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Έκ τών εν τω προκειμένω τρίτω τόμω τών «Λαογραφικών
Συμμείκτων» περιλαμβανομένων πραγματειών, ο σα ι δεν εϊχον ανα-
θεώρηση καί συμπληρωθή ύπ' αύτοϋ τοϋ συγγραφέως διακρίνον-
ται διά προτασσομένου είς τον τίτλον αύτών αστερίσκου *, έντός
fié διπλών άγκυλών [[ ....]] έ'χουσι τεΟη αί εκ τών ανεκδότων
σημειωμάτων τοΰ συγγραφέως παρεμβληθεΐσαι νεώτεραι προσΟη-
και. Είς δύο δ' εκ τών άνα&εωρηθεισών ύπό τοϋ συγγραφέως δια-
τριβών, αΐτινες παρέστη ανάγκη να συμπληρωθώσι δια βραχέων,
αί προσΟήκαι έτέθησαν είς τό τέλος των (σ. 23 και 102), ο π ως
μή διαταραχθη ή τάξις τοϋ κειμένου,
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Έκ πάντων τών φυσικών φαινομένων τά μετεωρολογικά ένεποίησαν πάν-
τοτε τήν μεγίστην έντύπωσιν εις τήν φαντασίαν τού λαοϋ και παρέσχον άφορ-
μήν εις τήν γένεσιν καΐ διάπλασιν ποικιλωτάτων μύθων- καΐ είναι λίαν εύλη-
πτον τοΰτο, όταν άναλογισθώμεν μεθ' όπόσου φόβου καί μεθ' όποιου ενδιαφέ-
ροντος θ' άπέβλεπον οί άνθρωποι τών παναρχαιοτάτων μάλιστα χρόνων εις
τάς άτμοσφαιρικάς μεταβολάς. Αι έκ τούτων βλάβαι ήσαν άμεσοι, άπροφύ-
λακτοι δέ καί απροστάτευτοι κατά της πάλης τών στοιχείων έκαραδόκουν τήν
έκβασιν ταύτης μετ' αγωνίας, ήν ουδέ να φαντασθώμεν δυνάμεθα ήμείς, ofu-
νες πολλαχώς ασφαλιζόμενοι έμοιάζομεν μάλλον προς τά έντος ύαλοστεγών
κήπων κατά πάσης κλιματικής έπηρείας προφυλασσόμένα φυτά. Αί καταιγί-
δες ότέ μέν άποφέρουσιν εύλογίαν, γονιμότητα του έδάφους, έτέ δε καταστρο-
φές καί πλημμύρας' δ δέ δχι μόνον περί της περιουσίας του άλλα καί περί
έαυτοϋ φοβούμενος ποιμήν ή γεωργός η ναυτιλλόμενος έθεοποίει τάς φοβέρας
δυνάμεις της φύσεως ή ύστερον απέδιδε ταύτας εις τήν ένέρ-γειαν άγαθών ή
κακοποιών δαιμονίων όντων καί ταύτα έλάτρευσεν έξ ευγνωμοσύνης ή φόβου,
είτε χάριτας άποτίνων αύτοϊς είτε δια μειλιγμάτων πειρώμενος ν5 άποτρέψη τήν
οργήν των. Έν γένει δέ 6 μυκηθμός της καταιγίδος, ή σμαραγή του κεραυ-
νού, ό μυστηριώδης εν δάσει συριγμός του ανέμου πληροΰσιν αδημονίας καί
αορίστου τινός τρόμου τήν ψυχήν καί τοΟ τολμηροτάτου καί παντός δεισιδαί-
μονος φόβου άπηλλαγμένου ανδρός. Οι αρχαίοι Έλληνες ουχί άνδρεΐον, άλλα
μαινόμενον έθεώρουν τόν μη φοβούμενον «βροντάς ή άστραπάς ή άλλο τι τών
υπέρ άνθρωπον φοβερών» ').

"Ενεκα τούτου τά άτμοσφαιρικά φαινόμενα ήσαν πηγή άνεξάντλητος μύ-
θων, άλλ' αϊ τροποποιήσεις καί μεταβολαί, άς οί τοιούτοι μύθοι υπέστησαν έν
τή παρόδιο τών χρόνων, έπισκοτίζουσι καί δυσδιάκριτον καθιστώσ: τήν άρχι-
κήν καί κυρίαν έννοιαν αύτών. Άγνότερον καί άμιγέστερον ξένων στοιχείων
άνευρίσκομεν τόν πρώτον μυθικόν πυρήνα έν τή ζώση γλώσση, ήτις βρίθει
εικονικών έκφράσεων πρός δήλωσιν τών διαφόρων τής άτμοσφαίρας μεταβο-
λών καί τινές μέν τούτων προέρχονται αμέσως έκ του άείποτε άκμαίου μυθο-
λογικού πνεύματος του λαοϋ, απαύγασμα ούσαι τών έκ τής φύσεως εντυπώ-
σεων αυτοΰ, αί'τινες διά τήν τροπικήν διατύπωσιν αυτών ευχερέστατα μέν

*) Έδημοσιεύθη το πρώτον έν Παρνασσώ 1880 τ. Λ' α. 585—608. 665—678. 702—773.
1) Άριστοτιλ. Ήθικ. μεγ. Α' κ' 2 α. 1190 b 16. Βλ. καί Rosche die Gorgonen u.
Verwandtes, I,pz. 187!) σ. 39.
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μεταπίπτουσιν εις μύθους, πάντοτε δέ δυσκόλως δύνανται άπο τούτων να δια-
κριθώσιν. Άλλ5 αί πλείστα: των τοιούτων εκφράσεων διετηρήθησαν έκπαλαί
έν τη γλώσση, άποκρυσταλλωθεΐσαι εν αύτη, διότι δχι μόνον δ λαος παντελώς
έλησμόνησε τήν πρώτην αυτών μυθολογικήν σημασίαν, άλλα και δχι σπανίως
αναζητούντες ματαίως αυτήν έν τη κλασσική άρχαιότητο άνευρίσκομεν εις
έποχήν παλαιοτάτην.

Έπιχειροΰντες τήν περισυναγωγών καί ερευναν των δημωδών μύθων και
δοξασιών του καθ' ήμάς λαοϋ περί των μετεωρολογικών φαινομένων, ούδέ
κατ' έλάχιστον άξιοΰμεν ότι κατωρθώσαμεν να έξαντλήσωμεν τό θέμα τούτο.
Αί παρατηρήσεις ένδς καί μόνον είναι άνεπαρκέσταται, έκ προγενεστέρων
δ' έργασιών άλλων δλίγιστα ήδυνήθημεν νά ώφεληθώμεν, διότι δεν κατεβλήθη
Ιτι ή άπαιτουμένη φροντίς πρδςσυλλογήν τοιαύτης ϋλης >). Έλπίζομεν δ' δμιος
ότι δυνατόν νά παράσχωμεν άφορμήν εις ευρυτέρας τοιαύτας μελέτας, δι' ών
οχι μόνον θα καταδειχθη ή σχέσις των περί φύσεως δημωδών ιδεών πρός τάς
των αρχαίων, άλλα καί αύται εν πολλοίς δια των δημωδών θά διευκρινηθώσιν.

Α'· ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΑΙ ΚΕΡΑΥΝΟΣ

Αιαίρεαις αστραπής. — Φυσικα'ι παρατηρηθείς. — Τελώνιο.— Άστραπόβολα.—Πώς
γίνεται ή αστραπή.— Ό θεός διώκει τον διάβολον.— Έπίθεσις του αρχαγγέλου κατά
διαβόλου. — Ό θεός ή ό άγιος 'Ηλίας διώκουσι δράκοντα.— Αστραπή κυνηγεΐ τά φί-
δια.—Κόρη αστραπής.— 'Αστραπή ώς μάατιξ.— Ώς άκόντισμα. — Βροντή ώς καλπα-
σμός ίππου τον θεοϋ.— Ώς γάμος τέκνων αύτοϋ.— Ώς ασκοί κυλινδούμενοι. — Ώς
κυνήγιον νεκρών κλπ.— 'Αστροπελέκια.

Ό λαός το φαινόμενον της αστραπής διαιρεί είς τρία., εις αστραπή, άστρο-
πελέκι καί μπουμπουνητό. Ή αστραπή λέγεται καί φωτιά, ώς π. χ. εν τη
κατάρα «'Αστροπελέκι καί φωτιά να σέ κάψη !»2) σπανίως δ' όμως το μπον-
μπουνητο βροντή ;ι). Ή διάκρισις αυτη παρέμεινεν έκ της αρχαιότητος, διότι
καί "Ελληνες καί Ρωμαίοι διηρουν τήν άστραπήν είς βροντήν, στεροπήν
(άστραπήν) καί κεραυνόν, όθεν καί τά ονόματα των κατασκευαζόντων τον
κεραυνον Κυκλώπων' Βρόντης, Στερόπης, "Αργής (πρβλ. άργητα κεραυνός) ').

1) 'Ελάχιστα έχει συλλέξη; δ B. Schmidt (das Volksleben der Neugriechen I.
α. 29—34), πλείονα δέ πάντων των άλλων σχετικώς δ Γ. Κρέμας εν κρίσει περί τη; ήμε-
τέρας Νεοελληνικής μυθολογίας δημοσιευθείσα εν Νέα 'Ελλάδι άρ. 35 (2G 'Οκτωβρίου 1874).

2) 'Ενίοτε πρός έπίτασιν αναφέρονται άμφότεραι at λέξεις' «'Αστραπή, φωτιά νά πέση
είς τήν άπιστη καρδιά» κλπ. Σύνηθες δέ καί τό θεοτική ή θεϊκιά φωτιά, «'Από τόν
ουρανό φωτιά» (Γϋπαρις Β' στ. 320 σ. 211 2άθα). Έν Άλμαλί των Μαλγάρων ή άστραπή
λέγεται τοακμάκισμα (Ααογρ. άρχεΐον).

3) Τό ρημα μπουμπουνίζει (λέξις πεποιημένη) καί βυυνζά. Έν Έπείρψ μπουμποννίζει
—βροντή καί μ.τουμπουναριά ή βροντή (Ζο)γρ. άγών Α' σ. ·1). Έν Σάμω μπουμπνίζ',
μπουμπν'τό, το (Ζαφειρίου περί τί/ς Λαμίας διαλέκτου σ. 70). Έν Κεφαλληνία «έβόγγυξε
(=έγόγγυσε, έδρόντησε) τό Κορώνι> (ή βροντή ήκοΰσθη είς τήν τοποθεσία·/ Κορώνι) (Παρ-
νασσός τ. Α' σ. 081 σημ. 2).

4) Βλ. Koscher ενθ. άν. σ. 104—106. Κ. Σΐττλ, εις Ήσιόδ. θεογον. 1-10. Ό Άπελ·
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Κατά τάς παρατηρήσεις τών ναυτικών τής Ελλάδος, ή τέφρα έλκει τον
κεραυνών διά τοΰτο οι πλοίαρχοι φροντίζουσι νά ρίπτωσι πάντοτε εις τήν
θάλασσαν τήν. έν τω πλοίω ατάκτην, όπως μή κεραυνωθώσιν '). Συναφής
είναι ή πρόληψις τών Τηνίων, άποφευγόντων έν καιρώ καταιγίδος νά κάθην-
ται παρά τήν έστίαν ή έν τω μαγειρείψ -). Έν Κύπριο δέ τά ήλεκτρικά φαι-
νόμενα καλοΰσι περιληπτικώς δια μιας λέξεως Τελώνιο 9), καί λέγουσιν ότι
τοΰτο διώκει το δείνα ή δείνα πράγμα, ζψον ή δένδρον κτλ. Όταν δ' ένσκή-
πτη καταιγίς νομίζουσιν ΐίσχημον το ί'στασθαι παρά τάς θύρας τών ο:κιών,
φοβούμενοι τήν προσέγγισιν Τελωνίου, πολλάκις δέ ^ίπτουσιν έξω πρός άπο-
τροιιήν άξίνας ή άλλα σιδηρά σκεύη. Τά κατοικίδια δέ ζώα καί ιδίως τήν
γάταν φροντίζουσι ν' άπομακρύνωσι τών κλινών καί στρωμάτων. Καθ' έδόν
ευρισκόμενος <5 Κύπριος έν ώρα καταιγίδος κατέρχεται από τοΰ ίππου καί συμ-
βαδίζει μετ' αυτοΰ έν αποστάσει. Το μάλλινον ένδυμα αφαιρεί από τής £ά-
χεως αύτοΰ καί έν άνάγκη προτιμά νά καταφυγή εις σπήλαια καί βράχους ή
υπό δένδρα, πιστεύων ότι ταΰτα κατατρέχει τό Τελώνιο 4). Έν δέ τή Λέσβω
πρός άποτροπήν τοΰ κεραυνοΰ οί χωρικοί καρφώνουσιν εις τό ύπέρθυρον τής
κατοικίας των ένδοθεν ρύγχος χοίρου ή θέτουσιν εις τήν έστίαν τήν κάτω
σιαγόνα χοίρου" κατ' έτος δέ άνανεώνουσι τό ρύγχος ή τήν σιαγόνα μέ τά
τοΰ σφαζομένου νέου χοίρου 5).

Ώς οί άρχαΐοι "Ελληνες καί οί Ρωμαίοι έθεώρουν ίερους τους άστραπο-
βλήτους τόπους"), ουτω καί ί ήμέτερος λαός τρέφει δεισιδαίμονα φόβον πρός
αυτούς. Εις τους υπό κεραυνοΰ διερρωγοτας βράχους, τους οποίους καλεϊ
αατραπόβολα, πιστεύει ότι ένοικεί δύναμις ιαματική, διό εις τάς £ωγμάς αυ-
τών είσάγουσιν έν Πελοποννήσψ ασθενή ή καχεκτικά παιδία όπως θεραπευ-

λής, κατά τόν ΙΙλίνιον (Ν. Η. 35, 96) «pinxit et quae pingi non possunt, tonitrua,
fulgetra, fulgura, quae Bronten, Astrapen, Ceraunobolian appellant». Eus
προσωποποιΐας της αστραπής άπεικόνισεν, είτε αυτό τό φαινόμενον (πρβλ. Baumeister
Denkmäler τ. Π. σ. 870 α), έκ τής μαρτυρίας ταύτης συνάγεται σαφώς ή εις τρία
διάκρισις της αστραπής.

1) Καραγϊάννη Δεισιδαιμονίας δοκίμιον σ. 269.

2) «"Οταν βροντή κι' άστράφτί δεν κάν' νά στέκεσαι 'ς τ πόρτα ή νά κάΙΠσαι 'ς τ κου-
ζίνα ή 'ς τ τζάκι*. (Κατ' άνακοίνωσιν του κ. Άδαμ. Αδαμαντίου).

3) Έν τή λοιπή Ελλάδι τελώνια καλούνται δαιμόνια, ιδίως at εις δαιμόνια έκπεσοϋ-
σαι ψυχαί τών άβαπτίστων νηπίων (βλ. Πολίτου ΙΙαραδόσεις σ. 1234) καί τά ήλεκτρικά
φλόγια, τά έν <üpcf τρικυμίας προπάντων έπιφαινόμενα έπί τών άκρων τών Ιστίων ή έπί
τών κεραιών, περί ων κατωτέρω γίνεται εκτενέστερος λόγος.

4) Λονκά Φιλολογικά! έπισκέψεις σ. 125—126.

5) (îeoryeakis et Pineau Le folk-lore de I.esbos σ. 341. Ή αποτροπή του κεραυ-
νού διά του ρύγχους ή της σιαγόνος τοΰ χοίρου ενθυμίζει τό μέσον της αποτροπής έν τοίς
πλοίοις τών τελωνίων διά τών γρυλλισμών χοίρων (Πολίτου Παραδόσεις άρ. 274 σ. 148).

6) Ήσύχ. λ. ένηλύσιος. Έτυμολ. μέγ. σ. 341, 5. Άρτεμίδωρ. Β' 9 σ. 93,8 Hercher.
L'sener Kleine Schriften τ. IV σ. 477 κέ. Pauly Real—Encycl. λ. bidental τ. I, 2
σ. 2377. Pauly—Wissoum x. Ill σ. 429—431. Darembcrij—Say/ίο Dictionnaire des
antiquités I σ. 709. Wissotua Religion u. Kultus der Römer σ. 107. Gruppe Gr.
Mythologie σ. 727.
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θώσιν ')· Ό φλοιός καί το ξύλον κεραυνοβλήτου δένδρου νομίζονται ώς άλε-
ξητήρια κακών ή ώς έχοντα τήν ιδιότητα νά θεραπεύωσι δεινάς νόσους -').
Παρομοία δοξασία περί τοΰ ξύλου των τοιούτων δένδρων φέρεται καί παρ' άλ-
λοις λαοΐς 3).

ΙΙερί της γενέσεως της αστραπής φέρεται μεν έν 'Αθήναις ή παράστασις,
ότι είναι οί σπινθήρες οί έξαλλόμενοι έκ τής συγκρούσεως κινουμένων αστέ-
ρων'), άλλ' αυτη είναι άγνωστος είς τους πλείστους, κοινοτέρα δέ καί συνη-
θέστατη είναι είς τον λαόν ή παράστασις ότι δ θεός δια τής αστραπής διώκει
καί κατακαίει τους διαβόλους. Έν Άραχόβη τής Λεβαδείας πιστεύουσιν, ότι
διωκόμενοι οί διάβολοι καταφεύγουσα είς μεγάλα δένδρα, διό βλέποντες κεραυ-
νόβλητα δένδρα λέγουσΐ' «κάποιον διάβολον έκαψε» ή «κάποιος διάβολος
ήτανε» "). Έν δέ τή 'Ακαρνανία ότι καταφεύγουσιν εϊς τά σώματα γάτων,
δθεν όταν άστράπτη άποδιώκουσι τής οικίας τά ζώα ταϋτα, όπως μή έφελκύ-
σωσι τόν κεραυνόν «γιατί μπαίνει ό διάουλους μέσα τους καί τούς κυνηγάει ή
άστραπή» Κατά αίτωλικάς δοξασίας τήν άστραπή τήν ρήχνει δ θεός έκεί
που χορεύουν πολλοί διάβολοι (Σαϊτάνηδες) γιά νά τους κάψη, καί καμιά φορά,
όταν έπιτυχαίνη κανένα Σεϊτάνη, πέφτει αίμα μαζί μέ τήν βροχήν7). Κατά
ήπειρωτικήν δέ δοξασίαν, δ Άστροπέλεκας, ή προσωποποιΐα τοΰ κεραυνού,

1) Ή δεισιδαίμων αύτη συνήθεια ανάγεται είς τήν κατηγορία·/ τοΰ μαγικού τρόπου τοδ
τρυπυπεράαματος, ήτοι τής δια φυσικής ή τεχνικής όπής βράχων ή σχισμάδων δένδρων
διόδου προς ΐασιν ασθενειών ή άποτροπήν κακών. (Βλ. Λαογραφ. Ç' 311).

2) Κατά Μάιον τοδ 1892 κεραυνός ένσκήψας εις τήν πλατεία·/ Κάνιγγος έν Αθήναις
κατέκαυσε μίαν κυπάρισσον, πολλαί δ1 έκ τούτου έκυκλοφόρησαν δεισιδαίμονες δοξασίαι,
άναγραφόμεναι είς τάς άφηγουμένας τό συμβάν αθηναϊκά; εφημερίδας. «Ή κυπάρισσος
τής πλατείας τοδ Κάνιγγος, σχισθεΐσα υπό τοδ κεραυνού, επαθε τών παθών της τόν τάρα-
χο·/. Τήν άπεφλοίωσαν σχεδόν δλόκληρον οί περίοικοι, ήλιθίως πιστεύοντες ότι ό κεραυνό-
πληκτος φλοιός τής άτυχους κυπαρίσσου θεραπεύει άσφαλώς καί ταχέως τήν έπιληψίαν»
(Καιροί 10 Μαΐου 1892)' «παίδες δέ πολλοί άναρριχηθέντες επί τής κυπαρίσσου άπέσπων
τά άποκοπέντα ξύλα καί τόν φλοιόν ώς τίμιον ξύλον» ('Ακρόπολις !) Μαΐου). «Καί οί
απλοϊκοί εκείνοι άνθρωποι εσκαπτον τά χώμα διά ν' άνεύρωσι τόν ήλεκτρικόν σπινθήρα"
ενώ άλλοι έκοπιον εκ τοδ ξύλου τής κυπαρίσσου διά νά κάμουν φυλακτό, θεωροδντες αυτό
ώς έχον τήν ιδιότητα τοδ άλεξικεραύνου» (Έφημερίς 9 Μαΐου 1892).

3) Γερμανία' Βορείου θυριγγιας: «Ein Stück Holz aus einem vom Blitze getrof-
fenen Baume schützt vor allerhand Krankheit.» (Zeitschrift d. Ver. f. Volksk.
189S) σ. 232). Μαγική δύναμις ξύλου άστραποβλήτων δένδρων: Wuttke der deutsche
Volksaberglaube § 11. J- W. Wolf Beiträge zur deutschen Mythologie 1 σ. G7.
'Εν Hamoir τής επαρχίας Λιέγης (έν Βελγική) φυλάττουσιν έν τή οίκίί* ώς άλεξητήριον
σχίζαν άστραποβλήτου δένδρου. (Bulletin de Folklore 1898 τ. III σ. 4).

4) Παραδόσεις άρ. 259 σ. 140: «Τάοτρα τρέχουν κ' έκεί ποδ τρέχουν σκουντρ?. τό ενα
τό άλλο" άπό τοις σπίθαις ποδ βγάζουν γίνεται άστραπή, καί τά πελεκούδια ποδ πέφτουν,
τά κομμάτια τους είναι τάστροπελέκια». Πώς γίνονται ή άστραπή καί ή βροντή κατά τάς
παραστάσεις τών 'Ελλήνων τών μέσων χρόνων εκθέτει ή ΙΙαναγιώτου πρός άζυμίτην
ελεγξις έν Vassilieν Anecdota graeco-byzant. 1893 σ.·184.

5) iî. Schmidt das Volksleben der Neugriechen o. 33.

(j) Κατ' άνακοίνωσιν Εύστ. Σταΐκου ίατροδ (1882).

7) Παρά Λ. Λουκοπούλου.
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πηδάει μέ βρόντους καί ρεκάσματα καί βρουχισμούς άπό κορφοβοΰνι σέ κορ-
φοβούνι καί άπά λογγιά σέ λογγιά κυνηγώντας τόν Πειρασμό ').

'Αντίστοιχοι πρός τάς παραστάσεις ταύτας είναι οί πολυπληθείς της αρ-
χαιότητος μϋθοι περί γιγαντομαχιών καί τιτανομαχιών, περί τοΰ γοργοφόνου
ΙΙερσέως κλπ. Ζακυνθία δέ τις παράδοσις φαίνεται ώς άπήχησις τών περί
γιγαντομαχίας μύθων μέ μόνην τήν διαφοράν ότι αντί τοΰ Διός δ Θεός «τσα-
κώνει τά αστροπελέκια του καί τά ρήχνει 'ς τους γίγαντες». Ή παράδοσις
αυτη, καίτοι ουδείς τών πολλών Ζακυνθίων ους ήρώτησα τήν είχεν άκούση,
φαίνεται ακραιφνής δημώδης καί δεν πρέπει νά συγκαταλεχθή μετά τών τριών
άλλων έν τή αύτη συλλογή ζακυνθίων δημοτικών ασμάτων, έν οϊς άναφέ-
ρονται λέμβος τοΰ Χάρωνος καί άπηχήσεις τών περί Στυγός καί Κερβέρου
μύθων 2). Τοΰτο δέ συνάγομεν έκ τής έν αυτή άναφερομένης άκολούθου λε-
πτομερείας, ήτις ουδαμώς δύναται νά θεωρηθή έπίνοια Ζακυνθίου λογίου,
έχουσα τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.λαϊκής άντιλήψεως. «Ένας άπ' αυτού-
νους τους γίγαντες δέν έχασε τό θάρρος· έκοψε πολλά καλάμια, τα έδεσε
καί έκαμε ένα μακρυο μακρύο ραβδί καί έπάσχιζε νά φτάση μ' αυτό τόν
ουρανό' καί μά τήν άλήθεια δέν τοΰ έλειπε πολύ νά το φτάση. Τότες ξάφνου
τό βρίσκει ένα άστροπελέκι ποΰ τοΰ έστειλε δ θεός, καί τόν έκαμε στάχτη» ').

Μΰθοι περί διώξεως τοΰ διαβόλου υπό τοΰ θεοϋ φέρονται καί παρ' άλλοις
λαοίς. Κατά τάς σκανδιναυικάς καί γερμανικάς παραδόσεις δ Thor διώκει
τους γίγαντας, δ Wotan τους καταχθονίους. Όταν δέ βροντά, λέγουσιν έν
Σκάνη τής Σουηδίας πώς δ Θόρ κτυπά τούς 'Γρόλλ 4). Κατά τάς πολωνικάς
δοξασίας, δ θεός ή αυτός ή διά τών άρχαγγέλων καί τοΰ αγίου Γεωργίου πυρο-
βολεί διά τ^ς άστραπής τόν διάβολον, όστις διά νά σωθή προσπαθεί νά κρυβή
εις άνθρώπους, είς ζωον ή εις δένδρα5). Κατά τους Έσθωνούς ή βροντή γίνε-
ται έκ τής διώξεως τοΰ διαβόλου υπό τοΰ θεοΰ, όστις τόν καταφθάνει καί τόν

1) Κονπτάλλης έν Παρνασσψ τ. ΙΕ' σ. 664—5.

2) Β. Schmidt Griech. Sagen usw. σ. 176. 178. Ταύτα ελαβεν δ S. παρά λογίου
Ζακυνθίου καί ευλόγως έκφράζει αμφιβολίας περί τής γνησιότητος αυτών.

3) Schmidt αΰτ. σ. 131. Πολίτου Παραδόσεις άρ. 127 σ. 67. Ή άνάβασις εις τον
οΰρανόν διά καλαμιών ή στελέχους κολοκϋνθης αναφέρεται καί εις πολλά έλληνικά παρα-
μύθια, φαίνεται δ' οδσα λείψανον παλαιότατων παραστάσεων των κατά φύσιν λαών περί
αναβάσεως άνθρώπων εις τόν οΰρανόν. Περί τούτων διελάβομεν έν Παραδ. σ. 747—9.
Των δέ αρχαίων μύθων περί γιγαντομαχίας ϊχνη άνευρίσκομεν καί εις χιακήν τινα παρά-
δοσιν περί όγκιοδους λευκοδ βράχου Ιςω τής νοτιωτάτης τής Χίου άκρας, του Βενέτικου"
τόν βράχον τούτον λέγουσιν ότι τόν έρρηξε δ Σαμψών για νά χτυπήστ) τό θεό, καί επεσε
'ς τή θάλασσα. (Κατ'άνακοίνωσιν Α. Κ. Χούμη έκ Σύρας. Παραδόσ. άρ. 112). 'Αντί άρ-
χαίου λησμονηθέντος ονόματος δ γίγας έλαβε τό όνομα του γνωστοτάτου άνδρειωμένου τής
Ιβραϊκής μυθολογίας Σαμψών.

4) Grimm deutsche mythologie τ. III σ. 68. Ol Τρόλλ, κατά τάς σουηδικάς δοξα-
σίας, όρρωδουσι καί αυτό τό όνομα τής βροντής. (Zeitsehl', d. Ver. f. Volksk. 1900 σ.
195. 196).

5) Revue des trad, popul. 1895 X a. 421. Hessische Blätter f. Volksk. 1904
HI σ. 125-6,
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κατασυντρίβει, διά τούτο διαρκούσης της καταιγίδας άφήνουσιν ανοικτά θύρας
καί παράθυρα, ίνα μη ό διωκόμενος διάβολος καταφυγή είς τήν οίκίαν καί
πέση εϊς αυτήν δ κεραυνός, διότι δ θεάς πάντοτε τον φθάνει '). Οί Βασκίροι
(Μογγόλοι τής 'Ρωσίας) πιστεύουσιν, ότι δ κεραυνός προέρχεται έκ τών μα
στιγώσεων αγγέλου κατά τοΰ διαβόλου' εις τό άκρον τής μάστιγος είναι λίθος,
όστις πίπτων κατά γής έκπέμπει σπινθήρας έκ τής συγκρούσεως -). Οί δέ
Λάπωνες ότι δ θεδς τής βροντής Aijeke άσχολεΐται ίδίως είς δίωξιν μάγων
καί φαντασμάτων, ους τοξεύει διά τής ίριδος, ή ότι δ θεδς τής βροντής κατα-
διώκει μάγον, δν έξελαύνει τοΰ ούρανοΰ 3), ή δ Thor ή δ Thordoen κατα-
διώκει ή φονεύει μάγους 4).

'Αντί τοΰ θεοΰ διώκει τόν διάβολον δπλον έχων τον κεραυνόν, κατά δοξα-
σίας έπικρατούσας είς τήν Θράκην καί ένιαχοΰ τής Μακεδονίας, δ προφήτης
'Ηλίας. Έν Κωνσταντινουπόλει καί τοις περιχώροις οί Έλληνες, όταν βροντά,
φαντάζονται ότι δ άγιος 'Ηλίας τρέχει είς τους ουρανούς μέ το αμάξι του. Έν
Καρυαίς τής θρακικής έπαρχίας Καβακλή (τής 'Ανατολικής Ρωμυλίας), όταν
βροντά καί άστράπτη, λέγουσιν ότι δ Προφήτης (έννοοΰντες τόν Ήλίαν) «περι
διαβάζ μέ τό άρμα του» s). Έν Σωζοπόλει πιστεύουσιν ότι «δ Άη Λιάς σέ είκο
σιτέσσερις ώραις τριγυρνά άόγ κόσμο μέ τό άρμα dou κι' δάας βροντά καί
στράφτη, κυνηγά διαβόλους» Έν Άλμαλί τών Μαλγάρων λέγουσιν ότι όταν
τρέχη δ άγιος 'Ηλίας είς τόν ουρανόν μέ το αμάξι του, παράγεται δ κρότος
τής βροντής (μπον μπνίζει), καί ότι δ άγιος κυνηγεΐ τους διαβόλους ποϋ
τρέχουν νά κρυφτούν κάτω άπό μεγάλα δένδρα καί άπό βράχους" τους κυνη
γεΐ μέ τήν άστραπόπετρα, ποΰ δμοιάζει ωσάν σκεπάρνι καί είναι πυρωμένη
καί μαυρισμένη άπό καπνούς7). Οί δ' Έλληνες τής Άδριανουπόλεως όταν
άστράπτη καί βροντά, φαντάζονται ότι διέρχεται τους ουρανούς, επιβαίνων
άρματος συρομένου υπό τεσσάρων πυριπνόων ίππων, δ προυφήτης 'Ηλίας, καί
έκ μέν τής κινήσεως τής μάστιγος αυτοΰ παράγονται αί άστραπαί, έκ τής
τοΰ άρματος αί βρονταί καί έκ τής συγκρούσεως τοΰ άρματος πρός λίθους ό
κεραυνόςs).

Ή δοξασία περί διώξεως τοΰ διαβόλου υπό τοΰ προφήτου 'Ηλίου φέρεται
παρηλλαγμένη ένιαχοΰ τής Μακεδονίας, διότι τήν Λάμιαν άντί τοΰ διαβόλου
κυνηγεΐ δ προφήτης καί θέλει νά τήν φονεύση, διά νά μή καταστρέφη τά

1) Grimm ενΟ. αν. τ. III σ. 490 δεισιδ. 61. Κατά τους Μικρορώσους άστράπτει όταν
δ αρχάγγελος Μιχαήλ κυνηγά ενα διάβολον καί τόν κτυπ$. (Zeitschrit f. österr. Ve-
rein τ. VII σ. 15).

2) Revue des trad, popul. 1909 τ. 24 σ. 130.

3) Cast, én Finnische Mythologie σ. 49.

4) Αΰτ. σ. 48.

5) Μιλτ. Κ. Λουληυδοπονλον 'Ανέκδοτος ουλλογή ήθών, εθίμων κτλ. τών Καρυών,
έν Βάρνα 1903 ο. 131.

6) Κατ'άνακοίνωαιν Κ. Λ. Παπαϊωαννίδου έκ Σωζοπόλεως.

7) Άνακοίνωσις Κωνσταντινίδου (Λαογραφικόν άρχεΐον άρ. 156,70).

8) Λαογραφικόν άρχεΐον άρ. 34.
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σπαρτά τών άνθρώπων. Τήν κυνηγεΐ δέ μέ τό πύρινον άρμα του, καί βάλλει
κατ' αυτής βέλη πύρινα, τά δποία πίπτουσιν εις τήν γήν ώς πυρωμέναις πέ-
τραις ')· Έν Μάνη δέ τήν αίτίαν της βροχές, της άστραπής καί τής βροντής
άποδίδουσιν εις έπίθεσιν τοΰ άρχαγγέλου Μιχαήλ κατά τοΰ διαβόλου, όστις
τολμά νά εισχώρηση είς τόν ούρανόν. Άπάνου 'ς τόν ουρανό, λέγουσιν, είναι
ένας λάκκος καί πάει κάπου κάπου δ λυκοφαί'μένος νά ποτίση τό μουλάρι
του. Τόνε βλέπει δ Μιχαήλ 'Αρχάγγελος, βοήθεια μας, ποΰ τόν έβαλεν δ θεός
δρογα2) νά τόνε φυλάη, καί τόνε κρούει κανονιαΐς. Οί κανονόμπαλαις χτυ-
ποΰσι τό λάκκο, τσιλαγριά τό νερό, καί πέφτε: 'ς τή γής. Ή βροντή ποΰ
άκοΰμε είναι δ σμπάρος τοΰ κανονιοΰ, ή άστραπή είναι ή λάψη καί ή βροχή
είναι τό νερό τοΰ λάκκου ποΰ πέφτει 'ς τή γής

Ή δοξασία αϋτη τών Μανιατών, πρός ήν πολλήν παρουσιάζει δμοιότητα
ή άνωτέρω μνημονευθείσα πολωνική περί πυροβολισμού τοΰ διαβόλου Οπό τών
αρχαγγέλων, φαίνεται συναφής πρός τήν κατά τους μέσους χρόνους κρατοΰ-
σαν περί άγγέλων έχόντων έξουσίαν έπί τής βροντής καί τής άστραπής καί
τών άλλων μετεωρολογικών φαινομένων4). Ή δέ περί διώξεως τής Λαμίας
υπό τοΰ προφήτου Ήλιου φαίνεται, ώς παρατηροΰμεν άλλαχοϋ (Παραδόσεις
σ. 838), έπιχωριάζουσα μάλλον εις τούς βουλγαροφώνους κατοίκους τής Μακε-
δονίας. Διότι διά του άκραιφνοΰς έλληνικοΰ δνόματος Λαμίας δηλοΰσιν ούτοι
τόν δράκοντα, πρός δν ουδέν κοινόν έχει ή Λάμια τών άρχαίων μύθων, οίπε
τών νεοελληνικών παραδόσεων καί ασμάτων, οϋτε τών παραμυθιών, πλήν
δλίγων έξαιρέσεων, αί'τινες φαίνεται ότι έσχον πολλήν ροπήν εις τήν διάπλα-
σιν τών δοξασιών τών βουλγαροφώνων τής Μακεδονίας κατοίκων καί τών
Βουλγάρων 5). Καί είς δημώδη βουλγαρικά άσματα δ άγιος 'Ηλίας παρίσταται

1) Πολίτου Παραδόσεις άρ. 260 σ. 140. 838 κέ.

2) 'Επίτηδες πρός τόν σκοπόν τούτον.

3) Άπ' όλα δι' όλους (περιοδικόν Αθηνών) 1904 σ. 159. ΙΙολίτον Παραδόσεις σ. 844.

4) 'Αγγέλους τεταγμένους έπί τήν βροντήν καί τήν άστραπήν άναφέρουσιν αί 'Επερω-
τήσεις Βαρθολομαίου (έν VassiHev Anecdota graecobyzant. σ. 18). Έν Σολωμονική
(κώδιξ του ΙΗ' αιώνος τής Ίστ. καί έθνολογ. έταιρείας φ. 6 α) αναφέρεται άγγελος τής
αστραπής- «Ό όγδοος άγγελος καλείται Έμπηεήλ' είναι τής αστραπής, καί γράψον τό
ίνομα αΰτοδ εις χαρτίν, καί οΰ φοβάσαι από άστραπήν». Τό δ' Ίατροσόφιον έν τψ ΰπ' άρ.
2316 κώδ. τής Έθν. βιβλιοθήκης των Παρισίων φ. 432α (παρά Legrand Bibliothèque
grecque vulgaire τ. II σ. XXI) ονομάζει τόν άγγελον Φλογοθεήλ, ώς έχοντα έξουσίαν
έπί βροντής καί χαλάζης, ον δ. επικαλούμενος, όταν βροντή ή άστράπτίί) ή χαλαζιον^, σώ-
ζεται.

5) Κατά τι μακεδονικόν παραμύθιον (τών Βασιλικών τής Χαλκιδικής), ή Λάμια ε1να<
ένα μεγάλο θεώρατο θηριά τετράποδο μέ τρία κεφάλια, μέ νύχια άγκαθωτά, καί δύο φτερά,
που έφταναν άπό έδώ κι' ώς κάτω 'ς τόν κάμπο τό ένα. (Abbott Macedonian Folklore
σ. 354. 353). Κατά τους βουλγαροφώνους τής Μακεδονίας κατοίκους, ή Λάμια είναι τερά-
στιον Οηρίον, έχον γαστέρα τά πάντα χωνεΰουπαν. Κατά δέ τους Βουλγάρους, ή Λάμια
έχει κεφαλήν σκύλου μέ όξείς άδοντας, τεσσάρας πόδας μέ δνυχας αιχμηρούς καί μακράν
ούράν, άπολήγουσαν εις κέρας βοός ή βουβάλου. Γίνεται δ' ή Λάμια, άν κεφαλή δφεος
τυχέως άποκοπείσα έμπέση εις παρατυχόν κέρας' μετά τεσσαράκοντα έτη συμφύεται ή κε-
φαλή μετά του κέρατος καί γίνεται ή Λάμια. (Straua die Bulgaren σ. 163).
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διώκων Λάμιαν '), κατά δέ τάς βουλγαρικάς δοξασίας δ άγιος Ηλίας περιέρχε-
ται τον ούρανόν, έποχούμενος χρυσοΰ άρματος, καί άναζητών όπως τον φο-
νεύση τον δράκοντα, τάν τρώγοντα τά γεννήματα είς τους άγρούς- εύθυς δ' ώ;
ιδη αυτόν, βάλλει κατ' αύτοΰ, προσπαθοϋντος νά κρυβή είς μεγάλα δένδρα,
πύρινα βέλη, τούς κεραυνούς" αί δέ άστραπαί αί μη συνοδευόμεναι 6πό βρον-
τών, δέν είναι κεραυνοί, άλλά προέρχονται έκ τοΰ πυρός τοΰ έκπεμπομένου έκ
τών £ωθώνων τών Γππων τοΰ αγίου καί έκτης λάμψεως τής λόγχης αύτοΰ5).

Βουλγαρική τις παράδοσις άναφέρει φόνον υπό τοΰ άγιου 'Ηλία δράκοντο:
άποστεροΰντος μίαν πόλιν τοΰ ΰδατος, απαιτούντος δ' εκάστοτε ώς φόρον μίαν
παρθένον3). 'Αλλ' ή παράδοσις αϋτη ουδέν έχει το κοινδν προς το φαινόμενον
της άστραπής, υπαγόμενη είς τον κύκλον τών μύθων περί δρακοντοκτονίας
καί σωτηρίας παρθένου έκτεθειμένης είς βοράν τοΰ δράκοντος, ών πολυπληθείς
φέρονται παραλλαγαί καί παρ' ήμΐν καί παρ' άλλοις λαοΐς καί ών αρχαίος
μέν τύπος είναι οί μΰθοι περί Ηρακλέους καί Έσιόνης καί περί Περσέως καί
'Ανδρομέδας, νεώτερος δέ τό συναξάριον τοΰ άγίου Γεωργίου. Ή δοξασία
δ' όμως ή ταυτίζουσα τον άγιον Ήλίαν μετά μετεωρολογικών φαινομένων έπι
κρατεί μέχρι τοΰ νΰν άκμαία παρά τοϊς σλαβικοΐς καί άλλοις λαοΐς, of τίνες
κατά πάσαν πιθανότητα παρέλαβον ταύτην μετά τής χριστιανικής θρησκείας
παρά τών Ελλήνων. Είς σερβικά άσματα άποκαλεΐται gromovnik I Ii ja (δ
κεραυνοβόλος Ηλίας), ή άστραπή καί δ κεραυνός είναι είς χείρας αδτοΰ καί
τιμωρεί δι' αύχμοΰ τούς αμαρτωλούς λαούς '). Είς σερβικά καί βουλγαρικά
άσματα άναφέρεται ότι έκαστος τών άγίων έλαβε μερίδα έκ τών έν τω κόσμω,
καί εις τήν έξουσίαν τοΰ άγίου 'Ηλία έδόθησαν, κατά μέν το σερβικόν άσμα,
άστραπή καί κεραυνός1), κατά δέ το βουλγαρικόν, τά θερινά νέφη καί αί θερι ■
ναι βρονταί6). Οί Βλάχοι πιστεύουσιν ότι μέ τήν άστραπήν καί τήν βροντήν
κυνηγεΐ δ άγιος 'Ηλίας τον διάβολον, καί κεραυνώνει γάτους καί σκύ-
λους, είς τούς όποιους συνήθως ούτος προσπαθεί νά κρυβή ')' κατ' άλλας
παραδόσεις δ άγιος Ηλίας κυνηγεΐ τον δράκοντα s), κατά δέ τούς Βλάχους τής
Τρανσυλβανίας δ άγιος είναι δ δργίλος κύριος τής βροντής καί τοΰ κεραυ-
νοΰ°). Οί 'Αλβανοί λέγουσιν, ότι δ Δράκος (άράνγκοι) κρατών είς χείρας τήν
άστραπήν μάχεται προς τήν Κουτσ'έάρ, πτερωτήν τεραστίαν δράκαιναν Ι0)τ.Καί

1) Kosen Bulgarische Volksdichtungen σ. 36.

2) M. Arnaudoff Die bulgarischen Festbräuclie, Leipzig 1017 σ. 75 Bulga-
rische Bibliothek IV).

3) Lydia Schischmùnoff légendes religieuses bulgares άρ. 4-1 ο. 87 κέ.

4) Grimm deutsche mythologie σ. 158 (14-1 δ' έκδ.).

5) Τα/ν/ Volkslieder der Serben, 2ας έκδ. ο. 128—129. Νέας έκδ. 1853 I σ. 57.

6) Kosen Bulgarische Volksdichtungen, Lpz. 1878 σ. 35.

7) Schott Walachische Märchen, 1845 o. 375. Revue des trad, popul. 1898
o. 532-3.

8) Strauss die Bulgaren o. 156—7.

9) W. Schmidt das Jahr und seine Tage a. 13—16.

10) Jul. Pisko έν Verhandl. d. Berl. Gesellschaft f. Anthropologie 1891 σ. 561—2.
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τά έν Καυκάσιο ήμιχριστιανικά έθνη λατρεύουσι τόν Ήλίαν ώς κύριον της βρον-
τής καί μακαρίζουσι πάντα κεραυνόβλητον, νομίζοντες ότι δ άγιος τόν παρέ-
λαβε μεθ' έαυτοΰ '). Καί αυτοί οί Μωαμεθανοί είς τάς δεήσεις των έπικαλοΟν-
ται προς άποτροπήν θυελλών τό όνομα τοΰ Ηλία3).

Ή δοξασία ότι ή αστραπή καί δ κεραυνός παράγονται έκ τής έν τω
ούρανψ γινομένης διώξεως τοΰ διαβόλου ή δράκοντος 6πό τοΰ αγίου Ηλία
είναι έλληνική τών μέσων χρόνων, διαπλασθεϊσα έξ άφετηρίας τών βιβλικών
διηγήσεων περί τοΰ προφήτου ώς έχοντος έξουσίαν έπί τοΰ όετοΰ8) καί άνα ·
ληφθέντος εις ουρανούς έν άρματι πυρός. Κατά τήν Άποκάλυψιν τής όσιας
'Αναστασίας, δ άγιος Ηλίας κρατεί έν τω ούρανω τάς πύλας τοΰ δδατος,
όταν δ' άνοίγωνται αύται κατέρχεται έπί τής γής δ υετός '). Καί ή μέν δο-
ξασία αΰτη συνάπτεται πιθανώς πρός τό τής Γραφής περί προκλήσεως υπό
τοΰ προφήτου 'Ηλίου ύετοΰ μετά μακράν ξηρασίαν. Ή δ' έτέρα περί διώξεως
δράκοντος υπό τοΰ άρματηλάτου προφήτου, έκπηγάζουσα έκ τής έλληνικής
παραστάσεως τής βροντής ώς δχήματος θεοΰ6) καί συναπτομένη πρός τόν
μΰθον περί τοΰ πυρίνου άρματος τοΰ προφήτου, έπεκράτει έν Ελλάδι κατά
τούς μέσους χρόνους. Τοΰτο βεβαιοΰται έκ τής μαρτυρίας θεολογικού συντα-
γματίου °), ζητοΰντος ν' άναακευάση τόν φερόμενον λόγον «ότι δ προφήτης
'Ηλίας έστίν έν τω άρματι βροντών καί άστράπτων έν ταίς νεφέλαις καί ότι
δράκοντα διώκει» ;).

1) Klaproth Reise in den Kaucasus τ. II σ. GOl—606—Grimm o. 145.—Παρά τοις
Όσσήταις τοΰ Καυκάσου. (lîrman. Archiv z. Kunde Russlands τ. III σ. 429=A7<-mm
Allgeni. Culturgeschichte τ. IV σ. 85).

2) Ol Κιρκάσιοι τής Κασπίας. (Olearius Reiseschr. 1647 σ. 522 —523= Grimm ένθ. άν.)

3) Βασιλ. Γ' ιζ' 1. ιη 41—45. Πρβλ. Λου*. Δ' 25. Ιακώβ. έπ. ε' 17.

4) Apocalypsis Anastasiae, ed. Homburg σ. 10,4. 11,1.

5) Βλ. Ίίονγ. λ. έλασίβροντα' «δοκεϊ δχημα του Διός ή βροντή είναι». Άπεικόνισις έν
γιγαντομαχία άρματηλάτου Διός (.V. Mayer die Giganten u. Titanen σ. 391 κέ.). Και
οί γερμανικοί λαοί έφαντάζοντο τόν θεόν τής βροντής ώς έποχούμενον καί τόν κρότον αυτής
ώς κρότον του άρματος. (Grimm deutsche mythologie 4ης έκδ. σ. 138—9. τ. III σ.
62). Καί οί άρχαϊοι 'Ινδοί. (Mannhardt German. Mythen σ. 120 κέ.)

6) Τό περιέχον τό συνταγμάτιον τούτο χειρόγραφον, άγνωατον πότε γραφέν, ε&ρίσκετο
έν τή βιβλιοθήκη τής έν Λέαβφ μονής του Λειμώνος, έξ αύτου δ' έδημοσίευσε περικοπάς
τινας δ Διονύσιος Χαρικλής έν τή σμυρναϊκή έφημερίδι Σμύρνη (έτ. Β' άρ. 68 τής 8 Αύγ.
1871), σημειών άπλώς ότι έν τω χειρογράφω περιέχονται έν εϊδει διαλόγου μεταξύ Έπι-
φανίου προβάλλοντος άπορίας καί 'Ανδρέου λύοντος ταύτας ποικίλαι περί φυσικών φαινο-
μένων δοξασίαι τών βυζαντινών. 'Εν τω λεπτομερεστάτω καταλόγω τών χειρογράφων τής
μονής του Αειμώνος του Α. Παπαδοπούλου Κεραμέιος (Μαυροκορδάτειος Βιβλιοθήκη, Πα-
ράρτημα του περιοδικού του έν Κ/πόλει Ιλληνικοϋ φιλολογικού συλλόγου τ. ΙΕ'—ΙΖ', Έν
Κ/πόλει 1884—1886) τό χειρόγραφον τοΰτο δέν άναφέρεται, πιθανώς άπολεσθέν.

7) «ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ είπεν. 'Αρα άληθεύουσιν οί λέγοντες ότι δ προφήτης 'Ηλίας έστίν έν
τω άρματι βροντών καί άστράπτων έν ταΐς νεφέλαις καί ότι δράκοντα διώκει ; ΑΝΔΡΕΑΣ
Μή γένοιτο ! έσχάτης άνοίας τοδτό έστι καί άκοή (χ. ακοή) παραδέξασθαι" άνθρωποι φρε-
νοβλαβείς έξ οικείας διανοίας ταϋτα συνεγράψαντο, ώσπερ ότι καί στρουθία δ Χριστός ένώ-

πιον τών 'Ιουδαίων έκ πηλού διέπλαττεν, εις τόν άέρα έπέρριπτε καί έπεταντο, καί χιών
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'Άλλοι δέ παλαιότεροι βυζαντινοί συγγραφείς μνημονεύουσι μέν τήν δη-
μώδη δοξασίαν περί διώξεως δράκοντος υπό της αστραπής ή περί καταδιώξεως
τοΰ διαβόλου υπό τοΰ κεραυνού, χωρίς όμως ν' άναφέρωσι τόν Ήλίαν ώς τόν
έξακοντίζοντα τόν κεραυνόν. "Οθεν έκ τούτων συνάγεται, ότι κοινοτάτη μέν
ήτο ή παράστασις τής αστραπής ώς διωκούσης καί κατακαιούσης δράκοντα ή
τόν διάβολον, άλλ' έπίσης γνωστή είς τόν λαόν κατά τούς μέσους χρόνους ή
δοξασία ή άποδίδουσα τήν δίωξιν είς τόν άγιον Ήλίαν, καί μεγάλως διαδε-
δομένη, ώς έμφαίνεται έκ τής διατηρήσεως αυτής παρά τω καθ' ήμας λαω
μέχρι τής σήμερον καί έκ τής μεταδόσεως καί είς άλλους λαούς.

Πρώτος δέ καθ' δσον γινώσκομεν μνημονεύει τήν δημώδη ταύτην δοξα-
σίαν ό 'Ιωάννης ό Δαμασκηνός (Η' αιών), έν συνταγματίω περί δρακόντων,
έν ώ προσπαθεί ν' άνασκευάση αυτήν, έπαγόμενος φυσικόν λόγον τής γενέ-
σεως τής βροντής '). Μετά δέ τόν Ίωάννην τόν Δαμασ*ηνόν αναφέρει τήν
δοξασίαν δ Φελλός (ΙΑ' αιών), πολέμων τήν έτέραν ότι δ κεραυνός καταφλέ-
γει δαίμονας, ήτοι τήν παρά τω λαω μέχρι τοΰ νΰν φερομένην περί κατακε-
ραυνώσεως διαβόλων υπό τοΰ θεοΰ. Τδ χωρίον περιέχεται έν τή Συνάψει
αυτοΰ «περί τοΰ τής άστραπής πυρός καί βροντής καί κεραυνών»- έπειδή
δ' έν ουδενί έτέριρ άντιγράφω τοΰ αύτοΰ συνταγματίου εδρίσκεται ειμή μόνον
έν τφ υπ' άρ. 287 έλληνικω κώδικι (φ. 28α- 29α) τής έν Μονάχοι δημοσίας
βιβλιοθήκης, κώδικι κατά τήν ΙΕ' έκατονταετηρίδα γεγραμμένω, δύναται τις

άλευρος έχρημάιιζεν' ώσπερ γαρ ταδτά έστι ψεδδος, ούτως καί αυτά ψεδδος καθεστήκασι'
καί δπόσχ οί αιρετικοί νοθεύσαντες αλλόκοτα έδογμάτισαν... 'Ηλίας ουν είς ουρανούς ούκ
άνέβη, μή γένοιτο, ούτε έπί άρματος καθέζεται' χάριν δέ έχει έπί τοδ δετού, τοδ παρακα-
λεϊν τόν θεόν, όπως έν καιρψ άνύδριρ δώσει τή γή δετόν... Περί δέ τοδ καίειν δράκοντα
ή άστραπή, ο5κ άμφιβάλλω, άληθές γάρ έστιν, άλλ' οΰχ δ άγιος 'Ηλίας δ άστράπτων
εστίν, άλλ' δ άγγελος κυρίου δ είς τοδτο τεταγμένος [βλ. άνωτέρω σ. 7 σημ. 4]' δράκων δέ
γίνεται ούτως, θεωρεί δ δαίμων κτλ.».

1) Έδημοσιεύθη έν Migne Patr. gr. τ. 94 σ. 1001. Άντιγράφομεν τό συνταγμάτιον
τοδτο έκ του &π'άρ. ί508 περγαμηνοδ κώδικος τοδ IB' αιώνος, παρασημειοδντες τάς παρά
Migne διαφόρους γραφάς. «Ιωάννου τοΰ Δαμασκηνού ΓΙερ'ι δρακόντων. Μυθολογοδσι δέ
καί τοδτο, ότι υπό βροντής διώκεται δ δράκο>ν άναλαμβάνεται δέ είς άέρα, καί θανατοδ-
ται. 'Εγώ δέ τοδτο άκούσας έγέλασα. Πώς ποτέ μέν άνθρωπόμορφον καί λογικδν ποιοδσι,
ποτέ δέ δφιν, ποτέ δέ θεώ άντιτασσόμενον και υπό θεοδ διωκόμενον ; "Οντως σφαλερόν ή
άμάθεια. Μέγιστα γάρ βλαπτόμεθα έκ τοδ μή άναγινώσκειν τάς ιεράς [Migne : θείας] βίβλους,
καί έρευνάν αύτάς, κατά τόν τοδ Κυρίου λόγον. Άλλ' δ μέν στρατιώτης λέγει, ότι στρα-
τιώτης ειμί καί ού χρείαν έχω άναγνώσεως' δ δέ γεωργός τήν γεωργικήν προφασίζεται καί οί
καθ' έξής τό αυτό, καί έσμέν πάντες'έλλιπεϊς. Ή δέ βροντή δράκοντα ού διώκει, άλλ'αί
βρονταί yivovxat έκ τοδ νέφους, δπόταν τό νέφος νοτισθέν ές'ύγρότητος, έλαυνόμεν'ον δέ δπό
τοδ πνεύματος, ήτοι τοδ άνέμου, όγκωθή. 'Ελθόντος γάρ ένδον [κώδ. ένδόν] τοδ πνεύματος
καί ρήςαντος [κώδ. ρήςαν] αύτό, άποτελεϊται δ ήχος. Καί ή μέν άνωθεν κραυγή [Μ.
κραγγή] λέγεται βροντή' τό δέ δπό τοδ πνεύματος βιαζομένου κατενεχθέν [Μ. καί κώδ.
βιαζόμενον κατενεχθεντος] έπί τής γής λέγεται κεραυνός. "Οθεν προσπεσών είτε δώματι
είτε δένδρφ διαρρήσει καί σχίζει ταδτα' εί δέ άνθρωπο) είτε άλλω τινί ζφφ, φόνον ποιεί'
διότι καί άνθρώπους καί έτερα ζψα πολλάκις βλέπομεν υπό βροντής θανατού|ΐενα καί ρύ
δράκοντας»,



11 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ

νά υπόθεση, ότι παρενεβλήθη ύστερώτερον, καί τούτο τοσούτο μάλλον, δσον
έν τω αύτω χειρογράφω φέρονται (φ. 32«—33«) τά περί βροντής καί κεραυ-
νών κεφάλαια ώς έν έτέροις χειρογράφοις. Ό βυζαντινός ούτος συγγραφεύς
δέχεται ώς άκριβές τό φαινόμενον τής διώξεως δράκοντος υπό τοΰ κεραυνού
καί έκθέτει τήν φυσικήν δήθεν αϊτίαν τούτου ').

Ή δοξασία ήτο γνωστή καί είς τόν μικρόν προγενέστερον τοΰ Ψελλού
Μιχαήλ τόν Άτ.ταλειάτην, όστις ρητώς τήν αναφέρε: ώς δημώδη -), έπίσης καί

1) «Περί βροντή;... [φ. 28α) Ααίμονε; δέ ήκιστα υπό πυρός καίονται" ού γάρ υπόκειν-
ται σώμα. Ό δέ τερατολόγος Πρόκλος, ταΐς Χαλδαϊκαϊ; ΰποτυπώσεοιν έπεξηγούμενος Ιφη
τινάς των δαιμόνων κολάζεσθαι [κώδ. κολακεύεσΟαι)" καί εστι τό γένος δαιμόνων, τόν τε
άδαμάντινον λίθον φοβούμενον καί τό κουράλιον καί τό άνδροφόνον ξίφος καί τον κεραυνόν'
αλλ" ουδείς, ούδέ τών πάνυ ληρούντων, σωματικόν γένος δαιμόνων δπέστησεν [κώδ. υπέ-
στησαν]" αλλά ταύτα μέν τω μύθω δοτέον καί τή σκηνή" περί δέ τών δρακόντων λεκτέον
τ'αληθές. "Οτι <τό·> τών δρακόντων γένος ξηρόν τε τήν φύσιν έστίν καί διαιρείται [κώδ.
διαιρεί) τά σώματα εϊ τις [κώδ. εί] ψαύσει αυτών ένθεν καί εϋπρηστός έστιν δι' ήν έχει
ξηρότητα καί πρός κατάφλεξιν έπιτήδειος [κώδ. έπιτήδιος]" πεφόβηται γοδν διά ταύτα τόν
κεραυνόν καί άλώμενον φέρεται διαέριον έπί στεγανούς τόπους καί καταξήρους, καί μάλι-
στα περί λίμνας καί φρέατα, άτε ών, ώς έφθην ειπών, διά τήν ξηρότητα εϋπρηστος. Καί άπό
διαστάσεως τω κεραυνίω πυρ; καταφλέγεται" διό ένθεν δή δράκων φανή αυρίζων καί διιών,
έκεΐσε δή άποσκήπτων δ κεραυνός τά παρακείμενα μέρη νέμεται [κώδ. γίνεται). Πολλάκις
δέ καί δράκοντος άτερ <οί> λεγόμενοι [κώδ. λεγόμενον) άρασμοί [άραγμοί;] καί συριγμοί
καί γρυλισμοί έξακούονται" τό γάρ άέριον τοδτο πυρ έπιπίπτον τοις γεώδεσι τούτοις σώμασι,
εί μέν έφ'δγράν έκπέσειται ούσίαν, σίζει ώςάπερ άποσβεννύμενον' εί δ'έπί ξηράν, εί μέν
μανοτέραν [κώδ. μαινοτέραν], χοιρογρύλλου έχον αποτελεί, χωροδντος τοδ πνεύματος διά
βάθους καί τόν τοιοδτον ήχον άποτελοδντος, εί δ' έπί ρευστήν καί στερράν [κώδ. στεράν)
τάν λεγόμενον άρασμόν άποτελεΐ, ος δή πεποιωμένος ψόφος έστί, καί τήν όνομασίαν εΐληχεν
άπό τής τών οδόντων συγκρούσεως, σκληροί γάρ καί ούτοι δντες πρός άλλήλους άντιτυ-
ποδντες άράσουσιν [κώδ. άρράσσουσιν). "Οσοι δέ φασι τών έντετυχηκότων ταίς τοιαύταις
καύσεσιν, ότι χοϊρον γρυλίζοντα ή μηκάζον [κώδ. μυκάζον] αίπόλιον ή βοδν μυκώμενον
[κώδ. μυκόμενον) ή όσα δή τερατολογοδσιν, έαυτών καί τών άκροατών καταψεύίονται.
Ούδέν γάρ τούτων τεθέανται, ώς δ παρ' Ευριπίδη 'Ορέστης, άλλ' ό φόβος αύτοίς τάς
τοιαύτας μορφώσεις είδωλοποίησεν.

"'Ιστορία περί των δρακόντων.

«Τό όλεθριώτατον τών δρακόντων γένος χειρί μέν άνθρωπίντ) καί άκμή ξίφους ήκιστα
κτείνεται [κώδ. κτίνεται)' φοβερόν γάρ έστι ού μόνον τω [κώί. τό) μαχεσθήναι, άλλ' ήδη
καί θεαθήναι" ούκοδν τούτω τω) τρόπω τά πολλά διαφθείρεται, σκηπτοδ άύτοϊς οΰρανόθεν
καταρρηγνυμένου έκ θεία; δυνάμεως, ή σχισμαϊ; γής ή πυθμέσι [κώδ. πυγμαίοι) πελαγών
εγκαταρταρούσης καί έκποντούσης αύτούς. [φ. 29α) Ούτω γοδν έπεί [κώδ. έπί] όφεώδης
καί δρακοντώδης ή άμαρτία, ού μόνον ότι δάκνει θανατηρά καί όλέθρια, άλλ' ότι καί
δι' δφεως έξ άρχής τω τών άνθρώπων γένει παρεισεφθάρη [κώδ. παρειοεφθάρει] τψ ταλαι-
πώρω, δικαίως κατά [κώδ. καί) τούς δφεις καί δράκοντα; υπό τοδ Σωτήρος εξολοθρεύεται,
φλεγομένη μέν τω θείω πρηστήρι [κώδ. πριστήρι] τοδ πνεύματος, τοις δέ τοδ Ίορδάνου
£είθροις έγκαταπονουμένη».

2) Μιχαήλ Άτταλειάτ. σ. 311, 16 Bonn : «οί δέ ίδιώται μέγιστον έρπετόν δρακοντώδες
άντέλεγον τήν αϊτίαν τών τοιούτων είσάγειν παθών, άρπαζόμενον μέν υπό άοράτου τινός
δυνάμεως, δνυξι δέ καί δυνάμει τής έν αύτφ τραχύτητος καί τών έλιγμών τά προστυχόντα
διαρρηγνύειν, όπου δηλαδή τύχη τάς άντιπτώσεις καί άντισπάσεις αύτοδ προσερείδ»ιν καί
άντιβαίνειν τοις έλκουσι».
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εις τόν κατά τόν IB' αιώνα ζήσαντα Μιχαήλ τόν Γλυκάν '), όστις συναπτών
πρός ταύτην καί άλλην δημώδη δοξασίαν, ότι ό κεραυνός διώκει τόν δαίμονα,
παραδέχεται ότι δέν είναι «ούτος ό λόγος άπόβλητος» 2).

'Απηχήσεις δέ τής δοξασίας ταύτης φαίνονται αί θρησκευτικά! διηγήσεις
περί κατακαύσεως δρακόντων 6πό αστραπής δεήσει αγίων, οίον του 'Αποστό-
λου Φιλίππου3) ή του όσίου 'Αγαπητού *) ή καί δι' άστραπής έκτοξευομένης
έξ ίεράς εικόνος, ώς αναφέρει ή πελοποννησιακή παράδοσις περί φόνου τοΰ
έν τω Μεγάλω Σπηλαίψ δράκοντος5).

Έκ τής δοξασίας δέ περί διώξεως δράκοντος υπό τής άστραπής προήλθεν
ή άλλη δοξασία, ότι «ή άστραπή κυνηγά τά φίδια», ήτις πάλιν μετέπεσεν εις
τήν έπίσης κοινοτάτην πρόληψιν, ότι «τό βόλι κυνηγά τά φίδια». ΙΙιστεύουσι
δηλ. ότι ό πυροβολών δφιν πάντως έπιτυγχάνει αυτόν έν Κύπρω άναφέρουσι
τούτο μόνον εις τήν ίοβολωτάτην κουφήν, λέγοντες ότι καί άν μέ κλειστούς
οφθαλμούς πυροβολήσης αυτήν, θά τήν «πιτύχη ή σφαίρα "). Οιονεί δέ άναπα-
ράστασις τής έν τω ούρανω διώξεως τοΰ δράκοντος 6πό τοΰ κεραυνοΰ είναι
τό έν Ήπείρω συνηθιζόμενον κωδώνισμα τοΰ Εύαγγελισμοΰ, ή πομπή δηλ.
παίδων κατά τήν αύγήν τής 25 Μαρτίου είς τους κήπους, τάς άμπέλους, τους
άγρούς μετ' ασμάτων καί κωδωνισμών πρός έκδίωξιν τών δφεων καί τών άλλων
έρπετών ').

1) Γλυκύς σ. 115, 2 Bonn : «τοιούτον δέ γένος (δρακόντων) όποιον αρα φημίζοναιν υ!
πολλοί, μέχρι καί τήμερον γεγραμμένον οΰχ ευρομεν' οΰ γαρ έπί τούτφ τό άστραπαϊον
άνωθεν καταρρήγνυται πυρ, έπί τω τούς τοιούτους δράκοντας έμπιπράν... πεφόβηται oûv
διά ταύτα (δ δράκων, ήτοι δ μέγιστος δφις) τόν κεραυνόν, καί άλλόμενος έστινδτε δι'άέρος
φέρεται, τόπους τε καθύγρους έπιζητεί καί έπί λίμνας καταφεύγει' οϊδε γάρ ότι διά τήν
ένοΟσαν αΰτφ ξηρότητα καί άπό διαστήματος τω κεραυνίω πυρί καταφλέγεται».

2) Αύτ. σ. 116.

3) 'Αστραπή πυρός κατατυφλώνει καί αποξηραίνει δράκοντα καί τούς σύν αΰτφ δφεις,
δεήσει του άποστόλου Φιλίππου. (Πράξεις θ' Φιλίππου περί του άναιρεθέντος δράκοντος έν
Analecta Bollandiana τ. IX σ. 246—8).

4) Μάγος τις έδείκνυε δράκοντα δήθεν έναέριον φερόμενον, δι' ου έφόβιζε τό πλήθος,
αλλά δι' ευχών τοΰ δσίου 'Αγαπητού «βρονταί μέν συνεχείς κατερρήγνυντο, άστραπαί δέ
φρικώδεις αυτών εξετρίβονχο καί τόν φαινόμενον έκεινον θήρα σύν τω μάγω διελικμήσαντο».
(Βίος καί πολιτεία του οσίου 'Αγαπητού 7 έκ κώδικος του ΙΑ' αιώνος, έν Piipailopoulo-
Keiumtvs Varia graeca sacra σ. 117). "Αλλο θαύμα του αύχου δσίου ήτο ή άποτέφρω-
σις «βροντών γενομένων καί συνεχών αστραπών» δεινού δφεως, ον είχεν έν γαστρί γυνή
τις. (Αύτ. σ. 127—8).

5) Πολίτου Παραδόσ. σ. 215. 976.

6) Λουκάς έν Πανδώρα τ. Ιθ' σ. 158.—Οί Σέρβοι άποδίδουσι βαθυτέραν θρησκευτικήν
εννοιαν εις τόν φόνον δφεως, ώς συνάγεται έκ τής ρήσεως. «Καί δ ήλιος άκόμα χοροπηδά
καί χαίρεται, όταν κανείς σκοτώντ; τό φίδι, καί λέγει' Πώς σκοτώνει τό δράκο τό μυρμηγκάκι
μου ! » ( Viik Stephanovitsch Karadschitscli Volksmärchen der Serben, Berlin 1851
σ. 335). Ol χωρικοί τής Σύρου πιστεύουσιν ότι δ φονεύων δφιν έξαγνίζει τάς άμαρτίας τής
ήμίρας έκείνης. (Παρά Α. Κ. Χούμη).

7) Ν. Γ. Μυοτακίδον Τό κωδώνισμα του Ευαγγελισμού, έν τή άθηναϊκή έφημερίδι Φωνή
τής 'Ηπείρου I Όκτωβρ. 1901 άρ. 591 σ, 4. Πιστεύουσι ότι άν τήν ήμέραν έκείνην άκουσθή
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Δημώδη θρησκευτικά βιβλία τών μέσων χρόνων έμφαίνουσιν ότι πλήν τών
δοξασιών τούτων καί άλλαι τινές μυθολογικαΐ παραστάσεις της αστραπής καί
τοΰ κεραυνοΰ έφέροντο παρά τω λαω, μη διατηρηθείσαι, καθ' δσον γινώσκο·
μεν, μέχρι της σήμερον. ΙΙρώτον μέν ότι οί κεραυνοί είναι πύρινοι λίθοι, ώς
καί σήμερον ακόμη τούς φαντάζεται δ λαός, δι' δ>ν οί έπί τής βροντής καί
οΕ επί τής άστραπής τεταγμένοι άγγελοι βάλλουσι τους δαίμονας καί κατα-
καίουσιν αυτούς '). Έπειτα δέ ότι ή άστραπή είναι δ διάβολος, όστις κρεμασθείς
υπό τοΰΧριστοΰ έν νεφέλαις,καταπίπτει έπί τής γής κατά πρόσταγμα αυτοΰ3).

Ή άρχική μυθολογική παράστασις, έξ ής προήλθον αί δοξασίαι περί διώ-
ξεως δράκοντος ή τοΰ διαβόλου υπό τοΰ κεραυνοΰ, είναι ή αυτή δπόθεν έξε-
πήγασαν οί παλαιότατοι μΰθοι περί δρακοντοκτονιών, οίοι δ βεδικός περί τοΰ
φόνου τών δφεων (Alii, Vritra, Çushua) υπό τοΰ "Ινδρα διτλον έχοντος τήν
άστραπήν καί πολλοί άρχαίοι έλληνικοί μΰθοι, ων άπηχήσεις διεσώθησαν εις
συναξάρια, παραμύθια, παραδόσεις καί δημώδη άσματα3).

Έκ τών δημοτικών ασμάτων άξιοσημείωτον προπάντων είναι έν, εις τόν
άκριτικόν άναγόμενον κύκλον, φερόμενον δ' εις πολλάς παραλλαγάς, έν τω
δποίψ πρός Δράκον άντιτάσσεται γυνή, ή όποία λέγεται κόρη τής άστραπής
καί έγγόνη τής βροντής, άστράπτουσα καί κατακαίουσα τούς δράκους4). Τοΰ

βροντή, δέν έξέρχονται δφεις. Ή έπιρδή ήν φδουσιν ot παίδες λέγει: Φευγάτε (ή Έβγάτε)
φίδια καί κουστέραις, γιατ' ήρθε του Βαγγελισμοΰ, καί θά σας κόψουν τό κεφάλι, νά τό
ρήξουν 'ς τό ποτάμι.

1) 'Επερωτήσεις Βαρθολομαίου έν Vassi/iev Auecd. Graecobyzautina 1893 σ. 18—
19 : «Καί έτεροι άγγελοι έπί τήν βροντήν καί τήν άστραπήν. Καί δτε πνεύμα βούλεται έξ
ήμών (τών δαιμόνων) έξελθεΐν είτε δια γής είτε διά «θαλάσσης, ούτοι οί άγγελοι πυρίνους
άποστέλλουσι λίθους καί άπτουσιν ήμών τά μέλη».

2) Περί τής άντιλογίας τοΰ διαβόλου Α' έν Vassiliev |νθ. άν. σ. 7. «Καί δ κύριος έκέ-
λευσεν αυτόν (τόν έν νεφέλαις κρεμασθέντα διάβολον), ώσπερ άστραπήν κατελθεΐν [κώδ.
κατελεΐναι] αυτόν».—Αύτ. Β' σ. 9 : «Καί έκέλευσεν αυτόν δ Κύριος κατενεχθήναι έπί τής
γής καί ώς άστραπή πεσόντος τοΰ διαβόλου έπί τής γής...»

3) Βλ. τήν πραγματείαν ήμών Τά δημώδη έλληνικά άσματα περί τής δρακοντοκτονίας
τοΰ άγιου Γεωργίου έν Λαογραφία τ. Δ' σ. 185—235 καί ΙΙαραδόσεις σ. 971 κέ.

4) 'Αναγραφήν τών πχραλλαγών του φσματος βλ. έν Λαογραφία τ. Δ' σ. 182. ΙΙρόσθϊς
Passow 508. 509. Κατά τάς διαφόρους ταύτας παραλλαγάς ή κόρη είναι τής άστραπής
παιδί, τής βρονταριάς ή τής βροντής εγγόνι, ή έχει τούς γονείς ούρανίωνας καί άδελφούς
κυρίους τής άστραπής καί τής βροντής (Passow 510, Τραπεζοΰντος) ή πατέρα εχει τήν
δμίχλην καί μητέρα τήν νεφέλην, αυτή δέ είναι δ κεραυνός (τό άστραπόβολο, δποΰ τούς
δράκους καίγω, ήπειρωτική, Άραβαντιν. άρ. 419 σ. 270). Κεραυνός λέγεται ή κόρη καί έν
άλλαις παραλλαγαΐς' άστροπέλεκο, έν κερκυραϊκή (à'oitoû "Ασματα δημοτικά Κερκύρας
σ. 12)' άστραπόβολος, έν θεσσαλική (Πολίτου Παραδόσεις σ. 993)' άστραπόβολο, έν γορ-
τυνιακή (Λάοκαρη ή Λάστα σ. 411)" δρακοπέλεκας, έν θρακική (Λουλουδοπούλ.ου Συλλογή
σ. 62)· βροντήρι, έν στερεοελλαδική (Ίατρίδου Συλλογή δημοτ. ctol·1· σ. 66). 'Εν άνεκδότι;»
παραλλαγή χιακή (Ιίαρδαμύλων παρά Στ. Βίου) δέν άναφέρεται γυνή άντίπαλος τοΰ δρά-
κοντος, άλλ' αυτός δ ήρως Γιαννάκης είναι «τής άστραπής παιδίν καί τής βροντής άγγόνιν
καί τής άνεμοταραχής είναι τρισέγγονόν της». 'Ομοίως καί έν άνεκδότφ κερκυραϊκή ('Αρ-
γυράδων παρά Μαλβίνας Σαλβάνου [[έδημοσιεύθη έν Λαογραφ.ΙΓ 533, 9.JJ) προσέρχεται μέν
δ Γιάννης πρός τόν δράκοντα μετά τής κόρης, άλλ' απειλών αυτόν λέγει ότι είναι τάστρα-
ποπέλεκο ποΰ καίει τούς δρακόάους καί μάννα Ιχει τήν άστραπήν καί πατέρα τό faôihs.
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άσματος τούτου υπάρχει καί άλβανική παραλλαγή (τής Κάτω Ιταλίας), άνα-
φέρουσα αντί δράκοντος τήν άντίστοιχον άλβανικήν Κλνσ'έδραν «ποια είν
ή γενιά σου, κόρη ; έρωτα ή Κλυσ'έδρα.—Είμαι κόρη της Σελήνης καί πα-
τέρα έχω τον Ήλιο, κ1 έγώ είμαι ή άστραπή τοΰ ούρανοΰ ποΰ πέφτω 'ς τά
βουνά καί 'ς τούς κάμπους» ').

'Άλλου δέ δημοτικού άσματος, είς πλείστας παραλλαγάς φερομένου 2), μία
μόνον παραλλαγή, ηπειρωτική, άναφέρει «γιόν της άστραπής»'

κ' εγώ είμαι ό γιός της αστραπής, $' αστράψω νά σε κάψω.

Ούτος είναι δ άντρειωμένος γιός της χήρας, άντίπαλος δέ αύτοΰ είναι ή Λά-
μια, ή δποία «φοβήθηκε τήν άστραπή» καί τόν άφήκεν έλεύθερον 3). "Εχομεν
οΰτως, ώς έν τή μακεδόνικη παραδόσει καί ταϊς βουλγαρικαίς, τήν άστραπήν
άντιτασσομένην κατάΛαμίας.

Είκονικαί έκφράσεις περί άστραπής καί βροντής έν τή γλώσση, υποκρύ-
πτουσαι μυθολογικάς παραστάσεις ή παρέχουσαι άφετηρίαν πρός διάπλασιν
μύθων, δύνανται νά θεωρηθφσιν αί άκόλουθοι.

Α'. 'Αστραπή ώς βέλος. Οί ναυτικοί παρ' ήμϊν παρομοιάζουσι τάς βολάς
τής άστραπής πρός πληγάς δόρατος. «Ό θεός ρίχτει άστραπαΐς σάν κοντα-
ριαίς» λέγουσι4). Καί κατά τήν μακεδονικήν παράδοσιν αί άστραπαί είναι σα-
γίτταις πύριναις, ποΰ τάς ρίχτει ό άγιος 'Ηλίας διά νά σκοτώση τήν Λάμιαν,
καί πέφτουν υστέρα 'ς τή γήν σάν πυρωμέναις πέτραις. Ή παράστασις τοΰ
κεραυνοΰ ώς βέλους ή λόγχης τοΰ Διός είναι συνηθεστάστη είς τούς αρχαίους
έλληνικούς μύθους5). 'Εν τοίς Βέδαις ή άστραπή παρίσταται ώς βέλος"). Καί
παρά τοϊς σημιτικοϊς λαοίς ανευρίσκονται δμοιαι παραστάσεις- κατά τινα ταλ-
μουδικόν μϋθον ό λίθος τής Λιλίθ καταπίπτει είς τήν γήν έν σχήματι βέλους
μετά τής άστραπής1).

Β'. 'Αστραπή ώς μάστιξ. Ώς εϊδομεν άνωτέρω, οί Άδριανουπολΐται φαν-
τάζονται ότι αί άστραπαί παράγονται έκ τής κινήσεως τής μάστιγος τοΰ προ-

1) Kada Rapsodie d'un poema albanese, raccolte nelle colonic del Napole-
tano. Kirenze 186Ü o. 71—'2, βλ. καί α. 35. Κόρη τής φύσεως καί τής βροντής αναφέ-
ρεται καί έν τή> έατωνικψ Kalewipoeg. (Revue des trad, popul. τ. IX α. 14).

2) Ho'/.uov Έκλογαί άρ. 80.

3) Χααιώτου Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον: δημ. Ασμάτων σ. 138.—Ούτε δ' όμως δ
γιός τής άστραπής, ούτε «του βρόντου ή θυγατέρα» (Passoui άρ. 509) εξεπήγασαν ή εχουσί
τι κοινόν πρός τούς «υιούς βροντής» του ευαγγελίου (Many., γ' 17), ώς υποθέτει δ Σίττλ
(είς Ήαιόδ. Οεογον. 110).

■1) Κυπριανός έν Φιλίστορι τ. Α' σ. 242.

5) Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Koscher die Gorgonen σ. 78 κέ. Schwartz die Poet.
Naturanschauungen τ. II σ. 97 κέ. Βλ. καί του αύτοΰ Prähistorisch-anthropolog.
Studien σ. 3^2.

6) Archiv f. Religionswissenschaft 1898 σ. 130.

7) Gruppe Griech. Mythol σ. 773.
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φήτου 'Ηλία. Ό Ζεύς, κατά τήν όμηρικήν ρήσιν '), ίμάσσει ήτοι πλήττει διά
κεραυνών τήν γήν. Ώς εικόνα δέ τής άστραπής έξηγοΰσί τίνες μετά πολλής
πιθανότητος τήν έχιδνήεσσαν ίμάσθλην τών Έρινύων 'Αστραπή δ' είναι καί
ή χρυσή μάστιξ τοΰ 'Ίνδρα έν βεδικφ υμνωs). Εις γερμανικάς παραδόσεις
άναφέρεται ό μέ τήν κυανήν μάστιγα κυνηγών τόν διάβολον *) ή πύρινη γυνή
έν καταιγίδι κρατούσα μάστιγα εις τήν χείρα5).

Γ'. Βροντή ώς κρότος πετάλων ίππου. "Οταν βροντά έν 'Αραχόβη τής
Λεβαδείας λέγουσι1 «Ό θεός καλλιγών' τάλουγό τ » ή «Βροντούν τά πέταλα
άπ' τάλουγο του θιοΰ»"). Ή παράστασις τής βροντής ώς κρότου τών πετά-
λων ίππου είναι συνήθης καί εις τούς άρχαίους καί εις άλλους λαούς. Ό 'Ορά-
τιος άναφέρει τούς tonnantes equos τοΰ Διός7), κατά δέ τούς έλληνικούς
μύθους ί'ππος τοΰ Διός ήτο ί ΙΙήγασος, φέρων εις αυτόν τόν κεραυνόν 8). Ό
Schwartz ") παραθέτει εικόνας γερμανών ποιητών, παριστώντων τήν βροντήν
ώς καλπασμόν ί'ππων ή ώς κρότον όπλων καί ίππείων πετάλων. Οί 'Αλταϊ-
κοί Τάταροι καί οί Τελεΰται πιστεύουσιν ότι ό θεός, 8ν φαντάζονται ώς πολιόν
ίππέα, έχει πολλούς ίππους, καί όταν ίππεύη ό μέν ποδοβολητός προξενεί τήν
βροντήν, οί δέ άπό τών πετάλων σπινθήρες τήν άστραπήν Ι0).

Δ'. Βροντή ώς γαμήλιοι κρότοι. «Ό Θεός παντρεύει τό ύγιό του», λέγου-
σιν έν Ζακύνθω όταν άστράπτη καί βροντά"), έν Σύμη δέ «ό Θεός παντρεύγει
τήν κόρη του» '-). Οί έν τω ουρανφ κρότοι δηλ. παρομοιάζονται πρός τούς
κατά τήν τέλεσιν γάμου κρότους τών πυροβολισμών, γάμοι δ' έν ούρανοίς υπο-
τίθεται ότι γίνονται έν τή οικογενεία τοΰ θεοΰ.

Ε'. Βροντή ώς κρότος κυλιομένων πραγμάτων. «Ό θεός κυλάει τάσκιά
του εις τόν ουρανό» (έν Κύπρω)' άλλαχοΰ τής Ελλάδος· «ό θεός κυλάει τά
πιθάρια του» ,3). Έν Άμφίσση τά παιδία έπιφωνοΰσιν, όταν βροντά" «Ρήξι

1) Ίλ. Β 782.

2) Α'tipp έν Roscher's Lex. d. Mytholog. τ. I α. 1314.

3) Rig veda, trad. Langlois VI, 3, 2, 11. Mannhardt German. Mythen σ. 120.

4) Grimm deutsche mythologie σ. 148 δ' έκδ.

5) Laistner Nebelsagen α. 45.—Καί ρωμουνική τις παροιμία : «Φεύγει σαν νά τόν κυ-
νηγούν μέ πύρινη μάστιγα» (Xanne Proverbele românilor τ. II άρ. 5287) έννοεϊ πιθα-
νώτατα τήν άστραπήν.

G) Ii. Schmidt Volksleben d. Neugriechen α. 33.

7) Hör at. Carm. I 34, 7.

8) Ήαιόδ. θεογον. 28G. 2χόλ. Άριστοφ. Είρ. 723.

9) JV. Schwartz die Poet. Naturanschauungen τ. II σ. 132 κέ. Ursprung der
Mythologie σ. 166.

10) Klemm Allgein. Culturgesch. τ. III σ. 8G.

11) Β. Schmidt ένθ. άν. σ. 32.

12) Ζωγράφ. άγων Α' 215. Έν τή πρώττ/ έκδόσει τής πραγματείας ταύτης είχον άνα-
γράψτ) άλλως τήν φράσιν «δ θεός παντρεύει ταϊς θυγατέρες του» καί προσέθετον ότι κα
πυροβολοδσι κατά τήν τέλεσιν του έν τω ούρανω γάμου' ταϋτα δέ κατ1 άνακοίνωσιν του Ευ-
μαίου καθηγητού 'Αντωνίου Οικονόμου. 'Αλλ' δ Δημοσθ. Χαδιαράς έν τω Ζωγραφείω άγώνι
διορθώνει καί βεβαιώνει, ότι δέν συνηθίζουσι νά πυροβολώσι.

13) Myriantheus die AçvinS a. 141 κέ.
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παππού, τά καρύδια σου !» Οί άσκοί τούς όποιους φαντάζονται ότι κυλίει ό θεός
είναι εκείνοι, έξ ών έκχέεται ό δμβρος, τά δμβροφόρα νέφη. Καί κατά τήν
άστείαν έξήγησιν, τήν έποίαν 6 Άριστοφάνειος Σωκράτης εξευρίσκει της
αιτίας τής βροντής, άφετηρίαν έχων πιθανώς δημώδη άντίληψιν, αί νεφέλαι
«βροντώσι κυλινδόμεναι» '). Αί δ' έπιφωνήσεις τών Άμφισσέων παίδων υπεν-
θυμίζουσι τήν παρομοίωσιν τών Γάλλων τοΰ Ποατού, οίτινες λέγουσιν, όταν
βροντά, ότι ό θεός άνακατώνει τά καρύδια του -). Επίσης πολλαχοΰ τής Γαλ-
λίας φαντάζονται ότι ή βροντή προκαλείται έκ τής παιδιάς τοΰ κυνδαλισμοΰ
(jeu des quilles) ή τής σφαιροβολίας, παιζομένης έν τοϊς ούρανοΐς υπό τοΰ
θεοΰ ή τών αγγέλων ή τοΰ αποστόλου Πέτρου3). Τάς αύτάς δέ παραστάσεις
άπαντώμεν καί παρ' άλλοις λαοΐς4).

Ç'. "Ερις νεκρών εν τοις ουρανοΐς. «Κυνηγάει ό παππούλης σου τήν
κυροΰλα σου» (ο πάππος τήν μάμμην), λέγουσιν έν ΙΙελοποννήσω αί μητέρες
προς τά παιδία έρωτώντα περί τοΰ αίτιου τής βροντής. Έν Βελβεντω δέ τής
Πιερίας : «Κρούει ή θιος d μπαμπού» ή «τ θιοΰσσα» c) (=Κτυπα <5 θεός τήν
γραϊαν μάμμην, ή τήν γυναικά του θεάν). Ή παιδική αυτη εξήγησις είναι
πιθανώς λείψανον παναρχαίας μυθολογικής παραστάσεως, καθ' ήν οί τεθνεώτες
προσήρχοντο έπίκουροι είς τόν θεόν τής βροντής. Έν τοις Βέδαις οί Μαρούτ
(οί άνεμοι) καί πνεύματα τεθνεώτων συνοοεύουσι τόν "Ινδραν. Πρός τούς μύ-
θους τούτους, ους διά μακρών έξετάζει, συγκρίνει ό Mannliardt γερμανικούς
περί τής μαινόμενης στρατιάς (des wuthenden Heeres)0). Οί δέ Βούλγα-
ροι πιστεύουσιν, ότι αί ψυχαί τών μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός γεννηθέντων
νηπίων, καταλείπουσαι τό κοιμώμενον σώμα, τρέχουσι πρός βοήθειαν τοΰ
άγίου Ηλία, διώκοντος Λάμιαν7).

Τόν νεκρόν πάππον, ώς αίτιον τής βροντής, άναφέρουσι παίζουσαι καί
Γαλλίδες μητέρες έν Μορβάν, λέγουσαι ότι κινείται καί άναζητεΐ τά υποδή-
ματά του s). Άλλαχοΰ δέ συνηθέστερον άναφέρονται έριδες έν τοις ούρανοΐς.
Έν Dinan τής Γαλλίας όταν βροντά λέγουσιν ότι ό διάβολος δέρει τήν γυ-
ναικά του J), άλλαχοΰ δέ ότι ό Βαραβάς δέρει τήν γυναίκα του ή τήν κρημνί-

1) Άριατυψάν. Νεφ. 375.

2) Pineau Le Folk-lore du Poitou, Paris 1892 o. 521.

3) 'Ev Dinan, ό θεό; παίζει σφαίραν. (Revue des trad, popul. 1902 τ. 17 σ. 139).
Ό θεό; παίζει κύνδαλα, quilles, έν Λιμουζίνα (αΰτ. α. 311)' έν Βαλλωνί? τής Βελγική;
(αύτ. σ. 85), εν Ille-et-Vilaine δ Χριστός (αΰτ.).

4) ΙΙαρά Γερμανοίς: Schwartz Ursprung der Mythologie, Berlin 1860 σ. 5. 85.
Der heutige Volksglaube u. der alte Heidentum, Berlin 1862 σ. 77 κέ. έν Zeit-
sohriftdes Vereins f. Volksk. τ. VII σ. 5 κέ.—ΙΙαρά ΙΙολωνοϊς (Κουγιαβία) : Hessische
Blätter f. Volksk. 1904 τ, III σ. 123.

5) 'Αρχεία νεωτ. έλλην. γλώσσης Α' β' σ. 86.

6) Hannhardt Germanische Mythen σ. 41 κέ.

7) Kosen Bulgar. Volksdichtungen σ. 36.

8) Revue des trad, popul. 1S97 τ. XII σ. 495.

9) Αΰτ. 1902 τ. 17 σ. 139. Έν ΙΙεδεμοντίψ, ότι δ διάβολος δδηγεϊ τήν γυναΐκά του είς
άμαςαν Ί diaô a mena fômma 'n carossa.(Archivio per le tradiz.popol.1900 σ.205).
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ζει από το παράθυρον '). Οί ιθαγενείς τών νήσων- Tonga πιστεύουσιν ότι
παράγεται βροντή καί άστραπή, όταν έρίζωσι πρός άλλήλους οί θεοί ■).

Ζ'. Βροντή ώς γογγυσμός. Έν Κεφαλληνία λέγουσιν «έβόγγυξε τό Ινο-
ρώνι» (άκρωτήριον τής νήσου) άντί έβρόντησεν 5).

ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙΑ.—Ό κεραυνός λέγεται αστροπελέκι ή, σπανιώτερον δέ
άοτραποπελέκι5), ή άστροπελέκιο ή άστροπέλεκο (τό), ή άστροπέλεκας (δ) '),
ή άστραπόβολο (τό), ή άστραπόβολος (δ) 8), ή άστραπόπετρα u). Ή σύνθεσις
τής λέξεως (έκ τοΰ άστραπή καί πέλεκυς 10), τοΰ άστραπή καί πέτρα καί βάλλω)
φανερώνει ότι δ λαός φαντάζεται τόν κεραυνόν ώς πέλεκυν, λίθον, ή βλήμα.
"Οντως δέ δ κεραυνός θεωρείται ώς βέλος, ώς εΐδομεν άνωτέρω, διό καί περι-
φραστικός λέγεται «τοΰ θεοΰ τό βόλι» "). Ευρίσκεται δέ έπί τής γής έν σχή-
ματι λίθινου πελέκεως ή σκεπάρνου ή ώς μαΰρον στρογγύλον πετράδιον. Πι.
στεύουσι δ'ότι τό βλήμα τοΰ κεραυνοΰ, τό όποϊον κατά τήν άθηναϊκήν παρά-
δοσιν είναι πελεκοΰδι (άπόκομμα) άστρου, άφοΰ έκ τής συγκρούσεως άστρων
προέρχεται ή άστραπή, πίπτει έπί τής γής ώς λίθος άμορφος, εισχωρών έντός
αυτής εις βάθος τεσσαράκοντα δργυιών καί ότι παραμένων κεχωσμένος έπί

1) Revue des trad, popul. 1894 τ. 9 σ. 332. 1902 τ. 17 σ. 86.

2) Klemm Allgera. Culturgesch. τ. II σ. 359.

3) Βλ. άνωτέρω σ. 2 σημ. 3.

4) «Πέφτουν άστροπελέκια»=άστράπτει. «'Αστροπελέκι καί φωτιά νά σέ κάψιτ;!» συνή-
θης κατάρα. «Νά μέ κάψουν τά δώδεκ' άστροπελέκια !» δρκος έν 'Αθήναις. Ή λέξις
εύχρηστος άπό των μέσων χρόνων. Βλ. "Ανν. Κομνην. Γ' 10 σ. 177. Ducange Glossar.
Graecit. λ. άστροπελέκη (άστροπελεκεΐν, γρ. άστροπελέκιν). 'Αστροπελέκι έν τή τραγφ-
δίφ Ζήνωνι (πρ. Γ' στ. 24. 61. 274 παρά Σάΰα Κρητ. θέατρον σ. 50. 51. 60 καί άλλα-
χοδ). Γύπαρις πρ. Β' στ. 255 παρά Σά&α α. 212.

5) Έν Κέρκυρα καί άλλαχοδ. Έν δημοτικφ ασματι, ποιηθέντι ίσως έν Κέρκυρα, παΡ'
Άραβαντιν. Συλλογ. σ. 12. Έν Μελενίκφ τής Μακεδονίας αοτραπουπελέκι ('Λθην. τ. ΚΕ' σ.
295). Έν Κύπρφ ατραοπε/.έτζ'ι (Λαογραφ. Ε' 620). Ό τύπος στραποπελέκιν (σχραθοπελέκιν)
ε&ρίσκεχαι έν μεσαιωνικφ γλωσσαρίφ. (Ducange λ. στραπή).

6) «Άστροπελέκιο καί φωθιά νά πεσγ) νά σέ κάψΐ[)!» έν κρητικφ κωμασχικφ διστίχς).
(Φοαι 'τζεσκάκη 'Αριάδνη σ. 37).

7) Έν Ήπείρψ. Κατ' άναφοράν δέ πρός τήν δοξασίαν περί διώξεως δράκοντος υπό τής
αστραπής δ κεραυνός λέγεται εις Ορακικόν δημοτικόν φσμα δρακοπέλεκας (Λονλουδοπούλου
Συλλογή α. 69).

8) Τό άστραπόβολο (έν ΙΙάτραις, Ακαρνανία καί άλλαχοδ), δ άοτραπόβολος έν άσματι
χής Μαγνησίας. (Πολίτου Παραδόσεις σ. 993).

9) Έν Μαλγάροις (Λαογραφ. αρχ. άρ. 156). Έν τω Έρωτοκρίτω (Δ 1685) πέτρα τς
αστραπής, άλλ' έν τω αύτω ποιήματι φέρεχαι πολλάκις καί τό σύνθεχο/ άσχροπελέκι.

10) Ό Κοραής (Άχακχα τ. Δ' 37) έχυμολογεϊ άπό χοδ άσχράπχω καί πέλεκυς. Άλλα-
χοδ δ'όμως (Πλούχαρχ. χ. Γ' σ. λθ') εξηγεί όρθόχερον τήν λέξιν «ό μεχ' άσχραπής ή έξ
άσχραπής πέλεκυς». Ό Perrot (Histoire de l'art τ. VI α. 118) ΰπολαβών ότι είναι σύν-
θετος ή λέξις άπό τοδ δσχρον, μεταφράζει pierre astrale.

11) Έν πελοποννησιακή κατάρα- (Λελέκου Έπιδόρπιον σ. 207). "Αλλη περίφρασις έν
δμοίφ κατάρα (α$τ. σ. 208) : «Νά σέ βαρέας ή μαύρη στάλα».
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τεσσαράκοντα ήμέρας ωριμάζει, ήτοι σχηματίζεται εντελώς καί είτα άνέρχεται
έπί τής επιφανείας εις τό σημεΐον όπου έβυθίσθη. Έν τή γή προσκτάται θαυμά-
σιας δυνάμεις, ών ένεκα οί εύρίσκοντες τοιούτον λίθον τόν έχουσιν ώς φυλακτόν
(περίαπτον, φυλακτήριον), πιστεύοντες ότι φέρει ευτυχίαν είς τόν κάτοχον καί
ότι διαλύει τάς μαγγανείας καί άποτρέπει πάν κακόν *)· προπάντων δέ προ-
φυλάσσει άπό του κεραυνού 2)' ιαματικάς ιδιότητας έχει καί τό νερόν, είς δ
έμβαπτισθή τοιούτος λίθος3). 'Αλλά τάς δυνάμεις ταύτας χάνει, ευθύς ώς ούρήση
έπ° αυτού ό διάβολος, όστις σπεύδει πρός τοΰτο άμα ώς άναφανή έπί τής έπι-
φανείας τής γής ο λίθος, μόνον δ' αν προφθάση κανείς νά τόν πάρη «πριν τόν
μαγαρίση ό Σεϊτάνης», είναι φυλακτό 4).

θεωρούνται ώς κεραύνιοι λίθοι λίθινοι πελέκεις προϊστορικοί τής λίθινης πε-
ριόδου ή άκωκαί βελών, ών ευρίσκονται πολλοί καί έν Ελλάδιδ). Σπανιώτατα
δ3 έκλαμβάνονται ώς άστροπελέκια καί τεμάχια καρτίου κρυστάλλου (quarz)
καθώς καί μέλανα λεία στρογγυλά πετράδια.

Ή δοξασία αΰτη είναι άρχαιοτάτη· οί άρχαίοι Έλληνες υπελάμβανον τήν
άστραπήν ώς πηγήν γενέσεως καί υπέθετον ότι αυτη παράγει τά υδνα Β) καί
τούς μαργαρίτας 7). Τάστροπελέκια έκάλουν κεραυνίας λίθους, ώς τοιαύτας
δ' έθεώρουν προϊστορικούς λίθινους πελέκεις ή άερολίθους 8). Είς τούτους δ'άπέ-
διδον βεβαίως τάς αύτάς θαυμασίας δυνάμεις, άς αποδίδει εις τάστροπελέκια
vöv à λαός, καί έκαμνον χρήσιν αυτών εις καθάρσεις "), ή τούς εί'χον ώς πε-
ρίαπτα. Είς πέλεκυς τής νεολιθικής περιόδου ευρεθείς έν Άργολίδι, άποκεί-

1) Ή δεισιδαιμονία επικρατεί πολλαχου τής 'Ελλάδος1 ένιαχοΰ δ1 έχουσι τάς κεραυνίας
λίθους καί ώς προδασκάνια. Ταύτα καί άλλοι παρετήρησαν. Βλ. Perrot ένθ. άν. σ. 123.
Σακελλαρίου Κυπριακά τ. Α' α. 771 (ενθα περί τών έν Ιίύπρψ δεισιδαιμονιών). 'Αστροπε-
λέκια, νεολιθικοί λίθινοι πελέκεις, ώς φυλακτήρια κατά πυρκαϊάς, έν Σύμη : Λ'. Μ. Daw-
kins έν Essays and Studies pres. to W. Ridgeway σ. 170.

2) Αίτωλική δεισιδαιμονία.

3) Πολίτου Παραδόσεις σ. 140 (Μακεδονία). 'Αλμαλί Μαλγάρων.

4) Αίτωλική δοξασία. (Λαογραφ. άρχεΐον άρ. 148).

δ) Περί τών έν Ελλάδι ευρημάτων όπλων καί εργαλείων τής λίθινης περιόδου βλ. Λ.
Pumont έν Revue archéologique 1867 τ. 15 σ. 358. Γ. Φίνλεν Περί τής έν Έλλάδ
προϊστορικής εποχής, 'Αθ. 1867. Th. Heldreich έν Verhandl d. Berl. Gesellschaft f.
Anthropologie 1873 σ. Ill κέ. Perrot ένθ. άν. σ. 107. 114 κέ.

6) Είς τούς υπό Η. Martin (βλ. κατωτέρω) μνημονευομένους συγγραφείς πρόσθες καί
Πλουτάρχ. Συμποσ. Α' 2 σ. 664. Κύτεκνίου παράφρ. τών Όππιαν. άλιευτ. Β 10 σ. 117
L,ehrs.

7) Πρόσθες έπίσης είς τούς υπό Η. Martin μνημονευομένους συγγραφείς καί Τζέτζ.
Χιλιάδ. ΙΑ' 160. Φιλίy Ζ. ίδιότ. 1882—5' «'Γγρόν δέ ρυέν τφ στομάχι;) τής πίννης, j είς
άστραπής έλλαμψιν εύρέθη λίθος. | Κινούμενον δέ τή καθειρχθείση ζέσει, | είς μαρμαρυγήν
όργανουται μαρμάρου» [γρ. μαργάρου], Καί παρ' ήμϊν ομοίως πιστεύεται ότι ή πίννα ενέ-
χει ενίοτε μαργαρίτην.

8) Βλ. H. Martin l<a foudre et le feu St. Rime dans l'antiquité έν Revue ar-
chéologique 1865 τ. 12 σ. 293. Daremberg et Saylio Dictionnaire des antiquités
λ. Securis.

9) Πορψύρ. β. Πυθαγ. 17.
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μένος δ' εις τό έν 'Αθήναις Έθνικόν άρχαιολογικόν μουσείον, έχει άβραξακι-
κήν έπιγραφήν καί παράστασιν μυήσεως ή άλλης τινός θρησκευτικής τελετής,
έτερος δ' δμοιος πρός τοΰτον απόκειται έν τω βρεταννικφ μουσείφ '). 'Άλλος δέ
λίθινος πέλεκυς μέ παράστασιν τοΰ Αιώνος καί μαγικήν έπιγραφήν εύρίσκεται
έν τω αύλικύ φυσιογραφικω μουσείω της Βιέννης 3). Έπίστευον δ5 ότι τά τοιαύτα
περίαπτα προφυλάττουσιν άπό τοΰ κεραυνοΰ, ώς συνάγεται έκ τίνος δδηγίας
πρός κατασκευήν αυτών '). Καί κατά τους βυζαντινούς χρόνους όμοίως έθεω-
ροΰντο οί κεραύνιοι λίθοι ώς πολύτιμοι, χρησιμεύοντες ίσως ώς περίαπτα 4).

ϋυνέχεον δ' οί αρχαίοι καί τούς άερολίθους προς τόν κεραυνόν 5), πολλοί
δέ συγγραφείς τοΰ Β' μ. Χ. αιώνος καί έφεξής άναφέρουσιν ότι ό κεραυνός
ένσκήπτει ένίοτε ώς λίθος ή θείον Καί εις τινας τών αρχαίων μύθων υπεμ-
φαίνεται πιθανώς ή παράστασις τοΰ κεραυνοΰ ώς λίθου καταπίπτοντος έκ τοΰ
ούρανοΰ εις τήν γήν ή ώς έχοντος τό σχήμα πελέκεως. Οί λίθοι τούς όποιους
καταπίνων έξήμει έπειτα ό Κρόνος, κατά τινα ευστοχον έρμηνείαν του μύθου,
είναι αυτός δ κεραυνός, ό καταπίπτων έκ τοΰ ούρανοΰ προσωποποιουμένου έν
τω Κρόνω 7). Τοιαυτην έννοιαν έχει, κατ' άλλην τινά έρμηνείαν, καί δ μΰθος
περί γεννήσεως τής 'Αθηνάς έκ τής κεφαλής τοΰ Διός, ήτοι τής άστραπής έκ
τής έν τω ούρανω νεφέλης, καί τά διιπετή παλλάδια έν άρχή ήσαν κεραύνιοι
λίθοι8). Τοιούτοι δέ λίθοι πρέπει ίσως νά θεωρηθώσιν καί δ έν Μαντινεία ευρε-
θείς καί φέρων τήν έπιγραφήν Διος κεραυνό~ καί δ άκαρνανικός τής 'Αθανάς

1) Α. Pumont έν Revue archéologique 1869 σ. 299—300. Εικόνα τοδ λίθου βλ.
παρά Perrot ένθ. άν. σ. 123.

2) 'Εδημοσιεύθη Οπό Λ'. )Vünsch έν Archiv f. Religionswiss. 1909 τ. 12 σ. 32 κέ.

3) «Περίαπτον δε πρός κεραυνόν έξεις, έάν λίθον κεραϋνιον έπιγράψας έχ^ς έν τή οικία
άφία άφρύξ». (ΤιμόΟ. Γαζαϊος εν Hermes τ. III σ. 30). Ώς εϊδομεν άνωτέρω δ κεραΰ-
νιος λίθος προφυλάσσει άπό του κεραυνού καί κατά τήν σημερινήν αίτωλικήν δοξασίαν. Τήν
αυτήν δύναμιν άποδίδουσιν εις αυτόν καίέν Γαλλία (Revue des tradit. popul. 1906 τ.
21 α. 2. 3. 4. 171)' εν Γερμανία (Verhandlungen derBsrl. Gesellschaft f. Anthro-
pologie 1893 σ. 558 κέ. 1894 σ. 197. Zeitschrift des Vereins f. Volksk. 1899 τ.
IX σ. 232. Wuttke deutscher Volksaberglaube § 111. Hessische Blätter f. Volksk.
1912. τ. XI σ. 221. Usencr έν Rhein. Mus. τ. 60 σ. 19=K1. Schriften τ. IV ο.
487. Atul.ee Ethnographische Parallelen u. Vergleiche. Neue Folge σ. 32)· έν
'Ιταλία, 4V Δανία (Revue de l'histoire des religions 1912 τ. 61 σ. 269. 270)' έν ΙΙο-
λωνία (αύτ. σ. 34), ώς επίσης καί οί Λέτται (Mannhardt έν Zeitschrift f. Ethnologie
1875 σ. 294), οί 'Εσθιονοί (Adree ένθ. άν. σ. 35), οί 'Ινδοί (αύτ. σ. 37), οί Ίαπωνοί (αύτ.
σ. 39) καί οί μαύροι τής Χρυσής ακτής έν 'Αφρική (αύτ.).

4) "Αννα ή Κομνηνή (Ιν 10 σ. 177) αναφέρει δώρον 'Αλεξίου τοδ Κομνηνού εις τόν
ρήγα 'Αλαμανίας : «άστροπελέκιν δεδεμένον μετά χρυσαφίου».

5) Martin ένθ. άν.

6) Martin αύτ. 1866 τ. XIII σ. 4 κέ. Ι1ρ6λ. καί Ίωάνν. Άντιυχ. άπ. 82 έν Müller
FHG τ. IV σ. 575.—'Γοδτο έπαναλαμδάνουσι πολλοί συγγραφείς τοδ μεσαίωνος καί τών
νεωτέρων χρόνων. (Martin ένθ. άν. τ. XII σ. 6—7).

7) Μ. Meyer έν Kocher I,ex. d. Mythol τ. II σ. 1525.

8) Dummler έν Pauly- Wissowa Real-Encycl. τ. II, 2 σ. 1989.

9) Fougères Mantinée σ. 222. Usencr έν Rhein. Mus. τ. 60 σ. 1 κέ.=Κ1. Schrif-
ten τ. IV α. 471 κέ.
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Διός, καί οί μνημονευόμενοι δπό τών αρχαίων Ζευς Καππώτας παρά τό Γύ
θείον, καί ό έν Δελφοϊς λίθος, 8ν έλέγετο ότι έξήμεσεν ό Κρόνος '). Φαίνεται
δέ πολύ πιθανή ή εικασία, ότι τά διιπετή παλλάδια ήσαν κεραύνιοι λίθοι, τήν
δέ λατρείαν τούτων δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν μέχρι τών μυκηναϊκών
χρόνων 2). ΙΙαρατηροϋμεν προσέτι, ότι δ τρίτος τών κατασκευαζόντων τόν κε-
ραυνόν Κυκλώπων, δ "Αργής, ή προσωποποιία τοΰ κεραυνοΰ, δνομάζεται υπό
Ρωμαίων ποιητών Πυράκμων ή "Ακμών, άκμων δ' έσήμαινε πιθανώς έν αρχή
τόν κεραύνιον λίθον 8). Τό έμβλημα τοΰ Λαβρανδέως Διός δ διπλοΰς πέλεκυς,
ίσως έδήλου τον κεραυνόν, ή δέ λατρεία αύτοΰ, έν Καρία έπιχωριάζουσα,
ίσως έν παλαιοτάτοις χρόνοις ήτο έλληνική ή. Ιίολλά δ' ύπάρχουσι τεκμήρια
ότι καί ή παλαιότατη ρωμαϊκή λατρεία τοΰ Iuppiter Feretrius ή lapis ήτο
τοΰ κεραυνίου θεοΰ, το δ' έμβλημα αυτοΰ ό πυρίτης λίθος ήτο τοΰ κεραυνοΰ
σύμβολον ·"').

Καί αρχαίοι συγγραφείς προσομοιάζουσι τούς κεραυνίους λίθους προς πε-
λέκεις έξ ού έμφαίνεται, ότι κυρίως ώς τοιούτους έθεώρουν τούς λίθινους
πελέκεις. Οί Γερμανοί έπίσης Donneraxt (πέλεκυν βροντής) καλοΰσι τόν κε-
ραύνιον λίθον' καί δ πέλεκυς παρά τοις άρχαιοτέροις έθεωρεΐτο ώς σύμβολον
τοΰ θεοΰ τής βροντής Thunar (Thorr)'). Είναι δέ παρά τοις Γερμανοίς κοι-
νόταται αί τοιαΰται δοξασίαι, πλήν δέ τής λέξεως Donneraxt καί άλλαι είναι
έν χρήσει πρός δήλωσιν τών κεραυνίων λίθων, ώς Donnerstein (λίθος βρον-
τής), Donnerkeil (σφήν βροντής) καί πλεϊσται άλλαιs). Καί άλλοι δέ πολλοί

1) Dummler εν θ. άν.

2) Βλ. Λ. Rciniich έν Revue de l'histoire des religions 1909 τ. 60 σ. 331 κέ.

3) Roscher I,ex. d. Mythol. τ. II σ. 1677. Eî^ τήν σανσκριτικήν açman σημαίνει
αμφότερα, κεραυνόν καί λίθον. (A Dictet Origines indoeuropéennes τ. I σ. 119—150.
III σ. 448—9, 2ας έκδ.).

4) Roscher αΰτ. τ. II σ. 1776. Die Gorgonen σ. 78 κέ. Τό έμβλημα τοδ διπλού πε-
λέκεως ευρέθη καί έν τοις άνακτόροις τής Κνωσού, καί έκ τής λέξεως λάβρυς σημαινούαης
τόν πέλεκυν έτυμολογοΰσι καί του λαβυρίνθου τό όνομα καί τήν έπίκλησιν τοΰ Λαβρανδέως
Διός. (ΙΙρβλ. καί Evans έν Annual of the British School at Athens 1899—1900 a.
32 κέ.) ΙΙέλεκυν φέρει καί δ Ζεύς Δολιχηνός παρά τοις Κομμαγηνοΐς. (Roscher I.,ex. I σ.
1193). Τινές είκάζουσιν ότι καί ή τοδ Διός Ιίαταιβάτου λατρεία έχει άναφοράν πρός τόν κε-
ραυνόν. (Αΰτ. τ. II σ. 1000—1. Fougères Mantinée σ. 223. Vsener Kl. Schriften IV
σ. 488 κέ.).

5) Βλ. Roscher χ. II σ. 674 κέ. Wissowa Religion u. Kultus der Römer, Münch.
1902 β. 103. Heibig die Italiker in der Poebene σ. 93. 94.

6) Σώτακος παρά Plin. Ν. Η. 38, 9, 135 (Ιν είδος αυτών, τό έρυθρόν, λέγει προσ-
όμοιον πρός πελέκεις : similes esse securibus).

7) Grimm deutsche mythologie 4ης έκδ. σ. 149. Mannhardt Germanische My-
then σ. 13. 109 κέ. Vsener 0. 489 κέ.

8) Grimm ένθ. άν. s. 149 κέ. τ. III σ. 67. Deutsches Wörterbuch, λ. donner-
keil, donneraxt. J'. 'Γ. Wolf Beiträge zur deutschen Mythologie 1852 τ. I σ. 67.
Mannhardt ένθ. άν. σ. 10 κέ. 109. Bartels Beiträge zur Steinbeil-Aberglauben in
Nord - Deutschland έν Verhandl. d. Berl. Gesellschaft f. Anthropologie 1893 o.
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λαοί τής Ευρώπης, τής 'Ασίας, τής 'Αφρικής καί τής 'Αμερικής έχουσιν έν τιμή
τους λίθους, τούς όποιους νομίζουσιν ώς προερχομένους έκ τοΰ κεραυνοΰ, καί
συνάπτουσι πολλάς δεισιδαιμονίας πρός τούτους ')· τοιούτους δέ πλήν τών προϊ-
στορικών λίθινων πελέκεων καί βελών υπολαμβάνουσι καί άερολίθους5) καί βε-
λεμνίτας s). Οί Γάλλοι τούς κεραυνίους λίθους καλοΰσι pierres de foudre ή
pierres du tonnerre (πέτρας κεραυνοΰ ή πέτρας βροντής)4), οί "Αγγλοι
thunderstones (πέτρας βροντής) ή thunderaxes (πελέκεις βροντής)5), οί
'Ολλανδοί dondersteen (πέτρας βροντής) ή donderkloot (σφαίρας βροντής),
οί 'Ισπανοί piedras de rayo (άστραπόπετραις)"), οί Λέττοι Perkuno akmun
(πέτρας τοΰ Περκουν ή τής βροντής) '), καί τά δνόματα ταΰτα έμφαίνουσιν,
ότι καί παρά τοις λαοΐς έκείνοις έπικρατοΰσιν αί αύται παραστάσεις περί τοΰ
κεραυνοΰ ώς καταπίπτοντος εις τήν γήν έν σχήματι λιθίνου βέλους ή πελέ-
κεως. Αί δοξασίαι αύτα: είναι κοιναί καί είς τούς 'Ιταλούς 8), τούς σκανδιναυι-
κους λαούς9), τούς 'Ιρλανδούς '"), τους Βοημούς "), τούς Νοτίους Σλάβους11),

558-564. Andree ένθ. άν. σ. 32. Hessische Blätter f. Volksk. 1902 σ. 11. 1912 α.
221. Seile/mann der böse Blick τ. II σ. 25.

1) Βλ. Κ. Andrée ένθ. άν. ο. 29—41 (Der Donnerkeil). Τήν μονογραφίαν τοϋ Ch.
Blinkenberg The Thuuderweapon in Religion and Folklore (Cambridge 1911)
δέν ήδυνήθην να ϊδω, γινώσκω δέ ταύτην έκ κρίσεως τοδ Α. Reinacli έν Revue de l'his-
toire des religions 1912 τ. 66 σ. 269—274.

2) Revue des tradit. popul. 1902 o. 140. 341.

3) Grimm Deutsches Wörterbuch λ. donnerkeil. Verhandlungen d. Berl. Ge-
sellsch. 1893 σ. 562 κέ. Revue des tradit. popul. 1893 σ. 304. 1901 σ. 601 κέ.
606—7. Seligmann der böse Blick τ. II a. 25.

4) Revue des tradit. popul. 1893 σ. 249. 1896 σ. 47. 1902 σ. 140. 1906 σ. 1 κέ.
169. 171. Bulletins de la Société d'Anthropologie de Paris 1887 τ. Χ σ. 402 κέ.
Andree σ. 36. Saint-Yves Talismans tombés du ciel έν Revue des sciences ethno-
graphiques et sociales 1909 σ. 175—192. Δυστυχώς δέν ήδυνήθην νά μελετήσω τήν
μονογραφίαν τοδ Em. CartaiUac 1/ âge de pierre dans les souvenirs et supersti-
tions populaires, Paris 1877.

5) Ε. B. Tylor Early history of mankind σ. 223.

6) Andree σ. 36.

7) Mannhardt έν Zeitschrift f. Ethnologie 1875 a. 291.—"Ομοιαι δνομασίαι συνη-
θίζονται καί είς ασιατικούς λαούς' οί Μαλαΐοι καλοδσι τούς κεραυνίους λίθους batu gon-
tur (πέτρας άστραπής), οί δέ Ρετζάγκ τής Σουμάτρας Άνάκ πιτάς (παιδιά άστραπής)
(Andree σ. 38).

8) I,a Calabria τ. XII σ. 8. Andree σ. 36. Ar.t. de Nino Usi abruzzesi τ. II σ.
36. Gius. Bellucci La gradina nell' Umbria, Perugia 1903 ο 34. Τοδ αύτοδ, il fe-
tichismo primitivo in Italia, Perugia 1907 σ. 19. 72. 76.

9) Revue de l'hist. des religions 1912 τ. 66 σ. 269.

10) 'Εν 'Ιρλανδία προϊστορικά βέλη πιστεύουσιν ότι είναι κεραυνοί βαλλόμενοι υπό έξω-
τικων κατά άνθρώπων καί ζφων, καλοδνται δέ saigead (σαγίτται) : Andree σ. 35.

11) Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropologie 1894 σ. 197.

12) Andree σ. 34. Όνομάζουσι τά λίθινα προϊστορικά βέλη strelica (σαϊττίτσα) ή ne·
besca strelica (ούρανοΰ σαϊττίτσα).
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τούς Ούγγρους '). ΟΕ Φίννιοι καλοΰσι τούς κεραυνούς λίθους τοΰ Ουκκο, θεοΰ τοΰ
ούρανοΰ καί τοΰ άνεμου =). Καί οί Τούρκοι όνομάζουσι ίλώριμ τάσ'ι ήτοι κεραύνια
κύπελλα τάστροπελέκια 3). ΓΙαρετηρήθησαν δ' αί τοιαΰται δοξασίαι καί παρά τοις
Ίακούταις τής Σιβηρίας') καί παρά πολλοίς άλλοις λαοΐς τής 'Ασίας5), κα-
θώς καί παρά τοις μαύροις τής 'Αφρικής β) καί παρά τισι λαοΐς αύτόχθοσι τής
'Αμερικής ').

"Οχι μόνον δ' ή παράστασις τοΰ κεραυνοΰ ώς λίθινου δπλου είναι κοινή
είς λαούς διαφορωτάτους, αλλά καί αί συναπτόμεναι πρός αυτόν δεισιδαίμονες
δοξασίαι. Ευνόητος ώς έκ τής υποτιθεμένης προελεύσεως αυτών είναι ό δεισι-
δαίμων σεβασμός πρός τά άστροπελέκια καί αί άποδιδόμεναι είς αυτά μαγικαί
δυνάμεις. 'Ανωτέρω έγινε λόγος περί τής θρησκευτικής σημασίας τών κεραυ-
νίων λίθων παρά τοις άρχαίοις καί περί τής χρήσεως αυτών ώς περιάπτων
υπό τών Ελλήνων κατά τούς άρχαίους καί κατά τούς βυζαντινούς πιθανώτατα
χρόνους, καθώς καί περί τής άποδιδομένης είς αυτούς υπό τών Ελλήνων καί
6πό άλλων λαών δυνάμεως πρός άποτροπήν τοΰ κεραυνοΰ. Ώς περίαπτα
έχρησίμευον λίθινοι πελέκεις, έκλαμβανόμενοι ώς κεραύνιοι λίθοι, καί παρά
τοις Ρωμαίοις ή τοις Τυρρηνοΐς "). Έξηκολούθησε δ' ή τοιαύτη χρήσις αυτών
καί παρά νεωτέροις λαοΐς "). Άποδίδουσι δ' εις αυτούς προπάντων ίαματικάς
ιδιότητας 10), τάς όποιας μεταδίδουσιν εις τό ΰδωρ όπου τούς έμβαπτίζουσι,
διότι πολλοί λαοί ώς ό ήμετερος πιστεύουσιν ότι τό τοιοΰτο Οδωρ θεραπεύει
τούς πάσχοντας, πίνοντας ή νιπτομένους δι' αύτοΰ ").

Καί ή δοξασία τοΰ ήμετέρου λαοΰ περί είσχωρήσεως τοΰ κεραυνοΰ εις
μέγα βάθος έντός τής γής καί βαθμιαίας έπειτα άνόδου αύτοΰ είς τήν έπιφά-

1) Archiv f. Religionswissenschaft 189!) σ. 329.

2) Castrân Finnische Mythologie σ. 42. 43.

3) Perrot Histoire de l'art τ. VI σ. 120.

4) Matériaux pour l'histoire de l'homme 1877 a. 254. Bulletins de la Société
d'Anthropologie de Paris 1887 τ. Χ σ. 405.

5) Schulenburg èv Verliandl. d. Berl. Gesellschaft f. Anthropol. 1894 o. 559.
Andree σ. 37—39.

0) Andree o. 39—10. Klemm Allgemeine Culturgeschichte τ. III σ. 359.

7) Andree 0. 40—1. Revue des tradit. popul. 1905 σ. 138—140.

8) Gills. Bellucci Amuletti italiani antichi e contemporanei o. 19. Καββαδίον
Προϊοτορική αρχαιολογία σ 20.

9) 'Ιταλία : βλ. τάς έν τή προηγουμένη σελίδι σημ. 8 άναγραφομένας μαρτυρίας. Γαλλία:
Revue des trad, popul. 1900 τ. 21 α. 4. Άλλαχοΰ: Andree α. 32 κέ. Seligmann der
böse Blick II g5.

10) Andree ένθ. άν. Revue des trad. pop. 1900 τ. 21 α. 4. 5. 6. 108—172. τ. 0
σ. 36.

11) 'Ιρλανδία, δ κεραϋνιος λίθος έμβαπτίζεται είς νερόν, το οποϊον πίνουν οί άρριοατοι.
(Andree α. 35). Έν 'Aoiqi οί Σαν καί οί Ιϊαχύαι (πρός ßoppäv τής Βίρμα;) τό 5δωρ είς
3 ένεβιίπτιααν λίθινα εργαλεία δίδουσι πρός πόσιν είς ώδινοϋοας ώς ώκυτόκιον. (Λΰτ. σ.
37). Πολλοί λαοί του 'Ανατολικού ινδικού πελάγους εμβαπτίζουσιν δμοίως αστροπελέκια ε!ζ
Οδο)ρ καί 5£5ουσι τοδιο πρός πόσιν είς ασθενείς. (Αυτ. σ. 38).
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νειαν ανευρίσκεται καί παρ' άλλοις λαοϊς. Έν Γαλλία πιστεύουσιν ότι μετά
τής άστραπής καταπίπτουσα λίθοι, είσχωροΰντες είς τήν γήν μέχρι βάθους
έννέα ποδών (έν Γιρόνδη) ή έπτά (έν Άβεϋρών) καί έπειτα ανέρχονται ένα
πόδα κατ' έτος μέχρις ου έξέλθωσιν είς τήν έπιφάνειαν '). Κατά τούς Σλά-
βους τής Μοραβίας άπό τά βάθη τής γης ό κεραυνός άνέρχεται είς τήν έπιφά-
νειαν μετά έπτά έτη 2), καί κατά τους Λέττους μετά έπτά ήμέρας 9). Οί δέ
'Ιταλοί (της Καλαβρίας) λέγουσιν, ότι βυθιζόμενος έπτά σπιθαμάς είς τό έδα-
φος, άνερχεται κατά μικρόν έκαστον έτος καί φθάνει εις τήν έπιφάνειαν μετά
έπτά έτη 4). Τήν αυτήν δοξασίαν έχει καί άσιατικός λαός, οί Βιρμαίοι, οί'τινες
λέγουσιν όμοίως ότι ό κεραυνός βυθιζόμενος άνερχεται ϋστερον εις τήν έπιφά-
νειαν, όπου θέτουσιν άγγεΐον, Γνα έν καιρώ είσέλθη είς αύτό 5). Οϋτω βλέπο-
μεν ότι ώς δ έλληνικός καί οί άλλοι λαοί οί συμμεριζόμενοι τήν δοξασίαν ταύ-
την δρίζουσιν ένα τών ιερών αριθμών (έπτά, έννέα ή τεσσαράκοντα) πρός
υπολογισμόν τού βάθους, είς δ εισχωρεί δ κεραυνός, καί τοΰ χρονικοΰ διαστή-
ματος της παραμονής αυτοΰ εις τά έγκατα της γης.

[[Προσθήκη. Σχετική πρός τά άνωτέρω έν σ. 9 κέ. έκτιθέμενα περί άστρα-
πής καί κεραυνοΰ ώς παραγομένων έκ τής διώξεως τοΰ διαβόλου ή δράκοντος
είναι καί ή άκόλουθος έν ΙΙόντω δοξασία : «δ ρδάκων (δράκων), πελώριος
δφις, τετράπους, πτερωτός, κατοικεί συνήθως είς τάς βρύσεις, ένίοτε δέ καί είς
τάς λόχμας τών δασών καί τούς βράχους, πάντοτε δέ υπό τήν γήν. Ό άν-
θρωπος ουδέποτε βλέπει αυτόν, ειμή μόνον σπανίως τεθνεώτα, όταν φονευθή
διά κεραυνοΰ υπό τοΰ θεοΰ, πρός ον διάκειται έχθρικώς. Διότι πάσα πτώσις
κεραυνοΰ έν τή δημώδει φαντασία άφορα είς τόν φόνον δράκοντος, αί δέ "
γδαΐαι βροχαί καί αί πλήμμυραι τών ποταμών είς τό νά μεταφέρωσι τό πτώμα
αυτοΰ είς τήν θάλασσαν». (Ιίαρά Α. Ιίαπαδοπούλου 1908)]]

* Β'. ΤΕΛΩΝΙΑ ')

Τελώνια (Διόσκουροι, Φλόξ άγιου "Ελμου). Φθοροποιά και δυσοίωνα (Ελένη).
— Παναγία. — Τελώνια, διάττοντες αστέρες.

Τά ήλεκτρικά φλόγια, τά Ιν ώρα τρικυμίας έπιφαινόμενα έν πλοίοις έπί
τών άκρων τών ίστίων ή έπί τών κεραιών, άποκαλοΰσιν οί ναΰται ΤελώνιαΗ)
καί έκλαμβάνουσιν ώς οιωνούς άπαισίους, προαγγέλους κεραυνών καί τρικυμίας,

1) Revue des trad, populaires 190G τ. 21 σ. 2.

2) Andree a. 33.

3) Αύτ. σ. 34.

4) Αύτ. σ. 37.

5) ΑΟτ. σ. 37.

0) [[Πρβλ. καί Λαογρ. Ε', 222,2)].

7) [[Πρβλ. καί Πολίτου Παραδ. σ. 860—863]].

8) Ούτω καλούνται συλλήβδην πολλά δαιμονικά όντα, ιδίως δέ τά έν τω άέρι διαι

τώμενα καί τάς έκεΐθεν διερχομένας ψυχάς τελωνούντα- δπδΟεν καί ή λέξις.
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έπιφέροντας παντοίας συμφοράς. Μεταξύ άλλων πιστεύουσιν ότι διαφθείρουσι
μέν το πλοίον, καταστρέφουσι δέ τούς ίστούς καί τρώγουσι τούς ναύτας ').
Τούτου δ' ενεκα επείγονται άμα έπιφανέντα ν' άπελάσωσι καί έξαγίσωσι, είτε
διά δεήσεων καί θυμιαμάτων, είτε διά παντοειδών μαγγανειών όθεν έξορκί-
κίζουσι ταΰτα δια σολομωνικών λογίων, καί προσπαθοΰσι νά φοβήσωσι πυρο-
δολοϋντες. ή κρούοντες σκεύη χαλκά, ή άλλως θορυβοΰντες2).

Τό φαινόμενον τούτο, όπερ εμενεν άνεξήγητον μέχρι τής [[προ]]παρελθούσης
έκατονταετηρίδος 3), άπεδίδετο υπό τών άρχαίων είς τούς Διοσκούρους, οί'τινες
τιμώμενοι ώς "Ανακες ή Σωτήρες έπήρχοντο άρωγοί τοις έν θαλάσση κινδυ-
νεύουσιν, καί ώς τοιούτοι συνεχέοντο πολλάκις τοις Καβείροις τών Σαμοθρα-
κίων μυστηρίων4). Έν δεινω κλύδωνι, κινδυνεύοντες περί τών έσχάτων, έπε-
καλοΰντο οί ναυτιλλόμενοι τούς Διοσκούρους. Είσακουομένης δέ τής δεήσεως,
έπεφαίνοντο ούτοι σωτηρίας προάγγελοι, ώς δύο φλόγια, έπ' άκροις ίστίοις ή
κάλψς ή δοράτων αίχμαίς5). Ή άρχή δέ τών τοιούτων παραστάσεων άνευρί-
σκεται έν τοις ίνδικοΐς μύθοις περί τών άπό τής τρικυμίας λυτρούντων θεών
τών άνέμων Açvins οί'τινες καί έν άλλοις όμοιάζουσι τοις Διοσκούροις °). Τά
ηλεκτρικά ταΰτα φλόγια είσί γνωστά έν τή λοιπή Ευρώπη υπό το όνομα φλόξ
τοΰ άγίου Έλμου (γαλ. le feu St. Eime, ίταλ. il fuoeo di Santo Elmo,
γερμ. Sanct Elms Feuer) άπό τοΰ προστάτου τών πλεόντων άγίου μάρτυρος
Έράσμου (λατ. Erasmus, Ermus, ίτ. Ermo, Elmo), καί ουχί έκ τής Ελέ-
νης, ώς άπιθάνως πολλοί παραδέχονται').

1) Καραγιάννη Δεισιδαιμονίας δοκίμιον σ. 245.

2) Καραγιάννης αΰτ. Σκ. Βυζαντίου Λεξικόν τής καθ' ήμδς 'Ελλ. λ. Τελώνιον. Κ. Ζ.
Μάτσα Περί τής έν τή ατμόσφαιρα ήλεκτρικής έν Έφημ. τών Φιλομαθών 1857 έτ. ΙΕ'
σ. 1157. [[Νεοελλ. αποτρεπτικά βλ. Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1897 σ. 359]].

3) Τό φαινόμενον έπειράθησαν να έξηγήσωσι καί οί Έλεάται" δ Ξενοκράτης (περί τά
μέσα τής <7' έκατ. π. Χ.) έθεώρει ταδτα νεφύδρια άπαστράπτοντα έξ ιδιαζούσης τινός
κινήσεως. (ΙΙλουτάρχ. π. τών άρεσκ. φιλοσόφοις Β', 18 καί παρ' Ενσεβ. Εύαγγ. Προπαρ.
ΙΕ', 49. Στοβ. έκλ. φυσ. Α' σ. 514).

4) Preller Gr. Myth. 2 σ. 107 [[δ' έκδ. σ. 323 κέ.]].

5) Ρ,eller αύτόθι σ. 105 κέ. Piper Das St. Kimsfeuer, Berlin 1851. ('Απόσπασμα
έκ τών Poggendorffs Annalen der Physik u. Chemie τ. 82). Toü αύτοΰ Mytliol.
der christl. Kirche. 1851. § 53 τ. I, 2 σ. 411—433. Th. Martin La foudre et le
feu St. Eime dans l'antiquité έν Revue arch. 1866 τ. 13, σ. 108 κέ. Welcher Gr.
Götterlehre. II, 429—435. Maury Hist, des religions de la Grèce ant. τ. I α.
211. Creuzer Religions de l'antiquité; trad. Guignaut τ. II σ. 307. Schweigger
Einleitung in die Mythologie auf dem Standpunkt der Naturwissens. 1836 σ.
286 κέ. καί έν Ersch u. Gruber Allgem. Encycl. A' τ. 25 σ. 409 κέ. [[Βλ. καί
Reseller's Lex. IV, 1254—6]).

6) Βλ. Myriantheus Die Açvins. München 1876 σ. 155—182. «Die Vorstellung
von dem Sturm und die Açvins als Retter aus demselben». [[Εύοίωνα Οεωροΰται τά
τελώνια παρά τοις "Αραψι (Rev. d. tiad. popul. 1902 σ. 457), τοίς ΊσπανοΓς κατά τόν
IÇ' αιών. καί τοίς Κινέζοις (αύτ. 1899 σ. 437)' προσέτι παρ' Όλλανδοϊς, οΕτινες όν-μάζου-
σιν αύτά «φωτιαίς ειρήνης», ώς έπιφαινόμενα είς τό τέλος τής τρικυμίας (αύτ. τ.9 σ.121)]].

7) Piper Myth. σ. 432,



2(i ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ

Ή μετάπτωσις τής σημασίας τοΰ φαινομένου άπό αίσιας είς δυσοίωνον καί
φθοροποιόν έξηγεΐται καί έκ τής παρά τοϊς άρχαίοις συνυπαρχούσης δοξασίας
περί της Ελένης, ώς έκαλεΐτο τρίτον φλόγιον μετά τών άλλων έπιφαινόμενον.
Ένώ τά δύο φλόγια έθεωροΰντο σωτηρίας προάγγελα, τρία όμοΰ έπιφαινόμενα
ένομίζοντο ολέθρια καί καταστρεπτικά. Ή τοιαύτη δοξασία αναφέρεται δπδ
μεταγενεστέρων σχετικώς συγγραφέων, καί ήγνοεϊτο πιθανώς 6πό τών παλαιών ').

'Αλλά καί ώς σωτήριον αναφέρεται το φαινόμενον έν τινι συναξαρίω περιε-
χόμενη έν τη 'Αμαρτωλών Σωτηρία, ένθα τούς Λιοσκούρους παρίσταται άντι-
καθιστώσα ή Παναγία' το συναξάριον τοΰτο διηγείται ότι καταληφθέντες ποτέ
ύπδ δεινοτάτου κλύδωνος έν τινι πλοίω έπεκαλοΰντο είς μάτην πάντας τους
άγιους' ευθύς όμως ώς έδεήθησαν είς τήν Παναγίαν «βλέπουσιν είς το κατάρτι
μίαν μεγάλην λαμπάδα με τόσον φως, δποΰ έφώτιζεν όλον το πλοίον καί
έδιωξε το σκότος τής νυκτός, κατεπράυνε τά άγρια κύματα, καί έγινε θαυμα-
σίως γαλήνη είς όλην τήν θάλασσαν καί όταν έξημέρωσεν, ευρέθησαν είς τον
λιμένα δποΰ έποθοΰσαν νά φθάσωσιν» 3). "Αν καί τό ψυχωφελές συμπίλημα
τοΰ Κρητδς μοναχοΰ 'Αγαπίου τοΰ Λάνδου ήν προσφιλές τω έλληνικώ λαω
ανάγνωσμα άπό τής δεκάτης έβδομης μέχρι τών άρχων τής παρούσης 3) έκα-
τονταετηρίδος, ή διήγησις αυτη ούτε έκ δημώδους τινός παραδόσεως έλήφθη,
ουτε διετηρήθη, καθ' δσον τουλάχιστον είξεύρομεν, παρά τω λαω. Αυτός δ
συγγραφεύς ποιείται ρητώς μνείαν τής πηγής, όπόθεν ταύτην ήρύσθη' «Γρά-
φει ό Βικέντιος είς τόν καθρέπτην τών ιστορικών»' είναι δέ τό γνωστόν βιβλίον
τοΰ Vicentii Bellovacensis' περιέχεται δ' έπί λέξει σχεδόν καί έν τω De mira-
culis S. Mariae (κεφ. 28) τοΰ έν τω μοναστηρίω Priflingen παρά τό Re-
gensburg κατά τόν IB' αιώνα ζήσαντος ιερέως ΠόθουJ). 'Αλλά καί γερμανική
τις έμμετρος διήγησις τοΰ αυτοΰ θαύματος σώζεται, κατά τόν ΙΓ' αιώνα ποι-
ηθεΐσα 5).

Ό Δουκάγγιος έν τω Γλωσσαρίψ αυτοΰ (λ. Τελώνια) παρατίθησι περι-
κοπάς άνεκδότου 'Αστρονομικού κανόνος (κωδ. 3004 παρισινής βιβλ.), άγνω-
στον τίνος έποχής, έν αίς ό άνώνυμος συγγραφεύς πειράται ν' άναιρέση τήν
δημώδη προφανώς θεωρίαν, ότι οί διάττοντες άστέρες είσί τελώνια. «Τά φαι-
νόμενα άστρα καί πίπτουσιν τινές λέγουσιν ότι άστέρες είσίν άλλοι δε λέγουσιν
οτιτελώνιά είσιν πονηρά. Ούτε άστέρες είσίν, ούτε τελώνια, άλλά άποκόμματά
είσιν τοΰ ουρανίου πυρός»· καί κατωτέρω' «Άστέρες δέ ουδέποτε πίπτουσιν,

1) Σωσίβιος παρά Σχολ. Εϋριπ. Όρέστ. 1637 «ότι καί ή 'Ελένη τοις χειμαζομένοις κατά
θάλασσαν έπήκοός έστι, κατά Εΰριπίδην σεσημείωται- δ μέν τοι Σωσίβιος έμπαλιν οϊεται
ούκ ευμενώς αυτήν έπιφαίνεσθαι». Plin. Nat. Η. 2, 101. Mytliogr. lat. 2, 132
(Preller 2 σ. 106). Πρβλ. Stat. Thebaid. 2, 791—703. Porphyrion ad Hör. Carm.
I, III, 2. (Ii. Schmidt Volksl. σ. 174). [['/ω. 7ΐυ<5ός π. σημ. 5 Hase]j.

2 Άμαρτωλων Σωτηρία Μέρ. Γ' κεφ. 63. Βεν. 1857 σ. 389.

3) I [παρελθούσης]].

4) Bern Pez ven. Agnetis Blanbekin vita et revelationes. Access. Potlionis
liber de miraculis S. Dei genitricis Mariae. Viennae, 1731 8ov σ. 363—365,

5) Piper Myth. I, 2 σ. 425.
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εί μή έν τή τοΰ Χριστού παρουσία' τότε γαρ καί αστέρες πεσοϋνται, δμοίως
καί τά τελώνια πνεύματα πεσοϋνται έν τω πυρί ζτφ) αίωνίφ». Ή σχέσις τής
δοξασίας ταύτης μετά τής καθ' ήμάς περί τελωνίων είναι κατάδηλος. Οί Διόσ-
κουροι άπεκαλοΰντο υπό τών αρχαίων καί αστέρες· «Διόσκουροι καί αστέρες οί
τοις ναυτιλλομένοις φαινόμενοι» (Ήσύχ.)' «είδον δέ καί Διοσκούρους έπί νεώς
άστέρας λαμπρούς ιθύνοντας τήν ναΰν χειμαζομένην»')' άστέρες όμως ουχί
άληθινοί, άλλα μάλλον φλόγια άστράσι προσομοια2). Σημειωτέον ότι καί δ
άστερισμδς τών Διδύμων μόνον παρά τοίς μεταγενεστέροις καί πάλιν ουχί παρ'
άπασι τοίς άστρονόμοις φέρει το όνομα τών Διοσκούρων 3).

* Γ'. ΒΡΟΧΗ

Βρέχει ό Θεός.—Καταρράκται τοΰ ονρανοϋ.—Σείσμα οΰρανον. — Κόοχινον.—
ΆοχοΙ κλπ.

Έκ τών έκφράσεων τής κοινής γλώσσης πρός δήλωσιν τής έννοιας τοΰ
βρέχειν, αίτινες έπήγασαν προδήλως έξ άρχαιοτάτων μυθολογικών παραστά-
σεων, είξεύρομεν μόνον τάς άκολούθους.

Α'. Βρέχει ο Θεός.

Ή συνηθεστάτη έκφρασις, ή παράβαλλε τό νει υ Ζευς 4) τών παλαιών,
«Βρέχει δ θεός», «έρρηξεν ή δ θεός ένα νερό °)». Ή ραγδαία βροχή καλείται
ϋεοποντιά ή ούδετέρως &εοτιόντι, τό δ' δμβριον ΰεϊκυ ή ΰεοτικό νερό7), πρός
διάκρισιν άπό τοΰ φρεατιαίου ή πηγαίου (πηγαδήσιο, βρνσήσιο).

Όταν άνομβρία μαστίζη τήν χώραν, άπευθύνουσι τω θεω παρακλήσεις
καί λιτανείας, ίνα πέμψη βροχήν. Άρχαϊκόν δ' δλως χαρακτήρα φέρει τό έθι-
μον τής ΙΙερπερούνας8), περί ού έν έκτάσει διαλαμβάνομεν έν τω περί λατρείας
τμήματι τών ήμετέρων περί τοΰ βίου τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ μελετών :ι).

1) Μάξιμ. Τύρ. ΙΕ-, 7. Βλ. καί άλλα χωρία παρά Preller Gr. Myth. II, σ. 101!.

2) «Ouasi stellae velo insidentes» {Senec. Nat. Qu. I, 1,11). Πρβλ. Πλούταρχ.
π. τών άρεσκ. φιλοα. Β', 18. «Ξενοφάνης τούς έπί τών πλοίων φαινομένους οίον άοτέρας».
Λ eller ένθ. άν.

3) Preller |νθ. άν.

4) ([Βλ. Gruppe Mythologie ο. 1101, 5]].

5) Ή λέςις ρήχνω ή ρήγνω παράγεται άναμφιβόλως έκ ρίζης ραγ (Πρβλ. ρηγνΰω, ρα-
γίζω) καί ουχί έκ του ρίπτω (κοινώς ρίφτω, ρίχτω).

0) 'Αντί του δδωρ δ λαός λέγει πάντοτε νερό. «Καρά κρηναϊα ποτά» έν άποσπ. Σοφο-
κλέους ('Ετυμολ. μεγ. α. 577, 43. «Ναρόν τό ΰγρόν... καί ίσως ή συνήθεια τρέψασα τό
α είς ε λέγει νερόν». Πρβλ. καί Νηρηΐς, Νηρεύς, νηρίτης).

7) Πρβλ. «τά έκ Διός Οδωρ» (Θεογρ. 2, 6, 5. Schmidt Volksl. I, 29).

S) 'Εν τοις ΐίιαμαοι τοις ψαλλομένοις, ένφ περιάγεται ή Περπεροδνα, επαναλαμβάνε-
ται συχνάκις ή δέησις «θιέ μου, βρέξε μιά βροχή».

9) [[Πλήν του έν Νεοελλην. Άναλέκτοις Α', 308—371 άρθρου, ουδέν άλλο περί ΓΙερ-
περούνας έγραψεν δ συγγραφεύς]].
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Ή άνομβρία είναι ένδειξις θείας οργής. Έν ήπειρωτικώ άσματι λέγει τις,
άποτρέπων άπό άνοσίου πράξεως'

Ταώπα —

γιατί μας 'κούει ό ϋ ε ό ς , τρεις χρόνους δε σταλάζει,
γιατί μας 'κούει κ' ή μαύρη γής, τρεις χρόνους δεν άν&ίζει κλπ. ')

ένθα τό σταλάζει (ουδέ σταλαγμόν ύδατος ρίπτει) κατ' έπίτασιν άντί τοΰ βρέχει.
Έν κρητικώ διστίχιρ φέρονται τά έξης'

'Εγώ αγαπώ σε, μα το ναις-) δ Κύριος το κατέχει,
εκείνος άπου συννεφιά κι' αποβροντά και βρέχει3).

