδωνος λείψανον (πα-

ράδοσιο) 180
άγνοια 217, 223, 224, 226
άγραμματωσύνη 226, 252
Άγριόνια 335
άγροικία 223, 226
άγυρτης 101
άδελφοποίησις 148
"Αδης 277
άδηφαγία 273
άδράχτι 178, 206
Άδωνις 335

άηδόνος μεταμόρφωσις 185
άθάνατο νερό' βλ. νερό άθάνατο.
'Αθηναίος 10, 152, 366
'Αθίγγανοι 127
Αιλιανός 10

αίνιγμα 43, 302, 304, 332 -343
αίνος 248, 249

αϊξ 203 —αιγών όνόματα 387
Αίσο'ιπειοι μΰθοι" βλ. μΰθοι — Αί-
σωπος 241, 215, 247, 248, 252,
307 — Βίος Αισώπου 263.
αίτητικά ασματα 55
αίτιολογικαί παραδόσεις" βλ. παρα-
δόσεις

Άκκώ 227

ακριτικά άσματα 94, 100- 103, 286
αλάτι 153

άλαφροήσκιωτος 195
'Αλβανοί 225
'Αλεκτροπόδα 382
άλεκτρυών 247

'Αλέξανδρος ό μέγας 9, 100, 188,
189, 216, 333, 334 — 'Αλεξάν-
δρου ιστορία ή φυλλάδα 271
άλεπού 243, 245, 258, 262 - μΰθος
256

'Αλή πασ'άς 316, 390
Άλκηστις 101
Άλλάτιος \ 1
άλληγορία 251, 302, 342
άλληλολοιδορία 246
άλλόγλωσσος 127

άλφαβητάρια ψυχωφελή 65, 66, 67,
99

'Αλφάβητος άγάπης 83
άλώνισμα 54
άλώπηξ' βλ. άλεποΰ
Άμαδρυάδες" βλ. Νεράιδες
'Αιιαίόνες (παράδ.) 171
αμάθεια 217, 223
άμανές 46
άμελέτητο 190

ανάθεμα 139, 140, 209 — άναθεμα-
τούριο 140 — άνσθθεματούριν
140 — άναθεματίστρα 140
αναθεματισμένος- βλ. διάβολος
Άναξανδρίδης 366
Άναράδινα· βλ. Νεράιδες
Άνασκελάδες ή 'Αντζουιιπάδες 193,

194, 208 '
άνδρεία 274
'Ανδρόνικος 101, 103
"Ανεμικές" βλ. Νεράιδες
άνεμος (παράδ.) 1S3
άνεμοστρόβιλος 183, 196
Άνεραγίδα, 'Ανεράδα, Άνερά'ίδα,

Άνεροΰσα' βλ. Νεράιδες
άνθραξ (νόσος) 189
ανθρωποθυσία 273 — άνθρωπομορ-
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φισμός 8, 242, 246 — ανθρωπο-
φαγία 273
άνοιγμα ουρανού 182
'Αντζουμπάδες· βλ. "Avaσκελάδες
άντίδωρον 176
αντίλογος 301

αντρειωμένοι (παράδ.) 102, 176,

177, 178
αοιδός 115, 278
άπατεών 276
απειλή 122
άπειστά 340
άπελάτης 103
άπευχαί 149 - 152, 397
άποκαλυψις 277
άποκορωμένο" βλ. διάβολος
αποκριάτικα άίσματα c8, 96
'Αποκριές 378
Άπολλαρίνες 315

'Απολλώνιος Τυανεύς 101 — ό Τύ-
ριος 345 — 'Απολλώνιου μυθι-
στόρημα 286 — παραμύθι 272
άποπαίδωσις ηρώων 279
άποστροφή κεφαλής 162
αποτρόπαιος 3Ö4
άπόφθεγμα 298, 302, 317, 335
άρά' βλ. κατάρα
'Αράπηδες (παραδόσ.) 186, 187
'Αράπης 266

A rap - Üzengi — Μαύρη Κόρη 285
Άργύρω 175
'Αρέθας 10, 101

"Αρειος 52 — "Αρειος (ΰβρις) 166
αριθμητικά αλφαβητάρια 99 — ά-
σματα 67. Sa, 99
'Αριστοτέλης 7, 8, 9, 33, 252, 295,

297 298 300
'Αριστοφάνης 252, 279, 391, 406
άρκτος 218, 243 — μεγάλη 183
άρμαδιακό" βλ. διάβολος
'Αρμένιοι 225, 226
αρχαιότητες λαϊκαί 15
'Αρχίλοχος 251
αρχόντισσες· βλ. Νεράιδες
άσθένειαι 169, 172, 179, 196, 206
άσματα (έν γένει) 32, 44 -118, 159,
' 267, 268, 281, 286, 324 — αγά-
πης 82 - 84 — άγερμού 55, 56, 57,
58, 63, 98 — α'ιτητικά 55 — ακρι-
τικά 94, 100 - 103, 286 — αλφα-
βητάρια ψυχωφελή 65, 66, 67,
99 — άποκριάτικα 58, 96 — αρι-
θμητικά άλφαβητάρια 67, 99 —
Βαΐων 55 — γάμου 84 — γνωμι-
κά 97 - 98 — δεσκαφισκιάτικα 54
— διηγηματικά 49, 51, 90, 100,
107 — εγκωμιαστικά 93 — εορ-

ταστικά 98 — έργατικά 52 - 55,
67 -68 — ερωτικά 82 — εϋχετικά

55 — θεριστικά 54 — θρηνητικά
86, 88 — θρησκευτικά 98 — θρη-
σκευτικοφιλοσοφικά 65 — Ιστο-
ρικά 95 - 96 — κάλαντα 50, 55 —
καμινιού 54 — κατηχητικά 99 —
κλέφτικα 50, 70, 90-95, 109 —
κλιμακωτά 65 — κούνιας 58 —
κωπηλατικά 53 — Λαζάρου 55,

56 — Λειδινού 59 — ληστρικά 94

— μαγκάνου 54 — Μάη 57 —
Μοιρολόγια 86 - 90, 93 — μυλικά
53 — νανουρίσματα 71 — ναυτι-
κά 53 — £ενιτειάς 85 — παιδικά
61 - 82, 127 — Πάσχα 58 - περι-
στατικά 98 — πλαστά 103 - 107—
Ρίμες 107 -111 — σατυρικά 96 -
97, 215 —σκωπτικά 215, 367 —
στράτας 51 —τάβλας 51, 114 —
ταχταρίσματα 71 — τρύγου 54 —
τσοπάνικα ή κλέφτικα 51, 114

