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ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

'Από τίνος παρατηρείται και παρ' ήμϊν γενναία ορμή εις τί|ν ερευναν της
Λαογραφίας των διαφόρων ελληνικών χωρών. Τούτο μαρτυρεί τύ πλήθος τών
κατά τόπους εκδιδομένων περιοδικών, τ à όποια ώς ενα τών κυρίων σκοπών της
ιδρύσεως των έταξαν την λαογραφικήν έξερεύνησιν τοΰ τόπου των. Τό αυτό δει-
κνύει και ή αθρόα συμμετοχή συλλογέων εΐς τους λαογραφικούς διαγωνισμούς, τους
προκηρυσσομένους κατ' ετος υπό της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, δια τών όποιων τό
Άρχεΐόν μας επλουτίσθη ήδη μέ άξιολόγους τινάς συλλογάς. 'Αλλ' είναι ανάγκη να
σημειωθή, ότι την προσοχήν τών συλλογέων εϊλκυσαν ανέκαθεν ωρισμένα μόνον
είδη της δημώδους φιλολογίας, Ϊδία τα τραγούδια, αί παροιμίαι και αϊ παρα-
δόσεις" τουναντίον αί λοιπαι εκδηλώσεις τοΰ ψυχικού και κοινωνικού βίου τοΰ
λαού δεν ήρευνήθησαν μέχρι τούδε επαρκώς. Αιτία τούτου είναι, ότι οι πλείστοι
τών συλλογέων, και όταν τύχη να γνωρίζουν τάς οδούς της λαογραφικής έρεύ-
νης, έχουν όμως ελλιπή γνώσιν τής εύρύτητος τού λαογραφικού έργου και έκ
τούτου περιορίζονται εις έξωτερικήν και έπιπολαίαν παρατήρησιν τών φαινομέ-
νων τού βίου τοΰ λαού.

Προς καθοδήγησιν τών επιθυμούντων và συμβάλουν ε'ις τό έργον τής
πλήρους και ακριβούς λαογραφικής εξερευνήσεως τής χώρας Ικρίθη σκόπιμον vù
συνταχθούν ερωτηματολόγια, αναφερόμενα εις τάς κατά παράδοσιν πράξεις και
ενεργείας τού λαού και παρέχοντα σαφείς όπωσούν υποδείξεις τών θεμάτων, περί
τα οποία στρέφεται ή λαογραφική ερευνά. Επειδή δ' ή σύνταξις τών ερωτημα-
τολογίων τούτων γίνεται εκ παραλλήλου προς την επιστημόνικήν κατάταξιν τής
άποθησαυρισθείσης εν τω Λαογραφικω Άρχείω ύλης, διά τούτο ή εκδοσις αυτών
ακολουθεί τάς άνάγκας τής κατατάξεως ταύτης και ουχί κατά πάντα τήν έκ τής
αλληλουχίας τών λαογραφικών φαινομένων ύποδεικνυομένην σειράν

') Τα ερωτηματολόγια ταϋτα εκδίδονται και είς Ιδιαίτερα τεύχη. Tà δύο πρώτα κεφά-
λαια έδημοσιεύθησαν ήδη κατά μέγα μέρος έν τη Έπετηρίδι Έταιρ. Κρητικών σπουδών 1
(1938) 467 κέ.
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Οί μέλλοντες vù χρησιμοποιήσουν τά ερωτηματολόγια πρέπει vù έχουν ΰπ'
δψιν, ότι ταΰτα δεν εξαντλούν τά εξεταστέα ζητήματα και ότι ό ερευνών επί τό-
που τάς συνήθειας τοϋ λαοϋ flu εχη ίσως πολλά ακόμη vù παρατηρήση καΐ ση-
μειώση" αντιθέτως δι'αρκετά εκ των ζητημάτων, των διαλαμβανομένων είς τά
ερωτηματολόγια ήμών, ενδέχεται να μη δύναται vù δοθή ενιαχοϋ άπάντησις.
Άλλ' όταν εχη τις vù διαπιστώση την ΰπαρξιν εθίμου τινός, δεν πρέπει ν' αρκή-
ται εϊς ξηρύν άπάντησιν είς τό τιθέμενον ερώτημα, «ναι» ή «όχι», άλλά vù
παρέχη σαφή και ακριβή περιγραφήν τών τελουμένων. Προς τοϋτο απαι-
τείται οξεία και ασφαλής παρατηρησις, εκθεσις σαφής και λεπτομερής" πολλάκις δ"
ή φωτογραφία είναι σαφεστέρα και διδακτικωτέρα και τής αρίστης περιγραφής.

Δεν πρέπει δε vù διστάζη κάνεις ν' ασχοληθή μέ ΰέμα τι λαογραφικόν και
vù καταγράψη τήν σχετικήν ΰλην, και αν ακόμη tù κατ' αυτό είναι οίλλοθεν γνω-
στά ή δημοσιευμένα. "Οταν εργάζεται τις ευσυνειδήτως, όταν παραλαμβάνη
άμέσως παρά τοϋ λαοΰ, ας είναι βέβαιος, ότι πάντοτε συνεισφέρει κάτι νέον και
άξιον λόγου" πρώτον, διότι τά γλωσσικά μνημεία και αί συνήθειαι τοϋ λαοϋ πα-
ρουσιάζουν πάντοτε παραλλαγάς και δεύτερον, διότι τήν λαογραφικήν ερευναν εν-
διαφέρει τα μέγιστα καΐ ή γεωγραφική εξάπλωσις ενός φαινομένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ

Α'. Γενικά.

α) Πώς ήτο άλλοτε ώργανωμένη ή Κοινότης; Όργάνωσις τής
ασφαλείας και τής αμύνης τοϋ συνοικισμοϋ διό τον φόβον επιδρομής ληστών,
πειρατών ή άτάκτων ορδών (γενιτσάρων, ντελημπάσηδων, 'Αλβανών κλπ.).

1. — Συγκρότησις τοϋ συνοικισμοϋ: συστήματα κατοικιών" κάστρο, πόρτες,
πολεμίστρες, ΰερμίστρες· πύργοι (κονλιες), μπούρτζια, καταφύγια, κρύπται κλπ.

2.—Μέσα καΐ τρόποι αμύνης τοϋ συνοικισμοϋ ή τών εργαζομένων εις τους
αγρούς και τάς αμπέλους : βίγλες, βάρδιες, φυλαχτάδες' μπαϊράκια, φωτάς κλπ.

3.-'Αρχηγία ε'ις τόν αγώνα τής αμύνης κλπ.

β ) Όργάνωσις τής Κοινότητος εν περιπτώσει επιδημίας (χολέ-
ρας, πανούκλας, γρίππης, ευλογίας) ή σιτοδείας. Τρόποι επισιτισμού, άπομό-
νωσις ασθενών, ταφή τών νεκρών κτλ.

γ ) Συνέλευσις τοϋ κοινοϋ ή τών προεστών τής περιφερείας.
(Μάζωξη ή λόντία). Τόπος καΐ χρόνος συνελεύσεως (μεσοχώρι, λιβάδι ή ώρι-



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

I I 1

σμένη εκκλησία). Δικαίωμα συμμετοχής. - Α'ιτίαι συγκλήσεως και θέματα στιζη-
τήσεως. —'Αποφάσεις. Διατάξεις εξ αποφάσεως τής συνελεύσεως' π. χ. τα είσαγό-
μενα εμπορεύματα ν' άφήνωνται επί τρεις ήμέρας είς τήν ελευθέραν αγοράν, κατό-
πιν δ' επιτρέπεται ή χονδρική πώλησις εις εμπόρους (πατάτα Σύρου, Λήμνου κλπ.).
"Εγγραφα σχετικά.

Β'.-"Εθιμα σχετικά μέ τήν διοίκησιν τής Κοινότητος
και τήν διαχείρισιν τής κοινοτικής περιουσίας (Δημόσιον Δίκαιον).

α) Κοινοτικοί άρχοντες και κοινοτικά συμβούλια (άλλοτε και τώρα).

1. —'Ονόματα αυτών, ώς Γέροντες, Πρωτόγεροι, Προεστοί, Έμπροϊστοί,
'Επίτροποι, Σνντυχοι, Κοτζαμπάοηδες κλπ. Γεροντειό, /Ιωδεχάόα, Κλήρα κλπ.

2.—Εκλογή αρχόντων. Τό δικαίωμα τού έκλεξίμου και τού έκλογέως.
(Είς τα Καρδάμυλα τής Χίου π. χ. τό δικαίωμα τούτο είχον μόνον οί λεγόμενοι
πάροικοι, δηλ. οί πληρώνοντες κτηματικόν φόρον, όχι καί οί ναυτικοί, έν δέ τή
πρωτευούση τής νήσου οί δημογέροντες ύπεδεικνύοντο μόνον από ώρισμένα γένη,
τα όποια εκαλούντο τών Μισέδων, δηλ. κυρίων). Τόπος και χρόνος τής έκλογής.
Κόμματα. 'Αναγγελία τού αποτελέσματος ύπό τού κήρυκος. Μπονγιουρδία σχε-
τικά μέ τήν έκλογήν Επιτρόπων. "Εγγραφα διορισμού, πατέντες κλπ. Χρόνος
θητείας, περιπτώσεις παραιτήσεως ή καθαιρέσεως Επιτρόπου ή άλλου άρχοντος.

3. - Έγκατάστασις τών νέων αρχόντων. Πότε καί κατά ποίον τρόπον εγί-
νετο αύτη ; 'Απονομή τιμητικού μανδύου είς τον Κοτζάμπαση νπο τού Άγα (μπι·
νίσι, καφτάνι). — Κατάργησις παλαιοτέρων διατάξεων και διακήρυξις έτερων υπό
τών νεωστί εκλεγέντων αρχόντων.

4.—"Εργα και εξουσία δημογερόντων:

1) ή κατανομή τών φόρων μεταξύ τών πολιτών και ή εΐσπραξις αυτών,

2) ή ενοικίασις τών βουνών καί τών λιβαδιών τής Κοινότητος,

3) ή φύλαξις τού τόπου από καταπατήσεις ξένων,

4) ή εκδίκασις τών αναφυομένων διαφορών κληρονομικού δικαίου κλπ.,
(ή Εσωτέρα), ό κολασμός τών άτακτούντων (τό ζάφτι στονς Άτακτους) κτλ.,

5) ή εκτίμησις τών άγροζημιών καί ό καθορισμός προστίμων,

6) τ' αγορανομικά εργα (έπίβλεψις τής ακριβείας τών σταθμών, καθορι-
σμός τής τιμής τού κρέατος κλπ.),

7) ό καΐ)ορισμός τής ενάρξεως τών γεωργικών εργασιών (σποράς, θερι-
σμού, τρυγητού κλπ.),

8) ό διορισμός τών κατωτέρων αρχών, τών επιτρόπων τών εκκλησιών,
τών εφόρων τών σχολείων κτλ.
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5.-Αί άπολαβαί τών δημογερόντων, αί νόμιμοι (τό γεροντιάτικο) και τά
λεγόμενα τυχερά (πρβλ. χαραμοφάδες). Ό Επίτροπος Σύρου λ. χ. ελάμβανεν
ετησίως 60 γρόσια, αλλ' είχε και εκτάκτους προσόδους (ίντζέρτα).

6.-Έργα και εξουσία άλλων ειδικών αρχών, π. χ. τής εκκλησιαστικής Επι-
τροπής, τής σχολικής 'Εφορείας κλπ.

7.-Λογοδοσία αρχόντων, παράδοσις λογαριασμών ενώπιον τής συνελεύ-
σεως τοϋ λαού.

β ) 'Υπάλληλοι και ΰπηρέται τοϋ κοινού.

1. —Ό νοτάριος ή καντζιλλιέρης, συμβολαιογράφος «βαλμένος από τό
Κοινόν», οί λογαριαστάδες, διά νά καταστρώνουν τά «τεφτέρια», δ επιστάτης
τον γιαλού (έν Σύρω) διά τον ελεγχον τών εισαγομένων εμπορευμάτων καϊ τήν
επιβολήν τής καθάρσεως (καραντίνα), ό επιστάτης τον χωρίον ήτοι «απάνω είς
τές ζημιές» κτλ.

2. — Κήρυκας, διαλαλητής ή διαναλητής, κεχαγιάς, ντελάλης. Κράχτης, ση-
μαντηράδες κλ. Τρόποι διαλαλήσεως, τυπικαί άρχαΐ και κατακλείδες (π. χ. Προσ-
ταγή άπό τΙς γέροντες κι άπε τις άντζάδες... Άκοντεν, πάροικοι ; Χίος).

3. - Φυλακές, νυχτοφύλακες, πασβάντες, βιγλιάρηδες (εν Σύμη), πορτάρισσα
(έν Χίω), φυλαχτάδες (έν Θεσσαλία).

4. - Δραγάτες, βαργιάνοι (Ικαρία), γλεπιοι (Σύμη), κρισεντάρηδες (Κυδω-
νίαι). Σήματα προς δήλωσιν τής περιφερείας, τήν οποίαν έκαστος επιτηρεί κλπ.

5. — Άγελαδάρης, βουδοβοσκός (Ικαρία), κατσικάρης κλπ.

6.—Νεροκράτης, νεροφόρος, ό κανονίζων τήν διανομήν τοϋ νεροϋ.

γ ) Φόροι κοινοτικοί και τρόπος είσπράξεως αυτών. Είδη φόρων:
τό βοϊδιάτικο, τό τουλονμιάτικο, τό τοπιάτικο, τά ντατσερικά κτλ. Μάννα, τό μη-
τρωον τών φορολογουμένων. Εισπράκτορες φόρων. "Εγγραφα σχετικά με τήν
κατανομήν και ε'ίσπραξιν τών φόρων επί Τουρκοκρατίας.

δ ) Είσφοραί δι'είδικούς σκοπούς:

1) διά τήν έκκλησίαν ή διά τά μοναστήρια και τους πτωχούς (πανταχονσα),

2) διά τόν ίερέα (τά παπαδικά, το δημοδιο (Λήμνος), ή λειτουργία κτλ.),

3) διά τόν αρχιερέα (τό στεφανιάτικο, τά φιλότιμα, τά μπατίκια τών παπάδων),

4) διά τόν διδάσκαλον τοϋ χωρίου, (τό δεντεριάτικο ή σαββατιάτικο),

5) διά τόν αγροφύλακα, τόν άγελαδάρην κτλ.,

6) διά τόν σιδηρουργόν (γύφτον),

7) διά κοινοτικά εργα κτλ.

Τρόπος καταβολής τής είσφοράς: είς είδος ή είς χρήματα, κατά περιτρο-
πήν ύφ' εκάστου τών μελών τής Κοινότητος κτλ.
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ε ) Νομή κοινοτικών κτημάτων. 'Ελευθερία νομής.

1.-Πώς γίνεται ή διανομή τών κοινοτικών αγρών καί λιβαδιών μεταξύ
τών κατοίκων τού χωρίου ; Δια κλήρου ή κατά τό δικαίωμα τής προτεραιότητος ;
(Είς τήν Παρπαριά τής Χίου π. χ. ό,τι έπρόφθανε καθείς ν ανλαχιάο^ χαι và
αταυρώσ}] με τα βόδια τον, αυτό εδικαιούτο να τό σπείρη). 'Έγινε ποτε νέα δια-
νομή κοινοτικής ή δημοσίας γής είς τόν τόπον σας και κατά ποΐον τρόπον ;

2.—Ό καταλαμβάνων κοινοτικήν γήν αποκτά δικαίωμα πολυχρονίου κατο-
χής ; Καταβάλλει ένοίκιον δι' αυτήν ; (Είς τα Κριτσά λ.χ. Κρήτης, δν «φήση κα-
νείς επί τριετίαν άκαλλιέργητον τό χωράφι πού κατέλαβε, χάνει τό δικαίωμα τής
κυριότητος" τα δένδρα όμως, πού έφύτευσεν είς αυτό, μένουν είς τήν κατοχήν του).

3. - ΙΙώς κανονίζεται ή ελευθέρα βόσκησις τών ζωων (βοδιών, προβάτων
κλπ.) εις τα θερισμένα χωράφια ή είς τά τρυγημένα αμπέλια τού χωρίου ; (ά.τοΛ'-
otà έν Αίτωλία, άξαπολνοώνας εν Ίκαρίςι, ξαπολ'της εν Λήμνω, στημος εν Λα-
κωνία). Δικαιούται ό ιδιοκτήτης vex περίφραξη τό χωράφι του καί να εμπόδιση
τήν βόσκησιν τών κτηνών τών κατοίκων; "Αλλα έθιμα περί βοσκής.

4. - Διαχείρισις τής Ικκλησιαστικής περιουσίας (βακουφικά κλπ.)

ç ) Λέξεις καί φράσεις σχετικοί μέ τήν δργάνωσιν τής Κοινό-
τητος' π. χ. ψνχονμέτρ' = ή απογραφή (έν Αίτωλία)' οννέλεψη ή μάζωξη ή
λάντζα - ή γενική συνέλευσις' γεροντομάζωξη = ή συνεδρία τών Γερόντων" ή
μάννα = τό κτηματολόγιον" τό πονγγι της χώρας, τό Ρεγίοτρο, τά Ιντζέρτα, ή
καταβολή, ό Κωροσπότζης, είσπράκτωρ διοριζόμενος υπό τής Κοινότητος έν
Πόντω κτλ.

Γ'. "Έθιμα έμφαίνοντα προτέραν κατά γένη ή πατριάς
διαίρεσιν τσΰ χωρίου.

α) Εκλογή δημογερόντων έξ ώρισμένων μόνον γενών" π. χ. είς
τά Καρδάμυλα τής Χίου έξελέγοντο κατ' ετος τέσσαρες Γέροντες, είς εξ εκάστου
γένους τών Πονηράδων, τών Άσπιώτηδων, τών Κυμινάδων, τών Νικολούδων.
Σχηματισμός συμβουλίου άπό τά μέλη ώρισμένων γενών" π.χ. έν Πάργςι of φά-
ρες ήσαν 17, από τά μέλη δ' αυτών έσχηματίζετο συμβούλιον.

β) Κοινός άγιος, ιδιαιτέρα έκκλησία" π.χ. είς τήν Χιμάραν κάθε πα-
τριό είχε τήν έκκλησίαν της καί τόν ίερέα της. - Έκκλησίαι οίκογενειακαί.

γ) Κοινά γεύματα τών κατοίκων τού χωρίου είς πανηγύρεις είς
τόν περίβολον τού ναού ή υπό μεγάλα δένδρα" είναι ή θέσις ώρισμένη καί αμετά-
βλητος δι' εκάστην οίκογένειαν κατ' αυτά ; Υπάρχει σχέσις συγγενική μεταξύ τών
οίκογενειών, πού κάθηνται πλησίον αλλήλων ; 'Εγείρονται κατά τά γεύματα ταύτα
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προπόσεις και υπό τίνων και κατά ποίαν σειράν ; Μήπως κατά τήν τάξιν τοϋ
γένους ή τής ηλικίας ;

δ ) Μάχαιρα οικογενειακή, διά τής οποίας σφάζονται οί χοίροι κατά
σειράν εις όλα τά σπίτια τής οικογενείας (έν Πλάτση Μάνης). Έστίασις τών με-
λών τής οικογενείας κατά τά χοιροσφαξίματα.

ε ) Κοινοί τάφοι διά τά μέλη ενός και τοϋ αύτοΰ γένους.

Δ'. Διάκρισις κοινωνικών τάξεων.

α ) Όνόματα :

Νικλιάνοι και φαμέγιοι, μεγαλογενήτες κι άχαμνόμεροι έν Μάνη' *Αφεν-
τάδες και πονχειριοί, κνράδες και πονχειριες έν Μελενίκω' Φερεφέοι και τό τσόλι
ή παρταλοζούποννο έν Σωζοπόλεΐ' Πάροικοι και κουτζουφλά έν Χίω' Άρχον-
ται, παρακατινοί, χωριάτες έν Θήρη:" Καλόσειροι και κακόσειροι είς τά Σφακιά"
ΙΪΙεσαρία, ή μεσαία τάξις έν Λέσβω" Σαρτονριά, ό όχλος, ή φτώχεια έν Δημη-
τσάνη κτλ. — Προσωνυμίαι τιμητικαί : Μισέ, κυρ, κνράτζα, κοκκώνα κτλ.

β) Γνωρίσματα διακριτικά τής τάξεως" π.χ. ή κολαινα, ύφασμα χρυ-
σοΰφαντον τών δώδεκα Κανακαρών τής Κάσου κατά παλαιοτέρους χρόνους, τό
ταρακλι τών 'Αθηναίων αρχοντισσών κλπ. — Προνομιούχος θέσις έν τή έκκλησίςι κ.ά.

γ) Ποΰ ένεκα τής διακρίσεως ταύτης δεν ύπήρχεν έπιγαμία μεταξύ τής
ανωτέρας και τής κατωτέρας τάξεως ;

Ε'. - Κοινωνικαι σχέσεις και κοινωνική εθιμοτυπία.

α) Συμμετοχή ξένων είς οικογενειακός έορτάς.

1.-Επισκέψεις. Κοινωνική έθιμοτυπία: υποδοχή, χαιρετισμοί και εύχαί,
φιλήματα" προπομπή (ξεπροβόδισμα), εύχαί κατ' αυτήν" προσφοραΐ (κεράσματα,
φιλέ ματ α).

2. - Συμπόσια είς διαφόρους έορτάς, κατά τά χοιροσφάγια και εις όίλλας
περιστάσεις : φιλειά, ξεφάντωμα, ξεφαντωσιά κτλ.

β ) Δώρα"· άποδοσίμι, σκοντελικό, ξτελιάτκο (έν Λήμνω), πέτσα ή δίσκος
κλ. τό μαγείρευμα πού στέλλεται ως δώρον εις συγγενείς, γείτονας καί φίλους.

γ) Εσπερίδες: άπουσπερίδα, ποσπέρι, νυχτέρι, παρακά&ι, βεγγέρα, κα-
λεστική, παρακαμούδα κτλ. Τραγούδια, χοροί καί παιγνίδια κατ' αύτάς.

δ ) Ό έκ τής συμμετοχής τραπέζης δεσμός" πρβλ. εφάγαμε ψωμί κι
άλάτι μαζί, ψωμόφιλος, ψωμοπάτης κλ. Οί λησταί δεν κακοποιούν ανθρώπους τοϋ
σπιτιού, όπου έφαγαν ψωμί, ούτε παίρνουν ψωμί από τό σπίτι πού έπάτησαν.
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ε ) Ό σεβασμός πρός τους γέροντας και τους κατέχοντας άνωτέραν
κοινωνικήν θέσιν. Προσφωνήσεις αυτών, τιμητικά! διακρίσεις.

ς" ) Διακοπή τών κοινωνικών σχέσεων κατόπιν κοινής συμφωνίας διά
κοινήν βλάβην, δια κακούς τρόπους κτλ.

Τ'. 'Αλληλοβοήθεια καί συνεργασία.

α) Εις υποθέσεις ιδιωτικός:

1.-Βοήθεια ε'ις τήν καλλιέργειαν αγρού ή αμπέλου, εις τόν θερισμόν ή
τόν τρυγητόν, εις τήν συλλογήν έλαιών, είς τήν μεταφοράν ξύλων ή δοκών,
μυλοπετρών κλπ., εις τό ξάσιμο και τό γνέσιμο τών μαλλιών, είς τό σπάσιμο
αμυγδάλων κλπ. προπάντων είς ήμέρας εορτών (μικρόακολες, άλαψράσκολες).
Πώς βοηθείται ό πτωχός πού θέλει νά συστήση ποίμνιον ;—Τρόποι προσκλήσεως.
Ύποχρέωσις τοϋ προσκαλοϋντος νά φιλεύση τούς βοηθούς του.--Όνομασίαι :
ΙΙαρακαλιά (Αίτωλ.), κάλεσμα (Σκύρος), κρασοφιλειά ή ξέλααη (ΓΙελοπόν.), αγγα-
ρεία ή άγγαρικοί, ξάστρονσες, σπάστρούσες (Άν. Κρήτη), ληνοβόη&ο (Αράχοβα),
παρασπόρι (Λακωνία), μεντζι (Θρ(?κη), γιαρντίμ (Λήμνος) κτλ.

2. —Βοήθεια εις τό κτίσιμο σπιτιού: μεταφορά ξύλων, λίθων, πλακών κλπ.

3.—Αλληλοβοήθεια, όταν δύο οίκογένειαι συμφωνούν νά έργάζωνται άπό
κοινού έναλλάξ εις τά κτήματά των, δηλ. τήν μίαν ήμέραν ή εβδομάδα είς τά
κτήματα τής μιάς καί τήν άλλη ν εις τά τής άλλης (Αντιβόΰεια έν Εύβοίοι, δανει-
καριες έν Κορώνη, αργάτες δανεικούς έν Άν. Κρήτη, δαν'καριά έν Λέσβίρ, κονα
έν Κύπρω). Βόσκησις τών ζφων μέ τήν σειράν (βοσκειό).

4. 'Αλληλοβοήθεια κατά τά χοιροσφάγια διά τήν παρασκευήν παστών κλπ.
Συνήθειαι κατ' αυτά.

β) Είς έκτέλεσιν κοινοτικού έργου:

1.-'Αγγαρεία διά τήν κτίσιν έκκλησίας, σχολείου, γεφύρας ή διά τήν κα-
τασκευήν δρόμου, υδραγωγείου κλπ.

2. - 'Αγγαρεία διά τήν καλλιέργειαν κοινών κοινοτικών κτημάτων" π. χ. τό
χωράφι τής έκκλησίας εις τήν 'Αμανήν τής Χίου οργώνουν 60-70 ζευγάρια
μαζί' ή ήμέρα ωρίζετο άλλοτε υπό τών δημογερόντων.

3. — Παγάνα ή παγανιά. Κοινή έξοδος τών χωρικών εις καταδίωξιν λύκου,
ληστοϋ, φυγοδίκου ή εις άναζήτησιν απολεσθέντος ή κλαπέντος ζωου. — Τιμαί
καί άμοιβαί άνδραγαθήσαντος (π. χ. διά φόνον άρκτου" περιφορά τοϋ δέρματος
υπό τοϋ φονεύσαντος αυτήν και φιλοδωρήματα τών χωρικών).

4. - Βάρδιες διά τήν φύλαξιν τού χωρίου είς περιπτώσεις κινδύνου κλπ.
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Ζ'. Φιλοξενία.

«) Τό εθιμον τής φιλοξενίας.

1.-Ποίος θεωρεί ύποχρέιοσίν του να φιλοξενήση τόν ξένον; ό πρώτος
(τυναντήσας ή ό εύπορώτερος τών κατοίκων ; Είς χωρία τινά τής Κύπρου ό ξέ-
νος φιλοξενείται έκ περιτροπής μίαν ήμέραν ύφ' εκάστου, οί δέ λοιποί κάτοικοι
αποστέλλουν είς τήν οίκίαν τοΰ φιλοξενούντος κρασιά, φαγητά κλπ. Ό ξένος
οφείλει vù έπισκεφθή δλας, εί δυνατόν, τάς οΙκίας τοΰ χωρίου. 'Ομοίως εν
Χίψ. Δώρα κατά τήν άναχώρησιν αύτοϋ.

2. - Υπάρχει ή συνήθεια νά ζυμώνουν καί «κονλλουρονλα τον Χρίστου»
(Αράχοβα) ή yà βγάζη ό οικοδεσπότης άπό τό φαγητόν τής οίκογενείας μερίδα
δια τόν ξένον, πού ενδέχεται và περάση ; (πάρτε τον Χρίστου έν *Ικαρί$). Πώς
διατίθεται ή μερίς αύτη ; Μοιράζεται τήν επομένην εις τούς πτωχούς ; — Πρόσ-
κλησις είς τήν τράπεζαν τού τυχόντος διαβάτου (Μονοκάμπι Ικαρίας).

3.—Ξενώνες, Ιδιαίτερα δωμάτια δια τούς διαβατικούς ξένους (άμιλικο έν
Ήπείρω).

4. — Δοξασίαι περί φιλοξενίας' π. χ. ό προσφέρων ποτήριον ύδατος είς ξέ-
νον δροσίζει τούς συγγενείς του είς τόν Κάτω Κόσμον.

β ) Ξενηλασία. "Ελήφθη τυχόν απόφασις να μή γίνωνται δεκτοί είς τό
χωρίον οί ξένοι ; Έκ τίνος αίτιας ;

Η'. Ό βίος έν τη ξενιτείςι.

α ) Έθιμα κατά τήν άποδημίαν.

Τά ξεκινήματα (κανίσκι ή ζύμωμα τών συγγενών καί φίλων), τό ξεπροβόδισμα.
Είς τήν "Ηπειρον οί συγγενείς παίρνουν κλαδιά κρανιάς ή κέδρου άπό τό μέρος,
όπου έγινεν ό χωρισμός, καί τά κρεμούν είς τήν θύραν τοΰ σπιτιού. Άλλοΰ, όταν
ό ξενιτευόμενος βγαίνη άπό τό σπίτι, χύνουν στο κατώφλι νερό (νόμισμα ;) καί
τήν ήμέραν έκείνην δεν σκουπίζουν. Εύχαί κατά τό ξεπροβόδισμα. "Αλλαι συνήθειαι.

β ) Ή ξενιτειά.

Τά καλοκινήματα (γλυκά καί άλλα δώρα πρός τόν ξενιτεμένον), παράκλη-
σες, άναμμα καντηλιών σ έρημοκλήσια κτλ. Τ ' Αγνάντεμα, έξοδος είς τήν θέ-
σιν, όπου εγινεν ό αποχωρισμός. Μέσα αλληλογραφίας· δίστιχα και διάφορα εκ-
φραστικά μέσα.

γ ) Ό γυρισμός.

1.-Γά σχαρήκια. Κροΰσις τοΰ κώδωνος τής εκκλησίας, πυροβολισμοί κλ.

2. - Τά ίρχονμενα, τά καλωσορίσματα. Κανίσκι, επισκέψεις.
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3.-Ή πρώτη έπίσκεψις τοΰ ξενιτεμένου είς τήν έκκλησίαν. ΕΙς τήν Ίθά-
κην τοΰ προσφέρουν ματσέτο, μικράν άνθοδέσμην έπι δίσκου, άλλοΰ τόν ραντί-
ζουν μέ άρωμα, αυτός δέ δίδει Ικτακτον είσφοράν.

δ ) Δοξασίαι περί τής ξενιτείας. Ό θάνατος έν τη ξένη. Παροιμίαι καί
τραγούδια τής ξενιτειάς.

Θ'. Ή οικογένεια καί at μεταξύ τών μελών αύτής σχέσεις.

α ) 'Ονόματα τών μελών τής οίκογενείας:

Ό πατέρας, δ κύρης, ο αφέντης, δ αφεντίτσης, δ φιντάς, δ μπαμπάς κτλ.
Ή μητέρα, ή μάννα, μά. Ό πάππους, δ νάνος, δ μεγάλος, δ λνκοπάππος κτλ.
Ή γιαγιά, ή νόνα, ή κυρούλα, ή κύρω, μαννή, μαννίτοα, μάκω, μακούσω, μα-
μάννα, καλομάννα, καλημά, καλήνα, ή μεγάλη, ή λυκομάννα κτλ. Ό άδερφός, δ
κυρίτσης, δ γιάγιας κτλ. "Η άδερφή, ή πούλα, ή τσατσα κτλ. Ό #ειός, ό μπάρ-
μπας, ό λάλας, δ τσίταης κτλ. Ή ύειά, ή αμνια κτλ. Τά λνκοπρόγονα κτλ.

β ) Προσωνυμίαι καί προσφωνήσεις.

1. Πώς προσωνυμεΐται ό σύζυγος υπό τής γυναικός; Πώς ή σύζυγος υπό
τοΰ ανδρός ; π. χ. εκείνος (Άν. Κρήτη), αυτός, δ δικός μου, ό πατέρας μας,
ό πατέρας τών παιδιών ("Ηπειρος), 6 έμάς (Μεσαρά), ό Άν&ρωπός μου (Σύμη),
ό νοικοκύρης μου κτλ. Ή φαμίλια μου, ή δική μου ή μέ τό άνδρωνυμικόν.

2. Πώς προσφωνείται ό πενθερός καί ή πενθερά, ό άνδράδελφος καί ή
άνδραδέλφη υπό τής νύμφης καί αυτή ύπ' έκείνων ; π. χ. 'Αφέντη, πατέρα, μάννα,
κυραμάννα, κυράτσα κτλ.

3. Πώς προσφωνούνται οί μεγαλύτεροι αδελφοί υπό τών μικροτέρων ;

γ ) Δικαιώματα καί καθήκοντα τών μελών τής οίκογενείας.

1. —Ή πατρική καί ή μητρική έξουσία.

2. - Ή θέσις τοΰ πρωτοτόκου υίού ή τής πρωτοτόκου κόρης έν τή οίκογενείι/.

3.-Ή θέσις τοΰ ύστεροτόκου (στερνοπαίδι, στερνοκούκκι, μανάρι).

4. - Ή θέσις τοΰ πενθερού καί τής πενθεράς απέναντι τής νύμφης καί τού
γαμβρού.

Γ. Ή θέσις τής γυναικός.

α ) Έν τω οΐκω.

1. —Πώς θεωρείται ή άπόκτησις θήλεος τέκνου; Πώς ό πρόωρος ί)άνα-
τος κοριτσιού ; Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι σχετικαί μέ τήν κόρην" π. χ. ξενο-
γωνιά, ξενοφοκοϋ, τό αδύνατο μέρος. Καλότυχη, που τήν πάντρεψες με μια
πήχη πανν'ι μονάχα! (δια κορίτσι πού απέθανε νήπιον).
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

Ζ'. Φιλοξενία.

α) Τό έθιμον τής φιλοξενίας.

1. - Ποίος θεωρεί ύποχρέωσίν του νά φιλοξενήση τόν ξένον ; ό πρώτος
συναντήσας ή ό εύπορώτερος τών κατοίκων ; ΕΙς χωρία τινά τής Κύπρου δ ξέ-
νος φιλοξενείται έκ περιτροπής μίαν ήμέραν ύφ' εκάστου, οί δε λοιποί κάτοικοι
αποστέλλουν είς τήν οίκίαν τοϋ φιλοξενούντος κρασιά, φαγητά κλπ. Ό ξένος
οφείλει νά έπισκεφθή δλας, εί δυνατόν, τάς οίκίας τοΰ χωρίου. 'Ομοίως έν
Χίω. Δώρα κατά τήν άναχώρησιν αύτοϋ.

2. - Υπάρχει ή συνήθεια νά ζυμώνουν καί «κονλλονρονλα τον Χρίστου»
('Αράχοβα) ή yà βγάζη ό οικοδεσπότης από τό φαγητόν τής οίκογενείας μερίδα
διά τόν ξένον, πού ενδέχεται νά περάση ; (πάρτε τον Χριστον έν Ίκαρίςι). Πώς
διατίθεται ή μερίς αύτη ; Μοιράζεται τήν έπομένην εις τούς πτωχούς ; - Πρόσ-
κλησις είς τήν τράπεζαν τοϋ τυχόντος διαβάτου (Μονοκάμπι Ικαρίας).

3.-Ξενώνες, Ιδιαίτερα δωμάτια διά τούς διαβατικούς ξένους (αμιλικό έν
Ήπείρφ).

4. — Δοξασίαι περί φιλοξενίας" π. χ. ό προσφέρων ποτήριον ύδατος εις ξέ-
νον δροσίζει τούς συγγενείς του είς τόν Κάτω Κόσμον.

β ) Ξενηλασία. Ελήφθη τυχόν άπόφασις νά μή γίνωνται δεκτοί εϊς τό
χωρίον οί ξένοι ; Έκ τίνος αίτιας ;

Η'. Ό βίος έν τη ξενιτείςμ

α ) "Εθιμα κατά τήν άποδημίαν.

Τά ξεκινήματα (κανίσκι ή ζύμωμα τών συγγενών καί φίλων), τό ξεπροβόδισμα.
Είς τήν "Ηπειρον οί συγγενείς παίρνουν κλαδιά κρανιάς ή κέδρου από τό μέρος,
όπου έγινεν ό χωρισμός, καί τά κρεμοΰν είς τήν θύραν τοϋ σπιτιού. 'Αλλού, όταν
ό ξενιτευόμενος βγαίνη άπό τό σπίτι, χύνουν στό κατώφλι νερό (νόμισμα ;) καί
τήν ήμέραν έκείνην δεν σκουπίζουν. Εύχαί κατά τό ξεπροβόδισμα. "Αλλαι συνήθειαι.

β ) Ή ξενιτειά.

Τά καλοκινήματα (γλυκά καί άλλα δώρα πρός τόν ξενιτεμένον), παράκλη-
σες, άναμμα καντηλιών σ' ερημοκλήσια κτλ. Τ' άγνάντεμα, έξοδος είς τήν θέ-
σιν, όπου έγινεν ό αποχωρισμός. Μέσα αλληλογραφίας' δίστιχα και διάφορα έκ-
φραστικά μέσα.

γ ) Ό γυρισμός.

1 '-Τά σχαρήχια. Κροϋσις τοΰ κώδωνος τής έκκλησίας, πυροβολισμοί κλ.

2. - Τα έρχούμενα, τά καλωσορίσματα. Κανίσκι, επισκέψεις.
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3.-Ή πρώτη επίσκεψις τοΰ ξενιτεμένου είς τήν έκκλησίαν. ΕΙς τήν Ίθά-
κην τοΰ προσφέρουν ματσέτο, μικράν άνθοδέσμην έπί δίσκου, αλλού τόν ραντί-
ζουν με άρωμα, αυτός δέ δίδει Ικτακτον είσφοράν.

δ ) Δοξασίαι περί τής ξενιτείας. Ό θάνατος εν τή ξένη. Παροιμίαι καί
τραγούδια τής ξενιτειάς.

Θ'. Ή οικογένεια καί at μεταξύ τών μελών αΰτής σχέσεις.

α ) 'Ονόματα τών μελών τής οίκογενείας:

Ό πατέρας, ό κύρης, δ αφέντης, ό άφεντίτσης, δ φιντάς, ό μπαμπάς κτλ.
Ή μητέρα, ή μάννα, μά. Ό πάππους, ό νάνος, ό μεγάλος, ό λυκοπάππος κιλ.
Ή γιαγιά, ή νόνα, ή κυρούλα, ή κύρω, μαννή, μαννίτσα, μάκω, μακούσω, μα-
μάννα, καλομάννα, καλημά, καλήνα, ή μεγάλη, ή λυκομάννα κτλ. Ό Αδερφός, Ο
κυρίτσης, δ γιάγιας κτλ. "Η Αδερφή, ή πούλα, ή τσατσά κτλ. Ό ΰειός, δ μπάρ-
μπας, δ λάλας, δ τοίτοης κτλ. Ή ύειά, ή άμνια κτλ. Τά λυκοπρόγονα κτλ.

β ) Προσωνυμίαι και προσφωνήσεις.

1. Πώς προσωνυμεΐται ό σύζυγος υπό τής γυναικός ; Πώς ή σύζυγος υπό
τοΰ ανδρός; π. χ. εκείνος (Άν. Κρήτη), αυτός, ό δικός μου, 6 πατέρας μας,
ό πατέρας τών παιδιών ("Ηπειρος), ό ίμάς (Μεσαρά), ό ανθρωπός μου (Σύμη),
ό νοικοκύρης μου κτλ. Ή φαμίλια μου, η δική μου ή μέ τό άνδρωνυμικόν.

2. Πώς προσφωνείται ό πενθερός και ή πενθερά, ό άνδράδελφος καί ή
άνδραδέλφη υπό τής νύμφης καί αύτή \ιπ'έκείνων ; π. χ. 'Αφέντη, πατέρα, μάννα,
κυραμάννα, κυράτσα κτλ.

3. Πώς προσφωνούνται οί μεγαλύτεροι αδελφοί υπό τών μικροτέρων ;

γ ) Δικαιώματα καί καθήκοντα τών μελών τής οίκογενείας.

1. — Ή πατρική καί ή μητρική έξουσία.

2. — Ή θέσις τοΰ πρωτοτόκου υίοΰ ή τής πρωτοτόκου κόρης έν τή οίκογενείί/:.

3. — Ή θέσις τοΰ ύστεροτόκου (στερνοπαίδι, στερνοκούκκι, μανάρί).

4. - Ή θέσις τοΰ πενθεροΰ καί τής πενθεράς απέναντι τής νύμφης καί τοΰ
γαμβρού.

Γ. Ή θέσις τής γυναικός.

α ) Έν τω οΐκω.

1. —Πώς θεωρείται ή άπόκτησις θήλεος τέκνου; Πώς ό πρόωρος {θάνα-
τος κοριτσιού ; Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι σχετικαί μέ τήν κόρην' π. χ. ξενο-
γωνιά, ξενοφοκοϋ, τό Αδύνατο μέρος. Καλότυχη, που τήν πάντρεψες /à μι<\
πήχη παννΐ μονάχα! (διά κορίτσι πού απέθανε νήπιον).
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2. Εις ποίαν ήλικίαν συνήθως οί γονείς ΰπανδρεΰουν τάς θυγατέρας των;
Λαμβάνεται νπ όψιν ή "θέλησις τής κόρης δια τήν σύναψιν συνοικεσίου ; Τί γί-
νεται, αν ή κόρη άκολουθήση τόν έκλεκτόν της ; 'Αποξενώνεται;

3. - Πόθεν προσωνυμειται ή ΰπανδρος γυνή ; εκ τοΰ ονόματος τοΰ ανδρός
ή τής οικογενείας του ; ή έκ τοΰ ονόματος τοΰ πατρός της ; Πρβλ. Γιάνναινα,
ή γυναίκα τοΰ Γιάννη, Γιαννακόνυφη, ή νύφη τοΰ Γιαννάκου, ή Κατέρω Κώ-
στα, ή κόρη τοΰ Κώστα (έν Χιμάρς:).

4.-Είς ποίας περιπτώσεις τουναντίον τά παιδιά καί αυτός ό σύζυγος
προσωνυμοΰνται από τό όνομα τής γυναικός; π.χ. ό Γιάννης τής Βασίλως.

5.-Θέσις τής γυναικός έν τή τραπέζη. Παρακάθηται ή γυνή, όταν είναι
ξένος είς τό τραπέζι ; Παρουσιάζονται αί άδελφαί τής μνηστής κατά τά αρρα-
βωνιάσματα ;

(5. - 'Αποκτά η γυνή μεγαλυτέραν έκτίμησιν καί αξίωμα μετά τήν άπόκτη-
σιν τέκνου καί μάλιστα άρρενος ; Ποία ή θέσις της, δν άποδειχθή στείρα ;

β ) 'Εν τ ή κοινωνία.

1. —"Εξοδος τής γυναικός έκ τής οικίας. Εξέρχεται ή κόρη ή ή νέα γυ-
ναίκα μόνη ή πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε άπό τόν πατέρα, τόν άδελφόν ή
τόν σύζυγον ; Ποία ή συνήθεια σήμερον καί ποία πρό 40-50 ετών ;

2. —Πηγαίνουν τά κορίτσια εις τήν Έκκλησίαν κατά τάς Κυριακάς ή μό-
νον εις μεγάλας έορτάς ; Ποία ήτο ή συνήθεια άλλοτε; Ποΰ έστέκοντο;

3. —"Οταν πηγαίνουν ή έπιστρέφουν άπό τή δουλειά ή άπό τό πανηγύρι,
πηγαίνουν ό μέν άνδρας καβάλλα εις τό ζώον, ή δέ γυναίκα πεζή ; Φορτώνεται
ή γυναίκα ξύλα καί άλλα βάρη είς τήν ράχιν ;

4.-Έορταί γυναικών. Πότε και πώς γίνονται ανται ;

5.-Λέξεις, φράσεις και παροιμίαι περί κοινών γυναικών' π. χ. πολιτική,
παστρική, κανκα, μορόζα, σινιόρα κτλ.

ΙΑ'. "Ιδιαι κοινωνίαι.

α ) Άδερφοποιτοί. Βλ. Ζητήματα Λαϊκού Δικαίου, BT'.

β ) Κλέφτες καί λησταί. Τά ιδιαίτερα νόμιμα και εθιμά των.

1. —Σεβασμός τών άνθρώπων τοΰ σπιτιού, όπου ό ληστής εψαγε ψωμί.

2.-Σεβασμός τών ξένων γυναικών. Ύποστήριξις τών άδυνάτιον.

3.-Εξαγορά αίχμαλώτου, λύτρα, δώρα κτλ.

4.-Τιμωρία καταδοτών \>πό ληστών. Τρόποι παραδειγματισμού.

5.-AÎ σφραγίδες τών ληστών. Αίμα άντί μελάνης κτλ.

γ ) Αδελφάτα. Έταιρεΐαι μοναχών ζώντων κοινοβιακώς. Έθιμα αυτών.
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IB'. Συντεχνίαι καί σωματεία. Σχέσεις τών έργοδοτών πρός τούς
έργάτας, τών υπηρετών πρός τούς κυρίους.

α ) Συντεχνίαι καί σωματεία (εσνάφια ή ρουφετιά) έπαγγελματιών' π.
χ. ραπτών (άμπατζήδων), τεκτόνων (δονλγέρηδων), γουναράδων, μυλωνάδων κλ.

1· —Εκλογή προέδρου καί συμβούλων ύπύ τής γενικής συνελεύσεως τών
μελών. (Πρωτομαΐστωρ ή πρωτομάστορας, προεστοί, οΐ Δώδεκα ή ή .:Δωδεκάρα
κλπ.). "Εργα καί έξουσία τού πρωτομάστορα καί τών συμβούλων.

2.— Μαθητεία, δοκιμασία καί άναγόρευσις μαστόρων (τσιράκια, καλφάδες,
μαστόροι). Τέλη καταβαλλόμενα υπό τού άναγορευομένου. Σύμβολα τής ιδιότη-
τος· π. χ. σκέπαρνον οπισθεν·εν τής ζώνης ώς σύμβολον διά τόν μαΐστορα τών
δουλγέρηδων, ξύλινος πήχυς είς τήν χείρα διά τόν κάλφαν κττ.

3. —Γραπτά καί άγραφα θέσμια, ρυθμίζοντα τάς μεταξύ τών μαστόρων
σχέσεις καί τάς τών υφισταμένων πρός τούς προϊσταμένους καί τανάπαλιν. Έκ-
δίκασις τών άναφυομένίον διαφορών και τών πλημμελημάτων, τών διαπραττομέ-
νων υπό μέλους τινός τοϋ έσναφίου έν τή ασκήσει τοϋ έπαγγέλματός του· καθο-
ρισμός ποινών κλπ υπό τής συνελεύσεως τών μελών.

4.-"Εσοδα καί έξοδα, διαχείρισις τής περιουσίας τοϋ σωματείου.

5.-Προστάτης "Αγιος, έτησία εορτή τής συντεχνίας: αρτοκλασία, μνημό-
συνον τών αποθανόντων μελών. Διασκεδάσεις, έκδρομαί κλπ.

G. - Άγαθοεργίαι : έλεημοσύναι εις πενόμενα μέλη τής συντεχνίας, εις χή-
ρας και φυλακισμένους' έξαγορά καί άπελευθέρωσις χριστιανών σκλάβων' συνδρο-
μαί εις έκκλησίας κλπ.

β ) Τσελιγκάτα :

1. —Ποίος ό σύνδεσμος τών μελών τοϋ τσελιγκάτου μεταξύ των ; Είναι οί-
τος απλώς συνεταιρικός ή συγγενικός; Μήπως αποτελούν μίαν πατριάν ;

2.—Εκλογή τσέλιγκα. "Εργα καί έξουσία αυτού.

3.—'Ιδιαίτερα νόμιμα καί έθιμα τοϋ τσελιγκάτου' π. χ. άνασυγκρότησις
τοϋ ποιμνίου άτυχήσαντος ποιμένος διά συνεισφοράς τών μελών τοϋ τσελιγκάτου.

γ) Σχέσεις έργοδοτών πρός έργάτας, υπηρετών πρός κυρίους.

1.—'Ονόματα: αφεντικό, μπαλής (ό έπιστάτης), αργάτης, μεροδουλιάρης,
μιαταρκύς κλπ. Iοϋλος, φαμέγιος, πονργός, παιδιις, παραγιός, ταοπανέρ" κλπ.
/Ιονλα, βάγια, παρακόρη, παρατταίδα κλπ.

2 — Τρόπος προσλήψεως υπηρετών καί εργατών. Χρόνος θητείας κλπ.

3. —Άμοιβαί καί δικαιώματα αυτών. Άπολυσιά ή άμολυαά ήτοι άφεσις καί
ασυδοσία τών υπηρετών κατά μίαν ήμέραν τοϋ έτους (τήν 10 Αύγ. έν Λήμνω).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α'. Γενικά.

α ) Λέξεις, όροι καί φράσεις νομικαί:

Αίκη, κρίση, αγωγή στην 'Εσωτέρα ή στην Έξωτέρα, άγκαλνώ, κρισολογον-
μαι, κουκονβαγίζω (έν Μάνη) ή φαίζω το δικαστή (έν Βιθυνίςι = διαφθείρω διά
δώρων), τουρχοφάγετον (έν Πόντφ = τό αδίκως καταληφθέν η καταβροχθισθέν),
δανεικολογοϋμαι, καυποτρώγο), σιδεροκέφαλα (πρόβατα), σήκωματάρικα (δένδρα) κτλ.

β ) Ένηλικιότης.

Ι.-Άπό ποιον ετος τής ήλικίας θεωρούνται ενήλικα τά άρρενα καί άπό
ποΐον ετος τά θήλεα τέκνα; (εντροπάτηοε, εγυναικώθηκε έν Κρήτη, γυνικεύτηκι
έν Λήμνω). Γίνεται καμία τελετή προς πίστωσιν τής ένηλικιώσεως ; Επέρχεται
καμία μεταβολή εις τήν ένδυμασίαν τοΓι ένηλικιουμένου ; Διαβάζει ό ιερεύς κα-
μίαν εύχήν ; εύλογε! τά νέα ενδύματα ;

Πράξεις αυτεξουσίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή άλλης αρχής. "Εγγραφα
διαλύσεως ύπεξουσιότητος.

2.-TÎ συμφωνίαι γίνονται, όταν ό πατήρ (ή ή μήτηρ) στέλλη τό άνήλικον
τέκνον του να έργασθή είς συγγενή ή φίλον ;

3. - Πώς γίνεται ή συμφωνία, όταν ή ανήλικος κόρη στέλλεται να έργασθή
ώρισμένα ετη είς συγγενικήν ή φιλικήν οίκογένειαν μέ τήν ύποχρέωσιν να τήν
ύπανδρεύσουν ; έγγράφως ή άγράφως ;

4.-Έχει ό ένήλικος πλήρη έλευθερίαν δράσεως, χωριστά οικονομικά κλπ.
ή εξακολουθεί εις ώρισμένα ζητήματα νά εξαρτάται άπό τήν θέλησιν καί άπό-
φασιν τού πατρός ;

Β'. Οίκογενειακόν δίκαιον·

α ) Άρραβών.

1.-Συνήθεια ν1 αρραβωνιάζουν οί γονείς τά τέκνα των άπό τής νηπιακής
ήλικίας. 'Υπάρχει ακόμη ή συνήθεια αύτη ; Συμφωνία συμπεθεριάσματος μεταξύ
εγκύων γυναικών.

2.-Κατά ποΐον τρόπον συνιστάται ή μνηστεία; Δώρα άρραβώνος. 'Αμοιβή
προξενητού.

3. - Θέσις τού άρραβωνιαστικού είς τύ σπίτι τής μνηστής. Σχέσεις προς
αυτήν καί προς τούς οίκείους της.
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4. - Διά ποίους λόγους και κατά ποΐον τρόπον λύεται ή μνηστεία ;

fj.-Ti γίνονται τά δώρα τού άρραβώνος εν περιπτώσει διαλύσεως αυτού
ή έν περιπτώσει θανάτου ενός έκ τών μεμνηστευμένων ;

6. -'Υποχρεούται δ γαμβρός νά καταβάλη άποζημίωσιν, αν έγκαταλίπη τήν
μνηστήν του ;

7. - Προκύπτει προσβολή διά τήν μνηστήν έκ τής διαλύσεως τοϋ άρραβώ-
νος ; (φιλημένη, άπαριασμένη κτλ).

β ) Γάμος.

1.-'Ηλικία νυμφευομένων. Είναι σύνηθες, ή νύμφη νά είναι μεγαλυτέρα
τού γαμβρού; Διά ποίον λόγον ; - Τηρείται σειρά εϊς τήν ύπανδρείαν τών αρρέ-
νων καί τών {ίηλέων ; Ποίον τό έθιμον ;

2. - Προικίζονται καί τά άρρενα τέκνα; Τί παίρνει δ νυμφευόμενος υίός
από τόν πατέρα έπ' εύκαιρίςι τοϋ γάμου ; (ΓΙροικοδωρεά, ίμβατίκια, μπατίκια).
"Αλλα δώρα πρός τούς νεονύμφους (κεράσματα, στεφανιάτικα, χαρίσματα κτλ.).

3. - Προικισμός κόρης. Είδη προικός (τράχωμα, προικιά κλπ.). Μεταΰανα-
τίκια. 'Υπάρχουν περιορισμοί ώς πρός τό άντικείμενον καί τό ποσόν τής προικός
καί ποίοι ; Πότε ή μητέρα αρχίζει νά έτοιμάζη τήν προίκα τής κόρης της ; Δί-
δεται απαραιτήτως σπίτι προικιό;

4. - Κανονισμός προικός. 'Υπάρχει καμία προτίμησις είς τόν προικισμόν τής
πρωτοτόκου θυγατρός είτε κατά τό ποσόν είτε κατ'άντικείμενον τής προικός; Μή-
πως παίρνει ώς προίκα τήν προίκα τής μητέρας της ; ή είναι συνήθεια νά παίρνη
τό πλείστον ή τό δλον τής πατρικής περιουσίας ; (Κανακαρά, κανακάρισαα, πρω-
τοκόρη). 'Εν τή περιπτώσει ταύτη κρατεί ό πατέρας κτήμα τι ώς γεροντομοίρι ;

5. - 'Αναλαμβάνουν οί συνιστώντες τήν προίκα, δηλ. ό πατήρ ή οί αδελ-
φοί τής νύμφης, υποχρεώσεις είς τό διαρκές ; (καλλιέργειαν προικώου, διατροφήν
έν όλω ή έν μέρει τοϋ νέου ανδρογύνου κτλ.).

(5. - Προγαμιαία δωρεά πρός τήν νύμφην. ΙΙώς λέγεται κοινώς; Πότε και
κατά ποίους τύπους γίνεται ; Είς τί συνίσταται αύτη ; Γαμήλια δώρα.

7. - Προικοσύμφωνα. Λέξεις πρός δήλωσιν αυτών (άρεακειά, άγκλαβή, άνεχ-
κλαβή, άνεϋίβολο, χαρτί κτλ.). Τύποι, και1)' ους γίνονται.

8. - 'Εξαγορά τής νύμφης. (Έν Μάνη πορταριάτικα τά άρχαία «έδνα»).
Μήπως συνηθίζεται νά καταβάλλη δ γαμβρός πρός τούς γονείς τής νύμφης χρη-
ματικόν τι ποσόν ή νά δίδη είς αυτούς αγρούς ή βόας κατά τήν ζήτησιν τής
νύμφης ; (άντιπροίκι έν Θεσσαλία, μπαμπά χακι έν Θράκη).

it.-'Αρπαγή τής νύμφης. Πού έξακολουθεί ή συνήθεια αύτη; Κατά ποΐον
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τρόπον συντελείται ή άναγνώρισις τοΰ τοιούτου γάμου ; Προσφεύγει ό άπαγω-
γεύς εις τήν προστασίαν άλλης οικογενείας ή γενιάς;

10. - Θεώρητρον (θεώρετρα έν Πόντω, θέρετρα έν Σινώπη, θώρετρα έν
Σωζοπόλει), τό δώρον πού δίδεται είς τήν ύπανδρευομένην κόρην διά τήν τιμήν
τής παρθενίας της. Πού συνηθίζεται τούτο καί είς τί συνίσταται ;

11. -Τί γίνεται, αν ή νύμφη δέν εύρεθή παρθένος;

12.-ΙΙότε δίδεται άπανωπροίκι ; Πότε παλληκαριάτικο ή άγριλίκι ; Είς τί
συνίστανται ταύτα ;

13. - Στειρότης. Τί γίνεται, αν ή σύζυγος άποδειχθή στείρα; 'Υπάρχει ή
συνήθεια να προσλαμβάνεται δευτέρα σύζυγος πρός τεκνοποιΐαν ; (σύγκρια).
Ποία είναι τότε ή θέσις τής πρώτης συζύγου ; Πού έξακολουι^εΐ τό -εθιμον νά
υφίσταται καί πού υπήρχε, αλλ' έξέλιπε ;

14. - Έγκατάστασις τού γαμβρού εις cô σπίτι τής νύμφης (σώγαμπρος).
'Υπό ποίους δρους γίνεται τούτο ; Ποία δικαιώματα αποκτά καί ποίας υποχρεώ-
σεις αναλαμβάνει ούτος ;

15. - Άπαλλοτρίωσις τών προικώων. 'Απαιτείται ή συναίνεσις αμφοτέρων
τών συζύγων ;

16. - Περιουσιακά δικαιώματα τής συζύγου. Ή προίξ τής συζύγου ύπέκειτο
άλλοτε είς τά χρέη τού συζύγου ;

γ ) Λύσις τοΰ γάμου.

1. - Ποία ή τύχη τής προικός καί τών γαμήλιων δώρων ή χαρισμάτων έν
περιπτώσει θανάτου τής γυναικός άτέκνου ; Πού ισχύει τό αξίωμα : τό γονικό
ατό γονικό; Τί συμβαίνει, άν υπάρχουν τέκνα;

2.-Ή χήρα, αν είναι άτεκνος, παραμένει είς τήν ο'ικίαν τού συζύγου ή
επανέρχεται εις τόν πατρικόν της οίκον ; Διατρέφεται άπό τήν περιουσίαν τού
συζύγου της, άν δέν έ'λθη είς δεύτερον γάμον ;

3.-Είς ποΐον περιέρχεται ή προίξ καί τά δώρα έν περιπτώσει διαζυγίου;
Παρέχει ό σύζυγος άποζημίωσιν πρός διατροφήν τής συζύγου καί τών τέκνων ;
(άνακαψάς έν Κύπρω).

4. - Πώς κρίνεται ό έρχόμενος εις δεύτερον γάμον ; "Αλλως κρίνεται ό άνήρ
καί άλλως ή χήρα γυνή ;

δ ) Υιοθεσία.

1.-Είς ποίας περιπτώσεις γίνεται υιοθεσία; "Ονομα υιοθετουμένου (ψυ-
χοπαίδι, ψυχοκύρη, παραπαίδι, άναθρεφτός, άναγιωτός κλπ.).

2.-Τρόποι υίοθεσίας· έγγραφα καί πράξεις συμβολικαί. Πρβλ. τό πέρασε
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(τό παίδι) άηυ τί) μανίκα τον ή άπ τήν τραχηλιά της. Ποΰ τελείται ή πραξις
αύτη ; Εις τήν έκκλησίαν ;

ε) Άποκήρυξις καί άποκλήρωσις τέκνου.

1.-Λέξεις πρός δήλωσιν αποκηρύξεως (άπόπαιδο, άπόονον, αποξενώνω).

'2.-Λόγοι άποκηρύξεως και αποτελέσματα αυτής.

3. - Πράξεις συνοδευουσαι τήν άποκήρυξιν' π. χ. όταν μία κόρη φΰγη μέ
εκείνον πού άγαπή, ό πατέρας της τήν αποξενώνει και τής καίει έπιδεικτικά τά
προικιά, γιατί τόν ντρόπιασε ("Αν. Κρήτη).

ç ) Άδελφοποιΐα (Άδερφωσά, άδερφοχτοαννη (Κρήτη), ή σιινομολόγησις
σχέσεως αδελφών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων).

1·-"Ονομα άδελφοποιητών (άόερφοποιτός, άδερφοφτός, σταυραδέρφια, σταν-
ροκοννιάδοι, βλάμηδες, μπράτιμοι, μπραζέρηδες κλπ.) καί τών συγγενών (σταυ-
ραδερφή, σταυρόμάννα, στανροπατέρας, αταυροϋειά κλπ.).

2.-Τρόποι συνάψεως τής άδελφοποιΐας (αλλάζουν τά υποκάμισά των ή
αδελφώνονν τά αΐματά των ή ενώνονται δι' ιεροτελεστίας εν τή έκκλησίοι κλπ.).
Ποία ή σημασία και ή -θεσις τής στανραδερφής δια τήν άδελφοποιίαν ;

3. - Αποτελέσματα τής σχέσεως αυτής (π. χ. άπαγορεύεται ν« πάρη άδερ-
φοποιτός ώς γυναίκα τήν σταυραδερφή του).

ζ ) Σχέσις μεταξύ βαπτιστικών ενός καί τού αυτού νονού (καλαδέρφια, σνν-
αδέρφια). Ποία ή σχέσις μεταξύ παιδίων, πού έθήλασαν τό αυτό γάλα; (βυζαδέρφια).

η) Επιτροπεία καί κηδεμονία.

1.-Ποϊα πρόσωπα αναλαμβάνουν τήν έπιτροπείαν ή κηδεμονίαν τών ορ-
φανών; Τί γίνεται, όταν ή χήρα έλθη είς δεύτερον γάμον; Ποιος διαχειρίζεται
τά όρφανικά κτήματα ; Όρφανική Τράπεζα ('Αν. Κρήτη). "Εγγραφα συστάσεως
επιτροπείας.

2. - Συγγενικόν συμβούλιον. Είς ποίας περιπτώσεις συγκαλείται καί ποίοι
τό απαρτίζουν ;

Γ'. Κληρονομικόν δίκαιον.

α) Διαδοχή έκ διαθήκης.

1.-'Έγγραφα διαθηκών. Τρόπος καταρτισμού διαθήκης. Γίνεται καί προ-
φορική διαθήκη ένώπιον τού ιερέως και άλλων μαρτύρων ;

2. - Κανονισμός διανομής τής κληρονομιάς υπό τών γονέων δι' άλλου τρό-
που, π. χ. διά πράξεως αυτών έν ζωή (νέμησις).

3. - Κληροδοτήματα είς βαπτιστικόν ή άλλα πρόσωπα, π. χ. πάροικους (πα-
ροικομοίρι) ή είς εκκλησίας, μοναστήρια κλ. (ψυχομερίδιο, άγιάτικο, μπάτικο κλ.).

«ΠΙΤΗΡΙΐ: ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Α . 8
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β) Διαδοχή εξ αδιαθέτου.

1. - Κληρονομικά δικαιώματα. Τά τέκνα κληρονομούν έξ ϊσου ; ή είναι
διάφορον το κληρονομικον δικαίωμα τών αρρένων από τών θηλέων; Μήπως ό
πρωτότοκος υίός ή ή πρωτότοκος θυγάτηρ κληρονομούν κατ' άλλον λόγον ;
(Ιΐροτιμές· κανακάρης, κανακαρά, διπλοκανακάρης, πρωτογιός, πρωτοκόρη). Ποίας
υποχρεώσεις έχουν τότε οί πρωτότοκοι ; "Αν δ' ό πρωτότοκος ή ή πρωτότοκος
αποθάνουν προ τοϋ γάμου των, είς ποίον περιέρχεται ή πατρική καί ή μητρική
περιουσία ;

2.-Ποίος κληρονομεί, όταν δ πατήρ άποθάνη χωρίς άρρεν α άπόγονον ;
Τόν κληρονομούν αί θυγατέρες του ή οί πλησιέστεροι άρρενες συγγενείς του,
όπως εις τήν Χιμάραν ;

3. - Μοιράζεται ή πατρική περιουσία καί ζώντος τοϋ πατρός ; Πώς κάμνει
τότε ό πατέρας τήν διανομήν ; Κρατεί μερίδιον καί διά τόν εαυτόν του ; (γερον-
τομοίρι, γεροντοτρόφι, ψυχομοίρί). Πώς κανονίζεται έν γένει ή συντήρησις τών
γερόντων γονέων ; (π. χ. τους βγάζουν ξεκονύμηση ή τους κάνουν τά παιδιά τους
μήνες ή εβδομάδες, Δυτ. Κρήτη). Πώς κανονίζονται τά πατρικά χρέη ;

4. - ' Αν άποθάνη άκληρος δ υιός που έλαβε γονικό κτήμα, ποιος τό κλη-
ρονομεί ;

5.-Πώς γίνεται ή διανομή τής πατρικής περιουσίας μετά τόν θάνατον
τού πατρός, αν δέν ύπάρχη διαθήκη ; (τό σπίτι, τά σκεύη, τά έπιπλα, τά δέν-
δρα, δ μύλος κτλ.). Μήπως ρήχνουν λαχνό; Πώς γίνεται τότε τό λάχνιομα ;
(Άδερφομοίρια). Κληρονομούν καί αί προικισθεΐσαι θυγατέρες ; Κατά τήν δια-
νομήν τής περιουσίας υπολογίζεται καί πάν ό,τι οί υιοί έλαβον έκ τής πατρικής
περιουσίας ζώντος τοϋ πατρός (λχ. λόγιο σπουδών, δι' ιδίαν έπιχείρησιν κτλ.) ;

6. - Πώς μοιράζεται ή μητρική περιουσία ;

7. - Κληρονομικόν δικαίωμα τής έπιζώσης συζύγου (άνδρομοίρι) ή τοϋ έπι-
ζώντος συζύγου (γυναικομοίρι). Ό έπιζών λαμβάνει έκ τής ακινήτου περιουσίας
τοϋ θανόντος συζύγου εν κτήμα.

8.-Τί γίνεται ή περιουσία τοϋ αποθανόντος συζύγου, άν άποθάνη καί τό
μόνον υπάρχον τέκνον ; (τριμοιρία).

9.-Ε ις ποΐον περιέρχεται ή κληρονομιά, άν δέν υπάρχουν συγγενείς ;

Δ'. Έμπράγματον δίκαιον.

α ) Κυριότης.

1. - Σημεία κυριότητος επί άγρών (σύνορα, σημάδια, κονκκοι, κόπες, κιύνα,
μάρτυρες, ροατάσια, αυλάκια, ατρατύνια, αταλίκια κτλ.), έπί δένδρων κλπ.
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2. - Σημεία απαγορεύσεως νομής είς θερισμένους αγρούς, τρυγημένος αμ-
πέλους κλπ. (ααμακώνω έν Αΐτωλίςι, ακλιδιάζω έν Ήπείρψ, σφακώνω ή κλα-
δώνω ή ατένω τρονλλιά έν Κρήτη κλπ.).

3. - Σύμβολα ιδιοκτησίας προβάτων, αιγών, βοών, ήμιόνων, σκύλων, χη-
νών, ορνίθων κλπ. (χαράγματα, σφραγίσματα, σημεία διά χρώματος κλπ.). Ποΐαι
αί άνάλογοι προσωνυμίαι τών ζωων ; (π. χ. προβατίνα άλακεράφτα, δεξοσκίζα-
φτη, τρυπάφτα, αίγα ζερβυκλινάφτα, κουτρούλα κλπ.).

4. - Κατάστασις έγκαταλελειμμένων καί αδέσποτων κτημάτων (έρμιά, βερά-
νικα, άγιάτικα). Πώς αποκτάται ή κυριότης έπΐ άδεσπότων ή χέρσων ακινήτων ;

5. - Μεταβίβασις κυριότητος. Έγγραφη είς είδικόν βιβλίον (μάννα, χιλιο-
μέτρι), βονλλωμα. Άλλα έγγραφα κυριότητος (ταπί κλπ.).

6. -'Οριζόντιος ιδιοκτησία, όταν κάθε πάτωμα ή διαμέρισμα τής Ιδίας οί-
κίας άνήκη είς διάφορον πρόσωπον.

7. Δικαιώματα επί στασιδιών έν τω ναω. Σχετικά έγγραφα.

β ) Δουλεία.

1.-Δικαίωμα διόδου (εμπασά, εμπασοβγασιά, διάβα, πέραμα, άράδισμα)
επί κτήματος τίνος. Πώς αποκτάται τό δικαίωμα αυτό ; Πώς άπαλλάσσεται ό βε-
βαρημένος μέ δουλείαν όδοϋ επί τού κτήματος του ;

2. - Δικαίωμα οίκοδομήσεως έν άγρω ή κήπω, κτήσεως δένδρων έν ξένω
άγρω κλπ.

γ ) Έμφύτευσις.

Δικαιώματα καί υποχρεώσεις τού έμφυτευτού. (Άνεστάτης έν Χίψ, νοβε-
λιάρης έν Αίγίω κλπ.). Μετά πόσα ετη ό έμφυτευτής γίνεται συνιδιοκτήτης ή
λαμβάνει είς τήν κατοχήν του μέρος τοΰ κτήματος;

δ ) Άρδευσις.

1.-Τρόποι αποκτήσεως κυριότητος ή δουλειών επί τοΰ ύδατος.

2. - Τρόποι διανομής τού αρδευτικού ύδατος. Κύκλιος άρδευσις. 'Ωροσκό-
πων ενός ήμερονυκτίου (άπό τήν κίνησιν τού ήλίου, τήν έμφάνισιν τών άστρων
κλπ.). Νεροκράτης.

3.-Αναδασμοί υδάτων. Έκ ποίων λόγων γίνονται;

4. - Παραβάσεις. Ποιναί.

ε ) Εμπράγματος ασφάλεια.

1.-Ένέχυρον. ΓΙότε δικαιούται ό πιστωτής νά προβή είς πώλησιν τού
ενεχύρου ; (πρβλ. τήν φράσιν «πουλήσεως, ξενήσεως»). Κρατεί μόνον τά οφειλό-
μενα είς αυτόν ή γίνεται κύριος ολοκλήρου τοΰ αντικειμένου ;

2.-Τί γίνονται τά ένέχυρα, αν ό χρεώστης άποθάνη καί άφήση ανήλικα;
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Τ ) Άγροζημίαι.

Έκτίμησις τής ζημίας. 'Εκτιμητής. 'Αποκοπή, πυόοκόπι κλπ.

Ε'. Ένοχικόν δίκαιον.

α ) Γενικά περί συμβάσεων.

1.-'Έγγραφα πιστοποιούντα συμβάσεις. Πώς καταρτίζονται; Μάρτυρες.
'Υπογραφή αγραμμάτου. Σφράγισις.

2.-Συμβάσεις καταρτιζόμενοι προφορικώς. Τί λαμβάνεται- ώς άπόδειξις,
ότι συνήφϋη τοιαύτη σύμβασις ;

3.-'Έθιμα κατά τήν σΰναψιν ή εκτέλεσιν συμβάσεων (χειραψία, τόκα
παρόλα κλ.).

4. - Ε'ις ποίας περιπτώσεις δίδεται άρραβών (καπάρο) ; Ποίας συνεπείας
έχει ή άΟέτησις τής συμφωνίας; Χρηματική ποινή.

5. - Οικογενειακοί συνεταιρισμοί. Κληρονομικοί συνεταιρισμοί (π. χ. ή έξ
άδιανεμήτου κατοχή έλαιοτριβείου, άλευρομΰλου κλπ.).

β ) Συμβάσεις δι' έκμετάλλευσιν αγροτικών κτημάτων, ποιμνίων
κλπ. Συνεταιρισμοί, μισθώσεις.

1. - Συνεταιρισμός μεταξύ κτηματίου και καλλιεργητού, μεταξύ ιδιοκτήτου
ποιμνίου και βοσκού (κολληγιά, σεμπριά). "Οροι συμφωνίας' πρβλ. χωράφι με-
σιακό, τιμοάρκον, εντριτο ή τριτάρικο, άναπεντάρικο, γιώμορο, ήμορο, μόρτή,
χωραφοσκέπαοη κλπ., πρόβατα αψοφα ή σιδεροκέφαλα, κεφαλιάτικα, ξεχαρτζιστά
κλπ·' έλιές σημισακές, τριτάρικες, πενταμοιριά, ξεκοφτικες κλπ. 'Υποχρεωτικά δώρα
(κανίσκια, πεσκέσια), άγγαρεΐαι κτλ.

2. - Συνεταιρισμός μεταξύ γεωργών δι' άροτρίασιν, θερισμόν, άλωνισμόν
κλπ. (συζευτάδες έν Κρήτη, ζευγάρι έβδομαδιάρικο, 'ένα τετάρτι βόι έν Κεφαλ-
ληνία). Συνεταιρισμός μεταξύ βοσκών διά κοινήν βόσκησιν και τυροκομίαν
(σμιχτές, φιτσιαδόροι, κοινατόροι, κοπατσιάρηδες κλπ ).

3. - Συνεταιρισμός μεταξύ γυναικών διά κάψιμο φούρνου, διά τυροκομίαν
(μητάτο, Κρήτη), διά άρέψιμο μεταξοσκώληκος, κλώσοημα πουλιών, καμάτεμα
μαλλιών κλπ.

4.-Συμβάσεις δι' άλώνισμα, διά χρήσιν μύλου, πλάστιγγος, φούρνου, κα-
ζανιού κτλ. (αλωνιστικό ή αλωνιάτικο, άξάϊ ή αλεστικό, πύρα φούρνου ή φουρ-
νιάτικο, καζανιάτικο, καπίτσιν (έν Πόντω) κλπ.-Άλλαι άμοιβαί είς είδος ή άνά-
λογον έργασίαν (π. χ. όταν λέγουν: τύ κλειούμε στ Αγώγι κτλ.).

5. - Ένοικίασις λιβαδιού (νόμι, πάχτος), κατοικίας (νοίκι) κλπ.
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6. - Μίσθωσις καί αμοιβή εργάτου, φΰλακος, βοσκοΰ κλπ. Είδος συμφω-
νίας: μέ τήν ήμέραν (με το μεροκάματο, ταϊστός ή σύψωμος), με τόν μήνα ή
μέ τό χρόνο (παραγιός, μισταρκός). 'Αποκοπή, ξέκοπο, κάμπαλο (έν Ήπείρψ),
καπάλιν (έν Κΰπρψ) κλπ. Στοιχοχάρτι, το συμφωνητικόν. Πότε αρχίζει ή μίσθω-
σις καί πότε τελειώνει; π. χ. άπ' Άη-Γιωργιοϋ εως Άη-Δημητριοϋ ή άπό τής
Παναγίας έ'ως... (Σννόρατα τον χρόνου). Τά γλυτώματα' δώρα κλπ.

7. - Πρόσληψις υποτακτικοί. "Οροι συμφωνίας.

γ ) Άγοραπωλησίαι.

1. - Δειγματοληψία διά τήν άγοράν ελαίου, οίνου, σίτου κλπ. Τρόποι πωλή-
σεως (πουλώ με τό ζύγι' λιανοπουλώ, πουλώ μαζεμένο (μονοτάρι [Κορώνη],
μονοκάμπανο [Κρήτη]' πουλώ αποκοπή ή κοντουράδα, τό βγάζω ατό μεζάτι).
Προπώλησις (μπροχώνω [Κρήτη], αελάμι), έπί δηλώσει (Άκοπο, έν Κρήτη), όταν
ή τιμή καθορίζεται αργότερα έκ τής αγοραίας άξίας. Με τό σελέφι, όταν δ κίν-
δυνος αφορά τ°ν πωλητήν κλπ. Μεσίτες, μεσιτεία.

"Οροι άγοραπωλησίας ζφων" π. χ. εις τήν 'Ανατ. Κρήτην «τά ζφα που-
λιούνται άπό σκοινί σε σκοινί' δηλ. άμα δώση ό άγοραστής τά χρήματα καί
πάρη σε δικό του σκοινί τό ζώο, τότε δέν μπορεί πιά νά τό έπιστρέψη, έκτός
άν εχη εσωτερικό έλάττωμα, π. χ. νά τό πιάνη πόνος' αλλά καί τότε, διά νά τό
έπιστρέψη, έπρεπε νά τοΰ είχε ειπεί ό πωλητής: σου τό πουλώ σαξελίμικο, δηλ.
μέ όλα του τά σωστά. "Αν τοΰ είπή : σου τό πουλώ ώς βγη, τότε καί έλάττωμα
νά εχη, δέν έχει τό δικαίωμα νά τό έπιστρέψη». Ποιον τό σχετικόν έθιμον άλλοι};
Τρόποι πωλήσεως ποιμνίων. Μέ μίαν τιμήν; (τδνα με τάλλο;) χωρίς διαλογήν ;

2. - Προτίμησις συγγενών ή γειτόνων ώς άγοραστών κατά τήν έκποίησιν
άκινήτων μέ τό ίδιον τίμημα. Π. χ. εις τήν 'Ανατ. Κρήτην, «άν δ γείτων (σεφής)
έμάνθανεν, ότι τό γειτονικόν του κτήμα έπωλήθη, έπήγαινε τό βράδυ είς τό κα-
φενεΐον τοΰ χωρίου καί ενώπιον όλων έλεγε: Μαρτύροι νά 'στε, πώς δεν αφήνω
τό σεφηλίκι μον. Κατόπιν έλεγε Καλησπέρα σας. "Ετσι ήτο διαλελυμένον κάθε
συμβόλαιον μέ άλλον καί επαιρνεν αυτός τό χωράφι. "Αν όμως λησμονούσε κ'
έλεγε πρώτα τό καλησπέρα καί κατόπιν τό μαρτύροι νά 'στε, έχανε τό δικαίωμα».

3. - 'Ανταλλαγή άκινήτων, ζώων, καρπών κλπ. (τράμπα). Χρήματα ή άλλο
είδος πρός έζίσωσιν. Σχετικαί φράσεις' π. χ. Αώσε μον k'va γονρνάκι νά σον
δώσω πέντε όκάδες λάδι (*Αν. Κρήτη)' πανωβάζω χρήματα (Κορώνη)' πανοντίμ'
(Σάμος, Αίτωλία), άπανήβαση (Χίος). Γίνεται dMafà για êva-δνό χρόνια; (προ-
σαμπόκο, Λήμνος).

4.-'Αρραβών (καπάρο, καπαρώνω' πέι (Κρήτη, Κύπρος)' προκάλι (Χίος).
Τί γίνεται έν περιπτώσει άθετήσεως τής συμφωνίας ;-Ένέχυρον. Ποινική ρήτρα.
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5.-'Έθιμα συνοδεύοντα τήν άγοραπωλησίαν (π.χ. Κόβουν τήν κλωστή, δί-
νουν χέρι κλπ.). Κεράσματα, εύχαί. Δίδει ό πωλητής καί τό καπίστρι τού ζωου
ή τό κρατεί ;

6.-Πωλητήρια έγγραφα. Πώς συνετάσσοντο ; Ποίαι αί τυπικαί φράσεις;

7. - Πλειστηριασμός. Πώλησις «εις το κοινόν μεζάτι» ή στό ίκάντο. Λέξεις
καί φράσεις σχετικαί : π. χ. δίδω τό πράμα ντου στον τελάλη (Κρήτη), εχω αστα
απάνω σ αυτά τά χτήματα (Κεφαλληνία)- τό βάρεσαν στό σφνρϊ ή στον τσόκο'
κρούω, άρτηρώ, Αντιβατιάζοϊ άρετς - άρετς ή άλά τρέ, άβάντσα πίλια κλπ.

δ ) Δάνειον. Τόκος.

1. - Χρεωστικά έγγραφα (ομόλογα). Είναι αναγκαίοι οί μάρτυρες, όταν ή
ομολογία γραφή διά χειρός τοϋ δανειζομένου ; 'Έχει ή ληψοδοσία τήν αυτήν πί-
στιν, αν σημειωθή μόνον εις τό κατάστιχον τοϋ δανειστού ; Παραγράφεται έκ
τής πολυκαιρίας τό δικαίωμα τοϋ δανειστού;

2.-'Υποθήκη, ένέχυρον (άμανάτι, άμάχι' άμαχεύω = ένεχυριάζω. (Λακωνία)'
άσκόνταφτον = κτήμα ελεύθερον πάσης υποθήκης (Χίος).

3.-Έγγύησις. 'Υποχρεώσεις έγγυητού.

4.-Τόκος είς χρήμα, είς είδος (διάφορο, προβέντι). Άνώτατον δριον τόκου
(προστύχι, ό μεγάλος τόκος, Ζάκυνθος). Είδη δανεισμού: Π. χ. δανείζω σιτάρι
εντριτο, άναπεντιάρικο, νειόμα, ξανανιωτό ή τό ενα άνάμισν, τό ενα άλλο, πατητό
λάδι ή τό μπιάιαχτό, τό σελέμι (πρβλ. σελέμικα = άδικοπαρμένα) κλπ. Προθεσμία
άτοκος (βαντές).

ε ) Τρόποι εξοφλήσεως, έγγραφα χρεωλυσίας. Έξόφλησις μέ δόσεις
(άράτες, Παξοί).

Τ ) .Συμβιβασ μός καί διαιτησία.

Πώς γίνεται ή διαιτησία ; Ποίοι ορίζονται διαιτηταί (άποκοφτάδες, μεσίτες
γιά νά τσοι σνβάσονν (Κρήτη), τιμητάδες, άρμπίτοι (Χίος); Πώς έξασφαλίζεται
ή έκτέλεσις τής διαιτητικής αποφάσεως ; "Εγγραφα διαιτησίας παλαιά.

ζ ) Δωρεά.

1.-"Εγγραφοι ή άγραφοι δωρεαί παντός πράγματος ή ακινήτων εις άνα-
δεκτούς, έγγόνους, νεονύμφους ή ευαγή ιδρύματα (αφιερώματα εις έκκλησίας,
μοναστήρια κλπ. βαλτά (Αίτωλ.), βακούφικα κλπ.). Ό σκοπός τής δωρεάς (π. χ.
«διά τήν ψυχην του, διά νά έχη τό μνημόσυνόν του καί τό κοιμητήριον» κλπ.).
Κρατεί διά τόν έαυτόν του δ δωρητής δικαίωμά τι; (π.χ. «ώστε όπου νά ζή νά
παίρνη τές ελιές»·).

2. - Σχαρίκια.

η ) Βρετίκια. Τί γίνεται, διά νά εύρεθή τό χαμένο πράγμα ή διά νά γνω-
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σθή εις ποΐον ανήκει ιό εύρεθέν ; Είναι ύποχρεωτικόν τό δώρον πρός τόν εύρόντα ;

Τ'. Έμπορικόν δίκαιον.

α) Τρόποι εμπορίας (τράμπα, με λαχνό κλπ.). Εμπορική

αγοραπωλησία (Πβλ· ανωτέρω Εγ.).

Τρόποι εκθέσεως ζωου ή άλλου αντικειμένου πρός πώλησιν κλπ. Έθιμο-
τυπίαι κατά τήν πώλησιν.

β) Εμπορικά κατάστιχα καί άλλα μέσα λογαριασμού, ώς ή τσέ-
τονλα, οί γραμμές πίσω Από τήν πόρτα κτλ.

γ )'Εβδομαδιαίοι άγοραί. Εμποροπανηγύρεις. Πλανόδιοι έμποροι.

δ) Πτώχευσις. Κατάσχεσις τής περιουσίας τοΰ οφειλέτου.

Ζ'. Ποινικόν δίκαιον.

α ) Άντίληψις περί ποινής.

«Όφθαλμόν αντί οφθαλμού» ή «κατά που πουλεΐς άγοράσης, κατά που
σπειρης θά θερίσης» κτδ.

β ) Ποιναί έγκληματούντων.

1. - Πόμπιεμα, γεβέντισμα, γάνα κτλ. Τρόποι διαπομπεύσεως καί αίτια
προκαλούντα αυτήν. ('Ανάστροφα επι ό'νου. Περιβολή γυναικείας ένδυμασίας ή
περιαγωγή τοΰ πομπευομένου γυμνοί καί δεσμίου διά τής αγοράς υπό τοΰ κή-
ρυκος, διαλαλοΰντος τό έγκλημα αΰτοϋ. Κτυπήματα τενεκέδων καί σιδηρικών,
ύβρεις, σφενδόνησις ακαθαρσιών κλπ. Διαπόμπευσις μοιχών καί μοιχαλίδων, κλε-
πτών κλπ.

2.-Κούρεμα, ξύρισμα γενείου, μύστακος κλπ. Κουρεμέν', κοντρούλα κλπ.

3.-'Ασβόλωμα καί μονντζωμα' κέρατα, τηγάνι.

4.-Άλλαι ποιναί : ραβδισμός καί μαστίγωσις, αποκοπή χειρός, φούρκα,
Αλυσίδες, χτίσιμο, Ανάθεμα, αφορισμός κτλ. Διακοπή (ή στέρησις) τών κοινωνι-
κών σχέσεων διά προδοσίαν ή διά κακούς τρόπους.

5.-Τιμωρία χρεωκόπων ή πτωχευσάντων. Είς τί συνίσταται αύτη; Πώς
γίνεται ;

6. - Σχολικαί ποιναί : τραύηγμα αυτιών, ορθοστασία στο ένα πόδι, γονάτι-
σμα σέ μυτερά πετραδάκια, νηστεία, φάλαγγας κλπ.

γ) Έκ.δίκησις (αύτοδικία), βεντέτα.

Πού συνηθίζεται αύτη και διά ποίας αίτιας ; Το διαγονμισμα. Ξέβγαλμα
(έξοδος υπό τήν προστασίαν τού λεγομένου ξεβγαλτή), ανακωχή (τρέβα). Τρόποι
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5.-"Εθιμα συνοδεύοντα τήν άγοραπωλησίαν (π.χ. Κόβουν τήν κλωστή, δί-
νουν χέρι κλπ.). Κεράσματα, εύχαί. Δίδει ό πωλητής καί το καπίστρι τού ζωου
ή τό κρατεί;

6.-Πωλητήρια έγγραφα. Πώς συνετάσσοντο; Ποίαι αί τυπικαί φράσεις;

7. - Πλειστηριασμός. Πώλησις «εις τό κοινόν μεζάτι» ή στό ικάντο. Λέξεις
καί φράσεις σχετικαί: π. χ. δίδω τό πράμα ντον στον τελάλη (Κρήτη), εχω Άστα
απάνω α αυτά τά χτήματα (Κεφαλληνία)' τό βάρεσαν στό σφυρί ή στον τσόκο'
κρούω, άρτηρώ, άντιβατιάζω' άρετς-άρετς ή Αλά τρέ, άβάντσα πίλια κλπ.

δ ) Δάνειον. Τόκος.

1.-Χρεωστικά έγγραφα (ομόλογα). Είναι αναγκαίοι οί μάρτυρες, όταν ή
ομολογία γραφή διά χειρός τοϋ δανειζομένου ; "Εχει ή ληψοδοσία τήν αυτήν πί-
στιν, αν σημειωθή μόνον είς τό κατάστιχον τοΰ δανειστού ; Παραγράφεται έκ
τής πολυκαιρίας τό δικαίωμα τοΰ δανειστού;

2.-'Υποθήκη, ένέχυρον (άμανάτι, άμάχϊ άμαχεύω = ένεχυριάζω. (Λακωνία)'
άσκόνταφτον = κτήμα έλεύθερον πάσης υποθήκης (Χίος).

3.-Έγγύησις. 'Υποχρεώσεις έγγυητοϋ.

4.-Τόκος εις χρήμα, εις είδος (διάφορο, προβέντι). Άνώτατον δριον τόκου
(προατύχι, ό μεγάλος τόκος, Ζάκυνθος). Είδη δανεισμού: Π. χ. δανείζω σιτάρι
εντριτο, άναπεντιάρικο, νειόμα, ξανανιωτό ή τό ενα άνάμιου, τό ενα άλλο, πατητό
λάδι ή τό μπιΰιαχτό, τό σελέμι (πρβλ. σελέμικα = άδικοπαρμένα) κλπ. Προθεσμία
άτοκος (βαντές).

ε ) Τρόποι εξοφλήσεως, έγγραφα χρεωλυσίας. Έξόφλησις μέ δόσεις
(άράτες, Παξοί).

Τ ).Συμβιβασμός καί διαιτησία.

Πώς γίνεται ή διαιτησία ; Ποίοι ορίζονται διαιτηταί (άποκοφτάδες, μεσίτες
γιά νά τσοί συβάσουν (Κρήτη), τιμητάδες, άρμπίτοι (Χίος); Πώς έξασφαλίζεται
ή έκτέλεσις τής διαιτητικής άποφάσεως ; "Εγγραφα διαιτησίας παλαιά.

ζ ) Δωρεά.

1.-Έγγραφοι ή άγραφοι δωρεαΐ παντός πράγματος ή άκινήτων εις άνα-
δεκτούς, εγγονούς, νεονύμφους ή ευαγή ιδρύματα (αφιερώματα είς έκκλησίας,
μοναστήρια κλπ. βαλτά (Αίτωλ.), βακούφικα κλπ.). Ό σκοπός τής δωρεάς (π. χ.
«διά τήν ψυχή ν του, διά νά έχη τό μνημόσυνόν του καί τό κοιμητήριον» κλπ.).
Κρατεί διά τόν εαυτόν του ό δωρητής δικαίωμά τι ; (π.χ. «ώστε όπου νά ζή νά
παίρνη τές έλιές»).

2. - Σχαρίκια.

η ) Βρετίκια. Τί γίνεται, διά νά εύρεθή τό χαμένο πράγμα ή διά νά γνω-
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σθή είς ποίον ανήκει τό εύρεθέν ; Είναι ύποχρεωτικόν τό δώρον πρός τόν εύρόντα ;

Τ'. Έμπορικόν δίκαιον.

α) Τρόποι έμπορίας (τράμπα, άλλαξιά, με λαχνό κλπ.). Εμπορική
αγοραπωλησία (Πβλ· ανωτέρω Εγ.).

Τρόποι έκθέσεως ζωου ή άλλου αντικειμένου πρός πώλησιν κλπ. Έθιμο-
τυπίαι κατά τήν πώλησιν.

β) Εμπορικά κατάστιχα καί άλλα μέσα λογαριασμού, ώς ή τσέ-
τονλα, ο! γραμμές πίσω άπό τήν πόρτα κτλ.

γ ) Εβδομαδιαίοι άγοραί. Εμποροπανηγύρεις. Πλανόδιοι έμποροι.

δ) Πτώχευσις. Κατάσχεσις τής περιουσίας τού οφειλέτου.

Ζ'. Ποινικόν δίκαιον.

α ) Άντίληψις περί ποινής.

«Όφθαλμόν αντί οφθαλμού» ή «κατά που πονλεΐς άγοράσης, κατά που
σπείρας ·θά ·θερίση» κτο.

β ) Ποιναί έγκληματούντων.

1 .-Πόμπιεμα, γεβέντισμα, γάνα κτλ. Τρόποι διαπομπεύσεως καί αίτια
προκαλούντα αυτήν. (Ανάστροφα επί δνου. Περιβολή γυναικείας ένδυμασίας ή
περιαγωγή τού πομπευομένου γυμνού καί δεσμίου διά τής αγοράς υπό τού κή-
ρυκος, διαλαλούντος τό έγκλημα αύτού. Κτυπήματα τενεκέδων καί σιδηρικών,
ύβρεις, σφενδόνησις ακαθαρσιών κλπ. Διαπόμπευσις μοιχών καί μοιχαλίδων, κλε-
πτών κλπ.

2. - Κούρεμα, ξύρισμα γενείου, μύστακος κλπ. Κονρεμέν', κοντρούλα κλπ.

S.-'Ασβόλωμα καί μονντζωμα' κέρατα, τηγάνι.

4.-"Αλλαι ποιναί: ραβδισμός καί μαστίγωσις, αποκοπή χειρός, φούρκα,
Αλυσίδες, χτίσιμο, Ανάθεμα, αφορισμός κτλ. Διακοπή (ή στέρησις) τών κοινωνι-
κών σχέσεων διά προδοσίαν ή διά κακούς τρόπους.

5.-Τιμωρία χρεωκόπων ή πτωχευσάντων. Είς τί συνίσταται αύτη; Πώς
γίνεται ;

6. - Σχολικαί ποιναί : τραύηγμα αυτιών, ορθοστασία στό έ'να πόδι, γονάτι-
σμα σέ μυτερά πετραδάκια, νηστεία, φάλαγγας κλπ.

γ) Έ^δίκησις (αυτοδικία), βεντέτα.

Πού συνηθίζεται αύτη καί διά ποίας αίτιας; Τό διαγονμισμα. Ξέβγαλμα
(έξοδος ύπό τήν προστασίαν τού λεγομένου ξεβγαλτή), ανακωχή (τρέβα). Τρόποι
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συμφιλιώσεως τών αντιμαχομένων οικογενειών: Γεροντική, ψυχικό ή ψυχαδερφο-
σννη, ψυχαφέντης κλπ. (Μάνη), προσκΰνησις (Χιμάρα) κλπ.

Η'. Ποινικό ν δικονομικόν δίκαιον.

α) 'Αποδεικτικά μέσα έγκλημάτων (θεοκρισίαι).

1.-Δοκιμασία τής άγνείας" π. χ. ή νύμφη κατά τήν εΐσοδον είς τήν οϊ-
κίαν τοΰ γαμβρού πατεί έπάνω είς δερμάτινον κόσκινον' αν τρυπήση τό κόσκι-
νον, αποδεικνύεται άσπιλος.-Διά τήν άπόδειξιν τής άθωότητος γυναικός έδίδετο
είς αυτήν νά κράτηση σίδηρον πεπυρακτωμένον (Ναύπακτος).

2. - Δοκιμασία τής γνησιότητος τοϋ Τιμίου Ξύλου, τών 'Αγίων λειψάνων
καί τών κωνσταντινάτων : π. χ. τό Τίμιον ξύλον επιθέτουν είς όρνιθα, τήν
οποίαν κατόπιν πυροβολούν, ή τό θέτουν εις άλευρον, τό όποιον ζυμώνουν χω-
ρίς προζύμι κτλ.

3. - Δοκιμασία κλέπτου : τόν ορκίζουν έμπροσθεν θαυματουργού εικόνος (τον
πάνε στην ξεκαθαρωσΰνη· αν είναι αυτός δ κλέπτης, τότε ανοίγει ή μύτη του,
Άν. Κρήτη), τοϋ δίδουν νά καταπίη άρτον τής Μεγ. Πέμπτης· αν δέν τόν κατα-
πίη ευκόλως, φανερώνεται ή κλοπή" τοϋ κάνουν νταβέτι, δηλ. πράξιν μαγικήν
πρός άποκάλυψιν τοΰ κλέπτου κττ.

β) Λαϊκά δικαστήρια (κατά τάς Άπόκρεως καί τήν Δευτέραν τού γάμου).

Δίκαι άστείαι, καθ' ας έπιβάλλονται καί πρόστιμα εισπραττόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ

Α'. Ό πόθος διά παιδιά. Στειρότης καί μέσα
προς θεραπείαν αυτής.

α ) Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι σχετικαί μέ τήν στείραν γυναίκα
ή μέ τό άκληρον άνδρόγυνον : άκληρη, άτεκνη, άβγια (Κρήτη), &βζια (Κάλυμνος).
Παροιμίαι: "Ακληρος ά&εος ή άκλερίτης ά&εΐτης (Κυνουρία). "Ακλερον κορμιν
καί νεκρόν έλικία (Πόντος) επί τών ανικάνων πρός πάσαν έργασίαν.

β ) Τό όνειδος τής άτεκνίας. Εις ποία μέρη ό ιερεύς δέν δέχεται τήν
προσφοράν τών άκλήρων διά τήν λειτουργίαν ; Πού δέν δανείζονται προζύμι
άπό γυναίκα άτεκνη ;

γ) Αντιλήψεις διά τό ενα καί διά τά πολλά παιδιά: π. χ. "Ενα-
κανένα.- Aè âà σβήση τ όνομά του κτλ.
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δ) Μέσα πρός θεραπείαν τής στειρότητος.

1. - Παράκλησες. Προσφυγή ε'ις αγιάσματα καί χάρες.

2. - Προσφυγή ε'ις ιάτραινες (κομπομαμμες) καί είς μαγγανείας (είς τά όξω).
Άχνίσματα, καταπλάσματα, βότανα (βληχώνι ή φλησκοννι, καλάν&ρωπος κλπ.)
καί μαντζοννια. (Τρόπος παρασκευής, χρήσις κλπ.) - Μαγικοί τρόποι προς
τεκνογονίαν: Νά φάγη κουλλούρα άπό καινούργιο, πρωτοκαμένο φούρνο' νά
καθίση έπάνω στή μυλόπετρα, όταν γυρίζουν τόν μύλο πρώτη φορά' νά πάρη
εΰχήν άπό γυναίκα, τήν ώρα πού γεννά ή νά πηδήση τρεις φορές έπάνω άπό
τά καταλόχια κλπ. Εις τήν Κάρπαθον ή γυναίκα, πού δέν κάνει παιδί ή δϊν
τής στέκονται τά παιδιά, γίνεται άδερφοποιτή μ' έναν ξενοχωρίτην, δηλ. κάνει
εϊκονικόν γάμον μέ αυτόν ενώπιον τού ίερέως. Πού αλλού γίνεται τούτο καί πώς ;

ε) Μαγικαί πράξεις πρός άρρενογονίαν.

Άρσενικοβότανο, σιρνικονχόρτ ή άγοροβότανο. Αλλοι τρόποι' π.χ. διά νά
γεννήσουν αρσενικό, αί γυναίκες εις μεν τήν Λευκάδα πατούν γυμνόποδες ύνί
αρότρου τοποθετημένον εις τό κατώφλιον τής Εκκλησίας, εις δέ τήν Ήπειρον
πρέπει νά φάγουν πάννα άπό αρσενικό παιδί. Εις τήν Ζά-κυνΆον, άμα μία γυ-
ναίκα Φέλη ν' απόκτηση παιδί τοΰ ιδίου γένους μέ μίαν άλλην, πρέπει νά φάγη
τόν δμφάλιον λώρον τοΰ τέκνου έκείνης. - "Αλλαι μαγικαί πράξεις άποβλέπουσαι
εις τήν κατάπαυσιν τής γεννήσεως θηλέων' π.χ. καρφώνουν τρία καρφιά είς τόν
τοίχον λέγουσαι : καρφώνω τις ταούπες και κάνω αρσενικά (Μεσολόγγι) ή βγά-
ζουν τό όνομα τοΰ κοριτσιού Σταμάτα, διά νά σταματήσουν τά θηλυκά.

Τ) Άνεμογκάστρι. Εις ποίαν έπήρειαν άποδίδεται ; Ποία μέσα μεταχειρί-
ζονται, όταν τό αποδίδουν είς διαβολικήν ένέργειαν ; - Πειράγματα τών γυναικών.

ζ) Μέσα πρός πρόκλησιν στειρώσεως ή πρός περιορισμόν τών
γεννήσεων. Βότανα: ατεκνο, άτεκνόχορτο, στερφοβότανο, γυναικόχορτο, μουρ-
νόχορτο. «Όποια τό μυριστώ] (τό άτεκνο) παιδί δεν κάνει καί οποία τό φάη κάνει
εφτά χρόνια καί παιδί. Γύρω στο ατεκνο κανένα βότανο δε φυτρώνει» (Παρνασ-
σίς). Μαγικαί πράξεις.

Β'. 'Εγκυμοσύνη.

α ) Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι σχετικαί μέ τήν έγκυον καί μέ τάς
άδιαθεσίας τής έγκυμοσύνης. Βαρονμεν (Θράκη), βαρνασμένισσα (Πόντος), κατά-
βαρη (Κύπρος), φορτωμέν ("Ηπειρος), γομαριασμένη (Μάνη), άγκαστρωμέν, ϊμ-
ποδος (Πόντος).— Βλάφτεται, βλαφτουριάζεται, εχ κακοψύχ' (Θράκη), έχει κακά
βλαψίδια (Κρήτη).

β ) Τρόποι απαλλαγής άπό τάς άδιαθεσίας τής έγκυμοσύνης (άπό τά
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κακόψυχη ματα). "Εν παράδειγμα : σφάζουν μαϋρον πετεινό ν μέ μαυρομάνικο
μαχαίρι και δίδουν είς τήν έγκυον νά φάγη (Θράκη). - Διατί είς μερικά μέρη ή
έγκυος προσπαθεί νά κρύψη τήν έγκυμοσύνην της; Διά νά μή γεννηθή άσχημο
τό παιδί της; ή διά ν'άποφΰγη τό κακό μάτι;

γ) Έτοιμασίαι διά τήν γένναν : τά σπάργανα και τά ροϋχα τοϋ μωροϋ.
Δεισιδαιμονίαι κατά τήν ΰφανσιν, τό κόψιμο και ράψιμο αυτών κλπ.

δ ) Κίσσησις (τά λεγόμενα πιθυμητούρια). Ποία άποτελέσματα ημπορεί
νά έχη είς τό παιδί ή είς τήν ιδίαν ή ανεκπλήρωτος επιθυμία έγκύου; ΙΙαραδείγμ.:

1.- 'Ημπορεί νά λιποθυμήση τό έμβρυον (τό παιδί κρούβγεται, Κρήτη).
Τρόποι διά νά συνεφέρη τό παιδί: δίδουν είς τήν έγκυον νά πίη άνθόνερο ή ή
ιδία σβήνει αναμμένο κάρβουνο ε'ις ένα ποτήρι μέ κρασί καί τό πίνει ή διαλύει
άλεύρι μέσα σέ πολύ κρύο νερό καί τό πίνει ή ψήνει χταπόδι ξερό καί τό βάζει
στόν άφαλό της κττ.

2.-'Ημπορεί νά γεννήση τέρας ή νά σημειωθη τό παιδί.

3.-'Ημπορεί νά πρησθή ή θηλή τοϋ μαστού της (τρίχωμα). 'Επωδαί καί
σχετικά ιατρικά. Έν παράδειγμα : χελιδονοφωλιά διαλυμένη μέσα σέ ξύδι τυλί-
γεται μέσα εις ένα κομμάτι άπό πάννα φούρνου καί έπιδένεται εις τόν μαστόν.

4. - Δυνατόν νά κάνη ατά μάτια, δηλ. νά χάση τήν δρεξιν, ν' άδυνατίση
καί ν' άποβάλη. - Μέσα θεραπείας.

ε) 'Αποβολή. Είς ποία αίτια αποδίδεται αύτη; (Πρβλ. τήν πίστιν διά
τήν Άρπάχτρα. Σχετικαί φράσεις: οκοτώϋη = άπέβαλε κλπ.).

Προφυλακτικά κατά τής άποβολής : Κρατητήρας, άνεβααταχτήρας (περία-
πτον μέ τό άβγό μαύρης κόττας, πού τό έβαψαν πρώτο τήν Μεγ. Πέμπτην καί
τό άφήκαν έπτά χρόνια εις τό εικονοστάσι, ή μ' ένα αστροπελέκι ή άλλο τι). "Εως
πότε φορεί τόν κρατητήρα ή έγκυος ; - Πότε ή άποβολή θεωρείται έπικίνδυνος
εις τήν ζωήν τής εγκύου; αν συμβή είς τούς ζυγούς ή είς τούς μονούς μήνας;

Τ ) 'Άλλαι προφυλάξεις κατά τής άποβολής ή τοϋ προώρου το-
κετού. Π. χ. Δέν σηκώνει ή έγκυος βαριά πράγματα, δέν περνά άπό μέρη πού τής
προκαλούν φόβον, φροντίζουν νά μήν τής λείψη ό,τι μνριατή ή λιμπιοτη (νά πάρη
τουλάχιστον μυρωδιά). - Σχετικαί διηγήσεις.

ζ ) 'Απαγορεύσεις πρός αποτροπήν ένδεχομένης βλάβης τοϋ
παιδιού. Παραδείγματα: Δέν πρέπει ή έγκυος νά πηγαίνη εις κηδείας μηδέ ν'
άσπασθή νεκρόν, διά νά μή γίνη τό παιδί της κίτρινο ή λιγόκαρδο' δέν πρέπει
νά φάγη λαγό, διότι τό παιδί της θά λαγοκοιμάται ή θά φοβάται' δέν πρέπει
νά φάγη κρέας χοιρινό ή χταπόδι ή σαλιγκάρια, διότι τό παιδί της θά βγάζη
χοιράδες κλπ. Δέν πρέπει νά βάζη κλειδί στή μέση της ή νά πηδά βέργα, διότι
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τό παιδί θά γεννηθή λουροδεμένο κττ. Επίσης δέν κλέπτει, δέν βαπτίζει παιδί,
δέν δανείζεται μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου σκεΰος καπνισμένον κλπ.

'Απαγορεύσεις ώρισμένων πράξεων πρός αποφυγήν θηλυγονίας.

Ποίαι πράξεις απαγορεύονται, διά νά μή γεννηθή τό παιδί ανάποδα ; (π.χ.
δέν βάζουν τά ξΰλα ανάποδα στή φωτιά).

Ή ) Τήρησις τής εορτής τοΰ 'Αγίου Συμεών (3 Φεβρουαρίου) ή καί
τών τριών προηων ημερών τοΰ Φεβρουαρίου (Συμόγιορτα), ώς και τής εορτής
τοΰ 'Αγ. Σπυρίδωνος, 'Αγ. Άζαρία, 'Αγ. ΕύσταΐΚου, 'Αγ. Τρύφωνος. - Διηγή-
σεις διά σημειωμένους. - Παροιμίαι : π· χ. Ό Τρΰφος τρίφτ' τά κόκκαλα, | ή Πα-
ναγιά τά πλάθ' | κι ό Σΰμος τά σημειών' (Θράκη).

θ ) Ένέργειαι πρός έπίτευξιν εΰτοκίας (ώκυτόκια)" π. χ. κύλισμα
είς τήν κνλίοτρα, κτυπήματα τών Βαΐων, θυσία πετεινοΰ κτλ. Προσφυγή είς
αγίους βοηθούς (Παναγίαν, "Αγιον 'Ελευθέρων, Άγιον Αύκουλον κλπ.).

ι) Προγνωστικά τοΰ γένους τοΰ έμβρύου.

1.-'Από ώρισμένα σημάδια τού προσοώπου τής έγκύου, άπό τό σχήμα τής
κοιλίας καί άπό διαφόρους ορέξεις ή ένεργείας τής έγκύου" (πρβλ. καΰάρια
μούρη - καθάρια κόρη).

2.-Άπό ώρισμένα άπαντήματα ή ευρήματα καί άπό διαφόρους οίωνι-
σμούς' π. χ. αναλόγως τοΰ προσώπου πού θά ΐδη πρώτον έξερχομένη εΐς τήν όδόν
μέ τήν βέργαν τού άντιοΰ (γκάρδιο), μόλις τελειώση τό παννί εις τόν άργαλειό.

3.-Άπό σημεία λαμβανόμενα έκ τής πυράς (έμπυροσκοπία)" π. χ. σπόροι
πορτοκαλιού ή αραβοσίτου ρίπτονται εις τήν πυράν, μεθ' δ παρατηρούν, άν ού-
τοι θά καούν ή θά εκτιναχθούν έξω τής πυράς. Ώμοπλατοσκοπία. Σπλαγχνο-
σκοπία. Ποία τά παρατηρούμενα σημεία και ποία ή έξήγησις αυτών ;

4. - Άπό τάς φάσεις τής σελήνης.

ια ) Πράξεις άποβλ'έπουσαι εις εύγονίαν.

Πίστις ότι τό παιδί θά όμοιάση εκείνον, τόν όποιον θά ΐδη ή έγκυος
κατά τό πρώτον σκίρτημα αύτοϋ. Άνάρτησις εικόνος τής Παναγίας κτλ.—Είς
μερικά μέρη είς τ' άπονιψίδια τής μαμμής νίπτονται ώραίαι γυναίκες, διά νά γίνη
εύμορφο τό παιδί·

ιβ ) Δεισιδαίμονες συνήθειαι εις περίπτωσιν άποβολής ή γεννή-
σεως νεκρού.

Πού θάπτεται τό άποβαλλόμενον έμβρυον καί διατί έκεί; π. χ. εις τόν Πόν-
τον τό γεννηθέν νεκρόν τό σπαργανώνουν καί σύροντες κατά γης τό φέρουν
πρός ταφήν" άλλως πατεί τήν μάνναν. - Δοξασίαι περί τοΰ άποβαλλομένου έμ-
βρύου (τελώνια κλπ.). Κάνονας καί λοιπαί τιμωρίαι (φόνισσα).
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Γ'. Γέννησις.

α) Πρόσκλησις τής μαμμής καί τών συγγενών. - Εύχαί καί πρά-
ξεις άποβλέπουσαι είς διευκόλυνσιν τοΰ τοκετού.

Εύχαί τών προσερχόμενων : Καλή ευκολία και καλή λευτεριά. Γλυκεία
φωνή κι όγλήγορη. Χέλια.' κτλ. -Λύσιμο τής ποδιάς καί τής ζώνης καί σχετικαί
εύχαί, σχίσιμο τού υποκαμίσου καί ανάλογοι έπικλήσεις- π. χ. Σκιοτήτε άόρια
και βουνά κι ή θυγατέρα μον γεννά (Κρήτη). - Οίωνισμοί μέ τό χέρι τής Πα-
ναγίας κτδ. - Κτυπήματα τής δυστοκούσης μέ τό υπόδημα τού άνδρός εις τά
νώτα : 'Εγώ σε φόρτωσα κ' εγώ σε ξεφορτώνω καί εΐ τι άλλο. Εις μερικά μέρη
δίδουν εις τήν έπίτοκον νά πίη άλας διαλελυμένον εις το υπόδημα τής πενθεράς
ή άπόπλυμα έκ τών χειρών καί τών ποδών της. - Κλείουν τάς θύρας τού δωμα-
τίου τής επιτόκου ή τάς ανοίγουν ; Τής βγάζουν τά δακτυλίδια, τά σκουλαρίκια;
"Αλλαι συμβολικοί πράξεις.

β) Θέσις τής γυναικός κατά τόν τοκετόν:

Όρθή ή είς τά γόνατα ; εις δύο πέτρες σάν πυρομάχια ή εις τό σκαμνί ;
Περιγραφή καί χρήσις τού σκαμνιού ή σελλίου τής μαμμής. Ένέργειαι τής μαμ-
μής και τών βοηθών της (καρτούσα, παραμαμμή, έμπροσμαμμή, μπροσμαμμή,
καρκιοβαστοϋσα, σ'κωτοϋ κλπ.) εις περιπτώσεις δυστοκίας. - 'Αντισηπτικά (ξύδι ή
άλλο τι ;)

γ) "Υστερον ή άκλουθο. (Λευτερ«, ταίρι, άδρέφι, κατάπουδου, φταπά-
ποδο, σνντρόφιν, ντνμα, κ'ττάρ\ τσυττάρι). Τρόποι ενεργείας, διά νά πέση τό
άκλουθο (Πρόκλησις έμέτου). Κατατεμαχισμός, ταφή καί κάρφωμα ή κάψιμο τοΰ
υστέρου. Διά ποίους λόγους γίνεται τούτο ;

δ ) Προσωπίδα ή αντιπρόσωπο, καταπροσωπίδι ή διπροσωπειύ, πάννα,
τσίπα, σκέπη (τό άμνιον). Παίδι με τσίπα. Χρήσις : φυλαχτά άπό τήν τσίπα.
Μερικαί μητέρες φυλάσσουν τήν τσίπα είς τό εικονοστάσι καί τήν δεικνύουν εις
τό παιδί των, όταν πρωτοκινή διά τό σχολείον ή τήν βάζουν είς τήν σάκκα του.

ε ) Παίδι με τρίχες στήν ουρά ή ατό σβέρκο (αντρειωμένος). Τό ντελάλημα
του Αντρειωμένου. Πώς γίνεται καί άπό ποιον ;-Δοξασίαι περί τών τερατόμορ-
φων ή σημειωμένων παιδίων {παράλλαμα, π. χ. παιδί γεννηΟέν μέ δόντια κττ·)
Δοξασίαι περί τών διδύμων καί τριδύμων.

~) Πρώται περιποιήσεις λεχούς:

1.-Ζώσιμο τής κοιλίας (μέ τήν ζώνην τοΰ άνδρός;).

2.-'Ιατρικά καί μέθοδοι διά τήν άνάταξιν τής μήτρας. (Φτέρνισμα καί
άλλαι ένέργειαι τής μαμμής, γιά νά πάγ) ή μήτρα στον τόπο της. - Στερόχορτο
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διά τον πόνον της πτέρης (μήτρας). Είς τήν Κάρπαθον τά στεροπόνια τής λε-
χώνας τα κόβουν με τόν πέλεκυν ! -Καταπλάσματα, γιά vù πάρουν τη βράσι/ και
λοιπά 'ιατρικά είς περίπτωσιν έπιλοχίου πυρετού.

3.-Άχνίοματα μέ μυρωδικά (δενδρολίβανον, άλιφασκιά, λεμονόφυλλα κτλ.).
Σβήσιμο κεραμιδιών (7 ή 9 τόν αριθμόν), άφοΰ πυρακτωθούν, μέ κρασί καί
διάφορα μυρωδικά (λι&όπνρα, βήσσαλα κλπ.) ΓΙότε καί πώς γίνεται τοϋτο ;

4. - Καθαρισμός τοΰ προσώπου τής λεχούς άπό τήν πάν m (μέ τό ροΰχο τοΰ
«νδρός της, ποτισμένο μέ τόν ιδρώτα του (Κρήτη).

5. - Κατάκλισις τής λεχοΰς καί συναφείς πράξεις' π. χ. εις τήν Άν. Κρή-
•την, αν ή μητέρα θέλη νά σταματήσουν τά παιδιά, κατακλίνεται ύπτία μέ τους
πόδας υψηλά' αν θέλη τό κατόπιν τέκνον νά είναι αγόρι, πλαγιάζει δεξιά κττ.

ζ) ΓΙρώται περιποιήσεις νεογνοΰ.

1. - Άφαλόκομμα. Πώς γίνεται ; Φυλάσσεται ό ομφάλιος λώρος ή άπορρί-
πτεται ξηραινόμενος ; Ποΰ απορρίπτεται καί διατί εκεί ; ή άφιερώνεται εις τήν
έκκλησίαν ;

2. -'Αλάτισμα τοΰ βρέφους καί λούσιμο. Πώς γίνεται και πρός ποΐον σκο-
πόν ; Τί άλλο ρίπτουν είς τό νερό; Ποΰ χύνονται τά νερά; 'Ασήμωμα τοΰ
βρέφους. Άλλαι συνή\·)ειαι κατά τό πρώτον αυτό λουτρόν' π. χ. είς τήν Κύπρον
ρίπτουν εις τό άπόλουμα τοΰ βρέφους μίαν πέτραν, διά νά σφίξη τό κεφάλι
του, όπως ή πέτρα, καί νά έχη στερεόν νούν, τό δε άλας (νους τον μωροΰ) δα-
νείζεται πρό καιρού ή έπίτοκος άπό καλήν καί φρόνιμον οϊκοδέσποιναν. Εις με-
ρικούς τόπους άλείφουν τό νήπιον μέ μέλι καί στάχτη.

Παροιμίαι καί άλλαι εκφράσεις σχετικαί μέ τό αλάτισμα.

3. - Σπαργάνωμα καί φάσκιωμα. Κάλυμμα τής κεφαλής (φακιόλι Άσπρο).
Ποΐον λόγον έχει ; Είς χωρία τινά τής 'Ηπείρου επί 40 ήμέρας τό μωρό δέν
τοϋ φορούν ρούχα, άλλά τό τυλίσσουν μ° ένα πουκαμισάκι μέσα σ' ένα σακκί.
ΓΙοΰ άλλοϋ γίνεται τούτο καί διατί;.

4. - Διάπλασις τοΰ κρανίου, τής μύτης καί τών λοιπών μελών τοΰ βρέφους.

5. - Κοπή τοΰ χαλινού, χάραγμα καί άλλαι ένέργειαι τής μαμμής επί τοΰ
βρέφους. Είς μερικά μέρη ή μαμμή κόβει τό χαλινάρι κάτω άπό τήν γλώσσαν τοΰ
βρέφους ή ξελαιμίζει τό μωρό, δηλ. καθαρίζει διά τοΰ δακτύλου τόν λαιμόν του
κάμνουσα σταυρόν έπί τοΰ τοίχου, γιά νά αή ξερνά το παιδί (Κρήτη). Είς
άλλα μέρη ή μαμμή χαράσσει τό βρέφος εις τόν αυχένα, διά νά φύγη τό κακό
αίμα ή τό ξυρίζει εις τήν πλάτην, άλείφουσα αύτό πρώτον μέ αύγό και ζάχαρι,
διά νά γίνη τό παιδί γλυκοαίματον, καί κατόπιν μέ ράβδους θείου καί ζάχαριν,
διά νά μή βγάζη σπυριά' τέλος σταυρώνει καί γητεύει τό βρέφος πρός πρόλη-



I 2 6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

ψιν παντός κακού. Ποία γητειά λέγεται ; - Ενσταλάξεις ε'ις τά μάτια τοΰ μωροΰ
γάλακτος μητρικοΰ, λεμονιού, κρασιοΰ κλπ.

6. - Συμβολικαί πράξεις σκοποΰσαι τήν ένίσχυσιν και στερέωσιν τής υγείας
τοΰ νεογνοΰ. Π. χ. τοΰ φοροΰν παλαιόν ύποκάμισον τοΰ πατρός του ή τό περ-
νούν άπό τοΰ λύκου το στόμα (ενα ξΰλινον κΰκλον, εις τόν όποιον είναι προσ-
κολλημένον δέρμα λΰκου). Εις τήν Κΰπρον καίοντες διά λαμπάδος άνοίγουν οπήν
είς ένα άσπρο' παννί ή εις ύποκάμισον τής θείας τοΰ παιδίου και διά τής οπής
εισάγουν τήν κεφαλήν του. Εις πολλά μέρη δίδουν είς τό βρέφος ώρισμένα ονό-
ματα μέχρι τής βαπτίσεώς του (Δράκος, Δρακοΰ, Σιδερής κλπ.).

η) Παράδοσις τού βρέφους εις τήν μητέρα.-Πώς γίνεται αύτη και
μέ ποίους λόγους και πράξεις συνοδεύεται ; Παραδείγματα : είς τήν Κύπρον ή
μαμμή κυλά τό βρέφος άπό τούς μαστούς τής λεχούς έως τούς πόδας της τρεις
φοράς λέγουσα : 'Εσύ πους το εγέννησες, εσύ νά τ άναγιώστ]ς. Εις τήν Αίτω-
λίαν, 'Αργολίδα, Κρήτην κ. ά. ή μαμμή έρωτά τήν λεχώ : 'Αρνί ΰέλεις 'ή κα-
τσίκι ; και ή λεχώ άπαντα : 'Αρνί. Εΐς τήν Θράκην ή μαμμή κοσκινίζει έπάνω
άπό τήν λεχώνα κουφέτα, καρύδια κλπ. μέ μεταξωτό κόσκινο. "Αλλάς τινάς συνή-
θειας βλ. εΐς τά Θρακικά τ. Α' σ. 129 κ. έ.

θ ) Ή ευχή. - Πρόσκλησις τού ιερέως. 'Αγιασμός τών παρευρεθέντων κατά
τόν τοκετόν. Γεννητούρια ή λουχουνίκια ή κούμουλλα : δώρα πρός τούς έπισκε-
πτομένους.

ι) Έστίασις γενεθλίων (τής Παναγίας τό τραπέζι ή τά γεννητούρια,
τό πογονίκι κτλ.) καί τά κατ' αυτήν τελούμενα. - Είδη φαγητών. Εύχαί καί
δώρα πρός τήν λεχώ καί τό νεογέννητον : πογονίκια ή μπουγανίκια, κανίσκια,
παραμόνια, λοχουσιάτικα, νιόγνχο, ραντίσματα, γεννόφνλλα κλπ.) Εις τί συνίσταν-
ται ταύτα ; Οίωνισμοί : "Αν είναι (τό γεννηθέν) άγόρι, τής στέλνουν δίπλες, γιά
νά διπλώσουν τ' άγόρια, άν είναι κορίτσι, τής στέλνουν άλλα γλυκά (Σπάρτη).

ια ) Π οία ι συνήθειαι έπικρατούν κατά τήν γέννησιν άρρενος καί
ποΐαι κατά τήν γέννησιν θήλεος τέκνου ; (πυροβολισμοί, γλυκύσματα κλπ. "Εξο-
δος τής μαμμής είς τάς οδούς μέ φακιόλιον άνάλογον πρός τό γένος τοΰ γεννη-
θέντος).

Ποΰ άναγράφεται ή γέννησις τέκνου ; (Είς τήν Λέρον όπισθεν τών ει-
κονισμάτων τών άγίων).

ιβ ) Προγνωστικά διά τό γένος τοΰ επομένου τέκνου.
'Εάν τό νεογέννητον βάζη τά πόδια του τό ένα έπάνω εΐς τό άλλο, τό
κατόπιν γεννηθησόμενον θά είναι άγόρι (Κρήτη). "Αν γεννηθή τό παιδί φού-
σκωση φεγγαριού, καί τό έπόμενον θα είναι δμοιον δν γεννηθή χάση φεγγα-
ριού, τό έπόμενον θά είναι διαφορετικόν (Σπάρτη).
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ιγ ) Δοξασίαι καί αποφθέγματα σχετικά μέ την ήμέραν και τήν ώραν,
καθ' ην γεννάται το παιδί. Π. χ. ".Αν το παιδί γεννηθή στηι/ γέμωση φεγγαριού,
δεν τό βαστούνε ρούχα (πετσοκαταλυτής), αν στη λίγωση, δεν τα λεΐ εύκολη (Άν.
Κρήτη) Άν γεννηθή πλουσουρανιά (δηλ. όταν ο ουρανός είναι γεμάτος άστρα),
γίνεται πλοΰσιον, άν γεννηθή κατά τήν νύκτα τών Χριστουγέννων, γίνεται καλλι-
κάντζαρος. Τί κάμνουν, διά νά μή πάρουν τό παιδί αυτό οι καλλικάντζαροι ;
Παιδί ή ζωο δέν είναι καλά νά γεννηθή βασίλεμα ήλιοϋ ("Ηπειρος)' τουναντίον
τό γεννώμενον περί την πρωΐαν τής Κυριακής θά είναι εΰτυχισμένον καθ' όλην
του τήν ζωήν (Πόντος). - Ποιαι δοξασίαι \>πάρχουν διά τούς σαββατογεννη μένους ;

Σχετικαί διηγήσεις.

ιδ ) Άσμάτια καί παροιμίαι, σχετικαί μέ τάς διαφόρους ηλικίας.

ιε ) Ποία έξήγησις δίδεται εις τά παιδιά διά τήν άπόκτησιν άδελ-
φοϋ; Ποιος φέρνει τά μωρά;

Δ'. Λοχεία.

α) Λέξεις, παροιμίαι καί φράσεις σχετικαί μέ τήν λεχώ. II. χ. "Ως τις
σαράντα μέρες τύ μνήμα ν τής λιχονσας εν άνοικ τον (Κύπρος).

β) Δαίμονες βλάπτοντες τάς έπιτόκους καί τάς λεχούς : κακά αε-
ρικά, Γελλον, Νεράιδες, Καλότυχες, Άλης, κουτσοδαιμόνιο κλπ.

Προφυλακτικά κατά τής δαιμονικής επήρειας:

1.-Έπίκλησις τής βοηθείας αγίων (τής Παναγίας, τής Αγίας Λεχούσας,
τοϋ Αγίου 'Ελευθερίου, Αγίου Στυλιανού, Αγίου Συμεών κλπ.).

2.-Ψωμί, αλάτι, σκόρδον, σαπούνι, σκούπα, μαυρομάνικο μαχαίρι, μιτά-
ρια κλπ. υπό τύ προσκέφαλον ή υπό τήν στρωμνήν τής λεχούς.

3. - Κανδήλα ή πϋρ άσβεστον εντός τοϋ δωματίου.

4.-Λεν αφήνεται μόνη επί 3 ή 9 ή περισσοτέρας ημέρας. Τί γίνεται, άν
πρόκειται ν'άπουσιάση έπ' ολίγον ό φύλαξ ; (Ή σκούπα επί τής στρωμνής ή
όπισθεν τής θύρας).

Γ).-Δέν ανοίγεται ή θύρα τής λεχοϋς κατά τήν νύκτα ούτε εισάγεται φώς
άπ' έξω κλπ. Ό ερχόμενος έξωθεν πρέπει νά θυμιασθή μέ λιβάνι καί μπαρούτι
ή νά διασκελίση αναμμένον δαυλόν ή νά καρφώση μαυρομάνικο μαχαίρι εις τήν
θύραν κττ.

6.-Άλλαι συνήθειαι άποσκοποϋσαι τήν άποδιοπόμπησιν δαιμόνων ή τήν
αποτροπήν κακού. Σταυρώματα, έξευμενισμοί καί εξορκισμοί τών πονηρών πνευ-
μάτων. Παραδείγματα' είς τόν Πόντον χύνουν άπό τά παράθυρα νερό καί μέλι'
εις τήν Κρήνην (Τσεσμέ) τάς τρεις πρώτας νύκτας μετά τόν τοκετόν κοιμούνται
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•ψιν παντός κακού. Ποία γητειά λέγεται ;-Ενσταλάξεις εις τά μάτια τοΰ μωροϋ
γάλακτος μητρικού, λεμονιού, κρασιού κλπ.

6. - Συμβολικαί πράξεις σκοποϋσαι τήν ένίσχυσιν και στερέωσιν τής υγείας
τοΰ νεογνού. Π. χ. τοΰ φοροΰν παλαιόν ύποκάμισον τοΰ πατρός του ή τό περ-
νοΰν άπό του λύκου τό στόμα (ένα ξΰλινον κΰκλον, εις τόν όποιον είναι προσ-
κολλημένον δέρμα λύκου). Εις τήν Κΰπρον καίοντες διά λαμπάδος ανοίγουν οπήν
είς ένα άσπρο παννί ή εις ύποκάμισον τής θείας τοΰ παιδίου καί διά τής οπής
εισάγουν τήν κεφαλήν του. Εις πολλά μέρη δίδουν είς τό βρέφος ώρισμένα ονό-
ματα μέχρι τής βαπτίσεώς του (Δράκος, Δρακοΰ, Σιδέρης κλπ.).

η) Παράδοσις τού βρέφους εις τήν μητέρα.-Πώς γίνεται αύτη καί
μέ ποίους λόγους καί πράξεις συνοδεύεται ; Παραδείγματα : εις τήν Κύπρον ή
μαμμή κυλά τό βρέφος άπό τούς μαστούς τής λεχοΰς έως τούς πόδας της τρεις
φοράς λέγουσα : Έσυ πους τό εγέννησες, εού νά τ άναγιώσης. Είς τήν Αίτω-
λίαν, 'Αργολίδα, Κρήτην κ. ά. ή μαμμή ερωτά τήν λεχώ : Άρνι θέλεις ή κα-
τσίκι ; καί ή λεχώ άπαντα : 'Αρνί. Εΐς τήν Θράκην ή μαμμή κοσκινίζει έπάνω
άπό τήν λεχώνα κουφέτα, καρύδια κλπ. μέ μεταξωτό κόσκινο. "Αλλάς τινάς συνή-
θειας βλ. εΐς τά Θρακικά τ. Α' σ. 129 κ. έ.

θ ) Ή ευχή. - Πρόσκλησις τοΰ ιερέως. 'Αγιασμός τών παρευρεθέντων κατά
τόν τοκετόν. Γεννητονρια ή λουχουνίκια ή κούμουλλα : δώρα προς τούς έπισκε-
πτομένους.

ι) Έστίασις γενεθλίων (τής Παναγίας τό τραπέζι ή τά γεννητούρια,
τό πογονίκι κτλ.) καί τά κατ' αυτήν τελούμενα. - Είδη φαγητών. Εύχαί καί
δώρα πρός τήν λεχώ καί τό νεογέννητον : πογονίκια ή μπουγανίκια, κανίσκια,
παραμόνια, λοχουσιάτικα, νιόφυχο, ραντίαματα, γεννόφυλλα κλπ.) Εΐς τί συνίσταν-
ται ταύτα ; Οΐωνισμοί : "Αν είναι (τό γεννηθέν) άγόρι, τής στέλνουν δίπλες, για
νά διπλώσουν τ' άγόρια, άν είναι κορίτσι, τής στέλνουν άλλα γλυκά (Σπάρτη).

ια ) Ποία ι συνήθειαι έπικρατοΰν κατά τήν γέννησιν άρρενος καί
ποΐαι κατά τήν γέννησιν θήλεος τέκνου ; (πυροβολισμοί, γλυκύσματα κλπ. "Εξο-
δος τής μαμμής είς τάς οδούς μέ φακιόλιον άνάλογον πρός τό γένος τοΰ γεννη-
θέντος). Πού άναγράφεται ή γέννησις τέκνου ; (Εις τήν Λέρον όπισθεν τών ει-
κονισμάτων τών άγίων).

ιβ ) Προγνωστικά διά τό γένος τοΰ επομένου τέκνου.
'Εάν τό νεογέννητον βάζη τά πόδια του τό ένα έπάνω είς τό άλλο, τό
κατόπιν γεννηθησόμενον θά είναι άγόρι (Κρήτη). "Αν γεννηθη τό παιδί φού-
σκωση φεγγαριού, καί τό έπόμενον θά είναι ομοιον' άν γεννηθή χάση φεγγα-
ριού, τό έπόμενον θά είναι διαφορετικόν (Σπάρτη).
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ιγ ) Δοξασίαι και άποφθέγματα σχετικά μέ τήν ήμέραν και τήν ώραν,
καθ' ην γεννάται το παιδί. Π. χ. Αν τό παίδι γεννηθη στή γέμωση φεγγαριού,
δεν το βαστοϋνε ρούχα (πετσοκαταλυτής), αν στη λίγωση, δεν τα λει εύκολα (Άν.
Κρήτη) αv γεννηθή πλουσουρανιά (δηλ. όταν ό ουρανός είναι γεμάτος άστρα),
γίνεται πλουσιον, άν γεννηθή κατά τήν νύκτα τών Χριστουγέννων, γίνεται καλλι-
κάντζαρος. Τί κάμνουν, διά νά μή πάρουν τό παιδί αυτό οί καλλικάντζαροι ;
Παιδί ή ζώο δέν είναι καλά νά γεννηθή βασίλεμα ήλιου ("Ηπειρος)" τουναντίον
τό γεννώμενον περί τήν πρωΐαν τής Κυριακής θά είναι εύτυχισμένον καθ' όλην
του τήν ζωήν (Πόντος). - Ποίαι δοξασίαι υπάρχουν διά τους ααββατυγεννη/ιένοΐ'ς ;

Σχετικαί διηγήσεις.

ιδ ) Άσμάτια καί παροιμίαι, σχετικαί μέ τάς διαφόρους ήλικίας.

ιε ) Ποία έξήγησις δίδεται εις τά παιδιά διά τήν άπόκτησιν αδελ-
φού; Ποίος φέρνει τά μωρά;

Λ'. Λοχεία.

α) Λέξεις, παροιμίαι καί φράσεις σχετικαί μέ τήν λεχώ. Π. χ. "Ως τις
σαράντα μέρες το μνήμαν τής λιχούσας εν ανοικτον (Κύπρος).

β) Δαίμονες βλάπτοντες τάς έπιτόκους καί τάς λεχοΰς : κακά αε-
ρικά, Γελλού, Νεράιδες, Καλότυχες, "Αλης, κουτσοδαιμόνιο κλπ.

Προφυλακτικά κατά τής δαιμονικής έπηρείας :

1. -Έπίκλησις τής βοηθείας άγίων (τής Παναγίας, τής Αγίας Λεχούσας,
τοΰ Αγίου 'Ελευθερίου, Αγίου Στυλιανού, Αγίου Συμεών κλπ.).

2.-Ψωμί, άλάτι, σκόρδον, σαπούνι, σκούπα, μαυρομάνικο μαχαίρι, μιτά-
ρια κλπ. ύπό τό προσκέφαλον ή υπό τήν στρωμνήν τής λεχοΰς.

;3. - Κανδήλα ή πυρ άσβεστον έντός τοΰ δωματίου».

4. - Δέν αφήνεται μόνη επί 3 ή 9 ή περισσοτέρας ήμέρας. Τί γίνεται, αν
πρόκειται ν'άπουσιάση έπ'ολίγον ό φύλαξ; ( IΗ σκούπα επί τής στρωμνής ή
όπισθεν τής θύρας).

Γ).-Δεν άνοίγεται ή θύρα τής λεχοΰς κατά τήν νύκτα ούτε εισάγεται φώς
άπ' έξω κλπ. Ό ερχόμενος έξωθεν πρέπει νά θυμιασθή μέ λιβάνι καί μπαρούτι
ή νά διασκελίση άναμμένον δαυλόν ή νά καρφώση μαυρομάνικο μαχαίρι είς τήν
θύραν κττ.

6.-"Αλλαι συνήθειαι άποσκοποΰσαι τήν άποδιοπόμπησιν δαιμόνων ή τήν
άποτροπήν κακού. Σταυρώματα, έξευμενισμοι καί εξορκισμοί τών πονηρών πνευ-
μάτων. Παραδείγματα' εις τόν Πόντον χύνουν άπό τά παράθυρα νερό καί μέλι'
είς τήν Κρήνην (Τσεσμέ) τάς τρεις πρώτας νύκτας μετά τόν τοκετόν κοιμούνται
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τρεις Μαρίαι εις την οίκίαν τής λεχοϋς. Είς τήν Αίτωλίαν ή γέννα γίνεται μυ-
στικά, διά νά μή γίνη λόγος, βουή, καί βουϊστή ή λεχώνα καί πάθη άπό δυστο-
κίαν ή άλλα κακά. Εϊς τήν Σαμοθράκην κ. ά. ό τοκετός δέν γίνεται είς τήν οί-
κίαν τής έπιτόκου, αλλ' είς άλλην, συγγενικήν ή γειτονικήν οίκίαν, ή δέ λεχώ
έπιστρέφει μετά 15-20 ημέρας ε'ις τήν οίκίαν της. Ποΰ άλλοϋ γίνονται ταϋτα ;

γ) Προφυλάξεις τής λεχοϋς άπό τήν βασκανίαν.

Άντιβασκάνια (σταυρός, ελίά τών Βαγιών, σκόρόο μονόφυλλο, φλουρί ή
βραχιόλι με κόκκινη ή μπλάβη κλωστή κλπ.). 'Απόκρυψις τής λεχοϋς ή μόνον
τοϋ προσώπου της άπό τούς ξένους (άσπρο φακιόλι εις τό πρόσωπον ή άσπρο
σεντόνι έμπρός εις τό κρεββάτι ή εις τό στρώμα της).

δ) 'Αρ μένιασ μα. - Πού καί εις ποίας περιπτώσεις λέγεται, ότι ή λεχώνα
άρμενιάζεται; 'Από τί προέρχεται τούτο; Φάρμακα καί μαγικοί πράξεις κατά τοϋ
άρμενιάσματος. Παράδειγμα : εις τήν Στενήμαχον δένουν στην πόρτα τοϋ σπι-
τιού κόκκινο γνέμα, γιά να δεύή ή "Αρμενους, νά μην άρμενιαστή ή λεχούσα.

ε) Αί τροφαί τής λεχοϋς κατά τάς τρεις πρώτας ήμέρας καί κατόπιν.
Ποίαι τροφαί άπαγορεύονται καί διατί ; Ό πρώτος χυλός τής λεχώνας (αρφανή
έν Κύπριρ, σονγλη έν Κιμοιλφ). Εις μέρη τινά τής Θράκης τό γάβανο (πινάκιον)
καί τό κουτάλι, μέ τά οποία ταγίζουν τήν λεχώνα ευθύς μετά τόν τοκετόν, πρέ-
πει νά είναι άμεταχείριστα (άσυρτα), ευθύς δέ τά θάπτουν εις τήν γήν, διά νά
μή φάγη άλλος μέ αυτά. Πού άλλοϋ γίνεται τούτο ;

ç) Τό γάλα τής γυναίκας. Συνήθειαι σχετικαί μέ αυτό.

1.-Γιά νά κατεβή τό γάλα: προσφυγή εις αγιάσματα ('Αγία Γαλατιανή),
χρήσις περιάπτων (γαλοϋσα, γαλατόπετρα), τροφαί είδικαί (φασόλια, χταπόδι) καί
καταπλάσματα (είς τό στήθος, εις τά νώτα), βότανο (μανόγαλο). Εύχαί καί έπφ-
δαί, όταν τής γυναίκας δέν έρχεται τό γάλα. Είς Ρεΐσδερε Σμύρνης εις τήν
περίπτωσιν αυτήν ή λεχώ έτρωγε ψωμι ταξιδιάρικο, δηλ. που νά 'χι/ περάσει
Μάλασσα.

2.-Τ0 πρώτον γάλα τής μητέρας (κολάστρα, μοός). Πού τό χύνουν; 'Ιδιό-
τητες αύτοϋ. Εις ποίας άσθενείας μεταχειρίζονται τό γάλα τής γυναίκας ώς
ϊατρικόν ;

3.-Τί κάμνουν, γιά νά μή ματιαστή τό γάλα; ή διά νά μή πάρη ή μία
τό γάλα τής άλλης ; Σταυρώματα, έπωδαί.

4.-TÎ κάμνουν, άν τό γάλα έλί)η πολύ; π. χ. τό αρμέγει στήν παντόφλα
της καί τό χύνει σέ μέρος, πού δέν πατιέται" ποτε ατή φωτιά, γιατί τότε ξε-
ραίνονται τά στήθια της (Σπάρτη).

5. - Γιά νά ξανάρΰη τό χαμένο γάλα. Διάφοροι μαγικοί τρόποι καί έπ4)-
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δαί. Π. χ. κάμνουν τήν συκιά συντέκνισσα (Κρήτη), στέλνουν ψωμί άζυμο στην
αγέλη (Θράκη) κτλ.

6.-Τί κάμνουν, όταν πονέσουν τά βυζιά τής γυναίκας ή οί ρώγες τών
βυζιών ; Τρόποι μεταβιβάσεως τών πόνων. 'Ιατρικά, εξορκισμοί καί έπψδαί.

7.-Γιά να κοπή τύ γάλα. Επιθέματα επί τών μαστών καί άλλοι τρόποι
(π. χ. αί Κρητικαί γυναίκες γυρίζουν τή γαλοϋσα οπίσω εις τήν πλάτην, έπιλέ-
γουσαι έπφδήν τινα).

8. - Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν θηλάζουσαν γυναίκα.

ζ) Τό σήκωμα τής λεχώνας. - Κατά ποίαν ήμέραν γίνεται; ΙΙοίος ση-
κώνει τήν λεχώ καί ποίαι πράξεις συνηθίζονται τότε ; ΓΙ. χ. εις μερικά μέρη
εις τό δάπεδον, όπου έκειτο πριν ή στρωμνή, καίουν στουπί καί συγχρόνως βά-
ζουν τήν λεχώνα νά πατήση σίδερο ή κρομμύδι εις τό κατώφλιον τού δωματίου,
λέγοντες άναλόγους εύχάς. Εις τήν Κύπρον ή λεχώ τή συνοδεία τής μαμμής
σταυρώνει τό σπίτι καί ρίπτει τεμάχια άρτου εϊς τάς γωνίας, διά ν' άπομακρύνη
τά κακά πνεύματα. - Φιλοδωρήματα τής μαμμής κατά τό σήκωμα τής λεχώνας
(σαπούνι αβρεχο, κρομμύδια, αλάτι καί φασόλια).

η) Τό λούσιμο τής λεχώνας. - Πότε γίνεται καί ποία χόρτα ρίπτονται
είς τό νερό ; Συνήθειαι κατ' αυτό.

θ) Δεισιδαιμονίαι διά τήν άσαράντιστη. Π. χ. Νά μή τήν ίδή ό
ήλιος ούτε τό πρωΐ, όταν άνατέλλη, ούτε τό βράδυ, όταν δύη' νά μήν ίδή είς
καθρέπτην" νά μήν ίδή λείψανον, νύμφην ή άλλην λεχώ' νά μή πλησιάση είς
φούρνον (διατί;) Όμοίως δέν πρέπει νά πηδήση αυλάκι μέ νερό ή νά έπισκεφθή
ξένην οίκίαν (διατί ;).

Ποίας προφυλάξεις λαμβάνει, όταν άναγκασθή νά έξέλθη άπό τήν οίκίαν ;
(π. χ. πιάνει τό σίδερο τής πόρτας ή φορεί πέταλον ζφου περί τήν όσφύν ή
άλλα άντιβασκάνια (σκόρδον, γαλάζια χάνδρα κλπ.).

"Αλλαι δεισιδαιμονίαι. Παραδείγματα : "Αμα σέ μιά γειτονιά υπάρχουν δυο
λεχώνες, άλλάσσουν τά δαχτυλίδια τους ('Αμβρακία). - Άμα μία λεχώ ίδή άλλην
και τύχη ν' άδιαθετήση τό παιδί της, συναντάται κάπου μέ αυτήν, άνταλλάσσουν
τά βρέφη των καί καθήμεναι ράχη με ράχη τά βυζαίνουν καί κατόπιν φεύγουν,
χωρίς ή μία νά ίδή τήν άλλην (Σαράντα Έκκλησίαι).

Ποία συνήθεια επικρατεί, άν ή λεχώ άποθάνη άσαράντιστη ; (π. χ. είς τήν
Θράκην «πάνε στον τάφο της τήν ώρα πού βασιλεύει ό ήλιος καί ρήχνουν ένα
μαστραπά νερό, γιά νά δροσίζεται ή δροσοφορτωμένη». Πού άλλοϋ γίνεται τούτο;)

ι ) Ό Σαραντισμός.

Ι .-Μετάβασις τής λεχούς εις τήν έκκλησίαν ; Άπαντήματα. Είσοδος αυτής

ΕΠΕΤΗΡΙΓ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Α · 9
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μετά τοϋ βρέφους ε'ις τον ναόν, περιφορά τοϋ βρέφους περί τήν 'Αγίαν Τρά-
πεζαν. - Ποία συνήθεια έπικρατεί, όταν καθ' όδόν ή εις τήν έκκλησίαν τύχη vù
συναντηθούν δύο λεχώνες;-Εις ποίαν ώραν τής ημέρας γίνεται ή μετάβασις
τής λεχοϋς εις τήν έκκλησίαν ; Διατί είς μερικούς τόπους προτιμάται εσπερινή
ώρα ; - Τί γίνεται, άν ή λεχώ άναγκασθή vù ταξιδεύση, προτού σαραντίση ; (Μισή
σαράντιση).

2. - Εις μερικούς τόπους ή λεχώ προ τής έκκλησίας πηγαίνει εις τό λου-
τρόν, όπου τήν υποδέχονται συγγενείς καί φίλοι γυναίκες. Εύχαί καί πράξεις
συμβολικοί κατά τό λουτρόν.

3.-Επιστροφή εις τήν οίκίαν καί επισκέψεις είς συγγενικός οικίας. Φιλο-
δωρήματα πρός τό νεογνόν μετ' άναλόγων ευχών π. χ. έν Κύπρω τοΰ χαρίζουν
έν άργυρούν νόμισμα, έν τεμάχιον άλατος καί ένα βώλον ζαχάρεως λέγοντες :
δσα παίρνει φέρν ή θάλασσα να τά κάμης εσσω σον. Τά τεμάχια δέ τού άλα-
τος καί τής ζαχάρεως φυλάττονται έως τήν ήμέραν τής βαπτίσεως, δτε άλέθον-
ται και ρίπτονται τό μέν άλας εις τό φαγητόν, ή δέ ζάχαρις εις τόν καφέν (άνα-
νονς τον μωροϋ). Είς τήν Άρκαδίαν ή μητέρα κάμνει χαλβάν, άπό τόν οποίον
πρέπει νά φάγουν πρώτα αί όρνιθες (διατί ;).

4. - Προλήψεις σχετικαί μέ τήν ευκή' π. χ. δσο πρωτύτερα άπό τό σαράν-
τισμα παίρνει ή λεχώνα τήν ευκή, τόσες μέρες κόβει τοΰ παιδιοΰ (Βόλος).

5. - Διπλοσαραντίδια, ή 80^ μετά τόν τοκετόν ημέρα.

ια ) 'Υπάρχει πουθενά ή συνήθεια έπί τινας ημέρας μετά τόν τοκετόν νά
μένη ό σύζυγος κατακεκλιμένος ή νά μήν έξέρχετοι καθόλου είς τό κοινόν ; κτλ.

Ε'. Φροντίδες περι τών νεογνών,

ο ) Ή κούνια.

Ι.-Αί κατά τόπους δνομασίαι αυτής: σκαφίδ ι, νάκα, βαβάλι, νανονρ,
νανονδ*, κοννίν, μπεσίκι, ααρμανίτσα κλπ.-"Υλη, άπό τήν οποίαν κατασκευάζε-
ται · τρόπος κατασκευής καί σχήμα. -'Ονοματολογία τών μερών αυτής. Διακόσμη-
σις καί συμβολικοί παραστάσεις (π. χ. σταυρός χαραγμένος μέ μπαρούτι κλπ.).-
Τύ πρώτο στρώσιμο τής κούνιας (υπό τής μαμμής ;) - Σύστημα δι' άποχέτευσιν
τών ούρων (καλάμι, σιλεβρ Πόντος).

2. - Ποΰ κοιμίζουν τό μωρό κατά τάς πρώτος μετά τήν γέννησιν ήμέρας ;
ΙΙοΰ τό κοιμίζουν, όταν τύ παίρνουν μαζί εϊς τήν εξοχήν (εις τό χωράφι ή είς
τό άμπέλι) ; Άτζιγκανόκοννια (Κρήτη). Πώς τό μεταφέρουν είς τον δρόμον ;
(νάκα, μελοντη, νταβριτζίκυς κτλ.). - Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν κούνια : δέν
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τήν κινούν κενήν (διατί;)' δέν τήν κινούν δύο άτομα συγχρόνως· δέν κοιμίζουν
τό μωρό εις τό στρώμα τών γονέων καί μάλιστα μεταεύ των (διατί;).

β) Ό ύπνος τού μωρού.

Ποΐαι at συνήθειαι, όταν πλαγιάζουν τό μωρό εις τήν κούνια ; "Από ποΐον
πλευρόν τό πλαγιάζουν ;-Σταυρώματα, έξορκισμοί, γητειές, ναναρίσματα. - Τί
κάμνουν οί έπισκέπται, όταν φεύγουν, διά νά μή πάρουν τόν ύπνο ν τού μω-
ρού ;-Τί κάμνουν, όταν τό παιδί κλαίη καί δέν κοιμάται; Τί πιστεύουν, όταν τό
παιδί κλαίη ή γελά μέσα εις τόν ύπνον του ; Τί τοΰ τραγουδούν, όταν ξυπνά ;

γ) Τό πρώτο τάγισμα καί ό πρώτος θηλασμός.

1.-Τί δίδουν είς τό νεογνόν τήν πρώιην ή τάς πρώτας τρεΐς ημέρας, προ-
τού θηλάση ; Είς τά χωρία τής Πυλίας τού δίδουν ζωμόν άπό ρόδι, εις τήν
Κάρπαθον τό πρώτον βρω μάτια μα (μέλι ανακατωμένο μέ λίγο τριμμένο μαηκο-
κάρνδο) τό κάνει μιά καλόφαη γυναίκα.

2. - Πώς έπονομάζουν τήν γυναίκα, πού θά θηλάση τό νεογέννητον; Ποία
σχέσις δημιουργείται μεταξύ αύτοΰ καί τής βνζάοτρας ή τής παραμάννας καί
τών παιδιών της; (βυζαδέρφια). Τρόπος άμοιβής τής παραμάννας.

Συνήθειαι κατά τόν πρώτον θηλασμόν' π. χ. είς τήν Θράκην κρατούν
έπάνω άπό τό κεφάλι τής λεχοΰς ένα κόσκινον μέ ψωμί, άλας καί κρασί.

δ ) Τά κατά τόν θηλασμόν. "Αλλαι τροφαί τοΰ νηπίου.

Πότε τοΰ δίδουν διά πρώτην φοράν ξένην τροφήν ; Τοΰ δίδουν μασημέ-
νην τροφήν ; (μασουλήθρα, τάγισμα βούκας). - Ποίαν τροφήν δέν πρέπει νά
τοΰ δώσουν, πριν όμιλήση καί διατί; (π. χ. εις τήν Κρήτην δέν δίδουν τοΰ μω-
ρού ψάρι, διότι γίνεται βουβό). Πότε τού πρωτοδίδουν νερό ; - Δοξασίαι καί
προλήψεις δι' όσους έθήλασαν έπί πολύν χρόνον ή έθήλασαν καί μετά τό άπόκομμα.

ε) Τό πρώτον λουτρόν τοΰ παιδιού (Κολνμπήσια, κονλ'μττίδια, κολ-
μπη&ήκια κλπ.).

Κατά ποίαν ήμέραν γίνεται καί ποία τά τελούμενα κατ' αυτό ; (Εστιάσεις,
χαρίσματα κλπ.). - Τά κάκανα, έν Θράκη (Φάγε, λύκε, χόρτασε, βλ. Θρακικά Α' 132).

Τ) Τό γράψιμο τής Μοίρας. - ΙΙοίαν ήμέραν έρχονται οί Μοίρες và
μοιράνονν τό παιδί ; (τήν τρίτην (τά τριννχτια) ή τήν πέμπτην ή τήν έβδόμην
ήμέραν (τά εφτά); Πού γίνεται έορτή μέ συγκέντρωσιν τών συγγενών καί προε-
τοιμασίας διά τήν ύποδοχήν τών Μοιρών ; (Τράπεζα έστρωμένη μέ φαγητά καί
ποτά, έπικλήσεις : ώ Μοίρες, Μοίρες τών Μοιρών! ελάτε νά μοιράσετε τό παίδι
τ οί'____). Μαντινάδες ατά εφτά.

Πίστις, ότι ή τύχη τοΰ παιδιού είναι γραμμένη εις τό μέτωπον ή άλλοΰ.
Παροιμίαι καί παραδόσεις περί τοΰ άναποτρέπτου τών άποφάσεων τών Μοιρών.
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Γνωρίζετε καμίαν διήγησιν, κατά τήν οποίαν ή μητέρα άκοΰει τήν όμιλίαν τών
Μοιρών, ότι δηλαδή τύ παιδί της flu πεθάνη, άμα καή τό δαυλί πού καίει εις
τό τζάκι ;

ζ) OÎ ευχές και άλλαι συνήθειαι τών εφτά ή τών οχτώ.

Πότε ή μαμμή φέρει τύ βρέφος είς τήν έκκλησίαν, διά νά πάρ]) τις ευχές;'
(στις δχτώ ή ατίς σαράντα;) Ποΐαι άλλαι συνήθειαι επικρατούν τήν έβδόμην ή
δγδόην άπό τής γεννήσεως ήμέραν έν σχέσει μέ τό παιδίον ; (π. χ. είς τήν Μά-
νην ό ιερεύς συνοδεύων τήν μαμμήν κατά τήν έπιστροφήν είς τήν οίκίαν, στα-
ματά όπου εύρη πέτρα ριζιμιά καί κρατών ούτω τό βρέφος, ώστε οί πόδες του
νά πατήσουν επί τού βράχου, λέγει : «Χαίρου, Γη, καμάρωνε, καινούργια πόδια
αέ πατοναι». Πού αλλού έπικρατεί ή συνήθεια αυτή ; - Είς τήν Τήλον ή μαμμή
τήν πρωΐαν τής ογδόης ήμέρας έξέρχεται τής θύρας και στρεφομένη πρός άνα-
τολάς υψώνει τό βρέφος λέγουσα: «Αβγε τό καλορίζικο νά ίδής τόν ήλιο!»

η ) Βασκανία (κακό μάτι, φταρμός, γλωσσοφαγιά).

Τί κάνουν, διά νά μή βασκαθή τό παιδί, όταν τό φασκιώνουν, όταν τό
κοιμίζουν, όταν πρόκειται νά τό βγάλουν έξω άπό το σπίτι ; Άντιβασκάνια :
σκόρδο, ματόπετρες, φλουριά, σταυρός, διάφορα άλλα φυλαχτά, π. χ. λιβάνι άπό
τό «έξαιρέτως» κλπ. -'Αποτροπιασμοί καί έξορκισμοί : π. χ. Φτου ατά μάτια τά
κακά !, - σκόρδα καί κτσά βελόνια στά μάτια σ' (Θράκη). - Ποίοι θεωρούνται, ότι
Ιχουν κακό μάτι καί βασκαίνουν ; (π. χ. οποίος ξαναβύζαξε, οποίος εχει σμιχτά
φρύδια κλπ.).

θ ) Θεραπεία τής βασκανίας (ξεμάτιασμα).

Συμπτώματα τής βασκανίας. - Μέ ποίους τρόπους εξακριβώνουν, ότι τό
παιδί είναι ματιασμένο; (Μέ τό λάδι, μέ τό άλάτι κτλ.).-Τί κάνουν, διά νά ξε-
ματιαστή τό παιδί, άν είναι γνωστός αυτός πού τό μάτιασε ; Τί, άν είναι άγνω-
στος ; (Σταυρώματα με μοσχοκάρφι, μέ μονόκερο κλπ. Εξορκισμοί, γητέματα
κατά τής βασκανίας).

ι) Δαίμονες βλάπτοντες ή αρπάζοντες τά βρέφη καί μάλιστα τά
άβάπτιστα ή τά άσαράντιστα.

'Ονόματα, δοξασίαι καί παραδόσεις περί αυτών (Γελλοϋ, Μουσουμπιά, Νε-
ράιδες κλπ.). Μέσα προφυλακτικά κατά τών δαιμόνων' π. χ. ψωμί ή μαυρομάνικο
μαχαίρι ή ψαλίδι άνοικτό κάτω άπό τό μαξιλάρι, ενα κόσκινο κάτω άπό τό στρώμα
τού μωρού' επίσης τό μηκώνιον (πίσσα, μαυρί) είς τό κατώφλιον τής θύρας κτλ.

Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι:

1) διά νά μή νυχτοπατηθή τό παιδί' π. χ. δέν άφήνουν μετά τήν δύσιν
τού ήλίου τά σπάργανα έξω, δέν μιλούν στο παιδί τή νύχτα, ούτε τό φιλούν κτλ.
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2) διά νά θεραπευθή άπό νυχτοπάτημα (εξορκισμοί, γητέματα κλπ.),

3) διά νά έπιστραφή τό παιδί, που άλλαξαν οί νεράιδες (έκθεσις εις τρί-
στρατο ή εις έκκλησίαν καί διάφοροι μαγικαί πράξεις. Πρβλ. το κονλλοΰριν τον
μωρον έν Κύπρψ κτλ.).

ια ) Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι, όταν δεν στεριώνουν
τά παιδιά.

1. - Τρυποπέρασμα ή πέρασμα άπό τρύπιο λιθάρι ή άπό τήν λεκάνην τοΰ
σκελετοΰ (κατίνα) μεγάλου ζφου ή άπό στεφάνι καμωμένο κατά μαγικόν τρόπον.
II.χ. τρεις Μαρίαι παίρνουν τό παιδί, μόλις γεννηθή, καί τό περνοΰν τρεις φορές
άπό ενα στεφάνι, καμωμένο μέ κλήμα ή άπό ένα άσημένιο στεφάνι, καμωμένο μέ
τά νομίσματα, πού μάζεψαν άπό τρεις (ή έπτά ή σαράντα) Μαρίες ή άπλώς
πρωτοστέφανες γυναίκες. Βραχιόλι ή κρίκος ή σκουλαρίκι, καμωμένο καθ' δμοιον
τρόπον. Είς μερικούς τόπους κόβουν ένα ύποκάμισον τοΰ πατέρα του καί τοΰ
κάνουν ποκαμιοάκι καί τού τό φορούν' αλλού παίρνουν παλαιά φορέματα άπό
τρεις Μαρίες ή άπό πρωτοστέφανες γυναίκες. Είς τόν Πόντον μία γραία περνά
τό βρέφος άπό τό πουκάμισο της ή άπό τήν τραχηλιά της. Τό ϊδιον συνηθίζεται
καί εις τήν Θράκην, άλλά τής γραίας αυτής πρέπει νά.ζοΰν όλα τά τέκνα.

2. - Εικονική πώλησις καί έξαγορά τού βρέφους. 'Ονομασία τοΰ πωληθέν-
τος (Πονλος, Πουλίτσα, Πουλημένος). - Υιοθεσία υπό γυναικός πολυτέκνου καί
έξαγορά υπό τής μητρός.

3.-Τάξιμο είς άγιους (ταμένος, ταματάρης, σκλαβάκι τής Παναγίας). Θητεία
εις ιερόν, άμφίεσις μέ καλογηρικά ράσα, μεγάλος αγιασμός.

4.-Έκθεσις τοΰ βρέφους (εις τρίστρατον ή έκκλησίαν) καί βάπτισις αύτοΰ
υπό τοΰ εύρόντος ή τοΰ πρώτου τυχόντος διαβάτου. 'Ονοματοθεσία (Ζήσης, ΙΙο-
λνχρόνης, Στέργιος, Σιδέρης κττ.).

5.-"Αλλοι μαγικοί τρόποι: Π. χ. γδύνουν τό παιδί επάνω είς ένα μνήμα
καί άφήνουν έκεί τά ρούχα του. Εις τήν "Ηπειρον γυναίκες, ονομαζόμενοι Στα-
μάτες, τήν Μ. ΙΙέμπτην γνέθουν, λαναρίζουν καί υφαίνουν σπάργανα καί μέ αυτά
φασκιώνουν τό παιδί" έτσι σταματά ό Χάρος. Εις τήν Ίεράπετραν θάπτουν είς
τό κατώφλιον τής θύρας μίαν χελώνην, γιά νά τήν ξεπερνά ή γυναίκα, δσον
καιρό είναι άγαστρωμένη. - 'Αλλού προσέχουν νά μήν πατήση ή έγγίση τό παιδί
τήν γήν, έως δτου βαπτισθή.

ιβ ) Τί πιστεύουν, όταν μετά τήν γέννησιν ενός παιδίου συμ-
βαίνη ν' αποθνήσκουν τά άλλα; -Άδερφοδιώχτης, στριγγλάκι, βόμπρας, παίδι
/ιέ τή μνγα. Πώς διακρίνεται ; Μέ ποίους τρόπους αποτρέπεται τό κακόν ;

ιγ ) Τί κάμνουν, διά νά μή ζηλεύη ό άδελφός ή ή αδελφή τό νεογέννητον ;
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ιδ ) Δεισιδαιμονίαι καί οίωνισμοί περί βρεφών.

Μερικά παραδείγματα : Δέν τ' αφήνουν ποτέ μοναχά. Δέν εισάγουν κατά
τάς επτά πρώτας ημέρας ζεστό ψωμί ή φαγητόν μέσα είς τό δωμάτιον, διά νά
μή ιρωμνιάαη (κιτρινίση) τό παιδί. Ή μητέρα επί 40 ημέρας άπό τής γεννήσεως
δέν φιλεΐ τό βρέφος της καί κατόπιν δέν τό φιλεΐ εις τήν κεφαλήν και τόν τρά-
χηλον (διά ποίον λόγον ;) "Αν τό νήπιον ίδή τό πρόσωπύν του είς τόν καθρέ-
πτην, θά φέρη καί άλλο αδέρφι (Κρήτη) ή υπάρχει φόβος νά τρελλαθή (Θράκη).
- Πώς θεωρείται τό παιδί, δν ή κορφή τής κεφαλής του σχηματίζεται οπίσω
καί πολύ χαμηλά; Πώς, όταν εχη δύο κορφές ; - Τί πιστεύουν διά τό απαλό, τή
νηδυά, τού παιδ.ού ; - Τί κάμνει ή μητέρα, δια ν* άποκτήση τό παιδί της κόκκινα
μάγουλα ; (έκθεσις εις τόν ήλιον, πότισμα μέ κόκκινο κρασί κλπ.). Εύχαί, όταν
τό μωρό φταρνίζεται, κτλ.

ιε ) Μαγικαί πράξεις πρός άποτροπήν κακού ή πρός ί)εραπείαν
καχεκτικών παιδίων:

1.-"Οταν τό παιδί είναι άσθενικόν καί δέν παχαίνη'

2. - όταν κλαίη πολύ καί δεν μερώνϊ] (π. χ. είς τά χωρία τών 'Αγράφων
τό ποτίζουν ένα μείγμα άπό μητρικόν γάλα, γάνα άπό τηγάνι, λάδι καί μπαρούτι'
εις τήν Θράκην άφήνο\>ν τή φασκιά του εις ένα σταυροδρόμι τήν ώραν, πού γυ-
ρίζει ή άγέλη εις τό χωριό, ώστε νά περάσουν άπό πάνω της τρεις αγελάδες)'

3.-όταν συχνοπέφτη τό παιδί (π. χ. παραγγέλνουν τής νουνάς του καί τού
φτειάνει μιά κουλλούρα, άπό τήν οποίαν τό περνούν τρείς φορές)'

4.-όταν παραληρή καί τρίζη τά δόντια του είς τόν ύπνον'

δ. - όταν φοβήται τήν νύκτα ή γενικώς πάσχη άπό φόβον'

6. - όταν σκύλα (ή λεχώ ή καί άλλος τις) διασκελίση τό παιδί ή τά ρούχα του'

7.-για νά μήν πιάν' ή κατάρα τής μάννας (π. χ. φορεί ή ιδία δακτυλίδι μέ
γαλάζια πέτρα ή γαλάζια γυάλινη βραχιόλα (Θράκη).

ιΤ ) Ποία συνήθεια έπικρατεί, όταν μία γυναίκα έπισκεφθή μέ τό βρέ-
φος της διά πρώτην φοράν συγγενικήν ή ξένην οίκίαν ; Τί χαρίζουν εις τό μωρό ;

ιζ ) Τά νύχια τού μωρού.

Πότε καί ποίος τά πρωτοκόβει ; Πού τά ρίπτει ; Δοξασίαι σχετικαί μέ αύτά.
(II. χ. πριν χρονίση τό παιδί, δέν τού κόβουν τά νύχια, διότι γίνεται κλέπτης.
Είς τήν Κρήτην τά πρώτα νύχια τού παιδιού τά ρίπτει ή μητέρα εις τήν σακ-
κούλα τού πατέρα τον, γιά νά τοΰ τρέχουνε οί παράδες' είς τήν 'Ανατ. Κρήτην
μέ τά πρώτα νύχια κάμνουν φυλαχτό διά τό κακό μάτι).

ιη ) Τά μαλλιά τού μωρού.

Πότε καί ποίος τά πρωτοκόβει; Φυλαχτό μέ τις πρώτες τρίχες. Εΐς με-



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

I I 1

ρικούς τόπους τάς φυλάσσουν εις τήν σζεφανο&ήχην. "Αλλαι δεισιδαίμονες συνή-
θειαι, σχετικαί μέ τά πρώτα μαλλιά τοϋ παιδιού,
ιθ ) 'Οδοντοφυΐα.

Ι.-Τί κάμνει ή μητέρα, διά νά βγάλη τό παιδί της εύκολα τά δόντια;
(Είς τήν Κρήτην ή μητέρα βράζει σιτάρι ή σχίζει τό πουκαμισάκι τοϋ μωροϋ'
είς τήν Βι{)υνίαν κάμνει γλυκόπιττα καί μοιράζει είς τήν γειτονιά. (Πρβλ. <5ο»>ν-
τόπττα έν Λέσβφ). Εξετάζουν ποίον δόντι βγαίνει πρώτα;

2. - Ποίαι συνήθειαι έπικρατοϋν, όταν τό παιδί άλλάζη τά δόντια ; Σχε-
τικά άσμάτια (π. χ. Νά, κουρούνα, κόκκαλο κτλ. ή Νά, πόντικα, τό δόντι μου).
κ ) Τό απόκομμα.

Πότε και μέ ποίους τρόπους άποκόβουν τό παιδί; Βότανα καί άλοιφαί
(άληομονίτης). Ποίας προφυλάξεις λαμβάνουν, διά νά μήν πάθη τό νήπιον ;
Δεισιδαιμονίαι διά τόν περιοσοβνζασμένον.

κ α) Διά νά ομιλήση τό παιδί ή νά γίνη καθαρόγλωσσον: π. χ. είς
τήν Κΰπρον τοϋ δίδουν νά φάγη τό Πάσχα αβγό πέρδικας, εις τήν Βιθυνίαν τό
ποτίζουν νερό άπό άκοίμιατο καντήλι. -Διά νά γίνη τό παιδί έξυπνον, είς
τήν Αίτωλίαν τοϋ περνοϋν μια βροχαλίδα άπό τόν κόρφο του.
κβ ) Τό περπάτημα τοϋ μωροϋ.

Λέξεις καί φράσεις σχετικαί μέ τό περπάτημα : άρκουδίζει, μπουοουλάει
("Ηπειρος, Θεσσ.), λαπουδεύει (Πόντος), κάνει δέντρα, στάθκι μπλίτσα ('Αδρια-
νοΰπολις), κάνει στράτα κτλ.). Μέ ποίους τρόπους υποβοηθούν τό νήπιον να
περπατήση γρήγορα ; (ατραταρίδα, στρατίστρα, στρατούρα, πουρπατήρα, πιρβα-
τοΰρα, παρπατούσα κλπ). Είς τήν άνατ. Κρήτην δέν φιλούν τό παιδί κάτω άπό
τά πόδια καί τρίβουν τις πατούσες του μέ μυαλό λαγού. Τί κάμνουν, όταν τό
παιδί των άργήση νά περπατήση ; Οίωνισμοί άπό τό πρώτο περπάτημα.

κγ ) Έθιμα κατά τήν συμπλήρωσιν έτους άπό τής γεννήσεως
(γεννητοΰ ρια).

Τράπεζα εις συγγενείς καί φίλους. Εις τήν Στενήμαχον «ή μαμμή φέρει
τήν πίτταν, τήν οποίαν πηδώσα καί εύχάς άπαγγέλλουσα κόπτει σταυροειδώς έπί
τής κεφαλής τής μητρός». - Είς τήν Φιλιππούπολιν «οί συγγενείς (ή γείτονες) έκλε-
πτον τό παιδί, τό ένέδυον άλλόκοτα, τό ώπλιζον, τοϋ έδεναν κόκκινη κλωστή
άπό τόν ώμον εις τήν μασχάλην, συνδέοντες τά δύο άκρα μέ κλειδαριά καί τό
παρέδιδον είς τήν μητέρα». Πού άλλού συνηθίζεται τούτο;
κδ ) Πρόγνωσις έπαγγέλματος.

Πότε καί μέ ποίους τρόπους μαντεύουν τό έπάγγελμα, πού θ' άκολουί)ήση
τό παιδί, άμα μεγαλώση ;
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κε ) Παιδικού άσθένειαι καί θεραπείαι αυτών.

Συμπτιόμαχα εκάστης ασθενείας. - Μέσα διαγνώσεως, προληπτικά καί θερα-
πευτικά μέσα. - Βότανα' πότε τά μαζεύουν καί ποία ή χρήσίς των; Μαντζούνια'
τρόπος παρασκευής. - Άλλα ιατρικά-- Τρόποι μεταβιβάσεως τής ασθενείας εις
δένδρα, ζφα ή άλλους ανθρώπους. Τρυποπέρασμα. Εξορκισμοί καί κατάδεσμοι.
Γψέματα σχετικά μέ έκάστην άσθένειαν.

1. Ψωροφύτης ή μπυοφύτης (Κουφός ή ψημένος έν Κρήτη). 2. Μαγουλά-
δες, χοιράδες. 3. Ι'λυκές ή σαγρΐ (σπυριά τοΰ προσώπου). 4. Λειχήνα. 5.
"Αφθα. G. Χαλινάρι (στοματίτις). 7. Όδοντόπονος. Η. Άφτόπονος. 9. Ματόπο-
νος. 10- Κριθαρακι. 11. Λύσιμο τοΰ αφαλού (φαλόπονος κλπ.). 12. Γαστρικά
καί έντερικά νοσήματα. 13. Λιβίθρες (έλμινθες). 14. Κοψίματα 15. Σπλήνα. 16.
Πυρετοί έλώδεις. 17. 'Ιλαρά. 1«. 'Οστρακιά. 19. Ευλογιά. 20. Διφθερίτις. 21.
Κωκΰτης. 22. 'Ερυσίπελας. 23. Χρυσή. 23. Μερμηγκιές. 24. Καλογέροι. 25.
Τό γλυκυ (σεληνιασμός) κτλ.

"Αλλαι παιδικαί άσθένειαι μέ τά τοπικά των ονόματα : 27. Τό καλόν (οί
νευρικοί σπασμοί, άπό τούς οποίους καταλαμβάνεται τό παιδί, Κύπρος). 28. Ή
δρωτσίλα ή δρωτάριν. 29. Τό περνάριν. 30. Τό κακό γαίμα. 31. Τό άμπεδο-
κλάδι ή αμπέλι ή πιριγκλάβιν. 32. Σουφρίτης κττ.

ΣΤ'. Τά εκθετα.

α) Γίνεται έκθεσις καί τέκνων νομίμων (πρβλ. άρνομάννα).

β) Πού τά έκθέτουν καί ποία συνήθεια έπικρατεΐ έν σχέσει πρός τάς
υποχρεώσεις τοΰ εύρόντος (Βάπτισις, υιοθεσία).

γ) Πώς γίνεται ή υιοθεσία έκθετου; 'Ονοματοθεσία (Βρετός). Παρω-
νύμια νόθων.

δ) Δοξασίαι περί έκθετων" π. χ. είς τά Σχωρέτσιανα τής Ηπείρου
«όταν γίνεται μεγάλη πλημμύρα, νομίζουν ότι τούτο γίνεται πρός καθαρισμόν
τής γής άπό έκτεθέντος νόθου, γιατί ερρξαν του κουπανέλλ'».

Ζ'. Βάπτισις.

α) 'Ονόματα άβαπτίστων βρεφών:

J ράκος, Δρακούλα, Μπούλης, Μπούλιω, Τσούπης, Τσοΰπα, Κουτσουβέλης,
Τσιουτσιούλης, Πατσούρα, Χριστοδούλης κτλ.

β) Βάπτισις νεκρών ή έτοιμοθανάτων βρεφών.

1. Κατά ποίους τρόποτις βαπτίζουν ενα παιδί, άν γεννητ^ή άσθενικόν
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και φοβούνται, ότι θ' άποθάνη; (κανδ>ιλοβάφτισμα, νεκροβάφτισμα). 'Ονοματοθε-
σία. - Βαπτίζεται τοΰτο καί κανονικώς υπό ιερέως, εάν έπιζηση ;

2.-Ποΰ θάπτεται τό νεκροβαφτισμένο ; ΓΙοΰ τό άβάπτιστον ;

3. - Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τά άβάπτιστα παιδιά (τελιόνια, ημερδάχια,
βριχόλαχες ή τι τοιοΰτον). Πίστις ότι ε'ις τήν άλλην ζωήν έγκαλοΰν τήν μητέρα
καί τόν πατέρα των.

Δοξασίαι περί βρεφών, τά οποία άπέθανον μετά τήν βάπτισιν.

γ ) Ό ανάδοχος (νουνός, σύντεκτος, κουμπάρος, πατρής κλπ.).

1. - Ποία ή συνήθεια διά τόν δρισμόν ή τήν έκλογήν άναδόχου ; Σχεακαί
παροιμίαι : π. χ. Το ν όμοιο ζου συμπέ&ερο, | τον κάλλιο ζου κουμπάρο (Μάνη).

Είς ποίας περιπτώσεις γίνεται άλλαγή άναδόχου ;

'Αντιλήψεις περί τοΰ έργου τής βαπτίσεως (ψυχικό μεγάλο : «"Οσα παιδιά
κάνη κανείς Χριστιανούς, τόσα κεριά θά καίνε έμπρός του στον άλλον κόσμο»
(Κάρπαθος).

2. - Πώς γίνεται ή άναγγελία τής γεννήσεως τέκνου εις τόν νουνόν ή τό
κάλεσμα τοΰ νουνον ; Δώρα τών γονέων πρός τόν νουνόν καί τοΰ νουνοΰ πρός
τό νεογέννητον. Είς τό Βραχώρι τής 'Ηπείρου λ. χ. στέλλουν είς τόν νουνόν μιά
μεγάλη σιταρένια κουλλούρα με κεντίδια καί αυτος κόβει μέ τό στόμα τρεις
μπουκιές, γιά νά μιλήση το παίδι γρήγορα καί στέλλει μιά χουφτίτσα ρΰζι, γιά
νά ριζώστη τ άναδεχτούρι. Εις τόν Πελεκάνον Σιατίστης ό νουνός στέλλει ένα
απλόχερο κριθάρι, γιά νά προυκόβν τά κουμπαρούδια, όπως προυκόβ' τον κθάρ.

3. - Έτοιμασίαι διά τήν βάπτισιν: τά βαφτιστικά (σαντολίστικα ή φιλιοτσί-
στικα, φωτίκια, ράματα, άναβόλιο κτλ.), τά διά τήν βάπτισιν χρειώδη κτλ.

δ ) Ή βάπτι σις.

1. - Ποΰ καί κατά ποίαν ήμέραν άπό τής γεννήσεως γίνεται συνήθως ή
βάπτισις τοΰ παιδίου ; 'Εξετάζεται ή φάσις τής σελήνης ή ή ήμέρα τής εβδομά-
δος, καθ'ην θά βαπτισθή τύ παιδί; II. χ. «Σάββατον, σώσμα τής βδομάδας,
σώνονται τά θηλυκά». - Άλλαι δεισιδαιμονίαι: π. χ. ό ίδιος νουνός δέν πρέπει
νά βαπτίση δύο παιδιά εντός τού αυτού έτους, διότι τό ένα άπό τά δύο θά πε-
θάνη. Οί γονείς δέν πρέπει νά παρίστανται κατά τό μυστήριον τής βαπτίσεως
καί έρωτώμενοι δέν άναφέρουν τό όνομα τού τέκνου των επί τινας ημέρας.

2. - Ποίον τό έπικρατοΰν εθος διά τήν όνοματοθεσίαν ; Είς ποίας περι-
πτώσεις γίνεται παρέκκλισις άπό τόν κανόνα ; Άναγγελία τοΰ ονόματος είς τούς
γονείς (τά σχαρίκια).

3. - Προγνωστικά διά τό επάγγελμα καί έν γένει διά τό μέλλον τού βαπτι-
ζομένου ή διά τό γένος τοΰ επομένου παιδίου άπό τούς σχηματισμούς πού κά-
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μνει τό λάδι χυνόμενον ε'ις την κολυμβήθραν. - Πρός άποτροπήν θηλυγονίας δ
νουνός κατά τήν βάπτισιν κοριτσιού φορεί τό σακκάκι του ανάποδα, γιά νά
γνρίσ' τιιδί (ΑΙτωλία).

4. - Πράξεις συμβολικαί κατά τό βάπτισμα ή μετ' αύτό. "Εν παράδειγμα"
εις τήν "Αν. Κρήτην «άμα βαφτιστή τό παιδί, ό παπάς δένει μια κορδέλλα μέ τρεις
κόμπους (αταυρώ/ιατα ή σταυρόκομπους), τήν περνά άπό τό λαιμό τού σάντολου
(άναδόχου) και περνά τό παίδι άπό μέσα, άφού τό ντύση ή μαμμή" πρβλ. τό
κρέμασε στο λαιμό ντον τούς σταυρόκομπους τούς λύνουν εις τό τραπέζι, πού
έπακολουθει τήν βάπτισιν.

5.-"Αλλαι προλήψεις: π.χ. τό παιδί πρέπει κατά τό βάπτισμα νά κλάψη.
Πού πλύνονται τά ρούχα τού παιδιού, πού τού έφόρεσαν εις τήν βάπτισιν ; (εις
τήν θάλασσαν ή άλλού ;) Πού χύνονται τά νερά ;

6. - Τό αξίωμα τον νονον. Ταξίματα, μαρτνριάτικα.

ε ) Παράδοσις τού νεοφώτιστου υπό τού άναδόχου εϊς τήν μητέρα.

Λόγοι κα! εύχα! συνοδεύουσαι τήν παράδοσιν : π.χ. 'Οβριό μον δωαες, Ρου-
μιό σου δίνω. Νά σον ζήση ! Νά τό φλάξ'ς ώς τά δώδικα χρόνια άπό φωτιά
και νά γέν καλός άνθρωπος (Αιτωλία).

Πράξεις συμβολικοί: π.χ. εΐς τήν Κεσάνην τής Θράκης τοποθετούν έντός
τής θύρας τό ύνί, σκεπασμένον μέ ύφασμα, ή δέ μητέρα πατεί έπ° αύτού κα!
λαμβάνει τό βρέφος άπό τόν νουνόν, άσπαζομένη τήν χείρα του. Εις τήν Άν.
Κρήτην σβήνουν τήν λαμπάδα μέσα ε'ις ένα ποτήρι κρασί κα! τό πίνουν ό σύν-
τεκνος μέ τή συντέκνισσα, άνταλλάσσοντες εύχάς, ώς "Αξιο τό μιστό σου, σνντεκνε!
—νά τό κάμιι ό Κύριος! Καλά άνα&ροφίκια. Καλοπόταγο νά ναι κτλ.

ç) 'Ε στίασι ς. (Τό τραπέζι τοΰ νουνον, πογονίκια, μπουγανίκια).

1.-Φαγητά κα! γλυκύσματα, τραγούδια τής βάφτισης κα! εύχαί: π.χ.
Ά πού 'βαλε τό ΐλαιος, νά βάλ]^ και τό κλήμα! (Κρήτη).

2.-Τά έθιζόμενα κατά τήν έστίασιν ταύτην : μαντική (ώμοπλατοσκοπία).
πράξεις άποβλέπουσαι εις τό νά γίνη τό παιδί καλόφαγο" διάφοροι άλλαι συνή-
θειαι" π.χ. ή μαμμή έχουσα κουλλούραν καί καρύδια επί τής κεφαλής της περι-
φέρεται γύρω εΐς τήν τράπεζαν φωνάζουσα : ϊχα - χού, μίχου - χόν !, έως δτου
πέσουν τά καρύδια γύρω εΐς τά πόδια τών παιδιών (Στενήμαχος).

3. - Δώρα τού παππού ή τής γιαγιάς πρός τό νεοφώτιστον (μπατίκια) : στε-
κούμενο πράμα, μια άμυγδαλιά, μια συκιά, μιά ελιά κττ. (Άν. Κρήτη).

ζ) Ή άπό βαπτίσεως συγγένεια.

Σχέσεις άναδόχου καί άναδεκτού, ώς καί άναδεκτών τού αυτού άναδόχου
μεταξύ των (συναδέρφια).
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Προνόμια και καθήκοντα τοϋ άναδόχου :

1.-Ή πρώτη μετάληψις τού άναδεκτοϋ.

2.-Δώρα τής παραμονής τών Χριστουγέννων, τών Φώτων καί τοϋ Πάσχα
(φωτίκί). Εις τί συνίστανται ταύτα και μέχρι ποίας ήλικίας σ\ινηθίζονται ;

3.-"Αλλαι υποχρεώσεις τοϋ νονού' π. χ. έν περιπτιόσει θανάτου τοϋ βρέ-
φους καταβάλλει αυτός τά έξοδα τής κηδείας.

Η'. 'Ανατροφή.

α) Χοροί και παιγνίδια νηπίων:

1. - Ταχταρίσματα (ντ ιλιλίσματα, μπεχλεντίαματα). Παραδείγματα:

Τάχτι - τάχτι - τάχτι του
κι ονλοι τραγονδάτι τον
κι ονλοι πέστι τον νά ζή
κι νά μήν άβασκα&ή ("Αγραφα).

2ο παίδι Μέλει χορό,
ι9έλ' αυγό, ίϊέλει κοκό κτλ.

2. - Παιγνίδια τής μητέρας, διά νά κάμη τό μωρό της νά γελάση και νά χαρή.
Μιμήσεις φιονών ζώων' (τής γάτας, τοϋ σκύλου, τοϋ άρνιοϋ κλπ.). "Αλλα

παιγνιδάκια' π.χ. : Ίο κονπεπέ, τά ποδαράκια, τά δαχτυλάκια, τά παλαμάκια, τό
πηγοννάκι, ή φωτίτσα κλπ. Παράδειγμα :

ΙΙάει, πάει τό μερμηγκάκι
γιά ψωμάκι, για τυράκι
στον παιδιού μου τό λαιμάκι.

3. - 'Επιφωνήματα και θωπευτικαι εκφράσεις τής μητέρας:
Χόποντα ! - Μανάρι μου, πουλάκι μου, καναρίνι μον - ό ρήγας μου, ό γαμ-
πρού λη ς μον κτλ.

β) Παιδικά άσμάτια. II. χ.

Φράγκο, λελέγκο,
παίξε τήν καμπάνα,
να κατεβούν οί Φράγκοι,
νά φάνε μακαροΰνια
με τά χρυσά πιρούνια.
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γ ) Προσευχαί, πού μανθάνει ή μητέρα στό παιδί της, και λοιπή θρη-
σκευτική διαπαιδαγουγησις (τό σημεΐον τοΰ Σταυρού, ψυχωφελή αλφάβητα,
δωδεκάλογοι). Ή θεία μετάληψις (τό χρνπό δοντάκι).
Παραδείγματα παιδικών προσευχών:

'Έλα, Χριστέ, νά φάμε

και Ιίαναγιά κουβάνε (Θράκη).

"Πφαγα κ έχόρτασα,
τόν Θεόν εδόξαπα
κ' είπα: . I όξα νά 'χ>/ς, θέ μοι\
ΙΙαναγία και Χριστέ μον (Κρήτη).

Πέφτω, κάνω τό στανρό μον,
αρματά 'χω στό πλευρό μου"
δούλος τον θεον λογονμαι
και κανένα δε φοβούμαι (Κρήτη).

δ) Απαγορεύσεις πράξεων πρός άποτροπήν κακού.
Π. χ. νά μή σφυρίζη τήν νύκτα, διότι μαζεύονται οί διάβολοι' νά μή βάζη
τό ψωμί άνάποδα, διότι μουντζώνει τό Θεό κτλ.

ε ) Διδασκαλία σεβασμού πρός τούς ιερείς, τούς γέροντας κλπ.
και τρόπων καλής συμπεριφοράς.

Π. χ. νά φιλή χέρι" νά μή κάθεται μέ τό ένα πόδι έπάνα) είς τό άλλο" όταν
πίνη νερό ενώπιον άλλων, νά στρέφη τό πρόσωπον πρός τά πλάγια ή οπίσω κττ.

Εξηγήσεις διαφόρων φυσικών φαινομένων πρός τά παιδία:
Π. χ. διά τήν δύσιν τοΰ ηλίου : ό ήλιος πάει νά ταΐση ιά παιδιά του.
ζ) Εκφοβισμοί νηπίων.

Ό μοντος, ό /ιπαμπονλας, δ γέρος, ό λύκος. Ό 'Εβραίος πού κλεφτεί τά
παιδιά, ό κατσίβελος κτλ.

η) Τιμωρίαι παιδίων καί σχετικαί προλήψεις:
  Π. χ. τά παιδιά δέν τά χτυπούν μέ τή σκούπα (διατί;).
θ ) Παιδική γλώσσα.

Αί πρώται λέξεις τού παιδιού : μπαμπά, τ ατά, μαμά, /ιπρον, τσιτσί, τζίζ,
νινί, νανά κτλ. μέ τήν σημασίαν των.

Θ'. Σχολικά έθιμα (άλλοτε καί τώρα)
α ) Σχολικά είδη :

Η σάκκα (φύλακας, άφύλακας, χαρτοφύλακας, στέκα, μαρούδα κλπ.), ή
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πλάκα ή πινακίδα, το πετρυκόντι>λο, ή τζάππα κλπ.-Τά τοπικά των ονόματα.-
"Υλη, εκ τής οποίας κατασκευάζονται κτλ.

β) Συνήθειαι κατά τήν έναρξιν τών μαθημάτων.
Πώς «αξίωναν» άλλοτε ένα μαθητήν, όταν προήγετο άπό μιας τάξεως είς
άλλην ; - Ποία συνήθεια έπικρατεΐ, όταν τό παιδί πηγαίνη διά πρώτην φοράν
είς τό σχολεϊον ; Π.χ. ή μητέρα παίρνει άπό τό εικονοστάσι τό ψάλι (δμφάλιον
λώρον) τοΰ παιδιού καί τοΰ τό δείχνει, γιά να μαΰαίνη τά γράμματα (Άν.
Κρήτη)' άλλου τοΰ βάζει εις τήν σάκκα του τήν πάννα, μέ τήν οποίαν έγεννή-
θηκε. - Πειράγματα τών παλαιών μαθητών.

γ) Τό άλληλοδιδακτικόν σύστημα. Μαθήματα.
Πίνακες καί μέθοδοι πρός διδασκαλίαν τής πρώτης άναγνώσεως καί γρα-
φής. Ίά σκολειαρόπονλα ή γραμματικούδια ή δασκαλονδια' 6 πρωτόσκολος, υ
άρμουνευτής, δ ευταξίας κλπ. Τύ δεΊχτρον ή δειχνι κλπ. - Αναγνώσματα : Κτωήχι,
ψαλτήρι κλπ. - ΣταυροβοήΟει. - Μαθήματα άπαγγελίας : π.χ.

«Άρξον, χείρ μου άγαθή,
γράψον γράμματα καλά,
μή δαρθης καί παιδευθής
κ' εις τόν φάλαγγα βαλθής».

Μαθητικοί προσευχαί (τά βλύγια). Ψυχωφελή άλφάβητα, δωδεκάλογοι κλπ.
δ) Παιγνίδια μαθητών. Αινίγματα, καθαρογλωσσήματα κλπ.
ε) Άγυρμοί μαθητών.

ΓΙ.χ. τήν 1ην Μαρτίου εγύριζαν τήν χελιδόνα, τήν Μεγάλην Πέμπτην τόν
Σταυρόν, ψάλλοντες ειδικά άσματα.
ç ) Σχολικαί τιμωρίαι.

Έλαφραί τιμωρίαι : 'Ορθοστασία επί ενός ποδός, τράβηγμα τοΰ αύτιού,
γονάτισμα κλπ. Βαρεΐαι τιμωρίαι : Φάλαγγας, άκάβαλλος κλπ.

ζ) Τρόποι άμοιβής τών διδασκάλων κατά παλαιοτέρας έποχάς:
Τό δευτεριάτικο ή σαββατιάτικο ή βδομαδιάτικο (χρήματα προσφερόμενα
έκάστην Δευτέραν ή Σάββατον υπό εκάστου μαθητού). "Εγγραφα συμφωνιών δι'
ίδιαιτέραν διδασκαλίαν. Κανίσκια, σκουτελικά καί λοιπά δώρα πρός τόν διδάσκαλον.

I'. 'Επαγγελματική μαθητεία.

α) Πρόσληψις μαθητευομένου εις έργαστήριον, μύλον, πλοΐον
κλπ. (τσιράκι, μούτσος κλπ.). "Εργα καί ύποχρεώσεις αυτού άπέναντι τών μα-
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στόρων καί τοΰ προϊσταμένου. Ηέσμια γραπτά και άγραφα, ρυθμίζοντα τάς σχέ-
σεις τών ί<φισταμένο>ν προς τους προϊσταμένους.

β) Άμοιβαί xui δικαιώματα τών μαθητευομένων.
Μανθάνουν τέχνην μέ πληρωμήν ; Κατά ποίαν ήμέραν τοϋ έτους έχουν
άδειαν ; (άπολυσιύ). —τοίχηση.

γ ) Δοκιμασία μαθητευομένου και άναγόρευσις αύτοϋ είς κάλ-
φαν ή μάστορην. ΙΙώς έγίνετο τό άξάομά του; Σύμβολα εκάστου τεχνίτου.

ΙΑ'. ΙΙαιδικαί έορταί.

'Αγυρμοί καί άλλαι πράξεις καί ένέργειαι τών παιδιών
α) κατά διαφόρους έορτάς (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα, 1ην
Μαρτίου, Πρωτομαγιά, τοϋ Λαζάρου, τών Βαΐων, τήν Μεγάλην Πέμπτην καί
Μεγάλην ΙΙαρασκευήν, τό ΙΙάσχα, τοϋ άγίου 'Ιωάννου τοϋ Κλήδονα, τοϋ άγίου
Τρύφωνος, τήν 1ην Αυγούστου κλπ.). Στολισμοί καί μεταμφιέσεις. Τραγούδια
εορταστικά καί εύχετικά. Συμμετοχή τών παιδίων είς τάς έορτάς τοϋ έτους, τούς
γάμους κλπ. Διάφοροι πράξεις καί ένέργειαι τών παιδίων. ΓΙ. χ.

1.-'Ανάβουν φωτάς (πότε; μέ ποίαν ύλην ; πώς τήν μαζεύουν; τραγούδια
καί χοροί γύρω στή φωτιά' πήδημα τής φωτιάς κτλ.).

2. - Περιφέρονται καθ'ομάδας. Τί κάμνουν εις τά σπίτια πού έπισκέπτονται ;
Μερικά παραδείγματα : είς τήν Λήμνον τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς τά
μικρά παιδιά γυρίζουν οτά λουκ-λούκ. «Μπαίνουν μέσα κρατώντας καλάθια,
γονατίζουν καί λέν'. Λ ουκ - λούκ ! Καλημέρα οας κι Άγιοβαοίλ'ς. Τούς δίνουν
λουκούμια (ζυμαρικά σπιτήσια, άλειμμένα μέ λάδι καί σουσάμι), καρύδια, σταφί-
δες καί τά μαζεύουν στό καλάθ'. Φεύγοντας πάλι φωνάζουν στό δρόμο λουκ -
λούκ, λουκ-λούκ' χαλούν τόν κόσμο. Οί νοικοκυρές τά δέχονται μέ καλή καρδιά
καί τούς λέν: Κάτσ'τι, νά κάτσ' κ η κλώσα α μας Ι - Εις τήν Στενήμαχον τήν
παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς «πάν οί κουπέλις μι μια στάμνα κ'Vva ραβόι άπου
κρανιά στ or πουτάμ. Γιμίζ'ν τι/ στάμνα κι χτ νπιοϋντι μ), τον ραβόι κι λέν : «Κι
του χρόν ». Toi' προνι μι κείνου του ραβόι γνρίζ'ν ατά συγγενικά τά σπίτια κι
χτυποΰν τα' ά&ρώπ' κι λέν' «ΚΙ του χρόν'». "Ετσ' γίνιτι κι του μπουόιακό (= πο-
δαρικό). ΓΙοϋ άλλοϋ γίνεται τούτο;

β) εις άλλας περιστάσεις" π. χ. έν ανομβρία διά τήν πρόκλησιν βροχής (περ-
περούνα, Καληνίτσα) κτλ-
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κεφαλαιον τεταρτον
ΠΑΙΔΙΑΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ'

Γενικά.

α ) 'Εκλογή τάξεως.

Μέ ποίους τρόπους καθορίζεται ή σειρά τών παικτών; Πώς έκλέγεται ό
αρχηγός (ή μάννα) τοΰ παιγνιδιού;

Λαχνίσματσ. : 1. Μέ τό κρΰψιμο μικρού αντικειμένου. Μαντική δια τήν εύ-
ρεσιν αύτοϋ (π. χ. τραΰηγμα τριχών άπό τά βλέφαρα, άπαγγελία ρυθμική στίχων).
Παράδειγμα :

"Οποιο - τό 'χει
δεν τ à- φήκΐ),
ξερό - κόκκα -
λ ο νά-μείν)/.

2. Μέ τό ρήξιμο μικροΰ άντικειμένου (βώλου, πέτρας, πέννας) είς ένα σημάδι.

3. Κορώνα ή γράμματα; "Ηλιος ή βροχή; Βρύχα ή ξέρα; κττ.

4. Μονά ή ζυγά;

5. Κοντό η μακρύ ;

6. Μέ τόν κόμβον μανδηλίου.

7. Μέ τήν ρυθμικήν άπαγγελίαν λέξεων' π. χ.

'Ανέβηκα στήν πιπεριά νά κόψω ενα πιπέρι
κ' ή πιπεριά τσακίστηκε και μον 'σπάσε τό χέρι.

β) Μέ ποίους τρόπους χωρίζονται οι παΐκται είς ομάδας; Π.χ.

1. Μέ τά δάκτυλα. (Τί παίρνεις; μεσιανό ή δείχτη;).

2. Μέ συνθηματικός λέξεις (ουρανός - ?]λιος, φεγγάρι - άατέρι, μήλο - σϋκο).
γ) "Αλλαι συνήθειαι κατά τάς παιδιάς:

1. Διά τήν εΰρεσιν άπολεσθέντος άντικειμένου (κατάδεσμοι, καρφώματα
κλπ.). Παράδειγμα: Αένω, δένω (ή καρφώνω)!—Τί δένεις;—Τό δαίμονα/—Τί
σδκαμε ; — Μον πήρε τό τόπι. — Νά πάη m τό βρή !

') Καλόν υπόδειγμα περιγραφής παιδιών αποτελεί ή συλλογή του Δ. Λουκοπούλου.
Ποία παιγνίδια παίζουν τά ελληνόπουλα, 'Αθήναι 1926, είς τήν οποίαν καί παραπέμπομεν
κατωτέρω χάριν σαφήνειας. Περί συστημάτων κατατάξεως παιδιών βλ. Εν. Παυλίνη, Ή παι-
δία. Έν 'Αθήναις.
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2. Λιά τόν έλεγχον και τήν τιμωρίαν τοΰ ψευδομένου ή τοΰ πταίσαντος
(τοΰ ζαβολιύρη). Ό ορκος τής άλεποΰς κλπ.

3. Διά τήν σύναψιν φιλίας ή τήν διακοπήν τών φιλικών σχέσεων μεταξύ
παικτών.

4. Εύχαί καί άπευχαί κατά τύ παιγνίδι, διά νά κερδίση ό φίλος καί νά
χάση ό αντίπαλος.

δ) ΓΙοιναί ήττωμένων κατά τά παιγνίδια.

1. Περιφορά τοΰ νικητού επί τών χειρών ή επί τών νώτων.

2. Περπάτημα μέ τά τέσσερα,

3. Κτυπήματα τής μύτης διά τοΰ μέσου δακτύλου (πρβλ. αρχ. σκανθαρίζειν).

4. Κτυπήματα διά λωρίου επί τής ράχεως.

5. Μίμησις φωνών ζφων.

6. 'Απαγγελία ώρισμένων στίχων κττ.

ε) Συνθηματική γλώσσα κατά τάς παιδιάς.

ΠΑΙΔΙ ΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Α'. Μονήρεις άσχολίαι

(παιγνίδια, πού παίζουν τά παιδιά κατ' άτομον).

Περιγραφή τού παιγνιδιού μέ τό τοπικόν του όνομα. "Υλη καί τρόπος, μέ
τόν όποιον κατασκευάζεται τό όργανον τής παιδιάς υπ' αυτών τών παιδίων. Φω-
τογραφίαι, ε'ι δυνατόν, πρός διασάφησιν.

Παραδείγματα τοιούτων παιγνιδιών μέ τά κοινότερα δνόματά των :

1. Το άλογο.- 2. Το στεφάνι. - 3. Ή σβούρα. - 4. Ό αετός. - 5. Ή σκάατρα
ή τύ χτνπάρι. -6. Ή πιτοιλίστρα ή τσιλίστρα. - 7. Τό λάστιχο. - 8. Ή τσαμπούνα.
-9. Ή βούβα ή βονγγα. - 10. Ό οβούντουρας ή τό γκριγκανίδι. - 11. Ό μπούρ-
,ιιπονλας. - 12. "Αλλα παιγνίδια διά τήν παραγωγήν ήχου ή κρότου (τό κολοκύθι,
τό καλάμι, οί χτνπαριές, ή τρακατρονκα). - 13. Διάφοροι απασχολήσεις μικρών
παιδίων, ώς κατασκευή άθυρμάτων (κούκλες, κοκοράκια, καραβάκια), κηροπλα-
στική κλπ.

Β'. Κοινοπραξίαι

(παιγνίδιαι πού παίζονται άπό δύο ή περισσότερα άτομα,
τά όποια συνεργούν διά τήν έπίτευξιν κοινοΰ (ορισμένου σκοπού).
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Παραδείγματα τοιούτων παιδιών :

1. Οί κούκλες. (Βάπτισις, γάμος τής κούκλας κλπ.).

2. Τά σπίτια, τά καλυβάκια, υ φούρνος, το μαντρί χαί άλλα κτίσματα.

3. Ή μαμά και <5 μπαμπάς. Οί κουμπάρες. Ή νύφη κι <5 γαμπρός κτλ.

4. 7" αργαστήρι ή το μαγαζί. Ό μπακάλης. Ό πωλητής κι ό Αγοραστής.
(Βλ. Λουκοπούλου, ΙΙοιά παιγνίδια παίζουν τά ελληνόπουλα, σελ. 204 καί 20ό).

5. Οί στρατιώτες. Γυμνάσια, ψευδομάχαι κλπ.
(5. Ή πάπια με τά παπάκια.

7. Ή κλώπσα κι ο κόρακας.

8. Τά προβατάκια ή τ' Αρνάκια (Λουκοπ. αύτ. σ. 175).

9. Ό Μπαρμπαβασίλης (τό χλιμπέρι, τό ριζά, που ξεκούφανε τό ζω) ή τό
κουτσό τό ποδάρι (Πάππο, παίρνω τό κοντάρι και χτυπώ τόν καβαλλάρη).

10. Τό τσιμπητό (τοίμπι τσίμπι τό λεφτό (ή τόν ά<τό ) ή τζίμπι τζίμπι, κό-
ρακα, που τά πάς τά πρόβατα κτλ. ή ' Ακριβίτσα - βίτσα και καλογερίτσα κτλ.
"Ενα μου δίδει, τράκα - τσιούκα, πέγκα - λεγκα κτλ.

11. Κυκλικοί χοροί. (Γύρω - γύρω δλοι ή γύρω-γύρω τ1 άλωνάκι κτλ.).

12. Διαλογικοί παιδιαϊ εν κΰκλψ μέ έ'να παιδί εις τό μέσον ή καί έξω τοΰ
κύκλου. Παραδείγματα:

α) ΙΙοϋ ϋά πάς, κυρά - Μαρία ; δεν περνάς, δέν περνάς... (Λουκόπ. 187).
β) Μαρία-Σοφία, που 'ναι τά παιδάκια σου; (κλιμακωτός διάλογος),
γ) 'Ωραία γκρίζο, ράϊ - ραμαζάνσε... Σ' αγαπώ, σε λατρεύω κτλ.
δ ) Ή 'Ελένη (Ή μικρή 'Ελένη κάθεται και κλαίει....).
ε ) Ή πεταλούδα. (Που είσαι πεταλούδα; τραλαρά-λαρά—Είμαι μέσ' ατό
κλουβάκι, τραλαρά λαρά ...).

- ) Τζιν τά πιάτα μον. ΓΙοιός χτυπά τήν πόρτα μου... ή Όράντες ράντες κτλ.
ζ ) Τό κατσουλάκι. (Τί έγιναν τά ψάρια; — Τά φαγε ή γάτα κτλ/.

13. Διαλογικοί παιδιαϊ μέ δύο κύκλους ή στοίχους παικτών κινουμένων έν
ρυθμφ:

α ) Ή αλυσίδα ή ή μέλισσα ή Ό παπάς ό γούμενος. ("Εχεις πάπλωμα
χρυσό;—"Εχω καί μεταξωτό...) (Λουκοπ. 177). Ό Γιάννης ό στρατολάτης. Τύ
πάντρεμα.

β) "Ενα λεπτό τό σκόρδο, γκέο, γκέο, γκέο... (Λουκοπ. 188- 190).
γ ) Καλησπέρα τ Αηδόνι, τ Αηδόνι τό παγόνι (Λουκοπ. 191).
δ) 'Ανάμεσα τ'ις δυο χοροί χορεύ' ή Σύρμου κι ή Οΰβριά ...
ε ) ' Η κνρά ΙΙινακωτή (ΓΙινακωτή, ΙΙινακωτή.—'Από τό άλλο μον τ'αυτί...).

14. Διάλογοι απλοί καί κλιμακωτοί:

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Α'. 10
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α ) 2" άγαπώ, α αγαπώ. — Ποϋ μέ βάνεις

β ) Κικίκου. — Τί λές, κοκοτε μ' ; — Που V οι κοπέλλες ;. ..

15. Ή κούνια. Τρόποι κατασκευής. Τραγούδια τής κούνιας (π. χ. Κούνια,
νιρό δεν εχονμι τοί πγοιός ïïà πάη νά φέρη ;... (Κυδωνίαι).

16. Ή τραμπάλα ή δραμπάλα. Πώς κατασκευάζεται ; Τί τραγουδούν ; (π.χ.
Τράμπα, τραμπαλίζονμαι, πέφτω και τοακίζονμαι κτλ. ή Ζύα, ζνα, δαίμονα, \ μή
σε πάρη δαίμονας κτλ.). (Λουκοπ. 158).

17. Τό σκαμνάκι ή καρεκλάκι ή βαβαλάκι ή που τό πάμε τοντο; (Λουκ. 193).

18. Τά καράβια (όταν ό Ινας σηκώνη τόν άλλον εις τά νώτα εναλλάξ)
μέ τούς σχετικούς διάλογους: (Τί 'ναι πάνω;—Ουρανός ή Τί &ωρεΐς ;—Τον
ουρανό ή Πόσα άστέρια εχει ό ουρανός; Λουκοπ. 157).

19. Τά σκαμνάκια ή ό ξεροπόταμος ή τό προατολάγκ' (Πόντος. Λουκοπ. 156).

20. Ή κωλο&ημονιά.— 21. Ή πορδοβαρέλλα. — 22. Τό τρίκωλον (Πόντος)
ή κροκωλιά (Κύπρος) κτλ.

Γ'. 'Ανταγωνισμοί

(παιγνίδια, εις τά όποια άντενεργεί άτομον πρός ατομον ή ομάς
πρός άτομον ή ομάς πρός ομάδα).

I. 'Ανταγωνισμός άτομου πρός άτομον

α) εις ένεργείας σωματικός

1) διά τόν έλεγχον μυϊκής δυνάμεως (άθλητικά άγωνίσματα):

1. Τύ τρέξιμον ή ή τρεχάλα. — 2. Τύ πήδημα (απλούν και τριπλούν).

3. "Αλλα πηδήματα: Ό άβγατιστής ή ή άβγατιστή (Λουκοπ. 155), τύ σκου-
φάκι, τύ ενα μας τά δύο μας, εντεκουλια - δωδεκονλια κτλ.

4. Τύ λιϋάρι. — 5. Τύ τζιρίτι (άκόντιον). — 6.Ή σφεντόνα.

7. Τύ πάλαιμα. Λέξεις και έκφράσεις σχετικαί μέ τύ πάλαιμα' π. χ. παλαί-
στρα· /} ïïà σέ πάρω ή ûà μέ πάρη ς' καταπουνάω' εφαε ή μύτη τ' χώμα κτλ.

8. Άρσις βαρών (διά τών χειρών, διά τών οδόντων).

9. Έλξις (άρχ. έλκυστίνδα).

10. Κολύμβημα καί θαλάσσιοι παιδιαί.

2) διά τόν έλεγχον τής δεξιότητος:

1. Τό τοπι (κινώ γιά μία — ακίνητο, αμίλητο, αγέλαστο, κουτσό, τούρ, μπα-
νιέρα, στεφάνι — κινώ γιά δύο κτλ.). Διάφοροι άλλαι σφαιρίσεις.

2. Διάφοροι σκοπεύσεις : στό σημάδι, πλόκος ή κοντσινας κτλ.

3. Οί βώλοι. Διάφορα παιγνίδια μέ βώλους ή καρύδια, βαλμένα σέ μιά
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γραμμή, μέσα σε κύκλο (ρόδα), στον κοϋκκο, στη γούβα ή στις γου βίτσες, στην
κεραμίδα κλπ. Μέ ποίους τρόπους ορίζεται, ποίος θα ρίψη πρώτος ; (Λουκοπ.
59-63. 87).

4. Τά λακκάκια ή λακχουδάκια (Λουκοπ. 46)' τά φυαιη (αύτ. 49)" ζίν-ζίν
-τοπ ("Αργή Κόρακα, "Αναμνήσεις έξ Αγχιάλου).

5. Οί άμάδες· παλλέτια (Κρήτη), πλάκες (Κύπρος), λάμπαζα (Πόντος),
(Λουκοπ. 64), ό μποντης (αύτ. σ. 66).

6. Τά τσούνια (μέ 9 ξύλα όρθια) (άρχ. πασσαλισμός).

7. Τά κότσια ή οί βασιλιάδες (αστράγαλοι) (Λουκοπ. 99-109).

8. Τά πεντάβολα, τό δεκάγουλο, οί έννιάδες (Λουκοπ. 82. 85. 86).

9. Κορώνα-γράμματα, Μάρκος ή κοπέλλα, τύ ψηλό (Λουκοπ. 110, 111).

10. Τό τοιχάκι ή ό τσίτος (Λουκοπ. 115).

11. Τύ στριφτό ή τό τ σικ ή βαρετούλι ή ή χτυπητή (άρχ. στρεπτίνδα).

12. Τά καρφιά, τά παλούκια ή καζίκια (άρχ. κυνδαλισμός).

13. Ψωμάκια ή πιττάκια, πεταλίδια ή κουταλάκια, δεκαλίστρες κτλ. (άρχ.
έποστρακισμός).

14. Καλόγερος, καραμάνα ή κουτσόγιδο, καραμπάνα, φεγγαράκι ή πετρο-
φέγγαρο, ζυγός, κουτσονήλιος, σάλιακας ή χοχλιός. Τό κουτσάκι (Λουκοπ. 88-98).

15. Άτριβίτσα - βίτσα.

16. Ή πρέζα (πωλητής καί άγοραστής).

17. Τό λουρί (άρχ. ίμαντελιγμός).

18. Τό δαχτυλίδι.

3) διά τόν έλεγχον τής ικανότητος τής λαλιάς:

1. Καβούκι (όταν μετρούν άπνευστί εως τά εκατόν).

2. Ή πάππια (αυγό καί πάλι αυγό καί πάλι κίρκινο αυγό).

3. Σκουληκομερμηγκότρυπα καί άλλα καθαρογλωσσήματα.

β) 'Ανταγωνισμοί είς ενεργείας διανοητικάς. ΙΙαραδείγματα :

1. Τριώδι, τρίλια, τρίτσα, τριώτα (Λουκοπ. 139).

2. Τεσαερώτα (Λουκοπ. 143).

3. Έννιάρα ή εννιάπετρο, δεκάρα, δωδεκάρα (Λουκοπ. 141 και 144).

4. Οί λάκκοι (Λουκοπ. 137). Τά κιόσια (αύτ. 146).

5. "Ο μικρά ή οί κολοκύθες (Λουκοπ. 152).

6. Άρι&μοί ή γράμματα.

7. Ή κολοκυθιά ή τό δέντρο, (Καστελλόρ.). Άρίτης-παρίτης (Σάμος-Χίος),
τά καντηλέρια (Κωνσταντινούπολις), ό φορτωμένος (Λουκοπ. 201).

8. Ή χήνα.
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9. Τό πουλάκι ή ό κορδομπάτς.

10. Πουλάδες και πετεινοί.

11. Γιάντες, το ζινάππιν (Κύπρος), τύ φιλιπί (Κίος)·

12. Το μπίζ ! (Λουκοπ. 168).

13. Τίνος είναι επάνω - κάτω ; ή Πόσα φύλλα εχει τό δεντρι (Λουκοπ.
203).— Πίττα- πίττα και λουκάνικα. — Μέλι ή ξύδι;

14. - Αινίγματα.

γ) 'Ανταγωνισμοί ε'ις ενεργείας βουλητικάς.
1 ) 'Υποχρεωτική μίμησις των κινήσεων τοϋ άλλου:

1. Πετάει - πετάει! (Λουκοπ. 195).

2. 'Εμπρός - οπίσω.

3. Κροϋσις χειρών.

4. Τον διαβόλου το τραγούδι.
2) 'Υποχρεωτική άκινησία:

1. 7" άγκοντς.

2. Βουβοί.

3. 'Αγέλαστοι.

4. Τό δείλιααμα (Μάνη). Συντηρηχτύ (Κρήτη).

II. 'Ανταγωνισμός ομάδος πρός άτομον ή ομάδος πρός ομάδα

α) χωρίς νά ύπάρχη κοινόν όμαδικόν συμφέρον.
Μερικά παραδείγματα μέ τά κοινότερα ονόματα των:

1. Τό κρυφτό ή τό κρυφτούλι, τύ χωστό κλπ. (Λουκοπ. 165 καί 167).

2. Τό κυνηγητύ (αυτόθι 21).

3. Τύ κουτσό, κουτσαμνιά ή άμολυσιά ή κακή καβούρα (αυτόθι 22).

4. ΚάΜουμαι-δέν κά&ουμαι, φανεροφάναρο ή κωλοκα&ιστός.

5. Λύκε, λύκε, εϊσ εδώ ;

6. Ή γρίτσα (Γρίτσα, γρίτσα, ποΰ πάς ;...).

7. Ζύμη ή προζύμι (Λουκοπ. 28).

8. Τό πουλί-τό πουλί. Τό λουρί. Μίρμιλλος (Κόπρος) (Λουκ. 206. 207).

9. Ή τυφλόμυγα (φλομυϊα, φλομύδα, τυφλοπάνα, τυφλίτης, υ στραβός, ο
Τνφλογιάννης, ή βαβονλα, ή μαμίτσα, ή τσιντσιλεπία (Πόντος) (Λουκοπ. 163).

10. "Αναψέ μου τύ κεράκι ή ή φωτία (Μάνη) ή τό ψαλιδάκι (Τήλος).
Πέτρα, γης. Πίτουρα μία! Πιάνουμε τό ξύλο (Λουκοπ. 170 και 171).

11. I ατα καί ποντίκι ή ή γατίτοα (Λαογρ. 6, 152).

12. Ή κουρούνα ή κρακρούνα (Λουκοπ. 26), τό μοίρασμα (αυτόθι 24).
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13. Το μάντηλάκι ή άκονάκι (Λουκοπ. 34 καί 35).

14. Έψήθη η ψήθηκε! (άρχ. χυτρίνδα).

15. Ή γουρούνα ή γουρουνίτοα (Λουκοπ. 132).

16. Ό παπάς ή ή παπαδιά (Λουκ. 173), ô φεσάς (Σΰμη), ό τονράς (Χιμάρα).

17. Ή τσοκαρια η ελευθερία, τά κουραδέλια,ό τρίντζελας (Λουκοπ. 72 καί 74).

18. Το κλωτσοσκούφι (φεσλεμέ, Πόντος).

19. Τό τριπόόι, καμάκα ή κατσαμάκα ή δράνια (Σάμος) (Λουκοπ. 79).

20. Τό δαχτυλιδάκι.

β) 'Ανταγωνισμός ομάδος πρός άτομον ή ομάδος πρός ομάδα
μέ κοινόν όμαδικόν συμφέρον.

1. Ή σκλάβα ή τά σκλαβάκια ή άμπάριζα ή άμπάρες, ή φωτιά ("Αρτα)
(Λουκοπ. 29).

2. Κουτσαλωνάκι (κουτσό κυνηγητό καθ' ομάδας).

3. Τ' αηδόνι, τ άηδόνι ή τό μέλι - μέλι ή ό Μάης.

4. Περνά-περνά ή μέλισσα ή τραυηχτήρα (Μάνη) (Λουκοπ. 180).

5· Ή καμήλα ή ξυλογαϊδάρα. ('Ορθοπουλιά (Παρνασσίς), άπάν καβάλλα
(Άκαρν.), καμπλίτσα (Μακεδ·), δρθομηλιά (Καλαβρ.), αμπάρι (Βέροια), τό λου-
τρό (40 Έκκλ.) (Λουκοπ. 160) κλπ.

6. Σάνταλα - μάνταλα, λέντσε (Μάνη), σάμι-σάμι τό λουρί (Κάρπαθ).

7. Τόμαυροστάφυλο (Κορώνη), οΧκοκκάλες (Σΰμη) σιγάλα-σιγάλα (Λιβήσιον).

8. Τάπα - γύρα ή ζόπ - ζόπ - τιριζόπ (Αίτωλ.) τό μέσα αλώνι (Άμφισ.)
τό λεμονάκι (Βιθυν.) (Λουκοπ. 53 και 55).

9. Τάπα μία (Ήπειρ.) ή βαρετό τόπι (Καράβρυτα). 'Αμπάριζα (Λ'ιτωλ.)
(Λουκοπ. 37). Τό μπαλόνι (Λουκοπ. 40).

10. Ή πυροστιά (Μακεδ.), (άπάλα "Ηπειρ.) ή άφάλα (Α'ιτωλ.) (Λουκοπ. 51).

11. Ή σκλέντζα η κλέντζα, άτσελέγκι (Κρήτη) (Λουκοπ. 123 και 127).

12. Τό τσελέκι ή ξυλίκι ή τσυλίκα, ή λέγγα (Λουκοπ. 129 καί 131).

13. Τά καστέλλια, τό καστρί, ή τσιούκα (Λουκοπ. 70).

14. Τά ρούμπαλα (Άκαρν.), οί καλόγριες (ΓΙαρνασσίς) (Λουκοπ. 67).

15. Τά σημάδια ή σημαδάκια (Λουκ. 69). __

16. Ό τόκας (Λουκ. 76), ό τόκλας ή πίτσιος (Λουκ. 77).

17. Οί κλέφτες (Λουκ. 174).

18. Πόλεμος, πετροπόλεμος κλπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ')

Α'. Προξενεία.

1.-Ποίος αναλαμβάνει ιό έργον τοϋ προξενητοϋ ; Προξενητής (ή προξενή-
τρια) έξ έπαγγέλματος ή κανείς έκ τών συγγενών; Όφείλει ούτος νά τηρήση
ώρισμένους τινάς τύπους κατά τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου, του ; Π. χ. εις τόν Σκο-
πύν τής Θράκης «ό προξενήτης πηγαίνει ατό σπίτι τής νύφης με φανάρι άναμ-
μένο' χωρίς νά 'χη άναμμένο τό φανάρι τον, δεν τόν δέχονται ατό σπίτι τής νύ-
φης καί (ίσο είναι αυτός μέσα στό σπίτι, τό φανάρι δέν παύει νά καίη» (Άρ-
χεΐον Θρςικ. Θησ. 5,150). Είς Άγιάσσον Λέσβου άλλοτε οί προξενήτρες «βάζανι
μνιά φ νίκα (= μαντήλα) μαύρ' στον κιφάλ'' έπιανι ατά καστάγοννά τς (=κα-
τωσάγωνα) ώς τήν κονρφή τ' κιφαλιοϋ' ατή φ'νίκα άπονπάν' βάζαν ενα κηρί
δρ·&ιο' τό διναν ι'κεΐ μ' ενα σπάγγον ή τό 'χονναν μέσ ατή φ'νίκα στον πλάι, γιά
νά παγαίν' μπρος ή προξινειά" τον κηρί εϊνι φώτισ'».

2.-Μαγικαί καί δεισιδαίμονες πράξεις, γιά νά πιάσ ή προξενειά. Μερικά
παραδείγματα: ή προξενήτρα φορεί παράταιρες κάλτσες (μιά κόκκινη καί μιά
μαύρη), γιά να μή ματιαστή, ή κρατάει απάνω της μιά προσωπίδα (άμνιον,

1 Συνέχεια έκ τοϋ Α' ετ. τής Έπετηρίδος ταύτης, ο. 149.

Τό περί γαμήλιων έθίμων κεφάλαιον, ώς καί τό έπόμενον περί τών κατά τήν τελευ-
τήν, έλαβον έκτασιν μεγαλυτέραν τής δοθείσης είς τά προηγούμενα, καί διότι είς τά κεφά-
λαια ταύτα τό ύλικόν ρέει άφθονώτερον, καί διότι εκρίθη σκόπιμον νά έπιστη-θή Ιδιαιτέρως
ή προσοχή τών συλλογέων έπί τών ζητημάτων έκείνων, τά όποια άπεκάλυψεν ή συστημα-
τική ερευνά, ή ένεργηθεΐσα κατά τά τελευταία έτη διά τών άποστολών τού προσωπικού τοϋ
Λαογραφικού 'Αρχείου. Πρός τούτοις διά τής παραθέσεως πλειόνων παραδειγμάτων καί ή
γνώσις τού βίου τού λαού, άπό τής οποίας πρέπει νά άφορμάται είς τό έργον αυτού ό συλ-
λογεύς λαογραφικής ύλης, πλουτίζεται καί τά τιθέμενα διά τού έρωτηματολογίου ζητήματα
διασαφούνιαι ώς οΐόν τε πληρέστερον. Περί πολλών έκ τών ζητημάτων τούτων βλ. τάς περί
γάμου καί τελευιής μελέτας τού Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφ. Σύμμεικτα, τ. Β' σ. 218-283
καί τ. Γ' σ. 232 - 362.
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τσίπα) παιδιού ή κρατεί τά δάκτυλα τής χειρός της κολλημένα μέ άγιοκέρι ή
πτύει είς τόν τοίχον λέγουσα : όπως κολλάει το σάλιο μον στον τοίχο, νά κόλληση
κι δ λόγος, που θά πώ. 'Ακόμη προσέχει và μή σκοντάψω στο δρόμο, νά μπη
με τό δεξί πόδι στό σπίτι, συνδαυλίζει τή q-ιωτιά κττ. Ποίαν από τάς πράξεις
αύτάς ή τί άλλο συνηθίζουν αί προξενήτριαι εις τόν τόπον σας;

"Αλλαι ένέργειαι, για và μή χαλάση ή προξενειά. Πρβλ. τήν φράσιν :

Βάλε σκούπα και φαράσι,
προξενειά và μή χαλάση (Βογατσικόν).

3.-Τυπικαί φράσεις διά τήν άποδοχήν ή άπόρριψιν τής προτάσεως.