«Ό παλαιός Ζευς αύτότατος, ώς νεφεληγερέτης, ϋψιβρεμέτης καί ύέιιος» *).

Β'. Ή βροχή κατέρχεται εξ οπών εν τω ουραιίω ϋόλω. "Ισως ή δοξασία
αυτή έπήγασεν έκ τών έν τή Βίβλω άναφερομένων καταρρακτών τοΰ ούρα-
νοΰ 5). Τινές τών πατέρων τής Εκκλησίας έπί τής βίβλου βασιζόμενοι διε-
τείνοντο ότι το στερέωμα υποβαστάζει στρώμα ύδατος, καί ότι έχει δπάς καί
καταπακτάς, έξ ών το ΰδωρ έκρέει καί πίπτει εις ύετόν, όταν δ θεός θέλη6).

Γ'. Έκ τοΰ άκολούθου κρητικοΰ άσματος φαίνεται, ότι δ ουρανός υποτί-
θεται ώς λεκάνη ή δεξαμενή πλήρης ύδατος, ής σειομένης σχηματίζονται τά
νέφη, καταπίπτοντα είς βροχήν ή χιόνα.

Νάχεν ή γής πατήματα1), κι' ό ουρανός κερκεΑί«8),
νά πάϋιουν ") τά πατήματα, νά πιανα τά κερκέλαα,
νάνέβαινα στον ουρανό, νά διπλωϋώ νά κάτσω,

ν à παίξω σείσμα τονρανοϋ,νά β γ ά λ]] μαϋ ρ α νέφη,
νά β ρ έξη χιόνι και νερό, κι ατίμητο χρυσάφι10).

Σημειωτέα καί ή τελευταία φράσις περί χρυσής βροχής· έκ τοιαύτης μυθο
λογικής παραστάσεως διεπλάσθησαν ικανοί άρχαίοι μΰθοι. (Νέφη ώς χρυσός
ή θησαυρός, Ζεύς ώς χρυσή βροχή κλπ.).

Δ'. Ή βροχή πίπτει διά κοσκινού. «Τό ρήχνει μέ τό κόσκινο», (υπονο-

1) Χασιώτ. a. 62 άρ. 15.

2) Μά τό ναί. Ό l'asliley παρανοήσας γράφει μά τόν !ς !

3) Pashiey Travels in Crete I ο. 219. Passow Δίστιχ. άρ. 242 α. 506. [[Φραντζε-
ακάκη 'Αριάδνη σ. 21 (άντί άποβροντ^ : άποΰ βροντή))).

4) Schmidt Volksl. d. Xeugr. a. 30.

5) Γένεσ. Ζ', 11. H', 2. Ταλμ. OZ', 27. Βλ. καί Schleusner Novus Tiles. Vet.
Test. τ. 3 ο. 91. 251. 252.

6) Letronne Des opinions cosmograpliiques des pères de l'église, έν Revue des
deux Mondes 1834 τ. 1 σ. 616—617. 'Αλλά καί κατά τούς Νεοαηλανδούς τό ύδωρ κα-
τέρχεται έξ ουρανού διά χαράδος ή όπής (Trior Civilis, primitive τ. II σ. 92).

7) Βαθμίδας 8) Κρίκους 9) Έπάτουν.

ί0) Jeannaraki Kret. Volkslieder σ. 150 άρ. 159. [[Πολίτου Έκλ. άρ. 120J).
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είται τό νερό). «Ό θεός τό ρήχνει μέ τό ρεμμόνι» '), όπόθεν καί ή παροιμία-
«τό ρεμμόνι τοΰ Θεοΰ έχει μεγάλαις τρύπαις». Έν Παρνασίδι μυθολογοΰσιν ότι
ό άνεμος Βορράς κρατεί κόσκινον, δι' ού κατασκευάζει καί ρεμμονίζει τό χα-
λάζι' δ δέ Νότος εχει ασκιά, άτινα διά τών Νεφελών (Σύγνεφα) ρίπτει είς τήν
θάλασσαν, πληροί ύδατος, κομίζει είς τά άνω είς τόν ούρανόν καί εκείθεν εκ
τίνος ώρισμένου μέρους κενοί ταΰτα διά διαφόρων κόσκινων έπί τής γης,
οίίτως ώστε, όταν μέν κατέρχηται λεπτή βροχή, ψιλή βροχή, χραχάδα (ψεκάς) 2)ι
τότε μεταχειρίζεται τήν σήτα"), όταν δέ βρέχη, μεταχειρίζεται τό κόσκινον,
καί όταν καταπίπτη ύετός πολύς τό ρεμμόνι, δήλον ότι τό μέγεθος εκάστης
σταγόνος έστίν άνάλογον τών έπων τών διαφόρων κόσκινων. Τέλος έπί ραγδαίου
δμβρου λέγουσιν ότι ό Νότος κενοί τούς άσκούς αύτοΰ έντελώς4).

Τοιαΰται Εδέαι έπεκράτουν παρά τοις άπλοϊκωτέροις καί κατά τήν άρχαιό-
τητα, ώς δείκνυσι τό τοΰ 'Αριστοφάνους «διά κοσκινού ούρεΐν» '-). Αυτη δέ,
ώς καί αί άλλαι έν ταΐς Νεφέλαις γελοιαι θεωρίαι περί υετοΰ καί βροντής δεν
είναι κωμικαί έπίνοιαι τοΰ ποιητοΰ, ώς τίνες υπέλαβον, άλλά διακωμωδούμενα!
δημώδεις προλήψεις, πράγματι υφιστάμεναι. Διότι αί πλεισται τούτων, ώς καί
παρακατιόντες θά ϊδωμεν, σώζονται μέχρι τοΰδε παρά τω ήμετέρω λαω, άλλαι
μέν κατά γράμμα πιστευόμεναι, άλλαι δέ διατηρηθεΐσαι έν άστείαις έκφράσεσι
μόνον.

Έκ βυζαντινών συγγραφέων βλέπομεν ότι ή περί κοσκινού της βροχής
δοξασία έξηκολούθει ύφιστάμενη έν Ελλάδι καί κατά τούς μέσους χρόνους.
ΙΙαρά θεοδωρήτω (Περί προνοίας Α', σ. 32) περιγράφεται ο Θεός «οίον
τινι κοσκίνω διαιρών τών νεφών τάς ώδίνας». 'Ιδιαιτέρας προσοχής δ' άξιόν
έστι τό έπόμενον χωρίον τοΰ Ψελλοΰ, έν ώ φαίνεται συνταύτισις τών ιδεών
περί οπών τοΰ ούρανοΰ (σ. 27) καί κοσκινού. «Τοσοΰτος γάρ αύχμός σοφίας
έπί τοΰ καθ'ήμάς βίου έγένετο, καί οΰτω πάντες τήν τοΰ άμαθεστάτου ταύτην
έπιστήμην κοινώς συνηλάθησαν, ώστε τους πολλούς οϊεσϋαι μή καί τόν υετόν
έκ τών νεφών καταρρήγνυσθαι, άλλά, κατά τό Ερατοσθένους κόσκινον, διατε-
τρήαύαι τόν ούρανόν, κάκεΐ&εν ταΐς χερσιν άποϋλίβοντα τό ϋδωρ διηϋεΐν» ").

Τό κόσκινον είναι σύμβολον νέφους7), τοΰτο δέ προδήλως καταφαίνεται καί
έκ τίνος δημοτικοΰ άσματος, έν ω έκ νέφους καί ουχί έκ κόσκινων άναφέρεται
ότι προέρχονται τά διάφορα τής βροχής καί τής χαλάζης είδη.

1) 'Ρεμμόνι (έκ τοδ f ήγνυμι, ρήγμα;) είδος κοσκινού μεγάλας έχοντος όπάς. Έν ΙΙε-
λοποννήσφ δρημόνι.

2) Τό £ήμα ψαχαδιάζει, όπερ καί ψιχαλίζει λέγεται. (Έκ τοδ ψίξ ψςχός).

3) Σήτα (έκ τοδ σήθω ίσως) λεπτότατον κόσκινον. ΙΙολλαχου τής Ελλάδος λέγεται κρη-
σάρα (άρχ. κρησέρα).

4) Νέά'Ελλο^άρ. 35.

5) Άριστο φ. Νεφ. 373.

6) Ψελλού Πρός μαθητάς άμελοδντας σ. 150—151 Boissonade. Τό όνομα τοδ Ερα-
τοσθένους καί τό λογοπαίγνιον αναφέρονται βεβαίως έπιδείςεως χάριν.

7) Βλ. καί L. Laistner Xebelsageu, Stuttg. 1879 σ. 51. 233.
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Για ιόες τί μαϋρο σύγνεφο, πδρχετ' αχ' το μπουγάζι,
βαστάει χιόνι καί βροχή και φτερωτό χαλάζι'
τό χιόνι ρήχνει 'ς τά βουνά και τή βροχή 'ς τους κάμπους,
κι' αυτό τό πετροχάλαζο 'ς τή μέση τής ϋαλάσσους ').

Ουχί άσχετα τή παραστάσει ταύτη φαίνονται τά μυθολογήματα περί τοϋ
τών Δαναΐδων πίθου ή κοσκινού (;)2). ΙΙρβλ. ΙΙλάτ. ΙΙολιτ. ΙΑ', 362. «Τούς άνο-
σίους έν αδου κοσκίνω ϋδωρ φέρειν άναγκάζουσι»- καί τήν άρχαίαν παροιμίαν
«κοσκίνω υδωρ άντλείν». - 'Ανάλογα άπαντώμεν καί έν τή ινδική μυθολογία,
«ϋί Άσβίν κατέχεον το υδωρ άπδ τοϋ πετάλου τοϋ κραταιοϋ ίππου, ώς άπδ
ήθμοϋ kâratarât»3). Κατά τον Macpherson, δ Pidju Pennu, ό θεάς τοΰ
υετοΰ παρά τοις Kslionds, «άναπαυόμενος έν ούρανω καταχέει τά ύδατα διά
κοσκινού» '). Όμοιόταται ταίς έλληνικαΐς είσίν έλβετικαί τίνες έκφράσεις περί
βροχής. Έπί πολλοΰ δμδρου λέγουσιν έν Ελβετία «es schütte mit alle«
Kübeln und Gelten», έπί δέ λεπτής βροχής «es rinnt durch Seiher, Sieb
und Korb» 5). 'Αλλά καί τοίς άλταϊκοϊς λαοίς δέν ήσαν ξέναι τοιαΰται παρα-
στάσεις. Έν τω φιννικφ έπει Καλεβάλα άναφέρεται ότι ή θεότης Untar άπό
τών υψίστων του ούρανοΰ μερών καταχέει έπί τήν γήν διά κοσκινού δρόσον

Ε'. Βρέχει κενουμένων ανω&εν ασκών. Έπί ραγδαίου ύετοΰ λέγουσι :
«Τό ρήχνει μέ τ' άσκί» 7) ή «μέ τ* άσκιά» ή «μέ τό 'σκόπουλο» (Γαλαξείδιον).
«Ό θεός τό Ρήχνει μέ τό δερμάτι» (άσκόν, έν Άραχόβη)s). 'Ανωτέρω δ'έποιη-
σάμεθα λόγον περί τών μυθολογουμένων άσκών τής βροχής τοΰ Νότου.

Έκ τής παραστάσεως τών νεφών ώς άσκών ή δερμάτων. ΙΙρβλ. τόν άσκόν
τοΰ Αιόλου καί τάς προσφιλείς άρχαίοις ποιηταϊς παρομοιώσεις νεφών έρίοις"),
τήν τοΰ Διός αιγίδα κλπ. Έν τοις Βέδαις άναφέρονται άσκοί προσδεδεμένοι είς
τό άρμα τοΰ θεοΰ τοΰ ϋετοΰ Parjanya, έπίσης δ' εικών νέφους έστίν ί ήδέος
ποτοΰ μεστός άσκός, δν φέρουσιν οί Açvins10). Ανάλογοι παραστάσεις άπαν-

1) Χαοιώτης σ. 173 άρ. 3.

2) [ [ΙΙρβλ. και V. Hcnrv έν Revue d. Et. gr. V, 286]].

3) Myriantheus Die Açvins, München, 1876 ο. 152.

4) Macpherson India σ. 357 παρά Myriantheus αύτ. α. 153.

5) Kochholz Naturmythen 55.

6) Καλεβάλα ρουν. XIX, στ. 137 — 142. XLII, 338—344. ΙΙαρά Castrén Finn)
Myth. σ. 67—68.

7) [[Βλ. Π. Π. λ. ρήχνω 6]].

8) [['Εν Κύθνφ λέγουσι «βρέχει άπό αταμνιοΟ» ('Εφ. Φιλομ. 1862 σ. 1925), έν δέ
Σάμο,) «εβριχι άπού σταμνιού» (Ζαφειρίου Σαμ. διάλ. σ. 69), άλλ' έν τή φράσει ταύτι^ δέν
πρόκειται περί μυθολογικής εικόνος, άλλά περί άπλής παρομοιώσεως]].

9) Βλ. έν έκτάαει Mannhard Roggenwolf u. Roggenhund. Danzig, 1866 σ. 51—
52. Schwartz Xaturansch. II σ. 1—2.

10) Myriantheus σ. 135 κέ. ΙΙρβλ. Max Midler Essays. Lpz. 1S69 τ. II σ. 159 παρά
Schwartz II, 1. Έν τιαι χωρίοις του Βέδα καλείται τό όμβροφόρον νέφος «μέλαν δέρμα»,
άλλαχοϋ δέ τής αυτής Ιεράς βίβλου «όμβροδότειρα καί γονοποιός δορά».
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τώσι καί παρά σημιτικοΐς έθνεσιν ').

Τ'. Έπί συνεχούς καί άδιαλείπτου βροχής οί χυδαιότεροι λέγουσιν άστεϊ-
ζόμενοι «κατουράει δ θεός»' έν Άραχόβη μάλιστα προστιθέασι «μέ το κόσκι-
νον» '). Έν Μεσσηνία ό τοιούτος καιρός καλείται «Κατουρλιάς» καί άλλαχοΰ
«Κατουρλής» 3).

Αί εκφράσεις αύται όέν προήλθον άπλώς έκ βαναύσου παρομοιώσεως, άλλά
πιθανώς έκ παναρχαιοτάτης δοξασίας, βαθμηδόν άπολεσάσης τήν εαυτής
σημασίαν καί εις άστειότητα μεταπεσούσης. ΙΙαρά τοίς Καμτσαδάλοις πιστεύεται
ότι οί δμβροι καί ή χάλαζα είσίν ουρα τών θεών τοΰ άέρος'). Γνωστόν δ'ότι
δ Στρεψιάδης παρ' Άριστοφάνει άφελώς δμολογεί ότι συνεμερίζετο τήν ίδέαν
ταύτην

καί τοι ποότερον τον Αί' άληϋώς φ μην δια κοσκινού ονρεΐν.

"Ομοιαι έκφράσεις είσί συνήθεις καί έν Γερμανία καί Γαλλία6).

1) Le livre de Job κεφ. 38 σ. 171, traduction Renan: «(jui incline les urnes
du ciel ?» ένθα δ μεταφραστής σημειοί ότι καί "Άραβες καί 'Εβραίοι φαντάζονται τά
δμβροφόρα νέφη ώς ασκούς ή στάμνους πλήρεις ύδατος.

2) Νέα 'Ελλάς άρ. 35. Βλ. καί Κ. Schmidt Volksl. Neugr. ο. 31. «"Αξιον ση-
μειώσεως ότι έν Άραχόβη άντί τοδ βρέχει (;) λέγουσι καί κατουράει ό Θ ιός' έπί πολλοδ
δέ καί διηνεκούς δμβρου συνήθεις είσί φράσεις τοιαδται' ' Τσούρ, τσούρ, τσοϋρ, κατουρών-
τας δ θεός μας σάπσι ' ». Τό «κατουράει δ θιός» όμως έν Άραχόβη καί άλλαχοΰ τής
'Ελλάδος, ώς καί τήν δευτέραν φράοιν, λέγουσι μόνον έπί διηνεκούς βροχής.

3) (['Εν 'Αθήναις «κατουρλόκαιρος»' κατ' άνακοίνωσιν Μαριάννης Καμπούρογλου]J.

4) Schwartz έν Zts. f. Ethnologie 1875 σ. 403. Meiners έν Gotting, hist. Ma-
gazin. Hannover, 1787 τ. I α. 11!) παρά. Schwartz Naturau. I, 260.

5) Ίκανάς τούτων περισυνήγαγεν ό Mannhardt (Roggenwolf u. Roggenliund ο.
10). 'Εν "Ανω Παλατινάτψ λέγουσιν έπί πολλοδ δμβρου' «ΙΙάλιν κατουρούν έκεί άπάνω»,
nu pissen sie da oben all wieder {Schön wet h Aus der Oberfalz III, 20). Ό άγιος
Μεδάρδος, έπειδή κατά τήν ήμέραν τής έορτής του πολλάκις βρέχει, αποκαλείται έν Τι-
ρόλψ Heubrunzer (Xinge le Sitten, Bräuche, Meinungen 101, 763). 'Ομοίως έν ΙΙι-
καρδίφ ; «Saint Medard est un grand pissard». (Reinberg-Düringsfeld Wetter im
Sprichwort σ. 141). "Αν κατά τήν 13 'Ιουλίου βρέχη, λέγουσιν έν Κολωνί^ : «Margriht
liât en de Nösz gepess» (Ή Μαργαρίτα έκατούρησε τά καρύδια). Άλλαχοΰ ίέ τοδ 'Ρήνου,
άν βρέξ^ κατά τήν 10 Ιουνίου, «Margarete pisst in die Nüsse». Πιστεύουσι δέ έν μέν
τή πρώτη περιστάσει ότι ή βροχή θά διαρκέσω τέσσαρας έβδομάδας, έν δέ τή δευτέρα ότι 15
ήμέρας καί θά καταστρέψω τά κάρυα (Reinsberg αύτ. 146. 154). 'Εν τή κομητεία Mark
ή αύτ ή πρόληψις αναφέρεται είς τήν έορτήν τής αγίας Μαγδαληνής (22 Ιουνίου) : «Sünte
Magdalena pisset in de Xuete» (Woeste Volksüberlief. σ. 61). Βλ. προσέτι Wolf
Beitr. z. deutschen Myth. II σ. 103. Schwartz Der heutige Volksglaube σ. 77 κέ.

Ursprung d. Mythol. o. 7 κέ. Naturansch 1861 τ. I σ. 138. 258 κέ., όστις άνα-
γνωρίζει σχέσιν τών ιδεών τούτων πρός τούς αρχαίους μύθους περί γενέσεως τοΰ Ώρίωνος
καί περί τής γονής τοΰ Μίνωος, [[καί Prähist. Stud. σ. 344] 1.
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* Δ'. ΙΡΙΣ ')

τΙρις ε'ύνους τοις άν&ρώποις.— "Υβρεις (ϋπερβαίνειν δακτυλοδειχτειν).—Γεωρ-
γικά προμηνύματα.—Χρυσός είς την βάσιν τής "Ιριδος.— Όνομασίαι (τόξον, ζώνη).

Ή Ίρις, κατά τούς δημώδεις μύθους, έχει τάς ιδιότητας εμψύχου δντος-
είναι εύνους τοις άνθρώποις, τοις ζώοις καί τοϊς φυτοίς, άλλα καί τιμωρεί
άμειλίκτως πάντα τολμήσοντα νά υβρίση αυτήν. Διηγοΰντα ότι έζη άλλοτε
έν παλληκάρι, το όποιον ήτο τόσον άνδρειωμένον καί τόσον ύπερήφανον, ώστε
έτόλμησε καί αυτήν τήν "Ιριδα νά υπερπηδήση' ευθύς όμως ώς έδρασκέλιαεν
αυτήν άπδ ήρωος κρατίστου έγένετο γυνή εύειδής μέν, άλλ' ούτως άλαπαδνή,
ώστε ουδέ τοϋ έλαχίστου τών άνθρώπων τήν υβριν έδύνατο ν' άποκρούση.
Αιοτι όστις αδραακελίο)) τήν "Ιριδα μεταβάλλει πάραυτα φύσιν, άπδ ανδρός είς
γυναίκα μεταμορφούμενος καί άπό γυναικός εις άνδρα -). Ή αυτή δοξασία έπι-
κρατεί καί παρά Σέρβοις 3) καί Άλβανοίς ι).

Τό άδρασκέλισμα θεωρείται ύβριστικόν, διότι υπάρχει πρόληψις ότι έπιφέρει
δλεθρον. ΙΙαρ' ήμίν παρατηρείται ή πρόληψις αϋτη είς πολλάς περιστάσεις
τοΰ βίου' άν υπερπηδήση τις κάλαμον άλιευτικόν, ή άλλο οιονδήποτε έργα-
λεϊον, πρέπει νά έπιστρέψη έπί τά βήματά του, διότι άλλως ουδέν τελεσφορεί-
ύπερπηδών δ' έγκυον «άνοίγει τόν δρόμον εις τάς Νεράιδας» ή καθίστησιν
έπικίνδυνον τόν τοκετόν ή γυνή σπεύδει άμέσως νά φωνάξη «ξαδρασκέλα με,
γιατί δέν κάνει»'"'). Τά παιδία, «αν δραοκελισάοΰν δέν μεγαλώνουν»' έν Κύπρφ
δέ έ διασκελιζόμενος πτύει πρός άποτροπήν τοϋ κακοϋ0). Ή πρόληψις υπάρχει
καί παρ' άλλοις λαοίς ')■ έν Γερμανία : «παιδίον, ού άνω έπήδησαν, δέν μεγα-
λώνει» 8). Τό αυτό πιστεύουσι καί οί Βοημοί "), κατά δέ τούς Έσθωνούς ού μόνον
παρακωλύεται ή άνάπτυξις τοΰ παιδός, άλλά καί δύσμορφον τοϋτο γεννάται10)
Οί 'Άραβες νομίζουσιν ότι δ διερχόμενος καταλείπει τω έκτάδην κειμένψ τάς
έαυτοΰ άσθενείας καί πρέπει νά υπερπηδήση καί ούτος έκείνον, ί'να έξουδετε-

1) [[ΙΙρβλ. καί Πολίτου ΙΙαραδ. σ. 815—852)1.

2) Ν. 'Ελλ. άρ. 35. [[Πολίτου Παραδ. άρ. 263. 'Εν Άϊβάν Καλαμπάκας πιστεύουοιν
ότι άν κατορθώσω τις νά διέ/.Οι; κάτωθεν τής "Ιριδος, θά μεταβάλω φύσιν. Κατ' άνακοί-
νωαιν Κ. I. Περιατέρη (1908)]].

3) Wuk Stephanovich έν λ. dllga παρά Grimm Υ). Μ. σ. 695 (611). Κατά τόν
Hanusch (Slaw. Myth. α. 273) είναι τοϋτο ίσως λείψανον τής ινδικής θεωρίας περί τής
έν άρχή ένότητος τών γενών (;).

4) Hahn Alb. St. III, 138. Ιίόρη Ειπερπηδώσα τήν "Ιριδα μεταμορφοϋται είς παΐδα καί
μεταπηδώσα άναλαμβάνει τήν προτέραν φΰσιν.

5) Βύρων τ. Α' ο. 572. Βλ. καί Ploss Das Kind I α. 9 |[γ' εκδ. 1911 σ. 31]].

6) Λουκάς α. 130.

7) [[Revue des trad, popul. τ. 6 σ. 45]].

8) Grimm D. M. τ. III σ. 436 abergl. 45.

9) Giohmann Aberglauben aus Böhmen άρ. 798.

10) Αύτ. σ. 488 δειαιδ. έαθωνική 26. Βλ. καί Hoeckler παρά Amiree Ethnogr.
Parallelen α. 34.
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ρώση το κακόν '). Παράδοξος δ' ή πρόληψις, καθ' ήν οι διασκελιοθέντες υπό
γάτας νεκροί γίνονται βρικόλακες2), ης άνάλογος επικρατεί έν Μεσσηνία,
καθ' ήν «όταν κυλιέται γαϊδούρα, δποιος πηδήση άπό πάνου της δεν λυώνει».

Τήν πρόληψιν περί τοΰ μγ· δακτυλοδεικτεϊν τήν 'Ίριδα 3) εύρίσκομεν καί
παρά τοίς Γερμανοΐς. Ούδείς πρέπει νά δακτυλοδεικτή τήν "Ιριδα καί τούς
άστέρας 4). Ό Θεός τιμωρεί τούτο (Harz) 5), σκώληξ καταβιβρώσκει τόν δά-
χτυλον (Κάτω Αυστρία) ")· οΰτω δεικνυμένη ή Ίρις ωχριά καί άμαυροΰται
τό. φως αυτής (Meiningen) '). «Ό στρέφων τούς οδόντας κηπουρικού κτενός
ή τόν δάκτυλον πρός τ' άνω, βγάνει τά μάτια τοΰ θεοΰ, χάνεται δέ καί τό
ουράνιον τόξον» s). Καί παρά τοίς Σίναις έτι θεωρείται άνόσιον τό δακτυλοδει-
κτεϊν τήν "Ιριδα ").

Έκ τής παρατηρήσεως τής "Ιριδος νομίζουσιν οί χωρικοί ότι έξάγουσιν
άλάθητα προμηνύματα Ι0) ού μόνον περί τοΰ καιροΰ, άλλά καί περί μελλούσης
ευφορίας ή άφορίας. «Έστησεν 'πού τό πωρνόν ζωνάριν ; πάαιννε 'ς τό ζευ-
γάριν. 'Έστησεν τό δείλι ; κόψε τά ζευλοράμματα»· λέγει τις παροιμία κυ-
πριακή "). Έπιφαινομένη δηλαδή τήν πρω'ί'αν ή Ίρις προαγγέλλει εύδίαν,
τήν δείλην δέ κακοκαιρίαν. Τά χρώματα αυτής σχετίζονται μετά τής συγκο-
μιδής τών καρπών κυρίως δέ τρία χρώματα διακρίνουσι- καί άν μέν υπερ-
τερή τό έρυθρόν, άφθονος έσται ή τοΰ οίνου παραγωγή, άν τό λευκόν ή τοΰ
σίτου καί άν τό πράσινον ή τοΰ ελαίου 12). Τάς αύτάς παρατηρήσεις ποιοΰσι

1) Wicäe Reise in Hadhramant. Braunschweig, 1870 α. 205 παρά Andrée
ενθ. άν.

2) 'Εκλαμβάνονται ϊσως αϊ γάται ώς μάγισσαι μεταμεμορφωμέναι, καθώς καί έν ταΐς
γερμανικαΐς παραδόσεσι. [[Πρβλ. καί Πολίτου ΙΙαραδ. άρ. 963)].

3) Ή αυτή πρόληψις άναφέρεται περί του Φεγγαριού' άλλά περί ταύτης άλλαχοΰ.
][Βλ. Λαογρ. Σϋμμ. Β', 171 κέ.]].

4) Grimm D. Μ. α. 695 (611).

5) Zeitschrift f. deutsche mythol. u. sittenk. τ. I σ. 202.

6) Αΰτ. τ. IV σ. 148.

7) Haupt's Zts. f. deutsches Alterth. τ. III σ. 363.

8) Grimm D. M. III α. 455 άρ. 597.

9) Chi-Κ in IJ ex lat. P. Lacharme intepr. Jul. Mohl. a. 212 παρά Grimm σ.
695 (611). [[Μαρτυρίας περί τής προλήψεως ταύτης καί παρ' άλλοις λαοΐς βλ. έν Revue
des trad, populaires 1897 σ. 553. 1901 σ. 385—6. 1905 σ. 397. Hess. Blätter f.
Volksk. XI, 220. Volkskunde τ. 17 (1905) (=Volkskundl. Zeitschriftenschau
1905 o. 71—2). Καί έν τοις νόμοις τοΰ Μανοΰ άπαγορεύεται τό δακτυλοδεικτεϊν τήν "Ιριδα.
Les lois de Manou, trad. St,eh/v. Par. 1892 σ. 101—5—-Rev. d. trad, popul.
1907 σ. 17)]].

10) [[Καί παρ' άρχαίοις έθεωρεΐτο αημεΐον πολέμου ή κακοκαιρίας. Stenge/ Kultusalt.
σ. 38. Ίλ. Ρ 518' πρβλ. καί Σχόλ. Άριατοτέλ. Μετεωρολ. α. 132 Ideler. -Σουίδαΐ έν λ.
Ίρις· «τής ίριδος τό χλωρόν άέρος σημαντικόν, τό πυρρόν πνευμάτων, τό δέ μελανίζον
υδάτων». Βλ. καί Rosche,· Lex. λ. Iris α. 320 κέ.]].

11) .Ιοί·«, σ. 133. [[ΙΙΠ. λ. ζωνάρι 1. Βλ. καί Ίρις 1. αελένη 1. δόξα (ΐρις) 2, τόμ. Δ'
ο. 515 κέ.)].

12) Αΰτ. ο. 134. 'Εν ΙΙαρνααίδι καί Φωκίδι τήν μέν τοΰ οίνου παραγωγήν έμφαίνει τό
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και οί 'Αλβανοί '). Έχουσιν άρα γε ταύτα σχέσιν τινά πρός τάς άρχαιοτάτας
μυθολογικάς παραστάσεις περί τοΰ ουρανίου ποτοΰ (soma, νέκταρ, άμβροσία),
περί ουρανίου ύδατος, μέλιτος, γάλακτος, οίνου κλπ. έν τοίς νέφεσιν ; Όπως
άν ή υπό τήν έποψιν ταύτην λίαν περίεργόν έστι τό έπόμενον χωρίον τοΰ 'Αρι-
στοτέλους (Ζ. ίστ. Ε', 22) «μέλι οέ τό πίπτον έκ τοΰ άέρος- καί μάλιστα έν
ταίς τών άστρων έπιτολαΐς, καί όταν καταακήψ}] ή ΐρις».

Ή Ίρις παρίσταται ώς δλβοδότειρα καί έν έτέρα δοξασία, καθ' ήν ίιπό τήν
βάσιν αυτής έγκρύπτεται χρυσοΰν νόμισμα βυζαντίων αυτοκρατόρων, έξ εκεί-
νων α ό λαός άποκαλεϊ Κωσταντινάτα '), καί οίς θαυμασίους άποδίδωσιν ιδιό-
τητας8). Ό εύτυχήσας νά είίρη τοιοΰτο Κωσταντινατο, εύρε πηγήν άνεξάντλη·
τον ευδαιμονίας καί πλούτου. 'Εν Κύπριο καλοΰνται ταΰτα Τζήμιας *). [['Αλλά
καί πάν άντικείμενον άνευρισκόμενον δι' έκσκαφής εις τό μέρος όπου στηρίζεται
ή μία άκρα τοΰ τόξου της 'Ίριδος υπό τοΰ εύτυχήσαντος νά εύρεθή εκεί, πι-
στεύεται άλεξίκακον6)]].

Καί έν Γερμανία έπίσης πιστεύει 6 λαός ότι υπό τήν βάσιν της "Ιριδος
εΰρηται χρυσή κλείς ή θησαυρός °). ΙΙαραπλήσιαι δ' είσί καί έτεραι γερμανι-
καί δοξασίαι, ότι σίδηρος ριφθείς είς τό μέρος ένθα ή Ίρις άπτεται της γης με-
ταβάλλεται εις χρυσόν (Alpbach Τιρόλου) ') ή ότι πίλος υπεράνω της Ίριδος
Ριφθείς καταπίπτει πλήρης χρυσοϋ (έν Καρινθία)8). Αί παραστάσεις αύται κρα-
τύνουσιν ίσως τήν γνώμην μυθολέγων τινών, συνταυτιζόντων τήν Ίριδα τφ
κέρατι τής Άμαλθείας.

κυανοϊίν, τήν δέ τοδ ελαίου τό κίτρινον χρώμα. (['Εν Νάξφ τό κόκκινον χρώμα δεικνύει
άφθονίαν οξους, έν δέ Λακκοβικίοις Μακεδονίας, κατ' άνακοίνωσιν I. Πρωΐου, τό καστα-
νοκίτρινον άφθονίαν σίτου. Έν ΙίύΟνι;) δμοίως τήν έπερχομένην συγκομιδήν είκάζουσιν έκ τοΰ
χρωματιομοϋ τής ίριδος. (Έφημερ. φιλομαθών 1858 σ. 371). Περί τών χρωμάτων τής
ίριδος ώς προγνωστικού τής συγκομιδής παρ' άλλοις λαοΕς βλ. Revue des trad, popu-
laires τ. VI σ. 45. τ. IX σ. 218. Archivio per le tradiz. popolari 181)9 o. 123. Am
Urquell I, 73)].

1) Hahn Alb. St. III σ. 138.

2) [[Χρυσά κοίλα νομίσματα (monnaies gauloises) είναι γνωστά έν Γερμάνια υπό τό
όνομα «Regenbogen-Schüsselchen», διότι, κατά παλαιάν παράδοσιν, άνευρίσκονται κυ-
ρίως μετά θύελλαν, καθ' ήν στιγμήν έπιφαίνεται ή ίρις. 'Γπόμνημα Ρ. - Ch. Robert άνα-
γνωσθέν έν τή Acad. des Inscr. et belles lettres, 18 Ίουν. 1884]].

3) [[Περί των θαυμασίων ιδιοτήτων τών κωοταντη'άτων βλ. όσα λέγονται έν Λαογρ.
ΐυμμ. Β', 69 κέ.]].

4) Λουκάς σ. 134. Ό Λουκάς νομίζει ότι ή λέξις αϋτη είναι ή αυτή καί ή άρχαία
κημάς. Τοϋτο φαίνεται ήμΐν λίαν πιθανόν, διότι οί Κύπριοι τό κ πρό τών φθόγγων ε καί t
προφέρουσιν ώς tsch' κημός δέ, κατά Φώτιον, έσήμαινε καί γυναικείον προκόσμημα.

5) \\Σακε).λαρίυυ Κυπρ. 1890 Α', 710 κέ. Μαρτυρίας περί άναλόγων δοξασιών παρ' άλλοις
λαοίς, πλήν τών αμέσως κατωτέρω παρά Ι'ερμανοΐς, βλ. έν Rev. des trad, popul.
1895 σ. 595. 1897. σ. 513. 1901 σ. 385. 1902 σ. 111]].

6) Grimm D. Μ. σ. 694—695 (611). Βλ. καί τ. III σ. 455 άρ. 598.

7) Zts. f. deutsche Mythol. τ. I σ. 237.

8) Αύτ. τ. III σ. 29.

3
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Ai δημώδεις δνομασίαι τής "Ιριδος προήλθαν έκ παραστάσεων ταύτης ώς
τόξου καί ζώνης- αί παρ' άλλοις λαοΐς άπαντώσαι μυθολογικαΐ εικόνες, δακτυ-
λίου, παρυφής, κέρατος, γέφυρας κλπ. είσίν άγνωστοι τω έλληνικφ λαφ.

Α'. Τόξον. «Τό ουράνιον τόξον» υπό τών λογιωτέρων «το τόξο τσή
Ιΐαναγίας» έν Ζακύνθψ ')' «δοξάρι τσή καλογριάς» ή «τσή γριάς» έν Κεφαλ-
ληνία 2) καί κατά δημώδη έτυμολογιαν «δόξα τοΰ ούρανοΰ» 3) [[καί απλώς
«οόξα» *)]].

Ή δνομασία «τόξον» ή «ούρανοΰ τόξον» άπαντα παρά μεταγενεστέροις
μόνον Έλλησι συγγραφεΰσιν 5).

Όμοιαι δνομασίαι έν άλλαις γλώσσαις.—Λατ. arcus, γαλλ. arc en ciel,
γερμ. Regenbogen, σλαβιστί nebeska duha (ουράνιον τόξον)"), λιθουανιστί
kilpinnis dangaus (τόξον ούρανοΰ)7), δστιακιστί pai-jôgot (βροντής τόξον) "),
λαπωνιστί ajan joska (τόξον θεοΰ βροντής)"), ίακουτιστί kustuk (τόξον)10),
ίνδιστί (;) τόξον τοΰ θεοΰ Τάμα (;) ").

Β'. Ζώνη. «Κυεραζώνη» (;) 12), «Ζωνάριν», «ζουνάρι». «Τό ζωνάρι τσή
ΙΙαναγίας» (Ζάκυνθος. Τραπεζοΰς) 13), «το ζωνάριν τής άγίας Ελένης» (Κύ-
προς)14), «τής καλόγριας το ζουνάρι» (Πελοπόννησος).

Έν τή άρχαία ελληνική ουδέν άνάλογον άπαντώμεν 15)' ίσως ή ζώνη τής

1) Schmidt Volksl. I, 36.

2) Νεοελλην. ανάλεκτα τ. Β' α. 1C6-

3) Κοραή "Ατακτα Δ' σ. 264.

-1) [[Εις τά έν ΙΙαραδ. σ. 848 σημ. 2 σημειούμενα, πρόσθες ότι καί έν Άϊβάν Κα-
λαμπάκας καλείται δόξα, δσάκις δ' άναφαίνεται, οί βλέποντες λέγουσι «δόξα, κύριε, δόξα
σοι!». Κατ' άνακοίνωσιν Κ. I. Περιστέρη 1908]].

5) Βλ. Ducatuje GloSS. graecit. καί Stepliani Thes. έν λ.—Ό Schwartz (Ur-
sprung der Mythol. σ. 101—101. 142. 175. 208) προσπαθεί ν'άποδείξη ώς παραστάσεις
τής Ίριδος άπαντα σχεδόν τά έν έλληνικοΐς μύθοις άναιρερόμενα τόξα θεών τε καί ημιθέων !

6) Hanusch Slaw. Myth. α. 273.

7) Αύτ.

8) Pott Die Benennungen des Regenbogens έν Zts. f. vergl. Sprachforschung
τ. II o. 427.

9) Castrin Finn. Mythol. σ. 48. 49.

10) Αύτ. σ. 313.

11) Ward Hindoos τ. I σ. 140 παρά Tyrol Civil, prim. [('Ως τόξον παρά διαφόροις
άλλοις λαοΐς βλ. Rev. d. trad. pop. 1906 σ. 102]].

12) Οϋτω παρά Σομανέρα, ίσως κατά παραφθοράν. Κυράς ζώνη ; Βλ. καί Κοραή "Ατα-
κτα τ. Δ', σ. 264—265, όστις ούχί πάνυ πιθανώς διορθοΐ Κεραζώνη, έξηγών τούτο διά του
κέρας καί ζώνη.

13) Schmidt α. 36. Σάββα Ίωαννίδου Ιστορία καί στατιστική Τραπεζοϋντος. Λεξι-
λόγιον εν λ. ζωνάρι. Έν τω Άνω Παλατινάτω θεωρείται ή Ίρις ώς παρυφή τής έσθή-
τος τής Παναγίας (Schönwerth Aus der Oberpfalz II σ. 129).

11) Λουκάς σ. 133. Ή άγια Ελένη λατρεύεται ιδιαζόντως έν Κύπρψ, ώς οίκοδομησα-
μένη έκκλησίας, δωρησαμένη τεμάχια του ξύλου τοδ σταυροδ καί πολλαχώς εύεργετήσασα
τήν νήσον.

15) Μόνον παρά βυζαντινψ τινι, έκ τής συνήθειας βεβαίως παραλαβόντι τήν λέξιν, άνα·
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βασιλίσσης τών 'Αμαζόνων Ιππολύτης καί ό της 'Αφροδίτης κεστδς δύνανται
νά θεωρηθώσιν ώς μυθολογικά! παραστάσεις της "Ιριδος ').

Ή Ίρις παρά Αιθουανοϊς καλείται επίσης L,aumês josta (ζώνη της κοινής
πάντων τών θεών μητρός Lauma ή L,aima) ■), καί dangaus josta (ζώνη ου-
ρανού)8), τουρκιστί giboli kieraeri (ούρανοΰ ζώνη) 4), παρά τοις άφρικανοίς
Gallas: zabata wacayo (ζώνη τοΰ ούρανοΰ, ή τοΰ θεοϋ)5).

* ε', καταιγίδες11)

Χαλασμός κόσμου.—Μάλλωμα τών σύννεφων με τη ϋ-άλαοσα. — "Ανεμος μαλίώ-
νει, δέρνει τά βουνά.— 'Ανέμων πάλη. — Πάλη στοιχειών. — Νεράιδων. — Δρακόντων.—

Γαδάρων.—Δράκοντες προξενοϋντες τρικυμίας.

»

Έν άρχή έποιησάμεθα μνήμην του τρόμου, μεθ' ού οί πρώτοι άνθρωποι
άπέβλεπον είς τάς καταιγίδας, ών ήγνόουν τήν εκβασιν, φοβούμενοι πολλάκις
μή άπολήξωσιν είς τελείαν τοΰ κόσμου καταστροφήν. Ώς άπηχήματα τών
παλαιτάτων εκείνων μυθικών ιδεών διεσώθησαν έν τή γλώσση τοΰ λαοΰ
μεμονωμέναι τινές φράσεις, έπί τό ύπερβολικώτερον παριστάσαι τάς δεινάς
καταιγίδας ώς δλεθρον καί άφάνισιν τοΰ παντός" ουτω λέγουσιν οσάκις έπι-
γένηται χειμών καί βρονταί σκληραί : «Γίνεται χάση κόσμου, χαλασμός κόσμου,

γινώσκεται" «Ίρις, τόξον, ζώνη περί τόν οΰρανόν». (L,ex. mss. cod. Colberteo G07G
παρά Ducange λ. τόξον).

1) Βλ. Schwartz Naturansch. II 191 καί σ. 190 ένθα παρατίθησι δύο χωρία γερμα-
νών ποιητών όνομαζόντων τήν "Ιριδα «Gürtel des Friedens» καί «Gürtel der Iris».
[[Κατά νεωτέρας γερμανικάς παραδόσεις ή Ίρις είναι δακτύλιος ούρανοΰ, δι' ou ανέρχον-
ται οί νεκροί καί κατέρχονται οί άγγελοι (Simrock D. M. § 16 a. 32)" περί τής "Ιριδος
ώς δακτυλίου ουρανού έν Σουηδία βλ. Rev. d. trad. pop. 1895 σ. 595[[.

2) Grimm 315. 695. Ό llanusch (ένθ. άν. 273) γράφει Laumîs josta.

3) Grimm ο. 695 (612).

1) Pott ένθ. άν. ο. 430. Κεμέρι καί παρ' ήμίν ή δερμάτινη ζώνη, ήν κατάσαρκα περι-
βάλλονται οί δδοιπόροι φυλάττοντες έν ταύτ^ χρήματα. Πρβλ. «καμάραι, ζώναι στρατιωτι-
κά!». (Ησύχιος).

5) Pott σ. 430. [[Είς τά έν Παραδ. σ. 851—2 περί γ' όνομασίας τής "Ιριδος ώς
καμάρας πρόσθες καί ταύτα : Κατ' είκασίαν του Bergk (έν Ν. Jahrb. f. Philol. u.
Pädag. 1860 τ. 81 α. 406) ή άρχαία δοξασία περί ίριδος κομιζούσης υδωρ Στυγός βάσιν
έχει παράστασιν ταύτης ώς γεφύρας θεών. Κατά ταύτα διορθοι στίχον Βαβρίου (72,1)"
«Ίρις ποτ' ουρανίου πορφυρή κήρυξ» είς «Ίρις ποτ' ούρανοΰ γέφυρα καί κήρυξ». Έν τή
σκανδιναυική μυθολογία Bifrost γέφυρα συνδέουσα ούρανόν καί γήν. (Simrock D. M. §
16 σ. 32). Κατά τούς Σκανδιναυούς ή Ίρις είναι δδός τών θεών (Rev. d trad. pop.
1825 σ. 596) ή τών ψυχών (αύτ. σ. 595—6)' ή τελευταία αύτη δοξασία ύπάρχει καί έν
Σουηβία (αύτ.).—Είς δέ τάς έν Παραδ. σ. 844 καί σημ. 4. 5 καί 6 παρατιθεμένας μαρτυ-
ρίας περί άναρροφήσεως ύδατος υπό τής "Ιριδος πρόσθες καί Schwartz Nat. II, 193, ώς
καί Globus I.XIII, 258= W. Schultz έν Pauly-Wissowa Real Encycl. Β' I, 74 κέ.,
ένθα αναφέρονται ανάλογοι δοξασίαι περί ίριδος καί διάφοροι άλλαι)).

6) [[Πρβλ. καί Πολίτου ΙΙαραδ. σ. 852—3. 1115—6]).
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χαλά, χάνεται ό κόσμος»' καί παροιμίαι : «χάση κόσμου, χαρά θεοΰ» '), έπί
γαλήνης έπερχομένης ευθύς μετά καταιγίδα- «δ κόσμος συντελενεται, κ' ή
γριά χειροκτενίζει» (Κυθήρων)- «δ κόσμος έχαλιότανε κ' ή γριά έξεροχτενιζό-
τανε» (ΙΙελοπόννησος). Μεταφορικώς δέ λέγουσιν έν θήρα : «Τά συντέλεια
τοΰ κόσμου καί οί άπαναστασίαις» έπί μεγάλης οχλοβοής καί ταραχής =).

. Έξ δμοίων παραστάσεων διεπλάσθη, ώς τίνες φρονοΰσι, το περί άφανίσεως
τοΰ κόσμου (Weltuntergang) μυθολογικδν σύστημα τών άρχαίων Γερμανών 3).
ΙΙαρατολμοτέρα δέ φαίνεται ήμΐν τουλάχιστον ή συνταύτισις τοις μύθοις περί
τοΰ Διός, καταπιδντος τήν Μήτιν, περί τής έπικειμένης έκθρονίσεως τοΰ Διδς
υπό υίοΰ αύτοΰ έκ τής Θέτιδος, καί έν γένει περί κινδύνου τών ουρανίων
θεών, κινδύνου όμως, ού άπηλλάγησαν, διότι άπό τών δμηρικών ήδη χρόνων
οί'τε θεοί έθεωροΰντο άθάνατοι καί αιώνιοι κ*ί ή τοΰ παντός διάταξις άΐδιος.

Συνήθης έστίν ή παράστασις τής καταιγίδος ώς έριδος ή πάλης τών
νεφών ή άνεμων πρός τήν θάλασσαν ή τά δρη. Έν τινι δημοτικω άσματι, έπι-
τιμώσι νέφη τήν θάλασσαν καί κελεύουσιν αυτήν νά παύσηται χειμαζομένη-

Τρία κομμάτια σύγνοφα ς τόν ουρανό σουρμένα,
τό 'να βαστάει ψιλή βροχή, ταλλο στρωτό χαλάζι,
τό τρίτο τό καλύτερο τή ϋάλασσα μαλλώνει κλπ. 4).

Ό άνεμος πολεμά ή δέρνει τά βουνά- «Μην άνεμος τά πολεμά (τά βουνά), μηνά
βροχή τά δέρνει ;» 5) καί έν έτέροις δημοτικοϊς άσμασι-

Και βγήκα νύχτα 'ς τα βουνά, βουνά και κορφοβούνια,
μ' άκού' τόν άνεμο καιρό με τά βουνά μαλλώνει ").

—Σηκώνομαι πολύ ταχύ, δυ' ώραις δσο νά φέξΐ],
'κούγω τον άνεμο και αγά, τά έλατα και τρίζουν,
με τά βουνά εμάλλωνε, με τά βουνά μαλλώνει 7).

Κοινότατοι δέ πάντων οί μϋθοι περί πάλης τών 'Ανέμων πρός αλλήλους R).

1) Νεοελλ. άνάλ. Α' α. 146, άρ. 133. ([ΙΙΙΙ. λ. κόσμος 67. ΙΙρ6λ. καί τ. Ι" σ. 243 κέ.
βρέχω 3]].

2) [[«Συντέλεια κοσμική» έπί καταγίδος : Λέων γραμματ. σ. 280 Bonn]).

3) Schwartz Naturansch. II σ. 169—171 (Gewitter—Weltuntergang).

4) Λελέκου Δημ. 'Ανθολογία σ. 41.

5) Passow άρ. 409 σ. 291. ΙΙρ6λ. Λελέκ. σ. 27. ΙΙολλάκις παρίσταται ή άστραπή ώς
μάστιξ" «χειμερίη μάστιξ» (Νόνν. Διονυσ. ΛΖ', 397 κέ.) «μάστις κακή» μεταφορικώς παρ' Ό-
μήρψ. Ό Ζευς μαστίζει τόν Τυφωέα (Ίλιάδ. Β, 781 κέ., Ήοιόδ. θεογον. 857 «πληγήσιν
Ιμάσσας»). Βλ. καί άνωτέρω σ. 14 κέ. 'Εν έκτάσει δέ Sc/nvartz Naturanscll, II σ. 110.
Ursprung der Mythol. α. 12. 33. 62. 97. 119 κέ. 161. 225. 260. 261.

6) ΛεΧέκ. σ. 49.

7) Αΰτ. σ. 58.

8) [['Εν καρπαθιακή παραλλαγή του άσματος του Κυρ Βοριά: «'Εννι' άνεμοι μαλλώ-
νασι ποιός νά πρωτοφυσήξη». (Ζ. 'Αγ. Α', 339,3)]].
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Έν Ίωαννίνοις νομίζουσιν ότι κατά τήν παραμονήν τών Θεοφανίων παλαίου-
σιν οί "Ανεμοι, ό δε κατά τήν έορτήν τών Θεοφανίων πνέων θεωρείται νικη-
τής καί κύριος τοΰ πεδίου τής μάχης '). Οί άνεμοι, κοινώς προσέτι καιροί
καλούμενοι, παλαίουσι μάλιστα έν ώρα χειμώνος, δ δέ κατισχύσας θα πνέη
διαρκώς καί λάβρος καθ1 άπαν το έτος" λέγουσι δ' έπί τοιαύτης περιστάσεως,
το πήρε, ή ενίκησεν υ Βοριάς, υ Νότος κλπ., άκριτων δέ δντων τών άνέμων,
ή πάλη θεωρείται άμφίρροπος καί λέγουσιν οι Καιροί, ή δ Καιρός δέρνεται.
Έν Άραχόβη (έν τή νΰν έπαρχία Λεβαδείας), διηγοΰνται μΰθον περίεργον περί
τής άντιζηλίας τών 'Ανέμων δ Κατεβατός, δ χαλεπώτατος πάντων έν Άρα-
χόβη, ήλαζονεύσατό ποτε πρό τών άλλων άνέμων, τοΰ Σορόκου, τοΰ Λίβα,
τοΰ Νότου καί τοΰ Μέγα, περί τών άνακτόρων αυτοΰ, ισχυριζόμενος ότι ταΰτα
ήσαν τά κάλλιστα έν τω κόσμω, λαμπρότερα καί τών τοΰ Ήλιου αυτοΰ, καί
ότι έν αύτοΐς ώχυρωμένος ουδένα τών 'Ανέμων φοβείται, διότι καί ή θέσις
έφ' ης έκτισεν αυτά είναι άπόρθητος. Τοιούτο άνάκτορον ήγειρε ποτε δ Κατε-
βατδς έν ώρα χειμώνος έπί κορυφής τοΰ ΙΙαρνασοΰ έκ κρυστάλλων παμμε-
γίστων καί χαλάζης καί χιόνος- είτα δέ «έβγήκε καί το διαλάλησε», πνέων
πανταχού γής' άλλ' ό Νότος λείος καί κατά σμικρόν πνευσας κατέτηξε το
λαμπρόν 'άνάκτορον καί ουδέ ίχνος άπέμεινεν αυτοΰ, ειμή τά δάκρυα τοΰ
Κατεβατοΰ ρέοντα ποταμηδόν ").

ΙΙαρά τοις άρχαίοις Λατίνοις ποιηταίς καί ιδίως παρ' Όρατίω άπαντώσιν
εκφράσεις, έξ άναλόγων ιδεών άπορρέουσαι3). Έν Mosel πιστεύουσιν ότι κατά
τήν έορτήν τοΰ άγιου Ματθία παλαίουσιν οί άνεμοι, δ δέ νικητής θα πνέη
καθ' άπαν το έτος 4). Πόσον δέ φυσική έστιν ή τοιαύτη παράστασις δείκνυσιν
ή δμοιοτάτη τών Νεοσηλανδών παράδοσις περί πάλης τών Άνέμων, ιδίως δέ
περί καταδιώξεως τοΰ Δυτικοΰ άνέμου δπό τοΰ Άνατολικοΰ 5).

Οί "Ανεμοι.καλοΰνται καί Στοιχειά, ή δ'έρις αυτών προς άλλήλους πάλεμα
στοιχειών ουτω δέ καλοΰσιν οί περί τόν ΓΙαρνασόν οίκοΰντες τούς έπί τοΰ
δρους τούτου έν ώρα χειμώνος συναπτομένους φοβερούς άγώνας τών Άνέμων.
Κατά τάς παραδόσεις τών Άραχοβιτών, δ Κατεβατός, δ δεινώς έπαγίζων
άπό τών κορυφών τών υψουμένων υπέρ τάς πηγάς τοΰ ποταμοΰ Πλειστοΰ

1) Α. Mommsen Griech. Jahreszeiten I 3. 9.

2) Βλ.'Νέαν^'Ελλάδα άρ. 35. [[Πολίτου Παραδ. άρ. 265]].

3) Schwartz Nat.îII σ. 62—63. Horat. Od. I, 9, 9 κέ. (ventos deproeliantes). I,

з,12 κέ. (Africum decertantem Aquilonibus). I, 1, 15 (IYuctantem Icariis flucti-
bus Africurn). Lucret. VI, 96 κέ. (Aetheriae nubes contra puguatibu' ventis).
Ovid. Met. V, 285 (victoque Aquilonibus Austro etc.).

4) N. Hocker Aberglauben von der Mosel έν Zeitschr. f. deutsche Mythol. u.
Sittenk. I σελ. 240.

5) Schirren Die Wanderruythen der Neuseeländer. Riga 1856 o. 85. [[Δοξασίας
περί πάλης άνέμων έν Γαλλία Ρλ· έν Rev. d. trad, popul. 1903 a. 375. 430. ΙΙερί δέ
τής λ. άνεμομαχίας, ής μνεία γίνεται έν Παραδ. σ. 852 κέ., βλ. καί Kalitsunakis Mittel·

и. neugr. Erklärungen bei Eustathius σ. 8 § 20]).
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(τανΰν Μάννα), δ άπελαύνων τά νέφη τών έναντίων ανέμων πέραν τής Κίρ-
φιδος προς τόν Κορινθιακόν κόλπον, είναι δ κράτιστος τών Καιρών, καθ' ού
ουδείς τών άλλων δύναται έπ' έλπίδι έπιτυχίας ν' άντιπαλαίση. Ούτος έν ώρα
χειμώνος παλεύει μέ τά άλλα Στοιχειά έπί τών κορυφών τοΰ ΙΙαρνασοϋ' όταν
δέ μάχωνται οί Καιροί αύτοΰ, δ ΙΙαρνασός σειέται, μουγκρίζει, στένει υπό
τούς στιβαρούς τών παλαιστών πόδας, σκεπάζεται μέ χιόνια, άδυνατών νά 6πο-
μείνη τήν λυσσώδη τών άντιμαχομένων μανίαν. 'Αλλά τέλος νικητής άναδεί-
κνυται πάντοτε δ Κατεβατός, όστις κάθηται πλέον είς τό κρουσταλλένιο παλάτι
αύτοΰ καί άναπαύεται1 ή παγερά αύτοΰ άναπνοή καλείται 'Απόγειο, δλέθριον
προ πάντων κατά τόν Μάρτιον. Αί παραδόσεις αύται διατηροΰνται ζωηρόταται
καί γενικώς πιστεύονται παρ' άπάντων τών περιοίκων τοΰ ΙΙαρνασοϋ. Διη-
γούνται δέ, ότι περί τά τέλη τής [[προ]]παρελθούσης έκατονταετηρίδος μοναχός
τις έκ τής μονής τοΰ όσιου Λουκά, Γερόθεος καλούμενος, έπεθύμησε νά ίδη
τό παλάτιον τοΰ Κατεβατοΰ καί τών Στοιχειών τό πάλεμα καί τό φοβερδν
'Απόγειο- παραλαβών δέ τροφάς καί ξύλα καί εΐ τι άλλο αύτω άναγκαίον,
άνήλθεν είς τόν ΙΙαρνασόν μηνί Νοεμβρίω καί έκλείσθη έν τινι σπηλαίφ, κει-
μένω πρός τό βορειοδυτικόν τής άκροτάτης τοΰ δρους κορυφής, ήτις Λυκέρι
καλείται. Έκεί έζησε μέχρι τών μέσων Μαρτίου καί είδεν δσα νά ΐδη έπόθει1
καίτοι όμως καί αιτία είχεν ίκανά καί καύσιμα ξύλα, άλλ' ή βοή τών παλαι-
όντων Καιρών, δ κτύπος καί δ ποδοβολητός αύτών, αί βρονταί, αί άστραπαί
τοΰ ούρανοΰ, τό μούγκρισμα τοΰ ΙΙαρνασοϋ τόν έφόβησαν ούτως, ώστε άφείλον
αύτδν πάσαν ρώμην, τό δέ 'Απόγειο τοΰ Μαρτιοΰ κατεμάρανεν αυτόν καί
έρρούψηξε τό αίμά του, ώστε είδε φανερά τόν Χάρον προσερχόμενον καί ίστά-
μενον πρό τής εισόδου τοΰ σπηλαίου' τότε δέ έγραψεν έπί μιας τών πλευρών
τοΰ σπηλαίου ταΰτα'

Εϊι5α τό πάλεμα στοιχειών, εΐόα και τό παλάτι
κι αλλο δεν εφοβήϋηκα σάν τοΰ Μαρτιοΰ τ' απόγειο.

Τό σπήλαιον τοΰ μοναχοΰ δείκνυται έτι, ή δέ τών πλευρών αύτοΰ μελανία
λέγουσιν ότι προήλθεν «άπό τή φωτιά τοΰ κακομοίρη τοΰ Γερόθεου» ').

Έντεΰθεν έν δημοτικοϊς άσμασι ποιητικαί παρομοιώσεις τοΰ έν μάχΐ]
ταράχου πρός πάλην στοιχειών

Κάνε βουβάλια σφάζονται, κάνε στοιχειά παλεύουν.
Μηδε βουβάλια σφάζονται, μηδε στοιχειά παλεύουν 2).

1) Νέα'Ελλάς άρ. 35. Βλ. καί Β. Schmidt Griech. Maerchen, Sagen usw. Lpz.
1877 o. 144—145. ([77ο/.ίτου Παραδ. αρ. 264. Βλ. καί τήν σημείωσιν αΰτ. σ. 852—3. 'Α-
νάλογος προς τήν παράδοσιν ταύτην είναι καί έτέρα έπιχωριάζουσα έν "Ανω ΚαρυαΓς Με-
γαλοπόλεως' «Στά ΙΙύργο παλαιά έκάθησε το χειμώνα Ινας καλόγερος. Toù έδωκαν ψωμί,
κραοί, άπ' ουλα, γιά νά περάαη τό χειμώνα. Τήν άνοιξη πόλειώσαν τα χιόνια, έπήγαν
καί τάν ηύραν πεθαμένον καί ηύραν καί μιά σημείωση πδλεγε" Δέν πέθανα ούτε άπά πείνα,
ούτε άπό κρύο, άλλά άπο τή βουή τών ανέμων. Ποιάς ξέρει τί βουή γίνεται έκεί τό χει-
μδνα άπά τούς άνέμους !> Κατ' άνακοίνωσιν Π. Κωναταντινοπούλου)).

2) Paiiow άρ. 257 σ. 191. 'Εν άλλοις $σμασι άντί στοιχείων, άναφέρονται θεριά
(αύτ. άρ. 3 σ. 6. Άραβαντινον, Συλλ. δημ. άσμ. Άθ. 1880 άρ. 32 σ. 28).
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'Αλλά βαθμηδόν ή συνταύτισις τών Άνέμων μέ τά Στοιχειά έλησμονήθη
καί δ λαός διηγείται μύθους περί παλέματος Στοιχειών, άτινα φαντάζεται δντα
δαιμονικά ιδίας δλως φύσεως, ουδέν κοινόν έχοντα πρός τούς άνέμους, κατα-
ταλαβόντα δέ τήν θέσιν τών άρχαίων δαιμόνων (genii loci) '). Άναμφιλέκτως
8μως καί οί ουσιωδώς άλλοιωθέντες μΰθοι ούτοι έκ μετεωρολογικών απέρρευσαν,
ουχί σπανίως δ' εν τισι τούτων άναγνωρίζομεν ευχερώς ίχνη τών άρχικών
παραστάσεων. Ώς έπί τό πολύ μυθολογοΰνται παλαίοντα τά Στοιχειά δύο
τόπων πρός άλληλα καί τό κατισχΰσαν ευεργετεί τούς δπό τήν δικαιοδοσίαν
αυτοΰ δπαγομένους ανθρώπους, ους προστατεύει, καί κακοποιεί τούς προστα-
τευομένους τοΰ αντιπάλου. Κατά τινα παράδοσιν τών κατοίκων της ΙΙαρνασίδος,
τό Στοιχειό τοΰ Καστριοΰ (Δελφών) καί τό της Αραχόβης διαπαλαίουσιν
άλλήλοις παρά τήν πηγήν Χτουργιαρού, ού μακράν τής πολίχνης ταύτης,
καί άν νικήση τό Άραχοβίτικο, θνήσκουσι Καστριώται, άν δ' ήττηθή, Άρα.
χοβϊται ■). Άλλαχοΰ τής Στερεάς μυθολογείται ότι iv Στοιχειό τής θαλάσσης
παλαίει πρός Στοιχειό χιλιετοΰς πλατάνου, καί ότι άποθνήσκουσι πολλοί κάτοι-
κοι έκ τοΰ πλησίον τής φωλεάς τοΰ ήττηθέντος χωρίου 8). Όμοία παράδοσις
δπάρχει καί έν Μάνη (έν δήμφ Καρδαμύλης), διάφορος κατά τοΰτο μόνον, ότι
άντί Στοιχειών άναφέρονται Νεράιδες. Κατά τήν παράδοσιν ταύτην αί Νεράι-
δες διαιρούνται είς Βουνήσιαις (πρβλ. τάς όρεάδας Νυμφας τών άρχαίων) καί
είς Θαλασσιναις (πρβλ. τάς Νηρηίδας). Αί Βουνήσιαις τρέφουσιν άδιάλλακτον
πρός τάς θαλασσινάς μίσος, έκάστην δ' έσπέραν Σαββάτου (Σαββατόβραδο)
κατέρχονται τών δρέων, αί δέ θαλασσιναί άναδύουσι τής θαλάσσης, καί συγ-
κροτοΰσι μάχην κατ' άλλήλων άν ή έκβασις τής μάχης άποβή δπέρ τών Βου-
νήσιων, εύεργετοΰσιν αύται παντοιοτρόπως δντινα δρεινόν άπαντήσωσι καθ' όδόν
έπιστρέφουσαΐ' τουναντίον δέ κακοποιοΰσι τά μέγιστα τούς νησιώτας καί τούς
παρά τήν θάλασσαν οίκοΰντας, ους κακή μοίρα ήθελε ρίψει εις τόν δρόμον
των τά αυτά πράττουσι νικώσαι καί αί θαλασσιναί, εύεργετοΰσαι μέν τούς
νησιώτας καί τούς έπιθαλαττίους, κακοποιοΰσαι δέ τούς όρεινούς ι).

Ώς έν τή παραδόσει ταύτ^ Νεράιδες καταλαμβάνουσι τήν θέσιν τών Στοι-
χειών, έν έτέραις ταΰτα άντικαθιστώσι Δράκοντες, οϊτινες έν τοις δημώδεσι
μύθοις ουχί σπανίως συγχέονται πρός τά Στοιχειά. Έπί τοΰ Ζαγοριακοΰ δρους
δπάρχουσι πολλαί λίμναι, ων ή μεγίστη καλείται Αρακολίμνη. Ό Δράκος ταύ-
της πολεμεί καθ' έτερου τής κάτω λίμνης 5), έκσφενδονίζουσι δέ κατ' άλλήλων

1) Περί τών Στοιχειών έν γένει διαλαμβάνομεν έκτενώς έν ίδίφ κεφαλαίφ τής ήμετέρας
Νεοελληνικής μυθολογίας [[σ. 126—151. Βλ. καί Παραδόσεις σ. 1051—1164. Ειδικώς δέ
περί τής συνταυτίσεως τών άνέμων μέ τά στοιχειά αύτ. σ. 1115 κέ. Καί έν τή βουλγα-
ρική γλώσστ] στοιχειά καί βήχρα (άνεμοστρόδιλος) είναι συνώνυμα. (Dozon Chants popul·
Bulgares σ. 352) J J.

2) Schmidt Volksl. I σ. 189. [[Πολίτου Παραδ. άρ. 490)].

3) Passow Carm. popul. σ. 634 (Index verb. λ. στοιχεϊον). ([Πολίτου ένθ. άν.
άρ. 491]].

4) [{Πολίτου ενθ. άν. άρ. 659]].

5) Λαμ,-ιρίδου Ζαγοριακά σ. 13—14. [[Πολίτου ενθ. άν. άρ. 492]].
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βράχους υπερμεγέθεις και σύμπασα ή πέριξ χώρα σείεται έκ τής τρομεράς
πάλης ').

Ό άρχικός πυρήν εϋρηται καί έν άλλοις μύθοις περί αγώνων φανταστικών
δντων, περί συγκρούσεων ψυχών τεθνεώτων έν τω αέρι ή πλησίον τών τάφων
των, άλλ' ούτωσί ήλλοιωμένος καί συγκεκερασμένος, ώστε άκαιρον θά ήτο νά
διαλάβωμεν περί τούτων ένταΰθα. Άρκούμεθα δέ ν' άναφέρωμεν μόνον ότι ί
περί πάλης Στοιχειών μύθος, βαθμηδόν τροποποιούμενος, κατήντησε νά μετά-
πέση έπί τέλους είς δεισιδαιμονίαν, καθ' ήν ή έρις δνων προμηνύει βροχήν
«"Οταν δυό γαϊδάρ' μαλλώνουν, θά βρέξη» '). Ένεκα τούτου πολλάκις, βλέ-
ποντες έρίζοντας έπί γελοίαις άφορμαΐς δύο άνδρας, άναφωνοϋσι «θά βρέξη !»
υβρίζοντες πλαγίως αυτούς καί χλευαστικώς υπονοοΰντες ότι ή έρις αυτών, ώς
ή τών δνων, είναι προάγγελμα βροχής.

Ή περί πάλης μυθολογική παράστασις άπαντα έν τοις μετεωρολογικούς
μύθοις πολλών λαών. Τοιαύτη ή έννοια τών άρχαίων έλληνικών μύθων περί
τής έριδος τών Λαπιθών πρός τούς Κενταύρους, οΐτινες κατά τάς πειστικω-
τάτας τών νεωτέρων έρμηνειών είσί προσωποποιήσεις τών άνέμων καί τών
καταιγίδων '). Κατά τάς δοξασίας τών 'Ρώσων χωρικών τάς άπδ τών θυελλών
καταστροφάς προξενοΰσιν οί Ljeschi (Στοιχειά τών δασών), οΐτινες παλαίον·
τες έκσφενδονίζουσι κατ' άλλήλων βράχους καί κορμούς δένδρων4). Έν
Βεστφαλία οί χωρικοί λέγουσιν επί καταιγίδων, «use Herrgott Kift»s).
ΙΙαρά τό Altbunglau τής Βοημίας, έπί σφοδράς καταιγίδος καί άντιπνοής
άνέμων λέγουσιν ότι οί πονηροί άγγελοι παλαίουσι πρός άλλήλους1 παρά δέ
τό Aussig πιστεύουσιν έπίσης ότι ή χάλαζα προέρχεται έκ τών θρυμμάτων
μυλιών λίθων, οίτινες σφενδονιζόμενοι 6πό πονηρών πνευμάτων έριζόντων έν
τω άέρι, καί συγκρουόμενοι άλλήλοις κατασυντρίβονται είς μύρια θρύμματα °).
Τέλος ήμιάγριοί τίνες λαοί δοξάζουσιν ότι αί άστραπαί καί αί βρονταί προέρ-
χονται έκ τής συμπλοκής πτηνών έν τω άέρι').

"Εν τινι παρίω παραμυθία) τής άνεκδότου συλλογής μου (γραφέντι παρά
τοΰ κ. Ζαννή Κρίσπη) a), ό ήρως Κοντογιαννάκης ό Σπιθολιόντας πορευομε-

1) Χαπιώτης έν Χρυσαλλίδι τ. Δ' σ. 19. Ούχί άσχετον τοίς τοιούτοις μύθοις είκάζομεν
ότι εΖ/αι καί τό έπόμενον χωρίον τής 'Εαθήρ, άποκρύφου βιβλίου τής Παλαιάς Διαθήκης'
«καί τούτο ήν αυτού τό ένύπνιον καί Ιδού φωνή καί κραυγή θορύβου, βρονταί καί σεισμός,
τάραχος έπί τής γής. Καί ιδού δύο δράκοντες, καί προσήλθον αμφότεροι παλαίειν. Καί εγέ-
νετο αυτών φωνή καί έταράσσετο πάντα άπό τής κραυγής τής φωνής ταύτης». (Έσθήρ Α',
5—7. Dibri apocryphi V. Τ. ed. Fritzsche σ. 31).

2) [[ Πολίτου Παροιμ. λ. μαλλώνω 19. Πρβλ. καί λ. γουρούνι 6 (τ. Δ' σ. 105)]).

3) Βλ. έν έκτάσει Mannhartd Wald- il. Feldkulte τ. II σ. 96 κέ.

4) Αύτ. I σ. 139.

5) Wolf Beiträge z. deutsch. Mythol. I, 63.

6) Grohmann Aberglauben aus. Böhmen σ. 93 άρ. 183. 184.

7) Bastian Die Rechtsverhältnisse σ. 260 σημ.

8) ([Τό παραμύθι τούτο ευρίσκεται vùv έν τψ Λαογραφικώ "Αρχείω κατακεχωρημενον
δπ'αδξ. άρ. 584—ΣΠ. 57, 2)].
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νος πρός άναζήτησιν τοΰ ροπάλου του, βλέπει είς έν μέρος «Ινα δράκο πελώ-
ριο, καί ήτανε 'ς τήν άκρογιαλιά, είχε τά χέρια του μέσ' "ς τό γιαλό, έτάραζε
τή θάλασσα καί έκανε τρικυμίαις 'ς τόν κόσμο». Ό άδελφός τούτου, δράκος
φοβερώτερος, διαμένων εις μέρος άπέχον δρόμον ένός έτους, «έξερρίζωνε τσοί
ποταμοί καί τσοί λίμναις»- έτερος δέ αδελφός, έξ ίσου μακράν οίκων «έπιανε
τά βουνά, τά έβαζε άπάνω 'ς τό ένα τό άλλο, τά σκοντροϋσε καί άλλα τέτοια
πράγματα», ώς ό Ώτος καί ό Εφιάλτης παρ' Όμήρω, οί τήν "Οσσαν έπί τοΰ
ΙΙηλίου έπισωρεύοντες. "Αν ταΰτα ώσιν δλως μονήρη ή τουναντίον σχετίζονται
άλλοις, άγνώστοις ήμίν μύθοις τοΰ λαοΰ, δέν ήδυνήθημεν να έξιχνιάσωμεν.

* S". ΑΝΕΜΟΙ

Όνομααίαι άνέμων. — Προσωποποίησις άνέμων.— Έπιτίμηοις αϋτων.— 'Αν-
θρωποφάγοι.—Μάννα άνέμων.— "Αρρενες και 19-ήλεις άνεμοι.— 'Ερωτήσεις. — "Ανε-
μοι προξενοϋντες βροχην και χάίαξαν. — Ό κυρ Βοριάς. — Νότος.—Κατεβατός.—
Πτέρυγες άνέμων.

Οί άνεμοι καλούνται νΰν ύπό τοΰ λαοΰ άδιαφόρως "Ανεμοι, Καιροί, 'Αέρη-
δες ')' οί οκτώ δέ κυριώτεροι ") καλοΰνται ύπό τών ναυτικών ιδία διά τών
ιταλικών αυτών ονομάτων, άπό τών χρόνων ίσως, καθ' ους ήρξαντο έπικρα-
τοΰντες τοΰ Αιγαίου οί Ενετοί3). Τό παλαίτατον παράδειγμα τής άντικαταστά-
σεως των ελληνικών δι' ιταλικών λέξεων είναι πιθανώς επιγραφή τις έπί εικόνος
τών τεσσάρων κυρίων άνέμων έν πύλη της έν 'Άθωνι μονής τοΰ Βατοπεδίου,
ήτις άναγράφει ώς εξής τά ονόματα τούτων «Ζέφυρος, Βορέας, ΙΙουνέντις,
Νότος» 4). Έν τινι έλληνικω χειρογράφω άστρολογικής υλης, γραφέντι κατά

1) 'Αέρηδες καλείται έν 'Αθήναις τό ώρολόγιον τοδ Κυρρήστου, έν φ τάνάγλυφα των
άνέμων. Ή λέξις αέρας είναι μάλλον εύχρηστος τής λέξεως ανέμου έπί τής σημασίας
ταύτης.

2) «Οί γιόχτώ άνέμοι» έν κρητικφ δημοτικφ ^.σμιοοχι (Jeannaraki Άσμ. Κρητ. άρ.
60, σ. 84).

3) Ουχί έκτός τοδ προκειμένου θεωροδμεν τήν καταγραφήν ένταδθα τών παρά τοις ήμε-
τέροις έν χρήσει ξενικών ονομάτων τών άνέμων. α') Κύριοι άνεμοι : 1) Τραμοντάνα, τρα-
μουντάνα, τρεμουντάνα (Εταλ. tramontana, βορράς). 2) λεβάντες, λεβάντης, λεβαντίνι (le
vante, άπηλιώτης, άνατολικός). 3) νότος, ώστρια (noto, anstro). 4) πονέντες, πονέντης,
πουνέντης (ponente, ζέφυρος, δυτικός), β') Υποδιαιρέσεις : 1) Γραικός, γραίγος, γραΐος
(greco, καικίας, βορειοανατολικός). 2) σιρόκος, σορόκος (sirocco, εύρος, νοτιοανατολικός).
3) γαρμπΐνος, γαρμπής (garbiuo, λίψ, νοτιοδυτικός). 4) μαΐστρος, μαέστρος, μαϊστραλάκι
(maestrale, Σκίρων, βορειοδυτικός).—γ') Είδικώτεραι υποδιαιρέσεις: 1) Γραιγοτρεμουν-
τάνα (ΒΒΑ). 2) γραικολεβάντε (ΑΒΑ). 3) σιρόκο λεβάντε (ΑΝΑ). 4) ώστρια σιρόκο
(ΝΝΑ).5) ώστρια γαρμπή (ΝΝΔ). 6) πονέντε γαρμπή (ΔΝΔ). 7) πονέντε μαΐστρο (ΔΒΔ). 8)
μαΐστρο τραμοντάνα (ΒΒΔ).

4) Diilron Manuel d'iconographie chrétienne grecque et latine 1845 a. 170.
Ό Didron παραλείπει νά σημειώσω τι περί του χρόνου, καθ' δν έγράφη ή είκών αύτη,
Ισως όμως δέν είναι μεταγενεστέρα τής ΙΕ' έκατονταετηρίδος. Σημειωτέα καί ή παρα-
νόησις τής λέξεως Πουνέντης (άνατολικός άνεμος άντί δυτικοδ), ύπεμφαίνουσα ότι οί έν
"^θωνι δέν είχον ετι προσοικειωθή πρός τά ξενικά ονόματα τών άνέμων,
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τήν ΙΕ' ή Ι"' έκατονταετηρίδα, έκτός τοΰ Νότου, οί λοιποί άνεμοι αναφέρον-
ται ίταλιστί- «Λεβάντες, σωρόκος, νοτία, γαρμπής, πουνέντες, μαΐστρος, τρα-
μουντάνα, γρέος» »)' ένθα ή δνομασία τοΰ νότου ελήφθη έπίσης έκ τοΰ ιταλικού,
διότι καί ίταλιστί ό άνεμος ούτος καλείται ένίοτε noto.

ΙΙαρά δέ τοΤς μή ναυτικοίς είσίν έτι εύχρηστα έλληνικά τών άνέμων δνό-
ματα, ιδίως δέ τά τοΰ Βοριά καί τοΰ Νότου (λ:ότος, Νοτιάς άρσ., Νοτιά,
Νο&ιά θηλ.), άτινα υπερισχύσαντα άκούονται συχνότερον τών ιταλικών τρα-
μουντάνας καί ώστριας· σπανιώτερον δέ λέγεται καί δ Λεβάντες 'Ανατολικός,
ώς έν τω δημοτικω άσματι,

"Αρχετ' δ Νότος τό νερό, κι' δ κυρ Βοριάς τό χιόνι,
κι'ό σκύλος 'Ανατολικός ρήχνει τό κουκοαάλι ").

Έπίσης καλοΰσι Αίβαν (λίβας, έκ τοΰ λίψ, λιβός) κυρίως τόν έκ Λιβύης
πνέοντα καυστικώτατον έκεΐνον άνεμον, όστις έν 'Αφρική καλείται Σιμούν,
υπό δέ τών 'Ιταλών sirocco. Έτερα έλληνικά ονόματα άνέμων είναι δ Μπά-
της '), ή μετά μεσημβρίαν έκ τής θαλάσσης είς τήν ξηράν πνέουσα αύρα. Λα-
τεβατός (πρβλ. καταιβάτης), ό έκ τοΰ ΙΙαρνασοϋ πνέων άνεμος, έν Άραχόβη καί
τοις πέριξ4), Θρακιάς'-), βορειοβορειοανατολικός, δ έκ τής Θράκης πνέων,
Οπό τών άρχαίων θρασκίας, δ ΜέγαςG) (έν έπαρχία Λεβαδείας) κλπ.7). Έν γένει
δέ συχνότατα δ άνεμος δνομάζεται άπό τοΰ τόπου δπόθεν πνέει, καί τά τοιαΰτα
δνόματά είσι πολυάριθμα, ποικίλλοντα κατά τά διάφορα χωρία- όμοίως καί οί
άρχαΐοι έλεγον Φοινικιάς, Σκίρων κλπ.

ΙΙερί τοΰ άνέμου λέγουσι συνήθως ότι φυσά (πνέει, έπιπνεί), είσίν όμως έν
χρήσει καί φράσεις ένέχουσαι άρχικώς μυθολογικήν τινα έννοιαν- ώς μουγκρί-
ζει ό άνεμος ")■ βογκάει (στενάζει) 8), σηκώύη 10), έ'πεσεν δ αέρας, [[ ή δ ι'ίνε-

1) Κώϊιξ 93 τής βιβλιοθήκης τοΰ έν 'Ερλάγγη Πανεπιστημίου (φ. 13α).

2) Jeannaraki άρ. 279 σ. 216.

3) 'Εκ τοΰ έμβαίνω, έμβάτης, όθεν έμβατεύω" ή λέξις οΟχ εδρηται έπί τής σημασίας
ταύτης παρά τοίς άρχαίοις. [[Βλ. έτυμολογίαν τής λ. καί έν Ulrichs Reisen u. For-
schungen in G riech. I, 12]].

1) Ό λαός λέγει «τα βουνά κατεβάζουν (ή χύνουν) τόν άέρα» έπί σφοδρού άνέμου.

5) [[(9ρασχί«ι: έν Σέρραις (Φιλίστωρ Γ' σ. 131)' χεψαοτής δέ έν Μακεδονία (αΰτ. σ.
227). Δριμόχολο, κατά τόν Βαλαωρΐτψ (Ποίημ. 1891 Β', 339. 1907 Γ", 256) «αιφνίδιος,
δρμητικώτατος βορειοανατολικός άνεμος, έπικίνδυνος έν θαλάσση καί καταστρέφων τούς
καρπούς τής γης». Λιοβόρι, βορειοανατολικός «πνιγηρός καί καυστικός» (αύτ. 412(313))]].

6) Μέγας άνεμος έλέγετο ύπό τών άρχαίων δ χαλεπός. «Ζέφυρος μέγας» (Όδυσσ. ξ, 458).

7) [[AVioàyio/.ijs, δ άρκτικοδυτικός ζέφυρος έν Λιβαρτζίο). ('Εφημερίς Φιλομαθών 1858
σ. 440)1).

8) Βλ. καί Passow άρ. 29. Περί όμοιων φράσεων άλλων έθνών, πρός δέ περί τής
μυθολογικής παραστάσεως τοΰ άνέμου ώς θηρίου μυκωμένου βλ. Schwartz Naturan. II
σ. 54. 67 κέ. πρβλ. καί 59 κέ.

9) «Καί δ Βοριάς εψοϋοκωοε, βαριά φυσά, βογκάει». (Ίατρίύ. Συλλογή δημοτ. (χσμ.
σ. 19). Πρβλ. Schwartz Naturan. II σ. 70 (Wind stöhnt).

10) Βλ. '08. γ, 176- «ώρτο ούρος». Ίλ. Φ", 212 «όρέοντο (Βορέας καί Ζέφυρος)»,
«ένόρουσαν άελλαι». (Κόϊντ. Σμνρν. ΙΛ', 251).
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μος ')]], παίρνει ό καιρός τά σύγνεφα ■) κλπ.

Έν τω Εύαγγελίω αναφέρεται ότι, γενομένης ποτέ τρικυμίας, ό Ίησοΰς
«έγερθείς επετίμηαε τοις ανέμοις καί τή θαλάσση, καί έγένετο γαλήνη μεγάλη"
οί δέ άνθρωποι έθαύμασαν, λέγοντες, ποταπός έστιν ούτος, ότι καί οί άνεμοι
καί ή θάλασσα υπακούουσιν αντω ;» ') Τοιαΰται άποστροφαί πρός τούς ανέ-
μους, ύπεμφαίνουσαι προσωποποίησιν τούτων, άπαντώσι συχνότατα έν τη
δημώδει ποιήσει. "Εν τινι βαυκαλήματι ή μήτηρ κελεύει τούς άνέμους νά παύ-
σωνται πνέοντες. «Καί σεις, άνεμοι, σιγάτε» 4). Ή αύτη έπιτίμησις άναφέρεται
έν γαμηλίω τινι άσματι, ψαλλομένω υπ' άμφοτέρων τών χορών, τοϋ περί τήν
νύμφη ν καί τοΰ περί τόν γαμβρόν"

Πάψατε, αέρες, πάψατε, πού φέρνουνε τί] νιόνυφη 5).

Έν έτέρω γαμηλίω θεσσαλικό) άσματι ίέραξ υποτίθεται ό προσκαλών τούς άνέ
μους νά σιγήσωσι χάριν τοΰ γάμου"

Άπό τά τρίκορφα βουνά
γεράκι ε'αυρε λαλιά"
— «Πάψετ, αέρες, πάψετε

απόψε κι ' αλλη μια βραδεία κτλ. » 6).

Όμοιότατον τω τελευταίο) τούτω άσματι είναι καί τι φιννικόν '), ή γνώμη
όμως έπιφανοΰς μυθολόγου, ότι τό ένταΰθα άναφερόμενον γεράκι κέκτηται
σπουδαίαν μυθολογικήν σημασίαν, σχετιζόμενον ταΐς παραστάσεσι τοΰ άνέμου
ώς ίέρακος ή άετοΰ s) ή απλώς ώς πτερωτοΰ, φαίνεται ήμίν ουχί λίαν βάσιμος.
Έκ μόνου τοΰ προκειμένου άσματος τουλάχιστον ουδέν τοιοΰτο δύναται νά
ύπονοηθή, διότι συχνάκις έν τοις ήμετέροις δημοτικοϊς ασμασι υποτίθενται

1) IΙ'Αρχεϊα νεωτ. έλλην. Α', α', 8. Έν 'Ρουμλουκίω εκύπασε" άλλαχοΟ ίέ τής Μα-
κεδονίας ατάϋηχεν ή εαταμάτηαεν δ αέρας (αύτ. 42)]].

2) «Πάρε, καιρέ, τά σύννεφα, καί σύ, Βοριά, τά λόγια, | κι'άμέτε τα τής μάννας μου νά
Xérj μοιρολόγια». (Πανδώρα τ. IB' σ. 522). Πρβλ. Ίλ. Τ, 214 «νέφεα κλονέοντε (Βορέας
καί Ζέφυρος)». «Βορέου νέφεα κλονέοντος». (7Ιαιύί). Έργ. 553). «νέφος... πνοιήσιν έλαυνό-
μενον Βορέαο». (Κόΐντ. Σμυρν. Η', 4G—47). «νέφη... έλαυνόμενα προτέρωσε Ήέ νότοιο βί^,
ήέ θρίϋκός Βορέαο». (Θεοκρίτ. ΚΕ', 89 κέ.). Schwartz Nat. II σ. 56—57.

3) Ματ0. Η', 26. 27.Μάρκ. Δ', 39. 41. Λυνκ. Η', 24. 25.

4) Βύρων τ. Β- σ. 189.

5) Λελέκ. Άν«. σ. 144.

6) Fauriel II σ. 236. Sanders Volksl. Neugr. σ. 104. 105. Μανοναου Τραγούδια
εθνικά Β' σ. 100—101. Passow σ. 457. Wachsmut h das alte Griech. im neuen α. 88.
Tomaseo Canti popol. III σ. 92. [[Έν έτέρφ γαμηλίω ά<Ψατι Καταφυγίου 'Ολύμπου
«ή μάννα του γαμπρού μέ τούς άνέμους μάλλωνε» καί τούς κελεύει νά παύσωσι πνέοντες.
(Εστία 1883 τ. ΙΕ' σ. 359).Περί μαγικών μέσων πρός κατευνασμόν τών άνέμων παρ' άρχαί-
οις βλ. Gruppe Mythol. σ. 835]].

7) Βλ. Grimm D. Myth. σ. 601 (528 δ' έκδ.).

8) Grimm, αύτ. σ. 526-528 (δ' εκδ.).
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πτηνά όμιλοΰντα ή ένεργοΰντα, καί ταΰτα μή προσυπαρχούσης βαθείας τινός
μυθολογικής έννοιας.

'Ανωτέρω ') εϊδομεν ότι οί άνεμοι Βορράς καί Νότος, προσωποιτοιούμενοι,
άπεργάζονται, κατά τάς παραδόσεις τών κατοίκων της ΙΙαρνασίδος, τήν βρο-
χήν καί τήν χάλαζαν. Κατά δέ τό κρητικόν άσμα, ού παρέθεμεν δύο στίχους
(σ. 42), ό Νότος φέρει τήν βροχήν, ό κυρ Βοριάς χιόνα καί ο σκύλος 'Ανα-
τολικός χάλαζαν -). Προσωποποιήσεις πάντων τών άνέμων, ζώντων ώς έν
οίκογενεία, άναφέρονται έν δημώδεσι παραμυθίοις. Έν τη «Ντόνα Κλίνα»,
παραμυθίω θηραϊκώ τής άνεκδότου συλλογής Ν. Πέταλα 3) δ ή'ρως τρέχων
πρός άναζήτησιν τής έξωτικής συζύγου αύτοΰ, άφικνείται έπί τέλους εις τήν
κατοικίαν τών Άνέμων, ένθα ευρών τήν γραίαν μητέρα αυτών έρωτα, άν
είξεύρη ποΰ ευρίσκεται ή σύζυγος του. Ή δέ μήτηρ τών άνέμων τω άποκρί-
νεται «πώς, αυτή τή βασίλισσα μήδ' ό πάππους μου, μηδ* ή λαλά μου δέν
τή ξέρει, δχι έγώ· παρά έχω δώδεκα παιδιά, ϋηλυκά και σερνικά, καί
είναι οί καιροί, καί περιμένω νάρθουνε τώρα νά φάνε καί νά τσ' άρωτήξω,
ίσως αυτοί ποΰ 'ναι κοσμογυρισμένοι καί ξέρουνε. Μονάχα, παιδί μου, ποΰ
θά σέ κρύψω;» Σκεπάζεται μέ τήν καπότα του, (ή'τις καθιστά άοράτους τους
φέροντας)'—«Μέ βλέπεις;» Λέει,—«"Οχι». "Ερχεται ή ϋυγατέρα της ή Νο-
ί)ιά. Τσή 'χε έτοιμο φαεΐ, καθίζει, τρώει, πίνει, ξεκουράζεται· τήν άρωτά,
τίποτε. "Ηρθανε δλαις οί &ηλυκαίς, Τραμουντάνα... καί δέν ήξέρανε πράμα.
"Ηρθανε καί οί αρσενικοί, τίποτε' ήρθε κι' δ Βοριάς, τίποτε" ήρθε κι' δ
Σορόκος ποΰ τσή λείπε τρία χρόνια' λέει, — «"Ιχι, μητέρα, άν&ρωπινό
κρέας ». Λέει,—«Καί δέν ξέρεις παιδί μου, πώς δεν ερχεται κανείς ;» Τρώει,
πίνει, έκεί ποΰ ήξεκουράζουντα, πάει αυτή μέ τά χάδια. — «'Από τή λαλιά
σου, παιδί μου, ήκουσα γιά μιάν βασίλισσα, ποΰ τήνε λένε Ντόνα Κλίνα,
νά μοΰ πής, τήνε ξέρεις σύ;»—«"Ω ! λέει, μητέρα μου, τί θέλεις νά ξέρης;
ποΰ έγώ τήνε μισώ. Άπό 'κει έρχομαι». Μετά πολλάς δέ παρακλήσεις, 6
Σορόκος άναδέχεται νά φέρη έκεί τόν ήρωα τοΰ παραμυθίου, όστις προπο-
ρεύεται τοΰ άνέμου, τή βοήθεια υποδημάτων μαγικών.—Καίτοι άμφίβολον, άν
τά έν τω παραμυθίω τούτω άναφερόμενα περί τών Άνέμων είναι γνήσια έλ-
ληνικά, έπειδή όμοιότατα έπεισόδια άπαντώσι καί έν παραμυθίοις άλλων λαών4),

1) Βλ. άνωτ. α. 28.

2) [[Κατά τι καρπάθιον ^μα' «Χύνει ό Βοριάς μέ τό νερό κι' δ Νότος μέ τό χιόνι, |
χύνει τά γραιολέβαντο τό σταυρωτό χαλάζι». (Ζ. Άγ. Α', 339))].

3) Ή συλλογή αύτη εύρηται παρά τή έπιτροπή των Νεοελληνικών αναλέκτων του φιλο-
λογικού συλλόγου Παρνασσού. [[Άγνωστον τί άπέγινεν έκτοτε]).

4) Κατά τι ρωμουνικάν παραμύθιον τής Τρασσυλβανίας, θέλων να εύρη τις τήν 'Ρουσου-
λίνα, έρωτ^ τήν άγίαν Κυριακήν" αύτη προσκαλεί τάς μέλισσας αυτής (ήμέρας ;)· έκ των
τριάκοντα αί είκοσι καί έννέα ούδέν έγίνωσκον' μετ'ού πολύ όμως φθάνει ή τριακοστή,
έρχομένηέκ τής κατοικίας τής 'Ρουσουλίνας, όπου καί δδηγεϊ τόν ζητουντα. (Ausland 185G
σ. 500).—Έν παραμυθίφ τής Σιλεσίας αναφέρεται, ότι είς ζητών τήν είς περιστεράν μετα·
μορφωθεΐσαν άδελφήν του, δδοιπορεΐ καί φθάνει έπί τέλους είς τινα κατοικίαν, όπου δπο-
δ.έχεται αύτάν ή μψηρ τοΰ 'Ανέμου, έρχεται κατόπιν δ 'Άνεμος, θέλει να φονεύση τόν ξένον,
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ουχ ήττον άξια παρατηρήσεως είσί τά έν αύτφ μυθολογήματα, ίδιαίτατα δέ τά
έν τω έλληνικώ μόνον άναφερόμενα. Κοινόν μεταξύ άλλήλων τά τε ευρω-
παϊκά ταΰτα καί το έλληνικόν έχουσι τό άνθρωποφάγον τών Άνέμων, παρι-
σταμένων άπαραλλάκτως, ώς έν άλλοις παραμυθίοις οΕ Γίγαντες, οΕ Δράκοντες,
δ "Ηλιος, αΕ Λάμιαι κλπ. Ό Σορόκος εισερχόμενος δσφραίνεται δσμήν άν-
θρωπίνου κρέατος, καί μόλις διά τών θωπειών τής μητρός πείθεται νά μή
καταβρόχθιση τόν ύπό ταύτης άποκρυβέντα άνθρωπον, και νά παράσχη αύτφ
τήν συνδρομήν του '). Επίσης έν πάσι τοις παραμυθίοις τούτοις άναφέρεται
μήτηρ άνέμων, έν τώ έλληνικώ μάλιστα καί πάππος καί μάμμη a). Οί παλαιοί
Έλληνες έμυθολόγουν ότι οί τέσσαρες κύριοι άνεμοι μητέρα είχον τήν Ήώ,
γεννήσασαν αυτούς έκ τοΰ Άστραίου3), οΕ δέ σφοδροί καί καταστρεπτικοί,
ους έπροσωποποίουν άποκαλοΰντες "Αρπυιας, τήν Ώκεανίδα Ήλέκτρην καί
πατέρα τόν Θαύμαντα4). Κατά δέ τόν 'Ρίγ Βέδαν μήτηρ τών Άνέμων (Μα-

ή μήτηρ κατευνάζει αύτόν. Άλλ' ουδέν δύναται δ "Ανεμος, δ δ' άδελφός μόνον έν τή ύπό
τούτου υποδειχθείσα κατοικία του 'Ηλίου δδηγεϊται δεόντως περί ανευρέσεως τής άδελφής.
(Zeitschrift f. deutsche myth. u. sittenk. I σ. 311 κέ). —Έν éxépqi ένετικφ, γυνή
αναζητούσα τόν σύζυγόν της μεταβαίνει είς τήν κατοικίαν του 'Εσπέρου, ύπό τούτου δέ πα-
ραπέμπεται είς τόν "Ηλιον καί υπό τούτου είς τόν τά πάντα είδότα "Ανεμον. Έν τή κατοι-
κία του 'Ανέμου κρύπτεται και'άρχάς ύπό τής μητρός αυτού, όπως μή ούτος τήν φάγΐ[|
καί είτα πληροφορείται έπακριβώς περί τού μέρους, έν φ ευρίσκετο δ σύζυγος. (Jahrbuch
f. roman, u. engl. Liter, τ. VII σ. 251—252). "Ομοια είναι καί γερμανικά παραμύθια
(Kuhn u. Schwartz Maerk. Sagen σ. 282 κέ. "Ανεμος, "Ηλιος καί Σελήνη. Πρβλ.
Grimm Kindermaerclien είς άρ. 88 καί 127). Πάντα δέ τά τοιαύτα παραμύθια δύνανται
νά ύπαχθώσιν είς κύκλον εύρύτερον, έν φ έρωτήσεις πρός τόν "Ηλιον, τήν Σελήνην, τά
Άστρα, τούς Άνέμους κλπ. [['Ανάλογα καί παραμύθια τής Άνω Βρετάνης. Είς εν άνα-
φέρεται κατοικία τών Άνέμων είς κορυφήν όρους (όπου έπτά καλύβαι καί είς πύργος), επίσης
5έ καί πάλη πρός τόν βορειοανατολικόν άνεμον. (Rev. d. trad. pop. 1894 σ. 182—3).
Έν έτέρψ άνεμος δδηγεΐ πρός άνεύρεσιν ζητουμένης γυναικός (αύτ. 1901 σ. 122), έν τρίτιρ
δέ τόν έρωτώντα νά ευρα τήν σύζυγόν του οί κόρακες παραπέμπουσιν είς τό παλάτιον τών
Άνεμων, δ δέ άρχηγός τούτων τόν μεταφέρει έπί τών νώτων του είς τό παλάτιον τών 'Ωρών
(αύτ. 1894 σ. 271). Ό μέγας Άνεμος δωρεϊ θαυμάσια πράγματα είς τόν προσελθόντα εις τήν
κατοικίαν τών Άνέμων γεωργόν καί ζητοδντα έπανόρθωσιν τών ζημιών, άς ούτος τω έπρο-
ξένησεν (αύτ. 1890 σ. 518—9). Μήτηρ άνέμων άναφέρεται έν έτέρφ παραμυθίφ. (Melu-
sine I, 130.131)]].

1) ΙΙερί τής άδηφαγίας τών άνέμων βλ. Grimm D. IM. σ. G02. Schwartz Heuti-
ger Volksgl. α. 27. Ό Αίολος μετά τών τέκνων του παρίσταται έν 'Οδύσσεια ( κ )
εΰωχούμενος διαρκώς" οί Άνεμοι δαίνυνται είλαπίνην παρά τω Ζεφύρω έν Ίλιάδι (Τ, 201).

2) [[Μάννα τοδ Βοριά άναφέρεται καί είς δημώδη άσματα. Βλ. Πολίτου Έκλ. άρ. 149]].

3) ΊΙπιόδ. θεογον. 378 κέ. «Άργέστην, Ζέφυρον, Βορέην τ' αίψηροκέλευθον Καί Νό-
τον». "Ισως όμως Αργέστης είναι έπίθετον τοδ Ζεφύρου (άργέστην Ζέφυρον) καί ούχί δ
άνεμος Εύρος. [[Γενικώς περί τών άνέμων παρ' άρχαίοις βλ. Uteri Über die Windschei-
ben u. Winde der Griechen u. Römer έν Zeitsclir. f. d. Alterthumswissenschaft
1841 άρ. 15 σ. 124 κέ. Gruppe Mythol. σ. 831 κέ. Pauly-Wissowa Real- Lex. I,
2176 κέ. Koscher Lex. I, 803 κέ.]].

4) Ήσιόδ. θεογ. 265 κέ.
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ρούτ) ήν ή Νεφέλη ή Άγελάς (Priçni) '). Τό έλληνικά ν παραμύθιον, δια·
φέρον κατά τοϋτο τών ευρωπαϊκών, αναφέρει πολλούς Ανέμους καί ουχί ένα-
μάλιστα διαιρεί τούτους είς άρρενας καί θήλεις, κατά τό γένος τών ονομάτων
αυτών 5)· παρά τήν ίταλικήν Τραμοντάνα, άναφέρεται καί ό έλληνικός Βο-
ριάς, ό δέ Νότος μεταβάλλεται είς κόρην Νοθιά3). Κατά τήν άρχαίαν έλληνι-
κήν μυθολογίαν έκτός τών άρρένων υπήρχον καί θήλεις, προσωποποίησις τών
μαλακών αύρων, άήται, ϋνΐαι, aurae, ουχί σπανίως άναφερόμεναι υπό τών
ποιητών καί άπεικονιζόμεναι έπί τών μνημείων τής τέχνης, ώς γυναίκες
έχουσαι υπέρ τήν κεφαλήν δίκην ιστίου κολπουμένην έσθήτα ή πέπλον 4). Έν
τή Όδυσσεία ( κ ) άναφέρονται εξ υίοί καί έξ θυγατέρες τοΰ ταμίου τών Άνέ-
μων Αιόλου, σφόδρα όμως άμφιβάλλεται αν διά τούτων έννοοΰνται οί άνεμοι
καί αί αύραι.

Έκ τών άνέμων κυριώτατος θεωρείται ό Βορράς5), καί ούτος προσωπο-
ποιείται καί συχνότερον τών λοιπών άναφέρεται έν τοις δημοτικοϊς ίδίως άσμααιν.
Ενίοτε μετά τοΰ Βορρά άναφέρεται καί ό Νότος, ό καταχέων βροχήν έπί τής
γής, ένφ έκεϊνος ρεμμονίζει τό χαλάζι. Τούτους άμφοτέρους υπελάμβανον
καί οί άρχαίοι ώς τούς κυριωτάτους τών άνέμων «έπί τών πνευμάτων λέγε
ται τά μέν βόρεια, τά δέ νότια, τά δ' άλλα τούτων παρεκβάσεις», κατά τόν
Αριστοτέλη "). «Είσί δέ τίνες, οί φασιν δύο τούς κυριωτάτους άνέμους, βο-
ρέαν καί νότον, τούς δέ άλλους κατά μικράν έγκλισιν διαφέρειν»'). Έν Ίλιάδι
δ Άχιλλεύς εύχεται έπικαλοΰμενος τόν Βορέαν καί τόν Ζέφυρον καί υπισχνου-
μενος αύτοΐς θυσίας")· έκ πάντων δέ τών άνέμων μόνοις tip Βορρά καί τω Ζε·
φύρφ ανήγειραν ιδία βωμούς ").

1) Rig-Veda "Γμν. 37, 9 καί άλλ. μετάφρ. Benfey έν Orient u. Occident τ. I
ο. 388.

2) [[Κατά ναυτικήν παροιμίαν Καστελλορίζου «'Ε Βοριάς είν' άντρας το1 έ Νοτιά γυ-
ναίκα»' άλλ' ένταδθα ή διάκρισις του γένους «δήλο! τήν δύναμιν τής πνοής καί του ψύ-
χους του πρώτου καί τήν άδυναμίαν του δευτέρου» (Λαογρ. Β', 690,5))).

3) Οϋτω καί έν τω χειρογράφω τής Έρλάγγης «Νοτία» (βλ. σ. 42). Έν ΙΙελοποννήσφ
νοτιά καλείται ή ΰγρααία, ήν επιφέρει πνέων δ καιρός Νοτιάς' (έκ τούτου καί ρήμα νο-
τίζω, νοτιομένος).

4) «Aurae velificantes sua veste». Plin. 36, 29. Πρ6λ. Stephani Compte rendu.
St. Petersb. 1862 a. 11 κέ. 'Ομοίως Αύραι έποχούμεναι κύκνων (Gerhard D. u. For-
schungen 1858 τ. 119, 2. 120, 3) παρά Preller Griech. Mythol. τ. I σ. 388 γ' έκδ.

5) [[Έν "Ανω Βρετάνη δ Βορράς καπετάνιος τών άνέμων. (Rev. d. trad, popul.
VII, 520)]].

6) Άριοτοτέλ. Πολιτ. Δ', 3, 4.

7) Στράβ. 29. Βλ. καί hid. Orig. 13, 11. «Ex omnibus autem ventis duo car-
dinales sunt: Septentrio et auster».

8) Ίλιάδ. 'F, 195.

9) Maury Hist, des religions de la Grèce, τ. I. α. 167. Preller Gr. Myth.
I ο. 389. (Ναοί καί βωμοί του Βορέου έν 'Αθήναις παρά τόν Ίλιαόν, έν Μεγάλη πόλει κα[
έν θουρίοις). [[Περί τής απουδαιότητος του Βορρά έν ταϊς νήοοις μάλιστα του Αίγαίου καί
τοδ θεοδ τών θηραίων Βορεαίου βλ. Arch. f. Religionswiss. 1898 σ. 302]).
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Ό ΙΙίνδαρος αποκαλεί τον Βορέαν βασιλέα άνέμων1), à δέ καθ' ήμάς λαός
Κυρ Βοριά -)' ένίοτε οί ναυτικοί έπονομάζουαιν αύτόν καί Γέρο■ «Γέρο Βοριά
αρμένιζε καί Νότο παλληκάρι» παραγγέλλει ναυτική τις παροιμία 3). Ουτω καί
οί Φρείσιοι (Friesen) έπονομάζουσι τόν βορειοδυτικόν άνεμον Uald (γέροντα) ')
καί old (γέροντα) έν γένει οί ναυτικοί τής 'Άρκτου, όπόταν ατάκτως πνέων
εξαπατά τούς ναυτιλλομένους6).

Ό Βοριάς νομίζεται δξύς ") καί δργίλος'), πικρός8), δεινώς κολάζων τούς
περιφρονοΰντας τήν δύναμιν αύτοϋ.Απανταχού τής Ελλάδος ψάλλεται τό άσμα
περί του Κυρ Βοριά, του βυθίσαντος τό πλοϊον υπερόπτου πλοιάρχου "). Μίαν
τών παραλλαγών τοΰ άσματος τούτου, πελοποννησιακήν, έδημοσιεύσαμεν έν
τοις Νεοελληνικοίς άναλέκτοις Ι0).

Ό κυρ Βοριάς παράγγειλε ουλών τών καραβιώνε.

— «Καράβια, ποΰ είστε 'ς τό γιαλό, ουλα λιμάνι πιάστε.»

Τοϋ κυρ Άνδριά το κάτεργο δε ϋ·έλει για νά πιάση.

— «Αε σε φοβούμαι, κυρ Βοριά, 'ς τό νοΰ μου δε σε βάνω,

τ' έ'χω άντέναις προύντζιναις, κατάρτια ασημένια,
εχω μεταξωτά παννιά, τής Μάλτας τά μετάξια,
εχω τους ναύταις διαλεκτούς, κι' άτός μου παλληκάρι'
εχω και τρία μουτσόπουλα, γνωρίζουν τους αέρες'
τδνα γνωρίζει τό γαρμπή, τ άλλο το λεβαντίνι,
τό τρίτο τό καλύτερο τόν κυρ Βοριά γνωρίζει.

1) ΙΙινύαρ. IluO. Δ' 181 (322).

2) Καί παρά Γερμανοϊς ένίοτε : «Herr Nord». (Holmbaum παρά Schwartz Nat.
II ο. 77). [['Επίσης doinitios προσηγόρευον κατά τούς μέσους χρόνους έν τή δυτική
Ευρώπη τόν "Ηλιον καί τήν Σελήνην. Βλ. Roscher's Lex. II, 1768 κέ., όπου άναγράφον-
ται μαρτυρίαι περί νεωτέρων καί άρχαίων όμοιων έπικλήσεων] ].

3) [[Βλ. ΠΠ. Γ', 206 λ. Βοριάς 1 καί τήν αύτ. άναγραφομένην έρμηνείαν αύτής,
πρός ήν πρβλ. καί τήν έξήγησιν τής ιδίας παροιμίας ύπό ναυτικού έν Λαογρ. Β', 090, 4.
Βλ. καί Ναυτικήν μετεωρολογίαν περί άνέμων έν Νέα Έφημερίδι 18 Ίαν. 1893)].

4) Mannhardt Germ. Myth. α. 143.

5) Schwartz Naturan. II σ. 78.

6) [[Έν Κερασοδντι «άψύς Βοριάς». (Σίττλ Είς Ήσιόδ. θεογ. 379)]].

7) [[Έν χιακφ φσματι ό Βοριάς μαλλώνει μέ άστρα, μέ τό αεγγάρι. (ΙΓολίτου Έκλ.
άρ. 149)]].

8) «Φύσα βαριά, πικρέ Βοριά, γιά νάγριέψ' ή λίμνη» (Άραβαντ. Δημ. ^σμ. Ήπείρ. σ. 11).
[[Έν καρπαθίΐ;) άσματι λέγεται «Ψεύτης δ Βοριάς καί κομπωτής (άπατεών) δ Νότος»
(Wescher-Μα.νωλακάκη Δωρικόν ψήφισμα Καρπάθου σ. 83), «ντελή Βοριάς» καί «ταπει-
νός Νότος» έν ήπειρωτικφ (Ζ. 'Αγ. Α', 171 άρ. 326), έν έϊέρφ δ' όμως άσματι «δελής»
αποκαλείται ό Νότος (Ήμερολ. Φιλανθρ. Καταστημάτων. Κ/πολ. 1905 σ. 275)]].

9) [[ 'Αναγραφήν τών παραλλαγών βλ. Πολίτου Έκλ. άρ. 88. Εις ταύτας πρόσθες :
Λαογρ. Ε', 155, 35. 179, 1. q", 560, 13. 636, 4. Η', 53, 34. 203, 5. Εστία ΚΖ', 363,
άαήμαντον παραλλαγήν έν Σταματάκη Τερψιχόρη σ. 9, καί λεσβιακήν έν γαλλική μετα-
φράσει έν Georgeakis et Pineau Le Folk-lore de Lesbos σ. 249 κέ.]].

10) Νεοελλ. Άνάλ. τ. Α' σ. 89.



48 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ

'Ανέβα, βρε ναυτάκι μου, 'ς το μεσανό κατάρτι,
ξαγνάντεψε τριγύρω σου, τό τί καιρός λαλάει».
ΓΙαιζογελώντ' ανέβαινε, κλαίγοντα κατεβαίνει, ')
κι ώστε νά τόν ρωτήσουνε να τούς τό μολογήση,
γιόμισ' ή ϋάλασσα παννιά κι' ό άμμος παλληκάρια, κλπ.

Καθ' έτέραν παραλλάγήν τοΰ αύτοΰ άσματος τής Στερεάς Ελλάδος,

Βαρύς Βοριάς εφύσησε, φόβος τών καραβιώνε,
κι' δσα καράβια τ' άκουσαν, άραξαν σε λιμνιώνα'
κι ενα καράβι κρητικό 'ς τό νουν του δεν τό βάνει'
— <ιΑέ σε φοβούμαι, βρε Βοριά, κτλ.» ■)

Κατά τινα τέλος κρητικήν παραλλαγήν à Βοριάς άναγγέλλει ουχί εις τά
πλοία, άλλ' άνά τά δρη είς τάς ποίμνας, ότι θά πνεύση λάβρος, καί βοσκός
άλαζών είναι ό ύπ' αύτοΰ τιμωρούμενος'

Ό κυρ Βοριάς εμήνυσε μαντάτα 'ς τσοι μαδάραις,

— «Τά ζά μαζώνετε, βοσκοί, και νά χιονίση ϋέλω κτλ.»

Έν ασματι, τοΰ άκριτικοϋ πιθανώς κύκλου, ά Βοριάς υποτίθεται όργιζόμενος,
διότι ίταμώς προσεκλήθη υπό νεανίδος νά πνεύση λείος καί μαλακός'

Έκεί ποϋλεγε κ' έκλαιγε, ενας βοριάς σηκώϋη.

— «'Αγάλι' αγάλια, κυρ Βοριά, μήν πάρης τό λινάρι κλπ.»

Κι' δ κυρ Βοριάς, σ'άν τ' άκουσε, πολύ τοΰ κακοφάνη

και πέρασε πολύ πολύ, τής πήρε τό λινάρι κτλ. ').

Έν γένει ό Βορράς περιγράφεται ώς άγριος άνήρ, πελώριος, δύσκολος,
πάντοτε γουρλώνων τά μάτια, τά πάντα βία πράττων5). ΙΙαραπλήσιαί είσι καίαί
άπεικονίσεις του άνέμου τούτου έπί καλών άγγείων, άττικής τέχνης, έφ' ών απει-
κονίσεις τής άρπαγής τής Ώρειθυίας· ο Βορράς παρίσταται έν τούτοις άγριον
βλέπων, αύχμηροκόμης καί μεγαλοπτέρυγος Τό βίαιον του χαρακτήρος
αύτοϋ διδάσκει καί ό αίσώπειος μϋθος περί έριδος του Βορέου πρός τόν "Ηλιον 7),

1) Ό ατίχος ούτος δμοιάζει, κατά σύμπτωαιν αναμφιβόλως, ετέρφ βρετανικού (τής
Γαλλίας) φοματος, καθ'ο νέος τις ακόλουθος, διαταχθείς νάναβή εις κωδωνοατάσια καί
Ιδη τις κρούει τούς κώδωνας, «Άναβαίνων έτραγφδει φαιδρώς" καταβαίνων έτρεμε οφο-
δρώς»' διότι οί κώδωνες έκρούοντο αύτομάτως, έκ θαύματος. (Villetnart/ui Chants popul.
de la Bretagne 1846, τ. II σ. 53).

2) 7ατρίδον Συλλ. δημ. cfαμ. ο. 1!).

3) Jeannaraki αρ. 107, σ. 110.

4) Βύρων τ. Β' α. 435-430.

5) Ν. 'Ελλ. 35.

6) Βλ. Preller Gr. Myth. I, 387 (370).

7) Αία. μυθ. 306 καί α. 201 Κοραή. 82, 82 b Halm. [[Πρβλ. καί Chauvin Bibl. a-
rabe III, 35, 34)|.
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4!)

3v γινώσκει ό λαός είτε έκ παραδόσεως, είτε έκ διδασκαλίας. Ό Βορέας καί
"Ηλιος ήρισάν ποτε περί δυνάμεως, άπεφάσισαν δέ νάπονείμωσι τήν νίκην
έκείνφ όστις ήθελε δυνηθή νάρπάξ// τήν κάπαν τοΰ χωρικού' πρώτος εφΰσηξεν
5 Βορράς άπό πρωίας μέχρι μεσημβρίας· άλλ' ουδέν κατώρθωσε, διότι δσφ
σφοδρότερον έφύααε, τόσιρ δ χωρικός εμάζευε τήν κάπαν του, μέχρις δτου ά-
ποκαμών ό Βορέας κατέπαυσε πνέων. ΙΙερί μεσημβρίαν ήρξατο δ "Ηλιος,προσ-
λάμπων το πρώτον μετρίως· δ χωρικός άμόλαε τήν κάπαν του βαθμηδόν, καί
έπιταθέντος τοΰ καύματος τήν εβγαλεν δλως διόλου. Ό "Ηλιος ένίκησε καί
έκτοτε δ Βορράς δέν έρίζει πλέον προς αυτόν ').

Κατά τι παραμύθιον θηραϊκδν τής άνεκδότου συλλογής Ν. Πέταλα '-'),
δ Κυρ Βοριάς κατοικεί μετά τής μητρός του μαγίασης εις παλάτιον, ένθα
ευρηται καί το άθάνατο νερό· υπάρχει έν τω παλατίω ήλιακόν, δπόθεν βλέ-
πει τις όλον τον κόσμον καί δλα τά βασίλεια, άλλά τοσούτον ύψηλόν,ώστε καί
μέχρι τοΰ μέσου τών κλιμάκων μόνον άνερχόμενός τις καταλαμβάνεται υπό
φόβου άκατασχέτου. Μία Βασιλοπούλα μεταβαίνει έκεί, εις άνδρα μετημφιε-
σμένη προς άναζήτησιν τοΰ άθανάτου νεροΰ, ή δέ μάννα τοΰ Βοριά τήν παρου-
σιάζει αύτω άπαραλλάκτως ώς καί έν άλλοις ομοίοις παραμυθίοις, υποσχεθέν-
τι,προηγουμένως ότι δέν θά τήν κακοποιήση' ό κύο Βοριάς υποπτεύεται ότι
είναι κόρη, περί τούτου όμως βεβαιοΰται μετά τήν άναχώρησιν αυτής- άσθενεϊ
βαρέως, καί περιστέρια μαγικά, άρπάσαντα τήν κόρην έκ τοΰ παλατιού αυτής,
τήν φέρουσιν είς τήν κατοικίαν τοΰ Βοριά. Τότε αυτός άνερρώσθη, καί άπό
αγρίου ανδρός μετεμορφώθη είς ώραίον βασιλόπουλον, διότι ή Μοΐρά του
ώρισε νάνακτήσηται τήν μορφήν ταύτην, ευθύς ώς εύρεθή νέα πρόθυμος νά
τον υπανδρευθή.—Σημειωτέον, ότι έν τω προκειμένω παραμυθίφ ο κύρ Βο-
ριάς ουδαμώς παρίσταται ώς προσωποποίησις τοΰ 'Ανέμου' ό άρχικός μΰθος
ήλλοιώθη ουσιωδώς, ουτω δέ μεταπλασθέν το παραμύθιον άνάγεται είς τον
κύκλον έκεϊνον τών παραμυθιών, ών πλείστα ευρηνται παρά διαφόροις λαοΐς,
καθ1 δν ό ήρως καταδικασθείς νά φέρη μορφήν υποδεεστέρου δντος άναλαμ-
βάνει τήν προτέραν περικαλλή, μετά τήν έκπλήρωσιν ώρισμένων τινών τύπων.

Ό Νότος 3), δ άναφερόμενος ενίοτε ώς σύντροφος τοΰ Βοριά, περιγράφεται
ήμερος καί ουδέποτε βιαίως έργαζόμενος, άλλά πάντοτε ήρέμα ')' διότι δ άνε-
μος ούτος έν Ελλάδι πράος πάντοτε άπό τής θαλάσσης πνέων, μαλακύνει μέν
τήν τοΰ χειμώνος δριμύτητα, κατατήκει δέ τάς χιόνας καί τον παγετόν. Έν
τή δημώδει παροιμία, ης έμνήσθημεν άνωτέρω, ό Νότος ονομάζεται παλληκάρι '·)'

1) Ν. 'Ελλ. 35. [['Ετέραν παραλλαγήν τοΰ μύθου έκ Λειδησίου τής Λυκίας βλ. έν ΙΙα-
ραδ. α. 854 κέ. 'Αντίστοιχοι τοΰ αίσωπείου μύθου είναι ρωσική παράδοσις ('Εστία 18ÏP
Α', 45) καί ρωμουνικός μΰθος τής Βουκοβίνας (Zeitschr. d. Ver. f. Volkskunde 1899
ο. 179—180), καθ' οδς τό κρύο, ή ζέστη καί δ άνεμος έρίζουσι, νικ?. δ' δ τελευταίος]].

2) [['Εδημοσιεύθη έν Παρναασψ Ζ', 555—559)].

3) [|Βλ. γενικώς περί Νότου Rosclicr's I,ex. III, 4G9 κέ.|).

4) [["Αλλους χαρακτηρισμούς τοΰ Νότου βλ. άνωτέρο» α. 47 σημ. 8]].

5) [['Αντιθέτως δ Σορόκος ονομάζεται γέρος έν άλλη παροιμίςι : «Μαΰρά είν' τά νέφη

4
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διά τοΰτο καί έν τή ζωγραφία τής μονής τοΰ Βατοπεδίου, τή άπεικονιζούση
τούς τέσσαρας κυρίους άνέμους, δ Νότος μόνος παρίσταται νέος καί άγένειος,
ένφ οί λοιποί γέροντες καί πωγωνοφόροι ι).

Άνωτέρω έν τοις περί Καταιγίδων έμνημονεύσαμεν μύθους τινάς περί
τοΰ Κατεβατοΰ, τοΰ κατ' έξοχήν άνέμου τών Άραχοβιτών (έν έπαρχία Λεβα·
δείας). Ό Κατεβατος ούτος είναι γέρων πολιόθριξ, άγριος' κατοικεί έπί τοϋ
Παρνασοΰ εις κρονσταλλένιο παλάτι. Όταν μετά τήν πάλην προς τούς άλλους
Καιρούς, νικητής άναδεικνύμενος, άναπαύηται καθήμενος έν τω παλατίω του,
διά μόνης τής άναπνοής αυτοΰ παράγει τάς καταιγίδας καί τον πάγον τά
'Απόγειο, ή περί τον Μάρτιον μάλιστα πνέουσα παγετώδης αϋρα είναι ή άνα-
πνοή τοΰ Κατεβατοΰ. ΙΙαραπλησίαν εικόνα τοϋ δαίμονος τοϋ Άνέμου ευρί-
σκομεν καί àv τή σκανδιναυική μυθολογία. Κατά τήν Έδδαν, έν τή βορειοτάτη
άκρα τοϋ ούρανοΰ κάθηται γίγας, Hraeswelgr (πτωματοβόρος) καλούμενος.
Έχει ούτος μορφήν άετοΰ, καί όταν προσπαθή νά πετάση, πνέει άνεμος έκ
τής κινήσεως τών πτερύγων αύτοϋ 2).

Έ βυζαντινή γραφική άπεικόνιζε τούς άνέμους διά κεφαλών φυσιγνάθων "),
αί'τινες έκφυσώσιν άνέμους· αί κεφαλαί αύται φέρουσι καί δύο μεγάλας πτέ-
ρυγας, είς ένδειξιν τής ταχύτητος τοΰ άνέμου 4). Ώς κεφαλαί πτερωταί φυ-
σώσαι άπλώς έκ τοΰ στόματος ή είς κέρας παρίσταντο οί άνεμοι έν μνημεί-
οις τής χριστιανικής τέχνης, προ πάντων μέχρι τοϋ θ' αιώνος 5). Έκτοτε
αί παραστάσεις αύται μέχρι τοΰ IT'αιώνος κατέστησάν πως ποικιλώτεραι 6).
Έν τω ώρολογίω Κυρρήστου οί δκτώ άνεμοι άπεικονίζονται πτερωτοί καί
όλόσωμοι. ΙΙτέρυγας άνέμων άναφέρουσι καί Έλληνες ποιηταί'), πτερωταί
δ' ήσαν αί θεότητες τών Άνέμων τής έλληνικής μυθολογίας, οί "Ανεμοι, οί
Βορεάδαι, αί Άρπυιαι, δ Ερμήςs). Παρά τω ήμετέρω όμως λαώ, καθ' δσον
τούλάχιστον είξεύρομεν, τοιαύτη παράστασις περί πτερύγων άνέμων έστίν
άγνωστος.

τοΰ Βοριά, τά κόκκινά είν' τοδ Νότου, καί τά βαθιά τά κόκκινα τοδ γέρου τοδ Σιρόκου».
(II. U. λ. νέφη 2). «Χαϊδεμένος» λέγεται έξ άλλου ό πονέντες έν ήπειρωτικφ à3!10"'
[Άραβανχ. α. 34 άρ. 39), είς έτερον δέ έκ Καρυάς Κορινθίας (Λαογραφ. Άρχεϊον, άσμ.
άρ. 1315) διά τοδ αύτού έπιθέτου προσαγορεύεται δ μαΐστρος)).

1) Milron ένθ. άν.

2) Damisaga 18. Simrock Deutsche Mythol. § 16 σ. 31 δ' έκδ.

3) [[ΙΙρβλ. καί Γεώργιο ν Πιοίδην (Wiener Studien 1891 τ. XIII σ. 2)' «οϋ γάρ το-
σοδτον εξαπλώσει τάς γνάθους, | σφύζων δ βορράς κτλ.»]].

4) Didron ενθ. άν.

5) Piper Mythol. der christl. Kunst I, 2 ο. 440—443. Grimm D. Μ. α. 525
δ' έκδ.

6) Piper α. 413—457. [['Εν γένει περί τής παραστάσεως τών άνέμων κατά τούς μέσους
χρόνους βλ. L'rujer έν Erch u. Gruber Allg. Encyclop. Α' τ. 84 σ. 459]).

7) Βλ. Nopν. Διον. Β', 181. ΙΙτέρυγες άνέμων άναφέρονται καί έν τή έβραϊκή μυθο-
λογία {Piper αύτ. α. 438) ώς καί έν τή γερμανική. (ΙΙρβλ. Simrock D. Μ. σ. 33 § 16
δ' εκδ. Grimm D. Μ. σ. 526—528 δ' έκδ.).

8) Βλ. καί Koscher Hermes der Windgott σ. 35. Schwartz II σ. 47—49.
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* Ζ'. ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ

Ανεμοστρόβιλος. Άνεμογαζοϋδες' άνεμικαί.— Κακοποιά πνεύματα εν άνεμο-
οτροβίλν-—Διάβολος άνεμος. — Νεράιδες εν άνεμοστροβίλω.— Νεράιδες χορεύουν.—
Προσχύνηοις και προσαγόρευσις κατά τήν δίοδον άνεμοστροβίλον.—Προοφορα'ι
xal μελίγματα.—Σννέπαρμα· άνεμος χμυχοπομπός.— "Αρπνιαι. — Νυμφική πομπή
ίναέριος.—Μανική στρατιά.

Ή έν τή ατμόσφαιρα ταραχή, ήν προκαλοΰσιν άντίπνοα πνεύματα, απο-
καλείται διά λέξεων τής ίδιώτιδος, αϊτινες άπαντώσι παρά βυζαντινοϊς συγ-
γραφεΰσιν, άνεμοτάραξις ή άνεμοταραχή, συνηθέστατα δέ διά λέξεως κοινοτά-
χης, απανταχού τής Ελλάδος νΰν άκουομένης, άνεμοζάλη, ή παραβλητέαι αί
άρχαΤαι ζάλη ή ζάλος, τό ρήμα ζαλάω καί τό έπίθετον ζαλόεις. Ίδιαίτατα δέ
ή τών άνέμων συστροφή, ή παρά τών άρχαίων καί στρόβιλος (καί ποιητικώς
οτρόβος ή στ ρόμβος), καλείται ανεμοστρόβιλος, κατά παραφθοράν δέ άνεμο-
οιρόβιλας, άνεμοστρόφιλας, άνεμοστρονβιλος, άνεμοστρούφιλος, άνεμορρονφον-
λας, άνεμορρούψονλος, άνεμοστρίφτονλας '). Ό Δουκάγγιος έν τω Γλωσσαρίω παρατίθησιν εν μόνον παράδειγμα ένός τών άνωτέρω τύπων έκ θεοφυλάκτου τοΰ
ιεροδιακόνου' «φορτοΰνα μεγάλη έσηκώθη μέ ανεμον δυνατόν καί άνεμοστρό-
φάον καί έσύντριψε τά μονόξυλά τους».

Κοινώς πιστεύεται ότι δ άνεμοστρόβιλος προέρχεται έκ δαιμονικής δυνά-
μεως καί ότι δι' αύτοΰ κακοποιά πνεύματα μεταβαίνουσιν άπό τόπου εις τόπον2).
Έν Γορτυνία, τά τε έν τούτψ πνεύματα καί αύτός ό άνεμοστρόβιλος δνομάζον-
ται ανεμογαζοΰ, πληθ. άνεμογαζοϋδεςs). Έν δέ Μακεδονία, άνεμικαίς *).
Έν Κορινθία, όπου τήν στρογγύλην δίνην άνέμου καλοΰσι σαγανάκια (πινά-
κια), νομίζουσιν ότι άκούουσιν εύκρινώς έν τω άνεμοστροβίλω τάς φωνάς καί
τήν ταραχήν, ήν ποιοΰσιν οί δαίμονες' συγκαταλέγουσι δέ καί τόν άνεμοστρο-
βίλον μεταξύ τών συρμών (οι συρμοί)5), ώς άποκαλεΐται ή δί<?δος Στοιχειών

1) Οί τρεις τελευταίοι τύποι έν Κεφαλληνία. Βλ. Νεοελλην. άνάλ. τ. Β' ο. 161. [[Είς
τήν έν ΙΙαραΐ. α. 856—7 πληρεστέραν άναγραφήν των ονομασιών τοΰ άνεμοστροβίλου
πρόαθες ότι έν Ζουπανίψ Άνασελίτσης καλείται άνεμουχυρίδα (Λαογρ. Άρχ.)][.

'2) [('Εν σημειώσει τοδ έτους 1716 δ άνεμοστρόβιλος καλείται αερικό vi «έκατέβηκεν άερι-
κόν καί έξερρίζωσεν 5 ρίζαις συκιαις... καί έκατέβην ώσάν σπαθίν δβτομον, ώσάν φωτιά
καί έκαυσεν πάντα». (Κανελλάκη Χιακά άνάλ. σ. 379)[[.

3) II. Παπαζαφειροπυνλ.ου Γλωσσάριον έν Βύρωνι τ. Β' σ. 8. [[ΙΙερισυναγωγή σ. 383
*έ.]|. Καί μεταφορικώς καλείται άνεμογαζοδ, «άτακτον καί άνήσυχον παιδίον, στρεφόμενον
συνβχώς, ώς δ άνεμος». Ή έτυμολογία τής λέξεως μοί είναι άγνωστος. [[Βλ. είκασίαν περί
ετυμολογίας τής λ. έν ΙΙαραδ. σ. 856]].

1) Χαρια. Μεγδάνου δ λύχνος τοδ Διογένους, ή ήθικοί χαρακτήρες, 1818 σ. 262.
[[Πρβλ. καί Πολίτου Τά ονόματα τών Νεράιδων καί τών Άνασκελάδων έν Λεξ. Άρχείφ Ε',
21 καί ιδιαιτέρου άποσπάσματος σ. 8)].

δ) Ή λέξις εύρηται παρά τοίς άρχαίοις έπί άναλόγου σημασίας" «συρμφ·άνέμου» {'Αντί'
Μχρο; ύ Σιδώνιος έν Άνθολ. ΙΙαλ. VII, 498,4)" «νιφετών συρμούς» ('Αντίπατρος αύτ.
VII, 8, 4)" «χαλαζήεντα συρμόν» (Λεωνίδας- αύτ. VI, 221, 1)' «ΙΙρηστήρων έξαισίους
συρμούς» (\Π).άτων\ Άξίοχ. α. 370 c)' «τοδ δέ χειμώνος έπίτασιν λαμβάνοντος έπεγεννήθη
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ή φαντασμάτων, ή τά μέρη όπου ταύτα έπιφαίνονται, καί νομίζουσιν ότι ή
κατάρα πιάνει (εισακούεται) καί παραχρήμα πληρούται, έκφωνουμένη καθ'ήν
ώραν πνέει άνεμοστρόβιλος. Κατά τινα κορινθιακήν παράδοσιν, μήτηρ χατη-
ράτο μίαν φοράν το παιδίον της· καί μία κακή γειτόνισσα, δτε κατόπιν έπέρ-
ναγαν μέ τον άνεμοστρόβιλον τά έξωτικά, της έφώναξεν άμέσως· «Γειτόνισσα,
γειτόνισσα, άν θέλης τώρα νά καταρασθής το παιδί σου, ποΰ είναι συρμοί καί
θά πιάση ή κατάρα σου !—Μπα ποΰ νά πέσουν τά μάτια σου καλύτερα, δχι νά
καταρασθώ έγώ τό παιδί μου ! » άπεκρίθη ή μητέρα- καί τά μάτια της κακή;
γειτόνισσας έχύθησαν άμέσως έκείνην τήν στιγμήν ')·

Ένεκα τής δοξασίας ταύτης, ότι δ Διάβολος προξενεί τούς άνεμοστροβί-
λους 2), ή λέξις άνεμος είναι πολλάκις έν τή γλώσση τοΰ λαοΰ ταυτόσημος τ^
Διάβολος Έν Κωμηλιω Λευκάδος δ Διάβολος καλείται άνεμορπή (ριπή
άνέμου) καί άνεμος *)' «είναι τ άνέμου καί τοΰ γυοΰ του» λέγουσι παροιμια-
κός έν Λευκάδιs) πρός δήλωσιν πονηροτάτου άνθρωπου. Ή γνωστότατη
παροιμία «Άνεμομαζώματα, άνεμοσκορπίσματα» λέγεται καί «Άνεμομαζώ·
ματα, διαβολοσκορπίσματα» ή «Διαβολομαζώματα κτλ.». Ή δέ κατάρα «Νά σέ
πάρη δ διάβολος» λέγεται υπό τίνων εύφημότερον «Νά σέ πάρη δ άνεμος !6)»

πνευμάτων μέγεθος μετά πολλής χαλάζης, ώστε τοΰ πυρμοϋ κατά πρόαωπον όντος άναγκα-
σθήσαι καθίσαι τήν δύναμιν άπασαν» ( Διόδωρ. Σικελ. ΙΔ', 28). Τόν κατά πρόσωπον
συρμόν, όταν μάλιστα συνοδεύηται ύπό νιφετοϋ ή χαλάζης, καλοϋσιν έν Θεσσαλία, Φθιώτιδι, Φωκίδι, Παρνασίδι, ίσως δέ καί άλλαχού τής Ελλάδος, τό φιό (όφιν).

1) ΙΙαρά I. Σταμούλη. [[Πολίτου ΙΙαραδ. άρ. 271]].

2) [[Περί τής παρουσίας δαίμονος εντός του άνεμοστροβίλου βλ. Πολίτου ένθ. άν. άρ.
272 καί τήν σημ. εις άρ. 21!8. Διάβολος ώς ρεύμα σφοδρού άνέμου έν Κεφαλληνία : ΙΙαρ-
νασαάς ΙΖ\ 138]].

3) Πρβλ. τό άρχαϊον Τυφών ή Τυφώς- «άνέμου συστροφή ή πυρός» (Σχολ. Άριστο?.
Ίππ. 571). Ό δεινός όφιόπους δαίμων, δ κατά τών θεών πολεμήσας, συνεταυτίσθη μετά τοΰ
άνέμου, πρό πάντων τοϋ στροβιλώδους- καί έφορος τούτου έλέγετο (Σχολ. Άριοτο?.
Βάτρ.817). [[Περί τής λ. άνεμος ώς ταυτοσήμου τω Διαβόλι;) βλ. καί τά έν τω άνεκδότςι
Ι" τόμφ τών Παραδόσεων (Διάβολος)]].

4) Κ. II. Σύλλογος Η', 456. Έν Κεφαλληνία λέγουσιν άνεμορπη καί άνεμορριπη καί
φράσεις- «σύρε» £ «πήαινε 'ς τήν άνεμορπή» (χάσου, άφανίαου)· «πού 'ς τήν άνεμορπή
ήσουνε» ; (Νεοελλ^ίναλ. τ. Β' σ. 161. Πρβλ. καί σ. 412).

5) Κ. Π. Σύλλ. Η', 395 άρ. 7. [[II. II. Β', 263 άνεμος 8]]. Πρβλ. τήν άρχαίαν παροι·
μίαν «Άνέμου παιδίον- έπί τών εύμεταβόλων καί κούφων» [[Βλ. II. II. αύτ.]]. Έσφαλμέν»;
έν πολλοίς τών άπογράφων καί έν τισιν έκδόσεσι φέρεται «πεδίον» άντί παιδιού. Πρ6λ.
ΙΙολυδευχ. Α', 196 «εΐποι άν αύτόν (ΐππον) "Ομηρος αύρας ή άνέμου παιδα», τόν ταχύποί»
δηλαδή Ϊππον.

6) [[Κατ' έξεζητημένην έκδοχήν, παρά Μαριάννης Καμπούρογλου, ή έννοια τής κατάρα;
ταύτης είναι «νά γίνης τόσφ λεπτός, ώστε νά δύναται νά σέ σηκώσιτ/ δ άνεμος». "AU«'
δμοιαι κατάραι καί φράσεις 'Ηπείρου : «Πήγαινε 'ς τόν άνεμο, άντί 'ς τάνάθεμος.—Στ'άνέμ'ή
μαννα—'ς χ' άνάθεμα.— Ιεναφς κατ' άνέμ' μάννα;—77 άνεμο κάμετε εται ; » (Ζ. Άγ. Α',
34 α). Πήγε κατ' άνέμου μάννα» {'Λραβαντινοΰ Γλωσσάρ. σ. 48). Βλ. καί II. Π. Β', 2Μ
λ. άνεμος 11. Πρβλ. Kalitsunakis Mittel- u. neugriechische Erklärungen bei Eusta-
sius σ. 10]].
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(μερικοί προσθέτουσι «Καί νά σ' άλεση δ μύλος ! ') »). Έκ τών Λατίνων πατέ-
ρων τής έκκλησίας Γρηγόριος δ ΙΙάπας ό Διάλογος άποκαλεί τον δαίμονα ven-
tus urens καί aquilo 2) καί οί Γερμανοί άναλόγους μεταχειρίζονται λέξεις ')
x»l τάς ύπδ τοΰ άνεμοστροβίλου προξενουμένας ζημίας έθεώρουν διαβολικδν
έργον, TeufelswerkJ). Καθ' δλου δ1 ειπείν παρ' άπασι τοις εύρωπαϊκοίς
λαοίς φέρεται ή δοξασία ότι έν τω άνεμοστροβίλω οίκοΰσι πονηρά καί κακο-
ποιά πνεύματα- κατά τάς παραδόσεις γαλλικών τίνων τόπων, οί άνεμοστρό-
6ιλοι έγκλείουσι δαίμονας καί μάγους 6). Αί γερμανικαί δοξασίαι είσί ποικίλαι
χ»ί πολυπληθείς- έν τώ άνεμοστροβίλω περιάγεται κολαζομένη ή θυγάτηρ
τής Ήρωδιάδος 8). Έν Κάτω Τήνω νομίζεται ότι κάθηται έν αυτώ κακή
μάγισσα έν Leehrain ότι πολλαί μάγισσαι8). Έν Βεστφαλία λέγουσι περί
άνεμοστροβίλου : «c'a fliegen die Buschjungfer» "). Όταν άνεμος πνέη έπί
τών σπαρτών, λέγουσιν έν Γερμανία- «Die Kommittier geht'iiber die
Getreide» 10). Κατά τον Mannhardt, δ στρόβιλος, ή θύελλα καί ή καταιγίς
είοίν έν τή δημώδει μυθολογία παραστάσεις έξωτερικής ένεργείας τοΰ αυτοΰ δαι-
μονίου, όπερ έν ήρέμω καταστάσει νομίζεται ένσεσαρκωμένον έν τοις δένδροις
τών δασών"). Οί Λιέσσοι, πνεΰμα τών δασών κατά τάς προλήψεις τών 'Ρώσων
ΐιποτίθενται έστιν δτε πνέοντες μετά τοΰ άνεμοστροβίλου ia). Ετέρας παρα-
πλήσιας δοξασίας Γερμανών, Δανών, Σουηδών καί Βοημών αναφέρει δ αύτδς
συγγραφεύς "). Οί Σουηδοί νομίζουσιν ότι δ προηγούμενος καταιγίδος άνεμο-
στρόβιλος είναι Τρδλλ καταδιωκομένη υπό τής βροντής Μ)· έν δέ γερμανικοίς
χαί σκανδιναυικοΐς μύθοις άναφέρεται καταδίωξις τών Τρόλλ, τών Holzfrän-
lein, τών Λευκών γυναικών κλπ. ύπδ τοΰ άγριου κυνηγοΰ, τοΰ Oden κλπ.
Ανάλογος είναι δ έλληνικδς μΰθος περί καταδιώξεως τών Άρπυιών ύπό τών
πτερωτών υιών τοΰ Βορέου "). Κατά τούς σλαβικούς μύθους δ ανεμοστρόβιλος
νομίζεται χορός του πονηροΰ πνεύματος- κλείουσι δέ έπιμελώς έν ταϊς καλύ-

1) [[Βλ. Π. Π. Λ', 387 λ. διάβολος 68]].

2) Gregor. Magn. I, 247, 570.

3) Βλ. Grimm D. M. σ. 951—2. Πρβλ. καί α. 262. 599.

4) Schwartz Naturan. II, 74—5.

5) Βλ. Marinier Tradit. popul. comparées 1854 σ. 28—30. [[Κατά τινα δοξασίαν
τής Ααγκεδόκης έν τω άνεμοστροβίλω έγκρύπτεται δαίμων άόρατος- διά νά φανή δέ πρέπει
νά πυροβολήσω τις άκριβώς είς το μέσον. (Rev. d. trad, popul. 1891 σ. 549)]].

6) Zeitschrift f. deutsche myth. u. sittenk. τ. I σ. 102. Grimm D. M. o. 262.

7) Kuhn Westf. vSagen II, 93.

8) Leoprechting Lechraitl σ. 15, 101.

9) Montanas Die deutschen Volksfeste. Iserlohn, 1854. II σ. 103.

10) Mannhardt Wald- u. Feldkulte I, 611. Του αύτου Korndänionen σ. 2. 19,

11) Mannhardt Wald- u. Feldk. I, 149.

12) Αύτ. I, 139.

13) Αύτ. I, 149.

14) Αύτ. I, 128.

15) Αύτ. τ. II σ. 95.
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βαις πάντα τά ανοίγματα, ί'να μή είσδυση το κακόν ')" κατά δέ τάς δοξασία;
τών Βοημών, έν τω άνεμοστροβίλω υπάρχει δ διάβολος ή μία μάγισσα 5)· οί
δέ Ρωμοΰνοι τής Τρανσυλβανίας πιστεύουσιν ότι έν τω άνεμοστροβίλω χορεύει
το πονηρόν πνεύμα3). Τέλος οί χωρικοί τής έν Γαλλία Βρετανίας καί ΙΙικαρ·
δίας λέγουσιν, όταν πνέη άνεμοστρόβιλος· «δ περιπλανώμενος 'Ιουδαίος
περά» 4).

Έκ πάντων δέ τών πονηρών πνευμάτων κατ' έξοχήν είς τάς Νεράιδας
άποδίδωσιν δ καθ'ήμάς λαός τήν γένεσιν του άνεμοστροβίλου*). Έν Γορτυνία
λέγοντες Άνεμογαζούδες καί «άλλαχοΰ ΆνεμικαΙς τά έν τω άνεμοστροβίλω
δαιμόνια, ώς άνωτέρω έρρήθη, έννοοΰσι κυρίως Νεράιδας. Ή αύτή καθαρώς
δοξασία διετηρήθη καί παρά τισι κελτικοΐς λαοΐς· ούτως οί Βρετανοί έν Γαλ-
λία νομίζουσιν ότι ό άνεμοστρόβιλος εγκλείει Fées 6) καί οί'Ιρλανδοί Έλφ 7)·
παρά δέ Γερμανοΐς, παραφθαρείσης τής άρχικτς ιδέας, άντικαθιστώσι ταύτας
μάγισσαι (Hexen), ώς εϊδομεν άνωτέρω. Έν Ζακύνθω, οσάκις πνέη άνεμο-
στρόβιλος, λέγουσι «χορεύουνε οί Άνεράιδες»' τούς δέ κύκλους, οί'τινες χαράα·
σονται έν τή κόνει ή έν τή άμμψ έκλαμβάνουσιν ώς ίχνη τών ποδών τών 'Ανε-
ράιδων8). Οί παλαιότεροι Γερμανοί έπίστευον ομοίως ότι έν τω άνεμοστρο-
βίλω χορεύει ή Ήρωδιάς")- έν Innthal τής Τιρολίας ό άνεμοστρόβιλος καλεί-
ται Hexentanz (χορός μαγισσών), διότι ορχοΰνται έν αύτω αί μάγισσαι1").
Άνωτέρω έμνήσθημεν όμοιων σλαβικών καί ρουμουνικών μύθων- κατά τινα
δέ πολωνικήν δοξασίαν, όταν πνέη άνεμοστρόβιλος, όρχεΐται το πονηρόν
πνεΰμα ").