— υφαντικά 54 — χελιδονίσματα
56, 63 — χορού 51,' 58, 114

φσμάτια σκωπτικά 77, 78, 79
ασπασμός 162, 164
άστεϊος 296
Αστέρα' βλ. Γαστέρα
Άστέρω' βλ. Νεράιδες
άστρα 181, 183
άστραπή (παράδ.) 183
άστρολογία 18
άτομικόν 21
Αυγουστίνος 66
αύτοκατάρα 145
άφέλεια 223

άφηγητής 219, 247, 278, 279, 280,

283, 284, 287
"Αφοβος 284

άφορισμοί καί άναθέματα 139 —

141, 209
άφορκισμός 121
'Αφροδίτη (άστήρ) 183
άφωρισμένος" βλ. διάβολος
'Αχιλλεύς 1Ö0, 104
άχυρο κλεμμένο 183

Βάβω 70
βαγενάδικα 347
Βαΐων άσματα 55 — εορτή 64
Βαλέριος Μάξιμος 345
ballades 49, 106
βαρβάλακας' βλ. βρικόλακας
βαρελάδικα 347

βαρυπνάς, βαρυχνάς' βλ. βραχνάς
Basile 269
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βασιλιάδες 176

βασιλόπουλα 176

βασκανία 150

Bastian Ad. 34, 35

Βατραχομυομαχία 219. 391, 392

Βέδαι 333 , 337 "

Bédier 270

βελόνη 273

Benfey 241, 282

βιβλίον λαϊκόν- βλ. δημώδη βιβλία
βίοι τοϋ λαοϋ 8, 381, 382, 398,

399, 400
Βισνουσαρμάν 251
βλασφημίαι 165- 167
Βλάχος 165.
Βλογιά 205

βλουκόλακας" βλ. βρικόλακας
βόες 387, 388
Βοιωτοί 237
Βουκέφαλος 179
Βουκολικοί ποιηταί 9
Βούλγαρος 165

βουλιαγιιένοι τόποι καί πολιτείες
175 '

βουρβούλακας, βουρδούλα, βουρ-
δούλακας, βουρκολακας" βλ. βρι-
κόλακας
βραχνάς 169, 204, 205
βρετά 340

βρικόλακας 169, 187 , 208 , 209 , 210,
2 LI

βροντή (παράδ.) 183
βωμολοχία 223

Columella 385
Conte merveilleux 267

Γαδάρου, λύκου καί άλεποϋς διή-

γησις 25S, 318, 392
γαρδαβίτσες 123
Γαλαξίας (παράδ.) 183
Γαληνός 10

γάμος 43 — γάμου ασματα 81

Γαστέρα 205

Γελλώ 195, 197

γελοία μιμικά 237

γέλως 215, 217, 219, 221, 250

Γεροντόβραχος 175

Γετοί 70

γεφύρι τρίχινο 211

γεωγραφικοϊστορική έρευνα 270

γή 181, 182—γης άκρα 273

γητειά, γήτεμα' βλ. έπφδαί

Γιαλλοϋδες' βλ. Νεράιδες

Γιάννης (παράδ.) 183

Γίγαντες 176, 177, 178, 284

Γίίγαμος 277

γκιώνης (παράδ.) 185

γλείψιμο μετώπου 121

γλώσσα 353 - 415 — αινιγματική 345

- 347 — συνθηματική 347 - 349
γλωσσικός τρόπος 329
γλωσσοδέται· βλ. καθαρογλοισοή-

ματα

γνώμη 295, 296, 298, 299, 304, 305,
307, 310, 311, 320, 321, 323,324,
330 — αλληγορική 299, 300 —
μονόστιχος 301 — γεωργική 321

— διδακτική 299 — μονόστιχος
301 — ναυτική 321 — ποιμενική
321 — συνεπτυγμένη 299

γνωμικά άσματα 97 -98 — γνοηιι-

κόν" βλ. γνώμη
γνωμολογία 301
γνωμοτύπος 300
γόης 120
γονυκλισία 162

Γοργόνα (παράδ.) 188, 189, 281,

285 — (ύβρις) 166
γοργόνι 187
γραΐαι 200
Graebner 34
γραμματικός 238
Grimm 241, 278, 391
γυμνοσοφιστής 333
γιήινωσις 162

γυναικός αρπαγή 273 — πονηρία 254
γυνή 226, 227
guslar 84
Γύφτοι 225

Δαίμονες 172, 186, 187, 194, 199,
206, 211. 273, 277 — ένιάλιοι
188, 189 — νεκροί 172 — όνο-
κέφαλοι 194 — ποιμενικοί 189,
190 — χθόνιοι 186 — δαιμόνια
143, 195, 198, 199, 204 — δαιιιο-
νικό 190
Δάνδαλος 316
δασκαλόπετρα 174
δαυλός 192

δειλία 274 — δειλός 238
δειπνον κοινόν 153
Δεκαπενταύγουστο 378
δεκοχτούρα (παράδ.) 184
δερβίσης 284
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166, 202 — διαβολόσπορος 202
διάβολος 190, 201, 202, 231, 374
διακοπή 288
Διάκος (παράδ.) 178
διασκέλισις παρθένου 322
Διγενής 90, 103, 115, 169, 171, 176,

177, 178, 286, 318, 319
διδάσκαλος (τόπος κωμικός) 238
διήγημα 268, 272

διηγηματικά άσματα 49, 51, 90,
100, 107 — διηγηματικόν πλάτος
234, 235

διήγησις 219, 221, 228-232, 247,
318 — αιγυπτιακή 277 — διδα-
κτική 265 — επεισοδιακή 244,
245, 248 — ευτράπελος 144, 215 -
239, 241, 247, 248, 249, 255, 260,
262, 265, 267, 274, 275, 283, 313,
317 — θαυμαστή 274, 275 — καλ-
λιτεχνική 267 — μαγική 277 —
μυθική 267, 274 — παραμυθιακή
241 — περί ζώων 243—περί μα-
γισσών 182 — πλαστή 235 — πα-
ροιμιακής 240, 247 — σκωπτική
218, 221, 222, 224, 225, 226, 227,
228, 234, 235, 236, 237, 241, 244,
245, 246, 247, 249, 255, 275 —
τοπική 215 , 222, 227 , 235, 241,
255 — φανταστική 265, 278
Dieterich Albert 22, 27
Δικαίαρχος 8, 9
δίκαιον τοϋ μικροτέρου 273
Διόδωρος Άλεξανδρεύς 334 — ό Σι-
κελιώτης 9
Διόνυσος 271 — Διονύσου τεχνϊται
271

δίστιχα 46, 47, 58, 82, 84, 95, 98,
158, 325, 367 — γνωμικά 83 —
κλήδονα 59 — μανέδες ή αμανέ-
δες ή κοτσάκια 83 — μαντινάδες
ή πατινάδες 83 —· παινέματα 83
— πεισματικά 83 — σκωπτικά 83
Δονατισταί 66
Δοξάρι τής καλογριάς 183
δοξασία φυσιογνωμική 322
δόξα τών πολλών άναπόδεικτος,