Π.χ. "Αν είναι τής τύχης, d'à γίν ή Άν είν' Από Θεοϋ, καλή στερέωση, κι Άν δέν

είναι, εδωπα τό είπαμε κ εδωπα và μείνη (Μεσσηνία) ή όταν θέλετε σεις ενα, θέλομε
μεΐς δέκα! ή δέν έ'χομε καιρό κττ. Εκδηλώνουν οί οικείοι τής κόρης τήν δυσ-
αρέσκειάν των, αν ή γενομένη πρότασις δέν είναι αρεστή; Κατά ποίον τρόπον;
Πρβλ. τήν συμβουλήν, πού έδιδαν κάποτε πρός τήν προξενήτριαν εις τήν Μεσημ-
βρίαν «άμα πήαινε πούποτα καί δέν Άρεζαν do γαμϋρό, ότι δέν ερχουάαν σέ
σκάλα κείνος ό γαϋρός : Μή bàrjç, καμέν, μή σκώσ' νε άή Ι/ισινή α και άή
βάλ'νε στη goρφή σ. (Πισινή, ή δπισθία άκρα τής φούστας).

4.-Συνεννοήσεις (μιλήματα) διά τήν προίκα. Γίνειαι συνάντησις συγγενών
πρός τούτο; ή δίδεται άπλώς διά τού προξενητού πρόχειρο; σημείωσις τών προι-
κώων (ξώφυλλο ή ξωφύλλι, φατούρα έν Ήπείρα), τό ίσο έν Σκύρψ); Έν τή
περιπτώσει ταύτη πότε συντάσσεται τό τελικόν προικοσύμφωνον ; Π. χ. έν Άρ-
τσίστη τού Ζαγορίου πρό τού δείπνου τών έπισήμων αρραβώνων σχίζεται ή
φατούρα καί συντάσσεται τό προικοσύμφωνον, τό όποιον καί ύπογράφουν οί
γονείς, ό ιερεύς καί τρεις μάριυρες.

5.-Τά τελειώματα. Πίστωσις τής συμφωνίας διά τής παροχής εγγυήσεως
(καπάρο, Ρουμλούκι) ή δώρων, τά όποΐα ό μελλόνυμφος άποστέλλει διά τού
προξενητού εις τήν έκλεκτήν του (φλουρί ή άλλο σημάδι, λογοσούμαδο ή πρώτο
κέρασμα (Θράκη), χάρες ή χαρίσματα (Κάλυμνος, Λιβύσσιον). Π. χ. είς τόν Σκο-
πόν άλλοτε έστέλλετο γιασμάς (καλύπτρα) καί φλουρί έκ μέρους τού γαμβρού,
μαντήλι καί πιάτο μέ χαλβά καί λουλούδια έκ μέρους τής νύφης, ενώ είς άλλα
χωρία τής Θράκης έδίδετο τότε τό μπαμπά χακί, δηλ. χρήματα είς τόν πατέρα
τής νύφης. Εις τήν Καστορίαν προσκαλούνται οί συγγενείς, ό δέ πατέρας (ή ή
μητέρα) τοΰ γαμβρού ανακοινώνει είς αύτούς τούς άρραβώνας' τότε ό προξενητής
διαβάζει τό ξεστοίχι (προικοσύμφωνον) καί τό παραδίδει μαζί μέ τό δακτυλίδι
τής νύφης εΐς τόν πατέρα τού γαμβροΰ' κατόπιν παίρνει τό δακτυλίδι τοΰ γαμ-
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βροϋ καί τό πηγαίνει εϊς τό σπίτι τής νύφης. Εις τό Βογατσικόν στενοί συγγε-
νείς τοΰ γαμβρού επήγαιναν εις τό σπίτι τής νΰφης καί άλλαζαν τό νιαάν' (= ση-
μάδι)· φεύγοντες άφηναν μίαν άδελφήν τοΰ γαμβροΰ και αυτή «ξερρίζωνε 10-15
τρίχες άπό τό κεφάλι τής νύφης και τις παράδινε ατό γαμπρό, γιά νά μή τον
τήν άλλάξονν». Ποΰ άλλοΰ γίνεται (ή έ.γίνετο) τοιούτον τι;

Ρίπτονται τότε πυροβολισμοί πρός άναγγελίαν τών άρραβώνων ;

6. - Μαντική ή μαγικά μέσα διά τήν σΰναψιν συνοικεσίου. Π. χ. είς μέρη
τινά τοΰ Πόντου συνεβουλεύοντο τόν άστρολό, άν συμπίπτουν τά ζώδια τών δυο νέων.

7. - 'Αμοιβαί προξενητού ή προξενητρίας- π.χ. ενα ζευγάρι παπούτσια εις
τό Ρουμλούκι, έ'να ποσοστόν έπί τής προικός άλλοΰ.

Β'. Άρραβών.

α) Όνομααία τον άρραβώνος· λέξεις καί έκφράαεις σχετικαί μέ αυτόν.

II. χ. 'Αρραβώνα, άρρεβωνήσια (Αΐτωλ. Άρκαδ. Ήπ ), σιάσματα ("Ηπειρος,
Ρόδος, Λήμνος), σνβάαματα, σώαματα (Θεσσαλία), χαρτώματα (Κύπρος), σουμά-
δεμαν (Πόντος)' άρραβωνιάζω, άρραβωνιαστικός' άρμάζω, άρμαστός (Σάμος, Κά-
λυμνος)· αννιβάζω, αννιβαακός, σννβασκός (Σκοπός), σνιβασκός (ΝΑ Μακεδονία),
ανβασμένος (Αίτωλ.), άαύβαστος ("Ηπειρ.), σαστικός (Κύμη), σιαστικός (Μέγαρα,
"Ηπειρος, Χίος, Ρόδος, Λήμνος) σουμαδεμένος, σονμαδεμέντσα (Πόντος), σεμα-
δεμένο (Άνακού)' χαρτωμένος (Κύπρος), λογοστεμένος (Κρήτη) κλ.

Ποία ή κοινή ονομασία τοΰ δακτυλίου άρραβώνος; ΓΙ. χ. δαχλίδ' (Σιάτιστα),
άρρεβώνα (Πελοπόνν.), σημάδ' (Τζουμέρκα), σονμάδ', βέρα, βεργέττα κλ.

β) Ό έπίσημος άρραβών.

1.-Μέ ποίας λέξεις διακρίνεται ούτος καί ποίας ημέρας τής εβδομάδος
άπαγορεύεται ή τέλεσις αύτού; (ή άρρεβώνα έν Μεσσηνία, ή μιγάλ' άρραβώνα έν
Θράκη, ό χαιρετισμός έν Καστορίςι, τό μεγάλο μαντήλι έν Βογατσικώ, τά τρανά
άρραβωνιάσματα έν Σκοπώ, τά σιάσματα έν Ζαγορίω). Προλήψεις: π.χ. εις τό
'Γσεπέλοβον άρραβών δέν γίνεται τήν Δευτέραν καί Τρίτην, γιά νά μή διφτιρώσν
κι τριτώα'ν ούτε τό Σάββατον, γιατί εϊνι σώσ μον τς βδονμάδας.

2.-Ή πομπή τοΰ άρραβώνος. Προηγείται κάλεσμα έκ μέρους τής νύ-
φης; Πώς γίνεται τοΰτο ; Μετέχουν τής συνοδείας τοΰ γαμβροΰ οί γονείς του ;
Συνοδεύει ιερεύς; Εις τόν Σκοπον προηγείται ό προξενητής μέ τήν γυναίκα του,
κρατούντες τά πανέρια καί έπονται ό γαμβρός, οί γονείς του, οί συγγενείς καί
άλλοι καλεσμένου ώρα βραδινή, μέ τά φανάρια άναμμένα.
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3.-"Εθιμα κατά τήν εϊσοδον τοΰ γαμβροΰ εις τήν οίκίαν τής νύφης :
σταυρός είς τήν ίΗίραν μέ μέλι, τό ύνί καί ενα ρόδι εις τό κατώφλι τής θύρα;
κτλ. Είς τήν Μέσα Μάνην χύνουν λάδι σταυροειδώς εϊς τό κατώφλιον, ό δέ γαμ-
βρός εισερχόμενος ρίπτει 1-2 τάληρα. Χαιρετισμοί. Εύχαί.

'Υπάρχει ή συνήτ^εια νά γίνεται ό άρραβών εις τό σπίτι τού γαμβρού ;
Μέ ποίαν τότε πομπήν οδηγείται έκεΐ ή νύφη καί ποία τά έθιμα κατά τήν εί'σ-
οδόν της είς τού γαμβροΰ ; Π. χ. είς τήν Σκΰρον «έμπρός πάνε οί βιολιτζήδες
τραγουδώντας καί παίζοντας. Άπό πίσω αμέσως ή νύφη βαστώντας ατά χέρια
της ενα λαήνι ή ενα σταμνάκι πλουμιστό, γεμάτο νερό καί λουλούδια. 'Ακολου-
θούν παιδιά συγγενικά, που νά έχουν τους γονείς των, βαστώντας πιατέλα καλή
μέ γλυκά, οί γονείς κι όλο τό σόϊ τής νύφης, φέρνοντας δώρα γιά τό γαμπρό
καί τους συμπεάέρους, ποΰ περιμένουν μπρος στην πόρτα του. Σά φτάση ή νύφη
μέ τό συμπε&εριό, &ά σταματήσουν καί &ά τους χαιρετήσουν μέ τραγούδια - παι-
νέματα του γαμπρού (τραγούδια τής πίττας). Ό γαμπρός καί οί δικοί του &ά τους
τραγουδήσουν άλλα παίνια καί καλωσορίσματα, &ά ράνουν τή νύφη μέ λεπτά καί
ρύζι». Εις τόν Κάσπακα τής Λήμνου «μιά γυναίκα μονοστέφανη στέκεται στην
πόρτα καί κρατεί ενα πιάτο μέ μέλι, άμύγδαλα ξεφλουδιατά κ' ενα φλουρί. Ή
νύφη παίρνει μέ τό άκροδάχτυλο λίγο μέλι καί κάνει τρεις σταυροί, εναν στό
άνώφλι κι άπό εναν δεξιά κι άριστερά. "Εχουν καί μιά καρπέτα καί ποκάτω ενα
μαχαίρι μαυρομάνικο, γιά νά γέν' σά τό σίδερο γερή, άμα πατήσ , καί ποπάνω
ενα ρόδ'. Ή νύφη πατάει πά ατό ρόδ' καί τό σπάει' τήν ώρα κείν οί άλλες γυναί-
κες σπρώχνουν τή νύφ, τή χτυπούν μπουνιές, κοιτούν νά τήν πετάξανε μέσα.
Τήν ταΐζουν καί τό φλουρί. Κείνο τό ρόδ' τό τρώνε παλληκάρια, άντρες, γιά να
κάννε άγόρια. Τραπέζι υστέρα καί χορός... Τ' αρραβωνιάσματα γίνονται Σάββατο
ή Κυριακή. "Αλλη μέρα πάλι πηγαίνουν τό γαμπρό στης νύφης τό σπίτι. Καί κεί-
νος τά ίδια' πατούσε πά στό ρόδ'». Πού αλλού υπάρχει ή συνήθεια αυτή;

4.— Ή τελετή τού άρραβώνος. Ή παρουσίασις (τό προσκύνημα) τής
νύφης. Ποίος εισάγει τήν νύφην εις τήν αϊθουσαν καί ποιος είναι ό στολισμός
αυτής; Άπό ποίαν ύλην είναι κατεσκευασμένοι οί δακτύλιοι; Ποίος άλλάζει τούς
δακτυλίους; Ό ιερεύς ή άλλος τις; —Ό μετ' «εύλογητού» άρραβών είς μέρη
τινά τοΰ Πόντου έθεωρεϊτο μισοστεφάνωμαν, ό άνευ «εύλογητού» άρραβών ελε-
γείο άπλώς σουμάδ'. Είς τήν Άρτσίσταν Ζαγορίου τούς δακτυλίους τούς βάζουν
σ' ενα πιάτο μέ ρύζι καί κατόπιν τούς ευλογεί ό 'ιερεύς. Είς τό Άδραμύττιον
«ένας πό 'χει πατέρα καί μάννα σταυρώνει τά δαχτυλίδια καί τ' άλλάζει  τούς δί-
νει κι άπό 'να μπάτσο : οπούς πουνεΐ ού μπάτσους, ετσ' νά πουνής Ισυ τονν
άντρα α κι αυτός ία ένα». Τί συνηθίζεται άλλοΰ ;
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Τό κέρασμα τής νύφης (τά ξένια εν Λέρα), τα ξενιάσματα έν Κυζίκφ) ήτοι
δώρα διά τήν νύμφην, ριπτόμενα εις τόν δίσκον. Επιστρέφονται ταΰτα έν περιπτώ-
σει διαλύσεως τοΰ άρραβώνος; Τί άλλο χαρίζει ό γαμβρός κατά τους αρραβώνας
εις τήν μνηστήν ; Πχ. εις τόν Ναίμονα τής Μεσημβρίας τής χαρίζει μια ρόκα μέ
κεντήματα, εις τ 'Ανώγεια τής Κρήτης τής χαρίζει μικράν και κομψήν μάχαιραν,
τήν οποίαν αΰτη φέρει κατόπιν εις τήν ζώνην. ΓΙοΐον είναι τό έθιμον άλλοΰ ;

Τό τάισμα τοΰ γαμβροΰ. Π. χ. ε'ις τήν Λήμνον ταΐζουν τόν γαμβρόν μέλι.

Τό φίλημα τοΰ μνηστήρος. Είναι συνήθεια ό μνηστήρ νά φιλή τήν μνη-
στήν κατά τήν τελετήν τοΰ άρραβώνος; Π. χ. εις τήν Άρτσίσταν τής 'Ηπείρου
«ό γαμβρός εισέρχεται ε'ις τό δωμάτιον τής μνηστής καί προσπαθεί ν' άσπασθή
αυτήν, ΰποκΰπτουσαν εις τήν βίαν». Ε'ις τήν Καστορίαν «τήν φιλει μπροστά σ
δλο τόν κόσμο».

5 — Τό προικοσύμφωνον (άνεϋίβολο, άγκλαβή, άνεγκλαβή, άρεσά, άρεσκειά,
ξεστοίχι, άρραβωνοχάρτι, προικοχάρτι νλη.). Πότε συντάσσεται τοΰτο και υπό τί-
νος ; Τύπος συντάξεως αυτού καί καθομολόγηπις υπό τών γονέων. Μάρτυρες.
Καταχο')ρησις εις τόν κώδικα τής Μητροπόλεως. Π. χ. εις τήν Λήμνον έπήγαινεν
ό συμπέθερος εις τό σπίτι τής νύφης μέ τόν παπά κ' έγραφαν τ άνεΰίβολο.

Στοιχεία άπαραίτητα τής προικός κατά τόπους' π. χ. μία κασέλλα, δύο στρώ-
σες, δύο παπλώματα, έξ προσκεφαλάδες, 10-15 ύποκαμισόβρακα, τζουμπέδες, πε-
σκίρια, χαλκώματα ήσαν τ' άπαραίτητα προικιά διά τήν κόρην τών παλαιών
Αθηνών (1750)· 10-12 φορεσιές ακέριες εις τό Ρουμλούκι, ζυμώτρα σκάφη καί
πλννονσα σκάφη ε'ις τήν Λατσίδα Κρήτης, σπίτι εις τήν Λήμνον κ. ά. Τουναντίον
ε'ις τήν Κρήτην κάθε νέος, πού θά πανδρευθή, πρέπει νά έχη κάμει σπίτι. Εις τό
Ρουμλούκι ό γαμβρός στέλλει ε'ις τήν νύφην βαμβάκι καί μαλλί, διά νά ύφάνη
τά ροΰχα της. Ποίαι είναι αί σχετικαί συνήθειαι άλλοΰ ; Προστίθεται καί προγα-
μιαία δωρεά καί παραπροίκι ;

ΓΙοΰ άντιθέτως ό γαμβρός καταβάλλει χρηματικόν τι ποσόν, ώς έξαγοράν
τής νύφης ; π. χ. μπαμπά χακί είς χωρία τινά τής Θράκης, τής μάννας τό γάλα
(400-1000 δραχμαί) εις τό Ρουμλούκι, χρήματα ή βόδι κλπ. είς χωρία τινά τής
Μακεδονίας κτλ.

Ποίος ό τύπος τοϋ προικοσυμφώνου προκειμένου περί ψυχοκόρης ;

Περί προικισμοΰ τής πρωτοτόκου κόρης βλ. Ζητήματα Λαϊκού Δικαίου,
Β, β' έν Έπετηρίδι ΛΑ 1939 σ. 111.

6.--Συμβολικοί λόγοι καί πράξεις πρός έπιβεβαίωσιν τής συμφωνίας.
II. χ. είς τήν Λήμνον οί γονείς τών μνηστευομένων «δίναν τά χέργια, φέρναν
γνρο και λέγαν : Άπό σήμερα μεροΰ ζ'μπεϋέρ' κι άχώρ'στ. Μήτε συ ν άκονς
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μήτε 'γώ νά γλέπω. Και ζ' d Γιάνν (νά πούμε) và μας άξώα ό Θός !» Έν
Χαλδίςι Πόντου ό πατέρας τοΰ νέου σηκώνεται και ζητεί τρις τήν νέαν ώς σύ-
ζτιγον τοΰ υίοΰ του' ό πατέρας τής κόρης άπαντφ καταφατικώς κα! ό άρραβών
λήγει. Πρβλ. τά έν Σκοπώ έθιζόμενα, εν 'Αρχ. Θρςικ. Θησ. 5,151 κέ.

7.- Κουφέτα. Μελόπιττα (άρραβανόπιττα, Πόντ ). Συγχαρητήρια κα! ετ'χαί.
Εΐς τινα μέρη ανακατεύουν τά γλυκά τής νύφης μέ τά γλυκά, πού φέρνει ό
γαμβρός, εΐς ένα δίσκον κα! κατόπιν τά μοιράζουν. Εΐς τήν Πέτραν τής Λέσβου
τήν Κυριακήν μετά τόν άρραβώνα ή νύφη στέλλει εις τόν γαμβρόν μελόπιτταν
στολισμένην μέ άμύγδαλα κα! ό κόσμος μετά τήν έκκλησίαν πηγαίνουν νά χαι-
ρέτησαν τή μελόπττα.

8. —Έστίασις αρραβώνων. Δώρα τοΰ γαμβρού διά τό τραπέζι (άρν! ή
τμάρια, πίττες, δίπλες, γλυκά, κρασί). Εις τά χωρία τής Πυλίας τά μεταφέρουν
μέσα σε τρεις κόφες τρία παιδιά μέ πατέρα καί μητέρα (άμφιθαλή) μαζ! μέ άλλα
δώρα διά τήν νύφην (φορέματα, καθρέπτην, κτένα, ψαλίδι). Εΐς τήν Ίεράπετραν τής
Κρήτης ό γαμβρός στέλλει έ'να δίσκον γεμάτον ψάρια, στολισμένο με χρυσόχαρτα :
ώς είναι τά ψάρια άφωνα, ετσά νά °ναι και τ' άντρόννο, νά μή μαλώνη. Εΐς άλλα
χωρία τής Κρήτης «τό πρώτο δώρο ήταν έ'να ζευγάρι άσπρα περιστέρια μέ τόν
άρραβώνα δεμένο στο λαιμό τους ή άσπρο άρνι ή μια μποτίλια μέλι». Ποΐον τό
σχετικόν έθιμον άλλοΰ ;

Συνήθειαι κατά τό τραπέζι τών άρραβώνων. Π. χ. εΐς τά χωρία τής Πυλίας
γαμβρός κα! νύφη «περνούν τό χέρι τους σε μιά κονλλοίιρα και τρανονν καθέ-
νας πρός τό δικό του μέρος». - Πυροβολισμοί. Δώρα τής νύφης πρός τούς καλε-
σμένους. Εύχα! κλ.

γ) Σχέσεις μεμνηατευμένων.

Ή πρώτη έπίσκεψις τοΰ γαμβροΰ, ή πρώτη χειραψία. Εΐς τόν Πόντον ό
γαμβρός προσεκαλειτο έπισήμως (γαμπρολάλα ή γαμπροκαλέσματα), δτε κα! διε-
νυκτέρευε. Εΐς τήν Θράκην (Καστανιές) ό άρραβωνιαστικός <ενα βράδ' υστέρα
άπό μιά εβδομάδα πηγαίν μ ενα δικό τ' μεγαλύτερο συγγενή στο σπίτ' τής άρ-
ραβωνιαστικής του, γιά νά φιλήσ τό γέρ τον πεθερού και τής πεθεράς. Τήν
πεθερά θά δώσ" ριγάλο (δώρο) μετζήτ, μισή λίρα ή μιά, άναλόγως τή δύνα-
μη τ'».

ΓΙοΐαι είναι κατόπιν αί σχέσεις του πρός τήν μνηστήν ; Π. χ. εϊς τήν Άρά-
χοβαν ΓΙαρνασσίδος ό άρραβωνιαστικός κρεμάει τήν καπότα τον και τό ραβδί
τον στης νύφης, δηλ. μπαίνει πιά ελεύθερα.

Επισκέπτεται ή νύφη τό σπίτι τοΰ άρραβωνιαστικοΰ ; Π. χ. είς τήν Μάνην,



I 2 6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

τήν Σιάτισταν κ. ά. τούιο δεν επιτρέπεται. Είς τήν Σκϋρον ή μνηστή ζυμώνει
πίττα καί τήν πάει στήν πλαστήρα' έκτοτε εισέρχεται ελευθέρως.

δ) Δώρα κατά τό διάστημα τοϋ άρραβώνος.

Είς ποίας έορτάς ή άλλας περιστάσεις ό άρραβωνιαστικός αποστέλλει δώρα
εις τήν μνηστήν; Π. χ. αρνί καί λαμπάδα κατά τό Πάσχα. Έν Σιγή τής Βιθυνίας
τήν παραμονήν τής ημέρας, πού θά μεταλάβη ή μνηστή διά πρώτην φοράν, ό
γαμβρός στέλλει ένα μεγάλο σιμίιι καί λουκούμια, τά όποια έκείνη μοιράζει εις
τάς φίλας της, γιά νά κολλήσουνε κι αυτές. Είς τήν Νίσυρον τήν 20 "Οκτωβρίου
ό άρραβωνιαστικός προσφέρει εις τήν νύφην ένα μαντήλι μέ μούσμουλα, κά-
στανα, καρύδια, πορτοκάλλια κλπ.

ε) Ή προίκα καί ή έτοιμασία της.

ΓΙότε ή μητέρα αρχίζει νά έτοιμάζη τήν προίκα τής κόρης της ; Βοήθεια
διά τό τελείωμα τών προικιών.

Ποΐαι αί συνήθειαι σχετικώς μέ τήν φύλαξιν τών προικιών; ΓΙ. χ. είς τάς
Αθήνας άλλοτε κοντά είς τό ψορταέρι μέ τά προικιά έβαζαν κουταλΐτες μέ τό
μέλι καί έλεγαν :

Κόπιασε, κυρά νυφίτσα,

φάε, φάε κουταλίτα,

μήν πειράξης τά προικιά κτλ.

Τ) Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι

1.-πρός πρόκλησιν άγάπης π. χ. βρέχουν ρούχο μέ μαννόγαλο καί μ
αυτό έγγίζουν τόν άρραβα)νιασχικό ή ρίχνουν μαννόγαλο ατό μελάνι καί τοϋ γρά-
φουν (Λοζέτσι Ήπ.).

2.-πρός πρόκλησιν έχθρας καί διαλύσεως τοϋ άρραβώνος· π. χ.
ρίχτουν ενα γάτη κ' ενα σκύλο στίς πόρτες τών ουμπεϋέρων καί λένε : ώς μα-
λώνει ό γάτης μέ τό σκύλο, έτσι νά μαλώνουν κ' οί συμπεθέρες (Κρήτη).

Ποΐαι αί σχετικαί συνήθειαι άλλοϋ;

ζ) Βίαια Αρραβωνιάσματα.

Π. χ. εις τήν Μάνην ένίοτε, όταν ή πρότασίς τίνος άποκρουσθή, οΰτος πη-
γαίνει νύκτα έξω άπό τό σπίτι τής νέας καί πυροβολεί, ένω άλλος τις αναφωνεί :
Αρραβωνιάζεται ό δείνα τήν δείνα. Πρβλ. τήν άρπαγήν τής μαντήλας ή τό κό-
ψιμο τής κοτσίδας ενός κοριτσιού, τό όποιον έκ τούτου έθεωρεΐτο ύποχρεωμένον
νά ύπανδρευθή τόν άρπαγα, εις Μενίδιον κ. ά.
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Γ'. Ή προ τοΰ γάμου έβδομάς.

(Προπαρασκευαστικά έθιμα)

α) Γενικά.

1.-Λέξεις, φράσεις καί παροιμίαι σχετικαί μέ τόν γάμον. (Γάμος, χαρά, άρ-
μασιά (Κύπρος), βλόγα, βλόα, βλόημα (Σίφνος) κλ.—Άρμάζω, στεφανώνω, πα-
στολοώ, βλογάω κλ.—Γαμολόγος, γαμιώτης (Κύθν. Καστορ.), γαμουλιώτης (Κρή-
τη), γαμουλιάτης (Κύθηρα). — Παροιμίαι: IΙχ" Εφαγε το χουλλούρι τον.— Μιά
φορά μπαίν' ή νύφη στον παστό.— Κι ό μικρός γάμος τούμπανα κι ό μεγάλος
τούμπανα κλ.

2. - Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τον χρόνον τής τελέσεως τού
γάμου καί μέ διαφόρους άλλας συμπτώσεις. II. χ. Άν ή εορτή τής αγίας Μ αύ-
ρας συμπέση Δευτέραν, είς τήν Άράχοβαν δεν ξεκινάνε τόν γάμο Δευτέρα' οΰτε
πάλι Τρίτη· τόν ξεκινάνε Τετάρτη. Επίσης Μάη μήνα δέν παντρεύονται, γιατί
πεθαίνει ενας άπό τονς δυό τονς. Καί άπό δύο γάμους τόν ι'διο χρόνο ατό 'ίδιο
σπίτι ό ενας μόνον θά προκόψβ.-'Εξετάζεται ή φάσις τής σελήνης διά τήν τέλε-
σιν τοΰ γάμου ; Π.χ. είς τήν Σκΰρον τό γάμο δέν τόν κάνουν αέ χασοφεγγα-
ριά, γιά νά μή χαθή τό άντρόγννο.

3. - Πότε καθορίζεται ή ημέρα τοΰ γάμου καί κατά ποιον τρόπον; Π.χ.
εις τήν Κρήτην «τή βραδειά τον άρραβώνα ώρίζανε καί τήν ημέρα τον γάμου».
Είς τό Ρουμλούκι ή ημέρα τοΰ γάμου ορίζεται είς τό σπίτι τής νύφης κατ' αυ-
τήν τήν ήμέραν τοΰ άρραβώνος «ύστερα άπό 3-δ μήνες τό πολύ, καί ή συμ-
φωνία θεωρείται πλέον ιερά' γι' αύτό, άν τύχη καί τά συμπεθερικά πειραχτούν
τόν καιρό τοΰ άρραβώνος καί τό κορίτσι θέλη τό γαμπρό, είναι έλεύθερο νά πάη
στο σπίτι του» (Άγγ. Χατζημιχάλη).

Γίνεται συμβολική ή άλλη τις είδοποίησις τού γαμβροΰ πρύς τήν νύμ-
φην διά τήν τέλεσιν τοΰ γάμου ; Π. χ. εις Τζαΐζι Πυλίας ό γαμβρός στέλλει εις
τήν νύμφην κατά τήν πρό τού γάμου Κυριακήν τό «ντεμπίχι δηλ. άρνί, κρασί,
πίττα, νά τήν ειδοποίηση, οτι τήν άλλη Κυριακή θά στεφανώσουμε».

4.-Ό παράνυμφος (κουμπάρος ή νοννος).

Ποίος συνήθως άνταλλάσσει τούς νυμφικούς στεφάνους, ό άνάδοχος τοΰ γαμ-
βροΰ ή άλλος τις, διοριζόμενος πρός τούτο ; ΙΙοΐαι αί ύποχρεώσεις τοΰ κουμπά-
ρου ; Συμπαραστατεΐ καί ή κουμπάρα κατά τήν τελετήν τού γάμου; Είς τί κυ-
ρίως μετέχει; Παίρνει ό κουμπάρος καί παρακούμπαρο ; Πού υπάρχει ή συνήθεια
νά διορίζουν τρεις ή καί περισσοτέρους κουμπάρους; Ποΐον τό έργον εκάστου; ΓΙ χ.
είς τήν ΓΙυλίαν ό παρακούμπαρος βαπτίζει κατόπιν τό δεύτερον τέκνον.



I 2 6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

ύ. - Οί παράγαμπροι ή μπράτιμοι (οί «ννμφαγωγοί» ή «νυμφευταί» ή
«παράνυμφοι» τών αρχαίων). Ποία ή xutà τόπους ονομασία των και εκ τίνων
εκλέγονται; Π. χ έν Θεσσαλία ό γαμβρός εκλέγει από τούς σπιτικούς του, πού
έχουν πατέρα καί μητέρα, δύο μπρατίμους. Ούτοι έν Σκοπώ Θράκης, 'Ικαρία κ.ά.
λέγονται παράγαμπροι, έν Ήπείρω άόιρφονπτοί, έν Καλαβρύτοις κ. ά. μπραζέρη-
δες, βλαμάδες κλ. ΓΙώς γίνεται ό διορισμός καί τό κάλεσμα τών παράγαμπρων ;
II χ. εις τό Βογατσικόν τους καλνοΰν με κουλλονρες και με πιάτο φαγί, εις το
Ρουμλούκι με κανίσκια.

Γίνεται εις τήν έκκλησίαν πράξις τις, συμβολίζουσα τόν ίδιαίτερον αυτών
δεσμόν πρός τόν γαμβρόν; Π. χ. έν Καρυαΐς Καβακλί κατά τήν τέλεσιν τοϋ μυ-
στηρίου περιζωννύονται μετά τού γαμβρού διά τής αγίας ζώνης, διό καί λέγονται
άδερφοποιτοί ή στανραδέρφια, βλάμηδες ή μπράτιμοι. Ποια είναι τά έργα των ;
Ποία τά έργα τοϋ άέβερα ή διβερόζ, πού συνώδευε τόν γαμβρόν εις τόπους τι-
νάς τής Θράκης; Ποΰ τόν συνοδεύουν κορίτσια; (έν Μεσημβρία αί έξαδέλφαι τοϋ
γαμβρού, καλίνες λεγόμενοι).

6. - Παραστέκει τήν νύμφην γυνή παράννμφος; (Πρβλ. τήν «νυμφεύ-
τριαν » τών άρχαίων). ΓΙ. χ. εις τόν Σκοπόν τής Θράκης, τήν Ίκαρίαν κ. ά.
παράνυφη λέγεται κόρη αμφιθαλής, ή όποία λούει, κτενίζει καί στολίζει τήν νύμ-
φην, τήν συνοδεύει εις τήν οίκίαν τού γαμβρού καί στιγκοιμάται μετ' αυτής τήν
Κυριακήν βράδυ. Εις τήν Κερασοϋντα τοϋ Πόντου παρανύφσσα λέγεται ή γραία,
πού προπορεύεται λαμπαδηφορούσα κατά τήν έξοδον τής νύμφης έκ τής πατρι-
κής της οικίας, παρανύφισσα έν Σινώπη ή νουνά τής νύφης, ή όποία καί τήν
λούει' έ'γγνα έν Καστορίςι «ή γυναίκα που τήν παραστέκει καί τήν δασκαλεύει»
καί τέλος τήν οδηγεί τήν Δευτέραν βράδυ στόν νυφιάτκο τον ονντά' φλάχτρις
έν ΓΙαπίγγω ή παργέν'φες έν Πωγωνίω αί τρεις γυναίκες, πού μένουν πλησίον
τής νύμφης καί συγκοιμώνται μέ αύτήν μέχρι τής εσπέρας τής Τρίτης' στρώστρα
έν Καρυαΐς Καβακλί ή στρώνουσα τήν νυμφικήν κλίνην. Πού άλλοϋ υπάρχει
τοιούτον έθιμον ;

7.-Άλλα βοηθητικά πρόσωπα. Ό καλεστής, οί παραστεκάμενοι (Παγγαΐον),
ύ πρωτοσυμπέ&ερος (Πάπιγγον), ή προζύμω (Καρυαί) κτλ. Έκ τίνων εκλέγονται
καί ποΐον τό έργον εκάστου ;

8. - Μητροπολιτικοί άδειαι γάμου. Ζητήματα σχετικά μέ τόν βαθμόν τής
συγγενείας ή τής ηλικίας τών νυμφευομένων. Τά σχετικά παλαιά έγγραφα.

β) Τά καλέσματα.

1. - Κατά ποίαν ήμέραν καί μέ ποΐον τρόπον γίνεται ή πρόσκλησις εις τόν



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

I I 1

γάμον; Γραπτώς ή προφορικώς; ή μέ τήν άποστολήν ζαχαρωτών ή καρπών, κονλ-
λο\>ριών, κηρίων κλπ. ; Γίνεται καί κάλεσμα τής νύφης καί τού κουμπάρου καί
κατά ποίον τρόπον ;

Παραδείγματα : Εις τήν Άράχοβαν τής Παρνασσίδος «τόν γάμο τον κι-
νάν Δευτέρα. Πέντε άντρες, στενοί συγγενείς του γαμπρού, πάνε να καλέσουν τή
νύφη 2-3 ώρες τής νύχτας μέ το κάνιστρο. Στο κάνιστρο βάζουν ρόϊδο, καρυ-
δομύγδαλα, λουκούμια, έ'να μπονκάλι κρασί. Κατόπιν πάνε στον παπά και στο
νοννό τον γαμπρον, που -θά στεφάνωση. Καί α αυτούς δίνουν γλνκύσματα άπό
τό κάνιστρο. Τή Δευτέρα πρωί' πάει ή μάννα παντού λέοντα : νά 'ρί)ήτε οήμερα
νά στήσουμε τά προικιά, τούς γίκονς. Τήν Τετάρτη 3 ή 5 ή 7 παντρεμένες (κα-
λεστούδισσες) έχοντας γαρύφαλλα στύ κάνιστρο καί μπουκαλάκι ούζο πηγαί-
νουν καί καλούν τό χωριό εκ μέρους τής νύφης, ενώ στά σπίτια τις φιλεύουν
ρόιδα, καρυδομύγδαλα γιά τή νύφη. 'Ομοίως τήν Παρασκευή καλεί ό γαμ-
πρός». Εις τό Ρουμλούκι τύ κάλεσμα γίνεται τήν Ιίαρασκευήν μέ στενούς συγ-
γενείς' «έχουν σ' Ινα τουρβάδι τά καλέσματα, ζαχαρωτά διπλωμένα σέ άσπρο
χαρτί καί δεμένα μέ τό χράδι, δηλ. μέ κόκκινη κλωστή». Εις τόν Σκοπόν τό
κάλεσμα γίνεται μέ τήν προξενήτρα' «γυρίζει τά σπίτια καί δίνει ζαχαρωμένα γα-
ρύφαλα (μοσχοκάρυα), διπλωμένα στο χαρτί, καί μαστίχα». Εις τό Λοζέτσι τής
'Ηπείρου τήν Ιίαρασκευήν έ'να παιδί «γυρίζει μέ τήν πλόσκα καί καλεί ατό γάμο»
(πρβλ. σήμερο &ά περάσ' ή πλόσκα), ένώ εις άλλα χωρία τής 'Ηπείρου καλούν
μέ μήλο ή πορτοκάλλι ή μέ κουλλούρι. Εις τήν νύφην στέλλεται κουλλούρα καί
ζαχαρωτά μέ ρύζι καί σιτάρι. Εις τήν Σινώπην καί τόν ΙΙόντον τό κάλεσμα
ήταν πίττα καί κερί, στελλόμενα τύ πρωί τής Πέμπτης (είς τόν Πόντον κυκκινό-
κωλον κερίν), είς τήν Κύπρον λαμπάδα καί γλναταρκές (κονλλονρες) τόσαι, δσα
ήσαν καί τά μέλη τής προσκαλούμενης οικογενείας. Είς τήν Άγιάσσον τής Λέσβου
κορίτσια, φιλαινάδες τής νύφης, καλούν τό Σάββατον μ' έ'να πιάτο ρύζι μέ ζά-
χαρι (ζερδέ). Είς τήν Τήλον ό γαμβρός μέ τούς παρανύμφους καί άλλους περι-
έρχεται τό εσπέρας τής παραμονής τού γάμου μέ λύρας καί άσματα τό χωρίον
καί προσκαλεί όλους τούς χωρικούς εις τόν γάμον, ενώ εις τήν Κάσον έκαλοϋντο
όλοι σχεδόν οί κάτοικοι τής νήσου.

2. — Ποίος ό τύπος τών γραπτών προσκλητηρίων ;

3.— Πού τό κάλεσμα τού κουμπάρου καί τών παράγαμπρων (μπρατίμων)
γίνεται μέ κανίσκια καί πομπήν ; Π. χ. εΐς τό Ρουμλούκι συνοδεία άπό κορίτσια,
έχουσα έπί κεφαλής μίαν γυναίκα συγγενή τοΰ γαμβροΰ πηγαίνουν τό Σάββα-
τον άπόγευμα είς τό σπίτι τοΰ νουνοΰ κανίσκι, διά νά τόν προσκαλέσουν είς τόν
γάμον, και στήνουν έκεΐ χορόν. Όμοίως προσκαλούνται καί τά μπρατίμια. "Εχει
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ύ κουμπάρος τό δικαίωμα νά καλέστ] και αυτός τούς δικούς του είς τόν γάμον ;

4.-Εις τήν Σκΰρον ή νύφη οκτώ ημέρας πρό τοϋ γάμου συνοδεία συγ-
γενών πηγαίνει ε'ις τό νεκροταφεΐον και καλεί τούς προσφιλείς της νεκρούς νά
παρευρεθούν εις τόν γάμον. Πού άλλοϋ συνηθίζεται τούτο;

γ') Τό φλάμπουρο ή τό μπαϊράκι τοϋ γάμου.

"Αλλαι αυτού όνομασίαι : τό οερβελί (Λιβύσσιον), ή μηλιά (Καρυαί Θράκης) κλ

Πότε κατασκευάζεται τύ φλάμπουρο και κατά ποίον τρόπον; Τραγούδια
καί χοροί σχετικοί μέ τό φλάμπουρο. Ποίος στήνει τό φλάμπουρο καί ε'ις ποιον
μέρος τής οικίας; Ποία είναι έν γένει ή χρήσις του ;

Παραδείγματα. Εις τά χωρία τοΰ Μικρού Αίμου τό Σάββατον έκαμναν τό
φλάμπουρο : έπαιρναν ενα ξύλο, μιά ψιλή βέργα και στην άκρα τής βέργας έδε-
ναν ενα μαντήλ' καλό κ' ενα κομμάτ παννι άπό τό νυφικό φουστάν τής νύ-
φης και ξερό βασιλικό κ' έμπηγαν κ' ενα λεμόν ατήν άκρα. Τόν καιρό πού τόν
έκαμναν τόν τραγουδούσαν κι όλα '.

Βασιλικέ μον φλάμπουρε,
τί στέκεσαι και καρτερείς ;
—Γά> καρτερώ νά πάρω ευκή,
νά πάρω ευκή 'πό τό Θεό
και λόγο 'πό τόν κύρη μου ....

"Υστερα τόν έπαιρνε (τόν φλάμπρουρο) μιά πρωταξαδέρφη τον γαμπρού,
έπαιρνε και τόν γαμπρό κοντά κι δλοι οι συγγενείς πιάνονταν και χόρεναν τόν
φλάμπρουρο :

Βάϊ, ματάκια μ', γλέπετε καλά

δώ στη γειτονιά,

κλέφτες άν εχονμε,

νά τις τσακώσετε.

Φέρτε τις εδώ

νά τις δείρουμε

μέ βασιλικό

και μέ βάρσαμο.

Είς τήν Λήμνον κρεμνούσαν τό φλάμπλο άπό τήν Τετάρτην : έδεναν ο'
ενα καλάμι ενα μεγάλο μαντήλι κινκάτο (= κόκκινο) κ' έμπηγαν άποπάνω ενα ρόδι
και πολλές τρές (=τέλια). Τύ κρεμνούσαν στην άξάτα ή στο παρά&υρο και ρήχναν
και τρεις ντουφεκιές, νά μά&η τό χωριό, ότι ό γάμος πιά γίνεται. Στην άκρα
ιού μαντηλιού έδεναν ενα νόμισμα και κατόπιν, τήν Κυριακή μετά τήν στέψιν,
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τα παλληκάρια πήγαιναν μέ τύ φλάάλο εξω απ'το χωριά νά το παρατρέξνε-
οποίος ήθελε παραβγή, τό έπαιρνε. Τρέχουν γυμνοί· ενα ποκάμιοο κ' ενα σώ-
βρακο. Καμιά φορά, ίίμα δέ μέναν σύμφωνοι, τό πάλευαν κιόλα». — Είς τά Βέν-
τζια τής Δυτ. Μακεδονίας τό φλάμπουρο είναι άσπρο τετράγωνο παννι μέ κόκκι-
νο σταυρό εις τύ μέσον, στολισμένο μέ κόκκινο σκονλο (βαμμένο μαλλί) και μέ
βασιλικό· στό σταυρύ τον κονταριου είναι μπηγμένα τρία μήλα. Είς Βισοκά Κα-
λαβρύτων χρησιμοποιούν τί|ν σημαίαν τής έκκλησίας, εις τήν οποίαν δένουν ένα
μαντήλι, εΐς δέ τήν αΐχμήν τού κοντού έμπηγνύουν μήλον. Ε'ις τό Ρουμλούκι καί
ό νοϋνος καί οί μπράτιμοι έχουν καθένας τό δικό του χλάμπονρο.

δ) Τά ψωμιά τοϋ γάμον.

I.-Τ' άλέσματα. Ποΐαι αί συνήθειαι διά τό άλεσμα τοϋ γάμου; II χ.
εις τήν Αιτωλίαν τό άλεσμα «τό πάει στό μύλο ενα κορίτσι, πού νά 'χ/ι πατέρα
καί μάννα' όλα τ' άλέσματα ft à σταματήσουν, γιά ν' άλέση (5 γάμος. Τύ άλεσμα
τοϋ γάμον δέν ξαϊάζεται, γιατί δέν προκόβουν τά νιόννφα». Είς τί]ν Μάνην τύ
σιτάρι τό καθαρίζουν γυναίκες καλορίζικες (αμφιθαλείς) μέ τραγούδια.

Πού έξακολουθοϋν ν" αλέθουν τό σιτάρι τού γάμου εις τόν χειρόμυλον ; Είς
τήν Τήλον ό γαμβρός προσκαλεί γυναίκας, διά ν' αλέσουν είς τόν χειρόμυλον τό
σιτάρι καί τό κριθάρι τού γάμου, καί τό βράδυ παραθέτει εις τύ σπίτι τής νύ-
φης δεΐπνον εις αύτάς μέ τραγούδια καί χορούς.

2 - Τό άνάπιασμα τών προζνμιών. Τό ζύμωμα.

Ποίαν ήμέραν άναπιάνονν τά προζύμια εϊς τό σπίιι τού γαμβρού καί ποίαν
ήμέραν εις τό σπίτι τής νύφης; Ποΐαι συνήθειαι επικρατούν,

1) όταν φέρνουν νερό διά τύ ζύμωμα; Π. χ. είς τό Μανιάκι Μεσ-
σηνίας τήν Τετάρτην πρωι «ντένουν κοριτσίστικα ένα άγόρι 17-18 χρονών καί
τοϋ δίνουν τύ σταμνί, πού θά φέρη τύ νερύ αμίλητο. Άπό πίσω άκολουθοϋν άλ-
λοι πολλοί' αυτοί χαλνούν τόν κόσμο, φωνάζουν καί τραγουδάνε :

τρέχονν τά νερά, τρέχονν κ' οί βρύσες,
τρέχει κι ό γαμπρός νά πάη στη νύφη».

2) όταν κοσκινίζονν τ' αλεύρι. Π. χ. εΐς τήν Άρτσίσταν τής 'Ηπείρου
τό αλεύρι τό κοσκινίζει ένα παιδί 12-15 έτών (αμφιθαλές), πού φορεί σελάχι καί
πιστόλια είς τήν μέσην καί μαντήλι είς τό κεφάλι, είς τήν Αιτωλίαν τό κοσκινί-
ζουν τρία αγόρια καί τρία κορίτσια αμφιθαλή, άλλαχού τρεις πρωτοστέφανες.
Είς τά χωρία τής Κορώνης σβήνονν τά φώτα καί ό ένας άλενρώνει τόν άλλον
δλοι γίνονται άσπροι.

3) όταν άναπιάνουν τό προζύμι. Πώς προμηθεύονται τό προζύμι διά

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Β-. 9
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τά ψωμιά τοΰ γάμου και ποίος τό άναπιάνει ; Ασήμωμα τής σκάφης. Τρα-
γούδια καί χοροί. Είς τήν Ίμβρον τό προζύμι διά τόν γάμον τό κρατούσαν άπό
τόν προηγουμενον μήνα' εις τήν Άρτσίσταν τό προμηθεύονται άπό τρεις Γιάν-
ναινες. Εις τήν Μεσημβρίαν «έπαιρναν εν α κορίτσ, μιά καλίνω, με μάννα με
μπαμπά' &αλά τή βάλ'ν ενα καλπάκ κ' ενα μαχαίρι και άαλά κάν' τά προζύμια.
" Υστερα ϋαλά πάϊ] δ γαμπρός άγκρυψίως νά βάλ' μέσ στο προζύμι εναν παρά.
Έκείν πάλε ΰά τον πατήσ μιά χονφτιά άλεύρ' ατό πρόσωπο, γιά ν' άσπρία', νά
γεράο . Τό ίδιο κορίτσ' &αλά κάμ' πάλε τό προζύμ' ατής νύφ'ς τό οπ'ιτ . Κατόπ
γύρω στο προζύμ' χορεύνε τρία τραγούδια». Είς τήν Λάσταν τό προζύμι «τ άνα-
πιάνει ενα σερνικό παιδί, που νά 'χη πατέρα και μάννα», είς τήν Αίτωλίαν τρία
άγόρια καί τρία κορίτσια, εΐς τάς Καρυάς Καβακλί ενα συγγενικό κορίτσι (ή προ-
ζύμω), ενώ δυο κορίτσια, ντυμένα τό ένα ώς νύφη καί τό άλλο ώς γαμβρός, χο-
ρεύουν γύρω στή σκάφη. Είς τήν Σινώπην ή παρανύφισσα (νουνά τής νύφης)
επιανε τά προζύμια, ένω εις τύ σπίτι τοΰ γαμβροΰ «ή κουμπάρα κάμνισκε τό
προζύμι»' κατόπιν «χορεύανε τό προζύμι». Πού οί παριστάμενοι ρίχνουν νομί-
σματα καί οπωρικά (σύκα, καρύδια, άμύγδαλα) εΐς τήν σκάφην ;

4) όταν ζυμώνουν τά κουλλούρια και τά ψωμιά τον γάμον.

Παραδείγματα : Εις τήν Λευκάδα τά κουλλούρια τοΰ γάμου τά ζυμώνουν
δύο κορίτσια άπό τά ομορφότερα τοΰ χωριού, ντυμένα άνδρικά μέ πιστόλι εΐς
τήν ζώνην. Εις τήν Λήμνον τήν Τετάρτην ζυμώνουν τά κουλλουράκια, γιά νά
καλέσουν, καί βγάζουν έξω στή ν άξάτα (ή στό παράθυρο) τό φλάμπλο, ση μείον
ότι είναι γάμος.— Ποία τραγούδια τραγουδούν καί χορεύουν τότε; Π.χ. είς τά
χωρία τής Πυλίας χορεύουν τό σκαφιδάκι:

Σκαφιδάκι στορνεμένο κ' εμορφοπελεκημένο ...
εις τήν Λάσταν ; 'Αλεύρια μ' αλεσμένα, ψιλοκλισαρισμένα,
και σύ, προζύμι αφράτο.....

Παρασκευή ειδικών ψωμιών τοΰ γάμου. Ίδιαίτεραι αύτών όνομασίαι :
τό κουλλούρι τής νύφης (ξεχωριστό πλουμάτο), τά κουλλούρια τών προνκολόων
(Δυτ. Κρήτη), ό πρωτόπλαστος (Μεσημβρία), ό πρόπκαστος (Σιάτιστα) κτλ.

Παραδείγματα: Εις τήν Μεσημβρίαν «τρεις γυναίκες πρωτοστέφανες πάαι-
ναν τήν Παρασκευή ατού γαμπρού τό οπίτ, άαλά κάν τόν πρωτόπλαστο και ϋαλά
πάν άλόγερα ατό φούρνο άπου τό 'ψεναν και άαλά χορέψνε αύτές οί τρεις. Είχαν
και τό τραγούδι τς, του πρωτόπλαστου τό τραγούδ'». Τό πρωτόψωμο είς τά Λακ-
κοβίκια ζυμώνεται τήν Πέμπτην άπό άμφιθαλή παρθένον καί τρεις πρωτοστέφα-
νες γυναίκες μέ τραγούδια. Έν Χαλδίςι Πόντου ζυμώνουν τήν Τετάρτην τά ψα-
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θύρια, κουλλούρια, μέ τά οποία τήν έπομένην προσκαλούν είς τόν γάμον τότε
ζυμώνουν καί τό νεγαμοψώμ', ψωμί μέ ζάχαριν καί βούτυρον, εις τό όποιον καρ-
φώνουν κλώνους μηλέας, κοπέντας υπό άνυπάνδρου νέου, είς τά άκρα τών οποίων
προσκολλούν τεμάχια ζύμης. Είς τόν Κάσπακα τής Λήμνου ή νύφη ζυμώνει τήν
Πέμπτην είς τό σπίτι του γαμβροΰ «τό πρώτο ζυμωτό' τής βάζουν ενα κόκ-
κινο τσεμπέρι καί ολίγες τρές χρυσές (=τέλια) χαί τήν περεχούν μέ τά κου-
φέτα. 'Από κείνο τό ζυμωτό θά χάννε τό κλεφτοψώμ', μέ ζάχαρη, κανέλλα, μα-
στίχα κλπ. καί θά τό ψήσουν μονάχο στό φούρνο' υστέρα καλνοΰν κορίτσια, βάζουν
ατό κεφάλι τής νύφης ένα κόκκινο μπ'γασί (παννι) καί τρεις μονοατέφανες γυ-
ναίκες κόβουν τό ψωμί επάνω στό κεφάλι τής νύφης σέ τρία κομμάτια καί μοι-
ράζουν ενα κομμάτι στό σπίτι τοϋ γαμπρού, άλλο στη γειτονιά καί τό τρίτο τό
στέλνουν στό σπίτι τής νύφης. Παίρνει καθένας ένα κομματάκι καί τό βουrçt ατό
μέλι' δίνουν καί ατή νύφη ένα κομματάκι άπό τά τρία κομμάτια, γιά νά ε υ φ ο-
ρήσ' ή νύφ. Κι όλοι οί καλεσμένοι θανά έχουν άπό μιά μπουκουνιά κλεφτο-
ψώμ άπάνου τς γιά 'πό κάθε κακό, γιά φυλαχτικό. Τ' άρμενα άρμενιάζουν και
προφυλάγουνται οί συγγενείς, τ' άντρόγενο μέ τό κλεφτοψώμ'». Είς τήν Σιγήν τής
Βιθυνίας «τό Σάββατον πολύ πρωί κορίτσια μέ μάννα καί πατέρα ζύμωναν ατό
σπίτι τής νύφης δύο πρωτόψωμα, ένα γιά τόν γαμπρό καί έ'να γιά τή νύφη, και
4-5 σινιά λεκούμια καί τά έστελναν στό φούρνο μέ τά όργανα. Κατόπιν ό πα-
πάς εβαζε τό πρωτόψωμο επάνω εις τό κεφάλι τοϋ γαμπρού, έόιάβαζε μιά ευ-
χή καί τό έκοβε σταυροηά σέ τέσσερα κομμάτια καί τά έμοίραζαν τό ί'διο έκαμνε
διά τό πρωτόψωμο τής νύφης». Είς τά Βέντζια τό Σάββατο βράδυ σπάνουν τό
πλιόπλαατο έπάνω στό κεφάλι ενός άρσενικοΰ παιδιού, πού έχει τούς γονείς του'
τότε χαλνούν καί ένα μελίσσι.

Σχετικαί δεισιδαιμονίαι : π. χ. είς τήν Άν. Κρήτην, «όταν ζυμώνουν γαμο-
κούλλουρα, δέν κάνουν παραπίθθια, γιατί παίρνουνε τό γούρι τής νύφης».

3.—Τά ξύλα διά τόν φούρνον. Ποιαι αί συνήθειαι, όταν πηγαίνουν
νά κόψουν ξύλα διά τόν γάμον; Είς τό 'Γσερβάρι τής Ηπείρου γυναίκες
καλεσμένες πηγαίνουν τό Σάββατον νά φέρουν τουρτουριά και έπιστρέφουν
φορτωμένες με γαμήλια $σματα καί μέ τό μπαϊράκι έμπρός. Συνοδεία μέ λύρες
καί άλλα όργανα εκκινεί καί εϊς τό Λιβύσσιον, προηγουμένης τής σημαίας τοΰ
γάμου (οερβελί). Χοροί καθ' όδόν, γεύμα εις τούς βοηθούς. Καινούργια σχοινιά
διά τά φορτώματα κτλ.

4.-Τό ψήσιμο τών ψωμιών. Σχετικαί συνήθειαι. ΓΙ. χ. εις τήν Μεσημ-
βρίαν ή νύφη τήν Παρασκευήν έστελλε είς τόν γαμβρόν ένα μαντήλι καί αυτός
έδενε εις τό άκρον γρόσια καί τό έστελλε εις τόν φούρνον νά τό κρεμάσνε τά
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χρήματα ήσαν τά ψηστικά. Εκεί έμενε κρεμασμένο έως τήν Δευτέραν, σημάδι
πόχει χαρά. Εις τήν Λήμνον τά κορίτσια συνηθίζουν νά κλέβουν άπό τόν φοΰρ-
νον ένα άπό τά ψωμιά τοΰ γάμου καί νά τύ μοιράζουν : τό 'χουν ok καλό νά
κλέψουν, γιά νά γίνουν τά παιδιά έξυπνα (κλεψτοψώμ).

ε') Παρασκευή ζυμαρικών και γλυκυσμάτων.

ΙΙρόσκλησις γυναικών διά τό κοπάνισμα ή τρίψιμο τοΰ σταριού. Π. χ. είς
τήν Σινώπην προσκαλούν στον τρίφτη: τρίβουν τό σιτάρι, πού θά κάμουν τό
κατσάκι, ένα εϊδικόν φαγητόν τοΰ γάμου.

Γλυκύσματα : δίπλες, πίττες, χαλβάς, πιλάφι κλ.

-') Ai τελευταία ι έτοιμασίαι (τά ξετ ελέματα) καί ή εκι9·εσις τών προικιών.

1. — Γάνωμα τών χάλκινων σκευών, πλύσιμο καί σιδέροίμα τής προίκας,
γέμισμα στρωμάτων, καπλάντισμα παπλωμάτων κλ. Γίνεται εορταστική τις συγκέν-
τρωσις δι'αύτά ; Ποίαι αί κατά τόπους συνήθειαι ; II. χ. είς τύ Λιβύσσιον τά χάλ-
κινα σκεύη γανώνονται, παιζούσης τής λύρας καί τών συγγενών ραινόντων τούς
τεχνίτας. Εις τήν Κορώνην γυναίκες καί κορίτσια πλύνουν τά προικιά τήν Δευ-
τέραν καί Τρίτην, ο δε γαμβρός άσημώνει τις σκάφες, τήν Τετάρτην τά σιδερώ-
νουν καί τήν Ιίαρασκευήν ξαίνουν τά μαλλιά και γεμίζουν τά στρώματα. Εις τήν
Λάσταν τής Γορτυνίας ή νύφη τήν Ιίαρασκευήν στέλλει κορίτσια νά φέρουν
φτέρη, γιά νά γιομίσουν τά προικιά (τά γιομίδια), εις τό Λιβύσσιον τά γεμίζουν
μέ φύλλα δάφνης, τά όποια τρυγούν άδοντες άσματα έγκωμιαστικά τής νύφης.
Εις τήν Άράχοβαν Παρνασσ. τύ στρώμα τής νύφης τό γεμίζει τήν Δευτέραν μία
τυχερή γυναίκα παντρεμένη καί κατόπιν κυλίει τρία μικρά τυχερά παιδάκια επάνω
στο στρώμα. Εις τήν Λευκάδα τήν Πέμπτην τό άπόγευμα γίνονται τά καρφώματα
τών στρωμάτων : «ή μητέρα τής νύφης βάζει μέσα στό στρώμα ένα μεγάλο κουλ-
λούρι, τό πρωτόπλαστο, καί συγχρόνως ρίπτει άμύγδαλα. καρύδια, φουντούκια,
σΰκα, σταφίδες καί κουφέτα, ώς καί δλοι οί προσκεκλημένοι. Τό στρώμα ράπτεται
προσωρινώς, τό άπόγευμα δέ τής Δευτέρας, άφοΰ μοιράσουν τούς καρπούς εις τούς
καλεσμένους, ράπτεται στερεά καί στρώνεται ή νυμφική κλίνη».

2. - ΓΙοίαν ήμέραν ή νύφη απλώνει ή κρεμά ή στένει τήν προίκα καί μέ
ποίας πράξεις συνοδεύεται τούτο; (τά καρφοπροίκια έν Μεσσηνία). Παραδείγματά
τινα : Είς τήν Κορώνην «κάνουν πρώτα δίπλες, τις μελώνουν καί τρώνε, γιά νά
χαιρετήσουν τά καλορίζικα. Κατόπιν απλώνουν ενα σχοινί καί ρίχνουν επάνω τά
προικιά και στέλνουν καί προσκαλούν (μέ ένα γαρύφαλο στό χαρτί) τόν γαμπρό,
τήν πεθερά καί τόν πεθερό κλ. νά πάν ν άσημώσουν τά προικιά' κρατούν ενα
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αεντόνι τεντωμένο κι οποίος έρχεται ρίχνει μέσα αμύγδαλα, χρήματα κλ. ενώ
τραγουδούν : Ευκήσου με, μαννούλα μου, τώρα μέα' ατά προικιά μου κτλ Είς
τήν "Αρτοτίναν τά προικιά τά γικιάζουν τήν Παρασχευήν, άλλά ένα παιδί μέ
μάννα καί πατέρα κρημνίζει τον γίκο τρείς φορές' τά προικιά τά απέρνουν μέ
κουφέτα και ρΰζι, άνάμεσα δέ βάζουν μήλα και βαμβάκι. Εις τήν Άράχοβαν
τήν ΓΙαρασκευήν άπόγευμα ό κουμπάρος προσκαλεί «να κοπιάσετε, θά πάμε νά ρά-
νουμε τά προικιά τ' άπόγεμα. Τά ραίνουν μέ λουλοι''δια και κουφέτα. Στο κά-
νιστρο τής νύφης βάζουν και κινά καί, όταν χορεύουν, έχουν ένα βαθύ πιάτο
/ιέ κινά καί φεύγοντας βουτούν μέσα τά δάχτυλ.ά τους».

3.-Τά μπογαλίκια (άσπρόρρουχα ώς δώρα διά τους συγγενείς τοϋ γαμ-
βρού). ΙΊοΙα αφήνονται άκοπα και διατί; Π. χ. εΐς τάς Αθήνας παλαιότερα «δέν
άνοιγαν τις τραχηλιές τών γυναικείων υποκαμίσων, πλήν δύο, πού προωρίζοντο
διά τις Καλοκυράδες».

ζ') Ό στολισμός τοϋ ννμφικοϋ θαλάμου (νυφοστόλι, νυφειύ (Κωστί,
Πόντος), παστός (Δωδεκάνησος, Μεσημβρ.) ή μπάστος (Κρήτη), μναιό κλ.

1.-Πότε καί πώς στολίζεται ό παστός; Ποια τραγούδια τραγουδούν κατά
τά «παστοπήγια» ; Π. χ. εις τόν Άσώματον Ρεθύμνου τά κορίτσια τοϋ χωρίου
μαζεύονται εΐς τό σπίτι τοϋ γαμβρού (ή τής νύφης) καί στολίζουν τόν παστό :
«καρφώνουν ένα σεντόνι στόν τοίχο, έτσι πού ή μέση του να είναι ίπάνω ατή
γωνιά' α δλη τήν επάνω άκρα τοΰ σεντονιού βάνουν βάτο, σα γιρλάντα, μέ τις
άκρες του πρός τά κάτω καί κρεμούν τρία μεγάλα κουλλούρια, ένα ατή μέση κ
ένα άπό κάθε άκρη. Στό κάτω μέρος τοϋ σεντονιού είναι γωνιακός καναπές ή
πεζούλα, όπου στρώνουν καλά ρούχα καί καθίζουν τή νύφη. Κατά τό στρώσιμο
τοϋ παστού τραγουδούν : Καλά νά τσή τό στρώσετε τσή νύφης τό στρωμάταο
κτλ. καί εις τό τέλος σκορπίζουν επάνω στόν παστό ρύζι, κουφέτα, λεφ/τά, μπα-
μπακόσπορο και κυλιούν επάνω ένα παιδί, άγόρι ή κορίτσι» (Μ. Λιουδάκη).
Πρβλ. τά τραγούδια τοϋ κρεββάτου έν Ρόδψ :

Έατέσαμέν τον τόν παστόν,
ποπάν καί κάτω πλουμιστό ν.....

Εις τήν Κερασοϋντα ή νύφη έμπαινε στό νυφειό, μίαν γωνίαν τοϋ δωμα-
τίου, κλειομένην διά παραπετάσματος, άπό τήν Πέμπτην.

2. - Ποΰ υπάρχει ή συνήθεια νά κρεμούν εις τόν παστόν τό λεγόμενον
κλουβί; Π. χ. είς τό Κωστί τής Θράκης «περιτυλίσσουν λεπτές βέργες κυδωνιάς
μέ κόκκινο καί άσπρο βαμπάκι, τις δένουν σταυρωτά, ώστε ν' άποτελέσουν μίαν
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στεφάνην καί άπό τα άκρα των κρεμούν άρμα&ιες (μπρουλιές) άπό σταφίδες με
ενα καρύδι εις τό άκροι· και ενα λεμόνι εις τήν μεσαίαν μπρουλιάν. Τις μπρου-
λιάζονν τά κορίτσια εις τό σπίτι τής νύφης με τραγούδια και τά παλληκάρια με-
ταφέρουν τό κλουβί τήν Κυριακή εΐς τό σπίτι τού γαμβρού μαζί μέ τό προυκιό
τής νύφης καί τό κρεμούν εκεϊ πού στέκεται ό γαμπρός».

3.-Πότε κα! υπό τίνων στρώνεται ή νυμφική κλίνη; Π.χ. είς τήν Κΰπρον
τήν Πέμπτην συγκαλούνται συγγενείς κα! φίλοι vù στρώσουν τό κρεββάτι, μεθ' ό
γίνεται τό πλούμισμα. Εις τάς 'Αθήνας άλλοτε τό νυμφικό κρεββάτι τό έστρω-
ναν γυναίκες μονοστέφανες καί άπίκρατες τό έρραιναν μέ ζαχαρωτά καί έβαζαν
κάτω άπό τό μαξιλάρι εννέα άμύγδαλα, άνάμεσα δέ στά στρώματα έ'να τραλίδι
άνοικτό καί έ'να κομμάτι άπό παλαιό δίκτυ για τά μάγια» (Δ. Καμπούρογλου).
Είς τάς Κυδωνιάς προσκαλούσαν τό άπόγευμα τής Παρασκευής τις φιλαινάδες
τής νύφης, πού είχαν έν ζωή τούς γονείς των, κα! έ'στρωναν τό νυμφικό κρεβ-
βάτι και κατόπιν έχόρευαν.

η') Γά δώρα τοΰ γαμβροΰ πρός τήν νύμφην.

1.-Μέ ποίαν λέξιν διακρίνεται κατά τόπους ή άποστολή τών δώρων αύ-
τών; (Π.χ. τό σινί ή τά σινιά (Δτ>τ. Μακεδονία), τά πανέρια (Λήμνος), τά κανί-
σκια, οί χάρες, τά προβοδήματα, τά μποχτσαλίκια, τά θώρετρα (Σωζούπολις), τά
γανήλά (Πόντος).

Είς τί συνίστανται τά δώρα ταύτα καί κατά ποίαν ήμέραν στέλλονται;
Π.χ. είς τάς παλαιάς 'Αθήνας ό γαμβρός έστελλε τήν Πέμπτην μέσα εις τό σινί
λουτρίκια, ταμπακέρα άσημένια μέ χτένι, τσιμπιδάκι, σαπούνι, κινά καί χρήματα.
Είς τήν Λήμνον στέλλονται τρία πανέρια: τό ένα έχει τά νυφικά (κατρέφτ, άρ-
μα&ιά άπό φλουριά, φόρεμα, παπούτσια), τό άλλο τά ζύεϋερκάτα (τ' πεθερού
π'κάμσο κλ.) τό άλλο ρακί, κρασί κλ. Εις τόν Πόντον ό γαμβρός στέλλει τήν
έσπέραν τής Πέμπτης τά συμπόσά (δισάκκιον μέ φαγητά καί ποτά) καί τά κα-
νόνα (8 γρόσια διά τήν πενθεράν, 1 γρόσιον διά τό ποδοπλύσιμαν τής νύφης, 1
γρόσιον διά τό ράψιμον τοΰ φορέματος, 1 ζεΰγος ύποδημάτων καί εν ψαϋύρ'
(πίττα), τήν οποίαν κόπτει ό ιερεύς καί διανέμει εις τόν πενθερόν καί τόν πα*
ράνυμφον. - Ποίοι τά μεταφέρουν καί μέ ποίαν πομπήν; Υποδοχή είς τό σπίτι
τής νύφης, χοροί καί άλλα έθιμα. ΓΙ. χ. εις τό Βογατσικόν ένας άδελφός τής νύ-
φης σπάζει είς τό κεφάλι του μιά κουλλούρα (μπουγάτσα) καί τήν μοιράζει εις
τούς καλεσμένους. Φεύγοντες οί μπράτιμοι φορτώνονται τά σινιά, γεμάτα δώρα
διά τόν γαμβρόν.

2. - Στέλλονται μέ τό σινί καί χρήματα έκ μέρους τοΰ γαμβροΰ πρός τήν
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νύμφην ή πρός τόν πεν&ερόν καί πώς λέγονται ταύτα; Π. χ. είς τάς Καρυάς Κα-
βακλί ό γαμβρός μαζί μέ τά γαμήλια δώρα -θέτει εις τό σινί καί τό άγαρλίκ',
δηλ. ποσόν τι χρημάτων (70-150 φράγκα), δώρον πρός τόν πενθερόν ώς έξαγο-
ράν τής νύμφης. (Πρβλ. τά θέρετρα έν Σινώπη, θώρετρα έν Σωζουπόλει, θεώ-
ρετρα έν ΓΙόντφ).

Ποΰ στέλλεται καί κερί είς τήν νύφην καί ποία ή σημασία τούτου;

3. - Τί στέλλεται εις άνταπόδοσιν έκ μέρους τής νύφης ;

θ') Τό λουτρόν τών μελλονύμφων. Το πλέξιμο τής νύφης.

1.-Πότε λούεται ή νύφη καί πότε ό γαμβρός; Πώς καταρτίζεται ή συνο-
δεία τής νύφης, όταν τήν οδηγούν είς τό λουτρόν, καί πώς ή συνοδεία τοϋ γαμ-
βρού ; Τί τραγουδούν καθ' όδόν καί τί είς τό λουτρόν; Π. χ. είς τήν Μεσημ-
βρίαν τά κορίτσια συνώδευαν τήν νύφην τήν νύκτα τής Παρασκευής είς τό λου-
τρόν μέ τά όργανα καί εξερχόμενα έχόρευαν γύρω εις τό λουτρόν. Εις τήν Σι-
γήν τής Βιθυνίας τό Σάββατον πρωί ή προσκαλέστρα προσκαλούσε τις φιλαινά-
δες καί τούς συγγενείς τής νύφης καί δλαι μαζί τήν συνώδευαν εις τό λουτρόν
προηγειτο γυναίκα μέ βενετικό πανέρι, όπου τά λουτρικά, καί ήκολούθει τό γα-
μοστόλι, δηλ. οί προσκεκλημένοι μέ τά παιγνίδια. Τραγούδια κατά τήν διάρκειαν
τού λουτρού, χοροί μετά τήν έπιστροφήν εις τό σπίτι. Τό βράδυ τοϋ Σαββάτου
μέ όμοίαν πομπήν συνωδεύετο καί ό γαμβρός είς τό λουτρόν. Όμοίως εις τήν
Σινώπην έπροσκαλοϋσαν κόσμον μέ τόν πρωτόγερο καί συνώδευαν εις τό λου-
τρόν πρώτα τόν γαμβρόν καί κατόπιν τήν νύφην, τήν οποίαν έλουε ή παρανύ-
φισσα, δηλ. ή νουνά της.

2.-Πώς γίνεται τό λουτρόν τών μελλονύμφων, όπου δέν υπάρχει δημόσιος
λουτρών ; Ποίος μεταφέρει τό νερό καί ποίος λούει τήν νύφην ; Π. χ. είς τήν "Ιμ-
βρον τό Σάββατον δύο κορίτσια φέρουν τό νερό άπό τήν βρύσιν καί τύ παρα-
δίδουν εις τόν γαμβρόν, ό όποιος τό χύνει εις τό καζάνι. Κατόπιν λούονται μαζί
μέ τήν νύφην, ή όποία τούς χαρίζει τό ύποκάμισον καί τό μπούστο της. Εις τόν
Σκοπόν τής Θράκης τήν λούουν έπίσης τό Σάββατον πολύ πρωί τρία κορίτσια
< αμφιθαλή», συλλουόμενα καί αύτά, καί κατόπιν τήν πλέγνε τραγουδώντας:

Σάββατο βραδύ με διώξαν οι γονιοί μου,
πού τά σπίτια τσου...

Είς τήν Σκϋρον τ' άπολ'σίδια ήτοι «τα νερά, πού λούστηκαν δ γαμπρός κ' ή
νύφη, τά ρίχνουν στην ίδια λεκάνη. Τά φυλάνε τρεις μέρες κ' υστέρα τά χύνουν
στις τέσσερις γωνιές τοϋ σπιτιού, γιά νά κάνουν άγόριαν.
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3. - Πότε γίνείΛΐ τό πλέξιμο τή; νύφη; και ποίοι τήν πλέκουν ; Ποία
τραγούδια τραγουδούν ; Π.χ εις τόν Ναίμονα της Μεσημβρίας τό Σάββατον « συ-
νοδεία άπό τήν συντέκνισσα καί τις καλϊνες (εξαδέλφες τού γαμβρού) επήγαινε
μέ τά τέλια καί τις πλέχτρες (χορδέλλες μέ φλουρί) καί με τή gàida ατής νύ-
φης το σπίτι và πλέξουν τ ή νύφη. Οί συγγενείς της νύφης έκλειναν τήν πόρτα
καί άπό μέσα έστέκονταν 2-3 παλληκάρια, τάξαδέρφια τής νύφης, καί ζητούσαν
τραγούδια άπο τις καλΐνες, γιά ν' ανοίξουν. 'Αφού τραγουδούσαν τραγούδια τής
νύφης καί τών παλληκαριών, άνοιγεν ή πόρτα. Πρώτα έκαμναν τό προζύμ :
μιά πρωταξαδέρφη τού γαμπρού έκοσκίνιζε τ άλεύρι φορώντας καλπάκι στό κε-
φάλι καί μαχαίρι στή ζώνη, επειτα έκοσκίνιζαν καί δύο χαλληκάρια, άναποδο-
γυρίζοντας τρεΤς φορές τήν πυκνάδα. Μετά τό κορίτσι έζύμωνε τό προζύμι, ενώ
οί καλΤνες τραγουδούσαν : Μαννέ μον, τήν ευκή σου στό πρώτο τό προζύμι κτλ.
"Υστερα ή συντέκνισσα άναφτεν ενα κερί και πήγαινε κ' έπαιρνε τή νύφη άπό
τήν κάμαρα καί τήν έκά&ιζε νά τήν πλέξη' τό πρόσωπο τής νύφης ήταν σκεπα-
σμένο μ' ενα τσεμπέρι βυασινύ. Πρώτα έπλεκεν ή συντέκνισσα, κατόπι τού γαμ-
πρού οί συγγενείς δλοι' τής έκαναν 40 πλεξούδια, ενώ οί καλϊνες τραγουδούσαν :

Φέρτε νερό ροδόσταμο καί φιλντισένιο χτένι
νά πλέξουμε τή νύφη μας τήν καλοκαρδισμένη...

ή Μέ πούλησες, μαννέ μου, γιά έ'να δαχτυλίδι1

δώσ το, μαννέ μου, πίσω καί ξαναγόρασέ με... κλ.

Τό κερί πάντα άναμμένο. "Υστερα έκάρφοιναν ατά πλεξούδια τά τέλια καί
τις κορδέλλες». Πώς λέγονται αλλού τά κορίτσια, πού λούζουν καί κτενίζουν τήν
νύφην;

4. - Είς τά ορεινά χωρία τής Πυλίας τά λούσματα τοΰ γαμβροΰ γίνονται
ώς έξής: καθίζουν τόν γαμβρόν εις ενα βαρέλι τοΰ νερού καί τοΰ βάζουν είς τά
γόνατα ένα ταψί γεμάτο νερό μέ λεμονόφυλλα καί άλλα μυριστικά' κατόπιν οί
παριστάμενοι τόν σταυρώνουν έ'νας - ένας στό κούτελο, δηλ. τόν κερνούν έ'να τά-
ληρο ή περισσότερα, ρίχνοντάς τα στό ταψί. Οί ανύπαντροι κατόπιν πίνουν άπό
τό νερό τοΰ βαρελιού, «γιά νά στρέξη ατό κεφάλι τους». Ποία είναι ή σχετική
συνήτΊεια άλλοΰ ;

ι') Ή κινά i) τά κινιάσματα.

Αί κατά τόπους όνομασίαι : τά κινάγματα (Πόντος), τό κνιάσιμο (Κω-
στί), τό σχένιασμαν (Κύπρος), τό άλειχάνιαμα (Ρεΐσδερε) κττ. Κινά ή άλειχάνη,
κόκκινη βαφή, μέ τήν οποίαν βάφονται μαλλιά καί νύχια τής νύφης κλπ. Ποΐαι
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αί συνήθειαι κατά τά κινιάσματα; Πως χορεύουν τήν κινά; μέ ποία τραγούδια;
Π. χ. εις τήν Μεσημβρίαν «έκαλοϋσαν τό Σάββατο βράδυ κορίτσια και παλλη-
κάρια να χορέψουν την κινά, νά κινιάσονν τή νύφη. Α\ γυναίκες έζύμωναν τήν
κινά και κατόπιν τά παλληκάρια τήν έπαιρναν ατά χέρια, άναβαν πέντε κεριά και
τήν έτρεχαν λόγερα" τήν ασήμωναν και τήν έχόρευαν : τήν βαστούσε στό χέρι ό
πρόβοδος και χόρευε' κατόπιν έβαφαν τά δάχτυλα τής νύφης κι όλοι of καλε-
σμένοι έβαφαν τό δάχτυλο τ ους τό μολογό» (= μικρό). Εις τό Άλμαλί Μαλγά-
ρων τό Σάββατον τά μεσάνυκτα «έκκινεΐ συνοδεία άπό τό σπίτι τού γαμβρού μέ
φανούς, προηγουμένης τής νουνάς, ή όποία κρατεί γάβανον, δηλ. βαθύ πινάκων
με κινάν. Ή νύφη σκεπασμένη μέ καλύπτραν κάθηται εις τό μέσον τοϋ δωμα-
τίου, ένω πλησίον της τοποθετείται ή κινά μέ τρία κηρία καίοντα εις τά χείλη
τοϋ γαβάνου. Κάθε καλεσμένος ρίπτει νόμισμα εις τόν γάβανον καί έμβαπτίζει
είς τήν κινάν τόν δάκτυλον, τόν οποίον ή νύφη περιδένει μέ τεμάχων έκ τής
καλύπτρας της. Άφοΰ κνιαστοϋν δλοι, χορεύουν τήν κινά' αυτός δηλ. πού σέρνει
τόν χορό κρατεί εις τήν χείρα τόν γάβανον μέ τήν κινάν καί τάς άναμμένας
λαμπάδας. Τήν νύφην τήν κ'νιάζει ή νουνά. Κατά τό διάστημα αυτό οί καλε-
σμένοι προσπαθούν νά κλέψουν ό,τι ημπορούν καί νά τά μεταφέρουν εΐς τό
σπίτι τοΰ γαμβρού». Είς Ρεΐσδερε τής Σμύρνης έβαζαν τήν άλειχάνη σέ μιά με-
γάλη σουπιέρα καί είς τό μέσον έ'να κομμάτι ζύμη μ' έ'να φλουρί.

ια') Τά σφαχτά τοϋ γάμου.

Πότε σφάζονται τά ζώα διά τό συμπόσων τοΰ γάμου καί ποΐαι αί
κατά τήν σφαγήν των συνήθειαι; Π.χ. εις τήν Λευκάδα τό Σάββατον σφάζουν

τράγον καί πυροβολούν πρός άναγγελίαν, ότι «αίματώθη», ήρχισεν ό γάμος. Εις

«

τήν Μάνην τά σφαχτά πρέπει νά είναι άρρενα (κριοί ή τράγοι) καί νά είναι
μονά (3, 5, 7), προσφέρονται δέ υπό τοΰ γαμβρού, άλλ5 ένα άπό αυτά πρέπει νά
έπιστραφή εις τήν οίκίαν τοΰ γαμβρού. Ταύτα, ώς καί δέκα άρτους (χαρόπιττες)
κατά σφακτόν, μεταφέρουν το Σάββατον συγγενείς τοΰ γαμβροΰ καλορίζικοι (δηλ.
άμφιθαλεΐς), κανισκαραιοι λεγόμενοι.

ιβ') Είδικά φαγητά καί γλυκύοματα.

Ποία τά όνόματά των καί ποίος ο τρόπος τής παρασκευής των; Π.χ. εις τήν
Λέσβον συνηθίζεται τό κεσκέκι, κρέας βρασμένον μέ κοπανισμένον σΐτον. Εΐς
τήν Μάνην τό σφαχτό βράζει όλόκληρον εντός λέβητος μέ σιτάρι. Ό χόντρος εν
Μέσα Μάνη γίνεται μέ σιτάρι κοπανισμένο καί μέ λείο, δηλ. τεμάχια έντέρων,
σπληνός κλ. έπιπασσόμενα έπ' αύτοϋ. Κατά τό βράσιμο τοΰ χόντρου τραγουδούν ;
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Σιδεροστιές μον μπρούτζινες, κακάβια μ' ασημένια,
οταράκι μ άλεξαντρινό, βράσε και καλοβράσε,
νά φάγ° ή νύφη κι δ γαμπρός....

Το ρεσιδ έκ σίτου κοπανισμένου, κρέατος, λίπους, τυροΰ τετριμμένου και μυρω-
δικών (Κύπρος), ό συλός (χυλός) έκ σίτου (Άνακοΰ Καππαδοκίας) κλ.

ιγ') Τά κανίσκια τών καλεσμένων, ήτοι δώρα στελλόμενα δια τήν τέλε-
σιν τοΰ γάμου (τά καλαθιάτικα, Σκύρος). Π.χ. είς τά ορεινά τής Πυλίας δλοι οί
χωρικοί χαρίζουν εις τόν γαμβρόν άπό έ'να πινάκι σιτάρι διά τό άλεσμα τοΰ γά-
μου, εΐς δέ τήν "Αρτοτίναν τής Αιτωλίας στέλλουν τήν Παρασκευήν ή τό Σάβ-
βατον ένα φόρτωμα ξΰλα καί πετοΰν έπάνω εις τό σπίτι τής νύφης κλάδους δέν-
δρων. Εΐς τήν Μάνην, τήν Κρήτην κ. ά. κάθε καλεσμένος στέλλει εις τόν γάμον
2-3 ψωμιά, πατάτες, λάδι καί πολλάκις ολόκληρο σφαχτό, κρασί κλ. Εΐς τήν
Σιγήν τής Βιθυνίας τά δώρα τών καλεσμένων (άρνιά, κρασιά, γαλοπούλες, γλυ-
κύσματα) τά έπαιρναν άπό κάθε σπίτι μέ τά παιχνίδια. Ποία ή συνήθεια άλλοΰ ;

ιδ ') Ή προικοπαράδοσις.

1.-Πότε καί μέ ποίαν πομπήν παίρνουν τά προικιά; Ποίοι στέλλονται
πρός τούτο καί πώς τά μεταφέρουν; Εξετάζεται ό άριθμός τών άλογων; Τρα-
γουδούν ειδικά τραγούδια κατά τήν μεταφοράν των ; Ραντίσματα, δεισιδαίμονες
πράξεις. — Παραδείγματα : Είς τάς παλαιάς 'Αθήνας έπαιρναν τά προικιά τό
Σάββατον μέ τά όργανα' «τά εφόρτωναν είς άσπρα ή κόκκινα άλογα, περιττού
πάντοτε αριθμού, είς τά όποια έδιδαν ψωμί μέ μέλι. Είς τά άλογα έκάθιζαν
παιδιά άρρενα, αμφιθαλή, καθ' όδόν δέ έρραιναν τά προικιά μέ ρύζι καί βαμ-
βακόσπορο» (Δ. Καμπούρογλου). Είς τό Λασήθι τής Κρήτης οί συγγενείς τής
νύφης πάνε τά προνκιά εις τό σπίτι τοΰ γαμβρού τήν Παρασκευήν : εμπρός τό
εικόνισμα, κατόπιν τά προνκιά κ' ένα σταμνι γεμάτο στάρι, εΐς δέ τόν δρόμον
τά ραίνουν μέ καλορίζικα (λουλούδια, ρύζι, σιτάρι, ροβίίΗα). 'Αφού τ' απλώσουν,
χορεύουν καί γλεντούν. Εις τήν Δυτ. Κρήτην εΐς τήν κασέλλα βάζουν καί πέτρες
«γιά νά 'ναι γεροί καί δυνατοί ό γαμπρός καί ή νύφη» καί εις τό σπίτι τοΰ
γαμπρού «μπάζουν πρώτο - πρώτο τό σίδερο». Είς τήν Καστορίαν τά προικιά τά
παίρνουν οί παραστεκάμενοι τήν Κυριακήν, ολίγον πριν πάρουν τήν νύφην, μέ
τραγούδια καί βιολιά. Ε'ις τήν Κερασοΰντα όμως τό σεντούκι τής νύφης μέ τά
προικιά έστέλλετο τήν Τρίτην πρωί καί ήνοίγετο ενώπιον πολλών συγγενών καί
φίλων, συνηθροισμένων πρός τούτο.

2. - Πότε μετρείται τό τράχωμα καί υπό τίνος; Π.χ. εις τήν Μεσημβρίαν ό
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πενθεοό; επήγαινε τήν Παρασκευήν εΐς τό σπίτι του γαμβροΰ και έμετροΰσε τό
τράχωμα. Εις τό Μεσοχώρι Πυλίας «τα μετρητά (φλουριά, τάλαρα, σφάντζικες)
τα έκαναν άρμολογιά καί τά κρεμούσαν στο λαιμό τον άλόγον, όπου καθόταν
ή νύφη. "Ετσι έδειχναν πόσο τράχωμα είχε πάρει».

3. - Πώς γίνεται ή παράδοσις προικώας οικίας εΐς τόν γαμβρόν ; Π χ. εΐς
τάς 'Αθήνας άλλοτε ό προικοδότης έπαιρνε χώμα άπό τάς τέσσαρα; γωνίας τής
οικίας, τό έθετε μέσα εις έ'να μαντήλι και τό παρέδιδεν εις τόν γαμβρόν λέγων :
Σον παραδίνω τό σπίτι, άνώγια, κατώγια καί μ' δλη τήν άφονσία τον, δηλ.
περιοχή, παραρτήματα κτλ. Εις τήν Λήμνον ή μητέρα τής νΰφης κατά τήν έπι-
στροφήν τών νεόνυμφων άπό τήν έκκλησίαν παραδίδει εις τόν γαμβρόν τό κλειδί
τοΰ σπιτιοΰ της.

ιε') "Αλλα έ'&ιμα της πρό τοΰ γάμου έβδομάδος.

1.-Τά άλείμματα. Είς τόν Βελβενδόν ό γάμος άρχίζει τήν Τετάρτην μέ
τά άλείμματα : γυναίκες καί κορίτσια άσπρίζουν τό σπίτι τραγουδώνιας. Κάθε
άνδρας έμφανιζόμενος έκει άλείφεται μέ άσβέστη.

2.-"Εθιμα τής παραμονής τοΰ γάμου.

Ή πίττα τοΰ γαμβροΰ καί ή πίττα τής νΰφης. Μέ ποίαν πομπήν στέλλον-
ται; Έστίασις καί χοροί εΐς τό σπίτι τοΰ γαμβροΰ ή τής νύφης. Καθένας καί
μέ τό εξοδό τον ; Εΰχαί, χαρίσματα κλπ. 'Υπάρχει τό έθιμον ό γαμβρός νά
πηγαίνη μέ συνοδείαν τό Σάββατον βράδυ είς τό σπίτι τής νύφης καί νά ξημε-
ρώνωνται μέ χορούς καί ξεφαντώματα ;

3. - Μαγικαί καί δεισιδαίμονες πράξεις πρός άποσόβησιν κακού καί έπί-
τευξιν εύτυχίας, τελούμενοι κατά τήν παραμονήν τοΰ γάμου.

Παραδείγματα. Εις τόν "Αγιον Γεώργιον τοΰ Πηλίου ό παπάς πηγαίνει
τήν παραμονήν τοΰ γάμου μέ τόν γαμβρόν εις τό σπίτι τής νύφης καί «άλλάίει
τρεις φορές τά δαχτυλίδια4 κατόπιν ή μάννα τής νύφης φέρνει ενα ζουνάρι καί
ζώνει τόν γαμπρό καί τή νύφη, γιά νά μή χωρίση τ άντρόγυνο». Εΐς τήν 'Αρά-
χοβαν ή νύφη τύ Σάββατον παίρνει 3 ή ô ή 7 μικρά τυχερά παιδιά, άγόρια
τριών έ'ως δέκα ετών, καί τά λούζει μονάχη.

4. - Ή τελευταία νύκτα τής νύφη; εις τό πατρικό της σπίτι. Εΐς τό Βλα-
χώρι τής Θεσπρωτίας ή νύφη τήν παραμονήν τοΰ γάμου της κοιμάται εΐς τό
κατώι, είς τά Βέντζια τής Μακεδονίας κοιμάται μ' ένα μικρό άγόρι. Ποία ή συνή-
θεια άλλοΰ ;
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Δ'. Ή ήμερα τοΰ γάμου.

α') Τό ξύρισμα τοϋ γαμβροΰ.

Πότε γίνεται καί ποΐαι αί κατ'αυτό συνήθειαι; Τί τραγουδούν, όταν ξυ-
ρίζεται ό γαμβρός; ΓΙοϋ απορρίπτονται τά νερά καί αί τρίχες τοϋ ξυρίσματος;

Παραδείγματα. Εις τήν Λάσταν πηγαίνουν τήν αύγήν τής Κυριακής εϊς τήν βρύ-
σιν καί φέρουν νερό, δια νά λούσουν καί ξυρίσουν τόν γαμβρόν αυτός κάθεται είς
έ'να βαρέλι τοΰ νεροΰ καί κρατεί έμπρός του έ'να ταψί μέ νερό, μέ λεμονόφυλλα
μέσα, οί δέ παριστάμενοι τόν ασημώνουν. Εις τά Βέντζια «τό νερό τό φέρνει ό
μικρότερος, ό ανύπαντρος μπράτιμος" ό νουνός λούζει και ξυρίζει τόν γαμπρό,
ένφ τά κορίτσια τραγουδούν τό νερό καί τή σαπουνάδα τά ρίχνουν σέ τρεχάμενο
νερό, άφοΰ πρώτα δώσουν στό γαμπρό νά πιή μιά σταλιά». Είς τήν Χαλδίαν
τοΰ Πόντου ό γαμβρός κάθεται εις τό νεγαμοσκάμν', ο δέ παράνυμφος τυλίσσει
τήν κεφαλήν του σταυροειδώς μέ έρυθρόν μεταξωτόν νήμα. Είς τήν Μεσημβρίαν
ό κουρεύς σπάνει έπάνω εις τό κεφάλι τοϋ γαμβροΰ έ'να αβγό καί προσέχουν νά
μή πέσουν τρίχες άπό τά γένεια καταγής· τάς μαζεΰουν και τάς κρύβουν κατό-
πιν τήν Πέμπτην μετά τόν γάμον πρωΐ, «προμή νά ξημερώσ', γαμπρός καί νύφη
παίρνουν τήν πετσέτα, πού ξουρίσκεν ό γαμπρός, μέ τά ξουρίσματα μέσα, θέ-
τουν μέσα και προζύμ' (άπό τοϋ γάμου τό προζΰμ') καί πάνε μέ τό άέβερο
(πραπεξάδελφο τοϋ γαμπροΰ) νά τό ρήξ'νε στό ρέμα». Ποΐαι αί σχετικαί συνή-
θειαι άλλοΰ καί ποίοι λόγοι φέρονται πρός δικαιολόγησιν αυτών ;

β') Τό ντύσιμο τοϋ γαμβροΰ.

1. - Ποία ήτο άλλοτε ή ένδυμασία τοΰ γαμβροΰ; Π.χ. είς τήν Χαλδίαν τοϋ
Πόντου ό γαμβρός έφόρει μακρόν ποδήρες έπανωφόριον (τελμίν), έκρέμα σπά-
θην είς τό πλευρόν (καράουλάκ) καί περιέδενε τήν κεφαλήν μέ μεταξίνην ζώνην
καί μανδήλιον (τσινέαν). Τώρα τήν σπάθην φέρει ό παράνυμφος. Εις τήν "Υδραν
έφόρει μπινίσι, τό οποίον ήτο κτήμα τής Κοινότητος, έκρέμα σπάθην εΐς τό
πλευρόν καί μίαν μεγάλην κουλλοϋραν, ζυμωμένην μέ μέλι, εις τόν δεξιόν ώμον.
Τί διατηρείται σήμερον εις τήν ένδυμασίαν τοϋ γαμβροΰ άπό τήν παλαιάν συν-
ήθειαν είς διαφόρους τόπους ;

2. ΓΙοΐος ένδύει καί στολίζει τόν γαμβρόν; (Π.χ. εις τήν Λήμνον ό κουμ-
πάρος, εις τήν Μεσημβρίαν τρία παλληκάρια). Μέ ποίας πράξεις συνοδεύεται τό
ντύσιμο τοϋ γαμβροΰ καί μέ ποία τραγούδια; Π.χ. εις τήν Μάνην τραγουδούν:

Γαμπρέ μ', όντες στολίζεσαι καί δένεις τά κουμπιά ζου,
χρυσές λαμπάδες στέκουσι κοντό στην άφεντιά ζου.
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Ε'ις τόν Σκοπόν τής Θράκης «βάζουν το γαμπρό và πατήαη μέσα α ενα au5e-
ροαίνι, όπου έχουν ρίξει κουφέτα, ρύζι, δεκάρες και φλουριά. Προτού φορέσουν
το αακκάκι του, περνούν ενα ατσαλένιο μαχαίρι και ατό ένα και στό άλλο τό
μανίκι τρεις φορές, γιά và είναι ατσαλένιος και πάντα νικι/τής và βρίσκεται ό
γαμπρός. Μετά τό ντύσιμο 4-5 φίλοι τόν σηκώνουν ψηλά (τόν άξώνονν) και ό
γαμπρός τάζει». Ε'ις τήν Κύζικον σπάνουν έπάνω εΐς τό κεφάλι του έν« ψωμί,
γιά νά στερεώση τό ατέφανον. Εΐς τό Καρατσόλι τοΰ Τιρνάβου αί γυναίκες,
πριν στολισθή ό γαμβρός, χορεΰουν τά γαμπριάτικα (ενδύματα), κρατούσα ι κάθε
μία έ'να από αύτά. Εις τήν Μεσημβρίαν τύ Σάββατον βράδυ τραγουδούσαν τά
ρούχα τού γαμπρού ;

Τού γαμπρού μας τά ρουχίτσια
δίπλες, τριπλές διπλωμένα ....

3.-ΙΙού ό γαμβρός υποχρεούται, προτού ένδυθή, νά πίη από τά άποπλύ-
ματα τών χειρών τών γονέων του ; ΙΙώς έξηγεΐται τούτο ;

4. - Πού τά φορέματα τοΰ γαμβροΰ είναι δώρον τής νύφης ; Π. χ. είς τύ
Λιβύσσιον ή νύφη έστελλε τό πρωί τής Κυριακής τά γαμπρίκια (έσώρρουχα,
σαλβάρι, κοντογούνι κλπ.) έν πομπή· έπροπορεύετο ό ιερεύς καί δύο παιδία, κρα-
τούντα εντός μανδηλίων τά γαμπρίκια, καί ήκολούθει ή συνοδεία μέ λύραν καί
ςίσματα. Ό ιερεύς θυμιά καί ευλογεί τά γαμπρίκια, έκφωνών τά καλορίζικα, οί
δέ οικείοι τά ασημώνουν. Κατόπιν ό γαμβρός ένδύεται, ένω οί οικείοι τραγου-
δούν άσματα έπαινετικά.

δ. — Τί φορούν τοΰ γαμβρού, για và μή πιάσουν τά μάγια, và μή τόν
άμποδέσουν ; (παλιό σώβρακο ή άπλυτη φανέλλα ή τό μπρος πίσω τής φανέλλας
κλ. έ'να κομμάτι δίχτυ ή ρύζι και σουσάμι μέσα στό παπούτσι, κλειδαριά κλειδω-
μένη κλ.).

γ') Τό στόλισμα τής νύφης.

1.— ΙΙού στολίζεται ή νύφη; Π.χ. εις χωρία τινά τής Πυλίας «τή νύφη τήν
αλλάζουν αέ άλλο σπίτι, όχι ατού πατέρα της, κι αφού ντνϋή, τήν κρύβουν ατό
ρωγό (μέρος τοΰ κατωγιοΰ, όπου φυλάγουν τό σανό)». Ποία ή αιτιολογία τού-
του ;-Διαρρυθμίζεται καταλλήλως ή θέσις, όπου θά στολίσουν τήν νύφην; (νυφο-
στόλι, παστός, τέντα κλ.). Εϊς τό Βλαχώρι Θεσπρωτίας τήν νύφην τήν στολίζουν
πίσω άπό έ'να σεντόνι.

2.—Ή νυμφική ένδυμασία.

Τό ράψιμο τού νυφικού. Εις τήν Χαλδίαν τοΰ Πόντου τό νυφικό φόρεμα
τό ράβουν 7 μονοστέφανες γυναίκες. Εις. τήν Κύθνον τήν νύφην βοηθούν νά
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ρ άψη τά νυφικά της μερικά κορίτσια, αί λεγόμεναι νυφοατόλοι. Είς τά Τελώνια
τής Λέσβου «στα προυτ'νά τά χρόνια κάθι σόϊ εΐχι κ' ενα βρακί γιά d' νύφ'.
Μιά μια που γίνταν ννφ, φορούσι τον βρακί αυτό. Βαατούσι 30-40 χρόνια. Τό
κρατούσαν τρεις λεύτερις κί βρακώναν άή νύφ'». Επικρατεί άλλοΰ ή συνήθεια
αυτή; ΙΙοΐος δαπανά διά τήν νυμφικήν ένδυμασίαν; ο γαμβρός ή ό πατέρας τής
νύφης ; Μέ ποίαν πομπήν στέλλεται αύτη έκ μέρους τοΰ γαμβρού;

3. — Ποίος στολίζει τήν νύφην ; Ειδική τις στολίατρα ή νέαι άμφιθαλεΐς
(κοπέλλες μανναδοκνρονδότες έν Άν. Κρήτη) ; Ποΐαι συνήθειαι τηρούνται κατά
τόν στολισμόν τής νύφης;

Παραδείγματα : Εις τόν Ναίμονα τής Μεσημβρίας τή νύφη «τήν έντυνε ή
σνντέκνισσα με τις καλϊνες (έξαδέλφες τοΰ γαμβροΰ). Ή ανντέκνισσα με το
κερί αναμμένο πήγαινε κ' έπαιρνε τή νύφη 'πό τά κορίτσια, πού τήν είχαν
κρυμμένη' τις έδινε μπαξία' καί τήν έπαιρνε καί τήν εντννε, ενώ οί καλΐνες τρα-
γουδούσαν :

Νύφη μ', γιατί στολίζεσαι;

— Τιγάρ εγώ στολίζομαι ;
Γιh καρτερώ νά πάρω ευκή,
νά πάρω ευκή 'πό τό Θεό
καί λόγο 'πό τόν κύρη μου...
Κατόπιν τήν χόρευεν ή συντέκνισσα μέ τή λαμπάδα άναμμένη». Είς τό Βο-
γατσικόν οί συγγενείς, «πριν άλλάξουν τή νύφη, πάνε γλυκά καί θρέβουν τή νύφη».
Εις τάς Κυδωνιάς «βάζανε τή νύφη νά πατήση στό σινί καί τή ντύνανε, γιά
νά 'ναι σιδερένια». Είς τό Ρουμλούκι «κάτω άπό τήν ψάθα, όπου κάθεται ή νύφη
καί τήν άλλάζουν, έχουν βαλμένο τό σιδερένιο λουρί τον άλετριον, γιά νά στε-
ριώση οάν ου σίδηρους. "Επειτα τρεις πρωτοστέφανες γυναίκες παίρνουν τό λουρί,
πού σκαλώνεται τό άλέτρι, καί 'τό περνούν τρεις φορές στό σώμα τής νύφης, γιά
νά μήν άρμενιάζεται (νά μή ματιάζεται) καί νά είναι σβέλτα, οάν τό λουρί. Τά
ρούχα της τά βάζουν μέσα στό κόσκινο μέ ζαχαρωτά, ρύζι κλ. καί τά ρίχνουν
όλα τρεις φορές έπάνω της (Άγγ. Χατζημιχάλη). Εις τό Άλμαλί Μαλγάρων,
άφοΰ άλλάξουν καί μαντηλίσουν τή νύφη, «τήν ραντίζουν ατό πρόσωπο μέ νερό
καί αλάτι, βουτώντας βασιλικό καί λέγοντας : δ,τ' είπαμε νερό κι άλάτι.» Είς τήν
Σιγήν τής Βιθυνίας «τήν δεξιά κάλτσα τής φο ρου α εν ό πατέρας της, βάζοντας
μέσα ένα χρυσό νόμισμα, τήν άριστερή ή μητέρα». Τί συνηθίζεται άλλοΰ;

4. - Ποία τραγούδια τραγουδούν, όταν ντύνουν καί στολίζουν τήν νύφην ;
Π.χ. Νύφη μ', δντες γεννιούσανε, ό ήλιος έκατέβη,
καί ζοΰ 'δωκε τήν έμορφιά καί πίζου πάλ' άνέβη (Μάνη).
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δ.-Τί φορούν τήν νύφην, γιά và μή τήν πιάνουν τά μάγια; Π.χ. ίνα
λιγδερό ροϋχο κατάααρκα (Πυλία) ή μιά αακκοράφα στό ζουνάρι (Βλαχώρι) ή ενα
ψαλιδάκι άνοιχτο στό δεξιό παπούτσι, γιά và κοπούν οί κακές οί γλώσσες ή
σταυρό με κατράμι, γιά νά πατήαη τόν τρισκατάρατον (Αθήναι) ή άχυλιά και
άβγόταεφλα στό παπούτσι της (Λήμνος).

6.-Ό νυμφικός πέπλος και ό άλλος στολισμός τής νύφης. Ποία τά κατά
τόπους ονόματα τής νυμφικής καλύπτρας; Π.χ. παρθενικό (Λιξούρι), μπόλια
("Υδρα, όπου αύτη έλαμβάνετο άπό τήν Κοινότητα), μαφόρι (Ο'ινόη Πόντου),
φ'νίκα (Λέσβος), τσίπα, βέλο κλπ. "Από ποΐον ύφασμα γίνεται ή καλύπτρα αύτή
και τίνος χρώματος είναι; Πού συνηθίζεται νά είναι κόκκινη;

Ό άλλος στολισμός : γιρλάντα άπό άνθη λεμονέας, κέρινα σκουλαρίκια καί
καρφίτσα ομοίως άπό άνθη λεμονέας, τά όποια ένιαχοΰ φέρει μαζί μέ άλλα δώρα ό
κουμπάρος. Ταύτα εΐς τόν Σκοπόν τής Θράκης λέγονται ννφοατόλια καί είναι δώρα
τού γαμβρού, στελλόμενα έν κανίστρω. Έκεΐ άλλοτε τά βλέφαρα τής νύφης έχρί-
οντο μέ άσπράδι άβγού, «γιά νά μήν παίζουν».

δ') "Εναρξις τής τελετής τοΰ γάμου. - Ή έπίσχεψις πρός τόν παράνυμ-
φον καί ή παραλαβή αύτοϋ.

Γίνεται έκκλησιασμός καί μετάληψις τών μελλονύμφων τήν πρωΐαν τής
Κτιριακής; — Μέ ποίαν πομπήν γίνεται ή έπίσκεψις προς τόν παράνυμφον καί
ή παραλαβή αυτού ;

Παραδείγματα : Είς τά χωρία τού Μικρού Αίμου ό γαμβρός, συνοδευόμε-
νος άπό τόν παράγαμπρο, τις καλ'ινες (εξαδέλφες του) καί τόν όργανοπαίκτην,
έπήγαινεν εις τοΰ σύντεκνου τό σπίτι μέ τό κ αν ίο ' : έ'να ν ταβά, όπου είχε έ'να
πιάτο φαγί καί ένα ψωμάκι μέ σταφίδες καί μιά l·oύκλa (πλόσκα) κρασί. Ό
γαμβρός έβανε τό κανίσ' μπροστά στό σύντεκνο, τοΰ φιλούσε τό χέρι καί δλη
ή συνοδεία έκάθητο εις τύ τραπέζι. Είς τό Πάπιγγον ό γαμβρός, συνοδευόμενος
άπό δύο ή τρεις άδερφοπτονς, έπισκέπτεται τόν νουνόν, φιλεΐ τήν χείρα αύτοΰ
καί τής νουνάς καί δέχεται τάς εύχάς των. Μόνον δέ μετά τήν έπιστροφήν τοΰ
γαμβρού άπό τήν έπίσκεψιν αύτήν ό πρωτοσυμπέθερος στήνει τό μπαριάκι. Εις
τήν Καστορίαν ό γαμβρός πηγαίνει μέ τά ό'ργανα καί μέ δλους τούς καλεσμέ-
νους εις τοΰ νουνοΰ καί τόν παραλαμβάνει μέ τό κανίσκι του, δηλ. έ'να σφαχτό,
στολισμένο μέ λουλούδια και μήλα χρυσωμένα εις τά κέρατα, καί σινί μέ τό στε-
φανομάντηλο, τις λαμπάδες κλπ.



I 2 6

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

ε') Ή πομπή διά τήν παραλαβήν τής νύμφης.

1.-Πώς καταρτίζεται ή συνοδεία (τύ ψίκι, ο γαμόστολος (Πόντος), τό
γαμοστόλι (Σιγή Βιθ.), τύ συ μπεθεριακό (Σιάτιστα), οί γαμονλιώτες (Κρήτη) κλπ) ;
Πάνε δλοι καβάλλα στ άλογα, καί αν άκόμη ή νύφη είναι άπό τό ίδιον χωρίον;
Μέ τί στολίζουν τ' άλογα; Ποΰ πατεί ό γαμβρός, διά νά καβαλλικέψη ; (στό ννί, εις
τά Βέντζια). Προηγείται κανείς σημαιοφόρος; Τί σημαίαν κρατεί; Τί συνηθίζεται,
πριν ό γαμβρός έξέλθτ) άπό τήν οίκίαν του ; II. χ. εις τόν Ναίμονα «μιά γυναίκα
τραυονσε φωτιά άπδ το τζάκι κι δ γαμπρός περνούσε άποπάν άπ' τή φωτιά».

"Αλλα παραδείγματα : Είς τύ Λασήθι τής Κρήτης τής πομπής προηγούνται
δύο παιδιά μέ τά στέφανα καί μέ τις λαμπάδες, κατόπιν έρχεται ό γαμβρός
μέ τόν κουμπάρο καί άκολουθούν δλοι οί άλλοι μέ λύρα ή βιολί' τόν μέν γαμ-
βρόν κρατούν άπό τά χέρια δύο παλληκάρια, τόν δέ κουμπάρο δύο κοπέλλες. Είς
τήν Αιτωλίαν ύ γαμβρός είναι έφιππος σέ γρίβο άλογο, εΐς δέ τό Βογατσικόν
ιππεύει ό νοΰνος μέ μιά πλόσκα κρασί καί μιά κουλλούρα εΐς τό δισάκκι. Εϊς τήν
Ά μισόν γυναίκες καί παρθένοι πεπλοφορούσαι συνοδεύουν τόν γαμβρόν (παρα-
ννφσάδες), άλλ' εις άλλα μέρη τού Πόντου «αί παρανύφσαι, όταν έκκινή ό γαμό-
στολος, χορεύουν τεταγμένοι εΐς γρομμήν έ'να πρωτότυπον χορόν, λεγόμενον μαν-
τήλια, καθ' δλον τό διάστημα τής οδού, ώς καί κατά τήν έπάνοδον». Εις τά Βέν-
τζια «δυό αχαργιάτες τρέχουν καλπάζοντες πρός τό σπίτι τής νύφης· όταν φθάση
τό συμπεθεριακό μέ τό φλάμπουρο έμπρός καί ένψ δλοι είναι καβάλλα, ό γαμ-
πρός ρίχνει έ'να μήλο στό σπίτι τής νύφης καί προσπαθεί νά τό περάση άπό τήν
άλλη μεριά, ένω ή νύφη τόν πολεμάει άπ' τό παράθυρο μέ ρεβίΰια. Ό πατέρας
τής νύφης πηγαίνει τότε καί κατεβάζει τό γαμπρό άπό τ' άλογο καί τόν δέχεται
στην άγκαλιά του' εκείνος τοΰ φιλεΐ τό χέρι». Είς τό Βλαχώρι τής 'Ηπείρου τής
έφιππου συνοδείας προηγείται ό βλάμης, κρατών τό μπαεράκι ήτοι σημαίαν μέ
σταυρόν επί τού κοντού, εις τά άκρα τού οποίου είναι καρφωμένα ένα ρόδι, έ'να
μήλο κ' έ'να πορτοκάλι καί τέσσερα μαντήλια κρεμασμένα.

2.-Ποία τραγούδια τραγουδοΰν καθ'όδόν καί ποία άπέξω άπό τό σπίτι
τής νύφης;

3.-Ποΰ ό γαμβρός ευρίσκει κλειστήν τήν θύραν τής οικίας τοΰ πενθεροΰ ;
Ποία τραγούδια τραγουδεί τότε ή συνοδεία τοΰ γαμβρού; ΙΙοίαι αί σχετικαί
ένέργειαι καί πράξεις, διά ν'άνοιξη ή θύρα; Π.χ. εις τήν Ύδραν ό γαμβρός
ιστάμενος προ τής έξωθύρας κτυπά τρεΐς φοράς τούς πράκους τής πόρτας μέ τό
σπαθί, πού φέρει κρεμάμενον εις τόν ώμον τέλος κόβει μέ τό σπαθί μιά κουλ-
λούρα σέ τέσσερα κομμάτια καί τά πετά μέσα στό σπίτι. Εις τά Ρεβενοχώρια
τής Θεσσαλίας ό γαμβρός όρμά έφιππος καί κτυπά μέ τήν μάχαιραν τήν θύραν
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τής πενθερικής οίκίας, ενώ εις τάς Φεράς τής Θράκης καταφέρει κατ' αυτής λά-
κτισμα. - Κατά ποίους άλλους τρόπους επιτυγχάνεται ή είσοδος τοΰ γαμβροΰ
καί τής συνοδείας του εις τήν οϊκίαν τοΰ πενθεροΰ ; (Πρβλ. τάματα, τοΰ κουμπάρου,
πορτιάτικο (Γιάνιτσα Καλαμών), δώρα στις ζνμώτρες (Λακκοβίκια) κλ.). Είς τήν
Στενήμαχον ό γαμβρός, προτοΰ είσέλθτ) εις τό σπίτι τής νύφης, ρίπτει μήλον ή
ρόδι εις τήν στέγην, ή δε νύφη κατόπιν δένει μαντήλι μέ τρεις κόμπους γύρω
εις τόν λαιμόν τοΰ νουνοΰ.

4. - Ποΰ οί γονείς τής νύφης οφείλουν νά τάξουν δώρα εις τόν γαμβρόν,
διά νά είσέλθη εϊς τό σπίτι (μπατίχια) ; Είς τί συνίστανται τά δώρα αυτά ; Είς
τήν Κάρπαθον οί συγγενείς της νύφης εξέρχονται καί παραλαμβάνουν τόν γαμβρόν.

5.-Τα τελούμενα κατά τήν εΐσοδον τοΰ γαμβρού. Π.χ. ούτος -θέτει πρώτον
τόν δεξιόν πόδα εις τό κατώφλιον τής ί}ύρας.

ς ) Ή γαμήλιος πομπή, όταν παίρνουν νύφη άπό άλλο χωριό.

1.-Πώς ονομάζεται κοινώς ή πομπή αύτη; Ποΐαι συνήθειαι έπικρατοΰν
κατ' αύτήν ; Π.χ. άλογο κόκκινο διά τόν γαμβρόν μέ κόκκινο μαντήλι είς τό καπί-
στρι, τόν δε γαμβρόν κατεβάζουν απ τό κεφάλι τοΰ άλογου, «γιά νά πάη έμπρός»
(Λήμνος). Εις τήν Κύπρον οί συγγενείς τής νύφης άπαιτούν νά ξεπεζεψη ό γαμ-
βρός καί νά είσέλθη εις τό χωρίον πεζός.-Τά συχαρίκια: ό αχαριάτης ("Αμφισσα),
ό συχαρικιάρης (Καλάβρυτα), οί συχαριάτηδες, δηλ. άγγελιαφόροι (Βογατσικόν) κλ.

2. - Πώς φέρεται ή νύμφη; Π.χ. εις τήν Κύπρον ιππεύει εις τά οπίσθια τοΰ
άλογου τού γαμβροΰ, εις τήν Θράκην φέρεται έφ' άμάξης συρομένης υπό βοών.

3.-Ποία ή συνήθεια, όταν περνούν άπό βρύσιν ή άλλο τρεχούμενο νερό;
Ποία, όταν περνούν άπό άλλο χωριό; Π.χ. εις τά Βέντζια «βάζουν μιαν ηλι-
κιωμένη γυναίκα νά κεράση τή νύφη καί νά τήν ξεσκεπάαη. "Αν δέν ξεσκεπαστή
ή νύφη, πιστεύουν, ότι σίγουρα πέση χαλάζι σ αυτό τό χωριό».

4. - Εΐς τήν Σιγήν τής Βιθυνίας, μετά τήν στέψιν, δτε έμελλον οί νεό-
νυμφοι νά έξέλθουν άπό τό χωρίον, τά παλληκάρια έμαζεύοντο είς ιήν έξοδον
αύτοΰ, «έπιαναν αλυσίδα καί δέν άφηναν νά φύγη ή νύφη, άν ό γαμπρός δέν
τούς έπλήρωνε τό πρακπαστί. "Ετσι έλυναν τήν άλυσίδα καί περνοΰσεν ή νύφη».
Πού άλλοΰ συνηθίζεται τοιούτον τι;

ζ') Τό πάραιμο τής νύφης (τό νυφόπαρμαν)

Λαϊκαί συνήθειαι, όταν παίρνουν τήν νύφην άπό τό πατρικό της.

1.-Υποδοχή, ζώσιμον καί ράπισμα τοΰ γαμβροΰ. Εις τήν "Υδραν π.χ., τήν
Δωρίδα, τό Βογατσικόν, τόν Ναίμονα κ. ά. ή πενθερά ύποδεχομένη καί άσπα-

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΤΟΥ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, β'. 10
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ζομένη τόν γαμβρόν τοϋ καταφέρει ράπισμα, εις τάς Καρυάς Καβακλί ζώνει τόν
γαμβρόν και συγχρόνως τόν ραπίζει, εις τό Βλαχώρι τής 'Ηπείρου τόν κτυπά τρις
έλαφρά εΐς τόν ώμον. ΓΙοϋ τό ράπισμα τοϋ γαμβροΰ γίνεται άπό τήν άδελφήν
ή άπό μίαν θείαν τής νύφης;

2. - Τά παπούτσια τής νΰφης. ΓΙοΙος τά φέρνει και ποίος τά φορεί είς τήν
νύφην ; Π.χ. εΐς τό Λοζέτσι τής Ηπείρου τά παπούτσια τά φέρνει μέσα εΐς ένα
τροβά ή αδελφή τοϋ γαμβροΰ, άλλά τήν ποδένονν οί βλαμάδες. Εΐς τήν Λά-
σπην τής Αιτωλίας ή νΰφη εκείνον, πού θά τής φορέση τά παπούτσια, τον χτυπά
μιά γροθιά. — ΙΙολλαχοϋ τά κορίτσια γράφουν τ' ονομά τους εΐς τά παπούτσια
τής νύφης. Διατί;

3.-Ή παράδοσις τής νύφης. Ποίος τήν ξεβγάνει καί εις ποίον τήν πα-
ραδίδει ; Ποία τά δώρα τοϋ γαμβροΰ (ή τοΰ παρανύμφου), διά νά πάρη τήν νύφην ;

Παραδείγματα : Είς τοΰ Σαρατσά τής Πυλίας τήν νύφην παραδίδει ό αδελ-
φός της εις τόν γαμβρόν, ό όποιος τού δίδει ένα τάληρον, (τά βνζαατικά ή πα-
ραδοτικά έν Μάνη). Εΐς τήν Χαλδίαν τοΰ Πόντου «ό γαμβρός γονυπετεΐ παρά τήν
έστίαν, τοϋ καθίζουν δ' εΐς τά γόνατα ένα μικρό άγόρι. Αφού γευματίσουν, ή
μητέρα κρατούσα τήν νύμφην έκ τής χειρός τήν παραδίδει εΐς τόν γαμβρόν λέ-
γουσα : «έσέν εδώκα τον Θεόν κι άτεν εδώκα έσέν» (τρίς). Ό γαμβρός ασπάζε-
ται τήν χείρα τής πενθεράς, δίδων εις αυτήν νόμισμά τι (σουτ χακί — τά βυζαστικά)
καί κρατών τήν νύμφην έξέρχεται». Εις τήν Πυλίαν ό γαμβρός «χτυπά τή νύφη
με λεπτά». Άλλοϋ ό γαμβρός δίδει κέρασμα (χρυσό ή χάρτινο παρά ή κόσμημα)
εΐς τήν νύφην ή είς τις κοπέλλες, πού τήν τριγυρίζουν (τραγουδίστρες), καί παίρνει
τήν νύφην. Πώς λέγεται κατά τόπους τό κέρασμα αυτό και εις τί συνίσταται ;
(Π.χ. άγριλίκι εΐς Καταφύγιον).

4.—"Αλλαι συνήθειαι, προτού πάρουν τή νύφη. Π.χ. εΐς τήν' Αράχοβαν Παρν.
« ή πεθερά παίρνει τό' γαμπρό καί τή νύφη σέ ιδιαίτερο δωμάτιο καί τούς ραν-
τίζει μέ άλάτι, «γιά νά λειώσουν οί κατάρες». Είς τήν Λάσπην τής Αιτωλίας
μέσα εις τό παπούτσι τής νύφης χύνουν κρασί, ή δέ νύφη τό ροφφ καί τό πτύει
εΐς τό μαντήλι της, «γιά νά μήν άβασκαίνεται». Εις τήν Αίνον πίνει μιά σταγόνα
νερού άπό τήν λεκάνην, όπου οί γονείς της έπλυναν τά χέρια των. Εις τήν Λά-
σταν γαμβρός καί νύφη, πριν ξεκινήσουν διά τήν στεφάνωσιν, τρώγουν εις τό
κατώγι έναν κόκορα «μέ ένα κουτάλι καί ένα πιρούνι». Συνηθίζεται τοιούτον τι
είς τόν τόπον σας καί διά ποΐον λόγον γίνεται τούτο ή έκεΐνο ;

5.-Ή έξοδος τής νύφης έκ τής πατρικής οικίας καί ό άποχαι ρετισμός
αυτής. Ό άποχωρισμός άπό τών οίκείων.

Παραδείγματα: Είς τήν Χαλδίαν τοϋ Πόντου ή νύφη έσταμάτα πρό τοΰ κατω-
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φλίου τής πατρικής οικίας και έστερέωνεν έπ' αύτοΰ τόν πόδα, ώστε ό νέος μόλις δια
τής βίας ή δυνατό νά τήν έξαγάγη, ένφ ή μουσική άνέκρουε τόν ίχπαατόν (=έξόδιον),
αί δέ παρανΰφσαι έχόρευον. Είς μέρη τινά τής Μακεδονίας ή νύφη, ένώ κατέρ-
χεται τήν κλίμακα τής πατρικής οικίας, σταματφ, στρέφεται πρός Α καί προσκυνεί
τρίς, ένώ δέ εξέρχεται εις τήν αύλήν, χύνουν πρό τών ποδών της νερό. Εΐς Άλ-
μαλί Μαλγάρων, άφοΰ έξέλθη άπό τό σπίτι, «γυρίζει καί προσκυνεί τρίς πρό τής
■θύρας, ένώ γυναίκες περιτρέχουσαι τήν οΐκίαν ολολύζουν εΐς τάς τέσσαρας γω-
νίας της». Εΐς τήν 'Αράχοβαν τής Παρνασσίδος «ή νύφη κάνει τρεις μετάνοιες:
αφήνει γεια ατό σπίτι, καί περνώντας άπό τή βρύση θά πετάξη μέσα στό νερό
λεπτά καί -θά κάνη πάλιν τρεις μετάνοιες στή βρύση». Είς τόν Ναίμονα τής Μεσημ-
βρίας, «όταν ή νύφη βγαίνη άπό τό πατρικό της σπίτι, ή συντέκνισσα κρατεί
έμπρός έ'να κερί άναμμένο». 'Αλλού ή νύφη βγαίνοντας άπό τό πατρικό της
σκορπά έμπρός καί οπίσω χρήματα, πού τής δίδει ή μητέρα της. Είς τήν Μέσα
Μάνην ό πατέρας παραδίδει τήν κόρην του εΐς τόν γαμβρόν, γαμβρός δέ καί νύφη
κρατούμενοι άπό τάς χείρας πατούν μέ τόν δεξιόν πόδα εΐς μίαν πέτραν ριζι-
μιάν. Ποία ή σχετική συνήθεια άλλου ;

η') Ή μετάβασις είς τήν έκκλησίαν.

1. —Πώς καταρτίζεται ή πομπή πρός τήν έκκλησίαν; Ποίος προηγείται τής
πομπής καί ποίοι οδηγούν τήν νύμφην καί τόν γαμβρόν; 'Ακολουθούν τήν πομ-
πήν καί τά κορίτσια, (οί. τράγουόίστρες ή καλίνες) ; Ποία τραγούδια τραγουδούν;
ΓΙ. χ. εις τήν Κερασούντα προπορεύεται μία γραία λαμπαδηφοροϋσα, παραμάννα
ή παραννφαα καλουμένη, εΐς τόν Έπτάλοφον Δυτ. Μακεδονίας μία κόρη, ή
άδερφοφτή, προηγείται κρατούσα κλάδον. Εις τήν Άνδρον τήν νύμφην συνο-
δεύει μία παρθένος, ή παράνυφη, eis το Πογώνι τής 'Ηπείρου τρεις γυναίκες, οί
παργενυφες τήν συνοδεύουν έ'ως τό σπίτι τού γαμβρού, παραμένουσαι έκεί έ'ως
τήν έπαύριον τοΰ γάμου. Εΐς τήν Σιγήν τής Βιθυνίας τήν νύμφην οδηγεί είς
τήν έκκλησίαν ό πατέρας της ή ό άδελφός της, τόν δέ γαμβρόν μία άδελφή ή
πρωτεξαδέλφη του. 'Αλλαχού τήν νύμφην οδηγεί ή συντέκνισσα άπό τό ένα μέρος
καί ή άδελφή ή έξαδέλφη τοΰ γαμβροΰ άπό τό άλλο.

2. - Πού ή νύμφη οδηγείται εΐς τήν έκκλησίαν έφιππος ή έφ'άμάξης; Πού
ολόκληρος ή νυμφική πομπή είναι έφιππος; ΓΙ. χ. είς τήν Καστορίαν και τό Βο-
γατσικόν παλαιότερα ή νύφη έπήγαινεν είς τήν έκκλησίαν καβάλλα είς άλογο, τό
όποιον ώδηγοΰσαν οί μπράτιμοι, βαδίζονιες δλο δεξιά, όταν δ' έφθαναν εΐς τήν έκ-
κλησίαν, τήν κατέβαζεν άπό τό άλογον ό πενθερός της. Εΐς τά χωρία Άνασελίτσης,
όταν πλησιάσουν είς τήν έκκλησίαν, περιφέρουν τήν νύμφην τρίς περί αυτήν.
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3. --Τί συνηθίζεται κατά το ξεκίνημα τής νύφης και τί, έως ότου φθάση
ή συνοδεία είς τήν έκκλησίαν; Μερικά παραδείγματα: Είς τήν Αιτωλίαν, όταν ή
νύφη ξεκινάη άπό τό σπίτι της, πετάει ενα καρφί επάνω ε'ις τήν στέγην καί
σπέρνει κουφέτα. Εις τό Ρουμλούκι «ένας μπράτιμος βοηθεΐ τήν νύφην ν" άνέβη
στό άλογο (ένα άσπρο άτι, τό όποιον πρωτύτερα τύ τρέχει έπί μίαν ώραν ένας
καβαλλάρης, διά νά τύ κουράση). Ή νύφη όρθία επάνω στό άλογο προσκυνάει
τρεις φορές .τόν ήλιο. Κατόπιν βγάζει άπό τήν τσέπη της έ'να κλίκι, μικρό
πρόσφορο, τό σπάει στη μέση καί τό έ'να κομμάτι ρίχνει στά κεραμίδια τοϋ
σπιτιού καί τό άλλο τό κρύβει στόν κόρφο της — θά τό ρίξη άργότερα στό
σπίτι τοΰ γαμβροΰ μέσα στό σακκί μέ τ' άλεύρι, γιά νά τοΰ φέρη μπερεκέτι. —
Οί γύρω τήν ραντίζουν μέ γέννημα καί ρύζι, ένω τά κορίτσια τραγουδούν :
Τί στέκεσαι χρυσή μηλιά ; Τί δέν κινάς ; / Ιίαραπονώ τή μάννα μου καί δέν

κινώ..... Πριν ξεκινήσουν, ό γαμπρός, χωρίς νά κοιτάζη τό σπίτι τής νύφης,

σηκώνει τό χέρι του καί ρίχνει πρός τά οπίσω του τό τσεκούρι του τρεις φορές,
γιά νά προκότρουν. "Οταν φθάσουν στήν έκκλησία, πάλιν ή νύφη προσκυνάει τρεις
φορές τόν ήλιο καί ρίχνει ψηλά στόν άέρα ένα μήλο ή έ'να ρόδι. Κατόπιν τής
φέρνουν έ'να μικρό άγοράκι, τό παίρνει στά γόνατά της, τό άγκαλιάζει καί τοϋ
δίνει ζαχαρωτά. "Ενας πρώτος έξάδελφος τοΰ γαμπροΰ κατεβάζει τή νύφη άπό
τό άλογο καί τήν σηκώνει ψηλά τρεις φορές· τήν άξιώνει* (Άγγ. Χατζημιχάλη).
Εϊς τάς Αθήνας άλλοτε, πριν ξεκινήση ή νύφη διά τήν έκκλησίαν, έρράντιζαν τόν
δρόμον μέ άμίλητο νερό, πού περιείχεν αλάτι, «γιά νά λειώσουν οί κατάρες». Εις
τήν 'Λργυρούπολιν τοϋ Πόντοι· ή γαμήλιος πομπή, όταν έφθανεν εις μικράν
άπόστασιν άπό τήν έκκλησίαν, έσταματούσε, ό δέ γαμβρός έσειε τρεις κώδωνας
καί κατόπιν έρωτοΰσε τήν νύφην: Γιά τίναν έπλασέν σε δ Θεός; Καί έκείνη
άπήντα : Γιά τ' έσέν τόν κωδωνιάτεν.— ΓΙοίαι αί σχετικαί συνήθειαι άλλοΰ; Ποΰ
οί συνοδεύοντες τήν πομπήν κρατούν λαμπάδας ή δαδιά αναμμένα; Μέ τί ραί-
νουν τούς μελλονύμφους άπό τά σπίτια, πού περνφ ή γαμήλιος πομπή ;

4. Ποία άπαντήματα κατΤ1 όδόν θεωρούνται ώς κακοί οιωνοί; *Ασημώνει ή
νύφη κάθε νερό πού θά περάση ;

θ') Ή στέψις (ιà ατεφανώματα).

1.-Ποΰ γίνεται ή στέψις ; εις τήν έκκλησίαν ή είς τό σπίτι τής νύφης;
Ποΐαι αί σχετικαί άντιλήψεις;

2.-Ή* είσοδος τής νύφης εις τόν ναόν. Ποΐαι συνήί)ειαι προηγούνται;
Δύο παραδείγματα: Είς τό Βογατσικόν «πριν άρχίση τό μυστήριον, ό παπάς εξο-
μολογεί τους μπρατΐμους, τόν γαμπρό καί τό μπρατιμούλΐ' φιλιούνται άναμεταξύ
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τους στό στόμα κ' έτσι γίνονται πια δλοι αδελφοί (άδελφοποιΐα). Τότε τό μπρα-
τιμούλι μέ τόν παπα πηγαίνουν καί φέρνουν τή νύφη από τήν είσοδο τής εκ-
κλησίας· ή νύφη δίνει τοΰ παιδιού ένα μήλο κι αυτό τής τραυάει τή σκέπη· τότε
ό παπάς τήν παραλαμβάνει καί τήν οδηγεί δίπλα στό γαμπρό». Είς τά Βέντζια,
όταν ή νύφη έρχεται άπο άλλο χωριό, τήν φέρνουν τρεις φορές γύρω στην
εκκλησία τραγουδώντας:

Νικκλησίτσα φουντωτή, φουντωτή καμαρωτή,
πώς άδέχκις τά κηριά, và δεχτής κι αυτήν τή νιά.

Πού άλλού συνη θίζονται ταύτα ;

3.-Θέτει ό ιερεύς ερώτημα είς τούς μελλονύμφους, άν ό ένας ι) έλη τόν άλλον;

4 - Τά στέφανα. Άπό ποίαν ύλην κατασκευάζονται ταύτα καί υπό τίνων;
Π. χ. άπό κλήμα έφτάκοιλο ή εφτακοίλι (Λήμνος), άπό κλάδον έλαίας ή δάφνης,
άπό άνθη πορτοκαλλέας ή άπό χρυσοειδή σύρματα κλ.

Τηρούνται κανόνες καί τύποι ώρισμένοι κατά τήν στεφανηπλοκίαν ; Π. χ. εις
τά Κύθηρα, τήν Θήραν κ. ά. τά κλήματα διά τούς στεφάνους κόπτονται ύπό τών
συγγενών τών μελλονύμφων μέ πομπήν καί άσματα καί πυροβολισμούς, πλέκον-
ται δέ ύπό παρθένων άμφιθαλών, αί όποΐαι τά στολίζουν μέ πολυτελείς ταινίας,
αδουσαι γαμήλια δίστιχα εύχετικά.

Πού χρησιμοποιούνται διά τήν στέψιν στέφανα άργυρά τής έκκλησίας; Μή-
πως καμία οικογένεια έχει ιδιαίτερα, «πατρώα» στέφανα;

5.-Τό κοινόν ποτήριον. Ποιοι πίνουν άπό τό κοινόν ποτήριον, τρώγον-
τες καί τόν έμβαπτιζόμενον άρτον ; Μόνον οί νυμφίοι; ή καί ό παράνυμφος καί
παις τις άμφιθαλής ; Πού τό υπόλοιπον πίνουν οί άγαμοι έκ τών κεκλημένων (Ζά-
κυνθος, Μαυρομάτι Ελικώνος, Κύθηρα, Λιξούρι) ή καί δλοι οί κεκλημένοι (Κύ-
ζικος, Αρτάκη) ; Είς τήν Άπολλωνίαν ΙΊρούσης ό ιερεύς, πρίν μεταδώση οίνον
καί άρτον τής λειτουργίας είς τούς νυμφίους, έδιδεν είς αύτούς καρύδια καί μέλι,
τά όποια έφερεν ή κουμπάρα. Εις χωρία τινά τής Ηπείρου άντί ποτηριού οίνου
παρεΐχεν ό παράνυμφος δοχείον πλήρες μέλιτος καί άρτου, έκ τοΰ όποιου έτρω-
γον οί νεόνυμφοι, ό παράνυμφος καί οί βλάμηδες. Είς Παρπαριάν τής Χίου
προσφέρουν είς τούς παρευρισκομένους καρυδόμελο. Πού μετά τήν στέψιν παρα-
τίθεται κοινή τροφή είς τούς νεονύμφους;

ΙΙού υπάρχει τό έθιμον νά θραύη ό ιερεύς (ή ό παράνυμφος) τό ποτήριον,
έκ τοΰ όποιου έπιον οί νυμφίοι, ρίπτων αυτό επί τού πατώματος; Οίωνισμοί
διά τήν τεκνογονίαν άπό τό πλήθος τών τεμαχίων, εις τά όποια θραύεται τό πο-
τήριον. Εις τό Ρουμλούκι «ή νουνά βάζει τό φλιντζανάκι, πού είχε τό κρασί,
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κάτω από τή βελέντζα, γιά νά τό σπάση ό γαμπρός στό γΰρο τοΰ Ησαΐα».

6.-Ό χορός τοΰ 'Ησαΐα. Ποίον τό κοινόν του ό'νομα; Π.χ. αγία χορα-
φία (Σύμη). Τά καταχύσματα. Μέ τί ραίνουν τούς νεονύμφους κατά τόν χο-
ρόν καί κατόπιν ; (ρύζι, κριθάρι, άνθη, νομίσματα, βαμβακόσπορον).

7.-Τ0 φίλημα τών στεφάνων και τά κατ' αύτό. Τά δώρα πρός τούς
νεονύμφους μετά τήν λύσιν τών στεφάνων (κεράσματα, χάρες, χαρίσματα κτλ).

Π.χ. ε'ις τήν Μεγαλόπολιν, Λάσταν κ.ά. αί φίλαι καί συγγενείς τής νύφης,
ένψ φιλούν τά στέφανα, δωροΰν έ'να μεταξωτόν μανδήλιον εΐς τόν γαμβρόν, συν-
οδεύουσαι τό δώρον των μέ εν ράπισμα. Είς Τζαΐζι Πυλίας, Δελφούς κ.ά. τοΰ χτυ-
πούν τά χέρια μπρος στα μούτρα του. Εΐς πολλά μέρη τής Ρούμελης θέτουν
δίσκον έπί τής κεφαλής τής νύφης καί έπ' αύτοΰ οί παρευρισκόμενοι ρίπτουν
νομίσματα, τά όποια κατόπιν ή νύφη τρυπά καί στολίζει μέ αυτά τόν λαιμόν
της. "Οσαι γυναίκες φορούν μαΰρα εΐς τό κεφάλι, βάζουν έπάνω κάτι άσπρο καί
έ'τσι φιλούν τά στέφανα.

8. —Τά δώρα τού κουμπάρου μέ τάς τοπικάς των ονομασίας: στεφανιά-
τικο (Κύζικος), στ εφ αν ο σκέπασμα (Θεσπρωτία), στεφανορίξιμο (Αίνος), κρεμασίδι
(Θήρα), άναβόλι κτλ.

9. — Δεισιδαίμονες συνήθειαι κατά τήν στέψιν. Μέσα πρός άποτροπήν
τού δεσίματος. Τί φορούν έπάνω των οί στεφόμενοι πρός τούτο ; Π.χ. εΐς τό Λα-
σήθι ή νύφη «βαστά πάνω της μιά σαρανταποδαρούσα μέσα σ ενα μασούρι»,
άλλου ζώνεται μέ δίχτυ κλπ. ή άφήνουν ξεκλείδωτη τήν κλειδαριά τής εκκλησίας.
Εΐς τήν Μεσημβρίαν «στα στήθια τής νύφης βάζουν ψωμί, λίγα τρίμματα». Ε'ις
τό Βλαχώρι τής Θεσπρωιίας, όπου ή στεφάνωσις γίνεται εΐς τό σπίτι τής νύφης,
«βγάζουν δλον τόν κόσμο όξω καί κλείνουν τις πόρτες τού σπιτιού». Συνήθειαι,
όταν έκφωνήται τό «ινα φοβήται τόν άνδρα» κτλ.

Τί θεωρείται κακός οιωνός κατά τήν στέψιν; Π.χ. ή πτώσις τών στεφάνων
ή τοΰ δακτυλίου άρραβώνος.

10. — Συνήθειαι κατά τήν έξοδον έκ τοΰ ναού. Π.χ. έν Οινόη Πόντου
έθραυον εν σκεύος παρά τούς πόδας τών νεονύμφων έν τω προαυλίφ τοΰ ναού.

11. —Ai λαμπάδες τής στέψεως. Ποΐαι αί σχετικαί μέ αύτάς συνήθειαι
καί προλήψεις; Π.χ. εις τήν Σιγήν τής Βιθυνίας μία γυναίκα έκοπτε εις τό σπίτι
τής νύφης τά φυτίλια τών λαμπάδων καί τά παρέδιδε εΐς τήν μητέρα τής νύ-
φης, «γιά νά μή δέσουν τ αντρόγυνο». Ποίοι κρατούν τάς λαμπάδας είς τήν έκ-
κλησίαν ;

12. - Ποΐαι αί συνήθειαι, όταν ή στεφάνωσις γίνεται εΐς τό σπίτι
τής νύφης; Π.χ. εΐς τήν Εύρυτανίαν «στεφανώνουν σέ στερεό μέρος ·νά μήν
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είναι πάτωμα με σανίδια, αλλά ισόγειο με χωματένιο έδαφος». Είς τήν Μάνην
ή στεφάνωσις γίνεται τό Σάββατον βράδυ' ό γαμβρός πηγαίνει έχων δεξιά έ'να
νέον (τόν κούζουνον) καί άριστερά μίαν νέαν (τήν κονζονναν ή κουζόναν), είσερ-
χόμενος δ1 εΐς τό σπίτι τοΰ πενθεροϋ κάθεται έπάνω είς ένα σάκκον πλήρη σίτου
ή άλεΰρου. Ό γάμος όμως, δηλ. ή παραλαβή τής νΰφης, γίνεται τήν έπομένην
μετά τήν θείαν λειτουργίαν.

13. - Οίων ισμοί άπό κουφέτα τής στέψεως ή άντικείμενα τής στολής τών
νεόνυμφων. Π.χ. εις τήν Κεφαλληνίαν πιστεύουν, «ότι ή νέα πού \1ά πρωταρπάξη
ό,τι τύχη νά πέση άπό τήν στολήν τής νύφης (κατά τήν στέψιν) παντρεύεται κι
αυτή μέσα στό χρόνο».

ι') Ή έπιστροφή άπό τήν έκκλησίαν.

1.-Πώς σχηματίζεται ή πομπή μετά τήν έξοδον τών νεονύμφων έκ τοΰ
ναού ; Ποΐαι αί κατά τήν έπιστροφήν συνήθειαι ; Μερικά παραδείγματα : Εϊς τό
Πάπιγγον «μετά τήν έξοδον έκ τοΰ ναοΰ ό νουνός, οί νεόνυμφοι, οί άδερφο-
πτοί καί δλοι οί συγγενείς πιάνονται εις τόν χορόν, τόν όποιον σέρνει ο πρω-
τοσυμπέθερος, κρατών τό μπαϊράκι, άφοΰ δέ φέρουν έ'να-δύο γύρους διευθύ-
νονται έν χορώ, βαστάζοντες άνημμένας λαμπάδας, εις τήν οίκίαν τοΰ γαμβρού».
Είς τάς Καρυάς Καβακλί έξωθεν τής έκκλησίας άναμένει βουβαλάμαξα, εΐς τήν
οποίαν μετά τήν έ'ξοδόν των επιβαίνουν οί νεόνυμφοι μέ τούς συγγενείς. Τής
πομπής προηγείται ή σημαία ιού γάμου (ή μηλιά ή τό κές), ή γκάιντα καί νέοι
καί νέαι στιγκαθίζοντες, ένφ αί έπιβαίνουσαι τής αμάξης γυναίκες τραγουδοΰν
γαμήλια άσματα. Είς τό Βλαχώρι Θεσπρωτίας «κόβουν ατή μέση τοϋ δρόμου μιά
μπογάταα και κάθε καλεστός παίρνει ενα κομμάτι». Καταχύσματα άπό τάς πα-
ροδίους οικίας κλπ.

Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν έξοδον έκ τής έκκλησίας. Π.χ. εΐς τό Λοζέ-
τσι τής Θεσπρωτίας «δεν βγαίνουν άπό τήν πόρτα που μπήκαν στήν έκκλησία,
άλλα άπό τήν παραθύρα καί πάνε άπό άλλον δρόμον».

2.-Τί τραγούδια τραγουδοΰν, όταν πηγαίνουν πρός τό σπίτι τού γαμβροΰ;
Ποΰ συνηθίζεται νά γυρίζουν σπίτι μέ τάς λαμπάδας άναμμένας; Είς τήν Λήμνον
φθάνοντες είς τό σπίτι τις σβήνουν με τό δεξί πόδι.

3.-TÎ γάεται, άν καθ'όδόν συναντηθούν δύο συμπεθεριά; Π.χ. είς τήν
Αιτωλίαν «μπουμπουλώνουν τις νυφάδες μέ τά μαντήλια τους κι άλλάζουν καί
τά δαχτυλίδια τους' ειδεμή, άπάνω στό χρόνο ή μία θά πάθη κακό». Είς τήν
Ύδραν ή μία μουντζώνει τήν άλλην, εις τήν Σπάρτην «βάζουν νερό στό στόμα
τους καί ή μιά μπουχάει τήν άλλη», ένφ εις τήν Μάνην λέγουν :
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Καλορίζικη κ' εσύ, καλορίζικη κ' εγώ,
παιϊδά κ εσύ, παιϊδά κ' εγώ.

4. - Συνοδεύουν τήν πομπήν αυτήν καί οί συγγενείς τής νύφης; Ποΰ ή
γαμήλιος πομπή διευθύνεται πρώτον είς τό σπίτι τής νύφης; Ποΐαι εθιμοτυπίαι
γίνονται εκεί καί πότε οί νεόνυμφοι οδηγούνται εις τό σπίτι τοΰ γαμβροΰ ; Γί-
νεται τότε αποχωρισμός ή παράδοσις τής νύφης υπό τών συγγενών της;

Παραδείγματα : Είς τήν Μεθώνην γυρίζουν πρώτα στό σπίτι τής νύφης,
για νά φά^ ή νύφη (τά πιστρόφια), καί κατόπιν διευθύνονται είς τοΰ γαμβροΰ.
Τότε εις ενα τρίστρατο γίνεται ό αποχωρισμός άπό τούς σπιτικούς τής νύφης (τά
ξεπίστροφα). Τότε εις μεν τήν Λάσταν τής Γορτυνίας ύ στενώτερος συγγενής τοϋ
γαμβρού τούς εδιδεν ενα άσημένιο νόμισμα, εις δέ τήν Μεγαλόπολιν ό γαμβρός
έρριπτε κατά πρόσωπον τής νύφης χάλκινον νόμισμα, τό χαράτσι. Εΐς τήν Μάνην
ή συνοδεία, πριν φθάση εις τό σπίτι τοϋ γαμβρού, σταματά κοντά εΐς μίαν πέ-
τραν ριζιμιάν, οί δέ νεόνυμφοι θέτουν έπ' αύτής τόν πόδα· τότε ό πατέρας ή ό
άδελφός παραδίδει τήν νύμφην εΐς τόν γαμβρόν ευχόμενος νά ζήσουν κλπ. ό δέ
γαμβρός κερνά τούς συγγενείς αύτής τά λεγόμενα παλληκαριάτικα.

5. — Άγών δρόμου ή πάλης. "Επαθλα. Πρβλ. τήν συνήθειαν τής Λή-
μνου διά τήν άπόκτησιν τοΰ φλάμπουρου, ανωτέρω σελ. 128, κ. έ. Είς τό Άλ-
μαλί τών Μαλγάρων έγίνετο άγών πάλης μετά τήν έπάνοδον έκ τής έκκλησίας,
παρισταμένου τοΰ γαμβροΰ. Ό νικήσας τρεις κατά διαδοχήν αντιπάλους έκηρύσ-
σετο νικητής καί έλάμβανεν ώς έπαθλον μανδήλιον τοΰ γάμου' έγίνετο δέ καί άγών
έφιππων. Απαντάται άλλοΰ ή συνήθεια αύτή ;

ια') Ή είσοδος τών νεόνυμφων είς τήν οίκίαν τοϋ γαμβροΰ. ΟΙωνισμοϊ
καί μαντική κατ αύτήν.

1.-Τί τραγουδούν έξω άπό τήν θύραν ή είς τήν αύλήν τής οικίας πρό
τής εισόδου τής νύμφης; Παράδειγμα:

"Εβγα, κυρά καί πε&ερά,
νά καρτερέσης τά παιδιά'
φέρε μέλι, φέρε γάλα
νά μελώσονμε τή νύφη,
νά τή μπάσουμε στο σπίτι.

Τί άλλο συνηθίζεται εις τήν αύλήν πρό τής εισόδου τής νύμφης; Π.χ. εις
τήν Μάνην ρίχνουν τά κεράσματα τής νύφης (χρήματα, φορέματα, μανδήλια) σ
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ενα πιάτο, το οποίον κατόπιν θραύουν ή εΐς ενα κόσκινο, τό όποιον πυροβολούν,
ρίπτοντες αύτό εΐς τόν αέρα.

2. -'Εξορκισμοί τού κακού καί φυσίαι (κουρμπάνια) γινόμεναι πρό της
εισόδου τής νύμφης εΐς τήν οΐκίαν. Π.χ. είς τήν Αίτωλίαν καί τήν έπαρχίαν
' Αρτης ή πενθερά ή άλλος τις άπό τήν άκολουθίαν τής νύμφης «κάνει στό έπάνω
πορτόξνλο τρεις κοψές, λέγοντας: Κόβω, κόβω. "Αλλος τήν έρωτφ : Τί κόβεις;
— Τήν άστέρα τής νύφης». Εις τάς Καρυάς Καβακλί κάποιος άπό τούς παρευρισκο-
μένους κτυπά διά πελέκεως ένα στύλον τής οικίας τρεις φοράς καί έτσι έξορκίζει
κάθε κακόν, ένώ εις τήν Λευκάδα ή ιδία ή νύφη καταφέρει διά πελέκεως τρία
κτυπήματα εΐς τά τέσσαρα μέρη τής θύρας.

'Υπάρχει ή συνήθεια νά σφάζουν άρνΐ ή πετεινόν πρό τής θύρας τής οι-
κίας ; Π. χ. εν Κΰπρω, Τήνψ κ. ά. ό γαμβρός σφάζει επί τού κατωφλίου δρνιθα,
έν 'Απολλωνιάδι Προύσης, Ζαγορίω κ.ά. πρόβατον ή πετεινόν.

3.-'Υποδοχή της νύμφης ύπό τής πενθεράς. Κατά ποίους τρόπους
υποδέχεται αύτη τήν νύμφην ; Δώρα καί άλλαι προσφοραί. Εύχαί.

Παραδείγματα : Εις τήν Αίτωλίαν ή πενθερά χαιρετίζει τήν νύφην μέ τό
καλώς οΰρίοτε, τής χαρίζει ένα δαχτυλίδι καί τής προσφέρει λουκούμι καί νερό ή
έ'να ποτήρι κρασί, καιόπιν δέ τής δίδει εις τά χέρια ένα μικρό άγοράκι. Προη-
γουμένως ή νύφη ρίπτει είς τήν στέγην τοΰ σπιτιού έ'να καρφί. Είς τά χωρία
τοΰ Μικροΰ Αίμου ή πενθερά (ή ή άνδραδέλφη) υποδέχεται τήν νύφην «μ' êva κό-
σκινο στό κεφάλι' μέσα τό κόσκινο εχει κριθάρι' άρχίζει τότε ή πεθερά νά χο-
ρεύη καί νά χουγιάζη καί νά κλωτσάη τήν πόρτα, γιά νά κάνη τή νύφη νά γε-
λάση, νά μπή γελαστή μέσα. "Οσο δέ γελούσε ή νύφη, έκείνη χόρευε. "Υστερα
έστρωνε ή πεϋερά ένα παννί καί περνούσε τή νύφ' μέσα στό σπίτ». Είς τά
Βέντζια «ή πεθερά στέκεται στην πόρτα τοΰ σπιτιού μ' έ'να ασημένιο νόμισμα
στά χείλη. Ή νύφη, άφοΰ προσκύνηση τήν πεθερά της, παίρνει μέ τά χείλη της
άπό τά χείλη τής πεθεράς της τό νόμισμα». Είς τήν ΙΙερίστασιν τής Θράκης ή
πεθερά υποδέχεται τήν νύφην εις τό κατώφλιον τής θύρας κρατούσα μέ τό ενα
χέρι χαλινάρι καί ψωμί καί μέ τό άλλο πέλεκυν καί τήν καλεί όπως τάς όρνι-
θας : κός-κός!». Είς τό Βογατσικόν «στην είσοδο τοΰ σπιτιού στέκουν οί μπρά-
τιμοι μ' ένα μαχαίρι καί άνάμεσά τονς ή μητέρα τού γαμπρού μέ δυο ψωμιά
στά χέρια' όταν έλθουν οί νεόνυμφοι, άκκονμπάει τά ψωμιά πάνω στά στέφανα
καί τά χαιρετάει». Ποίον είναι τό έθιμον άλλοΰ ;

4. - Τάματα τής πεθεράς (ή τοΰ πεθερού), διά νά πεζέψη ή νύφη ή
διά νά έμβη είς τό σπίτι: άμπέλι ή χωράφι, χάλκινον σκεύος, άγελάδα, πρόβατον
κλπ. (μπατίκια). Πρβλ. τό άσμα τής "Αρτσίστης:
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«Πέζα, νύφη.—Δεν πεζεύω,
ϋέλω τάγμα và πεζέψω,
τάγμα άπό τόν πεθερό μον......

5. - ΓΙοΐαι αί συνήθειαι, όταν ή νύμφη όδηγήται έφιππος εις τήν οίκίαν τοΰ
γαμβροΰ ; Ποίος τήν κατεβάζει από τό άλογο καί τί συνηθίζεται, πριν ξεκα-
βαλλήση ή νύφη; Παράδειγμα: Εις τό Τζαΐζι τής Πυλίας ή νύφη κρατεί
επάνω είς τό κεφάλι της ένα ποτήρι μέ νερό καί σκύβοντας έμπρός, οπίσω, δεξιά
καί άριστερά χύνει άπό ολίγο· κατόπιν βάζει έπάνω εις τό κεφάλι της ένα ψωμί,
τό σπάνει καί πετά τά κομμάτια πάλιν πρός τάς τέσσαρας διευθύνσεις' έπειτα
παίρνει έπάνω εις τό άλογο ένα άγοράκι καί τό ασπάζεται. Τέλος ό πενθερός τήν
παίρνει άγκαλιά, τήν γυρίζει τρεις φορές γύρω στό άλογο καί κατόπιν τήν άφή-
νει νά πατήσουν τά πόδια της χάμο).

6.-Τί συνηθίζεται, όταν ή νύμφη φέρεται έφ1 αμάξης; Πού συνηθίζουν
νά σπάνουν τόν άξονα τής άμάξης; Π.χ. εις τάς Καρυάς Καβακλί «ή πενθερά,
κρατούσα άρτον έπί τής κεφαλής καί τρία άνημμένα κηρία εις τήν δεξιάν, περι-
τριγυρίζει τρίς τήν άμαξαν, έπί τής οποίας έπιβαίνουν οί νυμφίοι. Τότε ό πεν-
θερός τής νύμφης έξαγγέλλει τά δώρα της, ό δέ νουνός τά καταγράφει. Συγχρό-
νως κάποιος διά πελέκεως κτυπά τρίς τόν στύλον τής οικίας, έξορκίζων πάν κα-
κόν πνεύμα έκ τής οικίας. Τότε έθραυον καί τόν άξονα τής άμάξης. (Πρβλ.
δμοιον έθιμον τής Βοιωτίας, άναφερόμενον ύπό Πλουτάρχου, Κεφ. καταγρ.
Ρωμ. 29). Έν 40 Έκκλησίαις έκλεπτον τόν ζυγόν ή έ'να τών τροχών τής άμάξης.
Έν Ζαγορίφ συντρίβουν τό σάγμα τής ήμιόνου, έπί τής όποιας έφέρετο ή νύμφη.

7.-Τ0 θρέχι>ιμο ή τό μέλωμα τής νύφης καί τού γαμβρού.

Μελόπιττα ή παστέλλι από σουσάμι, μέλι και καρύδια προσφέρονται εΐς τούς

νεονύμφους ύπό παρθένου, συγγενούς τού γαμβρού, κατά τήν εΐσοδόν των είς
τήν οίκίαν «γιά và περάσουν γλνκασμένοι τή ζωή τονς» (Γορτυνία, Κρήτη) ή
τους ταΐζουν μέλι και καρύδι ("Αβία Μάνης). Είς τόν δήμον Μαλε\>ρίου ή πεν-
θερά άλείφει διά τών δακτύλων τό στόμα τής νύφης καί τού γαμβρού με μέλι.
Είς τά χωρία τής Πύλου αύτη παρουσιάζει τεμάχιον άρτου, έκ τού οποίου πρέ-
πει οί νεόνυμφοι νά φάγουν, πριν εισέλθουν εΐς τήν οίκίαν (είς τάς 40 Εκκλη-
σίας προσφέρει άρτον μέ άλας). Είς τήν Μεσημβρίαν ή πενθερά προσέφερεν εΐς
τήν νύμφην «ενα πιάτο προζύμι (γιά μπερεκέτ) κ ενα ποτήρι γλυκό τριαντά-
φυλλο μέ κυδώνι έπάνω ατό προζύμι, γιά νά 'ναι γλυκειά ή νύφη».

8.-Τ0 σταύ ρω μα τής θύρας.

Μέ τί ή νύφη (ή ό γαμβρός) σταυρώνει, δηλ άλείφει σταυρωτά, τήν θύ-
ραν, τό άνώφλιον ή τό κατώφλιον τής οικίας; Μέ μέλι ή μέ βούτυρον ; ή μέ
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ζύμην (ώς είς τόν Πόντον) ; Είς τάς Καρυάς Καβακλί ή νύφη, άφοΰ άλείψη
μέ βούτυρον τούς παραστάτας τής -θύρας, ρίπτει όπισθέν της τό πινάκιον μέ δύ-
ναμιν καί τό θρυμματίζει. Ποΐον τό έθιμον αλλού; Γίνεται σταύρωμα καί τής
εστίας ;

9.-Άλλαι πράξεις καί ένέργειαι τής νύφης κατά τήν εΐσοδόν της.
Τί πατεί είσερχομένη ; (σίδερο; ννί ή άξιναν ; ή χάλκινον σκεύος; ρόδι;) Είς τόν
Ταξιάρχην (Αίτωλ.) «τυλίγουν τό ΰνί καί τό στατέρι σ ένα μπάλωμα μαύρο,
τά βάνουν στην πόρτα καί θά τά δραακελίαη ή νύφη». Πού άλλού γίνεται τούτο;
Μήπως σκορπίζει ή νύφη ρόδι εις τήν αύλήν ή είς τό έσωτερικόν τής οικίας;
Τί πιστεύουν διά τά σπειριά τοΰ ροδιού αυτού δσοι τά τρώγουν; Είς τό Πά-
πιγγον ή νύφη σκορπίζει εις τήν αύλήν ρύζι ή σιτάρι, εισέρχεται δέ είς τήν οί-
κίαν ύπερπηδώσα τήν προίκα της, τήν οποίαν έχουν έκφορτώση εις τό κατώφλιον
τής έσωθύρας.

Άλλαι ένέργειαι τής νύφης. Π.χ. πετά εις τήν στέγην τής οικίας ένα καρφί
ή μιά κουλλούρα, πού φέρνει άπό τό σπ.ίτι της. Είς τό Βλαχώρι τής Ηπείρου
κλωναράκια δάφνης καί έλαίας, περασμένα εις κλωστήν, φράσσουν τήν θύραν τοΰ
σπιτιού" ή νύφη τά διασπά καί τά ρίχνει πισώπλατα. Άλλοΰ ή νύφη «μπαίνει
μέ τό χρυσολάγηνο γεμάτο νερό, παρμένο κατά μαγικόν τρόπον». Εις τήν Λευ-
κάδα ή νύφη είσερχομένη χύνει νερό, άπό τό όποιον προηγουμένως έπιε, είς
τήν Θεσσαλίαν άναποδογυρίζει λαγήνι γεμάτο νερό, διά νά φέρη τό ποδαρικό της
άφθονίαν. Ποΰ ή νύφη είσερχομένη άσπάζεται τόν δεξιόν παραστάτην τής θύρας
ή τό κατώφλιον αύτής ; Πού είσερχομένη φιλεΐ τό πόδι τής πενθεράς ή πίνει νερό
άπό τό παπούτσι τής πεν{)εράς, πού τό έχουν βαλμένο εις τό κατώφλι ; ή χτυπά
τό κεφάλι της εις τόν τοΐχον ;

10.-Τρόποι εισαγωγής τής νύμφης εις τήν οίκίαν. Μερικά παραδεί-
γματα : Είς τό Τζαΐζι τής Πυλίας ή πενθερά «δένει νύφη καί γαμπρό μ' ένα τσε-
μπέρι καί τους τρανά μέσα στό σπίτι», ένφ ένα άγοράκι άφήνεται είς τούς ώμους
των (καβάλλα). Πού ή πενθερά δένει τούς νεονύμφους μέ τά νιόλουρα ή μέ τά
ηνία τών ϊππων καί τούς εισάγει ούτως έζευγμένους; Είς τήν Άρκαδίαν «τής
κρεμάγανε τής νύφης άπό τό νώμο τά λουριά, πού δένει ό γαμπρός τά βόδια
του, καί τής δίνανε στά χέρια τό άλέτρι, ενώ ό γαμπρός έσταύρωνε τό άνώφλι
μέ μαυρομάνικο μαχαίρι». Είς τά Σύλατα καί τήν Σινασσόν ή νύφη είσήρχετο
βιαίως, ώθοΰσα όρμητικώς τήν θύραν τής οικίας τοΰ γαμβροΰ καί έχουσα βρέφος
εις τάς άγκάλας. Ποΰ συνηθίζεται νά εισέρχεται ή νύφη άνάρπαστος, διά νά
μή πατήση καν τό κατώφλιον τής θύρας; Εις χωρία τινά τής Ηπείρου ή νύφη
εισέρχεται ύπερπηδώσα κόσκινον ή σωρόν άπό φλοκωτά. Εις τάς Καρυάς Καβα-
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κλ! οί νεόνυμφοι πατοΰντες έπί τάπητος σύρονται βιαίως έντός, χωρίς νά θέσουν
τόν πόδα των έπί τής γης. Ποιον τό έθιμον άλλοΰ;

11. — Κ ατ αχύ σ μ α τ α κατά τήν στιγμήν τής εισόδου. Π.χ. είς τό Άλμαλί
Μαλγάρων ή μητέρα τοΰ γαμβροΰ ραντίζει τούς νεονύμφους μέ σιτάρι, ή δέ νουνά
ρίπτει βαμβακόσπορον.

12. — Τ à μετά τήν εΐσοδον τής νύμφης.

ΓΙαραδείγματά τινα: Εις τό Ρουμλούκι ό γαμβρός «παραμονεύει πίσω άπο
τήν πόρτα τού δωματίου και χτυπά τή νύφη τρεις φορές στην πλάτη μ' ενα
παπούτσι. Ή νύφη κατόπιν μπαίνει στά δωμάτια και ψάχνει νά βρή τό υνί,
πού είναι κρυμμένο πίσω άπό μιά πόρτα. "Επειτα διευθύνεται στό μέρος, όπου
είναι τό αακκι μέ τ αλεύρι, και ρίχνει μέσα τό κομμάτι άπό τό κλίκι, πού έφερεν
άπό τό πατρικό της σπίτι μέσα στον κόρφο της». Είς τό Βογατσικόν «ή πεθερά
πιάνει τή νύφη άπ' τό χέρι, τήν δδηγεϊ στήν παρστιά, τήν φέρνει μπροστά ατό
τζάκι και τής χτυπάει τό κεφάλι στό μπουχαρί, έτσι γιά νά είναι στερεωμένη καί
ν άγαπάη τό καινούργιο σπιτικό της». Όμοίως εις τήν Βήσανην καί τό Πογώνι
τής Ηπείρου ή νύφη είσερχομένη εις τό σπίτι οδηγείται εΐς τήν έστίαν (ή εΐς
τόν φοΰρνον) καί τήν προσκυνεί, ένώ εΐς τήν Άνδρίτσαιναν προσκυνεί τά εικο-
νίσματα τών αγίων. Εις τήν Άρτσίσταν τής Ηπείρου «ή νύφη οδηγείται ύπό
τοΰ γαμβροΰ καί τών άδερφοπτών εΐς έ'να δωμάτιον, όπου προσέρχονται καί οϊ
φλάχτρες, ή δέ πενθερά κρατούσα εΐς μέν τήν δεξιάν λαένι πλήρες οίνου, εΐς
δέ τήν άριστεράν δάδα άνημμένην προσφέρει εΐς τούς νεονύμφους τρεις κουτα-
λιές βραστής όρύζης». Πού αλλού συνηθίζονται ταύτα; Χορεύεται εύθύς μετά
τήν εΐσοδον τών νεονύμφων κανείς ειδικός χορός; Βλ. κατωτέρω σ. 159, Χοροί.

13. - Οΐωνισμοί διά τό πρώτον τέκνον τού άνδρογύνου. ΓΙ.χ. τό πα-
νέρι τής νουνάς ρίπτεται έπί χαμηλής τίνος στέγης καί παρατηρούν αν θά πέση
τ άπιστο μα (άγόρι) ή τ ανάσκελα (κορίτσι). Εΐς τό Ρουμλούκι κυλίουν εΐς τήν αύλήν
τρεις φοράς τό κόσκινο, πού είχε μέσα τήν ζώνη ν τοΰ γαμβροΰ καί διάφορα
ραντίσματα, καί παρατηρούν, άν θά πέση μέ τήν βάσιν έπάνω ή κάτω.

14.-Πού άποτίθενται τά στέφανα καί πού aî λαμπάδες τής στέψεως;
Μαντική έκ τών λαμπάδων. Π.χ. εις τό Άλμαλί Μαλγάρων τά στέφανα τοπο-
θετεί ό νουνός έπάνω εΐς τήν δίπλαν (μεσοδόκην τής οικίας) καί συγχρόνως κτυπά
τρίς διά μαχαίρας τήν δοκόν τόν έρωτοΰν : Τί κόβ'ς; — Τς ν ν φ'ς τή γαστέρα, άπαντα.
Τά κεριά τής στεφάνωσης είς πολλά μέρη τά μπήγουν ατά ψωμιά τής νύφης
και του γαμπρού και τ άφήνουν νά καίνε. "Οποιο κερί καιγότανε πιο μπροστά,
ήταν σημάδι πώς &ά πε&άν' πιο μπροστά άπ" τόν αλλονα. (Ναίμονας). Είς τήν
Ίθάκην τά πλέκουν σάν στεφάνι καί τ' άφήνουν έπάνω εις τήν νυμφικήν κλίνην.
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ι β') Ή νύφη ατό νυφοστόλι ij στόν παστό.

1.-Πώς λέγεται κατά τόπους τό μέρος, όπου οδηγείται ή νύφη μετά τήν
εϊσοδόν της ε'ις τήν ο'ικίαν τοϋ γαμβροΰ, καί πώς τούτο καταρτίζεται; (Ννφο-
στόλι (Γορτυνία), παστός (Μεσημβρία, Δωδεκάν ), μπάστος (Κρήτη), ννφειον ή
ννφειό (Πόντος), αγκωνή ("Ηπειρος) κλ. Στέκει εκεί ορθή καί προσκυνά ή τήν
καθίζουν έπάνω σέ βαρέλι (Γορτυνία) ή σέ σάκκον αλεύρου (Μάνη); ή πού άλλοΰ;

2. - Πο ϊος αποκαλύπτει (ζεμπου μπουλώνει) τήν νύμφην ; ό πενθερός ή ό
μεγαλύτερος άνδράδελφος ; Ποΐαι αί συναφείς πράξεις; ΓΙ. χ. εις τήν Λάσταν ό
πενθερός βγάζει τήν σκέπη άπό τό πρόσωπον τής νύφης, αυτή δέ παίρνει άπό
τό οτόμα του μέ τό στόμα της ένα ασημένιο νόμισμα. Ε!ς τήν Σινώπην ή νύφη
«τοποθετείται όρθία εις τήν πρός Λ κόχην τής παστάδος, ό δέ γαμβρός έρχεται
και τής άφαιρεΐ τήν καλύπτραν, θέτων επί τής κεφαλής της πολύτιμόν tu.

3. - ΙΙοΐοι μένουν πλησίον τής νύμφης ώς συνοδοί; Π. χ. ένα κορίτσι, ή λε-
γομένη εις τήν "Ικαρίαν παράνυφη ή δύο κορίτσια, λεγόμενα παραστόλια εΐς
μέρη τινά τής Μακεδονίας· μία γυναίκα ΰπανδρος έν Καστορίςι, λεγομένη έγγνα
ή γυναίκες συγγενείς τής νύφης (μάννα, νουνά) λεγόμεναι φλάχτρις εΐς τό Πά-
πιγγον, Λοζέτσι κ.ά. μένουν μαζί της εις ίδιαίτερον δωμάτιον έως τήν έσ.τέραν τής
Τρίτης καί συγκοιμώνται μετ' αύτής τάς νύκτας τής Κυριακής καί τής Δευτέρας.

4. - Ποία τραγούδια ή μαντινάδες (δίστιχα) τραγουδούν, όταν ή νύφη
καθίστ) εις τόν παστόν; Οί κουνιάδες ή άλλος τις; Πρβλ. τά παστικά τής Κρήτης.

5.-Διανομή κουφέτων ή ξηρών καρπών (καρύων, άμυγδάλων) υπό
τής νύφης. Είς τήν Μάνην ή νύφη τά διανέμει καθημένη έπάνω εις σάκκον
πλήρη άλεύρου. Άλλοΰ ή νύφη η'λίγει τά κουφέτα είς τεμάχια άπό τόν πέπλον
της καί τά μοιράζει εΐς τάς φίλας της, «γιά νά όνειρευτονν ποιόν âà πάρουν».
Εΐς τήν Παρπαριάν τής Χίου ό ιερεύς μοιράζει τά στεφανοκόλλικα, εις τήν
Κάρπαθον τά παρϋενόκουκκα. Εις Βισοκάν Καλαβρύτων περιφέρο\>ν άγγεΐα μέ
μέλι, σύκα και οίνον. ΓΙοία ή συνήθεια άλλοΰ;

6.-Τό πρώτον κοινόν γεΰμα τών νεόνυμφων. Τί τρώγουν οί νεόνυμφοι,
άφοΰ καθίσουν είς τόν παστόν; Π.χ. είς τήν Χαλδίαν ό γαμβρός εισερχόμενος
εΐς τό νυμφεΐον συντρώγει μετά τής νύμφης τό νεγαμοψώμ'. Εις τάς 40 Έκ-
κλησίας οί καλεσμένοι ένεπήγνυον εις έ'να άρτον νομίσματα άντί δώρων, ό άρτος
δ' αυτός προσεφέρετο μετά άλατος εΐς τήν νύμφην, ή όποία έτρωγεν άπό αυτόν
μιά βούκα, άλλην δέ βούκα προσέφερεν εις τόν γαμβρόν. Εΐς τό Πάπιγγον
γαμβρός καί νύμφη γεύονται διά κοινού κοχλιαρίου ορυζαν βραστήν, πίνουν δέ
εκ τοΰ αυτού ποτηριού. — Ποΰ παρατίθενται ώς δεΐπνον εΐς τούς νεονύμφους
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περιστεραί ; Πού απαγορεύεται εις τήν νΰμφην νά φάγη ό,τιδήποτε τήν πρώτην
ήμέραν είς τό σπίτι τοΰ άνδρός της; Διατί;

7.-Διανέμει ή νύμφη δώρα είς τά πε&ερικά καί τούς λοιπούς οικείους της
μειά τήν ε'ίσοδόν της εις τό σπίτι; Ποΐαι αί σχετικαί συνήθειαι;

ιγ') Τό σνμπόσιον τον γάμου.

1. Υπάρχει ή συνήθεια, πριν καθίσουν οί καλεσμένοι εις τό τραπέζι, νά
κάμνουν ένα ή τρεις γύρους πέριξ τής τραπέζης; Εις τάς Καρυάς Καβακλί τούς
γύρους αύτούς έκαμνεν ό νούνος μέ όλους τούς καλεσμένους. — Δίδεται σύνί>ημα
ότι ήρχισε τό γλέντι; (π.χ. είς πυροβολισμός εις τά χωρία τής Πυλίας). Υποχρεώ-
νεται ή νύμφη, πριν άρχίση τύ συμπόσιον, νά έκστομίση άσεμνόν τινα φράσιν ;

2. Πού τό γαμήλιον γεύμα γίνεται έξ εράνου; Πρβλ. τις προυβέντις ήτοι
άρτους καί φαγητά, πού προσκομίζουν οί κεκλημένοι εΐς τό τραπέζι (Αιτωλία κ.ά.)

3.-Ποίος έχει τό πρόσταγ μα είς τό τραπέζι τοΰ γάμου; Ποίοι βοηθούν
καί πώς λέγονται κοινώς ; (Π χ. παραστεκάμενοι έν Καστόρια κ.ά·, τατζήδες έν Αι-
τωλία, άδερφουπτοί ή βλαμάδες έν Ήπείρφ). 'Ορίζεται κανείς έπί τής διανομής
τοΰ οίνου ; Παρακάθηνται αί γυναίκες εις τήν ιδίαν τράπεζαν μέ τούς άνδρας ή
εϊς χωριστήν τράπεζαν ;

4. - Ποία ή θέσις τού κουμπάρου εΐς τήν τράπεζαν ; Ποία ή τών καλεσμέ-
νων τοΰ κουμπάρου; (πρβλ. τούς μουζούρηδες τής Δυτ. Κρήτης). Τί προσφέρεται
εΐς τόν κουμπάρον έκ τού ψητού; Πλάτη ή κεφάκι;

5.-Προπόσεις (εντολές) καί εύχαί. Π.χ. εις μέρη τινά καθένας μέ τήν
σειράν του αξιώνει ένα κουπάρι εις ύγείαν άλλοι·, λέγων εύχήν τινα ή τραγούδι,
εκείνος δ'άπαντα: «Καλώς ώρισε τό γιομάτο σας, κύριε νοννε! Τό πίνω τούτο
......καί ποιόνε νά βρώ;» "Αλλη πρόποσις :

'Εδώ σέ τούτ τό ποτηράκι
είναι έ'να πουλάκι
καί λαλεί καί κελαϊδεί :
τίρι λίρι τιριλί,
νά ζήσουν τά νεόνυμφα!

'Αστείοι διάλογοι (κώμοι). Π.χ. κατά τό δεΐπνον μερικοί ξετιμάνε τούς πα-
ρευρισκομένους, δηλ τούς λέγουν ό,τι σέρνει ή σκούπα' δώρον εΐς τόν ξετιμητή.

6.-Τό ψητό τού κουμπάρον. Πότε προσφέρειαι; 'Αστείοι διάλογοι κατά τήν
προσκόμισιν. Εΐς τήν Αίτωλίαν π.χ. τό φέρουν τρεις μετημφιεσμένοι μ'ένα χσρτί
είς τό στόμα τοΰ άρνιοΰ, περιέχον άστείαν τινά φράσιν διάλογος τών μετημφιε-
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σμένων πρός τούς συμποσιάζοντας. Εις τήν Λήμνον τό χουμπαριάτιχο (σφαχτό)
τό έβραζαν εις τό σπίτι τής νύφης και τό μοίραζαν τήν Δευτέραν τό έλεγαν
ξερόβραστο καί έχαιρετούσαν «άξιος ό κουμπάρος».

7.-Ποΐα τραγούδια τραγουδοΰν ειδικώς εις τό τραπέζι τοΰ γάμου; Τραγού-
δια έγκωμιαστικά τής νύφης και τοΰ γαμπρού. 'Ιδιαίτερα τραγούδια διά τόν κουμ-
πάρον. Είς τήν Σκύρον «τό πρώτο τραγούδι, πού &ά πουν στό τραπέζι τον γάμον
καί στό χορό, θά είναι γιά τούς πεθαμένους».

8. - Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τό τραπέζι τοΰ γάμου. Π.χ. είς τήν Μάνην
ή τάβλα δεν κλείνει, δηλ. δέν κάθεται κανείς είς τά δύο άκρα τής τραπέζης. Ποΰ
τό γαμήλιον γεύμα δέν γίνεται τήν Κυριακήν, ά/λά τήν έπο μένη ν ή άλλην ήμέραν;

ιδ') Χοροί.

Ποιοι οί ειδικοί χοροί τού γάμου και πότε χορεύεται έκαστος ; Ποία ή ονο-
μασία εκάστου καί μέ ποΐα τραγούδια καί ποίας πράξεις συνοδεύεται έκαστος
χορός; Π.χ. εις τά χωρία τής Μεθώνης μετά τήν εΐσοδον τών νεονύμφων εις τήν
οίκίαν τοΰ γαμβροΰ «βάζουν οτήν μαντήλα τήν πίττα, πού έφερεν ή νύφη άπό
τό σπίτι της, καί τήν χορεύουν, ένφ ή πεθερά τραγουδεΐ: Τής νύφης μας ή τά-
βλα...» Εις τήν Χαλδίαν τοΰ Πόντου γίνεται τότε τό θύμισμαν : ό ιερεύς φορών
τό πειραχήλι του καί κρατών θυμιατόν πιάνεται πρώτος εις τόν χορόν μέ επτά
μονοστέφανα ζεύγη καί μέ τούς νεονύμφους· οί χορευταί κρατούν κηρία άνημμένα,
ό δέ ιερεύς άδει μέ άργόν ρυθμόν: 'Αρχήν όταν ενλόγησεν κύριος ό Θεός μας...
Τότε γίνεται καί τό λεγόμενον άποκαμάρωμαν, δηλ. ό ιερεύς άνασηκώνει τόν
πέπλον καί έκτοτε ή νύμφη άποκαλύπτει τό πρόσωπον. Τότε καί δώρα δίδονται
είς αυτήν. Εις τήν Λευκάδα οφείλουν ομοίως δλοι οί παρευρισκόμενοι νά συγχο-
ρεύσουν μετά τών νεονύμφων τούς λεγομένους τρεις γύρους ςίδοντες : "Εχω γιο
κάνω χαρά,Iκάν' ή νύφη μας παιδιά... Είς τήν Σιάτισταν τύ άπόγευμα χορεύεται
είς άνοικτόν μέρος ό λεγόμενος τρανός χορός, εις τόν όποιον πιάνονται καί τά δύο
συμπεΟεριά, έξάρχοντος τοΰ νούνου (νοννίτικος χορός έν Βογατσικώ). Εις τήν
Λήμνον άργά πρός τά μεσάνυκτα χορεύεται ύ ζύεθεριακός : ό κουμπάρος παίρ-
νει τό γαμπρό κ' η κουμπάρα τή νύφη καί πάνε νά τονς άνταμώσονν καί λένε
τό τραγονδ' : Χέρι μέ χέρι πιάσανε καί ή καρδιά τσου τρέμει.. .

ιε') Τό ξεπροβόδισμα τοϋ νούνου καί τών καλεστών.

Πότε γίνεται καί μέ ποΐα τραγούδια συνοδεύεται τοΰτο; Π.χ.

"Αιστε, παιδιά, νά φνγωμε... ή Κατέβαιναν οί Τααραινοί---- (Καστόρια).
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ις·') Ή πρώτη νύκτα τοΰ γάμου.

1.-Ποιος στρώνει τήν νυμφικήν κλίνη ν ; Π χ. εις τάς Καρυάς Καβακλί μιά
γυναίκα πρωτοστέφανη (ή στρώοτρα) στρώνει τό κρεββάτι και τό πρωί λαμβάνει
ώς δώρον τά χρήματα, πού ρίπτονται εις τό στρώμα. Εις τήν Μεσημβρίαν έστρω-
νεν ή προξενήτρα, εις τό Βογατσικόν ή μητέρα τού γαμβρού. Εις τήν Λήμνον
ό νουνός τήν Δευτέραν βράδυ ν χαλνά τό ννφοστόΧ (τή γιούκερ), ένφ κάποιος άλλ.ος
σπάζει ενα λαγήν', κατόπιν στρώνει καί κυλά ένα άγόρι πάνω στό στρώμα. Είς
τήν 'Αράχοβαν Παρν. στρώνει γυναίκα, πού έχει αρσενικά παιδιά

2. - Πού ή νυμφική κλίνη δέν στρώνεται εις τό σπίτι τού γαμβρού, αλλά
είς άλλο σπίτι; Ποία ή διδομένη έξήγησις τούτου; Π.χ. εις Τζαΐζι Πυλίας «τό
κρεββάτι τό στρώνουν δυό γυναίκες άπό τή σειριά τού γαμπρού α ένα άλλο σπίτι
καί βάνουν ένα παιδί σερνικό, μέ μάννα καί πατέρα, και κυλιέται έπάνω στό
κρεββάτι' κατόπιν ή κουμπάρα ξεντύνει τή νύφη, ένώ άλλη γυναίκα οδηγεί τόν
γαμπρό εις τόν νυμφικό ν ϋάλαμον». Ποΐαι αί σχετικαί συνήθειαι αλλού ;

3. - Που ή νύφη δέν κοιμάται τήν πρώτην νύκτα τού γάμου μέ τόν γαμ-
βρόν, αλλά τήν δευτέραν ή τήν τρίτην νύκτα ; Μέ ποΐον συγκοιμάται αύτη έν τή
περιπτώσει ταύτη; (Μέ τήν πενθεράν ή μέ τήν νουνάν; ή μέ τις φυλάχτρες;) Είς
τήν Καστορίαν κοιμάται μέ τήν έγγυα, γυναίκα πού «τήν παραστέκει καί τήν δα-
σκαλεύει καί δλη τή Αεντέρα τήν ταΐζει», άφοΰ δέ γίνη τό γλύκαιμα τής νύφης
μέ τά γλυκά πού φέρνουν τήν Δευτέραν τό άπόγευμα οί καλεσμένοι, ή έ'γγυα
οδηγεί τήν νύφην στον νυφιάτικο τόν ούντά.

4. - Ποΐαι άλλαι πράξεις προηγούνται κατ' έθιμον τής άποχωρήσεως τών
νυμφίων εΐς τόν κοιτώνα; Π.χ. εΐς τήν Μεσημβρίαν, άφού έφευγε τό πολύ τύ
πλήθος, έθεταν έπάνω εις τό τραπέζι διάφορα φρούτα (άμύγδαλα, καρύδια, στα-
φίδες) καί μουσταλαμπάδες καί, ένώ ό γαμπρός κερνούσε, ή νύφη έδινε τά φρούτα
είς τούς καλεσμένους. "Επειτα τά παλληκάρια έθεταν στά γόνατα τού γαμπρού
έ'να άπό τά μαξιλάρια τής νύφης καί ό γαμπρός έρριχνε γρόσια, γιά νά κάμουν
τεσιλίμ τή νύφ' (= ν à τοΰ παραδώσουν τή νύφη). Μέ τά χρήματα αυτά έκαναν
τήν Ιπομένην μπουγάτσα. Εΐς τά χωρία τοΰ Μικρού Αίμου «τήν ώρα που ήθε-
λαν νά φύγουν ή συάέκνισσα ή συμπε&έρα, χόρευαν τό χορό τής νύφ'ς,
γυρνούσαν τρεις φορές άλόγερα κι ό γαμπρός εκλεφτε τή νύφ' καί πάγαινε στον
όντα. Ή συάέκνισσα πάγαινε μέσα, ξέντυνε τή νύφ' καί τήν άφηνε». Είς χωρία τινά
τοΰ Διδυμοτείχου τρεις γραΐαι παραλαμβάνουν τήν νύςιην καί μετά έλεγχον τής
παρθενίας αύτής τήν παραδίδουν είς τόν γαμβρόν. Πού κατά τήν άποχώρησιν είς
τόν νυμφικόν θάλαμον γυναίκες έξωθεν αύτοΰ τραγουδούν ειδικά τραγούδια;

5. - Ποΐαι αί δεισιδαίμονες συνήθειαι κατά τήν ώραν τής κατακλίσεως; Π. χ·
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δπλον χρησίμευσαν είς φόνον υπό τό προσκεφάλαιον τοϋ γαμβροΰ. Είς τάς Κυ-
δωνιάς ή νύφη έδενε τό κεφάλι της μέ άσπρο τουλπάνι, ό δέ γαμβρός έφο-
ροϋσε άσπρο σκούφο, γιά νά γίνουν γέροι.

6.-'Υπάρχει ή περίπτωσις νά γίνεται μέν τό στεφάνωμα, άλλ'οί νεόνυμφοι
έπ'άρκετόν διάστημα νά μή συζούν; Διατί;

ιζ') Συνήθειαι, σχετικαί μέ τούς έρχομένους είς δεύτερον γάμον.

Παραδείγματα : Είς τά Κοτύιορα «ό γάμος τών χήρων γινότανε χωρίς πο/ιπές,
πάντα τή νύχτα». Είς τήν Σκύρον, «άμα ξαναπαντρεύουνταν χήρος ή χήρα, τό στεφάνι
τό έβαζαν στόν ώμο και όχι στό κεφάλι». Είς τό Πάπιγγον ή στέψις είς τήν
περίπτωσιν αυτήν γίνεται είς τύ σπίτι καί μάλιστα είς τό μαγειρείον, πού είναι
λιθόστρωτον, καί όχι εις σανιδόστρωτον δωμάτιον, γιά νά είναι ό γάμος στερεός.
Είς τήν Αιτωλίαν «ζώνουν τή νύφη μέ. βάτο, πού έχει ρίζες, άπό μέσα άπό τό
φουστάνι, γιά νά 'ναι ριζοβολημένη καί ρίχνουν μιά δεκάρα χάλκινη στήν πόρτα
νά τήν άδραοκελίσ ή νύφ'». Είς τήν Μάνην ή νύφη δέν εισέρχεται διά τής
θύρας, οπόθεν έξήλθε τό λείψανο ν τής πρώτης, άλλα διά τοϋ παραθύρου.

ΙΙοΙαι πράξεις ένεργοϋνται τότε επί τοϋ τάφου τής νεκράς; Π.χ. είς τήν
Θράκην «όταν χηρειός ξαναπαντρευτή, τήν ώρα που στεφανώνεται πηγαίνει μία
συγγενής τής πρώτης γυναίκας στό κοιμητήριο καί ρίχνει έπάνω στόν τάφο της
ένα μαστραπά νερό γιά δροσιά καί γιά νά μή τήν κακοφανή» (Θρακικά Β 145).

ιη') Διαπόμπευσις άταίριαστου γάμου, έκδίκησις άντεραστοϋ κλ. Π.χ. είς
τήν Νάξον τούς χτυπούν τά κούρταλα (τενεκέδες ή κουδούνια) κττ.

Ε') Τά μετά τόν γάμον.

α') Ή πρωϊνή Ργεροις.

1.- Συνηθίζεται νά τραγουδούν έξω άπό τόν νυμφικόν θάλαμον, διά νά
έξυπνη σου ν τούς νεονύμφους; Ποΐα τραγούδια τραγουδούν; (τά ξυπνητούρια έν
Κύθνφ, τό παραξύπνημα έν Κύπρφ). ΓΙ. χ.

Ξύπνα, νιέ καί νιόγαμπρε.
και ξημέρωσε.....

2.-Δίδει ό γαμβρός ή οί οικείοι καί φίλοι του εις τήν νύμφην δώρόν τι τήν
αύγήν τής ύσιεραίας τού γάμου; Τοϋτο εις τήν Κύπρον λέγεται ξημέρωμα. Εις
τήν Κάρπαθον ή πενθερά δίδει εΐς τόν γαμβρόν δώρόν τι, συνήθως άγρόν (τ
άνοιχτίκι), καί ούτω οί παράνυμφοι άνοίγουν τόν νυμφικόν θάλαμον. Εΐς τήν

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, Β . 11
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Μεσημβρίαν «ό γαδρός τή Αεντέρα ïïà do χύσ' ή νύφ' và πλυ&ή και θά άή
ρίξ' μπαχτσίσ' (δώρον) μια λίρα, δνο λίρες και το λέγανε τής λεκάνης μπαχτσίσ».

3.-Τί παρατιέται ώς φαγητόν εις τους νεονύμφους τήν πρωΐαν τής ύστε-
ραίας τοΰ γάμου; (πετεινός ή τμητά περιστέρια (άλλοτε έν 'Αθήναις κα! έν Κα-
λάμαις), γεμιστή όρνιθα (έν Κνζίκφ, Καρπάθφ κ.ά). Είς τάς 'Αθήνας τάς κεφα-
λάς τών πιτσουνιών, πού έτρωγαν οί νεόνυμφοι μετά τήν πρωϊνήν έγερσίν των,
τάς έδεναν είς ύφασμα καί τάς έκρέμων εΐς τό εικόνισμα τής Παναγίας.

β') Άγνείας έ'λεγχος καί ή ευωχία τής Δευτέρας.

1. —Έπίδειξις τοΰ υποκαμίσου ή σινδονίου καί περιφορά αύτοΰ μέσα σ'
έ'να κόσκινο (Καστελλόριζον) ή επί δίσκου άνίίοστολίστου (Τσιβέρι "Αργούς) ή εις
τήν κορυφήν σημαίας (Λεύκας) κττ. Πυροβολισμοί καί κεράσματα τού υποκαμίσου
(Μάνη). "Αλλοι συμβολισμοί' π.χ. «άμα ήταν ή νύφ' ταχτικιά, το ρακί μέο' στο
μπουκάλ ' το έβαφαν κόκκινο» (Ναίμονας).

2. — Έστίασις καί ευθυμία, διότι ή νύφη βγήκε ταχτικιά ή μέ τήν τιμή της.
Διαλάλησις τοΰ γεγονότος. Άστεΐαι πράξεις κα! άσεμνολογίαι κατά τήν διασκέδα-
σιν: κρέμασμα τής νύφης καί τού γαμπρού καί τών καλεσμένων σαμάρωμα τοΰ
νούνου, δικαστήριον και άστεΐαι ποιναί.

ΙΙού εις τήν τράπεζαν τής Δευτέρας παρακάθηνται μόνον γυναίκες
ύπανδροι, διασκεδάζουσαι μέ πότους καί άσεμνα άσματα; (κρεμνούν ή μιά στην
άλλη κρεμμύδια, σκόρδα, μεταμφιέζονται, περιφέρουν φαλλον κ.τ.τ.).

3.— "Αλλαι συνήθειαι: π.χ. είς τήν Καστορίαν τήν Τρίιην κάνουν λαλαγ-
γΐτες καί στέλλουν εΐς τήν μητέρα καί τήν γειτονιά, «γιατί ή νύφη ήταν έν τάξει».

4. — Ποία τά έπακολουθα, άν ή νύφη δέν βγή μέ τήν τιμή της ;

5. — Τά δώρα τής νύφης πρός τούς συγγενείς τοΰ άνδρός της. Είς τήν Με-
σημβρίαν τά δώρα τής νύφης τά διένεμον τήν Δευτέραν ή τήν Τρίτην τά παλ-
ληκάρια μέ τά ό'ργανα.

γ') Ή πρώτη έ'ξοδος τοΰ γαμβροΰ είς τήν άγοράν καί τά πρώτα ψώνια.

Πότε γίνεται τούτο καί κατά ποΐον τρόπον; Π.χ. εις τήν Μεσημβρίαν τρία
παλληκάρια, μέ μάννα καί πατέρα, παίρνουν τήν Τετάρτην τόν γαμπρό και τόν
κατεβάζουν στην άγορά, όπου κάνει τά πρώτα ψώνια γιά τό σπίτι του.

Γίνεται καί περιφορά του γαμβροΰ εις τήν έξοχήν καί κατά ποΐον τρόπον ;
Π.χ. είς τήν ΙΙέτραν τής Λέσβου περιφέρουν τόν γαμβρόν τήν επομένην τοΰ
γάμου μ' ένα φανάρι καί ένα πεσκίρι εις τήν έξοχήν, «γιά νά τόν νίψουν τόν
πιλαλούν, τού ρίχνουν χώματα, μέ ένα λόγο, τόν παιδεύουν».
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δ') Ή έπίσκεψις τής νύφης είς τήν βρύσιν ή είς το πηγάδι.

1.-Ποίαν ήμέραν γίνεται xui μέ ποίαν πομπήν; Ασημώνει ή νύφη τό
νερό; Κατά ποΐον τρόπον; Κάμνει και άλλας τυχόν προσφοράς εις τήν πηγήν ;

Παραδείγματα: Είς τί|ν Αιτωλίαν ή νύφη τήν Δευτέραν πηγαίνει εΐς τήν βρύ-
σιν καί τήν αλείψει μέ βούτυρον, ρίπτει δέ εΐς τό νερόν νομίσματα καί ψωμί.
Εις τήν Ήπειρον τήν νύφην συνοδεύουν κορίτσια μέ τραγούδια τήν τρίτην
ήμέραν καί, δσο νά φθάσουν εΐς τήν βρύσιν, ή νύφη χύνει εις τόν δρόμον νερό
άπό ένα μπρίκι. "Οταν φθάσουν έκεΐ, σπέρνει ρύζι γύρο) εϊς τήν βρύσιν καί
κατόπιν ρίπτει εις τό νερό τρία κομμάτια ψωμί. Κατόπιν γεμίζει τό μπρίκι της
νερό καί γυρίζει μέ κλαδιά κρανιάς εις τόν ώμον καί χύνει τοΰ πεθερού καί
τής πεθεράς της νά νιφί)οΰν. Εις τόν Ναίμονα ή νύφη τήν Πέμπτην τά χαράματα
«παίρνει ενα μικρό μαζί της καί πάει με τα μπακίρια σ' ένα πηγάδ' νά φέρ' νερό.
Γυρνάει τρεις φορές γύρω γύρω ατό πηγάδ' καί άφήν έκεΐ τό προζύμ που έκα-
ναν τό Σάββατο σπίτι της, πριν τήν πλέξουν. Τόν παλιό καιρό πήγαινε στή Μά-
λασσα καί πετούσε τό προζύμ μέσ στή Μάλασσα». Εΐς τοΰ Σαρατσά τής Πυ-
λίας οί συνοδεύοντες τήν νύφην φορούν κάποιο άπό τά ρουχικά της καί τρέχουν
«άλλος μέ κουδούνια καί άλλος μέ μαγκούρες σάν τραγιά καί σάν τσοπάνοι !».

2. — Ποΐαι πράξεις έπακολουθοΰν μετά τήν έπιστροφήν τής συνοδείας εΐς
τήν οίκίαν; Π.χ. εις τό Άλμαλί τών Μαλγάρων ή νύφη ραντίζει τό σπίτι μέ τό
νερό, πού φέρνει άπό τήν βρύσιν, χιννουσα έξ αύτοΰ καί εις τάς τέσσαρας γωνίας
τοΰ σπιτιού. Κατόπιν ή νουνά δίδει ρόκα καί βαμβάκι εΐς τήν νύφην, ή όποία
κάθεται κάτω άπό τήν μεσοδόκην τοΰ σπιτιού καί γνέθει τρεις κλωστές· άμα τις
γνέση, πετά τή ρόκα έπάνω άπό τή μεσοδόκη· αν ή κλωστή δέν κοπή, τό άντρό-
γυνο θά ζήση πολλά χρόνια. Υπάρχει άλλοΰ ή συνήθεια αύτή ; Εις τήν Με-
σημβρίαν ή έπίσκεψις εΐς τήν βρύσιν έγίνετο τήν Πέμπτην. "Υστερα «<5 σύάε-
κνος Μανά πάρ ένα ζευγάρ' κακάβια κ' ήΜελ' 'ά τά γ ε μία μέ γέννημα καί νά
προσκαλέσ' άή νύφ καί τό γαύρο καί τις τά έκανε δώρο μέ άή δοξάγα τς. Τό
γέννημα κείνο τό 'σπερνεν υστέρα γαύρος νά δούν τό τυχερό τς».

3. - Ποΰ ή έπίσκεψις εις τήν βρύσιν γίνεται καί τήν πρωΐαν τού Σαββάτου
καί τής Κυριακής πρό τής στέψεως καί μέ ποίαν συνοδείαν; Π.χ. είς τό Βογα-
τσικόν ή νύφη συνοδευομένη άπό κορίτσια καί γυναίκες πηγαίνει μέ τόν μπράτιμο
εΐς τήν βρύσιν, προσκυνάει τρεις φορές καί ρίχνει εις τό νερό άπό τό στόμα
της ένα νόμισμα, ενώ τά κορίτσια τραγουδοΰν: Βρύση μου, βρυσούλα μου, |
ήρΜα πρωΐ, τό πρωινό, | νά πάρω κρύο κρυό νερό, | νά πάω απίτ τή μάννα μου
καί τόν πατέρα μου, | γιατί κόμα σήμερα είμαι ατή μάννα μου | καί στόν πα-
τέρα μον, I νά τονς δροσίσο) κτλ.
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ε') Τό νίψιμον τών ποδιών.

Είς Ρεΐσδερε «ή νύφη τήν Δευτέραν μέ μια άπό τις κουνιάδες ή τις συν-
νυφάδες της γυρίζει όλα τά σπίτια τών συγγενών τού γαμπρού κα! τούς πλένει
τά πόδια κα! τούς χαρίζει άπό ένα ζεύγος κάλτσες, τις όποιες κα! τούς φορεί». Ε'ις
τήν Χαλδίαν Πόντου τά ποδαρονεψίματα έγίνοντο τήν Τετάρτην ή τήν Πέμπτην.

Τ') Γα πιοτρόφια {πστόφια, πιοτροφίκια, γυρίσματα, γαμπροκάλεσμαν κλπ.)

Ποίαν ήμέραν ή νύφη επιστρέφει εις τό πατρικό της σπίτι κα! μέ ποίαν
συνοδείαν καί ποία τραγούδια; Πόσον διαρκεί ή παραμονή της εκεί κα! ποΐαι
αί σχετικά! έθιμοτυπίαι; Π.χ. εις τήν Σιάτισταν τήν Τρίτην βράδυ συνοδεία άπό
τούς σπιτικούς τού γαμβροΰ έκκινεΐ μέ τά όργανα πρός τό σπίτι τής νύφης καί
μέ τραγούδια : "Εβγα, μάννα και πεθερά, νά δεχτής τά νιόγαμπρα' υποδοχή, δεΐ-
πνον κλπ. 'Εκεί οί νεόνυμφοι παραμένουν έ'ως τό Σάββατον βράδυ. Είς τόν Σκο-
πόν τήν Παρασκευήν τό άπόγευμα ή προξενήτρα παραλαμβάνει τήν νύφην κα!
τήν οδηγεί εΐς τό πατρικό της, ό δέ γαμβρός έρχεται μέ τούς γονείς του τό βράδυ.
Πού προσέχουν ν'άποτελή ή συνοδεία περιττόν άρυθμόν (3, δ, 7 κέ.); Είς τό
Λοζέτσι 'Ηπείρου ή μάννα δίνει στήν κόρη της, όταν φεύγη, μιά μαύρη κόττα
γιά νά 'χη καλή τύχη (πρβλ. τήν παροιμίαν : «μαύρη κόττα άσπρη μοίρα»),

ζ') Τό πρώτον μετά τόν γάμον λουτρόν.

Πότε γίνεται κα! μέ ποίαν συνοδείαν κα! τάξιν ; Π.χ. εΐς τήν Σινώπην ή
παρανύφισαα τό πρώτον Σάββατον ώδηγοΰσε τήν νύφην είς τό λουτρόν κρα-
τώντας ένα κερί άναμμένο. Είς τό Βογατσικόν ή νύφη τρία Σάββατα, τό άπό-
γευμα, πηγαίνει εΐς τήν μητέρα της καί λούζεται. Εις τήν 'Απόλλωνιάδα Πρού-
σης έωρτάζοντο οί σαράντα τοΰ λουτρού.

η') Ό άντιγαμος ή ή άντίχαρα (τά γιομίσια (Σιάτιστα), τά σιργιανίσματα
(Βογατσικόν), τά έφτά (Πόντος), τά δχτώμερα ('Αθήναι), ή άντίχαρα (Λήμνος).

Είς τί συνίσταται κα! πότε γίνεται ό άντίγαμος; Π.χ. εΐς τήν Κύζικον τήν
πρώτην Κυριακήν μετά τόν γάμον οί νεόνυμφοι πηγαίνουν εΐς τήν έκκλησίαν,
ό δέ Ιερεύς εις τό τέλος τής λειτουργίας τούς διαβάζει μίαν εύχήν διά νά
έξέλθουν άπό τήν έκκλησίαν, «πρέπει νά ρίξουν παράδες είς τό κόκκινο ζουνάρι,
που κρατούν στήν πόρτα δυο παλληκάρια». Κατόπιν κάνουν έπισκέψεις είς συγγε-
νικά καί φιλικά σπίτια. Εις τήν Λήμνον οί νεόνυμφοι πηγαίνουν εΐς τήν έκ-
κλησίαν συνοδευόμενοι άπό τόν κουμπάρον κα! βαδίζοντες δλο δεξιά. Εΐς τό Λο-
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ζέτσι (Ήπ.) ό επίτροπος τής έκκλησίας προσφέρει είς τον γαμβρόν και τήν νύφην
άπό ένα φιόρο.

θ') Προλήψεις καί δεισιδαίμονες συνήθειαι τής πρώτης έβδομάδος ή
τών πρώτων 40 ημερών, σχετικαί μέ τούς νεονύμφους.

Παραδείγματα : Εις πολλά μέρη ή νύφη καθ' όλην τήν έβδομάδα δέν σκου-
πίζει, ό γαμβρός δέν βγαίνει άπό τό σπίτι (Ύδρα).— Πότε ή νύφη άρχίζει τις
δουλειές ; Ε'ις τό Βλαχώρι Ήπ. εύθύς τήν έπομένην τοϋ γάμου «πάει με τήν πεθερά
και ζαλώνεται το μεγαλύτερο ζαλίκι, πού μπορεί». — "Αν δύο γάμοι γίνουν συγ-
χρόνως, δέν πρέπει ή μία νύφη νά ΐδή τήν άλλην, πριν περάσουν οκτώ (Γιάνι-
τσα Καλαμών) ή 40 ήμέραι (Σίφνος). Άν τυχόν συναντηθούν, σκεπάζουν τό πρό-
σωπον των μέ μαντήλι και ασπάζονται ή μία τήν άλλην λέγουσαι : Νά χαίρεσαι
τόν άντρα σον κ' εγώ τόν εδικόν μου. Ε'ις τήν Α'ιτωλίαν ή νεοπαντρεμένη επί
40 ημέρας «δεν πάει ν' άλεση ατό μύλο». Ε'ις τά Άγραφα ή νύφη «έως τις σα-
ράντα πηγαίνοντας γιά νερό μέ τή βαρέλλα, περνάει κάθε φορά άπό τήν έκκλη-
σιά καί προσκυνάει». Ε'ις τήν Λήμνον ό γαμβρός δέν βγαίνει έξω τήν Τρίτη,
γιατί είναι κατσποδιασμένος (= γρουσούζης). Ό γαμβρός δέν πρέπει νά χύση
νερό έξω άπό τό σπίτι τήν νύκτα ούτε νά δώση άπάντησιν, άν άκούση τήν νύ-
κτα τό ό'νομά του (Πόντος) κλ.

ι') Προλήψεις καί συνήθειαι, άφορώσαι τούς νεοννμφους καθ' ό'λην
τήν διάρκειαν τοϋ έ'τους.

Π.χ. ή νύφη νά μήν ιδή άλλη νύφη ή λείψανο και νά μή βαφτίση παιδί,
πριν χρονιάση. Εις τό Βογατσικόν «προτού χρονίση ή νύφη, δέν βάζουν κλώσσα,
δέν φυτεύουν λουλούδια καί δέν κάνουν κουκούλια, γιατί χάνεται ή ευτυχία τοϋ
σπιτιού». Εις χωρία τινά τής 'Ηπείρου οί νυφάδες τοϋ έτους μαζεύονται τό
Σάββατον τού Λαζάρου καί ξεκινούν μέ τραγούδια διά τό βουνόν, όπου μα-
ζεύουν βάγια διά τήν έκκλησίαν κατά τήν έπιστροφήν των «τις χτυπούν με βάγια
έπευχόμενοι μέ γειά». Καί τό μεσημέρι τής Λαμπρής οί νύφες άλλάζουν πασκαλιά
μέ τή μάννα τους καί τή νουνά τους (Λοζέτσι Ηπείρου). Είς τήν Άράχοβαν ΙΙαρ-
νασσ. οί νιόπαντρες γυναίκες τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων τηρούν άργίαν,
«γιατί κοιλοπονάει ή Παναγία, καθώς καί τού άγίου Ευθυμίου, γιατί:

τ' άγιο Θυμιοϋ θυμήσου με, κλήρα γιά να α άφήσω».

Εις τήν Άγχίαλον συνήθιζον τήν έορτήν τού Προδρόμου (7 Ίαν.) νά ρίπτουν
τούς νεονύμφους είς τήν θάλασσαν, τάς δέ νεονύμφους γυναίκας νά βρέχουν μέ
θαλασσινό νερό «γιά γερωσύν». Ποΐαι αί σχετικαί συνήθειαι άλλού;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗΝ

Α ' Τά πρό της τελευτής.

α') Προγνωστικά τον θανάτου κατά τάς άντιλήψεις τοϋ λαον.

1. — Προμηνύματα εκ τών πτηνών ή άλλων ζφων.

Ποίων ζώων αί φωναί θεωρούνται κακός οιωνός ; Τί λέγουν καί τί κάμνουν,
διά ν' άποτρέψουν τό κακόν ; Π.χ. είς τήν Κομοτηνήν, όταν φιονάζη ή κουκουβά-
για λέγουν τρεις φορές :

"Οσα ρέματα περνάς,
μαύρο αίμα νά ξερνάς'
■ψαλίδι στήν ουρά σον,
κόκκαλο στό λαιμό οον,

και φτοϋν τρεις φορές. Εξετάζουν καί πόσες φορές θά φωνάξη ή κουκουβά-
για ; Π. χ. κατά τούς Κρήτας, «αν φωνάξη ή ζάρα μιά φωνή στή στέγη τοϋ
αρρώστου, &ά πε&άνη», κατά τούς Κεφαλλήνας, άν φωνάξη 1, 3, 5 φορές, είναι
καλός οιωνός, άν φωνάξη 2 ή 4 φορές, κακός. Τί λέγουν καί τί κάμνουν, όταν
ούρλιάζη δ σκύλος ή λαλή ή κόττα σάν κόκορας ;

Ποιον είναι τό κοινόν ό'νομα τής κουκουβάγιας κατά τόπους; Π.χ. χαρο-
πούλι ('Αράχοβα Ιίαρν.), νεκροπούλι (Νάξος), στριγγλοπούλι (Ζάκυνθ., Κεφαλλ.),
κακοπονλι (Κεφ.) καόνι (Κύθηρα).

2. —Έξ έξηγήσεως ονείρων.

Παραδείγματα : Άν ίδή κανείς, ότι καίεται ό καβαλλάρης, δηλ. τό κορυ-
φαϊον ξύλον τής οικίας, σημαίνει, ότι θ* άποθάνη ό νοικοκύρης. «Άν γυνή ΐδη
καθ' ύπνους, ότι έκουρεύθη, θ' άποθάνη ό σύζυγος της».

3.-Έξ ώρισμένων κινήσεων ή έκφράσεων τού άσθενούς.

Π.χ. είς τό Λασήθι «άμα ό άρρωστος άν ε μαζών ει τα ρούχα τον, καταλα-
βαίνοννε πώς &ά πε&άνη». Είς τόν Άπόσκεπον τής Καστορίας «όταν τον βαριά
άσ&ενονς τύ αριστερό μάτι δακρύζη, σημαίνει, ότι κλαίει ή ψυχή τον και ϋά
πε&άνη». Εις τάς Κυδωνιάς πιστεύουν, ότι «τρεις ήμέρες (ή καί 10-15 ήμέρεε)
πρωτύτερα-ό άρρωστος χαροσκιάζεται, βλέπει τό Χάρο και σταματά τό μάτι."Αμα
τόν δη καλό, γελ^, άμα τόν δη άγριο, φοβάται και κλαίει».

4.-Έξ άλλων φαινομένων, παρατηρουμένων έπί τοΰ άσθενούς.

Π.χ. ε'ις τήν Άν. Κρήτην πιστεύουν, ότι «σε μερδικονς άν&ρώπονς, δντό
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σιμώνη ό θανατάς τως, άνοίγει το ψειριό ντως, δηλ. ενα μήνα, δυο μήνες, πέντε
μήνες παραμπρός γεμίζουνε ψείρες, συρμός' άλλάσαου τζοις τήν ταχινή κι αργά
είναι πάλι γεμάτοι. Tool μέρες άπου σιμώνει <5 θάνατος τως, χάνονται όλως διόλου
οί ψείρες». Ποΰ άλλοΰ πιστεύεται τοΰτο ή κάτι παρόμοιον;

5.-Ποίοι μαντεύουν τόν θάνατον; Π.χ. κατά τούς Κρήτας ό παπάς
τής ενορίας καί «αυτοί πού θωρούνε τσ' άποθαμένους» ξέρουν άν θά πεθάνη ή
οχι ό άνθρωπος, πριν ακόμη άρρωστήση. «Σαράντα μέρες πρωτύτερα τόνε βα-
στούνε οί άποθαμένοι καί τόνε γυρίζουνε. Δέν τό μολογοϋνε όμως, γιατί τρώνε
ξύλο άπό τα' άποθαμένους». Πού άλλοΰ υπάρχει ή πίστις αύτή ;

β ') Συγχώρησις. Ή ευχή πρός τά τέκνα καί τά κατ αυτήν.

Παραδείγματα: Είς τά ορεινά χωρία τής ΙΙυλίας «πριν κοινωνήοη ό παπάς
τόν άρρωστο, τόν άλλάζουν, τοϋ βάνουν τά καλά του. "Υστερα θά μαζωχτούν
παιδιά κι άγγόνια γύρω του νά τά σχωρέαη καί νά τους δώκη τήν ευκή. Θά τοΰ
φέρουν ενα λιοφτόκλαρο (κλαρί άπό έλιά) κ' ένα ποτήρι μέ νερό καί θά τό βουτιf
μέσα καί θά ρεντίζη τόν καθένανε σταυρωτά στό κεφάλι, όπως στόν αγιασμό, λέ-
γοντάς του: «Σχωρεμένος νά είσαι, τήν ευχή μου νά 'χης». Είς τήν Μύκονον, τήν
Κάρπαθον κ. ά. ό ετοιμοθάνατος τούς ραντίζει μέ νερό κι αλάτι, λέγοντας: ·Ώς
λειώνει τό αλάτι, νά λειώσουν οί κατάρες μου». Είς τάς Κυδωνιάς κ. ά. «άμα έχη
(ό ετοιμοθάνατος) κακή καρδιά μέ κανένα, τόν φωνάζουν καί κεΐνον νά αχωρε-
θοΰνε. Φέρνουνε υστέρα τόν παπά καί μεταλαβαίνει ό άρρωστος».

γ') Ή μετάληψις τοΰ έτοιμοθανάτου.

1.—Μέ ποίαν συνοδείαν καί τάξιν πηγαίνει ό ιερεύς, διά νά κοινωνήση τόν
άρρα)στον ; Κατά τόν Λασκαράτον « μέ αναμμένες τές λαμπάδες καί μέ μιά καμ-
πάνα, ποΰ τήν κουβαλούν μαζί καί τή σημαίνουν νεκρώσιμα». Ποΰ γίνεται τοΰτο;

2. — Τί κάμνουν, άν δέν προφθάσουν νά μεταλάβουν τόν άρρωστον ; Π.χ.
είς τά Κοτύωρα «τόν μεταλαβαίνουν οί σπιτικοί μέ τόν άγιασμό, πού έχουνε
φυλαγμένον άπό τήν ημέρα τών Φώτων». Είς τό Ρέθυμνον «όταν πεθάνη κά-
ποιος καί δέν προφθάσουν νά τόν μεταλάβουν, άμα τόν θάψουν, παίρνουν ένα
καντήλι άπό τήν εικόνα μπροστά καί τό χύνουνε σταυρωτά έπάνω του».

3.-Τί πιστεύουν διά τόν άνθρωπον, πού απέθανε άμετάλαβος ('ή άμεταλά-
βητος;) Γίνεται βρικόλακας; ή τί άλλο;

δ7) Τό ψυχορράγημα.

1. —Λέξεις καί έκφράσεις δηλοΰσαι, ότι ό ασθενής πνέει νά λοίσθια' π.χ.
ψυχομάχημα, ψυχομάχισμα (Κρήτη), άγκομαχητό (Μάνη), χαροπάλεμα (Κάρπα-



I 2 6 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

θος)' ό άρρωστος άγγελοσκιάζεται, ατένει τό μάτι (Κρήτη), άγγελοκρίνεται ή άγ-
γελοφοριέται (Μάνη), άγγελοκρούεται (Βλάστη Μακεδ.), βλέπει, είδε τόν άγγελο τον
(Καστ.), άγγελοκόβεται' έσήκωαε ρόχο (Λάστα Γορτ.), είναι στό ζύγι (Ήπειρ),
είναι έζνγος (Κύθηρα)' είναι ατά δύο (Σηλυβρία, Στενήμαχος), είναι στά δίχωτα
(Πόντος)' <5 δε'ινα γέρος έλαχτοκόπησε τό Χάρο (=τόν εκλώτσησε, διέφυγε) κτλ.

2.-Δοξασίαι σχετικαί μέ τό ψυχομάχημα. Διηγήσεις περί φοβερών όψεων,
τάς οποίας βλέπει ό ψυχορραγών. Χάρος, χαροπάλεμα. "Αγγελος, ψυχοστασία (ζύ-
γισμα τής ψυχής). "Αλλαι άόρατοι σκηναί, συμβαίνουσαι περί τήν κλίνην τοΰ
ασθενούς (Βλ. Έπ. ΛΑ 1940, σ. 44 κ. ε.).

Παραδείγματα: «ΙΙριν πε&άνη ό άρρωστος, αρχίζει νά τόνε τρανάη ό Χά-
ρος καί τότε γριλώνει τό μάτι τον» (Γρίζι Πυλίας). «'Οντό ψνχομαχή ό ά&ρωπος,
περνά άπό εφτά δικαστήρια, μά τό ύστερο είναι τό πιο δύσκολο. Έκειά άποφα-
σίζεται ποιός &ά κερδίση τήν ψυχή, ό δαίμονας γή ό άγγελος ('Αν. Κρήτη). «-'Οντά
ψνχομαχή ό ά&ρωπος, πάνε οι γι - άποθαμένοι καί τ σοι θωρεΐ ό άρρωστάρης
καί τώσε μιλεί καί τώσε γελά, μ άνέν τζοί μολογήαη, βονβαίνεται» (Άν. Κρήτη).
«"Αμα έχης καλή καρδιά, ξεψυχάς σάν τό πουλί (Καστόρια).

3.— Εις ποία αϊτια άποδίδεται ή παράτασις τής άγωνίας τοΰ θα-
νάτου; Τί κάμνουν, γιά νά άναπαντή ό άρρωστος γρηγορώτερα; Παραδείγματα:

1 ον «Αέ βγαίνει ή ψυχή ένός, που έχει κατάρα άπό γονικά. Τόν ραντί-
ζουν μέ νερό, πδχει αλάτι μέσα λειωμένο, καί λένε : Θέ μ, λέονσέ τουν, νά γεν'
νιρό κι άλάτι ή κατάρα πδχ'!"Εται ξεψυχάει» (Άΐτω^α)·

2ον «Αν άδικη σε κανένα καί τυχαίνη νά είναι πεθαμένος, παίρνουν ένα
κομμάτι άπό τό ρούχο του, τό καίνε καί καπνίζουν μ' αυτό τόν άρρωστο» (Κυκλάδ.).

30ν «"Αμα ένας εχ' κάψ' ζ'γό (ζυγό), δέ βγαίν ή ψ'χή τ'. Τότε βάζουν ένα
κομμάτ' ζ'γό κάτ άπ' τό μαξ'λάρ' τ' (Λήμνος, Λέσβος), ή κάτω άπό τό κρεββάτι
τον (Κίμωλος), ή άκκουμπουν τό ζυγό πάνω στον άρρωστο (Σκϋρος) ή τοΰ βά-
νουν τύ ζυγό ατό λαιμό, γιατί έχει κατάρα (Σέριφος ) "Ετσι βγαίνει ή ψνχή τον*.
'Ομοίως «άπ τό ώμο τό μετάξ' (πριν τό ψήσ'ς) δέ gàv' νά ράψ ς, γιατί δέν
ξεψυχάς' γιά νά ξεψ'χήσ, θά τ θέα ς στό προσκέφαλο ωμό μετάξ'» (Λέσβο;)

4ον «Όποιος ξεστραλικώνει (= βγάζει τά στραλίκια, δηλ. τις πέτρες που
χωρίζουν τά σιίνορα) δέν ξεψυχά' γιά νά ξεψυχήση, τον βάνουν κάτω άπ τό μα-
ξιλάρι ένα κομμάτι ατραλίκι καί ξεψυχά (Δυτ. Κρήτη).

Ôov «"Αμα ό άρρωστος περι μένη κανένα ξενιτεμένο, άργεΐ νά ξεψυχήση '
τότε τού δίνουμε τή φωτογραφία του ή τοϋ ρίχνουμε ένα ρούχο τοϋ ξενιτεμέ-
νου έπάνω του». "Αν τό πρόσωπον αυτό είναι μεν παρόν, άλλά δέν ημπορεί νά
ύποστή ψυχικά; συγκινήσεις, τότε παίρνει μέ τήν παλάμην τρεις φοράς νερό
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και τό χύνει είς ενα ποτήρι' αυτό δίδεται ε'ις τόν ψΐ'χορραγοϋντα (Άδριαν.).

βον «'Όταν κάνεις ξεψυχά και οί γύρω του κλαίνε, τυραννιέται ή ψυχή τον
γι αυτό βγάζουν τή μάννα έξω απ το δωμάτιο τοΰ άρρωστου». Πρβ. τήν φράσιν :
αυτός τραύαγε άπό χτες, άλλα τόν άντισκόψανε (= έμποδίσανε) (Καλάβρυτα).

7ον «."Οποιος άκουσε τό ψαλτήρι (δηλ. τήν εύχήν διά ψυχορραγοΰντα)
δέν ξεψυχά, άν δεν τοΰ τό διαβάσουνε» (πολλαχοΰ).

8ον «Καμιά φορά λείπεται ζάλα (= δέν έχει κάμει δσα βήματα χρειάζε-
ται) και γι αυτό τυραννάται' τότε τόνε σηκώνουνε και περπατέϊ λίγο καί 'πομένει
σάν τό πουλάκι» (Κρήτη).

4.—Άλλαι πράξεις ή μαγγανείαι πρός άνακούφισιν τής άγωνίας
τοϋ θνήσκοντος. Π.χ. γυρίζουν τόν ψυχορραγοΰντα κατά ήλιου (Καστόρια),
άνετολικά (Λασήθι) ή νεκρικά (μέ τήν κεφαλήν πρός δυσμάς) (Σύμη)' λύουν τούς
κόμβους τών ένδυμάτων ή τής μανδήλας του, τήν ζώνην του κλ., βγάζουν τά
καρφιά άπό τούς μανδάλους τών θυρών (Χίος) κλ. Εις τήν Κύπρον «άμα εννοή-
σουν, ότι ό ασθενής αποθνήσκει, καταβιβάζουν αυτόν καταγής και θέτουν
επί απλού σακκίου». Πού άλλού γίνεται τούτο και ποία ή διδομένη έξήγησις ;
Είς τήν Καστορίαν «τοΰ δίνουν κρασί καί λάδι, γιά νά μαλακιόαουν τά μέσα τον».

5.-'Επικλήσεις άγίων, π.χ. τού Άγ. 'Ελευθερίου έν Κοτυώροις : "Αε
Αευτέρ'ι-μ', γιά δός γιά επαρ' (=ή δώσε ή πάρε).

6.-Άνάγνωσις ευχής. «Παρακαλοΰν τόν παπά νά τόν διαβάα' γιά νά
πεθάν'» (Άδριαν ). Ποία ή ευχή αύτη καί πώς λέγεται κοινώς ; ΓΙοϊα τά έθιζό-
μενα κατ'αύτήν ; ΓΙ. χ. Ψυχορραοΰσα (Κύθνος), ψ'χολαλοΰσα (Λήμνος), ψ'χολο-
γοΰσα (Λέσβ. Μάδυτος), άναπαψιμάρι, (Ζάκυνθος), παραατάαιμο (Λασήθι), άγγε-
λοδιάβααη (Θράκη), ελευτεροχάρτ (Κοτύωρα) κλ. Είς τό Βλαχώρι "Ηπείρου «δ
παπάς τοΰ διαβάζει τό τετραβάγγελο καί τό ψαλτήρι' κατόπιν βγάζει τό παπού-
τσι τον καί τόν πατά στό μέτωπο, ατό στήθος καί στήν κοιλιά».

7.-"Αλλαι ένέργειαι τών οικείων κατά τό ψυχορράγημα. Π.χ. είς τήν
Καστορίαν «άνάβουν κερί καί τό δίνουν νά τό κρατάς, γιά νά φωτίζεται ή ψυχή
του, ποΰ θά βάδιση». Είς τάς Καρυάς Καβακλί «συγγενής τις ή φίλος λαμβάνει
τόν ψυχορραγοΰντα επί τών γονάτων, έως δτου παραδώση τό πνεύμα, κρατών
λαμπάδα άνημμένην».

ε') Πρόσκληαις τοΰ Θανάτου.

Ένέργειαι άποβλέπουσαι είς τήν άπαλλαγήν έκ τοϋ βίου. Αναφέρεται ότι
είς τήν Άδριανούπολιν, άμα γηράσουν πολύ, «βγάζουν τό ταιαμπέρι τς ή τον φέσι
τς άπου πάν' άπ' τούν μπατζά (καπνοδόχην), γιά νά τις δγή ή Θιός κι νά τις πάρ\.
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Β'. Τα μετά τήν τελευτήν.

α') Λέξεις, έκφράαεις καί παροιμίαι σχετικοί μέ τήν τελευτήν. Π.χ. εμεινε,
έβούλωσε, μας άφησεν υγείες, πάει στή συχώρεση, τό 'πιε τό ποτήρι τον, σώθ'κε
τό λάδι του, τό 'φαγε τό ψωμί τον, εγλύτωσε, ύπνωσε (Άνακοϋ Καππ.) κτλ.
Κατάραι: π.χ. Νά τόν γράψοννε στό βήσσαλο (Κύμη) κτλ.

β') Αί πρώται μετά τήν έκπνοήν ένέργειαι τών οικείων.

1.-'Αναγγελία τοϋ θανάτου διά γοερών κραυγών. Π.χ. ε'ις τήν Σύμην «αί
έν τή οίκίςι του θανόντος παρευρεθεΐσαι συγγενείς καί φίλαι γυναίκες, λυσίκομοι
καί τά στήί)η τύπτουσαι εξέρχονται έπί τοϋ δώματος ή τοϋ έξώστου τής οικίας
καί διά γοερών θρηνολογιών διαδίδουσι τήν εΐδησιν τοϋ δυστυχήματος». Έν Καρ-
πάθψ «μόλις άποθάνη ό άνθρωπος, οί παριστάμενοι συγγενείς σύρνου τό μονό-
φωνο, δηλ. έκβάλλουν γοεράς κραυγάς καί ό κόσμος λαμβάνων εΐδησιν τρέχει εις
το σπίτι τού πένθους». 'Ομοίως ε'ις τήν Χίον. Πρβλ. τήν φράσιν τών Σαμοθρα-
κών «'Απόψι τά μισάννχτα γαργαρίξαν,. έπί τών άγριων κραυγών, τάς οποίας
έκβάλλουν έξερχόμεναι εις τήν θύραν οί συγγενείς τοϋ νεωστί άποθανόντος, όπως
άναγγείλουν τόν θάνατον εις τούς συγχωριανούς των».