Όπως μή έξοργισθώσιν αί Νεράιδες, δφείλει έκαστος κατά τήν δίοδον
άνεμοστροβίλου νά πέση πρηνής κατά γής, μέχρι ου παρέλθη τό κακόν Ι2). ΐά

1) Hanush Slawische Mythologie σ. 185.

2) Grohmann Sagen aus Böhmen α. 111.

3) \V. Schmidt das Jahr u. seine Tage α. IG.

4) P. L(acroix) Jacob bibliophile, Curiosités de l'histoire des croyances po-
pulaires au moyen âge. 1859 o. 119.

5) ([Παραδόσεις περί Νεράιδων έν τω άνεμοστροβίλω αναγράφονται έν Πολίτου Παραΐ.
σ. 856 έν τή σημειώσει είς τήν υπ' άρ. 268 παράδοσιν. Βλ. καί τήν ύπ' άρ. 266j).

6) Nore Coutumes etc. des provinces de France σ. 216—7. Έν Béarn τής Γαλ-
λίας πιστεύουσιν ότι αί Fées διεγείρουσιν ή κατευνάξουσι καταιγίδας (αΰτ. σ. 125).
[[ΙΙρβλ. καί M. Mac Phail Folklore from the Hebrides έν Folk-Lore 1896 σ. 402=
Rev. d. l'hist. des Relig. 38, 258. Περί vent follet βλ. RTP. 1900 σ. 643 σημ.][.

7) Nore σ. 216—7. Grimm Irische Elfenmärchen σ. X. Deutsch. Myth. σ. 59!).

8) Schmidt Volksl. σ. 124.

9) Grimm D. Μ. σ. 262 σημ.

10) Zingerle Sitten u. Gebräuche des Tiroler Volks. Innsbruck 1857. [[Καί dv
Κουγιαβί^ τής Πολωνίας πιστεύουσιν ότι μάγισσα χορεύει έν τω άνεμοστροβίλω. (Hessische
Blätter f. Volksk. 1904 σ. 116—7]].

11) Woycicki παρά Grimm D. Μ. σ. 599.

12) [[Διαφόρους τρόπους πρός άποτροπήν τής έκ του άνεμοστροβίλου βλάβης βλ. Πολίτου
ΙΙαραδ. σ. 857—8]).
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παιδία κωλύουσιν έπιμελώς άπό τοΰ νά έξέλθωσιν έκ τής οικίας ή, δσάκις
τοΰτο είναι άδύνατον, καθίζουσι ταύτα χαμαί. Κατά τινα ήπειρωτικήν παρά-
δοσιν μία μητέρα έθέριζε μέ τήν κόρην της' τότε έσηκώΟη ένας μεγάλος άνε-
μοστρόβιλος καί ή μητέρα έσκυψε, δσω ποΰ πέρασε- ή κόρη όμως δέν ήθελε
νά σκύψη. Τήν έπήραν λοιπόν οί Νεράιδες καί τήν υπήγαν είς έν βουνόν καί
τήν έκράτησαν μαζί τους '). Οί 'Ιρλανδοί πιστεύουσιν ότι Έλφ μετοικοΰσι
καί δι' άνεμοστροβίλου μεταβαίνουσιν είς τάς νέας αυτών κατοικίας, διά τοΰτο
προσκλίνουσι πρό τοΰ άνεμοστροβίλου οί άπαντώντες ■). Έν τοις Βοσγίοις δρεσι
υπάρχουσι μέρη, ών υπεράνω διέρχεται χορεία μουσικών (Mouhiheuken),
ή ν έπικίνδυνον είναι νά συναντήση τις' όπως μή τόν κατασπαράξωσιν, δφείλει
νά πέση πρηνής"). ΙΙαραπλήσια έποίουν ένιαχοΰ τής Γερμανίας οί χωρικοί,
όσάκις ένόμιζον ότι ήκουον κατά τήν νύκτα διερχομένην τήν άγρίαν θήραν
(die wilde Jagd)- ώφειλον νά κατακλιθώσιν τό πρόσωπον πρός τήν γήν
έστραμμένον έχοντες, όπως μή κακοποιήση αυτούς ό άγριος κυνηγός- ήν δ' ό
άγριος κυνηγάς αύτός έ ύπατος τών γερμανικών μύθων θεός Wuotan, ή δέ
καί παρά τοις έκχριστιανισθεϊσι Γερμανοίς περισωθεΐσα δεισιδαιμονία ήν ίσως
λείψανον τής παλαιάς λατρείας τοΰ θεοΰ τούτου' τανΰν έν Βοημία πίπτουσιν
έπίσης πρηνεϊς, δσάκις νομίζουσιν ότι υπεράνω τοΰ φυλλώματος τών δασών
άκούουσι τούς καλπασμούς τών ίππων καί τάς υλακάς τών κυνών τών φαν-
ταστικών θηρευτών, καί μένουσιν έν τή αύτη θέσει μέχρις ού έπέλθη ήσυχία,
έμφαίνουσα τήν άπομάκρυνσιν τής άγριας θήρας *).

Εκτός δέ τής ύποκλίσεως πρό τοΰ άνεμοστροβίλου, συντελεστικωτάτας
πρός άποτροπήν τών άπό,τούτου δεινών ήγοΰνται έπωδάς τινας, άς εύφήμφ
τω στόματι καί μικρά φωνή άπαγγέλλουσιν 5). Έν 'Αθήναις και μάλιστα πλη-
σίον τοΰ λόφου τών Νυμφών, διερχομένου άνεμοστροβίλου, αί γραίαι κύπτουσι
χαμαί τήν κεφαλήν αυτών, έπιφωνοΰσαΐ' Μέλι και γάλ.α 'ς τό δρόμο σας /")
Τούτου ένεκα καί τά έξωτικά πολλάκις έν Μακεδονία κατ' ευφημισμόν καλοΰνται
Γλυκά και μελιτέινα1). Έν Κεφαλληνία, έν τή έπαρχία Σάμης, άπαγγέλλουσι
μακροτέραν έπψδήν, έν ή άναφέρεται καί ή σχέσις τών Νεράιδων προς τόν

1) Hahn Gr. u. alban.' Märchen άρ. 81 τ. II ο. 80. {{Πολίτου Παραδ. άρ. 750]).

2) Grimm Irische Elfenm. α. Χ. Βλ. καί Rtsie Histoire des sciences occultes
τ. I ο. 463.

3) Usages et superstitions dans les Vosges έν Magasin pittoresque I860 a. 135.

4) Grohmann Sagen aus Böhmen σ. 77. 80.

5) Έν Κορινθία πολλάκις ίιαβαίνοντος τοΰ άνεμοστροβίλου έπιφωνοδαι πτΰοντες-
«Σκατά 'ς τά γένεια σου!» καταρώμενοι καί υβρίζοντες ούτω τόν έν τω άνέμω διάβολον.

6) Πατάκης έν 'Αρχαιολογική Έφημερίδι 1852 σ. 647. Βλ. καί Wachsmuth das alte
Griech. im neuen α. 31. 56. [[Ιλλην. μετάφρ. Γαλανού, Κεφαλλ. 1868 σ. 23]]. Δ'. Καρ-
τεοίου δ Καρπάθιος- κωμωδία [['AO. 1862]] σ. 31 [[1886 σ. 3!) καί έν άναδημοσιεύσει έν
«Αϋγή Δωδεκανησιακή» 'Αθηνών 15 [γρ. 1] Αύγ. 1028 άρ. 186: «οί καλοτσυράδαις, πού
μπαμπάκι 'ς τή ατράτα τώΐ'ε»]].

7) Χαριο. Μεγδάνου Λύχνος Διογένους σ. 263. [[Βλ. καί Πολίτου Τά ονόματα τών Νε-
ράιδων καί τών Άνασκελάδων ένΛεξ. Άρχείω Ε', 28 καί ιδιαιτέρου άποσπάαματος σ.12|],
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Άλέξανδρον, περί ής άλλαχοΰ ποιούμεθα λόγον ')· «Χαιράμεναις, καλόκαρ-
δαις! Μέλι και γάλα 'ς τοΰ βασιλέα τήν τάβλα ! 'Σ τήν ψυχή τοΰ βασιλέως
τοΰ 'Αλεξάνδρου, κακό μή μοΰ κάμετε!» -) ΙΙολλαχοΰ τής Μακεδονίας, έγει-
ρομένης σφοδράς θυέλλης, ής πρόξενοι νομίζονται Νεράιδες, ψιθυρίζουσι πρός
καταστολήν ταύτης- Μέλι και γάλα (τρις)- κάπ απ εδώ πέρασεν δ βασιλεύς
'Αλέξανδρος" ζί] και βασιλεύει (τρις)3). Έπί τών Πιερίων ορέων υπάρχει μέγα
σπήλαιον, έν ω, ώς οί ποιμένες καί οί χωρικοί τών πέριξ δοξάζουσι, κατοικοϋ-
σιν εξωτικαίς· ούδείς τολμά νά'πλησιάση είς αυτό, ουδέ νά άποκόψη δένδρον
έκ τών έγγύς δασών όσάκις δ' αί γυναίκες τών παρακειμένων χωρίων βλέ-
πουσιν έγειρομένας θύελλας έν ταΐς πέριξ κορυφαϊς, όπως έξορκίσωσι τά φο-
βερά πνεύματα, άναφωνοΰσι Μέλι και γάλα!*) Αί έπωδαί αύται δποδεικνύ-
ουσιν ότι έν έποχή παλαιοτέρα προσέφεραν πράγματι ταΐς Νύμφαις, αίς άπέ-
διδον τήν αίτίαν τών θυελλών, προσφοράς έκ μέλιτος καί γάλακτος. Έν οίκείω
τόπω θά διαλάβωμεν έκτενώς περί τών συνειθιζομένων έτι προσφορών πεμμά-
των καί μέλιτος καί γάλακτος πρός έξιλασμόν τών Νεράιδων ή τών Μοιρών ').
'Αλλά καί έν όμοίαις περιπτώσεσιν, έπί άνεμοστροβίλου, ώς βέβαιοι δ Θεο-
τόκης έν τω περί Κερκύρας συγγραμματίω του, συνείθιζον οί χωρικοί, τουλά-
χιστον κατά τούς χρόνους αύτοΰ, πρό 60") περίπου έτών, νά προσφέρωσιν
εϊς τάς Νεράιδας μέλι και γάλα, δσάκις, κατά τήν γνώμην ειδημόνων γυναι-
κών, διήρχοντο διά τοΰ μέρους, έν ω οί προσάγοντες τήν προσφοράν εΰρί-
σκοντο, όπερ άκρω ποοί μόλις θίγουσιν- ένομίζετο δέ ότι προήγγειλε πάντοτε
τήν δίοδον αυτών αιφνίδιος στρόβιλος κονιορτοΰ, κατά τό μάλλον ή ήττον
σφοδρός7). Καί οί άρχαΐοι Έλληνες συνείθιζον ένίοτε νά θύωσιν άρνα μέλαι-
ναν τώ Τυφώνι, πρός άποτροπήν τών καταιγίδων. 'Γό έθος τοϋτο υπαινίσσε-
ται καί δ 'Αριστοφάνης καί πλατύτερον αναφέρουσιν οί Σχολιασταί αύτοΰs).

1) Βλ. Πολίτου δ περί Γοργόνων μύθος σ. 8 κέ. [['Αλέξανδρος ό μέγας κατά τάς δη-
μώδεις παραδόσεις έν Σκόκου 'Εθν. ήμερολ. 188!» σ. 37—40. Πρβλ. καί τάς σημειώσεις
είς Παραδ. άρ. 651. 652 έν τώ άνεκδότφ Γ' τόμφ)].

2) Schmidt Volksl. ο. 125.

3) Ίω. Μιχαήλ Μακεδόνικα σ. 29. [[Πολίτου Παραδ. άρ. §52. Βλ. καί Γουαίου Ή κατά
τό Πάγγαιον χώρα σ. 79]].

4) Pouqueville Voyage de la Grèce τ. iii σ. 88. [|Πολίτου Παραδ. άρ. 684]]. Τό
ππήλαιον είναι ίσως τό αυτό καί τό υπό του Heuzey (I.,e mont Olympe et 1' Acarna-
nie a. 204) άναφερόμενον, ώς κείμενον έπί του δρους «Φλάμπορο» δύο ώρας κάτωθεν τής
κορυφής. Οί χωρικοί νομίζουσιν ότι δ πλησιάζων είς αυτό έξίσταται τών φρενών. "Ισως
ήν τό πάλαι ιερόν ταϊς Πιερίσι Μούσαις, ών εύκολος ή μετάπτωσις εις Νεράιδες, άφοΒ καί
αί Μοδσαι ήσαν έκ τοΒ γένους τών Νυμφών. (Πρβλ. καί Schmidt Volksl. σ. 125).

5) [['Εν τω άνεκδότω Γ' τόμφ τοδ Παραδόσεων]].

6) [[100]].

7) Thêotoky Détails sur Corfou. Corfou 1826 σ. 123.

8) Σχολ. 'Αριστοφ. Βατρ. 847. <άρν' άρνα μέλαιναν : '2ς τοιαύτης γενομένης θυσία;
τω Τυφώνι έπί τω λήξαι καταιγίδας. Τοιαύτα γάρ έθυον τω Τυφώνι, οπότε ατροβιλώδη;
έκινηΙ>η άνεμος, τών γάρ τοιούτων ούτός έστιν έφορος- είκότως δέ μέλαιναν καί ού λευκήνι
επειδή καί δ Ί'υφώς μέλας».
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Άπαράλλακτον δ' έθιμον διατηρείται μέχρι τοΰ νΰν έν Καρινθία (Kärnten)
καί έν τισιν άλλαις γερμανικαϊς χώραις. Σφοδροΰ άνέμου πνέοντος, πρδ πάν-
των κατά τά δωδεκαήμερα, προς έξιλασμδν τοΰ άνεμοστροβίλου, θέτουσι πρδ
τών θυρών έν δστράκοις ωών ή έν μικροϊς πινακίοις γάλα ή άλλα έδέσματα"
ταύτα δέ πολλάκις ή οικοδέσποινα τίθησι ουχί πρδ της θύρας, άλλ' έπί τίνος
δοκοΰ, προς τον σκοπδν τοΰτον προεξεχούσης μικρδν κατά τήν γωνίαν τής
στέγης ')·

Τδν μή ούτω τιμώντα καί έξορκίζοντα τον άνεμοστρόβιλον αί Νεράιδες,
ή οιονδήποτε άλλο δαιμόνιον έν αύτω έγκρύπτεται, συναρπάζουσι και -είς
απωτάτους μεταφέρουσι τόπους. Άνωτέρω παρέθεμεν τοιαύτην τινά ήπειρω-
τικήν παράδοσιν, έν δέ τω περί Νεράιδων κεφαλαίω τής Νεοελληνικής ήμών
μυθολογίας 2) ποιούμεθα έκτενέστερον λόγον περί τοΰ οννεπάρματος γυναικών
προ πάντων ή κορασιών ή παίδων υπό Νεράιδων. Ιδίως δέ δ άνεμοστρόβιλος
ή καί δ άνεμος άπλώς άρπάζουσι καί άπώτατα μετακομίζουσι. Άνωτέρω
παρέθεμεν τήν κατάραν «Νά σέ πάρη δ άνεμος!» έντονωτέρα ταύτης είναι ή
έν Κεφαλληνία συνειθιζομένη «Άνεμορρονφονλος κι' άνεμοκάττνιστο;» (ένθα
υπονοείται «Νά γίνης» ή «Νά σ' άκούσω άνεμορρούφουλον» κλπ.) '). Κατά
τι θηραϊκόν άνέκδοτον παραμύθιον Βασιλοποΰλα, φοβούμενη τόν πατέρα της,
άναβαίνει είς ήλιακόν καί περιτριγυρίζει, φωνάζουσα' «Αέρα μου, άνεμοστρό-
φιλά μου, έλα νά μέ πάρης !—"Ερχεται ένας άνεμοστρόφιλος, σηκώνει τό
παιδί καί το παίρνει, πάει 'ς τήν άβυσσο... δ άνεμος ύπήε καί τδρρηξε 'ς τήν
έρημο, σέ μιά βασιλική αύλή» 4). ΟΕ άπροσδοκήτως βλέποντές τινα έρωτώσιν
ένίοτε αύτόν, «Ποιος άέρας σ'έφερε ;—ποιός άέρας σ' έρρηξε έδώ;» τοιαΰται
δέ φράσεις άπαντώσιν έν παλαιοΐς γαλλικοΐς ποιήμασι «quel vent vos quie?»
«quel vent vos maine?» «quel vent vos mene et quel oré ? »5). Μέ
τήν φράσιν ταύτην παίζει δημώδές τι άνέκδοτον, καθ' δ είς λαχανοκλόπος,
καταληφθείς έπ' αυτοφώρω τήν νύκτα υπό τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ κήπου καί έρω-
τηθείς «Πώς εύρέθης έδώ;» άπεκρίθη- «'/Ιεράς μ' ερρηξε.—Καλά, καί τά
λάχανα τί θέλουνε, ποΰ είναι ξεκωλωμένα ;—Έπιάσθηκα άπ' αυτά, νά μή
πέσω.—Άμμή αυτά, ποΰ είναι 'ς τό σακκοΰλι, πώς ευρέθησαν έκεϊ μέσα ; —
Αυτό δά θαμάζομαι κ' έγώ ! »

Ή δοξασία, ότι δ άνεμος άναρπάζει έστιν δτε άνθρώπους7) δέν είναι βε- ♦

1) Germania 1866 τ. XI σ. 75, ενθα καί πολλοί συγγραφείς αναφέρονται, μαρτυρούν-
τβς περί της διαδόσεως τοϋ εθίμου ανά τήν λοιπήν Γερμανίαν.

2) [[Βλ. τάς σημειώσεις περί Νεράιδων είς τόν άνέκδοτον Γ' τόμον τών Παραδόσει»ν|].

3) Νεοελλ. άνάλ. Β' σ. 161. 412.

4) Ή Γουρούνα καί δ τρίποδης. Άρ. 18 τής άνεκδότου συλλογής Πέταλα.

5) Παρά Grimm D. Μ. δ' έκδ. τ. III σ. 179.

6) Τό άνέκδοτον τούτο παρενέβαλεν είς τό ποίημάτου, Στράτιρ· Καλοπίγειρον, δ Στέφα-
νος Κουμανούδης· άλλα πολλφ πρότερον, περί τάς άρχάς τής ΙΔ' έκατονταετηρίδος, έστι-

,χούργησεν αυτό καί δ βυζαντινός Μανουήλ ό Φιλής. (Man. Philae Carmina ed. Miller
o. 213). [[Βλ. Π. Π. A', 338 λ. άέρας 12. Πρβλ. καί λ. πιάνω 25]].

7) [[Βλ. Πολίτου Παραδ. άρ. 50;} σ. 283 κέ. καί τήν σημ. σ. 1138]).
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βαίως εντελώς άβάσιμος- οί νεώτεροι μετεωρολόγοι άναφέρουσιν ικανά παραδεί
γματα άνθρώπων, οίτινες υπό δεινού τυφώνος καταληφθέντες άνυψώθησαν
μέχρι δύο μέτρων υπέρ τό έδαφος, καί μετά ταχύτητος καταπληκτικής μετη·
'νέχθησαν είς τόπους πόρρω άπέχοντας '). 'Αλλ' έκτός τών σπανιωτέραν^ τού-
των καί παραδοξοτέρων φαινομένων, καί μόνη ή καθημερινή παρατήρησις τοΰ
ανέμου καί ιδίως του άνεμοστροβίλου, άναρπάζοντος καί έν άκαρεί παρασύ-
ροντος μακράν κουφότερα πράγματα, ήρκει νά παράσχη άφορμήν είς τήν διά-
πλασιν ικανών μύθων παρά τοις πρώτοις άνθρώποις. Οί τοιούτοι μύθοι διετυπώ-
θησαν όριστικώς βραδύτερον, όποτε έμορφώθησαν αί περί ψυχής ίδέαι, καθ'
ας ή ούσία ταύτης ήν ή αυτή καί ή τοΰ άνέμου, καί ών ένεκα διά τών αυτών
λέξεων άμφότερα έδηλοΰντο (πνεύμα, anima, animus). Εντεύθεν καί οί
άνεμοι υπελαμβάνοντο ψυχοπομποί δυνάμεις ■) καί έκ τούτου έξηγεΐται, διατί
έν τη έλληνικη μυθολογία ό Ερμής, όστις έν άρχή ήν πιθανώς προσωποποί-
ησις τοΰ άνέμου, μετέπεσεν, ίσως πολλω πρό τοΰ Όμηρου, εις θεόν ψυχοπομ-
πόν. Προδήλως δέ ή συνταύτισις τών άνέμων ταΐς ψυχοπομποΐς θεότησι κατα-
φαίνεται έν τοις περί Άρπυιών μυθολογήμασιν 3). Αί "Αρπυιαι ήσαν άμα καί
αί πτερωταί θύελλαι, καί δαίμονες τοΰ ταχέως έπερχομένου θανάτου J). Έν τη
Όδυσσεία ό Τηλέμαχος καί ό Εύμαιος λέγουσιν ότι τόν 'Οδυσσέα «άκλειώς
"Αρπυιαι άνηρείψαντο» "). Άλλαχοΰ τής Όδυσσείας αί "Αρπυιαι ταυτίζονται
καθ' όλοκληρίαν ταΐς θυέλλαις" ή ΙΙηνελόπη εύχεται ν' άναρπάση αυτήν
θύελλα, ώς άνήρπασε τάς Πανδαρέου κούρας·

η επειτά μ' άναρπάξασα ϋ ν ε λ λ α
οΐχετο προφέρουσα κατ' άερόεντα κέλενϋα,
εν προχοϊ]ς δε βάλοι άψορρόον Ώκεανοΐο.
'Ως δ' ΰτε Πανδαρέου κούρας ανέλοντο ϋ· ν ε λ λ α ι. . .
τόφρα δε τάς κούρας "Αρπυιαι άνηρείψαντο6).

1) Βλ. Zürcher et Marcolli Trombes et cyclones. Paris, 1876 a. 121—122. GO.
Των αύτών Les météores. 4η έκδ. P. 1875 σ. 132 κέ. 135.

2) Βλ. Roscher Hermes der Windgott. Lpz. 1878 a. 54 κέ. {[Gruppe Mythol. o.
846 κέ.)]. Περί τής σχέσεως τοδ αέρος καί ψυχών βλ. Roscher ένθ. av.—Άλλαχοΰ τής
ήμετέρας Νεοελληνικής μυθολογίας (έν τοίς κεφαλαίοις περί Δημώδους ψυχολογίας καί περί
Διαβόλου) θά διαλάβωμεν έκτενέστερον περί τής σχέσεως ταύτης. [(Τά κεφάλαια ταδτα
δεν εγράφησαν, αί σχετικαί όμως σημειώσεις θά περιληφθώσιν είς Παραδ. τ. Γ']].

3) [[ΙΙερί Άρπυιών ώς ψυχοπομπών βλ. Roschers Lex. I, 1844 κέ.]].

4) Βλ. Luynes Mémoire sur les Ilarpyes έν Annali del Instit. di cor. arcli.
Roma 1845 τ. XVII σ. 1 κέ. Gerhard έν Arcli. Ztg. τ. I σ. 94. Preller Griech.
Myth. I σ. 458 (436). II 331. Mannhard Wald- u. Feldk. τ. II o. 91 κέ. Αί Αρπυιαι,
παρ' 'Λτιολλωνίω τω 'Ροδίφ (Β, 276), έρχονται είς τόν Φινέα «ηύτ' άελλαι άδευκέες».Πρβλ.
καί Vergil. Aen. XII, 855' «lila (Megaira) volat, celerique ad terrain turbine
fertur».

5) Όδ. α, 241. τ, 371. Περί τών τοιούτων φράσεων βλ, κϊί Roscher Hermes d.
Windgott σ. 30 κέ.

6) Όδύσσ, υ, 63 κέ,
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Έν Ίλιάδι άναφέρεται απλώς θύελλα άνέμου, άνευ σχέσεως πρός τάς "Αρπυιας·
ή Ελένη καταράται έαυτήν

Ώς μ' δφελλ' ή nun ι τω, δτε με πρώτον τέκε μήτηρ

οιχεσϋαι προφέρουαα κακή άνέμοιο άύελλα

εις δρος ή είς κϋμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης ').

Ταΰτα δ' είσίν όμοιότατα τη πολλάκις μνημονευθείση δημώδει κατάρα «Νά
σέ πάρη δ άνεμος!»3), ή καί άνάλογος υπάρχει άρχαία παροιμία· «άνέμοις
παραδοΰναι» ( ventis dare aliquid)3). Αί "Αρπυιαι άπεικονίζοντο παρά τών
άρχαίων ότέ μέν ώς πτηνά, ότέ δέ ώς πτερωταί γυναίκες 4), ώς έν τω γνω-
στίρ μνημείω τών Άρπυιών έν Λυκία. Νΰν δ' έν Ήπείρω αί ξονΰειαϊς ή ξω-
ϋειαις ( έξωτικαίς, Νεράιδες) νομίζονται «έναέρια σώματα, ή μεταμορφού-
μενα μανικά πουλιά» ''). "Αξιον σημειώσεως τούτο, άποδεικνύον ότι αί "Αρ-
πυιαι, αίτινες παρά τών άρχαίων έσχετίζοντο πολλαχώς ταίς Νύμφαις"), συν-
ταυτίζονται μέ τάς Νεράιδας, ου μόνον διά της άναφοράς αυτών προς τάς θύελ-
λας, άλλά καί στενώτερον, έν Ήπείριρ διατηρηθείσης της παραστάσεως αυτών
ώς δρνίθων.

Τάς δοξασίας περί συνεπάρματος ύπδ άνεμοστροβίλου, ή υπό τών έν αύτίρ
δαιμόνων άνευρίσκομεν καί παρ" άλλοις λαοΐς. Έν τω Παλατινάτο) πιστεύεται
ότι δ άνεμος άρπάζει ανθρώπους καί φέρει αύιούς μακράν, 200 ώρών δρό-
μον7). Ή Polednice, μεσημβρινδν δαιμόνιον τών Βοημών, αρπάζει έν άνε-
μοστροβίλω λεχώνας, άν έξέλθωσι τών οικιών αυτών"). Κατά τι σερβικόν
παραμύθιον, τρεις δράκοντες άναρπάζουσιν, ώς άνεμοστρόβιλος, τρεις ώραίας
βασιλοπούλας χορευούσας. Ό ήρως άδελφός των, ιππεύων πτερωτόν ί'ππον,
λυτρώνει αύτάς, παλαισας κατά τών δρακόντων καί νικήσας αυτούς. Οί δρά-
κοντες είναι άνθρωπόμορφοι, άλλ' έξερεύγονται φλόγας άπδ τοΰ στόματος ").

Ενδιαφέρουσα λίαν φαίνεται ήμίν σφακιωτική τις παράδοσις, έν ή προ-
δήλως ή έν τοις δρεσι κατά τήν νύκτα ένσκήπτουσα θύελλα παρίσταται ώς νυμ-
φική πομπή 10). «Μία φόλα (φορά) μοΰ έκαμε νάκλι (διήγησιν, λ. τουρκ.) ένας
άνθρωπος, όπως ήσασι παγωμένοι δύο άνθρωποι 'ς τά ψηλότερα βουνά, όπου

1) Ίλ. Ζ, 345. Πρβλ. Άπολλών. 'ΡόΛ. Λ, 1112' «"Η αυτήν με ταχεϊαν υπέρ πόντοιο '
ψεοοιεν ένθένδ' εις Ίαωλκόν άναρπαξαοαι αελλαι?.

2) [[Έν καρπαθία κατάρα" *Νά αέ πάρουν οί δώεκ' άνέμοι». (Ζ. Άγ. A', 33G). Έν
έτέρηι προστίθεται" «καί νά σ' άνεμουρίσουν» (αύτ. σ. 369). Βλ. καί άνωτέρω α. 52 αημ.6)).

3) Roscher ένθ. άν. σ. 39 καί τους συγγραφείς είς οί)ς παραπέμπει.

4) Βλ. Ο. Jahn Archaeolog. Beiträge σ. 101 κέ.

5) Χασιώτη; έν Χρυσσαλλίδι τ. Γ', σ. 9.

6) Πρβλ. Ε. Curtius έν Gerhard's Denkmäler u. Forschungen 1855 άριθ. 73
σελ. 8. Schmidt Volksl. σ. 126.

7) Schönwerth Aus der Oberpfalz II 112. Mannhardt Wald- u. Feldk. II 93.

8) Grohmann Sagen aus Böhmen o. 113.

9) Wuk Steph. Karadschitsch Volksmärchen der Serben άρ. 5.

10) [[Πρβλ. καί τήν tin' άρ. 267 παράδοσιν έν Πολίτου Παραδ. σ. 114] |.
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κατοικοΰσιν άγρίμια" καί έκεί άκούσασι τραβάλιον (θόρυβον, λ. ίταλ. travaglio)
πολύ, καί έθαρρέψασιν όπως νά ήσαν άνθρωποι διά νά φορτώσωσι χιόνι, διά
νά τό πάγουσι 'ς τά Χανιά. Καί άπής έσιμώσασι κοντύτερα, γροικοϋσι βιόλαις
καί λύραις καί ρογήσιμα παιγνίδια1 δια τούτο, έγνώρισαν καί αυτοί, όπως δέν
ήσανι άνθρωποι, άρρά ήσαν δαιμονικά συνέδριο' καί τους θωροΰσι καί περνοΰ-
σιν από κοντό διάστημα άπο έκεί άπου έκάθοντο, μέ ρογιορογής ') φορέματα
καί άρροι μέ ψαρά άρογα, άρροι μέ ρογήσιμα, καί τούς έδειξεν όπως ήσασι καί
γυναίκες καί άνδρες, πεζοί καί καβαλλάροι, πλήθος πράμα" καί οί άνδρες ή-
σασιν άσπροι ώς τά περιστέρια, καί αί γυναίκες πορρά ώραίαις, ώς αί άχτΐνες
τοΰ ήλιου' εϊδασι καί έβαστοΰσαν ένα πράμα, ώς καθώς καί βαστοΰνι τον άπο-
θαμένον νεκρόν. Μεταύτως άποφάσισαν καί αύτοί νά τούς βαρέσουσι καμμίαν
μπαρουτιά, άπής έμπρδς περάσανί' είχαν καί ένα τραγοΰδι άκουσμένο καί
έλέγασιν, όπως

Νύφην πα νά πάρω με, νύφην κύραν

απ' τό Κρημνιαμένο, νύφη μοναχήν'

καί άποφασίσασι καί τσοΐ έπαίξασι μια μπαρουθιά' διά ταύτως καί αύτοί έφω
νάξασι, οί προσθινοί, μιά φωνή' «τί είναι;» καί οί δπισινοί άποκριθήκανι, «Τόν
γαμπρό μας έσκοτώσασι, τον γαμπρό μας έσκοτώσασι», καί έκλαιγαν, καί έφω·
νιάξασι καί έφύγασι» 2).

Παρόμοιαι παραστάσεις τής θυέλλης ώς γάμου ή νυμφικής πομπής άπαν-
τώσιν έν τή μυθολογία πολλών λαών, γερμανικών προ πάντων καί σλαβικών.
Έν Masuren λέγουσιν έπί άνεμοστροβίλου, ότι «δ διάβολος δχείται προς
γάμον»s). Έν Βοημία πιστεύουσιν, ότι έν τω άνεμοστροβίλφ έποχεΐται ή
νύμφη, ήν δ διάβολος άρπάζει έκ τής γής4)· Οί Λιέσοι τών ρωσικών μύθων
άρπάζουσι γυναίκας καί νυμφεύονται ταύτας. Όπόθεν δέ ή θορυβώδης πομπή
τοΰ γάμου αύτών διέρχεται, έγείρεται σφοδρά καταιγίς. "Αν είς τον δρόμον
των έπιπροσθήση χωρίον, πολλαί οίκίαι καταστρέφονται, άν δάσος, πολλά
δένδρα έκριζοΰνται. Έν δέ τή διοικήσει 'Αρχαγγέλου, ό άνεμοστρόβιλος θεω-
ρείται χορός τοΰ Λιέσι μετά τής νύμφης του5). Έν Γερμανία τέλος δ άνε-
μοστρόβιλος, όστις προηγείται καταιγίδος, καλείται συνήθως «'Ανέμου νύμφη»
(Windsbraut, Windsprût) °), ένίοτε δέ ή «δχουμένη γυνή» (Das fahrende
Weib) '). "Ισως δ' ούχί δλως άσχετος ταΐς τοιαύταις παραστάσεσιν έστί καί

1) Λογίων λογής, παντοειδή' σημειωτέον ότι έν Σφακίοις τό λ μεταβάλλεται πολλά-
κις εις ρ.

2) Pashley Travels in Crete τ. II σ. 232—234. Βλ. καί Άντωνιάδϋν Κρητηΐδα σ.
119—120. [[Πολίτου ΙΙαραδ. άρ. 694 σ. 408)].

3) 7»/)/«""*Aberglauben aus Masuren ß' εκδ. σ. 34. Παρά Mannhardt Wald· u.
Feldk. x. H σ. 96.

4)\Grohmann Aberglauben'aus Böhmen σ. 35.95.

5) Mannhadt αΰτ. τ.",I σ. 148.

6) Grimm D. My til. σ. 525—526. [[Schwartz Prähistor. Studien α. 17 κέ.]].

7) Grimm cm.
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é αρχαίος αττικός μΰθος περί αρπαγής τής *ί,2ρειθυίας ύπό τοΰ Βορέου ').

Ή κρητική παράδοσις άναφέρει ότι οί ίδόντες τήν νυμφικήν τών δαιμό-
νων πομπήν έπυροβόλησαν καί άπέκτειναν τόν γαμβρόν. Τοιαύτα έπεισόδια
άναφέρονται συχνότατα έν ταϊς γερμανικαίς καί σλαβικαΐς παραδόσεσι περί
τής νυκτερινής άγριας θήρας- ό βλέπων ταύτην διερχομένην πυροβολεί καί
φονεύει μίαν μάγισσαν 2), ή άναρριπτει μάχαιραν καί πίπτει αΰτη αίματοστα-
γής. Κατά τάς βοημικάς παραδόσεις, όταν πυροβολήση τις κατά τής άγρίας
θήρας, άκούεται μεγάλη βοή καί ταραχή καί καταπίπτει νεκρά μία γλαύξ ').
Έν γένει δέ έν τοις μύθοις καί ταϊς παραδόσεσι πολλών λαών άρχαίων καί
νεωτέρων άναφέρονται τοξεύματα ή πυροβολισμοί κατά τών νεφών, ή τοΰ
ούρανοΰ ή τών ουρανίων σωμάτων *)· άλλα ταΰτα διάφορον έχουσιν εκάστοτε
έννοιαν καί έκ διαφόρων ιδεών πολλάκις άπορρέουσι.

Ή περί νυμφικής πομπής παράδοσις δύναται ν= άναχθή εις τόν γενικώ-
τερον κύκλον τών πολυαρίθμων, άνά πάσαν σχεδόν τήν Εύρώπην διαδεδομέ-
νων παραδόσεων περί τής μανικής στρατιάς ή περί τής αγρίας ΰήρας (La
rnesnie furieuse; le grand veneur κλπ. γαλλ.—Das wuthende Heer; die
wilde Jagd γερμ.). Ήσαν δ' αί παραδόσεις αύται άρχικώς μυθικαί ίσως
παραστάσεις τής είς τά δάση ένσκηπτούσης θυέλλης, έκπαλαι άναμιγεϊσαι
μετ' άλλων μυθολογικών στοιχείων. Έν Γερμανία συνεοέοντο στενώτατα τή
λατρεία τοΰ Όδίνου6), άλλ' ού σμικράν έσχον πρός αύτάς ροπήν αί χριστιανι-
καί ίδέαι, διότι νΰν άντί θεών ή ήρώων άναφέρονται έν ταΐς γερμανικαϊς παρα-
δόσεσιν, ώς άποτελοΰντες τήν μανικήν στρατιάν ή ώς συνθηρευταί τοΰ άγριου
κυνηγοΰ διάβολοι, μάγισσαι, φάσματα, νεκροί, άβάπτιστα παιδία κλπ.0). "Ισως
ό πρώτος πυρήν τοΰ μύθου πρέπει νάναζητηθή έν τοις Βεδικοϊς ΰμνοις περί
διώξεως τών πονηρών δαιμόνων υπό τοΰ "Ινδρα συνοδευομένου υπό τής στρα-
τιάς τών Μαρούτ (άνέμων), έν ή καί πνεύματα τεθνεώτων. Βεβαιότατον όμως
ότι οί παλαιοί Έλληνες είχον όμοια μυθολογήματα Τούτων κυριώτατα

1) [ [ΙΙρόαΟες καί τάς μαρτυρίας περί παραστάσεως τοΰ άνεμοστροβίλου ώς γαμήλιο!)
πομπής έν ΙΙολίτον ΙΙαραδ. σ. 855 σημ. είς άρ. 267)].

2) Mono Anzeiger τ. IV σ. 309.

3) Grohmann Sagen aus Böhmen σ. 78.

4) Βλ. έν έκτάσει Rochholz Deutscher Glaube τ. I σ. 11 κέ. [[ΙΙρβλ. καί κατω-
τέρω σ. 63 σημ. 2]].

5) Simrock D. Myth. § 71 σ. 191.8' έκδ.

6) Αύτ. σ. 192—193. Έν γένει περί τών παραδόσεων τούτων βλ. Simrock g 71—73.
Grimm D. M. σ. 807—902. F. Liebrecht des Gervasius Otia o. 173—211 (La mes-
nie furieuse). Kuhn έν Haupt's Zeitschrift f. Deutsch. Alterthum τ. VI σ. 117
κέ. Grohmann Sagen aus Böhmen σ. 74—86 (Βοημικαί παραδόσεις περί άγρίας θή-
ρας). [[Schwartz Prähist. Stud. σ. 11 κέ. Rev. d. trad, popul. 1894 ο. 411 κέ.
1905 σ. 177—186. Διάφορα ονόματα τής μανικής στρατιάς αύτ. 1902 σ. 504 κέ. ΙΙερί τής
δοξασίας τοΰ άγριου κυνηγοΰ παρά ΙΙομμερανοϊς βλ. Urunk έν Zeitschr. d. Ver. f.
Volksk. 1903 σ. 179-192)].

7) Βλ. έν έκτάσει Dilthey Die Artemis und die wilde Jagd έν Rhein. Museuiu
f. Philologie Ν. Σ. 1870 τ. XXV σ. 321 κέ.
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είσί τά περί 'Ωρίωνος διώκοντος τάς ΙΙλειάδας, ή συνθηρεύοντος μετά τής
'Αρτέμιδος '). Ό δέ καθ' ήμάς λαός διηγείται πολλάς παραδόσεις έμμέσως ή
αμέσως σχετιζομένας ταΐς περί «μανικής στρατιάς», ών τάς πλείστας, ιδίως
δέ τάς διαλαμβανούσας περί αγώνων φασμάτων, ψυχών τεθνεώτων καί τελω-
νίων πρός άλληλα, θά έξετάσωμεν έκτενέστερον έν τω περί Δημώδους ψυχο-
λογίας κεφαλαίφ τής Νεοελληνικής ήμών μυθολογίας2). Ενταύθα περιοριζό-
μεθα ν' άναγράψωμεν λακωνικήν τινα παράδοσιν, διότι αυτη άναφέρει καί
περίεργον λεπτομέρειαν καταδεικνΰσαν τήν σχέσιν τοΰ καρκίνου πρός τά
τοιαύτα μυθολογήματα: Έν Τρινάσω, γέρων τις, φυλάττων άγρόν άραβοσίτου,
ήκουσε περί τό μεσονύκτιον μέγαν θορυβον καί είδε πολλούς ιππείς' δτε έπεί-
σθη, ότι δέν ήσαν άνθρωποι, έτράπη είς φυγήν, άλλά κατεδίωξεν αυτόν ενα;
μεγάλος κάβουρας, ό όποιος τόν κατέφθασεν είς τό χωρίον, ήμίσειαν ώραν
άπέχον τοΰ άγροΰ, καί τόν έδάγκασεν, δτε έπάτησε τό κατώφλιον τής οικίας
αύτοΰ' έκ τοΰ δήγματος ήσθένησεν έπί πολλάς ήμέρας ό γέρων, προσβληθείς
υπό πυρετοΰ3). Κατά τούς άρχαίους ελληνικούς μύθους ό άγριος θηρευτής
Ώριων θνήσκει δηχθείς υπό σκορπιού4), ώς δ' ό τά μάλιστα διαδεδομένος
χιακός μΰθος άναφέρει, έδήχθη δτε άπεπειράθη νά βιάση τήν συγκυνηγόν
'Αρτέμιδα5).'Αλλά καί Ιν τισι γερμανικαϊς παραδόσεσιν ύπεμφαίνεται σχέσις
τοΰ καρκίνου ή σκορπιού πρός τήν άγρίαν θήραν ή.

* Η . ΣΙ Φ Ω Ν Ε Σ

Διάβολος προξενεί οίφωνας.—Λάμια.—Δειοιδαίμονες τρόποι πρός άποτροπήν
τών αιφώνων.—Σύννεφα ροφονσι νερόν.

Τό φαινόμενον τοΰ θαλασσίου σίφωνος '), φοβερώτερον μέν άλλ' ήττον
γνωστόν τών τυφώνων, άποδίδουσιν έπίσης είς δαιμονικήν έπήρειαν, πιστεύον-
τες ότι ό Διάβολος προξενεί αύτό"), ένιαχοΰ δέ, ότι αί Νεράιδες, καί ιδίως ή
βασίλισσα αυτών, ή «Λάμια τοΰ πελάγου». Έν "Ηλιδι άναφέρουσιν εις τήν
Λάμιαν τήν αίτίαν τών αιφώνων καί παντός άνεμοστροβίλου, ύπολαμβάνουσι

1) Πρβλ. Preller Gr. Myth. I α. 367 (351). 371—372 (355).

2) I[Βλ. Παραδ. τ. Γ' σημειώσεις εις κεφ. Λς")1·

3) Παρά Πουλίκου Ν. Πουλικάκου έκ 'Γρινάσου. [[Βλ. Πολίτου Παραδ. άρ. 888 α. 543)).

4) Κατά τινα δημώδη πρόληψιν δ καρκίνος αφεθείς είς τήν ξηράν μεταβάλλεται είς
σκορπίον' έν γένει δ' έν πολλοίς άναγνωρίζει δ λαδς σχέσιν του καρκίνου προς τόν
ακορπίον.

5) Βλ. Preller Gr. Myth. II σ. 371—372 (355) καί τούς συγγραφείς, είς ο'ύς παρα-
πέμπει. "Ισως δ μδΟος είναι μεταγενέστερος καί άστρονομικός, έπινοηθείς έκ τής παρατη-
ρήσεως, ότι δ Σκορπίος έπιτέλλει, δτε ό 'ϋρίων πλησιάζει είς τήν δΰσιν αυτου.

6) Πρβλ. Simrock D. Myth. § 73 σ. 201-202.

7) Κοινώς σίφουνας' λέγουσι προσέτι «σιφουνικό» τήν υπό σφοδρού συνοδευομένην άνεμου
ραγδαίαν Ρροχήν, καί «σιφουνιάζουν» ή «σιφουνίζουν» έπί υγρών υφασμάτων, άτινα ξηραίνει
δ άνεμος.

8) Βλ. καί Schmidt Volksl. I σ. 178.
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δε ταύτην δυσμενή τοις ναυτιλλομένοις καί εν γένει τρομεράν '). 'Οσάκις δέ
πλοΐόν τι κινδυνεύει έκ σιφωνος, πυροβολοΰσι κατ' αύτοΰ διά τηλεβόλων, ή
διά τών πλατυστόμων τρομπονιών, όπως διαρρήξωσιν αύτόν ')· καί τοΰτο μέν
είναι όρθότατον καί άπεδείχθη πολλάκις λίαν τελεσφόρον "). 'Αλλά το πράγμα
μετέπεσεν είς δεισιδαιμονίαν καί πολλοί, άγνοοΰντες τόν φυσικόν λόγον αύτοΰ,
διαβλέπουσιν έν αύτφ μόνον είδος άπειλης κατά τοΰ ύπερφυοΰς φαινομένου
καί άντί πυροβολισμών έπίσης συντελεστικόν νομίζουσιν, ότι είναι, άν έμπή-
ξωσι τήν αιχμήν μαχαίρας έπί ένός τών ίστών τοΰ πλοίου '). ΟΕ δέ παρά
τήν νότιον τοΰ Ευξείνου άκτήν οϊκοΰντες "Ελληνες, όταν ίδωσι σίφωνα (κοι-
νώς ζίφον) λαμβάνουσι μάχαιραν καί ποιοϋσι τό σημείον τοΰ σταυροΰ, λέγον-
γοντες' «άναστήτω ό Θεός κλπ » ή «έν άρχή ήν δ λόγος κλπ.» και οΰτω
νομίζουσιν ότι τον κόπτουσι

Πολλαχού τής 'Ελλάδος έξηγούσι το φαινόμενον τοΰ σιφωνος, λέγοντες
ότι είναι νέφη κατερχόμενα όπως άντλήσωσι το άναγκαϊον αύτοίς πρός βρο-
χήν υδωρ. Έν Κύπρο) πιστεύουσιν, ότι μετά τήν βροχήν τά σύννεφα καταβαί-
νουν εις τήν άκροθαλασσιά, δια νά (Ρουφήξουν νερόν καί έκεϊ που σταθούν,
καταπίνουν ό,τι εΰρουν, ή άνθρωπος είναι ή ζωον, καί πέτραις άκόμα. Ιίολλαί
γραϊαι άκούουσι μάλιστα είς άπόστασιν πολλών ωρών τόν φοβερόν κρότον,
τον όποιον οϋτω προξενοΰσι "). Αί ίδέαι όμως αύται προήλθον μάλλον έξ ατε-
λούς καί έπιπολαίου παρατηρήσεως τοΰ φαινομένου, καί ουχί έκ δεισιδαι-
μονίας 7).

1) Wachsmuth das alte Griechenland σ. 30—31.

2) [[ Πρβλ. Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1897 ο. 359. Έν Γαλλίι» νομίζουσιν δτ(
αποτρέπεται ή καταιγίς, όταν πυροβολήσω κατά τής νεφέλης διά σφαίρας ήγιασμένης.
(Bullet, de la Société anthropol. de Paris 1877 X, 408). Περί άπειλών καί πληγών
φυσικών φαινομένων βλ. Rolide Psyche 4 II, 28, 2)j.

3) Πρβλ. Fonvielle Eclairs et tonneres. Paris, 1874 σ. 77 κέ.

4) Pègues Histoire du volcan de Santorin σ. 543. ([Όμοίας δοξασίας άλλων λαών *
βλ. Arch, per le tradiz. popol. 1899 σ. 457—8. Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1912

σ. 117. (ΙΙρβλ. καί αύτ. 1897 σ. 358, 5). Διά μαχαίρας μάγισσαι καταπαύουσι θυέλλας.
(ΑΟτ. 1897 σ. 188))].

5) ΙΙανδώρ. τ. ΙΓ σ. 505. [[V. G. Piddington έν Kolk-Lore 1905 α. 190-1. Περί
κοψίματος του σίφωνος μέ μαχαίρι βλ. καί αύτ. 1896 σ. 144. 145. 1899 α. 163. 168. 1907
σ. 331. 1896 σ. 300 (έν Ιρλανδία). Rev. d. trad, popul. 1902 σ. 474, 349. Cortih y
Vieta Ethologia de Blânes σ. 79, 44. Περιγραφήν σίφωνος καί τών προς άποτροπήν
αύτοΰ γινομένων ύπό τών ναυτικών βλ. έν διηγήματι Καρκαβίτσα Λόγια τής πλώρης 1899
ο. 14 κέ. 6' εκδ. 1919 τ. Α' σ. 8 κέ.]].

6) Myrianthcus Die Açvins σ. 141. [[Πολίτου Παραδ. άρ. 261 σ. 141. 844. Έν
Αγρινίψ, κατ' άνακοίνωσιν Εύστ. Σταΐκου, πιστεύουσιν ότι τά σύννεφα «κατεβαίνουν 'ς τή
λίμνη καί παίρνουν νερό καί πάλι άνεβαίνουν». Πρβλ. καί τά περί άναρροφήσεως ύδατος
ύπό τής "Ιριδος, άνωτέρω σ. 35 σημ. 5]].

7) ΙΙρβλ. Marcolli et Zürcher Les météores 4η Ικδ. σ. 124. «Les trombes font
presque toujours entendre un bruit assourdissant, un sifflement étrange, qui
augmente ou diminue suivant que le terrain au dessus duquel elles passent
est plus ou moins humide».
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Α'.

Αίτια άσ&ενειών ι Σκουλήκι. Θεός, διάβολος, μάγοι. — Θεραπεία αυτών υπό
τής ϋ·είας αντιλήψεως. — Ξόρκια.—Μεταβίβαοις τής νόσου είς δένδρα, είς ζώα, είς
άν&ρώπους.—Δίωξις αυτής είς ερήμους τόπους.—Πράξεις πρός άποαόβηαιν επι-
δημικών νόσων.

Έν τή βραχεία ταύτη μελέτη περί τών ασθενειών έν τοις μύθοις του ελ-
ληνικού λαοΰ θά περιορισθώμεν είς τήν έξέτασιν έκείνων μόνον τών γνωστών
ήμϊν προλήψεων, δσαι όπωςδήποτε συνδέονται προς μυθικάς παραστάσεις·
διότι ή έρευνα τών τής δημώδους ιατρικής καί τής μαγικής θεραπείας απο-
τελεί θέμα ίδιον, περί ού έπιφυλασσόμεθα νά διαλάβωμεν άλλοτε ').

Ό κοινός λαός, άγνοών ώς εικός τούς φυσιολογικούς νόμους καί αδυνα-
τών νά έμβαθύνη εις τήν έξέτασιν τών παθολογικών φαινομένων, άποδίδωσι
τήν γένεσιν τών νόσων είς διαφόρους ξένας έπηρείας, είς δυνάμεις έκτός τοΰ
ανθρωπίνου σώματος ένεργούσας. Έξ άναλογίας δέ κρίνων, υποθέτει ότι ή
τής ασθενείας αιτία είναι σκώληξ ή σκώληκες 2) είσχωρήσαντες έξωθεν εις τά
άνθρώπινον σώμα, επειδή βλέπει ότι οί σκώληκες λυμαίνονται καί διαφθεί-
ρουσι τούς καρπούς καί τά θάλλοντα δένδρα. Αυτη δέ φρονοΰμεν, ότι είναι ή
αρχική καί άπλουστάτη άντίληψις περί τών αιτίων τών νόσων παρά πάσι
τοις κατά φύσιν λαοϊς. Έν Ελλάδι πιστεύεται κοινώς υπό τοΰ λαοΰ ότι σκώ-
ληξ προξενεί πολλάς άσθενείας, μάλιστα δέ τήν όδονταλγίαν '). Συνήθεις
δ' είσίν αί φράσεις τον τρώει το οκονλήκι, μου μπήκαν τά σκουλήκια, λεγό-
μενα καί έπί ήθικών βασάνων παραπλήσια δέ ταύταις είναι καί ή φράσις

* Έόημοσιεύθη έν τω Δελτίω τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρίας 1883 τ. Α'
σ. 1-30.

1) [[ΙΙερί τοΰ θέματος τούτου έν γένει βλ. .*/. Härtels Ueber die Kranklieits—Be
scliwörungen έν Zeitselir. d. Ver. f. Volksk. 1895 σ. 1 κέ. Roschers Lex. III, 157
κέ. λ. Νόσος. Hastings Encycl. of Relig. a. Ethics τ. IV λ. disease and medicine]|.

2) [[Γενικώς περί τής δοξασίας ταύτης βλ. Roscher έν Rheinisches Museum τ. 53
σ. 181 καί τάς αυτόθι μαρτυρίας. Höf 1er έν Arch. f. Religionswiss. 1899, 2 σ. !)8 yi.
109. 138. Βλ. καί Köhler Kl. Schriften III, 551-2]].

3) [[Βλ. έπφδάς έν Λελέκου Έπιδ. σ. 203. Λαογρ. Ε', 613, 8]].
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μ έφαγαν τά φίδια '). "Οτι όμοία τις πρόληψις έπεκράτει καί παρά τοις
άρχαίοις "Ελλησιν έξάγομεν έκ τής επομένης έλληνικής έπιρδής κατά τοΰ
λειχηνος (impetigo), ήν άναφέρει ό ΙΙλίνιος :

Φεύγετε, καν&αρίδες, λύκος άγριος αίμα 2) διώκει ").

ΟΕ τής έπιρδής ταύτης ποιούμενοι χρήσιν έπίστευον βεβαίως, ότι ό λειχήν
προέρχεται έκ κανθαρίδων έδρευουσών υπό τό δέρμα. Τήν εικασίαν δέ ταύ-
την πιστοΰσιν αί δοξασίαι τών πλείστων λαών περί τής αρχής τών νόσων.
Έν Labruguière τοΰ Montagne noire τής Γαλλίας, άμα τις άσθενήση
βαρέως έξορκίζουσι τό δένδρον άκτέαν (sambucus ebnlus) νά βγάλη τά σκου-
λήκια άπό τό μέρος ποΰ ξέρει, άλλως τό άπειλοΰσιν, ότι θά τοΰ κόψωσι τά πό-
δια 4). Διότι ύποτίθεται ότι τά δένδρα βλάπτουσι διά τών έν αύτοίς παρασί-
των έντόμων, ώς διδάσκει παλαιά τις λιθουανική πρόληψις6). Σκώληκες, ψυ-
χαί, κάμπαι, φρΰνοι καί τά τοιαύταu), είσδύοντα είς τό άνθρώπινον σώμα
προξενουσι διαφόρους άσθενείας, πρό πάντων δξεΐς πόνους. Οί Γερμανοί κα-
λοΰσι Wurm (σκώληκα) πολλάς άσθενείας" ώς Finger-wurm, Haut-wurm,
Knochen-w., Leder- w., Shwanz- ή Sterz-w., Tollwurm (έπί τής λύσσης
τών κυνών)'). Schabe γερμανιστί καλείται ή σίλφη καί δερματική τις ασθέ-
νεια *). Ό Mannhardt άναφέρει καί άλλας όμοιας λέξεις, ώς Fleischwurm,
Beinwurm, Markwurm, Haarwurm κλπ. u). Ιίολλοί δέ συγγραφείς
ποιούνται λόγον περί τής προλήψεως ταύτης, τά μάλιστα διαδεδομένης παρά
τοις γερμανικοΐς λαοΐς. Άρκούμεθα δέ νά παραπέμψωμεν εις τούτους καί διά
τάς δμοίας προλήψεις τών Άγγλοσαξώνων 10). 'Ιδία έν Γερμανία άποδίδεται

1) [[ΙΙρβλ. καί τά δημώδες δίστιχον: «"Οσο περνάει δ καιρός τό φίδι μεγαλώνει | καί
μοδ ρουφά τ° αίμά μου, τό στήθος μου πληγώνει». 'Ανάλογος καί ή φράσις «τδχω σα-
ράκι 'ς τήν καρδιά» (βλ. Π. Π. λ. καρδιά 65)]].

2) Δ Γ. δμμε.

3) Plin. Ν. Η. XXVII, 11 § 75. Κατά τόν ΙΙλίνιον, τρίβεται λίθος κοινός παρά
τους ποταμούς ευρισκόμενος, εφ' οΰ βρϋον ξηρόν καί λευκόν, μεχ' άλλου λίθου καί ανθρω-
πίνου σιέλου" καί δ λίθος εκείνος προσχρίβεται τω πάσχοντι μέλει χοδ σώματος, έπιλεγο-
μένης χής καχά τών κανθαρίδων έπφδής. Τά έπί βράχων παρά τάς πηγάς φυόμενον ξηρόν
καί λευκόφαιον βρύον καλεϊχαι κοινώς λειχήνα, χοδχο δ' άποξεόμενον έν Μάνΐ[/ έπιχίθεται
έπί τών λειχήνων πρός θεραπείαν.

4) De Λ 'ore Coutumes etc. des provinces o. 102.

5) Παρά Mannhardt Wald- u. Feldkulte. 1875 I σ. 12. 13.

6) [[Ώς άνεμος ή ώς ζωΟφιον μικρόν είσερχομένη είς τήν μύτην χών ανθρώπων θανα-
τώνει αύχούς ή Πανώλης, καχά χήν δμολογίαν τής ίδίας έν μύθφ αίτιολογικφ έν Κ. I«-
πόντε Μδθοι έκ τής ιστορικής γεωγραφίας φ. 153 β κέ. παρά Legrand Bibl. gr.
vulg. III, 262-6]].

7) Sanders Wörterbuch d. deutschen Sprache, hpz 1865 II έν λ. Wurm.

8) Sanders έν λ.

9) Mannhardt I α. 13.

10) Grimm D. Myth. α. 1109. 1112. 1115. 1122. 1183 γ' έκό."(σ. 968. 970. 971. 973.
979. 1032 τ. III α. 341 δ' έκδ.) Kuhn Zeitschrift f. vergl. Sprachf. XIII σ. 63-

5
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ή δοονταλγία είς σκώληκα, καί έπψδαί υπάρχουσι, δι' ων έκφέρονται παρά-
πονα είς δένδρον, άπιδέαν ή έλάτην, ότι τρεις σκώληκες δάκνουσι τόν πο-
νοΰντα1). 'Αλλά καί παρά λαοϊς μή εύρωπαϊκοίς άπαντα ή αυτή πρόληψις.
Έν ΙΙαλαιστίνη πιστεύεται ότι σκώληκες άδηφάγοι προξενοΟσι τά κοιλιακά
νοσήματα 3), Οί Μανδουροΰτοι τής Βρασιλίας δοξάζουσιν ότι αί πλείσται άσθέ-
νειαι προέρχονται έκ σκώληκος, ον έξάγει δ γόης ιατρός, έκμυζών τό άλγοΰν
μέρος3). Οί Κιχαίοι τής Μέσης 'Αμερικής άποδίδουσιν έπίσης τήν οδονταλ-
γίαν είς σκώληκα. «Είξεύρομεν νά έξάγωμεν τούς σκώληκας έκ τών όδόν-
των... διότι σκώληξ είναι ό προξένων σοι τάς άλγηδόνας»- έλεγε γόης τις
πρός πάσχοντα έξ όδονταλγίας άρχηγόν τών Κιχαίων '). Ταΰτα δέ πάντα πεί·
θουσιν ήμάς ότι έν άρχή ή περί γενέσεως τών νόσων ιδέα διεπλάσθη ίσως,
ώς άνωτέρω εϊπομεν, έξ άναλογίας πρός τά δένδρα καί τούς καρπούς, διότι
άδύνατον βεβαίως νά παραδεχθώμεν ότι παρ' άλλήλων παρέλαβον ταύτην οί
λαοί τής Ευρώπης καί οί ιθαγενείς άγριοι τής 'Αμερικής.

'Αλλ' ή άρχική αϋτη ιδέα, καίτοι τοσαΰτα μέχρι τοΰ νΰν διετηρήθησαν
ίχνη αυτής, μετεβλήθη κατόπιν, πάσαι δ' αί περί ιατρικής δεισιδαιμονία!
συγκεφαλαιοΰνται έπί πολλούς αιώνας εις τρεις θεμελιώδεις δοξασίας· πρώτον
ότι ή άσθένεια έπέρχεται έξ έχθρας τω άνθρώπω υπερφυσικής δυνάμεως, καί
δι' υπερφυσικού έπίσης τρόπου πρέπει νά πολεμηθή" δεύτερον ότι δ άνθρωπος
συνδέεται διά μυστηριωδών δεσμών μετά τής φύσεως, δπόθεν έξήρτηνται ή τε
υγίεια καί αί άσθένειαι αύτοΰ' καί τρίτον ότι ή άσθένεια είναί τι συγκεκρι·
μένον, έχθρικόν, είσχωροΰν εις το σώμα καί έκεϊθεν έκδιωκόμενον, ή καί
μεταβιβαζόμενο1/ εις άλλουςä). Τάς διαφόρους ταύτας φάσεις τής δεισιδαιμο-
νίας, άς άνευρίσκομεν καί έν ταίς προλήψεσι καί δοξασίαις τοΰ καθ' ήμάς
λαοΰ, θά έξετάσωμεν διά βραχέων έν τοϊς έπομένοις.

Κατά τούς άρχαίους Έλληνας ή άσθένεια προήρχετο έξ οργής ή φθόνου
θεοΰ. «Στυγερός δέ οί έχραε δαίμων», λέγει ό Όμηρος"), όστις άλλαχοΰ εις

74. 131—151. Wuttke Abergl. 2α εκδ. § 231. 526 α. 161. 329. Grohmann Aberglau-
ben aus Böhmen I α. 117 κέ. 153. Mannhardt ένθ. άν. /-". Liebrecht Zur Volks-
kunde α. 79.

1) Mannhardt a. 14—15.

2) Ewald Gesch. d. Volkes Israel 2ας εκδ. 1858 τ. VII α. 332 παρά Mann-
hardt ο. 13.

3) Globus 1871 τ. XX α. 201.

4) Brasseur de Bourbourg Popol—Vuh. Ouvrage original des indigènes de Gua-
temala. Paris, 1861 o. 41. [[ΙΙερί οκώληκος ώς προξένου της δδονταλγίας παρ' άλλοις
λαοΕς βλ. Rev. d. trad. pop. Χ, 243. XX, 447, τής μηνιγγίτιδος αύτ. XIII, 269. Είς
ακώληκα άποδίδουσι τάς άσΟενείας καί οί 'Ινδοί Νούτκα τής ΒΛ. 'Αμερικής. (Verhandl.
d. Berl. Gesellsch. für Anthrop. 1892 α. 315—6)]].

5) Βλ. J. Möller Zur Geschichte des Aberglaubens in der Heilkunde. Königs-
berg, 1872 o. 9.

6) Όδ. ε, 396.
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tôv Δία άποδίδωσι τήν τών νόσων αίτίαν «νοΰσον Διός μεγάλου» '). Ό
'Απόλλων έν Ίλιάδι έπήνεγκε διά τών βελών αύτοΰ τον λοιμόν «νοΰσον ανά
ατρατδν ώρσε κακήν»2)" υπό δέ τοΰ σημερινού λαοΰ πιστεύεται, ότι τήν
άοθένειαν άποστέλλει πολλάκις δ θεδς πρός τιμωρίαν τών άμαρτανδντων: «δ
θεός τοΰ 'δωσε (τοΰ 'στείλε) τήν αρρώστια» ')■ ύπάρχει,δέ καί κατάρα, «Κακή
αρρώστια νά σοΰ δώση δ θεδς!» Συνηθέστερον όμως άποδίδοται ή αρχή τών
νόσων, καί μάλιστα τών αιφνίδιων, είς τόν Διάβολον, τόν έχθρόν τοΰ άνθρω-
πίνου γένους. Περί τής προλήψεως ταύτης διελάβομέν τινα έν άλλω τόπω4),
ένταΰθα δέ περιοριζόμεθα είς τήν άναγραφήν περιεργοτάτης δοξασίας τών

1) Όδ. ι, 411.

2) Ίλιάδ. Α, 10. [[Βλ. προσέτι Ίπποκράχ. περί ιερής νούσου 4' «.αλλ' άνθρωποι βίου
δεόμενοι πολλά καί παντοία τεχνέονται καί ποικίλλουσι ές τε τάλλα πάντα καί ές τήν
νοΰσον ταύτην, έκάστι;> εΐδεϊ τοδ πάθεος ϋεψ τήν αίτίαν ηροοτιΟέντες . "Αλλάς μαρτυρίας
περί θεών ώς προξενούντων τάς νόσους παρ' άρχαίοις βλ. Rosche, έν Rh. Museum τ. 53
ο. 169—170. 194 . 200 καί Roscher's Lex. III, 454. 464 κέ.]].

3) 'Εν 'Αθήναις (παρά Μαριάννης Γρ. Καμπούρογλου) καί άλλαχοΰ. [['Εν ίατροσοφίφ
τής IT' εκατ. δ θεός όργιζόμενος πέμπει τήν έπιληψίαν" «δ δέ λαός ώνόμασεν αΰτό (τό
πάθος τής επιληψίας) ή κρυφή νοδσος, διά τήν κρυφότητα αυτής καί τών αιτιών αυτής,
λέγοντες ότι εάν όργισθή δ θεός κατά τίνος τοδ πλάσματος αύτοΰ διεγείρει τοΰτο τό πάθος».
(Έλλην. κώδ. LXX φ. 36 α τής έν Μονάχφ δημοσίας Βιβλιοθήκης). 'Επίσης άγιοι πρός
τιμωρίαν προξενοδσιν άσθενείας. (Έβδομάς Α', 52). 'Ανάλογους γαλλικάς δοξασίας βλ.
Rev. d. trad. pop. 1895 σ. 599. Πρβλ. καί αύτ. σ. 228]].

4) Βλ. τής ημετέρας Μελέτης περί τοΰ βίου τών ν;ωτ. 'Ελλήνων Α', 2 σ. 428—441.
[[ΙΙρόσθες καί τάς έξής μαρτυρίας: Θεοφ. 'Ιωάννου Μνημ. άγιολογικά σ. 376 (Ζ' έκατ.).
Βλ. καί σ. 401. 403. «ενεργηθείς ύπό πνεύματος άκαθάρτου έπασχε τήν κεφαλήν κακώς
καί πάντα τά μέλη» (αύτ. σ. 441). «έπλήγη τήν χείρα αύτοΰ σύν όλω τω βραχίονι αύτοΰ
υπό δαίμονος καί είχεν αύτήν ώγκωμένην κτλ.» (αύτ. σ. 443). «έλέησον τόν δοΰλόν
οου όδείνα άπό τό δαιμονιακόν σκίον όπου έχει» (ΙΙερί τού άδελφικοΰ έκ κώδ. βενετ. τής
IT—ΙΖ' έκατ. έν VassUiev Anecd. graeco-byz. σ. 336). «Ψεδγε δαιμονικόν συναπάν-
τημα... Φεΰγε, διάβολε δ βαστάζιον τό ρεΰμα (=τήν κεφαλαλγίαν) κτλ.» (Ίατροσόφιον
2316 φ. 320 6 έν Legrand Bibl. gr. vulg. II, 19). «Τότε ό άπόστολος άπεκρίθη" έξο-
μολόγησαι, ακάθαρτε δαίμον, τούτους πάντας τούς κατακειμένους ένθάδε ύπό βαρέων
νοσημάτων, τις έστιν δ^καταβλάπτων αυτούς; άπεκρίθη ό δαίμων" δ άρχων ήμών διάβο-
λος, ούτος δς έστιν δεδεμένος, έκεΐνος ήμάς πέμπει πρός τούς ανθρώπους, Ενα βλάπτοντες
πρώτον τά σώματα αύτών καί ούτως είς τάς ψυχάς προσχωροδμεν όταν δμίν θυσιάζουσιν»
(Μαρτύριον Βαρθολομαίου έν Tischendorf Acta apocrypha σ. 253). Έν εύχή είς πυρέσ-
οουσαν, έκ βιενναίου κώδ. τής ΙΕ' έκ. παρά Vassilicv ενθ. άν. σ. 326, έξορκίζονται
πάσαι αί άσθένειαι, δθενδήποτε καί άν προέρχωνται: «ή δαιμονικόν φασματικόν ή καλίς
τών ορέων, μή όνοσκελιακόν ή νεράιδων, μή τών έν ζώφφ άέρων πετωμένων καί ήλθατε
άδικήσαι τήν δούλην τοδ θεοΰ».

Μαρτυρίας περί τής δοξασίας τοδ καθ' ήμάς λαοΰ ότι δ διάβολος ή πονηρά πνεύματα
προξενοδοι τάς άσθενείας βλ. 'Εστία 1Ζ', 317. Κ11 £ΰλλ. 1θ', 139—140. Κανελλάκη Χιακ.
άνάλ. σ. 369. 'Αρμονία 1902 σ. 604. Σαλβάνου Μελέτη περί τοδ γλωσσ. ίδιώμ. 'Αργυρά-
δων α. 19 λ. àvàdio. Πρβλ. καί τάς σημειώσεις είς τάς παραδόσεις περί Νεράιδων καί
γενικώς περί δαιμονίων έν τω άνεκδ. 1" τόμφ τών παραδόσεων.—'Εν έπφδή Μάνης Άνεμος
φέρει τήν άοθένειαν, ή δποία μπαίνει άπά τρονπες τοδ σώματος (Ααογρ. Ε', 611, 3). Βλ.
καί άνωτέρω σ. 65 σημ. 6]]·
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Άκαρ νάνων κατ1 αυτήν δποιος μετρά τά άστρα βγαίνει βαηβερίιοαις (άκρο-
χορδόνας) είς τά χέρια του' αύταϊς ίατρεύονται μέ δύο τρόπους· ή καίουν
επάνω τους ήσκα' ή είς τήν έκκλησίαν, έκφωνουμένου τοΰ «έξαιρέτως τής
Παναγίας άχράντου κλπ.» τάς τρίβουν έπιλέγοντες: ξερέτω ξερέτω! (παρετυ-
μολογοΰντες τήν λέξιν έκ τοΰ ξηραίνω)' καί ξηραίνονται αί βαρβερίτσαις· χ«!
τότε τρίζουν τά υαλία τών παραθύρων τής έκκλησίας, διότι φεύγουν οί διά-
βολοι ποΰ είναι μέσα είς αύταϊς ')· Είναι δ' ή πρόληψις περί τής δαιμονική;
έπηρείας κοινή παρ' άπασι τοις λαοϊς τοΰ κόσμου '-').

Εκτός όμως τοΰ δαίμονος καί οί θεράποντες αύτοΰ, οί μάγοι καί γητευταί,
ού μόνον προξενοΰσιν άσθενείας, αλλά κέκτηνται καί τήν δύναμιν τοΰ θερα-
πεύειν αύτάς3). Περί άσθενών λέγεται πολλάκις ότι έπαθον άπο μάγια και
προστρέχουσιν οί δεισιδαίμονες είς τούς μάγους καί τάς μαγίσσας όπως τύχω-
σιν ίάσεως. Ή πρόληψις ήν τά μάλιστα διαδεδομένη έν Ελλάδι κατά τοίις
μέσους χρόνους, ώς έξάγεται έκ τών κανόνων τής έκκλησίας. Ό Βαλσαμών
(1Β' έκατοντ.) έν έρμηνεία τοΰ κδ' κανόνος τής έν Άγκύρα συνόδου γράφει:'
«Έπεί ούν τίνες νοσηλευόμενοι, καί νομίζοντες άπό φαρμακειών (Δ. Γ. μα-
γειών) πάσχειν.... μετεκαλοΰντο γόητας είς τούς οίκους αύτών, έφευρεΐν έπαγ-

1) Ή πρόληψις αύτη μοϊ άνεκοινώθη ύπό Εύστ. Σταΐκου, ιατρού έν Άγρινίιρ.

2) Βλ. Μελέτης κτλ. ο. 431—434. Καί έκτός των αναφερομένων εκεί συγγραφέων
Mannhardt i α. 22—23. Grimm Deutsche Myth. α. 1106 (965 καί τ. iii σ. 336 5'
έκδ.) J- Lubbock- Die Entstehung der Civilisation κεφ. δ α. 185 κτλ. [[ΙΙρόσθες καί
Rosenstein Ueber Aberglauben u. Mysticismus in der Medicin. Berl. 1866 a. 5
κέ. (έν Sammlung gemeinverst. wissensch. Vorträge I, 11). Andree Ethnogr.
l'arall. a. 1 κέ. Roscher Das von der Kynanthropie handelnde Fragment des
Marcellus v. Side α. 35. 42. Höfler Krankheits-Dämonen έν Arch. f. Religions-
wiss. 1899, 2 o. 86 κέ. Gruppe Gr. Mythol. σ. 818. Weicker der Seelenvogel o. 3
κέ. Samter Geburt, Hochzeit u. Tod o. 59. Abt Apologie d. Apulejus a. 276—7.
Βλ. καί Hess. Blätter, f. Volksk. 1902 τ. I ο. 136, ένθα καί περί έξελάσεως δαιμό-
νων.—Περί τής δοξασίας ταύτης παρά τοίς Αίγυπτίοις βλ. Maspero Hist. auc. des peu-
ples d' Orient I, 215. Κατά τούς Βαβυλώνιους οί κακοί δαίμονες έφερον τάς ασθενείας,
έκαστος δ'αύτών ίδίαν νόσον έπροξένει. (Roschers Lex. II, 2353). Έν Μαρόκκφ πι-
στεύουσιν ότι οί επιληπτικοί καταλαμβάνονται ύπό τοΰ διαβόλου (scllitân) ή ύπδ τελω-
νίων (djnûn) καί διά τοΰτο καλοΰνται medjnûn ήτοι κατοικημένοι ύπό τελωνίων. 'Απο-
διώκονται δε τά τελώνια διά καπνίσματος ή άναγνώσεως ισχυρών ρήσεων τοΰ Κορανίου
ύπό τών Tolba. Δι' άλλας τινάς άσθενείας εύχρηστεΐ ή λέςις medrûb ήτοι κτυπημένο;
(έννοείται ύπό τών τελωνίων). (Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Antlirop. 1886 α.
67-1). Καί οί Βούλγαροι τήν αίτίαν τών άσθενειών άποδίδουσιν είς δαιμονικήν επήρεια·'
(Strausz Die Bulgaren σ. 155), δμοίως καί οί Νότιοι Σλάβοι είς τά πονηρά πνεύματα
(Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1891 σ. 150)J].

3) [[AI άσθένειαι προέρχονται έκ γοητείας κατά τάς δοξασίας τών Μαύρων τής 'Αμε-
ρικής (Waitz Anthopol. II, 188 κέ.), έκ γοητειών καί πονηρών πνευμάτων κατά τάς τών
Ότιεντότων (αύτ. 343), κατά τάς ίνδικάς δοξασίας (αύτ. III, 213 κέ.). ΙΙερί τής προλή-
ψεως ότι δαίμονες προξενουσι τάς άσθενείας πεμπόμενοι ύπό γοήτων βλ. Wirt h Da·
nae α. 138. Κατά τινα άλλην πρόληψη, εκτός τοΰ διαβόλου, πρόξενοι άσθενειών δυνα-
τόν νά είναι καί άνθρωποι άφιερωμένοι είς αύτόν, μεταμορφούμενοι δέ εις μαΰρον γάτον
(Cortils y Vieta ßthologia de Blaues σ. 84-5))].
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γελλομένους έν αύτοίς τάς μαγείας, έξ ών δήθεν κατεκλίθησαν οί νοσηλευό-
μενοι, καί καθάραι τό άπό τούτων μΰσος... ώρισαν οί πατέρες έπί πενταετίαν
τούτους έπιτιμάσθαι»'). Όμοια λέγει καί Ματθαίος à Βλάσταρης (ΙΑ' έκατ.)·
«4 δ' κδ' τής έν 'Αγκύρα Συνόδου, έπί πενταετίαν έπιτιμά, οΐ δή ταΐς τών
έθνων συνηθείαις άλογίστως άκολουθοΰντες, είς τούς έαοτών οίκους μάντεις
είσάγουσιν έπί άναιρέσει δήθεν μαγειών καί φαρμακειών, ώς άν τοΰ τοιούτου
μύσους έκκαθάραι τόν οίκον ύπισχνουμένους' οία κλινοπετεϊς έαυτούς έκ τού-
των ύποπτεύοντες γεγονέναι, καί νόσω χρονιά κατεργασθήναι» *)· καί άλλαχοΰ :
«αί μέν γάρ γοητεΐαι, δαιμόνων^ έχουσιν έπικλήσεις κακοποιών, περί τούς τά-
φους έπαδομένας, ώστε τινά παρεθήναι τά μέλη τυχόν, καί διά βίου κατακλι-
θήναι, καί άβιωτον αύτω τόν βίον γενέσθαι» 3). [[Τήν έπιληψίαν αυτοΰ ό βα-
σιλεύς Θεόδωρος ό Αάσκαρις άπέδιδεν εις «μαγγανείας» καί πολλοί κατηγορή-
θησαν έπί μαγγανεία4)]].

'Αλλ' οί ευσεβέστεροι έκ τοΰ θεοΰ καί τών άγιων προσδοκώσι τήν θεραπείαν
τών νόσων, καί ζητοϋσι ν' άποσοβήσωσι τό κακόν διά δεήσεων καί διαβασμά-
των 5), ήτοι τής άναγνώσεως ευχών καί έξορκισμών υπό τών ιερέων, καί διά
λιτανειών, όταν ή νόσος είναι έπιδημική. Είς πολλούς δέ τών άγιων άποδίδο-
τ«ι ή δύναμις τοΰ ίασθαι ιδίαν έκαστον νοσον °). Ώς κατωτέρω θά ϊδωμεν, τόν
άγιον Χαραλάμπη καί τόν άγιον Βησσαρίωνα έπικαλοΰνται προστάτην κατά
τοϋ λοιμοΰ, τήν δ' άγίαν Μαύραν καί τήν άγίαν Βαρβάραν κατά τής ευλο-
γίας ;). Έν Οίτύλιρ τής Λακωνίας δοξάζουσιν ότι ό άγιος 'Αλέξιος, ού έπικα-
λοΰνται τήν άρωγήν έν έπιδημίαις, έπιφαίνεται έν τω ουρανω κρατών δαλόν
έν χειρί καί άποδιώκων τό μόλυσμα s). [[Ό δέ άγιος 'Ιωάννης πιστεύεται πολ-

1) Σύνταγμα κανόνων' εκδ. 'Ράλλη και ΙΙοτλή τ. Ι" σ. 67.

2) Αύτ. τ. <7' σ. 357—358.

3) Αύτ. σ. 359—360. Κατά τάς προλήψεις των Γερμανών, αί μάγισσαι βράζουν, μα-
γειρεύουν άσθενείας. (Grimm D. Μ. τ. III, σ. 337. δ' εκδ. 1878).

4) [[«Μήνιμα είναι τό πάθος δ πάσχων εκ μαγγανείας δαιμόνιον ύπελάμβανε». (ΓΙαχνμέρ·
Α' 12 σ. 32 Bonn). Μεταγενεστέραν μαρτυρίαν περί τής προλήψεως ότι οί μάγοι προκα-
λοΰσι τάς άσθενείας βλ. έν εύχή κατά τών άσθενειών έκ βιενναίου κώδ. τής ΙΕ' έκατ. :
«μή τις έπαοιδός φθόνφ είργάσατο ή περιποιήσατο ή άπό φαρμάκου ή φθόνου ή ζήλου».
(Vassiliev Anecd. graeco- byz. σ. 325. 'Εξορκίζονται δ'αί άσθένειαι ν' άπέλθωσιν έπί
τάς τών ποιησάντων κεφαλάς' «μήτε ξένος έποίησεν... μή γαρμακοπάοιδος. μή γυλού ή
ατρίγγος ή στρίγγα ή φθονερός άνθρωπος». (Αύτ. σ. 326). Καί νυν έν Λέσβω, όταν άδια-

τις, νομίζει ότι τόν έμάγευσαν" καίουν τότε βάγια άπό τήν έκκλησίαν καί τόν καπνί-
ζουν. (Georgcakis et Pineau I,e Polk-Lore de Lesbos σ. 345)U·

5) I('Εν Νάξο) αί τοιαύται δεήσεις λέγονται ί}ι>οτικά. (Ζ. 'Αγ. Α', 439 β). 'Εν Αέσβοι
τό διάβασμα γίνεται ύπό ίερέως εν μοναστηρίοις (Rouse έν Folk-Lore 1896 σ. 147—8))).

6) ([ Πρβλ. καί εύχολόγιον τής IT' (;) έκατ. έν ΚΠ. Συλλ. ΛΓ', 78)|.

7) ((Περί τής άγιας Βαρβάρας ώς προστάτιδος κατά τών λοιμικών νόσων βλ. Wirth
Danae σ. 110. 111. Ώς βοηθάς είς δεδεμένονς παρίσταται ή άγια Βαρβάρα έν Ίατροσο-
φίω χειρογρ. 2316 φ. 363 α παρά Legrand Bibl. gr. vulg. I σ. XXIII)].

8) Yemeniz La Magne et les Maïnotes έν Revue des deux Mondes 1865 τ.
56 σ. 27.
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λαχοΰ ότι θεραπεύει τον πυρετόν '), κατά δέ τήν ήμέραν τής έορτής αύτοΟ
παύει ή πανώλης 2). Κατά τινα κερκυραϊκήν παράδοσιν ό άγιος Σπυρίδων
παρίσταται διώκων τήν Πανώλη, έμφανιζομένην υπό μορφήν θηρίου, καί τύ-
πτων αυτήν διά τοΰ σταυρού!,9). Όμοίως καί ή άγία Παρασκευή θεωρείται
προστάτις κατά τής πανώλους καί τής χολέρας ')]]. "Αξιον ίδιας μνείας είναι,
ότι πολλάκις αποδίδονται ίαματικαί χάριτες είς άγιους ένεκα παρετυμολογίας
τοΰ ονόματος αύτών ή. Ό "Αγιος Βήσσουνας έν Κύπριο θεραπεύει τον βήχα,
δ άγιος Άκουφος (Ιάκωβος) αυτόθι τήν κώφωσιν, δ άγιος Ελευθέριος κατα-
παύει τάς ώδΐνας τοΰ τοκετού, ήτοι δίδει καλή λευτεριά, δ άγιος θεράπων
έν Λέσβω θεραπεύει παντοειδείς άσθενείας.

Τοΰ ονόματος άγιων, τοΰ θεοΰ, τοΰ Χριστοΰ, τής Παναγίας γίνεται έπί·
κλησις καί έν ταΐς έπωδαΐς, άναμίξ μετά μαγικών λογίων καί ξενόφωνων
λέξεων, αίς ιδιάζουσα προσάπτεται δύναμις. Περί τών τοιούτων έπωδών εκτε-
νώς θά διαλάβωμεν έν τω περί Μαγείας μέρει τής ήμετέρας μελέτης περί τοΰ
βίου τοΰ ελληνικού λαοΰ °). Ένταΰθα παρατίθεμεν άπλώς μίαν άθηναϊκήν
(ξόρτσι 'σέ κωλικόπονο), έν ή προσωποποιείται μέν ή νόσος, παρίσταται δ' ό
Χριστός διώκων αυτήν.

Άγα&ος δ νοικοτσούρης,
πονηρή ή νοικοτσουρά,
κουκκους (κουκκιά) εμαγέρευε,
λάδι παραταήνονε (έκένου),
κλήματα τά στρώματα,
πέτρα τσεφαλώματα.
"Εβγα πόνο, έβγα στρύψο,
δ Χρίστος σε κυνηγάει
μέ το άργυρο μαχαίρι
και μέ το χρυσό τον γέρι 7).

1) [('Εν Λέσβω (Georgeakis et Pineau I,e Folk-I.ore de Lesbos σ. 349), διότι όταν
τοδ έκοβαν τό κεφάλι έτρεμε (Rouse έν Folk-Lore 1890 σ. 147). Έν Μήλφ δέ αποκα-
λείται 'Ριγολόος ώς Οεραπεύων τοδ; πάσχοντας εκ ρίγους ήτοι πυρετοδ (Έφημ. Φιλομα-
θών 1872 σ. 2527), νηστεύουσι δέ δια να μή τους πιάντ; θέρμη (Ukert Bilder v. Grie-
chenl. Darmstadt 1833 o. 159)]).

2) \\Ukert αΰτ. "Οχι βεβαίως τοδ άγ. 'Ιωάννου τοδ Λιοτροπιον, άλλα τοδ νηατΐυτη\\.

3) [[ Πολίτου Παραδ. άρ. 910. Καί δ άγιος Τιμόθεος έκυνήγησε τήν Πανοδκλα νά
τήν σκοτιόση' διά τοδτο τό μοναστήρι τής Πεντέλης, ποδ τό κτίσε, δέν τό πιάνε ή Πανού-
κλα. (Κ^ιπονρογλ.ου Ίστ. των 'Αθην. Β', 221) ]].

4) [[Πολίτου Παραδ. άρ. 909. 912]].

δ) [[Πρβλ. τ. Β' σ. 311-316]].

6) [[Τό μέρος τοδτο, έκτός μεμονωμένων τίνων κεφαλαίων (βλ. καί κατωτέρω), δέν
έγράφη έν τω συνόλω του]].

7) Παρά Μαριάννης Γρ. Καμποΰρογλου. Ό Λουκά; (Φιλολογικά! επισκέψεις σ. 54-55)

έδημοσίευσεν δμοίαν κυπριακήν έπφδήν, άλλ' άτελεοτέραν τής αθηναϊκής, λέγων ότι γί-
νεται χρήσις αυτής έπί καρδιακών πόνων-

Άγα&ος ό νοικοκύρης,
πονηρ' ή νοικοκυρά,
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Τή έπιρδή ταύτη συνδέεται ό έπόμενος μΰθος, δι5 ου έξηγοΰνται τάσυνάρ-
τητα λόγια αυτής. Όταν ευρίσκετο ό Ίησοϋς Χριστός έδώ κάτω είς τήν γή,
εγύριζε τόν κόσμο σάν φτωχός, διά νά Εδή τήν καρδιά τοΟ καθενός, ποίος
ήτο καλός, ποίος κακός. Τότε έζη εν άνδρόγυνον καί.ό άντρας ήτο καλός,
ή γυναίκα όμως κακή. Άπό αυτό τό σπίτι έπέρασε καί ό Χριστός καί κατά-
λαβε πώς ή γυναίκα δέν ήτο καλή, γιατί τήν είδε διαστρεμμένη. Έμπήκε
λοιπόν μέσα καί τήν παρακάλεσε νά μείνη, γιατί ήταν ξένος καί φτωχός.
'Εκείνη έμουρμούρισε κομμάτι, μά ϋστερα τί νά γίνη, τόν έβαλε 'ς τ' άχοΟρι.
«Κάθησε, του λέει, ώς ποΰ νάρθ' δ άντρας μου, γιατί δέν έχω ποΰ νά σέ
βάλω»1 έκάθησε λοιπόν δ Χριστός, καθώς τοΰ είπε. Εκείνη τήν ώρα μία
γειτόνισσα έφερε τής νοικοκυράς ένα πιάτο κουκκιά καλομαγερεμμένα. 'Ύστερα
άπό λίγο ήρθε καί ό άντρας καί ή νοικοκυρά τοΟ τά είπε, πώς ήρθε ένας
φτωχός καί τον έβαλε 'ς τό άχοΟρι.—«Ευλογημένη», τής λέει ό άντρας της,
«ξένος άνθρωπος ήτανε, δέν τον έβανες μέσα 'ς τό σπίτι;»—«Μπά ! που θά
βάλω τέτοιον άνθρωπο 'ς τό τραπέζι μου!» λέει έκείνη. «Νά ποΰ μας έφεραν
λίγα κουκκιά, του τά βαίνουμε, τρώει». Τί νά κάμη δ άντρας της, για νάπο-
φύγη τήν γρΰνια, τήν άφησε' κ'έκείνη έκαιγε λάδι νά ζωματίση πιλάφι. Λοι-
πόν τοΰ έδωσε τούς κούκκους καί ένα κομμάτι ψωμί. Άφοΰ έφαγε καλά καλά,
λέει, ποΰ νά κοιμηθή. Λέει ή γυναίκα.—«Έκεί 'ς τά κλήματα, τοΰ βαίνουμε
καί μία πέτρα προσκέφαλο».—«Όχι, γυναίκα», τής λέει δ άντρας της'· «δέν
κάνει !»—«Δέν πειράζει, δέν πειράζει!» λέγει δ Χριστός. Καί έτσι ξαπλώθη
απάνω 'ς τοις ξεραΐς κληματόβεργαις. Τήν νύκτα όμως τήν έπιασεν ένας
κωλικόπονος τή γυναίκα- (εννοείται πώς ό Χριστός έκαμε τό θαΰμα). Άκουσ1
ό ξένος που μπαινόβγαινε κόσμος πολύς γιά νά τήν προφθάσουν, λέει-—«Τί
έχετε; ανησυχία ακούω- κάτι μπαινοβγαίνετε- τί είναι;»—«Νά ή γυναικά
μου δέν μπορεί», λέγει δ νοικοκύρης, «καί έγινε καβοΰλα άπό τόν πόνο. Δέν
είξέρω τί νά κάμω- πάει νά ξεψυχήση». — «Νάρθω νά Εδώ κ' έγώ- ξέρω ένα
ξόρτσι, καί έχω πολλαίς γιατρεμμέναις»- λέει δ ξένος. —«Έλα, καλέ άν-
θρωπε, καί σύ νά ίδής μήπως μπορέσης νάν τή γιατρέψης- ήρθαν τόσαις γει·

φάκον εμαείρεψε,

/.άρδον παραχένωαε,

πέντ ελιαΐς εις το axovxsV.iv,

και κορδ'ιν (τεμάχιον) ψονμ'ιν καμένοι·,

και κρομμΰδιν οαπημένον.

Φύγε πόνε τών άντερων,

κι' ύ Χριοτύς σε κατατρέχει

με το δίατομον μαχαίριν,

και με τήν χρνσήν τον λόγχη ν.

Προδήλως όμως κα'. ή επωδή αύτη είς τόν αύτόν άναφέρεται μδθον. [('Ατελεστέραν
άΟηναϊκήν παραλλαγήν τής επωδής μετά τοδ συναφοδς μύθου έδημοσίευαεν ή δεοπ. Γεωρ-
γία Ταροούλη έν τω περιοδ. «Οίκογενεί^ι» τής 29 Ίουν. 1928 σ. G57. 'Ετέραν παραλ-
λαγήν ρλ. έν Κρητ. Άοτέρι Γ', 398 (πρβλ. Λαογρ. Α', 365). Όμοίαν δ' έπφδήν Σαρδη-
νία; ρλ. έν Arcli. per le tradiz. popol. 1902 α. 147 xi.jj.
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τόνισσαις καί δέν μπόρεσαν». Τότε πήγε δ Χριστός, έκαμε το ξόρτσι, έγιά-
τρεψε τή γυναίκα, καί έγινε άφαντος. Κατάλαβαν οί άλλοι πώς ήτανε δ Χρι-
στός. Άπδ τότε ή γυναίκα εκείνη εγινε καλύτερη ').

Σκοποΰσι δ' αί έπωδαί τήν άποδίωξιν τής νόσου άπδ τοϋ σώματος τοΰ
νοσοΟντος καί τήν μεταβίβασιν αυτής είς άλλα άντικειμενα, ώς ζώα, δένδρα,
βράχους ή βουνά καί ενίοτε άνθρώπους2). Είς τάς ρωγμάς βράχων διερρωγό-
των ύπό τοΰ κεραυνοΰ (άστραπόβολα) έναποθέτουσιν έν Πελοποννήσω άσθενή
ή καχεκτικά παιδία, πιστεύοντες ότι ουτω θεραπεύονται, καταλειπομένης είς
αυτά τής νόσου9). Έν Αθήναις διήρχετο δ νοσών διά τής παρά το παναθη-
ναϊκόν στάδιον σύριγγος, έν ή έναπέμενεν ή νόσος καί έξήρχετο εκείνος υγιής
έκ τοΰ άλλου άκρου ή. Άλλαχοΰ δέ τής Ελλάδος έξαρτώσιν είς δένδρα ή
είς λίθους παρά τάς πηγάς ράκη έξ ένδυμάτων τοΰ άσθενοΰς, όπως ίαθή
ούτος, έγκαταλείπων είς τά δένδρα τήν νόσον, ή εις το ρεΰμα, όπερ θά συμ-
παρασύρη αυτήν είς τήν θάλασσαν 5). Έν Κρήτη δύο πρωτότοκοι παρθένοι,
αίτινες πρέπει νά όνομάζωνται Μαρίαι, δένουν μίαν κλωστήν είς τον λαιμδν
τοΰ πάσχοντος έκ πυρετοΰ, καί μετ' δλίγον τήν λύουν, εξέρχονται τοΰ χωρίου
καί ένω ή μία δένει τήν κλωστήν είς εν δένδρον, ή άλλη τήν έρωτα «είντα
δένεις ;—Τή θερμασιά τοΰ δεινός», άποκρίνεται ή άλλη, καί έπαναληφθείσης
τρίς τής έρωτήσεως καί τής άποκρίσεως, φεύγουσι "). ΙΙαρομοίας δεισιδαιμο-
νίας εύρίσκομεν καί παρ' άλλοις λαοϊς 7). Συγγενής δ' εστί καί ή άρχαία δοξα
σία περί μεταδόσεως τής νόσου είς χαραδριόν, όστις έπίστευον, ότι άνιπτάμε-
νος είς αιθέρια Οψη διεσκέδαζεν αύτήν. «Όταν γάρ, φασίν, άρρωστία τις
περιπέση, άγουσιν ένώπιον αύτοΰ τον χαραδριόν, καί ει προσχή τω νοσοΟντι
καί δ νοσών αύτω, καταπίνει τήν νόσον δ χαραδριδς αύτοΰ καί άνίπταται είς
τον αιθέρα τοΰ ήλιου, κάκεΐ τήν νόσον του άνθρωπου διασκεδάζει- εί δέ μή
προσχή, γινώσκουσιν ότι τελευτήσει δ κάμνων» Ν).

Συνηθέστερον όμως άποπέμπεται διά τών έπωδών ή νόσος εις τόπους
έρημους καί άπατήτους, όπου ούδέ'να θά δυνηθή πλέον νά βλάψη 9). Έν έπωδή

1) Παρά Map. Γρ. Καμπούρογλου.

2) [[Περί μεταβιβάσεως τής νόσου είς άλλα αντικείμενα βλ. παρεκβολικήν σημείωσιν Ajj.

3) |[Βλ. καί άνωτέρω σ. 3 κέ. Περί διόδου δι'οπής βλ. παρεκβολικήν σημείωσιν Β]|.

4) [[Βλ. τ. Β' σ. 292)].

5) [[Βλ. παρεκβολικήν σημείωσιν Γ]).

6) Χουρμούζη Κρητικά σ. 27. [['Ανάλογον συνήθειαν έν Καρπάθιο βλ. έν Β' τόμοι των
Ααογρ. Συμμείκτων σ. 214. Πρβλ. καί τάς παρεμφερείς συνηθείας έν Βελγική καί των Ρώ-
σων αϋτ. σ. 215. Γενικώς περί τής συνήθειας ταύτης βλ. Wolters έν Arch. f. Religions-
wiss. 1905 τ. VIII Παράρτημα σ. 17, περί δέ τής σχέσεως τών τοιούτων συνηθειών πρός
τήν τής παραδόσεως του κεκλωομένου νηματίου, του Μάρτη, είς φυτόν ή ζψον βλ. Ααογρ.
Σύμμ. τ. Β' σ. 217]].

7) Grimm D. Myth. a. 1118 κ,έ. (975 κέ. δ' έκδ.). Mannhardt I σ. 20 κέ.

8) (Εύαταθ. Άντιοχ.) είς έ=αήμ. παρά Miff ne Patr. gr. τ. 18 σ. 744. ΙΙρβλ. καί
(Έ'πιφαν.) φυσιολ. 23. [[Φυσιολόγον έκδ. Karnajev έν Byz. Zeitschr. 1894 σ. 3G. Βλ.
καί Γλυκαι Α' σελ. 83 Bonn]]. Αιλιαν. Ζ. Ιστ. 1Ζ', 13.

9) [(Βλ. παρ' άρχαίοις- Wünsch Zur Geisterbannung ira Altertum έν Fest.
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αθηναϊκή κατ<* τή? βασκανίας (ξόρτσι γιά τό μάτι), παρίσταται ό Χριστός
μετά τών άγιων 'Αναργύρων λέγων πρός τόν χαλκά, ήτοι τόν διάβολον «Νά
πάς 'ς τά δρη 'ς τά βουνά, 'ς τής θάλασσας τά βάθη· έκεί κουλλούρα δέ δα-
νείζεται, καί άλόχτερας δέ φωνάζει κτλ.» '). Έν έτέρα δμοία έπωδή- «Νά
φύγης άπό τοις έβδομήντα δύο φλέβες2) τοΟ κοριτσιού, καί άρμούς του δλους
καί νά πάρης τά βάθη τής θάλασσας καί νά μέτρησης τήν άμμο τής θάλασ-
σας καί τοΰ δεντρώνε τά φύλλα καί νά γυρίσης πίσω. Φύγε άπό τοις έβδο-
μήντα δυο φλέβες τοΰ κοριτσιού, νά πάς 'ς τά δρη, 'ς τά βουνά, 'ς τά
κάρκαρα, πίσων τόν ήλιο, πού σσιοΰλος δέ βαυίζει, νά φας άπό τό κρέας
του, νά πιής άπό τό αίμά του καί νά γιουρίσης 'ς τοις έξήντα έννέα ταύγού-
στου» 8). Έν Κρήτη έπί βασκανίας ώσαύτως λέγουσιν όμοια έν τή έπψδή'
«φύγε άπό τάς έβδομήντα δύο φλέβες τοΰ παιδιοΰ μου (δεινός) καί άμε 'ς
τά δρη, 'ς τά βουνά, πού πετεινός δέν κράζει καί σκύλος δέ γαβγίζει, νά
βρήί τάγριο θεριό, νά πιής άπ' τό αίμά του, νά φας άπ' τό κρέας του» *). Οί
γόητες έν Κύπριο λέγουσι καί ταΰτα έξορκίζοντες νόσον τινά τών ίππων,
καλουμένην υπό τών Κυπρίων ζηληκονρτιν. «Κόβγω ταΐς έβδομήντα δυό
'μιση φλέβες άπό πυρός φαρμάκιν, άπό θεού τήν δύναμιν, κόβγω το καί
πετάσω το είς τήν θάλασσαν, νά μήν έχη νά έρίση πλέον έπάνω του»").
Τήν αύτήν έννοιαν ένέχει καί ή άπευχή Μπα 'ς ταγρι' δρη ! ήν λέγουσι
προς άποτροπήν κακών έν ΙΙελοποννήσω, καί αί κεφαλληνιακαί εύχαί : «Νά
φύγη ή άρρώστια νά πάη 'ς τά βουνά καί °ς τά λαγκάδια»' καί «Νά πάη ή

schrift zur Jahrhundertfeier d. Universität Breslau im Namen der Sclilesischen
Oesells. f. Volksk. Mill σ. 25)].

1) Παρά Μαριάννης Γρ. Καμπούρογλου.

2) [[72 συνήθως αϊ άοθένειαι (βλ. καί Vassiliev Anecd. graeco-bj'Z. σ. 325, έκ κώΐ.
τής ΙΕ' έκατ.) καί 72 αί φλέβες τού ανθρώπου. Άλλα καί 72 '/·_> (βλ. τήν κυπριακήν έπω-
5ήν παρά Λουκά αμέσως κατωτέρω), ή καί 70 (έν εύχολογίω τής IT' έκατ. : ΚΠ.
Συλλ. ΛΓ', 78 β). 77 '/» κατά τινα σλαβικήν δοξασίαν έν Zeitsehr. d. Ver. f. Volksk.
1899 σ. 302, ένθα βλ. καί δσα λέγονται περί τής μαγικής έννοιας του κλασματικού αρι-
θμού]].

3) [[Όμοια είναι καί έπωδή τών Βοσνίων καί Έρζεγοβίνων κατά τοδ Ουδαράκ, τοδ
ρευματικού πόνου. «Φεδγα μακριά, Οΰδαράκ, άπό τους 88 άρμούς, άπό τοις 77 φλέβες,
άπό τό κεφάλι, τό λαιμό, τά χέρια καί τά πόδια. Σήκω 'ς τά δψη τ'ούρανοδ, 'ς τά βάθη
τής θάλασσας, 'ς τά μάκρη τής γής, πάνω άπό 100 χωράφια καί άλλα τόσα δάση, πάνω
άπό έννιά βουνά 'ς τήν έρημία, όπου σκύλος δέν βαβίζει καί κερί δέν καίει». (Zeitsehr.
f. Österreich. Volksk. V, 208))].

4) Χουρμούζης ένθ. άν. [[Άποπομπάς τής νόσου είς τά δρη βλ, έν Ίατροσοφίω άρ. 2316
σ. 320 β παρά Legrand Bibl. gr. vulg. II, 19. 'Ομοίως αύτ. σ. 17 — 18 (είς τό δρος
Αραράτ). 'Εκ κωδικός τής ΙΕ' έκατ. έν Vassiliev ένθ. il. α. 326. Έκ βενετικού κώδικος
τήΐ IT'—ΙΖ' έκατ. βλ. ομοίως αύτ. σ. 333—4. «'Ορκίζω σε, κάμπα, κατά τόν θεόν τόν
ζδντα κτλ. ... σήκω τόν λαόν σου καί δπαγε άνω είς τά ύψηλά δρη, έκεί νά εϊδ^ς τήν
καθημερινή σου τροφήν». 'Ομοίως καί έν εύχολογίω IT (;) έκατ. έν Κ. Η, Συλλ, ΛΓ'
79 6. Πρβλ. καί κατωτέρω, παρεκβολικήν σηιιείωσιν Α)].

5) Αουκ à ψιλολογικαί επισκέψεις σ. 56.
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άρρώστια δθε κόκορας δέ λαλεί '), καμπάνα δέ σημαίνει, κουλουροΰλα μικροΟ
παιδιού δέ βλογάει» -). Τήν άρχαιότητα τών τοιούτων ιδεών μαρτυρεί έπωδή
τις ινδική έν τή Άθαρβασαμχίτα, εις γυναίκα στεϊραν. «Τό καταστήσάν os
άγονον άποδιώκομεν άπό σοϋ. Το στέλλομεν μακράν, πολύ μακράν άπό σοδ
είς άλλον τόπον» 3). Κατά τάς φιννικάς δοξασίας αί άσθένειαί είσι δαίμονες,
προερχόμενοι έκ τής τρώγλης τής άλώπεκος, έκ τοΰ φωλεού τοΰ λέοντος, έκ
τών κόλπων τής γής, έκ τής άμμώδους έρήμου, έκ τελμάτων καί πηγών, έκ
πεδίων μαχών καί τάφων, έκ ψιλών χαλκών ορέων καί έξ ερήμων νώτων πε-
λάγους, έκ τών ορίων τών νεφών, έκ τής περιοχής μάγων, έκ τοΰ βασιλείου
τοΰ άρχοντος τών νεφών ό δέ έξορκιστής αποστέλλει αυτούς όθεν ήλθον4).

Καί ταύτα μέν περί άποδιώξεως άσθενειών άπό τών πασχόντων άτόμων
όταν όμως ό κίνδυνος είναι μέγας καί όλόκληρον χωρίον ή πολιν άπειλ^
έπιδημία, τότε οί κάτοικοι προσφεύγουσιν είς τελετάς πρός άποσοβησιν τοϋ
κακοΰ, φερούσας προδήλως τύπον άρχαϊκώτατον. Ιΐρός άποσοβησιν έπιδη-
μιών καί ιδία τής πανώλους πιστεύουσιν έν Κορινθία ότι δέον δίδυμα μοσχά-
ρια νά χαράξωσι διά τοΰ άροτρου γραμμήν περί τήν πόλιν ή τό χωρίον ή.
Έν δέ τω χωρία) Δαμαλα, τή άρχαία Τροιζήνι, διηγούνται τήν έπομένην
παράδοσιν περί τής μετωνυμίας τοΰ χωρίου, μαρτυροΰσαν, οτι υπήρχε και
έκεΐ όμοια συνήθεια. «Έλυμαίνετό ποτε τό χωρίον δεινή πανώλης' άνθρωποι
καί ζώα άπέθνησκον καί έν γένει ή δυστυχία κατέλαβε τόν τόπον, χωρίς νά
φαίνηται ουδείς τρόπος σωτηρίας. Κατ' αυτήν τήν έποχήν μία δάμαλις έγέν-
νησε δίδυμα τέκνα, άτινα εντός τεσσαράκοντα ήμερων ήδυνήθησαν ζευχθέντα
νάροτριώσωσιν ίκανόν διάστημα γής. Έσυλλογίσθησαν λοιπόν νά περιφέρωοι
τά δαμάλια είς τό χωρίον καί έπειτα νά τά σφάξωσιν έν τω μέσω αύτοΰ'
τοΰθ' όπερ καί έγένετο, καί ή πανώλης άπό έκείνης τής ήμέρας κατέπαυσεν
όλοτελώς. Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου ευγνωμονοΰντες είς τά σώσαντα αυτούς δα-
μάλια, ώνόμασαν έξ αύτοΰ τό χωρίον Δαμαλάν» °).

Έν 'Αθήναις υπάρχει παράδοσις, ότι «εις τό δεύτερο θανατικό, ανήμερα
τοΰ άγιου Χαραλάμπου, (ήτοι τή 10 Φεβρουαρίου 1792) έμάζωξαν σαράντα
μονοστέφαναις, αί όποϊαι προσέφεραν έν ποσόν χρηματικόν, καί μέ αυτό έκα-
μαν έν άλετράκι, καί έν κακκάβι άργυροΰν, έπήραν καί δύο μοσχαράκια δίδυμα,
τά οποία τά έζευξαν εις τό άλέτρι καί έφεραν τρεις γύρους τήν χώραν καί

1) [[Πρβλ. καί Wut the Der Deutsche Yoïksaberglaube 56]].

2) Νεοελλ. 'Ανάλ. τ. Β' σ. 415.

3) Atharvasamhita III, 23, 1 έν Weber's Indische Studien τ. V σ. 223.

4) Mannhardt I σ. 22—23. [[Νόσοι άπό άστέρων, μετεωρολογικών φαινομένων, «άπό
σεισμού ή κτύπου και συμπτωμάτων», άπό ορέων καί άλλων τόπων. (Vassiliev Anecd.
gr.-byz. σ. 325)]].

5) Παρά I. Σταματοϋλη. [[ΙΙερί άροτριάσεως περιφερικής ώς άποτρεπτικοϋ κατά των
άσθενειών βλ. τόν άνέκδοτον Γ' τόμον τών Παραδόσεων]].

6) Μ. Π. Λάμπρου 'Εκδρομή εις τήν Γέφυραν του διαβόλου' έν Καζαμία Κορομηλά
1868 σ. 115—116. ^Πολίτου Παραδ. άρ. 907]].
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μετά ταΰτα έγραψαν τάς άσθενείας δλας καί τάς έθεσαν είς τό κακκαβάκι καί
μετέβησαν είς τόν δρόμον τοΰ ΙΙειραιώς, όπου ήδη υπάρχει τό πηγάδι καί
5 σταθμός '). έσκαψαν ένα λάκκον, έσφαξαν τά μοσχάρια καί έχωσαν δλα,
άλέτρι, κακκαβάκι μέ τάς άσθενείας, ώς καί τά μοσχάρια, καί τά έσκέπασαν,
θέτοντες καί μίαν κολώναν, τήν όποίαν έβγαλαν οί Γερμανοί, δτε έκαμαν τόν
δρόμον ΙΙειραιώς τω 1835. Αύται αί σαράντα μονοστέφαναις έγνεσαν βαμ-
βάκι, τό έκαμαν παννί μονομερίς 2) καί κατεσκεύασαν ποκαμισάκι του άγίου
Χαραλάμπου, καί τό κρέμασαν τοΰ άγίου καί τήν άκόλουθον ήμέραν τό έκο-
ψαν είς τεμάχια, καί μοιράσθη είς δλους, τά όποια έκαμαν φυλακτά»3). Ή
έπί τοΰ βόθρου άνεγερθείσα στήλη έξήχθη εκείθεν έν έτει 1835, ώς διαλαμ-
βάνει ή άνωτέρω σημείωσις, κατά δέ τόν κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλουν ευρέθη ί»π'
αυτήν ό λέβης, καί τά μαντολόγια, άτινα παρερρίφησαν ώς άχρηστα. Ήσαν
5έ τά μαντολόγια έκεϊνα τεμάχια παντός πράγματος ήτοι υφασμάτων, χάρ-
του, διαφόρων μετάλλων, όπωρών, ξύλων, ώων, άνθράκων καί ιδίως νημάτων.
Εκτός δέ τής έν τή όδω ΙΙειραιώς στήλης, διά τήν αυτήν αίτίαν, πρός άπο-
τροπήν του πρώτου λοιμοΰ τω 1789, έτέθη, ώς σημειοί ό κ. Καμπούρογλους
καί τό παρά τόν λόφον τοΰ Μουσείου, πρός νότον τής 'Ακροπόλεως κολο-
νάκι. 'Υπήρχε δέ καί τρίτον δμοιον στηλίδιον κατά τήν άπ' αύτοΰ όνομασθεί-
σαν συνοικίαν Κολονάκι, εις τούς πρόποδας τοΰ Λυκαβηττοΰ. Μέχρι τοΰδε
σώζεται πρ*ληψις, οτι ένεκα τής καταστροφής τοΰ στηλιδίου έκείνου έν έτει
1835 έπαθε δεινώς ή τής πόλεως υγίεια, διότι έξεχύθησαν εις τήν πόλιν πά-
σαι αί άσθένειαι, κεκλεισμέναι ούσαι άχρις έκείνου τοΰ χρόνου έντός τοΰ λέβη-
τος, καί ότι, άν καταστραφή καί τό παρά τό Μουσείον μόνον σωζόμενον Κολο-
νάκι, δυστυχία είς τάς 'Αθήνας ! *

1) Είς θέσιν Πλατύ φρέαρ πλησίον τοΰ καταστήματος τοΰ φωταερίου.

2) ([Περί τής μαγικής δυνάμεως του μονομερψικου πονκάμιπου βλ. Λαογρ. Ζ', 497. 499.
Πρβλ. καί τήν παράδοσιν αΰτ. σ. 472 άρ. 11. Κατά τήν ναξιακήν παράδοσιν άρ. 278 έν
Πολίτου Παραδ. σ. 152 κέ. ή δύναμις τοΰ μονομερήτικου παννιοΰ είναι τοσαϋτη, ώστε δύ-
ναται τοΰτο νά επαναφέρε είς τήν ζωήν καί μαρμαρωμένην κόρην. 'Εάν ένδυθή διά τοιού-
του παννίου νεογέννητον παιδίον πατρός, ούτινος άποθνήσκουσι μικρά τά τέκνα, πιστεύεται
ότι τοΰτο θέλει έπιζήσει (/'. Αίνιάνος Φιλολογ. σημειώσεις έν Έφημ. Φιλομαθών 1859 Ζ',
994 [έκ τής 'Αθηνάς Ναυπλ. 1831 σ. 78j. Πρβλ. καί Ζ. 'Αγ. Α', 47—8. Πολίτου Παραδ.
σ. 8Ρ)4 κέ.). Βλ. καί Carnarvon Reminiscences σ. 150. Μαρτυρίαν ότι ή δοξασία αύτη
Ειπήρχε καί παρ' άρχαίοις βλ. έν Ήροδότ. Β', 122" «φάρος δέ αύτημερδν έξυφήναντες οί
Ιρέες κτλ.». Όμοιας δοξασίας άλλων λαών βλ. έν Rev. d. trad. pop. 1899 σ. 583—4.
Zeitsehr. d. Ver. f. Volksk. 1912 a. 317. Κατά τούς 'Ρωμούνους τής Τρανσυλβανίας
αποτρέπεται ή πανώλης εάν 9 γραΐαι, ή ένιαχοΰ 7 Μαρίαι, κατασκευάσωσιν έν μι$ νυκτί
καί μόνη τής Τρίτης τής έβδομάδος ΰποκάμισον λεγόμενον τής πανούκλας (chimeza
ciumei)· τοΰτο φοροΰσιν είς άνδρείκελον, όπερ κρεμώσιν είς τά άκρον τοΰ χωρίου' ή τό
φορεί δ άσθενής, όστις πρέπει νά κοιμηθή. φορών αύτά τάς υπολοίπους ώρας τής
νυκτός, καθ' ήν κατφκευάσθη. (V. Teutsch έν Sitzungsberichte d. anthropol. Ge-
sellsch. in Wien 1907 σ. 13)]J.

3) Θ. Β. Βενιζέλ.ου Περί τοΰ ίδιωτικοΰ βίου τών άρχαίων 'Ελλήνων σ, 121. Α. Ι'ρ,
Κηιπούηογλους έν Ποικίλη Στοά 1883 σ. 355—356,
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Έπανορθών δέ τά ύπδ τοΰ Βενιζέλου αναφερόμενα, ό κ. Καμπούρογλους
σημειοί, ότι κατά τάς πληροφορίας, ας αυτός έλαβε, τά μοσχαράκια δέν έσφά-
ζοντο, άλλ' έθάπτοντο ζώντα μετά τοΰ λέβητος καί τών έντός αύτοΰ μαντολο-
γίων'). Όμοια ήκούσαμεν καί ήμείς έν 'Αθήναις' ότι όταν χολέρα ή πανοΰ-
κλα έπλησίαζον εις τήν πόλιν, έπαιρναν έν άλέτρι, μονοημερίς κατασκευασθέν,
καί δύο μοσχάρια, τά όποια νά μή ήσαν άκόμη βαλμένα εις τόν ζυγόν, καί
μέ αυτά έζευγάρωναν γύρω τήν πόλιν τά μοσχάρια δέ έθάπτοντο ζώντα μετά
τοΰ άροτρου' ότι προσέτι όσάκις ήτο φόβος λοιμικής, κατεσκευάζετο μονοη-
μερίς παννί, ήτοι υπό διαφόρων κορασιών έκλώθετο καί ύφαίνετο έν μια
ήμέρα, καί δι' αύτοΰ είς λωρίδα κοπτομένου περιεζώννυον τήν πόλιν3). Ό
καθηγητής Κ. Ζησίου, είς 8ν όφείλομεν τάς πληροφορίας ταύτας, άνεκοίνω-
σεν ήμίν καί παράδοσιν παραπλησίαν τή ύπό τοΰ κ. Καμπούρογλου άναφε-
ρομένη, περί τοΰ πώς έπλήθυναν αί άσθένειαι είς τάς 'Αθήνας. Είχαν παλαιά
πιάσει δλας τάς άσθενείας καί τάς είχον βάλει σέ μεταξωτά παννάκια καί
αυτά τά είχαν δέσει μέ μετάξι. Τάς έβαλαν είς ένα λεβέτι καί τάς έχωσαν
είς τό ΙΙποΰρτζι, πλησίον τοΰ Νικοδήμου. Μετά τήν έπανάστασιν έκρήμνισαν
μέρος του τείχους τής πόλεως καί το Μποΰρτζι, ευρέθη τό λεβέτι, καί επειδή
οί άνθρωποι δέν είξευραν τί είχαν μέσα τά παννιά, τά έλυσαν καί έτσι έσκόρ-
πισαν αί άσθένειαι3). Αί τοιαΰται δεισιδαίμονες προφυλάξεις είσί προφανώς
λείψανα παλαιτάτων καθαρσίων τελετών, ή δ' έν λέβητι παράχωσις τών
άσθενειών ') έλκει τήν άρχήν έκ τών βυζαντιακών τελεσμάτων, περί &ν ου
τοΰ παρόντος·"). Τήν δ' άρχαιότητα τών τοιούτων τελετών μαρτυρεί άριδήλως
πρός τοις άλλοις ή διατήρησις αύτών παρά πολλοίς λαοϊς τής Ευρώπης. Έν
Ρωσία έν έπιδημίαις, καί ιδία έν λοιμφ κτηνών, πρός άποτροπήν τοΰ κακού
άροτριώσι τήν περιφέρειαν τοΰ χωρίου νύκτωρ· τό άροτρον σύρουσι γυναίκες
καί ή πράξις αύτών συνοδεύεται υπό πολλών ιεροτελεστιών °). Ό Grimm
παρατίθησι διήγησιν έκ τίνος χρονικοΰ τής ΙΖ' έκατονταετηρίδος, καθ' ήν εις
χωρικός έν Βενδική, κομίσας τήν Πανώλη μέχρι τής εισόδου του χωρίου
του, καί λαβών παρ' αυτής ώς άνταμοιβήν τήν ύπόσχεσιν ότι ουδέν θά πάθ^
ή οίκογένειά του, άν περιέλθη κατάγυμνος κύκλιο τήν οίκίαν του καί κατα-
χώση τήν λαβήν τής χύτρας παρά τό κατώφλιον, έκεϊνος περιήλθεν όλον τό
χωρίον καί κατέχωσε τήν λαβήν τής χύτρας είς τό άκρον τής γεφύρας, τής
φερούσης είς τό χωρίον ούτω δ' ήναγκάσθη ό Λοιμός νά άπάρη έκεϊθεν').

1) Λ. Γη. Καμπονρογλονς ενθ. άν. α. 356—7.

2) [ I Περί -,οΰ περισχοινίσματος γίνεται λόγος έν τ (Τ) άνεκδόιω Γ' τόμφ τών Πα-
ραδόσεων]].

3) ΚΠολίτου Παραδ. άρ. 901]].

Ί) Ή είς τήν γήν κατάχωσις ασθενειών, ή λέβητος πρός άποτροπήν ασθενείας, ήν γνω-
στή καί τοις Γερμανοΐς (Grimm D. Mytll. σ. 1121 κέ. 1139. (978.993 δ' έκδ.). ||Ε·)ρύ-
τερος λόγος περί τοδ εθίμου τούτου γίνεται έν τώ άνεκδότω Γ' τόμω τών Παραδόσεων]|.

5) [[Περί τελεσμάτων βλ. τ. Α' σ. 48—57]].

Q>)\Mannhardt Wald- und.Feldkulte Ιο. 561-567.

ΐ) Grimm σ. 1138-9 (992-3 δ' έκδ.).
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ΙΙολλαχοΰ δέ τής Γερμανίας έν έπιδημίαις καί έν λοιμφ κτηνών έθάπτοντο
ζώντα δάμαλις ή μόσχος ή ταΰρος '). Έν Γερμανία δέ, έν Δανία, έν Αγγλία,
έν Γαλλία ήν άλλοτε κοινοτάτη ή συνήθεια τής περιφερούς άροτριάσεως του
χωρίου, προς εύφορίαν τών καρπών τής γής. Έζεύγνυντο δέ είς τό άροτρον
γυναίκες, γυμναϊ ένίοτε, ή μείρακες γυναικεία φέροντες ένδύματα 3).Ι1ρός ταΰτα
πολλάς ένέχει όμοιότητας τό Amburbium ή Amburbiale τών Γωμαίων,
πομπή περί τήν πόλιν έν μεγάλες κινδύνοις, ής τελευταίον παράδειγμα άνα-
φέρεται έπί τών χρόνων τοΰ ΑυρηλιανοΟ. Έν τή πομπή ταύτη συμπεριή-
γοντο καί τά πρός θυσίαν ζώα, άτινα έθάπτοντο έκτός τής πόλεως 3). Παρα-
πλήσια τή άμβουρβίω θυσία ήσαν τά τελούμενα παρά Ρωμαίοις κατά τάς
κτίσεις τών πόλεων. «Όθεν πόλιν άπ' άρχής κτίζοντες, δσον άν μέλλωσι τό-
πον άνοικοδομεΐν, έπίασιν άρότρω, βοΰν άρρενα καί θήλειαν ύποζεύξαντες...
ώς τήν άρουμένην πάσαν ίεράν καί άσυλον έσομένην», λέγει ό Πλούταρχος4).
Άλλαχοΰ δέ δ αυτός συγγραφεύς λεπτομερώς περιγράφει τά κατά τήν· κτί-
σιν τής Ρώμης. «Ό δ' οικιστής έμβαλών άρότρω χαλκήν υνιν, υποζεύξας δέ
βοΰν άρρενα καί θήλειαν αυτός μέν έπάγει περιελαύνων αύλακα βαθεΐαν τοίς
τέρμασι- τών δ1 έπομένων έργον έστιν ας άνίστησι βώλους τό άροτρον κατα-
στρέφειν είσω καί μηδεμίαν έξω περιοράν έκτρεπομένην. Τή μέν ούν γραμμή
τό τείχος άφορίζουσι, καί καλείται κατά συγκοπήν πωμήριον, οίον δπισθεν
τείχους ή μετά τείχος. Όπου δέ πύλην έμβαλεΐν διανοοΰνται, τήν υνιν έξε-
λόντες καί τό άροτρον υπερθέντες διάλειμμα ποιοΰσιν. Όθεν άπαν τό τείχος
ιερόν πλήν τών πυλών νομίζουσι» 5). Τά αυτά άναφέρουσι συντομώτερον δ τε
Όβίδιος °) καί δ Ούάρρων, όστις τυρρηνικόν λέγει τό θρησκευτικόν τοΰτο έθος.

Αί μέχρι τούδε διατηρούμεναι παρά τω λαω συνήθειαι αύται υποδεικνύ-
ουσα, ότι καί παρά τοις άρχαίοις Έλλησιν ήσαν κοιναί καί έκ τούτων παρε-
λήφθησαν. 'Ρητή μαρτυρία περί άροτριάσεως διά μόσχων ή περιαγωγής μό-
σχων πρός άποτροπήν νόσων παρ' ούδενί άπαντα τών παλαιών συγγραφέων.
Κρίνοντες όμως έξ άναλογίας τών όμοιων ρωμαϊκών συνηθειών, καθώς καί
τής έν Τανάγρα περιφοράς κριοΰ έν κύκλω του τείχους, καί τής περιαγωγής
άλεκτρυόνος προς προφύλαξιν τών άμπέλων, περί ών κατωτέρω, δυνάμεθα
νά συμπεράνωμεν ότι δέν ήσαν άγνωστοι καί τοίς Έλλησι. 'Γήν δ' είκασίαν
ταύτην κρατύνει, φρονοΰμεν, τό έν τω μουσείφ τής 'Ακροπόλεως άποκείμενον
άρχαϊκόν άγαλμα δαμαλοφόρου άνδρός' ή τοιαύτη παράστασις θεωρείται μο-
ναδική, διότι είναι άγνωστον τοις άρχαιολόγοις πήλινόν τι είδώλιον τής
πλούσιας συλλογής του 'Γιμ. Φιλήμονος, έν 'Αθήναις εύρεθέν καί όμοιότατον
τω δαμαλοφόρω τής 'Ακροπόλεως. Τούτου δέ του δαμαλοφόρου πολλαί πρού-

1) Grimm D. IM. III σ. δ' Ικδ.

2) Mannhardt ενΟ. άν. I α. 553 κέ. κεφ. ϋ§ 13. Das Pflugumziehen.

3) Βλ. Pau/γ Real-Encycl. I, 1 ο. 852 (1801). Prcl/cr Rom. Myth.,1 ο. 372 κε.
1) ΙΙ/.ουτάργ. κεφάλ. καταγρ. ρωμ. 27 ο. 271.

δ) ΙΙλοντάρχ. Ρωμύλ. 11.

li) Ovid. Fast. IV, 825.
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τάθησαν έρμηνείαι. Ευθύς ώς ευρέθησαν τά δύο πρώτα τεμάχια αύτοΰ, ό επι-
φανής άρχαιολόγος Ερρίκος Βρούν έδημοσίευσε περιγραφήν αύτοΰ έν τω
Δελτίω τοΰ έν Ρώμη άρχαιολογικοΰ 'Ινστιτούτου, καί άπεφάνθη ότι άπεικο-
νίζει 'Απόλλωνα τον Νόμιον ή τον Έρμήν '). Τη γνώμη τούτου συμφωνεί δ
Conze, παραδεχόμενος ότι άμφότεροι δ τε 'Απόλλων καί δ Έρμης, ώς προ-
στάται τών ποιμνίων λαμβανόμενοι έδύναντο νάπεικονισθώσι φέροντες έπ' ώμων
το ζωον, ώς καλοί ποιμένες2). Ό Στεφάνη έλλείψει κρείσσονος ερμηνείας παρα-
δέχεται μετά δισταγμοΰ, ότι δ δαμαλοφόρος παρίστησιν Έρμήν'), δ δ' Όφερ-
βεκ έν τη τελευταία έκδόσει της 'Ιστορίας της πλαστικής λέγει, ότι πολλαί
αντιρρήσεις υπάρχουσι κατά τής τοιαύτης έρμηνείας'). Τέλος δ Μιλχαίφερ
διαρρήδην άποφαίνεται, ότι το άγαλμα δέν εικονίζει θεόν, άλλα θυτήρα φέ-
ροντα έπ' ώμων το ίερεΐον 5). 'Αλλ' οί ένδοιασμοί τών άρχαιολόγων εξελέγ-
χονται άδικαιολόγητοι, άν συσχετισθή ή παράστασις τοΰ δαμαλοφόρου άνδρδς
τή τοΰ κριοφόρου Έρμοΰ καί άν έπισταμένως μελετηθή τις ή τούτου έννοια.
Τδν κριοφόρον Έρμήν άπεικονίζουσι πολλά μνημεία τής άρχαιότητος μέχρις
ήμών περισωθέντα °), είναι δέ κοινώς παραδεδεγμένον, ότι ή παράστασις αΰτη
άναφέρεται είς τήν ιδιότητα τοΰ θεοΰ ώς νομίου ή έπιμηλίου '). Πρός ύπο-
στήριξιν όμως τής τοιαύτης ιδέας ούδεμίαν μαρτυρίαν άρχαίου συγγραφέως
έχουσι νά παρουσιάσωσιν οί άρχαιολόγοι, άρκοΰνται δ' είς τον λόγον ότι φέ-
ρων δ θεδς έπ' ώμων ή υπό τήν μασχάλην κριόν ύπεμφαίνει τήν προστασίαν
ήν παρέχει είς τά ποίμνια. 'Αλλ' ώς ούδ' δ τοΰ Κανάχου 'Απόλλων, δ φέρων
έν χειρί νεβρόν, υποδείκνυσι διά τούτου ότι δ θεός είναι προστάτης τών έλά-
φων, οϋτω καί δ κριοφόρος Ερμής είναι άτοπον νά ύποληφθή ώς νόμιος, διά
μόνον τον λόγον ότι φέρει κριόν. Φέρει δέ τοΰτον έπί τών ώμων ή υπό τήν
μασχάλην, διότι κατά τόν αύτόν τρόπον έφερον τούς κριούς οί ποιμένες ").
"Οθεν δέον νάναζητήσωμεν μή άλλαχοΰ υπολανθάνει ή έννοια τής τοιαύτης
παραστάσεως. Καί δή παρά Παυσανία ευρίσκομεν έξήγησιν τής παραστάσεως
τοΰ έν Τανάγρα τής Βοιωτίας άγάλματος τοΰ κριοφόρου Έρμοΰ, δν έποίησεν
δ Κάλαμις. «Τοΰ μέν ( Έρμοΰ τοΰ κριοφόρου ) ές τήν έπίκλησιν λέγουσιν,
ώς δ Ερμής σφίσιν άποτρέψαι νόσον λοιμώδη περί τό τείχος κριόν περιενεγ-

1) Bulletino dell' Instit. 18G1 3. 80—87. 'Αλλά τήν πρώτην έρμηνείαν απέρριψε
βραδϋτερον, παραδεχθείς ότι τό άγαλμα παρίατησι δαμαλοιρόρον Έρμήν. (Βλ. Verzeichniss
d. Museums von Gypsabgüssen in München. 1877 o. 5 άριθ. '29).

2) Conze έν Archäol. Zeitung σ. 171.

3) Έν Compte rendu de l'acad. imp. arch. 1809 α. 98.

4) Overbeck Gesch. d. griech. Plastik. 3 Aufl. 1881. I σ. 118.

5) Α. Milchhöfer Die Museen Athens. 1881 σ. 55.

0) Βλ. κατάλογον τούτων έν Müller Handbuch d. Arch. § 381, 2. Welcher Gr.
Götterlehre I α. 438. Preller Gr. Myth. I 0. 32G (311 γ' έκδ.) καί πρό πάντων Slc-
lt ban! έν Compte rendu 18G9 α. 96 κέ.

7) Βλ. πρός τοις άλλοις Gerhard Auserl. Vasenb. I, 92, 2. ο. 70 κέ. Décharné
Mythologie de la Gr. a. 153—4. Preller Gr. Myth. I σ. 311 γ' έκδ.

8) ΙΙρβλ. Calpurn. Eel. V, 41.
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κών καί έπί τούτψ Κάλαμις έποίησεν άγαλμα Έρμοΰ φέροντα κριόν έπί τών
ώμων δς δ' αν είναι τών έφηβων προκριθή τό είδος κάλλιστος, ούτος έν τοΰ
Έρμοΰ τη εορτή περίεισιν έν κύκλω τοΰ τείχους έχων άρνα έπί τών ώμων» ').
Έκ τούτου βλέπομεν, ότι ή παράστασις δέν άνεφέρετο είς τούς μύθους περί
τοΰ θεοΰ, άλλ' είς τήν λατρείαν αύτοΰ, καί δη είς έθος παραπλήσιον τω μέχρι
τοΰδε διατηρηθέντι παρά τω καθ' ήμάς λαφ, καί κατά τοϋτο διαφέροντι ότι
δέν έγίνετο άροτρίασις καί τήν θέσιν τών μόσχων έπεϊχε κριός. 'Αλλά καί έν
άλλαις θρησκευτικαϊς συνηθείαις τών άρχαίων Ελλήνων γίνεται είς καθαρ-
μούς χρήσις κριοΰ ή τοΰ δέρματος αύτοΰ, γνωστότατον δ' είναι τό Αιός Κώ-
διον έν τή εορτή τών Σκιροφορίων έν 'Αθήναις καί έν τή τοΰ Διός Άκταίου
έν ΙΙηλίφ "). Έκ τούτων δέ συνάγομεν ότι ή έκδοχή τοΰ κριοφόρου Έρμοΰ
ώς νομίου, είς άπλας εικασίας στηριζομένη, μή βεβαιουμένη δέ ύπό άρχαίας
τινός μαρτυρίας, είναι σφαλερά, καί ότι ή παράστασις τοΰ κριοφόρου Έρμοΰ
άναφέρεται μάλλον είς τήν ιδιότητα αύτοΰ ώς άλεξικάκου3).

Τήν αυτήν έννοιαν πιθανώς ενείχε καί ή παράστασις τοΰ δαμαλοφόρου
Έρμου, συσχετιζόμενη ίσως θρησκευτική τινι συνήθεια περιφοράς μόσχου,
ής ουδεμία μνεία εϋρηται παρά τοις άρχαίοις συγγραφεΰσιν, άλλ* ής τήν
ΰπαρξιν συνάγομεν έκ τών σημερινών συνηθειών του έλληνικοΰ λαοΰ, περί ων
άνωτέρω έγένετο λόγος. Ουκ άσχετα δέ τούτοις εισί καί τά πρός προφύλαξιν
τών άμπέλων τελούμενα τό πάλαι, άπερ ό Ιίαυσανίας περιγράφει ώς έπεται:
«άνεμος ό Λίψ βλαστανούσαις ταίς άμπέλοις έμπίπτων έκ τοΰ Σαρωνικού
κόλπου τήν βλάστην σφών άφαυαίνει. Κατιόντος ουν έτι τοΰ πνεύματος άλεκ-
τρυόνα τά πτερά έχοντα λευκά διελοντες άνδρες δύο έναντίοι περιθέουσι τάς
αμπέλους ήμισυ έκάτερος τοΰ άλεκτρυονος φέρων» ').

Β'.

Προαωιιοποιία νόσων. — Ευφημισμός. — Πυρετός, Γαστέρα,
Πανώλης, Χολέρα, Ευλογία ·'').

Έν τοϊς άνωτέρω ειδομεν, ότι κατά τάς δημώδεις δοξασίας ή άσθένεια πα-
ρουσιάζεται ώς ενέργεια εχθρικού τω άνθρώπω ύπερφυσικοΰ δντος, ή ώς θεία
τιμωρία. Έκ τοιαύτης ιδέας εύκολος ήν ή μετάδασις είς προσωποποιίαν τών
νόσων εκάστη τούτων προσλαμβάνει ιδίαν ύπόστασιν, έμφανιζομένη ώς δν

1) ΙΙαυσαν. θ', κ6', 2.

2) Βλ. Prellet Demeter u. Persephone α. 217 κέ. Gerhard Gr. Myth. I § 1ί)2, 2.
11)3, i. 201, 3.

3) Τό έπίΟετον άλεξίκακυς άποδίδωσι τω 'Ερμή ΙΙαλ/.αδάς ό ΆλεζανΑρεύς εν τινι έπι-
γράμματι. (Άνθολ. θ', 411).

1) ΙΙαυσαν. Β', κδ', 2. Βλ. καί Koscher Hermes der Windgott. Lpz. 1878 o. 73 κέ.
Schwartz Die poetischen Naturanschauungen II, o. 159 κέ. (Berl. 1879).

5) [['Εκτενέστερος περί πάντων τούτων λόγος γίνεται έν τψ άνεκδότιο Γ' τόμψ τών
Παραδόσεων (Κεφ. ΑΔ'. Άσθένειαις)]).
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αυτοτελές καί αύτόβουλον. Έν τω Άθάρβα Βέδα τών παλαιών Βραχμάνων
αί έπιρδαί φαίνονται σκοποΰσαι νά μεταβιβάσωσιν είς άλλον λαόν ξένον τον
πυρετόν. Ό δέ θεός, έν οίς καθίστησιν ευτυχή τόν άνθρωπον μένει θεδς καί
κατοικία αυτοΰ πιστεύεται δ ουρανός" έν οίς δέ τιμωρεί καί βασανίζει αυτόν,
ώς έν ταϊς νόσοις, έμφανίζεται ώς τέρας ολέθρου, ώς δαιμόνιον '). Έν τω
Εύαγγελίιρ ύπεμφαίνεται προσωποποιία τοΰ πυρετοΰ : «Καί έπιστάς έπάνω αυ-
τής, επετίμησε τω πνρετω, καί άφήκεν αυτήν» "-). Έν τω Άθάρβα Βέδα άπο-
θεοΰται δ τάκμαν, πυρετός, δν έπικαλοΰνται ώς θεόν (liaritasya deva)" ό
ινδός ίατρός Suçruta άποκαλεΐ αυτόν βασιλέα τών νόσων3). Έν τή Θεογονία
τοΰ Ησιόδου προσωποποιούνται αί νόσοι ώς τέκνα τής Έριδος"

Αντάρ "Ερις στυγερή τέκε μεν Πόνον άλγινόεντα^- ^
Λήΰην τε Λιμόν τε και "Αλγεα δακρυόεντα '). v è-i.r

Έν δέ τοις Έργοις καί Έμέραις άναφέρεται ότι άνοιχθέντος τοΰ πίθου
τής Πανδώρας έξεχύθησαν τά κακά"

\ ei I

νονσοι <5' άνϋοώποισιν εφ' ήμερη ( ήδ ' επι ννκτι

αυτόματοι φοιτώσι,·κακά ΰνητοισι φέρουσαι δ). ' <οί- 'J

ΠολλαΙ φράσεις τής κοινής έλληνικής γλώσσης περί ασθενειών υποδεικνΰ-
ουσι προσωποποιίαν αυτών συνηθέστατον είναι τό ρήμα πιάνω· «τόν έπιασεν
ή άρρώστια, ή θέρμη» ")· δ άποπληκτικός ή δ παράλυτος λέγονται πιασμένοι.
Είς τήν αυτήν σημασίαν έποιοΰντο οί άρχαϊοι χρήσιν τοΰ αύτοΰ ρήματος '),
οί Γερμανοί τοΰ angreifen, οί Γάλλοι ένίοτε τοΰ prendre. Είκονικωτάτη
δ' έστι καί ή χρήσις του ρήματος τρώγω: «μέ τρώει το σκουλήκι, μ' έφαγε
ή άσθένεια, μ' έφαγαν τά πάθη»" καί έν κυπριακή κατάρα. Νά σέ φάΐ] ή
βλαγγάρα ! (νόσος ήπατική) *). Άσθένειά τις δνομάζεται φάγουσα (φαγέδαινα),
είναι δέ καί κατάρα κεφαλληνιακή, φάουσα νά σον φάη τό στόμα '). Έπί
τών έπιδημικών ή ένδημικών νόσων λέγουσι περπατάει" περπατάει ή οστρα-
κιά, ή βλογιά, κτλ. Καταφανής είναι ή προσωποποιία έν ταϊς έπιρδαΐς (ξόρ-
κια). Μηλία τις έπιρδή κατά τοΰ γαστέρα, κοιλιακού νοσήματος καλουμένου
οϋτως έκ τής έδρας αύτοΰ, έχει ώς έπεται"

1) Α. de G ubc mut h Storia popolare degli usi fiinebri o. 21.

■ 2) Λουκ. y, 39.

3) Gubernatis a. 20. 21.

-1) 7Ισιόδ. θεογον. 226.

δ) Έργ. καί Ήμ. 102.

6) θέρμη δ πυρετός. ΙΙαρά τοις άρχαίοις θέρμη καί Οέρμα. (Ζωναράς έν λ.. Φρννιι
"Επιτ. 331 καί I.obeck αΰτ.). «σκέψαι δέ μου | τό μέτωπον, εί Οέρμην έχουσα τυγχάνω».
(Φερεκρίτης παρά Ζο>ναρά. Άπόσπ. 158 έκδ. Th. Kock. 3δ9 Meineke).

7) λαμβάνει πόνος κτλ. «ΙΙαρθένον πΰρ έλαβε»· «γυναίκα ρίγος έλαβε». (Ιπποκράτης).

8) -lot'*« Φιλολ. έπισκ. σ. 138.

9) Νεοελλ. άνάλ. τ. Β' σ. 412. Βλ. καί Καισαρίου Ιάποντε 'Ιστορικόν κατάλογον ίν
ΣάΟα Μεσαίων, Βιβλιοθ. τ. 1" σελ. 192.
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SI

Γαατήρ, Γαστέρα τρομερέ,

τρομερέ και φοβερέ !

Κάτω 'ς το γιαλό, κάτω 'ς τό περιγιάλι

είναι τρία σκοντελάκια'

τόνα μέλι, τάλλο γάλα, τ άλλο ταντερα τ' άν&ρώπον,
φάε μέλι, φάε γάλα, κι' αφες ταντερα τ' άν&ρώπον ').

Εις τήν ίδέαν τής προσωποποιίας τών νόσων άναφέρεται καί ό ευφημισμός-
αί νόσοι κατονομάζονται πολλάκις ουχί διά τοΰ κυρίου ονόματος, άλλα δι'
άλλου κολακευτικοΰ, όπως φανώσιν ευμενείς τω κάμνοντι. Εντεύθεν ή ονο-
μασία ευλογία -). Ή έπιληψία καλείται έν Κεφαλληνία το γλυκύ ή το καλό3),
h κωλικόπονος τών παίδων το γλυκύ, ή τό γλυκύ του, άπόστημα δέ τι τής χει-
ρός δεινδν δνομάζεται άπανταχοΰ τής Ελλάδος καλαγκά&ι' δ λοιμδς έπεκα-
λειτο άλλοτε συγχωρεμένη, πολλά δέ νοσήματα δνομάζονται άορίστως άμε-
Ιέτψα. Όμοίως οί Γερμανοί άπέφευγον άλλοτε νά καλώσι τάς νόσους διά
τοϋ άληθοΰς αύτών ονόματος καί εύφήμως έλεγον αύτάς το καλό (das Gute),
το ευλογημένο (das Gesegnete), το μακαρισμένον (das Selige) J), ή τά προ-
ξενοΟντα ταύτας δαιμονικά δντα άγαθά καί ευμενή (die gute holde) καί
καλά παιδιά (die gute Rinderen) 5).

Κυρίως όμως προσωποποιούνται υπό τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ αί τρεις δεινό-
ιαται νόσοι, ή ΙΙανώλης, ή Χολέρα καί ή Ευλογία, τΐερί ών πολλαί φέρονται
μυθικαί διηγήσεις. Ταύτας άποκαλοΰσι περιληπτικώς ένιαχοΰ τής Ελλάδος,
χρώμενοι ευφημισμω, Εύλογημένας καί Καλονομάτους καί Μελιταριάς ").
Μυθολογοΰνται δέ άδελφαί, μελανείμονες, συμπορευόμεναι ή βοηθοΰσαι άλλή-
λαις. Έν τοις έπομένοις θέλομεν περιλάβει ιδία τάς περί εκάστης τούτων
δοξασίας.

1) Νεοελλ. άνάλ. τ. Α' σ. 332. Ό έν Ηετρουπόλει ομογενής Γαβριήλ Δεοτούνης πρα-
γματευόμενος έν τοις Πρακτικοΐς τής ρωσικής ακαδημίας τών έπιατημών περί έπιγραφών
τίνων έν μεταλλείοις, ας έπί ματαίψ άπεπειράθησαν νά έρμηνεύσωσι πρό αύτοΰ, απέ-
δειξε πάνυ εΰφυώς διά συνδυασμού καί αντιπαραβολής τών έπιγραφών τούτων, ότι περιέ-
χομαι τήν έπομένην έλληνικήν έπφδήν- «Ί'στέρα μελανή, μελανωμένη, ώς όφις είλύεσαι
χαί ώς δράκων συρίζεις καί ώς λέων βρυχεϊσαι (καί άλλως : βρυχάσαι) καί ώς άρνίον κοι-
μοϋ (καί άλλως : καί ώς άρνός κοιμεΐσαι)». Είναι δ' ή δστέρα ίσιος δστερικόν τι πάθος
εκ τής έδρας αύτοδ κληθέν ούτως, άπαραλλάκτως ώς δ γαστέρας τής μηλιάς έπφδής, καί
ώς αί άσθένειαι βουβών καί κέρατα (Πο/.νδ. Δ, 202. 205) τών άρχαίων (Oestunis Ratzbor
spornoi greyeskoi napiçi, itzobraschennoi na osbmi pamyatnikach. St. Peters-

. bourg).