αρχαία, δημοτική, πάτριος 7
Δοϋκες 109

δράκοντες, δρακοντοκτονία" βλ.
δράκος

δράκος 185, 186, 273, 280, 284, 374
δράμα 268
Δρίμες 380

Δρυάδες" βλ. Νεράιδες
δύσκολος (τύπος κωμικός) 238
Δωδεκαήμερον 191, 192, 193

'Εβραίοι 225, 228. 230
εγια μόλα 63

έγκατάλειμμα 7, 127, 163, 269
εγκωμιαστικά άσματα 93
εγχελυς 252

εϊδουλο (όνομα χαμοδρακιοϋ) 190 —

είδωλο (ίίβρις) 166
ειμαρμένη 206

έκατόλογα' βλ αριθμητικά άσματα
Έκκλησίαι (παραδ.) 181
'Εκκλησιαστής 302
ελατηρίων ύποκατάστασις 219
'Ελλαδική ποίησις 94
"Ελληνες (παράδ.) 176, 177, 178
Έλλήνισσες 178
Έμπουσα 194, 199, 200
έμπτυσμιός 149, 162
εναγκαλισμός 161
έντολή 155, 156
έξαιρέτοις 126

εξορκισμός 121, 122, 125, 172, 189,

192, 196 — εξορκιστής 120
έξυπνάδα 274
εξωτικές" βλ. Νεράιδες
εξωτικόν' βλ. δαίμονες
εορταστικά άσματα 98
έπ^δων, ό' βλ. έπιοδαί
έπανάληι|ιις 45, 46, 48
έπεισόδια 271, 272, 274, 279, 280,
281, 283, 284 — εθνολογικά 273

— μυθολογικά 273 — μαγικά 273

— παραμυθιών 233 — έπεισοδια-
κή διήγησις" βλ. διήγησις

έπιβίωμα, έπιβίωσις 7, 8, 18, 62
έπιμύθιον 250, 261
έπιόρκια 148
επίορκος 148

'Επίσκοπος τοΰ Δαμαλά 316, 317
έπιφθέγματα 53, 404 - 405 — έργα-

τικά, ναυτικά 406
έπιφώνησις 45, 87
επος 281 — μυθολογικόν 277 — πα-
λαιόν 277 — τών ζφων 241,
248, 258
έπύλλια 49, 286

έπωδαί 46, 52, 68, 69, 76,119 - 129,
182, 206, 281, 286, 337 — άμεσοι
122— historiolae 124 — μειού-
μεναι 125
επώνυμα 360, 362, 363 — νεοελλη-
νικά 362 -364
έργατικά άσματα 52 - 55, 67 - 68
έργατικότης 274
'Ερεχθείου κόρες (παράδ.) 179
ερις 246

έρίφιον 204, 216
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έρμαια 186

ερμηνεία φυσική καί φιλοσοφική 169
έρωταποκρίσεων βιβλία 335 — έρω-

ταπόκρισις 336, 339
ερωτικά άσματα' βλ. αγάπης ϊίσματα.
έρωτοπαίγνια 83
έστίασις 156
Ευστάθιος 10

εύτράπελος (τύπος) 238 — εύτράπε-
λος παράδοσις' βλ. παράδοσις"
εύτράπελος διήγησις- βλ. διή-
γησις

εύχή 119, 121, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 138, 150, 151, 155,
163 — εύχετικά άσματα 55
'Εφιάλτης' βλ. βραχνάς
εχθρός 202

Fallmerayer 12, 14, 375
Fauriel Cl. 12, 112
Firdusi 334
Folkeminder 5
Folklore 5, 15
Frobenius Leo 28

Ζάγκλη 166
Ζεύς (άστήρ) 183
ζήλιο, τό 189
Ζηνόβιος 327
Ζήσης 138
ζόη 6

Ζορζώνα" βλ. Γοργόνα
Ζουγράφω- βλ. Νεράιδες
ζούδιο 187
ζούζουλο 187
ζουλάπι 190
Ζούλιαρης 287
ζούμπερο 187

ζώα 72, 73, 74, 76, 184, 218, 219,
241, 242, 243, 244, 248, 251, 253,
255, 256, 261 — ευγνώμονα 284
— όνόματα ζφων, πτηνών 72,
244, 383, 384 - 388, 394, 395 —
παρωνύμια ζώων 391, 392, 393
ζωνάρι τοΰ Θεού 183 — τής Πανα-
γίας 183

Heim R. 121, 128
historiola' βλ. επφδαί

'Ηλίθιος 228, 233 — ήλιθιότης 217,
2ί3

ήλιος 168, 181, 182, 273
ήμέραι 133, 137, 201, 376 —ημερών
όνόματα 380, 381 — ήμέραι πρώ-
της έβδομάδος τεσσαρακοστής
381 — Μέρες τής γριάς 381

Ήμπερίου καί Μαργαρώνας (μυθι-
στόρημα) 286
Ηρακλείδης 9
Ηράκλειτος 304, 335
Ηρακλής 100, 277
'Ηρόδοτος 5, 6, 70, 177, 193, 339,

346, 362
'Ησίοδος 176, 251, 301, 339
ήσκιος· βλ. βραχνάς
Ήταυρος 185

Θάλασσα 181, 182

Θαλής 335

θάνατος 211, 212

θαϋμα 266 — θαυματοποιός 279

θέατρον λαϊκόν 220

Θεμιστοκλής 317

Θέογνις 31)1

θεοδικία 147

Θεοί καί ήρωες άρχαΐοι (παραδ.)

179

Θεόκριτος 387
Θεός οδηγός 211
Θεόφραστος 8
Θεοφύλακτος 103
θεριό 187

θεριστικά άσματα 54
θέρμη (άσθέν.) 205
θηρία 185, 273
θησαυροί 186, 207
Θησεύς 104
Θουκυδίδης 17

θρηνητικά άσματα 86, 88 — θρήνος
60, 108

θρησκευτικά άσματα 98 — θρησκευ-

τικοφιλοσοφικά 65
Θυέστεια δείπνα 104
θυμίαμα 192
θωπεία άδέξιος 255

'Ιατρός 238

ιδρωμα εικόνος 181

ίεραί γραφαί 318

•Ιεροκλής 220, 236, 237

'Ικάρου φυλακή 179

'Ιουδαίος περιπλανώμενος (παράδ.)