2.-"Ανοιγμα τών παραθύρων καί τών θυρών. Διά ποίαν αίτίαν γί-
νεται τούτο; Π.χ. είς τήν Σύμην «ίνα μή κατακλεισθή ό άγγελος». Ποϋ του-
ναντίον κλείονται θ ύ ρ α ι καί παράθυρα και διά ποΐον σκοπόν ; Π.χ. εΐς τήν
Στρωμίνιανην Ναυπακτίας «άμα πεθάνη κανένας, βουλώνουν καλά πόρτες καί
παράθυρα, γιά νά μή βγή όξω ό Χάρος. Τότε ενας σπιτικός φωνάζει : Χάρο,
άφ το (τό παιδί, τόν γέροντα). Ποϋ τό πάς ; Τό επαναλαμβάνει πολλή ώρα, γιά
ν' άκούοη ό Χάρος, μήπως καί τ' άφήστ], καί γιά νά μή τολμήση άλλη φορά νά
πάρη κανένα άπό τό σπίτι». Εΐς τήν Μάνην «κλείοντες τούς οφθαλμούς τοϋ νε-
κρού κλείουσι συγχρόνως τά παράθυρα καί τήν θύραν, έως ου έλθη ό ιερεύς καί
άναγνώση τήν εύχήν, τήν λεγομένην ψυχαμπόλησιν».

3.-"Αλλ αι ενεργειαι τών οικείων. Π.χ. «Μόλις ξεψυχήση άνθρωπος,
τόν γνρνοϋν αντήλια, τό πρόσωπο νά βλέπη τόν ήλιο, άνοίγονν όλα τά παράθυρα
καί τις πόρτες, άνάφτουν κερί πάν' άπ' τό κεφάλι τον καί θυμιάζουν με θυμιατό
ή με κεραμίδα τοϋ σπιτιοϋ (Τσανδώ). Είς τήν Άν. Κρήτην «χύνουν άμέσως τό
νερό τοϋ σταμνιοϋ καί πάνε καί φέρνουνε άλλο, γιατί στό νερό πού είχε τό στα-
μνί ήπλυνεν δ άγγελος τό σπαθί ντον, υ ντον ήσφαξε τόν άποθαμένο». Πολλαχοϋ
σκεπάζουν ή άντιστρέφουν τόν καθρέπτην κλ.
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γ') ΑΙ πρώται περιποιήσεις τοϋ νεκροϋ.

1.-Τό κλείσιμο τών ματιών και τον στόματος. Ποιος κλείνει τά μά-
τια καί τό στόμα τοϋ αποθανόντος ; Ία παιδιά του η άλλος χάνεις χαί χατά ποίον
τρόπον; Π.χ. είς τήν 'Ανατ. Κρήτην «σαλιώνονν τά δνό μεγάλα δάχτυλα, ακύ-
βονν χάμαι στή γή, τά τρίβονν στό χώμα καί λή· : Τον τ ή γής πού σ έθρεψε,
τούτη θά σέ φάη. Κατόπι μ' έκεινα τά δάχτυλα τόν καλύβγονν», δηλ. τοϋ κλεί-
νουν τά μάτια. - Περιδένονται αί σια/όνες τοΰ νεχροΰ διά μανδηλίου ;

2. - Διά ποΐον σκοπόν γίνεται τό κλείσιμο τών ματιών ; Ποία ή πρόληψις,
άν τυχόν δέν κλείσουν καλά τά μάτια τοϋ νεκροϋ ;

3.-Σχηματισμός τοϋ λειψάνου. Φροντίς νάτεντωθή δ νεκρός, έφ* δσον
είναι ζεστός : νά ίσιώσονν τά πόδια του, và σταυρωθούν τά χέρια του, và πάρη
τό σχήμα του τό λείψανο.

δ') Δοϋοις, άλειψις, σαβάνωμα.

1.-ΙΙοΐος έκδΰει, λοϋει καί σαβανώνει τόν νεκρόν; Κανείς έχ τών οίκείων
ή ξένη γυναίκα ; Πώς προσονομάζεται αύτη ; (π.χ. άλλάχτρια, νεκραλλάχτρια, αα-
βανώτρα, λαζαρώτρα).

Πώς έκδύεται ό νεκρός; Π.χ. είς ιήν Κίον τής Βιθυνίας «άμα ξεψυ-
χούσε, τοϋ σκίζαμε τά ρούχα (μέ τό χέρι, όχι μέ ψαλίδι) και τά ρίχταμε ατή
ιθάλασσα». Εις τάς Κυδωνιάς «τά νεκρόρρουχα τά 'σκίζε ή νεκραλλάχτρια καί τά
'βγάζε όχι άπ' το κεφάλι, άλλά άποκάτω' τά 'παιρνεν ή νεκραλλάχτρια». Είς τήν
Νάξον «τών πεθαμένων τά ρούχα τά βγάζοννε βιάστικα καί τά βγάζοννε άνάποδα».

2.-Πώς γίνεται ή λοϋσις τοΰ νεκροϋ; Μέ νερό ή μέ κρασί ή μέ ξίδι;
Είς τήν Ζάκυνθον τό νερό τό βράζουν μέ φύλλα λεμονέας ή πορτοκαλέας καί μέ
άλλα μυρωδικά χόρτα. - Πλύνεται δλον τό σώμα ή μόνον τό πρόσωπον τοΰ νε-
κροϋ; ή άπλώς έπιχρίονται ώρισμένα μέρη τοϋ σώματος του; Πού άπορρίπτεται
τό δοχεΐον μέ τό κρασί ή τό νερό ;

Παραδείγματα : Εις τήν 'Ανατ. Κρήτην *πλννονν δλο τό σώμα μέ μιάν
άσπρη πετσέτα, πού τήν βοντοϋν στό κρασί. Μέσα στό κρασί έχουνε βάλει καί
μερικές σταγόνες λάδι. Αεκανίδα καί πετσέτα τά ρίχτουν μέσα στον τάφο, όταν
τόν θάψουν». Είς τήν 'Ανασελίτσαν «βουτούν ένα κομμάτι βαμπάκι μέσα σέ
κρασί και τόν πλύνουν τό πρόσωπο». Είς τάς Κυδωνιάς ή άλλάχτρια «τοΰ κάνει
σταυρό μέ κρασί, μέ λάδι στήν πλάτη, στό στήθος, ατά χέρια καί στά πόδια. Τό
κουπάκι, πού έχει τό κρασί καί τό λάδι, τό πετούν στή θάλασσα».

3. - Σάβανον (άνεβόλι (Κρήτη), μνζαρον, (Κύπρος). Σαβάνωμα, σαβανωτής.
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Τί ύφασμα μεταχειρίζονται διά σάβανον και πώς γίνεται τό σαβάνωμα ;

Παραδείγματα : Είς τήν Σέριφον «ή ααβανώτρα παίρνει τρεις πήχες αμε-
ρικάνικο παννι, το διπλώνει σε δυο καί μέ τό κερί, που καίει στο κεφάλι τον νε-
κρού, το καίει στή μέση καί κάνει τήν τρύπα που θά περάση τό κεφάλι τον
(Ανοίγει λαιμονδιά). Ψαλίδιδέν επιτρέπεται». Καί εΐς τήν Καστορίαν «στό σά-
βανο δέν βάζονν ποτέ ψαλίδι· τό σκίζουν μέ τό χέρι, άφοϋ κάμουν αρχή με δυο
πέτρες' βάζουν τή μιά άποκάτω καί μέ τήν Άλλη χτυπούν καί κάνουν άρχή, για
νά κοπή τό παννι. "Οταν τόν σηκώσουν, έκεΐ πού είχαν τόν νεκρό Αφήνουν τις
δυο πέτρες καί ψωμί."Οταν γυρίσουν άπ'τό θάψιμο, παίρνουν τά ρούχα, πού ήταν
ξαπλωμένος ό νεκρός, καί τά πετούν, καθώς καί τις πέτρες καί τό ψωμί». Εις
τάς Κυδωνιάς «τό σάβανο είναι Από κάμποτ παννι. Κόβουμε λουρίδες άπό τά
πλάγια τοϋ σάβανου καί τό δένουμε μέ μιά θελιά. /Ιέ δένουμε κόμπο, γιατί
δένεται δ νεκρός καί δέ λειώνει."Ο,τι νά τόν ράψης έκείνη τήν ημέρα τόν νεκρό,
κόμπο δέν κάνουμε». Καί είς τήν Κρήτην «τόνε δένόννε (τόν νεκρό) στή μέση
μέ λονρίδες, πού σκίζοννε άπό τά άκρα άπό τ' Ανεβόλι. Άπό αντό κόβουνε λου-
ρίδες καί δένουνε τά χέρια καί τά πόδια. Τώρα οι πιο πολλοί τά όένονν μέ κορ-
δέλλες». Είς τήν Κΰπρον δένουν χείρας καί πόδας τοϋ νεκροΰ δια καννάβιδος.
Είς τήν Κορώνην θεωρούν μνστήριο νά δώκη κανείς σάβανο γιά ξένον τρεις
πήχες παννι. Άλλά οί γέροι τό 'χουν τό σαβανό τονς έτοιμο στήν κασσέλλα τονς.
'Υπάρχει ή συνήθεια νά προσφέρη τό ύφασμα διά τό σάβανον δποια έχει παννι
στόν άργαλειό ;

ε') "Ενδυοις καί στολισμός. Στέφανοι καί Άνθη. Νεκρικός δακτύλιος.

l.-Ποία ενδύματα ένδΰουν τόν νεκρόν καί μέ ποίαν λέξιν τά διακρίνουν;
(π.χ. νεκρικάτα (Αράχοβα), θανατίκια (Καλάβρυτα), χωμαΐσο, τό πουκάμισο, πού
έχουνε γιά τό θάνατο (Λιανοκλάδι). Πώς στολίζουν τόν νεκρόν, άν είναι νέος ή
γέρων, άγαμος ή έγγαμος ;

Παραδείγματα: Εΐς τήν Πυλίαν κ. ά. «οί γέροι έχουν άφόρηγη άλλαξά,
πού τήν φυλάνε γι' αυτή τή δουλειά (δηλ. γιά νά ταξιδέψη μέ δανια δ νεκρό?
στόν κάτω κόσμο). "Jv είναι καμιά νιόννφη, τής φορούνε τά νυφιάτικά της».
Εις τό Ίνναχώριον τής Κρήτης «τοϋ βάνουν τό σάβανο καί άπέξω τοϋ βάνουν
άφόρετα που ή τά 'χα Ιπίτηδες ραμμένα πρωτύτερα ή τοϋ τά ράβουν έκείνη τήν
ώρα- τή βελόνα πού τά ράβουν, τήν καρφώνουνε σ ένα μαξιλάρι γεμάτο νεραν-
τζόφυλλα καί τήν παίρνουν ο! πεθαμένοι μαζί των·>. Εις τήν Σέριφον «τοϋ βάζουν
τά άλλα ρούχα, άλλά δέν τά κουμπώνουν, γιά νά μπορή νά πετά στόν ουρανό».

Είς τήν Σπάρτην «άμα είναι άνύπαντρος, τοϋ βάζομε στεφάνι ννφιάτικο·
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»

Τον τό φέρνει ό νονός. "Αν είναι παντρεμένος, τον βάζομε τά στεφάνια τον γά-
μον τον. "Οποιος έρθη κρατάει λουλούδια και τά βάζει έπάνω στήν κάσσα». Είς
τήν Λάσταν Γορτυνίας «τον βάζονν στό κεφάλι στεφάνι άπό κλήμα, τριγυρισμένο
μέ άσπρο χαρτί, άν ό πεθαμένος είναι άνύπαντρος». Είς το Λιβύσσιον, αν ό
νεκρός ήτο νέος οίγαμος, «ηδοντο γαμήλια ςίσματα».

Μέ ποία άνθη στολίζουν κατ' έξοχήν τόν νεκρόν ; Π.χ. ε'ις τήν Νάξον τόν
στολίζουν μέ βασιλικό" «τόν βασιλικό ποτέ δέν τόν μεταχειρίζονται σέ γάμο».

2. - Νεκροπάποντσα. Εις τήν Αίτωλίαν «τοΰ φορούν καινούργια παπούτσια
χωρίς πρόκες, γιά νά μήν εχη βάρος τό σώμα». Γενικώς τά παπούτσια (ή οί
παντόφλες) είναι απαραίτητα «γιατί τόν κόσμο, πού γνρ'σε, θά τόν γνρίσ πάλε'
δέν κάν' νά 'ναι άξπόλ'τονς, νά πατή στ1 άγκάθια».

ο. - Δεισιδαί μονές συνήθειαι κατά τό άλλαγμα τοϋ νεκροϋ. Π.χ.
«Όσες θά βοηθήσουν ατό άλλαγμα παίρνουν νερό και πλύνουν τά χέρια τους'
κατόπιν τόν ραντίζουν καί λ.ένε : Χαλάλι ο,τι σ' έκανα, καί τοΰ βάζουν τά ρούχα»
(Κυδωνίαι). Εις τόν Σκοπόν τής Θράκης αί γυναίκες, πού έλαβαν μέρος στό άλ-
λαγμα τοϋ νεκροϋ, κόβουν άπό τό σάβανον ένα τετράγωνον τεμάχιον, τό όποιον
κατόπιν ράπτουν έπί τού χιτώνος των, γιά νά μή τρέμουν τά χέρια τους. Είς
τήν "Ιμβρον «κόβουν στή μέση μιά λειτουργιά ζεστή και βάζουν τ à δάχτνλά τους,
τά νύχια τους, μέσα δσες έπιασαν τό νεκρό».

ς·') Ή ευχή καί τά κατ αυτήν τελούμενα.

Π.χ. είς τήν Κρήτην« άφοΰ άνεβολιάσουν (= σαβανώσουν) καί άλλάξουν τόν
νεκρόν, έρχεται ό παπάς καί διαβάζει τό συχωρετικό, γιά ν' άναπαύση ό Θεός
τήν ψυχή τον. Τότε χυνοννε τό νερό πού έχει τό σταμνί τοΰ σπιτιού καί πάνε
στή βρύση καί φέρνουνε άλλο, γιατί στό νερό αυτό έπλυνεν ό άγγελος τύ σπαθί
του, σάν έσφαξε τόν άποθαμένο». Εις τήν Άράχοβαν Παρνασσ. «όταν διαβάση
ό παπάς τό νεκρό, σπάζουν έκεΐ έμπρός ένα πιάτο».

Ποίοι οφείλουν νά παρευρίσκωνται κατά τήν άνάγνωσιν τής ευχής; Τί κά-
μνουν, άν έξ άνάγκης άπουσιάση κανείς κατά τήν άνάγνωσιν ταύτης;

ζ') Τό άγγελμα τοϋ θανάτου (τό διαλάλημα).

Πώς έγίνετο τούτο άλλοτε καί πώς σήμερον ; Π. χ. Εις τήν Τσανδώ Θρά-
κης «ό καντηλανάφτης έγύριζε τό χωριό καί διαλαλούσε : ό άοίδιμος .... απέθανε
καί νά ορίσετε εις τήν κηδείαν του». Εις τήν Σπάρτην, όταν άναγγέλλουν τόν
θάνατον τίνος λέγουν : Χαρά τό σπίτι σας, ό τάδε πέθανε». Είς τήν Άγχίαλον
ό κράχτης κρατών ξύλινον κρόταλον περιήρχετο τούς δρόμους κρούων αυτό.
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η') Ή πρόθεσις τοΰ νεκρού.

1.-Ποϋ αποθέτουν τόν νεκρόν, άφοΰ τόν ενδύσουν; Ε'ις τό μέσον τής
αιθούσης ή έξω ε'ις τό προστώον (χαγιάτι) ; Ποΰ τόν τοποθετούν ; Έπάνω είς
σανίδας ή είς τό νεκροκρέββατο ή κάτω εϊς τό έδαφος; Π.χ. εις τήν Σπάρτην
οδοο νά φέρουν ε τήν κάσσα, βάζουνε τον νεκρό σ ένα σανίδι πού άκκουμπδ. σέ
δυό καρέκλες». Εις τήν "Υδραν «παλαιότερα κάθε ενοριακή έκκλησία είχε ένα
νεκροκρέββατο. "Αμα έτελείωνε τό σαβάνωμα, έβαζαν τόν νεκρό ατό νεκροκρέβ-
βατο». Είς τήν Κορώνην «θά στρώσουν χάμω ένα σεντόνι καί θά τόν ξαπλώ-
σουν έπάνω στό σεντόνι καταλιακοϋ (τ. έ. πρός Α.)

2. - Σχηματισμός τής σοροΰ. Πώς τοποθετείται ό νεκρός; Μέ τό πρό-
σωπον έστραμμένον πρός άνατολάς ή πρός δυσμάς ή πρός τήν αΰλειον θύραν ;
Ποία ή έξήγησις τούτου ; Σκεπάζεται τό πρόσωπον καί τό σώμα τοΰ νεκροΰ ή
άφήνεται άκάλυπτον ; Πώς σχηματίζονται αί χείρες ; Ποίου χρώματος είναι αί
ταινίαι, μέ τάς οποίας δένονται αί χείρες καί οί πόδες τοΰ νεκροΰ;

3.-Ύό νεκρικόν προσκεφάλαιον. Μέ ποίαν ύλην γεμίζεται τοΰτο; π.χ.
είς τήν Σπάρτην μέ πορτοκαλόφυλλα, είς τήν Βαμβακού μέ καρυδόφυλλα, εΐς τά
Βρέσθαινα, τά Σφακιά κ. ά. μέ φύλλα έλαίας, εΐς Βασσαράν μέ άχυρα. Εις τήν
Θράκ·1ν ως νεκρικόν προσκεφάλαιον χρησιμοποιείται τό γαμήλιον, πλήρες άνθέων
τοΰ γάμου, επιμελώς φυλασσόαενον. Είς Τσανδώ Θράκης «τά λουλούδια, πού
είναι έπάνω στό νεκρό, θά τά βάλουν στό μαξιλάρι άπό τό σπιτικό λινό παννι'
α αυτό, όσες γυναίκες είναι έκεΐ, θά βάλουν άπό δυό-τρεΐς βελονιές. Δέν κάνει
νά τό ράψΐ) μιά. Θά τό βάλνε στά πόδια του μέσα στό κιβούρι και στόν τάφο
ή σαβανώτρα θά ρίξη μέσα στό μαξιλάρι καί λίγο χώμα καί θά τό βάλη».

4.-Νεκρικοί λαμπάδες, άκοίμητο καντήλι, λιβάνι, εικόνισμα.

Εις τήν περιφέρειαν Άδριανουπόλεως «μετροΰν τό άνάστημα τοΰ νεκροΰ
μέ βαμβακερή κλωστή καί τήν μεταποιούν είς λαμπάδα, τήν οποίαν καί άμέσως
άνάπτουν άνωθεν τής κεφαλής τοΰ νεκροΰ». Είς τήν Αιτωλίαν κ. ά. «παίρνουνε
μέτρο μ' έ'να φιτίλι ίσια μέ τό μπόϊ τοϋ νεκρού καί μ' αυτό φκειάνουνε τό κερί
μέ τα ίσια του. "Υστερα τό μαζώνουν κονλλι.νρα καί τό βάζουν πάνω στ άστήθι
τοϋ νεκροΰ. "Οσο κερί άπ αυτό μείνη άκαγο, τό κόβουν σέ τρία κεριά καί τό
βράδυ βράδυ, τρεϊς μέρες στήν άράδα, τό φέρνουν καί τ άνάβονν μέσα ατό κι-
βούρι καί ρίχνουν καί νερό».

5.-Τί άλλο θέτουν πλησίον τού νεκροΰ ή εις τήν θέσιν, όπου
έξεψύχησεν οΰτος; Π.χ. είς τήν Κύπρον «θέτουν πινάκιον πλήρες σίτου,
έπί τοΰ οποίου στήνουσι σταυροειδώς δύο έσβεσμένα κηρία ή δύο μικρά καλά-
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μια». Είς τήν περιοχήν "Αδριανουπόλεως «παρά τήν λαμπάδα θέτουν ποτήριον
πλήρες ύδατος, ΐνα πίνη ή ψυχή αύτοϋ καί τίνες προσέχουν εΐς τό ΰδωρ νά
ΐδουν, άν ταράσσεται τούτο, καθ' ήν ώραν θά πίνη ή ψυχή». Εΐς τήν Καστο-
ρίαν «βάζουν ένα ποτήρι νερό κ' ενα ποτήρι κρασί. "Οποιο λιγοστέψη πρώτα,
αυτό έζήτησεν ή ψυχή του νά πιή». Εις τήν Λέσβον «βάζουν ατό πλευρό τον
ψωμί, λάδι, κρασί' &ά τά πάρ' μαζί τ'». Εΐς τήν "Ιμβρον «βάζουν μιά πέτρα κ'ένα
ποτήρ' νερό». ΓΙού άλλού γίνεται τούτο; Πόσας ήμέρας άφήνονται ταύτα εκεί
καί διατί ; ΙΙοΐαι αί σχετικά) μέ τάς συνήθειας αύτάς δοξασίαι περί ψυχής ;

6.-"Αλλαι προσφοραΐ πρός τόν νεκρόν έν τή προθέσει, ως προσφορά
τής κόμης ύπό συγγενών γυναικών, καρπών κλ. ύπό ξένων γυναικών. Τά χαιρε-
ρετίσματα. Παραδείγματα : Εις τήν "Ιμπρο τών Σφακίων «μόλις ξεψυχήση ό άν-
θρωπος, οί άδελφές του, ή σύζυγος καί ή μητέρα τον κόβουν τά μαλλιά τονς καί
σκεπάζουν τόν νεκρό (ί) τυλίγουν μ' αυτά τόν λαιμό τοϋ νεκροϋ). Οί μακρινές
συγγενείς ξεπλέκουνε τά μαλλιά τονς καί κλαίνε καί τά τρανοϋνε κι όσα βγούνε
τά δ ιδούνε στό νεκρό». (Πού άλλού συνηίΗζεται τούτο ;) Είς τά χωρία τής Πυ-
λίας «άν είναι καμιά πικραμένη, θά τοϋ πάη μαντζέττο (άνθοδέσμην), κυδώνι,
πορτοκάλι, νά πάη τά χαιρετίσματα άπό τόν απάνω κόσμο». Είς τήν Στενήμα-
μαχον «βάζουν ανάμεσα στά πόδια τοϋ νεκροϋ μήλο ή άλλο φρούτο, γιά νά τό
δώαη στον κάτω κόσμο στους νεκρούς συγγενείς ή γιά νά τό φάη ό ίδιος στό
ταξίδι του». Είς τήν "Ιμβρον «όποιος θέλει νά ατείλη κάτι τι ατούς δικούς του πού
πέθαναν εκείνον τόν χρόνο, θά στείλη είτε έ'να πιάτο σιτάρι είτε ζάχαρη είτε κα-
ρύδια ή άμύγδαλα. Τά θέτουν τριγύρω στό νεκρό, καθώς καί άνθη, κεργιά καί
λίβανο». Δίδουν καί γράμμα πρός μεταβίβασιν; (πρβλ. μαζεύει υπογραφές (ή γράμ-
ματα) γιά τούς πεθαμένους).

7. -Όβολός. 'Υπάρχει ή συνήθεια νά θέτουν νόμισμα (άργυροϋν ή χαλ-
κούν;) είς τό στόμα ή ε'ις τό θυλάκιον ή είς τό υπόδημα τοϋ νεκρού ; Πότε γίνε-
ται τούτο ; όταν ό νεκρός ευρίσκεται έν τή προθέσει ή κατά τήν ώραν τοϋ έντα-
φιασμού; Πώς ονομάζεται τό νόμισμα τούτο καί διά ποΐον σκοπόν δίδεται είς τόν
νεκρόν; Π.χ. περατίκι (= διά πέραμα, Μ. 'Ασία), πε'ραντρο, «γιά νά δώαη τόν
άγγελο καί νά περάση τό γιοφύρι» (Τσανδώ). Οί Κρήτες «μέσα στό παπούτσι τοΰ
νεκροϋ βάνουν ένα νόμισμα, μιά δραχμή, γιά νά πληρώση τό μνήμα πού δά κείτεται»
(Σητεία). Οί Λήμνιοι «βάζουν στήν τσέπη τοϋ νεκροϋ ένα μαντήλι μέ λεφτά μέσα,
δ - 10 φράγκα, 'ίσως χρωστά πούπετα, νά 'χ νά πλερώσ». Πού μαζί μέ τό νόμι-
σμα δίδουν είς τόν νεκρόν και ένα κλειδί, «γιά ν άνοιξη τήν θύρα τοϋ παραδείσου;»

8.-Νεκρικός δακτύλιος μέ τά άρχικά τοϋ ονόματος τοϋ νεκροϋ καί τήν
χρονολογίαν τοϋ θανάτου. Πού συνηθίζεται ούτος ;
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θ') 'Επικήδειος θρήνος. Μοιρολόγημα.

1.-Λέξεις και φράσεις σχετικαί μέ τόν έπικήδειον θρήνον καί τό μοιρολό-
γημα. Π.χ. Κόψτοννται, ρίχνουν τά μάγουλα τους, μαγουλοσέρνοννται, τραυομα-
γουλίζονται, τζαγχουρνομαδιούνται, στηθοδέρνεται, στηθοκροΰγεται, σκοτώνουν τά
γόνατά τους, στάχτες πάνω της κττ. 'Αρχινώ ή ατιώ τό μοιρολόγι, πιάνω ή παίρνω
τό μοιρολόγι ή καταλ.όγι ή άνακάλημαν (Κύπρος) ή σύθρηνο (Νάξος) κτλ. Λέει
τά 'γκώμια του (Αράχοβα), άρχίζουν νά 'γκωμνιάζνα (= νά μοιρολογούν) (Σκο-
πός) κτλ. Χαιρετισμός πρός τόν νεκρόν (Μάνη : άδέρφι, άδέρφι) καί εύχαί πρός
τούς πενθοΰντας: Ζωή σε λόγου σας. Ό Θεός νά σάς χαρίση τήν υπομονή. "Αλλο
κακό νά μή δήτε. Νά σάς ζήσουν τ' άποδέλοιπα. Τήν ευχή του νά 'χουμε κττ.

2.-Τρόπος μοιρολογήματος. Κατά ποίαν διάταξιν κάθηνται αί μοιρο-
λογοΰσαι γυναίκες ; Καταγής ή έπί χαμηλών σκαμνιών ή έπί τών γονάτων ή
έπί πετρών; 'Αποτελούν ενα χορόν ή διαιρούνται εις δύο ήμιχόρια; Ποία
άρχίζει τό μοιρολόγι καί κατά ποίον τρόπον συνεχίζεται τούτο ; Ρυθμικαί κινή-
σεις, έκφωνήσεις, θρήνοι και κοπετοί: στη{)οκοπήματα, τραύηγμα μαλλιών κττ.
Χαιρετισμοί.

Μερικά παραδείγματα : Εις τό Γρίζι Πυλίας «όταν μοιρολογούν, μπαμπου-
λώνουνται σφιχτά, νά μή φαίνουνται οϋτε τά μάτια τους. Τό 'ίδιο μοιρολόγι τό
λένε δλοι. Πιάνει πρώτα μιά καί τό λέει καί υστέρα τό πιάνουν κι δλοι οι άλλοι
μαζί. "Υστερα πιάνει άλλος καί λέει άλλο, καθένας με τή σειρά του». Εις ιήν
Σπάρτην «τό πρώτο μοιρολόι τό λέει ή μάννα τοΰ νεκροΰ ή κάποιος άλ.λος καί
άπαντοΰν οί άλλες ποΰ είναι θλιμμένες.. Άν τύχη καί πή (ή ξένη) μέσα στό
μοιρολόι τό όνομα τής μάννας, π.χ. «Τή μάννα σου ποΰ τήν άφήνεις',» θά πιάαη
τό χέρι τής μάννας νά τήν χαιρετήση. Ό χαιρετισμός γίνεται πάνω άπό τό φέ-
ρετρο. Τό ίδιο θά κάνη καί με όλους τους άλλους ποΰ θά πή τ δνομά τους μέσα
ατό μοιρολ.όι' χαιρετιώνται πάνω άπό τό φέρετρο». Εις τήν Σάμην Κεφαλληνίας
αί μοιρολογούσαι κρατούμενοι άπό τάς χείρας σχηματίζουν άλυσιν. Εις τά Βρέ-
σθαινα τής Λακωνίας διαιρούνται είς δύο ήμιχόρια, έκαστον τών οποίων έχει
μίαν έξαρχον τοΰ θρήνου. Ή έξαρχος τοΰ ήμιχορίου αρχίζει τό μοιρολόγι, τό
όποιον επαναλαμβάνεται πρώτον μέν άπό τάς γυναίκας τοΰ ήμιχορίου της, έπειτα
δέ άπό δλας μαζί τάς γυναίκας τοΰ άλλου ήμιχορίου. Εις Ρεΐσδερε «οί πιο στενοί
συγγενείς, ποΰ πάνε ατό νεκρό, κρατούνε άπό ένα μπρίκι καφέ ή ματζουράνα
και δίνουνε στους πενθιαμένους : «Ναι, πιέ τονε ν' άντέ.χης. Κ' ή Παναγία τό
παθε καί νά 'χης υπομονή».

3.-'Υπάρχει ή συνήθεια νά προσλαμβάνεται ξένη γυναίκα, διά νά κλαυση
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τόν νεκρόν (μοιρολογίστρα) ; Π.χ. είς τάς Κυδωνιάς «την πλήρωναν και τραγου-
δούσε με ξέπλεκα μαλλιά». Ποία ή αμοιβή της ;

4.-Συνηθίζουν αί γυναίκες να τραγουδούν μοιρολόγια καί έν γένει νά
ασκούνται είς τό μοιρολόγημα κατά τάς ώρας τής έργασίας των είς τό χωράφι ή
είς τόν έργαλειόν ;

5. - Αί μοιρολογοϋσαι αυτοσχεδιάζουν κατά τήν περίστασιν ή τραγουδοϋν
τά γνωστά δίστιχα μοιρολόγια ; Ποία άλλα τραγούδια τραγουδοϋν κατά τό μοι-
ρολόγημα ; Π.χ. «Η 'Αρετή καυκίστηκε πώς Χάρο δε φοβάται» κτλ.

ι ) Η φνλαξις τοϋ νεκροϋ (τό ξενύχτιαμα, ή παραμονή).

Διά ποίους λόγους παραμένουν δλη νύχτα ήτοι ξενυχτούν τόν νεκρό ; Εξα-
κολουθούν καί τήν νύκτα οί θρήνοι ; Διατί όχι ; Ποΐαι αί σχετικαί μέ τήν φύ-
λαξιν τοϋ νεκρού συνήθειαι ;

Παραδείγματα : Είς τά χωρία τής Πυλίας «τόν νεκρό πάντα" τον ξενυχτάνε'
κάθουνται γύρω-γνρω καί τόνε φυλΛνε. ΤΙροσέχουνε và μή δρασκελίση τίποτε
τόν πεθαμένο, έτσι καθώς τόν έχουνε χάμω, ούτε γάτα ούτε σκυλί ούτε άνθρω-
πος ακόμη, γιατί βουρκολακιάζει». Εις τό Λοζέτσι 'Ηπείρου «τή νύχτα δέ. μοιριο-
λογάνε. Μέ τό βασίλεμα τοϋ ήλιου παύουνε τά μοιριολόγια καί τά κλάιματα, γιατί
δ Χάρος πάει τους νεκρούς 'μέ τό βασίλεμα và πιούνε νερό καί τους θολώνουν
τό νερό τά κλάιματα». Εΐς τήν Καστορίαν, Αίτωλίαν κ. ά. «βάζουν φρούτα τού
καιρού, μήλα, καϊσιά, γιά và ξενυστάξουν λένε αινίγματα, παραμύθια, γιά và πε-
ράση ή βραδειά». Εΐς τήν "Υδραν «σκεπάζουνε τό πρόσωπο τοΰ πεθαμένου μ' ένα
μαντηλάκι ως τό πρωι. Τό μαντηλάκι αυτό υστέρα τό φυλάνε. "Αν είναι γονιός
ό πεθαμένος, τό μαντηλάκι αυτό είναι ή ευχή, κρατάει μέσα τή σκέπη τοϋ προ-
σώπου του». Μέ τί σκεπάζουν τόν νεκρόν άλλού ; Εΐς τήν Τσανδώ Θράκης
«ό νεκρός πρέπει và μείνη μιά βραδειά ατό σπίτι, và γίνη ή πα.ραμονή του καί
της Παναγίας τό πικροβούκι. Παραμονή είναι τό τραπέζι, που γίνεται τό
βράδυ ατήν κάμαρα πού πέθανε. Ό νεκρός είναι στή μέση σκεπασμένος καί
γύρω κάθουνται καί τρώγουν καταγής. "Ολοι οί συγγενείς καί γειτόνοι θά
πάνε στό πικροβούκι τής Παναγίας. Ό καθείς θά πάγη ό,τι θέλει : φασούλια,
ρύζι, έλιές, κρασί, ρακί, δλο νηστήσιμα' τά περισσεύματα δέν τά σηκώνουν,
τά σκεπάζουν μέ τό ταβλομέσαλο, γιά và έλθουν và φάγουν τή νύχτα οί ψυχές».
Καί εις τήν Κίον τής Βιθυνίας «τό βράδυ έστρωναν γύρω άπό τό νεκρό χάμω
τραπεζομάντηλα, έβαζαν τά φαγητά έπάνω κ' έκάθιζαν δλοι δσοι θά ξενυχτούσαν
τόν νεκρό." Ετρωγαν κ'έπιναν κ* έκαναν αυχώριο». Πού άλλού συνηθίζεται τούτο;

"Αν παρ' όλην τήν προσοχήν πού καταβάλλουν, πηδήση έπάνω άπό τόν νε-

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, β'.
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κρόν γάτα, τί κάνουν, διά ν'άποτρέψουν τό κακόν πού φοβούνται; Διατί φο-
βούνται Ιδιαιτέρως τό πήδημα τής γάτας ;

ια) Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθεια/, προς άποτροπήν κακοϋ, εφ'

όσον ό νεκρός ευρίσκεται ακόμη εν τή προθέσει.

l.-Διά νά μή βρικολακιάση ό νεκρός. Π.χ. ή σαβανώτρα τοΰ φράσσει
τό στόμα μέ βαμβάκι ή τοΰ έπιθέτει κήρινον ή ξύλινον σταυρόν ε'ις τό στόμα.

2·-Διά νά μήν πάρη μαζί του ό νεκρός τήν τύχην του. Π.χ. ε'ις τήν
Σκύρον, τήν Ζάκυνθον, τήν Θρςίκην «παίρνουν με μια κλ.ωστή ή μ ενα σπόγγο
τό μέτρο του πεθαμένου, πόσο είναι τό μάκρος του. Αυτό τό χώνουν μέσα σέ
μιά τρϋπα τοΰ τοίχου πάνω άπό τήν πόρτα τοΰ σπιτιοΰ, γιά ν' άφήση τήν τύχη
του ό πεθαμένος, νά μήν τήν σηκώαη καί τήν πάρη άπό τό σπίτι». Ε'ις τήν Κα-
στορίαν «άμα πεθάνη δ νοικοκύρης, δ πατέρας, παίρνουν λίγες τρίχες άπό τά
μαλλιά του, κόβουν κ' ένα νυχάκι, τά τυλίγουν σβώλο σέ κερί καί τά κρύβουν
ατά θεμέλια, στό υπόγειο τοΰ σπιτιού, γιά νά μείνη άπό τό νοικοκύρη κάτι μέσ'
ατό σπίτι». Είς τά χωρία τής 'Ανασελίτσης αί γυναίκες πού άλλάζουν τόν νεκρόν
«τοΰ κόβουν τά νύχια άπό τά χέρια καί τά πόδια, τά μπήγουν μέσα σ' ένα κομ-
μάτι κερί καί τά ρίχνουν στό άμπάρι μέ τ άλεύρι, γιά νά μήν πάρη μαζί του
τό κισμέτ δ πεθαμένος, άλλα νά μένη στό σπίτι». Είς τά χωρία τής Λευκάδος,
άν δ νεκρός άφήνη μικρά παιδιά, τοϋ βάζουν έπάνω στό στήθος ή ατό δεξί χέρι
όλίγο ψωμί καί παρακινούν τά παιδιά του νά τό πάρουν άπό έκεΐ καί νά τό φά-
γουν. Εις τά περίχωρα Άδριανουπόλεως «ένφ ό νεκρός είναι έκτεταμένος μέ τάς
χείρας έσταυρωμένας, περιφέρουν πέριξ αυτού τρεΐς φοράς τεμάχιον άρτου, τό
οποίον έπειτα φυλάττουν έν κιβωτίφ, όπως ή άφθονία τοΰ σίτου μείνη έν τή
οίκίςι αύτοΰ».

3.-Διά νά δέσουν ην ά καρφώσουν τόν Χάρον. 'Εξορκισμοί, κατάδε-
σμοι, καταπατταλεύσεις. Π.χ. εις τήν Καστορίαν «μόλις πεθάνη κανείς, δένουν
έ'να μαντήλι ατό κάγκελλο τής σκάλας, γιά νά δέσουν τό κακό». Είς τήν Τρίπο-
λιν καί νά χωρία τής Μαντινείας «κόπτουν έκ τοΰ σαβάνου μακράν λωρίδα, τήν
οποίαν άναρτώσι πρό τής θύρας τής οικίας ή εΐς τήν δοκόν τής στέγης, «γιά νά
δέσουν τόν Χάρο, άν ξανάρθη». Εΐς τά χωρία τοΰ Διδυμοτείχου «όντα σηκώνουμι
τούν πιθαμένουν άπ καταή, κροϋμι ένα καρφί κει άπ' θά τιλειώσ κί τοΰ σκιπάζμι
στή γηςι), νά μήν πιθάν άλλους». Εΐς τό χωρίον Γρίζι «μπήγουνε μιά πρόκα
χάμου», εις τήν Μεσημβρίαν τρία καρφιά κάτω άπό τό κρεββάτι. Εις τήν Σκΰ-

') Τό δάπεδον του σπιτιού είναι χωμάτινον.
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ρον «τόν παλιό καιρό, σάν πέθαινε ή μάννα ή ό πατέρας, έπαιρναν τό μεγα-
λύτερο παιδί, τό έγδυναν θεόκωλο και τό έβγαζαν έξω στήν πόρτα, στό σκαλο-
πάτι, νά τό ôfj ό Χάρος, νά φοβηθή και νά φύγη, νά μήν ξαναρθή. Έκεϊ πάνω
στό κατώφλι τό έλουζαν και τ' απόνερα τά έρριχναν στις τέσσερες γωνιές τοΰ
σπιτιού, γιά νά ξορκίσουν τό Χάρο».

4.-Άλλαι σχετικαί συνήθειαι: ενα χρόνο δέν φυτεύουν είς τό σπίτι
τού πεθαμένου τίποτε, για νά μή ρίξη μαζί μέ τό φυτόν ρίζες και ό θάνατος
Πο'α είναι ή συνήθεια, αν είς τό ϊδιον σπίτι έντός τοϋ αύτοϋ έτους άποθάνη
καί άλλο πρόσωπον ; Π.χ. εις τήν Ζάκυνθον βάζουν έπάνω εΐς τό λείψανον μιά
κλειδαριά, είς τήν Κορώνην «αν έχουν πεθάνει δυο στό χρόνο μέσα στό ίδιο σπίτι,
βάνουν στοΰ δεύτερου τήν τσέπη μια κουτσούνα (κούκλα) και τή θάφτουνε μαζί
τον, γιά νά μήν τριτώση».

Γ') Ταφή.

α') Ή έκφορά (το ξόδι ή τό σήκωμα τού νεκροϋ).

l.-Τό φέρετρον. Ποΐαι αί κατά τόπους δνομασίαι του; Π.χ. νεκροκρέβ-
βατο, ξνλοκρέββατο (Κεφαλλ. Άδριαν.), κιβούρ' (Πάνορμος), κάσσα, νεκρόκασσα
(Νάξος, Πυλία), καδελέττο (Άν. Κρήτη), καντελέττο (Αμοργός), καντηλόττο (Πα-
ξοί), λαττέρα (Χίος, Σάμος, Μεσσηνία), λατερα (Σέριφος), τσιβέρα (Σίφνος), στάγκα
(Κύθνος), τέμπλα (Άρτοτίνα), ταππούτιν (Κύπρος) κτλ.

Πού μεταχειρίζονται εν κοινόν φέρετρον, άνήκον είς τήν έκκλησίαν, διά
τήν ταφήν όλων τών ενοριτών (ή μόνον τών πτωχοτέρων) ; Πώς ένταφιάζεται έν
τή περιπτώσει ταύτη ό νεκρός; Χωρίς κάσσα; Π.χ. είς τό Λοζέτσι Ήπ. «στόν
τάφο στρώνουν κυπαρίσσια κ ένα μαξιλάρι μέ χώμα καί θάφτουν τό νεκρό. 01
παλιοί άφηναν κατάρα: «Μή με θάψετε σέ κάσσα! θέλ.ο) έκεϊ κάτω ατό χώμα
νά μέ θάψετε». Καί μοσκοβολάει ό τάφος άπ' τα κυπαρίσσια».

Σχήμα καί τρόπος κατασκευής τού φερέτρου. Π.χ. εΐς τήν Τσανδώ
Θράκης «τό κιβούρι τό κάνουν εξω άπό τήν πόρτα τοϋ νεκροϋ' τό μέτρο τό
παίρνουν μέ άγρια κληματσίδα καί τήν βάζουν μέσα στον τάφο». Εις τήν Άρ-
τοτίναν «παλιότερα έπαιρναν τούς άνθρώπους στήν τέμπλα, φορείο άπό ξύλα, καί
πάγαιναν καί τούς έθαφταν σήμερα τούς βάνουν στήν κάσσα παίρνουν μέτρο
άπ' τό λείψανο μέ μιά βέργα άπό βάτο. Μ' αυτό μετράνε τά σανίδια καί τά κό-
βουνε 'ίσια 'ίσια. "Αν τήν φκιάσουνε μεγαλύτερη, πεθαίνει κι άλλος άπ' τό σπίτι' τό
μέτρο αυτό, δηλ. τό βάτο, τό κόβουν καί τό κάνουν τρεις σταυρούς καί τούς πε-
τάνε μέσα στήν κάσσα, έναν ατό κεφάλι, έναν στή μέση κ έ'ναν στά πόδια, πριν
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τον χώσουν». Είς τό Γΰθειον «ή κάσσα περιβάλλεται διά λευκοΰ υφάσματος, αν
ό άποθανών κατέλιπε τέκνα άρρενα, άλλως περιβάλλεται διά μέλανος».

2.-Ποίοι σηκώνουν τόν πεθαμένο; Οί συγγενείς του (τά παιδιά του, τ"
άδέλφια του) ή ειδικοί νεκροφόροι έπ' άμοιβή (σηκωτάδες έν Χίω) ; Συνοδεύουν
τήν έκφοράν υποχρεωτικώς τά μέλη τής συντεχνίας, εις τήν όποίαν άνήκεν δ
άποθανών;

3. - Σκεπάζεται τό πρόσωπον του νεκροΰ κατά τήν έκφοράν ή μένει άκά-
λυπτον; Διά ποΐον λόγον; Π.χ. έν Μάνη ό νεκρός καλύπτεται, «ΐνα μή πά-
θωσιν αί έγκυοι βλέπουσαι τυχόν αυτόν». Ποίοι οί φερόμενοι λόγοι άλλοΰ;

4. - Ποίον έθιμον έπικρατεΐ, όταν βγάζουν τόν νεκρόν άπό τήν πόρ-
ταν τοΰ σπιτιοΰ; Π.χ. σπάνουν τό πιάτο (ή τήν λεκάνην) ποΰ είχαν τό κρασί
ή τό ξίδι, μέ τό όποιον έπλυναν τόν νεκρόν, ή μίαν στάμναν μέ νερό ή έ'να
ποτήρι ή τήν κεραμίδα, ποΰ είχαν τό θυμίαμα ή ό,τι άλλο ποΰ σπάει. Είς τήν
Άνασελίτσαν «χύνουν δσο νερό έχουν στ αγγεία και πηγαίνουν στή βρύση καί
παίρνουν καινούργιο». Είς τό χωρίον Γρίζι τής Πτιλίας «τοακάνε ένα κανάτι,
σπάζουν τό χουλιάρι του καί μπήγουνε καί μιά πρόκα χάμου». Όμοίως εις
Ραβδάν τής Μεσημβρίας «όταν βγάζουν τόν νεκρό, χτυπούνε ένα καρφί κει, ποϋ
'ταν ό νεκρός και σπάνε κ' έ'να αυγό καταγή». Είς τήν Μεσημβρίαν «όταν σηκών'-
νε τό νεκρό καρφών' ν ε τρία καρφιά πάμ στά σανίδια ποκάτ πέ τό κρεββάτ.
Πά ατό στρώμα ρίχν'νε έ'να σίδερο, χύν'νε καί κομμάτ νερό, πλνν'νε τό πάτωμα
τοϋ σπιτιού οί άνθρωποι, νά είναι κρυωσυνοί*. Εις τά Μάλγαρα «άμα έκφέρουν
τόν νεκρόν τής οικίας, ρίπτουν άμέσως είς τήν θέσιν αΰτοΰ τήν πυροστιάν άνά-
ποδα (άπό τής θΰρας πρός τήν έστίαν), ρίπτουν τά νεκρικά ένδυματα έξω τής
οίκίας καί τά φέρουν πρός πλύσιν». Τί συνηθίζεται άλλοΰ;

Ποίος θραύει τό άγγεΐον ; στενός τις συγγενής ή φίλος τοΰ αποθανόν-
τος; ή κάποια γυναίκα ήλικιωμένη ; Διατί άπαγορεύεται τοΰτο είς νέον; Ποία
έξήγησις δίδεται διά τήν θραΰσιν τοΰ άγγείου άπό τους άνθρώπους τοΰ λαοΰ ;
(π. χ. γιά νά σκιάξουνε τό Χάρο — νά τ' άκούαη ό Χάρος καί νά μήν ξανάρθη,
νά ξεσπάση τό κακό ατό κεφάλι τοϋ Χάρου ή άλλο τι ;) Τί επιλέγει δ θραύων
τό άγγεΐον; (π.χ. νά'ναι σιδερένιοι οί πισινοί! ή ένανε μας επήρες, μωρέ Χάρε,
νάντοτος ! "Αλλονε δέ μάς παίρνεις, ή, όπως σπάζει τό κεραμίδι, έτσι, ρέ Χάρο,
νά σπάση τό κεφάλι σου, άν ξανάρθης). Ποία ή σχετική συνήθεια άλλοΰ;

β') Ή νεκρώσιμος πομπή.

1. - Π ώς καταρτίζεται ή πομπή αΰτη ; Ποίος προηγείται; Π.χ. είς τήν
Σίφνον «προηγείται παΐς κρατών τό κάντι, όργανον χαλκοΰν έν εΐδει κώδωνος
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ανεστραμμένου, τό όποιον κρούει πενθίμως». Είς τό Άλμαλί Μαλγάρων «τής
νεκρικής πομπής προηγείται γυνή κρατούσα έπί κεφαλής σιδ'ροσίν περιέχον πέντε
φλαγούνες (= άρτους πεπατημένους ώς πίττες) καί τυρόν ή έν νηστησίμοις ήμέραις
κουκιά νερόβραστα, λέγονται δέ σχώριο». Εις τήν Άρτοτίναν «άμα ξεκίναγαν
νεκρό ανύπαντρο, τονφέκαγαν. Μπροοτά άπ' τήν κηδεία πάϊνι ό μαύρος φλάμ-
πονρας. Στό σταυρό, που ήταν στήν κορφή στόν φλάμπουρα, έμπηγαν τρία μήλα.
Τόν φλάμπουρα τόν έμπηγαν στόν τάφο καί γύριζαν». Ποΰ άλλου συνηθίζεται
τοϋτο ;

Εις τήν Τσανδώ τής Θράκης «μπροστά πηγαίνει τό κιβουροκάπακο, οί κον-
λίκες, τά κουφέτα καί οί έλιές (διά τό σχώριο), ό Σταυρός, τά Έξαπτέρνγα, δ
παπάς καί κατόπι τό λείψανο. Άπό πίσω πρώτα οί άντρες καί μετά οί γυναίκες».
Ποίος χρησιμεύει ώς σταυροφόρος κατά τήν κηδείαν ; Π. χ. έν Λακωνί? τόν
σταυρόν φέρει ό τελευταίος πενθών, δηλ. έκείνος, τοΰ όποιου τελευταΐον άπέθα-
νεν οικείος τις.

2. -Τιμαί απονεμόμενοι είς τόν νεκρόν. Εξετάζεται ό αριθμός τών συνο-
δευόντων ιερέων; (3-5-7-9, δηλ. πάντα μονός;) Ποΰ εις τάς κηδείας μεταχειρίζονται
τό πέπλο καί τις ντόλτσες ; Π. χ. είς τάς Κυδωνιάς «μετά τά Έξαπτέρνγα καί
τόν Σταυρόν ακολουθούσε τό πέπλο, ένα μεγάλο μαύρο βελούδο μέ μιά χρυσή
νεκροκεφαλή καί δυο κόκκαλα εις τό μέσον, καί αγγελούδια είς τάς τέσσαρας
γωνίας. Τό πέπλο τό κρατούσαν τέσσαρες καί δύο κρατούσαν τις ντόλτσες, μεγάλες
άσπρες λαμπάδες. Καί. τά δύο τά έπαιρναν έπί πληρωμή άπό τήν Μητρόπολιν».

3. - Παρακολουθούν αί γυναίκες τήν κηδείαν καί μάλιστα αί νέαι, ή άνα-
μένουν εϊς ώρισμένον μέρος, διά ν' ασπασθούν τόν νεκρόν ; Π. χ. είς τήν Χίον
αί γυναίκες κάθηνται είς τήν όδόν καί μοιρολογούν, έ'ως ότου ή νεκρική συνο-
δεία έπιστρέψη άπό τήν έκκλησίαν πρός τήν οίκίαν" έκεϊ, έξωθεν τής οικίας, δίδε-
ται τρισάγιον, αί δέ οίκεΐαι άσπάζονται τόν νεκρόν και ή συνοδεία έξακολουθεϊ
τήν πορείαν της έως τήν έξοδον τοϋ χωρίου. Εις τήν Μάνη ν αί γυναίκες παρα-
μένουν εκτός τοΰ ναοϋ μοιρολογουσαι, καθ' δν χρόνον έντός αύτοΰ ψάλλεται ή
νεκρώσιμος ακολουθία, είς δέ τήν Νίσυρον σχηματίζουσαι κύκλον είς τόν νάρ-
θηκα έξακολουθοϋν νά μοιρολογούν. Όμοίως είς τά Τελώνια Λέσβου, «οί γυναί-
κες δέν μπαίναν πρώτα μέσα (στήν έκκλησία). Κάντανε στό πρόκλιτο καί ντή
μπαργορούσανε μέ ρακιά πονταν λιγοθνμισμέν'».

4. - Παρακολουθούν τό λείψανον οί γονείς, όταν είναι ό πρώτος νε-
κρός τής οίκογενείας; Π.χ. είς τήν Λακωνίαν ό πατήρ δέν παρακολουθεί τήν κη-
δείαν άρρενος τέκνου του, διότι άλλως δέν έχει ελπίδα νά γεννήση άλλο άρρεν.
Είς τήν Χίον οί οικείοι δέν συνοδεύουν τό λείψανον μέχρι τοϋ τάφου, αλλ' έπι-
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στρέφουν άπό τό ήμισυ τής όδοΰ, τής άγούσης άπό τής έκκλησίας μέχρι τοΰ
τάφου είς τήν οίκίαν.

5. - Είς τήν Μάνην κατά τήν έκφοράν τοϋ νεκροΰ «σπεύδουν ταχέως» πρός
τόν ναόν. Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται τοΰτο καί πώς εξηγείται ή σπουδή αυτή ;

γ') Ή περιφορά διά τών όδών.

'Υπάρχει ή συνήθεια νά περιφέρουν τόν νεκρόν άνά τάς κεντρικός όδοΰς
καί τήν άγοράν τής πόλεως ή τοΰ χωρίου ; Έξακολουθοΰν οί θρήνοι καί οί κο-
πετοί τών γυναικών καί)' όλην τήν διαδρομήν ; Τί συνηθίζουν νά κάμνουν οί
περίοικοι κατά τήν διέλευσιν τής νεκρικής πομπής ;

Παραδείγματα : Εις τήν Άράχοβαν Παρνασσίδος τόν νεκρόν μετά τήν έκ-
κλησίαν «τόν περνούν βόλτα κι άπό τήν αγορά», εις δέ τήν "Υδραν «τον κάνονν
μεγάλη βόλτα' αν. είναι μάλιστα νέος, τόν περνάνε άπό τά σπίτια τών φίλων, άπό
τονς δρόμονς που πέρναγε, άπό τό μαγαζί τον». Είς τήν Κορώνη ν καί τά πέριξ
χωρία «τό λείψανο τό περνούν άπ' όλο τό χωριό· άπ' όποιο σπίτι κι άν περάαη
μπροστά σφαλούνε τά παράθυρα και τις πόρτες καί χΰνουνε στό δρόμο τό νερό
πού είναι μέσα ατό κανάτι, καί πάνε υστέρα στή βρύση καί φέρνουν άλλο». Ποΰ
άλλοΰ συνηθίζεται τοΰτο καί διά ποΐον λόγον ; Είς τούς 'Επιβάτες τής Θράκης
«ρίχνουν άπό τό παράθυρο τό νερό τής κάμαρας, γιά νά δροσιοτή ή ψυχή τοϋ
νεκροΰ καί νά πιοϋν οί πεθαμένοι». Εις τήν Άρκαδίαν, άν τύχη νά διέλθη λεί-
ψανον πρό τής οικίας, χύνουν δλον τό υπάρχον έν τή οίκίςι ύδωρ, διότι έν τοι-
αύτη περιπτώσει τό νερό είναι θράσιο (θρασύ) ήτοι άκάθαρτον, άχρηστον, μία-
σμα τής οικίας καί πρέπει διά τοΰτο νά χυθή άμέσως, διά νά καθαρισθή ή οι-
κία, γιατί σκουληκιάζει τό νερό, όταν διέλθη τό λείψανον. Εις τήν Σκύρον
«βγαίνουν καί χύνουν νερό έξω άπό τις πόρτες, γιά νά γλιατρήαγι ό Χάρος, νά
μή μπή καί πάρη κανένα». Ποία έξήγησις επικρατεί είς τόν τόπον σας σχετικώς
μέ τό έθιμον αυτό; Μήπως συνηθίζουν νά ρίπτουν καί συντρίβουν εΐς τόν δρό-
μον τό πήλινον άγγεΐον, έκ τοΰ οποίου έχυσαν τό νερόν ;

"Αλλαι συνήθειαι κατά τήν περιφοράν τοΰ νεκροΰ. Π.χ. εΐς τήν Χίον ή νε-
κρική συνοδεία οφείλει νά κάμη πάντοτε δεξιά τόν γύρον, διά νά φθάση ε'ις τήν
έκκλησίαν καί εκείθεν εΐς τό νεκροταφεΐον. Είς τήν Κορώνην πρέπει νά σταυ-
ρώσουν τό δρόμο, δηλ. κατά τήν μετάβασιν άπό τής έκκλησίας εΐς τό νεκροτα-
φεΐον νά μή διέλθουν έκ τής ιδίας όδοΰ, άλλά νά τήν τάμουν μόνον έγκαρσίως.
Εΐς τήν ΝΑ Μακεδονίαν «όταν περνήί κηδεία, δλοι παίρνουν στά χέρια των ενα
κομμάτι σίδερο ή k'va σιδερένιο ίργαλεΐο, γιά νά είναι γεροί σάν τό σίδερο». Πού
άλλοΰ υπάρχουν αί συνήθειαι αύται ;
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δ') Ό ένταφιασμός.

1.-Ό τάφος. 'Υπάρχουν τάφοι οικογενειακοί είς τό νεκροταφεΐον (ώς Ιν
Μάνη) ή εΐς τό ύπόγειον ιδιοκτήτου εκκλησίας, (γονικόν έν Χίφ, θαφτιχό έν Ιθάκη);

Ποΐαι διατυπώσεις τηρούνται, όταν ανοίγουν παλαιόν τάφον, διά νά θά-
ψουν άλλον νεκρόν; Π.χ. εΐς τήν Κρήτην «τις τέααερεις πρώτες ακαπεθιές πρέπει
νά τις παίξη σταυρωτά ό παπάς· άλλοιώς είναι κίνδυνος νά γραντίση (= νά πει-
ραχτή άπό τά κακά πνεύματα) κείνος πού θά τόν άνοίγη. Κι δσοι θέλουν νά βλέ-
πουν τούς πεθαμένους πιάνουνε χώμα άπό τις τέσσερεις αυτές σκαπεϋιές».

Τό μέτρημα διά τήν κατασκευήν τοϋ τάφου. Π. χ. είς τήν Αίτωλίαν «μέ
μιά βέργα παίρνουν τά ίσια τοϋ νεκροϋ και μετράν κάτω ατή γή».

Άλλοι τρόποι κατασκευής τοϋ τάφου" π. χ. είς τήν Τατάρναν Αγράφων
«μπήχνουν πλάκες άπό τις τέσσερεις πλευρές τοϋ τάφου, τις φυλάχτρες, και υστέρα
πλακοστρώνεται άπό πάνω ό τάφος σάν άλώνι».

2.-Τ0 κατέβασμα τού νεκροϋ εντός τοΰ τάφου καί ή κατάθεσίς του
έν αΰτώ· Λύσιμο χειρών καί ποδών, έπιθέματα έπί τοΰ στόματος κλ.

Παραδείγματα : Εις τήν Σέριφον «τοΰ λύνουν τά χέρια και τά πόδια, γιά
νά 'ναι ελεύθερος νά πετά. Γράφει κατόπιν ό παπάς πάνω σ' ένα γλαστράκι
(κεραμίδι) μίαν πεντάλφα καί τοΰ τό βάζει ατό στόμα, γιά νά μή βρικολακιάση».
Εις τήν Τσανδώ Θράκης «ή σαβανώτρα θά κατέβη στόν τάφο νά πάρη τά ροϋχα
του, θά τόν σκεπάση καί τό πρόσωπο μέ τό παννί, πού τόν σκέπασαν στήν πα-
ραμονή, θά λύση τά χέρια, τά πόδια καί τό σαγόνι, θά πάρη τό μαξιλάρι μέ τά
μαλλιά καί θά βάλη τό μαξιλάρι μέ τά λουλούδια (ή μέ τό χώμα)». Είς τήν
Άδριανοΰπολιν ό ιερεύς «πλάττει μικρόν σταυρόν έκ κηροϋ καί εΐς τό μέσον αύ-
τοΰ βάλλει βώλον λιβάνου, προσαρμόζει δέ τόν σταυρόν εΐς τά χείλη τοΰ νεκροϋ.
Επίσης έπί κεραμιδιού, είλημμένου έκ τής στέγης τής οικίας τοΰ νεκροϋ, χαράτ-
τουσι τό σημεΐον τοΰ σταυροϋ μέ τά γράμματα ΙΣ-ΧΣ-ΝΙΚΑ καί τό έπιθέτουν
έπί τοϋ κηρίνου σταυροϋ, ίνα μή βρικολακιάση». Είς τήν Κύμην ό ίερεύς «έγγρά-
φει εις βήασαλον ( = όστρακον) τό όνομα τοΰ νεκροϋ καί τό ρίπτει είς τόν τάφον».

Επαναλαμβάνεται τό μοιρολόγημα, όταν ό νεκρός τοποθετήται παρά τόν
τάφον ; Κατά τινα άνακοίνωσιν «είς παλαιοτέραν έποχήν εΐς τήν Πάνορμον
υπήρχαν μοιρολογίστρες καί τά βιολιά έπαιζαν πένθιμα». Είναι άκριβής ή πλη-
ροφορία αύτή ;

3.-Ποία ή ενέργεια τοΰ ιερέως, όταν έκφωνή τό «Γή εϊ και είς γήν άπε-
λεύσει;» Τί έπιχέει έπί τοϋ νεκροϋ; ύδωρ ή οίνον ή έλαιον; ή πηλόν, τόν όποιον
κατασκευάζει έπί τοϋ πτύου ; Θραύεται τότε καί ή λάγηνος ή τό άγγεΐον, έκ τοΰ
όποιου γί.·εται ή «χοή» αύτη; 'Υπάρχει ή συνήθεια άντί άγγείου νά θραύεται
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επί τοϋ τάφου ενα κεραμίδι ; Ποΰ άπορρίπτονται τά {θραύσματα ; εντός τοΰ τά-
φου ; Τί κάμνουν τότε καί δλοι οί συνοδεύοντες τήν κηδείαν ;

Μερικά παραδείγματα : Είς τήν Μάνην «ύ ιερεύς λέγων : Τοΰ Κυρίου ή
γή . . . θραύει τήν έχουσαν τό ύδωρ λάγηνον καί ρίπτει αύτήν έν τω τάφω», ένω
άλλοΰ (Τσανδώ, Κίος, 'Αμισός, Ρεΐσδερε) χύνει σταυρωτά οίνον έκ φιάλης έπί τοΰ
νεκρού. Είς τάς Κυδωνιάς «ό παπάς χύνει λίγο λάδι σταυρωτά πάνω στο νεκρό,
λειώνει κατόπιν χώμα μαζί με κρασί επάνω στό φκυάρι, τό χύνει επάνω στό νεκρό
και λέει·' «Χους εϊ και εις χουν άπελεύσει». Είς τό Γρίζι τής Πυλίας «ό παπάς
παίρνει χώμα άπό χάμω και λάδι άπό τό καντήλι τής Παναγίας και τ' ανακα-
τεύει, νά γίνη λάσπη, και άλείψει τά μάτια τοΰ πεθαμένου νά χορτάσουνε,
γιατί τό μάτι είναι άχόρταγο. Τήν ώρα πού τό κάνει αυτό λέει : Χοΰς ει καί είς
χοΰν άπελεύσει». Εις τό 'Αδραμύττιον «ό παπάς ήθελ' ά μνημονέψ' κ' έπαιρνε
μέ τό φκυάρ' χώμα κ έρριχνε άπάν' τό λάδ' σταυρό καί τό σκόρπαγε όλο άπάν
στό σώμα τ πεθαμέν" κ έλεγε :

Χόρτασ , αχόρταγε,

χώρησ', άχώρηγε,

αιωνία σου ή μνήμη ! (τρις)

"Υστερα έπαιρνε ένα κεραμίδ', χάραζι άπάνου ΙΣ-ΧΣ-ΝΙΚΑ, ούλα τά κακά
σκορπά κι τό 'δινε τό νεκροθάφτ κι τό 'βαζι στό στόμα τ πεθαμέν'. "Υστερα
βάζαν τό καπάκ κ' ή κόσμους θά νά 'ρίχνε χώμα τρεις φορές καί θά νά τόν
σχωρνοΰσε». Εΐς τινα μέρη, άφοΰ τοποθετήσουν τόν νεκρόν έντός λάκκου, ρίπτουν
έπ' αυτού άναμμένους άνθρακας, έπιχύνοντες καί κανδήλιον. Εις τά Τελώνια Λέ-
σβου, άφοΰ θάψουν τόν νεκρόν, δλοι οί σΐ'νοδεύοντες ρίπτουν ολίγον χώμα καί
λέγουν : «Ούτι σύ 'πέ μένα, ούτε γο) 'πέ σένα», εις δέ τήν Άμισόν «πίνοντες οίνον
(διά συχώριό) σπένδουσιν έπί τού τάφου, τρώγοντες καί κόλλυβα».

4.-'Άλλαι προσφοραί πρός τόν νεκρόν. Τροφαί, ποτά, κοσμήματα
καί άλλα άντικείμενα, συνθαπτόμενα μετά τοΰ νεκροΰ ή τιθέμενα έπί τού τάφου.

Παραδείγματα: ΕΙς χωρία τής Άδριανουπόλεως «συνθάπτουσι τό στα-
μνίον τοΰ ύδατος πλήρες, ίνα πίνη ό νεκρός κατά τήν μακράν αύτοΰ όδοι-
πορίαν», όμοίως εΐς τάς Καρυάς Θρόίκης «μετά τοΰ νεκροΰ έν τω τάφω κλείουσι
λάγηνον πλήρη ήγιασμένου ύδατος καί λοιπά», είς δέ τά Σβέρδια Λήμνου «βά-
ζουν ενα ποτήρ' νερό μέσ στό χώμα». Εις τήν Κύπρον «ρίπτουν μετά τοΰ νε-
κροΰ εΐς τόν τιίφον καί τύ πινάκιον εκείνο μετά τοΰ σίτου, όπερ άπό τής οι-
κίας έφερον ώς προσφοράν είς τόν νεκρόν». Εις τήν Στενήμαχον, μόλις χωθή τό
φέρετρον, οί παριστάμενοι «ρίχνουν πάνω στόν τάφο κόλλυβα, κρασί, κι άν



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ χ87

είναι νέος, γλυκύσματα». Είς τήν Θράκην «τον ρίχνουν καί λεφτά, γιά và πλη-
ρώση το ταξίδι τον στόν κάτω κόσμο». Είς τήν Μάνην «συνθάπτουν μετά τοϋ
νεκροϋ πολλάκις πράγματα προσφιλή είς αυτόν καί τάς πλλομενας τρίχας ρίπτου-
σιν είς τόν τάφον»- ή χήρα κόπτουσα μέρος έκ τής έρυθράς ταινίας τής έσίΐήτος
της, τό ρίπτει είς τόν τάφον. Είς τήν Λέσβον, «άμα είναι γριά, βάζουν (μέσα
στόν τάφο) άδράχτ', γιά νά κάν' κ' έκεϊ άδράχτ'», εις τά χωρία δέ τής Πυλίας
«τα παλιά χρόνια, αν τύχαινε νά πεθάνη κανείς μεγάλος, τού βάνανε ατά χέρια
του τ ό δερπάνι, πώς είναι ζευγολάτης, γιά νά πάη νά θερίση στόν κάτω κόσμο».
Εις την Αράχοβαν Παρνασσίδος «σέ νέες γυναίκες βάζουν τσατσάρα καί γυαλί,
σκουλαρίκια, δαχτυλίδια», είς δέ τάς Καρυάς Θράκης «εάν ό νεκρός είναι μαθητής,
θέτουσι πλησίον τοϋ προσκεφαλαίου βιβλία, έάν γέρων, κομβολόγιον», ομοίως είς
τήν Μακεδονίαν τά παιγνιδάκια ενός παιδιού, τά βιβλία καί τό μελανοδοχεΐον ενός
μαθητού κλπ. Πού άλλού συνηθίζεται κάτι παρόμοιον ; Τοποθετούνται τροφαί
καί έπάνω είς τόν τάφον άμα τω ένταφιασμω ;

5.-Σχώριο (ή μακαριά) παρά τόν τάφον. Τί συνηθίζουν νά μοιράζουν
εις τούς παρευρισκομένους εις τήν ταφήν ; κόλλυβα ή ψωμάκια, ειδικώς παρα-
σκευαζόμενα πρός τούτο ; ΓΙώς ονομάζονται καί ποίος ό τρόπος τής παρασκευής
των ; Π. χ. ει; τήν Αράχοβαν Παρν. «μοιράζουν ψυχούδια ή λουκούμια' κάνουν
δηλ. πιτταλιές, τίς κόβουν τετράγωνα καί βάζουν κανέλλα καί σουσάμι Απάνω καί
τις ρίχνουν στό φούρνο' βράζουν καί στάρι καί όταν σηκώσουν τό νεκρό, ιιαίρ-
νουν μαζί τους δύο καλάθια ψυχούδια καί δύο μικρά χειροκόφινα στάρι βρασμένο'
μόλις χώσουν τό λείχρανο ατό νεκροταφείο, δίνουν στόν κόσμο δυο ψυγούδια καί
μιά φούχτα στάρι». Εις τήν Κίον μοιράζουν τό ζεστό, μικρά ψωμάκια μέ κανέλλα
ψιλοτριμμένη έπάνω, πού τά βουτούν στό κρασί, είς τήν Σινώπην τό χλιό ψα)μί,
είς τήν Χίον τό ψυχοπίττι, εις τήν Κρήτην τό ψυχικό, είς τήν Λέσβον βλογίδια,
εις τήν "Ιμβρον παραβγαατικά κέ. Εϊ; τά χωρία τής Τήνου μοιράζουν ξεροτήγανα,
λεπτά φύλλα ζύμης, τά όποία περιπτύσσουν κυλινδροειδώς καί τηγανίζουν μέ λάδι.
Είς τό Γρίζι «μόλις σκεπάσονν τό μνήμα, κάνονν τό σχιόριο πάνω άπό τόν τάφο.
Ζυμώνανε ψωμί ατό σπίτι καί, άν έκεΐνος που πέθανε ήταν ζενγολάτης, τό σταύ-
ρωναν πάνω άπό τά χέρια του, τό κύβαν σέ κομματάκια καί τό μοιράζαν ένα
γύρο, γιά νά τόν σχωρέαονν. Μοιράζαν άκόμα καί κρασί και στάρι». Είς τήν
περιοχήν Άδριανουπόλεως, «άν ό άποθανό>ν είναι άγαμος, μοιράζουν ζαχαρωτά
χρυσωμένα καί παξιμάδια, άν έγγαμος, μόνον παξιμάδια». Ό ιερεύς βουτά ατό
κρασί ένα παξιμάδι, τό τρισαγιάζει καί τό δίδει είς τόν πλησιέστερον συγγενή τοϋ
αποθανόντος, τό όποιον τρώγει πίνων καί έκ τοΰ οίνου έκ τοϋ ιδίου ποτηριού
πίνουν καί όλοι οί συγγενείς, κατόπιν δέ μοιράζουν παξιμάδια καί κρασί eïç δλους
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τούς παριστάμενους». Είς Μουσταφά πασά, «μετά τήν ταφήν κάθηνται παρά τό
μνήμα χα! διανέμονται ό άρτος, τά κόλλυβα και τα ζαχαρωτά, έκ τών οποίων τινά
ρίπτονται και έπί τοΰ μνήματος, ϊνα φάγωσι και οί κόρακες». Εις τήν Μά-
νην είς τούς παρακολουθήσαντας τήν κηδείαν παρέχεται ή πιάτα, πλήρης βρα-
στής φάβας, εΐς τήν οποίαν έκαστος έμβάπτει τεμάχιον άρτου καί σχωρνά τόν νε-
κρόν». Πρέπει δέ άπό τά αχώρια νά πάρουν δλοι οί παρευρισκόμενοι εΐς τό νε-
κροταφείον, «γιά νά μή χολιάσι; 6 πεθαμένος». Ποΐον είναι τό σχετικόν έθιμον
εις τόν τόπον σας ;

(ί.-Διευθέτησις τοΰ τάφου- Σύμβολα έμφαίνοντα τό φΰλον, τήν ήλι-
κίαν καί τό έπάγγελμα τοΰ νεκρού. Λαϊκά έπιγράμματα έπί τών τάφων, δί-
στιχα κλπ. Σταυρός, λίθος κλ. σήματα τών τάφων.

Παραδείγματα : Εις τήν Αιτωλίαν «άμα δ νεκρός ήταν λεύτερος, στένουν
άπάν.ω στον τάφο του εναν μαύρο φλάμπουρα». Εις τόν δήμον Οίνοΰντος «έπί
τοΰ τάφου τοΰ νέου τίθεται τό λεγόμενον μπαϊράκι ήτοι σταυρός, είς ου τούς τρεις
βραχίονας έμπηγνύονται πορτοκάλια, μήλα, άνθη και έξαρτώνται μισσήνες ήτοι
μανδήλια μεταξωτά». Έν Βασσαρςί θέτουν τεμάχιον υφάσματος, γιά νά κάνη ή
τσούπα τά προικιά στον άλλον κόσμο», εΐς δέ τά χωρία τής 'Αρκαδίας «στους τά-
φους τών νέων βάνουν κόκκινο μαντήλι, ατών γερόντων σκούρο και ατών κορι-
τσιών άσπρο, σά σημαίες*. Εις τήν "Υδραν «άσπρος σταυρός, άν ό νεκρός ήτο
νέος, μαύρος σταυρός, άν ήτο γέρος». Μαρτούρι, ό λίθος, ό άνωθεν τής κεφαλής
τοΰ νεκρού τιθέμενος (Κρήτη).

ΕΙς τήν Κορώνην «τό ταφεΐο τό κάνουν μακρουλό σάν νεκρόκασσα, με πε-
ζουλάκι γύρω-γύρω' βάνουν και κεφάλι και κάνουν και ντουλαπάκι γιά τό καν-
τήλι. Τό κεφάλι γίνεται χτιστό, ψηλότερο άπό πίσω καί χαμηλότερο κατά μπρος
καί άπάνω βάνουν πλάκα καί ζωγραφίζουν σταυρό, κυπαρίσσια, ταφεΐο, εκκλησία,
ό,τι θέλει ό καθένας και γράφουν άποκάτω καί τ όνομα τοϋ πεθαμένου, τήν
ηλικία του καί πότε πέθανε. Τό ντουλαπάκι άνοίγει στό πίσω μέρος ή ατό μπρος
κ' έχει πορτούλα σανιδένια ή τζαμένια. Μέσα βάνουν κ" ένα φαναράκι, όπου καίει
τό καντήλι. Δίπλα ή μέσα βάνουν έ'να λαηνάκι μέ τρούπιο πάτο γιά τά κεριά.
"Αν δηλαδή ανάψουν κερί καί φυσάη άέρας ή βρέχη, γιά νά μή σβήση, τό σκε-
πάζουν άποπάνω μέ τό λαηνάκι καί βαστάει».

Σύμβολα εγχάρακτα έπί τής πλακάς ή έπί τού σταυρού: -ψαλίς διά ράπτην,
κώπη ή πλοιάριον διά ναυτικόν, ζυγαριά διά παντοπώλην, άδράχτι διά γραΐαν
κτλ. Επιτάφια έπιγράμματα, δίστιχα κλ.

II. χ. Τί μέ κοιτάς, ώ διαβάτα;

"Οπου είσαι ήμουν καί έδώ πού ήλθον, θά έλθης».
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ε') Μέτρα κατά τής τυμβωρυχίας.

Π.χ. σχίζουν τά ροϋχα τοΰ νεκρού, ώστε να μή είναι δυνατή πλέον ή χρη-
σιμοποίησίς των, στέκουν έως τό τέλος, δια νά μή τοΰ πάρουν τύ παποι'ιτσια κλ.

Τ') Καϋαις νεκρών.

'Υπάρχει ή συνήθεια νά καίουν τους νεκρούς; Π. χ. είς τό Κωστί τής
Θράκης έθαπτον τούς νεκρούς, αλλά τήν νύκτα «στα κρυφά ξέθαβαν τον νεκρό
οί συγγενείς του, τόν μετέφεραν έξω άπ τύ χωριό, στό δάσος, και τόν κρεμού-
σαν άπό ένα δέντρο' ύστερα έμπηγαν άνάμεσα στά δάχτυλά του (τών ποδιών καί
χειρών) δαδιά κομματάκια και τ' άναβαν. "Ετσι έπαιρνε φλόγα δλο τό κορμί και
γινόταν στάχτη, πού τή μάζευαν σ' ένα αταμνί καί τήν έκρυβαν σέ μυστικό μέ-
ρος τού σπιτιού». (Άρχ. Θρςικ. Θησαυρού, 4,71). ΓΙού άλλού γίνεται τοιοΰτόν τι;

ζ') Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι νεκροθαπτών. Μαντική διά τών
σκαπτικών όργάνων.

Παραδείγματα : Είς τήν Μάνην «πριν εξέλθουν έκ τοΰ τάφου οί θάπτοντες
τόν νεκρόν, δέν έπιτρέπεται εϊς τάς γυναίκας νά κλαίουν, μετά δέ τήν ταφήν θέτουν
άξίνην καί πτυάριον σταυροειδώς, εΐς τινα δέ μέρη ό ιερεύς χύνει έπ' αύτών ύδωρ,
μέ τό όποιον καί οί νεκροθάπται πλύνουν τάς χείρας των». Είς τήν Αήμνον «τά
έργαλεια πού θά σκάψουν τόν τάφο, τ' άφήν'νε τρεις μέρες έκεϊ». Εις τό Σαμο-
κόβιον Άν. Θράκης «οί νεκροθάφτες φεύγοντας άπό τό σπίτι τοΰ πεθαμένου
παίρνουν μιά λωρίδα παννί καί τό κρύβουν κάπου, έξω στήν αυλή τους. Μετά
40 ή μέρες τό παίρνουν πάλι, τό πλύνουν καί τό βάζουν γιά μπάλωμα σ' έ'να
ρούχο τους, γιά νά μή πιαστούν τά χέρια τονς». Τί συνηθίζεται άλλού άπό τούς
νεκροθάπτας ;

η') Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν κηδείαν έν γένει.

1. - Νά μή π τ α ρ μ ι σ θ ή ή χασμηθή κανείς τήν ώραν τής κηδείας. Παρά-
δειγμα: «' Α νέ φθιαρμιστή κιανείς τήν ώρα τής κηδείας, θά ποθάνη κι αυτός
ογλήγορα. Γιά νά γλυτώαη τό θάνατο, βγάνει ντελόγο ένα ρούχο άποπάνιο του
ή κόβγει ένα κομμάτι ρούχο ντου καί τό πετά μέσα ατό καδελέττο (νεκροκράβ-
βατο) τ5 άποθαμένου. (Ιεράπετρα. Ή ιδία πρόληψις είς Κασιορίαν, "Υδραν, Σω-
ζόπολιν, Άμισόν). Κακός οιωνός θεωρείται καί τό νά χασμηθή κανείς ένώπιον
λειψάνου.

2.-N« μή γυρίση κανείς νά ίδή πίσω τήν ώραν τής κηδείας. «Αν ό
παπάς γυρίοι] καί ίδή πίσω τον, πεθαίνει αμέσως καί άλλος άνθρωπος». (Μυτιλήνη,
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Άδριανούπολις). «Οί γυναίκες που άκολουθοϋν τό λείψανο δέν πρέπει νά γυρί-
ζουν νά κοιτάν πίσω τους, γιατί ιΤ απομείνουν ξερές ή θά πεθάνη κανένας συγ-
γενής τους» (Νάξος). Είς τήν 'Ίμβρον οί συγγενείς, όταν φεύγουν άπό τό νεκρο-
ταφεΐον, παίρνουν άπό μιά πέτρα καί τήν ρίχνουν πίσω των, «χωρίς νά γυρί-
σουν νά όοΰνε. Αυτό τό κάνουν τρεις φορές, όσο νά γυρίσουν στό σπίτι. Λένε
ότι χτυπούνε τό Χάρο μ αυτές τις πέτρες, νά μήν ξαναπάη πιά σ' αυτό τό σπίτι».

3.-Νά μή επιστρέψουν άπό τύ νεκροταφειον εις τό σπίτι των,
άλλά εις τό σπίτι τοΰ άποθανόντος, «διά νά πάρουν πίσω τά άμποδα τοϋ άγγέλον
διότι νομίζουν ότι άλλως οδηγούν τόν άγγελον τοΰ θανάτου άπό τό νεκροτα-
φειον εις τήν οίκίαν των» (Σύμη). Ό έπιστρέφων έκ κηδείας πρέπει νά κα-
θίση έπί λίθου, πριν φθάση εις τήν οίκίαν του (Μάνη). Ούτε πρέπει νά
ρίψη οΰτος βλέμμα είς μεταξοσκώληκας, είς λεχώ, εις άσθενή, διότι τούς βλάπτει
μέ τό μάτι του. Κακόν είναι έπίσης νά άνοιξη κανείς κιβώτιον τήν ήμέραν έκεί-
νην (Κύπρος).

4. - «"Οσην ώρα είναι νεκρός ατό χωριό, δέν παρασύρνουνε (σαρώνουνε)
οί νοικοκεράδες τά απίθια ντως, γιατί έρχουνται δλοι οί χωριανοί άποθαμένοι
καί πάει καθαείς στό σπίτι ντου νά δή ταοί συγγενείς του καί άνέ δή νά παρα-
σύρνουνε, φεύγει ντελόγο, γιατί θαρρεί, πώς δέν τόνε θέλουνε. Γι* αυτό καί βάνουνε
δλοι λιβάνι, γιά ν' άποδεχτοϋνε τα' άποθαμένους τως» (Ιεράπετρα). Άλλοΰ δέν
σκουπίζουν, άμα φύγη ό νεκρός, «γιά νά μή σύρη κι άλλους» καί «άν σαρώσουν,
τά σαρίδια μένουν εις τινα γωνίαν έπί τρεις ήμέρας».

5. - «Άπό σπίτι νεκρού έννιά μέρες υστέρα άπ* τό θάνατο δέ στέλνουν ν
αλέσουν ατό μύλο» (Αιτωλία). Διατί;

(3. - « Οποιος πάει πρώτη φορά σέ μνήμα, όταν κηδεύουν, θά πάρ* ένας άλ-
λος, καμμιά συγγενής, χώμα καί θά τοϋ ρίξ' τρεις φορές άπ' τό κεφάλ' σιακάτ'
χώμα. Λένε, πώς γιά νά μή φοβάτι τό κάμνν» (Σβέρδια Λήμνου).

7.-Ποΐαι προλήψεις έπικρατούν

1) άμα τό λείψανο είναι γελαστό,

2) άμα ό πεθαμένος είναι όμορφος στην κάσσα του,

3) άν κουνηθή τό κεφάλι του, τήν ώρα πού βάζουν τύ νεκρό στην κάσσα,

4) άν βρέχη στην κηδεία καί βραχή τό λείψανο,

5) άν έχη ό νεκρός τό ένα ή καί τά δυό του μάτια άνοιχτά,

6) δν κανείς πεθάνη Τρίτη,

7) όταν ό νεκρός τριμηνίζη, τ.έ. άποθάνη 23πν τού μηνός καί μέχρι τών
40 παίρνη ήμέρας άπό τρεις μήνας, κττ.

8. - Δεισιδαίμονες συνήθειαι, άν μετά θάνατον μέλους τινός τής οίκογενείας
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συμβαίνη ν' αποθνήσκουν άλλεπαλλήλως και άλλοι. Π. χ. είς τήν "Ανω Άμισόν
«λέγουν ότι ό νεκρός δεν κείται όπως πρέπει εις τόν τάφον ή ότι δαγκάνει τόν
δάχτυλον τον ή ότι βυζαίνει τόν δάχτυλον τον. Τότε άναοχάπτουν τόν τάφον
καί άν ευ ρου ν τόν νεκρόν νά κείται όχι κανονικά ή νά δάκνη τόν δάχτυλον του
ή νά εχη είς τό οτόμα του άκραν τινά τον σαβάνον του, άποκόπτουν τήν κεφα-
λήν του καί τήν θέτουν εις τά όπίσθιά τον μέρη».

9. - Γίνεται ανασκαφή τών οστών ή έπισώρευσις λίθων έπί τοϋ τάφου άτο-
μου πολλά άδικήσαντος τύ κοινόν (δηλ. άνάθεμα) ;

10.-Άλλαι δεισιδαιμονίαι: Νά μήν κοιμάται κανείς είς ώραν κηδείας,
νά μή εργασθούν έξ ήμέρας, νά μή σφάξουν τό γουρούνι, άν πεθάνη ό νοικο-
κύρης κ.τ.τ.

Δ') Τά μετά τήν ταφήν.

α') Ό άπό τοϋ νεκροϋ καθαρμός.

1.-Άπόνιψις χειρών. Πού γίνεται αύτη; Έπί τοϋ τάφου ή είς τήν
οίκίαν τοϋ άποθανόντος, όταν έπιστρέφουν είς αυτήν; Π.χ. είς τήν Αίτωλίαν
«στέκονται δλοι γύρω στόν τάφο καί νίβονται άπλώνοντας τό δεξί χέρι τονς μέ
κρασί καί νερό'. Είς τήν Λήμνον «κείνοι, που άλλάζονν τόν νεκρό, πλύνονν τά
χέρια τονς σέ μιά κούπα μέ κρασί ύστερα θά πλυθούν καί μέ νερό καινούργιο
άπό τή βρύση. Κι όταν φύγουν άπ' τόν τάφο, δλοι θά περάσουν άπ' τή βρύση
καί θά πλύνουν τά χέρια τους». Άλλού τό νίψιμο τών χειρών γίνεται πλησίον
τής έξωθύρας ή είς τήν αύλήν τής οίκίας τοϋ αποθανόντος' είς μέρη τινά τής
Θράκης «εις τό νερό, μέ τό όποιον νίπτονται, σβήνουν ένα άναμμένο κάρβουνο»
ή έχουν έξω άπό τήν πόρτα σέ κεραμίδα λίγα άναμμένα κάρβουνα καί δσοι γυ-
ρνούν άπό τό μνήμα πλύνονται έπάνω σ' αυτήν. Υπάρχει ή συνήθεια οί έπι-
στρέφοντες άπό τήν κηδείαν, άφοϋ πλυθούν και χωρίς νά σκουπίσουν τά χέρια
των, νά έγγίζουν τρεις φορές φλόγα φωτός ή πυράς άνημμένης ; Ποίος ό σκο-
πός τών πράξεων αύτών ; Ποΰ νίπτουν όχι μόνον τάς χείρας, άλλά καί τό πρό-
σωπον καί τό μαντήλι καί τό τσεμπέρι των ;

2.-Καθαρμός τών ενδυμάτων, τής οικίας κλπ. Π.χ. είς τό Γρίζι
Πυλίας «άπό τό νεκροταφείο δ παπάς θά γνρίση στό σπίτι. Θά έχουν σαρωμένα
κα/ί τά οαρίδια μαζωμένα στή μέση τον σπιτιού. Τό ϊδιο καί τά ρούχα τον
πεθαμένου, έκεϊνα που φορούσε τήν ώρα που ξεψύχησε, τά έχουν καμωμένα
ένα σωρό στή μέση τοϋ σπιτιού καί τά διαβάζει δ παπάς καί τά λιβανίζει' έχουνε
λιβάνι καί καίει. Θά διαβάση ό παπάς τήν εύχή κ' υστέρα θά νιφτή. Τό νερό,
δαο μείνη στό κανάτι, πρέπει νά τό χύσουν, γιατί δποιος τό πιή θά πεθάνη μέαα
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στό χρόνο. Τήν ίδια μέρα ή στις τρεις πάνε και τά πλένουν σέ τρεχούμενο νερό
κ' έκεΤνα πού φόρηγε και τά στρωσίδια του ούλα. "Υστερα τα μοιρίζουν στους
φτωχούς, γιά νά συχωρέσουν». Εις τήν Άν. Κρήτην «άμα γυρίσουν άπό τήν
κηδεία, δέν βάνουν μέσα τά ρούχα πού είχαν σκεπασμένο τόν άποθαμένο' τ1 αφή-
νουν όξω καί καλούν τή σαραντίστρα (=γητεύτρα) καί τά σαραντίζει: παίρνει νερό,
βουτά τά δάχτυλα της μέσα, τά ραντίζει καί λέει : σαράντα, τριάντα, είκοσι, δέκα,
ένα, κιανένα. Κατιπι τά βάζουν μέσα». Εις Ρεΐσδερε Σμύρνης «μόλις φνγη δ νε-
κρός άπό τό σπίτι, πλύνουν τά νεκρόρρουχα άμέσως γιά ν' άλαφρώση ή ψυχή»,
ε'ις τήν Σκύρον τα πλύνουν τήν τρίτην ήμέραν και «αν δέν προλαβαίνουν όλα,
πλύνουν ένα τουλάχιστο». Πολλαχοΰ «σα σηκώσουν τό λείψανο, σαρώνουν άνά-
ποδα» (άπό τά έξω πρός τά μέσα)' εις τήν Αιτωλίαν «τό σαρίδια πάνε καί τά
ρίχνουν στά δίστρατα, όχι άλλοϋ' δέν κάνει !»

3. -Άνανέωσις τοϋ ύδατος ή τοΰ πυρός. Διά ποιον λόγον γίνεται
αύτη ; Π.χ. είς τήν Μακεδονίαν και Θράκην χύνουν δλο τό νερό τοΰ σπιτιοϋ
«μήπως καί δ άγγελος ξέπλυνε μέσα σ' αυτό τό σπαθί του». Μετά τήν κηδείαν
φέρνουν άπό τήν βρύσιν καινούργιο νερό. Υπάρχει ή συνήθεια νά σβήνουν έπί
τινας ήμέρας κάθε φωτιά εις τήν οίκίαν τοΰ αποθανόντος και νά άνάπτουν
νέαν φωτιάν ;

β') Περίδειπνα (Μακαριά, παρηγοριά, (παληγοριά, περιβοργιά), νεκρόδειπνο,
τάφος, κοινό, πορθιάτικο, συχώριο, στερνάρα κλπ).

l.-Πώς ονομάζεται κοινώς τό γεΰμα, πού παρατίθεται μετά τήν κη-
δείαν εις τήν οίκίαν τοϋ άποθανόντος; Φέρει καθείς τό φαγητόν του ή γίνεται
ετοιμασία υπό τών οικείων τοΰ άποθανόντος; Είς μερικά μέρη έπί τινας ήμέρας
δέν άνάπτουν πϋρ εις τήν οίκίαν τού άποθανόντος. Έπί πόσας ήμέρας έξακολου-
θοϋν τότε οί συγγενείς καί φίλοι νά στέλλουν φαγητά ή γλυκά εις τήν πενθοϋ-
σαν οίκογένειαν ; καί πώς λέγονται ταΰτα ; (Π. χ. παρηγοριές έν Χίφ καί Έπτα-
νήσφ, πικροφάγια έν Φολεγάνδρφ).

Ποία τά φαγητά τής παρηγοριάς; Απαγορεύεται τό κρέας; 'Υπάρ-
χουν είδικά πρός τοΰτο φαγητά ; Π. χ. είς τήν Σκύρον μαγειρεύουν τό μάτοι, μιά
σούπα μέ ζυμαρικά, πού βράζουν μέ μέλι καί κανέλλα καί τήν στέλλουν οί συγ-
γενείς. Εις τήν Καστορίαν, Άρταν κ. ά. «τρώνε μόνο ψαρικό' εις Ρεΐσδερε κ. ά.
«κάναν ψαρόσουπα μέ τό λεμονάκι, μακαρόνια καί τά έστελναν στό σπίτι τοϋ
νεκροΰ οί παραέξω. Κρέας δέν έτρωγαν ώς τις σαράντα. Τζάκι δέν άναβαν οχτώ
μέρες». Είς τήν Αιτωλίαν «μόλις πεθάνη κανείς, τό κρέας, άν τύχη νά 'χουν μέσα
στό σπίτι, τό βγάζουν όξω άπ' τό δωμάτιο». Τουναντίον είς τό Γρίζι Πυλί,ις
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«αφάχνουν οφαχτό, φτειάχνονν καί φάβα· ή φάβα άπαραίτητη». Όμοίως εις τήν
έπαρχίαν Κουρέντων τής 'Ηπείρου, όπου τό περίδειπνον λέγεται κοινό, σφάζουν
ενα ή περισσότερα σφαχτά και κάθε συγγενική οικογένεια φέρνει κανίσκι, δηλ.
μιά τυρόπιττα, ψωμί και κρασί. Ε'ις τήν Άν. Κρήτην «στό πορθιάτικο (= φαγητό
τοϋ νεκροϋ), ψήνουνε φααονλόριζο, κουκιά, χόντρο1 ζυμώνουν έπϊτηδες κρίθινα
ψωμιά, όχι κονλλοϋρες».

2. - Τό τραπέζι τής μακαριάς. Ποϋ άποτίθενται τά φαγητά; είς
συνήθη ύψηλήν τράπεζαν ή ε'ις χαμηλά τραπεζάκια ή καταγής, είς τό πάτωμα;
Π.χ. εις τήν Σινώπην «στρώνουν χάμω απάνω ατό χαλί πεσκίρια άγιοταφίτικα,
καθίζουν δλοι γύρο) - γύρω και τρών τή σούπα (φασόλια, ό,τι δήποτε). Είς τήν
Άταλάντην «δεν στρώνουν τραπέζι, άλλα κάθουνται χάμο) καί τρώνε. Τρώγοντας
άφήνει ό καθένας ατή μέση τοϋ τραπεζιού άπό ένα ψίχουλο ή κάτι παρόμοιο
γιά τό νεκρό». Όμοίως είς Λοζέτσι 'Ηπείρου «όχτώ μέρες ατή σειρά δλοι οί
συγγενείς, οί νονοί, οί γνωστοί, κάθε πρωινό κάνουν τηγανίτες, πάνε στό σπίτι
τοϋ νεκροϋ, τις βάζουν καταής καί τρώνε. Je στρώνουν τάβλα ατό νεκρό' στρώ-
νουν μιά πετσέτα καταής, τις βάζουν έπάνω, κάθονται κι αυτοί κάτω καί μοι-
ριολογοϋν μαζί:

«Τί κάθεσαι, νοικοκυρά, καί ξυλοκουβεντιάζεις ;

— Φίλοι, καλώς ώρίσεταν κ' έμάς κακώς μάς βρήταν......

Εις χωρία Άδριανουπόλεως «<5εν έτρωγαν διά περόνης ή κοχλιαρίου, αλλά διά τής
χειρός, διά να μή χουλιαρίσ ό θάνατος καί άλλους». Ποΰ άλλοϋ γίνονται ταϋτα ;

3.-Ή μακαριά μέ τό κρασί. 'Εκτός τών φαγητών τί άλλο παρατίθεται
έπί τής τραπέζης ; Παραδείγματα : Είς τήν Αίτωλίαν «ενα ποτήρι μέ κρασί γιο-
μάτο τό βάνουν καί στέκεται στή μέση ατό τραπέζι. 'Απ αυτό κανένας δέν πίνει'
είναι τοϋ νεκροϋ. Τό κοιτάνε. Κάποτε έρχεται μιά μνΐγα παρδαλούλα καί πετάει
γύρω στό ποτήρι. Αύτη, λένε πώς είναι ή ψυχή τοϋ πεθαμένου. Εις τήν Άνασε-
λίτσαν «βάζουν καταγής τραπέζια χωρίς τραπεζομάνδηλα καί πετσέτες. ΙΙάνυ) ατά
τραπέζια βάζουν ένα ποτήρι κρασί, ένα καρβέλι ψωμί άλάκερο κ' ένα πιάτο βρα-
σμένο σιτάρι καί κηριά... 'Αφού μαζευτούν δλοι, ένας άπό τούς σπιτικούς, τούς
πιο κοντινούς τοϋ πεθαμένου, πίνει τό ποτήρι τό κρασί. "Αν είναι παιδί ή κορίτσι
άνύπαντρο, πίνει τό κρασί ή μάννα, άν άντρας, ή γυναίκα τον κλπ. (Πρβλ. «πικρό
πουτήρ' ήπια ή μαύρη μ'»)·

Είς τήν Σινώπην «οί παραατεκάμενοι τοϋ σπιτιού έχουν έτοιμάσει στό δω-
μάτιο πού πέθανεν ό άνθρωπος ένα τραπέζι· έχουν κόψει φέτες ψωμί, βάζουν καί
κρασί σέ μιά σονπιέρα. Ό παπάς διαβάζει τρισάγιο καί κατόπιν κορίτσια παίρ-
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νουν κομματάκια ψωμί, τά βουτούν μέσα στο κρασί και δίνουν σε καθένα άπό
è'va κομμάτι. Αυτός τό παίρνει, τό τρώει καί λέει : δ Θεός σχωρέσοι τονε. "Αμα
τελειώση ή μακαριά, φεύγουν δλοι οί άλλοι καί μένουν οί στενοί συγγενείς καί
οί φτωχοί καί τρώνε τή σούπα». Ε.ϊς τήν περιοχήν Άδριανουπόλεως, πριν παρα-
καθίσουν εις τήν μακαριάν, ρίπτουν τεμάχια άρτου είς μέγα ποτήριον οίνου και
πίνουν έκ τοΰ ιδίου ποτηριού δλοι υπέρ τής ψυχής τού άποθανόντος. Κατόπιν
τρώγουν πιλάφι, τυρί και κρόμμυα και έν νηστείςι έλαίας. Άφοΰ δέ φάγουν τή
μακαργιά, θέτουν ένα κάρβουνον εϊς τι ποτήριον πρασίνου χρώματος και
τεμάχιον σιδήρου, διά νά σβήση ή θλΐψις». Ποΰ μετά τήν άναχώρησιν τοΰ
Ιερέως άπό τήν παρηγοριάν θραύουν όπισθεν αυτού κεραμίδα ;

4. - 'Υπάρχει ή συνήθεια νά γίνεται ή παρηγοριά είς τό νεκροταφείον,
πλησίον τής έκκλησίας ; Π. χ. είς χωρία τινά τής Ζακύνθου ευθύς μετά τόν έν-
ταφιασμόν στήνουν τραπέζια καί πάγκους πλησίον τής έκκλησίας τοΰ νεκροτα-
φείου γιά τό αυχώριο. Ποΰ μετά τήν μακαρίαν συνήθιζον νά ρίπτουν τό λι-
θάρι ή νά τρέχουν άγωνιζόμενοι ποιός θά προσπεράση ;

5. - Γίνονται νεκρικά δείπνα και κατά τά μνημόσυνα (παπαδοφιλέματα έν
Μάνη, ψαλμός έν Κοτυώροις, μακαριά έν Άρ-ηι) ; Π. χ. έν Μαλιτζίνα Μακεδο-
νίας οί συγγενείς και φίλοι πηγαίνουν μέ έτοιμασίαν φαγητών και τήν 9ην μετά
τόν θάνατον ήμέραν είς τήν οίκίαν καί, πριν εισέλθουν εις αυτήν, φωνάζουν
δξωθεν, μοιριολογοΰν καί κατόπιν τρώγουν. Είς τά Τελώνια Λέσβου «τή μακα-
ριά τ' γκάνεις δποτι θέλ' ς, στις σαράντα, στις τρεις μήνες. Σφάζεις μιάν δρθα, ενα
ζουντανό κί καλαίνεις τίς συγγενείς κί τρώσι*>.

γ') Έλεημοσύναι ύπέρ τοϋ νεκροΰ.

Διανομή σίτου, ένδυμάτων, χρημάτων κλπ. εΐς τούς πτωχούς.

Π.χ. είς τάς Κυδωνιάς «τά ρούχα τοϋ νεκρού τά πλύνουν καί τά μπαλώ-
νουν καί κατόπιν τά μοιράζουν στους φτωχούς. Μόνο μιά φορεσιά κρατούν νά
τήν δώσουν στά σαράντα. Τά ρούχα τά δίνουν πλυμένα, μπαλωμένα· όπως θά
τά δώσης, έτσι τά βρή δ νεκρός σου». Πρέπει δέ τά ρούχα τοΰ νεκροΰ νά
μήν τά ίδή τό φεγγάρι καί vù μή τά δρασκελίση γάτα (Άδριανούπολις).

Εΐς τήν Κορώνην «τό πρώτο πιάτο τοΰ φαγιού, πού θά βγάνουν άπό τό
τσουκάλι άνήμερα τ ' Αγιοβασιλειού, τό δίνουν σέ φτωχά παιδάκια, γιά νά σχω-
ρεθοΰνε οί πεθαμένοι. "Αν δύνεται κανείς, μεράζει καί περισσότερα».

Ή έλεημοσύνη δίδεται είς τό όνομα ώρισμένου Ικ τών αποθανόντων; Π.χ.
είς τά Κοτύωρα «στ' όνομα τον πεθαμένου θά 'διναν μιάν έλεημοσύνη, θά έντυ-
ναν έναν φτωχό, θ' άναλάμβαναν τήν διατήρηση μιάς φτωχής οίκογενείας» κλ.
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δ') "Αλλαι νεκρικαΐ συνή&ειαι τών τριών ή σαράντα πρώτων ή μερών
άπό τοϋ θανάτου καί αί σχετικαί μέ αντάς δοξασίαι περί ψνχή ς.

Λύχνος ή ακοίμητο καντήλι, προσφορά! σίτου ή άρτου καί ύδατος είς τόν
νεκρόν έπί τοϋ τάφου ή εϊς τήν θέσιν, όπου ούτος έξέπνευσεν έν τή otxC«?. Τό
καλημέρισμα τοΰ νεκροϋ .κτλ.

Παραδείγματα: Είς Έξαμίλιον Θράκης *τήν πρώτη βραδειά μετά τήν
κηδείαν μαζεύονται οί συγγενείς είς τό σπίτι τον κηδευθέντος, όπου γεμίζουν ένα
πιάτο νερδ καί, άφοϋ στήσουν είς τά χείλη του τρία κηρία, τό τοποθετούν είς τό
μέρος, όπου δ νεκρός έξεψνχησε. Πέριξ αυτού κάθηνται οί συγγενείς, μέχρις δτου
λειώσουν τά κηρία και σβήσουν μόνα των. Κατόπιν άπό τό νερό τοϋ έν λόγφ
πιάτου πίνουν δλοι οί παρευρισκόμενοι, πρώτα οί πλησιέστεροι συγγενείς και κα-
τόπιν δλοι οί άλλοι. Αυτό διαρκεί τρεις νύχτες καί λέγεται ξενύχτι». ΕΙς Άγιάσσον
Λέσβου «στό μέρος πού πέθανε δ νεκρός τρεις βραδείες χύνουν νερό καί πλύ-
νουν τό μέρος, κρεμούν καί μαρχαμά (= πετσέτα) στήν πόρτα, νά σφουγγίξ' τό
μαχαίρι δ άγγελος, νά φύγουν τα αίματα. Λέσι πώς βλέπουν αίματα και τά πλύ-
νουν». Είς τήν Τσανδώ «τρεις βραδειές στό μέρος πού ξεψύχησεν ό νεκρός βάζουν
μιά πράσινη πινάκα μέ νερό καί τρεις βοϋκες ψωμί, άνάφτουν τή λαμπάδα,
πού έκαιε στό κεφάλι τοϋ πεθαμένου, καί θυμιάζουν τό νερό. Ή ψυχή θά έλθη
νά πιή νερό' μιά μυγίτσα λογυρίζει καί λένε πώς αύτη είναι ή ψυχή τον, πού
τρεις βραδειές δλο έκεϊ τρογυρνφ. Ό άγγελος ώς τά σαράντα τήν τρέχει δώ καί
κει· θά πάρη τά κόλλυβά της κ' ϋστερα θά πάγ' στον τόπο της, άφοΰ πρώτα
ζνγισθή. Ή ψυχή είναι άέρας». ΕΙς τήν Αίτωλίαν, «λένε πώς ό πεθαμένος διψάει
ώς τις τρεις μέρες κεΐ μέσα πού είναι θαμμένος. Τοϋ φέρνουν λοιπόν ώς τις
τρεις μέρες άράδα κάθε βράδυ άπό ίνα τσουκάλι νερό καί τό χύνουν στό κεφάλι
του, γιά νά πιή*. 'Ομοίως είς τό Άλμαλί Μαλγάρων «έν ή δύο κοράσια πηγαίνουν
τρεις κατά σειράν ήμέρας περί τήν δύσιν τού ήλιου είς τόν τάφον καί ποτίζουν
τόν τεθαμμένον, άν δ'είναι λΐ:χώ, ποτίζεται σαράντα κατά σειράν ήμέρας».—'Υπάρ-
χει ή συνήθεια νά χύνουν έντός τοΰ τάφου olvov δι' οπής έπίιηδες άνοιγμένης ;

ΕΙς τήν Νάξον «άφήνουν τό σπίτι τρεις μέρες άσκούπιστο, γιατί ή ψυχή
τοϋ πεθαμένου τριγυρνάει έκεϊ και μπορεί νά τήν πετάξης μέ τά σκουπίδια".
Είς τήν Περιστεράν Θράκης «δν πεθάνη βρέφος, ή μητέρα του κοιμάται τρεϊς
νύκτες είς άλλο σπίτι, διότι τήν ζητεί καί κλαίει». Είς τά Σφακιά όλόχληρον
40ήμερον άπό τοϋ θανάτου «ή χήρα ή ή μήτηρ τοΰ νεκροϋ θέτει έπί τής τρα-
πέζης όλα τά ετοιμασθέντα φαγοπότια καί ύδωρ, άνάπτει κηρίον ή λύχνον, είτα
θυμιάζει έπ' αυτών λέγουσα :

ΕΠΕΤΗΡΙΓ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, β'.

'3
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Έκεΐ πού δείπνησ δ Χριστός κ' οί Λώδεκ Άποστόλοι
νά τρώη καί νά χαίρεται, άντρα μου, ή ψυχή σου.
Ταΰτα πράττει και λέγει ή γυνή καί .είς όλα τά νενομισμένα μνημόσυνα τοΰ
έτους. Ταΰτα διανέμονται είς πτωχός οικογενείας».

Πώς γίνεται τό καλημέρισμα τοΰ νεκροΰ τήν έπομένην τοΰ ενταφιασμού
του ; Τί τοΰ πηγαίνουν ; Π.χ. είς τήν Σινώπην «οί συγγενείς πολύ πρωί έπαιρναν
ενα πανέρι μεγάλο, γεμάτο φρούτα, σϋκα, μήλα κλ. καί πήγαιναν στό νεκροτα-
φείο. Έκεΐ διάβαζεν ο παπάς τρισάγιο και μοίραζαν τά φρούτα στους φτωχούς».

Ε'. - Μνημόσυνα.

α ) Τά κατ Ιδίαν μνημόσυνα.

1.-Κατά ποία χρονικά διαστήματα γίνονται ταΰτα καί πώς διακρίνον-
ται; Π.χ. τά τρίμερα ή τά τρίτα, τά νιάμερα ή τά εννιάτα (Γρίζι), τά είκοσι ή τά
εικοστά (Κίος), τά σαράντα, τά τριμηνία, τά ξαμήνια, τά εννιαμήνια, τά χρόνια,
τά διπλόχρονα (Κύθνος), τά τριπλόχρονα (Νάξος). Γίνεται μνημόσυνον καί καθ'
έκάστην έπέτειον τοΰ θανάτου ; (τά συναπαντήματα έν Ίνναχωρίψ Κρήτης, τά
χρονογύρια έν Οινόη Πόντου).

ΙΊοΙαι άλλαι διακρίσεις γίνονται μεταξύ μνημοσυνών; Π.χ. έν Σινασσφ
Καππαδοκίας τά μνημόσυνα διεκρίνοντο είς μικρά (άμωμες) καί μεγάλα, τά όποια
έλέγοντο κανίσκια μέν, όταν διενέμοντο καί τροφαί εις πτωχούς, μνημόσυνα δέ,
όταν μόνον κόλλυβα έν τή εκκλησία καί έπειτα γεύμα έν τή otxigt. 'Επίσης έν
Χίφ λέγεται τό μνημόσυνον ταγιστόν, όταν γίνεται μέ ζαχαρωτά καί φαγητά.

2.-Πώς γίνεται ή πρόσκλησις εις μνημόσυνον; Π.χ. εις τήν Άράχοβαν
Παρν. «στις σαράντα, στις εξ μήνες καί στό χρόνο ρογεύουν στά σπίτια στάρ\
δηλ. μοιράζουν κόλλυβα μ' ενα πιατέλλο άπό τό καλάθι. Παρασκευή βράδυ θά
ρογέψης τό στάρ' γιά νά ρίξουν τό Σάββατο στό μνημόσυνο». Εις τήν Κίον τής
Βιθυνίας «ή σαβανώστρα στά σαράντα μοίραζε στά σπίτια ,κεσεδάκια με κολλυ-
βοζούμι κ ελεγε σε ποιά έκκλησία θά γίνη τό μνημόσυνο». Όμοίως είς τά Κο-
τύωρα «μιά γυναίκα ή παιδιά μέ κόλλυβα μέσα σέ πιάτα ρηχά τοΰ φαγητοΰ προσ-
καλούσαν στό μνημόσυνο τούς φίλους».

3. - Πο Ιον εκ τών μνημοσυνών τούτων θεωρείται μεγάλο μνημόσυνολ1
καί ποΐα τά έθιζόμενα κατ'αύτό α) έπί τοΰ τάφου καί β) έν τή οίκίς: καί
άλλαχοΰ; Χοαί ύδατος ή οίνου καί προσφοραί τροφίμων εις τόν νεκρόν. Έστία-
σις πτωχών, έλεημοσύναι καί άγαθοεργίαι υπέρ τοΰ νεκροΰ. Διανομή κολλύβων,
άρτων ή γλυκυσμάτων.

Παραδείγματά τινα : Εις τήν Σέριφον «στις τρεις μέρες άπό τό θάνατο



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ χ87

κάνουν ενα πιάτο κόλλυβο, το πάνε επάνω στον τάφο, το μνημονεύει δ παπάς
και κατόπιν σποϋνε τό πιάτο επάνω στόν τάφο και σκορπίζονται τά κόλλυβα, γιά
νά φάνε οί πεθαμένοι». Εϊς τήν Τσανδώ τής Θρςίκης «τήν τρίτη μέρα πολύ πρωί,
πού άκόμα τό άστρο είναι στόν ουρανό, οί σπιτικοί dà πάνε στό μνήμα νά τρισ-
αγιάσνε. 'Ανάφτουν κεριά, θά θυμιάσουν τόν τάφο δλοι με τήν άράδα μέ τήν
κεραμίδα τοϋ σπιτιού, θά χύσουν τό νερό τής πινάκας έπάνω ατό μνήμα νά δρο-
σιστή ή ψυχή τοϋ πεθαμένου, τις τρεις βοϋκες παραχώνουν έπάνω στόν τάφο καί
τήν πινάκα άφήνουν μπρούμυτα ή τήν σπάνουν έπάνω στό μνήμα, καθώς καί τό
πινάκι, πού είχε τό κρασί». Εις τήν Άνασελίτσαν Μακεδονίας «στις τρείς μέρες
τό πρωΐ φέρνουν στό μνήμα πίττα, γλυκό, λαγγΐτες καί φρούτα, σταφύλια, απίδια,
πορτοκάλια, κυδώνια κ. ά. καί τά μοιράζουν μεταξύ τους οί γυναίκες». Είς τήν
'Αδριανούπολιν «τήν 40ην ήμέραν μετά τό έν τή έκκλησίι? μνημόσυνον πηγαίνουν
είς τό μνήμα καί έπιχέουν ΰδωρ. Πάλαι συνήθιζον νά σφαγιάζωσι θύματα
(κουρμπάνια) και νά τά διανέμουν κατά μερίδας μετά τών κολλύβων και άρτου εις
τάς οικίας». 'Ομοίως είς τήν Σκΰρον «κάνουν καί κουρμπάνι, φαί' μέ κρέας καί
ρύζι, καί τό μοιράζουν ατούς φτωχούς αέ μονά σπίτια (3, 5, 7, 9) γιά τό σχώ-
ριο». Είς Ρεΐσδερε Σμύρνης «στά τρίμερα καί στά νιάμερα κάνανε κόλλυβα, ατά
σαράντα καί ατά ξάμηνα, στά νιάμηνα καί στά χρόνια κάνανε πίττες' αραιώναμε
μέλι καί βουτούσαμε κομμάτια πίττες κ' ήβγαίναμε ατσοί δρόμοι βράδυ βράδυ,
πού γύριζεν ή άργατειά άπό τή δουλειά, καί τούς δίναμε κ' έπαιρναν νά α χωρέ-
σουν». Εις τήν Μ. 'Ασίαν κατά τάς ήμέρας τών μνημοσύνων χύνουν οίνον έν-
τός τών τάφων δι'επίτηδες άνοιγμένης οπής. (Ποϋ άλλοϋ γίνεται τοΰτο;) Χύ-
νουν οίνον έκ ποτηριού πρός τιμήν τοΰ νεκροΰ ;

Είς τό Γρίζι ΓΙυλίας «στά σαράντα βράζανε λεβέτια δλάκερα μέ στάρι καί
μέ φαγητά διάφορα, αφάχνανε σφαχτό, μαγειρεύανε φάβα, ρύζι, κάθε λογής
φαγιά. Στρώνανε τραπέζια όξω σέ. πλατώματα καί μαζευούτανε δλο τό χωριό.
"Υστερα δέν κάνανε τραπέζια, μονάχα φαΐ μοιράζανε στά σπίτια. Τώρα δέ μοι-
ράζουνε παρά τό στάρι». Είς τό Βλαχώρι τής 'Ηπείρου «στά σαράντα πηγαίνει
δλο τό χωριό καί τρώει, ένας άπό κάθε σπίτι. Καθένας όμως κρατάει καί τις
πίττες του καί τή ρακή του». Είς Μουσταφά Πασά κατά τό μνημόσυνον τών
σαράντα «έτοιμάζεται τράπεζα, έπί τής οποίας τοποθετοΰνται μία φιάλη μέ ρακήν,
δύο πινάκια πλήρη φαγητών, έν βαθύ πινάκιον μέ κολλυβόζωμον, σταμνίον πλήρες
ύδατος, προσφορά, κόλλυβα, άρτοι, μία πετσέτα καί μία πλήρης ένδυμασία. Οί προσ-
κεκλημένοι φέρουν φαγητά καί άρτον καί κάΟηνται περί τήν τράπεζαν. Ό ιερεύς
έρχεται καί ψάλλει τόν "Αμωμον εκτενώς μετ' 'Αποστόλου καί Ευαγγελίου νεκρω-
σίμων, μεθ' ο ή οικοδέσποινα προσφέρει εΐς τόν ιερέα σταμνίον ύδατος, δστις



î 14

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

εκχέει εξ αύτοΰ ολίγον ϋδωρ, τό αυτό δέ κάμνουν δλοι οί παρευρισκόμενοι, έκχέοντες
ύδωρ έκ τού αύτού σταμνίου. Ή οικοδέσποινα διανέμει τεμάχια άρτου καί φαγητά
είς τούς παρευρισκομένους καί προσφέρει εις uvu έξ αύτών όλόκληρον τήν ένδυ-
μασίαν (ύποκάμισον, έσώβρακον, βρακίον, περικνημίδας, υποδήματα, έπενδύτην,
πίλον, πετσέταν καί πρόσφορον). "Αν μνημονεύεται γυνή, γυναικείαν ένδυμασίαν.
Είς άλλον προσφέρει ψάθαν, στρώμα, προσκέφαλον καί πρόσφορον" εις άλλον τήν
τράπεζαν μέ όλα τά έπ* αύτής. "Επειτα τρώγουν καί φεύγουν οί έλεηθέντες».
Επίσης εις τήν Σινώπην «στις èvvià μέρες τό πρωί πηγαίνουν οί συγγενείς στό
σπίτι τοϋ νεκροϋ καί ζυμώνουν ψωμάκια έκατοδραμίστικα, τά ψήνουν καί τά έχουν
τό μεσημέρι έτοιμα. "Αλλες μαγειρεύουν, ψήνουν κρέας μέ ροβίθια, πιλάφι, κλ.
Τό μεσημέρι καλούν δλους τούς φτωχούς, μένουν κ' οί συγγενείς καί φίλοι, στρώ-
νουν χάμω έπάνω στό χαλί τ' άγιοταφίτικα πεσκίρια, βάζουν έπάνω τά φαγητά καί
κρασί μέ ζάχαρη, καθίζουν καί δλοι γύρω, παίρνει καθένας τό ψωμάκι του (τό
χλίο ψωμί), τό κόβει μέ τό χέρι, όχι μέ μαχαίρι, βουτά πρώτα έ'να κομμάτι στό
κρασί καί εύχεται: Θεός σχωρέσοι τονε."Αλλο κακό νά μή δήτε. Καλή παρηγοριά».

Γίνονται γεύματα παρά τούς τάφους κατά τά μνημόσυνα;

Τί άλλο μοιράζεται μετά τών κολλύβων εις τήν έκκλησίαν ή εις τήν οίκίαν
κατά τά μνημόσυνα; Π.χ. είς τήν "Ηπειρον μοιράζονται άναπάψ"μα, τεμάχια άρτου
τετράγωνα, βουτηγμένα εις κρασί ή εις μέλι, ψυχούδια έν Δημητσάνη, άπαλεριά έν
Χίψ, φουγάσα έν Τήνφ, βλογίδια είς Άγιάσσον Λέσβου, κουμπανάκια έν Ίερα-
πέτρςι, ψυχόπιττες έν Μικρά Άσί<?. Ποίος ό τρόπος τής παρασκευής των;

4.-Λειτουργίαι τελούμενοι υπέρ τής ψυχής τοΰ άποθανόντος (ψυχολειτουρ-
γιά έν Άραχόβη, μακάριση έν Άρτοτίν^, σαραντάρι έν Κρήτη, συλλείτουργο πολ-
λαχοΰ). Π.χ. είς τήν Άρτοτίναν «τις μεγάλες σαρακοστάόες φκειάννι μακάρια
(= μεγάλη λειτουργία), φκειάννι σταρ', ψ'χούδια (ψωμάκια) πάνι στ ν έκκλησιά
καί κρασί στ ς τσίτσις, ρακί στά παγούρια, φασούλια... γιά σχώριου». Σαραντάρι
έν Κρήτη είναι 40 λειτουργίαι εις τήν σειράν «γιά νά μνημονεύουνε τά πεθα-
μένα», Σαββατόχρονο δέ είς τήν Νάξον ή έπιμνημόσυνος λειτουργία, ή τελού-
μενη κάθε Σάββατον έπί έν όλόκληρον έτος άπό τοΰ θανάτου τινός.

5.-Μνημόσυνα τελούμενα έκτάκτως κατόπιν ένυπνίου ή οπτασίας. Πρβλ.
τάς φρα'σεις Κοτυωριτών τοΰ Πόντου : «ό αχωρεμένον ό πάππο μ' έροματίααέ
με»' ή «Γστεα έκάθουμνε κ' έπλεκα ή αχωρεμένταα ή μάννα μ έρθεν α' όμμάτιά
μ άπάν' ή έφάνθε με».

6.- Πρόνοια περί τελέσεως μνημοσύνων καί κολλύβων, περί άμοιβής ιερέων
κλπ. έξόδων έν διαθήκαις. Πρβλ. τά Ικανά έν διαθήκαις Χίου, τό ψυχομοίρι ή
ψνχομερίδιον Κύθνου, γιά τό μακάριο Τήνου κλ.
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β') Γενικά μνημόσυνα υπέρ τών ψυχών (Ψυχοσάββατα).

1. - Ποία είναι τά Σάββατα τών ψυχών; Είναι τά Σάββατα τών 'Απόκρεω
ή τά πέντε πρώτα Σάββατα τής Μεγ. Σαρακοστής ; Ποίον έξ αυτών θεωρείται
τό κατ' έξοχήν Σάββατον τών ψυχών ;

2. - Πο ΐα τά εθιζομενα κατά τήν παραμονήν τών Ψυχοσαββάτων (τά Ψνχο-
παράσκευα) έπί τών τάφων ή κατ' οίκον ; Π.χ. κάμνουν κόλλυβα καί προσφορές
διά τήν λειτουργίαν τοΰ Σαββάτου καί διά τό μνήμα. Είς τήν Θράκην «μαγει-
ρεύουν ριζόγαλο (κατά τά Ψυχοσάββατα τής 'Αποκριάς) ή φασούλια και λαθύρι,
βάζουν μαύρο πιπέρι και μοιράζουν στά σπίτια γιά σχώρεση στά πιάτα, θά
πάνε και στην έκκλησία κρασί και το μεριδοχάρτι». Είς τήν Μάνην τήν παραμο-
νήν τοΰ Ψυχοσαββάτου χΰνουν έξω άπό τό σπίτι κρασί καί νερό ή θέτουν ψωμί,
κερί, σπερνά καί συγχρόνως χύνουν κρασί καί νερό». ΓΙοΰ άλλοΰ γίνεται τοΰτο;

3. -ΓΙοία ή ονομασία τής ίεροτελεστίας, πού γίνεται κατά τά Ψυχοσάβ-
βατα ; (Συλλείτουργο, δωδεκαλείτονργο ή σκοντέλι, σαραντάρι ή σαρανταλείτονργο
κλ.). Ποΐαι αί συνήθειαι κατά τά Σάββατα ταΰτα; Π.χ. είς τήν Χίον τό Σάββα-
τον τής Τυρινής «μοιράζουν είς τήν γειτονιάν λαγάνες μέ τυρί και κρασί, γιά νά
μακαρίσουν τά πεθαμένα». Είς τήν Φιλιππούπολιν μοιράζουν τήν κρασοψνχιά,
δηλ. τεμάχια άρτου σχήματος ρόμβου, έπιχριόμενα μέ μέλι καί κανέλλαν καί δια-
βρεχόμενα δι' οίνου.

4. - Πού τό Σάββατον της Πεντηκοστής λέγεται τοϋ Ρουσαλιοϋ καί πώς
εορτάζεται ; Ποΐαι δοξασίαι περί ψυχών άναφέρονται είς τό Σάββατον τού Ρου-
σαλιοϋ ; Ποΰ τά Ρουσάλια γίνονται τήν έβδομάδα τής Διακαινησίμου καί ποίαν
ήμέραν ταύτης; Γίνεται τότε καμία πανήγυρις ή έπικρατοΰν έθιμα ιδιάζοντα;
Π.χ. είς τό Κωσταράζι Καστορίας «τής Πεντηκοστής σκύβουν στην έκκλησία, γο-
νατίζουν, γιατί περνούν οί πεθαμένοι. Πρέπει νά σκύψουν μέ κλεισμένα τά μά-
τια' βάζουν στά μάτια φύλλα ή τριαντάφυλλα, γιά νά μή βλέπουν καθόλου'
έπειδή, άν τήν ώρα, πού περνούν οί πεθαμένοι, έχουν άνοιχτά τά μάτια, τούς
γνωρίζουν, κλαίνε καί λυπιοϋνται καί δέ θέλουν νά πάνε μέ τους άλλους στή σειρά».
Εις τήν Φράγκαν, συνοικισμόν ποιμένων παρά τό Αίγιον, «ή έορτή τών Ρου-
σαλιώνε εορτάζεται τό Σάββατον τής Πεντηκοστής ούτω ; Συναθροίζονται οί
κάτοικοι άπό πρωίας είς τήν έκκλησίαν, κομίζοντες τυρόν καί κρέατα έψημένα
κατατεμαχισμένα, έν οίς καί ή κεφαλή τού σφαγέντος θύματος, ίδί<? άρνίου, καί
αύτη έψημένη. Μετά τό πέρας τής ίεροτελεστίας έξέρχονται οί έκκλησιασθέντες
κ·ιί κάθηνται έξωθεν τής έκκλησίας κατά σειράν καί κατά ήλικίαν. Αί γυναίκες
τότε διανέμουν τά τεμάχια τοΰ κρέατος άρχόμεναι άπό τοΰ ίερέως, είς τόν όποιον
δίδουν τήν κεφαλήν, εις δέ τόν κατόπιν τοΰ ίερέως καθήμενον βοηθόν αυτού ή
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ψάλτην δίδουν τήν πλάτην. Κατόπιν άρχεται ή διανομή τοΰ τυροΰ». "Αν ήκολού-
θει χορός ή διασκέδασις δέν ένεθυμειτο ό άνακοινώσας τά ανωτέρω (Λαο-
γραφ. Δ', 324). ΓΙοΰ άλλοϋ συνηθίζεται ή εορτή αυτή ; Ποία ή έννοια τής φρά-
σεως : «Τοϋ Ρουοαλιοϋ το Σάββατο ποτέ του νά μήν έρθη» καί τής απαγορεύ-
σεως κάθε εργασίας κατά τά Μ'υχοσάββατα ;

ο.-Σκοπός καί ωφέλεια τών μνημοσυνών κατά τάς αντιλήψεις τοΰ λαοΰ.
Π.χ. «Εντοϋνα πάνε κανίσκια στό Θεό. Τά παίρνει ό Άγγελος καί τά πάει στό
Θεό. γιά và τους άπαλλάξη." Αμα δέν τους κάνης στάρι καί λειτουργία, έρχονται
στόν ύπνο σου καί σοϋ τά ζητάνε » (Κορώνη). «Τό στάρι τό βράζουν, γιά và χτυ-
πήση ό αχνός άπάνω στό Θεό» (Καστόρια). ΕΙς τάς Κυδωνιάς τά σαράντα γίνονται
2 - 3 μέρες πιο πρίν, «}'(ά νά πάη τό κόλ.λυβο στόν Άλλον κόσμο, πριν από τό
νεκρό. Γιατί ό νεκρός γυρίζει 40 μέρες κι απάνω στις 40 πάει στόν άλλον κόσμο
καί βρίσκει τά κόλλυβα». «"Αν περνούσαν οί κανονισμένες ημέρες (3,9,40), χωρίς
τό μνημόσυνο, ο πεθαμένος θά 'παίρνε κι άλλον σπιτικό του στόν τάφο» (Κοτύωρα).

γ') Κοινή έ'ξοδος έπι τούς τάφους κατά τάς μεγάλας έορτάς (Χριστού-
γεννα, Πρωτοχρονιά, Μεγ. Παρασκευήν, Πάσχα, τής Αναλήψεως, τοΰ Σταυροϋ).

Δεήσεις (τρισάγιασμα) έπί τών τάφων, χοαί καί προσφοραί τροφών εις
τούς νεκρούς ή είς πτωχούς. Π. χ. εΐς Ρεΐσδερε Σμύρνης «κάθε Μεγάλη Παρα-
σκευή καθένας πού είχε πεθαμένα έκανεν ένα στεφάνι, έπαιρνε καί μιά λαμπάδα
μεγάλη μέ κορδέλλα καί πααίναμε στά μνήματα καί δσην ώρα λένε τά μοιρολό-
για τοϋ Χριστού, έμοιριολογούσαμε κ' έμεϊς, καθένας το νεκρό του». Εΐς τήν Νί-
συρον «τό Μέγα Σάββατον λίαν πρωΐ κατά τήν έξοδον τοϋ Επιταφίου στολί-
ζουν τόν (ύποτιθέμενον) νεκρόν μέ τα έναπολειφθέντα αύτφ ενδύματα έν τινι
κεντρικωτέρςι όδφ, δι' ής μέλλει νά διέλθη ό 'Επιτάφιος. Πέριξ τοΰ υποτιθεμένου
νεκρού μητέρα, άδελφαί καί πολλαί άλλαι γυναίκες συγγενείς μοιρολογούν». Είς
τήν Καστανιάν τής Λακεδαίμονος «πλεΐσται οίκογένειαι μετά τήν νυκτερινήν άκο-
λουθίαν τής 'Αναστάσεως, παραλαμβάνουσαι μεθ' εαυτών φά πασχαλινά, τυρόν καί
άρτον, μεταβαίνουσιν εις τό κοιμητήριον καί άποθέτουσι ταΰτα εκάστη έπί τών
τάφων τών ιδίων αύτής οικείων. Τά τρόφιμα ταΰτα συλλέγουσιν ύστερον πτωχοί
καί παιδία». Εις χωρία τινά τής Μάνης τήν Δευτέραν τοΰ Πάσχα γίνονται τά
λεγόμενα παραστασίματα : οί ιερείς ένδεδυμένοι τάς ιερατικός στολάς, προηγου-
μένων σταυρών, ους φέρουν οί λεγόμενοι σταυροφόροι (ούτοι δ' είναι οί συγγε-
νείς τών νεωστί άποθανόντων), καί σημαιών καί πολλού πλήθους παρακολου-
θοΰντος, πορεύονται εΐς τά νεκροταφεία και κάμνουν δεήσεις ύπέρ τών κεκοιμη-
μένων. Τά επί τών τάφων άβγά, τά όποια θέτουν οί συγγενείς, λαμβάνουν οί
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ίερεΐς και οί σταυροφόροι». Εις τήν Θρςίκην «ξημέρωμα τής Αναλήψεως πηγαίννε
στο νεκροταφείο και ρίχνουν έπάνω στους τάφους ένα μαστραπά νερό, δροσιά γιά
τις ψυχές."Ολοι τής 'Αναλήψεως θά χάννε γαλατόπιττες- τις πάνε στην έκκλησία
καί τις προσφέρουν υπέρ τών νεκρών». Είς τά Κοτΰωρα «τό Σάββατο τοϋ Άγίου
ΙΙνεύματος (τ' άεπνευμάτονος) πήγαιναν οικογενειακώς στά νεκροταφεία μέ φαγώ-
σιμα άπό τό πρωΐ και διημέρευαν έκεΐ». Περιγραφήν νεκροδείπνων έν νεκροτα-
φείφ Κων/πόλεως τήν 14 Σεπτεμβρίου βλ. έν Άρχαιολ. Δελτίφ 1926 σ. 131 κέ.

δ') Τά κόλλυβα καί ό κολλνβόζωμος.

Ι.-Αί κατά τόπους όνομασίαι των και ό τρόπος τής παρασκευής των:
Σπερνά ή κουκκιά έν Καλαβρύτοις, μπούλια, συχώρια καί σπερνά έν Άρκαδίςι,
σχωρέτια παρά Σαρακατσαναίοις, πικρά έν Σίφνφ" κολλυβόζουμο (Εύβοια), κολ-
λυβόχ'λε (Σκύρος), τό ψυχό (Κυδωνίαι) κλ. Έν Σιγή τής Βιθυνίας «πλύνουν τό
στάρι τρία νερά καί τό παστρεύουν τρεις φορές, κατόπιν τό στήνουν καί βράζει1
τό πρωΐ τό στραγγίζουν σ' ένα πανέρι καί τό πξρχύνουν μέ κρύο νερό γιά δροσιά
τής ψυχής. "Υστερα ανάβουν τό κερί, βάζουν λιβάνι ατό λιβανιστήρι καί έπειτα
τ' απλώνουν σ' ένα τραπέζι ή καί χάμω πάνω α' ένα παννι καί κάνουν τρεις μετά-
νοιες και παρακαλούν νά συχωρεθούν οί ψυχές. "Υστερα έτοιμάζουν τό κόλλυβο'
μέ τή ζάχαρη άνακατεύουν καί καρύδ', άλεύρι καβουρντισμένο στό φούρνο, ρόδι,
άμύγδαλα, καρύδια, σταφίδες, κουκουΐ'άρια, ζαχαράτα» κλπ. Εις τήν Τσανδώ
Θράκης «τό κόλλυβο πού βράζει δέν τό σκεπάζνε, γιά νά πάγ' δ άχνός στις ψυχές.
"Υστερα στρώνε θλιμμένο τραπέζι καταγής καί φιλεύνε όσες είναι έκεΐ, γιά νά
δώανε σχώρεση στά πεθαμένα». Εϊς τήν Κορώνην «στις όχτώ μέρες τό μεσημέρι,
σά βράση τό στάρι, τό απλώνουν. "Εχουν έπάνω α' έ'να μεγάλο τραπέζι στρω-
μένο ένα σεντόνι καί απλώνουν τό στάρι. Τό κάνουν σάν άνθρωπο, χωρίζουν
χέρια, πόδια, κεφάλι, καρφώνουν κ' έπάνω στό κεφάλι έ'να κερί Αναμμένο καί
υστέρα κάθονται γύρω καί τό μοιρολογάνε, σά νά είχανε τόν πεθαμένο μπρός
τονς. Σάν τελειώση τύ μοιρολόγι, αυγυράνε τό στάρι : βάνουν μέσα σταφίδες,
μαϊντανό, κανέλλα, ροϊδιές κτλ. Στις σαράντα γίνεται τύ μεγάλο μνημόσυνο. Πρέ-
πει νά γίνουν σαράντα πατήματα, (δηλ. μέ τήν σφραγίδα τής προσφοράς)- γι αυτό
πλάθουν σαράντα προσκομιδάκια καί τά μεράζουνε σέ σπίτια φτωχικά, πού νά 'χουνε
μικρούλια πονναι άγγελουδάκια. Στέλνοννε καί στό νεκροθάφτη ένα πιάτο κόλλυβα
καί τό προσκομίδι του». "Οταν ή νοικοκυρά έτοιμάζη κόλλυβα διά τις ψυχές, θέτει
χωριστά μέρη ώνοματισμένα εΐς τόν καθένα, προφέρουσα έκάστου νεκρού τό όνομα ;

Εις τήν Χίον μέρος άπό τό σιτάρι τό βράζουν πολύ, ρίχνουν μέσα καί
σταφίδες, κοπανισμένα άμύγδαλα, καρύδια, μέλι καί ζάχαρη, άνακατεύουν καί
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ολίγο αλεύρι και όλα ψήνονται μαζί και γίνονται χυλός. Εις τάς Κυδωνιάς «τήν
Παρασκευή πρωΐ τών Ψυχών έσμιγαν οί συγγενείς, 4-5 νοικοκυρές, έβαζε καθε-
μία λίγο σιτάρι κ' έψηναν μαζί τά κόλλυβα" μέ τό ζουμί έκαναν τό ψνχό : έβα-
ζαν μέσα ζάχαρη, αλεύρι, καρύδια, κουκουνάρια καί γίνονταν πηχτό».

Πότε καί είς ποίους μοιράζεται ό χυλός τών κολλύβων ;

2.-Ό δίσκος τών κολλύβων καί ό στολισμός αυτού. Ποία δοχεία
μεταχειρίζονται διά τά κόλλυβα καί πώς λέγονται κατά τόπους; Π.χ. νάπψος έν
Άμοργφ λέγεται μεγάλη ξυλίνη λεκάνη, μονοκόμματη, έντός τής οποίας θέτουν
τά κόλλυβα. Έν Ρόδφ διά τά κόλλυβα μεταχειρίζονται χάλκινους ταβάδες, οί
όποιοι λέγονται νοχιοί· έπί τής έπιφανείας των άπεικονίζονται ό 'Αδάμ καί ή
Εύα, τό δένδρον τής γνώσεως τού καλού καί τοϋ κακού καί ό "Αδης· Άλλού
τά κόλλυβα τά μεταφέρουν είς ένα πανέρι ή κάνιστρον, τό όποιον είς μερικά μέρη
«ντύνουν άπόξω με παννί άσπρο, äv είναι νέος δ πεθαμένος, ή μέ μαύρο, άν
είναι ηλικιωμένος». Εις τήν Καλλίπολιν «ή ζωγραφία τών κολλύβων λέγεται
στόρισμα" καθείς έκ τών παρισταμένων θέτει έπί τής έπιφανείας τών κολλύβων
ζάχαριν χρωματισμένην, μέ τήν οποίαν στέλλει εις τόν πεθαμένον χαιρετίσματα».

3.-Τά ζωντανά κόλλυβα ή απερνά, πού στέλλουν εις τήν έκκλησίαν κατά
τάς έορτάς, διά νά μνημονευθή τό όνομα τοϋ έορτάζοντος. Εΐς τήν Αίτωλίαν, τήν
Δωρίδα κ. ά. «τά απερνά για τους ζωντανούς τά βάνουν δεξιά τής ωραίας Πύλης,
κάτω άπό τήν εικόνα τής Παναγίας' γιά τούς πεθαμένους τά σνχώρια τά βάνουν
άριστερά, κάτω άπό τήν εικόνα τοϋ Χριστού». ΙΙοϋ άλλού συνηθίζεται τούτο;

ε') Μεριδοχάρτι ή ψυχοχάρτι ή άναματολόι.

Π.χ. εΐς τήν Σιγήν τής Βιθυνίας «είχαν ένα τετραδιάκι μικρό μ' έναν σταυρό
άπέξω κ' έγραφαν μέσα τά όνόματα τών πεθαμένων δλης τής οίκογενείας. Τό
είχαν φυλαμένο στό εικονοστάσι. "Αμα ήτανε καμιά ήμερα τών νεκρών ή είχαν
λειτουργία, έπαιρναν καί τό άναματολόι, τό έδιναν στόν παπά κ' έμνημόνευε τά
πεθαμένα». "Υστερα τό έπαιρναν πίσω καί τό φυλάγανε στό εικονοστάσι».

ς-') Ψνχοκέρι ή νεκροκέρι.

Τρόπος παρασκευής καί χρήσις. Π. χ. είς τήν Χαλκίδα <δσες ψυχές λεί-
πουν άπό τό σπίτι, δοονς γράφουν δηλ στό ψυχοχάρτι (τό νουνό, τή νουνά, τόν
πατέρα, τή μητέρα κλπ.), τόσες μπαμπακερές κλωστές διάζονται, όπως διάζονται
τό παννί, καί κάθε μιά τήν -όνοματίζουν : αυτή είναι τοϋ πατέρα, αυτή είναι· τής
μάννας κτλ. "Υστερα δλες μαζί τις κλωστές αντές τις ατρίβονν καί τις βουτούν
οέ άναλυμένο κερί καί κάνουν ένα τουπάκι (κουβάρι) ώς μισή όκά, τό ψυχοκέρι.
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Αυτό τό ψυχοκέρι τό Ανάβουν οτήν έκκλησία σε δλονς τονς έσπερινονς και τις
ακολουθίες τής Μεγάλης Σαρακοστής, μά και κάθε φορά που θά πάνε στήν ίκ-
κλησία τό παίρνουν μαζί τους και τό άνάβουν, ή άν μείνουν σπίτι τονς τήν ώρα
τοϋ έσπερινοϋ, τό άνάβουν ,απρός στό εικονοστάσι καί τό άφήνουν νά κάψη ώς
μία σπιθαμή έπάνω - κάτω καί υστέρα τό φυλάνε». ΕΙς τήν "Υδραν τήν Μεγ.
Πέμπτην και τήν Μεγ. Παρασκευήν «όλα τά σπίτια στέλνουν άπό μιά λαμπάδα
γιά τις ψυχές πού έχει τό καθένα τους». Είς τήν Κορώνην «όταν άνάψονν τό
κερί τους άπό τ" άγιο φώς, δσοι έχουν πεθαμένο, πηγαίνουν καί άνάβουν κι
άπό ένα κερί γιά κάθε πεθαμένο μπροστά στό Χριστό, γιά νά κάνη κι αυτός
'Ανάσταση στόν Κάτω κόσμο».

Τ) Πένθη.

α') Τό πένθος τών οικείων. 'Εκδηλώσεις καϊ διάρκεια πένθους.

1.-'Ενδείξεις πένθους περί τήν κόμην καί τήν στολήν. Ποΰ συνηθίζεται
(ή συνηθίζετο) ή σύζυγος, ή μητέρα καί αί άδελφαί τοΰ νεκροϋ ν' άποκόπτουν
τήν κόμην των, νά μήν άλλάσσουν άσπρόρρουχα έπί εν έτος ή έπί 40 ήμέρας,
νά φοροϋν ανάστροφα τά φορέματα των έπί τινας ήμέρας; Π.χ. είς Ρεΐσδερε
Σμύρνης (ώς καί είς Σφακιά καί Κοτύωρα), μόλις «πέθαινεν δ άνθρωπος, άν
ήτανε νέος, ή χήρα γννα'ικα τον ή ή μάννα τον ήκόβανε τά μαλλιά τους. 'Ακόμα,
άμα ήτανε νέος, ήβάφανε πουκάμισο καί βρακιά καί τά φορονοανε τρία χρόνια.
Βάφανε μαϋρα καί τά τραπεζομάντηλα καί τά μπαονλοσκεπάσματα». Είς τό
Γαρδίκι Λαρίσης (ώς καί είς τά Σφακιά) οί άνδρες φορούν 40 ήμέρας άνάποδα
τά φορέματά των, ύστερα μαυροφορούν. Εΐς τήν Σκϋρον «τά παλιά χρόνια οί
γυναίκες δέν άλλαζαν έ'να χρόνο γιά θλίψη, τώρα τό φυλάνε μόνο 40 μέρες. Οί
άντρες ατή θλίψη φοροϋνε τό μαντήλι μαουλίκα (- γυναικεία, δηλ. διπλωμένο
τριγωνικά καί δεμένο κάτω άπό τό σαγόνι)». Τούναντίον εΐς τήν Έπάνω Σκάλαν
τής Θεσπρωτίας αί γυναίκες πού πενθούν φοροϋν τό σιγγούνι άνάποδα καί δένουν
έτσι τό μαντήλι, ώστε ολόκληρος ή κεφαλή των μένει άκάλυπτος, δηλ. τό δένουν
ώς ζώνην περί τό μέτωπον, σχηματίζουσαι όπισθεν κατά τό ίνίον κόμβον, έκ
τοΰ οποίου κατέρχονται τά άκρα. Εις τά Τελώνια Λέσβου αί γυναίκες κατά τήν
κηδείαν φοροϋν «τά πιο καλά τονς ροϋχα, έστω καί άν είναι πολύχρωμα, καί
είς τό κεφάλι θά βάλουν άπαραιτήτως άσπρο φοινίτσι. 'Από αύριο όμως τά βά-
φουν όλα ίσαμε τρία χρόνια». Εΐς τάς Καρυάς Καβακλί, «ή χήρα παρακολουθούσα
τήν κηδείαν (τοϋ άνδρός της) ενδύεται νυμφικώς καί στολίζεται δι' άνθέων».

2.-Άλλαι ένδείξεις πένθους. Πένθος εις τά πράγματα τοϋ σπιτιού (τόν
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καθρέπτην, τάς εικόνας καί φωτογραφίας), τήν άλληλογραφίαν κλπ. Εΐς τήν
"Υδραν «μπογιατίζουνε μαύρη τήν όξώπορτα και τόν τοίχο τοϋ δρόμου σε ϋψος
ενός μέτρου τουλάχιστον». 'Ομοίως εις τήν Ίκαρίαν βάφεται όλη ή οικία έξωθεν
μαΰρη ή τουλάχιστον χαράσσεται επί τής εξωτερικής της δψεως ταινία μαΰρη.
Εΐς τήν Σκΰρον «ώς νά περάσουν τρία χρόνια, δεν άσβεστώνουν καί δεν άποσαί-
ρουν τά σπίτια καί όσο βαστά τό πένθος σκεπάζουν τούς καθρέφτες». Εις τήν
Θρςίκην «τό γράμμα πού θά στείλουν καίουν την άκρη τοϋ χαρτιού καί τοϋ φακέλ.-
λου». 'Υπάρχει ή συνήθεια νά κόπτουν οί πενθοϋντες τήν χαίτην τών ϊππων των;

3.-Διάρκεια πένθους. Π.χ. εΐς τάς Κυδωνιάς «ot χαροκαμένες ενα
χρόνο δεν βγάίναν πουθενά, ούτε στήν εκκλησία δεν πήγαιναν κ' ενα χρόνο τις
μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, 'Αρχιχρονιά, Πάσχα, δέν κάνανε χριστόψωμα, ούτε
γλυκά, ούτε κολλίκια τό Πάσχα. Τά μαύρα τά φορούσαν τρία χρόνια. Σαράντα
μέρες οί χαροκαμένες δέν έτρωγαν κρέας, μόνον ψάρι, γιατί έλεγαν πώς τρώνε
τ' άπεθαμένου τά κρέατα».

β') Συμμετοχή γειτόνων καί φίλων εις τό πένθος. 'Επισκέψεις, δώρα, εύχαί.

Π. χ. εΐς τά Σφακιά οί έξω τής οίκογενείας συγγενείς «κιτρινοβάφουν τήν
στολήν των». Είς τά Κοτΰωρα «γυναίκες ηλικιωμένες, φίλες ή γειτόνισσες, μένανε
καί κοιμόντανε μέ τή χήρα, πού πενθούσε, έννιά μέρες τουλάχιστον, γιά νά τήν
παρηγορούν καί νά τής κρατούν συντροφιά». Εΐς τάς Κυδωνιάς «κ' οί γειτόνισσες
40 μέρες δέν πήγαιναν στην έκκλησία. Καί τις γιορτές, πού οί χαροκαμένες δέν
κάνουν γλυκά ούτε βασιλόπιττα, τούς πηγαίνουν άπέξω οί συγγενείς καί οί φίλοι».

Ζ') Τελευτή παίδων.

α') Συνήθειαι κατά τήν θανήν καί τήν κηδείαν βρέφους ή νηπίου.

Π. χ. εις τήν "Ηπειρον «άμα πεθάνη μωρό, τύ παίρνει ή νονά καί τό
πάει στήν έκκλησία κι άπό κει πάλι μόνη της στό νεκροταφείο καί τό θάφτει δ
παπάς». Εις τήν Μεθώνην «σέ μικρό παιδί, αν τύχη καί πεθάνη, ουλα τά έξοδα,
ρούχα, κεριά, παπάδες, είναι τοϋ νουνοϋ. Λένε πώς πάει τό παιδάκι καί τοϋ
έτοιμάζει τή θέση του στόν παράδεισο».

β') Γίνεται μνημόσυνον δι" αποθανόν νήπιον; Π.χ. είς τήν Σιγήν Βιθυ-
νίας <άμα πέθαινε μικρό παιδί, δέν τοϋ έκαναν μνημόσυνα. Μονάχα στά σαράντα
έκαναν ψωμάκια μικρά, τά σφράγιζαν [ιέ τύ σουφραϊστό (- σφραγίδα) καί τά
μοίραζαν στά παιδιά. Αυτά ήταν τά λειτουργούδια».

γ') Άνακομιδή. Είς τήν Άρκαδίαν «τά πρώτα παιδιά κάθε οικογενείας,
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όταν τά θάψουν, δέν τά ξεθάφτουν, γιά να κρατάν τήν πλάκα τους και νά μήν
πάρουν και άλλα παιδιά τής οικογενείας στή μαύρη γή».

Η') Τελευχή ιερέων.

Ποίοι ενδύουν τόν ίερέα και είς ποίαν στάσιν τόν θάπτουν ;

Παραδείγματα : Είς τήν Σπάρτην «άμα πεθάνη παπάς, μπαίνουνε μέσα
τρεις παπάδες και τόν άλλάζουνε. Κλειούνε· δέν κάνει νά μπή κανείς άλλος' δέν
κάνει νά τόν δής πεθαμένο. Τόν κηδεύουν σκεπασμένο». Είς μερικά χωρία τής
Κρήτης «άμα έτοίμαζαν τό νεκρό, έπιαναν γύρω του οί έιρτά παπάδες κ' ή πα-
παδιά μπροστά καί έκαναν τόν «άγγελικό χορό». "Εψαλλαν τά εύλογητάρια καί
σήκωναν τόν παπά μέ τήν καρέκλα τέσσερεις παπάδες». Είς τήν Κορώνην «τά
πρώτα χρόνια τούς παπάδες τούς θάφταν καθιστούς. Τώρα ρωτούν τήν παπαδιά,
άν θά ξαναπαντρευτή' άν πή ναι, τόν θάφτουν ιαιο, όπως καί τούς κοσμικούς'
άν πή όχι, τόν θάφτουν καθιστό, όπως τόν δεσπότη'. Όμοίως εις τήν Άδρια-
νούπολιν καί τήν Άνασελίτσαν, «δν όμως ή παπαδιά αργότερα άλλάξη Ιδέα καί
πάργ) τήν άπόφαοη νά παντρευτή, πρέπει νά πάη στό μνήμα καί νά τό κλωταήαη
τρέϊς φορές. "Ετσι ό παπάς ξεθρονιάζεται».

Θ') Άνακομιδή τών όστών.

(Τό ξέχωμα ή ξεχωμάτιασμα, τά ξεχώσματα, τό ξεχώνιασμα).

1.-Μετά πόσα έτη καί κατά ποίαν ήμέραν γίνεται ή άνόρυξις τού τάφου;
Αί σχετικά! περί ψυχών καί νεκρών δοξασίαι. Π.χ. εις τήν "Υδραν ή άνακομιδή
γίνεται ή «στά τρία ή στά πέντε χρόνια. Προτιμάνε δέ ήμερα Σάββατο, γιατί λένε
πώς τότε έχουνε οί ψυχές πιο άνάπαυση». Εις τό Γρίζι τής Πυλίας «ξεχώνουν
στά δυο χρόνια, στά τρία τό πολύ. Λεν κάνει νά μπή στά τέσσερα μέ κανέναν
τρόπο. Καμπόσοι τούς βγάζουν καί στό χρόνο έπάνω, γιατί λένε πώς, άμα έχη
κανείς καλή ψνχή, λειώνει γλήγορα κι δσο μένει μέσ στή γής τόνε βαραίνει τό
χώμα, πού τόν πλακώνει». 'Γούναντίον εις Τσανδώ Θράκης τούς ξεχωματιάζουν
στά επτά χρόνια τό Σάββατο μετά τό μεσημέρι». Θεωρείται άπαραίτητος ή άνα-
κομιδή τών οστών καί διατί;

2.-Δεισιδαίμονες συνήθειαι κατά τήν άνόρυξιν τού τάφου. Π.χ. είς τήν
Άν. Κρήτην, «όταν άνοίγουνε τό μνήμα, παίζει πρώτα ό παπάς τέσσερεις σκαπε-
θιές. "Οποιος θέλει νά θωρή τα άποθαμένους (δηλ. τις ψυχές τών νεκρών) πιάνει
άπό τήν πρώτη σκαπεθιά τοϋ παπά μιά χουφθιά χώμα καί τό ρίχτει μπροστά
του ή πίσω τον».
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3.-Ή τελίτή τή; άνακομιδής τών οστών. Ποϋ άποτίθενται τά οστά ; Είς
τό όστεοφυλάκιον (κοκκαλίστρα έν Άβια Μάνης) ή έπαναΟάπτονιαι είς τόν τάφον;

Παραδείγματα : Είς τήν Ύσανόώ Θράκης «οί συγγενείς τό Σάββατο μετά
τό μεσημέρι παίρνουν τόν παπά καί πάνε ατό κοιμητήριο, δίνε τρισάγιο καί τόν
ξεχωματιάζνε. Πλένουν τά κόκκαλα με κρασί καί τά βάζουν σε πανέρι σκεπα-
σμένο με άσπρο· μπόγο καί τά πάνε στό σπίτι. Συγγενείς καί γειτόνοι πάνε έκεΐ
κεριά, λουλούδια, θυμιάμα, όπως καί στόν νεκρό καί κάνουν κόλλυβα. Τό βράδυ
τρεις, τέσσερεις γυναίκες παίρνουν τό πανέρι καί πάνε στήν έκκλησία καί τ' άφή-
νουν έξω άπ' τά Δημόθυρα, μπροστά στήν καντήλα τού Χριστού' θά κοιμηθούν
μιά βραδειά στήν εκκλησία καί τό πρωί μετά τήν λειτουργία τά κάμνε κηδεία.
Ό παπάς φορεμένος θά τά διαβάση καί μέ τά έξαπτέρυγα, τις ψαλμφδίες καί
μέ δλο. τό πλήθος θά πάνε στό νεκροταφείο καί θά τά ταφιάσνε στόν ίδιο τάφο.
Θά μοιράανε και κόλλυβα καί ψωμί». Εις τύ Χατζηγύριον Κεσσάνης «τόν πεθα-
μένο τόν ξεχώνουν τό Σάββατο τών Ψυχρών πρό τής Πεντηκοστής καί κατά τήν
ήμέραν τής Πεντηκοστής. Τά όστά τά πλύνουν μέ κρασί, τό δέ κρανίον τό δέ-
νουν μέ άσπρον κεφαλόδεμα καί τό στολίζουν μέ λουλούδια τής εποχής, τό βά-
ζουν μέσα σέ κόσκινι μπροστά στήν εικόνα τού Χριστού στήν έκκλησία καί ό
παπάς τό τρισαγιάζει. "Επειτα μοιράζουν κομμάτια γαλατόπιττα καί κρασί καί
μακαρίζουν». Ποία είναι ή σχετική συνήθεια άλλοΰ ;

4.-Τί πιστεύουν, άν δ πεθαμένος εύρεθή άλειωτος (άδέξιος έν Λακωνίςι) ;
Πρβλ. τήν φράσιν «όέν τόν δέχτηκεν ι'ι γη». Τί συνηθίζουν έν τοιαύιη περι-
πτώσει; Π. χ. εΐς τήν Άν. Κρήτην «στά μνήματα τών άλειωτων κάνουνε έφτα-
παπαδο' έφτά παπάδες γονατίζουν άπάν ω στόν τάφο, πότε ό ένας καί πότε ό
άλλος καί διαβάζουνε ευχές, γιά νά λειώση δ άλειωτος». Είς την Σκΰρον «έβα-
ζαν άλλοτε τόν νεκρό ιιέσα α1 έ'να τσουβάλι ή α ένα ατρωματόντυμα καί τόν γύ-
ριζαν 40 μέρες σέ 40 έκκλησίες, έστηναν τόν νεκρό πίσω άπό τήν πόρτα τής
έκκλησίας καί τόν λειτουργούσαν σαράντα φορές γιά νά λ.ειώοη».

5· - Μαντική έκ τών λειψάνων. ΓΙ. χ. άν τά κόκκαλα είναι κίτρινα, ήταν
καλός ό άνθρωπος (Σπάρτη). Τού έπιόρκου ή χειρ ευρίσκεται άλειωτη, τοΰ συ-
κοφάντου αί τρίχες άλειωιοι κτλ.

6. - Δεισιδαίμονες συνήί)ειι»ι κατά τήν άνακομιδήν. Π.χ. άν ένας δυστυχή
συνεχώς μετά τόν θάνατον πατρός, μητρός ή άλλου στενού συγγενούς, πιστεύεται
ότι τοΰτο προέρχεται έκ πατρικής ή άλλης άράς' διό κατά τήν άνακομιδήν τό έκ
τής πλύσεως τών οστών ύδωρ δίδεται είς τόν δυστυχοΰντα, ϊνα πίη έκ τοϋ ύδα-
τος τούιου (Άδοιανούπολις).
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Γ) Ό θάνατος έπί ξένης.

1. - Γό μοιρολόγημα καί το μνημόσυνον τοΰ έν τή ξένη αποθανόντος.

Π. χ. είς τ« Τελώνια Λέσβου «όταν πεθάν κάνεις μακριά, βάζουν τά ρούχα
τον και τή φωτογραφία του καί τόν καταλογιάζονν». Όμοίως είς την Μάνην
«τό 1χουνε συνήθειο, σάν πεθάνη κανείς στήν ξενιτειά, όταν θά τοϋ κάμουν τις
σαράντα, νά βάλουνε τά ρούχα του κάτω, νά τά στολίσουνε καί να τα μοιριολο-
γήσοννε, πάν νά 'χουνε τόν ίδιο τόν πεθαμένο μπροστά τους».

2. - Κηδεία ξένου. Διάφοροι συνήθειαι. Π. χ. είς τήν Ίεράπετραν «άμα
είναι ξενομπάτης (= άπό ξένο χιοριό) ό άποθαμένος, τοϋ ρίχνανε λεφτά στόν τάφο,
γιά νά πλερώσ)] τό χώμα πού τόν σκεπάζει, γιά νά μήν τοϋ είναι βάρος στήν
ψυχή». Ξενοταφειό έν Κρήτη ό ιδιαίτερος χώρος, ό πρός ταφήν τών ξένων.

ΙΑ') Δοξασίαι καί παραδόσεις περί -ψυχών καί νεκρών και περί "Αδου.

1.-Επιφάνεια ψυχών και νεκρών. Π.χ. «τήν στιγμήν πού άποθνήσκει ό
ασθενής, ή ψυχή του μεταβαίνει εις τούς οικείους καί εις τούς στενούς φίλους
καί κρούει τήν θύραν ή έκπέμπει άναρθρον φωνήν. Τούτο λέγεται πρόφασις :
έκαμε πρόφαση, λέγουν. Οί άκούοντες τόν κρότον ρίπτουν τεμάχιον άρτου»
(Μάνη). «Οταν άκούεται λιβάνι άστο δρόμο, χωρίς νά 'χουνε λιβάνι βαρμένο, περνφ
άποθαμένος κι δλοι λένε: Ό Θεός σχωρέσοι τον που περνά» (Ιεράπετρα). Είς
τήν Αίτωλίαν πιστεύουν ότι «ή ψνχή παρονσιάζεται πολλές φορές σά μνϊγα καί
τήν βλέπουν μόνον οί καθαροί. Αυτή ή μνϊγα είναι άσπρη, σάν τή μελισσουλα».
Εις τήν Καστορίαν «μέσ στις 40 μέρες περιμένουν ν' ακούσουν βήματα, πόρτες,
γιατί θά "ρθή ό νεκρός νά γνρίση δλο τύ σπίτι, δέν αφήνει άκρη. Μετά 40 μέ-
ρες φεύγει πιά ή ψνχή γιά τόν άλλον κόσμο». Αί σχετικαί διηγήσεις.

2.-OÎ βιαίψ θανάτφ τελευτώντες. Βρέφη άποθνήσκοντα άβάπτιστα. Παρα-
δόσεις περί βρικολάκων. Τί είναι οί βρικόλακες; Πώς εμφανίζονται εις τούς αν-
θρώπους καί ποίας βλάβας προκαλούν είς αυτούς, είς τά πράγματα τοΰ σπιτιού,
εις τά πρόβατα, εις τά σπαρτά κτλ. ; — Ποία μέσα μεταχειρίζονται οί άνθρωποι,
διά ν1 απαλλαγούν άπό τήν έπήρειαν τού βρικόλακα; Εξορκισμοί, καρφώματα,
ξέχωμα καί έξορισμός ή καϋσις τοΰ πτώματος.

3.-Δοξασίαι περί νεκρών καί "Αδου. Π.χ. «2τίς τρεις ήμέρες πού θά
θάψουνε τόν άνθρωπο πάει τό φίδι καί τοϋ βγάνει τά μάτια καί τά τρώει (Κο-
ρώνη). «Στόν άλλο κόσμο οί ψυχές πίνουν τό νερό τ'Αλήσμονα καί ξεχνούν τά
περασμένα- δέ γνωρίζουν καθόλου ή μιά τήν άλλη» (Σκύρος).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ!
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κεφαλαιον εβδομον

ΜΑΓΕΙΑ, ΜΑΓΙΚΑ! ΣΓΝΗΘΕΙΑΙ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ!"

I.-ΓΕΝΙ ΚΑ

α) .Αε|·εις καί φράσεις σχετικαί μέ τήν μαγείαν καί τήν δειαιδαιμονίαν.

II. χ. μαγεύω, μαεύω, μαντεύω, (π. χ. αύτος ξέρει καί μαντεύει τήν άλεποΰ —
κάμνει μάγια, ώστε ν' απομακρυνθώ ή άλεποΰ άπό τό κοττέτσι), μαντουλουγάον
(Αϊτωλ.), γητεύω, ξορκίζω, ξαστρίζω, άστρονομίζω (= εκθέτω τι υπό τά άστρα),
έρεμιάζω (— ζυγίζω άσθενή μέ έρημα (άδέσποτα) χάλκινα σκεύη πρός θεραπείαν,
Αίνος), τριστρατιάζω (= ρίπτω είς τό τρίστρατο, Παξοί), τόν βάζει στήν άνέμη
(δηλ. ή γυναίκα «λέει διάφορα λόγια, ένφ μαζώνει τήν άνέμη, γιά νά θεραπεύση
κάποιον, πού έχει βλαφτή άπό ξωτικά») κτλ. Κάλεσμα = πρόσκλησις δαιμόνων
(Κύπρ., Κάρπαθ ). 'Εκείνη έχει καλά άστριακο ή τής στρέγ^ει — επιτυγχάνουν αί
μαγγανεΐαι της (Κέρκ.).— Μάϊσσα, μάντισσα, μαΐστρα, πετρομάϊοσα = ή δεινή
μάγισσα, πού ημπορεί καί πέτρες νά δέση καί νά βλάψη (Κύθν.), τζατζοΰδες
(Κοτύωρα).—Μάγια, μαντουλ.ουγήματα, «iïà τοΰ έχοννε καμωμένα τίποτε άπέξο)».
— ΙΙαρατηρήματα = προλήψεις (Δυτ. Κρήτη) κτλ.

β) Μάγοι και μάγισσαι.

1. 'Ηλικία, προσωπικαί ιδιότητες και ικανότητες αύτών. Δύναμις
άποδιδομένη είς τούς μάγους: δύνανται νά μεταμορφούνται, νά γίνωνται άφαν-
τοι, νά σηκώνωνται ύψηλά είς τούς άέρας, νά κατεβάζουν τόν ουρανό μέ τ'άστρα,

* Είς τήν κατάταξιν τής ΰλης, τής αναφερομένης είς τήν μαγείαν καί τάς μαγικάς καί
δεισιδαίμονας συνήθειας του λαού, ήκολούθησα τό σύστημα, τό ΰποδειχθέν ύπό Ε. Hoffmann
-Krayer έν Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens τόμ. 1, 1927, ο. 67. Τοϋτο ώς
βάαιν διαιρέσεως τής ΰλης θέτει τόν σκοπόν ή τό αποτέλεσμα τής μαγικής ή δεισιδαίμονος
πράξεως ή ενεργείας. (Βλ. του αυτού Volksglaube und Volksbrauch, άνάτυπον έκ τής Ger-
manische Philologie (Festschrift für Ο, Behagliel) Heidelberg 1934).
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νά εμποδίζουν καράβια κ.χ.t. Εΐς ενα συμαϊκόν παραμύθι μάγισσα μπαίνει σ' ενα
πιθάρι, σηκώνεται στόν άέρα σάν άνέφαλο και πηγαίνει όπου θέλει.

2. Τρόποι αποκτήσεως μαγικής ικανότητος. Π. χ. εις τάς 40 Έκ-
κλησίας πιστεύουν, ότι, «γιά νά πιάνεται κανενός ή μαντεία, πρέπει τήν ώρα ποΰ
γίνεται οειομύς, νά προλάβη νά μέτρηση τρεις πιθαμές ατή γ ή απάνω....» «Γυ-
ναίκες δέ μεσαίας ήλικίας περιφέρονται τήν πρώτην Μαΐου εΐς άσύχναστα μέρη
τήν νύκτα γυμναι καί κυλίονται είς τά χόρτα πρός άπόκτησιν τοΰ μυστηρίου τής
μαγείας» (Θρςικ. Έπετηρΐς 1897 σ. 196).

γ) Μαγική τέχνη.

1. Διδασκαλία ή μετάδοσις τής μαγικής τέχνης άπό πρεσβυτέρου είς
νεώτερον. Κατά ποίους τρόπους γίνεται ή μετάδοσις αυτής; II. χ. «άμα ένας
π ή τή γητειά, γιά νά τή μάθη ό άλλος, τή λ.έει πολλές φορές, όσο νά τά έντν-
πώσ και κατόπ' θ' άνοιξη έκείν τό στόμα νά τή φνσήσ τρεις φορές μέσ στό
στόμα και τότε παίρν τήν τέχνη — φον φον φον, τρεις φορές» (Λήμνος) ή πτύει
είς τό στόμα.

2. Μαγγανεΐαι. Ένέργειαι, διά τών όποιων οί μάγοι έρχονται εις έπι-
κοινωνίαν μέ τά δαιμονικά όντα, ίδίςι διά τό «κάλεσμα» τοΰ διαβόλου, τών νε-
ράιδων καί άλλων δαιμόνων, τούς όποιους οί μάγοι καθιστούν δήθεν υπηρετι-
κούς εις τούς σκοπούς των, διά τό κατέβασμα τοΰ φεγγαριού, τό οποίον δήθεν
μεταμορφώνουν εΐς άγελάδα, διά νά μεταχειρισθούν τό γάλα της εις τάς μαγγα-
νείας των κλπ. Είς τί συνίστανται αί τέχναι αύταί; Συνομιλίαι μάγων (ίδίςι τών
ζουδιαρέων) μέ νεράιδες, βρικόλακες καί άλλους δαίμονας, πάλη πρός αυτούς.
"Αλλα μέσα καί μέθοδοι μαγικής τέχνης : χειρονομίαι, κόμβοι, καρφώματα, δε-
σίματα, γητέματα, καπνίσματα κτλ. Τρόποι κατά τούς οποίους ταύτα ένεργοΰνται.

3. Τόποι, ώραι καί τρόποι ένεργείας μάγων καί μαγισσών. Έν
παράδειγμα : «Λνο γυναίκες δλόγυμνες έρχονται σέ σταυροδρόμι τά μεσάνυχτα
και σπέρνουν άλάτι μέ τ1 άλέτρι. Αυτό τό κάνουν, γιά νά πεθάνη ή νά πάθη
κακό μεγάλο κάποιο πρόσωπο, ποΰ τους είναι μισητό» (Μέγαρα).

4. Μέσα άσφαλίζοντα τήν έπιτυχίαν τής μαγγανείας: σημάδια ήτοι
τρίχες ή άποκόμματα έκ τών ονύχων ή ένδυμάτων τοΰ προσώπου, εις τό όποιον
άναφέρεται ή μαγεία κττ.

"Αλλοι τρόποι συντελοΰντες εις τήν δραστικωτέραν ένέργειαν τών μαγ-
γανευμάτων: γυμνότης, βλασφημίαι, ψευτιά, κλοπή, άστροφα άπέρχεσθαι, άνά-
στροφα ένδύεσθαι, άντίστροφα γράφειν (έκ δεξιών πρός άριστερά), άμίλητα, άνε-
πίστροφα, μονόμερα κττ., άγνεία, μυστικότης κτλ. Π. χ. Ή μητέρα τής κόρης
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ή άλλη γραία καβάλλα εις ενα ραβδί, μέ ρόκα είς ιό χέρι καί μέ σακκούλα στά-
χτη γυρίζει τρεις φορές γύρω ε'ις ένα έρημο σπίτι και έπειτα πηγαίνει καί φω-
νάζει εΐς τήν θύραν τοϋ νέου (Λέσβος). Γιά νά έπιτυχη ή παρασκευή τών έπτα-
ζυμων (τά όποια έν Λέσβφ λέγονται διαβουλουψώμ') «πρέπει ή ζυμώνουσα, άρ-
χομένη μέν τοϋ έργου νά βλασφημήση τρίς, ζυμώνουσα δέ νά διατελή υπό τό
κράτος πραγματικής άγανακτήσεως, έπικαλουμένη καί αύθις τόν Διάβολον»" εις
τήν Ίθάκην πιστεύουν, ότι «πρέπει ή βάφουσα νά πή κ' ένα ψέμα, διά νά
πιάση τό χρώμα». Είς τόν Μαραθόκαμπον πιστεύουν πώς «πρέπει νά πής μι-
γάλ' ψιφτιά, γιά νά πιτνχ' ου αονλμάς (— φκειασίδι). "Αν δέν πιτνχ' ι) ψιφτιά,
θά γίν' μαύρου τού πρόοουπου τς γυναίκας σάν τού τγάν'».

δ) Μαγικά βιβλία (Σολομωνική, ΐατροσόφια, Κυπριανάριον κτλ.).

Εΐς ποίας περιστάσεις άναγινώσκεται ή ευχή τού άγ. Κυπριανού καί τοϋ
άγ. Τρύφωνος ; Άλφάβητον ή χαρακτήρες σολομωνικής, βαρβαρικά ονόματα,
πλανήται άγαθοποιοί καί κακοποιοί, άγγελοι καί δαίμονες ωρών, ονόματα αυτών.

ε) Σκεύη καί ό'ργανα μαγικά.

Δακτύλιοι μαγικοί, σφραγίς Σολομώντος, πεντάλφα (εις ποίας ένεργείας
χρησιμοποιούνται;). Κουνενός = τό δοχείον, όπου αί μάγισσαι ρίπτουν κουκκιά
καί κάμνουν μάγια (Κρήτη). «Ή γριά Γ. (στήν Άρτοτίνα) κρατεί οέ σακκον-
λίτσα κόκκαλο άπό πεθαμένο, σκόρδο μονογούλικο, κουσιαράκι, πεντάρες άπό
πεϋαμένον. Μ' αυτά μαντολοΐζει».

"Αλλα ό'ργανα μαγικής τέχνης: μαυρομάνικο μαχαίρι καί περόνι, βατοκόκκαλο,
καβουροκόκκαλο, άγιοκωσταντινάτο, ματοστάτης, άγία ζώνη τής Παναγίας (ποίος
ό τρόπος τής παρασκευής καί ή χρήσις της ;), σκούπα, σιδηρούς τρίπους κλπ.

ς-) Μαγικαί βοτάναι.

Ιδιότητες, τρόποι συλλογής αυτών καί χρήσις. Ό άπήγανος, ό μαγιολύτης
ή τό άπολησμονόχορτο, τό βαγιόκλημα, ή άσκελετούρα, ή γλυκερήθρα, τό φι-
δοχόρταρο, τό σερκοχόρτι (Αίτωλ.), ό μάραντος, ό πύραντος, τό άναστοβότανο,
ό ζώντοχος, ή άκουμένη κτλ.

ζ) "Αλλα μαγικά μέσα.

Μαννόγαλα, μυελός πουλιού (προπάντων κόρακος), σβηστοκέρι, σκατοπού-
λια, αμίλητο νερό, άνάχεργο νερό, κατράμι κτλ. Ποίος ό τρόπος τής παρασκευής
καί ή χρήσις εκάστου ;
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Ευκταία ή συλλογή δειγμάτων εκ τών άνωτέρω σκευών, οργάνων και
βοτανών.

η) Διηγηθείς περί μαγισσών.

Μηνύσεις και καταδίκαι άνδρών καί γυναικών μετερχομένων τά μαγικά.
Παραδόσεις περι μάγων και μαγισσών.

■θ) Ή «άπ εξ ω» ένέργει α.

Αίτίαι υπερφυσικοί (ή άστρικαί), εις τάς οποίας αποδίδονται ή
άσθένεια, ό θάνατος, ή κακοτυχία ή ή συμφορά: βασκανία ή κακό μάτι,
διαβολική ενεργεία ή δαιμονική πείραξη (νεράιδες, ξωτικά, 'Ασθένειες κτλ.), άνεμος
ή κακός άέρας, μάγια, καιρικαί ή άστρικαί έπιδράσεις ή άλλη τις υπερφυσική αιτία.
Π.χ. ή επιληψία άποδίδεται εις έπίδρασιν τής σελήνης (σεληνιασμός) ή εις δαι-
μονικήν πείραξιν. Καί αυτοί οί σπασμοί, άπό τους οποίους προσβάλλονται ένεκα
πυρετικής κινήσεως πολλάκις τά βρέφη, εκλαμβάνονται ώς προσβολαί επιληψίας,
οί δέ Κύπριοι χωρικοί πιστεύουν, ότι τούτο συμβαίνει, διότι «πουκάτω 'που τό
μαξιλάρι τυΰ μα)ροϊ>» είς τύ έδαφος υπάρχουν κάρβουνα άναμμένα, τά όποια
πρέπει, άφού σκάψουν γρήγορα, νά εύρουν καί νά σβήσουν, διά νά σβήση ή
άσθένεια καί άπαλλαγή τό παιδί. ΙΙοΙαι αί σχετικαί άντιλήψεις αλλού ;

Παραδόσεις σχετικαί μέ προσωποποιίας έπιδημικών νόσων, π. χ. πανού-
κλας, χολέρας, ευλογιάς, γρίππης κλπ.

ι) Διάγνωαις τής έξωθεν επήρειας (Πόθεν τό βλ.άψιμο ;).

Μέσα καί τρόποι άνακαλύψεως ή διαγνώσεως τής μαγείας. Π.χ.
«όταν φοβάται κανείς, λειώνουν μολύβι μέσα σέ νερό, διά νά ιδούν άπό πού
προέρχεται ό φόβος» (Κύπρος). « Γιά νά ίδή ς άν ένας εχη άντεσμα, πάρε έ'να
σψογγομάντηλο, μέτρησε το μέ τήν πιθαμή σον."Αμα το βρίσκης κάθε φορά μα-
κρύτερο, έχει άπ' άντεσμα» (ΑΙτιολ.).Ή γυναίκα τον άρρώστον τονς έδωσε ένα
σκουτί τον καί τό πάν τής μάντισσας. Μόλις τό είδε εκείνη, είπε, που ό άρρωστος
είναι βαρειά· είχε πατήσει, δίχως νά τύ ξέρη, τό τραπέζι τών ξωτερικώνε, έκεϊ
ατό δρόμο πού περπάταε. "Ωσπου νά τήνε φέροννε (τή μάντισσα) στό χωριό, πέ-
θανε δ άνθρωπος» (Ζιζάνι Πυλίας).
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II. -ΜΑΓΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ Ell' ΑΓΑΘφ ΤΟΓ ÏI10KEIMEN0V ΊΈΛΟΓΜΕΝΑ1

(ΕΠΩΦΕΛΗΣ ΜΑΓΕΙΑ)

Α'. 'Αποτροπή κακοϋ.

α) Βασκανία.

1. Λέξεις καί φράσεις, εΰχαί, κατάραι, παροιμίαι, σχετικαί μέ
τήν βασκανίαν. Π. χ. Βασκαίνω, βασκανία, βάσκαμα, &εβασκαντής· ματιάζω,
μάτιασμα, ματύπιασμα, ματιασμένος, ξεματιάζω- φταρμίζω, φταρμός, φτάρμισμα
κλπ. άποσκιαίνον, άποσκαμός (Μάνη)' άβαακονβότανον, βασ>ίαντήρα (Χαλκιδική),
φυλαχτό, φνλαχτάρι κλπ. ΙΙίζελος (ό ευκόλως βασκαινόμενος (Πόντος).— Μάτι /ιή
τόν πιάση ! Άφκιάρμιστά του! (Κρήτη). Πιάνει τό μάτι τζη, Jfob νά χυ&η ! (Νά-
ξος). Τό μάτι τήν πέτρα σπορίζει (= σχίζει) κττ.

2. Βάσκανοι άνθρωποι. ΙΊοΐοι έχουν κακό μάτι; Κατ' άνακοίνωσιν τής
Μ. Λιουδάκη (Άνατ. Κρήτη) «φταρμίζουνε 1) οι άθρώποι άπου 'ναι τά φρύδια
ντως σμιχτά, οί κολλιτσοφρούδηδες' 2) όσες γυναίκες έχουνε μεγάλα μάθια, με-
γά/.α δόδια, μεγάλα βυζά 3) οί περισσοβυζασμένΉ, - -τάξε και καλά κεινιοί ά πού
'χουνε π/.ιά πο/.ύ γάλα τσή μάννας τως φαγωμένο άπό όσο επρεπε». Κατά τινας
ματιάζουν τά μαύρα μάτια, κατ' άλλους τά γαλανά. Θέλουν καί ματιάζουν οϊ
βάσκανοι ή χωρίς νά τό θέλουν; Τό ένα μάτι έχουν κακό ή καί τά δυο; Διη-
γήσεις περί βασκάνων. Οί έχοντες κακό μάτι έχουν καί κακό άπάντημα; δηλ.
είναι κακοήσκιωτοι ; lToîat προφυλάξεις λαμβάνονται δι' αύτούς ;

3. Βασκαινόμενα όντα: προπάνταιν τά παιδιά καί άλλοι άνθρωποι, ζφα,
ποίμνια, κάθε πράμα καλό, ζωντανό, (άλλά και δένδρα καί χωράφια) μπορεί νά
πάρη άπό μάτι. Πώς έκδηλώνεται ή βασκανία καί ποΐα τ' άποτελέσματά της ;
Κατά τήν επικρατούσαν εις τήν 'Ανατ. Κρήτην πίστιν «φταρμίζουνται ^ματιά-
ζονται) 1) οί άλαφροήοκιωτοι, 2) οί όμορφοι άνθρωποι, τά όζά καί τά πολνφορ-
τωμένα δεντρά, 3) άπού τά όζά φταρμίζουνται πλιά καλά οί χοίροι."Οτινα γεννά
ή γουρούνα καί τή δή κακό μάτι, τοτεσά είναι καΐλικη νά κάνη τά γουρούνια καί
νά τά τρώη ντελόγο ένα-ένα, 4) πολύ φταρμίζεται ή λουχούνα καί τό μωρό παιδί,
5) τά φτάζυμα, 6) τό τυροκομείο, 7) οί κυνηγοί καί οί ψαράδες, 8) οί γι - άνυ-
φαντούδες, 9) τό μεταξαρειό, 10) τά δεντρά κτλ.» (Μ. Λιουδάκη). «Άμα ματια-
στή κανείς, μπουμπουκιάζει τό πρόσωπύ του (= βγάνει έρυθημα) καί έχει γε-
νική στενοχώρια» (Καστόρια). «"Οτ κεφαλύπονος είναι, έρχετ άπό τό βάσκαμα»
(.Θράκη). '"Οταν ματιάζωνται τά πρόβατα, δέν πήζει τό τυρί* (Μανιάκι), 'δέν
βγαίνει τό βούτυρο» (Κοζάνη). Ποία ή πίστις άλλοϋ ;

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Γ'. ®
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4. Μέσα προφυλάξεως καί αποτροπής τής βασκανίας:

(α) Λ έξεις ή φράσεις άποτρεπτικαί και πράξεις προληπτικαί. Φτύσιμο, μουν-
τζούρωμα, φάσκελο, κάπνισμα, κάλτσα ή φόρεμα ξανάστροφα φορεμένο κτλ. Π. χ.
εις τήν "Ηπειρον «δντα γλέπη κανείς προκομμένο πράμα, ήγουν παίδι άμορφο
και γερό ή χωράφι καλό ή ζφο ή ό,τι άλλο χρειαζούμενο, και είναι φόβος μή
τ άβασκάνη, λέει : Τφού, μήν πάρη άπό μάτι !» ή «τφού ! νά μήν άβασκαϋή»
ή «κακά μάτια νά μήν τό ιδούν /». Εις τήν Νίσυρον λέγουν «Σκόρδα κι άλάτσι
στό μάτι σου νά κάταη»' εις τήν Κύμην «Φτού στ' άρμιστά του!». Εΐς το Βο-
γατσικόν βρέχουν τό άκρον συνήθως τοϋ μέσου δάκτυλου διά σιέλου καί έπαλεί-
φουν τό άκρον τής γλώσσης τοϋ νηπίου λέγοντες: «Τφού, μασκαρά, và μή βα-
σκα&ής!». Είς τήν Νάξον συνήθως βάζουνε τών παιδιών άπό τήν ξανάστροφη
ένα ροϋχο, γιά νά μήν τό πιάνη μάτι, καί «άν ήξέρης πώς ένοϋς πιάνει τό
μάτι ντον, là và μή σέ μα&ιάαη, άμα σέ δή στή στράτα, πρέπει νά τόνε φα-
σκελώσης, δίχως và σέ δή». Εις τήν "Ηπειρον εις τά μικρά παιδιά βάνουν μιά
δαχτνλιά γάνα (μιά βοϋλλα άπό καπνιά) στό μέτωπο, γιά và μήν άβασκαίνωνται».

(β) Προβασκάνια. Φυλαχτά, βασκαντήρες, ματοπιάστρες κτλ. "Υλη, άπό
τήν οποίαν κατασκευάζεται τό φυλαχτό, καί τρόπος τής κατασκευής του :

(1) Δι' άνθρώπους. Ποία είναι τά «φυλαχτά» διά τά παιδιά και ποία διά
τήν λεχώ καί τούς μεγάλους έν γένει ; ΙΙοία θεωρούνται δραστικώτερα ; Τί είναι
τό λιόκρινο καί τό παντζέχρι ; Ποίων δένδρων ή θάμνων τό ξύλον θεωρείται
κατάλληλον διά τήν κατασκευήν φυλαχτού; (τραγουλιά, τσιτλεμίκι κτλ.) Π. χ. είς
τήν Αίτωλίαν «γιά và φκειάσουν τύ φυλαχτό, βάνουν μέσα σέ παννάκι (ή πε-
τσάκι) λιβανόσπειρο οερκό (ολοστρόγγυλο σά σκάγι ή βόλι), μεγαλοπεφτίσια ύψωση,
τρία σιταρόσπειρα, μονογούλικο σκόρδο, μπαρούτι, κομμάτι άπό άσβοτόμαρο,
κινά, χρυσαφικό· αυτά τά συρράβουν και κρεμούν τό φυλαχτό στό παιδάκι».
Άλλοι, «σκοτώνουν τήν Προηομαγιά οχιά, παίρνουν τό κεφάλι της ή κανένα
κόκκαλο, τ' αλατίζουν, τό κλειούνε σέ παννάκι μέσα καί τύ κρεμούν γιά φυλαχτό».

(2) Διά ζ φ α . ΓΙ. χ. είς τήν Αίτωλίαν, «τό γαϊδουράκι γιά νά μήν άβα-
σκαίνεται, τοϋ κρεμούν ξύλινο κουτάλ.ι. Γιά τά πρόβατα παίρνουν ένα κουδούνι χω-
ρίς βρονταλίδι, μέσα βάνουνε ύψωση, ένα κομματάκι λιβάνι, σκόρδο μονογούλικο,
τρία σιταρόσπειρα, λίγο μπαρούτι, λίγη ρίζα άπό παλαμονίδα κι αυτά τά σφαλάνε
μέσα. Τό ζονμπουλάνε τό κουδούνι καί τό κρεμούνε σ ένα πρόβατο. Αυτό είναι
τό φυλαχτό δλης τής στάνης». "Αλλοι, «τά ζηλεμένα τά ζώα, πριν và τά βγάλουν
ατή βοσκή, τά κατουράνε, γιά νά μήν τά δή κακό μάτι καί τ' άβασκάνη. Τους
προχαλίζουν τό κεφάλι μέ τό κάτουρο κι αυτό τά φυλάει άπό τόν άβασκαμό»
(Αίτωλ.). Εις τό Μανιάκι, «όταν ματιάζωνται τά πρόβατα καί δέν πήζη τό τυρί,



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

χ87

πάμε καί βρίσκουμε ενα χορτάρι, πού τό Λέμε βασκα ντούρα, καί πλένουμε τις
βεδούρες μ' αυτό κι όλα τ' αγγεία καί τότε τό τυρί πήζει». Έπέξοδος κατά της βα-
σκανίας διά φαλλοΰ, φασκέλου και άλλων χειρονομιών.

Διηγήσεις περί βασκανίας ζφων : Ποία τά προβασκάνια διά τους μεταξο-
σκώληκας ;

(3) Δι" άψυχα όντα (σπίτια, μαγαζιά, Αργαστήρια, δένδρα, άνθη, άγρούς) :
κρανία και κέρατα πρός προφυλαξιν άγρών, άμπέλων, στάβλου, στάνης, δέν-
δρων κτλ. κουλλοΰρα γιά «άπόκρουμα» τοΰ σπόρου κτλ.

Μερικά παραδείγματα : Εις τήν Λήμνον «έ'να καλαμούδ' τόσο, μικροΰλ',
τό κάνουν σταυρό καί μέ κλωστή μεταξένια κινκάτ' (= κόκκινη) τό βάζουν
πίσ' άπ' τή h όρια' τό τ'λίζ' σταυραηά σαράντα φορές καί τίποτα δέ 1>λοχωρε7
(— προχωρεί). Καί κατασάγωνο άπό γουρτζέλ' (— γουρούνι) τό βάζουν μέσα στή
γουνιά που μαγερεύουν, τό κρεμνούν εκεί, τό 'χουν γιά καλό. Καί τ' άχαμνά τ'
τά κρεμνούν σ' 1)όρτα πουμέσα, στό μάνταλο. 'Εκεϊ βρίσκονται δοο πού νά σφά-
ξουν άλλο' τότε τά πετούν καί βάζουν τά φρέσκα. Αυτό ήταν γιά νά μή βασκαί-
νεται τό σπίτ, νά μήν τό πιάν τό μάτ . "Οταν ένας άνθρωπος έμπαινε μέσα ατό
σπίτ αυτό, νά πιοτρέφ' ίο κακό τύ μάτ». Εις τό Σούλι «παραδέχονται πώς τά
χωράφια, άμα έχουν καλές απαρμουδιές, ρόκες, σιτάρια.... άβαακαϊνονται άπ'
τά κακά τά μάτια. Γι αυτό πάνω σ' ένα σουβλί ή καμιά φούρκα κρεμούν κά-
ρακλο (= κρανίον) άπό άλογο ή άπό βόϊδι». Είς τήν 'Απύρανθον Νάξου «τό
κόκκαλο τής κεφαλής τού γαϊδάρου τό 'χουνε πώς είναι καλό γιά τή βασκανία
καί τό κρεμνούνε σέ καλά δέντρα (κυδωνιές κτλ.)» Ποία ή συνήθεια άλλού;

5. Διάγνωσις βασκανίας' άνακάλυψις βασκάνου. Παραδείγματα:
Εις τήν Αίτωλίαν «j'<à τόν άβαακαμό παίρνουν ένα ποτήρι μέ νερό. Παίρνουν
άναμμένο κάρβουνο, νοματίζονν τό πρόαωπο πού έχουν υποψία πώς άβάακανε
καί υστέρα ρίχνουν τό κάρβουνο μέσα στό νερό. "Αν πάη στόν πάτο ατό ποτήρι,
λένε πώς αυτός πού νομάτισαν τ' άβάακανε, αλλιώς όχι. Βάνουν υστέρα γι' άλ-
λους, ώσπου νά βρούν αυτόν πού άβάακανε, κι άμα τόν βρουν, στέλνουν έ'να
φλυντζάνι νά φτύαη μέσα, γιά νά ποτίσουν τον άβαακαμένον. "Αν πειαμώαη καί
δέ φτύαη, λένε πώς ό άβαακαμός δέν πιάνει». Είς τήν Κάρπαθον «βάζουν σένα
τσανάκι νερό καί υστέρα άρχίζουν καί χύνουν σταλαματιές λάδι καί κάθε φορά
πού ρίχνουν τό λάδι νοματίζονν έ'να πρόαωπο πού έχουν υποψία. "Αν τό λάδι
δέν ξεμπλάαη (= διαλυθη), θά πή τότε πώς τό πρόαωπο πού 'βαλες στόν νου
σου έχει νά κάνη με τό μάτι. "Αν ακορπίση, θά πή πώς δέν έχει νά κάνη». Εις
τό Καστανόφυτον τής Καστορίας «πετούν άλάτι ατή φωτιά' άμα κάμη κρότον, τό
παιδί είναι ματιασμένο». Ποίοι τρόποι συνηθίζονται σχετικώς εΐς τόν τόπον σας;
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6. Τρόποι θεραπείας τής βασκανίας:

α) Τό κάπνισμα. Μέ ποίας ουσίας καπνίζεται ό βασκανθείς, και μέ ποίαν
γητειάν ή ξόρκι συνοδεύεται τοΰτο; Π. χ. εις τήν Κάρπαθον «παίρνουν ένα θυ-
μιατό, τό ανάβουν και ϋυμιάζουν τό ματιασμένο μέ τήν έλιά τώ Βαγιώ ή μέ τοϋ
'Επιταφίου τά πουλλιά (= άνθη). "Αν μποροϋν νά κόψουν κ' έ'να κομμάτι άπ'
τό φόρεμα εκείνου που υποψιάζονται, τόσο τό καλύτερο. ' Ακόμη κόβγεις άπό τής
έκκλησιάς τό κατώφλιο, που περνούν κ' εχθροί σου, ή άπό τοϋ σπιτιού τοϋ άνθρωπου,
πού υποψιάζεσαι, ένα κομματάκι ξύλο καί βάζεις πάνω στά κάρβουνα καί μέ όλα
αυτά θυμιάζεις τόν άνθρωπο καί λές : Φύε, κατσή βαούρα, \ φύε, κατσή κατα-
λ.αλιά, I φύε, κατσή γλωσσοφαγιά, | φύε άπου τά μαλλάτσια του, τσ άπου τά φρου-
άτοια του .... "Υστερα παίρνεις τρία-τέσσερα κάρβουνα τοϋ θυμιατού καί τά
νοματίζεις, δηλ. βάζεις στό νοϋ σου πρόσωπα, πού μπορεί νά 'χουν ματιάσει τό
παιδί, καί τά σβήνεις μέσα σ ένα τσανάκι μέ νερό, κοντά στό κεφάλα τοϋ μα-
τιασμένου. Μαζί μέ τά κάρβουνα ρίχνεις καί λίγο άλάτσι καί λέεις : Ώς λνεΐ τ'
άλάτσι ατό νερό \ τό νέφαλο στόν ουρανό, | νά λύση, νά σκορπίση | τό κακόν έιι-
μάτι I τ α' ή κατσή γλωσσοφαγιά . . . Άπό τά νοματισμένα κάρβουνα, πού θά βου-
λιάζουν στό νερό, καταλαβαίνεις ποιός έμάτιασε τόν άνθρωπο. "Υστερα ή γητεύ-
τρα μετρί} άνά πέντε-πέντε (5 -10- 15 - 20 - 25) ως τά 40 καί ραίνει τό παιδί
μέ τό νερό, κάνοντάς του και έ'να σταυρό στό κούτελο. Τό φτυοϋν όλ.οι όσοι
είναι μέσα στό σπίτι καί τελειώνει ή γητειά. Τό νερό τό παίρνουν καί τό ρίχνουν
ατό τρίστρατο». Εις την Θράκην καπνίζουν τό παιδί μέ τρίχες άπό τή φανέλλα
έκείνου πού τό έμάτιασε, άν ξέρουν ποιος είναι.

β) Τύ πέρασμα έπάνω άπό φωτιά. Π. χ εις τήν Ήπειρον «τά μι-
κρά τά παιδιά, όντα θά τίν φασκιώσουν τό βραδύ, ή καί τά μεγαλύτερ' άκόμη,
τά περνούν τρεις φορές άπό τή 'στιά, (τή φωτιά τής γωνιάς) καί λέν : πίσω τό
κακό, πια' άβασκοσύνη, τρεις, φορές κ' υστέρα τά βάνουν καί κοιμούνται καί λέν
πώς τάχα ή φωτιά παίρνει τή βασκανία, άν έτυχε νά τά ματιάξη κανένας». Εις
τήν Ναυπακτίαν διά τήν βασκανίαν γίνεται χρήσις τής «άναποδοφωτιάς», δηλ.
πιάνουν φωτιά μέ τά πριουβολ.'κά (τσακμάκια) άνάποδα, ήτοι μέ τάς χείρας
όπισθεν. Ρ"ις τήν Αιτωλίαν τήν άναποδοφωτιά πρέπει νά τήν πιάση ένας πού
νά έχη τό όνομα Γιάννης. Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται ή άναποδοφωτιά καί είς ποίας
άλλας περιστάσεις ;

γ) Τό ράντισμα ή πότισμα μένερό, εις τό όποιον έρρίφθησαν κάρβουνα
άναμμένα ή άλάτι ή λάδι τής καντήλας ή χώμα άπό τήν πατημασιά τού βασκά-
νου ή στάχτη άπό τρεις τρίχες τής κεφαλής του. "Αλλοι εις τό νερό αυτό βυ-
θίζουν πρωτύτερα ιιονόκερο (τ. έ. σταυρόν άπό έλεφαντόδοντα ή άλλο όστοΰν, ό
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όποιο; ριπιόμενος εις τό ύδωρ παράγει φυσαλίδας) ή νεραϊδόμηλο ή στάχτη άπό
άναποδοφωτιά ή τι τοιούτον. Τί νερό χρησιμοποιούν; (αμίλητο; άρπαξιμιό ;
ξαστρισμένο ;) Ποίου είδους άγγεΐον μεταχειρίζονται, διά νά ξαατρίοονν τό νερό;
(πινάκι πράσινο ;). Σπάνουν και αυγό μέσα στό νερό ;

Μέ ποίους λόγους συνοδεύουν τάς πράξεις αύτάς ; ΙΙαραδείγματα . Είς
τόν ΙΙόντον, «άφοΰ μέ τά άναμμένα κάρβουνα ανακαλύψουν τό βασκαΐνον πρό-
σωπον. παίρνουν άπό τό μέρος, άπό τό όποιον είχε περάσει, ολίγον χώμα, τό
διαλύουν ε'ις τό ύδωρ και δίδουν έξ αυτού νά πίη ό βασκαμένος». Εις τήν Θρά-
κην συνηθίζουν τό εξής γήτεμα : «θά πόρνε τ' αυγό, που γέννησε ή όρνιθα μετά
τό μεσημέρι, και τό βράδ', μόλις ννχτώση, θά πόρνε αρπαχτικό νερό σ ένα πρά-
σινο πινάκ άπό τή βρύα, κρυμμένο κάτ άπ' τήν ποδιά. Ίί μιά θά βαοτάη τό
πινάκ μπρός ατό πρόσωπο τοϋ ματιαγμένον κι ή άλλη σπάνει τό αυγό, παίρνει
και μιά κόκκινη κλωστή, τή βελονιάζει ατό βελόνι, τσιμπά μιά σκελίδα σκόρδο
και τή βάζει μέσα στόν κρόκο καί έ'να ασημένιο παρά. Παίρνει άπό τή γωνιά
τρία μικρά άναμμένα κάρβουνα, τά σταυρώνει τρεις φορές έπάνω στό πινάκ', τό
καθένα ξεχωριστά, και τά αβήν μέσα ατό πιάτο. Τό πράσινο πινάκ' μέ τό νερό,
τό αυγό, τό σκόρδο, τήν κόκκινη κλωστή και τόν παρά θά τό βγάλ' έξω στ άστρα,
όπου θά μείν' όλη τή νύχτα νά ξαστριατή. Πρωί, άκόμα πριν ξημερώσ', θά τύ
πάρ' καί, ένφ άκόμα κοιμάται ύ ματιαγμένος, θά τόν πλύν' τό πρόσωπο τ άνάτρεχα,
τά χέρια καί τά πόδια τ' καί θά πή τρεις φορές : Άνάτρεχα ήρθε, άνάτρεχα νά
παγαίν ! καί μέ τήν άνάποδη τής μπροστέλλας της τόν σκονπίζ'. Τό πινάκ' θά τύ
σπάο έμπρύς στή βρύσ' ή σέ σταυροδρόμ' καί θά πή : Νά φύγ' τό κακό! "Αν
είναι ματιαγμένο τό παιδί ή ό μεγάλος άνθρωπος, τό αυγό ψήνεται καί γίνεται
σά σφονγκάτο. Τύ ίδιο γήτεμα κάνουν, όταν είναι ματιαγμένα ζώα, βουβάλια,
γελάδες, σκουλήκια (μεταξοσκώληκες)».

δ) Τό σταύρωμα μέ τό άλάτι. Παράδειγμα: «θά πάρ'ς μί τρία δάχ'λα
άλάτ, θά του φέρ'ς γύρα στον πρόσωπο τ', άρχινώντα άπ' τήν κούτρα κί θά
λές : Μαύϊρ άγιλάδα γένν'σι μέσα στον μισουχώρ' κ' έκανι μαύρου μιακάρ', του
είδαν κόσμους κί θαμάθμαν. "Αν εϊνι 'πό άντρα νά σκάσουν . . . κτλ. (Μάλγαρα).
"Αλλαι χρήσεις τού άλατος πρός θεραπείαν τής βασκανίας ; π. χ. βάζουν στό
στόμα τού βασκαμένου άλάτι ή λειώνουν τό άλάτι στό νερό, λέγοντες: όπως λει-
ώνει τό άλάτι, έτσι νά λειώση τό κακό τό μάτι ή ρίχνουν άλάτι στή φωτιά,
λέγοντες: "Οπως σκάει τό άλάτι, έτσι νά σκάση τύ μάτι κτλ.

ε) Τό σταύρωμα μέ φύλλα έλιάς ή βάγια, μέ μοσχοκάρφια ή μέ
μαχαίρι μαυρομάνικο κττ. II. χ. «"Οταν είναι θαρμισμένο (ματιασμένο) τό
παιδί, παίρνουν εννιά φύλλα έλιάς άπό τά Βάγια, σταυρώνουν τύ παιδί καί λένε :
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Δ υό σέ 'δαν, όνο σ έ&άρμισαν, τρεις σ έγιάνα | τώ Πατρι καί τ φ Υίφ και τό
άγιο Πνεύμα. Το λένε τρεις φορές.

ς·) Τό φτΰμα τοϋ ανθρώπου πού έβάσκανε, ώς μέσον θεραπείας. Είς
τήν "Ηπειρον «αν έχουν υποψία άπό καμιά γυναίκα πώς άβάακανε τό παιδί,
στέλνουν καί τής χαλεύουν (= γυρεύουν) τό σάλι της ατό φλυτζάνι καί τό φέρ-
νουν κι αλείφουν τό παιδί, που δέ μπορεί, στό πρόσωπο ή διά τής βίας τοϋ βά-
νουν λίγο στό στόμα, άσο γιά τό καλό». Είς τήν Καλοσκοπήν Παρνασσίδος «άν
δέν ξέρουν ποιος τό μάτιασε (τό παίδι ή τό ζφον), πρέπει νά γυρίαη ένας νά
μαζέψ]] 40 φτύσματα καί νά τά πιή όποιος άβασκά&ηκε».

ξ) Τό μέτρημα από τό ενα εως τό έννέα καί άπό τό έννέα έ'ως τό
έ'να (τρεις ή έννέα φορές). Πώς έξηγείται τούτο ; Είς τήν Νάξον «άριθμοϋν
έννέα φορές, διότι εννέα είναι οί τρύπες τοϋ άνθρώπου πού βγαίνει ό άέρας».
Μέ ποίας έπφδάς καί πράξεις συνοδεύεται τό μέτρημα ; Π. χ. εις τό Λασήθι
«όταν φταρμιστή κιανείς, τόνε σταυρώνουνε καί λένε «Άπου το' εννίά στα οχτώ,
άπου τσ οχτώ στα' εφτά, άπου τα' εφτά στα' έξε, άπου τα' έξε στ σοι πέντε,
άπου τσοί πέντε σταοί τέασερεις. άπου τσοί τέσοερεις στσοί τρεις, άπου τσοί
τρεις στσοί δύο, άπου τσοί δυο στή μία, άπου τή μιά στήν κιαμιά» (φτει δεξιά)
φτον / Κατόπιν μετρούνε τις τρύπες τ' ά&ρώπου : ένα, δυό, τρεις, τέσσερεις, πέντε,
έξε, εφτά, οχτώ, εννιά (φτεΐ άριστερά) φτού ! Λέει τρεις φορές τό πρώτο καί
τρεις τό άλλο».

η) Εξορκισμοί (δέσιμο ή κάρφωμα ή άποπομπή τής βασκανίας εις τά
όρη). Πρβλ. εύχήν τοϋ άγ. Κυπριανού : «δεσμεύω καί καταργώ πάντα τά πο-
νηρά πνεύματα, τά άκά&αρτα, καί πάντα πονηρόν όφϋαλμόν», καί φυλακτήριον :
'Ορκίζω σε, βασκανία, εις τόν Θεόν τόν μέγαν . . . ινα φοβηϋής καί δε&ής κτλ.
(Λαογρ. Θ', 65).

θ) Διάφοροι άλλοι τρόποι (δι' ομοίου ή άναλόγου κλπ.). II. χ. εις τήν
Αίτωλίαν «παίρνουν ατή βρύση χλωρά μούσκλια, παγαίνουν στή φωτιά τοϋ σπι-
τιού καί τά ρίχνουν μέσα καί λένε : όσο βαστάνε χλωρά τά μούσκλια, τόσο νά
βασταχτή κι ό άβαακαμός (αύτουνοϋ πού είναι άβασκαμένος)».

β) 'Αποτροπιασμοί κατά παντός κακοποιού δαίμονος ή άλλον κα-
κού στοιχείου.

1. Διά τής χρήσεως ώρισμένων άντ ικει μένω ν, τεχνητών ή φυσι-
κών, μελών τοΰ σώματος ζφων, φυτών κλπ. II. χ. μαχαίρι, βελόνι, ψα-
λίδι, πέταλο, κλειδί, πυροστιά, ύνί, σίδερο έν γένει ή άλλο μέταλλον" νερό, άλας,
θαλασσινό νερό- φωτιά, δαυλός άναμμένος, κάρβουνο, στάχτη" κατράμι, πίσσα.
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σκόρδο, σκυλλοκρομμύδα, δάφνη, άπήγανο, πύραντος, μάραντος και άλλαι μαγι-
καί βοτάναι σκούπα' ψωμί, προζύμι" σίελος, αίμα, μαννόγαλα" ύποκάμισον" δί-
χτυ, κέρατο, πετεινός, κατωσάγωνο γουρουνιού, φίδι κτλ.

Ή δύναμις τούτων πολλάκις ενισχύεται

(α) έκ περιστάσεως, οίον ευρέσεως, κλοπής, έκθέσεως ύπό τά άστρα
κτλ. ΓΙ.χ. πράγμα εύρεμένο ή κλεμμένο, μονόμερα καμωμένο, άνάποδα βαλμένο,
σχοινί κρεμασμένου κττ.

(β) έξ ώρισμένου αριθμού, ίδίςι περιττού: 3, 5, 7, 9.

(γ) έκ χρόνου καί τόπου: ώρα νυκτερινή, ήμερα ώρισμένη— τρίστρατο,
σταυροδρόμι, κατώφλι σπιτιού κττ.

(δ) έκ χρώματος: κόκκινο ή μαύρο" π.χ. μαυρομάνικο μαχαίρι κττ.

(ε) έκ θείας ένεργείας: ύψωμα Μεγάλης Πέμπτης, λουλούδια τού Επι-
ταφίου, δάφνες τής Πρώτης 'Αναστάσεως, κόκκινο αύγό, ή αγία Ζώνη τής Πα-
ναγίας κτλ.

Μερικά παραδείγματα: Εις τόν Πόντον συμβουλεύουν: «Τήν νύχταν τό
μωρόν οντάς θά κουβαλής, βάλεν άπαν' άθες (=!πάνω του) ψωμίν». Είς τήν
Μεσημβρίαν «τό Μάρτη βγάνουμε ενα κόκκινο παννί όξω 'πό τό παράθυρο και
τό δένουμε ο ενα σίδερο, σ' ένα ξύλο, και στέκει 'κει, ό'σο νά βγή δ Μάρτης».
Είς τήν Θράκην «όταν ύπάρχη έπύ^οτία βάφουν τά μέτωπα καί τά κέρατα τών
βοών δι' έρυθράς βαφής, σιναπίδι καλουμένης». «Γιά νά μή πιάνουνε τά μά-
για καί οί συκοφαντίες, συμβουλεύουν είς τήν "Υδραν, «βάνε τό πουκάμισο σου
άνάποδα, έχε και στό σπίτι σου μαΰρο κόκκορα ή πέταλο πίσω άπό τήν πόρτα"
είναι καλό, διώχνει τό κακό». «Τό δίχτυ φυλάει άπό τά μάγια κι άπό τά ξωτε-
ρικά» (Σύρος). «Χοιρόλιμους άκούιτι κί θά κριμάσω τσή γ'ρούνας σιδιρένια
κρουκέλλα» (Σάμος).

2. Διά λόγων (λέξεων ή φράσεων άποτροπιαστικών, μαγικών ή
καί εκκλησιαστικών). II. χ «κλούβια μάγια κι άπιαστα», εκφωνεί δστις είς τόν
δρόμον ή άλλού εύρίσκει πράγματα, τά όποια άναγνωρίζει ότι είναι μάγια (κόμ-
βους κλπ.) καί θέλει νά τά πιάση, χωρίς νά βλαβή άπό αύτά (Κεφαλλην.). "Οταν
ό Πόντιος άναφέρη ζημίαν ή κακόν, τό οποίον δέν έπαθε, λέγει: «Κωφόν τοϊ
διαβόλ' τ ώτίν». «Φύλαττε Κύριε!» ή «'Ιησούς Χριστός νικ$» κττ. Είς ποίας
περιπτώσεις λέγονται ταύτα ;

3. Διά συμβόλων και σχημάτων ή χειρονομιών: πεντάλφα, σταυ-
ρός, κόμβος, φαλλός, αϊδοίον, φάσκελο, μούντζα κτλ. Π.χ. είς τήν Σύμην «χα-
ράττουν συνήθως όπισθεν τών θυρών πεντάρφα, διά νά προφυλαχθούν, ώς πι-
στεύουν, άπό τά στοιχειά». Εις τό Καστανόφυτον Καστορίας, «άμα ίδή κανείς
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φάντασμα μέ κέρατα μεγάλα, πού πλακώνει τόν κοιμισμένο, τό πρωί πού θά
σηκωθή &ά κατραμώση τήν πόρτα, δηλ. μέ κατράμι θά κάνη σταυρό στήν πόρτα,
γιά νά εμπόδιση ό σταυρός τό φάντασαα νά μπή στό σπίτι άλλη βραδιά».

4. Διά πράξεων συνοδευομένων πολλάκις υπολόγων: κωδωνισμοί,
κτυπήματα, θραΰσις άγγείων, πυροβολισμοί, άλλοι κρότοι καί θόρυβοι. Σταύ-
ρωμα, φτύσιμο, μαγάριαμα, κατούρημα, μούντζωμα, μουτζούρωμα, αλνχτη/ια κτλ.
Π.χ. «Τήν παραμονή τ' "Αη Μάρκ' βροντάν τά οαγάνια, γιά νά μή βγαίννι τά
φίδια τοίι καλουκαίρ » (Ευρυτανία). «Τό Μέγα Σάββατο τό πρωί, τήν ώρα που
πετάει ό παπάς στήν Εκκλησιά τις δάφνες και βαράνε οί καμπάνες, όσοι έχουν
όπλα ρίχνουν ντουφεκιά, όσοι δέν έχουν σπάζουν ένα τσουκάλι, ένα αγγείο, ό,τι
έχουν. "Αν τύχη καί δέ σπάσουνε, τό 'χουνε γιά κακό» (Κορώνη). «"Οταν ούρή
τις, οφείλει νά πτύση τρις καί νά λέγη τά εξής κατά νοϋν : Σηκώστε, κυρές κι
άρχόντισσες, σηκώστε τά ποδάρια σας νά μή σάς κατουρήσω». ('Αποτείνεται δηλ.
πρός τις νεράιδες) (Καλλίπολις). «Οντα σέ κυνηγούν τά σκυλιά, μούντζωνε τα
μέ τό ζερβί τό χέρι σου άπό μέσ άπό τό φόρεμά σου κ έτσι δί: σέ πλησιά-
ζουν» ("Ηπειρος).

5. Ειδικώς διά τής δημιουργίας μαγικού κύκλου ή μαγικού
φραγμού, τόν όποιον, ώς πιστεύεται, αδυνατούν οί δαίμονες νά υπερβούν.

(α) Μέ μαυρομάνικο μαχαίρι. Εις ποίας περιστάσεις χαράττεται κατά
γής ό κύκλος αύτός ; "Ενας ή πολλοί έπάλληλοι κύκλοι ; Τί άλλο κάμνει προσέτι
ό δεισιδαίμων, διά νά προφυλαχθή άπό τόν δαίμονα, ευρισκόμενος μέσα εΐς τόν
κύκλον ; (Σημειώνει σταυρούς ; καρφώνει τό μαυρομάνικο μαχαίρι είς τό μέσον
τοΰ κύκλου; λέγει έξορκισμούς ; καί ποίους;) Π. χ. «Άπό τά σταυροδρόμια δέν
κάνει νά περνάς τή νύχτα, γιατί βγαίνουνε ξωτικά. "Αν είναι ανάγκη νά πέρα-
σης, καλό είναι νά βαστάς μαχαίρι μαυρομάνικο καί νά ξορκίζης τά ξωτικά λέ-
γοντας μέσα σου: «Ιησούς Χριστός νικά κι όλα τά κακά σκροπά». Κί άν φαν ή
κανένα κακό, μέ τό μαυρομάνικο νά κάνης έναν κύκλο στή γή καί νά μπής
μέσα στόν κύκλο' τότε τά ξωτικά δέν σέ πειράζουνε» ("Υδρα).

(β) Μέ νήμα (περισχοινισμός χωρίου, νημάτωσις ή ζώσιμο έκκλησίας). Κα-
τασφάλισις τού χώρου (κλείδωμα μέ μαγική κλειδαριά) Εις ποίας περιστά-
σεις γίνονται ταΰτα καί πρός ποΐον ειδικώς σκοπόν; ΓΙώς παρασκευάζεται τό
νήμα διά τήν περίζωσιν τής έκκλησίας ή τοΰ χωρίου ; (μονοημερίς κλωσμένο
άπό παρθένους όνομαζομένας Μαρίας, 3 ή 40 τόν άριθμόν ; ή άπό γυναίκες
πρωτοστέφανες ; Τό γνέθουν νύκτα ; Γυμνές ; πώς άλλως ;). Γίνεται και κλείδωμα
τοΰ χωρίου μέ μαγική κλειδαριά ;

Μερικά παραδείγματα : Εις τήν Καρωτήν Διδυμοτείχου «Σαράντα γυναϊ-
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κες πρωτοστέφανες μαζεΰκαν ενα βράδ' κ' έμαοαν βαμπάκ , τον έβγαλαν άπ' τον
τσικρίκ', κα&άοσαν τον σπόρου κι. τον στοίβαξαν μι τον δόξα, ενα δοξάρ κΐ ου-
λές γκονλιόμπαρες /—γυμνές). "Αλλ' στοίβαζι κι" αλλ' έγνι&ι... Α" ένας σιδεράς
μέ τή γυναίκα τ\ κ εκειν γκουλιόμπαρ, ξεντύνατ, έκαμαν μνιά κλειδουνιά τή
νύχτα στου ντιμιρτζίδκου (= σιδεράδικο). ΊΙ γυναίκα τραυούσι μ'χάνια κι' ον
ντιμιρτζής έφκιανι τήν κλειδουνιά Απ" τ ίκείνου του γνέμα είχαν ένα άδράχτ
γνέμα, όσον χρειαστή νά τλίξ'ν τον χονργιό άπόίοι·. Κι τού 'φιραν λούρα - λόυρα
τον γνέμα πού μνιά ν άκριια τον χουργιό κι τοΰ ντάμουσαν, τον κονμπόδισαν ίκεϊ
κι τον κλείδονσαν κείνου του ράμμα κει μέ κείν τήν κλειδουνιά, )·ά μή μπαίν'
μέσα άρρώστεια» (Λαογραφία Ζ, 472). Εις τά Βελλά Καλαβρύτων, δια να προ-
φυλάξουν τό χωριό των άπό τό στοιχειό τής "Αράχοβας «/«ά μάγισσα άράπιασα
έδιάταξε τονς Βελλαΐτες νά βάλουν τρία άπάρθενα κοράσια νά γνέσοννε άπό μιά
κλωνά μονοκόμματη μονοημερινά καί νά βάλουνε σταυρωτά γύριο στό χωριό
τέσσερα άφύρηγα περόνια καί )'ά δέσοννε τήν κλωνά γύρω γύρα) στό χωριό
άπάνου στά τέσσερα περόνια...». Είς τήν Λήμνον «μιά γυναίκα ξετύλιγε τό νήμα
καί άλλ.η τό έ&αφτε μέ τό χώμα ώς που έφεραν γύρω όλο τύ χωριό».

Ποΐαι άλλαι τυχόν πράξεις ενεργούνται πρός εξασφάλισιν τοϋ επιδιωκομέ-
νου σκοπού ; Π.χ. Εις τήν Καρωτήν ενήργησαν καί καθοσίωσιν τοΰ περισχοινι-
σθέντος χώρου διά χαράξεως εις αύτόν τοΰ σημείου τοϋ σταυρού : '.4πού μνιάν
άκριια πάλι τον χουργιό ώς τν αλλ' μέσ ς τ μέσ, άπό τοντην τή μέσ πάλι ιίίς
τν αλλ' στανρουτά, θά πάρν δγιύ νουμάτ ένα ζιβγάρ' βόδγια κ' ένα άλιτρου
κ ένας ·&ά σέρν τά βόδγια κείνα κ' ένας 9·ά πχιάν τάλιτρου κι μι τάλιτρου τή
γής ϋά τήν γκαρτσανάει (=χαράσση) σταυρόν τά, &ά στανρο')ν' ντ γής άπό βουργιά
'ςτό νότου, ένα έτσ'/ κ' ένα έτσ- (+), ϋά σταυρο'ισ τον χουργιό. Γύρου γύρο ν
δέ άά πάτ)' γύρω εΐνι τού γνέμα. Κλειδών'ν τού χονργιό κί τού σταυρών ν μέσα
κι δέ μπαίν άρρώστχια μέσα (Λαογρ. Ζ ' 472).

(γ) Με περιφερικήν άροτρίασιν διά διδύμων μόσχων. Περιστάσεις
καθ' ας γίνεται ή περιάροσις τοΰ χωρίου προληπτικώς : 1) κατά τήν ΐδρυσιν
νέου συνοικισμοΰ (εγκαίνια ή γκαίνιασμα χωριού) (Λαογραφ. Ζ' σ. 474 καί 506),
2) μόλις εις τά πέριξ τοΰ χωρίου εμφανίσιμη επιδημία ή άλλο τι κακόν άπειλή
όλόκληρον τό χωρίον ή τήν πόλιν, 3) κατ' έτος εις ώρισμένην ήμέραν (τήν πρώ-
την τοϋ έτους ή άλλην ήμέραν (περιοδικώς). 'Ενεργείται τίποτε έκ τοΰ φόβου
μήπως τό κακόν ύπεισέδυσεν ήδη καί λανΰάνη έν τω χωρίψ ; Γίνεται δηλ καί
καθαρμός τοΰ χωρίου ή τών κατοίκων αύτοΰ καί κατά ποΐον τρόπον ; Ιΐοΐοι
δροι πρέπει νά τηρώνται άπαραιτήτως, δσον άφορά τά μοσχάρια; (δίδυμα ; μι-
κρά ; 40 μόλις ημερών ή όλως άβαλτα στό ζυγό; ή βόδια μαύρα;), τό άροτρον
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(ψευτάλετρο με ξύλα μικρά, μονοημερίς φτειαγμένο ; σιδερένιο ή ασημένιο;), τούς
ζευγολάτες (νά μήν είναι δευτεροπαντρεμένοι, γυμνοί), τό όργωμα ; (ζερβοοργώ-
νονν, δια να είναι ή πράξις τελεσφόρος). Τί γίνονται τά μοσχάρια μετά τό πέ-
ρας τής άροτριάσεως ; Θανατώνονται και θάπτονται έντός λάκκου ή έγκατορυ-
γνύονται ζώντα ; Πρός ποίον άρά γε σκοπόν ;

Παραδείγματα: Εις τά Βελλά Καλαβρύτων «επήρανε ενα μουσκάρι 40 ήμε-
ρων και έφτειάαανε μονοημερίς αλέτρι (ψευτάλετρο με ξύλα μικρά), και έζέψανε
τό μουσκάρι και τό έγυρίσανε γύρου στό χωριό, καί εκάμανε μιάν αυλακιά γύρω
τριγύρω, ίσια πού έσημάδευε ή αυλακιά λιγάκι. Καί άπό τότες δεν έξαναμπήκε
τό στοιχειό». Τό γκαίνιασμα τής ΓΙαλιοχούνης (Ευρυτανία) έγινε μι δγιό μ σκάρ-
για διπλάρκα (— δίδυμα) κί μϊ ζ'γάλιτρα σιδερένια. "Ηψιραν ένα γύρου τού
χουργιό κι άμα έκλεισ ού γύρους αυτός μι τά μ'σκάργια ζεμένα, τά σφαξαν κί
τά θαψαν μαζί μι τά ζ'γάλιτρα. /Ιέν πώς τά μ'σκάργια αυτά, ώσπου νά τιλειώσ ν
τού γύρου, ψουφούσαν— ήταν μικρά κί δέ βαστούσαν—κ" έισ' τά θαφταν. Λέν
πάλι πώς, άν δέν ψουφούσαν, τά ήφιρναν πουλλές βόλτις ώσπου νά ψουφήσουν».
(Λαογρ. Ζ' 475). Συνδυάζεται τυχόν ή περιάροσις τού χωρίου μέ περισχοινι-
σμόν αυτού ;

(δ) Μέ άσφάκες και άλλους άκανθ-ωτούς τ^άμνους. ΓΕ χ. εις τήν
Κυνουρίαν, διά νά προφυλάξουν τά ποίμνια άπό τήν έπήρειαν τών Καλλικαντζά-
ρων «φράζουνε γύρω - γύρα) τό μαντρί μέ νιά άράδα άπό άσπαραγγιές».

(ε) Μέ δωδεκαμερίτικη στάχτη ή μέ φωτιές ολόγυρα άναμμένες.
Π. χ. πολλαχού τήν παραμονήν τών Φώτων «χύνουν στάχτη (δωδεκαμερίτικη) γύρω
στό σπίτι, πιστεύοντες ότι δέν έρχονται εις τό εξής ερπετά μέσα εις τό σπίτι».
«7'ά πρόβατα άμα έχουν σπλήνα, πρέπ ν' ανάψουν γύρω στό γρέκι φωτιές άπό
πυξάρι. Κείνος ό καπνός είναι πικρός κ' είναι γιατρικό γιά τήν άρρώστεια αυτή».
(Καβακλί Β. Θράκης).

(ς-) Μέ περιαγα>γήν αγίων εικόνων, λειψάνων ή άλλων ιερών ή
μαγικών πραγμάτων περί τό χωρίον ή περί τό λιβάδιον. Εις ποίας πε-
ριστάσεις καί πρός ποιον ειδικώς σκοπόν γίνεται ή περιφορά τούτων. Π. χ. οι
Μεσσήνιοι ποιμένες διά νά σώσουν τό ποίμνιον άπό τό σμερδάκι «παίρνουν
τρεις παπάδες μέ τά άχραντα μυστήρια καί γυρίζουν είς δλο τό σύνορο τοϋ λι-
βαδιοϋ και σέ κάθε λ.ίγο βάνουν άπό 'να σταυρό ξύλινο». Εις τήν Θρι?κην έν πε-
ριπτώσει έπιζωοτίας ό γύφτος, άφοΰ κατασκευάση γυμνός τή νύκτα τό σίδερο,
πού έχει τή δύναμη νά διώκη τούς βλάπτοντας τά κτήνη δαίμονας, «παίρνει
κείνου τού σίδερου καί βγαίζει νύχτα καί γυρίζει γκόλιαβους (γυμνός) τό χουργιό
ούλο τρεις φορές». Μέ τήν περιφοράν αυτήν θέτει τό χωρίον δλον υπό τήν προ-
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στασίαν τοΰ μαγικοΰ σιδήρου. "Αλλα παραδείγματα λιτανειών και περιφορών ει-
κόνων κλπ. βλ. εν Λαογραφία Ζ' 506.