2) Βλ. όσα περί τής λέξεως ταύτης έγράψαμεν έν "Eoiicf 'Ιαν. 1883 ((=Ααογρ.
ϊόμμ. Α', 70-71]].

3) Νεοελ. άν. τ. Β' σ. 190. 408.

4) Grimm D.M. σ. 1106 (966 δ' έκδ.).

Β) Αύτ. σ. 1109 (968).

6) Έθνικάν ήμερολόγιον Μ. Π. Βρετοδ. 1863 σ. 55.

6
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Πανώλης. Ή νόσος αϋτη καλείται κοινώς Πανούκλα ') καί ένιαχού
Ικορδονλα ") (έκ τοϋ σκορδινάομαι;) u), κατ' ευφημισμόν δέ ύπό τίνων καί
ευλογημένη ή. Ή προσωποποιία αυτής ύπεμφαίνεται έν ταϊς κατάραις- Nà as
κόψη ή Σκορδονλ.α ! "ή Κακή Πανούκλα ! Πανούκλα νά οε κόψη ! Ξωρκι-
σμένη κι αχαλίνωτη νά ή ναι !

Οί περί ΙΙανώλους μϋθοι έλησμονήθησαν σχεδόν καθ' όλοκληρίαν ή ανα-
φέρονται νϋν είς τήν Εύλογίαν καί τήν Χολέραν, διότι τό τελευταϊον ένέσκη-
ψεν ή ΙΙανώλης εις τήν Ελλάδα πρό πεντηκονταετίας καί πλέον "), ώστε
παρήλθε χρόνος ικανός, όπως έξαλειφθή άπό της μνήμης της παρούσης
γενεάς. Διά τοϋτο τούς είς αυτήν άναφερομένους μύθους θά περισυναγάγωμεν
έκ παλαιοτέρων μαρτυριών.

Κατά τούς χρόνους τοΰ Άλλατίου (ΙΖ' έκατ.) έπιστεύετο ότι τό φάσμα
τής ΙΙανώλους έπεφαίνετο έν ήμερα, καί έν μεσημβρία άκόμη, άλλ5 έν άγροϊς
καί έν τριόδοις καί έν άμπελώσιν, ουδέποτε δ' έν οίκουμένοις τόποις· άν
έπρόφθανε νά τή όμιλήση ό ίδών, αίίτη ήφανίζετο- άν όμως πρώτη ή Ιΐανώ-
λης προσεφώνει αύτφ, άπέθνησκεν ούτος '). Κατά τινα διήγησιν, άναγραφο-
μένην παρά Delancre, έν έτει 1682 δαίμονες ή πονηρά πνεύματα έκρουον
έν Κωνσταντινουπόλει, έν Ρώμη καί έν Ιίαρισίοις τάς θύρας τών οικιών, έδή-
λου δέ τοΰτο ότι θάποθάνωσι τοσοϋτοι έξ έκείνης τής οικίας, δσα ήσαν τά κτυ-
πήματα *), Ό γράψας έν άρχή τής παρούσης [[Ιθ']] έκατονταετηρίδος τό μυθι-
στόρημα «Άναστάσιον, ή απομνημονεύματα Ελληνος» υποτιθησιν άφηγούμενον
τοΰτον τά έπομενα περί τής επιδημίας τοΰ λοιμοΰ, άτινα ώς σημειοΰται, έλη-
φθησαν έκ νεοελληνικής δεισιδαιμονίας. «Ιίολλοί δεσμώται είδον τήν απεχθή
μάγισσαν, ήτις έστί πρόδρομος τής Ιΐανώλους, ίπταμένην έπί πτερύγων νυκτε-
ρίδος υπεράνω τής ήμετέρας είρκτής, άριθμοϋσαν δ' έπί τών ονύχων τών
δακτύλων της δσους διενοεΐτο νά θανατώση" ήκουσαν δ' αυτήν έν τή σιγή
τής νυκτός καλοΰσαν αυτούς έξ ονόματος καί κρούουσαν τήν θύραν των, ή
άποτυποΰσαν πελιδνάς κηλίδας έπί τών τοίχων τής είρκτής» Έτέραν παρά-
στασιν αναφέρει ό Guys τής ΙΙανώλους ώς ειδεχθούς φάσματος, επερχομέ-
νου νύκτωρ καί δι' άνεξαλείπτου στίγματος σημειοϋντος τάς οικίας, εις άς δια-
νοείται νά είσέλθη. Οί είδότες τό θανατηφόρον τοΰτο σημεϊον άνακοινοΟσι

1) Αέξις τής παρηκμακυίας λατινικής panucula (Ducange Glossarium med. et inf.
lat. 2α εκδ. έν λ.) παραγομένη έκ του panus.

2) Βλ. Oucange Gloss, med. et inf. graec. έν λ. Σκουρδοΰλα. Κοραή "Ατακτ. Β'
σ. 200.

3) Κατά τήν έτυμολογίαν του Κοραή. Πιθανώτερον έκ τοϋ σκόρδου, ής λέξεως γίνει*:
χρήσις έν άπευχαϊς κατά τής βασκανίας.

■1) Κοραής αύτ. Λ' σ. 114.

5) Ν. Γ. Πολίτης έν Νεοελλ. 'Αν. Β' σ. 380.

(>) [[πρό έκατονταετίας] ].

7) Allât!! de quorund. graec. opinât. § 12 σ. 142.

8) P. Delancre Incrédulité et mécréance du sortilège. Tract. 7 p. 37
Ü) Th. Hope Anastase κεφ. 6 Trad.,Defauconpret 1844 a. 81.
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τοίς δυστυχέσι κατοίκοις τάν έπικρεμάμενον κίνδυνον καί παροτρύνουσιν
αυτούς νά φύγωσιν, άλλα ματαίως, διότι έκεΐνοι άπιστοΰντες όφίστανται τό
μοιραίον τέλος '). Ό Μακεδών Χαρίσιος Μεγδάνος σημειοΰται έτέραν δοξα-
αίαν, καθ' ήν τρεις γραΐαι φέρουσι τόν λοιμόν έχουσι δ' αύται ράβδους, δι'
ων τύπτουσι τούς έγγεγραμμένους είς τά κατάστιχα των καί ύπάγουσιν όπου
προοετάχθησαν ύπό τοΰ θεοΰ'·1). Έν άλλη πάλιν δοξασία άναφέρονται έπίσης
τρεις γραΐαι φοβεραί διατρέχουσαι όμοΰ πόλεις καί χωρία, όπως έρημώσωσιν
αυτά. Ή μία τούτων έχει μέγα κατάστιχον, ή άλλη δξυτόμον ψαλίδα καί ή
τρίτη σάρωθρον. Εισέρχονται δέ καί αί τρεις εις τάς οικίας, καί ή μέν πρώτη
εγγράφει είς τό κατάστιχον τό ονομα τοΰ θύματος, ή δευτέρα τοΰ κόπτει διά της
ψαλίδος τήν ζωήν καί ή τρίτη τόν σαρώνει3). Τέλος κατά τινα άλλην παρά-
ατασιν ή Ιΐανώλης είναι τυφλή γυνή διατρέχουσα τάς πόλεις άπό οικίας εις
οίκίαν καί θανατοΰσα δσους εγγίζει" άλλ' επειδή ώς τυφλή βαδίζει ψηλαφώσα
τούς τοίχους τών οικιών, άδυνατεΐ νά έγγίση τούς ευρισκομένους έν τω μέσω
τών δωματίων 4)' ή είναι γραϊα μελανείμων, ήτις τήν νύκτα διά τής φαρμακώ-
δους πνοής αυτής θανατοί τούς έν ταΐς οίκίαις ·').

"Οτε πρό πεντηκονταετίας περίπου ένέσκηψε πανώλης έν Αίγίνη, άπέθα-
νον έκ τής νόσου άμφότεραι αί ώραΐαι θυγατέρες τής 'Αθηναίας Λαντέζαινας
Ελένη καί Αικατερίνη καλούμεναι. Ό θάνατος τών δύο άδελφών έλύπησε
πάντας, ώς μαρτυρεί καί τό άδόμενον τότε άσμάτιον :

Έλέγκω και Κατήγκω

κ' οί δυο πε&άνανε,
οί ξένοι κ' οί δικοί τούς
τά μανρα βάλανε.

Μία γειτόνισσα των, ονόματι Μπελεγρίνα, διηγεΐτο ότι είδεν άπό τό παρά-
Βυρό της δύο μαυροφόραις καί κτυπήσανε δύο κτυπήματα είς τήν πόρτα τής
Ααντέζαινας. Ύστερα λέει ή μία' «Πάμε άπό δώ τόν άνήφορο.—Μπα! μπα!
της λέει ή άλλη, μή καϊμένη, γιατί θά βγή ή άγία Παρασκευή μέ τή £όκα
της νά μας κτυπήση». Έτσι τραύηξαν άπό άλλο δρόμο. Κατάλαβε ή Μπελε-
γρίνα πώς έννοοΰσαν τήν έκκλησιά τής άγιας Παρασκευής ποΰ ήταν είς αυτή
ιή γειτονιά1 γιατί ή άγία Παρασκευή είναι άρβανίτισσα καί κυνηγάει τήν

1) Guys Voyage littéraire en Grèce. 1766 τ. II σ. 46.

2) Χ. Μεγδάνου Ό λύχνος τοΰ Διογένους. 'Ηθικοί χαρακτήρας. 1818 ο. 264. [[Πολίτου
Παραδ. άρ. 904)|.

3) Fauriel.Chants populaires de la Grèce. 1825. τ. II a. LXXXIII. Έκ τούτου
l'r. Thiersch Ueber die neugr. Poesie. 1828 σ. 28. Grimm D. Myth. σ. 1136 (991
δ' «δ.) Βλ. καί Έπτάλοφον Νέαν τ. Β' σ. 723. [[ΙΙαραδ. άρ. 905)|.

4) Fauriel αΰτ. [[Παραδ. άρ. 902)).

δ) Guys ένθ. άν. τ. I α. 154. [[Παραδ. άρ. 903)).

6) [[Εκατονταετίας]].
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Πανούκλα. "Ετσι δέν απέθανε κανένας άπό τή γειτονιά ποΰ ήταν ή έκκλησία
τής αγίας Παρασκευής ')·

Κατά τής Πανώλους έπικαλοΰνται τήν άντίληψιν τοΰ άγίου Χαραλάμ-
πους, όστις άπεικονίζεται πατών ύπό τούς πόδας του τήν νόσον, έν σχήμ«τι
ειδεχθούς γυναίου, καπνούς έξερευγομένου έκ τοΰ στόματος 3). Τό συναξάρι
όμως τοΰ άγιου άποδίδωσι τήν κατά τής πανώλους ίαματικήν δυναμιν
μόνον τό λείψανον αύτοΰ : «ίατρεύει (τό λείψανον) νόσους πολυειδεΐς τών
μετά πίστεως καί πόθου προσιόντων- έξαιρέτως δέ φυλάττει άμολύντους χ«|
άνεπηρεάστους άπό τήν λοιμικήν νόσον, ήγουν άπό τήν πανοΰκλαν, έκείνους
όποΰ μέ πόθον καί πίστιν άδίστακτον φέρουν ταύτην τήν άγίαν κάραν είς τάς
πόλεις καί τάς χώρας των, καί είς τά δσπίτια τους, καί μέ εύλάβειαν τήν
κατασπάζονται, κάμνοντες πρώτον άγιασμόν» 3). Ή αυτή θαυματουργός δύνα-
μις άποδίδοται έν Θεσσαλία, ιδίως έν Λαρίσση, καί είς τόν άγιον Βησσαρίωνα,
όστις, κατά τό συναξάριον αύτοΰ, «πολλάκις έφάνη διώκων τήν δυσώνιιμον
πανοΰκλαν, φανεϊσαν μέ άλλοκότους μορφάς»4).

1) Παρά Map. Γρ. Καμπούρογλου. ([Παραδ. αρ. 909]].

2) Ούτως απεικονίζεται πάντοτε δ άγιος Χαραλάμπης, προχείρως δέ δύναται τις vi
ΐδη τήν εικόνα ταύτην έν τή 'Ακολουθία τοδ Άγίου τή έν Βενετίηι έκδοθείση (1789 καί
1805). Ανάλογοι ταύτη είσίν αί εικόνες αγίων καταπατούντων δράκοντα ή τόν διάβολον έν
τή άγιογραφίςρ των τε άνατολικών^καί τών δυτικών. (Βλ. καί Maury Essai sur les lé-
gendes pieuses σ. 136). Αρχικός δέ τύπος τών τοιούτων εικόνων έστιν ίσως ή αίγυπτιαχή
παράατασις τοδ "Ωρου, καταπατοδντος κροκοδείλους.

3) Ακολουθία τοδ Άγίου Χαραλάμπους. Ένετ. 1799 σ. 31.

4) Ακολουθία έορτάσιμος τοδ έν' άγίοις πατρός ημών Βησσαρίωνος, άρχιεπισκόπου Λα-
ρίσσης. Έν Βενετία 1846 σ. 52. Βλ. καί σ. 46. «Διά τοδτο καθώς λόγου χάριν Ιδωκεν
δ θεός είς μέν τόν άγιον Άρτέμιον τό νά ίατρεύη τά ζώα' είς δέ τόν άγιον Τρύφωνα τό νά
διώκη τά βλαπτικά ζφύφια άπά τούς κήπους καί είς άλλους άγιους άλλο, έτσι έδωκεν έξαί-
ρετον χάρισμα καί είς τόν άγιον τούτον καί πατέρα ημών Βησσαρίωνα, τό νά διώκυ τήν
θανατηφόρον καί πανωλέθριον άσθένειαν τής κοινώς λεγομένης πανούκλας, καί διά μέσου
τής σεβασμίας αύτοδ καί παντίμου κάρας νά γίνεται πανταχού τοδ πάθους τούτου ιατρός
ταχύτατος,καί μέγας άντιλήπτωρ καί βοηθός' καί τούτο τό βλέπομεν νά γίνεται μέ τήν δοκι*
μήν, καθ'έκάστην ήμέραν εις πολλούς καί διαφόρους τόπους. Διότι εις όποιον τόπον τ,Θε·
λεν άκολουθήση ή βρωμερά αύτη καί θανατηφόρος πληγή καί ήθελε προσκαλεσθή μετ' εΰ-
λαβείας ή θαυματουργός αύτη καί πάντιμος κάρα τοδ άγίου τούτου Βησσαρίωνος, εϋ6ί>(
όπου εκτελέσουν άγιασμόν μέ αύτήν καί νά παρακαλέσουν τόν θεόν διά τοδ άγίου μέ πίστιν
θερμήν καί μέ άναστεναγμούς καί δάκρυα, ώ τής θαυμαστής καί μεγίστης τοδ άγίου Βησ-
σαρίωνος χάριτος, ευθύς λέγω καί έν τω άμα παύει ή φθορά τής άσθενείας αύτής. Καί όχι
μόνον είς τούς τόπους τής Θεσσαλίας καί τής Ελλάδος καί τής 'Ηπείρου θαυματουργεί
ή άγία αύτού κάρα, καί ή άγία του σιαγών, καί προσκαλείται διά τήν τοιαϋτην τη;
πανούκλας άσθένειαν, καί δι' άλλας άκόμη πληγάς καί νόσους, άλλα καί αύτήν τήν περί-
φημον καί μεγαλόπολιν Ούγκροβλαχίαν, είς οποίαν ποτέ έχομεν παράδοσιν, ότι έπήγεν
έν τή ζωή του δ άγιος». Καί σ. 49. «"Οταν τά τζεφτιλίκια τών ήγεμόνων μολύνωνται από
τής πανούκλας, οί ίδιοι σουμπασάδες παρακινοδσι τούς χριστιανούς καί φέρουσι τήν άγί«»
κάραν, καί όνομάζουσι τόν άγιον Βησσαρίωνα διώκτην τής πανούκλας, καί συνερίζονται
ποίος νά πάρη πρώτος τήν άγίαν κάραν, νά ψάλη άγιασμόν εις τό τζεφτιλίκι του. Käi
πρώτοι οί άσεβείς τάζουσι νά δώσουν σιτάρι εις τό μοναστήριον καί δίδωσι καί παρακι-
voöot νά δώσουν καί οί Χριστιανοί».
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* Τοΰ Λοιμού προσωποποιία δέν αναφέρεται ύπδ τών άρχαίων Ελλήνων συγ-
γραφέων. Ό Welcker ουχί δρθώς εικάζει ότι άγαλμά τι εύρεθέν έν Δήλψ
άπειχονίζει τον Λοιμόν, έν μορφή γυναικός ')· άλλ' εις τήν πλάνη ν ταύτην
δπέπεσε μή Εδών αύτοϊς δμμασι το άγαλμα έκεϊνο, όπερ νΰν άπίκειται έν τή
πρώτη αίθούση δεξιά τής εισόδου τοΰ έν 'Αθήναις άρχαιολογικοΰ μουσείου"
είναι δ' έπιτύμβιον μνημείον άτελές, άπεικονίζον ίσως Σφίγγα, έν βαθεία
λύπη στηριζομένην έπί κάλπιδος a). 'Αλλ' ίσως δέν ήτο άγνωστος ή τοιαύτη
προσωποποιία τοις παλαιοΐς καί δή ώς θηλείας δαίμονος. Ή πολλάκις μετά
τοϋ λοιμοΰ ταυτιζομένη Λιμός, προσωποποιείται έν τή ήσιοδείω θεογονία
(m. 227), ώς δ' άναφέρει δ Άθήναιος, «έστιν έν τω Άπολλωνίω παρά τον
τοϋ 'Απόλλωνος θρόνον διά γραφής άπομεμιμημένος Λιμός, έχων γυναικός
μορφήν»3). Ή Λιμός (Fames) τάσσεται ύπδ τοΰ Βεργιλίου έν τή είσόδω τοΰ
Ταρτάρου 4), ύπδ δέ τοΰ Όβιδίου μυθολογείται γύναιον είδεχθέστατον τήν
όψιν, έν Καυκάσω διαιτώμενον δ). 'Αμφότερα δέ τάχώριστα κακά, δ τε λοι-
μός καί δ λιμός, έμυθολογοΰντο ίσως ώς δαίμονες τών περί τόν 'Απόλλωνα
"Οτι δέ ώς θήλεια δαίμων θά παρίστατο δ λοιμός, μαρτυρεί έκτδς τής λέ-
ξεως λιμός, ήτις συνήθως είναι θηλυκοΰ γένους, καί ή διά λέξεων γένους
θηλυκού έπίσης δνομασία τοΰ λοιμοΰ, οίαι λοίμη :), λοιμώδης νόσος (νοΰσος) ή
φθορά8), λοιμέη νεαρή9), λοιμική 10) κλπ. Καί έν τή λατινική γλώσση αί
προς δήλωσιν τοΰ λοιμοΰ λέξεις είναι θηλυκοΰ γένους (pestis, lues, pesti-
lentia).

'Αλλ' άν άγνωστοι είσιν ήμίν αί περί τής λοιμικής νόσου μυθολογικά!
ίδέαι τών άρχαίων Ελλήνων, έκ τών βυζαντινών ιστορικών όμως διδασκό-
μεθα ότι άπδ τοΰ Τ' αιώνος μ. Χ. καί έντεΰθεν αί αύται περίπου ταΐς σημε-
ριναΐς έπεκράτουν προλήψεις καί δοξασίαι περί τής νόσου παρά τοις Έλ-
λησι. Περιγράφων τον έπί Ίουστινιανοΰ ένσκήψαντα μέγαν λοιμον δ Προκό-
πιος έκτίθησιν τάς κατ' έκεϊνο τοΰ χρόνου διαδεδομένας ιδέας περί τής
άρχής καί τής διαδόσεως τοΰ κακοΰ. «Δευτέρψ δέ έτει», λέγει, «ές Βυζάν-
τιον μεσοΰντος τοΰ ήρος άφίκετο, ένθα καί έμοί έπιδημεΐν τηνικαΰτα
ξυνέβη. Έγίνετο δέ ώδε. Φάσματα δαιμόνων πολλοίς ές πασαν άνθρώπου

1) Έν Rheinisches Museum f. Philologie, 1833 τ. II.

2) ([Τό έν λόγφ μνημείον ε&ρίσκεται νδν είς τήν υπ' αριθ. 92 κλειστήν καί μή προσι-
τήν είς τό κοινόν αΐθουσαν, υπ' αριθ. ε&ρετηρίου 1661. (Πρβλ. Καοτριώτου Γλυπτά του
Έβνικοδ Μουσείου ώρ. 1661). Είκονίζει δέ "Αρπυιαν)].

3) Άϋην. Γ, σ. 452 b.

4) Vergil. Aen. VI, 276.

5) Ovid. Metam. VIII, 798 κέ.

6) Mariana de rebus hispanicis (ε' έκατ.). Welcker Griech. Götterl. I σ. 459.

7) Ήσύχ.

8) Βλ. θησαυρόν Έρρ. Στεφάνου έν λ. Προσέτι Ίπποχράτ. διαιτ. όξ. 8. Γαλην. τ. ΙΖ'
0. 667 Kühn. Άγα&ίαν Ε', 10.

9) Ίπποχράτ. Παραγγελ. I σ. 85 Kühn.

10) «νοδσος ή καλούμενη λοιμική». Ίπποχράτ. Έπιστ. 1. III, 769 Κ,
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ίδέαν ώφθη, δσοι τε αυτής παραπίπτοιεν, παίεσ&αι φοντο πρός τον εντυγόν-
τος ανδρός, δπη παρατύχοι τοΰ σώματος, άμα τε τό φάσμα έώρων καί χγ|
νόσφ αύτίκα ήλίσκοντο. Κατ' άρχάς μεν ούν οί παραπεπτωκότες αποτρέπε-
σθαι αύτά έπειρώντο, τών τε ονομάτων άποστοματίζοντες τά θειότατα και τά
άλλα έξοσιούμενοι, ώς έκαστος πη έδύνατο, ήνυον μέντοι τό παράπαν ουδέν,
έπεί κάν τοϊς ίεροϊς οί πλείστοι καταφεύγοντες διεφθείροντο. Ύστερον δέ
ουδέ τοις φίλοις καλοΰσιν έπακούειν ήξίουν, άλλά καθείρξαντες αυτούς èv
τοϊς δωματίοις, ότι δή ουκ έπαΐοιεν προσεποιοΰντο, καίπερ άρασσομένων
αύτοίς τών θυρών, δειμαίνοντες δηλονότι μή δαιμόνων τις υ καλών εϊη. Τιαΐ
δέ ούχ οΰτως ό λοιμός έπέσκηψεν, άλλ' δψιν ονείρου ίδόντες ταυτό τούτο
πρός τοΰ έπιστάντος πάσχειν έδόκουν, ή λόγου άκούειν προλέγοντος σφίσιν
ϋτι δή ες τών τε&νηξομένων τόν άριάμόν ανάγραπτοι εΐεν» '). ίίαρόμοια
φέρονται καί περί τοΰ έν έτει 747, τετάρτω δέ τής βασιλείας Κωνσταντίνου
τοΰ Είκονομάχου, έπισκήψαντος λοιμοϋ. Νικηφόρος ό ΙΙατριάρχης έν τη 2υν·
τόμω ίστορία άπό της Μαυρικίου βασιλείας λέγει ταΰτα : «Έπετείνετο δέ τά
τής φθοράς μάλιστα περί τό Βυζάντιον. Τεράστια δ' ουν καί δείματα έξαπίνης
έφαίνετο' τύποι σταυροειδείς έν τε ταϊς τών άνθρώπων στολαΐς καί τών ίερων
έσθημάτων επανέτελλον, ταΐς θύραις τε ώσαντως και τοις τών ΰνρών σταΰμοίς,
ä δή φαινόμενα φρίκην μεγάλην καί άπορίαν πάσιν ένέτικτεν ώς παραχρήμα
τόν δλε'&ρον μηννοντα ΐαεσ&αι. "ίίσπερ δέ έξεστηκότες τω δέει οί άνθρωποι
καί φαντασιούμενοι έδόκουν αύτοίς ώς ξένοις τισι συνοδενειν και ειδεχϋέοιν
άνΰρώποις, καί είτα ώς γνωρίμους δήθεν τοις έντυγχάνουσι προσαγορενονκς,
καί τά πρός τήν όδόν ώμιλημένα έτέροις έπειτα άφηγούμενοι καί άλλοις
φάσμασί τισιν έκδειματούμενοι εΰρουν [έώρων] ξίφεσιν άλλήλους [άλλου; ;]
τινάς βάλλοντας» -). Παρά Γεωργίω δέ τω Κεδρηνώ φέρονται ταΰτα περί τοΰ
αύτοΰ λοιμοΰ : «τή δέ ιε' ήρξαντο έν τή βασιλίδι πόλει αίφνης άοράτως γίνε·
σθαι έν τε τοις τών άνθρώπων ίματίοις καί έν τοις τών έκκλησιών έπίπλοις
αταυρία ελαιώδη πλείστα. 'Εγένετο ούν έντεΰθεν τοις άνθρώποις λύπη καί
άθυμία πολλή τή τοΰ τοιούτου σημείου άπορία... Έγένοντο δέ καί φαντααίαι,
ώς πολλούς τών άνθρώπων έν έκστάσει γινομένους νομίζειν ξένοις τισί καί
βριαροίς προσώποις συνοδεύειν, καί τούς απαντώντας αύτοίς ώς δήθεν φίλου;
προσαγορεύοντας και διαλεγομένονς. Σημειούμενοι δέ τά παρ' αύτών λαλού-
μενα έσχατον έξηγοΰντο γινόμενα. Έώρων δέ τούς αυτούς εις οίκους ε'ιοερ-
χομένους, καί τούς μέν τοΰ οίκου κρεμώντας, τούς δέ ξίφει τιτρώοκοντα;.
Συνέβαινε δέ τά πλείστα τών παρ' αυτών λεγομένων γίνεσθαι οΰτως καθώς
ήδον» '). Τούτοις παραβλητέα δσα περί τοΰ είς τούς 'Αβάρους έπί Χαγάνου
έπιφοιτήσαντος λοιμού λέγει Θεοφύλακτος ό Σιμοκάττης : «έβάλλετο υπό στρα-
τευμάτων άγγέλων, καί φανερά μέν ήν ή πληγή, άόρατος δέ ή παράταξις»')■

1) ΙΙροκοπ. Ίστ. Α', β', 22 σ. 251 Bonn.

2) Νικηψ. ΚΗ. ο. 70 Bonn.

3) Γεοαργ. Κεδρψ. ζ. Β' σ. 8 Bonn.

4) Θεοφ. Σιμοχάπ. Ζ', 15 ο. 298 Bonn.
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Ταΰτα άποδεικνύουσιν, ότι αί περί Πανώλους μυθολογικά', παραστάσεις καί
προλήψεις τοΰ καθ' ήμάς λαοΰ διετηρήθησαν σχεδόν άμετάλλακτοι έκπαλαι,
τουλάχιστον άπό τής Τ' μ. Χ. έκατονταετηρίδος. 'Αλλ' ύπέρ πάσαν άλλην
νόσον εις τήν Πανώλη άναφέρουσι ποικίλους μύθους καί πολλά άλλα έθνη,
άρχαϊα καί νέα, άρια καί μή. Ότι καί οί σημΐται τής άρκτφας 'Αφρικής
^προσωποποιούν τόν λοιμόν μαρτυρεί ή ύπό τοΰ Αυγουστίνου μνημονευομένη
χαρχηδονική παροιμία '). Έκ τών έν 'Ασία σημιτών οί Χαλδαϊοι έπροσωπο-
ποίουν τήν τε Πανώλη καί τόν Πυρετόν -). Έν δέ τή βαβυλωνική καί άσσυ-
ριακή μυθολογία ή Ναμτάρ, προσωποποιία τής Πανώλους, λέγεται θεράπαινα
τ ής « μεγάλης κυρίας τής γής », τής βασιλίσσης τοΰ "Αδου, καί έπιφέρει
παντοίας νόσους 3). Έκ τών άλταϊκών λαών πρασωποποιοΰσιν αυτήν έπίσης
οί Φίννιοι'). Φιννικόν άσμα έξορκίζει αυτήν νά φύγη εις τά χαλύβδινα δρη,
εις τήν σκοτεινήν άρκτον ■"'). Πάντα δέ τά σλαβικά έθνη έχουσι πολυπληθείς
μύθους περί τής νόσου, ήτις συνήθως μυθολογεΐται παρθένος, δχουμένη έπί
δίτροχου αμάξης Οί Σέρβοι δοξάζουσιν, ότι ή Kuga είναι γυνή, ήτις
κεκαλυμμένη διά λευκοΰ πέπλου πορεύεται είς τάς κατοικίας τών άνθρώ-
πων πολλοί είδον αύτήν καί ένιοι μάλιστα τήν μετήνεγκον έπ' ώμων άπό
ένός είς άλλον τόπον. Έν καιρώ επιδημίας δέν τολμώσι νάποκαλέσωσιν αύ-
τήν διά τοΰ άληθοΰς ονόματος της Kuga, άλλά κατ' ευφημισμόν τήν λέ-
γουσι Kunia (κουμπάρα). Αί Κοΰγαι (πληθυντικώς) διαιτώνται έν τή θαλάσση,
άλλ' δ Θεός άποστέλλει αύτάς εις τήν γήν, όταν οί άνθρωποι άμαρτάνωσιν,
ή διανοώνται πονηρά 7). Κατά δέ τούς Βουλγάρους, ή Πανώλης είναι γραία,
υπακούουσα είς τήν θέλησιν τοΰ θεοΰs). Ώς διηγείται δημώδες βουλγαρικόν
ασμα, ή Πανώλης άπήντησέ ποτε διαβάτην, είς δν άνήγγειλεν έρωτηθεϊσα ότι
ευρίσκεται έγγεγραμμένος είς τό κατάστιχόν της, άλλά καμφθείσα έκ τών
δεήσεών του τω έχορήγησε τριών ήμερων ζωήν, ί'να άποχαιρετίση τήν οικο-
γένειάν του 9). Καί οί Ρώσοι μυθολογοΰσι πολλά περί τής λευχείμονος Πα-
νώλους (Dzhuma)10). Έν τή πολωνική Λιτθωνία ή παρθένος λοιμική (mo-
rowa dziewica) παρίσταται λευχείμων, πύρινον στέφανον έχουσα έπί κεφα-
λής καί κυματίζουσα αιματόφυρτον ύφασμα, έρημοΰσα δέ τούς τόπους, όπό-

1) Augustin, de verbo apostolico 168." <Punicum enim pro verb i um est anti-
quum' minium vult Pestilentia ? Duos illi da et ducat se».

2) Fr. Lenormant L,a magie chez les Chaldéens. 1874 o. 34. 47.

3) Fr. Lenormant I,es premières civilisations τ. II σ. 89.

4) Castrên Finn, mythologie σ. 173.

δ) Schröter 60 παρά Grimm D. Μ. σ. 1141 (994).

6) Hämisch Slav. Mythol. σ. 322.

7) Vuk Stephanovitch Wörterbuch λ. Kuga. Serb. Volksl. I, 119 σημ. παρά
Grimm D. Μ. σ. 1140 (944). Dora d' Istria ],es poésies serbes έν Revue des deux
mondes 1865, τ. 55 σ. 52:3.

8) Rosen Bulgarische Volksdichtungen. I.pz. 1878 σ. 37.

9) Αϋτ. άρ. 28.

10) Woycicki I, 51. 127. 130—133. 159—163 παρά Grimm D. Μ. σ. 1137—8 (992).
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θεν ήθελε διαβή ι). Ποικίλοι είσίν άφ° έτερου οί μΰθοι γερμανικών έθνών ή
Πανώλης έπιφοιτά έν εΐδει νεφέλης, ή κυανοΰ άτμοΰ 2)' ώς γυνή έξορκίζεται
είς δπήν τής έν τω νεκροταφείψ φιλύρας '), ύπδ μορφήν δέ ανδρός ζηΤετ
παρά χωρικοΰ νά τήν μεταφέρη έπί τοΰ άμαξίου του είς το χωρίον 4). Κατά
δέ τούς σουηδικούς μύθους ή Πανώλης έπιφαίνεται ώς παίς κάλλιστος το εΙ·
δος κρατών έν χειρί κνήστρον, καί τότε δέν άποθνήσκουσιν δλοι- είς το χω-
ρίον όμως, εις δ μετά ταΰτα πορεύεται, άκολουθεΐται ύπό τής λοιμικής παρ-
θένου, ήτις σαρώνει διά σαρώθρου πρό τής πύλης τοΰ χωρίου, έρημουμένου
τότε, διότι άπαντες οί κάτοικοι θανατοΰνται5). Κατά δέ τούς νορβηγικούς,
παρουσιάζεται ή Πανώλης είς τά χωρία ώς γραία πελιδνή τήν όψιν, δτέ μέν
έχουσα είδος δικράνου, δτέ δέ σάρωθρον έν τή τελευταία περιπτώσει ουδείς
τών κατοίκων σφζεται 6). Ώστε έν τε τοίς σουηδικοϊς μύθοις καί τοις νορβη-
γικοΐς άνευρίσκομεν τό σάρωθρον τής Πανώλους τών ελληνικών, έκ τής αυτής
ίσως μεταφοράς πλασθέν. Έν άσματι τής γαλλικής Βρετανίας ή Πανώλης
παρίσταται ώς λευχείμων γυνή ')· Οί δέ Ρωμοΰνοι τής Τρανσυλβανίας παρι-
στάσιν αυτήν δτέ μέν ώς ειδεχθή γραΤαν, δτέ δέ ώς παρθένον έπί άρματος
υψηλοΰ έποχουμένην, περιστοιχιζομένην δέ ύπδ μυρίων φοβερών μορφών 8).
Τέλος οί'Αλβανοί άπαραλλάκτως τω καθ' ήμάς λαω φαντάζονται τήν Πανώλη
γυναίκα τυφλήν 9).

Χολέρα. Αί τής χολέρας μυθολογικά! παραστάσεις συγχέονται ή ταυτίζον-
ται ταΐς τής Πανώλους. Ένταΰθα άναφέρομεν ένα μΰθον, 8ν ήκούσαμεν Ιν
Λαμία. «Εις τά 1854 Ινας στρατιώτης, Δήμο τον έλεγαν, έπήγαινεν άπό τήν
Φοΰρκα εις τήν Λαμίαν. 'Απάνω είς το μεσημέρι άπαντα είς τον δρόμο μίαν
γριά άσχημη, τής όποιας τά άσπρα μαλλιά έπεφταν πρός τό στήθος, μέ
μακριά καί ξερά βυζιά. Τοΰ είπε πώς είναι ή Χολέρα, καί τόν έπαρακάλεσε
νά τήν πάρη 'ς τόν ώμό του καί νά μή φοβηθή άν ίδή άνθρώπους νά πέφτουν
άπδ τάλογα, αυτός μόνον ένα σφάχτη 'ς τήν καρδιά θάκούση, άλλά για μία
στιγμή. Επήγε έκεΐνος είς τή Λαμία καί έκεϊ τήν άφησε καί έγύρισε 'ς το
χωριό του, όπου διηγήθη τί τοΰ συνέβη, άλλά δέν τον έπίστευαν. "Οτε έγύ-
ρισε πίσω 'ς τή Λαμία, είδεν άνθρώπους νά πέφτουν, τραυάει παραπάνω, τον

1) Grimm αϋτ.

2) Grimm D. INI. σ. 1135 (990) τ. III σ. 317. Εις τό ύπό τοδ Γρίμμ αυγκρινόμενον ij
δοξασίφ ταύτΉ χωρίον τοδ Λουκιανού (Άλεξ. 36) πρόοθες καί Γεώργ. Κεδρην. I ο. 452
Bonn' «άπό γαρ τής γής καί τής θαλάσσης ατμοί τίνες άνήεσαν, καί πρός τούτοις άνε-
μοι καί αυραι τών ποταμών καί λιμνών άνιμήσεις άπέπνεον, ό>ς νομίζειν νεκρών ίχώρα;
είναι τάς δρόσους. Συνεχείς ούν έκ τούτου λοιμοί τήν γήν ουνεϊχον».

3) Grimm αύτ.

4) Grimm σ. 1138 κέ. (993).

5) Afzelius IV, 179 παρά Grimm ο. 1139 (993).

6) Grimm ο. 1140 (994).

7) Villtmarqut I, 46—51. Grimm ο. 1136 (991).

8) W. Schmidt Das Jahr u. seine Tage ο. 30—31.

9) Hahn Alban. Studien I σ. 163.
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πιάνει ένας σφάχτης, άλλά τοΰ πέρασε» '). Τήν Χολέραν τά δημώδη ρωμου-
νικά άσματα περιγράφουσιν ώς γραΐαν άνόδοντον, κάτισχνον, δφεοπλόκαμον a).
Ό δέ μΰθος περί μεταφοράς αυτής έπ' ώμων είναι κοινός καί άλλοις λαοΐς.
Κατά τινα ρωσικήν παράδοσιν, ή Πανώλης έμφανίζεται είς ένα, λέγει αύτφ
νά μή φοβήται καί κελεύει νά τήν φέρη έπ' ώμων καί νά περιέλθη πάσας τάς
πόλεις καί πάντα τά χωρία. Ένφ δέ πάντες θνήσκουσι, μόνος ό τής Πανώ-
λους φορεύς μένει υγιής. Ελεών δέ τούς ένεκα αύτοΰ πάσχοντας πίπτει εις τόν
ΠροΟθον, όπως τήν άποπνίξη, άλλά πνίγεται μέν αυτός, έκείνη δέ κούφη άνί-
πταται είς τους αιθέρας 3). Έν νορβηγικφ μύθω αντί πορθμείων δωρεΐται θά-
νατον τω διαπεραιώσαντι αύτήν έν τινι ποταμφ 4). Καί έν άσματι τής γαλλι-
κής Βρετανίας ζητεί ή Πανώλης νά διαπορθμεύση αύτήν είς μυλωθρός είς τήν
άντιπέραν τοΰ ποταμοΰ οχθην Τέλος έν τή παλαιά γερμανική παραδόσει,
ής καί άνωτέρω έμνήσθημεν, ή Πανώλης έν μορφή άνδρός μεταβαίνει είς τό
χωρίον, όπερ διανοείται νά έρημώση, έπί άμαξίου χωρικοΰ, είς δν δωρεΐται τήν
ζωήν

Ευλογία. Ή Ευλογία είναι νόσος άγνωστος τοις άρχαίοις, ής τό όνομα
άναφέρεται τό πρώτον υπό συγγραφέων τοΰ ΙΑ' καί τοΰ IB' αιώνος '). Έκ
τούτου έξηγεΐται ή συνταύτισις αυτής μετά τής Πανώλους έν τοις νεοελληνι-
κούς μύθοις. Κατά τόν Φωριέλ, αί γυναίκες ύποθέτουσιν αύτήν ώς γυναίκα
τρομεράν τοις νηπίοις a). Κατ' άλλην δοξασίαν ή Συχωρεμένη μοιράζει τάς
ευλογίας καί είναι επικίνδυνος ιδίως εις τους παΐδας 'Ιδίως όμως φαντά-
ζονται ότι τήν νόσον προξενεί τριάς γυναικών, έξ ού καί ή φράσις περπατούν
οί Βλογιαϊς, πρός δήλωσιν έπιδημίας τής εύλογίας. "Αλλοι πάλιν λέγουσιν
οτι αί έπιφαινόμεναι ,h τή έπιδημία τρεις μελανείμονες γυναίκες είσιν αί
άδελφαί νόσοι Πανώλης, Χολέρα καί Ευλογία. Κατά τήν ένσκήψασαν έν
'Αθήναις προπέρυσι [[1881]] καί πέρυσι [[1882]] έύλογίαν πολλά γύναια διη-
γοΰντο, ότι είδον τήν Βλογιά ή τοις Βλογιαϊς, ώς μίαν ή τρεις μαυροφόραις
γυναίκες. Είς άμαξηλάτης διηγεΐτο ού πρό πολλού ότι περί μέσας νύκτας,
ένφ διήρχετο διά τής όδοΰ 'Αθηνάς, τόν προσεκάλεσε μία γυνή μελανείμων
έκ τοΰ μέρους όπου είναι κατακεχωσμένον τό έκκλησίδιον τής άγιας Μαύρας,
της προστάτιδος άγιας κατά τής Εύλογίας. Έπιβάσα δέ τής άμάξης διέταξεν
αυτόν νά τήν φέρη είς τό Φανάρι τοΰ Δ'ογένους (τό χορηγικόν μνημεϊον τοΰ

1) Παρά Α. Σάββα [[Παραδ. άρ. 911. Πρβλ. καί άρ. 570. Βλ. καί τήν σημ. αΰτ. σ.
1229 κέ.]].

2) Alexandra Chants populaires de la Roumanie 1855 σ. 90.

3) Woycicki I, 51 παρά Grimm D. M. 1137 (992). Hanusch Slav. Mythol. σ.
322-323.

4) Grimm D. M. σ. 1140 (994).

5) Villemarqué |νθ. άν. παρά Grimm D. Μ. σ. 1136 (991).

6) Grimm 1138 (993).

7) Βλ. δαα έδημοσιεύσαμεν έν 'Εστί? 'Ιαν. 1883 [[=Λαογρ. Σύμμ. Α', 70—71]].

8) Fauriel Chants pop. de la Gr. τ. I σ. I.XXXIV.

9) Έπτάλοφος Νέα τ. Β' σ. 723,
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Λυσικράτους)' δτε δ' έφθασεν εκεί, είδε μετά τρόμου, ότι έκ τής άμάξης
κατήλθον τρεις μαυροφόραι γυναίκες, άντί μιας, καί έσπευσε νά φύγη έκεϊθεν
χωρίς νά ζητήση τό άγώγιον. Τήν άλλην ήμέραν άνεφάνησαν κρούσματα
εύλογίας έν τή συνοικία Πλάκας, όπου αί γυναίκες κατήλθον τής άμάξης ').
"Αλλοι διηγοϋντο. ότι είδον τοις Βλογιάΐς νύκτα εις τήν Σπηλιά τον γέρου,
πρός άρκτον τοϋ λόφου τών Μουσών, παρά τό άρχαΐον Βάραθρον. Μία γραία
έβεβαίου πέρυσιν [[1882]] ότι είδε είς έκεϊνο τό μέρος δύο γυναίκες άσπρο-
φόραις καί δχι μαυροφόραις, αί όποϊαι έσκέπτοντο ποίον δρόμον θά πάρουν,
καί έτραύηξαν υστέρα κατά τήν Κασίδα. Συνεπέρανε δέ πώς θά ήσαν ή Βλογιά
καί ή Χολέρα, διότι δέν έπέρασαν πολλαί ήμέραι καί ήκούσθη βλογιά είς
έκείνην τήν συνοικίαν3). Έν γένει δέ πολυάριθμους όμοιας διηγήσεις έπανε-
λάμβανον οί δεισιδαιμονέστεροι έν 'Αθήναις κατά τό παρελθόν [[1882]] καί τό
προπαρελθόν θέρος [[1881]], δτε ή νόσος έλυμαίνετο τήν πόλιν.

Ώς ό άγιος Χαραλάμπης τήν ΙΙανοΰκλαν, ή άγια Βαρβάρα πιστεύεται
ότι διώκει τήν Εύλογίαν. Τά έν τή 'Αττική παρεκκλήσια, τά έπ' ονόματι τής
αγίας ταύτης άφιερωμένα, συνεχώς έπληροϋντο κατά τό παρελθόν έτος
[[1882]] πλήθους, τελούντος παρακλήσεις πρός άπαλλαγήν έκ τής νόσου.
Καί ή αγία Μαύρα έχει τήν ίδίαν χάριν θεραπεύει δέ ου μόνον τήν Εύλο-
γίαν, άλλά καί πάσαν έν γένει φλυκταινώδη νόσον. "Ομως τιμωρεί διά τών
αυτών νόσων τούς μολύνοντας δι' έργασίας τήν έορτήν αυτής, τή 3 Μαΐου3).

ΠΑΡΕΚΒΟΛ1ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Α'

[[Ή δοξασία περί μεταβιβάσεως τής νόσου είς έτερα άντικείμενα, έμψυχα
ή άψυχα, πρός ήν σχετίζονται οί φαρμακοί τών άρχαίων Ελλήνων καί οί άπο-
πομπαΐοι τράγοι τών Εβραίων, άπαντάται καί παρά τοις νεωτέροις λαοΐς 4).

1) 11Ilotp. άρ. 915] |.

2) [[Αύτ.]].

.!) Mommsen Athenae Christ, σ. 110. Καί έν Ζακύνθω ή άγια Μαύρα Οεωρείτα,
προστάτις κατά τής Ευλογίας. (Schmidt Das Volksleben d. Neugr. I a. 3S). 'Αλλ' ώς
ήκούσαμεν, καί έν Ζακύνθω τήν άγίαν Βαρβάραν γνωρίζουσιν ως προστάτιδα κατά τή;
Ευλογίας' καί είς αυτήν ποιοδσι λιτανείας, αν επιδημία καταατή ή νόσος. Σώζεται μάλι-
στα έν μ·4 οικία δ δνυξ τής 'Αγίας, καί σωρηδόν προστρέχουσιν είς προσκϋνησιν τοδ τιμαλ-
φούς λειψάνου, δσάκις έπίκειται κίνδυνος ευλογίας. Τής δέ άγιας Μαύρας 'έν μόνον έκκλη-
σίοιον υπάρχει καθ' άπασαν τήν νήσον, είς τό χωρίον «Φαγιά» τοδ δήμου Μεσογαίων.

•1) Γενικώς περί τής άποπομπής νόσου βλ. Rosenstein Über Aberglauben und Mysti-
cismus in der Medizin. Berlin 1866 (έν Sammlung geweinv. wissensch. Vorträge
1,11). Wünsch Zur Geisterbannuug im Altertum έν Festschrift zur Jahrhundert-
feier d. Univ. Breslau im Namen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde
1911 σ. 9—32. Pauly-Wissowa Real-Lex. I, 35—18. 53, έτι δέ Μέγαν έν Ααογρ. 7/
σ. 508-519),
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Τό κακόν μεταβιβάζεται εις έρήμους τόπους, δρη, θάλασσαν, εις φυτά ή
ζφα1), έτι δέ καί εις άνθρώπους. Επιτυγχάνεται δέ τοΰτο ή δια μαγικών πρά-
ξεων, ή δι'επψδών, ή δι'άμφοτέρων.

Πολύ συχνή είναι ή άποπομπή εις όρη καί άλλα έρημα καί άπομεμακρυ-
σμένα μέρη9). Έν έξορκισμω τοΰ «άδελφικοΰ», έκ κώδ. βενετικοΰ τοΰ IT'
—ΙΖ' αί. (παρά Vassiliev Anecd. graeco-byz. σ. 337), δ Χριστός έξορκίζει
τους προξένους τοΰ άδελφικοΰ δαίμονας καί τήν μάνναν των «έπαρε τά παι-
διά σου καί άγωμε εις τά άγρια δρη», ένω άντιθέτως άπαγορεύεται είς θερα-
πευτήν νά υπάγη είς τά όρη- «καί δ κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστός είπεν- ορ-
κίζω σας ότι νά μην υπάγετε εις τό όρος, άλλά άπέλθετε εις τόν δούλον του
θεοΰ δ δείνα νά κόψετε τόν πόνον τοΰ ομματίου» (έξορκισμός εις πονόμματον,
αυτ ).Έν ίατροσοφίω 2316 φ. 320 β παρά Legrand Bibl. gr. vulg. σ. 19 ή
κεφαλαλγία διώκεται είς έρημους τόπους· «καί σύ ρέμμαν, άγριόρεμμαν, έξελθε
καί αναχώρησε άπό τόν δούλον τοΰ θεοΰ δείνα καί άγωμε είς τά άγρια όρη
ένθα σημαντηρίου φωνή ούκ άναβαίνει».

Έν νεοελληνικη έπωδή πέμπεται ή λούγκα (έξοίδημα τής μασχάλης) «στήν
Πόλη, στ' άγρια βουνά ποΰ δέν λαλοΰν κοκόρια ούτε γεννιέται νύφη καί γαμ-
πρός» (Παρνασσός ΙΕ' σ. 556), τό άερικό «σέ όρι, σέ βουνό, σέ ριζιμιό
λιθάρι», ή θέρμη «'ς τό χορτάρι» (αύτ. σ. 557), τό κριθαράκι «"ς τό πηγάδι»
(αυτ. σ. 556). Έν έπωδη Λεχαινών (,) ή ρουσούμπελη «'ς τ'άγρια όρη 'ς τά
βουνά» (Καρκαβίτσα Ή Λυγερή, έκδ. β' 1920 σ. 3), τό μάτιασμα «σέ
μέρη άκατοίκητα, σέ ριζιμιά λιθάρια», ο πονόμματος «'ς τά βάθη τής θάλασ-
σας» 3) (αύτ. σ. 4) ή «'ς τόν πάτο της θάλασσας» (Έβδομάς Α' σ. 88), τό
μάτιασμα «κει ποΰ κατακάθησε ό ήλιος, σέ μέρη άκατοίκητα σέ ριζιμιά
λιθάρια» (αύτ. σ. 80), όμοίως «'ς τά άκατοίκητα μέρη» το άνεμοπύρωμα
(αυτ. σ. 88). Καί έν επωδή τών Ρωμούνων τής Τρανσυλβανίας τό έλκος
αποπέμπεται εις μακρινούς τόπους' «Έλκος συνετόν, φύγε, φύγε άπό τά μη-
νίγκια, άπό τό πρόσωπον, άπό τήν κεφαλήν, άπό τάς ίνας τής καρδίας,
από τάς 99 γωνίας τής καρδίας ! ΙΊήγαινε πέραν άπό τήν άσπρη θάλασσαν,
πέραν άπό τήν μαύρην θάλασσαν, πέραν άπό τήν κόκκινη θάλασσαν, πέραν
άπό τήν πράσινην θάλασσαν, πέραν άπό τήν ξανθήν θάλασσαν, πέραν άπό
τήν κυανήν θάλασσαν ! φύγε είς ξένας χώρας, όπου δμιλοΰνται ξέναι γλώσ-
σαι, διότι έδώ δέν σέ χωρεί δ τόπος κτλ.». (W. Schmidt Das Jahr u. seine
Tage σ. 37). Όμοία καί έτέρα έποιδή κατά τής βασκανίας (αύτ.)4).

1) Εις τήν πίστιν τής μεταβιβάσεως τής άσΟενείας εις ζφα στηρίζεται πιθανώς ή τών
Αιγυπτίων δεισιδαιμονία, περί ής δ Διόδωρος Α', 83.

2) Βλ. συμπληρωματικώς καί άνωτέρω σ. 73 καί σημ. 4. Σχετικώς δέ προς τήν άπευ-
χήν Μπα 'ς τ'άγρια <!ρη βλ. Νεοελλ. άνάλ. Β', 371 κέ.

3) Δοξασία περί μεταβιβάσεως είς τήν θάλασσαν, καλογηρικώς έπηνθισμένη, υπολαν-
θάνει έν τή διηγήσει θαύματος τίνος τοδ όσιου Θεοδώρου έν Θεογ. Ιωάννου Μνημ. άγιολογ,
σ. 442.

4) Άποπομπήν κάμπης είς τά δρη βλ. άνωτέρω σ. 73 σημ. 4,
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Μέ τήν είς άπομεμακρυσμένον τόπον άποπομπήν συνδέεται το έν Λάκκο-
βικίοις έθιμον, καθ' δ οί παίδες τήν Κυριακήν της Τυρινης, άφοϋ έτοιμάσωσι
πυράν, ήν θά ύπερπηδήσωσιν, είς τό άνώτερον μέρος τής κωμοπόλεως ρίπτουσι
λίθους διά σφενδόνης έπιλέγοντες· «όπ πάει ή σαγίττα, κι' ό ψύλλος κατα-
πόδι» (Γονσίου Ή κατά τό Πάγγαιον χώρα, σ. 41).

Πλήν της άποπομπής είς έρήμους τόπους, τό κακόν μεταβιβάζεται έπίσης
είς δένδρα ή φυτά έν γένει ').Έν Λέσβψ τή 24 'Ιουνίου λούονται περιεζωσμέ·
νοι μέ λυγιαΐς, ας άποσπώντες έπειτα ρίπτουσιν είς τήν θάλασσαν έπιλέγοντες
«μέ τοις λυγιαΐς νά φύγουν καί οί άρρώστιαις μου» (Georgeakis et Pineau,
I,e Folk - Lore de Lesbos σ. 309).

Παρά τοίς Άθιγγάνοις μεταβιβάζεται δ πυρετός είς δένδρον διά νά είναι
τοΰ λοιπού ή κατοικία του (Schweiz. Archiv f. Volksk. 1911 σ. 151). Έν
Στυρία μεταβιβάζεται ή άσθένεια είς δένδρον διά καθηλώσεως ένδύματος ή
άπορριμμάτων του σώματος τοΰ άσθενοΰς (Zeitsch. f. Osterr. Verein III σ.
53), ομοίως παρά Κροάταις (αύτ. τ. III σ. 212). Μεταβίβοίσιν τής νόσου ή
θεραπείαν διά καρφώματος πρό πάντων είς δένδρα βλ. έν Zeitsehr. d. Ver. f.
Volksk. 1915 σ. 213. Έπίσης μετάδοσιν πυρετοΰ είς δένδρον βλ. έν Rev.
des trad. pop. VII, 1892 σ. 192, καί άλλων άσθενειών έν Zeitsehr. d. Ver.
f. Volksk. 1909 σ. 174-5. 1897 σ. 68. 69. 70—72. 166. 167. 168, δέσιμο
είς δένδρον αύτ. σ. 212, εις φυτά αύτ. 1907 σ. 124. Rev. d. trad. pop.
1899 σ. 457 κέ. Όμοίας ούγγρικάς συνήθειας έν Archiv f. Religionswiss.
1899 σ. 355.

Όμοίως μεταβιβάζεται ή άσθένεια ή τό κακόν έν γένει είς ζψα 2). Έν
ίατροσοφίω τοΰ 1384 φ. 242 β, παρά Legrand Bibl. gr. vulg. II, 11, ή
στένωσις μεταβιβάζεται είς χελιδόνας· «Χελιδόνια τρία πιάσε καί φτύσε είς
τό στόμαν τοΰ πουλίου καί πέ' ' έπαρε τήν στένωσίν μου ' καί δέσε είς τό
ποδάρι τοΰ πασαενός κόκκινο μετάξι καί άφες τα καί άς πάσιν καί όταν τά
δένης, πέ' ' δένω έδώ τήν στένωσίν μου '». Έν δ' ευχή είς τήν έπιληψίαν έκ
νεαπολιτικοΰ κώδικος τοΰ 1495 παρά Vassiliev ένθ. άν. σ. LXVIII, ό
Χριστός έξορκίζει τό γλυκύν (τήν έπιληψίαν), δ συναντά «δρκίζω σε ίνα μή
είσέλθης είς τόν δοΰλον τοΰ θεοΰ δ δείνα, άλλ' Γνα υπάγης εις δρος, όπου
είναι ε'λαφος δικέριος, έξακέριος, ινα σεύης [γρ. 'σέβης] είς τήν κεφαλήν αυτού
καί φάγε καί πιέ έκεί, τόν κόσμον άγάλλου». Έν Λέσβω, όταν περνάη γέ-
ρανος, λέγουσι' πάρε τήν άρρώστια μου καί τήν τεμπελιά μου καί πήγαινε
την σέ μακρινό τόπο ! (Georgeakis et Pineau ένθ. άν. σ. 336). Έν Ήπείρψ,
όταν τό βρέφος άλγη τήν κοιλίαν, θέτουσι τά κωλοπάνια του έπί τοΰ ουδού
τής θύρας, διά νά πατήσωσιν αυτά τρεις πρωίας αί όρνιθες καί καταπαύση ό
πόνος (Ζ. Άγ. Α' σ. 15). "Ισως ή αυτή δοξασία ύπολανθάνει είς τήν έν Γκιου-

1) Πρβλ. καί τήν παροιμίαν' «Τό κρίμα άς πάη 'ς τό κλήμα» (Κανελλάκη Χιακά
Άνάλ. ο. 306).

2) Πρβλ. καί τό τοΰ 'Αριστοτέλους έκ τών παροιμιών, έν FHG. II, 188 άπ. 280
Müller. Βλ. καί Abt Die Apologie des Apulejus σ. 173.
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μουλτζίνη πρόληψιν, όταν έχωσι τυλώματα είς τάς χείρας, νά τρίβωσιν αύτάς
«'ς τά καπούλια 'ς Ινα άλουγου, ποΰνά κάάουν άπαν τρεις νουματοί», πιστεύον-
τες ότι οϋτω θά ίαθώσι (Ααογρ. Β' σ. 410, 40).

Καί παρ' άλλοις λαοϊς άπαντώμεν άναλόγους συνήθειας. Τήν άσθένειαν
μεταβιβάζουσιν εις σκύλον (Rev. d. trad. pop. 1892 σ. 89). Έν Tarn τής
Γαλλίας άπαλλάσσονται τοΰ βηχός πτύοντες είς τον λάρυγγα ζώντος βατρά-
χου (αύτ. 1899 σ. 106). Παρά τοις κατοίκοις τοΰ Πετροσαβόδκα παρά τάς
δχθας τής Όνέγας λίμνης, όταν ψυχομαχη φθισικός θέτουσιν έπί τοΰ στήθους
του μαΰρον γάτον, δν μετά τον θάνατον τοΰ άσθενοΰς φέρουσιν είς δάσος καί
προσδέσαντες είς δένδρον τον άφίνουσιν, όπως άποθάνη της πείνης ή κατα-
βρωθή ύπό θηρίων πιστεύουσι δέ ότι ή άσθένεια μεταδοθεΐσα είς τον γάτον
μένει οΰτως είς το δάσος (αύτ. 1896 σ. 250). Ή άσθένεια μεταβιβάζεται είς
ζώον, το όποιον θά φάγη το κόκκαλον, δι' ού έτριψαν το πάσχον μέρος,
κατά πρόληψιν έν Creusé της Γαλλίας (αύτ. 1894 σ. 580). Είς πολλάς έπαρ-
χίας τής "Ανω Βρετάνης θεωροΰσιν άποτελεσματικόν νά θέτωσι τράγον έντδς
άνθυγιεινών στάβλων, νομίζοντες ότι ούτως άποτρέπονται αί άσθένειαι (αύτ.
1895 σ. 580).

'Ανάλογος προς τά άνωτέρω είναι καί ή έν Βρανδεμβούργω συνήθεια,
καθ' ήν ό έχων άκροχορδόνας κλέπτει τεμάχιον κρέατος, όπερ έπιθέτει είς
ταύτας καί το ρίπτει διά νά το φάγωσιν οί κύνες (Zeitschr. d. Ver. f. Volksk.
1891 σ. 192). "Ετι συνηθίζουσι νά ρίπτωσιν είς άλλον κύνα ψωμίον, δι' ού
έσπογγίσθη ή έκ δήγματος κυνδς πληγή, όπως βεβαιωθή, άν δ δήξας έλύσσα
(Drexler έν Wochenschr. f. Rlass. Philol. 1898 σ. 976—7). Παρεμφερής
είναι καί ή συνήθεια τοΰ ρίπτειν είς μυρμηκιάν το ψωμίον, δι' ού έτριψαν
τον άλγοΰντα δδόντα (Zeitsch. des Ver. f. Volksk. 1891 σ. 193).

Καί είς άλλον άνθρωπον μεταβιβάζεται έπίσης ή άσθένεια. Ούτως έν Λακ-
κοβικίοις, όταν τινός δ πούς μουδιάση, τότε πρέπει νά πτύση τρις τόν πόδα
του καί νά πέμψη το μούδιασμα είς έγκυον γυναίκα (Γονσίον ένθ. άν. σ. 74).
Έν Ζακύνθω, όμοίως έπί τής αυτής παθήσεως λέγουσι- «ξεμούδιασε ποδάρι
μου κι' άμε στην γγαστρωμένη» ('Απ' δλα δι' δλους 'Ακροπόλεως 1904 σ.
756), έπειδή δέ πιστεύουσιν αυτόθι ότι δ σκορδινώμενος (άνακλαδιζόμενος)
έπ' άλλου, ρίπτει έπ' έκείνου τήν ίδίαν νωθρότητα, πρός άποφυγήν τούτου
λέγουσι τω σκορδινωμένω' άπάνω σου ή κακομοιριά (αυτ. άρ. 50 σ. 816).
Έν χωρίοις τής "Ηλιδος γόησσαί τίνες κατά τό 1829 διετείνοντο ότι έθερά-
πευον τά κατ' έπανάληψιν άσθενοΰντα ζφα διά τής μεταβιβάσεως τής νόσου
είς τά ίδια αύτών σώματα (Εστία 10 Αυγούστου 1895 έν άρθρψ Τά δώρα
τής Ελευθερίας).

Καί άν λάβη τις το καταληφθέν υπό τοΰ νοσοΰντος έν ώρισμένψ μέρει άντι-
κείμενον συμπαραλαμβάνει καί τό κακόν, διό καί τά καθάρματα έγκαταλεί-
πονται συνήθως είς τρίστρατα, ί'να οΰτω μεταβιβασθή ή άσθένεια εις ξένον
άνθρωπον1). Έν Καστανιά τής Κορινθίας, κατ' άνακοίνωσιν I. Κωστοπούλου

1) Περί τής έγκαταλείψεως εις τριόδους διαφόρων αντικειμένων ευρύτερος λόγος γίνε-
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(1888), «άμα έχης σπειριά (εξανθήματα), βλογιά καί ό,τι άλλο, νά πάρης ενα
ραβδί δμορφο, νά κόψης τάλιες καί νάν τοις άλείψης μέ δμπυο καί αίμα καί
νάν το άφήσης σ' ένα σταυροδρόμι καί δποιος το πάρη το ραβδί, παίρνει τήν
πανούκλα». Είς συναφείς ιδέας στηρίζεται καί ή έξης πρόληψις· «άμα εχης
ψείρες καί ψύλλους, τις μεγάλες απόκριες το βράδυ νά πάρης ένα δαυλί καί
νά φωνάξης του γείτονά σου καί νά τοΰ είπής' πάρ τή γουρούνα μέ τά γουρ-
νόπλα, έγώ τήν ξεχείμασα, έσύ νά τήν ξεκαλοκαιριάσης » (αύτόθεν). Έν
Périgord θεραπεύουσι τον διαλείποντα πυρετδν δι' άποθέσεως ωοΰ είς σταυ-
ροδρόμιον, δ δέ πρώτος διαβάτης, όστις θά πάρη τούτο, άπαλλάσσει τον πά-
σχοντα άπό τοΰ πυρετοΰ (Rev. d trad. pop. 1895 σ. 230 πρβλ. καί 1897
σ. 161), έν δέ Ερζεγοβίνη τό ϋδωρ, δι' ου ένίφθη παιδίον πάσχον, χέουσιν είς
τρίστρατα, διό καί άποφεύγουσι τήν διά τριόδων δίοδον τήν νύκτα (αύτ. 1892
σ. 27). Σχετική είναι καί ή παρά τοις άρχαίοις Μεξικανοίς μετάδοσις τοΰ
πυρετοΰ δι' ομοιώματος κυνός έκ ζύμης, όπερ έξέθετον έπί θάμνου τινός· ό
διαβαίνων έκεΐθεν έλάμβανε τήν νόσον (Waitζ Anthrop. IV, 165).

καθάρματα χρησιμεύουσι καί παλαιά ένδύματα καιόμενα μετά τήν είς
ταΰτα μεταβίβασιν τής νόσου. Έν Λιβισίω, άφοΰ ήλειφον τά διασκελισμένα
βρέφη διά τριών φών, «...ένέδυον είτα αυτά παλαιά ένδύματα, άτινα μετά τρεις
ημέρας έκαιον έν τριόδψ...». (Ξενοφάν. Δ' σ. 179).

Διαδοχικήν μεταβίβασιν τής άσθενείας άπαντώμεν έν έξορκισμφ «εις μόρουν
ζψων ή άνθρώπου»" «Ό Κυίλιος είχεν μόρουν καί έδωσέ το τοΰ χριστιανού
καί ό χριστιανός τό δίδει έν τή θαλάσση καί ή θάλασσα τοΰ ποταμοΰ καί ό πο-
ταμός το δίδει τών άκρωτηρίων καί ηΰρηκα τοΰ δρους όλον κλπ.» (έκ βενετ.
κωδ. τοΰ IT'—ΙΖ' αί. παρά Vassiliev ένθ. άν. σ. 335).

Έτι καί δλοκλήρου χωρίου αί άσθένειαι διώκονται είς άλλο (βλ. Zeitsehr.
d. Ver. f. Volksk. 1391 σ. 155). ΙΙρβλ. καί τήν άρχαίαν παροιμίαν «εί τι

κακόν εις Πύρραν» (Ζψόβ. 302 καί Leutsch αύτ. ΙΙλοντ. Παρ. °Αλ. 109)]].

*

Β'

[[Ευρύτατα διαδεδομένη είναι ή συνήθεια τής διόδου δι' οπής, φυσικής ή
τεχνητής, είτε πρός θεραπείαν άπό παντοίων νόσων ίδια τών παιδιών, είτε ώς
προληπτικόν κακών καί άποτρεπτικόν δαιμόνων ')· Έν 'Αθήναις κατά τήν

ται έν τω άνεκδ. Γ' τόμφ τών Παραδόσεων έν συναφείς πρός τά περί μειλιγμάτων είς
Νεράιδας.

1) ΙΙερί τής άρχής χής συνήθειας ταύτης βλ. δσα λέγονται έν Λαογρ. Συμμ. Β', 292.
11ρ6λ. καί τά τοδ Gruppe (Gr. Myth. σ. 779) περί βράχων ώς έδρας πνευμάτων. Γενικώς
δέ περί τής συνήθειας ταύτης, πλήν τών έν Ααογρ. Συμμ. Β', 292, 6 αναφερομένων συγ-
γραφέων, βλ. καί Dieterich Mithrasliturgie 5 σ. 160. Reinach Cultes, mythes et reli-
gions III, 406 κέ. Frazer The golden Bough 3 VII, 1 σ. 213. Miyar έν Λαογρ. Ζ',
•199 κέ.
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άφήγησιν τοϋ Bartholdy (Voyage en Grèce 1809 τ. II σ. 57—8) έσυρον
υπό το φώς τής σελήνης τά καχεκτικά ή ασθενή παιδία διά κοιλώματος ή
στενών τίνων διόδων τοΰ άνωθεν τοϋ λόφου της Πνυκός βράχου. Διά τετρυ-
πημένων μονολίθων έν Κύπριο διέρχονται ενίοτε οί παίδες ίάσεως χάριν (2'α-
κελλαρίου Κυπριακά Α' σ. 79). Όμοίαν συνήθειαν άναφέρει ό Ukert (Bilder
von Griechenland. Darmstadt 1833 σ. 157—8) γινομένην έν σεληνοφω-
τίστίι) νυκτί, καί ή Ohnefalsch-Richter έν Πάφιρ (Cypr. Bib. Homer σ.
170). Έπίσης θέσις τις παρά τήν Τραπεζούντα, θεωρουμένη τάφος τοΰ Διγενή
'Ακρίτα, καλείται Τελικλη τάσι (=τρυπημένη πέτρα) καί φέρουσιν έκεί συνή-
θως τά νεογνά διά νά μή βασκαίνωνται (Ίωαννίόου Ίστορ. καί Στατιστ. Τρα-
πεζοΰντος σ. 39). Δίοδον δι' ορύγματος εντός της γης άναφέρει καί ό 1. Νικο-
λάου (Έ 'Οδησσός σ. 241—2).

Έν Θράκη συνήθης είναι ή δίοδος δι' δπής, τήν δποίαν άνοίγουσιν είς τά
μεταξύ δύο χωρίων σύνορα. Διά ταύτης διέρχονται καχεκτικά παιδία, ώς έπίσης
δλοκληρος ό πληθυσμός χωρίου έν καιρφ έπιδημίας, έτι δέ καί τά ζίρα έν
έπιζψοτία. Σχετικάς παραδόσεις βλ. παρά Μέγα (ΙΙαραδόσεις περί άσθενειών
έν Λαογρ. Ζ' σ. 500—1). Συναφής πρός ταΰτα είναι ή διά μέσου τοϋ χωρίου
δίοδος. Κατά παράδοσιν έκ Ιίαλαιοχωρίου τοϋ δήμου Γλυπτίας, τά μαρκαλι-
σμένα άπό τόν Καλλικάντζαρον γίδια τά πέρασαν κι' άπό τό χωριό μέσα για
νά μή ψοφήσουν (Λαογρ. Β' σ. 479).

Έπίσης πολλαχοϋ συνηθίζεται ή δίοδος διά δένδρων πρός άπαλλαγήν άπό
άσθενείας. Ούτως οί Έλληνες της Βάρνης περώσι τόν άσθενη δι' οπής άνοι-
γομένης είς δρΰν (/. Νικολ.άον ένθ. άν. σ. 241—2). Έν Γκιουμουλτζίνη (Κο-
μοτινή) της Θράκης τά πάσχοντα έκ κοκκύτου παιδία «τά περνοϋν άπό μία τρύ-
πια καρυδιά» (Λαογρ. Β' 421, 39). Όμοίως έν Κω, ώς καί άλλαχοΰ, κατά τόν
Bent (The Cyclades σ. 457—8) θεωρείται θεραπευτικόν μέσον ή διά δένδρου
δίοδος. ΙΙερί δέ τοΰ συνηθεστάτου έν Θράκη περάσματος τών καχεκτικών παι-
διών άπό τις οφήνες (συγκλίνοντας κλάδους δένδρων) βλ. Μέγαν ένθ. άν. σ.
501—502, όπου καί άνάλογα έξ άλλων τόπων.

Ή μαγική αΰτη συνήθεια είναι καί παρ' άλλοις λαοΐς πολύ διαδεδομένη.
Έν Άνω Βρετάνη διέρχονται οί άσθενεΐς διά τριών δρυών πλησίον άλλήλων
φυτευομένων πιστεύοντες οτι έκ τής δυσκολίας καί προστριβής πίπτει ή νόσος
(Rev. d. trad. pop. 1892 σ. j.04). Δι' δπής δένδρου περώσι καί έν Προβηγ-
κία τά άσθενή παιδία {Beranger Férand Contribution aux superstitions
populaires des Provençaux ; le passage d'un enfant malade à travers
un trou d'arbre έν Bulletin de la Société d'Anthropol. 1892 4e serie τ. 1
φ. 4). Όμοίως έν Σουηβία καί Μεσημβρινή Ρωσία (Rev. d. trad. pop. 1894
α. 494) καί έν Emmenthal τής Ελβετίας διά δένδρου διέρχεται δ άσθενής
(Schweiz. Archiv f. Volksk. 1911 σ. 4—5). Παρ' Ίνδοϊς έτι συνηθίζεται ή
διά κοιλότητος δένδρου δίοδος (Revue de 1' hist. d. relig. 1898 τ. 38 σ. 252).

Αλλοτε το στενόν μέρος, δι' ου διέρχονται, είιρίσκεται εις έκκλησίαν (παρά-
βυρον ή άλλη δίοδος) λαμβανούσης οΰτω τής πράξεως θρησκευτικδν μάλλον
χαρακτήρα. Έν Κω διέρχονται διά στενοΰ παραθύρου έκκληυίας {Rouse έν
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Folklore 1899 σ. 181). Έν Κωνσταντινουπόλει τά καχεκτικά καί ραχιτικά
παιδία διαβιβάζουν πρός θεραπείαν δι° οπής έν τή εκκλησία τοΰ 'Αγίου Μιχαήλ.
(Carnoy et Nicolaïdes Folklore de Constantinople σ. 148). Ή διάβασις
διά στενής διόδου έν τω μητροπολιτικω ναω τοΰ Ripon έν Αγγλία έχρη·
σίμευεν ώς άγνείας πείρα, γενικώς δέ πιστεύεται ότι ή διερχόμενη διά τής
διόδου ταύτης έξασφαλίζει διά παντός τήν πίστιν τοΰ συζύγου της (Zeitschr.
d. Ver. f. Volksk. 1906 σ. 817).

Συναφής είναι καί ή κάτωθεν τοΰ έπιταφίου ή άγιων εικόνων δίοδος '), ώς
δεικνύει καί ή λέξις έτι «τρυποπέρασμα» σημαίνουσα έν Κυθήροις τήν σταυ-
ροειδώς γινομένην διάβασιν τοΰ πάσχοντος ύπό τάς εικόνας, όπως ίαθή' «έτρυ-
ποπέρασε τόν έπιτάφιον» (Πανδώρα 1θ', 20). Σχετική πρός ταΰτα είναι καί ή
γερμανική συνήθεια, καθ' ήν παιδίον άσθενές περιάγεται τρις περί τήν έκ-
κλησίαν καί εκάστοτε φυσώσιν είς τήν κλειδαρότρυπα (Wuttke D. Volks-
aberglaube 8 § 198 σ. 143).

Εκτός τής διόδου δι' οπής βράχου, γής, οπής έκκλησίας, δένδρων, τοΰ
περάσματος τοΰ έπιταφίου, άτινα είναι καί τά συνηθέστερα, άπαντώμεν έτι τήν
διά τάφου ή ύπό τήν χείρα νεκροΰ διάβασιν, ώς έν τή μικρά νήσω Laesö
τής Δανίας (Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1906 σ. 317 κέ.), ύπό τήν γα-
στέρα ζφου, δνου ή άλλου (Revue de Γ hist, des relig. 1898 τ. 38 σ. 259.
262 καί Reinach ένθ. άν. σ. 408), έτι δέ καί δι' ένδύματος (Μέγας ένθ. άν.
σ. 472, 11). 'Αλλά καί μόνον τά είς τόν άνθρωπον άνήκοντα πράγματα, οίον
ένδύματα, περώσιν. Οϋτως έν Σύμη τά προοκελ.λη μένα (τά δι' ών διήλθε ξένος)
ρσΰχα βρέφους διαπερώσι διά κρίκου θύρας, ί'να μή βλάψωσι τό παιδίον (Ζ.
Άγών Α' σ. 212).

Έν Λακκοβικίοις τής Μακεδονίας μετά τήν άγοράν τοΰ έκτεθέντος προς
πώλησιν νεογεννήτου, ής μνεία γίνεται έν Λαογρ. Γ' σ. 689 (βλ. καί κατωτέρω
Άρκαδικαΐ προλήψεις και δοξααίαϊ), «έκ τεσσαράκοντα πρωτοστεφάνων γυ-
ναικών συναθροίζουσιν άνά ένα άργυροΰν παράν, δΓ ών κατασκευάζουσιν άρ·
γυροΰν στέφανον καί δι' αύτοΰ διαπερώσι τό βρέφος». (Γονσίου Ή κατά
τό ΙΙάγγαιον χώρα σ. 75). Μετά τήν βάπτισιν τά παιδία τά περνοΰν άπό μίαν
τρύπια πέτρα έν Haute Saône τής Γαλλίας (Rev. d. trad. pop. 1906 σ. 224),
οί δέ Γάλλοι πρόσφυγες έν Όμβούργω τής Γερμανίας διά κουφάλας δένδρου
(αύτ. σ. 64). Σχετικώς πρός τήν έν τή συνήθεια ταύτη ένυπάρχουσαν σημα-
σίαν τής νέας τρόπον τινά γεννήσεως τοΰ διερχομένου βλ. καί Liebrecht Zur
Volkskunde σ. 350 καί 397. Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1892 σ. 49-50.
1906 σ. 318. 1907 σ. 470. 1910 σ. 147. 150. 156. 167 κέ. καί Μέγαν ένθ.
άν. σ. 502, 2.

Ειδήσεις έν γένει άναφερομένας εις τήν συνήθειαν τής διόδου δι5 δπής
παρά διαφόροις λαοΐς βλ. έν Mélusine VIII, άρ. 8 στ. 174—9. άρ. 9 στ.

1) ΙΙερί τής διόδου ύπό Ιερά πράγματα, τάφους άγιων, λειψανοθήκας κτλ. βλ. Reinach
Cultes, mythes et religions III, 408, ένθα ούτος δίδει καί έςήγηαιν τή; αυνηθείας ταύ-
της, καί Η. Gaidoz Un vieux rite médical, Paris 1892.
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201—8- άρ. 11 στ. 247—254. άρ. 12 στ. 282—5. Revue de Γ hist. d. relig.
1S98 τ. 37 σ. 463. Rev. d. trad. pop. 1899 σ. 453 κέ. 477—8. 529 κέ.
11)06 σ. 64 (έν Όμβοόργψ). 224 (τά παιδία άπό τρύπια πέτρα). La Calabria
1895, VII σ. 41 (Καλαβρίας Ιταλική). Zeitsehr. d. Ver. f. Volks. 1892 σ.
81—2. 1913 σ. 288—293 (Γερμανικαί). Am Urquell τ. III σ. 9—10. 66.
Grimm D. M. 975 κέ. III 343. Liebrecht Des Gervasius v. Tilbury
otia imperialia σ. 236. 241. 243. 246. άρ. 197. 270. 289. 290. 331]].

Γ'

[['Απόρροια τής περί μεταβιβάσεως τής ασθενείας δοξασίας είναι καί ή εις
ίένδρα ή λίθους παρά πηγάς ή έκκλησίας ή αγιάσματα άπόθεσις ένδυμάτων ή
τεμαχίων τούτων ή τέλος καί απορριμμάτων τοΰ σώματος, όπως έγκαταλειφθή
οίτως έκεί ή νόσος. Ή συνήθεια αυτη είναι εύρύτατα διαδεδομένη ού μόνον
παρά τω έλληνικω λαω άλλά καί πλείστοις άλλοις ').

Ό Bartholdy (Voyage en Grèce II, 57—8) άναφέρει συνήθειαν έν
'Αθήναις, καθ' ήν άφοΰ διήρχοντο οί άσθενεϊς διά τοΰ παρά τόν "Αρειον ΙΙάγον
κοιλώματος, άφηνον έκεί τεμάχιον έκ τών ένδυμάτων αυτών. 'Ομοίως δέ καί
εις τήν έκκλησίαν τής άγίας Μαρίνης, έπί τοΰ λόφου τών Νυμφών, έφερον
τά ασθενή παιδία, μετά δέ τό πέρας τής λειτουργίας άφήρουν τά ένδύματα
αυτών, τά όποια άπέρριπτον έξω καί ένέδυον ταΰτα διά καινουργών, κατά
τήν μαρτυρίαν τοΰ Breton (Athènes 1862 σ. 317), όστις τήν συνήθειαν
ταύτην θεωρεί διατηρηθεΐσαν έκ τών άρχαίων χρόνων. Προσθέτει δέ ότι τό
έδαφος πέριξ τής έκκλησίας ήτο κεκαλυμμένον έκ τοιούτων ρακών. Ό
Mathieu (La Turquie et ses différents peuples 1857 II, 108) άναφέρει
τήν συνήθειαν τής άναρτήσεως ύπό άσθενών ρακών, άντιπροσωπευόντων τάς
άσθενείας αυτών, παρά άγιάσματα καί εις κλάδους δένδρων. Έν Σαμοθράκη
εις έξωκκλήσια ή έρείπια τούτων είδεν ό Conze ράκη έξ ένδυμάτων άσθενών,
άποτεθειμένα έκεί πρός θεραπείαν (Reise auf den Inseln des thrakischen
Meeres σ. 54). Έν Δωδώνη έγκαταλείπουσι πρός θεραπείαν τρίχας τής κεφα-
λής τοΰ άσθενοΰς, δνυχας ή παλαιόν τι ένδυμα (Χααιώτης έν Χρυσαλλίδι τ. Γ'
σ. 10). Όμοιον έθιμον άναρτήσεως ρακών είς τά Καστανοχώρια τής 'Ηπείρου

1) Γενικώς περί τί,ς συνήθειας ταύτης βλ. Κ. Andrée Ethnogr. Parallelen σ. 58—62
(Lappenbäume). Edm. Ooutti Magie et religion dans Γ Afrique du Nord σ. 436
κέ. Schwartz έν Zeitsehr. f. Ethnologie 1881 σ. 160 κέ. Indog. Volksglaube σ. 32
κέ. Peschet Völkerkunde σ. 261—3. Sidney-Hartland Pin-wells and rag-bushes
έν Folklore 1893 τ. 4 σ. 451—470. H. ". Wlislocki Die Lappenbäume im magya-
rischen Volksglauben έν Mitteil. d. Anthropol. Gesellsch. in Wien 1895 o. 17
xi. A'. Weinhold έν Abhaudl. d. Berl. Akad. (Philol.-hist. Classe) 1898 ο. 65 κέ.
Somter Geburt, Hochzeit u. Tod, Lpz. u. Berl. 1911 α. 204, J. Pley De lanae in
antiquorum ritibus wsu. (RGW. XI, 2) Glessen 1911 o. 55 κέ. 87 κέ. 90. 106 κέ.

7
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(Λαμττρίδου Ήπειρ. μελετήματα Δ' σ. 24). Αί γυναίκες τής Άρτης συνηθίζουσι
να προσκομίζωσι τά πάσχοντα αυτών τέκνα εις άρχαίαν τινά αψίδα, δόξανύπ^
τών έντοπίων καλουμένην, καί εύρισκομένην έναντι τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγ. Γεωργίου
(νΰν 'Αγ. Θεοδώρας) έλπίζουσαι ότι θά ιαθώσι ταύτα, «έάν ρίψωσιν έπί της
όδοΰ δπισθοφανώς εν έκ τοΰ σώματος τών πασχόντων μικρόν ένδυμα» (2'ερα-
ψειμ Δοκίμιον ίστορ. τίνος περιλήψεως τής Άρτης σ. 319). Έν Γκιουμουλτζίνη
τής Θράκης «δένουν καί ένα κομματάκι παννί» εις τήν «τρύπια καρυδιά», άπό
τήν οποίαν έπέρασαν παιδία πάσχοντα άπό κοκκύτην (Λαογρ. Β' 410. 421,
39). Είς τό άγιασμα του ΙΙροδρόμου παρά τό Κατ'ρλί τής Βιθυνίας οί προ-
σερχόμενοι χριστιανοί «άφήνουσι μέρος τών τριχών τής κεφαλής, όπως άπα),·
λαγώσι πολυχρονίου πυρετοΰ» (Π. Γ. Μάκρη Τό Κατιρλί σ. 43). 'Ανάλογους
συνήθειας άναφέρει ό Μέγας (Λαογρ. Ζ', 500 — 1. 503).

Είς τινα μέρη τής Κύπρου άναρτώσιν άπό τετρυπημενων μονολίθων «ράκη
τών ένδυμάτων των, οιονεί διά τής άναρτήσεως τών ρακών έγκαταλείποντες έκεϊ
τήν εαυτών άσθένειαν» (Σακελλαρίον Κυπριακά - Α', 79). 'Ανάρτησιν ρακών
υπό τών άσθενών είς δένδρα έν Κύπριο άναφέρει καί ή Ohnefalsch-Richter
(Sitten u Gebräuche auf Cypern σ. 39). Έν τω χωρίφ Ιΐυργίω τής Χίου,
έγκαταλείπουσι τά παλαιά ενδύματα άσθενοΰς παιδιού έν τή εκκλησία, ένδύον-
τες αυτό καινουργή (Κανελλάκη Χιακά 'Ανάλεκτα σ. 362). Έν Λέσβιρ δέ οί
άσθενεϊς κρεμώσιν άπό τών κλάδων δένδρων, τά όποια εύρίσκονται πλησίον
έκκλησίας καί διά τοΰτο θεωροΰνται ιερά, τό ύποκάμισόν των ή τήν ζώνην
των έλπίζοντες ότι ουτω άφήνουσιν έκεϊ τήν άσθένειαν αύτών. "Οταν δέ πάσχω·
σιν έκ πυρετών, άναρτώσι τά ένδύματά των είς δένδρον παρά τό παρεκκλή-
σιον τοΰ 'Αγ.'Ιωάννου') (Georgeakis et Pineau Le Folk-Lore de Lesbos
σ. 349), ό δέ άγιος θεράπων ονομάζεται υπό τών έντοπίων τσαάζαλιάρς
(τζάτζαλου=ράκος) διά τά άφιερούμενα εις αύτόν ράκη υπό τών έκ πυρετού
πασχόντων ( Kretschmer Der heutige Lesbische Dialekt α. 428). Ό
'Αργύρης Εφταλιώτης ( έν Έθν. 'Αγωγή 1899 σ. 331 ) περισυλλέγων τινά έξ
δσων περί Μυτιλήνης έγραψεν ό Rouse ή έπάγεται ότι κατά τό πλείστον έπί
λυγαριάς άναρτώνται ού μόνον ράκη,, άλλα «κι' άλάκερες φορεσιές, μά κι'α-
δράχτια καί σκόρδα». Ό αυτός (Νησιώτικες ιστορίες 1894 σ. 31) άναφέρει
καί άγριελαίαν παρά τό έξωκλήσιον τών άγ. 'Αναργύρων «γεμάτη κουρέλια ποϋ
τά δένουν οί μαννάδες γιά ν' άφήσουν έκεϊ τις άρρώστιες τών παιδιών τους».
Έν 'Άνδριρ (Νοτίψ), φέρουσι τά άσθενή παιδία είς τήν έκκλησίαν τοΰ 'Αγίου
Αρτέμιδος(;) όπου άλλάσσουν.τά ενδύματα αύτών καί τά ένδυουν καινουργή
(Bent Researches among the Cyclades έν Journal of Hellenic Studies
1884 τ. 5 σ. 46)a).

1) Ό άγιος Ιωάννης πιστεύεται ότι θεραπεύει τόν πυρετόν' βλ. άνοιτέρω σ. 69—ΪΟ-

2) Folklore 1896 VII, 119—151. Είκών δένδρου παρ'έξωκλήσιον έν Μεσοτόπφ (αύτ.
πίναξ I a, σ. 150) κρόμμυα εις δένδρα (αύτ. σ. 150 προσφορά είς τόν "Αγιον Εύδόκιμον).

3) Ό Frazer (Pausanias III, 148) ευρίσκει είς τήν συνήθειαν ταύτην Ιχνη λατρεία;
τί)ς 'Αρτέμιδος παιδοτρόφου.
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Καί άλλοι λαοί διά τοΰ αύτοΰ μαγικοΰ τρόπου έπιζητοΰσι ν' άπαλλαγώσι τής
νόσου. ΙΙαρά τοις Σλάβοις μετακομίζονται αί άσθένειαι άπό ενός χωρίου είς άλλο
εντός τορβά, όστις κρεμάται είς δένδρον τοΰ χωρίου τούτου καί ό κομιστής
φεύγει τάχιστα (Zeitsehr. d. Ver. f. Volksk. 18!) 1 σ. 155—6). Έπίσης καί
μόνον ράκος άν φέρωσιν άπό τοΰ χωρίου, όπου ή άσθένεια, εϊς τό άλλο, μετα-
δίδεται τό κακόν (αύτ. σ. 156)· Έν Ουγγαρία πρός άπαλλαγήν άπό τής νόσου
οί ασθενείς άναρτώσι ράκη τών ένδυμάτων αυτών εις δένδρα παρά ίαματικάς
πηγάς ή σπήλαια (Mitteil. d. anthrop. Gesellsch. in Wien 1895 σ. 17, όπου
καί γενικώς περί τής συνήθειας ταύτης), άπαλλάσσεται δέ τής κεφαλαλγίας ό
λούων τήν κεφαλήν είς τινα πηγήν, τόν πϊλον του δ' άναρτών εις δένδρον
παρά ταύτην (αύτ ). Όμοίως ένιαχοΰ τής Ουγγαρίας συγγενής τοΰ πάσχοντος
έκ πυρετοΰ λαμβάνει τήν σινδόνην τοΰ άσθενοΰς πρό τής άνατολής τοΰ ήλιου,
έκδυόμενος δέ περιτυλίσσεται διά ταύτης καί τρέχει είς όρος, όπου άναρτα
ταύτην είς δένδρον έπιλέγων : 'Άκουσε βουνό (ή δένδρο), άκουσε· ό Ν. Ν.
τινάζει τήν κακή θέρμη, πάρ' την άπ' αυτόν καί δός την 'ς έκείνον ποΰ
ακούει τή φωνή μου (αύτ. σ. 18). Καί κατά τάς Μαγυαρικάς δοξασίας άσθέ-
νειαί τίνες θεραπεύονται, άν έπίδεσμος ή ράκος, δι' ού έκαλύφθη τό πάσχον
μέλος, άναρτηθή εις δένδρον (αύτ.). Είς διάφορα μέρη τής Σκανδιναυίας άναρ-
τώσι κλωστάς ή άλλο τι έκ τών ένδυμάτων τοΰ άσθενοΰς, άπό τοΰ κλάδου
δένδρου (Zeitsehr. d. Ver. f. Volks. 1897 σ. 44). Καί οί Ινδοί άναρτώσι
ράκη είς δένδρα ή παρά πηγάς πρός θεραπείαν ( Rev. de Γ hist. d. relig .
τ. 39 σ. 320).

Επίσης ώς άποτρεπτικόν άσθενειών ή καί γενικώς δαιμόνων θεωρείται
ή έγκατάλειψις είς τινα τών άνωτέρω τόπων ένδυμάτων ή -ρακών αύτών.
Οΰτως οί Ταμιάνσκυ τών Βασκίρων συνηθίζουσι ν' άναρτώσι ράκη είς δένδρα,
διά νά προφυλάξωσιν άπό καταστροφήν έκ μαγγανειών (Rev. d. trad. pop.
1909 σ. 131). Έν δέ Ουγγαρία τά πρός θεραπείαν χρησιμεύσαντα ρίπτουσιν
η άναρτώσι πρό τής άνατολής τοΰ ήλίου είς δένδρον πρός άποτροπήν άσθε-
νείας (//. v. Wlislocki έν Mitteil. d. anthrop. Gesellsch- in Wien 1895
o. 18 —19). Έν Κλαυδιουπόλει, άν ό νεκρός έπιφαίνηται συχνάκις καθ' ϋπνους
εις τους οικείους, περιτυλίσσουσι χώμα έκ τοΰ τάφου του είς £άκος τών άπο-
λειφθέντων έν τω οίκω ένδυμάτων του καί τό άναρτώσιν εις τι παρά τόν τάφον
δένδρον (αυτόθι σ. 19), καί οί Μαγυάροι τής Τρανσυλβανίας συνηθίζουσι τών
εν τη ξένη άποθανόντων τά ένδύματα ή νά κατορύσσωσιν εις δρη ή ν' άναρ-
τώσιν είς δένδρον, όπως μή ό νεκρός έπιστρέφων προχωρήση περαιτέρω τοΰ
ορίου έκείνου καί ένοχλή τούς έπιζώντας οικείους (αύτ.), τών δένδρων θεω-
ρουμένων κατά τόν Wlislocki ώς κατοικητηρίων τών περιπλανωμένων ψυ-
χών (αύτ. σ. 19). Έν Ελλάδι μαρτυρίας περί μαγικής δυνάμεως τών είς τά
δένδρα άναρτωμένων ρακών δέν έχομεν άλλας πλήν τών τοΰ Bartholdy καί
Ukert, αίτινες όμως φαίνεται ότι προέρχονται μάλλον ές υποκειμενικής έρ-
μηνείας τών συγγραφέων. Καί κατά μέν τόν πρώτον (Voy. en Grèce II,
ö8) συναντά τις παντοΰ δένδρα μέ ράκη άνηρτημένα, είς τά όποια άπέδιδον
(ΐαγ«ήν δύναμιν. Ό δέ Ukert (Bilder von Griechenland. Darmstadt
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1833 σ. 15β) άναφέρει δένδρα μετά ρακών, τά όποια συναντά τις πολλαχοΟ
έκλαμβάνει δέ ταΰτα ώς χρησιμεύοντα προς μαγγανείας.

Ώς άναθήματα άπλώς άναρτώνται ράκη ένδυμάτων έν Κύπρο) είς μυρί
κας καί συκάς υπό τών γυναικών πρός εύτοκίαν (Ohnefalsch-Richter Grie
chische Sitten und Gebräuche auf Cypern σ. 33. 34). Ό δέ ΙΙαχώμιο
Ρουσάνος (IT' έκατ.) άναφέρει ότι «έν ταϊς κρήναις καί πηγαϊς... καί βο
στρύχους καί έτερ' άμματα αί γυναίκες άνατιθέασιν ώς οί Έλληνες» (Αελτ
Ίστ. Έτ. Α', 108)')· Καί οί Ιρλανδοί όμοίως συνηθίζουσι ν' άφιερώσι pu
παρά ράκη είς τάς ιεράς πηγάς (Bastian Der Mensch 1, 179)]].

ν

1) Ό Βαλαβάνης αναγραφών έν 'Αρχ. νεωτ. έλλ. Α' γ' 13 τήν αυνήθειαν τών Ποντίων
' άναρτώαι £άκη από τών βάτων περί τά Αγιάσματα, παρατίθηοι καί χωρίον τοδ Πανοα-
νιου (Β', ια', 6) μνημονεύοντος άγαλμα τής Υγείας, τό οποίον «ουκ άν ΐίοις ραΐίωί'
ούτω περιέχουαιν αυτό κόμαι τε γυναικών, άς κείρονται τή θεφ, καί έσθήτος βαβυλώνια;
τελαμώνες., Γενικώς περί τοιούτων αφιερωμάτων παρ' άρχαίοις βλ. /lock Gr. Weihe·
gebrauche σ. 19 κέ.



*Η ΛΥΣΣΟΜΥΓΑ*

Έν "Αργεί μερικαί γραΐαι τήν 14 'Ιουνίου, έορτήν τοΰ προφήτου Έλιο-
ααίον (άγίου Αιοσαίου ώς τόν λέγουν) εξέρχονται είς τους άγρονς καί συλλέ-
γουαιν από τους θάμνους και τά φυτά εν έντομον πρό τής άνατολής τοΰ ηλίου,
όιότι μετά τήν άνατολην πετά καί δυοκόλως γίνεται η συλλογή τον τό δνομά-
ζουοι δέ λ ν σ α ό μ υ γ α. Αιά τής λυσσό μύγας ταύτης πιστεύουν ότι
θεραπεύεται ή νόσος λύσσα. Άφον δέ συλλέξη όσας ευρη η ("σας θ έλη ή
ονλλέκτρια, κάθεται είς εν μέρος και λέγει τό «Πάτερ ημών»' είς έκάστην δέ
λέξιν τούτου κόπτει ανά μίαν κεφαλήν τοΰ εντόμου, τήν οποίαν και απορρί-
πτει, διότι μόνον τό σώμα χρησιμοποιείται πρός θεραπείαν τής νόσον. "Αν δί
τύχΐ] τά συλλεχθέντα έντομα νά είναι περισσότερα τών λέξεων του « Πάτερ
ημών» τότε επαναλαμβάνεται τοΰτο εξ αρχής. Κατόπιν τά θέτει δ λα μαζί είς
tV μικρόν σακκουλάκι διά νά ξηρανθοΰν, καί τά μεταχειρίζεται είς τό διά■
στημα τοΰ έτους, οσάκις τύχη ανάγκη πρός θεραπείαν ανθρώπου ή ζώου,
Ληχθέντος ύπό λνσσώντος κννός.

Εις τόν ασθενή δίδεται τό ήμισυ τοΰ σώματος τής λυσσό μύγας τ ριμμένον
είς κόνιν εντός ποτηριού ϋδα:ος, τό όποιον ό λνσσόδηκτος θά πίη είς τρεις
φοράς, ήμέραν παρ' ήμέραν. Ό λίγην ώραν μετά έκάστην λήψιν αύτοΰ αίπϋ ά-
γεται μεγάλην στενοχώρια ν, άπό τήν οποίαν ανακουφίζεται όταν ούρηση, τό
ονρον δέ αυτό είναι άναμεμιγμένον μέ αίμα, έν τώ όποίω λέγεται, ότι φαίνον-
ται καί μικροί σκώληκες.

Κατόπιν <5 ασθενής αισθάνεται μεγάλην διάθεσιν πρός ϋπνον και κοιμά-
ται έπί πολλάς ωρας, άφοΰ εξάντληση τό νερό /ιέ τήν λυσσύμυγα. "Αν δέ πρά-
γματι εχη δηχθΐ] άπό λυσσώντα κύια, θά παρουσιασθούν κάτωθεν τής
γλώσσης τον τρεις έως τέσσαρες φυσαλλίδες πλήρεις μαύρου αίματος, τάς
όποιας τοΰ κόπτουν μέ ξυράφι. Είναι δέ τότε ανάγκη νά πίνη έπί μίαν εβδο-
μάδα, καθημερινώς ένα ποτήρι πλήρες άπό ζώμόν σπαραγγόριζας,
βατό ρίζας καί κ α λ α μ ό ρ ι ζ α ς, αί δποΐαι βράζονται όμοΰ εις τό
ίδιον δοχεΐον. Μετά δέ τήν θεραπείαν ταύτην είναι άπαραίτητον έπί τεσσα-
οάκοντα ήμέρας νά τρώγη ό ασθενής καθαράν τροφήν καί ν' άποφεύγη τ'άλ-
μνρά. Τής λυοσόμυγας όλόκληρον τό σώμα τ ριμμένον είς κόνιν δίδεται είς
τα ζφα (κύνας, βόας, ίππους, πρόβατα κτλ.) όταν έχουν ταΰτα δηχθη υπό
άλλων λυσσώντων ζώων, συγχρόνως δέ μέ ενα καρφί πυρακτωμένοι< τά
καίουν είς τό μέτωπον, είς τήν πάλα, ώς λέγουν οί 'Αργεΐοι τό μέτωπο ν.

*) Έίημοαιεύθη έν Λαογραφία 1912 τ. Γ' σ. 507—510,
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Πάντα τ άνωτέρω έγραψα ώς τά ήκονσα άπό τήν εν "Αργεί Βασιλικήν
Χρυσικοπούλου μαιαν, γνωστήν υπό τήν επωνυμίαν 'Αντριανούλαινα ή μαμμή,
ή όποια εις πολλούς εδωκε τήν λυσσόμυγα και είδαν καλό, ώς λέγει. Τον
τρόπον τής συλλογής και τής θεραπείας εμαθε άπό τήν νενέ της γριά-Κορό-
ζαινα, ήτις έπι τουρκοκρατίας εθεράπενσε και ενα 'Αγά άσθενήσαντα εκ λνα-
οης' ούτος μετά τήν θεραπείαν του «τής εδωκε μιά φούχτα γρόσια, καί
εβγαλε και διαταγή 'ς τους Τούρκους νά μή κάνουν ποτε κονάκι 'ς τής Κορό-
ζαινας το σπίτι».

Π. Δ. Σεφερλής

Ώς άναγκαϊον συμπλήρωμα τής άξιολογωτάτης ανακοινώσεως αυτοΰ, έ κ.
Σεφερλής συναπέστειλε καί έντομά τινα τών χρησιμευόντων πρός θεραπείαν
τής λύσσης, ίνα έξετασθώσιν. Υπέβαλον δέ ταΰτα είς τόν φίλον συνάδελφον
καθηγητήν τής ζωολογίας έν τω Πανεπιστημίω Ν. Χ. Άποστολίδην, έ όποίος
προφρόνως ύπείκων είς τήν παράκλησίν μου έξηκρίβωσε το είδος αύτών, ώ;
φαίνεται έκ τής έπομένης επιστολής:

Φίλτατέ μοι

Ί" άποοταλέντα μοι προς καϋοοιπμόν έντομα είναι κολεόπτερα : εκ τού-
των δύο άνήκουσιν εις το γένος Lydus trimacidatus Fabr. και Ρν εις το
γένος M y la bris floral is Pall. — Fuss fini Panz.

Κοινά ονόματα είς ταΰτα δέν γνωρίζομεν και μεγάλως ϋ à ευχαριστηθώ
Άν μέ πληροφορήσητε είς ποίον μέρος ονομάζονται Α υ σ α ό μ υ γ α ι ς.

'IT Mylabris flora/is ώς ενέχουσα ποσότητά τινα καν&αριδίνης χρψι-
μοποιεΐται δι' εκδόρια, ιδία εν Πελοποννήσω, ενϋνμοϋμαι μάλιστα και περί-
πτωσιν τινα δηλητηριάσεως γενομένης εν Τριπόλει το 1893 διά τής δόσεως
κόνεως Mylabris, εν ή άνεΰρον, κατά παράκλησίν τοϋ κ. Λαμβέργη τον «τα-
λύσαντος τήν κόνιν, τεμάχια τών ελύτρων Μνλαβρίδος λίαν καταφανή.

Έν 'Αθήναις τι] Ιό Δεκεμβρίου 1910

Μετ' αγάπης και τιμής
Ν. Χ. 'Αποστολίδης

Ιίολλαχοΰ τής Ελλάδος οί λεγόμενοι ξελυσσαχτήδες') έπαγγέλλονται ότι
δύνανται νά θεραπεύωσι τήν λύσσαν -) καί σήμβρον άκόμη προστρέχουσιν είς
αυτούς οί λυσσόδηκτοι, δσοι άδυνατοΰσι νά έλθωσιν είς 'Αθήνας, όπως υπο-

1) [[Έν τή επαρχί^ Καλαβρύτων λέγονται λυαααραϊοι κα! λνασαρίναις (Λαογρ. Ç,
257)11.

2) [[Έν IWnpq> άντί άλλης θεραπείας γίνεται δ λεγόμενος «σκνλόγαμος». Περί τοδ
έθίμου τούτου βλ. Olwefahch-RichUr Griecli. Sitten u. Gebräuche auf Cvpern ο,
246 κί.|).
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βληθώσιν εις τακτικήν θεραπείαν έν τώ Λυσσιατρείω. 'Αλλά συνήθως τό φάρ-
μακον αύτών τηροΰσι μυστικόν, γενικώς δ' όμως πιστεύεται ότι τοΰτο είναι
βοτάνη τις, καλούμενη λνσσόχορτο '). "Οτι δ' όμως αντί βοτάνης γίνεται, ώς
έν "Αργεί, καί άλλαχοΰ χρήσις προς θεραπείαν τής κόνεως εντόμων, μανθά-
νομεν έκ σημειώσεως, ήν ή διεύθυνσις τοΰ περιοδικού συγγράμματος Έστίας,
εθεσεν εις το διήγημα τοΰ Δ. Βικέλα «δ λυσσασμένος», έν ω έμνημονεύετο το
λυσσόχορτο, ώς μυστικόν τών καλόγήρων τής Φανερωμένης. «Τό φάρμακον
ιών μοναχών τής Σαλαμίνος κατά τών λυσσοδήκτων, λέγει δ γράψας τήν
σημείωσιν ταύτην (πιθανώς δ θ. Χελδράιχ), είναι μίγμα κόνεων έ* τών κολεο-
πτέοων έντομων μνλαβριδών (Mylabris) καί τής ρίζης τοΰ φυτοΰ eynan-
chum erectum, άνήκοντος -εις τήν οίκογένειαν τών ασκληπιαδών... όπερ
κοινώς λέγεται ψόφιος ή λνσσόχορτο >· -). Ό Χελδράιχ έπίσης λέγει άλλα-
χοΰ ') ότι ή ρίζα τής κιονουρας τής δρθοφυοΰς (κοινώς ψόφιος), ήν ταυτίζει
πρός τό κύναγχον τοΰ Διοσκορίδου, «είναι εν τών συστατικών τοΰ ύπό τής
έν Σαλαμΐνι μονής τής Φανερωμένης παρασκευαζομένου φαρμάκου πρός τήν
λύσσαν». 'Αλλ' ή ονομασία λνσσόχορτο είναι κοινή καί είς άλλα φυτά, ώς
δ' άσφαλώς συνάγεται έκ ταύτης, τά φυτά ταΰτα πιστεύει δ λαός ότι θερα-
πεύουσι τήν λύσσαν. Έν τω όρει Χελμφ λνσσόχορτο λέγεται ή Digitalis fer
ruginea L,· J)· Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ Ν. Μανδραπήλια λοχαγοΰ (1891), τό
λυσσόχορτο είναι βότανον εύρισκόμενον έν Αεβαδεία, έν Κάτω Τσέρεση καί
'Απάνω Τσέρεση, έν ρεύματι πλησίον τοΰ Ζεμενοΰ. Έν 'Αρεοπόλει τής Μά-
νης ονομάζεται σκνλίτσα, διότι τό άνθος του ομοιάζει πρός στόμα σκύλου' δ
καρπός του, δμοιος πρός φασόλιον, κοπανίζεται, γίνεται κόνις καί δίδεται
ολιγίστη εις τον πάσχοντα Τά δέ φύλλα του δίδονται εις τά ζφα διά νά μή
τά πιάνη ή λύσσα. 'Ομοιάζουν δέ τά φύλλα μέ τοΰ κισσοΰ καί τριβόμενα
έχουν λεπτήν οσμήν μόσχου.—Τοΰ φυτοΰ Psoralea bituminosa L. φέρον-
ται παρά Langkavel ") ονόματα λυσσομάμονδον, λυσσαμαμονδιν, λνσσαμή-
μονδον, έξ ών υπεμφαίνεται ότι υπήρχε δοξασία ότι χρησιμεύει πρός θερα-
πείαν τής λύσσης, ή ότι όμοιάζει προς τό έντομον δι' ου θεραπεύεται ή λύσσα.

Καί παρά τοις άρχαίοις καί παρ' άλλοις λαοΐς διάφορα φυτά υπετίθεντο
έχοντα ίαματικήν δύναμιν πρός τήν λύσσαν. Τό αλυσσον αυτό τό όνομα υπο-
δεικνύει ώς θεραπεΰον τήν λύσσαν. «Δοκεΐ δέ, λέγει ό Διοσκορίδης (π. ύλης
ίατρ. Γ 105 τ. I α. 444 Kuhn), καί λύσσαν κυνδς ίάσθαι συγκοπέν έδέσματι
καί δοθέν» Π). Όμοια ίνόματα έχουσι καί άλλαι γλώσσαι. Γαλλιστί passerage

1) [[Έν άθηναϊκψ λεξιλογίφ άναφέρεται καί «ϊ.νσοοκόκκα/.ο, ίατρικόν κατά τής λύσσης»
(Αίπυλον 1912 α. 46), ουδέν δμιος πέραν τούτου μας πληροφορεί δ συντάκτης αύτοΰ]).

2) Εστία 1877 τ. Δ' σ 77-1.

3) Έγκυκλοπαιδ. λεξικόν [[Μπάρτ)] λ. κύναγχον (τ. Δ' σ. 888).

4) Σπ. Μηλιαράκης έν Έπιστημ. Έπετηρ. Πανεπιστ. Δ' σ. 302.

5) Langkavel Botanik ci. späteren Griechen σ. 3.

6) Ό Διοσκορίδης άναφέρει τοδτο ώς δημώδη δοξασίαν" διότι άλλαχοΰ (περί ίοβό/.
2 τ. II σ. 60 κέ.) διαλαμβάνων περί τής θεραπείας τής λύσσης άποφεύγει νά μνημονεύσε

δεισιδαίμονα θεραπευτικά μέσα.
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(άρχ. γαλλ. passeraige) ή chasserage λέγεται τό λεπίδιον τό πλατύφυλλον (L,e-
pidium latifolium L ) '). κ5" passerage de jardin τό κάρδαμον (Lepidiuni
sativum I,.)2). Έν τή Βαλλωνική διαλέκτω yèp d'arèdj = λυσσόχορτο λέγε-
ται τό άλυσσον τό πετραϊον (Alyssum saxatile L )3). Ίσπανιστί yerba de
la rabia (λυσσόχορτο) τό Alyssum ealycinum L., τό αύτό δέ άραβιστί mod-
hib el keleb ήτοι τό άπομακρύνον τήν λύσσαν 4).

Έν "Αργεί, ώς άναφέρει ή άνωτέρω άνακοίνωσις, πρός θεραπείαν τοϋ λυσ-
σοδήκτου κόπτουσι διά ξυραφίου τάς πλήρεις αίματος φυσαλλίδας, αίτινες
παρουσιάζονται ύπό τήν γλώσσαν αύτοΰ. Τοϋτο άναφέρεται πιθανώτατα εις
τήν άρχαίαν δοξασίαν 5) ότι σκώληξ ύπό τήν γλώσσαν τοΰ λυσσώντος κυνός
ήτο 6 προξένων τήν νόσον διετηρεΐτο δ' ή δοξασία αϋτη καί κατά τούς ύστε-
ρον χρόνους "). Ό Βυζαντινός Δημήτριος ό ΙΊεπαγωμένος προσπαθών νά παρα
στήση ευλογοφανές τό πράγμα λέγει, ότι έν τω κάτω μέρει τής γλώσσης τοΰ
λυσσώντος κυνός γίνεται είδος εις έκτύπωμα σκώληκος, δμοιον νεύρω λευκώ,
όπερ πρέπει ν' άποκοπή εκ τής γλώσσης, όπως θεραπευθή é κύωνΤ).

1) Eug. Rolland Flore populaire, Par. 1899 τ. II σ. 118.

2) Αύτ. σ. 115. Ό Litt ri (Dictionn. de la langue française λ. passerage) tfifii
αυνταγάς έκ Γάλλων συγγραφέων του 17' αιώνος, έχουσας καί τήν βοτάνην ταύτην ιϊις
συοτατικόν φαρμάκων τής λύσσης.

:·!) Bulletin de Folklore, Liège 1893 τ. II σ. 119.

4) Rolland ένθ. άν. σ. 98.

5) Plin. Ν. Η. 29, 5, 32.

(i) Grimm Deutsche Mytholog. 4 έκΐ. σ. 973.

7) Κυνοσόφιον 9 (έν τ| έκΐόσει του Αιλιανού ύπό Ilerchcr τ. II α. 590),
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I χ

Ή περιέργεια, ή παρορμώσα είς προσπαθείας πρός πρόγνωσιν τών μελ-
λόντων, είναι συναίσθημα κοινότατον είς τούς πλείστους άνθρώπους, εύνόητον
S1 όμως είναι ότι τό συναίσθημα τοΰτο ζωηρότατον έκφαίνεται παρά τοϊς άγά-
μοις, καί μάλιστα παρά τοις κορασίοις, ατινα φλέγονται ύπό τοΰ πόθου νά
γνωρίσωσι τόν έπικλωσθέντα εις αυτά υπό τής μοίρας σύντροφον τοΰ βίου.
ΙΙερί τών παρθένων, τών οποίων έπροχώρησεν ή ήλικία, λέγει ό 'Αριστοφά-
νης ότι διέρχονται τάς ώρας των μαντευόμεναι περί γάμου:

τής δε γυναικός μικρός υ καιρός, καν τούτου μή 'πιλάβηται
ουδείς εϋέλει γήμαι ταύτην' όττενομένη δε κάθηται ').

Σήμερον ή μαντική περί γάμου πολυπραγμοσύνη δέν περιορίζεται μόνον
μεταξύ τών ώριμων παρθένων —βεβαίως δέ καί κατά τήν άρχαιότητα τό αυτό
()ά συνέβαινεν — άλλά καί άλλαι νεάνιδες, πολλάκις δέ καί νεανίαι προσφεύ-
γουσιν είς παντοειδή χρηστήρια, νομίζοντες ότι θά δυνηθώσιν ούτω νά δια-
κρίνωσι άμυδρόν τι σημείον είς τά άδηλα σκότη τοΰ μέλλοντος, καί νά πορι-
σθώσιν έστω καί άτελή καί άσαφή πρόγνωσιν τοΰ μεγίστου καί σπουδαιοτά-
του προβλήματος τοΰ βίου των. Είναι δέ τοΰτο ό γάμος, είς τόν όποιον φρο-
νοΟσιν ότι άποκορυφοΰται ή έν τω βίφ ευτυχία ή δυστυχία, διό καί έν τή ήμε-
τέρα γλώσση ό γάμος καί ή μοίρα συνταυτίζονται. Διότι τά κοράσια προπάν-
των διά τοιούτων μαντικών ένεργειών ζητοΰν νά 'ιδούν ή να μάθουν τή μοίρα
τους, νά εξιχνιάσουν δηλαδή όποιος τις θά'είναι ό μέλλων σύζυγός των.

Τό συνηθέστατον καί κοινότατον είδος τής τοιαύτης μαντικής είναι τό τών
κληδονισμών, όπερ κατά ποικίλους τρόπους άσκεΐται, κατ' εξοχήν δέ διά τών
κατά τάς θερινάς τροπάς τοΰ ήλιου άπανταχοΰ σχεδόν τών έλληνικών χω-
ρών έν χρήσει μαντικών ένεργειών, αί'τινες διετήρησαν τό άρχαΐον όνομα τοΰ
κλήδονα. Ύπάρχουσι δέ καί άλλα πολλά είδη μαντικής δι' ών πιστεύουσιν
ϊτι δύνανται νά έπιτύχωσι προγνώσεις περί γάμου' ταΰτα νομίζουσιν ότι είναι
μέν έν παντί καιρώ άσφαλή καί πιστά, άλλ' ότι έναργέστερον υποδηλώνουσιν
εις τους μαντευομένους τό μέλλον έν τακταΐς ήμέραις, οίον κατά τάς θερινάς

*) Έίημοσιεύθη έν Λαογραφία 1911 τ. Γ' α. 3—50.

1) Άριατογ. Λυοιστρ. 596—7 καί Σχολ. αΰτ,
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τροπάς του ήλιου ή τάς χειμερινάς (κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων
ή τής πρώτης τοϋ έτους), ή περί τήν έαρινήν ίσημερίαν, ή είς άλλας τινας
επισήμους έορτασίμους ήμέρας.

Όλως δέ ίδιάζουσαν τάξιν είς τά είδη ταΰτα τής μαντικής έχει ή περί
γάμου ονειρομαντεία' διότι ένώ έκεϊνα συνίστανται είς ορθήν παρατήρησιν καί
έρμηνείαν σημείων, κατά τρόπον τυπικόν, κεκανονισμένον ύπό τής παραδό-
σεως, ή τοιαύτη ονειρομαντεία συνίσταται είς μαγικάς τελετάς πρός πρόκλησιν
δνείρων. Καί είναι μέν άληθές ότι μαγικαί τελεταί συνηθίζονται καί είς τινα
τών άλλων ειδών τής μαντικής, οίον είς τήν τοΰ κλήδονα, ή έκθεσις τοΰ
περιέχοντος τά σύμβολα αγγείου είς τήν έπήρειαν τών άστρων καί ή πλήρω-
σις αύτοϋ μέ αμίλητο νερό· άλλ' είς ταΰτα αί μαγικαί τελεταί είναι παραπλη-
ρώματα έπουσιώδη καί πάρεργα, ένφ είς τήν δνειρομαντείαν άποτελοΰσι τΐ
κύριον συστατικόν αυτής. Διαφέρει δέ μεγάλως ή τοιαύτη δνειρομαντεία τής
συνήθους, τής συνισταμένης δηλ. εις τήν έξήγησιν τής έννοιας τοΰ ονείρου,
διότι εις τήν περί γάμου ονειρομαντείαν σημαντική θεωρείται μόνη ή διά τών
μαγικών τελετών έπιτυγχανομένη έμφάνισις τοΰ ονείρου, τοΰτο δέ είναι αυ-
τδδηλον.

ΙΙεριγραφήν τών μαντικών περί γάμου συνηθειών, τών έπιχωριαζουσών
έν Τριπόλει τής 'Αρκαδίας καί έν Βούρβουρα τής Κυνουρίας άπέστειλαν ήμίν
οί κ. κ. Ν. Κ. 'Αλεξόπουλος καί Έπαμ. Γ. Παππαμιχαήλ. Δημοσιεύοντες έν
συμπληρώματι τάς περιέργους ταύτας ανακοινώσεις, ένομίσαμεν άναγκαίον δια
τήν σπουδαιότητα τοΰ θέματος νά περισυναγάγωμεν πάσας τάς ειδήσεις περί
τών τοιούτων δεισιδαιμόνων συνηθειών τοΰ ήμετέρου λαοΰ, τάς γνωστάς έκ
προηγουμένων δημοσιεύσεων ή έκ πληροφοριών ήμών, έπισυνάπτοντες προς
διαφώτισιν αύτών καί τινας ήμετέρας παρατηρήσεις.

Έν Αίγίνη προς πρόκλησιν τοΰ μαντικού ονείρου γίνεται το κάλεσμα ή
προακάλεσμα ή δέσιμο τής Μοίρας. Μοίρα δ' έννοεΐται ή μεγάλη Μοίρα, ή
μόνη έχουσα τήν φροντίδα καί έπιμέλειαν τής έκτελέσεως τών ύπδ τών Μοι-
ρών προορισθέντων, ήτις καί θεωρείται ώς ή κοινή τών άνθρώπων Μοίρα, ή
ιός λέγουσιν οί Αίγινήται «ή μοίρα δλων μας», «που κρατάει 'ς το χέρι τοις
τύχαις μας» '). Ή νεάνις, ή ζητοΰσα νά μάθη ποίος θά είναι δ μέλλων συζυ-
γές της, έν καιρψ νυκτός πρδ του υπνου περιζώνεται χρνσομάντηλο, τοΰ
δποίου τά δύο άκρα δένει άποπίσω μέ τρεις κόμβους έπιλέγουσα :

'Σ τή Μόλιβο, 'ς τή Κόλνβο -),
'ς τ ή Τουρλομαρμαροπηγή,
έκεΐ είν' οι Μοίραις τώ Μοιρώ,

1) Π. Ήρειώιου Ό κακομοιραμίνος καί αί π·ρί Μοιρών ΐόξαι παρά τώ αίγινητιχι»

λαφ, Άθ. 1888 σ. 19.

3) "Αλλιος: Κόλρδο. ΙΙαραιρθορά του ονόματος του 'Ολύμπου.

Α'. ΚΑΤΑΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
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έκεί είναι κ' ή δική μου.
"Αν κάθεται, να σηκωθη,
κι' αν είν' ορθή, νά δράμι],
νίίρθΐ] άπόγε να μου είπΐ],
ποιόν άντρα θελα πάρω.

Ευθύς 5ε μετά τήν έπωδήν κατακλίνεται καί προσδοκά «νά ίδή δνειρο,
πού θά φανιστή ή Μοίρα της νά της είπή τον άντρα που θά πάρη» ').

Καί ό μέν κατάδεσμος τής Μοίρας δύναται νά γίνη έν παντί καιρφ. Τήν
δ' έσπέραν τής Καθαράς Δευτέρας ή νέα δένει έπίσης όπισθεν το χρνοομάν-
τηλο μέ τρεις κόμβους, καί δένουσα έκαστον κόμβον έπιλέγει:

Άγία Αεντέρα βγαίνοντας,
άγία Τρίτη μπαίνοντας,
άγία Τετράδ' αληθινή,
όπου σε στέλνω νά διαβϊ]ς'
μήτε νά φας, μήτε νά πιης,
μήτε μ' άντρα νά κοιμηθης,
τή Μοίρα μον νά πάς νά βοής,
νάρθη άπόψε νά μον ειπί]
τό ποιόν άντρα θε/.ά πάρω.

Καί κατακλίνεται διά νά ϊδη το όνειρον περί τοΰ μέλλοντος συζύγου της ").

Έν δέ τή Κεφαλληνία τήν πρω'ίαν τής παραμονής τής έορτής τοΰ άγίου
"Ιωάννου (24 Ιουνίου) βάνει δποια επιθυμεί νά ϊδη ποίον θά πάρη άνδρα μία
σπαλέττα μαύρη κατάσαρκα εις τή ζώση της καί τή δένει πρώτα κόμπο καί
καθώς τή δένει λέει :

'Στην "Ολνμπο, 'ς τήν Κόλνμπο,
'ς τήν κολνμπήθρα τ' ούρανοΰ,
που κεΐ 'ν' οί Μοίραις οί πολλαΐς,
εκεί ναι κ' ή δική μου,
που φαίνοννε, ξυφαίνουνε
και τά χρυσά χρυσώνοννε,
ν' αφήσουνε τό 'ύφασμα,

τό ξύφασμα,
και τά χρυσά χρυσώματα,
νά πά νά παραδείρουνε,
τόν άντρα μου νά μόβρουνε,
νά ιΐόνε φέρουν νά άόνε ιδώ
'ς τόν νπνο μον άπόψε.

1) ΓΙ. Ήρειώτου Συμβολή εις τά του βίου τών νεωτ. Ελλήνων. Άθ. 1890 α. 13- 4.
Έκ τούτου ΑΙ/,. Thumb έν Zts. d. Vereins f. Volkskunde 1892 τ. II α. 286—7,

2) Ήοειώτον Συμβολή σ. 12—3 = Alb. Thumb αΰτ. σ. 290—1,
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Έπειτα κάμνει καί δεύτερον κόμβον καί επαναλαμβάνει τήν έπωδήν, καί
τρίτον έπίσης. Τήν δέ νύκτα προτού κατακλιθοϋν λύει τήν σπαλέττα καί τήν
θέτει ύπό το προσκεφάλαιόν της εις σχήμα στεφάνου καί έπαναλαμβάνει το
δέσιμον τών τριών κόμβων καί τήν έπωδήν. Ουτω θά ΐδη είς το όνειρόν της
Ινα άνδρα, όστις θά είναι δ μέλλων σύζυγος της ')·

"Ομοιος κατάδεσμος συνηθίζεται καί έν Σύμη ώς συνάγεται έκ τής κάτωθι
έποιδής, ήτις ώς δημοτικδν άσμα παρεμβάλλεται είς συλλογήν συμαϊκων δημο-
τικών ασμάτων.

Δευτέρα μου μπαίνω τα,
και τρίτη μου βγάλλω τα'
τετράδΐ] μου έρκονμενη
και καλοδεξονμενη,
νά μέ πάρης, να μέ ρήξης
κάτω 'ς τοδ δαφνοποταμό.
"Α 'δώ τοΐς μοίραις τω μ μοιρώ,
τοις μοίραις τώμ μοιράδω,
α 'δω κ' εγώ τήμ μοΐραμ μου,
κι' οποίος μου μέλλει νά τοδ δώ,
ποΰ χει ασπραις, ποΰ χει μαύραις, (ενν. μοίρα'.;)
και λούννουνται και πλύννουνται
και μοσκοσαπουνίτζουνται'
μ* εγώ μηέ λούννομαι, μηέ πλύννομαι,
μηέ μοσκοσαπουνίτζομαι,
αδ δέν ιδώ τήμ μοΐραμ μου,
τί ανδραθ θέλ' α πάρω 2).

Είς τοιαύτην δέ μαγικήν τελετήν καταδέσμου τών Μοιρών ανήκει καί ή
γνωστή έπωδή, ή μέ άσημάντους παραλλαγάς ύπδ πολλών άναφερομένη:

'Στον "Ολυμπο, 'ς τον Κΰλνμπο,
*ς τά τρία αστρα τ' ουρανού·,
όποΰ'ν' οί μοίραις τώ μοιρώ,
εκεί ναι κ' ή δική μου,
ας ερθη τώρα νά μέ ίδή 3).

1) Λαογραφικόν 'Αρχείον αριθ. 220 (άνακοίνωσις της δεσποινίδος Λ. Μαρκέτου).

2) Κ. Π. Σύλλογος τ. 1θ' σ. 220,1!). Λεύτερα τρίτη καί τετράδη των πρώτων στίχων
είναι α! ήμεραι τής καθαράς έβδομάδος. Έν τή αίγινητική έπωδή τό νόημα είναι σαφέστερον.

3) Wordsworth Athens and Attica σ. 228. Πιττάκης έν 'Εφημ. άρχαιολ. 1852 ο. G53
(-.'Εφημ. Φιλομαθών 1860 σ. 1195). Passow Garni, popul. αρ. 574 6 (έκ τοΰ Words-
worth καί έκ παραλλαγής τοδ Έρρ. Ούλερίχου). Heuzey Le mont Olympe et Γ Acar-
nanie o. 139 (—Tozer Rasearclies in the Highlands of Turkey τ. II σ. 24). Ä
Schmidt Volksleben d. Neugriechen σ. 219. Πολίτου Νεοελλ. μυθολογία Β' σ. 228.
Thumb εν Zts. d. Ver. f. Volksk. 1892 τ. II σ. 2S7—9. Orexlrr έν Roscher Lex.
d. Mytliol. τ. III σ. 858. Lawson Modern Greek Folklore σ. 128. Βλ. καί ■'·
Jmptre έν Revue des deux mondes 1 '(ουλ. 1844 σ. 40,
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Β'. ΑΡΜΥΡΟΚΟΥΛΛΟΥΡΑ

1. Τρίπολις. Βλ. εις το έπίμετρον τήν άνακοίνωσιν τοϋ Ν. 'Αλεξοπούλου. ♦

2. Βούρβονρα Κυνουρίας. Βλ. όμοίως τήν άνακοίνωσιν τοΰ Έπ. Γ. ΙΙαπ-
παμιχαήλ.—Βλ. καί Έθνικήν άγωγήν 1901 τ. Δ' σ. 46.

3. Σαρατζά (χωρίον τής Κορώνης), κατ' άνακοίνωσιν πρός με Δ. Σ. Χρυ-
αικοπούλου δημοδιδασκάλου (1888). "Οποιος ανύπαντρος θέλει νά μάθη ποιόν
ή ποιάν θά πάρη καί πώς θά τον λένε, νά φτειάση μίαν άρμυροκουλλοϋρα. Για
νά τή φτειάση πρέπει νά κλέψη τρεις κουταλιαίς άλεϋρι άπό τρεις πρωτο-
στέφαναις γυναίκες, που να έχουν το ίδιο όνομα οί άντρες των (τό καλύτερο
είναι νά λέγωνται Γιάννηδες), νά πάρη τρεις κουταλιαΐς άλας καί τρεις κου-
ταλιαΐς νερό, νά τά ζυμώση κορίτσα '), καί νά ψήση αύτη τήν κουλλοΰρα
'ςτή γωνιά. Τήν Καθαρή Δευτέρα θά νηστέψη οϋλη τήν ήμέρα καί τό
βράδυ θά φάγη ουλή τήν άρμυροκουλλοϋρα ξερή. Καί 'ς τόν ύπνο του θά ίδή
τάν άντρα ή τήν γυναίκα ποΰ θά πάρη καί θ' άκούση τ' δνομά του.

4. Τριφυλία. «"Οταν μία κόρη θέλη νά μάθη ποίον άνδρα θά ύπανδρευθή,
φυλάττει τήν Καθαρή Δευτέρα, δτε γίνονται τά κούλουμα, καί δέν πίνει νερόν
όλην τήν ήμέρα. Τρώγει όμως δσον ημπορεί άπό τά σαρακοστιανά φαγητά,
τά όποια ώς έπί τό πλείστον είναι άλμυρά καί φέρουν δίψαν. "Οποιος λοιπόν
τήν νύχτα τής φανή είς τόν ϋπνο της πώς παρουσιάζεται είς αύτήν καί τής
προσφέρει κρύον καί δροσερόν νερόν, αυτός θά είναι ό καλός της». (Δελτ. ίστορ.
καί έθνολ. έταιρ. 1883 τ. Α' σ. 679).

Αυτόθι έπίσης τήν Καθαρή Δευτέρα κατασκευάζουσι τήν άρμυροκουλ-
λούραν άναμιγνύοντες έν κοχλιάριον άλατος, έν ύδατος καί έν άλεύρου. Οί
τρώγοντες έκ ταύτης δέν πίνουσι καθ' όλην τήν ήμέραν νερόν, κατακλινόμενοι
δε διψώντες βλεπουσι καθ' υπνους ή ότι εισέρχονται είς οίκίαν τινά ζητου/τες
νά πίωσιν ή ότι προσφέρει τις εις αυτούς νερόν καί έκ τοιούτων ονείρων μαν-
τεΰονται τις θά είναι ό μέλλων ή ή μέλλουσα σύζυγος αύτών. (Κατ1 άνακοί-
νωσιν Σ. Δ. Κωνσταντοπούλου, φοιτητοΰ 1917).

5. Σοποτον Καλαβρύτων. «Όσα κορίτσια θέλουνε νά ίδοΰν ποίον άντρα θά
πάρουνε, νηστέύουνε άπό τό βράδυ τής Τυρινής ώς τήγ Καθαρή Τετράδη. Τότε
μαζώνουνε άλεύρια άπό τρεις πρωτοστέφαναις καί ζυμώνουνε τήν άρμυρο-
κουλλοϋρα, ποΰ ναι μισή άλεΰρι καί μισή άλάτι. Έπειτα τό βράδυ τήν
τρώνε καί τή νύχτα ποΰ θά διψάσουνε, δποιον ίδοΰνε νά τούς δώκη νερό 'ς τόν
ϋπνο τους, αυτός θά ναι ό άντρας ποΰ θά πάρουνε» ").

6. Αθήναι. «Γραία συγγενής έπήγαινε τήν έσπέραν τής τελευταίας Κυ-
ριακής τών 'Απόκρεων είς τρία σπίτια μονοστέφανα καί άπρίκατα ") καί ζη-

1) Καί όταν τύχ·?; δηλ. δ μαντευόμενος νά είναι άνήρ ή χήρα, τήν άρμυροκουλλοϋρα α-
παιτείται νά ζυμώσ^ παρθένος.

2) Κατ1 άνακοίνωσιν Άνδρ. Κ. Κωνσταντινοπούλου, δημοδιδασκάλου 1888 (Βλ. Λαο·
ΥΡ*φ. Γ' Ö11).

3) Οίκοι έν τοίς όποίοις ώκουν ανδρόγυνα άπας σιεφανωθεντα (άποτίλούμενα δηλ
i; ανδρός καί γυναικός, ών ουδέτερος εϊ/εν έλθΐβ είς δεύτερον γάμον) καί, οΟς δέν ε!χον
•αροίζΐΓ) πίνθή.
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τοΰσα ελάμβανε άττ' αύτών άλεΰρι καί άλάτι, άτινα έφερεν είς τήν έν ώρα γάμου
κόρην. Αυτη δέ ήντλει μόνη της αμίλητο νερό έκ τοΰ φρέατος της οικίας της.
Κατόπιν έζύμωνε το προσφερθέν άλεΰρι καί άλάτι, δσον καί άν ήτο, καί κατε-
σκεύαζε μικρόν στρογγύλον πλακοΰντα, δν έψηνεν είς το μανταλίδι τής παρα-
φωτίας τοΰ σπιτιού... Τδ ουτω κατασκευαζόμενον άρμνροκονλλουρο έκοπτεν
είς δύο τεμάχια, καί το μέν ήμισυ έτρωγε τό βράδυ, χωρίς νά φάγη άλλο τι,
το δέ άλλο ήμισυ το έθετεν κάτω τοΰ προσκεφαλαίου της τήν ώραν τοΰ
ϋπνου, λέγουσα, άφοΰ πρώτον έξεδύετο καί έκαμνε τήν προσευχήν της· "Ελα,
Μοίρα τών Μοιρών και ή δική μου Μοίρα και πές μου ποιόν άντρα β ε να
πάρω' ή νά τον δώ 'ς τόν ϋπνο μου ή ν' άκοΰοω τ' όνομά του» ').

7. Αίγινα. «Το άρμυροκούλλουρο. Τήν Καθαράν Δευτέραν ή νέα, ή θέ-
λουσα νά προμαντεύσηται τήν μέλλουσαν τύχην της, περιέρχεται τρία σπίτια
μονοστέφανα καί ζητεί νερό, άλάτι καί άλ.εϋρι, ιδίως πλάση έξ έναπολειφθέν-
των έκ τών κατά τήν Τυροφάγον παρασκευασθέντων μακαρουνίων. Ταΰτα
πάντα μετά τήν έπιστροφήν είς τήν οίκίαν της θέτει έντδς σκεύους προσέ-
χουσα ώστε τό άλας νά είναι πλέον τοΰ δέοντος. Τό σκεΰος τοΰτο τοποθετεί
έπί τοΰ κατωφλίου τής θύρας τής είς τόν οίκον της εισόδου ή, ώς λέγουσιν,
'ς τό εμπα κ' εβγα τής πόρτας του σπιτιού, ζυμώνει δλα δμοΰ τά έν αυτοί
μέ πίσω τά χέρια καί κατασκευάζει κουλλοϋρι, δ ψήνει έπί πύρας ήν άνάπτει
'ς το τρίστρατο. Τό κουλλοϋρι τοΰτο, ώς έκ τοΰ έν αύτφ εμπεριεχομένου πολ-
λού άλατος είναι λίαν άλμυρόν, καλείται άρμυροκούλλονρο, καί τρώγει μικρόν
προτοΰ νά κατακλιθή ή νέα χωρίς νά πίη νερόν, άν καί υπερβολική έπιθυμία
τούτου διεγείρεται ώς έκ τής άλμυρότητός του. ΙΙιστεύεται δέ ότι #ά φανιοτjj
'ς τόν ύπνο της νά τής δώση νερό νά πίη» -).

8. 'Ιωάννινα. «Κατά τήν νύκτα τής Καθαράς Δευτέρας αί νέαι τρώγουν
άρτον ζυμωμένον έξ ϊσου ποσοΰ άλεύρου καί ίσου άλατος. ΙΙεριμένουν δέ νά
ϊδωσι καθ' υπνον όταν θά διψάσουν, τις θά ταϊς δώση νερόν, καί έκεΐνον, ώς
πιστεύουν, θά λάβουν σύζυγόν» ").

9. Θεσσαλονίκη. «Έν θεσσαλονίκη τήν έσπέραν τοΰ άγιου Ιωάννου τοΰ
Κλήδονα παίρνουν άπό έπτά φούρνους άπό μνιά φοΰχτα άλεΰρι καί ζυμώνουν
τήν άρμυροκουλλοΰρα. Τήν ψήνουν 'ς τού τηγάν' καί τήν τρώγουν χωρίς νά
πιουν νερόν πιστεύουν ότι δποιος παρουσιασθή είς τόν υπνον των καί τούς
δώσΐ[| νά πιουν θά είναι δ σύζυγος των» ')·

Άλλαχοΰ δέ τής Μακεδονίας (έν Βέροια) ή δνειρομαντεία κατά τήν αύτήν

1) I. Γ. Καμπούρογλυυς έν /'.'ίο. Άαωπίου 'Αττίκ, ήμερολ. 1890 α. 328. Τά αϋτ»
επαναλαμβάνονται μετά μικρών μεταβολών έν 'Ιστορία τών 'Αθηναίων τ. Γ' α. 19—20.
'Εντεύθεν άτελής περίληψις παρά J. Ο'· Lawson Modern Greek Folklore 1910 ο.
303. Ό Καμπούρογλους ουδέν λέγει περί του άναμενομένου υπό τής νέας ονείρου, άλλ'
Ισως παρέλιπε τοΰτο ώς υπονοούμε/ον εκ τής έπφδής.

2) II. ΊΙρειώτου Συμβολή σ. 14 — Alb. Thumb |νθ. άν. σ 291.

3) 'Εστία 1892 Α' α. 100.

4) Λαογρ. Ι", 512.
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ήμέραν συμφύρεται μετά υδατομαντείας καί κατοπτρομαντείας. «Τή γιορτή
τ' Άγιαννιοΰ τρώει τό κορίτσι ένα άρμυροκούλλουρο καί τή νύχτα, όταν Uà
ξυπνήση άπό τή δίψα της, κοιτάζει 'ς τό κανάτι ποΰ φωτίζεται μονάχα άπ' τήν
καντήλα τοΰ εικονίσματος, καί βλέπει, άν έχη άδολη ψυχή, τό πρόσωπο
έκείνου ποΰ θά τόν πάρη άντρα» ι).

10. Άπείρανϋος Νάξου. Τό άρμυροπιτάρι (ώς δνομάζεται ή άρμυροκουλ-
λοϋρα έν Άπειράνθω, έκ τοΰ άλμυρός καί πίτα) κατασκευάζεται μέ πολλάς
μαγικάς διατυπώσεις. Κατά τήν έσπέραν τής παραμονής τοΰ Κληδόνον (24
Ιουνίου) νέος ές έκείνων, οί όποιοι θά λάβωσι μέρος εις τό άρμυροπιτάρι,
μεταβαίνει είς φρέαρ διά νά φέρη εντός μικροΰ υελίνου δοχείου τό καλούμε-
νον αμίλητο νερό. Ό νέος ούτος οφείλει νά μή έκστομίση μηδέ λέξιν, μηδέ
τόν χαιρετισμόν ν' άποδώση, άν τυχόν τόν χαιρετίση τις τών άπαντώντων.
"Αν 5% ώς δέν είναι σπάνιο ν νά συμβή, προβώσί τίνες πειράζοντες αυτόν μέ-
χρι τοΰ νά τόν δείρωσι, πρέπει νά ύπομείνη καί τόν δαρμόν άγογγύστως. Επι-
στρέφων δ' έκ τοΰ φρέατος μέ τό άμίλητο νερό, διέρχεται πρό τριών έκκλη-
σιών «γιά ν' άγιαστή τό νερό». "Επειτα μεταβαίνει είς τήν οίκίαν, όπου θά
γίνη τό άρμυροπιτάρι, έν ή πολλοί νέοι καί νεάνιδες, προπάντων δέ έκ τών
έν ώρα γάμου, άναμένουσι σιωπηλοί καί ούτοι νά φθάση τό άμίλητο νερό.
Τήν άντλησιν καί τήν μεταφοράν τοΰ ύδατος άναλαμβάνει συχνάκις άντί νέου
καί νεάνις έκ τών μαντευομένων. Όταν τό άμίλητο νερό κομισθή, άμέσως
χύνουσιν αυτό εντός λεκάνης καί διά μιας τριχιάς (κρησέρας, σήττας) κοσκι-
νίζει είς τών παρισταμένων άλευρον, κρατών τήν τριχιάν είς τά όπισθεν,
ώοτε νά μή βλέπη, καί κινών αύτήν τρις παλινδρομικώς έκ δεξιών πρός τά
αριστερά.

Κατόπιν δ' έμδάλλουσιν εντός τής αυτής λεκάνης ΐσην πρός τό άλευρον
ποσότητα άλατος, καί άρχίζουσι νά ανακατώνουν (νά φυρώσι) τά έν τή λε-
κάνη μέχρις δτου πήξουν, δηλαδή καταστώσι μία όμοιομερής μάζα. Τήν'ζύ-
μην ταύτην θέτουσιν έντός τηγανιού μετά τής άναγκαιούσης ποσότητος
ελαίου καί τηγανίζουσιν αύτήν. 'Έπειτα οιαμοιράζουσι μεταξύ των τό άρμυρο-
πιτάρι τοΰτο καί λαμβάνει έκαστος μικρόν τεμάχιον, τό όποιον τρώγει. Ση-
μειωτέον δέ ότι καθ' όλην τήν διάρκειαν τής κατασκευής καί τής διανομής
τοΰ άρμυροπιταριοΰ άπαγορεύονται αί όμιλίαι. Άφοϋ δ1 έκαστος φάγη τό τεμά-
χιον ποΰ έλαβε, έξέρχονται πάντες έκ τής οικίας έν ή κατεσκευάσθη τό άρμυ-
ροπιτάρι είς τήν αυλήν, όπου πρέπει νά ύπάρχη κρεβατίνα (κληματαριά, άνα-
δενδράς)· ταύτης τήν ρίζαν ό είς μετά τόν άλλον έκ τών φαγόντων άρμυροπι-
τάρι σείει διά τών χειρών έπάδων :

Έώ σώ τό κλήμα (== έγώ σείω τό κλ.)
και τό κλήμα νά αείσΐ) τή 'ής (— τήν γήν)
κ' ή 'ής (= ή γη) νά σείση τήν άαττώ,
νά ρ&>] νά μου δ ώση νερό νά πιώ.

1) 40τ. ς-, 476.
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Μετά ταύτα έκαστος απέρχεται είς τά ίδια δρομαίως καί κατακλίνεται μέ
τήν έλπίδα ότι θά ϊδη κατά τά νυκτερινά όνειρά του νά τω προσφέρη υδωρ
ή νέα ή ό νέος όστις έγινεν αιτία νά ύποβληθή έκουσίως είς τήν βάσανον
τής δίψης, τήν οποίαν έπέτεινε το άρμυροπιτάρι').

11. Μήλος. «Κατά τήν 25 Νοεμβρίου, έορτήν τής αγίας Αικατερίνης,
λαμβάνουσιν (αί νεανίδες) τρεις δράκας άλεύρου καί τρεις άλατος άπδ τρεις
γυναίκας, αί όποΐαι πρέπει νά είναι υπανδρευμέναι, άλλά μονοστέφαναις, δηλ.
άπαξ μόνον υπανδρευμέναι. Έκ τοΰ άλατος καί τοΰ άλεύρου κατασκευάζει ή
κόρη πλακοΰντα, δν φαγοΰσα κατακλίνεται, έπικαλουμένη τήν άγίαν Αίκατε-
ρίνην διά τών εξής :

"Αγια μον Κατερίνα μου,

ντετόρου ϋυγατέρα,

[αμε] 'ς τήν άρουρα 'ς τήν κάρουλα,

'ς τή Μαρμαροχροναοπηγή,

ποΰ ναι οί Μοίραις τον Μοιρώ,

καί λούγονται καί νίβγονται,

κι άσημοκορδονίζουνται'

κι' αν κ' εμένη ή δική μου,

κι' αν είναι άξια καί καλή,

πες της ναρχΐ] νά με βρί].