180
'Ιούδας 313

'Ιουλιανός 251, 252, 377
'ίπποι 386, 387
Ίπποκλείδης 317

'Ιπποκράτης 6, 10 — Ιπποκράτους

σπίτι 179
Ίππώ 104
ΤΙρις (παράδ.) 183
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Ιστορικά όίσματοι 95, 96 — ιστορική

έξέτασις 33, 35
Ιωάννης ό Χρυσόστομος 52, 105,
348

Κάβουρας 257

Κάηδες· βλ. Καλικάντζαρος

καθαρογλωσσήματα 157, 351 - 352

Καϊάφας (ύβρις) 166

Κάϊν 182, 313

καιροί 183

κακανθρωπίσματα 190
κάλαντα 50, 55
καλαντζήδικα 347
καλές κυράδες· βλ. Νεράιδες
Καλικάντζαρος 182, 190, 191, 192,
193, 194

καλιοντζήδες· βλ. Καλικάντζαρος
καλιτσάγγαρος" βλ. Καλικάντζαρος
καλιώρες' βλ. μεσελέδες
καλλιόπη' βλ. Νεράιδες
καλλισπούδηδες" βλ. Καλικάντζαρος
καλόγηρος 111
καλοκυράδες' βλ. Νεράιδες
καλομοίρα (ευχή) 138 — καλομοί-
ρες" βλ. Νεράιδες
καλός άνθρωπος" βλ. διάβολος
καλότυχες, καλοϋδες" βλ. Νεράιδες
καλοχρονιά 381
κάλυμμα κεφαλής 131, 164
Κάλχας 334
καμάρα τοϋ Θεοϋ 183
κάμηλος 247
καμινιοϋ άσματα 54
κανέλλα" βλ. Νεράιδες
Καντακουζηνός 147, 389
κάπνισμα διά δυσωδών ουσιών 189
Καρά Άλής 95
καράβια" βλ. πρόποσις
καράβι πού μαρμάρωσε 169
Καραγκιόζης 111, 237
Καρακίς (Μαύρη κόρη) 285
καρκάντζαλος, καρκαντζέλια' βλ.

Καλικάντζαρος
καρκίνος 257 — καρκίνου μϋθος 256
Καρτερία (πλοΐον) 96
καρτσάγγαρος" βλ. Καλικάντζαρος
καρύδι 212
καρφί 273
κασσίτερος 203
καστράκια 340

καταγραφή κειμένων 410-415
καταδέντρια 340, 341
καταιγίς 183

κατακλείς παραμυθιού' βλ. παρα-
μύθια
κατακλυσ μός 57

καταλόγια S3, 307, 340, 341
κατάρα .130, 131, 132, 133, 134, 136,
137, 138, 142, 149, 150, 151, 166,
210, 287 - δημοσία 139 — έμμε-
τρος 132
καταραμένος' βλ. διάβολος
καταστερισμός 183
καταχανάς" βλ. βρικόλακας
κατεβατός (άνεμος) 168
Κατελάνος (ύβρις) 165
κατηχητικά £σματα 99
κατουρώ 125

Κατσώνης Λάμπρος 315, 316
Κάτω κόσιιος 211, 273
Κεϊοι 175.
Κένταυροι 187
κεφαλής κατάνευσις 164
Κίνυρος 313
κλάματα (εικόνων) 181
Κλειδοχρονιά 380
κλέφτικα τραγούδια 50, 70, 90-95,
109

κληρικός 226, 228 — κλήρος 226,

231, 236
κλιμακωτά άσματα 65
κοινωνία οίνου 153
κοινωνικαί άρχέγονοι αντιλήψεις
273 — κοινωνική ζωή 43 — κοι-
νωνική ομάς 217
κόκκαλο χελώνας καί οχιάς 196
κόλασις 207

κολιτσάγγαρος" βλ. Καλικάντζαρος
Κολοκοτρώνης 92, 317
κομμός 60

Κομνηνή "Αννα 386
Κοντορεβιθούλης 266
κοντυλιά 115
κοπέλλες" βλ. Νεράιδες
κορακιστικά 347, 348
κοράσια" βλ Νεράιδες
Κορνάρος 316
κοττίματα 340
κούνιας άσματα 58
κουνούπι 177

κουρεύς (κωμικός τύπος) 238

κουτοπόνηρος 228

Κουτρούλης 316

Κριτίας 6, 152

Κροίσος 313

κροκόδειλος 243

Κρόνος 337

κρονσις πυρολίθων 121
κτίρια άρχαια 179
Κύκλωπες 177, 178
Κυμαΐος 237, 238
Κυνικοί φιλόσοφοι 252
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Κυνοκέφαλοι 185
κυράδες, κυράτσες' βλ. Νεράιδες
κύων 247, 384-386
κωλοβελόνηδες· βλ. Καλικάντζαρος.
Κωνσταντίνος 101, 103
κωπηλάτης 63 — κωπηλατικά άσμα-
τα 53
κωφός 226, 233

Λάβωμα 190 — λαβώνω 184, 196
λαγωός 203

Λαζάρου άσματα 55, 56
λαϊκαί ίδέαι 34
λαιμός 125
λαλαγγίτες 191
Λάμια 183, 199, 200, 273
Λαμπετία' βλ. Νεράιδες
Λαμπρή 378

Λαμψάκου κολόννες (παράδ.) 179
Lang 269

λαογραφία : Ιστορία, έννοια καί ο-
ρισμός, μέθοδος έρεύνης, χρησι-
μότης αυτής καί λαογραφικά θέ-
ματα 1—43
Λάουρα (ΰβρις) 166
λατρεία 172
Λειδινοΰ άσματα 59
λειχήνα 126

λέξις 149, 16), 249 - μαγική 266 —
λέξεις εύχετικαί καί καταραστι-
καί 138—μέσον μαγικόν 119, 126
— λέξεις έμφαίνουσαι μυθοπλα-
στικήν άντίληψιν τοΰ εξωτερι-
κού κόσμου 407 - 408 — σχημα-
τισθεϊσαι εκ τίνος περιστάσεως
408 - 409' βλ. καί φράσις
λεοπάρδαλις 218
λέων 218, 262
Λέων ό "Ισαυρος 147
λησμονοβότανο 212
ληστρικά άσματα 94
Λιβάνιος 105, 106
λιγγίν (παράδ ) 178
λιθοβολία 140
λιμοξήρος 238
λιμπρεττίσται 105
Λιογέννητης (παραμύθι) 286
λόγια (παροιμία) 307
λογοπαίγνια 349—351
λογοποιός 5, 279

λόγος 286, 317 — έμμετρος 287 —
(μύθος) 253 — πατινός (έπιμύ-
θιον) 261 — (παροιμία) 307 — τε-
λικός' βλ. πατινός
λογοτεχνία λαϊκή 267 — λογοτεχνική