(ζ) Μέ όροθέτησιν γινομένην πέριξ τοΰ χώρου, τόν όποιον θέλουν
νά προφυλάξουν ('ύψωμα δένδρων ευρισκομένων περι χώρόν τίνα, ή τοποθέτη-
σις σταυρών ή κόκκινων αυγών ή κηρίων άνημμένων εις τάς 4 άκρας ή εις τά
τέσσαρα σημεία τοΰ ορίζοντος πέριξ τοΰ χωρίου ή τής μάνδρας κλπ.). ΓΙ. χ. τή
Γόλιανη Ευρυτανίας τή γκήνιαζαν (=έγκαινίαζαν) τή Ιι^τε'ρα τής Λαμπρής. Ου
παπάς βγήκι μι τς εικόνις, τις ήφιριν έ'να γύρου ατού χουργιό με υψουμα στα
χέργια. "Ενα γύρου στον χουργιό σε κάθι πινήντα μέτρα ή κι λιγώτιρου ή κί
πιρσότιρου, όπ βοήσκαν κλαρί (—δέντρου, πβυρνάρ, φιλίκ'), του τρυπούσαν μί
ν'άρίδα κέβαναν μέσα ύψωση. Γι αυτό τού χουργιό δέν του βαρεί χαλάζ. Τά
κλαργιά πού νψουναν δει' τά χαλούσαν καμνιά φουρά. 'Υψούμενα κλαργιά βρί-
σκουντ άκόμα στήν Κ'φάλα». Βλ. άλλα παραδείγματα Λαογραφ. Ζ' σ. 475-476,
άρ. 17 καί 19. ΕΙς τήν Μάνην «τούς παλαιοτέρους χρόνους τά χωριά κατεσκεύ-
αζαν είς τά τέσσερα σημεία τοΰ ορίζοντος τέσσερες κολώνες καί έπ' αυτών το-
ποθετοΰσαν ενα σταυρό, διά νά έμποδίζη τούς δαίμονας νά είσέρχωνται είς τό
χωριό. Αυτό λέγεται σταυροπύργι».

γ) Έξαπάτησις τοϋ δαίμονος. Κόσκινο, ή δέσμη άπό στάχυα άνηρτημένα
εις τήν όροφήν ή όπισθεν τής θύρας κ. τ. τ. Π. χ. εις τήν Λέσβον οί χωρικοί
αναρτούν εΐς τήν όροφήν τής οικίας μιά φτύκα, δηλ. δέσμην σταχύων, πιστεύον-
τες, όταν περί τά μεσάνυκτα είσέλθη εΐς τήν οίκίαν ό δαίμων, διά νά βλάψη
τούς ένοικους, ότι απασχολείται άπαριθμών τά άγανα τών σταχύων, (άλλοΰ τις
τρύπες τοΰ κοσκινού), άλλ' αίφνης κράζει ό πετεινός και γίνεται ακούνη κι άχλιά.
Εις τήν Κορώνην «αν έχουν πεθάνει δυο στό χρόνο ή κοντύτερα μέσα στό ίδιο
σπίτι, βάνουν στού δεύτερον τήν τσέπη μιά κουτσούνα (κούκλα) καί τή θάφτουν
μαζί του, γιά νά μήν τριτώση».

δ) Δίωξις, κατάδεσις ή καταπερόνησις τοΰ διαβόλου, τών άσθενειών καί
άλλων δαιμονικών όντων, επιβλαβών ζώων ή ζωυφίων (όφεων, σκορπιών, λύ-
κων, άετών, ψύλλων κλπ.), κλεπτών, ανταγωνιστών κλπ., τής χαλάζης, τοΰ σί-
φουνα κλπ., τής άστοχίας (αναποδιάς), τής βοής τών πραματιών κλπ.

1. 'Εξορκισμοί, γητέματα: Έξορκισταί καί έξορκίστριες. Δύναμις καί
άλλαι 'ιδιότητες αύτών. Εϊδη καί τρόποι έξορκισμού (διαβάσματα, σταυρώματα
κλπ.). Μέσα καί όργανα έξορκισμού καί γητέματος (κόκκαλα, μαχαίρια κλπ. πεν-
τάλφα). Λέξεις καί φράσεις έξορκιστικαί, έπφδαί κλπ. Μερικά παραδείγματα:

«Άπό τό φουστάνι ή τό φόρεμα άνδρός τρελλού κόβουν ένα κομματάκι
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μικρά άπό τήν άκρη και τό οτέλνονν στις ξορκίστρες. Αυτές κάνουν τά ξόρκια,
κι Άν πιάσουν, τότε γερενει ό Άνθρωπος (Αμβρακία). Εις τήν Σίφνον πρός
έξορκισμόν βρικολάκων ή νεκρών, όταν τό σώμα των δέν διαλύεται είς τήν γήν,
ό ιερεύς σχηματίζει έκ κηροϋ λειτουργηθέντος μίαν πεντάρφα καί τήν επιθέτει
έπί τοϋ στόματος αύτών. Εις τήν Λάσταν Γορτυνίας, «εις πόνον βυζιού έγρα-
φον εις χαρτί τρεις σταυρούς, τρεις πεντάλφες, Ίησοΰς Χριστός νικά, Έν άρχη
ην ό Λόγος κτλ. Ήλί Ήλί λαμά σαβαχθανί και τό εκολλοΰσαν μέ μέλι έπί 24
ώρας». Εις τήν Κάρπαθον, «όταν θέλης và γλντώοης άπό τό βραχνά, πριν πλα-
γιάσης, λέεις : «"Οταν έρχεσαι, βραχνά | , άπου τήν άνεκαπνά \ , μέτρα τ' άστρα
τ' ουρανού | τσα'ι τά φύλλα τοΰ εντροΰ | τσάι τόν άμμο μέ τό φτυάρι \ τσαι τήθ
θάλασσα μέ τό κουτάλι». Εΐς τήν Κρήτην γητεύουν τήν {)έρμην ώς έξης : «Πιά-
νεις έναν πι.άττο και κάνεις τρεις σταυρούς μέ τό μελάνι κι άπείς λες τή γηθειά:
Στήτω ό ήλιος κατ' άνατολάς | στήτω κι' ό ρίγος, ό τριταίος, ό καθημερινός \ .
"Αη Γιάννη Πρόδρομε, | βοήθησε τοΰ δούλου τοΰ Θεοΰ ... | ΆπεΙς τήν άποπής
πλύνεις τό πιάττο και δίδεις τ' άρρωστάρη νά πιή τ άπόπλνμα».

Εις ποίας περιπτώσεις οί γητειές δέ στρέγουν δηλ. δέν φέρουν τό προσδο-
κώμενον αποτέλεσμα; εις ποία αίτια αποδίδεται τούτο; Π. χ. τό ξόρκι άμα τό
πής άλλου, δέν κλεΐ δηλ. δέν πιάνει πιά, λέγουν εΐς τήν Κορώνην.

2. Κατάδεσμοι, καρφώματα, κατορύξεις. Είδη καταδέσμων καί τρό-
ποι καταδέσεως: (Αμπόδεμα, καρφόδεμα, πετρόδεμα, σπαρτόδεμα, ντουφεκόδεμα,
κουλλουρόδεμα, σφακτόδεμα). Κατάδεσις διά κλείθρου κτλ. (Περί αύτών ΐδε Λα-
ογραφίαν Θ' σελ. 473 κε ). "Υλη καί τρόπος, μέ τόν όποιον παρασκευάζεται τό
όργανον τής καταδέσεως Έπφδή συνοδεύουσα τόν κατάδεσμον ή τήν καταπερό-
νησιν. Τόπος όπου τό όργανον κατορύσσεται ή ρίπτεται (Ιντός τάφων, φρεάτων,
ύπό τό κατώφλιον κλπ. ή εις τήν θάλασσαν). Σκοπός, δι* ο ν ή κατάδεσις γίνεται.

Μερικά παραδείγματα: Πώς δένουν τούς ποντικούς. Εις τήν Κίον «κείνος
πού θά πιάσϊ] σκουλήκια (= μεταξοσκώληκας) πηγαίνει τή Μ. Πέμπτη τό βράδυ
στήν έκκλησία καί κρατεί ένα σπάγγο. Σέ κάθε Ευαγγέλιο δένει έναν κόμπο καί
λέει : Αένα» τούς ποντικούς μον. "Ετσι δένει 12 κόμπους καί λέει 12 φορές τό
δένω τούς ποντικούς μου. -4ύτό τόι» σπάγγο κατόπιν τόν κρεμά στα τσαρδάκια
κ έτσι δέν κατεβαίνουν οί ποντικοί νά πειράξουν τά μεταξοσκουλήκια».

Κατάδεσμος τής Πανούκλας, τοϋ διαβόλου καί παντός άλλου κακοποιού
στοιχείου δι' έμπήξεως σιδηρών ήλων εις δένδρα, τοίχους, παραστάδας θυρών
καί εις τό έδαφος. Π. χ. εΐς τό Μεσολόγγι «καρφώνουν τρία καρφιά στόν τοίχο
καί είς καθένα πού καρφώνουν, λέγουν : καρφώνω τις τσοΰπες (δηλ. τόν δαίμονα,
τόν προκαλούντα τήν θηλυγονίαν) καί κάνω αρσενικά». Εις τήν Καρωτήν τοΰ
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Διδυμοτείχου αυτός ό Θάνατος καταδεσμείται διά καρφώματος είς τήν γήν «δντα

σκώνουμι τουν πι&αμένονν άπ' καταή, κροϋμι ένα καρφί, ο,τι καρφί, κει àn θά
τιλειώσ" κί τον σκιπάζμι ατή γής, νά μή πιθάν' άλλους». Βλ. Λαογραφίαν, τ.
Ζ' σ. 518.

3. Δίωξις καί αποπομπή τοϋ δαίμονος ε'ις όρη, μεταβίβασις
άσθενείας και λοιπών κακών είς άνθρωπον ή ζώα, εις δένδρα ή θά-
μνους ή διάφορα άντικείμενα. Έγκατάλειψις είς τόπον τινά, κλπ.
Πρβλ. τους εξορκισμούς: «J£t' άγρια βουνά καί στ' άκαρπα τ ά δέντρα, κει πού
δέ λαλάει πετεινός, ζευγίτης δέν κάμνει, ή όπου μικρόν παιδιού κουλλούρα δέν
ψένεται, κόττα δέν κακκαρειέται κττ.

Παραδείγματα: Έ περιορική ή τό θερμόργιο (πυρετός μετά ρίγους επα-
νερχόμενος κατά περιόδους) θεραπεύεται ε'ις τό Ληξούρι κατά τόν άκόλουθον τρό-
πον : κόβει μιά ξορκίοτρα τα είκοσι νύχια τ' άρρωστου. "Υστερα τοϋ παίρνει τό
μαντήλι άπό τήν τσέπη του καί τρία δίλεφτα. Μέ μιά ψαλίδα τοϋ κλαδέματος
κόβουνε σέ τρία τό κάθε δίλεφτο καί δένοννε τά κομμάτια όπως καί τά νύχια
στις λουρίδες που έχουνε σχίσει τό μαντήλι." Επειτα τά κρεμούν όλα αν τά σέ κα-
νένα δέντρο μακριά. "Οποιος τά λύση παίρνει αντός τήν άρρώστεια κ' έτσι ό
άλ.λος γιατρεύεται». Εις την Θράκην «τά κλαψιάρικα παιδιά τά περνούν άπό τήν
τρύπα τοϋ φράχτη. Περνούν οί σκύλοι άπ' έκεϊ καί παίρνουν τήν κλάψα. *Η
παίρνονν τή φασκιά τοϋ μωρού καί τό πρωί που περνούν τά γελάδια τή ρίχνονν
κατά γής· τά γελάδια περνούν άπό πάνω καί παίρνουν καί τήν κλάψα». ΕΙς τήν
"Ηπειρον «παίρνουν ένα κομμάτι ψωμί, σταυρώνουν τό παιδί πού κλαίει συχνά,
λέν κι' άλλα μυστικά λόγια κ' ύστερα τύ κομμάτι αυτό τό ρίχνουν στήν άγέλη.
"Οποιο βόδι φάει τό κομμάτι παίρνει καί τήν κλάψα τοϋ παιδιού». Είς τήν Άπυ-
ρανθον τής Νάξου «ό'ταν είναι γρινιασμένο τό μωρό, τοϋ βγάζοννε τό πονκαμι-
σάκι του καί τύ πάνε μισή ώρα δρόμο σέ μιά μικρή έκκληοούλα Αγία Ειρήνη
καί άφήνουν έκεϊ, τρυπώνοντάς το σέ μιά σχισμή τον βράχου τό πονκαμισάκι
καί μ' αντό περνάει ή γρίνια τοϋ παιδιού».

4. Δέσις καί λύσις άψυχων άντικειμένων, ώς ντουφεκιοϋ, οικιακών
σκευών, παγίδος, τής θαλάσσης καί ιών νερών, τών δένδρων κττ. (Βλ. τοιού-
τους καταδέσμους εις Λαογραφ. Θ' 108).

ε) Καθαρμός καί Ληαλλαγή άπό κακόν.

1. Διά πυράς καί μάλιστα μέ τό άναμμα καινούργιας φωτιάς.
Εις ποίας άσθενείας ή γιάτρισσα ή ό λαϊκός ιατρός μεταχειρίζεται τή φωτιά (τόν
άναμμένον δαυλόν, τό πυρωμένο σίδερο κττ.) πρός θεραπείαν καί κατά ποίους
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τρόπους; Γίνεται και πέρασμα τοϋ άσθενοϋς έπάνω άπό τή φωτιά ή περιφορά
αύτοΰ περί τήν πυράν τής εστίας;

Π. χ. εϊς τήν Άγχίαλον «άμα καχοπάθ' τό παιδί (κακόπαθε λέγαμ' άπό
αγέρα) είτε γιά άνπνία εϊτε για αλλ' ασθένεια, ανάβουν τά δανλιά στό παραγών,
τά τραυοΰν λιγάκι μπρός. ώστε νά χ' λιγάκ μέρος νά περνάη άποπίσω τό παιδί.
Στό παραγών κάθεται στή μιά κόχ ή νενε (— μητέρα) και στήν άλλ' ό μπαμ-
πάς (ή και μεγαλύτερος άδρεφός και μεγαλύτερ' άδρεφή) και τόν άρρωστο τόν
παίρν ό ένας, τόν περνάει πίσ μέ τά δαυλιά και τόν δίν στόν άλλον. Θά τόν
περάσ και πάμ μέ τή φωτιά νά καπνιστή, θά τόν δώκ στόν άλλον, τρεις φο-
ρές αυτό και γιατρεύεται. Κι όσο δέ λαλήσουν οί πετεινοί, δέν άνοίγουν τή θύρα
τοΰ σπιτιού, μή τυχόν κι' έρθη τό ξωτικό μέσ' στό σπίτι». Ποϋ άλλοϋ υπάρχει
ή συνήθεια αυτή;

Είς ποίας περιπτώσεις άνάπτεται καινούργια φωτιά (ή διαβολοφωτιά ή ξυ-

Φ

λοφωτιά;) Μόνον όταν ένσκήπτη έπιζωοτία ή και έν περιπτώσει επιδημικής νό-
σου τών άνθρώπων; Μήπως άνάπτεται κατ'έτος πρός άνανέωσιν τοϋ πυρός τών
εστιών καθ' δλον τό χωρίον; Πώς άνάπτεται ή φωτιά αυτή; Διά προστριβής
ξηρών ξύλων ή περιστροφικής κινήσεώςτων; Πότε γίνεται καί ποϋ; (Νύκτα, είς
μέρος άπόκεντρον τοϋ δάσους ή τοϋ βουνού ή έντός τοΰ χωρίου;). ΙΙοΙα ξύλα
χρησιμοποιούν διά τήν παραγωγήν τοΰ πυρός ; (κέδρα, φιλουργιά;). Ποίοι άλλοι
δροι πρέπει νά τηρώνται, διά νά βγή άπό τά ξύλα ή φωτιά ; (Π. χ. σβέσις τών
πυρών καθ' δλον τό χωρίον, οί εργαζόμενοι πρός παραγωγήν τού νέου πυρός
πρέπει νά είναι μονονόματοι, άριστερόχειρες, γυμνοί, άγνοί, άδελφοί δίδυμοι ή
ό πρώτος καί ό τελευταίος υίός τών αυτών γονέων, μονογενείς, νά μή όμιλοΰν
κτλ.). Πέρασμα άνθρώπων καί ζώων επάνω άπό τή φωτιά ή άνάμεσα άπό δυό
φωτιές, καψάλισμα ή κάψιμο μέ δαυλόν άναμμένον άπό τήν καινούργια φωτιά.
Επακολουθεί άλλη τις πράξις διά τόν καθαρμόν τής άγέλης άπό τό μίασμα ;
(όλοκαύτωσίς τίνος έκ τών άσθενών ζώων, ιδία χοιριδίου άλειφομένου μέ πίσ-
σαν. Έπ. ΛΑ 1943-44 σ. 42).

Άνανέωσις τοΰ πυρός είς τάς έστίας άπό τήν καινούργια φωτιά. 'Ιδιότη-
τες τής στάκτης τής φωτιάς αύτής καί χρήσις. Ποΐον τό αίτιον τής έπιζωοτίας
κατά τήν λαϊκήν δοξασίαν; (βρικόλακες, χαμοδράκι ή σμερδάκι). Δοξασίαι περί
γενέσεως τού ποιμενικού τούτου δαιμονίου καί περί τής έπηρείας αυτού έπί τά
βοσκήματα.

Άνάπτονται πυραί εΐς τόν τόπον σας τήν παραμονήν τοϋ άγίου 'Ιωάννου
τοϋ Κλήδονα (24 Ιουνίου); Τάς πηδοΰν μόνον τά παιδιά ή καί μεγάλοι; Διατί
τάς πηδοΰν ; Πότε άλλοτε άνάπτονται δμοιαι πυραί καί πρός ποΐον σκοπόν ;
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Π. χ. τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων και Θεοφανείων είς τήν Μακεδονίαν
διά νά καύσουν ή αποδιώξουν τους καλλικαντζάρους, εις τήν Καππαδοκίαν
διά τον Σιφώτ.

2. Δι' ύδατος, ίδίςι θαλασσίου. Περιστάσεις, καθ' ας γίνονται τοιούτοι
καθαρμοί. Π.χ. «όταν σκεύος τι ο'ικιακόν μολυνθή, ε'ις τό Άραβάνιον (Καππα-
δοκίας) σαραντίζουν το, δηλ. τό έκπλύνουν 40άκις έν τω ύδατι και αγνίζεται
τρόπον τινά». Είς τήν Σάμον, Σμύρνην κ. ά. παίρνουν τής 'Αναλήψεως νερό
άπό 40 κύματα' μέ αύτό ραντίζουν τύ σπίτι ολόκληρο «καί δποτε τύχη πρήξιμο
ή πόνος ή δάγκωμα ή ό,τι άλλο, βρέχουν μέ αύτό ένα παννάκι και τό βάζουν
έπάνω στό πονεμένο μέρος κ' ευθύς περνάει. Μά κι δποτε τύχη άρρώστεια ή
κακό μάτι ή μπή στό σπίτι άνθρωπος μέ κακό ποδαρικό, ραντίζουν πάλι τό
σπίτι κ' ευθύς φεύγει τό κακό».Έν περιπτώσει έπιζωοτίας εις τήν Θράκην κ.ά.
«περνούν τά ζώα άπό τρεχούμενο νερό ή άπλώς τά ραντίζουν με νερό». Διά τόν
καθαρμόν άπό τού νεκρού (άπόνιψιν χειρών, καθαρμόν τών ένδυμάτων, τής οι-
κίας κλπ.) βλ. Ζητήματα Έλλ. Δαογρ. τεύχ. Α' 125 κ. έ. Πρέπει τό νερό νά
είναι «καινούργιο» δηλ. ν' άντληθή νεωστΐ άπό τήν πηγήν ; ή νά είναι άπό
σπηλιά (άνεμονέρι ή βρωμονέρι) ή άπό αγιασμό ν ; Αμίλητο ή κατ' άλλον τρόπον
ένισχυμένον; π. χ. νά έχη έκτεθή ε'ις τά άστρα ή έπί τάφου καθ' όλην τήν νύ-
κτα κττ.) Ποία ή χρήσις τοΰ τοιούτου ύδατος διά τόν καθαρμόν ή τήν θερα-
πείαν ; ΓΙ.χ. «ή βαρβαρίτσα (= καντήλα στά χέρια) χάνιτι, αμα τμ πλύν'ς μΐ κ'
φαλόνιρο» (—νερό πού πιάνεται σέ κουφάλες δένδρων, όταν βρέχη) (Αιτωλία).
Εις τόν Πόντον «όταν τινά πιάση τό αίμα, θεραπεύουσι καταιονίζοντες ύδωρ
θαλάσσιον διά ξυλοκοσκίνου, έντός τοΰ όποιου θέτουσι επτά ζεύγη κοχλια-
ρίων καί έν».

3. Διά περιαγωγής άνθρώπου ή ζώου άνά τύ χωρίον ή τό λι-
βάδιον πρός περισυναγωγήν τοΰ μιάσματος (φαρμακοί κλ.) καί διά κα-
τορύξεως ή ένταφιασμοΰ τοΰ καθάρματος. Κατόρυξις ζώντων ζφων κλπ.
Μερικά παραδείγματα: Είς τό Τριφύλλι (Δυτ. Θράκης) έν περιπτώσει έπιζω-
οτίας, άφοΰ άνάψουν καινούργια φωτιά καί περάσουν τά ζφα καί άπό τρύπα
πού ανοίγουν είς ένα όχθον τής γής, ένφ άκόμη τά ζφα καί δλος ό πληθυσμός
τοΰ χωρίου είναι συνηγμένος «παίρνουν ενα γ'ρουνάκ', τ αλειφτούν κατράμ κί
τοΰ δίνουν φουτιά. Κείνου κουσεύει (=τρέχει) μεσ οτοΰν κόομου, στ' άγιλάδια
γιλάει ού κόσμους κί τοΰ παραχώνουν . . . Κί τοΰ γ'ρουνάκ με τήν καινούργια
τή φουτιά τ ανάφτουν» (Έπ. ΛΑ 1943-44 σ. 42). Ποΰ άλλοΰ άπαντάται ή συ-
νήθεια αυτή ; Κατά τινα παράδοσιν «ή πανώλης κατά τόν ίερόν άγώνα . . . έφεί-
σθη τοΰ Λειβαρτζίου, διότι πρό πολλών χρόνων, δτε έπεδήμει ή νόσος έν Πε-
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λοποννήσψ, οί τότε κάτοικοι τοϋ Λειβαρτζίου πρός άποσόβησιν παντός άπό τής
πανώλους μέλλοντος κίνδυνου έθαψαν ζών, ως εξιλαστήριον θΰμα, γυφτόπουλον».
Γνωρίζετε όμοίαν παράδοσιν έξ άλλου τόπου τής Ελλάδος; Εις τίνας περιπτώ-
σεις συνηθίζουν νά θυσιάζουν ή νά καίουν ή νά θάπτουν ή νά καρφώνουν εν
μόνον ζφον ζωντανόν πρός τόν σκοπόν νά σωθή τό ύπόλοιπον τής αγέλης ; Π.χ.
είς τό Τριφύλλι (Δυτ. Θράκης) «δώδικα χρόνια πανούκλα έπισι δώ" θέρισι κι
θέρισι. . . Μια γριά ώνειρενκιν : «εν« δα/ιάλ' κόκκ'νου θά του κόψ'τι» έίπεν.
Κουρμπάν (==θυσία) τό καμαν κι σ'κώθκιν ή ΓΙανοΰκλα πουμέσ' άπ' τον χουρ-
γιό». Κατά τάς συνήθειας τών χωρικών τής 'Αργολίδος, άμα πάθουν τά πρό-
βατα άπό λάβωμα, «πρέπει δ τοομπάνος νά αψάξη ενα, νά πάρη τή σπλήνα τον,
νά τήν καρφώσΐ] μ' ένα άβαλτο καρφί είς ένα σταυροδρόμι καί νά μήν πε-
ράσϊ] πλέον άπό κει τά πρόβατά τον» (Λαογρ. Ε' 647, 4).

Κατά τούς Θράκας (Καλλίπολ.) «διά νά καρποφορήση άγρός τις, πριν
σπαρή, πρέπει εις μίαν τών γωνιών αύτοϋ νά ταφή άρτιγέννητον γαλίδιον».
Περί ζίόων χρησιμευόντων είς άποδιοπόμπησιν τοϋ κακού καί περί καθαρμάτων
έν γένει βλ. Λαογρ. Ζ' 507 -512.

4. Δίοδος δι'οπής πρός άπαλλαγήν άπό κακού «τρυποπέρασμα, πέ-
ρασμα άπό «τρΰπες όπου τές κατασκευάζουν είς τους όχθους τής γής», πέρασμα
διά στεφάνης ή κρίκου σιδηρού, δι' υποκαμίσου μονομερίτικου, διά διχαλωτού
δένδρου ή διά τεχνητής σχισμής δένδρου κτλ. Πέρασμα άπό οπήν φυσικήν ή
τεχνητήν εις τήν γήν ή εις βράχους ή άπό διχάλην ή σχισμάδα δένδρου ή διά
στεφάνης ή κρίκου σιδηρού, ή άπό σφήνες ή άπό μονομερίτικο πουκάμισο κτλ.

Λεπτομέρειαι : 1) Διά ποίαν αίτίαν γίνεται τό τρυποπέρασμα ; Έκ περι-
στάσεώς τίνος ή εις ώρισμένην ήμέραν περιοδικώς; 2) Εις ποίον τόπον κατα-
σκευάζεται ή τρύπα διά το πέρασμα άσθενοϋς ή άσί)ενών άνθρώπων ή ζφων
(εις σταυροδρόμι ή τρίστρατον ή σύνορον μεταξύ δύο ή τριών χωρίων ; ή εις
τήν περιοχήν άλλου χωρίου ή εΐς μέρος πού νά μήν άκούγεται όρνιθα ;) 3) Εΐς
ποίαν διεύθυνσιν κατασκευάζεται ή υπόγειος δίοδος ; ή έξοδος είναι πρός Α ή
πρός Ν έστραμμένη καί διατί ; 4) Πότε γίνεται τό πέρασμα, τήν νύκτα ή πολύ
πρωί ; 5) Κατά ποΐον τρόπον κατασκευάζεται τό μονομερίτικο πουκάμισο ; (40
παρθένοι ή μονοστέφανες γυναίκες γυμνές γνέθουν τό βαμβάκι, υφαίνουν καί
ράβουν τό ύποκάμισον έντός μιάς καί μόνης ήμέρας).

Παραδείγματα : «βγαίν μνιά άρρώστχια, πχοιός ξέρ' θεϊκή, που άγέρα,
πονλλοί, ουλ' ν' άρρονσταίν'ν, άγέρας."Αμα περάϊσ'ς άπου ξένον σύνονρον, φκιάν'ς
στή γής άπκάτ' μνιά τρϋπα, θά γιοφύρ' (δηλ. μέ δύο στόμια), άν έίνι γιά τά
πράματα, τρανή, άν γι' άνθρώπ', μικρή, καί περνούν» (Καρωτή Διδυμοτείχου).
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«2α κλωσσοπούλια μόλις γεννηθούνε, τά περνούν μεσ' απ' τό κρικέλι τής πόρτας
(πολλαχοϋ). Είς τήν Σιγήν της Βιθυνίας <χόοες έχουν παιδιά, γιά νά μήν τά πιάση
τον Θεριστή ή παγίδα, τά σιδεροδένονν. Τήν παραμονή τοϋ Κληδύνου, τότε πον
γίνονται οί φωτιές, περνοϋν όλες πάνω άπό τή φωτιά. "Αμα περάσουν καί σβή-
σουν όλες οί φλόγες καί μένουν μόνον σταχτωμένα κάρβουνα, τότε παίρνει μιά
γυναίκα δυο δρεπάνια καί πάει κοντά ατή φωτιά, τά κρατεί καί τά δύο μέ τέ-
τοιο τρόπο, ώστε να κάννε κύκλο τό σιδηρό μέρος τών δρεπανιών. Ό κύκλος
τών δρεπανιών βρίσκεται πάνω άπ' τή φωτιά. Ή μητέρα περν^ τό μωρό της
μέσα άπό τά δρεπάνια τρεις φορές καί λέει : Τό άτααλοδένω νά μήν τό πιάση ή
παγίδα τοϋ Θεριστή». Άλλα παραδείγματα βλέπε έν Λαογραφίςι Ζ' 471 — 3,
497 -513 καί έν Έπ. ΛΑ 1943-44 σ. 32 κέ.

ς-) 'Απαλλαγή άπό κακόν

1) μέ εϊκονικήν πώλησιν 2) μέ άλλαγήν 3) μέ κηδείαν ή άλλα μέσα
υποθετικής αναγεννήσεως τοΰ βλαπτομένου. Παραδείγματα: Εις τήν Άν.
Κρήτην «... κεινιά που δέ τζή ζοϋν τά κοπέλια τζης, τό πονλεΐ σέ μιάν άλλη
πολνπαιόοϋσα που νά 'ναι όλα τζης τά κοπέλια κεφαλοπύρωτα. Πάει καί τσή
λέει: πουλώ σον ιό κοπέλι μου, άγοράζεις το; — 'Αγοράζω το, καί τσή δίδει
ένα λίγο πράμα. Μέ τά λεφτά κειανά πάει κι άγοράζει κερί καί λιβάνι καί τό
καίει στήν έκκλησία». Εις τήν Κορώνην αυτή πού αγοράζει «;'ίά μιά φέτα ψωμί»
τό παιδί, τό βαφτίζει, άλλά «όπως κι άν τό βγάνουνε, είτε Γιάννη, είτε Μαρία
είτε άλλο τι όνομα, θά τό φωνάζουνε πάντα α' όλη του τή ζωή Ποϋλο ή /7ου-
λίτσα». Εϊς τήν Σϋρον «όποια έχει παιδί άρρωστο—που τ άλλαξαν οΐ Καλές Κν-
ράδες καί ζαρώνει σά γριά — πάει ατή Φραγκόχωρα που είναι ένα ξωκκλήσι ή
'Αγία Μαρία, καί τ άλλάζει εκεΐ: τοΰ βγάζει τά παλιά του ροϋχα και τοΰ βά-
ζει καινούργια». Εΐς τό Καστανόφυτον Καστορίας «τόν όρκισθέντα ε'ις τό δικα-
στήριον, μόλις θά ρθή σπίτι του, τόν βάζουν ν' άλλάΕη φορέματα». Εΐς τήν
Εύρυτανίαν άμα κτυπηθή κανένας θεριστής άπό τήν μπαρμπαροΰαα (κόκκινον
έρπετόν, είδος θαλασσίου κάβουρα) «μένει έπί πολύ αναίσθητος, οί δέ χωρικοί
κηδεύουν αυτόν τυπικώς, νομίζοντες ότι ή κηδεία ίατρεύει». Εΐς τήν Άκαρ-
νανίαν «άμα κανέναν τοΰν φάη οΰ σχουρπιύς, τότε, γιά νά γιρέψ' πρέπει νά τοΰν
κλάψν ίννιά Μαρίις». Πού απαντάται συνήθεια όμοία μέ τάς προηγούμενος ;

ζ) "Αλλαι μαγικαί ένέργειαι πρός άπαλλαγήν άπο κακόν fj πρός θε·
ραπείαν :

1. Κάπνισμα μέ ώρισμένας, ιδία δυσώδεις, ουσίας (βότανα, πα-

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Γ . '
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λιοτσάρουχα, τρίχας άρκτου ή καμήλου, κόπρον κτλ ). Π. χ. εις τήν Αίτωλίαν
«άμα ήσκιώνωνται τά πρόβατα , πάνε κι ανάβουνε φωτιές τρανές, καίνε παλιο-
τσάρουχα, παλιοπαπούτσια καί σκροΰμπο άπό μάλλινα ρούχα». Εις τά Κοτΰωρα
«γιά τούς βλαμμένους (από τή θέα πεθαμένου, σκοτωμένου κτλ.) βάζανε ατό
θυμιατό λιβάνι κ ενα κομμάτι άπό σάβανο ή έσώρρουχο τοΰ πεθαμένου, άπό
τόν όποιον υπόθεταν ότι έπαθε. "Αν είχε προσβληθή άπό θέα άρρωστου, προσ-
παθούσαν νά πάρουν χώμα άπό τήν πατημασιά του ή ροκανίδι άπό σανίδι τον
σπιτιού πού πάτησε καί τόν άποκάπνιζαν μ~ αυτά τρεις φορές λέγοντας : τό για-
τρικό σ' άτό να εν'».

2. Γεΰσις ή κατάποσις ώρισμένων ουσιών διαλελυμένων είς τό ΰδωρ
ή μείγματος έξ αυτών, παρεσχευασμένου κατά μαγικόν τρόπον ή επάλειψις ή
πλύσις τοΰ άσθενοϋς δι' αυτών.

Μερικά παραδείγματα : «τά μικρά παιδάκια πετάνε σφήνα, σάν κατέβασμα.
Γιά νά θεραπενθή, πρέπει νά πάρουν μιά σφήνα άπό τό μύλο καί μιά άπό άλε-
τρι καί νά τις κόψουν, và τις κάνουν στάχτη καί νά ποτίσουν τό παιδάκι τρεις
πέφτες ή τρία χάσια φεγγαριού άπό μιά κουταλιά τήν κάθε φορά» (Φαλαισία
'Αρκαδίας). Εις τήν 'Ερεσσόν (Λέσβου) «έάν τάς συνέβαινε κάτι καί έτρόμαζαν, διά
νά τάς περάση ό φόβος, έπαιρναν άπό τρεις άνατολικοΰς φούρνους μουτζούρα,
τρεις κορυφές μαντζουράνας, τρεις κόκκους μαστίχης και μαρμαρόμπαγο (σκόνη
μαρμάρου) καί τά έβγαζαν στ' άστρα έπί τρεΐς νύκτες καί έπειτα έτρωγαν αυτό
τό μείγμα». «Είς τήν Κεφαλληνίαν όταν κάποιος άσθενή βαρέως, παίρνουν έ'να
μεγάλο φλασκί (κολοκύθα), έντός τοϋ οποίου θέτουν λιβάνι, κερί, βελόνια, κο-
σμήματα ή καί χρήματα άργυρά, χύνουν δέ έντός γάλα καί αύγό καί κατασκευ-
άζουν Ινα μείγμα, διά τοϋ όποιου άλείφουν τόν άσθενή τρεις φορές τήν ήμέ-
ραν, λέγοντες διάφορα τρίστιχα».

Άλλού «ποτίζουν τόν 'άρρωστο μέ χώμα, που παίρνουν άπό σταυροδρόμι
ή άπό τάφο ή άπό μέρος όπου άνταισεν, είτε τόν πόνεσε τό μάτι, είτε τοΰ 'ρθε
πόνος νά πούμε». Κατά ποΐον τρόπον παίρνουν τό χώμα ή διάφορα πράγματα
άπό τό μέρος αύτό ; Ποίους τρόπους μεταχειρίζονται, διά νά θεραπεύσουν τόν
σεληνιασμόν, τόν φόβον, τήν χρυσήν (ΐκτερον), τό βλάψιμο ή τό νταίσιμο κτλ. ;

3. Περιένδυσις μέ ύποκάμισον ή φόρεμα τού πατέρα ή μέ φό-
ρεμα «πολυκούρελο», δηλ. κατεσκευασμένον άπό κουρέλια, προερχόμενα άπό
σπίτια μέ υγιή παιδιά, ή κομμένο καί ραμμένο άπό γυναίκα πού
νά μήν εχη άχ (δηλ. ευτυχή) ή μέ μονομερίτικο πουκάμισο». Π.χ. εΐς τάς
Άι^ήνας καί τά πέριξ «γιά νά είναι τό παιδί τυχερό, τό πρώτο πουκάμισο τό
κόβουν άπό παλιό τοΰ πατέρα», άλλού φοροϋσιν εις αύτό παλαιόν ύποκάμισον
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τοϋ πατρός. Εις τήν Λέσβον «δποια έχει ζοϋρκο τό μωρό (άρρωστιάρικο) γυρν$
στίς μαννάδες, πόχουν γερά παιδιά, καί παίρνει άπό καθεμιά τους ένα κουρέλι.
Κάνει έτσι ένα πολυκούρελο φόρεμα και τό βάζει έπάνω ατό δικό της τό μωρό
νά τό φορή». Δια τό μονομερίτικο πουκάμισο καί άλλας όμοιας περιπτώσεις βλ.
Λαογρ. Ζ' 497 — 499.

4. Κύλισμα άσθενοϋς έπάνω είς χλόην ή είς σταυροδρόμι ή
έπί τάφου. ΙΙότε τό παιδί λέγεται πώς εϊναι πατημένο, βλαμμένο, νταιαμένο,
άστοχημένο ; ΓΙοϊον τό αίτιον τούτου ; Τί κάμνουν διά νά δοκιμάσουν δν
ό άρρωστος είναι νεκροπατημένος καί κατά ποίους τρόπους έπιζητοΰν τήν
ΐασίν του ;

Μερικά παραδείγματα. Π.χ. είς τήν Λήμνον «όταν τό παιδί είναι άατοχμέ-
νου, (αδύνατο, καί δέν μπορεί νά πάρη απάνω του) τό παίρνουν καί τό πάν στό
αταυροδρόμ καί τό κυλούν έκεΐ». Εις τά χωριά τού Διδυμοτείχου «δπΟιος έχ
φαγούρα πααίνει τ' άη Γεωργιοϋ σαμπάχλια, πριν νά κρούξ ό ήλιος, πααίνει καί
κυλιέται μέσα ατό κριθάρι καί κατακλίζεται έκεΐ καί δροσίζεται, νά περνά ή άρ-
ρώατεια εκείνη. Αύτό τό κάνουνε καί τό Μάη. Βγαίνει τά ρούχα, γκουλιόμπαρος
(γυμνός), ξεντύνεται όλος καί θά γκυλιοτή μέσα στά χορτάρια καί είναι γιατρικό».
Εις τά Κοτύωρα «πηγαίνανε τόν άρρωστο καί τόν κυλούσαν άπάνω στόν τάφο
(εκείνου, άπό τόν όποιον υπόθεταν ότι έπαθε) τρεις φορές, ένώ ταυτόχρονα
έπρεπε νά λέγη : έπαρ' τό ντέρτι μ' καί δός με τό ντερμάνι μ' (= πάρε τήν πά-
θηαή μου καί δός μου τή δύναμη μου)». Τί κάμνουν άν τό βρέφος άπεκοιμήθη
καθ' δν χρόνον διήρχετο κηδεία ; Εις τήν Σινώπην «σφάζουν άρνίον είς τρίστρα-
τον καί πρωί λύουσι τό βρέφος έν τω μνήματι τοΰ νεκροΰ, λαμβάνοντες καί
χώμα, διά τοΰ οποίου ποτίζουσι τό βρέφος πρός θεραπείαν». Ποΰ άλλοΰ γίνε-
ται ή θυσία αύτη ; τί άπογίνεται τό σφάγιον ; τό τρώγουν ή τό παραχώνουν
κάπου ;

5. Προσφορά μειλιγμάτων είς τόν διάβολον, εις τές Καλές Κυ-
ράδες κλπ. Σπονδαί καί θυσίαι εις δαιμονικά όντα (Στοιχειά κλπ.), κα-
λόπιασμα τής νυφίτσας κλπ. Ποΐα παθήματα άποδίδονται εΐς έπήρειαν τών
Νεράιδων καί πώς τις καλούν, διά νά κάμουν καλά τόν νεραϊδοπαρμένον ; Εΐς
ποίας περιστάσεις γίνονται θυσίαι ή άλλαι προσφοραί πρός έξευμενισμόν ή άπο-
δίωξιν στοιχειών, καλλικαντζάρων κλπ. ;

Παραδείγματα : «Επειδή τό καράβι δέν είχε δρόμο, γιατίς ήτανε βαστού-
μενο (= στοιχειωμένο), μνιά γεναΐκα είπε ατό gagaßoxi'iotj: Νά βοής ένα ϋε-
τεινό ένούς χρονού μαύρο, άσπρο πούπουλο δέ θά ν έχ . Θά τόν σφάξης, όταν
βασιλέψ' δ ήλιος, ύστερα νά διααταυρώας άή Ιλώρ' πρώτα καί άή ύρύμ' κα)
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κατόπι δεξιά κι άριστερά τό καράβι κι όταν βγής δξω νά ρήξης do ~όετεινό.
ούτε và μιλήο'ς ούτε πίαον νά γνρίο'ς và ίδής. Και τότες θά λεντερώσ'ς τό κα-
ράβι πε τό οτοιχειό» (Ναίμονας).

Είς τήν Θράκην «εν καιρώ ευλογίας κατασκευάζουν οί χωρικοί πλακούν-
τας καί κρεμώσιν αυτούς υπεράνω τής θύρας. 'Ενίοτε εκθέτουν επί παραθύρου
των τεμάχιον σακχάρεως ή θέτουν μέλι έντός πρασίνου πινακίου καί έκθέτουν
τούτο εις τάς οδούς». Είς τούς Γαλονάδες Νάξου «κοσκινίζουν αλεύρι εφτά φο-
ρές καί μ' αύτό κάμνουν ένα ψωμάκι άνέβαστο. Κατόπιν παίρνουν μιά πετσέτα,
πηρούνι, κουτάλι, μαχαίρι, πιάτο, λαήνι, ποτήρι καί ένα ποτήρι μέλι. Τά αντι-
κείμενα αυτά πρέπει νά είναι άμεταχείριστα, τά παίρνουν δέ δύο άνδρες και περί
τό μεσονύκτιον πηγαίνουν καί στρώνουν τραπέζι είς τό μέρος όπου υποψιάζονται
ότι οί διάβολοι καί οί καλές κυράδες έσκιαξαν τόν άνθρωπον καί φεύγουν. Δυό
ώρες μετά τό μεσονύκτιον πηγαίνουν καί βλέπουν καί τότε, άν μέν ό άρρωστος
είναι γιά νά γίνη καλά, οί διάβολοι θά έχουν τζουγκρανίση τό ψωμάκι καί θά
έχουν έγγίξη καί στό μέλι" έάν όμως είναι γιά νάποθάνη, τά πράγματα παρα-
μένουν άθικτα». Διά τό κάλεσμα τών 'Αναράων εΐς τήν Κάρπαθον βλ. Μιχαη-
λίδου Νουάρου, Σύμμ. Καρπ. 1932 σελ. 242 — 245. Τί κάμνουν «γιά νά κα-
λοπιάσουν τή νυφίτσα ; Τί τής προσφέρουν ;

6. Πέρασμα κάτω άπό τόν Έπιτάφιον ή κάτω άπό τό Εύαγγέ-
λιον ή τό πετραχήλι τοϋ παπά, άγγιγμα τών ιερών άμφίων κλπ. άπο-
μνρίσματα, άπονιψίδια κλπ. Μαγικαί τελεταί έν εκκλησία. Π.χ. εις τήν Θράκην
«όταν ξεντννεται ό ιερουργός παπάς τά άμφιά του, τά βάζει πάνω σέ άρρωστον
γιά và γιατρέντή. Και σάν πλνΰή, ποτίζει με τ' άπονιψίδια τόν άρρωστον νά
γιάνη». Είς τό Πυργί τής Χίου, όταν άσθενή παιδίον τι, άρρεν ή θήλυ, τό λαμ-
βάνει γραΐα τις καί τό φέρει έν συνοδείςι ιερέως εΐς τήν έκκλησίαν, ένθα έκδύ-
ουσιν αύτό και τό έναποθέτουσι" πρό τής Ωραίας Πύλης" άφοϋ άνάψωσι τρία
κηρία άναγινώσκει ό ιερεύς εύχάς τινας, έπειτα περιάγεται τό παιδίον γυμνόν
περί τήν άγίαν Τράπεζαν και άκολούθως έναποτίθεται και πάλιν πρό τής 'Ωραίας
Πύλης. Μετά ταύτα τό ένδύουσι δι' άλλων φορεμάτων καί άφίνουσι τά παλαιά
έν τή έκκλησία καί ούτω τό λαμβάνει καί αύθις ή γραΐα συνοδευομένη ύπό τοϋ
ιερέως καί τό φέρει εις τήν οίκίαν τών γεννητόρων (Κανελλάκη, Χιακά 'Ανάλ.
362). Εις τό Λασήθι «όταν ε'ρ&η άρρώσ&εια τών όζώ, μαζεύουν δλοι οί χωρια-
νοί σ' ενα μέρος τά όζά ντως σέ έ'να πλατύ μέρος. Κα&ένας πού πηγαίνει εκεί
βαστά καί μιά χαχαλιά άλάτσι καί τό βάνοννε δλοι σέ μιά μεγάλη λεκανίδα. Πάει
καί ό παπάς καί τά φκολογά. "Αμα τωνε διαβάσουνε τσ' ευκές, πιάνουνε δυό τό
πετραχή/.ι τοϋ παπά, κα&αείς άπό τή μιά μπάντα, βάνοννε καί τό ευαγγέλιο
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απάνω καί περνούνε όλα τα όζά άπό κάτω. Τήν ώρα που περνούνε ό παπάς
πιάνει άλάτοι και τά ραντίζει».

7. Χρήσις κηρίων'Επιταφίου, εικόνος ή κανδήλας άγ. Νικολάου
κλπ. ε'ις άποτροπήν κακοΰ (καταιγίδος, τρικυμίας, σφοδροϋ άνεμου κλπ.).
Π. χ. είς τά παράλια τής Θράκης «όταν φυσά νότος και θέλουν νά φυσήση
βορράς, προπάντων αΐ γυναίκες τών ναυτιλλομένων, βυθίζουν ε'ις τήν θάλασσαν
τήν ε'ικόνα τοΰ άγ. Νικολάου καί τρέχουν έπιστρέφουσαι χωρίς νά στρέψουν είς
τά οπίσω». Εις τήν Νίσυρον «όταν ή θάλασσα είναι τρικυμιώδης καί θέλουν νά
γ(νη γαλήνη, παίρνουν τό κανδήλι μιάς μικράς έκκλησίας τοΰ άγίου Νικολάου,
ή οποία εύρίσκεται είς τήν παραλίαν καί χύνουν τό περιεχόμενόν του ε'ις τήν
θάλασσαν κατόπιν πλένουν τό κανδήλι μέσα εις τήν θάλασσαν. Είς τήν Κόριν-
θον «βγάζουν έξω καί άνάβουν τό κερί τοϋ 'Επιταφίου καί λέγουν «ώς σβήνει τό
τσερί, ετσά νά σβήση τα ό τααιρός τσ' ή φουρτοϋνα». Βγάζουν ακόμη έξω άπό
τής Παναγίας τήν ε'ικόνα κανένα φουστάνι ή λαχούρι ή άλλο τίποτε ροΰχο άπό
τά τάματα καί ό καιρός μαϊνέρει». 'Ομοίως άντικείμενα χρησιμεύσαντα εΐς ιεροτε-
λεστίας. Π. χ. σχοινίον άποκαθηλώσεως (μιμικής πράξεως έν ναοΐς Κεφαλλη-
νίας τήν Μεγ. Παρασκευήν) προφυλάσσει καί θεραπεύει περιοδικούς πυρετούς
καί άλλας νόσους, τιθέμενον υπό τό προσκεφάλαιον τοϋ άσθενοϋς.

8. 'Ενέργεια δι' ομοίου ή άναλόγου ή άντιθέτου. Π.χ. ή χρυσή κό-
βεται μέ χρυσή κλωστή (Φιλιππούπολις). Δέ σαρώνουν διά νά μή σαρώση και ό
Χάρος κττ. Μοιράζουν πίτταν άτρύπητην είς τά παιδιά, διά νά μή τρυπήση ή
ευλογία τό πρόσωπον τοΰ άσθενήσαντος έξ ευλογίας παιδίου. Εις τήν Ρόδον
«όταν φυσά δυνατός άνεμος πολλές ημέρες, τότε άνεβαίνει στό δώμα τοϋ σπι-
τιοϋ της μία κόρη, πού είναι ύστερόπαιδο και λέγει: «"Υστερη είμαι καί ή ύστερη
σου νά 'ναι». Εις τήν Αιτωλίαν, «άμα βλέπουν πώς τρόμπα καί χαλάζι θά πέση,
βγάζουν τήν πυροστιά έξω άπό τό σπίτι, τήν τοποθετούν άνάποόα και ρίχνουν
καί λίγο άλάτι πάνω. Τό κακό λένε πώς ξεμακραίνει».

"Ομοιον ή άνάλογον κατά παρετυμολογίαν ή άπλήν συνήχησιν: π.χ. "Οταν
έν τω ναω λέγεται τό «έξαιρέτως τής Παναγίας», όποιοι έχουν κανένα πόνο ή
κανένα μαράζι, τό πιάνουν καί λένε: «Ξέρανε το, Παναια μου». ('Ήπειρος). Είς
τήν 'Αμβρακίαν «τής 'Ανάληψης οί γυνάϊκις λονζουντι γιά ν άναληφτή άπ' τό
κιφάλι τ'ς κάθι βρώμα».

9. Κτυπήματα διά κλάδου δένδρου. Π. χ. είς τήν Χίον «άμα άνα-
φυώσιν έξανθήματα έπί τού σώματος, προσκαλοϋσι γραΐδιόν τι, τό οποίον εισ-
άγει τόν πάσχοντα έντός τρίχινου σάκκου καί τόν κυλίει πέντε καί δέκα φοράς.
Έν τω μεταξύ άναφέρει καί λόγους τινάς καί κρατούσα κλάδον φοίνικος τόν
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κτυπά ελαφρώς. Τούτου γενομένου θεραπεύονται τά έξανθήματα».

10. Διάφοροι άλλοι μαγικοί τρόποι άπαλλαγής άπό κακού.
Π. χ. Μονομερίτικη λειτουργιά. Εις τήν Κορώνην όταν τύχη άρρώστεια ή άλλο
τι, είναι πολύ καλό νά κάνη κανείς μονοημερίτικη λειτουργία. Αύτη γίνεται έτσι :
«Τρία κορίτσια καθαρά, σηκώνονται άφώτιγα ακόμη και άναπιάνουν προζύμι,
ύστερα ζυμώνουν, πλάθουν τή λειτουργία, άνάβουν τό φούρνο και τήν ψήνουν
Βγαλμένος ό ήλιος είναι κιόλας ή λειτουργία ψημένη, τήν πάνε στόν παπά και
τήν προσκομίζει και δίνουν άπ' αύτό τό άντίδερο στόν άρρωστο καί τού κάνει
πολύ καλό».

η) Προληπτικοί ένέργειαι πρός άποσόβηοιν δαιμονικής έπηρείας.

1. Ευφημισμοί, ϊδίςι είς ώρισμένας ήμέρας ('Αρχιμηνιά, 'Αρχιχρο-
νιά, Καθαράν Δευτέραν κλπ). Πχ. όταν εις οίκίαν, όπου υπάρχει λεχώ, άσθε-
νήση κανείς έκ τών οικείων, δέν λέγουν οτι άσθενεί, άλλ° ότι είναι σιδερωμένος,
έκ φόβου μή πάθη καί ή λεχώ. Όμοίως άγγελικό λέγεται ή άσθένεια νηπίου,
(Κρήνη Μ. 'Ασίας). Είς τήν Σπάρτην, όταν μιλούν γιά κάτι κακό, (άρρώστεια,
πόνεμα κλ.), άμα δείξουν τό μέρος, λένε: Νά έκεΤ, σταυρωμένο νά 'ναι ή γιά
καλό τό πιάνω. Εις τήν Αινον «όταν έρωτήσουν τινά περί τού παιδίου του, άν
είναι δικό του, άπαντα: «τού Θεού είναι», έκ φόβου μήπως τό χάση. Είς τήν
Χίον, όταν εΐπη κανείς άπαίσιόν τι, «έμπτύει εις τόν κόλπον του καί συγχρόνως
εκφωνεί : «Χώματα στή γλώσσα μου» κ.τ.τ.

2. Φύλαξις ή άπόκρυψις τριχών ή άποκομμάτων τών ονύχων ή
τών ένδυμάτων εις όπάς τοίχων κλπ. διά νά μή χρησιμεύσουν εις μαγγα-
νείας έχθρού, και άλλαι προφυλάξεις. Π.χ. τά μαλλιά, πού μένουν ατό χτένι, δέν
τά καίνε, γιά νά μή κάψουν τή μοίρα τους ούτε τά πετούν, άλλα τά κρύβουν
σέ μιά τρύπα στόν τοίχο. ("Ηπ.).

3. Χρήσις φυλακτών καί άλλαι άντιμαγικαί ένέργειαι.

Β'. Έπίτευξις άγαϋοΰ ή ευδαιμονίας.

α) Περίαπτα φέροντα εύτυχίαν : τό κοκκαλάκι τής νυχτερίδας, τό πουκά-
μισο τού φιδιού, ή προσωπίδα τοϋ παιδιού (άμνιον), ή γαλατόπετρα, ή λυκοχα-
βια καί εϊ τι άλλο. ΓΙοίαι αί ιδιότητες εκάστου ; Πώς παρασκευάζεται τό κοκ-
καλάκι τής νυχτερίδας ή άλλα άντικείμενα πρός τόν σκοπόν αύτόν ; ΓΙοία άντι-
κείμενα θεωρούνται <γουρλίδικα» ώς έκ περιστάσεως ενισχυμένα; (Π.χ. μέλη σώ-
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ματος ανθρώπου θανατωθέντος, τεμάχιον από χό σχοινί κρεμασμένου ή πνιγμέ-
νου, ξίφος δημίου, ό πέπλος νΰφης κ.τ.τ.).

Μερικά παραδείγματα: Σχοινί πνιγμένου φέρει πλούσιον καί καλόν γά-
μον ίϊς έκείνη ν πού τό κρατεί (Αθήναι). «"Οταν άλλάξη τό φίδι το τομάρι τον,
οί γυναίκες ποΰ πάνε γιά ξύλα, τό βρίοκοννε καί τό παίρνουνε. Το βάζουνε στήν
άγια τράπεζα και παίρνει σαράντα λειτουργίες καί τό 'χουνε καί τό κρατάνε σέ
δικαστήρια καί σέ άλλες σπουδαίες υποθέσεις καί πετυχαίνουνε. Καί όταν πάη
κάποιος, γιά νά τ ους κοροϊδέψη, κανείς ταχυδακτυλουργός ή ύποιοςδήποτε άλλος,
δέ μπορεί, γιατί κείνος ποΰ κρατεί φιδοτόμαρο, βλέπει τά πράματα, όπως είναι»
(Σπάρτη). «Τόν πέπλο τής νύφης (εϊς τό Κορδελλιό τής Σμύρνης) είναι
καλό νά τόν φορέσουν 40 πρωτοστέφανες νυφάδες. "Αμα τόν φορέσουν κ' οί
σαράντα, τότε τόν πάνε στήν εκκλησιά καί τόν κρεμούν στό ίερό. "Οταν έχη
καμιά πετύχη στό γάμο της κ1 έχουν πετύχει κ' οί άλλες ποΰ φόρεσαν τόν πέ-
-τλο της, τής τόν ζητάνε όλες όσες είναι νά παντρευτούν, ποιά ϋά τόν πρωτοφο-
ρέση». «"Οταν γιά πρώτη φορά ένας φύγη άπ' τό χωριό (Σιτίστα της Αιτωλίας)
καί πάη στήν ξενιτειά, παίρνει μαζί του λιθαράκι άπ' τόν τόπο τον. "Αμα
φτάση ατό μέρος τό ξένο ποΰ θά μείνη, τό πετάει, είναι καλό γι αυτόν».

β) Πράξεις καί ένέργειαι καθ' όμοιότητα ή κατ άναλογίαν. (Όμοιότης
πράξεως φέρει ομοιότητα καταστάσεως). Συμβολικαί εύχαί καί Λλλα σύμβολα.

Παραδείγματα: Αί γυναίκες, εις τά Μοσχονήσια, έπανερχόμεναι έξωθεν,
φέρουν λίθον έπί τής κεφαλής, διά νά είναι στερεοκέφαλοι. Ή λεχώ πατεί σί-
δερο τήν τρίτην ήμέραν, διά νά «σιδερωθή», ή στις εννιά κατέρχεται τής κλίνης,
διότι έτσι γίνεται «νίά». (Σχέσις παρετυμολογική). (Κύθνος). Ή «πλόσκα» πρέπει
νά γυρίζη δεξιά, διά νά έρχωνται δεξιά καί τά πράγματα. Μέλι μέ καρύδι (ή
άμύγδαλο) προσφέρεται εις τούς νεονύμφους, πριν εισέλθουν είς τό σπίτι, διά νά
είναι καί ή ζωή των γλυκεία σάν τό μέλι. Εις τήν Λέσβον τήν πρωτομαγιά
γραία σταυρώνει μέ μέλι τάς θύρας τών οικιών καί τά μέτωπα τών γυναικών,
διά νά είναι σάν τό μέλι εΐς τά όμματα τών άνθρώπων. Εΐς τήν Σύμην «ότι
καί 'ποσκάψουν ( = άμα τελειώσουν τήν σκαφην καί τήν σποράν), σποΰν τό ρόδι»,
δηλ. τό ρίπτουν μέ όρμήν κατά γης, διά νά πληθύνουν οί σπόροι, ώς οί κόκκοι
τού ροδιού. Εις τήν Ίεράπετραν «άμα φυσά νοθιά, γιά νά γνρίση βορράς, βγαί-
νει μιά γυναίκα στό δώμα της όλόγδυμνη, ώς τήν έγέννησεν ή μάννα της, καί
βγάνει τήν άνέμη καί γυρίζει άμέσως βορράς». Είς τήν Ύδραν «όποιος έχει ξε-
νιτεμένους καί θέλει νά τοΰ γυρίσουνε γλήγορα, πρέπει πάντα νά 'χη απάνω στή
σιδεροστιά καζάνι μέ νερό». Εΐς τήν Άνακού πιστεύουν ότι, «άμα κανείς άνε-
βαίνη εις λόφον ή βουνόν, πρέπει νά έχη ένα κουφάκι, ήτοι τεμάχιον έλαφρό-
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πέτρας, καί θα άνεβή τότε έλαφρότερον». Εις τήν Μυτιλήνην πιστεύουν ότι «τήν
ήμέραν καί τήν ώραν πού θά πρωτοβάλης ξύδι πρέπει να είσαι θυμωμένος, για
νά γίνχι τό ξύδι δυνατό». Εις τό Κατιρλί τής Βιθυνίας «όταν αρμέγουν πρώτη
φορά τήν αγελάδα που γέννηοε, χύνουν το γάλα στή θάλασσα λέγοντας «όπως
δέ στερεύει ή θάλασσα, έτσι νά μή στερέψη κ' ή αγελάδα μου».

Σχέσις έτυμολογική τής πράξεως ή γλωσσική. Π.χ. ή νύμφη εΐσερ-
χομένη είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβρού σπείρει ρύζι, για và ριζώση (Ήπ.).

Έν Σύμη δέν νυμφεύονται τήν εβδομάδα τής τυρινής, διά νά μή τυραν-
νιούνται. Εις τήν Κύπρον πρός θεραπείαν τής Κατεβασιάς (οφθαλμικής παθή-
σεως) καταφεύγουν εΐς τόν παπάν, διά νά διαβάση τάς Καταβασίας.

γ) Πράξεις καί ένέργειαι κατά διαφοράν ή άντί&εσιν καί αί συνοδεύ-
ουσαι αντάς έπωδαί. "Εν παράδειγμα : Εΐς τήν Κύπρον «τά κορίτσια, διά νά
μή μαυρίσουν καί διά νά μή βγάλουν καρφίτες ή καντήλες μαύρες, κατά τήν
εορτήν τής αγίας Μαύρης πίνουσι γάλα».

δ) Κτυπήματα διά ράβδου ή κλάδων βαΐων ή έλαίας ή χόρτων. Π.χ.
Εις τήν Στενήμαχον κατά τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς οί κοπέλλες πάν
μέ μνιά στάμνα κ' ένα ραβδί άπό κρανιά στό ποτάμι. Γεμίζουν τή στάμνα καί
χτυπιούνται μέ τό ραβδί καί λέν : «Κί τού χρόν'!». Εις τήν Λέσβον αί γυναίκες
τήν παραμονήν τής Πρωτομαγιάς κτυπώνται μέ τσουκνίδες εΐς τήν πλάτην, διά
νά μακρύνουν τά μαλλιά των. Κτυπήματα πρός εύτοκίαν κλπ.

ε) Στοιχείωαις κτηρίων, γεφυρών, πλοίων κλπ. (Στοιχειώνω = δημιουργώ
στοιχειό διά τής θυσίας πετεινού ή άλλου ζώου τά όποια άντικατέστησαν άν-
θρώπινα θύματα)' ή ψυχή δηλ. τού σφαγέντος ζφου, διά τοΰ χυθέντος αίματος
προσηλοΰται εις τό κτήριον, γίνεται στοιχειό καί φυλάττει καί περιέπει αύτό.

Πώς γίνεται ή στοιχείωοις οικοδομήματος, γεφύρας, πλοίου κλ.; Διά θυ-
σίας ζφου (πετεινού, άρνίου, γάτου μαύρου ή άσπρου;) ή δι' έντοιχίσεως αυτού
εις τό οικοδόμημα ; ή δι' έξορκισμοΰ (τ. έ. μέ νομάτισμα) ή άλλου τρόπου ; Ποΰ
θυσιάζεται τό ζφον καί κατά ποΐον τρόπον ; 'Εντοιχίζεται ή κεφαλή του εις τά
θεμέλια ; "Εν παράδειγμα : Ε'ις τήν Σάμον τόν θεμέλιον λίθον επιθέτουν έπί τής
σκιάς τοΰ άρνίου ή άλλου ζφου, τό όποιον ορίζεται πρός θυσίαν καί κατόπιν
τό σφάζουν καί τό θάπτουν άλλού, μή τρώγοντες καθόλου άπό τό κρέας του.
ΓΙοΰ άλλού συνηθίζεται τούτο ; Στοιχείωσις γίνεται καί μέ μόνην τήν σκιάν άνυ-
πόπτου γέροντος, άν επιθέσουν έπ' αύτής τόν θεμέλιον λίθον ή καί μόνον μέ
τό μέτρον τής σκιάς άνθρώπου, άν τήν μετρήσουν κρυφά διά νήματος, ή διά
ράβδου καί έντοιχίσουν τύ μέτρον είς τά θεμέλια. (Ή σκιά δηλ. ταυτίζεται μέ
τήν ψυχήν). Π. χ. Περγαλιό είς τήν Ζάκυνθον λέγεται ό ήσκιος τοΰ σπιτιού.



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ χ87

«ΙΙεργαλιο γίνεται καί κάθε άνθρωπος, που τύχη και περάση τή οτιγμή που ρί-
χνεται τό θεμέλιο και ό ήοκιος του πλακωθή από τσοί πέτρες. Τότε ό ήσκιος
γίνεται Περγαλιό». Παραδόσεις περί στοιχειώσεως κτηρίων, γεφυρών, πλοίων κλπ.

-) Στοιχείωσις θησαυρών, τρόποι εύρέσεως καί ονλήσεως αύτών. Πα-
ραδόσεις σχετικαί μέ τόν τρόπον, κατά τόν όποιον έστοιχειώθη ό θησαυρός'
δηλ. διά θυσίας ανθρώπου ή ζφου έδημιουργήθη τό στοιχειό ποΰ φυλάσσει τόν
θησαυρόν ή δι' άπλοΰ εξορκισμού, δηλ. μέ νομάτισμα; Π χ. «'Εκείνος πού πάει
καί παραχών τά χρήματα ατή γής μέσα σε μνιά πέτρα ποκάτ , μαζί μέ τά χρή-
ιιατα βάν' ένο. σκοινί καί τό νοματίζ': νά γέν'ς φίό' νά ψυλάης τά γρόσια.'Εκείνα
τά χρήματα στοιχειώνουνται τότες καί δέ μπορεί κανείς τότες γιά νά τά βγάν»
(Ναίμονας).

'Αποκάλυψις καί ευρεσις τοΰ θησαυροΰ. Συνήθως τήν ύπόδειξιν τοΰ
τόπου, όπου είναι κεχωσμένος ό θησαυρός, κάμνει αυτός ό φύλαξ τοϋ θησαυ-
ροΰ, επιφαινόμενος καθ' ΰπνους ύπό μορφήν άνδρός ή γυναικός εις τόν άνθρω-
πον, τόν όποιον ευνοεί καί συγχρόνως τοϋ φανερώνει τό είδος τής θυσίας, τήν
οποίαν άπαιτεί, διά νά έπιτρέψη τήν κατοχήν του (προπάντων θΰμα άνθρώπι-
νον). "Αλλοτε ό θησαυροθήρας πρέπει μόνος «μέ σουμάδια» νά διαγνώση τούτο'
π.χ. κοσκινίζει στάχτη καί παρατηρεί τά σημεία, πού άπετυπώθησαν τήν νύκτα
έπάνω εις αύτήν (πατημασιές, χαράκια, κουκκίδες)' έτσι μανθάνει τί θέλει τό
στοιχειό, διά νά έξευμενισθή ή άπομακρυνθή άπό έκεϊ (ζφον; όρνιθα, πετεινόν,
σκύλον; ή άνθρωπον ή και προσφοράν άναίμακτον κτηρίων καί θ'υμιάματος;).

'Αλλά καί μαγικαί πράξεις άναφέρονται εις εύρεσιν τού θησαυροΰ. Π.χ.
χρήσις τής Σολομωνικής μέ τό σιδερόχορτο, χρήσις άλειμματοκηρίων (κηρίων
άπό άνθρώπινο ξύγγι) (βλ. σχετικήν δίκην εις άρθρον Γ. Βλαχογιάννη έν έφη-
μερίδι ΓΙρωΐςι, 29-11-1931), έξορκισμών κλπ. (Διά περισσοτέρας ειδήσεις βλ. Ν.
Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α' άρ. 404-446, Β' σελ. 1003-1051, Γ. Μέγα, Παραδ.
περί θησαυρών έν Λαογραφία Δ' 22-34).

ζ) Μαγικαί συνήθειαι έν άνομβρία.

1. ΓΙερπεροΰνα. ΙΊοία τά κατά τόπους ονόματα αυτής; Π.χ. μπιρμπι-
ρίτσα ("Αγραφα), πιπερίτσα (Άρκαδ.), βερβερίταα (Κούρεντα), μπαρμπαροϋσα
(Σχωρέτσιανα), πιπεριά (Ιστιαία), παπαρούνα (Ζαγόρι, 40 Έκκλησ.) λαπατάς
(Μέτραι), κουσκουτέρα (Πόντος, Σταυρί). Μιμική τελετή πρός πρόκλησιν
τής ββοχής. (Μίμησις πράξεως ή καταστάσεως επιφέρει αύτήν ταύτην τήν πρά-
ξιν ή κατάστασιν) : περιφορά παιδίου (συνήθως κοριτσιού ορφανού) άνά τό χω-
ρίον ή άνά τούς άγρούς, περιενδεδυμένου μέ πράσινα χόρτα' έμμετροι έπικλήσεις
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τών παιδίων, πού τό συνοδεύουν, διά βροχήν καί χοροί" είς κάθε σπίτι τό περι-
χύνουν μέ νερό. Διάφοροι παραλλαγαί τοϋ έθίμου. Π. χ. εις τόν ΓΙολύγυρον
«άλλοτε ήτο έθιμον, όταν δέν έβρεχε, νά γδύνουν ενα κορίτσι 17-20 χρόνων καί
στολίζοντας το μέ πρασινάδες και λουλούδια (μαγκοϋτες, πανερίτσια, παπαρούνες
κλπ.) νά κάνουν λιτανεία, δηλ. νά τό περιφέρουν στά χωράφια και στό χωριό
μ* ένα στεφάνι στό κεφάλι και νά λέν τό παρακάτω τραγούδι : Πιπιρίτσα πιρ-
πατει, i τόν Θιό παρακαλεί: Βρέξι Θέ μον, μιά βρουχή, j μια βρουχή, μιά σιγανή,
νά ανθίσουν τά χονράφια, | νά καρπίσουν τ άμπιλάκια. \ Γκούβνου, γκούβνου τά
σιτάρια, κί λαμνί τά κριθαράκια». Είς τό Σιναπλί (Βορ. Θράκη) «μαζο')νονται,
τά κορίτσια, φορούν παλιά ρούχα καί τό ένα τό κορίτσ γύρω γύρω τό στολί-
ζουν μέ πρά,σινα χόρτα - τό κορίτσ' αύτό πρέπει νά 'ναι ορφανό - καί πηγαίνουν
όλα τά κορίτσια στό ποτάμι καί βρέχονται όλα" μέ τά ρούχα τονς πέφτουν μέσα
στό νερό ολόκληρα" παίρνουν κ' ένα μπακιράκι στό χέρ' μέ νερό καί βάνουν καί
μιά φούντα πράσινα χόρτα μέσα καί γυρίζουν στό χωριό σέ κάθε σπίτ. Χορεύ-
ουν άπό τρεις φορές καί τύ στολισμένο τό κορίτσ όροσίζ'. Κι όταν χορεύουν,
τραγουδούν: ΙΙιρπιροϋνα πιρπατούσι | καί τό Θεό παρακαλοΰσι: | Βρέξε, Κύριε
μ, στάξε, Κύριε μ', | γιά νά γίνουν τά ψωμάκια | καί τής μπάμπως τά βυζά-
κια. I Περπέρω, Δροσέρω (τσάκισμα). Σέ κάθε σπίτι τήν Πιρπιρούνα βγαίν ή
νοικοκυρά καί βρέχ' όλο τό χορό καί τή χαρίζουν αλεύρι, κερί, θνμίαμα, άλας,
ψωμί, αυγά καί τυρί».

Εις τόν Πόντον περιέφερον τήν «κουσκουτέρα : μία μεγάλη σκούπα άπό
«ταουχαβέλ'», (έ'να είδος θάμνου άκανθωτού) μέ χέρια, ντυμένη μακρύν χιτώνα
μάλλινον (τσόχα) χρώματος μαύρου, μέ κόκκινη ζώνη γύρω άπό τήν όσφύν. Τό
άνδρείκελον.αύτό έκρατούσαν άπό τά χέρια δυο παιδιά ή έφηβοι καί τό περιέφε-
ραν στά σπίτια τού χωριού ψάλλοντα πρό τής έξωθύρας : Λαίστέρα, Κουσκου-
τέρα κτλ. Κάθε οικοδέσποινα έχυνε πάνω στήν «Κουσκουτέρα» άρκετό νερό».

2. Κατακλυσμοί, έμβάπτίσις άνθρώπων ή ομοιώματος (κούκλας)
ή αγίας τινός εικόνος εΐς τήν θάλασσαν ή είς ποταμόν, ρΐψις κεράμου
ή λαγήνου (κλεμμένης) εις ποταμόν κττ. Χούχουτος ή Κούκερος,
"Αγιος 'Ιωάννης (εΐς τήν Κύπρον) κλπ. Παραδείγματα: Εις τό Κωστί ('Ανατ.
Θράκης) «όταν δέν έβρεχε, μαζεύονταν μερικοί ηλικιωμένοι, πάγαιναν στή βρύση
κ' έπαιρναν νερό στ άγγειά κι άμα εύρισκαν κανένα στο δρόμο, τοϋ έρρηχναν
έναν κουβά, ώστε νά θυμώσ. "Αν θύμωνε, τό είχαν γιά καλό" νά θυμώσς, ώστε
νά θυμώσ κι δ Θεός, νά βρέξ'». Είς τό Βογατσικόν, «όταν δέν βρέχη, βουτούν
μιάν εικόνα μέσ το νερό, μέσ' ατό ποτάμ, καί τήν άφήνονν έκεΐ, έως ότου
βρέξη». Είς τήν Θρά«ην ('Αδριανούπολιν, Μάλγαρα) όταν έπικρατή άνομβρία,
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παίρνουν η μάλλον κλέπτουν τρία καινούργια κεραμίδια (εις Πεντάλοφον Δυτ.
Μακεδ. μια καινούργια στάμνα) καΐ τα ρίχνουν κρυφά στο ποτάμι, για να βρέξιι.
Ε'ις τα Μαλγαρα κλέπτουν την σκούπα πτωχής γραίας και τήν ρίχνουν στο πη-
γάδι' τα δάκρυα τής γριάς θα προκαλέσουν και τα δάκρυα τοϋ ουρανοί.

3. Λιτανεΐαι (λέηση). II.χ. είς την Άράχοβαν (Παρνασ.) «οταν δεν βρέξ}),
γίνεται λέηση στόν αη Νικόλα προς τό δρόμο των Δελφών ψέλνει ό παπάς αγια-
σμό, ό κόσμος γονατίζει τρεις φορές ατό δρόμο κατά διαστήματα». Θρςίκες χω-
ρικοί (εγκατεστημένοι τώρα είς τό ΙΙολύκαστρον τοϋ 'Αξιου) συνηθίζουν τήν δέη-
σίν των προς τόν ΙΙροφήτην Ήλίαν δια βροχήν να συνοδεύουν καΐ μέ θυσίαν
δημοτελή προβάτων. "Αλλοτε εϊς τό ΣιναπλΙ (Βορ. Θράκης), σήμερον εις τό ΓΙο-
λύκαστρον (Μακεδ.), μετά τόν Άηγιώργη και πριν τοϋ αγίου 'Αθανασίου (2
Μαίου), οποία Δευτέρα τΰχ , γίνεται χωργιαν'κο κουρμπάν'' σφάζονται καμιά δε-
καριά εως δεκαπενταριά πρόβατα αρσενικά, άσπρα και μαΰρα, δ,τ τνχ' (ΰηλυκά
νά μην είναι). Το κάμνουν γιά βροχή, γιά νά βρέξ' ό καιρός, δέηση στον προ-
φήτ 'Ηλία. Δεν γένεται τ Άηλιά, γιατί βροχή τότε δέ χρειάζεται' τώρα χρειά-
ζεται περισσότερο, έ'τσι τύ βρήκαν. «Στο Σιναπλι τό κουρμπάνι γινόταν στο πα-
λικλήσ' τοϋ προφήτ ''Ηλία. 'Εδώ τώρα στο Πολύκαστρο πάλι δξω, σ ίνα ΰψωμα
(μπαΐρ) το κάμουμε, όχι στην έκκλησία. Τό κάμουμε Δευτέρα' νά μην είναι
γιορτή, γιορτή τον χωριοϋ νά είναι, νά γιορτάσουμε επίτηδες, νά τιμήσουμε τόν
προφήτ Ηλία, νά μας λύπηση ό Θεός να βρέξV "Ολοι οί χωρικοί, οί συνοι-
κοϋντες σήμερον ε'ις τό ΓΙολύκαστρον (Σιναπλιώτες, Ραβδιώτες, Πόντιοι, Καυκά-
σιοι) μαζεύτηκαν στό «μπαΐρι» την Δευτέραν (29 'Απριλίου 1937) και έκαμαν
δέηση γονατιστοί. Την προηγουμένην τα κορίτσια έκαμαν περπεροΰνα- επήγαν
στό ποτάμι καΐ επεσαν όλα στό νερό και κατόπιν Ιγύρισαν όλα τα σπίτια και
Ισύναξαν αλεύρι, κερί, θυμίαμα, άλας κλπ. Τα συναχθέντα έδιάβασεν ό παπάς
μαζί μέ τό κουρμπάνι, δια νά χρησιμεύσουν εις τήν κοινήν έστίασιν (Γ. Μέγας).

4. "Αλλαι μαγικαΐ πράξεις πρός πρόκλησιν βροχής, π.χ. κρέμασμα
βατράχου η χελώνης αναποδογυρισμένης εκ δένδρου ή πασσάλου. Π.χ. στα Χρύ-
σοβα (Αγράφων) <αμα άέλουν νά βρέξ}], κρεμούνε χελώνες άπό ψηλά παλούκια,
μπηγμένα στά χωράφια». Ε'ις τόν ΙΙόντον «επικρατοΰσεν ή δοξασία, ότι μπορού-
σαν νά προκαλέσουν βροχή, καίγοντας ενα ζωντανό φίδι στή φωτιά». (Ποντ.
Φύλλα Β' 418).

η) ΚαΦοσίωσις είς τόν διάβολον πρός έξασφάλισιν τής προστασίας i)
των ύπηρεσιών αντοϋ ή Άλλων δαιμονικών ό'ντων, δηλ. παράδοσις αν-
θρώπων η ζφων εις αυτόν. "Εν παράδειγμα άπό τήν Αίτωλίαν: «"Αμα &έ-
λουν οι τσοπαναραΐοι νά φ'λάη ό δαίμονας τα πρόβατά τους, νά μην παγαίνουν
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τίποτα, παίρνουν 'ένα σκυλοκόκκαλο και το ξουφλερενουν, το λεπταίνουν πελεκών-
τας το, και το φκειάνουν oà βελόνι. Λυτό το μπήχνουν πίσω στο μπούτι τον
βαρβάτου κριαριοϋ, "Υστερα παραδίνουν («να παρ' 6 διάολος!» δηλ. λένε) τον
κούτλα, τον κόφτη, την καρδάρα ... όλα ό,τι εχει η τσουπαναριά στο δαίμονα.
Το βαρβάτο αυτό, βελονιασμένο, όπως λένε, έρχεται δ καιρός και μαρκαλάει τις
προβατίνες. "Ολα τ αρνιά, που γεννιούνται απ' αυτόν τον σπορίτη, βγαίνουνε βε-
λονιασμένα στο μπούτι, δηλ. έχουνε κι αυτά το κοκκαλάκι στο μπούτι και τά
φυλάει 6 δαίμονας' « γιατί είναι μαγαρισμέ.να». Τδ κάνουνε αυτό, για να παγαί-
νουν καλά : προκόβουν τα πράματα. 'Αλλά τό κρέας τους είναι άνοστο».

θ) ΆπειλαΙ άκάρπων δένδρων προς καρποφορίαν. Π.χ. «όταν η καρυδιά
δεν κάνΐ) καρύδια, πηγαίνουν μετά τό Χριστός 'Ανέστη (στην πρώτη Ανάσταση)
και χτνποϋν τον κορμό της μέ τό μανάρι τρεις βολές και λέγουν : «Χριστός
'Ανέστη! Κάνεις καρυά καρύδια; ή να σέ κόψω;».

III. ΜΑΓΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΙΙ KAKÜ. Ή ΒΛΑΒΗι ΤΟΓ ΤΙΙΟΚΕΙΜΕΝΟΓ ΤΕΛΟΤΜΕΝΑΙ

(ΕΠΙΒΛΑΒΗ! ΜΑΓΕΙΑ)

α) Πρόκλησις κακοϋ.

1. Κατάδεσμοι καΐ καρφώματα προς βλάβην μισουμένου προσώπου η
ζφων και πραγμάτων ανηκόντων εις τον μισούμενον (να τον κάμουν να τρελλα&ί)
f) và ßovßaüfj (γλωσσόδημα), ν' άπο&άνη, νά παρατήστ) τό σπίτι του ï) νά του
καταστραφούν τά σπαρτά τον, τ' αμπέλια η όλα τον τα κτήματα).

Οι κατάδεσμοι συνίστανται

(α) ε'ις την κατόρυξιν (εντός μάλιστα τάφου) ομοιώματος τοϋ μισουμενου
(κούκλας κηρίνης η από κουρέλια) η αντικειμένων ανηκόντων εις τον μισοΰμενον,
(β) ε'ις την καταπερόνησιν ομοιώματος τοϋ εχθρού (η και απλής πλακός
σάπωνος) διά καρφίδων η καρφίων η πασσαλίσκων και είς την άπόρριψιν αυτού
ε'ις ενα πηγάδι η εις τήν θάλασσαν,

(γ) εις την κατάχωσιν αντικειμένων, μαγικώς παρασκευασΟέντων, υπό τό
κατώφλιον της οικίας τοϋ μισουμένου και

(δ) ε'ις τό δέσιμον κόμβων επι νήματος ή σχοινιού.

2. Με ποίας αράς ή άλλους μαγικούς λόγους συνοδεύεται δ κα-
τάδεσμος ή τό κάρφωμα; Χρησιμοποιείται και απλή ε'ικών ή ή σκιά τοϋ μισου-
μένου δια τό κάρφωμα ; Γίνεται κάρφωμα και επί δένδρου ; Όποια πρέπει νά
είναι τά καρφιά; ^πχ. άφόρηα, αβρεχα, μονόπυρα). Πότε γίνεται τό κάρφωμα;
(μετά τό μεσονύκτιον ; κατά τό τελευταΐον τέταρτον τής σελήνης;).
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Κάρφωμα ανθρώπου κατά τά έθιζόμενα εν Κρήτη: «Παρασκευή 'ς
τσοί οχτώ αλά τούρκα (ήτοι τήν 2 μ. μ. ώραν) θά βαστάς μιαν πλάκα σαπούνι
άφύρηα καί πέντε βελόνες; άφόρηες κι αυτές. Θά πής πέντε φορές τά παρακάτω
λόγια καί κάθε φορά ϋά καρφώνης μιά βελόνα είς τό σαπούνι: «Ως έκάρφω-
σαν τό Χριστό είς τόν Τίμιο σταυρό, έτσι καρφώνω κ' εγώ τό δοΰλο τοϋ Θεοϋ
δείνα, στανικώς τοϋ Θεοϋ καί θεληματικώς τοϋ Διαβόλου μέ τήν δύναμιν τον
Γαραζαήλ. Καρφώνω ναοί 365 όρμους τσή ράχης του, τσοί φόλιασες τών κοκ-
κάλων τοϋ σώματος του, καρφώνω τσοί σφεντνλονς τσή ράχης τον καί ό,τι άνά-
παψη έχει ή θάλασσα, έτσι ανάπαψη νά 'χη τό σώμα τον, δσον καιρό τόν έχω
καρφωμένο στό σαπούνι». "Αλλα είδη καρφωμάτων ί'δ. εν Λαογραφίςι, Η' 323
-346. Θ' 504 κε.

Κατ' άλλους «άμα θέλ'ς νά πιθάν ένας, πάρι ένα αυγό κί νά του χώης
στούν τάφον μνιανοϋ που πέθανι, τον ίδιον βράδ' που τού ν έθαψαν κί τν αυγή νά
τού πάρ'ς πίσον μί τά χαράματα κί νά τού θάψ'ς μπρουστά 'ς τμ πόρτα κεινοΰ
πού θέλ'ς νά πιθάν'. Στ ίς σαράντα μέρις δέ γ λυτών' !

3. Διάφορα άλλα μάγια: Π.χ. «μαλλιά γυναικεία, σαπούνι, καρφιά τνλι-
γμένα σ' ένα μαντήλι κάτω άπό μιά πλάκα στό κατώφλι τοϋ οπιτιοϋ, άμα τό δρα-
σκελίσω έκέϊνος πού τοϋ τά 'χονν καμωμένα, τόνε πιάνουν ε» (Μεσσηνία) ή διά-
φορα πράγματα παρμένα άπ' τά τρίστρατα' «θά παίρν'ς τρία τρία άπ' ούλα τά
σόϊα άπ θά βρής, λ'θάρ', κιαραμίδ', κακαράντζις, τοάκνα, κόκκαλα, χαρτιά καί
θά τά βάν'ς σ ένα κουμμάτ παννί, κομμένο άπό τό σάββανο ενός πεθαμένου,
πριν τόν χάσνι, άμα τούν χουματία' ου παπάς». Αντά «τ' άφήν'ς σι νιά καλή
μεριά, νά τά βρή κειός π' θες νά πιθάν' κί λές κί λόγια κί φεύγ'ς. "Αμα τού
πιάσ' αυτός μί τά χέρια τ' σι σαράντα μεροϋλις δέ γλυτών, τον Θεό πατέρα νά
χ» (Ευρυτανία). Εις τήν Καστυρίαν «όποιον θέλουν νά βλάψουν κρεμοϋν τ
'Αγναντιοϋ ('Αγ. Ίγνατίον) στις καρκέλλες τής πόρτας τοΰ σπιτιοΰ τον κούκλα
άπό κουρέλια: δένουν α ένα κουρέλι πιπέρι (κόκκινο καί μαΰρο), κάρβουνο, κερα-
μίδα, κάλτσες, τά φκειάνουν σάν άνθρωπο, τό μπογιατίζονν καί τό κρεμοϋν».

4. "Αλλα «μάγια» μέ κόλλυβα, μέ σβηστοκέρια, μέ υδράργυρο καί
άλάχι κλπ. Π.χ. παίρνεις κερί καί τό λειώνεις στό τηγάνι, βάνεις μέσα καί γάνα
άπό κακάβι. 'Απ' αυτό τύ μείγμα φτειάνεις κεριά, τά σβηστοκέρια. Αυτά τ' Ανά-
βεις, τά βουτάς υστέρα σέ νερό, πού έχει μέσα καπνιά καί ξείδι, τρεις φορές καί
λές κάθε φορά: όπως σβεΐ τό κερί, νά σβηστή δ δείνας (Αΐτωλ.). Σβηστοκέ-
ρια άπό ξΰγκι πεθαμένου. "Οσες φορές έσβηναν τό κερί αύτό «τόσους εχ-
θρούς θά έσκότωναν» (Μάνη).

β) Παρακώλνσις άγα&οϋ (καρποφορίας άγρών, άμπέλων, δένδρων, γεννή-
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σεως προβάτων, αιγών, αγελάδων κττ ). Π.χ. εις τά Άγραφα «τήν πρωτομα-
γιά πολλές κακές γυναίκες κι ανάποδες, που κάνουν στραπάτοες, παίρνουν μιά
τοαντήλα καί πάνε μπροστά άπό κει που &ά βοσκήσουν τά πρόβατα καί τά γί-
δια καί αψογγίζουν τά χόρτα, νά πάρουν τή δροσιά άπ' τά πράματα. Τους παίρ-
νεις τή δροσιά; δεν προκόβουν».

γ) Κλοπή ή άρπαγή της έσοδείας τών άγρών ή τών ποιμνίων καί
άγελών f\ της ευτυχίας τοϋ πλησίον.

Μαγικαί ένέργειαι και πράξεις άποβλέπουσαι ε'ις τοΰτο. Π.χ. τήν πρωτομα-
γιά «γυνή ολόγυμνος (μαΐστρα) έρχεται εις τούς αγρούς και δεσμεύει πρός άλ-
λήλας τάς κορυφάς σταχύων τινών ε'ις τάς τέσσερας άκρας τοΰ αγρού» ή «άνδρες
μετερχόμενοι τήν μαγείαν (μαντουφόρ') τήν νύκτα τοΰ άγ. Γεωργίου έπαιρναν
πήλινον άγγεΐον, τό όποιον έγέμιζον μέ κεχρί" έπειτα, άφοΰ έτρωγον τρεις φοράς
διά τοΰ δακτύλου έκ τών περιττωμάτων των, έτρεχον όλως γυμνοί ε'ις τούς ιδι-
κούς των άγρούς καί έρριπτον έδώ καί έκεΐ τό κεχρί. Τοΰτο δέ έπραττον διά
νά έλθη δλη ή ευτυχία τών γειτόνων ε'ις αύτούς» (Χατζηγύριον Άνατ. Θρά-
κης). «Τήν παραμονήν τού άγίου Γεωργίου δσοι έχουν άγελάδες έξέρχονται τής
οικίας των καί κόπτουσι τεμάχιον ξύλου άπό τό κατώφλιον τοΰ γείτονός των,
δστις έχει άγελάδας περισσοτέρας καί καλυτέρας τών ιδικών των. Πρός τοΰτο δέ
πορεύονται σιωπηλοί καί έν τή σκοτίςι. Τοΰτο γίνεται, ίνα κλέψωσι τό γάλα τοΰ
γείτονος. "Οστις δέ θέλει νά κλέψη σύν τω γάλακτι και τό βούτυρον, οφείλει
νά πορευθή γυμνός ώς έξήλθεν έκ κοιλίας μητρός».- Τί είναι τά λεγόμενα σκα-
τοπούλια ; Πώς έκκολάπτονται καί εις τί χρησιμοποιούνται υπό τών μάγων ;

IV. ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΑΙ. ΚΑ'ΓΑΔΕΙΜΟΙ ΑΝΔΡΟΓΓΝΟΓ

α) Φίλτρα. «Φίλτρα είσι τά φιλίας καί άγάπης ποιητικά, δι' ών, ώς φλυα-
ρούσί τίνες, δύνανται ελκειν τινά πρός τό άγαπάν αυτόν».

Είς τί συνίστανται τά μάγια τής άγάπης καί πώς κατασκευάζονται τό
κοκκαλάκι τής νυχτερίδας, τό μαννόγαλα, τό βοτάνι τής άγάπης, τό τετραφΰλλι,
τό άνάλι, τό δάκρυο τ' άμπελιοϋ κλπ.; Φιλτρ οκατάδεσμοι καί διάφορα «γρα-
ψίματα» (χαρακτήρες έκ τής Σολομωνικής) «φυλαχτά άγάπης* ή άλλα παρα-
σκευάσματα ή τεχνάσματα μαγικά (οίον άνάμειξις τοΰ αίματος άνδρός καί γυ-
ναικός, γραφή έπιστολής διά τοΰ ιδίου αίματος, κόνις οστών νεκροΰ, παρασκεύα-
σμα μέ σπέρμα τοΰ άνδρός ή ιδρώτα καί περιττώματα αυτού κλπ.), 'Εξορκι-
σμοί ή γητειές κλπ.
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Μερικά παραδείγματα: «Όταν θέλη καμιά νά τήν άγαπήσι/ κάποιος και
νά 'ναι παντού μαζί της, παίρνει άρκετες πήχες φακαρόλα (λινοκόρόελο) άσπρη,
ώστε νά ψτάσοννε νά γίνουνε σαράντα κόμποι. Σαράντα βραδιές, στις δώδεκα ή
ώρα, βγαίνει έξω και κοιτάζει τον ουρανό και βλέπει τά τρία άστρα. Ό νους
της πρέπει νά καρφωϋή στ' άστρα και λέει : Τρία άστρα είναι στον ουρανό, τό
'να πεινάει, τ άλλο διψάει και τ άλλο νυστάζει. Στο πρώτο δίνω φαΐ να φάη,
στο άλλο δίνω νερό νά πη/, στο τρίτο δεν τοϋ δίνω ύπνο νά κοιμηθή. Δένω τό
νου του, δένω τό λογισμό του, δένω τό αριστερό άρχίδι του γιου της τάδε (λέει
το ovo μα της μητέρας του) για μένα τήν τάδε (λέει τό ονομά της) τήν κόρη της
τάδε (λέει τ5 όνομα της μητέρας της). Αυτό ί)ά τό πή τρεις φορές κι απάνω
στην τρίτη φορά iïà δέση τον κόμπο. <-)ά τό κάμη σαράντα μέρες, νά δέση τονς
σαράντα κόμπους. Αυτή τή φακαρόλα âà τήν κρατί} πάντα επάνω της. Χά προ-
σέξτ] νά μην τή χάση, γιατί ïïà λυάοϋνε όλα. "Οσο τό κρατάει επάνω της. &ά
τον έχη πάντα κοντά της, δεν κοιτάζει άλλη γυναίκα» (Σπάρτη). "Αλλο : «//άρε
άσπρην δρνι&α και σφάξε την και πάρε τό αίμα της και τό πτερόν της και γρά-
ψον τους ακολούθους χαρακτήρας — παραθέτει διάφορα καβαλιστικά ψηφία — και
κάψε τονς και πάρε τήν στάχτην αυτήν και ρίξε την εις τήν πόρταν της και έρ-
χεται είς ώρας τέσσαρας και σε βρίσκει. Ή νέα παίρνει άμάλλιαγα πονλιά, τά
ρίπτει ζωντανά στή φωτιά και λέγει : "Οπως λαχταρίζουν τά πουλιά, νά λαχτα-
ρία' κι δ ... για μένα». Περί φιλτροκαταδέσμων βλ. Φ. Κουκουλέν έν Λαογρ. Θ'.
59-62, 94-96, 469-471.

β) «Διακοπαί» ή μίση&ρα (μισητικά εν Κρήτη), «τά μίσους και έχθρας
ποιητικά», γλώσσαι δφεων, οΰραί θηρίων κλιι. Πρβλ. τό δίστιχον:

Φίδια μου μαγερέψανε με της συκιάς τό γάλα,

για νάν τά φάγω ν' άρνηατώ τά μάτια σον τά μαύρα (Λευκάδος).

Παραδείγματα: "Οταν &έλη ή μάννα νά μισήσΐ] υ γυιός της κάποια κο-
πέλα που τήν άγαπά, παίρνει αλατόνερο και ραντίζει τό κρεββάτι τον νέον ή
παίρνει σπειριά αλάτι και τά σκορπίζει κάτω άπό τό κρεββάτ ι τοϋ γυιοϋ της
(Σπάρτη). "Αν θέλουν ένα άδρόγννο να μαλών η σννεχώς, πιάνουν ένα σκύλο
και μια γάτα και τους πλένουν στο ϊδιο νερό. Τό νερό αυτό τό χύνονν εμπρός
στην πόρτα τον ανδρογύνου μέ τήν πεποί&ησιν, ότι τοϋ λοιπον ïïà μαλώνουν
όπως ό σκύλος μέ τή γάτα (Σάμος). Ε'ις τήν Χαλκίδα συνηθίζουν τά έξής :
"Οταν θέλουν ν' αποσπάσουν τήν άγάπην ενός προσώπου πρός άλλο, μάλιστα
ενός ανδρός, παίρνουν τό κολλάρο τοϋ ανδρός αυτού και τό πλένουν μέ λίγο
νερό. Κατόπιν μέ τό νερό αυτό ψήνουν καφέ καΐ τοϋ δίνουν λέγοντες: «"Οπως
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δεν μπορεί νά γυρίστ] και và lôfj τόν σβέρκο του, έτσι νά μην μποοή να γυρίατ]
νά lôfj και τήν τάδε».

γ) Αύσις έ'χϋ·ρας προκλη&είσης διά μαγικών μέσων.

Πράξεις και ένέργειαι άντιμαγικαί.

δ) Δέαις άνδρογύνου. Κατάδεσμος πρός παρακώλυσιν της συνουσίας των
νεόνυμφων (αμπόδεμα, δέσιμο, άπόδεμα, δεσμός, δεαά, δήμαν, πάτημαν ν.τλ.)
(Βλ. Λαογραφ. Θ' 73-93, 450-469).

1. Κατάδεσμοι παρόντος τοϋ καταδένοντος κατά τήν τέλεσιν τοϋ
γάμου. Πότε ακριβώς γίνεται ή μαγγανεία; "Οταν ό ιερεύς dvacpcovfj «Ευλο-
γημένη ή βασιλεία τοϋ πατρός» ή οταν άπαγγέλλη «και έσονται οί δυο εις
σάρκα μίαν ; ή καθ' ην στιγμήν λέγει «στέφεται ό δοϋλος τοϋ Θεοϋ δείνα τήν
δοΰλην τοϋ Θεοϋ δείνα» η τί άλλο ;

Τρόποι αμποδέματος: Ό καταδένων, παρών κατά τήν τέλεσιν τοϋ γά-
μου, (α) κάμνει ενα ή τρεις ή επτά κόμβους εις κλωστήν η νήμα μετάξης ή είς
μανδήλιον ή είς τρίχα κεφαλής κτλ. λέγων σχετικά λόγια : δένω τή νύφη και
τό γαμπρό ή τι τοιοϋτο, (β) κλείει κλειδωνιάν ή σουγιάν ή άλλο τι η βάλλει μά-
χαιραν εις τήν θήκην της. Π.χ. εις τό'Ινναχώριον Κρήτης «οταν παντρεύεται κά-
ποιος και θέλουν νά τόν δέσουν, παίρνουν μια βελόνα, στέκονται πίσω από τό
ανδρόγυνο τήν ώρα που τους στεφανώνουν, λυγίζουν τή βελόνα, και περνούν τή
μύτη της μέσα από τήν τρνπα της βελόνας κα'ι λένε διάφορα λόγια προσκαλών-
τας τό διάβολο, και τ' ανδρόγυνο είναι δεμένο».

2. Κατάδεσμοι απόντος τοϋ καταδένοντος κατά τήν τέλεσιν τοϋ
γάμου. Ούτος ή δένει απλώς ενα κόμβον εις τήν ζώνην του η δένει τρις τάς
χείρας έμπροσθεν καΐ τρις όπισθεν λέγων : «Κίνησε διαβολοσμπέ&ερος νά πάτ)
νά διαβολοσμπε&εριάση τό νέο άντρόγενο' κίνησε διαβολόπαπας κλπ. η πηγαίνει
εις ερημικόν μέρος, καθ' ην ώραν τελείται 6 γάμος και εκεί δένει δια σπάγγου
κλάδον κρανιάς ή κλώνον σπάρτου λέγων : «δένω και κομποδένω τό γαμπρό
δείνα» (σπαρτόδεμα) ή δένει επτά κόμβους εις κλωστήν λινήν η μεταξωτήν
και θέτει τό νήμα κάτωθεν πέτρας ριζιμιάς και τό σκεπάζει μέ πέτραν (πετρό-
δερμα) ή γράφει επί χάρτου τό όνομα τοϋ καταδενομένου μέ τάς σχετικάς
λέξεις π.χ. «Ιδώ δένω τόν δείνα (γράψιμο) η καί ποτίζει τόν νεόνυμφον μέ
μαννόγαλα ή άλλο μαγικόν παρασκεύασμα, χρησιμοποιών συνήθως «σημάδια»
ήτοι αντικείμενα ανήκοντα εις τόν μαγευόμενον (π.χ. χώμα τών πατημάτων του,
τρίχας κλ.).

3. Τρόποι, μέ τους οποίους ό καταδένων εξασφαλίζει τήν ενέρ-
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γειάν του. Π.χ. ρίπτει τό νήμα μέ τους κόμβους ή τήν κλειδαριάν είς πηγάδι
ή είς τήν θάλασσαν ή γεμίζει μέ τά δεματικά τήν κάνην δπλου καί πυροβολεί.

ε) Προφυλακτικά μέτρα κατά τοϋ άμποδέματος.

Τοιαύτα είναι : 1. Ό γαμβρός φορεί κατά τήν τέλεσιν τον μυστηρίου τήν
ζώνην τοϋ ιερέως ή έχει έπάνω του μαυρομάνικο μαχαίρι ή τεμάχιον άλιευτικοϋ
δικτύου ή ψαλίδα ή δέρμα φιδιού ή δακτύλιον ανήκοντα είς νεκρόν ή τετραευ-
άγγελον ή σουσάμι και ρύζι μέσα στά παπούτσια του ή τι τοιούτο. - 2. Περι-
ζώνεται διά κλάδου βάτου, περιτυλιγμένου μέ δίχρωμον μετάξι ή διά κλάδου
κλήματος ή άλλου τινός.- 3. Είς τών συγγενών δένει καί κατόπιν λύνει τό άνδρό-
γυνον ή τόν ένα τών νεονύμφων.- 4. Ή πενθερά ή άλλος τις κατά τήν παραμο-
νήν τοϋ γάμου ή άμα τή ένάρξει τοΰ μυστηρίου κλείει διά κλειδιού τό συρτάριον
ή πάν άντικείμενον πού κλείεται διά κλειδιού και τά ανοίγει μετά τήν τελετήν.-ίί.
Ποτίζουν τούς νεονύμφους μέ μαγικόν τι παρασκεύασμα, π. χ. κόνιν άπό πού-
πουλα μαύρης όρνιθος, τά όποια καίονται μέ πυρίτιδα μαζί μέ άλλα πράγματα
παρμένα άπό τρίστρατον κλπ.-β. 'Ιδιαίτεροι προφυλάξεις διά τήν νύμφην: π.χ.
θέτουν ψαλίδι μέσα είς τό υπόδημα τής νύμφης ή τής φοροϋν φόρεμά τι άπλυ- ·
τον ή άνεστραμμένον. - 7. Θέτουν κάτωθεν τής νυμφικής κλίνης ψαλίδιον, «γιά
νά κοπούν οί κακές γλώοοες και τά μάγια», πλήκτρον κώδωνος κλπ. ' Αλλαι
προφυλάξεις' π.χ. ή στέψις γίνεται κρυφά ή τήν νύκτα.

ç) Αύσις άνδρογύνου, δηλ. άπαλλαγή αυτού άπό τύ άμπόδεμα διά μα-
γικών μέσων ή έξορκίων (λύσιμο, ξαμπόδεμα, λύμαν κλπ.).

Τρόποι λύσεως: 1) Λύσις τών κόμβων ή καϋσις τοΰ νήματος υπ' αύτοϋ
τοϋ καταδέσαντος ένώπιον τών άποδεΟέντων ή ξεκλείδωμα τής κλειδαριάς' 2)
πέρασμα τοϋ γαμβροΰ διά θαλάσσης" 3) διάβασμα έξορκισμών ή γητειών μέ
άναλόγους μαγικάς πράξεις. Έν παράδειγμα: Πάρε κορακοχολή και μελιά-
σονβόλαδο, ίσια και τά δύο, και άς άλειφτή δ άντρας δλο τύ κορμί τον και άς
γράψ]] τύ τροπάριο τής Πεντηκοστής : «Λύει τά δεσμά και δροσίζει τήν φλόγα»
(Γορτυνία). ("Αλλα παραδείγματα έν Λαογρ. Θ' 79-92).

V. ΑΠΟΛΓΤΟΣ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ

Δοξασίαι καί πράξεις άσχετοι πρός μαντικούς σκοπούς ή ένεργείας έπ'
άγα&ώ ή κακω τοϋ ύποκειμένου τελουμένας. 'Απαγορεύσεις (tabou).

Α'. Δοξασίαι καί πράξεις σχετικαί μέ τον άν&ρωπον, τά ζώα, τήν φύ-
σιν καί τάς Ανθρωπίνους ένεργείας.

8

ΕΠΕΤΗΡΙΐ: ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Γ .
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α) Δοξασίαι καί πράξεις σχετικαί μέ τόν άν&ρωπον.

Παραδείγματα : Εις τήν "Ηπειρον «όποιες δεν γεννούν σερκά παιδιά κ"
έχουν όλο κοπέλλες, τρων άφαλό άπό παιδιά (= αγόρια), γιά ν' άποχτήσουν κι
αυτές σερκά». ΓΙρβλ. τά σερνικοβότανα, πού βρίσκουν στά βουνά, ή καί στά
σπλάγχνα τών ζφων" «άμα τό φάν αυτές, ποΰ κάνουν όλο κοπέλλες στήν άράδα,
κάνουν όλο σερκά». ("Ηπ.). Ή έγκυος δέν τρώγει λαγό, γιατί θά λαγοκοιμάται
τό βρέφος, ούδέ χέλυ, γιατί θά πάσχη άπό έξανθήματα ("Ηπ.).

Αί πληγαί τοΰ φονευθέντος αίμάσσουν πρό τοΰ φονέως' έκτοξεύουν αΐμα,
όταν πλησιάση ό φονεΰς. Ό φονεύς, άν βαστά τό δπλον, μέ τό οποίον έσκό·
τωσε, δέν ημπορεί νά περπατήση καί τόν πιάνουν' «τόνε τρώει τό αΐμα του»
(Μεσσηνία-Μάνη). «"Ηπιασέν τονε τό αίμα του» λέγεται έν Κρήτη έπί τρόμου,
πού. καταλαμβάνει τούς φονείς, όταν βλέπουν τό θύμα των άσπαίρον πρό τών
ποδών των' πιστεύεται δέ ότι ό φονεύς έλευθεροΰται τοΰ πάθους τούτου, άν άπο-
μυζήση καί καταπίη τό αίμα τοΰ φονευθέντος έκ τής μαχαίρας του. Πρβλ. τήν
φράσιν: û' άποσΰρω τύ αΐμα σου στ άχεΐλ.ι μου ('Απύρανθ. Νάξου).

Ό πρώτος πού ί)ά μπή τύ πρωΐ στό σπίτι μας, μάς κάνει ποδαρικό' «τό
πιό σπουδαίο ποδαρικό είναι τήν πρωτοχρονιά καί τήν πρώτη τοΰ Σεπτέβρί]'
υστέρα είναι τοΰ μήνα, υστέρα τής εβδομάδας κ' υστέρα τής μέρας. Άλλουνοΰ
είναι καλό χό ποδαρικό του, άλλουνοΰ κακό» ('Απύρανθος Νάξου).

Τό ίδιο μέ τό γερικό : νά κάμω εγώ άρχή πού 'ναι τό χερικό μου καλώ
(Γαλονάδες Νάξου) καί τό άπάντημα (άνχισμα, άναραχός)' π.χ. δεν έχει καλό
άντισμα, δηλ. ή συνάντησίς του δέν ί)ά βγάλη σέ καλό. Κά&ε νοικοκυρά, πρέπει
νά 'χη προζύμι στό σπίτι τζης, γιατί τό προζύμι είναι ή δύναμη τοϋ άνδρός
("Ινναχώριον Κρήτης). Τήν τελευταία μπουκιά τό ψωμί δέν πρέπει κανείς νά τήν
άψήκη, γιατί είναι ή δύναμη του (Κορώνη). Έάν τό προζύμι έκτεθή εΐς τήν
θέαν τής σελήνης, χάνει τάς ιδιότητας του (Κρήτη). Ή άκονγή είναι σκώληξ, ό
οποίος πιστεύεται ότι ζή μέσα· εΐς τό αυτί άνθρώπων καί ζφων' όταν ψοφήση
ό σκώληξ αυτός, παύει κανείς νά άκούη (Μαζαίϊκα Καλαβρ.).

β) Δοξασίαι καί πράξεις σχετικαί μέ τά ζώα. «ΙΤαντέρμου λέγουν εΐς
τήν Σάμον τό ζφον καί τό κτήμα τό στρίγλικον, τό κακότυχον, τό όποιον δήθεν
έστειλεν εΐς τόν "Α^ην δλους τούς οικείους καί κυρίους του καί έμεινε μόνον».
Τά μυρμήκια μέσα στό σπίτι φέρνουν ευτυχία (Καστόρια). «"Οτινα ξεκερώνουνε
μέλισσες καί τύχη κιανείς νά'χη κακό μάτι ή κακό ρώτημα, οί μέλισσες τόνε πνι-
γούνε» ('Ινναχώριον Κρήτης). "Οταν ό ποντικός φάγη άντίδωρον, μεταβάλλεται
εΐς νυχτερίδα (Σωζόπολις).
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γ) Δοξασίαι και πράξεις σχετικαί μέ τήν φνσιν.

Τό πρώτο φρούτο, που &ά κάμη νιόφυτο δέντρο δέν το τρώνε· τό πετούν.
"Οποιος το φάη, λένε πώς πεθαίνει (Αιτωλία). Τό καλοκαίρι τό ξερκό, ΰν τνχ//
νά φκειάσουν στό χωριό άσβεαταριά, λεν πώς ή άαβεοταριά εδεαε τή βροχή,
γι αυτό δε βρέχει ("Ηπειρ.).

δ) Δ οξασίαι xal πράξεις σχετικαί μέ τάς άν&ρωπίνους ένεργείας.

«Πρόσεξε νά μή χτύπησες τό πρώτο ταυνήγι, γιατί είναι γιά κακό σου» (Μύ-
κονος). "Αμα κλέβουν μιά κόττα, τήν τρών πάνω ο* ενα στρώμα, γιά νά μή πιαστούν
οί κατάρες γιά τόν κλέφτη (ϊσως διότι συνήθως ό καταρώμενος λέγει : Μπά, που
νά τήν φά}] στό' στρώμα, μπά που νά τον τήν πάνε στό κρεββάτι νά τήν φάη .. .).
Σάν είναι κακιά ή ώρα, πιάνουν οί κατάρες (Άδραμύττιον). Τό ίνι (αλέτρι) δεν
τό καίνε ατή Σκΰρο «και ζ' γό δε γκάφτνε, γιατί τόν δ' λεϊινε" τό 'χουμ* κρίμα»
(Λήμνος). Κανένας νιός δεν φντενγκει καρνδιάν, γιατί 8μα μεγαλώση τό δέντρο
και ôij τήν θάλασσα ή κορφή τον, &ά πεθάν)) εκείνος που τήν έφύτεψε. Γι'
αυτό μόνον οί γέροι φντεύγκονν καρυδιές ατά χωριά (Ρόδος).

'Απαγορεύσεις (tabou) : Τά δωδεκάμερα δε μπαλώνουν, γιά νά μή μπα-
λώσουν τά σύννεφα" τή νύχτα δέ σφυρίζουν, γιά νά μή μαζωχτούν οί καρκαντζέλ\

Τά δωδεκα'μερα ε'ις τήν Ζα'κυνθον δέν έτρωγαν ελιές, για να μή βγάζουν
καλογήρους, ουδέ ψάρια «γιατί είναι λαχτάρα». Δέν κάνει νά πατήση κανείς
ψωμί ή νά κάψη τήν ψύχα τοϋ ψωμιού, ή να στηρίζη τά μαγουλά του μέ τά
δυό χέρια ή νά συμπλέκιι τά χέρια (κλείνει τήν τύχη του) κτλ. Ή γυναίκα δέν
πρέπει νά σφάξη πουλί (δια νά τό σφάξη, πρέπει νά φορέση τοϋ ανδρός της τά
υποδήματα (Κως). "Οποιος πατά (σταφύλια), δεν πρέπει νά 'ναι κοιμισμένος με
γυναίκα' είναι τσαναμπετιά (Κύθνος).

Β'. Δοξασίαι xal πράξεις σχετιχαί μέ υπερφυσικά όντα: στοιχειά, δρά-
κους, άράπηδες, χαμοδράκια, καλλικαντζάρους, άναοκελαδες, νεράιδες, λά-
μιες, στρίγγλες, διαβόλους, φαντάσματα, βραχνά, ασθένειες, μοίρες, βρικό-
λακες, νεκρούς, τόν ήλιον, τά φεγγάρι, τά άστρα κλπ.

Μερικά παραδείγματα: Εΐς τήν Δυτ. Κρήτην «τή νύχτα δεν παρααύρ-
νουνε, κι αν παρασύρουνε, δε ρίχνουνε τά φινόκαλα όξω, γιατί ποβγάνουνε τό
στοιχειό τοϋ σπιύιοϋ». Είς τήν Καστορίαν «οταν 'έπεφτε κανείς, ερριχναν σ εκείνο
τό μέρος ζάχαρη, νερό κ έσπαζαν ενα αυγό λέγοντας : "Ο,τι μέ πήρες νά με το
δώσ>)ς κι ό,τι αέ πήρα σέ τό δίνω». «Τό κυνήγι είναι δαιμονικό πράμα και πάν-
τοτες ατό φύλαμα παρηαιάζονται πολλά πράματα» (Πυλία). «Ό ατρατολάτης, πον



î 14

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

θά τον παντήξη λαγός στό δρόμο ντον, θά βρή μεγάλες δυσκολίες στή δουλειά
ντου, γιατί ό λαγός είναι διάβολος» ('Ανατ. Κρήτη). Στήν Κύπρο ή άγριοσυκιά
(άρκοσυτζά) θεωρείται κατοικητήριο τοϋ Διαβόλου καί πολλές μαγικές πράξεις,
όπως τό δήμμαν, τό κάρφοψαν, γίνονται πάνω σέ κορμό συκιάς, μά πάντοτε μο-
ναχιασμένης και φυτεμένης σέ τόπο έρημο. Μέα ατό μύλο είναι πάντα κάτι κρού-
σμα. Και ατά λιοτριβειά δεν κοιμάται κανείς, γιατί κρατιέται, μονγκαίνει (είναι
κρονσματάρες οί μηχανές) ('Αράχοβα Παρν.). Λεν άφίνονν τήν πυροστιά χωρίς
τσουκάλι στή φωτιά, γιατί ό πειρασμός βάζει επάνω τό τσονκαλάκι του (Σΰμη),
ή κάθεται ό ίδιος επάνω (Άδριανούπολις). Ε'ις τήν Σινώπην «τό εσπέρας τής
πρώτης τοϋ έτους φαγητά έπί σινίου τίθενται έπί τής στέγης, όπως όντα τινά
καλούμενα άπεμάς καλοί φάγωσι». «'Εγώ, λέγει χωρική άπό τό Καινούργιο Χωριό
Πυλίας τό 1939, έχασα ένα παιδί άπό τις Ά νεράιδες. Μού τό είπε κιόλας :
"Αχ, μάννα, ουλές ήταν έμορφες, μά εκείνη ή μπροστινή μέ τά κόκκινα μ έκαψε !
"Εξη ήτονέ και χορεύανε όξον άπό τύ σπίτι, στό πλατ ω ματάκι κ έμπαινε ή
μπροστινή μέσα καί ποιύς ξέρει τί τόν έκανε καί λ.ιγωνότανε τύ παιδί, τό καίγε
ή κάψα. 'Εγώ δέν έδινα πίστη ατά λόγια τον, άνέ τύ 'λεγα καί τής θειάς μου, που
ήξερε άπ' αυτά, θά τό γλυτώναμε, θά 'βανα τό παιδί νά κοιμάται μέ τόν πατέρα
τον, ποΰ έχει καμωμένο φόνο, καί δέ θά τό πείραζαν, γιατί άμα κανείς έχη
καμωμένο φόνο, τά νεραϊδικά τόν σκιάζονται». «"Αμα έχει ματώσει κανείς τό χέρι
του, δέν τόν πειράζουνε τά ξωτερικά ούτε κανένα κακό τόνε πιάνει». «Καί τά ρούχα,
τήν προίκα, τά παίρνουνε οι Καλές Κνράδες. "Αμα άνοιξης τή νύχτα τά μπα-
ούλα σον, τήν άλλη μέρα είναι δλο αίματα. Κάνοννε γάμο, γεννητονρια καί παίρ-
νουνε τά ροΰχα τών κοριτσιών καί τά φοράνε. Τά φέρνουνε πίσω, άλλά είναι
ματωμένα, λερωμένα, λαδωμένα. Γι αυτό δέν πρέπει ποτέ ν' άνοιξη κανείς τή
νύχτα μπαούλο». Εις τά χωριά τής Πυλίας «όταν βγαίνη ό ήλιος τό πρωΐ, άφοΰ
κάνουν τό σταυρό τους, τόνε χαιρετάνε. Τοΰ λένε : Καλημέρα, ήλιε μ\ καλ.ό βράδυ,
(τρεΐς φορές) όπως πυρώνεις ονλονε τό %ςόσμο, έτσι καί μένα καί τά παιδάκια
μον. "Οταν πάλ.ι βασάεύη δ ήλιος, πάλ.ι τόνε χαιρετάνε. Τοϋ λένε : Καλό βράδυ,
ήλιε μου, νά μή σου βρεθή έμπόδιο στό δρόμο σου». Ποϋ άλλοϋ συνηθίζεται
τοϋτο ; Ε'ις τήν Κρήτην χαιρετούν τήν νέαν σελήνην λέγοντες: Προσκυνώ σε,
νιο φεγγάρι | κι άποΰ σ' έπλααεν όμάδι \ κι άπον δέν αέ προσκννήση \ μανρον
όφι νά πατήση.— Αέν κάνει νά κατουράνε κατάντικρυ στόν ήλιο, γιατί παθαίνονν
άπό λιόκριση (αδυναμία μεγάλη καί άνορεξιά, κίτρινη χροιά προσώπου).

VI. MANTRIAI ΕΚ ΜΑΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙΡΟΕΛΘΟΓΣΑΙ
Αίκανομαντεία, χειρομαντεία, χαρτομαντεία (Βλ. Κεφ. 8 Μαντική).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

ΜΑΝΤΙΚΗ

Γενικά. Λέξεις και φράσεις σχετικαΐ μέ τήν μαντικήν. Π. χ. αημάδι, γοΰρι
(καλός οιωνός), προπήμάδο (κακός ο'ιωνός, Νίσυρ.)- δεν τό 'χω at καλό παρα-
τήρημα (— προοιωνίζομαι δυσάρεστα, Κρήτη)' δέλνει aè κακό ("Ηπ.)· αντός έχει
καλό άνάχαρο (Μεθώνη). Μοιραίνω (— λέγω τήν μοΐραν, Καλάβρ.), μοιράρης,
μοιράρισσα (Κρήτ.), ριχτής (Καλάβρ.), μάντης (= προφήτης, μάγος και έν γένει
δ αθίγγανος ή πλανόδιος σιδηρουργός ή γανωματής, πού άσκεΐ και τήν μαντι-
κήν και τήν μαγείαν εν Κΰπρφ). Ρονματίστηκα (— ωνειρεύτηκα) και ξεδιάλυνα
τ' όνειρο ("Ιμβρ.) κτλ.

Μάντεις και μάντισσαι, έξηγηται ονείρων και άλλων σημείων. Μέσα και
τρόποι μαντικής τέχνης.

I. Φ Γ £ I Κ Η ΜΑΝΤΕΙΑ

(div1natio naturalis)

Αΰτη ως βάσιν έχει φυσικά σημεία, τ. ε. σημεία αφ' έαυτών παρεχόμενα.

Α'. Φυσιογνωμικά.

Ποία σημεία τοϋ σώματος ή άλλα «σύμβολα» Εκλαμβάνονται ως προδη-
λοϋντα τό μέλλον ή τόν χαρακτήρα τού προσώπου; Τί οίωνίζονται Ιξ αυτών;

α) Αί έλαΐαι τον σώματος. Τί δηλούν ; Π.χ. κατά παλαιόν τι χειρόγραφον
«εάν εις τό μάγουλον τού ανδρός, πλούσιος εσται' εάν ε'ις τό στήθος, πένης εσταΓ
τό αυτό και επί γυναικός δηλοΐ. 'Εάν δέ εις τονς πόδας εχωσιν έλαίαν, πολύ-
τεκνοι έσονται». 'Ελιά μέσα εις τά φρύδια φανερώνει χηρείαν (Σμύρνη), εις τά
χείλη δυστυχίαν ε'ις όλην τήν ζωήν (Λέσβος). ΙΙοία ή σημασία των αλλού;

β) Μάτι. «Μάτι φτερωτό δηλοΐ άνδρείαν, μάτι βαύουλό κλίσιν προς κλο-
πήν» (Ήπ.). Τί προοιωνίζονται εκ τούτων άλλού ;

γ) Αύτιά. «Μεγάλ' αυτιά πολύχρονος» (Κρήτη, Λέσβος). Κατά τούς Πον-
τίους δ εχων μεγάλα αύτιά εχει κλίσιν εις τήν κλοπήν (Πόντ. Έσραήλ).

δ) 'Οδόντες. Κατά τούς Κρήτας «Κεινοαά που έχει αρά δόδια γίνεται πλοϋ-
σος, κεινοαά που έχει πνκνά γίνεται φτωχός. "Αλλοι λένε πυ>ς τά άρά δόδια είναι
γνώρισμα τοϋ χρεύτη : άροδόντα κι άρομάλλα \ και καθάρια ψοματάρα» (Ιεράπε-
τρα). Κατά τούς Κυπρίους δ ναρκοδόντας (άραιοδόντης) είναι βραχύβιος.
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«Οί μαύρες κουκκίδες απάνω στά δόδια είναι γράμματα' οποίος έ'χει τε-
θοιες μαθαίνει πολύ τά γράμματα» (Άν. Κρήτη).

ε) Μέτωπον. Γραμμαί καί σχήμα τοΰ μετώπου. Π.χ. «Όσοι έχουν τό μέ-
τωπον πολΰ μεγάλον είναι οκνηροί, βαρείς καί παρομοιάζουν τά βόδια' δσοι
έχουν τό μέτωπον μικρόν καί στενόν είναι άμαθεις, άγριοι, λαίμαργοι καί παρο-
μοιάζουν τούς χοίρους» ("Ηπ.). ΓΙώς εξηγείται τό σχήμα τοΰ μετώπου άλλού;

ç) Κεφαλή. «Τό μυτερό κεφάλι εις τήν κορυφήν δηλοΐ τόν άνθρωπον
σταθερόν, άγριον καί φθονερόν» ("Ηπ.).

ζ) Μαλλιά κεφαλής. Πρβλ. τό δίστιχον : Κόκκινη τρίχα, μάτια γαλανά |
καρδιά τοΰ διαβόλου ψυχή τοΰ Σατανά. Ό έχων δύο κορυφάς (έκ τής συστρο-
φής τών τριχών τοΰ κρανίου) θά ύπανδρευθή δύο φοράς (πολλαχοΰ) ή ξένο βιό
θά φάη (Πάγγαιον).

η) Φρύδια. Γνώμη: «Μήν εμπιστεύεσαι εις τά σταυρωτά φρύδια».

θ) Σώμα τριχωτόν. Σωρεία τριχών έπί τοΰ σώματος δηλοΐ καλήν τιιχην
(ζούδας)' άζουδος ό κακότυχος (Κρήτη).

ι) Γραμμαί παλάμης. «Έάν αί γραμμαί τής χειρός είναι κλεισταί, τότε ό
άνθρωπος θά είναι δυστυχής» (Γαλαξείδι). Άπό τό μήκος τών διαφόρων γραμ-
μών καταλαβαίνει κανείς πόσα έτη θά ζήση, ποίαν τύχην έχει, πόσον μεγάλη
καρδιά έχει, ποίες διανοητικές ικανότητες έχει. Έάν ή γραμμή τής ζωής είναι
διακοπτομένη, σημαίνει άσθένειες.

ια) Δάκτυλοι χειρός. «"Οτινα τεντώσης τά δαχτύλια οου καί γυρίζουνε πρός
άπάνω, είσαι δοτερύς (= ελεήμων), ότινά 'ναι ντρέτα (= ίσια) γή λίγο καμπου-
ρωτά, είσαι τζιγκούνης» (Άνατ. Κρήτη)

ιβ) Στίγματα όνύχων. Οί άσπρες κουκκίδες άπάνω ατά νύχια είναι ευκές
(Κρήτη), κατ' άλλους κατάρες (Αμβρακία).

ιγ) Σημειωμένοι Άνθ·ρωποι, σημαδιακοί. Καμπούρης, κουτσός, σπανός,
κασίδης κλπ. Π.χ. οί άνάπηροι έχουν τύχη (Λέσβ.).

ιδ) Τσίπα. «Γεννημένος μέ σκούφια», εύτυχής (Ζάκυνθος).

Β'. Παλμοί.

Τί μαντεύουν άπό τούς διαφόρους παλμούς καί μέ ποίας πράξεις επιζη-
τούν τυχόν νά έξακριβώσουν τό συμβησόμενον ή ν' άποτρέψουν τό έπαπειλούμε-
νον κακόν ;
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α) Παλμός ματιοϋ (παίξιμο, πετάρισμα, λάγγεμα, σπάραγμα κλπ.). Π. χ.
«Όταν ξεπετά τό μάτι, αν είναι τό αριστερό, ϋ' ακούσω μ ε ή ϋά πάϋωμε κακό,
άμα ξεπετά τό δεξί, άνθρωπο ϋά δον με, μουσαφίρης ϋά μας ερϋη (Κρήτη).
Άποσπώντες τρίχας έκ τών βλεφάρων μαντεύουν (έν Θρςίκη χ. ά.) άπο ποΐον
μέρος πρέπει ν" αναμένουν τό καλόν ή τό κακόν νοματίζοντας.

β) Βόμβος αύτιοϋ. Π.χ. "Αμα βοΐζη τό αυτί, άν είναι τό δεξιό, ϋά 'χωμε
είδηση δυσάρεστη, άν είναι τ' άριστερό, ευχάριστη (Κυδωνίαι, άλλου άντιστρό-
φως). Εις τήν Κάρπαθον, όταν σφνρίζη τ' αυτί κανενός, τον κτυπφ τσαχονμάχι
με τά δυό του δάχτυλα (τό μεγάλο και τό μεσαΐο) <5υό τρεις βολές καί τό σταν-
ρώνει καί λέγει : Καλ.ή φωνή, καλή λ.αλιά, καλός μαντατοφόρος. Εΐς τήν Άμορ-
γόν «σκούν» ομοίως τό χέρι τους πότε στό ενα αυτί, πότε στό άλλο καί λένε :
"Αν είναι φίλος νά χαρή, κι άν εΐν' οχτρός νά σκάση.

γ) Κνισμός παλάμης, ρινός, παρειών, λαιμοΰ, ράχης, πέλματος κλπ.

Π .χ. "Αν εχης φαγούρα στό άριστερό χέρι, αύτό σημαίνει ότι ϋά πάρης χρήματα'
γι' αύτό τό φιλούν καί τό ανακατεύουν στά μαλλιά τους, διά νά λάβουν πολλά.
Έάν στό δεξί χέρι, ϋά δο')σης χρήματα ("Αργός). "Οντα σέ τρών' τά μάγονλα ή
οί μύτες, δέλνει λύπη καί στενοχώρια ("Ηπ.). "Οταν σε τρώγη ή ράχη σον, σου
λένε : ξύλο ϋά φας (πολλ.). "Οταν σέ τρώγουν τά φρύδια, κάποιον ϋά δής (Τή-
νος). Εΐς τήν Καστόρια ν «άμα τούς καίη ό λαιμός, λένε: κάπου μ' έχουν ξα-
πλωμένη» (δηλ. κάπου μιλοϋν γιά μένα). «Οτινα τρώγουν of πατούχες τών πο-
διών, λένε πώς ϋά βάλοννε καινούργια παπούτσα» (Άν. Κρ.), ή ϋά κάμης τα-
ξίδι (Λέσβ.).

δ) Πταρμός. Ευχή προς τόν πταρνιζόμενον : Γειά σον κι άλήϋεια λές !
ή Μέ τις υγείες σου! Σημασία: έπιβεβαίωσις τής αληθείας, Ινθύμησις άπόντος.
Γιά νά βρεϋή ποιός εχει τήν κουβέντα του, νοματίζει στά δάχτνλά τον έπάνω
καμπόσα ονόματα. "Επειτα δίδει τά δάχτνλά τον νά πιάοονν τό όνομα πού 'χει
τό δάχτυλο πού ϋά πιάσουν, κείνος έχει τήν κουβέντα του (Άν. Κρ.). Μέ ποίους
άλλους τρόπους ζητοϋν ν' άνακαλΰψουν τοϋτο; "Αλλαι σημασίαι τοϋ πταρ-
μοΰ. Π.χ. "Αν πταρνισϋή κανείς μπροστά σέ νεκρό, γρήγορα ϋ' άποϋάνη (Νή-
σοι Αΐγ.). Τήν Τυρινή, άν φταρμιστή κανένας τό βράδυ στό τραπέζι, ή ϋά γεν-
νηϋή καινούργιος άνϋρωπος στό σπίτι ή ϋά χαϋή κανένας. Γιά νά προλάβουν
τό δεύτερο τό κακό, σκίζονν τό ποκάμισο άπό μπροστά όποιανον φταρμίστηκε
("Ηπ. Άρκαδ. κ.ά.). "Αν φταρνιστή κανένας τήν ημέρα τον Πάσχα, τότε ϋά ο όρη
μεγάλην 'άρρώστεια. "Αν φταρνιστή <5 άρρωστος, είναι καλό σημάδι· δέν διατρέχει
κανένα -κίνδννον (Άν. Κρήτ.). Ποία ή σημασία τούτου άλλοϋ ;
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ε) Αύγξ (λόξιγκας). Σχετικαϊ φράσεις: «Κάποιος μάς άναβάνει». «Κακός
παραβαλτης» ("Ηπ.).

ç) Γέλως. Τά πολλά γέλια. II.χ. «Σε καλό νά μ ου βγουν τα γέλια».

Γ'. Σημεία. (Κακοσημαόιές και γούρια, προσή/.taôa κλπ.).

α) Κρότοι, άσυνή&εις: Τρίξιμο στέγης, οροφής, πατώματος, τοίχων, θυρών
κλπ. Π.χ. "Οταν τρίζη τό μαδέρι, είναι κακό γιά τον νοικοκύρη, όταν τρίζη ή
καοέλλα, είναι κακό γιά τή νοικοκυρά (Βόνιτσα). "Οντα οτρίζουν τά ξύλα τον
σπιτιού (ντουλάπια, γρεντές, σανίδες), δέλνουν θάνατο στό σπίτι ("Ηπ.). "Αμα
πέση πέτρα άπ τή στέγη ατό ταβάνι, θα πεθάνη κάποιος άπ' τό σπίτι (Αιτωλ.),
θα μας έρτ' μούσαφίρς (Λήμνος), θά 'ρθη κάποια αγγελία ("Ηπ.).

0) Θραϋαις καθρέπτον ή ύαλίνου σκεύους κλπ. Π.χ. «καθρέπτης όταν
σπάση, είναι κακό γιά τό σπίτι, ή θάνατος ή σκονταμμάρα. Κι άμα σπάση, πρέ-
πει άμέσως να τον πετάς στά σκουπίδια, νά μή τον έχης σπασμένο ατό σπίτι,
γιατί, αν έχη κορίτσια ατό σπίτι, δεν άνοίγει ή μοίρα τους' πάλι και δεν έχη,
έρχεται άλλο κακό στό σπίτι» (Σπάρτη). Αεν έχουν γιά καλό νά ραγίση ένα
πράγμα χωρίς νά σπάση (ΓΙροϋσα).

γ) 'Ανατροπή άλατοδοχείου, χύαιμον οϊνου, έλαίου, οινοπνεύματος,
καφέ κλπ. 'Ανατροπή ύποδήματος. Πώς εκλαμβάνονται ταΰτα ;

δ) Σκόνταμμα, πτώσις άπό τον ΐππον κ.τ.τ. Κακόν σημεΐον.

ε) Αυτόματοι η άκούσιαι κινήσεις ή άσυνείδητοι πράξεις. Π.χ. "Αν τό

παιδί άρκονδίαη, ένφ συνήθισε πια νά περπατη ή παίξη με τό λονκέτο της πόρ-
τας, είναι σημεΐον ότι θά έλθουν νά ζητήσουν χρήματα (Λέσβ.). "Αν, ενφ κό-
βουμε τό ψωμί, κοπή κανένα κομμάτι πολύ λεπτόν (χωρίς νά τό θέλωμεν), τούτο
σημαίνει ότι θά ελθη φίλος (Λακκοβίκια Μακ.). Πώς εξηγείται τό δάγκαμα
τής γλώσσης ;

C) Παρατηρήσεις έπΐ τοϋ νεκροϋ κατά τήν έκφοράν. Π.χ. «Αν έχη

τό \αν του μάτι άνοιχτό, θά ποθάνη δγλήγορα κι άλλος· τό ίδιο κι άνεν κουνη
τήν κεφαλή, δντό πάνε νά τόνε άάψουνε» (Άν. Κρήτη). ΙΤοΐα παρατηρήματα
γίνονται κατά τήν κηδείαν αλλού ;

ζ) Πλημμελής ζύμωσις ή έ'ψησις άρτου κλπ. Π.χ. αμα θά πεθάν κα-
νένας, τό ψωμι δεν γίνεται ο ντε σέ 24 ώρες (Α'ιτωλ.).
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Δ Είκονομαντεία.

Σημεία προερχόμενα άπό τά εικονίσματα καί τήν κανδήλαν.

Π. χ. α μα τρίξη εικόνισμα ατό σπίτι, είναι κακό σημάδι. Παίρνουν λοιπόν
τήν εικόνα στήν εκκλησία τρία Σάββατα και τήν αγιάζουν κι ανάβουν καντήλι
με κρασί καί λάδι, όχι μέ νερό, όπως συνήθως (Γκούρα Κορινθ.). Τί μαντεύουν
1) δν πέση ή εικόνα ή τό καντήλι από τό εικονοστάσι, 2) δν χυθή τό λάδι
επάνω εΐς κάποιον, 3) δν ή εικόνα κλαίη, 4) δν ή καντήλα τοΰ σπιτιοΰ είναι
κόκκινη ; κτλ.

Ε'. Πυρομαντεία.

α) Συριαμός καιομένον ξύλου. Π.χ. "Οταν κουβεντιάζη ή φωτιά, κάποιος
μάς άναβάνει (έχει τήν κουβέντα μας). 'Αρχίζουμε αμέσως καί λέμε : Ό τάδε
λέει τήν κουβέντα μας, ό τάδε, δ τάδε ... Στό όνομα πού θά αταματήαη ή φω-
τιά νά κουβεντιάζη, αυτός λέει τ' όνομά μας ("Ηπ.). Εις τήν ΑΙτωλίαν κ.ά.
λένε : "Αν είναι φίλος νά χαρή κι άν εΐν' όχτρός νά σκάση !

β) Σπινθηροβολία πυρός. Σπινθήρες έκτινασσόμενοι έκ ξύλου καιομένου
σημαίνουν, ότι ό ξενιτευμένος έπιστρέφων θά φέρη τόσα πλούτη δσοι και οί
σπινθήρες ("Ηπ.).

γ) 'Αναλαμπή πυρός η λύχνου. "Αν τά ξύλα τής φωτιάς ξεφυσοΰνε καί
πετοΰν δυνατές φλογίτσες, κάπου μάς κατατρέχουν (Καστορ.). "Αμα ή οικοδέ-
σποινα ίδή τις γλώσσες τής φωτιάς, άναφωνεΐ «μάς γλωσσοτρώγονν στή γειτο-
νιά» (Πάρος) καί τραυά τό ξύλο έξω.

δ) Σπινθηροβολία πυροστιάς, χύτρας κλπ. «Μερικοί σπινθήρες, ποΰ σάν
μυρμηκάκια πηγαινοέρχονται πάνω στό σίδερο τής πυροστιάς, είναι ένδειξις πώς
θά πάρουν λεπτά («μετράει ή πυροστιά», Βογατσικόν), ή προάγγελος κακοκαι-
ρίας» (Μάνη).

ε) Παρατηρήσεις άπό τόν καπνόν τής φωτιάς η τοϋ θυμιατού. Π.χ. «Άν
ό καπνός διευθύνεται πρός τά έπάνω, είναι καλός οιωνός» (Μακεδ.).

Τ') Άπαντήματα (ένόδιοι σύμβολοι).

α) Άπαντήματα άνθρώπων (καθ' όδόν). Τίνων ή συνάντησις θεωρείται
α'ισία καί τίνων άπαισία ; Μέ ποίους τρόπους έπιίητείται ή άποτροπή τοϋ άπει-
λουμένου κακοΰ ή ή έξασφάλισις αίσιας έκβάσεως; Π.χ. είς τήν Μεθώνην «στις
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αρχιμηνιές και τήν Πρωτοχρονιά παρατηράμε ποιόν ϋά πρωτοϊδοϋμε, aà θά βγούμε
όξω από τό σπίτι μας. Πρέπει πάντα νά εγη καλό άνάχαρο. "Αμα ίδής Γιάννη,
ας είναι και κακοΓιάννης, εχοννε νά ειπούνε, τό 'χουνε σε καλό. Καμπόσοι τη-
ράνε πρώτα τή ϋάλασσα ή τά βουνά κ' επειτα δγοιον y.ai νά ιδούνε δε οτρέγει».
Τό συναπάντημα τοϋ παπά τό θεωρούν κακό και γι' αυτό λένε «δέσε κόμπο».
Επίσης, εάν συναντήσουν γυναίκα χήρα ή εν γένει μαυροφόραν, θα χα^ς φέρη
γουρσουζιά (Καστελλόριζον), σημαδιακό)·, ομοίως. Ποίαι αι αντιλήψεις άλλου ;

β) Ποδαρικό και χερικό καλό ή κακό. Ποιος δ καλοπόδαρος και ποιος ό

γουροονζης ; Πρβλ. άρχιχρονιάτικος και άρχι/ιηνιάτικος άναραχός, καλοήσκιωτος
ή κακοήσκιωτος άνθρωπος κλπ.

γ) Άπαντήματα ζώων. ΓΙχ. "Αν σοΰ κόψη τό δρόμο λαγός, κακό σημείο"
πρέπει νά ξαναγυρίσης, ν' άλλάξης τό κίνημα σου. "Αν σοΰ κόψη τό δρόμο
φίδι μετά τό βασίλεμα ήλιου, δέλνει σε κακό, κάποιος άπό τους συγγενείς σου
τό τρώει χαράμι (= είναι ετοιμοθάνατος). Πώς θεωρείται ή συνάντησις γάτας
(μαΰρης), χελώνας, άλεποϋς, κούκκου κλπ. ; Πώς θεωρείται τό πέρασμα λαγοΰ
μέσα άπό τό χωριό ; Ποία ή συνήθεια, δια νά μή τους «κομπώσ>;» ό κοΰκκος
ή ή τρυγόνα ή γάιδαρος τήν Πρωτομαγιά ή γενικώς τήν άνοιξιν ; Κακός οιω-
νός δια τό άρχόμενον ετος ; Πρβλ. «Τρυγονίτσας κόμπωμα, τριών χρόνων σκόν-
ταμμα». Ρου μπω μα κούκκου κλπ.

δ) Άπαντήματα ώρισμένων άντικειμένων. Π.χ. αν βαδίζων εί'ρης δα-
κτυλίδι, θα σοΰ ελθη εκείνην τήν ημέρα μεγάλη στενοχώρια' αν ϊδής κόκ-
κινο παννί, τότε εκείνος πού περιμένεις θα έρθη σύντομα, εντός 24 ωρών
(Έρεσσός Λεσβ.). Πώς θεωρείται ή εύρεσις βελόνης καθ'όδόν, ή πετάλου
(μέ τό άνοιγμα έστραμμένον, πρός ην διεύθυνσιν βαδίζεις ή άντιθέτως) ;

Ζ'. Οιωνοί.

Άπευχαί ή έπφδαί κα'ι σχετικαί πράξεις καΐ ένέργειαι πρός άποτροπήν
οιωνού κακού.

α) Π τ η νά.

1. Πτήσις και κρωγμοί κόρακος, κ ορώ ν η ς, κίασης (καρακάξας). "Ερις
κοράκων ή άλλων όρνέων, ώς γερακιών, άνωθεν τοϋ χωρίου κλπ. Π. χ. "Αμα
περάσουν 6υυ κοράκια και τσακώνονται επάνω από ενα σπίτι, άνθρωπος ϋά
πεθάνη άπομέσα (πολλαχού). "Οταν πέσουν πολλά κοράκια, είναι δυστυχία στό
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χωριό (Λαγκάδια) ή θά γίνη κακοκαιρία (Λακωνία). Τί έπιφωνοΰν, άμα άκού-
σουν τοιούτους κρωγμούς ;

2. "Ελευσις ή διέλευσις πελαργών. Τί προμηνύει ;

3. Πτήσις και φωνή κουκουβάγιας, κονκκον, μπούφου, γκιώνη, δε-
κοχτ ούρας κλπ. Τί προαγγέλουν; Άλλαι παρατηρήσεις. Π.χ. "Οταν μιά δε-
κοχτοΰ κτίση τήν φωλιά της εις ένα σπίτι, σημαίνει θάνατον όταν όμως τήν
κτίση έπί τής έκκλησίας, σημαίνει εύτυχίαν διά τό χωρίον (Μαραθόκαμπος). Τί
έπιφωνοΰν ή τί λέγουν, άμα φωνάζη κουκουβάγια; Ε'ις τήν Τήνον ή κου-
κουβάγια λέγεται κατ' ευφημισμόν πληθερή, διά νά μή ρημάζη τό σπίτι, όπου
ακούεται. Ποΰ άλλοΰ λέγεται ούτω ; Ποΰ ή φωνή τής κουκουβάγιας θεωρείται,
ως εΐς τήν Σύμην, καλορίζικη;

4. Ποιον είναι τό λεγόμενον νεκροπούλι ή χαροπούλι ή θανατοποΰλι ή
στριγγλοπονλι ή κλαψοπούλι και ποΐα τά χαρακτηριστικά του ;

5. Ποΐαι παρατηρήσεις γίνονται μέ τήν έλενσιν τών χελιδόνων (π.χ. άν
έλθουν ήμέραν Σάββατον και κτίσουν φωλεάς εΐς ένα σπίτι" ποίοι οιωνοί συνά-
γονται τότε έξ αυτών ;) Π.χ. άν δέν επιστρέψουν εΐς τήν παλαιάν των φωλεάν,
άν κοτσιλίσουν κανένα κτλ.

6. Μαντεϊαι σχετικαί μέ τήν όρνιθα:

(α) "Αν λαλήση σάν πετεινός κατά ήλιου (=πρός Ανατ.) ή κατά βασίλεμα
(πρός Δ ). Μετροΰν τήν κάσα τής πόρτας τοΰ σπιτιοΰ μέ τήν κόττα, διά νά
συναγάγουν μαντείαν ; Τί κάμνουν διά νά άποτρέψουν τό κακόν, ποΰ προμηνύε-
ται άπό τό λάλημα αυτό ; Τήν πωλοΰν ή τήν σφάζουν εΐς τό κατώφλιον μέ
τό σκεπάρνι μέ ένα κτύπημα ; Τό κεφάλι άπορρίπτεται ; Λόγοι άποτροπιαστικοί.
Π. χ. στήν κεφαλή σου! ή νά φάς τύ κεφάλι σου! ή θά σέ φάω γιά νά μή μέ
φάς ! Ποΰ τήν όρνιθα αυτήν στρίβουν τό κεφάλι της πρός άνατολάς, τήν σκοτώ-
νουν και τήν θάβουν ;

(β) "Αν μπή μέσα στύ σπίτι καί τινάξη τά φτερά της, äv «ξεφορτωθή» και
ΐδίςι άν άφήση πτερόν δίπλα εΐς τήν νοικοκυράν.

(γ) "Αν στέκη μέ το ένα πόδι ;

(δ) "Αν γέννηση πολύ μικρό αυγό ή αυγό χωρίς κρόκον. Εις τά Λαγκάδια
Γορτυνίας τό αυγό αυτό τό χύνουν στό σταυροδρόμι, γιά νά διαλυθή τό κακό.
Τί δηλοΐ τό αυγό, άν έχη μέσα αίμα ή δύο κρόκους;

7. Οιωνοί έκ τής φωνής τοΰ πετεινού και τοΰ τόπου όπου φωνάζει, τον
τρόπου καθ' δν τρώγει: α) άμα φωνάξη έπάνω είς τό κατώφλιον, β) άν λα-
λήση πάρωρα κατά ήλιοΰ ή κατά βασίλεμα ήλιοΰ, άν λαλήσουν τό μεσονύκτιον
πολλοί πετεινοί μαζί" εΐς τύ ΙΙωγώνιον, αύτό σημαίνει ότι κάποιος γεννιέται
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κείνη την ώρα, γ) τθύ'}Ί1 τεντώνοντας τον λαιμό ν προς τά επάνω, ό μέλλων
σύζυγος θά είναι μεγάλου αξιώματος.

8. Οιωνοί άπ ο τά περιστέρια: α) Φωνή περιστεράς" απαίσιον, β) πέταμα
περιστεράς επάνω από τό σπίτι καλός οιωνός· όταν περιστέρια μέ τά φτερά
τους τινάξουν χώμα, θεωρείται γουρσουζια και δια νά εξουδετερώσουν τό κακό
χύνουν εΐς τό χώμα εκείνο νερό ε'ις σχήμα σταυρού (Βρύουλα).

9. Οιωνοί άπο διάφορα άλλα πουλιά, ώς τρυγόνα κλπ. Π. χ. "Οταν μπη
άγριοποϋλι μέσα στό σπίτι, είναι προμήνυμα καλού ή έρχομού ξενιτεμένου (Εΰ-
ρυτ.). Έάν σε κουτσουλήση το πουλί, είναι ευτυχία (Καστορ.).

β) Ζώα, Ιδία κατοικίδια, και έντομα.

1. Σκύλος. Μαντεύματα συναγόμενα: α) όταν ό σκύλος ονρλιάζη. Π.χ. εΐς
τήν Κύπρον «τό μικρότερο παιδί τοϋ σπιτιού βγάζει τό ύπόδημά του και τό
τοποθετεί άνεστραμμένον εμπρός ε'ις τήν εξώθυραν», είς τά Κοτύωρα «έμπηγαν
στό κατώφλι ή στή γη έξω έ'να μαχαίρι». Τί συνηθίζεται αλλού;" β) όταν σκάβη
με τά νύχια του τό έδαφος' γ) όταν ό σκύλος σύρεται καταγής" δ) αν κοιμάται
«κουλλούρα ή ξάπλα» τ' Άηγιαννιού τοϋ ριγανά ή τήν πρώτην Σεπτεμβρίου"
ε) δν τα σκυλιά γαυγίσουν τήν νύφη, όταν πρωτοπάς ψωμι ατή στάνη κ.τ.τ.

2. Γάτα. Μαντεύματα : α) όταν ή γάτα νίβεται1 β) όταν νίβεται και κοιτά
προς τήν ϋνραν ή προς τήν γωνιά τοϋ σπιτιού' γ) όταν πταρνίζεται" δ) όταν
παίζη πολύ κτλ.

3. Ποντικός. «"Οντα τρων τά ποντίκια τά σκουτιά ατό σπίτι και τά κάνουν
τριφτά, λεν πώς γίνκε κλεψιά ατό σπίτι (Ήπ.) ή απάτη μεταξύ συνεταίρων (Ίνα-
χώριον Κρήτ.).

4. "Ιππος, ήμίονος, βοϋς κλπ. Οιωνοί συναγόμενοι α) «ν χρεμετίπη τό
άλογον ΙπΙ τής φάτνης στόν ύπνο του ή τό βόδι γογγίση τή νύχτα, β) αν κο-
πρίση ατήν Ιξώ&υρα κατά τό ξεκίνημα γιά ταξίδι, γ) αν κοντού ρήση μέα' στό
ποτάμι κτλ.

ο. Πρόβατα, αίγες, α) Μαντεύματα περί τοϋ καιροϋ ή τοϋ χειμώνας εκ
τής στάσεως ή των κινήσεων τών προβάτων π.χ. εις τήν Λήμνον τ' Άγιολιά ξε-
τάζουν τά πρόβατα πώς πλαγιάζουν. "Αν είναι άντίκρυ στόν ήλιο πλαγιασμένα,
είναι καλοχρονιά στά πρόβατα" άμα είναι προς τή νοτιά, δεν είναι καλοχρονιά.
"Αμα είναι ανακατεμένα, άλλα στόν ήλιο κι άλλα στή νοτιά, είναι χρονιά μπερ-
δεμένη" δέ 'ναι καλή. β) Οιωνοί εκ τοϋ χρώματος τοϋ άρνίου πού ·9Λ πρωτοϊδή
κάνεις (π. χ. άσπρο αρνί, μαύρη χρονιά" μαϋρο άρνί, άσπρη χρονιά, Άδριανού-
πολις). γ) ".4ν τό πρόβατον εις τό ποιμνιοστάσιον γογγίζη καθ' υλην τήν νύκτα,



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 15 1

κακός οιωνός κατά τούς Κυπρίους, δ) Οί ποιμένες τής Χίου παρατηρούν τά
σκιρτήματα τών αιγών.

6. Χοίρος. «"Οταν οί χοίροι τραυούν μέ τά δόντια τους τά φρύγανα, θά
γίνη βροχή» (Κάρπ.). Ποίοι οί σχετικοί οιωνοί αλλού ;

7. Λύκος, αλεπού, τσακάλι. Ποίοι οιωνοί συνάγονται α) αν λύκος είσέλθη
εις τό χωρίον ; β) αν τά τσακάλια ούρλιάζουν μετά τήν δύσιν τοϋ ήλίου κτλ.

8. Σαύρα, κοχλίας κλπ. "Εν παράδειγμα : Ή βρονχαλήθρα δμα πέφτ' τον
χ'μώνα, ρίχν παραπονλλή βρουχή κί ϋά 'νι μπερικετ (άφθονος εσοδεία). λ'ί
λεν' ακόμα, ότ , άμα πααίν σιαπάν, φτναίν τού καλαμπόκ', κι άμα πααίν'
αιακάτ άκριβαίν (Εύρυτ.). Όντόν είναι πολλοί χοχλοί, δ à πέση φτώχεια (Κρήτη).

9. Μυρμήγκια. Τί προσημαίνουν, αν απέξω μπαίνουν στό σπίτι ή στό
έργαστήρι μυρμήγκια ή άπομέσα βγαίνουν πρός τά έξω ; Άλλαι παρατηρήσεις:
Μυρμήγκια κόκκινα, μικρά καί δίχως φτερά, άφθονία γεννήματα' μυρμήγκια με
φτερά o'er α φωλαάζουν στήν αυλή σου, δελνου ν θάνατο ("Ηπ). Μυρμήγκι κάτω
άπό τήν τάβλα τών Απόκρεω δηλ.οϊ εύτυχίαν (Γορτ.).

10. 'Αράχνη. Π.χ. άμα άπό τό ταβάνι κατεβή μπροστά σου καλογριά
(= αράχνη) με μιά κλωστή, έρχεται άνθρωπος άπό τήν ξενιτειά (Σινώπη)."0»,τα
γνέθ' ό σφάλαγγας άποπάνου σ, είναι γιά καλό ("Ηπ.). Ποίοι άλλοι οιωνοί συν-
άγονται άπό τήν άράχνην;

11. Μέλισσα/, σφήκες. Οιωνοί α) άν μπή στό σπίτι μέλισσα ή χρυσόμυγα,
β) άν έλθη εις τήν αύλήν τού σπιτιού μελίσσι, γ) άμα πέσουν πολλές σφήκες,
θά 'χουμε βαρυχειμωνιά (Αίτωλ.).

12. Αλογόμυγα. «Άμα καθήση πάνω μας άλογόμυγα, είναι σημάδι πώς
θά λάβωμε γράμμα». Μερικοί τήν δένουν στό μαντήλι καί τήν κοιτάζουν τό
βράδυ' άν είναι ζωντανή, ή εΐδησις θά είναι καλή, άν είναι ψόφια, ή εΐδησις
κακή.

13. Πασχαλίτσα, κάνθαροι (βασιλιάς, μπουρμποϋλι, χρνσοβάβοννας κλπ.).

14. Πεταλούδες διάφορες μέ τά κοινά των ονόματα : θερμαοιά, μουσαφί-
ρης, ξενάκι ή ταξιδιάρης, φουρναλίδα, καλλιβρούοης, χαμπερολόγος ή σχαρκάς
ή σκαρικολόος (Ιθάκη), καλομαντατον (Κάρπαθος) ή καλομαντατούσης (Θήρα).

Ιδ. Τό αλογάκι τής Παναγίας, τό άλογάκι τοϋ διαβόλου, τό δαμαλάκι, δ
χαμπαρολόγος (Κυδων.) καί διάφορα άλλα έντομα.

16. Διάφορα άλλα ζώα ή έντομα. Ποίοι οιωνοί συνάγονται άπό αύτά ;

γ) Φυτά.

1. Δρακοντιά, άσφοδελός. Π. χ. "Αμα τά σφερδούκλια τόν Μάρτη λονλον-
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διάαουν και βγάλουν πολλές καρδούλες (πολλά καλοκαίρια, όπως λένε) κ' εναι
ψα>μωμένα, θά εναι πολλά γεννήματα εκείνη τή χρονιά (Μανιάκι).

2. Σκόλυμος (σκυλοκρομμύδα), αμάραντος. Π. χ. "Αν ή σκυλοκρομμύδα
πού κρεμούν στόν τοίχο μαραθή, θά πεθάνη ενας άπό τούς νοικοκυραίους
(Άκαρν., Γορτ. κ.ά.).

3. 'Ασυνήθεις εκφύσεις ή βλαστοί κολοκύνθης, βάμβακος κλπ. "Αμα όυύ
κολοκύθια βγουν άπό τήν ίδια ουρά αδερφωμένα, κάποιος άπ τό σπίτι που εχει
τήν κολοκυθιά θά πεθάνη (Αίτωλ.).

4. Καλομαντατάς, στήμων άκάνθης πού τόν παρασύρει ό άνεμος' ίίμα
πέση μέσα ατό σπίτι είναι καλό σημάδι (Κάρπ.) κλπ.

5. Σίτος. «Φυτεύουν κόκκους σίτου' δσους βλαστού; φέρουν, οταν βλαστή-
σουν, μετά τόσα έτη θά νυμφευθώ fi κόρη» (Γαλαξείδι).

Η'. Τ ε ρ ατα.

Παραμορφωμένα νεογνά (άνθρώπων ή ζφων) προμηνύουν καταστροφάς.
Διηγήσεις περί τοιούτων τεράτων.

Θ'. "Ονειρα.

α) Γενικά. Πίστις είς τά ό'νειρα. Έξηγηταί ονείρων, δνειροκρίται. Ποία
όνειρα ξεδιαλύνουν ήτοι άληθεύουν ; Π.χ. «τής Κυριακής τά όνειρα ώς το γιόμα
δέλνουν» ("Ηπ.). «"Αμα πέφτουν τά φύλλα άπ' τά δέντρα (τό φθινόπωρο δη-
λαδή), τά όνείρατα δεν έχουν σημασία» (Λήμν.). Ποία ή πίστις άλλού ; Έπψ-
δαί, όπως τό δνειρον άποβή είς άγαθόν" π.χ. "Ονειρον είδα | τ' αγγέλου μου τό
'πα I κι ό άγγελος τής Παναγιάς | κ' ή Παναγιά ίου γιου της j κι ό γιός της μοϋ
τό 'ξήηαε | καλόν κ' ενλοημένο (Σύμη).

β) 'Εξηγήσεις όνείρων. Π.χ. «Το κόκκινο είναι λήγορο, τό πράσινο χαμπέρι»
(Άράχ. ΙΙαρν.). «Σϋκα äv νειρευτης πώς τρως, είναι πικράδες». «Κολοκύθια αν
νειρευτής, λόγια άσχημα ακούσης. Ψάρια α μα νειρεύεσαι, κάποια λαχτάρα,
φόβο θά δοκιμάσης. "Αν νειρευτης πώς εχασες τά παπούτσια σου, θά χάσης τή
στενοχώρια που ίχεις» (Αίτωλ.). Ποΐαι αί εξηγήσεις τούτων άλλού ;

Γ. Οιωνοί έκ διαφόρων τυχαίων περιστατικών (καθ' ομοιότητα η
άναλογίαν ή άντίθεσιν). Π.χ. τήν Πρωτοχρονιά 'άν τήν περάαης χωρίς καμιά
στενοχώρια, δλος ό χρόνος σου θά πάη καλά (Καλάμαι). "Οταν κοσκινάη ή γυ-
ναίκα, γιά νά ζύμωση, και κάνη τό άλεΰρι λούμπα (βαθούλωμα), τό 'έχουν γιά
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κακό, λένε που ανοίγει, μνήμα (Κορώνη). "Αμα ατό ράψιμο ή κλωστή σον δένε-
ται σε κόμπους, σημαίνει πώς αυτός ποΰ τοΰ ράβεις τό ροΰχο dà ζήση πολλά
χρόνια ("Υδρα). "Οταν γένωνται πολλά βαλάνια και κράνα, σημείο πώς τή
χρονιά εκείνη ϋά γένη μεγάλος χειμώνας (προβλέποντας δ Θεδς δίνει τά βαλά-
νια, γιά νά θρεφτούν τά ζφα στά σπίτια).

ΙΑ'. Σημεία έξ ουρανίων φαινομένων (εκλείψεων ήλίου ή σελήνης,
φάσεων τής σελήνης, αστέρων καί αστερισμών, κομητών, διαττόντων άστέρων)'
βλ. κατωτέρω ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΝ.

IB'. Σημεία έκ μετεωρολογικών φαινομένων (καταστάσεων ατμοσφαί-
ρας γενικώς ή καθ' ώρισμένας ήμέρας τοϋ έτους, βροντής, άστραπής, βροχής,
ουρανίου τόξου, άνεμων κλπ.)' βλ. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΝ.

ΙΓ'. Σημεία έξ άλλων φυσικών φαινομένων.

Λεκάνη Άμοργοϋ. (Πηγομαντεία). Μαντεύματα έκ τής αυξήσεως ή ελατ-
τώσεως τών υδάτων πηγής ή λίμνης ή φρέατος κλπ. Π.χ. Άγιασμα Άγίου
Γεωργίου Βαρσαμίτου έν Άμοργφ, Πηγάδι τής Παναγίας έν Κρήτη κλπ.

II. Τ Ε Χ Ν Η ΤII ΜΑΝΤΕΙΑ
(divinatio artificiosa)

Αΰτη ώς βάσιν έχει σημεία τεχνητά, δηλ. σημεία προκαλούμενα τεχνητώς
υπό τοϋ άνθρώπου, καί είναι συναφής μέ τήν μαγείαν, κατά τό πλείστον δέ γί-
νεται εις τακτάς ήμέρας ή περιστάσεις (Πρωτοχρονιά, 24 'Ιουνίου, Άπόκρεως,
Πέτρου καί Παύλου, άγ. 'Ανδρέου κλπ.).

Α'. Σπλαγχνοσκοπία.

Ποίων ζφων τά σπλάχνα εξετάζονται διά μαντείαν μετά τήν σφαγήν αυ-
τών ; Τί κυρίως εξετάζεται καί έκ ποίων σημείων συνάγονται μαντεύματα ; Πολ-
λαχοΰ (Γορτυνίαν, Μεσσηνίαν, Αιτωλίαν, Δυτ. Μακεδονίαν, Λήμνον, ΒΑ Θρςίκην)
Ιξετάζουν τόν σπλήνα, τήν καρδίαν, τήν χολήν καί τά «βασιλικά» λίπη τοϋ ο'ικο-
σίτου χοίρου' «όταν έχη κάποιαν δίπλαν, μαντεύουν (είς τήν Γορτυνίαν) ότι ή
σύζυγος τοϋ οίκοδεσπότου ή κανέν θηλυκόν ζφον τοϋ σπιτιοϋ θά γεννήση άρ-
ρεν». Κατά τούς Αιτωλούς «ή σπλήνα τοΰ γονρουνιοΰ άμα είναι πιό πλατειά
στήν άκρη, είναι πίσω δ περισσότερος χειμώνας». Είς τό Κωστί τής Θράκης
«όταν ίσφάζασι τό γουροΰνι τά Χριστούγεννα, έκοιτάζασι τήν σπλήνα καί τήν
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καρδιά. Τήν καρδιά τή σκίζασι' άμα είχε αίμα χοντρό μέοα, ή do υ πλούτη τή
σπιτιού' α μα δεν είχε μέσα τίποτες, ήάου φτώχεια».

Εξετάζεται και ή θέσις πού έχουν τά σπλάγχνα τοϋ χοίρου, αν είναι ή
κανονική ; Ποία μαντεύματα συνάγονται εκ τής χολής ή τοϋ νεφρού τοϋ άρνίου
ή τής δρνιθος και κατά ποίους τρόπους ; Μαντείας εκ σπλαγχνοσκοπίας βλ. εν
Λαογρ. Θ' 12-10.

Β'. Ώμοπλατοσκοπία.

α) Ωμοπλάτη άρνίου, έριφίου κλπ. Κάθε σφαχτό δηλοΐ και πάντοτε ή μόνον
καθ' ώρισμένας ημέρας (Πάσχα, τοϋ άγ. Γεωργίου, τής Αναλήψεως) ; Πρέπει
προηγουμένως νά τηρηθούν ώρισμένοι δροι ; Π.χ. πρέπει τό αρνί νά κοιμηθή
μια βραδυά στό σπίτι (Αιτωλ.), νά είναι ψητό, ό'χι βραστό ; κλπ.'Εξετάζεται μό-
νον ή δεξιά πλάτη ή και ή αριστερά; Δια ποΐον (πρόσωπον) δηλοΐ; Ποια ερω-
τήματα λύονται δια τοϋ οστού τής ωμοπλάτης και ποία σημεία εξετάζονται πρός
μαντείαν ; Π.χ. σκιαί (σύννεφο, μαυράδα), γραμμαί, τρύπες ή στίγματα (βουλ-
λίτσες, χαρακονλες) επί τού οστού τής ωμοπλάτης σημαίνουν, αναλόγως τής θέ-
σεως πού έχουν έπ' αυτού, άσθένειαν ή θάνατον τοϋ νοικοκύρη ή άλλου μέλους
τής οικογενείας, γέννησιν άρρενος ή θήλεος τέκνου, εύγονίαν και πολλαπλασια-
σμών τού ποιμνίου ή τουναντίον εξαφανισμόν ή διαρπαγήν αυτού, εσοδείαν σι-
τηρών και πλοϋτον ή «χρονιά δύστυχη», πόλεμον και νίκην, έπιτυχίαν επιχειρή-
σεώς τίνος ή άποτυ^ίαν κλπ. Πώς διακρίνονται τά σημεία τ' άφορώντα είς τόν
άνδρα από τ' άφορώντα ε'ις τήν γυναίκα ; "Αλλάς χρησίμους λεπτομερείας ευρί-
σκεις είς Γ. Α. Μέγα, Βιβλίον ώμοπλατοσκοπίας έν Ααογραφίςι, τ. 9, σ. 23
κε. 47-51 όπου και σχήματα οστού ωμοπλάτης δια τήν άκριβή τοποθέτησιν
τών σημείων.

β) Στη&αΐον όατοϋν ό'ρνιϋ·ος, πέρδικος κλπ. (στη&άμι, καράβι, καρίνα,
κοττοκάραβο). Ποία σημεία εξετάζονται και ποΐαι προβλέψεις συνάγονται ;

Π. χ. εις τήν "Ηπειρον «άν τό στηθάμι τής όρνιθας έχει τρύπα, σημαί-
νει θάνατον, αν έχη δολώματα, θά γίνη πόλεμος, δν είναι κυρτόν, σημαίνει
δυστυχίαν.

Γ'. Πυρομαντεία και έμπυροσκοπία.

α) Ποία άντικείμενα ή μέλη τοϋ σφαζομένου ζψου θέτουν ε'ις τήν φωτιά
•διά μαντικούς σκοπούς; Τί μαντεύουν και κατά ποΐον τρόπον; Π. χ. εϊς τ'
'Ανώγεια Μυλοποτάμου «μελετάνε τή χολή τζή κόττας. Τήνε βγάζεις άπό τήν
κόττα ή άπό τόν κόκορα, άπό τό συκώτι μέσα και τήνε μελετάς1 τήνε βάνεις
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ατή φωτιά, στο κάρβουνο και λές : στ' όνομα τοϋ Θεοϋ. Μελετάς τήν Κατερίνα,
τί παιδί θά κάμη. ".4)' είναι σερνικό παιδί, νά χτυπήαη, à ν είναι θηλυκό, νά
κάμη τσιούφ. Ή χολή ερχεται και πρήσκεται· αμα είναι σερνικό, παίζει ίνα
χτύπο και πετιέται άπό τή φωτιά■ αμα είναι θηλυκό παιδί, γροικάς κι άνοίγει
και χύνεται τό υγρό και σβήνει τό κάρβουνο» (Πρβλ. τάς «έμπύρους ρήξεις»
των αρχαίων, Ενρ. Φοίν. 1256 κε. Βλ. λεπτόμερείας εν Λαογραφία Θ' 13-16).
Όμοία μαντική δια τοϋ νεφρού τοϋ άρνίου, δια τοϋ στομάχου ή τής θηλειάς
(οστού τοξοειδούς έμπροσθεν τού στέρνου) τής όρνιθος, δια φύλλων ή οφθαλ-
μών έλαίας ή σουρβιας ή πρίνου κλπ. Κατά ποίαν ήμέραν γίνεται ή μαντική
αύτη; Π.χ. ε'ις Άγιάσον Λέσβου «άποσπεροΰ τ'"Α η Βασιλειοϋ παίρν'νε ίνα
λιόφ'λλου, τό βάζ' νε ατή γουνιά κι ιίμα του φύλλου πιτάξ', θά 'ναι καλός χρό-
νους. "Αμα καή κί δε μπιτάξ' κακός χρόνους. Εις τήν Θρ<£κην «τήν παραμονή
τής Πρωτοχρονιάς ό νοικοκύρης κόβει τόσα κλαριά αουρβιάς, όσα είναι και τά
μέλη τής οικογενείας του. Χωρίζει τή φωτιά ατά δύο και άρχίζει νά βάζη Tri
αοϋρβα ατή μέση πά στήν καυτερή πλάκα μελετώντας τό καθένα. ('Από κάθε
κλαρί βάζει μόνον τό μάτι, σοϋρβο). 'Αν τό σοϋρβο βροντήξη και πηδήση και
βγή άπό τή ατιά, είναι καλό σημάδι. "Αν τύχη όμως νά μαυρίση μόνο και ι·ά
καπνίση και νά μείνη στον τόπο του, αυτό είναι σημάδι θανάτου». Πού αλλού
συνηθίζεται τούτο ;

β) Μαντική δια τής φλογός πυράς ή κηρίου ή έκ τής τήξεως των
λαμπάδων. Π.χ. εις Άνακού Καππαδ. τήν παραμονήν τών Φώτων ανάβουν
μέ φρύγανα φωτιά, δια νά καύσουν τόν Σιφώτην (στοιχειό τών Θεοφανείων).
Έκ τής διευθύνσεως τής φλογός μαντεύονται εύφορίαν είς τό μέρος, όπου διευ-
θύνεται. Εις Χατζηγύριον Θράκης, αί γυναίκες φέρουν τό παιδί πού είναι άρ-
ρωστο (ρεματιασμένο) εις ενα ποταμάκι (ρέμα) και τό άποθέτουν εκεί' πλησίον
του άνάβουν δυό λαμπάδες και κατόπιν κρύπτονται- αν ό άνεμος σβήση τις
λαμπάδες, τό βρέφος θ° άποθάνη, άν όχι, θά ζήση.

Δ'. Κλήδονας.

Ό κλήδονας ή τά ριζικάρια, ο κουντουρμας (Πόντος), ή Καληνίταα (Άδρια-
νούπολις). Συνηθίζεται και εις άλλας ήμέρας πλήν τής 24 'Ιουνίου; (π.χ. τήν
Πρωτομαγιά ε'ις τά Χάσια Μακεδονίας, εϊς τήν Μεσημβρίαν κ.ά., τοϋ Άγ. Γεωρ-
γίου εί^ "Αγραφα). Μαντική δια στίχων ή κλήρων ριπτομένων είς άγγεΐον
(κληρομαντεία καΐ στιχομαντεία). Κλήροι εδώ είναι λιθάρια ή κύβοι, κύαμοι
ή άλλα άντικείμενα. Οί δέ στίχοι εκφωνούνται κατά τήν έξαγωγήν τών κλήρων

ΕΠΕΤΗΡΙΓ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Γ 9



ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

η γράφονται επί πινακίων, τά όποια ρίπτονται εις τό άγγεΐον καί εξαγόμενα
αποκαλύπτουν τήν τΰχην.

α) Προετοιμασία τοϋ κλήδονα. Κόρη πρωτότοκος καί άμφιθαλής (ή ονό-
ματι Μαρία) φέρει « αμίλητο» (βουβό ή αρπαχτικό) νερό. (ΙΤόθεν καί μέ ποίου
είδους άγγεΐον ;). "Εκαστος τών παρισταμένων ρίπτει είς αυτό τό σημάδι του
(τό ριζικάρι). Ρίπτουν καί άγγοϋρι ή άλλο τι εις τό άγγεΐον ; Είς πολλά μέρη
τό άγγεΐον σκεπάζεται μέ φύλλα συκής ή μέ κόκκινο παννί, τό όποιον ένιαχοΰ
δένεται μέ κλώνον λυγαριάς καί στολίζεται μέ άνθη (άγιάννηδες ή καλ.ογιαννιά ή
γιαννάκια), κλειδώνεται καί έκτίθεται εις τό ΰπαιθρον (εις τήν στέγην ή κάτω
άπό μιά τριανταφυλλιά ή συκιά), γιά νά τό ίδή τ' άστρο, ν' άστρονομιστη, καί
τήν έπομένην ήμέραν άνοίγεται. Είς τήν Καστορίαν στολίζουν τόν κλήδονα ώς
εξής: Εις τό στόμιον τοΰ αγγείου, πού έχει τό βουβό νερό άπό τήν λίμνην, στε-
ρεώνουν τό άγκάθι πού φέρνει ένα άγόρι άπ' τό βουνό καί έπάνω σ° αύτό καρ-
φώνουν διάφορα φρούτα τής έποχής καί στήν κορυφή λουλούδια. "Επειτα τά
κορίτσια χορεύουν γύρω τραγουδώντας : στολίζουμε τόν κλήδονα καί τώρα καί
τοΰ χρόνου. Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται κάτι παρόμοιον ;

Εις μερικούς τόπους πρό τής προετοιμασίας τοϋ κλήδονα έπιχωριά-
ζουν ώρισμέναι συνήθειαι. Περιγραφή αυτών. II χ. ε'ις τήν Άγίαν Σοφίαν Λή-
μνου «τά κορίτσια παίρνουν ένα μαξιλάρι μακρύ καί τό ντύνουν, τό κάνουν κού-
κλα, τοϋ βάζουν χέρια καί τό κλειδώνουν μέ κλειδαριά — σταυρώνουν τά χέρια
καί τά κλειδώνουν. — Τό στήνουν όρθιο στό σ'κλί (πεζούλι εΐς τό οπίσω μέρος
τοΰ σπιτιού) καί τό φυλάγουν ώς τή νύχτα τραγουδώντας καί χορεύοντας. Τό
πρωΐ τό χαλνούν. Άποβραδΰς γεμίζουν κ' ένα κουμάρ' νερό άμίληχτο άπό πη-
γάδ', ρίχνουν καί τά δαχτυλίδια, τά σκουλαρίκια μέσα στό κουμάρ, ύστερα τό
κλειδώνουν καί λέγουν :

Κλειδώσετε τόν Κλήδονα, τ άγιο-Γιαννιοΰ τή χάρη,
κι όποιος έν καλορίζικος, πρωί θά ξενεφάνη.

"Ολη τή νύχτα τά κορίτσια κάθουνται καί φυλάγουν τόν κλήδονα».

Είς τήν Άδριανούπολιν τά κορίτσια γυρνούν άποβραδύς σ' όλα τά σπίτια
τής γειτονιάς μέ τήν Καληνίτσα, ένα κοριτσάκι στολισμένο σά νύφη τραγουδών-
τας- βλ. περιγραφήν είς τά Θρακικά Α' 191. Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται τούτο;

β) Τό Άνοιγμα τοϋ κλήδονα. Πότε και ποΰ γίνεται καί κατά ποΐον τρό-
πον; Δίστιχα τοΰ κλήδονα. Οίωνισμοί μέ τό νερό τοΰ κλήδονα. Χοροί, τραγού-
δια. Μερικά παραδείγματα : Εΐς τήν 'Αράχοβαν (Παρνασσ.) «τό πρωΐ, βγαίνοντα
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ό ήλιος, ϋά βγαίνουν τά ριζικάρια. Το παίδι που τά κλείδωσε — ένα παιδί τυ-
χερό — âà τα ξεκλειδώση (εις τήν Κορώνην τοΰ σκεπάζουν τό κεφάλι μέ τό
κόκκινο παννί, που είχαν σκεπασμένο τόν κλήδονα). Τότε τραγουδοϋν :

Άνοΐξτε, τρίξτε κλειδωνιές, νά βγουν τά ριζικάρια,
ποιος είναι καλορίζικος, να βγή τό ριζικό του.

Άφοϋ τό τελειώσουν όλα, τά κορίτσια βαίνουν μιά μπουκουσά νερό άπό τό ριζι-
καρόνερο στό στόμα τους καί βγαίνουν στά δίστρατα κι άφουγκράζουνται, κι όποιο
άνομα άκούσουν, έτσι ϋά λεν τό γαμπρό. Είς τάς Μετράς τής Θράκης άνοίγει
τόν κλήδονα ενα πρωτοπαίδι, συνήθως κορίτσι- τοΰ βάζουν τουλπάνι άσπρο στό
κεφάλι και τύ κάνουν νύφη' τοΰ δίνουν κ' έ'να ν καθρέφτη στήν αγκαλιά' πρώτα
βγάζουν τό άγγοΰρι, λέγοντας: 'Ανοίξαμε τόν κλήδονα νά β γ ή χαριτωμένος,
βγήκε κ' ένας άγγούραρος, θεριός ϋεριακωμένος. "Επειτα καθαρίζουν τό άγγοΰρι
καί τρώγουν δλοι άπό ολίγον. Μετά τό φάγωμα τοΰ άγγουριοΰ ή νΰφη έξάγει
τά σημάδια, ένφ κοιτάζει διαρκώς είς τόν καθρέφτην. Ποία ή συνήθεια άλλοΰ ;

Ε '. Αΰγομαντεία.

α) Έκ τών σχημάτων πού σχηματίζει τό άσπράδι (ή ό κρόκος) τού αυγού,
ριπτόμενος είς νερό, συνήθως άμίλητο καί ξαστρισμένο ή παρμένο άπό τόν κλή-
δονα. Κατά ποίαν ήμέραν συνηθίζεται ή μαντεία αύτη ; Κάθε αύγό λαμβάνεται
πρός τούτο ή μεγαλοπεφτιάτικο αύγό ή άπό μαύρη κόττα ; Συνοδεύεται ή πρά-
ξις μέ λόγια ; "Εν παράδειγμα : Είς τήν Κωνσταντινούπολιν τήν παραμονή τοΰ
κληδόνου, πηγαίνει μιά πρωτοκόρη καί παίρνει άμίλητο νερό άπό τρεις βρύσες ή
άπό -τρία πηγάδια. Τό βάνει ο' ένα μπουκάλι, σπάζει κατόπιν ένα αύγό καί χύνει
τό άσπράδι μέσα. Κρεμά τό μπουκάλι έξω στ άστρα. Τό πρωΐ τό κοιτάζει κ'
έχει μέσα σχήματα όμοια μέ τά εργαλεία πού άά 'χη στή δουλειά του ό άντρας
πού θά πάρη. Άν εχη μικρές φουσκαλίτσες κάτω, λέγουν ότι ι')ά έχη χρήματα.

β) 'Από τό ϊδρωμα ή τό σκάσιμο τού αύγοΰ, τό όποιον ψήνουν στή
φωτιά τό βράδυ τής Κυριακής τής Τυρινής. ΓΙ. χ. άν ίδρώση, χωρίς νά σκάση,
σημείον άσθενείας ή θανάτου.

Τ'. Μολυβδομαντεία καί κηρομαντεία.

Έκ τών σχημάτων, πού σχηματίζει τό λειωμένο μολύβι ή κερί μέσα στό
νερό (τοΰ κλήδονα), συμπεραίνουν αί νεάνιδες τήν ήμέραν τοΰ 'Αγ. 'Ιωάννου (ή
άλλην ήμέραν;) ποίον θά πάρουν ή ποίον θά είναι τό έπάγγελμά του κτλ. Π. χ<
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1) "Αν σχηματίση στύλο ή στύλους, θά παντρευθή ή ενδιαφερομένη' άν ό στύ-
λος είναι έ'νας, μοναχός του θά 'ναι ό γαμπρός, χωρίς μητέρα και πατέρα και
αδελφές, δν δύο, ό γαμπρός θά 'ναι μέ τή μητέρα του ή τόν πατέρα, δν πολλοί,
θα προέρχεται άπό μεγαλοφάμελη οικογένεια. 'Από τό σχήμα τού στύλου προ-
βλέπουν τήν αξία και τό επάγγελμα τοϋ γαμπρού. Στύλος καλοκαμωμένος δεί-
χνει βααταγμένον άνδρα. "Αν πέσουν τρίμματα μολυβιού ξεχωριστά, σημαίνουν
πρόκες, άρα μαραγκός θά 'ναι δ γαμπρός- δν πέση μολύβι μακρουλό, σημαίνει
πέννα, άρα θά 'ναι γραμματικός (υπάλληλος), αν ό στύλος είναι κακοφτιαγμένος, δ
άντρας ή ή νύφη θά 'ναι μισοκονντελοι (θά 'χουν σωματικήν βλάβην). "Αν στή
βάση τού στύλου τό μολύβι μαυρίζη, δείχνει πώς θά βρή ή νύφη σικλέτια (στε-
νοχώριες) και φυσικά δέν θά περάση καλά. 2) "Οταν τό μολύβι λάβη τό σχήμα
καραβιού, σημαίνει ταξίδι σέ χώρα μακρινή, στην 'Αμερική. "Οταν τό μολύβι
δέν λάβη ώρισμένον σχήμα, αλλά γίνη πολλά κομμάτια, τότε σημαίνει κακό.

Ζ'. Ύδρομαντεία καΐ λεκανομαντεία.

α) Μαντική άπό παρατηρήσεις (σκιάς, σχήματα, κύκλους) είς τήν έπι-
φάνειαν τοϋ νεροϋ ένός πηγαδιού κατά τήν μεσημβρίαν (ή ε'ις άλλην ώραν)
τού άη Γιάννη τού Φανιστή (24 Ιουνίου). Ποιοι όροι πρέπει νά τηρηθούν
απαραιτήτως ; II.χ. ε'ις τήν Λέσβον «φορούν στό κορμί τους και στο κεφάλι
άλιγαριά και κοιτούν τόν ήσκιο τους στό νερό τον πηγαδιού' &ν είναι χωρίς
κεφάλ' ΰά πε&άν'». Εις τήν Αΐγιναν α! νέαι σκεπάζουν τό κεφάλι των μέ κόκ-
κινο ύφασμα και κοιτάζουν είς τό πηγάδι. Άπό τό αριστερό τους χέρι αφήνουν
νά πέση ένα μικρό αμύγδαλο' άπό τόν αριθμόν των κύκλων πού θά κάμη τό
άμύγδαλο είς τήν επιφάνειαν τοϋ νερού συμπεραίνουν, πόσα χρόνια θά έχη ό
μέλλων γαμβρός. Κατόπιν μέ νερό άπό τό πηγάδι γεμίζουν τό στόμα και βγαί-
νουν είς τόν δρόμον. Τό πρώτον όνομα πού θ' ακούσουν είναι τό όνομα τοϋ
μέλλοντος γαμβρού. Εις τήν Λήμνον «όταν τ &η Γιαννιού, 24 'Ιουνίου, φαίνε-
ται τό πρόσωπο σον σύνταχα (= τήν αυγή) στό πηγάδι μέσα στό νερό, &ά πε-
ράσης χρονιά χωρίς στεναχώριες».

β) Άπό παρατηρήσεις είς τό νερό ένός ποτηριού, τηρουμένων μαγικών
δρων. Π.χ. είς τήν Σητείαν «επάνω είς τό τραπέζι βάζουν ενα κόκκινο παννι
καΐ έπάνω εις τό παννί ενα ποτήρι νερό, τό οποίον έχουν φέρει άπό τήν βρύ-
σην άμίλητον στέκεται δέ ή νέα ή δ νέος και κοιτάζει άδιακόπως μέσα εΐς τό
ποτήρι τό νερό και βλέπει τό πρόσωπον, τό όποιον επιθυμεί». Ε'ις τάς Αθή-
νας «κοσκινίζουν τή νύκτα μέσα ε'ις ενα πιάτο στάκτην και θέτουν έπάνω ενα
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ποτήρι αμίλητο νερό. Τό μεσονύκτιον λέγουν μίαν προσευχήν και σκυμμένα ι
έπάνω άπό τό ποτήρι περιμένουν έως ότου ΐδοϋν έκεΐνον πού πρόκειται νά
ύπανδρευθοΰν».

γ) Άπό παρατηρήσεις είς τό νερό μιάς λεκάνης (λεκανομαντε ία).
Πότε γίνεται ή τοιαύτη μαντεία καί κατά ποίους τρόπους ; "Εν παράδειγμα άπό
τά περίχωρα τών Πατρών : Τό βράδυ τοϋ Άγ. 'Ιωάννου ή τοϋ "Αη Λιά κλεί-
νονται ο' ένα δωμάτιο σκοτεινό. "Εχουν μιά λεκάνη μέ νερό καί κοντά της μιά
πετσέτα άφόρηγη καί ένα σαποϋνι. Γύρω άπό τή λεκάνη άνάβουνε τρία κεριά
άσπρα. Στέκουν έπάνω άπό τή λεκάνη γυμνές μέ ένα παννι μαϋρο στό κεφάλι.
"Οποιον ίδοϋν μέσα ατή λεκάνη, αυτόν θά πάρουνε. Συγχρόνως λένε καί λόγια
μαγικά, ξόρκια διάφορα». Τό νερό είναι άπό τόν κλήδονα ; Τό παννι είναι
μαϋρο ή κόκκινο ;

Η'. Κατοπτρομαντεία.

α) 'Απλή κατοπτρομαντεία. Π.χ. τήν νύκτα τής παραμονής τοϋ άγ. 'Ιωάν-
νου τοϋ Φανιστή ή τής Πρωτοχρονιάς «αί άγαμοι γυναίκες τό μεσονύκτιον γυ-
μνούμεναι ΐστανται ένώπιον καθρέπτου καί άπαγγέλλουν τά έξής : «"Αη Γιάννη
λαμπατάρη ... δείξε καί φανέρωσε ποιόνε θά πάρω». Τήν έπιούσαν τό όνομα,
τό όποιον θ' άκούσουν πρώτον, μόλις σηκωθούν, θά φέρη ό μέλλων σύζυγος.
'Ενίοτε κατακλινόμεναι πολλαί γυναίκες φέρουν άφ' εσπέρας ένδύματα άνδρικά».
Εις τήν "Ανω Άμισόν, όταν θέλουν νά ιδούν, άν θά ζήσουν καί κατά τό έρχό-
μενον έτος, σηκώνονται τήν νύκτα τής πρώτης τοϋ νέου έτους έξαφνα άπό τήν
κλίνην των καί στέκονται όρθιοι ένώπιον κατόπτρου. «'Εάν έν τή πρώτη παρα-
τηρήσει έμβλέπουν άκριβώς τά διάφορα μέρη τοϋ σώματος, χείρας, πόδας, κεφα-
λήν, έπέτυχον, θά ζήσουν».

β) Κατοπτρομαντεία μετά ύδατομαντείας. "Εν παράδειγμα άπό τήν Με-

σαράν τής Κρήτης: Αί νεάνιδες τής συνοικίας, άφοϋ βγάλουν τόν Κλήδονα,
στέκονται ολόγυρα καί έπάνω άπό ένα πηγάδι καί κρατούν έναν καθρέπτη, τόν
οποίον στρέφουν πρός τό νερό τοϋ πηγαδιού" μέσα εις τόν καθρέπτην βλέπουν
νά άντικατοπτρίζεται άπό τό νερό τοϋ πηγαδιού τό πρόσωπον, τό όποιον είναι
τής τύχης των ή άνθρώπους πού άπέθανον κλπ. Άλλοϋ τά κορίτσια σκεπάζοι>ν
τό κεφάλι των μέ κόκκινο παννι καί κρατώντας τόν καί)ρέφτη ρίχνουν τις άκτί-
νες τοΰ ηλίου εις τό νερό τοϋ πηγαδιού καί κοιτάνε κάτω τό νερό καί «ό,τι είναι
τύχη τους θά παρουσιαστή». Είς τήν Άγίαν "Ανναν Εύβοιας «βάζουν τόν κα-
θρέφτη αντίκρυ στόν ήλιο, ώς πού νά τόνε φέρουνε (τόν ήλιο) στό πηγάδι μέσα,.
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Τότε θά μελετήσης κάποιον και οποίον θέλης και μελετήσης θά δής ή ζωντανό
μακρυά ή χαμένον και θά τόν ôfjç, θά περάσ' πολλές φορές οτήν κάσσα με τά
λουλούδια»!

Θ'. Δακτυλιομαντεία.

°Εν παράδειγμα άπό τήν Κορώνην. Άπό τό νερό των Κληδόνω φυλάνε
ως τοϋ Πέτρου και του Παύλου. Τό βάνουν μέσα σέ μιά κούπα, νά 'ρθη ώς τή
μέση, και παίρνουν μιά βέρα και κόβονν και μιά τρίχα μεγάλη άπ' τά μαλλιά
τους, τήν περνάνε άπό τή βέρα δίχως νά τή δέσουν, τήν πιάνουν μόνο άπό τις
δνό άκρες και στανρώνονν τό ποτήρι, υστέρα τήν κρατούν στή μέση τοϋ ποτη-
ριού και λένε : Μά τόν "Αγιο Πέτρο, μά τόν "Αγιο Πανλο, αν εΐν' νά γίνη
αυτό που θέλω, νά χτνπήση ή βέρα στό ποτήρι. (Μελετάνε ό,τι θέλει ή κα&εμιά,
είτε γιά παντρειά είτε γι άλλο τι, είτε άν θά ταξιδέψονν, ή ό,τι άλλο). Πρέπει
να είναι δνό γι αυτή τή δουλειά. Ή μιά θά κρατάη το ποτήρι κι ή άλλη τή
βέρα, ή μιά θά λέη : Μά τόν "Αγιο Πέτρο, και ή άλλη «Μά τόν "Αγιο ΙΙανλο»,
ή μιά θά λέη". «Νά χτνπήση» κι ή άλλη * Νά μη χτνπήση».

Γ. Κριθομαντεία.

"Εν παράδειγμα άπό τά συνηθιζόμενα εις τήν Λέσβον : «Τοϋ άγ. 'Ιωάν-
νου (24 Ιουνίου) ρίπτουν εντός ποτηριού (ή λεκάνης) μέ νερό τοϋ κλήδονα δυο
κόκκους κριθής, των οποίων έχουν ανασηκώσει τόν φλοιόν τής πλευράς εις τρό-
πον, ώστε νά λάβη τό σχήμα λέμβου μέ ϊστίον. "Αν οι δυο κόκκοι πλέοντες
συναντηθούν, τούτο είναι ένδειξις οτι θά γίνη τό μελετώμενον συνοικέσιον».
Ποία ή συνήθεια άλλοΰ ;

ΙΑ'. Όνειρομαντεία.

α) Συνήθειαι μαγικαι πρός πρόκλησιν μαντικών όνείρων περί γάμου,
τελούμεναι είς τακτάς ήμέρας :

1. Κάλεσμα ή προοχάλεσμα ή δέσιμο τής Μοίρας.

2. Άρμυροκουλλούρα.

3. Τό μακαρόνι των Άπόκρεων ή ή πρώτη μπουκιά τής βασιλόπιττας
ή άλλου φαγητοϋ τής Πρωτοχρονιάς.

4. Κόλλυβα τοϋ ψυχοσαββάτου.

5. Άλλα πράγματα υπό τό προακεφάλαιον : (α) Γαμήλια κουφέτα,
(β) Άποκτενίδια, κτένι, καθρέπτης ή τά παπούτσια ανάποδα μ' ένα καθρέπτη,
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(γ) καθρέπτης, (δ) άγρια κυνάρα, (ε) κουκχιά, (ç) σαπούνι, (ζ) κομμάτια άπό τήν
άρμυροκουλλούρα δεμένα με κορδέλλες διαφόρων χρωμάτων, (η) σύμβολα τοϋ
κλήδονα (ριζικάρια), (θ) πέτρα μαλλιαρή, (ι) ζώνη ή καλτσοδέτα, (ια) χόρτα ή
λάχανα 40 ειδών, φύλλα συκής κλπ., (ιβ) διάφορα άλλα πράγματα (δαχτυλίδι,
έφτάκοιλο κλήμα).

6. Σπορά οίτου ή κολλύβων.

7. Δέσιμο τοϋ ποδιού τοϋ κρεβατιού μέ μεταξωτή κλωστή.

8. Διάφοροι άλλαι πράξεις: κρέμασμα τοϋ παλτού πίσω άπό τήν πόρτα
ok ξένο σπίτι κτλ.

Πότε γίνονται αί πράξεις αύται καί κατά ποίους τρόπους ή μέ ποίας δια-
τυπώσεις ; Έπψδαΐ ή άλλοι λόγοι συνοδεύοντες τάς πράξεις. Πολλάκις δέ συν-
δυάζονται διάφοροι τρόποι (π.χ. άρμυροκουλλούρα και μακαρόνι τών άπόκρεων
ή σπορά κριθής) πρός δραστικωτέραν ένέργειαν. Παραδείγματα: Είς τον Ναί-
μονα τής Μεσημβρίας «τ' άη Θοδώρ ποβραδν (δηλ. τήν παραμονήν) τά κορίτσια
πααίν ν στό ρέμα, όπ εχ νερό καί δέ στερεύει. Βάν'ν έ'να σανίδ' καί περνούν
τρεις φορές μέ κλεισμένα μάτια κ' έχουν στήν ποδιά τους κριθάρ' δεμένο μέσ
στήν ποδιά καί τό ρίχνουν στήν πέρα μεριά. Τό παίρν καθεμνιά πέ κει πέ κλει-
στά μάτια, ξαναπερνάει καί τό ρήχνει πέρα τρεις φορές καί λέει : "Οποιος είναι
ρίζα καί ριζικό μ, và έρθ' τό βράδ' στόν ύπνο μ" và τόνε δγιώ. "Υστερα θ'
άπομείν μιά στό σπίτ πρωτοστέφανη καί κλέβει 'πό τρία πρωτοστέφανα σπίτια
άλεύρ' κι άλάτ καί ζυμών' μιά κουλλούρα — άρμυροκουλλούρα λέγεται — καί άμα
γυρίσουν τά κορίτσια, θά πάν ατό σπίτ, θά πάρουν ένα δερπάν', πααίν' στήν κου-
πρίσια (πού ρήχν' τά μπουκλούκια), σκαλίζ'ν μέ τό δερπάν' καί σπέρνουν τό κρι-
θάρ' κείνο πόχ καθεμιά μία στήν ποδιά καί λέει: "Οποιος είναι ρίζα μ καί ριζικό
μ" νά έρθ η πόψα νά θερίσμε αύτό τό κριθάρ'. Κ' ύστερα θά πάρουν άπό μιά
βούκα άπό τήν άρμυροκουλλούρα κείνη καί θά πάη và κοιμηθή. Θά τήν βάλη
ποκάτ πό τό μαξιλάρ' κείν άή βούκα κα) άμα δγιή ατό όνειρο τς κανένα, θαρ-
ρεί πού θά τόν πάρ'. Κείνη άή βούκα τρώει κομμάτ ρήχν' καί ατή ρίζα τής
τριανταφυλλιάς κομμάτ τό πρωϊ άμα αηκωθή». Είς τά χωρία τοΰ Πηλίου «τήν
ήμέραν τών άγ. 40 Μαρτύρων τά κορίτσια κόβουν ξυλάκια άπό 40 άνθη καί
κατασκευάζουν ένα γεφυράκι μέ αύτά, τό όποιον τοποί)ετοΰν είς μέρος άπ' όπου
περνά τρεχούμενο νερό, π.χ. βρύσην ή ρυάκι. Τήν έπομένην τό πρωί προσέχουν
τό όνειρο, πού είδαν τήν νύκτα. Εκείνος ί)ά είναι ό μέλλων νυμφίος, τόν όποιον
είδαν νά περνά άπό τό γεφυράκι των, διά νά πίη νερό». Ποΰ άλλού ύπάρχει ή
συνήΐ)εια αύτη; Εις τήν 'Αγία Βαρβάρα τής Κύπρου, όταν είναι πανσέληνος
κρατούν καθρέπτη κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά βλέπουν μέσα τό φεγγάρι
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και λέγουν ψιθυριστά : Φεγγάρι μου χλομό j συ ξέρεις τον κρυφό μου καημό
κάμε με νά ονειρευτώ | τόν νέον που θά παντρευτώ. "Επειτα τόν σταυρώνουν
και τόν βάζουν κάτω άπό τό μαξιλάρι, μαζί καΐ ενα κλειδάκι και ενα κομματάκι
ψωμί. Παραδείγματα πολλά δια μαγικάς τελετάς πρός πρόκλησιν μαντικών ονεί-
ρων περι γάμου ευρίσκεις εις τήν Λαογραφίαν, τ. Γ' σελ. 3 - 23.

β) Συνή&ειαι μαγικαϊ πρός πρόκλησιν Ιαματικού όνεί^ου. Έγκοίμησις
είς έκκλησίαν ή άλλαχοϋ. Εις ποίας εκκλησίας πηγαίνουν τόν άρρωστο νά
κοιμηθη ; Μέ ποίους τρόπους προκαλούν ονειρον πρός θεραπείαν ;

γ) 'Εξηγήσεις όνείρων. Π.χ. «Τα βόδια είναι καλό».

IB'. Κυαμομαντεία.

α) Κατά ποιον τρόπον «ρίχνουν τά κουκκιά» και πρός ποίους σκοπούς;

β) Μαντεΰματα μέ τά κουκκιά κάτω άπό τό μαξιλάρι τήν Πρωτοχρονιά ή
τήν νύκτα τοϋ άγ. 'Ιωάννου τοϋ κλήδονα. Τρία κουκκιά: ενα γεμάτο, ένα ξεμα-
τιασμένο κ' έ'να τελείως γυμνό. Ο'ιωνισμοι άπό τό κουκκί πού θά πιάσουν, βάζον-
τας τό χέρι κάτω άπό τό προσκέφαλον, τό πρωΐ, μόλις εξυπνήσουν (π.χ. τό γυ-
μνό = άντρας φτωχός ή ξένος, τό γεμάτο = πλούσιος ή εντόπιος, τό ξεματιασμένο
= ούτε φτωχός ούτε πλούσιος ή χηρεμένος). Κατά τινας τά κουκκιά πρέπει νά
είναι κλεμμένα άπό τρεις αγάμους παντοπώλας.

ΙΓ'. Τεφρομαντεία.

Παρατηρήσεις α) επί στάκτης κοσκινισμένης καΐ β) επι σωρών στάκτης.
Π.χ. Στάκτη άπό τρεις φωτιές τ' "Αη Γιαννιού, πού νά τις έχει πηδήσει ή μαν-
τευομένη, κοσκινίζεται κατά τρόπον μαγικό ν : γυμνή πίσω άπό τήν πόρτα ενός
δωματίου κρατεί τήν κρισάραν δπισθέν της, ώστε νά μή τήν βλέπη. Τήν έπο-
μένην τό πρωΐ εξετάζει τάς γραμμάς ή τά σχήματα πού φαίνονται επάνω ε'ις
τήν στάκτην και άναλόγως συμπεραίνει δια τό όνομα ή τό επάγγελμα τον μέλ-
λοντος συζύγου. Ε'ις τήν Αΐτωλίαν τήν παραμονήν τού Ά γ. Βασιλείου, άμα έρ-
χεται ή ώρα να κοιμηθούν, χωρίζουν τή στάχτη τής γωνιάς σέ σωρούς και τόν
κάθε σωρό τόν μελετούν: τούτος ό σωρός είναι σιτάρι, ετούτος καλαμπόκι, φακή
κλπ. Ή στάχτη φυσικά έχει και σπίθες φωτιά. Τό πρωΐ, άμα σηκωθούν, κοιτά-
ζουν τούς σωρούς. "Οποιος σωρός έχει γονρμποϋλι (δηλ. σπίθα πού δέ σβήστηκε)
είναι σημάδι πώς άπό κείνο τό προϊόν θά γίνη πολύ. Γι' αυτό άπό κείνο πρέ-
ττει νά σπείρουν,
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ΙΔ'. Άλευρομαντεία.

α) Παρατηρήσεις όποίαι και κατά τήν τεφρομαντείαν : (α) είς τό Αϊγιον
«τήν παραμονήν τοϋ Σταυρού (14 Σεπτ.) τά κορίτσια, πριν κοιμηθούν, στρώνουν
άλεϋρι όπισθεν τής θύρας τής εισόδου λέγοντα : "Οποιος είναι τής τύχης μον να
ρϋ·ή νά γράψη. Το πρωΐ βλέπουν, αν έχουν σχηματισθή γραμμές ή στίγματα, και
τά συνδυάζουν, νά βροϋν ένα γράμμα. Λυτό θά είναι τό άρχικόν γράμμα τοϋ ονό-
ματος τοϋ μέλλοντος συζύγου». Είς τήν Μυτιλήνην «τό άλεϋρι τό κλέβουν άπό τήν
πίττα τής Πρωτοχρονιάς και τό στρώνουν σ'ένα ταψί καί τό βγάζουν στ'άστρα».

β) Άν ή νοικοκυρά, κοσκινίζοντας τό άλεϋρι διά νά ζυμώση, παρατηρήση
νά σχηματίζεται γοΰβα, πιστεύει πώς είναι μνήμα καί περιμένει θάνατον στό
σπίτι της (Λιδωρίκι, Φιλιατρά κ.ά.).

Ή ιδία μαντική μέ άμμο πού κοσκινίζεται μέ τά χέρια πρός τά δπίσω
έπάνω στό δώμα τήν ήμέραν τού άγίου 'Ιωάννου.

ΙΕ'. Βιβλιομαντεία, ψαλτηρομαντεία (ή κλειδομαντεία).

Ποίων βιβλίων γίνεται χρήσις διά μαντείας καί κατά ποίους τρόπους συνά-
γονται μαντεύματα έξ αύτών ; ΓΙ. χ. εις τήν Σάμον «τήν ημέρα τοϋ Κλήδονα
κόρη παίρνει έ'να ψαλτήρι καί τό ξεφυλλίζει" στήν πρώτη σελίδα πού λήγει είς
άριθμόν 3 (23, 33, 103 πλην τού 13) κοιτάζει νά δή ποιό άνδρικό όνομα άνα-
γράφεται. Αύτό τό όνομα θά έχη ό μέλλων σύζυγος της. — Εις τά Φιλιατρά «άνοί-
γουν τό Ψαλτήρι στή μέση καί βάζουν ένα κλειδί γύφτικο, δηλ. μεγάλο είς τρό-
πον, ώστε, όταν το κλείσουν, νά προεξέχη τό χέρι, ή λαβή τού κλειδιού. Κλεί-
νουν καί δένουν τό ψαλτήρι με σπάγγο χιαστί καί κατόπιν ό ενδιαφερόμενος κ'
ένας άλλος βάζουν τόν δείκτην τοϋ χεριού των κάτω άπό τήν λαβήν τοϋ κλει-
διού. Τό ψαλτήρι κρέμεται έτσι έπί τι διάστημα καί έάν γυρίση μαζί μέ τό
κλειδί, είναι πραγματικό έκεΐνο πού υποπτεύονται, δν πρόκειται περί κλεψίματος,
ή θά συμβή έκείνο πού ποθεί, παντρειά, προαγωγή κτλ. Άν δέν γυρίση, θά
συμβή τό άντίθετο. Πρβλ. τήν φράσιν «τόν ίρριξαν στό κλειδί». Μαντική έκ
στίχων τοϋ ψαλτηρίου ή άλλου ίερού βιβλίου, τυχαίως άναγινωσκομένων.

Στιχομαντεία καί έκ στίχων είς ζαχαρωτά ή είς τόν Κλήδονα (βλ. άνωτέρω).
Γίνεται χρήσις ολοκλήρου ψωμιού άντί ιερού βιβλίου ή ψαλτηρίου διά μαντείαν ;

ÎÇ'. Κοσκινομαντεία.

α) Μάντευμα διά τό γένος τοϋ παιδιού άπό τήν θέσιν πού παίρνει τό
κόσκινο (ή τό παννέρι) άμα ριφθή έπάνω εις τήν στέγην (π. χ. άν πέση τά
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μπρούμυτα, ή νύφη -θά κάμη αγόρι, δν τ' ανάσκελα, κορίτσι (Μεσημβρία, Σιάτιστα).

β) Άνακάλνψις κλέπτον μέ τό κόσκινο, αφού τό εξαρτήσουν από τάς
αίχμάς μιας ψαλίδος και τό κρατήσουν άνηρτημένον καθ' 8ν τρόπον τό ψαλτήρι
άπό τήν λαβήν τού κλειδιού.

ΙΖ'. Είκονομαντεία.

Έν παράδειγμα : Σκεπτόμαστε κάτι και για νά 'ιδούμε αν -θά γίνη ή οχι,
παίρνομε ολίγο κεράκι και τό ζυμώνουμε μέ τό χέρι, ώστε νά γίνη μαλακό. Μέ
το κερί στό χέρι κάνουμε 40 μετάνοιες και κατόπιν τό πατάμε ψηλά στήν εικόνα.
"Αν τό κερί κολλήση, θά γίνη εκείνο πού σκεπτόμαστε, δν πέση, δέν θά γίνη.

ΙΗ'. Έλαιομαντεία.

α) Mè τό λάδι τής κολυμβή&ρας (π.χ. αν κάνη καντήλες, &ά γεννηΰη
άγόρι, äv όχι, κορίται) (Λαγκάδια Γορτυνίας).

β) Mè τά λάδι ατή σκάφη τον έλαιοτριβείου. ("Αν χωρίοη, κάνει μνήμα).

γ) Mè τό λάδι τοϋ καντηλιοϋ. Έν παράδειγμα άπό τήν Κέρκυραν : στά-
ζουν λάδι άπό τό καντήλι είς τόν αντίχειρα τους, επάνω ε'ις τό νύχι τους τά κο-
ρίτσια και κατά τις 12 τό μεσημέρι τής ήμέρας τού Άηλιά και τού άηΓιαννιοΰ
στέκουν στον ήλιο, χωρίς νά μιλούν άφού κάνουν εφτά δρκους, παρατηρούν με
προσοχή στό νύχι τους. ΈκεΙ διαγράφονται διάφορες σιλουέττες και άναλόγως
συμπεραίνουν ποιόν θά πάρουν.

ΙΘ'. Καφεμαντεία.

Μαντεύματα (α) άπό τις φούσκες πού κάνει ό καφές άπάνω στό φλυτζάνι,
(β) άπό τά σχήματα πού παρουσιάζονται στό κατακαεί τοϋ καφέ, άφού άνα-
ποδογυρισθή τό φλυτζάνι. Π. χ. δ σταυρός στό πηχτάρι τοϋ καφεδιον ήτανε σί-
γουρα γαμπρός, προξενιά τό δίχακ άλλο (Κυδωνίαι).

Κ'. Χαρτομαντεία. Παρατηρήσεις μέ τά χαρτιά.
ΚΑ'. Άγγουρομαντεία.

Παράδειγμα : Τήν παραμονή τοϋ κληδόνου παίρνουν έ'να άγγούρι καΐ τό
κόβουν στή μέση, ώς τή ρίζα, άλλά τό άφήνουν λιγάκι στήν άκρη, γιά νά μή
χωρίση όλως διόλου και λένε : «*Αν είναι νά πάρω τόν τάδε νά ένώση τό αγ-
γούρι». Και τό άφήνουν τή νύχτα στά άστρα ολόρθο. "Αν είναι νά τόν πάρη,
τό πρωΐ θά τό βρή ενωμένο τό άγγούρι.
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KB'. Φυλλομαντεία, άνθομαντεία

α) Mè φύλλα αυκής (ή βασιλικού) που βάζουν κάτω άπό τύ προσκέςρα-
λον ή έκθέτουν τήν νύκτα είς τά άστρα. Π. χ. είς τά Σφακιά «τήν παραμονήν
τοϋ άγ. 'Ιωάννου τοϋ Κληδόνου τοποθετούν φύλλον συκής Ιπι τής στέγης" δν
τοΰτο κατά τήν πρωΐαν διατηρηθή δροσερόν, τότε ή οικογένεια θά διαβιώση έν
εύτυχίς;· δν μαραθή, τότε δυστύχημά τι θά συμβή είς αύτήν».

Είς τά περίχωρα Πατρών τό βράδυ τοϋ άη Γιαννιού παίρνουν τρία φύλλα
βασιλικό καί τά βάζουν κάτω άπό τό μαξιλάρι τους, άφοϋ πρώτα τά ξορκάνε.
Τό πρωΐ τρώνε άπό έ'να φύλλο, μόλις άκούσουν ένα όνομα. Τό τρίτο όνομα πού
θ' άκούσουν αυτόν θά πάρουν.

β) Mè φύλλα ακυλλοκρομμύδας πού άναρτάται τήν πρωτοχρονιά είς τήν
έξώθυραν' «δσα φύλλα της μαραθούν κατά τήν διάρκειαν τοϋ 'Ιανουαρίου, τόσα
άτομα άπό τήν οΐκογένειαν θά πεθάνουν μέσα στό χρόνο». Και γενικώς δν ό
μπότσικας (σκόλυμος) μαραθή, θά μαραθή καί έκεΐνος όπού τόν κρέμασε (Άκαρν.).

γ) Mè πλατάγημα μήχωνος· δηλ. φύλλον παπαρούνας, τοποθετούμενον
έπί τοΰ άντίχειρος καί τοΰ λιχανοΰ τής μιάς χειρός" δν τό κτυπώμενον πλαταγίση
μέ δυνατόν κρότον, σημεΐον ότι άγαπάται (πρβλ. άρχαΐον πλαταγώνιον).

δ) Mè τήν άποφύλλισιν άνθους μαργαρίτας, ή χαμομήλου (ποΐον τό
κοινόν του όνομα' π.χ. μοσχοπατιαδιά έν Θράκη).

ε) Mè άλλα Άνθη ή φύλλα" π. χ. τό φιόρο τής Παναγίας, τά σκυλάκια κλπ.

ΚΓ'. Κυναρομαντεία.

Παράδειγμα εΐς τά περίχωρα Πατρών' «τό βράδυ τοΰ Άη Γιαννιού παίρ-
νουν μιά άγκυνάρα καί τήν καψαλίζουν λίγο στήν φωτιά καί λένε λόγια μαγικά.
"Επειτα τή νύχτα τήν άφήνουν έπάνω εις τά κεραμίδια. Ά ν τό πρωΐ ή άγκυ-
νάρα έχη πετάξει άνθος άπό τή μέση, αύτό σημαίνει ότι αυτός πού τό έβανε
τοΰ χρόνου τέτοια έποχή θά είναι παντρεμένος.

ΚΛ'. Καρυομαντεία.

"Εν παράδειγμα : εις τήν Σινώπην «τήν ήμερα τ' άη Αία πηγαίνουν τά
κορίτσια στίς καρυδιές καί κόβει καθένα ένα καρύδι καί τό άνοίγουν. "Αν είναι
γεμάτο, ή τύχη του είναι καλή.
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ΚΕ\ Άρτομαντεία. (Σαρακοστοκουλλούρα).

Π. χ. Με προζύμι άπό τό ζυμάρι, πού εζύμωσαν τά μακαρόνια τής 'Απο-
κριάς, κάνουν μιά κουλλούρα" τήν ψήνουν στή γωνιά χάμω και τό πρωί τήν
καθαρά Δευτέρα, μόλις ξυπνήσουν, τήν κυλούνε" αν πάη δεξά, θά πάη καλά τό
σπίτι, αν κάμη αριστερά, θά είναι δύστυχα τά εισοδήματα και προπάντων τό
γέννημα (Βασιλίτσι Πυλίας).

KT'. Άλεκτορομαντεία.

Τήν παραμονήν τοϋ νέου έτους δίδουν στόν κόκορα κεχρί νά φάγη. Έάν
φάγη όλους τούς κόκκους, θά εξακολούθηση δια τήν οϊκογένειαν ή αυτή κατά-
στασις, ή όποία και κατά τό προηγούμενον έτος. Έάν άφήση ζυγό αριθμόν
κόκκων σημαίνει πλοϋτον, εάν μονόν, σημαίνει πενίαν και άφορίαν (Σάμος).

ΚΖ'. Σκιομαντεία.

Παράδειγμα : Τήν ήμέραν τοϋ Κληδόνου τό πρωί, μόλις ξυπνήσουν, βγαί-
νουν στόν ήλιο και κοιτούν τή σκιά τους" αν λείπη τό κεφάλι από τή σκιά, τότε
αύτός θά πεθάνη. (Μακεδονία, Κρήτη κ ά.).

ΚΗ'. Μαντική μέ τό «γκάρδιο» τού αργαλειού (λεπτόν ξύλον, τό όποιον
τοποθετείται εις τήν εντομήν τοϋ άντιοϋ και κρατεί τό στημόνι). Π.χ. άμα ήπε-
φτε τό γκάρδιο, τό 'παιρναν οί λεύτερες κι ή βγαίνανε στήν πόρτα. "Αν πρωτοδοΰνε
νέο, θά πάρουνε νέο, άν δούνε παντρεμένο, θά πάρουνε χηρευάμενο (Σμύρνη).

ΚΘ'. Μαντική μέ άλλας ράβδους ή βούρλα (Ραβδομαντεία).

Λ'. Μαντική δια σποράς σίτου (Άδώνιδος κήποι).

ΓΙ. χ. ε'ις τήν Κεφαλληνίαν τήν 24 'Ιουνίου σπέρνουν σπόρους εις μικρά
αγγεία" δν ούτοι τήν 30 'Ιουνίου βλαστήσουν, προμηνύουν ύπανδρείαν, δν δέ
τά βλαστήσαντα γέρνουν, άτυχη τόν γάμον. Δια τά τελούμενα ομοίως εν Θεσ-
σαλονίκη βλ. Πολίτου Λαογρ. Σύμμ. Γ' 125, 10.

ΛΑ'. Μαντική μέ διάφορα άλλα αντικείμενα.

Π.χ. Άπό τά αντικείμενα, πού θά έκλέξη αυτομάτως τό βρέφος, μαντεύουν
περί τοϋ χαρακτήρος ή περί τοϋ επαγγέλματος, τό όποιον θ" άκολουθήση.
Π.χ. είς άρρεν βρέφος παραθέτουν πίτταν, τάληρον και μάχαιραν, είς θήλυ ήλα-
κάτην και προσκέφαλον.
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κεφλλαιον ενατον

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ
Α'. "Ηλιος.

α) Λέξεις καΐ φράσεις:

1. σχετικαί μέ τήν διαίρεσιν τοϋ χρόνου. II. χ. ήταν άγένν'τους
γήλιους' οταν γεννιώταν γήλιους (Μυτιλήνη)' ταμάμ π κένται ού ήλιους στ ράχ'·
εδουκι ου ήλιους καλά (Αιτωλία, "Ηπειρος)' ό ήλιος τσεντρίζει (Κύθνος)' άνακα-
λαμίζει, είναι νιά βουκέντρα δ ήλιος (Μανιάκι)' Ισηκώθηκε μια τριχιά (5 ήλιος
(Σουδενά)- πήγ' δ ήλιος ενα καλάμι (Παρνασ.)" επήε τρία κονταρόξυλα (Κύθνος,
Άγχίαλ. Λέσβ.)· ζυγιάζ' ό γήλιος ( = πήγε μεσημέρι, Λήμν., Λέσβ.)· γέρνει,
τοακεΐ, βουτάει' εκατσεν, κρύφτηκε, βασίλεψε· ήλιόκλιμα του ήλιου, ηλιοβασίλεμα
(= δύσις, Κρήτη)' υ γήλιος πάει ατή μάννα τ' (Λήμν.)' στό βούτημα τοϋ ήλιου
(Πυλία)' σκοτώνεται δ ήλιος (— δύει, Δαδί). Ή άνελαμπή του ήλιου (τό τελευ-
ταίο του φως, Λέσβ.)'

2. σχετικαί μέ τάς τροπάς τού ήλιου : λιοτρόπι, ό ήλιος γυρίζει,
στριφογυρίζει, χορεύει. Π.χ. τ' &η Γιαννιού τοϋ Ριγανά ό ήλιος βγαίνοντα στρι-
φογυρίζει σά σβοϋρος (Πυλία)'

3. σχετικαί μέ τήν έκλειψιν τοϋ ήλιου: δ ήλιος ίχάθην (Σύμη), <5
ήλον έπιάστεν (Πόντος), επιάστηκε ό ήλιος (Ίνναχώρ. Κρήτ.).

β) Μυ&ικαϊ διηγήσεις (παραδόσεις), σχετικαί μέ τόν ήλιον : Τά παλάτια
τοϋ "Ηλιου, ό "Ηλιος κ' ή μάννα του, ό "Ηλιος και τό Φεγγάρι κτλ. II. χ. «ό
ήλιος όταν βασιλεύη και πάη σπίτι του τό βράδυ, τοϋ έχει ή μάννα του ψη-
μένες εφτά φουρνιές ψωμι και τις τρώει ούλες, τή μια μετά τήν άλλη».

γ) "Εκλειψις ήλιου καΐ δοξασίαι περί αυτής. Π.χ. κακός οίωνός δια τους
χριστιανούς. Κατά τούς Κρητικούς «όάό πιαστή ό ήλιος κ' είναι κόκκινος, θά
χυθή αίμα, θά γίνη πόλεμος· όάόν είναι μαύρος, δά πέση θανατικό» (Λατσίδα).

δ) 'Επήρεια τοϋ ήλιου είς τά άνθρώπινα. Π. χ. τάς πέντε πρώτας ήμέρας
τού Αύγουστου ό ήλιος ψήνει, λαμπαδιάζει τά ρούχα, καίει τούς κολυμβώντας.

Δεισιδαιμονίαι. Π. χ. ε!ς τήν Λέσβον τ άγιοϋ Κωσταντίνου οί τζομπα-
νοί κρύβουν τά πρόβατα τους τό πρωί, νά μήν τά δ ώα' ήλιους.— «Τήν ώρα πού
βασιλεύει ό ήλιος δέν πρέπει νά χτενίζεται κανείς, νά 'ναι μάλιστα κορίτσι».
Διατί; "Αμα πίνη κανείς νερό, δεν πρέπει νά τηράη ούτε τόν ήλιο ούτε τό φεγ-



î 14

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

γάρι, γιατί πίνει τον ήλιο (ή τό φεγγάρι) κι άρρωσταίνει.—Άμα σε πιάση πο-
νοκέφαλος, επειδή ήπιες νερό τηράγοντας τόν ήλιο, πάς καί σον τόν χύνουν.
Ποία ή σχετική μαγγανεία και Ιπφδή;

ε) Παροιμίαι οχετικαΐ μέ τόν ήλιο. Π. χ. άσπρος ήλιος, μαύρη μέρα. (Τί
υπονοείται); Τοΰ ήλιου τζ'ύκλος άνεμος, τοΰ φεγγαριού νερά (Κύπρος).

Β'. Σελήνη.

α) 'Ονόματα καί έκφράοεις: φεγγάρι, φέγγος, (δ) φέγγαρος, λ.αμπρό" ξι-
φιγγαρών (= άνατέλλει ή σελήνη (Αίτωλ.)" έκρονξε τό λαμπρά (= άνέτειλε ή
σελήνη, Αίνος) κτλ." ατό εμπας τοΰ φεγγαριού (Κυνουρία). Εϊς τήν γλώσσαν
τών Ποντίων : έξέβεν δ φέγγον έκατακιφαλάεν ό φέγγον έβούτεσεν δ φέγγον.
Φράσεις: Τοϋ Γεννάρη τό φεγγάρι \ μέ τόν "Ηλιο κοντραστάρει (Κύζικ.).

β) Φάσεις τής σελήνης. Λέξεις και φράσεις δηλοΰσαι τάς φάσεις. Δοξα-
σίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι κατ' αύτάς.

I. Γενικά δϊ έκάστην εΐσοδον είς νέον τέταρτον τοϋ κύκλου (άλλαξο-
φεγγαριά) : Ανακάτωση τοϋ φεγγαριού, φέρνει κακοκαιρία (Σι μη). Στήβ βόρτα
τοϋ φεγγαριού (Κίμωλος) κτλ. Δέν πλύνουν, γιατί τά ρούχα σαπίζουν (Κρήτη).

Δοξασία ότι ή Σελήνη διέρχεται έκ περιτροπής μίαν ήμέραν εις έκαστον
έκ τών δκτώ άνεμων, ε'ις τά έπουράνια και είς τά καταχθόνια, έπιδρώσα άναλό-
γως τής θέσεως αυτής Ιπί τής τύχης τοϋ άνθρώπου" έκ τούτου κανονισμός τής
ήμέρας διά τήν τέλεσιν γάμου (Σφακιά). Κατά τούς Σφακιανούς «ή 9η, 19η καί
29η τής σελήνης, δτε αύτη ευρίσκεται εις τά έπουράνια καί βλέπει παντού, είναι
άπαίσιαι διά τήν τέλεσιν γάμων είναι άδύνατον νά μή συμβή δυστύχημα. Του-
ναντίον όταν ευρίσκεται είς τά καταχθόνια, τό φεγγάρι είναι τυφλό καί δέν βλέ-
πει" δι' αύτό αί ήμέραι αύται (10, 20 καί 30 τής σελήνης) θεωρούνται ώς αί
πιό κατάλληλοι διά τήν τέλεσιν γάμων. Άπαισία θεωρείται καί ή ήμέρα, κατά
τήν οποίαν ή σελήνη ευρίσκεται είς τόν άνεμον, πρός τόν όποιον είναι έστραμ-
μένη ή θύρα τού γαμβροΰ. «Άν ή πόρτα τοϋ σπιτιού του βλέπη πρός τό βο-
ριά καί τό φεγγάρι συμπέση νά ευρίσκεται στόν άνεμον αυτόν, τότε προτιμοϋν
ν' άναβάλουν τό γάμο γιά άλλη μέρα ή νά βγοϋν άπό άλλη πόρτα, ελλείψει δέ
τοιαύτης άπό τό παράθυρο» κτλ. Τρόποι, διά νά διακρίνουν πόσων ημερών είναι
τό φεγγάρι" π.χ. τό κοιτούν μ' ένα μανδήλι' «βάζεις μπροστά στά μάτια σου
μιά ταεμπέρα καφετιά καί κοιτάς- άμα είναι δνό-τριών ήμερώνε, θά ίδής νά ξε-
χωρίζουν τά δρεπανάκια τον, δύο, τρία, όσων ήμερώνε είναι τό φεγγάρι (Μανιάκι).
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II. Μερικά διά τάς διαφόρους φάσεις:

1. Νέα Σελήνη. Kan •ούργιο, νιο φεγγάρι, άρχεψη τοϋ φεγγαριοϋ, τρυφιρου-
φεγγιά (Α'ιτωλ.). Πεντάχτης = σελήνη 5 ήμερων κτλ. "Οταν τό πρωτοβλέπουν,
πιάνουν άσήμι ή χρυσάφι, «κουδουνάνε όσα λεπτά έχουν στήν τσέπη τους» και
τό χαιρετίζουν, επ^δοντες : «ώς μ' ευρες νά μ* άφήκης»· υστέρα ρίπτουν τύ
βλέμμα ε'ις βουνόν ή εις τήν θάλασσαν. ΕΙς τήν Δοράν Κύπρου «άμα ϊδουν τήν
νέαν σελήνην, πτύουν έφάπαξ ε'ις τόν άέρα πρός αυτήν σταυροκοπούμενοι συ-
νάμα. Δέν πρέπει νά τό 'ιδούν καθήμενοι, διότι άρρωστοϋν» κτλ. Είς τήν "Ηπει-
ρον τό χαιρετούν όρθιοι και τό «βασκαντηρίζουν» πτύοντες δίς : τ φον, τ φον !
του φιγγάρ' του λιουντάρ' \ τοϋ Θεοϋ τό παλληκάρ' | πόρχεται άπ' τον παζάρ',
τρώγοντας ψωμί κι ψάρ\ Ε'ις τήν Κρήτην τό χαιρετούν λέγοντες: «Προσκυνώ
σε, νιό φεγγάρι, | κι άπου σ έπλασεν δμάδι, | κι άπου δέν σέ προσκύνηση,
μαϋρον όφι νά πατήση». Εις τό Μανιάκι «τό φεγγάρι, άμα τό βλέποννε καί γυ-
ρίζει δρεπανάκι, φτοϋνε τρεις φορές καί λένε : Καλώς το τό φεγγάρι \ τό νιό τό
παλληκάρι | κά&ε μήνα γεννημένο | κά&ε τρεΐς χαιρετημένο | τό κεφάλι τον άοη-
μένιο, I τό δικό μας σιδερένιο· \ όπως γεμίζει ό κύκλος του | νά γεμίζη ή τσέπη
μας λεφτά. Ε'ις τήν Λέσβον (Τελώνια) «τ άητεύουν : Μπρέ, καλώς τό νιό φιγ-
γάρ' I σά do νιό τό παλληκάρ'/ | Τί μάς ήφερες φιγγάρ'; \ —"Ηφερά σας γειά κί
χάρ'. I —Μουδ' εσύ, παλιό φιγγάρ' | μουδ' ίγώ παλιό ψιγάδ\"Αμα τό πρωτοδής,
είναι καλό νά δής τά νύχια σ κί τή Μάλασσα. Αέ gàv' νά κοιτάξ'ς σί άν&ρου-
που». «Αμά 'άανε κινούργιου φιγγάρ' δέν άρχέβγανε καμιά δουλειά». Κατ' άλ-
λους «χαρά στά μάτια πού είδανε δυο ημερών φεγγάρι» (Πυλία).