Καθ1 ΰπνους βλέπει, ώς είναι έπόμενον, άφοΰ φάγη τόν πλακοΰντα άλα·
τισμένον μέ το παραπάνω, ότι διψά καί ότι ευρίσκεται πλησίον ποταμών κ»
φρεάτων... "Ον τινα δέ ήθελεν ϊδη ότι τή προσφέρει υδωρ, ού ή μορφή είναι
γνωστή ή καί άγνωστος είς αύτήν, τοΰτον θέλει νυμφευθή» ").

1) Αΰτ. Γ, 512.

2) Νεοελλ. 'Ανάλεκτα 1872 Α' α. 1535. Έκ τούτου Ν. Γ. Πολίτου Νβοελλ. μυθολογ.
ο. 230—1. Alb. Thumb ενϋ,.άν. α. 291—2. ΊΙ./. Th. hycnt (The Cyclades, Loud. 1871
1885 σ. 49) άναφέρει, ότι δμοία συνήθεια έπιχωριάζει καί έν Κιμώλι». 'Ενδέχεται μέν καί
εις1 τήν γείτονα τής Μήλου Κϊμωλον αϊ νεάνιδες νά ζυμώνωσι κατά τήν έορτήν τής άγία;
Αικατερίνης τήν άλμυροκουλλοΰραν ώς αί Μήλιαι, τήν αύτήν ένέργειαν ταύτης προσδο·
κώσαι. 'Αλλ' όμως δέν άμφιβάλλομεν ότι δέν παρετήρησε τοΰτο έν Κιμώλω αύτή ή σιιγ·
γραφεύς, άλλά παραλαβοΰσα έκ τών Νεοελληνικών άναλέκτων τά περί τής εν Μήλψ συνή-
θειας τά μετέθεσεν είς Ιίίμωλον, μεθ' όλην τήν βεβαίωσιν αύτής ότι γράφει έξ αυτοψίας.
Δυστυχώς δχι μόνον είς τό βιβλίον τοΰτο, άλλά καί είς προηγούμενα έν άγγλικοΐς περιο-
δικούς λαογραφικά άρθρα τής αύτής συγγραφέως Ιχομεν παραδείγματα εθίμων καί δοξα-
σιών, τά δποΐα βεβαιώνει ότι έπιχωριάζουσιν εις νήσους τών Κυκλάδων, άς έπεσκέφθη,
ένψ τά περί τούτων παρέλαβεν έκ δημοσιευμάτων, άναφερομενων είς άλλους τόπους. '2?
εκτίθενται παρ' αύτής τά περί τής άλμυροκουλλούρας γίνεται κατάδηλον ότι μεταφράζει
έκ τών Νεοελληνικών άναλέκτων, παρανοούσα πολλά, προσθέτουσα δέ καί τινας λεπτομέ-
ρειας, αϊ ι ιν ες ευχερώς ελέγχονται ώς πεπλασμέναι. Αέγει δηλ. ότι είχε τήν εύτυχίαν ru
ibll είς μίαν οίκίαν μερικά κυράακι άσχολούμενα είς τήν κατασκευήν τοΰ λεγομένου πλα·
κοΟντος τής άγιας Αικατερίνης καί ότι ούτος κατασκευάζεται μέ τρεις δράκας άλεύρου
καί τρείς άλατος, sx χών δ ποίων πείθουαι /ι/αν γout αν μονοοτνφανη νά xaxocoy.s'jcco^ ίο
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10. Σάμος. Έπί τής άνθρακιάς τής πύρας τοΰ άγιου Ιωάννου (24 Ιου-
νίου) ai άγαμοι ψήνουν τήν άρμυροκουλλοΰραν, ζυμωμένην μέ άλευρον καί
άφθονώτατον άλας. 'Αφού δέ φάγουν αύτήν, πλαγιάζουν, χωρίς νά πίουν τίποτε
καθ' όλην τήν νύκτα. ΙΙιστεύουν δέ ότι τό όνομα έκείνου, που θά ϊδουν εις
τόν υπνον των νά τούς δώση νερόν, Κα είναι τό όνομα τοΰ ανδρός ποΰ θά
πάρουν ').

Γ'. ΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΤΩΝ ΑΤΤΟΚΡΕΩΝ

Τήν άλμυροκουλλοΰραν άντικαθιστά πολλάκις μακαρόνι υποκλεπτόμενον
έκ τοΰ συμποσίου κατά τήν έσπέραν τής τελευταίας ήμέρας τών Άποκρεων.
Ένιαχοϋ δέ συνδυάζεται τής άλμυροκουλλούρας καί τοΰ μακαρονίου ή ενέρ-
γεια, ή έπιπασσομένου άφθόνου άλατος τό μακαρόνι αναπληρώνει τήν άλμυρο-
κουλλοΰραν.

1. Χωρία Τριπόλεως. Βλ. τήν άνακοίνωσιν τοΰ κ. Ν. Κ. 'Αλεξοπούλου.
—Έν Τριπόλει δέ καί έγώ έλαβον άφορμήν νά βεβαιωθώ πρό έτών (1866)
ότι αί άνύπανδροι έν τω συμποσίιρ τήν έσπέραν τής Κυριακής τής Τυροφάγου
προσεπάθουν νά κρύψωσιν είς τόν κόλπον των εν μακαρόνιον έκ τών τριών
πρώτων περουνιών, πιστεύουσαι ότι κατορθώνουσαι τοΰτο θά έβλεπον καθ'
ίίπνον τόν μέλλοντα σύζυγόν των.

2. Λάστα (τοΰ δήμου Μυλάοντος της Γορτυνίας). «Τό βράδυ (της Κυρια-
κής τής Τυρινης) δποιος ήτανε άνύπαντρος ή άνύπαντρη έκρυβε μακαροΰνι
άπό τή πρώτη χαψιά ποΰ θά βανε 'ς τό στόμα του καί τά βανε 'ς τό προσκέ-
φαλό του καί τότε 'ς τ' δνειρό του ήγλεπε ποιόν ή ποιά θά πάρη ό καθίνας
ώς άντρα ή γυναίκα» 2).

3. Βούρβονρα Κυνουρίας. Βλ. εις τό έπίμετρον τήν άνακοίνωσιν τοΰ κ. Έπ.
Γ. ΙΙαππαμιχαήλ.—Βλ. προσέτι Έθνικήν άγωγήν 1901 τ. Δ' σ. 46 : «Τήν Κα-
θαρή Δευτέρα δέν τρώει μπουκιά δγοια κρύψη τό μακαροΰνι. Τό βράδυ μο-
νάχα τρώει τήν άρμυροκουλλοΰρα... καί κοιμάται μέ τό μακαροΰνι δεμένο
'ς τό μαντήλι της. Καί τή νύχτα γλέπει 'ς τόν ιίπνο της ποιόνε θά πάρη. Ή
μάννα μου είδε πώς τής έδωκ' ένα στατεράκι ό πατέρας μου».

φύραμα. Λέγει ΐέ ταύτα αγνοούσα, ότι πρώτιστος δρος τής έπιτυχίας θεωρείται ή μυστική
ενέργεια, ότι ουδέποτε ή μαντευομένη θά κατεσκεύαζε τήν άρμυροκουλλοΰραν έπί παρου-
ϋίΐ άλλων καί μάλιστα ξένων, διότι θά ήτο βεβαία ότι θά έματαιοπόνει, ότι συνήθως μία
μόνη νεάνις κατασκευάζει τήν άρμυροκουλλοΰραν δι' έαυτήν, ότι ή μονοστέφανος, γραία ή
νέα άδιάφορον, δίδει τό πρός κατασκευήν τής άρμυροκουλλούρας άλευρον καί τό άλας.
'Αλλ' όμως δέν πρέπει νά θαυμάζωμεν περί τών τοιούτων προσθηκών καί παρανοήσεων,
»•■ροϋ όλίγς) πρότερον έν σ. 27, μίαν παράδοσιν μακεδονικήν, ήν έδημοσίευσα έν Νεοελλ.
μιιθολογ. σ. 129, παραλαβών εκ του 'Ελληνικού πανθέου τοΰ Χαρισίου Μεγδάνου, μεταφυ-
τεύει είς χήν Σίφνον, διά νά φανή ότι τήν γινώσκει έξ ιδίας παρατηρήσεως, άλλ' ούτω
παρανοεί αύτήν, ώστε τόν Μακεδόνα ίερέα Μεγδάνον ύπολαμβάνει ώς δένδρον καί δή
μεγάλην καί παλαιάν έλαίαν (a big old olive tree called Megdanos).

1) Έπ. I. Σταματιάδον Σαμιακά τ. Ε' σ. 382.

2) Λάοκαρη ή Λάστα σ. 39.
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4. "Αργός. «Μόλις άνατείλη ή ήμερα τής Τυροφάγου, δσαι νεανίδες επι-
θυμούν νά δοκιμάσουν τήν τύχην των, φοροΰσιν άνάποδα τά ύποδήματά των
άπό τής μεσημβρίας δέ μέχρι τής δύσεως τοΰ ήλίου δέν επιτρέπεται... ουδέ
ψιχίον άρτου νά θέσωσιν εις τό στόμα των. Καί τήν έσπέραν, άφοΰ καθήσουν
εις τήν τράπεζαν, λαμβάνουν, χωρίς νά τάς ϊδη κανείς, ένα μακαρόνι, το όποιον
θέτουν υπό τό προσκεφάλαιόν των τήν ώραν τής κατακλίσεως, λέγουσαι :
"Οποιος είναι τής μοίρας μου καί τοΰ ριζικού μου νά ερθη νά το φάμε
μαζί. Τήν πρωϊ'αν τής Καθαράς Δευτέρας έγείρονται πρό τής άνατολής του
ήλίου καί έξέρχονται είς τήν θύραν καί είς τό παράθυρον καί έκεϊνον τον
άγαμον, τόν όποιον ϊδουν πρώτον διερχόμενον, θεωροΰσιν ώς μέλλοντα σύζυ-
γόν των» ').

5. Κοριν&ία. Αί άγαμοι νεάνιδες παρασκευάζουσι τήν άρμυροκουλλοΰραν,
υποκλέπτουσαι τήν τελευταίαν ήμέραν τών 'Απόκρεων τήν πρώτην μπουκιάν
έξ απάντων τών φαγητών. Τρώγουσι δέ ταύτην, έπιρρίπτουσαι άφθονον άλας,
καί προς τούτοις δέν πίνουσιν υδωρ, οϋτω δέ βλέπουσι καθ' ΰπνους τήν μοί-
ράν των. (Κατ' άνακοίνωσιν I. 11. Σταματούλη 1874).

6. Καλαμάτα. 'Σ το τραπέζι τής Κυριακής τής Τυρινής το βράδυ όποιος άνύπανδρος θέλει νά ίδή τή μοίρα του άφήνει νά πέση ένα μακαροΰνι 'ς τήν
ποδιά του, χωρίς νά το ίδή μάτι. Άμα τελείωση τό φαγεΐ, φυλάει τό μακα-
ροΰνι καί χώρις νά τό πάρη μάτι, το κρύβει υστέρα άποκάτω άπό τό προσ-
κέφαλό του. Εκείνη τή νύχτα ή νιά θά ίδή 'ς τον ϋπνο της μ' όποιο τρόπο
τό νιό ποΰ θά πάρη, ή δ νιός τή νιά. "Η τόν πρώτο νιό ποΰ άπαντήση τήν
άλλη μέρα, έκεΐνος θά είναι δ άντρας της ■).

7. Τριφυλία. Είς τά άλβανόφωνα χωρία τής Τριφυλίας τήν έσπέραν τή;
Κυριακής τής Τυροφάγου υποκλέπτει ό έπιθυμών νά μαντευθή περί γάμου
εν μακαρόνιον έκ τής πρώτης περονιάς τοΰ πινακίου του τών μακαρονιών,
χωρίς νά έννοηθή άπό τούς άλλους, τό θέτει έπί τρεις συνεχείς νύκτας εις
τό προσκεφάλαιόν του καί κατορθώνει κατά το διάστημα αυτό vs άποκαλύψη)
τήν μέλλουσαν ή τον μέλλοντα σύζυγόν. (Κατ' άνακοίνωσιν Σ. Δ. Κωνσταν-
τοπούλου, φοιτητοϋ 1918).

8. Αίγινα. «Τό Σάββατον τής Τυροφάγου ή νέα κατά τό δεϊπνον τήν
πρώτην περουνιά, ήν λαμβάνει νά φάγη άπό τά πρός τοις άλλοις φαγητοΐς
παρατεθειμένα έν τή τραπέζη μακαρούνια, δέει είς τό άκρον τοΰ μανουλιοϋ
της λέγουσα : Σε δένω, Μοίρα μου, οποίος είναι κείνος που ftà πάρω vàoûij
άπόιμε 'ς τον νπνο μου και νά μου δώση νερό νά πιω. Είτα έξακολουθεϊ νά
τρώγη χωρίς κατά τό δεϊπνον ώς καί μετά ταΰτα νά πίνη νερόν. Πιστεύεται
δ' ότι ή μοΐρά της θά συνεργήση, ώστε έκεΐνος, δν μέλλει νά λάβη σύζυγόν

1) Λ'ρ. Α. Καραγιάννη 'Αργολικόν ήμερολόγιον τοΰ έτους 11)00. Έτ. Α' ο. 24—5.

2) Έξ ίδιων παρατηρήσεων. Κατ' άνακοίνωσιν δέ 1. Γ. Αυμπέρη, φοιτητοϋ, ή μαντευ-
ομένη νέα άφοϋ κρύψτ; τό μακαρόνι ύπό τό προσκεφάλαιόν της, περιμένει νά ΙΖτ,ι τόν μέλ-
λοντα σύζυγόν νά περάσω νά τήν χαιρετίσω.

4
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tfà φανιστη 'ς τον νπνο της và τής δώση νερο νά πίη ').

Ή παραμονή τοΰ έτους θεωρείται άλλαχοΰ ώς προσφορωτέρα πρός τήν
μαγικήν ταύτην ένέργειαν, καί προκαλοΰσι τό μαντικόν ονειρον διά τής πρώ-
της μπουκιάς είτε τής βασιλόπιττας είτε οιουδήποτε άλλου φαγητοΰ.

9. 'Αθήναι. «Τό μεσονύκτιον τής παραμονής τοΰ νέου έτους αί παρθένοι
τήν πρώτην μπουκιά, ήν έθετον είς τά χείλη αυτών, άνέσυρον καί τήν έφύ·
λαττον μετά προσοχής. Καθ'ήν δέ στιγμήν ήτοιμάζοντο όπως κοιμηθώσι τήν
έθετον ύπό τά προσκεφάλαιον, καί άτενίζουσαι πρός τά έξω... (έλεγον):

τΩ Γεννάρη Καλαντάρη,
και καλά καλαντιομένε,
εκεί 'ς τή Γέννα που ϋά πάς και κει που ϋά γ ν οία ης,
εκεί 'ν' οί Μοΐραις τών Μοιρών και ή δική μου Μοίρα'
Άν είναι πλούσια καί καλή, πές της νάρθη νά μ' ευρη,
άν είναι και πεντάφτωχη, πάλι νάρ&η νά μ' ευρη.

Άφοΰ άπήγγελλε τοΰτο τρίς ή κόρη, έκοιμάτο- όταν δέ έβλεπεν ονειρον
καί έξυπνα, έλάμβανε το υπό τό προσκεφάλαιόν της τεμάχιον άρτου καί άνοί-
γουσα τό παράθυρον έπέτα αυτό» 2).

10. Σαράντα έκκλησιαι Θράκης. Τήν παραμονήν τοΰ νέου έτους «τά κο-
ράσια κρύπτουν υπό τό προσκεφάλαιόν των τήν πρώτην βοΰκαν τοΰ δείπνου
καί δντινα νέον δνειρευθοΰν, πιστεύουν ότι έκεΐνον θά πάρουν» 9).

11. Κωνσταντινούπολις (;). «Επιμελώς αί παρθένοι έκράτουν έκ τής πίτ-
τας των τεμάχιον, όπερ τήν νύκτα έβαλλον υπό τό προσκεφάλαιον τής κλίνης
αύτών έπί τή πεποιθήσει ότι ό άγιος Βασίλειος θά έδείκνυεν αύταϊς τήν νύ-
κτα έν κατόπτρω, όπερ έτοποθέτουν κατέναντι τής κλίνης αυτών, τούς μέλ-
λοντας κυρίους τών τυχών αύτών» *).

12. Μακεδονία. Αί άγαμοι νεανίδες τήν παραμονήν τοΰ νέου έτους υπο-
κλέπτουσι τεμάχιον τής βασιλόπιττας καί τό κρύπτουσιν εις τόν κόλπον των,
προσέχουσαι πολύ νά διαλάθωσι πάντας. Ιΐροτοΰ δέ νά κατακλιθώσιν έπιλέ-
γουσιν : "Αη Βασίλη ΰαματουργέ, δ τι είναι νά ψανη. Έπειτα θέτουσι τό τε-
μάχιον υπό τό προσκεφάλαιόν των, καί κατακλίνονται μέ τήν πεποίθησιν ότι
ϋά ίδωσιν άψευδές ονειρον 5).

Έν θεσσαλονίκη δέ τήν παραμονήν τοΰ άγίου Βασιλείου αί έν ώρα γά-
μου, όταν κατά τήν έσπέραν θά διανεμηθή ή βασιλόπιττα, προσπαθοΰσι νά Οέ-
σωσιν εις τό στόμα των εκάστη τήν πρώτην μπουκιάν καί άμέσως νά τήν

1) ΓΙ. ΊΙρειώτου Συμδολή ο. 13 = Alb. Thumb έν Zeitsclir. d. Ver. f. Volksk.
1892 τ. II a. 291.

2) Α. Γρ. Καμ.ιυνρυγλυυ 'Ιστορία τών 'Αθηναίων 'AO. 1889 τ. Α' α. 283.

3) θρακική έπετηρίς 1897 σ. 195.

•1) Σ. 1. Β[ουτυράς] έν Νεολόγου έβδομαδιαί;* έπιθεωρήσει 1891 τ. Α' σ. 152.

5) Abbott Macedonian F'olklore σ. 79. Ό Abbott αναφέρει και διήγησίν τινα περί

θαυμαστής εκπληρώσεως άπροσδοκήτου ονείρου.
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έξαγάγωσι, χωρίς νά γίνη τοΰτο άντιληπτόν ύπό τών άλλων. Κατά τήν νύχτα
δέ τήν μπουκιάν αύτήν θέτει ύπό τό προσκεφάλαιόν της μαζί μέ ασημικό,
καί περιμένει νά έμφανισθη εις αύτήν έν δνείριρ ό μέλλων σύζυγος. (Κατ'
άνακοίνωσιν θ. 1. 'Αθανασοπούλου, καθηγητοΰ).

13. Άδριανούπολις. Ίο αύτό γίνεται τήν παραμονήν της πρωτοχρονιά;
καί έν Άδριανουπόλει. Αί νεανίδες έκβάλλουν τήν πρώτην μπουκιάν τής βα·
σιλόπιττας άπό τό στόμα των άμέσως, χωρίς νά τήν μασήσουν καί χωρίς νά
εννοηθούν άπό κανένα καί τήν θέτουν ύπό τό προσκεφάλαιόν των, νομίζουν
οέ ότι οΰτω θά ϊδουν δνειρον περί του γάμου των. (Κατ' άνακοίνωσιν Άθ. Στ.
Κουμανούοη 1870). Κατ5 άλλην δέ άνακοίνωσιν αί νεανίδες έξηγοΟσαι τό δνει-
ρον ποΰ είδον τήν νύκτα έκείνην, συνάγουσι τό έπάγγελμα του μέλλοντος
συζύγου των έκ τοΰ έπαγγέλματος τοΰ προσώπου που ένεφανίσθη είς αύτά;
καθ' ύπνους ').

Δ'. ΚΟΛΛΥΒΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ

1. Μακεδονία. Ή έπιθυμοΰσα νά ϊδη καθ' ϋπνους τόν μέλλοντα αύζυγόν
της τήν καθαράν εβδομάδα νηστεύει, μηδόλως άπτομένη τροφής (;), τήν δέ
ΙΙαρασκευήν προτού κατακλιθή τρώγει κόλλυβα. Τήν πρώτην μπουκιάν èx-
βάλλει κρυφίως καί θέτει ύπό τό προσκεφάλαιόν της έπιλέγουσα: «καλή μου
Μοίρα, άξίωσέ με νά ιδώ καί νά γνωρίσω άπόψε τόν άνδρα ποΰ μέ ώρισες, μέ
τήν βοήθειαν καί τοΰ θαυματουργοΰ άγιου Θεοδώρου» '-').

2. (Άδηλου τόπου). 'Ανώνυμος χρονικογράφος περιγράφων τά κατά τον
εορτασμόν του ψυχοσαββάτου έν τοις νεκροταφείοις 'Αθηνών έν τή άθηναϊκή
Έφημερίδι. τής 22 Φεβρουαρίου 1887, άναφέρει ότι τήν νύκτα τής παραμο-
νής του ψυχοσαββάτου, καθ' ο τελείται καί ή μνήμη τών άγιων Θεοδώρων,
αί είς ώραν γάμου έναπέθετον δράκα κολλύβων ύπό τά προσκεφάλαιά των, έπί
τή έλπίδι ότι είχον τήν θαυμασίαν δύναμιν νά παρουσιάζωσιν είς αυτά;
καθ' ϋπνους τούς μέλλοντας νυμφίους. 'Αναφέρει δέ ότι έφέρετο καί δημώδες
άσμα, ύπαινισσόμενον τήν έπί τών Μοιρών έπιρροήν τοΰ άγιου. Τό άσμα δέ
τοΰτο είναι προφανώς ή έπωδή, τήν όποίαν έλεγον αί μαντευόμεναι προτού
κατακλιθώσιν:

Ά η μ' Θόδωρε καλέ,
και καλέ και ταπεινέ,
απ' τήν έρημο περνάς
και τοις Μοίραις χαιρετάς'
αν δής κ' εμέ τή Μοίρα μου,
νά μου τή χαιρετήοης 3).

1) Λαογραφ. άρχείον άρ. 31, 103.

2) Ίω. Μιχαήλ Μακεδονικά ο. 27. Τήν έπψδήν παρέφρασεν δ συγγραφεύς εις καβα-
ρεΰουσαν γλώσσαν.

3) 'Εν έ-tépqf έφημερίδι τών 'Αθηνών, τή Άκροπόλει τής 27 'Ιουνίου 1911, έδημο-
σιεϋθη πληρεστέρα παραλλαγή τής έπωδής ταύτης. 'Αορίστως άναγράφεται έν τή έφημε-
ρίδι ταύτη ότι «'ς τά χωριά τής Μικράς 'Ασίας» τήν παραμονήν του "Αη Γιάννη τοϋ Κλή·
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Καί άλλαχοΰ δέ συνηθίζεται νά θέτωσι κόλλυβα υπό το προσκεφάλαιόν
των αί νεάνιδες, χωρίς νά τρώγωσι προηγουμένως έκ τούτων, πρός πρόκλη-
αιν τοΰ δνείρου. Τοΰτο γινώσκομεν ότι γίνεται έν Καλαμάτα τής Μεσσηνίας,
έν Τιρνάβψ τής Θεσσαλίας, έν Άμοργω καί έν Χίω.

3. Καλαμάτα. Ή νέα κρύβει ύπό το προσκέφαλόν της κόλλυβα τών αγίων
Θεοδώρων, βεβαία ότι θά παρουσιασθή εις αύτήν καθ' υπνους δ μέλλων σύζυ-
γος. (Έξ ίδιας παρατηρήσεως).

4. Τίρναβος. Οί άγαμοι νέοι ή νέαι θέτουσιν ολίγους κόκκους σίτου ύπδ το
προσκεφάλαιόν των τήν παραμονήν τοΰ νέου έτους ή τοΰ Σαββάτου τών άγιων
Θεοδώρων, όπως όνειρευθώσι το μέλλον ταίρι των. (Κατ' άνακοίνωσιν Χ. I.
Φόρου, φοιτ. φιλ.).

5. 'Αμοργός. Αί νεάνιδες λαμβάνουσι κόλλυβα τεθνεώτος, τά θέτουν υπό
τό προσκέφαλόν των τήν νύκτα τοΰ άγιου 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου (24 Ιου-
νίου) καί θά έμφανισθή είς αύτάς καθ' ϋπνους δ μέλλων σύζυγός των ').

6. Χίος. «Αί νέαι θέλουσαι νά γνωρίζωσι τις δ μέλλων αύτών σύζυγος,
θέτουσι καθ5 ήν ώραν κατακλίνονται έννέα απειρία κόλλυβα ύπό το προσκε-
φάλαιον αύτών, πιστεύουσαι ότι, όταν έγερθώσι, θά μάθωσι τόν πόθον των» 2).

Ε'. ΑΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ί. Γαμήλια κοφέτα (Τρίπολις). Βλ. τήν άνακοίνωσιν τοΰ κ. Ν. Κ. 'Αλε-
ξοπούλου.

2. Άποκτενίόια, κτένιον, καθρέπτης (Αίγινα). Τήν έσπέραν τής παραμο-
νής τοΰ νέου έτους ή νέα κτενίζεται καί τα άποχιενίδια της με ενα χτένι καί

ΐονα τό απόγευμα «άφοϋ μαζευθοΰν πολλά κορίτσια, παίρνουν από τρία σπίτια μονοατέψανα
άπά μιά κλωστή ιιπεραιμι» (έστριμμένη μεταξωτή κλωστή, τουρκ. ίμπρισ'ίμ). «Τοίς πλέ-
χο'αν καί τοίς δένουν 'ς τό κάτω πόδι του κρεβατιού. Τό βράδυ, όταν πίσουν 'ς τό κρβ-
Μχι, λέγουν τήν έξής εύχή 'ς τόν "Αη Γιάννη:

Άη Γιάννη /ιόν καλέ,
Άγιε κα! Οαματονργέ,
αύτοΰ που πάς και λειτουργάς,
και τοις Μυίραις απαντάς,
âv δι/ς και τή δική μου,
τή χρυοή και αργυρή μου,
χαιρέτα μου τηνε πολλά,
άν κάΰητai νά αηκωΰή,
αν στέκεται νά περπατή,
απόψε νΰρdj) và μ' ενρ//,
οποίος είναι για νά πάρω
νά [μου] τόν ψέρη, νά τόν δέση,
'ς τοΰ κρεβατιού μου τό ποδάρι.

"Επειτα κοιμούνται καί δ μέλλων σύζυγος φαίνεται καθ' ύπνους δεμένος άπό τοις μεταξω-
·<*ΐς χλωσταΐς 'ς τό πόδι τοΰ κρεβατιού».

1) Ν. Γ. Γάαπαοη Ή νήσος 'Αμοργός σ. 75.

2) Κανελλάκη Χιακά άνάλεκτα σ. 365.

7/\
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ένα καθρέφτη θέτει υπό τό προσκεφάλαιόν τής κλίνης της, είτα περιζώνετα.
χρυιομάντηλον, ού τά δύο άκρα δένει όπισθεν της μέ τρεϊς κόμβους, λέγουσα
όταν δένη έκαστον : Σέ δένω Μοίρα μου, ναρθης απόψε 'ς τον νπνο μον
νά μοϋ εΐ.πης ποίον ϋά πάρω, και αν δέν έρθης δέ οέ λύνω. Κατόπιν κατα-
κλίνεται για và Ιδή δνειρο, ποΰ ϋά φανιοθη ή Μοίρα της νά τής ειπί) τον
άντρα πον ϋά πάρη ').

3. Κάτοπτρον (Μακεδονία). Ή νεάνις τήν έσπέραν τής παραμονής τοΟ
άγίου 'Ιωάννου (24 Ιουνίου) εισέρχεται είς τόν κοιτώνα της έχουσα καθρέ·
πτην, καί άφοΰ έκδυθή, ίσταμένη πρό αύτοΰ λέγει :

Παίρνω τον καθρέφτη και τό θεό περικαλώ,
οποίος είναι τής τύχης μου άπόχμε νά τόν διω.

θέτει έπειτα τόν καθρέφτην υπό τό προσκέφαλόν της καί κατακλίνεται προα-
δοκώσα τό μαντικόν ονειρον =).

Έπίσης αυτόθι τήν έσπέραν τοΰ νέου έτους θέτουσιν υπό τό προσκεφάλαιόν
των καθρέπτην καί διαλνστήρα (κτένα) όμοΰ μέ τεμάχια τής πίττας τής πρω-
τοχρονιάς, χωρίς νά τάς έννοήση τις· «κι' δποιουν νειριφτοΰν, Εκείνους 0ά
τσοί πάρ'» 3).

4. 'Αγρία κννάρα (Ζάκυνθος). Ή άγαμος τήν παραμονήν τής πρωτοχρο-
νιάς θέτει υπό τό προσκέφαλόν της άγριαγκννάραν (cynara cardunculus).
"Αν τό πρωί εύρεθή άνοιγμένη, είναι σημεϊον ότι ή νέα θά νυμφευθή εντός
τοΰ έτους. (Κατά πληροφορίαν Ζακυνθίου).

δ. Κναμοι ( Τριφυλία ). «Όταν δύο κόράι θέλουν νά μάθουν, άν εκείνο;
ποΰ είναι τής τύχης των νά πάρουν άνδρα θά είναι χήρος ή παλληκάρι...
άλλάζουν τήν ήμέραν τοΰ άγίου 'Ιωάννου τοΰ Τιγανά, είς τάς 24 τοΰ Ίου-
νιου, ή μία μέ τήν άλλην τέσσαρα κουκκιά, άπό τά όποια τά δύο είναι ξε-
φλουδισμένα. "Γστερα ή καθεμία βάλλει τά δύο κουκκιά ποΰ πήρε άπο τήν
άλλη (τό εν έννοεΐται ξεφλουδισμένον καί τό άλλο άξεφλούδιστον) άποκάτω
άπό τό προσκέφαλον τής φίλης της. Πλαγιάζουν λοιπόν καί δποιαν ώραν
άνανοηθοΰν άπό τόν ϋπνον των, χώνουν τό χέρι άποκάτω άπό τό προσκέφα-
λον καί έκβάλλουν τό πρώτον κουκκί ποΰ θά πιάσουν. "Αν τύχη νά είναι
αυτό τό ξεφλουδισμένο, τοΰτο σημαίνει πώς θά πάρη χήρον, άν όμως τό άλλο
τότε θά είπή πώς θά πάρη παλληκάρι» 4).

6. Κναμοι (Σάμος). Τήν νύκτα του "Αη Γιαννιοΰ ή κόρη, άφοΰ μελετήοΐ]
ήτοι μνημόνευση κατά νοΰν εκείνον ποΰ έπιθυμεΐ νά ύπανδρευθή, θέτει υπό
τό προσκέφαλόν της τρία κουκκιά, τό έν μετά τοΰ φλοιοΰ, τό άλλο ήμίκοπον
καί τό τρίτον ξεφλουδισμένον. Όταν δέ σηκωθή τό πρωί', λαμβάνει κατά τύ·

1) Ήρειώτον Συμβολή είς τά του βίου τον νεωτέρων 'Ελλήνων σ. 13 = Alb. Thumb
έν Zeitschrift d. Ver. f. Volksk. 1892 ο. 293.

2) Abbott Macedonian Folklore a. 50.

3) Λκογραφ. Γ', 512.

4) Δελτ. ίστορ. έταιρ. τ, Α' α. 679—680.
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χην μέ κλειστούς οφθαλμούς εν άπό τά τρία κουκκιά. "Αν είναι τό μετά τοΰ
φλοιοΟ, προοιωνίζεται ότι τό μελέτημα της θά γίνη, άν τό ξεφλουδισμένον ότι
δέν θά ύπανδρευθή καί άν τό ήμίκοπον ότι θά νυμφευθή χήρον ').

7. Κναμοι (Κέρκυρα). Τήν νύκτα τοΰ άγιου 'Ιωάννου άποθέτουν τά κο-
ράσια υπό τό προσκέφαλόν των τρία κουκκιά, τό εν μέ όλον τόν έξω φλοιόν,
ti άλλο μέ τόν μισόν καί τό τρίτον ξεφλουδισμένον. Καί όταν έξυπνήσουν
λαμβάνουν κατά τύχην εν τούτων, καί άν μέν είναι τό πρώτον, σημαίνει ότι
ό σύζυγος ποΰ θά ύπανδρευθοΰν θά είναι πλούσιος, άν τό δεύτερον μετρίας
καταστάσεως καί άν τό ξεφλουδισμένον πτωχός. 'Αλλαχοΰ άντί κουκκίων θέ-
τουν τρία άμύγδαλα. (Κατ' άνακοίνωσιν 'Αθ. Στ. Κουμανούδη, 1872).

8. Σάπων (Σάμος). Ή νεάνις τρεις ήμέρας πρό της εορτής τών άγιων
Θεοδώρων τήν πρώτην εβδομάδα της Μεγάλης τεσσαρακοστής θέτει ύπό τό
προσκέφαλόν της προτοΰ κατακλιθή σάπωνα άμεταχείριστον, διά νά πλννη
rà όοϋχα του έκεΐνος, ποΰ θά έμφανισθή είς τόν ΰπνον της2).

9. Άδηλου τόπου. Ή νεάνις τρώγει τήν Καθαράν Δευτέραν μόνον έν τεμά-
χιον άπό τήν άρμυροκουλλοΰραν, τήν δέ λοιπήν διαιρεί είς τρία μέρη, τα
όποια δένει έκαστον μέ ταινίαν διαφόρου χρώματος, έρυθράν, μέλαιναν καί
κυανήν. Τά κομμάτια ταΰτα θέτει ύπό τό προσκεφάλαιόν της καθ' όλην τήν
νύκτα, τήν δέ πρω'ίαν λαμβάνει εν αύτών κατά τύχην. Ή ερυθρά ταινία δήλοι
ότι θά ύπανδρευθή παλληκάρι, ή μαύρη χήρον καί ή κυανή ξένον, δηλαδή έξ
άλλου χωρίου καταγόμενον. Έπειτα πρός συμπλήρωσιν καί δι' άλλων λεπτο-
μερειών τής μαντείας στέκεται είς τήν έξώθυραν καί προσέχει είς τάς τυχαίας
όμιλίας τών γειτόνων ή τών διαβατών καί τό πρώτον όνομα, έπάγγελμα, τέ-
χνην ή άλλο τοιοΰτο ποΰ θ' άκούση ύπολαμβάνει ώς τό τοΰ μέλλοντος συ-
ζύγου ').

ΙΙαραπλήσιον τρόπον τής χρήσεως τής άλμυροκουλλούρας περιγράφει ό
Guys. «Ή κόρη ή έπιθυμοΰσα νά μάθη τήν τύχην της δέν τρώγει πρό τοΰ
ίίπνου ειμή πίτταν πολύ άλατισμένην καί δέν πίνει άπολύτως τίποτε. 'Έπειτα
θέτει ύπό τό προσκέφαλόν της τρία κουβάρια κλωσταΐς, άσπρον, μαϋρον καί
κόκκινον. Έκεΐνος δέ όστις θά τής δώση καθ' ύπνους νά πίη θά είναι ό σύζυ-
γός της. Έγερθεΐσα τοΰ ΰπνου τυχαίως λαμβάνει έν κουβάρι. "Αν είναι τό
μαϋρον σημαίνει ότι θά είναι χήρος, άν τό άσπρον γέρων, καί άν τό κόκκι-
νον νέος καί πλούσιος ώς τόν έπιθυμεΐ *).

1) Έπ. I. Σταματιάδον Σαμιακά τ. Ε' σ. 390—1.

2) ΑΟτ. ο. 391.

3) J. C. Lawson Modern Greek Folklore 1911 ο. 303—1.

4) Guys Voyage littéraire en Grèce 3ης έκδ. Par. 1783 τ. I σ. 158. Ό /·'. Α.
Vkert (Gemälde von Griechenland, Darmstadt 1833 ο. 152) έπαναλαμβάνει τά
ϊ·πά μέ τινας σπουδαίας διαφοράς: «Ή επιθυμούσα νά μάθη ποίον άνδρα τής ώρισεν ή

ζυμώνει κατά τάς οδηγίας μάντιδος (;) μίαν πίτταν μέ άρωματικά βδτανα (;) καί
χωρίς νά πίη τίποτε τήν τρώγει πρδ του ϋπνου. Αμέσως δέ πλαγιάζει, άφοϋ πρίτερον
«ναρτήση άπδ τον λαιμών της σακκίδιον μέ τρία άνθη (;) λευκδν έρυθράν καί κίτρινον. Τδ
πρώτον δέ τά δποΐον έγερθεΐσα τοΰ Βπνου τυχαίως έξαγάγη, φανερώνει τόν άνδρα ποΰ θά
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10. Άντίδωρον τής Μεγάλης Πέμπτης. Έν Ζακύνθω αί νεανίδες θέχουσι
τό άντίδωρον τής Μεγάλης Πέμπτης ύπό τό προσκεφάλαιόν των «όπως ΐδωσι
κατ' δναρ τήν μέλλουσαν τύχην αύτών» ')· Έν ΙΙάτραις δέ όταν λάβωσιν έν
τη έκκλησία τό ΰψωμα της Μεγάλης Πέμπτης «τό μελετάνε» δι' έν πρόσωπον,
όπερ όταν θά κοιμηθή θέτει τό ϋψωμα τοΟτο υπό τό προσκεφάλαιόν του,
βέβαιον ότι θά ϊδη καθ' ϋπνους τόν μέλλοντα σύζυγον. (Κατ' άνακοίνωσιν
θ. I. 'Αθανασοπούλου, καθηγητού).

11. Κέλυφος ανγοϋ. Έν Ζακύνθω «πολλαϊ γυναίκες φυλάττουσι τό κέλυ-
φος του ώοΰ τής Κυριακής τής Τυροφάγου, όπερ θέτουσι κατά τήν νύκτα
τοΰ Μεγάλου Σαββάτου υπό τό προσκεφάλαιον παρθένου, όπως αύτη δνειρευθή
τήν μέλλουσαν τύχην αυτής» 2).

12. 'Επωδή είς τήν Σελήνην. Είς Κοντοβάζαιναν της Γορτυνίας, «άν ή
μαντευομένη κατορθώση νά ϊδη σελήνην δύο ήμερων 3), ρίπτει κάτι τι έπάνω
της καί άτενίζουσα τήν σελήνην λέγει :

Καλό 'ς το νιο φεγγάρι
και τ' άξιο παλληκάρι
κι οποίος είναί τής τύχης μου
νά ρθη άπόψε 'ς τον ϋπνο μου.

Λαμβάνει άπό τοΰ έδάφους τό άπορριφθέν, θέτει ύπό τό προσκεφάλαιον κα!
κοιμωμένη βλέπει τό ζητηθέν». ('Ανακοίνωσις Θ. I. 'Αθανασοπούλου, κα-
θηγητού). jXa Yf Γ2 6

13. Φύλλα συκής. «Είς τό Καβατζίκι, χωρίον τής έπαρχίας Αϊνου τής
Θράκης, κατά τήν έορτήν τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Κληδόνου θέτουν κάτω
άπό τά προσκέφαλά τους οί νέοι καί οί νέαις φύλλα συκιάς καί σά μαραθοΟν,
είναι σημείον ότι δέν θά τούς βρή ό χρόνος, άν δχι, είναι σημεϊον ότι Βά
νυμφευθούν» ").

14. Σύμβολα τοΰ κλήδονα (Κρήτη). Ύπό τό προσκεφάλαιον τής νεανίδος
τίθενται κατά τήν ήμέραν τοΰ άγίου 'Ιωάννου τά εις τόν κλήδονα χρησιμοποιη-
θέντα σύμβολα, ούτω δέ βλέπει καθ' υπνους αϋτη τόν μέλλοντα σύζυγον καί
καθ' δλου τά μέλλοντα Γ').

πάρ η, τό λευκόν νέον, τό ΙρυΟρόν μεσόκοπον καλόβολον καί άξιον καί τό κίτρινον χήρον.
Καί τά δνειρα, τά δποΐα θά ίδή κατά τήν κρίσιμον έκείνην νύκτα έχουσι σημασίαν, καί Ιξ
αύτών μανΟάνει, άν δ γάμος θά είναι ευτυχισμένος, άν δ γαμβρός θά είναι πλούσιος ή δχι».
Ό Ukert δέν ήλθεν εϊς τήν 'Ελλάδα, παραλαμβάνει δέ τάς ειδήσεις έκ παλαιοτέρων πε-
ριηγητών, άλλά δέν ήδυνήθην νά εξακριβώσω άν έπί του προκειμένου είχε καί άλλην πηγήν
πλήν του βιβλίου του Guys.

1) .1. Χ. Ζώης έν Έκκλησιαοτ. άληθείι?, Κ)πολ. 1902 σ. 417.

2) Αύτ.

3) 'Ες ού καί τό ρητόν: «χαρά 'ς έκείνη πού θά ίδή δυό νήμερών φεγγάρι».

4) Λαογρ. Γ' 510.

5) Κρητικός λαός 1909 σ. 138.
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Τ· ΣΠΟΡΑ ΣΙΤΟΥ "Η ΚΟΛΛΥΒΩΝ

1. Χωρία Τριπόλεως. Βλ. τήν άνακοίνωσιν 'Αλεξοπούλου.

2. Βούρβονρα τής Κυνουρίας. Βλ. τήν άνακοίνωσιν ΙΙαππαμιχαήλ.

3. Κορινθία. Τό ψυχοσάββατον τών αγίων Θεοδώρων ή νεάνις Οποκλέ-
πτει πρώτη σϊτον άπό τά κόλλυβα τριών Γιαννιών (γυναικών τών όποιων ό
σύζυγος ονομάζεται Ιωάννης), καί σπείρει ταΰτα κρυφίως είτε είς τό δώμα
τής οικίας της είτε είς τόν κήπον, έπάδουσα:

Έγώ σπέρνω καί σκαλίζω,
μόν' ό θεριστής μου λείπει'
αν έρθη νά τό θερίση,
τό βρακί να μή μου λύση.

Ένψ δέ άδει, αφήνει ίδιον τι πράγμα έκ τής ένδυμασίας της καί μαχαιρί-
διον ή ψαλίδιον, διά νά χρησιμεύση είς τόν προσδοκώμενον θεριστήν ώς δρέ-
πανον. (Κατ'άνακοίνωσιν I. ΓΙ. Σταματούλη 1876).

4. Δήμος Οίνοϋντος τής Λακεδαίμονος. «Τό έσπέρας τής παραμονής τών
άγίων Θεοδώρων αί κόραι κλέπτουσι σϊτον άπό τά κοφίνια τριών Γιάνναινων
καί τήν αύτήν έσπέραν, ώς καί τάς δύο έπομένας, μεταβαίνουσιν είς τον ποτα-
μόν, λαμβάνουσαι μεθ' έαυτών καί ένα πρώτο παιδί. Έκεί θέτουσι μικράς σα-
νίδας καί άποτελοΰσι γέφυραν, διά τής όποιας διέρχεται έκάστη μέ κεκλεισμέ-
νους τούς όφθαλμούς, καθ' δν χρόνον ό παις τής λέγει' Καλησπέρα, μπάρμπα
Θόδωρε, τί σπέρνεις, τί θερίζεις ; καί έκείνη άπαντα :

[Σπέρνω] τό σιτάρι, τό κριθάρι,

τό σπειρί τό λινοκόκκι.

[Κάτου] 'ς τήν έρημο, \ τήν 'Έλνμπο,

'ς τήν έψτακολουμπήθρα,

ποΰ ν' oî Μοίραις και μοιραίνουν,

καϊ τά ριζικά καί κρένονν,

πον ναι καί πλένει ή Μοίρα μου,

λούζεται, χτενίζεται,

στραβό μαντηλίζεται.

Πέ της νάρθη νά ποΰ είπη,

Άν παντρευτώ.

Κατά τήν νύκτα βλέπουσι καθ1 ϋπνους τόν μέλλοντα σύζυγον.

Ή σπορά γίνεται καί ώς έξής. Κατά τήν νύκτα τών άγίων Θεοδώρων αί
κόραι παραλαμβάνουσαι μεθ' έαυτών έπί τών ώμων μικρόν παϊδα μεταβαίνουσι
κατά τό μεσονύκτιον είς έν σταυροδρόμι. Έκεί δίδουσι σϊτον είς τόν μικρόν
καί τόν διατάσσουσι νά σπείρη, καθ' δν δέ χρόνον σπείρει, έρωτώσι λέγουσαι
Τί σπέρνεις ; Καί έκεϊνος άπαντα :
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[Σπέρνω] το σιτάρι, τό σμιγάδι,
το σπειρι μαργαριτάρι.

' 'Σ τοις "Ελληνες, 'ς τοις Α/έλληνες,
'ς τοις μαρμαρένιαις βρνοαις,
ει ν' οί Μοίραις και μοιραίνονν
και τα ριζικά και κρένονν.
Είναι καί μένα ή Μοίρα μον,
λούζεται, χτενίζεται,
στραβό μάντη λίζεται.
Τήν παρακαλώ πολύ
ναρθη νύκτα 'ς τ' δνειρό μου,
νά μου πή το ριζικό μου.

Κατ' άλλους, ή σπορά γίνεται έντός τής οικίας ύπό κόρης, ήτις λέγει:

Κάτου 'ς τήν άγια "Ερήνη,
και 'ς τήν αγία Κατερίνη
έσπειρα σπειρί σιτάρι,
και απειρϊ μαργαριτάρι,
κι' δγοιος εΐν' τής τύχης μον,
νίίρϋη νά μέ πάρη»1 .

5. Σαρατζά τής Κορώνης. Τοΰ αγίου Θεοδώρου νά πάρης στάρι κόλλυβα
άπό τήν έκκλησιά καί νά άπειρης 'ς τό χωράφι σου, άφοΰ πρώτα τό φράξης
γύρω μέ τό ζουνάρι σου. Καί μέσα έκεϊ νά καρφώσης ένα μαχαίρι- καί νά έχης
καί ένα κανάτι νερό καί νά τό ποτίσης. Καί τήν άλλην ήμερα νά πάρης τά
ζουνάρι καί τό μαχαίρι. Καί ό,τι έχεις νά ίδής γιΛ τήν παντρειά σου, θά τ4
ίδής τό βράδυ-, υστέρα άπό τρεις ήμέραις. "Αν όμως τό γέννημα βλαστήση καί
φαγωθή άπό κανένα ζώο, είναι σημείο θανάτου. (Κατ' άνακοίνωσιν Δ. Σ. Χρυ-
σικοπούλου, δημοδιδασκάλου 1888).

6. Χωρία Τριφυλίας. Κατά τήν έορτήν τών Αγίων Θεοδώρων, συνερχό-
μενοι καθ' ομάδας οί μαντευόμενοι σπείρουσιν έκαστος άνά έννέα κόκκους κρι-
θής εις ένα τόπον, περιφράσσοντες τό σπαρέν διά τής ζώνης των καί έπά-
δοντες τούς έπομένους στίχους έκ τής γνωστής έπωδής :

Λούζοννται, χτενίζοννται,
στανρο μάντη λίζοννται,
νά οϋη ή Μοίρα βράδν,
νά ·&ερίσον το σιτάρι.

'Εκείνος λοιπόν ή έκείνη, τόν όποιον ΐδη ό μαντευόμενος καθ' ϋπνους νά
θερίζη τήν κριθήν, θά είναι ό μέλλων σύζυγος (Κατ' άνακοίνωσιν Σ. Δ. Κ«>ν·
σταντοπούλου, φοιτητοΰ).

1) ΦαΙδ. Κουκονλε ΟΙνουντιακά α. 130.
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7. Σοποτον Καλαβρύτων. «Τήμ παραμονή τών 'Αγίων Θεοδώρων δσα κο-
ρίτσια θέλουνε νά ίδοΰνε ποιόν άντρα θά πάρουνε, στέλνουνε μιά γυναίκα, δχι
χήρα, 'ς τήν έκκλησιά καί κλέφτει λίγα κουκκιά άπό τοις βαντιέραις ') τώ
θοδωρήδωνε 3) καί πηγαίνουνε τό βράδυ σέ ριζιμιό λιθάρι καί φέρνουνε άπό
τή βρύση έν?. ποτήρι νερό άμίλητο καί ρήνει ή καθεμιά μέσα ή σκουλαρίκι ή
δαχτυλίδι ή άλλο άσημικό. Έπειτα ή καθεμιά βάνει τό ζουνάρι της χάμου
'ς τό ριζιμιό καί άνάμεσα βάνουνε τό ποτήρι μέ τό νερό καί μέ τ' άσημικά.Καί
τότε άπάνου σπέρνουνε τά κουκκιά καί λένε : Σιτάρι σπέρνω, κριθάρι θε-
ρίζω, δποιος εΐν' τής τύχης μου και τοΰ ριζικού μου νά ρθη νά τό θερί-
σουμε. Τοΰτο τό λένε τρεις φοραΐς καί 'ς τον ϋπνο τους θά ίδοΰνε ποιόν θά
πάρουνε» 3).

Αυτόθι δέ ή αυτή μαγική τελετή γίνεται καί κατ' άλλον μικρόν παραλ-
λάσσοντα τρόπον, κατ' άνακοίνωσιν τοΰ Θ. I. 'Αθανασοπούλου- «Είς τόν
εσπερινό τών άγίων Θεοδώρων στέλνουν τά κορίτσια μία γυναίκα πρωτοστέ-
φανη ποΰ νάν τή λένε Μαρία καί τόν άντρα της Θοδωρή καί κλέφτει κρυφά
μερικά κόλλυβα καί τά δίνει 'ς τά κορίτσια πού τήν έστειλαν. Τό βράδυ τά
κορίτσια, τά όποια θά είναι ή τρία ή πέντε, παίρνουν μαζί τους κ' ένα παιδί
αρσενικό καί μοιράζουνται μαζί μέ τό παιδί τά κόλλυβα. "Αμα νυχτώση καλά,
παίρνουν ένα πιάτο μέ νερό καί ένα δρεπάνι καί πηγαίνουν δλα τά κορίτσια
καί τό παιδί 'σέ ριζιμιό λιθάρι. Βάνουν κάτου τό πιάτο μέ τό νερό καί τό
δρεπάνι καί ένα ένα σπέρνει τήν άναλογία του τά κόλλυβα καί κατόπ'.ν κάνει
πώς θερίζει μέ τό δρεπάνι καί λέει :

Κριθάρι σπέρνω, σιτάρι θερίζω,
κι' οποίος εΐν' τής μοίρας μου
νάν τόν ιδώ 'ς τόν ύπνο μου.

Αυτό τό κάνουν μέ τή σειρά τά τρία ή τά πέντε κορίτσια καί τό παιδί.
'Ύστερα .βγάνει κάθε κορίτσι τό άσημικό του ή ό,τι άλλο έχει άπάνου του καί
τά άφήνουν άπάνου 'ς τό ριζιμιό. Τή νύχτα βλέπουν 'ς τόν ϋπνο τους ποιόν
Οά πάρουν. Τό πρωί πηγαίνουν καί παίρνουν τ' άσημικά, τό πιάτο καί τό
δρεπάνι» 4).

8. 'Αθήναι. «Είς εν μέγα 'κάνιστρον, τοποθετημένον έξω τοΰ ίεροΰ τής
έκκλησίας, τήν παραμονήν τών άγίων Θεοδώρων, έξεκένου δ ιερεύς δλα τά

1) Βαντιέρα—ΖΙαχος. Ή λ. εύχρηστος καί έν τή λοιπή Πελοποννήσω (ΐσο)ς έκ τοδ ίταλ.
νεηίπεΓα=κεμέρι, ζώνη πρός φύλαξιν χρημάτων).

2) Δηλονότι άπό κόλλυβα έορταστικά καί δχι νεκρώσιμα, άπό κόλλυβα ποδ έφερον εις
τήν έκκλησίαν Θεόδωροι έπί τή έπωνύμφ ήμεροι αύτών.

3) Λαογραφ. Γ', 511.

4) Αύτ. Γ', 685. Ό άνακοινώσας παρατηρεί, ότι πολλάκις τά προκαλούμενα δνειρα
ϊεν δποδηλούσι σαφώς τόν μέλλοντα σύζυγον, άλλ' είναι καί τελείως άσχετα πρός τό
θέμα τοδ γάμου" έν τοιαύτη δέ περιπτώσει καταφεύγουσιν εις ώρισμένας γυναίκας, αϊτινες
έξηγοδσαι τά δνειρα προλέγουσιν δχι τις θά είναι δ μέλλων σύζυγος, άλλ' δποίος, δη>.
άν θά είναι πλούσιος ή πτωχός, νέος ή γέρων ή χήρος, άρτιμελής ή άνάπηρος καί τά
ίμοια.
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πινάκια, τά περιέχοντα τά έσπερινά κόλλυβα, τά όποια τότε έλέγοντο κουκ-
κιά. Αί γραϊαι μέ τρόπον έκλεπτον ολίγα κουκκιά (το κλέψιμον τοΰτο έπε-
βάλλετο προς έπιτυχίαν τής μαγείας) καί τά έφερον πρός τήν έν ώρα γάμου
κόρην. Αϋτη δέ το βράδυ άνήρχετο είς το λιακωτό, ή άν δέν ύπήρχε τοιοΰτο
είς τήν κουκκοΰλα τοΰ φούρνου, έλάμβανε μεθ' έαυτής μικρόν καθρέπτην καί
ένα μαστραπάν μέ αμίλητο νερό, έδενε τήν ζώνην της άναλντά είς τους γο-
φούς αύτής, καί άτενίζουσα προς τον ούρανόν κατεβίβαζεν αύτήν βραδέως
έως ότου έπιπτε χαμαί καί έσχημάτιζε στέφανον. Τοΰτο διεσκέλιζε τότε τρίς,
όχι όμως άπό το μέρος τοΰ κόμπου' είς τον κόμπον δ' έπάνω άπέθετε τον
καθρέπτην καί πρδ αύτοΰ τον μαστραπάν μετά τοΰ ύδατος. Έντός τοΰ στε-
φανοειδοΰς ζωναρίου έσπερνε τά κουκκιά περιστροφικώς, λέγουσα τρίς : 'Έλα,
μοίρα μου και ριζικό δικό μου, νά μου φανερώσης ποιόν άντρα ϋ-ενά πάρω.
Μεταβαίνουσα δ' ευθύς καί κατ' ευθείαν εις τον κοιτώνά της έκοιμάτο χωρίς
νά έκστομίση άλλην λέξιν» ').

9. Αίγινα. «Κατά τήν έορτήν τοΰ άγίου Θεοδώρου ή νέα, ή τήν μέλλου-
σαν τύχην της θέλουσα νά προγνωρίση, προσέρχεται είς τήν έκκλησίαν καί
λαμβάνει άπδ τά κόλλυβα, ά .. . διανέμονται. Περί δέ τό μεσονύκτιον τής
έορτής ταύτης . . . εισέρχεται ή νέα είς άνθοκήπιον a), έκλέγει κατάλληλον
έν αύτω τόπον καί είτα έχουσα τό πρόσωπον έστραμμένον πρός άνατολάς
περιζώννυται χρυσομάνδηλον, ού τά δύο άκρα δέει όιτισθέν της μέ τρεις
κόμπους, λέγουσα' Σε δένω, Μοίρα μου, ναρθης άπόψε 'ς τον ύπνο μον νά
μου είπής ποιόν θά πάρω (δηλ. σύζυγόν), και άν δέν έρθης, δέ σέ λύνω»'
μεθ' δ άφήνει τό χρυσομάνδηλον καί πίπτει χαμαί οϋτω δεδεμένον. Τό χρυ-
σομάνδηλον πεσόν οϋτω χαμαί έχει φυσικώς σχήμα κύκλου, έν δέ τούτω τώ
κύκλω σπείρει τά κόλλυβα καί παρ' αύτω θέτει δρέπανον. Είτα έν σιγή καί
ούδαμοΰ περί έαυτήν παρατηροΰσα σπεύδει καί εισέρχεται είς τόν οίκόν της
καί κατακλίνεται άμέσως, γιά νά ίδή όνειρο, ποΰ θά φανιστή ή Μοίρα της
νά τής είπή τόν άντρα ποΰ θά πάρη.—Πιστεύεται δέ ότι άν καθ' ήν στ'γμήν
σπείρει τά κόλλυβα ίδη αύτήν άλλη τις κατά τύχην καί είπη Συ σπέρνεις
κ' εγώ νά ιδώ το όνειρο, θά ίδη αυτη τοΰτο καί ουχί ή σπείρασα» 3).

10. Θεσσαλονίκη. 'Εν θεσσαλονίκη ή μαντευομένη διά τής σποράς τοΰ
σίτου είναι άπαραίτητον νά είναι άρραβωνισμένη ή νά έχη άγαπητικόν. Γίνε-
ται δ' ή μαγική αϋτη πράξις ώς Ιξής. Μετά τό πέρας τής έορτής τοΰ Κλή-

1) Λ. Γρ. Καμπούρογλους έν Άαωπίου Άττικώ ήμερολογίω ΚΕ' 189C σ. 328—9, τον
ιιί'τοϋ 'Ιστορία τών 'Αθηναίων τ. 1" σ. 20.

2) «'Εν ελλείψει τοιούτου αναβαίνει ή νέα εις ήλιακόν κλίβανον, où τό στόμιον vi ij
τετραμμένον προς άνατολάς, τοποθετεί κυκλοτερώς άνθοδοχεΐον μετ' άνθέιμν καί είσέρχε-
ται έντός του ΰπ' αύτών σχηματισθέντος κύκλου προς έπιτέλεσιν του άνω περιγραφομέ·
νου έργου της. Έν ελλείψει δέ καί ιοιούτου κλιβάνου έκλέγει κατάλληλον παρά τήν οίκίαν
της τόπον καί πράττει ώς άνω». (Σημείωσις Π. Ήρειώτου).

3) Π. Ήρειώτου Συμβολή σ. 11—2=T/iumb έν Zts. d. Ver. f. Volksk. 1892 τ. II
ο. 289-290.
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δονα, ή μαντευομένη άγοράζει άπό τόν παντοπώλην (αμίλητα όμως) «ένα
δικάρ σχάρ» ήτοι σϊτον άντί πέντε παράδων. Έπανελθοΰσα δ' είς τήν οίκίαν
της παίρνει έν πιάτον καί 'ς χονμ πάτου τ απλών' μπαμπάκ', έπ' αύτοΰ δέ
θέτει σποράδην επτά κόκκους σίτου καί χύνουσα είς τό πινάκιον ολίγον ϋδωρ,
τοποθετεί αύτό έπάνω εις τό ντουλάπι. Έκεί τό αφήνει μέχρι τών άγίων
'Αποστόλων (30 Ιουνίου) ήτοι έπί μίαν εβδομάδα. Τότε δέ παρατηρεί τί άπέ-
γινεν ό σίτος. "Αν μέν ή βλάστησις έχει μαρανθη, είναι σημεϊον ότι ό άρρα-
βών θά διαλυθη (θά χαλάσ ) ή οτι « έρουτας δέν έπιασι »· άν ή βλάστησις
βαίνη κατ' ευθείαν πρός τ' άνω, ό άρραβωνιστικός ή ό έρώμενος είναι αδιά-
φορος· ή άν «τά φιντάνια εινι μπιρδιμένα, τότις ού γάμους θά γίνη» ή «άγα-
πιοΰντι» (είναι σημεϊον άμοιβαίου έρωτος)1).

Ή μαγική αυτή ένέργεια, μή σκοπούσα τήν πρόκλησιν ονείρου, έχει τήν
άρχήν αύτής είς τό άρχαΐον θρησκευτικόν νόμιμον τών 'Αδώνιδος κήπων
καθώς καί ή έν Σέρραις συνηθιζομένη σπορά σίτου έν πινακίοις κατά τήν
μεγάλην έβδομάδα, περί ής κατωτέρω θά γίνη λόγος· μετέβαλε δέ χαρακτήρα
διά τοΰ συμφυρμοΰ μαντικών σκοπών μεταπεσοΰσα είς μαγικήν ένέργειαν.
Τόν αυτόν δέ χαρακτήρα έχει καί ή κεφαλληνιακή συνήθεια τοΰ νά σπείρωσι
τήν 24 'Ιουνίου σπόρους εις μικρά άγγεϊα, οί όποιοι άν τήν 30 'Ιουνίου βλα-
στήσουν, προμηνύουν υπανδρείαν, άν δέ τά βλαστήσαντα γέρνουν, άτυχή τόν
γάμον 2).

11. Κοζάνη. Έν Κοζάνη τήν έσπέραν τής παραμονής τών άγίων Θεο-
δώρων, τήν παρασκευήν τής Καθαράς Εβδομάδος, αί νεάνιδες δέν τρώγου-
σιν, κρύπτουσι δέ είς τόν κήπον τής οικίας των τρεις κόκκους σίτου καί κοι-
μώνται άμέσως. Τήν δέ νύκτα πιστεύουσιν ότι άφεύκτως ό άγιος Θεόδωρος
θά δείξη εις αύτάς τόν μέλλοντα σύζυγον ").

12. Σάμος. Τήν παραμονήν τής έορτής τών άγίων Θεοδώρων μετά τήν
άπόλυσιν τοΰ έσπερινοΰ παίρνουν άπό τά διανεμόμενα τότε κόλλυβα. Επειδή
δέ πάσαι αί οίκογένειαι προσφέρουσι κατ' έκείνην τήν έορτήν κόλλυβα, αί
μέν είς τιμήν τοΰ άγίου, άν τις τής οικογενείας έορτάζει, δνομαζόμενος Θεό-
δωρος, αί δέ διά τάς ψυχάς τών άποθαμένων των, προσέχουν τά κόλλυβα νά
είναι άπό τά έορταστικά- διότι άν τύχη νά είναι άπό τά προσφερόμενα ύπέρ
τών νεκρών, πιστεύουν ότι θά ϊδουν είς τόν ϋπνον των άποθαμένους. 'Από τά
κόλλυβα αυτά έκλέγουν 36 ή 40 κόκκους, τούς όποιους θέτουν εις κόκκινον
μανδήλιον (διότι τό κόκκινον χρώμα σημαίνει ταχύτητα) καί τό μανδήλιον
ζώνουν είς τήν μέσην των. ΙΙροτοΰ νά πλαγιάσουν έκβάλλουν τό μανδήλιον έκ
τοΰ κάτω μέρους τοΰ σώματος διά τϋ>ν ποδών, καί τό έκθέτουν όλην τήν νύ-
κτα είς τό δώμα τής οικίας διά νά ξαστρισ&ι]πλησίον αύτοΰ θέτουν κόκκους
σίτου, τούς όποιους έζήτησαν καί έλαβον άπό έπτά κοράσια πρωχογόνατα ήτοι

1) Λαογραφ. Γ', 512.

2) Ausland 1869 σ. 14.

3) Λαογραφ. αρχ. άρ. 160, 149, lß.
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πρωτότοκα, ονομαζόμενα Μαρίας καί μετά τών κόκκων τοΰ σίτου ψαλίδιον
καθρέπτην καί μαχαίρι μαυρομάνικο, καί λέγουν ενψ τά θέτουν :

"Αγιε Θόδωρε καλέ μον,
στρατηλάτη και πεζέ μον,
είς τους δρόμονς όπου πάς
και ταΐς Μοίραις απαντάς,
πάντησε καί τή δική μον,
και διπλά χαιρέταΓμον την,
και τό βράδν στείλε μον την,
τό σταράκι δποΰ σπείρα
να θερίσουμε μαζί.

"Αλλαι άντί νά έκθέσουν είς το δώμα, θέτουν κυκλοτερώς υπό το προσκέ-
φαλόν των το μανδήλιον έπάδουσαι τήν αύτήν έπωδήν. Ό,τι δέ δνειρον ιδούν
τό λέγουν είς τάς δνειροκριτρίας της συνοικίας διά νά μάθουν τήν έξήγησίν
του. Εις τά χωρία δέν θέτουν τά κόλλυβα εις το μανδήλιον ουδέ τά ζώνονται,
άλλά άπλώς ύπό τό προσκέφαλον, καί κυκλοτερώς θέτουν τό μανδήλιον περί
αύτάς, καί έν τω μέσω τοΰ κύκλου καθρέπτην καί μαχαίριον ').

13. Σκίαύος (;). Τήν δεισιδαίμονα συνήθειαν τής σποράς τών κολλύβων
πρός πρόγνωσιν τοΰ μέλλοντος συζύγου συνύφανεν ό Αλέξ. ΙΙαπαδιαμάντης
είς τήν υπόθεσιν διηγήματός του « Άγια καί πεθαμένα », δημοσιευθέντος έν
τή άθηναϊκή έφημερίδι 'Ακροπόλει τής 11 Φεβρουαρίου 18965). Άφορμηθείς
πιθανώτατα έκ παρατηρήσεως τών συνηθιζομένων έν τή πατρίδι του Σκιάθφ,
έβάσισε τήν διήγησιν είς τήν έπικρατοΰσαν ίσως έκεϊ δοξασίαν, ότι άν τά κόλ-
λυβα δέν είναι α για ήτοι εορτάσιμα, άλλά πε&αμένα ήτοι προσφερόμενα υπέρ
'τής ψυχής νεκροΰ, ή μαντευομένη κόρη βλέπει καθ' ϋπνους μορφάς νεκρών.

II

Αί συνήθειαι αύται δέν έπιχωριάζουσι μόνον έν ταΐς έλληνικαΐς χώραις,
άλλά παρατηρούνται παραπλήσιαι καί άλλαχοΰ τής Ευρώπης.

Έν Nantes τής Γαλλίας αί έπιθυμοΰσαι νά γνωρίσωσι τόν μέλλοντα σύζυ-
γόν των άγαμοι τήν πρώτην Ιίαρασκενήν τοΰ μηνός προτοΰ νά κατακλιθώσι

1) Έπ. I. Σταματιάόυν Σαμιακά τ. Ε' σ. 391—2. 'Ατελεστέρα περιγραφή τοΰ εθί-
μου έν Ε. I. Κ[ρητικί0ου] Σαμιακά έθιμα, 'Ερμούπολ. 1875 α. 56—7" ότι παρθένοι προ-
μηθεύονται τινα κόλλυβα έκ τών προσαγομένων είς τάς έκκληαίας κατά τήν παραμονήν
τής έορτής τών άγιων Θεοδώρων εις μνήμην τών νεκρών ή είς τιμήν τού άγιου, άνερχό-
μεναι δ' εις τό δώμα τού οίκου των καί σχηματίζουσα·, διά τής ζώνης ή του μανδηλίου
κύκλον, απείρουσι τόν έκ τών κολλύβων σΓτον έπφδουοαι: «"Αγιε Θεόδωρε μου καί καλέ
μου I καί καλά προστάτευσέ με, | π' άπαντες ταϊς μοίραις, | άπάντηξε καί τήν δικήν
μου, I νά τής πής νά pürj τά βράδυ | νά θερίσωμε τό στάρι». Κατακλίνονται δέ προσδοκώ-
σαι νά Ιδωσι καθ' ύπνους τον μέλλοντα σύζυγόν.

2) I['Ανεδημοσιεύθη έν τω τόμω «'IJ Μάγισσες» τής έκδ. Φέξη 1912 ο. 29—39]|.
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ΰέζονσι πρώτοι' τον πόδα είς τό ξύλον τής κλίνης καί έπειτα εις τό οτρώμα,
έπιλέγουσαι τυπικήν δέησιν εις τόν θεόν ή τήν Ιΐαναγίαν, νά παρουσιάση εις
τόν υπνον των έκεινον, πού θά πάρουν άνδρα '). Όθεν μόνη μαγική πράξις
είναι ή έπίθεσις τοΟ ποδός, τήν δ' έπιρδήν ή τόν κατάδεσμον άντικατέστησεν ή
προσευχή, ώς καί ένιαχοΰ τής Ελλάδος· όρίζεται δέ τακτή ήμέρα είς τήν
μαπείαν ή πρώτη Παρασκευή έκάστου μηνός. 'Αλλά καί όταν τό πρώτον
ίδαπι νέαν σελήνην, νομίζουσιν αυτόθι πρόσφορον τόν καιρόν πρός όνειρομαν·
τείαν, καί άναμένουσι τήν έμφάνισιν καθ' υπνους τοΰ μέλλοντος συζύγου
των, έπάδουσαι πρό τής κατακλίσεως :

Croissant
beau croissant,
fais moi voir, en mon dormant,
celui que j'aurai en mon vivant').

Καί έν Gryoii (τοΰ Vaud τής Ελβετίας) άλλοτε κατά τήν νύκτα τών
Χριστουγέννων ή μαντευομένη νεάνις έπρεπε νά έξέλθη γυμνή τής οικίας
καί σταθείσα είς τήν γωνίαν αύτής νά είπη πρός τήν σελήνην ταΰτα :

Lune, ό belle lune, dis-moi dans mon dormant
quel amant j ' aurai dans mon vivant.
.S' il a des chevaux qu ' il les amène ;
s' il n'en a point, qu' il vienne quand même.

θά ϊδη δέ καθ' ϋπνους έκεινον ή έκείνην ποΰ θά λάβη σύζυγον 8).

Πρός τήν συνήθειαν ταύτην άντιστοιχεΐ ή έν Κοντοβαζαίνη έπφδή είς τήν
νέαν σελήνην (άνωτέρω Ε' 12 σ. 120) καί ή τοΰ Βούρβουρα τής Κυνουρίας,
όπου μαντεύονται όταν ΐδωσι τήν πρώτην σελήνην τοΰ 'Ιανουαρίου, προτάσ-
σοντες τής έπψδής πρός κατάδεσμον τής Μοίρας έπίκλησιν τής σελήνης. Συνα-
φής δέ είναι καί ή άθηναϊκή κατά τήν παραμονήν τοΰ νέου έτους έπίκλησις
τοΰ μηνός Γεννάρη. (Βλ. άνωτέρω 1ν 9 σ. ι15).

'Επίκλησις μηνός γίνεται καί έν Chédigny τής Τουραίνης, όπου αί παρ-
θένοι εγείρονται μετά τό μεσονύκτιον τής πρώτης τοΰ Μαρτίου καί προβάλ-
λουσαι εις τό παράθυρον λέγουσιν :

Je te salue, Mars,
dis ntoi, dans mon dormant,
l'homme que j'aurai dans mon vivant

κκί κατακλίνονται καί πάλιν, όπως ϊδωσι καθ' υπνον έκεινον, ποΰ θά νυμφευ-
θώσιν *). Τής δέ σελήνης τοΰ 'Ιανουαρίου ή έπίκλησις προς έμφάνισιν καθ'

1) Revue des trad, popul. 1900 σ. 582.

2) Αύτ.

3) Schweizerisches Archiv f. Volkskunde 1917 τ. 21 ο. 225.

4) Rev. d. trad. pop. 1901 σ. 130.
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ύπνους του συζύγου συνηθίζεται μέχρι τούδε έν Αγγλία υπό τών μαθητριών,
συνοδευομένη ύπό μαγικών τίνων τελετών. Ή μαθήτρια δηλ. πατούσα έπί λίθου
έμπροσθεν δένδρου έπάδει-

New Moon, new Moon, / hail thee
by all the virtue in thy body,
grant this night that I may sec
him who my true love is to be ').

Έν Γερμανία κατά τήν νύκτα τοϋ άγιου 'Ανδρέου ( 30 Νοεμβρ. ), δτε
πολυτρόπως ασκείται ή περί γάμου μαντική, συνηθίζεται καί μόνον διά προ-
σευχής πρός τόν άγιον καί τριπλής κρούσεως διά τοΰ ποδός ή είδικώτερον
διά τοΰ μεγάλου δακτύλου τοΰ ποδός τοΰ κάτω μέρους τής κλίνης νά ζητώσιν
αί νεάνιδες τήν καθ' ΰπνονς έμφάνισιν τοΰ μέλλοντος συζύγου =). Έν δ' Ελ-
βετία (Emmenthal) τήν έσπέραν τοΰ άγιου 'Ανδρέου ή νεάνις χωρίς νά καλή-
νυκτίση κανένα μεταβαίνει δπισΰοβατονοα εις τόν κοιτώνά της καί κατακλίνε-
ται, άφοΰ προσευχηθή είς τόν έορταζόμενον άγιον νά τής παρουσιάση έν
ονείρο,) τόν μελλόνυμφόν της όπου δήποτε εύρίσκεται3). "Αλλαι μαγικαί πρά-
ξεις τών μαντευομένων κατά τήν νύκτα τοΰ αγίου 'Ανδρέου ή καί κατ' άλλας
έορτάς έν γερμανικαίς χώραις είναι ή άναστροφή τής κλίνης καί τών στρωμά-
των καί ένιαχοΰ ή έπίκλησις τοΰ διαβόλου πρό τής κατακλίσεως4).

Συχνότατα ιδιάζουσα σημασία άποδίδεται καί είς τήν τροφήν τήν λαμβα-
νομένην πρό τής κατακλίσεως τών μαντευομένων. Οί Άτσίγγανοι τής Ελβε-
τίας πιστεύουν, ότι τά όνειρα τής νυκτός τοΰ ΙΙάσχα άναγκαίως πληρούνται,
άν τήν νύκτα πρό τοΰ ύπνου φάγουν δψάρια5). Έν Έμμενθάλ τής Ελβετία;
τήν παραμονήν τοΰ άγ. 'Ανδρέου ή τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων ή
νεάνις παραθέτει έπί τής τραπέζης άρτον καί τυρόν, κατακλινομένη δέ βλέπει

1) T. Parker Wilson School Superstitions έν τψ Royal Magazine Σεπτ. 1900
παρά Abbot Macedonian Folklore ο. 51, όστις άναφέρει ότι και άλλαι παραλλαγαί τί,{
επικλήσεως ταύτης τής σελήνης εύρίσκονται έν Memoirs of the American Folklore
Society τ. IV σ. 117 κέ.

2) Ploss Das Weib' τ. I. σ. 585 (9ης έκδ. σ. 662). Wuttke Der deutche Volks-
aberglaube3 § 360 σ. 249. Revue des trad, popul. τ. IV σ. 32. Τήν μονογραφίαν
τοΰ Α. Treicbel (St. Andreas als Heiratsstifter. Eine Umfrage, Leiden, Hamburg
1897) δέν ήδυνήθην νά ΐδω, γινώσκω δ' αυτήν έκ -ής άναλύσεως παρά Xibrt Literatura
kulturnè - historickâ a ethnografickâ 3. a. 11—3.

3) Schweizerisches Archiv f. Volkskunde 1911 σ. 3. Αύτδθι μνημονεύονται καί
άλλαι μαντεΐαι περί γάμου συνηθιζόμεναι έν Emmenthal κατά τήν παραμονήν τής πρω-
τοχρονιάς. Περί παρομοίου έθίμου έν Delémont τής 'Ελβετίας καί έν Franche-Comté
τής Γαλλίας βλ. Schweizerisch. Volkskunde 1911 σ. 13—4 (Λαογραφ. Γ', 332), καί
περί άλλου παλαιοτέρου έθίμου έν Βέρνη κατά τήν έορτήν του άγ. Μιχαήλ βλ. Schweiz.
Archiv f. Volksk. 1917 σ. 42.

4) Wuttke ένθ. άν. § 360. 361. Περί δμοίων συνηθειών έν Λιέγη, Άντβέρπη κλπ. T»äC
Βελγικής βλ. Revue des trad, popul. τ. IX. σ. 496. Χ σ. 15.

5) Schweizerisches Archiv f. Volkskunde 1910 σ. 269.
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χαΒ' ύπνους τον γαμβρόν '). Ή παράθεσις αΰτη τών τροφών έπί τής τραπέζης
γίνεται βεβαίως πρός ξενίαν τοΰ άναμενομένου, ώς παρ' ήμίν ή παράθεσις
τραπέζης κατά τήν τρίτην νύκτα άπό τής γεννήσεως παιδιού πρός όποδοχήν
τον Μοιρών. "Οτι δέ τοιούτος είναι δ σκοπός καταφαίνεται έκ παρομοίων
συνηθειών άλλων γερμανικών χωρών. Έν τή βορείο) καί τή μέση Γερμανία ή
μαντευομένη κλείεται τήν παραμονήν τοΰ άγίου 'Ανδρέου όταν νυκτώση είς
τον κοιτώνα της, έκδύεται, λαμβάνει δύο ποτήρια, τών όποιων τό έν γεμίζει
μέ υ5ωρ τό δ' έτερον μέ οίνον καί θέτει αυτά έπί έστρωμένης τραπέζης. Ό
μέλλων σύζυγος θά έπιφανή, ή καθ' υπνους ή συχνότερα ώς φάντασμα, καί
Οά πίη άπό έν ποτήριον, άν μέν πίη οίνον θά είναι πλούσιος, άν δ' ΰδωρ
πτωχός '). Έν θυριγγία ή νεανις στρώνει τό μεσονύκτιον τής έορτής τοΰ άγ.
'Ανδρέου τράπεζαν, έφ' ής έπιθέτει μαχαίριον καί περόνιον καί άνοίγει τό
παράθυρον' καί τότε έπιφαίνεται πρό αύτής ό γαμβρός. Έν τ<ΐ) "Ανω Ιίαλα-
τινάτφ ή κόρη στρώνει τήν τράπεζαν διά λευκοΰ τραπεζομανδήλου ύπ' αύτής
της ιδίας ύφανθέντος, θέτει έπ' αυτής έν ποτήριον οίνου καί άλλο ύδατος καί
περιμένει εις τήν γωνίαν έρχεται ό άναμενόμενος καί άν μέν πίη τόν οίνον
είναι πλούσιος, άν δέ τό υδωρ πτωχός, καί άν φανή σαβανωμένος καί άνα-
τρέψη τά ποτήρια καί άντ' αύτών θέση κλεψύδραν, θ' άποθάνη πρδ τοΰ
γάμου ').

Πολλαχοΰ δ' όμως τήν τροφήν οφείλει νά φάγη ή μαντευομένη, είναι ο'ή
τροφή αϋτη παραπλήσια πρός τήν άλμνροκουλλοϋραν ή τό μακαρόνι τών
'Απόκρεων, καί δή κατά τόν αύτόν περίπου τρόπον ένιαχοΰ παρασκευαζό-
μενη. Έν Έμμενθάλ τής Ελβετίας τήν παραμονήν τοΰ άγίου 'Ανδρέου ζυμώ-
νουσι τά κοράσια πίττας, έπαιτήσασαι όμοΰ τό πρός κατασκευήν αύτών άλευ-
ρον έκ τριών οικιών, τήν δέ νύκτα άναμένουσι τήν καθ' υπνον έμφάνισιν τοΰ
μέλλοντος συζύγου. "Αλλος δέ τρόπος μαντείας είναι ό εξής. Τήν παραμονήν
τών Χριστουγέννων κατά τό ίουλιανόν ήμερολόγιον ή έπιθυμοΟσα νά μάθη
τήν μοϊράν της νεανις λαμβάνει έν κοχλιάριον ύδατος, έν κοχλιάριον άλεύρου
καί έν άλατος καί ζυμώσασα ταΰτα άνάποδα ήτοι μέ έστραμμένην τήν ράχιν
πρός τό φύραμα, ψήνει τήν ζύμην καί τρώγει τήν κατασκευασ£)εΐσαν πίτταν.
Τήν νύκτα διψά, ώς εικός, ό δέ μέλλων σύζυγος αύτής θά έμφανισθή καί θά
τής δώση νά πίη1). ΙΙολλαχοΰ τής Γερμανίας τρώγουσιν αί νεάνιδες τήν νύκτα
τής παραμονής του άγίου 'Ανδρέου ή τών Χριστουγέννων άλίπαστον ρέγκαν,
καί πιστεύουσιν ότι σύζυγος των θά γίνη δ νέος, όστις θά παρουσιασθή είς τόν

1) Αύτ. 1911 σ. 3.

2) Wuttke § 360.

3) Αΰτ. § 361.

4) Schweizerisches Archiv f. Volksk. 1911 σ. 3. Αϋτ. 1917 τ. 21 σ. 236 περί
δμοίου εθίμου έν Gryon (Vaud). Τήν έσπέραν τών Χριστουγέννων νεάνις ζητεί ολίγον
άλευρον καί άλας από τρεις χήρας, γεμίσασα δ' έκ τούτων μίαν δακτυλήθραν καί άναμί-
&W0C μέ νερόν τρώγει φύμαμα καί βλέπει καθ' ύπνους τόν μέλλοντα σύζυγον.

9
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υπνον των και θά ταϊς δώση νά πίωσιν'). Έν βυριγγία τό μεσονύκτιον τής
εορτής του άγίου Ματθία, τής παραμονής τών Χριστουγέννων καί τής του
νέου έτους ή νεάνις τρώγει τρεις μικράς πίττας, τάς οποίας κατεσκεύασε μέ
τρεις δακτυλήθρας ύδατος, άλεύρου καί άλατος, καί έν δνείρφ θά ϊδη τον
μέλλοντα σύζυγόν της νά τής προσφέρη ποτήριον ύδατος -).

Έν Βοημία ένιαχοΰ αί άγαμοι οιά νά γνωρίσωσι τόν μέλλοντα άνδρα των
κατασκευάζουν πίτταν μέ παντοειδείς σπόρους, άλατίζουσαι αύτήν μέ ήγια-
σμένον άλας. Τήν νύκτα παίρνουν εις τά σκοτεινά εν μαχαίριον, υπάγουν εις
τόν κήπο/ δλόγυμνοι, θέτουν κατά γης τήν πίτταν καί γονατίζουσαι τήν κό-
πτουν. Τότε έπιφαίνεται ό προσδοκώμενος' άν όμως ή μαντευομένη δέν είναι
παρθένος, άντί τούτου έπιφαίνεται ό διάβολος, όστις τήν παίρνει3). Όθεν βλέ-
πομεν, ότι ό κύριος σκοπός, δι' δν κατασκευάζεται ή πίττα, δέν είναι τής
προκλήσεως τοΰ μαντικοΰ δνείρου διά τής βρώσεως αύτής, άλλ' ότι αυτη χρη-
σιμοποιείται διά τής άποθέσεως αύτής έπί τής γής ώς προσφορά πιθανώς ή
μαγικόν μέσον έπικοινωνίας πρός τούς ύποχθονίους δαίμονας. ΓΙρός άλλον δ'
έπίσης καί δή δλως διάφορον σκοπόν χρησιμεύει καί ή πίττα, τήν δποίαν κα·
τασκευάζουσι τά κοράσια έν Βουλγαρία κατά τήν πρώτην καί τήν τελευταίαν
έβδομάδα τής Μεγάλης τεσσαρακοστής, ώς συμπλήρωμα μαντικών περί γά-
μου συνηθειών ').

ΙΙολλάκις δέ μέρος τής υποκλεπτομένης ή λάθρα κατασκευαζομένης τρο-
φής ή καί τό όλον δέν τρώγεται υπό τής μαντευομένης, άλλά τίθεται υπό τό
προσκεφάλαιον αύτής, όπως είναι τελεσφορωτέρα ή ένέργεια. Εϊδομεν ότι τό
ήμισυ τής άλμυροκουλλούρας έθετον ύπό τό προσκεφάλαιον αί νεάνιδες έν
'Αθήναις (βλ. άνωτέρω Β' 6 σ. 110), ή τεμάχιον αύτής (Ε', 9 σ. 119). Έπίσης
τό μακαρόνιον τών 'Απόκρεων άπανταχοϋ σχεδόν τής Ελλάδος, όπου έπιχω-
ριάζει τό έθιμον, ώς καί τεμάχιον τής βασιλόπιττας κατά τήν παραμονήν τής
πρωτοχρονιάς (Γ' 11. 12. 13 σ. 115—6) καί τά κόλλυβα τοΰ ψυχοσαββάτου
καί άλλα πράγματα.

Ή συνήθεια αΰτη είναι διαδεδομένη είς πολλάς χώρας τής Ευρώπης. Έν
Βουλγαρία τήν πρώτην καί τήν τελευταίαν εβδομάδα τής Μεγάλης τεσσαρα-
κοστής ή νεάνις θέτει ύπό τό προσκεφάλαιόν της τήν. πρώτην δακνιάν έξ
Ικάστου φαγητού τοΰ δείπνου, καί έκεΐνος ποΰ θά φάγη μετ' αύτής καθ'
υπνον θά είναι ό μέλλων σύζυγος 5). Τό αυτό γίνεται καί κατά τήν νύκτα
τών Χριστουγέννων ϋ). Έν ϋιλεσία τήν παραμονήν τής πρωτοχρονιάς άγορά-
ζει ή νέα έν μήλον χωρίς νά παζαρεύση, τό θέτει υπό τό προσκεφάλαιόν της,

1) Φραγκοφοϋρτη. Χόφ : (Wuttke § 352). Erzgebirge (αΰτ. 360). Fröliden (Zeit-
sehr. d. Ver. f. Volksk. 1899' α. 142).

2) Wuttke § 352.

3) Revue d. trad, popul. 1903 a. 95.

■1) Ad. Straus: die Bulgaren α. 345.

5) Ad. Straus ζ αυτ.

6) Αΰτ. σ. 353. Arnaudoff Die bulgarischen Festbräuche 1917 α. 5.
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δαγκάνει αύτό ακριβώς τά μεσάνυκτα, και έπειτα κοιμωμένη βλέπει κατ' δναρ
τον έρώμενον '). Έν Σουαβία τήν έσπέραν τοΰ άγιου 'Ανδρέου ή νέα έπαιτεΐ
παρά γραίας μήλον, τρώγει άκριβώς εις τάς 12 τής νυκτός τό ήμισυ, τό
δ' άλλο ήμισυ θέτει υπό τό προσκεφάλαιόν της, ουτω δ' έπιφαίνεται είς αύτήν
κοιμωμενην ό μέλλων σύζυγος2). Έν Σερβία ή νεάνις αγοράζει ένός δηνα-
ρίου μίνθην, άνθη σφενδάμνου καί κύτισον, περιτυλίσσει ταΰτα είς παννίον,
χο όποιον θέτει ύπό τό προσκέφαλόν της πρό τής κατακλίσεως, έπιλέγουσα
τρίς : «Κύτισε, ποιόν θά μοΰ μελετήσης ; » πιστεύει δ' ότι ουτω πράττουσα θά
ίδη είς τόν υπνον της τόν μέλλοντα σύζυγόν της3). Έν Σαρδηνία, σχεδόν
άπαραλλάκτως ώς γίνεται καί έν Τριφυλία, αί νεάνιδες κρύπτουσι τήν νύκτα
της παραμονής τοΰ άγιου 'Ιωάννου (24 Ίουν.) ύπό τό προσκέφαλόν των τρία
κουκκιά, τό έν άξεφλούδιστον, τό άλλο μισοξεφλουδισμένον καί τό τρίτον ξε-
φλουδισμένον' τήν δέ πρω'ίαν ευθύς ώς έξυπνήσουν θέτουν τήν χείρα ύπό τό
προσκέφαλον καί λαμβάνουσι τό πρώτον τυχόν άν είναι τό άξεφλούδιστον ό
μέλλων σύζυγος των θά είναι πλούσιος, άν τό μισοξεφλουδισμένον μετρίας
καταστάσεως καί άν τό ξεφλουδισμένον πτωχός. Τό είδος τοΰτο τής κληρο-
μαντείας άσκοΰσιν αυτόθι καί κατ' άλλον τρόπον. Κατά τήν αύτήν νύκτα ή
νεάνις λαμβάνει τρία κυδώνια ή τρία μήλα, διακρίνουσα έκαστον αύτών δια
τοΰ ονόματος ενός νέου, τοΰ Πέτρου λ. χ., τοΰ Σαλβατόρου ή τοΰ Γιάννη,
τοϋ Γκαβίνου ή τοΰ Κωνσταντίνου' τά κρύπτει υπό τό προσκέφαλον, τήν δέ
πρω'ίαν έξάγει τυχαίως έν μήλον καί τό δαγκάνει. Έγερθεΐσα δέ τής κλίνης
παρατηρεί τό δαγκαμένον μήλον, καί άν είναι τό μήλον τοΰ Πέτρου θά νυμ-
φευθή άνδρα δνομαζόμενον ΙΙέτρον, ή Γιάννην άν οϋτως ώνόμασε τά μήλον
καί ουτω καθεξής 4).

Πρός τήν έν Τριπόλει συνηθιζομένην πρόκλησιν μαντικών ονείρων περί
γάμου διά τής άποκρύψεως γαμήλιων κοφέτων ύπό τό προσκέφαλον όμοία
είναι ή τών 'Αγγλίδων παρθένων συνήθεια νά θέτωσι τεμάχιον τοΰ γαμήλιου
πλακοΰντος ύπό τό προσκέφαλον διά νά ίδωσιν οϋτως δνειρον περί τοΰ μέλλον-
τος συζύγου5). Τής δέ παρ' ήμίν άποκρύψεως τών κολλύβων άντίστοιχος είναι
άλλαχοΰ ή χρήσις διαφόρων σπόρων πρός τον αυτόν σκοπόν. Έν Γερμανία έν
μέν τω Voigtland τήν νύκτα τών Άπόκρεων τά κοράσια θέτουν λιναρόσπορον
ύπό τό προσκέφαλόν των, καί έπιφαίνεται εις αυτά καθ' υπνους ό έρώμενος ή
στυγνον γερόντιον, τοΰτο δέ είναι σημεΐον θανάτου"). Έν δέ τψ Angerberg
τήν νύκτα τοΰ αγίου Ιωάννου ή νεάνις διαχύνει κατά γής οιονδήποτε σπόρον
έπιλέγουσα :

1) Wuttke § 352 σ. 244.

2) AO τ.

3) Fr. S. Krauss Slavische Volksforscliungen, Lpz. 1908 a. 169.

1) Arcliivio per lo studio delle tradiz. popol. 1898 τ. 17 ο. 165.

δ) Abbott Macedonian Folkore σ. 80.

6) Wuttke § 352 ο. 244.
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Ich streue meinen Samen
in Abrahams Namen,
diese Nacht mein Feinslieb
im Schlafe zu erwarten,
wie er geht und steht,
wie er auf der Gasse geht !

(Τό σπόρο μου σκορπίζω | 'ς τ1 όνομα τ' 'Αβραάμ, | απόψε τόν καλό μου | 'ς τόν äitva
ά προσμένω, | πώς είναι καί πώς στέκεται, | πώς περπατεΐ 'ς τά δρόμο) ').

Έν Αυστρία τήν νύκτα τοΰ άγίου Θωμά ή νέα έπιπάσσει έπί τής κόμης
λιναρίσπορον έπιλέγουσα :

Ich säe meinen Samen
in St. Thomas Namen;
in St. Thomas Garten
will ich meinen Bräutigam luarten.

(Τό απόρο μου τόν σπέρνω 'ς τ' όνομα τ' άη Θωμά' 'ς τ' άη Θωμά τάν κήπο τόν άρ'·
ραβωνιαστικό μου θά καρτερώ).

καί αναμένει τήν έμφάνισιν αύτοΰ έν δνείρψ -). Ενίοτε διά συμβολικής πρά-
ξεως αντικαθίσταται ή ένέργεια τής σποράς. Ούτως έν Όλδεμβούργφ κάμνει
πρός τά δπίσω κίνησιν, ώς νά έσπερνε λιναρόσπορο1/, καί άναμένει νά μάθη
καθ' ϋπνους τήν μοίράν της ").

Ώς δέ παρ1 ήμϊν θέτουσιν υπό τό προσκέφαλον άγρίαν κυνάραν ή άναρ
τώσιν άπό τοΰ τραχήλου κατακλινόμεναι θυλακίσκον μέ άνθη, οϋτω καί Ιν
άλλαις χώραις μεταχειρίζονται βοτάνας καί άνθη καί στεφάνους. Έν τω γερ·
μανικω Τιρόλω πιστεύουσιν, ότι άν τά κοράσια θέσωσι τήν νύκτα τοΰ άγίου
Ιωάννου υπό τό προσκέφαλόν των τετράφυλλον τριφύλλιον, θά ϊδωσιν έν
όνείρφ τόν μέλλοντα έρώμενον. Έν τη Ανατολική ΙΙρωσσία, έν Σιλεσία κα-
θώς καί έν Σουηδία κατά τήν αύτήν νύκτα θέτουν 6πό τό προσκέφαλον στέ-
φανον κατεσκευασμένον έξ άνθέων έννέα ειδών, όπως ϊδωσιν δνειρα έπαλη-
θεύοντα. Έν Neumark πλέκουσιν αί νεανίδες έν σιωπή μεταξύ τής 11 καί
τής 12 ώρας τής αύτής νυκτός παρόμοιον στέφανον, βέβαιαι ότι θά έμφανι-
σθή καθ" ΰπνον είς αύτάς ό μέλλων σύζυγος. Έν δέ τω Voigtland ρίπτουαιν
κατά τήν μεσημβρίαν τής αύτής ήμέρας άπό τοΰ παραθύρου ή τής θύρας έξω
στέφανον έξ έννέα άνθέων, τήν οέ νύκτα βλέπουσιν έν όνειρο,) τόν γαμβρόν ')·
Έπίσης καί άλλων πραγμάτων, ώς παρ' ήμϊν, γίνεται χρήσις πρός τον
αυτόν σκοπόν.

Έν Βαυαρία ό ζητών νά μάθη τό μέλλον του θέτει τήν νύκτα τής παρα·

1) Ploss das WeibT τ I σ. 585 (9ης έκδ. σ. 662).

2) Wuttke ένθ. άν.

3) Αύτ.

4) Αύτ.
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μονής τήξ πρωτοχρονιάς ύπό τό προσκέφαλόν του ήγιασμένον τι πράγμα, τό
ίποίον άφεύκτως θά προκαλέση μαντικόν δνειρον άσφαλές »)· Ίδιαίτερον εν-
διαφέρον ένέχει ή χρήσις κατόπτρου, προελθοΰσα πιθανώτατα έκ συμφυρμοϋ
τής όνειρομαντείας μεθ' ετέρου είδους μαντικής, του τής κατοπτρομαντείας.
Εΐδομεν άνωτέρω (Ε' 2. 3 σ. 117 κέ.) ότι έν Αίγίνη μέν τίθεται κάτοπτρον
υπό το προσκεφάλαιον, έν Μακεδονία δ' ή νεάνις έκδυθεΐσχ ί'σταται πρό του
κατόπτρου λέγουσα έπωδήν καί είτα το θέτει ύπό τό προσκεφάλαιον. (Πρβλ.
καί Β'9 σ. 111). Είς άμφοτέρας τάς περιστάσεις ταύτας παρατηρείται, ότι ουδέν
άλλο τής κατοπτρομαντείας ύπελείφθη ίχνος, πλήν τοΰ οργάνου τής μαντικής.
Άλλ' έν Κρήτη συνηθίζεται μέχρι τοΰδε ή κατοπτρομαντεία έν συνδυασμφ μετά
τής όδατομαντείας· τήν ήμέραν τοΰ άγιου 'Ιωάννου (24 Ιουνίου) αί νεάνιδες
όίπτουσι μετά τόν κλήδονα είς φρέαρ ολίγον άπό το άμίλητο νερό, δι' ού γίνε-
ται ή μαντική τοΰ κλήδονα, καί μία έξ αύτών ίσταμένη παρά το χείλος τοΰ
φρέατος κρατεί είς τήν χείρα κάτοπτρον, έστραμμένον προς τόν ήλιον οϋτως,
ώστε αί άντανακλώμεναι άκτϊνες αύτοΰ νά προσπίπτουσιν είς τήν έπιφάνειαν
τοΰ ύδατος· πρασηλώνουσα δέ τά βλέμματα είς τό φρέαρ βλέπει τό ίνδαλμα
τοΰ μέλλοντος συζύγου της, διακρίνουσα τό _ άνάστημα, τό ένδυμα καί αύτό
το έπιτήδευμά του, πρός τούτοις δέ μαντεύεται έκ τοΰ φρέατος άν θά ύπαν-
δρευθή ή άν θ' άποθάνη έντός τοΰ έτους!).

Τδ αυτό φαινόμενον παρατηρείται καί είς παραπλήσιας συνήθειας άλλων
λαών δτέ μέν ή δνειρομαντεία μδνον ίχνος τής κατοπτρομαντείας διατηρεί
τήν άσκοπον χρήσιν τοΰ κατόπτρου, οτέ δ' εις τήν κατοπτρομαντείαν παρε-
νείρονται καί πράξεις είς τήν περί γάμου ονειρομαντείαν συνηθιζόμεναι, καί
άλλοτε συμφύρεται μετά τής υδατομαντείας, ή αϋτη άντικαθιστά τήν δνειρο-
μαντείαν κατά τάς τακτάς εις ταύτην ήμέρας καί κατά τόν αυτόν τρόπον τε-
λουμένη. 'Εν Nantes τής Γαλλίας νεάνιδες διά νά ϊδωσι καθ' υπνους τόν μέλ-
λοντα σύζυγόν των θέτουσι τήν πρώτην Παρασκευήν τοΰ μηνός ύπό τό προσ-
κέφαλόν των κάτοπτρον, έφ' ού σταυρός έκ δάφνης "). Έν Σκωτία αί νεάνι-
δες ί'στανται πρό τοΰ κατόπτρου, κρατοΰσαι κηρίον καί τρώγουπαι μήλον ή
κτενίζουσαι τήν κόμην των, έπιφαίνεται δέ είς το βάθος τοΰ κατόπτρου δ

1) Zeitschrift d. Ver. f. Volksk. 1898 σ. 400.

2) Κρητικός λαός 1909 σ. 137—8. Ώς αναφέρει δ Μ. Π. Βρετός ( Vreto Mélanges néo-
lielléniques. Atli. 1856 σ. 48) τήν παραμονήν τοδ άγιου Ιωάννου μετά τόν έσπερινόν
κλείονται τα κοράσια εις τόν κοιτώνά των ή εις καμίαν άποθήκην καί είς τό σκότος κυτά-
ζουοιν ένα καθρέπτην. "Αν ή μοΐρά των είναι νά ύπανδρευθώσιν έντός τοδ έτους, θά Ιδω-
οιν είς τόν καθρέπτην τήν μορφήν του μέλλοντος συζύγου των.—Κατ' άνακοίνωσιν δέ τού
Άθ. Στ. Κουμανούδη (1872) έν 'Αδριανουπόλει τοδ άγιου 'Ιωάννου ή μαντευομένη περί

! γάμου, καλυπτόμενη διά κοκκίνου υφάσματος, κύπτει έπί φρέατος καί έμβλέπει είς κάτο-
πτρον, τό όποιον κρατεί είς τήν χείρα, ένφ ταυτοχρόνως φίλη της άναγινώσκει υπέρ τήν
κεφαλήν της τούς χαιρετισμούς τής Παναγίας, διά νά μή άρπασθή άπό τά δαιμόνια που
είναι είς τό πηγάδι. Ούτω'δέ βλέπει είς τόν καθρέπτην τήν σκιάν τοδ μέλλοντος συζύ-
γου της.

3) Revue d. tradit. popul. 1900 σ. 583.
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μέλλων σύζυγος1). Έν τή 'Ανατολική Πρωσσία πιστεύουσιν ότι τδ μεσονύ·
κτιον ακριβώς τής πρώτης τοΰ έτους έμφανίζεται είς τό κάτοπτρον τό ίνδαλμα
τοΰ μέλλοντος συζύγου. Έν Έσση δέ καί έν Όλδεμβούργω ή νεάνις κρατούσα
εϊς έκατέραν χείρα φως ϊσταται πρό τοΰ κατόπτρου, έκφωνεΐ τρίς τό όνομί
της καί βλέπει τήν εικόνα τοΰ έρωμένου. Τό αυτό δέ δύναται νά πράξη και {
άγαμος νέος. Έν Αυστρία κατά τήν νύκτα τοΰ άγίου Θωμά λαμβάνουν έν
κάτοπτρον καί έν φως καί έξέρχονται είς τό ϋπαιθρον, τό μεσονύκτιον δ' ακρι-
βώς βλέπουν είς τό κάτοπτρον τί κάμνει κατ' έκείνην τήν στιγμήν ό έρώμε-
νος3). Έν Σουαβία δοξάζουσιν, ότι άν κατά τό μεσονύκτιον τοΰ άγίου'Αν-
δρέου έμβλέψη ή νεάνις είς φρέαρ, θά ϊδη τόν μέλλοντα σύζυγόν της, άλλά
ταύτοχρόνως καί τόν διάβολον. Καί άλλαι όμοιαι μαντεϊαι γίνονται άλλαχοΰ
τής Γερμανίας εις φρέατα ή πηγάς3).

Είς άλλην κατηγορίαν θρησκευτικών δοξασιών πρέπει νά καταλεχθώσιν αί
συνήθειαι τής σποράς τών κολλύβων. Ή πράξις αϋτη έχει άπλώς συμβολικών
χαρακτήρα, άφοΰ ώς έπί τό πλείστον σπείρεται βεβρασμένος σϊτος, καίτοι δέ
πολλαί άλλαι μαγικαί τελεταί συμπλέκονται πρός αύτήν, φαίνεται δ' όμως βέ-
βαιον, ότι ή κυρία καί άρχικωτάτη τούτων είναι ή πράξις τής σποράς, αίδέ
άλλαι έκ διαφόρων λόγων προστεθεϊσαι ύστερον δύνανται νά θεωρηθώσιν ως
έπουσιώδη συμπληρώματα αύτής. Διότι αί μαγικαί τελεταί παραλλάσσουσιν, άλ-
λοτε άλλαι γινόμεναι κατά τάς περιστάσεις ή τούς τόπους, όπου έπιχωριάζει
ή συνήθεια τής σποράς, αϋτη δ' όμως πάντοτε άποτελεϊ τό κέντρον τών τελε-
τών έκείνων. Καί τόν σκοπόν δέ τής συνήθειας τής σποράς έκασταχοΰ διά-
φορον ύπολαμβάνουσι, πολλάκις δ' ούτος ουδέν κοινόν φαίνεται έχων πρός
τήν μαντικήν, δθεν γίνεται δήλον, ότι πρόκειται περί περιλείμματος άρχαίων
θρησκευτικών νομίμων, τών όποιων έλησμονήθη δ λόγος.

Ό FrazerJ) περισυνέλεξε παραδείγματά τινα όμοιων συνηθειών τής'Ινδι-
κής, τής Βαυαρίας καί τής Σαρδηνίας καθώς καί άναλόγων τής Σικελία;
καί τής ΙΙρωσσίας. Είς ταΰτα προσθέτομεν καί τά έπόμενα, είς τά όποια πα-
ρατηρείται μείζων δμοιότης προς τάς έλληνικάς συνήθειας, μάλιστα δέ τήν
ζακυνθίαν τής διά τής άγριας κυνάρας μαντείας (Ε' 4 σ. 118) καί τήν θρακι-
κήν τής διά φύλλων συκής (Ε' 13 σ. 120). Έν Έμμενθάλ τής Ελβετίας κατά
τήν έορτήν τοΰ άγίου 'Ιωάννου κόπτουσιν άμάραντον ( ; Böhnele=:Seduni
refluxum) καί έμβάλλουν δύο κλάδους αύτοΰ είς ξηρδν μέρος, μελετώντε;
πρόσωπον πρός τό δποϊον έχουν συμπάθειαν. "Αν οί κλάδοι πιάσουν, θά γίν^
γάμος. Έκ τοΰ άμαράντου, τόν δποϊον κόπτουν τοΰ άγίου 'Ιωάννου, βλέπουν

1) Abbot Macedonian Folklore ο. 50.

2) Wuttke g 355 ο. 246.

3) Αύτ. § 356.

4) Frazer The golden Bough 2 έκδ. τ. II σ. 124 κέ. (Le rameau d' or, tra-
duit par Stiebel et Toutain τ. III σ. 154 κέ.). Frazer Adonis Attis Osiris o. 140
xi. Πρβλ. Mary Hamilton Greek Saints and their Festivals 1910 a. 144 xS. A'·
Wünsch Das Frühlingsfest der Insel Malta o. 53 κέ.



ΜΑΓΙΚΑΙ ΤΕΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΙΝ ΟΝΕΙΡΩΝ

135

καί άν θά ζήσουν ή θ' αποθάνουν κατά τά τρέχον έτος. Ό κλάδος πρέπει ν'
άποτεθή είς ξηρόν μέρος, καί άν μείνη χλοερός θά ζήσουν, άν δέ ξηρανθή θ'
άποθάνουν '). Έν Βαυαρία τήν ήμέραν τής άγιας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου)
αί νεάνιδες λαμβάνουσι κλάδους κερασέας ή άκταίας, καί έμβάλλουσιν αυτούς
κατ' οίκον είς το ϋδωρ, συνάπτουσαι προς τον κλάδον εύχήν τινα, άν δέ μέχρι
των Χριστουγέννων δ κλάδος έξανθήση, ή ευχή θά πληρωθή Αί γερμα-
νικής καταγωγής νεάνιδες τών Sette comuni τής Βικεντίας φυτεύουσιν τήν
νύκτα τοΰ άγίου Ιωάννου είς άγγεΐον γεμάτον μέ χώμα τρία φασόλια, είς ων
έκαστον έπιβάλλουσι τό όνομα νέου άρεστοΰ εις αύτάς, έλπίζουσαι ότι θά
νυμφευθώσιν έκείνον, τοΰ όποιου το όνομα φέρει το πρώτον βλαστήσαν φα-
σόλιον3). Έν Σαρδηνία τήν παραμονήν τοΰ άγίου 'Ιωάννου αί άγαμοι νέαι
λαμβάνουν pubûnzula (είδος άγρίας κυνάρας), τήν όποίαν άποφυλλίζουν καί
φυτεύουν είς τόν κήπον. Τήν δέ πρωΐ'αν τής έορτής μόλις έξημερώση ρίπτουν
είς τήν δημοσίαν δδδν γαρύφαλλον, ή καί άλλο άνθος, νομίζουσαι ότι δ μέλ-
λων σύζυγος των θά έχη το όνομα έκείνου, όστις σηκώση το άνθος. Έπειτα
μεταβαίνουσι είς τόν κήπον, διά νά ϊδωσι τί άπέγινεν ή pubûnzula' καί άν
μέν έβλάστησε, προοιωνίζονται αίσίαν τήν τύχην των, άν δ' έμαράνθη κα-
κήν. Κατά τόν αυτόν τρόπον μαντεύονται καί κατά τήν έορτήν τής άγίας
'Αγάθης καί τοΰ άγίου Νικολάου 4). Αί δέ Πολωνίδες κατά τήν έορτήν τοΰ
άγίου 'Ανδρέου σπείρουν λινάριον, διά νά τάς άξιώση δ άγιο; νά ίδουν είς τον
δπνον των τόν άνδρα ποΰ θά πάρουν5).

III

Ι

Εύστόχως παρετήρησεν δ Frazer, ότι ή κατά τήν έορτήν τοΰ θερινοΰ
ήλιοτροπίου σπορά έν άγγείοις καί ταχεία βλάστησις σπόρων σίτου καί κρι-
θής, άντιστοιχοΰσα άκριβώς προς τό άρχαΐον θρησκευτικόν νόμιμον τών Άδώ-
νιδος κήπων, δύναται νά καταλεχθή είς τάς παγκοίνους κατά τάς θερινάς
τροπάς τοΰ ήλίου τελετάς, τών όποιων σκοπός έν άρχή ήτο ή ύποβοήθεια
τής έπιδόσεως τής βλαστήσεως καί ιδία τοΰ θερισμοΰ. Τω δντι δέ αί συνή-
Οειαι, τάς δποίας άναφέρει δ Frazer, καί έκεϊναι δσας συμπληρωτικώς άνε-
γράψαμεν άνωτέρω, καθώς καί αί τής σποράς σίτου ή κολλύβων παρ' ήμίν,
έχουσι σαφή τόν χαρακτήρα πράξεων τής συμπαθητικής μαγείας, δποϊαι προσ-
ιξιάζουσιν είς λαούς ταπεινοτάτην έχοντας τήν θρησκευτικήν άντίληψιν. Τοι-
αΰται συνήθειαι, ών δ πρώτος λόγος ήτο ή διά μιμικών παραστάσεων έπίτευ-
ξις τής άσφαλοΰς έπαναλήψεως παραπλήσιων φαινομένων έν τώ φυσικω κό-
αμφ, ^ιζωθείσαι ένεκα τής μακράς χρήσεως, έξηκολούθησαν διατηρούμεναι

1) Schweizerisches Archiv f. Volksk. 1911 σ. 5.

2) Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1898 ο. 398.

3) Archivio delle tradiz. popolari 1898 c. 37.

4) Αύτ. ο. 463—4.

5) Αύτ. α. 464.
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έν δλψ ή ε' μέρει έπί πολύν χρόνον, μεθ' δλας τάς μεταβολάς τάς οποίας έπε-
φερεν είς τάς θρησκευτικάς ιδέας ή πνευματική άνάπτυξις. Είς τήν κατηγο-
ρίαν ταύτην άνήκουσι καί πολλά τής λατρείας τοΰ Άδώνιδος, ήτις έκ τής
Συρίας καί τής Φοινίκης διά τής Κύπρου είχεν ήδη εισαχθή είς τήν Ελλάδα
κατά τάν Ε' αιώνα π. Χ. Είς πολλάς έλληνικάς πόλεις κατά τά Άδώνια, είτε
κατά τό έαρ ήγετο ή έορτή αίίτη, είτε κατά τό μέσον θέρος, είτε κατά το φθι-
νόπωρον, ήτο ίερόν πένθος, διά τόν άφανισμόν τοΰ θεοΰ, έγίνετο πρόθεσις
ειδώλων αύτοΰ, ώς είς τάς έκφοράς τών νεκρών, καί έμιμοΰντο αί γυναίκες τά
έν ταΐς ταφαίς γινόμενα, κοπτόμεναι καί θρηνοΰσαι, καθωσίουν δέ καί επιτα-
φίους τω Άδώνιδι τούς οΰτω λεγομένους Άδώνιδος κήπους· ήσαν δ' ούτοι σί-
τος ή κριθή ή άλλοι σπόροι, είς κεράμεια ή άλλα άγγεία σπειρόμενοι καί
ταχέως άναθάλλοντες μέχρι χλόης ').

Πρώτος ό Brugscli καί μετ' αύτόν ό Maury υπέδειξαν τήν ομοιότητα
πρός τ' Άδώνια τελετών τής δυτικής έκκλησίας κατά τήν μεγάλην ΓΙαρα·
σκευήν 2). Τήν δ' έν τή έλληνική έκκλησία τελετήν τοΰ έπιταφίου ό C. Wachs-
muth 3) συγκρίνει πρός τά γινόμενα έν τοις Έλευσινίοις μυστηρίοις ι). 'Αλλ'
ώς παρετήρησαν ό R. Wünsch5) καί ό Frazer ι!) καταφανεστέρα μάλλον
είναι ή όμοιότης τών τελετών τοΰ έπιταφίου έν τε τή άνατολική έκκλησία κα!
τή δυτική πρός τήν έορτήν τών Άδωνίων, έν οίς έγίνετο ή έκφορά θανατω-
θέντος καί μέλλοντος ν' άναστηθή θεοΰ, καί άτινα έν Συρία μάλιστα ήγοντο
κατά τήν αυτήν καί τό χριστιανικόν πάσχα ώραν τοΰ έτους. "Εν δ' έπί πλέον
λείψανον τών άρχαίων Άδωνίων φαίνεται ότι είναι καί οί Άδώνιδος κήποι.

Αί συνήθειαι τής σποράς έν άγγείοις, άς άνωτέρω έμνημονεύσαμεν, έν
άλλαις ήμέραις γινόμεναι, δέν φαίνονται έχουσαι άμεσον σχέσιν πρός τάς
τελετάς τοΰ έπιταφίου, ώστε νά θεωρηθώσιν ώς συνδιατηρηθείσαι άπό τής άρ
χαιότητος μετά τών άλλων ιερών νομίμων τών Άδωνίων καί άναποσπάστως
μετά της συνήθειας τής έκφοράς τοΰ νεκροΰ ανέκαθεν συνδεόμεναι. 'Αλλ'

1) Suvαγωγήν τών άρχαίων μαρτυριών και τάς επικρατούσας νΰν γνώμας περί τής ση-
μασίας τής λατρείας τοΰ Άδώνιδος βλ. έν G. Greve de Adonide, I,ips. 1877 σ. 32 κέ.
\V. Mannhardt Wald- u. Feldkulte 2te Aufl. τ. II σ. 273 κέ. Dum,nier έν Pauiy-
fVt'ssowa Real-Encycl. τ. I a. 387 κέ. Frazer ένθ. άν. Farnell the Cults of the
Greek States τ. II σ. 641 κέ. M. P. Wlson Griechische Feste, I.eipz. 190G.
σ. 384 κέ.

2) Rrui/sch die Adonisklage u. das Linoslied, Berlin 1852 σ. 5. Alfred Maury
Hist, des religions de la Grèce antique, Par. 1859 τ. III σ. 221.

3) Das alte Griechenland im neuen, Bonn 1864 σ. 26 κέ.

4) Εύστοχώτερον ό ήμέτερος Δ. Φίλιο; (Έλευσίς, Άθ. 1906 σ. 47) παραβάλλει τήν
λατρείαν τών παθών τοδ Χριστού καθ' όλην τήν μεγάλην έβδομάδα, ήτις μυστικόν δράμα
δύναται νά όνομασθή, πρός τήν έν τοις 'Ελευσινίοις έπί τό δραματικώτερον άναπαράστα·
σιν τοδ περί τήν Δήμητρα καί Κόρην μύθου.

5) Das Frühlingsfest der Insel Malta σ. 49 κέ. Είκασίαν περί δμοιότητος των
Άδωνίων πρός τόν έπιτάφιον τής Μεγάλης Παρασκευής έξήνεγκε καί ή Dora d' Istria
(Excursions en Roumelie et en Morée 1863 τ. II σ. 142).

6) Adonis Attis Osiris σ. 155 κέ.
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ουδέν ήττον δπάοχουσιν ενδείξεις τινές έξ ών συνάγεται ότι πιθανώτατα ύφί-
στατο έξ άρχής συνάφεια τών συνηθειών τούτων προς άλλήλας. «Έν Σικε-
λία, λέγει 6 Frazer '), οί Άδώνιδος κήποι σπείρονται έτι καί νϋν κατά τήν
«νοιξιν καί κατά τό θέρος, δπόθεν δυνάμεθα ίσως νά συμπεράνωμεν, ότι καί
έν Σικελία ήγετο τό πάλαι έαρινή έορτή τοϋ θανόντος καί άναστηθέντος
Ηεοΰ, ώς έν Συρία2). Μικρόν πρό τοϋ Πάσχα αί Σικελαί γυναίκες σπείρουσι
σΐτον, φακήν καί καναρίου σπόρον είς πινάκια, τά όποια θέτουν εις σκοτεινόν
μέρος καί τά ποτίζουν ήμέραν παρ5 ήμέραν. Οί σπόροι βλαστάνουσι ταχέως-
τά δέ βλαστάρια περιδένουν μέ έρυθράς ταινίας καί καταθέτουν τά πινάκια εις
τους έπιταφίους, τούς οποίους κατά τήν μεγάλην ΙΙαρασκευήν κανασκευάζουν
μέ ομοιώματα τοΰ τεθνεώτος Χριστού εϊς τάς καθολικάς καί έλληνικάς έκκλη-
σίας, άπαραλλάκτως ώς οί 'Αδώνιδος κήποι έτίθεντο έπί τοΰ τάφου τοΰ νεκροΰ
Άδώνιδος. Ή συνήθεια δέν έπιχωριάζει έν Σικελία μόνον, άλλα παρετηρήθη
καί έν Κοσέντζα τής Καλαβρίας, έν τή δαλματική νήσω Lésina :1) καί πιθα-
νόν καί είς άλλους τόπους. Τό όλον δ' έθιμον, ήτοι επιτάφιοι μετά πινακίων
βεβλαστημένων σπόρων είναι πιθανώς έξακολούθησις τής λατρείας τοΰ Άδώ-
νιδος υπό διάφορον όνομα ».

Καί παρά τω καθ5 ήμάς έλληνικω λαω υπάρχουσι συνήθειαι, άμετάλ-
λακτον διατηροΰσαι τόν τύπον τών 'Αδώνιδος κήπων. Έν Μεσσηνία αί γυναί-
κες κατά τάς ήμέρας τοΰ Πάσχα καί ύστερον κατά τούς θερινούς μήνας συνη-
θίζουσι νά θέτωσι σπόρους σίτου ή κριθής ή φακής ή κέγχρου έπί μικρών
πινακίων δλίγον υδωρ έχόντων καθώς έπίσης καί έπί τής έξωτερικής έπιφα-
νείας πορωδών κανατιών πεπληρωμένων ίίδατος. Οί σπόροι ούτοι ποτιζόμενοι
έν τοις κανατίοις έκ τοϋ διηθουμένου ύδατος καί έν τοις πινακίοις έκ τοΰ έν
αύτοΐς ύδατος ταχέως είς ολίγας ήμέρας έκβλαστάνουσιν, άλλά καί ταχέως ή
έκβλαστήσασα χλόη μαραίνεται. Τής συνήθειας ταύτης," ήτις ώς παρετήρησα
έπικρατεΐ καί άλλαχοΰ τής Ελλάδος, ούδένα άλλον σκοπόν δύνανται νά
φέρωσιν έρωτώμεναι αί φυτεύουσαι τούς σπόρους είς τά κανάτια καί τά πινά-
κια ειμή τόν στολισμόν διά χλόης τής οικίας. Είναι δέ φανερόν, ότι έξευρέθη
δ λίγος ούτος, διότι <5 άληθής τής συνήθειας σκοπός έλησμονήθη. 'Άλλως
5έ καί έν ταΐς άρχαίαις 'Αθήναις ήδη άπό τοΰ Δ' αιώνος έκαλλιεργοΰντο οί
Άδώνιδος κήποι όχι μόνον χάριν τής έορτής, άλλά καί άπλώς χάριν παιδιάς,

1) Frazer Adonis ο. 153. Τοΰ αντοϋ Golden Bough 2 τ. II σ. 130. (he rameau
d'or τ. III ο. 100). 'Γα σικελικά έθιμα τής σποράς σίτου κατά το Πάσχα μνημονεύει καί
ανώνυμος έν τω περιοδικφ Ausland 1873 σ. 782.

2) "Οτι καί έν 'Αθήναις καί έν 'Ελλάδι καθόλου τά Άδώνια ήγοντο έπίσης κατά τήν
έαρινήν ώραν εικάζει δ G. Gr eve de Adonide σ. 45.

3) 'Εν αύτή τήν 24 'Ιουνίου θέτουν είς πινάκιον σπόρον, τήν παραμονήν του άγίου Πέ-
τρου (28 Ιουνίου) τόν ποτίζουν είς τά σκοτεινά, τήν δέ παραμονήν τής άγιας 'Ελισάβετ

(2 Ιουλίου) τόν παρατηρούν καί άν έβλάστησε πολύ, τό θεωρούν σημείον πλούτου κατά
ιό έτος, άν δ' ολίγον πτώχειας. (Dûrini/sfeld Ethnologische Curiositäten, Leipzig

1SÏ9 σ. 29-30).
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ώς ρητώς μαρτυροΰσιν αρχαίοι συγγραφείς ').

"Οτι δ' όμως ή συνήθεια αυτή έν άρχη ήτο θρησκευτικόν νόμιμον, καί δή
συναφές πρός τήν έορτήν τοΰ έπιταφίου, συνάγεται άριδήλως έκ τών γινομέ-
μένων έν Σέρραις τής Μακεδονίας. Έκεί μίαν έβδομάδα περίπου πρό τής
Μεγάλης Παρασκευής αί γυναίκες θέτουσιν έπί πινακίων μετ' δλίγης ποσό-
τητος ύδατος σπόρους σίτου καί κριθής, καί όταν ούτοι βλαστήσωσι, κόπτουσι
συμμέτρως τάς κορυφάς των, όπως άποτελεσθή κανονικόν έπίπεδον σχήμα.
Τήν δέ νύκτα κατά τήν περιαγωγήν τοΰ επιταφίου τοποθετούσι τά πινάκια
έπί τραπεζίου ή έπί καθέδρας πρό τών θυρών τών οικιών, μετά θυμιατηρίου
καί άνημμένης λαμπάδος, πρός δέ καί εικόνος τής σταυρώσεως τοΰ Χριστού,
κατά προτίμησιν κεντητής, διό πολλαί οικογένεια', φιλοτιμοΰνται νά εχωσι
τοιαύτην κεντημένην εικόνα 5).

ΙΙώς έγινεν ή'μετάπτωσις τοΰ θρησκευτικού νομίμου τών Άδώνιδος κή-
πων είς μαντικήν ένέργειαν εξηγεί έπαρκώς ό Frazer3). Μετατραπέντος δέ
τοΰ σκοποΰ αύτοΰ είς μαντικόν, συνεφύρησαν μετά τής σποράς καί στοιχεία
άλλα τής μαντικής, καί δή τής δνειρομαντείας, άμιγές δέ διετηρήθη τό νόμι-
μον έν τή συνήθεια τών Σερρών καί τής Σικελίας καί Καλαβρίας καί άμυδρά
τινα διεσώθησαν ίχνη αύτοΰ μόνον έν τή χάριν παιδιάς ή διακοσμήσεως ένια-
χοΰ τής Ελλάδος γινομένη καλλιεργία τής ταχυβλάστου χλόης.

Τών δέ άλλων μαντικών περί γάμου συνηθειών άδύνατον θά ήτο νά δια-
γνώσωμεν τόν λόγον καί ν' άναζητήσωμεν τήν άρχήν αύτών, άν έγινώσκομεν
μόνας τάς παρά τοις άλλοις εύρωπαϊκοίς λαοϊς κρατούσας καί εις τούτων τήν
έξέτασιν ήμεθα ήναγκασμένοι νά περιορισθώμεν. Διότι τοσαΰτα παρουσιάζου-
σα αύται χάσματα, ώστε άδύνατον είναι ν' άποκατασταθή ή συνοχή αυτών,
καθώς δ' είναι έλλιπεΐς καί άτελείς, πολλήν ένέχουσιν άσάφειαν καί είναι
παντελώς άκατανόητοι, φαίνονται δέ μάλλον ώς άμορφα · καί δυσδιάγνωστα
σπαράγματα άρχαιοτέρων μαγικών πράξεων. Άλλά διά τής άντιπαραβολής
τών έλληνικών συνηθειών πρός άλλήλας καί πρός τάς τών άλλων λαών συμ·
πληρούνται και διαφωτίζονται πασαι. Ουτω δέ πλήρεις έξεταζόμεναι άποκα·
λύπτονται ώς μαγικαί τελεταί σκοποΰσαι τόν κατάδεσμον δαίμονος, όπως έξα-
ναγκάσωσιν αυτόν νά πέμψη μαντικά περί γάμου δνειρα.

Τοιαύτην έχουσαι σημασίαν είναι φανερόν ότι φέρουσι τόν τύπον άρχεγό-
νων θρησκευτικών ιδεών καί φαίνονται παλαιότεραι τών μαντικών τρόπων τής
κλασικής άρχαιότητος. Ή διά καταδέσμου θεοΰ ή ήρωος όνειρομαντεία δυσ-
ηρμόστει βεβαίως πρός τάς περί θεών δόξας τών άρχαίων, άσεβής δέ καί
άντικειμένη άντικρυς πρός τήν πίστιν περί τής φύσεως τών θεών θά ύπελαμ-
βάνετο πάσα προσπάθεια σκοποΰσα νά καταναγκάση αύτούς όπως πράξωσί τι

1) Ιί).άζ. Φαΐΐρ. 276 Β. 'Ερμείας παρά Σχολ. Πλάτ. αΰτ. Bast.

2) Κατ' άνακοίνωσιν των κ. κ. Στίλπωνος II. Κυριακίΐου 5. φ. καί Γ. Τίγοοτζικ
τελειοφ. τών φυσικών επιστημών έκ Σερρών.

3) The Golden Bough 3 τ. II σ. 128—9 (γαλλ. μετάφρ. τ. III σ, 158).
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•/αί άκοντες. Ούδ' ή δπωσδήποτε πρόκλησις μαντικών ονείρων, αντιστοιχούσα
πρός τούς αίτητικούς οίωνισμούς (auguria ή auspicia impetrativa ή impe-
trita) τών Ρωμαίων, δι' ών προεκαλείτο ή έκδήλωσις τής θελήσεως τών θεών,
άναφέρεται ρητώς ώς γνωστή κατά τήν έλληνικήν καί τήν ρωμαϊκήν αρχαι-
ότητα. Τών διαφόρων είδών, είς όί διέκρινον τά δνειρα οί άρχαίοι, τά μέν
άλλα έθεωροϋντο ασήμαντα καί ένυπνιώδη, δύο δέ μόνον τούτων ένομίζοντο
ότι προεσήμαινον το μέλλον, τά όνειρα καί οί χρηματισμοί (oraeula). ΤαΟτα
δέ πιστευόμενα θεόπεμπτα καί διά τοΰτο αληθινά, ήσαν απροσδόκητα, έξ άδη-
λου αιτίας προσπίπτοντα.

Δύσκολον δ' όμως είναι νά δεχθώμεν ότι αί μαγικαί τελεταί τοΰ κατα-
δέσμου, κατά μείζονα δέ λόγον αί τής προκλήσεως μαντικών ονείρων, είναι
υστέρων χρόνων έιτιγενήματα, πιθανώτερον δ' είναι ότι τοιαΰται άρχαιότροποι
συνήθειαι δέν ήσαν άγνωστοι είς τήν κλασσικήν άρχαιότητα, άλλ' υφιστάμε-
νοι έκπαλαι, έλάνθανον δυσδιάγνωστοι διά τάς έπενεχθείσας εις αύτάς μετα-
βολάς, αί'τινες έκρίθησαν άναγκαΐαι διά νά προσαρμοσθώσι προς τήν έπιγενο-
μένη ν θρησκευτικήν μόρφωσιν καί περικαλυφθή ή άρχαιοπινής αύτών τραχύ-
της καί άπρέπεια. Πώς δέ άλλως δύναται νά έξηγηθή, ειμή ώς έχον έξίτηλον
μέν άλλ' εύδιάκριτον τον χαρακτήρα τοΰ καταδέσμου, το τοσοΰτο ευρέως κατά
τήν άρχαιότητα διαδεδομένον θρησκευτικόν έθος τής έγκοιμήσεως έν ίεροΐς
χθονίων θεών ή ηρώων, δι' ής προεκαλοΰντο δνειρα καί δή καί ή έπιφάνεια τοΰ
έν τω ίεριϊ) ένοικοΰντος θεοΰ ; ') Ό έγκοιμώμενος προπαρεσκευάζετο διά τής
εκτελέσεως θρησκευτικών τίνων νομίμων, είς τά δποϊα άπεδίδετο σκοπός έξα-
γνισμοΰ καί προσελκύσεως τής εύνοιας τοΰ θεοΰ, άλλά τά δποία ουδέν άλλο
έν άρχή ήσαν ειμή μαγικοί τρόποι πρός έξαναγκασμόν αύτοΰ. "Εν τισι δέ ίεροΐς
φαίνεται ότι τά δι' έγκοιμήσεως έπαγόμενα δνειρα ήσαν πλήν τών ιαματικών
καί μαντικά, ώς περί τοΰ 'Αμφιαρείου τοΰ Ώρωποΰ συνάγεται έκ τών λόγων
τοΰ ΙΙαυσανίου (Α' λδ' 5) καί τοΰ Φιλοστράτου (β. 'Απόλλων. Β' 37, 90).

"Οτι δέ τά κατά πρόκλησιν δνειρα δέν ήσαν άγνωστα εις τούς άρχαίους
"Ελληνας καταφαίνεται έκ τής ονομασίας ένδς είδους δνείρων, τά όποια δ
'Αρτεμίδωρος (Α' 6 σ. 13) καλεί αΐτητική4 καίτοι ούτος δέν φαίνεται έχων
σαφή έννοιαν τής σημασίας τοΰ δνόματος καί συγχέει τά δνειρα ταΰτα προς
τά μεριμνηματ/y.à, «τά έπιφαινόμενα τοις φροντίζουσι περί τίνος», άτινα ώς
άπλώς «ύπομνηστικά τών δντων» ένύπνια ούδεμίαν είχον σημασίαν διά τήν
πΐόγνωσιν του μέλλοντος, άλλ' όμως άναμφισβήτητον δύναται νά θεωρηθή ότι
αίιητικά ήσαν τά διά μαγικής ένεργείας προκαλούμενα δνειρα2). Τοΰτο άρι-

1) Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Deubner de ilicubatione α. 5 κέ. 8·κέ.

2) "Αλλως δ' ό 'Αρτεμίδωρος φαίνεται ότι δέν ήγνόει τήν διά μαγικής ένεργείας πρό·
κληοιν μαντικών ονείρων, ώς ουνάγεται έκ βιβλ. Δ' κεφ. 2 (σ. 204—5) τών Όνειροκρι-
τικιπν αύτοΰ, όπου ελέγχει ώς άσεβεϊς καί άλυοιτελεϊς καί παραλόγους τάς προσπαθείας
πΡ°ς έξαναγκασμόν τών θεών, όπως πέμψωσιν δνειρον. «Γελοΐον γάρ άν εϊη άνθρώπων
μεν τούς σπουδαίους τοις μετ' άνάγκης αίτοΰσι καί βιαίως μηδέν παρεχειν, τοις δε έπιει-
ί31 χαρίζεσθκι, θεούς δέ πρός βίαν αιτουμένους τι ύπακοϋειν».
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δήλως συνάγεται έκ τών παλαιών μαγικών βιβλίων, είς τά όποια άπό τοΰ Β'
ίσως αιώνος μ. Χ. είχον άποταμιευθή παντοειδή στοιχεία τών άξέστων θρη-
σκευτικών παραστάσεων τοΰ όχλου, άτινα, συνεσταλμένα πρότερον καί άφανή,
άνέθαλον καί προήχθησαν είς άκμήν κατά τούς χρόνους τής πνευματικής
καταπτώσεως τοΰ έλληνισμοΰ. Εις τούς μαγικούς παπύρους, υπό τήν έπιγρα-
φήν ονειραιτητόν, άναγράφονται πολλαί οδηγίαι περί τών τρόπων τοΰ αίτείν
δνειρον '). Καί είς τά μαγικά βιβλία τοΰ καθ' ήμάς λαοΰ, άτινα έξ έκείνων
έχουσι τήν άρχήν, ευρίσκομεν έπίσης τοιαύτας όδηγίας. Έν Σολωμονική του
IΣT' αιώνος ύπάρχουσιν όδηγίαι δχι μόνον προς πρόκλησιν ονείρου εις τόν
ένεργοΰντα μάγον, άλλά καί προς δνειροπομπίαν είς άλλους!).

Φανερός δ χαρακτήρ τοΰ καταδέσμου διετηρήθη είς πολλάς σημερινάς
συνήθειας (Βλ. άνωτέρω Α', Ιν 8, Ε'2, <Γ 4—9, 12 σ. 10G κέ., 114, 118,
121 —124, 125 κέ ). Προκαλείται το ονειρον δι'έξαναγκασμοΰ τής Μοίρας,
όπως πέμψη αυτό, ή δέ τελετή λέγεται κάλεσμα ή προσκόλεαμα καί δέαιμο
τής Μοίρας. Ή ένεργοΰσα δένει κόμβους είς το μανδήλιον της, σύμβολον τοΰ
δεσμοΰ τής Μοίρας, καί έπιλέγει : «Σέ δένω, Μοίρα μου κλπ.». Ή έπωδη, τής
όποιας δημοσιεύομεν πολλάς παραλλαγάς, είναι αύτη ή έπαδομένη καί κατά
τήν προσφοράν μειλιγμάτων είς τάς Μοίρας. Καλούνται δ' αί Μοΐραι, διότι
αύται πιστεύονται ότι είναι έφοροι τών γάμων ήδη άπό τών άρχαίων χρόνων').

Συνηθέστατα δ' όμως δ κατάδεσμος γίνεται διά παραγγελίας είς τον έορ-
τάζοντα άγιον, ή είς τήν προσωποποιίαν τοΰ μηνός 'Ιανουαρίου, δτε γίνεται ή
μαγική τελετή, ή είς τάς προσωποποιουμένας ήμέρας τής Καθαρας έβδομάδος,
ή εις τήν σελήνην ούτοι παρακαλούνται συναντήσαντες τάς Μοίρας νά πέμ-
ψωσιν αύτάς. Είς τάς συνήθειας τών άλλων λαών τής Ευρώπης τά ίχνη τοΰ
καταδέσμου έγιναν έξίτηλα, άντικατασταθείσης τής έπιρδής διά προσευχής. Ό
τοιούτος δ1 έμμεσος εφελκυσμός τών Μοιρών είναι περίλειμμα τής άρχαίας
μαγείας. Είς τούς μαγικούς παπύρους έπαναλαμβάνονται πολλάκις έν έπωδαις
οί έπόμενοι τυπικοί στίχοι :

"//)' γαίης κευ&μώνα μύλης νεκύων ενI χώρω,
πέμψον μάντιν εξ άδυτων τόν άληϋεα λίτομαί πε ').

Ηρδς έπιτυχίαν τών μαγικών τελετών έθεωρεϊτο άναγκαία ή τήρησις θρη-
σκευτικών τίνων νομίμων, ών τά πλείστα διετηρήθησαν σποράδην έν ταίς ση-

1) Βλ. περισυνειλεγμένα τά χωρία των μαγικών παπύρων παρά Oeuhner ενΟ. άν.
σ. 30 κέ.

2) Κώδ. Έθν. Βιβλ. 'Αθηνών άρ. 1265 φ. 36α- «"Αν θέλ^ς νά ίδής είς τον υπνον aou
τήν άγαπάς πώς συγγένεται μετά αού*, φ. 37α' »ΙΙερί ονείρου είς έκείνην δπού άγαπ?;».

3) ΙΙερί τής σχέσεως τών Μοιρών πρός γαμήλιους θεότητας βλέπε τάς παρατηρήσει;
του Ii. Schmidt (Das Volksleben d. Neugr. ο. 516 κέ.). Καταφανεστέρα δέ γίνεται ί;
έκδοχή τών Μοιρών ώς εφόρων του γάμου έκ τοΰ συνδυασμού αύτών πρός τήν Άφροδίτην,
τήν πρεσδυτάτην τών Μοιρών ( ρλ. Preller-Robert Griech. Mytholog.1 I σ. 358).
Περί τής 'Αφροδίτης ώς γαμήλιας θεάς βλ. Partiell Cults of the Greek States τ. Ii
σ. 656 κέ.

1) Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Peuhner de incubatione σ. 31.
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μεριναΐς συνηθείαις. Έν τοίς έπομένοις έξετάζομεν ιδία εν έκαστον τών νομί-
μων τούτων.

Α'. 'Επικοινωνία προς τους ύπδ τήν γήν χ&ονίους ϋεους δια προαψαν-
αιωςήαλλης οιασδήποτε κινήσεως τοϋ εδάφους. 1. Ό έγκοιμώμενος κατεκλί-
νετο κατά γής προς πρόκλησιν τοΰ ίαματικοΰ ονείρου ').—2. Οί επικαλούμε-
νοι τους καταχθονίους θεούς έψαυον ή έτυπτον τήν γήν διά τών χειρών ή
τών ποδών -).—3. Ή ΓΙυθία έν Δελφοϊς χρησμιρδοΰσα έσειε τήν πλησίον τοΰ
μαντικού τρίποδος δάφνην '). Τό δελφικόν δέ νομίμον ώς άριστα ύπομνημα-
τίζει ή έπωδή τών κορασίδων τοΰ Βούρβουρα, αί'τινες σπείρουσαι πλησίον κλή-
ματος σΐτον πρός πρόκλησιν τοΰ μαντικού δνείρου, σείουσι διά τής έτέρας χει-
ρός τό κλήμα, έπάδουσαι : «Γώ κουνάω τό κλήμα, | καί τό κλήμα τή γή, |
χ' ή γής τή Μοίρα μον κτλ.» καί ή τών Άπειρανθίων τής Νάξου (Β' 10 σ.
111). Μαρηλλαγμένον κάπως διετήρησαν τό νόμιμον οί λευκοί Τζιγγάνοι
τής Δερβέντας. «Όταν μία κόρη θέλει νά μάθη πώς ονομάζεται ό αγαπητός
της ή έκ τών μνηστήρων της έκεϊνος ποΰ θά πάρη άνδρα, σηκώνεται τήν
ήμέραν τοΰ άγίου Γεωργίου άπό τήν κλίνην της πρό τής άνατολής τοΰ ήλίου
καί υπάγει είς ένα φράκτην, άπό τόν όποιον κρεμάται μέ τάς δύο της χείρας
καί λέγει : Κουνώ τό φράχτη τοΰτον, ό φράχτης τή θάλασσα, ή θάλασσα
τόν πολυαγαπημένον μου' άς έλθη έδώ καί άς μου είπή τό δνομά του. Καί
νομίζει τότε ότι ακούει φωνήν λέγουσαν τό όνομα» '). ΙΙερί δέ τών εν Τραν-
σιλβανία Τζιγγάνων ό von Wlislocki διηγείται, ότι τήν παραμονήν τού
άγίου 'Ανδρέου ή τής πρωτοχρονιάς μία νεάνις σείει εν δένδρον, ένφ άλλαι έν
χορφ τραγουδούν: «Πέφτει, πέφτει τό φύλλο κάτω, | ποΰ είν' εκείνος π' άγαπώ ;

I Άσπρε σκύλε, γαύγισε, | χρυσή μ' αγάπη, έλα γρήγορα 'ς έμένα». Καί άν
άκουσθή έφ' δσον διαρκή τό άσμα σκύλου ύλακή, θεωρείται σημειον, ότι ή
μαντευομένη νεάνις θά νυμφευθή έντός του έτουςΓ'). Πολλαχοΰ τής Γερμανίας
τήν νύκτα του άγίου Άνδρέου"(έν δέ τή 'Ανατολική Πρωσσία τήν παραμονήν
τής πρωτοχρονιάς) υπάγουν τά κοράσια έν σιωπή κατά τά μεσάνυκτα είς τόν
κήπον καί κουνοΰν τόν φράκτην, λέγοντα ώρισμένας τινάς έπφδάς, οίον
«Φράχτη σέ κουνώ, άγιε 'Ανδρέα σέ παρακαλώ, κάμε νά γαυγίση τό σκυ-
λάκι τοϋ πολυαγαπημένου μου» G). "Ομοιαι συνήθειαι έπιχωριάζουσιν έν Φραγ-
κωνία κατά τήν έορτήν τοΰ άγίου Θωμά, καί έν Erzgebirge κατά τά Χρι-
στούγεννα'). Του αύτοΰ δέ νομίμου άμυδρά άπήχησις δύναται νά θεωρηθή καί

1) Ουδέν κοινόν πρός ταύτα φαίνεται έχουαα ή κατά γής κατάκλισις τών άνιπτοπόδων
ίαμαιευνών Ιερέων τοϋ Διός έν τή παλαιότατη λατρεία τής Διυδώνης.

2) Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Rolide Psyche 3 τ. I α. 119—120. Samter Geburt,
Hochzeit u. Tod, Lpz. 1911 σ. 18—20.

3) Άριοτοψ. Πλοϋτ. 203 καί Σχολ. αύτ.

1) Fr. S. Kraus* Slavische Volksforschungen, Lpz. 1908 c. 168—9.

5) v. Wlislocki παρά Floss Das Weib ' x. I α. 586 (9ης έκδ. a. 663).

6) Wuttke der deutsche Volksaberglaube n 8 367.

7) Αύτ. § 365.
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ή τριπλή κροΰσις διά του ποδός τοΰ κάτω μέρους τής κλίνης υπό τής μ«ν-
τευομένης Γερμανίδος κατά τήν νύκτα τοΰ άγίου 'Ανδρέου (βλ. άνωτέρω σ.
128) καί ή έπίθεαις τοΰ ποδός είς τό ξύλον τής κλίνης έν Νάντη (σ. 127), ή έν
Αγγλία θέσις τοΰ ποδός έπί λίθου πλησίον δένδρου (σ. 128). Έπίσης ώς παρε
τηρήσαμεν καί ή άπόθεσις ύπό τών Βοημίδων κατά γης της πίττα;, ήν γονα-
τίζουσαι κόπτουσιν (σ. ΙοΟ).

Β'. Νψτεία. Εις τούς δι' έγκοιμήσεως χρηστηριαζομένους κατά τήν άρ-
χαιότητα έπεβάλλετο νηστεία '). Έν τω παρά τόν Ιίρωπόν Άμφιαρείφ «οί
ιερείς τόν χρησόμενον σίτου τ' ειργον μίαν ήμέραν καί οίνου τρεις, ίνα δια·
λαμπούση τή ψυχή τών λογίων σπάση» 2). Οί Ιουδαίοι καββαλισταί συμβου-
λεύουσι τόν βουλόμενον νά μάθη τό μέλλον, νά κοιμηθή μετά τριήμερον νη-
στείαν είς νεκροταφεϊον, όπου θά τω άποκαλυφθή ύπό τών ψυχών τών τεθνε-
ώτων3). Καί οί ιθαγενείς τής 'Αμερικής νομίζουσιν ότι διά τής νηστείας δύ-
νανται νά προκαλέσωσι προφητικά δνειρα1).

ΙΙαρ3 ήμίν συνηθεστάτη είναι ή άποχή πάσης τροφής καί ποτοΰ, ώς προ-
παρασκευή τής προκλήσεως τών μαντικών περί γάμου ονείρων. 'Αλλά δέν
είναι άληθές, ώς ύπελήφθη, ότι καθόλου 5 ελληνικός λαός πιστεύει άναγκαίαν
τήν νηστείαν πρός έπιτυχίαν άγαθών ονείρων5).