ένότης 271
λοιδορίαι 244

Λουκιανός 272
λυκανθρωπία 193

λυκοκάντζαρος' βλ. Καλικάντζαρος
λύκος 202, 203, 216, 218, 243, 245,

258
λυτά 340

Μαγεία 43, 247, 266, 273

μαγικός πάπυρος 10

μάγισσα 169, 201

μάγισσαι" βλ. Νεράιδες

μαγκάνου άσματα 54

μάγοι 201, 276, 277

Μάη ασματα 57

Μαθουσάλας 313

Μακρεμβολίτης 335

Μανταλέτσιους 313

Μανωλιά (λάμια) 374

Μαραθωνοδρόμος 174

μαρδαβίτσες 122, 123

Μάρκος Κράλιεβιτς 103

μάρμαρα άρχαΐα 179

μαρμαρώματα 183

Märchen 267

Μάρτης (μήν) 169, 170

Μ άρω (παράδ.) 183

μασάλι (μύθος) 254 βλ. καί μεσε-

λέδες
μαστός 131
μαυράδια σελήνης 182
μαυρομάνικο μαχαίρι 121
Maurer Georg 40
Μέγας Βασίλειος 120
μέθοδος λαογραφίας 31 - 35
μέθυσος 238

μεθυστικός καπνός καί ποτόν 276

Meier John 18

μειλίγματα 206

μειουμένη' βλ. έποιδαί

Μελισσηνός 101

μελιτένιες- βλ Νεράιδες

μελτέμια 378

μελών παραλληλισιιός 46

Μένανδρος 301, 311

Μενίνιος Άγριππας 253

μέρες τής γριάς' βλ. ήμέραι

μερομήνια 380

μεσελέδες (εύτράπελ. καί άλλαι διη-
γήσεις) 220. 263
Μεσσήνιοι 315
μεταμόρφωσις 273
μετάνοια 164 — κοπιαστική 163
μεταφορά 308
μετέωρα 320
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μήλον 273

μιμήσεις φωνών ζιίκον 400 - 404 —

μιμικαι κινήσεις 24(5
μίμοι, οί 220, 237, 238
μηναλλάγια 380

μήνες 376 — μηνών ονόματα : έκ
τής βλαστήσεως καί τών καρ-
πών 379, έκ τής μετεωρολογικής
καί κλιματολογικής καταστάσεως
379, έκ τών αποδημητικών πτη-
νών 380, έκ τών έορτών καί τών
Άγιων 380, έκ τοϋ μήκους 380.
Μίνως 104

μισογύναιον (κωμικός τύπος) 238
Μιχαήλ ό αρχάγγελος 21
Μοίρα 205, 206, 207, 284, 338 —

μοιραίνω 206
μοιρολόγια 50, 60, 86, 87, 88, 89,

90, 93
μοιρολογίστρια 87
Μονοβύζα (παράδ.) 171, 174
μονομάτηδες 178
μονόματος· βλ. Καλικάντζαρος
μονομαχία 147

μονοπόδαρος' βλ. Καλικάντζαρος
μοσχομάγκα, ή 408
μούντζα' βλ. μούτζωμα
μουραμπάδες" βλ. μεσελέδες
μουσική ασμάτων 75, 109 — μουσική

(έν γένειΐ 267 — μουσικός 279
μούτζωμα 121' βλ. καί φασκέλλωμα
Μόψος 334
Μπάϊλος 316
Μπαλουκλή (παράδ.) 174
μπαρούτι 196
Μπαρμπαρέζοι 85
Μπαστουνόβλαχος (ί'βρις) 165
μπέης 316

Μπερτολδΐνος 219 — Μπερτύλδος

219, 238
μύγα καυτερή καί παρδαλή 206
μυθεύματα γραώδη 268 — μυθική

διήγησις' βλ. διήγησις
μυθιστόρημα 267, 269, 272, 278,
281, 286

μυθολόγημα 211 — άρχαΐον 285 —
μυθολογήματα περί ψυχών 207
— μυθολογία 240 — μυθολογικαί
αντιλήψεις 273 — μυθολογική ερ-
μηνεία τού κόσμου 169 — μυθο-
λογική παράδοσις" βλ. παραδό-
σεις — μυθολογικοθρησκευτικόν
σύστημα 277
ιιυίίοπλαστική φαντασία 168, 170,
172, 173

ιιϋθοι 43, 133, 180, 227, 231, 240-
264, 267, 268, 271, 273, 274, 283,

295,302, 310, 311, 312, 318, 323,
328,338,339" βλ. καί μεσελέδες
— (αίνιγμα) 340, — (παροιμία)
307 — Αίσώπειοι 212, 216, 244,
250, 253, 260, 401 — αιτιολογικοί
311—διδακτικοί 231, 240, 248,
249, 250, 251, 254, 255, 259, 260 -
262, 283, 295, 299, 301 — Διονύ-
σου 180—εύτράπελοι 296-ζώων
241, 255, 261, 262, 309, 312 -
νεοελληνικοί διδακτικοί 262 —
Νιόβης 183 — παροιμκόδεις 240,
248, 249, 250, 251. 255, 256, 258
259, 261, 262. 283, 295. 296, 297,
309, 312, 315, 320 - σκωπτικοί
296 — τοπικοί εύτράπελοι παροι-
μιώδεις 312
μυλικά άσματα 53 — μύλος 203
μυρμητζελλες- βλ. μαρδαβίτσες
Μώρα" βλ. βραχνάς
μωροί 221, 223*
Μώρος· βλ. Αράπηδες

Ναϊάδες" βλ. Νεράιδες
νάνοι 284

νανουρίσματα 50, 71
Ναστραντίν Χότζας 217, 219, 225,

228, 238, 239, 241, 255
Ναυσικά 162
ναυτικά άσματα 53
νεκρός 186, 203, 207, 208, 209, 210,
211, 273 — νεκροστολισμένο (άρα)
138

Νεοπλατωνικοί 9
Νεοπυθαγόρειοι 9
Νεράιδας πέπλον βλ Νεράιδες
Νεράιδες 169, 172 183, 184, 191,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 202, 284, 374
νεραϊδιάρικο (ύβρις) 166
νεραϊδογεννημένος 198
νεραϊδόξυλο 197
νεραϊδοπαρμένος 197
Νεράιδος 197
Νεράϊσσα" βλ. Νεράιδες
νερό αθάνατο 188, 189, 212, 273
— άρνης 211 —- λησμονιάς 211
νεωτεροποιόν 21
Νηρηίδες" βλ. Νεράιδες
νηστεία 276

Νικήτας ό Χωνιάτης 366
Νιόβη 183
νοιώσματα 340
νομάτισμα 123
Νόννος 345
ντελεσίμι 187
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νύμφες 196, 198
νωθρότης 223, 226, 274

Ξενιτειάς ασματα 85
ξενότροπον 217
Ξενοφάνης 7

Ξενοφών 154, 155, 252, 385
ξεφάντωσης (τραγούδια) 51
ξόανον 217 — ξόγανο (ύβρις) 166
ξόρκι" βλ. εξορκισμός
ξουθιές" βλ. Νεράιδες
ξούρια 366
ξυλοκόπος 262
ξωνέρια" βλ. Νεράιδες
ξώπασχα ή ξώλαμπρα 378
ξωτικές" βλ. Νεράιδες