2. Γέμιση τοϋ φεγγαριού (γέμωση, γιόμιση, στό γέμος, γεμοφεγγαριά).
Καλοφεντζ'ιά έν Κύπρφ. Συνηθίζουν τότε νά φυτεύουν, νά κλαδεύουν, νά κόβουν
ξύλα; II.χ. στήν Κρήτη (Λατσίδα), όταν είναι γέμωση, δέν κλαδεύγοννε άμπέλια,
ούτε κεντρίζουνε, γιατί δέν πιάνει τό κεντρί. 01 δουλειές αυτές πρέπει νά γίνων-
ται λίγωση. Κι δ ζευγάς τήν πρώτη φορά πού Μά ζέψη τά βούγια ντου, δέν ξε-
κινά γέμωση». Τυχερός όποιος γεννηΜή σέ γιόμωση τοϋ φεγγαριού('Αράχοβα ΙΙαρν.).

3. Πανσέληνος: όλόφεγγο, δλβφέγγαρο, γεμόφεγγο' δεκαπέντισμα (Θράκη),
δεκαπέντ'σε τό φεγγάρι, φουσκοφεγγαριά.— Τυχερός δποιος γεννηθή σέ φεγγά-
ρην σωστόν (Πόντος).

Λιόκριση ή Λιόκρουση όταν άντικρούνε ήλιος καί φεγγάρι, δηλ. ό ήλιος
βγαίνει βασιλεύοντα τό φεγγάρι· «σήμερα λιοκρίζει τό <ρε>7άρ<»=άντικρύζει τόν
ήλιο, δθεν λιοκρίζει — άρχινάει και τσιμπιέται τό φεγγάρι=όλιγοστεύει. Λιοκρί-
ξεται (= παθαίνει ΐκτερον) οποίος ουρεί τό πρωί άντίκρυ στόν ήλιο ή στό φεγ-
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γάρι" θεραπεία μέ τό λιοκρονέρι κτλ. «Μέ τή λιόκριση δε ρίχνουνε παννί, γιατί
χαλάει» (Πυλία). Δέν φυτεύουν, δέν κλαδεύουν, δέν κόβουν ξύλα, δέν πλένουν κτλ.

Ε'ις τό Άδραμύττιον «ατή λιόκρουση, όταν του φιγγάρ' ήτανι κόκκινου
πονλυ, λέγανι πώς πιά'σκι μι τοίιν ήλιου. Ρίχναμι λοιπόν τότις μπιστολιές, μπα-
ρουτιές, γιά νά χωρίσ'νε, νά μή μαλών'νε νά θεριά. Ρίχναν μαζί μας κ' οι Τούρκοι.

4. Χάση ή λίγωαη τοϋ φεγγαριού : Στό γύρισμα ή στό γύρο τοϋ φεγγα-
ριού, στό λίγος τσιμπήθηκε τό φεγγάρι, επόδυσεν (Κύπρος), άδειαση, άπόχυση,
λείψη, λειώσηλειψόφεγγα, χασοφεγγιά, καλόφεγγα, χασοφεγγαριά κτλ." φεγγοκοπή,
δειπνάει τό φεγγάρι. (Τί σημαίνει ή φράσις ;). Ποία ή κοινή πίστις ; επιτυγ-
χάνουν στή χάση τού φεγγαριού αί γεωργικά! έργασίαι, τά μάγια και οί εξορκι-
σμοί; κόβουν τότε ξυλείαν, βάζουν τουρσί κτλ.;

Είς τήν Κύπρον «τήν κακοφεντζ'άν» αποφεύγουν τήν ύλοτομίαν, τήν φύ-
τευσιν δένδρων κτλ. διότι ταύτα δέν ευδοκιμούν" τά κοπτόμενα ξύλα σαπίζουν
γρήγορα και λέγονται κακοφενζ'ίτικα. Τουναντίον εις τό Μανιάκι «όταν τό φεγ-
γάρι είναι παλιό, τότε κόβουνε κλαρί, γιά νά φτειάσουνε μαγγάνι και γι' άργα-
λειό' όταν είναι νιο τό φεγγάρι, οαρακοτρώει τό ξύλο, γίνεται άλεϋρι (Μαγδ. Τσά-
κωνα). Και εις τήν Λέσβον «άμα είναι φούσκωσ' τό φιγγάρ' (δηλ. άπό μισό κ'
ύστερα) δεν είναι καλό νά κάν'ς δουλειές. Ούτε ζώ νά μουνουχίσ'ς ουτε ξύλα νά
κόψ'ς ούτε μωρό ν' άποκόψ'ς ουτε κλώσσα νά βάλ'ς, ούτε νά φυτέψς ουτε νά
μπολιάσ'ς. Πρέπει νά 'ναι 'πόλιγος (δηλ. χάση). Ποία ή συνήθεια άλλού ;

γ) Μυθικαϊ διηγήσεις (παραδόσεις). Μύθοι αιτιολογικοί : διατί τό φεγ-
γάρι έχει μαυράδια, διατί δέν φωτάει σάν τόν ήλιο κτλ. Π.χ. Άπά στό φεgάρ'
είναι έξορία υ Κάιν. Τόνε γλέπμε που ακάφτ σκυφτός (Μέτραι Θρςίκ).

δ) "Εκλειψις σελήνης. Δοξασίαι και δεισιδαίμονες συνήθειαι κατ' αυτήν.
Πίστις ότι οί μάγοι κατεβάζουν τό φεγγάρι. «Οι μάγ'σοες τό μαγεΰνε και κατε-
βαίν στό βουνό και τ'άρμέγνε» (Μέτραι). Κακός οιωνός διά τούς άλλοθρήσκους,
διά τούς Τούρκους : δέλνει πώς θά πάθουν χαλασμό στόν πόλεμο ή πώς θά
χαθή 6 βασιλιάς τους ("Ηπειρ.).

ε) Άλλαι έπήρειαι τής σελήνης έπϊ άνθρώπων, ζώων aal φυτών.

Ό άνθρωπος, τό σκυλί φεγγαριάζεται, (παθαίνει ΐκτερον κλπ.). «"Αμα τό
φεγγάρι φουσκώνει, τότε τό περιορίζει (=κυριεύει, καταλαμβάνει) λύσσα τό σκυλί
(Πυλία). Τα μονομηνιάτικα rj μονοφεγγαριάτικα πουλιά τής κλώσσας δέν ζουν γι
αυτό τά βάζουν ατό τηγάνι και τά κουνούν δήθεν, σάν άπάνω στή φωτιά λέγον-
τας τρεις φορές : μονομηνιάτικα, μονοφεγγαριάτικα και τ άλείβουν υστέρα λάδι
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τόν κώλο τονς καί τή μουταουνούλα τους καί τ άφήνουν ('Αράχοβα Παρν.).
Λεν δείχνουν το φεγγάρι με το δάχτυλο, γιατί τους τό κόβει. Τό ακνλί φεγγαρώ-
νεται (=έπηρεάζεται άπό τό φεγγάρι) καί ουρλιάζει (Αίτωλ.), δαγκάνει {όλα, πέ-
τρες ("Η π.).

ς-) Προγνωστικά έκ τής σελήνης: 1. Τοϋ καιρού. II. χ. άμα είναι χα-

σοφεγγαριά, ό καιρός παίζει' δέ στέκεται ο ένα λογαριασμό' τώρα βιδιάζ', σέ μιά
ώρα φέρνει βροχή πάλε (Λήμν.). "Αμα έχ γύρο τό φεγγάρι, είναι κακοχειιιωνιά, ζη-
μερών' χειμώνας."Αμα έχ κοκκινίλα, έρχεται άγέρας (Παρνασ.). Βλ. Μετεωρολογία.

2. Προγνωστικά τής εσοδείας' π.χ ά>> τύ Πάσχα σνμπέαη μέ σώοιy
τον φεγγαριού, τό γέννημα θά είναι φτηνό, άν πέαη στήν άρχΙ] τής γέμισης, θά
είναι άκριβό ούλη τή χρονιά (Λάστα).

3. Προγνωστικά της εκβάσεως νόσου κτλ. έκ της διαφόρου θέσεως
τής σελήνης έν τω ούρανώ, έκ τοϋ αίματοχρύου δίσκου κτλ.

Γ'. 'Αστέρες καί αστερισμοί (Ζφδια).

'Ονόματα καί δοξασίαι περι αύτών.- Έπήρειαι αύτών έπί τοϋ ανθρωπίνου βίου.

α) Γενικά :

1. 'Αστρικό, ζφδι,ον. Πίστις ότι ό άστερισμός τοϋ ζφδιακοϋ, ύπό τόν οποίον
γεννάται τις, έχει ροπήν έπί τόν βίον αύτοϋ, δθεν: άστρικό, ίού<5ίο=τύχη. Φρά-
σεις: έτσι είναι τό ζοΰδιο τον, τό 'χει τό ζονδιο τον, τό'χει τό άστρικό τον, τ' άνά·
ροχό ντον τό 'χει (Κρήτη), έχει καλό άστρικό, τό 'χει τό πλανέτι τον (Κρήιη),
τό 'χει μένα ή πλανέτα μον (Σάμος), ή : γεννήθηκε σέ καλό ζονδιο' άζονδος, κα-
κόζονδος κτλ. «Καί τά παιδιά καί τά ζώα τον σπιτιού, άμα γεννηθούν, έχουν
κάθε ενα τήν τύχη του. Καί φαίνε τ' ή τύχη τους άπο τά καλά ή τά κακά που
θά γίνουν ατό σπίτι, άμα γεννηθή τό παιδί ή τό ζφο (προπάντων τό μονσκάρι,
τό αλογάκι).. Ώς καί τό σκυλί, λέν, κι αύτό έχει ιήν τύχη του» ('Ήπειρ.). 'Απο-
θνήσκει, άν κανείς δείξη τυχαίως τόν άστέρα του (Μάδυτος). Ζφδιοχάρτι. "Αλ-
λαι δοξασίαι περί άστέρων. Π χ. εις τήν Κύπρον πιστεύουν, ότι κάθε άστρο είναι
μία λυχνία άνημμένη, παριστώσα τήν ζωήν εκάστου άνθρώπου. Έφ' δσον μέν
ή λυχνία αύτή περιέχει έλαιον, ό άνθρωπος ζή, όταν δέ σβεσθή, άποθνήσκει.
Διά τοϋτο εις πτώσιν καί διάβασιν διάττοντος άστέρος, λέγουσι «κάποιος έπέθα-
νεν» (Φαρμακίδης). Εις τήν Θάσον «τ' άστέρια τά θεωρούν ώς ψυχάς τών νε-
κρών». Είς τήν ΙΙυλίαν «όταν άπαντήση κανείς κανένα γρουαονζη ατό δρόμο,
πού νά μήν είναι καλό τό ζούδιο του, πρέπει νά γυρίαη πίσω' άλλιώς μπορεί
νά τόν ενρ}/ κακό».

ΕΠΕΤΗΡΙΓ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Γ' 10
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2. Τό μέτρημα τών άατρων είναι κακόν, αν μάλιστα αρίθμηση κανείς
τόν αστέρα του. Επίσης τό δακτυλοδεικτεΐν τ5 άστρα. «2" άστρα δεν τά μετράνε,
γιατί βγάζουν καρναβίτσες».

3. Τό κάρφωμα των άατρων. Μάγισσα καρφώνει τό άστρον και καθιστά
άνάπηρον τόν άνθρωπον, τοϋ οποίου ή ζωή συνδέεται μέ τό άστρον.

4. 'Επήρεια τών άστρων. Τά σπάργανα, τό κόσκινον τοϋ αλεύρου, τό
προζύμι δέν πρέπει νά τά ϊδή τ' άστρο : τ άλεϋρι ξινίζει, τό παίδι αρρωσταί-
νει· αν μείνουνε όξω παρατσαίριαμα, τά βάννε μ ενα κομμάτ ψωμί μαζί (Λέσβ.
Άδραμύτ.). "Αστρα πρόξενοι άσΟενειών. Μέσα αποτροπής τοϋ κακού. ΓΙ. χ. /;
Πούλια, οταν γεννιέται (τήν πρωτο&εριστιά ή τοϋ άγίου Κωνσταντίνου), χτυπάει
ατό πρόσωπο τους ανθρώπους και τους κάνει σημάδια (Λήμν. Αίνος). Οι τσο-
πάνηδες φροντίζουν νά μή βρή ή Πούλια τά πρόβατα ατό γρεκι' δεν μπορεί νά
παχύνουν (Αίτωλ.). Πρβλ. τήν παροιμ. Τόν επιαα* ή Πούλια.

5. Προγνωστικά τοϋ μέλλοντος έκ τής παρατηρήσεως τών άατρων
(Ά στεροσκοπία) : άστρα ματωμένα, δυσοίωνα. «Πλουαορανιά» (έν Κρήτη) =
σημεΐον ότι πλούσιος παντρεύεται. "Αν ή πούλια άνατέλλη μέ σύννεφα, τό έτος
θά είναι δυστυχισμένο (Χίος). Λέξεις, φράσεις: άστρον ομίζομαι, ρίχνω στ άστρα
(— μαντεύομαι δια τών άστρων).

6. Προγνωστικά τοϋ καιρού. II. χ. οταν τ' άστρα τρεμοσβήνουν, θά έχω-
μεν άνεμον πολύν. «"Αμα λέπης τ' άατέρια θελά, εβρεξε»! (δηλ. είναι βέβαιον
ότι θά βρέξη) (Καλάβρυτα). 'Γί προμηνύει δια τόν έπερχόμενον χειμώνα ή θέ-
σις τοϋ Γαλαξίου πρός τόν ορίζοντα κατά τάς εξ πρώτας ήμέρας τοϋ Αυγούστου ;

7. Ώρολόγιον τών γεωργών. Εις τήν Λήμνον «κάθε κεχαγιάς (= γεωρ-
γός) εχ' και τά α μάδια τ στ' αστρα : τί ώρα βασιλεύει, τί ώρα βγαίν, ώς που
παγαίν. Τ' ώρολόγι είναι αυτό' άμα ίδή τά σμάδια χαμηλά, άναλογάται, δτ'
έχ' ώρα άκόμα' άμα ψηλώσουν, είναι ώρα ή σέ δρόμο νά πάς ή στή μάντρα.
"Ο,τι ώρα θέλ'ς σηκώνεσαι μέ τά σμάδια. Τό τιμόν' τών γεωργών είν' εκεί».
ΙΙοΙα άστρα έχουν ώς σημάδια οί γεωργοί καΐ οί βοσκοί, εις διαφόρους τόπους;
Π.χ. οί τσοπάνηδες τής Αράχοβας (Παρν.) γιά σημάδι τό πρωΐ έχουν τό
Σταυρό (τήν Άνδρομέδαν), αστέρια, πού είναι κοντά στήν Πυροστιά.

8. 'Επιρροή τών άστρων είς τήν μαγείαν, τήν μαντικήν κτλ.

Τ' άντικείμενα τοϋ κλήδονα, τά διάφορα ιατρικά, τά φίλτρα, τά μάγια,
διό νά επιτύχουν, πρέπει νά εκτεθούν εις τά άστρα, νά ξαστριστοϋν ή άστρονο-
μισθοΰν (τ' άστροφεγγιάζουν).

9. Παροιμίαι σχετικαί με τ' άστρα. Π.χ. δέν έσμιξαν τ'άστρα των, είναι
στόν άστέρα του, μιλεί μέ τ' άστρο του, τό άστρικό του δέν τόν έφέλεσε κτλ.
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Στις δεκαφτά, στις δεκοχτώ, \ πέφτει ή πούλια στο γιαλό, \ μάιδε τσοπάνης στά
βουνά I μάιδε ζευγάς στους κάμπους (Μανιάκι).

β) 'Επί μέρους: Όνόματα δημώδη τών κυριωτέρων άστρων, παρατηρήσεις
και δοξασίαι, παραδόσεις περι αυτών. Π. χ. «Γα δίδυμα Ανταμώνονται ατά
εφτά χρόνια, φιλιώνται και χωρίζουν» (Αράχοβα). «ΕΙν εφτά άστρια που τους
λένε κλέφτες. "Ενας πάει μπροστά, ό πρωτοακοπός, ύ δεύτερος πάει πίσω
κ ε χει κ* ένα άρχοντοπλάκι μπέτσικο (—φορτωμένο ατή ράχη του) που τό'χει
αίχμαλ.ωτίοεί" οί δυο πάνε πλ.άγια κ οί άλλοι δυο πάνε παραπίαω καί φυ-
λάνε. Αυτά τά άστρια δέ βασιλεύουν ποτέ» (Πυλία). Μάρω κι ο Γιάννος.
Αυτά τά δυό τ' άστρια ήτουν άδέρφια καί τά κυνήγαγε ένας άγάς νά τά κόψη.
Τραυάει ή Μάρω καί ρίχνει τά πλεχτήρια της κ' έγινε ποτάμι. Έπέρααε δ άγάς.
Πετάει τό χτένι της καί γίνεται λόγγος. Έπέρααε κι άπό κει. Σάν είδανε τ' αδέρ-
φια πώς δέ μπορήγανε πλιά νά περάσουνε, περικαλέ&ηκαν ατό Θιό καί γένηκαν
άστρια καί σμίγουνε μιά φορά τό χρόνο καί φιλιώνται. Ή Μάρω βγαίνει άπό
τήν 'Ανατολή κι ό Γιάννος στή Δύση» (Γ. 'Γαρσούλη, ΓΙυλία). ΙΙοΐαι εξηγήσεις
ή διηγήσεις υπάρχουν διά τοΰ Παπά τ' άχερα, τον Μεσονυχτη ή Γιαλαντζή ;

1. 'Ανδρομέδα : σταυρός.

2. Άρκτος: αλέτρι, άλετροπόδα, αμάξι τοΰ . Ιαυί<5 ή τοΰ προφήτη Ηλία,
άναποδοκάραβο, εφτά άδέρφια, έφτά Μαρίνες, έφταπάρ&ενος χορός, έφταπάρθενα
κορίτσια, κάραβος, κιβωτός τοΰ Νώε, κλέφτες, συ/ιπεάεριό, τριώνι, τσιράκι.

3 'Αφροδίτη, Έσπερος, Έωος, 'Εωσφόρος : Αποσπερίτης, άστερας, άστ^ο
τής αυγής, άστρο τής ήμέρας, Αυγερινός, τοΰ ζευγά τό άστρο, Γελαντζής, Γιάννος
και Μάρω, ήμερινός, μεράστερας, ταχινός κτλ.

4. Βερενίκης κόμη: Σινίν ή τραπέζι τοΰς άρφανούς.

δ. Γαλαξίας : Δρόμος τής Παναγίας, Ζουνάρι τής Καλόγριας, Ιορδάνης
ποταμός, Σωρός, τοΰ κουμπάρου τ' άχερα, τοΰ παπά τ'άχερα, άχερόδροιιος κτλ.

0. Δίδυμοι : Άντρόγενο, ζυγολάρι, ζυγοφόρι, βουδέλια.

7. Ζευς: Γελάν-καρβάνης, γελαντζής, μεσονύχτης, νυχτοκόπος.

8. Ζυγός: Ζυγάλετρα, κουμούλ,ια, ζύγια, ζυγοφόρια.—«Είναι τρία αστέρια
καί πάνε μιά γραμμή' τά τρία έτσ καί τά τρία έτσ είναι οί ζγοί.
Αυτά έρχονται κατόπ' άπ' τήν Πούλια. Μπροστά ή Πούλια καί κατόπ' οί ζυγοί.
Τις λεν καί πήχες. Οί ζγοί 0ά φανοΰν τέλια nΙουλίου. Τά'χουν σημάδια τα-
χτικά» (στή Λήμνο).

9. Ηνίοχος: Πυροστιά, αιδεροστιά.

10. "Οφις, Ούράνιος δράκων.
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11. Περαεύς: Ράβδος τοϋ 'Ααρών, οί τρεις αστέρες πλησίον και κάτωθεν
τοΐ· Σταυροί·.

12. Πλειάς: Πλειά, ηι/.ειά, όπλειά, άπλειά, πούλια, πυϋλιν, έξιάρα, έξία-
στρον, κλώσσα, κλωσσαριά, τερεζι). Δεισιδαιμονίαι : «Στις δεκογτώ τον Νοέμβρη
που βασιλεύει ή Πούλια, κάνει βοή στό γιαλό, βροντάει πολύ, στην Κυπαρισσία
τήν άκοννε» (Καινούργιο χωριό ΓΙυλίας). Πρβλ/ii Πούλια βασιλεύοντα | και πίσω
παραγγέλλοντα | ούτε τσοπάνης ατά βουνά ο ντε γεωργός στους κάμπους.

13. Πολικός άστήρ : "Αστρο τής Τραμουντάνας' «είναι ασάλευτο».

14. Σείριος: Άβτζη Γιαννάκης, 'Αποσπερίτης. Επήρεια τού Σειρίου επι
τής ναυτιλίας.

15. Σκορπίος: Γαλαρταήδες, γεμελάκια, σκορπιώνας. Σκορπιόομέρα : όταν
κανείς γεννηθή κατά τό ζιόδιον τοϋ Σκορπιού, θεωρείται δυστυχής.

16. Τοξότης: Στάνη.

17. Ώριων: Άλετροπόδα, άλετροπόδι, βουάλετρα, καραβάς, λ:τροπόδια,
ύπλειά, ποναλέρκα (Κυπρ.), πήχες (Σύμη).

Δ'. Κομήται και διάττοντες.

α) Κομήται.

'Ονόματα και δοξασίαι περι αυτών. 'Αστέρι με νουρά, προμηνύει συμφο-
ράς, πόλεμον ή λοιμόν. «II Πόλ' άα' τό θά επαίρκουντουν, άγοΐκον άστρο ν έξέ-
βεν άτώρα πά ξάν' έξέβεν, ά ϊνεται πόλεμος» (Κοτύωρα). «"Οταν έχ' κομήτη,
είναι κακοχρονιά» (Τελώνια Λέσβου). ΓΙοΙαι αί δεισιδαιμονίαι αλλού ;

β) διάττοντες.

Φράσεις και δοξασίαι περι αυτών: χύνεται, ξεσύρνεταϊ, πέφτει τ' άστρο,
πιλαλοϋνε τ' άατέρια κτλ. «Όταν πέφτη ενα άστρο, /.ένε ότι έφνγεν άπό τή φυ-
λακή ένας φυλακισμένος και δεν λένε : νά ! ένα άστρο πού πέφτει, γιατί τόν προ-
δίδουν και τόν πιάνουν (Καστόρια). Κατ' άλλους «ονλο ψχές είναι αυτά πού
χυνώνται. Ααμπερο τρέχ; πλούσιος πέθανε. Μικρό τρέχ' ; φτωχός πέθανε» (Λέσβ.
Θράκ ). Κατ' άλλους «όταν πιλαλοϋνε τ' αστέρια, θά γίνη πόλεμος» (Κρήτη).

Ε'. 'Αποφράδες.

Γενικά: Λέξεις και φράσεις περι αποφράδων ημερών, κτλ. Άβράδυαστη
μέρα, αδέξια, αχαμνή, ' πίζουλη κλπ. Συνοπαρμός (εν Καρπάθφ) ή τελευταία
ήμερα τοϋ μηνός. Σαββάτο, κούντερη μέρα, κακιά μέρα. "Αλλαι δμοιαι φράσεις ;
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α) Ήμέραι Αποφράδες.

1. Ποΐαι ήμέραι τής εβδομάδος θεωρούνται άποφράδες εΐς έχα-
στον τόπον; π.χ. τήν Δευτέραν έν Μακεδονίςι δέν γίνεται γάμος, διότι δευτε-
ρώνει' έν Κομοτινή τήν Δευτέραν δέν λούονται, έν Μυτιλήνη ουδέν έπιχειροϋν,
ουδέ πληρώνουν τά χρέη των, διότι θά πληρώνουν εις όλην των τήν ζωήν. Ή
Τρίτη είναι άχαμνή και δέν ξεκινάνε γάμο, κοϋρυ ή άλλες δουλειές ('Αράχοβα).
Δέν κινούν γιά ταξίδι, γιατί έχει μιά ώρα άχαμνή (Καστορ.). Τρίτην, Πέμπτην
και Σάββατον έν Ήπείρω δέν άρχίζουν έργασίαν, δέν ξεκινούν διά ταξίδι. Πολ-
λαχοΰ το Σάββατον δέν τελειώνουν φόρεμα. Πρβλ. τήν παροιμ. Σαββάτο κόψε
κι άρχεψε, δουλειά μήν τελειώσης (Σηλυβρ.). Ποία είναι ή καλύτερη ήμερα,
διά νά λούζεται κανείς; Παροιμ. Τήν Πέφτη πέφτουν τά μαλλιά, τήν ΓΙαραοκή
μαδούνε \ καί το Σαββατοκύριακο ά&οϋν καί λουλουδοϋνε (Λατσίδα Κρήτης).

2. Ποΐαι ήμέραι τοΰ μηνός θεωρούνται άποφράδες; Π. χ. ή τρίτη
και ή 13η κάθε μηνός είναι άποφράδες διά ταξίδια και διά πάσαν έπιχείρησιν
πολλαχοΰ. Ή 9η, 19η, και 29η τής σελήνης άπαίσιοι διά τήν τέλεσιν γάμου είς
τά Σφακιά Κρήτης. Ή τελευταία ημέρα τοΰ μηνός έν Καρπάθφ λέγεται ουνο-
παρμός· τότε ούτε δίνουν οϋτε παίρνουν, διά νά μή συνοπαρθούν τά πράγ-
ματά των' έν Κρήτη λέγεται ουνεπαρσιά' τότε όέν κάνει νά πάρης φω&ιά άπο
τή γειτονιά (Ίνναχώριον).

3. Ήμέραι τοΰ_ετους άποφράδες:

Τής άγίας Μαΰρας (3 Μαΐου): δέν πλένουν, δέν πήζουν τυρί, δέν λευ-
καίνουν παννί, διά νά μή μαυρίσουν «Κι ογοια μέρα πέση τής άγια Μαύρης, αυτή
τή μέρα τήνε φυλάνε ουλο το χρόνο : δέ ράβουν, δέ λευκαίνουν παννί, προπάν-
των δεν ψήνουν σαπούνι (Μεθώνη). Κι άν τύχη Κυριακή νά ρϋη ή άγια Μαύρα,
γάμος δέν κάνει νά γίνη Κυριακή όλην τή χρονιά» (Αΐτωλ.). Τό λιοτρόπι και
γενικώς ή ήμερα τής εβδομάδος, κατά τήν οποίαν συνέπεσεν ή εορτή τοΰ άγ.
Ιωάννου (24 Ιουνίου), θεωρείται άποφράς δι' δλον τό ετος' π.χ. δέν άρχίζουν
έργασίαν (Σέριφος, Θήρα και άλλαχοΰ). «Κι δποια μέρα πέ.α τ' άηγιαννιού τού
Παραξ'ομού (29 Αυγούστου), αύτήν τή μέρα δέ &ά πρωτοαπείρουμε, ούτε ι?ά
πρωτο&ερίσουμε, ούτε âà πρωταλωνίσουμε. "Ο,τ δουλειά μαζωμέν' δέν τήν άρ-
χινούμε αύτήν τή μέρα. Αύτήν τή μέρα τή λέμε άντίμερο» (Λήμνος).

Ποΐαι ήμέραι είναι τής άσπρης καί ποΐαι τής μαύρης; Π.χ. «δγοια μέρα
πέση τ άγιο Θανασού, εκείνη είναι τής άσπρης και τή φυλάνε ουλο τό χρόνο:
δέν πατάνε κρασί ή λάδι, γιατί δέν ξαστερώνει, δέν βάνουνε παστό, γιατί γίνεται
άσπρο κτλ. (Κορώνη).
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4. Έμέραι αϊσιαι. Ή Δευτέρα θεωρείται αίσία ημέρα δια χήν έναρ'ςιν
οιασδήποτε εργασίας. Ή Τετάρτη είναι βλοϊτσά μέρα (=καλή, ευοίωνος, Σύρος).
Τήν Τετάρτη γεννήθηκε υ καλόμοιρος (Κύθν.). Έν Κορώνη συνηθίζουν νά κό-
βουν Κυριακήν τά καινουργή ενδύματα κτλ. "Οποιος γεννηθή Κυριακή θά γίνη
δεσπότης ("Αν. Κρήτη) κτλ. Τών αγιώ Σαράντω, καλή μέρα' ό,τι φυτέψης πιά-
νει (Λέσβος).

β) Μήνες άπαίσιοι.

1. Φεβρουάριος. «Το Φλεβάρη δεν κάναν γάμο. Δεν τον είχαμε σε καλό,
γιατί τοϋ λείπουν μέρες. Τον φυλάγαμε. Κοντσοφλέβαρος!» (Άδραμυττ.). Εις τήν
Μεθώνην «τόνε φυλάνε, γιατί κάνουνε κουτσά παιδιά».

2. Μάρτιος. Κατά Μάρτιον δέν κόβουν τά μαλλιά των, διότι ασπρίζουν
γρήγορα (Λαγκάδια)' δέν στέλνουν ροΰχα σέ νεροτριβές (Χοΰνη Αΐτωλ.). Τετάρ-
την και Παρασκευήν Μαρτίου δέν φυτεύουν αμπέλους (Χατζηγύριον Θράκης)·
«ϊο Μάρτη δε μπάζουνε χώμα γιά νά χρίσουν ε το σπίτι τους' civ ξεχαστούνε και
μπάσουνε, θά εχουνε μερμήγκια ουλο το χρόνο» (Κορώνη).

3. Μάιος. Γάμοι κατά Μάϊον θεωρούνται δυστυχείς: Ή 1η, 3η και 19η
Μαΐου θεωρούνται αποφράδες ;

Τήν ΙΟην Μαΐου έν Βονίτση ονομάζουν ήμέραν τοϋ Κάη και οιανδήποτε
ήμέραν τής εβδομάδος συμπέση κατά τό έτος ή 10η Μαΐου, τήν αυτήν ήμέραν
όλων τών εβδομάδων τοϋ έτους δέν αρχίζουν έργον καί, αν τύχη Κυριακή, δέν
στεφανώνονται. Είς τήν Μεθώνην, Κάρπαθον κ.ά. «τό Μάη δε φυτεύουνε και
μάλ.ιστα λουλούδια. Λένε πώς ό,τι ψυτέψης θά στό φέρουν στό κεφάλι σου».

Εις τά Λαγκάδια τόν Μάϊον δέν υφαίνουν παννί δσαι έχουν έ'να υίόν.
Πρβλ. και Ζακυνθίαν παροιμίαν : «όπόχε* γιο μονογενή | τό Μάη μήνα μή δια-
οτή». "Αλλαι δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τόν Μάϊον:

4. 'Ιούλιος. «Τό Θεριστή δεν κάνουν γάμο, γιατί θερίζονται και τόν Τρυ-
γητή, γιατί τρυγιώνται» (Μεθώνη).

5. Σεπτέμβριος. 'Ακατάλληλος δια γάμους, διότι τούς τρυγά καί τούς θε-
ρίζει. Έν Κερκύρ? τήν Ιην Σεπτεμβρίου δέν δανείζουν, διότι τρυγιέται ή οικία
εκείνη καί δλον τόν Σεπτέμβριον έν Λαγκαδίοις δέν κόπτουν ρούχα. <"Οταν πλη-
γωθϋ κανείς πρώτη τοϋ Σετέμπρη, δε γιαίνει δλον τό χρόνο» (Ίνναχώρ. Κρήτ.).

γ) Δίαεκτον έτος:

Γάμοι δυστυχείς.- Κίνδυνος εις λεχούς.

«Ό Φλεβάρης αμα Ρ.χη 29 μέρες, δλος δ χρόνος είναι δύστροπος» (Τελώ-
νια Λέσβ.). «'.Ίνάποόος χρόνος δεκατρία φεγγάρια» (Μέτραι θρ.).
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δ) "Ωρα κακή.

Κατσά ώρα ή δωδέκατη της νυκτός, καθ' ην δέν επιτρέπεται νά έξέλθη
τις εΐς όδοιπορίαν (Άνδρος).

«Σταύρωμα τοΰ μεσημεριοΰ», έν Λατσίδς: Κρήτης, ή ώρα καθ' ήν γυ-
ρίζουν οΐ «άφανταξές» (νεράιδες) και πειράζουν τούς άνθρώπους.

Ή ημέρα έχει μίαν κακήν ώραν, καθ' ήν πιάνουν οί κατάρες.

Σχετικαί φράσεις καί παροιμίαι : ετ'χι ώρα κακή κ' έπισις (Αίτωλ.)' τσείνη
τσ άπομόναχη τό 'παΟεν άπ' ώρας (Άνδρος)' έλαχεν ή κακή ώρα (Ρόδος).
-Ιείψ' άπ' τήν ώρα τήν κακιά, νά ζήσης χίλια χρόνια (Βιθυν.).

ε) Παροιμίαι σχετικαί μέ τάς ήμέρας: π.χ. "Ολα μας άνάποδα κι ό γά-
μος τήν Τετράδη.- Σαββάτο κάνε άρχή και ξόφληση μήν κάνης.- Σαββάτο τά
Χριστούγεννα, πολλά παννιά στόν "Αδη, κτλ.

Τ' Μερομήνια.

Άπό τόν καιρόν, πού επικρατεί εις ώρισμένας ήμέρας τοΰ έτους, μαντεύον-
ται περί τοΰ καιρού πού θά έπικρατήση καθ' δλον τό έτος, ώς καί περί τής ευ-
τυχίας ή τής ατυχίας αυτού.

1. ΓΙοίας λέξεις μεταχειρίζονται πρός δήλωσιν τών ημερών τού-
των ; Π.χ. Μερομήνια, μουρμήνια (Μελένικ.), κεφαλομήνια (Σύρος)' μηνολόγια
(Πάρος, Σέριφ.)' μηναλλαγιά (Κύπρ.)' καταμηνάτα κτλ. Μέρα και μήνας, τά
Μερομήνια (Λήμν.).

2. ΓΙοίαι ήμέραι λαμβάνονται είς κάθε τόπον ώς μερομήνια;

Έν Ήπείρφ, Αίτωλίςι καί άλλαχοΰ παρατηρούν τάς πρώτας δώδεκα ήμέ-
ρας τοΰ Αυγούστου' έκαστη έξ αυτών άντιστοιχεί πρός ένα τών δώδεκα μηνών
καί δεικνύει τήν κατάστασιν τοΰ καιροΰ κατά τόν μήνα έκεϊνον. Εΐς τάς Κυκλά-
δας και άλλαχοΰ παρατηρούν τάς πρώτας έξ ήμέρας τοΰ Αυγούστου" εκάστη ήμερα
άπό τής πρωίας μέχρι τής μεσημβρίας άντιστοιχεί πρός ένα μήνα καί άπό τής
μεσημβρίας μέχρις τής εσπέρας πρός άλλον. Έν Κύπρφ παρατηρούν τόν καιρόν
άπό 3 -15 Αυγούστου, έν Άρκαδίςι άπό τής 30 Μαρτίου μέχρι τής 4ης Απρι-
λίου (Γριές ήμερες), έν ΙΙόντφ 9 ήμέρας πρό καί 9 μετά τήν Ιην Μαρτίου καί
τά Δωδεκαήμερα, έν Λέσβφ άπό τής άγ. "Αννας (25 Ίουλ.) ίσαμε τοϋ Χρίστου
(6 Αύγούστοτι).

Ποΐαι προγνώσεις γίνονται άπό τήν παρατήρησιν τοΰ καιροΰ ή τών
κινήσεων τών ζφων κατά τήν ήμέραν τοΰ Προφήτου Ήλιοΰ ή κατά τήν ΓΙρώτην
τοΰ Έτους ή κατ' άλλας έορτάς ; II.χ. εις τήν Λήμνον «άμα τ άη Βασιλέων
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βγάλ' ήλιο και καθίσουν ο! γυναίκες ατό προσήλιο, λένε: "Εχ μπαλάκια πολλά
φέτο!» Είς τό Άδραμύττιον «ανήμερα τοϋ προφήτη Λ là οι τσομπανοι λογιάζουνι
τό σκύλο πώς πλάγιαζε: βάν τή μούρη τ στ à σκέλια τ; Θά κάνη χειμώνα.
"Αμα πλαγιάζ' μέ άή gaoôiâ τ', είναι σά ραλονχάϊρ'. Τότες κάνουνε και χαρά
και σφάζοννι ενα-δνό αρνιά».

Ζ'. Δρίμες.

α) Γενικά:

1. 'Ονόματα και δοξασίαι περί αυτών: Αρίμνες, δρίμες, δρίματα, δίρ-
ματα (Κάρυστ.), δρι'μέρα (Άγραφα), Αριμάρης (ό Αύγουστος), Κακαονστιες ή
καλαονσκες ή καλές τ 'Αούστου (Κύπρ.), Ανγονατιάσματα (Πόντος), 'Αλαουατΐ-
νες, Σαπέας κτλ. «Ή Σωτήρα τά βάζει | κ' ή άγιά "Αννα τά βγάζει«, δηλ. τα
δρίματα μπαίνουν τοϋ Σωτήρος και φεύγουν τής άγιας "Αννας» (Κυδωνίαι).

Πίστις ότι τδ νερό είς ώρισμένας ήμερας έχει έπήρειαν ε'ις τά ξύλα, ενδύ-
ματα, σώματα' π.χ. δσα παννικά πλυθούν τότε λειώνουν, δσα ξύλα κοπούν σα-
πίζουν κτλ. Διηγήσεις περί βλαβών άπό τις Δρίμες είς τό πλύσιμον, τό ζύ-
μωμα, τό λούσιμο κτλ.

2. Ε'ις ποίαν αΐτίαν αποδίδεται ή επήρεια αυτή;

Αποδίδεται είς δντα δαιμονικά (Άνεμικές, ξωτικές, Άλαουστίνες) ή εις
έπίδρασιν τού ήλιου ή τής σελήνης; (Αιόκριση, ήλιος δριμός κτλ.). Κατά τούς
Άραχοβίτας Παρν. «τά δρίματα είναι οί τρεις πρώτες, οί τρεις μεσαίες και οι
τρεις τελευταίες ημέρες τοϋ Αυγούστου. Είναι τρεις γριγές. Άπό τις τρεις γ ρίγες
ή μιά κάτι κακό &ά κάνη σε κείνους που πλένουν κομματιάζονται τά σκουτιά,
γιατί άντικριτίζουντ οί πειρασμού γι' αυτό δεν πλένουν, γιατί ιιποοεΤ νά τύχη ή
κακή γριγιά».

3. Έπωδαί και τρόποι, αποτροπής: Π. χ. ρίχνουν πέταλο στό νερό'
εΐι 'αι γιατρικό τό αίδερο (Νάξος). Εις τήν Κρήτην (Ίνναχώριον) «τήν ημέρα τοϋ
Πάσχα μέ τό Χριστός 'Ανέστη πλννουνε ένα μαντηλάκι, για νά μην τονς πειρόζουνε
οί δρίμες». Πού αΐ γυναίκες κατά τήν Ιγκυμοσύνην των εορτάζουν τήν 24ην
'Ιουνίου τις «. Ιρίμνες»;

β) 'Eni μέρους :

1. Δρίμες Δωδεκαημέρου (2δ Δεκεμβρίου-6 Ιανουαρίου) ("Ηπειρ., Θεσσ.,
Εύρυταν., Παξοί). «Αρίμες και δρίμέρα ονομάζουν αϊ γυναίκες τά Δωδεκαήμερα,
τάς πρό τών Φώτων 12 ήμέρας, καθ' ας δέν πλύνουν» (Ευρυτανία).

2. Δρίμες Μαρτίου: «"Αμα έρχεται ό Μάρτης, μπαίνουν τά δρίματα xai
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τότε δέν πάνε στ' αμπέλια νά καθερίσονν ("Αράχοβα Παρν.). Ποιαι ήμέραι τού
Μαρτίου είναι τά δρίματα και ποίας εργασίας αποφεύγουν νά κάμουν και*
αύχάς ; Π.χ. αί χρεΐς πρώται ή μέρα ι : γυναίκες πρωτόγεννες δέν δουλεύουν. Αϊ
τρεΐς μεσαΐαι και αί τρεις τελευταίοι (Γριές μέρες): δέν πλύνουν, δέν λούζον-
ται, δέν διάζονται παννί κχλ. Κατ' άλλους αί πρώται 10 ή 12 ήμέραι τού μηνός,
δτε δέν κόπτουν ξυλικήν (Λαμία).

3. Δρίμες 'Ιουνίου.

Ή 24 'Ιουνίου είναι ,Ιιοτρόπι y.ai λειώνουν τά ρούχα (Λέρος). Συνήθεια
ν' απλώνουν τα ρούχα στο σχοινί (Θρςίκη).

4. Δρίμες Ιουλίου.

Άπό 24 'Ιουλίου-6 Αυγούστου, επειδή ό ήλιος είναι «δριμός», δέν λευκαί-
νουν, δέν πλένουν σε ποτάμια, δέν κόβουν ξυλεία (Εύβοια). «Ό ήλιος είναι δρι-
μός καί τά καίει τά σκουτιά» (Σύμη).

'Από 26 Ιουλίου-31 Αυγούστου έν Λέσβο;.

ό. Δρίμες Λύγούστου (Κακαουσκιές ή Κα/.αουακιές ή Καλιές τ' 'Αυν-
στου] (Κύπρος).

Αί πρώται τρεις ή έξ ή δώδεκα ήμέραι : δέν πλένουν, δέν κολυμβούν ούτε
λούζονται. «"Αμα θέλ'ς νά πλύν'ς κάνα ροΰχο, θά ρίξ'ς ενα καρφί μέο' στη
σκάφ', γιατί αλλιώς λειών» (Λέσβ.). Ε'ις τήν Σινώπην «δποιος θέλει νά κάνη λου-
τρό τις ημέρες αυτές (τις σάπιες), γιά νά μή σαπίση, παίρνει t'va καρφί σκου-
ριασμένο και τό ρίχνει μέο' στη θάλασσα».

Ή 15η, 23η, 29η Λύγούστου. Αί τρεις μέσαι ήμέραι. Αί τρεις τελευ-
ταίοι ήμέραι.

γ) Παροιμίαι σχετικαί μέ τις δρίμες:

Π.χ. τ' Αυγούστου οί δρίμες ατά παννιά καί τού Μαρτίου στό ξύλα.

Η'. 'Αριθμοί.

Δοξασίαι περί αριθμών:

α) Μονά καί ζυγά. Π.χ. «Στό λούσιμο προσέχουν νά 'ναι ή μιά ή τρεις βο-
λές πού βάνουν τό σαπούνι."Αμα λουστούνε ζυγά, πιστεύουν ότι βγαίνουν τά μά-
για και τ ους πονεϊ τό κεφάλι. Γι αυτό λούζουν και τόν κόπανο, γιά νά γίνουν
μονά. Kai τά πουλιά τά βάνουνε πάντοτε μονά· δηλ. τόσα ζευγάρια αυγά και μία
ή κλώ'σσα γίνονται μονά» (Μεθώνη). «Όταν κάνουν κόλλυβα, βράζουν μονές
κούπες ή φουχτιές σιτάρι» (Μέτραι).
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β) Διάφοροι Αριθμοί.

'Αριθμός 7. Π.χ. «Στά κάί)ε εφτά χρόνια γυρίζει ή ατμόσφαιρα' έρχονται
τά 7 ευτυχα καί τά 7 δύστυχα χρόνια» (ΙΙυλία). Στήν Άγιάσο «τό 7 τό 'χουνε
σέ κακό' κι ούλα τά δυστυχήματα τσ"Αγιάπος γινήκανε σέ χρονιά μέ τό 7» (1837,
1847, 1877).

Ποΐαι αί κρατοϋσαι αντιλήψεις διά τούς αριθμούς 9, 12, 13, 40, 72 ;
Εΰρετηριον κοινών ονομάτων αστέρων και αστερισμών.

Άβτζή-Γιαννάκης βλ. Σείριον
'Αλέτρι βλ. "Αρκτον
Άλετροπόδα βλ.'Άρκτον καί Ώρίωνα
'Αμάξι τοϋ Δαβίδ βλ. "Αρκτον
'Αναποδοκάραβο βλ. "Αρκτον
Άντρόγενο βλ. Διδύμους
'Απλειά βλ. Πλειάδα
'Αποσπερίτης βλ. 'Αφροδίτην καί Σεί-
ριον

"Αστέρας βλ. 'Αφροδίτην
'Άστρο τής Αυγής βλ. Αφροδίτην
» » ήμέρας » »
» τοϋ ζευγά » »
» τής Τραμουντάνας βλ. Πολι-
κόν Αστέρα
Αυγερινός βλ. Αφροδίτην
Άχερόδρομος βλ. Ι'αλαξίαν
Βουαλέτρα βλ. Ώρίωνα
Βουδέλλια βλ. Διδύμους
Ι'αλαρτσήδες βλ. Σκορπίον
Γελάν-καρβάνης βλ. «Ζεύς»
Γελανζής βλ. 'Αφροδίτην καί «Ζεύς»
Γεμελάκια βλ. Σκορπίον
Γιάννος καί Μάρω βλ. Αφροδίτην
Δρόμος τής Παναγίας βλ. Γαλαξίαν
Έξιάστρα βλ. Πλειάδα.
Έξίαστρον βλ. Πλειάδα
Εφτά αδέρφια βλ. "Αρκτον
Έφτά Μαρίνες βλ. "Αρκτον

Έφταπάρθενος χορός »
Έφταπάρθενα κορίτσια »
Ζουνάρι τής Καλόγριας βλ. Γα/Λξίαν
Ζυγάλετρα βλ. Ζυγόν
Ζύγια βλ. »

Ζυγολάρι βλ. Διδύμους
Ζυγοφόρια » »
Ήμερινός βλ. Αφροδίτην
'Ιορδάνης βλ. Γαλαξίαν
Καραβάς βλ. Ώρίωνα
Κάραβος βλ. "Αρκτον
Κιβωτός τοϋ Νώε βλ. "Αρκτον
Κλέφτης βλ. "Αρκτον
Κλώσσα, κλωσσαριά βλ. Πλειάδα
Κουμούλια βλ. Ζυγόν
Λιτροπόδια βλ. Ώρίωνα
Μαρουδιά βλ. Αφροδίτην
Μεράστερας » »
Μεσονύχτης βλ. «Ζεύς»
Νυχτοκόπος » »
Όπλειά βλ. Πλειάδα καί Ώρίωνα
ΓΙήχες βλ. Ώρίωνα
Πιλειά βλ. Πλειάδα
Πουαλέρκα βλ. Ώρίωνα
Πούλια βλ. Πλειάδα
ΙΙοϋλι ν » »
Πυροστιά βλ. Ήνίοχον
Ράβδος τοϋ Ααρών βλ. Περσέα
Σιδεροστιά βλ. Ήνίοχον
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Σινίν τούς αρφανούς βλ. Ινόμην Βε-

Τον Κουμπάρου χ' άχερα βλ. Γαλαξία ν
Τοΰ παπά τ'άχερα βλ. Γαλαξίαν
Τραπέζι χους άρφανούς βλ. Κόμην

ρενίκης
Σκορπιώνας βλ. Σκορπίον
Στάνη βλ. Τοξότη ν
Συμπεθεριό βλ. Άρκτον
Σωρός βλ. Γαλαξίαν
Ταχινός βλ. Άφροδίτην
Τερεζή βλ. Πλειάδα

Βερενίκης
'Γριώνι βλ. "Αρκτον
Τσιράκι βλ. "Αρκτον.
Φωσφόρος βλ. Άφροδίτην.

κεφαλαιον δεκατον

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙΡΟΙ

Α'. 'Αστραπή, κεραυνός καί βροντή.

α) Λέξεις και έκφράσεις είκονικαΐ περί αστραπής, κεραυνού και βροντής'

π χ. άστραπόβολο, άστραπου βουλ.άει (Αίτωλ.)' πέφτουν αστροπελέκια" ό Θεός καλ-
λιγών' τ' άλογό τ', ό Θεος κυλάει τά βαρέλια τ , ό Θεός παντρεύει τόν νγιό του,
ό Προφήτης περιδιαβάζει με τό άρμα του κτλ. χερομλίζ' λέει ό γεωργός (τής
Λήμνου), όταν άκούη τό βρόντο' τ Άηλιά τ' άλογα πλ.αλοΰνε πτ' ούρανοϋ τά
καλντερίμνια και τσακμακίζνε τά πέταλα τς (Μέτραι) κτλ.

β) Δοξασίαι. Πώς γίνονται ή άστραπή καί ή βροντή; ΓΙίστις ότι ό
Θεός (ή ό Προφήτης Ηλίας) κυνηγεΐ δράκοντα ή τόν διάβολον. 'Ο διάβολος διω-
κόμενος καταφεύγει είς μεγάλα δένδρα ή εΐς τύ σώμα τής γάτας, μαζί μέ τήν
βροχήν πέφτει καμμιά φορά αίμα. Λπό τόν κρότον τής αμάξης τοΰ Θεοΰ, σάν
διατρέχη τά σύννεφα, παράγονται αί βρονταί, άπό δέ τήν προστριβήν τών πε-
τάλων τών άλογων έπάνω στις πέτρες αί άστραπαί (Κύπρ.). "Αλλαι έξηγήσεις :
Π.χ. εις τήν "Ηπειρον (Λοζέτσι) πιστεύουν, ότι «ό Θεός βλέπει τόν Πειρασμό στή
γής και ρίχνει τ άστραπόβολο όχ τόν ουρανό νά τόν βαρέα)] κι ό διάβολος, άμα
άκούη τό κριτσίάνισμα, φοβάται και παγαίν μέσα στή γής σαράντα όργυιές' και
τ άστραπόβολο πααίν σαράντα μιά και βρίσκει τό διάβολο και τόν βαρεί στό
κεφάλ' και τόν σκοτών'».—Ή άστραπή κυνηγάει τά φίδια. «Τό φίδι άμα σκο-
τωθή άπό αστροπελέκι, μένει μόνον τό δέρμα του, τό πκάμσό τ, τύ οποίον χρη-
σιμεύει ώς άλεξίφοβον» (Μέτραι).—Ό φλοιός καί τό ξύλον κεραυνοβλήτου δέν-
δρου θεραπεύουν τήν έπιληψίαν κτλ.
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γ) Λεισιάαί/ίονες συνήθειαι. προς άποτροπήν τοϋ κεραυνού. Π.χ. διώχνουν
τί)ν γάτα κα1 τόν σκύλο άπό τό σπίτι, ρίχνουν άξίνες καί σιδηρά σκεύη έξω,
καρφώνουν έπάνω άπό τήν πόρτα τοϋ σπιτιοΰ (ή στά κατάρτια τών καραβιών)
τό ρύγχος ή τήν σιαγόνα χοίρου κτλ. Σβήνουν κάθε φωτιά, όταν άστράφτη (Θά-
σος, Λέσβ.). Έν ιορςι καταιγίδος δέν κάθονται εις τό τζάκι (ή στάχτη τραυά τόν
κεραυνό, καθώς καί ό καθρέφτης, γι' αύτό τόν άναποδογυρίζουν, Λέσβ.) κτλ. Τό
πρώτο αύγό τής Μεγάλης Πέμπτης τό ρίχνουν έξω άπό τό σπίτι μέ όρμή γιά
νά διασκορπιστή τό κακό (Μέτραι) ή άνάβουν τό κερί τού Επιταφίου (Πάρος,
Κορώνη).

δ) Τί είναι τό Αστροπελέκι ; Ποίαν μορφήν καί ποίας θαυμασίας ιδιότη-
τας έχει, όταν εύρεθή ; Χρήσις αύτοϋ εις άσθενείας κλπ. (Φυλακτό, μέσον κατά
τής βασκανίας, κατά τοϋ κεραυνού κτλ.) «Στά Λύχνα (τής Λήμνου), στά 1935
πού έπεσε κεραυνός, ψάχνανε νά βροϋν τήν πέτρα' πέφτει πέτρα, μά χώνεται βα-
θιά μέσα στή γής καί σέ σαράντα μέρες άνεβσ.ίνει. Άμα τή βρής, ξέρεις τί
καλό είναι ; μ' αύτήν μπορείς νά καταλαβαίνης τόν καιρό» (Λήμν.).

ε) Παροιμίαι σχετικαί μέ τήν άστραπήν καί τήν βροντήν. Π. χ. "Ολ' οί
μήνες νά βροντάνε κι ύ Γεννάρης νά σωπαίνη (Μέτραι). Γενναριοϋ βροντές, χιο-
νιού δουλειές (Κρήτη). "Αστραψε στο Ζάλογγο; βάλε μέσα τ άλογο! (Ήπειρ.).

Β'. Σύννεφα, βροχή, ομίχλη, πάχνη, χιών, χάλαζα.

α) Λέξεις καί έκφράσεις περί αυτών.

Είναι συνοχή ή κλεισμένος δ καιρός, δηλ. ό ορίζων είναι σκεπασμένος άπό
σύννεφα (Κυνουρ). Βροχή άπαλή, άπλή, σιγανή, δυνατή, χατιρική : τό 'να τό βόδι
βρέχεται, τ' ά/./.ο δέ βρέχεται (άν καί είναι καί τά δυό ζεμένα (Λήμν.)' νερό θε-
οτικό ή θεϊκό, θεοπύντι· τό ρίχνει μέ τ' άσκί, μέ τό κόσκινο· κατουρλόκαιρος,
κατουρλονοτιά γαϊδουροπνίχτης, ό άνατολικός στό Λασήθι: «βγάζει πολύ νερό καί
πνίγει τούς γαϊδάρους πού βοσκούνται στ άόρι». Σύγνεφα, νέφαλα, νεροκάπονα
κτλ. 'Αμίχλη, μούχλα, αντάρα, δεϊσα, κατσιφάρα, ή ομίχλη (Μάνη, Πυλία), κατα-
χνιά κτλ. δροσιά, πάχνη, τσάχνη, κράϊ κτλ. Σταυρωτό, έν Κρήτη, άμολόγητο έν
Κύπρφ, Κρήτη, ή χάλαζα. Δρόλαπας, τό νερόχιονο (Καλάβρυτα). Στούπα, στου-
πίζει — πέφτουν νιφάδες κτλ.

β) Δοξασίαι περί βροχής, όμίχλης, χαλάζης κτλ.

Πώς γίνεται ή βροχή; Πέφτει άπό τις τρύπες τοϋ ουρανού; ή ό θεός
δερμονίζ" τή βροχή; Πρβλ. τάς φράσεις: τό ρίχνει μέ τό κόσκινο, μέ τό δρε-
μόνι, με τ άσκί κτλ. Πώς γίνεται ή ομίχλη, ή πάχνη;
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γ) Τρόποι πρός πρόκλησιν βροχής :

Λιτανεία στον άη-Λιά. Εις τήν Λέσβον π.χ. πηγαίνουν και τέοσερεις ώρες
δρόμο. Είς το Βογατσικόν «εμβαπτίζουν μίαν εικόνα μέσα στό νερό ρυακίου ή
ποταμού καί τήν αφήνουν εκεί έως οτου βρέξη». Ιίερπερούνα, κατακλυσμοί.
Περιγραφή τών συνηθειών τούτων. Βλ. κεφάλ. Ζ' Μαγεία.

δ) Τρόποι πρός χατάπαυσιν τής βροχής ή τής χαλάζης:

Ή πυροστιά ανάποδα, τό αυγό τής Πασχαλιάς έξω στήν αυλή τοϋ σπιτιού.
Άλλαι μαγικαΐ πράξεις' π.χ. αν ό πρωτότοκος φάγη τρεις κόκκους χαλάζης, τότε
ή σταματά έντελώς ή μεταβάλλεται σέ νεροχάλαζο (Βογατσικόν).

Γ. ΤI ρ ι ς .

α) Δημώδεις όνομααίαι τής "Ιριδος. II. χ. Ιό£α, τό δοξάρι ή τό ζουνάρι
τής καλογριάς, τό ζουνάρι τής Παναγίας, Κεραζώνη, Κεραζοϋ, Κερασελένη, τον
Θεοϋ τό χέρι, ιινεμοδόχος (Τήνος), τό Γνριν (Σουρμένα) κτλ. "Εστησεν καμά-
ρα ν (Κΰπρ.), έρριξε δόξα (Εύβοια).

β) Δοξασίαι καί παραδόσεις σχετιχαί μέ τήν ΊΙριν.

ΓΙ .χ. Ή Δόξα κατεβαίν' ατή θάλασσα καί πίν νερό (Μέτραι). "Οποιος
άδρασκελίσ' τό ζουνάρι τής Παναγίας ή περάση άποκάτω, äv είναι άγόρι, γίνεται
κορίτσι χι αν είναι κορίτσι, γίνεται άγόρι (Μέτραι). "Οποιος τό δείχνει μέ τό
δάχτυλο παθαίνει. "Αν κανείς εΰρη κωνσταντινάτο εϊς τήν βάσιν τής "Ιριδος, δηλ.
εις τό μέρος, όπου στηρίζεται ή μία άκρα τοϋ τόξου, θά έχη εύτυχίαν κτλ.

γ) Παροιμίαι σχετιχαί μέ τ} Ούράνιον τόξον.

Π. χ. "Οποιος δη τήν Κεραζώζα \ και δέν τήνε χαίριτήξη \ μαϋρον όψιν να
πατήση, | μαϋρο πόνε μα νά βγάλη \ άπό κάτω στή βιχάλη (Κρήτη). Ή κερά Σε-
λ έ ν η I κάθεται και πλένει \ τοϋ Χρίστου τή ζώνη \ καί τ ι/ σιδερώνει (Ρεΐσδερε).

δ) Προγνωστικά άπό τά χρώματα τής "Ιριδος: Π.χ. (ίμα είναι τό κόκ-
κινο πιό πολύ, θά ε χ' κρασά πολλά κείνη τή χρονιά' α μα είναι τό κίτρινο πιο
πολύ, θά εχ λάδι' άμα είναι τό πράσινο, θά είναι τά σπαρτά, τά γεννήματα πιό
πολλά (Λήμνος, Κρήτη).

Δ'. "Ανεμοι.

α) 'Ονόματα άνέμων καί φράσεις περί αυτών :

1. Οί οκτώ κυριώτεροι άνεμοι: Βοριάς, Νότος, 'Ανατολικός ή Λεβάντες,
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Ποννέντες, Γραίγος (ό ΒΑ), Μαΐστρος (ό ΒΔ), Σιρόκος (ό ΝΑ), Γαρμπής (ό
ΝΔ). Ποία τά ονόματα των κατά τόπους ;

2. Τοπικοί άνεμοι : Μπάτης, Κατεβατός, Μέγας, Θρακιάς, Βαρδάρης, Προ-
βέντα, 'Απόγειο, Μπουκαδούρα κτλ.

3. Μουγκρίζει δ βοριάς, σφυρίζ" ή νοτιά, βογκάει, οηκώϋηκε, έπεοε δ
αγέρας κτλ.

β) Προσωποποίησις τών άνεμων. Δοξασίαι καί παραδόσεις περι αυτών.

1. Ποιος έξαποστέλλει τούς άνεμους; Οΐ Κύπριοι χωρικοί, όταν λικμίζουν
τά σιτηρά στό αλώνι, επικαλούνται τόν προφήτην Ήλίαν : Στείλε, 'Αηλ.ία μου,
τό»· άνεμϋ σον τζαί νά αού άψω έναν τζερίν.

2. Πώς φαντάζεται ό λαός τόν Βοριά καί τήν Νοτιά ; Ποία ή έπίδρα-
σίς των; π.χ.: Ό Νότος φέρνει τό νερό κι ό κυρ Βοριάς τό χιόνι, κι ό σκύλος
Άνετολικός τό σταυρωτό χαλάζι (Κρήτη).

3. Παλάτια τών άνεμων. Μάννα με δώδεκα παιδιά, θηλυκά και σερνικά-

4. Πάλη τών άνεμων άναμεταξύ των, προπαντός τήν παραμονήν τών Θεο-
φανείων.Ό υπερισχύων κατ1 αυτήν θά πνέη διαρκώς καθ' δλον τόν χρόνον. Ούτω
«τί/ν παραμονή τών Φωτώνε παλεύουνε εβδομήντα δύο καιροί μεταξύ τους και
τηράμε ποιός θά γεννηθή και ποιος θά βαφτιστή. 'Εκείνος πού θά βαφτιστή τήν
ώρα που βουλάνε τύ σταυρό στό λ.εβέτι, εκείνος θά φυσάη ούλο τό χρόνο» (Πυλία).
Ό Καιρός δέρνεται, το πήρε ό Βοριάς, καταπύνεσεν (= νίκησε) ό Βοριάς, èβα-
φτίστηκαν τά νερά καί ήσυχάσανε οί καιροί (Ινναχώριον) κτλ. Πίστις ότι τότε
πολεμούν τά βασίλεια ...

γ)'Επίτιμησις άνέμων καί μέσα πρός κατευνασμόν αυτών: ΓΙ.χ. ε'ις
τήν Λέσβον «καρφώνουνε τις άνεμοι' βάζουνε ένα παννι μέσ σέ μιάν τρύπα :
φράζουνε τήν τρύπα, νά 'ποϋμε τής Νοτιάς. Βάζουνε καί τρία μεγάλα καρφιά,
οποϋνε κ' ένα κ' μάρ νερό καί λένε: όπως έσπασε τό κ μάρ' έτσ νά σ.τάσ' κι
άγέρας. Καί σταματά αγέρας. "Αμα πάλι θέλνε νά πάρη αγέρας, βγάζ'νε τά βρα-
κιά τους καί τά τινάζ'νε».

δ) Παραδόσεις, παροιμίαι, τραγούδια, δίστιχα, παραμύθια σχετικά μέ
τούς άνέμους. Π.χ. Στσυί τριάντα Άηαντριάς, | Αντρειεύεται ό Βοριάς.

Ε'. Καταιγίς.

α) 'Ονόματα καί φράσεις. Χάση, ξυλοχάλαση, πλησμονή, ριπή, χαλασμός
κόσμου, ή συντέλεια τοϋ κόσμου, κατακλυσμός, άνταπόδοση- θυμός θεϊκός (Νάξ.),
σνγκλυσις, συνεπαρσά (Κρήτη), καταποντισμός.
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β) Δοξασίαι καΐ παραστάσεις περι γενέσεως τής καταιγίδος. ΓΙάλη άνε-
μων ή στοιχειών, θρήνος Νεράιδας ή Γοργόνας κλπ:

Τ'. 'Ανεμοστρόβιλος.

α) Ονόματα και φράσεις. 'Λνεμοοτρόφιλας, άνεμορούφονλας, άνεμοξονριά,
άνεμογαζοϋ, άνεμική κτλ. ΣκώιΤκε ένας άνεμοστρόφος ! (Μέτραι).

β) Δοξασίαι καΐ παραδόσεις περι άνεμοστροβίλον. Κατά τινας μέσα στόν
άνεμοστρόβιλον χορεΰουν Νεράιδες και οποίον ιδούν, τον παίρνουν" κατ' άλλους
περνά ό άφέντης τών δαιμόνων. Ή κατάρα πιάνει έκφωνουμένη τήν ώρα πού
περνά ανεμοστρόβιλος.

γ) Τρόποι πρός άποτροπήν τοϋ κακοϋ. Έπωδαι και εξορκισμοί κατά τού
άνεμοστροβίλου : Πέφτουν καταγής τάπίστομα λέγοντες: «Καλομοίρες» ή «"Ωρα
καλή! "Ωρα καλή», ή «πάτε καλά, πάτε καλά...». "Αλλοι ρίχνουν αλάτι ή Εξορ-
κίζουν μέ τόν άπήγανο, μέ μαυρομάνικο μαχαίρι κλπ. Κατά τούς Λεσβίους χωρι-
κούς (Τελώνια) «άμα δής τόν άνεμοστρόβιλα, νά πέσης κάτω, νά χώσης τό μα-
χαίρι σου κει που γυρίζει" ϋά δης που ()à τρέχ' αίμα" ματώνει τό ιιαχαιρι' είναι
δ Διάβολος που τόνε σκοτώνει. Κει που τόν καρφώνεις, νά βάλης κ ένα τρίχινο
βραχιόλ.ι γιά ξόρκι».

δ) Κατάραι και παροιμίαι σχετικαϊ μέ τόν άνεμοστρόβιλον π.χ. νά σ

άκούσω άνεμορρούφονλον κτλ.

Ζ'. Σίφουνας.

α) Δοξασίαι περι αύτοϋ. Α'ιτία: ό διάβολος ή οί Νεράιδες και μάλιστα
ή Λάμια τοϋ πελάγου. Κατά τινας τά σύννεφα κατεβαίνουν στή θάλασσα νά
πάρουν νερό και πάλιν ανεβαίνουν. Π.χ. «Σούφνας σηκώνεται ξαφνικά■ είναι που
τ ράνουν τά σύννεφα νερό. Πέφτει και σε λίμνες· τραυάει μα&ρακέλλια, τά σηκιό-
νει ψηλά και τά ρίχνει. Βρέχει ψάρια και μα\Ίρακέλλια (Λέσβος).

β) Μέσα άποτροπής. Πυροβολισμοί, εξορκισμοί κλπ. «Τόν κόβουν με άη-
τειά. Τήν ξέρουν οί θαλασσινοί: κάνουν ένα κύκλο και μέσα σταυρό και μπή-
γουν μαυρομάνικο μαχαίρι και λέν : 'Αρχή ένα ι ό Λόγος και ό Λόγος έναι τοϋ
Θεοϋ» (Φυσίνη Λήμνου).

Η'. Τελώνια.

α) Τί πιατενονν διά τά φλόγια πού παρουσιάζονται εν ώρςι τρικυμίας
είς τά άκρα τών ιστίων ή είς τάς κεραίας τών πλοίων ή στις αντένες τοϋ μύλου ;
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Ποιοι οι κίνδυνοι άπό τά τελώνια; Π.χ. «τά τελώνια αυτά ρίναι τά μούλικα
που τά ρίχνουνε ατή θάλασσα οί μαννάδες τους. Αυτά γίνονται τελώνια καί τ
άστροπελέκι τά κυνηγάει γιά νά τά κάψη' έτσι μπορεί νά κάψη και τό καΐκι»
(Μεθώνη).

β) Τί κάμνουν οί ναυτικοί, διά νά άπαλλαγοϋν άπό τήν παρουσίαν
των; (Θυμιάματα, εξορκισμοί, πυροβολισμοί, κρότοι διάφοροι, φωναί κτλ·)·

11Ρ0ΓΝΩΣΤΙΚΑ TOT ΚΑΙΡΟΙ"

α) Άπό τάς φωνάς καί τάς κινήσεις τών ζώων. (Γάτα, σκύλος, πετεινός"
βόδια, άλογα, πρόβατα, σπουργίτια, κοράκια, κάργες, κοΰκκος, κουκουβάγια,
γλάροι, πάπιες, γερανοί, τσακάλια, φίδια, σκουλήκια, βρουχαλήθρα). Π.χ. "Οταν
ή γάτα λούζεται, όταν κάθεται με τήν πλάτη γυρισμένη στή φωτιά, όταν κάνη
πήδους, είναι σημάδια γιά τόν καιρό"Οταν οί κοράκοι είναι ένας ένας καί φωνά-
ζουνε, βάνει άέρα' όταν είναι πολλοί μαζί καί τσιμπιούνται, τότε βρέχει (Κρήτη).
"Οτινα βήχοννε τά βοΰγια στό στάβλο, τοτεσά κάνει χιονιά" κι άκόμα, δτινα καμ-
πανοπηδοννε (— κάνουν σάλτους) στό δρόμο άπούρχοννται άπου τύ χωράφι, κάνει
χιονιά (Κρήτη). Καί οί καβούροι, άμα είναι νά γαλάσ ό καιρός, νά βρέξη, βγαί-
νουν άπ' τό ργιάκ' καί πάν ψηλά. Τό ίδιου κ' οί βαθρακοί φέγιν' άπ' τά ργιά-
κια καί πάν α' άπάν' (Λήμν.). Κόρακας στόν ουρανό ; γιά αγέρας γιά νερό (Λέσβ.).

β) Άπό τήν έξέτααιν τών σπλάγχνων τον χοίρου, τής ωμοπλάτης τοΰ
άρνιοϋ, τοϋ καραβιού τής ό'ρνι&ας κτλ. Π.χ. ή σπλήνα τοϋ γουρτζελιοΰ (χοί-
ρου), άμα έναι στενή, έν ού χ μιόνας περασμένους" άμα έναι πλατειά, έναι άπέ-
ραστους ου χ'μώνας (Λήμν.).

γ) Άπό τήν παρατήρηαιν τών δένδρων καί τών φυτών. "Αμα τά έλατα
έχουν πολλά ρέτσια (= ΐούλους), θά κάμη βαρύ χειμώνα (Αίτωλ.). "Αν τό φθι-
νόπωρο τά φύλλα άρχίσουν νά πέφτουν άπό πάνω,θά γίνη βαρύς χειμώνας, άν
άπό κάτω, μέτριος (Θράκη). Επίσης άπό τήν άνθησιν ώρισμένων φυτών συνά-
γονται προγνωστικά. «Τόν άσπόρδολα νά παρατηρήσς είναι τό πρώτο δείγμα
ατό ρετσπέρ- άμα είναι δασόκομπος (δηλ. εχη καρπό πολύ) είναι καλοχρονιά»
(Λήμνος). Ποΐαι αΐ παρατηρήσεις άλλού;

δ) Άπό τήν παρατήρηαιν ουρανίων φαινομένων καί τοϋ όρίξοντος.

(Σημάδια τ' ουρανού).

1. "Ηλιος. Τό χειμώνα, όταν, βασιλεύοντα ό ήλιος, πάη μπροστά σύννεφο
λέν : ό ήλιος πάει κλαμένος καί θά χουμε βροχή ('Αράχοβα), κατ' άλλους θά



ΖΗΤ! ίιίΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΐ6ΐ

βγάλη βοριά. Πρβλ. τα καθίσματα τον ήλιου (Μύκον.) = δμίχλη κατά τήν δύ-
αιν τοϋ ήλιου σχηματιζόμενη, προμήνυμα άνεμου μετά βροχής. Κόκκινη δύση,
νοτιά θά έχουμε αύριο. "Οταν ό ήλιος καίη πολύ, δ;αν δ ήλιος εχη αλώνι κτλ.
Τοϋ 'ήλιον κύκλος, Άνεμος, τοϋ φεγγαριού, χειμώνας (Λέσβος).

2. Σελήνη. "Αμα το φεγγάρι εχη αλώνι, ή ί)ά βρέξ}], ή πολύς άέρας ϋά
πάρη (Χίος). Τό νιο φεγγάρι αμα είναι δίπλα, είναι άνεμώδικο (= θά βγάλη
άέρα, Σέριφος). 11 ιια είναι γυρισμένο στό βοριά, θά έχουμε ξηρασία, αμα στό
νότο, καιρό βροχερό (Αιτωλία). Σελήνη κάθετος προμηνύει γαλήνην, δριζοντία
τρικυμίαν. Παροιμία: 'Αλόρτο φεγγάρι, δίπλα γεμιτζής, δίπλα φεγγάρι, άλύρτος
γεμιτζής (Βιθυνία).

3. 'Αστέρες. Ταστρα ίίμα τρεμοοβήνουν, ϋά εχουμε άνεμο,"Οταν είναι θολά,
ϋά εχουμε βροχή.

4. *Ιρις. Άπό τόν χρόνον τής εμφανίσεως και άπό το ύπερισχϋον χρώμα' π.χ.

Joi« είδες το πρωί;

Στό λιμάνι τό βραδύ.

Αόξα είδες τό βραδύ ;

Σταύρω τα νά περπατη.

«Τό κίτρινο äv είναι πολύ, ϋά είναι τά σπαρτά καλά, τό κόκκινο τό κρασί, τό
πράσινο τό λάδι (Κρήτη).

5. Νέφωσις. Σύννεφο στήν κορυφή ώρισμένου βουνού ενός τόπου, προμη-
νύει βροχήν ή πάχνην. II χ. Σύννεφα στοϋ Λάλα, ίρχ,ετ ή βροχή πιλάλα (Καλά-
μαι). νΑσπρη συννεφιά (άσπρα σύννεφα στόν ουρανό) άε'ρα καί κρύο. Γλέ.π'ς αρ-
νιά (κάτι μικρά συννεφάκια, πυκνά σάν τ' άρνιά) στόν ουρανό ; ή άέρας ή νερό
(Λήμνος).

6. "Αλλα φαινόμενα. Π.χ. "Εβρεξε καί δέν έβρύντησε; πάλε καινούργιος
νότος (Καστελλόριζον). "Αν βροντήσ καί δέ βορίσ | καλοκαίρι ϋά μυρίσ (Κύζι-
κος). Τό βουνό βοιζ' και σέ λίγο ϋά χουμε αγέρα πολύν (Περίστασις). "Αν στήν
αυλή τοϋ σπιτιού βγή φίδι, αυτό σημαίνει ίίτι τήν άλλη μέρα ϋά βρέξη (Θεσσ.).

ε) Άπό τήν κατάστασιν τοϋ καιροϋ κα·θ' ώρισμένας ήμέρας τοϋ έτους.

1. Τού Αγίου Βασιλείου. ΓΙ.χ. «"Αμα είνι τ"Αη βασιλειοϋ καλουκιριά,
λιάζ' ή αρκούδα τον πιδί τς, λέμι' γι' αύτήνον ϋά νά χουμε σαράντα μέρις κα-
κονκιριά» (Αιτωλία).

2. Τών Φώτων. Πρβλ. Χαρά στά Φώτα τά στεγνά \ καί τις Λαμπρές
βρεμένες, | ϋά φαν οί χήρες κι όρφανές | κ' οί κακοπαντρεμένες (Λήμνος).
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3. Τής 'Υπαπαντής (2 Φεβρ.). Ό καιρός τής Υπαπαντής βαστάει σα-
ράντα μέρες.

4. Τής 24ης Φεβρουαρίου. "Αν τήν ήμέραν αυτήν φυσάη νοτιά, θά'χη
40 μέρες καλωσΰνη (Πόντ.).

5. Τής 3ης Μαρτίου. Άμα βρέξη τήν ήμερα αυτή, θά βρέχη όλον τόν
Μάρτη κι ό Αύγουστος θά είναι βροχερός. Πρβλ. άφού βρέχετ' ό σανός, θά
βραχη και ή σταφίδα (Ζάκυνθος).

6. Κυριακή τών Απόκρεω ν. *Αν κάνη ήλιο και λιαστή ή άρκούδα, ϋά
κάνη ήλιο δλο τό χρόνο (Αρκαδία).

7. Τοϋ Ευαγγελισμού.

8. Τής Αναλήψεως.

9. Τού Προφήτου "Ηλία.

10. Τής 1ης Αυγούστου.

11. Τής 14ης Σεπτεμβρίου.

12. Τού "Αγίου Φιλίππου.

13. Νοεμβρίου 17 και 18. Τ' άη Πλάτανου (=άγ. Πλάτωνος)' τότε ή
Πούλια άντικρνζεται με τόν "Ηλιο κ όπως κάνει τ "Αη Πλάτανου θά κάνη 40
μέρες υστέρα (Α1τωλ.).*.<4ν ή Πούλια άνατείλη με σύννεφα, τό έτος ϋά είναι δυσ-
τυχισμένο (Χίος).

Άπό τήν παρατήρησιν τής θαλάσσης. "Αν ή θάλασσα βγάζη φύκια,
φουρτούνα θά κάν (Αέσβ ). "Οταν βογίζ' ή θάλασσα, έχ κακωσύν (Λήμνος).

ζ) Άπό τήν παρατήρησιν τής φωτιάς καΐ τοϋ καπνοϋ.

"Οταν γυρίζη ό καπνός μέσα ατό σπίτι, θ* άλλάξη ό καιρός (Λέσβ.,"Ηπειρ.).
"Οταν ή φοηιά κ' ή πυρουστιά βγάζη σπίθες, θά κάνη βαρυχειμοννιά (Λέσβος).
"Οταν σβήνουνε τ' αναμμένα κάρβουνα χωρίς αίτια, θά χιονίοη (Λασήθι).

η) Παροιμίαι αχετικαϊ μέ τόν καιρό. 11.χ. "Ασπρη άρχιμενιά, μαύρος μή-
νας I μαύρη άρχιμενιά, άσπρος μήνας (Κρήτη).

Τήν Πέφτη πέφτει ό καιρός, Παρασκευή βιδιάζει
και τό Σαββατοκύριακο άρχίζει και αλλάζει.
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κεφλλαιον ενδεκατον

ΔΗΜΩΔΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ*
Α'. Γενικά.

Λέξεις καί φράσεις σχετικαί μέ τήν ϊατρικήν τοΰ λαοΰ. Φράσεις
δηλωτικαί παθήσεων ή νόσων. Π.χ. επκιασσέμ με ή θέρμη (Κύπρος). Ή κοιλιά
κρατεί με— πάσχω διάρροιαν (ΙΙόντ.). "Εσπασεν ή χολή τον, έχυσε τή χρνοή
κτλ. "Εππεσε τ άφφάλι του κ1 είναι άρρωστος, υπονοουμένων έμετοΰ και διαρ-
ροίας (Κΰπρ.). "Ελαβεν ή ερριξε ψνχάδι, έδείχτην του δ άγιος, όταν ή έπιληψία
έκδηλωθή κατά τινα πανήγυριν άγίου, εις ου τήν χάριν προστρέχουν οί επιλη-
πτικοί. Φτεροπετά εναν πράμα έασω του, έπί ταχυκαρδίας (Κΰπρ.). "Εχει άμμα-
τοπόνησιν ή άμματόπονον, έπί δφθαλμίας (Κΰπρ.). Ό άρρωστος «πάει στο κα-
λντερον» ή «πάει χείρου χειρόττερα» (Κύ^.)"Εχει πολλούς που γιατροπορει'κον-
ται μόνοι τονς, κάμνουν δικήν τονς γιατρικήν (Κόπρος).

Β'. "Ασθένειαι.
α) Όνομασίαι τών νόσων. Συνώνυμα.

Παράγοντες δίδοντες τήν δνομασίαν εϊς τήν νόσον:

1. Τό κΰριον σύμπτωμα τής νόσου. Π.χ. πετεινόβηχας ή κορακόβη-
χας ό κοκκΰτης, θέρμη, βράστη, πνρεξη, ριό, κομμάρα κτλ. ή έλονοσία (Κΰπρ.),
άνέγκαση τό βρογχικόν άσθμα, χτικιό ή φθίσις κτλ.

2. Ή θέσις όπου εδράζεται ή νόσος. Π.χ. ό μαουλάς ή οι μαγουλή-
θρες (παρωτίτις), ό πονόματος (όφθαλμία), ό πονόδοντος, τά λαιμά, ο πλευριτης,
ή οτέρα κτλ.

3. Ή αίτία (πραγματική ή υποθετική καί δεισιδαίμων), εις τήν οποίαν

* Είς τήν κατάταξιν τής ύλης ελήφθησαν υπ' δψιν τά εξής άρθρα καί πραγματείαι :

1. Κοΰζη Άρ. Ιατρική Δημώδης, έν Μεγ. 'Ελλ. Έγκυκλ τ 12, σελ. 820. Τοΰ αύτού άρθρα :

Ίατροσόφιον καί Κομπογιαννίτης αϋτ. σ. 828 καί τ. 14. σ. 729.

2. Κνριαξή Ν. Δημώδης Κυπριακή ιατρική (Κυπριακά Χρονικά, έτ. Δ', 1926, σελ. 1-185,244-7.

3. Κνριαχίδου Στ. Αί άσθένειαι εις τάς παραδόσεις, περιοδ. Κλινική, ετ. Α', 1925-26, σελ.

35, 69, 110, 139, 164, 199, 273.

4. Χρυαάν&η Κ. Οί ονομασίες τών νόσων κατά τούς Κυπρίους (Κυπριακ. Σπουδαί, τ. Ζ',

Λευκωσία 1945.

5. Χρυσάν&η Κ. Τά αίτια τών νόσων κατά τούς Κυπρίους (Κυπρ. Σπουδαί, τ. Η'), Λευκωσία 1946.

6. Χρυσάνθη Κ. Θηριακά τής Κύπρου (Κυπρ. Σπουδαί, τ. Δ'), Λευκωσία 1912.
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αποδίδεται ή νόσος. Π.χ. ό σεληνιασμός ή τό αγέρι (ή επιληψία), ό φόβος
(ό ίκτερος), τό άναοκέλισμα (ή ατροφία και καχεξία τών παιδιών, αποδιδομένη
είς διασκελισμόν τοϋ παιδιού ή τών ρούχων του άπό άνθρωπον), τό άερύπιασμα κτλ.

4. Ή τάσις ευφημισμού ή κολακευτικού κατονομασμού. Π. χ. τό
γλυκύ (ή έπιληψία), τό καλό σπειρί ή τό καλαγκάθι (ό άνθραξ), ή γλυκιασμένη
ή ή άμολόητη (ή ευλογία), ή βασιλική άρρώσκεια (ή φθίσις έν Κύπρφ).

5. Ή άρχαία ή σύγχρονος επιστημονική ονοματολογία (ελληνική
ή ξένη, ορθώς ή έσφαλμένως έκπεφρασμένη), ώς διφτερίτης, μελιγγίτης, κοκκύ-
της, τύφος, λώβα, λυσεντερια, γρίππη, σκαρλατίνα, ΐμφλονέντζα, πούντα κτλ.

β) Φύοις τών νόσων κατά τάς Αντιλήψεις τον λαοϋ. "Εν παράδειγμα :
«Τό πυρό (ερυσίπελας) είναι ζωντανό πράμα και περνάει μόνο μέ τή φωτιά. "Αν
τύχτ) νά 'χη κάνεις θηλυκό πυρά, τότε ξαναβγαίνει. Μέ τήν παραμικρί/ άφορμή,
νά σου καί παρουσιάζεται. Τό σερνικό πνρό, άμα τό σταύρωσης δυό-τρεΤς φορές,
δέν ξαναβγαίνει (Μεθώνη). Ποΐαι άντιλήψεις έπικρατούν διά τήν φύσιν άλλων
τινών άσθενειών ;

γ) Αίτια, εις τήν όποίαν άποδίδεται ή άσθένεια.

1. 'Υπερφυσική ή άστρική αιτία: Θέλημα ή τιμωρία Θεού ή δοκιμα-
σία, τιμωρία άγίου, διαβολική ένέργεια ή δαιμονική πείραξη (νεράιδες, ξωτικά
κλπ.), κακός άέρας, μάγια, βασκανία, καιρικαι ή άστρικαί επιδράσεις ή άλλη τις
υπερφυσική αιτία" π.χ. ή έπιληψία άποδίδεται εϊς έπίδρασιν τής σελήνης (σελη-
νι«<τμός) ή είς. δαιμονικήν πείραξιν. Καί αύτοί οί σπασμοί, άπό τούς όποιους
προσβάλλονται ένεκα πυρετικής κινήσεως πολλάκις τά βρέφη, έκλαμβάνονται ώς
προσβολαί έπιληψίας, οί δέ Κύπριοι χωρικοί πιστεύουν ότι τούτο συμβαίνει,
διότι «πουκάτω 'πο!> τύ μαξιλάρι τοϋ μωρού εις τό έδαφος υπάρχουν κάρβουνα
άναμμένα, τά όποια πρέπει, άφοϋ σκάψουν γρήγορα, νά ευρουν καί νά σβήσουν,
διά νά οβήση ή άσθένεια καί άπαλλαγή τό παιδί». Ποΐαι αί σχετικαί αντιλήψεις
άλλού; Προσωποποιΐα έπιδημικών νόσων" π.χ. Πανούκλα, Χολέρα κτλ. Αί σχε-
τικαί παραδόσεις.

2. Φυσική αιτία: Κρυολόγημα, πολύ ή χαλασμένο φαγητόν, κακός αερι-
σμός καί γενικώς άνθυγιεινή κατοικία κ.τ.τ. Βλάβη σωματική (πραγματική ή άνύ-
παρκτος), διαταραχή τών χυμών τοϋ σώματος (π.χ. χολύσκασμα), είσοδος βλαβε-
ράς ούσίας ή βλαβερού ζωυφίου εις τό σώμα, σκουλήκι κτλ. Π.χ. Ή όδονταλ-
γία άποδίδεται εις σκουλήκι. Ή φαγούρα τών οφθαλμών άποδίδεται εις κονίδες,
ήτοι αύγά ψείρας, τά όποια άναπτύσσονται όταν, άφού νιφθούν, δέν σκουπίζουν
άμέσως τούς οφθαλμούς των (Κύπρ ). Λιά τόν πόνον τής κοιλιάς (στρόφον, εί-
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λεόν) λέγουν, πώς έπήρε τ άντερο βόρτα (Κάρπ.). "Εμετός μέ πόνους ή διάρ-
ροιαν αποδίδεται εις πτώσιν τοϋ όμφαλοϋ. Κακοχυμία τοϋ αίματος. Π.χ. οί κα-
λογέρ' είναι τοϋ αίμάτ (Τήνος). Πόνος τής κοιλίας ή χαί πυρετός ήμπορεΐ νά
προέλθη, δν φάγη κανείς χρυσόμηλα (ήτοι βερύκοκκα) είτε καί πεπόνι καί πίη
αμέσως νερόν, διότι κατά τούς Κυπρίους «μέσα ατά χρυσόμηλα κάθεται διπλο-
πόδι ή θέρμη με τά ροΰχα της». Τό ίδιον δν φάγη κανείς κατά τύχην μυρμή-
κια. Κατά τούς Κυπρίους χωρικούς «μικρόν έντομον, γνωστόν ώς αψαλάγγι,
είναι φορεύ; τών μικροβίων τοϋ άνθρακος, τά όποϊα παραλαμβάνει άπό τά πρό-
βατα, παθόντα εξ άνθρακος, καί εμβολιάζει τόν άνθρωπον». Κατά τούς Καρπα-
θίους κάποιο ερπετόν «άνετρέχει εις τό σώμα τοϋ άνθρώπου ή είς τά ροΰχα
πού φορεί καί βγάλλει τ1 άνέδραμα (= είδος εκζέματος, πού λέγεται καί άνέ-
V λ ε ι'μ μ α, διότι τό ερπετόν σε άνεγλείφει (λείχει)».

Είς ποία αϊτια άποδίδεται ή λύσσα, ή ευλογία καί άλλαι άσθένειαι ;

Γνωμικά καί παροιμίαι σχετικαί μέ τήν ύγείαν καί τάς άσθενείας. Π.χ. Τό
πολύ φαγί σπληνιάζει | και τό\ λίγο στομαχιάζει.—"άρρωστος πάντες κλάν' \ τή
γιατρού ή τσέπη χάν' (Σαράντα Έκκλ ). Σπίτι που δε βλέπει δ ήλιος τό βλέπει
ό γιατρός (πολλ.). Γεια καί πάστρα | κι ασ' τα τ άσπρα (Λακ ). «Πολλοί πίνουν
τό πρωΐ τσίπουρο, γιά νά -ψοφήση τό σκουλήκι» κτλ.

Γ'. 'Ιατροί καί ίάτραιναι. Ίατροσόφια.

α) Κοινά όνόματα : καλογιατροί, κομπογιαννΐτες ή γιατροί τοϋ Βήκου
(βουνού τοϋ Ζαγορίου), σακκουλιαραΐοι, σπασογιατροί κτλ. "Ιατροί ειδικοί είτε
ενός κλάδου της ιατρική; είτε μιας μόνον νόσου' π.χ. εν Κύπρφ ή χολιάστρα
δια τά οφθαλμικά νοσήματα, ό τζερράχης διό τά κατάγματα, τάς έξαρθρώσεις,
ό μά(γ)ος (μέ τήν Σολομωνικήν) δια τά ψυχικά νοσήματα. Καί άλλαχοϋ : λυσ-
σάρα ή λυσσαρίνα, γυναίκα πού κάμνει διάγνωσιν καί θεραπείαν τής λύσσης.

β) Τρόποι έκμα·θήσεως τής ιατρικής. Γιατροσόφια, ήτοι δημώδη ια-
τρικά βιβλία, περιέχοντα συνταγάς καί οδηγίας πρακτικών ιατρών.

γ) Μέσα καί τρόποι διαγνώσεως τής άσ·θ·ενείας.

δ) Γνώμαι καί παροιμίαι περί ιατρών: ό παθός Ον γιατρός (Κύμ.). Κάλ-
λιο τόν παθό μπέρι τό γιατρό (Αιτ.).

Ό ιατρός θεωρείται πολλαχοϋ ώς «μισός θεός». ΓΙρβλ. «ΙΙρώτα ό θεός καί
δεύτερα οί άγιοι κι δ γιατρός». (Κύπρ.). Πόσα εντρη 'πό νερό τσαί πόσ άθρώ-
ποι 'πό διατρό! (Κάρπ.). Ίο πεπερασμένον τής θεραπευτικής δυνάμεως τοϋ 'ια-
τρού δηλοΐ ή φράσις: μόνον ψυ/ήν νά βάλη έμ μπορεί ό γιατρός».
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ε) ΆμοιβαΙ λαϊκών ιατρών.

Δ'. 'Ιατρικά όργανα και εργαλεία.

'Ονόματα και χρήσις αυτών : νυστέρι, ψηφί, μήλι ή νήλι, παραγώγι, άγ-
κλυστήρι (= κλυστήριον) ή σερβιτσάλο (ΝάΕ ), σιβριταάλλιν (Δειβήσιον), δοντά-
γρα, ριζολόγος (έργαλειον, δι" ου εξάγουν τάς ρίζας τών οδόντων). Τσακμάκια
«σιδιρέλλια με πέντε νυστέρια» (δι° άφαιμάξεις). Σωτθόκνενο, τό (σωθικά-κουνε-
νός) άγγεΐον πήλινον χρησιμεϋον ως βεντούζα. Βεντούζες και άπό κέρατα βο-
διού κτλ. τουμπανόφτερο, ξανθό κτλ. Περιγραφή ή φωτογραφία αυτών.

Έκδόρια (βνζικάντια). Άπό ποίαν ΰλην γίνονται; ΓΙ.χ. «παίρνουν βυζικαν-
τόμυιγα, τήν ξηραίνουν και τήν κονιοποιούν ιήν σκόνη τήν ρίχνουν επάνω σε
ζυμάρι και έτσι γίνεται τό βυζικάντι, που είναι πολύ ερεθιστικό».

Ε'. Φάρμακα (γιατρικά, ίλιάτσια).

α) Ίαματικαϊ βοτάναι (βότανα).

1. Όνομασίαι αυτών' π.χ. καλάθρωπος ή καλανθρωπάριν ή τάτουλας
(—ό μανδραγόρας), γένεια τοϋ γέρου (— άψίνθιον τό θαμνώδες) «διά τό τε-
φρόχρουν τών φύλλων», σαρκουφάς, χόρτον τοϋ οποίου τά φύλλα επιτίθενται ε'ις
τό δέρμα και σηκο')νουν βυζικάντι (Σαμοθρ.), σκάρφη (δ έλλέβορος), φονιάς ή
φονικόχορτο (έπειδής κινάει τό αίμα, επί καθυστερήσεως εμμήνων), άναποδογένι,
σκορπιδόχορτο, ΙΤαναγιόχορτο, βάρβαρο, πεντάνευρο, γαλατίτσα, άψιθιά, γαλο-
μάννα κτλ Πώς εξηγείται κοινώς τό όνομα εκάστου; Π.χ. σκορπιδόχορτο γιατί
σκορπάει τό κακό, τόν πύνον (Μανιάκι).

2. Χρόνος και τρόπος τής συλλογής των (συνήθως συλλέγονται αυ-
ξούσης ή φθινούσης τής σελήνης, αναλόγως τής ενεργείας πού αναμένεται άπό
αύτάς. Εις τό Μανιάκι «τά βοτάνια τά μαζεύουν γυναίκες σ ο λα τά βουνά άπ'
τήν Πρωτομαγιά και κεΐθε, τ' 'ΑγιοΚωσταντίνου, τής , Ανάληψης και κάθε πίση-
μην ημέρα, νύχτα και μέ γιόμιση φεγγαριού». ΓΙωληταί βοτάνων, βοτανολόγοι
(βοτανάκηδες). Πλανόδιος βοτανολόγος άπό τά Μαζέϊκα Καλαβρύτων διελάλει εν
μέσαις Αθήναις τόν Ίούνιον 1947 τά βότανά του: λαγοκοιμηθιά γιά τό στο-
μάχι και γιά τήν πίεση, γιά τις πέτρες πολΰκομπο, γιά τά εντερικά φλουσκοννι,
γιά τά νεφρά κοκοράκι, τριβόλι γιά τούς χολολίθους, καλονιά γιά τό έκζεμα,
γιά τό ζάχαρο βατ όριζα, γιά τό σκώτι περδικάκι, γιά τι ς καθυστερήσεις άπήγανο,
άγούδουρα γιά τήν αιμορραγία, αγριάδα και τουρετς γιά τά νεφρά, γιά τό έλκος
φϋ.ι/βρο... Κάτοχοι ειδικών ή μυστικών φαρμάκων.



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 15 1

3. Θεραπευτικοί δυνάμεις τοΰ φυτοΰ : δεικνύονται ένίοτε άπό τό χρώμα
τών φύλλων ή τών άνθέων. Σχετικαί φράσεις: ή άψιφιά είναι φάρμακο, πικρό
ατά χείλη, γλυκό ατήν καρδιά.

Παραδόσεις αιτιολογικοί περί τής θεραπευτικής ιδιότητος βοτανών" π.χ.
είς τήν Κρήτην διηγούνται πώς ό άνθρωπος έμαθε, ότι τά φύλλα τοϋ ταόχου
είναι άντιδραστήριον φάρμακον κατά τής δηλητηριάσεως άπό δήγμα ερπετών,
βλέπων μέ ποίον τρόπον ένας κάβουρας κατεβρόχθιζε ενα λιακόνι (δηλ. φίδι
δηλητηριώδες.

4. Χρήσις καί σκευασία (χορηγούνται ώς κόνεις, οποί, πολτοί, άλευρα,
πτισάναι, έγχύμαια, άφεψήματα, σιρόπια, μαντζούνια, βώλοι, κηρωταί άλοιφαί,
γαργαρίσματα, ύποκαπνισμοί κλπ. Πρβλ. τήν φράσιν: αύτό (τό βότανο) δέν είναι
για πιάσιμο, είναι γι' άχνισμα (Μανιάκι).

5. 'Ιδιότητες θεραπευτικοί:

(1) Γαλακταγωγά: τό άνισον, τά σπέρματα τοΰ μαράθου. «Γιά νά κατε-
βάσουν γάλα οι γυναίκες, βράζουν γαλομάννα, ένα κλαράκι .ίου βγαίνει ανά-
μεσα στις πέτρες ψηλά και τό πίνουνε. Καθώς τό κόβουνε τό κλαράκι αυτό, βγά-
νει γάλα» (Μανιάκι).

(2) Άντιγαλακταγωγά: ή μίνθη, ό ήδύοσμος, ή καφουρά.

(3) Έμμηναγωγά: ό πήγανος, τό πολυτρίχι. «Ένα χόρτο τό λένε φονιά
ή φονικόχορτο, έπειδής κινάει τό αίμα. Τό βράζουν μέ τρία ποτήρια κρασί
καί τό πίνουνε νηστικάτα πρωί καί βράδυ, δυόμιση φεγγάρια» (Μανιάκι). Είς
τήν Κρήτην «όταν χάση ή γυναίκα τήν τάξη της, νά βρή τσή κερασιάς τή ρίζα,
νά τήν κοπανίση, νά βάλη δυό οκάδες κρασί, νά τό βράση ώστε. νά πομείνη ή
μιά καί μισή. Άπ' αύτό να παίρνη πρωί, μεσημέρι καί βράδυ» (άπό χειρόγρ.
Κρητικόν).

(4) Διαφορητικά (ίδρωτικά) : ή πόα έλελιφάσκου, τά άνθη τής φιλλύρας,
άκταίας (κουφοξυλιάς), τά σπέρματα τοΰ άνισου, τ' άη Ι'ιο>ργιοΰ τά λουλουγάτοα
(χαμομήλι).

(5) Μαλακτικά : μολόχα.

(6) Διουρητικά: Ζουμί άπό βρασμένα φύλλα πρίνου (άρκουδουπούρναρου
Αίτ.) ή αγριάδας ή άπό φούντες καλαμποκιάς (Κοτύωρα). Όμ. πολυτρίχι ή
γιαλοπλίθι.

(7) Καθαρτικά: τό ρήον (ρεβέντι), ή άλόη, τά φύλλα τής σιναμικής.

(8) Ναρκωτικά ή υπνωτικά: α! κεφαλαί τής μήκωνος, ό ύοσκύαμος.

(9) ' Α ν θ ε λ μ ι ν τ ι κ ά : τό λεβιθόχορτο (άβρότονον τό έπιθαλάσσιον), τά σπέρ-
ματα τής κολοκυνθίδος. Εις τήν Κρήτην «κοπανίζουν τον άπήγανο καί τόν δέ-
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νουν στ ο φάλι τοϋ παιδιού. 'Επίσης πίνουν το ζουμί τον όσοι μποροϋν, γιά νά
ψοφήσουν ο! λεβίθρες. Ό άπήγανος είναι φυτό μικρό, έχει φύλλα μικρά, όπως
τό βασιλικό και μυρωδιά πολύ βαρειά».

(10) Τονωτικά: τό ίνδικόν κάρυον, κίνα ή σιναμική, τα γένεια τον γέρου
(ή άψινθος) κτλ.

(11) 'Αντιπυρετικά, δροσιστικά: κριι?ανόνερο, ή πτισάνη τών αρχαίων.
'Αφέψημα άπό «γένεια τοΰ γέρου» (δηλ. άψίνθιον τό θαμνώδες), τά όποια ώς
πικρά, λαμβάνονται κάθε πρωΐ κατανήστικα έπί τινας ήμέρας (Κύπρ.). Τσινταΰρα
(κενταύρων), βοτάνη πικρά, τής όποιας τό άφέψημα έχρησιμοποιεΐτο ώς άντιπυ-
ρετικόν. Όμοίως ό άγριοβασιλικός ή βασιλικός τής γης.

(12) 'Α ντιφλογιστικά : ό φλοιός τοΰ λεμονιοΰ καί τής πατάτας επί ημι-
κρανίας" άγριοβληχοννι ώς κατάπλασμα κατά τής έντερίτιδος τών παιδιών.

(13) Παυσίπονα. «"Οταν κανείς πονή ε'ις μέρος τοΰ σώματος του, τρίβει
φύλλα βασιλικού ή κοπανίζει φύλλα ήδυόσμου καί τά θέτει ε'ις τό μέρος πού
πονεΐ (Γαλανάδες Νάξου). 'Επίσης ρακοντιά.

(14) Δηλητήρια. Ή παλαβομανιτάρα, ο χαμαλώς κλπ.

β) Σίελος και διάφορα άίλλα έκκρίματα άνθρώπων καί ζώων ή φυτών,
γάλα γυναικεΐον, δέρματα ζώων, τρίχες, όνυχες, χολή, κόπρανα άνθρώπου
ή ζώων, ούρα κττ. ροΰχον άπό έμμηνα, λατόπισσα. 'Ενέργεια αύτών καί χρήσις.

Π.χ. "Οταν μάς δαγκάση ψύλλος, κορεός, κουνούπι, σιελώνομεν συνήθως
τό μέρος, διά νά καταπαύση ή φαγούρα. Πολύ 'ιαματικός θεωρείται ό σίελος,
όταν ίδίςι προέρχεται άπό άνθρωπον νηστικόν ήτοι τό πρωΐ. Τρίχες άρκτου προ-
φυλακτικόν κατά τής ραχίτιδος. Κόπρανα κυνών κατά τής διφθερίτιδος (κονιορ-
τοποιούν τά κόπρανα καί τά έμφυσοΰν διά καλάμου εις τόν λαιμόν τοΰ πάσχον-
τος (Κύπρ.). Κόπρος αΐγός κατά τών ρευματισμών (θερμαίνουν τήν κόπρον μέ
νερό καί μεταχειρίζονται πρώτον εις άτμόλουτρον, έπειτα δέ ζεστήν τήν κόπρον
έπιθέτουν ώς κατάπλασμα έπί τοΰ πάσχοντος μέλους). Κόπρος όρνιθος χρησιμο-
ποιείται πρός θεραπείαν τοΰ καλαγκαθιοΰ. Τό γυναικεΐον γάλα ώφελεΐ εις τάς
νόσους τών ώτων, τούς δοθιήνας καί άποστήματα, άλλά πρέπει άπαραιτήτως νά
προέρχεται άπό γυναίκα, πού δέν είναι «άτσαλλη» (= δέν έχει έμμηνα) καί θη-
λάζει θήλυ βρέφος (Κύπρ.). Ούρα κατά τής όφθαλμίας, τοΰ ίκτερου κλπ. (ϊδίςι
τό κατούρημα τής κορασίδος, ή όποία δέν έσχεν άκόμη τά έμμηνα).

γ) Μέταλλα καί λίθοι.

'Ιαματική δύναμις αύτών. Π.χ. «παντζέχρι», πέτρα, άπό τήν οποίαν πί-
νουν ολίγα θρύμματα καί θεραπεύονται οί δακνόμενοι άπό φίδια, «άνεμολίθαρο»,
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λίθο; μικρός, λευκός όλως και λεΐος, τόν όποιον επιθέτουν επί αποστημάτων και
όγκων πρός θεραπείαν (Θεσπρ ), βουκινάχια, μικροί επιμήκεις χοχλίαι, χρησι-
μοποιούμενοι ώς φάρμακον κατά τοϋ λειχήνος (Νάξ.) χλπ. Τί είναι ό αίματο-
στόθης ή τό ματοστάαι, ή κρατητήρα και εις τί χρησιμοποιείται;

δ) Διάφορα παρασκευάσματα.

Φάρμακα δι' ώρισμένας νόσους: μαντζοννια. μπάλοαμα κ. τ. τ. Τρόπος
παρασκευής καί χρήσις. Παράδειγμα παρασκευής ποηικόλαδου. «//«/οί οι γ με-
ρικά νεογέννητα ποντικάκια καί τά ρίχνουν μέσα β* ίνα μπουκάλι με λάδι' τά
κρεμούν στον ήλιο 40 μέρες και κατόπι στό τζάκι. "Aua πληγωνότανε κανείς τον
βάζανε ποντικόλαδο (ιιπάλσαμο) κ ή πληγή θύμωνε» (Κυδων.). Άλλοϋ
«οταν πονέοϊ] τό αυτί, χύνουν μέσα 3-4 α νίλες ποντ ικόλαδο και θεραπεύεται».
Εις Μεραμβέλλου «όταν πιάν;j τή γυναίκα μητρόπονος. βράζει ρακί μέ τό μέλι καί
τό πίνει πολύν καιρό και περνά 6 πόνος» Εις τήν Άμοργόν «πουλιά (= άνθη)
τοϋ άγονδονρα βάζουν στό λάδι και τά δίνουν γιά γιατρικό, σάν πονούν τά πό-
δια». Εις τήν Αϊτωλίαν «βράζουν λυκόνονρλο (βοτάνην) μέ κρασί καί ξίδι, άφον
ρίξουν μέσα σκόρδο καί άλάτι καί τό βαστούν στό στόμα. "Έρχεται καί σουφρώ-
νει τό στόμα καί ψοφάει τό μικρόβιο».

"Αλλα μαντζούνια μέ λίπος χοίρου ή όρνιθος, ιιέ πρόπολι, θεριακή κτλ.
Τί είναι ή θεριακή καί πώς παρασκευάζεται;

ε) Φάρμακα τής έπιστημονικής φαρμακευτικής μέ τά κοινά όνόματά των
έν χρήσει υπό τής δημώδους 'ιατρικής :

"Αλας τής Άγγλιτέρας (ή θειική μαγνησία) ώς καθαρτικό ν, θεριακή (μείγμα
διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών, εν οΐ; καί οπίου). Καλομέλανο (ύποχλω-
ριοϋχος υδράργυρος)' καταΐφι τής θάλασσας (lichen caragheeuris) ιιολυβόνερο,
μολ.νβόσκονη, νισαντήρι (άμμωνιακόν άλας), πέτρα τής κολάσεως (νιτρικός άργυ-
ρος), πριτσιπιτό (précipité rouge), όξείδιον υδραργύρου, σκατό τοϋ διαβόλου (assa
faedita), οπός μηδικού σιλφίου λαμβανόμενος ώς φάρμακον άνθυστερικόν, άντι-
νευρικόν, σουλουμύπετρα (τό σουμπλιμέ), έξ ης παρασκευάζεται ύγρόν γαλακτό-
χρουν, καλλυντικόν τοϋ προσώπου, ό σουλουμάς' τσιγκόνερο, ελαφρόν διάλυμα
θειικού ψευδαργύρου, ψειραλοιφή (έξ υδραργύρου καί χοιρείου λίπους) κτλ.

λ'. Θεραπευτική.

α) Δοξασίαι ή δόγματα θεραπευτικής καί αί σχετικαί μέ αυτά φρά-
σεις καί παροιμίαι.
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1. Θεραπεία κατά τό δμοιον ή άνάλογον (γλωσσικώς ή πραγματικώς).
Π.χ. έπί μυρμηκιάσεως συνιστάται ώς φάρμακον ή έπίθεσις μυρμήκων, τυλιγμέ-
νων είς παννίον αφέψημα άπό πολυτρίχι, τοϋ οποίου τά φύλλα ομοιάζουν πρός
τρίχας, θεωρείται ϊατρικόν κατά τής φαλάκρας' δήγμα όφεως θεραπεύεται μέ φυ-
τόν, τοΰ οποίου τό στέλεχος ομοιάζει μέ σώμα φιδιοϋ (φιδόχορτο). Τά χελώνια
(χοιράδες) γιατρεύονται, άν πάρης ένα χελωνόπουλο ζωντανό καί τά σταυρώσης"
έπειτα τό χελωνόπουλο αυτό νά τό κρεμάσης άπάνω άπό τή φωτιά στό ΐζάκι
ώς πού νά ψοφήση (Αίτωλ.). Γιά μάτι, άμα πονή, βρέχουν ένα κομμάτι βαμπάκι
μέ δάκρυο άπό κλήμα κομμένο καί τό βάνουν άπάνω στό πονεμένο μάτι- τό δέ-
νουν καί γερεύει (Αϊτωλ.). Τό μπόλι πιάνει καλά το Φλεβάρη, όπως καί στά
δέντρα (Πόντ.).

2. Θεραπεία κατά τήν άρχήν ό τρώσας καί 'ιάσεται. Πρβλ. σκυλί
σ' έδάγκασε ; πάρε 'πό τό μαλλί τον.

«"Αμα πέση κάπου κανένας και βαρέας, γερεύει, άν πάνε στό μέρος που
έπεσε και πάρουν χώμα, δηλαδή μιά πρεζούλα άπό τρεις μεριές, και τό βάλουν
μέσα σ ένα ποτήρι μέ νερό και τό δώσουν νά πιή δ βαρεμένος. Τότε γερεύει»
(Άρτοτίνα).

β) Δημώδεις θεραπεντιχαΐ Ιπεμβάσεις.

1. Τό πάτημα: ό άσθενής κατακλίνεται πρηνής, ό δέ θεραπευτής πατεΐ
γυμνόπους έπί τοΰ θώρακος, κυρίως όμως έπί τής δσφύος αύτοΰ. Ε'ις ποίας πε-
ριπτώσεις γίνεται τοΰτο ;

2. Τά πάκια ή σήκωμα τών νεφρών έπί οσφυαλγίας. (Φράσις : έπεσαν
τά πάκια του ήτοι τά νεφρά). «Νά σηκώνουν τά πάκια ξέρουν λίγες γυναίκες
και σπάνια. Πιάνουν τό πετσί, πού βρίακουνται τά πάκια, μέ τά δυο χέρια καί
τό τρανούν άπάνω, γιά νά σηκωθούν τά πάκια. 'Αφού πολλή ώρα τά τραυήξουν,
φκιάνουν μιά κόλληση, πού τή λένε γιακή. Τή φκιάνουν μέ τό άσπράδι άπό τό
αυγό καί σαπουνάδα. Τά δυό αυτά, άμα τά δείρουν μέ τά δάχτυλα κάμποση ώρα,
γίνονται μιά κόλληση σπουδαία. Μ' αυτή λοιπόν τή γιακή άλείφουν τή μέσν τού
άρρώστου καί τόν άιψήνουν. "Ετσι τά πάκια έρχονται στή θέση τους» (Αίτωλ.).

3. Τό άντιψύχι: έπί λιποθυμιών, άτονιών, νόσων στομάχου επιτίθενται
έμπλαστρα ή καταπλάσματα άναληπτικά έπί τής προκαρδίου χώρας.

4. Δέσιμο ή γύρισμα άφαλοΰ. Συνήθως ό ειδικός είς τό γύρισμα τοΰ
άφαλοϋ «δίδει τρεις γύρους, οτε καί μένει άκίνητος επί τινα λεπτά, διά νά ξα-
πολύση μόνον τον τό άφφάλι, πού είναι ό στϋλλος τής καρκιάς» (Κύπρ.). Είς
τήν Ύδραν, άμα κανείς λυθή, «τόν ξαπλώνουν καταγής· μιά γυναίκα τού βάνει
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το δάχτυλο της στόν αφαλό του και κάνει βόλτες γύρω του, γιά νά στρείψη πάλι
ό λυμένος άφαλός». Ποΐαι αντιλήψεις περι όμφαλοϋ καί ποίαι μέθοδοι θερα-
πευτικαΐ επικρατούν άλλον ;

5. Τό τούβλο (κεραμίδι, βήσσαλο). Έπι νευραλγιών, κωλικών, δυσεντε-
ρίας κλπ. Τεμάχιον κεράμου θερμαινόμενον καί διαβρεχόμενον δι* δξους τοποθε-
τείται επί τοϋ άλγούντος τόπου.

6. Τό ιδρωτάρι: περιτυλιξις τοϋ δλου σώματος τοϋ άσθενοϋς διά διαφό-
ρων θερμών πυριαμάτων ή καταπλασμάτων. Ατμόλουτρο, λούτριασμα (Κοριν-
θία) κτλ. Διά νά θεραπεύσουν μέλος τοϋ σώματος άπό στραμπούλισμα, νευρο-
καβαλλίκευμα κτλ. τό εκθέτουν είς άτμούς ύδατος.

7. Ή μάλαξις, αϊ έντριβαί.

8. Βεντούζες (κούφιες ή κοφτές). Είς ποίας περιπτοισεις ρίχνουν βεντού-
ζες καί κατά ποίους τρόπους; ΓΙ.χ. εις τά "Αγραφα «κεφαλόπονο άν έχη κανένας
πολλές μέρες, τοϋ βγάνουν βεντούζα στό κεφάλι με βοϊδοκέρατο. Ξουρίζουν τά μαλ-
λιά, χαράζουν με ξουράφι λίγο μέρος ίαιαμε νά βγάλη αίμα και κολλούν τή βεντούζα.
Χύνεται κάμποσο αίμα κι ώφελειέται δ άρρωστος. Ή βεντούζα αύτη δέν κολ-
λάει, όπως οί άλλες βεντούζες με τό ποτήρι. "Εχει μιά τρυπίτσα πτήν κορυφή
στό κέρατο. Τήν άπι&ώνουν 'πάνω στό δέρμα, βυζαίνουν τόν άέρα μέ τό στόμα
κ' έτσι σηκώνεται τό δέρμα». Εις τό Άδραμύττιον «άμα ήτον κανένας παλαβός
ή κρυωμένος, τοϋ παίρνανε αίμα. Είχανε έπίτηδες κερατέλλια άπό δυό χρονών
δαμαλέλλι, στή μύτη τους άπάνου άνοιγαν μιά τρυπίτσα με τή βελόνα, τό βανε
ατό στόμα του δ μάστορης (δ κουρέας) και ρούφαγε τόν άγέρα πού 'τανε μέσα
ατό κερατέλλ'. '// βεντούζα τραυοϋσε τό γαϊμα τό πικρό».

9. Βδέλλες. Περιπτώσεις άφαιμάξεως μέ βδέλλες. ΓΙ.χ. εις τό Άδραμύτ-
τιον «άμα πρήζαν τά πόδια, βάνανι αβδέλλες ατά πόδια. Ψοφονσανι κείνες άπ'
τό φαρμάκι! »

10. Φλεβοτομία. Αύτη ενεργείται ως προληπτικόν ήτοι προς διατήρησιν
τής υγείας και όχι ως θεραπευτικόν μέσον. Π [στις περί κακού αίματος, τό δποΐον
πρέπει διά τής φλεβοτομίας νά εκρεύση την Ιην Μαρτίου ή Ιην Μαΐου. ΕΙς τό
Άδραμύττιον «έαυνηϋούσανι τό Μάη νά παίρνουνι αίμα γιά τό καλό. Δένανι τό
ζερβί τό χέρι ατό κόλ (τόν μϋν τοϋ βραχίονος) μ' ένα αχοινέλλ! κ' υστέρα μέ
τό νυστέβ' κόβανε κει τή φλέβα και τήν άφήνανε νά τρέξ' ώς 25-30 δράμια
αίμα. "Οσο έτρεχε μαΰρο αίμα τ' άφήνανε. "Οταν έρχότανε κόκκινο, μάϊνα, στα-
ματούσαμι. Βγάναμι τό σχοινέλλ', πλνναμε τό χέρ' μέ τό νερό, βάναμε τό μπαμπάκ
μέ τό λάδ' και τό δέναμι κάμποσο μέ τό τουλπάν. Αυτό ήτανε. Νε σπίρτο, νέ
γιώδγιο».
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11. Σιναπισμοί.

12. Έκδόρια (βυζικάντια). Τρόπος κατασκευής αύτών.

13. "Εμπλαστρα Π.χ. καυτή εν Σίφνφ λέγεται έμπλαστρον Ικ τεμαχίου
άρτου θερμαινομένου, ένφ ή κρασοπαπάρα, είναι ψυχρό ν κατάπλασμα άπό ψιχία
άρτου, κεκραμένου μέ οινον' επιτίθενται εις κτυπήματα λεπτοφυών μερών τοΰ
προσώπου, ώς οφθαλμών, ρινός κ.ά. πρός άνακούφισιν τοΰ πόνου (Άδρ/πολις).
Είς τήν Σπάρτην κάνουν μπλάστρι άπ αύγό : «Παίρνουν τό /ιαλλάκι τοϋ προβά-
του άπλυτο και τό ξαίνουν και τό κάνουν αφράτο. Τό αλείφουν με τό άσπράδι
τοϋ ανγοϋ καί τό μπουχάουν (τοϋ πετάουν με τό στόμα κάποιο υγρό) με τσι-
πούρα ρακή. Α ντο είναι τό μπλάστρι». «"Οταν σοϋ πονη σε μια μεριά τό κορμί
σου, κόψε πρασόφυλλα μικρά κομματάκια καί πάρε ενα κομμάτι λαρδί σερνικού
γονροννιοϋ. Βάλε το 'ς τό τηγάνι νά λειώση, νατερις ρίξε τά πράσα μέσα νά
βράσουν καί κάμε το σάν πλαστρί καί βάλε τα έπάνον 'ς τό πονεμένο μέρος»
(Γορτυνία).

14. Μόξαι.

15. Διάσυρτον (φιτίλι).

16. Λημνίσκος (χειρουργικός επίδεσμος).

17. 'Υπόθετα, ώς καθαρτικά, μέ τό σαπουνάκι κλπ.

18. Πυριάματα, ήτοι λουτρά δι' άτμοϋ. Πώς παρασκευάζονται ταύτα;

19. Καταπλάσματα : διά σπερμάτων λίνου, όρύζης, σύκων, αλλά και διά
βατράχων, κοχλιών και σκωλήκων κτλ. Καταπλάσματα άπό άγριοβληχοϋνι κατά
τής έντερίτιδος τών παίδων κτλ.

20. Βοθρίον (φουντανέλλα). ΓΙώς γίνεται ή φουντανέλλλα και πρός ποίον
σκοπόν; ΓΙ.χ. εις τήν Αίτωλίαν διά νά καθαρίση τό αΐμα' εις τήν Νάξον πρός
θεραπείαν «ρευματικού πόνου» «παίρνουν ένα ρεβίθι καί τό δένουν ε πιο κάτω
άπό κει πού νοιώθουνε τόν πόνο. Τό ρεβίθι είναι άρμυρό καί μυτερό καί τρώει
τό κρέας καί κάνει μιά τρυπίτσα. Πάνω στήν τρύπα δένοννε κισσόφνλλα καί
τρανοϋνε ύλες ακάθαρτες. Τά κισσόφνλλα τά 'χουνε στό νερό καί τ' άλλάζουνε
κάθε μέρα στήν πληγή. Μπορεί νά τήν έχουνε άνοιχτή ένα ολόκληρο χρόνο.
Σαν πάψοννε νά βάζουνε κισσόφνλλα στήν πληγή, κλείνει».

Ζ'. Ειδική θεραπευτική.

Φάρμακα και τρόποι θεραπείας δι' ώρισμένας ασθενείας ή πα-
θήσεις (πραγματικός ή ύποθετικάς).

1. 'Αδενΐτις (πρήξιμο ή βγαλτά ή άποστήματα όπισθεν τοΰ αύτιοΰ, εις
τήν μασχάλην καί εις τονς βουβώνας, κοινώς άπαρρονφή (Κάρπ. Κρήτη).
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Ποία φάρμακα μεταχειρίζονται πρός θεραπείαν ; Π.χ. εις τήν Κάρπαθον

«όιά νά στρέψη, κοπανίζουν τά πρικάγγουρα και κάνουν έπι&έματα. 'Ως κατα-
πλάσματα δέ, διά ν' άνοίξ·/, θέτουν τραχανάν, λιναρόσπορον ή άμολόχους, μαυ-
ροκουκκιές (κοιν. στύφνος)) και βλέττα (βλίττα), άφοΰ τά βράσουν». Άλλοϋ τά
επιτρίβουν «διά χολής ταυρείας» ή μέ θηριακήν.

2. Αίμόπτυοις. Χρήσις σποδοϋ μετά όξους ΐ\ διαλύσεως μαγειρικού άλατος.

3 Αίμορραγία. Ποΐα μέσα μεταχειρίζονται, δια νά σταματήση τό αίμα,
άμα κοπή κανείς ; Π.χ. βάζουν έπάνω καπνό ή τσίπα τής άράχνης ή ακροΰμπο
(τεμάχιον μάλλινου υφάσματος άπηνθρακωμένον). Μερικοί βάζουν τό λεγόμενον
«αταθόχορτον» μέ λάδι (οταθόλαδό) (Δαρδανέλλια). Τί συνηθίζεται έπί αιμορρα-
γίας γυναικός; (Μορραγιόχορτο είς τό Μανιάκι).

4. ΑΙμορροΐδες (ζωχάδες). Έπάλειψις μέ έλαιον, εις τό όποιον αναμειγνύε-
ται κόνις άπό διαφόρους ουσίας" π χ. είς τήν Κορώνην συνιστούν «όταν πονούν
οι τζωχάδες καις ενα ξύλο άπδ λιόφτο που νά γίνη κάρβουνο καί το σβήνεις
μέσα α' ενα πιατελλάκι με λάδι. Μ' εύτοννο τό λαδάκι αλείψεις μ* ενα βαμπάκι
τις τζωχάδες κι έρχεται και μαλακώνει δ πόνος. "Αλλοι παίρνουν ένα χόρψ ποΰ
τό λέν λύκο (μοιάζει σάν κούκλα (αραβοσίτου) μόνο ποΰ τά σπειριά του είναι
κόκκινα), τά ψήνουν ατό φούρνο, τά τρίβουν και τά κάνουν σκόνη και πασπαλοΰν
μέ τή σκόνη τούτη τις τζωχάδες». Τί συνηθίζουν άλλοΰ;

5. 'Ακράτεια τών οϋρων.

Κατά τινας ό πάσχων πρέπει νά πατήση τρεΐς φοράς μίαν χελώνην καί
έπειτα νά τήν ψήση καί νά τήν φάγη. "Αλλοι όμως προτιμοΰν ποντικόν ψημέ-
νον ως άσφαλεστέραν θεραπείαν (Κύπρ.). Είς τήν Κορώνην «τά πουκάμισα τών
τζιτζίρων τά μαζεύουνε και τά φυλάνε και τά τρίβουνε σκόνη. "Αμα κανενός κρα-
τηθή τό ουρος του, τ ρίβουνε λιγονλάκι άπ' αύτη τή σκόνη μέσα σέ μιά κούπα
μιαόγεμη και τοΰ τό δίνουν και τό πίνει, κι ευτΰς τοΰ έρχεται πίσω τό οΰρος
τον». Ποΐα μέσα μεταχειρίζονται άλλοΰ πρός θεραπείαν; Τί κάμνουν διά τά παι-
διά «πού κατουριούνται» ; Π.χ. είς τά Κοτύωρα «έσύρναν τά μέσα τουν» (βλ.
άνωτ. σ. 170, β, 2) και τοποθετούσαν είς τήν μέσην των έμπλαστρον άπό σαπούνι
καί άσπράδι αύγοΰ' «τό φάσκιωναν κ' έμενε έτσι, ώσπου νά ξεκολλήαη μόνο του».

6. Άκροχορδόνες (βαρβερίτσες) (Άγρίνιον), καρναβίταες (Μεσσην.), γαρδα-
βίταες (Αίτωλ.), κουρταΐκοι (Κρήτ.), μπασντραβίτσες (Ήπ. Μακ.).

Κατά τήν λαϊκήν πίστιν έν Αίτωλίςι «έξαλείφονται, άν πάρης κρόκο άπό
χελιδονάβγο και τις άλείψης». Κατά τούς Λεσβίους «έχ ένα χορτάρι ποΰ τό λέν
μερμηγκοχόρταρο. Τό τρίβγουνε και τό ρίχννε μέσα στόν καφέ, ατό γλύκισμα
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πού &ά ψάϊ] κείνος με τις μηρμυγκιές, άλλα νά μήν το καταλάβη. Πρέπει νά 'ναι
και χαοοψεγγαριά. "Ο,τι και νά 'χη στά χέρια του χάνεται». 'PI ειδησις όμως είναι
ελλιπής, εφ' (ίσον δέν καθορίζει ποΐον είναι τό χόρτον αύτό.

7. Άμνγδαλΐτις καί άλλαι νόσοι τοϋ λαιμοϋ (τά λαιμά, ό πονόλαιμος, ό
σταψυλίτης κτλ.).

Έπί αποστήματος αμυγδαλής ε'ις τήν Κύπρον μεταχειρίζονται κατάπλασμα
από στάκτην, τήν οποίαν ζυμώνουν μέ κάτουρον παιδιού. Κατά τινα συνταγήν
«πάρε συκάμινα, βγάλε τό ζουμί, χαρχάρισέ το καί πάρε κι άπό τά σκέλια προ-
βάτου μαλλί. Βρέχ' το μέ κάτούρο καί δέσ' το έπάνου» (Γορτυνία). Έπί κυνάγ-
χης (πρήξιμο και φλεγμονή τοϋ φάρυγγος) δέρουν καλώς δύο κρόκους αύγοϋ
καί απλώνουν εΐς ύφασμα' ραντίζουν κατόπιν μέ πιπέρι καί θέτουν περί τόν
λαιμόν (Κύπρ.). 'Άλλοι έμφυσοϋν δια καλαμίου κόνιν τής κανέλλας εϊτε καί κο-
νιοποιηθέντα περιττώματα κυνός (Κύπρ.). ΓΙρος θεραπείαν τοϋ λαιμού μεταχει-
ρίζονται καί διαφόρους γαργάρας (αφέψημα ζαμπούκου ή νερόν μέ κονιάκ, ούίΐο,
μαστίχα, καί όπόν λεμονιού κ.τ.τ.). Ώς μαλακτικύν εις λαιμόπονον, ώς καί εις
βήχα, βράζουν άνθη μολόχας, σύκα παστά και τεράτσια. "Αλλαι μέθοδοι : πά-
τημα διά τοϋ δακτύλου, αφού έπιχρισθή πρότερον διά καφέ ή έ.πιγλωττίς καί ή
αμυγδαλή κτλ.

8. Αναιμία.

Μέσα θεραπείας' π.χ. είς τήν Κρήτην παίρνουν ρινίσματα σιδήρου (σκουρά),
τά βράζουν καλά, δια νά γίνουν ασηπτικά και κατόπιν τρώγονται μέ μέλι άπό
τούς άναιμικούς «και ώφελοϋν πολύ». Εις τήν Αίτωλίαν γυναίκα πού έχει άδυ-
ναμία πολλή καί μιά χλωμάδα στό πρόσωπο της, λένε ότι έχει άνεμικό καί για-
τρεύεται μέ βοτάνια, τά άνεμόχορτα' τά βράζουν καί πίνουν τό ζουμί τους.

9. 'Ανεμοβλογιά.

Είς τήν Κάρπ. τήν ίατρεύουν μέ γλυκά ποτά. ΓΙοία ή συνήθεια άλλού ;

'Ανεμοπύρωμα βλ. έρυσίπελας.

10. ".4ν#ρα£ (κακό πόνεμα ή καρβοϋνι (Κρήτ.), κακό ή γλυκό οπειρί (πολλ.).

Εις τήν Κύπρον μεταχειρίζονται διάφορα άντιφλογιστικά, κυρίως επιθέ-
ματα φλοιού καρπουζιού, τά όποια τοποθετούν άπό τήν ψύχαν, άφοϋ φοβιτσιά-
σουν τό σφαλάγγι, δηλαδή άφού καυτηριάσουν τόν άνθρακα μέ πυρακτωμένον
σίδηρον. Εις τήν Κορώνην «κάνουν άλοιφή μέ τρεμεντίνα, ίσαμε δυό δαχτυλή-
&ρες, καθαρό κερί, άσπράδι αύγοϋ, καθαρό λάδι, τά δέρνουνε καλά σέ μιά κούπα,
κ' έχουν ένα ψύλλ.ο άπό σέσκουλο καί τό βάζουν επάνω κ' έρχεται άμέσως καί
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τρανάει ή τρεμεντίνα τό κακό και ξεγερενγει». Ε'ις τήν Θράκην τό καίουν μέ πυ-
ρακτωμένο καρφί (βλ. Άρχ. Θρςικ. θησ. Λ' 53 - 55). Τί συνηθίζεται άλλοι- ;

11. 'Αποπληξία (κόλπος).

Συνήθως συνιστούν απόλυτον άκινησίαν, ψυχρά επιθέματα είς τήν κεφα-
λήν, κλύσμα μετ' δξους, αβδέλλες είς τούς κροτάφους, έντριβάς διά ξηράς φανέλ-
λας καμφοράς ή οινοπνεύματος. Ποίους άλλους τρόπους μεταχειρίζονται ε'ις τήν
περίστασιν αυτήν ;

12. Απόστημα (ταπινάρες (Κρήτ.), μύρος ή τό μώρο).

13. Ατροφία ιδία παίδων (σονφρα, επειδή σουφρώνει τό πρόσωπον των).
Προς θεραπείαν ε'ις τά Μαζαίϊκα χαράσσουν τά ώτα, τήν γλώσσαν καί τό άκρον
τής σπονδυλικής στήλης και τά καίουν ολίγον. Τί είναι τό σουφροχόρτι, πού
μεταχειρίζονται μέ διαφόρους προσμείξεις πολλαχού ώς γιατρικό ; Κατ' άλλους ή
σούφρα φαίνεται στόν ουρανίσκο τών μικρών παιδιών καί πρέπει νά κόβεται μ*
ένα κοφτερό μαχαιράκι" δηλ. χαράζουν τό μέρος αυτό μέ τό μαχαιράκι ώς που
νά βγάλη αίμα (Εύρυτ.).

Αντόπονος βλ. Ώταλγία.

14. 'Αφροδίσια, (γαλλικά πάθη, σκουλαμέντο κλπ.).

Κατά τινα εϊδησιν άπό τά Βούρβουρα Κυνουρίας «>/ βαργελάνα (ένα χορ-
ταράκι μονύστυλο μ.' ένα κεφαλάκι λαλονόι στην άπάνον μεριά) έναι κάτι καλό.
Τό πίνουν περί γυναικεία πράματα». Εΐς τά Κοτύωρα διά τό σκολαμέντον «δί-
νανε στόν άρρωστο διουρητικά : μαϊδανό, ζουμί άπό βρασμένες φούντες καλα-
μποκιάς. 'Επίσης κάνανε χάπια μέ μείγμα (ματζόν) άπό πίσσα καί λιγάκι άλεύρι
καί δίνανε στόν άρρωστο πρω'ί καί βράδυ». Άλλα μέσα καί τρόποι θεραπευτικοί;

15. Αχώρ (κασσίδα).

Θεραπεία μέ έμπλαστρα άπό πίσσαν. Κατά τινα πρόληψιν τά έμπλαστρα
πρέπει νά είναι τόσα, δση καί ή ηλικία τού πάσχοντος (Πόντ.). Οί Βαλτινοί τήν
θεραπεύουν μέ τό κασσιδόχορτο, άγνωστον ποίον χόρτον.

16. Βήχας. Είς τήν Κρήτην «βράζουν σέ νερό κυδωνόσπορο πολλή ώρα
ώς που τό υγρό ν' άπομείνη 2-3 κουταλιές τής σούπας καί τό δίνουν στόν άρ-
ρωστο». Άλλα θερμαντικά καί μαλακτικά βλ. καί κρυολόγημα.

17. Βρογχΐτις.

18. Γρίππη.

19. Δήγματα έρπετών καί έντόμων.
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Ποια εξ αυτών θεωρούνται δηλητηριώδη ; (π.χ. οχιά ή δχεντρα, άστρίτης,
άκονάκι, σκορπιός, ρώγα ή εφταλοντρον, αφήκα, μέλιααα κλπ.). Μέσα θεραπευ-
τικά και φάρμακα" π.χ. άπομΰζησις δια τών χειλέων, έπίθεσις λάσπης καί εν-
τριβή δια μολόχας, χρήσις ώρισμένων βοτανών (φιδόχορτο, ακορπιοχύρταρυ, δρα-
κοντιά, λαγοκοιμη&ιά ή τής Παναγιάς το μοσκολίβανο, ζύχος κλπ.). Περιγραφή
τών φυτών και χρήσις. "Ενα παράδειγμα : «Τό φιδοβότανο είναι από χορτάρι,
ίδιο φίδι στό ιδείς του, ϊααμε τό μπόϊ παιδιού, σημείο πράμα και οαο τό χορ-
τάρι είναι χλωρό, τό φυλάει τό φίδι γάμου ατή ρίζα του κι. ίίμα αυτό αρχινάει
καί ξεραίνεται, μυρίζει όπως τό φίδι, φιόίλα αυτό τό βράζεις και τό βάζεις άπα-
ν ου πού θά σε κεντήση φίδι, σκορπιός κ.α.» (Μ. Τσάκωνα, Μανιάκι). Συνήθως
τό φιδοβότανο τρίβεται, ή δέ κόνις πίνεται αναμεμειγμένη μέ κρασί ή νερό, ήμέ-
ραν Τετάρτην ή Παρασκευήν κτλ. Σχετικαί παροιμίαι : π.χ. "Αν αέ δαγκώσω
εγώ ή οχιά \ εχεις καί παρηγοριά' \ <ί σε δαγκώση ό ϋειός μ ο άστρίτης, | πάρτε
φκυάρια καί ξινάρια. Κατ' οίλλας μεθόδους ό σκορπιός πολτοποιεΐται και επιτί-
θεται έπί τοΰ δήγματος, ώς παρά Διοσκουρίδη. Εις τήν Κΰπρον έπαλείφουν τό
δήγμα μέ ποντικόλαδον, είς τό όποιον ομως, πλήν μικρού ποντικού, έχει προσ-
τεθή καί σκορπιός καί ουτω παρήχθη ύγρόν παχύρρευστον, δυνατής οσμής, έλα-
φρώς πορτοκαλόχρουν.

20. Δηλητηριάσεις άπό φαγητά.

Έν χρήσει είναι τό ασπράδι αΰγοΰ πρός πρόκλησιν έμετοϋ. Δια δηλητη-
ρίασιν μανιτών, γιατροσόφι κρητικόν συνιστά : «βράσον σιναπόσπορον νά πίη
πρός έμετόν, νά περιτυλιχθώσιν αί χείρες καί οί πόδες δι' έριουχου παννίου ή
δια τούβλων ή δια φιαλών καί άφθονα καταπλάσματα επί τής κοιλίας καί θερα-
πεύεται τελείως». "Αλλα αντίδοτα κατά τής δηλητηριάσεως. Καθάρσιον, κλύσματα.

21. Διφ&ερϊτις {παμπάκας έν Κΰπρω).

Έμφΰσησις κόνεως άπό κόπρον κυνός εις τόν λάρυγγα τοΰ άσθενοΰς.
"Αλλα θεραπευτικά μέσα ;

22. Δο&ιήνες (καλόγερος, άγιάθονας ή τζίμπουνας, βονζνο, χολικό κλπ.).

Έπιτριβή δια τής κυψέλης τοΰ ώτός, πεπαντικαί άλοιφαί, καταπλάσματα
διάφορα. Π.χ. εις τήν Νάξον «βάζουν επάνω προζύμι με ζάχαρι ή ε ν αν άσπρο-
σάλιακα (κοχλίαν) κοπανισμένον γιά ν' άνοιξη». Είς τήν Κάρπαθον «βάζουν κρομ-
μύδι ψημένο νά μαλακώση, ύστερα πίααα καί ζυμάρι ή μαύρη σταφίδα καί ανοί-
γει. "Οταν άνοιξη, διά νά τραυά, βάζουν σαπούνι καί ζάχαρι». Εις τό Βογατσικόν
«γιά νά σπάσ' τό χολ κό, ψήσε μιά πατάτα, καάάρσε την καλ.ά, πασπάλ'σε την
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με ζάχαρ' καλοατουμπισμέν' και πλάκωσε το». Ποία άλλα μέσα μεταχειρίζον-
ται άλλοΰ ;

δυσεντερία βλ. έντερικά.

23. Δυσονρία ή έπίσχεσις οϋρων.

Πολλαχοΰ μεταχειρίζονται κατ' αυτής τήν άγριάδα: είς 100 δράμια ύδατος
βάλε 20 δράμια αγριάδας ξηράς, βράσε την έπί 20 λεπτά και τόν ζωμύν πίνει
ό πάσχων «συνεχώς καί δσον βοΰλεται» (Βιθυν.). Εις τά Κλουτσινοχώρια Κα-
λαβρ. μεταχειρίζονται πρός τοΰτο τύ λεγόμενον κατουρλόχορτο. Ώφέλιμον είναι
κατά τήν δημ. κυπριακήν ίατρικήν κατάπλασμα άπό σκορπίδια ήτοι άπό οκροπό-
χορτο, τιθέμενον είς τό ύπογάστριον, καθώς καί ό φλοιός τοΰ ραπανιοΰ.

24. Είλεός (ατρύφος, σφαή (Νάξ.), δήμμαν τ άντερου (Κΰπρ.). Σφαύ-
χορτο, καρδομαντζονράνα (εϊδη χόρτων) τά βράζουν καί πίνουν τό ζουμί «άμα
τους σφάζει». "Αλλοι εισάγουν ε'ις τύ έντερον άέρα ιιέ πίεσιν διά πυραΰνου, ώς
παρ' άρχαίοις. Εις τήν Κάρπαθον λέγουν πώς «επήρε τ' άντερο βόρτα»' τό τελευ-
ταίο γιατρικό «τής άπελπισίας» ήτο νά δώσουν τοΰ άρρώστου νά καταπιή μιά μπάλα
άπό μολύβι, <5eti νά ξεστρίψη τ' άντερο του. Τί συνηθίζεται άλλοΰ ; υδράργυρος ;

2δ. "Εκζεμα (εγκισμα, μαγιασίλι, μουασίλης κτλ.).

Άλοιφαί άπό άσφόδελον, θείον κλπ. Π.χ. εϊς Ίεράπετραν «κοπανίζουν τή
ρίζα τής άαφεντρηλιάς, βγάνουν τό ζουμί, ξοΰνε μέσα μιάν άμάλ.αγη πλάκα σα-
πούνι και τύ ταράσσουνε, τό ταράσσουνε ίσαμε νά πήξη. Τήν αλοιφή αυτή τή
βάνουνε σ' όλα τά βγαρτά». Εις Μεραμβέλλου Κρήτης καίνε τά κλαδιά τού άσπα-
λάθου καί χύνεται μαύρος χυμός' αύτό είναι τό άσπαλαθόλ.αδο" μ' αύτό άλείφουν
τά εγκίσματα. Είς τήν Κορώνην «βράζουν μελισσύχορτο με χαμομήλια ή γλυκο-
ρίζι και πλένουν τό μέρος που τους τρώει, πίνουνε και καμιά κούπα καί τους
περνάει τό μαγιασίλι». "Αλλοι καίνε τσώφλι αΰγοΰ, τύ στουμπίζουν καί με τή
σκόνη πασπαλίζουν τό μέρος. Είς τήν Κύπρον διά τό έκζεμα (μουααίλης) θεω-
ρείται καλόν τό γιαούρτι ή κόνις τής χεννάς (λαουσονίας λευκής), μυρσίνης, βο-
λικιοΰ σάπιου, θειικού χαλκού, ψευδαργύρου, πυρίτιδος κλπ. 'Ενεργούν καί πλύ-
σεις μέ μολοχούδια, κριθαρόνερον, νερόν πιτύρων, καρυδιάς, ευκαλύπτου κλπ.

26. "Ελμιν&ες (λεβίθρες).

Κλύσματα, έσωτερικώς σκόρδον κοπανισμένον μέ ξίδι καί άλας, λεβιδόχορτο.

27. 'Ελονοσία (θέρμες, πύρεξη, παροξυσμός, πιααμός, τιναχτός (Σίφνος),
ρίγος ξεφανερωτός (Κρήτ.), πειράγματα τοΰ θεριστή χ\π.).

Ειδικά βότανα καί παρασκευασίαι διά τις θέρμες" π.χ. άγριόκινα
(Καλάβρ.), πελΰνος (ενα χόρτο πολύ πικρό, Θρςικη), ακιαθάκια (Άλμυρ.), σιδερο-
βύτανο (Βέροια), πιασμοχύρταρο (ή άγριόκινα έν Μυτιλήνη), άφαλαρίδα, είδος

12
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άκάνθης μέ πικρότατον ζωμόν (Κάρπαθος), χόρτον άγιου 'Ιωάννου (πόα κενταυ-
ρίου) ή γένεια τοϋ γέρου (άψίνθιον το θαμνώδες) έν Κύπρφ κτλ. Χρήσις αυτών.
Χορήγησις καφέ μέ λεμόνιον καί ιστούς άράχνης εις καταπότια. Κατάπλασμα
άπό πίτυρα πού έζυμώθησαν μέ δξος, είτε λαπάς μέ γιούρτι ή γιαούρτι μέ
γλυστηρίδα επιτίθεται επί τής κοιλίας. Άλλοι κόπτουν κατά μήκος εις δύο πε-
ριστέρι (ή βάτραχον) και επιθέτουν αμέσως όλόθερμον έπι τής κοιλίας ώς άντι-
φλογιστικόν (κατά τό πάσσαλος πασσάλφ έκκρούεται). Εσωτερικώς δίδουν αφέ-
ψημα άπό γένεια τοϋ γέρου, τά όποια ώς πικρά λαμβάνονται κάθε πρωΐ κα-
τανήστικα Ιπί τινας ημέρας (Κύπρ.). Είς τόν Σκοπόν τής Θράκης μετεχειρίζοντο
τόν πελΐνο, ένα χόρτο πολύ πικρό, τό όποιον βράζουν καί δίδουν στόν άρρωστο
νά πίνη κάθε πρωΐ.

Μέ ποίους τρόπους επιδιώκεται ή θεραπεία τής σπλήνας (υπερτροφίας
τού σπληνός) ; II.χ. είς τήν Κύπρον διά τού γόνατος πιέζουν ελαφρώς τό άρι-
στερόν ύποχόνδριον, όπου ό υπερτροφικός σπλήν (δμοίαν θεραπείαν αναφέρουν
Πλούταρχος καί Πλίνιος). Είς τήν Κύπρον επίσης κρεμούν είς τόν τοίχον ένα
κομμάτι παπουτσοαυκιάς" εφόσον αύτη αποξηραίνεται και συρρικνοϋται, τόσον
και δ σπλήν σμικρύνεται καί ελαττώνεται κατά τόν δγκον.

Γιατρικό διά θέρμην άπό συνταγολόγιον πρακτικού ιατρού τής Κρήτης:
10 λεπτά καφέ, ένα λεμόνι φέτες και δλίγες ρίζες τής άγρολιάς άπλυτες, τάς βρά-
ζεις και χύνεις τό πρώτον νερόν, είς τό δεύτερον βράσιμον τοϋ ρίχτεις τόν καφέ
και τό λεμόνι και βράζει μαζί, τότε στραγγίζεις και τό πίνεις, όταν θά αού έλθη
y θέρμη, άπό 25 δράμια δύο έως τρεις ημέρας, μίαν φοράν τήν ήμέραν. Ποίοι
θεραπευτικοί τρόποι εφαρμόζονται άλλοϋ διά τις θέρμες ;

28. 'Εντερικά.

α) Κατά πόνου εντέρων, εύκοιλιότητος, διαρροίας καί δυσεντε-
ρίας. Παραδείγματα άπό τά συνηθιζόμενα εν Κύπρφ : Διά τήν εύκοιλιότητα
κρίνεται καλόν φάρμακον τό άφέψημα τών φύλλων τής ρωδιάς. Διά τόν ϊσχυρόν
πόνον προτιμάται τό τσάϊ τής χιώτικης μαντζουράνας, αλλά καί τής παπούνας, ή
έπιί)έτουν επί τής κοιλίας κατάπλασμα θερμόν άπό πίτυρα χονδρά, άφοΰ τά ζυ-
μώσουν μέ ξίδι ώς λαπάν. Άν δ πόνος τών εντέρων συνοδεύεται μέ έμετον
ή διάρροιαν, υποτίθεται ότι πρόκειται περί κρυολογήματος" τότε επιτίθεται επί
τού δμφαλού κατάπλασμα μέ μαστίχην καί λίβανον, τά όποια κοπανίζουν καλώς
καί ζυμώνουν μέ ζάχαριν ή μέλι άσπρον. Είς τήν περίπτωσιν όμως πού δέν
ωφελείται δ πάσχων κρίνεται, ότι έππεσεν τ' άφφάλι καί πρέπει νά τό γυρί-
σουν (βλ. τό δέσιμο ή γύρισμα τοϋ άφαλοϋ άνωτ. σ. 170). Διά τήν έπίμονον διάρ-
ροιαν καί μάλιστα τήν δυσεντεροειδή θεωρείται άφθαστος πανάκεια τό άφέψημα
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τοϋ κόνυζου τοϋ βαρύοσμου, (inula graveoleus). Δια τήν χρονίαν διάρροιαν κο-
νιοποιοΰν οστά ιχθύων και ίδίςι όστρακα καβούρου ή άστακοΰ και δίδουν είς
τόν πάσχοντα. (Ν. Κυριαζής είς Κυπρ. Χρονικά Δ' 1926, 166-167). Ποίας με-
θόδους καί ποία φάρμακα μεταχειρίζονται άλλου εις τάς περιπτώσεις αύτάς ;

β) Κατά τής δυσκοιλιότητος. Ποΐαι οϋσίαι ή ποία παρασκευάσματα
θεωροϋνται ώς εύκοίλια καί ποΐα ώς ελαφρά ή Ισχυρά καθαρτικά ; Ποΐαι ουσίαί
χρησιμοποιούνται εις κλύσματα; Π.χ. μολοχούδια, λάδι, σαπουνάδα, ξίδι καί τε-
μάχιον σάπωνος (Κύπρ.).

29. 'Επιληψία (σεληνιασμός, τό γλυκύ κλπ./

Ποΐα τυχόν μέσα πρός θεραπείαν μεταχειρίζονται πλήν τής έγκοιμήσεως
εις εκκλησίας ; Ποΐα άλλα άγιωτικά :

Έπίσταξις βλ. ρινορραγία.

30. 'ΕρυγαΙ όξεΐαι (ρέψιμο).

Π.χ. όταν ένας ρεύγεται, τοϋ δίνουν νά γευθή καρύδια ή φουντούκια πολν
καβουρντισμένα ή μήλα ψητά.

31. Ερυθ·ρά (κοκκινίλα).

32. Ερυσίπελας (ανεμοπύρωμα, ρουαούμπελη, το πυρά, ή φώκια, το φτέρι,
το άμελέτητο, ή μαγαρισμένη κτλ.).

Εις τήν Κύπρον, άν έχη φουσκαλίδες, έπιχρίουν μέ όξος ή σαμόλαδον,
ένφ συγχρόνως τό γητεύουν ή τό φοβιτσιάζουν με κόκκινο πανν\ καί με ζεστό
σίδερο. Εΐς τήν Σπάρτην «τον βάζουνε άπάνω ζεστά μπαμπάκια, κεραμίδες ζεστές
τυλιγμένες σέ παννί, όλο ζεστά. Δέ θέλει μαχαίρι, δέ θέλει νά τό ματώσης, γιατί
πεθαίνει ο άνθρωπος». Εις τήν Θράκην «τό καπνίζνα πέ τό φωκοπέτσ και περν$.
Δέ θέλ' γιατροί». Ποίοι οί θεραπευτικοί τρόποι καί αί σχετικαί άντιλήψεις άλλοϋ ;

33. Ευλογιά.

α) Τρόποι άνακουφίσεως τοΰ άσθενοϋς έκ τοΰ κνισμοΰ: Π. χ. είς
τά Κοτυωρα «άλειβαν τά εξανθήματα μέ αγνό βούτυρο και τά τρίβαν ελαφρύτατα
μέ μαλακό ντουλπάνι». Είς τό Άδραμύττιον «έτριβαν τό μέρος πού τόν τρώει
μέ άψιφιά (τήν μαδούσαν πρώτα, νά μήν έχ κτσαρέλλια) έβαναν και στό στρώμα
τ άπάν' νά πλαγιάζ'. Πιρνοϋσι ή φαρμακάδα της μί τήν άψιφιά κί ραχάτεν αυ-
τός. Ψοφοϋσι τό σκλ.ήκι μί τήν άψιφιά».

β) Θεραπεία καί δίαιτα. Π.χ. εις τά Κοτύωρα «στήν άρχή έδιναν στόν
άρρωστο καθαρτικό καί περιωριζόνταν στά ζεστά, τοϋ έκαναν καί δίαιτα μόνο
γάλα. Δέν επιτρέπονταν ούτε μυρωδιά φασολιοϋ ν' άκουστή μέσα στό σπίτι, ούτε
καί κανενός άλλου οσπρίου. Καλόπιαναν καί τήν Ευλογιά . . . » .

34. Ήλίασις.
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Τρόποι θεραπείας: π.χ. τρίβουν άπαξ τής ήμέρας τήν κάτω έπιφάνειαν
τής γλώσσης μέ φΰλλον συκής, έως ού ματώση, και κατόπιν τήν τρίβουν μέ σκόρ-
δον και στάκτην. Τοϋτο γίνεται τρϊς ή τετράκις και ό λιβακω μένος θεραπεύεται
(Άδρ/πολις). "Αλλοι «βάνουν γιαούρτι στό μέτωπο μέσα σε παννιά».

35. Ημικρανία (κεφαλόπονος, κατεβασιά νλπ.).

Προσδένουν σφικτά τήν κεφαλήν μέ μανδήλιον ή και τοποθετούν είς τό
μέτωπον φλοιόν λεμονιού ή και φέτες από πατάτα. "Αλλοι εισπνέουν ζωηράν
τινα μυρωδιαν ή είσροφοΰν κολώνιαν και ξίδι. Ποίους άλλους τρόπους μεταχει-
ρίζονται πρός άπαλλαγήν άπό τόν πονοκέφαλον;

36. "Ικτερος (χρυσή, κιτρινάδα, λιόκρ' ή λιόκριση).

ΓΙώς κόβουν τή χρυσή ; Πίστις ότι ή χρυσή φαίνεται κάτω άπό τή γλώσσα :
«ενα μικρό άσπρο σπειράκι κι αλλα δυο τρία γύρω σ αυτό είναι ή χρυσή. Ό
γιατρός με μικρά ψαλιδάκια κόβει τά σπειράκια αυτά» (Αϊτωλ.). "Αλλοι «χαρά-
ζουν τόν χαλινό πού είναι κάτω άπό τό 'πάνω χβλος, ατή μέση» (Κοτύωρα),
άλλοι «κόβουν δυο μικρές φλέβες πού είναι κάτω άπό τή γλώσσα στή ρίζα (Σκο-
πός) ή κόβουν τρεις ξυραφιές ανάμεσα ατά φρύδια». Τό αίμα πρέπει νά τρέξη,
νά κατεβή στα μάτια, γιά νά ξεπλυθή καί νά καθαρίση, όπως πίστευαν, ή κι-
τρινάδα. Πότιζαν έπειτα τόν άρρωστο τσάγια άπό χόρτο πού τό έλεγαν Πανα-
γίας δάκρα (άμάραντο), καθώς καί ζωμό άπό βρασμένα βερύκοκκα νωπά ή καί
ξηρά. Γιά θεραπεία τόν πότιζαν καί κάτουρο άπό μικρό γερό παιδί τρία πρωινά,
χωρίς νά βάλη πριν τίποτε στό σιόμα του. Τό κάτουρο έπρεπε νά είχε μείνει
δλη τή νύχτα στό άγιάζι (ήτοι εις τό ύπαιθρον) (Κοτύωρα). ΙΙοΐα τά συμπτώ-
ματα τής ασθενείας καί ό τρόπος τής θεραπείας άλλού ;

37. 'Ιλαρά.

Ποία ή ονομασία τής νόσου κατά τόπους ; (λίλιρη έν Νάξψ, λίγερη έν Σα-
μοθρ., λίλερη έν "Ανδρφ, Σίφνω κά. λίλιρο έν Θήρςι, ελιρη έν Μάνη κλπ.).
Ώς είδικόν φάρμακον εις τούς Γαλανάδες τής Νάξου μεταχειρίζονται τό α\ΰος
τής παπαρούνας" βράζουν δηλ. τό άνθος της (τά έχουν άπό τήν άνοιξιν μαζε-
μένα) καί πίνουν τό ζουμί του. Ποΐαι αί μέθοδοι θεραπείας άλλού ;

38. Ίσχυαλγία (άμα πονή ή μέση).

Τρόπος θεραπείας (είς τόν Σκοπόν Θράκης): «Στρώνουν μια κουβέρτα
στό πάτωμα καί ξαπλώνουν επάνω τόν άρρωστο εις ύπτίαν θέσιν (άνάσκελα) χω-
ρίς μαξιλάρι. Έ\ας γερός άνθρωπος κάθεται επάνω στα πόδια του καί τόν κρα-
τεί σφικτά. "Ενας άλλος στέκεται πρός τό μέρος τής κεφαλής καί πιάνει τόν
άρρωστο άπό τό πηγούνι περνώντας τά χέρια κάτω άπό τις μασχάλες. Τραυάει
τόν άρρωστο απότομα πρός τά πάνω (τόν ταρτίζει), έως δτου τρίξη ή μέση του».



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

15 1

39. Καλαγχάΰι.

Ή νόσος άνθραξ καί κάθε φλεγμονή τών μαλακών μορίων χής άκρας φά-
λαγγος τών δακτύλων (παρωνυχία). Διά το καλαγκάθι υπάρχει απειρία φαρμά-
κων. ·Π. χ. είς τήν Κύπρον προσπαθούν νά προλάβουν τό κακόν «φοβιτσάζοντας»
διά τής εμβαπτίσεως τοϋ δακτύλου πού υποπτεύονται είς πολύ ζεστόν καφέν.
Ύστερώτερον καυτηριάζουν μέ καρφί πυρακτωθέν καί έπιθέτουν κάποιαν άλοι-
φήν. "Αλλη θεραπεία είναι νά βουτήσουν τόν δάκτυλον έντός τής χοληδόχου κύ-
στεως τοϋ βοός, πλήρους χολής. Τό συνηθέστερον είναι κατάπλασμα άπό σαλιάγ-
κους : παίρνουν ολίγα σαλιγκάρια μικρά, έκτός άπό τό κέλυφος των, δλίγην πίσ-
σαν μαύρην, σαπούνι άπαννον, λάδι καί άπόξεσμα τοϋ καλαμιοϋ' τό δλον σιγο-
ψήνεται σέ λίγα κάρβουνα εϊτε εΐς τήν φλόγα κηρίου, δπότε άντί χύτρας χρησι-
μεύει τό φύλλον τού κρεμμυδιού. Ή άλοιφή αυτή θεωρείται ψητική διά τό κα-
?ναγκάθι, αλλά καί διά τά άλλα άποστήματα. Ποία φάρμακα μεταχειρίζονται άλλον ;

40. Κάλος.

Ένα παράδειγμα: «Ό κάλος πού βγάνουμε στά πόδια γιατρεύεται. "Αμα
στουμπίσουμε μιά ψημένη ντομάτα καί τή βάλουμε καί τή δέσουμε άπάνω στόν
κάλο, σάν κατάπλασμα, πέφτει».

41. ΚαρδιακαΙ νόσοι (ταχυκαρδία κλπ.).

Κατά τών νόσων τής καρδίας, ίδίςι παλμών, χορηγείται καρδία νωπή πε-
ριστεράς. Ποίοι άλλοι θεραπευτικοί τρόποι είναι εν χρήσει ;

Κασσίδα βλ. άχώρ.

42. Κήλη (το κατέβασμα, σπάσιμο).

Εις τήν Κορώνην «ψήνουν τ', αυγά τής χελώνας καί τά τρώνε δσοι έχουν
κήλη καί τούς περνάει». ΓΙοΐα μέσα μεταχειρίζονται άλλοϋ προς θεραπείαν ;

43. Κοχχύτης (πετεινύβηγας ή κορακόβηχας, κακαρίστρα κλπ.).

Τρόποι θεραπείας. Π.χ. εΐς τό Άργος ψήνουν είς τόν φοϋρνον άσπρο-

κρέμμυδα, τά στύβουν καλά καί μέ τό ζουμί των ποτίζουν τά παιδιά πού πά-
σχουν. Εις τήν Κεφαλληνίαν τά ποτίζουν μέ ολίγον αίμα κόρακος ή μέ κόνιν
άπό τό συκώτι του, άφοϋ προηγουμένως τό ψήσουν καλά. 'Αλλού μεταχειρίζον-
ται αίμα κουκουβάγιας. "Αλλοι συνιστούν εΐσπνοάς άπό κώκ. 'Άλλοι τρόποι ;

44. Κρυολόγημα (βήχας, πούντα).

Μερικά παραδείγματα άπό τά συνηθιζόμενα είς τήν Κύπρον : «"Οταν ό βή-
χας είναι ενοχλητικός, δίδουν άφέψημα παρασκευαζόμενον μέ ξηρά σύκα, κανέλ-
λαν, τεράτσι (κερατέαν), άνθη μολόχας, ζαμποϋκον (= κουφοξυλιά) εϊτε όλα μαζί
εϊτε κεχωρισμένως "Οταν δ "βήχας έπιμένη επί μακρότερον χρόνον, κατασκευά-
ζουν τό εξής φάρμακον : λαμβάνουν άνά εκατόν δράμια σπόρον άδράς τσικνί-
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θας, σησάμι, μαυρόκοκκον (μελάνθιον τό ήμερον). Φρυγανίζουν καλώς, κο-
πανίζουν λεπτότατα και κοσκινίζουν προσθέτουν κανέλλαν καί μοσχοκάρυδο και
ζυμώνουν τό δλον μέ μέλι ασπρον. Άπό τό άντιβηχικόν τοΰτο έλιξήριον λαμβά-
νουν τακτικά ένα κουταλάκι. Είς έλαφρά κρυολογήματα τρίβουν τό στήθος μέ
μαστιχόλαδον ή μέ τόν λάδανον. Ώς προφυλακτικόν δέ συγχρόνως καί θεραπευ-
τικών μέσον έχουν τήν λα(γ)οπετσιάν, τήν μαλλούραν τοϋ προβάτου, τήν έφημέ-
ρίδα, τά όποία θέτουν ε'ις τό στήθος, διά νά συβράσουν και τούς προφυλάξουν
άπό περαιτέρω κρυολόγημα». ΓΙοΙαι μέθοδοι και φάρμακα είναι έν χρήσει άλλοΰ ;
(Βλ. και συνάχι, πνευμονία, πλευρίτης).

45. Κρυοπάγημα (χιονίστρες, μαργωτήρες κττ.).

"Ενα παράδειγμα : νά βάλη ξίδι και φλόμους, νά τά βράση και νά βάλΐ]
τά πόδια του μέσα, ώστε νά τό δέχεται. Με τ αυτό γιαίνει (Κρήτη). Εις Κάρπαθ.
ψήνουν φούσκο (είδος άμανίτου) καί τή σκόνη μεταχειρίζονται γιά τΐς χιονίστρες.

Κωλικός έντέρων βλ. ειλεός.

Λαιμά βλ. άμυγδαλΐτις.

46. Λειχήν (λειχήνα, άλ'χήνα, γαδαραλ'χήνα ("Ιμβρ.), άρνι&οκολλίδια (Κάρπ.),
χάβδι (Πόντ.). Εις ποίαν αίτίαν άποδίδεται ; Π.χ. εΐς τήν Κάρπ. πιστεύουν ότι
μολύνεται κανείς άπό τάς όρνιθας. Τρόποι θεραπείας: Π.χ. μέ άλοιφήν άπό
σκόρδο καί μπαρούτι ("Ιμβρ.) ή μέ καμένη ζάχαρη (Βιθυν.) ή μέ κάποιο χόρτο
ή λουλοΰδι (αΐγια κιτρίνη) (Βιθυν.), χαβδόχορτο (Πόντος), ή μέ στάχτη κλπ.

47. Λι&οπάτης ή λι&οπάτεμαν (Πόντ.).

«Ένα ξερό άσπρο έξόγκωμα, πού βγαίνει καμιά φορά στήν καμάρα τής πα-
τούσας τοΰ ποδαριοΰ, αύτό είναι τό λιΰοπάτι. Γιά νά γερέψη, πρέπει νά τό σπά-
σουν» (Αίτωλ.). Εϊς τόν Πόντον τό θεραπεύουν διά κόπρου άνθρώπου.

48. Λύσσα.

Μέσα καί τρόποι θεραπείας. Π.χ. τόν λυσσόδηκτον άλλοτε δέν τόν
άφηναν νά κοιμηθή όλόκληρον τήν νύκτα τής 39ης ήμέρας. Πρός τούτο έτρω-
γαν, έπιναν, τραγουδούσαν, χόρευαν δι' δλης τής νυκτός (λ'σσόγαμους έν Σάμφ,
αυλλόγαμος έν Κύπρφ).

49. Μαγουλΐτις (παρωτίτις).

'Επαλείψεις μέ θηριακήν καί άλλας άλοιφάς

50. Μαστΐτις.

Διά τάς ραγάδας τών μαστών μεταχειρίζονται τό ύμένιον τών αυγών.

Ματόπονος βλ. δφί}αλμία.

51. Μηνιγγϊτις.
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52. Μητρίτιδες (μητρικά, πάθη τών γυναικών κτλ.). Καταπλάσματα άπο
πίσσα, τοΰβλο ζεστό κττ.

53. Νεφρόπονος ήτοι κωλικός τοΰ νεφροϋ.

"Εμπλαστρο γιά τά νεφρά (κρυόμπλαστρο έν Λέσβψ). II. χ. Ξύνομε στήν
ξύστρα μισή πλάκα άφορο σαπούνι. Σπονμε μαζί τρία άαπράδια αυγά. Ρίχνουμε
καί 25 δράμια ρακί κι όλα αυτά τά χτυπούμε. Άφοϋ τά δείρομε πολλή ώρα,
τ' άλείβουμε α ένα κομμάτι καινούργιο παννί κ' υστέρα τό γεμίζουμε τρύπες μέ
μιά χοντροβελόνα. Μ' αύτό σκεπάζουμε τά νεφρά, μέχρι νά ξεκολλήση μοναχό τ'.

54. Όδονταλγία (πονόδοντος).

Ποία βότανα μεταχειρίζονται διά τόν πονόδοντον και ποία φάρμακα δι'
άποστήματα τών οδόντων; Μερικά παραδείγματα: 1. Όταν έχουν πονόδοντο (ή
πόνους στό μάγουλο), παίρνουν άσπρόχορτο και μασούν τόν καρπό. Τό άσπρό-
χορτο είναι χόρτο μέ καρπό μαύρο σάν φακή (Καρδίτσα). 2. Άλλοι μεταχειρίζον-
ται τή σκάρφη (έλλέβορο). Τήν ρίζα τής σκάρφης βράζουν μέ ξίδι καί μέ τό άφέ-
■ψημα πλύνουν τό στόμα (Θεσσαλ ). 3. «Ή Πηνιλόπ' είναι χόρτο· μέ τύ χόρτο αυτό
καπνίζουν τά δόντια τοϋ άνθρώπου κ' έτσι πέφτουν τά σκουλήκια που είναι μέσ'
στά δόντια» (Αιτωλ.). 4. «"Οταν πονέση τό ντόντι καί σχηματίσηάπόστημα (φού-
σκα), κοπανίζουν αλάτι καί τό άνακατεύουν μέ μέλι' ύστερα τό βάζουν στό άπό-
στημα καί άνοίγει πολύ σύντομα» (Γαλανάδες Νάξου).

55. Οίδημα (πρήξιμο).

Παράδειγμα : Βρέξε μιά ψίχα ψωμί στό νερό καί λάδι μαζί, μάλαξέ τη,
βάλ' τη ατό πρήσμα νά ξεπρηστή» (Γορτυνία). Άλλοι τρόποι ;

56. Όρχΐτις. "Ενα παράδειγμα: «Σέ πρήσμα άρχιδιώνε : Βράσε κουκκιά
τσακισμένα σά φάβα, βάλ' τα σέ λινό σακκοϋλι καί βάλ' τα ατό πάθος. Αύτό νά
τό κάνης πολλές φορές ημέρα καί νύχτα» (Γορτυν.).

57. Όφθαλμία (πονόματος, ματόπονος, τραχώματα. Άλλαι δνομασίαι κατά
τόπους, ώς τό λάρι ή έπιπεφυκΐτις έν Κρήτη). Μέθοδοι θεραπευτικοί καί
φάρμακα: 1) Ενσταλάξεις γάλακτος γυναικός ή δπού άπό ρόϊδι ή τι άλλο.

2) Πλύσεις μέ άφέψημα ζαμπούκου ή φύλλων τριαντάφυλλου ή μέ ούρα κλπ.

3) Αποξέσεις τών βλεφάρων μέ ζάχαρη η μέ σκόροδον (ώς παρ' άρχαίοις)
κλπ. Ποΐαι άλλαι πράξεις συνοδεύουν τήν άπόξεσιν ; Π.χ. εις τήν Κύπρον «έξα-
πλώνεται ό άσθενής κατά γής καί, ένφ βοηθοί κρατούν τούς πόδας του καί τάς
χείρας του άκινήτους, ή «χολιάστρα» (ΐάτραινα) άναστρέφει τό άνω βλέφαρον καί
άποξέει τήν τραχωματικήν έπιφάνειαν διά τεμαχίων σκληράς σακχάρεως. Μετά
τήν άποσπόγγισιν τοΰ αίματος έφαρμόζουν παμπατζιές (δηλ. επιθέματα βάμβα-
κος, τόν όποιον έμβαπτίζουν εις άσπράδι αύγοΰ, τό όποΐον προηγουμένως δέ-
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ρουν καλώς, προσθέτοντες ολίγον άνθόνερον ή ροδόσταγμα) θερμές έπι τών πρη-
σμένων βλεφάρων καί κρατοϋν τόν άρρωστον επί πολλάς ημέρας εντός σκοτεινού
δωματίου, στάζοντες εις τόν όφθαλμόν του καθ' έκάστην σταγόνας τινάς άπό
τόν λεγόμενον <κόμπον». "Ομοίως διά τήν πυώδη δφθαλμίαν ή και διά πάντα
ζωηρόν έρεθισμόν τοϋ οφθαλμού κόπτουν είς δΰο μίαν ντομάταν και επιθέτουν
εις τούς οφθαλμούς. Επίσης φύλλα βασιλικιάς ψιντρόφνλλης ή τριανταφνλλου
ζυμώνεται μέ ζάχαρη και επιτίθεται εϊς τούς οφθαλμούς ώς άντιφλογιστικόν φάρ-
μακον (Κύπρος). Όταν έχουν «φαγούρα» εϊς τονς οφθαλμούς, οι Κύπριοι χω-
ρικοί τό άποδίδουν εϊς κονίδες (αυγά ψείρας) : ζεσταίνουν αυγό (σφικτό), τό κό-
πτουν εις δύο μέρη καί, αφού σκεπάσουν τό πρόσωπον μέ λεπτήν <κουρούκλαν»,
θέτουν εις τούς δφθαλμούς τά δύο τεμάχια τών αυγών μέ τήν βεβαιότητα ότι
άπό τήν θερμότητα καταστρέφονται οί κονίδες».— Ποίας μεθόδους μεταχειρίζονται,
όταν τό φώς τών ματιών αδυνατίζει; Π. χ. εν Κύπρφ «φορούν σκουλα-
ρίκια χρνσά, διά νά δυναμώση τό φώς των». Τί συνηθίζεται άλλού ;

Δίαιτα κατά τής δφθαλμίας. Π. χ. είς τήν Κύπρον, συνιστάται νά τρώ-
γουν ψωμί επί 40 ημέρας άνάλατον καί άμύγδαλα.

58. 'Οστρακιά (ακαρλατίνα).

Ποϊαι αί λαϊκαί μέθοδοι τής θεραπείας; Π.χ. εΐςτά Κοτύωρα «κάνανε κα-
ταπλάσματα άπό κουπανισμένες ελιές μαζί μέ τά κουκούτσια τους καί τά δένανε
στό λαιμό. Εσωτερικά κάναν επαλείψεις έλαιόλαδου μέ φτερό καθαρό κόττας'
δίαιτα αυστηρή : ούτε ψωμί, ούτε κρέας».

59. Παρωνυχία (ή περί τόν όνυχα φλεγμονή) τριγυρίστρα- λογνρίστρα, με-
θνστρα. Βλ. καί καλαγκάθι.

Παρωτΐτις βλ. μαγουλΐτις.

60. Πλευρΐτις (δ πλευρίχης, ή πούντα).

Μέσα θεραπείας: τό βυζικάντι' «αυτό τραυ^. υγρό και κάνει φούσκες,
τρυπάμε τή φούσκα γιά νά χν&Γ/ τό υγρό και μετά βάζο με τσιρότο» (Νάξ.). ΙΙοια
άλλα μέσα είναι εν χρήσει άλλού ;

61. Πνευμονία, βρογχοπνευμονία, πνευμονικοί συμφορήσεις (περιπλεμονία,
πούντα κτλ./

Μέσα θεραπευτικά: ζεστά ποδόλουτρα, καταπλάσματα άπό λιναρόσπορο
καί σιναπισμοί στήν πλάτη, βεντούζες κτλ.

62. Ραχΐτις (πεντερούγα εν Καλαβρ.).

Τρόποι θεραπευτικοί: έπάλειψις διά τής θηριακής, δι1 ελαίου ήπατος
δνίσκου κλ. καταπλάσματα έκ χόρτων τινών κλπ.
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63. Ρευματισμοί.

Τρόποι θεραπείας : άμμοχωσία (—έπίχωσις δι! άμμου, ώς παρά τοις
άρχαίοις), περικνημίς μετά κόνεως θείου κτλ. Είς τήν Κυπρον χρησιμοποιούν
θερμόν (ϋδωρ) μέ κόπρον αίγός, τήν οποίαν κατόπιν επιθέτουν ώς κατάπλασμα,
ενώ εις τόν Πόντον τό κερόλαδον ή έφταβότανον, πού γίνεται άπό λάδι, σαπούνι,
κερί, θυμίαμα, μαστίχη Χίου, ρετσίνι άπό πεύκα καί ρετσίνι άπό κερασιά. Κατά
γιατροσόφι τής Κρήτης «λαμβάνεις μια μασέλλα τού γουρουνιού, τήν σπάζεις
τό μεδούλιον όπου έχει μέσα και τρίβεις τούς πόδας σου τρεις φοράς τήν ήμέ-
ραν, μία τό πρωΐ, μία τό μεσημέρι, μία τό βράδυ».

64. Ρινορραγία (άνοιγμα τής μύτης).

Πλην τοΰ αίμοστάτου (έρυθρωπής πέτρας) μεταχειρίζονται (είς τήν Κύπρον)
τά βάρσανα (= άθανασίαν τήν βαλσαμώδη, pyrethrum tanacetuni), κοπανίζουν
τά φύλλα καλώς καί εισάγουν είς τόν αίμορροοΰντα ρώθωνα. "Αλλοι εφαρμόζουν
είσροφήσεις ύδατος ή οπού λεμονιού, πίεσιν τοΰ μυκτήρος, ή δένουν τόν άντί-
θετον ώτίτην δάκτυλον ή εισάγουν είς τόν ρώθωνα τρίχα γάτας κτλ. Είς τό Λα-
σήθι Κρήτης «άμα άνοιξη ή μύτη κανενός, βρίσκουν τοϋ χταποδιού τ αυγά, τά
καίνε καί σά σκόνη τά ρουφούνε καί τό αίμα στένεται· ή τόν πιάνουν άπό τά μαλ-
λιά καί τόν ξετινάσσουν καί αταματι}».

65. Σκώληκες, ταινία κτλ.

Πρός άπαλλαγήν τρώγουν καβουρδισμένον κολοκυθόσπορον μέ άλας. Επί-
σης συνηθίζουν νά τρώγουν ρέγκαν καί κολοκύθια ή μελιτζάνες τηγανιτές μέ
σκορδαλιά καί τήν επομένην πρωί λαμβάνουν καθάρσιον. Βλ. καί έλμινθες.

Σπλήνα βλ. Ελονοσία.

66. Στοματϊτις (πονόατομα).

Πρός θεραπείαν επαλείφουν τό στόμα μέ κόκκινα μούρα (μουρόνερο) (Βι-
θυν.). Ποία τά φάρμακα άλλού ;

67. Συνάχι.

Τρόποι θεραπείας: Π.χ. εισπνέουν καπνόν καιομένου βάμβακος καί σακ-
χάρεως ή ροφοΰν ούζο ή ταμπάκο ή πίνουν ζεστά μέ φύλλα ή άνθη φλαμου-
ριάς, δια νά ιδρώσουν εις τόν ύπνον.

Τραχώματα βλ. δφθαλμία.

68. Τριχόπτωσις.

Πώς γιατρεύεται ή φαλάκρα ; "Εν παράδειγμα : Κάψε άβδέλλες νά γίνουν
σκόνη. Βράσε τη με νερό καί νά φυράνη τό ενα ατά τρία καί μ' αυτό τό νερό
άλειφε τό μέρος (Γορτυν.). Εις τό Μανιάκι βράζουν ένα χορτάρι πού βγαίνει
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στο Τραγοπήγαδο (μαχρυμάλλ.ι) καί λούζονται τό Σάββατο μ' αύτό. Ε'ις τήν
Φαλαισίαν Άρκαδ. «Βγαίνουν όβριά (είδος χόρτου) από τή ρίζα καί χαμωλιό
(αγκάθι). Τις ρίζες ui'τες τις βράζουν με νερό καί λούζονται έπί τρία Σάββατα.
Λεν πρέπει όμως να μείνη καθόλου ρίζα μέσα ατή γη».

69. Τριχοφάγος.

Εις τήν Αιτωλίαν «γιατρεύεται, άν άλείβεται τό μέρος, όπου πέφτουν οί
τρίχες, με σκόρδο στονμπισμένο καί μπαρούτι' άλλά πρώτα πρέπει νά χαράζεται
τό μέρος εκείνο μέ κάποιο κοφτερό εργαλείο». Είς τήν Γορτυνίαν μεταχειρίζονται
«ρίζα άπό σφερδοϋκλ.ι φρέσκια, γιά νά ναι μέσα δλο τό ζουμί της». Άλλοϋ;

70. Τΰφος κοιλιακός.

71. Ύδρωπιχία.

"Ενα παράδειγμα άπό γιατροσόφι Γορτυνιακό : Νά βράσης κρασί μέ φλούδες
άπό μελέο, τό κρασί νά είναι μιά οκά κι άπό τό βράσιμο νά μείνη μισή. Νά πί-
νης άπ' αύτό μιά κουταλιά τό πρωί, μεσημέρι καί βράδυ μέ κουτάλι τόν γλαυκού.

72. Φθειρίασις.

Γιατροσόφι κρητικό : «έπαρον διάργυρο καί κοπάνισε καλώς, είτα ενωσον
μετά σαπημένου ξύλου ή μήλου ή ξύγκι χοίρου ή προβάτου και άλειφε επάνω
όπου είναι οί ψείρες και ψοφούν».

Ποία βότανα ή κόνεις χρησιμεύουν εις κατασκευήν ψειραλοιφής ;

73 Φυματίωσις (φθίαις: χτικιό, δχτικας κλπ./

Τρόποι θεραπείας και φάρμακα: Εις τόν Πόντον έδιναν στούς άρρώ-
στους νά πίνουν καθαρό πετρέλαιο ή και αίμα ζεστό άπό σφάγια τήν ώρα τής
σφαγής τους. "Εδιδον και γάλα κυνός ή νά γευθούν έν άγνοίςι των κυναρίου.
Ε'ις τήν Νάξον διά τά στηθικά νοσήματα μεταχειρίζονται σέλινον. Τό κοπανίζουν
και βγάζουν 50 δράμια ζουμί, τό όποιον παίρνει μέ μίαν δόσιν ό άρρωστος.

Χιονίοτρες βλ. Κρυοπάγημα.

74. Χοιράδωσις (χοιραδικά, χελώνια).

Βοτάναι : χελωνόχορτον, μανδραγόρας κλπ. Τρόπος θεραπείας άπό κρητικό
γιατροσόφι : «Έπαρε κολοκυθιοϋ ρίζα και κοπάνισον καί σίτινον άρτον καί τό
ζουμί του ένωσον μετά τοΰ οίνου καί μέ μέλι». Άλλα ιατρικά;

75. Ψαμμίασις.

76. Ψώρα.

Φάρμακα : έλλέβορος μετά θείου κλπ. Είς τήν Κύπρον μεταχειρίζονται
θείον ζυμωμένον μέ λάδι, εις τόν ΓΙόντον άλοιφήν άπό θειάφι, σκόρδο, κατράμι
καί λίπος χοιρινό. Ποΐα τά φάρμακα άλλοΰ;

77. Ψωροφντης.
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Μέσα θεραπείας: πλύσεις μέ στυφτικά (σου,ιιάχι, καρυύφνλλο, τσάι' κλπ.).
«"Αμα το σκούπισες, παίρνεις άπο λάχανο μιά φλούδα νά τήν καπνίσης μέ διμΥι
καί μετά τήν βάζεις στό κεφάλι τοϋ παιδιού. Τ' αλλαςεΐί κάθε τ όσο καί λιγο-
στεύουν οί πληγές».

78. Ώταλγία, ώτΐτις (αΰτόπονος).

Διάφοροι μέθοδοι θεραπείας. ΓΙ.χ. είς τήν Κιίπρον ένσταλάζουν εις τό
αυτί μίαν σταγόνα λάδι ζεστό (και μάλιστα από τό κανδήλι) ή γάλα άπό τόν
μαστόν θηλαζούσης, κατά προτίμησιν, θήλυ, εϊτε και κυνός. "Αλλοι ένσταλάζουν
χυλόν πράσου ή λάδι τοΰ άπήγανου (δηλ. καβουρδίζουν σέ λάδι τόν άπήγανον).
"Αλλοι περιτυλίσσουν στυπόχαρτον έν εϊδει χωνιού έμποτισμένον μέ λάδι, τοϋ
οποίου τό άκρον εισάγουν είς τό πάσχον αύτί καί άνάπτουν τό στυπόχαρτον
άπό τήν άνοικτήν άκραν. Εις τήν Αίτωλίαν άντί στυποχάρτου μεταχειρίζονται
κηροπάννι. Εις τήν Κορώνην ψήνουν άσπρο κρεμμύδι, ώσπου νά μαλακώση, καί
τό βάνουν στ' αυτί καί περνάει ό πόνος. Σύνηθες όμως είναι πολλαχοϋ και νά
ένσταλάζουν τρεις σταγόνας, έπί τρεις συνεχείς ήμέρας, ποντικολάδου. Κατά ποίον
τρόπον άπολαμβάνεται τό ποντικόλαδον ; Ποΐαι αί θεραπευτικοί μέθοδοι άλλοϋ ;

79. Ποίας μεθόδους και ποία φάρμακα μεταχειρίζονται πρός θεραπείαν
άλλων νοσημάτων, ι δ lql ψυχικών καί σωματικών άνωμαλιών, ώς τής λιπο-
θυμίας, τοΰ ΰστερισμοϋ, τών νευραλγιών, τής στάσεως τών εμμήνων, τής έμμο-
νου αδυναμίας κτλ.

Π.χ. 1) "Οταν έ'χη κανείς νευραλγίες σ' δλο τό σώμα του ή όταν πονή
κάπου, βρίσκει τρυφερές φασκομηλιές, τις ζεσταίνει πολύ μέσα σ' ένα μεγάλο
σιντεροτσίκαλο καί μ'αυτές τυλίσσουν δλο τό σώμα καί περνά ό πόνος (Λατσίδα)

2) Πρός ί^εραπείαν τοϋ ΰστερισμοϋ συνηθίζουν εις τήν Κύπρον νά δί-
δουν πρός κατάποσιν καρδίαν περιστεριού, κατά προτίμησιν μαύρου, προσφάτως
σφαγέντος. Ή καρδία αιμόφυρτος πρέπει νά καταποθή άμάσητος. Ώς άναλη-
πτικόν δέ δίδουν άφέψημα κανέλλας, φύλλων κιτρομηλέας, λεμονέας, πορτοκαλέας,
ήδυόσμου, άλοΐζας καί μυρσίνης. Δίδονται δέ ή μόνα ή μερικά βρασμένα ομού,
θεραπεύοντα καί τήν λιοψυχιάν (Κύπρ.).

3) "Οταν καί)υστεροΰν τά έμμηνα, δίδουν (εις τήν Κύπρον) σκορπίδια
ήτοι σκορπόχορτον, έπειδή αύτά σκορπούν τό αίμα' πρέπει όμως νά ζεστα-
ι")οΰν πολύ και νά ροφηθοϋν ζεστά τά σκορπίδια. Επίσης μεταχειρίζονται τόν
πήγανον : παίρνουν μίαν δκάν κρασί, εις τό όποιον βράζουν μερικά κλωνιά
πηγάνου, έως δτου τό κρασί άπομείνη δσον μισή οκά. Άπό τό ποτόν αύτό πί-
νουν κάθε πρωί ολίγον επί 15 ήμέρας (Κύπρ.).
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ΙΊοΐα φάρμακα μεταχειρίζονται πρός τούτο άλλού ; Ποία δια τήν κατάπαυ-
σιν πόνου εμμήνων ; Ποία πρός έκτρωσιν ;

80. Άλλα μάλλον άαυνήϋ·η ή ιδιότυπα νοσήματα.

Π.χ. τό ψαθονοϋρι = μαυρίλα τοΰ σώματος θανατηφόρος (Καλάβρ.), ή
μαυροκαρβνίδα = εξάνθημα δερματικόν, τό άλλαχοϋ μαύρη λεγόμενον (Τή-
νος), ό λαγγονίτης = πόνος τών βουβώνων κατόπιν μακροϋ δρόμου (Όλυμπ.
Κεφαλλ.), ό κεφαλίτης = εγκεφαλική νόσος ("Ηπειρ.), ή ντοΰχωση — εσωτε-
ρική φλόγωσις τοϋ σώματος ("Ηπ.), τό μόλεμα τοϋ στόματος (από άποφαγού-
δια τής γάτας ή τών ποντικών), ή σφήνα, πού πετάνε τά μικρά παιδάκια κτλ.
ΓΙοίας μεθόδους και ποια φάρμακα μεταχειρίζονται πρός θεραπείαν ;

Η'. Προληπτική χρήσις φαρμάκων.

α) Πρός πρόληψιν πυρετού. Π.χ. εις τήν Λήμνον «τό Μα τρώνε σκόρδο
και βρέχνε παζιμάδ' μέσ' στο κρασί, πριν νά φαν τίποτα. Αεν τς πιάν' ή ϋέρμ'».

β) Δια νά μή τούς τρώη ό σκορπιός και τό φίδι: Τρώνε «σκονρπον-
χόρτ'», τις ρίζες του (Αιτωλ.), τρώνε σκόρδο ή καίνε φλούδες άπό αυγά (Κο-
τύωρα), βάζουν κοντά στό βρέφος θεριακή (Άδρ/πολις).

γ) Δ ι à νά προλάβουν τό άγκάθι: Κοπανίζουν της καρυδιάς ρίζα σ'ένα
γουδί, άνακατεύουν τή σκόνη μέ ξίδι άκρατο καί τό δένουν έπάνω. Τό άλλάζουν
2-3 φορές. Αυτό προλαβαίνει τ' άγκάθι (Κάρπ.).

δ) Προληπτικά κατά τής μέθης. Π.χ. «Γιά νά μή μεθύσης, φάε νη-
στικός εφτά πικραμύγδαλα ή πλεμόνι γίδας ψημένο».

Ποια άλλα φάρμακα χρησιμοποιούνται προληπτικώς ;

Θ'. Διαιτητική.

α) Αντιλήψεις περί θρεπτικής δυνάμεως τών τροφών, εκπεφρα-
σμένοι εις παροιμίας. Π.χ. Ώμο κρέας, κόκκινα μάγλα (Λήμν.). "Οποιος τρώει
πατσιά τρώει λουρί, οποίος συκώτι αίμα κι ογοιος κρέας ζωή (Γορτ ). Κρέας μέ
τό αίμα καί χράρ' ψημένο (Λήμν.).

Φάε φασόλια, πιέ νερό, \ ίσα γάμπια, δέν μπορώ.

Φάε κρέας, πιέ κρασί, \ ίσα γάμπια, μοναχή (Τήνου).

"Εφαγες ψάρι, ήπιες νερό ;
πάει τό ψάρι, εις τό γιαλό1
ήπιες κρασί;

τό φαγες èav (Άδρ/πολις).
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β) Άπαγόρευσις ή αποχή από ώρισμένων τροφών Διαιτητικον
μηνολόγιον: Τί πρέπει νά τρώγη κανείς κάθε μήνα; Κρασιά δυναμωτικά.

γ) Ποία δίαιτα τηρείται επί διαφόρων νοσημάτων, ώς ερυθράς,
ιλαράς, οστρακιάς, τύφου κλπ.; Ποία κατά τήν λοχείαν ; επί αποβολής κτλ.; II.χ.
επί ερυθράς, ιλαράς κττ. δέν επιτρέπεται, κατά τούς ανθρώπους τού λαού, άλλη
τροφή άπό τά άμύγδαλα, τά γαλακτερά, τό τσάϊ καί τ'αύγό καί τό πετιμέζι, τό
όποιον θεωρείται καί ώς φάρμακον «πυρωτικόν τοϋ αΐμάτον» (Κύπρ.).

Γ. Χειρουργική.

α) Άπολύμανσις πληγών καί θεραπεία : μέ ατμούς ύδατος ή θείου,
μέ σίελον, μέ καπνιάν ή μέ άλλους ποικίλους τρόπους. Π.χ. είς τόν ΓΙόντον
«κρατούσαν τό πληγωμένο πόδι ή χέρι πάνοο άπό μιά άναμμένη καλά θράκα άκρι-
βώς στό μέρος τής πληγής" έρριχναν άπάνω στή θράκα νερό καί μέ τό σβήσιμο
δημιουργότανε δραστικός άτμός—καφούρα ή μπουγοϋ— πού άπολύμαινε τήν
πληγή. "Αλλοι μεταχειρίζονται τόν σίελον ώς άπυλυμαντικόν ή βάζουν τόν σκύ-
λον νά λείχη τήν πληγήν». Άπομύζησις πληγής πρός άφαίρεσιν δηλητηριώδους
ιού. Χρήσις βοτανών ή άλλων παρασκευασμάτων πρός θεραπείαν πληγών.
Π.χ. είς τάς Κυδωνιάς «κοπανίζουν τά σπουρδούκλια (άσφοδέλους) και τά δέ-
νουν έπάνω στις πληγές και δέν θυμώνει ή πληγή». Τί είναι τό σπαθογύρταρο,
το πεντάνευρο, το νευροχόρτι, τό φραγκόφυλλο, τό σκυλοχόρταρο, τό ομέρτο, τό
κλεφτοχόρταρο κλπ. ή τό λεγόμενον σπαθόλαδο, ή οπερδουκλαλοιφή, πού μετα-
χειρίζονται πολλαχού εις θεραπείαν πληγών;

Τί μεταχειρίζονται διά ν' άνοιξη τό έλκος καί έκρεύση τό πύον ; II.χ.
εις τόν ΙΊόντον «αν ή πληγή μολυνόταν, βάναν κατάπλασμα άπό πίσσα ζεστα-
μένη, που τραυοΰσε ολο τό πύο και τήν καθάριζε δλότελα. 'Έπειτα βάζανε κερό-
).αδο ή καϊ σπαθοχόρταρο, ώσπου νά κλείση». Είς τήν Μάδυτον διά τό άνοιγμα
τού έλκους μετεχειρίζοντο αυγοστοΰπι, δηλ. άλοιφήν άπό λεύκωμα αυγού, τρίμ-
ματα σάπωνος καί λάδι.

Ποία άλλα παρασκευάσματα μεταχειρίζονται πρός έπούλωσιν πληγών καί
χρονίων ελκών; (π.χ. ποντικόλαδο). Ποία μέσα μεταχειρίζονται, διά νά σταματή-
σουν τήν αίμορραγίαν τραύματος ; Τί επιθέτουν εις τήν πληγήν άπό δάγκωμα
σκύλου ;

β) Βαρείς μώλωπες (κτυπήματα χωρίς ν' άνοιξη πληγή, μαμάκεμα (Νάξ.),
πρήξιμο και μελάνιασμα κτλ.).

Επιθέματα άπό αλάτι καί κρεμμύδι ή ψίχα ψωμί, κρεμμύδι καί αλάτι ή άπό
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διάφορα βότανα. (Πρβλ. τήν παροιμίαν «τόν έκαμε τ αλατιού»). Π.χ. είς τήν Νά-
ξον «κοπανίζουν βυζάακελα (ρίζες τής άσκέλας πού είναι σάν γλυκοπατάτες) καί τά
βάζουν πάν«) ατό μαμάκεμα», εις τήν Κυνουρ. «ψαίνουν πλατύμαντήλες καί τις βά-
νουν στό πρήξιμο», εΐς τήν Αίτωλ. μεταχειρίζονται φλοιόν τοϋ μελίου, ενός θάμνου
πολύ υψηλού κλπ. Περιτύλιξις διά δερμάτων ζφων νεοδάρτων, ώς παρ' άρχαίοις.
Π. χ. εις τόν Πόντον «οποίος έπεφτε καί χτυποϋσε γερά - άπύ δέντρο, άπό σκά-
λες κτλ.-χωρίς ν' άνοιξη πλι/γές, τόν έτύλιγαν σέ ζεστό τομάρι προβάτου που τό
σφάζανε τήν ώρα κείνη. Κοιμόταν έτσι 6-7 ώρες, 'ίδρωνε καλά καί γιατρευόταν, τοϋ
περνούσαν κ οί ζαλάδες». Είς τήν Ήπειρον εις τήν περίπτωσιν αυτήν άλείφουν
τό δέρμα τοϋ προβάτου (άπό τό άτριχον) μέ λάδι, τό έπιπάσσουν μέ κοκκινοπί-
περο, και μ' αυτό περιτυλίσσουν γυμνόν τόν πάσχοντα, άφοϋ τόν τοποθετήσουν
παρά τήν έστίαν. (Πρβλ. τήν φράσιν : τόν έκαμε της προβειάς).

γ) 'Εγκαύματα.

'Επιθέματα διάφορα. Μερικά παραδείγματα: Εις τό Κωστί Θρ. «j'iti
τό κάμα είναι ή χολή, είναι καί τό άσβεστονέρι μέ τό λάδι τοϋ φαγιού' νά τό
χτυπήσης, νά τό χτυπήσης, νά γένη άλοιφή' τό βάζεις υστέρα πά στά καθαρά τά
παννιά καί τό βάζεις άπάνω». Κατά Γορτυνιακόν ίατροσόφιον «άνακάτωσε τύ
άσπρο τοϋ αυγού μέ ροδόσταμα, τάραξέ το καλ.ά καί βρέξε α' αύτό ένα μαντήλι
καί βάλ' το στήν καημάδα νά γιατρευτή γιά ένα μερόνυχτο». Είς τήν Κυνουρίαν,
σέ καψίματα βάνουν σκιαδονλια, ένα βότανο. Άλλοϋ, όταν καή κάποιος, κοπα-
νίζει γρήγορα φύλλα τής άγκυνάρας, βάζει τό ζουμί έπάνω στό καμένο μέρος,
γιαίνει καί δέν άφήνει σημάδι.

δ) 'Εξάρθωσις (στραμπούλιγμα, βγάλσιμο χεριού ή ποδιού).

Τρόποι καί μέσα άνατάξεως. "Ενα παράδειγμα άπό τούς Γαλανάδες τής
Νάξου : Ζεσταίνουν νερό καί τό βάζουν μέσα σέ ένα δοχείον. Βουτούν μέσα τό
βγαλιμένο χέρι ή ποδάρι καί, άφοϋ μαλακώση, τό τρίβουν καλά κ' έπειτα τύ
τραυοϋν μέ δύναμιν νά τύ φέρουν είς τήν θέσιν του. Κατόπιν ξαίνουν μέ τό μα-
χαίρι λίγο σαπούνι μέσα σέ ένα πιάτο, βάζουν ασπράδι τοΰ αύγοΰ καί λίγη ρακή
(ποτόν έκ οτροφυλιάς) τύ ταράσσουν καλά, έως ότου γίνη μία άλοιφή. Βάζουν
τήν άλοιφή αυτή έπάνο) σέ μπαμπάκι καί μέ ένα παννι δένουν τύ χέρι πού πονεί■

ε) Κάταγμα.

"Ενα παράδειγμα : "Εσιαζαν πρώτα τύ κόκκαλο, σέ τρόπο ώστε νά σμίξουν
ακριβώς τά δυύ σπασμένα κομμάτια του. Τοΰ βάναν έπειτα έμπλαστρο άπύ φακή
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τραβηγμένη σε μύλο τού χεριού, ή αλεύρι άσπρο, άνακατεμμένα μέ σαπούνι κι
ασπράδι τ αυγού. 'Ακουμπούσαν το σπασμένο χέρι ή πόδι σέ δυό ή και σι τρία
κομμάτια λεπτά σανίδια (χαρτώματα — ενα άπό κάτω κ' ενα άπό πάνω — !) δυό
στά πλάγια). Τά 'δεναν έτσι καλά κ' έμενε σέ απόλυτη ακινησία, ώσπου νά γιάνη».
(Πρβλ. καλαμώνω — δένω μέ καλάμια τεθραυσμένον κόκκαλον). Είς τήν 'Αρκα-
δία ν «τοΰ βάνουν γιακί δηλ. έμπλαστρον άπό πρόβεια μαλλιά άπλυτα, ποτισμένα
μέ αλοιφή άπό αυγό μέ ρακή δαρμένα καί τό ποτίζουν ταχτικά μέ ρακή έως
δτου θεραπευθή». Τό γιακι μεταχειρίζονται και εις τάς έξαρθρώσεις.

Συρίγγιον.

Ποία τά μέσα τής θεραπείας ;

ζ) Εις ποίας άλλας περιπτώσεις ενεργείται χειρουργική έπέμβασις;
Π.χ. ό νυχόπονος (οίδημα τών ποδιών) θεραπεύεται εις τήν Κύπρον «διά σχί-
σματος καί έξαγωγής αίματος καί διά καυτηριασμού δι' ελαίου». Τό ζωντάρι
είναι «κάτι βώλοι πού βγαίνουν στό λαιμό ή στό χέρι ή καί σέ δλο τό σώμα,
είναι δέ πολύ σκληρόν αυτό. Δι' έγχειρήσεως όμως άποσπάται όλόκληρον» (Γα-
λονάδες Νάξου). Τί επιχειρείται πρός θεραπείαν τοΰ καρκίνου; Είς τά Κοτύωρα
«μιά γυναίκα πού τής παρουσιάστηκε καρκίνωμα στό στήθος της σέ μέγεθος
καρυδιοΰ, τό δεσε σφιχτά μέ μεταξένια κλωστή. Τό καρκίνωμα στέγνωσε, μα-
ράθηκε, κ' ύστερα άπό δυό μήνες περίπου άφαιρέθηκε χωρίς κόπο καί χωρίς
καμιά χειρουργική επέμβαση». Ιίοιούς τρόπους μεταχειρίζονται άλλού ;

ΙΑ'. Κτηνιατρική.

α) Κτηνίατροι έκ τοΰ λαοϋ. Όνόματα αυτών : άλογογιατρός, παϊτάρης =
ίππίατρος (Λειβήσιον) κλπ.

β) Φάρμακα (βότανα κλπ. είδη) χρησιμεύοντα γενικώς είς θεραπείαν τών
ζφων. II.χ. ή άγριάμπελη θεραπεύει τήν ψώραν τών ζφων, τό άρκουδοπούρν'
(είδος πρίνου) χρησιμοποιείται ώς φάρμακον διά τά ζφα, τών οποίων στέκεται
τό ούρος' φύλλα αύτοΰ κτυπώνται, άποτρίβονται καί στύβονται είς ποτήριον
ύδατος' μέ αυτό ποτίζεται τό πάσχον ζφον (Α'ιτωλ.). Άμα βήχουν τά ζφα, τά
ταΐζουν άγριουκάστανου (Αίτωλ.). Τί είναι ή καλακαφάνα, τό οκαρπί, ή πορ-
δάλα και είς ποίας νόσους χρησιμοποιούνται ; "Αλλα ιατρικά.

γ) Θεραπευτικαί fj χειρουργικαί έπεμβάσεις καί φάρμακα if άλλα μέ-
τρα προς πρόληψιν νόσου τών ζώων. Π.χ. Αφαιμάξεις (ξαιμάτωμα) διά κο-
πής τοΰ αυτιού ζώου άσθενούς πρός θεραπείαν. Φλεβοτομίαι ίππου, ήμιόνου
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κλ. μεγάλων κτηνών. "Οταν σταθη κάτι στόν λάρυγγα ζφου, τό κατεβάζουν
έντέχνως μέ τό μουντί, ξυλάριον περιτυλιγμένον μέ βαμβάκι (Κάρπ.).

Προφυλάξεις: Π.χ. «φυλάνε τά πρόβατα và μήν πιούνε λιναρονέρι (νερό
πού έχουν πλύνει λινάρι), γιατί πέφτουν τά δόντια τους και ψοφάνε».

1. Άσθένειαι ζώων καί θεραπεΐαι αντών.

1) Άσ&ένειαι όρνίϋ·ων.

1. Κόριζα ή τσίφνα. "Ενα παράδειγμα έκ Κρήτης: 'Η κόριζα είναι άρ-
ρώαθεια τών ορνίθων που γίνεται στή μπροστινή μπάντα τσή γλώσσας. Βγάνει
σκληρή προβειά σα νύχι. Δέν τρώει, δέν πίνει καί προπατεΐ χαμηλοφτερουγιασμένη.
Τύ παθαίνει, ότινα μήν εχη νερό. Τοτεσά τσή βγάνουνε^στγανά σιγανά τήν προ-
βειά, γιά νά μί\ν κοπή ή-γι-άκρη τσή γλώσσας, γιατί τοτεσά χροφά. Λαδώνουνε
ύστερα τό μέρος καί τσή δίδουνε κομμάθια κρομμύδια λαδωμένα καί τά καταπί-
νει κι έτσά τσή περνά· έξεκορίζασεν ή όρνιθα.

2. Λαιμύπονος απλούς. «"Οταν είναι βραχνή ή όρνιθα, τής δίδουν πρός
τροφήν πίτυρα ψημένα μέ γάλα και τήν ποτίζουν κονιάκ, διά νά καυτηριασθή
ό λαιμός της. "Αλλοι δίδουν κρεμμύδι ψιλοκομμένον και ολίγον σκόρδον πρύς
τροφήν, διά νά ψοφήσουν τά μικρόβια» (Κύπρ.). Τί συνηθίζεται άλλού;·

3. Διφθεριτις. Ε'ις τήν Κύπρον κοσκινίζουν στάκτην, μέ τήν οποίαν ραν-
τίζουν τόν δάκτυλον και δΓ αυτού τρίβουν τό κάτω μέρος τής γλώσσης, διά νά
βγάλουν ένα πετσί (τήν τσίφναν)· ταύτην πρέπει νά φάγη ή όρνιθα, οπότε τής
φτύνεις ή τήν ποτίζεις νερό μέ θειάφι.

4. Φθειρίασις. «"Οταν ή όρνιθα εχη φτειροΰδες, πιάνονται τά πόδια της
καί δέν μπορεί νά περπατήση. Τότε τής τρίβουν μέ λαδόξιδον τά πόδια και μ'
αύτό τής ραντίζουν τά φτερά, τές γαλάτες (==τές φτερούγες) καί τήν ουρά. Ραν-
τίζουν όμως καί τόν γουμάν μ' άσβέστην» (Κύπρ.).

5. Χολέρα. Ποΐα τά'συμπτώματα καί τά μέσα τής θεραπείας;

6. Παθήσεις ήπατος (σκοτάς).

7. "Αλλαι άσθένειαι, ώς τό άσβεστοκώλιασμα, τό κοττοβλόϊ, ή πιπίδα.

Ποΐα τά συμπτώματα τών άσθενειών τούτων καί ποΐα τά θεραπευτικά μέσα;

2) Άα&ένειαι προβάτων καί αιγών.

1. Κλαπάτσα ή καλμπάτσα ή γλαπάτσα (ή ήπάτωσις). Εΐς ποΐον αί-
τιον άποδίδεται καί ποΐα τά συμπτώματα τής άσθενείας ; "Εν παράδειγμα άπό
τήν Αίτωλίαν: «Είναι μιά δροσιά άπάνω σέ βαρκούσια χορτάρια' τή βλέπεις, μό-
λις δώαη ό ήλιος. Αυτή τήν άναπνέουν τά πρόβατα' μπαίνει ατά συκώτια τους
καί παθαίνουν τή γλαπάτσα». Κατά τούς ποιμένας τής Κυνουρίας «άσπρίζει τό
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πλεμόνι τους άπό τήν κρυότη», κατ' άλλους είναι είδος φυματιώσεως. Πρός θε-
ραπείαν εις μερικούς τόπους μεταχειρίζονται οκάρφη (ελλέβορον) : ξηραίνουν
σκάρφη ε'ις τον ήλιον, τήν τρίβουν, τήν ανακατεύουν μέ αλάτι καί ποτίζουν μέ
αυτό τά πρόβατα. Ποία θεραπευτικά μέσα μεταχειρίζονται άλλού ;

2. Βλογιά. «Βγάνουν κάτι σπειράκια άνάμεοα ατά οκέλια και ψοφάνε.
Γιά νά γερέψουν, τά κεντρώνουν ανάμεσα ατά λαγαρά τά πρόβατα' ή στή νονρά
ή στ αυτί. Παίρνει άπ' τό πρόβατο το βλογιασμένο ϋλη δ τσοπάνης και τά κεν-
τρώνει: με ενα μαχαιράκι σχίζει λίγο στά φτενά και βάνει άπάνω. Στις σαράντα
μέρες στά πρόβατα δε βράζουν γάλα οί τσοπάνηδες» (Αίτωλ.)! Ποία ή συνήθεια
άλλού ; Τί είναι ή άνεμοβλογιά και πώς τήν γιατρεύουν ;

3. Παρμάρα. Επίσης άπό τήν Α'ιτωλίαν : *"Οταν κόλληση τά πρόβατα,
στραβώνονται, κόβουνε τό γάλα, μονοβυζιάζονται... Στ αλάτι κοΜάει αυτή ή
άο&ένεια, στις άλαταριές. Γιά νά γιατρευτούν, ξεραίνουν τό ι'διο γάλα τους, τό
φκειάνουν σκόνη, ταΐζουν τά πράματα καί γερεύουν». Τί μεταχειρίζονται άλλού;

4. Βροντότριχα. «Είναι στό πλεμόνι καί γίνεται άπό τόν κουρνιαχτό»
(Βούρβουρα Κυνουρ.). Κατ* άλλους «προέρχεται, όταν τρώνε άβρεχο κλαρί επί
πολύν καιρό». Ποία ή θεραπεία ;

5. Ψώρα. Νόσος τών αίγών. Ποία ή θεραπεία;

6. Διάρροια. Είς τήν Νάξον «τών δίδουν φύλλα άγριλιάς καί τρώγουν»
καί έτσι κόβεται ή διάρροια.

7. Μαστίτις (μασταράς εν Ήπ.). Είς τήν Κρήτην λέγεται περίδρομος :
«άρχίζουν καί σαπίζουνται τά βυζά ντως καί πέφτουνε. Θεραπεύεται άμα τους
πάρουνε αίμα κάτω άπό τήν κοιλιά».

8. Παράσιτα τού δέρματος (γιόΰ&ος έν Καρπ. ζάχους έν Άκαρν. ζάβα
έν Ήπείρ.). Αναπτύσσονται σκώληκες εις τό δέρμα îôiç τών αίγών καί το τρυπούν.

ί). Σπλήνα ή σπληνόκακο.

10. Παραγάλος ή παραγάλιασμα: όταν χάνουνε τά ζφα τό γάλα τους
και δέ μπορούνε νά θρέψουνε τό αρνί τους.

11. "Αλλαι άσθένειαι αίγών και προβάτων μέ τά τοπικά των ονόματα:
π.χ. βούρλω ("Ηπ.), τό γλυκύ (Κάρπ.), νόσημα εγκεφαλικόν, όταν πέφτουν τά
πρόβατα κάτω μέ σπασμούς. Φσοϋνα, όταν τά πρόβατα μυξιάζουν και δέν μπο-
ρούν ν' άνασάνουν (Αίτωλ.), ψουρουμύτα, όταν ή μύτη των είναι ψωριασμένη
(Αίτωλ.), βλ άσους ή φθίσις τών προβάτων (Χαλκιδ.), φτάρνακας, δ σκώληξ είς
τού κριού τούς ρώθωνας (Κάρπ.), ή σιάπη, σάν είδος συνάχι (Αίτωλ.), τό φιάγ-
κωμα, όταν τό ζώον πρήσκεται άπό χόρτον βλαβερόν και δέν ήμπορη νά κατου-
ρήση (Κρήτη), παρμός (παραλυσία) κτλ. Ποία τά συμπτώματα, ποία ή αίτια είς

ΕΠΕΤΗΡΙΕ TOV ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Γ'
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τήν οποίαν αποδίδεται ή άσθένεια και ποΐα τά μέσα τής θεραπείας ;

3) Ασϋ-ένειαι μεγάλων ζώων (ΐππων, όνων, ήμιόνων, βοών).

1. Άερόπιασμα. Τό ζφον άεροπιάνεται, όταν έκτεθή ίδρωμένον, άκί-
νητον εις ρεΰμα αέρος. Θεραπεύεται, όταν έπιτρίψης μέ παλαιόν λάδι, βρωμισμέ-
νον, το σώμα του, τά πόδια του, τόν λαιμόν του, προσδένεις δέ υψηλά, ώστε ό
λαιμός νά είναι τεντωμένος (Κΰπρ.). Ποία ή κοινή ονομασία είς διαφόρους τό-
πους και οί τρόποι καί τά μέσα τής θεραπείας ;

2. Ίδρωπότισμα, όταν τύ ζφον ποτισθή ίδρωμένον.

3. Βήχας (κοινώς σακάή). «7α πιάνει στό λαιμό και βήχουν». Εις τά Κα-
λάβρυτα θεραπεύεται δι' έντριβής μέ χοίρειον λίπος περί τόν λαιμόν τοΰ ζφου.
Τί είναι ή λεγομένη ξεροσακαή ή σαγκαβή, πού προσβάλλει προπάντων τούς
όνους καί πώς θεραπεύεται ;

4. Πόνος, κοιλόπονος, σφίξη καί κόψιμο, στρόφος ή στρόφλας. Ποΐα
τά συμπτώματα καί ό τρόπος τής θεραπείας ; Π.χ. Διά τόν κοιλόπονον τών μου-
λαριών είς τήν Νάξον βράζουν σπόρον άλυγαριάς μέ κρασί καί τά ποτίζουν, εις
τήν Κύπρον βάζουν είς τό κρασί μίαν φούκταν στάκτη καλώς κοσκινισμένη καί
ποτίζουν τό ζφον. Εις τήν Εύρυτανίαν τά ποτίζουν δύο αυγά κλούβια καί καφέ
πολύ χωρίς ζάχαρη.

5. 'Απόστημα (μαγάρισμα (Καλάβρ.), αακαή (Παρν.), ξορισμένον (Κύπρ.),
έσωτερικόν ή έξωτερικόν.—Ή θεραπεία έσωτερικοΰ όγκου εΐς τήν Κύπρον γίνεται
ώςέξής: «Κοπανίζομεν χοληδόχον κύστιν χοίρου, τήν κοσκινίζομεν καί βάλλομεν
εΐς 50- 100 δράμια κρασί ή κουμανδαρίαν και ποτίζομεν.'Επίσης σφάζομεν σκυλάκια
στραβά (μικρά) καί μέ τό αίμα τους ποτίζομεν τό άλογόν μας ολίγον κατ' ολίγον εντός
24 ώρών. Τότε. «πετάσσεται όξω» καί γίνεται έξωτερικόν τό άπόστημα. Πρός θερα-
πείαν τούτου παίρνεις δόσιν δσον μισή τονφετσιά μπαρούτι, τήν οποίαν βάλλεις εις
ένα άδειο κουτί γάλακτος, καί πλησιάζεις δσον μιά σπιθαμή μακράν άπό τόν όγκον
τοΰ ζφου, καί τότε ρίπτεις εις τό μπαρούτι άναμμένον κάρβουνον, δια νά φοβι-
τοιάσης με τόν κρότον τό ξορισμένον και νά φύγΐ]. Μετά τοΰτο παίρνεις κκίλην,
κοπανίζεις καλώς καί ζυμώνεις μέ δυνατόν ξίδι, και μ' αύτό χρίεις συχνά τόν όγκον
10—20 φοράς τήν ήμέραν, έπί δύο τρεις ήμέρας, δτε και διαλύεται ό όγκος."Οταν
τό άπόστημα λαππουρκάση (μαλακώση) καί άρχίση νά διαλύεται, πρέπει τό ζφον
νά όδηγήται τακτικώς εις περίπατον». ΙΊοΐοι οί τρόποι τής θεραπείας άλλοΰ;

6. Πληγαί ή σαρκώματα έπί τής ράχεως ή άλλαχοΰ τοΰ σώματος. Κοινά
ονόματα; π.χ. κωλοκα&ιά, ή έπί τής ράχεως τοΰ όνου πληγή (Πάρος), μοϋρον,
τό έπί τής ράχεως τών φορτηγών ζφων ύπερσάρκωμα (Σάμος), συκάμινο, πληγή
πού βγάζουν οί γαϊδάροι στά πόδια ή άλλαχοΰ ('Αμοργός) κτλ.
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7. Πιάσιμο τών ποδιών (καρφόπιασμα), όταν πιάνωνται τά πόδια των.

8. Παθήσεις τής όπλής' π.χ. τά μουλάρια, τά βόδια μαλοποδιάζοννε,
δηλ. μαλακώνουνε τά νύχια τους και δέν μπορούνε νά περπατούνε.

9. Παθήσεις τών όφθαμών π.χ. κάνει ατά μάτια τ' άλογο, το μουλάρι,
όταν βλέπη άλλα νά τρώγουν, χωρίς νά εχη κι αυτό νά φάγη.

10. Παθήσεις τοϋ στόματος και τής γλώσσης. Π. χ. Βρωμόστομο,
ασθένεια ΐπποιν, όνων, ήμιόνων, καθ1 ην μελανούται ό ουρανίσκος των, πονεϊ
και δέν ήμποροϋν νά φάγουν. Πρός θεραπείαν αλείφουν τό μέρος μέ όξος, άλας
καί στουμπισμένον σκόρδον μαζί καί έπειτα τρυποϋν τό απόστημα μ' ένα σουβλί
(Καλάβρ.). Όξοι έν Κΰπρφ, ή νόσος τής γλώσσης τών βοών.

11. "Αλλαι άσθένειαι τών κτηνών. Ποΐα τά κατά τόπους όνόματά
των, τά συμπτώματα καί αί θεραπεΐαι ; Π.χ. γιλαδουχόρτ γιά τή γιλαδανάγκ' ή
πότισμα μέ άγριοκάστανο καί ρίζα άπό μαγκοϋτα (είδος κρομμύου) (Αίτωλ.),
μάλ, είδος άνθρακος άγελάδων : κατά πρώτον κουτσαίνουν, έπειτα πυρέσσουν
ισχυρώς και τέλος μαυρίζει τό κρέας των καί άποθνήσκουν" τά καίνε μέ πυρω-
μένο σίδερο καί τούς δίνουν νά φάνε βρασμένο πολυτρίχι (Εύρυτ.), ψαλίδα,
άσθένεια τών χειλέων τών βοών, ό πρόγκος τών βοδιών, όταν τρέχουν σάν
τρελλά (Αίτωλ.), παλαμίδα, ή νόσος τών όνων, όταν φάγουν σταφύλια (Πάρος),
ό μαγκουφάς, δ περίδρομος κλπ.

4) Άσθένειαι χοίρων.

1. Χοιρόλαιμος ή χοιρόλομος. Είς τήν Λήμνον δένουν παννί στήν
άκρη ενός ξύλου (μαλαχτάρ'), τό άλείφουν μέ φάρμακο (ξίδι ή άλλο τι) καί τό
βυθίζουν στό λαιμό τοϋ χοίρου πρός ίατρείαν.

2. Χαλάζι ή χαλάτζο (σκληροί λευκοί όγκοι, σχήματος χαλάζης, έντός τοϋ
στόματος τών χοίρων).

3. Κόρακας ή κοράκι (σάρκωμα καλύπτον τούς οδόντας τοϋ χοίρου καί
έμποδίζον τήν μάσησιν τής τροφής). Θεραπεία δι' άποκοπής τοϋ σαρκώματος
καί καυτηριασμοϋ.

4. Νόσος ποδιών (τραμπούκλα ή πισωτάντουλο), όταν ό χοίρος άδυνατή
νά βηματίση καί καταπίπτη. Πρός θεραπείαν τρυποϋν τούς γλουτον-ς τοϋ χοίρου μέ
τόν στρατορράφτη, είδος σιδηροϋ τρυπάνου, άφοϋ τόν πυρακτώσουν εις τήν πυράν.

5. 'Εξανθηματικοί νόσοι (κελεφιά Δυτ. Μακεδ.), εξανθήματα λευκά ύπό
τό δέρμα τών χοίρων.

6. "Αλλαι άσθένειαι τών χοίρων καί θεραπεία αύτών.

5) Άσθένειαι άλλων οίκοαίτων ζώων.
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ!

υπο

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΕΓΑ

κεφαααιον ενδεκατον
ΛΑΪΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ')

I. ΓΕΝΙΚΑ
Α'. Γλώσσα τής λατρείας.

Λέξεις και φράσεις σχετικαί μέ τήν λατρείαν καί τάς τελετάς
αύτής. Σημασία καί ερμηνεία αύτών. 'Ονόματα δημώδη μερών τοϋ
ναού, άμφίων, σκευών κτλ. ΓΙ. χ. λειτουργία, συλλ.είτουργο, οαρανταλείτουργο,
εφταπάπαδο- λιτή· αγρυπνία, ολονυχτία (Ήπειρ.), καλονυχτιά (Θεσσ.), παράσταση
(Ήπειρ.) κτλ. Ό παπάς σπερνιάζει (=ψάλλει τόν Έσπερινόν, Κρήτη), άπολου-
τρουγά ( = τελειώνει τήν λειτουργίαν, Κρήτη), ευκολογάει (=■ περιέρχεται εύλογών
τήν νέαν έσοδείαν τοΰ οίνου, Καλάβρυτα), ξαορεύγει ( = εξομολογεί, Κρήτη) κτλ.

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

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

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

"Υψωμα, προσφορά, βλογιά, πανυ'σία, τίττάρια, Κυριακάδα (άρτος προσφε-
ρόμενος τάς Κυριακάς είς τούς ιερείς) κτλ.

') Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου τόμου τής Έπετηρίδος ταύτης.

Τά παραδείγματα πού παρατίθενται πρός διασάφησιν τών έπί μέρους ζητημάτων είναι
είλημμένα κατά τό πλείστον έκ τού ανεκδότου υλικού τού Λαογραφικού 'Αρχείου. Ό σκοπός
τής παραθέσεως αύτών έξετέθη ήδη είς τήν σημείωσιν τού Ε' κεφαλαίου (τ. Β' 1940 σ. 118).
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Άγιοδήμα, άϊονδήμα, δημόθυρα, κοντοχώνερας (δ άλλως σωλέας), άέρας
( —τό Ιερόν χραπεζομάνδηλον, εφ' ού τελείται ή άναίμακτος θυσία) κτλ.

'Ανάμα η νάμα (=ό διά τήν θείαν μυσταγωγίαν χρησιμεύων οίνος), το
ζέο (=τό θερμόν ύδωρ και αυτό τό άγγείον, διά τοΰ οποίου τοΰτο θερμαίνεται), τό
καψί ή κατσϊ (Τήλος) =τό καθιστόν θυμιατηριον, μέ τό οποίον θυμιάζουν κατά
τήν Άκολουθίαν τοΰ Νυμφίου), θυνιατό (Κεφαλληνία). Άγιαστήρα ή αγιαστούρα,
βρεχτούρα (Μάδυτος), φωτιστήρα (Αίνος), ραντιστέριν (Πόντος) ( = ή δέσμη ανθέων,
ÎÔiçi βασιλικού, δι' ής ραίνουν οι ιερείς κατά τούς άγιασμούς).

Σφραιδα, οονφραγίδα, σφραγιστήρι, σφραϊστηρό, τνπάρι (Σύμη), μαργαρίτα
Γ'Ηπ.), παναγιάρι (Μάνη), βλόϋρους (Αίτωλ.), (=ή ξυλίνη σφραγίςτών προσφορών).

Όνομασίαι εορτάσιμων ημερών: χρονιάρα μέρα, άλαφρόσκολη, ουνόρατα τοϋ
χρόνου, Νικολοβάρβαρα, Χστοπάσκαλο, Άσπροβδόμαδο καί ε'ί τις άλλη.

Β'. Θεός.

Δημώδεις δοξασίαι περί Θεοϋ καί περί τής έπενεργείας αντοϋ είς
τ' άν&ρώπινα.

Λέξεις, φράσεις, παραδόσεις, παροιμίαι καί παραμύθια, δίστιχα,
εύχαί καί κατάραι έμφαίνουσαι τήν παντοδυναμίαν, τήν πανσοφίαν, τήν πρό-
νοιαν καί τάς άλλας ιδιότητας τοΰ Θεού. Παραδείγματα:

*Αφέντης ου Θεός (Αιτωλία). «Καλόν ξημέρωμαν, αφέντη μου, Θεέ μου» λέ-
γουν οί Κύπριοι άνοίγοντες τό πρωί τήν έξώπορταν καί εξερχόμενοι τής οικίας
των- συγχρόνως κάμνουν τό σημείον τοϋ σταυρού. «Ό Μεγαλοδύναμος, ό Κύριος,
μεγάλος εναι· αμα θ έλη, άλλοι φτειάνουνται, άλλοι χάνουνται». Ή οργή τοϋ Θεοϋ !
'Ο Θεός νά βάλη τό χέρι του! Σήκωσ' ό Θεός τό χέρι του.