Γ'. Σιωπή. Όπως παρατηρήση τούς οιωνούς έ Ρωμαίος άρχων ήγείρετο
τής κλίνης του περί μέσας νύκτας έν σιωπή άκρα, τό δέ sileiitium, ήτοι τό
άδιατάρακτον, ήτο άναγκαϊος δρος τής έπιτυχίας τών οίωνισμών Είς τούς
μαγικούς παπύρους άναγράφονται παραγγελίαι είς τόν μαντευόμενον νά μή
έμιλή κατά τήν έγκοίμησιν : «κοιμώ μηδενί δούς άπόκρισιν»7). Τοιαΰται
παραγγελίαι έπαναλαμβάνονται καί έν τή Σολωμονική : «καί όταν ύπάγης νά
θέσης (==πλαγιάσης, κοιμηθής) μήν μιλήσης» 8).

Είναι γνωστότατον όπόση σημασία άποδίδεται παρ' ήμίν εις τό αμίλητο
νερό κατά τήν μαντείαν τοΰ κλήδονα, εύρίσκομεν δέ τό έν σιωπή αντλούμε-

1) Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Deubner ένθ. άν. σ. 14 κέ.

2) Φιλοστοάτ. Β. 'Απόλλων. Β' 37, 90.

3) /". Nork Real-Wörterbucb f. Bibelforscher τ. II σ. 18.

4) Carver Travels σ. 285. Charlevoix Voyage de l'Amerique septentr. o. 300
παρά Nork ένθ. άν.

5) Ό Kieseliny (Der Somnambulismus unserer Zeit σ. 28 παρά Deubner ένθ.
άν α. 15) γράφει: «Die Griechen bereiten sich noch jetzt, wie ehemals, durch
Fasten zu, um glückliche Träume zu haben». Ταΰτα παραλαμβάνει αύτολεξεί s·/,
της γερμανικής μεταφράσεως τής περιηγήσεως τοΰ Guys, άλλ' έπλανήθη άποδώσας
γενικωτέραν έννοιαν είς τους λόγους τοΰ περιηγητοΰ. Διότι δ Guys (Voyage littér. de
Grèce 3e éd. 1783 τ. 1 σ. 158) προτάσσει τούτους είς τήν άναγραφήν τοΰ έθίμου τής
άρμυροκουλλούρας (βλ. άνωιέρω σ. 119) καί είναι φανερόν, ότι είς τό έθιμον τοΰτο καί
μόνον άναφέρονται.

6) Βλ. τάς μαρτυρίας παρά IVissowa έν Pauly-Wissowa Real-Encyclopädie λ.
Auspicium τ. II σ. 2586. Σπ. Βάαη Ρωμαίων πολιτεία α. 159.

7) Βλ. τά χωρία παρά Deubner de incubatione σ. 29. 31.

8) 'Εθν. Βιβλ. 'Αθηνών κωδ. 1265 φ. 36 6.



ΜΑΓΙΚΑΙ ΤΕΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΙΝ ΟΝΕΙΡΩΝ 143

νον καί κομιζόμενον υδωρ τοΰτο έν χρήσει καί παρ' άλλοις λαοΐς, οίον τοϊς
ϋαρδονίοις (aqua muta). Άλλα καί κατά τάς τελετάς προς πρόκλησιν μαν-
τικών ονείρων παραγγέλλεται ενίοτε ή σιωπή. Έν Αίγίνη, ώς εϊδομεν ανω-
τέρω (σ. 124), ή κόρη εισέρχεται είς τόν οίκον της έν σιγή καί κατακλίνεται.
Έν δ' Έμμενθάλ (σ. 128) αποσύρεται χωρίς νά καληνυκτίση κανένα.

Δ'. Δάφνη. Κατά τόν Φουλγέντιον (Myth. I, 13) κλάδος δάφνης παρά
τήν κεφαλήν τοΰ κοιμωμένου συντελεί όπως βλέπη άγαθά δνειρα. "Οτι δέ
τοιαύτη δοξασία έπεκράτει κατά τήν αρχαιότητα πιστοΰται έκ πολλών χωρίων
τών μαγικών παπύρων περί αιτήσεως ονείρων ').

Συναφείς πιθανώτατα πρός τήν δοξασίαν ταύτην είναι ή έν Νάντη συνή-
ίΙεια (άνωτέρω σ. 133) νά θέτυ^σιν αί νεανίδες υπό τό προσκέφαλόν των σταυ-
ρόν έκ δάφνης, καί αί γερμανικαί καί σουηδικαί (σ. 132) τοΰ νά θέτουν στέ-
φανον άνθέων.

Ε'. Μειλίγματα. Οί έγκαθεύδοντες προσέφερον εις τόν θεόν πέλανον, πλα-
κούντας, μάζας, μαγίδας κττ. ■). Τήν θέσιν τών μειλιγμάτων τούτων, ών τό
κύριον συστατικόν ήτο άλευρον ή άλφιτα, έπέχει κατά πάσαν πιθανότητα εις
τάς παρ' ήμϊν μαντικάς συνήθειας ή άρμυροκουλλοϋρα καί τάλλα παραπλή-
οια βρώματα. "Οτι ταΰτα έν άρχή δέν ήσαν προωρισμένα πρός βρώσιν συνά-
γεται έκ τών γενομένων πολλαχοϋ καί παρ' ήμϊν καί παρ' άλλοις λαοΐς, όπου
είτε άπέχουσιν δλως τής βρώσεως τούτων, είτε θέτουσιν μέρος αύτών ύπό τό
προσκέφαλον τής κλίνης ή δπουδήποτε (βλ. άνωτέρω σ. 130—1). Ευνόητος
5= είναι ό λόγος τής μεταβολής τοΰ άρχικοΰ προορισμού τών παρασκευασμά-
των τούτων. Άφοΰ ή έννοια τής προσφοράς έλησμονήθη, καί άσκοπος πλέον
ΰπελαμβάνετο ή άπόκρυψις βρωμάτων έν τή κλίνη, έκρίθη ώς έξυπηρετοΰσα
θετικώτερον τόν σκοπόν τής προκλήσεως ονείρων ή βρώσις τούτων άνευ πό-
σεως ύδατος ή οίνου, όπερ άναγκαίως θά προεκάλει δνειρα δίψης καί κατα-
σβέσεως αύτής. «Άεί δέ άγαθον τό διψώντα πίνειν . . . Τό μέν γάρ διψαν ουδέν
άλλο έστιν ή έπιθυμεΐν, τό δέ πίνειν παΰλαν τής έπιθυμίας έχει, όπερ έστιν
έπιτυχεΐν» λέγει ό όνειροκρίτης3). Οϋτω δ' έξησφαλίζετο καί ή έκδασις τής
μαγικής ένεργείας, τεθέντος ότι ό μέλλων σύζυγος θά έμφανισθή καθ' ΰπνους
είς τήν διψώσαν, όπως καταπαύση τήν δίψαν αύτής. Κατά μικρόν δέ προσηρ-
μόζετο ώς ένεστι πλειότερον εις τόν νέον σκοπόν ή προπαρασκευή τής μαντείας,
άλατιζομένου περισσώς τοΰ βρώματος, ούτως ώστε έπεκράτησεν ένιαχοΰ νά
έκλέγωνται ώς προσφορώτατοι άλίπαστοι τροφαί, οίον έν Τριφυλία τά σαρα-
κοστιανά έδέσματα καί έν Γερμανία αί ρέγκαι (σ. 109. 129).

Ή διά κυάμων μαντεία, ή έν Τριφυλία καί Σάμω συνηθιζομένη (Ε' 5. 6.
ΐ), ουδέν κοινόν έχει πρός τήν όνειρομαντείαν, ειμή τήν χρήσιν παραπλη-

1) Deubner αΰτ. α. 33.

2) Αΰτ. σ. 42 ν.ϊ.

3) Άρτεμίδωρ. Α' 56 σ. 56.
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οίων τινών τρόπων, οίον τήν άπόκρυψιν 6πό τό προσκεφάλαιον τής κλίνης
κυάμων καί τόν πρό τής μαντείας υπνον, άν καί δέν παρίσταται χρεία ονεί-
ρου. 'Ανάγεται δ' εις άλλο είδος μαντικής, τό διά κυάμων, είς τό όποιον πρέ-
πει ν' άναζητήσωμεν καί τόν λόγον τής διά κυάμων κληρώσεως τών άρχόν-
των έν ταΐς άρχαίαις 'Αθήναις ').

ΙΙρός τήν σποράν τών κολλύβων συνάπτεται εις τήν συνήθειαν τοΰ Βούρ-
βουρα καί τοΰ δήμου Οίνοΰντος (Ç' 4 σ. 121) ή δίοδος ρεύματος δι' αύτοσχε-
δίου γεφύρας. Ή έννοια τής συνήθειας ταύτης είναι δυσδιάγνωστος. Ιίαρο-
μοία δέ συνήθεια έπικρατεΐ καί έν Βουλγαρία πρός τόν σκοπόν τής προκλή-
σεως μαντικοΰ ονείρου. Τήν πρώτην (ώς καί παρ3 ήμίν) καί τήν τελευταίαν
εβδομάδα τής πρό τοΰ ΙΙάσχα τεσσαρακοστής, τά κοράσια πορεύονται τήν
έσπέραν εις τι ρεϋμα, έκεϊ δέ κατασκευάζουσι διά κλάδων μικράς γεφύρας,
καί δι' άλλης όδοΰ έπιστρέφουσιν είς τήν οίκίαν των. ΙΙιστεύουσι δέ ότι θά
νυμφευθή εκάστη αύτών έκεΐνον, δν θά îoig καθ' υπνους διερχόμενον διά τής
γεφύρας, ήν κατεσκεύασεν -).

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Α'

ΑΡΚΑΔΙ ΚΑΙ Μ Α Ν Τ Ε I A I

Ή άρμυροκουλλοϋρα

"Εν τισι χωρίοις τής Τριπόλεως τής 'Αρκαδικής επιχαιριάζει έθιμον,
ούτινος ή αναγραφή είναι Αξία λόγου, αποβλέπει δέ τοΰτο είς τήν και'/' 'ύπνους
έμφάνισιν τής μελλούσης συμβίας ή μέλλοντος ουμβίον. Προκαλείται δε ι)
έμφάνισις ώδε : Τήν έσπέραν τής Κυριακής τής Τυροφάγου ό βουλόμενος νά
μάθη ποία Ο à είναι ή μέλλουσα αύτοΰ συμβία ή, άν είναι παρϋένος, ποιος
θά είναι ό μέλλων αυτής σύζυγος λαμβάνει τόσον άλευρον όσον καί άλας
τ. ε. όσον χωρεί ή δράξ (μιά χούφτα), άναμειγνύει μεθ' ύδατος και ψήνει
έπί τής εστίας, μετά ταΰτα κατεαθίων τό μείγμα κατακλίνεται. "Ας φαντα-
στή έκαστος πόσον υποφέρει δ τοΰτο ποιών εκ τής δίψής καθ' όλην τήν
νύκτα. Πρό τής κατακλίσεως προσεύχεται, παρακαλών τον ·θεόν νά προσφέρ})
εις τοΰτον υδωρ ·καϋ' ϋπνους δ μεθ' ου ή μεθ' ής μέλλει νά ζήση. 'Αδύ-
νατον είναι νά μή ίδη κατ' δναρ πρόσωπον τι πρός τό όποιον άναμφηρίατως
θά έ'χη στρέψει τον νοΰν αύτοΰ ή άλλο προσομοιάζον προς αύτό. 'Από τής
επομένης λοιπόν πρωίας άρχίζει ή συμπάθεια ίσχυροτέρα πρός τό κατ' δναρ
έμφανιαθέν πρόσωπον, ή εκμυστήρευσις τοΰ γεγονότος τούτου μετά θάρρους

1) Χρήοις τών κυάμων έν τή μαντική: ΙΙρβλ. Ζι/νόβ. Α' 25. Περί άρχαίων 8ειαιδαφο-
νιών περί κυάμων βλ. Pauly-)Vissowu Real-Encyclopédie I, 53. III, 619. 620.

2) A,I. Strausz die Bulgaren a. 345.
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αρχίζει νά γίνηται προς φίλον τινά ή συγγενή, α μα δε και διαδίδεται εν
ώοιομένω κύκλω. Τοιουτοτρόπως ή φήμη φθάνει και μέχρι τών ώτων του
αμεσωτέρον προσώπου, τό όποιον ομοίως αρχίζει νά στρέφη τήν προαοχήν
αυτοϋ πρός τόν όντως τοιαύτα μαντεύσαντα περί αντοϋ η περί αύτής, δπότε
καί τό πρός άλλήλονς ενδιαφέρον ζωπυρεϊ άμφοτέρους, αί δέ μετ ού πολύ
άοξόμεναι περί τοΰ συνοικεσίου διαπραγματεύσεις επειδή πραγματοποιούνται,
πιστεύεται τό περί άρμυροκονλλονρας γινόμενον παρά τών απλοϊκών ώς άλη-
θέοτατον.

Τό μακαρόνι τών Άπόκρεων.

Τήν έσπέραν τής Κυριακής τής Τνροφάγον οί άγαμοι οί τε άρρενες κα\
αί παρθένοι δια τόν αυτόν ώς άνωτέρω σκοπόν άποκρύπτουαι χωρίς ύπό τών
άλλων σννδαιτυμόνων νά οφθώσι μακαρόνιον. Τοΰτο κατά τήν κατάκλισιν
θέτουσιν υπό τό προσκεφάλαιον αύτών, π ροσευχόμενοι α μα νά έ'λθη τήν νύ-
χια καθ' ύπνους ό μελλόνυμφος ή ή μελλόνυμφος νά συμφάγωσι τό μακαρό-
νιον. Προσέρχεται πρόσωπον τι κατ' όναρ καί τοΰτο είναι εκείνο πρός τό
όποιον στρέφεται ή καρδία έκατέρου ε'ίτε αρρην είτε παρθένος είναι. Γίνεται
δε ακριβώς ό,τι άνωτέρω άναφέρομεν, ίνα μή έπαναλαμβάνωμεν τά αυτά, ό
προς αλλήλους δεσμός άποβαίνει πρός συμβίωσιν σφιγκτότερος και ή ένωσις
αμφοτέρων πραγματούται.

Γαμήλια κοφέτα.

Έν Τριπόλει έπιχωριάζει καί τοΰτο τό έθιμον: κατά τήν τέλεβιν τής στέ-
ψεως ρίπτουσιν είς τούς νεονύμφους κομφέτα' ό μέλλων η ή μέλλουσα νά
μάθη μετά ποίου ή ποίας θά συνάψη γάμον λαμβάνει έκ τών έπί τής νύμφης
ριπτομένων κομφέτων. Τήν νύκτα δ κατακλιθησόμενος ή ή κατακλιθησομένη
θέτει εν ή πολλά ύπό τό προσκεφάλαιον αύτοΰ, κατ' όναρ θά ϊδη έκείνην
μεν αν είναι νέος, εκείνον δέ άν είναι παρθένος μεθ' ου ή μεθ' ής θέλει
συζήσει.

Σπορά αϊτού εκ τοϋ ουχώριον τον ψυχοσαββάτου.

Τό τελευταΐον ψυχοσάββατον ήτοι τό Σάββατον τών Άγίων Θεοδώρων δ
βονλόμενος ή ή βουλομένη νά μάθη ποία θά είναι ή μέλλουσα αύτοΰ σύζυ-
γος, αν είναι νέος, ή ποίος θά είναι ό μέλλων αύτής σύζνγος, αν είναι παρ-
θένος, λαμβάνει σϊτον προωρισμένον διά σνγχώριο, καθ' ήν στιγμήν οντος
διανέμεται είς τό κοινόν έν τη έκκλησία άπό τριών πινακίων ανηκόντων είς
τρεις γυναίκας, τών όποιων οί σύζυγοι έπάναγκες είναι νά φέρωαι τό όνομα
Ιωάννης. Ό λαβών ή ή λαβοΰσα δέν επιτρέπεται νά φάγη μηδέ νά μαρτυ-
ρήση εις ούδένα, ότι έλαβε τοιούτον σϊτον (συχώριο). Τήν έσπέραν τής αύτής
ημέρας λαμβάνει πρό τής κατακλίσεως ό μέλλων η ή μέλλουσα νά μαντευθη
τήν έαυτοΰ ή έαυτής ζώνη ν καί εν δρέπανον καί μεταβαίνει εις τι μέρος άπό-
κρνφον. Έν τούτω χαράσσει αύλακας διά τής αιχμής τοΰ δρεπάνου, άνωθεν
δε τούτων σπείρει τόν ληφθέντα σϊτον, ον καλ,νπτει διά χώματος. "Ανωθεν
πάλιν τοϋ σπαρέντος σϊτον θέτει τήν ζώνην καί τό δρέπανον καί λέγει δστισ-
δήποτε, αν είναι παρθένος, ή οιαδήποτε, άν είναι νέος, είναι τής τύχης μον,

10
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«ς ελθη κατ' όναρ νά θερίσω μεν. Φεύγει είτα εκείθεν και μεταβαίνει είς την
οίκίαν, ίνα κοιμηθή. Καθ' ύπνους θά ίδη πρόσωπον τι εχον ταΰτα ή εκείνα
τά χαρακτηριστικά, άμα δε φανερώνει τοΰτο και το βαπτιστικόν αύτοΰ όνομα.
Τοϋτο το πρόσωπον θά είναι ό μέλλων γαμβρός ή ή μέλλουσα νύμφη, κατά
τήν δοξασίαν τών ταΰτα ποιούντων.

Έν Τεγέα τή 4 Νοεμβρίου 1910.

Ν. Κ. 'Αλεξόπουλος

Δ. Φ. Σχολάρχης

Β'

ΠΩΣ ONΕΙΡΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ

( Βούρβουρα τής Κυνουρίας)

Πώς σπέρνουν τά -κορίτσια το σιτάρι τών "Αη Θεοδώρων γιά νά ίδσϋν
τον καλό τους ποΰ ϋ·ά πάρουν άντρα.

Τά κορίτσια παίρνουν σιτάρι άπό Γιαννοϋ πρωτοστέφανη νά ζή δ άν-
τρας της.

Τήν πρώτη βραδειά παίρνουν ενα παίδι νά ζουν οι γοναιοι του, και άμα
σουρουπώση καλά πηγαίνουν είς τή βρύση. Τά κορίτσια κάθουνται γύρω
'ς την αράδα. Τό παίδι έρχεται 'ς τήν πρώτη και τή ρωτάει : «Τι σπέρνεις,
τί θερίζειςΤό κορίτσι σπέρνει ενα-ενα σπειρι και λέει :

Τό σιτάρι, τό σμιγάδι,
το σπειρι το λινοκόκκι.
Κάτου 'ς τούς "Ελληνες
'ς τούς Μέλληνες,
'ς τοις μαρμαρένιες βρύσες,
ποϋ 'ν' οί,Μοΐραις και μοιραίνουν,
και τά 'Ριζικά και κραίνουν,
ποΰ είν' καί μένα ή Μοίρα μου,
λούζεται, χτενίζεται
και κατσικοπλέεται.
Ναρθη βράδυ νά μέ ίδή,
νά τόν ίδώ,
νά μοϋ είπή
και νά τοΰ ειπώ.

' Υστερα τό παιδί ρωτάει το δεύτερο κορίτσι και λέει τά ίδια, υστέρα 'ς τ ο
άλλο ώς πού νά τό σπείρουν ουλές.

Τή δεύτερη βραδειά τό σπέρνουν τό σιτάρι όπως καί 'ς τή βρύση σε ρι·
ζιμνιό λιθάρι.

Τό τρίτο βράδυ το σπέρνουν 'ς τό κλήμα' παιδί τότε δέ χρειάζεται. Κά de
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κορίτσι με τήν άράόα πιάνει με το ενα χέρι το κλήμα και το κουνάει, μέ τό
άλλο σπέρνει τό σιτάρι και λέει :

Γώ κουνάω τό κλήμα,
και τό κλήμα τή γή,
κ' ή γής τή Μοΐρα μον.
Κάτον 'ς τους "Ελληνες
(κτλ. ώς άνωτέρω).

Τό τέταρτο πηγαίνουν νά ίδονν ποια &ά περάση ο'ύλη της τή ζωή μέ τόν
άντρα της και ποιά ϋά χηρέιμη. Πηγαίνουν 'ς ένα χαιτάκι, βάνουν τόν κό-
πανο για γιοφύρι και μία-μία κλεΐ τά μάτια της, πιάνει μέ τό κά·9ε της χέρι
τά μεγάλα δάχτνλα τών ποδαριών της και περνάει πέρα. "Αν περάση καλά,
Οά ζήση ούλη της τή ζωή μέ τόν άντρα της. "Αν σκοντάγη ή δέν μπόρεση
rà περάση και πέση, θά χηρέψη.

Πώς αλλιώς μπορεί το κορίτσι νά όνειριαο-d-ij τον Άγουρο ποΰ ϋ·ά πάρη άντρα.

Τό πρώτο φεγγάρι τον Γεννάρη βγαίνει έξω και λέει :

Τον Iεννάρη τό φεγγάρι,
τό καλό τό παλληκάρι,
πάσα μήνα γεννημένο,
πάσ' αύγή χαιρετημένο.
Κάτον 'ς τους "Ελληνες
(κτλ.^ ώς άνωτέρω).

Τοις τυρινές άπόκριες τό βράδυ, άμ αρχινήσουν νά τρώνε τά μακαρούνια,
τά κορίτσια κρύβουν ενα μακαροννι χωρίς νά τά δοκηθή κανένας. "Αν τά
όοκηάονν, δέ βλέπουν τίποτε. Τό μακαροϋνι τό δένουν 'ς τό τσεμπέρι τους
και κοιμούνται ή τό ξαστρίζουν, κ' υστέρα τό βάνουν άποκάτον 'ς τό
προσκέφαλο τους.

Τήν καθαρή Αευτέρα καλάνε τά κορίτσια τρεις παντρεμένες πρωτοστέφα-
ΐ'ες πού νά ζουν τά γονικά τους. Ή μία βάνει μία πλοχέρα άλεϋρι, ή άλλη
μία πλοχέρα αλάτι και ή τρίτη τό νερό και ζυμώνουν τήν άρμυροκουλλοϋρα.
Τά κορίτσια άμα τήν ψήσουν, τήν τρώνε και ο ντε άλ.λο τίποτε τρώνε τήν
ήμέρα έκείνη, ούτε νερό πίνουν. Τό βράδυ οποίο παλληκάρι Ιδούν ότι τους
ίιοση νερό, εκείνο ϋά πάρουν.

, Έπ. Γ. Παππαμιχαήλ
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Έν Άργαλαστη τής Μαγνησίας, κατ1 άνακοίνωσιν, ή όποια δημοσιεύετε
κατωτέρω, όταν κουβετιάζΐ] ή φωτιά έπιλέγουσι προς άποτροπήν έπιυδήν
τινα '). Προς έξήγησιν της συνήθειας ταύτης δέν κρίνομεν άσκοπον νά ση-
μειώσωμέν τινα περί τών δοξασιών, τών άναφερομένων είς τούς έκ τών καιο-
μένων άνθράκων ή ξύλων ακουσμένους κρότους, καί νά έξετάσωμεν άν α[
δοξασίαι αύται διετήρησαν λείψανα τινα της άρχαίας μαντικής.

Λέγουσιν ότι ή φωτιά κουβεντιάζει ήτοι όμιλεΐ'-), όταν τά καιόμενα ξύλα
ή τά κάρβουνα κροταλίζωσιν ή όταν χλωροί δαυλοί έμβαλλόμενοι είς τό πυρ
σίζωσιν έκ τοΰ μή καιομένου άκρου αυτών. Ύπολαμβάνουσι δέ τούς άκουομέ-
νους κρότους ώς άπηχήσεις μακρινών λόγων καί πιστεύουσι κοινώς, ότι είναι
τοϋτο σημεΐον είτε κακολογίας τοΰ οίκοδεσπότου ή τίνος τών περί τήν πυράν
καθημένων, γινομένης έξω τής οικίας κατά τήν αύτήν ώραν, ή άπλώς λόγων
περί τών έν τή οικία, άδηλον δ' όμως άν εύμενών ή δυσμενών.

Τοιαΰται δοξασίαι έπικρατοΰσιν είς πολλάς έλληνικάς χώρας, έξ δσων δέ
περί αύτών γινώσκομεν δυνάμεθα νά συναγάγωμεν ότι είναι πανελλήνιοι. Έν
'Αθήναις καί πολλαχοΰ τής Πελοποννήσου έβεβαιώθην περί τούτου έξ ιδίων
παρατηρήσεων, ότι ό ροίζος τών άνημμένων άνθράκων καί ό σισμός τών χλω-

* ΈδημοοιεύΟη έν Λαογραφία 1912 τ. Γ' σ. 315—357.

1) Λαογραφ. I" -195. Άνακοίνωσις Γ. θ. Χατζιώτη, καθηγητού. «"Οταν κουβετιάζΐ ή
φωτιά» έπιλέγουσι : «Φίλος νά λέγη, έχτρός νά σκάση».

2) Κουβεντιάζω ρ. άπό του κουβέντα (ή)=δμιλία. Ή λ. αύτη έκ τοΰ λατ. conventus,
έν τοις μέσοις χρόνοις φερομένη υπό τούς τύπους κονβέντος, κομβέντος, κομβέντον, χο/ι-
βενδον κττ., διετήρησε τήν σημασίαν, τήν οποίαν βίχεν έν τή λατινική, τής συνόδου, συνε-
λεύσεως. Άλλά είς τήν δημώδη ένίοτε έχει τήν σημασίαν ταύτην, οίον έν τω τυπιν.φ
στίχιΐ) τών δημοτικών Ασμάτων : «πδχουν οί κλέφταις μάζωξη, πδχουν κρυφή κουβέντα».
Είς τήν κουτσοβλαχικήν ή λ. πλησιάζει πρός τόν νεοελληνικόν τύπον κουβένντί (ρωμου-
νιστί cuvînt), έπίσης καί είς τήν άλδανικήν κουβένιΙι=6μιλία, διάλογος. Παρά τοϊ;
Άλβανοίς διετήρησεν δμοίως καί τήν πρώτην σημασίαν αύτής' δέν άναγράφεται μέν αΟτη
εν τοις λεξικοΐς τοΰ G. Meyer καί τοΰ Χριστοφορίδου, άλλ'ώς ενθυμούμαι ούτως έκάλοιιν
οί Μιρδίται τάς ένοπλους συνελεύσεις αύτών κατά τήν συγκρότησιν τοδ άλβανικοΰ σον-
ϋέσμου (λίγας) έν έτει 1878.
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pöv δαυλών θεωρούνται ώς σημεϊον λόγων περί τών έν τη οικία, διαμειβομέ-
νων έκτος ταύτης1)- Άλλ' υποτίθεται ότι συνηθέστερον ό λόγος είναι δυσά-
ρεστος, καταλαλία ή συκοφαντία ή ύβρεις. Εις τά Λεβέτσοβα της Λακεδαίμο-
νος «οταν ή φωτιά πετάη σπίθαις, είναι σημεϊον ότι κακά λόγια λέγονται
κατά τής οικογενείας»3), καί εις τήν Κύπρον δμοίως όταν ή πυρά άρχίση
νά έκβάλλη φλόγας και κροτεΐ, ό κρότος θεωρείται σημεϊον κακογλωσ'ας καί
νομίζουσιν ότι δυσφημείται ή οικογένεια, είς της οποίας τήν οίκίαν άνήφθη ή
πυρά3). 'Εν Ιΐλαγιά τής Βονίτσης, όταν ή φωτιά φυσά λέγουν ότι κάπου μας
χακολογοΰν4). 'Εν Ήπειρο» ό σισμδς δαδός ή δαυλού είναι σημεϊον καταλα-
λίας5), έπίσης καί ·ό ροϊζος τών φλογών δεικνύει ότι κάπου σε αναβάλλουν ").
Άλλ' ότι έν Ήπειρο) πιστεύουσιν, ότι ένδέχεται νά μηνύωσι τά τοιαύτα ση-
μεία καί εύμενεΐς λόγους, καταδεικνύεται έκ τών έπιλεγομένων καί έκεί έπω
δίόν, τάς οποίας άναγράφομεν κατωτέρω. Εις τά Λακκοβίκια τοΰ ΙΙαγγαίου
(έν Μακεδονία) ή συρίζουσα φλόξ δμοίως πιστεύεται ότι σημαίνει κακολο-
γίαν'), ώς έπίσης καί έν Άδριανουπόλει ").

Τά έκ τής πίστεως είς το άσφαλές τοΰ μαντεύματος γεννώμενα συναισθή-
ματα είναι πρώτον μέν ή περιέργεια άν ευμενής ή δυσμενής είναι ό γινόμε-
νος λόγος καί ή έπιθυμία άποκαλύψεως τοΰ κακολογοΰντος· δεύτερον δέ ή
προσπάθεια όπως διά μαγικών τρόπων κατασιγάσο>σιν ή βλάψωσι τον έχθρόν.

ΙΙερί τοΰ πρώτου γινώσκομεν ότι έν Λέσβω, όταν άκουσθή δ δαυλός σίζων
έν τή εστία, λέγουν Σώπα ! Καί άν μέν δ ήχος άμέσως καταπαύση, πιστεύουν
ότι έχθρός έκακολόγει, ειδεμή ότι φίλος λέγει καλά"). Είς δέ τό Ρεκοΰνι τοΰ
τέως δήμου Λαγκαδιών τής Γορτυνίας διά νά μάθωσι τίς δ κακολογών, όταν
άκοόσωσι φύσημα δαυλοΰ, άναφέρουσι τά ονόματα έκείνων, περί ών έχουσιν

1) Ό Λ. Καραγιάννης (Δεισιδαιμονίας δοκίμιον, έν Σμύρνη 1872 σ. 133) γράφει, ότι άν
εκ των καιομένων ξύλων άκουσθή φύσημα διά τήν &γρότητα αυτών, πιστεύουσιν ότι λόγος
γίνεται που περί ήμων. Καίτοι δέν δρίζει τόν τόπον, όπου έπιχωριάζει ή δοξασία, φαίνεται
ότι άναφέρεται είς τήν ίδιαιτέραν πατρίδα του, ήτις ίσως είναι ή Άργολίς. Ό δέ Luwson
(Modern Greek Folklore, Cambridge 1910 σ. 328), άνευ μνείας τής πηγής δπόθεν
παραλαμβάνει, άναφέρει ώς κοινήν έν 'Ελλάδι δοξασίαν, ότι δ τριγμός τών άνθράκων έν τή
πορφ προμηνύει ότι θά ληφθώσι καλαί ειδήσεις ή θά έλθϊ) φίλος. Είς ταύτα παρατηρείται
αόγχυσις, έκ σφάλματος τής μνήμης ίσως, ώς θά ΐδωμεν κατωτέρω. Εις Βούρβουρα τής
Κυνουρίας πιστεύουν, «όταν σφουράη ή φωτιά πώς τότε κάτι λέει γιά τό σπίτι δποιος τοδ
σπιτιού λείπει 'ς τήν ξενιτειά». (Κατ' άνακοίνωσιν Κ. I. Μαντζουράνη, καθηγητού).

2) Κατ'άνακοίνωσιν Ν. I. Γεωργούλη, φοιτητοδ τής φιλολ. (1913).

3) Λαογραφ. Δ' 738.

4) Κατ' άνακοίνωσιν Εύστ. Α. Λάζαρη, δημοδιδασκάλου (1888).

5) Ζωγράφ. άγων Α' 14.

6) Αύτ. α. 193. 198 : «"Οντα βοά^ ή φωτιά, κάποιος μας κρένει ή μας ζηλεύει».
(Λαογραφ. άρχεΐον άρ. 36 σ. 291, 7 καί άρ. 51 σ. 94).

7) Γονσίον ή κατά τό Πάγγαιον χώρα σ. 72 καί έξ άνακοινώσεως I. Πρωΐου (1892),

8) Λαογραφικόν άρχεΐον άρ. 34, 139.

9) Georçakîs et Pineau Folklore de I.esbos σ. 353
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ΰπόνοιαν, πιστεύοντες ότι τό φύσημα θά παύση όταν έκφωνηθή το όνομα toO
ένόχου1). Όμοίως καί έν Ευρυτανία5). Είς δέ τήν Σκο^τεινήν, χωρίον τοΰ τέως
δήμου 'Αλέας της 'Αργολίδος, όταν έν τη έστία τά χλωρά ξύλα κάνουν φύσημα,
οί άκούοντες αυτά ένοικοι λέγουν ότι «κάποιος τούς μελετάει» ή «τούς άνα-
φέρει» έκ τών εις τά ξένα ευρισκομένων συγγενών ή οικείων, καί διά νά μά-
θουν τίς ούτος, μνημονεύουσιν όνομαστί πάντας τούς άπόντας- ευρίσκουν δέ
ότι «έκεΐνος είναι ποΰ τούς μελετάει», όταν συγχρόνως μέ τήν έκφώνησιν
τοΰ όνόματος παύση καί ό σισμδς τών καιομένων ξύλων ä).

ΙΙρδς άποτροπήν δέ τοΰ κακοΰ έν ΙΙελοποννήσοι λέγουν έπωδήν δμοίαν
προς τήν έν Άργαλαστή συνηθιζομένην κατά τήν μνημονευθεΐσαν άνακοίνω-
σιν τοΰ Χατζιώτη :

"Αν είναι φίλος νά χαρί] κι" άν είν" οχτρός νά σκάση *).

Έπίσης καί έν Ήπείριρ '·). Έν Λευκάδι, ώς καί ένιαχοΰ τής ΙΙελοποννήσου,
συμπληρώνουσι τήν έπωδήν διά δευτέρου στίχου καταρώμενοι τον κακολο-
γοΰντα τυχόν γείτονα :

κι' fir είναι κακογείτονας, κακή φυ,τιά ν' τύΐ' κάψη 6).

1) Κατ' άνακοίνωσιν Μ. Παπαπολυχρονίου, ΐημοδιδασκάλου, διά τοΰ γυμνασίαρχο«
Κωνστ. Κασιμάτη (1894).

2) Κατ' άνακοίνωσιν Ξτυλ. Βίου, καθηγητού : «"Αμα κρέν' ή φουτχιά, κάπγιους οί
τρώιτι ( ==σέ κατηγορεί, θέλει τό κακό σου), κι' άμα θέλ'ς νά τούν καταλάδς ποιός είνι,
νά μιλιτάς τά ούνόματα ποΰ γνιάισι (= ποΰ υποπτεύεσαι), κι' άμα πάψ ή φουτχιά, κειό;
π 0ά κρέν'ς άλου κουάά, κειός σί τρώιτι».

3) Λαογραφ. Α' 308.

4) Έξ ιδίων παρατηρήσεων. —Ό Λ. Καραγιάννης ενθ. άν. παραφράζει τήν έπωίί,ν
ώί ίξήί : «"Αν μέν φίλος άς χαρή, άν δ' εχθρός άς σκάστ)». 'Εν Αιμιτσάνττ) τής Γορτυνίας
♦όταν ή φωτιά 'ς τό τζάκι βουίζω (ή κουβεντιάζω) πιστεύουν ότι είναι σημεϊον πώς κάποιο;
μας γλωσσοτρώει καί λένε :

".·Ι>· είναι φίλος ας χαρί], κι' αν είν' εχτρός ας σκάοΐ],
κι' άν είν' κακή γειτόνισσα, τα μάτια νά τή; βγούνε".
(Κατ' άνακοίνωσιν II. Κωνσταντινοπούλου, επιθεωρητού τής δημ. εκπαιδεύσεως). Καί Ιν
Λάστφ τής Γορτυνίας έπιλέγουσι τήν αύτήν έπφδήν :

"Αν είοαι φίλος νά χαρής, κι' άν εΐο' οχτρός νά ακάπι/ς,
κι' άν είοαι ανΰρωπος κακός, νά σκάσης νά πλαντάξης.
(Λαογραφ. Ε' 406). Είς τά χωρία τής Μεγαλοπόλεως, πιστεύοντες όταν τά καιόμενα ξύλα
κροταλίζωσιν, ότι «κάποιος τούς κουβεντιάζει», έπιλέγουσι πρός άποτροπήν : «"Οποιος μα;
κουβεντιάζει γιά καλό, καλό 'ς τό σπίτι του νά έχω, κι' δποιος μάς κουβεντιάζει για κακό,
κακό νά βγάλ^ 'ς τό λαιμό». (Κατ' άνακοίνωσιν Α. Α. Τσιρίμπα, φοιτητοΰ 1918).

5) Ζωγράφ. άγών Α' 198 : «"Αν είσαι φ. νά χαρής κι' άν είσ' ό. νά σκάσης». Παρα-
πλησίαν έπφδήν λέγουν έν Ήπβίρω καί όταν βλέπουν άράχνην περιπατούσαν, ευρισκόμενοι
έν άμφιβολίφ άν είναι αίσιος ή άπαίσιος οιωνός' «"Αν είσαι φίλος νά σταθής, κι' άν sîo'
οχτρός νά φύγιος» (αύτ.).

6) Κ. Π. 2ύλλογ. τ. II' σ. 423. Κα( έν Κεφαλληνία, νομίζοντες άπαίσ(ον τόν κρο·
ταλισμόν, έπιλέγουσιν ;
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'Ομοίως καί εν Σύμη προσθέτουσιν εις τήν έπωδήν δεύτερον στίχον παλιλλο-
γοϋντες :

"Αν είσαι φίλος να χάρης, Άν είσ' οχτρός να σκάσης
κι' αν είσαι καταναλιστής, νά σκάσης, να πλαντάζης ').

Ένιαχοΰ δ' έπεκτείνουσι τήν μαντικήν ταύτην κατά τινα άναλογίαν καί
επί σωματικών παθήσεων, διεγειρουσών το συναίσθημα καύσεως. Έν Ήπείρω
όταν σέ καίη δ λαιμός χωρίς νά φάγης τίποτε, λέγουν πώς «κάποιος σέ κρέ-
νει»5)· Έν Δ'μιτσάνη «όταν τον τρώη κανένα δ λαιμός του είναι σημεϊον πώς
κάποιος τον γλωσσοτρώει. Καί προς άποτροπήν καρφώνουν μια βελόνα 'ς το
πάτωμα ή 'ς τον τοίχο καί έτσι καρφώνουν τον εχτρό» 3).

Αί δοξασίαι αύται είναι κοιναϊ καί είς άλλους λαούς. Έν Παλέρμω τής
Σικελίας όταν κροτη ή βομβη ή πυρά, πιστεύουν ότι μακρινόν πρόσωπον όμι-
λεΐ δι' αυτούς 4). Οί Βλάχοι τής Βουκοβίνας τόν κρότον τών άνθράκων έν
τή Ιστία υπολαμβάνουν ώς σημεϊον ότι κακολογείται ό οικοδεσπότης καί πρός
άποτροπήν άναδεύουν τούς άνθρακας μέ τήν πυράγραν 5). ΙΙολλαχοΰ τής Γερ-
μανίας ο κρότος τών άνθράκων έξηγεϊται ώς σημαίνων κακολογίαν καί έρι-
δας, πρός άποτροπήν δέ πτύουν έπί τής πυράς ή ρίπτουν είς αύτήν άλας διά
νά πάθη δ κακολογών "). "Εριδας δ' έν τή οικία σημαίνει κατά τάς δοξασίας
τών Βουλγάρων ').

Πλήν δέ τούτων καί άλλα προγνωστικά συνάγουσιν έκ τής παρατηρήσεως
τοϋ πυρός.Έν Τήνω λέγουσιν «όταν πετά ή φωτιά σπίθαις, ξένος θά α' έλθ'» 3).
Έν Ηλαγιά τής Βονίτσης, ότι όταν δ φοΰρνος λαλη, προμηνύει τήν έλευσιν

Άν είααι φίλος νά κα^ς, «ν κ'ιο' εχτρός νά οκάσ]]ς,
αν είααι κακοϋελητής νά μή ανφτάα/]ς νά ρτι/ς.
(Κατ' άνακοίνωσιν Π. I. Σταθάτου, φοιτητοΰ 1915).—Έν Λευκίμτ) τής Κερκύρας, προστί-
flstai καί τρίτος στίχος είς τήν έπιρδήν, ό δέ δεύτερος άλλην έχει κατάραν :
κι' Άν είναι κακογείτονας, τα μάτια τον να βγούνε,
τά σπίτια του να πέσουνε, νά ξε&εμελιο>Οοννε.
(Κατ'άνακοίνιοσιν τοΰ διδάκτορος Γερ. Σαλβάνου 1917).

1) Ζωγράφ. άγων Α' 214. Έν Σύμτ) λέγοον ότι ή φωτιά ο.τά ή κομματίζει επί των κρό-
των των άνθράκων.

2) Λαογραφ. άρχεΐον άρ. 36 σ. 291, 17.

3) Κατ'άνακοίνωσιν II. Κωνσταντινοπούλου 1919.

4) G. Pitrf Usi e costumi, credeiize e pregiudizi del popolo Siciliano τ. IV
ο. 458. Άλλαχοΰ τής Σικελίας όταν κροτή ή φωτιά καί δ λύχνος άναπτόμενος κουβεν-
τιάζω (parla), χύνουν έπάνω πρός άποτροπήν τοδ κακοΰ άγιασμόν (αΰτ. σ. 457).

5) Zeitschrift d. Österreich. Ver. f. Volksk. τ. III. σ. 118, 198. Έπίσης υπολαμ-
βάνουν ότι προμηνύουν άνεμον ή καταιγίδα (αύτ. σ. 118, 197).

6) Wuttke der deutsche Volksaberglaube 3ης έκδ. § 291 σ. 211. Βλ. καί Kuhn
u. Schwartz Norddeutsche Sagen σ. 463 (ότι έν Stendal σημαίνουν Ιριδας).

7) Ad. Strausz die Bulgaren σ. 282.

8) Κατ' άνακοίνωσιν Στυλιανής Καραλή, δημοϊιδασκάλου (1888).
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φίλου. Έν Ρεκοΰνι της Γορτυνίας, ότι όταν έκ τ^ς πύρας άναπηδήση μετά
κρότου άνθραξ, αναμένεται μουσαφίρης '). Καί έν Γερμανία όμοίως επικρα-
τεί ή δοξασία, ότι όταν σπινθηρίζη τό πΰρ έν τή έστία προμηνύεται επίσκε-
ψις, καθώς έπίσης καί όταν τρίζη τό πΰρ έν τή θερμάστρα ή πέσουν έξω
τής θερμάστρας άνθρακες 2). Έν Ουκρανία σημείον έπισκέψεως θεωρείται δ
σπινθηρισμός τής έστίας s), έν δέ τή Κάτω Νορμανδία τό φύσημα τοΰ καιο·
μένου χλωροΰ δαυλοΰ ').

ΙΙαρατηροΰσι δέ καί τήν πύρωσιν τοΰ τρίποδος (κοινώς αιδεροστιάς ή πυ-
ροστιάς), όταν έξάγεται έκ τής έστίας, καί μαντεύονται έκ τής σπινθηροβολίας
αύτοΰ. Εις τά Λεβέτσοβα τής Λακεδαίμονος «όταν είς τήν σιδεροστιάν μένουν
μικραϊς σπίθαις, είναι σημείον ότι κάποιος μουσαφίρης θά έλθη»5). Έν ΙΙλα-
. για τής Βονίτσης σπινθήρες έκπεμπόμενοι έκ τοΰ τρίποδος κατά τήν έξαγω·
γήν αυτοΰ έκ τής πύρας, ένεκα άναφλέξεως τής καπνιάς του, προμηνύουσιν
εΐσπραξιν χρημάτων. Τό αύτό πιστεύουσι καί έν Λακκοβικίοις τής Μακεδο-
νίας (κατ' άνακοίνωσιν I. ΙΙρω'ίου). Έν Έπείρψ «δντα σκαντζιλιθρίζ' ή πυ·
ρουστιά, σημαίνει πώς μετράει ό νοικοκύρης τά γρόσια του 'ς τά ξένα» Έν
Εύρυτανία όμοίως θεωρείται προμήνυμα εισπράξεως χρημάτων, άφθόνων äv
οί σπινθήρες πέσωσιν έντός τής έστίας, άλλά ταχέως δαπανηθησομένιον αν
πέσωσιν έκτός ' άλλ' έπίσης πιστεύεται ότι είναι σημείον ότι ύπάρχουσιν εχθροί
τής οικογενείας 7). Έν Άδριανουπόλει ή σπινθηροβολία τοΰ έπί τοΰ τρίποδο;
τηγανιού ή τής χύτρας προμηνύει εύτυχίαν, άν δ' ύπάρχη έν τή οίκία νεάνις
έν ώρα γάμου, άφεύκτως θά γίνη άρραβών καί γάμος μετά πλουσίου νέου').
Τουναντίον δέ έν Φαναρίω τής Θεσσαλίας πιστεύουν, ότι «άν ή πυροστιά
όταν είναι 'ς τή φωτιά έχη σπίθαις πώς σημαίνει άσθένειαν ή χρέος»9). Έν
ΙΙελοποννήσω δέ υπολαμβάνεται ώς σημείον κακολογίας, ήτοι ταυτίζεται πρός
τό έκ τών κρότων τών άνθράκων μάντευμα. Εις τά Βούρβουρα τής Κυνου-
ρίας « άμα άνάψη ή σιδεροστιά ή ή τέντζερη καί καίονται, κατακρένουν οί
άποξινοί τό σπίτι» 10). Εις Ρεκοΰνι τής Γορτυνίας, θεωρείται ώς σημείον ϊτι

1) Ό Lawson ένθ. άν. σ. 328 σημειώνει, ότι άν σπινθήρες ή στάκτη πέσουν έκ της
έστίας εις το έδαφος, θεωρείται σημείον ένοχλήσεων καί επικειμένων κακών. 'Αλλά τοϋτο
δέν μαρτυρείται άλλοθεν, ουδέ βεβαιώνει αν έξ ιδίας παρατηρήσεως το γινώσκει.

2) Wuttke ενθ. άν.

3) Revue des tradit. popul.τ. VI σ. 648.

4) Αύτ. τ. IX σ. 560.

5) Ινατ' άνακοίνωσιν Ν. I. Γεωργούλη, φοιτ.

6) Λαογραφ. άρχεϊον άρ. 36 σ. 291, 9 καί άρ. 51 σ. 94.

7) «"Αμα βλέπς 'ς 1)αρουστιά κάτ σπίθις, είνι λιπτά, κι' άν βγαίννι δξου, εί/ι μέν λιπτά'
άλλά θά φύβγνι, γιατί κάπγιους θά σ' τά πάρ, ή κάπ θά νά τά δώκς τζιριμέ. "Αμα πάλ' δέ
βγαίννι δξου, θά πάρς πουλλά λιπτά. "Αλλ λένι πούς είνι ούχτροί». (Άνακοίνωσις τοδ
καθηγητού Στυλ. Βίου, παρά Κ. Βαστάκη έκ Αολιανών τής Ευρυτανίας).

8) Λαογραφ. άρχ. άρ. 34 σ. 139.

9) Κατ' άνακοίνωσιν Λάμπρου Βαμπούλη, φο«. (1912).

10) Κατ' άνακοίνωσιν τοϋ καθηγητού Κ. I. Μαντζουράνη.
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«μας γλωσσοτρώγουν». Είς τήν Λάσταν δέ τής αύτής έπαρχίας «όταν ή
οιδεροστιά ή ή τσουκάλα (χύτρα) σπινθηροβολούν, καιομένης τής έπ' αύτών
λιγνύος έκ τοΰ κάτωθεν πυρός, λέγουν ότι κάποιος μας γλωσσοτρώει (μας
κακολογεί) καί καταρώνται : Νά φαν τά νύχια τους, ή Νά βγοΰν τά μάτια
τους» '). Καί είς τούς Άργυράδες της Κερκύρας «όποdας βλάλουμε το dαβά
μας άπδ τή στιά κι' άπετάει άποκατωθιδ μοναχός του σπίθαις - σπίθαις, λέμε
πώς μας κατακρένουνε οί δχτροί μας» 2).—Παραπλήσιοι δοξασίαι φέρονται
καί παρ' άλλοις λαοΐς. Έν Ίσνέλψ τής 'Ιταλίας, άν είς τήν καπνιάν τής
χύτρας, έπί τής πύρας εόρισκομένης, έπιφαίνονται λαμπροί σπινθήρες, έξηγοΰν-
ται ότι σημαίνουσι προσεχή καί άσφαλή έπάνοδον άποδημοΰντος, άν δ' άμυ-
δροί, έξοδον ή δυστυχίαν3). Έν Γερμανία (Erzgebirge) άν είς τήν χύτραν
κατά τήν έξαγωγήν αύτής έκ τής πύρας μείνωσι προσκεκολλημένοι άνθρακες,
υποτίθεται ότι προμηνύουσι προσεχή έπίσκεψιν *).

Καί ή άναλαμπή λύχνου ή κηρίου θεωρείται ώς προαγγέλλουσα συμφο-
ράν, κατά δοξασίαν, ήν άναφέρει ό Lawson (ένθ. άν.), μή σημείων ποΰ έπι-
χωριάζει αϋτη5). Ό αυτός συγγραφεύς άναφέρει καί έτέραν διά τοΰ πυρός
μαντικήν, δυστυχώς έπίσης άνευ δηλώσεως του τόπου, όπου έπικρατεΐ, ή τοΰ
άνακοινώσαντος περί ταύτης. Είς τον τρόπον τοΰτον τής μαντικής προσφεύ-
γουσιν οί άρραβωνισμένοι. Έπί άνημμένου άνθρακος τής έστίας, ώς λέγει,
Ιπιθέτουσι δύο φύλλα βασιλικού' καί άν μέν ταΰτα μείνωσιν άσάλευτα καί
καώσιν άψοφητί, είναι σημεϊον ότι το άνδρόγυνον θά διανύση έν αρμονία
τόν βίον άν δέ σπινθηροβολήσωσι, δέν θά διέλθωσιν άνευ συγχύσεων καί
έρίδων τόν έγγαμον βίον αυτών δ άνήρ καί ή γυνή, τούς όποιους έκπροσω-
ποϋσι τά φύλλα τοΰ βασιλικού, καί άν τέλος καώσι μετ' ίσχυροΰ κρότου καί
έκπηδησωσιν έκ τοϋ άνθρακος, τοΰτο φανερώνει άσυμφωνίαν χαρακτήρων καί
δεικνύει ότι ό μελετώμενος γάμος είναι άνάρμοστος.

Κατά τόν αυτόν περίπου τρόπον μαντεύονται πολλαχοΰ τής Ελλάδος είς
τακτήν ήμέραν, τήν παραμονήν του νέου έτους, δτε έκ παλαιάς συνήθειας,
άπό τών πρώτων βυζαντινών χρόνων διατηρηθείσης, δοκιμάζουσι παντοιοτρό-
πως τήν τύχην των. Ό τρόπος ούτος τής μαντείας έχει ίδιον όνομα, έν Κυ-
πρω μέν "Αη Βασίλης καλούμενος άπδ τοΰ ονόματος τοΰ έορταζομένου τήν
πρώτην του έτους άγίου Βασιλείου, έν ΙΙαγγαίω δέ Χαρβασίλα (άπό τής έπι-
φωνήσεως τών παίδων γεια χαρά, γεια Βασίλη), έν Θράκη δέ σοϋρβα, ώς
καλείται πολλαχοΰ τής Μακεδονίας (καί σονρονβα) ή νύξ τής πρωτοχρονιάς

1) Λαογραφ. Ε' 107.

2) Κατ' άνακοίνωσιν του διδάκτορος Γερασ. Σαλβάνου (1917).

3) Archivio per le tradiz. popolari 1898 σ. 322.

i) Wuttke ένθ. άν.

5) Μαντικήν άπό τής φλογός τών λύχνων άναφέρει καί δ Φελλός έν τω περί ώμοπλατο-
ακοπίας καί οίωνοσκοπίας συνταγματίω, όπερ έδημοσίευσα έν Παρθενώνι 1872 τ. Β' σ. 1097 :
»καί περί τάς μύξεις δέ τών λύχνων έάν συναθροίζωνται μύκητες χειμώνα σημαίνουσιν»,
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καί ό κατ' αύτήν άγυρμός τών παίδων. ΙΙερί τής έτυμολογίας της λέξεως ταύ-
της νομίζομεν άναγκαίον νά διαλάβωμέν πως πλατύτερον.

Ό Gustav Meyer1) τον τύπον οονρονβα (τά), δν εύρεν είς τήν μελέτην
τοΰ Μπουντώνα περί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος τού Βελβεντού καί τών περι-
χώρων αύτοΰ 2), σημαίνοντα τήν νύκτα τής πρωτοχρονιάς 3), καταλέγει μεταξύ
τών σλαβικών λέξεων, άς παρέλαβεν ή έλληνική, καί άναφέρει έκ τής βουλ-
γαρικής τάς λ. οονραβα γιοδοννα καί σονρβα γιοδοννα καί αονρβακ, σημαι-
νούσας το νέον έτος· ένδοιάζων δ' όμως παρατηρεί ότι ή λ. είναι μονήρης καί
άδηλος. 'Αλλ' δ Abbott4) άδιστάκτως θεωρεί τήν λέξιν βουλγαρικήν, σημαί-
νουσαν τον κλώνα. Απορώ πώς διέφυγε τον Meyer') ή άληθής έτυμολογία τής
λ. έκ τοΰ λατινικοΰ sorbmir ή σοΰρβα ή σουρβιά καί έν τή ποντική δ'.αλέ-
κτω ονβα (έλλ. ούα, δα) είναι ή Sorbus domestica L,. "). Έλαβε δ1 ή
πρώτη τοΰ έτους το όνομα σούρβα ή τά σούρουβα, διότι μετά το τέλος τής
λειτουργίας τήν ήμέραν ταύτην (ένιαχοΰ, ώς έν Βιζύη τής Θράκης, τήν παρα-
μονήν τών Θεοφανίων, ίσως δέ καί έν Βελβεντώ θά γίνεται ή θά έγίνετο
τούτο, ώς δεικνύει τής ήμερας ή ονομασία τά σούρουβα) ποιοΰσιν άγυρμίν,
κρατούντες κλάδους οονρβιάς (τοις οονρβιαΐς) δι' ών οονρβίζονν (κτυποΰσι)
τούς έντυγχάνοντας έπιφωνοΰντες «Σούρβα, σοΰρβα! γερδ κορμί, γερδ σταυρί,
δλο γειά καί δύναμη καί τοΰ χρόν' γεροί» :). Σοΰρβα δέ λέγονται προσέτι κα!

1) Neugriechische Studien II σ. 50.

2) 'Αρχεία τής νέας έλληνικής Α', 2 σ. 10G.

3) Ούχως δ Meyer, καί ταύτην αληθώς τήν σημασίαν έχει πολλαχοΰ τής Μακεδονίας.
'Αλλ' δ Μπουνχώνας, ου τήν μαρτυρίαν έπικαλεΐται, λέγει ότι έν Βελβενχω σημαίνει τήν
πρδ τής παραμονής των Θεοφανίων νύκτα.

4) Macedonian Folklore σ. 81.

5) Ό Meyer Xeugr. St. III 02 γινώσκει τά ονόματα σοΰρβα καί σουρβια (ή) καί
όρθώς έτυμολογεΐ αυτά έκ τής λατινικής ή έκ τής ιταλικής (sorba). 'Αλλά δέν διέχρινεν
ότι τά αούρουβα είναι άλλος τύπος τούτων καί εϊκασεν ότι είναι σλαβικής προελεύσεως'
διότι μόνον τήν έν Βελβενχφ χρήσιν γινώσκων δέν ήτο δυνατόν ένεκα τής διαφοράς τής
σημασίας νά άναγνωρίστ; τήν χαύχόχηχα τών λέξεων.

G) Βλ. Σ.-τ. Μη/.ιαράκην έν Έπισχημ. έπετηρίδι τοΰ Πανεπ. Α' σ. 269. Ό Langkiivel
Botanik der späteren Griechen σ. 8. 9 άναφέρει ονόματα σοΰρβα καί οοΰλβα χής μεσπι-
λιάς (Mespilus germanica L.) καί σονβρον καί σονρβία χής Sorbus domestica I,.

7) Βιζυηνός έν Έσχίφ 1883 χ. IT' α. 070 (Βιζύη). Ένιαχοΰ χής Μακεδονίας οί παίδες
χύπχουσι χούς ένχυγχάνονχας μέ χλωρούς κλάδους κρανείας ή έλαίας, έπιφωνοΰνχες: «Σοΰρ-
βα, σοΰρβα, καί χοΰ χρόνου γεροί σάν χή σοΰρβα» (Abbott ένθ. άν. σ. 80—1). Έν Αακ-
κοβικίοις χοΰ Παγγαίου, οί παίδες μεχά χό χέλος χής λειχουργίας ποιοΰσιν άγυρμόν κρα-
χοΰνχες κλάδους έλαίας καί άδονχες χό άσμα χοΰ 'Αγίου Βασιλείου, πρό δέ χής λειτουρ-
γίας, όταν οημάνωσιν οί κώδωνες, περιέρχονται τήν κωμόπολιν κρούονχες διά ξύλων ».αί
ροπάλων χάς θύρας πασών χών οικιών καί κράζονχες συνάμα : «Γειά, χαρά κι'"Αη Βασί-
λης, πολλά σιτάρια, πολλά κριθάρια, πολλά πιδούδια» (Ι'ονσίυυ ή καχά τό Πάγγαιον χώρα
σ. 37—-8= Abbott ο. 80). Έν 'Ροδολίβη του Παγγαίου νέοι κρατούντες κοντά ρόπαλχ πε-
ριέρχονται άπό τοΰ μεσονυκτίου μέχρι τής άνατολής τοΰ ήλίου, κρούοντες τάς θύρας καί
έπιλέγονχες ρυθμικώς πρό έκάσχης οικίας- «Χαρβασίλα, χουμασίλα, πουλύ σιχάρ, πουλύ
κριθάρ, πουλύ μπιρκέχ (αφθονία, λ. τουρκ.], γιού χαρά, γειά Βασίλη, μάλαμα κι'άοήμι
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οί κλάδοι τής σουρβιάς, ών οί δφθαλμοί πρός μαντείαν τίθενται είς τήν έστίαν,
ώς θά εϊπωμεν κατωτέρω. Τδν τρόπον τούτον τής μαντικής έχουσι καί οί
Βούλγαροι. Τήν παραμονήν τής πρωτοχρονιάς κόπτονται τόσοι κλάδοι κρα-
νείας, δσοι είναι οί έν τω οϊκω, καί δ οικοδεσπότης ρίπτει είς το όνομα έκά-
στου άνά ένα κλάδον εις τήν έστίαν λέγων: «"Αν θά περάση γερός τόν καινού-
ριο χρόνο, θά βροντήξη». Καί άν μέν δ κλάδος τρίξη, έκείνος δν ώνομάτισε
Βά περάση καλά, εί δέ μή δέν θά διέλθη υγιής τό έτος, καί άν ό κλάδος
όλος καή άψοφητί, θ' άποθάνη '). "Οθεν πιθανώτατον φαίνεται ότι οί Βούλ-
γαροι παραλαβόντες τήν συνήθειαν παρά τών Ελλήνων συμπαρέλαβον καί τό
όνομα, τό όποιον έν τή γλώσση των σημαίνει μόνον τήν πρωτοχρονιάν, όχι
δέ καί το δένδρον καί τούς κλάδους αύτοΰ, ώς έν τή έλληνική.

Διά κλάδων τής σουρβιάς μαντεύονται έν Ηράκη· έν Βιζύη τήν παραμο-
νήν τών Θεοφανίων θέτουσιν είς τήν έστίαν έκ τοΰ κλάδου ένα όφθαλμόν
(ποϋρβο) έπ' ονόματι ένός μέλους τής οικογενείας καί έκ τοΰ τρόπου τής άνα-
φλέξεως αύτοΰ προοιωνίζονται περί τοΰ μέλλοντος. Καλλίστην περιγραφήν
τοΰ έθίμου έχει δ Βιζυηνός έν τω διηγήματί του «ΙΙοΐος ήτον ό φονεύς τοΰ
άοελφοΰ μου». "Εν τών μελών τής οικογενείας φέρει μια αονοβιά. «"Ενα με-
γάλο κλωνί γεμάτο σφιχτά καί πράσινα μάτια». Μέ αύτδ θά ίδοΰν δλοι τήν
τύχην των. Κάθηνται 'ς τό παραγώνι καί χωρίζουν τή φωτιά σέ δυό μεριαΐς.
Εκείνος ποΰ έφερε τή σουρβιά άρχίζει νά βάζη τά σοΰρβα 'ς τή μέση, «πά
'ς τήν καυτερή τήν πλάκα», δνοματίζων τό καθέν. "Αν τό σοΰρβον βροντήξη
καί πηδήξη καί έβγή άπ' τή στιά, είναι καλόν σημεϊον. "Αν δ' όμως καπνίση
μόνον καί μαυρίση καί μείνη 'ς τόν τόπο, είναι σημεϊον θανάτου '-). Έν Λακ-
κοβικίοις μαντεύονται τήν παραμονήν τής πρωτοχρονιάς διά φύλλων έλαίας,
δχι δέ περί υγείας καί ζωής άλλά περί άγάπης. «Μετά τό δεϊπνον κάθηνται
πάντες πέριξ τής εστίας καί θέτουσιν έπί ήσύχου πυράς άνά δύο φύλλα
άγριελαίας, ήτις ονομάζεται χαρβασίλα. Ό θέτων έπί τής πυράς τά φύλλα
ταύτα λέγει κατά διάνοιαν, ότι τό έν φύλλον παριστά τόν δείνα νέον καί τό
έτερον τήν δείνα παρθένον. Είτα παρατηρεί, άν τά φύλλα ταΰτα πηδήσωσι

xi χρουσό προυζύμ» καί ^δοντες εΰχετικά άσματα, άνθ' ών φιλοδωροΰνται παρά τοδ οίκο-
ΐεσπότου (Κατ' άνακοίνωσιν 'Αγγέλου Παπακιυνσταντίνου, φ. φ.).'Εν Σιατίσττ, τής Μακε-
ΐονίας τήν νύκτα τής παραμονής περιέρχονται τάς δδούς θορυβοΰντες μετημφιεσμένοι φέ-
ροντες κώδωνας, καλούμενοι μπουμπουσάρια (Πολίτου Παραδόσεις σ. 1274 καί κατ' άνακοί-
νωσιν I. Δ. Σαχίνη). Τά κτυπήματα τών έντυγχανόντων διά χλωρών κλάδων, συνηθιζόμενα
καί άλλαχοΰ τής 'Ελλάδος καί δή καί είς άλλας έορτάς, άνάγονται είς άλλην κατηγορίαν
εθίμων, κοινών καί τοϊς άρχαίοις καί άλλοις πολλοίς λαοΐς. Περί τούτων ίσως διαλάβωμεν
sv δλλη ευκαιρία διά μακρών. (Βλ. Λαογραφ. Ç' 325 κέ.=Λαογρ. Σύμμ. Β' σ. 302 κέ.].

1) Ad. S/mu,·,: die Bulgaren σ. 331. Ό Arnaudoff (die bulgarischen Festbräu-
che, Leipzig 1917 σ. 14) άναφέρει ώς βουλγαρικήν δήθεν τήν έν Εάνθΐ5 έπικρατοΰσαν
συνήθειαν κατά τήν νύκτα τών Χριστουγέννων νά μαντεύωνται ρίπτοντες κράνα είς τήν
rcipdv, καί προοκονιζόμενοι ύγείαν μέν άν άνοίξουν προτού καοΰν, άν δέ καούν προτού άνο(-
Ê3UV άσθένειαν.

2) 'Εστία 1883 τ. iq" σ. 670,
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καί πλησιάσωσιν άλληλα, συμπεραίνουσιν ότι ό νέος καί ή παρθένος, ους
παριστώσι τά φύλλα τής χαρβασίλας, άνταγαπώνται, τουναντίον δέ, άν έκάτε-
ρον φύλλον λάβη άντίθετον διεύθυνσιν. "Αν δέ πάλιν άμφότερα τά έπί τής
πυράς φύλλα καώσι, συμπεραίνει ότι ή προς άλλήλους άγάπη είναι μεγίστη» ').
Άλλαχοΰ της Μακεδονίας άντί φύλλων έλαίας θέτουν δύο κράνα έπ' ονόματι
ένός νέου καί μιας νέας· καί άν μέν τό έτερον τών κράνων καη καί έκπη-
δήση έκ τοΰ πυρός, συνάγουσιν έκ τούτου ότι ό είς τοΰ ζεύγους συμπαθεί
πρός τόν άλλον, άν δ' άμφότερα άναφλεχθώσι καί έκπηδήσωσιν ότι ή συμπά-
θεια είναι άμοιβαία, καί ότι είναι αδιάφοροι άν δέν άναφλεχθώσι τά κράνα1).

Είς άλλα μέρη τής Μακεδονίας μαντεύονται κατά τόν αύτόν χρόνον δια
κόκκων σίτου. Είς τούς Γριντάδες τών Χασίων τήν ήμέραν τών Χριστουγέν-
νων καί τήν πρωτοχρονιάν «βάζομεν ένα κόκκον σιτάρι εις τό φκυάρι τής
εστίας καί κανονίζομεν διά ποιόν θά βάλωμε. Βάζομεν τό φκυάρι μέ τόν κόκ-
κον τοΰ σιταργιοΰ είς τήν φωτιάν έπάνω καί άν τό σιτάρι δέν πριτσίση, νά
κάμη πρίτσ, θά ζήση ό άνθρωπος; άν δέν πριτσίση καί σκάση μόνον καί κάμη
πίφ, καί δέν κουνηθή άπό τόν τόπον του, θά πεθάνη δ άνθρωπος αυτός»3).
Είς τό Λιτόχωρον τήν παραμονήν τής πρωτοχρονιάς γίνεται τό λεγόμενον
πήδημα τής τύχης' είς τήν πυράν τής εστίας ρίπτεται είς κόκκος σίτου έπ'
ονόματι έκάστου μέλους τής οικογενείας, καί άν μέν δ κόκκος διασπασθή και
άναπηδήση πρός τήν πυράν, τό πήδημα είναι δυσοίωνον, προμηνΰον άπω-
λειαν τής περιουσίας καί καταστροφήν, άν δέ πρός τά έκτός, σημαίνει άπομά-
κρυνσιν τοΰ οίωνιζομένου, άγαθήν μέν καί ευτυχή πρός τά δεξιά μετατοπι-
σθείς, κακήν δέ καί δλεθρίαν πρός τάριστερά' άν δέ δέν σαλεύση δ κόκκος
άλλά καή έπί τής αύτής θέσεως, είναι σημεϊον θανάτου ή δεινής νόσου4). Εί;
δέ τήν Βέρμπιανην κατά τήν πρω'ίαν τής πρώτης τοΰ έτους ρίπτει έκαστον
μέλος τής οικογενείας εις τό πΰρ τής έστίας άνά ένα κόκκον σίτου δια νά
δοκιμάση τήν τύχην του· θεωρείται δέ τυχηρότερος εκείνος, τοΰ όποιου ό
κόκκος κροτήση περισσότερον 5). Διά κόκκων σίτου μαντεύονται τήν παρα
μονήν τής πρωτοχρονιάς καί αί βλαχόφωνοι άγαμοι νεανίδες τής ΙΙίνδου6),

1) Γονοιος εν θ. άν. σ. 49=Abhott ο. 78.

2) Abbott α. 78—9.

3) Λαογρ. Ç' 132—3. Τούς έκραγέντας κόκκους συνάγει ή οικοδέσποινα καί τό πριο(
τούς ρίπτει είς πηγάδι διά νά μή τούς φάγη ή πατήση κανείς (αΰτ.).

4) Παρνασσός 1882 Τ 398.

5) Λαογραφ. Δ' 409.

6) Λαογραφ. Q" 169—171. Ιίαθαρίζουσαι διά τής πυράγρας έν τετράγωνον μέρος τής
έστίας εντός τής πυράς ^ίπτουσι δύο κόκκους σίτου δι' έκάστην, μαντευόμεναι έκ τής άνα-
πηδήσεως καί τής κατευθύνσεως τών κόκκων περί τοΰ μέλλοντος συζύγου, καί περί τοϋ
καταλλήλου ή άσυμδιβάστου του συνοικεσίου. Καθ' δμοιον δέ τρόπον μαντεύονται καί δσά-
κις θέλουν νά γνωρίσουν τόν τόπον τής καταγωγής τοΰ μέλλοντος συζύγου, μεταχειριζό-
μενοι ένα κόκκον άραβοσίτου άντί δύο, καί έκ τής διευθύνσεως ήν λαμβάνει είκάζοντες
τόν τόπον' άν έκπηδήσΉ έκτός τής έστίας, δ μέλλων σύζυγος θά κατάγεται έξ άλλου χω-
ρίου, άν δ' άπανθρακωθή όπου έπεσε, έκ τοδ αύτοδ καί ή μαντευομένη.
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καί οί Βούλγαροι τήν νύκτα τών Χριστουγέννων ').

Έν Τιρνάβω τής Θεσσαλίας άντί κόκκων σίτου (Πίπτουσιν είς τήν πυράν τήν
παραμονήν τής πρωτοχρονιάς μαντευόμενοι κόκκους άλατος, έπ' ονόματι έκα-
στου μέλους τής οικογενείας.Καί αν μέν έκπηδήση θεωροΰσιν εύοίωνον, μηνΰον
δγείαν, αν δέ μή σημείον μέλλοντος θανάτου, ότι «δέν θά τον ευρη δ χρόνος» 2).

Έν Κύπρω τήν παραμονήν τοΰ νέου έτους μαντεύονται διά φύλλων έλαίας.
Κατά τήν περιγραφήν τοΰ Σακελλαρίου «έκ τών κλάδων τής έλαίας κόπτον-
τες τά φύλλα συναθροίζουσιν αυτά καί καθήμενοι περί τήν φωτιάν παίζουσι
τον "Αην Βασίλην, ήτοι ρίπτουσιν άλληλοδιαδόχως είς τήν φωτίαν έκαστος
φύλλον έλαίας, καί λέγοντες

"Αη Βασίλη βασιλιά,
ποΰ ξονσιάζεις τόν τουνιάν,
τσ'αι δεΐξε τσ'ai φανέρωσε
au μ" αγαπά ό δείνα (ή δείνα)

παρατηροΰσι μετά προσοχής τάς έντδς αυτής κινήσεις αύτοΰ" διότι νομίζουσιν
ότι έκ τής ζωηράς κινήσεως έξάγεται συμπέρασμα ζωηράς άγάπης, έκ δέ τής
άσϋενοΰς, άσθενοΰς άγάπης, καί έκ τής άνευ κινήσεως δλοκαυτώσεως αυτοΰ,
παντελούς ελλείψεως άγάπης. Τάποτελέσματα δ' αύτοΰ συνοδεύονται μετ' άνα-
λδγων ένδείξεων χαράς ή άθυμίας έκ μέρους τών ένδιαφερομένων, γελώτων δέ
καί ειρωνείας καί θορύβου έκ μέρους τών συνδιασκεδαζόντων» 3). Έν Σύμη

1) Arnaudoff ενθ. άν.—Έν ΙΙύργι;) δέ καί Βάρν^ τήν ήμέραν τοΰ άγίου 'Ιγνατίου (Δε-
κεμβρίου 20 ή 'Ιανουαρίου 29) ψήνουσι δια τόν πρώτον έπισκέπτην κόκκους άραβοσίτου,
καί αν οί περισσότεροι ανοίξουν, θά έκκολαφθοΰν άπό τά άβγά τής κλώσσης άλέκτορες,
äv δ' ολίγοι όρνιθες (αϋτ. σ. 16).

2) Κατ' άνακοίνωσιν Χριστοφόρου I. Φόρου, καθηγητού. Έν Γκιουμουλτζίν^ τής θρφ-
κης ρίπτουσι τρεις κόκκους άλατος είς τό πυρ οί πάσχοντες έκ κεφαλαλγίας. "Αν πατλα<Ιί-
όονν (άν σπάσουν) οί κόκκοι, συνάγουσιν ότι θά παρέλθω ή κεφαλαλγία.

3) Ά9. Σακελλαοίου Κυπριακά, 'Αθ. 1890 τ. Α' σ. 716. Τό έθιμον περιγράφει καί άνώ-
νυμος Κύπριος εν τή άθηναϊκή έφημερίδι 'Εστία τής 1 'Ιανουαρίου 1897 σ. 1, οπόθεν περί-
ληψις έν Revue des tradit. popul. 1897 σ. 212. "Έτερος δ' έν Κρητικφ άστέρι τ. Α'
ο. 81) (30 'Απριλ. 1907). Κατ' άνακοίνωσιν τού έν Λεμεσφ Ξ. 11. Φαρμακίδου, οί συνερχό-
μενοι είς έσπερίδας τήν παραμονήν τής πρωτοχρονιάς είναι κατά τό ιιλεϊστον συγγενείς.
Κάθηνται δε πάντες περί τό πύραυνον (φυνκοΰν), κρατούντες άνά χείρας κλώνον έλαίας.
Έκ τούτου άποκόπτων έκαστος φύλλα θέτει ταύτα άνεστραμμένα, έπάδων τήν έπφδήν.
Καί άν μέν τό φύλλον τής έλαίας θερμαινόμενον άναπηδήσ^ καί άνατραπή μετά κρότου,
θεωρείται, ώς ενδειξις, ότι δ ονομασθείς έν τή επφδή άγαπά τόν μαντευόμενον, άν δέ
τούτο δέν συμβή, ότι δέν τόν άγαπά. ΊΙ μαντεία έπαναλαμβάνεται ύπό τοΰ αύτού τρίς ή
καί ιίλέον πρός μείζονα βεβαίωσιν. ΙΙάντως δ' έκεϊνος, τοΰ δποίου ζητείται νά γνωσθώσι
ιά ουναισθήματα, πρέπει νά είναι συγγενής τού μαντευομένου, διότι είς τάς οίκογενειακάς
οιιναθροίσεις θεωρείται άπρεπης ή πολυπραγμοσύνη περί ερωτικών σχέσεων. Άνακοίνωσις
ϊί τοδ Κυπρίου έπίσης Χρ. Γ. ΙΙαντελίδου, συντάκτου τού 'Ιστορικού λεξικού, προσθέτει είς
"α5χα καί τήν λεπτομερειαν ότι κατά τήν έσπερίδα τής παραμονής τού 'Αγίου Βασιλείου
αί γυναίκες καίουσι φύλλα έλαίας έκκλησιασθείσης, εξ έκείνης δηλ. τήν οποίαν λαμβά-

o'Joi κατά τήν έορτήν τών Βαΐων, καί έπιλέγουσι τήν έπφδήν "Αη Βασίλη βασιλιά κτλ
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έπίσης δι' έλαίας γίνεται ή μαντεία τήν παραμονήν τοϋ νέου έτους. Αί μεμνη·
στευμέναι «ρίπτουν έπί τοΰ πυραύνου έλαίας κλώνον χλωρόν αυθημερόν κο-
πέντα- έάν κροτη, οίωνίζονται ότι άνταγαπώνται. Τοΰτο πράττουσι καί άλλοι
άγαμοι καί έγγαμοι άμφοτέρων τών φύλων, όρίζοντες θέμα τι, τοΰ όποιου
λαμβάνουσι θετικήν άπάντησιν, όταν τά φύλλα κροτήσωσιν, άρνητικήν δέ
όταν καώσιν» '). Έν Τραπεζοΰντι παιδία συνήθως είναι τά μαντευόμενα διά
φύλλων έλαίας έν οικογενειακή συναθροίσει κατά τήν παραμονήν τής πρωτο-
χρονιάς άν τ' άγαπα έκεϊνος. τόν όποιον ώνομάτισαν έπιθέτοντ^ς τό φύλλον
έπί τής πυράς· ή μετά κρότου ρήξις τοΰ φύλλου θεωρείται καί ένταΰθα σημεϊον
άγάπης, ή δέ άψοφος καϋσις άδιαφορίας ■). Έν Λέσβω δέ κατά τήν αύτήν
έσπέραν τά κοράσια θέτουν είς τό πΰρ πρινάριον καί έκ τοΰ κρότου αύτοΰ
καιομένου μαντεύονται περί τοΰ μέλλοντος συζύγου των, καί περί δλων έν
γένει τών ένδιαφερόντων αυτά ζητημάτων, άν λ. χ. ή φοράδα θά γεννήση
πουλάρι καί τά παρόμοια3). Παραπλήσιος μαντικός τρόπος είναι ό συνεχιζό-
μενος όποτεδήποτε καί όχι έν τακτή ήμέρα έν Γκιουμουλτζίνα διά τής καύ-
σεως καρυοφύλλου είς τήν φλόγα τής λαμπάδος τής 'Αναστάσεως4).

Τών άλλων λαών οί Βούλγαροι μόνοι, ώς άνωτέρω εϊδομεν, γινώσκουσι τό
είδος τοΰτο τής μαντικής, πιθανώτατα παρά τών Ελλήνων παραλαβόντες.
Λιετηρήθησαν δ' όμως παρά τισι συνήθειαι τίνες προϋποθέτουσαι τήν έπικρά
τησιν έν τω παρελθόντι τοιούτων δοξασιών. ΙΙαρά τοϊς Λέτταις κατά τους
γάμους των ό γαμβρός καί ή νύμφη άνάπτουσι πΰρ έκ ξύλων σημύδας· άν
άθορύβως καώσι τά ξύλα είναι σημεϊον ότι έν όμονοία θά διέλθωσι τόν βίον,
άν δέ τρίζοντα καί σπινθηροβολοΰντα προοιωνίζονται διχόνοιαν καί έριδας ·).
Έν τοϊς περιχώροις τοΰ Μέτς έκ τοΰ τρόπου τής καύσεως κόκκων σίτου ρι·
πτομένων είς τό πΰρ κατά τό δωδεκαήμερον μαντεύονται όποία θά είναι ή
τιμή τοΟ σίτου"). Έν Ουαλία προοιωνίζοντο τό μέλλον έκ τοΰ κρότου τών
είς τήν πυράν τοΰ άγίου 'Ιωάννου ριπτομένων καρυδιών'). Καί έν 'Αγγλία

1) Ζωγράφ. άγων Α' 213.

2) 'Αστήρ τοϋ Ιΐόντου, Τραπεζ. 188Β τ. Β' α. 4(1. Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ Ίω. Βαλα-
βάνη (Λαογραφ. άρχεΐον άρ. 111 σ. 53) οί παίδες, ενίοτε δέ καί πρεσβύτεροι κοινωνούν«;
τής παιδιάς κατά τήν έσπέραν τών Καλάνδων, ρίπτουσι φύλλα έλαίας βρέχοντες τω σιέλω
έπί τούς άνθρακας έπί τω όνόματί τίνος εκάστοτε. Καί άν μέν τό φύλλον μετά ψόφοι»
πολλάκις άναπηδ?, σημεϊον τής παρ' έκείνου ή πρός έκεινον άγάπης, τό άνάπαλιν δέ
άν μή άναπηδήσΐ άλλά μεθ' απλούν φύσημα καταφλεχθή.

3) Folklore 18% τ. VII σ. 110. Έν 'Ρόδφ γίνεται χρήσις τοΰ τρόπου τούτου τη;
μαντικής πρός ύπολογισμάν τοΰ μεγέθους τοΰ κακοΰ, έξ ού ήπειλήΟη δ βασκανθείς. Δ'όΐι
πρός θεραπείαν τής βασκανίας γίνεται κάπνισμα διά φύλλων κλάδου έλαίας, έκ τών εΰλο-
γηΙΙέντων επ' έκκλησίας κατά τήν μεγάλην έβδομάδα' έκ τών κρότων δε τών καιομίνων
φύλλων συνάγεται ή έντασις τοΰ κινδύνου, έξ ού άπηλλάγη δ καπνιζόμενος.

41 Λαογραφ. Β' 410, 4G.

5) Archiv f. Religionsw. 1899 τ. II σ. 3. 10.

Β) Revue des trad, popul. 189Ü τ. XI σ. 93.

7) Revue de 1' hist, des religions 1898 τ. 38 σ. 337.
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επίσης ήτο εν χρήσει μαντική δια καρυδιών κατά τήν παραμονήν του αγίου
Μάρκου (25 Απριλίου) ').

Ή προέλευσις τών τοιούτων δοξασιών είναι μεν δυσδιάγνωστος, έπειδή αί
γνώσεις ήμών περί της αρχαίας μαντικής πολλά Ιχουσι χάσματα, ουδέν ήττον
Βασιζόμενοι έπί τίνων ένδείξεων δυνάμεθα μετά πιθανότητος να παραδεχθώμεν
ίτι διετηρήθησαν εν αύταίς λείψανα μαντικού είδους της άρχαιότητος. ΚαΙ έν
πρώτοις τόν τρόπον της έκ τών κρότων μαντικής άνευρίσκομεν εις τό πλατα-
γώνιον, τήν παιγνιώδη έρωτικήν μαντείαν τών αρχαίων. Έκάλουν δ' οίίτω τήν
παιδιάν, καθ' ^ν έπέθετον φύλλα τοΰ φυτοΰ τηλεφίλου, δηλ. μήκωνος ή άλλου
τινές φυτοΰ 2) έπί τοΰ άντίχειρος καί τοΰ δείκτου της αριστεράς χειρός συνηνω-
μένων εις σχήμα κύκλου καί έπέκρουον δια της παλάμης της έτέρας χειρός-
αν δ' έκ τοΰ κτυπήματος παρήγετο κρότος δυνατός έσημαίνοντο ότι άγαπών-
ιαι, τό άνάπαλιν ?έ άν τό ^ύλλον διερρηγνύετο άψοφητί3). Ό τρόπος ούτος
ψο πιθανώτατα γνωστός καί εις τους Ρωμαίους *), διετηρήθη δ' έν Ελλάδι
xatà τους μέσους χρόνουςs) καί νΰν άκόμη είναι παρ' ήμΐν πανταχού κοινός
καί συνήθης"). 'Αλλά καί εις τινας άλλους λαούς δεν είναι άγνωστος'). Καί
Ετερος παραπλήσιος παιγνιώδης τρόπος μαντικής περιγραφόμενος υπό τοΰ
ΙΙολυδεύκους 8) διατηρείται έπίσης παρ' ήμΐν, άλλ3 άπλώς ώς παιδιά, χωρίς
Ί αποδίδεται εις αυτόν μαντική σημασία ").

1) The Book of the Days τ. I σ. 550 παρά Ablwit α. 80. Έν Worcestershire
διοιν κλάδος τοΰ πρίνου τών Χριστουγέννων αναφλέγεται μετά κρότου, θεωρείται εΰοίω-
νον, τουναντίον δέ δυσοίωνον (Folk-lore 1909 σ. 1543).

2) Κατά τόν ϋχολιαστήν τοδ θεοκρίτου (Γ' 29) τηλέφιλον είναι τό φύλλον της μήκω-
νος, άλλοι δέ βοτάνην έτέραν λέγουσιν. Ό Κ ai bel έν Hermes 1901 a. (>06—7 υποστη-
ρίζει ότι τηλέφιλον δέν είναι φυτόν αλλά τό όνομα της παιδιάς.

3) ΠηλνΛ. θ' 127. Βλ. καί —<>ν!>). λ. πλαταγώνιον. θεοκριχ. Γ' 29 καί Σχολ. αϋτ.

•1) Crepitaculum λατινιοτΐ έλέγετο τό πλαταγώνιον, τό κρόταλον τών παίδων, αλλ'
ϊοως ώς έν τ^ ελληνική τό πλαταγώνιον, είχε καί τήν σημασίαν της παιγνιιοδους μαν-
τβίας.

5) Ιϊατά τόν Τ' αιώνα μ. Χ. αναφέρεται ή δια του τηλεφίλου μαντεία έν έπιγράμματι
του 'ΑγαΟίου (Άνθολ. Ε' 295), ή δε μέχρι του νυν διατήρησις υποδεικνύει πιθανή·/ καί κατά
τοίις χρόνους αΰτοϋ τήν ϋπαρξιν της μαντείας, καί δέν πρέπει ϊοως νά &ποτε0ή 6τι ή μνεία
του τηλεφίλου οφείλεται εις άρχαιότροπον ζήλον του ποιητου.

6) Βλ. Γρηγ. ΙΙαλιηυρϊιυν τοΰ εξ 'Ιωαννίνων, 'Ελληνική αρχαιολογία 1815 τ. Β' α.
192. Πολιτών έν Πανδώρα 1867 τ. III' σ. 158. Έν Ήπείρφ ή παιδιά λέγεται χτν.-ιαριαΤς
*αί γίνεται δια φύλλων μήκωνος. Ιίολλαχοΰ τής Ελλάδος γίνεται διά φύλλων μήκωνος,
Êôiou, μορέας, περικλυμένου καί πλατεών φύλλων έν γένει.

7) Διά του μήκωνος έν Όμβρική (I,a Calabria 1902 τ. XIV ο. 27). Αιά φύλλου
ρόδου έν ΙΙαρισίοις. (Rev. des tradit. popul. 1896 τ. XI ο. 25 : Le secret des
amours est dans le bruit sonore ou plat produit par la feuille d' une rose arron-
die entre le pouce et Γ index).

8) Πιι/.vî). Θ' 128 : «καί μήν καί τό κρίνον διπλούν δν καί διάκενον ένδοθεν έμφυσή-
ΜΜίς ώς ΰποπλήσαι πνεύματος, πρός τά μέτωπα ρηγνύντες έσημαίνοντο τά παραπλήσια
τω κτι5πω>.

9) Κροταλίζουσιν έπί του μετώπου σήμερον αντί κρίνων φύλλα ρόδου ή μήκωνος.
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Προς δέ τήν κατά τήν παραμονήν της πρώτης του έτους έκ του κρότου
των καιομένων έν τη έστία φύλλων ή σπόρων μαντικήν άντιστοιχεΐ ακριβώς ή
δοξασία των αρχαίων Ρωμαίων, οί'τινες άπό τοΰ τριγμού των κατά τήν πρώτην
'Ιανουαρίου καιομένων έπί των βωμών κλάδων έσημαίνοντο ευτυχές τό ετος ').

Ό Lawson ') έπικαλούμενος τήν μαρτυρίαν τοΰ Σουίδου (λ. οΐώνισμα)
ανάγει τάς σημερινάς δια τοΰ πυρός μαντικάς συνήθειας εις τό οίκοσκοπικον
λεγόμενον είδος της αρχαίας μαντικής, συνταυτίζων ταύτας προς τά παρά
Σουίδα παράδειγμα τοΰ είδους τούτου «εί τρισμός έγένετο ξύλων». "Αν τούτο
ήτο άκριβές ουδεμία θα ύπήρχεν αμφιβολία περί της προελεύσεως των σημε-
ρινών δοξασιών. 'Αλλ' άτυχώς τό πόρισμα τοΰ Lawson δφείλεται εις παρα-
νόησιν τοΰ χωρίου τοΰ Βυζαντινοΰ λεξικογράφου. Ή πολύτιμος μαρτυρία περί
των ειδών της αρχαίας μαντικής ευρίσκεται δχι μόνον εις τό λεξικόν τοΰ
Σουίδου, άλλά και εις τον σχολιαστήν τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ Νόν-
νον ;ι) και τόν χρονογράφον Γεώργιον τον μοναχόν (τον Άμαρτωλόν) ■"). Φαί-
νεται δ5 ότι οΰτε δ Σουίδας, ουτε 6 κατά ένα αιώνα παλαιότερος αύτοΰ χρονο-
γράφος αντέγραψαν τό σχόλιον τοΰ κατά τόν Τ' αιώνα ζήσαντος Νόννου, άλλ'
ότι και οί τρεϊς ήντλησαν έκ παλαιοτέρας τινός πηγής. Συνάγομεν δέ τούτο
έξ έπουσιωδεστέρων τινών διαφορών των κειμένων και έκ της παραλείψεως
υπό τοΰ Νόννου παραδειγμάτων τινών, έν οίς καί τό τοΰ τρισμοΰ των ξύλων.
Είναι δ' έ τρισμος των ξύλων δχι ό τρισμός των καιομένων έν τη έστία ξύλων,
the cracling of logs on the fire, ώς υπέλαβεν é Lawson, άλλ' οί κρότοι,
οί άκουόμενοι έν τη οικία έκ της διαστολής ή οιουδήποτε άλλου λόγου των
ξύλων, των έπίπλων, τών θυρών, των παραθύρων, της στέγης κττ. Τους κρό-
τους τούτους καθώς και τους κρότους οί'τινες φαίνονται προερχόμενοι έκ τών
λίθων τών τοίχων ή έκ τών κεράμων έξακολουθεϊ καί ή σημερινή δεισιδαιμο-
νία νά θεωρη ώς προμηνύοντας τό μέλλον. Ότι τοιαύτην έννοιαν έχει το χω-
ρίον έκεϊνο τοΰ Σουίδου είναι αύτόδηλον άλλ' ώς έκ περισσοΰ επιβεβαιώνει
τοΰτο καί ή cΟμολογία τοΰ αγίου Κυπριανοΰ, έν η υποτίθεται λέγων ό ϋγίος
ότι δτε ήτο μάγος, πλην τών άλλων μαγικών τεχνών έγίνωσκε «καί φωνήν
τρισμοΰ παντός ξύλου και λίΰου» πρός δέ καί ή επική παράφρασις τοΰ
βίου τοΰ άγιου Κυπριανοΰ υπό της Αύγοΰστης Ευδοκίας, ήτις τήν ρήσιν εκεί-
νη ν τής 'Ομολογίας παραφράζει δια τοΰ έξης στίχου :

βόμβους όονρατέων σανίδων, πετρών δε ομοίως").

"Οθεν ουδέν κοινόν εχουσι τά άπό τών καιομένων ξύλων ή ανθράκων

1) Τ Und. II, 5, 81. Ovid. Fast. I, 75.

2) Modern Greek Folklore o. 1527 . 328.

3) Εις Γρηγορ. Ναζιανζ. κατά Ιουλιανού Α' 72 τ. 36 οτ. 1024 Migne.

4) Γεωργίου μονάχου Χρονικάν σ. 53 Muralt, τ. I σ. 75 De Boor. (Άπόοπαομ»
τούτου τό πρώτον έδημοαιεύθη παρά Cramer Anecdota graeca Oxoii. τ. IV ο. 210)·

5) Bollandi Acta SS. Septemb. τ. VII σ. 222.

6) Ευδοκίας nspl τοΰ άγ. Κυπριανού Β' 68 Lud wich.
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1G1

προμηνύματα πρός τό οίκοσκοπικόν είδος τής άρχαίας μαντικής. 'Αλλ1 ότι καί
οί άρχαΐοι "Ελληνες έμαντεύοντο έκ τών κρότων τούτων ούδόλως είναι άπί-
Οανον. Ρωμαίοι ποιηταΐ άναφέρουσι μαντικάς παρατηρήσεις, πλήν τοΰ κρό-
του τών έπί τών βωμών καιομένων κλάδων, καί έκ τοΰ πταρμοΰ ήτοι τοΰ άπο-
οπινθηρισμοΰ τής φλογός τών λύχνων '). 'Ρητώς δ' ό 'Αριστοτέλης μνημο-
νεύει δεισιδαίμονας δοξασίας περί τοΰ έν τή φλογί γινομένου ψόφου, «δν κα-
λοΰσι οί μέν τόν "Ηφαιστον γελάν, οί δέ τήν Έστίαν, οί δ' απειλήν τούτων» ή.
Φ'όφον δ' εννοεί, ώς έκ τών έπαγομένων καταφαίνεται, τόν έκ τών ρηγνυμέ-
νων έν τω πυρί ξύλων, όστις ύπολαμβάνεται ύπό τίνων ώς σημείον απειλής
θεοτήτων τοΰ πυρός, άπαίσια τουτέστι προμηνύων. 'Ατελέστατα γινώσκομεν
τά τής άρχαίας έμπυροσκοπίας, άλλά καί έκ τών ολίγων γνωστών ήμίν δυνά-
μεθα νά διακρίνωμεν συνάφειάν τινα τών σημερινών δοξασιών πρός τά «έμπυρα
οήματα». Οί Ίαμίδαι έν 'Ολυμπία, ίσως δέ καί οί ΙΙυρκόοι έν Δελφοϊς, έμαν-
τεύοντο προπάντων «έκ τής τοΰ πυρός άναδόσεως». Κοινώς δ' έθεωρεΐτο
αισιον σημείον ή μεγάλη καί λαμπρά φλόξ 3)· ή δέ βραδεία άνευ φλογός καΰ-
αις τοΰ ίερείου ένομίζετο προάγγελος μεγάλων κακών, ώς σήμερον ή μή
άνάφλεξις μετά κρότου τών (Ηπτομένων είς τήν έστίαν κατά τήν παραμονήν
τής πρωτοχρονιάς σούρδων. Διδακτική δ1 είναι ή σύγκρισις τών παρατηρή-
σεων τοΰ Τειρεσίου έν Σοφοκλ. 'Αντιγ. 1006 κέ. (έπί σποδψ μυδώσα κηκίς
μηρίων έτήκετο κάτυφε κλπ.) πρός τήν διήγησιν τοΰ Βιζυηνοΰ έν τή Εστία
(1883 τ. IT' σ. 670) περί τής διά σούρβων μαντείας. Τό σοΰρβον τοΰ μελ-
λοθανάτου άδελφοΰ του, ώς λέγει, «έμεινε πά 'ς τήν πλάκα ποΰ τό βαλε, σι-
γανό καί άκίνητο, ώστε ποΰ έμαύρισε κ' έκάπνισε κ' έγειρεν ολίγο καί έκά-
ηκε». Έν τω χωρίω τών Εύριπίδου Φοινισσών στ. 1269 κέ., είς δ περιλαμ-
βάνονται σχεδόν πάντα δσα περί τής άρχαίας έμπυροσκοπίας ήξεύρομεν, άνα-
φέρεται ότι οί μάντεις «έμπύρους - ρήξεις ένώμων», έπεσκόπουν δηλ. τάς ρή-
ξεις τών καιομένων έν τω πυρί μελών τοΰ ίερείου, κατά τήν όρθοτάτην έρμη-
νείαν τοΰ Δ. Ν. Βερναρδάκη, βασιζομένην καί είς τάς έξηγήσεις τών άρ-
χαίων σχολιαστών, τάς οποίας πολλοί τών άλλων έκδοτων άπορρίπτουσιν ή
παρερμηνεύουσιν. Έκ παρατηρήσεων δέ τών ρήξεων, είτε τών έν τή έστίςο
ξύλων είτε τών έν αυτή τιθεμένων φύλλων ή κλάδων, συνίστανται καί αί ση-
μεριναί μαντικαί δοξασίαι καί μαντικαί έν τακτή ήμέρα συνήθειαι. Καί ή μέν
παρατήρησις τών κρότων τών καιομένων ξύλων δυνατόν καί ώς πυρομαντεία
νά δρισθή, άλλ' ή κατά τήν παραμονήν τοΰ νέου έτους έκ τοΰ τρόπου τής
καύσεως τών έπί τούτω έμβαλλομένων είς τήν πυράν φύλλων μαντική πρέ-
πει νά θεωρηθή ώς έμπυροσκοπία 4).

1) Propert. IV, 3, 60. Ovid. Heroid. XIX 151—2 «sternuit et lumen - et nobis
prospéra signa dédit».

2) Άριστοτέλ. Μετεωρολ. Β' 9 ο. 369.

3) Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Stengel Opferbräucbe der Griechen, Berlin 1910 α.98.
1) "Οτι καί κατά τους μίσους χρόνους έσυνηθίζετο εν Ελλάδι όμοιος τρόπος μαντικής

εμφαίνει τό κεφάλαιον του νομοκάνονος, τό όποιον εδημοαιεϋσαμεν έν Λαογραφ. Α' 386,3,
οπού γίνεται λόγος περί γυναικών, αΐτινες «ρίκτουσιν είς τήν έστίαν τά ραβδί».

11
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Είς τήν έμπυροσκοπίαν καταλέγεται καί ή τοσούτον παρ' ήμϊν συνήθης
ΐπλατοσκοπία, περί τής όποιας ιδιαίτερος λόγος θά γίνη προσεχώς.

[[Προσϋ"ήκη. Έν συνεχεία τών άνωτέρω έν σ. 157—3 μαρτυριών περί
μαντικής διά φύλλων έλαίας, πρόσθες ότι καί έν Ήπείριρ «κατά τήν ήμέραν
τής Πρωτοχρονιάς κόπτουσι κλάδους έλαίας, ους κρεμώσιν έξωθεν τής θύρας
τών οικιών, είσάγοντες αύτούς έντδς τής οικίας τό εσπέρας μετά τό δείπνον
καθαρίζουσι τό κέντρον τής γωνίας» (έστρωμένης συνήθως μέ πλάκας), «άφοΰ
καθαρίσωσι τό κέντρον τής πλακός, έκλέγουσιν έκ τών κλάδων τής έλαίας τά
νεώτερα τών φύλλων, θέτοντες πρώτον εν έξ αύτών έπί τής κεκαθαρισμένης
πλακός πρός τιμήν του άγίου Βασιλείου καί λέγουσιν : Άη Βασίλης έρχεται,
Γεννάρης ξημερώνει, χρόνους πολλούς». Άν δέν άνατιναχθή τό φύλλον, τα-
ράσσονται πάντες θεωροΰντες τοΰτο κακόν οίωνόν « έξακολουθοΰντες ρίπτουσι
δεύτερον έλα',όφυλλον έν ονόματι τοΰ κεφαλονοικοκύρη (οίκογενειάρχου) καί
ουτω διαδοχικώς ρίπτουσι κατά σειράν, τούτέστι κατά τήν ήλικίαν ένός έκα-
στου εν έλαιόφυλλον δι' έκαστον μέλος τής οικογενείας, είτα άφοΰ ρίψωσι
κατ' όνομα δι' δλα τά άρρενα μέλη, άρχονται νά ρίπτωσι καί διά τά θήλεα,
άρχόμενοι έκ τής μάμμης, άν υπάρχη», ειδεμή άπό τήν Μεγάλην (τήν πρε-
σβυτέραν τήν ήλικίαν) καί οΰτω καθεξής δι' δλα τά θήλεα μέλη. Έπειτα διά
τά κατοικίδια ζώα, θέτοντες πολλούς κλάδους όμοΰ έπί τών όποιων ρίπτουσι
μπρούσιαν, λέγοντες «μπρούσια άρνιά, μπρούσια κατσίκια κλπ. μπρούσια γρό-
σια.—Είς πολλά δρεινά ή ψυχρά μέρη τής 'Ηπείρου, μή έχοντες έλαίας...
άντικαθιστώσι τά έλαιόφυλλα μέ κόκκους σίτου» ') ]].

Tin. r m .

$ 1) Ό Πυρρός, έφημ. Άθ. 29 Λεκεμβρ. 191)5.



*ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΙΑ

ΕΚ ΤΩΝ ΜΑΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ *

Α'.

Διά τών δημοσιεύσεων καί τών ερευνών του Leemans, τοΰ Parthey, τοΰ
Wessely καί τοΰ Dieterich περί τών έλληνικών μαγικών παπύρων διεφωτί-
ο0η ίκανώς ή μελέτη σημαντικής περιόδου της ιστορίας τοΰ έλληνικοΰ πολι-
τισμοΰ, ή άκριβέστερον τών έκτροπών της έλληνικης διανοίας. Τά παράδοξα
δ' έκεΐνα άποβλαστήματα τών χρόνων, καθ' ους το άστάθμητον καί σαλευό-
μενον θρησκευτικόν αίσθημα, άμοιροΰν έμπέδων ριζών, έπεζήτει έρεισμα έν
πάσαις ταΐς γνωσταίς τότε θρησκείαις, δημιουργούν ουτω τερατώδη θεοκρα-
οίαν, καί καθ"1 οΰς τήν έπιστημονικήν ζήτησιν έθόλου ο όσημέραι ογκούμενος
φορυτός της δεισιδαιμονίας, είναι ούχ ήκιστα μελέτης άξια καί δια τήν ρο-
πήν, εσχον είς τάς μετά ταΰτα τύχας τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος. Ή επή-
ρεια τών μαγικών παπύρων καί τών συγγενών αύτοίς βιβλίων είναι ανεπί-
δεκτος αμφισβητήσεως κατά τους βυζαντιακούς χρόνους, παρατείνεται δέ καί
μέχρι τών χρόνων ήμών, διότι έν αυτοΐς δυνάμεθα ν' άναζητήσωμεν τήν άρ ·
χήν καί να εΰρωμεν τήν έξήγησιν προλήψεων καί δοξασιών, διατηρουμένων
άνεκιγνώστως παρά τε τω καθ' ήμας έλληνικώ καί παρ' άλλοις λαοϊς, συμφώ-
νωςπρός τον υπό του Edw. Tylor κληθέντα νόμον τή; έπιβιώσεως (survi-
val in culture). Καίτοι δέ δεν έγένοντο ήμΐν γνωσταί βυζαντιακαί διασκευαί
των βιβλίων έκείνων, όμως ουδόλως έπιτρέπεται ν' άμφιβάλλωμεν ότι ύπήρχον
ιοιαϋται έν χρήσει παρά τοϊς Βυζαντινοίς, διότι τά περισωθέντα Ίατροσόφια
και αι Σολομωνικαι προϋποθέτουσιν άναγκαίως παλαιότερα πρότυπα. Τά μέν
Ίατροσόφια, ων τό άρχαιότατον τών μέχρι τοΰδε γνωστών είναι το υπό του
Ιωάννου Σταφίδα τω 1384 άντιγραφέν, δημοσιευθέν δ' υπό τοΰ Em. Le·
grand '), δημώδη δντα εγχειρίδια πρακτικής ιατρικής καί δεισιδαίμονος θερα-
πείας, είναι συντεταγμένα επί τή βάσει τών βιβλίων, άτινα πρό τών χρόνων
hi τοΰ Γαληνοΰ συνέθετον «γόητες άνθρωποι, έκπλήττειν τόν πολύν δχλον
Èpïov πεποιημένοι». Αϊ δέ Σολομωνικαι έπήγασαν έξ αύτών τών μαγικών πα-
πύρων. Εύνόητον όμως είναι ότι άμφότερα τά είδη ταΰτα τών βιβλίων, προω-

* Έΐημοαΐεύθη έν Byzantinische Zeitschrift 1892 τ. I σ. 555—571.

1) Bibliothèque grecque vulgaire ί. II.
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ρισμένα πρός χρήσιν χυδαίων καί άπαιδεύτων ανθρώπων, καί τούτου ένεκα
προσαρμοζόμενα εκάστοτε κατά τά ένόντα προς τάς θρησκευτικάς δοξασία:
αύτών καί είς γλώσσαν προσιτήν αύτοϊς παραφραζόμενα, πολλάς υπέστησαν
σύν τω χρόνω μεταβολάς, καταφανείς γινομένας έκ πολλών τεκμηρίων, μά^.
στα δ' έκ της συγκρίσεως τών σωζόμενων άπογράφων πρός άλληλα.

'Αλλά περί της σχέσεως τών μαγικών βιβλίων τών έσχάτων βυζαντιακών
χρόνων πρός τούς μαγικούς παπύρους καί περί της £οπης, ήν έσχον εις τήν
διάπλασιν καί άνάπτυξιν της δεισιδαιμονίας έν Ελλάδι θά διαλάβωμεν έν
πλάτει έν ίδια μελέτη, συνεκοοθησομένη μετά τίνων κειμένων τών βιβλίων
έκείνων '). Της δέ παρούσης σκοπός είναι ή ύποδειξις τών βοηθημάτων,
άτινα παρέχουσιν ήμίν ταΰτα πρός διαφώτισιν παλαιογραφικών τίνων ζητη-
μάτων .

Ή κυριωτάτη ιδέα ή έπιπνέουσα τά μαγικά βιβλία, ή τήν βάσιν αυτών
ούτως ειπείν συγκροτούσα, είναι ή δύναμις τοΰ λόγου. Διά του λόγου, τοΰ
προφορικού ή τοΰ έγγράφου, ό άνθρωπος δύναται νά έξουσιάση τών όπίρ
άνθρωπον άγαθοποιών ή κακοποιών δυνάμεων καί νά καταστήση ταύτας ύπη-
ρετικάς τών θελημάτων αύτοΰ. "Ενεκα δέ τής τοιαύτης δοξασίας δέν έθεω-
ρεΐτο άδιάφορος δ τρόπος, καθ' δν διετυποΰτο έξωτερικώς ό λόγος, μάλιστα
δ' ό γραπτός, άλλ" άναγκαία έκρίνετο ή μετά πολλής προσοχής έκλογή τή;
υλης καί τών οργάνων προς γραφήν τού λόγου, όπως μή έξ δλιγωρίας μειωθή
πως ή ένέργεια αύτοΰ. "Οθεν τά βιβλία έκεΐνα περιεϊχον άκριβείς οδηγίας
περί τοΰ καταλληλοτάτου χάρτου καί τοΰ προσφορωτάτου γραφικοΰ μελανό;
καί καλάμου πρός γραφήν μιας έκάστης έπφδής ή αράς ή έξορκισμοΰ, καί
περί του τρόπου τής κατασκευής αύτών. Ή ευλάβεια δε περί τήν έκτέλεαιν
τών δδηγιών έκείνων, ύπό δεισιδαίμονος πόθου πλήρους έπιτυχίας τών μαγ-
γανειών υπαγορευομένη, είναι έχέγγυος τής άμεταλλάκτου διατηρήσεως τή;
τεχνικής έμπειρίας καί έν χρόνφ καθ' ον είχεν έκλίπη πλέον έν τώ κοινώ
βίψ ή άσκησις τής τέχνης τής κατασκευής τοιούτων γραφικών οργάνων.
Ουδεμία δ' άμφιβολία ότι ασφαλείς ήσαν αί έδηγίαι καί σύμφωνοι πρός û
διδάγματα τής τέχνης, άφοΰ πρακτικόν είχον σκοπόν, τήν τελειοτάτην κατα-
σκευήν τών πρός γραφήν χρησίμων.

"Οθεν ευπρόσδεκτοι λίαν φαίνονται ήμίν αί έν τοις μαγικοίς βιβλίοις περί
γραφικών ύλών καί οργάνων ειδήσεις, καί τήν άξίαν αύτών έπιτείνει ή οπά·
νις τών άλλαχόθεν περί τοΰ αύτοΰ θέματος συναγομένων. Ίδια περί τής έν
Ελλάδι κατεργασίας τών μεμβρανών καί περί τών δερμάτων, έξ ών αύται κατε-
σκευάζοντο, έλάχιστα γινώσκομεν '-'), πρός λύσιν δέ τών άποριών ήμών είμεθα
ήναγκασμένοι νά προσφεύγωμεν είς τάς μαρτυρίας άράβων συγγραφέων καί

1) [(Ή μελέτη αΰτη δέν έγράφη]].

2) ΑΙ μδναι περί τούτων ειδήσεις είναι α! περιεχόμεναι έν έπιστολή τοδ Μαξίμου Πλα-
νούδη, δημοσιευθείσα 6πό Σ. II. Λάμπρου (έν Δελτίφ της Ίστορ. καί έθνολογ. έιαιρί»!
τής 'Ελλάδος τ. Β' α. 62—6-1), έξ ής μανθάνομεν ότι περιεχρίοντο ένίοτε αί μεμδράναι
δι' φοϋ, ότι έπωλοΰντο κατά μέτρα καί ότι προετιμωντο αϊ λεπταί των παχειών.
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μοναχών τής δυτικής καί τής κεντρικής Ευρώπης '). Τά μαγικά βιβλία όμως
παρέχουσιν ήμϊν δαψιλεϊς ειδήσεις περί τε τών παντοίων ειδών τοΰ χάρτου
καί τής κατασκευής αύτοΰ, καθώς και περί τής κατασκευής κονδυλίων καί γρα-
φικού μέλανος ποικιλωτάτων χρωμάτων.

'Γα βιβλία, έξ ών ήρύσθημεν τάς ειδήσεις ταύτας, είναι τά έπόμενα.
Α'. Χάρτινος κώδιξ τής έν 'Αθήναις 'Εθνικής βιβλιοθήκης υπ' άρ. 1265,
γεγραμμένος πιθανώς έν Ινύπρω, περί τάς άρχάς τοΰ IT' αίώνος. Είναι κολο-
6<5ς, άποτελούμενος έκ φύλλων 62, σχήματος βρίθει δ' άνορθογραφιών.
Περιέχει τήν κοινώς λεγομένην Σολομωνικήν.

Β'. Χάρτινος κώδιξ τής έν Μονάχφ δημοσίας βιβλιοθήκης (Cod. gr. LXX)
είς φύλλον, τοΰ IT' αίώνος, περιέχων Ίατροσοφικόν, άπδ δέ τοΰ 240 μέχρι
το5 253 φύλλου Σολομωνικήν, ή ώς έν τω κώοικι έπιγράφεται αυτή· «Ύγρο-
uaneia. Τό κληδίον τής πάσης τέχνης τής ύγρομανζείας' εύρε&εν υπό δια-
φόρων τεχνιτών και τοϋ άγίου προφήτου Σολομώντος ». Αί άνορθογραφίαι
έν αίιτώ είναι ευάριθμοι, ή δέ καθαρωτέρα γλώσσα αύτοΰ έλέγχει ότι άντε-
γράφη έκ διασκευής τής Σολομωνικής παλαιοτέρας τής προηγουμένης.

Γ'. Χάρτινος κώδιξ τών άρχων τοΰ παρελθόντος αίώνος, άποκείμενος έν
τή Βιβλιοθήκη τής 'Ιστορικής καί έθνολογικής έταιρίας τής 'Ελλάδος. Είναι
κολοβός, έκ φύλλων 42 ογδόου σχήματος, γεγραμμένος ύπ' άνδρός παντελώς
απαίδευτου εις γλώσσαν χυδαίαν καί σόλοικον.

ΧΑΡΤΗΣ')·

Οί μαγικοί πάπυροι μνημονεύουσι ποικίλας ΰλας, καταλλήλους προς γρα-
φήν των έπωδών 8)' είσί δ' αύται:

α') Μετάλλινα ελάσματα : πέταλον χρυσοΰν χρυσή λεπίς" λεπίς άργυρά"
πέταλον άργυροΰν σίδηρους κρίκος· λαμνίον κασσιτέρινον πλάξ κασσιτέρινος"
λάμνα έκ ταινίου 4)" πλάτυμμα μολυβοΰν.

β') Υφάσματα', βύσσινον ράκος' δθόνιον καθαρδν.
γ') Διφ&έραι : πιττάκιον ίερατικόν.

δ') Φύλλα κλπ. : καλπάσου φύλλον φύλλα δάφνης" φύλλα μυρσίνης.—
'Ρίζα πασιθέα ή άρτεμισία (Dieterich σ· 815).

1) Gardthausen Gr. Paläograpliie σ. 40.

2) Περί τών υλών έφ' ών έγραφον οί αρχαίοι βλ. Blümner Gewerbe u. Künste I
32ä. Gardthausen ενθ. άν. σ. 20 κέ. (Πλήν τοΰ παπύρου καί τών μεμβρανών αναφερόν-
X« μειάλλινα πέταλα, όστρακα, όστά, ξύλιναι σανίδες, φλοιός, φύλλα φοίνικος ή έλαίας,
Χάρτης).

3) Βλ. καί Dieterich Papyrus magica Musei Lugd. Batavi (=Jahrb. f. class.
Phil. Suppl. τ. XVI σ. 788-709).

4) Λάμνα τό λατ. lamina (ή λέξις είναι εύχρηστος καί έν τή δημώδει). Ταίνιον δ'
sivai αναμφιβόλως τό λατ. stanuum (γαλλ. étaii-^κασσίτερος) ήτοι ουχί κασσίτερος,
άλλ' άργυρομιγής μόλυβδος (plomb d'oeuvre, Werkblei), ώς εμφαίνεται καί έκ τής
δν τω παπύρω γινομένης διακρίσεως τούτου άπό τοΰ κασσιτέρου.
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ε') "Οστρακα : δστρακον από θαλάσσης- φον δρνιθος (Dieterich σ. 799).
ç') "Οστρακα (κεράμεια) : ταρίχου δστρακον ').

Έν δέ τοις υπό Ém. Legrand έκδοθείσιν άποσπάσμασιν Ίατροσοφίων
αναφέρονται αί έπόμεναι μόνον :

α') "Υαλος : «σκεύος γυάλινον» (σ. 9. 23).
β') ν^4οτος : «προσφορά λειτουργημένη» (σ. 10).

γ') Φύλλα : πρασόφυλλα ή σκοροδόφυλλα (σ. 9)' δάφνης φύλλον (σ. 10. 11.
—Βλ. καί [Γαληνού] περί ευπορίστων Β', 27 τ. 14 σ. 489 Kuhn. Γ'ο,
526 Κ.)' φύλλον έλαίας (σ. 11. 20).
δ') Χάρτης : χαρτίν (σ. 12. 21. 33).

ΙΙολυπληθέσταται όμως είναι αί άναγραφόμεναι έν ταϊς Σολομωνιχ«!;.
Καί δη :

α') Μετάλλινα ελάσματα: «μαχαίριν» (Α'φ. 14 6). «μολύβιν» (Α'φ. 145.
37 6. 38 6. 48 β) «κασσίδερος» (— κασσίτερος Α' φ. 38 β), «πέταλον άλόγου»
(Α' φ. 36 α).

β') "Υαλος : «γυαλίν» (Α' φ. 39 α).

γ') 'Υφάσματα : «πανίν μεταξωτόν» (Α' φ. 39 6). «πανίν λινόν» (Α'φ.40α),
δ') Φύλλα κλπ. : φύλλα κισσού (Α'φ. 37 6. 38 6). φύλλα δάφνης (Α'φ.
40 α. 41 β. 45 6). μήλον (Α' φ. 38 α δις. 40 α. Βλ. καί [Γαλην.] ένθ. h.
σ. 546).

ε') 'Οστά: «πλευρά άνθρωπου άρσενικοΰ δεξιά» (Α' φ. 39α).
C') "Οστρακα : «καινούργον κεραμίδιν» (Α' φ. 14 6). «2να κεραμίδιν» (Α' φ.
40 α)' «γαστρίν ώμόν» (Α' φ. 36 6. 37 α. 41 6).

ζ') Χάρτης : «χαρτίν βαμπάκινον» (Α' φ. 38 6)· «χαρτίν πανπάκινον» (1νφ.
10 6)· «^οκκοχάρτιν» 5) (-V φ. 37 6)- «χαρτίν άσπρον» 3) (Α' φ. 36 6.37 6).

η') Μεμβράναι : ΑΕ Σολομωνικαί άναφέρουσι μεμ6ράνας έκ δερμάτων παν-
τοίων ζφων κατεσκευασμένας, έφ' ών πρέπει νά γράφωνται οΕ μαγικοί λίγοι,
Σημειωτέον δ' ότι μέχρι τοΰδε έγινώσκομεν μόνον ότι πρός κατασκευήν μεμ-
6ρανών έγίνετο χρήσις δερμάτων συνηθέστατα μέν προ6άτων καί μόσχων,
ένίοτε δ' αιγών καί χοίρων, καί έν έξαιρετικαίς περιπτώσεσι δορκάδων, έλε·

1) Ό Dietericli έρμηνεύει εσφαλμένως τήν λέξιν : «Τάριχος hic interpretanda
mumie quod nos diximus», δθεν καί τά πορίσματα, άτινα εντεύθεν συνάγει ίέν ί!*ι
ακριβή. («Notissimum est semper permultum ualuisse in re magica quae amor-
tuis desumpta essent»). Τά ταρίχους όστρακα είναι άπλώς τά θραύσματα τών χεροψ!·
ν ων αγγείων, είς ä ένετίθεσαν τάριχος. ΙΙρβλ. Αημοα&. πρός Λάκριτον 34 «μαρτυρεί...
ένΟέσθαι Άπολλόδωρον είς τήν ναδν... ταρίχους κεράμια ένδεκα ή δώδεκα».

2) 'Αγνοώ τήν σημασίαν τής λέξεως" £όκα ή ροδκα λέγεται κοινώς τό ιϋζΐίμί'
(eruca sativa DC.), ρώκας δέ καλοδσί τίνες τών βυζαντινών τάς σκελίδας τοδ oxopä·
ίου. 'Αλλά προδήλως ή σύνθεσις δεικνύει ήμΐν ότι ούτε περί φύλλων εύζώμου ούτε nifi
σκελίδων ακορόδου πρόκειται ένταδθα, διότι δέν ήτο δυνατόν νά όνομασθώσι ταύτα χάρτοιι·
Μήπως πρέπει νά γραφζ ^ακοχάρτιν, ήτοι χάρτης έκ ρακών κατεσκευασμένος ;

3) Ό προσδιορισμός άσπρος νομίζομεν ότι άρμόζει μάλλον είς χάρτην ή ιίί μ'Ι1'
βράναν.
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φάντων καί δφεων καί ότι αϊ λεπτόταται μεμβράναι κατεσκευάζοντο εκ δερ-
μάτων άγεννήτων ή θνησιγενών άρνίων')· Καί έν ταίς Σολομωνικαίς συχνάκις
γίνεται ή διάκρισις τών μεμβρανών, σκοπουμένου τοΰ τρόπου της κατασκευής
αύτών, εϊς παρθένους ή καθαράς καί εϊς άγεννήτους, ήτοι έκ δέρματος άγεν-
νήτων ζφων κατεσκευασμένας.

1) Άγέννητον χαρτίν : Α' φ. 14 α. 22 α. 33 α. 3G α («εις άγέννητον» καί
αμέσως κατωτέρω «εις χαρτίν άγέννητον»). φ. 3δβ («γράψον... εις άγέννητον»),
φ. 55 α (όμοίως). Επίσης «έλάφινον άγέννητον», «βοϊνδν» ή «βοάς άγέννη-
τον», περί ών κατωτέρω.

2) Χαρτίν παρϋένονή κα&αρόν : «χ. παρθένον» (Α'φ. 13 6. Β' φ. 248 β),
«χ, καθαρδν» (Α'φ. 37 β. Γ' φ. 18 β), «χαρτίν καθαρδν καί παρθένον» (Βλ.
(κατωτέρω).

3) Μεμβράνα εκ δέρματος βοάς Τ/ μόσχου : «χαρτίν βοϊνδν άγέννητον»
Α' φ. 13 α. Β' φ. 248 α)· «χάρτης άγεννήτου βοάς καθαρός» (Γ' φ. 18 6).

4) — εκ δέρματος αίγος η τράγου : «χαρτίν τράγου» (Α' φ. 13α)' «χαρτί
τράγινον» (Β' φ. 248 α)· «χαρτίν τράου» (Γ' φ. 11 6)' «χαρτίν κερατίου ήγουν
κατζίκας» (Γ' φ. 10 α). Ιίερί κατασκευής μεμβράνης έκ δέρματος έριφίου βλέπε
κατωτέρω' όμοίως καί περί κατασκευής μεμβράνης.

5) —εκ δέρματος άριΊου.

6) — εκ δέρματος αντιλόπης η έλάφον : «χαρτίν ζαρκάδος» (Α' φ. 39 β)-
«χαρτίν γαζέλλιον ήγουν έλαφινόν» (Α' φ. 38 β)- «χ. γαζέλιον» (Α' φ. 38 α.
38β)" «γαζέλλινον χαρτίν» (Α' φ. 39 6)' «έλάφινον χαρτίν» (Α' φ. 39 6)'
«χαρτίν. . . έλαφίου άγέννητον» (Α' φ. 13 6)' «χαρτίν έλαφινδν άγέννητον»
(Β' φ. 248 β).

7) Μεμβράνα εκ δέρματος κυνός : «χαρτίν κυνός» (Β' φ. 24b' 6)' «σκύλ-
λινον χαρτίν» (Γ" φ. 11 β)' «χαρτίν τοΰ κείονος [sic]. .. 'Ακόμη το χαρτίν θενά
τό βαπτίζης κάθε χρόνον τήν [ήμέρ]αν τών φώτων καί νά λέγης : Βαπτίζω
σε, πλανεμένον δέρμα τοΰ κύονος [sic] τοΰ άγεννήτου κτλ.» (Α' φ. 42 α).

8) —έκ δέρματος ίππου : «γράφε. . . εις δέρμα ίππου» (Β' φ. 248 6)' «γράψε
ταις εϊς. . . δέρμαν ίππου (άλογον)» (Γ' φ. 10 α). Έκ τούτων όμως δέν έμφαί-
νεται σαφώς αν έννοοΰσιν οί γράψαντες δέρμα ίππου μεταπεποιημένον εις μεμ-
βράναν ή απλώς διφθέραν. Τοΰτ' αύτδ ειρήσθω καί περί τών δπ' άρ. 10
καί 11.

9) —έκ δέρματος κονίκλον. «χαρτίν κουνελίου» (Α'φ. 13 6. Γ'φ. 10 β.
116).

10) —εκ δέρματος φώκης: «γράψον δέ εις φώκιαν» (Α'φ. 13 α)" «γράψε
Ιπάνω εις φώκης ή γυπός δέρμα» (Β' φ. 248 α)· «γράψον αύταϊς είς φώκας
πετζίν γή γεις άλλον» ■) (Γ' φ. 11 α).

11) —εκ δέρματος γυπός : «έπαρον γυπός δέρμα καί γράψον» (Α' φ. 14 α(.
«γυπός δέρμα» (Α' φ. 13 β. Β' φ. 248 α).

1) Gardthausen α. 40. 41. 43.

2) Έν τψ χειρογράφφ : «γιγηςαλον».
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12)—έκ δέρματος ανθρώπου; «χαρτίν κεταρίου (;) ανθρωπίνου» (Α' φ.
13 6)" «χάρτης κοιταρίου (;) άνθρωπου» (Β' φ. 24Η β).

Αί δ' 6πό τών Σολομωνικών Α' καί Γ' παρεχόμεναι όδηγίαι πρός κατα-
σκευήν χάρτου έξ άγεννήτου ζ^>ου καί χάρτου καθαρού καί παρθένου, ήτο'
έξηγνισμένου έχουσιν ουτω :

[Α' φ. 15 α] «Δ ι à · ν à κ ά μ η ς [Γ' φ. 12 β] «Ί δ ο ν γ ρά φ ο-
χ α ρ τ ι ν άγέννητον. Έν ταΐς μεν και φ αν ε ρ ώ ν ο μεν ότι
έρμηνείαις, όττου λέγει να γράφης εις  πώς γίνονται τ à χ α ρ τ ία
άγέννητον χαρτίν, ετούτη είναι ή έρ- ποΰ χ ρ ε ι ά ζ ο υ ν τ α ι ε ί ς πάν-
μηνεία του. "Οταν ούν το ζώον είναι  τα ταΐς δουλειαΐς. 'Εν ταϊς
έ'γκυον ήγουν εγγαστρωμένον καί  έρμηνείγαις οποΰ λέγει νά γράφης εις
σφαγή, έ'παρε το άγέννητον έκεϊνο' άγέννητον χαρτίν, έτούτην είναι γή
καί φυλάγου μην πέση κάτω είς τήν ερμηνεία αυτής. "Οταν είναι το ζώον
γήν. Καί όταν το γδέρνης λέγε τά εγγαστρωμένον, πρικοΰ νά γεννήο^
ονόματα ταΰτα : Σ ε ν υ χ ρ ί,Έλ ω ι, νά σφαγή· έπαρον το άγέννητον εκεί·
Έ λ ω ι, 'Ρ ω ΐ, "Ε σ ω ?'> ε ν, Έ μ- νο καί φυλάγου νά μην πέση κάτω
μ α ν ο ν ή λ. Και άφ' ου το γδάρης, είς τήν 'ήν '). Και όταν το γδέρν//ς
νπαγε είς τον ποταμόν ή είς ί'δωρ λέγε 5) τά ονόματα αυτά : Σ ε ν ν χ φ ί,
τρεχάμενον, καί πλΰνον καί ξΰσον Έ λ ω γ ί, ' I λ ω γ ί, 'Ρ ω γ ί, "Ε-
καλώς. Και λέγε ταΰτα : « 'Ρ ι γ ε ή λ, σ ο> β ο ν, Έ μ μ α ν ο υ ή λ. Kai rii
'Ρ α α α φ α ή λ, Μ ο ρ ώ θ, άγιοι τού γδάρης, και πάνε εις τον ποτά-
άγγελοι, καθαρίσατε το παρόν δέρμα, μόν, είς νερόν τρεχάμενον και πλννί
τοΰ είναι ετοιμον και καθαρόν είς δ τι το και ξΰοέ το καλά. Πλύνοντάς το
μέλ.λω γράφειν έν αύτω, νά είναι ευ- λέγε τά ονόματα τοΰτα : «'Ρ ο υ ε ή λ,
τυχόν και άληθινόν». Kai τότε έπα- 'Ρ α σ α φ α ή λ, Μ ο ρ α θ ι, "Λ γ ι-
ρον ενα τζουκάλιν κινοΰργον καί κα- γ ο ι ά γ γ ε λ ο ι3), κ α θ α ρ ί σ ε τ ι
■θαρόν και άσβέστην καθαρόν, και τ ό παρόν δ έ ρ μ α ν, τοΰ είναι ')
πάσσησον και λέγε ούτως : «Έ ρ λ ο ■ ετοιμον και καθαρόν είς τό μέλλω
ά χ, Β ο ρ χ α ν ό ν, Έ λ ί, Έ λ'ι - γράφειν5) εν αύτω, νά γείναι εντυχον
ώ ν, το άτίμητον και μέγα όνομα τοΰ καί άληθινόν». [φ. 13 α]. Kai τότες
μεγάλου βασύ.έως, φέρε τό παρόν ί'παρον ενα τζουκάλιν καινούριον και
δέρμα άγέννητον τοΰ είναι ετοιμον εις καθαρόν άπιαστον καί άσβέστην ") κα·
πάν πράγμα, Γ) μέλλω γράφειν είς θαρόν και πάστρεψε ') τό δέρμαν.
αυτό». Καί άφ' ού στεγνώση γράιμε Kai πάλε νπαγε είς τον ποταμόν καί
πάνω είς τον λ.αιμόν τά σημεία ταΰτα. πλΰνέ το, και πλύνοντάς το λέγε τά
[έπονται 7 καβαλιστικά σημεία, κατά ονόματα αυτά: «Έ ρ λ ο υ ά χ, Β ο ρ·
τό έν τη αύτη Σολομωνικη στεγανό- χ α ν ο ύ ν , Έ λ ω γ ί ,. 'Ελιών,
γραφικόν άλφάβητον του άγγέλου Μι- το άτίμητον καί μέγαν όνομα τοϋ με-
χαήλ δηλούντα τά γράμματα ΛΕΜ- γάλου βασιλ.έας, φέρετε τό παρόν όέρ-

ΓΟΜ ?]. μαν άγέννητον τοΰ είναι ετοιμον είς

1) Χειρ. κατα ηςτιν ην. 2) Χ. λεγ. 3) Χ. αγηγι ανγγελη. 4) Χ. νατουινη.

5) Χ. μελογραφον. (!) Χ. ωζίεατην, 7) Χ. παοτρψε.
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A là ν à κά μη ς κ α θ α ρ ο ν χαρ-
τί ν. "Οταν μέλλης νά κάμης καϋα-
οον και παρθένον χαρτιν πρέπει νά
είναι το ζφον άρσενικόν, ή έ'ριφον ή
αονίον δποϋ νά βυζάνη ' καί σφάξε
το μέ τήν ρηθεΐσαν μάχαιραν τής τέ-
χνης. Λέγε και ταΰτα τά ονόματα :
«Ό λ at, Ά λ μ αι, Ά ν ε υ ρ ν ε ν -
τόν, Ίωτζαθ, Σε μ πορφυ-
ρά ν, Ί α ο ύ, Ί α ν α ρ ο ύ, Ά-
ρ ο ΰ θ, Μ α ρ ο υ κατά, Τ ά κ α-
τά, Ά δ ω ν α ΐ, Ίεουλσύν, Έ-
ν αού, Ίά, Ίά, τετραγράμματον
καί Σοφά ρ, άγιον άνομα και δυ-
νατόν και φοβερόν, καθάρισον άπό
πάσης αμαρτίας καί [φ. 15 β] ακα-
θαρσίας τοΰ ζώου τούτου τό δέρμαν,
τοΰ ιϊναι αληθές καί καλόν3), ει'τι
καί αν γράψω είς αυτό νά είναι στε-
ρεύν. Αμήν». "Λμα δέ καί γδάρε
αυτό, καί καθάρισε καί πλΰνέ το νερά
ζ' καί λέγε τά άνωθεν γεγραμμένα
ονόματα' καί ήργασέ το είς άσβέστην
καί γράφε».

πάσαν πράγμαν ο μέλλω γράφειν ')
εν αύτω». Καί σάν στεγνώση γράψε
απάνω ■) είς τόν λαιμόν του τά ση-
μεία ταΰτα. [έπονται τά αύτά καβα-
λιστικά σημεία].

Έ δ ώ φανερώνω διά ν à
κ ά μ η ς κ α θ α ρ ό ν χ α ρ τ ί ν.
"Οταν μέλλη νά κάμης καθαρόν χαρ-
τιν καί παρθένον πρόσεχε νά γέΐναι
τό ζώο άρσενικόν, ή έρίφιον ή άρ-
νίον, νά βυζάνη ακόμη' καί σφάξε
το μέ τό είρημένον μαχαΐριν τής τέ-
χνης, καί όταν τό σφάξης λέγε τά υνό-
ματα αυτά : «Ό λ α γ ί, Έ λ μ α γ ί,
' Αν ερνοετόν, 'Τ ω τ ζ ά θ ,
Σε μ πορφυρά ν, '[αού, Ί α-
ν α ρ ο υ, Ά β ο ύ θ, Μ α ρ κ α ι α,
Τ α κ α τ ά '), Γ ι ε σ ο υ ά λ , Ή ν α-
ο ν, Ίά, Ί ά, τετραγράμμα-
τον άγιον όνομα καί φοβερόν καί
δυνατόν, καθαρίσατε τοις άκαθαρσί-
γαις τοΰ ζώου τούτοι>, τό δέρμα του
νά γεΐναι άληθινόν καί καλό, ειτι να
γράψω είς αυτόν νά γείναι στερεωμέ-
νον» [φ. 13 β]. Καί πλΰνε αύτό καί
καθάρισέ το" καί πλΰνέ το μέ νερά
έπτά, καί λέγε τά άνωθεν γεγραμ-
μένα ονόματα καί άργισέ το είς ασβέ-
στη ν καί γράψον εΐ τι θέλεις».

εκ της αντιπαραθέσεως τών δύο τούτων κειμένων καταφαίνεται (ό έν
Μονάχω κώδιξ δέν περιέχει τοιαύτας όδηγίας) ό τρόπος της κατασκευής είναι
6 αυτός, μικράν δέ τινα διαφοράν μόνον παρουσιάζει το τής 'Ιστορικής καί
έθνολογικής έταιρίας χειρόγραφον, προστιθέν ότι μετά το έπίπασμα της άσβε-
στου έν τη χύτρα πρέπει το δέρμα νά καθαρισθη καί νά πλυθη καί αύθις είς
ρέον υδωρ.

ΓΡΑΦΙΚΟΝ ΜΕΛΑΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

Πολυάριθμοι είναι αί περισωθεΐσαι έν μεσαιωνικοΐς χειρογράφοις συνταγαί
προς κατασκευήν γραφικού μέλανος καί χρωμάτων χρησίμων είς γραφήν '').

1) Χειρ. ομελο γράφο. 2) Χ. ααπανο. 3) Χ. καλός. 4) Χ. τκατα.

5) Βλ. Wattenbach Das Schriftwesen 4es Mittelalters έκδ. ß' σ. 1ί)7 κέ.
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Ουδέν ήττον δέν άμοιροΰσιν ενδιαφέροντος αί έν τοις μαγικοίς βιβλίοις, μάλι-
στα διά τάς όριζομένας ενίοτε παραδόξους μίξεις υλών. "Ήδη έν τοις μαγικοί;
παπυροις ευρίσκομεν έδηγίαν προς κατασκευήν «Τυφωνίου μέλανος» (στήλ. III
στίχ. 23—26 παρά Dieterich σ. 799). 'Ιδιαιτέρας δέ μνείας αξιαι είναι
παντελώς άσυνήθεις ύλαι, ων ώφειλον να ποιώνται χρήσιν οί μάγοι. Έν ταύ-
ταις δέ τήν πρώτην τάξιν κατέχει το αίμα. Οί μαγικοί πάπυροι παραγγέλ-
λουσι τον βουλόμενον να αιτήση δνειρον να γράψη εις βύσσινον ράκος αίματι
ορτυγίου εικόνα Έρμου (στήλ. V στ. 5 σ. 802 Dieterich). Γραφήν δι' αίμα-
τος μνημονεύει καί τό έτερον τών υπό Legrand έκδοθέντων Ίατροσοφίων
(σ. 22. 23). Αί δέ Σολομωνικαι άναγράφουσι πάντοτε καί τό ζωον έξ ου πρέ
πει να ληφθή τό αίμα" ουχί σπανίως αναφέρεται άνθρώπινον αίμα : «γράψον
αυτό μέ αίμαν άν[θρώπου]». (Α' φ. 14 α) «μέ τό αίμαν της μούττης σου». (Α'
φ. 39 α) «μέ τό αίμαν τοΰ δακτυλίου σου τοΰ μικροΰ». Τά δ' άλλα ζώα,
πλήν τών μνημονευομένων έν τοις κατωτέρω δημοσιευομένοις άποσπάσμασιν,
είναι τά έξης :

Αίλουρος, «μετά αίματος αίλουρου ήγουν κάτου» (Α' φ. 39 α).

Μυς. «γράψον μέ αίμαν ποντικοΰ» (Α' φ. 36 α).

Περιστερά, «γράψον μέ αίμαν περιστεράς λευκής» (Α' φ. 38 6. Βλ. καί
φ. 39 β), «μέ ζαφαραν καί μέ αίμαν περιστεράς άσπρης» (Α' φ. 37 β).

'Αλέκτωρ και άλεκτορίς. «Γράψον . . . μέ αίμαν όρνιθας άσπρης καί πετει-
νού άσπρου καί μίξε τά άμφότερα [τά] αίματα τών ζώων» (Α' φ. 37 β).

Βοϋς. Όπως τό βόειον αίμα καταστή κατάλληλον πρός μαγικάς γραφάς
ώφειλεν δ μάγος νά σφάξη αύτός τό ζωον, έπιλέγων έπιρδήν τινα (Α' φ. 156).

ΙΙρός έρυθράν γραφήν βρίζεται ουχί σπανίως καί ή χρήσις κινναβάρεως,
σαφώς δέ διαγράφεται τίνες γραμμαί ένίων σχημάτων πρέπει νά γράφωνται
διά μέλανος καί τίνες έρυθραί (Γ' φ. 19 α) Άλλαι δ' υλαι πρός γραφήν Ανα-
φέρονται συχνάκις έν μεν τοις μαγικοϊς παπύροις ή σμύρνα (στήλ. IV, 2. 16.
V, 5. VI, 4. XI, 26), έν δέ ταΐς Σολομωνικαΐς ό ζαφοράς ή ζαφορά (car·
thannis tinctorius L,·), ήτις ώς εϊδομεν ανωτέρω έμιγνύετο ένίοτε μετά αίμα-
τος περιστεράς (Α' φ. -37 6. 38 6. 39 α. 40 α. 45 6). Άμφίβολον δέ άν ή ζα-
φορά καί ό πολλαχοΰ επίσης άναγραφόμενος κρόκος ') δηλοΰσι τό αυτό
πράγμα' διότι έν τινι χωρίω της Σολομωνικής άναγινώσκομεν : «μέ άσπρον
αυγοΰ ήγουν κρόκον»2) (Α' φ. 39 α).

1) «γράψον τά κάτωθεν μέ κρόκον καί μελισόφυλλον> (Α' φ. 39 α. Μελισσόφυλλον
είναι το φυτόν melissa altissima Sibth.). «γράψε μέ μόσχον καί κρόκον καί fο5όατε-
μαν> (Α' φ. 22 α). «γράφε... μετά μίσχου με[τά] κρόκου καί δέν φοβάσαι ας είναι καί
μέ (ίοδόστεμαν» (Α'φ. 23 α). «μετά μόσκον καί κρόκον καί ροδόσταμον καί κινναβά-
ρεως» (Γ' φ. 19 α).

2) Ό λαός ούδέποτε συγχέει τό λεύκιομα (άσπρον ή ασπράδι) καί τόν κρόκον (κοινώς
κορκός ή κροκός η κρόκος) τοδ Αοδ. 'Ακατανόητος δέ φαίνεται ή τοιαύτη σόγχυσις τοΰ
βιβλιογράφου, άφοϋ μάλιστα ουδεμία δπήρχεν ανάγκη έρμηνείας της κοινοτάτης λέξεως
«δσπρον αΰγοδ». Πιθανόν όμως ότι ή λέξις κρόκος σημαίνει καί έν τ·?/ 2ολομωνιν·ΐ τήν
βοτάνην, παρενόησε Î" αύτήν δ βιβλιογράφος, μή διατηρηθεΐσαν έν τ? δμιλουμέν;).
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ΙΙλήν τούτων αί Σολομωνικαί όρίζουσιν ίδιον μίγμα πρός γραφήν τών κα-
βαλιστικών χαρακτήρων εκάστου τών επτά πλανητών, ή δ' έν τή 'Ιστορική
έταιρία άποκειμένη προστίθησι καί όδηγίας πρός κατασκευήν ιδίου γραφικού
μέλανος δι' εκαστον πλανήτην πρός γραφήν τών έπωδών, οσάκις πρόκειται
έξορκισμός τών άγγέλων τών κυριευόντων τών πλανητών καί τών δποτεταγμέ·
νων αύτοίς δαιμόνων. Καί εν πρώτοις παραΗέτομεν ιοδε τήν έν τοις τρ'.σί χει-
ρογράφοις άναγραφήν τών μιγμάτων.

[Α' φ. 13 α] ΤαΤς χα- [Β' φ. 248 α] Τάς χα-

ρακτήραις του Κρόνου
κάμε ταις με την σκον-
ρίαν τοΰ μολύβδου και
με ξεϊδιν, καί κάπνισον
τ εάφιν και γράψε είς
χαρτίν τράγου ταύτας.

Ταΐς χαρακτήραις τον
Αώς κάμε ταις με άρ-
γνρίου οκουρίαν και με
τα [ροδο]στάματος. . .

Ί'άς χαρακτήρας τοΰ
"Αρεως γράψε μετά [κιν-
να]βάρεως καύαράςκαι
μετά ροδοστάματος . . .

Τος χαρακτήρας τον
Ήλιου γράψ[ον μετά
χρυσίον καί ] μετά άρ-
αενίκιον [φ. 13 6] σλ . .
Iαχιστόν;] και ύδατος. . .

Της 'Αφροδίτης γρά-
ψον με αϊμαν νυκτερί-
δος [Χειρ. κνκερίδος]
μετά λαζονρίου άδολου
[Χειρ. αδωλον] και δο-
δόσταμαν . . .

Της Σελήνης γράψον
με κρύκον και μόσχον
και ροδύσταμαν μετά
αίματος άνΰοώπου . . ,

ρακτήρας τον Κρόνον
ποίησε μετά της σκου-
ριάς τον μολύβδου και
μετά δξους, και κάπνιζε
τειάφιν Λντάς' γράψε
δε αυτός είς χαρτί τρά-
γινον.

Τάς χαρακτήρας τον
Διός ποίησε μετά αργυ-
ρίου σκουριάς και μετά
ροδοστάματος . . .

Τάς χαρακτήρας τον
'Έαρος γράχμε μετά κιν-
ναβάρεως καύαράς καϊ
ροδοστάματος . . .

[φ. 248 6] Τάς χαρα-
κτήρας τον Ήλιου γρά-
φε μετά χρνσίον η μετά
αρσενικού σχιστού και
ύδατος.

'Γης 'Αφροδίτης ai
χαρακτήραι νπάρχουσι
και γράφε αντάς μετά
αίματος ννκτερίδος η
μετά λαζονρίου άδολου
καί ροδοστάματος . . .

[έλλείπει]

[Γ' φ. 12 α] 01 χαρα-
κτήρες τοΰ Κρόνου κάμε
ται[ςΙ όντως' επαρε
σκουριάν τον μολνβίοΐ'
και ξεϊδιν και γράψε
ταις είς χαρτίν τράου
καί κάπνισε ταις με
δειάφιν.

[φ. 11 α] Τ[οΰ] Ζεν
οι χαρακτήρες γράψον
[άφέθη χώρος κενός,
όπως προστεθώσιν έπει-
τα αί όδηγίαι].

[φ. 10 6] Ταΐς χαρακτή-
ραις τοΰ "Αρεως γράψον
με κιννάβαριν καΰαρον
καί με ροδόνσταμον . . .

[φ. 10 α] Τους χαρα-
κτήρες τον γηλίον γράψε
ζονς μετά χρυσον η μετά
[Χειρ. ήμερα] άρσενίκιον
σχιστόν [Χειρ. χρσον]
καί νδατος . . .

[φ. 116] Τής 'Αφροδί-
της οι χαρακτήρες γρά
φονται όντως : επαρον
γαιμα ννκτερίδος ή με
λαζονριν αδολον καί ρο-
δόσταμον.