Όβίδιος 384

'Οδυσσεύς 104, 162, 277

όζοστόμος 238

ο'ίνου κοινωνία 153

οκνηρός (κωμικός τύπος) 238

ολιγωρία 226

όμηριστής 106, 271

"Ομηρος 5, 131, 150, 152, 174, 251,

301, 334, 360, 391
ομοιοκαταληξία 46
όμοιοκάταρκτα 46
δνειρον 265, 270, 271, 273, 275,
276, 279

δνόματα 'Αγίων 122 — άποτρόπαια
354 — βαπτιστικά 353 - 360 — γε-
νικά 357 — διπλά 359 — έβδομά-
δων 380 — έκ τής έκκλησιαστι-
κής καί βυζαντινής παραδόσεως
356, 357 — εύοίωνα 354 — εύφη-
μα 354—ζφων 72, 244, 253, 383,
384, 385, 386, 387, 388, 393, 394,
395 — ημερονυκτίου 381 — ημε-
ρών 380 — λέμβων 383 — μηνών
379, 380 - οικήσεων 383, 389 —
οικογενειακά ή έπώνυμα 360,
364 - όπλων 389, 390 — οργά-
νων καί έργαλείων ιδιάζοντα είς
τούς βίους γεωργικόν, ναυτικόν
κτλ. 398, 399, 400 — παροιμιώδη
315 — περιστατικά 355 — πλοίων
383, 389 — πραγμάτων 384—ποι-
μενικών έργασιών 381, 382 —
προσωπικά 353, 383, 384 — προ-
σωρινά 356, 359 — σκευών 383
— φυτών 184, 393, 394, 395 —
ώρών 382
όνος 203

Όνοσκελία 194 — Όνοσκελίς 194
Όνοσκελοϋ" βλ. Όνοσκελία
όξαποδώς" βλ. διάβολος

δπιον 278
οπτασία 277

Όρεστιάδες· βλ. Νεράιδες
δρκια 142

όρκοι 142 -148, 178, 217 — μαγικοί

144. 145, 217
όρνις 249

όρχηστής 105, 271 — ορχηστικός 105
όσμή δυσώδης 192
ούρά 177, 180, 182
Ουρανία' βλ. Νεράιδες, 195
ούρανός 181, 182, 277"
δφεις 185, 186, 257, 258 — δφεως
μϋθος 256

Παγανά, παγανός" βλ. Καλικάντζα-
ρος

παιγνίδια διαλογικά 350 — παίγνιον
(γενικώς) 237 — δραματικόν 111

— παιγνιώδης παράδοσις' βλ. πα-
ράδοσις

παιδιά 62

παιδικά ασματα 61 - 82, 127 — παι-
δικοί στίχοι 64
Παιδιόφραστος διήγησις τών τετρα-
πόδων ζώων 246, 391, 392
παλάμη 131

Παλαιολόγος (παράδ.) 174

παλιές ιστορίες 174

Παναγία 171, 184 — χελιδονοϋ 180

— Παναγίας χειρ 169, 180
Πανούκλα (ασθένεια) 205 — πανού-
κλα (ύβρις) 166

παντό μίμος 105

Παντσατάντρα' βλ. Χιτοπαδάσσα
παραβγάλματα 366
παραβολή 254
παραβροντάκια 340
παράγγελμα 319, 322
παράγκουλα 340
παραγκώμια 366
παράδειγμα 241, 263
παράδεισος 207

παραδόσεις 43, 168-214, 246, 247,
267, 268, 273, 274, 284 — αίτιολο-
γικαί 170, 173, 180, 184, 212, 227,
244, 248 — άρχαίων 240 — εύτρά-
πελοι 244 — εύτράπελοι αίτιο-
λογικαί 244, 247 — ζφων 255 —
πρωτόγονοι ζώων 219 — θρη-
σκευτικά! 173 — ίστορικαί 173 —
μυθολογικοί 173, 234 — παιγνιώ-
δεις 244 — παροιμιώδεις 258 —
προσωποποιήσεων 173 — πρωτό-
γονοι 218 — σκωπτικά! αιτιολο-
γικοί 258
παρακαταλογή· βλ. παραλογή
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παραλληλισμός 47
παραλογή 51, 84, 104
παραμαντέματα 340
παραμέρισις 162 — έκ τοΰ δρόιιου
164

παραμύθια 32. 43, 212, 219, 235,
248, 256, 258, 259, 261, 262, 265 -
294, 295. 318 - παραμύθι (αί-
νιγμα) 340 — παραμύθι (μΰθος)
254 255 — παραμύθι (παροιμία)
307 — παραμύθια αινιγματικά
343 - 345 — διεθνή 284 ευτρά-
πελα 221, 232-235, 255 — ζώων
247, 248, 258 — κοινός τόπος πα-
ραμυθιού 287,288 — εναρξις πα-
ραμυθιοΰ 287, 288 — κατακλείς
287, 288 — τυπικόν 272 — ύφος
232 — πολυγενεσία παραμυθιοΰ
269

παραμυθάς 278, 279, 280, 281, 286,
289,290, 231, 292 — παραμυθοΰ-
δες 290

παραμυθιακή διήγησις" βλ διήγησις
παρανόματα, παρανόμια 366
παραπουλητά 340
Παρασκευή (ημέρα) 201
παρασούμια 366
παράσταοις δραματική 111, 243
παρατσάφαρα 340
παρατσοιίκλ'α 366, 367 — προσω-
πικά 363
παρμάκι (ύβριστικύν σχήμα) 167
Παρμενίδης 7

παρμένος' βλ. νεραϊδοπαρμένος
παροιμιά' βλ. ποροιιιία
παροιιιία 43, 139, 227, 240, 247, 254,
255, 256, 258 263, 276, 295 - 331,
336 342 — (αίνιγμα) 340 - έμ-
μετρος 286 — έϊ ασμάτων 318
παροιμιώδεις διηγήσεις" βλ. διηγή-
σεις — παροιμιώδεις μΰθοί' βλ.
μΰθοι — παροιμιώδεις λέ'ϊεις 326

— παροιμιώδη ονόματα 315 —
παρωνύμια 315 — σκώμιιατα 315

— παροιιικόδεις στίχοι 76 — φρά-
σεις 304, 326 '

παρομοιώσεις 295, 308 — τυπικαί
241 — παραδειγματικαί 240, 241
παριοδίαι 219, 234 — εκκλησιαστι-
κών ασμάτων 38 — παιδικαι 79