'Εκείνος άπου συννεφιξ. κι άπου βροντά καί βρέχει (Κρήτη). Φύλλο δεν πέφτει
άπό δέντρο χωρίς τό θέλημά σου! (Κρήτη). Ό Θεός σκάλας χτίζ', αλλ' άνεβαίν' νε
κι αλλ' κατεβαίν' νε (Τραπεζοΰς). Λεν κρυώνει ό γδυμνός, αμα τόν σκεπάζη ό Θεός
(Μανιάκι). Πού 'χει τά θάρρη του στό Θεό άδείπνητος δε θέτει κι α θέση καί καμιά
φορά, ό ύπνος τόνε θρέφει (Κρήτη). "Οσο κι αν γεράση δ Θεός δέκα Αγιους κατα-
πονεί. Κεφάλι που φυλάγ' δ Θεός, ό κόσμος δεν τό βλάφτει. —Ό Θεός μοιράζει τά
ρούχα κατά τήν κρυάδα. — Βλέπει δ Θεός ! κ.τ.λ.

Θεϊκό, επί άνεξηγήτων καί άσυνήθων φυσικών φαινομένων, οίον πλημμύ-
ρας, σεισμού κ.τ.τ. θεοτική φωθιά (Κρήτ.), θεογέφυρο (βράχος διατρυπηθείς εις
τήν βάσιν του άπό τό ρεύμα τοΰ ποταμοΰ Καλαμά παρά τήν Ζίτσαν) κλπ.
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Γ'. "Αγιοι.

α) Δημώδεις δοξασίαι περί της Παναγίας καί τών άγιων καί περί τής
έπενεργείας αύτών είς τ άνθ·ρώπινα.

1. Πίστις περί τής δυνάμεως και τής βοηθείας τών 'Αγίων και
τής Παναγίας. Παράδειγμα οί λόγοι γραίας άπό τό Μανιάκι: «Ούλοι οί άγιοι
έχουν τή χάρη τους· τήν έδωκε δ Κύργιος γιά τά χαλά τόυς έργα τα, νά δύνουνται
μεγάλα πράματα, πλείστον ή Παναΐτσα' ουλο γονατιστή, λένε, βρίσχεται νά παρακα-
λάς τόν Κύργιο γιά μας' κ' οί άγιοι παραχαλιώνται, άμε τί ! πού έτσι ν* άστράψη,
νά μπου μπουν ίση, λέμε «Άγια μ 'Ανάσταση, άγιε μον Κωσταντΐνο, κερά μον
Παναΐτσα, βοήθα...» Ό,τι άγαπάει ή Παναΐτσα, αύτό είναι θεϊκό μίλημα. Ούλοι οι
άγιοι γιά ούλα έχουνε δύναμη, λέει μένα τό μυαλό μου... Κι ό άφέντης Άη-Γιώρ-
γης κάνει θαμάοια' μεΐς οΐ τσοπαναραϊοι τον ε δοξολογάμε πολύ, προσκυνώ τή χάρη
τον. Λέμε κι' άλλο: «τό φτωχό τό μοναστήρι κανείς δέν τό δοξολογάει»

2. Ποΐαι ιδιότητες άποδίδονται εΐς τούς 'Αγίους ώς έπί τό πλείστον έκ
παρετυμολογίας τού ονόματος των ή Ιξ άλλων λόγων ; ΓΙ.χ. ό άγιος
Ελευθέριος «ξελεντερών' τις εγκνες», τόν άη Στάση (άγ. Εύστάθιον) «τόν τάζουν
αί αίμορροοϋσαι γυναίκες, νά σταθή ή άρρώστεια των» (Κάρπαθ.), ό άης Γούφνης
(Όνούφριος) ρουφά τά στάχυα τών θεριζόντων ή άλωνιζόντων κατά τήν έορτήν
του (12 Ιουνίου) (Σύμη), ό άγιος "Ακονφος (Ιάκωβος) θεραπεύει τούς κωφούς
(Κύπρος), ό άγιος Μηνάς καί ό άγιος Φανούριος φανερώνουν τήν τύχην ή το
χαμένο ζώο ή πράγμα, ό άγιος Άρμογένης ('Ερμογένης) θεραπεύει τούς πάσχον-
τας τάς άρθρώσεις (τούς · αρμούς), ό Άγιοκλαψΐνος (άγιος Κλήμης) θεραπεύει τήν
κλάψα (Λήμν.), ό άγιος Προκόπιος μνημονεύεται ιδιαιτέρως εΐς τά προικοσύμφωνα,
γιά νά προκόψη τ' άντρόγυνο κτλ.

3. Τίνων άσί)ενειών καί παθών θεωρούνται ΐατήρες ή φύλακες καί
προστάται ό άγιος 'Ανδρέας, ή άγια Βαρβάρα, ό άγιος Σπυρίδων, ό άγιος
Μόδεστος, ή άγία Πελαγία, ό άγιος Παντελεήμων, ή άγία 'Αναστασία, ό άγιος
Χαράλαμπος, ό άγιος Γεράσιμος καί οΐ λοιποί άγιοι; — Ποίοι οί προστάται
άγιοι τών ναυτικών, τών άμπελουργών, τών ποιμένων κλπ. καί ποΐαι παραδόσεις
άναφέρονται εΐς τήν ΐδιότητά των αύτήν ; Π. χ. ή Παναγία θεωρείται έν Λέρο)
προστάτις τών ναυτιλλομένων καί κάθε πλοΐον πού καταπλέει άπό μακρόν πλοϋν
άγιάζεται μέ τήν εικόνα τής Παναγίας τοΰ Κάστρου. Ποίος ό έφορος τής βροχής
καί τών άνέμων, τών βροντών καί τών άστραπών ;

Παράστασις τών προστατών 'Αγίων τυπική εΐς εικόνας: π.χ. ό άγιος
Στυλιανός μέ βρέφος έσπαργανωμένον εΐς τήν άγκάλην, ό 'Αρχάγγελος Μιχαήλ μέ
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μίαν ψυχήν ή με τήν ρομφαίαν είς τήν χείρα, ό άγιος Φανούριος μ' ενα κερί ε'ις
τό χέρι. Διηγήσεις περι επεμβάσεως τών "Αγίων είς τά ανθρώπινα.

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

β) 'Επικλήσεις και προσφωνήσεις Άγιων καί της Παναγίας, μαρτυροϋσαι
τήν πρός τό θείον σχέσιν: άφέντη μ' Άηγιώργη, Πάππου Νικόλα κτλ. Δείγμα τής
τοιαύτης σχέσεως παρέχουν οί λόγοι γραίας γυναικός άπό τό Μανιάκι (έτ. 1944):
... με το λάδι άνάβω τό καντήλι μου· τώρα πια 'γώ λάδι δέν έχω γιά τό φαΐ μου, ερη-
μιά ποΰ καταντήσαμε.' τό είκόνισμά μου καίει όμως. Φεύγω άπό το σπίτι μου γιά τό
χωράφι, πάα> στά εικονίσματα και τούς λέου «-Καλό βράδυ, Παναΐτσα μου, προσκυνώ
τή χάρη σου, μέ τό καλό >'ά ξαναρθώ στό σπίτι μου, ή βοήθειά σου θά μέ ξαναφέρη».
Είχα μούτρα νά ειπώ τόσα λόγια, äv άφηνα τά 'κονίσματά μου στό σκοτάδι ;

γ) 'Επίθετα άγιων προερχόμενα:

1. άπό τόν τόπον τής λατρείας ή άπό ιδιάζοντα γνωρίσματα
τοϋ ναοΰ (π.χ. Παναγία ή Τηνιακιά, ή Καστριανή, ή Βλαχερνιώτισσα, ή Χρυ-
σοσπηλιώτισσα, ή Κακοπέραντη, ή Σαραντασκαλιώτισσα, ή αγία Καταπουλιανή,
ή Κρασοπωλήτισσα εν Κερκύρα, επειδή ή εκκλησία της είναι εις τήν ενορίαν τών
οίνοπωλών τής αγοράς, ό Άηλίας δ Ψηλορείτης) ή άπό ίδιάζουσάν τινα
παράστασιν τοϋ Αγίου έν είκόνι (π.χ. Παναγία ή Γαλατοϋσα ή Γλυκοφι-
λούσα, (ή θηλάζουσα ή φιλούσα τό Βρέφος), ή Γουρλομάτα (διά τό βλοσυρόν
τών δφ&αλμών τής εικόνος, Αέρος), ή Μεγαλομάτα (Κατιρλί Βιθυν., Σκόπελος),
Άηγιάννης δ Αποκεφαλιστής, Άηγιώργης Καβαλλάρης κτλ.

2. άπό τό όνομα τού κτήτορος τής εκκλησίας. Π.χ. Παναγία ή
Καλιγοϋ, ή Περλιγκοϋ, ή Στεφάνα, ή Μπεναρδοϋ, άγιος Νικόλαος ό Ραγκαβάς.

3. άπό τόν χρόνον τοϋ. εορτασμού ή τήν έποχήν τών άγροτικών
εργασιών, μέ τάς οποίας συμπίπτει ή εορτή τοϋ Αγίου. Π.χ. Παναγία ή
Μεσοσπορίτισσα, επειδή ή εορτή της συμπίπτει μέ τά μέσα τής σποράς τών άγρών,
Παναγία τής άποσοδειάς (τό Γενέθλιον τής Παναγίας), ώς εορτάζουσα τήν S1^'
Σεπτεμβρίου, τοϋ άγ. Ιωάννου τού Τριανταφυλλί! ή τού Βλασταρά (8 Μαΐου),
διότι τότε βλαστολογοϋν τ' άμπέλια, τοϋ Πετμεζά, διότι τότε βράζουν τά πετιμέζια,
Παναγία ή Ά καθ ή (Παρασκευή Ε' έβδ. Νηστειών) έκ τοϋ Ακάθιστου ύμνου.

4. άπό ιδιότητα άποδιδομένην εις τόν Άγιον. Π. χ. Καϊλιώτης λέγε-
ται ό ταξιάρχης Μιχαήλ, «διότι καίει τάς καρδίας τών άνθρώπων, ων άφαρπάζει
τά φίλτατα» (Σύμη), ή Κουρκουνιώτης, διότι «κουρκουνά» ( = κρούει τήν θύραν) καί
ζητεί τήν ψυχήν, Παναγία ή 'Οδηγήτρα, ή'Γληγοροπάκοη, ή Ξεσκλ.αβώτρια, ή Φανε-
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ρωμένη (πού φανερώνει τούς ξενιτεμένους), ή Πονολύτρια, ή Έλεοϋαα ή Λεχούσα.

5. άπό τό είδος χής χιμωρίας, πού έπιβάλλει ό "Αγιος είς χούς
μή σεβομένους τήν μνήμην του. Π.χ. Άηγιάννης δ ΰερμολόγος ή ριγολόγος,
έπειδή τιμωρείται μέ ρίγος ή πυρετόν ό μή νηστεύω ν τήν ήμέραν τής άποτομής
τής τιμίας κεφαλής τοΰ Προδρόμου (29 Αυγούστου), Άηγιάννης ό οπαοοκάδης ή
σπαζοκαροντης, Παναγία ή Καψοδεματονσα (28 Ιουλίου), άη Ανδρέας υ τρυπο-
τηγανίτης, διότι τρυπά τό τηγάνι, άν δέν κάμουν τηγανίτες κλπ.

δ) Έπιφάνειαι Άγιων. Θαυμάσιαι βοήθειαι καί ί)εραπε!αι ή τιμω-
ρίαι έπιβαλλόμεναι ύπ° αύτών. Αί σχετικαί παραδόσεις.

"Εν παράδειγμα: «Ό Άγιος Σπυρίδωνας πολλές φορές βγαίνει άπό τήν
έκκλησιά του στήν Κέρκυρα, πού είναι τό λείψανο του, καί γυρίζει τή θάλασσα καί τή
στεριά, γιά νά κάμη καλά καί νά βοηθήση κείνους πού τόν έπικαλούνται. Γι' αύτό
χαλάει τά ύποδήματά του καί είναι άναγκασμένοι νά τοΰ τ' άλλάζουν κάθε τόσο»
(Πολίτου, Παραδόσεις Α', άρ. 200, σελ. 112).

ε) Διηγήσεις περί ποινών έπιβλη&εισών είς άγιους ύπο τοϋ Θεοϋ διά

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

ς) "Αγιοι έκ παρανοήσεως: ή άγία Σωτήρα, έκ τής έορτής τής Μεταμορ-
φώσεως τοΰ Σωτήρος, ή άγια Τετράδη, ή Ακάθιστος (Πόντ.), ό Ξορκός άγιος
(Κύπρ.), ή άγία Βλαχέραινα έν Σοιζουπόλει, Άρτη κ. ά. έκ τού ότι τήν 2αν 'Ιουλίου
έορτάζεται ή κατάθεσις τής τιμίας έσθήτος τής Θεοτόκου εΐς τόν έν Βλαχέρναις
ναόν κτλ.

Δ'. Έκκλησίαι, εικόνες, σταυρός, λείψανα άγιων.

α) Παραδόσεις περί ιής ιδρύσεως έκκλησιών ή περί ευρέσεως εικόνων,
λειψάνων Αγίων ή έκκλησιών δι' ενυπνίων κλπ. "Αλλαι διηγήσεις περί θαυμασίας
έγκαταστάσεως λατρείας.

Παραδείγματα: «Ό άγιος Αντώνιος παρουσιάστηκε κάποτε καί είπε, όπου
θά πάη καί θά μείνη καί θά ψοφήσουν δύο μοσχάρια, έκεΐ νά τοΰ φτιάσουν έκκλη-
σία. Αύτό καί έγινε κ' έτσι χτίστηκε στή Βέροια ό Άγιαντώνης, όπου πάνε τούς
τρελλούς και γιατρεύονται» (Βλάστη Μακεδονίας). «"Αη Κωσταντίνος Τριπορινός.
"Ήταν χωριό παλιό, Τρίπορι λέγονταν· κει τήν βρήκαν αύτήν τήν εικόνα... "Ενας
άνθρωπος ΰπόφερνε πολύ στόν ύπνο του· νειρευόταν, δέν μπορούσε νά ήσυχάσ':
Στό τάδε μέρος είμαι· νά ρθής νά μέ βγάλης. Καί πήγανε οί άθρώποι κει πέρα
κ' έσκαψαν καί τήν έβγαλαν» (Κωστί Θράκης).
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Διηγήσεις περί λειψάνων 'Αγίων καί εικόνων έπιπλεουσών καί προσορμιζο-
μένων εις τόν υπ' αύτών εκλεγόμενον τόπον, περί ματαιώσεως τής οικοδομής εκκλη-
σίας εις τόπον μή άρεστόν εις τόν Άγιον. "Αλλα θαύματα αναφερόμενα εϊς τήν
κτίσιν εκκλησίας. Μύθοι σχετικοί μέ τήν όνομασίαν τής εκκλησίας. (Π. χ. τής Καπνι-
καρέ.ας, τής Χρυσοκελλαριάς κλπ.).

β) Ε ι δη έκκλησιών: Π.χ. πρωτεύουσα, f] κυριωτέρα εκκλησία τοΰ χωρίου
(Κέρκυρα), ξωκλήσι καί ξωμονάστηρο, εκκλησία νοικοκυρηαιμιά (ανήκουσα είς ώρι-
σμένους νοικοκύρηδες ή μερδικάρηδες, οί όποιοι έχουν τ' άνδρικά στασίδια (τά μερ-
δικά) έντός τής εκκλησίας καί τά γυναικεία στασίδια είς τόν νάρθηκα, Κάρπαθος),
έκκλησία κοινή κτλ. Έκκλησίαι άνήκουσαι εις ίδια γένη, διοίκησις καί συντήρη-
σις αύτών.

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

δ) Πίστις, ότι όναός είναι κατοικία τοϋ 'Αγίου. Π.χ. διά τόν άη
Γιώργη, ήρειπωμένην έκκλησίαν εΐς τά Περιβόλια Κρήτης, λέγουν : «Ό Άγιος είναι
ζωντανός. Μιά βραδειά, περασμένα μεσάνυχτα, άποσπερίζαμε όξω στό σοκάκι. Άξα-
φνα άκούσαμε μοοκομνρωδιά. ... Σίμωσα και ατό χάλασμα. Προσκυνώ τή χάρη
του : έβγαινε άπό κει ή μυρωδιά. Θά 'ταν ή ώρα πού ό 'Άγιος γύριζε πίσω στην
έκκλησία του» (Έπ. Κρητικών σπουδών, Γ' 324).

ε) Εγκαίνια έκκλησιών (ή καί ολοκλήρου χωρίου). Τρόποι άποπομπής
τοΰ διαβόλου (ή κακών πνευμάτων) άπό τοϋ χώρου, ό όποιος μέλλει νά καθοσιωθή
είς τήν λατρείαν. Τελεταί καθαρτήριοι καί άποτροπιαστικαί (π.χ. περιφερική άρο-
τρίασις διά διδύμων μόσχων καί ταφή αύτών ζώντων ή έκπνεόντων κτλ.). Βλ.
παραδείγματα έν Λαογραφίςι τ. Ζ, σελ. 474,476 καί 513 κ. ε.

ς) Εικόνες θαυματουργοί. (Εικόνες δακρύουσαι, φωνοϋσαι, «άντιφω-
νηταί», κινούμενοι, θαυματουργούσαν Εικόνες μή δεικνύμεναι (Σακελλαρίου Κυ-
πριακά Α' 218). Π.χ. αί «άχειροποίητοι», αί ώς έκ θαύματος σωθεΐσαι, έκ πυρός ή έζ
άλλης αιτίας μελανωθεΐσαι κλπ. Διηγήσεις περί θαυμάτων. Π.χ. «Δάκρυ ή ΐδρω,
άμα σταλάζιι άπό τήν εικόνα Άγιου, είναι κακό σημείο καί δέλνει πείσμα καί οργή
τοΰ Άγιου ή λύπη» ("Ηπειρος).

Οίωνισμοί άπό τό τρίξιμο ή τό ί'δρωμα άγίας εικόνος διά τήν έκβασιν τής
άσθενείας. II. χ. «άν κατά τήν κρίσιν τής άσθενείας ή είκών τρίξη, ύ άσθενής θά
θεραπευθή. Επίσης καί ή έφίδρωσις τής εικόνος είναι καλόν. Δύναται όμως καί
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κακόν νά προ μη νύχι τοΰτο, όπως και ή πτώσις τών εικονισμάτων. Άν ή μεταφε-
ρομένη είκών είναι βαρεία, τότε ό άσθενής θ' άποθάνη» (Πήλιον).

ζ) Καθαγιασμός τοΰ τόπου τής ευρέσεως άγίας εικόνος καί χρή-
σις αΰτοΰ πρός ιαματικούς σκοπούς (χώμα άπό τήν εύρεση κτλ.).

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

Κατά ποΐον τρόπον γίνεται ή δοκιμασία τοΰ Τιμίοι^ Ξύλου ή τής άγίας
εικόνος ή τών λειψάνων Άγίων; —Δύναμις τοΰ Σταυροΰ πρύς άποδιοπόμπησιν τοΰ
διαβόλου καί πονηρών πνευμάτφν. Σταυρώματα : π.χ. σταυρώνουνε τ αλώνι·
δ Σταυρός είναι δύναμη τον Θεοϋ, όπλο· δίχως τό σταυρό μήν περπατής (Μανιάκι).
Αί σχετικαί διηγήσεις καί συνήθειαι.

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

ι) Καθαρμός καί προσκύνησις εικόνων. Γίνεται πλύσις τών εικόνων
τοΰ εικονοστασίου κατά τά Θεοφάνεια καί κατά ποΐον τρόπον; Π.χ. εΐς τήν "Ιμ-
βρον μεταφέρουν τάς εικόνας εΐς τήν παραλίαν καί, άμα άγιαστοΰν τά νερά, τις
βουτούν στό νερό ή παίρνουν μ' ένα βαμβάκι νερό άπό σαράντα κύματα καί τις
πλύνουν. Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται τοΰτο; Εΐς τό Μανιάκι «άμα εναι ή μνήμη, πλέ-
νουν ε τά κορίτσια τις εικόνες με νερό ή με κρασί· καί τις λαμπρόοκολες ή καμιά
άλλη γιορτή βαρέα καί θεότρομη, καί τότε τις πλένοννε». Εΐς τόν Κατάλακκον Λή-
μνου κατά τήν έορτήν Άγίου τινός «φέρνουν τήν εικόνα τοϋ Άγιου άπό τό σπίτι
στήν εκκλησία καί τήν θέτουν στό'προσκυνητάρι· τήν φέρνουν στήν εκκλησία νά δοξα-
στη, νά προσκυνηθη. "Αμα περάση ή γιορτή τήν παίρνουν πάλι».

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

Ε'. 'Αγιάσματα, άνεμονερια.

α) Πηγαί ύδατος καθηγιασμέναι (αγιάσματα). Τόπος, εξ ού αναβλύζει
τό ύδωρ, καί "Αγιος, παρά τοϋ δποίου λαμβάνει τούτο τήν ίαματικήν του δύναμιν.
Ποία ή θεραπευτική του ίδιότης καί κατά ποίους τρόπους ελέγχεται ή άγιότης του;
Π.χ. ΒΔ τής Σινώπης «στόν αη Παντελέο έβγαινε άπό μέσα άπό τούς βράχους
νερό, άγιασμα."Οσοι έπασχαν άπό ψϋχο, λούζονταν εκεί και γίνονταν καλά». Εις
τόν Άσα>ματον Ρεθύμνου «οί γυναίκες παίρνουν νερό άπό τό άγιασμα τοϋ άγιου
Νικολάου τοϋ Κουρταλιώτη κι άνεπήζουν και βγαίνει τό προζύμι ή παίρνουν ενα
χαλικάκι άπό τήν πηγή, τό βάζουν επάνω στά ψωμιά καί χωρίς νά τούς βάλουν
προζύμι ανεβαίνουν t. Άγιασμα τοΰ άγ. Κυπριανού έν Κύπρφ εντός φιαλιδίου τοπο-
θετείται άνωθεν τής εισόδου τής οικίας ώς προφυλακτικόν κατά τής μαγείας. Ποία ι
αί άλλαι χρήσεις αγιασμάτων ;

Πανηγύρεις παρά τά άγιάσματα. Συνηθίζουν οί προσερχόμενοι είς τό
άγιασμα νά θυσιάζουν έκει ένα πετεινόν ή έ'να πρόβατον, πριν πιουν ή λουσθούν
είς τό άγιασμα ; Άφίνουν οί λουόμενοι είς τό άγιασμα «κάτι άπό πάνω τους» (τρί-
χας τής κεφαλής των, μία φουρκέτα, ε'να κομμάτι πανί, μία κλωστίτσα) καί διατί;

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

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

δ) Άνεμονερια ή βρωμονέρια. Ποΰ ευρίσκονται ταύτα; Υπάρχει πλη-
σίον τοιαύτης πηγής κανένα εξωκλήσι ; Ποία δοξασία σχετίζεται μέ τό άνεμονέρι ;
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(Κατοικία νεράιδας ή τόπος συχναζόμενος άπό δαίμονας;) Μέ ποίας προφυλάξεις
πηγαίνουν είς τό άνεμονέρι καί κατά ποίους τρόπους κάνουν χρήσιν αύτοϋ ;
Ρίπτουν νομίσματα, γλυκΰσματα ή άλλα πράγματα είς τήν πηγήν ; "Εν παράδειγμα :
Εΐς τό Γουρνάκι τών Βεντζίων «δ/ια κάνεις άρρωστήση, ξεκινάει άπό τό σπίτι τον,
πριν φέξη, και χωρίς νά κρίνη (όμιλήση) κα&όλον, πηγαίνει είς το άνεμονέρι (είς
μίαν δχθην τοϋ 'Αλιάκμονος άπέναντι τής εκκλησίας τής 'Αγ. Κυριακής), παίρνει
νερό, βρέχει τό μέρος όπον πονεΐ καί πίνει λιγάκι. 'Εντός τής πηγής ρίπτει νομί-
σματα, άλλά καί κοντύλι». Μέ ποίας προφυλάξεις παίρνουν άνεμονέρι, όταν δ άσθε-
νής δέν είναι εις θέσιν νά μεταβή δ ίδιος εΐς τήν πηγήν ;

Νηστεία.

α) Τετάρτη καί Παρασκευή. Έξήγησις τής κατ' αύτάς νηστείας. Π.χ.
«Τετάρτη καί Παρασκευή νηστεύουμε, γιατί τή Μεγ. Τετάρτη κρίθηκε ό Χριστός
καί τή Μεγ. Παρασκευή σταυρώθηκε» (Τήνος). Καταλύουν τήν νηστείαν, άν συμ-
πέση Τετάρτην ή Παρασκευήν μεγάλη τις έορτή, ώς τοϋ άγ. Γεωργίου ή τής Κοι-
μήσεως τής Θεοτόκου; Τί φοβούνται εκ τής παραβάσεως;

β) Άλλαι ήμέραι καί περίοδοι νηστειών. Σημασία καί έξήγησις
αυτών. Πρβλ. δεντεριάζω==νηστεύω τήν Δευτέραν (Πόντος). Πού νηστεύουν κάθε
Σάββατον καί έκ τίνος λόγου ;— Ποϋ τηρείται νηστεία πρό τής εορτής τών Ταξιαρ-
χών ; ΓΙώς εξηγείται αύτη ; 'Άλλαι νηστεΐαι πλήν τών κοινώς άνεγνωρισμένων.

γ) Νηστεΐαι επιβαλλόμενοι εις εκτάκτους περιστάσεις ή πρός
ποινήν. II.χ. εΐς περίπτωσιν λοιμού «<5 δεσπότης έβγαζε πανταχονσα νά νηστενονν
δλοι οι χριστιανοί κι άπό λάδι μιά βδομάδα κι υστέρα νά πλυθούν καί νά καθαρι-
στούν καί νά κάνουν λιτανεία». Πού καί πότε συνέβη τούτο; Νηστεύουν δσοι πρό-
κειται νά στεφανωθούν ;

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

ε) ΕΥδη νηστείας καί έθιμα νηστευτών. Πρβλ. αονά£ω = τηρώ νηστείαν
επί 36 ώρας (μίαν νύκτα καί δύο ήμέρας), έβδομαδιάζω = νηστεύω επί μίαν εβδο-
μάδα. Μονοφαγία ή μονοσιτεία = τό λαμβάνειν τροφήν μίαν μόνον φοράν τήν ήμέ-
ραν κατά τό Τετραδοπαράσκευο ή καί τάς Σαρακοστάς. Τριήμερο (τρίμερο, τριπλή,
Θοδώρισμαν κτλ.). Δεκαπεντισμός, π. χ. εΐς τήν Θήραν πολλαί οίκογένειαι εκστρα-
τεύουν τήν Ιην Αύγούστου στήν Αγία Μονή, στην Αγία Έλέσσα, στά Μερτίδια
καί μένουν έκεΐ γιά τή χάρη της ώς τις 15 «έν νηστείςι καί προσευχή» (δεκαπεν-
τίζονν). Ποϋ άλλού γίνεται τούτο;
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Ζ'. Καθαρμοί.

α) Ποίοι θεωρούνται ακάθαρτοι; Π.χ. οι λεχώνες οί έλθόντεςείς έπαφήν
μέ νεκρόν, οί επιστρέφοντες έκ κηδείας. Τίνες άλλοι ;

β) Μέσα καθαρμού: νερό θαλασσινό (40 κύματα), νερό τής χούρχονλης
τον μύλου, φωτιά, καινούργια φωτιά ή ξυλοφωτιά, άναποδοφωτιά, άγιασμός, σαραν-
ταλείτουργο κττ. Παραδείγματα: εις τάς Καλάμας συνηθίζουν κατά τήν έορτήν
τής 'Αναλήψεως νά πέφτουν στή θάλασσα, νά περνούν σαράντα κύματα. Εις τήν
Σάμον μέ τό νερό πού παίρνουν τήν ήμέραν αύτήν άπό τήν θάλασσαν ραντίζουν
τό σπίτι δλόκληρο. (Βλ. έθιμα "Αναλήψεως, 5). Εις τήν "Ανδρον «πρός σωφρονι-
σμόν άπιστου συζύγου εύχονται ένα σαραντάρι· κατά τούτο τά ενδύματα τοΰ άπι-
στου κατατίθενται ύπό τήν Άγίαν Τράπεζαν, ϊνα άγνισθώσιν έπί σαράντα ήμέρας,
καθ' άς ό ιερεύς θά λειτουργή». Τέλεσις άγιασμού πρός καθαρμόν οικίας, στάνης κλ·
καί πρός άποδιοπόμπησιν μιάσματος ή άλλου κακού.

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

Η'. Ή θεία μετάληψις.

α) Πότε μεταλαμβάνουν τά βρέφη, τά παιδία καί οί ηλικιωμένοι ; τά κορί-
τσια, οί χήρβς κλ., ύπό όμαλάς συνθήκας; ΓΙ. χ. τά βρέφη, άμα βαπτισθούν, πρέπει
νά μεταλάβουν τρεις φοράς κατά τρεις διαδοχικός Κυριακάς. Ποίος φέρει τό βρέ-
φος εις τήν έκκλησίαν καί ποιος κρατεί τήν λαμπάδα τής βαπτίσεως ; Μεταλαμβά-
νουν οί μελλόνυμφοι, οί μέλλοντες νά ταξιδεύσουν η ν' άναλάβουν έπικίνδυνον
έπιχείρησιν; Μεταλαμβάνει όμαδικώς τό πλήρωμα πλοίου πρό τοΰ άπόπλου διά
μακρινόν ταξίδιον ή μετά θαυμαστήν διάσωσιν άπό θαλασσίου κινδύνου ;

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

β) Προπαρασκευή διά τήν θείαν μετάληψιν. Νηστεία, καθαρμός
σωματικός, έξομολόγησις, συγχώρησις παρά οικείων καί γειτόνων. "Εν παράδειγμα.
Είς τήν Κορώνην «τ»/ν παραμονή πού $ά πάη κανείς và μεταλάβη πρέπει νά λον-
στή, νά κόψη τά νύχια χεριών και ποδαριών, ν' άλλάξη από πονκαμισοϋ και và
ντν&ή fù τά καλά τον. Πριν ξεκινήση yià τήν έκκλ.ησά, βγαίνει στήν εξώπορτα καί
καλεί τούς γείτονες ονομαστικώς: «Γειτόνισσες, σχωράτε με, πάω νά κοινωνήσω .'»
ΕΙς τά χωρία τής Πυλίας τά παλαιότερα χρόνια, δσοι επρόκειτο νά κοινωνήσουν

/
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έστέκονταν είς τό μέσον τής έκκλησίας καί έφώναζαν είς τό έκκλησίασμα : «Σχω-
ράτε με, χριστιανοί, καί Θεός σχωρέοοι σας.'» οί δέ άλλοι άπαντοϋσαν: «Σνχωβε-
μένος να είσαι ! Ό Θεός νά σε συχώρεση .'».

γ) Τά έθιζόμενα κατά τήν θείαν μετάληψιν καί1 μετ' αυτήν.
'Υπάρχει συνήθεια ό μεταλαμβάνων νά κρατή λαμπάδα ε'ις τήν χείρα ; Τί συμβο-
λίζει αυτί] ;

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

ε) Μεταφορά τών άχράντων μυστηρίων πρός κοινωνίαν έτοιμοθα-
νάτου. Τά κατ' αυτήν έθιζόμενα. Διατί, οταν πρόκειται νά μεταφερθούν τά άγια
μυστήρια εις μακρινήν άπόστασιν, προτιμάται ό όνος παρά ό Υππος;

ς) Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι. Τί κάνουν, εάν τυχόν χυθή ή αγία
κοινωνία είς τά φορέματα τοϋ μεταλαμβάνοντος ή κατά γής; Π.χ. εις τήν Κεφαλ-
ληνίαν γέρων ιερεύς, φέρων τά άγια μυστήρια, έπαραπάτησε καί έχύθη τό δισκοπό-
τηρον. Τότε διέταξε τό έκκλησίασμα νά γονατίση, έγονυπέτησε καί ό ϊδιος καί έμά-
ζευσε τήν χυθεΐσαν άγίαν κοινωνίαν μέ τήν γλώσσαν του.

Θ'. Άρνία.

α) ΙΊοίας ήμέρας ή έορτάς τηρείται άργία γενική ή υπό μόνων τών γυναι-
κών ή τών γεωργών ή τών μελών ώρισμένης συντεχνίας; Αί έπικρατοϋσαι έκαστα-
χού συνήθειαι. Π.χ. είς τήν Αϊτωλίαν «άμα έδωκε ό παπάς διαταή, ότι ή γιορτή είν'
άλαφρή για τά ζιβγάρια, πάμε· αν ό παπάς πι], πώς ή γιορτή έχει σταυρό, δηλ. είναι
βαρειά, δέν πάμε γιά χωράφι». Επίσης εις τήν Αϊτωλίαν οί γεωργοί «τ' Άσπροβδό-
μαδο» (έβδ. Διακαινησίμου) δέ δουλεύουν γιά τό χαλάζι, οί γυναίκες κατά τά Δωδε-
καήμερα δέν κάνουν καμιά εργασία». Διατί;

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

γ) Συνήθειαι τής παραμονής. Διακοπή πάσης έργασίας υπό τών γυναι-
κών, μόλις σημάνη ή καμπάνα τοΰ Εσπερινού. Πρβλ. τάς παροιμίας: 'Από βρα-
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δυοϋ φύλα με και το πρωΐ ό,τι θέλεις κάμε. Πότε πρόκοψ' ή καημένη;—Τό Σαβ-
βάτο που σημαίνει (Κορώνη).

δ') Τιμωρίαι διά τους παραβάτας τής αργίας. Αί σχετικά! διηγήσεις.

Γ. ΈκκλησιαστικαΙ ποιναί.

Κανόνας, αφορισμός, ανάθεμα κτλ.

Εΐς ποίας περιπτώσεις επιβάλλονται αί ποιναί αύται καί είς τί συνίστανται ;

Ποία ή συμμετοχή τού εκκλησιάσματος ή τού κοινού εΐς τάς περιπτοοσεις
ταύτας; Πώς γίνεται ή λύσις τού άφορισμού καί ή συγχώρησις;

ΙΑ'. Στοιχειολατρεία.

α') Πϋ ρ.

1. Δοξασίαι περί πυρός: άγγελος τής φωτιάς. Π.χ. «Ή φωτιά είναι
άγγελος- γι' αυτό δέν πρέπει νά τήν παραδίνουμε (τ. ε. νά τή βλασφημούμε). Ή
φωτιά καίει όλα τά πράματα κ' εχει πρώτο οχτρό τό νερό» (Αιτωλία). Ή φωτιά
είναι ή δύναμη τοϋ σπιτιού (Μανιάκι). Διώκει7δαίμονας καί κάθε κακόν. "Ορκοι
εις τδ πύρ. (Π. χ. «Μα τόν άγγελο τής φωτιάς» (Κεφαλληνία). «Μα τά άγια, πού
σηκώνει ευτή ή φωθιά» (Άπύρανθος). Έπq)δαί καί εξορκισμοί εις τό πύρ.
Π. χ. «Φενγα, ρουοούμπελη, σε κυνηγά ή φωτιά, τό στουρνάρι κι δ πυριόβολος ! ».

2. ΊΊροσκύνησις τής εστίας υπό τής νύμφης. Π.χ. εν Πωγωνιανή
'Ηπείρου «ή νύφη προσκυνεί τρις πρό τής εστίας», εν Βήσανη κάμνει μετάνοιες
πρό τού φούρνου.

3. Λοιβή ο'ίνου καί ελαίου είς τήν εστίαν. Πότε συνηθίζουν νά
χύνουν κρασί καί λάδι εΐς τήν φωτιά; Μέ ποίας εύχάς συνοδεύουν τήν πράξιν
αύτήν; — Προσφοραί είς τόν φούρνον. Π.χ. εΐς τήν Κάρπαθον λέγουν πώς
«δ φούρνος καταράται, όταν δέν τ'άφήνης ένα κομμάτι ζέστινο τήν ώρα πού ξεφουρ-
νίζεις τά ψωμιά σου».

4. Υπάρχει ή συνήθεια νά καλησπερίζουν τόν λύχνον, μόλις άνάψουν τό φώς;

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

6. Άσβεστον φώς. Ακοίμητο κανδήλι. Λάδι άπό άκοίμητο κανδήλι κλπ
Χρήσις αύτού.
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7. Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τήν φωτιά: Δέν δανείζουν φωτιά τήν
νΰκτα ή κατά τάς μεγάλας έορτάς ή όταν έχουν λεχώνα στό σπίτι. Διατί; Π.χ.
«Μεγάλες γιορτάδες, λαμπρές ημέρες, λέγει γραία άπό τό Μανιάκι, δε δίνω φωτιά·
τή δύναμη τον σπιτιού μον δε ο*τή δίνω εσένα' νά'χης δική σον» (ΛΑ 1508, 17).

β) 'Ύδ ω ρ.

1. Πηγή, κεφαλάρι, κεφαλόβρυσο, μάννα τοΰ ποταμού. Άνά-
βλυσις πίδακος διά κεραυνοΰ, διά κτυπήματος ράβδου έπί πέτρας ή έκ πλήγματος
οπλής ίππου (Λελέκον Έπιδόρπιον, Λ, 12). "Απατα νερά (άβα&α νερά, άκωλη
λίμνη). Αΰξομείωσις τοΰ ύδατος λίμνης ή φρέατος εΐς ώρισμένας ήμέρας εορτών.
Υπόγειος συγκοινωνία υδάτων.

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

3. Πίστις ότι τό νερό (τό τρεχούμενο νερό;) κοιμάται μίαν ώραν
τήν νΰκτα. «Ό θέλων νά πίη τότε πρέπει νά τό έξυπνήση, ταράσσων αυτό διά τής
χειρός απαλά· άλλως τό νερόν άγανακτεί καί τοΰ παίρνει τό νοΰ του». Εις τύ
Λασήθι, προτού πιούνε τό κοιμισμένο νερό, λένε : Ξύπνα, ξύπνα κι ό δράκος θά
σε πιή! Πρβλ. «Τό ποτάμι κοιμάται, ό οχτρός δεν κοιμάται» (Λαογραφία F 502 κέ.).

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

(1) εις ώρισμένας έορτάς· π.χ. τήν νΰκτα τής παραμονής τών Χριστουγέν-
νων ή τής Πρωτοχρονιάς·

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

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

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

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

γ) Δένδρα.

1. Παραδόσεις περί στοιχειωμένων δένδρων καί αί σχετικαί

2
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δεισιδαιμονίαι. "Εν παράδειγμα άπό τήν μεγάλην συλλογήν Πολίτου, Παραδ.

Α', άρ. 324: «Τά μεγάλα και παλαιά δένδρα είναι στοιχειωμένα και οι άνθρωποι
άποφεύγονν νά κάθωνται πολλήν ώρα άποκάτω α αυτά ή νά κοιμώνται οτόν ήσκιο
των, γιά νά μήν πάθουν. Kai όταν κόβουν κανένα άπ' αυτά οί ξυλοκόποι και τό
ίδοϋν πώς γέρνει νά πέση, πέφτουν προνμυτα καταγής και δέ βγάνουν μιλιά, γιά
νά μήν τους έννοήαη ή ψυχή τοΰ δέντρου, όταν θά βγαίνη, πώς είναι έκεϊ, και καθώς
είναι άγαναχτισμένη τους λαβώση. Και στόν κορμό, στή μέση, όταν τόν κόβουν,
βάνουν μιά πέτρα, γιά νά εμποδιστή, νά μήν έβγη μέ όρμή ή ψυχή τοϋ δέντρου· τι
άλλιώς θά τους κάμη κακό και θά τους κοψομεσιάσ\\». «Τά θεριακωμένα δέντρα
ξεψυχούν. Σάν κόβεται κα! ξεψυχάη έ'να μεγάλο δέντρο, βγάζει αίμα σάν άνθρω-
πος» (Ήπειρ. Χρον. 6, 290). Πώς γνωρίζεται «ποιο δέντρο στοιχειώνει» ;

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

3. Χαιρετισμός τών δένδρων. Π.χ. είς τήν Λεμεσσόν τής Κΰπρου, όταν
κατά τήν αύγήν τής Κυριακής τοϋ Πάσχα επιστρέψουν άπό τόν Καλόλ Λόον εϊς
τήν οίκίαν των, θεωροϋσιν ίεράν ύποχρέωσιν ν5 άπευθύνωσι τόν χαρμόσυνον χαι-
ρετισμόν τοΰ Χριστός 'Ανέστη πρώτον εΐς τά δένδρα τής οικίας ή τοΰ κήπου των,
λέγοντες τρίς : «Χριστός 'Ανέστη, δέντρο μου! » Ποϋ άλλού συνηθίζεται τοϋτο;

δ) Λ ίθ· ο ι.

Άγιολίθαρα. Π.χ. εις τούς άγ. 'Αποστόλους (παρά τήν Πρέβεζαν) «μιά
πέτρα τήν έχουν προσκύνημα· οί άρρωστοι φέρνουν τρεις φορές γύρα, άφού γδυ-
θούν, καί ύστερα άλλάζουν. Τά παλιά τά ροΰχα θάν τ' άφήσουν άδεκεΐ» (Ήπ.
Χρον. 6, 285). Ό άγιος Σπυρίδωνας εΐς τήν Κίον «ήτανε έ'να μάρμαρο στό
βουνό κ' ειχε μιά τρύπα στή μέση. Τό είχαν φραγμένο μέ τζάμια γύρω». Βλ.
κατωτέρω, σελ. 112, τά έθιμα τής εορτής τοϋ αγίου Σπυρίδωνος.

II. ΕΘΙΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ
ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ, "Η ΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ).

Α'. Εύχαί — αναθήματα (τάματα),
α) Ζώσιμο έκκλησίας.

Εΐς ποίας περιστάσεις τάζουν νά ζώσουν τήν έκκλησίαν ή τόν άγιον;
Ποίον άγιον; Τύπος ευχής: Π.χ. «'Αφέντη μ' Άηγιώργη μον, κάνε νά γίνη καλά
τό παιδί μου και νά σέ ζώσω ! » ('Αράχοβα). Κατά ποΐον τρόπον γίνεται τό ζώσιμο
αύτό; Μέ νήμα άπλό ή κερωμένο ή καί μονομερίτικο; Εΐς τί χρησιμοποιείται
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κατόπιν τό νήμα αυτό, (τό «ζώομα» ή ή «ζώστρα ») ; Π.χ. εις τήν Κρήτην «τό
κόβουν φιτίλια, χύνουν κεριά και τά πάνε εις τόν Άγιο». Εις τόν Μαραθόκαμπον
Σάμου « Ίμάς στον χονριό μας, σαν ερτ' βλουϊά, χονλέρα, λοιμική... σ'μαίννι
οί καμπάνες, μαζαίνιτι ον κόσμους κι κ'βαλάει κιριά σπτήσια. Τά δένονμι κι κά-
νονμι ένα μακρν μακρν σά σκ'νί κι ζώνονμι τ'ν ίκκλησά, ΰυμιάζονμι, ν'στενού μι,
κάνουμι παράκλησ' κί φενγ' του κακό».

Γίνεται και ζώσιμο μόνον τής εικόνος τού "Αγίου ; Είς τήν Κορώνην, οποίος
πάσχει άπό θέρμη (έλονοσίαν) «μετράει μιά κλωνά μέ τόν άγιο Γιάννη, δσο δηλ.
είναι τό εικόνισμα τού τέμπλου, καί τήν κλωνά αυτή τή ζώνει στή μέση του. Κοι-
μάται μέ δαντηνε δνό - τρεις βραδείες κ' υστέρα τήνε χύνει κερί και τήν ανάβει στή
χάρη του και καίγεται ή άρρώστεια». Ποϋ αλλού γίνεται τοιούτον τι;

β) 'Ασήμωμα εΙκόνων καί Αφιερώματα ήτοι ομοιώματα παιδίων ή ίαθέν-
των μελών τοϋ άνθρωπίνου σώματος, πλοίων, βοών κλπ. "Ονομα (άσημόπαιδα,
άθρωπάρια καί ει τι άλλο). Διατυπώσεις κατά τήν έκπλήρωσιν τοϋ τάματος.

Παραδείγματα: «"Αμα πονάη μάτ'—θεός φυλάξ"— φέρνουν (στήν εκκλησία)
μάτ τάμα· άμα πονάη κεφάλ', φέρνουν κεφάλ', ασημένιο, χρυσό» (Λήμνος), <?Αν
τύχη ένα καράβι ή καΐκι καί κίντυνενη, τάζουν στήν Παναγία τό καΐκι άσημένιο
ή χρυσό. "Υστερα φέρνουνε τό τάμα τους ξυπόλυτοι καί ξεκούτρονλοι, όπως τό
έχοννε ταμένο, καί κάνουνε λειτρονγιά καί τό κρεμάν στην Παναγία» (Κορώνη).

γ) Προσφοραί χαί θυοίαι ίδιωτικαϊ (άπό τάμα).

1. Ποια τά σχετικά τάματα; Ποΐον άγιον έπικαλούνται έν άσθενείαις καί
κινδύνοις καί ποΐον τό είδος καί δ τρόπος τής προσφοράς; (Κερί, λάδι, λιβάνι
άρνί, βόδι, πετεινός κλπ.). Θυσίαι άναίμακτοι καί αιματηροί. 'Αναθήματα ισομε-
γέθη ή ισοβαρή πρός άνθρώπινον σώμα. Διηγήσεις περί αυθορμήτου προσελεύσεως
τοϋ θύματος κλπ. Π.χ. « Τάζω οου, Παναγία μου, οκάδες τό λιβάνι/» εύχεται ή μητέρα,
διά νά γίνη καλά τό παιδί της- κατόπιν ζυγίζει τό παιδί καί όσον είναι τό βάρος
του, τόσες οκάδες λιβάνι προσφέρει εΐς τήν εκκλησίαν· ή τάζει λαμπάδα ισομήκη,
ήτοι δσον είναι τό άνάστημα τού παιδιού της. Εΐς τήν Ρόδον ή μητέρα οδηγεί τό
άρρωστο παιδί της εις ένα εξοχικό μοναστήρι, άποκόπτει ολίγας τρίχας άπό τά μαλ-
λιά του καί μέ κερί τάς άναρτά πλησίον τής εικόνος τοϋ "Αγίου.

Εΐς τά χωρία τής Μεσημβρίας έπικαλούνται τήν βοήθειαν τοϋ αγίου, του
οποίου τό όνομα φέρει ό άσθενής, ή τοϋ άγιου, τοϋ δποίου ή εορτή πλησιάζει.
«Παππού Νικόλα (ή Αηγιώργη μου), γιάνε μου τό παιδί καί θά σε κόφτω κουρ-
μπάνι. "Εκτοτε κατά τήν εορτή ν τοϋ αγίου υποχρεούται ούτος νά έκτελή πιστώς
τό τάμα του, τό όποιον ούτως άποβαίνει έθιμον περιοδικώς τελούμενον εν τω
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οΐκφ· ούδ' επιτρέπεται άντικατάστασις τής θυσίας δι' άλλης προσφοράς· <άφον
εταξες αίμα, δ άγιος ΰέλ' νά τρέξ' αίμα» (Λαογραφ. Γ 164). Πρβλ. τό τάξιμο τοΰ
βοδιοΰ έν Μάνη: «τό βόδι τοΰ άρρωστου, τοΰ κινδυνεύοντος, περιφέρεται βραδέως
και έν πομπή τρις περί τόν ναόν τοΰ χωρίου καί, αν κατά τό διάστημα τοΰτο
μουγκανισθή, άπόδειξις ότι θά ζήση ό άρρωστος, οπότε τό βόδι σφαζόμενον διανέ-
μεται εις τό χωρίον όλόκληρον, τοΰ δέρματος άπομένοντος υπέρ τοΰ ναοΰ. Τουναν-
τίον, δ άρρωστος θ' άποθάνη καί τοΰ βοδιοΰ ή ζωή παρατείνεται» (Νέον Πνεΰμα
1894, τ. Γ', 584). Εις τό Παλαδάριον (Προύσης), «οταν κανένας έχει ταμένο γιά
τή γεια τάζουν πετεινό: κάνε με καλά και ·&ά σε φέρω πετεινάρι... παγαίνει στοΰ
παπποΰ τοΰ Άηθείρσου τ' άγιασμα έναν πετεινό κι δ παπάς τόν διαβάζει κ' έπειτα
κόφτουν τό πετεινάρι στό κατώφλι τής εκκλησίας καί τό παίρνει δ παπάς. Τό
κεφάλι του τό τυλίγουν σ' ένα παννί καί τό δένουν ή τό καρφώνουν στό δέντρο,
όπου καρφώνουν καί κομμάτια άπό τό φόρεμα τοΰ άρρώστου». Τροποποίησις τής
αιματηρός θυσίας είς άπλήν προσφοράν ζώου. Π.χ. εις τήν Σιγήν Βιθυνίας «κατέ-
βαιναν κόσμος άπό τά χωριά καί έφερναν ταξίματα τοΰ Ταξιάρχη : άρνιά, μοσχά-
ρια, λάδι κλπ. τά παρουσίαζαν στήν εικόνα τοΰ Ταξιάρχη καί κατόπιν τά έδιναν
στήν 'Επιτροπή καί τά πουλοΰσε. Τά χρήματα τά έπαιρνεν ό Ταξιάρχης».

2. Σφαγή τοΰ θύματος, διανομή τών κρεάτων. "Οροι τελέσεως
τής θυσίας. Πού τό ζώον, τό άφιερωμένον είς τόν Άγιον (τασιμάρης βοΰς
ή κριός έν Κρήτη), σφάζεται εις τήν έκκλησίαν, τό δέ κρέας του διαμοιράζεται ώμόν
ή βρασμένον εις τούς παρευρισκομένους ;

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

b. Θυσία πετεινού ή ό'ρνιθος ή προβάτου κατά τούς γάμους. Εις
τήν πεδινήν Θεσσαλίαν τήν παραμονήν τοΰ γάμου έσφάζετο ένα βόδι, τό δέ αίμα
τό έμάζευαν εις μίαν λεκάνην καί μέ αυτήν έχόρευαν· έπειτα ή μητέρα τοΰ
γαμβρού ή θεία του έρράντιζε μέ τό αίμα τό κατώφλιον καί τούς τοίχους τοΰ σπι-
τιού. 'Εξακολουθεί νά τελήται τό έθιμον αυτό; 'Επίσης εις τήν Κύπρον «οταν
ό νυμφίος φθάση εις τό κατώφλιον τής θύρας τής νύμφης, είς τών συγγενών
αυτής φέρει ό'ρνιθα καί τήν θέτει επί τοΰ κατωφλίου τής θύρας, ό δέ νυμφίος
λαβών τότε πέλεκυν κτυπά και κόπτει τόν λαιμόν αυτής, ή δέ θυσία αύτη θεωρεί-
ται ώς καλός οιωνός» (Σακελλαρίον, Κυπριακά Α 72). Πού άλλού συνηθίζεται
τοιούτον τι ;

δ) ΠροαφοραΙ καϊ ϋ~ναίαι δημοτελεΐς.

'Ακοίμητη ή μονοημερίτικη λειτονργιά, κουρμπάνι χωριανικό κλπ. Πού έν
περιπτώσει έπιδημίας, άφορίας ή άλλης αιτίας θυσιάζεται σφάγιόν τι υπέρ όλο-
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κλήρου τοϋ χωρίου ; Τί ζώον θυσιάζεται τότε και ποϋ ; Εϊς τόν περίβολον έκκλη-
σίας τινός ή είς τό μεσοχώρι καί κατά τήν έορτήν τίνος Άγίου ; Είς τά χωρία
τής Αϊνου, «δν ό ένιαυτός είναι δυστυχής, θυσιάζεται κατ' έπίμονον άπαίτησιν
τοΰ χωρίου γιά τό αίμα μιά στέρφη άμνάδα». Είς τήν Καστορίαν παρθένοι
«κάθονται τή νύχτα και ζυμώνουν (ακοίμητη λειτουργώί) μέοα στήν έκκλησία. "Ολη
νύχτα δέν κοιμούνται. Το ζυμώνουν το πρόσφορο, γίνεται, ψήνεται, καί, μόλις ψηθή,
φωνάζουν τόν παπά νά λειτονργήση. Αυτό γίνεται γιά υγεία και σέ άνάγκη με-
γάλη. Συνεννοούνται οί οικογένειες. Ώς τώρα γίνεται». Τό αυτό είς τήν Κορώνην
€ μονοημερίτικη λειτρονγιά».

ε) Τό «οκλάβ ωμα» καί τό «καλογέρωμα».

Εις ποίας περιστάσεις καί πώς γίνονται ταΰτα; Παραδείγματα: εΐς τήν Σιγήν
Βιθυνίας «άμα αρρωστούσε κάποιο παιδί, τό σκλάβωναν, δηλ. τό πήγαιναν στόν
Ταξιάρχη, τό ζυάζανε κι όσες οκάδες έβγαινε, τόσο κερί ή λάδι (ή ό,τιδήποτε άλλο)
θά έδιναν στόν Ταξιάρχη. "Ελεγεν ή μητέρα : «iVa μον τ άξιώσης, Ταξιάρχη μου,
νά γίνη τόσων χρόνων καί νά σέ φέρω τόσες όκάδες λάδι, κερί κλπ.» "Αμα τό ζυά-
ζανε, τοϋ έβαζαν ένα χαλ.κά άπό άσημένιο σύρμα στό λαιμό καί τόν φοροϋσεν εκεί,
ώσπου νά περάσουν τά χρόνια, πού ζήτησεν ή μητέρα. Τότε πήγαιναν πάλι στόν
Ταξιάρχη, πλήρωναν τό τάσιμο καί ξεσκλάβωναν τό παιδί, δηλ. τοϋ έβγαζαν τό
χαλκά άπό τό λαιμό καί τόν κρεμούσαν στήν εικόνα». (Πρβλ. Σακελλαρίου,
Κυπριακά, Α', 703). Εΐς τήν Σπάρτην «άμα είναι κανείς άρρωστος ή μαγεμένος,
τόν τάζουν σέ κάποιον "Αγιο νά τόν καλογερέψουν. Τοϋ βάζουν δηλ. μαϋρα ρούχα,
παπούτσια, πουκαμισάκι, όλα, όλα κατάμαυρα καί τά φορεί, όσον καιρό τάξουνε,
ενα, δύο, τρία χρόνια. "Οσον καιρό τά φορούν, δέν τονς λένε τ όνομά τους, τούς
λένε καλογέρους, άν είναι άγόρια, καί καλόγριες, άν είναι κορίτσια. "Αμα περάση
ό καιρός, πάνε στήν έκκλησία καί τούς ξεκαλογερεύουν. Βγάζουν τά μαϋρα καί
τ αφήνουν στήν έκκλησία καί τονς φορούν κατόπιν όλο άσπρα». Εις τήν Έπτάνη-
οον «τούς ρασοφοροϋν πάνω ατό λείψανο τοϋ Άγίου».

Τ) Προσκύνησις άγίων Τόπων καί άλλαι ίεραΐ άποδημίαι.

Εύχαί καί παροιμίαι, έθιμα έπικρατοϋντα κατά τήν άναχώρησιν καί τήν επι-
στροφήν τών προσκυνητών.—Προετοιμασίαι διά τήν άναχώρησιν: έφόδια ταξιδιού,
δώρα διά τούς μοναχούς τοΰ Άγίου Τάφου κτλ. Ήμερα άναχωρήσεως: έστίασις
συγγενών καί φίλων πρό αύτής («Χατζήθκος γάμος» είς Κουβούκλια Μ. Ασίας), τό
«τραγούδι τ' άη Τάφου», παράκλησις εν τή έκκλησίςι ή εύχέλαιον κατ' οίκον, κωδω-
νοκρουσίαι καί προπομπή υπό τών ιερέων φορούντων τά ιερά άμφια. 'Επιστροφή
τών χατζήδων καί τά κατ' αυτήν : προϋπάντησις αύτών υπό τών ιερέων καί τοϋ
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κόσμου, δοξολογία έν τή έκκλησίςι καί συνοδεία μέχρι τής οικίας. Τά προσκομιζό-
μενα ϊερά αντικείμενα καί δώρα καί ή χρήσις αυτών: χώμα από τόν"Αην Τάφο,
vtQO άπό rot· 'Ιορδάνη ποταμό, σταυροί, Τίμιο ξύλο, κεριά άπό τό "Αγιο Φώς,
θυμιάματα, εικονίσματα, κομβολόγια, σάβανα κλπ. Προσφορά δώρων εις τούς
προσχννητάς: φαγητά, γλυκύσματα κλπ. καί άνταπόδοσις αυτών.

ΓΙοΐαι αντιλήψεις επικρατούν περί προσκυνητών (χατζήδων) ; Ποίαν ιδιότητα
, άπέκτων είς τήν θεραπείαν ασθενειών; Πώς γίνεται ή κηδεία καί ή ταφή τών
χατζήδων; (Πρβλ. Τό χατζηλίκι στά Κουβούκλια Προύσης έν Μικρασ. Χρον. Β',
400— 420. Τό προσκύνημα στούς άγιους Τόπους, Ξ. "Ακογλου, Λαογραφικά
Κοτνώρων 1939 σ. 219-222).

τάματα καί σκλαβώματα είς τόν äyiov·

Π.χ. Τό 'χει τάμα >'ά πάη ξυπόλυτη (ή άλαλη) ατή χάρη του, ξεκούτρουλη, με
ξέπλεχα μαλλιά και μέ τά χέρια σταυρωμένα, νά ξενυχτήσουν στήν εκκλησία κλπ.
«νά υψώσουν τov"Ayto» (δηλ. νά τόν εορτάσουν καί νά κάνουν τραπέζι), «ν' άνοί-
ξουν εκκλησία» δηλ. νά λειτουργήσουν έρημοκλήσι μή συχναζόμενον κλπ. Εις τήν
Κύπρον σκλαβώνονται εις τόν άγιον δηλ. υπόσχονται καί νά υπηρετήσουν παρά
τω Άγίω επί χρονικόν τι διάστημα, καθ' δ φέρουν περί τόν τράχηλον ή τόν καρπόν
τής χειρός χαλκάν (δακτύλων) έκ χαλκού ή έξ άργύρου, τόν όποιον άποβάλλουν εις
τό τέλος τής θητείας των, άφού ό ιερεύς άναγνώση ιδίαν εύχήν διά τό «ξεσκλά-
βωμα». Ό χαλκάς αυτός κατατίθεται κατόπιν μεταξύ τών άναθημάτων τού άγίου.
Πού αλλού γίνεται τούτο ; Διά τό ύψωμα βλ. κατωτέρω σελ. 106.

Β'. Έγκοίμησις είς εκκλησίας.

Εις ποίας περιστάσεις καί επί πόσας ήμέρας κοιμώνται άνθρωποι εν τή
έκκλησίςι καί μάλιστα κάτω άπό τήν εικόνα τοϋ Άγίου ; Κατά ποιον τρόπον επέρ-
χεται τότε ή "ασις τοϋ άσθενοϋς; Απλώς διά τής έγκοιμήσεως εις τήν εκκλησία ν
ή διά τής επιφανείας τοΰ Άγίου έν ένυπνίφ; Πώς παρουσιάζεται κάθε Άγιος;
Κατά τούς Κυπρίους π.χ. ή Παναγία παρουσιάζεται μέ άσπρο σινδόνι σάν Τούρ-
κισσα, ό άγιος Νικόλαος ώς πτωχός διάβροχος καί «'ροματίζει» τόν άρρωστο.

Είς τήν Κύπρον έγκοίμησις γίνεται καί διά νά ύποδειχθή ο μέλλων γαμβρός.

Γ'. 'Αγιασμοί, προσκομιδή αγίων λειψάνων,
σταυρώματα κλπ.

Είς ποίας περιστάσεις οί γεωργοί καί οί κτηνοτρόφοι καλούν τόν ιερέα πρός
τέλεσιν άγιασμοϋ; Πότε στέλλουν νά φέρουν άγια λείψανα; Υπάρχει ή πίστις, ότι
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ώρισμένου ιερέως ή ευχή εισακούεται και δια τοΰτο καταφεύγουν πρό πάντων είς
αυτόν ; Π.χ. εις τήν Αίτωλίαν «άν στά χωράφια τους φανή σκουλήκι ή άλλα ζού-
μπερα, καλοϋν τόν παπά κα! διαβάζει αγιασμό. Κάποτε <κα! ώρισμένον παπά, πού
τοϋ στρέει ό άγιααμός, δηλ. πιάνεται ή εύχή του. Άν Ιδούν πώς τό κακό προοδεύει,
καλούν κουτιά με άγια λείψανα. Φέρνει ό καλόγερος τό κουτ! άπό τό μοναστήρι
κα! τό στήνει στήν άκρη στό χωράφι τους κα! διαβάζει τόν άγιασμό. Κα! διηγούν-
ται θαύματα ύστερα άπό τόν άγιασμό» (Λουκόπουλος).

Άλλαι λατρευτικοί πράξεις πρός θεραπείαν άσθενειών ή πρός άποτροπήν
κακού : έπίθεσις τοϋ πετραχηλίου έπί τής κεφαλής τοΰ άσθενοϋς, σταύρωμα αυτού
μέ τήν ίεράν λόγχην, κύψις ύπό τό Ιερόν Εύαγγέλιον, έπαφή τών άμφίων τοΰ
ιερέως κατά τήν έξοδον τών Αγίων κττ.

Δ'. Πομπαί,

Λιτανεία, λέηση, γύρα, σίγνα (Καρδίτσα), άλάϊ (Κρήτη), πρεταεοο (Επτάνη-
σος), πομπαί γινόμεναι εις έκτάκτους περιστάσεις (άνομβρίαν, έπιδημίαν, άκρίδα
κλπ.) ή κατά τήν μεταφοράν θαυματουργού εικόνος ή άγίων λειψάνων. Περί πομ-
πών κατά τήν έορτήν τών Φώτων ή πολιούχου τινός άγίου βλ. κατωτέρω σελ. 108.

Πώς καταρτίζεται ή ιερά πομπή καί ποΐα τά έθιζόμενα κατά τήν διαδρομήν
αύτής; Περιαγωγή θαυματουργού εικόνος ή λειψάνων. Παραδείγματα: Εΐς
τήν Αράχοβαν Παρνασσίδος « όταν δεν βρέξη ή όταν πέαη άκρίδα, γίνεται λέηση
στόν Άη Νικόλα πρός τόν δρόμο τών Λελφών. Ψέλνει άγιασμό ό παπάς κι ό κόσμος
γονατίζει τρεις φορές στό δρόμο (κατά διαστήματα). Ή λιτανεία γίνεται μέ τά
λάβαρα καί όλα τά συναφή». Εΐς τήν έπαρχίαν Μεραμβέλλου « όταν είναι άνομβρία
γιά νά βρέξη, άφήνουν τά ζώα τονς μέσα νηστικά τρεις μέρες. Νηστεύουν καί οΐ
άνθρωποι. Τό πρωί πάνε στήν εκκλησία καί λειτουργούν, κατόπιν παίρνουν τις
εικόνες, τά έξαπτέρνγα, τονς σταυρούς καί γυρίζουν πρώτα σ δλες τις εκκλησίες
τοΰ χωριού καί κατόπιν σ όλα τά έξωμονάστηρα. Σε κάθε εκκλησία σταματούν καί
γονατίζουν δλοι καί διαβάζει δ παπάς δέησες. 'Επίσης γονατίζουν καί όπου είναι
σταυροδρόμι. Πρωτύτερα έκλαίγανε δλοι κάθε φορά πού θά κάνανε λιτανεία. Ή λι-
τανεία γίνεται τρεϊς μέρες ατή σειρά*. Εΐς Ίνναχώριον Δυτ. Κρήτης «μαζεύονται
όλα τά χωριά σέ μιά εκκλησία μαζί μέ τούς παπάδες των καί λειτουργούν. Κατόπιν
νηστικοί παίρνουν τά έξαπτέρνγα, τούς στανρούς καί κάθε άνθρωπος κρατεί δύο
καί τρεις προσφορές. Γυρίζουν όλα τά χωράφια καί δαοι έχουν τριδρόμια ατά
χωράφια τους πάνε καί προακομίζουνε τήν προσφορά τους ατά τριδρόμια καί κάνει
ό παπάς δέηση. Κόβουνε ένα κομμάτι ύψωμα άπό τή σφραγίδα τής προσφοράς καί
τό βάζουν μέσα σέ μαλακό κερί καί τό φυλάγουν κάπου». Εΐς τό Λασήθι ιβάνουνε
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τά οζά ντως μέσα και παίρνουνε άπ όλα τα χωριά τα κονίοματα, τα έξαπτέρυγα,
το σταυρό και πάνε δλοι στήν Κρονσταλλένια (κοινόβιο μοναστήρι). Άπό κει ξεκι-
νούνε χαι γνρίζοννε γύρω γύρω στον κάμπο σ' όλα τά χωριά τρέϊς μέρες. Μπροστά
πάνε τά σημαντήρια και παίζουνε. Νηστεύουνε καί τήν τρίτην ημέρα πάνε στον
αγιον 'Ιωάννη τον Πρόδρομο (εκκλησία στή μέση τοΰ κάμπου). Έκεΐ κάνουνε
αγιασμό καί πίνουνε όσοι νηστεύγοννε καί διαλύεται ό κόσμος».

Ε'. Καταχύσματα.

'Υπάρχει ή συνήθεια πλήν τής νύμφης, όταν εισέρχεται εις τήν οίκίαν τοΰ
γαμβροΰ, νά ραίνουν μέ δρυζαν, κουφέτα καί άλλα καταχύσματα ζώα ή καί άντι-
κείμενα τό πρώτον εισαγόμενα εϊς τήν οίκίαν ; Π.χ. εις τήν Κρήτην, κατά τήν
είσαγωγήν μεγάλου λίθου εις τό έλαιοτριβεΐον ρίπτονται έπ' αΰτοΰ καταχύσματα,
πανιέρια λεγόμενα. Ραίνουν μέ καταχύσματα τό πλοΐον ή τήν βάρκαν, όταν τήν
πρωτορίχνουν εις τήν θάλασσαν ; Είς ποίας άλλας περιστάσεις γίνεται τοΰτο ;

III. ΕΘΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΣ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ).

1. ΓΕΝΙΚΑ

Α'. Άπαρχαί.

Ποΐαι συνήθειαι έπικρατοΰν, όταν συγκομίζουν τούς καρπούς ή όταν ώρι-
μάζουν αί πρώται ράγες τών σταφυλών, τά πρώτα σύκα καί αί άλλαι δπώραι;
Προσάγονται οί πρώτοι καρποί εις τήν έκκλησίαν, διά νά λειτουργηθούν καί δια-
νεμηθούν εΐς τούς έκκλησιαζομένους ή τοποθετούνται εΐς τό είκονοστάσιον ή άφή-
νονται εΐς τήν βρύσιν τοΰ χωρίου ή ποΰ άλλοϋ ; Συνήθειαι σχετικαί μέ τόν πρώ-
τον έκ τής συγκομιδής άρτον ή μέ τόν πρώτον καρπόν.

Παραδείγματα: Εις τά Τοπόλια Δυτ. Κρήτης «άμα θερίζουν, άπό τόν
πρώτο καρπό που θά ζυμώσουν κάνουν ενα κουλλούρι καί τό πάνε στή βρύση καί
τό κρεμούν στήν κουτσουνάρα (=κρουνόν) τής βρύσης, που τρέχει τό νερό, γιά νά
τρέξουνε ετσά τά καλά ατό σπίτι. "Οποιος πάει πρώτος νά γέμιση παίρνει τό κουλ.-
λούρι». Ή αυτή συνήθεια καί έν Δρυμφ Μακεδονίας. Είς τό Σαμόκοβον τής
'Ανατ. Θράκης *τήν πρώτη πίττα, που ζυμώνουν άπό τό νέο ψωμί, τή λένε τζι-
τζιροκούλικο, γιατί άνήκει στόν τζίτζιρα, που τραγουδεΐ, κατά τήν λαϊκή δοξασία :

Θερίσετ' άλωνίσετε,
δεματοκουβανήσετε,
κ' εγώ τό κουλικάκι μου
θέλω νά με τό δώσετε.
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Είς τά Λακκοβίκια Μακεδονίας τό «τζιτζιρόκλιχο τό φέρουν είς τήν βρΰσιν ή εΐς τό
φρέαρ. Έκεΐ δέ, άφ'ού τό βρέξουν δι'ύδατος, τό διανέμουν είς τούς παρατυχόντας,
οί οποίοι εύχονται τά βέλτιστα». Είς τήν Άγίαν Άνναν Εύβοιας «από τό χλαρι
που ϋά πρωτοκάνη καρπό, ϋά πρωτοφάη έγκυοί». Ποϋ άλλού συνηθίζεται τούτο
καί διά ποιον λόγον; Είς τό Μεσοχώρι Καρπάθου τοϋ άγ. Κηρύκου (15 Ιουλίου)
φέρουν εις τόν ναόν τά πρωτόλεια τών σύκων καί σταφυλών, δι'δ καί λέγεται
άης Συκαλάς.

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

Β'. "Αλλαι προσφοραί. Υψώματα, θυσίαι.

α) Πρόσφορα, άρτοι, έπτάξυμα, άρτοχλασίαι (άρτος, πεντάρκιν) (Κύ-
προς), πρόσφορο, προσφορίδι (Κρήτη), πρωτάκι (Χάλκη, Ρόδος), λειτουργία, παν-
νυσίες (=άρτοι προσφερόμενοι εις εσπερινούς, Κύπρος), άχράντα (Κύπρος), βλογιά,
άμνός (Σάμος). Προσφορά οίνου (άνάμα), έλαίου, χηρίων, θυμιαμάτων κλπ.
Πότε γίνονται αί προσφοραί αύται, ή άρτοκλασία ή ή λειτουργία;

Τρόπος παρασκευής τών άρτων τής λειτουργίας καί τά έθιζόμενα κατά τό
ζύμωμα ή τό ψήσιμο αυτών. Χρησιμοποιούνται έπτάζυμα είς τήν τελετήν τής άρτο-
κλασίας; Ποίος δ τρόπος τής παρασκευής των; Π.χ· είς τήν Λέσβον τό πρώτον
ή μάλλον τά τρία πρώτα φυράματα παρασκευάζονται κατά μαγικόν τρόπον ύπό
γραίας λεγομένης μάννας. «Περί τήν τρίτην περίπου ώραν τής νυκτός, ή μάννα
βλασφημήσασα τρις θέτει έν μεγάλη χύτρςι ποσόν έρεβίνθων, άνάλογον πρός τό
προζύμιον, τό όποιον μέλλει νά παρασκευάση. Τήν χύτραν ταύτην, άφοϋ χύση πρώ-
τον εΐς αύτήν τό άπαιτούμενον ύδωρ, επιθέτει είτα επί τής πυράς, παρ'ήν κα{)η-
μένη περισυλλέγει μετά προσοχής διά κοχλιαρίου τής χύτρας τόν άφρόν, έν δσφ τά
όσπρια βράζουν, καί άποθέτει αύτόν έν τινι πινακίφ. Περί μέσας σχεδόν νύκτας
καταβιβάσασα τήν χύτραν άρχεται, (επικαλουμένη καί αύθις τόν διάβολον), τής κατα-
σκευής τοϋ πρώτου φυράματος έκ τοϋ συλλεγέντος άφρού τών έρεβίνθων. Μετά
τινα χρόνον, δσος άπαιτεϊται διά νά γίνη ή ζύμωσις τού πρώτου τούτου φυρά-
ματος, κατασκευάζει καί δεύτερον, μεταχειριζομένη ώς προζύμιον τό πρώτον φύραμα,
έκ τοϋ δευτέρου δέ τούτου κατασκευάζει τελευταΐον τό τρίτον, τό καί μεγαλύτερον,
ύποψιθυρίζουσα έν άρχή εκάστης ζυμώσεως καί τό όνομα τοϋ Σατανά. Έκ τοϋ
τρίτου δέ τούτου φυράματος, ου ή ζύμωσις γίνεται περί δρθρον, έρχόμεναι αί
γυναίκες τής έκεΐ συνοικίας, λαμβάνουν έν τεμάχιον πρός παρασκευήν τού εφτα-
ζύμου.... Διά ταύτα πολλαχοϋ τής Λέσβου δ άρτος ούτος καλείται καί διαβουλου-
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ψώμ». Έν Χίψ διά τό έφτάζζουμο χρησιμοποιούνται άντί ύδατος επτά ε'ιδών ζωμοί
(ρεβιθίων, μαράθου, πιπεριού, καλαμιοΰ, δάφνης κλπ.)

β) Ποίας ήμέρας και εκ ποίας αφορμής ή αιτίας «σηκώνουν
ϋψωμα> στά σπίτια και κατά ποίον τρόπον γίνεται τούτο; Π.χ. ε'ις εορτάς υψώ-
νουν τόν Άγιον τής ημέρας- όταν πρόκειται νά ταξιδεύση κανείς «υψώνουν τήν
Παναγίαν». Αι σχετικαί εύχαί και τελεταί. Λειτουργίαι συντεχνιών καί τά έθιζό-
μενα κατ' αύτάς. Παραδείγματα: Είς τήν Αίτωλίαν «ατή γιορτή του δ καθένας
σηκώνει και ύψωμα στό σπίτι του. Βάνουν επάνω ατό τραπέζι ενα πιάτο μέ άβραοτο
σιτάρι και άποπάνω μιά λειτουργιά- παράπλευρα άπό τύ πιάτο μπαίνουν δυό ποτή-
ρια γιομάτα κρασί. "Ερχεται ό παπάς καί διαβάζει· κόβει άρτον, δηλ. τή μεσιά τής
λειτουργιάς καί τή βλογάει. Άπό τόν άρτον κόβει κομματάκια καί δίνει σάν αντί-
δωρο ατούς παρευρισκομένους. "Επειτα βάνει δυό κομμάτια καί ατά ποτήρια μέ τό
κρασί καί τά δίνει ατούς νοικοκυραίους, ένα στόν άντρα καί τ' άλλο ατή γυναίκα,
γιά νά πιούνε. Τότε οί νοικοκυραίοι κρατώντας μέ τό άριστερό τό ποτήρι, σηκώνουν
τό πιάτο μέ τό στάρι καί τή λειτουργιά άπάνω. Κρατεί κι ό παπάς, κρατούν κι όσοι
άλλοι παρευρεθούν στήν τελετή, ενώ δ παπάς διαβάζει· καί τελευταία όλοι λένε:
Χρόνια πολλά. »

Εΐς χωρία τινά τής Πωγωνιανής, όπου υπάρχουν πολλοί βαρελάδες, είς τό
τραπέζι πού έπακολουθεΐ τήν λειτουργίαν τής συντεχνίας, λέγουν μίαν εΐδικήν
εύχήν: «Ό "Αιος πού V άπόψε κι αύριο νά σκέπη, νά βοηθάη τήν άρίδα, οκεπα-
ρίδα, τό πελέκι, τό ροκάνι καί τό γαρδαροξύστηι>. Πού αλλού γίνεται τούτο;

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

δ) ΠροσφοραΙ άν&έων, στεφάνων, κλάδων εις τά εικονίσματα καί τούς
ναούς, στολισμός εικόνων, Επιταφίου, έκκλησιών δι' άνθέων, ταινιών καί κλάδων
μύρτου, δάφνης κλ. 'Ιαματική δύναμις τών άνθέων τούτων. Π.χ. εΐς τά χωρία τής
Πυλίας « κρεμοϋν έ'να ματσάκι κορφοξυλάνθη, πού θά τά κόψουν τήν πρωτομαγιά
ή τής 'Αναλήψεως ή καμιάν άλλη άπό τις μεγάλες ημέρες. Όλα αυτά είναι καλά
γιά τό ματόπονο ».
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ε) Θυαίαι τελούμενοι κατ' έτος είτε υπό ατόμων εϊτε ν>πό ολοκλήρου τοΰ
χωρίου (κουρμπάν χωργιάν'κό). Άπό ποίους λόγους συνέστη τό έθιμον ; (Π. χ.
γιά ντή γεια, γιά γερωσύνη, για τόν άγιο κττ.). Παραδόσεις περί έλάφου προσερ-
χομένης άφ'εαυτής πρός θυσίαν (Λαογραφ. Γ' 155, 160, Τ' 189 κ.έ.)

Πού γίνεται ή τοιαύτη θυσία; Είς τόν περίβολον έκκλησίας τινός ή είς τό
μεσοχώρι; Τί ζώον θυσιάζεται καί ποίους δρους πρέπει να πληροί τούτο; Π. χ.
εις τά χωρία τής Μεσημβρίας πρέπει τό θύμα νά είναι ταύρος έκλεκτός, 2 — 5 έτών,
υγιής, τέλειος (μπονγάς, νά μήν είναι μπουρντιαμένος), άδμής (νά μή μπήκε ακόμα
στό ζνγό). Χρύσωμα τών κεράτων τών σφαζομένων προβάτων, περιφορά τοϋ ταύρου
άνά τό χωρίον. Ποίοι τύποι τηρούνται κατά τήν τέλεσιν τής θυσίας; (Άνάγνωσις εύχής
υπό τοΰ ιερέως, στροφή τοΰ θύματος πρός Ανατολάς, ροή τοΰ αίματος εις βόθρον
κλπ). Μήπως τό αίμα τών θυμάτων ρέη εις λάρνακα ή είς δπήν τής γής καί μά-
λιστα εις μέρος κείμενον πλησίον τοϋ ίεροϋ ή εντός τοΰ ναοϋ ; Π. χ. εις τήν Αΐνον
τα Νιάμερα (23 Αυγούστου) έγίνετο μεγάλη πανήγυρις καί έθυσίαζον πρόβατα,
«έσώζετο δέ προ έτών καί ή λάρναξ, έν ή έβαλλον τό αίμα τών θυμάτων».

Διανέμονται τά κρέατα ωμά ή βρασμένα εΐς τούς παρευρισκομένους ή γίνε-
ται κοινή εστίασις εις τόν περίβολον τής έκκλησίας ή υπό δένδρον; Διανέμεται
καί τό δέρμα εις ΐσας μερίδας εις τούς κατοίκους; Ποία ή μερίς τοϋ ιερέως;

ς) Σπονδαί ϋδατος, οΐνον ϋ) έλαίου. Πότε, πού καί διά ποιον λόγον
γίνονται αύται ; Π.χ. κατά τά περίδειπνα χύνουν ολίγας σταγόνας οίνου, πριν πίουν,
είς τήν γήν (Ήπ. Δ. Μακεδ.). Οί Άγχιαλίται, καί οταν αναφέρουν τό ό'νομα μακα-
ρίτου τινός, χύνουν λίγο νερό στη γή άπό τό ποτήρι τους. «."Αμα κάνει χειμώνα
πολύ, ρίνουμε λίγο λάδι καί λέμε: κάμε το λάδι, Θέ μου.' » (Μανιάκι).

Γ'. 'Εορτασμός ονόματος καί έορταί νεκρών,
α) Εορτάσιμα κόλλυβα, (ζωντανά ή σπερνά, πανηγύρι έν Κεφαλληνία)
προσφερόμενα εΐς κάνιστρα ή σκουτέλια εις τήν έκκλησίαν υπό τών έορταζόντων
καί διανεμόμενα είς τούς έκκλησιαζομένους. Τρόπος παρασκευής, στολισμός τοΰ
δίσκου, διανομή τών κολλύβων. f Υψώματα καί ίερουργίαι επί τή εορτή ονόματος.

β) 'Εορτή έτησία έν τή εκκλησία ύπέρ τών κεκοιμημένων εκάστης οικογε-
νείας καί έατίασις τοΰ τελέσαντος τήν λειτουργίαν ιερέως καί άλλων κεκλημένων
έν τή οΐκίςι- Προπόσεις ύπέρ τοΰ έορταστοϋ ( μνημοποιοΰ ), τοϋ ιερέως καί τών «τρα-
πεζοκαθημένων». Περιγραφήν έκτενή βλ. ειςΣακελλαρίου Κυπριακά Α' 712-715.

Δ'. Πανηγύρεις,
α) Λέξεις καί φράσεις σχετικαί μέ τήν πανήγυριν. Παν'γύρ' (Αιτωλία),
άγιομνήσι (Θήρα), άγιομινήσι (Κύθνος) κτλ.
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β) 'Εκ ποίας άφορμής συνέστη ή πανήγυρις; Είναι μόνον θρησκευ-
τική ή καί εμπορική ; Γίνονται καί άγοραπωλησίαι κατ' αυτήν ; Προειδοποιήσεις
καί άγγελίαι διά τήν τέλεσιν τής πανηγΰρεως.— Κελλιά πρός διανυκτέρευσιν τών
πανηγυριστών. Κατά χωρία; Όργάνωσις τών τής πανηγΰρεως.

γ) Πομπή ή λιτανεία: περιφορά εικόνος ή τών λειψάνων τοϋ "Αγίου έν
πομπή, έκχώρησις τοϋ δικαιώματος τοϋ βαστάζειν τήν άγίαν εικόνα διά πλειοδοτικής
δημοπρασίας, διάθεσις τοϋ εκπλειστηριάσματος είς εύωχίαν τών εορταστών ή εις
άλλους σκοπούς. Καταρτισμός τής πανηγυρικής πομπής. Ποϋ τής πομπής προ-
ηγείται φανός, φερόμενος έπι κοντοϋ;

δ) 'Επίσκεψις άγιον είς άγιον ήτοι μεταφορά έν πομπή τής εικόνος τοϋ
αγίου έκ τής άφιερωμένης εις αυτόν εκκλησίας είς έκκλησίαν άλλου αγίου, φερώνυ-
μον. Πρβλ. τά έν Λίμνη Ευβοίας τελούμενα τήν 8ην Σεπτεμβρίου (Λαογραφία
Γ' 504-5).

ε) Θναίαι, συμπόσια καί κοιναι εστιάσεις.

Ποϋ συνηθίζουν ( ή έσυνήθιζον άλλοτε ) νά σφάζουν εις τήν πανήγυριν άπό
τοϋ ταμείου τής 'Εκκλησίας ή τής Κοινότητος ταϋρον ή πρόβατα καί πρός ποίον
σκοπόν ; Τηροϋνται αί διατυπώσεις αί σημειωθεϊσαι άνωτέρω διά τάς θυσίας ;
Συμπόσια έκ κρεάτων τών θυσιών ή άπό συμβολής. Ποίος παίρνει τό δέρμα τοϋ
θύματος ; Τί δίδεται εις τόν ιερέα; Έν Λαδά ( Άλαγονίας ) πανηγυρίζουν τήν 8ην
Μαΐου, μνήμην τοϋ άγ. 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, επί τής κορυφής τοϋ "Αγίου Γεωρ-
γίου, κλάδου τοϋ Ταϋγέτου, άφ' εσπέρας παρασκευάζοντες τά τών θυσιών ( τ άγιά-
τικα ). Τήν πρωΐαν, τελουμένης τής ιεροτελεστίας, άφοϋ πρότερον δ ιερεύς άνα-
γνώση επί τής κεφαλής εκάστου τών θυσιαζομένων άμνών τήν νενομισμένην εύχήν,
ψήνονται περί τόν ναόν περί τά 50 ώς επί τό πλείστον {θύματα, εΐς δέ τήν θϋραν
τοϋ ναοϋ καίεται λιβανωτός εις σωρούς.

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

» Παραδείγματα : Εις τό χωρίον Δεμάτι Μαλακασίου κατά τήν πανήγυριν τής
άγ. Μαρίνης ( 17 Ιουλίου) «δ έπίτροπος τής έκκλησίας άγοράζει πρός σφαγήν
δάμαλιν, εξ ης, άφοϋ μαγειρεϋση τό ήμισυ διά τούς πανηγυριστάς, τό άλλο ήμισυ
κόπτει εΐς τεμάχια 'ισάριθμα τών οικογενειών τοϋ χωρίου καί τών προσερχομένων
ξένων καί συμπανηγυριστών καί γεγραμμένων εΐς τό βιβλίον τής έκκλησίας, τά
όποια καί διανέμει. Μετά δέ τήν θείαν λειτουργίαν καί τόν άγιασμόν παρατίθεται
τράπεζα ύπό παλαιάν δρϋν, ένθα οί κάτοικοι εύωχοϋνται άδοντες καί χορεύοντες».
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Έν Λαδά Άλαγονίας « μετά τό πέρας της ιεροτελεστίας καί τής ψήσεως
κάθηνται έπί τής παρά τόν ναόν μικρός πλατείας κατά οίκογενείας, είναι δέ ή θέσις
έκαστης οικογενείας αμετάβλητος. Μετά τήν τοποθέτησιν τών οικογενειών άρχεται
ή διανομή τών κατατεμαχισθέντων θυμάτων εις δλους. Κατά τά φαγητά έγεί-
ρονται προπόσεις, άρξαντος τοϋ ίερέως, άλλά κατά παλαιοτέρους χρόνους αϊ προ-
πόσεις ήγείροντο υπό τών προεστώτων κατά τάξιν τοΰ γένους καί τής ήλικίας. Αί
ώμοπλάται τών θυμάτων προσφέρονται εΐς τούς ιερείς». Τί συνηθίζεται άλλοϋ;

Χοροί.

"Υπάρχει ή συνήθεια νά χορεύουν οί πανηγυρισταί κανένα κοινόν χορόν ;
Ποία ή ονομασία τού χοροΰ αύτοΰ καί ποίος πιάνεται πρώτος εις αυτόν; Ποΐα
τραγούδια τραγουδούν εΐς τόν χορόν αυτόν ; Π.χ. εις τήν πανήγυριν τοϋ άγ. Παντε-
λεήμονος εΐς τήν Βλάστην χορεύουν εις τά λιβάδια τόν « Τρανό χορό», τραγου-
δώντας: «Κάτω στόν Άηθόδωρο, στόν άγιο Κωσταντΐνο> ή «Κάτω στους τρανούς
τούς κάμπους καί στά πράσινα λιβάδια» κλ. Πρβλ. τήν Τράταν τών Μεγάρων κλπ.

ζ) 'Αγώνες, βραβεία.

Π.χ. Στοΰ Μπάστα Μεσσηνίας « γίνεται τ' Άη Γιωργιοϋ μεγάλο πανηγύρι
καί παρατρέχουνε τ' άλογα. "Οποιοι νικήσουν παίρνουν καί βραβεία πού τά ορί-
ζουν οί επίτροποι τής Έκκλησίας, σέλλες, χάμουρα κλπ.» Είς τήν Θράκην έγίνοντο
άγώνες δρόμου καί πάλης. Εις τήν Αίνον ό πρώτος έλθών « διευθύνεται εις τήν
έκκλησίαν καί άσπάζεται τήν εικόνα τοΰ άγ. Γεωργίου, έξερχόμενος δέ αίρει
έπ' Γόμου έ'ν άρνίον». Είς τά ελληνικά χωρία τής Μεσημβρίας νικητής είς τήν
πάλην έκηρύσσετο ό καταβαλών τρεις κατά διαδοχήν άντιπάλους.

η) 'Επισκέψεις, εύχαί, φιλοξενία.

θ) Παννυχίδες (άγρυπνία, ολονυκτία).

2. ειδικα.

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

α' χειμεριναι εορται.

α) Άπό τής άγιας Βαρβάρας μέχρι τών Χριστουγέννων.

1. «Γά Νικολοβάρβαρα» (4-6 Δεκεμβρίου).

Δοξασίαι περί συγγενικής σχέσεως τών άγίων Βαρβάρας, Σάββα καί
Νικολάου πρός άλλήλους. Πρβλ. «Αγια Βαρβάρα γέννησε Σάββα κι άγιο- Νικόλα»
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(Αιτωλία). Κοιναί όνομασίαι τών εορτών τούτων· π. χ. Τ' άη - Νικολοβάρβαρα
(Αιτωλία), τ' άηνικολαόγιορτα ("Ηπειρος).

Άσμάτια και παροιμίαι αναφερόμενοι ε'ις τήν σφοδρότητα τοϋ ψύχους,
πού σημειώνεται άπό τής πρώτης εβδομάδος τοΰ Δεκεμβρίου. Π.χ.

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

(εννοείται τό χιόνι) (Σύμη).

«Βαρβάρα βαρβαρών ,
Σάββας ααβανών ,
κι "Αη Νικόλ.ας παραχών',» (Σιάτιστα κ. ά.)

ΙΙρόγνωσις τοΰ καιρού εκ μετεωρολογικών παρατηρήσεων, γινομένων
κατά τάς τρεις ταύτας ήμέρας τού Δεκεμβρίου.

2. Της άγιας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου).

'Αγία προστάτις τών παιδιών κατά τής ευλογίας. Παρασκευή και προσ-
φορά μελόπιττας ή κολλύβων καί κολλυβόζωμου (βαρβάρας) καί άλλαι πράξεις,
σκοποΰσαι τήν άποτροπήν τής νόσου : έκθεσις τής μελόπιττας εΐς τρίστρατον,
σταύρωμα τής θύρας διά μέλιτος, φυλαχτά, επαλείψεις τοΰ σώματος μέ τήν λάσπην
τοΰ άγιάσματος τής Αγίας ή μέ τό άπόπλυμα τής εικόνος της κλπ.

Τρόπος παρασκευής τής πανσπερμίας· πόσων ειδών σπόροι βράζονται καί
άναμειγνύονται ; Εΐς ποίους μοιράζονται καί ποΐον είναι τό κοινόν των όνομα ;
Παραδείγματα: Εις τήν Σιγήν, «όταν είναι επιδημία εύλογιάς, καί μάλιστα
άμα έχουν παιδιά μικρά, κάνουν μελόπιττα γιά χάρη τής άγιας Βαρβάρας, γιά νά
μή βγάλουν τά παιδιά τήν « εύλογη μένη » ή, άν τήν βγάλουν, νά τήν βγάλουν
«γλυκειά». Παίρνουν μαγιά (προζύμι) καί κάνουν μιά πίττα μέ άλεύρι, τήν ψήνουν
στό φούρνο καί, άμα ψηθή, τήν περιχάνε μέ τό μέλι. Τή βάζουνε κατόπιν πάνω
σ' έ'να τραπέζι καί τό τραπέζι τό βάζουν πάνω σ' ένα τριδρόμι. Έκεϊ πάει
ό παπάς, κάνει παράκληση, κατόπιν τήν κόβει ή νοικοκυρά καί τήν μοιράζει στόν
κόσμο. Άπό τό μέλι τής πίττας κάνουν σταυρό στήν πόρτα τους. Όσον καιρό
είναι επιδημία ή « εύλογη μένη », μοιράζουν δλο γλυκά καί στό σπίτι πού έχουν
άρρωστο δέν τηγανίζουν, δέν ψήνουν κρέας, παρά δλο βραστά φαγητά ». Όμοίως
εΐς τό Μπαϊντίρι ( Μ. Ασίας ) « τήν παραμονή τής άγίας Βαρβάρας οι γειτόνισ-
σες κάθε σταυροδρομιού πήγαιναν ή κάθε μιά άπό κάτι, πού χρειάζουνταν, γιά νά
γίνη ή βαρβάρα. Άλλη πήγαινε τό στάρι, πού τό κοπάνιζαν έκεϊ έξω στό σταυρο-
δρόμι, άλλη τή ζάχαρη, τις σταφίδες, τό άμύγδαλο, τό καρύδι, τά μυρωδικά, όλα
ζεματισμένα' τίποτε δέν έβαζαν ώμο καί έκεϊ έξω τήν έβραζαν. Τό πρωί φώναζαν
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έναν παπα νά τήν διαβάση και κατόπιν τή μοίραζαν στα σπίτια τους μέ τις ρετσε-
λόκονπες». Εις τό Ναζλί (Άϊδινίου) «τά βάρβαρα τά μοιράζουν στά σπίτια, πού
έχουν παιδιά, γιά νά βγάλουν γλυκειά τήν ευλογημένη. Βράζουν και ρεβίθια καί
κουκκιά, γιά νά βγή ή Ευλογημένη μεγάλα σπειριά. Στό βράσιμο προσέχο\>ν νά
μή μαυρίσουν, γιά νά μήν έρθη μαύρη ή Ευλογημένη». Είς τό Άργοστόλιον
« τήν ήμερα τής άγίας Βαρβάρας τά περισσότερα σπίτια βράζουν σ:περνά (=κόλ-
λυβα) καί τά πηγαίνουν μέσα σε κανίστρια στήν εκκλησία. Οι πιο πολλοί τά πη-
γαίνουν άποβραδύς στόν εσπερινό. Ή άγία Βαρβάρα· είναι γιά τήν εύλογιά καί
τά σπερνά τά κάνουν, γιά νά τούς φυλάη άπ' αύτήν τήν άρρώστεια. Άπό τά δια-
βασμένα σπερνά παίρνουν ώς 40 κλωνιά καί τά περνούν μέ τό βελόνι σέ μιά
κλωστή, σάν χάνδρες. Γίνεται έτσι έ'να μικρό κομπολόγι, περιδέραιο, πού τό
βάζουν άπάνω άπό τό κεφάλι τής άγ. Βαρβάρας (τό κόνισμα τού σπιτιού), κρε-
μασμένο άπό τό 'ίδιο καρφί μέ τό εικόνισμα. 'Εκεί μένει δλο τό χρόνο κ' είναι
γιά φυλαχτικό, νά μή μπή ή άρρώστεια στό σπίτι».

Δεισιδαιμονίαι: Αί γυναίκες δέν σκουπίζουν τήν ήμέραν αύτήν, δέν μαγει-
ρεύουν φασόλια καί άλλα ό'σπρια (διατί ;). Τά κορίτσια τρώνε βαρβάρα « γιά νά
βαρβατιάσονν τά μαλλιά τους, νά μακραίνουν » ( Μέτραι Θράκης ).

3. Τοϋ άγιου Σάββα (5 Δεκεμβρίου).

Παρασκευή φάβας μετά κρομμύων και μελιπήκτου και διανομή αύτών είς
τούς συγγενείς. Πρβλ. Τ' άη Σάββα τρώνε φάβα.

4. Τοϋ άγιου Νικολάου ( 6 Δεκεμβρίου ).

(ΐ) Δοξασίαι καί παραδόσεις περί τού επαγγέλματος τού άγίου Νικο-
λάου (ψαράς; θαλασσινός;) Παροιμίαι καί επικλήσεις. Π.χ. "Αγιε Νικόλα, βόηθα
με .' — Σείσε και συ τό χέρι σου. Προστάτης τών ναυτιλλομένων, άλλ' έχει καί έν
τή γή μεγάλην δύναμιν. Πρβλ. τήν παροιμίαν τοΰ άγιου Νικολάου, πού' ν' τσή
γης και τοϋ πελάου ( Κεφαλλ.). Διηγήσεις θαιιμάτων τού Άγίου.

(2) Κύριος τής βροχής, τών άνέμων καί τής τρικυμίας. Μέσα εξι-
λαστήρια: άρτος ή κόλλυβα τού άγίου Νικολάου. Π.χ. είς τήν Κίον «τό κομ-
μάτι τόν άρτο άπό τήν αρτοκλασία τοϋ "Αγίου, πού έμοίραζαν στόν κόσμο, τό έφύ-
λαγεν δποιος ήθελε πίσω άπό τά εικονίσματα. "Οταν έκανε κατακλυσμιαία βροχή,
τότε έπαιρναν έ'να κομμάτι άρτον, τό έρριχταν έξω στή βροχή καί έλεγαν: « "Αγιε
Νικόλαε, πάψε τήν ύρμή σου .' » Αμέσως έπαυε ή δυνατή βροχή. Όμοίως άπό
τά κόλλυβα, πού έστελναν τήν ημέρα τοϋ αγίου Νικολάου στήν εκκλησία, έπαιρ-
ναν δσοι ταξίδευαν. "Αν τούς έπιανε τρικυμία, τά σκορπούσαν στή θάλασσα καί
έλεγαν πάλι : «"Αη Νικόλα μου, καί πάψε τήν ορμή σου» κι άμέσως έπαυεν ή τρι-
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κυμία». Ε'ις τήν Μάδυτον πιστεύουν ότι «αμα ρήξουν εις τήν θάλασσαν άπό τά
κόλλυβα τοΰ άγίου Νικολάου καί βυθίσουν είς αυτήν και τήν εικόνα αύτοϋ, άμέ-
σως θά πνεύση ό άνεμος, τόν όποιον έχουν κατά νουν ».

(3) Πανηγύρεις, λιτανεΐαι, άφιερώματα. Εορτασμός άδελφάτου
ναυτικών. Συνήθειαι προσκυνητών. Π.χ. ΕΙς τόν Ναίμονα τής Μεσημβρίας
« στό Jiava'vQ τ αη Νικόλα ου λ ' Îfavà χαρίσνε δ καθένας δ,τ" είχε: κατσίκ', βόδ',
πρόβατο' καί τόν καιρό που θαλά φύγνε αυτοί πε τ' αλόγα, άλογαροί, θαλά γνρίονε
τρεις φορές τήν εκκλησία rtè τ' αλογά τ'ς· σαν πουλιά τρέχανε ».

(4) Είδικόν έδεσμα (κοφτό), παρασκευαζόμενον εκ σίτου κοπανισμένου,
κατά τήν έορτήν τοΰ άγίου Νικολάου. Έν Κεφαλληνία τήν ήμέραν τοΰ Άγίου δέν
λείπει άπό καμίαν τράπεζαν τό ψάρι σκορδαλιά. Ποία είναι ή συνήθεια άλλοΰ ;

5. Τον άγίου Σπυρίδωνος (12 Δεκεμβρίου).

Δοξασίαι περί τοΰ έπαγγέλματος τοΰ Άγίου (κουντούρας;). Προστάτης τών
υποδηματοποιών. Ποίας άσθενείας θεραπεύει; ( Κατά τινας τά σπειριά καί τήν
εύλογίαν, κατ' άλλους τόν πόνον τών αυτιών). Συνήθειαι θεραπευτικοί. Π.χ. εις
τήν Κίον «οποίος πονοΰσε στ' αυτί έταζε στόν άγιο Σπυρίδωνα νά τοΰ πάη
γλ\ικό, νά γίνη τ' αυτί του καλά. "Αγιε Σπυρίδωνα μου, κάμε με τ' αυτί μου καλά
νά σε φέρω ενα γλυκό». "Οποιος είχε τέτοιο τάσιμο τόν εσπερινό τ' άγίου Σπυρί-
δωνος έκανε λαλάγγια (τηγανίτες) ή χαλβά καί τά πήγαινε στόν άγιο Σπυρίδωνα
πού ήτανε έ'να μάρμαρο στό βοτινό, στό ξωκλήσι ά'γιον Γεώργιον, έξω άπό τήν
Κίον, πάνω σέ βουνό. Στό δρόμο, έξω άπό τόν αυλόγυρο τής έκκλησίας, ήσανε παι-
διά καί μόλις βλέπανε τόν άνθρωπο πού κρατούσε τά λαλάγγια, ώρμοΰσαν καί τοϋ
τά έπαιρναν καί τά έτρωγαν. Σπάνια κατάφερνε κανείς νά τά πάη ώς τήν εκκλη-
σία. Άν πρόφταινε νά τά πάη, τά έπαιρνεν ό παπάς, τούς έλεγε μιά ευχή καί πάλι
τά μοίραζε στά παιδιά. Τό μάρμαρο τοΰ άγίου Σπυρίδωνος έβγαινε μέσα άπό τό
βουνό κ' είχε μιά τρύπα στή μέση. Τό είχαν φραγμένο μέ τζάμια γύρω - γύρω.
Απάνω στό μάρμαρο ήτανε ή εικόνα τοΰ άγίου Σπυρίδωνος καί ενα καντήλι. Άμα
έπαιρναν τά παιδιά τά λαλάγγια ή τό χαλβά, πήγαινεν δ άρρωστος, άνοιγε τά
^.τζάμια, έβανε τ" αυτί του άπάνω στήν τρύπα καί παρακαλούσε τόν άγιο Σπυρί-
δωνα νά τού τό γιάνη ». Κατά τινα κερκυραϊκήν παράδοσιν ό άγιος Σπυρίδων
παρίσταται διώκων τήν Πανώλη.

Δοξασίαι περί ήμέρας: μεγαλώνει ενα σπειρί κ.τ.τ.

6. Τοϋ άγίον 'Ελευθερίου (15 Δεκεμβρίου).

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

'Εορτή τών γεωργών ή μάλλον τών άροτριώντων ζώων (γιορτάζουν τα βόδια,
Δρυμός Μακεδον.). Συλλείτουργον μετά κολλύβων και αγιασμός εν τή έκκλησίςι Ικ
κοινοϋ εράνου τών γεωργών. Χρήσις τοϋ αγιασμού καί τών κολλύβων. Π.χ. εις τήν
Λήμνον «ot ζευγάδες κάνουν κόλλυβα γιά τά ζά τους, τά παγαίν'ν ατή ν εκκλησιά
και τά διαβάζ' ό παπάς. Στήν ταγή γιά τά βόδια ρίχν'ν κι αυτά τά κόλλυβα».
Εΐς τόν Δρυμόν «οί γεωργοί «υψώνουν» καί τό ϋψωμα τό δίδουν εις τά ζώα
νά τό φάνε καί τά εύχονται νά ζήσουν χρόνια πολλά». Είς τά Τελώνια Λέσβου
«παίρνουνε τόν αγιασμό και πάνε στά χωράφια, γιά νά γλυτώσουν άπό τις άρρώστειες,
τις άκρίδες, άπ' ούλα. Σκόλ' τό'χουνε κείνην τή μέρα, γιά νά κάννε μόδια πολ.λά».

8. Τοϋ άγίου 'Ιγνατίου (20 Δεκεμβρίου).

"Ονομα: τ'Άγναντιού (Καστόρια). Μαγικαί συνήθειαι: «τ' Άγναντων
κρεμούν κούκλες (πού κατασκευάζουν κατά μαγικόν τρόπον) στις καρκέλλες (χαλκά-
δες) τής πόρτας τοϋ σπιτιοϋ όποιου θέλουν νά βλάψουν».

β) 'Εορται τοΰ Δωδεκαημέρου

(24 Δεκεμβρίου - 6 Ιανουαρίου).

1. Γενικά.

1. Όνομασίαι: Δωδεκαήμερα, Καλλικατζάμερα (Ραιδεστ.), Καλαντόφωτα
ή Φωτοκάλαντρα (Αίνος), Παγανά ("Ηπειρος), ΙΊιζήαλα (Κρώμνη Πόντου) κ.λ.π.

2. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι ίδιάζουσαι κατά τό Δωδεκαή-
μερον. Π.χ. « Τα Δωδεκάημερα πού'ν' ή Πανάία λεχώνα δέν πλένουν, δέν πάνουν
στό χωράφι, κι όντα λούζωνται, δέ χύνουν τό νερό όξω ("Ηπ.). «Πέ τή Χριστού
καί γύστερα δέν έβγαινάσι όξω ό κόσμος χωρίς φωτιά... Ώς νά φωτιστούν τά νερά,
ντρέχουσι γούλα τά κακά. Φροκαλίδια, στάχτες δέν έρριχναμ' όξω» (Σαμόκοβον
Θράκης). «Δώδεκα μέρες δέν κόφτουμε μέ τό ψαλίδ'. Τά δέν'με τά ψαλίδια καί τά
σκών'με δώδεκα μέρες. "Οπως είναι κλειστό τό ψαλίδ', νά είναι κ' οί λύκ ' ύ οτόμας
τ'ς κλειστός» (Ναίμονας Μεσημβρίας). «Τά δουδικάμιρα άή νύχτα δέ σφυρίζουν,
γιά νά μή μαζωχτούν οί καρκατζέλ » ( Κομοτηνή).

Μέ ποίας δοξασίας σχετίζονται οί φόβοι τοϋ Δωδεκαημέρου; Π.χ. «Δώδεκα
μέρες είναι άβάφτιστα τά νερά καί λέμε, ότι τύ ατειό (στοιχειό) δέν είναι δεμένο,
είναι άπολ'μένο» (Βογατσικόν). «Είπεν δ Χριστός: «δώδεκα μήνες οάς φ'λάγω καί
δώδεκα μέρες φ'λαχτήτε άτοί σας» (Λήμνος). Τότε έρχονται οί Καλλικάντζαροι καί
πειράζουν τούς άνθρώπους.

3
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ö. Καλλικάντζαροι.

'Ονόματα αύτών κατά τόπους: Καρκάντζαλοι (Θεσσαλία, Μακεδονία), Λνκο-
κατζαραΐοι (Αρκαδία), Λυκοτσάγκαροι (Κωστί), Παγανά (Ναύπλιον), 'Ανάκαρτοι
("Ηπειρος), Πλανήταροι (Κύπρος), Κάηδες (Σύμη), Κωλοβελόνηδες (Αθήναι) κ.τ.λ.

Προσωνυμίαι: στ αχτ οπό δη δ ες, σταχτιάδες, κατονρλήδες κλ.

Μορφή και προέλευσις. Πώς φαντάζεται ό λαός τούς Καλλικαντζάρους και
ύπό ποίαν μορφήν παρουσιάζονται ούτοι ; Είναι ειδικά δαιμόνια ή άνθρωποι πού
μεταμορφώνονται τάς νύκτας τών Χριστουγέννων εΐς δαίμονας; Π.χ. Κατά τούς
Σαμίους «είναι σαν τους ανθρώπους, όμως μαύροι κι άσκημοι και πολύ ψηλοί και
φοροϋν σιδεροπάπουτσα». Κατά τούς Άργείους «είναι μαυρειδεροί, με κόκκινα
μάτια, τράγινα πόδια, με χέρια σάν τής μαϊμούς καί μέ τριχωτό δλο τό σώμα».
Κατά τούς Άραχοβΐτες τής Παρνασσίδος είναι «κουτσοί, στραβοί, μονόμματοι,
μονοπόδαροι καί πολύ κουτοί... Ή θροφή τους είναι σκουλήκια, βαϋρακάκια, φίδια
κ.ά.». Κατά τούς Κυπρίους «παρουσιάζονται συχνά σάν κουβάρια... σκύβουν νά τά
πιάσουν, άλλ' άξαφνα τό κουβάρι τρέχει μονάχο του και φεύγει. Παραπέρα γίνεται
γάδαρος ή καμήλα καί πάει μπροστά. Γελειέται ό άνθρωπος, τόν καβαλλ.ικενει καί
ό γάδαρος τότε ψηλώνει σά βουνό και τόν ρίχνει άπό ψηλά».

Πότε έρχονται και πότε φεύγουν οί Κα?Λικάντζαροι ; Πού διαμένουν *αθ'δλον
τόν άλλον χρόνον καί τί κάμνουν έκεϊ; Π.χ. «έρχονται άπό τή γής άποκάτον.
Ούλον τό χρόνο πελεκάν μέ τά τσεκούρια νά κόψουν τό δέντρο πού βαστάει τή
γής» (Αρκαδία) ή «ρονκανοϋν μέ τά δόντια τονς τά στνλια, άπ' βαστούν τόν
ούοανό νά μήν πέση καί πλακώση τή γή» (Άγραφα).

Πόθεν εισέρχονται εΐς τάς οικίας καί ποίας βλάβας και ένοχλήσεις προ-
καλούν εΐς τούς ενοίκους; Κατά ποίους τρόπους πειράζουν τούς νυκτερινούς διαβά-
τας; Π.χ. κατεβαίνουν άπό τάς καπνοδόχους καί κατουρούν τή φωτιά «κι όταν βρούνε
δονλειά άρχεμένη τήν κατουρούνε» (Νάξος), καβαλλικεύουν στούς ώμους τούς δια-
βάτες, τούς πιάνουν στό χορό κ.τ.τ.

Μέσα και τρόποι άποτροπής τοΰ κακού: σταυρός μέ κερί στήν πόρτα,
άλας ή παλιοπάπουτσο στή φωτιά, κόκκαλο χοιρινό στό τζάκι κ.τ.τ., δαυλός άναμ-
μένος ή μαυρομάνικο μαχαίρι κ.τ.τ.

Μέ ποΐον τρόπον ημπορεί ό άνθρωπος νά δέση τόν Καλλικάντζαρον καί «νά
τόν εχη δοΰλον του, νά τόν στέλνη όπου θέλη» ; (Π.χ. δένεται άπό τό πόδι ι με
μόλινο, μέ λινή κόκκινη κλωστή» (Κύπρος).

Προσφοραΐ πρός τούς Καλλικαντζάρους: π.χ. εΐς τήν Κύπρον «τήν
τελευταία ήμερα τά Δωδεκαήμερα, πού θά φύγουν οί Πλανήταροι, τούς περι-
ποιούνται καί τούς κάνουν ξεροτηανα... τά ρίχνουν άπάνω στά δώματα, νά τά φάν
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οι Πλανήταροι, πού γυρίζουν τότε από σπίτι σέ σπίτι καί χαιρετειώνται πού θά
φύγουν». Εις τήν Άγχίαλον «τρεις μέρες πρωτύτερα 'πέ τοϋ Χριστού, της άγίας
Αναστασίας, έκαμναν κάτι γλυκά, γκουλογκάτζια μέ στάρι, λίγο αλεύρι, σταπίδες,
ζάχαρη, καρύδια, σύκα, κανέλλα και τά μοίραζαν ατά σπίτια. Πρωτύτερα ήθαλα
πετάξουν τρεις χουλιαριές άποκάτ' άπό ντή φοβού. Τις πετούσαν έτσι απάνω». ΕΙς
τήν Σπάρτην (Μ. Ασίας) «μερικοί, μιμούμενοι τούς Καλλικαντζάρους, κατεβίβαζον
άπό τήν καπνοδόχον ενα τορβάν μέ ενα ρεπάνι καί έ'να άδειο μπουκάλι ζητούντες
παστουρμά, σαραγλι καί κρασί, άφού δέ έγεμίζετο ό τορβάς τόν άνέσυρον».

Λαϊκαί διηγήσεις σχετικαί μέ τήν έμφάνισιν Καλλικαντζάρων και τήν άπαλ-
λαγήν άπό αύτούς, τήν σύλληψιν και άπελευθέρωσιν Καλλικαντζάρων κ.λ.π.

Τί κάμνουν διά νά εμποδίσουν τό παιδί, πού έγεννήθη τά Χριστούγεννα, νά
πάη μέ τούς Καλλικαντζάρους; Π.χ. τό δένουν μέ σκορδοπλεξούδα ή μέ ψαθόσκοινο
άπό τό χέρι τής μητέρας του (Μέτραι Θράκ.) ή τού καίουν τά νύχια τών ποδιών·
-«δέν μπορεί νά γίνη Καλλικάτζαρος χωρίς νύχια» (Χίος).

4. Προγνωστικά τού καιρού εκ τών ημερών τού Δωδεκαημέρου· δηλ. ή
πρώτη ήμερα δεικνύει τί καιρόν θά κάμη τόν Μάρτιον, ή δευτέρα τόν Άπρίλιον κ.έ.

2. Χριστούγεννα.

'Εθιμα της παραμονής teal της ήμέρας τών Χριστουγέννων.

1. Τά χοιροσφάγια (χοιροσφράϊα έν Νάξφ, χοιροοφαξίματα έν Μάνη κ.ά.).

Ποία έθιμα τηρούνται κατά τήν σφαγήν τών χοίρων ;

Πού μεταχειρίζονται μίαν κοινήν οίκογενειακήν μάχαιραν, διά νά σφάξουν
τούς χοίρους εις δλας τάς οικίας τής οικογενείας;

Καθαρμοί, εξορκισμοί. Π.χ. εις τήν ΑΙτωλίαν *μπήχνουν στο κοίλωμα τής
κοιλιάς τοϋ χοίρου ένα πιρούνι. Καρφώνουν, λέει, to δαίμονα». Οί Βλαχόφωνοι τής
Πίνδου «χαράσσουσι διά μαχαιριδίου έπι τής κοιλίας παρά τόν δμφαλόν σταυρόν,
επί τού οποίου θέτουσιν άνημμένους άνθρακας καί έπ' αύτών θυμίαμα. Κατά τόν
αύτόν χρόνον εις μικρός άπαγγέλλει τήν Κυριακήν προσευχήν».

Πού σφάζουν τούς χοίρους κατά τήν δευτέραν ήμέραν τών Χριστουγέννων;
Τί σφάζουν έν τή περιπτώσει ταύτη τήν πρώτην ήμέραν; Π.χ. εΐς τήν Λήμνον
«ανήμερα τά Χριστούγεννα σφάζουν καμιά όρνιθα, θά πασχάσουν όρνιθα. Ίά
γουρτζέλια τά σφάζουν τή δεύτερη μέρα».

2. Χριστόψωμα, πίττες, κουλλούρια.

"Ονομα, σχήμα, στολισμός αύτών· κεντήματα ή πλουμίδια καί δνομασίαι
αυτών π.χ. σπίτια, βόδια, άρνάκια, κατσικάκια κλπ. Ποία σχέδια πρέπει νά έχη
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απαραιτήτως ή πίττα μιας γεωργικής και μιας ποιμενικής οικογενείας; Π.χ.
Δρυμό ν (Μακεδ.) στήν πίττα μιας γεωργικής οικογενείας σχεδιάζονται μέ ζυμάρι
αλέτρι με τά βόδια, ή στάβα (στοίβας δημητριακών δεμάτων), τον βαγιόν' (βαρέ?|
και τον σπίτ. Τρόπος παρασκευής και ψησίματος. Ποία ή άποδιδομένη εΐς τά χς
στοκοΰλλουρα σημασία; Π.χ. Κούμουλα έν Κύπρω λέγονται τά παξιμάδια πι]
κάμνουν τά Χριστούγεννα- κούμουλα λέγονται καί τά παξιμάδια πού κάμνουν, δτο
άναμένουν τοκετόν, καί πού προσφέρουν εΐς δσους επισκέπτονται τήν λεχώ. Ταπί
θετοΰν νόμισμα μέσα εΐς τό χριστόψωμο, όπως εΐς τήν βασιλόπιτταν ;

3. Κουλλούρια «γιά τό καλό τών βοδιών, τών προβάτων, τών όρνΙ
θων, τοϋ χωραφιού» κλπ. Ποίον σχήμα δίδουν εΐς τό καθένα; Π.χ. εΐς τή|
Δαμασκηνιάν τής Κοζάνης τό κουλλούρι τοΰ χωραφιού καί τών προβάτων έχΙ
σχήμα ζυγού καί τό κρατούν στό σπίτι δλη τή χρονιά, κρεμασμένο στό καρφί. ΤΙ
κλοΰρες τών ζώων τις θρυμματίζουν καί μέ λιγάκι άλάτι δίδουν τά θρύμματα ν|
τά φάγουν τά ζώα, γιά νά είναι καλά. Ποία ή συνήθεια άλλού ;

4. Ειδικά φαγητά διά τήν τράπεζαν τών Χριστουγέννων. ΤρόποΙ
παρασκευής, όνομα καί άριθμός αυτών. Π.χ. σαρμάδες έν Δυτ. Μακεδονίςι (=ντο?1
μάδες μέ χοιρινό κρέας). Εις Σκόπελον Θράκης παραθέτουν εΐς τήν τράπεζα]
«εννιά λογιών φαγητά», εις Άκαλαν 40 ειδών φαγητά, εΐς τό Εύκάρυον άπα!
ραίτητα φαγητά ήσαν τά φασόλια καί ό κολλυβόζωμος, έκ τών οποίων έλάμβανει
έκαστος άνά τρία κοχλυάρια. Συνηθίζουν νά βράζουν κατά τήν παραμονήν διά]
φορα όσπρια καί σπόρους μαζί (πολυσπόρια) ;

5. Προσφοραί εΐς τούς νεκρούς, επίσκεψις εις τό νεκροταφείου
(πρβλ. φχολοημένα: σφογκατα καί κουλλούρια). Π.χ. εΐς τήν Νίσυρον κατά τήιΙ
νύκτα τών Χριστουγέννων ο ιερεύς δίδει τρισάγιον καί κατόπιν τά ευχολοημένα μοι-
ράζονται εΐς τόν λαόν, άπερχόμενοι δέ εΐς τήν οΐκίαν θέτουν πρώτα επί τής τρα-
πέζης τά ευχολοημένα καί έξ αυτών πρώτον τρώγουν. Είς τό Λασήθι τήν ήμέραν
τών Χριστουγέννων τηγανίζουν σκώτι καί μέ ένα μπουκάλι κρασί καί ένα κουλλούρι
τό πάνε στήν έκκλησία καί μετά τήν λειτουργίαν τό μοιράζουν στόν κόσμο, πίνουν
μιά μακαριά.

6. Παρασκευή προζυμιού, δι* δλον τό έτος. Μέ ποίον τρόπον γίνεται
τούτο; Π.χ. εΐς τήν "Ηπειρον «έν κοράσιον άναμειγνύει εΐς εν άγγείον τό άλευρον
μέ ύδωρ καί κατόπιν άνάπτει έν κηρίον καί τό κολλά εΐς τό άκρον τοϋ άγγείου,
λέγον τρίς: Ό Χριστός γεννάται, τό φως άναβαίνει, τό προζύμι γιά νά γένη. Μέχρι
τής πρωίας τό προζύμι είναι έτοιμον καί χρησιμεύει δι' δλον τό έτος.
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7. Πυραί άναπτόμεναι τήν παραμονήν εϊς τό μεσοχώρι και τάς πλατείας τοϋ
•χωρίου. "Ονομα αύτών (κλαδαριά, μπουμπούνα κλ.). "Υλη, μέ τήν οποίαν άνάπτεται
ή φωτιά, τραγούδια άδόμενα πέριξ αύτής. Κτυπούν και κουδούνια ; Πυροβολούν ;
ΙΙοίαν έξήγησιν δίδουν είς το έθιμον αύτό; Π.χ. Εις τό Καστανόφυτον Καστορίας
ή φωτιά άνάβεται μέ κέδρα εΐς τό άκρον τοϋ χωρίου καί εΐς ύψηλόν μέρος. Εις
Όρεστικόν "Αργός «ξημερώνοντας Χριστούγεννα φκιάνουν φωτιά μεγάλη, γιά νά
ζεσταβή ή άρκούδα· φασκιώνει ή αρκούδα, λένε, και κάνει τ' άρκουδόπλα της».
Εις τόν Ιΐύντον (Κελόσα) «τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων άναβαν μεγάλη
φωτιά καί τή σταύρωναν τρεις φορές μ' έ'να φύλλο όξέας καί μέ κρασί κόκκινο».
Εΐς τήν Σιάτισταν κατά τάς πρό τών Χριστουγέννων νύκτας άνδρες περιεζωσμένοι
τά νώτα καί τό στήθος σειράς κωδώνων (κυπριά), «χτυπούν τά κουδούνια» άπό
τής κορυφής λόφων, ώς καί κατά τήν παραμονήν γύρω εΐς τήν «κλαδαριά.».

8. "Εθιμα περί τήν έστίαν.

(α) Πώς ονομάζεται κατά τόπους τύ στέλεχος (κούτσουρο), πού τοποθετείται
τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων είς τήν έστίαν; (Χριστόξυλο έν Χίφ, δωδεκα-
μερίτης εις Ναίμονα, σκαρκάντζαλος εις Τζίμον Μεσημβρίας, μπάμπω, μαμμή άλλα-
χοΰ). Ραίνουν πρωτύτερα τό ξύλον μέ ξηρούς καρπούς ; Τί κάμνουν τά ξύλα καί
τήν στάκτην, πού άπομένουν άπό τήν φωτιά; Εϊς ποίους σκοπούς τά χρησιμοποιούν;

Παραδείγματα: Εις τήν Χίον τήν παραμονήν «κάθε νοικοκύρης θά κόψη
ενα μεγάλο ξύλο άφ τά χωράφια καί θά τό φέρη νά τό ρίξη μέο στήμ μέσην τοΰ
σπιθκιοΰ καί τό λεν Χριστόξυλο. Εύτό θά τό ράνουν άμύγδαλα, καρύδια καί θά
τρέχουν τά παιδάκια νά τά μαζζεύγκουν νά τά τρων. " Υστερι θά πά νά πάρη τό
Χριστόξυλον ή νοικοκυρά νά πά νά τό βάλη στήν παραστιάν, νάφτη δώδεκα μέρες,
χωρίς νά σβήση." Υστερι θά μαζζώξη τήν άχχυλιά νά τή ρίξη στά τέσσερα καντούνια
τοϋ -σπιθκιοΰ, γιά νά φυλάη άπό τοΰς "Οξω κι άπ' εδώ>. Εις τόν Τζίμον Μεσημ-
βρίας έβαζαν μιάν άχλαδιά ή τσαπουργιά «ο,τ' ε χ' ποτακέϊνα τ' άγκαθιάρ'κα.
Κάθα πρωί θάνα τό κάϊν άπό λίγο νά βαστάξη δώδεκα μέρες. Τ' ιονομάζαμε σκαρ-
κάντζαλο, επειδής ήταν γιά τις Σκαρκάντζαλοι· έκαιγε τό ξύλο αύτό καί γι αύτό
παραφυλάγντανε τό σπίτι άπό τις Σκαρκάντζαλοι. Καί ντή στάχτη τή μαζεύαμε, ντή
ρίχναμε στό γέννημα, γιά νά μή κάμ δαυλό· ρίχναμε καί γύρω στήν αυλή 'πό
τάκείν ' ντή στάχτη κορδόνι λόγυρα, γιά νά προφυλάγεται τά ζώγα, τς άθρώπ 'πό
κάθε ζούδι κι άπ' τις Σκαρκάντζαλοι». Είς τά Μάλγαρα τής Θράκης τά ξύλα πού
άπομένουν στή φωτιά «τά παίρν' σπιτουνοικοκύρ'ς τήν παραμουνή τοΰν Φώτουν
κί τά μπήγ' στοΰ χουράφ , γιά νά μή μπορούν οί μαγίστρες νά πάρουν τοΰν καρπό
άπ τά γεννήματα καί γιά νά καρπίζουν τά στάρια». Εΐς τόν Ναίμονα «τό δώδεκα-
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μερίτη» (δηλ· τό ξύλο τρικκιά πού έκαιγε δώδεκα μέρες), άμα τέλειωναν οι μέρεΗ
τό 'παίρνε ό νοικοκύρης, τό 'κάμνε σταυρό καί τό πάαινε σ ενα χωράφι, τό 'μπητΛ
καί στέκονταν κείνο· τό είχε γιά καλό, γιά τα χαλάζια». Είς τήν Άγχίαλον «δτοΗ
έβγαινε δ παπάς τά Φώτα, γιά νά φωτίσ , κ' έμνεισκε κανένα κομμάτι, τό πετοϋσοΛ
καταπόδ' στόν παπά, γιά νά φύγνε όλα τά κακά». Είς τήν Μεσημβρίαν «κείνα τί
ξύλα που πομένουν τα ρίχνουν στό σταυροδρόμ. Κρατούν καί λίγια στάχτ γιά τ Η
παιδιά, τά κολυμπούν καί ρίχνουν λίγια μέσα». Ποία ή συνήθεια αλλού ; I

(β) Ποΰ συνηθίζουν αντί ένός νά τοποθετούν εΐς τήν εστίαν δύο ή τρία ξύλα·
καί άπό ποΐα δένδρα; Ποΰ τό έθιμον αύτό λέγεται «πάντρεμα τής φωτιάςΜ
καί διά ποΐον λόγον έλαβε τό όνομα αύτό; Π.χ. εις τά Άγραφα «Τήν παραμονΜ
τών Χριστουγέννων παντρεύουν τή φωτιά τους- βάνουν άγριοκερασιάς ξύλο γιΛ
στοίχειωμα τής νοικοκυράς καί κέδρινο ξύλο γιά στοίχειωμα τοϋ νοικοκύρη· καί ταΙ
βάνουν χλωρά στή φωτιά, γιά νά καούν». Εις τήν Κέρκυραν βάζουν καί τρίτον ξύλονί
πού συμβολίζει τόν κουμπάρον, εΐς δέ τήν Λευκάδα ό νοικοκύρης, άφοΰ τοποθε-Ι
τήση εις τήν γωνιάν δυό ξύλα, (ένα μεγάλο, ίσιο, άρσενικό, καί έ'να μέ παραφυά-Ι
δας, θηλυκό) χύνει έπάνω εις αύτά ολίγον λάδι καί ολίγον κρασί, άπαγγέλλωνΙ
δ* άμέσως τό «Εύλογητός εΐ, Κύριε», θέτει πΰρ εΐς τά έπί τής πυράς ζευγαρωμένα
ξύλα. "Ετσι γίνεται τό πάντρεμα τής γωνιάς. Εις τά Μάλγαρα τής Θράκης «ό σπι-
τονοικοκύρης κόβει τρία ξύλα τριών λογιοϋν ίσαμε ένα μέτρο, άπου δέντρα π' κάνουν
καρπό, κί τά βάζ" στού τζάκι άπου βραδύς τή Χριστού- θά καίουντι άπού λίγου,
ώς τήν παραμονή τοϋ ν Φώτουν». Εΐς τό Μεσοχώρι Πυλίας «τόν παλιό καιρό
φυλάγαμε τούς Καλκαντσάρους, καίγαμε χαμολιό, σπαραγγιά. Γιά τούς Καλ.καντσά-
ρους παντρεύαμε καί τή φωτιά. Μαζώναμε τή στάχτη νά γένη λαμνί (επιμήκης
σωρός) καί βάναμε τή σπαραγγιά δίπλα - δίπλα, νά κοιμηϋή μαζί της. "Αμα έτριζε
ή σπαραγγιά, λέγαμε πώς παντρεύτηκε ή φωτιά». Ποΐον τό έθιμον άλλού ;

(γ) Σπονδαί εΐς τήν έστίαν. Π.χ. είς τά Σούρμενα καί τήν Τραπεζούντα
κατά τήν νύκτα τών Χριστουγέννων ό οικογενειάρχης έχυνε σταυροειδώς κρασί εΐς
τήν έστίαν, εΐς τήν οποίαν έτοποθέτει σταυροειδώς φύλλα καρυδιάς. 'Ομοίως, ώς
εΐδομεν, εις τήν Λευκάδα, εις τήν Πάργαν κ.ά.

(δ) Ανακάτεμα τής φωτιάς. Ποΐον καλοΰν ν' άνακατέψη τή φωτιά καί
πρός ποΐον σκοπόν; Π.χ. εΐς τήν Δαμασκηνιάν Κοζάνης φωνάζουν ένα παιδί, τό
πιο τυχερό πού ξευρουν, γιά ν' άνακατώση τή φωτιά. Τήν άνακατώνει μέ τή τζιο-
μπανίκα (τό ραβδί) του καί λέει: π'λιά, κατσίκια, άρνιά, γρόσια.

9. Τράπεζα καί δεΐπνον τής Παραμονής καί τής ήμέρας τών Χρι-
στουγέννων.

(α) Τό κόψιμο τοϋ χριστόψωμου καί τά έθιζόμενα κατ' αύτό. Τί άλλο τοποθε-
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τοϋν επί τής τραπέζης έκτος τοΰ χριστόψωμου καί τής πίττας; Τί τρώγουν έν αρχή ;
(μέλι, καρύδια κ.λ.π.). "Υψωσις τής τραπέζης. Τής Παναγίας τραπέζι ή τοϋ Χριστού
τά γεννητούρια. Τί κάμνουν τά περισσεύματα ή απορρίμματα τής τραπέζης ;

Παραδείγματα. Είς τήν Σπάρτην «κόβουν πρώτα τοϋ Χριστού τό ψωμί. Ό
πατέρας τό σταυρώνει και λέει : Χρόνια πολλά και τοϋ χρόνου! Κόβει τό ψωμί καί
μοιράζει άπό μιά φέτα στόν καθένα». Εις τήν Σινώπην «τό βράδυ τής παραμονής
τών Χριστουγέννων έβαζαν ενα «σταυροψώμι» στή μέση ατό τραπέζι καί γύρω
γύρω φροϋτα. Έπάνω στό σταυροψώμι κάρφωναν ενα κλαδί έλιάς, κάρφωναν
στό κλαδί σϋκα, μήλα, πορτοκάλια καί έπιαναν κατόπιν γύρω - γύρω τό τραπέζι όλοι,
τό σήκωναν επάνω κάτω και έλεγαν τρεις φορές·' Χριστός γεννάται, χαρά στόν
κόσμο, Κεράς τραπέζια, Παναγίας τραπέζια. Κάθιζαν κατόπιν κ έτρωγαν τό φαγί
τους. Τά αταυροψώμια τά κρεμούσαν σε ράφια, στά εικονίσματα, έτσι στολισμένα,
όπως ήσαν μέ τήν ελιά. Τά άφηναν εκεί τό Δωδεκαήμερο, τά έπαιρναν τών Φώτων
καί τά έτρωγαν. Αυτό τό βράδυ απαραίτητα επάνω στό τραπέζι έπρεπε να έχουν
μέλι καί καρύδια καί τά έτρωγαν». Εις Σιμιτλί Ραιδεστού «τ παραμοννή τά Χρι-
στούγιννα κάμνι τού ίννιά λουγιώ φαΐ. Είναι τά γινν 'τονρια τοϋ Χριστού. Τά βάζνι
άπάν ατού σουφρά, τά θυμνιάζνι κί τά άφήν'νι κάτ άπ τά είκουνίσ,uaia, να φάη
ή λιχώνα ή Παναγιά» (Λαογραφία IB' 395). Εϊς τήν Κορώνην «τήν πρώτη άγκωνή
τοϋ τουρεκιοϋ, πού θά κόψουν, τή δίνουνε ένοϋ διακονιάρη, πού θά περνάη,
κ' υστέρα θά κάτσουνε στό τραπέζι. 'Από τό τραπέζι εύτοϋνο τ άποφαγοΰδια ουλα
τά μαζώνοννε σε μιά σακκούλα καί τά πάνε ατά χτήματά τους. Παίρνουνε άπό
λιγουλάκι και τό χώνουνε στή ρίζα ένοϋ δεντρικού, ένοϋ λιόφτου, μιανής μηλιάς,
μιανής λεΐμονιάς. Καί ποτέ νά μήν καρπίζη θά τσάκιση στόν καρπό τοϋ χρόνου, άμα
τοϋ βάνουνε στή ρίζα του άπό φτοϋνα τ άποφαγούδια». Είς τόν Πόντον τό νόμι-
σμα, πού έβαζαν μέσα στό χριστόψωμο, ό νοικοκύρης τό έρραπτεν είς τήν σακ-
κούλα του· Ποίον τό έθιμον άλλού ;

(β) "Εθιμα γεωργικά περί τήν τράπεζαν. Θυμίασις μέ τό ύνί (θύμνιασμα
τής πίττας, θύμνιασμα τών ζώων κτλ.). Π.χ. εις τό Κωστί τής Θράκης «έβάζαμε τό
τραπέζ' καί θνμνιάζαμε τά ζώγα μέ τό Vi. Τό 'νί κείνο δώδεκα μέρες δέν έβγαινε
'πέ τό τζάκι. Τό βάζαμε δίπλα στή φωτιά, στό τζάκι πίσου». Είς τόν Δρυμόν Μακε-
δονίας «ή πίττα τοποθετείται επί τοΰ σουφρά καί έπ' αύτής πινάκιον πλήρες σίτου,
σκόροδον, άργυρά νομίσματα, καρπός ροιάς, διάφοροι ξηροί καρποί, σταφυλαί, ύδρο-
πέπονες καί άλλα· επίσης ποτήριον πλήρες οίνου, Ιντός τοΰ δποίου βάπτεται «τού
κλικούδ' γ' Καλλκάντζαρου». Έκ τοΰ οίνου μεταλαμβάνουν όλα τά μέλη τής οικογε-
νείας, ευχόμενα «Καλή 'γεια, καλή χρουνιά, καλό ύιρικέτ.» Ό σκοπός όλων αύτών
είναι νά μή πάθουν τά βόδια κανέν κακόν καί νά έξασφαλισθη ή καλή εσοδεία καί
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ή ευτυχία τοϋ σπιτιού. Εις τήν πυράν της εστίας τοποθετείται το ζόκ&ιρου» (άλε-
τροπόδα) καί μέ αυτό γίνεται το θύμνιασμα τής πίττας. 'Αφού ό νοικοκύρης τοϋ
σπιτιοϋ θυμνιάση, ό δοϋλος παίρνει τό θυμνιατό καί κατέρχεται εις τόν στάβλον,
όπου θυμνιάζει τά ζώα καί τά γεωργικά εργαλεία. Τοϋτο επαναλαμβάνεται τρείς
φοράς, τά Χριστούγεννα, τό Νέον έτος καί τών Φώτων (Λαογρ. IB' 95). Είς τά
χωρία τής Μεσημβρίας «τοϋ Χριστοϋ παραμονή θνμνιάζαμε με το ννί. Καθένας θά
βάλ' στο θύμνιαμα τή σακκούλα τ' γιά νά χ ' πάντα παράδες, το τραπέζι τ', τό σπίτι τ'».

(γ) "Αλλα έθιμα περί τήν τράπεζαν. —Τό ύψωμα. Περιγραφή τής τελετής.
Π.χ. είς τήν Αϊτωλίαν ό παπάς γυρίζει τά σπίτια όλα μέ τή σειρά καί σηκώνει ύψωμα·
άφού δηλ. διαβάση τις εύχές καί βγάλη τόν άρτο άπό τό πρόσφορο, ζυγώνουν δλοι
οί σπιτικοί στό τραπέζι καί πιάνουν τό Χριστόψωμο μέ τό δεξί τους χέρι, ένας άπό
δώ, άλλος άπό κει, ολόγυρα· τό υψώνουν, ένφ ό παπάς διαβάζει· τελειώνοντας
ή ευχή, τ1 άφήνουν κάτω. Τό παίρνει ό παπάς καί τό βάνει στό κεφάλι. Κρατώντας
το άπό τις δύο άκρες, τό τσακίζει. "Αν τό κομμάτι, πού κρατεί τό δεξί χέρι, τύχη
μεγαλύτερο, πέρασε ό πιό πολύς χειμώνας, μαντεύουν θά γλυτώσουν τ' άρνάκια
καί τά κατσικάκια τής χρονιάς· αν κατά τό ζερβί πέση τό μεγαλύτερο κομμάτι,
κακά θά πάη ή χρονιά γιά τό πράμα. (Λ. Λονκοπονλον, Ποιμενικά τής Ρούμελης,
1930, σ. 173). "Ομοια μαντεύουν διά τήν έσοδείαν οι γεωργοί.

10. Διανυκτέρευσις μέ τόν σκοπόν νά ΐδουν πού άνοίγουν τά ουράνια.
ΙΙίστις, ότι ή ευχή τοΰ άγρυπνοϋντος έκπληροΰται. Διατυπώσεις τηρούμεναι κατά
τήν διανυκτέρευσιν ταύτην. Παράδειγμα: «Εις τήν Κίον τά κορίτσια τής γειτο-
νιάς μαζεύονται σ ένα σπίτι, άνοίγουν τά παραθυρόφυλλα, βάζουν σε μιά λεκάνη
μέ νερό ένα ξερό κλωνάρι βασιλικό και δίπλα στή λεκάνη έ'να εικόνισμα τής Πανα-
γίας, θυμιάζουν, διαβάζουν καί ψέλνουν τροπάρια τών Χριστουγέννων καί κάθε
λίγο κοιτάζουν άπό τό παράθυρο πρός τήν άνατολή. Τήν ώρα πού γεννιόταν ό
Χριστός, άν ήταν καλές χριστιανές, έβλεπαν μιά λάμψη σάν άστραπή στήν άνατολή.
"Αλλες έβλεπαν τήν ίδια τήν Παναγία μέ τό Χριστό στήν άγκαλιά της. Τήν ώρα
αυτή τής προσευχής άνοιγε κι ό ξερός βασιλικός μέσα στή λεκάνη κ° έβγαζε φύλλα».

11. Τό κέρασμα τής βρύσης.

Παραδείγματα: Εις τήν "Ηπειρον τό μεσονύκτιον τής 24'Κ πρός 25ην
Δεκεμβρίου έπήγαιναν στή βρύση καί έκλεβαν τό νερό, άφού πρωτύτερα τήν κερ-
νούσαν μέ λίγα άπό τά προϊόντα τών ζώων των (τυρί, βούτυρον), λέγοντες : «Όπως
τρέχ το νερό α\ βρυσούλα μ*, ετσ' νά τρέχ' καί το βιό μ». Εις τήν Κερασοΰντα
«παίδες ή κοράσια ή γυναίκες έγειρόμεναι νυκτός άπέρχονται εις βρύσιν καί καλαν-
τιάζουν αυτήν (=χαιρετούν: κάλαντα, καλός καιρός πάντα καί τοϋ χρόνου), άποτι-
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θέντες παρ' αυτήν άλας, σΐτον έψημένον και κλάδον έλαίας έμπηγνύοντες και άν-
τλοϋσιν ύδωρ». Ποϋ άλλοΰ συνηθίζεται τοιοϋτον τι;

12. Άγερμοί παίδων. Τά Κάλαντα.

Γυρίζουν καί μεγάλοι; Τί κρατοϋν ; (Ράβδους, ρόπαλα, ρετσινοκέρια, καράβι)
και τί τραγουδοΰν ; — Το καλό ποδαρικό. — Τό σκάλισμα τής φωτιάς. —Τό κτΰπημα
τής νεονΰμφου μέ τήν βέργαν κ.τ.τ. —Εύχαί και δώρα. —Τί τραγουδοΰν, άν δέν
τους δώσουν φιλοδώρημα (ξετραγούδισμα) ;

Είς τό Σαμόκοβον 'Αν. Θράκης τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων «τό βράιΥ
έτρέχασι γύρω ατά σπίτια'και γηλέγασι: Χριστός γεννιέται I σά γήλιος φέγγει / σά νιό
φε£0ρι, / αάν παλληκάρι/. Ία ξημερώματα πάλε γνρίζασι και τραγονδούαααι : Κυρά
Θεοτόκο Iεκοιλ.οπόνα, I έκοιλοπόνα / και παρακάλιε : / — Βοη&ήστε με αυτή τήν ώρα/
τή βλογημένη I και δοξασμένη I μαμμή νά πάτε, ! μαμμή νά φέρτε. / "Ωστε νά πάσι /
και νά γνρίσου / Χριστός γεννήθη I σά νιό φε^άρι, / σ<ϊ νιό φε^άρι, I σάν παλληκάρι ».

Εις τό Όρεστικόν Άργος «άπό τά παιδιά τό πρώτο που θά χτυπήση τήν
πόρτα τοϋ σπιτιού (μέ τή τζιουμπανίκα του τό βράδυ τών Χριστουγέννων) τό παίρ-
νουν μέσα και τό βάζουν ν' άνακατέψη τή φωτιά, νά (δοϋνε τό τυχερό». Είς τό
Κατσιδόνι (Σητείας Κρήτ.) «γιά νά πάη καλά ό χρόνος που έρχεται, τή νύχτα τής
παραμονής τών Χριστουγέννων, πριν ξημερώση, βάζουν ένα βόδι μέσα στό σπίτι, γιά
νά κάμη τό ποδαρικό, όπως λένε, και τό άφήνουν έκεΐ μέχρις ότου νά κατουρήση*.

Ποΰ τά παιδιά κτυποΰν τήν νεόνυμφον μέ τήν βέργαν, διά νά κάμη παιδί;
Τί λέγουν συγχρόνως ;

13. Μεταμφιέσεις. Υπαίθριοι παραστάσεις.

Μεταμφιέσεις (ΐ) εις ζώα (καμήλα ή γκαμήλα, άρκοΰδα, λΰκον, τράγον κλπ.).
Π.χ. εις τά Μαράσια 'Αδριανουπόλεως τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων τό
βράδυ κάνουν καμτ'ιλα καί τήν περιφέρουν εΐς τά σπίτια οί νέοι- τούς δίδουν δώρα
χρήματα ή σϊτον. (Πρβλ. τόν τεκέν, μεταμφίεσιν ε'ις αίγα ή τράγον έν Πόντιο).

(2) εις άνβρώπους (γαμπρός καί νύφη, μπάμπω, άράπης, χαχάμης, καπετά-
νιος κλ.). 'Ονόματα τών μετημφιεσμένων. Ποΰ οΰτοι λέγονται Καλλικάντζαροι;

Όμάδες μετημφιεσμένων. Άπό ποία πρόσωπα άποτελεΐται κάθε ομάς; 'Ονο-
μασία εκάστου τών μελών ή τής δλης ομάδος (π.χ. ρογκάτσι, ρογκατσάρια, λουκα-
τσάρια, μωμόεροι κλ.). Τρόπος μεταμφιέσεως. Περιφορά άνά τάς οΙκίας τοΰ χωρίου
ή καί άλλων γειτονικών χωρίων· τραγούδια εύχετικά, υπαίθριοι παραστάσεις.
Περιγραφή τών δρωμένων ώς οίόν τε λεπτομερής, μετά φωτογραφιών τών
καθ' έ'καστον προσώπων και τών σκηνών τής παραστάσεως.

Τί γίνεται όταν συναντηθούν δύο δμιλοι (Ρογκάτσια) καθ' όδόν ; 'Υποταγή
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της μιας ομάδος εΐς τήν άλλην (πέρασμα κάτω άπό δύο κοντάρια πού διασταυρώ-
νουν οί καπετάνηδες). Τοπωνύμια φανερώνοντα, ότι διεξήχθη κάποτε εκεί μάχη
μεταξύ Ρογκατσαραίων δύο γειτονικών χωρίων (π.χ. στον Ρογκατσάρη παρά τήν
Κρανιάν Έλασσώνος, στο Μανρομαντήλι εΐς τά Χάσια κλ.). Αί σχετικαί παραδόσεις.

Πολύ ένδιαφέροντα είναι τά τελούμενα κατά τό Δωδεκαήμερον έν Πόντιο
άπό τους μωμοέρονς (ή τά μωμοέρια ή τά κιόσκι). Π. χ. κατά τινα περιγραφήν τό
πρωτεύον πρόσωπον είναι ό Ούζε'ΐν - Άλή, ό όποιος απάγει μίαν νέαν, αλλά
φονεύεται ύπό τού πατρός της, ό όποιος παρουσιάζεται «κωδωνοφόρος καί μέ
μεγάλο πρόσωπον». Μετανοών ό φονεύς προσκαλεί ΐατρόν, ό όποιος μέ ενα μαγι-
κόν χόρτον ανασταίνει τόν φονευθέντα. 'Ακολουθεί γάμος τούτου μέ τήν κόρην
καί χορός. Πού άλλού τελείται κατά τό Δωδεκαήμερον όμοία τις παράστασις (Φόνος
άνδρός καί αιφνίδια άνάστασις αύτοΰ, γέννησις παιδίου, χοροί), ή διαγωνισμός εΐς
τήν άπαγγελίαν διστίχων ή ασμάτων μεταξύ τών άρχηγών δύο ομάδων ; Ποία
icl έπιβαλλομένη ποινή εις τήν ήττηθεΐσαν ομάδα; (Π.χ. νά περιφέρουν επί τής
ράχεως τετραποδιστί τούς νικητάς άνά τάς οδούς τού χωρίου).

14. Μαντικαί συνήθειαι.

Έμπυροσκοπία: κόκκοι σίτου (ή φύλλα χλωρά έλαίας ή καρυδιάς) ρίπτονται
επάνω εΐς τήνκαφτερή πλάκα τοΰ τζακιοΰ1 άπό τό πήδημα τών κόκκων ή τόν τρόπον,
μέ τόν όποιον άπανθρακοΰνται, συμπεραίνουν, δν ενα άτομον θά ζήση ή θά
ξενιτευθή. Τούς κόκκους αυτούς ρίπτουν κατόπιν στή βρύση τοΰ χωριού ή στό πηγάδι
(Δυτ. Μακεδ.). Μαντεύματα έκ τοΰ καιρού. Π.χ. όσο πιο πολλά χιόνια ϋά είναι τον
Χστον, τόσο πιό πολλά μπερεκέτ ια (εισοδήματα) &ά ε χ ' τό καλ.οκαίρ (Θράκη).

15. "Αλλαι συνήθειαι: διασκόρπισις άμμου είς τήν οΐκίαν, άνάρτησις κλάδων
άειθαλών εις. θύρας ή εΐς τό εΐκονοστάσιον κ.τ.τ. Π.χ. εΐς τήν Κερασούντα τήν
ήμέραν τών Χριστουγέννων, περί τά έξημερώματα, τά κορίτσια κατεβαίνουν εις
την παραλίαν, μαζεύουν πετραδάκια καί κατόπιν τά σκορπίζουν εΐς τό σπίτι. Επί-
σης σχίζουν λεπτοκάρυα καί τά περνούν εΐς φύλλα κλάδου έλαίας καί τά κρεμούν
εις τό εΐκονοστάσιον καί εΐς τάς αυλαίας θύρας καί τάς τών έργαστηρίων.

16. 'Επισκέψεις, εύχαί καί δώρα, χοροί καί παιδιαί τής παραμονής
καί τής ήμέρας τών Χριστουγέννων. Π.χ. εις τήν Λήμνον χορεύουν τό βράδυ τήν
άποσονρτή: βγάζουν τό μπροστινό μέρος τής κοιλιάς τοϋ χοίρου καί τό μαγειρεύουν
μέ λάχανα, μαζεύονται συγγενικοί καί φιλικαί οίκογένειαι καί διασκεδάζουν. Εΐς
τήν "Υδραν παίζανε πίττα καί γαζί μέ μεταλλικές δεκάρες (δηλ. κορώνα-γράμματα).
Εΐς τήν Κάρπαθον κάθε Χριστούγεννα (καί Λαμπρή) οί νύφες, καί μάλιστα οί και-
νούριες νύφες, πλάσσουν γιά τις πεθερές τους μιά γίπλα, δηλ. ένα μεγάλο κουλλούρι μέ
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χοντρούς κλώνους κα! μέ πλουμιά πάνω, την καλοψήνουν στό φούρνο κα! τήν πέμ-
πουν δώρο. Ή πεθερά κάνει κ° εκείνη τά δώρα της στή νύφη της.

3. Πρωτοχρονιά.

Ε&ιμα τής παραμονής και τής Πρώτης τοϋ Ρτονς.

1. Βασιλόπιττα, κουλλούρια κα! γλυκύσματα.

"Ονομα: βασιλόπιττα, βασιλοκουλλούρα, βασιλόψωμο, μήλινα (Θράκη), βασι-
λίτσα, ( Κεφαλλ.), ό στανρός τον σπιτιού (Σκύρ.) κτλ.

Σχήμα, τρόπος παρασκευής κα! διακοσμήσεως αύτών. Π.χ. είς τάς
Κυδωνιάς τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς «ή νοικοκυρά πρωί - πρωι ζύμωνε τή
βασιλόπιττα με αλεύρι, με λ.άδι, ζάχαρη και μυρωδικά. 'Έπειτα μ' ένα πιρούνι έκα-
νεν ένα μεγάλο σταυρό στή μέση τσιμπιστό" τόν έκανε μέ τό πιρούνι, γιά và βγαί-
νουν τά μάτια τών εχθρών, νά μή γλωσσοτρώνε τό σπίτι. "Επαιρνε κατόπιν ένα
κλειδί κ έκανε πλονμίδια στήν πίττα άπάνω, γιά và κλειδώνεται τό στόμα τών
εχθρών, νά μή λένε. Έκανε καί άλλα πλονμίδια μέ τή δαχτνλήθρα, ποί· είναι τύ
γνώρισμα τής νοικοκυράς·». Τό βασιλόψωμο εις τύ Βογατσικόν είναι <ςμιά μπουγά-
τσα μέ γράμματα άπό πάνω μέ. ζυμάρι: τό μαντρί άπό τά πρόβατα, μιά καλύβα,
στανρό, μπιμπλιά, σταφύλια άπάνω, γιά νά γεννούν τ αρνιά καί τά κατσίκια».

Εΐς τήν Σκύρον κάνουν «ένα στανρό άπό ζύμη, πού οί άκρες τον κυνηγούν ή
μιά τήν άλλη, σάν τή σβάστικα. Τό πρωΐτού άγιον Βασιλείου τόν βάζουν στά εικονί-
σματα καί τόν άφήνονν εκεί δλο τό χρόνο, γιά τό καλό τον σπιτιού. Τόν παλιό
στανρό θά τόν δώσουν νά τόν φάη ή άγελάδα ή τό πρώτο βόδι, σάν θά πάνε τις
βοδόκλορες στήν κατούνα (τό στάβλο)». (Ν. Πέρδικα, Σκύρος).

Τί βάζουν μέσα εις τήν βασιλόπιττα ; μόνον νόμισμα ή καί άλλα σημάδια ;
Ποία ή σημασία εκάστου; Π.χ. εΐς τόν Σκοπόν τής Θράκης «βάζνα μέσα μεταλ-
λικό, σονρβακίδ" (κλωνί μικρό άπό δένδρο κρανιά) καί άχερο· σ όποιον πέσ' τό
μεταλλικό, θά πάρ' τό σπίτ'· σ δποιονα πέο τό σονρβακίδ , θά πάρ' τ' άμπέλ ', θά
γέν' εργάτης· σ δποιονα πέσ τ' άχερο, θά γεν' ρεσπέρ'ς (γεωργός)».

Πίττα χωριστή διά τά βόδια: βοδόκλορα (Σκύρος), βονόπιττα (Κάρπαθος), διά
τόν άγελαδάρην τοϋ χωριού, τόν άγροφύλακα (κεχαγιά) κτλ.

2. Τί σφάζουν τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς; Κόττα; (βασιλό-
κοττα έν Πελοποννήσφ) ή άλλο ζφον ; Π. χ. εΐς τήν Κρήνην τής 'Ιωνίας «άφ° εσπέ-
ρας τήν 'Αρχιχρονιά σφάζαμε στό κατώφλιο τής πόρτας μιάν κόττα ή ένα διάνο
γιά τό καλό». Τουναντίον εΐς τήν Κορώνην «τ cΑγιοβασιλειού δέ σφάζουν κόττα,
γιατί ή κόττα, καθώς σγαρλάει τό χώμα, διώχνει τά καλά τοϋ σπιτιού κατά πίσω·
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της- σφάζουν γουρούνι, πού τά σπρώχνει κατά μπρός του, ή κατσίκι που τά τρώει
οΰλα 'όσα τοϋ ρίχνεις». Ποία ή συνήθεια άλλου;

3. Είδικά φαγητά διά τήν τράπεζαν τοϋ άγίου Βασιλείου. Βράζουν καί
πολυσπόρια; Ποίος ό σκοπός τοϋ εθίμου; Π.χ. εΐς τήν Κΰθνον τήν παραμονήν
τοϋ άγίου Βασιλείου τρώγουν σιτάρι βρασμένο μέ μέλι, εΐς δέ τήν Άπΰρανθον τής
Νάξου χίλια φαγιά νά 'χουνε, βάζουνε καί μαεργιά στό τραπέζι καί τρώνε : καλα-
μπόκι, σιτάρι καί φασούλια μαζί μαγειρεμένα. Πρέπει νά φάνε, γιατ άλλαώς, αν
δέν κάμουνε κι αν δέν φάνε, πιάνει ψείρα τό γέννημα τους». Εΐς τήν Κύπρον,
βράζουν έκλεκτόν σίτον και τόν άναμειγνύουν μέ άμύγδαλα, σταφίδες, σπειριά
ροδιών, κανέλλαν και ζάχαριν- κάμνουν τά «κόλλυφα τ' άη Βασιλείου», (τά βασι-
λούδια), άφοϋ δέ γεμίσουν έ'να δίσκον μέ αυτά και θέσουν έπάνω τήν βασιλόπιτταν
μέ μικράν άναμμένην λαμπάδα έπ' αυτής, τόν τοποθετούν κάτω άπό τό είκονοστά-
σιον τής οικίας- Εΐς τήν Σκόπελον τής Θράκης δλοι οί παρακαθήμενοι εις τήν
τράπεζαν παίρνουν στά χέρια τους κόλλυβα άπό τό πιάτο, τά πετούν τ^ηλά πρός τήν
πόρτα τοΰ σπιτιοϋ καί λένε : "Οσα κ'κιά ρίχνω, τόσ αμάξια στάρ' νά μοϋ δώσ' δ
καινούργιος χρόνος. Ό καινούργιος χρόνος βοήθεια ! "Οσα κκιά στή φούχτα, τόσες
άγελ,άδες, τόσα πρόβατα κτλ.

4. "Εθιμα περί τήν έστίαν.

Στέλεχος (κούτσουρο) ή κλάδοι πρίνου ή έλαίας ή άλλου δένδρου εις τήν
φωτιά· σκάλισμα τής φωτιάς. Ρίπτουν καί φύλλα δάφνης ή έλαίας εϊς τήν φωτιά,
καί πρός ποΐον σκοπόν ; Εις τήν Καστορίαν τό βράδυ τής παραμονής άνάβουν στό
τζάκι τή μεγαλύτερη φωτιά· βάζουν τή μεγαλύτερη «κουφάδα» (=χοντρό κορμό),
</γιά >'ά φασκιώσ ή αρκούδα, γιατί φασκιών ή άρκούδα άπόιμε». Είς τήν "Ηπειρον
τήν Πρωτοχρονιά συνηθίζουν νά ρίπτουν εΐς τό πύρ κλάδον πρίνου, λέγοντες τά εξής :

Καλημέρα κι άη Βασίλης \ μέ τόν πέρναρο στά χέρια \ μέ τό διάφορο στό
σπίτι· | οσα φύλλα καί κλαριά, | τόσα γρόσια καί φλουριά.

δ. Πυραί είς τάς πλατείας ή εΐς τό μεσοχώρι καί κροΰσις κωδώνων, ώς καί
κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων. "Ονομα τών πυρών, τραγούδια καί χοροί
πέριξ αύτών.

(5. Τράπεζα τής παραμονής καί τής ημέρας τοϋ άγίου Βασιλείου.
Τό γεύμα τής Πρωτοχρονιάς.

(α) Στολισμός τής τραπέζης. Σύμβολα εύτυχίας καί θαλερότητος. Εκτός
τής πίττας καί τών φαγητών τί άλλο θέτουν έπι τής τραπέζης ; Μένει τό τραπέζι
όλην τήν ήμέραν ασήκωτο; Π.χ. εις τά Σβέρδια τής Λήμνου «τό τραπέζ' τ αφή-
νουν δλη μέρα· κείται στολισμένο. Βάζουμ' ρόδ' απάνω, γιά νά 'ναι όπως τό
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ρόδ' γεμάτο, βάζουμ γλυκύαματα- το μέλ' απαραίτητο. Πρώτα θά βάλουμ' το
μέλ', τηγανόπ'τες, ρόδ'». Είς τήν Μάδυτον «θέτουν κλάδον έλαίας ώς σημείον
υγείας, φλουριά ώς σημείον ευτυχίας κτλ.» Είς τήν Κίον τό βράδυ τής παραμονής
* έστηναν τον αη Βασίλη (τήν ψημένη πίττα) δρθιο στήν άκρη στο τραπέζι, που
άκουμποϋσε στον τοίχο. Έπαιρνε τότε δ νοικοκύρης τό κλωνί τό ελαιόδεντρο, πού
είχε φέρει πρωτύτερα από τό κτήμα του, καί τό κάρφωνε στόν αγιο Βασίλη
επάνω κ έλεγε: «Χρόνια πολλά. Με τό καλό νά μπή αη Βασίλης», καί κρεμούσε
μιά χρυσήν αλυσίδα στόν αη Βασίλη■ τό ίδιο έκαναν καί όλοι τοϋ σπιτιοϋ».

(β) Τό κόψιμο τής πίττας. Πότε κόβουν τήν πίττα; Τό βράδυ τής παρα-
μονής, τά μεσάνυκτα ή τό πρωί μετά τήν λειτουργίαν ; ή κατά τό γεϋμα τής Πρω-
τοχρονιάς; (Πρβλ. πίττα άπουσπερνή καί πίττα πουρνιάτ'κη έν Μαδΰτφ).
Ποιος τήν κόβει καί εΐς πόσα τεμάχια ; Κατά ποίαν σειράν ; ΙΙοΰ τό πρώτον κομ-
μάτι ορίζεται τοϋ σπιτιοϋ ; Π.χ. εΐς τήν Μεθώνην «κόβουνε τήν βασιλοκουλλούρα
καί ρίχνουνε τά κομμάτια ουλα μέσα σ' ενα τουβαλίθι ( = πετσέτα τοϋ φαγητοϋ)
καί τά βγάνουνε εν α-εν α κομμάτι. Πρώτα βγάνουν ε τοΰ σπιτιοϋ, ύστερα τής βάρκας
ή τοϋ καϊκιού, αν έχουνε, υστέρα τοϋ διακονιάρη κ' ύστερα τοΰ νοικοκύρη. "Οτινος
πέση τό φράγκο, τό 'χουνε πώς ϋά τοΰ πάη καλά ή χρονιά». Πώς γίνεται άλλοϋ
ή διανομή ; Εΐς Άγιάσον «τή βασιλόπιττα τήν κόβουν άποσπεροΰ τ' αη Βααιλειοϋ·
τή μοιράζ' δ νοικοκύρης μέ τοϋ καθανοϋ τή μοίρα· κόβει καί μιά τοϋ Χρίστου
καί μιά τής Παναγίας· ΰ·ά κόψη καί γιά τά ζά του, τοΰ μ'λαριοϋ, τής κατσίκας.
Κατεβαίν καί στα ζά καί τις δίν ' ατό στόμα». Ποία ή έννοια διά τό κομμάτι
τού σπιτιού ;

(γ) Τό κομμάτι τοΰ άγίου Βασιλείου. Πίστις ότι τήν νύκτα ό "Αγιος
έρχεται νά φιλευθή. Προετοιμασίαι διά τήν έπίσκεψίν του. Εΐς Άγιάσον Λέσβου
«δλ ντή νύχτα άφήνουν τό τραπέζ' έτσι στρωμένο, νά πάη άγιος Βασίλ'ς. Στή γουνιά
μέσα χώνουν άποσπεροϋ έναν κούτσουρα μακρύ, λόρτο. Τόν χώνουν ατό π'καρί
(καπνοδόχο), γιά νά 'χη σκαλοπάτ ου "Αγιους Βασίλ'ς π' θά κατέβ'». Εΐς τάς
Κυδωνιάς «τήν παραμονήν τής 'Αρχιχρονιάς, τήν ώρα πού πηγαίναμε νά κοιμη-
θούμε, γεμίζαμε ένα δίσκο πράματα, ένα πιάτο πηχτή, ψάρια καί τό κομμάτι τής
πίττας τοϋ άγιου Βασιλείου, ένα πιάτο τυρί, γλυκό, ένα ποτήρι νερό, γιά νά \>θη τό
βράδυ δ άγιος Βασίλης νά τραταριστή». Εις τήν Σκΰρον «βάνουν α ένα σινί μιά
κούπα ή ένα λαγηνάκι μέ νερό, δυό βαβάθες μέ ξεροτήγανα, λουκουμάδες κι ό,τι
γλυκό έχουν, μαζί κ ένα ρόδι, τό γουδόχερο ή μία πέτρα, νά τά βρή δ "Αη Βασίλης,
νά γλυκαθή καί νά δροσιστή, νά έχη καί τό σπίτι γλυκααμένο καί δροσισμένο δλο
τό χρόνο» (Πέρδικα, Σκύρος).

(δ) Τί τρώγουν έν άρχή; (Προδόρπια). Π.χ. εΐς τήν Σινώπην «αμα μοί-
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ραζαν τήν πίττα, έπρεπε νά φάνε τρεις βοϋκες με μέλι και βούτυρο καί κατόπιν
έτρωγαν τήν κόττα»■

7. Περιποίησις τών ζώων. Πίστις ότι δ άη Βασίλης επισκέπτεται τήν
νΰκτα τής Πρωτοχρονιάς τά ζώα και τά έρωτα πώς περνοϋν. Παραδείγματα : Είς
τήν Λέσβον οί ζευγάδες «τή νύχτα τ αη Βασίλειου πάν ι καί περιποιοϋν τι τά ζά
τους. Τά χτενίζνι, τά κοιτάν νά *ναι όμορφα. Πάει τή νύχτα ό "Αη Βασίλης καί τα
ρωτάει, αν περνάν ι καλά. Βάζνι τή μερίδα τοϋ καθενοϋ στό παχνί τον. Πρέπει
κείν' (Ιή μέρα νά °ναι 'φχαριστημένα τά ζά».

8. "Εθιμα τής στάνης: κόψιμο τής πίττας εϊς τδ μαντρί, φίλευμα
τών βοδιών κτλ. Εΐς τά Χάσια «δσοί έχουν πρόβατα καί γίδια, θά σηκωθη
ή γυναίκα τή νύχτα νά φκιάση μιά πίττα καί θά βάλη μέσα ένα ξυλάκι κλουργια-
σμένο (το λένε μαντρί). Άφοϋ ψηθη ή πίττα, τήν παίρνει δ άντρας καί πηγαίνει
στό μαντρί τά μεσάνυχτα' θά πάρη κρασί, φαγί, ψωμί καί θά πηγαίνη νά ευχηθή
τόν τσοπάνον : Καλημέρα, καλή χρονιά ! καί τοϋ χρόνου, χίλια νά γίνουν ! Έπειτα
κάθονται, τρώγουν τήν πίττα καί πίνουν καί τραγουδούν. "Οποιος βρή τό κλουργια-
ομένο ξυλάκι, τό « μαντρί», αυτός θά έχη τήν τύχη τών προβάτων. Έπειτα τό παρα-
χώνουν μέσα είς τό μαντρί αυτό τό ξύλο, νά μήν τό πατούν δ κόσμος καί τά ζώα.
Άφοϋ φάγουν καί πιοϋν, τραγουδούν δσο νά φέξη». Εις τήν Σκΰρον «ό νοικοκύρης
τό πρωί' θά πάρη τή βοδόκλορα καί άλλα δώρα γιά τούς βοσκούς καί θά πάη στήν
κατούνα ( = στάβλον). Θά βγάλουν τότε τά βόδια έξω στο πλάτωμα, θά τά βάλουν
νά πρωτοπατήσουν πάνω σέ σίδερο, γιά νά είναι γερά καί σιδερένια δλο τό χρόνο-
ύστερα θά περάσουν τή βοδόκλορα άπό τό κέρατο τοΰ βοδιού. Τό βόδι τινάσσει τήν
κεφαλή του κι άπό τόν τρόπο πού θά πέση καταγής ή κουλλονρα μαντεύουν πώς
θά πάη ή σοδειά τής χρονιάς... Κόβουν τότε τή βοδόκλορα, δίνουν τή μισή νά τήν
φάη τό βόδι καί τήν άλλη τήν άφήνουν νά τή φάη ό παραγιός ή δ βοσκός. Δίνουν
ακόμα στά βόδια αϋκα, μουστόπιττες, τά φιλεύονν. Στό τέλος τούς δίνουν καί τό
σταυρό τοϋ σπιτιού τόν περσινό (σταυροκουλλουρα), πού κατέβασαν άπ τά εικονί-
σματα νά τόν φάνε» (Ν. Πέρδικα, Σκΰρος, Α' 129 κ.έ.).

9. Ή πίττα τοΰ σκΰλου. Εις τήν Κάρπαθον «τήν παραμονή τ "Αη Βασι-
λειοϋ ψήνουν στή φωτιά ένα πιττί- ύστερα πάνε καί βρίσκουν ένα σκύλο —ένα μαύρο
σκύλο καλύτερα—καί τοϋ δίνουν τό πιττί νά φάη καί τον λένε; Πάρε, σκύλε, τό
πιττί σου τ σαι τό λαοπίττι σου I νά βλέπης καλά τά χωράφια, νά μήν τά τρώσιν οι
λαοί. Ό σκύλος θά πηγαίνη νά φνλάη τά σπαρμένα καί τά μποστάνια, νά μήν τά
πειράζουν οί λαγοί» (Μιχ. Νονάρου, Σύμμεικτα Καρπάθου Α' 183/
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10. "Εθιμα άλλων επαγγελματιών: βαρκάρηδων, μυλωνάδων κλπ.
Π.χ. «οί βαρκάρηδες τής Σκύρου τήν Πρωτοχρονιά πάνε ατή βάρκα νερό, γλυκά,
ρόδι, τής ρίχνουν και λεπτά νά τήν άαημώσουν. Τό ίδιο κάνουν καί οί μυλωνάδες
ατό μύλο τους. Τήν παραμοώ] τής Πρωτοχρονιάς θά πάνε νά φιλέψουν τό μύλο
πΐϊτα, ξεροτήγανα, μουοτόπιττες. Θά πάνε κ' ενα λαήνι με νερό, άά τ άκουμπη-
αουν όλα πάνω α' ενα τριπόδι καί θά τ' άφήοουν όλη νύχτα, νά'ρθή δ "Αη Βασί-
λης, νά βρή τό μύλο δροσισμένο καί γλυκαμένο. Τό πρωΐ θά πάη δ μυλωνάς
ή ή μυλώνισσα νά κάνουν ποδαρικό, χύνουν τό νερό, σπάζουν τό ρόδι, ρίχνουν
λεπτά. 'Η μυλώνιααα στέλνει σε όλους όσοι αλέθουν στό μύλο μλόπιττα, ζυμω-
μένη με ζάχαρη, μαστίχα, κανέλλα καί άλλα μυρωδικά καί στολισμένη άπό πάνω
με πλουμούδια άπό τήν ίδια τή ζύμη. *Εκείνοι θά τής στείλουν πάλι δλοι ό,τι έχει
καλύτερο ό καθένας, άλλος σϋκα, άλλος καρύδια, δ τσοπάνης κρε'ας, τυρί, ό,τι νά
είναι* (Πέρδικα, Σκΰρος, Α' σ. 130, 161).

11. Καταχύσματα και προσφορά! εΐς τό στοιχειό τοΰ σπιτιοϋ ή
άλλα δαιμονικά όντα. Π.χ. Εΐς τήν Σινώπην τό βράδυ της παραμονής έβαζαν
■ένα σινι μέ φαγητά έπάνω εις τήν στέγην, διά νά φάγουν όντα τινά, «άπ' εμάς
καλοί» καλούμενα. Εΐς τήν Σκύρον «οί παλαιοί μυλωνάδες ρίχνανε τήν Πρωτο-
χρονιά μέσ στήν τρύπα τοϋ μύλου σταφίδες, σϋκα, καρύδια, γιά νά φιλέψουν τό
στοιχειό πού βγαίνει κάτω άπ' τό ζουρειό τοϋ μύλου» (Πέρδικα, Σκϋρος Α' 161).
Εις τήν Χίον ό οικοδεσπότης τήν πρώτην τοΰ έτους λίαν πρωί περιήρχετο τρις όλην
τήν οίκίαν έχων εΐς χείρας κάνιστρον μέ παντοειδείς καρπούς καί γλυκύσματα καί
άρτους καθαρωτάτους καί τά έσκόρπιζε ψιθυρίζω ν εύχάς υπέρ τής ευημερίας τοϋ
οίκου (ταύτα ήσαν ώς τις ένιαυσία θυσία εΐς τό στοιχειό τοϋ σπιτιοϋ). Εξακολου-
θεί τούτο νά γίνεται εΐς τήν Χίον ή άλλοϋ;

12. Προσφοραί εΐς τούς νεκρούς. Μνημόσυνα.

Εΐς τό Λασήθι τής Κρήτης «τήν 'Αρχιχρονιά γεμίζομε ένα πιάτο κουλλουρά-
κια ή λουκουμάδες κ' ένα μπουκάλι ρακί καί τά πάμε στήν έκκλησιά καί πίνουνε
μιά μακαριά». Εΐς τήν Κορώνην «τό πρώτο πιάτο τοϋ φαγιού πού θά βγάνουν
τύ δίνουν σέ φτωχά παιδάκια, γιά νά σχωρεθοϋν οί πεθαμένοι. "Αν δύνεται κανείς,
μεράζει καί περισσότερα, μά τό πρώτο πιάτο είναι άπαραίτητο νά βγή άπό τύ σπίτι».

13. Τά Κάλαντα τής Πρωτοχρονιάς.

Ποίοι τά λέγουν ; καί πότε; Γυρίζουν καί μεγάλοι; Τί τραγουδοΰν; Τί κρα-
τούν εΐς χείρας; (μήλον ή πορτοκάλι; καράβι ή άστέρα;) Τί εύχονται καί μέ ποίας
πράξεις συνοδεύουν τούς λόγους των; (Κτυπήματα μέ τήν βέργαν, σκάλισμα τής
φωτιάς, διασπορά σίτου ή κριθής εΐς τήν αύλήν κττ.). Τά διδόμενα δώρα (ξηροί
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καρποί, νομίσματα καρφωμένα μέσα σέ μήλο ή πορτοκάλι, κουλλοΰρια, γλυκύσματα).
'Ονομασία τών δώρων: καλοχερίδια (Κρήτη), πουλουστρήνα (Κΰπρ.), μπονλστρήνα
(Σάμος), καλιστρήνα (Άπύρανθος).

Παραδείγματα: Ε'ις τήν περιφέρειαν Άδριανουπόλεως «τό πρωί τής Πρω-
τοχρονιάς τά παιδιά, ήλικίας 12-15 έτών, γυρίζουν τά σπίτια μ'έ'να κλαδί κρανιάς
(αουρβάκια) και σονρβίζουν, δηλ. κτυποΰν τόν νοικοκΰρην και τούς οικείους είς
τήν ράχιν, λέγοντα: «Σούρβα, σούρβα, γερό κορμί, I γερό κορμί, γερό στανρί/.
Σάν ασήμι, σα κρανιά/ καί τή χρόν γοϋλ' γεροί/ καί καλόκαρδοι!» Ποΰ τόν κλώ-
νον τής κρανιάς περιτυλίσσουν μέ χρωματιστές κλωστές καί κορδέλλες ; Είς τό
Κωστί «κόφτανε ενα κλωνάρι πράσινο άκρανιά καί τνλίζασι τή ζώνη τήν ασημένια,
που φορονσασιν οΐ μάννες τους. "Ετσι τό παιδί πήγαινε πά στό σπίτι μέ τ' ασήμι».
Είς τήν Σινώπην «μόλις ξημερώση τήν 'Αρχιχρονιά, σκοτεινά - σκοτεινά ακόμη,
έ'να κορίτσι έπαιρνεν έ'να κομμάτι δάφνα κ' έπήγαινε στά συγγενικά σπίτια νά
καλαγγιάση τό ότσάκι. "Επρεπε νά πάη πρώτη ν' άνοιξη αύτη τήν πόρτα. Πήγαινε
ίσια στό τζάκι, έρριχνε τή δάφνα μέσ' στή φωτιά καί καούντανε κ' έλεγε: «Καί
τον χρόνον, καλές δονλειές». Οί άνθρωποι τοΰ σπιτιού έκαλάγγιαζαν το κορίτσι
δηλ. τοΰ έδιναν έ'να πορτοκάλι, πού είχαν καρφώσει μέσα έ'να δίγροσο ή πεντά-
γροσο, τοΰ έδιναν καί γλυκά, φρούτα».

Εις τήν Λήμνον, τά κάλαντα τής Πρωτοχρονιάς «τά μικρά παιδιά γυρίζουν
στά λουκ - λουκ. Μπαίνουν μέσα κρατώντας καλάθια, γονατίζουν καί λεν : λουκ -
λονκ, καλημέρα σας κι Άγιοβασίλ'ς. Τονς δίνουν λονκονμια φκιαγμένα μέ ζυμάρ ,
καρύδια, σταφίδες καί τά μαζενονν στό καλά θ'. Φεύγοντας πάλι φωνάζουν στό
δρόμο : Λουκ - λονκ, λονκ - λουκ ! Χαλάν τόν κόσμο. Οΐ νοικοκυρές τά δέχονται
μέ καλή καρδιά καί τά λένε : « Καλώς τόν πέτναρο ή καλώς τις π'λαδέλλες. Κάτο'τε
νά κάτσ1 κ ή κλώσσα μας».

14. Τό ποδαρικό. Ποιος κάνει τό ποδαρικό; Ό νοικοκύρης ή ό πρωτότοκος
υίός ; ενα τυχερό παιδί ή ό τ\<χών πρώτος έπισκέπτης; Μέ ποίας πράξεις καί ποίους
λόγους καί εύχάς συνοδεύεται τό ποδαρικό; (Ρίξιμο πέτρας ή σιδηρού άντικειμένου,
σπάσιμο ροδιού, χύσιμο νερού, σπορά κριθής κττ.)

Παραδείγματα. Εΐς τήν Άμοργόν τύ ποδαρικό τό κάνει ένας τοΰ σπιτιού,
καθώς γυρίζει άπό τήν έκκλησία μ' έ'να εΐκονισματάκι στό χέρι. Μπαίνει δυό
βήματα στό σπίτι λέγοντας: Μέσα καλό! Γυρίζει πάλι δύο τρία βήματα οπίσω
καί ξαναλέγει: κι όξω κακό! Τό κάνει αύτό τρεις φορές. Τέλος, λέγοντας: Μέσα
καλό ! ρίχνει έ'να ρούδι νά σπάση μέσα στό σπίτι. Κατόπι τρώνε μιά δαχτυλιά
μέλι δλοι, γιά νά'ναι γλυκειά ή ζωή τους δλον τό χρόνο, κι άμέσως κατόπιν βάζουνε
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και τρώνε κοφτό για χάρη τοϋ άγίου Βασίλη. Εις τόν Άπόσκεπον Καστορίας
φωνάζουν ενα παιδί, πού έχει καλό ποδαρικό, καί τό βάζουν μέ τή τζουμάγια (ξύλο
μέ κόμβο κάτω) καί άνακατώνει τή φωτιά καί λέγει: 'Λρσεηκά παιδιά, θηλυκά
άρνιά. Εις τό Λασήθι «ό ξένος που ϋά μπή πρώτος στό σπίτι βαστρ. μιά πέτρα καί
τή βάζει στή μέση τοϋ σπιτιοϋ, καθίζει επάνω καί λέει : Καλημέρα στήν άφεδιά
σας, καλή άγια άρχιμενιά. / Κλου κλου στά 'ρνίθια σας, / στ άρνιά σας καί στά
ρίφια σας. / Νά κλωσσήσ ή γι-όρνιθά σας, / νά γέννηση κ' ή άϊλιά σας, I νά
γαστρωθή ή γαϊδάρα σας, I νά κάμη ενα μουλάρι./'Αρνιά καί ρίφια θηλυκά/, και
κοπέλια άσιρνικά. I "Οσο βάρος έχει τούτη ν ιέ ή πέτρα, τόσο χρυσάφι νά μπαίνη
στό σπίτι σας/"Υστερα τόνε κερνοϋνε καί φεύγει (Μ. Λιουδάκη).

Εις τήν Κάρπαθον τοΰ άγίου Βασιλείου «βάζουν άσπρο σκύλο πρωί' πρωί
μέο ατό σπίτι γιά τό καλό καί τοϋ δίνουν νά φάη μπακλαβά. Τό κάνουν, γιά νά
σκυλιάση τό σπίτι καί νά θεριέψουν οί άνθρώποι του» (Μιχ. Νουάρος).

15. Μεταμφιέσεις καί δραματικαί παραστάσεις τής Πρώτης τοΰ
έτους. Αί κατά τόπους όνομασίαι: Ρογκάτσια ή Ρουγκατσάρια, Μωμόεροι, γκα-
μήλα ή οί Τζαμαλοί, μπούμπαρος καί νύφη, κλπ. Περιγραφή. Φωτογραφίαι. (Βλ.
ερωτήματα διά τάς μεταμφιέσεις τών Χριστουγέννων).

16. Μαγικαί καί δεισιδαίμονες πράξεις πρός έξασφάλισιν υγείας,
καλής έσοδείας, πολλαπλασιασμού τών ποιμνίων κττ.

(α) Άνανέωσις τού ύδατος (καινούργιο, νιο ή άγιοβασιλιάτικο νερό, άμί-
λητο νερό). Ποίος πηγαίνει εις τήν βρύσιν (ή εΐς τό πηγάδι), διά νά φέρη νερό τήν
Πρώτην τοϋ έτους; Προσφοραί (κεράσματα) είς τήν βρύσιν. Γΐράξεις σχετικαί
μέ τήν δοξασίαν, ότι τό νερό κοιμάται.

Παραδείγματα: Εις τήν Σινώπη ν «οποίος εύρισκε τόν παρά στήν πίττα, έπρεπε
νά σηκωθή πρωί - πρωί νά πάη στή βρύση μ έναν κουβά. Κρατούσε κ' ένα κομ-
μάτι πίττα, αλειμμένο μέ μέλι καί βούτυρο. "Αφηνε τό κομμάτι του στή βρύση, κι äv
ευρισκεν άλλο εκεί, τό έπαιρνε καί τό βάνανε μέσα στή μαγιά· γέμιζε, καί τόν κουβά
νερό καί τό έφερνε στό σπίτι».

Εις Ρε'ίσδερε «τήν 'Αρχιχρονιά νύχτα νύχτα ήπηγαίναμε νά πάρωμε τό μάλαμα,
τό πρώτο νερό, άπό τό πηγάδι. Κείνος πού πήγαινε στό πηγάδι κρατούσε ένα πιάτο
λουκουμάδες ή διπλάκια καί τ* άφηνε απάνω ατό πηγάδι, γιά νά πληρώση τό μάλαμα».

Εις τήν Αϊτωλίαν «τήν Πρωτοχρονιά ταΐζουν τή βρύση μέ πολυαπόρια, που
φέρνει ένα παιδί άμίλητο καί, ενώ τά ρίχνει μέσα, λέει : —"Οπως τρέχει τό νερό, νά
τρέχη καί τό βιό! "Επειτα φέρνει τ άμίλητο νερό στό σπίτι κι άπ' αύτό πίνουν καί
νίβονται δλοι γιά τά χρόνια πολλά».

4-
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Εις τήν Σκΰρον «άπό τό βράδυ οί γυναίκες χύνουν δλο τό νερό άπ τις στά-
μνες και τό πρωΐ, μόλις τελείωση ή λειτουργία, θά πάνε νά φέρον'ν τό νιο νερό, νά
δροσίσουν τά σπίτια τους. Παίρνουν στήν τσέπη τους σύκα, σταφίδες, μονστόπιττες,
καρύδια καί ό,τι άλλα καλούδια έχει ή κάθε μιά, γιά νά γλυκάνουν τά νερά. Σά
θά ρίξουν τις φίλιες τονς στό νερό, εύχονται μονρμονριοτά καί λένε: Ώς τρέχει τό
νερό, έτσι νά τρέχουν τά καλά μέσ στό σπίτι μας» (Ν. Πέρδικα).

(β) Άνοιγμα τής βρύσης. Τήν άφήνουν νά τρέχη, λέγοντες *Κατά πώς
τρέχ ή βρύση, έτσι νά τρέχ κ ή τύχη μ » καί φεύγουν, χωρίς νά στραφούν πρός
τά οπίσω (Μάδυτος).

(γ) Προσκόμισις πέτρας ή άμμου είς τό σπίτι. Ποίος τήν φέρνει καί
από ποΰ ; «Άνθρωπος τον σπιτιού» ή κάθε επισκέπτης ;

Είς τήν Άγιά Σόφιά Λήμνου τήν Πρωτοχρονιά «ένας πού θά πά νά χαιρε-
τήσ' θα πάρ' μιά πετραδέλλα βρνγιασμέν , θά τή μολάρ' μέο' στό σπίτ καί θά πή:
όπως βαρεί ή πέτρα, νά βαρή καί τ' άφέντ ή σακκούλα. Τις πέτρες τις κάνουν τρο-
χαλιά (σωρό) μέσ' στό σπίτ' καί τις πετούν στις όχτώ. Μερικοί ανεβάζουν πέτρα
μεγάλη στό σπίτ', τόσο μεγάλ, πού τή φορτώνεται ένας στήν πλάτη γιά γούρι». Εις
τόν Πόντον κορίτσια καί γυναίκες κατεβαίνουν είς τήν θάλασσαν μέ σκεύος πλήρες
«κορκότου» ή χόνδρων σίτου καί μέ άλας· αυτά τά χύνουν είς τήν θάλασσαν, μέ τό
ίδιον δέ σκεύος παίρνουν άπό τήν θάλασσαν κροκάλας μέ νερό καί έπιστρέφουσαι
είς τήν οίκίαν τά σκορπίζουν εΐς τά δωμάτια. "Ενα άπό τά λιθάρια αυτά τό
ρίπτουν εις τό σκεύος τής ζύμης, τό άντικαθιστοΰν δέ μετά έν ακριβώς έτος δι' ετέ-
ρου. Νομίζουν ότι τούτο παρέχει άφθονίαν οικιακών εφοδίων». Ποΰ άλλοΰ γίνεται
τοΰτο ;

(δ) Έκθεσις αντικειμένων εΐς τά άστρα. Σπορά κριθής κλπ. Π.χ. εΐς
τά Σβέρδια τής Λήμνου τήν παραμονήν τοΰ άγ. Βασιλείου τό βράδυ, «βγάζουν τά
φλουριά ατό παράθυρο, στά κεραμίδια, νά τά ίδή τό άστρο, (νά μήν τά ίδή ό ήλιος),
γιά νά 'ναι ευτυχισμένος ό χρόνος. Στό άστρο βγάζουν καί άφκο, στάρ', κθάρ', μπα-
μπακόσπορο, άπ ούλα τά σπορικά, καί, τό πρωΐ τά παίρνουν καί τά σπέρνουν μέσα
ατό σπίτ καί λέν : «πολλά μπερεκέτια» ! Θά πάρουν μιά πέτρα άπ' τά κεραμίδια,
νά 'ναι κόκκιν , καί θά κάτσ άπάν ό νοικοκνρ'ς καί θά σπείρ' άπ' ονλα τά σπορικά
μέσα στό σπίτ ».

(ε) Θραΰσις ροδιοΰ. Ποίος τό θραύει καί πρός ποΐον σκοπόν; Μέ ποίας
τυχόν άλλας πράξεις καί εύχάς συνοδεύεται τοΰτο;

Π.χ. εις τήν Αράχοβαν (Παρνασσ.) «άποβραδύς ξαστρίζονν ένα λιθάρι κ ένα
ρόϊδο. Τό πρωΐ, αυτός πού θά γυρίση άπό τή βρύση τά πετάει μέσα στό σπίτι λέγον-
τας : Σάν τού λιθάρ' γιροί κί σάν τού ρόιδον γιματ !»
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(ς) Κτυπήματα μέ βέργαν ή κλώνον έλαίας ε'ις τήν ράχιν ή μέ σκυλλο-
κρομμΰδα ή σιδηρούν δργανον εΐς τήν κεφαλήν. 'Ανάρτησις άγριοκρομμΰδας έκ
τοϋ άνωφλίου τής {>υρας κλ.

Είς τήν Στενήμαχον «τ' "Αη Βααίλ' την παραμον») τ άπόγιουμα, παν' οί κον-
πέλλις με μνιά στάμνα κ' ενα ραβδί άπου κρανιά στον πουτάμ'. Γιμίζονν τή στάμνα
κί χτυπιοϋντι μί τον ραβδί κί λέν' : Κί τον χρόν' ! Τοΰ προυί μί κείνον τοί· ραβδί
γυρίζ'ν ατά συγγενικά τά σπίτια κί χτυποΰν τς άνθρωποι κί λέν : Κί τοϋ χρόνου».
Εΐς τά χωρία τοϋ Μαραθώνος καί τοϋ Ώρωποϋ δ κομίζων τό αμίλητο νερό εΐς
τήν οίκίαν φέρει καί κλώνους τινάς έλαίας καί άγριον κρίνον καί μέ αυτά κτυπά
δλους τούς οικείους εΐς τήν κεφαλήν έπευχόμενος «καλημέρα καί ευτυχές τό νέον
έτος», κατόπιν δέ τό αναρτά εΐς τό έξωτερικόν άνώφλιον τής έξω θύρας.

17. "Αλλαι μαγικαί πράξεις πρός έπίτευξιν αφθονίας τών καρπών,
κλοπήν τής εσοδείας ή τής ευτυχίας τών άλλων κλ.

(α) Διά νά κάμουν μεγάλη θημωνιά. Εΐς τόν Ναίμονα τής Μεσημβρίας
«τ "Αη Βασιλειοΰ, άμα έίχεν ένας γαμπρό, θαλά 'ρθή μ ίνα ξύλο μακρύ, λ.οΰρο
(άμαξόξυλο), σουρβάκιζε τόν πεθερό, τήν πεθερά μέ τό ξύλο αυτό : —Γειά, χαρά,
Καλημέρα ! Καλώς ήρθε κι "Αη - Βασίλ'ς μέ τό πολΰ τό μπερεκέτ. Γερό κορμί,
γερό σταυρί καί τοϋ χρόνου πιότερα! Κ' υστέρα τό σήκωνε στήν χομίνα (καπνοδόχο),
νά φαίνετ άποπάν', νά κάν ' δ πεθερός μεγάλ' θημωνιά. "Αμα φώτιζε ό παπάς, τό
κατεβάζαν υστέρα καί τό καίγαν».

(β) Διά νά κάμουν πολλά πουλιά. Εΐς τήν Ήπειρον τήν Πρωτοχρονιά
-«βάνουν ένα πουρνάρι ατή γωνιά μπροστά κι άμα έρθουν άπ' τήν εκκλησιά, κάθε-
ται ένας άπονπάν καί τό πλακών', γιά νά βγάνουν οί κόττες πολλά πουλιά».

(γ) Διά νά κλέψουν τήν εύτυχίαν τοΰ άλλου. Εΐς {>ρ(?κικά χωρία (Τσο-
ρέκκιοϊ) «τήν πρώτην τοΰ έτους οποίος σηκωθή πρώτος πηγαίνει εϊς τήν έστίαν
έρπων καί άνάπτει πϋρ, έπειτα δέ πρέπει νά ύπάγη κρυφά εΐς τό σπίτι τοϋ γείτο-
νός του καί νά κλέψη χώμα, πέτρα ή κάτι άλλο- έτσι νομίζει, ότι τοϋ παίρνει τήν
εύτυχίαν». Εΐς τήν Σκύρον «άμα θέλης νά πλουτίσης, πξ,ς κρυφά τοΰ άγίου Βασι-
λείου πρωί - πρωί α ένα πλούσιο σπίτι, προσέχεις νά μή σέ δη κανένας, κλέβεις
λίγο νερό καί φεύγεις. Τό νερό θά τό πή,ς σπίτι σου, νά πιοϋν δλοι οί δικόί σου
τρεις γουλιές δ καθένας καί νά ρίξης καί στις τέσσερεις γωνιές τοϋ σπιτιού σου. Τό
σπίτι τό ξένο θά στέγνωση καί θά ξεκληριατη καί τό δικό σου θ' άρχοντυνη* (Ν.
Πέρδικα).

18. Μαντικαί συνήθειαι τής παραμονής ή τής Πρώτης τοϋ έτους,
(α) "Από τό νόμισμα τής βασιλόπιττας (Βλ. άνωτ. σελ. 123).
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(β) Ώμοπλατοσκοπία, δστεομαντεία. Π.χ· εις τά χωρία Μέτρων Θράκης
«ο μεγαλύτερος τον σπιτιού ϋά κοιτάξ' το καράβ' (τον καπονιον). Σαν είναι γιομάτο
(σκοτεινό), ή χρονιά ϋά πάη μπερκετλίδκ ', σάν είναι πάλε άδειο, ϋά έχμε φτώχεια».

(γ) Έμπυροσκοπία. Κόκκοι σίτου ή φύλλα έλαίας ή σοΰρβα (πράσινα μάτια
σουρβιάς) ή κουκούτσια άπό κρανιές ή φύλλα πρίνου ρίπτονται είς τήν πυρακτω-
μένην παραστιά ή πάνω στήν θερμάστρα. Άπό ποίας παρατηρήσεις οίωνίζονται
ύγείαν ή θάνατον, εύφορίάν ή άφορίαν ;

(δ) Οίωνισμο! έκ μετεωρολογικών παρατηρήσεων διά τήν έσοδείαν
τής μετάξης, τήν εύφορίαν τών άγρών, τήν γέννα τών ποιμνίων. Π.χ. έάν κατά
τήν Πρώτην τού έτους ό ουρανός είναι διάστερος, ή έκτροφή τών μεταξοσκωλή-
κων θά είναι επιτυχής (Άδριανούπολις).

(ε) Όνειρομαντεία, μέ τό προζύμι τής βασιλόπιττας ή μέ τήν πρώτη βονκα
τής πίττας ή άλλου φαγητού τοϋ δείπνου τής Πρωτοχρονιάς. Π.χ. εις τά περίχωρα
τών Πατρών τά κορίτσια κρατούν έ'να κομμάτι άπό τό προζύμι, πού θά κάμουν
τή βασιλόπιττα, τό αλατίζουν πάρα πολύ και τό ψήνουν. Τό βράδυ πού θά κοιμη-
θούν τό τρώνε. "Οποιον 'ιδοΰν τή νύχτα νά τούς δώση νερό, αυτόν και θά πάρουν.
Άλλού γίνεται και προσκάλεσμα τής Μοίρας· π.χ. μία βονκα μασημένη άπό τήν
πίττα κάτω άπό τό μαξιλάρι, τό στανρώνει καί λέει : "Αγιε Βασίλη μου καλέ, /
καλέ καί άγαϋέ, / άπό τήν έρημο περνάς, / καί τις Μοίρες άπαντάς, / αν δής και τή
δική μου, / νά μου τή χαιρετάς. Γ Αν κάϋεται, νά σηκωϋή, / κι αν στέκεται, νά περ-
πατή, / νά 'ρϋ-η νά ϋερίσωμε / στάρι, κρι&άρι, / καί χρυσό μαργαριτάρι. / Τή νύχτα
βλέπει στόν ύπνο της κεΊνον πού ϋά πάρη (Τρίγλεια Βιθυνίας) ή ~ Ω Γεννάρη·
Καλαντάρη, / καί καλά καλαντισμένε, / εκεί στή Γέννα που ϋά πάς... (Αθήναι).

(ς) Άλλα πράγματα υπό τό προσκεφάλαιον : άποκτενίδια, κτένι, καθρέ-
πτης, άγριαγκινάρα κλπ. μετά ή άνευ καταδέσμου τής Μοίρας. Π.χ. εις τήν Αΐγι-
ναν τήν έσπέραν τής παραμονής τοϋ νέου έτους ή νέα κτενίζεται καί τ' άποχτενί-
δια της μ' ένα χτένι και ένα καθρέφτη θέτει υπό τό προσκεφάλαιον τής κλίνης
της, έπειτα περιζώνεται χρυσομάντηλον, τοΰ οποίου τά δύο άκρα δένει δπισθέ.ν
της μέ τρεις κόμβους, λέγουσα: Σέ δένω, Μοίρα μου, νά'ρϋης άπόψε στόν ύπνο
μου, νά μοϋ είπής ποιόν ϋά πάρω, καί αν δέν ερϋης, δέ σέ λύνω.

19. Προγνωστικά τοΰ καιρού.

Π.χ. «Αμα είναι τοϋ "Αη Βασιλειοϋ καλοκαιριά, ϋά είναι σαράντα μέρες κακο-
καιριά» (Αίτιολία).

20. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι.

Προσέχουν νά μή κλάψουν, νά μή χάσουν τίποτε, γιατί έπειτα δλον τόν
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χρόνο θά τό παθαίνουν αυτό. « Καφέ κείν τήν ήμερα δεν κάνουμ. Ό καφές είναι
πίκρα». — «Λεν δίνουν τίποτε άπό το οπίτι ούτε χάρισμα ούτε δανεικό».

Στήν Μεθώνη «τήν Πρωτοχρονιά καί στις άρχιμηνιές παρατηρούμε ποιόν θά
πρωτοϊδοϋμε, σά !)ά βγοϋμ όξω άπό τό σπίτι μας. Πρέπει πάντα νά \η καλό άνά-
χαρο. Καμπόσοι τηράνε πρώτα τή θάλασσα και τά βουνά κ έπειτα δποιον καί νά
ιδούνε δε στρέγει». Στοϋ Σκάρμιγκα «σηκώνονται τή νύχτα καί δένουν γιαπράκια,
γιά νά ζεματίσουνε τό μήνα τόν "Αη Βασίλη, νά μην τούς τσιτσιρίαη άπό τό κρύο.
Τό πρωί κάνουν τό σταυρό τους καί λένε : "Αγιε μας Βασίλη, σε ζεματίσαμε με θερμό,
νά μή μας ζεματίσης με κρύο» (Μ. Τσάκωνα).

Δέν κάνει σκύλος μαΰρος να μπή μέσα στό σπίτι τήν ήμερα τ' Άηβασιλειοΰ-
δν ό σκύλος είναι άσπρος, είναι καλό. Τοΰ δίνεις ένα κομμάτι ψωμί ή γλυκό για
τό καλό. «"Αν εμπη χοίρος, κάποιος άπό τ αντρόγυνο θά χηρέψη» (Κάρπαθος).
«Κακό είναι καί οταν οπάση γυαλί ή καθρέφτης ατό σπίτι τή μέρα τής Πρωτοχρο-
νιάς» (Σκΰρος).

21. Επισκέψεις, δώρα, εΰχαί. Χοροί, παιδιαί.

Εξετάζεται ποίος θά κάμη τήν πρώτην έπίσκεψιν (τό ποδαρικό) ; Τί φέρει
είς τό σπίτι καί τί έπεΰχεται; (πέτρα;). Δώρα τών βαπτιστικών πρός τόν άνάδοχον
{κανίσκι μέ ξηροτήγανα ή ρόδια, καρύδια, κυδώνια στή νουνά έν Καρπάθιο, μέ
γλυκό καί κρέας (χήνα, κουνέλι) έν Άραχόβη), ανταλλαγή δώρων. Π.χ. είς τήν
Αϊτωλίαν «στέλνουν χρονοπολλίσματα ατά σπίτια» ( = δώρα διά τό χρόνια πολλά).

Εις Κρήνην τής 'Ιωνίας τήν Πρωτοχρονιά «άφήνουν πόρτες καί παραθύρια
τέντα ανοιχτά κ έχει τό δικαίωμα οποιοσδήποτε, γνωστός καί άγνωστος, νά μπή
νά τραταριστή». (Πρβλ. «"Αη Βασίλη έχεις;» για δσους έχουν πόρτες καί παρά-
θυρα ανοιχτά άλλες μέρες).

Κεράσματα (παστέλλια, σΰκα, πίττες, ξηροί καρποί).

22. "Εθιμα τοπικά, ώς άνάρτησις κλάδων έλαίας κτλ-

Εις τήν Σινώπην «ή νοικοκυρά τό βράδυ τής 'Αρχιχρονιάς έκαμνε σταυρόν
άπό χαλβά καί τόν κολλούσεν πάνω άπό τό τζάκι κ' έλεγε : «Είς τό όνομα τοϋ Χρι-
στού, δ παλιός χρόνος βγήκε κ' εμπήκεν δ καινούργιος χρόνος». Λίγο ψηλά άπό τό
χαλβά καρφώνανε ένα κλαδί ελιάς, μέ 40 - 50 φύλλα, άπό τά όποια κρεμούσαν
λουφτουκάρυα (σπασμένα εις τό άκρον). 'Εκεί στεκότανε όλο τό χρόνο. Παίρναμε
τό παλιό κλαδί καί βαλίσκαμε τό καινούργιο».

Όμοίως είς τόν Πόντον τοποθετούν εξ κλάδους έλαίας καί έξ δάφνας ε'ις τό
εΐκονοστάσιον ευχόμενοι: «Ήρτε καλοχρονία, άς πάη κακοχρονία». Τί συνηθίζεται
άλλοΰ;
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4. Θεοφάνεια.

'Έ&ιμα τής παραμονής καί τής ήμέρας τών Θεοφανείων.

1. "Ονομα τής εορτής: Φώτα, 'Ολόφωτα, "Αγιαση, Γιορδανιον. "Ονομα
τής παραμονής: τον 'Αγιασμού, τοϋ Σταυρόν, Πρωτάγιαση. Σημασία τής εορ-
τής: «Μεγάλη γιορτή, όεότρομη». «Τα Φώτα είναι ή μεγαλύτερη γιορτή γιά τονς
Βεντζιώτες (Δυτ. Μακεδον.) Κάϋε καινούργιο ροϋχο τό πρωτοφοροϋν τά Φώτα, γιά
νά φωτιστή».

2. Ό αγιασμός τής παραμονής. Όνομα καί χρήσις τοϋ ήγιασμένου ύδα-
τος: πρωτάγιαση, φώτιση. Εις Άγιασαν Λέσβου, τήν φώτιση τήν ρίχνουν στα κτή-
ματα καί στις βρύσες. Δοξασία ότι μέ τήν πρωτάγιαση δ παπάς διώχνει τους καλ-
λο.αντζάρονς. Σχετικαί διηγήσεις καί παροιμίαι. Π.χ. άγιασαν τά νερά, πάν τά παγανά.

3. Άλλαι καθαρτικαί πράξεις τής παραμονής. Περισυλλογή τής στάκτης
άπό τήν έστίαν καί χρήσις αύτής. Έκκένωσις τών άγγείων τοϋ ύδατος κτλ. Πώς
δικαιολογούνται αί συνήθειαι αύται ; Π.χ. εις τήν "Ιμβρον «τή μέρα που θά βγή
στανρός, πρωΐ - πρωί, πρϊν πάμε στήν έκκ/.ησία, ϋά βγούμε νά τριγυρίσουμε όλο τό
σπίτ . Ρίχνουμε τήν άχλιά τρογύρου' τό 'χουμι σέ καλό γιά τά μαμμονδια. Τά προφυ-
λάει άπό τά τέσσερα τά ντουβάϊρα». Άλλοϋ τή στάχτη τή βαστούν καί τήν άνακα-
τώνουν στό σπόρο, γιά νά μή βγάζουν τά γεννήματα δαυλό.

4. Παρασκευή άρτων, πιττών, κουλλουρίων, ειδικών φαγητών. 'Ονο-
μασία, τρόπος παρασκευής αύτών καί χρήσις. Π.χ· φωτίτσα (έν Κεφαλληνία) άρτος
έν σχήματι σταυροϋ, πού τρώγεται τό πρωί τών Φώτων, μαρμαρΤτες (έν Λήμνω)
οί τηγανίτες: «Παίρνονμ* άγιασμό άπ' τήν άγκλησά τοϋ Φωτός, τήν πρώτη μέρα,
(όχ' ανήμερα) και 'κάνουμ' μαρμαρΐτες· Ζ'μώνονμ ζ'μάρι μέ νερό καί μέ τόν
άγιασμό κ έπειτα τ άνελοϋμε καλά· πνρώνονμ τό πλακί (πέτρα) καί τό βάζονμ'
οτήν πνρονατιά καί φωτιά πολλή άποκάτ καί χύνουμ με τό κοντάλ άργιά άργιά
καί γίνουνται τρυπίτσες. Καί λέμε τά παιδιά, ότι έρνται Καλλ'καντζάρ καί τις τρυ-
ποϋν (Λήμνος).

ό. "Εθιμα άγροτικά τής παραμονής. Φωτισμός (καψάλισμα) τών άρο-
τριώντων. Βουδόπιττα, ώς κατά τά Χριστούγεννα. Σιτάρι βρασμένο ώς κόλλυβο.
Ποία ή χρήσις του ; Π.χ. εις τήν Ρόδον «οι ζ εν κάδες τήν παραμονή τών Φώτων
παίρνουν φώς άπό τήν έκκλησία α' ένα κερί καί φωτίζονν τά βόδια, καίονν δηλ.

τθίχες ατά διάφορα μέρη τοϋ σώματος των. 'Επίσης τήν ίδια ώρα κρεμοϋν στό
ένα κέρατο ένα κουλλουράκι, που τοϋ τό δίνουν τήν άλλη μέρα καί τό τρώγει. Εις
τύ Κατσιδόνι Κρήτης «τήν παραμονή τώ Φωτώ ψήνουνε τά πα/.ληκάρια γιά τά
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βούγια δηλ. μείγμα άπό αρακά, κονκκιά, ροβίάια, στάρι και άπ ο όλα τά όαπρια και
τα δίδουν οτά βούγια νά τά φάνε. Τό πρωΐ έπαιρναν άπό τά παλληκάρια αυτά
καί, ένφ τά έσκορποϋσαν είς τό δώμα, έλεγαν Φάτε, πουλιά κι άοκορδαλοί, μή
φάτε τή σπορά μου» (Έπ. Κρητ. Σπ. Γ' 418).

6 Άγερμοί. Γυρίζουν τά παιδιά (ή και μεγάλοι) τήν παραμονήν ή τήν
ήμέραν τών Φώτων; Τί τραγουδούν; Είναι μετημφιεσμένοι; ΙΙώς λέγονται ούτοι
κοινώς; Δίδουν καμίαν παράστασιν μιμικήν ; Τί τούς δίδουν ώς δώρον; Διασκε-
δάσεις μέ τά συναθροιζόμενα δώρα. Π.χ. είς τήν Λήμνον «τά Φώτα, τήν παρα-
μονή, μόλις βασιλέψ' ό ήλιος, γίνονται παρέες καί δυο άπ' αυτούς φορούν μουτσοϋ-
νες. Είναι ντυμέν', βάζουν κάτ τσόλια, και πάν' άπό σπίτ σε σπίτ' και φοβερίζουν
τά παιδιά. "Εχουν καί κ'δούνια, τρέχουν καί βροντούν τά κ'δούνια. (Τά «bada-
τζούδκα» τά λέμε, 0αάάτζος = καλλικάντζαρος). "Αμα άκούσουν τά παιδιά, κρυβγιέν-
ται κι αυτοί ρωτούν : Κλαιν' τά παιδιά ; Χτυπούν καί τό ραβδί χάμω καί στήν
πόρτα. Τις δίνονμ μαρμαρίτες, κρασί, μούστο, κρέας χοιρινό. Τούς λέμε καί Καλ-
λ'κατζάρ'» (Γ. Μέγας). Πού άλλού απαντά ή δνομασία καί ή συνήθεια αύτή ; Είς
τήν περιφέρειαν τοΰ Αλμυρού τήν παραμονήν τών Θεοφανείων οί μεταμφιεζό-
μενοι (καλιντράδες) υποκρίνονται τά πρόσωπα μιμικοϋ δράματος : νύφη, γαμπρός,
πεθερά, άράπης, γιατρός (βλ. περιγραφήν έν Λαογραφίςι, Ε. 225 κε.).

7. Πυραί τών Θεοφανείων. Πότε τάς άνάπτουν καί πώς τάς δικαιολογούν ;
Π.χ. είς Άνακοΰ Καππαδοκίας τήν παραμονήν τών Θεοφανείων «τά παιδιά γυρί-
ζουν τά σπίτια φωνάζοντας; «Σιγίρια σιγίρια (φρύγανα) άδιά τήν καλόγρια». 'Αφού
μαζέψουν άρκετά, τά φέρουν εις τδ προαύλιον τής έκκλησίας, όπου μετά τήν άπό-
λυσιν μαζεύεται ό κόσμος καί βάζουν φωτιά εις τόν σωρόν: καίουν τόν Σιφώτ'
(δαίμονα). Άλλοτε μάλιστα έκλειναν σέ πήλινον άγγείον μία γάτα, γιά νά παρα-
στήσουν τόν Σιφώτ'».

8. Ό μεγάλος αγιασμός καί ή κατάδυσις τού σταυρού. "Εθιμα επι-
κρατούντα κατά τάς τελετάς ταύτας.

(α) Πλειοδοτική δημοπρασία διά τήν έκχώρησιν τοΰ δικαιώματος τοΰ
βαστάζειν τόν Σταυρόν ή τήν εικόνα τής βαπτίσεως. Τρόπος προκηρύξεως : Ποιος
θ' άξιωθή νά ύψώση τόν τίμιο καί ζωοποιό Σταυρό! Διαγωνισμός. "Αλλαι προκη-
ρύξεις: «Σέ τίνος αλώνι ϋά γίνη ό μεγάλος δ αγιασμός» (Άνασέλιτσα). «Ποίος ϋά
πάρη σπίτι του τήν εικόνα τής βαπτίσεως» (Βέντζια) κλπ.

(β) Ή κατάδυσις τοΰ Σταυρού εΐς τήν θάλασσαν ή είς ποταμόν, εις δεξα-
μενήν κλπ. Πομπή μέ τά έξαπτερυγα. Πλύσις εικόνων, γεωργικών εργαλείων
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κτλ. είς τήν θάλασσαν ή τόν ποταμόν. OÎ «βουτηχτάδες», καί τά δικαιώματα των
ή περιφορά τοϋ Σταυροϋ κλπ. Παραδείγματα :

Εις τήν Πλάκαν τής Λήμνου «τ Άλόφωτα οί γυναίκες παίρνουν τις εικόνες
άπό τό σπίτι καί πάνε στήν εκκλησιά καί μετά πάνε στή θάλασσα. Καί όταν ρίξη
ό παπάς τό Σταυρό, κολυμπούν οί άθρώποι νά τόν πιάσουν καί αναμεταξύ οί γυναί-
κες, όσο νά πιάσουν τό Σταυρό άπύ τή θάλασσα, παίρνουν με μιά κρατοϋνα (νερο-
κολόκυθο) νερύ άπύ 40 κύματα καί έπειτα βουτούν βαμπάκι μέσα στό νερό καί
πλένουν τις εικόνες· δε λαλ.άνε (άναλο νερό). "Υστερα τό νερό εκείνο τό πηγαίνουν
στήν έκκλησία καί τό χύνουν σέ μέρος που δέν πατιέται».

Εις τήν Μεσημβρίαν «οί γυναίκες κατέβαζαν τών Φώτων τά εικονίσματα·
κατέβαζαν καί ύνί καί τσάπα, όποιος τί επάγγελμα είχε καί τά πλέναν στό γιαλό,
τ αρμυρό νερό. 'Αγιασμός γένταν ή θάλ.ασσα. "Επαιρναν καί νερό, γιά νά ρίξ'νε
μέσ στό σπίτ . Φωτίσκαν τά νερά, έλεγαμ, δέν έχ ζούδια 'ποτώρα .'»

(γ) Πυροβολισμοί, άπόλυσις περιστερών.

(δ) Περιφορά τών άγίων εικόνων περί τό χωρίον καί τούς άγρούς ή
περί τήν έκκλησίαν. Παράθεσις τροφών, καρπών καί άγιασμός αύτών εν
τή εκκλησίι? ή διανομή αύτών είς τό εκκλησίασμα ή κατ' οίκον. Κοινή έστίασις.

Παραδείγματα: Εις τά Βέντζια τής Δ. Μακεδονίας «τήν ώρα πού λειτουργεί δ
παπάς, τά παλ.ληκάρια 'τοϋ χωριού μέ τις εικόνες τοϋ σπιτιού των τό καθένα στό
χέρι, γυρίζουν όλα τά έξωκκλήσια ή εικονοστάσια, πού είναι έξω άπ' τό χωριό,
φωνάζοντας διαρκώς: «Κύργι έλέησο/», κάμνοντες έτσι τό γϋρο τοϋ χωριού. Γυρί-
ζουν έπειτα μπροστά στήν κεντρική έκκλ.ησία καί βάζουν τις εικόνες μέ τή σειρά
στό νάρθηκα, ενφ οι κοπέλλες τοϋ χωριού, φορτωμένες μέ τά φτσέλια (μικροβυτία,
μπούκλες), γεμάτα νερό, μέ ένα πιάτο στό χέρι, γεμάτο μέ άλ[ας καί μιά κουλλούρα
άπο σταρίσιο άλ.εύρι έχοντας έπάνω άπ' αυτήν καί μιάν αγιαστούρα, καμωμένη άπό
στάχυα σίκαλης, στολισμένα μέ βασιλικό καί χρωματιστές κλωστές, πηγαίνουν καί
αφήνουν τό φορτίο τους μπροστά στις εικόνες των ή κάθε μιά. Έκείνη τήν ώρα
βγαίνουν άπό τήν έκκλησία καί υ παπάς μέ τήν όλη πομπή καί κάνουν τό μεγάλο
αγιασμό. Μετά τόν αγιασμό οί νέοι τοϋ χωριού αρπάζουν ατά χέρια τους τυχόν νιό-
παντρους καί πάν νά τούς βουτήξουν ατό κρύο νερό τής λεκάνης τής βρύσης καί
μόνο τότε τούς άφήνουν, όταν τούς υποσχεθούν γερό γλέντι. Έκείνη τήν ώρα περ-
νούν μπροστά στήν έκκλησία τά βόδια, οδηγούμενα άπό τούς νοικοκοιραίους καί τά
φωτίζει ό παπάς. "Επειτα βγαίνει στή δημοπρασία ή εικόνα τής βαπτίσεως : εκείνος
που θά προαφέρη περισσότερα στήν έκκλησία τήν παίρνει στό σπίτι του καί δέχεται
τήν επίσκεψη και τις ευχές όλων τών κατοίκων. Τις φωτισμένες κουλλοϋρες τις
δίνουν στά βόδια τους, τό φωτισμένο άλας τό μοιράζουν σέ υλ.α τά ζώα τους καί μέ
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τήν οτάχινη αγιαστούρα καί τόν αγιασμό τής φτσέλας ραντίζουν όλα τά σπαρμένα
χωράφια» (Κ. Τσιούμης, έφημ. «Βόρειος Ελλάς», Κοζάνη 23 Ίαν. 1938).

Εις τήν Αΐνον «μετά τήν έπιστροφήν άπό τόν γΰρον τοϋ χωρίου δλοι οί χωρι-
κοί εισέρχονται είς τήν έκκλησίαν καί ΐστανται κατά σειράν είς τά στασίδια· έκεΐ
τούς διανέμεται άνά έν μικρόν κολλΰριον καί τεμάχια κρέατος ξεροψημένου υπό
τοϋ «νουνοΰ» τοϋ παρελθόντος έτους. Εις εν τών κολλυρίων υπάρχει μικρός άργυ-
ροϋς σταυρός, ό δέ άνευρίσκων αύτόν χωρικός ονομάζεται νουνός καί υποχρεούται
νά κατασκευάση τά κολλύρια κατά τό έπόμενον έτος καί νά θυσιάση βοΰν ή δάμα-
λιν καί νά φιλεύση όλους τούς χωρικούς».

Εις τά Νένητα Χίου «ό ιερεύς εκάστης ένορίας μετά τόν άγιασμόν παρέί)ετε
έν τω ναφ ψωμί, τυρόν καί κρασί καί έδιδεν άπό έν τεμάχιον εις έκαστον τών
Ικκλησιαζομένων». Εις τήν Σινώπην αί γυναίκες κατά τόν έσπερινόν διανέμουν
■σύκα, μήλα καί ροδάκινα. Ποία ή συνήθεια άλλού ;

(ε) Έμβάπτισις τοΰ παπά ή τών νεονύμφων, ώς καί άσθενών πα-
σχόντων έκ ρίγους, εις ποταμόν ή άλλα ύδατα καί αί συναφείς πράξεις.
Π.χ. εις τό Σιναπλί «αμα τελείωνεν ό αγιασμός, κάθε χριστιανός τής συνοικίας
πήγαινε στοϋ παπά του τό σπίτ καί έβαναν τόν παπά πάν στ άμάξ' και τόν πήαι-
ναν σέ βρύο' δξω άπ' τό χωριό νά τόν λούσουν. *ΙΙταν γιά ντή γειά καί τό μπερε-
κέτ· σημείον που βαφτιστή κ εν ό Χριστός και έλουγαν τόν παπα· "Ενας άπ αυτούς
φορειέταν ένα ράσο τοϋ παπα παλιό, γένονταν ψεντοπαπάς καί οι άλλοι τραυοϋσαν
τ' άμάξ' μοναχοί τους καί τόν πήγαιναν σέ μακρινή βρύση, άπό χιλιόμετρο περισ-
σότερο καί τόν έβρεχαν, τόν έλουγαν τοϋ έρριχναν ένα δυό κακάβια νερό στό κεφάλ
καί όταν τόν γύριζαν, τούς έκανε τραπέζ' ό παπάς καί τούς μεθούσε καί χόρευαν».
Πρβλ. τά βρεξούδια έν Σκοπέλω καί Πέτρςι (Θράκ.) έν 'Αρχ. Θρςικ. Θησ. Η, 149.

Εΐς τήν Σινώπην τήν ώρα πού έρριχτεν .ό παπάς τό Σταυρό «δσοι είχαν
ψύχος /=ρίγη πυρετοΰ) έπεφταν στή ϋάλασσα καί περνούσαν εφτά κύματα άπο-
πάνω τους καί γίνονταν καλά. "Οσοι δέν ήσαντε εκεί, έστελναν τόν κουβά τους καί
τους έβαζαν εφτά κύματα· τά πήγαιναν ατό σπίτι κ' έλουζαν τόν άρρωστο».

9. Τά φωτίκια ή φωτοκέρια, δώρα τοΰ νουνοΰ πρός τόν βαπτιστικόν. Π.χ
εΐς τό Τσακήλι τής Θράκης ό νουνός ετοιμάζει φ ω τ ίκ ι : δένει σ ένα σπάγγο ένα ταάκνο,
νσταρα περνάει ένα σϋκο, ένα πορτοκάλ', ένα σεκέρ (ζαχαρωτό), ένα μήλο, ενα σύκο
ένα πορτοκάλ', ένα σεκέρ καί πάλε τά ίδια μέ τν αράδα, ίσαμε π νά γιομίσ ή
άρμαθιά. Άπάν δέν κ* ένα κερί καί τά ατέλν στ άδεξίμ' τ . "Οσο μεγάλο είναι τό
φωτίκ, τόσο θά μεγαλώσ° καί τ άδεξίμ*». Πότε άνάβουν τό κερί;

10. Χρήσις τοΰ μεγάλου άγιασμΟΰ: ραντισμός σπιτιοϋ, βαρελιών, άγρών
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αμπέλων, κτηνών κλπ. Άνοιγμα κρασιών, ασήμωμα βαρελιών κλπ. Π. χ. of
ζευγάδες τής Καρπάθου άγιάζουν τά βόδια μέ τόν αγιασμό και λέγουν : «Αγια-
σμός, φωτισμός, I Φώτα τσάι καλός τσαιρός». Επίσης ρίχνουν λίγο άπό τό μεγάλο
αγιασμό στ' άπανωπίθια (πιθάρια) τοϋ κρασιοϋ στό άμπελόσπιτο και λέγουν τά
ίδια. Είς τήν Φθιώτιδα παίρνουν άγιασμα άπό τόν μεγάλον αγιασμό, ρίχνουν
μέσα καί στάχτη άπό τή βραδειά τών Χριστουγέννων, πού είναι άκατούρηγη άπό
τά Καλλικατζούρια καί ραντίζουν τ' άμπέλια τους καί λένε: Φεύγα, κάλαβρε,
άπ τ αμπέλια- έχω παγανήσια στάχτη και μεγάλον αγιασμό. Εις τήν Κορώνην «τό
άνοιγμα ιών κρασιών γίνεται τώ Φωτώνε που αγιάζονται- πάνε ατά βαρέλια, τους
ρίχνουνε αγιασμό κ υστέρα τ ανοίγουν ε. Μαζεύουνται ούλοι οί συγγενείς, γαμπροί,
ξαδέρφια καί άσημώνουνε τό βαρέλι που ϋ' ανοίξουν. Πρώτος τό ασημώνει δ νοι-
κοκύρης, παίρνει ένα δεκάρικο ή είκοσάρι καί μέ μαστίχι τό κολλάει απάνω στό
βαρέλι. "Υστερα τό άσημώνουνε ούλοι οι δ^κοί. Ό νοικοκύρης ϋά τούς βγάλ.η ένα
μεζέ, καί πίνουνε καί γλεντάνε».

11. Άλλα έθιμα μετά τόν άγιασμόν τών υδάτων:

(α) Σταύρωμα τοΰ σπιτιού μέ τά κηρία τών Φώτων. Π.χ. εϊς τήν
Σινώπην «σταυρώνουν τό σπίτι, κολλούν δηλ. τέσσερα κεριά στους τέσσερεις τοίχους
τον δωματίου, γιά νά φύγουν οί έξω άπ' εδώ».

(β) Αγώνες δρόμου ή πάλης. Π.χ. εις τήν Σωζόπολιν μετά τό ρίξιμο τοΰ
Σταυρού στή θάλασσα τής Άχτής έσυνηθίζετο ή ιπποδρομία μέχρι τής πλατείας.

(γ) Άνανέωσις τοΰ ύδατος (καινούργιο νερό). Π.χ. είς τήν Αΐτωλίαν «τό
νερό τής ημέρας τών Φώτων, πού θά βρεθή στά άγγεΐα τοΰ σπιτιού, τό πρωΐ τοΰ
Άη Γιαννιού πρέπει νά χυθη καί νά πάρουν νύχτα καινούργιο νερό άπό τις
πηγές. Θεωρείται αγιασμένο καί δέν κάνει νά τό πιοΰν».

(δ) Πράξεις καί ένέργειαι άποσκοποΰσαι τήν έπίτευξιν γάμου, τό
κλώσσημα τών ορνίθων κττ. (Ό βασιλικός τού παπά, γέννημα άπό τό δισάκκι
τοΰ παπά κττ ). Π.χ. εις τήν Σμύρνην «τό κορίτσι πού ϋέλει νά παντρευτή μέσα
ατό χρόνο, φυτεύει ένα βασιλικό τό Μάη καί φροντίζει νά τόν διατηρήση ώς τά
Φώτα, πού ερχοι 'ται οί παπάδες κι άγιάζουν. Τότε κόβει μιά φούντα άπό τό βασι-
λικό της, τή δίδει στόν παπά καί παίρνει αυτήν πού κρατάει αυτός καί τή φυλάει
στά εικονίσματα. "Αν τό καταφέρη, ϋά παντρευϋή εκείνο τό χρόνο». Εις τούς Γαλα-
νάδες τής Νάξου «τήν ήμέραν τών φώτων ή νοικοκυρά κάθε σπιτιού, πού επισκέ-
πτεται δ παπάς, παίρνει ολίγον γέννημα άπό τό δισάκκι τοΰ παπά, διά νά κλωσσή-
σουν οί δρνιθές της. Επίσης διά τόν αυτόν σκοπόν τόν βάζει καί κάθεται κομμάτι».