[φ. 10 6] Ταΐς χαρα-
κτήραις γράψον με Υ,ρύ-
κον [Χειρ. κρονον] καί
μύσκον καί ροδύσταμον
καί μετά γαΐματος άν-
βρώπον ...
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Του Ερμου γράψον Του Έρμου χαρακτή- [φ. 11 a] Του Έρμη
με αίμαν βοός όνου ή ραι γράφονται μετά αΐ- οι χαρακτήρες γράιρον
προβάτου ή μετά γυ- ματος βοος ή όνου ή με γαλιμα βόου ή όνου
αρεως [ = υδραργύρου] προβάτου η μετά ίαρίου ή προβάτου . . .
και ύδατος . . . [=υδραργύρου] και ύ-

δατος . . .

Aι δ' όδηγίαι προς κατασκευήν γραφικού μέλανος έκαστου τών έπτά
πλανητών έχουσιν ώς έξης :

[Γ' φ. 10 β] Ί δ ο υ κ a I το μελάνι') του 'Ηλίου. Την ώραν
δπον κυριεύει ό "Ηλιος με χρνσδν νά γράχρης. /ίάβε 2) ακραν χρυσίον s) ij
μετά ολίγου δυαργύρου και τρίχρε τα επιμελώς και βάλ' τα εις φωτίαν, ί'ως
δπον νά φύη δ δυράγυρος και ϋστερις ούμμιξον και ζουμί ήλιοβοτάνου y.ai
γράφε εν τη Ιδία ώρα τοϋ γ ηλίου.

Ί δ ο υ κ a I το μελάνι της Σελήνης. Τ δ μελάνι της
Σελήνης γίνεται με το ζουμί της ελιάς και δρεοπάρπαρον 4) καί κάμφονραν
και γα!μα λαού 6), τρίχρας και ενώσας αντά και ποΐσον μελάνιν και γράψε
εις τήν ώραν δπον κυριεύει η Σελήνη . . .

[φ. 11 α] Ί δ ο ύ κ α ι το μελάνι του "Αρεως. Το μελάνι τοϋ
"Αρεως, εις την ιδίαν ώραν υπου κυριεύει τρίγον κιννάβαριν "), βερζΐν και
κυνόγλωσαον ') καί κομμίδιν ελΰς και γράψε εΐτι ΰέλεις εις την ώραν
τοϋ "Αρη . . .

'Ιδού το μελάνι τοϋ Έρμη. Τδ μελάνι τοϋ Έρμη γίνεται περί
κα&αρδν και άρχετδν Η) αιλεημάνι (;) και δλίγην πηουνία ") και γαΐμαν πετει-
νού" χαυτα πάντα ποίγηαον μελάνι εν τή ώρα τοϋ Έρμη και γράφε . . .

[φ. 11 δ] Ί δ ο ύ και τ δ μελάνι τ ο ν Ζ ε υ ς. Τδ μελάνι τον
Ζευς ϊ'νεται ,0) ούτως' ε'παρον λαζοϋριν και μικρού ϊκτί.ς (;) άριατολογίας ")
καί χολή ν ίχ&ύος' αυτά πάντα '-) τρίψον εν τή ώρα τοϋ Ζευς και γράψον εΐτι
ϋελεις . . .

'I δ ο ν και τ δ μελάνι τ ή ς Ά φ ρ ο δ ί τ η ς. Της ' Αφροδίτης το

1 Xsip. μελάτη.

2) Χ. λαβον.

3) Χ. χρισουτου.

4) Όρεοπάρπαρον είναι ή βοτάνη ή άλλως καλούμενη ρέον βάρβαρον (rheum F,modi
Wall, ή rheum rhaponticum I..).

5) Χ. λαον = αίμα λαγωοδ.

6) Χ. καναβαριν.

7) Χ. κυνοχλοσον.

8) = άρκετόν.

9) = παιωνίαν (Paeonia corallina Retz).

10) Χ. ηνετε (=γ£νεται).

11) Λαζοδριν είναι πιθανώς το σίλφιον άλλ' ή έπομένη βοτάνη μο! είναι άγνωστο;
Ισως είναι ή aristolochia parvifolia Sibth.

12) Χ. παντα παντα.
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μελάνι γίνεται όντως : γαίμα περιστεράς και κόρκον ') καί ροδόοταμον και
άλογοβότατον με τραγούρας -') και μόσκον άκρατο3), σμίξον τ/j ιδία ώρα
jijç ') Αφροδίτης και γράφε ει τι θέλεις . . .

[y. 12 α] Ί δ ο υ χ a I τ δ μελάνι τοϋ Κ ρ ό ν ο ν . Τδ μελάνι
τοΰ Κρόνου είναι τοιούτως : 'Έπαρον κικούδια . .. [Άφέθη'χώρος πρός συμ-
πλήρωσιν].

Έκ τών άλλων χειρογράφων έλλείπουσιν αί όδηγίαι αύται. Έν δέ τω Α'
καί τω Γ' υπάρχει καί ή έπομένη συνταγή προς κατασκευήν έξ άσβόλου με-
λάνης χρησίμου κατά τήν λεκανομαντείαν.

[A' cp. 41 α] «και έ'παρον και μού- [Γ' φ. 41 α] «καί έπαρον λάδι κα-
ζψ' άπό τεγάνιν σιδερένον άμίλητον Γ')' θαρόν και μουντζούρα άπό ") τηγα-
και βάλε μέσα λάδιν και άνακάτωσον νιου άποκάτω' και βάνε τό λά<5ίΐ' με
μέ τήν μούζην νά γένη μελάνιν. Και τήν μουτζοΰραν και κάμε το μελάνι,
τότες άπό τό αύτό γράψε είς τήν πα- Και γράψε τήν χαρακτήρα είς τήν
λάμην τοΰ κορασίου τήν κάτωθεν και παλάμην τής κόρης» ').
γράψον και είς τήν μύτην της ταύτα
τη ονόματα ».

Β'.

Έν τω Journal of the Hellenic »Studies (1890 XI σ. 286 κέ.) ό T.
W. Allen έδημοσίευσε διδακτικωτάτην μελέτη ν περί ταχυγραφικών σημείων
έν έλληνικφ κώδικι της Βατικανής βιβλιοθήκης (Regina 181), γεγραμμένω
τω 1364. Ή έν τω κώδικι τούτφ χρήσις ταχυγραφικών σημείων, εις άκρον
ενδιαφέρουσα διά το καινοφανές τίνων έξ αύτών, είναι άνώμαλος" διότι τοι-
αύτη χρήσις γίνεται μόνον πρώτον μέν έν ολιγίστοις χωρίοις του κειμένου, έν
οίς δ βιβλιογράφος παρά το σύνηθες γράφει ταχυγραφικώς συλλαβάς τινας
καί γράμματα" έπειτα έν τέλει τοΰ βιβλίου, έν πίνακι περιέχοντι ταχυγρα-
φικά σημεία καί τήν έρμηνείαν αύτών καί τελευταίον έν δυσί μακραΐς ση-
μειώσεσιν, ούδεμίαν σχέσιν έχούσαις πρός το κείμενον, γεγραμμέναις δ' έν

1) Χ. κορνον.

2) Τό μέν άλογοδότανον μοί είναι άγνωστον" έν δέ ταις επομέναις δυσί λέςεσιν 1>πο·
θέτω ότι υποκρύπτεται παρεφθαρμένον τό όνομα τοϋ μανδραγόρου, όστις καί ματραγοδρα
καί μεντραγοδρα λέγεται κοινώς.

3) Χ. ακροτο.

1) Χ. ετη ηδια οροτις.

5) Χ. άμήλλοτον" νομίζομεν ότι ουτω πρέπει νά διορθωθή, διότι συχνότατα έν ταΐς
παρασκευαΐς τής λεκανομαντείας άναφέρονται πράγματα άμίλητα, όσα δηλαδή οφείλει
νά λάβϊ) τις σιωπών.

6) Χ. επι.

7) Έν πάσι τοις χωρίοις των Σολομωνικών, άτινα παρεθέσαμεν, διωρθώσαμεν τάς ανορ-
θογραφίας καί τήν πλημμελή στίξιν τών χειρογράφων. Αί δι' αραιών γραμμάτων μεταγρα-
φίμεναι φράσεις είναι εν χειρογράφοις έρυθραί.
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τω κενω χώρω αμφοτέρων τών σελίδων του μεταξύ του πίνακος καί της άρχής
τοΰ βιβλίου φύλλου (φ. 13).

Τών σημειώσεων τούτων, ας κρίνει σπουδαιοτάτας υπό παλαιογραφικήν
έποψιν, δ "Αγγλος έκδοτης δημοσιεύει δυστυχώς τήν πρώτην μόνον, έν πανο-
μοιοτύπω καί έν μεταγραφή. Διότι ή έτερα, βραχυτέρα μεν της πρώτης κατά
τάλλα δ' όμοια, έπαρουσίαζε πολλφ μείζονας δυσκολίας, ώς λέγει. Όμολογεϊ
δ' ότι έν μέρει μόνον έδυνήθη νά έννοήση ταυτην, καί προστίθησιν ότι ώς
εικάζει έκ της έπαναλήψεως τών λέξεων χάρτης, χαρακτήρες, δέρμα, περιέ-
χει αυτη όδηγίας προς άντιγραφήν ψαλμών τίνων. Τήν κατανόησιν όμως της
σημειώσεως ταύτης έδυσχέρανε μάλλον ή πλημμελής άνάγνωσις λέξεών
τίνων, διότι, ώς έκ της κατωτέρω άντιπαραθέσεως της ήμετέρας μεταγραφής
προς τήν τοΰ έκδότου καταφαίνεται, τό κείμενον δέν είναι δύσληπτον.

Journal σ. 292.
από δε τόν νς ψαλμόν εως τον ξδ
ψαλμόν συν τόνδε [?] τας
χαρακτήρας όφελοϋν διανα κατα ϋ·βε

βάλεις άνον

να [?] μηδέν εχει στόμαν, να σον
άπηλογηϋΓ] άμεναστεκε
ώσπερ βονς εμπροστάσου' η ανδρας

ή γυναίκας.

γράψε τους ψαλμούς. ημε[ρα] β* είς
ελαφίνα δέρματα' και
δήπλωσον το χαρτήν και απάνω του
χαρτήν τή?δε τας χαρα
κτίρας' και πνησον[?] τό χαρτην ξν-
λαλώ' και λονν παν
και τίλεξί (? τυλίξετε) μετα μεταξοτον'
και βαστα το εις κριτίριον
και να ϋαυμασεις : τήδε[?] τώ Ή/?]

χαρακτήρω.

Ημετέρα άνάγνωσις ').
Άπο δε τον νς' ψαλμόν εως τόν ξδ'
ψαλμόν συν τόνδε τάς
χαρακτήρας ύφελονν. Δια να καταβά-
λεις αν&ρωπον
νά μηδέν εχει στόμαν, νά σον άπηλο-
γηϋ·!/' άμε να στέκ[η]
ώσπερ βονς ε μπροστά σου' η άνδρας

η γυναίκα .τ

γράψαι τονς χραλμονς' ήμερα Β', είς
ελαφίνα δερμ[ ά]τι[α} καί
δήπλωσον το χαρτήν και απάνω τοϋ
χαρτίν τάσδε τάς χαρα
κτίρας' καί κάπνησον τό χαρτην ξυ
λαλώη καί λ . . . . πάν.
καί τίλεξέ τ [ο] μετα μεταξοτον. Kai
βάστα το είς κριτίριον
καί νά θαυμάσεις. Τάσδε είναι ή χα-
ρακτήρες .f

1) Έν ατίχ. 2. Τά γράμματα 06ε είναι διαγεγραμμένα εν τω χειρογράφω.
ατ. 3. Έν τή τελευταία λέξει τό έκληφΟέν ίιπό τοδ Allen ώς ε της καταλήξεως
είναι ή όξεΐα της πρώτης συλλαβής.

ατ. 7. 'Αντί <καί πνηαον» άναγινώσκεται σαφώς «καί κάπνησον».
ατ. ί). Επίσης σαφώς άναγινώσκεται ή τελευταία φράσις. Τό ταχυγραφικόν σημείο ν
τοδ τας έπαναλαμβάνεται καί έν τέλει τοδ 1 στίχου καί έν ατ. G, πρός δέ τούτοις έν τω
7—S ατίχφ τοδ πανομοιοτύπου πίνακος τών ταχυγραφικών σημείων, ον έκ τοδ αΰτοΰ κω-
δικός έδημοσίευσεν δ Allen. Έν τ ψ αΰτφ δέ πίνακι, έν στ. 11—12, έρμηνεύεται ώς δη-
λοδν <εΙναι> τό ταχυγραφικόν σημεϊον, όπερ δ Alleu άναγινώσκει «τώ». Καί τά υπέρ τό
τελευταϊον ο ταχυγραφικόν σημεϊον δέν είναι ω αλλ' «ί, ώς φαίνεται έκ ατ. 7—8 τοϋ
αύτοδ πίνακος.
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ήτοι διορθουμένων τών ανορθογραφιών και τής στίξεως : «\4πο δέ τόν
ν·' ψαλμό ν έως τόν ζδ ' ψαλμό ν συν τώνδε τάς χαρακτήρας ωφελούν. Διά
νά καταβάλης άν&ρωπον νά μηδέν έ'χη οτόμαν νά σου άπηλογηϋη, αμέ νά
οτέχη (όσπερ βοΰς έμπροοτά σου, ή άνδρας ή γυναίκα (δηλαδή είτε άνήρ
είναι ούτος είτε γυνή), γράχρε τους χραλμους ήμέρα Δευτέρα είς έλάφινα δερ-
μάτια, και δίπλωσον τό χαρτίν και απάνω τοΰ χαρτίν [γράψε] τάσδε τάς
χασακτήρας' και κάπνισαν τό χαρτίν ξυλαλ.όη" καί ; καί τύλεξέ το μετά μετα-
ξωτού' καί βάστα το είς κριτήριον καί νά ϋαυμάσης ! Τάσδε είναι οί χαρα-
κτήρες u.

Ή γλώσσα της σημειώσεως είναι σόλοικος βεβαίως, άλλ° ό γινώσκων τήν
δημώδη κατανοεί ευχερέστατα τήν έννοιαν αύτής, καί έκ πρώτης δψεως
βλέπει ότι πρόκειται ουχί περί όδηγιών προς γραφήν τοΰ ψαλτηρίου, άλλά
περί μαγικών μέσων προς άποστόμωσιν άντιπάλων καί καθυπερτέρησιν έν
δικαστικοΐς άγώσιν. Ώς έκ περισσοΰ δ' έπιμαρτυροΰσι τοΰτο καί οί άμέσως
μετά το κείμενον έν πέντε στίχοις προσγραφόμενοι «χαρακτήρες», καβαλι-
στικά σημεία συνηθέστατα έν τοις μαγικοΐς βιβλίοις. Έν ένί μάλιστα τών
σημείων τούτων, τω πρώτο) τοΰ 11 στίχου, είναι έγγεγραμμένα ταΰτα: «ο
δυνας δέννεται εδώ» (δ δεϊνας δένεται έδώ), έξ ών καθίσταται δηλον ότι το
κατά τάς όδηγίας της σημειώσεως κατασκευαζόμενον περίαπτον υπάγεται είς
τήν κατηγορία·/ τών λεγομένων καταδέσμων. "Οθεν έν τω Βατικανφ χειρο-
γράφω έχομεν τό παλαιότατον τών γνωστών άποσπασμάτων Σολομωνικής,
διότι τά έν τω Ίατροσοφίψ τοΰ Σταφίδα είναι κατά εϊκοσιν έτη νεώτερα, ό
δέ χρόνος της συντάξεως κεφαλαίων τινών της είς τόν Γαληνόν άποδιδομέ-
νης συγγραφής «περί εύπορίστων» είναι άγνωστος.

Ή χρήσις μαγγανειών πρός ματαίωσιν τοΰ έπηρεασμοΰ τών άρχόντων καί
παντός ίσχυροΰ καί πρόσκτησιν της έξ αύτών εύνοιας υπαγορεύεται συχνό-
τατα υπό τών Σολομωνικών. Είναι δέ καί τοΰτο τεκμηριον άρκούντως θλιβε-
ρόν τής κοινωνικής καταπτώσεως καί της ήθικης έξαχρειώσεως έν τοίς χρό-
νοις, καθ' ους πάμπολλοι υπήρχον οί πιστεύοντες ότι ή δικαιοσύνη δέν έζυγο-
ατάτει τήν πλάστιγγα αύτής προς το δίκαιον, άλλ' έδεκάζετο διά βίας ή χά-
ριτος· καί οί άδυνατοΰντες νά έπηρεάσωσιν αύτήν άλλως έπεζήτουν νά έπι-
τύχωσι τοΰτο διά τής δεισιδαίμονος πίστεως αύτών εις τήν έπέμβασιν ύπερφυ-
αικών δυνάμεων. Αί Σολομωνικαί υποδεικνύουσι τήν εύθετον ώραν προς τοι-
αύτας μαγγανείας : «εις τήν έκτη τής σελήνης είναι καλόν νά ποιγήσης δέματα
ηερί κριτηρίου» (1ν φ. Ια. Α' φ. 5 β). Ή 8*1 ώρα τής Τετάρτης είναι καλή
'είς τό ποιήσαι περί κριτηρίου» (Β' φ. 241 β). "'Άλλαι δ' ώραι σημειοΰνται ώς
κατάλληλοι προς παρουσίασιν ένώπιον βασιλέων, δεσποτών, αύθεντών. Συνη-
θεσταται έπίσης είναι καί αί όδηγίαι πρός «γλωσσόδημα» τοΰ έχθροΰ" μία δέ
τούτων είναι όμοιοτάτη προς τήν έν τω Βατικανώ χειρογράφιο.

[Α' φ. 44 α] «Είς γλωασόδημαν . . . . Καί γράχρον είς τους ψαλμ[ονς] ρα'
?ί καί ταΐς χαρακτήραις' καί γράχρον τό πρ ι,τόπεμπτον τής σελήνης' καί
χαπνισον [τό] γαρτ[ίν] άμπαριν. καί τότε βάλε τό χαρτίν είς μεταξωτόν πα-
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viv πράοινον καί βάατατο, και αμε εις άφεντείας καί είς άρχοντας καί είς
επισκόπους, καί δ τι ϋέλης γίνεται». Έπονται οί χαρακτήρες, ών τίνες εϊνα;
δμοιοι τοις έν τω Βατικανφ χειρόγραφη).

Έν τή όδηγία ταύττ^ παρεντίθενται καί εδάφια ψαλμών (ψαλμ. νζ', S. 9
κλπ.), διότι έκ τών ιερών βίβλων τό ψαλτήριον έθεωρείτο ώς παρέχον τελε-
σφορώτατα βοηθήματα εις μαγγανείας. Καί έν άλλαις έπφδαϊς παρεντίθενται
συχνότατα περικοπαί ψαλμών, τό δ' υπ' άρ. 2316 Ίατροσόφιον τής Εθνικής
βιβλιοθήκης τών Παρισίων ορίζει είς τίνος είδους μαγγανείαν είναι ωφέλιμος
έκαστος ψαλμός ').

Προκειμένου λόγου περί του χειρογράφου του Βατικανού δέν κρίνομεν
άσκοπον νά σημειώσωμεν διαφοράς τινας άναγνώσεως τών χωρίων του κειμέ-
νου, είς ά έφηρμοσθη μερικώς τό ταχυγραφικόν σύστημα, διότι αναμφιβόλως
μόνον δι' ορθής άναγνώσεως δύναται νά διευκρινηθή ή χρήσις τών ταχυγρα-
φικών σημείων. Τά χωρία έκεϊνα, άτινα μεταγράφει ό Allen, είναι τέσσαρα.
Καί τών μέν δύο τελευταίων ή μεταγραφή έγένετο ορθώς (πλήν μιάς λέξεως
έν τω τρίτω, ήτις πρέπει νά γραφή άντιδόσεις καί ούχί αντίδοσις)' είς δέ τά
δύο πρώτα είσεχώρησαν λάθη, διαφθείροντα τήν έννοιαν.

Έν τω πρώτω ό Allen άναγινώσκει : «τοις υπό τρυγόνος ? δειχί)εϊοι
παραχρήμα μεν περιωδυνίαι άρχονται συμβαίνειν σπασμοί τε συνεχείς κλπ.ι.
Θείς δ' έρωτηματικόν σημείον άντί τής τετάρτης λέξεως τοϋ κειμένου, παρα-
τηρεί ταΰτα: «In No. I. the fourth word, θ?ε. has no very apparent
meaning, at least I have not been able to hit on one to suit it».
'Αλλ' άκριβώς ή παράλειψες τής λέξεως έκείνης καθίστησιν άκατάληπτον τό
χωρίον, διότι παραλογωτάτη άλλως θά έφαίνετο ή περιφραφή ολέθριων δή-
θεν συμπτωμάτων τοΰ δήγματος άθωοτάτου πτηνοΰ, τής τρυγόνος. Καθ1 ήμάς
τό χωρίον πρέπει άναμφισβητήτως ν' άναγνωσθή ουτω : «τοις ύπό τρυγύνοζ
ϋ·αλασσί ας δ ηχθεΐσι», καίτοι τό πρώτον ένταΰθα ευρηται ταχυγραφιχή
παράστασις τής λέξεως θαλασσίας, καθ' δσον γινώσκομεν. Ό λόγος είναι
περί τής τρυγόνος, τοΰ ιχθύος (trygon pastinaca L, ), ού τό κέντρον έπί·
στευον ότι έπιφέρει τόν θάνατον είς τούς άνθρώπους καί ξηραίνει τά δένδρα,
μυθολογοΰντες ότι καί δ Τηλέγονος δπλον έχων τοιούτο κέντρον τρώσας
άπέκτεινε τόν πατέρα αυτοΰ 'Οδυσσέα s).

Έν δέ τω δευτέρας χωρίφ ό Allen άναγινώσκει : «και επί τών έχεοόψ
κτων εροΰμεν ετι δε ήρτιαμοί [ ? άρτισμοι] αψινθίων, ελελισ^άκου η ϋείον
ξυνόζει' καί αύτη δε άναπινυχ§ήσα[?] κατεσϋεΤσα[?] τής ιδίας γίνεται πλη-
γής ΐαμα». Ταΰτα νομίζομεν άναγνωστέα ουτω: «καί επί τών εχεοδήκτων

1) Legrand Bibl. gr. vulg. II α. 20 κέ.

2) Βλ. Νικάνδρ. Ηηρ. 828 κέ. Όππιαν. Άλ. Β', 481 κέ. Παρ&εν. Έρωτ. 3. Πρ6λ.
Violator. Ζ. ίοτ. Η', 25, 2.
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ίροϋμεν. ετι δε άρτίοκοι /?άρτυαμοί ?] αψινθίων ΐλελιοφάκου ή θείον ξύν
οξει. Και αυτή δε άναπτνχΰεΐσα και έπιτε&εΐσα της ιδίας γίνεται πληγής
ϊαμα» ήτοι : αρμόζει επί τούτψ (τω δήγματι της τρυγόνος) δσα καί έπί τών
έχεοδήκτων έροϋμεν ετι δέ σκευασία (αν είναι ορθή ή άνάγνωσις άρτίσκοί'
ταυτίσημον δέ θά ήτο καί το άρτυσμοί) αψινθίου καί έλελισφάκου ή θείου μετ'
δξους" καί αύτη δέ ή τρύγων άναπτυχθείσα (—άνοιχθείσα, σχισθεϊσα) καί έπι-
τεθείσα έπί τοΰ δήγματος θεραπεύει αυτό '). Ή θεραπεία τών νόσων δια τών
προξενησάντων αύτάς αίτίων είναι πράγμα συνηθέστατον έν τη δημώδει ια-
τρική. Άλλα καί αυτός ό Γαληνδς δέν άπαξιοί ν' άναφέρη παραδείγματα τινα
τοιούτων φαρμάκων, έν οίς καί τά τοΰ δήγματος τής μυγαλής καί τοΰ έχεος,
ομοιότατα τω υπδ τοΰ Βατικανοΰ κωδικός ύποδεικνυομένω 2).

Έν τω αύτω χωρίω, άμέσως κατωτέρω, ό μεν Allen άναγινώσκει : «Τοις
δε υπο τ[ο]υ γαλής δεχθεϊσι' κύκλω μεν προς τον τόπον τοϋ δήγματος
φλεγμονή' φλυκτϊς δε επανίαταται μέλαινα μεστή ίχώρος νδατώδονς και τά
πλησίον έπειτα πελιοϋται' ρωγάσης τε τής ψλυκταίδος νομή αναλαμβάνει
παρα πλησίον των άπδ των ερπυτρών». Ημείς δέ άναγινώσκομεν : «τοις δε
νπδ μυγαλής δηγβεΖσι 3) κύκλω μεν προς τον τόπον τον δήγματος φλεγμονή'
φΐυκτις δε έπανίσταται μέλαινα μεστή ίχώρος νδατώδονς και τά πλησίον έ-
πειτα πελιοϋται' ραγείσης *) τε τής φλνκταίνης . . . (χρώμα ;) 5) παραλαμβάνει ")

1) Τήν σαφώς άναγινωσκομένην έν τψ κώδικι μετοχήν «άναπτυχθεϊσα» 6 "Αγγλος
εκδότης άγνωστον τίνος ενεκα λόγου μεταγράφει «άναπινυχθήσα», δημιουργών λεξιν άνύ-
παρκτον. Έν δέ τή επομένη λέξει είκάζομεν ότι άντί της συλλαβής «κά» ΰπάρχουσι τά
ταχυγραφικά σημεία τα δηλούντα τόν σύνδεσμον «καί» καί τήν πρόθεσιν «έπί»' μή έχον-
τες όμως προ οφθαλμών πανομοιότυπον της σελίδος άδυνατουμεν νά βεβαιώσωμεν τοΰτο,
καθώς καί άν υπάρχω ο έν τή τρίτη συλλαβή. ΙΙάντως όμως μόνη ή μετοχή έπιτεθεϊσα
αρμόζει.

2) ΙΙερί τής θηριακής 10 τ. XIV σ. 246 Kuhn: «καί τής μυγαλής τά δήγματα καί
αϋχα άναιροΰνται, ΰπ' αυτής πάλιν τής μυγαλής τρίβομένης καί έπιτιθεμενης άνωδύνως
θεραπεύεται. Όμοίως δέ αυτοί οί εχιόδηκτοι απαλλάσσονται του κινδύνου, εϊ τις λειώσας
τά σώματα έπιθείη αΰτοϊς τοις τραύμασιν».—Πρβλ. του αϋτοϋ, περί εϋπορίστων Β', 28 τ.
XIV σ. 490 Κ. Λούκι αν. Φιλοψ. 7. 8.

3) Τό χειρόγραφο·/ έχει «5πό υ γαλής δειχθεισι»' αί Οπό τό υ δύο στιγμαί δηλοδσι

ταχυγραφικώς τό μ. Έπλανήθη δ' δ Allen έκλαβών ταύτας ώς τό ταχυγραφικόν σημεϊον
τοΰ τ, διότι προς δήλωσιν του τ τίθενται αί στιγμαί συνηθέστατα υπεράνω τοΰ έπομένου
γράμματος, ενίοτε εκατέρωθεν αΰτοϋ, ουδέποτε δ' ΰποκάτω.

4) Ό παρά τψ Allen τύπος ρωγάσης είναι ανύπαρκτος' άλλως δέ τά υπέρ τό ρ ταχυ-
γραφικόν σημεϊον δύναται νά άναγνωσθή καί ώς α.

5) Τήν άνάγνωσιν φλυκταίδος ουδαμώς έπιδοκιμάζομεν, οΰ μόνον διότι πλάσσεται ούτω
τερατώδης τύπος, αλλά καί διότι ουδέποτε έσήμαινε δος τό μετά τήν δίφθογγον ο ι ταχυ-
γραφικόν σημεϊον. Μάλλον φαίνεται άνήκον τοΰτο εις τήν έπομένην λέξιν, πρός ής τήν
άποκατάστασιν απαραίτητος είναι αυτοψία τοϋ κώδικος. 'Αλλ' άναμφιβόλως ή έννοια απαι-
τεί τήν λέξιν χροιά ή χρώμα.

ϋ) Αύτη είναι ή άκριβής άνάγνωσις. Εις τό γνωστόν καί άλλοθεν ταχυγραφικόν ση-
μίϊον του αού προσετέθη καί τό του π.

12
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παραπλήοιον τω àno τών ερπετών» ').

Της μυγαλης τα ίοβόλα δήγματα καί άντίδοτα αυτών άναφέρουσιν ό 'Αρι-
στοτέλης καί άλλοι αρχαίοι συγγραφείς '-'). Ιίεριγραφάς δέ τών συμπτωμάτων
της άπά τών τοιούτων δηγμάτων δηλητηριάσεως, όμαοτίτας τή παρούσ^,
εύρίσκομεν έν τοίς θηριακοίς τοΰ Νικάνδρου (στ. 237 κε. της έχίδνης. — ατ.
271 κέ. τοΰ κεράστου).

1 ) Άδυνατβδμϊν ν' άποφανθώμεν αν είναι ασφαλής ή παρά τω Allen άνάγνωσίζ spitLI-
τρών, αφού μάλιστα δι' έριοτηματικοϋ σημείου δεικνύει ότι άμφίβολον είναι το υ τής ivi-
τέρας συλλαβής.

2) Moioror. Ζ. ίστ. Η', κγ' 3. Νικάνδρ. Ηηρ. 815—16. Γα/.ην. ένθ. αν. ΆριΟ'Οψ·
περί ζψων επιτομή Β' 375—6 σ. 109 έκδ. Σ. Λάμπρου.
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Αξιότιμε φίλε,

Λεν γνωρίζω κατά τίνα τρόπον νά δικαιολογηθώ πρός ύμάς δια τήν τόσον
μακράν σιωπήν μου, καί αισθάνομαι ότι έχω ανάγκην δλης της φιλικής σας
επιεικείας όπως μη παρεξηγήσητε αυτήν.

"Οτε έλαβον τήν πρώτην έπιστολήν σας έπελήφθην της συναγωγής τής
Ολης, περί τής χρήσεως παρά τω έλληνικω λαω τοΰ πενταγράμμου. 'Αλλ' ή
μεγάλη άφθονία τοΰ Ολικοΰ καθίστα άναγκαΤον πολύν χρόνον, καί πάλιν εγί-
νωσκον ότι καίτοι κατά τό πλείστον είχον συνειλεγμένον τό ύλικόν τοΰτο, ή
συναγωγή δέν θά ήτο πλήρης. 'Αληθώς δέ τό σύμβολον τοΰτο άπό τών πα-
λαιότατων χρόνων γνωστόν καί σύνηθίς εις τάς έπψδάς, τά περίαπτα καί πά-
σας h γένει τάς εγγράφους μαγικάς πράξεις, είναι έγκατεσπαρμένον άφθόνως
εί; τοσαΟτα παντοειδή καί διάφορα αλλήλων χειρόγραφα, ώστε πλήρης καί
αυπψατική συναγωγή τής δλης υλης ήτο δυσχερεστάτη, καί αυτή δέ ή με-
θοδική κατάταξις αύτής άπήτει νέας εκάστοτε έρευνας καί μελέτας. Δια τοΰτο
ήναγκάσθην νά διακόψω τό άρξάμενον έργον, βιαζόμενος έξ άλλων ασχολιών,
\ δέ έπελθοΰσα οΰτω άναβολή, βραδύνασα τήν έκτέλεσιν φιλικής υποχρεώ-
σεως, μέ καθίστα άτολμότερον, διότι δσον μείζων ήτο ή βραδύτης, τοσούτο
μείζονες ευλόγως θά ήσαν καί αί άξιώσεις περί έξαντλήσεως τοΰ θέματος.

Καί σήμερον άκόμη ευρίσκομαι είς τήν αυτήν θέσιν μή έχων νά προσα-
γάγω ύμϊν άκριβή μελέτην περί τοΰ ζητουμένου. 'Αλλ' όπως μή παραταθή
επιπλέον ή άναβολή, περιορίζομαι νά σας άναφέρω δλίγα μόνον παραδείγματα,
Ιπιφυλασσόμενος άν νομίζετε άναγκαΐον καί άλλα νά σας άποστείλω, όταν θά
μου γράψητε.

Τό signum Salomonis, τό τών Ελλήνων πεντέγραμμον ή πεντάγραμ-
μον ή πεντάλφα (έν τή καθ' ήμάς ελληνική κατά θηλυκόν γένος ή πεντάλφα)
εθεωρείτο υπό τών άρχαίων, ώς έκ τοΰ Λουκιανού μανθάνομεν, σύμβολον
ίων Πυθαγορείων, 6πό τούτων υγίεια μεταξύ τών όμοδόξων καλούμενον ').

* [|Ή ανέκδοτος αϋτη έπιοτολή, άποσταλείσα περί τά τέλη τοΰ 11)08 πρός τόν πορ-
τογάλλον λόγιον José Leite de Vasconcellos, όστις είχε ζητήσει πληροφορίας περί τοδ
Signum Salomonis έν έλληνικοϊς χειρογράφοις, έκρίθη ότι έδει νά περιληφθή έν τοις
•Ααογραφικοίς Ευμμείκτοις» ώς αποτελούσα συνοπτικήν πραγματείαν περί τής πεντάλφας)].

1) Βλ. Λουκιαν. περί τοΰ έν τή προσαγορ. πταίσματος 5 καί Σχολ. αύτ. Σχολ. Άηι-
«οφ. Νεφ. 60!). Πρ6λ. Lobeck, Agläopliamus σ. 1346.
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Έν τοις μνημείοις τής ελληνικής τέχνης άπαντώμεν τό πρώτον, κοςΒ' 5αον
έγώ τουλάχιστον γινώσκω, τό πεντέγραμμον έν αγγειογραφία του Άριστονό-
φου ή 'Αοιστονόθου, έν άγγείω εύρεθέντι έν Caere καί έχοντι απεικονισμένη·/
έπί τής μιας μέν όψεως τήν τύφλωσιν του ΙΙολυφήμου ύπό τοΰ 'Οδυσσέως,
έπί δέ τής έτέρας ναυμαχίαν έπί της παραστάσεως ταύτης, έν τώ χενφ χώρφ
μεταξύ τών δύο νεών, ώς παραπληρώματα είναι κεχαραγμένα δύο πεντεγράμ-
ματα ')· Εύρίσκομεν δ' έπίσης τό αυτό σύμβολον καί έν νομίσμασι γαλατικοί;
καί δή της Μασσαλίας, τών Ύελητών (Velia της Λευκανίας), τών ΙΙχολε-
μαίων, τής πόλεως Nocera2), τής έν Μυσία ΙΙιτάνης 3).

ΙΙαρά τών Ελλήνων παρέλαβον τό σύμβολον καί οί Γνωστικοί, αποδίδοντες
μαγικήν δύναμιν είς αύτό ή.

Τινές έξήνεγκον τήν γνώμην ότι ήτο γνωστόν καί είς τούς Δρυΐδας5). Και
αυτός ό Grimm παραδέχεται τοΰτο, λέγων ότι τό πεντέγραμμον ήτο llu·
θαγόρειον σύμβολον, άλλ' άμα καί δρυϊδικόν. 'Αλλ' άπορον μοί φαίνεται πω;
ό τελευταίος έκδοτης τής Γερμανικής μυθολογίας δέν έπανώρθωσε τήν πέπλα-
νημένην ταύτην γνώμην, άφοΰ καί αυτός ό Grimm έν τω λεξικφ αυτού!)
εξελέγχει ώς έσφαλμένην τήν κοινώς παραδεδεγμένων έτυμολογίαν τοΰ drude
άπό τοΰ druide. Φανερόν δ' ότι ή γνώμη αυτη άφορμάται έκ παρετυμολο-
γίας. Τό πεντέγραμμον έκ τής όμοιότητος αυτοΰ πρός τούς όρνιθείους πόδας
δαιμόνων τινών τών γερμανικών μύθων καλείται γερμανιστί alpfuss, alp-
kreuz καί drudenfuss ή drutenfuss, τοΰτο δέ τό τελευταϊον όνομα υπέθε-
σαν σχετιζόμενον πρός τούς δρυ'ίδας. ΙΙεριττόν δέ νά σημειωθή, ώς γνωστο-

ί) Monumeuti del Istituto τ. IX πίν. 4. Annali del Istit. 1869 σ. 157. Wie-
ner Vorlegeblätter 1885 πίν. I, 8.

-) Head Historia nummorum τ. I a. 136 ιής ελληνικής μεταφράσεως Σβορώνοa.

3) Αΰτ. τ. II σ. 67. Βλ. καί Eckhel Doctr. num. I, 63 Rasche Lex. Nummu-
rum sv λ. Pentagon. ΙΙρβ>. προσέτι lmhof-Blummer Monnaies grecques o. 25S
(ΙΙιτάνης" τύπος' άσπίς στρογγυλή μετά πεντάλφχς). σ. 119 (σύμβολον είς νόμισμα άρ-
γυροΰν 'Αλεξάνδρου τοΰ μεγάλου), σ. 378, 36 (σύμβολον είς νόμισμα Ταρσού). Άχ. 11ο-
σιολάκα Κατάλογος άρχαίων νομισμάτων, 'Αθ. 1868 σ. 58 άρ. 593 (Λευκάδος). Ù Mül-
ler Numismatique d' Alexande le grand άρ. 311. 357. 379 (έξάγωνα). 235a (πεν-
τάλφα). Ό αύτός έν σ. 167 παρατηρεί τά εξής : «Le pentagone se trouve comme si-
gne sur les monnaies de bronze au nom de Philippe qui appartient à la Grèce,
sur les drachmes d' Alexandre . . . surdes monnaies de I.ysimaque aux types
d" Alexandre associé au même emblème et sur les monnaies de Lysimaque aux
mêmes types. La présence du pentagone comme type accessoire sur les auto-
nomes de Cypsêle et de la Chersonèse renvoie aussi à cette partie de Tbrace».
Βλ. προσέτι -βορώνου Νομίσμ. Πτολεμ. σ. σιθ' (σύμβολον). Σύμβολον πεντάγωνον ενκερ-
ματίφ 'Αθηνών: Σβορώνος έν Άρχαιολ. 'Εφημ. 1881 σ. 11. Ύελητών: Carelii Numill,
Italiae veteris, Lips. 1850 πίν. 138, 31.

4) Gorlä Dactylioth. I n. 121. II, 429.

5) Λ. G. Lange Der Drudenfuss έν Vermischte Schriften σ. 152—162,

6) Deutsche Mythol. 1 σ. 356 σημ. 4.

7) Deutsches Wörterbuch τ. II (1860) σ. 1453 λ. drude.
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tatov, ότι ώς οί άλλοι λαοί τής Ευρώπης καί οί Γερμανοί πιστεύουσιν ότι τό
σημείον τοΰτο έχει μαγικήν δύναμιν ').

Παρετηρήθη το πεντέγραμμον καί έπί χριστιανικών έπιτυμβίων στηλών -)·
όμοίως καί έπί έβραϊκής έπιτυμβίου έπιγραφής τοΰ Τ' ίσως αιώνος :1).

Έν τη οικία, τη άποκαλυφθείση πρό τίνος έν Δήλψ κατά τάς άνασκαφάς
tfj; γαλλικής σχολής, όπου το μωσαϊκόν τοΰ Διονύσου, παρετήρησα είς τοϊ-
yov αριστερά τοΰ περιστύλου grafitto τοΰ συμβόλου, σχήμα κανονικοΰ πεν-
ταγράμμου περίπου έχον. Δέν δύναμαι δ' όμως νά βεβαιώσω ότι τό σύμβολον
χοϋτο έχαράχθη προτοΰ καλυφθή ή οικία ύπό τής έπιχώσεως, ήτοι κατά τούς
αρχαίους χρόνους, διότι πλησίον ταύτης ευρέθη άσβεστοκάμινος νεωτέρα.

Καί έν τώ σημερινω χωρίω Γέροντα, έν τώ
ναώ τοΰ Διδυμαίου 'Απόλλωνος (παρά τήν
Μΐλητον) παρετήρησα έπίσης κεχαραγμένον
επί τής άνωτάτης βαθμίδος τής κλίμακος τής
ανατολικής πλευράς τοΰ ναοΰ, παρά τόν γω·
νιαίον κίονα, τό έν τώ παρατιθεμένω σχήματι
σημείον τό χάραγμα έχει μήκος άπό τής ,
γωνίας τής κορυφής μέχρι τής ύποτεινούσης
0,041 μ·, ή 5' υποτείνουσα 0,049. ^-ι»

Ουδεμία άμφιβολία ότι καί πάμπολλα άλλα τοιαΰτα μνημεία θά ευρίσκων-
ται άλλαχοΰ. Διότι τά μαγικά βιβλία τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ βρίθουσιν όδηγιών
κερί χαράξεως τοΰ σημείου τούτου προς πολυειδεΐς χρήσεις, είτε ώς άπο-
τροπαίου, είτε πρός ίασιν καί θεραπείαν έν περιάπτοις, είτε πρός άσκησιν τής
δαιμονικής έπηρείας αύτοΰ έπί κακω.

Ή κυριωτάτη χρήσις αύτοΰ είναι πρός κατασκευήν τής σφραγΐδος τοΰ
Σολομώντος, τής παρεχούσης είς τόν κάτοχον έξουσίαν έπί τών δαιμονίων. Τό
άπόκρυφον βιβλίον Διαθήκη τοΰ Σολομώντος ποιείται μνείαν ταύτης' «Ή δέ
γλυφή τής σφραγΐδος τοΰ δακτυλίου τής πεμφθείσης έστι πεντάλφα αυτη» ').
Έν χειρογράφω Σολομωνική όρίζεται ώς σφραγίς Σολομώντος πεντάγραμμον
μετά μαγικών έπιγραφών 5). Ή αυτή σφραγίς λέγεται ύπό τοΰ μαγικοΰ βι-
ολιού καί δακτύλιος τής τέχνης, δν φέρει ό μάγος κατά τάς έπικλήσεις δαι-
μόνων ή έν άλλαις σπουδαίαις ένεργείαις αύτοΰ, φέρει δ' έπί τής σφενδόνης
ιό πεντάγραμμον μετά 12 ονομάτων γεγραμμένων έντός αύτοΰ ή πέριξ "). Έκ

1) Βλ. Grimm Deutsches Wörterbuch λ. Drudenfuss καί τού; αύτ. άναφερομέ-
νοιις συγγραφείς. Wuttke Deutsch. Volksaberglaube 3ης έκδ. § 244. 246.

2)'Εν επιγραφή τού 457: βλ. Fabretti Χ, 486. Τήν παραπομπήν δέν έξήλεγςα παρα-
λαβών έκ τού αμέσως κατωτέρω αναφερομένου συγγράμματος, ούδ' έξήτασα το ζήτημα
"pi τής παρά τοις παλαιοτέροις Χριστιανοις χρήσεως τοϋ συμβόλου.

3) Revue archéologique 1860, II, 346.

4) Διαθήκη τοϋ Σολομώντος παρά Μ iff ne Patr. gr. τ. 122 στ. 1317.

5) Κωδ. Έθν. Βιβλιοθ. 1265 τοΰ ΙΕ' ή 17' αϊ. φ. 33 α. Κώδ. Ίστορ. καί Έθνολογ,
'Εταιρ. τοϋ 1Η' αί. φ. 32 α.

6) Κώδ. Έθν. Βιβλιοθ. φ. 16 α. Ίστορ. Έταιρ. φ. 21α.
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τών έλληνικών μαγικών βιβλίων, δ>ν τήν πρώτην αρχήν καί γένεσιν δυνάμεθα
νά άναγάγωμεν μέχρι τών μαγικών παπύρων '), παραλαβόντες ίσως οί Μου-
σουλμάνοι χαράττουσι τό πεντάγραμμον έπί δακτυλίων, ους καλοϋσι δακτυ-
λίους Σολομώντος =). Καί καθόλου καί εις άλλας χρήσεις χαράττουσι τό πεν-
τάγραμμον οί μουσουλμανικοί λαοί, οίον οί Μαροκινοί έν περιάπτοίς 3).

Καί έν τω έλληνικω δέ λαώ είναι σφόδρα διαδεδομένη ή χρήσις περά-
πτων έχόντων τό πεντάγραμμα, συνήθως μετ' άλλων στοιχείων, σπανιώτερον δέ
μόνον. Οί φέροντες περίαπτον μετά πεντάλφας πιστεύουσιν ότι είναι σίδερο-
κεφαλοι, άπηλλαγμένοι δηλαδή τοΰ κινδύνου οιασδήποτε νόσου. Έν 'Ρόδο:
αί γυναίκες φοροΰσι τριγωνικά περίαπτα έξ άργύρου, έφ ιον είναι εγκεχαρα-
γμένον τό πεντάγραμμον. Έγγραφόμενον είς χάρτην φέρεται υπό τών φοβού-
μενων ότι πάσχουσιν έκ μαγικής έπηρείας (από μάγια). Ένιαχοΰ σχήμα πεν-
ταγράμμου, πλασσόμενον έκ κηροΰ, τίθεται έπί τοΰ στόματος τών έκφερομέ-
νων νεκρών. Άλλαχοΰ θέτουσιν έπί τοΰ στήθους τοΰ νεκροΰ τεμάχιον κερά-
μου έχον έγκεχαραγμένον τό πεντάγραμμον. Έπί χάρτου γραφόμενον πιστεύ-
εται ότι ωφελεί μάλιστα έπιτιθέμενον έπί τοΰ πάσχοντος έξ έρυσιπέλατος μέ-
λους τοΰ σώματος καί είς τό πρήξιμον τών παρωτίδων (μαγουλήϋραις).
'Ομοίως καί πρός θεραπείαν τών πασχόντων έκ πυρετών πιστεύουσιν ότι χρη-
σιμεύει τό έπί χάρτου γεγραμμένον πεντάγραμμον είναι δέ παράδοξος ή θερα-
πευτική χρήσις αυτοΰ, διότι καίοντες τόν χάρτην ρίπτουσι τήν τέφραν ει;
υδωρ, όπερ πίνει ό πάσχων 4). Σπανίως χαράσσεται καί σήμερον τό πεντά-
γραμμον έπί έπιτυμβίων στηλών, ήν συνήθειαν άνευρίσκομεν, ώς ανωτέρω
έρρήθη, καί εις παλαιοτέρους χρόνους. Επίσης γράφεται έπί τής θύρας νεο-
δμήτου οίκίας, πρός άποτροπήν βεβαίως τών κακών. IΙρός κακήν δ' έπήρειαν
χαράσσεται έπί δένδρου, όπερ πιστεύεται ότι ξηραίνεται. Καί έν τή πλαχο-
στρωσία ενίοτε έκκλησιών (οίον έν τή Μητροπόλει 'Αθηνών, έν τή έκκληαία
τοΰ Μεγάλου σπηλαίου) άπαντάται τό πεντάγραμμον ώς κεντρικόν κόσμημα.

Αί συνήθειαι αύται καί δεισιδαίμονες δοξασίαι του καθ' ήμας λαού έξη·
γουνται έκ τών έν τοις έλληνικοΐς μαγικοΐς βιβλίοις όδηγιών, περί ών άνω·
τέρω έγένετο λόγος. Αί πλεϊσται δ' ίσως έκπαλαι έπιχωριάζουσαι παρά ΐώ
λαώ παρελήφθησαν έκ τής άπό στόματος παραδόσεως εις τά βιβλία ταϋτα.

Παραδείγματά τινα τής χρήσεως του πενταγράμμου έκ τών μαγικών
βιβλίων :

Α'. ΙΙρός καιαακευήν περιάπτων. Τό περίαπτον τοϋ προσκαλοΰντος τόίι;
δαίμονας μάγου πρέπει νά έχη πεντάγραμμον εντός κύκλου, γεγραμμένον έπί

1) Βλ. οοα έγραψα èv Byz. Zeitschrift I, 55δ [[=άνωτέρω σ. 163]].

2) Relnauä Description des monuments musulmans du cabinet du (lue de
Blacas. Par. 1818.τ. II o. 54—55.

3) Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Antliropol. 1886 o. 675.

4) Πιρί xijs τοιαύτης χρήσεως καί τής έννοιας αύτής βλ. PraiM Griechische Ge
bete, Beschwörungen u. Rezepte. Glessen 1907 σ. 128—9.
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περγαμηνής κατεσκευασμένης έκ δέρματος άγεννήτου βοός '). ΙΙρέπει δ' ούτος
νά φέρη χειρόκτια έχοντα έπιγεγραμμένα τέσσαρα πενταγράμματα 3).

Έν τοίς Ίατροσοφίοις (έγχειριδίοις δημώδους ιατρικής μετά'μαγικών συν-
ταγών) αί όδηγίαι πρός κατασκευήν περιάπτων συχνότατα άναφέρουσι τήν
εγγραφήν έν αύτοίς ένός ή δύο ή πλειόνων πενταγράμμων *). Όμοιας όδηγίας
περιέχουσι καί αί Σολομωνικαί.

Β'. Πρός εύύδωαιν έργων. Σημείωσις πενταγράμμου έν μαγικαΐς εύχαϊς ').

ΙΙρός έξόρυξιν θησαυρού ό μάγος πρέπει νά έχη κηρίον, είς τό οποίον
νά είναι έγγεγραμμένον πεντάγραμμον άλλο πεντάγραμμον πρέπει νά κρατή
ώς φυλακτήριον ό συνοδεύων αυτόν παις 5).

Γ. F/ις καταδέσμονς. «... καί πιάνει βήσαλον (=τεμάχιον κεράμου) έλ-
ληνικόν καί γράφει πεντάλφαν είς τάς δύο μερεάς (—μέρη) καί σκύπτει καί
χώνει τό βήσαλον» (έκ χειρογράφου τοΰ IT'—ΙΖ' αίώνος έν Vassiliev Anec-
dota graeco-byzantina σ. 337). «ΙΙοίησον καί κασιτήριον πλάκαν καί χά-
ραξον έν αύτη μέ τοΰ σιδήρου πάντων σου τών έχθρών τά ονόματα, είτα έντύ-
λιξον καί σφράγισον μετά πέντε άλφων άνωθεν» (έκ χειρογράφου τοΰ έτους
1345, αύτ. σ. 345).

"Αν έπιθυμήτε καί άλλα παραδείγματα, προθύμως θέλω σάς άποστείλη.

Δέξαπΰε κτλ.

1) Σολομωνική Ίοτορ. καί ΈΟνολογ. 'Εταιρ. φ. 17 ί.

2) Αύτ. φ. 18 α.

3) Βλ. Ν. Γ. Πολίτη γ έν Πανδοιρι* 1867 τ. III' σ. 178 κέ. Βλ. προσέτι τά ίκίοθίντοι
ί&ιροαόφια ύπά Legraml Bibl. gr. vulg. τ. II.

4) Βλ. Pradel |νθ. άν. σ. 15, C.

5) Σολομωνική 'Εθν. Βιβλιοθ. φ. 26 6.
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Η ΒΡΑΚΑ*

Γ. Ίακ. Καλαϊαάκη Ή βράκα. ('Er τω πρριοδικφ Ά&ηναι, μηνιαίοι· παράρτημα JMS
α. 1481—1488).

Ή συστηματική έξέτασις τών ενδυμάτων τοΰ ελληνικού λαοΰ, συνισταμένη
εις άκριβή άναγραφήν καί περιγραφέν τούτων καί εις έξερεύνησιν της γενέ-
σεως έκάστου αυτών καί τών ιστορικών λόγων καί έπηρειών, έξ ών έπηλθον
κατά καιρούς μεταβολαί τοΰ σχήματος αυτών, υστερεί δυστυχώς παρ' ήμ:ν
παρά πάσαν τήν σπουδαιότητα, ήν άπδ πολλών απόψεων ένέχει. Μία δέ μόνον
μέχρι τούδε τοιαύτη μελέτη έξεδόθη, ή περί τοΰ φεσίου, έν τή Έστία υπό τοϋ
άοιδίμου Άντ. Μηλιαράκη δημοσιευθείσα, έν ή μετά πολλής άκριβείας εξετά-
ζονται τά διάφορα έν χρήσει κατά καιρούς σχήματα τοΰ καλύμματος τούτου
τής κεφαλής, τή βοήθεια προπάντων απεικονίσεων αυτού έν παλαιοτέραις καί
συγχρόνοις προσωπογραφίας '). Πολύτιμον δ' ϋλην καί βάσιν άσφαλεστάτην
προς τοιαύτας μελέτας παρέχει καί ή ύπδ τής 'Ιστορικής καί έθνολογικής εται-
ρείας τής Ελλάδος καταρτιζομένη έν τω μουσεία) αυτής συλλογή τών κατά
τόπους έλληνικών ένδυμασιών.

"Οθεν λίαν ευπρόσδεκτος είναι ή συμβολή του Καλαϊσάκη περί τής βρά-
κας, περιέχουσα άξιολογωτάτας ειδήσεις (έν σ. 1487 — 8) περί τοΰ τρόπου καΒ1
öv φέρουσι το ένδυμα τοΰτο έν Κρήτη χριστιανοί καί μουσουλμάνοι, άνδρες
καί γυναίκες, καί λεπτομερή περιγραφήν αύτοΰ. 'Αλλά πάσης περιγραφής
ένδυμάτων άναγκαιότατον συμπλήρωμα είναι αί εικόνες, σαφεστέραν καθιστώ-
σαι καί τήν άκριβεστάτην περιγραφήν, ή δέ προκειμένη πραγματεία δέν συνο
δεύεται δι' εικόνων.

Τών περί τής βράκας τών σημερινών Κ ρητών ειδήσεων προέταξεν δ Κ.
μακράν είσαγωγήν άρχαιολογικήν, δυστυχώς παντελώς άχρηστον, διότι άπειρο;
ών τών φιλολογικών μεθόδων συγχέει πηγάς καί βοηθήματα, συμφύρων αρχαίου;
συγγραφείς μετά νεωτέρων υπομνηματιστών, άνακριβώς ή πλημμελώς παρα-

* Έίημοοιιύθη έν Λαογραφία 1910 τ. Α' σ. (161— 7.

I) Έστία 1893 Β' σ. 113-5. 141-2. 145-8,
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πέμπει, καί εσφαλμένως αντιγράφει χωρία. Ό συγγραφεύς γινώσκει μέν τό
άρθρον braccae τοΰ Saglio έν Da rem her g et Saglio Dictionnaire des
antiquités τ. I σ. 74ß— 7 καί τό άρθρον άναξνρίδες τοΰ Mau έν Piiuly-
Wissowa Real - Encyclopädie τ. I σ. 2100, άλλα τών άρθρων τούτων, έν
οίς ευσυνόπτως έκτίθενται αί γνωσταί ήμίν περί τών βαρβαρικών εκείνων ενδυ-
μάτων ειδήσεις, δέν κάμνει τήν προσήκουσαν χρήσιν. Δια μακρών δέ διαλαμ-
βάνει περί τών άναξυρίδων, ένω αύται έκαλοΰντο μέν συνήθως έν τοις ύστερον
χρόνοις καί βράκες'), άλλ' ουδέν άλλο έχουσι κοινδν προς τάς σημερινάς βρά-
κας, ειμή ότι ήσαν, ώς δ 'Ησύχιος έρμηνεύει, «ποδών ένδύματα».

'Ορθώς, επόμενος είς τάς ερμηνείας τών νεωτέρων λεξικών, σημειώνει ότι
ή αρχαία ελληνική λέξις βράκος, ή ευρισκομένη είς άπόσπασμα τής Σαπφοΰς
καί είς τον θεόκριτον, έσήμαινε πολυτελές γυναικείον ένδυμα, δθεν ήτο παν-
τελώς διάφορον τής βράκας. 'Αλλ' 6 στίχος τής Σαπφοΰς : «ουκ έπισταμένα
τά βράκε' έλκην έπί τών σφύρων», δέν έχει τι κοινδν προς τήν δημώδη παροι-
μίαν «δέν ήξεύρει νά δέση τά βρακιά του», ήν άναφέρει δ Κ., διότι καί ή
Ιννοια τοΰ στίχου καί ή είκών, δι' ής ή έννοια εκφράζεται, είναι δλως διάφορα.
Ή ποιήτρια ομιλεί περί άπειροκάλου χωρικής αγνοούσης ν' άνασύρη έπιχαρί-
τως τήν έσθήτα2).

Καί περί τών άναξυρίδων τών Γαλατών, αΐτινες bracae μέν υπό τών Ρω-
μαίων, βράκα', δέ ή βράκες υπό τών Ελλήνων έλέγοντο, ομιλεί ό Κ. ύπολαμ-
βάνων, ότι τό γαλατικόν τοΰτο φόρημα εισήχθη έπί τής ρωμαϊκής κατακτήσεως
εις Κρήτην, καί έπειτα, «δτε άπηγορεύθη έν 'Ιταλία καί μετετοπίσθη είς τόν
Εδξεινον πόντον, δις καί πάλιν τω ήνοίχθη έκεϊθεν ό δρόμος δια τήν Κρήτην
κατά τάς δύο έπιδρομάς τών Σταυροφόρων είς τήν νήσον». ■ Ταΰτα είναι
αβάσιμα καί απίθανα. Αί βράκες τών Γαλατών, ας καί Ρωμαίοι εις τάς
βορείους χώρας έφόρουν, ώς φαίνεται έκ τών άναγλύφων τής στήλης τοΰ
Τραϊανοΰ καί τής πύλης τοΰ Κωνσταντίνου έν Ρώμη, δέν όμοιάζουσι τό πα-
ράπαν πρός τάς σημερινάς βράκας. Ώς αί άσιατικαί άναξυρίδες, καί αί γα-
λατικαί βράκες ήσαν ένδυμα ποδών, τήν γενικωτέραν δέ ταύτην σημασίαν
είχε κατά τους βυζαντινούς χρόνους ή λέξις βρακίον, ταύτην δέ καί μέχρι
τής σήμερον διατηρεί, πλήν τής είδικωτέρας σημασίας, ήτοι τοΰ θυλακοει
δοΟς ένδύματος τών ποδών τών Κ ρητών καί τών άλλων Ελλήνων.

Ή γαλατολατινική λέξις braca ή bracca (πληθ. bracae), έκ τής κελτικής
vraca πιθανώς παραγομένη 3), κατ'άρχάς μέν έδήλου αυτό τό ούτως όνομα-

1) ΊΙανγ. λ. άναξυρίδες. Σονίδ. λ. άναξυρίδες. 'Ετυμ. Μ. λ. άναξυρίδες.

2) Καί δ Σκ. Βυζάντιος (Λεξ. τής καθ' ήμδς έλλ. λ. βρακί) άπό του ρακίου έτυμολογων
τήν λ. βρακί, θεωρεί άνάλογον πρός τήν σαπφικήν ρήσιν τήν δημώδη παροιμίαν. 'Ο δέ
H.Mathieu (La Turquie et ses différents peuples τ. II α. 86) άνενδοιάστως άπο-
φαίνεται, ότι οί βράκες' τών 'Ελληνίδων τής Μικράς 'Ασίας δμοιάζουσιν πρός τά βράκεα τών
γυναικών τής αρχαίας Μυτιλήνης, ών μνημονεύει ή Σαπφώ. 'Επίσης καί ή Dora il' Istria
(Al γυναίκες έν τή 'Ανατολή, Βιβλ. V έπιστ. 6, μετάφρασις Αιμιλίας Σκουζέ τ. Α' σ. 331).

3) Βλ. Suchardt έν Zeitschrift f. roman. Philologie 1879 τ. IV σ. 148. niez
Etymologisches Wörterbuch d. romanischen Sprachen λ. braca. Körting L,a-
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ζόμενον γαλατικδν ένδυμα. Άλλ' ύστερον προσέλαβεν ίσως εύρυτέραν σήμα-
σίαν λεγομένη καθ' δλου έπί τών ενδυμάτων τών ποδών. "Οθεν καί αί παρα·
λαβοΰσαι έκ τής λατινικής τήν λέξιν γλώσσαι δεικνύουσι τήν μεταβολήν ταύ-
τη·/ τής σημασίας· οίον ίταλ. braca, πληθ. brache (σικελ. vrachi), Εσπαν. καί
πορτογαλ. bragas, γαλλ. braye, braies, ρωμαν. bräcie (—βρακοζώνα), άλβαν.
βρέκ'τ' (πληθ. —έσώβρακα) ')· Εις τους Έλληνας συγγραφείς τών μέσων
νων, παρά τοϊς όποίοις είναι συχνοτάτη ή χρήσις τής λέξεως καί τών παρα-
γώγων αύτής ουδέν παράδειγμα ευρίσκομεν έχον τήν ίδιαιτέραν σημασίαν
τής θυλακοειδοΰς βράκας· σαφώς δέ φαίνεται ή γενικωτέρα σημασία τής λέξεως
καί είς τό έπίθετον βρακάτος, λεγόμενον έπί πτηνών έχόντων πτιλωτά σκέλη s).

Είναι άμφίβολον, αν οί Βυζαντινοί έγίνωσκον τάς θυλακοειδείς βράκας.
"Εν τινι χωρίω τοΰ Νικηφόρου τοΰ Γρήγορα άναφέρεται περσική στολή τών
Ελλήνων, δ δ' εκδότης υπολαμβάνει ότι αϋτη άναμφιβόλως είναι ή θυλακοει·
δής βράκα. Τδ σπουδαιότατο-/ τοΰτο δια τήν σπουδήν τοΰ έλληνικοΰ ενδύμα-
τος κατά τόν ΙΔ' αιώνα χωρίον, μή περιλαμβανόμενο*/ έν τή έκδόσεί τοΰ Γρή-
γορα τής Βόννης, δέν κρίνομεν άσκοπον νά παραθέσωμεν ώδε : « Τί δ' άν τις
φαίη καί περί τών ένδυμάτων, δσα κάν τούτοις παρενομήθη, καί όπως έκτε-
τόπισται τοΰ γνωρίμου τε καί συνήθους πολιτείας, ώς μηδέ γινώσκεσθαι έτι
όστις 'Ρωμαίων καί όστις τών άλλως έχόντων γενών' ου τε γαρ περσική τις
ακρατος ή στολή γέγονεν ήδη ' Ρωμαίοις, οϋτε λατινική τελέως, οϋτε μην τ;ς
γοτθική καθάπαξ, οϋτε εΐτις Τριβαλλών καί άμα Μυσών καί Παιόνων, άλλ' έκ
πασών τών διαπασών ειπείν τής μουσικής εκείνης αρμονίας καί άρετής έπί τών
ήμετέρων άντέστραπται χρόνων είς άπαν τουναντίον μίγμα καί συμφόρημα.
Καί όρώμεν τών ιερών περιβόλων εϊσω τους τών φίλων παΐδας τήν μεν κεφα-
λήν έοικότας Λατίνοίς, το δε σώμα πάν περσικώς τε και μηδικώς εσταλμέ-
νον, καί τουναντίον τι εις τήν ύστεραίαν τους αυτούς, νΰν μεν άλλως, νυν δ!
άλλως, νΰν δ1 ουτετέρως [γρ. αύθ' έτέρως] τρόπον δέ τινα τερατωδέστερον»4).
Είς ταΰτα ό έκδότης Parisot σημειώνει: «V attirail médo- persan, qui

teinisch·romanisches Wörterbuch 1901, άρ. 1531. Thurneysen Keltorouianisches,
Berlin 1884 σ. 47. Holder Altceltischer Sprach-schätz λ. braca, bracatus i). <■■
Mever Xeugriech. Studien III σ. 19.

1) Χοιοτοφορίδον Λεξικόν τής αλβανικής σ. 50.

2) Ή παλαιοτάτη καθ1 όσον γινώσκω μνεία τής λέξεως (πλήν έννοείται τών εις τό
γαλατικόν ένΐυμα αναφερομένων χωρίων) είναι έν παπύρφ τοΰ Δ' αιώνος πιθανώς, δποϋ
μεταξύ άλλων ένΐυμάτων αναφέρονται καί βρακία (Λ'icole I.es papyrus de Genève
άρ. 80 στ. 6).

3) Περιστερόπουλα βρακάτα (7εροφίλου οοψιστον περί τροφών κύκλος έν Notices et
extraits des manuscrits τ. XI μέρ. 2 σ. 193).

I) Νικηφόρ. Γαηγορ. ΛΖ' 2 εν Notices et extr. des manuscrits τ. XVIII μερ. 2
σ. 26. 28. 'Ορθώς δ έκδότης παρατηρεί ότι περσικήν ή μηδικήν στολήν λέγων δ συγγρα-
φεύς έννοει τήν τουρκικήν, λατινικήν δέ τήν τών λατινικών έθνών τής δύσεως, γοτθικήν
δέ τήν τών Γερμανών ή τών Ούγγρων, καί ότι Τριβαλλούς καί Μυσούς καί Παίονας όνο-
μάζει τούς Σέρβους, τούς Βουλγάρους καί πιθανώς τούς Βλάχους.
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choque taut la susceptibilité de notre auteur, était sans doute le pan-
talon bouffant et ample (dont les orientaux ont donné la mode à Γ Eu-
rope) car les braccae, malgré certaine ressemblance, diffèrent essen
tiellement du pantalon orientale par Γ étroitesse» ')· Άλλ' ή ερμηνεία
αΰτη είναι άπλή εικασία, ούδαμοΰ στηριζομένη' ή φράσις δέ «το σώμα πάν
έσταλμένον» εμφαίνει μάλλον ότι πρόκειται περί τελείας ένδυμασίας άνατολι
κης, οία λ.χ. τά καβάδια καί δχι περί μέρους μόνον αυτής.

"Οθεν και έκ του χωρίου τοΰ Γρήγορα ουδόλως βεβαιοΰται, αν ή βράκα
ήτο σύνηθες καί είς τούς βυζαντινούς χρόνους ένδυμα. Ή έπικράτησις δ' όμως
τοΰ ένδύματος τούτου έπί τής τουρκοκρατίας καί κατά τούς ύστερον χρόνους
είς τήν Μικράν 'Ασίαν, τάς νήσους καί είς τήν Πελοπόννησον (προπάντων
είς τάς πόλεις) είναι ένδειξις, ότι καί εις τον βυζαντινδν κόσμον ήτο ίσως
γνωστή. 'Αλλά μέχρις δτου ευρεθώσι μαρτυρίαι ρηταί ή μνημεία τής τέχνης,
εξ ών τοΰτο νά βεβαιωθή, δφείλομεν νά έπέχωμεν περί τοΰ ζητήματος.

ΙΙερί δέ τής άρχής τοΰ ένδύματος τούτου έν Κρήτη, ό Κ. πιστεύει ότι
καί «πρδ τοΰ Μίνωος ΰπήρχεν έν Κρήτη βράκα», ώς μαρτυροΰσιν αί σωζόμε-
να; αρχαιότητες. Ταΰτα βεβαίως δέν δύνανται νά ύποστηριχθώσι σοβαρώς.
Είναι άληθές ότι έπί τής λάρνακος τής άγιας Τριάδος, τοΰ σπουδαιοτάτου
τούτου μνημείου τής προϊστορικής Κρήτης, άπεικονίζονται άνδρες καί γυναί-
κες φέρουσαι ένδυμα, το όποιον έπιπόλαιος παρατηρητής ήδύνατο νά ύπο-
λάβη ώς θυλακοειδή βράκαν. 'Αλλά το ένδυμα τοΰτο άνεγνώρισεν εύστοχώ-
τατα δ προ ολίγου δημοσιεύσας τό μνημείον 'Ιταλός άρχαιολόγος Paribeni
καί άπέδειξεν ότι είναι βραχεία δερμάτινη έσθής, λευκή μετ' έρυθρών
μαλλίων 2).

Καί κατά τους ιστορικούς χρόνους τής άρχαιότητος φαίνεται πιστεύων δ
Κ. ότι οί Ιίρήτες έφόρουν βράκας, συνάγει δέ τοΰτο διά περιέργου συλλογι-
σμού. Οί Λύκιοι, λέγει, ήσαν Κρήτες, κατά τον Ήρόδοτον Α', 173. Ζ', !)2
(δ Ηρόδοτος δέν λέγει τοΰτο, άλλ' ότι κατήγοντο έκ Κρήτης)' άλλ' οί Λύκιοι
έφόρουν άναξυρίδας, ήτοι παραπλησίαν τή βράκα άμφίεσιν δθεν καί οί Κρή-
τες. "Επειτα κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους παρέλαβον τάς βράκας παρά τών
Ρωμαίων καί κατά τούς μέσους χρόνους παρά τών σταυροφόρων.

Διά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας άκολουθεί τήν μόνην δρθήν μέθοδον,
έξετάζων τάς μαρτυρίας συγγραφέων. 'Αναφέρει δέ πρός βεδαίωσιν τής βρα-
•/.οφορίας τών Κρητών διά τό 1570 τούς «Κρητικούς γάμους», διά τάς άρχάς
τοΰ ΙΗ' αιώνος τάς μαρτυρίας τοΰ Tournefort καί τοΰ Dapper, καί διά τόν
1Η' αιώνα ύπερμεσοΰντα τήν μαρτυρίαν τοΰ Βρουζέν (άγνώστου εις έμέ)

1) Αύτ. σ. 12G σημ. 43.

2) Monunienti dei Lincei τ. XIX σ. 18—24. Πρβλ. καί ΞανύονΑίδου Ό κρητικός
πολιτισμός, Άθ. 1904 σ. 102—103 ('Αθηνάς τ. IT'), όστις χάριν σαφήνειας λέγει ότι ή
λευκή στρογγυλή κάτω έσθής τής γυναικός είναι «έν σχήματι σημερινής κρητικής βράκας»
καί ότι αί λευκαί έσθήτες των νέων είναι «βρακοειίείς».

3) Ί'πά τήν έλληνικήν ταύτην μεταγραφήν Βρουζέν είναι ΐύσκολον νά ϊιακριθή τί ΐνομα
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Καί οί μεν «Κρητικοί γάμοι» (είναι δ' ούτοι τό μυθιστόρημα του Σπ. Ζαμ-
πελίου, γραφέν τώ 1871) δέν είναι βεβαίως πηγή ειδήσεων διά τόν IT' αιώνα.
Ό δέ Δάππερ, όστις δέν περιέγραψε τήν Κρήτην κατά τό 1706, ώς λέγει έ
Κ., άλλ' είναι παλαιότερος1), μαρτυρεί μάλλον ότι κατά τούς χρόνους, καθ'
οΟς έπεσκέφθη τήν Κρήτην, οί Σφακιανοί τούλάχιστον (περί της ένδυμασίας
τών άλλων Κρητών δέν κάμνει λόγον), έφόρουν ένδυμα διάφορον της βράκας·
καί ό Κρής μεταφραστής τοΰ περί Κρήτης μέρους τής περιηγήσεως αυτοϋ
παρατηρεί ότι σήμερον «καί κατά τοΰτο τό είδος τής ένδυμασίας είναι μεγάλη
διαφορά, επειδή (οί Σφακιανοί) ένδύονται ήδη, καθώς καί οί λοιποί Κρήτες
καί οί λοιποί νησιώται» 3).

Διά τής συναγωγής καί έξετάσεως τών παλαιοτέρων μαρτυριών περί τοΰ
κρητικού ένδύματος θά δυνηθώμεν άσφαλώς νά μάθωμεν τήν προέλευσιν καί
τούς χρόνους τής έπικρατήσεως τής βράκας έν τή νήσω. "Οπως δέ παράσχω-
μεν συμβολήν τινα είς τήν μελέτην τοΰ ζητήματος, καταγράφομεν ώδε δσας
ειδήσεις έκ προχείρου έρεύνης ήδυνήθημεν νά περισυναγάγωμεν.

Εις τάς άστυνομικάς διατάξεις τής βενετικής διοικήσεως τής Κρήτης τοϋ
1339, τάς σκοπούσας τήν περιστολήν τής πολυτελείας έν τή ένδυμασία, ουδέν
άναφέρεται τό σχετικόν πρός τήν βράκαν ').

Μεταξύ τών έξήκοντα προσωπογραφιών Κρητών, τάς οποίας έκ κρητικών
έκκλησιών τοΰ ΙΑ' μέχρι τοΰ IT' αιώνος άντέγραψεν ό Γερόλα '), άπεικονιζο-
μένων μέ ποικιλωτάτας άμφιέσεις, ούδεμία υπάρχει Κρητός βρακοφόρου.

Έν κρητικω συμβολαίω τοΰ 1487 μισθώσεως υπηρέτου ο κύριος υπόσχε-
ται νά δίδη είς τόν υπηρέτην κατ' έτος πλήν τοΰ είς μετρητά μισθοΰ καί ένδύ-
ματα ένα γαμπάν, μίαν ρασογουνέλλαν, έν ζουπόνι λινόν, έν ζεΰγος υποδημά-
των καί δύο υποκάμισα ·"').

Εις τήν 'Αφήγησιν τοΰ Κρητός στιχουργοΰ τοΰ ΙΕ' αίωνος Σαχλίκη
άπαντα ή λέξις κονρτσοβάδιν, ήτις, ώς ό έκδοτης ΙΙαπαδημητρίου εικάζει,
σημαίνει τήν βράκαν"). Άλλά τοΰτο είναι άπλή εικασία.

Ό περί τά μέσα τοΰ 1Τ' αιώνος έπισκεφθείς τήν Κρήτην Belon έδημο-
σίευσε περιγραφήν τής κρητικής άνδρικής ένδυμασίας μετ' εικόνος '). Αποτε-
λείται αυτη άπό λευκόν χιτώνα (πουκαμίοα), ζωννύμενον διά πλατείας δέρμα-

ύποκρύπτεται, άφοΰ μάλιστα ούδέ ή έπιγραφή τοΰ βιβλίου, ούδ' έν έλληνική μεταφράσει,
αναφέρεται.

I ) Τό φλαμανδικό'/ πρωτότυπον τής περιγραφής αΰτου έξεδόθη έν Άμστελοδάμιρ τι?
1688, ή δέ γαλλική μετάφρασις τούτου έν Χάγτj καί Άμστελοδάμω τω 1703.

2) ι«.τρ<? Άκ.ιιβής περιγραφή τής Κρήτης, μεταφρασθεϊαα υπό Μ. Βερνάρδου, 'AO.
1836 σ. 239.

3) J. Jegerlehner έν Byzant. Zeitschrift 1901 σ. 464—6.

4) G. Gerola Monumenti Veneti nell'Isola di Creta, Venez. 1905-1908.

5) Σάί)α Μεσαίων. ΒιβλιοΟ. τ. ς" α. 656.

6) Στεφάνου Σαχλήκη Άφήγησις παράξενος, έκδ. Συν. Παπαδημητρίου, Odessa 1S96
στ. 186 σ. 22. Βλ. καί σ. 146—7.

7) Beton Les observations de plusievrs singvlaritez, 1555 κεφ. 20 φ. 38.
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τίνης ζώνης, έχούσης πρός τά έμπροσθεν πλατύν κόμβον καί άπό υποδήματα
υψηλά, φθάνοντα μέχρι τής ζώνης, εις ήν προσδένονται- ό απεικονιζόμενος
κρατεί τόξον, φέρει δ' έπί τοϋ ώμου φαρέτραν πλήρη βελών, καί είς τό πλευ-
ρόν έχει πήραν ')· Τήν αύτήν περιγραφήν τής ένδυμασίας ευρίσκομεν καί
παρά τώ Δάππερ.

Έκ τούτων συνάγεται, ότι δχι μόνον ή βράκα δέν διετέλεσεν « άπό άμνη-
μονεύτών χρόνων τό γραφικόν τών Κρητών ένδυμα», ώς φρονεί ό Κ., άλλά
τουναντίον πρό τής τουρκικής κατακτήσεως τοΰ 1669 δέν είναι βέβαιον άν
ήτο γνωστή είς τούς Κρήτας.

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΝ ΚΡΗΤΗι ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕ' ΑΙΩΝΑ *

Στ. Ξαν&ουδίδου Ό ποιητής Σαχί.ίκης και ο! δικηγόροι Κρήτης πρό πέντε ιιΐώνων.
(Έν τ φ περιοδικό) Παναθήναια 'Έτος θ' 1909 τ. 1Η' α. 177—ISO).

Μετά βραχείαν είσαγωγήν περί τοϋ Κρητός ποιητοΰ Στεφάνου Σαχλίκη,
καί τοΰ βίου τών Κρητών, μάλιστα τών χωρικών κατά τόν ΙΕ' αιώνα ϋπερ-
μεσοΰντα, ώς παραστατικώτατα διαγράφεται είς τήν «Ιίαράξενον άφήγησιν»
του ποιητοϋ, ό Ξανθουδίδης έκ τών έν τή Άφηγήσει ειδήσεων περί τής εξα-
σκήσεως τοϋ δικηγορικού έπαγγέλματος ύπό τοΰ Σαχλίκη άπήρτισε πλήρη
καί έναργή εικόνα τοΰ βίου καί τοΰ ήθους τών έν Κρήτη κατά τούς χρόνους
έκείνους δικηγόρων (άβουκάτων ή άβονγαδόρων). Εμπειρότατος γνώστης καί
τών κρητικών πραγμάτων καί του κρητικοϋ ιδιώματος, ό Ξανθουδίδης δέν
περιωρίσθη εις άπλήν τών άποσπασμάτων τοΰ ποιήματος, όπου παραθέτει
ταΰτα, άντιγραφήν έκ τής καλλίστης έκδόσεως τοΰ Συνόδη ΙΙαπαδημητρίου
(έν Όδησσώ 1896), άλλ' έπήνεγκε καί ουκ ολίγας διορθώσεις καί μεταβολάς.
Ταύτας δέ, γράφων χάριν τών πολλών, δέν έκρινεν άναγκαΐον νά δηλώση,
άλλά φαίνονται μόνον όταν παραβληθώσι τά έν τοις ΙΙανα&ηναίοις άποσπά-
σματα πρός τό ύπό τοΰ ΙΙαπαδημητρίου έκδοθέν κείμενον. Τινές τών διορθώ-
σεων είναι εύστοχώταται- ώς λ. χ. στ. 30δ : «καί ώσάν \άρχήν, έμπή κανείς
νά πα νά ταξιδεύση» —παρά Ξ. : «Κι' ώσάν τε (=καί ώσάν όταν) πρωτομπή
κανείς νά πα νά ταξιδέψη». Στ. 332 «δίδε [Χειρ. δίδη] καί δόσια νά άγαπά»
(ΙΙαπαδ.) «λίτες (=:δίκας) καί δόσια νά γαπά» (Ξ.).

Όφείλομεν δ1 όμως νά παρατηρήσωμεν, ότι τό σύστημα, όπερ άκολουθεί
ό Ξανθουδίδης είς τήν διόρθωσιν του κειμένου τοΰ Σαχλίκη, ζητών νά προ
σαρμόση αύτό έν πάσι πρός τό σημερινόν κρητικόν ιδίωμα, δέν δύναται νά
τύχη άμερίστου έπιδοκιμασίας. Οί έκδόται δημωδών μεσαιωνικών κειμένων
δέν πρέπει νά παρεκκλίνωσι τοΰ θεμελιώδους κριτικού κανόνος, καθ' δν έν

1) Τόξον ώς δπλον τών Κρητών αναφέρεται μέχρι τών αρχών τού ΙΗ' αιώνος (Jcun-
naraki "Ασματα κρητικά σ. 7. άρ. 10). Καί ό Αάππερ κατά τά τέλη τοδ ΙΖ' αιώνος
κυριώτατον δπλον τών Σφακιωτών άναφέρει τό τόξον.

* Έδημοσιεύθη έν Λαογραφία 1910 τ. Β' σ. 1311—6.



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ TOΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

τή έκδόσει επιζητείται ή άποκατάστασις τοΰ κειμένου ώς έγράφη 6πό τοΰ
συγγραφέως. "Οθεν ή μεταβολή τών έν τω χειρογράφφ τοΰ Σαχλίκη τύπων
δσοι δέν συμφωνοΰσι προς το σημερινόν κρητικόν ίδίωμα δέν είναι πάντοτε
αναμφισβητήτως αναγκαία' διότι πρέπει νά είμεθα βέβαιοι πρώτον μέν ότι οί
σημερινοί τύποι ήσαν έν χρήσει καί κατά τον ΙΕ' αιώνα καί δεύτερον ότι δέν
μετέβαλεν αυτούς σκοπίμως ό ποιητής ό ίδιος. Τοιαΰται δέ σκόπιμοι μετα-
βολαί έν δημοτικοίς κειμένοις είναι συνηθέσταται καί σπανίως έν αυτοϊς παρα-
τηρείται πλήρης συμφωνία τοΰ γραπτοΰ λόγου προς τον προφορικόν. ΙΙροέρ-
χονται δέ κατά τό πλείστον αί μεταβολαί αύται έκ τής έπηρείας τοΰ σχολείου.
Ό Σαχλίκης, ώς μας πληροφορεί ό ίδιος, έφοίτησεν εις τό σχολείον μέχρι
τής μειρακικής ήλικίας, καί δέν φαίνεται παράδοξον ότι άλλους μέν .τύπους
τής δημώδους άνεπιγνώστως μετέβαλλε κατά τά σχολικά διδάγματα, άλλους
δ' έξ άμαθείας διέφθειρεν, υπολαμβάνων δτ: διορθώνει αυτούς. Έν τψ χειρο-
γράφο) άπαντώμεν χαρακτηριστικώτατα δείγματα τής ήμιμαθείας τοΰ ποιη-
τοΰ, τά όποια δια τών διορθώσεών του έξηφάνισεν ό Ξανθουδίδης. Ουτω λ. χ.
γράφει νάπτης (στ. 327), νάπτες (στ. 30G. 307), νά πέητί] (στ. 361), ίαινα
ό Ξ. άνευ ανάγκης διορθώνει ναύτης, ναύτες, νά πέφτιγ μή δέν συνέβη
ν3 άκούση καί σήμερον άκόμη άπό τό στόμα ημιμαθών παραπλήσιους τύπους;
νομίζοντες ούτοι ότι ό φθόγγος φτ προήλθεν έκ χυδαίας παραφθοράς του πτ
δέν λέγουσι πολλάκις πτηνον (φθηνό), απτός (αυτός), κττ. ; Επίσης δέν φαί-
νονται άναγκαϊαι αί διορθώσεις λέξεων δι' αφαιρέσεως ή άποκοπής συλλαβών
πρός άποκατάστασιν τοΰ μέτρου' διότι οί στίχοι είναι κατ' έπίφασιν μόνον
υπέρμετροι, άποκαθίσταται δέ τό μέτρον δια τής συνιζήσεως, ήτις ουδέ καν νά
δηλωθή είναι άναγκαϊον1 οΰτω περιττή είναι ή διόρθωσις τοΰ νά αγαπά είς
νά γαπίϊ, τοΰ και έπαιρνε (στ. 295) είς κ' έπαιρνε καί πολλών άλλων τοιού-
των. Τινών διορθώσεων πάλιν δέν είναι εύκολον νά διαγνωσθή ό λόγος. Ουτω
λ. χ. ενώ τό καλόν αακκοϋλιν (στ. 291) διορθώνει ό Ξ. καλο αακκονλι, τήν
λέξιν πλήρωμα πολλάκις γράφει πλήρωμαν καί έν στ. 324 άφήνει ώς έχει
δρθώς έν τω χειρογράφφ πλήρωμα. Τόν στ. 309 : «καί έκεΐνοι ποΰ είναι άμά-
θητοι κοίτονται σκοτισμένοι» (ναυτιώντες) διορθώνει : «καί κείνοι ποΰ ναι άμά·
θητοι κά&ουνται σκοτισμένοι». Καί τόν στ. 310: «καί έγώ έστεκα καί έθεώ·
ρουν τους, ώσάν ξένον παραμϋ&ιν» διορθώνει «κ3 έγώ στέκα καί θώρουν τους
και τονς έσυντηρονοα». 'Αλλά διά τής τολμηροτάτης καί δλως περιττής ταύτης
διορθώσεως έξωβέλισε δημώδη παροιμιακήν έκφρασιν, τής όποιας τήν χρήσιν
καί κατά τους βυζαντινούς χρόνους μαρτυρεί αύτός ούτος ό στίχος τοΰ Σα-
χλίκη. Έν τω άνεκδότω μέρει τής έμής συλλογής τών Παροιμιών έχω κατα-
γράψη ταύτην ώς μεσαιωνικήν έκ τοΰ Σαχλίκη (λ. παραμύθι 10). "Οτι δέ δέν
είναι αυθαίρετος εικασία ό χαρακτηρισμός ώς παροιμιώδους φράσεως τοΰ ήμι-
στιχίου τούτου τοΰ Σαχλίκη μαρτυροΰσι σημεριναί παροιμίαι έν τή αυτή συλ-
λογή μου λ. παραμύθι 3 : «Για ψέματα μοΰ φαίνεται, για ξένο παραμύθι»
(Κεφαλληνίας παρά Σπ. ΙΙαγώνη) καί άρ. 4 : «Κάθιτι σαν ξένο παραμΰθ1»
(Τήνου παρ1 Άδ. 'Αδαμαντίου).
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Τάγροτικά έθιμα τοΰ θερισμοΰ καί της σποράς, αν καί πολλήν έχουσι
οπουδαιότητα τά πλείστα έκ τής άπωτάτης αρχαιότητος έχοντα τήν προέλευ-
οιν καί είς ιδέας καί παραστάσεις πρωτογενείς καί άξέστους βασιζόμενα, δέν
ήξιώθησαν παρ' ήμϊν της προσηκούσης προσοχής. Σποράδην μόνον ευρίσκον-
ται δημοσιευμέναι άτελεϊς τίνες περί τούτων ειδήσεις, περί ών κατωτέρω θά
διαλάβωμεν διά βραχέων. Όθεν πολλάς χάριτας δφείλομεν εις τον Επιμελη-
τών τών άρχαιοτήτων κ. Δ. Εύαγγελίδην, δ όποιος κατά τήν διαμονήν του
έν τώ ίερώ του 'Ασκληπιού έν Έπιδαύρψ παρατηρήσας περιέγραψε πιστώς
τοιαύτα έθιμα, καί προθύμως δημοσιεύομεν τήν περιγραφήν αύτοΰ, έλπίζοντες
ότι αϋτη θά παράσχη άφορμήν καί εις άλλους τών ήμετέρων αναγνωστών νά
μας άποστείλωσιν όμοιας άνακοινώσεις έκ διαφόρων έλληνικών τόπων ').

*) Έδημοσιεύθη έν Λαογραφία 1912 τ. Γ' ο. 676—682.

1) Ή άνακοίνωσις τοΰ κ. Δ. Εύαγγελίδου, δημοσιευθείσα αΰτ. σ. 675 κέ., έχει
οϋτω : «Συνή&ια τον -Θέρου και τής σποράς ('Επίδαυρος, δήμου Ασκληπιείου). "Οταν
άποθερίσουν, άφήνου/ 'αέ μιά άκρη τοϋ χωραφιού ένα κομμάτι τετράγωνο άθέριγο καί
έχουν τό συνήθιο νάν τό αιαυοώνουι. Στέκονται 'ς τις τέσσερις άκρες τοΰ τετραγώνου
τέσσερις σταχολόγοι, άντρες, κ' εκείνος ποΰ τό σταυρώνει πέντε. "Ενας σταχολόγος άρχι-
vtÎBi καί κόβει πρώτα μιά γραμμή άπό τή μιά ώς 'ς τήν άλλη άκρη καί πάει θερίζοντας
'ς τήν άλλη κ' έτσι οί θερισμένες άράδες είναι σά σταυρός * Αυτά τά στάχυα τά κάνουν ένα
χεροβολο καί τό λένε σταυρό καί λένε πώς είναι τ' άφεντικοΰ τά γένεια, έπειδής, όταν
άρχινάν τό θέρο, ξουριζόνται καί κόβουν τά μαλλιά τους κι' δσο νά τελειώσουν δέ ματα-
ίουριζδνται. Μονάχα άμα κόψουν τό σταυρό, πάει νά πή τά γένεια τ' άφεντικου, τότες
κι' αυτοί ξουριζόνται.

"Αμα κάμουν τό σταυρό οί άλλοι τέσσερις σταχολόγοι άρπάζουν δλοι άντάμα τάν άφεν-
τικό καί τόν σηκώνουν ψηλά φωνάζοντα : τάξε ! τάξε ! κι' ό άφεντικός τάζει είτε μιά
κόττα είτε κρασί είτε δ τι άλλο θέλει.

Κείνη τή χεράδα λοιπόν που κόψανε τήν πάνε 'ς τό σπίτι καί τήν κρεμάνε 'σέ μιά γω-
νιά ή 'ς τό κεντρί (τό μεσοχώρι, τό μεσότοιχο.—'Σ τό 'Αδάμι, ένα χωριό τοΰ δήμου
Ασκληπιείου, τό κεντρί τό λένε άψαΐτη) του σπιτιού ώς 'ς τήν παραμονή του Σταυροϋ.
Τότες, τις 13 τοΰ Τρυγητή στουμπάνε τή χεράδα καί τό στάρι τό βαίνουνε μέ μιά πετσέτα
καί τό λένε μαζί βαγιούλι, Τό πρωί τοΰ Σταυροΰ καθεμιά νοικοκυρά μέ τά βαγιούλι της
σημαδεμένο γιά νάν τά γνωρίζή άπά τών άλλωνών πάει 'ς τήν έκκλησιά καί τά βαίνει μέσα
'ς ενα πανέρι μπροστά 'ς τόν άγιο δήμο. "Αμα τά βλογήσΐβ δ παπάς, τά παίρνουν καί τά
Σακατεύουν μέ τά σπόρο. Κείνη τήν ήμέρα ποΰ θά σπείρουν κατόπι, βαίνουν μέσα 'ς τά
3«κκί τά σπόρο ένα ρόϊδο άλάκερο καί πρω'ί πρωί, γιά νά μήν κάμουν κακό άπάντημα,
πάνε 'ς τά χωράφι. Ζεύουν τά βόιδια καί πρίν άρχινήσουν τά απόρο παίρνουν τά ρόϊδο καί τό
ιί*ράν απάνω 'ς τό ειΊ τού άλετριοΰ (τήν ύνιν), άνακατεύουν κάμποσα σπειριά ρόϊδο μέ τά
οπόρο 'ς τήν ποδιά τους καί τόν πετάνε λέγοντα : καλά μπερκέτια ! "Αμα ρήξουνε μιά
σποριόι δηλ. ένα στρέμμα, κάθουνται καί τρώνε τ' άλλο ρόϊδο κ' εΰκειώνται.

"Οταν φύγγ( δ ζευγολάτης καί πάει 'ς τό χωράφι γιά τά σπόρο, ή νοικοκυρά τό παρα-
ϊηράε; ποιός θά pOy 'ς τά σπίτι κείνη τήν ήμερα καί τόν καλοκαρτεράει, κόβει ρόΐδα,
?ϊίϊίΐ σταφίδα, τραγάλια καί εκείνος εΰκειέται καί λέει : χρόνια πολλά, καλά μπερκέτια,
χίλια κουβέλια ή χίλια μόδια.

Τήν ίδια τήν ήμέρα ποΰ βγαίνουνε 'ς τό σπόρο δέ δίνουνε τίποτες δξω άπά τά σπίτι,
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Αί έν Έπιδαύρψ συνήθειαι αναφέρονται προπάντων είς τά τελευταία δρά-
γματα τών σταχύων, έξ ών κατασκευάζουσι δέσμην καλουμένην σταυρόι·.
ΙΙαρόμοιαι συνήθειαι έπικρατοΰσι πολλαχοΰ της Ελλάδος. Έν Λέσβιο έκτων
πρώτων σταχύων πλέκουσι δέσμην (ψά&αν), τήν οποίαν άναρτώσιν είς τά εικο-
νίσματα ')· Έν 'Ρόδιο μετά το πέρας τοΰ θερισμοΰ «έκαστος γεωργός έκλέγων
δέσμην έκλεκτών σταχύων άναρτά ταύτην είς τήν μεγάλην δοκόν τής οικίας>
τήν συγκρατούσαν τάς λοιπάς δοκούς» (μεοιά) '-). Έν Κφ ομοίως κατασκευά-
ζουν δέσμην ή πλέκουν πλεξίδας έκ σταχύων σίτου ή κριθής καί τάς άναρ-
τώσιν εις τά εικονοστάσια ώς άγιοτικ.ά 3) (ώς έχοντα δηλ. θρησκευτικόν χα-
ρακτήρα, ώς καθιερωμένα).

Τό πέρας τοΰ θερισμοΰ καί παρά πολλοίς άλλοις λαοΐς έπιστέφεται διά
παραπλήσιων ποικιλωτάτων τελετών, τών όποιων πλουσίαν συναγωγήν άπε-
ταμίευσεν ό W. Mannhardt. Πολλαχοΰ είς τήν τελευταίαν άμαξαν τής συγ-
κομιδής τοΰ νέου καρπού επιτίθεται ό λεγόμενος Μάϊος τοΰ θερισμοΰ, τουτέ-
στι δένδρον ή κλάδος δένδρου, κοσμούμενος προπάντων μέ στάχυς καί ται-
νίας' ούτος φέρεται είς τήν οίκίαν, στήνεται είς τήν στέγην ή εις τήν καπνο-
δόχον ή εις τόν σιτοβολώνα καί άφήνεται έκεΐ όλόκληρον τό έτος '). Ένιαχοΰ
τής 'Ρωσίας άντί τών τελευταίων οί πρώτοι άμηθέντες στάχυες (ώς έν Λέσβω)
θεωροΰνται ιεροί. Αυτή ή οικοδέσποινα τούς θερίζει, τούς φέρει εις τήν οίκίαν
καί τούς θέτει παρά τάς αγίας εικόνας, γίνεται δέ χρήσις αυτών, ώς έν Έπι-
δαύρψ, καί εις τήν σποράν. Διότι οί στάχυες ούτοι αλωνίζονται χωριστά, καί
τίνες τών κόκκων αυτών άναμιγνύονται μέ τους κόκκους τής προσεχούς
σποράς■·).

'ίίς βάσις τών συνηθειών τούτων, καθά εϊκασεν'ό Mannhardt, υπόκειται ή
παράστασις, ότι ό δαίμων τοΰ σίτου, έκδιωκόμενος έκ τών τελευταίων Üepi-
σθέντων ή άλωνισθέντων σταχύων, παραμένει καθ' όλον τόν άλλον χρόνον είς
τόν σιτοβολδ>να, μέ τήν νέαν δέ σποράν έπανέρχεται είς τους άγρους όπως εκ

κι' δσο νά τελειώσουν πάλε τό σπόρο δέ δίνουν φοηιά όςω, γιατί, λέει, βγαίνει τό axapt
δαυλίτη. Αΰτό είναι από τά συνήθια που τά χουν οΰλον τόν καιρό, όπως όταν τό βρά?υ
δώσουν καρβέλι δςω, δέν τό δίνουν άλάκερο, άλλα κόβουνε μιά μπουκιά καί τή βαίνουν
πίσω από τήν πόρτα 'ς τόν παραστάτη ή 'ς τις τέμπλες ( Ί'έμπλες είναι πήχες από πελε-
κημένη βένια (δέντρο) που τις βαίνουν 'ς τή σκεπή κάτου από τά κεραμίδια. Κι' άφοΟ τό
ήφερε ό λόγος, ας πούμε ότι τά κεραμίδια έκεΐ που τρέχουν τά θεϊκά νερά (τά νερά τής
βροχή») τά λένε ήεϋτες (ό ρεύτης) καί όταν σταλάζω τό σπίτι λένε πώς κάπου είναι
μιά ρέψα) ».

1) Rouse έν Folk-lore, London 18913 σ. 147 μετ' εικόνος. (Γ0 Rouse προσθέτει ότ,
άλλαχου τής 'Ελλάδος ή ψάθα λέγεται σιτάρι). Gcorgeakis et Pineau le Folk-lore de
Lesbos α. 310 (ότι ή δέσμη τών σταχύων διατηρείται μέχρι τοδ έπιόντος θέρους ανηρ-
τημένη παρά τά εικονίσματα).

•2) 'Ροδιακάν ήμερολόγιον 1912, έν 'Ρόδψ σ. 226.

3) /. Κ. Ααρρύψτου θαλύσια τής Κφ, έν Σάμφ 1906 α. 37.

4) »r. Mannhardt Wald- U. Feldkulte τ. I σ. 190 κέ.

5) Ralston Songs of the Russian People o. 249 κέ.



ΤΑ ΕΘΙΜΑ TOΥ ΘΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΠΟΡΑΣ

νέου ή ζωοποιός δύναμις έπιδράση εις τούς άναβλαστάνοντας στάχυς '). ΙΙαραλ-
λαγαΐ δέ τής παραστάσεως ταύτης είναι ότι είς τον θεριζόμενον άγρόν ή εις το
άλώνιον δ ξένος ή δ διαβάτης ή καί αύτός δ κύριος τοΰ άγροΰ ύπολαμβάνον-
x«t ώς προσωποποιία τοΰ σίτου, ώς δ δαίμων τοΰ σίτου- καί οί Οερισταί προσ-
ποιοΰνται ότι θά τον μεταχειρισθοΰν ώς αύτόν τοΰτον τον σίτον, ότι δηλ. θά
τον θερίσουν, θά τον δέσουν καί θά τον άλωνίσουν 2). Ώς άρχαιότατον τύπον
των τοιούτων παραστάσεων άνεγνώρισεν εύστόχως δ Mannhardt τον ελλη-
νικδν μΰθον περί τοΰ Αιτυέρσου καί τοΰ Έρακλέους, όστις ήτο ίσως ή μυθική
διάπλασις παρομοίων αγροτικών συνηθειών τής Φρυγίας.

Καί έν τή συνήθεια τής Επιδαύρου διαφαίνονται άμυδρώς τά Ιχνη τής
μυθικής παραστάσεως τοΰ Αιτυέρσου. Τδν άθέρα τών σταχύων ταυτίζουσι προς
τά γένεια του δεσπδτου, τοΰτον δέ συλλαμβάνουσιν οί θερισταί καί μετέωρον
αϊροντες άπαιτοΰσι λύτρα. Πρός τά γένεια τοΰ ιδιοκτήτου ταυτίζουν τούς στά-
χυς καί έν 'Ρωσία, όπου άφήνεται μικρόν τεμάχιον τοΰ άγροΰ άθέριστον, έκ
δέ τών σταχύων κατασκευάζουν πλέγμα, το οποίον καλείται ή πλεξίδα τών
γενειών τοΰ Βόλου3). "Αλλα δέ όμοια έθιμα ευρωπαϊκών λαών έξηγοΰνται έκ
τής συνταυτίσεως τοΰ ιδιοκτήτου ή διαβάτου προς τον δαίμονα τοΰ σίτου. Έν
τω καντονίω Ζυρίχη τής Ελβετίας οί θερισταί περιδένουν τον έρχόμενον ή
διαβαίνοντα οίκοκύρην τοΰ άγροΰ μέ στάχυς, έπίσης καί είς τον διερχόμενον
ξένον θέτουν βρδχον έκ σταχύων είς τον τράχηλον ή δένουν αύτόν μέ στάχυν
άπδ τό κομβίον του ένδύματός του καί δέν τον άφήνουν άν δέν πληρώση
λύτρα. Έν Hasling τής Κάτω Βαυαρίας άν διέλθη κατά το άλώνισμα δ οικο-
κύρης οί έργάται έπιπίπτουσι κατ' αύτοΰ, τον δένουν μέ στάχυς καί τον κρα-
τούν μέχρις δτου τούς κεράση ζύθον. Ένιαχοΰ τοΰ Danzig άν τήν πρώτην
ή τήν τελευταίαν ήμέραν τοΰ θερισμοΰ (πρό πάντων δέ ταύτην) έλθη είς τόν
άγρόν δ οικοκύρης ή ξένος, τόν δένουν μέ στάχυς '). Έν Anhalt όταν δ οικο-
κύρης ή εις τών οικείων του, ή ό έπιστάτης ή καί ξένος έλθη τό πρώτον είς
xiv άγρόν μετά τήν έναρξιν τοΰ θερισμοΰ, ή σύζυγος τοΰ άρχιεργάτου τον δένει
μέ στάχινον σχοινίον ή μέ στέφανον σταχύων καί άνθέων, δηλ. δένει το σχοι-
νίον ή τον στέφανον είς τον βραχίονά του καί δέν τόν λύνει, άν δέν πληρώσ^
λύτρα ■'). Έν Κρακοβία τής Γαλικίας όταν μεταβή δ οικοκύρης είς τον άγρδν
του κατά τον θερισμόν, άν είναι άγαμος, θέτουν τά ώραιότερα τών κορασιών
(τών έργατριών) βρδχον άπό στάχυς εις τόν λαιμόν του "). Έν Solör τής
Νορβηγίας όστις ήθελεν έλθη είς τόν άγρόν, οικοκύρης ή ξένος, δένεται μ' ένα
στάχυν καί πρέπει νά πληρώση διά νά λυθή. Έν δέ τή χώρα τοΰ Soest δ

1) IV. Mannhardt Mytliogische Forschungen ο. 25 κέ.

2) Mannhardt aùt. σ. 41 κέ. Frazer tile golden Bough 2 τ. II a. 235 (μετάφρ.
Toutain τ. III α. 285).

3) Ralston ενθ. άν. a. 251 παρά Frazer ένθ. άν. τ. II σ. 230.
■1) Mannhardt Mythologische Forschungen α. 33.

5) Zeitschr. d. Ver. f. Volkskunde 189? ο. 153—4.

6) Mannhardt ένθ. άν. ο. 34.
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οικοκύρης τήν πρώτην φοράν που έλθη είς τόν τόπον της κατεργασίας τοϋ
λιναριού περιτυλίσσεται δλος μέ λινάριον ')■ Έν Putanges της Νορμανδίας
δένουν τον οίκοκύρην είς το τελευταϊον δράγμα τών σταχυών. ΙΙρός τούτο αί
έργάτιδες έπιπίπτουν κατ' αυτού, τον αρπάζουν άπδ τάς χείρας, τους πόδας,
το άλλο σώμα, τον ρίπτουν κατά γης καί τον εξαπλώνουν έπί τού δράγματο;
τών σταχύων, έπειτα δέ προσποιούνται ότι τον δένουν καί τού ορίζουν τί φα-
γητά θά παραθέση εϊς το συμπόσιον τού πανηγυρισμού της άποπερατώσεως τη;
εργασίας. Μόνον δ' όταν δεχθή τον αφήνουν έλεύθερον -).

Άξια πολλής προσοχής, μή παρατηρηθέντα άλλαχοϋ, είναι τών εθίμων
τής Επιδαύρου το τής εκκλησιαστικής ευλογίας καί τής αναμίξεως τού σίτου
τού τελευταίου δράγματος μετά τού σπόρου, καθώς καί το τών καταχυσμάτων.
Ό προσωποποιούμενος δαίμων τού σίτου συνεχίζει τήν ένέργειάν του είς τήν
νέα ν βλάστησιν, διαιωνιζόμενος διά τής άναμίξειυς τών κόκκων τού τελευ-
ταίου δράγματος, είς τους όποιους πιστεύεται ότι ένοικεΐ, μετά τών κόκκων
^ τής τελευταίας σποράς. Ή δέ συνήθεια τού νά ραίνη διά καταχυσμάτων ή σύ-
ζυγος τον γεωργδν έπανερχόμενον έκ τής σποράς μας όδηγεϊ είς κατανόησιν
τής έν άρχή έννοιας τών καταχυσμάτων. Ταύτα γινώσκομεν ότι οί άρχαίοι
"Ελληνες έσυνήθιζον κατά τήν πρώτην εϊσοδον τής νύμφης είς τήν οίκίαν τοϋ
συζύγου καί κατά τήν είσαγωγήν είς τήν οίκίαν νεωνήτου δούλου. Παρ' ήμιν
δέ σήμερον συνηθίζονται κατά τους γάμους καί τάς βαπτίσεις. Άλλα καί παρά
τοίς άρχαίοις Ρωμαίοις, τοϊς Ίνδοίς, τοίς Ίουδαίοις καί πλείστοις άλλοις λα-
οίς είναι έθιμον κοινότατον είς τήν τέλεσιν τών γάμων "). NOV έκ τού ΐθίμου
τής Επιδαύρου μανθάνομεν ότι καί κατά τήν σποράν συνηθίζονται τά κατα·
χύαματα. "Οθεν ευλόγως δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν, ότι τά καταχύσματα δέν
είναι, ώς εϊκασεν ό Samter '), θυσία προς έξιλασμδν τών δαιμόνων, καί άπο-
τροπήν τής έπηρείας αυτών άπδ τών νεονύμφων καί τού παιδιού, άλλα μάλλον
πράξις τής συμπαθητικής μαγείας, σκοπούσα τήν εύόδωσιν τής σποράς έν
ταΐς άγροτικαϊς έργασίαις, τήν γονιμότητα τοΰ ανδρογύνου έν τοίς γάμοις καί
τον πολλαπλασιασμδν τών παίδων έν τή γεννήσει καί τή βαπτίσει. Έ γεωρ-
γική έργασία τής σποράς καί ή τής παιδοποιίας είναι εννοιαι συναφείς καί
πολλάκις ταυτίζονται, μετά πολλής δέ πιθανότητος ό Mannhardtδ) ύπεστή-

1) Αΰτ. σ. 35—6.

2) J. Lecéttr Esquisses du bocage Normand, 1887 τ. Il σ. 210 κέ. παρά I'm·
-er the golden Bough1 τ. II α. 232.

3) Βλ. συναγωγήν τών μαρτυριών παρά Mannhardt ενθ. αν. σ. 351 κέ. "Αλλάς π«Ι- .
στας μαρτυρίας έχομεν περισυλλέξω, τάς δποίας κρίνομεν περιττόν ν' άναγρά'4ιβμεν ένταδθα,
διότι δ προσήκων τόπος αυτών είναι εν τή εξετάσει τών γαμήλιων εθίμων.

1) !■:. Samter Geburt, Hochzeit u. Tod, I,pz. 1911 σ. 171 κέ.

5) Mannhardt ένθ. άν. σ. 372. Τήν γνώμην τούτου άσπάζεται καί δ van Gennep iv
Revue de Γ hist, des religions 1910 τ. 62 σ. 205. 352 άντικρούων έπίσης τήν γνώμη*
xoù Sainter.
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'■φι ότι ήδη άπό τών παλαιότατων χρόνων ό συνειρμός τών ιδεών τούτων ήτο
j:ç ιούς "Ελληνας έναργής.

Τπάρχουσι καί άλλα τινά έθιμα έλληνικά κατά τον θερισμόν έθιζόμενα,
-έροντα έπίσης τύπον πολιάς άρχαιότητος, τά όποια έκ διαφόρων δημοσιευμά-
των γινώσκομεν. Ταΰτα δέν θεωροΰμεν άσκοπον ν' άναγράψωμεν ένταΰθα, όπως
σιιμπληρωθώσι, βεβαιωθή δέ καί ή διάδοσις αύτών είς τάς έλληνικάς χώρας
5·' ανακοινώσεων τών έταίρων τής ήμετέρας Εταιρείας.

Τοιούτο είναι τό έθιμον τής παρασκευής καί τής καταναλώσεως τοΰ έκ
ιού νέου σίτου άρτου. Είς τά Λακκοβίκια τής Μακεδονίας έ* τής νέας εσο-
δείας τόν Ίούλιον κατασκευάζουν τόν πρώτον μέγαν καί λεπτόν, φέρουν δέ
ιοΟΧον αί γυναίκες είς τήν βρύσιν ή είς φρέαρ. Έκεί δέ άφοΰ τόν βρέξουν μέ
νερόν τής βρύσης, τόν διανέμουν εις τούς τυχαίως διαβαίνοντας έκείθεν. Ό
άρτος ούτος λέγεται τοιτζιρύκλικον, ήτοι κολλίκι (άρχ. κόλλιξ) τοΰ τέττιγος '),
διότι θεωρείται τρόπον τινά ώς άφιερωμένος εις τόν τέττιγα, όστις υποτίθεται
διά τοΰ άσματος αύτοΰ ζητών μοιραν έκ τής συγκομιδής"). Τό άσμα έρμη·
νεύεται ώς έξής : «Αωνίζετε, θερίζετε | καί μένα κλίκι κάμετε, | καί (&ήξτε το
'ς τή βρύση | νά πάω νά τό πάρω, | νά κάτσω νά τό φάω | μαζί μέ τά παι-
διά μου I νά πέσω νά πεθάνω»3).

Ή βρώσις του πρώτου άρτου συνδέεται παρά πλείστοις λαοίς πρός μαγι-
κάς τελετάς" πολλαχοΰ έκ τοΰ τελευταίου δράγματος κατασκευάζεται πίττα,
ενίοτε άνθρωπόσχημος, τήν δποίαν τρώγουν οί τοΰ οίκου '). Έν τή άρχαία
ελληνική ό πρώτος έκ τής συγ/.ομιδής γενόμενος άρτος έλέγετο ϋάργηλος ") ή
Μναιος"), καί αί έορταί τών άρχαίων, αί έκ τούτων έχουσαι τά όνόματα, πρώ-
την άφετηρίαν είχον πιθανώς τοιαύτας τελετάς. Περί μέν τυιν θαλυσίων είναι

1) Τσίηζιρας ο τέττις (ίσως έκ τοϋ κουτσοδλαχικου τσίντζεαρε=ζώοιμον). Συνηθε-
στέρα. ή λ. τζίτζικας (σλοβ. τζούτζικα=μηλολόνθη).

2) Ι'υυαίον ή κατά τό Πάγγαιον χώρα σ. 47, έκ τούτου Abbott Macedonian Folklore
3. 60 καί έξ άνακοινώσεως πρός με I. Πρωΐου. —Ή παρά τήν βρύσιν διανομή του άρτου
ïjo>; είναι λείψανον προσφοράς έν άρχή του άρτου είς τήν πηγήν. 'Επί άλλων περιστά-
3310V διετηρήθησαν παρ* ήμϊν πολλά έθιμα προσφορών ή θυσιών είς πηγάς καί φρέατα.

3) Γονσιος αυτ. (Τό φσμα είναι παρεφθαρμένον διά γλωσσικών παραδιορθώσεων). Έν
Ί'ίροΟντι τό άσμα -où τέττιγος άναφέρει τάς αΰ-άς γεωργικάς έργασίας χωρίς τήν αϊτη-
3ΐν τοϋ άρτου : «θερίετε τσαί άλωνίετε, | τί δ χειμώνας έρκεται». (Moros! έν Archivio
glottologico italiano 1870 ο. 96). 'Εν Στενημάχφ τό φσμα τής χελιδόνος περιέχει τοι-
ϊότην αϊτησιν, άλλ' ουδέν κοινόν έχει αΰτη πρός τόν θερισμόν ή χελιδών έρχομένη τήν
άνοιξιν προ του Πάσχα υποτίθεται ζητούσα μέρος τών κατασκευαζομένων διά τήν έορτήν
άρτων: «Ζυμώνετε καί πλάνετε | καί μένα τσιορεκάκι' | χωρίζετε καί ράπτετε | καί μένα
γελεκάκι». (Πανδώρ. τ. ΙΑ' σ. 450. Καί τό φσμα τοδτο δέν άποδίδει πιστώς τό γλωσσι-
κόν ιδίωμα).

4) W. Mannbar,lt Wald- u. Feldkulte τ. 1 α. 205. 218. Frazer the golden
Bough- τ. II σ. 318 κέ. (γαλλ. μετάφρ. Toutain τ. II ο. 73 κέ.).

">) Κράτης παρ' Άϋην. Ι" 111 Α.

ti) Εύαταϋ. είς Ίλ. 1 530.
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βέβαιον ότι ήγοντο έπί τή συγκομιδή τοΰ σίτου '), αν δέ τά Θαργήλια εϊχον
τον αύτδν χαρακτήρα έν άρχή ή αν τούναντίον ανέκαθεν ήγοντο προ τοΟ θε-
ρισμοΰ προς έξιλασμόν καί άποτροπήν πάσης επήρειας άπδ τής συγκομιδή;
τών καρπών είναι ζήτημα άμφιλεγόμενον 2)' πάντως δέ ή σημασία τής
θάργηλος μαρτυρεί τήν συνάφειαν τής εορτής προς τον πρώτον έκ τής συγ-
κομιδής άρτον.

Εις το Ζ' ειδύλλιον τοΰ θεοκρίτου, το έπιγραφόμενον Θαλύσια, κατ' άνα-
φοράν προς τήν έν τή νήσω Κφ έορτήν τών θαλυσίων, μνημονεύεται έθιμόν
τι κατά το πέρας τοΰ άλωνίσματος έθιζόμενον, τοΰ έμπηγνύειν πτύον είς xiv
συναθροισθέντα σωρδν τοΰ λικμηθέντος σίτου- «άς (Δάματρος άλωάδος) έπί
σωρω | αύθις εγώ πάξαιμι μέγα πτύον» (στ. 155—6). Οί σχολιασταί βεβαιώ-
νουν, ότι το έθιμον τοΰτο ήτο παλαιότατον, άνάγοντες τήν πρώτην άρχήν
αύτοΰ εις τον Τριπτόλεμον8). Έν Κω παρέμεινεν ή συνήθεια αυτη μέχρι τής
σήμερον. «'Όταν τελειώση ό γεωργός τό άλώνιόν του καί σώρευση τόν αλω-
νισμένο-/ καί καθαρισμένο-/ καρπόν του, είθισται νά κάμνη ένα σταυρόν μεγά-
λο-/ έπί τοΰ σωροΰ μέ τό πτυάριόν του καί έπί τής κορυφής αύτοΰ νά έμπήγη
τοΰτο μέ τήν εύχήν ' Κι' από χρόνου καλύτερα ! ή Χίλια μόδια ! lipo πεντή-
κοντα μάλιστα έτών έν τοιαύτη άκμή σωρών άλωνίων άνέμενον καί τόν άγια-
σμόν τοΰ ιερέως μετά τοΰ άρχιερέως ή τοΰ διάκου αύτοΰ, εις τόν οποίον τότε
πρώτον έδιδον άπό τόν ήγιασμένον σωρόν ποσόν τι κεκανονισμένον δι' έττιχο-
ρήγησιν άρχιερατικήν ώς άπαρχήν» 4).

ΙΙερί τόν σωρόν τοΰ άλωνίου καί άλλη μαγική τελετή γίνεται έν τω χωρΐφ
Γούβαις τοΰ δήμου Ίστιαίων τής Ευβοίας. Μετά τό πέρας τής περισυναγωγή;
τοΰ λειώματος είς έπιμήκη καί υψηλό-/ σωρόν, λαμνι καλούμενον, « ή οικοδέ-
σποινα κρατούσα λάγηνον προσφέρει ύδωρ εις ένα έκαστο-/ ί'να νιφθή. Κ' εκεί-
νος νιπτόμενος ραντίζει τό γέννημα καί τό άλώνιον κύκλο), ευχόμενος και τον
χρόνου / Έν τέλει δ' ή οικοδέσποινα πλαγίως κρατοΰσα τήν λάγηνον δρομαίω;
περιτρέχει τόν σωρόν χωρίς νά πέση ούδέ σταγών ύδατος κατά γής, ευχόμενη
καί αυτή νά γίνη του χρόνου τόσος ό σωρός, δσος είναι δ κύκλος, τόν όποιον
έκαμεν» ·"').

Τελέυταϊον άναγράφομεν περίεργον συνήθεια-/ τής Λέσβου, ήτις συμφωνεί
πρός μυθικάς παραστάσεις κοινάς εις πλείστους λαούς. "Οταν Οερίζωνται δύο
παρακείμενοι άγροί, οί θερισταί άμιλλώνται πρός άλλήλους πότεροι νά τελεί-

1) .·/. /'. iXilsson Griechische Feste ο. 330 κέ.

a) Βλ. Λannhardt Mytholog. Forschungen σ. 121—138. Α. Mommscn Feste der
Stadt Athen o. 408 κέ. Harrison Prolegomena a. 76 κέ. Λ'ilsson ενθ, αν. α. 105 κέ.

3) «Είώθααι γαρ έκτρίψαντες τούς καρπούς καί σωρούς ποιήσαντες τό πτύον πήοοειν».
•■Όταν δέ λικμώνται καί αωρεύωαι τόν πυρόν, κατά μέσον πηγνύουσι τό πτύον χαί τήν
θρινάκην κατέθεντο. Τήν δέ αίτίαν εϊχον έκ Τριπτολέμου». (Σχολ. θεοκρ. Ζ' 155. 15G).

4) I. Ε. Ζαρράφτου θαλΰαια έν Κφ σ. 37.

5) Γ. Δροσίνη Άγροτικαί έπιστολαί, Άθ. 1882 α. 59—60. Παραπλήαιον έθιμον αίτω-

λικόν θα δημοσιεύαωμεν είς έπόμενον τεύχος [[Βλ. Λαογραφ. δ', 415—6]].
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ώοωοι τό έργον πρώτοι διά νά κυνηγήσουν τό λαγό εις τόν άλλον άγρόν. Πι-
στεύουν δε ότι τό προσεχές έτος ή συγκομιδή θά είναι άφθονωτέρα '). Έκ ποι-
κίλων συνηθειών καί έκ φράσεων πλείστων ευρωπαϊκών λαών συνάγεται ότι
(,nijpXev ή δοξασία ότι τό πνεύμα τοΟ σίτου έπιφαίνεται ύπό τάς μορφάς δια-
φόρων ζώων καί συλλαμβάνεται ή φονεύεται είς τό τελευταΐον δράγμα τών στα-
χύων 3). Ύπό τήν μορφήν δέ λαγωοΟ φαντάζονται έπίσης έπιφαινόμενον τό
πνεΟμ« τοΰτο πολλαχοΰ. Έν Γερμανία, 'Ολλανδία, Σουηδία, 'Ιταλία καί Γαλ-
λία λέγουσι περί τοΰ θερίζοντος τούς τελευταίους στάχυς, ότι σκότα>οε τό λαγό ·').
Έν Anhalt όταν έλάχιστοι άπολείπονται πρός άποθέρισιν, οί θερισταί λέγουν
«Τώρα θάρθη ό λαγός» ή «κύττα πώς πηδά ό λαγός» καί καθόλου έν Γερ-
μανία λαγός είναι έν τών πολλών ονομάτων, δι' ών δηλοΰται τό τελευταΐον
δέμα'). Έν Galloway τής Σκωττίας κατά τό τέλος τοΰ θερισμοΰ άφήνουν
άΟέριστον μικρόν μέρος, τό όποιον λέγουν κόψιμο τον λαγού καί διαγωνίζον-
ται οί θερισταί τίς ν' άποκόψη τούς στάχυς, ρίπτων έξ άποστάσεώς τίνος τό
όρέπανόν του' καί έν τή νοτίω Ayrshire τό τελευταΐον δράγμα καλείται λα-
γός καί θερίζεται καθ' ον καί έν Galloway τρόπον "). Έν τοις Βοσγίοις τής
Γαλλίας λέγουν περί τοΰ άνδρός ή τής γυναικός ποΰ έθέρισε τό τελευταΐον
ϊράγμα ότι ΐπιααε τό λ,αγό '). Έν Νορβηγία κατά τόν άποθερισμόν διανέμεται
οινόπνευμα, τό όποιον λέγεται αίμα τοΰ λαγοΰ (Hareblod) άπό τοΰ τελευ-
ταίου θερισθέντος δράγματος s). Έν Birk τής Τρανσιλβανίας οί θερισταί, όταν
•χάσουν είς τό τελευταΐον μέρος τοΰ άγροΰ, φωνάζουν "Εχουμε τό λαγόa).
Έν Aurich τής 'Ανατ. Φρεισίας ό θερίζων τους τελευταίους στάχυς λέγεται
ότι κόβει τήν ούρα τοϋ λαγού'0). Ένιαχοΰ δέ τής Γαλλίας τό μέν πνεΰμα τοΰ
σίτου υπονοείται έπιφαινόμενον υπό τήν μορφήν άλλου ζψου, καί δή άλώπε-
κος, άλλ' αί θεριστικαί συνήθειαι είναι παρεμφερέσταται πρός τήν λεσβιακήν.
Οί θερισταί τοΰ αύτοΰ τόπου φιλοτιμοΰνται ποίος νά τελειώση πρώτος διά j'à
tnsüft τήν αλεπού είς τόν παρακείμενον άγρόν. Ό θεριστής, όστις θερίζει τό
τελευταΐον δράγμα, λέγεται ότι εχει τήν αλεπού").

1) Georgeakis et Pineau Folk-lore de Lesbos σ. 310.

2) Nannhardt Die Korndämonen. ΤοΟ αύτοδ Roggenwolf und Roggenhund,
Danzig 1865 (2 εκ5. 1866). Τοδ αύτοΰ Wald- u. Feldkulte τ. II ο. 318 κέ. Τοδ αύτοδ
Mythologische Forschungen α. 29 κέ. 103 κέ. Prazer the golden Bough '-' r. II
s. 261 κέ. '

3) Nannhardt Myth. Forsch, α. 29.

I) Zeitschr. d. Ver. f. Volkskunde 1897 σ. 154.

5) Nannhardt die-Korndämoneti σ. 3.

6) Frazer ένθ. άν. 269.

7) Sauvé Folk-lore des Hautes-Vosges σ. 191 παρά Frazer αύτ.

8) Mannhardt Myth. Forsch. 29. Kornd. 5.

9) G. Α. Heinrich Agrarische Sitten u. Gebräuche unter den Sachsen Sie-
benbürgers α. 21 παρά Frazer αύτ. σ. 270.

10) Frazer αύτ. σ. 260.

II) Revue des traditions populaires 1887 τ. II σ. 427 (Bourgogne). 500
(Bresse). !.. Pineau I,e folk-lore de Poitou σ. 500—1 (Poitou),
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ΣΥΡΤΟΣ ΚΑΙ Τ Ρ Α Τ Τ Α *

Φίλε κ. Συντάκτα τών «"Εξω τών Αθηνών» '),

Έπίτρεψόν μοι νά επανορθώσω μικρόν άρχαιολογικόν λάθος, όπερ έν τω
σημερινω φύλλω σου παρεισέφρησεν.

Ό χορός, ον περιγράφεις, πολλώ άπέχει τοΰ πυρρίχιου, άλλ' ουδέν ήττον
είναι άρχαιότατος. Είναι δ συρτός, εγχώριος μεγαρικός χορός, ώς καταδεί-
κνυσιν ή άκόλουθος έπιγραφή τής έποχής τών Άντωνίνων, έν Μεγάροις εόρε-
θεΐσα, συμπεριληφθείσα δ! έν τή συλλογή τοΰ Boeckh (C. Inscr. Gr. I 0.
790 άρ. 1625, 47) : «καί τήν τών συρτών πάτριον δρχησιν θεοσεβώς έπετέ·
λεσε». "Ετερος χορός συνηθέστατος έν Μεγάροις, ή τράττα, ήτις άγνοώ π{·
σον τοΰ συρτοΰ διαφέρει, είναι έπίσης άρχαίος, καί τό περιεργότερον, είναι
άπαράλλακτος μέ άπεικονίσεις χορών έπί τάφου τοΰ έν Τυρρηνία 'Ρούβου
{Raoul-Rochet te Peintures antiques inédites σ. 434 πίν. 15. Βλ. xa;
Bulletino dell' Ist. archeol. 1834 σ. 242)" όμοιάζει δέ πως καί νεαπολιτιχψ
τινι άναγλύφψ, παριστώντι δρχουμένας γυναίκας (Ed. Gerhard u. Panofka
Neapels antike Bildwerke τ. I σ. 82—83 άρ. 275. Panofka Lettera all'
abb. Maggiore. Palermo 1825). Τήν όμοιότητα ταύτην παρετήρησε xal δ
τά Μέγαρα έν Πανδώρα (τ. IB' σ. 413 κέ.) περιγράψας Σ. [Ν. Δραγούμης],
όστις καί τάς άρχαίας τυρρηνικάς εικόνας παρατίθησιν, έκ τοΰ Raoul -Ro-
chette άναμφιβόλως παραλαβών.

Καί ταΰτα μέν περί τών μεγαρικών χορών ό δ' άρχαίος πυρρίχιος, χαί·
τοι έπακριβως δέν είξεύρομεν δποίός τις ήν, φαίνεται άναλογών μέ τόν παρ'
ήμΐν άρβανίτικον ή τσάμικον.

'Αθήναι 28 Αυγούστου 1874.

Ν. Γ. Πολίτης

ί. Γ. Συγγνώμην διά τάς παραπομπάς.

V. Γ. 2ον. Μή τυχόν δημοσίευσης τήν παροΰσαν.

ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ * *

Τήν άρχήν τών κατά τήν παραμονήν καί τήν ήμέραν τής πρώτης τοϋ
έτους τελουμένων παρ' ήμΐν δυνάμεθα ν' άναζητήσωμεν εις τάς εορτάς τών
Καλανδών κατά τούς πρώτους βυζαντινούς χρόνους- τών εορτών τούτων γρα-
φικωτάτην περιγραφήν παρέχει ήμίν ό σοφιστής Λιβάνιος, σφοδρότατων δέ

* Έίημοσιεύθη έν Έφημερίΐι (Κορομηλά) τής 30 Αυγούστου 1874 σ. 3.

1) Έν τή αυτή έφημερίΐι τής 28 Αυγούστου περιγράφων άνώνυμος έν άρθρι;> &πό τόν
τίτλον τούτον τήν μεγαρικήν τοάτταν παρετήρει ότι «Περί τοϋ χορού τούτου άνδρες αρ-
χαιολόγοι καί δ ήμέτερος Λ. Ρ. 'Ραγκαβής άπεφάνθησαν, ότι είναι αυτός δ άρχαίος rop·
ρίχιος».

** 'Κ9ημοοι«ύθη άνωνύμως έν τή έφημερίΐι «'Άστει» τής 3 'Ιανουαρίου 1895,
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κατ' αυτών φιλιππ'.κόν έξεφώνησεν άπό τοΰ άμβωνος έν 'Αντιόχεια (τω 33ϊ) δ
τοΰ Λιβανίου μαθητής 'Ιωάννης δ Χρυσόστομος. Ώς έκ τοΰ λόγου τούτου «έν
ταΐς καλάνδαις» φαίνεται, ή έορτή συνίστατο προ πάντων εις «διαβολικά;
παννυχίδας», ας διήρχοντο εύθύμως έν σκώμμασι καί λοιδορίαις καί χορείαις
νυκτεριναίς, έν εύωχίαις, πότοις καί κύβοις. 'Αγώνες πότου αυτόχρημα έγί-
νοντο έν τοις καπηλείοις, καί μετά τό μεσονύκτιον «γυναίκες καί άνδρες φιά-
λας καί ποτήρια πληρώσαντες μετά πολλής τής άσωτίας τόν άκρατον πίνου-
αιν», Αί προσπάθειαι τής έκκλησίας πρός έκρίζωσιν τών έθίμων τούτων,
ατινα ώς ειδωλολατρικά καί άντιχριστιανικά έστιγματίζοντο διά τών κανόνων
οικουμενικών καί τοπικών συνόδων καί τών άναπτύξεων τών ύπομνηματιστών
αύτών, συνετέλεσαν βεβαίως κατά τι εις περιορισμόν τινών τών έθίμων, είς
έξαφάνισιν παντελή άλλων, άλλά καί τά περισωθέντα άποδεικνύουσιν όπόσον
βαθέως ήσαν έρριζωμένα έν τή συνειδήσει τοΰ λαοΰ τά κατάλοιπα τοΰ έθνικοΰ
παρελθόντος του.

Έκ τών ένιαχοΰ τής Ελλάδος περισωθέντων έθνικών έθίμων άξιον ιδιαι-
τέρας μνείας είναι τό τών μεταμφιέσεων, όπερ σφοδρότερον παντός άλλου
έπολεμήθη υπό τής έκκλησίας. Έν Θράκη συνηθίζονται μέχρι τοΰδε μεταμ-
φιέσεις καί μιμικαί πράξεις, διατηροΰσαι άμετάλλακτον τόν άρχαϊκόν αυτών
τύπον, καί ένέχουσαι τής δραματικής ποιήσεως τά σπέρματα, ώς αί έορταί
τών έν 'Αττική άγροτών πρό τοΰ Θέσπιδος. Οί Καλόγεροι, ώς λέγονται ένια-
χοΰ τής Θράκης οί αυτοσχέδιοι ύποκριταί τοΰ διονυσιακοΰ στοιχειώδους δρά-
ματος, σκοποΟσι διά τών παραστάσεων αύτών νά έπισύρωσι τήν ευλογίαν τοΰ
IkoO εις τούς αγρούς' αί πράξεις, άς μιμούνται, συνίστανται εις τήν γέννησιν
παιδίου (τοΰ άρχαίου Διονύσου), εις τήν άνατροφήν αύτοΰ υπό τής γραίας Βά-
βας (ή άρχαία Βαυβώ), είς τήν ένηλικίωσίν του καί είς τούς γάμους μετά κό-
ρης άρπαγείσης' έσμός άλλοκότως ένδεδυμένων οπαδών, έπεχόντων τήν θέσιν
τών παλαιών σατύρων, διασκεδάζει διά τών άγροικικών σκωμμάτων, τών μορ-
φασμών καί τών κωμικών ορχήσεων τούς θεωμένους· ή τρίτη πράξις τοΰ
δράματος συνίσταται είς θρησκευτικήν πράξιν σοβαράν, τήν κατασκευήν και-
νουργοΟς άρότρου καί τήν έπίσκεψιν τών άγρών. ΆλλαχοΟ αί τοιαΰται μεταμ-
φιέσεις δέν διατηροΰσι τόν καθαρώς άγροτικόν χαρακτήρα' ένιαχοΰ τής Μα
κεδονίας οί μετημφιεσμένοι καλούνται ρονκαντζάρια ( ; )' έν Θεσσαλία τό
δράμα ή μάλλον ή φάρσα τής πρώτης εβδομάδος τοΰ έτους ύπόθεσιν έχει τήν
άπαγωγήν κόρης. Τήν κόρην άγαπά Γενίτσαρος, άλλ' άντίζηλον έχει ένα 'Αρά
πην ό Γενίτσαρος θυμώνει, τραυα τήν πιστόλα του, πληγώνει τόν Άράπην,
μετανοεί όμως διά τήν πράξίν του, προσκαλεί ΐατρόν, ούτος άρνείται νά ύπα-
κούση είς τήν πρόσκλησιν τοΰ Γενίτσαρου καί είς αύτάς τάς παρακλήσεις τής
κόρης· άλλ' έπί τέλους εξαναγκάζει αύτόν δ Γενίτσαρος δι' άπειλών, άνασπών
τήν μάχαιράν του, καί θεραπεύει τόν τραυματίαν ό ιατρός θέτων στάκτην είς
τήν μύτην του. 'Αναμιγνύεται εις πάσας τά περιπετείας τοΰ δράματος καί ή
ζηλότυπος σύζυγος τοΰ 'Αράπη, ή Άραπίνα, ένφ τά γιατρόπονλα, οί μαθηταί
τοΰ ίατροΰ, καί τά ζεμπέκια, του Γενίτσαρου οί δορυφόροι, φαιδρύνουσι διά τών
δρχήσεων αύτών τήν παράστασιν, καταλήγουσαν πάντοτε είς τήν αιτησιν χρη-
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μάτων (quête). Εννοείται ότι τον άμετάβλητον τούτον κάναβον (canevas) τοΰ
δράματος, ποικίλλουσι δι' αυτοσχεδίων διαλόγων καί σκωμμάτων.

Τήν παραμονήν απανταχού τής Ελλάδος παίδες περιερχόμενοι ψάλλουσιν
άσματα έορταστικά, όποια καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους συνηθίζοντο, ώς
μαρτυρεί έ κατά τήν Γ εκατονταετηρίδα ζήσας ποιητής Τζέτζης. Τά άσματα
άφηγοΟνται πώς τόν Άγιον Βασίλειον παρακαλοΰσιν έρχόμενον έκ Καισα-
ρείας νά εϊπη τό αλφαβητάρι, δηλαδή άσμα άκροστιχίδα έχον τά γράμματα
τοΟ άλφαβήτου, καί καταλήγουσιν είς εύχάς καί αιτήσεις χρημάτων. Ίδου ëv
είς παλληκάρι :

"Ελα κι' ας τύ τιμήσουμε τοντο τό παλληκάρι,

πον έχει πλάταις γι άρματα κι άρμονς γιά τό λιθάρι,

και χέρια γοργογνριατα νά ρήχνη τή σαΐτα,

νά οαϊτεΰη τά πουλιά, νά πιάνη τά περδίκια.

Πέντε ξανθιάς τόν άγαπονν καί δέκα μανρομάταις.

Νά ζήση χρόνους εκατό και νά τους άπεράση,

κι' άπ' εγγονούς πουκάμισα νά ζήση νά χαλάση.

" Απλωσ', άφέντη μου, άπλωσε 'ς τήν άργυρή σου τσέπη,
κι άν ενρης άσπρα δός μάς τα, φλουριά μην τά λυπάσαι.

Τών κατά τήν πρωτοχρονιών όμως έθίμων τά πλείστα καί κυριώτατα άπορ-
ρέουσιν έκ τής δοξασίας, ότι τότε άποκαλύπτεται ή τύχη εκάστου καθ' όλον
τό έτος, καί καταλλήλως είναι δυνατόν νά μεταστραφή αυτη, οιαδήποτε καί
αν είναι, εις άγαθήν διά τίνων συμβολικών πράξεων. Ώς τά πρώτα συναπαν-
τήματα καί οί πρώτοι οίωνοί κατά τήν αύγήν εκάστης ήμέρας δεικνύουσιν
όποια θά είναι ή τύχη καθ' όλην τήν ήμέραν, οΰτω καί ή πρώτη τοΰ έτους,
κατά τάς δημώδεις δοξασίας, άποκαλύπτει τήν καθ1 όλον τό έτος τύχην.

Έν ΙΙαρνασίδι πιστεύουσιν, ότι τήν έσπέραν τής παραμονής τ?]ς Α' τοΰ
έτους αί Μοΐραι κατερχόμεναι λούονται είς τάς πηγάς καί κτενίζουσι διά
χρυσών κτενών τήν πλουσίαν κόμην των. Κατά τήν ώραν λοιπόν τοΰ λυκό-
φωτος αί παρθένοι τοΰ χωρίου, φέρουσαι ύδρίαν καί τρυβλίον πλήρες γλυκι-
σμάτων καί £ώδιον, μεταβαίνουσιν είς τήν πηγήν καί τά μέν γλυκίσματα θα
προσφέρωσιν είς τάς Μοίρας, ί'να γευθεϊσαι αύται εύχαρίστηθωσι καί καταστή
σωσι τάς παρθένους γλυκαΐς καί μελιτάταις καθ' όλον τό έτος· τήν δέ υδρίαν
θά γεμίσωσιν άμίλητο νερό άπό τήν πηγήν, όπερ έπιτυγχάνεται, άν μή έκστο-
μίσωσι μηδέ λέξιν καθ' όλον τόν δρόμον μέχρι τής έπανόδου εις τήν οίκίαν.
Άπό τό νερόν τοΰτο ποτίζουσιν δλους τούς έν τή οικία των, σκορπίζουσι δέ
εις τήν στέγην αυτής άμμον, τήν όποίαν έλαβον άπό τής πηγής, διά νά
είσέλθη ή εύτυχία. Καί θραύουσιν έπί τοΰ πατώματος τό ρώδιον, διά νά πλη-
ρωθή ό οίκος καθ' όλον τό έτος άγαθών άφθονων ώς οί κόκκοι τοΰ ρωδιού
Παίδες προσπαθοΰσι διά παντοίων τεχνασμάτων νά έξαναγκάσωσι τά κοράσια
νά όμιλήσωσι τρώγοντες γλυκά.

Τό σύμβολον τοΰ ρωδίου είναι κοινόν άπανταχοΰ τής Ελλάδος. Έν Άθή·
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ναις θραύοντες αύτό έπιλέγουσιν : "Οσα σπυριά εχει τό ρόιδο, τόσα καλά νά
χν&ονν είς τό σπίτι μας τοϋτο τό χρόνο. Καί προσθέτουσιν έπφδήν προς άπο-
τροπήν τών κακών : "Οξω ψύλλοι, όξω κορέοι, όξω τά κακά τοϋ κόσμου'
μεαα υγεία, μέσα ευτυχία, μέσα τά καλά τοϋ κόσμου. Έν Χίφ συνηθίζουσι
προς τούτοις διά βαρυτέρου συμβόλου νά έκφράζωσι τάς εύχάς των. Οί έπι-
σκεπτάμενοι κατά τήν Α' του έτους τούς συγγενείς καί φίλους των φέρουσιν
Εκαστος καί λίθον βαρύν, εύχόμενοι ν' άποκτήσωσιν οί έν τή οικία ίσον το
βάρος χρυσόν. Λέγουσι δέ καί ταύτην τήν προσφώνηαιν προς τον άγιον Βα-
οίλειον, τον τιμώμενον κατά τήν ήμέραν έκείνην άγιον : Καλή μέρα, κυρ
Βασιλέ ήφερές μας γερωσύνη ;—Κουκκιά, ροβίθια, φασούλια, σιτάρι, ρi-
φάκια (έρίφια), πρόβατα, νυφάδες καί τό βάρος σας μάλαμα. Διότι οί Χιώτες,
φαίνεται, το έμπορικώτατον φύλον τής Ελλάδος καί πρακτικώτατον, όλην
τήν εύτυχίαν είς το μάλαμα συγκεντρώνουσι.

Τον αύτόν σκοπόν, τήν άποκάλυψιν τής τύχης καθ1 όλον το έτος, έχει
καί ή βασιλόπιττα· τήν κόπτουν τήν παραμονήν είς το δεϊπνον, ή τήν Α'
τοΟ έτους εις το γεύμα, είς τεμάχια ίσα τον άριθμδν προς τούς έν τή οικία
καί έπί έν έπί πλέον, άνήκον είς τον οίκον, ήτοι το σύνολον τής οικογενείας
εκείνος, είς ού το τεμάχιον θά εύρεθή το άργυρούν κερμάτιον ή το χρυσοΰν
νόμισμα, προμηνύεται, ότι θά είναι ευτυχής καθ' όλον το έτος. Έν Ζαγορίιμ
της Ηπείρου πλήν τοΟ νομίσματος έμβάλλουσιν εις τήν πίτταν και σταυρού,
έκ καλάμης σίτου, έκ κλήματος καί έκ κρανιάς. Μετά το γεύμα μοιράζουσιν
άνά έν τεμάχιον είς πάντα τής οικογενείας τά μέλη καί έκ τοΟ εύρήματος
φαίνεται ποίος θά έχη τύχη (νόμισμα) καί ποίος θά εύδοκιμήση εις τήν γεωρ-
γίαν, τήν οίνοποιίαν ή τήν ποιμενικήν. Έν Ζακύνθφ άντί βασιλόπιττας κατα-
οκευάζουσι κολλοΟραν τά Χριστούγεννα.
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Κύριε Διευθυντά της «Εστίας»,

Πολυ περίεργα είναι Όσα γράφει έν τω χθεσινΩ σας φΰλλω δ «Έκάερ-
γος» δια «τά προ Χριστού Χριστούγεννα», ουχί όμως καί άκριβή. Νομίζω
δ' ότι μεγάλη επιβάλλεται, προσοχή είς τον άναλαμβάνοντα ν" άνακοινώση εϊς
τους πολλούς διά δημωδών δημοσιευμάτων πορίσματα της επιστημονικής έρεύ-
νης, πάντοτε μέν, μάλιστα δ' όταν ταΰτα έχωσιν άμεσον σχέσιν προς Θρη-
σκευτικός παραδόσεις καί δοξασίας. "Οθεν άναγκαίαν κρίνω τήν έπανόρθωαιν
τών πλημμελώς ύπδ του Έκαέργου γραφέντων, τοΰτο δέ θά κάμω διά βρα-
χέων, περιττόν άλλως και άκαιρον θεωρών νΰν τον μακρότερον περί τοιού-
των ζητημάτων λόγον.

'Αναζητών ό Έκάεργος είς άλλας παλαιοτέρας θρησκείας έορτάς όμοιας
προς τά Χριστούγεννα τών Χριστιανών καί μύθους παραπλήσιους προς τά περί
τής γεννήσεως τοΰ Χριστού παραδεδομένα, βέβαιοι ότι οί αρχαίοι "Ελληνες
έώρταζον τήν γέννησιν του Διονύσου καί τοΰ 'Ηρακλέους τήν 2δ Δεκεμβρίου
έκάστου έτους, έμυθολόγουν δ1 ότι έγεννήθηοαν αμφότεροι έκ παρθένων, ούτος
μέν τής Αλκμήνης, ό δέ Διόνυσος τής Σεμέλης.

Ταΰτα είναι ανυπόστατα. Το δόγμα περί παρθενογενών θεών ή ήρώων
ήτο παντελώς άγνωστον είς τούς "Ελληνας· περί τής Αλκμήνης μάλιστα έμυ-
θολόγουν ότι έγέννησε δύο παϊδας διδύμους, τω Διί μέν τον Ήρακλέα, μια
νυκτί πρεσβύτερον, τω Άμφιτρύωνι δέ τον Ίφικλέα. Ό λέγων δ' ότι οί αρ-
χαίοι "Ελληνες ήγον έορτήν τινα τήν 2Γ) Δεκεμβρίου έλέγχεται άγνοών ότι
αί ήμέραι τών έλληνικών μηνών δέν συμπίπτουσι προς ήμέρας τοΰ Ιουλια-
νού ήμερολογίου, όπερ παρά τών Ρωμαίων έχουσι παραλάβει τά σημερινά
ευρωπαϊκά έθνη, διότι οί "Ελληνες κατά σελήνην ήγον τον ένιαυτόν καί έπη
νώοθουν μέν τήν διαφοράν τοΰ σεληνιακού προς το ήλιακόν έτος δι* εμβόλι-
μων μηνών, αλλά δέν ήτο δυνατόν βεβαίως, άκριβώς ένεκα τών έμβολίμων
τούτων μηνών, νά έπέλθη πλήρης συνταύτισις τών ήμερων τών ήλιακών κα!
τών σεληνιακών μηνών.