— παραμ,υΑιοϋ 233
παρωνύμια 361, 362, 365, 366 — α-
ποτρόπαια 365, 367 — παροιιιιώ-
δη 315 — σκωπτικά 365, 367 —·
χαρακτηριστικά 367 — παρωνύ-
μια ζφων 391 - 393

παρωρίτες' βλ. Καλικάντζαρος

Πάσχα (§σματα) 58

Παΰλος (άπόστ.) 139

Παυσανίας 10, 302

Πενθεσίλεια 104

πεντάλφα 210

Πεντάμορφη 266

περγαλιύ 187

περγάιτα 187

περίαπτον 192

περίδρομος· βλ. διάβολος

περιέργεια 274

περιλοή- βλ. παραλογή

περίπαιγμα 287 — κατοίκων 238 —

χωριών 222, 227, 239, 314
περίστασις 114
περιστατικά άσματα 98
περπεριά 57
Periault Charles 269
Περσεύς 277
πέτρα 132
Πεφταργά 201
Πηνελόπη 179
Πιλάτος (ύβρις) 166
πίλου άφαίρεσις 162, 163
πιμονές 367
πινόμια 367

πλανήταροι" βλ. Καλικάντζαρος
πλαστά άσματα 103 - 107 — πλασταί

διηγήσεις" βλ διηγήσεις
Πλανούδης 11, 327
Πλάτων 141, 252, 279
Πλίνιος 345

Πλούταρχος 10, 105, 339
ποδαρικόν 207
ποιμένες 228
ποιητάρηδες 47, 82, 110
Πολέμων 10
πολιτιστικοί κύκλοι 34
Πολυδεύκης 384
Πολυζιόης 138
πολυλογία 226, 227
πολυχρονεμένος 138
Πολύχρονης 138
πολύχρονος 138

πομπή, πομπιεμένος (ϋβρις) 166
πονηρία 234
•popular antiquities 15
πορνικόν γύναιον 238
ποτήρι 155 — κοινόν 155
Πορφύριος 101, 103
Πούλια (παράδ.) 183, 378 — (όνομα)
382

Πουλολόγος 246
Πρίσκος 152
πρόβατα (ονόματα) 387
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προβλήματα αριθμητικά 349
Πρόδικος 252
Προκόπιος 362

προλογικός 18 — πρόλογος αστείος

234 — (παροιμία) 307
προπόσεις 152 -160
προσαγόρευσις 287
προσευχαί 80 - 81
προσποίησις 226
προσφώνησις 161

προσωποποίησις 204 212—προσω-

ποποιΐα 168, 242
Προφήτης Ηλίας 181, 183
πρωτογονικός 18
πρωτοχρονιά 55, 207
πτηνοί ατρατιώται 216 — πτηνών

ασμα 73
πτώσις έπί πρόσωπον 162
Πυθαγόρας 335 — Πυθαγόρειοι 7,

67, 335
πυρ 192

Πυργούλα" βλ. Νεράιδες
Quintiiianus 2δ3, 299

Ραγίδα" βλ Νεράϊδεε
Ραμαζάνι 279, 284
Rassenpsychologie 29
Ratzel F. 34
ραψφδός 278, 279
ρηγάδες 176

Ρήγαινας αύλή, θησαυρός, λουτρός,

σπήλιος 176
ρήσις 318, 323 — γενική 302, 319 —
μνημονική 325 — πρακτική 322
Riehl 23, 26

ριμαδόροι' βλ ποιητάρηδες

Ρίμες 107-111

ρινός προστριβή 161

ρίπτειν χώμα έπί τής κεφαλής 162

ρόκα 206

Ρωμανός 147

Σαβατογεννημένος 195
Σαμαντίβα' βλ. Νεράιδες
σαμάρκο (ύβριστικόν σχήμα) 167
Σαμοβίλα" βλ. Νεράιδες
Σαμψών 344
Σαπφώ 318

Σαρακηνός 103, 171 — Σαρακηνός

(ύβρις) 166
Σαρακοστή 378
Σαρανταήμερο 290, 378
Σαραντάπηχοι 177. 178
Σαρδανάπαλος 313
σάτυρα 97 — σατυρικά άσματα 96,
97, 215

σβραχνάς- βλ. βραχνάς
Scl^. - Ismail (τουρκ. παραμύθι)
285

Schmidt Bernhard 13
σεβασμός 162
Σειράχ 302, 303
σειριά 362
Σειρήνες 189, 200
Σελήνη- βλ. Φεγγάρι
σιβότης βλ. Καλικάντζαρος
σιδερόχορτο (φυτόν) 184
Σιδώνιός 238

Siedlung (τοπική έγκατάστασις) 20
σιίζης = άχουριέρης 292
Σιμωνίδης 251

σινιάτικος ή σοττεβριάτικος (σκο-
πός) 54
Σιντσιρλή Iπαραμύθι) 286
Σίσυφος 273
Sitte (έθιμον) 26
σιφο'ιτης· βλ. Καλικάντζαρος
σκαντζόχερα (μύθος) 256
σκόρδο 150, 151, 196, 210
Σκύλλα 189

σκυλοπρόσωποε (ύβρις) 166

σκώμμα 215, 216, 217, 218, 219, 221 -
222, 224, 226, 244 249 - παροι-
μιώδες 315
σκωπτικά ανέκδοτα 223 — σκωπτι-
καί διηγήσεις- βλ. διηγήσεις —
σκωπτικά άσΙιατα 215, 367 —
άσμάτια 77, 78, 79 — σκωπτικοί
στίχοι 76
σμερδάκια 190

Σολομών 333, 334 — Σολομώντος

Παροιμίαι 302, 303
σουσούμια 366
Σοφισταί 7
Σοφοκλής 209

Spamer Ad. 23, 24, 25, 28, 29, 30
σπανοί 234
σπεροκαθίσματα 291
Sprache (γλώσσα) 26
Staat (πολιτεία) 27
Stamm (φυλή) 26
Stand (κοινωνική τάξις) 27
σταυροκόπημα 147
Σταυρός 180, 192 — σταυρωτά 156
— σταύρωμα χειρών έπί στήθους
164 — σταύρωμα έπί έπφδών 121
στάχτη 151

Σταχτοπούτα 261, 273, 284
Στέρα" βλ. Γαστέρα
Στεφανίτης καί Ιχνηλάτης 251, 263
Στίλπων (φιλόσοφος) 335
στιχούργημα 318—διηγηματικόν 107
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στοιχεία άναβββηκότα 18 — κατα-

πεπτωκότα 18
Στοιχειό 168,169, 183, 186, 187, 188,
203, 204, 284 - σπιτιού 187 —
φυτών 184 — στοιχειωμένος τό-
πος 187, 188 — στοιχείωσις 188
στοιχεκόδεις ÎSéui 34, 3δ
Στράβων 10
Straparola 269
στράτας (τραγούδια) 51
Στρίγγλα (ύβρις) 166
Στρίγγλες· βλ. Στρίγλες
Στρίγλες 169, 200, 201, 202
Στωικοί 9, 10
Συβαρίται 237
συγκριτική έξέτασις 33, 35
συμβίωμα 18 — συμβίωσις 18
συμβουλαί παραδειγματικοί" βλ. πα-