12. Δοξασίαι ότι τήν παραμονήν τών Θεοφανείων «άνοίγουν οι ουρανοί κι
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ό,τι ζητήσης γίνεται», ότι «ή θάλασσα γίνεται γλυκεία και πίνεται», ότι «τών
Φώτων βαφτίζονται οί άνεμοι κι όποιος άνεμος τύχη νά φυσάΐ] τότε, ημερώνει
κατόπι» η «.αυτός θά φυσάη δλο τό χρόνο», ότι «ό καιρός αλλάζει τήν στιγμή που
πέφτει ό Σταυρός στή θάλασσα», ότι «τα βόδια μιλοϋν στό στάβλο» κλπ. Πρβλ. τήν
παροιμίαν: «Χαρά στά Φώτα τά στεγνά και τις Λαμπρές βρεμένες».

Σχετικαί συνήθειαι. Π.χ. εις τήν Σηλυβρίαν «τά κορίτσια άγρυπνοϋν
πέριξ μιας γλάστρας βασιλικού, δστις, δτε ανοίγονται τά ουράνια, (περί την
πρωΐαν), ανθεί...».

13. "Αλλαι προλήψεις. Π.χ. «άπό τό άλλο πρωΐ, άνημερις τοϋ Φωτοϋ, ποϋ
πέφτει δ Σταυρός στή θάλασσα, αρχίζουνε και πιάνουνε καί τά όνείρατα, τά όποια
δέν πιανόντουσαν οτίς ημέρες τοϋ Δωδεκαημέρου, επειδή τά μπερδεύανε οί πονηροί
Καλλικάντζαροι» ("Υδρα).

14. Ναυτικαί συνήθειαι. Αί σχετικαί παροιμίαι μέ τήν έρμηνείαν των.
Π.χ. «Τον Σταυροϋ δέσε, τοϋ Σταυροϋ λΰσε», δηλοΰσα τόν χρόνον διακοπής καί
ενάρξεως τών θαλασσίων ταξιδιών (14 Σεπτεμβρίου —6 Ιανουαρίου).

γ) Άπό τοΰ άγίου 'Ιωάννου μέχρι τών Άπόκρεων.

1. Σύναξις Ιωάννου τοϋ Προδρόμου (7 Ιανουαρίου).

1. Διανομή τεμαχίων πίττας εΐς τόν νάρθηκα τής έκκλησίας (κατά άτομα ή
κατά οικίας ;) Ποϊος έχει τήν ύποχρέωσιν νά κατασκευάση τήν πίτταν ;

2. Πανήγυρις καί θυσία βοός. Κοινή έστίασις τών έορταστών. Π.χ.
εΐς τό Βάρος Λήμνου «τ "Αη Γιαννιοϋ τό ταχειά έσφαζαν ένα μπαλιό (=παλιό-
βοϊδο), τό μαγερεναν καί τό τρώγαν δλ' οί χωριανοί, άντρες, γυναίκες, μέσ' στ άλάνι»
(πλατεία). Ποϋ άλλοΰ συνηθίζεται τοΰτο;

3. Έμβάπτισις (ιδία τών νεόνυμφων) εΐς τήν θάλασσαν ή εΐς ποτα-
μόν. Π.χ. εΐς τήν Άγχίαλον «τ "Αη Γιαννιοϋ όσοι ήάασ' νιόπαντροι, χρόνος μή

Γ

μπεράσ άπό πάνω άους, ήάαα υποχρεωμέν, τούς έπαιρναν μέ τά όργανα, τούς
πήγαιναν στό γιαλό καί τούς πέταγαν στή θάλασσα. "Επρεπε νά βραχή ολόκληρος.
Περνούσανε μέ τά σπίτια άους κατόπ' καί άόν άφήνανε τόν καθένα ατό σπίτ'.
Φιλούσε τό χέρι τής πεθεράς καί τοϋ πεθερού του είτε τοϋ πατέρα καί τής μητέρας
του καί do φκιούντασ : «Χρόνια πολλά, νά'ναι γερός». "Οταν βρέξουνε τόν α άρα,
παίρνουν μιά κανάτα νερό μέ άή θάλασσα καί βρέχοννε άή γεναΐκα». «Νά ζήστε-
έτη πολλά καί νά σάς δώκ ό Θεός παιδιά». ΤΗταν γιά γερωσύν ».
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4. Άγερμοι ανδρών. Π.χ. εις τά Λακκοβίκια τήν ήμέραν τοΰ αγίου Ιωάν-
νου «ομάς άνδρών ένδΰεται παλιόρρουχα, κρεμά κώδωνας και πάν άλλο δυνάμενον
νά έμποιήση τρόμον εις τούς λοιπούς άνθρώπους και περιέρχεται άνά τάς δδούς
καί οικίας, οπόθεν λαμβάνει χρήματα (παμπόγεροι)»· (Γουαίου, Παγγαΐον, σ. 40).

5. Θρονισμός (αξίωμα). Π.χ. εις τήν Στενήμαχον δ παπάς που πήγαινε νά
εύχηθή στά σπίτια, όπου υπήρχε παιδί άγόρι, τό σήκωνε με τά χέρια τον και έ'λεγε ;
«άξιος, άξιος/» δηλ. νά γίνης άξιος, όπως ό Βαπτιστής "Ιωάννης πού αξιώθηκε νά
βάπτιση τό Χριστό. Άλλου τό αξίωμα τό κάμνονν παιδιά, πον γυρίζουν ατά σπίτια
μ ένα σκαμνί. (Λαογραφ. Γ' 417, 18).

6. Συμπόσιον καί διασκέδασις παιδίων. Π.χ. εις τό χωρίον Κρεμαστή
τής Ρόδου «τοΰ άγιον Ιωάννου τοϋ Βαφτιστή τό βράδυ μαζεύονται σέ διάφορα σπίτια
χωριστά τ άγόρια καί χωριστά τά κορίτσια καί κάμνουν τό ρου φ εν έ~ άγοράζουν
με έρανο μεζέδες, κρασί καί διασκεδάζουν όλη τή νύχτα εκείνη τρώγοντας καί
πίνοντας. Δεν επιτρέπεται νά μπή κανένας μεγάλος σέ όποιο σπίτι γίνεται ό ρονφε-
νές*. Χοροί καί τραγούδια. Ποΰ άλλού επικρατεί τό έθιμον τοΰτο;

2. Της άγιας Δομνης (8 Ιανουαρίου).

1. Ονομα τής εορτής: ή μέρα τής μαμμής, τής μπάμπως ή μέρα, τό μπά-
μπου γκιουνού.

2 Εορτή καί συμπόσιον γυναικών. Ποιαι γυναίκες συμμετέχουν εΐς τήν
έορτήν καί διά ποΐον σκοπόν; (Π.χ. εις τήν Μεσημβρίαν «κάθε γυναίκα πού τεκνώ-
νει... τούχαν σέ καλό, γιά ν' άποχτοϋν παιδιά»). Επίσκεψις καί δώρα εΐς τήν
μαμμήν (σαπούνι, μαντήλα, φαγητά, ρακί κλπ.). Νίψις τών χειρών τής μαμμής,
παρασκευή φαλλού καί συμβολικαί πράξεις: «έκαμναν τ άστεία μέ κάνα λουκάνικο-
κείνο το λ.ουκάνικο τό έκλαιγαν, τό φιλούσαν»). Στολισμός καί καμάρωμα τής μαμμής
(λουλούδια χρυσωμένα, πλεξάνες κρομμυδιών, σκόρδων ή όρμαθοί μέ σύκα, σταφί-
δες, χαρούπια άντί περιδεραίου, έ'να κρομμύδι άντί ώρολογίου κλπ.).

"Εξοδος τής μαμμής έστολισμένης ώς νύφης έν πομπή έφ' άμάξης· κατά-
βρεγμα αυτής εΐς τήν βρύσιν κλπ. Τραγούδια «καλά καί άχαμνά», μεταμφιέσεις,
χοροί, άστεϊσμοί (π.χ. τό τρίκωλο). 'Αποκλεισμός τών άνδρών εΐς τάς οικίας.

3. Πότε άλλοτε συνηθίζεται παρομοία εορτή; (Π.χ. εις τόν Ναίμονα τής
Μεσημβρίας τήν δευτέραν ήμέραν τοΰ γάμου καί τήν Πρωτομαγιά).

'Εκτενή περιγραφήν τοΰ εθίμου βλ. έν Άρχείφ Θρι?κ. Θησ. Γ 196 κ.έ.
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3. Τά Άντίφωτα (14 Ιανουαρίου).

Π οία ι δοξασίαι και συνήθειαι σχετίζονται μέ τήν ήμέραν αυτήν; Π. χ. οί
γεωργοί δέν καματεύουν. Πρβλ. Γα Φώτα έκαψε το ζευγάρι, τ Άντίφωτα καί το
ζευγολάτη (Γύθειον).

4. Τοϋ άγίου 'Αντωνίου (17 Ιανουαρίου).

Τιμωρία των μή τηρούντων τήν άργίαν. Πρβλ. τήν κατάραν: «που νά σε
κάψΐ) τ Άγίαντωνιοϋ το χαλάζι» καί τήν παροιμίαν «Κάλλια τ Άγιαντωνιοϋ φωτιά,
παρά τ'ς άγάπης κρίση».

Θεραπεία τών δαιμονιώντων δι' αυστηρός 40ημέρου νηστείας καί διά προσ-
δέσειος αυτών διά τών ιερών άλΰσεων έν τω ναω τοΰ Άγίου (Βέροια).

5. Τοϋ άγίου Αθανασίου (18 Ιανουαρίου).

1. Θυσία δημοτελής βοός ή προβάτων καί σκοπός, δι' δν αύτη γίνεται.
Θυσίαι οικογενειακοί πετεινών «διά τήν ύγείαν των». Π.χ. εις τό Καβατζίκι τής
Αίνου «τοϋ άγιου 'Αθανασίου είς κάθε σπίτι είναι άπαραίτητον νά σφάξουν άπό
ενα πετεινόν διά τήν ύγείαν τους».

2. Προλήψεις καί δεισιδαίμονες συνήθειαι. Π.χ. είς τήν Πυλίαν
«τ' Άγιο Θανασοϋ τό 'χουνε σε κακό νά κάνουνε άρχή. 01 γυναίκες δε ζυμώνουνε,
δεν πλένουνε' λένε είναι τής"Ασπρης».

6. Τοϋ άγίου Ευθυμίου (20 Ιανουαρίου).

1. Παρασκευή πιττών καί διανομή τεμαχίων εΐς άρρενα παιδία υπό γυναικών
μετά τήν λειτουργίαν, διά ν' άποκτήσουν καί αύται άγόρια (Λαογρ. Τ , 172). Πρβλ.
«Τ" Άγιο Θυμιοϋ θυμήσου με, κλήρα γιά νά σ άφήσω».

2. Μαντικαί συνήθειαι: «Τ* Άγιο Θυμιοϋ κολλάνε κεριά ατό καντήλι ή
στό τζάκι κοντά, όσα παιδιά έχεις. Τά κολλφς μονότερα καί όποιο σωθή μπροστά,
θά πεϋάνη πρώτος (Άγ. Άννα Ευβοίας).

7. Τών Τριών 'Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου).

Όνομα τής εορτής: Τών Γεραρχόντων (Μανιάκι), τών Τριανταρχόντων (Αιτω-
λία). Ποίοι εορτάζουν τήν ήμέραν αυτήν; Π.χ. δ Αρχοντής κ' ή Άρκο(ίοϋ έν

Θράκη.

Τά Συμόγιορτα (ΐ - 3 Φεβρουαρίου).

Κοινόν ονομα τών τριών εορτών τής α' εβδομάδος τού Φεβρουαρίου.
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8. Τοϋ άγίου Τρύφωνος (1 Φεβρουαρίου).

1. Άγιος φύλαξ τών αμπέλων καί προστάτης τών άγρών. Παράστασις αύτοΰ
εν εϊκονι (μέ κλαδευτήρι)· «στό κόλλυβο πάν ζωγραφισμένος δ άγιος Τρύφος μέ τό
σταφύλ '» (Αγχίαλος). Κατά ποίων ζώων έχει έξουσίαν ; (κατά ποντικών καίκάμπης).

2. Τέλεσις άγιασμοϋ καί άρτοκλασίας μετά κολλΰβων υπό τών κηπου-
ρών, ράντισις άμπέλων καί κήπων. Διατί άπό τόν άγιασμόν τοΰ αγίου Τρύφωνος
δέν πίνουν ουτε τόν παίρνουν μέσα εΐς τό σπίτι; Εΐς τάς Μέτρας κάθε χωρικός
Ιρράντιζε μέ τόν άγιασμόν τόν κήπον του, χωρίς νά π ατή ση εντός αύτοΰ. Διατί;

3. Άπαγόρευσις άγροτικών έργασιών, τιμωρία τών παραβατών.

4. Τοπικαί συνήθειαι. Π.χ. έν Ήπείρφ κάμνουν κουλλοΰρες καί τις κυλοΰν εΐς
τ* άμπέλια, τά χωράφια καί τούς κήπους τραγουδώντας: Τρύφωνα πολύκαρπε, /
έλα δώ στ αμπέλι μου / καί στο χωραφάκι μου, / νά φάμε καί να πιούμε. Έν Στε-
νημάχψ έσφαζαν βόδι (κουρμπάνι), γιά νά ευχαριστήσουν τον Άγιο, καί έμοίραζαν
τεμάχια είς τούς κατοίκους, μετάδέ τήν λειτουργίαν έγίνετο άγων πάλης έντή πλατείρι.
«Παλεύουν δυόάντρειωμένοι κι δποιος νικήση παίρνει βραβείο έ'να άρνί».Έν Δρυμφ
Μακεδονίας συγχρόνως μέ τό ράντισμα παραχώνουν καί τό «κλικούδ' τ' καλλκάτζα-
ρου»,(πού θυμνιάζεται Χριστούγεννα, Άη Βασίλη καί Φώτα) καί τό κόκκινο αύγό
τής Μεγ. Πέμπτης· τά κόβουν μικρά μικρά κομματάκια καί τά θάβουν στ' άμπέλια
καί στά γεννήματα. Ποίαι αί συνήθειαι άλλού;

9. Της ' Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου

1. Όνομα τής εορτής: Τής Άποπαντής (Κάρπαθος), άγια ΓΙακουή, αγία
Πακού=«ή άγια που ακούει* (Πάρος), ή Φλεβαριανή (Κύμη), Παναγία ή Μυλιαρ-
γούσα- έξήγησις: «οί μύλοι άργοϋν, καί νά τούς βάλης μπροστά, σταματούν καί δέν
άλέ&ουν» (Λατσίδα Κρήτης).

2. Αργία γεωργών: τήν φυλάνε γιά τό χαλάζι (Αιτωλία).

3. Προβλέψεις περί τοΰ καιρού. Π.χ. «"Ο,τι καιρό κάνη τής 'Υπαπαντής,

ί>ά κάνη σαράντα μέρες ύστερα» (Αιτωλία) ή «ό'Αον τόν Φεβρουάριον» (Μέτραι

Θράκης). Άλλ' εΐς τήν Δυτ. Κρήτην «όντόν είναι καλή μέρα τής 'Υπαπαντής, έχει
πολύ χειμώνα πίσω».

4. Λαμπαδηφορία.

10. Τοϋ άγίου Συμεών (3 Φεβρουαρίου).

"Ονομα: Τ' άγιο - Συμιού ή Συμνιού.

Άπαγόρευσις πάσης εργασίας εις τάς εγκύους. Προφυλάξεις καί ένέργειαι διά
«νά μή γεννη&η τό παιδί σημειωμένο». Π.χ. εΐς τήν Σύρον toi έγκυες γυναίκες τό
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βράδυ, που ϋά πέσουν νά κοιμηθούνε τήν ημέρα κείνη, πρέπει να βγάλουν τά ρούχα
ανάποδα και νά περάσουν υστέρα τά χέρια τους στις πλάτες ή στα μεριά τους, ώστε
κι άν βγή τίποτε, νά βγή πίσω και νά μή φαίνεται».

Άλλαι απαγορεύσεις: π.χ. είς τον Ναίμονα Μεσημβρίας «τ' "Αη Συμιοΰ δέν
κόφτουμε μέ τό μαχαίρ τίποτε, ούτε ψαλίδ' Ανοίγουμε, ούτε ξύλα κόφτουμε μέ τήν
τσεκοΰρα γιά τά σημεία, καμιά έγκυα πού'ναι να μήν πάθ' τό παιδί τίποτε».

11. Τοϋ άγίου Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου).

1. Κατά ποίων ασθενειών θεωρείται δ άγιος Χαράλαμπος προστάτης; Παρά-
στασις τοϋ Άγίου εις εικόνας. Διηγήσεις περι αύτοΰ.

2. Παρασκευή μονομερίτικου παννιοϋ υπό γυναικών και κορασιών και άφιέ-
ρωσις αΰτοϋ «σάν ποδιά» είς τήν εικόνα τοϋ Άγίου. (Τό ποκαμισάκι τοϋ άγίου
Χαραλάμπου, Λαογραφ. Ζ' 503). Γίνεται τοϋτο κατ' έτος ή κατά 3 ή 4 έτη ; Άπό
ποίαν άφορμήν καθιερώθη τό έθιμον αύτό; Ποίος ό τρόπος τής παρασκευής τοΰ
μονομερίτικου παννιοϋ ;

3. Ποίοι κατ' εξοχήν άργοΰν κατά τήν έορτήν τοΰ Άγίου; π.χ. εις τό Και-
νούργιο Χωριό τής Πυλίας «τόν "Αγιο Χαράλ.αμπο τόνε φυλ.άνε οι τσοπάνηδες
γιά τό φίδι». Εις τό Κατσιδόνι Κρήτης «τόν λειτουργά όποιος τά ζώα του δέν
πηγαίνουν καλ.ά και τάσσεται νά τοϋ τά θεραπεύαη». Εις τί κυρίως σύγκειται τό τάμα ;

4. ΓΙανήγυρις καί θυσία ταύρου δημοτελής. "Ενα άξιολογώτατον παρά-
δειγμα: Είς τήν Άγίαν Παρασκευήν τής Λέσβου «γιορτάζουν τόν άη Χαρλάμπη,
πού βρίσκεται τρεις ώρες πέρα άπ' τό χωριό, σ' ένα βουνό πού λέγεται Ταϋρος.
Τό πανηγύρι αύτό γίνεται κάθε χρόνο μετά τό Πάσχα, όταν βγαίνη ό Μάϊος ή
στις άρχές τοΰ 'Ιουνίου. Τό σωματείο (δέν καθορίζεται ποίον) ορίζει τή μέρα καί
ό κόσμος ετοιμάζεται... Είναι γιορτή αγροτική καί έχει σχέση μέ τά ζώα. Ό κάθε
χωρικός πού έχει φοράδα τάζει στόν Άγιο· πάει νά γέννηση ή φοράδα του και θά
κάνη τό κουρμπάνι (δηλ. θά μετάσχη είς τήν θυσίαν καί τάζει νά σφάξη αυτός τό
βόδι). Γιά νά γίνη ή γιορτή πρέπει πρώτα νά βρεθη τό κουρμπάνι, τό βόδι δηλ.
πού πρέπει νά θυσιαστή. "Ολη ή γιορτή είναι τό θυσίασμα αύτό. Τό πανηγύρι
άρχίζει Παρασκευή πρωΐ καί τελειώνει τήν Κυριακή τό βράδυ. Τό πρωΐ τής Παρα-
σκευής κατεβάζουν τόν ταΰρο στήν έκκλησία, όπου τόν στολίζουν μ1 έ'να στεφάνι
στό λαιμό άπό πολύχρωμα λουλούδια καί χρυσώνουν τά κέρατά του. Κατόπι τόν
παίρνουν οί 'Επίτροποι μέ τή μουσική καί τόν γυρίζουν μέσα στό χωριό. Άπό
κάθε δρόμο καί στενό θά περάσουν τό βόδι. Ή μουσική παίζει έ'να σκοπό τής
ήμέρας αύτής ειδικό, πού τόν λένε γκιόρουγλου. Βγαίνουν οί γυναικοΰλες καί
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ρίχνουν πάνω στόν ταΰρο μετάξια κα! πόαια, τραπεζομάντηλα κα! άλλα, κεντημένα
άπ' τά κορίτσια. "Ολοι τρέχουν νά ΐδοΰν τό βόδι. Μέ τό έγυρμα τοΰ ήλιου, κι άφοΰ
ό γΰρος θά 'χη τελειώσει, καβαλλαραΐοι μέ σελωμένα άλογα, μέ μπρισκοΰλια κα!
χαϊμαλιά, παίρνουν τόν ταϋρο, γιά νά τόν πάν στόν Άγιο. Ή έκκλησία βρίσκεται
μέσα στά πεΰκα στήν πλαγιά τοϋ βουνοΰ (τοΰ Ταΰρου). 'Αλλά δέν σφάζεται αμέ-
σως τό βόδι. Θά περιμένουν αυτούς πού θά έλθουν τό Σαββάτο. Τό Σαββάτο τό
βράδυ λοιπόν μαζεύονται δλοι γύρω στό βόδι κι άφοΰ ό παπάς τελειώση τήν εύχή,
ό Επίτροπος σηκώνει τό μαχαίρι κα! προσφέρει τήν πρώτη τιμή, γιά νά τό σφάξη.
Τότε πολλοί πού τό έχουν τάμα βάζουν άπάνω δηλ. στό αΐμα ή στό μαχαίρι, το
ανεβάζουν, όπως λένε, καί σ° δποιον κατακυρωθή, αύτός τό σφάζει. Λένε ότι τότε
γονατίζει το ζώο κι αύτός τού βάζει τό μαχαίρι στό λαιμό. Τότε περνούν δλοι
άπό μπροστά καί βουτώντας τό δάχτυλο στό αίμα πού τρέχει άχνίζοντας κάνουν
έ'να σταυρό στό κούτελο. Είναι γιά το καλό. Τότε αρχίζει τό γλέντι καί βαστά δλη
τή νύχτα. Τό πρωΐ, άφοΰ φάνε τό κεσκέκι, τό κρέας τοΰ βοδιού μαγειρεμένο μέ
στάρι, ξεκινούν γιά τό χωριό. "Εξω άπ' τό χωριό, στήν Καυκάρα, περιμένει ό
κόσμος τά Χαρλαμέλλια, δσους δηλ. πήγαν στόν "Αγιο Χαρλάμ. Οί άρχές καί ό
δεσπότης μαζί. Άφοΰ τρέξουν τά άλογα, ό δεσπότης στεφανώνει αύτό πού νίκησε
καί χαρίζει στό νικητή έ'να άλέτρι ή ένα γκέμι ή καί σέλα καί πόσια άκόμα. Μετά
έτσι όπως είναι καβαλλάρηδες, ή κάθε παρέα μέ τή μουσική της κάνει τό γύρο
στό χωριό γιά τό κέρασμα». (Άνακοίνωσις τοΰ φοιτητοΰ Παν. Φραγκέλλη).

12. Τοϋ άγιου Βλαοίου (11 Φεβρουαρίου).

1. "Αγιος φύλαξ καί προστάτης κατά τής εύλογίας, κατά τού λύκου κλπ.
Δεισιδαιμονίαι: Π χ. εΐς τήν ΓΙυλίαν «τή βαοτάνε αυτή τήν ήμερα γιά τό τσακάλι
και γιά τό λύκο. Δέν τυροκομάνε, δεν κάνουνε δουλειά στό σπίτι τους. "Ογοιος θέλει
νά δουλέψ}) παίρνει ενα σακκούλι και νιά βελόνα και τά ράφτει άπό πίσω του. Τόνε
ρωτάει ο άλλος: —Τί ράφτεις; — Ράφτω πέτρες και άκόνια ! καί του λύκου τά
σαγόνια. Τό λέει τρείς φορές κι άπέκει πάει καί δουλεύει». Εις τήν Αίτωλίαν «τή
φυλάνε οί γεωργοί, προπάντων δέν φορτώνουν τά ζώα, ούτε καί οί γυναίκες φορ-
τώνονται πάνω τους ξύλα, γιατί αύτός ό άγιος είναι μουσκαροπνίχτης, πνίγει δηλ.
σέ ποτάμια τά μουσκάρια τους, άν φορτωθούν (Λουκοπούλου, Γεωργικά 173).

2. Κοινή τράπεζα εΐς τούς έκκλησιαζομένους. Είδος φαγητών (χασού/1 = φαγητόν
άπό σιτάρι κομμένο, μαγειρευμένο μέ μέλι καί βούτυρο έν Πόντιο, κρέας προβάτων
ή αίγών, σφαζομένων εΐς τόν περίβολον τοΰ ναοΰ, άλλαχοΰ). Περιγράψατε τό έθιμον.
Έν Κερκύρςι διανέμεται εις τούς έκκλησιαζομένους χειμωνικό (καρπούζι).
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ΛΑΪΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ1)

Β' Ε Α ΡI Ν A I ΕΟΡΤΑΙ
α) Ά π ό κ ρ ε ψ.

1. Γενικά.

1. 'Ονόματα τών εβδομάδων και τών ημερών τών Άπόκρεων.

Πρώτη έβδομάς τοϋ Τρίφδίου: Προφωνή ή προαφωνή ή προφωνέ-
σιμη (οταν αρχίζουν και σφάζουν τούς σιτευτούς χοίρους (Καλάβρυτα), συκκόκ-
καλη (Κάρπαθος), άμολντή ή απόλυτη «γιατί άπολυούνται οί ψυχές τών άποΰα-
μένων καί βγαίνουν στον 'Απάνω Κόσμο» (Μεσοχώρι Πυλίας) ή διότι κατελνοντο
ή Τετράδη καί Παρασκευή (Λάστα Γορτυνίας). Ποίον τό όνομα και ή έξήγησις
αυτού άλλαχοϋ ;

Δευτέρα έβδομάς: Κρεατινή ή όλόκριγια (Λήμνος), κράτινη (Μονοφάτσι
Κρήτης), «γιατί δε νηστεύουμ Τετάρτη καί Παρασκευή αυτή τή βδομάδα» (Λήμνος),
"Αρτσι-βούρτσι (Σινώπη) ή Άρτσιβούριο (Θήρα), δηλ. «τρων ο,τι νά 'ναι» (Σύρος).

Τρίτη έβδομάς: Τυρινή, Τουρνή (Λάστα), Μακαρονού, «γιατί τρώνε πολύ
τά μακαρόνια» (Άγιάσος Λέσβου).

'Αποβολές λέγονται ή Τετάρτη καί Παρασκευή τής Κρεατινής
εβδομάδος «γιατί τρώγουν κριάς» (Σύμη). Είς τήν Κορώνην τούναντίον «τις
νηστεύουν γιά τό Χριστό· δεν τρώνε ούτε λάδι». Ποία ή συνήθεια αλλού ;

') Συνεχεία έκ τοϋ προηγουμένου τόμου τής 'Επετηρίδος ταύτης, σελ. 144.



ι

4

Γ. Α. ΜΕΓΑ

2. Άρχή τοΰ Τριψδίου.

Τρόποι αναγγελίας. ΓΙ. χ. ε'ις τήν "Υδραν «ή αποκριά μπαίνει με τά ταμ-
πούρλα (τύμπανα)· τήν ήμερα τοΰ άγίου 'Αντωνίου (17 Ιανουαρίου) άρχίζουνε
καί βαράνε τά ταμπούρλα α' δλες τίς γειτονιές καί γίνεται ένας μεγάλος άλαλα-
γμός». Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται αυτό; Εις τήν Λάσταν «ένας έφιόναζε δυνατά, ότι
πλησιάζουν αί 'Απόκρεω καί οποίος δέν έχει ϋρεφτάρι ν' άγοράση».

3. Μεταμφιέσεις.

(α) Πότε γίνονται; τήν Κυριακήν τής Κρεωφάγου ή τής Τυρινής ; ή
καθ' όλην τήν διάρκειαν τοΰ Τριωδίου ;

(β) 'Ονομασία μετη μφιεσμένων : μασκαράδες, μούσκαροι, μονσκάρια
(Κύθνος, "Υδρα), μ'τσοϋν' (Λέσβος), κονδουνάτοι (Σμύρνη, Αίνος), Γιανίτσαροι
(Νάουσα, Κεφαλληνία), μπουμπονσιάρια (Σιάτιστα), κουκούγεροι (Τήνος, Δυτ.
Κρτμη). καμουζέλλες, (Κάρπ. Λειβήσιον), τζαμάλες (Θράκη) κλ.

(γ) Τύποι μετημφιεσμένων: γαμπρός καί νύφη, γιατρός καί γιάτρισσα,
οί άτσίγγανοι, δ διάβολος, ό 'Αρβανίτης, ή καμήλα, οί νυφάδες, ό γέρος καί ή
κορέλλα (Σκύρος), ό Καδής κ' οί Άρναούτηδες, ό όβραίος (Κάρπ.), οί Ζεϊμπέκ, οί
νύφες, οί λόρδοι κι ό 'Αράπης (Σύρος). Στολή καί τρόποι μεταμφιέσεως. Προσω-
πίδες. Ποΰ ώς ένδύματα καί προσωπεία μεταχειρίζονται δέρματα ζφων;

4. Δραματικαί παραστάσεις, παρφδίαι καί σατυρισμοί: Π. χ. τό
δικαστήριο : σύλληψις φυγοδίκου υπό άποσπάσματος καί προσαγωγή ένώπιον δικα-
στηρίου, διότι έσκότωσε... τό γουρούνι του- καταδίκη αύτοΰ εις θάνατον καί άπαλ-
λαγή διά βασιλικής χάριτος (χωρία Πυλίας). Όμοίως δ 'Αγάς και δ Μώρος έν
Χίφ, ή κηδεία γνωστού τίνος φιλάργυρου, πού τοΰ παίρνουν τήν ψυχήν οί σατα-
νάδες (Στενήμαχος/ τό πανόραμα (άνθρωπος γυμνός μέσα στό κασόνι (Άδραμύτ-
τιον), τό όβραίϊκο τό λείψανο (Άδραμύττιον), δ γύφτικος γάμος (Αγία Άννα), δ
μυλωνάς (Γορτυνία), ή λήστευσις τών λόρδων υπό τών Ζεϊμπέκ (Σύρος) κλ. ;

Ποΰ γίνονται (ή έγίνοντο άλλοτε) δραματικαί παραστάσεις άπό τόν Έρω-
τόκριτον, τήν Έρωφίλην, τήν Θυσίαν τοΰ Αβραάμ κλ. ; ΓΙ. χ. εΐς τό Καρπενήσι
*τουν παλιό τουν κιρό γένοννταν κι Χάρους κί Πανάριτους βασιλιάς καί μαζώνουν-
ταν ουλ' σε νιά μεριά κί παράστναν». Πρβλ. τίς «ομιλίες» τής Ζακύνθου : Δυό γαμ-
προί—μιά νύφη κτλ.

ό. Φωτιές (κλαδαριές, Βλάστη καί Ινωσταράζι Δυτ. Μακεδ., μπουμπούνες,
(Καστόρια) κτλ.).

Πότε άνάπτονται; II.χ. εΐς τήν Άράχοβαν «μόλις άνοίγει τό Τριφδι, άνά-
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βουν φωτάς σ δλονς τους μαχαλάδες■ αυτό γίνεται κάθε βράδυ». Είς τό Βογατσι-
κόν, τήν Καστορίαν κ. ά. τις ανάβουν τήν Κυριακή ν τής Τυρινής (βλ. κατο>τέρω).

6. Εσπερίδες [βεγγέρες).

Παιγνίδια διάφορα* αινίγματα, λογοπαίγνια· χοροί καί άσματα άποκριάτικα
(σατυρικά ή άσεμνα). Πρβλ. «Τσοί μεγάλες άποκρές

κουζουλαίνουνται κ' οί γρές» (Λατσίδα Κρήτης).

Περιγραφή τών παιγνιδιών, πού συνηθίζονται είς τάς διασκεδάσεις αύτάς,
ώς ή κολοκυθιά, ή μπερλίνα, τά τυφλοπάνια, τό άλογο, ή παπαδιά, ή αμπάρα, ή
γουρτζέλλα, το ξύλο τό γομάρ' (Λήμνος).

7. Υπάρχει ή συνήθεια να διαιρούνται οί κάτοικοι τοΰ χωρίου κατά τάς
ήμέρας τών Άπόκρεων καί τοΰ Πάσχα εΐς δυο στρατόπεδα καί νά μάχωνται είτε
μέ πέτρες ε'ίτε μέ λεμόνια;

2. Ή Δευτέρα τής 'Απόκρεω (τής πρώτης έβδομάδος τών Άπόκρεων).

1. Ή σφαγή τών χοίρων καί τά κατ' αυτήν. Π. χ. εις τά χωρία τής
Πυλίας «τό γουρούνι τό σφάζουν τ ή Δευτέρα τής 'Αμολυτής· μαζεύουνται ούλοι οί
συγγενείς και βοηθούν. Μόλις τό σφάξουν, ρίχνουν άπάνω του κάνα-δυό κλωνάκια
στάρι και άρτο και τό λιβανίζουν. Τόν καιρό πού τό λιβανίζουν, βγάζουν τόν καρύ-
τζαφλα (λάρυγγα) καί τόν πετάνε στή φωτιά νά τόν ψήσουν, έτσι όπως είναι μέ τά
αίματα, δίχως νά τόν πλύνουν, καί θά τόν φάνε με κρασί. Θά ψήσουν καί τό
συκώτι, καί θά τό μεράσουν ένα γύρο στή γειτονιά».

2. Εξετάζονται τά σπλάγχνα καί ή πλάτη (σπάλα) τοΰ σφαγέντος χοίρου
Ποία σημ.άδια παρατηρούν καί τί μαντεύουν άπό αύτά ;

3. Πράξεις μαγικαί μέ μέλη τινά τοϋ χοίρου- π. χ. είς τά χωρία τής
Πυλίας μέ τήν φύσιν τοΰ χοίρου άμποδένουν τόν λύκο, τήν αλεπού, τό ποντίκι κλ.

3. Ή Τετάρτη τής 'Απόκρεω.

Όνειρομαντεία. II. χ. fie τήν Κορώνην ενα ιιαχαίρι, ένα π.ηρουνι, ένα
σαπούνι., εννιά κλωνιά στάρι τά βάζουν κάτω άπό το προσκέφαλο, τά σταυρώνουνε
καί λένε :

« Τετράδη τετραδούσα.
άρφανοκονομιτονσα,
τόν άντρα πού θά διαμιληθώ,
στον 'ύπνο μου νά τόν ίδω.
νά του ειπώ καί νά μον είπή,
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μαντήλι và τον δώσω
κ' ενα ζενγάρι στέφανα
và τόνε στεφανώσω».

4. Ή Πέμπτη τής 'Απόκρεω.

1. "Ονομα (Τσικνοπέφτη πολλαχοΰ), μονρδονλοπέφτη (Κεφαλληνία).

'Εξήγησις: «κάθε φτωχός έπρεπε νά τσικνώσ τή γωνιά τον κείν ντή μέρα»

κατ' άλλους «τήν ημέρα αύτη λειώνονν τ άλείμματα, τό χοιρινό λίπος και βγάζει
τσίκνα» (Καλάβρυτα).

2. Συνήθειαι τής Τσικνοπέφτης. Π. χ· εις τήν Λακωνίαν τήν Τσικνο-
πέφτη κατεβάζουν άπό τόν καπνό τά λουκάνικα, τά πλύνουν καί τά θηκιάζουν είς
τά πιθάρια. Εις τήν "Ηπειρον οΐ μαστόροι τήν ήμέραν αυτήν κάνουν τραπέζι εΐς
τούς μαθητάς των (καλφάδες). Κατά τήν εύωχίαν αύτήν μαστόροι καί καλφάδες
θεωρούνται 'ίσοι. Εις Τζαΐζι Πυλίας «γυρίζουν έ'να γϋρο τά σπίτια και χορεύουν
τόν κατσόλυκα». Ποΐαι αί συνήθειαι άλλού;

5. Τό Σάββατον τής 'Απόκρεω (Ψνχοσάββατον).

1. Δοξασίαι σχετικαί μέ τό Σάββατον τοΰτο.

2. Νεκρικά έθιμα: παρασκευή κολλύβων, χυλού, χαλβά ή φαγητών
καί διανομή αύτών «ytà νά σχωρεθούν τά πεθαμένα». Επίσκεψις εις τούς τάφους
κλ. Πού ή συνήθεια αύτη γίνεται τήν Τσικνοπέφτη ; Π. χ. εις τάς Κυδωνιάς τήν
Τσικνοπέφτη έβραζαν πιλάφι μέ κρέας καί τό εμοίραζαν εΐς τούς πτωχούς «ytà τούς
πεθαμένους». Εις τήν Άγιάσον Λέσβου «οι τζομπανοι παίρνουν άπό τά κόλλυβα
τής εκκλησιάς καί ταΐζουν τά πρόβατα».

3. Άλλαι συνήθειαι τοΰ Ψυχοσαββάτου. Π. χ. εΐς τό Τζαΐζι τής Πυλίας
«τά δυό Σάββατα, τό Κρεατινό και τό Τυρνό μαζευούμαστε στ αλώνια καί παίζαμε
τις άμάδες. Μετά πετάγαμε καί τό λιθάρι. Κάνουνε καί τραπέζι ονλα τά συγγενικά
σπίτια καί γλεντάνε».

4. Προλήψεις και δεισιδαιμονίαι. Π.χ. τά τρία Ψυχοσάββατα (τό
Κρεατινό, τό Τυρινό καί τής πρώτης εβδομάδος τής Μ. Σαρακοστής) δέν λούονται
ούτε κλώ\%υν, γιατί κουφαίνονται, άν λουσθούν (Κάρπαθος).

6. Ή Κυριακή τής 'Απόκρεω (τής Κρεατινής).

Ποΐαι at κατ' αύτήν συνήθειαι;

7. Ή Δευτέρα τής Τυροφάγου.

J. "Ονομα: Πιττεροδευτέρα (Σαμόκοβον), Μακαρονού (Άγιάσος Λέσβου) κτλ.
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2. Έθιμα αγροτικά. Μεταμφιέσεις: Οί Καλόγεροι (Βιζύη, Κωστί),
ό Κούκερος ή οί Κονχεραϊοι (Εύκάρυον, Σιναπλί), ό Χούχοντος, δ Σταχτδς,
δ Μπέης (Όρτάκιοϊ), δ Κιοπέχμπεης, οί πιττεράδες (Σαμόκοβον) κλπ. Πρόσωπα
αποτελούντα τόν δμιλον των μετημφιεσμένων (π.χ. Καλόγεροι, Μπάμπω μέ τό
εφταμηνίτικο παιδί της, νύφη, κατσίβελοι, ζαπτιέδες έν Βιζύη, Καλόγερος, Βασιλές,
κορίτσι, χαρατσιάρηδες, ψωμάδες έν Κωστί, Μπέης μέ τούς παραστεκάμενους,
Κριτής, άράμπδες, Καάίνα έν Όρτάκιοϊ). Τρόποι μεταμφιέσεως τοΰ πρωταγωνι-
στού καί τών προσώπων τής ακολουθίας του (μέ δέρματα αΐγός ή δορκάδος ή
λύκου ;), κάλυμμα κεφαλής, δπλα (δοξάρι, ξύλινο σφυρί ή ξύλινες μαχαίρες), Ιξαρτη-
ματα: κουδούνια, σκορδορομαθιές.Άλλα σύμβολα: φαλλός κλπ. Άγερμός άνά τό
χωρίον, περιφορά φαλλού, άσεμνοι κινήσεις καί χοροί, άλλαι άσεμνοι πράξεις καί
βωμολοχίαι· καταχύσματα δημητριακών καρπών, περισυλλογή δώρων. Άροτρία-
σις εΐς τήν πλατείαν τοΰ χωρίου, ζευγνυομένων ανθρώπων καί ίδίςι γυναικών είς
τό άροτρον, σπορά σίτου, κριθής κ.τ.τ., μέ άναλόγους άσέμνους εύχάς, μαντικαί
συνήθειαι άπό τόν τρόπον πού πίπτει τό σινίκι μετά τήν σποράν.

Τέλεσις εΐκονικοΰ γάμου, φόνος τού γαμβρού καί θρήνος τής νύφης,
αίφνιδία έγερσις τοΰ νεκρού κτλ. Έμβάπτισις τοΰ πρωταγωνιστοΰ ή τού βασι-
λέως εις τό ύδωρ κτλ.

Πώς γίνεται ή εκλογή τών προσώπων ; Κατ' έτος ή κατά τετραετίαν ή
εφ' δρου ζωής ;

Άλλαι συνήθειαι: π.χ. εις τήν περιφέρειαν Καβακλί τής Β. Θράκης «οί
Κουκεραΐοι άπό δυό χωριά, άμα τελείωνε ή τελετή, έβγαιναν στό σύνορο καί
έκαμναν πόλεμο, ποιος ποιόν θά νικήση». Πού τό έθιμον αυτό γίνεται τήν Τετάρ-
την τής Τυρινής και κατά ποιον τρόπον ; Π.χ. εις τά χωρία τών 40 Εκκλησιών
«ό γελωτοποιός τής ομάδος λεγόταν Σταχτας- ήταν μαυρισμένος καί πετούσε
στάχτη στά παράθυρα καί στόν κόσμο1. Τήν Τετάρτη τής Τυρινής τ' άπόγευμα
ή παρέα τών μασκαρεμένων καί δ κόσμος έβγαιναν στά χωράφια έξω άπ' τό
χωριό. Εκεί, δσοι είχαν μασκαρευτή γυναίκες, παίρνανε ένα αλέτρι καί τό τραυού-
σαν κι ώργωναν λίγο χωράφι. "Υστερα παίρναν ένα δοχείο γεμάτο στάρι καί
τό πετούσαν ψηλά νά σκορπιστή. Άν τό δοχείο έπεφτε στό έδαφος μέ. τόν πάτο
πρός τά κάτω, ή χρονιά θά 'ταν καλή, άν άνάποδα, κακή». (Βλ. περιγραφήν τών
τελουμένων έν Βιζύη εις Θρακ. Επετηρίδα 1897, σ. 102-127, έν Κωστί εις Άρχ.
θρ. θησ. 6, σ. 282-4, εν Εύκαρύφ εις Θρακικά Α' σ. 456 κε. έν Όρτάκιοϊ εις
Θρ(?κ. ΙΓ 311-320, έν Σαμοκοβίφ αύτ. σ. 386-9).

Πού τό έ'θιμον αυτό προσέλαβεν άστείαν μορφήν; Π.χ. είς Χαλκιό Χίου
«τό μεοημέρι τής 'Αποκριάς επήγαιναν εις τό λιβάδι, εγίνουντα δυό άπε μας βονδιο
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κ' ίαύρναν έναζ - ζενγάριν, ένας άλλος ή το ζενγολάτης κ ήσπερνεν άλάτιν... νστερι
έοτέκουνταν άλλοι γύρω κ' ένας είς τήν μέσην ήκαμνεν κάτι κουνήματα (φαλλικά)
κι ό,τι ήκαμνεν εντός, ήκαμναν κ' οΐ άλλοι». Ε'ις τήν Σκανδάλην τής Λήμνου «τήν
'Αποκριά έζευαν τονς σκύλους μέ μικρό άλέτρι· τό φκιάναν με ξύλα, είδος αλέτρι
μικρό, ζευλήτες μικρές, νά βαστούν τό κεφάλι τοϋ σκύλου. "Ενας τούς τραυοϋσε και
κατόπιν τούς λαλούσε. "Ενας άλλος άπό μπροστά μ' ένα τροβά στήν πλ.άτη έσπερνεν
άντις γιά σπόρο στάχτη. Ή στάχτη πήγαινε ατά μάτια τοϋ κόσμου· γελούσαν, γινό-
ταν χάβρα».

8· Τό Σάββατον τής Τυρινης.

(Χαλβασάββατον έν 40 Έκκλησίαις). Διανομή χαλβά εΐς συγγενείς και γεί-
τονας «yid να γλυκα&οϋν και οί ψυχές τών άποθαμένων». Άλλα έθιμα τής ήμέ-
ρας αυτής;

9. Ή Κυριακή τής Τυροφάγου.

1. Παρασκευή ειδικών φαγητών: μακαρόνια (σπιτήσια), αυγά, τυρό-
πιττες, τυροζοϋμι ή άγιοζοϋμι. Πώς παρασκευάζεται τοϋτο ; Π.χ. εΐς τήν Άρκαδίαν
«βράζουν άγρια λάχανα (μυρώνια, παπαρούνες, κανκαλήθρες κλπ./ τά γιαχνίζονν
και ρίχνουν καί τυρί μυζήθρα κομματάκια κομματάκια». Εΐς τήν Κορώνην «είναι
λίγο άπό τό μακαρονόζουμο, πού τρίβουνε μέσα λίγη μντζήθρα».

2. Προσφοραί εις τούς νεκρούς. Επίσκεψις εΐς τδ νεκροταφεΐον.
Π.χ. εις τδ Κηπουριδ Δυτ. Μακεδονίας «κάθε οικογένεια φέρνει στήν εκκλησία
πίττα, στάρι, κρασί, τυρί κ. ά. Αυτά ύστερα άπό τή λειτουργία τά φέρνουν και τά
βάνουν άπάνω στούς τάφους και ύστερα τά μοιράζουν καί τά τρώγουν». Ποΰ
άλλού συνηθίζεται τούτο ;

3. "Εθιμα τοΰ Εσπερινού. Αμοιβαία συγχώρησις ιερέων και εκκλη-
σιάσματος, τών έκκλησιαζομένων παρατασσομένων καθ' ήλικίαν. Ποΰ μετά τήν
άπόλυσιν τοΰ Εσπερινού γίνεται χορδς εΐς τήν αύλήν τής έκκλησίας ή εΐς τό
χοροατάσι τοΰ χωρίου ; Ποιος προεξάρχει τοΰ χορού αύτοΰ ; Π.χ. εις τήν Άρτοτί-
ναν «πρωτοχορεύουν οί παπάδες, κοντά ονλ' οί γερόντοι μέ τήν άράδα. Τραγδάν:
Ου δέντρους ήταν ου Χριστός κ' ή Παναϊά ή ρίζα κτλ. Πρβλ. τόν χορό τοΰ κυρ
Βοριά εΐς τόν αύλόγυρον τής Παναγίας τής Κόχης εΐς τό χωρίον Άρτεμώνα τής
Σίφνου, τόν οποίον χσέρνει ο παπάς τής ένορίας» καί κατόπιν τόν συνεχίζουν
εΐς τό σπίτι τοΰ παπά και άλλων. Ποΰ άλλού γίνεται τοιούτος χορός και μέ ποια
τραγούδια τόν συνοδεύουν; Εις τήν Άγχίαλον, μετά τήν άπόλυσιν τοΰ Εσπερινού
«ήθελα πάμε στη θάλασσα δλο τό πλήθος κι δσες μάσκες υπήρχαν στήν πολιτεία,
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πηγαίναμε δλοι έκεϊ- συναζούάασ τ' άλόχατα τα καλύτερα τοΰ χωρίον κ έτρέχανε.
Κι δποιο περνούσε —ήτο τό μέρος αμμουδιά —τό δίνανε δώρα διάφορα άπό μπά-
σου μάδες, μαντήλια, τό στόλιζαν τ άλογο καί περνούσε 'πομέσ' άπό τήν άγορά».
Ποΰ αλλού συνηθίζεται τοΰτο ή άγων πάλης ;

4. Πυραί ε'ις τάς οδούς ή ε!ς τάς πλατείας.

Όνομασίαι : Φανοί (Κοζάνη), κλαδαριές (Βλάστη, Βογατσικόν), μπουμπούνες
(Θράκη, Καστόρια), καψαλιες (Ζουπάνι), τζαμάλες ("Ηπειρος), καλός λόχος (Ήπειρ.).
Πότε τάς άνάπτουν ; τήν Κυριακήν ή τήν παραμονήν ;

"Υλη, την οποίαν αναπτουν : φρύγανα, καλάμια, λινάρια, κοφίνια άλειμμένα
μέ κατράμι, κλαδιά δένδρων, παλιόψαθες κττ. Εις τό Βογατσικόν στήνουν ένα δέν-
δρο, τόν νονρο, φουντωτό εις τήν κορυφήν, κα! τό περικαλύπτουν μέ κέδρα (μιά
σειρά κλαδιά κα! ένα στρώμα άπό άχυρα, γιά νά κάμουν κρότο κατά τό άναμμα)
κα! τραγουδούν:

«Ένας δέντρους φουντοντός,
φονντοντός καμαρουτός
καί ατή μέση ου σταυρός».
Είς τά Λακκοβίκια τοΰ Παγγαίου «τά παιδιά άπό τής πρωίας τής Κυριακής τής
Τυρινής συλλέγουν πολλήν καύσιμον ύλην, μέ την οποίαν κατασκευάζουν μεγάλην
στοιβήν έξω τής κωμοπόλεως κα! δή εϊς τό ύψηλότερον μέρος αύτής. Άφοΰ δέ
άποπερατώσουν ταύτην, ρίπτουν λίθους διά σφενδόνης λέγοντες: δπ'πάη ή ααγίττα
κι ό ψύλλος καταπόδι. Άνάπτουν δέ τάς πυράς περί τήν πρώτην ώραν τής νυκτός,
άνωθεν τών οποίων ενίοτε πηδώσι» (Γουσίου, Πάγγαιον 41).

Ύπερπήδησις τής πυράς. Τί λέγουν, όταν πηδούν τή φωτιά ; Π.χ. Ψύλλ
κόρτζις στούν Καλόγιρου ! (Άδριανούπολις). Φεϋγα, κάλαβρι άπ τ αμπέλια κί καλαυ-
ρίνα άπ' τά χονράφια (Άρτοτίνα). Χοροί. Μήπως μαζεύεται γύρω στή φωτιά δλο
τό χωριό κα! έκεϊ χορεύουν κα! γλεντούν έως τό πρωί; Ποΐα τραγούδια τότε τρα-
γουδούν ; (σατυρικά, άσεμνα).

δ. Τράπεζα συγγενική. Ποίοι παρακάθηνται είς τήν τράπεζαν κα! πώς
αρχίζει τό δεΐπνον ; Π.χ. εις τήν Κορώνην άρχίζουν μέ τό τραγούδι: Σ' αυτή τήν
τάβλα πού 'ρϋαμε νά φάμε καί νά πιούμε...». Άλλα έθιμα κα! πράξεις. Θυμίασις
τής τραπέζης (μέ τό ύνί τού άροτρου, «γιατί μ αύτό εΐν ή ζήσ» (χωρία Αγχιά-
λου). "Υψωσις τής τραπέζης κα! λόγοι κα! εύχαί, συνοδεύουσαι τήν πράξιν αύτήν.
Τό πρώτον φαγητόν (άγιοζοϋμι-τυροζοΰμι) κα! τό τελευταΐον (αύγό). Τά άποφάγια
τής άποκριάς.— Κ ο ιν ai συνεστιάσεις τών χωρικών.

Παραδείγματα : Είς τήν Άρκαδίαν «τό βράδυ πού ê' άποκρέψονν τις τυρινες
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απόκριες θά μαζευτούν οί συγγενείς οί στενότεροι στον γεροντότερου τό σπίτι. Ώς
πρώτο φαι βάνουν ατό τραπέζι τό τνροζονμι. Κάνουν τήν προσευχή τους καί κατό-
πιν σηκώνουν τό τραπέζι· τό κρατούν όλοι, μικροί καί μεγάλοι, με τά μικρά τους
δάχτυλα. Τό σηκώνουν καί τό καθίζουν τρεις φορές. Κάθε φορά λένε :
'Αγιοζοΰμι, τυροζοϋμι,
δποιος πιή καί δε γελάση,
ψύλλος δε θά τόν δαγκάση !

Άπό φτοΰνο πρέπει νά πιή ό καθένας τρεις κουταλιές. Τό πίνουνε γλήγορα-
γλήγορα, δίχως νά γελάσουν κ ύστερα βάνουν δλοι μαζί τά γέλια κα-κα-κά.
Ύστερα τούς βάνουν νά φάνε μακαρονάδα. Τά άνύπαντρα παιδιά καί κορίτσια κοι-
τάζουν, πώς νά κλέψουν κάνα μακαρόνι, χωρίς νά τούς άντιληφτή κανείς. "Οταν
πέσουν νά κοιμηθούν, τό βάνουν στό μαξιλάρι τους καί οποίον νέον ή νέαν ιδούν,
θά είναι δ άντρας ή ή γυναίκα τους. Στερνά τρώνε ό,τι άλλο φαι έχουν ετοιμάσει
καί κατόπιν δ μεγαλύτερος άπ' δλονς δίνει τό σύνθημα σε δλονς, νά σηκώσουν τό
τραπέζι με τα μικρά τους δάχτυλα, καί τούς ερωτάει :

— Φάγατε ; — Φάγαμε.

—"Ηπιατε ; —"Ηπιαμε.

— Χορτάσατε ; — Χορτάσαμε.

— Πάντα χορτασμένοι νά είστε,

και τούς διατάζει ν' αφήσουν τό τραπέζι στή θέση του. —Εις τήν Κάρπαθον
γίνονται «κοιναί συνεστιάσεις» κατά τήν έσπέραν τής Κρεατινής καί τής Τυρινής
Κυριακής είς τήν οίκίαν τοϋ προϊστού (δημάρχου), δστις «καλεί εις τόν οίκον του
δλους τούς δημότας νά έλθουν ν' άποκρώσουν οικογενειακώς» καί επιβλέπει είς τήν
έκ κοινού εράνου πανδαισίαν (Μιχαηλίδου-Νουάρου, Λαογρ. Σύμμ. Καρπ. Α ' 19 κέ.).
Πού άλλού γίνεται τοιούτος συνεορτασμός όλων τών κατοίκων τού χωρίου ; Τά
τελούμενα κατά τάς μεγάλας 'Απόκρεως («μεγάλες σήκωσες») έν Κύπρφ είς τήν
οίκίαν τοϋ πρεσβυτέρου τών συγγενών βλ. παρά Σακελλαρίφ, Τά Κυπριακά Α 711-2.

6. Συνήθειαι μέ τό αυγό ή μέ τόν χαλβά (χάσκα ή ή χάακα-
ρης). Περιγραφή. Π. χ. είς τά χωρία τής Μεσημβρίας κυλιντρούσαν άπαν' στό
τραπέζι αυγά, δ καθένας άπό ενα, κ' έλεγαν : "Οπως κυλιντρά τ' αυγό, ετσ νά
κυλιντρήξ" κ' ή Σαρακοστή» καί κατόπ βονλλωναν τό στόμα τ ς με τ αυγό. Πρβλ.
•Μέ τ αυγό τό κλειώ, μέ τ αυγό να τ άνοίξω» (Κίος) ή «Μ' αυγό τή βούλλωσα
(δηλ. τή Σαρακοστή), μ' αυγό θά τήν ξεβουλλώσω (Τσατάλτζα). Εις τήν Σύρον κ. ά.
*ένα αυγό, τό τελευταίο, τό κρεμάγανε άπό τό ταβάνι ψηλά καί, όταν άποτρώγαμε,
καθώς καθόμαστε δλοι γύρω ατό τραπέζι, τοϋ δίναμε μιά κουταλιά κ' έφερνε βόλτα
γύρω ατό τραπέζι καί δοκιμάζαμε δ καθένας νά τό πιάση μέ τό στόμα του, Μ' αυτό
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κλείναμε τό στόμα μας γιά τή Σαρακοστή και τή Λαμπρή πάλι μ' αν τό τό ξανα-
νοίγαμε». Είς τά χωρία τής Πυλίας «όσα μακαρόνια περσενανε, ταΐζανε τις κόττες,
γιά νά κάνονν αυγά*. Μήπως τα ρίπτουν είς τούς άγρούς;

7. Διασκέδασις μετά τό δεϊπνον. Χοροί καί τραγούδια αποκριάτικα,
παρφδίαι εκκλησιαστικών Ασμάτων, αίνίγματα καί γλωσσοδέται, μεταμφιέσεις
άσεμνοι, δίκαι πλασταί, παιγνίδια (π. χ. ό μάγος, τό δαχτυλίδι, ό λέλεκας, ή σκλάβα,
τό μουντζούρωμα κλ.), παραμύθια άσεμνα. Ό χορός τοΰ Πιπεριον κλπ. Ποία σημα-
σία άποδίδεται είς τούς χορούς καί τάς άσέμνους τυχόν πράξεις τής διασκεδάσεως
αύτής; Π.χ. κατά τούς χωρικούς της Βιθυνίας «έχουν νά κάμουν στήν βομβυ-
κοτροφία».

8. Πυροβολισμοί εΐς χαιρετισμόν τοϋ γείτονος. (Καλώς νά ο εΰρω,
ώρέ... — Καλώς νά 'ρΰης ! (Άγραφα).

Όμοίως πυροβολισμοί δηλοΰντες βίαιον άρραβώνιασμα (καλίγωμα)· π. χ.
«Γιάννη, (όνομα τοϋ πατρός τής κόρης) δώσε με τήν καμήλα σου νά πάω νά φέρω
άλας. Συ νά πάρης τ άλας κ εγώ νά πάρω τήν καμήλα». "Ετσι τήν καλίγωνε τήν
κοπέλλα (Σιναπλί, Καβακλί Β. Θράκης).

9. Τό βάφτισμα. Διαγωνισμός διά πλειοδοσίας, ποιός θά βαφτίση τόν
άλλον, δηλ. ποιός θά ρίψη τόν άλλον στό νερό.

10. Άλλαι παιδιαί: κρέμααμα τών σκύλων κτλ.

11. Μαντικαί συνήθειαι.

(α) Όνειρομαντεία μέ τό μακαρόνι πού κλέβουν άπό τό δεϊπνον κατά
τήν εσπέραν τής Κυριακής τής τυροφάγου ή μέ τήν άρμυροκουλλούρα. Τρό-
πος παρασκευής μαγικός: προζύμι άπό τρεις Γιαννούδισσες καί άμίλητο νερό άπό
τή βρύση (Βασιλίτσι Πυλίας), ή πρώτη μπουκιά άπό όλα τά φαγητά τής τελευ-
ταίας ήμέρας τών Άπόκρεων, άφοΰ τήν κρατήσουν κρυφά καί τής ρήξουν πολύ
άλάτι (Κορινθία).

(β) Πυρομαντεία. Π.χ. εΐς τήν Αιτωλίαν τήν Αποκριά τό βράδυ *μελε-
τάν τ' αυγά καί τά ψήνουν στή φωτιά· όποιου σκάση, δεν είναι γερός, όποιου
Ιδρώση, είναι γερός».

(γ) Οιωνοί: Μερμήγκι κάτω άπό τό τραπέζι, καλός οιωνός- π.χ. είς τά
χωρία τής Πυλίας «τό βράδυ τήν Τυρινή, που θά ξεφάμε, λέμε νά φέρουν τό φώς,
νά σηκώσουμε τό τραπέζι καί, άν δοΰμε κ' είναι άποκάτω κανένα μερμηγκάκι, ϋά
πάη καλά τό κονάκι, ϋά εχη σοδειά· ειδεμή, ξεφτισμένα πράματα».

12. Προλήψεις καί δεισιδαίμονες συνήθειαι.

Μερικά παραδείγματα: «Τήν εβδομάδα τής Τυρινής οί γυναίκες δέν λού-
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ζονται, γιατί ασπρίζει τό κεφάλι τους και ύστερα άπό τό φαΐ δέν σκουπίζουν ("Ηπ.)
Εΐς τήν Κεφαλληνίαν «τόν πρώτον μασκαράν πού θά ίδή κανείς πρέπει νά τόν
έξορκίση : Σίδερο τό κεφάλι μον, κοφίνι τό δικό σου ! ». Εΐς τήν Μεθώνην «τήν
Τυρινή τό βράδυ πήγαιναν στά φιλικά σπίτια καί άλείφανε τις πόρτες μέ τή
γιαούρτη». Διατί;— Εΐς τήν Σκϋρον «όποιος φταρνιστή στό τραπέζι τής Τνρινής,
λένε πώς δέ ·&ά τόν βρή δ χρόνος. Γιά νά ξορκίσουν τό κακό σύμποδο, σκίζουν
άπό μπρος τό πουκάμισο του, άπ' τήν τραχηλιά ώς τή μέση» (Ν. Πέρδικα, Α' 133)·

13. Προγνωστικά τοϋ καιρού. —Π. χ. τήν Κυριακή που είναι οί Κρεα-
τινές 'Απόκριες, αν κάνη ήλιος καί λιαστή ή αρκούδα, ·&ά κάνη ήλιο όλο τό χρόνο.

β) Καθαρά Έβδομάς καί λοιπή Σαρακοστή.

1. Ή Κα&αρά Δευτέρα.

1. "Ονομα: Κα&αροδεντέρα, σκνλοδευτέρα, γαδαροδεντέρα κτλ. Πρωτονή-
στιμη Αεντέρα (Άπύρανθος), 'Αρχιδεντέρα (Πόντος) κλπ.

2. Καθαρμός μαγειρικών σκευών: ξάρτνσμα ("Υδρα), ξουλιάσματα (Κα-
στόρια). Πλύσις μέ ζεστό σταχτόνερο (σννά&η (Κρήτη), ζούλια (Καστόρια).

3. Ειδικά φαγητά καί άρτοι (λαγάνες, μπονρανί, πίττα άπό τσονκνίδες,
λαχανοπίττια, χουσάφι κτλ.) Τρόπος παρασκευής. "Αλλα φαγητά νηστήσιμα.

4. "Εξοδος είς τήν έξοχήν. (Τά Κούλουμα, Μπονκλουβα (Κορώνη).—
Έστίασις εΐς τό ύπαιθρον (παραπόταμος Χαλκιό Χίου)" χοροί καί τραγούδια
(σατυρικά καί άσεμνα), χαιρετισμοί, εύχαί καί χειρονομίαι άσεμνοι («τά έξ άμάξης»).
Γίνεται φαλλοφορία (μέ φαλλούς πήλινους ή ξυλίνους ή άπό καρόττα) ή περιφορά
ομοιώματος φαλλού έφ' άμάξης, όπως κατά τύ μπουρανί τοϋ Τυρνάβου ;

Γίνονται καί μεταμφιέσεις καί μιμικαί παραστάσεις; ή απλώς μουν-
τζουρώνονται μέ καπνιά τηγανιού ή άλλας βαφάς; Π. χ. οί καμονζέλλες έν Καρ·
πάθφ: ό γέρος, ή γρά, ό 'Αράπης, ό Καδής καί μιά καμουζέλλα μέ τσαμπάλ.λια
( = κουδούνια) στό λαιμό καβάλλα στό γάδαρο άξανάστροφα, δλοι μέ δέρματα
ζώων στους ώμους, στό κεφάλι, στό πρόσωπο. Πρόσωπα τής ακολουθίας:
ό όβραΐος, ό γιατρός, οί Άρναούτηδες κ' οί κόρες. Παράστασις: άπαγωγή κόρης,
σύλληψις τοϋ άπαγωγέως άπό τους Άρναούτηδες καί δίκη αύτοϋ υπό τοϋ Καδή
(Μιχαηλίδου αύτ. σ. 21. (Πρβλ. τόν Κιοπέκμπεη τής Θράκης). Γίνεται έμβάπτισις
είς τό ύδωρ ή άλλαι άστεΐαι ή άσεμνοι πράξεις; Ποΐαι καί πρός ποΐον σκοπόν;
Π. χ. κύλισμα έπί τής χλόης κττ.

Παραδείγματα: Εΐς τήν Μηχανιώνα τής Κυζίκου «τήν Καθαράν Δευτέραν
εξέρχονται δλοι μετημφιεσμένοι καί άμιλλώνται τίς νά ρίψη τόν άλλον έντός τής
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λίμνης καί ςίδουσι: Σήμερα 'ναι μέρα μας | κ' ή ακυλοόευτέρα μας \ Σήμερα θά
γανωθούμε \ και ατή λούμπα θά νίφτουμε» (λούμπα=τεχνητή λίμνη).

Είς τα περίχωρα Άδριανουπόλεως ό Κιοπέκμπεης καθήμενος εΐς τόν πρό-
σθιον άξονα ανοικτής αμάξης, συρομένης υπό βοών, έφερεν εΐς τήν κεφαλήν καλάθι
τρυπημένον, άπό τό όποιον έκρέμαντο σκόρδα καί κρομμύδια. Τόν συνώδευον άνδρες
μέ μαυρισμένα τά πρόσωπα (μέ καπνιά) καί μέ ρόπαλα είς τάς χείρας, μέ τά όποια
κατεδίωκον τούς σκύλους. Ή πομπή διέτρεχε τούς δρόμους μέ φωνασκίας καί κατέ-
ληγεν εις ένα χωράφι, όπου ό μπέης έλεγε τά έξ αμάξης. Κατόπιν ό μπέης έσπερνε
κριάρι, άπαγγέλλων εύχάς τινας, οί δέ συνοδοί του κρατούντες αυτόν άπό τά
χέρια καί τά πόδια τόν έσήκωναν επάνω καί σιγά σιγά τόν κατέθεταν ύπτιον είς τό
μέρος, όπου πρό ολίγου έσπειρε. (Άρχ. θρ. θησ. Ε 92-94).

Είς τήν Σωζόπολιν «οί μουντζουρωμένοι σύρουσιν έν βωμολοχίαις διά σχοι-
νιών ίστόν πλοιαρίου (άντένα)». (Ε'ίδησις άσαφής).

5. Κωμικαί παραστάσεις. Π.χ. δ Βλάχικος γάμος (Θήβαι, Μεθώνη:
Τροκάνια κρεμασμένα άπό τό λαιμό τής νύφης, τό συμπεθεριό καβάλλα σέ γαϊδά-
ρους άνάποδα κττ.). Ή κηδεία τοϋ Τυροφάγου (Μεθώνη) ή τό λείψανο πού τό κλαίνε
οί μοιρολογίστρες:

Χορτάριασε τό μνήμα σου, άχ-ϊχ! καί πάω νά βοτανίαω, άχ-ΐχ,

βοηθάτε, φίλοι καί δικοί, άχ άντρουλη μου, τόν πόνο μου νά δείξω.
Καί τραυομαδιοϋνται, σάν τίς Μανιάτισσες, καί χτυπάν τά κούτελά τους (Κορώνη).
Πρβλ. τήν κηδείαν τού Καρνάβαλου είς τά Λευκόγεια τής Κρήτης, τόν όποιον
κηδεύει ή Σαρακοστή: άνδρας ντυμένος σάν γυναίκα άδύνατη, "ψηλή καί στά κατά-
μαυρα ντυμένη. Τό μοιρολόγι :

5Ελάτε καί στό ξόδι του, κάμετε τό σταυρό σας,
έως τά χτες γλεντάγατε μέ τοϋτον στό πλευρό σας κτλ.

Ό παπάς ψάλλει:

'Ημείς έτοϋτον κλαίομεν, ημάς ποιός θά μάς κλάψη,
όπου τό σκορδοκρέμμυδο, τ άντερα θά μάς κάψη ;

Εις τό Κατσιδόνι Κρήτης «τήν Καθαρή Δευτέρα βάνουν σ' ενα βγόδωμα
(σκεύος) μακαρούνια, τυρί, κρέας καί ό,τι άλλο πασχαλινό καί, ένφ κλαίνε, πάνε
και τά θάφτουν βαστούν άκόμη καί τά λούρα καί τά θυμιάζουν καί λένε συγχρό-
νως πώς ήρθεν δ Λουμπούνης κ' έξώρισε τόν Μακαρούνη καί τόν Πασκάλη :
Ό Λαζανάς ψυχομαχέϊ κι ό Μακαροΰνης κλαίει
κι ό Κρόμμυδος σουραονραδέί άπάνω ατό τραπέζι».

6. Διωγμός, κρέμασμα σκύλων άπό σχοινιού καί περιστροφή περί αύτό
(τραμπάλα ή ατραμπάλα).
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7. Λήξις τών χορών καί παραστάσεων. Π.χ. ε'ις τήν Κάρπαθον «περι
τό τέλος τής ήμέρας συναθροίζεται δλος ό κόσμος είς τήν αύλήν τής έκκλησίας ή
είς άλλο τι κεντρικόν μέρος και χορεύουν τόν χορόν τού Πιπεριοϋ κ.ά. άλλ" ευθύς
ώς σημάνη ό εσπερινός διά τό πρώτον «Κύριε τών Δυνάμεων...», σταματά ώς έκ
θαύματος δλη ή οργιαστική τής Καθ. Δευτέρας κίνησις». Ποία ή συνήθεια άλλοϋ ;

8. Μαντικαι συνήθειαι.

(α) Κατάδεσμος τής Μοίρας. Κάλεσμα ή προσκάλεσμα ή δέσιμο τής
Μοίρας πρός πρόκλησιν μαντικού ονείρου. Μέ ποίας πράξεις και ποίους λόγους
γίνεται τοΰτο ; Π.χ. τήν έσπέραν τής Καθ. Δευτέρας ή νέα πρό τοΰ ΰπνου περιζώ-
νεται χρυσομάντηλο, τοΰ οποίου τά δύο άκρα δένει άποπίσω μέ τρεις κόμβους
έπιλέγουσα: Άγία Δευτέρα βγαίνοντας | άγία Τρίτη μπαίνοντας, | άγία Τετράδ' αλη-
θινή I όπου σέ στέλνω νά διαβής | ... τή Μοίρα μου νά πάς νά βρής, \ νά 'ρθη
άπόψε νά μου είπή \ ποών άντρα θελά πάρω (Δαογρ. Γ 6).

(β) Άρμυροκουλλούρα. Πώς κατασκευάζεται αύτη καί ε'ις τί χρησιμεύει;
Διατυπώσεις τής κατασκευής μαγικαί: άλεϋρι κλεμμένο άπό τρία σπίτια άπίκραντα
ή μονοατέφανα· τό ζυμώνει παρθένος μέ πολύ άλάτι άνάποδα (δηλ. μέ τά χέρια
πίσω άπό τήν πλάτη), κάνει τρεις κουλλοΰρες. Τις ψήνουν στα κάρβουνα και παίρ-
νουν άπό κάθε μιά κουλλούρα μιά μπουκουνιά. Τή μιά θά τή φάν, τήν άλλη θά
τήν ρίξουν άπάν' στή σκέπα, καρσί (αντίκρυ) στόν ήλιο, και τήν άλλη θά τή βάλουν
κάτ άπό τό μαξιλλάρ'. Στόν ϋπνο τους θά ίδοϋν τό παλληκάρ'. Κι όταν είναι νά
πάρη λεύτερο παιδί, θά τόν ίδή στόν ϋπνο μέ ποτήρ χρυσό. Κι όταν είναι χηρευά-
μενος, θά πάη μ ένα τσικνωμένο κμάρ' (λαγήνι καπνισμένο άπό τή φωτιά) (Φυσίνη
Αήμν.). Κατά ποίους άλλους τρόπους ζυμώνεται ή άρμυροκουλλούρα ; (Βλ. Πολί-
του, Λαογρ. Σύμμ. Γ' 109 κ.ε.) Ε'ις τήν Σκΰρον, άπ' τήν ίδια ζύμη κάνουν κι όλα
τά γράμματα τού άλφαβήτου, τά ψήνουν και αυτά και τά ξαστρίζουν μαζί μέ τό
άρμερόπιττο.

(γ) Σαρακοστοκουλλούρα: κουλλούρα μέ προζύμι άπό τό ζυμάρι πού
έζύμωσαν τά μακαρόνια τής 'Αποκριάς- τήν ψήνουν στή γωνιά χάμω και τό πρωΐ.
τήν Καθαροδευτέρα, μόλις ξυπνήσουν, τήν κυλοΰνε. Άν πάη δεξά, θά πάη καλά
τό σπίτι, άν κάμη άριστερά, θά είναι δύστυχα τά εισοδήματα και προπάντων τό
γέννημα. (Βασιλίτσι Πυλίας).

9. Προλήψεις καί δεισιδαίμονες συνήθειαι.

Π.χ. Τήν Καθαρή Δευτέρα «δέν πιάνουν μαχαίρι, δέν κόφτουν τίποτε, γιά
νά μήν κόφτουν τά ποντίκια τά γεννήματα» (Ήπειρος). Τρώνε μιά μπουκιά άπό
τήν Σαρακοστοκουλλούρα, γιά νά κομπώσουν τή Σαρακοστή, νά μήν τούς πιάση
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ή Σαρακοστή νηστικούς (Πυλία). Τά μικρά παιδιά νηστεύουν τήν Καθαρή Δευτέρα,
για νά βρίσκουν φωλιές (Αιτωλία) ή τήν περδικοφωλιά (Κρήτη, Μάδυτος κ.ά.).

2. Τό Τρίμερο.

(Τριόημερο (Μακεδ.), άιϋοδώρισμαν (Πόντος), Τιριπλή (Άνακοΰ). Νηστεία
απόλυτος τών τριών πρώτων ήμερών (ούτε ψωμί, ούτε νερό). Παράθεσις τραπέζης
εϊς τόν τριοημερίτην κατά τήν Καθαράν Τετάρτην μέ ειδικά φαγητά: καρυδό-
πιττα, σούπα μέ φασόλια καί μέ πετιμέζι, άφριστός, χυλόπιττες (Σινώπη) κττ.
καί προσφορά δώρων εις αυτόν (μαξιλλαρόπαννο, μαντήλια κττ. Σινώπη). Τά
μαεροκάλεα, τά Θοδωρέσια (Πόντος). Παροιμίαι. Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τό
Τρίμερο καί άλλαι αντιλήψεις· π.χ. εις τό Τσακήλι (Μετρών Θράκης) «δν τυχόν
πεθάν κανείς πιάνοάας τρίμερο, δε βγάζνε τό λείψανο τ από τ ύόρτα νά τό
θάψνε, γιατί κολάο'κε, πού σκότωσε τόν έγαντό τ καί γκρεμάνε τό άβάρ ( = τόν
τοίχο) καί τόνε βγάζνε» (Θρακικά Η 350).

Άλλαι συνήθειαι τοΰ Τρίμερου :

(α) Καθαρά Τρίτη. Π.χ. άνοίγουν τή σταφυλαρμιά. Θεωρείται καί ήμερα
τών ψυχών; Τί κάμνουν έν τοιαύτη περιπτώσει;

(β) Καθαρά Τετάρτη. (Πρωτοτέτραδο, Θράκη). Προσφοραί για τήν ψυχή
τών ζωντανών. Εϊς τί συνίστανται αύται;

3· Ή Καθαρά Παρασκευή.

Όνειρομαντεία μέ τά κόλλυβα τών Άγ. Θεοδώρων. Τρία (ή εννέα) σπυριά
σιτάρι κάτω άπό τό προσκέφαλο μέ μαυρομάνικο μαχαίρι σ' Ινα παννάκι κόκκινο
ή άσπρο μέ μαύρη κλωστή. Κάλεσμα ή δέσιμο τής Μοίρας, σπορά σίτου ή κολλύ-
βων. Π.χ. είς τήν Σκΰρον «τ' αη Θοδώρου άποσπεροΰ κρεμνιώνται άπό τό κλήμα
τν ώρα π' θά πά νά πλαγιάσνε τσαί λένε: 'Ελάτε, Μοίρες τώ Μερώ τσαϊ ή διτσή
μ' ή Μέρα \ νά μ' φανερώσετε, ποιο θε λα πάρου» κττ. Είς τήν Σιγήν τής Βιθυ-
νίας «τό κορίτσι τά δένει ΰ' ενα άσπρο παννάκι με μαύρη κλωστή καί, οά νυχτώνει,
πάει στήν εκκλησία' ατό προσκυνητάρι έχουν τήν εικόνα τών Άγ. Θεοδώρων τή
σταυρώνει με τά κόλλυβα καί λέει: "Αγιε Θόδωρε καλέ μου κτλ. Τό βράδυ τά
βάζει κάτω άπό τό μαξιλλάρι καί βλέπει ίκεΐνον πού θά πάρη». Είς τήν Βυτίναν τό
στάρι πρέπει νά είναι άπό τό σπίτι ένός πρωτοστέφανου Θεόδωρου. Ποία ή σχε-
τική συνήθεια άλλού ; Πού ή νέα σπέρνει τό στάρι καί προσκαλεί τό παλληκάρι
νά 'ρθη νά τό θερίσουν μαζί; "Ενα παράδειγμα: Είς τήν Άράχοβαν Παρνασσίδος
«τήν Παρασκευή τό βράδυ, σπίτια πού 'χουνε Γιάννη ή Θόδωρο κρεμάνε στήν
πόρτα τους ένα σακκουλάκι με στάρι. Τά κορίτσια πάνε σέ δυό Θοδωράδες κ' ένα



16Ô

Γ. Α. ΜΕΓΑ

Γιάννη και κλέβουν, δήθεν, άπο τά τρία αυτά σπίτια λίγο στάρι. Κατόπιν έρχονται
ατό σπίτι, σκαλίζουν λίγο τό χώμα καί σπέρνουν τό στάρι. Παίρνουν άμίλητο νερό
στό στόμα καί τό φέρνουν ατό δρόμο άκοϋν ονόματα. Μέ τό νερό ποτίζουν τό
στάρι λέγοντας : Σέ σπέρνω καί σε ποτίζω κι όποιος είναι γιά νάν τόν έπάρω
νά 'ρθή νά τό θερίσουμε μαζί. Προσέχουν καί τί όνείρατα θά ιδούν».

4. Τό Σάββατον τών άγιων Θεοδώρων.

1. Όνομα: Τ' αη Θοδώρου, τ"Αψυχου (Καστόρια) κτλ.

2. Επίσκεψις νεκροταφείων. Προσφοραΐ είς τούς νεκρούς. (Μόνον
κόλλυβα ή καί πίττες καί ψάρια τηγανητά, ψωμί καί τυρί;). Ποΰ γίνεται είδος παν-
δαισίας εΐς τό νεκροταφεΐον ; Εΐς τήν Πάνορμον «μοιράζουν σιμίτια είς τά παιδά-
κια, τά όποια περιέρχονται άπό πόρτα σέ πόρτα καί λέγουν : «Προσφοράτο, προα-
φοράτο· | είδαμε, δέν είδαμε, | Θεός αχωρέσ τσοί πεθαμέν ».

3. Δοξασίαι σχετικαί μέ τάς ψυχάς.

4. Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι: Π.χ. εις τά Τελώνια
Λέσβου μέ κόλλυβα άπό τήν έκκλησία κάνουν κομπολόϊ (τά περνούν σέ μιά κλω-
στή μέ τό βελόνι) καί τά δένουν στά κλαδιά πάνω στά δέντρα. Εΐς τήν Καστορίαν
«τ' Άψυχου δέν λούζουνται, γιά νά μή βγάλουν νεκροκόκκαλα /»

5. Μαντικαί συνήθειαι.

(α) Συγκέντρωσις γυναικών καί κορασιών, χοροί καί διασκέδασις πρός
μαντικούς σκοπούς: κόψιμο άρμυροκουλλούρας, ψηφία τοΰ άλφαβήτου άπό τήν
ιδίαν ζύμην κτλ. Π. χ. εΐς τήν Σκΰρον «άνήμερα τών άγιων Θεοδώρων μαζεύονται
(τά κορίτσια) καί κόβουν τ' άρμερόπττο, τραγουδοϋν, χορεύουν, κάνουν μεγάλη δια-
σκέδαση—τ άρμερόπττο τό κάνουν τήν παραμονή μέ άλεϋρι καί αλάτι κλεμμένα
άπό τρία άπίκραντα σπίτια, πού νά έχουν Μαριά ή Γιάννη (πρβλ. άνωτ. σελ. 14).
Άπ τήν ίδια ζύμη κάνουν καί όλα τά γράμματα τοϋ άλφαβήτου, τά ψήνουν
κι αυτά πάνω σέ κληματαίδες καί τά ξαστρίζουν τή νύχτα στό λιακό μαζί μέ τ' άρμε-
ρόπιττο. Τά ψηφιά άπό τή ζύμη τά σκεπάζουν μ' ένα κόκκινο παννί καί καθεμιά
χώνει άπό κάτω τό χέρι της καί παίρνει ένα. Ό,τι γράμμα πιάση, άπό κείνο θ' άρ-
χίζη τό όνομα εκείνου πού θά πάρη. Τά κομμάτια άπό τ άρμερόπιττο τά βάζουν
τό βράδυ κάτω άπ' τό προσκέφαλο τους καί μελετούν νά δοΰν, ποιόν θά πάρουν»
(Πέρδικα, Σκύρος τ. Α' σ. 133).

(β) Άλλαι μαντικαί μέθοδοι τής έορτής τών άγίων Θεοδώρων.
Κατοπτρομαντεία καί ύδατομαντεία κλπ. (Βλ. άνωτ. κεφ. Η': Μαντική).
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5. Γενικά δι ό'λην τήν Σαρακοστήν.

1. Όνο ματ α τής Σαρακοστής καί τής πρώτης εβδομάδος, (Π.χ.
Άπονήατεια (Καλάβρυτα), Πρωτοβδόμαδο (Μονοφάτσι Κρήτης), Καθαρόβδόμαδο
(Θεσσαλ.). Εύχαί.

2. ΕΙκονική παράστασις τής Σαρακοστής: Καλόγρια έπτάπους, δ
κονκαράς κλ. Π.χ. εις τήν Χίον «παίρνουν μία κόλλα χαρτί καί σχεδιάζουν μέ τδ
ψαλίδι μιά γυναίκα χωρίς στόμα, γιατί είναι δλο νηστεία· τά χέρια της είναι σταυ-
ρωμένα γιά τίς προσευχές. "Εχει 7 πόδια, τίς 7 εβδομάδες τής Σαρακοστής. Κάθε
Σάββατο κόβουν κ' ενα πόδι». Είς τόν Πόντον «παίρνουν μιά πατάτα ψημένη ή
ένα κρομμύδι- μπήγουν έπάνω άκτινοειδώς 7 φτερά κόττας, τό δένουν άπό τό ταβάνι
καί κρέμεται δλη τή Σαρακοστή. Μιά μιά βδομάδα πού περνάει, βγάζουν άπό ένα
φτερό. Λέγεται κονκαράς καί είναι φόβητρον τών μικρών».

3. Άρτοι καί φαγητά Σαρακοστιανά.

"Ονομα καί τρόποι παρασκευής αύτών. Διανομή εις γείτονας, παιδία κλ. Π.χ.
τό ξννοφάϊ τής Σινώπης: ρεβίθια, φασόλια, κάστανα, σταφίδες βράζονται πολύ,
μαζί μέ πλιγούρι ή κουρκούτι, ζάχαρη καί πετιμέζι μελωμένο καί κατόπιν τσιγα-
ρίζονται μέ κρεμμύδι καί λάδι. Τό έμοίραζαν τή Μεγάλη Σαρακοστή σ' δλη τή
γειτονιά γιά ψυχικό. Εις τήν Άμοργόν, μόλις μπή ή Σαρακοστή, ζυμώνουν καί
κάνουν ανθρωπάκια μέ μύτη, μέ στόμα, μέ μάτια καί τά δίνουν στά παιδιά· αυτοί
είναι οί Λαζάροι. Τά παιδιά τούς χορεύουν καί λένε:

Ποϋ 'σονν, Λάζαρε, καϊ πού 'ταν ή φωνή οου,
καί σ' εκλαίγανε ή μάννα κ' ή άδερηιή σου,
— ΤΙμοννε οτή γης, στή γης θαμμένος,
στους νεκρούς, νεκρούς άνεστημένος.
—"Ερντε, Λάζαρε κτλ.

4. "Εθιμα επικρατούντα καθ' όλην τήν διάρκειαν τής Σαρακο-
στής: Τό τραγούδημα τών ξένων (τραγούδια εύχετικά), οί κούνιες (τραγούδια τής
κούνιας), παιγνίδια κτλ· Κτυπήματα νεανίδων υπό εφήβων καί τάνάπαλιν.

Π.χ. είς τά Βέντζια τής Δυτ. Μακεδονίας άπό τήν Καθαρά Δευτέρα έως τού
Λαζάρου τά κορίτσια τραγουδούν τό Λάζαρο. Μόλις έμφανισθή ξένος εις τό χωρίον,
όλα τά κορίτσια, μικρά καί μεγάλα, τον επισκέπτονται εις τήν οίκίαν όπου κατέλυσε
καί τόν τραγουδούν (τραγούδια τής ξενιτειάς, εγκωμιαστικά κτλ.). Εις τήν Κάρπα-
θον καθ' δλας τάς Κυριακάς τής Μεγ. Σαρακοστής μέχρι τών Βαΐων καί τήν έορ-
τήν τοΰ Εύαγγελισμοΰ οί κόρες κάνουν κούνια σέ κάποιο ευρύχωρο σπίτι καί τρα-
γουδούν τά καλημεριστά, ήτοι δίστιχα έγκωμιαστικά τών νέων, πού άνεβαίνουν
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στήν κούνια. Κτυπήματα χών νέων καί νεανίδων μεταξύ των μέ τον στρόπο (χον-
δρή μαντήλα συνεστραμμένη).

5. Αί παννυχίδες (όλονυκτίαι) τής Μεγάλης Σαρακοστής. Άτρύ-
πνισις τών κατοίκων μέ κρότους τύμπανων ίιπό τοΰ τουμπακάρη διά τάς παννυχί-
δας. 'Αμοιβή αΰτοΰ κατά τήν Λαμπρήν μέ κουλλούρα, αυγά, τυρί (Σκΰρος). Ποΰ
άλλοΰ άπαντά ή συνήθεια αυτή ;

G. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι.

6. Κυριακή τής ' Ορθοδοξίας.

1. 'Αναθεματισμός τοΰ 'Αρείου καί τών άλλων αιρετικών.

2. Σχολικαί καί άλλαι παιδικαί έορταί. "Ενα παράδειγμα: «Εις
τ' Άπέρει (τής Καρπάθου) τήν Κυριακή τής 'Ορθοδοξίας αί μητέρες, που έχουν
μωρά παιδιά χρονιάρικα, πλάασουν γύλλες, που είναι οάν Λάζαροι (μεγάλα κουλλού-
ρια) καί τις παίρνουν ατήν εκκλησιά τής ενορίας τους. Παίρνουν καί άλλα φαγητά,
ό,τι θέλει κάθε ένας, καί ρακί. Ύστερα άπό τή λειτουργία κι άφοϋ τά βλοήση
δ παπάς, κάθονται δλοι, άντρες καί γυναίκες, στο πέργερο τής εκκλησιάς, τρων
καί πίνουν κ' εύχονται τών παιδιών κ υστέρα, όταν έρτουν ατό κέφι, άρχίζουν
τόν χορόν καί τά τραγούδια καί ξεφαντώνουν8 (Μιχαηλίδου Νουάρου, Λαογρ.
Σύμμεικτα Καρπάθου Α' 18δ). Ποΰ άλλοΰ καί κατά ποίας άλλας έορτάς γίνεται
όμοία τις εορτή ;

7. Τής Σταυροπροσκυνήσεως.

1. Όνομα τής εορτής: Τό μεσοσαράκοστο, τής μάππας ή τοϋ πουλιοϋ,
τό Λουλοϋδ', (Θράκη). Ποίοι εορτάζουν τήν ήμέραν αυτήν; Π.χ. εΐς τήν Θρά-
κη ν ή Λουλούδα, ή Μελδή καί ή Μελούδα.

2. Διανομή δενδρολιβάνου ή άλλων κλάδων ή άνθέων εΐς τούς έκκλη-
σιαζομένους καί χρήσις αύτών εΐς έξορκισμούς καί σταυρώματα. Π.χ. εΐς τήν Κορώ-
νην «τό <5ει'τρολίβανο, πού παίρνουν άπό τή Σταυροπροσκύνηση, τό χρησιμοποιούν
γιά νά ξεματιάσουν άνθρωπο ή ζό πού είναι βασκαμένο. Τόνε οταυρώνουνε μέ δαύτο.
Τό βουτάνε σέ άγιασμό ή τό καίνε σέ κάρβουνα καί τόν καπινίζουνε».

3. Άγερμοί παιδίων περιερχομένων τάς οικίας·

Π.χ. εΐς Νένητα Χίου τά παιδία εισερχόμενα εΐς τάς οικίας έψαλλον:
Χαίρε, ΙΙύλη, χαίρε, 'Αγνή, | χαίρε, Τίμιε Σταυρέ,
ώ χαρά τών προφητών, | ψάλλω κ' έρχομαι εδώ,
νά μου δώαης έν αυγό, | νά πά' νά φύγω άπ' εδώ.
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8. Τοϋ Μεγάλου Κανόνος (ή Τετάρτη της 5ης εβδ. της Μεγ. Σαρακοστής).

Αειψόπιττες καί κουλλούρια διά τά παιδιά και διά τούς πτωχούς. Π.χ. είς
τήν Σκύρον τοΰ Μεγ. Κανόνος «βάζουν φτάζυμο καί ζυμώνουν λειψόπιττες, κουλ-
λουράκια, καί σφραγίδες (ψωμάκια με σφραγίδα, όπως τά πρόσφορα). ΤΙς λειψό-
πιττες τις τυλίγουν στής δρακοντιάς τά φύλλα (πού μοιράζουν στή ληνυχτιά στά
σπίτια οί φουρνάρισσες), γιά νά μή καίγωνται καί νά μυρίζουν, καί τις τρώνε μέ
μέλι. Τά κουλλουράκια τά κάνουν άρμαθιές καί τά κρεμνούν άπό τόν λαιμό τών
παιδιών γιά τό καλό. Τις σφραγίδες, τρεις, πέντε, εφτά, πάντα μονό άριθμό, βάζουν
ένα κομμάτι πίττα, μέλι άπό πάνω, καί τις μοιράζουν στούς φτωχούς γιά τήν ψυχή
τών άποθαμένων τους» (Πέρδικα, Σκύρος, Α' σ. 135).

γ) 'Από 1ης Μαρτίου μέχρι τοΰ Πάσχα.

1· Πρώτη Μαρτίου.

1. 'Αντιλήψεις περί τοΰ Μαρτίου: ό πρώτος μήν τοΰ έτους, άρχή τοΰ
καλοκαιριοΰ. Αί σχετικαί δοξασίαι, παροιμίαι καί συνήθειαι- π.χ. Άπό Μαρτίου
καλοκαιριά κι άπ Αϋγουοτο χειμώνας. Είς τήν Λήμνον πιστεύουν ότι «τήν Πρω-
τομαρτιά πέφτ άπ τόν ουρανό τό κάρβ'νο στή γής, νά ζεστα&ή ή γής, κι άπό τότες
αρχινούν οί ζέστες». Ποΰ άλλού άπαντφ ή δοξασία αύτή καί μέ ποίας τυχόν συνή-
θειας σχετίζεται ; Π.χ. εΐς τήν Κύζικον, όπου θεωροΰν τόν Μάρτιον ώς πρώτον
μήνα τοΰ έτους «συνηθίζουν κατά τάς πρώτας ήμέρας αύτού νά σπείρουν βασιλικόν,
κατ' αύτάς δέ ουδέποτε πλύνουν ενδύματα, διότι τά κατακαίουν τά άυλα πνεύματα,
πού ένοικοΰν εΐς τά ύδατα καί λέγονται Δρίμνες». Ποΐαι αί δοξασίαι άλλοΰ ;
Ποΐαι ήμέραι τοΰ Μαρτίου είναι δρίμες (ή τά δρίματο) ;

2. Παραδόσεις σχετικαί μέ τόν Μάρτιον (αιτιολογικοί μΰθοι). Διατί
ό Μάρτης μιά γελάει καί μιά κλαίει; Διατί ό Μάρτης έχει 31 ήμερες καί ό Φλε-
βάρης 28; κττ. Πρβλ. Ν. Πολίτου Παραδόσεις: τό βουτσί τών δώδεκα μηνών,
οί γυναίκες τοΰ Μάρτη, τής γριάς οί μέρες, τής γριάς τά κατσίκια κτλ.

Αί σχετικαί παροιμίαι: Στήν πομπή σ, γερομαλτέζο μον, τ' άρνοκάταικά μου
ταβγαλα ('Αράχοβα).,-Μάρτη χιόνι βούτυρο, μά, σάν παγώση, μάρμαρο (Κύζικος).
—Ό χειμώνας τρώει κριάσια καί ό Μάρτης κόκκαλα (Κύζικ.).

3. Έθιμα τής παραμονής: 'Αποπομπή τοΰ Κουτσοφλέβαρου. (Τόν υπο-
δύεται άνθρωπος χωλός ; καβάλλα είς γάϊδαρον ; Ποία πομπή τόν συνοδεύει καί μέ
ποίας φωνάς; Π.χ. Έξω, Κουταοφλέβαρε, νά ρ&ή ό Μάρτης μέ χαρά καί μέ πολλά
λουλούδια) (Τρίπολις). Θραΰσις άγγείων καί σχετικαί έπφδαί:

Βγαίνει δ κακόχρονος | μπαίνει δ καλόχρονος,
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όξω ό Κουτσοφλέβαρος. \ "Οξω ψύλλοι, ποντικοί,
μέσα Μάρτης καί χαρά \ καί κονκάλια δυνατά (Κΰζικος).

Γίνεται καί σβήσιμο τής φωτιάς, διά ν' ανάψουν τήν έπομένην και-
νούργια φωτιά; Κατά ποίον τρόπον τήν ανάβουν;

4. Τρόποι καί μέσα αποτροπής

(α) κατά τοΰ ηλίου, ήτοι γιά νά μήν τους πιάση ό Μάρτης: Κλωστή άσπρη
καί κόκκινη (καί χρυσή ;) (μόρτης, μάρτα (Κύζικος), μερτοάτανο (Κάρπαθος)). Εκτί-
θεται τήν νΰκτα εΐς τά άστρα, άφοΰ προηγουμένως τήν τυλίξουν σέ μιά τριαντα-
φυλλιά; Ποΰ φοροΰν τόν μάρτην καί πότε τόν βγάζουν; Ποΰ τόν κρεμοΰν ; Μέ
ποίους λόγους συνοδεύουν τάς πράξεις αύτάς; Συνηθίζουν νά στέλλουν «μάρτη»
εις τούς ξενιτευμένους; Π.χ. Εΐς τήν Πέτραν Λέσβου «τήν πρώτη τοϋ Μαρτιοϋ
δέν νι λινή κλωοτή, [άσπρη καί κόκκινη στό χέρι τς. Καθώς τή δέν'νι, ρωτοϋν ■' Τί
δέν'ς αυτού ; Δένω τόν ήλιο νά μή σε πιόσ'». Εις τήν Κύπρον «εις τά βρέφη, τά μή
συμπληρώσαντα τό πρώτον έτος τής ηλικίας των, βάνουν εφτά μάρτηδες». Εις τάς
Κυδωνιάς «τόν μάρτη τόν φορούσαμε ώς τήν 'Ανάσταση· τότε τόν βγάζαμε καί
τόν δέναμε στήν τριανταφυλλιά, γιά νά πάρουμε τό χρώμα της. Δέναμε μάρτη καί
στό μεγάλο δάχτυλο τοϋ ποδιού, γιά νά μήν σκοντάφτουμε, καί στό χέρι τής στά-
μνας, γιά νά κάνη κρύο νερό.» Πού άλλοΰ ό Μάρτης δένεται στό μεγάλο δάχτυλο
τοΰ ποδιού ;

Εις τά "Αγραφα «τά παιδιά, άμα πρωτοϊδουν χελιδόνι, βγάζουν τό μάρτη
άπ1 τό χέρι τους καί τόν άφήνουν στά δέντρα, γιά νά τον πάρουν τά χελιδόνια,
λέγοντας: "Αφκα σύκο κί σταφίδα | κι σταυρό κι άϋημουνίτσα, \ γύρσα πίσου, δέν
τά βρήκα \ λίτσαρ-λίτσαρ, λίτσαρ-λίτσαρ». Εΐς τήν Κύζικον, άμα ιδούν πελαργόν
κόπτουν τόν μάρτην καί τόν ρίπτουν, λέγοντες: Λέλεκα, χατζή - μπαμπά \ ρίξε
γρόσια καί φλουριά κτλ. Εις τήν Σωζόπολιν «οταν ιδούν χελιδόνα, θέτουν τόν
μάρτην κάτω άπό μίαν πέτραν καί μετά 40 ήμέρας παρατηρούν καί, έάν εύρουν
εΐς τήν θέσιν εκείνου μυρμήγκια, τό θεωροΰν εύτυχίαν.» Εΐς τήν Άκαρνανίαν
(Κάρπαθον, Πυλίαν κ. άλ.) «τούς μάρτηδες τή Λαμπρή τούς δένουν στις λαμπάδες
καί καίονται μαζί», εις δέ τάς Θήβας, (τά Μέγαρα και άλ.) «τούς δένουν γύρω-
γύρω στά ψηνόμενα άρνιά τό Πάσχα καί καίονται». Ποία ή συνήθεια άλλοΰ ;

(β) κατά τών ψύλλων, κορέων, ποντικών κλπ. καί κατά παντός
μιάσματος. Καθαρισμός τής οικίας καί άπόρριψις τών σκουπιδιών (εΐς τό σταυρο-
δρόμι;). Θραϋσις παλαιών λαγήνων ή άλλων πήλινων σκευών μέ τήν έπφδήν

"Οξω ψύλλοι, ποντικοί,
μέσα Μάρτης καί χαρά
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καί καλή νοικοκυρά
κι δ Κουτρούλης μάγειρας (Βιθυνία).
Εις μερικούς τόπους τό σκεύος αύτό ρίπτεται όπισί>εν τοΰ παπά μετά τήν έπίσκε-
ψίν του δια τό «φώτισμα», μόλις έξέλθη τής οικίας, ή ε'ις τήν θύραν ξένης οικίας
μέ τήν έπιφώνησιν: «Οί ψύλλοι μετά σάς \ κι δ Μάρτης μετά μάς (Σιγή Βιθυν.).
Ποΰ ή θραΰσις τοΰ πηλίνου σκεύους γίνεται τήν παραμονήν;

(γ) κατά τών δριμών: για νά μήν κόψουν οι δρίμες τά παννιά. Δεισι-
δαίμονες συνήθειαι: Π.χ. ρίπτουν εις τό νερό πέταλον.

δ. Άλλαι συνήθειαι:

(α) Ψευδολογίαι «για νά γελάσουν τόν Μάρτη». Π.χ είς τά Μέγαρα
«τήν ΙΤρωτομαρτιά έχουν έθιμο νά γελοΰν τό Μάρτη. Γέλακα το Μάρτη μου ! Θά
ποΰν έ'να ψέμα,γιά νά γελάσουν κάποιον. Γελούμε το Μάρτη, γιά νά μάς πάη καλά!»

(β) "Εξοδος είς τούς άγρούς, νίψις μέ δρόσον, άνάρτησις στα-
χύων κριθής είς τήν θύραν κττ. Ούτιος εΐς τά Μέγαρα «γυναίκες έρχονται
στο χωράφι πρωί - πρωί καί νίβονται με δροσιά τοΰ κριϋαριοΰ, βγάζουν στάχυα
καί τά φέρνουν νωπά στο σπίτι καί τά κρεμούν στις πόρτες τών σπιτιών, γιά νά
είναι δροσεροί όλο τό χρόνο». Πρβλ. «ή δροσιά τοΰ Μάρτη όμορφίζει» (Κύπρ.)

(γ) Νίψις μέ άμίλητο νερό, ραντισμός τοΰ σπιτιού «γιά νά μπή
ή δροσιά στό σπίτι» (Κορώνη). Είς τάς Αθήνας ή κάθε νοικοκυρά έπαιρνε πρωί-
πρωί άμίλητο νερό άπό τό πηγάδι, έ'βρεχε ολίγο γρασίδι καί μέ αύτό έδρόσιζε
δλους τούς ενοίκους, ένφ άκόμη έκοιμώντο, καί κατόπιν έρράντιζε τό σπίτι, λέγουσα:

Ηρθες Μάρτη; ήρθ' ή γειά σου,
ήρθ* ή πληθομαμμουδιά σου.
Μέσα Μάρτης καί χαρά κτλ.

Χύνουν τό νερό τής προηγουμένης ήμέρας, διά νά πάρουν καινούργιο άπό
τήν βρύσιν;

(δ) Καθρεπτισμός είς τό λάδι. Εις τάς Αθήνας ή μητέρα (ή ή γιαγιά)
«κρατώντας λευκό άνάβαθο πιάτο μέ λάδι έβαζε τά παιδιά νά κοιτάξουν μέσα τό
πρόσωπον των, ένφ ή ιδία έμονολογούσε διαφόρους εύχάς: καί τοΰ χρόνου,
νάμαστε όλοι καλά/» Εΐς τήν Κορώνην, τήν Λέσβον κ.ά. «τά κορίτσια τήν ΤΙρω-
τομαρτιά πάνε καί κοιτάζ'νε μέσ' στις σφίδες (κίούπια) πόχνε τό λάδι, γιά νά μήν
τ'ς πιάση γήλισς».

(ε) Παρασκευή χυλοΰ. Είς τάς Αθήνας έφτειαναν χυλό καί τόν έτρωγαν
«γιά νά μήν τους δαγκάνουν οί ψύλλοι».

(ς) Κτυπήματα τών παίδων μέ σκιλλοκρέμμυδα ή μέ άσφόδελον
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Π.χ. εις τό Κατσιδόνι τής Κρήτης «τήν Πρωτομαρτιά κόβγοννε μιαν άσφεντρονλιά
(άσφόδελον) καί χτυπούνε μ' αυτή τά βούγια και λένε: «Μάρτης είναι οήμερο,
κι άλλαξε τήν τριχιά σου, | και βάλε πήχες το λαρδί καί πιθαμές το ξύγκι». (Έπ.
Κρητ. Σπ. Γ 419). Εΐς τήν Κών κτυπούν τήν γάταν μ' ενα ραβδί λέγοντες: Μάρ-
της και πάνω νορά ! Τό κάμνουν δι ΰγείαν.

6. Άγερμοί παίδων (χελιδόνισμα).

Συνηθίζουν τά παιδιά τήν πρώτην Μαρτίου νά περιέρχωνται άπό ο'ικίας εΐς
οΐκίαν κρατούντα ξύλινον ομοίωμα χελιδόνος; Τί τραγουδοϋν καί ποία δώρα
ζητοΰν; Δίδουν εις τήν οΐκοκυράν φΰλλα κισσοΰ άπό τό καλάθι τής χελιδόνας καί
πρός ποίον σκοπόν; Π.χ. εΐς τάς Μετράς Θράκης «δύο παιδιά περιφέρουν τήν
χελιδόνα, ξύλινον ομοίωμα πτηνού, προσηρμοσμένον είς τό άκρον ράβδου, περα-
σμένης δι' ένός καλαθιού πλήρους κλάδων κισσοΰ. Περι τόν λαιμόν τής χελιδόνος,
υπάρχουν κωδωνίσκοι, οΐ όποιοι ήχοΰν, εφ' δσον κινήται ή ράβδος, έκ τής οποίας
εξαρτάται ή χελιδών. Τά παιδιά τραγουδούν: «Μάρτης μας ήρτε, \ καλώς μάς
ήρτε, \ τά δρη άνθίζουνε, | οί κάμποι λουλουδίζοννε, | οί χελιδόνες έρχουνται I και
πάνε στις φωλιές τονς. \ Μάρτη, Μάρτη μου καλέ, | και 'Απρίλη λαμπερέ, | τή
Λαμπρή μας έφερες, \ τον παπά μας έχαιρες. \ Μπήκε μήνες θάλασσα, \ θάλασσα
τήν πέρασε \ έκατσε καί λάλησε κτλ.Ή νοικοκυρά παίρνει ολίγα φύλλα κισσοΰ άπό
τό καλάθι τής χελιδόνας καί τά τοποθετεί εις τήν φωλεάν τών ορνίθων, διά νά γεν-
νούν πολλά αύγά, δίδει εν ή δύο αυγά εις τά παιδιά, τά όποια πηγαίνουν εις
άλλην οΐκίαν». «Πρβλ. άλλο χελιδόνισμα: .... Θάλασσαν άπέρασα | καί στεριά
δέν ξέχασα, \ κύματα κι άν έσχιοα, \ έσπειρα, 'κονόμησα. \ Έφυγα κι άφήκα σύκα \
καί σταυρόν καί θημωνίτσα, \ κ' ήρθα τώρα κ' ηνρα φύτρα, | κ' ηνρα χόρτα, σπάρτα,
βλίτρα \ βλίτρα, βλίτρα, φύτρα, φύτρα. \ Συ καλή νοικοκυρά, έμπα στό κελλάρι σου κτλ.»

7. Μ ετεωρολογικαί παρατηρήσεις κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ Μαρ-
τίου και μαντεΐαι εξ αύτών. (Μερομήνια).

Όργάνωσις τών παρατηρήσεων: «Είς τήν Άδριανούπολιν αϊ γυναίκες τής
συνοικίας συνερχόμεναι τήν πρώτην Μαρτίου διεμοιράζοντο μεταξύ των τάς ήμέ-
ρας τοΰ Μαρτίου καί κατόπιν κάθε μία παρατηρούσε τόν καιρόν κατά τήν ήμέραν
πού τής άνήκε. "Αν έπεκράτει αιθρία, καί τό έτος όλόκληρον θά παρήρχετο αΐθριον,
δν έπεσκιάζετο δ ουρανός άπό σύννεφα, κακά προοιωνίζοντο διά τήν οΐκογένειαν
έκείνην». Ποία ή συνήθεια άλλοΰ;

8. Δεισιδαιμονίαι. Π.χ. Τήν Πρωτομαρτιά δέν κάν' νά σκοτώσης ψύλλο
(Λέσβος). Είς τήν ΑΙνον τόν Μάρτιον δλοι δέν δανείζουν φωτιά, ούτε πλύνουν
ρούχα χοντρά.
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2· Τών άγιων Σαράντα (9 Μαρτίου).

1. Σαραντόπιττες (πίττες μέ σαράντα φύλλα ή 40 τηγανίτες (λαλα^άκια),
ή φαγητά από 40 ειδών χόρτα ή όσπρια. Τρόπος παρασκευής καί διανομή αύτών
«γιά τήν ψυχή τών ζωντανών». Πρβλ. τήν παροιμίαν: «Σαράντα φ^ς, σαράντα
πιής, σαράντα δώσ' γιά τήν ψνχή σ'». Εις τάς 'Αθήνας άλλοτε τήν ήμέραν αύτήν
«εφτειαγναν πίττες με σαράντα φύλλα, άλλοι εφτειαγναν σαράντα κονταλίτες· άφοΰ
έτρωγαν και έπιναν καλά συγγενείς και φίλοι, έφερναν καί τρεις βόλτ»; γύρω
άπ' το τραπέζι και έσερνε τό χορό ό μεγαλύτερος τής συντροφιάς τραγουδώντας :
"Ας χορέψω με κι άς είναι, τών άγιώ Σαράντων είναι. "Υστερα ευχότανε δ ενας στόν
άλλον χρόνια πολλά καί καλά». (Πολίτου Παροιμίαι Α' 214). Πού άλλού συνηθί-
ζεται τούτο ; Εις τό Μανιάκι «καρφώνουν στά χωράφια λαλαγκίδες μέ ξνλάκι γιά
τονς διαβάτες. "Οσα χωράφια έχοννε, τόσες καρφώνοννε*.

2. Συνήθεια νά καίουν τά σκουπίδια καί νά πηδούν τή φωτιά «γιά
νά κάψουν τονς ψύλλους, τά φίδια κτλ.». Είς τήν Αίτωλίαν τήν ήμέραν αύτήν τρώ-
γουν ζώχο (χορταρικό) ιγιά νά μήν τούς τρών τά φίδια» λέγοντες: «Ζώχο, ζώχον
έφαγα, \ σαράντα κί μαράντα, \ σαράντα φίδια φεύγοννε, | σαράντα γκουστερίτσες».
Εις τήν Βλάστην βγάζουν τούς μάρτες καί τούς κρεμούν στά δένδρα, γιά νά τούς
πάρουν τά χελιδόνια, νά κάμουν φωλιά!

3. Λειτούργημα τού μεταξοσπόρου είς τήν έκκλησίαν. Π.χ. Είς
Σκϋρον «σάν έκαναν καματερό (κουκούλι) έπαιρναν τήν ημέρα τών 'Αγίων Σαράντα
μιά δαχτυλήθρα γεμάτη σπόρο άπ' τό σκουλήκι, έχωναν τό σπόρο μέσα στόν κόρφο
τους καί πήγαιναν στήν έκκλησία νά τόν λειτουργήσουν. "Ως νά πή δ παπάς τό
Ευαγγέλιο, ό σπόρος έσκαζε. Μόλις ένοιωθαν τά σκουληκάκια νά ζωντανεύουν καί
νά μαμμουνιάζονν μέσ' στό στήθος τους, έφευγαν καί πήγαιναν γρήγορα-γρήγορα
σπίτι τονς, τά έβγαζαν άπ' τό στήθος τονς καί τά έβαζαν νά μεγαλώσουν στό άνα-
1θροφάρι». (Ν. Πέρδικα). ΓΙλήν τούτου κατά τούς Κυπρίους τήν ταχυτέραν έκκό-
λαψιν επιβοηθεί καί ή διάδοσις ψευδούς είδήσεως.

4. "Αλλαι προλήψεις καί συνήθειαι, σχετικαί μέ τόν άριθμόν σαράντα.
Π.χ. εις τήν Μεσημβρίαν «σαράντα κλωστές κεντούν τά κορίτσια, σαράντα πιοτά
πίνονν οί άντρες καί σαράντα κερνούν καί σαράντα ψέματα λέν». Εις τήν Λακω-
νίαν «άν τήν ήμέραν αυτήν βροντήση, πιστεύουν ότι τά φίδια κατεβαίνουν σαράντα
δργυιές κάτω στή γή· άλλως άνεβαίνουν σαράντα οργνιές». Είς τήν Λήμνον «τ Άγιώ
Σαράντα φυτεϋνε δέντρα, κλήματα, λουλούδια· άλλη μέρα δέν πιάνουν. Τότε άπο-
κόβουν καί τ άρνιά». Εις τάς Μέτρας Θράκης τότε σπέρνουν βασιλικόν, «γιά
νά γίνη φουντωτός καί σαραντάκλουνος». Ποΐαι συνήθειαι έπικρατούν άλλού;
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5. Μαντικαί συνήθειαι: Π.χ. «μιά κληματσίδα από έφτάκοιλο κλήμα
με τρεις κόμη , τό β αν'ν κάτ απ τό μαξιλλάρ', νά ιδούν ποιόν &ά πάρουν»·

3. Τον Εναγγελιαμοϋ (25 Μαρτίου).

1. 'Απόλυτος αποχή άπό πάσης εργασίας: Δέν σαρώνουν, δέν βγά-
ζουν νερό άπό τό πηγάδι, οΰτε λάδι άπό τό κιοΰπι, δέν άνοίγουν σεντούκι, δέν
πάνε στά περιβόλια κτλ. Δεισιδαίμονες φόβοι έκ τής παραβάσεως. Π.χ. ε'ις τήν
'Αράχοβαν δέν σαρώνουν «γιατί βγαίνει μελιγκοϋνι (μυρμήγκι) στό σπίτι».

2. Συνήθειαι τής παραμονής και τής ήμέρας τοΰ Ευαγγελι-
σμού. Π. χ. εις τήν 'Ήπειρον τά παιδιά παίρνουν ένα ταψάκι ή ταβά χωματέ-
νιο, τό χτυπούν μ' ένα κουτάλι και λένε: Φευγάτε, φίδια, γκουστερίτσια, σήμερα
έίν τοϋ Ευαγγελισμού ! ή άνάβουν φωτιά και χτυπούν κουδούνια.Επίσης άνάβουν
φωτιά μέ κοπριά ζιόων και τά καπνίζουν ιγιά νά μήν αρρωστούν». Άλλοΰ τά
κορίτσια έξέρχονται εις τούς άγρούς, κάθηνται επάνω στά σπαρτά καί τά έναγκα-
λίζονται. Άλλοΰ κάνουν κούνια καί κουνιοΰνται (τραγούδια καλημεριστά).

3. Πίστις ότι τήν ήμέραν αυτήν επιστρέφουν καί αί χελιδόνες
ΙΙαιδικαι συνήθειαι: προσφορά τοΰ μάρτη καί χαιρετισμός τής χελιδόνος. Π.χ.
"Αφκα σΰκο καί οταφύλ' | καί σταυρό καί λιχνιστήρ | κ' ήρτα, ηύρα τόν Άπρίλ'
(Μέτραι Θράκης).

4. "Εξοδος τών ποιμνίων άπό τά χειμαδιά. Π.χ. εις τήν Σητείαν
τοΰ Ευαγγελισμού λένε: «Κούρευγε, κουδούνωνε, καί στά όρη ανέβαινε·», επειδή
τότε μεταφέρουν τά αιγοπρόβατα άπό τά θερμά μέρη εις τά ορεινά.

5. Άλλαι τυχόν συνήχ^ειαι. Π.χ. «Σήμερα οί κλέφτες βγαίνουν στό
κλαρί· διά τούτο οί χωρικοί δέν έξέρχονται τών χωρίων, μήπως εις βάρος των
εγκαινιάσουν τήν τέχνην των» (Μέτραι Θράκης).

4. Πρωταπριλιά.

1. Τό έθιμον νά γελούν. Μέ ποίαν πρόληψιν συνδέεται; Π.χ. «Τοχουν γιά
καλό- ψεματοϋν γιά τό μετάξι» (Περιστερά Θράκης).

2. Δεισιδαιμονίαι: ή βροχή τής Πρωταπριλιάς θεωρείται γιατρικό γιά
τή θέρμη· «τ») βάζουν σ ένα μπουκάλι καί ποτίζουάι, άμα έχουν Οέριμ γιά
γιατρικό». (Κομοτινή).
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δ) Έορταί τοΰ Πάσχα.

Έβ δ ο μάς τών Βαΐων.

1. Σάββατον τοϋ Λαζάρου-

1. Όνομα τής εορτής: Φτουχονλάζαρονς (Μακ.) Κουφουλάζαρους (Παραμυ-
θία), Πρώτη Λαμπρή (Νίσυρος).

2. Π αραδόσεις περί τοΰ Λαζάρου, πού «σ° δλη τή δεύτερη ζωή του δε
γέλαοε ποτέ καί μόνο μιά φορά χαμογέλ.αοε». Παροιμίαι καί φράσεις σχετικαί- π. χ.
άγέλαστος Λάζαρος.

3. Ειδικά ψωμιά καί κουλλούρια (λαζάρ', λαζαράκια, λαζάνια). Όνομα,
σχήμα, τρόπος παρασκευής καί χρήσις. Π. χ. είς τήν Λήμνον «τήν Παρασκευή ϋά
κόψουν τά σύκα κομμάτια μικρά καί τό Σάββατο ϋά ζυμώσνε μέ τή μαγιά. Θά
κόψουν ένα κομμάτι ίσαμε μισή οκά, ϋά διπλώσουν μέσα σύκα καί ϋά κάνουν τρί-
γωνο. Θά τό ζώσουν μέ κομμάτ ζμαρούδ' όπως γίνεται ή φασκιά καί τά λέν
Λαζάρ'. Δίνουν στις φτωχές καί γιά σχώριο».

Εις τήν Λέσβον «κάνουν λαζαρέλλια στά νταβαδέλλια μέ σταφίδα, καρύδια
καί μύγδαλο- κάνουν μέ τή ζύμη ένα λουρέλλ' καί τό σταυρώνουν κάνουν καί τή
σταφίδα σταυρό. Τά παιδιά άνεβαίνουν σ ένα βουνό, σέ μιά ράχη, καί κυλούν τά
λαζαρέλλια- όπου σταματήσουν, ψάχνουν έκεΐ κοντά νά βρουν περδικοφωλιά». Είς
Πλαγιάριον Θράκης τά τυλίγουν σέ φύλλα δάφνης καί τά δίνουν στά παιδιά.

4. Άγερμοί παίδων. Τά Κάλαντα τοΰ Λαζάρου.

Ποίοι τά λένε ; Μόνον κορίτσια ή καί άγόρια ; Είναι μεταμφιεσμένα καί τί
κρατούν είς χείρας; Παράστασις τοΰ Λαζάρου, περιφορά αύτοΰ. Τραγούδια λαζα-
ρικά κλπ. Τραγουδούν καί τή χελιδόνα ή τήν Καλαντήρα; Ποία δώρα δίδονται
εις τά παιδιά ;

Π. χ. εις τήν Στερεάν Ελλάδα γυρίζουν μόνον κορίτσια (Λαζαρίτσες ή Λα-
ζαρίνες) 10-12 χρόνων ή καί μεγαλύτερα. «Μιά βαστά στήν αγκαλιά της ένα
κόπανο (πού κοπανίζουν τά ρούχα, όταν τά πλύνουν) τυλιγμένο μέ πολλά παρδαλά
καί πολύχρωμα κομμάτια παννιών έτσι φαίνεται πώς κρατεί μωρό». Άλλού γιά
Λάζαρο έχουν μιά ρόκα ή καλάμια δεμένα σταυρωτά ή μιά κούκλα, πού τή στολί-
ζουν μέ πολύχρωμα λουλούδια καί μέ παρδαλά παννιά καί κορδέλλες. Άλλού «άντί
γιά κόπανο, έχουν ένα καλαθάκι στολισμένο μέ πολύχρωμες κορδελλίτσες καί χίλιω
λογιώ λουλούδια». Εΐς τήν Κρήτην «κάνουν ένα σταυρό μέ καλάμια καί τόν στολί-
ζουν μέ κολαΐνες (όρμαθούς) άπό λεμονανθούς καί μαχαιρίδες (άγριόχορτο μέ κόκ-
κινο λουλούδι). Λυτός είναι ό Λάζαρος καί τό πρωί τοΰ Σαββάτου τά παιδιά πάνε
άπό σπίτι σέ σπίτι καί λένε τό Λάζαρο».
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Είς τό Άργυρόκαστρον τά παιδιά μασκαρεύονται καί γυρίζουν στά σπίτια
αρματωμένα μέ γιαταγάνια καί χαντζάρια καί μέ κουδοΰνια. Μπροστά πηγαίνει δ
Μπαϊραχτάρης (σημαιοφόρος) κατάφορτος άπό κουδούνια καί με μιά μεγάλη πάλα
στό χέρι, άκολουθοΰν οί άλλοι κουμπουράδες καί κουδουνοφόροι, έπειτα ή νΰφη
κι ό γαμπρός καί τέλος ό γέρος κ5 ή γριά. "Οταν ή πομπή αυτή (οί Λάζαροι)
φθάνουν έμπρός στά σπίτια, άρχίζουν νά χτυποΰν τά κουδούνια δαιμονιωδως καί
νά σαλεύουν άπειλητικά τά χαντζάρια τους καί τά γιαταγάνια τους. "Επειτα τρα-
γουδοΰν τό Λάζαρο καί οί νοικοκυρές τους δίνουνε αυγά, δπωρικά κλ.

Εις τήν Κύπρον «τόν Λάζαρον παρίστανε ένα παιδί, πού τό έντυναν δλο
μέ σιμιλλούδκια (κίτρινα άνθη), ώστε δέν φαινόταν ούτε αύτό τό πρόσωπον του.
Τόν Λάζαρον τόν περιέφερεν ομάς νέων άπό οικίας εις οίκίαν καί, όταν ά'ρχιζαν
νά τραγουδοΰν, αύτός «κατεκλίνετο έκτάδην έπί τοϋ εδάφους καί ύπεκρίνετο τόν
νεκρόν, ήγείρετο δέ, δτε έξεφωνεΐτο τό Λάζαρε δεΰρο έξω!» Ποϋ άλλοϋ γίνεται
τοιαύτη παράστασις; Εις τά χωρία τοΰ Μ. Αίμου «τά κορίτσια λαζαρίζνε' πιάνε-
ται χορό, τραγουδούνε καί πάν' στά σπίτια χορεύάας». Εις τήν Νίσυρον τό Σάβ-
βατον τοΰ Λαζάρου (πρώτη Λαμπρή) οί μαθηταί, άφοΰ κατασκευάσουν τήν «καλαν-
τήραν» (τί είναι αύτη ;) περιέρχονται έν σώματι τάς οικίας καί συλλέγουν αυγά,
ςίδοντες διάφορα άσματα· π.χ. «Ή καλαντήρα πέρασε \ άπό τή Μαύρη θάλασσα |
έκατσε κ' έλάλησε \ και πνργον έκοδόμησε. | "Οποιος δέ μας δει αυγό \ μέσα ψύλλος
και κοργιός \ και μεάλος φοερός. \ Μάρτης μας ήρτε | καλώς μας ήρτε \ όρη
ανθείτε, \ πουλάκια κελαδεΐτε. \ Ώ καλή νοικοκυρά, | έμπα στό κελλάρι σου, \ φέρ'
αυγά σαρακοστά | γιά τόν μήνα τόν καλό, | πού ήρτε. και έφάνηκε \ στον Ίορδάνην
ποταμόν...».

5. "Αλλαι πράξεις σχετικαί μέ τόν Λάζαρον. Π.χ. είς τήν νήσον Θήραν,
«στήνουν τό Λάζαρο».

2. Κυριακή τών Βαΐων.

1. "Ονομα τής εορτής: Τά Βάγια (Θεσσαλία, Ήπειρος), Βαγιοτσυριατσή
(Κύθνος), τή Βαγίου (Πόντος), Τσερκατζή τής έλιάς ('Αμμόχωστος Κύπρου) κτλ.

2. Οί κλάδοι τών βαΐων. Τίνος φυτού κλάδοι χρησιμεύουν προς στολι-
σμόν τής εκκλησίας καί πρός διανομήν εις τούς έκκλησιαζομένους; (π.χ. δάφνης έν
Αΐτωλίςι, Ήπείρω κ. ά., Ιτέας έν Άν. Θράκη, μύρτου, άλ.). ΓΙοΐον τό κοινόν όνομα
των; (Π.χ. βάγια (πολλ.). τάταλο (Κεφαλλ ), ματσίδι (Σύμη). Σχήματα, εις τά οποία
διασκευάζονται οί κλάδοι τών βαΐων ή τά φύλλα τών φοινίκων. (Π.χ. σταυροί,
φεγγάρια, άστρα έν Καρπάθφ).
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3. Ποίοι προμηθεύουν τά «βάγια» ε'ις τήν έκκλησίαν καί μέ ποίαν
πομπήν γίνεται τούτο; Κτυπήματα μέ τά βάγια, προλήψεις κτλ.

Έν παράδειγμα. Εις το Λοζέτσι της Ηπείρου «δα ες νύφες γίνουν τή
χρονιά μέσα, δλες θά πάν τοϋ Λαζάρου γιά τα βάγια. Κάθε νύφη στολίζεται με
πράσινο φόρεμα, σαν τό χρώμα τής βάγιας, και με κόκκινη μάλλινη φούστα άπό
μέσα. Φορεί καί κεντητά τσαρούχια, κόκκινα με ωραίες φουντίτσες, καινούργια, καί
άσπρες κάλτσες. Προσκαλεί πρωτύτερα δλες τις συγγένισαές της, κάνουν ρυζόπιττα,
■ψήνουν φασούλια, παίρνουν έλιές, χαλβά, παίρνουν κ' ενα βουτσέλι κρασί κι άλλο
ενα νερό καί πηγαίνουν στ Άλωνάκι (ενα ίαάδι τοϋ βουνού) κ' εκεί κάθονται. Πριν
νά κίνηση ή νύφη με τή συνοδεία της, έχει στείλει τήν κουνιάδα της καί τήν άδερφή
της, κορίτσια άνύπαντρα — όχι παντρεμένα, νά 'χουν καί μάννα καί πατέρα - καί
πηγαίνουν στό λόγγο. Κόβουν ένα φόρτωμα βάγια καί τά ζαλώνονται καί τά πηγαί-
νουν στ Άλωνάκι, όπου περιμένουν οί νύφες. Στό δρόμο τραγουδούν :
«"Ολες οί δάφνες είν' εδώ κι δλ.ες δαφνολογιοϋνται,
καί νιά βεργούλα δεν είν' δώ,
πάει στή βρύση γιά νερό κτλ.»

Ακολουθεί γεύμα, τραγούδια καί χορός. Καναδυό ώρες μέρα έτοιμάζονται
νά κατεβούν. Φορτώνονται τώρα στήν πλάτη οί νύφες τό ζαλίκι τή δάφνη καί κατε-
βαίνουν έτσι φορτωμένες στήν Άη Μαρίνα, ένα ξωκλήσι· κάνουν τρεις μετάνοιες
άμίλητες καί έρχονται στήν άκρα στό χωριό σέ νιά ραχούλα, χαμηλή ραχούλα. Θά
ξεφορτωθούν, θά χορέψουν τρεις τέσσερεις χορούς. Άμα τελείωση ό χορός, οί νύφες
φιλούν τά χέρια ή μιά μέ τήν άλλη, φιλιούνται κι δλας κι αλλάζουν δεκάρες. Κάθε
μιά γυναίκα παίρνει κομμάτι βάγια, χτυπφ ελαφρά τή νύφη καί λέει : «Mè γεια στά
βάγια σου ! » Άπ' εκεί χωρίζουν οί νύφες καί πάει κάθε νύφη στήν εκκλησιά
τής ενορίας της. Τά παιδιά χτυπούν τις καμπάνες, μόλις τις δοϋν νά 'ρχωνται. Άμα
φτάσουν στήν εκκλησιά, πάνε μέ τή σειρά πού παντρεύτηκαν κάθε νύφη καί χτυπξ.
λίγο τήν καμπάνα «γιά τ' άντέτι» (=γιά τό έθιμο) καί'ιπερνάει μέσα στήν εκκλησία καί
ξεφορτώνεται τή βάγια. Κάθε γυναίκα, πού είν' εκεί, παίρνει ένα κλαράκι βάγια καί
χτυπάει τή νύφη καί τής λέει: «μέ γειά α'». "Υστερα βγαίνουν πάλι έξω μέ τή
σειρά, χτυπάει κάθε μιά τήν καμπάνα, πιό πολύ τώρα, κ' ύστερα χωρίζονται καί
πάει κάθε μιά στό σπίτι της». — Etc τήν Θρά*ην, Α'ιτωλίαν, Μάνην κ. ά. τούς
κλάδους τών βαΐων παρέχουν τά ζιύγη τών νεονύμφων εκάστου έτους. «"Οποιος
φέρη πρώτος τά βάγια στήν έκκλησία, θά πρωτογεννήση άγόρι».

4. Διανομή τών βαΐων, οίωνισμοί εξ αυτών καί χρήσις. Π.χ.
εις τάς Κυδωνιάς «καθένας πού 'παίρνε τό κλωνί του άπό τόν παπά τό κοίταζε,
κι αν είχε πολλά άιθη, έλεγε πώς θά 'χουν τά κτήματα του μαξοϋλι (εισόδημα)
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πολύ, αν είχαν λίγα, λίγο.» Εις τήν Σύμην κ. ά. φυλάττουν τά βάγια και μέ αυτά
καπνίζονται, για νά μή τονς πιάνη το μάτι. (Πρβλ. βαγίζω=ΰνμιώ διά βαΐων,
Τήνος). Εις -τήν Σωζόπολιν πιστεύουν, ότι «οί βάί'ες, άφοϋ άγιασθοΰν καί μεταφερ-
θούν είς τάς οικίας, έχουν τήν δύναμιν ν* αποδιώκουν έξ αύτών τούς ψύλλους καί
τούς κορέους, έξ ου καί τό tMéaa βάγιες και χαρές, όξω ψύλλοι, κόριζες». Εις τήν
Ήπειρον «κρεμούν στα καρποκλάδια (καρποφόρα δένδρα) άπό ένα κλωνί βάγια,
γιά νά καρπίζουν, και στα κήπια το 'ίδιο, γιά νά μήν τά κόβη τό σκουλήκι». Είς τήν
Σκϋρον, τό βράδυ τοΰ Λαζάρου οί νοικοκυρές θά πλέξουν κ° ένα σταυρό άπό
βάγια καί βιόλες, νά τόν πάνε τό πρωΐ στήν έκκλησία, νά τόν ευλόγηση ό παπάς.
Σάν άπολύση ή έκκλησία τήν άλλη μέρα, τών Βαγιών τό πρωΐ, θά πάρουν δλοι
τούς σταυρούς των, νά πάνε νά βατσάσουν τά δέντρα, τά κλήματα, τά βόδια, τά
περιβόλια, τις βάρκες, τούς μύλους. "Ολα τά βατσάζουν γιά τό καλό. "Οσοι έχουν
μάντρες παίρνουν λαζόνια, λαχανόπιττα καί μακαρόνια γιά τούς βοσκούς, πάνω
πάνω στό καλάθι καρφώνουν τό σταυρό τό βάγινο καί πάνε πρωΐ πρωΐ στή
μάντρα καί βατσάζουν τά πρόβατα- τούς δίνουν δηλ. μιά στή ράχη μ' ενα κλαδί
άπό μυρτιά καί μέ τό βάγινο σταυρό καί τούς λένε: τσάι τοϋ χρόνου! καλή
Λαμπρή ! Βάτσα-βάτσα τοϋ Βαγιοϋ | τσαι τήν Άλλη τσυριατσή \ μέ τά κότσινα τ' αυγά
I τσαι μέ τ' άσπρα τά χλωρά! (Πέρδικα 135). Ποΰ τά μεταχειρίζονται διά τό προ-
ζύμι; Π.χ. είς τό Κατσιδόνι τής Κρήτης καύγοννε (τό σταυρό τώ Βαγιώ) καί μέ τή
σκόνη του ζυμώνουνε το ψωμί, χωρίς νά βάλουνε προζύμι, καί ανεβαίνει ή ζύμη.

5. Κτυπήματα μέ τά βάγια (βαγιοχτυπήματα). Π.χ. εΐς τήν Καρδα-
μύλην Λακωνίας «οΣ γυναίκες μετά τό τέλος τής λειτουργίας χτυπούν ή μιά τήν
άλλη μέ τά βάγια πού τούς μοίρασεν ό παπάς. Πιστεύουν ότι, άμα μία έγκυος χτυ-
πηθή μέ βάγια, έκείνη τήν ημέρα, θά γέννηση ενκολώτερα». Είς τήν Μάδυτον τά
παιδιά κτυποϋνται μεταξύ των μέ τούς κλάδους τών μύρτων, λέγοντα: *καί τ' χρόν
νά μή σέ πιάν' ή μνίγια».

6. Άγερμοί παίδων κρατούντων κλάδους βαΐων, (τό βάϊομαν έν
Πόντφ). "ΔσΜ·αΐα κ°ί δώρα (αύγά, φροΰτα). Μοιράζουν τά παιδιά καί βάγια εις τά
σπίτια ;

Δύο παραδείγματα: Εις τήν Λέσβον, τό Άδραμύττιον κ.ά. τά παιδιά κάθε
ενορίας έχουν ενα δεμάτι άπό κλαδιά δάφνης· «τά στολίζουν μέ βαλάδια (παννάκια
κόκκινα - πράσινα άπό καινούργιο φουστάνι)· στήν κορφή βάζουν ένα κουδούνι
ν άκούγεται. "Οιαν άπολύση ή έκκλησία, γυρίζουν στή γειτονιά τους άπό σπίτι σέ
σπίτι· άφήνουν τό δεμάτι όρθιο άπομέοα άπό τήν πόρτα κι άρχίζουν νά ψάλλουν
τό τροπάριο *τήν κοινήν Άνάστασιν». Κατόπιν χτυπούν κάτω τρεις φορές τό δεμάτι
καί λένε : Έξω ψύλλοι, ποντικοί, μέσα σέ βαθύ ρομάνι ! Κόβουν υστέρα άπό ένα
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κλαδάκι και το δίνουν στή νοικοκυρά, λέγοντας: Χρόνια πολλά, ίν ονόματι Κυρίου,
δό μ' τ' αυγό νά φύγω !»

Ε'ις τάς Κυδωνιάς «τή βαγιοβδομάδα πήγαινε ό καντηλανάφτης στά περβόλια
καί έκοβγεν ένα κομμάτι, ένα μεγάλο κλωνί βάγια, καί τό 'βαζε στό κελλί του. Κάθε
κοριτσάκι πήγαινε καί κρεμοϋσεν ένα κουρελλάκι άπό τό καινούργιο τό φουστάνι του
κ' έτσι ή βάγια γέμιζεν άπό κουρελλάκια. Τό πρωί τώ Βαγιώ, μετά τή λειτουργία,
ό καντηλανάφτης έπαιρνε τή βάγια στόν ώμο του καί γύριζεν δλη τήν ένορία
κ έπάαινε ατά σπίτια καί πίσω τον όλα τά μωρά (=παιδιά) φώναζαν τραγουδιστά :
«Βάγια, βάγια τώ βαγιώ | τρώνε ψάρι καί κολιό,
καί τόν άλλο Κνριακό \ τρών τό κόκκινο τ* ανγό».

Ό καντηλανάφτης πάαινε σέ κάθε σπίτι κ έβαζε τή βάγια μέσα, τήν κου-
νούσε κ' έλεγε: «"Οξω ψύλλοι, όξω κοριοί \ νά πάτε στά ρουμάνια, \ νά φάτε ρον-
μανόφνλλα. \ Πέσετε, ψοφήσετε | καί πίσω μή γνρίαετε. \ Ρά, ρώ, Μαργαρώ, \ ή
τ σοι παράδες ή τ' αυγό. \ Γυρίσαμε, γυρίσαμε, | τό βασιλιά δέν ηύραμε (δηλ. το
Χριστό). Οί νοικοκυρές τοϋ 'διναν ένα αυγό ή λεπτά».

7. Άλλα παιδικά έθιμα. Χοροί, εστιάσεις κλπ.

Π.χ. εις τόν Ναίμονα και τ' άλλα χωρία τοϋ Μικροϋ Αίμου «τήν ημέρα τοΰ
Βαγιοΰ τά κορίτσια πάγαιναν στήν εκκλησιά, έπαιρναν βάγιες άπ τόν παπά κ' νστερα
μαζενουντας σέ μιά πλατέα, στό αλάνι τοϋ χωριού' έδεναν τά βάγια μέ κόκκινη
κλωστή, τά γυρνούσαν όπως κουλούρα, καί τά καναν στεφάνι μικρό. Κάθα μιά χώρια,
τό κρατούσε στό χέρ' — βάϊ τό λέγαμε.—Ύστερα τραγουδώντας καί χορεύοντας
πήγαιναν μακρυά σ ένα ρέμα (τή Μιχαλιά) έσκυφταν καί τά ριχναν. Τά 'παίρνε τό
νερό. "Ενα κορίτσι ήταν πρόβοδος καί τ άλλα όλα στή σειρά πάαιναν καί τραγου-
δούσαν : "Αντε μωρή Μαρούλα, κλπ■ "Αμα πήγαιναν στό ρέμα, έσκυβαν καί κου-
νούσαν τά χέρια μέσ στό νερό κ' έλεγαν : «"Οποιο βάϊ περάσ μπροστά, κείνο θά
γεν αυάέκνιασα». "Υστερα τά 'βλεπαν τά βάγια, ποιο πήγαινε πρώτο, κείνο τό
κορίτσι γένάανε σνάέκνιασα. Στό γυρισμό ήτανε κείνο τό κορίτσ μπροστά, έσερνε τό
χορό, γένάανε πρόβοδος. Γύριζαν καί πήγαιναν στό σπίτι τοΰ κοριτσιοϋ αντοννοΰ,
τής σνντέκνισσας. Έκεΐ. τοΰ κοριτσιού ή μάννα μαγέρευε καί τά φίλευε φασόλια,
ελιές, μιλιγκούρια, τέτοια πράματα. Χορεύανε, νστερα γυρνούσαν, χόρευαν πιασμένα
άπό τά χέρια όλα τά κορίτσια τοΰ χωριού κ' οί γυναίκες 'πό κατόπι έβλεπαν. Στό
δρόμο πού γυρίζουν λένε καί τό τραγούδι τής Βάγιας ·'

«Έσύ, κυρά μ, μέ μάλωσες, μά θά σέ παραδώσω.
— Τό τί είδες, Βάγια μ' καί τό πής, τό τί θά μαρτυρήσης ;
Τό τί είδιαν τά ματάκια μου, κείνο θά μαρτυρήσω κτλ.».
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8. Καθαρμοί, προλήψεις, δεισιδαιμονίαι. Π.χ. Είς τήν "Υδραν τήν
Κυριακή ν τών Βαΐων τό βράδυ, μετά τόν νυμφίο «λούζεται δλη ή φαμίλια, γιά
νά 'ναι καθαρή δλη τή Μ. Βδομάδα». Εΐς τήν Κρήτην «πρέπει νά φάνε κείνη τήν
ημέρα ψαρικό παστό ή φρέσκο· είναι άνάγκη νά γλείψουν έστω καί κόκκαλο τον
ψαριοϋ γιά το καλό».

Μεγάλη Έβδομάς (Μεγαλοβδόμαδο)

1. Γενικά.

1. Νηστεία (τριήμερος). Π.χ. εΐς τήν Καστορίαν «Μ. Λεύτερα, Μ. Τρίτη,
καί Μ· Τετάρτη δέν τρων τίποτε, παρά τό βράδυ μόνον λίγο νερό, ιδίως τά κορί-
τσια, γιατί πιστεύουν ότι νηστικής καρδιάς πιάνει ή ευκή καί έτσι ελπίζουν νά βρουν
τύ γαμπρό». Πρβλ. « Κρατάει τριήμερο αύτή καί θά πιάση τό πουλάκι».

2. Άπαγόρευσις άσμάτων, μουσικής καί πάσης διασκεδάσεως.
Εις τήν Πάρον οί κώδωνες τών ναών καθ' όλην τήν Μ. Εβδομάδα δέν κρούον-
ται, ή δέ πρόσκλησις εΐς τήν έκκλησίαν γίνεται μεγαλοφώνως άπό τόν κράχτην.

3. Προλήψεις περί τών Εβραίων: «Κλείνονται στά σπίτια τους, δια-
βάζνε καί κλαίνε καί τσιρίζνε».

4. Διάλυσις τοϋ έργαλειοϋ. Π.χ. εΐς τήν Λήμνον τή Λαδριγιά ( = τή
Μ. Εβδομάδα), επειδή ό Χριστός είναι σταυρωμένος, θά ξεκάμουν τό λάκκο (τ' άρ-
γαλειά), τόν ξεβιδώνουν*.

5 Παροιμίαι καί παιδικά άσμάτια, σχετικά μέ τάς ήμέρας τής
Μ. Εβδομάδος. Π.χ. Μεγάλη Δευτέρα —μεγάλη μαχαίρα, Μεγάλη Τρίτη —μεγάλη
θλίψη ... Μεγάλο Σαββάτο — χαρές γιομάτο, Λαμπρή — χάσκα μπούκα, — αυγά
κι άρνί (Κεφαλληνία).

2. Μεγάλη Αεντέρα.

1. Καθαρισμός τών οικιών: άσβέστωμα, σφουγγάρισμα κλ.

2. Άγερμός παιδιών. Τί κρατοϋν εΐς τάς χείρας καί τί ςίδουν εΐς
κάθε σπίτι; Εύχαί, έπφδαί καί κατάδεσμοι κατά τών ψύλλων. Δώρα.— "Εν παρά-
δειγμα: Εις τήν Μάδυτον τά παιδιά τήν Μεγ. Δευτέραν κρατούντα σταυρόν έστεμ-
μένον μέ μύρεα (τό ρουμάνι) περιφέρονται άπό οικίας εις οΐκίαν, άπαγγέλλοντα
πρό τοΰ εικονοστασίου τήν εύχήν:

«Σήμερ είν άλλους ουρανός, σήμερ' είν' άλλη μέρα,
σήμερα καταδέχεται Σταυρός μί τούν Αεσπότην κτλ.
Χαίρε πύλη, χαίρε άμνέ, | χαίρε Τίμιε Σταυρέ,
καί ημείς οι μαθηταί \ ψάλλειν ήλθαμεν εδώ...
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"Of οί ψύλλ' και ποντικοί, I và πάρουν δρη καί βοννοί,

và φάγουν κλαδοκούμαρα | và πέσουν và ψοφήσουν____

Τά κουκούλια σας πολλά, | τα βάρη σας μετάξι,
πάρετε σεις τήν κόττα | κ' ημείς τά πέντ αυγά».

Ποΰ άλλοϋ συνηθίζεται τοΰτο ναι κατά ποίαν άλλην ήμέραν ; Π.χ. εν Λέσβφ
και Δαρδανελίοις τό «ρουμάνι» γίνεται τήν «Κόκκινη Πέφτητ.

3. Μεγάλη Τετάρτη.

1. Τέλεσις εύχελαίου. Γίνεται τοΰτο και κατ' οίκους και κατά ποίαν
τάξιν ; Π. χ. εν Κοτυώροις, δ παπάς τή Μεγ. Τετάρτη γύριζε στά σπίτια γιά εΰχέ-
λαιο. Είχαν σέ κά&ε σπίτι έτοιμα αυγά ωμά, άλεΰρι και αλάτι, τά εύχέλιαζε αυτά
δ παπάς και τή Μεγ. Πέμπτη, άφοΰ έβαφαν τ' αυγά, τά πήγαιναν μαζί μέ τό
εΰχελιασμένο άλεΰρι κα! τ' άλάτι στήν έκκλησιά, στόν Εσπερινό, μέσα σέ καλα-
θάκια σκεπασμένα καλά μέ παννί». Ε'ις τήν Σπάρτην «άπ τό άλεΰρ«, πού άκουσε
τις ευχές τού εύχελαίου, τρώνε κάϋε πρωί ενα κομματάκι».

2. Παρασκευή νέας ζΰμης (τό προζύμι τής χρονιάς). Π.χ. ε'ις τάς
'Αθήνας «τή Μεγ. Τετράδη ή κλησάρισσα πήγαινε 'πό σπίτι σε σπίτι καί μάζωνε
άλεΰρι καί τό ζύμωνε χωρίς προζύμι. Ό παπάς άκουμπούσε άπάνω τόν Σταυρό μέ
τό Τίμιο Ξύλο καί τό ζυμάρι ανέβαινε. Αύτό άά ήταν τό προζύμι τής χρονιάς».

3. Τελετή τοΰ νιπτήρος. Ποΰ γίνεται αΰτη κα! κατά ποίον τρόπον;

4. Μεγάλη Πέμπτη.

1. Όνομα: Κόκκινη Πέφτη ή Κοκκινοπέφτη.

2. Τό ζύμωμα. Οί κουλλοΰρες, οί πίττες τής Λαμπρής. "Ονομα αυτών'
(κουτσοϋνες, κοσόνες, κουζουνάκια, κοφίνια, καλαμάκια, δοξάρι, αυγού λα, λαζαράκι
κλπ.) Τρόποι κατασκευής κα! σχήματα. Ίδιαίτεραι χρήσεις πρός 'ίασιν ή έξορκι-
σμόν άσθενειών κλπ. Π.χ. Τις λαμπριάτικες κουτσοΰνες εΐς τήν Κορώνην «τις ζυμώ-
νουν μέ λάδι, μύγδαλα καί γλυκάνισο· βράζουνε καί δαφνόφυλλα καί βάζουνε τό
ζουμί γιά νοστιμάδα. Τις κουτσοϋνες τις πλάι%υνε στρογγυλές σάν κουλλοϋρες ή
μακρουλές καί τις περιπλέχουνε ( = στολίζουνε) μέσα μέ ζυμάρι. Βάνοννε ατή μέση
τό κόκκινο τό αύγό καί στολίζουν τήν κοντσούνα μέ άγκιναρίταες, μέ πουλάκια, μέ
μύγδαλα καί σουσάμι. Αυτές πού είναι νά τις μεράσουνε σέ μικρά παιδιά τις κάνουνε
σωστές κουταουνίτσες, μέ πόδια, μέ χέρια, μέ κεφάλι (άπεικόνισις τοΰ σχήματος
άπαραίτητος). Ζυμώνουν τότε καί κουλλοΰρι γιά τήν Πρωτομαγιά; Π χ. εΐς τόν
Ναίμονα «τή ^όκκιν' τή 6έφτ πού êà ζυμώσουν, κάμνουν τρία μικρά κονλικάκια
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μέ σταυρό και τά σκών'ν στο εικόνισμα. Κι αμα λνσσάξ' κάνα σκυλί, τον δίνν λίγο
άπ' αυτό, γιά νά ξελυοσάξ'».

«Λειτουργία» τής Μεγ. Πέμπτης. Πώς ζυμώνεται καί υπό τίνων; Π.χ. ε'ις
τήν Ζάκυνθον «επτά άγναί παρθένοι καθαρίζουν τόν σΐτον ανά κόκκον, πλΰνουν,
απλώνουν εις τόν ήλιον, αλέθουν, ζυμώνουν καί κατασκευάζουν λειτουργιά».

3. Τό βάψιμο τών αυγών. Είναι ώρισμένος δ αριθμός τών αυγών πού
βάφουν; Χρώμα, τρόποι καί μέσα βαφής (π.χ. μέ τό βάρζι = κόκκινο ξύλο, μέ φύλλα
άμυγδαλιάς κλπ.). Τό πρώτο αύγό πού βάφουν (τό αυγό τής Παναγίας). Θαυμα-
στοί αύτού ιδιότητες- σταύρωμα τών παιδίων μέ αυγό, άλλαι ποικίλαι χρήσεις
αυτού. Δεισιδαιμονίαι διά τό δοχεΐον, όπου βάφουν τά αυγά (πρέπει νά είναι και-
νουργές;), διά τήν βαφήν (δέν τήν βγάζουν άπ' τό σπίτι ούτε τήν χύνουν, διατί;).
Βάφουν αυγά οί πενθούντες; καί μέ ποίον χρώμα; 'Αποστολή κόκκινων αυγών εΐς
τήν έκκλησίαν, διά νά λειτουργηθούν. Αυγά «ευαγγελισμένα». Αυγά ζωγραφιστά
(ξοίλωτά, ή κεντημένα, πέρδικες), εύχαί έπιγραφόμεναι εΐς αυτά. Διασκευή τών
αύγών εΐς πουλιά κτλ. Π.χ· εΐς τήν Σινώπην δσα άτομα έχει τό σπίτι, τόσα αυγά
κόκκινα βάφουν κ' ένα τής Παναΐτσας· το βράδυ τά βάζουν σ' έ'να κουτάκι καί
τά πηγαίνουν στά 12 Ευαγγέλια στήν έκκλησία, γιά νά διαβαστούν. Τά βάζουν
κατόπιν στό 'Ιερό, στήν 'Αγίαν Τράπεζα 'ποκάτω, πίσω άπό τό θρόνο τοΰ δεσπότη,
καί τ' άφήνουν εκεί ώς τήν 'Ανάσταση. Τήν ήμέρα κείνη, στήν άπέλυση, τότε δλες
έπαιρναν τά κουτάκια μέ τ' αυγά καί γύριζαν στό σπίτι. Τά τσέφλια τών «ευαγγε-
λισμένων αυγών» τά βάζαμε στόν μπαχτσέ, στών δεντρώ τις ρίζες κ' έλέγαμε: «νά
πιάσουν δλοι οί καρποί»· Εις τό Σινίχοβον τής Δυτ. Μακεδονίας «τό αύγό πού θά
πρωτοβάψουν τή Μ. Τετάρτη τά μεσάνυχτα (γιατί τότε βάφονται τά αυγά) θά ταφή
στήν πρώτη αυλακιά τοΰ χωραφιοΰ, άμα άρχίσουν νά σπέρνουν, καί άκριβώς εκεί
όπου πρωταρχίση τό άλέτρι, γιά νά 'ναι παστρικό καί τό σιτάρι, όπως τό αύγό».
Εΐς τήν Σΰρον «τά βάφουν καί κίτρινα μέ τής μυγδαλιάς τά φύλλα». Εΐς τήν
Λήμνον «ενα κόκκινο αυγό βάζουν στό εικονοστάσι. Άμα είναι τριώ χρονώ αυγό
ατό είκονοστάσ', γίνεται κρατ'τήρα, δηλ. μιά πέτρα πού αμα τή βάλης άπάν' σε εγκυα
γυναίκα, είτε ζώο έγκυο, έχουν τήν ιδέα ότι κρατεί, (δέν αποβάλλει). Τά κορίτσια
βάζουν στ' αυγά καί φτερά άπό χαρτί χρωματιστό, βάζουν ουρά, μύτη μέ ζ'μάρ'
σαν πουλί καί τά κρεμνούν άπ' τή σκεπή. Σάν μπλούδια ήταν, γιά νά πετάξ' ν».

4. Τά μεγαλοπεφτιάτικα αυγά.

"Ολα τά αυγά πού γεννούν αί όρνιθες τήν Μεγάλην Πέμπτην θεωρούνται
εξαιρετικά ή μόνον τής μαύρης κόττας ή τής πρωτόγεννης; Ποία ή χρήσις των;
Π.χ. εΐς Σοποτόν Καλαβρύτων «τά αυγά πού γεννιώνται τή Μεγ· Πέμπτη τά πηγαί-
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νοννε στην εκκλησία τήν ίδια ημέρα καί, αμα διαβαστούν, τά θάφτουν πάλι τήν
ίδια ημέρα σταυρωτά στο αμπέλι, γιά νά μήν τό τρώη το σκαθάρι ή γιά νά μήν
πλησιάζη χαλάζι στο αμπέλι» ('Αρκαδία). Είς τήν Κορώνην «τα φυλάνε στό σπίτι
και τά τρώνε, δποτε τους πονάει δ λαιμός. Κάνουνε πολύ καλό».

5. Τό κοκκινοπεφτιάτικο παννί.

Άνάρτησις ερυθρών υφασμάτων άπό τών παραθύρων. Π. χ. ε'ις τήν Μεσημ-
βρίαν «τήν κόκκινη τήν Πέμπτη βάφνε τ' αυγά καί βουτάνε ένα παννί. Τό βάφνε κόκ-
κινο καί θά τό κρεμάσνε άπέξω 'πέ τό παράθυρο 40 μέρες καί ονομάζεται κοκκινο-
πεφτιάτικο καί χρειάζεται γιά όλα τά πράματα» (δηλ. εις επφδάς κλπ.). Είς τήν
Κίον, «τό πρωΐ τής Μεγ. Πέμπτης, πολύ αυγή, πριν άνατείλη ό ήλιος, σηκωνόταν
ή νοικοκυρά καί κρεμούσε σ' έ'να άπό τ' άνατολικά παράθυρά της ένα κόκκινο
παννί, γιά νά τό ίδή ό ήλιος. "Αμα ήθελ' à τό ίδή, τό έπαιρνε μέσα». Είς τήν
Καστορίαν «απλώνουν στά παράθυρα κόκκινες βελέντζες καί κόκκινα μαντήλια».
Ποία ή σημασία τοϋ εθίμου; Π.χ. εΐς τήν Σκόπελον (Θράκη) «τό κόκκινο παννί,
πού κρεμούν στό πάνω μέρος τής πόρτας, λένε, συμβολίζει τήν παρθενιά τής Πανα-
γίας» ('Αρχ. Θρ. Θησ. Η ', 150).

6. Γιατί βάφουν τ' αυγά κόκκινα; Παραδόσεις αΐτιολογικαί. Π.χ.
«"Οταν άναστήθηκεν ό Χριστός, τό 'παν σέ μιά χωρικιά κι αύτη δέν πίστεψε καί
είπεν : όταν τ αυγά πού κρατώ γίνουν κόκκινα, τότε θ' άναστηθή καί δ Χριστός.
Kai αυτά κοκκίνησαν. Καί άπό τότε τά βάφουν κόκκινα» (Καστορία).

7. Τό ύψωμα τής Μεγάλης Πέμπτης. Προσφοραί διά τούς ζων-
τανούς. Π·χ. εΐς τάς Κυδωνιάς «αϊ γυναίκες τό ύψωμα άπό τή λειτουργία τής
Μεγ. Πέμπτης τό έβαζαν σ' ένα σακκουλάκι, πού είχε άνθη μέσα, καί τό φύλαγαν
πίσω άπό τά εικονίσματα». Εΐς τήν Δυτ. Μακεδονίαν «φέρνουν στήν έκκλησία
κουλλουράκια, όχι γιά τούς πεθαμένους, άλλά γιά τούς ζωντανούς. Άμα τελειώση
ή έκκλησία, μοιράζονται τά κουλλουράκια αυτά γιά τό καλό. "Ενα κουλλοϋρι θά
στείλουν στόν τσοπάνο κάθε σπίτι· θά τό στείλουν στό μαντρί, γιά νά γίνουν
τ' άρνιά καλά».

8. ΓΙροσφοραί διά τούς νεκρούς. Πίστις περί έξόδου τών \[ιυχών.
Π.χ. εΐς τό Λοζέτσι τής 'Ηπείρου «τήν Μεγ. Πέμπτη κάνουν ύψωμα, βράζουν καί
στάρι καί τό πάνε στήν έκκλησία. Ό παπάς κάνει συλλείτουργο καί μνημονεύει
τις ψυχές. Λέμε πώς έκείνη τήν ήμέρα βγαίνουν οί ψυχές άπό τόν "Αδη καί ξανα-
σαίνουνε κι αύτές, όπως άνασταίνεται ό Χριστός. Βγαίνουν καί πάνε στά λουλου-
δάκια. «Βγήκαν κ οι ψυχές στά λουλουδάκια» λέμε εμείς. Κάνουνε έξω 50 μέρες,

3
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ως τής Γονοκλιαιάς. Τότε γονατίζομε, γιατί τότε γονατίζουν κ' οί ψυχές καί προσκυ-
νάνε τό Θεό καί γυρίζουν πάλι στόν τόπο τους»· Ποία ή πίστις άλλου;

9. Τό Μεγαλοπεφτιάτικο εύχέλαιο. Τρόπος τελέσεως αύτοΰ κατ' οίκον.
Χρήσις τοϋ άλεύρου, τοϋ οίνου καί τοΰ ελαίου, τά όποια έχρησίμευσαν εις τό εύχέ-
λαιον, τοΰ βάμβακος, τών άγγείων κλπ. Είς τήν Κορώνην «τά τρία ριγανόξυλα,
με τά όποια οί παπάδες έμύρωααν δσονς ήταν στό ευκέλαιο, τά φυλάνε στό εικονο-
στάσι κι όταν χτίσοννε καινούργιο σπίτι, τά βάνουνε στ' άγκωνάρια τοϋ σπιτιού.
Τό λάδι καί τό κρασί, πού καίνε στό φλυτζάνι, τ αφήνουν ε νά κάψουνε ώς κάτω
καί τό φλυτζάνι έκείνο τό πλένουν ε ατό γιαλό, όχι άλλου». Ποία ή συνήθεια άλλοΰ;

10. Άγερμοί παιδίων μέ κλάδον μύρτου (τό ρουμάνι), ώς κατά τήν Μεγ.
Δευτέραν. Εΐς τήν Λέσβον τά παιδιά κάμνουν ένα στεφάνι κ' έχουν πάνω σ' αύτό
δεμένα διάφορα κουρέλια και λένε τραγουδιστά: Ρό, ρό, τό μωρό | κάτι (=κάθεται)
μέσ στόν άγωγό \ καί γυρεύει εν αυγό κλπ. Μετά δίν'νε ενα κουρέλι στή νοικοκερά
καί λένε: Έξω ψύλλοι, ποντικοί | καί μέσα τό ρουμάνι. Τό κουρελάκι τό δένουν
σ' ένα καρφί τοΰ σπιτιοΰ γιά τούς ψύλλους καί τούς ποντικούς. Άλλοι «άπαν στά
βάγια βάζουν μιάν άτσ'κνίδα κόκκιν'. Ψηλά σ' ενα κλαδέλλ ' βάζουν ενα κουδουνέλλ'.
Γυρίζουν τά σπίτια καί λέν : ΎΩ καλή νοικοκερά, | σήκω δώσ' μας πέντ αυγά, \ μή
μέ δείρ' ό δάσκαλος κτλ. "Οξου ψύλλοι καί μαντάκοι \ μέσα τό καλό ρουμάνι». Εις τάς
Μετράς (Θρρίκ.) «τά παιδιά κάμνουν τό ομοίωμα τοΰ 'Ιούδα άπό παλαιά ράκη καί
τό περιφέρουν άνά τάς οικίας έπαιτοΰντα «καψίδια». Κάθε νοικοκυρά δίδει κλάδους
άμπέλου ή λινάτσα ή ελλείψει τούτων έπιχέει δλίγον πετρέλαιον επί τοΰ δμοιώμα-
τος. Τά παιδιά σηκώνουν τόν Ίούδαν καί τραγουδούν : Ράτσα, κεράτσα \ δώσ μιά
κληματσίδα I νά κάψουμε τον Όβριγιό \ πδχει πολλή κασσίδα. \ 'Οβριός φορεί φτερό |
ατό κεφάλι τ τό ξερό... Το ομοίωμα καίεται τήν έπομένην εις τόν έπιτάφιον. Μόλις
έξημερώση, κρεμοΰν ενα κόκκινον ύφασμα είς τό άνατολικόν παράθυρον τοΰ σπι-
τιοΰ νά τό διή δ γήλιος».

11. Τά δώδεκα Εύαγγέλια. Αγιασμός άρτου, άλατος καί αυγών προσα-
γομένων ύφ' έκάστης οικογενείας είς τήν έκκλησίαν, ή ύδατος έν φιάλη. Πράξεις
τελούμενοι κατά τήν άνάγνωσιν τών Ευαγγελίων πρός άποτροπήν άσθενειών ή
παρασκευήν φυλακτών καί άλλων μαγικών μέσων. Πυραί, είς τάς οποίας τά παι-
διά πηδούν καί καίουν τό μάρτη τους (καλαφουνοί έν Ρόδφ μέ χονδρούς κορμούς
πεύκων, άναπτόμενοι τήν Μεγ. Πέμπτην εΐς τά 12 Εύαγγέλια).

Μερικά παραδείγματα. Εις τήν Κεφαλληνίαν «μερικές γυναίκες παίρνουν
μιά λουρίδα, τή δένουν στή μέση τους καί, μόλις τελειώνει ένα έ'να Ευαγγέλιο,
δένουν άπό έ'ναν κόμπο καί παρακαλούν νά γίνη μέσ' στό χρόνο τό ποθούμενον.»
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Είς τήν Λήμνον «στό τρισκέλι, πού ακουμπάει δ παπάς το Βαγγέλιο, δένανε ενα
σπάγγο κ εκεί κρεμνούσαν τα τσεμπέρια τών παιδιών, γιά νά έχουν τί) φύλαξη.
Στα δώδεκα Βαγγέλια φέρνουν μπουκάλια γεμάτα νερό, τά βάζουν στό Βαγγέλιο
ποκάτ κι άμα τελειώσουν, τά παίρν' δ παπάς μέσα ατό Ιερό, ποκάτ' άπ' τήν Άγια
Τράπεζα, καί τά παίρνουν μόνε τή Λαμπρή, στήν 'Αγάπ\ "Αμα είναι κανείς άρρω-
στος, ϋά πλυϋή μ αυτό τό νερό καί τόν σαραντίζονν, δηλ. τόν ραντίζουν 40 φορές
μ' ένα κλωνί βασιλικό. Καί ζώο άμα έχ άρρωστο, κι αυτό τό σαραντίζ'». Όμοίως
«νερόν τών δεκατεσσάρων Ευαγγελίων» θεραπεύει τήν ήμικρανίαν (εν Κΰπρψ).
Είς τήν Σιγήν τής Βιθυνίας «στό πρώτο Ευαγγέλιο, τό μεγάλο, τά παιδιά έγραφαν
«πιατεύοι», όσους έπρόφταιναν νά γράψουν. Γύριζαν κατόπιν στήν έκκλησία μέαα,
τήν ώρα που άρχιζεν ή έκκλησία ν άπελάη, καί φώναζαν ; «πιατεύοι, πιατεύοι» !
Οΐ γριές τούς άγόραζαν, τούς έκαναν χαμαγλί (φυλαχτό) καί τό φορούσαν ατούς
άρρώστους». Είς τά Κοΰρεντα τά κορίτσια εις τήν έκκλησίαν «γνέθουν νήματα δια-
φόρων χρωμάτων, τά όποια θά προσδεθούν εις τούς κωδωνίσκους τών ζφων, γιά
νά προκόψουν τά κόκκινα τά κρατούν κι αν τά πρόβατα αρρωστήσουν άπό παρ-
μάρα, τούς τρυπούν τ' αύτιά καί περνούν τό κόκκινο νήμα, γιά νά γιατρευτούν».

12. Τά κεριά τών δώδεκα Ευαγγελίων.

Θαυμασταί ιδιότητες, άποδιδόμεναι εις αύτά. Π.χ. εις τήν Σπάρτην «τό κερί
αύτό πού μένει άκαυτο, τό φυλάγουμε γιά φυλαχτό κι όταν μπονμπουνίζη τό χει-
μώνα καί βρέχη δυνατά καί κάνη κατακλυσμό, άνάβομε τό κερί καί δέν πέφτει
αστροπελέκι». Είς τήν Άγιάσον Λέσβου «στά 12 Ευαγγέλια παίρν αν ε οί γυναίκες
κερί, κ' ένα ένα Ευαγγέλιο πού τελείωνε, κάνανε άπό τό κερί μ' ένα κομματέλλι ένα
σταυρό. Μαζεύανε 12 σταυρέλλια καί τά πηγαίνανε στό σπίτι νά τά κολλήσ νε παντού
στ' άντιγώνια τοϋ σπιτιού, γιά νά ψοφήσ νε οί ψύλλοι, οΐ κοριοί» κτλ.

13. Διανυκτέρευσις γυναικών καί παρθένων έν τω ναω. (Τό
φύλαγμα τοΰ Χριστού). Τά Πάθη τού Χριστού, τό Μοιρολόγι τής Παναγίας κτλ.

14. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι τής Μεγάλης Πέμπτης.

Π. χ. εις τό Γύθειον «τήν Μεγ. Πέμπτην άνοιγαν τήν κασσέλλα διά τόν πον-
τικόν, όπως έξαλειφθή. Δέν έσκούπιζαν, διά νά μή έμφανισθοΰν οί μύρμηκες». Είς
τό Λοζέτσι Ηπείρου «τή Μεγ. Πέμπτη πρωΐ-πρωί θά πλύνουν τά χοντροσκούτια·
τό 'χουν σέ καλό, τ' αγιάζουν, δέν τά τρώει ό σκώρος». Τουναντίον εΐς τήν Θρά-
κην «ή Κόκκινη Πέμπτη καί αί δύο μετ' αύτήν Πέμπτοι θεωρούνται δρίματα καί
δέν πλύνουν ρούχα, ούτε άπλώνουν ρούχα, διότι καταστρέφονται τά σπαρτά καί
τ' άμπέλια». Είς τό Γιανιτσαροχώρι Κυδωνιών «οί πιό θρήσκοι έτρωγαν μιά
φορά τήν ημέρα, μόνο τό μεσημέρι, γιατί μιά φορά έγινεν ό Μυστικός Δείπνος».
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15. 'Αποστολή δώρων ε'ις άνάδοχον, πενθερόν κλ.

Είς τήν Καστορίαν στέλνουν τις πασχαλιές : δύο κομμάτια άρνιοϋ, δύο παρ-
μάκια(=τσουρέκιαΛ αυγά 12 ή 24, πάντως ζυγδς άριθμός, ζάχαρη ζυγες οκάδες κλ.

5. Μεγάλη Παρασκευή.

1. Όνομα: π.χ. Καπινοπαρασκευή εν Όλυμπίςι, διότι «τότε αί γυναίκες
πίνουν καπνιά».

2. Άγερμός παιδίων. Τί κρατούν εις τάς χείρας κώι τί τραγουδοΰν; Τί
δώρα λαμβάνουν; Π.χ. εις τήν Κορώνην «τή Μεγ. Παρασκευή τό πρωϊ γυρνάνε τά
παιδιά άπό σπίτι σε σπίτι και λένε τά πάθη τοϋ Χριστού. Κρατάνε ενα σταυρό στο
χέρι καί τά φιλεύουν με κουλλούρια ή αυγά κόκκινα ή λεφτά». Εις τό Καστανόφυτον
Καστορίας «τά παιδιά τοΰ χωριοΰ παίρνουν άπό τήν έκκλησίαν τό χελιδόνι (ξύλι-
νον ομοίωμα περιστεράς), πού τό κρατοΰν μ' ενα ξύλο ψηλά καί τό στολίζουν μέ
άνθη καί τό περιφέρουν στά σπίτια καί μαζεύουν δώρα, αυγά κόκκινα ή χρή-
ματα». Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται τούτο ;

3. Περιοδεία άνά τά έξωκκλήσια. Είναι ώρισμένος ό άριθμός τών
έκκλησιών πού θά επισκεφθούν ; Π. χ. είς τά Τελώνια τής Λέσβου «τή Μεγ. Παρα-
σκευή συνηθίζουν καί σηκώνονται πρωΐ, χαράματα, καί γυρίζουν στά έξωκκλήσια.
Πρέπει νά επισκεφθούν 9 ή 13 έξωκκλήσια. Παίρνουν κι άνάβουν κεριά καί
θυμιάμα».

'Επίσκεψις εΐς τό νεκροταφείον. Άνάθεσις στεφάνων, θυμιάματα κλπ.

4. Ή λιτανεία τοΰ 'Εσταυρωμένου. Π.χ. είς τήν Ζάκυνθον τήν μεσημ-
βρίαν τής Μ. Παρασκευής περιφέρουν έν πομπή τόν Έσταυρωμένον άνά την
πόλιν. Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται τοΰτο καί μέ ποίαν πομπήν ; Παραδόσεις περί
τοϋ Ξύλου τοΰ Σταυροϋ.

5. Στολισμός καί προσκύνησις τοΰ 'Επιταφίου. Ό θρήνος τής
Μεγ. Παρασκευής. Αί μυροφόροι.

Π. χ. εΐς τήν Κορώνην «τόν Έπετάφιο τόνε στολίζουνε τά κορίτσα με άνθη
πού τά στέλνουν άπό τά σπίτια. Μπουρλιάζουν λεϊμονόφυλλα καί λεϊμονάνθια και
τά κρεμάνε γύρω-γύρω στόν Έπετάφιο· κάνουν καί σταυρούς μέ άνθια καί τά
βάνουν πάνω άπ' τό Χριστό. Δίπλα άπ' τόν Έπετάφιο, στις τέσσερες άγκωνές στέ-
κονται τέσσερες μυροφόρες μέ κάνιστρα γεμάτα λεϊμονόφυλλα καί τριαντάφυλλα
μαδημένα καί ρεντάνε τούς άνθρώπους πού πάνε νά προσκυνήσουν. Τό βράδυ θά
ψάλλουν πρώτα οί μυροφόρες, υστέρα οί άντρες καί τελευταία τά παιδιά». Εις τήν
Κίον τά κορίτσια τήν ώραν πού στόλιζαν τόν 'Επιτάφιο έψαλλαν τό μοιρολόγι τής
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Παναγίας.—Τό πέρασμα κάτω άπό τόν Έπιτάφιον κατά ποίους τρόπους γίνεται
καί πρός ποιον σκοπόν; Π.χ. είς τάς Μετράς «ytà νά τους πιάα' ή χάρ'*.

6. Ή άκολουθία καί ή περιφορά τοΰ Επιταφίου.

Ποίαν ώραν γίνεται; Πρόσκλησις άπό τόν € κράχτη» η τούς < ση μάντη ρά-
όες». Πώς καταρτίζεται ή πομπή τοΰ Επιταφίου; Περνά και άπό τό νεκροτα-
φεΐον ; Ποΐαι συνήθειαι επικρατούν κατά τήν περιφοράν; (Δίοδος κάτωθεν τοΰ
Επιταφίου, πυραί, θυμιάματα, πινάκια μέ χλόην κριθής, καΰσις ομοιώματος τοΰ
Ιούδα κλπ.). Τί γίνεται, δν τύχη νά συναντηθούν οί Επιτάφιοι δύο ένοριών;

Π. χ. Είς τήν Λατσίδα Άν. Κρήτης ιπολύ νύχτα τό Μ. Σάββατο τό πρωΐ οί
σημαντηράδες παίρνουν τά αημαντήρια ντως καί γυρίζουνε τό χωρώ άπό πόρτα,
χτυπούν τά αημαντήρια καί ξυπνούν τούς άνθρώπους νά πάνε στήν έκκλησία...
Αφού ψάλουν όλη τήν άκολουθία, κατόπιν σηκώνουν τέσσερεις άνθρωποι τόν
Επιτάφιο. Πηγαίνουν μπροστά οί σημαντηράδες καί παίζουν τά αημαντήρια. Πίσω
άκολου&οϋν τά εξαπτέρυγα καί ό Σταυρός, κατόπιν δ 'Επιτάφιος καί κατόπιν δλος
ό κόσμος καί γυρίζουν όλο τό χωριό. Σταματούν σε κάθε έκκλησία, χαλασμένη καί
γερή, καί ψάλλουν παρακλήσεις. Τελευταία πάνε στό νεκροταφείο και περνςί ό 'Επι-
τάφιος πάνω άπό τούς τάφους. Γυρίζοντας στήν έκκλησία αυτοί πού κρατούν τόν
Επιτάφιο τόν σηκώνουν ψηλά στήν πόρτα τής έκκλησίας καί περνούν δλοι άπό
κάτω». Εις τοΰ Μελιγαλά *τή Μεγ. Παρασκευή τό βράδυ άνάβουν φουνταρίες.
Κάθε νοικοκυρά, όταν σημαίνη ή καμπάνα γιά τόν 'Επιτάφιο, θά ρίξη μπρος στήν
πόρτα της δυό τρία μάτσα λούρες (κληματόβεργες) καί θά τους βάλη φωτιά. "Ωστε
νά βγή ό 'Επιτάφιος, οί λούρες θά έχουν γίνει θράκα. Τήν ώρα πού περνάει ό 'Επι-
τάφιος άπό τό δρόμο βγαίνει κάθε νοικοκυρά καί ρίχνει έπάνω στή θράκα μιά
χούφτα μοσχολίβανο καί μοσχοβολάει δ τόπος καί στέκεται καί δ παπάς καί κάνει
παραστάσιμοί. Είς τήν Κίον *δσην ώρα γυρίζουν τόν 'Επιτάφιο, οί πόρτες μένουν
άνοιχτές, γιά νά μπή ή θεία χάρη μέσα». Είς τάς Μετράς (Θράκ.), «περιφέροντες τόν
νεκρόν τοΰ Χριστοΰ άνά τάς οδούς τοΰ χωρίου σταματούν είς ένα παρεκκλήσι, όπου
έχουν στοιβαγμένα τά καψίδια καί τόν Ίούδαν έστημένον έπ' αυτών. Καθ' ήν δέ
στιγμήν ό ιερεύς άναγινώσκει τό σχετικόν εύαγγέλιον, άνάπτουν τήν πυράν καί
καίουν τόν 'Οβριό. Άπό τήν στάκτην έκείνην λαμβάνουν μίαν φούκταν, διά νά
τήν ρίψουν τήν έπομένην εις τά μνήματα ή διά μαγικήν χρήσιν».

7. Τά κεριά καί τά λουλούδια τοΰ 'Επιταφίου. (Τά χριστολού-
λουδα) (Κυδωνίαι), τά σταυρολονλουδα (Σπάρτη). Διανομή αυτών καί χρήσις.

Π. χ. εις τήν Σπάρτην «άμα γυρίσουνε τόν 'Επιτάφιο, τόν ξεστολίζει ό καν-
τηλανάφτης, παίρνει χα,ί τά κεριά καί τά φυλάει. Τήν άλλη μέρα τά βάζει δ παπάς
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α ένα δίσκο με τά σταυρολούλουδα, γυρίζει σ δλη τήν εκκλησία καί τά μοιράζει
στις γυναίκες. Τά φυλάνε σά φυλαχτό καί σάν άρρωστήση κανένα παιδάκι, βάνουνε
στά κάρβουνα λίγο νερό καί μερικά σταυρολούλουδα καί τό λιβανίζουνε». Είς τά
Τελώνια της Λέσβου «τα λουλούδια άπό τόν 'Επιτάφιο τα παίρναμε καί τά καπνι-
ζόμασταν. Είναι πιο καλύτερα νά τό κλέψης. Είναι καάεμλίδ'κο». Εΐς τήν Πάρον
«τα κεριά τού 'Επιταφίου τά φυλάνε καί, δποτε είναι κακοκαιρία, φουρτούνα, βρέχει
καί αστράφτει, τ άνάβουν, γιά νά περάση ή κακοκαιρία...»

8. Χώμα άπό τόν Έπιτάφιον ώς άποτρεπτικόν κατά τών ζωϋ-
φ ίων. Πράξεις άποτρεπτικαί. Εΐς τήν Κίον, «τή Μ. Παρασκευή πού γυρίζουν τόν
'Επιτάφιο, σταματούν στά τριδρόμια καί μνημονεύουν. Οί άνθρωποι πηγαίνουν
πρωτύτερα καί βάζουν χώμα στό μέρος που ξέρουν, πώς θά σταματήση δ 'Επιτά-
φιος. "Αμα τελειώση ή εκκλησία, πηγαίνουν καί παίρνουν άπ' εκείνο τό χώμα καί
τό σκορπούν στό σπίτι καί χάνονται οί κοριοί». Εΐς τό Κατσιδόνι Κρήτης, «τήν
ώρα πού λέει ό παπάς στήν εκκλησία «εν καλάμφ» κάνουνε σταυρούς άπό καλάμι,
γιά νά διώξουνε τούς ποντικούς άπού τά κουκιά».

9- Τό προζύμι τής Μ. Παρασκευής.

Εΐς τήν 'Αν. Κρήτην «τήν ώρα πού λέει ό παπάς τό πρώτο Ευαγγέλιο τής
Μ. Παρασκευής, ή παπαδιά βαστά λίγο άλεύρι καί νερό καί κάνει προζύμι μέ τίς
ευχές τοϋ Ευαγγελίου καί τό προζύμι ανεβαίνει».

10. Άνάθεσις στεφάνου, άνθέων ή κλάδου έλαίας εις τό είκονο-
στάσιον τής οικίας.

Π. χ. εΐς τά χωριά τής Πυλίας «όταν άπορραβδίσουμε τίς ελιές, θά κόψουμε
ένα κλαράκι, τόν άιτό, καί θά τόν φέρουμε νά τόν κρεμάσουμε στά εικονίσματα.
"Ολα αυτά τή Μεγ. Παρασκευή τά καΐμε καί βάνουμε καινούργια. Κρεμάμε κ ένα
στεφάνι μέ λουλούδια κ ένα ματσάκι κορφοξυλάνθη, πού θά τά κόψουμε τήν Πρω-
τομαγιά ή τής Αναλήψεως. "Ολα αυτά είναι καλά γιά τό ματόπονοι>.

11. Φαγητά και ποτά τής Μεγ. Παρασκευής. Νηστεΐαι. Εΐς τήν
Κρήτην τή Μεγ. Παρασκευή τρώνε νερόβραστα φαγητά μέ ξίδι, τρώνε χοχλιούς
βραστούς, πού μοιάζει τό ζουμί των μέ χολή. Εΐς τήν Κορώνην τή Μεγ. Παρα-
σκευή ούτε φωτιά άνάβουνε ούτε μαγερεύουνε ούτε βάνουνε μπουκιά στό στόμα
τους. Καμπόσοι βάνουνε σ' ενα ποτήρι ξίδι και ρίχνουνε μέσα και λίγη άράχνη
καί πίνουνε τρεις γουλιές, γιατί έτσι ποτίσανε καί τό Χριστό.

12. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι. Π.χ. τή Μεγ. Παρασκευή άλλοτε
είς τάς 'Αθήνας « μάστορης-ξεμάστορης καρφί δέν έκάρφωνε». 'Ομοίως εΐς τήν
Κίον «δέν κάρφωναν καθόλου καρφί».
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6. Ιφέγα Σάββατον.

1. Ό μεγάλος εσπερινός, ήτοι ακολουθία τής πρώτης 'Αναστάσεως τε-
λούμενη τήν πρωίαν τοϋ Μεγ. Σαββάτου. Τά εθιζόμενα, όταν ό Ιερεύς έκφωνή τό
«'Ανάστα ό Θεός!»: διασκόρπισις δαφνοφύλλων, πυραί, κωδωνοκρουσίαι καί κρό-
τοι εν τή εκκλησίςι κτλ. Θραϋσις πήλινων άγγείων ε'ις τάς οδούς κλ.

Π. χ. είς τήν Σινώπην «τό Μεγ. Σάββατον τό πρωΐ, πριν άρχίση ό Μεγάλος
Εσπερινός, στολίζουν τήν εκκλησία μέ κλαδιά δάφνης γύρω-γύρω καί γεμίζουν
καί έ'να πανέρι δαφνόφυλλα. "Οταν πή ό παπάς: «'Ανάστα ό Θεός κρίναι τήν
γήν», παίρνει τά δαφνόφυλλα καί τά σκορπά σ' δλη τήν έκκλησία. Οί γυναίκες
προσπαθούν νά πιάσουν στόν αέρα άπ' αυτά τά φύλλα, γιά νά τά καίγουν στό
βάσκαμα καπνίζοντας τό βασκαμένο (40 Έκκλησίαι) ή τά ρίχνουν στά χοντρικά
καί άλλα ροϋχα καί δέν τά πιάνει ό κόπιτσας (σκώρος) ή τά έχουν γιά τό ποντίκι
(Κορώνη). Είς τήν Μάδυτον «άνάπτεται ό αρφανός έν τω προαυλίω τοϋ ναού άπό
κληματίδας καί κορμούς δένδρων, ήχοΰσιν οί κώδωνες καί τά σήμαντρα καί άρχον-
ται οί πυροβολισμοί». (Πρβλ. 'έγινεν 'Ανάστα δ Θεός!) Είς τήν Κορώνην «όσοι δέν
έχουν όπλα σπάζουν ένα τσουκάλι, ένα αγγείο τήν ώρα που πετάει δ παπάς στήν
έκκλησά τις δάφνες και βαρούνε οι καμπάνες». Είς τήν Ζάκυνθον, «ρίπτουν άπ' τά
παράθυρα ο,τ ι άγγεΐον άχρηστον πρός χαράν τοϋ Χριατοϋ και πομπή τών Όβραίωνε
ένφ δαγκάνουν καί κλειδί λέγοντες «Σιδερένιο τό κεφάλι μου, κοφίνι τών Όβραίωνε»,
έπειτα δέ τρίβουν τούς οφθαλμούς μέ τόν άμνόν, δηλαδή μέ τά πέταλα άπό τριαν-
τάφυλλα καί νεραντζάνθια, πού παίρνουν τήν Μεγ. Παρασκευήν άπό τόν Επιτά-
φιον. "Αλλοτε υπό σωρούς δάφνης έθετον σουσουράγιας (σεισοπυγίδας) καί καθ' ήν
στιγμήν ό ιερεύς έξεφώνει «'Ανάστα ό Θεός» έλάκτιζον τούς σωρούς καί τά πτηνά
αφιπταντο» (Λαυγρ. Α 376).

2. Παρασκευή νέας ζύμης μέ τά άνθη τοϋ 'Επιταφίου.

Π.χ. είς τό Λασήθι «τό Μεγ. Σάββατο, όντό ΰ·' άπολειτρουήση ό παπάς,
παίρνουνε τά μυρωδικά κάτω άπό τό σώμα τοϋ Χρίστου άπό τόν 'Επιτάφιο και
κάνουνε προζύμι· ή βράζουνε τά μυρωδικά μέ νερό και ζυμώνουν τό προζύμι ή τό
ζυμώνουνε μέ ζεστό νερό και κατόπιν τό σκεπάζουνε μέ μυρωδικά κι άνεβαίνει.
"Ετσι καινουργιώνουνε τό προζύμι».

3. Ζύμωμα. Οί κουλλοϋρες τής Λαμπρής. "Ονομα αύτών, σχήμα,
χρήσις. Πασχαλινές πίττες κλπ. Π.χ. εΐς τάς Κυδωνιάς «έκαναν καί μιά μεγάλη κουλ-
λούρα μέ σταυρό στή μέση και μέ πέντε κόκκινα αυγά καί τήν κρεμούσαν στά κονί-
σματα, άφοϋ τήν κάνανε παξιμάδι, τήν άφηναν ώς τήν Πρωτομαγιά (μαγιοκουλ-
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λούρα) καί τότε τήν βουτούσαν σέ γλυκό κρασί και τήν τρώγανε». Εις τό Λοζέτσι
Ηπείρου φκιάνουν ψωμιά καί πίττες, μιά τυρόπιττα, μιά γαλατόπιττα καί μιά λαχα-
νόπιττα».

4. Σφαγή άμνών. Εκλογή τοϋ λαμπριώτη ή πασκάτη άμνοΰ (γένος,
χρώμα κλπ.). Σταύρωμα τών θυρών, ώς καί τών παρειών τών παιδίων, μέ τό αίμα
τών άμνών. Π. χ. εΐς τήν Ρόδον «γιά πασκάτη οί μαντρατόριααες εκλέγουν τό
καλύτερο ρίφι ή αρνί τής μάντρας, πού τό έχουν κλεισμένο μέσα στό ριφώμα ή
μέσα σ' ένα κοφίνι άπό τήν ώρα πού θά γεννηθή καί τό βγάλλουν μόνον, οταν
θέλη νά βυζάση τή μάννα του».

5. Δώρα πασχαλινά: πρός μνηστήν, πρός πενθεράν ή μητέρα, πρός άνα-
δεκτούς κλπ. Π. χ. εΐς τήν Κορώνην ιδγοια έχει πεθερά ή μάννα θά τής στείλη
τήν κουτσούνα της (τσουρέκι),, τό κερί της, αυγά κόκκινα, κουλλούρια καί ένα τάλ-
ληρο ή ένα τσεμπέρι ή μιά ποδιά».

6. Επίσκεψις νεκροταφείων, προσφοραί ύπέρ τών νεκρών. Π.χ.
Εις τάς Μέτρας (Θράκ.), «ό ιερεύς τρισαγίζει επί τών μνημάτων, αί δέ γυναίκες
μοιράζουν εΐς τά παιδιά αυγά, μουστολαμπάδες, καρύδια καί λαδερά κουλικάκια.
Φέρν'νε καί μιά φούχτα άπ' τή στάχτ τ' 'Οβριού, πού πήρανε εψές, καί τνε ρήχν'νε
άπαν' στό μνήμα». Εις τήν Κορώνην «τό Μεγ. Σάββατο, οποίος έχει πεθαμένον,
βράζει σιτάρι καί μεράζει ένα γύρο μιά χούφτα στάρι μέ μιά φέτα ψωμί. Είναι
καλό καί νά μεράζη κανείς ό,τι μπορεί σέ φτωχούς».

7. Προλήψεις και δεισιδαιμονίαι: «Καλό είναι νά πεθάνη δ άνθρω-
πος τό Μέγα Σάββατο, γιατί πεθαίνει μαζί μέ τό Χριστό» (Κυδωνίαι). «Τό βράδυ,
λίγο πριν άναστήσουνε, τρέχανε οί νοικοκυράδες καί σηκώνανε τις κλώσσες
άπ τ αυγά τους, γιά νά μή δουλεύουν κι αυτές κατά τήν στιγμήν τής 'Αναστάσεως·
έπειτα, άμα τελείωνε ή λειτουργία, τις ξαναβάζανε πάλι νά κλωσσήσουνε».

7. Κυριακή τοϋ Πάαχα.

(α) Γενικά.

1. Λέξεις καί φράσεις σχετικαί μέ τήν έορτήν καί μέ τά έθιζό-
μενα κατ' αυτήν: Πασκαλιά, Λαμπρή, Λαμπροφύρά πασκάτης ή λαμπριάτης
(άμνός)' λαμπρεύω Καλολύγος (εκάναμε Καλολόγο = άνεστήσαμεν, Καλάβρυτα),
'Αγάπη, 'Λποκερασιά, Διπλανάσταση κτλ.

2. Εορτάσιμος στολισμός τής εκκλησίας, σκορπιζομένων κλώ-
νων δενδρολιβάνου. Διατί τό δενδρολίβανον θεωρείται άγιασμένον φυτόν;
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(ποΐαι αί θαυμασταί του Ιδιότητες;), ή δέ δάφνη προδότρα καί κατηραμένη ; Αί
σχετικαί παραδόσεις.

3. Αί λαμπάδες τής Λαμπρής. Χρώμα, ποικιλτική καί στολισμός
(άνθη, κορδέλλες κλπ.). Προσφορά υπό άναδόχων, μνηστήρων κλπ. Αί παιδικαί
λαμπάδες κλπ.

(β) Ή Άνάστασις.

1. Πότε τελείται; Προσέλευσις εις τήν έκκλησίαν. Γίνεται ιδιαι-
τέρα πρόσκλησις ύπό τοΰ κανδηλανάπτου (κράχτη) ; Προσέρχονται είς τήν τελετήν
καί αί χήραι καί οί πενθοΰντες, τά άνύπανδρα κορίτσια;

Πότε σβήνονται όλα τά φώτα εΐς τήν έκκλησίαν; Σβήνεται καί ή φωτιά εΐς
όλα τά σπίτια καί διατί;

2. Τά γινόμενα, όταν ό ιερεύς έκφωνή τό «δεύτε λάβετε φώς».
Π.χ. εις τά Καλάβρυτα «τάς λαμπάδας τοΰ ναοΰ άνάπτουν κατ' οίκογενείας
ήνωμένας ψάλλοντες τό Δεΰτε λάβετε φώς». Εΐς τό Ραψομάτι 'Αρκαδίας «πρώτη
παίρνει φώς μια ν ιόν υφη και φιλέί τό χέρι τοϋ παπά και τοϋ δίνει καί τοιμπιλχανέ»
(χρήματα). Ποία ή συνήθεια άλλού ; Εΐς τάς 'Αθήνας τά κορίτσια άνάβουν τήν
λαμπάδα των άπό λαμπάδα άνδρός, γιά νά παντρευτούν.

3. Τά γινόμενα, όταν ό ιερεύς άναγινώσκων τό Εύαγγέλιον ε'ίπη : «καί σει-
σμός έγένετο μέγας». Π. χ. εΐς τήν Χίον «δλοι χτνποϋν τά στασίδια καί γίνεται
ένα νταβατοϋρι, έναν κακό.'...» Ποΰ άλλού γίνεται τοΰτο ;

4. Τά γινόμενα, όταν ψάλλεται τό Χριστός 'Ανέστη: κωδωνοκρουσίαι,
πυροβολισμοί, κρότοι (χαλκούνια, καρυδάκια, σαΐτες (Λακ. Μεσσην.), άνοιγάρια
(Πόντος). Περιγραφή.'Ασπασμός έκκλησιαζομένων, τσούγκρισμα κόκκινων αύγών κλπ.

Π. χ. εΐς τήν Χίον «άμ' άκούσουν τό Χριστός 'Ανέστη τρανοϋν με'σ' στήν
εκκλησιά τσουκαριστά ( = πολύκροτα) καί γεμίζζει πια ή εκκλησιά μπαροϋττι*. Εΐς
τήν Κορώνην «τά παιδιά πετοϋν τοΰ παπά καρυδάκια, τρακατροϋκες, ρουτσέττες
στό κεφάλι καί κάθε λογής μπαροϋτες. "Αλλοτε έβλεπε τή μαύρη του τή συφορά
ό παπάς στήν 'Ανάσταση».

"Αλλαι σύγχρονοι πράξεις: θραΰσις πηλίνων άγγείων είς τάς οδούς «γιά
τή χάρη τοϋ Χρίστου καί τήν πομπή τών ' Οβραίωνε» (Ζάκυνθος), καΰσις δαφνο-
φύλλων, νάρις προσώπου καί χειρών, δάγκωμα σιδηρού άντικειμένου κττ. Π.χ. είς
τήν Κέρκυραν τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα γεμίζουν εΐς τήν άγοράν ενα κάδο μέ νερό
καί τόν στολίζουν μέ πρασινάδες καί λουλούδια. "Οποιος περάση άπό κει πρέπει
νά ρίξη στή μαστέλλα ενα νόμισμα. Καί μόλις σημάνουν οί καμπάνες τής 'Ava-
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στάσεως, δσοι βρεθούν κατά τΰχην έκεΐ κοντά, παίρνουν νερό άπό τόν κάδο και
πλένουν τό πρόσωπο και τά χέρια τους, γιά νά καθαριστούν άπό κάθε ρΰπο και
αμαρτία. Συγχρόνως οί γυναίκες δαγκώνουν, στό σπίτι τους, δποιο σιδερένιο άντι-
κείμενο βρουν πρόχειρο, (ένα κλειδί στή Ζάκυνθο, λέγοντας «Σιδερένιο τδ κεφάλι
μου!) Εϊς τήν Σινώπη ν, «όταν πή δ παπάς τδ Χριστός 'Ανέστη, τότε &ά πάρη
δ καθένας άπό κάτω ενα δαφνόφυλλο νά τό κάχμη, γιατί ή δάφνη είναι καταραμένο
δέντρο, γιατί άπ τή δάφνη κρεμάστηκε δ 'Ιούδας». Είς τήν Φθιώτιδα «τή νύχτα
πού γίνεται ή 'Ανάσταση, ένας'Επίτροπος τής Έκκλησίας παίρνει μιά σκλίδα (καλά-
μην βρίζας) αγιασμένη άπό τόν αγιασμό τών Φώτων, άνεβαίνει στό καμπαναρειό
ψηλά καί τήν άνάβει. Ό τόπος γύρω πού θά ΐδή τό φώς αυτής τής
σκλίδας δέν έχει άνάγκην άπό χαλάζι. Δέν τ^ά πέση σ' αυτόν χαλάζι».
Ποΰ άλλού συνηθίζεται τούτο ;

5. Περιφορά τής εικόνος τής 'Αναστάσεως περί τόν ναόν, είσο-
δος εις αύτόν (κεκλεισμένων τών θυρών) καί άποδιοπόμπησις τοΰ διαβόλου, παρι-
στανομένου ΰπό τοϋ νεωκόρου : «Άρατε πύλας! —Ποίος είσαι ; —Άρχων ισχυρός !»
Λακτισμός τής θύρας καί είσόρμησις τοΰ ιερέως μέ τήν λαμπάδα προτεταμένην.

6. Τά κόκκινα αυγά. Καθαγιασμός αύτών έν τή έκκλησί$. (Τά
αυγά τον Καλού λόγου (Σινώπη), τ άνεστημένα αυγά (Λέσβος, Κυδωνίαι, Σέρι-
φος). Π. χ. εΐς τήν Σινώπην τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα, τό πρωΐ, έβαζαν σ' έ'να καλα-
θάκι τόσα αύγά, δσα άτομα είχεν ή οικογένεια, καί τά πήγαιναν στήν Ανάσταση,
γιά ν' άκούσουν τόν Καλό Λόγο, τό Χριστός Ανέστη ! Είς τήν Δυτ. Μακεδονίαν
τά παραθέτουν παραπλεύρως τής 'Ωραίας Πύλης, κάτω άπό τήν εικόνα τοΰ Χρι-
στοΰ, εις τήν Σέριφον κάτω άπό τό προσκυνητάρι «γιά ν' άκονσονν τό Χριστός
'Ανέστη». Είς τό Γουρουνάκι Χασίων «άμα τελειώση ή λειτουργία καί διαβάση
όλα τ' αύγά ό παπάς, θά βγούνε οί κάτοικοι έξω καί θά πάη ένας-ένας νά σπά-
σουν τό αύγό τους άπό τό ξύλινο σήμαντρο, πού είναι κρεμασμένο έξω άπό τήν
εκκλησία».

7. Διανομή δπτοΰ άμνοΰ ή αύγών καί άρτου εΐς τούς έκκλησιαζομένους,
οί όποιοι τά φέρουν ώς καθηγιασμένα είς τόν οίκον των καί δλοι μεταλαμβάνουν
έξ αύτών. (Τό «καταβόλι» έν Κέρκυρα Εστία 27. 334).

8. Τό Πάσχα τών ποιμένων (Σαρακατσαναίων, Βλάχων). Πώς γίνεται
εΐς τούς στανοτόπους; Περιγραφή.

9. Αναστάσιμος χαιρετισμός: Χριστός Ανέστη'. — 'Αληθώς ή άληθινώς
άνέστη!Τό φίλημα τής άγάπης.
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Π. χ. εΐς τά χωρία τής Πυλίας «παλαιότερα τή νύχτα στήν 'Ανάσταση καί
στήν Άποκερασά (β ' 'Ανάσταση) ένας ενας βγαίνανε από τήν Ιχκλησά καί ανασπα-
ζότανε τονς αλλονς καί στεκότανε στήν άράδα, γιά νά τόν ανασπαστούνε χι αυτόν
δοοι θά βγαίνανε στερνότερα. "Ετσι κάναν νιά αράδα ώς τήν άκρη. Δίναν τά χέρια,
λέγαν Χριστός Ανέστη, φιλιόντανε καί όσοι ήτανε μαλωμένοι καί θέλανε νά συχω-
ρεθούνε, συχωριόντασε κιόλα». Εΐς τά Νένητα Χίου «καθ' ήν ώραν εγίνετο
δ άσπασμός τής 'Αναστάσεως και τοΰ Ευαγγελίου, εγίνετο συγχρόνως συνασπα-
σμός μεταξύ τών έκκλησιαζομένων, οΐτινες άντήλλασσον καί τά στασίδια των εΐς
ση μείον εγκαρδίου αγάπης».

10. Επίσκεψις νεκροταφείων. Προσφορά! εΐς νεκρούς. Τό μερ-
τικό τού πεθαμένου.

Δοξασίαι περί έξόδου τών ψυχών έκ τοΰ Άδου άπό τοΰ Πάσχα μέχρι τής
Πεντηκοστής και αί σχετικαί μέ αύτάς συνήθειαι. Π. χ. εις τάς Σαράντα 'Εκκλη-
σίας «τή νύχτα τής Πασχαλιάς οΐ γυναίκες πηγαίνουν στά λημόρια ( = νεκροταφεΐον),
καί θυμιάζουν, γιατί οΐ άποθαμένοι νοιώννα καί ξυπνούνα πέ τό Χριστό μαζίτσα».
Εΐς Καστανιάν Λακεδαίμονος «πλεΐσται οΐκογένειαι μετά τήν νυκτερινήν άκολου-
θίαν τής 'Αναστάσεως, παραλαμβάνουσαι μεθ* εαυτών φά πασχαλινά, τυρόν καί
άρτον μεταβαίνουσιν εΐς τό κοιμητήριον καί άποθέτουσι ταΰτα εκάστη έπί τών
τάφων τών ιδίων αυτής οικείων. Πτωχοί κα! παιδιά συλλέγουσιν ύστερον τά τρό-
φιμα ταΰτα». Εΐς τήν Κορώνην «αν τύχη μιά γυναίκα νά είναι χήρα, τό πρώτο
πιάτο τό φαΐ, πού θά τής βάνουνε τά παιδιά της ατό πιάτο της, δέν θά τό φάη,
άλλά θά τό ατείλη μαζί μέ μιά άγκωνή ψωμί σέ μιά γερόντισσα φτωχιά' αύτό είναι
τό μερτικό τοϋ άντρός της». Ποία ή συνήθεια άλλού;

(γ) Ή έπιατροφή άπό τήν 'Ανάστασιν καί τά έθιζόμενα κιτά τήν εΐ'σο-
δον είς τήν οίκίαν καί μετ αυτήν.

1. Τό άγιο ή καινούργιο ή ν ιό φώς. Σταύρωμα τής πόρτας μέ τό κερί
τής 'Αναστάσεως, σβήσιμο τής κανδήλας κα! άναμμα αυτής μέ τό καινούργιο φώς,
βούλλωμα τών ζωντανών ή φόβισμα τών βοδιών κα! τών άκάρπων δένδρων, εξορκι-
σμός τών ψύλλων κλπ. Διά ποίους σκοπούς γίνονται ταΰτα ; Μερικά παραδείγματα:

Εις τήν Κορώνην «άμα γυρίσουνε σπίτι άπό τήν 'Ανάσταση, θά κουβαλή-
σουν καί τ' "Αγιο Φώς μαζί τονς. Θά κάνουν πρώτα-πρώτα ένα στανρό στά κου-
φώματα τοΰ σπιτιού, πόρτες καί παρεθύρια κ' έτσι σφζεται τ' "Αγιο Φώς όλο τό
χρόνο στό σπίτι. "Υστερα τό πάνε ατά εικονίσματα, θά κάνουνε τό σταυρό τους, θά
σβήσοννε τό καντήλι καί θά τ άνάψοννε μέ τό καινούργιο φώς. "Ιστερα θά κατε-
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βοϋνε κάτω νά βουλλώσουνε τά ζωντανά : γίδια, πρόβατα, τά βόδια, τά γαϊδούρια,
ό,τι έχει κανείς■ τά ταουρονφλάνε" πάνε και στις κόττες». Εις τάς Πάτρας κ. ά. σβή-
νοντας τή λαμπάδα τονς άποκάτω άπ' τό εικονοστάσι λέγουν : «"Οξω ψύλλοι και
κορέοι | νά μπούμε μείς οί νοικοκνραίοι !» Εις τό Καστανόφυτον Καστορίας «τό
Πάσχα, μετά τό Χριστός 'Ανέστη, τά κορίτσια τοΰ χωριοϋ πάνε στό σπίτι μέ τά
κεριά άναμμένα καί μέ αυτά φοβίζουν τά βόδια, φέρνοντας ξαφνικά τό άναμμένο
κερί σ' αυτά καί φωνάζοντας ζοΰρ-ζοΰρ. Αυτό τό κάμουν, γιά νά μή στρακαλνούν
τά βόδια τό καλοκαίρι (δηλ. νά μήν τά πειράζη ή μύγα)». Είς τό Καπλάνι Πυλίας
«τά πρόβατα ανήμερα τή Λαμπρή στέλνουν ενα κορίτσι νά τά προγκίξχ? με τήν
ποδιά του, άν θέλουνε νά γεννήοουνε θηλυκά άρνιά. "Αν στείλουν σερνικό, γεννάνε
σερνικά». Εις τό Λασήθι τή νΰχτα τής Λαμπρής «άμα έχουνε κιανένα όζο πού όέ
γεννη., πάνε μέ τό φως καί τοϋ κάνουνε τό Χριστός 'Ανέστη καί γαστρώνεται
ύστερα». Μέ τό φως τής 'Αναστάσεως είς τήν Ύδραν καίνε λιγάκι καί τά δέντρα
πού δέν κάνουνε καρπό, τά καίνε στόν κόμπο τους.

Εις τήν Κίον λέγουν ότι είναι πολύ καλό νά διατηρηθή ή καντήλα, πού
άνάβουν μέ τό κερί τής 'Αναστάσεως, 40 μέρες, χωρίς νά σβήση. Γι' αύτό, γιά νά
μήν τυχόν καί σβήση, έχουν κ' ένα κουτί σπίρτα μαζί τους στήν έκκλησία τή
νύχτα τής 'Ανάστασης καί παίρνουν κι αυτά τις ευχές (άνεστημένα σπίρτα) καί
μ' αυτά τήν άνάβουν πάλι τήν καντήλα (Κίος, Λέσβος, Άδραμύττιον).

2. "Αλλαι χρήσεις τών κεριών τής 'Αναστάσεως. Π. χ. «Τό λαμπρο-
κέρι είναι καλό, γιά νά σταύρωση κανείς μέ δαύτο οποίον είναι βασκαμένος ή άρρω-
στος καί γιά όλα τά γήτια. Κ' οί καμινιαράίοι τό πρώτο καμίνι θά τ* άνάψουν μέ
τής :Ανάστασης τό κερί» (Κορώνη). Εις τήν Άδριανούπολιν «τό κερί τής 'Ανάστα-
σης τό κρύβουν κι όντα πέφτ χαλάζ' τ άνάφτονν νά σταθή. Είς τήν Κίον «τό φυ-
λάουν ένα χρόνο κι άμα κάμη τρικυμία, βροντές κι άοτραπές, τό ανάβουν, θυμιά-
ζουν κιόλας καί οταματξ. ή τρικυμία».

3. Χαιρετισμός τών δένδρων ή φοβέρισμα τών άκαρπων.

Είς τήν Λεμεσόν «έπιστρέφοντες άπό τόν Καλόλ Λόον εις τήν οίκίαν των
θεωροΰσιν ίεράν ύποχρέωσιν ν' άπευθύνωσι τόν χαιρετισμόν τοΰ Χριστός 'Ανέστη
πρώτον εΐς τά δένδρα τής οικίας ή τοΰ κήπου των καί έπειτα μεταξύ των, λέγον-
τες τρις «Χριστός 'Ανέστη, δεντρά μου!» Εΐς τό Λασήθι Κρήτης «ότινα μή κάνη
τό δέντρο καρπό, πάνε τή Λαμπρή καί τοϋ κάνουνε τό Χριστός ' Ανέστη. Τοϋ λένε
τρεις φορές τό Χριστός 'Ανέστη καί κατόπιν τό πετρώνουνε- τοϋ βάνουνε δηλ. μιά
πέτρα ατή ρίζα καί κάνει καρπό». Εΐς τήν Κάρπαϋον «όταν ή καρυδιά δέν κάνη
καρύδια, πηγαίνουν μετά τό Χριστός 'Ανέστη (στήν α' 'Ανάσταση) καί κτυπούν τόν
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κορμό της μέ τό μαννάρι (πέλεκυν) τρεις βολές καί λέγουν: « Χριστός 'Ανέστη !
κάνεις καρά καρύδια ή νά σε κόψω ;» (Μιχ. Νουάρου Λαογρ. Σύμμ. Καρπ. Α 184).

4. 'Εξορκισμός τών ψύλλων καί τών κορέων. Π. χ. ε'ις τήν Δαμα-
σκηνιάν (Κοζάνης) «μετά τήν 'Ανάσταση πηγαίνει ή μητέρα στό σπίτι πρώτη καί
μετά πηγαίνει ενα παιδί και λέει: Τί θά φάμε; Κ' εκείνη: —"Ο,τι έδωσεν ό Θεός.
— Οί κόρτζες (κοριοί) τί θά φαν; 'Απάντησις: — Θά φαγωθούν ή μιά μέ τήν άλλη.
Τό λεν τρεις φορές, γιά νά χαθούν οί κοριοί».

5. Άνανέωσις τοΰ αΰγοΰ τής Πανάγιας. Τσούγκρισμα. Π.χ. εις τήν
Σινώπην «αμα τελείωνεν ή 'Ανάσταση, έρχόντανε σπίτι, έπαιρναν άπό τό εικονο-
στάσι τό κόκκινο αυγό τοΰ περασμένου χρόνου, κάθονταν στό τραπέζι, πάστρευαν
τό παλιό αυγό κ' έτρωγε ό καθένας λίγο γιά χάρη τον Χριστού. Κατόπιν έπαιρναν
τά καινούργια, τα αυγά τον Καλού Λόγου, καί έκαναν τό Χριστός 'Ανέστη
(=τσουγκρίζανε) καί τά έτρωγαν. "Ενα άπό τά καινούργια αυγά τοϋ Καλοΰ Λόγου
έβαζαν πάλι στό εικονοστάσι».

6. Τά λαμπροκοΰλλουρα καί αί σχετικαί μέ αυτά πράξεις. Τοποθέ-
τησις κουλλουρίου εις τά εικονίσματα τοΰ σπιτιοϋ, χρήσις πρός άποτροπήν χαλάζης
κλπ. Π.χ. εις τόν Ναίμονα «τό Πάσχα έκαμναν μιά κονλλούρα μέ στανρό — άλών'
τό λέγαμε — έβαναν καί πέντε αυγά, ένα άσπρο στή μέο καί τέσσερα κόκκινα στις
άκρες καί τό πάαιναν στ άμπέλ ' καί τό 'τρωγαν καί παράχωναν τά τσέφλια
στ άμπέλ' γιά τό χαλάζ ». Εΐς τήν 'Αρκαδίαν φυλάνε καί μιά κουλλούρα γιά τήν
ημέρα τής 'Αναλήψεως καί γιά τήν Πρωτομαγιά (μαγιοκουλλούρα).

7. Νυκτερινόν γεΰμα. Τί τρώγουν έν άρχή ; Τί κάμνουν τ'άπορρίμματα
(ψίχουλα) τής τραπέζης; τά κελύφη τών αυγών; Φαγητά άπαραίτητα τής πασχαλι-
νής τραπέζης· π. χ. ή σαλάτα μέ τις σαρδέλλες, ή μαγειρίτσα, τό ψητό τής κατσα-
ρόλας, τό τουλουμοτΰρι καί τά φροΰτα εΐς τήν "Υδραν, ή τυρόπιττα καί ή γαλατό-
πιττα εΐς τήν "Ηπειρον. Εις τήν Σινώπην γιά πρώτο φαγί τρώνε κόκκινο αυγό.
Πρβλ. «Μέ τ αυγό τό έκλεισα, μέ τ αύγό νά τ άνοίξω». Ε'ίς τινα μέρη τό τραπέζι
δέν τό σηκώνουν επί τρεις ήμέρας, τά δέ ψιχία τά ρίπτουν εΐς τ' αμπέλια «διά νά
μεταδοθή εΐς αυτά ή άφθονία». Ποία ή συνήθεια άλλοΰ;

8. Ό πασχαλινός άμνός. Τρόπος παρασκευής (στή σούβλα; ή γεμι-
στός μέ ρΰζι, κουκουνάρια καί σταφίδες στό φοΰρνο ;) Άνάγνωσις ευχής υπό ιερέως
κλπ. Π. χ. «Κάθε Ροδίτης, φτωχός ή πλούσιος, τό θεωρεί καλό στό σπιτικό του
νά σφάξη τή Λαμπρή ενα ρίφι ή άρνί, πού τό λέγουν πασκάτη ή λαμπριώτη. Τό
παραγεμίζουν μέ χόντρο (σιτάρι άλεσμένο στό χερόμυλο) καί βάλλοντας το σέ μιά
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λεκάνη to ψήνουν στό φοϋρνο. Μετά τήν άπόλυση, στήν πρώτη 'Ανάσταση
δ παπάς τοϋ χωριοΰ γυρίζει δλους τούς φούρνους καί ευλογώντας δλες τις λεκάνες
μέ τήν σχετική εύχή τοϋ εύχολογίου, παίρνει τόν κόπο του, ένα κομμάτι ψημένο
κρέας και λίγη γέμωση».

9. Ώμοπλατοσκοπία. Εΐς ποίον άνήκει ή ώμοπλάτη τοΰ όβελίου άμνοΰ;
'Εξέτασις τοΰ οστού τής ωμοπλάτης πρός μαντευτικούς σκοπούς. Πότε «δείχνει»,
ή πλάτη; ποια είναι τής πλάτης τά σημάδια (βλ. Λαογραφίαν, τ. Θ', σελ. 3-51).
Π. χ. τό άρνί τοΰ Πάσχα πρέπει νά κοιμηθή τουλάχιστο δυο νύχτες σπίτι καί τότε
μόνον δείχνει ή πλάτη του (Παλαιά 'Αθήνα).

(δ) Ή Δευτέρα 'Ανάστασις ('Αγάπη, Διπλανάσταση (Ίνναχώρι Κρήτης),
Αποκερασά (Μεσσηνία).

1. Ή λιτανεία. Πώς βγάζουν τήν 'Ανάσταση ; "Εκδοσις τής εικόνος τής
'Αναστάσεως εις τόν πλειοδοτοΰντα καί περιφορά αυτής έν πομπή· συνάντησις λιτα-
νειών («έποίναν άσπασμόν» Κοτύωρα) κλ. Υπάρχει συνήθεια νά φέρουν τά βρέφη
είς τήν δευτέραν 'Ανάστασιν και διά ποιον λόγον ;

2. Εύλόγησις νωποΰ τυρού, γιαούρτης κλ. και διανομή εΐς τούς έκκλη-
σιαζομένους. Π.χ. είς τήν Ρόδον «δλες οί μαντρατόρισσες παίρνουν τή Δεύτερη
'Ανάσταση στήν εκκλησιά φρέσκα τυριά, τά όποια, άμα φχολογήση ό παπάς, μοι-
ράζονται δλοι οί έκκλησιαζόμενοι».

3. Τό φίλημα τής άγάπης. 'Αδερφοποιτοί. Π. χ. είς τήν "Υδραν «στή
δεύτερη 'Ανάσταση δλοι οί ένορϊτες κάνανε τό «'Ανέστη», δηλ. άρχίζοντας άπό τόν
παπά δίνανε τόν άσπασμό τής 'Αναστάσεως στά χείλια, ευχόμενοι «Χριστός 'Ανέ-
στη» καί άπαντώντες: «'Αληθώς 'Ανέστη». Μετά δέ τόν Εσπερινό ό παπάς έμοί-
ραζε εΐς δλους καί δλες τό κόκκινο αυγό καί κρατούσε σέ τραπέζι δλους τούς ένο-
ρίτες του». Εΐς τάς "Αθήνας (άλλοτε) εΐς τόν Έσπερινόν τής Λαμπρής έγίνοντο οί
άδερφοποιτοί- έπρεπε νά έχουν κ' ένα κορίτσι μαζί τους· δ παπάς, άφοϋ τούς έδιά-
βαζε, τούς ώρκιζεν είς τό Εύαγγέλιον, τούς έπερίζωνε μ ένα μακρύ κόκκινο ζου-
νάρι και τούς έτραυούσε πρός τό Ιερόν. "Υστερα έφιλοϋσεν δ ένας τόν άλλον, έφι-
λούσαν καί τοΰ παπά τό χέρι καί έγίνονταν άδερφοποιτοί».

4. Δεισιδαίμονες συνήθειαι: κροΰσις τής καμπάνας υπό κοριτσιών (ή
καί ύπό άνδρών καί γυναικών) καί διατί; Π.χ. εις τήν Νάςον «στήν 'Αγάπη πηγαί-
νουν όλα τά κορίτσια καί σημαίνουν τήν καμπάνα, γιά νά μήν κόβεται ή μέση τους,
όταν Φά πηγαίνουν στό βέρος ή νά μαζεύουν τίς ελιές».
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(ε) "Αλλα &θιμα τοϋ Πάοχα.

1. Πυρ (χι (Φανός (Αιτωλία), άφανός (Σάμος), αρφανός (Μάδυτος), φουνάρα
(Κρήτη), φοννταρίες (Μελιγαλά Μεσην.) κλ.

Πότε καί ποϋ άνάπτεται ή πυρά και πώς αιτιολογείται τό έθιμον ; Ποίοι
παρέχουν τήν καΰσιμον ΰλην ; Πηδοΰν έπάνω άπύ τήν φωτιάν αύτήν ;

Π. χ. είς τά Τελώνια τής Λέσβου «άπό τή Μεγ. Τετάρτη μέχρι τό Μέγα Σάβ-
βατο τό πρωΐ ανάβουνε έξω από τήν εκκλησιά ατό μεϊντάνι φωτιές. Ή πιο μεγάλη
φωτιά ήτανε τής Μεγ. Παρασκευής. Συνεριζότανε τά χωριά, ποιό θ' άνάψη τήν
πιο μεγάλη φωτιά. Γιά τις φωτιές έκλέβγανε ξύλα άπό τις αυλές. Τήν Μεγ. Παρα-
σκευή φτειάναν κ' έ'να Όβραΐο και τόν καίγανε. Καίγανε τ 'Οβριού τά γένεια. Αυτές
τις φωτιές δεν τις πηδθύσανε*. Εις τήν Βινίαν τών 'Αγράφων «τήν ώρα που θά
πή ό παπάς τό Χριστός 'Ανέστη, τότε καίουν τό φανό. Μαζεύουν τά παιδιά ξερά
κλαδιά πάνω στό βράχο, πού είναι άντίκρυ στό χωριό και λέγεται Σουφλί. Άκούον-
τας τό πρώτο Χριστός Ανέστη τρέχουν μέ τή λαμπάδα στό χέρι (πού τήν άναψαν
όταν ό παπάς είπε *Αεϋτε λάβετε φως») καί βάνουν φωτιά στό φανό». Εΐς τά Σβέρ-
δια τής Λήμνου «στή Δευτερανάσταση Θέλα πάνε κληματσίδες, τις στήναν ολόρθες
καί τις έβάναν φωτιά. Πήγαιναν ούλ' οί άντρες άπό μιά κληματοίδα*.

2. Καϋσις τοΰ 'Ιούδα ή τοϋ Εβραίου.

Πότε έγίνετο ; Συλλογή έράνου διά τήν κατασκευήν τοϋ ομοιώματος τοϋ
'Ιούδα ή τοϋ Εβραίου, ή σακκούλα μέ τά 30 άργύρια, τά πανέρια τοϋ Εβραίου-
άλλα στοιχεία διακωμωδήσεως. Περιφορά τοϋ άνδρεικέλου και καϋσις διά πυράς
ή πυροβολισμών. Μερικά παραδείγματα:

Εις τήν Κορώνην «στήν Άποκερασά καίνε καί τό Γιούδα. Κάνουν έναν
άνθρωπο, τόν ντύνουν μέ ρούχα, παντελόνι, πόλκα καί μιά ντρίτσα (ψάθινο
καπέλλο) στό κεφάλι. Είναι ούλος άπομέσα παραγεμισμένος μέ κάθε λογής μπα-
ρούτια■ τοϋ έχουνε κι άπό μιά ρουτοέττα στό στόμα, στά χέρια, στ' αυτιά, στά μάτια.
Ή ντρίτσα του άπό μέσα είναι ούλη παραγιομισμένη μέ ρουτοέττες. Τόν κρεμάνε
άπό ένα στύλο στήν πλατέα τής 'Ελεΐοτρας καί άπό τό ποδάρι του είναι κρεμασμένο
ένα φιτίλι καί σά σχολάση ή έκκλησά τοϋ βάνουνε φωτιά. Χαλάει δ κόσμος άπ' τά
μπάμ καί τή μπουμ ■'» Είς τήν Πέτραν Λέσβου «οταν τελείων εν ή λιτανεία τοϋ
Χριστού, τότε γύριζαν τόν Όβραΐο. Γέμιζαν έναν Όβραΐο μέ άχερα' τοϋ έβαζαν
μπροστά πανέρια κρεμασμένα μέ παλιοτσουγκράνες, παλιοχτένια, πατοαβοϋρες, παλιο-
μπουκάλια. Τόν σεργιανούσαν μέσ στις δρόμ' κί λέγαν : ι'Οβριγιός μί τά πανέρ-
για». Τοϋ βάζαν κ' έναν τσιγάρο ατό στόμα τ'. Τόν παγαΐναν άπό τήν Παναγιά,
τόν καθίζαν κει στή γωνιά καί τοϋ ρίχναν ντουφεκιές. "Υστερα τρέχαν τά μωρέλλια
καί τόν σκίζαν, τοϋ βάναν καί φωτιά». ".Ασματα σατυρικά διά τόν Όβριό κλπ.
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3. Ό χορό ς τοϋ Πάσχα. Ποϋ γίνεται και ποίοι λαμβάνουν μέρος εις
αυτόν ; Κατά ποίαν τάξιν πιάνονται είς τόν χορόν ; (καθ' ήλικίαν ;) Πιάνεται καί
ό παπάς; Είδος χοροΰ, τραγούδια. Οί χοροί τών άλλων ημερών τοϋ Πάσχα.

Π. χ. εις τά Περβόλια Δυτ. Κρήτης «μετά τή Διπλανάσταοη βάζουν χορό
στόν αυλόγυρο τής έκκλησίας», εΐς Σκυλόγιαννη Ευβοίας «χορεύουν γύρω άπό τήν
έκκλησίαν, άδοντες:

Σήμερα Χρίστος 'Ανέστη | και στους ουρανούς ευρέθη,
σήμερα τά παλληκάρια | στέκονται σάν τά βλαστάρια κλπ.»

4. 'Αγώνες: πήδημα, τρέξιμο, λιθάρι, πάλη. Βραβεία, άθλοθεσία. Π. χ.
εις τήν Πελοπόννησον τις κουλλοϋρες καί τά κεντημένα μαντήλια, πού έπαιρναν
δσοι νικούσαν, τά έβαζαν οί γυναίκες. Ποία ή συνήθεια άλλού ;

5. Κούνιες.

"Ονομα κοινόν : Κούνια, ροδάνη (Καστόρια), τά τουλάπια (Σινώπη) κλπ.

Πότε στήνονται οι κούνιες καί πόσον διαρκούν ; Σκοπός τοϋ εθίμου. Π. χ.
εις τήν Αινον «τό Πάσχα οί χωρικοί κουνιούνται στήν κούνια, γιά νά κάμουν πολύ
σουσάμι». Εις τήν Βιζύην «ή κούνια πρέπ νά γίν στό χλωρό, στό δέο/ρο πού θά
βλαστήσ, όχι στό ξερό». Ποία ή δοξασία άλλοΰ ;

Τρόπος κατασκευής, τραγούδια τής κούνιας, π. χ. :
« Κουνήσετε τις έμορφες, κουνήσετε τις άσπρες,
κουνήσετε τις λεμονιές, πού 'ναι άνϋούς γεμάτες».

6. Προλήψεις καί δεισιδαίμονες συνήθειαι σχετικαί μέ τό
Πάσχα· Π.χ. «τήν Πασκαλιά δέν άναβάνουν ψύλλους καί κόρτσες, γιατί πληθαί-
νουν» ("Ηπειρος). «"Ογοιος αρμέγει τή γίδα δέν κάνει νά πιάση κόκκινα αυγά τό
Πάσχα » (Φαλαισία 'Αρκαδίας). « Κι δσοι έχουν πρόβατα δέν τρων, οϋτε πιάνουν τήν
Πασκαλιά κόκκινα αυγά, γιατί μοσταριάζονται τά πρόβατα ('Αρκαδία), «βγάνουν αύγο-
λίθι, ένα έξόγκωμα πού πονέί» ("Ηπειρ. Αίτωλ.). «Τή Λαμπρή θά φορέσουν δλοι
καινούργια, πρέπει νά βάνουν κάποιο καινούργιο σκουτί, γιά νά μήν τούς πειράξη
ο βρικόλακας» (Κορώνη). Τότε καίουν τά παιδιά τό Μάρτη κτλ.

7. Επισκέψεις, εύχαί καί δώρα.