ρομοιώαεις παραδειγματικοί
συμφωνία διαβόλου - ανθρώπου 203
συναδέλφωσις 153
συναξάριον 180. 185 — Συναξάριον

τοϋ τιμημένου γαδάρου 391
συναπάντημα 162
Συνέσιος 366
συνήχησις 46
σύννεφον (παράδ.) 183
Συντίπας φιλόσοφος 253, 262
Σφίγξ 334

σφύριγμα 203 — σφυρίζω 203 —

σφυρίκτρα 203
σχήμα 161, 162, 163 — ύβριστικόν
167

σχολαστικός 238
Σχόλια εις τούς ποιητάς 10
Σωκράτης 252 — Σωκράτους φυ-
λακή 179

Τάβλας άσματα 51, 114
τάδε βλ. διάβολος
Τάνταλος 273

ταξίδι εναέριο 273 — είί τόν "^δην

273 — τής ψυχής 277
ταπεινότης 274
ταχταρίσματα 71
τεμενάς 164
τέρας 275
Τεύτα 171

τεχνοτροπία 279 — νεοελληνικού

παραμυθιού 286
Thorns William John 15
τζιτζιρόκλικο 64
τηγανίτες 191
Τηλέμαχος 179
ΤιθωνΛς 313
τοπωνύμια 369-376
totem 355

Τούρκοι 225, 228, 230
τραγφδός 271

Traditions populaires 5 — Tradi-

zioui popolari 5
τραμποϋκος 408
τράπεζα κοινή 153
τριμάτηδες· βλ. τρίματοι
τρίματοι 178
τρίστρατον 198
τροπάριο 126
τρόπος (μουσικός) 114
τρύγου άσματα 54
Τρύφων 317
τσάφαρα 340

τσιλικρωτά' βλ. Καλικάντζαρος
τσοπάνικα ή κλέφτικα άσαατα 51,
114

τσουκάλι 166.

Tylor Fd. 7, 15, 16, 18, 269
τύμπανα 203.
τύπος κωμικός 228
Τύχη 205' 207

Ύβρεις 165 - 167, 216

Ύγϊνος 384

ύπερηφάνεια 274

ύπερφυσικόν 247

ύπηρέτης πείσμων 229

ύπόκλισις 162. 163, 164

ίιπολείμματα 269

ύποταγή 162

υφαντικά <£σματα 54

ίίφος εύτραπέλων παραμυθιών 234

— πλατύ διυγηματικόν 288
υψωσις δεξιάς χειρός μέχρι μετώ-
που" βλ. χαιρετισμός

Φαίδρα 104
φαλακρός 238
φάντασμα 203, 204
Φαράλια τής Άτταλειας- βλ. Λάουρα
φασκέλλωμα (ύβριστικόν σχήμα) 167"
βλ. καί μούτζωμα

Φεγγάρι 168, 181, 182. 225, 273 —
φεγγάρια παλαιά 217 — φεγγα-
ριού μαυράδια 170
φθονερός 238
φίδι- βλ. οφεις

φιλαργυρία 223, 224, 225, 226
Φιλιστίων 238
φίλημα 161

Φιλόγελως 220, 236, 237, 239
φιλοδώρημα 154, 159
φιλόσοφος 252
Φιλόστρατος 101
Φλέγων 211
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φλέμονας 124
φλυαρία 274

Φλωρίου καί Πλατσιαφλώρας (μυθ-
ιστόρημα) 286
φούρνος 241

φράσις άσεμνος 192' βλ. καί λέξις
φτύσιμο' βλ. έμπτυσμός
Φυλλάδα τοΰ γαϊδάρου" βλ. Γαδά-
ρου, λύκου καί άλεποϋς διήγησις
φυλαχτάρι σαρανταβλογημένο 196

— φυλαχτόν 198
φύσημα 121

φυτών (παραδόσεις) 184, 393, 394

— όνόματα 184
Φωκυλίδης 301

φωνή 246 — ζώου 73, 74, 243, 403

— μιμήσεις φωνών ζώων 400

Χαιρετισμοί (δώρα) 164 — χαιρετι-
σμός 161 -164 — πελαργού 63,
64 — τέττιγος 64 — χελιδόνος
63, 64
Χαλιμά 334
χαμοδράκια 189, 190
χαμολιός 192

χαρακτήρ αυθόρμητος ή ομαδικός
λαογραφικών στοιχείων 20 — χα-
ρακτηρολογία λαϊκή 30
χαριεντισμός 287
χαριτωιιένε:' βλ. Νεράιδες
Χάρος'21, 103, 211, 212, 319
Χαρσιανός 286
χασίς 278

χειραψία 161, 163 — χειρός άσπα-
σμός 164 — κτύπημα επί τραπέ-
ζης ' 149
χειρονομία 246

χελιδονίσματα 56, 63 — χελιδών 73,

185, 252
χελώνη 258
Χιόνα 175

Χιτοπαδάσσα 251, 253, 263

Χολέρα (άσθέν.) 205 — (ύβρις) 166
χοντροκεφαλιά 274
χορός 267, 276 — χορός μαγικός
121 — χοροϋ άσματα 51, 58, 114
χρησμός 335
Χριστός 171, 180, 202
Χριστούγεννα 55, 378
Χρονικόν τοΰ Μωρέως 110
Χρονογράφος 381

χρυσαφαντάδοι' ϊδέ Καλικάντζαρος

Χρυσόπορτα (παράδ.) 169

Χτικιό (άσθέν.) 205

Χώρες καί τόποι (παραδόσ.) 175

χωρικός 226, 236

χώσματα 340

Ψαλίς 206

Ψελλός Μιχ. 11, 308, 335
ψεύστης 226, 234
Ψιττακοϋ μυθολογίαι 254
ψυχή 187, 207, 208, 211
ψυχολογία τών λαών 35 — ψυχολο-
γική έϊέτασις 35 — ψυχοσιίνθε-
σις 37
ψωμί 153, 196

"Ωρα 133, 376, 382 — κακή 131 —
ωρών μέτρησις έκ τής άνατολής,
μεσουρανήσεως καί δύσεως τοΰ
ήλίου 382
'Ωριά 176 — 'Ωριάς κάστρο (παρά-

δοσις) 176
Ώριγένης 120

Volkskulturkunde 27 — Volkskun-
de 5, 15

Wähler Martin 26, 27
Wagner 241
Weber 241

Wilaraowitz 22, 23, 28
Wundt W. 35
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