Π. χ. «Χριστός ' Ανέστη ! Χρόνια πολλά, εύτυχά καί καλοπερασμένα ! —' Αλη-
θώς'Ανέστη! Νά δώκ' αφέντης δ Χριστός κ' ή Παναγιά ή Παρθένα / —Έλπίς
«νά τύχη ώρα Ανοιχτή καί νά βγή σωστή ή περκάλεσή τους» ('Αρκαδία).

'Αποστολή δώρων υπό τής νύμφης είς τήν πενθεράν (έν Καρπ. γίπλα, μεγάλο
κουλλούρι μέ χονδρούς κλώνους καί μέ πλουμιά πάνω).
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Διακαινήσιμος Έβδομάς

1. Γενικά.

1. 'Ονόματα δημώδη: ' Ασπροβδόμαδο, Λαμπρόσκολα, Λαμπρόημερα
κλπ. Αεντέρα της Λαμπρής, Άσπροδεντέρα ή Ntà Αεντέρα, Άσπροτρίτη ή τό
Νιότριτο, Άσπροπέφτη ή το Πρωτόπεφτο (Σκύρος) ή Λαμπροπέφτ (Άδραμύττιον).
Ξώλαμπρα=χ\ Κυριακή τοΰ Θωμά.

2. Συνήθειαι τηρούμεναι καθ' όλην τήν εβδομάδα. Π. χ. ε'ις τήν Αίτω-
λίαν «.τ ' Αοπροβδόμαδου δεν κάν' νά δ'λεϋνυ τον φνλάν' γιά τον χαλάζ'». Όμοίως
είς τήν "Ηπειρον δέν λούζονται ούτε βρέχουν τά μαλλιά τους, γιά νά μήν άσπρί-
σονν γλήγορα».

2. Ή Δευτέρα τής Λαμπρής.

1. "Εναρξις τής λειτουργίας χωρίς τήν συνήθη κωδωνοκρουσίαν
άπότισις προστίμου ύπό τοΰ τελευταίου προσελθόντος ή ύπό τών προσελθόντων
μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ Εύαγγελίου (ή φάλλια, Σύμη).

2. 'Επίσκεψις νεκροταφείων καί προσφοραί κουλλουρίων καί κόκ-
κινων αυγών είς τούς νεκρούς, ώς καί κατά τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα.

3. 'Απόρριψις κόκκινων αυγών άπό υψηλού κρημνού εις «βου-
λιαγμένους τόπους». Π.χ. οί Σοβολακκιώτες (Εύρυτανίας) «τή Αεντέρα τής Λαμ-
πρής πηγαίνουν καί λειτονργιώνται ατή Ζωοδόχο Πηγή, ένα ξωκκλήσι πάνω στό
βράχο, πον έμεινε υστέρα άπό τό βύθισμα τοϋ Σοβόλακκου. "Οντας άπολάη ή εκκλη-
σιά καί βγουν όλοι όξω, ρίχνουν κόκκινα ανγά κάτ άπ' τό βράχο. Τά παλιά τά χρόνια
μιά γνναικα 'άφησε τό παιδί της όξω κι αντή επήγε στήν εκκλησιά μέσα ν' άκούση
τή λειτονργία. Το παιδάκι κρατώντας κόκκινο αυγό στό χέρι πήγε στ άχείλι τοϋ
βράχου, παρασκάλισε κ έπεσε κάτω, μά ούτε τό παιδί έπαθε τίποτε ούτε τ αύγό
έσπασε. 'Από τότε κ' ύστερα τό πήραν έθιμο νά κυλάνε κάτω τά κόκκινα ανγά.
Πολλά σπάνε, άλλα όχι». Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου Μαργαρίτας «έχουν προκατά-
ληψη πώς, άν μιά χρονιά δέν ρίξουν τά κόκκινα αύγά στό βράχο, ή εσοδεία τους
θά καταστραφή. Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται τοΰτο;

4. Τά Ρουσάλια καί τό τάξιμο. 'Αγερμός παιδίων (ή καί άνδρών)
περιφερομένων άπό οικίας εις οίκίαν μέ ένα σταυρόν άπό άνθη, εμπεπηγμένον
είς τήν κορυφήν μιάς σημαίας. Τί τραγουδούν καί τί λαμβάνουν ώς δώρα; Πώς
άξιώνονν τά παιδιά; Ποια άλλα 'ιδιάζοντα έθιμα έπικρατοΰν ; Πρβλ. τά Ρουσάλια
τών Μεγάρων :

Νά σάς πούμε τά Ρουσάλια; \ —Πέστε τα, βρε παλληκάρια. \ —Νά σ'τά πούμε

4
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σένα πρώτα \ που σε ηύραμε στήν πόρτα, I κ' έξ υστέρου τής κυράς μας \ και τής
ρουαοπέρδικάς μας. \ Κάτω α ενα περιβόλι \ δάφνη και μηλιά μαλώνει. \ — Δάφνη,
πήρες μου κλωνάρι, \ νά μέ πάρη τό ποτάμι, \ νά μέ πάη τή Δύση - Δύση | κάτω
ατή γυαλέρνια βρύση κτλ.

Ποΰ τά Ρουσάλια γίνονται κατ' άλλην ήμέραν τής Διακαινησίμου;

5. Χοροί, γεύματα έξοχικά και διασκεδάσεις.

Είς τδ Βασιλίτσι Πυλίας «χορεύουν στό πλάτωμα τής εκκλησιάς άπό τήν
αυγή ώστε νά βασιλέψη ό ήλιος. Θά χορέψουν δλοι, και οί γέροι και τά παιδιά.
Ό παπάς Ι)ά κάνη πρώτος τήν άρχή, &ά χορέψη τό Χριστός 'Ανέστη κ νστερα ί)ά
στηθούν τρεις-τέασερεις χοροί, ένας άπό τούς άντρες κ' ένας άπό τις γυναίκες».

3. Ή Τρίτη τής Λαμπρής.

"Εξοδος εΐς τήν εξοχήν καί γεΰμα. Άγερμοί χωρικών εις τάς πόλεις· άξίωμα
παιδίων. Ποίον τδ όνομα τοΰ άγερμοΰ αΰτοΰ;

4. Ή Τετάρτη της Λαμπρής.

Αρχίζει «τό βότανο», δηλ. τό ξεβοτάνισμα τών σπαρτών. Άπαγόρευσις ώρι-
σμένων έργασιών κτλ.

5. Ή Πέμπτη τής Λαμπρής.

Χορός διά τόν μετριασμόν τοΰ βορρά (αρχ. βορεασμοί). Ποΰ γίνεται καί
ποίος προεξάρχει τοΰ χοροΰ τοΰτου;

Π. χ. οί Καρΰστιοι «πάσαν Πέμπτην τριών έβδομάδων μετά τό Πάσχα εορ-
τάζουν, όπως πέση ό βορράς, δ όποιος έν Καρΰστφ πνέει σφοδρότατος καταστρέ-
φων άμπέλους, όπώρας, σιτηρά, δένδρα κλπ. Κατά δέ τό παράλιον τής Φιλάγρας,
όπου ναός τής Παναγίας, τήν Πέμπτην τής Διακαινησίμου πανηγυρίζουν οί κάτοι-
κοι τών πέριξ χωρίων εΐς άποδίωξιν τοΰ άνέμου. Πρβλ. τόν χορόν τοϋ κυρ-Βοριά
τοΰ χωρίου Άρτεμώνα τής Σίφνου, τόν όποιον χορεύουν μετά τόν Έσπερινόν
τής Κυριακής τής Τυρινής.

Απαγορεύσεις πρός άποσόβησιν πτώσεως χαλάζης. Π.χ. δέν μπαίνουν
στ* άμπέλια, δέν γνέθουν δσες έχουν άμπέλια καί δένδρα, φοβούμενοι τήν χάλαζαν
(Γύθειον). Δέν πάνε στά χτήματα, γιατί κουφαίνουν οί καρποί, δέν ψωμώνουν.

6. Παρασκευή τής Ζωοδόχου Πηγής.

Όνομα: ή Ζωοτόκοπη (Κάρπ.) κλ.

Πανήγυρις, λιτανεία, μεγάλος χορός. Προσκύνησις άγιασμάτων. Άφιέρωσις
είς τήν έκκλησίαν τών λαμπάδων τοΰ Πάσχα.
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7. Τδ Σάββατον τοϋ Πάαχα.

(Τό Νιοσάββα το (Κίος), τό Μανροσάββατο (Άδραμύττιον), τό Άσπροσάβ-
βατο (Μέτραι Θρ<?κ.). Επίσκεψις νεκροταφείων, διανομή κουλλουρίων και κόκκινων
αύγών ε'ις μνήμην τών νεκρών. Π.χ. ε'ις τήν Κίον τής Βιθυνίας τήν Παρασκευήν
τοϋ Πάσχα, δσοι έχουν κορίτσια ή άγόρια πεθαμένα μέσα στό χρόνο ζυμώνουν
τσουρεκάκια καί βάφουν κόκκινα αύγά. Στή μέση κάθε τσουρεκάκι έχει ένα κόκ-
κινο αυγό. Τό Σάββατο πρωΐ ένα κορίτσι παίρνει ένα μεγάλο δίσκο γεμάτο τσου-
ρεκάκια, σέ κάθε τσουρεκάκι καρφώνει ενα λουλούδι, γαρύφαλλο, τριαντάφυλλο,
καί κατόπιν τά μοιράζει στά σπίτια όλων δσοι άκολούθησαν τήν κηδεία.

Προλήψεις: Τό άσπροσάββατο λούζουνται, γιά ν'άσπρίσουν (Μέτραι Θρςίκ.).

8. Κυριακή τοϋ Θωμά (Ξώλαμπρα, Άντίπασκα).

'Γέλεσις πανηγύρεως, λιτανεία, χοροί. Άλλαι συνήθειαι. Π.χ. εΐς τάς Μετράς
Θράκης «τό άάίπασκα ό,τι κερί άπόμκε από τ δαακαλιά, τά παγαίννε καί iάνάφτνε
στήν εκκλησιά».

9. Δευτέρα τοϋ Θωμά.

Όνομα τής εορτής: Τής Παναγίας τής Ρενματοκρατούσας (Μέτραι Θράκης,
όπου έγίνετο πανήγυρις καί άγώνες πάλης), η τοϋ Μαμοννιοϋ, γιατί δποιος βοσκός
φάη τήν ήμέραν αν τή τυρί γη γάλα, βγάνει μαμούνια στά μάτια καί μαμουνιοϋνε
καί τά δζά στόν κώλο. Άνέ φάη αυγό, κάνοννε φονμες ( = πονέματα) τά όζά στά
πόδια» (Κατσιδόνι Κρήτης).

Έπανάληψις έργασιών' ξαναρχίζουν οί γυναίκες νά γνέθουν (<5(5ραχτανάστασκ·
Αίνος), άφιερώνουν τό νέο άδράχτι εϊς τά εικονίσματα (Αθήναι, Έβδομάς Α ' 56).

ε) 'Από τοΰ άγιου Γεωργίου μέχρι τέλους Μαΐου.

1. Τοϋ άγιου Γεωργίου (23 Απριλίου).

(α) "Εθιμα τής παραμονής.

1. Λιτανεία μετά τόν Έσπερινόν, περιφορά τής εικόνος τοϋ Άγίου πέριξ
τής έκκλησίας ή καί εις τούς άγρούς καί κατόπιν μεγάλος χορός. Τό τραγούδι τοϋ
άγ. Γεωργίου. Γίνονται τότε καί «εγκαίνια» ολοκλήρου τοϋ χωρίου; Π.χ. εις τήν
Άράχοβαν (Παρνασσ.) «μετά τόν 'Εσπερινό βγάζουν τήν εικόνα μέ λάβαρα, τήνε
φέρνουν μιά γύρα τόν "Αη Γιώργη (τουτέστιν εις τήν έκκλησίαν τοϋ Άγίου) καί
μετά γκαινιάζουν δλο τό χωριό. Άφοϋ πάνε δλοι καί άνασπαστοϋν, αρχίζει ο χορός
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με τούμπανα και καραμούζες. 'Αρχίζουν πρώτα οί γερόντοι καί χορεύουν τραγου-
δώντας το «Πανηγυράκι». Κάθε μπροστέλλα (τ. ε. έξαρχος τοϋ χοροΰ) πού θά μπή
άρχινάει τδ τραγούδι το « Πανηγυράκι*, έστω κι αν πή έπειτα άλλο τραγούδι. Έν
τω μεταξύ έχουν κόψει τό νερό, καί τήν ώρα πού λεν : «'Απόλα, δράκο μ, τό νερό
νά πιή τό πανηγύρι», άπολάν πάλι άπ' τή δεξαμενή τό νερό». Ποϋ άλλοΰ συνηθί-
ζονται ταΰτα; Πιάνεται είς τόν χορόν καί ό παπάς; Χορεύουν καί ενα γϋρο στήν
εκκλησία; Εις τόν Δρυμόν Μακεδονίας γίνεται περιφορά τών εικόνων τής έκκλη-
σίας καί τών οικιών εις τούς αγρούς. Αί εικόνες στολίζονται μέ στάχυας καί οί ιερείς
εύχονται υπέρ ευφορίας τών καρπών τής γής κλ.

2. Πυραί. Όνομα αύτών. Π.χ. οί κάρες τοϋ "Αη Γιωργιοϋ, πυραί άνα-
πτόμεναι τήν παραμονήν τής έορτής έν Σύμη. Ποΰ άλλοΰ συνηθίζονται αύται καί
κατά ποΐον τρόπον άνάπτονται;

3. Πότισμα τοϋ άλογου τοΰ άγίου Γεωργίου. "Εν παράδειγμα:
Εις τό Κωστί Θράκης «τό βράδυ, ξημέρωμα τόν άη Γιώργη, ήπαίρναμε νερό με
ντή βρύση πέ τά ποτήρια καί πηγαίναμε στήν έκκλησία. Τό βάναμε πεκάτ πέ τόν
άη Γιώργη γιά τά ζώγα».

4. Μαγικαί πράξεις άποσκοποΰσαι εις τήν κλοπήν τοΰ γάλακτος ξένων
άγελάδων, γινόμενοι τήν νΰκτα πρός τήν 23ην 'Απριλίου: κοπή τεμαχίου ξύλου
άπό τό κατώφλιον τοΰ γείτονος, τοΰ έχοντος καλυτέρας άγελάδας, κατά μαγικόν
τρόπον (γυμνός, άμίλητος κττ.).

(β) Εθιμα τής 23ης 'Απριλίου-

1. ΙΊρωϊνή μετάβασις γυναικών καί κορασιών είς τήν βρύσιν
πρός ύδρευσιν, στολισμός τών λαγήνων μέ πρασινάδα καί άνθη, καθώς καί τών
θυρών τών οικιών. Σταύρωμα τών θυρών μέ πρασινάδα κτλ. Π.χ. εϊς τόν Ναί-
μονα (Αϊμου) «τ' "Αη Γιωργιοϋ (καί τήν Πρωτομαγιά) παγαίν'νε τά κορίτσια νυχτί-
τοα ατό νερό, κύβνε πρασινάδα καί βάννε ατά μπακίρια καί στις πόρτες τοϋ σπιτιού·
κάν'νε καί σταυρό 'πέ τό πρασινάδ' στήν όξω πόρτα (πρασινίζ'νε τήν πόρτα).
Στ' άχίρ', γελάδια, βόδια άμα νέχ κανείς, παίρν πέ τό δάχλο κουπριγιά καί κάν '
σταυρό στ άχιριοϋ τήν πόρτα κείν' τή μέρα».

2. Πρωϊνή έξοδος τών γυναικών είς τήν εξοχήν: κύλισμα αύτών
έπί τής χλόης, κατασκευή στεφάνων κλ. Ποΰ ή ημέρα αύτή εορτάζεται υπό
τών γυναικών ώς Πρωτοχρονιά; Ποΐα τά σχετικά έθιμα; Δύο παραδείγματα:

Εις τό Κωσταράζι (Καστορίας), άφοϋ πάρουν νερό άπ' τή βρύση (οί γυναίκες
καί τά κορίτσια) πάνε στά χωράφια καί τυλίγουνται στις πρασινάδες : παίρνουν τοϋ
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Μάη τή δροσιά, φέρνουν και Μάη (δηλ. πρασινάδες) καί βάζουν γιά καλό στις
πόρτες, ατά παράθυρα. Είς τήν Μεσημβρίαν «τ'"Λ?; Γιωργιοϋ τό είχαμε Πρωτοχρο-
νιά. Σκώνμαστας τό πρωΐ (οι γυναίκες), προμή νά βγή ό ήλιος και πηαίναμε πια στό
Κουμούλ' (ύψηλόν οχθον έπί τής παραλίας). Πρώτα θά κυλιντρήξ'με τ αυγά τά
κόκκινα. Έκεϊ στό Κουμούλ' ήταν κατήφορος■ ή μιά ποπάν' ή άλλ' ποκάτ οί
γυναίκες κυλιντρούσαμε τ αυγά καί λέγαμ : Νά μπή δ καλόχρονος, νά βγή ό κακό-
χρονος ! "Επειτα θανά τά πάρ'με στά χέρια μας, να τά κόψ'με, νά τά μοιράσ'με.
"Υστερα πιάν'μαστας στό χορό. Θανά πάρμε τις πέρδικες στά χέρια. ΚάχΊε γυναίκα
τή g-όκκινη άή όέμπτ έκανε τή ίέρδικα πέ τό ζυμάρ' — έθετε έ'να άσπρο αύγό
πάν' στό κεφάλ' κ' ένα κόκκινο αύγό στή μέσ" — Βαστούσαμε τις πέρδικες, ή μιά
'πεδώ, ή άλλ πεκεί καί χορεύαμε. Θάν' άρχινήσμε πέ τό τραβοϋδ" τ' άη. Γεωργίου :
Ή μέρα ή σημερινή κτλ. Μετά μέ τό Κουμούλ' θανά πάμε στήν Άγιανάληψη.
Θανά γένη υ χορός πέ τά όργανα μέσ' στήν αυλή τής Άγιανάληψης —μόνο γυναίκες
πάλε —"Οσο νά χτυπήσ ή καμπάνα τής 'Εκκλησίας, τελείωνε <5 χορός. "Υστερα
ή καθαμιά θανά πάη σπίτι άης, να πάη τ άρνί στήν εκκλησία, νά τό διαβάσ' δ παπάς
κ έπειτα νά τό πάη στό σπίτι νά τό σφάξουν, νά τό έτοιμάσ' γιά τό φούρνο».

3. Θυσία αμνών (κουρμπάνι) εις έκπλήρωσιν ευχής (άπό τάμα) ή
προσφορά αύτών είς τήν έκκλησίαν πρός πώλησιν ή πρός θυσίαν.

Γένος καί χρώμα τοΰ θύματος. Εύλόγησις αύτοΰ ύπό τοΰ ιερέως, σφαγή
αύτοΰ καί παρατηρήσεις κατ' αύτήν. Σταύρωμα τού μετώπου καί τών παρειών τών
παιδίων διά τού αίματος τοΰ άρνίου. Διανομή τεμαχίων κρέατος (ώμοΰ ή έψημένου),
τυροΰ κτλ. Π. χ. εις τόν Πόντον «τ' Άεργί' συνήθιζαν νά προσφέρουν εις τήν έκ-
κλησίαν γουρπάνια, συνήθως κριούς, οί όποιοι έπωλοΰντο πρός όφελος τοΰ ναού-
Εις παλαιοτέρους καιρούς τό γουρπάνι (τό θύμα) περιεφέρετο πέριξ τοΰ ναοΰ τρίς,
αίματώνετο τό αύτί του και μέ τό αίμα ήλείφοντο αί τέσσαρες γωνίαι τοΰ ναοΰ καί
κατόπιν έθυσιάζετο καί τό κρέας ψηνόμενον εμοιράζετο εις τό έκκλησίασμα. Σπα-
νίως προσεφέροντο καί μεγάλα ζφα, ώς μοσχάρια, βόες κλ.». Εις τόν Ναίμονα
«τ' "Αηγιωργιον, όποιος έχ' τάμα καί κείνος πόχ άρνιά, σφάζ' κουρμπάν' ένα
άρνί αρσενικό καί τό σφάζ' ποκάτ' πέ τό εικόνισμα, στόν τοίχο, καί κοιτάζνε τά
αίματα νά δγιούμε, θά γίν Άηγιώργ'ς ; "Αμα γέν' Άηγιώργ'ς πέ τ' άλογο, πέ τό
κοντάρ' τ', τό 'χνε σέ καλό, &ά γέν ν τά πρόβατά τ' καλά. Γιά τά πρόβατα τό
κάμνε. Καί κείνο τό άρνί τό μοιράζνε είτε ψημένο είτε καί άψητο. Τό σκροπούνε
στά σπίτια■ βάν'ν έ'να κομμάτ' κουλίκ κ ένα κομμάτ κρέας κ' ένα σκόρδο πράσινο
ποπάν' καί τό στέρννε στά σπίτια τά συγγένια καί στή γειτονιά. Κείνο τό αίμα στόν
άοίχο τοϋχανε σαράντα μέρες».
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4. Προσφορά! άρτων και γάλακτος εΐς τήν έκκλησίαν, εύλόγησις
αυτών καί διανομή είς τό εκκλησίασμα- Π.χ. εΐς τό Κωστί (Θράκης)
«τ' Άγιωργιοΰ οί γεωργοί άανά χάνουν πέντε άρτ , κείνοι πού 'χανζφα ϋανά κάνουν
ξυνό γάλα καί &ανά τά στείλουν στήν έκκλησία νά διαβαστούν, ώφέληοη γιά τά
ζφγα".

δ. Ή πανήγυ ρις τοϋ άγίου Γεωργίου: Λιτανεία, άγώνες δρόμου,
ιπποδρομιών, πάλης κλπ. μετά τήν λειτουργίαν, έπαθλα διά τούς νικητάς, χοροί.

ΓΙ. χ. εις τήν "Λράχοβαν (Παρνασσ.) «τό πανηγύρι κρατάει τρεις ημέρες.
Μετά τή λειτουργία γίνεται το τρέξιμο τών γερόντων. Οί γέροντες πάνε στο στάδιο
καί παραβγαίνουν κι οποίος πάει πρώτος παίρνει ενα άρνί. (Τό στάδιο είναι άπό-
τομος κοίλος κατήφορος, γεμάτος κροκάλες. Τρέχουν άπό κάτω πρός έπάνω ξυπό-
λυτοι· έπάνω είναι τό άρνί ή τό κριάρι, βραβείον τοϋ νικητοϋ, διδόμενον υπό τών
κτηνοτρόφων γιά τό καλό τών ποιμνίων. Άνακοίν. Α. Κεραμοπούλλου). Τή δεύ-
τερη μέρα γίνεται τό πήδημα καί τήν τρίτη μέρα ή πάλη καί ή σφαιροβολία· σηκώ-
νουν καί βάρος τότε. Μετά τούς άγώνες γίνεται χορός καί κατόπιν βγάζουν τήν εικόνα,
άφού πέση τό κανόνι. "Ερχονται ενα γύρο στό χωριό καί έπειτα μπαίνουν πάλι μέσα,
άφού πέση πάλι τό κανόνι». Εΐς τήν Άρκαδίαν, Μεσσηνίαν, Λήμνον *παραπιλαλάν
τ άλογα. Μετά τή λειτουργία βάνουν α ενα μακρινό μέρος, μιά κουλλονρα καί παρα-
τρέχουν με τ άλογα οί νέοι, ποιος ϋ·ά τήν πρωτοπάρη. Αυτός θά τήν κόψη κομμά-
τια καί ïïà δώση σε δλονς, δσοι παρατρέξανε μαζί του». Στοΰ Μπάστα Μεσσηνίας
οί Επίτροποι τής έκκλησίας ορίζουν βρββεΐα : σέλλες, χάμουρα, ντουφέκια. Εΐς
τήν ΑΙνον καί Μεσημβρίαν νικητής εΐς τήν πάλην άνεγνωρίζετο ό νικήσας τρεις
κατά σειράν άντιπάλους. Ποία ή συνήθεια άλλού;

6. Ζύγισμα άνθρώπων καί κούνιες. Μέ ποίας προλήψεις συνδέονται
τά έθιμα αυτά; ΙΊ.χ. εΐς τήν Μεσημβρίαν «τ'"Λη Γιωργιού ζυγιάζονται, κάννε καί
κούνιες ατά δέντρα καί κουνιούνται· τό 'χνε σε καλό». Είς τήν Ζαγοράν συνηθί-
ζουν δλοι νά κουνιώνται, τουλάχιστον τρεις φοράς έκαστος λέγων συγχρόνως: «'Εγώ
ατό χωριό καί τά φίδια στό βουνό».

7. Ποιμενικά έθιμα. Πρόσκλησις συγγενών καί φίλων εΐς τήν στάνην
καί έστίασις αυτών. Διανομή τεμαχίων κρέατος καί τυρού εΐς γείτονας καί συγγε-
νείς (Άηγιωργίτης = άμνός σιτευτός, προωρισμένος διά τήν έορτήν τοϋ άγ. Γεωρ-
γίου). Π. χ. είς τά χωρία τής Πυλίας «κάθε στανολόγος έσφαζε τ *'Αη Γιωργιού ενα
άρνί ή κατσίκι (τόν άηγιωργίτοη), έπηζε γιαούρτι, τυρί, έκανε γαλόπιττες καί κα&όν-
τασε ούλοι μαζί οι στανολόοι μέ τούς κουμπάρους τους καί γλεντάγανε. Τό μεσημέρι
t?ù έρχότανε καί ό παπάς, âà πέρναγε άπ' ουλές τις στάνες νά χαιρετήση. Τον παπά
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τον είχανε φυλαμένη πάντα τήν πλάτη τον άρνιοϋ. Άπό τον άηγιωργίταη δεν έπρεπε
νά μείνη τήν άλλη μέρα. "Οσα κομμάτια δέν τρώγανε, τα μεράζανε στους κουμπά-
ρους νά τά πάρουνε μαζί τονς». Παρακλήσεις ({θυμιάματα, λειτουργίαι) καί τάματα
εις τόν "Αη Γιώργην διά τήν άνεΰρεσιν απολεσθέντων προβάτων, βοών κλ.

8. Μαγικαι και δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός άποτροπήν κακών
άπό τής μάνδρας. "Εν παράδειγμα: «Ό τζομπάνος το βράδ' τ' Άη Γιωργιοϋ,
άμα χωρίσ τά πρόβατα, ϋά τά βάλ' στ άγίλ ' (=μάδραν), êà πάρ' νστερα μιά χον-
φτιά κεχρί, ·&ά τό ρίξ' δλόγνρα στό μαντρί καί νοματίζ' ·' όποιος είναι νά πάρ* τό
μαξούλ' ( = εισόδημα) νά μετρήα' πρώτα τό κεχρί κ' υστέρα νά πάρη τό μαξούλ',
Βάνουνε υστέρα στήν πόρτα τά μιτάρια καί τό ξνλόχτενο καί περνούνε τά πρόβατα
'ποκάτω καί άραδίζουνε 'πομέσα, γιά νά μή μπορή νά τά πειράξη κανένας, καί
νοματίζ'νε : «όποτε μπορέσ' νά μετρήσ' αυτά, τότε νά τά πάρ'. Ό παππούς μ' ήταν
τζομπάνος κ' ή μητέρα μας τά 'καμνεν αυτά».

9. Προλήψεις σχετικά! μέ τήν έορτήν. Π.χ. ε'ις τήν Κίον «τήν ήμέ-
ραν τοΰ άγ. Γεωργίου συλλέγουν τά χαμόμηλα (τ' "Αη Γιωργιον τά πονλονδια),
διότι νομίζουν ότι μόνον, αν τά συνάξουν τήν ήμέραν αυτήν, τότε τά χαμόμηλα
ενεργοΰν».

10. "Εναρξις θερινοΰ εξαμήνου κα! γενικώς τοΰ έτους διά τήν σΰναψιν
συμβάσεων έργασίας {πρόαληψιν υπηρετών (ψυχογιών), πιατικών, άγροφυλά-
κων, ιερέων κλπ.). Π.χ. ε'ις τά χωρία τής Πυλίας «Ονλα τά πράματα τά ανφωνά-
γανε άλλοτες μέ τ "Αη Γιωργιον. Χρήματα &ν παίρνανε δανεικά, άά τά δίνανε
πίσω τΆη Γιωργιον, αν παίρνανε ψνχογιό, ϋά τόνε πλερώνανε τ' "Αη Γιωργιον,
κι άν τονς εκανε, τόν κρατήγανε, δν δέν τούς έκανε, παίρνανε άλλον. Γι' αυτό λέμε :
«Τ' Άη Γιωργιον πρώτη γιορτή τοϋ χρόνου». Πρβλ. Έμβατικιάστηκε δ παπάς
t' Άη Γιωργιοΰ».

2. Τοϋ άγιου Μάρκου (25 'Απριλίου).

Εορτή γεωργική: δέ ζεύουν άλέτρι, δέ βαρούν τσαπισιά σέ χωράφι
(Α'ιτωλ.) 'Αποδιοπόμπησις δφεων κλ. μέ κτυπήματα χαλκωμάτων και Ιξορκι-
σμοΰς· π. χ. «Μάρκο, Μάρκο, μάρκωσέ τα I κι "Αη Γιώργη, τύφλωσέ τα ή Μέσα
γειά, μέσα χαρά | όξω φίδια καί γκουστέρες».

3. Μάιος.

1. Όνόματα: Καλομηνάς (Κοτΰωρα) κλ.

2. Προλήψεις κα! δεισιδαιμονίαι γενικά! τοΰ Μαΐου. Παροιμίαι, εΰχαί
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κατάραι. Π. χ. «ή ώρα τον Μάη νά ο ενρη /», γιατί, λέγουν, αυτός ό μήνας έχει
πολλές κακές ώρες (Καστελλόριζον). "Ερθεν κι ό Καλομηνάς | γάλαν φά' όνταν πει-
νάς (Κοτύωρα). Πρβλ. τήν δοξασίαν, ότι «το γάλα τόν Καλομηνάν καθαρίζ' τό
γ αίμα». Δι' αυτό και συνηθίζουν τόν Μάϊον νά παίρνουν αίμα μί τις βδέλλες- τό
θεωρούν καλό για τήν υγεία. Τόν Μάϊον δεν κόβγονν ρούχα ούτε παντρεύονται,
διότι «τους παίρνει ό Μάης». Πρβλ. «ό γάμος ό μαγιάτικος πολλά κακαποδίδει»
(Κρήτη). Και νά ταξιδέψη κάνεις τόν Μάϊον δέν είναι καλό. Άν μπή ό Μάης τό
Σάββατο, είναι κακό" τό λέει καί ή παροιμία: «Σάββατο έμπαίν* ό Μάης; Σάβ-
βανα πολλά στόν Άη (=Άδη, Κάρπαθος). Τόν Μάϊον «δε φυτεύουν λουλούδια
ούτε μεταφυτεύουν τίποτε· είναι κακό· θά πεθάνη όποιος τά φυτεύει καί θά τον τά
βάλουν στήν κάσσα του» (Κάρπαθος), ι Καί σκούπα καί ρούχα δεν άγοράζουν».
(Κρήνη Μ. Ασίας).

4. Πρωτομαγιά.

(α) "Εθιμα τής παραμονής (30^ Απριλίου).

1. "Εξοδος ε'ις τούς άγρούς ή τούς κήπους, κατασκευή στεφάνου
ή άνθοδέσμης (Μάης). Ποΐα άνθη και φυτά έκλέγουν πρός τούτο ; (ή κοινή των
ονομασία, ή άποδιδομένη είς αυτά ίδιότης καί σημασία). Τί τραγουδούν, όταν τά
μαζεύουν; Πότε άναρτάται ό Μάης εϊς τήν θύραν ή τόν έξώστην τής οικίας; τήν
νύκτα (άφώτηγα) ή τήν επομένην ήμέραν, όταν επιστρέφουν έκτης εξοχής; Ποΐαι
αί σχετικαί δοξασίαι; "Εως πότε μένει έκεΐ κρεμάμενος ό Μάης;

Π.χ. εΐς Ρεΐσδερε Σμύρνης «τήν παραμονή τής Πρωτομαγιάς πηγαίναμε
στήν εξοχή κ' ήκόβγαμε άπό όλα τά πράματα πού 'χουν καρπό: σιτάρι, κριθάρι,
συκιά με σϋκα, σκόρδο, κρομμύδι, άμυγδαλιά με τ άμύγδαλα, ροδιά με τό ρόδι καί
τά κρεμούσαμε στήν πόρτα άποπάνω. Αυτός είν' ό Μάης καί τόν έχομε κρεμα-
σμένο ώς τ "Αη Γιαννιού τοϋ Θεριστή. Τότε τόν βγάζομε καί τον ρίχτομε στή φον-
νάρα». Είς τάς Κυδωνιάς σέ κάθε στεφάνι έβαζαν κ' ένα σκόρδο γιά τή βασκανία,
κ' ενα αγκάθι γιά τόν έχθρό κ ένα στάχυ, γιά νά φέρη ευφορία. Είς Άγιάσον
«κάνανε στεφάνια άπ όλα τά λουλούδια καί βάζανε μέσα δαιμοναριά, ένα άγριο
χόρτο μέ πλατιά φύλλα καί λουλούδια κίτρινα, γιά νά δαιμονίζωνται γοϊ γαύροι.
Εις τά χωρία τής Πυλίας «κρεμάνε άφώτηγα άπό τά παράθυρα στάχυα, παπα-
ρούνες, μποτοίκια, σκόρδα γιά τό μάτι». Είς τήν Σέριφον «άποβραδίς κρεμούν
στήν πόρτα στεφάνι άπό λουλούδια και τσουκνίδα, σκόρδο δλάκαιρο, κορφές κρι-
θάρι», είς τήν Σύμην «δέσμην έκ κλώνου έλαίας, άκάνθης τινός, φύλλου μαύρης
συκής καί κλώνου άμά».
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2. Κτυπήματα γυναικών μέ κλάδους ή χόρτα. Π.χ. είς τήν Λέσβον
τήν παραμονήν τής Πρωτομαγιάς αί γυναίκες κτυποϋν ή μία τήν άλλη ν μέ τσου-
κνίδα εΐς τήν ράχιν, διά νά μακρύνουν τά μαλλιά τους.

3. Τρόποι καί μέσα αποτροπής κακοϋ από τήν οίκίαν, από τά παι-
διά καί πρός έπίτευξιν ευτυχίας.

Π. χ. εΐς τήν Άνατ. Κρήτην «κάνουνε με κατράμι ενα σταυρό στό πορτομά-
γουλο τής πόρτας, γιά νά μήν πιάνη τό σπίτι μάτι». Εις Άγιάσον (Λέσβου) «άποβρα-
δις κάναν σταυρούς πά στή όόρτα 'πε τό μέλ' γιά νά περνούν γοΐ γαύροι καί νά
κολλούν». Εις τόν Πόντον (Αμισός) «κρεμοϋν σταυρούς άπό άνθη εΐς τάς καπνοδό-
χους, τά άνώφλια τών θυρών, τά ενδύματα τών παιδιών, εΐς τά όποια ράπτουν
εντός παννίου καί τεμάχιον άρτου τής Μεγ. Πέμπτης». Εΐς Ρεΐσδερε *τήν παρα-
μονή τής Πρωτομαγιάς ράβαμε στό φουστανάκι τον παιδιού ένα σκόρδο κ ένα
γαρύφαλλο καί τοϋ τά βγάζαμε τό πρωί, γιά νά μήν τά πιάση ο Μάης τά παιδιά,
νά' ναι σάν τό σκόρδο καί σάν τό γαρύφαλλο».

4. Άποδιοπόμπησις ό'φεων, ποντικών, ψύλλων καί άλλων ζωυ-
φίων. Π.χ. εΐς τήν Ήπειρον τήν έσπέραν τής παραμονής τής 1ης Μαΐου τά παι-
διά περιερχόμενα τούς κήπους κρούουν χαλκά σκεύη τοϋ μαγειρείου λέγοντα: "Οξω
ψύλλος καί ποντίκι, | μεα άρνί μέ τό κατσίκι.

(β) "Εθιμα τής 1ης Μαΐου.

1. Τί τρώγουν μόλις έξυπνήσουν; (Μιά μπουκιά ψωμί, ένα κουκκί
φρέσκο ή σκόρδο, αντίδωρο τής Μεγ. Πέμπτης, λαμπροκουλλούρα ή μαγιοκουλ-
λούρα, φυλαγμένη άπό τό Μ. Σάββαΐτον κττ).

Τί φοβούνται μήν πάθουν, άν τούς κομπώση (ή τούς τσακίση)
ό γάιδαρος, ό κοϋκκος κλ.; Π.χ. κατά τούς Άγιασΐτες (Λέσβου), «μόλις
ξυπνήσης, πρέπει κάτι νά βάλης στό στόμα σ : ένα σύκο νά φξς κ' ένα βλαστό °πό
κλήμα κι αντίδωρο τής Μεγ. ΓΙέφτης, γιά νά μή σε κομπώσχ] γάιδαρος. "Αμα γκάρ'ζε
γάιδαρος καί τόν άκουγες κ' ήσουνα νηστικός, δέν περνούσε λόγος σου. Λέγαμε:
κόμπωσέ σε γάιδαρος καί δέν περνά ό λόγος σου». Εις τήν Σινώπην «τήν παρα-
μονή τής Πρωτομαγιάς εύρισκαν επτά ειδών άνθη, τριαντάφυλλα, βιολέττες, άνθη
ροδακινιάς, μπουρνελιάς, επτά τέτοια τής εποχής- τά έβαζαν όλα σ' ένα βαθουλό δοχείο,
πιάτο ή λεκάνη, έβαζαν καί καρύδια μέσα καί νερό καί τ' άφηναν όλη τή νύχτα. Τό
πρωΐ, νύχτα άκόμη, ξυπνούσαν όλα τά άτομα τής οικογενείας καί έπιναν άπό λίγο
καί έτρωγαν καί τό κάλαντα (=λαμπροκούλλουρο). Κατόπιν πήγαιναν στό Μάη».

2. Μετάβασις πρωϊνή εις τήν βρύσιν, στολισμός αυτής μέ άνθη
καί τάγισμα μέ βούτυρον, ύδρευσις καί άνανέωσις τοΰ νερού τής
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οικίας μέ καινούργιο (άμίλητο;) νερό, χρήσις αυτοί} κτλ. Π.χ. «τήν
Πρωτομαγιά αδειάζουν άπό το βράδυ τ άγγειά■ δεν άφήνουν στάλα νερό μέσα. Τό
πρωΐ, νύχτα, παίρνουν τά κορίτσια τις στάμνες καί πάνε στή βρύση, τήν άλείφουν
με βούτυρο, τή στολίζουν με λουλούδια, παίρνουν νερό καί τό φέρνουν στό σπίτι.
Με τό νερό αυτό βρέχουν τις καρδάρες, τα μποτινέλια (κάδους), όπου κοπανούν τό
γάλα, καί τά πράματα στό μαντρί. Βάζουν μικρά παιδιά καί τό κάνουν αυτό, πού
είναι καθαρά» (Άγραφα).

3. Προσκόμισις πέτρας μαλλιαρής άπό τήν θάλασσαν, ραντισμός
τής οικίας μέ θαλασσινό νερό. Ποιος ό σκοπός τών πράξεων τούτων;

Π. χ. είς τήν Κορώνην «τήν Πρωτομαγιά πολλά πρωΐ, άβγαλτος δ ήλιος, θά
κατεβούνε στό γιαλό, νά γιομίσουν ενα μπουγιέλο θάλασσα καί νά βρούνε μιά πέτρα
μαλλιαρή καί νά τά φέρουν καί τά δυό στό σπίτι. Τήν πέτρα τή β άνουν ε κάτω άπ τό
κρεββάτι, γιά νά διώχνη τούς ψύλλους, καθώς λένε. Με τή θάλασσα ρεντάνε ούλο
τό σπίτι, καϋώς κάνουν με τόν αγιασμό στήν ΙΙρωτάγιαση. Βουτάνε μέσα ένα κλα-
ράκι λιόφ'το καί ρεντάνε ένα γύρο. Ρεντάνε τα κεφάλια τών παιδιώνε τους, ούλες τις
άγκωνές, γιά τούς ψύλλους».

4. "Εξοδος πρωινή εΐς τήν εξοχήν καί τά κατ* αυτήν : συλλογή
άνθέων διά τήν κατασκευήν στεφάνου (ώς καί κατά τήν παραμονήν), άναζήτησις
φυτών τίνων ή άνθέων μέ θαυμαστός ιδιότητας. (Π. χ. κατά τούς Καλυμνίους ό
άνοιχτομάτης ή γουρλομάτης, φυτόν μέ άκανθώδη φύλλα, «κάνει εκείνους πού τό
κρατούν άπάνω τους έξυπνους, γερούς καί τυχερούς». Τραγούδια τής Πρωτο-
μαγιάς δημώδη.

Ό Μάης ή τό μαγιόξυλο: φαλλός έκ ξύλου ή πηλού, στολισμένος μέ
άνθη καί χλόην. Χοροί καί κύλισμα γυναικών και κορασιών έπί τής χλόης, νίψις
αύτών μέ τήν δρόσον τής πρωίας, περίζωσις τής οσφύος μέ λυγαριάν ή μολόχαν,
έναγκαλισμός χονδρών δένδρων, κατάποσις μικρού πρασίνου καρύου. Διά ποίον
λόγον γίνονται ταύτα; Π.χ. εις τήν Μεσημβρίαν «οί γυναίκες άή δρωτο μαγιά
γέντασ παρέες-παρέες καί πήαιναν στού κυρ Άνεγνώστ' τ' άμπέλ' 'ποπίσ , στόν
πέτρινο dô μύλο. Θανά πάρ' καθαμιά τά φαγιά της, τά ψωμιά, τά ρυζόγαλα, νά
πάνε δξω στό Μάιο, νά κα&ήσνε νά φάνε, νά πιούνε, νά πιάσ'νε τό Μάιο. Στό
δρόμο τραβουδούσανε «Καλώς τονε τό Μάη...» καί μαζεύανε διάφορω είδώ χόρτα,
δσο νά βγιούνε πέρα ατό ίαιάδι, νά καάήσ'νε νά φάνε. Μόνε γυναίκες. Παιδιά
μεγάλα δέ δαίρνανε μαζί dovç. "Επειτα ακώντασ καί χορεύανε, τραβουδούσανε
κ' ένα· Καλόγερε τ' άδράχτια σου καί άλλα τραβούδια, πού έλεγανε καί τις άποκριές.
Σέρνουντασ" οί γυναίκες πάν' στό πρααινάδ' κ' έλεγανε: Φάε, μ., χορτάρ' καί τά
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κορίτσια: καί τοϋ χρόν' βηλάρα. Είχανε καί μιά βηλάρα (φαλλόν) κανωμένη με κερα-
μιδόχωμα ή ξύλο, άή στολίζανε μέ πρασινάδες καί με λουλούδια καί άή σερβίριζε
ή μιά στήν άλλη να' άήν είχανε άμορφα φκιαγμέν ', το σχήμα καθαρό καθαρό· τήν
βάφανε κόκκινη καί άήν λέγανε Μάιο». ΓΙοϋ άλλοι" συνηθίζεται (ή έσυνηθίζετό ποτε)
τό έθιμο ν τοϋτο ; Ε'ις τήν Πέργαμον «τα κορίτσια πηγαίνοντας στήν έξοχη ίμά-
ζεναν δροσιά πάνω άπ' τά στάχυα καί τήν έβαζαν στό στόμα τους, γιά νά 'ναι δρο-
σερές δλον τό χρόνο». Μερικοί είς τήν Λήμνον «τόν Μά, τήν Πρωτομαγιά, κυλιέν-
ται μέσ' στά κ'ΰάρια, μέσ' στά χορτάρια, γιά νά 'ναι δροσινοί».

Είς τήν Κοζάνη ν «κόπτουν λυγαριάν καί τήν τυλίσσουν περί τήν δσφύν,
διά νά γίνουν ευλύγιστοι, άγκαλιάζουν χονδρά δένδρα, διά νά παχύνουν καί ζήσουν,
ώς έκεΐνα, πολλά έτη». Είς τήν Περιστεράν Θράκης «αί γυναίκες τήν ΙΙρωτομα-
γιάν γονατίζουσαι δαγκάνουν τρις μέ χείρας οπίσω άπό χόρτον λεγόμενον χόρτον
τής ζάλης και λέγουν : Ή γνώμη στό κεφάλι κ' ή ζάλη ο τ ι) γή». Εις τόν Μεγαν Πλά-
τανον Λοκρίδος «τήν ήμέραν αύτήν οί πάσχοντες έκ τοΰ ομφαλού καταπίνουν
μικρά πράσινα καρύδια, διά νά προφυλαχθούν άπό τό ξέστριμμα τοΰ ομφαλού».

5. Άγερμοί παιδίων καί ανδρών περιαγόντων τόν Μάιον. Τί
κρατούν εΐς τάς χείρας (μαγιόξυλο ;) καί τί τραγουδούν περιφερόμενοι άπό οικίας
είς οίκίαν ; Ποΰ άντί κυπαρίσσου ή κλάδου δένδρου περιάγουν άν{>ρωπον (άνδρα
ή παιδίον) στολισμένον μέ άνθη καί στεφάνους; (τό Μαγιόπουλο, ή ΙΙιπεριά κττ.)
Κροΰσις κωδώνων καί άλλαι πράξεις γινόμεναι κατά τήν περιφοράν. Ποία ή σημα-
σία τοΰ εθίμου; Γίνονται καί μεταμφιέσεις καί μιμική τις παράστασις; Λεπτομερής
περιγραφή. Δώρα διδόμενα εις τόν Μάη.

Π.χ. Εις τήν Πάργαν «άπό τό πρωΐ τής Πρωτομαγιάς τά παιδιά γύριζαν
τά σπίτια καί τραγουδούσαν τό τραγούδι τοΰ Μαΐου, στεφανωμένα μέ λουλούδια
καί κρατώντας στά χέρια τους μεγάλους κλώνους πορτοκαλιάς ή νεραντζιάς, γεμά-
τους άνθη. Έτραγουδούσαν : « 'Εμπήκε ό Μάης, έμπήκε ό Μάης, έμπήκε ό Μάης
ό μήνας, \ ό Μάης μέ τά τριαντάφυλλα κι ό 'Απρίλης μέ τά ρόδα. I Μάη μου, Μάη
δροσερέ κι 'Απρίλη λουλουδάτε I 'Απρίλη, ροδοφόρετε κτλ.

Εις τήν Κέρκυραν περιάγουν κορμόν τρυφερού κυπαρισσιού, ίσιου καί
φουντωτοΰ· τό έχουν σκεπασμένο μέ κίτρινες μαργαρίτες καί άλλα άνθη, τοΰ κρε-
μούνε κ' έ'να στεφάνι· άπό τά χλωρά κλαδιά του δένουνε μεταξωτά μαντήλια, ζου-
νάρια καί κορδέλλες- άπό τό στεφάνι τέλος κρεμάνε φρούτα (μούσμουλα κλπ.) καί
χορταρικά προφαντά. "Ετσι «μέ τό μαγιόξυλο αυτό, οί νέοι εργάτες ντυμένοι γιορ-
τινά μέ κάτασπρα παντελόνια καί πουκάμισα, μέ κόκκινα ζουνάρια καί κόκκινα
μαντήλια στό λαιμό γύριζαν τήν πόλη, τραγουδώντας τό Μάη, μέ τή συνοδεία
ένός ντεφιοΰ κ' ενός ατσαλένιου τριγώνου».
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Στον "Αγιο Λαυρέντιο τοϋ Βόλου «χορός άπό προσωπιδοφόρους συνο-
δεύουν τό Μαγιόπουλο, παιδί στολισμένο μέ λουλούδια καί τραγουδάνε τά μαγιά-
πριλα τραγούδια τους στούς δρόμους τοϋ χωριού, ένφ χορεύει τό Μαγιόπουλο».
Στήν Ναύπακτο γέροι φουστανελλάδες βαστώντας στό έ'να χέρι κουδούνια στολι-
σμένα μέ άνθισμένη ιτιά συντροφεύουνε κι αυτοί τό Μαγιόπουλο στά μαγαζιά,
όχι όμως προσωπιδοφορεμένοι. Στή μέση τό παιδί, φορώντας στεφάνια άπό μαρ-
γαρίτες κίτρινες στό κεφάλι, στό λαιμό, στά χέρια, σ' δλο τό κορμί, χορεύει, ένφ οι
ήμίχοροι τών γέρων βροντάνε ρυθμικά, μέ τή σειρά τους, τά χοντρά κουδούνια καί
λένε τά τραγούδια. Εις τήν Πορταριά (πρό 80 περίπου έτών) «τήν Πρωτομαγιά
βγαΐναν πέντε πρόσωπα: τό κορίτσι, ό γιανίτσαρος, δλο άρματα κι άσήμι, ό για-
τρός μέ ψηλό φράγκικο καπέλλο, κα! δύο άλλα πρόσωπα. Πήγαιναν έν πομπή άνά
τό χωρίον κα! στήν πλατεία άρχιζεν ή παράστασις. Ό γιανίτσαρος δοκίμαζε νά
κλέψη τό κορίτσι· τό κορίτσι άπ1 τήν τρομάρα του πέφτει λιγωμένο. 'Ακολουθούν
μοιρολόγια κα! κοπετοί. Ό γιατρός άνασταίνει τήν κοπέλλα. 'Ακολουθούν χοροί,
τραγούδια κα! χαρές». Είς τήν Άγόριανη «χόρευεν δ Μάης κι δ κόσμος τόν φίλενε
μπαμπάκι κί αυγά, ατάρ και λεφτά· κι οι τσοπάνηδες ένα ποκάρ' μαλλί». Εις
τήν Τστιαίαν τήν 1ην Μαΐου «μικρά ομάς έκ 5-6 άνδρών περιέρχεται τάς
οικίας εις κάθε χωρίον καί τραγουδεί τήν Πιπεριά. Όλόκληρον τό σώμα ενός τών
χωρικών περιβάλλουν άπό κεφαλής μέχρι ποδών δι' άνθέων καί κλάδων δένδρων,
έλαίας, καρύας κ.ά. άναρτώσι δέ άπ' αύτών μέγαν κώδωνα. Ό ούτως ένδεδυμένος
χωρικός καλείται Πιπεριά. ΓΙρό εκάστης οικίας χορεύουν έχοντες έν τω μέσω τήν
Πιπεριάν κα! άδοντες : Πιπεριά, γλυκεία ροϊδιά \ γρήγορα στόν Άη Αιά | κι Άη
.Ιιάς στόν ουρανό, \ γιά νά βρέξη Θιός νερό | γιά τά στάρια, γιά τά κ &άρια, \ γιά
τ φτωχού τά παρασπόρια. | Γούρνες γούρνες τό κρασί, | αυλάκια αυλάκια τό νερό. \
ΓΙιπερός μέ τύ τσαπί \ νά οτομώση τό νερό». Ένφ άδονται οί δύο τελευταίοι στί-
χοι, είς έκ τών χορευτών λεγόμενος Πιπερός, σκάπτει ολίγον είς τό έδαφος μέ
μικρόν σκαλιστήριον. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ χορού ραίνουν έξ εκάστης οικίας
τήν Πιπεριάν μέ νερό καί προσφέρουν εΐς τούς χορευτάς χρήματα ή καρπούς, σΐτον,
κριθήν, άραβόσιτον κτλ.

Εις τό Κεφαλόβρυσον «πολλοί γίνονταν Μάηδες, δηλ. γέμιζαν πρόσωπο, κεφάλι
καί κορμί μέ μαϊάτικα λουλούδια. Κρατώντας κ' ένα κουδούνι στό χέρι κα! τρα-
γουδώντας τύ Μάη, γύριζαν μαγαζιά κα! σπίτια καί χόρευαν τό Μάη. Κα! τώρα
άκόμα τήν παραμονή τής Πρωτομαγιάς κα! τή νύχτα γλεντάνε παιδιά κα! γερον-
τότεροι· κρατούν βάντες (κλάδους) άπό καρυά, χτυπούν κουδούνια τραγουδώντας τό
Μάη. Εις τό Ζαγόρι τό έθιμον τελείται ύ'χι μόνον τήν Πρωτομαγιά, άλλά καθ'όλην
τήν άνοιξιν. Τά κορίτσια εκεί πού βγαίνουνε καί βοσκούνε τ' άρνάκια στά γρασί-
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δια, παίζουν τό Ζαφείρη. «"Ενα παιδί κάνει τόν πεθαμένο· ξαπλώνεται άπάνω στό
χλωρό χορτάρι και τά κορίτσια τόν στολίζουνε μέ ανθί] καί μέ πράσινα κλαδιά.
"Υστερα κάθονται τριγύρω καί άρχίζουνε τό θρήνο καί τόν όδυρμό (τον κομμό,
όπως λένε): «Γιά ίδέτε νιό που ξάπλωσα, γιά ίδέτε κυπαρίσσι!

Δέ σειέται, δέ λυγίζεται, δέ οέρν ' τή λεβεντιά του.
Ποιός σου "κόψε τις ρίζες σου και στέγνωσε ή κορφή σου ;
Τί μου 'καμες, λεβέντη μου, τί μου \αμες, ψυχή μου ;
Τώρα που ήρϋ' ή άνοιξη κ' ήρθε τό καλοκαίρι,
παίρνουν κι ανθίζουν τά κλαδιά κ ' οί κάμποι λουλουδίζουν,
ήρχ^αν πουλιά τής άνοιξης, ήρϋαν τά χελιδόνια...
κ εσύ, καλέ λεβέντη μου, μέσα στή γή τή μαύρΐ] !.. .
"Επειτα φωνάζουν : «Σήκον, Ζαφείρη, σήκου ! καί ό Ζαφείρης ξεπετιέται καί
τρέχουν δλοι τραγουδώντας στά χωράφια».

Ποϋ άλλοΰ γίνεται όμοία μιμική παράστασις ή παιδιά ; Πρβ. τόν Κάνναβον
έν Πόντφ, τόν Κραντωνέλλ.ο έν Μυκόνψ. Λεπτομερής περιγραφή τοΰ έθίμου μετά
φωτογραφιών τών διαφόρων σκηνών ένδιαφέρει μεγάλως τήν έρευναν.

6. Ό κλήδονας, τρόπος μαντικής τής 1ης Μαΐου. Περιγραφή αΰτοΰ. Π.χ.
εΐς χωρία τινά τής Θεσσαλίας «τά κορίτσια, τά κάτω τών 15 ετών, τήν 1ην Μαΐου
χωρίζονται εΐς μικράς ομάδας, εΐς τάς οποίας τό μικρότερον υποδύεται τήν νΰμφην.
Τά δυο άπό τ' άλλα κορίτσια είναι αί συνοδοί της καί τήν κρατοϋν άπό τά χέρια.
Τά υπόλοιπα κρατοϋν μίαν στάμναν, τήν οποίαν έχουν γεμίσει μέ άμίλητο νερό
καί μέ διάφορα άντικείμενα (δακτυλίδια, καρφίτσες ή βραχιόλια), άνήκοντα εΐς
άγαμα κορίτσια καί άγόρια. Τά δΰο τελευταία κορίτσια προπορεύονται καί σέ κάθε
πηγάδι ποΰ θά συναντήσουν στέκονται καί άδειάζουν λίγο άπό τύ νερό τής στάμνας
εΐς αύτό. Τήν έπομένην τής Πρωτομαγιάς άνοίγουν τόν κλήδονα καί εξάγουν τά
εντός τής στάμνας άντικείμενα. 'Αναλόγως δέ τών στιγμάτων, τά οποία φέρουν έκ
τής έπιδράσεως τοΰ ύδατος, έξάγεται ότι ό κάτοχος του θά παντρευθή γρήγορα,
ποιά θά πάρη, έάν θ' άποθάνη κτλ.» Διά τό «τραγούδι τοΰ Μά» έν Κύπρφ βλ.
Σακελλαρίου, τά Κυπριακά Α 709.

7. Ποιμενικαί συνήθειαι τής Πρωτομαγιάς.

(α) Κτυπήματα τών ζφων μέ χλωρούς κλάδους άγριοτριανταφυλ-
λιάς κλ. διά νά γεννοΰν εύκολα. Π. χ. εις τόν Πόντον τήν 1ην Μαΐου ώδήγουν τά
ζφα έκ τής μάνδρας εις τήν βοσκήν μέ τρία χλωρά κλαδιά λεφτοκαρυάς, άγριας
ροδής καί κιαρμασαούδας (άγριου θάμνου), διά νά μήν άρρωστήσουν τά ζφα καί
διά νά γεννοΰν έλεύθερα. Κτυπώντες δέ μέ τάς ράβδους αύτάς τά ζφα έλεγαν:
«Χίλια κεφάλια! χίλια κεφάλια!*.
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(β) 'Ανάρτησις τεμαχίου άγριοτριανταφυλλιάς έκ τοΰ τραχήλου
ζώων καί πτηνών (κερατίτσα έν Πόντφ).

(γ) Πήξις τυροΰ τήν Πρωτομαγιά μέ νερό τής βροχής.

8. Σημασία τής ΓΙρωτο μαγιάς διά τήν μαγείαν. Πίστις, ότι τά μάγια
πιάνουν πολύ τήν ήμέραν αύτήν (τεκνιάζονν, Δαμασκηνιά Κοζάνης), ότι αί συλ-
λεγόμενοι κατ" αύτήν βοτάναι έ'χουν μαγικήν δύναμιν κτλ.

"Εξοδος νυκτερινή τών μαγισσών γυμνών εΐς τούς άγρούς, διά νά κλέψουν
τήν έσοδείαν τών άλλων, παρασκευή ισχυρών φυλακτών, άλλαι σχετικαί συνήθειαι.
Π. χ. εις Ύσακήλι (Θράκη) toi μάγισσες π ξέρ'νε άπ τά όξω, βγαίν 'νε τσίτσιδες
με τί] σκοτίδα, αύγίτσα, καλ'κεϋνε τ ύάνα, παγαίν'νε ατά ^ιουρέδικα (—εύφορα) τά
χωράφια, διαβάζνε τά μαγικά τς, κόφνε άπό 'να στάχ ' άπό τς τέσσερς άκρες τ χωρα-
φιού, τό παγαίν'νε στά δικά τς και τά ρήχν'νε κει και παίρν'ν ε τό ίερεκέτ» (Θρακ.
Θ 327). Εις Δαμασκηνιάν Κοζάνης «τήν Πρωτομαγιά δέν βγαίνουν έξω, γιατί
φοβούνται τά μάγια καί, άν βρουν κάτι στό δρόμο, δέν τό παίρνουν, γιατί είναι
μάγια». Εις Μεγ. Πλάτανον Λοκρίδος τήν Πρωτομαγιά «μερικοί τρέχουν καί πιά-
νουν μίαν έχιδναν, τήν θέτουν έντός φιάλης μέ νερό καί κόπτουν μέ ένα φλουρί
τήν κεφαλήν της· κατόπιν πηγαίνουν τήν κεφαλήν αύτήν είς τήν έκκλησίαν, διά νά
λειτουργηθή 40 ήμέρας καί έπειτα τήν φέρουν έπάνω των, διά νά μή θαμβώνωνται
άπό τόν μαγνητισμόν».

9. Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες συνήί^ειαι τής Πρωτομα-
γιάς- Π.χ. «Τό νερό τής βροχής τής Πρωτομαγιάς τό είχαν σέ πολλή έκτίμηση.
Στέκανε μέ ξέπλεκα μαλλιά στή βροχή, γιά νά βραχούν κ" έτσι νά φουντώσουν
καί νά μεγαλώσουν· Τό χρησιμοποιούσαν καί σάν μαγιά, γιά νά πήξουν τό τυρί»
(Κοτύωρα). Επίσης τά μικρά κορίτσια άλειφαν τά νύχια τους μέ διάφορα χόρτα
κοπανισμένα ή μέ κινά ή μέ κοπριά άγελάδας, τέντωναν τά χέρια στόν ήλιο καί
τραγουδούσαν : «Ήλε, ήλε, κόντη h \ οίναξον τά χέρα μ' I κοκκίντσον τά ν ν χα μ ».

Είς τήν Τεράπετραν τήν Πρωτομαγιά μονζώνουνε (μουντζουρώνουνε) τά
παιδιά μέ κατράμι πάνω άπό τά φρύδια, γιά νά μήν τά πιάνη ό τζίμπλης ( = πονό-
ματος). Και γιά νά μή βγάνοννε πονέματα, δοκιμάζουνε τήν Πρωτομαγιά σαράντα
λογιώ πράματα. Γι' αύτό τήν ημέρα εκείνη τρώνε μέλι καινούργιο, πον τό εχει πάρει
ή μέλισσα άπό 40 λογιώ φυτά». Εις τήν Κύμην τήν Πρωτομαγιά πετούν έπάνω
εις τήν στέγην τής οικίας μιά δρακοντιά (φυτόν), γιά νά μή πέση έπί τής οικίας
άστροπελέκι. Είς τήν Σινώπην «δένουν περί τήν χείρα λινήν κλωστήν, τήν οποίαν
θεωρούν καλόν νά έγγίζουν, όπόιε πτύουν χάριν μεταβολής τύχης, ρίπτουν δέ εΐς
τήν θάλασσαν τήν ήμέραν τοΰ άγ. 'Ιωάννου.
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10. Συνήθεια ψευδολογίας. Ποΰ λένε ψέματα τήν Πρωτομαγιά, καθώς
τήν Πρωταπριλιά;

5. Τοϋ άγίου 'Αθανασίου (2 Μαΐου)·

1. Άνοιγμα τοΰ Κλήδονα (τοΰ Κονχουμά έν Σύμη). Περιγραφή τών
κατ' αυτό τελουμένων.

2. Πανήγυρις μετά λιτανείας καί θυσίας δημοτελοΰς ταύρων ή άμνών. Ποία
τυχόν έθιμα τοπικοΰ χαρακτήρος τελοΰνται κατά τήν έορτήν ; Π. χ. εΐς Τσακήλι
(Θράκ.) άγων δρόμου, εις τήν Δημηνίτσαν Χασίων μετά τήν θείαν λειτουργίαν
«τά κοράσια, ιστάμενα παρά τό χείλος τής όχθης τοΰ Αλιάκμονος, τραγουδοΰν τό
ποτάμι: «Δέ σι θαρρούσα, πόταμι, νά 'σι κατιβασ μένους κτλ.».

6. Τής άγιας Μαύρας (3 Μαΐου).

Άπαγόρευσις τελέσεως γάμου καί πάσης έργασίας κατ' αυτήν. Δεισιδαίμονες
φόβοι. Π.χ. «τής Αγίας Μαΰρας εις τήν Καστορίαν δέν δουλεύουν, γιά νά μή
βγάλουν μαΰρα σπυριά στά χέρια». Είς τήν Μεθώνην «δγοια μέρα πέση τής
άγια Μαύρης, αυτή τή μέρα τήνε φυλάνε ούλο το χρόνο. Δεν κόβουνε ρούχο,
δέν λευκαίνουνε παννί, δεν άλωνίζουνε, δεν κάνουνε ελιές στό λιοτριβειό, γιατί γένεται
μαύρο τό λάδι». Κατά τούς Κυπρίους «δποιο παιδί δέν πιή τής άγίας Μαύρας γάλα
μαυρίζει, άλλά δέν τυροκομοΰν, γιατί γεμίζει τό σπίτι καί τό τυρί άπό μαύρες
(κατσαρίδες)».

7- Τής άγιας Πελαγίας (4 Μαΐου).

Δεισιδαιμονίαι. Δέν θερίζουν, γιατί σηκώνεται άνεμοστρόβιλος καί διασκορ-
πίζει τά γεννήματα (Γύθειον).

8. Τοϋ άγιου 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου (8 Μαΐου).

1. Αργία γεωργών. «Ό αη Γιάννης αυτός στέλνει τό χαλάζι καί κατα-
στρέφει τά σπαρτά, έξ ου αη Γιάννης χαλαζιάς (Άγραφα). Άλλα αύτοΰ ονό-
ματα: Τριανταφυλλάς (Αίνος), Βροχάρης (Τήνος), άη Γέρος (Τσακήλι Θράκης).

2. Πανηγύρεις. Θυσία άμνών, κοινή τράπεζα είς τόν περίβολον τοΰ ναού,
ώς εν Λαδά Άλαγονίας.

3. Άποδιοπόμπησις ζωυφίων κλ. Π.χ. είς τήν "Ιον κάθε οικογένεια
τήν παραμονήν προμηθεύεται νερό καί χόρτα καί τήν πρωΐαν ο οικοδεσπότης
θέτει δύο - τρεις κατσαρίδες εντός τοΰ κοίλου τού καλάμου καί τά ρίπτει εις τήν
θάλασσαν. "Ετσι καταστρέφονται οί κατσαρίδες.
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9. Τοϋ άγιου Κωνσταντίνου (21 Μαΐου).

1. Πανήγυρις και δημοτελής θυσία ταύρων ή κριών και διανομή τών
κρεάτων είς τούς πανηγυρίζοντας. Λιτανεία, αγώνες, χοροί.

2. Τελετή άναστεναρίων εν Κωστί καί άλλοις χωρίοις τής ΒΑ Θράκης.
Άναστενάρηδες, κονάκι, εικόνες. Τό άγιασμα τοΰ Άγίου καί τό περί αύτό άλσος.
Περιφορά τών εικόνων άνά τό χωρίον, άγιασμός καί θυσία δημοτελής ταύρου
μέλανος, τριετούς, τελείου. Διανομή κρεών εΐς τούς πανηγυρίζοντας, χοροί. Έκστα-
σις, καταλαμβάνουσά τινας έκ τών χορευτών (τους πιάνει ό"Αγιος) καί χορός αυτών
έπί τής πυράς-χρησμοί καί μαντεία ι.— Ποϋ άλλοΰ γίνονται δμοιαι τελεταί καί κατά
ποίας τυχόν άλλας ήμέρας; Π.χ. έν τω χωρίφ Άγίφ Ιωάννη τής Βιζύης τά νεστε-
νάρια έγίνοντο τήν παραμονήν τής εορτής τοΰ άγ. 'Ιωάννου (7 Ιανουαρίου).

3. Άγερμοί παίδων. Π.χ. εΐς τήν Σινασσόν (Καππαδ.) τά παιδιά κατά
τήν έορτήν τοΰ άγ. Κωνσταντίνου περιεφέροντο μετημφιεσμένα καί άδοντα:

"Αγιε μ", άγιεμ\ Κωνσταντίνε μου, \ δός εδώ βροχός, δός εκεί πελός, | στά
χορτάρια μας, ατά άατάχυα μας \ ατά τζείρια μας, στά τζιμένια μας. \ Μιά εδώ, μιά
ίκεΐ, I μιά στον Χάρου τήν αυλή. | Οί νοικοκυρές τούς έδιναν δώρα, αυγά καί στρα-
γάλια. Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται τούτο ;

4. Πράξ ις μαγικαί πρός καρποφορίαν τών δένδρων: τό άρρα-
βώνιααμα" π.χ. εις τήν Ρόδον ".ανήμερα τ άη Κα)νσταντίνου βάλλουν πάνω στους
κλάδους τών ροδιών και συκιών βλαστάρια άροδάφνης και άριγανιές. Αύτό τό λεν
ραώνιασμα (αρραβώνιασμα) και τό κάμνουν, γιά νά πιάσουν τά δέντρα περισσότε-
ρους καρπούς. Έκείνη τήν ημέρα περιμένει τόν νοικοκύρην του τό δέντρο, γιατί, σάν
δεν τό νοιαστή, νομίζει πώς πέθανε και λυπάται». Όμοίως είς τήν Κάρπαθον «τοϋ
άγ. Κωνσταντίνου ρωνιάζουν τά δέντρα καί λέγουν: «Νά, τσυρά, τόν άντρασ σου
τσαι κράτει τόν καρπόσ σου». Ύστερα βάζουν στή ρίζα τως μιά πέτρα ή καί ενα
κλωνάρι άπό σφάκα», (δηλ. πικροδάφνη).

5. Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες πράξεις. Π.χ. τ' άη Κωσταν-
τίνου νά μή σε χτυπήα' ή Πούλια■ τήν αυγή βγαίν μαζί με τόν ήλιο. Καί τά ζφα τά
κρύβνε νά μή dà δγή ή Πούλια, γιατί πέφτ ή τρίχα τς, βγάν'νι άμγκάδις, άμα τά
χτυπήα* ή Πούλια» (Πέτρα Λέσβου). Εις τό Μπαϊντίρι (Μ. Ασίας) «τήν παραμονή
τοϋ άγ. Κωνσταντίνου έπαιρναν φύλλα κυδωνιάς καί άντρες καί γυναίκες τά φορού-
σανε ώς άνήμερα τό μεσημέρι, γιά νά μήν τούς χτυπήα' ή Πούλια καί βγάλνε πού-
λιες ( = πανάδες) στό πρόσωπο. Άκόμα καί οί τσομπάνηδες έφερναν τά πρόβατα,
τά άγελάδια καί τά άλλα ζφα σέ μέρος, πού νά μήν τά άντικρύσ' ό ήλιος τό πρωΐ».
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Ç") Μεσοπεντηκοστή, Άνάληψις, Πεντηκοστή.

1. Τής Μεσοπεντηκοστής.

1. Όνομα: 2α είκοσιπεντάρια, ήτοι 25 μέρες από τή Λαμπρή (Λήμνος).

2. Συνήθειαι αποτρεπτικοί:

Λιτανεία και αγιασμός πρός προφύλαξιν τών αμπέλων. Π.χ. είς τήν
Στενήμαχον «τής Μεσοπεντηκοστής γιορτάζουν τήν Παναγία (Παναγία ή Μεσοπεν-
τηκοστή). Μετά τήν λειτουργία παίρνουν τις εικόνες καί βγαίνουν στ άμπέλια. Έκεΐ
κάνουν αγιασμό καί κάθε μιά γυναίκα μ' ένα μπουκαλάκι ρίχνει στ' άμπέλι της
αγιασμό. Είναι γιά τις άρρώστειες καί γιά τό χαλάζι. "Οσο κρατάει ή λιτανεία,
σημαίνουν οι καμπάνες κ' ενα παιδί μπροστά άπό τήν πομπή κρατάει στά χέρια
του ένα μικρό σήμαντρο καί τό χτυπάει».

3. "Εξοδος είς τήν εξοχήν καί μιμικαί παραστάσεις: Ενταφια-
σμός ομοιώματος άνθρώπου, θρήνος έπ' αΰτοϋ καί διανομή κολλύβων. Άνάστασις
καί συμπόσιον. Π.χ. έν Άνω Άμισφ «τήν ήμέραν της Μεσοπεντηκοστής άνδρες,
γυναίκες, παιδία εξέρχονται εΐς εξοχήν τινα- έκεΐ κάμνουν έκ πηλοϋ άπείκασμα
(Κάνναβον), καί, άφοϋ διανείμωσι κατά τά νενομισμένα τά κόλλυβά του, τά όποια
φέρουσιν οίκοθεν έτοιμα, καί κλαΰσωσι δι" αυτόν, θάπτουσιν έκεΐ εΐς μέρος τι, καί
έπειτα άρχονται τής ευθυμίας, τρώγοντες καί συνευθυμοΰντες. Τοϋτο καλοϋσι καν-
ναβοϋρι». Ποϋ άλλοΰ γίνεται (ή έγίνετο άλλοτε) ή παράστασις αΰτη ;

4. Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι. «ζΐέ δουλεύουν γιά τά
ποντίκια, γιατί κόβουν τά ρούχα, τά γεννήματα καί τά μποστανικά·» (Γρίζι Πυλίου).

2. Τής 'Αναλήψεως.

{α) Έθιμα τής παραμονής καί δοξασίαι.

1. Ήμερα τών ψυχών. Προσφοραί υπέρ αύτών. Π.χ. Τήν παραμονήν
τής Αναλήψεως εΐς τήν Κομοτινήν «άή λεν "'Απου σκών'άι τον Χριστός 'Ανέστη„
κί εΐνι ψχοΰ, μοιράζουν κιράσα κί ψουμί».

2. Εσπερινός. Καΰσις τών κλώνων τής δάφνης, οι όποιοι έμενον σκορπι-
σμένοι εΐς τήν έκκλησίαν άπό τοϋ Μεγ. Σαββάτου, και ύπερπήδησις τής πύρας
(πρός άφανισμόν τών ψύλλων κλ.). Π.χ. εΐ: τήν Σινώπην «τήν παραμονήν τής Ανα-
λήψεως πάνε δλοι στήν έκκλησία καί παίρνει ό καθένας κι άπό ένα κλωνί άπό τίς
δάφνες πού έμεναν έκεΐ άπό τό Μεγ. Σάββατο, τό πάει στό σπίτι του καί τό
βράδυ, μετά τόν Εσπερινό, τό άνάβει καθένας στήν αύλή του καί δλοι πηδούν

5
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άπα πάνω: κάνουν τοαλαφώτα, όπως λένε. Καθώς πηδούν, λένε: Νά καοϋν
οί ψύλλοι μας και τά κορίδια μας». Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται τοΰτο ;

3. Διανυκτέρευσις. Πίστις ότι τά μεσάνυκτα άνοίγουν οί ουρανοί. Π.χ.
εις τήν Κορώνην «πού ξημερώνει τής 'Αναλήψεως, δσοι είναι καθαροί ξαγρυπνούν
δλη τή νύχτα νά ιδούν τό Χριστό πού άναλήφεται. "Οσοι είναι άξιοι βλέπουν ένα
φώς καί άνεβαίνει στούς ουρανούς».

(β) Έθιμα τής 'Αναλήψεως.

1. "Ονομα τής εορτής: τοϋ Συναληψιοϋ (Ρόδος), τής Γαλατοπέφτης
(Σκΰρ. Σίφνος), τής Πληθερής (Νάξος), τσ Αρμυρής (Μονοφάτσι Κρήτης), τά
Σαράντα τής Παοκαλιάς (Κομοτινή) κτλ.

Σημασία αυτής- π.χ. άτι δλες τις γιορτές τοϋ χρόνου ή πιό μεγάλη γιά
τούς τοοπαναραίους είναι ή 'Ανάληψη (Αιτωλία).

2. 'Επίσκεψις νεκροταφείων, προσφοραί είς νεκρούς. "Αλλα έθιμα
σχετικά μέ τήν δοξασίαν, ότι τήν ήμέραν αυτήν αί ψυχαί επανέρ-
χονται είς τόν Κάτω Κόσμον, κττ. Π.χ. «"Οταν άναστηθη ό Χριοτός, δλοι
οι πεθαμένοι, καί κείνοι πού είναι οτήν Κόλαση, βγαίνουν, καί δλο τό «Χριστός
'Ανέστη» είναι κι αύτοί με τούς δίκαιους. Φεύγουν πάλι μετά τής 'Αναλήψεως- Τότε
περιμένουν τό πιάτο τους τά κόλλυβα, νά τό πάρουν νά φύγουν» (Σινώπη). Είς τήν
Μεσημβρίαν «τής Ανάληψης πηγαίν'ν στά μνήματα, βγάν'ν τά χόρτα, καθαρίζουν
τό μνημόρ', άνάβουν κεριά, ρίχνουν κρασί, θυμιάζουν τρεις φορές (πρωί, μεσημέρ'
κι άν άμεσα πρωΐ καί μεσημέρ'), ύστερα γυρίζουν στό απίτ καί κάνουν πίττα, κλικ '·
άμα ψηθη, τό θυμιάζουν καί τό δώνουν σέ μιά γειτόνισσα φτωχή νά τό φάη ».
Είς Κιλκίς «τής 'Αναλήψεως τό μεσημέρι μαζεύονται οί γυναίκες στό σπίτι μιας
γειτόνισσας καί περνάνε έκεΐ τό μεσημέρι τους κουβεντιάζοντας, σάν νά ξενυχτάνε
νεκρό, γιατί έκείνη τήν ώρα γυρίζουν, λέει, οί ψυχές στήν Κόλαση, ύστερα άπό
σαράντα ημερών έλευθερία». Εις τήν Ίστιαίαν «τό μεσημέρι τής 'Αναλήψεως ρίχνουν
μέσα στό πηγάδι τις άκτϊνες τοΰ ηλίου μ' ένα καθρέφτη, άφού σκεπάσουν τό κεφάλι
τους μ' ένα κόκκινο παννί καί έκεΐ βλέπουν τούς πεθαμένους νά περνούν μέ τή
σειρά, γιατί έκείνη τήν ημέρα έπιτρέπεται ατούς πεθαμένους νά βγουν μέ τήν άδεια
τής Παναγίας».

3. Εορτασμός εις τάς μάνδρας τών ποιμένων.

Τέλεσις άγιασμοΰ υπό τού ιερέως είς τάς μάνδρας τών ποιμνίων (στάνες,
στροϋγκες νλ.) καί άγιασμός αυτών μέ τή βρεχτούρα. Προσφορά δλου τοΰ τυροΰ,
πού πήζει κάθε τσοπάνης τήν ήμερα αυτήν, εΐς τόν ιερέα. Έστίασις κεκλημένων,
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διανομή τοϋ γάλακτος, τής γιαούρτης καί τών ψητών τής ήμέρας εΐς αυτούς. Χαι-
ρετισμοί καί εύχαί. Διασκεδάσεις, χοροί, κούνιες.

4. Άλλαι ποιμενικαί συνήθειαι τής Γαλατοπέφτης: διανομή γά-
λακτος, παρασκευή πολτού έξ αλεύρου καί γάλακτος, γαλατόπιττες, ένέργειαι σκο-
ποϋσαι εΐς άποτροπήν τής στειρεύσεως τοΰ γάλακτος κλπ. Πχ. εΐς τά Τελώνια
Λέσβου «τής 'Αναλήψεως οΐ τζομπανοί μοιράζ'νε στα σπίτια γάλα. "/(ι- περιοσέψη
πρέπει νά το χύση κάτω- δεν το κάνει τυρί. Αύτη τήν ημέρα φτειάνονν ψειροκονκκι,
ενα φαγητό πολτό, άλεΰρι μέ τό γάλα· είναι καλό νά τό τρώμε, γιατί άναλήβεται
δ Χριστός». Εΐς τήν "Ηπειρον τής Αναλήψεως «άπάνω στό καρδάρι πόχει τό γάλα
βάνουν γαλατσίδες, γιά νά μήν άναλήβεται (στειρεύη) τό γάλα τών σφαχτών τοΰ
σπιτιού». Είς τήν Σκΰρον οί τσοπάνηδες έβαζαν πάνω άπ' τήν πόρτα τών σπιτιών
μπουκέττα γαλατόχορτα (κίτρινα λουλούδια).

δ. Κάθοδος εις τήν θάλασσαν, τό πρώτον κολύμβημα τού θέρους.
Ανατάραξις θαλάσσης. Νερό άπό 40 κύματα, δι' έξορκισμόν τών κακών,
πέτρα μαλλιαρή δι'εύτυχίαν (γοϋρι)ή άλλους ειδικούς σκοπούς· π.χ. τήν βάζουνε
κάτω άπό τό κρεββάτι, γιά νά φεύγουνε οΐ ψύλλοι κ' οί κοριοί (Ύδρα). Εις τάς
Κυδωνιάς «τής 'Αναλήψεως κατέβαιναν γυναίκες καί άντρες στή θάλασσα, μπαίν αν
ώς τά γόνατα στή θάλασσα καί πάίρναν άπό 40 κύματα νερό α' ένα μπουκάλι.
Κατόπιν σταυροκοπιώνταν καί κατευώδωναν τό Χριστό λέγοντας: «"Αντε, Χριστέλλι
μ', στό καλό». "Επαιρναν καί τά θυμιατά καί θυμιάτιζαν στή θάλασσα». Εΐς τήν
Σάμον, μέ τό νερό αύτό τής θάλασσας ραντίζουν τό σπίτι ολόκληρο, όπως μέ τόν
άγιασμό τών Φώτων λέγοντας: «"Οπως άνελήφτηκεν ό Χριστός, έτσι ν' άνεληφτή
άπό τό σπίτι μας ή κακογλωσοιά, ή άρρώστεια, τό κακό μάτι καί όλα τά κακά».
Τό νερό αύτό τό φυλάνε δλο τό χρόνο, καί όποτε τύχη πρίξιμο ή πόνος ή δάγκωμα
ή ό,τι δήποτε άλλο, βρέχουν μ' αύτό ένα παννάκι καί τό βάνουν έπάνω στό πονεμένο
μέρος κ' ευθύς περνάει. Μά κι όποτε τύχη άρρώστεια ή κακό μάτι ή μπή στό σπίτι
άνθρωπος μέ κακό ποδαρικό, ραντίζουν πάλι τό σπίτι κ' εύθνς φεύγει τό κακό».
Πρός τούτοις «τή Γαλατοπέφτ είναι καλό νά πξς νά πέσης στή θάλασσα, νά κάνης
μπάνιο. Άν έχ'ς καί καμμιά άρρώστεια, φεύγ ' ώρα άμα λάχ'» (Λήμνος).

6. Συλλογή φαρμακευτικών βοτανών, προμήθεια καθαριστι-
κού πηλού κλ. Π.χ. εΐς τό Γύθειον τήν ήμέραν τής Αναλήψεως αί γυναίκες συλ-
λέγουν χαμαίμηλα καί, άφοϋ τ' άφήσουν είς τήν έκκλησίαν νά λειτουργηθούν,
τά φέρουν έπειτα εΐς τήν οίκίαν των. Εΐς τήν "Ηπειρον κ. ά. τήν ήμέραν ταύτην
αί γυναίκες εφοδιάζονται «πανηγυρικώς» μέ πηλόν διά τό λούσιμον.
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7. Δοξασία, ότι τήν ήμέραν ταύτην αί άσθένειαι (ψώρα, λειχήνες)
άναλήβγονται, ήτοι εξαλείφονται. Αί σχετικαί ένέργειαι. Π. χ· «οί έχοντες λειχή-
νας τήν ήμέραν αυτήν εγείρονται πρωί καί χωρίς νά όμιλήσωσι εΐς τινα, αμίλητοι,
έμβλέπουσιν εις πίθο ν έλαίου».

8. Πίστις, ότι καί ό αντ^ρωπος είς ώρισμένας περιστάσεις άνα-
λήβγεται. Π. χ. εις τήν Θρ<?κην τής 'Αναλήψεως «δέν κοιμοϋντι, γιατί άναλή-
φονντι». Εις τήν Αΐνον «τής'Αναλήψεως κάνουν βόλτες με βάρκες μέσα στό λιμάνι
τραγουδώντας και λένε πώς άναλήβγονται». Εις Ρεΐσδερε Σμύρνης τό πρωί τής
'Αναλήψεως πλύνονται καί λένε « Άνελήβγετ* δ Χριστός κ* άνελήβγομαι κ' εγώ»
Ποία ή άκριβής έννοια τών φράσεων τοΰτων;

9. Μαντικαί συνήθειαι. Κλήδονας (βορτουβάρια έν Καππαδοκίςι).
Όνειρομαντεία. Π. χ. εΐς τήν Σάιιον «τά ανύπαντρα κορίτσια παίρνουν άπό τό
γιαλό τήν πέτρα τή μαλλιαρή καί τό βράδυ τή βάζουν κάτω άπό τό κρεββάτι τους,
γιά νά δουν ποιόν θά πάρουν. Τήν ώρα πού τή βάζουν κάτω άπ' τό κρεββάτι τους,
τή σταυρώνουν τρεις φορές καί λένε: «"Οπως έδειξες, Χριστέ μον, τήν 'Ανάληψη
σον, έτσι νά μον δείξης και αυτόν που είναι τής τύχης μον». "Υστερα πέφτουν καί
κοιμούνται καί στόν ύπνο τους βλέπουν ποιόν θά πάρουν άντρα». Ώμοπλατοσκοπία.

3. Τό Σάββατον τής Πεντηκοστής.

1. Όνομα: Τό Ψυχοσάββατο στις πενήντα, τον Ρονσαλιον τό Σάββατο,
(Αίγινα, Καλάβρ., Βούρβουρα, "Αργός, Γύθειον κ. ά.), τ' 'Αρσαλιοϋ ('Ήπειρ.), τό
Ψνχοσάββατο τον Μάη, Μαγιόψνχος (Σινώπη), τοϋ Μνροθανάτον (Πόντος) κτλ.

2. Δοξασίαι περί ψυχών, παροιμίαι καί αί σχετικαί μέ αύτάς
συνήθειαι καθ' δλον τό μέχρι τής Πεντηκοστής διάστηιια. 'Απο-
στολή κολλύβων ή καί τεμαχίων, άρτου, τυρού καί φαγητών εΐς τήν έκκλησίαν καί
τά μνήματα καί διανομή αύτών. Π. χ. «"Ολα τά Ψνχοσάββατα νά 'ρτονν και νά
περάσνε' \ τοϋ Μάη τό Ψυχοσάββατο μήν ερτη, μήν περάοη·». 01 ψνχές αύτό τό
Ψυχοσάββατο δεν τό θέλουν, γιατί τήν αυριανή τή μέρα θά πάνε πίσω στόν τόπο
τονς και θά κλεισθούν μέσα και θά κλαίνε. 'Από τό Πάσχα ώς τής Γονατιστής εϊν'
εξω' κάθουνται άπάνω στά δέντρα καί τά βλαστάρια τοϋ άμπελιοϋ, γι αύτό δεν
κόφτουν ώς τότε βλαστάρια, μήπως πέσουν οί ψυχές πού είναι καθισμένες έπάνω
σ' αντά καί κλάψουν. Αέν ξεραχνίζουν, γιατί κ' έκεΐ κάθουνται οί ψυχές, και τά
απλωμένα ρούχα τής πλύσης, ιδίως τά άσπρα, τά μαζεϋνε, πριν βασιλέψη ό ήλιος,
μήν καθήσνε τή νύχτα οί ψυχές. Άν τά ξεχάσουν μετά τό ηλιοβασίλεμα, δέν τά
μαζεύουνε, παρά τήν άλλη μέρα τύ πρωί τά νεροπερνάνε* (Θράκη). Εις 'Αθήνας
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άλλοτε κατά τά ρουσάλια αξίωναν δηλ. πετούσαν ψηλά τό παιδί «δια νά γιάνη»
(Έβδ. Α' 56). Περιγραφήν τοϋ τρόπου της παρασκευής τών κολλύβων βλ. είς Θρα-
κικά Β', 147 κε. τών δέ έθιζομένων κατά τήν εορτήν τών Ρονσαλιώνε εν Φράγκι?
Αιγίου βλ. Ζητήμ. Έλλ. Ααογρ. τεϋχ. α' σ. 133, 4, ΕΛΑ 2, 197.

3. Δεισιδαιμονίαι: δέν ράπτουν, δέν πλύνουν κτλ.

4. Κυριακή τής Πεντηκοστής.

1. Όν ο μα : ή Γονατιστή (Θράκη, Κάρπαθος κ. αλλ.), Γοννονκλισιά ("Ηπειρ.)
ή Γονογλισά (Κρήτη), Κοννουκλησά (Ήπ.), Γονατιά (Παραμυθιά), ή Γοννάτιση
(Άδριανούπολις), τ' Άρσαλιού (Βέροια) ή τ' άηρουσαλιού (Παιγων. Ήπ.), τά Γονα-
τίσματα (Φιλιππούπολις), τά πενήντα τής Πασχαλιάς (Σινώπη).

2. Προσφοραί κολλύβων, γαλατόπιττας κλ. εΐς τήν έκκλησίαν ύπέρ
τών νεκρών καί διανομή αύτών εΐς τούς έκκλησιαζομένους. Π. χ. εΐς τήν ΑΙνον
«φέρουν έντός πινακίων διαφόρους πίττας καί γοΑατόπιττας, μετά δέ τήν άπόλυσιν
τής λειτουργίας παρακάθηνται δλοι εΐς τόν νάρθηκα, διανεμόμενοι τάς πίττας πρός
συγχώρησιν τών κεκοιμημένων».

3. Γονάτισμα έν τή έκκλησίςι καί τά κατ5 αύτό έθιζόμενα
Π. χ. εΐς τήν Καστορίαν «τής Πεντηκοστής φέρνουν λουλούδια απ' τδ σπίτι τους καί
κρατούν κερί. Πέφτουν στά γόνατα, αφήνοντας τά λουλούδια μπροστά τονς. 'Ανά-
βουν τό κερί, γιά νά φωτίζουν τονς νεκρούς που περνάνε». Εΐς τό Όρεστικόν
Άργος «τήν ώρα πού σκύβουν βάζουν στό στόμα πικρό λουλούδι, πέλινο, (=άμπα-
ρόριζα). Έτσι βρέ&ηκε. 'Αραδιάζουν τέτοιο και στό κόλλυβο.» Εΐς τό Κωσταράζι
«πρέπει νά σκύψονν μέ κλεισμένα μάτια, στά όποια βάζουν φύλλα ή τριαντάφυλλα,
γιά νά μή βλέπονν καθόλου, επειδή, αν τήν ώρα πού περνούν οί πεθαμένοι έχονν
ανοικτά τά μάτια τονς, γνωρίζονν, κλαίνε καί λυπιοννται καί δέν θέλονν νά πάνε μέ
τους άλλονς στή σειρά». Είς τήν Κορυτσάν κλείνουν τά μάτια τους μέ φύλλα καρυ-
διάς, εΐς τάς Μετράς (Θράκη) «καθανίνας παγαίν' στν εκκλησιά μ ένα κλωνί καρν-
διά στό χέρ', γιά νά τό βάν νά γονατίσ άπάν'. Είναι ή μέρα πού περνάνε οί ψνχές
τσή Τρίχας τό Γιοφύρ' κι δσες είναι καθαρές μπαίν'νε στό δαράδεισο, ειδεμή πέφτνε
μέσ' στ gόλασ ».

4. Δεισιδαίμονες συνήθειαι, τελούμενοι εν τή έκκλησίςι καί μάλιστα
κατά τήν ώραν τής γονυκλισίας πρός έπίτευξιν υγείας, καρποφορίας κλπ. Π. χ. εις
τήν "Ιμβρον «αί γυναίκες έσκυμμέναι ούσαι βάλλουσι μίαν μικράν πέτραν επί τής
ράχεώς των πρός τήν δσφύν ευχόμενοι «νά βαστά ή μέση των ™ θέρος». Εις
τήν Κάρπαθον «παίρνουν τό κλειδί τοϋ σπιτιού στήν έκκλησία καί τήν ώρα πού
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διαβάζει ό παπάς τις ευχές, τό βάζουν στό κεφάλι των, γιά νά μήν πονή, ή δαγκά-
νουν τό κλειδί μέ τά δόντια των, νά μή πονοϋν καί νά σιδερώσουν». Επίσης
«πηγαίνοντας στήν εκκλησία παίρνουν μιά χούφτα χώμα, τό δένουν στό μαντηλάκι
τους καί τό βάζουν μπροστά στις εικόνες νά 'φχολογηθή. Κατόπιν τό ρίχνουν στή
ρίζα τών δένδρων, πού δέν καρποφορούν, καί διορθώνονται».

5. Κτυπήματα διά κλώνων καρύας. Π. χ. είς τήν Άνω Άμισόν
(Πόντου), μικροί καί μεγάλοι, άνδρες καί γυναίκες, κτυπιούνται μέ κλώνους καρύας
έπί τής ράχεως. Ποίος ό λόγος τής πράξεως ταύτης ;

6. "Εξοδος εΐς τήν έξοχήν καί συμπόσιον. Μεταμφίεσις γυναικός
μέ φύλλα, κλάδους δένδρων καί άνθη· χοροί, άσεμνα άσματα. Βλ. περιγραφήν έν
Λαογραφία τ. 6, σ. 177 κέ.

7. Απαγορεύσεις: <5èr άνοίγουν το σεντούκι, γιατί πάν τά ποντίκια και
τρων τά προικιά.

5. Τοϋ 'Αγίου Πνεύματος ή τής 'Αγίας Τριάδος.

1. Προσφοραί τροφών καί δείπνα έπί τών τάφων. Π.χ. εις τόν
Πόντον «τ Άε Πνεμάτ έσυνήθιζαν νά προσφέρουν έπί τών τάφων ρυζόγαλο,
φούστουρον (σφουγγάτο) καί ξύγαλα. Μετά τό τρισάγιον τοϋ ιερέως καθήμενοι
πέριξ τών τάφων έτρωγον τά προσφερόμενα φαγητά. Εΐς δέ τήν οίκίαν προ τοϋ
φαγητού έτρωγον τρία κουτάλια ξύγαλα».

2. Απαγορεύσεις έκ δεισιδαίμονος φόβου. Π.χ. κατά τούς Κοτυω-
ρίτας «τήν ήμερα αύτη οί "ψυχές είναι έξω στόν κόσμο, γι' αυτό πρέπει νά 'ναι
άγρυπνοι, γιά νά μή πάη καί τό δικό τους πνεύμα, μέσ' στόν ύπνο, μαζί μέ
τ' άλλα κ' έπισκεφθή τόν °^δη. 'Επίσης δέν άνεβαίνουν σέ δέντρα ούτε λούζονται
στή θάλασσα, διότι πιστεύουν πώς ή μέρα αύτή έχει τήν κακή της ώρα». Ποίαι
αί σχετικαί δοξασίαι άλλοΰ;

3. Πανηγύρεις καί τά κατ' αύτάς. Π.χ. θυσία άμνών καί κοινή έστία-
σις έορταστών πολλαχοϋ τής Θράκης, τό έθιμον τής ρόδας έν Ζακύνθφ, εις τήν
οποίαν εκάθιζον παιδία άναρρώσαντα έκ βαρείας άσθενείας (Λαογρ. Β 131),
τό τοΰ «κατακλυσμού» ήτοι βρέξιμο μέ θαλάσσιον ύδωρ έν Κύπρφ «εΐς τήν θά-
λασσαν, ήν Άιν Γιαλόν τότε καλοΰσι» (Σακελλαρίου Κυπρ. Α ' 702).

4. Μαντική. Κλήδονας κλπ.

5. Συνήθειαι άγροτικαί. Πρβλ. τήν παροιμίαν : τ αη Πνεμάτου βάλ' δρνδ
και τ &η Αιά φά' αϋκα, τ.έ. κατά τήν κινητήν έορτήν τοϋ άγ. Πνεύματος γίνεται
ό έρινασμός τών συκών, τοΰ δέ άγίου 'Ηλία ωριμάζουν τά σύκα.
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Γ' ΘΕΡΙΝΑΙ ΕΟΡΤΑΙ

α) Το Γενεθλ ιον 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου
και αλλαι έορται τοϋ "Ιουνίου.

1. Τοϋ άγιου Όνουφρίου (12 Ιουνίου).

Όνομα δημώδες: άης Ροΰφνης (Σΰμη).

Δεισιδαιμονίαι : δεν -θερίζουν, δέν άλωνίζουν,διότι ό άης Ρούφνης ρονφξ.
τα στάχυα (Σΰμη).

2. Τοϋ Προφήτου Έλισσαίου (14 Ιουνίου).

Όνομα δημώδες: άη Λυσσαίας.

Δεισιδαιμονίαι: Οί γεωργοί δέν καματεΰουν τήν ήμέραν αυτήν, διότι
παθαίνουν λΰσσα αυτοί καί τά ζφα τους (Γραμματικό 'Αττικής).

3. Τό Γενέ&λιον 'Ιωάννου τοϋ Προδρόμου (24 Ιουνίου).

1. "Ονομα τής εορτής: τ' άη Γιαννιού τοϋ Αιοτροπιοϋ (Κΰθν.) ή Αιτρο-
πίον (Κΰμη) ή Λουτρόπου (Σινώπη) ή τοϋ Φανιατή (Χίος), τοΰ. Ααμπροφόρου
(Κύπρος), τοϋ Κληδόνου (Νάξος), τοϋ Ριγανά (Αίτωλ. 'Αταλάντη, Σπάρτη, Μεθώνη),
τοϋ Μελά (Άγραφα), τοϋ 'Απαρνιαστή (Κύθνος), τοΰ Ριζικάρη κλ·

2. Δοξασίαι: ότι τά μεσάνυχτα άνοίγουν οί ουρανοί καί ό,τι ζητήση
ό άγρυπνών τήν ώραν έκείνην γίνεται· ότι ό ήλιος τό πρωΐ τής ήμέρας ταύτης
«τρέμει ή γυρίζει καί είναι θαμπερός». Πρωινή έγερσις, διά νά ΐδουν τόν ήλιον
περιστρεφόμενον, καί έθιμα σχετικά μέ τήν δοξασίαν αυτήν. Π.χ. εΐς τήν Σινώ-
πην διενυκτέρευον καθ' ομάδας συμποσιάζοντες καί χορεΰοντες καθ' όλην τήν
νΰκτα καί «τό πρωί μόλις χάραζε, έβαζαν τή μαγείρισσα μέσα ατό καζάνι, περνού-
σαν ξύλα άπό τά χέρια τοϋ κάζανιοϋ και τή σήκωναν τέασερεις. 01 άλλοι χορεύανε
καί μέ τό χορό πηγαίνανε ως τή Φοινικίδα (εξοχή τής Σινώπης). Έκεϊ περιμένανε
νά βγή ό ήλιος, νά δούνε τόν ήλιο πώς γυρνφ κείνη τήν ήμερα καί βγαίνει. Πάλι μέ
τό χορό γύριζαν πίσω και πήγαιναν στην έκκλησία». Είς Νένητα Χίου «άμα έξέλ-
θουν τής εκκλησίας, συνέρχονται καθ' ομάδας εΐς τ'αλώνια καί, άφοΰ φάγωσι διά-
φορα οπιορικά, άρχίζουν νά συστρέφωνται (νά κουρδονβαλίζονν) μέχρι τής μεσημ-
βρίας». Είς Οΐνόην Πόντου «μικροί παίδες περιέρχονται τάς οικίας καί ρίπτοντες
εΐς αΰτάς λαλάτσια (λιθαράκια) έπάδουσιν έν χορφ : « Τρόπου, τρόπον, ήλιε, πού
γυρίζουν τά λαλάτσια, σά μέτερα καί σά σέτερα...» Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται τοΰτο
ή τι παρόμοιον;
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(α)"Εθιμα τής παραμονής (23 Ιουνίου).

1. Καθαρισμός οικιών; «"Έπρεπε να ξεσκονίσουν, νά σφουγγαρίσουν, νά
περιμένουν τις τύχες, γιατί δ αη Γιάννης φέρνει τύχες» (Σινώπη). "Εκθεσις τών
κλινοσκεπασμάτων είς τό ΰπαιθρον καθ'όλην τήν νύκτα. (Πρός ποΐον σκοπόν;).

2. Συλλογή ανθέων (άγιάννηδες, γιαννάκια κλ) καί τοποθέτησις αυτών εις
τάς θύρας ή τάς στέγας. Εις τήν Κρήνην (Μ. 'Ασίας) αποβραδίς τ αη Γιαννιού
έκαμναν στεφάνι με λούλουδα· έπαιρναν κ ενα μεγάλο σκόρδο, ενα στάχυ, ενα φύλλο
συκιάς, ένα έλαιοφούνταρο καί φύλλο αμπελιού μέ τό βλαστάρι, όλα μαζί τά έδεναν
πάνω στό στεφάνι καί τό κρεμούσανε. Τό στεφάνι τής περασμένης χρονιάς τό έκαι-
γαν ατό φανό. Ποϋ άλλοϋ συνηθίζεται τό στεφάνι τοϋ άη Γιάννη;

3. Προετοιμασία τοΰ κλήδονα. Ποίος καί κατά ποΐον τρόπον φέρει
τ' άμίλητο (ή βουβό ή αρπαχτικό) νερό; Ποΐα σημάδια (ριζικάρια) ρίπτονται εΐς τό
άγγεΐον καί κατά ποίον τρόπον τοΰτο σκεπάζεται καί στολίζεται καί εκτίθεται εις
τό ΰπαιθρον «γιά νά τό ίδή τό άστρο, ν άστρονομιστή»;

4. Ποΐαι άλλαι συνήθειαι συνοδεύουν τήν προετοιμασίαν τού κλήδονα; "Εν πα-
ράδειγμα: Εις τήν Άγίαν Σοφίαν τής Λήμνου «τά κορίτσια παίρνουν ενα μαξιλ-
λάρι μακρύ καί τό ντύνουν, τό κάνουν κούκλα' τοϋ βάζουν χέρια καί τό κλειδώ-
νουν μέ κλειδαριά — σταυρώνουν τά χέρια καί τά κλειδώνουν.— Τό στήνουν όρθιο
ατό σ'κλί (πεζοϋλι εις τό οπίσω μέρος τοϋ σπιτιοϋ) καί τό φυλάγουν ώς τή νύχτα
τραγουδώντας καί χορεύοντας. Τό πρωί τό χαλνούν. 'Αποβραδίς γεμίζουν κ ένα
κ'μάρ' νερό άμίληχτο άπ τό π'γάδ', ρίχνουν καί τά δαχτυλ.ίδια, τά σκουλαρίκια
μέσα στό κ'μάρ, υστέρα τό κλειδώνουν καί λέγουν :

«Κλειδώσετε τόν κλήδονα, τ' άγιο Γιαννιού τή χάρη,
κι όποιος έν' καλορίζικος, πρωΐ θά ξενεφάνη».
"Ολη τή νύχτα τά κορίτσια κάθουνται καί φυλάγουν τόν κλήδονα». Εις τήν Καστο-
ρίαν στολίζουν τόν κλήδονα ώς εξής: εΐς τό στόμιον τοϋ αγγείου πού έχει τό βουβό
νερό άπό τήν λίμνην στερεώνουν τό αγκάθι πού φέρνει ένα άγόρι άπ' τό βουνό
και έπάνω σ' αύτό καρφώνουν διάφορα φρούτα τής εποχής καί στήν κορυφή λου-
λούδια». Ποία ή συνήθεια άλλοϋ;

5. Οί φωτιές τ' Άη Γιαννιοϋ.

Τό κοινόν των όνομα : Φανός (Χίος, Κρήνη κ.ά.), όφανός ή φουνάρα (Κρήτη),
άφανός (Σΰρος, Σάμος, Κύζικος), φανούδα (Κρήνη), φουνταρία (Πυλία), κάψαλος
(Κίμωλος), κακανοί ή κακανέρια (Λήμνος), λαμπατίνα (Κέρκυρα) κτλ.

Μία πυρά άνάπτεται ή τρεις εΐς τήν σειράν ; Μέ ποίαν ύλην άνάπτεται (με
καλαμιές ή παλιοκόφινα;) ρίπτεται εις τήν πυράν τό στεφάνι τής Πρωτομαγιάς
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ή τοϋ "Αη Γιαννιοϋ; καίονται καί τά κλαδιά τοΰ καματερού ήτοι τοϋ μεταξοσκώ-
ληκος; ή τί άλλο; Τί λέγουν, ένφ πηδοϋν τή φωτιά; Π.χ. είς τήν Λήμνον «κάϋα
σπίτ' άνάφτ με καλαμνιές τρία κακανέρια, τρεϊς φωτιές μπρος στήν αυλή και τις
πηδοϋν και λεν : Ό ξω ψύλλοι καί κοριοί \ μέσα ή ρόγα ή χρυσή.

Εις τό Βασιλίτσι (Πυλίας) λένε : ΑΤά πηδήσω τή φωτιά I μή με πιάσ ή άρρω-
στειά ! Εις τήν Κάρπαθον αί γυναίκες καθώς πηδοϋν τους καλαφωνούς φωνάζουν
«τό (β)άρος μου μετάξι» ή «τό (β)άρος μου νά 'ναι μάλαμα στό σπίτι».

Χρήσις τής στάχτης άπό τή φωτιά δι' άποτρεπτικούς σκο-
πούς. Π. χ. εΐς τήν Κρήνην (Μ. 'Ασίας) έκαιγαν ατό φανό τό στεφάνι τής περα-
σμένης χρονιάς καί μέ κείνη τή στάχτη τό πρωΐ κούκκιζαν έπάνω τις συκιές γιά
νά μή πέφτουν τά σύκα.

6. Μεταμφιέσεις καί πομπή κοριτσιών καί άγοριών μέ τή «Νεράιδα
τοϋ μαχαλά», τ. έ. τό ομορφότερο κορίτσι έπι κεφαλής πρός τή βρύση, γιά νά βρέ-
ξουν τόν Άγιάννη, δηλ. τή γλάστρα μέ τά λουλούδια. Στό δρόμο τραγουδοΰν : "Αγιε
Γιάννη μου, σταυροβότανε, \ ποιος α έφίλησε κ έμαράγκιασες... Ταϋτα έν Βλάστη
Μακεδονίας (βλ. Έστίαν 1890 Β' 61).

7. Μαντικαί μέθοδοι πρός πρόγνωσιν τοΰ μέλλοντος συζύγου.

(α) δνειρομαντεία μέ τή στάχτη τής φωτιάς τ' άη Γιαννιοϋ ή άλλα πρά-
γματα (καθρέφτην, ριζικάρι) ύπό τό προσκεφάλαιον και μέ τήν άρμυροκουλλούρα
ή τό άρμυροπιττάρι. (Τρόπος τής κατασκευής μαγικός : νερό άμίλητο ή τού κλή-
δονα, άλεϋρι άπό τρεις Μαρίες, κοσκίνισμα μέ τήν σήτταν όπισθεν τής ράχεως
(άνάκωλα), ψήσιμο τής πίττας στή φωτιά τοΰ κλήδονα). Ε'ις τήν 'Απύρανθον τής
Νάξου δποιος φάγη άπό τό άρμυροπιττάρι «σείει διά τών χειρών τήν ρίζαν τής
κληματαριάς έπάδων: Έώ σώ τό κλήμα \ καί τό κλήμα νά σείση τή 'ής \ κ' ή 'ής
νά σείση τήν άαπώ, \ νά'ρ&η νά μοϋ δώση νερό νά πιω (Λαογραφία Γ' 512).
Όνειρομαντεία και μέ τό προσκάλεσμα ή τό δέσιμο τής Μοίρας. Παρά-
δειγμα έκ Κεφαλληνίας έν Ν. Πολίτου, Λαογρ. Συμμ. Γ' 107-8.

(β) Τεφρομαντεία. Στάκτη άπό τρεις φωτιές τ' Άη Γιαννιοϋ, πού νά τίς
έχη πηδήσει ή μαντευομένη, κοσκινίζεται κατά τρόπον μαγικόν: γυμνή πίσω άπό
τήν πόρτα ένός δωματίου κρατεί τήν κρισάραν όπισθεν της, ώστε νά μή τήν βλέπη·
τήν έπομένην τό πρωΐ εξετάζει τάς γραμμάς ή τά σχήματα πού φαίνονται έπάνω
είς τήν στάκτην καί άναλόγως συμπεραίνει διά τό όνομα ή τό έπάγγελμα τοϋ μέλ-
λοντος συζύγου.

(γ) Ύδατομαντεία. Π.χ. είς Ζιζάνι Πυλίας «τά μεσάνυχτα τηράνε τό πη-
γάδι καί βλέπουνε τί ·&ά γίνη. Φέτα είδανε πού περνάγανε στρατιώτες καί λένε πού
θά γίνη πόλεμος (1939).
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(δ) 'Α γγουρο μαντεία. Π.χ. «κόβουν ενα άγγοϋρι στή μέση, ώς τή ρίζα,
άλλα τό άφήνουν λιγάκι στήν άκρη, γιά νά μή χωρίση όλως διόλου καί λένε : "Αν
είναι νά πάρω τόν τάδε, νά ένώση τό άγγοϋρι, καί τό άφήνουν τή νύχτα στ' άστρα
ολόρθο. Άν είναι νά τόν πάρη, τό πρωΐ θά τό βρή ενωμένο τό άγγοϋρι».

(ε) Κατοιττρομαντεία. Π.χ. εις τήν Κέρκυραν «αί άγαμοι γυναίκες τδ μεσο-
νύκτιον γυμνοΰμεναι ΐστανται ενώπιον καθρέπτου καί απαγγέλλουν τα έξης :
Άη Γιάννη λαμπατάρη... δείξε καί φανέρωσε ποιόνε θά πάρω. Τήν επιούσαν
τό ό'νομα, πού θ' ακούσουν πρώτον αμα τή έγέρσει, θά φέρη ό μέλλων σύζυγος.
Ενίοτε κατακλινόμεναι πολλαί γυναίκες φέρουσιν αφ' εσπέρας ενδύματα ανδρικά».

(ς) Κυαμομαντεία: τρία κουκκιά υπό τό προσκεφάλαιον, τό εν μετά
φλοιού, τό άλλο ήμίκοπον καί τό τρίτον ξεφλουδισμένον άπό τό κουκκί, πού
θά πάρη ή νέα κατά τύχην, μόλις έξυπνήση τό πρωί, μαντεύει, άν θά γίνη τό μελέ-
τημά της, δν θά παντρευτή πλούσιον ή πτωχόν, νέον ή χήρον.

(ζ) Άλλαι μέθοδοι μαντικαί, ώς μέ συκόφυλλα τοποθετούμενα εΐς
τό ύπαιθρον. Π.χ. εΐς τήν Άράχοβαν Παρνασσ. «βγάζουν έξω συκόφυλλα, νά ξα-
στριστοϋν όλη τή νύχτα, βάζοντας λίγο αλάτι άπό πάνω. Τό μελετάν τοϋ καθενός'
όποιου ξεραϋή τό φύλλο, θά πεθάνη αυτόν τό χρόνο.»

(β) Έθιμα τής 24νs 'Ιουνίου.

1. Τό άνοιγμα τοΰ κλήδονα. Πότε καί ποΰ γίνεται καί κατά ποίον
τρόπον ; Δίστιχα τού κλήδονα. Οίωνισμοί μέ τό νερό τοΰ κλήδονα. Χοροί, τραγού-
δια. Π.χ. εΐς τήν Άράχοβαν τής Παρνασσίδος «τό πρωΐ βγαίνοντα δ ήλιος, θά
βγαίνουν τά ριζικάρια. Τό παιδί πού τά κλείδωσε —ενα παιδί τυχερό —θά τά ξεκλει-
δώση (εΐς τήν Κορώνην τού σκεπάζουν τό κεφάλι μέ τό κόκκινο παννί, πού είχαν
σκεπασμένο τόν κλήδονα). Εΐς τάς Μετράς τής Θράκης άνοίγει τόν κλήδονα ένα
πρωτοπαΐδι, συν. κορίτσι- τοϋ βάζουν τουλπάνι άσπρο στό κεφάλι καί τό κάνουν
νύφη· τοΰ δίνουν κ έναν καθρέφτη στήν αγκαλιά· πρώτα βγάζουν τό άγγοϋρι λέγον-
τας : Ανοίξαμε τόν κλήδονα, νά βγή χαριτωμένος, βγήκε κ' ένας άγγονραρος,
θεριός, θεριακωμένος. Έπειτα καθαρίζουν τό άγγοϋρι καί τρώγουν δλοι άπό ολίγον.
('Άσεμνοι πράξεις κατά τό καθάρισμα τοΰ άγγουριοΰ). Μετά τό φάγωμα τού
άγγουριοΰ ή νύφη έξάγει τά σημάδια, ένφ κοιτάζει διαρκώς εΐς τόν καθρέπτην.

2. Προσκόμισις μαλλιαρής πέτρας καί θαλασσίου ύδατος ή πέντε
βούρλων εΐς τήν οίκίαν. Ποΰ τά τοποθετούν καί πρός ποίον σκοπόν; Π.χ. είς
τήν Πέτραν τής Λέσβου «ξημέρωμα τ' άη Γιαννιού πάει ένα κορίτσ' στή θάλασσα
καί παίρνει άπό σαράντα κύματα νερό. Νά μήν τή δή κανείς, νά μή μιλήσ , άμίλητο.
'Οπ' άλείψουνε "πέ κείνο τό νερό, κάν'νε σαράντα όμορφιές»· Είς τήν Κάτω Πανα-
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για Κρήνης «αί γυναίκες, ύπανδροι και μή, μεταβαίνουσαι από τής αυγής είς τήν
παραλίαν λαμβάνουν έκ 40 κυμάτων σταγόνας θαλασσίου ύδατος και γεμίζουν
ποτήριον· λαμβάνουσαι δέ καί λίθον μετά βρύων έκ τής παραλίας έπιστρέφουν εΐς
τάς οικίας των καί τό μέν ποτήριον έκκενοΰται εΐς τάς τέσσερας γωνίας τής οικίας,
τόν δέ λίθον θέτουν εΐς μίαν τών τεσσάρων γωνιών αυτής. Εύχονται δέ τό μέν
ύδωρ νά μεταβληθή εΐς άργυρον, ό δέ λίθος εΐς χρυσόν.» Είς τήν Μάδυτον «έκρι-
ζώνουν πέντε σχοίνους, τούς οποίους τοποθετούν, καθώς καί τή μαλλιαρή πέτρα,
εΐς τό εικονοστάσι τοϋ σπιτιού καί τούς φυλάγουν διά τό δωδεκαήμερον, άν τονς
καβαλλ κέψ' ή γκαλκάτζαρονς, νά τόν δέσουν μέ τ' άη Γιαννιού το βούρλο».

3. Έναρξις τών θαλασσίων λουτρών. Βιαία κατάδυσις καί δεισι-
δαίμονες συνήθειαι· Τπποδρομίαι παρά τήν άκτήν κτλ. Μερικά παρα-
δείγματα: Είς τά Τελώνια τής Λέσβου «τ' αη Γιαννιού τ' Άλιτροπιού πρωτο-
πάνε στή θάλασσα νά κολυμπήσουν θά δέσ' νε μιαν άλυγαριά ατή μέση τους ή στο
κεφάλι τους, γιά νά 'ναι γεροί. Πρέπ" νά φάνε και καρπούζ'». Εΐς τόν Πόντον
«διάφοροι ομάδες πρωί πρωΐ έπιαναν τά περάσματα στούς δρόμους κι δποιον έτυ-
χα ιναν τόν άρπαζαν καί τρεχάλα τόν πήγαιναν στήν άκρογιαλιά καί τόν έρριχναν
στή θάλασσα, ντυμένον όπως ήτανε· Μόνον άν έταζε κανένα καλό κέρασμα, ημπο-
ρούσε τό θύμα ν° άποφύγη τήν ταλαιπωρίαν». Είς τό Γύθειον τήν ήμέραν αύτήν
«οι πάσχοντες έξ άσθενείας χρονίας πηγαίνουν εΐς τήν θάλασσαν άμίλητοι καί
κολυμβώντες θεραπεύονται». Εις τήν Μάδυτον «έγίνετο ιπποδρομία ή γαϊδουρο-
δρομία μέ γυμνούς τούς άναβάτας καί «<5έν τό 'χνε σέ καλό νά βγαίν ν άπ τή
θάλασσα έκείν' τή μέρα».

4. Τ' άξιώματα τών άρραβώνιασμένων. Εΐς τήν Φιλιππούπολιν καί
τήν Στενήμαχον τήν ήμέραν τοϋ Προδρόμου οί συγγενείς «άξιώνουν τούς αρρα-
βωνιασμένους» δηλ. τούς καθίζουν είς ένα προσκέφαλον (ή εΐς τάπητα), τό πιάνουν
άπό τά άκρα καί τούς σηκώνουν υψηλά τρεις φορές, έπιφωνοϋντες «άξιος, άξιος,
άξιος.' καί τοΰ χρόνου».

5. Συλλογή ιαματικών βοτανών, οριγάνου καί άλλων χόρτων
Θεραπεία τής κεφαλαλγίας καί άλλαι θεραπευτικοί συνήθειαι. Π. χ. εις τό Δαδί
Λοκρίδος «μαζεύουν τό πρωί ρίγανη, όση χρειάζονται γιά τό χρόνο· τή μαζεύουν,
προτού νά βγή δ ήλιος, γιά νά είναι καλή. Εΐς τήν Σιτίσταν (Αΐτωλ.) τ"Αη Γιαν-
νιού τοΰ Ριγανά μαζεύουν ρίγανη καί φέρνονν μπονκέττα άπ' αύτη στήν έκκλησιά,
καθένας τό δικό του. Τήν ψέλνει ό παπάς, ψέλνει κι άγιασμό. Παίρνει ό καθένας
τό μπουκέττο του καί λίγο άγιασμό καί πάει κι αγιάζει (ραντίζει) τά κτήματά του».
Είς τό Κατιρλί Βιθυνίας «αί γυναίκες, αί πάσχουσαι άπό χρονίαν κεφαλαλγίαν
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εξέρχονται τήν 24ην 'Ιουνίου είς τούς αγρούς καί περιδένουν τήν κεφαλήν δια
λυγέας».

6. "Εθιμα Σαρακατσάνικα. Άγερμός παίδων κρατούντων δοχεΐον ύδα-
τος καί περιερχομένων τάς μάνδρας. Εις το Πισοδέρι «αποβραδίς τον Κλήδονα
τά παιδιά μαζεύουν καλογιάννηδες και τό πρωί τούς χορεύουν ; δένουν ο αυτά τά
λουλούδια δαχτυλίδι και τα βάζουν άπάνω ατό κεφάλι τους και χορεύουν. Κρατοϋν
κ' ενα μπακράτσι με νερό από τρεις βρύοες και γυρίζουν τά κονάκια και τραγου-
δούν : "Αη Γιάννη, Γιάννη, Καλογιάννη, \ έχασα γαϊράνι στήν Κρυόβρυση \ κι άν fià
τό 'βρης πάλ' νά μ τό στείλης». "Οσο τραγουδούν, χύνουν νερό στις καλύβες. Τούς
δίνουν άλλος δραχμές, άλλος δ, τι έχε ι α.

7. "Εθιμα άποσκοπούντατήν καρποφορίαν τών δένδρων (συκών, έλοίιώνκλ.):
στάκτη τών πυρών εΐς τάς ρίζας τών συκών, χώμα έπί τών συκών κτλ. Π.χ. εις τόν
Μαραθόκαμπον τής Σάμου «νά σκουύής προυι-προυι (τής 24ης Ιουνίου), νά τρέξ'ς
γλήουρα-γλήουρα νά μαζέψ'ς τή στάχτ άπ' τις φουτιές π" άνάψανι άπουβραδις κί
νά τρέξ'ς νά τή ρίξ'ς στή ρίζα τής συκιάς, γιά νά κάμ πουλλά σϋκα». Εΐς τήν
Νάξον, τήν Κύθνο ν κ. ά. «πάνε καί μαζεύουνε χώμα κάτω άπό τή συκιά καί τό
ρίχνουνε πάνω στις συκιές καί τις γητεύουνε: Ώς βαστά Χριστός τόν κόσμο \ κι άη
Γιάννης τήν άλή&εια \ βάσταξε καί σύ, συκιά, τά λύ·&ια ( = τά μικρά συκάκια). Πρβλ.
άης Γιάννης ό 'Απορνιαστής, γιατί τότε τελειώνει τό δρνιαομα τών σύκων (Κύθνος)
Άν λεμονέα ή πορτοκαλέα ή οιονδήποτε δένδρον δέν παράγη καρπόν, θέτουν κα-
θρέπτην πρό αύτού καί μέ πέλεκυν εΐς τάς χείρας λαμβάνουν στάσιν υλοτόμου και
βλέποντες τό έν τω καπτόπρω 'ίνδαλμα τού δένδρου προσποιούνται τόν θυμωμένον
καί λέγουν μεγαλοφώνως: Κάμε καρπό ή σέ κόβω. ΓΙού γίνεται τοΰτο;

8. '"Απλωμα» τών ένδυμάτων εις τόν ήλιον πρός προφύλαξιν άπό τόν
σκώρον (ή άπό φθοροποιόν τινα.δαίμονα). Π.χ. εΐς Άγιάσον Λέσβου «ή Γιουϊλοϋ
(Γιλώ), άμα είχες άσπρα ρούχα μέσ' στά μπαούλα, πήγαινε καί τά κατούριε καί
κιτρίνιζαν. Γι αύτό τά βγάζαν τή Λιτροπιοϋ καί τ άπλώναν στόν ήλιο».

9. Δεισιδαιμονίαι. Δέν άρχίζουν καμιά δουλειά, διότι, ώς λέγουν, είναι
λιτρόπι. Καί «δποια μέρα πέση τό Λιτρόπι τ'Άη Γιαννιού τή φυλάνε δλο τό χρόνο·
δέν κάνουν γάμους, δέν κόβουν ρούχα, δέν φυτεύουν, δέν άρχίζουν σπορά. Είναι
κακιά μέρα κι ό,τι άρχινήσης, δέν πάει εμπρός» (Ν. Πέρδικα, Σκύρος Α' 138).

10. Άλλαι μαντικαι μέ{>οδοι.

(α) Μολυβδομαντεία καί αύγομαντεία. Π. χ. εΐς τήν Σΰρον «παίρ-
νουν νερό άμίλητο τον Κληδόνον καί τό χύνουν μέσα σέ μιά μπουκάλα· έπειτα
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ριχτούνε μέσα ενα ασπράδι άπό αυγό ή μολύβι λειωμένο καί δείχτει δ, τι δουλειά
κάνει δ άντρας πού ϋά πάρουν. "Αν είναι βαποριέρης, ϋά σχημάτισα βαπόρι, δν είναι
κτηματίας, θά δείξη άμπέλι, κλήμα, δν είναι μάστορης, θά δείξη τά ίργαλεϊα του.»

(β) Ύδατομαντεία και κατοπτρομαντεία. Π. χ. εΐς τήν Μεθώνην,
«τ αη Γιαννιού μέα στό μεσημέρι, κοιτάζονται τά κορίτσια μέσα στό πηγάδι, γιά
νά ιδούν τί τούς μέλλεται. Βάζουν έναν καθρέφτη, τόν στερεώνουν ατό κούτελο τονς,
ώστε νά ρίχνη ό ήλιος τή λάμψη του μέσα στό πηγάδι καί ύστερα σκεπάζουν τό
κεφάλι τονς μ' ένα κόκκινο παννί καί κοιτάζονν μέαα. Λένε πώς δ, τι είναι νά τους
γίνη, θά τό ιδούν καί μάλιστα δν είναι ανύπαντρα κορίτσια, θά ιδούν πρόσωπο,
εκείνον πού θά πάρουν». Όμοίως εΐς τήν Σκΰρον «βλέπουν δποιον μελετήσουν,
ξενιτεμένο, ποϋ είναι τώρα καί ποϋ ευρίσκεται, ή πεθαμένο». "Αλλες κοιτάζονται
γυμνές μέαα στόν καθρέφτη. Άλλες «παρατηρούν τή σκιά τ ους, μόλις σκάση
δ ήλιος. "Αν δέ φαίνεται καθαρή, τό 'χουν σέ κακό, θ' άρρωστήσουν (Σκύρος).

(γ) Όνειρο μαντεία. «Φυλάνε ενα κομματάκι παννί άπό τό κόκκινο πού
έχρησιμοποίησαν στόν κλήδονα, τό ξαστρίζουν καί τό βάζουν κάτω άπό τό προσ-
κέφαλο τους. Τή νύχτα βλέπουν όνειρο σχετικό πάντα μέ τό γάμο (Αταλάντη).
"Αλλα μέσα όνειρομαντείας : Άγιάννης (φυτόν), καλτσοδέτα μέ κόμπον κτλ.

(δ) Κριθομαντεία. Βάζουν σ° ένα πιάτο νερό και ρίχνουν δυο κόκκους
κριθαριοϋ. Προσέχει τότε κάθε μία πού {ϊέλει νά παντρευτή έκεΐνο τό χρόνο, δν οί
δύο κόκκοι έπιπλεύσουν καί σμίξουν, θά παντρευτή, άλλως όχι.

(ε) Άλευρομαντεία, στακτομαντεία κτλ.

4. Πέτρου καί Παύλου (29 Ιουνίου).

1. Πανηγύρεις καί θυσίαι ή προσφορά σφαγίων υπέρ τής έκκλησίας.

2. Μαντικαί συνήθειαι : μολυβδομαντεία καί αύγομαντεία (μέ νερό
φυλαγμένο άπό τόν κλήδονα), ύδατομαντεία καί κατοπτρομαντεία.

5. Τών Άγιων Αποστόλων (30 Ιουνίου). Τά ίδια μέ τήν προηγουμένην.

β) 'Από τής Παναγίας τής Καψοδεματοΰσας μέχρι τοΰ
άγίου Παντελεήμονος (2 — 27 Ιουλίου).

1. Κατάθεσις τής έαθήτος τής Θεοτόκου (2 Ιουλίου).

Όνομα τής εορτής : τής Παναγίας τής Καψοδεματούσας ή Καψοχερο-
βολοϋς ή τής Βλαχέρας (Κεφαλ.), τής άγιας Βλαχέραινας (Σωζόπολις), τς Άγια-
βλαχέρας (Μέτραι Θράκ.).

Δεισιδαιμονίαι : Δέν άλωνίζουν. Διηγήσεις περί τιμωρίας τών παραβατών.
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Π. χ. «βούλιαξε τον παπα με τά χερόβολα στ αλώνι. Και σήμερα ακόμα ακούγε-
ται έκεΐ κάδε χρόνο τήν ημέρα έκείνη νά φωνάζχι ό παπάς τ ίίλογά του «ώπλα,
ώπλα, ώπλα !» (Μεσοχώρι Πυλίας).

2. Τής άγιας Κυριακής (7 Ιουλίου).

Δέν αλωνίζουν, δέν ζυμώνουν «γιατί γίνεται τό ψωμί μαύρο» (Λήμνος). Ένια-
χοϋ της Θράκης έγίνετο πανήγυρις «τό πανηγύρι τών Αγγουριών».

3. Τοϋ άγίου Βαρθολομαίου (11 Ιουλίου).

Δέν δουλεύουν στ' αμπέλια, γιατί πέφτει χαλάζι καί τά καταστρέφει.

4. Τής άγιας Μαρίνας (17 Ιουλίου).

1. Έκδρομα! ε'ις άμπέλους καί λαχανοκήπους και προσφορά!
απαρχών (σύκων, σταφυλών κλπ.) Εις τήν Μεσημβρίαν τότε κόβουν καί καρ-
πούζι πρώτ' αρχή. Εις Μέτρας (Θράκη) τότε έκοβαν τό πρώτο σταφύλι καί τό
έπήγαιναν ατό σπίτι μέσα σέ κούτρουλο (χωρίς λαβήν) καλάθι. Εις τόν Κισσόν
(Πηλίου) «κατά τήν ήμέραν ταύτην συνηθίζουν νά τρυγούν τά πρωτοφανή σύκα.»

2. Πανήγυρις καί θυσία δημοτελής (κουρμπάνι). Τί ζφον σφάζεται
καί πώς γίνεται ή διανομή τών κρεάτων εΐς τούς πανηγυρίζοντας ; Κοινή τράπεζα.
Π. χ. εΐς τό Δεμάτι Ηπείρου «μετά τήν ίεράν λειτουργίαν θυσιάζεται βοϋς καί
τέμνεται εΐς 30 — 32 τεμάχια, τά όποια διανέμονται εις τούς άπογόνους ώρισμένων
οικογενειών τοϋ χωρίου». Πού άλλοϋ γίνεται παρομοία διανομή καί πώς αιτιολο-
γείται αύτη ; Παραδόσεις περί έλάφου οικειοθελώς προσερχομένης εΐς
θυσίαν. Πρός ποίον σκοπόν γίνεται ή θυσία; (δι' άποτροπήν νόσου ή πρός
πρόκλησιν βροχής ή έπί τή λήξει τοΰ θερισμοΰ ;)

3. Αγιασμός καί ραντισμός τών σπαρτών, «γιά τά σκαθάρια καί
άλλα ζούμπερα» (Αίτωλ.).

4. Δεισιδαιμονίαι : δέν αλωνίζουν, δέν κάνουν καμιά δουλειά. «Ό παπάς
τής Άλωνίσταινας αλώνισε τής άγια Μαρίνας κι άνοιξε ή γής καί τόν κατάπιε μαζί
μέ τ' άλογα ... φαίνεται άκόμα τ αλώνι. Καί λένε πώς κάθε χρόνο τής Άγια Μαρί-
νας ακούγεται J παπάς πού σκούζει : «Ά Μαρίνα, δ/» (Γρίζι Πυλίας) Πρβλ. «Άγια
Μαρίνα μάρανε μάννα καί θυγατέρα» ('Αράχοβα).

5. Τοϋ Προφήτου 'Ηλία (20 Ιουλίου).

1. Λατρεία τοΰ Προφ. Ηλία έπί τών κορυφών τών ορέων καί παραδό-
σεις, σκοποΰσαι νά εξηγήσουν «όιατί τόν αη Αιά τόν βάνουν πάντα στά ψηλώματα»
Δοξασίαι, ότι ό άη Λιάς «είναι ατά ψηλά γιά τόν καιρό, γιά τή βροχή», οτι διώ-
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κει δράκοντα ή τόν διάβολον, έχων δπλον τόν κεραυνόν καί τρέχων εϊς τονς ουρα-
νούς μέ τό αμάξι του (έφορος βροχής, βροντών καί κεραυνών). Αί σχετικαί παρα-
δόσεις καί παροιμίαι. 'Απεικονίσεις τής άναλήψεως τού Προφ. 'Ηλία εϊς τούς
ούρανούς (ίπποι καί άρμα Ηλίου) (Βλ. Ν. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ., Β' 146 κ.έ).

Ποία συντεχνία θεωρεί προστάτη ν της τόν Προφ. Ήλίαν ; ΓΙ. χ. εϊς τήν
Καστορίαν τοϋ Προφήτ'Ήλία γιορτάζουν οί γονναράδες. Ό Προφήτ Ηλίας ήταν
γουναράς. Οί Κύπριοι εΐς τό άλώνι έπικαλούνται τόν Προφήτην «νά πέψη τόν
άέραν του».

2. Πυραί καί θυμιάματα. "Ανοδος εΐς κορυφάς ορέων πού φέ-
ρουν τ' όνομα τοΰ Αγίου 'Ηλία, μεγάλαι πυραί καί καϋσις άφθονου λιβάνου
εις τόν άγιον. (Πρβλ. τήν άνάβασιν πανηγυριστών εις τόν Άγιολιάν, έπί τής άκρο-
τάτης κορυφής τοΰ Ταϋγέτου, καί τάς πυράς, πού άνάπτουν οί περίοικοι, μόλις
ΐδουν τήν έπί τοΰ Άγιολιά μεγάλην πυράν). Εις τόν Πολύγυρον «άπ τον Άηλιά
ώς τήν 1η Σεπτεμβρίου ανάβουν αδιάκοπα μεγάλες φωτιές (παρακαμνιοί)».

3. Πανηγύρεις καί θυσίαι δημοτελεΐς ταύρων ή κριών, τελού-
μενοι εΐς τό προαύλιον τοΰ ναοΰ. 'Εκλογή θύματος (ταύρος ύγιής, τέλειος, άδμής))
άγιασμός αύτοΰ ύπό τού ιερέως καί σφαγή παρά τό χείλος άνοιγομένου βόθρου.
Διανομή τών κρεάτων καί περισυλλογή τών οστών κλ. Σκοπός τής θυσίας ή άπο-
τροπή λοιμικών νόσων (Βλ. περιγραφήν τών τελουμένων έν Λαογραφία Γ', σ. 148
κέ). Άλεκτοροθυσίαι. Εις τό Άλμαλί Μαλγάρων «τούς άλέκτορας δέν θυσιάζουν
οί προσφέροντες, άλλα άπολύουσιν καί έτεροι τρέχοντες συλλαμβάνουσι καί θυσιά-
ζουσι ή μάλλον τρώγουσι αυτούς.» Πού άλλοΰ συνηθίζονται ταΰτα ; Εΐς τό Σιναπλί
(Βορ. Θράκ ) ή θυσία (κουρμπάν χωριαν κο) καί ή δέησις πρός τόν ΙΙροφήτ' Ήλίαν
« δεν γίνεται τ' "Αη Αιά, γιατί βροχή τότε δεν χρειάζεται' γίνεται μετά τόν "Αη Γιώργη
καί πριν τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου (2 Μαΐου), όποια Αεντέρα τνχ , và γιορτάσουν έπί-
τηδες, νά τιμήσουν τόν Προφήτ 'Ηλία, νά τους λνπηϋή ό Θεός καί và βρέξ'. Σφά-
ζουν 10—15 πρόβατα άρσενικά όλα». Τήν προηγουμένην ήμέραν γίνεται περπε-
ροννα : τά κορίτσια στολίζουν ένα ορφανό κορίτσι μέ πράσινα χόρτα καί πηγαί-
νοντας στό ποτάμι βρέχονται όλα μέ τά ροϋχα τους καί μέ ένα μπακιράκι νερό
γυρίζουν χορεύοντας καί τραγουδώντας τήν Περπερούνα σ' δλο τό χωριό.

4. Περισχοινισμός (ζώσιμο) τοΰ ναοΰ ή τοϋ χώρου, όπου τελείται
ή λειτουργία, διά λεπτού κηρίνου νήματος. Πρβλ. ή δείνα έζωσε τόν Προφήτη
μέ ζώσμα (Θράκη).

5. Θ εραπευτικαί συνήθειαι. Π.χ. εις τόν Πόντον «μεταβαίνουσαι εις
τήν έκκλησίαν αί γυναίκες έδενον είς τήν κεφαλήν καί είς άλλα μέρη τοΰ σώματος,
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όπου είχον πόνους, στάχυας· μετά δέ τήν Μεγάλην Εϊσοδον άπέκοπτον αυτούς, διά
νά χοπη και ό πόνος».

6. 'Αποτρεπτικοί συνήθειαι: τοποθέτησις λίθου έπί τοϋ κορμοϋ τής
έλαίας, δια νά κράτηση καί νά μήν άπορρίψη τόν καρπόν της (Κρήτη).

7. Μετεωρολογικοί παρατηρήσεις. Π.χ. Τοϋ Προφήτ 'Ηλία το μεση-
μέρι, αν δ ουρανός είναι καόαρός, ό χειμώνας dà είναι μαλακός, κι αν ό ουρανός
εχη σύννεφα, &ά κάνη βαρύ χειμώνα (Μαυρικάτο). Οί Καρπάθιοι «τήν έσπέραν
της 19 'Ιουλίου, έσπερινόν τοΰ προφ. 'Ηλία, αν έπί ορέων τινών έπικάθηνται
σύννεφο ή αν ό καιρός είναι συννεφώδης, προοιωνίζονται πολνβροχές και καλο-
σποριές».

8. Μαντικοί συνήθειαι:

(α) Έκ τοΰ χρώματος τοΰ καπνοΰ τοϋ καιομένου θυμιάματος.

(β) Έκ σχημάτων παρατηρουμένων εις σταγόνας· έλαίου έναντι τοΰ ήλίου.
Π.χ. «τό πρωί" τοϋ Προφήτ 'Ηλία, αμα σκάσ* ό ήλιος, ν' άνάψης μόνη σου τό καντήλι·
ΰά βοντήσης τά δυό σου νύχια (δηλ. τών δύο αντιχείρων) μέα' ατό λάδι καϊ βλέπον-
τας αγνάντια ατόν ήλιο ·&ά τά βάλης κοντά, νά χτυπάη δ ήλιος μέσ στά νύχια καί
9à πής: "Αγιε μου Προφήτ' 'Ηλία, πού προφητεύεις α' δλον τόν κόσμο καί φανε-
ρώνεις, φανέρωσε κ' Ιμένανε τήν τύχη μου, τί είν' τό τέλος μου. Καί ϋά αού φανέ-
ρωση τήν τύχη σου. "Ετσι κάποια είδε άρνί καί πήρε τσοπάνη. "Αλλη είδε τό φέρε-
τρο της καί πέθανε.»

(γ) Όνειρομαντεία. Π.χ. είς τά περίχωρα Πατρών «μαζώνουν τήν ημέρα
τ' άη Λιά τραγουδώντας άγριολούλονδα σαράντα ειδών. Μ' αυτά πλέκουν ενα στε-
φάνι καί τό βάζουν τό βράδυ κάτω άπό τό μαξιλάρι τους, γιά νά ιδούν τή νύχτα
ποιόν θά πάρουν».

(δ) Άπό τό πλάγιασμα τού σκύλου τής μάνδρας. Άν είναι γυρισμένος κατά
τό βοριά ή τό μαΐστρο, θά κάνη βαρυχειμωνιά, άν είναι κατά τό νοτιά, ό χειμώ-
νας θά είναι καλοκαιρινός (Σκϋρος).

(ε) Άπό τά πρώτα καρύδια πού έκοπταν τήν ήμέραν αυτήν : δν ήταν
γεμάτο, όλα êà πήγαιναν καλά, άν άδειο, κλάψε τήν τύχη σον (Μέτραι Θρςίκ·).

9. Άλλαι μαγικαί συνήθειαι: Π.χ. «Τ'Άηλιός οί Άηβλασίτες (Ευρυ-
τανίας) λειτονργιώνται στόν Άη λιά τονς, ενα ξωκκλήσι στήν κορφή τοϋ βουνού.
Μόλις άπολύση ή έκκληαιά, βγαίνουν στήν άκρη, π' αρχίζει άπότομος βράχος.
Παίρνει και?«·ας χαλίκια καί τά ρίχνει κάτω στό βράχο λέγοντας: "Οσα χαλίκια
ρίχνω, τόσα χρόνια νά ζήσω! »
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6. Τής άγιας Παρασκευής (26 Ιουλίου).

1. Πανηγύρεις καί θυσίαι δημοτελεϊς. Κοινή τράπεζα τών εορταστών
εΐς τό προαύλιον τής εκκλησίας.

2. 'Οργιαστική λατρεία. "Εκστασις ή μανία (τρέλλα) καταλαμβά-
νουσα τούς λάτρεις τής Αγίας, ίδίςι τάς γυναίκας Π.χ. τον Βαθυον ή τρέλλα :
«γυναίκες πιάνονταν άπ' τ!ς εικόνες στό τέμπλο και χτνπιώνταν ατό κεφάλ', στό
στήθος, ξεμαλλιάρες κ'έλεγαν : Σώσε μας, Άγια Παρασκευή. "Ημαρτον, σώσε μας !
"Ετσι τις έπιανεν ή τρέλλα, έπαιρναν τις εικόνες και άρκονδώντας, σάν τά μικρά
παιδιά, τριγύριζαν στό χωριό, πήγαιναν και σ' άλλα χωριά άρκονδώντας» (Κύζικος).

3. Αγιάσματα καί θεραπεΐαι. Έν παράδειγμα: «Στήν Άλικαριά τής
'Αγχιάλου τής αγίας Παρασκευής δσ' είχανε άρρωστο τόν πήγαιναν στό άγιασμα,
έσκαφταν λάκκο, τόν έκαιγαν μέ ξύλα γιά νά ζεσταθή, ύστερα τόν καθάριζαν, έβα-
ζαν μέσα τόν άρρωστο ντυλιγμένο μέ πάπλωμα, γιά νά ίδρωση, κ' έσφαζαν
ταύτόχρονα πετεινό» (Λαογρ. 13, 112,49).

7. Τοϋ άγίου Παντελεήμονος (27 Ιουλίου).

"Αγιος ιατρός, δ κατ' εξοχήν προστάτης τών άναπήρων. Πρβλ. «Κουτσοί,
στραβοί στόν άγιον Παντελέημονα». Τρόποι θεραπείας. Π.χ. εΐς τήν Κίον «οποίος
πονούσε, πήγαινε στόν άγιο Παντελεήμονα κ' έπαιρνε ένα βάαταγμα (αφιέρωμα)
άπό τήν εικόνα τον καί τό κρεμούσε στό εικονοστάσι τον. Τό έίχεν εκεί, ώσπον νά
γινότανε καλά δ άρρωστος· κατόπιν έκανε κι αντός ένα όμοιο βάαταγμα κ' έπήγαινε
καί τά κρεμούσε καί τά δνό στόν "Αγιο Παντελεήμονα»■

γ) 'Από τής 1ης Αύγουστου μέχρι τής Άποτομής τής τιμίας κεφα-
λής 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου (29 Αύγούστου).

1. Πρώτη Αυγούστου.

(α) "Εθιμα καί δοξασίαι τής παραμονής (31 Ιουλίου).

1. Πυραί καί ύπερπήδησις αύτών. Μέ ποίους λόγους συνοδεύεται
τό πήδημα τής φωτιάς; Άλλαι σχετικοί ένέργειαι. Π.χ. εις τά Τελώνια τής Λέσβου
<τήν Πρωταυγουστιά, νά ξημερών ', ανάβουμε μέαα σέ τρίστρατο φωτιά (καψάλα)
καί τήν ξεπερνούμε λέγοντας : ΎΩ, καλώς τόν "Ακατο ! Σύκα τσαί καρύδια τσάι
καλά σταφύλια ! Ψήνουν μέσα στή φωτιά κ ένα σκόρδο, παίρνουν τίς σταελίδες
(τά λουβιά) κί τίς τρών γιά τόν πυρετό.» Εις τήν "Ιμβρον πηδούν τό φανό
λέγοντες: *"Αχστι, Παράχστι, σάν άπ' μ ηνρις νά μ' άφήσης*. Είς τήν Μάδυτον :
ι"Ακάτους, Παράκατονς, καλώς μας ηνρ ή γι "Ακάτους!*.

6
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2. Δοξασία, ότι τήν νύκτα τής δΙ115 'Ιουλίου πρός τήν 1ην Αυγούστου ανοί-
γουν οί ούρανοί καί "ο,τ ι προφ'τάσης νά ζητήσης ϋά τό 'χης, ϋές πλούτη, ϋες γειά,
ϋες χωράφι. Άποσπεροϋ στό πανηγύρι τα Άγιάαος πλαγιάζουν ατά τρίστρατα, για
và δοϋν τ' άγιο φώς· περιμένουν ώς τό πρωΐ. Τό 'χουν σέ καλό» (Τελώνια Λέσβου).

(β) "Εθιμα τής ΓΊ? Αύγουστου.

1. "Εναρξις νέας χρονικής περιόδου. Πρβλ. Έπλάκωσεν ό "Αουστος,
ή άκρα τού χειμώνα (Κάρπαθος). Δεισιδαίμονες συνήθειαι, σχετικαί μέ τήν άντίλη-
ψιν αύτήν. Π. χ. εις τήν Τήλον τήν πρωΐαν τής 1η? Αύγουστου σκορπίζουν, έντός
τής οικίας άμμον εις σημεΐον εύτυχίας καί άφθονίας. Δέν σκουπίζουν κλπ.

2. 'Αγιασμός υδάτων καί κατοικιών, έξοδος εΐς άμπέλους καί
διασκεδάσεις. Π.χ. εΐς τήν Μεσημβρίαν τήν 1ην Αύγουστου «γυναίκες, αάροι
πήαινανε καί κάνανε άγιασμό στά πηγάδια καί άπό κει πήαινανε στ' άμπέλια καί
γλέντιζανε ώς τό βράδ'*. Εις τήν Αίτωλίαν «τήν Πρωτανγονατιά ό παπάς γυρίζει
τά σπίτια τών γεωργών καί διαβάζει άγιασμους καί τις ευχές τ' άη Τρύφωνα, νά
φυλάη τά σπαρτά τους». Είς τήν Τζαντώ «τό πρωΐ έπαιρναν άπό τήν έκκλησία
άγιασμό καί τ' άγιαζαν τάμπέλια κ' ύστερα μάζευαν τά πρώτα σταφύλια».

3. "Εθιμα νηστευτικά. Καθαρισμός χάλκινων άγγείων, προσφορά σταφυ-
λών, σύκων κ· ά. όπωρών εΐς τήν έκκλησίαν καί διανομή αύτών εΐς τούς νηστεύον-
τας κατά τόν Έσπερινόν. Κτυπήματα τών χαλκωμάτων μέ τήν έπιφώνησιν: «Κού-
δου, κούδου τά σαχάνια, I Κύριε, Κύριε, έλέησον, \ δώσ' μου, Χριστέ μου, δύναμη
κ' έγώ νά σέ νηστέψω» (Κάτω Παναγιά Κρήνης).

4. Προσφοραί υπέρ τών νεκρών. Π.χ. εΐς τάς Κυδωνιάς «τήν πρώτη
τ Αυγούστου κ Λύε καλή νοικοκυρά έβαζε ένα πιάτο έλιές, μισές μαύρες, μιαές
άσπρες, καί τις έστελνε στή γειτονιά, α' όσες δέν είχαν, γιά νά φάνε κείνη τήν ημέρα».

5. Γίνονται κατ' Αύγουστον μεταμφιέσεις; Κατά ποΐον τρόπον.

6. 'Απαγορεύσεις σχετικαί μέ τις δρίμες τοΰ Αυγούστου: δέν πλύνουν,
δέν λούζονται, δέν κόβουν ξύλα στό λόγγο, δέν άφήνουν τά παιδιά τους έξω τό
μεσημέρι κτλ. Ποΐαι ήμέραι τού Αύγουστου είναι δρίματα ; Αί σχετικαί δοξασίαι.

7. "Εναρξις ήμερομηνίων. Πρόγνωσις τοΰ καιρού έκ μετεωρολογικών
παρατηρήσεων, γινομένων κατά τάς 6 ή 12 ή 14 πρώτας ήμέρας τοΰ Αυγούστου :
μηνολογιάζουν παρατηροΰντες τάς ήμέρας τοΰ Αυγούστου (Κάρπαθος). Μηναλάγια,
τά μερομήνια έν Κύπρφ.

2. Τής Μεταμορφώσεως (6 Αύγουστου).

1. "Ονομα: Τοϋ Χριστού, τοϋ Χριατοσωτήρα, τής Άησωτήρας κτλ.



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 83

2. Προσκόμισις απαρχών σταφυλών είς τήν έκκλησίαν καί ευχολό-
γησις αυτών διανομή εΐς τούς έκκλησιαζομένους. Προσφορά τών απαρχών τοϋ
ελαίου εΐς τόν ναόν τοΰ Σωτήρος.

3. Ειδικά φαγητά: Ψάρι ή μπακαλιάρος ή μπιργιάνι (ώς τών Βαΐων καί
τοϋ Εύαγγελισμοϋ). Τρόπος παρασκευής. Ψάρευμα καί πρόγνωσις περί τής άλιείας
ολοκλήρου τού έτους.

4. Πίστις ότι άνοίγουν τήν νύκτα οί ουρανοί.

5. Άπαγόρευσις θαλασσίων λουτρών, «γιατί βγαίνει ή Λάμια τοΰ
γιαλού» (Κορώνη).

3. Τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (15 Αυγούστου).

1. Ό Επιτάφιος τής Παναγίας. Στολισμός αυτού μέ άνθη, αγρυπνία
καί προσευχαί. Περιφορά αύτοϋ μέ άναμμένα κηρία. Ποϋ συνηθίζεται ή τελετή αύτή;

2. Πανηγύρεις και λιτανείαι. Προσφορά άπαρχών μέλιτος.

3. Έναρξις χοιροσφαγίων.

4. Ημέρα συνάψεως συμβολαίων μεταξύ πιατικών καί τσελιγκά-
δων άπαλλαγή τών υπηρετών άπό πάσης έργασίας καί άπολυσιό, ήτοι ελευθε-
ρία εισόδου εΐς άμπέλους καί κήπους.

5. Παραδόσεις σχετικαί μέ εικόνας τής Παναγίας: εύρεσις αυτών καί
θαυματουργός δύναμις. Τρόποι πρός εύρεσιν τοΰ τόποι», ένθα πρέπει νά ίδρυθή
ή εΐκών κλπ.

4. Τά 'Εννιάμερα τής Παναγίας (24 Αυγούστου).

Πανηγύρεις, λιτανείαι. Θυσίαι τελούμενα ι κατ' αύτάς.

5. Τοϋ άγιου Φανουρίου (27 Αυγούστου).

1. Παράστασις : Μορφή άνδρός μ' ένα κερί στό χέρι.

2. Τάματα διά τήν φανέρωσιν άπολεσθέντων πραγμάτων: «"Αγιε μου
Φανούριε, φανέρωσε μου τό . . . καί &ά αού κάνω μιά κουλλούρα γιά τήν ψυχή
τής μάννας σου!» (Ή μάννα τοΰ Άγίου είχε πολλές άμαρτίες). "Υστερα νειρευονται
αυτό πού έχασαν καί τό βρίσκουν. Τότε κάνουν μιά κουλλούρα καί τή μοιράζουν
ατά μικρά παιδιά λέγοντας: «Πάρτε να συχωρέσετε» (δηλ. τή μάννα τοΰ Άγίου)
(Αράχοβα). Πίττα κάνουν καί οί άνύπαντρες, γιά νά τούς βρή γαμπρό (Κρήτη).

6. Άηοκεφάλισις άγιου 'Ιωάννου (29 Αύγούστου).

1. Όνομα τής εορτής: τ' άη Γιαννιού τοϋ 'Αποκεφαλιστή (Άδραμύτ·)
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ή τον Κοψοκέφαλου (Καστόρια) ή τοϋ Κοντοοκέφαλ' (Πόντος), nοϋ Νηστευτή
(Κοροννη) ή τοϋ Νηστικού (Λέσβος), τοϋ Θερμολόγον (Γορτυνία) ή τοϋ Ριγο-
λόγον (Κρήτη) ή Παροξνσμοϋ (Λήμνος) ή τοϋ Κρναδίτη (Σκύρος), τοϋ Πετειναρά
(Κυδωνίαι), τοϋ Σπασοκάδ' (Γορτυνία), τοϋ Κννηγοΰ, τοϋ Σταφνλά (Σαμακόβιον
Θρι?κ.) κτλ. Πίστις ότι ή κεφαλή τοϋ Προδρόμου «αναπηδά εν τω δίσκω τοϋ ανα-
τέλλοντος ηλίου· δΓ αύτό πολλοί (έν Κύπρφ) έγείρονται λίαν ένωρίς, διά ν' απο-
λαύσουν τοΰ θεάματος».

2. Πανηγύρεις καί λιτανεΐαι, παρακλήσεις εις έξωκκλήσια ή αγιάσματα.

3. Νηστεία και δεισιδαιμονίαι: «Δεν τρώγαμε μαϋρο σταφύλι, μαϋρο οϋκο,
ο,τι μαϋρο φροϋτο ήτανε, γιατί τό αΐμα τοϋ 'Αγίου τά έβαψε. Δεν τρώγαμε ούτε
καρύδι, γιατί τοϋ έκοψαν τό καρύδι, όταν τόν αποκεφάλισαν. Δεν πιάναμε μαχαίρι
κείνη τήν ήμερα και τό ψωμί τό κόβαμε με τά χέρια» (Κίος). «Δεν κόβνε τό καρ-
πούζι μέ τό μαχαίρι στό πάνω μέρος, νά μή ξεκεφαλίζουμ' έτσι τόν άη Γιάννη.
Κείν' τή μέρα τίποτε δέν τρώνε· είναι νηστησμάρχης άγιος» (Τελώνια Λέσβου).

4. Δοξασίαι περι προελεύσεως τών πυρετών καί τρόποι καί
μέσα θεραπείας. Προσφοραι έλαίου, λιβάνου κλ. θυσίαι πετεινών ή ερι-
φίων άπό τάμα, κλπ. Μεταβίβασις τής ασθενείας είς δένδρα κλπ. δι'αναθέσεως
τριχός ή ράκους είς αύτά. Κατά τούς Λημνίους χωρικούς «άπέ τότε πού άποκεφά-
λισαν τόν 'Αγιογιάνν ', Απέ τότε επεσεν ή θέρμη στόν κόσμο· ταράχκιν τού κιφάλ τ'
κ" έπιαι ταραχή, συνερίγ , παραξ'σμός. Γι' αύτό τ' 'Αγιογιάνν' τ' Παραξ'σμον είναι
γιά τς θέρμες. Κείνος πού θερμαίνεται πάει στόν 'Αγιογιάνν' λάδ\ κερί, λίβανο
καί θυμιάζ'» (Σβέρδια). Εΐς τό Άδραμύττιον «τόν άη Γιάννη τόν 'Αποκεφαλιστή
τόν έκαναν τάμα, άλλος πετεινάρ' άλλος κατσικάκ γιά τόν πυρετό. Πήγαινε μιά
οικογένεια κ έσφαζε· παίρνανε τό κεφάλι τοΰ πετεινού καί τό κρεμάγανε σέ μιά
συκιά καί τ Αφήνανε κει. "Ή κόφτανε μιά τρίχα πί τά μαλλιά τς, μιά λουρίδα πέ
τύ φουστάνι τς καί τ' Αφήνανε πάνω στό δέντρο, δ,τ' νά 'τανε· καλύτερα νά'ναι άλυ-
γαριά. Καί τύ τάμα πού 'κανεν δ νοικοκύρ'ς στόν άη Γιάννη ίτό πετεινάρ' ή
τύ κατσίκ') δέν τό'τρωγεν δ ίδιος. "Αλλοι τό τρώγαν τ' άφηνεν έκεΐ κι όποιος
τό βρίσκε τό τρώγε. Ψυχικό ήτανε.» Ε'ις τήν Κορώνην «τήν ημέρα πού γιορτιάζει
ή χάρη του, δγοιος θέλει μετράει μιά κλωνά μέ τόν άγιο Γιάννη, όσο δηλαδή είναι
τό εικόνισμα τοΰ τέμπλου, καί τή ζώνει στή μέση του. Κοιμάται μέ δαντηνε δυο - τρεις
βραδιές κ' υστέρα τήνε χύνει κερί καί τήν ανάβει στή χάρη του καί καίγουνται
ουλές οί άρρώστειες.»

5. Πυραί καί τά κατ' αύτάς. Π.χ. εΐς τήν Άπολλωνιάδα τής Προύσης
«τ* δη Ιάννου (29 Αυγούστου) άνάβανε φωτιές καί πετιούνταν άπάνω· λένε: άφή-
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νονμε τόν κακό καιρό καί πάμε στόν καλόν καιρό. Άνάβανε καί σκόρδα καί βάζαν
στα χέρια τους, για να μή βγάζουν παρανυχίδες».

6. Εορτή τών παιδιών· παρασκευή κουλλουρίων καί εύλόγησις αυτών-
προσφορά είς τά χρονιάρικα παιδιά. Έστίασις κοινή «στο πέργερο τής Εκκλησιάς»
καί εΰχαί ύπέρ τών παιδιών (Κάρπαθος).

7. 31ν Αύγουστου (Κλειδοχρονιά).

Ποίαι αί κατ' αύτήν συνήθειαι; Π. χ. εΐς τήν Λέρον «αί γυναίκες συνηθί-
ζουν τήν εσπέραν τής παραμονής τής 1ης Σεπτεμβρίου νά παραθέτουν τράπεζαν
έστρωμένην εις τό μέσον τής αιθούσης καί έπ' αύτής πινάκια γλυκυσμάτων, διά νά
φάγη τήν νύκτα τό στοιχειό τοϋ σπιτιού, ώς λέγουσιν» (Οίκονομοπούλου, Λεριακά
97). Ποΰ άλλοΰ συνηθίζεται ή προσφορά αύτή εις τό στοιχειό τον σπιτιοϋ ;

Δ' ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑΙ ΕΟΡΤΑΙ

α) Έορται Σεπτεμβρίου

1. Πρώτη Σεπτεμβρίου (Πρωτοσταυριά).

1. 'Αρχιμηνιά, άρχιχρονιά. Συνήθειαι σχετικαί μέ τήν άντίληψιν, οτι
είναι άρχή τοΰ έτους. Π· χ. εις τήν Αϊτωλίαν ο.τήν πρώτη τοϋ Τρυγητή πάει
δ παπάς σ' όλα τά σπίτια τοϋ χωριοϋ καί διαβάζει αγιασμό καί λένε ό κόσμος
«χρόνια πολλά». Ή μέρα αυτή είναι πρωτοχρο νιά, λένε. Κλειδώνει δ χρόνος
σήμερα».

2. Άλλαι όνομασίαι τής ήμέρας καί αί σχετικαί δοξασίαι· π.χ. τοΰ
Χρονογράφου: πίστις ότι τήν ήμέραν αύτήν ό 'Άγγελος «απογράφει τις ψυχές
που ·&ά πεθάνουν μέο' στόν χρόνο».

3. Συνήθειαι γεωργικαί: εύχαί καί προετοιμασίαι διά τήν καλοχρονιά·
εύλόγησις τού σπόρου, σύμβολα άφθονίας: ή άρκιχρονιά κτλ. Μερικά παραδεί-
γματα: Εΐς τήν Κάρπαθον τήν άρχιχρονιά (1ην Σεπτ.) οί γυναίκες φέρνουν πρωί
πρωϊ νερό καί λαντουροϋν (ραντίζουν) τόν πάτο τοϋ σπιτιοϋ καί βάζουν σταθόρια
(λουλούδια), βασιλικούς, κατηφέδες, στους στύλους τοϋ σπιτιοϋ καί κρεμάζουν άρμα-
θιες τά ρόδια, πού τά φυλάγουν δλον τό χρόνο. "Ενα άπό τά ρόδια σπάνουν κατα-
μεσή είς τόν πάτο τοΰ σπιτιού καί σκορπίζονται τά κουκκιά του. Ακόμη κρεμούν
καί κυδώνια καί μήλα Κρητικά. Είναι καλόν. Τήν άρχιχρονιά τού Στανριάτη γυρίζει
κι ό παπάς τά σπίτια κ' εύχεται τόν καλό χρόνο καί τον δίνουν κουλλούρια μέλι
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χωμένα». (Μιχαήλ. Νουάρου, Λαογρ. Σύμμ. Καρπ. Α 182). Εκτός αύτοΰ κάθε γεωρ-
γός φέρει τόν σπόρον εις τήν έκκλησίαν νά τόν φκολοήση (εύχολογήση) ό παπάς,
όστις έν ανάγκη προσκαλείται κα! είς τό σπίτι. (Αύτ. Β 17). Εΐς τήν Ρόδον «τήν
ημέρα αυτή κρεμοϋν στον μεσιά (μεσαίο χονδρό δοκάρι, πού βαστάζει τή στέγη) ένα
άσπρο σακκονλλάκι, γεμάτο σιτάρι άπο τά στάχυα τοϋ 'ποθεριοΰ, και γϋρο σ' αύτό
/βάλλει κάθε νοικοκυρά μιά άρμαθιά καρύδια, ένα κρομμύδι, ένα σκόρδο, ένα κεχρί,
δυό καρύδια (τόν καρπόν τού μπαμπακιοΰ, όταν μεστώση), παμπάκι, άσκινόκαρπο
κ έ'να τσαμπί σταφύλλι. Τούτο τό λέγουν αρχιχρονιά, γιατί γίνεται στήν άρχή τοϋ
εκκλησιαστικού έτους. "Αν δέν κάμουν τήν άρκιχρονιά, καμμιά γεωργική προετοιμασία
δέν άρχίζουν. Τήν άρκιχρονιά αυτή τήν ξεκρεμμοϋν άπό τόν μεσιά τοϋ σπιτιού τον
'Αγίου Βασιλείου, τήν Πρωτοχρονιά, τό πρωΐ, άφοϋ τήν θυμιάση τρεις φορές ή σπι-
τονοικοκυρά. Τά καρύδια και τό τσαμπί τό σταφύλλι που γίνεται σταφίδα, τά τρώγουν,
ένφτό σιτάρι πού βρίσκεται στό σακκονλλάκι, τό σκόρδο καί τό κρομμύδι, τά φνλάγονν,
γιά νά τά ρίψουν μέσα στόν σπόρο, όταν θ' άρχίσονν τήν σποράν. Τό θεωρούν καλό
ν' άνακατενθοϋν μέ τόν σπόρο οί καρποί τής άρκιχρονιάς» (Λαογραφία IB'
σ. 104-105). Εΐς τήν Κών ή άρκιχρονιά είναι μιά άρμαθιά άπό ρόδι, σταφύλι,
σκόρδο καί φύλλο άπό τόν πλάτανο τοΰ Ιπποκράτη. Τό πρωΐ τής 1 Σεπτεμβρίου,
πριν άκόμα βγή ό ήλιος, άγόρια καί κορίτσια άραδιάζονται στήν παραλία, ρίχνουν
τήν παλαιά άρκιχρονιά στή θάλασσα καί βουτούν την καινούργια στό νερό- έπειτα
παίρνοντας νερό άπό 40 κύματα γυρίζουν στό σπίτι καί κρεμούν τήν άρκιχρονιά
στο εικονοστάσι. Γυρίζοντας περνούν άπό τόν πλάτανο καί άγκαλιάζουν τόν κορμό,
γιά νά πάρουν τό χόντρος καί τή δύναμή του.

4. Άλλαι συνήθειαι τής 1 Σεπτεμβρίου ώς Πρωτοχρονιάς: άνταλλαγή
δώρων μεταξύ νονού καί βαπτιστικοΰ κλ. Π.χ. εΐς τήν Κάρπ. στά παλιά χρόνια τήν
Πρωτοχρονιά (τήν πρώτη τοΰ Σεπτέμπρη) ή μάννα ή ή άδερφή τοΰ παιδιού τως
πού βαφτίσθηκε έκεΐνο τό χρόνο έφερνε εΐς τόν τατά ή τή ναννά ένα πανιέρι γεμάτο
ρόδια, καρύδια, κυδώνια, σύκα, μήλα κρητικά κι άλλους καρπούς. Ό τατάς ή
ή ναννά έγύριζε τό πανιέρι μέ χαρίσματα, φουστάνι, μαντήλια μεταξωτά καί άλλα
δώρα γιά τό βαφτιστικό του. (Μιχαήλ. Ναυάρου, Λ. Σύμμ. Καρπ. Α 185).

2. Τοϋ άγιου Μάμαντος (2 Σεπτεμβρίου).

1. "Αγιος βοσκός. Εΐκονογράφησις: μέ τό στραβοράβδι στό χέρι.

2. Πανήγυρις. Προσφοραί καί θυσ ίαι άμνών. Κοινή τράπεζα.
Εις τήν Σκύρον «ot τσοπάνηδες τοΰ πάνε άρνιά νά 'χη καί κείνος τό κοπάδι τον,
νά μήν παραπονιέται καί ζηλεύη, νά τούς φυλάη καί τά δικά τους. Στό πανηγύρι
τον, τήν παραμονή τό βράδυ, σφάζουν άρνιά κάτω άπό τήν καρυδιά. Γυρίζουν τό
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κεφάλι τοϋ άρνιοϋ κατά το Ιερό τής εκκλησίας, τ' άκονμποϋν στό πεζούλι, πάνω
άπ' τό μεγάλο άγνε (τή λυγαριά) καί τά σφάζουν, προσέχοντας τό αίμα νά τρέξη
μέσ στό αυλάκι τό νερό, ποΰ βγαίνει κάτω άπ' τό Ιερό τής έκκλησίας. Κατόπιν τά
κόβουν, τά μαγερεύουν καί κάθονται δλοι καί τρώνε καί διασκεδάζουν». (Ν. Πέρ-
δικα, Σκΰρος Α' 140).

3. Τό Γενέθλιον τής Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου).

1. Όνομα τής εορτής: Τής Παναγίας τής Καρυδοϋς (Καστόρια), τής
Παναγίας τής άποσοδειάς (Αιτωλία), τής σταφυλόψης (Σινώπη). ΑΙτιολόγησις
τής· επωνυμίας. II. χ. εις τήν Σινώπην «τήν ήμέραν αύτήν κόβουν σταφύλια
και ροδάκινα και τά πάνε στήν έκκλησία, αφού δέ τά εύλογήση ό παπάς τά μοι-
ράζουν στόν κόσμο και τότε πρωτοτρώγουν σταφύλι οί εύσεβείς».

2. Πανηγύρεις καί λιτανεΐαι καί τά κατ' αύτάς έθιζόμενα. Πλειοδοσία
διά τήν μεταφοράν τής εικόνος τής Παναγίας, έστίασις τών πανηγυριστών κτλ.
Π.χ. εΐς τήν Λίμνην τής Εύβοιας τήν παραμονήν τής εορτής τελείται λιτανεία,
μεταφερομένης τής εικόνος τής Θεομήτορος εις τόν ναόν τής 'Αγίας Άννης. Εις
άπόστασίν τινα άπό τοΰ ναού δ ιερεύς αναφωνεί: Ποιός καλός χριστιανός κατά
τά έθιμα τοΰ τόπου μας θέλει νά πάρη τή Χάρη της, νά μή κουρασθη, καί νά τήν
πάη νά επισκεφθή τήν μητέρα της; 'Ο προσφέρων τά περισσότερα δικαιούται νά
μεταφέρη τήν εικόνα, διά τών χρημάτων δέ αγοράζεται ταύρος πρός κοινήν
έστίασιν όλων τών πανηγυριστών.— Πώλησις καχεκτικών παιδίωνεΐς τήν Πανα-
γίαν : ό σκλάβος τής Παναγίας. 'Εξαγορά αύτοΰ κατά τό έπόμενον έτος.

3. Λήξις μισθώσεως υπηρετών, γεωργικών εργασιών (Θρςίκη).

4· Τής 'Υψώσεως τοϋ Σταυροϋ (14 Σεπτεμβρίου).

Όνομα τής εορτής: Τ' άγιο Λελοϋδι (Μεθώνη), τοϋ Σταυροϋ τοΰ κλέφτη
(Σίφνος, Κίμωλος), τής μάπας κτλ.

(α) "Εθιμα τής παραμονής.

1. 'Ελευθέρα είσοδος τών παιδίων εΐς αμπέλους καί κήπους, ώς και τών
βοσκή μάτων ε'ις τούς άγρούς.

2. Πυραί (κάψαλοι, Σίφνος), άναπτόμεναι μέ τίς σησαμιές· σταύρωμα τών
δωμάτων μέ αύτάς κτλ.

3. Διανομή πίττας (μπογάτσας) εΐς όλα τά σπίτια άπό τόν εύρόντα τόν
σταυρόν εις τό λαχόν είς αυτόν τεμάχιον κατά τό παρελθόν έτος. Ποιος 6 σκοπός
τοΰ έθίμου ;
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(β) "Εθιμα ιής 14ης Σεπτεμβρίου.

1. Διανομή βασιλικού έν τή έκκλησι'α, «γιατί στο μέρος που βρήκαν
τό σταυρό φύτρωνε βασιλικός» (Καστόρια). Ποίοι προσφέρουν τόν βασιλικό;

2. Γεωργικαί συνήθειαι: 'Αποστολή πολυσπορίου εις τήν έκκλησίαν καί
εύλόγησις αύτοϋ. Ποίων ειδών σπόροι αποστέλλονται πρός εύλογίαν; Στέλλουν καί
σπόρους από τήν τελευταίαν δέσμην σταχυών, τόν λεγόμενον «σταυρόν» ή «χτένι» ;
Ποίο κατόπιν ή χρήσις τοϋ λειτουργημένου σπόρου ; Παραδείγματα. Εις τους
Γαλονάδες της Νάξου τήν ήμέραν αυτήν «κάθε γεωργός θά βάλη σε μιά πετσέτα
λίγο κριθάρι λίγα φασόλια, κουκιά καί ό,τι άλλο έχει, γιά νά σπείρη, καί τά πάει
στήν εκκλησιά κι άφήνει τήν πετσέτα του δεξιά τής 'Αγίας Θύρας- εκεί σχηματίζεται
σωρός όλόκληρος, τόν όποιον δ ίερεύς ευλογεί μετά τό τέλος τής λειτουργίας. Καθέ-
νας κατόπιν παίρνει τήν πετσέτα του μέ τόν λειτρουημένο σπόρο. "Οταν πρόκειται
νά σπείρη, ό γεωργός θά βάλη μέσα στό δισάκκι του, πού περιέχει τόν σπόρο πού
θά σπείρη, και λίγο λειτρουημένο σπόρο, λέγων : Έλα Χριστέ μου καί Παναγιά μου,
ή ώρα ή καλή.» Εις τήν 'Επίδαυρον τό σιτάρι, πού θά ευλόγηση ό παπάς τό πρωΐ
τοϋ Σταυρού στήν Εκκλησία, είναι άπό τό σταυρό, δηλ. άπό τήν τελευταία χεράδα,
πού κόψανε τό θέρο στό χωράφι (Λαογρ. Γ 675). Εις Κλουτσινοχώρια Καλαβρΰτων
«πάνε πολνσπόρι στήν εκκλησιά, δηλ. ένα σπυρί άπό όλους τούς καρπούς (σιτάρι,
κριθάρι, φασόλια κλπ.) μέσα σ' έ'να μαντήλι, τό όποιον θέτουν κατά τήν λειτουρ-
γίαν υπό τήν 'Αγίαν Τράπεζαν επανερχόμενοι ρίπτουν τό καθέν εΐς τόν σωρόν του».
Εΐς τήν Σκΰρον «βράζουν κόλλυβα γιά τήν υγεία τών παιδιών τους. Τά παιδιά,
παίρνει καθένα τή χαδούλα τον (ταψάκι μπακιρένιο βαθουλό) καί τήν πάει μονάχο
του στήν έκκλησιά, στόν Εσπερινό.»

3. Παρασκευή νέου προζυμιοϋ μέ τόν άγιασμόν καί τόν βασιλικόν
τής Υψώσεως τοϋ Σταυρού (Σταυρολούλουδο). Τό πρώτο ψωμί. Αί σχετικαί δεισι-
δαιμονίαι. Π. χ. είς τόν Κατάλακκον Λήμνου «κάθε σπίτι, κάθε νοικοκυρά φέρνει
ένα κουμάρ' μέ νερό στήν εκκλησιά· τ' άφήνουν στή μέση τής εκκλησιάς, όπου
γίνεται δ αγιασμός, καί μετά τό παίρνουν. Μέ τόν αγιασμό αυτό κάνουν τό προ-
ζύμι τής χρονιάς- τό κάνουν καινούργιο. Τό παλιό τό σβοϋν τό ζυμώνουν δλο
τήν τελευταία έβδομάδα». Εις τήν Κορώνην «κάνουν ζυμάρι καί βάνουν άπάνω
τό κλωνί τό βασιλικό πού παίρνουν τοϋ Σταυρού άπό τήν εκκλησά- ώς τήν άλλη
μέρα φουσκώνει καί γίνεται προζύμι άπό μόνο τον. Τό προζύμι αυτό 40 μέρες δέν
τό δανείζουν, καί τό πρώτο ψωμί πού θά ζυμώσουν μ' αυτό θά τό κάνουν λειτουρ-
γώ καί θά τό μοιράσουν.»

4. Έναρξις χειμερινής περιόδου δι' άγρότας καί ναυτίλους:
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παΰσις συνηθειών τίνων τοΰ θέρους (μεσημβρινού ύπνου, δειλινού γεύματος κτλ.),
διακοπή μακρινών πλόων. (Πρβλ. Τον Σταυρόν σταύρωνε καί δένε ή τοΰ Σταυρόν
κοίτα καί τ' αη Γιωργιοΰ ξεκοίια). Έναρξις τής σποράς (τον Σταυροϋ σταύρωνε
καί σπέρνε).

5. Μιμική παράστασις θρήνου καί ταφής τού Δειλινού, τελούμενη έν
Αίγίνη κατά τά εκτεθέντα ύπό Π. Ήρειώτου έν Λαογραφία τ. Η ', σ. 289 - 296.
Συνηθίζεται τυχόν άλλού τό έθιμον τού Δειλινού;

6. Άλλαι δεισιδαιμονίαι. Π.χ. τήν ήμέραν τοϋ Σταυρού δέν κοιμούνται
(Λατσίδα Κρήτης). Διά ποιον λόγον ;

5. Τής άγιας Εύφημίας (16 Σεπτεμβρίου).

Εορτασμός ύπό τών μοδιστρών. Ε'ις τήν Κωνσταντινούπολη μετά τήν άπό-
λυσιν τής λειτουργίας «έμοίραζαν βελόνες εις τό έκκλησίασμα». Τό έθιμον συνεχί-
ζεται είς τήν Άγίαν Εύφημίαν, ένοριακόν ναόν τής Νέας Χαλκηδόνος τών Αθη-
νών. Παράδοσις ότι «ή Ά για Ευφημία ήτονε μοδίστρα».

6. Τον άγιον Ίωάννον τοϋ Θεολόγον (26 Σεπτεμβρίου).

Όνομα τής εορτής: Τοΰ αη Γιάννη τοΰ Καλαθά ή τοΰ Ταλαρά. Έκ τίνος
λόγου έλαβεν δ άγιος τάς επωνυμίας ταύτας ; Ποίαι αί σχετικά! συνήθειαι ;

β) ΈορταΙ 'Οκτωβρίου.

1. Πρώτη 'Οκτωβρίου.

Ποια τά έθιζόμενα κατά τήν ήμέραν αύτήν; Π.χ. είς τήν Α'ίγιναν τήν 1ην
'Οκτωβρίου σφάζουν ενα πουλί (κόττα ή κόκορα ή ό,τι άλλο)· τοΰ κόβουν έντελώς
τό κεφάλι καί τό κρεμοϋν άνάποδα. "Αν τό αίμα τρέχη συνεχώς χωρίς διακοπή,
σημαίνει ότι θά πάνε καλά οί δουλειές τής χρονιάς.

2. Πρώτη Κυριακή 'Οκτωβρίου.

Γίνονται μεταμφιέσεις κατ' αύτήν; "Αλλαι συνήθειαι;

3. Τής άγιας Μαύρας (8 "Οκτωβρίου).

Δεισιδαιμονίαι: δυστυχείς οί γεννώμενοι τήν ήμέραν αύτήν- δέν ξεκινούν
σέ ταξίδι κτλ.

4. Τοϋ άγίου Λουκά (18 'Οκτωβρίου).

Δεισιδαιμονίαι: «δέν καματεύουσι, διότι ψοφοϋσι τά βόιδα» (Μάνη).

5. Τοϋ άγίου 'Αρτεμίου (20 'Οκτωβρίου).
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Δεισιδαίμονες συνήθειαι: «01 άνδρες πάνε στή χάρη του καί κάνουν κατρα-
κύλα πάνω στό βράχο γιά τήν υγεία τους, γιά τό σπάσιμο, γιά τό κατέβα-
σμα» (Σκϋρος).

6· Τοϋ άγιου Άβερχίου (22 'Οκτωβρίου).

Γεϋσις νέου οίνου. Εις τό Εμπορείο Θήρας, όπου έκκλησία τοϋ Αγίου,
«κανείς δέν πρέπει νά μείνη ξεμέθυστος».

7. Τοΰ άγιου Δημητρίου (2G 'Οκτωβρίου).

1. "Εθιμα τής παραμονής για τήν καλή χρονιά. Π. χ. ή τζαμάλα : σκελετός
καμήλας καμωμένος μέ ξύλα καί τυλιγμένος μέ παννιά καί προβιές' συνοδοί μέ
παράξενα ροϋχα καί μέ στεφάνια κληματαριάς στό κεφάλι· άγερμός μετά τό ηλιο-
βασίλεμα· εϋχαί: Αϊ κερά ! Καλή χρονιά, καλό μπερεκέτι και πολύχρονη- Φιλοδω-
ρήματα. (Τζαντώ Θράκ.).

2. Πανηγύρεις, χοροί.

3. 'Έναρξις χειμερινής περιόδου : Λήξις συμβάσεων έργασίας, σύναψις νέων
(Σύνορο χρόνου, Πρωτοχρονιά). Προμήθειαι καί χειμερινά εφόδια οικιών κτλ.
Κάθοδος ποιμένων εις τά χειμαδιά, συμφωνίαι ψυχογιών διά τό χειμερινόν έξά-
μηνον (μέχρι 23 'Απριλίου).

4. "Ανοιγμα τών κρασιών Γεϋσις τοϋ νέου ο'ίνου.

γ) Έορται Νοεμβρίου.

1. Τών αγίων 'Αναργύρων (1 Νοεμβρίου).

Πανηγύρεις. Θυσίαι ζφων.

2. Τοϋ άγιου Γεωργίου τοϋ Σποριάρη ή τοϋ Μεθυστή (ο Νοεμβρίου).

1. Έξήγησις τής επωνυμίας τοϋ 'Αγίου έκ τών εθίμων τής ήμέρας.

2. "Εθιμα γεωργικά: Προετοιμασία τοΰ σπόρου τών δημητριακών καί
έναρξις τής σποράς κατά τήν ήμέραν ταΰτην. Τοπικαί συνήθειαι. Π. χ. εις τήν
Ρόδον, «τό πρωΐ, ννχατά ννχατά, σηκώνεται κάθε νοικοκυρά και θυμιάζοντας βάλ-
λει τον σπόρον τοϋ σιταριού στό δισάκκι, καθώς και ένα σκόρδο, κρομμύδι, καρύδι,
που κόβουν άπό τήν άρκιχρονιά». (Βλ. Γ,ν Σεπτεμβρίου). Στή Αάρδο τής Ρόδου οί
γεωργοί τήν ήμέραν αυτήν «βάλλουν οέ μιά σκάφη τό σπόρο και ανάφτουν τρία
κεριά. Μέσα στο σπόρο άνακατεύουν διαφόρους καρπούς και λύγο σιτάρι, πού τό
είχαν φυλαγμένο στο σακκουλάκι τής περασμένης αρχιχρονιάς. Άπό τή σκάφη αυτή
βάλλουν λίγο σπόρο στό δισάκκι και μαζί ένα ρόδι, πού θά τό φάγουν σάν 'πο-
σπείρονν». (Α. Βρόντης, Λαογρφ. IB' 111).
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3. Άνοιγμα τών κρασιών π.χ. είς τήν Κάρπ. «τοΰ άγίου Γεωργίου τοΰ
Μεθυστή γυρίζουν οί φίλοι τά διάφορα κελλάρια καί άνοίγουν τά πιθάρια τοΰ κρα-
σιού, διά νά δοκιμάσουν τό καινούργιο κρασί καί μεθύουν». Όμοίως είς Κρήτην·

4. Π ανηγυρις εορταστική μετά θυσιών καί ευωχίας.

3. Τών Ταξιαρχών (8 Νοεμβρίου).

1. "Ον ομα τής εορτής: τ αη Ταξιαρχιοϋ (Αράχοβα) τ' '<4>-ιοστρατ')Όϋ
(Σβέρδια Λήμνου), τ' άγιο Μιχαλιού (Κορώνη), τ* άγι Σιράτκον (Σκοπός Θράκης),
τ' Άξεστράτηγου (Κάρπ.).

2. Θεραπευτικαι καί άποτρεπτικαί συνήθειαι. ΓΙ.χ. εις τόν Πόντον
«οί μητέρες τήν ήμερα αυτή έφερναν τά παιδάκια τους στήν έκκλησία κ' έτΰλιγαν
τ« λαιμό τους στήν άκρη άπό τό παραπέτασμα τής Ωραίας Πΰλης, γιά ν' άποτρέ-
ψουν τόν πονόλαιμο». Εΐς τήν Αίνον «άφ* εσπέρας τής εορτής τών Αρχιστρατή-
γων δέν άφήνουν τά ΰποδήματά των έξω τής οικίας, ώς συνηθίζουν πάντοτε, άλλά
τά παίρνουν μέσα, ίνα μή ίδών αυτά ό Αρχιστράτηγος Μιχαήλ ένθυμηθή αυτούς
καί άναλάβη έκ τής ζωής».

3. Θυσίαι πετεινών. Αύται έν Σκοπφ τής Θράκης έτελοΰντο υπό γέρον-
τος τίνος υπό τό φώς άνημμένων κηρίων είς ήρειπωμένον έξωκκλήσιον. (Άρχ.
Θρςικ. Θησαυρού, 6, 213). Ποΰ άλλού συνηθίζεται τοΰτο;

4. Νηστεία. Π.χ. είς τά Κοτύωρα «οί γριές νηοτενανε ατή χάρη τοϋ 'Αρχάγ-
γελου Γαβριήλ, γιά νά τις πάρη εύκολα τήν ψυχή και νά μήν παιδεΰωνται, όταν
ήταν νά πεθάνουν».

4. Τοϋ άγίου Μηνά (11 Νοεμβρίου).

1. Μεγάλη εορτή γιά τούς τσοπάνηδες: «Λυτός δ άγιος κόβει τό στόμα τών
ζουλαπιών» (Αιτωλία), καταδιώκει τούς κλέπτας καί φανερώνει τά κλοπιμαία καί
έν γένει τ' άπολεσθέντα (Μέτραι Θράκης).

2. Δεισιδαιμονίαι. Δέν άνοίγουν ψαλίδι, δέν κόβουν τίποτε μέ μαχαίρι
«γιά τό λύκο» (Πεντάλοφος, Δυτ. Μακεδονίας).

3. Μαγικαί συνήθειαι. Π.χ. εΐς τήν Φθιώτιδα αυτή τή μέρα οί γυναίκες
ράβουν τά κακά στόματα τοϋ χωριοϋ■ δηλ. μιά γυναίκα παίρνει ένα κομμάτι παννί
καί μιά βελόνα μέ κλωστή καί αρχίζει νά περνάη βελονιές εμπρός καί σ' άλλες
γυναίκες. — Ράβω, ράβω, λέει. —Τί ράβεις ; τή ρωτοϋν. —Ράβω τής . . . τό στόμα,
άπαντάει.

4. Παροιμίαι σχετικαί μέ τήν έναρξιν τοΰ ψύχους. Π.χ. «Ό άη Μηνάς
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τό μήνυσε κι ό Φίλιππος το καρτερεί (δηλ. ιό χιόνι) (Μέτραι Θράκης) ή «τ' αη
Μηνός ίμήνυοα κί τ άη Φιλίππ' αυτόν είμι (ένν. ό χειμών, Ήπειρ.).

5. Τοϋ άγίου Φιλίππου (14 Νοεμβρίου).

1. Παραδόσεις κα! συνήθειαι γεωργικοί. «Λένε πώς ό"Αγιος ήταν
γεωργός καί άπόκρευε στό χο)ράφι του' γι αυτό και στή γιορτή του δουλεύουν οί
γεωργοί στό χωράφι τους καί οί γυναίκες κάνουν μακαρόνια μέ τό ζυμάρι καί τά
πάνε στους άντρες στά χωράφια (Αιτωλία).

2. Παροιμίαι σχετικά! μέ τόν άγ. Φίλιππον κα! τήν έναρξιν τοϋ χειμώνος-
π. χ. Ό φτωχός δ Φίλιππος \ ολημέρα δούλευε | καί τό βράδυ άπόκρευε· —"Αν τ' άη
Φιλίππον λείπω, | τ' "Αγια τών άγιώ δέ λείπω.

3. Μικρή 'Αποκριά. (Μικρές σήκωσες εν Κΰπρψ).

Θ. Σαρακοστή Χριστουγέννων (Σαραντάη μερο).

Συνήθειαι νηστευτικα! και λατρευτικοί : σαραντάρι ή σαρανταλείτονργο (μνη-
μόνευσις τών ψυχών υπό τοΰ ιερέως εϊς τήν λειτουργίαν καθ' όλην τήν Σαρακο-
στήν)· ΐδιαίτεραι συμφωνίαι, άμοιβή ιερέως.

7. Τοϋ άγίου Πλάτωνος (18 Νοεμβρίου).

1. "Ονομα: Τ' "Αη Πλατάν'.

2. Προλήψεις περί τοΰ καιροΰ. Π.χ. «Ό,τι καιρό κάνη τ' άη Πλατάν' θά
κάνη κι ώς τά Χριστούγεννα» (Μέτραι Θράκης).

8. Τά ΕΙσόδια τής Θεοτόκου (τής Μεσοσπορίτισσας) (21 Νοεμβρίου).

1. "Ονομα τής έορτής: τ' άεσόφια (Σουρμένα), τ "Αγια τών Άγιων (Χίος,
Σίφν. κ. ά.), τής Παναγιάς τής Άρχισπειρίστρας (Μακρά Γέφυρα Θράκης), τής
Μεσοσπορίτισσας (Πελοπόννησος, Κάρπ. Κρήτη κ. άλ.), τής Μισοσπορίτριγιας (Λή-
μνος), τής Ξισπουρίτ σας (Ρουμλοΰκι Μακεδονίας), τής Πολναπορίτιοσας (Ευρυτα-
νία, Δυτ. Μακεδονία), τής Άπονσονδιάς (Βιτρινίτσα), τής Πορτοκαλονσας (Άργος).
Έξήγησις τής ονομασίας. II χ. διότι τότε οί ζευγάδες ευρίσκονται είς τά μισά ή τά
μέσα τής χειμερινής σποράς των (Κάρπ.). Αί σχετικοί παροιμίαι: π.χ. Μισόσπει-
ρες, μωόφαες, μισυκονόμα νά'χης» (Γρίζι Πυλίας) s Τά μ'οόσπειρα, τά μ* σόφαγα,
τά μ'οδχον στήν κονφίνα» (Βιτρινίτσα).

2. Έθιμα και δοξασίαι γεωργών. Π.χ. εΐς Δρυμόν Μακεδονίας «υπάρχει
ή γνώμη, ότι τά σπαρτά που σπείρονται μέχρι τής 21 Νοεμβρίου φυτρώνουν άμέ-
σως, ενώ εκείνα πού σπείρονται κατόπιν, διά νά φυτρώσουν, πρέπει νά παρέλθουν
40ήμέραι». Παρασκευή πολυσπορίου. Π.χ. εις πολλά χωρία τής Αιτωλίας τήν
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ήμέραν αυτήν αντί άλλου φαγητού «βράζουν πουλ'σπόρια, τρώνε καί μοιράζουν χαί
σε δικούς γιά τά χρόνια πολλά.»

Τάγισμα ή νίψιμο τής βρύσης μέ πολυσπόρια. Όμοίως είς τήν
Αϊτωλίαν, γιά νά γένουντι καλά τά σπαρτά, πρέπ' νά πααίνουμι της Παναγιάς
τς Πουλυσπουρίτ σας, νά νίβουμι τή βρύσ" μι σπόρια, «δηλ. παίρνουν πολυσπόρια
(σιτάρι, καλαμπόκι, κουκιά, φασόλια κτλ.) καί πάνε στή βρύση, τά ρίχνουν μέσα
καί λένε: «"Οπως τρέχει τό νερό, νά τρέχη τό βιό.» Παίρνουν νερό καί γυρίζουν».

3. Συνήθειαι ποιμένων. Κατεβαίνουν εΐς τά χειμαδιά.

4. Μετεωρολογικοί παρατηρήσεις. *Λυτή τή μέρα βασιλεύει ή Πούλια,
χι όπως θά κάμη αυτή τή μέρα, θά κάμη καϊ τις σαράντα κατοπινές μέρες» (Αιτωλία)·

9. Τής άγιας Αικατερίνης (25 Νοεμβρίου).

1. "Ονομα. «Λέγεται και τοϋ Χριστού τά κωλοπάνια, γιατί πλησιάζει νά γεν-
νηθή δ Χριστός» (Καστόρια).

2. Παρασκευή έδεσμάτων. Π.χ. εΐς τήν Καστορίαν κάνουν πιττουλίτοες
μέ καρύδια καί ζάχαρη, εΐς τήν Κύπρον ξηροτήανα, διά νά κάμουν πολύ μετάξι.

3. Όνειρομαντεία δι' άρμυροκουλλούρας. Έπίκλησις τής άγίας
Αικατερίνης «"Αγια μου Κατερίνα μου, \ ντετόρου θυγατέρα κτλ.»

10■ Τοϋ άγίου Στυλιανού (26 Νοεμβρίου).

"Αγιος προστάτης τών βρεφών. ΓΙαράστασις αυτού εΐς εικόνας. Τάματα.

11. Τοϋ άγίου 'Ανδρέου (30 Νοεμβρίου).

1. Πίστις ότι άπό τής ήμέρας αύτής άρχίζει τό κρύο r' άντρειεύη ή ότι
αντρειεύεται ή νύχτα ή ότι δ άγιος αντρειεύει τά σπαρτά. Πρβλ. Στούς τριάντα
Άγιαντριάς, \ άντρειεύετ ό βοριάς (Μέτραι Θράκης).

2. Γεωργικαί συνήθειαι: Πολυσπόρια (μπόλια, κουλκάτζια, άντριλλούσια),
τηγανίτες. Σκοπός τοΰ εθίμου καί αί σχετικαί δεισιδαιμονίαι. Π.χ. εΐς τό Λοζέτσι
'Ηπείρου «τ "Αγι Αντρέα βράζουν καλαμπόκι καί σταρ' μαζί, (μπόλια), καί τά
πάνε στην εκκλησιά καί τά διαβάζ' ό παπάς■ τό 'χουν σε καλό νά τά βλογήσ δ θεός,
νά γίνουν περισσότερα παρέκεια. Τά μοιράζουν στά σπίτια, γιά ι·1 αντρειωθούν
τά σπαρτάΕΐς τήν Νάξον «τ' άη Adgiâ άρχίζουν νά κάνουν τις τηγανίτες
κι όποιος δεν κάνει εκείνη τήν ημέρα, θά τρυπήοη τό τηγάνι του (Πρβλ. 7" αη
"Αι/ριά τοϋ Τρυποτηανά (Νάξος), τοϋ Τρυποτηγανίτη (Χίος).

3. Παροιμίαι καί άσμάτια: Π.χ. Άγιαντρέα, φύσα, \ Αε - Βαρβάρα,
βρέξον, I Ά ε - Σάββα, αιόντσον, | 'Αε - Νικόλα, βόηθα ! (Πόντος).



ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

α) "Εθιμα τής σποράς.

1. Εύλογη σις τοΰ σπόρου υπό τοΰ ίερέως κατά τήν λειτουργίαν τής 1ης
ή τής 14η? Σεπτεμβρίου. (Βλ. άνωτ. σ. 85 καί 88). Ποΰ ή εύλόγησις τοΰ σπόρου
γίνεται κατ' άλλας ήμέρας; Π.χ. εΐς τήν Ρόδον καί Λήμνον γίνεται κατά τήν έορ-
τήν τοΰ άγ. Γεωργίου τοΰ Σπορίου ή τοΰ Σποριάρη (3 Νοεμβρίου). (Βλ. σ. 90).

2. Πότε γίνεται έναρξις τής σποράς τών δημητριακών καί iôig τοΰ σίτου
είς τόν τόπον σας; Δοξασίαι καί ένέργειαι σχετικαί μέ τήν έπιτυχίαν τής σποράς.
Π.χ. εΐς τήν Κάρπαθο ν «διά νά είναι καλόν φέγγου (ήτοι καλοΰ φεγγαριού) ή σπορά,
υ γεωργός κάποιαν ήμέραν μετά τήν πανσέληνον, όταν όλιγοστεΰη τό φεγγάρι,
σπέρνει ολίγον σπόρον κάπου είς τό κηπάριόν του ή απλώς πετά ολίγον σπόρον
έπάνω εις τό δώμα τοΰ σπιτιού εΐς ένδειξιν, ότι ήρχισεν ήδη ή σπορά καλοΰ
φέγγου. — Ποίας ήμέρας τής έβδομάδος άποφεΰγουν οί γεωργοί νά κάμουν εναρ-
ξιν τής σποράς ; Π. χ. εις τήν Κάρπαθον τήν Τρίτην, τήν Παρασκευήν και τήν
ήμέραν, πού έτυχε νά πέση τό λιτρόπι, δηλ. ή εορτή τοΰ Κληδόνου. —"Αλλαι προ-
λήψεις. Π.χ. εΐς τήν Σκύρον τή μέρα που θ* αρχίσουν τή σπορά, δέ δίνουν τίποτα
μέο' απ' τό σπίτι τό 'χουν σε κακό· λένε πώς δέ φυτρώνουν τά σπαρμένα. Κι όσο
σπέρνουν, δέ δίνουν φωτιά, γιατί δαυλιάζει τό στάρι και τό κριθάρι... Σά σπέρ-
νουν, τά όνειρα δέ βγαίνουν (Πέρδικα, Σκύρος Α 157). Πρβλ. Λαογρ. Γ' 676. ί"'
140. IB' 93.

3. Μιμικαί παραστάσεις τελοΰμεναι πρό τής ένάρξεως τής σποράς. Π.χ.
εις τά Μάλγαρα τής Θράκης στήν αρχή τής σποράς (μεταξύ 'Οκτωβρίου καί Νοεμ-
βρίου) ή τό πρώτον Σάββατον τοΰ 'Οκτωβρίου (έν Χατζηγυρίω) «μαζεύονται
κανένα βράδν καμμιά δεκαριά άντροι και παρασταίνονν τήν Τζαμά λα. "Ενας
άπ' αυτούς γίνεται καντίνα (κυρά), ντύνεται γυναικήσια ρούχα και λέγεται καί Τζα-
μάλα, δύο άλλοι φορούν προβιές μέ κουδούνια στά γόνατα καί λέγονται Τζαμάλ'δες.
'Ενφ δ ένας άπ' αυτούς χορεύει μέ τή Τζαμάλα, δ άλλος τόν χτυπά μέ τό ραβδί
του καί παίρνει αυτός τή Τζαμάλα και χορεύει μαζί της. 'Επανέρχεται δ πρώτος
καί χτυπώντας τόν δεύτερον, παίρνει πίσω τή γυναίκα, άλλά σέ λίγο γυρίζει δ δεύ-
τερος καί τουφεκώντας δήθεν μέ τό ραβδί του σκοτώνει τόν πρώτον. Ένφ δέ
δ φονεύς καταγίνεται δήθεν νά έκδάργ] τόν σκοτωμένον, αυτός έξαφνα σηκώνεται
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και κάνουν και οί δύο τονς, χωρίς và μιλοίν, κάτι χειρονομίες βωμολοχικές. Τό ϊδιο
επαναλαμβάνεται κατόπιν ως τό πρωί είς όλα τά σπίτια τού χωρίον. Οί σπιτονοικο-
κνρηδες τούς φιλοδωρούν 2-3 οκάδες σιτάρι». (Άρχ. Θρςικ. Θησαυροΰ Β' σ. 110).
ΓΙοΰ άλλοΰ συνηθίζεται παρομοία παράστασις καί ποίος ό σκοπός τοϋ εθίμου ;
Βλ. καί άνωτ. τά ε&ιμα τής παραμονής τοϋ άγίου Δημητρίου.

4. 'Έναρξις τής σποράς καί τά κατ' αυτήν. Τί βάζουν εις τό σακκί
έκτος τοϋ σπόρου ; (ρό'ίδο, σταφίδες, κουλλούρια καί εΐ τι άλλο). Ποιος γεμίζει τή
σποροσακκοϋλα καί τήν παραδίδει είς τόν γεωργόν ; Π. χ. εΐς τήν Κάρπαθον
ό γουρλής ( = τυχερός) τοϋ σπιτιοϋ. Μέ ποίας πράξεις καί εϋχάς κάμνει ό ζευγο-
λάτης έναρξιν τής σποράς; Π.χ. εΐς τήν Έπίδαυρον τήν ήμέραν πού θά σπείρουν
«βαίνουν μέσα στό σακκί τό σπόρο (πού βλογή&ηκε τον Σταυρού στήν έκκλησία),
ένα ρόϊδο ολάκερο καί τό πρωί-πρωι, γιά và μήν κάμουν κακό άπάντημα, πάνε
στό χωράφι. Ζεύουν τά βόιδια καί, πριν αρχινήσουν τό σπόρο, παίρνουν τό ρόϊδο καί
τύ βαράν επάνω στό ένί τον άλετριού (τό ννί), ανακατεύουν κάμποσα σπυριά ρόϊδο
μέ τό σπόρο στήν ποδιά τους καί τόν πετάνε λέγοντα : Καλά μπερκέτια ! "Αμα
ρήξουνε μιά σποριά, δηλ. ένα στρέμμα, κά&ουνται καί τρώνε τό άλλο ρόϊδο κ' εν-
κειώνται» (Λαογραφία Γ' 675). Εΐς τά Βούρβουρα τής Κυνουρίας «όταν πρωταρ-
χίσουν và σπείρουν, βάζουνε μέσ' στό σπόρο καρύδια, ρώγες άπό σταφύλι κ' ένα
ρόιδο. Τά σπέρνουν μαζί μέ τύ σπόρο χάμω στή γή καί λένε : Νά γένη τό γέννημα
γλυκό σάν τό σταφύλι, τσουπωτό σάν τό ρόϊδο καί άφράτο καί άσπρο σάν τό καρύ-
δι» (Έπετ. Βουρβούρων, 1939, σ. 137). Πρβλ. Λαογρ. Τ 140,10. IB' 92 κέ.

Ρίπτει δλον τόν σπόρον ό σπείρων ή κρατεί μικράν τινα ποσότητα σίτου
έντός τοΰ σάκκου; Τί γίνεται ό ολίγος αύτός σπόρος; Π.χ. εΐς τόν Δρυμόν «μετά
τό τέλος τής σποράς ρίπτεται εΐς τήν σιταποθήκην μέ τήν εύχήν: δσα σπυριά, τόσα
κοιλά τον χρόν'».

5. Επιστροφή έκ τής σποράς. Καταχύσματα κατά τήν εΐσοδον τοΰ ζευ-
γολάτη εις τό σπίτι. Π.χ. εις τήν Έπίδαυρον ή νοικοκνρά τόν καλοκαρτεράει (τό
ζευγολάτη πού πήγε στό χωράφι γιά τό σπόρο), κόβει ρόιδα, βαίνει σταφίδα, τρα-
γάλια καί εκείνος ενκειέται καί λέει : « Χρόνια πολλά, καλά μπερκέτια, χίλια κονβέλια
ή χίλια μόδια» (Λαογρ. Γ' 675). Ποΰ άλλοΰ ή νοικοκυρά υποδέχεται τόν ζευγολά-
την μέ καταχύσματα ;

6. Εδέσματα. Πίττα μέ σπανάκια ή άλλα διάφορα χόρτα κατά τό δεΐ-
πνον. Αϊ σχετικαί εύχαί. Π.χ. và φυτρώσουν γλήγουρα τά στάρια κί và πρασ'νίοουν
σά dà λάχανα τς πίττας (Δρυμός).
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β) Έθιμα τον θεριαμοϋ.

Συνήθειαι έπικρατούσαι κατά τόν θερισμόν τών γεννημάτων καί επί τω
πέρατι αΰτοϋ.

1. Τά έθιζόμενα κατά τήν έναρξιν τοϋ θερισμού. Π.χ. εις τήν Σκϋρον
«βάν'νε μπροστά τ'νε στον δργο μιά πέτρα, τή σταυρών'νε τρεις βολές τσαι λένε:
"Οπούς εν' ή πέτρα γερή, νά V το' ό καρπός γερές τσαι μ εΐς π' θερίζομε». Εΐς τόν
Δρυμόν «οί θερισταί τήν πρώτην ήμέραν ρίπτουν εις τό φαγητόν των, τήν λεγο-
μένην σκουρδάρημ, μνιά κουνι άγρια ( = ένα κλωναράκι άγριάδας), διά νά είναι
γεροί σάν τήν άγριάδα». Τοποθέτησις τών θεριστών εις στοίχους (πρωταρκάτης,
λαάρης, ραάρης έν ΚΰπρφΛ

2. Τά πρώτα δράγματα τών σταχυών, τό πρώτο δεμάτι. Π.χ. είς τόν
Δρυμόν «τά πρώτα δυο δράγματα σταχυών τοποθετούνται επί τής γής σταυροει-
δώς. Έπειτα οί θερισταί κόπτουν άπό ένα στάχυν καί τοποθετούν οπίσω εις τήν
μέσην των, γιά νά μή τους πονή ή μέο'. Τό πρώτον δεμάτι σταχύων, τό όποιον
δένεται, στήνεται δρθιον καί οί θερισταί τό προσκυνούν, ενφ δ νοικοκύρης
ρίπτει νομίσματα, τά όποια θεωρούνται ώς δώρα τών θεριστών. Φαγητόν τοϋ δεί-
πνου πίττα» (Σλίνης, Λαογρ. IB'98). Ποία ή συνήθεια άλλού; Οί Θράκες γεωρ-
γοί «τό βράδυ κάνουν ένα δεματικό, κόβουν μιά χειροβολιά, δσο παίρνει τό χέρι
μέ τήν παλαμαριά, καί τήν άφήνουν άπάνω στό δεματικό, γιά νά δλεύ' τν νύχτα
ή μοίρα τ ς τ (Λαογρ. IB' 405). Γίνεται τούτο άλλού;

3. Κατά ποΐον τρόπον ενεργείται δ θερισμός τών τελευταίων σταχύων
καί ύπό τίνων ; Ποίας λέξεις ή φράσεις άναφωνοϋν οί θερισταί μετά τήν κοπήν
τών τελευταίων σταχύων; (Π.χ. Πιάστε τον, πιάστε τον/) Τί υπονοούν μέ τάς λέξεις
αύτάς; Μήπως άφήνουν αθέριστους μερικούς στάχυς; Π.χ. είς τό Μανιάκι «άφή-
νουνε καί καμπόσα στάχυα άΟέριγα και λένε : αφήνω τοϋ ζευγολάτη τά γένεια».
Εις τήν Σκϋρον «σάν άποθερίσουν, άφήνουν δνό λιμάρια άποθέρι στό χωράφι
άθερα, γιά χαρά τοϋ χωραφιού και γιά νά φάνε τά πουλιά και τ' άγρίμια».
Ποίαι πράξεις τελούνται τότε γύρω εις αυτούς; Υπάρχει ή συνήθεια οί θερι-
σταί νά ρίχνουν τό δρεπάνι τονς ψηλά ενας ένας μέ τή σειρά καί νά συνάγουν μαν-
τεύματα άπό τήν θέσιν πού θά πάρη τό δρεπάνι μέ τό πέσιμο; ή ή συνήθεια νά
πιάνουν τόν νοικοκύρην καί νά τόν σηκώνουν ύψηλά, διά νά τόν άναγκάσουν νά

τάξη «μιά κόττα είτε κρασί είτε ό,τι άλλο θέλει»;

Μερικά παραδείγματα: Είς τά Βούρβουρα Κυνουρίας «στό τέλος τοϋ θερι-
σμοϋ άφήνονν ένα κομμάτι γέννημα άθέριοτο.» Αύτό τό θερίζουν δλοι μαζί βιαστικά
καί άμέσως, όταν τελειώσουν, πετοΰν τά δρεπάνια καί φωνάζουν «Πιάστε τον!
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Πιάατε τον ! νομίζοντας ότι κάτι αόρατο ξεφεύγει και τρέχει. Μερικοί νομίζουν, ότι
είναι γιά τόν τυφλοπόντικα πού τόν κυνηγούν, γιά νά μήν ξανακάνη ζημίες στο
χωράφι.» Είς τά χωρία τής Καρπάθου »όταν τελειώση τό θέρος, οί θερίστρες άφή-
νουν είς τό τελευταίο χωράφι μερικούς στάχυς αθέριστους καί όλόγυρα κάνουν μέ
τό δρεπάνι ένα κύκλο ν έπί τοϋ έδάφους. Τότε ήνεαρωτέρα θερίστρα, τής οποίας
καί οί δύο γονείς ζοΰν, στέκεται έντός τοϋ κύκλου, σταυροκοπείται καί έπειτα
πετά πρ°ζ τά έπάνω τό δρεπάνι της φωνάζουσα ένθουσιωδώς : Κι άπό χρόνου,
καλαλωνεμένα !■ καλοφαωμένα ! καλοπρουκια μένα ! (Μιχαηλίδου Νουάρου, Λαογρ.
Σύμμεικτα Καρπάθου Β, 30). '

4. Κατασκευή δέσμης έκ τών τελευταίων (ή τών πρώτων;) σταχύων τοϋ
άγροϋ. "Ονομα τής δέσμης (σταυρός, -ψάθα, χτένι, τ' άφεντικοΰ τά γένεια). Ποΰ
αναρτάται ή κατασκευαζομένη δέσμη ; Εις τό είκονοστάσιον ή είς τήν μεσυδόκην
τής οικίας; "Εως πότε διατηρείται έκεΐ καί ποία ή χρήσις της είς τήν σποράν;
(Ευλογείται πρώτον εις τήν έκκλησίαν καί κατόπιν άναμειγνύεται μέ τόν σπόρον;)
Π.χ. Εις τά χωρία τής Πυλίας «όταν κι άποθερίσουμε, άφήνουμε ενα κομμάτι άπό
τό χωράφι άθερο, ώς ενα μέτρο, νά είναι τετραγωνικό, είτε στήν άκρη, είτε ατή μέση
τοϋ χωραφιοϋ, κι άπ' έ.κει κάνουμε τό σταυρό μας κι Αρχινίζουμε καί θερίζουμε
άπ' τή μιάν άκρη εύτούνου τοϋ κομματιοϋ, ώστε νά βγοϋμε στήν άλλη, ατό θερι-
σμένο. " Υστερα πιάνουμε πάλι τήν άλλη μπάντα, ώστε νά γίνη σταυρός. Τά στάχυα
που θά κόψουμε τά δένουμε τέσσερα ματσάκια κι αυτοϋνα πάλι τά δένουμε
σά σταυρό καί τά βάνουμε ατό εικονοστάσι ατά εικονίσματα. "Οταν ερθη τοϋ Σταυροϋ,
θά πάρουμε τό σταυρό, θά βάνουμε μέσα α' ένα σακκουλάκι λίγο άπό τό γέννημα
πού εχουμε ατό σωρό, καί θά τά πάμε στήν ίκκλησά. θά κάνουμε καί λειτουργία
νά λειτρουηθοϋνε. Θά τά ξαναβάνουμε (τό σταυρό καί τό σακκουλάκι) στά εικονί-
σματα. Τό χινόπωρο, όντας βρέξη καί θέλ'με νά σπείρουμε, θά τά τρίψουμε φτοϋνα
τά στάχυα, θ' άνακατώαουμε τό στάρι μαζί μέ τ' άλλο, που είναι στό σακκουλάκι,
καί θά κάνουμε άρχή νά σπέρνουμε άπ' αύτά». (Πρβλ. Λαογραφίαν Γ', 67δ).

5. Υπάρχει ή συνήθεια νά διαγωνίζωνται οί θερισταί δύο παρακει-
μένων άγρών μεταξύ των, ποίοι θά τελειώσουν τό έργον πρώτοι «διά νά κυνηγή-
σουν τό λαγό είς τό άλλο χωράφι» ; Ποΐαι φράσεις λέγονται είς παρομοίας τυχόν
περιστάσεις ; (Βλ. Λαογραφ. Γ' 681).

6. Ποΐα τά παιγνίδια τών θεριστών είς ώραν άναπαύσεως; Π.χ. τό παίζιμον
τοϋ δρεπανιοϋ έν Κύπρφ. Περιγραφή αύτοϋ. Τραγούδια τοΰ θερισμοϋ.

7. Συγκομιδή τών καρπών. Μέ ποίαν τυχόν πομπήν μεταφέρονται

τά τελευταία δεμάτια τών σιτηρών άπό τόν άγρόν εΐς τό άλώνι ή εις τό σπίτι

7
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τοΰ γεωργού; Επακολουθεί συμπόσιον κα! πανήγυρις τών θεριστών κα! θεριστριών
διά τήν αποπεράτωσα· τοΰ θερισμοΰ; Ποία φαγητά παρατίθενται εις τήν τράπε-
ζαν; (Πετεινός ή όρνιθα; ή άλλο τι;). Χοροί, τραγούδια, εΰχαί.

γ) Έθιμα, τοϋ άλωνισμοϋ.

Πράξεις κα! ένέργειαι κατά τόν άλωνισμόν κα! έπί τω πέρατι αύτοΰ :

1. Έθιμα τής πρώτης ήμέρας, όταν δ γεωργός «καταστρώνω»· π.χ. άφήνει
ενα δεμάτι όρθιο στή μέση τοΰ άλωνιοΰ. Είς τήν Σκΰρον «προσέχουν, δσοι θ" αλω-
νίσουν, νά 'ναι καθαροί».

2. "Οταν λικμίζη τά σιτηρά (τό μάλαμα, Ρόδ. Κύπρ.,) καί έξαφνα παΰση νά
πνέη άνεμος. Π. χ. εΐς τήν Κΰπρον έπικαλοΰνται τόν Προφήτην Ήλίαν νά πέψη τόν
άέραν του κα! τοΰ προσφέρουν θυσίαν μίαν τηανιάν, τήν οποίαν έκθέτουν εΐς ΰψη-
λόν μέρος, έως ότου πνεΰση άνεμος. (Φαρμακίδου, Κυπρ. Λαογρ. 1938, 43 κα! 82).

3. "Οταν *διρμονίζη, δηλ. κοσκινίζη τόν καρπό μέ μεγάλο κόσκινο: π.χ.τοπο-
θετεί κλαδιά άπό παλιούρια κα! ζεΰλα σιδερένια έπάνω στό σωρό πρός άποτροπήν
τής βασκανίας κα! διά νά είναι ό σίτος «γιρός σάν τον σίδιρον* (Δρυμός Μακεδο-
νίας, Λαογρ. IB 102).

4. "Εθιμα έπί τω πέρατι τοΰ άλωνισμοϋ:

(α) Σταύρωμα τοΰ σωροΰ τοΰ σίτου καί κύκλος μαγικός, χαρασσό-
μενος πέριξ αΰτοΰ. Κάρφωμα τοΰ πτΰου ή τοΰ λιχνιστήρος εΐς τό μέσον τοΰ σωροΰ,
προσκΰνησις τοΰ σίτου, εΰχαί καί καταχύσματα. Άπόνιψις τών χειρών έν τω άλω-
νίω κτλ. Εις τό Λασήθι τής Κρήτης «άμα 'πολιχνίσουνε τόν καρπό, τόνε αταίνοννε
σωρό. Τοϋ κάνουνε ενα στανρό στή μέση καί κατόπιν ενα στεφάνι (κΰκλο) γύρω -
γύρω. Ύστερα καρφώνοννε τήν παλάμη (τό φτυάρι) ατή μέση στό στανρό μέ
τό χέρι της (δηλ. τήν λαβήν), κ' είναι ή χούφτα (τό πλατύ μέρος) έπάνω. Κάνουνε
ύστερα τρεις μετάνοιες καί πιάνουνε μιά χαχαλιά καρπό, τόν προσκυνούνε καί ύστερα
τόνε χύνοννε πάνω άπό τήν παλάμη. Ξανακάνουν ε τρεις μετάνοιες κι αρχίζουνε
νά αακκιάζοννε τόν καρπό». Εΐς τό χωρίον Γούβες Ευβοίας, άφοΰ περισυναχθή
τό λειώμα εΐς επιμήκη κα! ύψηλόν σωρόν, λαμνί καλούμενον, «ή οικοδέσποινα
κρατούσα λάγηνον, προσφέρει ύδωρ εΐς ένα έκαστον, "να νιφθή, κ' έκεΐνος νιπτό-
μενος ραντίζει τό γέννημα κα! τό άλώνιον κύκλφ, ευχόμενος κα! τοΰ χρόνου!
Έν τέλει δ' ή οικοδέσποινα πλαγίως κρατοΰσα τήν λάγηνον, δρομαίως περιτρέχει
τόν σωρόν, χωρίς νά πέση ούδέ σταγών ύδατος κατά γής, εύχομένη καί αύτή
νά γίνη τοΰ χρόνου τόσος ό σωρός, όσος είναι ό κύκλος, τόν όποιον έκαμε». (Λαογρ.
Γ' 681= Πολίτου, Λαογρ. Σύμμεικτα Γ' 196).
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β) Τό μέτρημα καί τό σήκωμα τοϋ σωροϋ. "Εν παράδειγμα: Εις τήν
Κάρπαθον τό μέτρημα και τό σήκωμα τοϋ σωροϋ γίνεται τήν έπομένην πρωΐαν
καί μετά τήν άνατολήν τοϋ ήλιου. Ό γεωργός στρέφεται πρός 'Ανατολάς, κάνει
τόν σταυρόν του καί μέ τό φτυάρι, πού έμεινε έμπηγμένον όλην τήν νύκτα εΐς τήν
κορυφήν τοϋ σωροϋ, λαμβάνει ολίγους κόκκους, τούς ρίπτει εΐς τήν δεςιάν παλάμην
καί τούς πτύει: Φτού, φτού, φτού ! ευχόμενος συγχρόνως: Χίλια μόδια! "Επειτα
αρχίζει τό μέτρημα μέ τόν άπλοπίνακα (Vi μοδίου) λέγων: —Ένα! καί απαντά
ό κρατών τόν σάκκον : — "Ενας δ Θεός ! — Αύο ! — Ή Παναγία και ό μονογε-
νής της. — Τρία! —Ή'Αγία Τριάδα. —Πέντε! -Πέμπε, Κύριε, πέμπε ! —"Εξ ε !
— Πέψε, Κύριε, πείρε ■ —'Εφτά! —'Εφτά χιλιάδες (καί πλέον ου). Καί τό μέτρημα
εξακολουθεί.» (Μιχαηλίδου Νουάρου, Λαογρ. Σύμμ. Καρπάθου, Β' 36).

5. Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι κατά τό μέτρημα
καί τό άλώνισμα τοϋ σωροϋ τοϋ σίτου. Π.χ. απαγορεύεται νά δρασκελίση κανείς
τόν σωρό κατά τό λίχνισμα ή νά φύγη άπό τ' άλώνι, πριν τελειώση τό μέτρημα κττ.

6. Ό πρώτος έκ τής συγκοιιιδής άρτος. Αί σχετικαί μέ αύτόν συνή-
θειαι. Π.χ. εΐς τό Σαμόκοβον «τήν πρώτη πίττα, πού ζυμώνουν άπό τό νέο ψωμί,
τή λένε τζιτζιροκούλλικο, γιατί είναι τοϋ τζίτζιρα πού τραγουδεΐ: Θερίσετ' άλωνίοετε |
δεματοκουβανήσετε, \ κ' εγώ τό κουλλλικάκι μου | θέλω νά με τό δώσετε. ΓΙοϋ τό
πρώτο αύτό κουλλούρι τό άφήνουν στή βρύση τοϋ χωριοϋ; Βλ. τά περί άπαρχών
άνωτέρω σελ. 24 (ΕΛΑ 1943-44 σελ. 104).

δ) "Εθιμα τοϋ τρνγητοϋ.

1. 'Έναρξις τοΰ τρυγητού. Πώς καθορίζεται ή ήμέρα τής ένάρξεως καί πώς
γνωστοποιείται εΐς τό κοινόν ; Συμφωνίαι τρυγητάδων, μέσα μεταφοράς φαγητά κλ.

2. Ή πρώτη ήμέρα τοΰ τρυγητού: τυμπανοκρουσίαι, άσματα καί χοροί
κατά τήν έκκίνησιν τών τρυγητάδων, πομπή κατά τήν μετάβασιν. Πώς γίνεται
ή μεταφορά τών σταφυλών εΐς τήν οΐκίαν ή εις τόν ληνόν καί μάλιστα ή μετα-
φορά διά τής τελευταίας άμάξης; (Πομπή εορταστική μέ μουσικά όργανα καί
χορούς. Μεταμφιέσεις κλπ.).

3. Άφήνουν κανένα κλήμα άτρύγητο καί διά ποίον λόγον ; Άπόνιψις
τών χειρών τών έργατών κλπ. Παραδείγματα: Είς τήν Μεσημβρίαν «τα σταφύλια
τά κουβανοϋσαν με τό βουβαλάμαξο. Μπρος πήαιναν τά νταβούλια και μέσ
στ' αμάξ' χόρευαν οί πατητάδες. Τό βράδ' γένάαν μεγάλο γλέντι».— Εΐς τά Βούρ-
βουρα Κυνουρίας, αμα άποτρυγάνε, άφήνουν ένα κλήμα άτρυγο. Πηγαίνει ένας καί
φέρνει ένα κανάτι νερό άμίλητο και νίβονται δλοι άπάνω στό κλήμα. ('Επ. Βουρ-
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βούρων Γ', 1939,137). Εις τάς Σαράντα Έκκλησίας «ή πρώτη ήμερα τοΰ τρυγη-
τού χαιρετίζεται διά τυμπάνων καί ςισμάτων· οΐ ληνοί συνοδεύονται δι' δμάδων
δρχουμένων καί §δόντων καί κατά τήν άπέλευσιν καί κατά τήν άφιξιν. Τήν νύκτα
δμιλοι προσωπιδοφόρων έν τυμπάνοις καί άλαλαγμοίς περιερχόμενοι τάς άγυιάς
μέχρι βαθείας νυκτός επιδίδονται εις ποικίλας παιδιάς καί διασκεδάσεις».

, 4. Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες συνήι^ειαι. Π.χ. Εΐς τό Μα-
νιάκι «Sua fi»' τής άσπρης, κόβουνε άπό τό λειδινό τής άλλης ημέρας ενα κοφίνι
κάνουνε αρχή. Τρίτη δέν ξετρυγάνε. Καλόπιοτο εύκιόμαστέ, άμα άποτρυγήσουμε».

ε) "Εθιμα τής συγκομιδής τών έλα ιών.

Οί χαμάδες. Τό πρώτο χέρι καί τό τελευταίο χέρι. (Τό κοκκολόημα, ό ράβδος,
τ' άπόραβδα [Τριφυλία]/ —'Ανάρτησις χλωροΰ κλάδου έλαίας εΐς τό είκονοστάσιον
κλπ. Π.χ. εις τά χωρία τής Πυλίας «όταν άπορραβδίαουμε τίς έλ.ιές, θά κόψουμε ένα
κλαράκι, τόν αϊτό, (τό καινούργιο κλαρί, πού πετάει ή έλιά κ' είναι φουντωτό καί φρέσκο
καί γεμάτο καρπό καί βρίσκεται ψηλά, στήν κορυφή τοϋ δέντρου) καί θά τόν φέρουμε
νά τόν κρεμάσουμε στά εικονίσματα κι άπό ημέρες θά ντόνε μάδηση καί θά ντόνε
ρίξη στις άλλες έλιές νά βγή λάδι». — "Αλλαι συνήθειαι: Π.χ. εϊς τήν Σκϋρον «όταν
θά μαζέψουν τόν καρπό άπό τά δέντρα, άφήνουν λίγο καρπό απάνω, δέν τόν
μαζεύουν δλο, γιά νά μήν παραπονιέται τό δέντρο. Καί σάν πρωτοκαρπίση ένα δέν-
τρο, δίνουν τόν πρώτο καρπό νά τόν φάη γυναίκα προκομμένη καί πού νά έχη
κάνει πολλά παιδιά, γιά νά γίνη καί τό δέντρο καρπερό καί προκομμένο». (Πέρδικα
Σκύρος Α' 159). Ή άλεσιά στό λιοτρίβι κτλ.
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