"Ας ύποθέσωμεν όμως ότι έννοεΐ ό Έκάεργος, ώς 'αντιστοιχούσας προς τά

* Έίημοαιεύθη έν τή έφημβρίδι «Έστί<ϊ» τή; 2 Ιανουαρίου 1898, ώς άπάντηοις si;
άρΟρίΐιον δημοσιευθέν έν τή αυτή έφημβρίδι τή; ^9 Δεκεμβρίου 1897 υπό τόν αύτίν τί·
τλον καί μέ τήν ύπογραφήν Έκάεργος.
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Χριστούγεννα έορτάς άγομένας ύπό τών Ελλήνων κατά τάς χειμερινάς τροπάς
τού ήλιου εις τιμήν τών γενεθλίων τοΰ Διονύσου καί τοΰ 'Ηρακλέους. 'Αλλά
περί μέν τοΰ 'Ηρακλέους γινώσκομεν ότι έγεννήθη έν τετράδι, δηλαδή τήν
τετάρτην ήμέραν τοΰ μηνός, καί έπί τούτιρ ήγετο, έν θήβαις μόνον, έορτή τά
Ηράκλεια' διότι πάσαι αί άλλαι είς τιμήν τοΰ 'Ηρακλέους, άγόμεναι Ιορταί
ούδεμίαν είχον είς τήν γέννησιν αύτοΰ άναφοράν.

Τίνα όμως μήνα έπιστεύετο ότι έγεννήθη έ 'Ηρακλής ; ΙΙιθανώτατα τον
ύπό τών Δελφών Ήράκλειον καλούμενον, όστις αντιστοιχών προς τον Άττικδν
θαργηλιώνα ήτο μήν θερινός. Εις τιμήν δέ τοΰ Διονύσου ήγοντο έν 'Αττική
κατά μήνα ΓΙοσειδεώνα, άντιστοιχοΰντα προς τον Δεκέμβριον, τά κατ' άγρούς
Διονύσια, έν ήμέραις δριζομέναις έκάατοτε ύπδ τών δημοτών έν έκάστιρ δήμψ.
Καί αύται δ' ήσαν χαριστήριαι τώ θεώ διά τήν δωρεάν τοΰ νέου οίνου.
Κατά δέ τάς χειμερινάς τροπάς τοΰ ήλίου μόνον έν Δελφοίς έθυον οί ιερείς
είς τον μυθευόμενον τάφον τοΰ Διονύσου' άλλ' ή θυσία αυτη ούτε έορτή ήτο,
ούτε σχέσιν τινά οιανδήποτε δύναται νά ύποτεθή έχουσα προς τήν γέννησιν
τοΰ Διονύσου ή προς τήν χριστιανικήν έορτήν τών Χριστουγέννων. Καί ή
εγεραις Ήρακλ.έους ή έν Τύρφ κατά τάς χειμερινάς τροπάς πανηγυριζομένη
ούδεμίαν προς ταύτην φαίνεται έχουσα σχέσιν.

Τί δ' είναι πάλιν αί παράδοξοι έκεΐναι καί είς πάντα μέχρι τοΰδε άγνωστοι
αποκαλύψεις τοΰ Έκαέργου περί «ανεξαρτήτων λατρευτών τοΰ θείου έν Αι-
θιοπία, Αίγύπτω, Σκυθία, Γερμανία, 'Ισπανία, έν ταΐς δυτικαΐς Ίνδίαις (!)
κλπ.», οίτινες έώρταζον τήν γέννησιν τοΰ Σωτήρός των 'Ηρακλέους καθ' έκα·
στον έτος τή 25 Δεκεμβρίου ; 'Ανεκάλυψε λοιπδν θιάσους δργεώνων (διότι
αύτούς ύποθέτομεν ότι έννοεΐ λέγων άνεξαρτήτους λατρευτάς) καί λατρείαν
τοΰ 'Ηρακλέους καί έν ταΐς Δυτικαΐς Ίνδίαις, ήτοι έν τή πρδ τοΰ Κολόμβου
Αμερική ; 'Αλλ' ή τοιαύτη άνακάλυψις θά έλυε το ζήτημα περί τής καταγω-
γής τών αύτοχθόνων 'Αμερικανών, καί θ" άπεδίδετο όριστικώς είς τούς "Ελλη-
νας ή τιμή τής άνακαλύψεως τής 'Αμερικής, άφοΰ ή έλληνική λατρεία είχεν
είσαχθή είς αύτήν άπδ τών παλαιοτάτων χρόνων ! Δυστυχώς όμως ταΰτα τού-
λάχιστον τά περί έορτής τοΰ έκ παρθένου δήθεν γεννηθέντος 'Ηρακλέους έν
ταΐς Δυτικαΐς Ίνδίαις προήλθον έκ συγχύσεως τοΰ έλληνικοΰ θεοΰ καί τών
θεών τών παλαιών Μεξικανών Κουετζαλκοάτλ καί Ούιτζιλοπόχτλι, οί'τινες έπι-
στεύετο ότι έκ παρθένων έγεννήθησαν.

Εις παραπλησίαν σύγχυσιν πρέπει ν' άποδώσωμεν καί τά περί αιγύπτια-
κών έορτών τελουμένων τή 25 Δεκεμβρίου καί περί τής γεννήσεως τοΰ "Ωρου
έκ τής παρθένου "Ισιδος. Συνηθεστάτη έπίκλησις τής "Ισιδος ήτο «Μήτηρ
θεοΰ», ώς ώνομάζετο παρ' Αίγυπτίοις εκάστοτε καί ή μήτηρ τοΰ βασιλεύον-
τος Φαραώ' και ό εικονικός τύπος τής Θεοτόκου θηλαζούσης τον Χριστδν
έπλάσθη κατά μίμησιν τών άπεικονίσεων τής "Ισιδος φερούσης τον 'Ωρον, ώς
καί ή χριστιανική παράστασις τοΰ δρακοντοκτόνου Άγίου Γεωργίου έλήφθη
έξ όμοιων εικόνων του "Ωρου. Καί έιτίθετα τοΰ Χριστοΰ έν τοις έκκλησιαστι-
κοΐς υμνοις φέρονται όμοια προς τά έπίθετα του "Ωρου έν τοις αίγυπτιακοΐς
(π. χ. ήλιος τής δικαιοσύνης, πα;δίον νέον δ πρδ αιώνων θεδς κτλ.). Άλλ'
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οϋτε ή Ίσις έλέγετο παρθένος, ούτε ή γέννησις τοΰ "Ωρου έπανηγυρίζετο κατά
τάς χειμερινάς τροπάς τοΰ ήλιου, αλλά κατά τήν έαρινήν ίσημερίαν.

Καί τά περί τής έορτής τής γεννήσεως τοΰ έκ παρθένου γεννηθέντος Ταμ-
μούζ, κατά τήν 25 Δεκεμβρίου παρά τοϊς άρχαίοις Άσσυρίοις καί Βαβυλώνιοι;
δέν είναι ακριβέστερα τών άλλων. Ταμμούζ είναι το καί έν τή Ιίαλαιά Δια
θήκη απαντών συριακόν καί έβραϊκδν όνομα τοΰ φοινικικού θεοΰ Άδώνιδος.
Ούτος οϋτε έκ παρθένου έμυθολογείτο γεννηθείς, οδτε ή εορτή του ήγετο
κατά Δεκέμβριον.

Τά Άδώνια ήσαν εορτή εις μνήμην τοΰ θανάτου καί τής αναστάσεως τοϋ
Οεοΰ τής βλαστήσεως Άδώνιδος, έτελοΰντο δ' έν 'Αθήναις καί έν άλλαις πό-
λεσι τής 'Ελλάδος περί τά τέλη τοΰ Μαρτίου περίπου, έν δέ ταΐς άσιατικαί;
πόλεσι καί έν Άλεξανδρεία κατά φθινόπωρον λήγον, καί παρετείνοντο έπί
μίαν εβδομάδα ώς εορτή πένθιμος διά τά πάθη τοΰ θεοΰ, μετά δέ τήν πάροδον
τών πένθιμων ήμερών έπανηγυρίζετο έν οργιαστική χαρά ή άνάστασις αύτοΟ.

Ό δέ τών Βαβυλωνίων θεδς Δομούζι δέν φαίνεται έχων σχέσιν πρδ; τοΰ
τον τον Ταμμούζ, ώς τίνες ύποθέτουσιν έμυθολογείτο δ' ούτος έρωμένος τής
Ίστάρτ, τής Ουρανίας 'Αφροδίτης τών Βαβυλωνίων.

'Ορθότερα φαίνονται τά περί δμοιότητος τοΰ Κρίσνα τών 'Ινδών καί τοΰ
Χριστοΰ λεγόμενα ύπδ τοΰ Έκαέργου, διότι έν πλείστοις συμπίπτουσιν α[
ίνδικαί καί αί χριστιανικα'. παραδόσεις περί τής γεννήσεως καί τής παιδική;
ήλικίας έκατέρου. 'Ομιλών όμως περί Χριστουγέννων πρδ Χριστοΰ ώφειλε
νά γινώσκη ότι τά περί Κρίσνα ινδικά ποιήματα, καί πρδ πάντων ή Βαγα-
βάΟα Γιτί, είναι μεταγενέστερα τοΰ Χριστιανισμού, καί ότι ή λατρεία τοΰ
Κρίσνα έν 'Ινδική μόλις περί τον έβδομον αιώνα μετά Χριστόν έπαγιώθη.
Διά τοΰτο πολλοί ευλόγως παραδέχονται ότι τάς όμοιας προς τάς χριστιανικά;
παραδόσεις διηγήσεις περί τοΰ Κρίσνα παρέλαβον οΕ 'Ινδοί ποιηταί παρά
Χριστιανών.

'Αναμφίλεκτος όμως είναι ή σύμπτωσις τής έορτής τών Χριστουγέννων
προς τήν έορτήν τών γενεθλίων άλλου θεοΰ τοΰ άρχαίου κόσμου. Τούτου φαί-
νεται εχων γνώσιν τινα, άλλ' άσαφεστάστην, ό Έκάεργος. «ΟΕ Μέθριοι», λέγει,
«ιερείς τής άρχαίας ΙΙερσίας επίσης έώρταζον τήν γέννησιν τοΰ Χριστοΰ των
κατ' έτος τή 25 Δεκεμβρίου». 'Αλλ' οί Μέθριοι είναι πρόσωπα άνύπαρκτα,
διότι οΕ τών ΙΙερσών ιερείς, οΕ καί τον Μίθραν τιμώντες, ώνομάζοντο Μάγοι.
Ούτος δ' ό περσικός θεός Μίθρας, ό θεδς τοΰ φωτδς καί τής δικαιοσύνης, ό
ταυτιζόμενος τω ήλίω, έγένετο κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους θεδς παγκό-
σμιος. Ή λατρεία αύτοΰ διεδόθη καθ' άπαν το άχανές ρωμαϊκδν κράτος, περι-
λαβοΰσα στοιχεία πολλά καί έξ άλλων θρησκευμάτων έν τοις μυστηρίοις, άτινα
έμυοΰντο οί θιασώται αύτοΰ. Πρδς τήν λατρείαν δέ τήν μιθραϊκήν, καί ουχί
προς τήν έλληνικήν θρησκ.-ίαν, έπάλαισεν δ χριστιανισμός καί ταύτην κατα-
συντρίψας έθριάμβευσεν. Ή μιθραϊκή ήτο ή τών ρωμαίων αυτοκρατόρων
θρησκεία άπό τών χρόνων τοΰ Σεβήρου, μάλιστα δέ άπό τοΰ ΑύρηλιανοΟ.
Τό κατά τά έγκαίνια τής Κωνσταντινουπόλεως ιδρυθέν έν τω Μυλλιαρίψ
άγαλμα δέν ήτο τοΰ 'Απόλλωνος, άλλά τοΰ Ήλιου Μίθρα, ό δ' έν τω Αυγού-
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οταίψ άνδριάς τοΰ άγίου Κωνσταντίνου οέν'άπεικόνισεν αυτόν έν σχήματι του
'Απόλλωνος άλλ' έπίσης έν σχήματι τοΰ 'Ηλίου Μίθρα. Καί ό 'Ιουλιανός ό
Παραβάτης δέν έπεχείρησε ν' άναστηλώση τήν λατρείαν τών παλαιών έλλη-
νικών θεών, άλλά*τούτου τοΰ συμμίκτου θεοΰ τών Ρωμαίων καί τών βαρβά-
ρων, τών φιλοσόφων καί τών δεισιδαιμόνων, δν καί άνυμνεϊ έν τω περισωθέντι
λίγφ του «είς τόν βασιλέα Ήλιον».

Ή θρησκεία λοιπόν αυτη, ή έχθίστη τιο χριστιανισμιο, παρουσιάζει πολυ-
πληθείς ομοιότητας πρός τοΰτον έν τοίς έξωτερικοΐς μάλιστα τύποις της λα-
τρείας. Αί επικλήσεις τοΰ θεοΰ Μίθρα δέν διαφέρουσι τών χριστιανικών διότι
καλείται ούτος δημιουργός, δεσπότης τών πάντων, άκατάληπτος, παντοδύνα.
μος, μέγας. Οί θιασώται τών μιθραϊκών μυστηρίων είχον ίεραρχίαν, έβαπτί-
ζοντο, ένήστευον, μετελάμβανον, έχριον τό μέτωπον διά μύρου. Έπίστευον είς
τήν άθανασίαν τής ψυχής καί είς τήν άνάστασιν τών νεκρών, είς τήν ίίπαρξιν
παραδείσου πρός άμοιβήν τών άγαθών καί κολάσεως πρός αίώνιον τιμωρίαν
τών κακών. Είχον ήθικάς έντολάς, έκήρυσσον τήν άγνότητα καί τήν άποχήν
τών έμψυχων.

"Οθεν ουδόλως άπορον ότι καί ή έορτή τών γενεθλίων τοΰ Μίθρα όμοιάζει
προς τά Χριστούγεννα. "Ηγετο αυτη έν σπηλαίω, διότι έν σπηλαίφ έπιστεύετο
γεννηθείς ό Μίθρας, τήν 25 Δεκεμβρίου, καί έλέγετο έορτή τών γενεθλίων τοΰ
ανίκητου 'Ηλίου (Natalis Solis invicti). Πόθεν τοιαύτη όμοιότης συνεζητήθη
δπό πολλών, άλλ' έπαρκώς δέν έξηγήθη άκόμη. Τά κυριώτατα δέ συγγράμ-
ματα περί τής λατρείας τοΰ Μίθρα είναι τό τοΰ L,ajard (1847 καί 1867) καί
τοΰ F. Cumont (έν Βρυξέλλαις 1ϊ?96) γαλλιστί άμφότερα γεγραμμένα.

Έν ' Λΰήναις τήν 30 Δεκεμβρίου lü'JT.
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Αί έγκυοι γυναίκες έν 'Αθήναις πρός εύτοκίαν έξολισθαίνουσιν έκ τίνος
λείου βράχου κάτωθι τοϋ λόφου τών Νυμφών ')· ΆλλαχοΟ άφήνουσι νά τάς
τύπτωσιν οί άνδρες κατά τήν έορτήν των Βαΐων, τελουμένην τήν πρώτην πρό
τοΰ Πάσχα Κυριακήν '-'), καί τό έθιμον τοΰτο ένθυμίζει ήμϊν τήν άρχαίαν ρω-
μαϊκήν τελετήν τών Λουπερκαλίων (Lupercalia), καθ' ήν νέοι περιτρέχον-
τες, έτυπτον σκύτεσι τάς άπαντώσας, αίτινες άαμεναι έδέχοντο τά κτυπήματα,
πρός εύτοκίαν σύντείνοντα αυτά νομίζουσαι"). Έπιστάσης δέ τής ώρας τοΟ
τοκετού άφήνουσιν άνοικτάς τάς θύρας ε'ίς τινα μέρη κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ
Sonnini4), όπως μή έπιτείνωνται αί ώδϊνες τής γεννώσης- ένω άλλαχοΟ
κλείουσιν έπιμελώς τάς θύρας καί ές αίοοΰς, καί όπως μή τά πονηρά πνεύ-
ματα είσδύσαντα βλάψωσι τήν λεχώ*). Έ τίκτουσα κρατεί είς τάς χείρας
φυτόν τι, όπερ ώς έκ τής έμοιότητος τοΰ σχήματος του πρός χείρα χέρι τής
Παναγίιχς άποκαλεΐται, ή ραίνεται δι'αύτοΰ ύπό τής μαίας6). Πάντες δέ έπι-

* Έδημοσιεύθη εν Νεοελληνικοί; Άναλέκτοις 1872 τ. Α' σ. 371—381.

1) Hartholdy Bruchstücke zur nähern Kenntniss Griechenlands σ. 353. Voyage
en Grèce, tr. française τ. II α. 57. Λευκίου 'Ανατροπή τών δοξασάντων κλπ. 184ο
σ. <13. «Al vùv έγκυοι τών 'Αθηνών γυναίκες έν τω προσπελάζειν τω τοκετω, είς τόν
πλησίον τοϋ Χώρος .J<0j πάλαι όντα Είλειθυίας ναόν άπίασι, καί μετά τό προσεύξασθαι,
έπί τίνος λείας τε καί κατωφερούς καθήμεναι πέτρας, κατολισθαίνουσιν, εύτοκίας τυχβϊν
έκ τούτου οϊόμεναι». Wachsmuth Das alte Griech. ira neuen σ. 71. |['Εκτενέστερος
λόγος περί τούτου έν Λαογρ. Σύμμ. Β', 285 κέ.]].

2) Βλ. όσα άλλοτε έγράψαμεν έν Πανδώρας τ. ΙΗ' (1867) φύλλ. 117. [[Πρβλ. καί
Λαογρ. Σύμμ. Β-, 302 κέ.]].

3) Juvenal. Il, 142 κέ. Preller Römische Mythol. lisp. IV. κεφ. 4. ΙΙανδώρϊ
ένθ. άν. [[Λαογρ. Σύμμ. Β', 308]].

4) Sonntnί Voyage en Grèce et en Turquie 1801 τ. II. ο. 81 [[Λαογρ. Σύμμ. Β',
300 καί σημ. 5]].

δ) 'Ερατώ τ. Α' σ. 78 : «"Οταν αί ώδινες καταλάβωσιν αύτήν (τήν έπίτοκον), κλείε·
ται ή θύρα τοΰ δωματίου, έν φ εύρίσκεται, καί ουδείς δύναται νά είσέλθ^ έπί τινα χρό·
νον, ίνα μή, άνοιγείσης τής θύρας, κακοποιόν τι πνεύμα είσπηδήσγ, έκεΓ έν άλλω δέ
δωματίιρ συγγενείς άλλοι παραμένουσι πρός έκτέλεσιν τών διαταγών τής μαίας». [[Λαογρ.
Σύμμ. Β', 300, 5]).

0) Σκ. Βυζαντίου Λεξικόν τής καθ' ήμάς έλληνικής διαλέκτου, λ. χέρι· «χέρι τής IIa-
ναγίας ονομάζουν αί γυναίκες είδός τι φυτού, τό όποιον εκθετουσιν είς τάς γέννας, σεβό-
μενα!, καί μέ αύτό ραντίζουν τά οίκημα τών λεχώνων. "Αν δέν άπατώμαι, αύτό πρέπει νά
είναι ή Ι'λυκυοίδη, τήν δποίαν κατά τόν Ήσύχιον καί 'Αθήναιον, έσίβοντο καί τό πάλαι
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καλούνται τήν Ιΐαναγίαν καί τόν'άγιον Έλευθέριον, όστις προστάτης τών νεο
γνών θεωρείται '), ώς οί άρχαίοι έπεκαλοΰντο τήν θεάν τοΰ τοκετού Είλιί-
θυιαν=). "Οταν δέ ή γυνή δοκιμάζω δυσκολίας καί ώδινας πολλάς κατά τον το-
κετόν, δ σύζυγος της κατά προτροπή'/ τής μαίας τύπτει διά τοΰ δποδήματός
του τήν ασθενή τρις τά νώτα, έκφωνών «έγώ σέ φόρτωσα κ' εγώ σέ ξεφορ
τώνω» ή «κι5 ό Θεδς νά σέ ξεφορτώση» s).

Άξιον δέ νά μή παραλείψωμεν τήν συνήθεια-/ τών ποιμενίδων γυναικών
toû τίκτει-/ έν υπαίθριο. Μή εύπορούσαι αύται των έπιτηδείων προς συντή-
fηαίν των κατά τον τοκετό-/, άτε έν ύπαίθρω διαιτώμεναι, τίκτουσιν υπό δέν-
5ρον ή θάμνον καί έπειτα άναλαμβάνουσαι άταράχως το νήπιο-/ έν τή ποδιά
Επανέρχονται παρά τω συζύγω. Τοιοΰτό τι έγένετο, ώς άναφέρει ό Διόδωρος'),
υπό τών γυναικών έν Λιγυστική- έγκυοι αύται ούσαι καί μετά τών άνδρών άντί
μιαθοϋ συνεργαζόμεναι, όταν κατελαμβάνοντο ΰπδ τών ώδίνων, άπήρχοντο
ύπό τινα θάμνον, όπου καί έτικτον. Έπανήρχοντο δέ, ύπδ τον θάμνον το βρέ-
φος καταλείπουσαι, καί αν έλάμβανον άδειαν καί τον μισθδν παρά τοΰ μισθω-
οαμένου άπήρχοντο προς περίθαλψιν τοΰ τέκνου των, έν έναντία δέ περιπτώ-
σει έμενον έργαζόμεναι μέχρι τέλους τοΰ έργου.

α! γυναίκες. Ή περιγραφή τοϋ Διο,ίκορίδου μέ πείθει xoooùxqi μάλλον, δσον ή μορφή τοΰ
φυτού δμοιάζει μέ δάκτυλα, δθεν λέγεται προσέτι καί Πεντόβορον ή Πεντόροβον κατά τόν
Ήοόχιον, Ίδαίοι δάκτυλοι καί έπί πάσι ΙΙαιονία ή £ίζα του μάλιστα». ïï'achsmuth ένθ.
iv. ο. 71. Ii- Schmidt Das Volksleben d. Xeugr. α. 36. Ιίερί τής ΙΙαιωνίας 6λ.
Γαί.ψ·. τ. XIV σ. 118, 1. 5 Kühn. Ιίερί τής Γλυκυσίδης Θεόφραοτ. φιη. ίστ. θ' 9.
ΡΙιιι. Hist. Nat. XXV, 4 καί τοϋ 11εντορό6ου I,οσκορίδ. III, 157. Pli'·· XXV, 4.
XXVII, It). Πού/, έν λ. Ιίερί δέ τών έν χρήσει παρά τοίς άρχαίοις πρός εΰτοκίαν φυ-
των ^λ. Welcer Kleine Schrift, τ. III σ. 191. [[1Ιρ6λ. Λαογρ. Σύμμ. IV 296—7)|.

1) Byhilakis Neugriechisches Leben σ. 2. [[Ιίληρεστέραν άναγραφήν τών άγιων
ίοτ,Οιδν βλ. έν Ααογρ. Σύμμ. Β', 309 κέ.)].

2) Θεοκρίτ. ΙΖ', 71. Έκ τούτου δρμηθεί; δ Βυδιλάκης ένθ. ανωτέρω προσπαθεί νά
ϋιοδείξΐ3 έκ τοΰ ονόματος τής Είλειθυίας παραφθαρέν τοϋ 'Αγ. 'Ελευθερίου τό όνομα,
πάνυ άπιθάνως ώς καί δ Sanders (Das Volksleben der Xeugriechen σ. 305) καί δ
Wachsmuth (|νθ. άν. σ. 72) παρετήρησαν.

3) Sonnini ένθ. άν. σ. 92. Byhilakis ένθ. άν. σ. 41. ([Ααογρ. Σύμμ. Β', 302)].

4) Ιιόόωη. Σικελ. Α', 20. [["Αλλαι μαρτυρίαι περί τοκετού καθ' δδόν ή έν ύπαίθρφ
wp' άρχαίοις : Ποοειδώηος παρά Στράβωη Γ' 165 καί έν FHG. III, 275, 53. AUiar. Ζ.
iot. Ζ', 12. (Βλ. καί Kalkmann Pausanias der Perieget σ. 7). Άριστοτ. Ηαυμ. άκ.
1)1 (93). Ή μήτηρ τοϋ 'Οδυσσέως καθ' δδόν έγέννησε ( Westermann Mytliogr. σ. 183.
Einu». είς Όδύσσ. 1871, 21. Σχολ. Όδυσ. Α' 75 καί 21. Τζέτζ. εις Αυκόφρ. 786. Έτυμ.
μ· 615, 39. Hercher έν Jahrbücher Kleckeisens Suppleni. I, 228). Πρόσθες (Ιωάννου
roù Ααμαακηνοϋ ;) Διδασκαλ. έρμην. έν Rev. des Etudes grecq. 1893 σ. 89. Νϋν «έν
-ίμοθράκ»/ ουδέποτε γεννά έν τω οίκοι της ή έν ώρα τοκετού ευρεθείσα γυνή, άλλ' έν
Μγγενική γειτνιαζούσΐβ, φόβω μή ό έν χή οικία αυτής παραμένων δαίμων ή αύτήν κακο-

ή τό νεογνόν άποπνίςγ/. 'Επιστρέφει δ' είς τόν ίδιον οίκον μετά εικοσαήμερο-/ πε-
ρίπου» (ΚΙ1. Σύλλ. 1θ', 148). -Καί έν Ζακύνθφ όταν γυναικός τίνος άποθνήσκουσι τά
>»χνα, πηγαίνει «νά γεννήσω είς χό παχνί του βοδιώνε, γιατί 'ς τό παχνί τοϋ βοδιώνε
ΐ','δννήθη καί δ Χριστός» (Κατ' άνακοίνωσιν Σ. Α. Καλογεροπούλου 1888=Λαογρ. 'Αρχ.
»?· 839 σ. 11) ]].
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"Αμα γεννηθέντος του παιδίου ή μαία αποκόπτει τον όμφαλόν του '), καί
τό λούει, συμπαραστατουσών καί άλλων συγγενών -'). Τό λουτρόν τών νηπίων
έσυνηθίζετο καί κατά τήν αρχαιότητα ένθα σε, λέγει ό όμηρικός ΰμνος εις
τόν 'Απόλλωνα, έν τή περιγραφή του τοκετού τής Λητούς,

ένθα σέ, η ι ε Φοίβε, θεαι λόον νδατι καλφ
άγνώς και καθαρώς, απάρξαν δ' έν φάρεϊ λευκώ
λεπτώ νηγατέω' περί δέ χρνσεον στρόφον ησαν ").

1) [[Πλειότερα περί αποκοπής τοΰ ομφαλού βλ. είς τό Ιπόμενον άρθρον)).

2) Ερατώ 1861 τ. Α' α. 78 : «'Εν σκάφοι δέ χέεται ύδωρ, όπου ή μαία καί αί εύει-
δέστεραι τών έκεί γυναικών ρίπτουσιν άλας καθαρόν, ίνα τά βρέφος προσκτήσηται πάν
στοιχείον καλλονής, είς έκείνας ένυπαρχούσης. Διά του αλατισμένου τούτου 'ύδατος λούε-
ται τό βρέφος" είς τά ύδωρ ρίπτονται νομίσματα άνήκοντα είς τήν μαίαν, ώς άντιμιαθία
της». [[Βλ. καί Rouse έν Folklore 1896 τ. VII σ. 145 περί παρομοίας συνήθειας καί έν
Αέσβφ κατά τήνγ' μετά τήν γέννησιν ήμέραν. (ΙΙρβλ. καί Georyeakis et Pineau I,e Folk-
lore de Lesbos σ. 331. Rev, d. trad, popul. 1892 τ. 7 σ. 327) )]. Σακελλαρίου Κυ-
πριακά τ. Α' [[έκδ. 1855]] σ. 287-288. [[Πρβλ. καί έκδ. 1890 Α', 734—5]]. «"Κθος
δ' έστι τοίς Κυπρίοις άμα παιδίον γεννάται, οί έν τω οίκι>> συγγενείς καί φίλοι άλας σακχά-
pst, έλαίφ καί οίνφ άναμιγνύντες, δίδουσιν αύτά τή μαί£ μετά τής εύχής των' καί δι' αύτων
άπαν άλείφει τά σώμα τοΰ βρέφους... Καί εί μέν ήν θέρος, λούουαιν άμέσως τό βρέφος έν
θερμφ λουτρφ έπτά άμΰγδαλα έν τω ύδατι θέτοντες, άπερ φυλάττουσιν, έως ού δ παίς ήλι-
κιωθή, καί σπάσας αύτά φάγη... 'Εκβαλόντες δ' αύτά τοΰ λουτρού μυρσίνην Ιν τε ταΐς
μασχάλαις, δακτύλοις καί μηροΐς θέτουσιν, ίνα μή συγκαίηται... Δέσασα δ' ή μαία τό
βρέφος θέτει αύτά έν τή κλίνβ έπί τίνος τής μητρός του περισκελίδος παρά τά προσκε-
φάλαιον, ίνα ύπήκοον τή μητρί αύτοΰ γένηται». [[Καί έν Μάνΐί) «le nouveau-né est
lavé avec une décoction de plantes aromatiques et saupoudré de la tête aux
pieds de sel, de poivre et de myrte broyés ensemble» () emeniz La Magne et
les Maïnotes έν Rev. d. deux Mondes 1865 o. 21)]]. Τό ά/.ατίζειν τό γενόμενον τεκνον
ώς συνήθεια τών Μανιατών άναφέρεται ύπό του Stephanopolt Voyage en Grèce 1797—
1798 τ. I σ. 293). ΙΙερί δέ τής αύτής καί άλλων παραπλήσιων συνηθειών γράφει τά
άκόλουθα ό Sonnini (Voyage en Grèce et en Turquie 1801 τ. II α. 100): «Aus-
sitôt que Γ enfant est né, on le lave avec de l'eau tiédie ; on le couvre en-
suite, des pieds au cou, d' une couche de sel, que Γ on regarde comme un
sûr preservatif contre les vers et ies autres maladies de la peau. Après Γ avoir
enveloppé de langes, on le couche et Γ on place à ses côtés un pain et un pi-
lon, ou tout autre morceau de boi façonné : le pain doit empêcher Γ enfant
de souffrir de la faim tout le temps qu' il vivra, et Γ effet du pilon est de le
rendre aussi tranquille qu' un morceau de bois. Dans d' autres contrées de
Γ Orient, la mère prend son enfant nouveau né, et la sage-femiue un mor-
tier de bronze, dont elje frappe trois coups assez forts près de Γ oreille de
1' enfant, afin, dit-on, d' ouvrir Γ organe de Γ ouïe et de prévenir la sur-
dité». [[ΙΙερί άλατίσματος τοΰ νεογνοΰ βλ. Λαογρ. Σύμμ. Β', 295. Πρόσθες καί /. Σαραι-
τίδου 'Αρχελάου Ή Σινασός σ. 68. Paton Holy names of the Eleusinian Priests έν
Transact, of the internat. Folk-lore Congress 1892 o. 209—10. ΙΙρβλ. καί Rev.
de Γ hist. d. Relig. 1900 τ. 42 σ. 456. Schweiz. Arch. f. Volksk. 1913 σ. 6-7.
Τό άλας, μέ τό δποίον θά πασπαλίσουν τά νεογέννητον, τά κοπανίζουν αί γυναίκες του
άγ. 'Ιωάννου κατά τήν μαρτυρίαν του Vkcrt (Bild. v. Griechenl. σ. 159)]].

3) Όμηρικ. "Ι'μν. Α 120 κέ. Βλ. καί Εύριπίδ. "Ιωνα 1493. Καλλίμάχ. "Γμν. είς Δί*
5. 17. Λνχύφρ. Κασσανδρ, 5. 319.
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Τό βρέφος σπαργανοΰται ακολούθως έντος στενών καί μακρότατων λωρί-
δων, φασκιών καλουμένων '), όπως καί παρά τοις άρχαίοις έγίνετο*)' έν
Kaoaq) ούτως έσπαργανωμένον διαβιβάζεται άνωθεν τής σκάφης έν ή έλούσθη
τρίς εναλλάξ άπδ τών χειρών της μαίας είς άλλης τινδς συγγενούς είς το
απέναντι ίσταμένης μέρος' έν έκάστη δέ διαβάσει έκφωνεΐται, τον ποταμόν
ίπερασες τίποτα δεν φοβάσαι:' είτα φέρεται είς τήν μητέρα παρά τής μαίας
ευχόμενης αύτη καλορρίζικο, καλά σαράντα. Ή μαία προσκαλεί μετά ταΰτά
τινα τών έκεϊ γυναικών νά φέρη υδωρ, δι* ου νίπτει τάς χείρας αυτής, λέ-
γουσα συγχρόνως το Κύριε ελέησον τεσσαρακοντάκις" νιφθεΐσα δέ δοξάζει τον
"ϊψιστον τον καταξιώσαντα αύτήν νά δεχθη εις χείρας νέον άνθρωπον ή
εργασία αυτη λέγεται σαραντόνεια 3).

Ταΰτα πάντα διαπράττονται έν τω κεκλεισμένω δωματίω), έν φ ουδείς
εισέρχεται μέχρις ού δ ιερεύς ευλόγηση το τέκνον4). Ή θύρα ήδη πρώτον
ανοίγεται είς τόν λειτουργόν τοΰ Ύψιστου, όστις έλθών άναγινώσκει τήν άρ-
μοδίαν εύχήν, καί μετά ταΰτα ή θύρα άνοίγεται τοις πάσιν. Σημειωτέον δέ
ότι είς τον ώραιότερον έπιτρέπεται νά άσπασθη πρώτος τό βρέφος ί'να μετα-
δώσει αύτφ μέρος τοΰ κάλλους του, καί είς τήν έγκρατεστέραν καί σωφρονε-
στέραν νά τό πρωτοθηλάση ή, κατά τήν έγχώριον έν Κάσσφ λέξιν, βρωμα-
τ ί σ/7, ϊνα καί τό τέκνον όμοιάση αυτή. Ό ιερεύς καί πάντες οί παρευρισκό-
μενοι λαμβάνουσι διάφορα τρωγάλια καλούμενα γεννητούρια, ευχόμενοι πά-
σαν μέν εύτυχίαν είς τό τεχθέν, άνάρρωσιν δέ είς τήν τεκοΰσαν6).

1) Έκ τοΰ λατινικού fascia. Ή λέξις ήτον εύχρηστος παρά χοϊς μεταγενεστέροις
"Ελλησιν καί παρά τω πλήθει, ώς μαρτυρεί Έτυυιολογικόν τό μέγα (α. 749,41). Ό Σχο.
ύαοιής τοΰ "Αριστοφάνους (εις Πλοϋτ. 558) τήν λέξιν ταινίαν έξηγεΐ διά τοϋ ψασκία-
Ό δέ Πολυδεύκης (Β' 166. Βλ. καί Ήσυχ. λ. Πόδια καί Τελαμών) άναφέρει ότι τήν
ζώνην οί Ρωμαίοι φασκίαν καλοΰσι. [[ΙΙερί τής λ. βλ. C. Meyer Neugriech. Stud. III,
08. Ή λ. καταφασκιώνω άπαντ^ έν Γύπαρι Γ' 68 σ. 227 Σάθα, γεννοφάακια δέ λέγονται
έ/ Χίφ τά σπάργανα (Πασπάτη Χιακ. γλωσσάρ. σ. 119), καί φαραιά έν Σινασψ (Ι. Σαραν-
τίδου Αρχελάου Σινασός σ. 69) καί εν Συλάτοις Καππαδοκίας (Φαραοοπού).ου Τά Σϋλατα
ο. 125). σ'οροπάνΐ δέ καί αειροπάν' αύτ. «ή οθόνη, δι' ής περιβάλλεται τό βρέφος» (αύτ.
ο. 124)]]. Έν Κύπρφ έκ καλογνώμονος έν τω οΐκω συγγενούς λαμβάνουσιν ύποκάμισον ή
άλλο τι τοιούτον, όπερ καίοντες έν τω μέσω περώσι αύτό είς τόν λαιμόν τοΰ βρέφους,
μέχρις ού τό έκπλύνωσιν. (Σακελλαρίου ένθ. άν. σ. 228 [[ έκδ. 1890 Α', 734 ]] ).

2) Όμηρικ. ύμν. 126 :

Αύτάρ επειδή, Φοίβε, κατέβρως άμβροτον ειδαρ·
ού σέ γ' επειτ ιαχον χρύσεοι στροφοί άσπαίροντα,
ούδ' ετι δεσμά α' ερυκε.
Βλ. καί Πλάτων. Νόμ. Ζ' 2 σ. 789 a τ. II St.' έν Σπάρτη δέν έσπαργάνουν τά βρέφη
(ΠΙουτάρχ. Αυκοΰργ. 89).

3) 'Ερατώ τ. Α' α. 78.

4) Άναγινώσκει τάς εύχάς είς γυναίκα λεχώ τη α' ημέρα τής γεννήσεως τοϋ παιδιού αϊ>-
εύριοκομεναςέν τοίς Εύχολογίοις καί'Αγιαστηρίοις. [[Πάντες δέ οί παρευρεθέντες κατά

ιόν τοκετόν θεωρούνται άκάθαρτοι, «διό δέν δύνανται νά έξέλθωσι τής οικίας πρίν δ Ιερεύς
άγιΛστα τούτους δι' εύχών» (Π. Γ. Μακρή Τό Ινατιρλί σ.99). ΙΙρβλ. καί κατωτέρω σ.218]].

5) Ερατώ τ. Α' σ. 79. [[ Βλ. καί Ααογρ. Σύμμ. Β', 249, 1 ]].

14



210

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ •210

Ταυτοχρόνως, αν το γεννήθέν είναι άρρεν, ό πατήρ πυροβολεί πολλάκις
άπό τοΰ παραθύρου, καί δλοι οί φίλοι καί συγγενείς εις ένδειξιν χαράς έκκε-
νοΰσιν όπλα έκ τών οίκιών των. Τοΰτο συνήθως γίνεται έν Μάνη '). Ιδού τί
λέγει δ κατά τήν παρελθοΰσαν εκατονταετηρίδα περιγράψας τήν χώραν ταύ-
την Μανιάτης Νηφάκης.

Για τά παιδία τά μικρά, οπόταν γεννηθοϋσι
χυλόπιτταις μοιράζονοι, για νά τα ευχηθοϋσι,
'ς τήν πόρτα δλοι τρεχουσι, και τονφεκιαΐς βαροϋσι
και νά τους βγάλονσι χυλό να φάοι καρτεροϋσι.
Έκεΐ και χήραις τρέχουσι και καλομοίραις πάσι
να το καλομοιράνουσι χυλόπιτταις νά φάοι■
οί καλομοίραις λέγονσι' καλώς ήλθε, να ζήση,
)'ά γένη καλό °ς τ' αρματα, και τους εχθρούς νά σβΰοι
Αί χήραις πάλι στέκουνται 'σαν παραπονεμμέναις
καλαΐς ενχαις τοϋ δίδουσι κ' έκείναις οί καϊμέναις :
' Ημείς αντρα δεν έχομε νά σας το ντουφεμίση,
μόν' δ Θεός ποϋ τόδωσε νά σας το ντουφεμίση ').

Χορούς καί κρότους έπί τη γεννήσει αρρένων τέκνων έποίουν καί κατά
τήν βυζαντινήν έποχήν 3)" καί τοΰτο διότι γενικώς έξετίμων καί νΰν εισέτι
έκτιμώσι τά άρρενα τέκνα τών θηλέων, όπως καί οί Άραβες 4) καί δλοι σχε-
δόν οί φιλοπόλεμοι λαοί5).

1) Step/umopoli Voyage en Grèce κεφ. XXXII (Naissance des enfants à Maina)
τ. I σ. 293. [[Βλ. καί Ycmeniz. έν Rev. d. deux mondes 1865 τ. 56 ο. 21. Καί εν
Γιαννιτσά τής Μεσσηνίας όταν τά γεννηθέν είναι άρρεν ρίπτουσι πυροβολισμούς είς ενδειξιν
χαράς (κατ' άνακοίνωσιν Γ. Βελμάχου), κατά δέ τόν /. ΰελανιδιώτην έν Néc<: Σιώνι 11)07
τ. Τ' α. 1119 «συνεχείς πυροβολισμοί άγγέλλουσι τήν γέννησιν, χαιρετώσι δέ οί συγγενείς ,
τό άγγελμα στέλλοντες τρεις όκάδας οίνον, αν δέ είναι άρσενικόν στέλλουν καί γλυκύ-
σματα, ίδϊιος δίπλαις». Έν Λέρφ τρεις πυροβολισμοί άγγέλλουσι τήν γέννησιν άρρενος, si;
δέ θήλεος. (ΟΙκονομοπονλου Λεριακά σ. 84). Βλ. καί Ukert Bild. v. Griech. σ. 133.
Περί πυροβολισμών πρβλ. Sumte?· Geburt, Hochzeit u. Tod α. 39 κε. 16 κέ.]].

2) Νηφάκη Ιστορία τής Μάνης όλης έν Maurer Das griech. Volk 1835 τ.III σ. 10·

3) "An·. Κομνην. Άλεξ. <7', 8 σ. 297 : «τίκτεται καί τούτοις άρρεν. Ευθύς οΰν οί
μέν γονείς έγεγήθησαν τό δέ ύπήκοον άπαν έσκίρτων, συνέχαιρον άλλήλοις, έγεγήθησαν,
καί ήν ϊδεΐν τά βασίλεια χαρμονής άνάπλεω». Νικήτ. Χωνιάτ. Ε' σ. 220: «καί άπας ήν
έν κρότοις καί χαρμοναΐς> έπί τή γεννήσει άρρενος.

4) ΙΙρβλ. Κοράνιον κεφ. β', έδάφ. 46 καί τήν γαλλικήν μετάφρασιν αύτοΰ ύπό Ka-
simirisky 1856 α. 8. [[XVI, 59—64. XLIII, 16. ΙΙρβλ. LXXXI, 8)[.

5) [[Περί προτιμήσεως τών αρρένων άπό τά θήλεα παρά διαφόροις λαοΐς βλ. Λ. de
Cubernatis Storia comparata degli usi natalizi, Milano 1878 σ. 48 κέ. Πρβλ. κα!
Grimm Deutsch. Rechtsalt. σ. 403 (έν Ελβετή). Michelet Orig. d. droit, franç.
1838 I, 22. Καί έκ πολλών παροιμιών καταφαίνεται πόσον κοινή είναι παρά τψ καθ' ήμάς
λαφ ή τοιαύτη προτίμησις. Τάς σχετικάς παροιμίας βλ. έν τω άνεκδότω μέρει τών Παροι-
μιών Ν. Γ. Πολίτου λ. θηλυκό. Ηρβλ. προσέτι καί τά δημώδη ναναρίσματα, ώς λ. χ. έν
Βύρωνι Α', 77 άρ. 8. 11. 12 κέ. Γύπαριν Δ' 106 κέ. σ. 254 Σάθα. Σπαρτ. ήμερολ. 1904ο.
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Το βρέφος πρίν εισέτι βαπτισθή καλείται Δράκος '), καί τό όνομα τούτο
δίδεται ώς ευχή τρόπον τινά είς τό παιδίον, όπως άνδρείον καί ρωμαλέον
καταστή a)' διά τήν αυτήν αίτίαν εις τινα μέρη καλείται Σιδερής ') όπως ώς
αίδερον ίσχυρόν καταστή *). Έντίθεται δέ είς κοιτίδα (κούνια) 5), ήτις άλλαχοΰ

70 (έν Λακεδαίμονι). Συμφορά θεωρείται ή γέννησις κόρης (Theodoridis Sexuelles
Fühlen u. Werten 1919 σ. 87 κέ.), έν Ήπείριρ δέ κάμνουσι μαγγανείας διά νά γεννήσ^
πολλά θηλυκά ή έχθρά των (Ζωγρ. 'Αγ. Α', 16, ια') καί έν Καρατσόλ Τιρνάβου φθονεραί
γειτόνισσαι προσέφευγον είς μάγισσαν ίνα έμποδίσωαι τήν γέννησιν άρσενικοϋ, συχνά δ' at
επίτοκοι προσφεύγουσιν είς τάς μαίας ή τάς άθιγγανίδας διά ν' άποτρέψωσι τά κωλύματα
πρός γέννησιν άρρενος τέκνου (κατ' άνακοίνωσιν Κ. Β. Γιαννακοπούλου)]].

1) Δράκος η Δράκοντας, ή κόρη δρακοΰλα καί δράκαινα ή δρακόντιοαα. Wachsmuth Das
alte Griechenland im neuen σ. 34. 62. 77" δ δεύτερος τύπος τής λέξεως καί οί δύο
τελευταίοι είσίν ανύπαρκτοι.

2) Ό Βενιζέλος (έν Εύαγγελικφ Κήρυκι 1870 σ. 478—479) άπιθάνως ζητεί τήν έξή-
γηοιν τής συνήθειας είς τήν ίδέαν των άρχαίων ότι δ δφις ήν σύμβολον υγείας. [[Καί δ
Mannhardt (Wald- U. Feldkulte II, 64 κέ.) άπιθάνως σχετίζει τό όνομα τούτο πρός
τήν ίδέαν ότι τάρτιγενή τέκνα, προτού λάβωσι ψυχήν, Ιχουσι μορφήν ζψου, ιδίως δφεως.
Κατά τήν μαρτυρίαν συγγραφέως του ΙΖ' αιώνος έν τινι διαμερίσματι τοϋ Crain έπίστευον ότι
πολλάκις γυναίκες άντί παίδων γεννώσιν δφεις, οϊτινες άναλαμβάνουσιν άνθρωπίνην μορφήν
τυπτόμενοι διά ράβδου. Κατά δέ τάς άρχαίας γερμανικάς παραδόσεις τό παιδίον έθεωρείτο
άνθρωπος, άφ'ής έλάμβανε τό όνομα ή έγεύετο φαγητού τίνος. Λέων ονομάζεται τό νεογέν-
νητον έν Άριοτοφ. θεσμοφ. στ. 514. Πλήν τοϋ δράκος, δρακοΰλα έν Αάοτφ τής Γορτυνίας
καλείται καί κοτοιωνιά (Λάσκαρη Λάστα σ. 283), έν δέ Σκιάθφ (;) «κούτρης (ήτοι κέσφος
[;]=κεφαλάς) καλείται... τό άβάπτιστον άρρεν, κοοοον δέ τό θήλυ. Δράκος καί δρακοΰλα
καλούνται τά βαπτισμένα βρέφη, κατόπιν δυσχερούς τίνος ή έπιφόβου καί άντιπαθοΰς νόσου,
οίον σπασμών, έπιληψίας κτλ. λαμβάνοντα τήν προσηγορίαν ταύτην ώς άλεξιτήριον καί
φολακτικόν κατά πάσης βασκανίας» (ΓΙαπαδιαμάνιη Στήν άγι' Άναστασά έν Άκροπόλει 4
Άπριλ. 1891=ΊΙ Μάγισσες, έκδ. Φέξη 1912 σ. 62, 1). Περί του πρό του βαπτίσματος
ονόματος βλ. Paton Holy names of the Kleusinian Priests έν Transact, of the
Intern. Folkl. Congress 1892 σ. 205. Ηρβλ. καί Π. Π. Δ', 574. Λαογρ. Σύμμ. B',247j|.

3) 'Εν Φιλιππουπόλει πριν ή βαπτιαθή όνομάζουσι τό βρέφος <2\δέρην, οίονεί σιδηρούν,
ίιγιές, εύχετικώς». ΙΙανδώρ. τ. ΙΑ' σ. 448.

4) Είς πολλάς άλλας άλληγορικάς πράξεις άναμιγνύουσι τόν σίδηρον είς έπίτευξιν στα-
θεράς υγείας. Ούτως τόν κεφαλόδεσμον τής λεχοΰς δέουσιν εις τι αχοινίον προσαρτώντες
τεμάχιον σιδήρου, όπως διαμέν^ υγιής ώς τό σίδηρον. (Wachsmuth ενθ. άν. σ. 73)' οί
δέ προσερχόμενοι είς τόν κοιτώνά της τήν π(.οσαγορεύουσιν άποκαλοϋντες αύτήν εύχετικώς
αώεροκέψαλη ! "Οταν δ' άφήνι;) τήν κλίνην της κατά πρώτον πατεί έπί σιδήρου, όπως κα-
ταατή ισχυρά ώς αύτό (Sonnini ένθ. άν. α. 99). Οί δεισιδαίμονες όταν γεύωνται πρω-
τοφανή οπωρικά, πατώσιν έπί σιδήρου λέγοντες γερον με εύρε, γερον καί rà με àqji'ja
(Χ. Μεγδάνου Ό λύχνος του Διογένους σ. 275).

5) [[Ή λ. ήτο έν χρήσει ήδη άπό τής Ζ' Ικατ. : «καί τοίς μιιροίς βρέφεσι σύν ταίς
κούνναις αύτών». (Γεωργίου Βίος δσίου Θεοδώρου 141 έν Θεοφ. 'Ιωάννου Μνημ. άγιολ. σ.
488). Περί τής παραγωγής της έκ τοΰ λατ. cunac βλ. Κοραή "Ατ. Δ', 489. Γενικώς βλ.
Grasberger Erziehung u. Unterricht im klass. Altert. I, 120. Hermann Aiterth.
IV, 293, 3. Κενή κούνια βρέφους έάν κινηθή, σημαίνει θάνατον τού βρέφους καί ότι ή
κούνια θά μβίνή έρημος (Καραγιάννη Δεισιδαιμ. δοκίμ. σ. 134). Ή πρόληψις αύτη είναι
κοινή καί είς άλλους λαούς : θεωρείται κακόν νά κινήται ή κούνια κενή (Mélusine I,
439. 128 έν Έλβετίςι), διότι ούτω τά παιδί χάνει τήν ήσυχίαν του (Zeitschr. f. deutsch.
Mythol. II, 100 έν Βαυαρή), ή κλαίει (Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1913 α. 278,
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μέν είναι απλούν σκαφίδιον, άλλαχοΰ δέ δερμάτινη, νάκα καλουμένη'). Έν
αύτη κινοΰσα ή μήτηρ το τέκνον της, καί ναναρίοματα έπάδουσα ") άποκοι
μίζει αυτό. Ιίαρομοίαν συνήθειαν τών Ελληνίδων μητέρων άναφέρει καί ό
ΙΙλάτων : «ήνίκα γάρ άν που βουληθώσι κατακοιμίζειν τά ουσπνοοΰντα τών
παιδιών αί μητέρες, ούχ ήσυχίαν αύτοϊς προσφέρουσιν, άλλά τουναντίον κίνη-
σιν, έν ταϊς άγκάλαις άεί σείουσαι, καί ού σιγήν άλλά τινα μελωδίαν, καί άτε-
χνώς οίον καταυλοΰσι τών παιδιών 3)».

Έσυνήθιζον οί αρχαίοι κατά τήν γέννησιν τέκνου νά άναρτώσιν έπί τών
θυρών, εί μέν ήν άρρεν στέφανον έλαίας, εί δέ θήλυ έρια, προς δήλωσιν τών
ασχολιών τοΰ φύλου των '). "Ηδη, όταν γεννηθή άρρεν, θέτουσιν ύπό το
προσκεφάλαιον αύτοΰ μάχαιραν, όταν δέ θήλυ ήλακάτηνδηλούντες δι'

20 έν Schleswig-Holstein" πρβλ. καί Schweiz. Arch. f. Volksk. 1017 ο. 33, 10, όπου
καί άλλα παράλληλα), ή επέρχεται είς τήν κούνια τό Dogelli (;) (αύτ. ο. 3'J, 12), ή διότι
θά πονέσ^ τό στομάχι τοδ παιδιού (Rev. d. trad. pop. 1894 σ. 113 έν Mentonnais),
ή διότι παθαίνει τά παιδί (αύτ. 1897 σ. 520 έν Κορσική. 1903 σ. 53 έν 'Ρωμουνί^), ή διότι
ούτω λικνίζει τις πονηρόν πνεύμα (Zeitsehr. d. österr. Ver. f. Volksk. III 117, 118
Βλάχων Βουκοβίνας), ή θά γεννηθή ταχέως άλλο παιδίον είς τήν οίκογένειάν του (αύτ. σ.
118, 181 δμοίως). 'Εν Χίφ πιστεύουσιν ότι άν δύο άνδες ή δύο γυναίκες λικνίσωσι ταυτο-
χρόνως τό νεογνόν, σημεϊον ότι τοΰτο θά ελθη είς δεύτερον γάμον (Κανε/.λάκη Χιακά
άνάλ. σ. 364). Έν 'Ρωμουνί^ έάν άλλος κοιμηθή εις κοιτίδα νεογνού, πιστεύεται ότι τοΰτο
χάνει τόν ύπνον του (Rev. d. trad. pop. 1903 σ. 53)]].

1) Ή νάκα έν Μάνη κατασκευάζεται έκ δέρματος προβάτου, μήκους τριών ποδών" έν
τή άκριρ θέτεται προσκεφάλαιον έμποδίζον όπως μή ένοΰνται αί τά άκρα συγκρατοΰααι
ράβδοι" κρεμάται δέ ές ήλων, ή φέρεται είς τά νώτα τής μητρός (Stephanopoli ένθ. άν.
σ. 294—295. [[ΙΙρβλ. καί Yemeniζ ένθ. άν. σ. 21—2. Κουκονλί Οίνουντ. σ. 84—5. Ukert
Bild v.Griech. σ. 133—4]]). Ή λέξις νάκα είναι άρχαία' νάκα (Πίνδαρ. Πυθ Δ', 58.
θεόκριτ. Ε', 2. Ήρόδοτ. Β', 42. Λονκιαν. π. Συρ. θεοΰ 55) καί νάκη έσήμαινον τό
αιγειον δέρμα (Έτυμολ. μ. έν λ. Όδυσσ. ξ, 530. Λνκόφρ. 1310. ΙΙανσαν. Δ', ια', 3. Ste-
phan. Observât, in Virgiliana, Theoer. Imitation σ. 53 κέ.). Ό About (L,a Grèce
contemporaine κεφ. IV, 7) περιγράφει είδος κοιτίδος έκ σκάφης. [[Έν Κύμη «οί χω-
ρικοί τοποθετοδσι τό βρέφος των έντάς μικρού καί έλαφροδ σκαφιδίου», τά δποϊον λέγεται
μελούτη, ή, «κρεμώσι δέ τοδτο έκ τών ώμων πρός τήν πλάτην, ή ώς λέγουσι ζαλίκα, καί
ούτω φέρουσι τό βρέφος των» (Δοκίμιον περί τοΰ γλωσσ. ιδιώματος τής Κύμης καί τών πε-
ριχώρων. Γλωσσ. έταιρ. 1903). Έν Νισύρφ σάκκος τετράγωνος «έξ αίγοτρίχων... καί φέρων
έξ άμφοτέρων τών μερών άνά εν δέμα» ονομάζεται άνάεμα,·τό, «χρησιμεύει δέ... ώς λίκνον
ή κοιτίς τών βρεφών, όπερ άναρτώσαι αί μητέρες έπί τοΰ ώμου νανουρίζουσιν αύτά» (ΚΠ.
Σύλλ. Ιθ', 190. Βλ. καί /'. IIu:ιαδυ.-τονλυυ Νίσυρος σ. 82). Έν Συλάτοις Καππαδοκίας τά
λίκνον λέγεται νανοϋδ', «έκ τοΰ νανουρίζω» (Φαραοοπον'/.ον Τά Σύλατα σ. 121))].

2) Περί αύτών γενήσεται λόγος έν τω τετάρτω τόμω τοΰ περί τοΰ βίου τών νεωτέρων
'Ελλήνων συγγράμματος μου έν τοϊς περί δημοτικών ^σμάτων. [['Γοδ συγγράμματος τού-
του έξεδόθησαν μόνον τό α' καί β' μέρος τοΰ Α' τόμου]].

3) ΙΙλάτων. Νομ. Ζ' α. 790 ci. II St.

4) 'liai··/, έν λ. στέφανον έκφέρειν. [[ Νΰν «έν τισι κώμαις» τής Κύπρου «κρεμώσιν
κάνναβιν είς τήν θύραν τοΰ δωματίου τής λεχοΰς, ώς σημεϊον τής αΰτής λυτρώσεως άπό
τοΰ τοκετού» (Ι'ακελλαρίου Ιίυπρ. 1890 Α', 734) ]].

5) Pouquevillc Voyage en Grèce τ. IV σ. 160. [[ΙΙερί ήλακάτης ώς συμβόλου τήξ
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αμφοτέρων τούτων φανερώς τά έργα, περί α μέλλουσι νά άσχοληθώσι τά τέ-
κνα ήλικιωθέντα ').

Οί συγγενείς καί φίλοι προσέρχονται κατά τάς πρώτας ήμέρας, κομίζον-
τες δώρα2), καί πολλά τω νεογεννηθέντι καί τή μητρί έπευχόμενοι *). Έν δέ
τή οικία παρατίθεται τράπεζα ή γλυκύσματα, δι' ών εύωχοΰνται οί έπισκε-
πτόμενοι *).

Έν Κύπριο μετά πέντε έως έπτά ήμέρας άπό τής γεννήσεως έρχεται πάλιν
ή μαία, σηκώνει τήν λεχώ καί προπορευομένη σταυρούς ποιεί εις άπάσας τάς
γωνίας καί θύρας τής οικίας, ίνα άπομακρύνη πάν πονηρόν δν, λέγουσα προς
τήν λεχώ Κυρά οικοκυρά, όπως εγώ δεν οοϋ έκαμα κακδ μήτε συ καί 'ς το

γυναικάς καί τών γυναικείων έργων βλ. Michèle! Origines du droit français, Brüx.
1838 I, 43-1]].

1) Θ. Βενιζέλο; έν Εύαγγελικφ Κήρυκι 1870 σ. 176.

2) 'Ερατώ τ. Α' σ. 80 έν Κάσιο «οί συγγενείς καί ο[ φίλοι κομίζουσι κατ' εθος διά-
φορα γλυκύσματα σίτου κλπ. καλούμενα κανίσκια. Τούτων μέρος λαμβάνει ή μαία, άναγκα-
ζομένων τών κομισασών αύτά χανιακοφόρων καλουμένων, νά τά μεταφέρωσιν είς τόν οίκον
αύτής». Πανδώρα τ. ΙΑ' σ. 548: Έν Φιλιππουπόλει «τάς άκολούθους ήμέρας στέλλουσιν
δλοι οί συγγενείς γλυκύσματα καί διάφορα φαγητά εις τήν λεχώααν. καί όταν έλθωσιν είς
δευτέραν έπίσκεψιν, φέρουσι δώρόν·τι είς τό βρέφος, νόμισμα ή κόσμημάτι». Βλ. καί
Πούλιου περί τής καταγωγής τού γένους τών Ελλήνων σ. 33. Γενετίκια ( Wachnnutli ένθ.
άν. σ. 72), έν Ήπείρφ πογονίκια (I. Λαμπρίδον Ζαγοριακά σ. 169) καί παρ' Άλβανοΐς
πογκανίκ (Hahn Albanesische Studien τ. I σ. 149). Βλ. καί StephanopoU ένθ. άν.
σ. 293. [[Βλ. καί τά έν Λαογρ. Συμμ. Β', 248, 7 είς & πρόσθες καί τήν τού Χατζιδάκη,
ίμοίαν τής τού Πανταζίδου έτυμολογίαν τής λ. πογονίκια έν 'Αρχ. νεωτ. έλλ. γλ. Α' α'
σ. ιζ', ώς καί τάς μαρτυρίας'περί τοΰ έθίμου έν Ήπείρφ έν Ζ. 'Αγ. Α', 51 καί Άραβαν-
τινοΰ Γλωσσαρ. σ. 77, πρός δέ ότι έν Λακκοβικίοις τής Μακεδονίας «μετά τόν τοκετόν
κατασκευάζονται έξ άζύμου καί μέλιτος αί λεγόμεναι άλαγγίται», αύτάς δέ ή · πλακούντια
ή άλλο τι γλύκυσμα» φέρουσιν είς'τήν λεχώ συγγενείς καί φίλοι -άπό τής ήμέρας τοΰ το-
κετοΰ μέχρι τής τεσσαρακοστής» (Γουοίον Ή κατά τό Πάγγαιον χώρα σ. 54). Έν Λιβισίφ
είς τήν λεχώ πέμπονται υπό τών συγγενών καημέρια καί άλλα γλυκύσματα (Παρ. Έλεν-
ϋερίου έν Ξενοφάν. Δ', 178) ]].

3) Ερατώ τ. Α' σ. 79—80 : «Καθ' δλας τάς ήμέρας άπό τής γεννήσεως μέχρι τής
βαπτίσεως, ήτις λαμβάνει χώραν συνήθως μετά όκτώ ή δέκα ήμέρας, άπαντες οί συγγενείς
καί φίλοι πορεύονται καί εύχονται τή λεχώ, λαμβάνοντες γλυκύσματα άφθόνως έπί τής
τραπέζης παρατεθειμένα». Είς.'Ρούμελην, "Αγραφα, 'Γσομέρκα κλπ. αί προσερχόμεναι γυ-
ναίκες εύχονται είς τήν μητέρα': Νά σε ζήση το παιδί, vit πε γίνη άρματώλός και καπετά-
νιο; και νά τοϋ βγάλουν και τραγούδι: πρός ά ή μήτηρ άποκρίνεται : Μόνο νά ζήση καί ά;
j'iVj; και καλόγερος (Τρ. Μπάρτα 'Αναμνήσεις φιλοπάτριδος 1861 σ. 171. Wachnmith ενθ.
άν. σ. 72). Τάς εύχάς τών Μανιατισσών βλ. έν τω άνω παρατεθέντι χωρίφ τοΰ Νηφάκη.
Βλ. καί Pègues Ilist. et phénomènes du volcan de Santorine σ. 317. [[Βλ. κα[
Λαογρ. Σύμμ. Β', 249 καί σημ. 1 καί 2 ]].

4) Byhilakis Neugriech. Leben σ. 6. Πανδώρα τ. ΙΑ' σ. 44S. [[ Σακελλαρίου Κυπρ.
1890 Α', 735. ΙΤαρ. 'Ελευθερίου ενθ. άν. ]|. Έν Μάντ; παραθέτουσι χυλόπιτταις ώς έκ
τών στίχων τού Νηφάκη βλέπομεν. Συμπόσιον τών γενεθλίων συνηθίζεται καί παρά τοις
Άλβανοΐς (Hahn Alban. St. I σ. 149), έγίνετο δέ παρά τοις άρχαίοις κατά τήν δεκάτην
άπό τής γεννήσεως ήμέραν (liekker Anecd. Gr. σ. 237. \·ίάι/ν. ΙΕ', 8) ίσως δέ καί κατ«
τήν έορτήν τών άμφιδρομίων (πρβλ. Άάι/ν. θ' g. 370 d),
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παιδί μον. Έξελθοϋσαι δέ τής θύρας της οικίας είτ' άνδρα, είτε γυναίκα άπαν-
τήσωσι, δίδουσιν αύτω λεπτά, ή όλόκληρον άρτον καί d μέν ό άπαντώμενος
είναι άνήρ, τό μετ' αύτό γενησόμενον λέγεται ότι θέλει είσθαι άρρεν, ή τάνά·
πάλιν ')· Ή συνήθεια αϋτη είναι άνάλογος προς τά άμψιδρόμια τών αρχαίων3),
άτινα ήγοντο τήν δεκάτην άπό τής γεννήσεως, ή ίσως καί άλλην ήμέραν, διότι
περί τής ήμέρας διαφωνοΰσιν οί άρχαίοι συγγραφείς 3)- κατ' αύτά περαρέχον-
τες έθετον όνομα τω παιδίω 4 )' σήμερον τήν όγδόην ήμέραν (οί οχτώ) ή μαία
πορεύεται είς τήν έκκλησίαν, μετά τοΰ βρέφους, ό δέ ιερεύς άναγινώσκει τήν
έν τω Εύχολογίω «εύχήν είς το κατασφραγΐσαι βρέφος λαμβάνον όνομα τη
ογδόη ήμερα μετά τήν γέννησιν αύτοΰ 5)». Τό βάπτισμα, περί ού θέλομεν ομι-
λήσει είς τά περί ονομάτων, τελείται συνήθως τήν όγδόην ήμέραν, ώς καί ή
ευχή αΰτη άναφέρει0) ή καί τήν έβδόμην')' είς πολλά δέ μέρη άργδτερον.
Νεαρά τις όμως τοΰ αύτοκράτορος Λέοντος υπαινίσσεται ότι πριν ή παρέλθουσι
τεσσαράκοντα ήμέραι οί παίδες άνευ ανάγκης δέν βαπτίζονται ή.

Κατά τήν τεσσαρακοστήν ήμέραν ή λεχώ, ήτις μέχρι τοΰδε δέν έκκλησιά-
ζετο, ούτε μετελάμβανε τής θείας κοινωνίας, πορεύεται είς τήν έκκλησίαν0),
ένθα δ ιερεύς άναγινώσκει τάς εύχάς «είς τό έκκλησιάσαι τό παιδίον μεθ'ήμέ-
ρας τεσσαράκοντα ,0)». Ή συνήθεια αΰτη έλήφθη έκ τής άρχαιότητος "), παρά
τών χριστιανών 15).

'Εν Φιλιππουπόλει όταν χρονίσι] τό παιδίον, τότε οί συγγενείς ή οί γεί-
τονες λάθρα κλέπτουσιν αυτό άπό τής μητρός του, τό ένδύουσιν άλλοκότως πως,

1) Σακελλαρίον Κυπριακά τ. Α' [[εκδ. 1855]] α. 289. [[έκδ. 1890 σ. 735. Καί έν
Ζατούνη πιστεύεται ότι όταν «αί γυναίκες παίρνουν ταΐς εύχαΐς», αν μέν απαντήσουν äv-
δρα θά κάμουν άρσενικόν, άν δέ γυναίκα θηλυκόν. (Κατ1 άνακοίνωσιν Κ. Π. Κασιμάτη,
1894). 'Αναλόγους γαλλικάς δοξασίας βλ. έν Rev. d. trad, popul. 1893 σ. 285 (Άν-
δεγαυίας). 1895 σ. 581 ("Ανω Βρετάνης). 1903 σ. 450 (Ille et-Vilaine). "Αλλα προγνω-
στικά γένους βλ. είς τάς Συμπληρωματικάς Σημειώσεις, κατωτέρω σ. 21G]].

2) ([Βλ. καί Ααογρ. Συμμ. Β' 245—250)].

;■}) Schneider ad Aristotel. Hist. Animal. VII, 11 τ. I, 557.

4) Σχολ. Άριστοφ. Αυσιστρ. 757. Σουίδ. Έτυμολ. μ. καί Ήανχ. λ. 'Αμφιΐρόμια.
Πλάτων, θεαίτ. σ. 160 e.

5) Τό Εΰχολόγιον σημειοι. «Ίστέον ότι τή όγδόϊ) ήμέρςι μετά τήν γέννησιν, προάγεται
έν τω ναω τό βρέφος παρά τής μαίας, καί ϊσταται πρό των πυλών τοΰ ναοΰ».

6) Ερατώ τ. Α' σ. 79. Πονλιος Ινθ. άν. σ. 33.

7) Πανδώρ. ΙΑ' σ. 448.

8) «Περί τών τεκουσών γυναικών πότε λαμβάνει τών θείων μυστηρίων καί πότε τά βρέφη
βαπτίζονται άχρι τών μ' ήμερων άνευ άνάγκης». (Jus Graeco-Romanum, Pars III
collatio II nov. 17 σ. 89 ed. Zacliariae v. Ligenthal. (Lips. 1857).

9) Wachsmut h σ. 73—74. Byhilakis σ. 7. Guys Voy. litt, en Grèce 1776. Παν-
δώρα θ', 448. Παρ' Άλβανοΐς Hahn αΰτ. 149. θεοφρ. ιβ'. [[Βλ. καί κατωτέρω s. 218]J.

10) Τό Εύχολόγιον σημειοι : «Τή τεσσαρακοστή ήμέραι πάλιν προσάγεται τό βρέφος τω
ναω έπί τω έκκλησιασθήναι. Προσάγεται δέ παρά τής μητρός, ήδη κεκαθαρμένης καί λε-
λουμένης οΒσης, παρόντος καί τοΰ μέλλοντος άναδέχεσθαι τοΰτο κατά τό βάπτισμα»,

11) Pitiscus de fest. Graecoruni v. 675 κλπ.

12) Censorinus a. 28, 2 ed. Ot. Jahn.
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δπλίζοντες αυτά καί περιδέοντες διά μηρύματος (θελειάς) βάμβακος έρυθροΰ
χρώματος, φερομένου άπδ τοϋ ώμου υπδ τήν έτέραν μασχάλην, συνάπτοντες
τά δύο άκρα δια κλείθρου, καί ουτω μετημφιεσμένον φέρουσιν αύτδ είς τήν
μητέρα. Καί τότε το παραδίδουσιν αύτη, άνοίγοντες το κλείθρον, όταν υπο-
οχεθή αύτοίς έστίασιν ')·

Τδ παιδίον θηλάζεται συνήθως μέν μέχρι τοΰ εικοστού μηνός άπδ τής γεν-
νήσεως" δέν είναι όμως καί σπάνιον νά ϊδη τις έν Ελλάδι μητέρας τετραετή
χαί πενταετή παιδία θηλαζούσας -). Τοΰτο έν Μάνη ώς έπί το πολύ συνηθί-
ζεται" εφαγε πύλυκο (άφθονον) βυζί, λέγεται έπί τών ρωμαλέων "). Ό Ίουβε-
νάλης λέγει ότι τοΰτο συνέβαινε παρά τοις άρχαιοτάτοις άνθρώποις potanda
ferens infantibus ubira magnis 4). ϋιτίζουσι δέ διά στερεάς τροφής το
παιδίον, μασώσαι τήν τροφήν καί είς το στόμα τοΰ παιδδς έντιθεϊσαι, όπως
χαί οί άρχαΐοι έποίουν '), καί'οί 'Αλβανοί έτι καί νΰν συνηθίζουσι ").

ΣΥΜΠΑΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[[Έκ τών ανεκδότων σημειώσεων, αί'τινες θά έχρησιμοποιοΰντο υπδ τοΰ
συγγραφέως είς τήν άνασύνταξιν έπί νέων δεδομένων «Τών κατά τήν γέννησιν»,
ϊσαι δέν προσετέθησαν είς τάς υποσημειώσεις άνωτέρω, αναγράφονται ώδε.

Γενικά ώς καί περιγραφάς τών νεοελληνικών εθίμων κατά τήν γέννησιν βλ. Vkert
Bild. v. Griechenl. σ. 132—7. Modern greek Birth-customs έν Folk-lore 1894 τ.
δ"σ. 338—9 (συμπληρωματικά παρά κυρίας έκ θεσσαλονίκης εις τά τής Garnett Women
of Turkey σ. 69 κέ.). Κατά τόπους : Καμχοϋρογλου Ίστ. Άθ. Α', 199. Πλάτων 1880 τ.
Β' σ. 366—7 (Παρνασίδος προλήψεις). Κουχουλε Οΐνουντ. σ. 82 κέ. Ή).. Τσιταέλη Προ-
λήψεις καί έθιμα κατά τούς τοκετούς καί τάς βαπτίσεις έν Δελτ. ίστορ. καί έθνολ. έταιρ.
7, 63—72 (Κεφαλληνίας). Zallony Tine σ. 84 κέ. 118 κέ. Βάλλψδα Κυθν. σ. 109—111.
Rouse έν Folklore 1896 τ. 7 σ. 144 (Λέσβου). Γ. Μανρί/ "Ερως, γάμος, γέννησις, βά-
πτισις έν Κάσφ έν Έβδομάδι 1889 άρ. 26 σ. 4—6 (λογοκλΟπία έκ του ήμερολογίου «Χρό-

1) Πανδώρα ΙΑ' σ. 448.

2) Strahl Das alte und das neue Griechenland σ. 200. [[Πρβλ. καί θυσίαν 'Αβραάμ
ατ. 377 σ. 239 Legrand. 44 Άντωνιάδου : «τρεις χρόνους, γιέ μου σοϋδιδα τό γάλα τώ
βυζιώ μου»]].

3) [['Αντιθέτως έν Λέσβω νομίζεται ότι παιδίον θηλάσαν έπί πολύν χρόνον γίνεται
ήλίθιον ή κακόν ή έχει κακό μάτι (Georgeakis et Pineau T.e Folk-lore de Lesbos
α. 332) ]].

4) Juvenal VI, 9. [[Τριετής ή θύλασις έν άρχαίοι Χαλδαί^ι καί Αίγύπτιρ (Maspero
Hist. anc. d. peupl. d' Orient I, 739 σ.). Αί Λαπωναί καί αί Τουγκούσιαι θηλάζουσι
τα τέκνα των μέχρις οδ γεννήσωσιν έτερον, έπί 3 καί 4 πολλάκις έτη (Klemm Allg.
Culturgesch. III, 57) καί έν 'Ρωσία δσον μακρότερος δ θηλασμός, τόσον καλύτερον
θεωρείται (Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1907 σ. 168)]].

5) Θεόφραστ. Χαρακτήρες 20. Άριατοφ. Ίππ. 717. ΆΟήν. IB', 40. [[ΙΙρβλ. καί
Αποατάλ. 855. Μιχ. Άκομινάτ. .Α' σ. 125 Λάμπρου. Ίατρόν τοδ λαού Α' σ. 46κέ.]|.

C) Hahn Albanesische Studien τ. I σ. 149,



21G

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ •216

νου» 1867 α. 72 κέ.). Μπιλιώτη-Κατρε ή νήσος 'Ρόδος Β', 300—4. Ζωγρ. Άγων Α',
211 (Σύμης). Σακελλαρίου Κυπριακά ('AO. 1890) Α', 731—G. θρακική Έπετηρίς 1897 ο.
194—5 (Σαράντα 'Εκκλησιών). Ξενοφάνης 1906 Γ', 272—9 (Ή γέννησις καί βάπτιοις
έν Βουρδουρίφ άλλοτε καί νυν). Γίαραοκ. 'Ελευθερίου αύτ. Α', 177—180 (ΑιβισΕου). /.
Σαραντίδου 'Αρχελάου Ή Σινασός σ. 68—70.

Παρ' άρχαίοις βλ. Hermann Antiqu. 3ης έκδ. IV, 286 κέ. Welcher Ueber die
Entbindung bei den Griechen έν Kl. Sehr. III, 185 κέ. Παρά Βυζαντινοϊς : ψελλοΰ
'Επιστολή 157 έν Σά&α Μεσ. Βιβλ. Ε', 409 κέ. Παρ' 'Αλβανοϊς : J. Ε. Pisco Gebräuche
bei der Geburt und Behandlung der Neugeborenen bei den Albanesen έν Mit-
teil. d. anthropol. Gesellsch. in Wien 1896 τ. 26 σ. 141—6. Έν έκτάσει περί îT(.
μώδους μαιευτικής κτλ. βλ. Ίατρικήν Μέλισσαν 1857 τ. Ε' σ. 404 κέ..

Μαντική προς γνώσιν τοϋ γένους εμβρύου ή τοϋ επομένου τέκνου. Έν Λαχ=·
δαίμονι : Σπαρτ. ήμερολ. 1904 σ. 70. Έν Λάστα Γορτυνίας (άπό τοϋ έπιπλέοντος ελαίου
έν τή κολυμπήθρα): Λάσκαρη Λάστα σ. 282. Είς τάς νοτίους Σποράδας : Kouse έν Folk-
lore 1899 σ. 182. Έν Σύμη (έκ τής χωρίστρας βρέφους): Ζωγράφ. 'Αγ. Α', 212 §17.
Έν Κρήτη (ύφασμα ύφαινόμενον έπί 40 ήμέρας): Κρητικός 'Αστήρ Δ', 667. Έν Ζακύνθω
(«έάν δ κομίζων τήν §δραν του τοκετού, τό αελ.λί, είσαγάγη ταύτην είς τήν οίκίαν τή;
ώδινούσης μέ τό άνω μέρος, θά γεννηθή άρρεν, έάν μέ τό κάτω θήλυ») : ΑΟΔΟ 1904 άρ.
46 σ. 755. («Καθ' ήν στιγμήν τίκτει ή γυνή, έάν διέλθη πρό αύτής άλλη γυνή, θά τέξτ]
καί αύτή τέκνον τοϋ αύτοδ γένους») αΰτ. Έν Πάργα (άναδολεΰς ή πτερνιστήρ άνηρτημέ-
νος παρά τήν κλίνην, σημεϊον ότι θά γεννηθή άρσενικόν): (Salvator) Parga ο. 21. Έν
Γκιουμουλτζίνφ (ευρεσις καρφίτσας, άγόρι, βελόνης, κόρη): Λαογρ. Β', 413, 66.67. Βλα-
χοφώνων : αύτ. <Τ', 186.

Τό εις τό κοίλωμα τοδ άντιού έν τω έργαλειω ξύλον τό καλούμενον γκάρδιο ή κάρόο;,
όταν άποτελειώσαντος καί διπλωθέντος τοδ ύφάσματος έκβάλωσι, δίδουσιν εϊς έγκυον,
κρατούσα δέ τοδτο έκείνη προοιωνίζεται έκ τοδ συναπαντηθέντος πρώτου προσώπου άν θά
γεννήση άρρεν ή θήλυ (Κορινθία, κατ'άνακοίνωσιν I. Σταματοΰλη). Έν Κεφαλληνία λέ-
γουσι περί κόρης μαννοσέρνει, έννοοδντες ότι, άν ή μάννα έκαμνε θηλυκά, θηλυκά θά
κάμνη καί ή κόρη καί τάνάπαλιν' καί μάλιστα, άν κατά σειράν, κατά τήν αύτήν σειράν
καί ή κόρη. (Κατ' άνακοίνωσιν Σπ. Παγώνη).

Ξένα : Βρετάνης: Rev. d. trad. pop. 1892 σ. 37—8. 39. 1897 σ. 520. 1905 σ. 320
άρ. 7. 8. 9.

Προγνωστικά γένους έκ τών φάσεων τής σελήνης. Έν 'Αθήναις πιστεύουσιν ότι άν γεν-
νηθή άρσενικό είς τή χάση τοδ φεγγαριοδ, τό δεύτερο παιδί θά είναι θηλυκό, άν είς τή
γιόμιση, πάλιν άρσενικό' καί τάνάπαλιν. Ξένων λαών άνάλογα προγνωστικά έκ τών φά-
σεων τής σελήνης βλ. έν Rev. d. trad. pop. 1893 σ. 94 — 6 (Άνδεγαυίας). 1894 σ. 555
(Νορμανδίας). 1895 σ. 370 (Πικαρδίας). 1897 σ. 520. 1900 σ. 98. 369. 589 (Νάντης).
1901 σ. 578. 1903 σ. 428.

Μαγικαί πράξεις προς καθορισμοί η μεταβολήν γένους εμβρύου. Διά νά γεννή-
σουν άρόενικά. (Πρβλ. καί Σχολ. Αίσχ. Ίκέτ. S23 : «άρσενογόνον γάρ τό ϋδωρ τοδ Νεί-
λου»), Έν Λευκάδι (πατώσι γυμνόποδες ύννί άροτρου έν έκκλησία) : P/ister έν Arch. f.
Religionswiss. 1906 α. 541—2' πρβλ. καί Ο. Weinreich έν Hess. Β1. f. Volksk.
1911 σ. 212—3. Έν Ζακύνθφ : βλ. κατωτέρω σ. 223, 6, καί άλλα άνάλογα έν ΑΟΔΟ
1904 άρ. 46 α. 755. Έπίσης «γυνή θελουσα νά τέξη τέκνον τοδ αύτοδ γένους τής τεκού-
σης δέον νά φάγη τόν όμφάλιον λώρον του τέκνου εκείνης» αύτ. 'Αποτροπή γεννήσεως
θήλεως : Έν Οίνοδντι : Κούχουλ'ε Οίνουντ. σ. 83. «Ό κουκουλόσπορος τρωγόμενος παρά
θηλυγόνου γυναικός μεταβάλλει τά τής συλλήψεως είς άρρενα καί τάντίστροφον»: Φοί-
βος 1898 σ. 85.

Άψομοίωσις εμβρύου προς τά νπο της εγκύου βΧεπόμενα. Ό Laguilletière (Α-
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thènes ancienne et nouvelle 1G76 a. 251) διηγείται ότι ή σύζυγος ένό; Γιαννίτσαρου,
4ή 5 έτη πρό τής εις 'Αθήνας περιηγήσεώς του, έτεκε τέρας μέ κεφαλήν λέοντος, διότι
ουχνά διήρχετο πρό τίνος μαρμαρ£νου λέοντος παρά τό Ηησείον εοτημένου καί μετά προ-
σοχής μεγάλης τόν παρετήρει. 'Εν Αέσβω πιστεύεται ότι τό παιδί θά δμοιάσι^ μέ έκεΐνον,
ιόν δποΐον θά ϊδη ή έγκυος κατά τό πρώτον σκίρτημα (G'eorgealàs et Pineau I,e Folk-
lore de Lesbos σ. 329). Έν Σινασώ Καππαδοκίας ή έγκυος «αποφεύγει τήν δψιν τερά-
των... όταν δέ σκιρτήση τό έμβρυον προσβλέπουσι πρός εικόνα τινά ή πρός ώραίόν τι άντι-
κείμενον, ίνα άποκτήση χαρακτηριστικά του προσώπου κανονικά» (/. Αρχελάου Σαραν-
ζίδου Σινασάς σ. G7—8). Καί έν 'Ριομουνία πιστεύεται ότι ή θεωρία αισχρών ή καλών έχει
ροπήν έπί τοΰ έμβρύου (Rev. d. trad. pop. 1902 σ. 522).

Κίασησις. Λέξις : «πιθυμητούρια» έν Κεφαλληνία : Δελτ. ίστορ. έταιρ. <7', 61. «κακο-
ψυχώ» ρ. καί οΰσ. «κακοψυχιά» έν Σινασψ Καππαδοκίας : I. Σαραντίδου 'Αρχελάου Σι-
νασός σ. 68. 238' (έπί τών θηλαζουσών μεταχειρίζονται τήν λ. «μουσουντώ»' αύτ. σ.
60. 254).

Ξέναι δοςασίαι περί κισσήσεως καί έπιρροής αυτής έπί τοΰ τέκνου : Α. de Gubernatis
Usi natalizi σ. 41. Λ'. Schmidt Beiträge z. Indisch. Erotik, Lpz. 1902 o. 393.
Γαλλικαί : Rev d. trad. pop. 1892 σ. 38 άρ. 6. 7 (Βρετάνης). 1894 σ. Ill (Men-
tonnais). 465 (Κορσικής). 1897 σ. 517 (δμοίως). 1902 σ. 611 (Beaugé). 1906 σ. 259
(γαλλική). Jahresbericht cl. geogr.-ethnol. Gesellsch. in Zürich 1909 σ. 109 κέ.
Γερμανικαί : Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1891 σ. 183 (Βρανδεμβούργου). Corti/s y
Vieta Ethologia de Blânes σ. 76—7. 'Ρωμουνικαί : Rev. d. trad. pop. 1902 ο. 522.
Βλάχων Βουκοβίνας : Zeitschr. d. österr. Ver. f. Volksk. III, 117, 164.

Θέσις γυναικός εν τω τοκετω. Γενικώς βλ. //. Η. Ploss Ueber die Lage und
Stellung der Frau während der Geburt bei verschiedenen Völkern, Lpz. 1872.

Θέοις της τικτούοης εν γόναοι· παρ' άρχαίοις "Ελλησι καί άλλοις λαοΐς : Athenisch.
Mitteilungen 1885 τ. Χ σ. 185 κέ. Έν Λακωνί^ νυν (;) αύτ. σ. 186. Γονατίζουσαι γεν-
νόίαιν αί γυναίκες καί άλλαχοΰ : Samte,· Geburt, Hochzeit u. Tod σ. 14. Εναντίον
του γονατίζειν καί δπέρ τοΰ σκαμνιού οί αρχαίοι ιατροί : αύτ. σ. 15.

Σκαμνί (πρβλ. τήν θέσιν τών άρχαίων ώδινουσών, έν γούνασι, Είλείθυια έν γόνασι κλπ:
Samter ο. 6 κέ.). Παρ' Αίγυπτίοις : Maspero Hist. anc. d. peupl. d' Orient I, 82
σημ. Παρ' άρχαίοις καί βυζαντινοϊς : «δίφροι λοχειαϊοι» (Άρτεμίδ. Ε' 73 σ. 268, 16 II.)
«λοχαίοι δίφροι» (Σονίδ. έν λ.), «μαιευτικός δίφρος» (Μοσχίων κεφ. 47). «καί ανέστη έκ
τοϋ λοχηφόρου δίφρου» ή αυτοκράτειρα Ευδοξία, Ε' αί. (Μάρκου διακόνου Βίος Πορφυρίου
44 α. 39,5. ΙΙρβλ. Σωραν. 21, 68 σ. 236 Rose), «κυοφόρος δίφρος» (Βίος 'Αλεξάνδρου
513 σ. 71 Wagner). Βλ. καί Ploss ένθ. άν. σ. 20—36 (μετά παραπομπών είς άρχαίους
συγγραφείς). Das Weib 0 II, 175. Marx έν Ath. Mitteil. 1885 τ. Χ, 186. 188.

Παρ' ήμΐν ήτο κοινή ή χρήσις τοΰ σκαμνιού παλαιότερον, ώς μαρτυρεί καί τό σκωπτι-
κόν άσμα τοΰ 1802 : «Τοΰ Σκούφου τό καπέλλο τό βάλανε σκαμνί | νά κάτσιτ, ή 'Αμαλία
νά κάμχι τό παιδί». Ό Ploss ένθ. άν. σ. 22. παραθέτει πληροφορίαν ίατροΰ έξ 'Αθηνών,
καθ' ην ή χρήσις τοϋ σκαμνιού έν τή νεωτέρα Ελλάδι εισήχθη είς μεταγενεστέραν σχετι-
κώς έποχήν, κατηργήθη δ' έν Κωνσταντινουπόλει υπό τοϋ ίατροϋ Σχίβα (Scllivas). Έν
Ζακύνθω αελλ.ι λέγεται ή έδρα τοΰ τοκετοϋ : ΑΟΔΟ 1901 άρ. 46 σ. 755.

Έν 'Ικαρία ή επίτοκος «έξαπλοΰται έν τω μέσω τοΰ δωματίου έπί τοΰ χώματος»; Στα-
ιιατιάδου Ίκαριακά α. 107. Βλ. αύτ. καί περί κλίνης τής λεχοΰς.

Λοχεία συζύγου (couvade). Ιίερί τοΰ έθίμου τής λοχείας τοϋ συζύγου, περί ού μαρτυ-
ρεί τό τοϋ Πλουτάρχου (περί τών παρ' 'Αλεξανδρ. παροιμ. 10 σ. 8 Crusius) : «Τιβαρη-
νοί τών γυναικών τεκουσών αΰτοί τάς κεφαλάς δέονται καί κατακλίνονται», πρός δ πρβλ.
καί Άπολλ. 'Ρόδ. Β' 1012 κέ., βλ. παρά τοις άρχαίοις Gruppe Griecli. Mythol. σ. 904.
Roscher's Lex. I, 1046. Pauly-Wissowa Real-Enc. II, 80S. Γενικώς καί παρά
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διαφόροις λαοίς βλ. Peschel Völkerkunde σ. 26—7. S. Reinacli Cultes, mythes et
religions I, 111 κέ. Frazer Le Totémisme, γαλλ. μετάφρ. a. 111. Hellward Cul-
turgeschiehte σ. 36—7. H. Kunike Das sogenannte Männerkindbett ëv Zeitschr.
f. Ethnologie 1911 o. 546 κέ. (ένθα καί πλήρης βιβλιογραφία). Friedriechs Das männ-
liche Wochenbett έν Ausland 1890 άρ. 41—45. Ciszewski Kuvada (Zeitschr. d.
Ver. f. Volksk. 1907 α. 214). Köhler Ueber die Couvade έν Zeitschr. f. vergl.
Rechtswissenschaft τ. 26 σ. 458 κέ. Walt. W. Si-eat Malay Magic, Lond. 1900 o.
344 (έν τή χερσονήσψ τής Μαλάκκας). Rev. de Γ hist. d. relig. 1899 τ. 39 α. 323
(παρά τοίς Βορείοις Ίνδοίς). 1900 τ. 42 ο. 453. 456. 457—8. 1903 τ. 47 σ. 86. 88.
Zeitschr. f. Etlinol. 1909 α. 649 κέ.

Τά περί διατηρήσεως τοϋ εθίμου τής έπιράσεως έν τοις Πυρρηναίοις είναι ψευδή κατά
τον Murray έν Academy 1892 τ. II σ. 567. Καί ό Kar ut ζ έν Verhandl. d. Berl.
Gesellseh. f. Anthrop. 1899 o. 293 παρατηρεί ότι δέν έδυνήθη ν' άνευρη ϊχνη τοϋ εθί-
μου παρά τοίς Βάσκοις.

Λεχώ άχά&αρτος. βλ. Α. de Guhematis Storia comparata degli usi natalizi,
Milano 1878 σ. 26 κέ. Th. Wächter Reinheitsvorschriften im griechischen Kult,
1910 σ. 25. (Είσοδος αυτής είς τό ίερδν μετά τήν κάθαρσιν : αύτ.). Arcli. f. Religions-
wiss. 1914 σ. 405. Rev. de 1' hist. d. relig. 1899 τ. 39 σ. 323 (ίερότης αυτής).
Rev. d. trad. pop. 1892 τ. 7 σ. 540 κέ. (προλήψεις καί δοξασίαι περί λεχωίδων έν
έκτάσει). Παρ1 Άλβανοίς : Hahn Alb. Stud. I, 149. (Πρβλ. καί Dora d' Istria Les
femmes en Orient βιβλ. IV έπ. 4).

Σαράντιαμα. Γενικώς βλ. Samter Geburt, Hochzeit U. Tod. σ. 22. 37. /- Som-
mer Das Haar in Religion u. Aberglauben d. Griechen 1912 σ. 44. Wächter svfi.
άν. σ. 29 κέ. 33 κέ. 35. Τήν δεκάτην ήμέραν άγνεϋει ή λεχώ, παρ' άρχαίοις : Ευρα.
Ήλ. 654. Λεχώ παρ'άρχαίοις 40 ήμέρας : Arch. f. Religionswiss. 1910 σ. 17—8. Διά
và είσέλθτ/ είς ίερόν : Wächter ενθ. αν. σ. 29 κέ. 33 κέ. "Οτι ή τεκοδσα δέν έπετρέπετο
να είσέλθ^ είς τόν ναδν έπί 40 ήμέρας, βλ. έπιγραφήν 'Ερέσου Λέσβου αρχών Β'αί. π.Χ. :
«αδταν δέ [τάν τετό]κοισαν άμέραις τεσσαράκοντα» έν Ziehen Leges grec. sacr. II, 1
σ. 303 άρ. 117. Πρβλ. καί σ. 305—6. Kretschmer έν Jahresh. d. österr. arch. Instit.
1902 σ. 141. 142. 143. Έπί 40 ήμέρας ακάθαρτος: «άπό φθορείων ήμε[ρών] μ'»' επι-
γραφή Λίνδου Β' αί. μ. Χ. (;) έν Dittenberger Sylloge 2 άρ. 567, 12. Βλ. καί Arch, f
Religionswiss. 1909 σ. 224. 225 (άπό φθοράς) καί ότι έβραϊκή έπίδρασις αί 40 ήμέ-
ραι (αύτ. σ. 227). "Αλλη επιγραφή αύτ. σ. 232—3. "Οτι άκάθαρτος καί άνήρ θίγων λεχώ :
«άπό... τεκούσης γυναικός δευτεραίος» (Dittenberger 566, 7. Πρβλ. καί Ενριπ. Ίφ. Τ.
381). 'Ακαθαρσία γυναικός άπό φθοράς (άμβλώσεως) 40 ήμέραι, έκ τών γυναικέων (κατα-
μηνίων) 7 ήμέραι: Dittenberger II 2 (-,33. (Πρβλ. καί τήν δεισιδαιμονίαν τών νήσων τοΰ
Αιγαίου, καθ' ήν γυνή είς τήν περίοδόν της δέν πρέπει νά εΐσέλθή εις έλαιοτριβείον, οΟδέ
είς κήπον, ουδέ εις λέμβον : Folk-lore 1907 τ. 18 σ. 330).

Περί καθάρσεως τήν 40ήν ήμέραν καί πότε έξ άνάγκης γίνεται πρότερον βλ. τήν νεα-
ράν Λέοντος, ής μνεία έγένετο καί άνωτέρω σ. 214, έν Jus graeco-romanum III, 89—
91 ed. Zachar. ν. Ligen thai. (ΙΙρβλ. καί Βαλσαμω να έν 'Ράλλη και ΓΙοτλή Σύντ. θείων
καί ίερ. καν. Δ', 9, ώς καί Βλάσταριν αύτ. <7', 106).

Μαρτυρίας περί τοϋ ότι ή λεχώ θεωρείται άκάθαρτος έπί 40 ήμέρας παρά τψ καβ'
ήμάς λαψ βλ. έν I. Σαραντίδου 'Αρχελάου Σινασός σ. 68 (καί ΰποκειμένη είς επήρειας).
Ζ. Άγ. Α', 429 («διπλοοαραντίδια» έν Κρήν^ Μ. Ασίας). Folk-lore 1890 τ. I σ. 523
(Καλύμνου). W. R. Paton αύτ. 1900 τ. XI σ. 221 (δμοίως). Πρβλ. καί άνωτέρω σ. 209,
4. Έν "Ανδρψ (;) λέγουσιν ότι, όταν λεχώ εξέρχεται τής οικίας πριν σαραντίστ,, «ραγίζουν
τά βουνά» καί πολλά συμβαίνουν δυστυχήματα (Κατ' άνακοίνωσιν Γ. Δροσίνη).

Παρ' άλλοις λαοίς : Έν Τοσκάνη καί Βενετία : Α. de Guhernatis ένθ. άν. σ. 147. Έν
Ίαπωνί^ έπί 15 ήμέρας ή λεχώ δέν έπιτρέπεται νά έγγίσή ούδενα καί μετά παρέλευσιν 40
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μεταβαίνει είς ναόν (αύτ.). ΕΤς τινας φυλάς τής νοτίου 'Ινδικής καταλείπουσι μόνην τήν
χ=χώνα μετά τοϋ νηπίου (αύτ.). Παρά Λάπωσι βλ. Klemm Allg. Culturgesch. III, 57.
Έν 'Ρωσίοι 40 ήμέρας ή λεχώ δέν μεταβαίνει είς τήν έκκλησίαν (Zeitschr. d. Ver. f.
Volksk. 1907 σ. 107-8). 'Επί G έβδομάδας ακάθαρτος έν Σιλεσίι* (Mitteil. d. schles.
Gesellsch. f. Volksk. VII o. 101 κέ. = Volkskundl. Zeitschriftenschau f. 1905
o. 27). Όμοίως παρά τοις Syrj (Journal de la société Finuo-Ougrienne XXV,
4 β. 16).

'Επήρεια δαιμόνων επί τής λεχονς. (Βλ. Λαογρ. Σύμμ. Β', 300, 5. 309 κέ.). Αί
έγκυοι είναι έκτεθειμέναι είς τήν έπήρειαν ιών Μοιρών, τών Καλότυχων καί τών Νεράιδων.
Ή καλή μαΐα έννοεΐτήν προσέλευσιν τούτων, άλλ' ούδέν δύναται νά ένεργήστ) κατ' αύτών,
φοβουμένη μή τήν πνίξωσιν οί Καλότυχαις (Καρατσόλ Τιρνάβου κατ' άνακοίνωσιν Κ. Β.
Γιαννακοπούλου). Περί έπηρείας δαιμόνων έν γένει βλ. Samter Geburt, Hochzeit u.
Tod σ. 22 κέ. 37. Wächter Reinheitsvorschriften ira gr. Kult. RGW. IX, 1 σ.
28. Rev. d. 1' hist. d. Relig. 1900 τ. 42 σ. 453.

Αποτρεπτικά κατά τών δαιμόνων. Σάρωθρον, σκόρδον, τουφέκι, μπαρούτι, μιτάρια' ύπό
τό προσκέφαλον τής λεχοδς : Κονκονλε Οίνουντιακά σ. 83. Άλλαχοδ : σαρίδια, ξέσματα
κτλ. : Rev. d. trad. pop. 1891 τ. VI σ. 43. Μέταλλα, σίδηρος, μαχαίρι μαυρομάνικο:
Arch. f. Religionswiss. 1907 Χ, 43—4. Βλ. καί αύτ. 1905 σ. 5. Περί προφυλάξεως τής
λεχούς άπό δαιμονικών έπηρειών παρά Ρωμαίοις βλ. Preller Rom. Mythol. σ. 332. Δι'
άνημμένου κηρίου : Roscher 's Τ,ex. I, 850 λ. Cantalifera (= Liehrecht Zur Volksk.
o. 31 κέ.). Ιίανδήλα, φώς άπαραίτητον είς δωμάτιον λεχοΰς πρός άποσόβησιν δαιμόνων :
Samter ενθ. άν. σ. 69 κέ. Περί προφυλάξεως τής λεχοΰς άπό τής έπηρείας δαιμόνων διά
τής διατηρήσεως άσβέστου πυρός ή φωτός έν τω κοιτώνι βλ. Ήολίτον Παραδ. σ. 1319.
(Πρβλ. καί Wächter ένθ. άν. σ. 27).

<Έντός τοΰ θαλάμου όπου κείται ή λεχώ... ουδείς έκ τών έξωθεν τοδ οίκου εισέρχε-
ται νύκτωρ πριν ή διασκελίστ) ή φαύσγ/ διά τών δακτύλων τήν φλόγα» (Βαλαωρίτον Ποιή-
ματα 1891 Β', 342—3. 1907 Γ', 258). Καί έν Ακαρνανία δμοίως έκαστος τών εισερχομέ-
νων διασκελίζει τόν έν τω κοιτώνι άνημμένον δαλόν διά νά καθαρισθή (Κατ' άνακοίνω-
οιν Εύστ. Σταΐκου). 'Εν Ζακύνθφ δέ έγγιζε ι τό πδρ (ΑΟΑΟ 1904 άρ. 46 σ. 755). Πρβλ.
καί Ζωγρ. Άγ. Α', 15, μθ' (Ηπείρου). 'Εν Άλβαvtqc τηρείται είς τήν οίκίαν τής λεχοδς
ΐιαρκώς πδρ, έξ ου δέν δανείζουν είς τούς γείτονας ούτε δαλόν, οϋτε άνθρακα, δ δέ εισερ-
χόμενος νύκτωρ οφείλει νά πηδήστ/ πρό τής θύρας πυράν (Hahn Alb. Stud. I, 149).

'Εξορκισμοί κατά τών πονηρών πνευμάτων τών πειραζόντων τάς γυναίκας, ιδίως τάς
λεχώνας: Atliarvasamhita VIII, 6 έν Wehers Ind. Stud. V, 252 κέ.

Άντιβαοκάνια. Προφυλάξεις λεχοδς άπό βασκανίας, έν 'Ρόδιο : Μπιλιώτη—Κατρε
'Ρόδος Β', 301. Δένεται ή κεφαλή τής λεχοΰς καί τοΰ νεογνού διά καλυμμάτων πολυχρώ-
μων : Φαραοοπονλου Σύλατα σ. 40. Ή λεχώ μέχρι σχεδόν τού καθαρμοΰ της φέρει φλω-
ρίον ή άλλο τι έπί τής κεφαλής της Σνα μή βασκανθή, έν Λακκοβικίοις : Γοναίον Ή κατά
τό Πάγγαιον χώρα σ. 54.

Διάπλασις κρανίου βρέφους. 'Εν Xiqi ύπάρχει ή συνήθεια τοδ κυλινδροΰν τό κρανίον
τοϋ βρέφους διά νά είναι κατάλληλον διά τό καλπάκι. Γνωστότατον έπίσης είναι ότι εις
τινα μέρη τής 'Ηπείρου τό έπιπεδώνουν έπιλέγοντες «καί αιμιτζής 'ς τήν Πόλη», όπερ πε-
ριέπ>σεν εις παροιμιώδη Ικφρασιν. Περί διαπλάσεως τοΰ κρανίου έν Κωνσταντινουπόλει καί
Ήπείρφ βλ. Γ. Χ/ρυαοβέργη] Τό έπιδόρπιον τού γραμματοφάγου, 1885 σ. 33. Περί τής
συνήθειας ταύτης βλ. Waltz Anthropol. d. Naturvölker I, 98. Γενικώτερα δέ αύτ.
III, 54 κέ. 324. IV, 388. VI, 26. Παρά διαφόροις λαοϊς βλ. Peschel Völkerkunde
0.23. 'Εν "Ανω Βρετάν^ι : P. Sehillot Coutumes populaires de la Haute-Bretagne.
Par. 1886 σ. 14. 'Εν Wallon : Bulletin de Folklore 1893 II, 143. Έν Ώβέρνη :
Revue d. trad, popul. 1903 σ. 280. Μαγαδασκάρης : Λαογρ. Β', 7—8. Ταΐτης : Re-
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vue d. trad, popul.1900 a. 161-2. Έν Νέαις Έβρίδαις : αΰτ. 1893 σ. 51. Μαρτυρίας
ότι καί οί αρχαίοι Αιγύπτιοι ώς καί άλλοι ασιατικοί λαοί παρεμόρφουν τό κρανίον ρλ. εν
Maspert^Hist. ane. des peupl. d' Orient II, 149. 150 καί σημ. 2, ότι δέ οί Ούννοι
ώξυνον αύτό βλ. έν Am. Thierry Hist. d'Attila έκδ. 4. I, 8. 259 σημ.

Χάραγμα βρέφους. Έν Καλύμνω, άν είναι τό βρέφος μελανιασμένο, τό χαράσσει ή
μαϊα είς τόν αύχένα δσον νά βγάλη αίμα, καί φεύγει έτσι τό κακό αίμα ποΰ φέρνει τή
μελανάδα. Αέγουν τοΰτο μελίζει (;) τό βρέφος. (Folk-Lore 1890 τ. I, 524). Πρβλ.
καί Ίατρόν τοΰ λαού Α', 142 κέ. Revue de l'hist. d. relig. 1900 τ. 42 α. 456.

Πέτρα ριζιμιά. Σχετικώς πρός τήν εν Λαογρ. Συμμ. Β', 247 άναφερομένην συνήθειαν
έν Μάνη τοΰ έπιθέτειν τά νεογνόν είς πέτραν ριζιμιά βλ. καί Dieterich Μ utter Krde.
Samter Geburt, Hochzeit u. Toc! a. 1 κέ. ΙΙρβλ. καί Arch. f. Religionswiss.
1905 σ. 6 κέ.

Θηλασμός. Έν Σύμη πρώτη πρέπει νά θηλάση τό βρέφος άμφιθαλής γυνή (Ζ. Άγ. Α',
211 § 1). Έν Ζακύνθψ λεχώ βυζαινομένη τό πρώτον ύπό τοΰ τέκνου της δέν πρέπει νά
εϊπη ότι έχει πολύ γάλα. Τούναντίον οί παρευρεθέντες δέον νά εϊπωσι : «τό παιδί έφερε
τό ψωμάκι του» (ΑΟΔΟ, 'Ακροπόλεως, 1904 άρ. 46 α. 755). Έν ταΐς νήσοις τοΰ Αιγαίου,
διά ν' αύξήση τό γάλα ή γυναίκα πρέπει νά πάρη τήν φούσκα μπαρμπουνιοΰ ( ; the grey
nullet) καί νά τήν 6άλη 'ς τούς ώμους της : Folk-Lore 1907 τ. -XVIII σ. 330.

Νεογνού περιποίησις. ΙΙαρ' άρχαίοις βλ. 1'ωρανοϋ Περί γυναικείων (περί τής -où
βρέφους επιμελείας) σ. 248 κέ. Rose. ΙΙαρά τοίς νεωτέροις "Ελλησιν βλ. Ίατρόν τοΰ
Λαοΰ Α', 113 κέ. Έν 'Ικαρία : Σταματιάδου Ίκαριακά 1893, σ. 107.

Δειαιδαιμονίαι. Περί εγκύων. Ζακύνθου : ΑΟΔΟ 1904 άρ. 46 α. 755, ένθα καί ότι, όταν
ή γυνή κοιλοπονάη, δέν επιτρέπεσαι ή είσοδος τίνος είς τό δωμάτιον γιά τά άερικά, πρό;
ήν πρβλ. τήν τής Κάσου έν Λαογρ. Συμμ. Β', 300, 5. Καλύμνου έν Folk-Lore 1890 x.
I, 523. Σύμης εν Ζ. 'Αγ. Α', 216, 83. Παρ'Άλβανοΐς βλ, Hahn Alban. Studien I, 148.
Beaugé Γαλλίας έν Rev. d. trad, popul. 1905 τ. XX σ. 363 (ότι κακόν ή έγκυος νά
ζυγίζεται). 'Απαγορεύσεις πράξεων κατά τήν έγκυμοσύνην, όπως μή πάθη τά παιδίον βλ,
έν -V. Reinach Cultes, mythes et religions I, 141.

Περί λεχωΐδων. Βλ. έν έκτάσει Καραγιάννη Δεισιδαιμονίας δοκίμιον σ. 264 —9 . 270.271.
Έν 'Αθήναις, κατ' άνακοίνωσιν Μαριάννης Καμπούρογλου, ή λεχώ άμα έβγη, προτοΰ αα-
ραντίση άπό τά σπίτι της πρέπει νά πιάση τό σίδερο τής πόρτας ή νά κρατή σίδερο.
Καί έν Άκαρνανίοι, κατ' άνακοίνωσιν Εΰθ. Σταΐκου, όταν έμβαίνη είς κανένα σπίτι ή
λεχώ προτοΰ σαραντίση, βαστά σίδερο, γιατί άλλοιώς «τά γυαλικά ραΐζουν». (ΙΙρβλ. καί
τήν άνακοίνωσιν Γ. Δροσίνη, άνωτέρω σ. 218). Έν Ήεκούνη Γορτυνίας δέν επιτρέπεται νά
είσέρχωνται πολλοί ταυτοχρόνως εις κοιτώνα λεχοΰς έκ φόβου βασκανίας καί διά νά μή
έκστομισθή τυχόν ύπό τίνος λόγος περί άσθενείας, έξ ής άφεύκτως προσβάλλεται ή λεχώ
(παρά Μ. ΙΙαπαπολυχρονίου διά Κ. Κασιμάτη). Έν Ζατούνη Γορτυνίας πιστεύουν ότι, όταν
λεχώνα ϊδη νύμφην ή γαμπρόν, πεθαίνει (παρά Κ. Κασιμάτη 1891). Έν Γορτυνία, xat'
άνακοίνωσιν Ν. Λάσκαρη, δέν πρέπει νά δρασκελίζουν τήν λεχώ, διότι θά δυστοκήαΐ,
τοΰ νεογνού έχοντος λώρον περί τόν τράχηλον. "Ετεραι δεισιδαιμονίαι : Ζακύνθου Α040
1901 άρ. 46 σ. 755. ΊΙπείρου Ζ. 'Αγ. Α' σ. 14—15, ιδ'. μθ'. νς'. 192, (ί. Γκιουμουλ·
τζίνης Λαογρ. Β', 414, 81—85. 415, 86. Λακκοβικίων Γουαίου ΊΙ κατά τό Πάγγαιον
χώρα σ. 75. Συλάτων Καππαδοκίας Φαρασοποΰλου Τά Σύλατα σ. 40—41. Τσεσμέ ΙίΠ.
Σύλλ. 1Β', 139—40. Λέσβου Georgeakis et Pineau I,e Folklore de Lesbos σ. 327 . 328.
Καλύμνου Folk-Lore 1890 τ. I, 523. Βλ. προσέτι καί 'Αθηνάν (Ναυπλίου) 1831 σ. 107,
Ινθα καί προσπάθεια πράς λογικήν έξήγησιν τής δεισιδαιμονίας νά μή άφήνεται ανοικτή
τήν νύκτα ή οικία όπου λεχώ.

Προλήψεις περί λεχωΐδων έν 'Αλβανία βλ. Hahn Alban. Studien I, 149. Don
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d'Istria Les femmes en Orient βιβλ. IV έπ. 1. Έν 1'ερμανίφ βλ. Grimm Deutsche
Mythologie III, 152 abérgl. 538. Ιΐροσέτι Revue d. trad, popul. 1891 τ. VI
α. 10. 42.

Ευχή. Έν Στεμνίτατ^, όταν θά πάτ, ή γυναίκα νά πάρτ, τις εύχες, παίρνει κ' Ινα
παιδί έμπρός (παρά Κ. Καοιμάτη 1894). At λεχώνες, όταν μάλιστα κάνουν αγόρι, παίρ-
νουν έμπρός τήν ευχή (πριν σαραντίσουν δηλ.) γιά νά πηγαίνουν ομπρός τάγόρια (παρά
Μαρίας Ν. Πολίτου). Έν Βόλφ δέ πιστεύεται ότι δσο προτύτερα άπό τό ααράντιαμα παίρ-
νϊΐ ή λεχώνα τήν εΰκή, τόσες μέρες κόβει τού παιδιού. Τρόπον άναγνώσειος εύχής κατ'
οίκον βλ. έν Λ. Παπαδιαμάντη ή Ψόνισσα, έκδ. Φέξη 1912 σ. 1211. Εύχή είς τό παιδίον καί
οφράγισις αύτού, τών έπτά ήμερών της λοχείας πληρωθεισών (Μάρκου διακόνου Β. llop-
φυρίου 15 σ. 39). Ξένα βλ. έν Revue d. trad. pop. 1891 τ. VI, 45.

ΓΙερΐ βρεφών. Έν 'Ακαρνανία, κατ' άνακοίν. Εύστ. Σταΐκου, τά παιδιά δέν τ' αφήνουν
ποτέ μοναχά. Οί διάβολοι καί οί νεράιδες φοβούνται τή μάννα] άλλ' άμα λείψτ; ή μάννα,
αρπάζουν τά παιδιά, έν "Ανδρφ δέ, όταν άναγκάζωνται νά τ'άφήσωσι μόνα, τοις άφήνου-
οιν έν σάρωθρον «γιά συντροφιά» (Γ. Αροσίνης). (Πρβλ. καί άνωτέρω αποτρεπτικά κατά τών
δαιμόνων α. 219). "Αλλαι προλήψεις περί βρεφών : έν Σύμι& Ζ. Άγ. Α', 212. Έν ταΐς νή-
οοις τοΰ Αιγαίου Folk-Lore 1907 τ. XVIII, 330 (πρβλ. καί lh'</'"· Fabulae, 74). Έν
Μαύρφ όρει, παρά τά ΙΙυρηναΐα : Λ 'ore Coutumes, mythes et traditions des provinces
de France σ. 89. Έν τω Mentonnais τής Γαλλίας : Revue d. trad, populaires 1894
τ. IX, 113, έν Poitou, ώς καί παρ' ήμίν, αύτ. 1905 τ. XX σ. 321. Βλ. προσέτι
Sumter Geburt, Hochzeit u. Tod σ. 3G, ένθα καί γενικώτερα ]].
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Άναγράφομεν ώδε δσα γινώσκομεν τών παρ' ήμΐν περί τοΰ ομφαλού δοξα-
σιών καί συνηθειών, έλπίζοντες ότι οί άναγνώσται τής Λαογραφίας θά συμ-
πληρώσωσι ταΰτα διά τής ανακοινώσεως τών παρατηρουμένων είς διαφόρους
έλληνικάς χώρας.

Α'. Ή αποκοπή τοΰ ομφαλίου λώρου γίνεται, ώς εικός, ευθύς κατά τον
τοκετόν, ούτω δέ καί κατά τούς μέσους χρόνους έγίνετο. Κατά τον ΙΑ' αιώνα
δ Ψελλός (Έπιστ. 157 παρά Σά»α Μεσ. βιβλιοθ. τ. Ε' σ. 409) διά νά παρα-
στήση τήν ύπερβολήν τής χαράς πατρός έπί τή γεννήσει άρρενος, έκφράζει
τήν άμφιβολίαν, άν διά νά τό περιπτυχθή ούτος άνέμενε νά καθάρη πρότερον
καί σπαργανώση αυτό ή δμφαλοτόμος (μαία). Έπικρατοΰσι δέ νΰν διάφοροι
κατά τόπους συνήθειαι. Έν 'Αθήναις ό διά ψαλίδος άποκοπτόμενος ομφάλιος
λώρος άπορρίπτεται όμοΰ μέ τό ύστερο (τήν υστέραν) άλλά κατ' έξαίρεσιν ί
τοΰ πρωτοτόκου νομίζεται, ότι πρέπει νά διατηρηθή καί φυλάττεται μέν Οπό
πολλών γυναικών άλλ' όμως χωρίς νά λαμβάνεται μέριμνα τις περί διατηρή-
σεως αύτοΰ, ουτω δέ μετά τινας ήμέρας άπορρίπτεται έπερχομένης τής σή-
ψεως. Έν Κύπριο, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Σακελλαρίου (Κυπριακά τ. Α' σ.

* Έδημοσιεύθη έν Λαογραφία 1912 τ. 1" α. 698—701, ώς άπάντηαις είς προτασοο-
μένην έπιστολήν τοΰ W. Η. Roscher, έχουσαν ούτω : «'Ερώτημα περί τών είς τόν
όμφαλον αναφερομένων νεοελληνικών δοξασιών. 'Ασχολούμενος είς συγγραφήν έργου
περί τοΰ ομφαλού καθόλου καί τών περί τούτου θρησκευτικών παραστάσεων (n/ιψα/.άς yijς
κτλ.), έπεθύμουν νά γινώσκω άν καί παρά τοις σημερινοί ς "Ελληοι φέρονται άκόμη δόξα-
σίαι περί τοΰ άμφαλοΰ καί του ομφαλίου λώρου (πρβλ. Ploss Das Kind ' I, 15 xé

II, 199 κέ. IVuttke Aberglaube § 579 κλπ.) καθώς έπίσης καί αν ό ομφαλός θεωρείται
πάντοτε ώς τό κέντρον τοΰ σώματος καί άν διεσώθησαν Ιχνη της αρχαίας παραστάσεως
περί όμφαλοΰ τής γης (οία ή περί τοΰ έν Δελφοϊς κλπ.). Έν Αρέσδ)]. \V. H. Roscher ».
Είς τήν έπιστολήν ταύτην προσετίθεντο έν υποσημειώσει Οπό τής Διευθύνσεως τής Λαο-
γραφίας τά έξής : « Έκ τών μνημονευομένων συγγραφέων, δ πρώτος διαλαμβάνει (I ο.
15—8) περί άποκοπής τοϋ ομφαλίου λώρου παρά πολλοίς λαοίς μετά δεισιδαιμόνιον
ενίοτε τελετών, περί τής διατηρήσεως καί τών δεισιδαιμόνιον χρήσεων αϋτοϋ, καταδίΐ·
κνύων δπόσον συμφωνοΰσιν αί παραστάσεις διαφόρων λαών περί τής" δυνάμεως καί τή{
ροπής, ήν νομίζουσιν ότι έχει εις τόν βίον τοϋ άνθρώπου ό μόνον πρός τήν ζωήν τοϋ έμ·
βρύου χρησιμεύων ομφάλιος λώρος' έν δέ τ. II σ. 199—200 προσθέτει καί άλλα τινά
συμπληρωματικά, έν οίς καί ότι οί 'Αρμένιοι κατά τήν τομήν τοϋ ομφαλίου λώρου διά μα·
χαίρας κρατοδσι κάτωθεν τεμάχιοt άρτου ή νόμισμα. cO δε Wuttke αναγράψει τάς δειοι·
δαίμονας συνήθειας τών Γερμανών».
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734), ευθύς κατά τον τοκετόν ή μαία «καινούργιον ψαλίδιον ή μαχαίριον λα-
βοΰσα κόπτει δι' αυτού ώς παρ' ήμΐν ') τ0 έντερον τοΰ ομφαλοϋ τού βρέφους·
τοΰτο δέ [δχι βεβαίως δ λώρος, αλλά το ψαλίδιον] μετά πολλών άλλων δώρων
έκτοτε γίνεται κτήμα τής μαίας». Έν Λέσβω περιτυλίσσουν τόν άποκοπέντα
δμφάλιον λώρον είς παννίον καί τόν ρίπτουν είς τό σχολεΐον ή τήν έκκλησίαν
ή τούς άγρούς, πιστεύοντες ότι τό παιδίον θα γίνη αν εις τό σχολεΐον έπεσεν
6 λώρος διδάσκαλος, άν είς τήν έκκλησίαν παπάς, άν εις τους άγρούς γεωρ-
γός. Διά τοΰτο όταν παιδίον τι συχνάζη πολλάκις εις τινα τόπον, ή μήτηρ του
τω λέγει θυμωμένη «Τούν άφαλό σ' ρήξαν αύτοΰ ; » 2). Όμοίως έν Βουρδου-
p£q> της Μικράς 'Ασίας «δ ομφαλός καταπίπτων έπρεπε νά ρίπτηται εις τήν
έκκλησίαν, όπως τό παιδίον άγαπά αυτήν καί γίνη ευλαβής, ή έθάπτετο είς
γωνίαν τινά τής οικίας διά νά μή έχη το μάτι εξω, άλλα νά άγαπα τήν οίκίαν
καί τήν έν αύτη διαμονή ν 3). Έν Σινασώ δέ τής Καππαδοκίας «άφοΰ πέση
έ ομφάλιος λώρος, λαμβάνεται καί φέρεται ή έν τή έκκλησία ή έν τή σχολή
καί κρύπτεται είς δπήν τινα, διότι πιστεύουσιν ότι διά τοΰ τρόπου τούτου δ
παις καθίσταται ευσεβής ή φιλομαθής» 4). Έν Σύμη δ ομφαλός κόπτεται,
τιθέμενος έπί τοΰ σκληροΰ τοΰ άρτου 5) (πανωπέτσι έν Σύμη, ή κοινώς διά
σλαβικής λέξεως λεγομένη κόρα). Έν Ζακύνθψ τόν δμφάλιον λώρον, άλλά
μόνων τών άρρένων «φυλάττει ή μήτηρ, ζυμώνει δέ μετ' άλεύρου καί δίδει
είς σκύλλον έν ήμέρα Σαββάτου διά νά κάνη άρσενικά» 6).

Β'. ΙΙερί τίνων γαστρικών νόσων, μάλιστα δέ τής διαρροίας, πιστεύουν ότι
προέρχονται έκ χαλαρώσεως τοΰ δμφαλοΰ, καί λέγουν περί τοΰ πάσχοντος
ότι«τοΰλύθη ό άφαλός του». Συνήθως πρός θεραπείαν προσφεύγουσιν εις
γραΐδια, τά όποια ήξεύρουν «νά βάνουν τόν άφαλό»7). Ό ιατρός Κ. Μαυρο-
γιάννης περιγράφει τόν τρόπον τοΰτον τής θεραπείας ώς εξής: «Το γραΐδιον
είσάγον τόν λιχανόν τής δεξιάς εις τήν ούλήν τοΰ δμφαλοΰ, τήν είσστρέφει ώς

- 1) Ό -ακελλάριος, Κυνουριεύς ών, αναφέρεται βεβαίως εις τά εν Κυνουρία ουνγ/θι-
ζόμενα.

2) Georgeakis et Pineau I(c folk-lore de Lesbos α. 331—2. (Τήν φράσιν τών μητέ-
ρων, γαλλιατί μεταφρασμένων έν τω κειμένω, έσημείωσα κατά πληροφορίαν του φιλτάτου
συναδέλφου Γρ. Ν. Βερναρδάκη). Δεικνύει δ' ή φράσις αύτη τήν πίστιν περί του μυ-
στηριώδους συνδέσμου του βίου του άνθρώπου πρός τό άποκοπέν μέλος αύτοϋ. Τήν αυτήν
Ιννοιαν φαίνεται ότι έχει καί ή παροιμιώδης κεφαλληνιακή φράσις : «-ου φαίνεται καί κιί
του κόψανε τάφάλι» (ΙΙολίτον Ηαροιμ. Β' 663 λ. άφαλός 2), συχνάζει δηλ. είς έκεϊνον
τόν τόπον.

3) Ξενοφάνης, ΆΟ. 1!)06 τ. 1" σ. 275. Καί ένταϋθα υπόκειται έπίσης ή δοξασία περί
τοΰ συνδέσμου τοϋ ομφαλίου λώρου πρός τόν βίον τοϋ άνθρώπου.

4) /. Σαραντίδου '.Ιρχελάου Ή Σινασός, ΆΟ. 18913 σ. 68.

5) Ζωγράφ. άγών Λ' σ. 211.

6) ΑΟΔΟ ['Απ' δλα δι' όλους] ΆΟ. 1904 άρ. 46 σ. 755. 7

7) Πολίτου ΙΙαροιμίαι Β' 663, όπου καί περί τής μεταφορικής χρήσεως τής φράσεως
«ΤοΟ λύθη ό άφαλός». 'Εν ϋιατίσττ) ξινουφαλίζουμι = ξεκαρδίζομαι ('ς τά γέλοια). Βλ.
Μπονντώνα Μελέτην περί τοϋ γλωσ. ίδιώμ. Βελβεντοϋ έν 'Αρχ. νεωτ. έλλ. γλώσσ. Α' β'
ο. 76.
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ανατρέπεται δάκτυλος χειροκτίου, καί περιενδύουσα ουτω τόν δάκτυλόν της μέ
τήν σάρκα τοϋ παιδός, περιστρέφει κύκλον δεξιόθεν καί κύκλον άριστερόθεν έντός
τής κοιλίας' ίδού ό ομφαλός δεδεμένος καί έστρεμμένος. Ή έγχείρησις αΰτη
είναι κοινοτάτη' τήν έκτελοΰσι καί οί άσθενεϊς έφ' έαυτών, συνθλώντες ουτω
τά σπλάγχνα τής κοιλίας, ώστε νά προξενήσωσι διαφόρους βλάβας, τών όποιων
βραδέως συναισθάνονται τά άποτελέσματα» '). Έπί γαστρικών δέ πόνων σφο-
δρών έπιθέτουν έπί τοΰ ομφαλοΰ σικύας, δθεν καί ή παροιμιώδης φράσις «lh-
ριπατεϊ μέ τό καυκί (ή μέ τό γυαλί) 'ς τόν αφαλό», λεγομένη έπί φιλάσθενου
ή τοΰ περιελθόντος εις ένδειαν -').

Γ'. Ό ομφαλός δεικνύει τό μέσον τοΰ σώματος. «Ή Γοργόνα άπό τή μέση
καί κάτω ήτανε ψάρι» καί «ή φώκια άπό τόν άφαλό καί κάτω ήταν ψάρι» λέ-
γονται πρός δήλωσιν τοΰ αύτοΰ πράγματος3).

Δ'. 'Ίχνη τής άρχαίας παραστάσεως περί ομφαλοΰ τής γής, ακραιφνώς
δημώδη, διετηρήθησαν έν τή παραδόσει περί τοΰ ομφαλοΰ τής θαλάσσης. Εις
τό κέντρον τής θαλάσσης, 'ς τόν άφαλό τής θάλασσας, υπάρχει δίνη, καί έκεϊ
ευρίσκεται ή Φώκια, ή μήτηρ τοΰ μεγάλου'Αλεξάνδρου'·). Τουναντίον λογία
φαίνεται ή προέλευσις τής παραδόσεως περί τοΰ Γολγοθά, καί δή περί του
τόπου όπου έπήχθη ό σταυρός, ώς ομφαλοΰ τής γής. "Αν καί άναφέρουοι
ταύτην συγγραφείς, οί'τινες φαίνονται έπαναλαμβάνοντες λαϊκάς δοξασίας, ώς
ό Ίωαννίτης στιχουργός τών άρχων του ΙΗ' αιώνος Μάνθος Ιωάννου 6) καί d
ΙΙρουσαεύς Χρύσανθος6), άλλ'όμως άνευρίσκομεν αύτήν είς παλαιοτέρους έκ·
κλησιαστικούς συγγραφείς Έλληνας καί Λατίνους '). Φαίνεται δέ ότι καί παρά

1) Ευρωπαϊκός έρανιστής, Άθ. 1841 Έτ. Α' φυλλ. Γ' σ. 234.

2) II. Π. Β' 663.

3) Πολίτου Παραδόσεις σ. 307. 309. 310.

4) Αύτ. σ. 310 άρ. 554: «'Σ τόν αφαλό τής θάλασσας, έκεϊ πού τό νερό γυρίζει γύρω
γύρω καί γίνεται μιά τρύπα μέσ' 'ς τή μέση».

Β) Μάνϋου 'Ιωάννου Συμφορά καί αιχμαλωσία τού Μωρέως (Βενετ. 1820 σ. 50):
«έκεϊ ναι ομφαλός τής γής».

6) Χρυσάνϋου τοϋ έκ ΓΙρούοης Προσκυνητάριον 'Ιερουσαλήμ. "Εκδ. 6' (ή ιιρώτη εκδο-
αις έγινεν έν Βιέννη 1780) 1837 σ. 57 : «'Εξερχόμενοι άπό τό άγιον κουδούκλιον καί
δδεύοντες κατά άνατολάς βήματα είκοσι τρία, είναι κάγκελα σιδηρά μέ πόρταν, ύποκάτω
μιάς μεγάλης καμάρας, άπό τήν δποίαν βαστάζονται οί δύο κουμπέδες τού θείου ναού'
τήν δποίαν καμάραν βασιλικήν όνομάζουσι' καί εισερχόμενοι αύτοΰ είναι τό καθολικόν καί
ή έκκλησία τών ορθοδόξων. Είς τό μέσον τής έκκλησίας είναι 'έν μάρμαρον τετράγωνον,
άπό δύο σπιθαμαΐς ή κάθε πλευρά αύτοΰ, καί είς τήν μίαν τρυπημένον, υπερέχει καί άπό
τό έδαφος δάκτυλα πέντε' αυτός ό τόπος λέγεται ό ομφαλός τής γής». Βλ. καί Άνωνύμον
'Απόδειξιν περί τών 'Ιεροσολύμων 1 εν Migne Patr. gr. τ. 133 στ. 976 : «καί άποκάτω
τής τρούλλας είς τό έδαφος είναι ό ομφαλός τής γής, ή μέση τοϋ κόσμου καί κρέμεται
πολυκάνδηλον».

7) Σώφρον. Ίεροαολυμίτ. (Ζ' έκ.) Άνακρεόντειον είς τήν άγίαν πόλιν 29 κέ. έν Christ
t Paranikas Anthol. carm. christ, σ. 46 : «Ζάθεον μεσόμιγαλόν τε πέτραν. . . δθι τό

ξύλον πεπήγει». Περόίκα "Εκφρασις περί τών έν Ίεροσολΰμοις έν Migne Patr. gr. τ. 133
στ. 965: «Καί τόπος βόμβον έξηχών, ώς λόγος, γής τό μέσον, | άλλοι δέ φάσκουσιν αύτόν
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τούτοις έστηρίχθη είς παλαιοτέραν ιουδαϊκήv παράστασιν '). Ό δέ παρά Νικη-
φόρω τω Καλλίστω (IB' έκατ.) χαρακτηρισμός της Κωνσταντινουπόλεως ώς
όμφαλοΟ τής γης είναι προδήλως ρητορική μεταφορική έκφρασις').

χολάσεως τόν χώρον, | καί τό τής γής μεσαίτατον τοΰ βήματος έν μέσψ». Tertiillian.
Adv. Marc. II : «Hic (έν Γολγοθά) medium terrae est».

1) Ό Κύριλλος 'Ιεροσολύμων (Δ' έκ.), άν γνήσιον έργον τοΰτο ο είναι αϊ Κατηχήσεις,
τοιαύτην έννοιαν αποδίδει είς τό ψαλμικόν βητόν «είργάσω σωτηρίαν έν μέσψ τής γής»
λέγων: «Τής γαρ γής τό μεσώτατον δ Γολγοθάς ουτός έστιν' ούκ έμός δ λόγος, προφή-
της εστίν δ φήσας, είργοίσω κτλ.» (Κατήχ. ιγ' 28 τ. Β' σ. 84 έκδ. Δ. Κλεόπα, έν Ίερο-
οολύμοις 1868). 'Αλλ1 ότι είναι ιουδαϊκή ή παράστασις τών 'Ιεροσολύμων ώς ομφαλού

Υήΐ συνάγεται έκ του Ίωσήπου.

2) Νικηφ. Καλλίστου Ξανύοπούλον (IB' έκατ.) Περί συστάσεως τοΰ σεβασμού οίκου
της έν Κων)πόλει Ζωοδόχου πηγής, 1802 σ. 3: «Τ£ς ούκ οίδε τόν τής οικουμένης οφϋαλ-
μον, τήν Κωνσταντινούπολη φημί, τόν ομφαλόν τής γής, ή μάλλον ειπείν τήν καρδίαν
ταύτης, τό καιριώτατον». Περί τών δοξασιών δυτικών συγγραφέων τών μέσων χρόνων περί
των 'Ιεροσολύμων ώς κέντρου τής γής, καθώς καί περί τών δοξασιών άλλων λαών περί
δμφαλοΟ τής γής βλ. F. Liebrecht Des Gervasius von Tilbury Otia imperialia σ. 54.

15



*ΑΡΚΑΔΙΚΑΙ

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΑΙ*

Έκ Ζευγολατειοΰ τοϋ δήμου Κορν&ίου τής Μαντινείας.

1. Για να ζήσϊ) το παιδί πρέπει να τό περάσΐ]ς από τρούπιο λιϋάρι.

2. Τά παιδιά αμα δεν περπατούν ενωρίς τά βάνουν 'ς ενα κοφίνι και ία
γυρίζουν 'ς τή γειτονιά και τά διακονεύουν (ζητούν ελεημοούνην ψωμι κ.τ.Ι)
για νά πάρουν ξένη δύναμη.

3. "Αν είναι βαριά κανένας άρρωστος φωνάζουν οί δικοί του. «Ποΰλος
είναι τόνομά του ! Που λο ς είναι τόνομά του !» "Αν ζήσ?] τοΰ μένει αυτό το
όνομα (II ο ΰ λ ο ς) και όχι τό βαφτιστικό.

4. Τοΰ επιληπτικού όταν ευρίσκεται είς παροξνσμόν δεν του μάονν
τόνομά τον.

5. Μνιανής τής πέϋαν' ό άντρας' όταν βγήκαν όλοι εξω με τό λείψανο,
εσπασε τό κεραμίδι με τά κάρβουνα και τό λιβάνι και κατούρησε άπάνον.

6. Στο Ζευγολατειό είναι νια πέτρα ποΰ δεν κοτάει κάνεις νά τή μετα-
κινήσω, γιατί τοΰ χροφάν τά ζώα ή παϋαίνει αλλο κακό. Στα παλαιά χρόνια
τά ζώα ψόφαγαν και τό χωριό δεν εβλεπε προκοπή άπό τό στοιχειό πόβγαινι
κει ποΰ είναι ή πέτρα. Κάποιος τους είπε κ' εζεχραν δύο μικρά δαμαλάκια
'ς ενα μικρό άλετράκι και ώργωσαν τό χωργιό τριγύρω τρεις φορές κ' χίοτερα
σταμάτησαν κει ποΰ είναι ή πέτρα. "Ανοιξαν τότε ενα λάκκο κ' εϋαψαν μέαα
ζωντανά τά δαμαλάκια με τ αλέτρι κ' έβαλαν άπάνον τήν πέτρα.

Κάποιος τώρα προχτές πήγε νά μετακινήσ}] τήν πέτρα και τοΰ χρόφηοε ιό
άλογο.

(Τάνωτέρω μοι άνεκοινώΰησαν υπό τον συναδέλφου μου I. Θ. Χριστο-
πούλου).

Έπ. Γ. Παππαμιχαηλ

Δημοδ ιδάοκαλος

1. Περί χής συνήθειας ταύτης, ήτις καί παρά πλείστες λαοίς έπικρατεί,
θά διαλάβωμεν εις τόν υπομνηματισμών του έν Λαογραφίας Γ' 385—9 δημο-
σιευθέντος κεφαλαίου νομοκάνονος'). Πρβλ. Λαογραφ. Γ' σ. 385, 17: «ή ne-

* Έίημοαιεύθη έν Λαογραφία 1912 τ. Γ' ο. 686—691.

1) |[Ό διτομνηματιομός ούτος, δατις άγγέλλεται καί εν τέλει τών προταααομένων εί{
τόν δημοοιευθέντα νομοκάνονα (Λαογρ. Γ' 381), δέν ουνετάχθη δπό τοδ ουγγραφέως. Έ*
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ροΰσι τους ανθρώπους άπδ τρύπαις όποΰ ταίς κατασκευάζουν είς τούς δχθους

της γή«»·

2. Ή συνήθεια είναι άπόρροια τής δοξασίας, ότι τά δι' έπαιτείας λαμβα-
νόμενα έχουσι πρόσθετον ίδ'αιτέραν τινά δύναμιν. Τήν δοξασίαν ταύτην έχουσι
καί οί Γερμανοί '). Καθόλου δέ πάντα τά πράγματα, τά κατ' έξαιρετικδν τρό-
πον προσκτώμενα πιστεύεται ότι προσλαμβάνουσι καί έξαιρετικήν δύναμιν,
οίον τά κλεπτόμενα 2). Έν Βοημία προς θεραπείαν τών άτροφικών παιδιών
έπαιτοΰσιν άπδ έννέα σπίτια άλευρον, κάμνουν πίτταν καί τήν έκθέτουν είς
σταυροδρόμι8). ΙΙροπάντων δέ είς τον άρτον άποδίδεται μεγάλη δύναμις, διότι
είναι ή κατ' έξοχήν τροφή, δθεν καί δ συνήθης παρ' ήμίν δρκος, δν λέγου-
σιν άπτόμενοι άρτου: «Μα τή δύναμή του!»4). Ή δύναμις έκάστου πιστεύουν
8τι είναι συναφής προς τήν άνήκΟυσαν είς αύτδν τροφήν, διδ ό παρέχων
είς άλλον έκ τής τροφής του υποτίθεται ότι παρέχει καί μέρος τής δυνάμεώς
του. "Ολη δέ ή δύναμις του άνθρώπου ύποτίθεται ότι συγκεντροΰται είς τήν
τελευταίαν μπουκιάν τοΰ ψωμίου αυτοΰ, τούτου δ' ένεκα, άν άλλος τις φάγη
αίιτήν, παίρνει τή δύναμη του ή τοΰ άφαιρεΐ τον voüv6). 'Απήχησις τής δει-
αιδαίμονος ταύτης δοξασίας είναι ή συνηθεστάτη προτροπή είς τά παιδία :
«Φάε τή μπουκιά σου, νά μή σοΰ πάρη κανείς άλλος τή δύναμή σου». Καί
έν Βρανδεμβούργψ πιστεύουν ότι ή τελευταία μπουκιά Ιχει τήν μεγαλυτέραν
8ύναμιν 6).

3. Τό όνομα θεωρείται στενώς συνδεδεμένον μετά τοΰ φέροντος αυτό, άν-
θρώπου, ζο[>ου ή πράγματος, έκπροσωποΰν πάντοτε τον φέροντα'), καί δια
τοΰτο κατά τάς δεισιδαίμονας δοξασίας πολλών λαών μεταβάλλεται ή άποκρυ-
πτεται, προς άποφυγήν δαιμονικών έπηρειών 8). Κατά τον μεσαίωνα οί 'Ιου-
δαίοι είς βαρείας άσθενείας ήλλασσον τά δνόματά των0)- καί νΰν πολλοί
'Ιουδαίοι έξακολουθοΰσι νά μεταβάλλωσι το όνομα τοΰ έτοιμοθανάτου προς
παραπλάνησιν τοΰ ψυχοπομποΰ άγγέλου ,0). Οί 'Ιάπωνες δσάκις άσθενεί παι-

τών άφορωσών όμως εις τήν ουνήθειαν ταύτην αημειώαεων άπηρτίαθη ή ανωτέρω έν σ.94 κί.
Ρ' παρεκβολική σημείωαις εις τήν πραγματείαν περί των «'Ασθενειών κατά τούς μύθους τοϋ
ίλληνικοΰ λαοϋ»]].

1) Wuttke Der deutsche Aberglaube 3 § 203 ο. 146.

2)· Πρβλ. Λαογραφ. Γ', 18 κέ. [[=Μαγικαί τελεταί προς πρόκληαιν μαντικών ονεί-
ρων περί'γάμου ς", 4. 7. 8 (άνωτέρω σ. 121. 123. 124)]].

3) Wuttke αύτ. § 545_ο. 361.

4) 'Εν Κεφαλληνία : Νεοελλ. άνάλ. Β' σ. 403, καί πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος.

5) Μ. 77. Βρετοϋ 'Εθνικόν ήμερολδγιον 1863 σ. 54 (Λέοβου ;).

6) Zeitschrift d. Ver. f. Volksk. 1891 α. 189.

7) Βλ. Gruppe Griech. Mythol. o. 883.

8) Abt die Apologie des Apuleius σ. 33.45 (Religionsgesch. V. u. V. IV, 2).

9) C. Meyer Aberglaube des Mittelalters o. 229 (παρά Abt αύτ. α. 23). Eisen-
menger l ς,. 489 (παρά F. Nork Real-Wörterbuch f. Bibelforscher etc. 1845 τ. III
o. 243).

10) Mittheilungen d. anthropologischen Gesellschaft in Wien. Sitzungsbe-
richte 1895 α. 2.
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δίον επιβάλλουν είς αυτό άλλο όνομα, όπως το προφυλάξουν δι' άποπλανή-
σεως τών πονηρών πνευμάτων '). Οί δέ Μογγόλοι της Καμτσαδάλεν έν ασθέ-
νεια μεταβάλλουν έπίσης το όνομα του νοσοΰντος προς έξαπάτησιν του δαί-
μονος τής νόσου2). Έν Σιάμ άν έχη ό νοσών ώραϊον όνομα, τό άντικαθιστωσι
δι' άσχημου, όπως φοβηθή ή βδελυχθή δ δαίμων 3). Οί Δαϊάκοι του Βόρνεο
δμοίως καί πρός τόν αυτόν σκοπόν τής άποτροπής τοΰ πονηροΰ πνεύματος
μεταβάλλουν τό όνομα τοΰ νοσοΰντος παιδίου4).

Παρ' ήμϊν ή μεταβολή τοΰ δνόματος συνάπτεται μέ τήν δεισιδαίμονα πρδ-
ξιν τής εικονικής πωλήσεως τοΰ άσθενοΰς, ένεκα δέ τούτου έν καί τό αυτό
πάντοτε είναι τό έπιτιθέμενον νέον όνομα, ΓΙοϋλος έκ τοΰ πουλώ (θηλ. ή
Ποϋλο). Ή μεγάλη χρήσις, έν ΙΙελοποννήσω ίδίως, τοΰ ονόματος τούτου
(όπερ δέν πρέπει νά συγχέηται πρός τήν πατρωνυμικήν κατάληξιν — πουλος)
μαρτυρεί τήν εύρεϊαν διάδοσιν τής συνήθειας. Ή πώλησις έχει τήν έννοιαν
τής άπωλείας τών δικαιωμάτων τής οικογενείας αύτοΰ έπί τοΰ πωληθέντος
καί τής διαρρήξεως παντός συνδέσμου μετ' αύτοΰ, μεταβιβαζομένου είς άλλην
οικογένειαν καί διαφεύγοντος ούτω τήν δίωξιν τοΰ άλάστορος δαίμονος τοΰ πα·
τρφου οίκου. Πρός τόν αυτόν σκοπόν γίνεται καί ή βάπτισις υπό τοΰ τυχόντος
άναδόχου, άναδόχου δηλ. μή έκλεγομενου υπό τών γονέων τοΰ βαπτιζομένοη
του παιδίου, τοΰ όποιου τά προηγηθέντα άδέλφια άπέθανον έν μικρά ήλικία,
Πρός άποτροπήν τοΰ κακοΰ καί πρός σωτηρίαν τοΰ έπιζώντος, ρίπτεται τοΰτο
είς τήν έκκλησίαν 5), όπου δ βουλόμενος το άναλαμβάνει, γινόμενος άνάδοχος
αύτοΰ κατά τήν βάπτισιν. Ή πράξις έχει προδήλως τον συμβολικδν χαρακτήρα
άπορρίψεως τοΰ παιδίου υπό τής οικογενείας του καί έκθέσεως, εισποιήσεως
δέ τοΟ έκθετου είς τήν οικογένειαν τοΰ άναδόχου °). Έν Ήπείρω, ώς άνέ·

1) Klemm Allgemeine Culturgescli. τ. III σ. 78.

2) 11. Ploss Das Kind2 τ. I σ. 175.

3) Bastian Slam α. 219 (παρά Ploss αΰτ.).

1) Ploss αύτ.—Reinach Cultes, mythes et religions 1905 τ. I o. 119. R. Andrée
Ethnographische Parallelen 1878 ο. 176. 1889 α. 109—110.

5) Ή φράσις είναι «τό ρηξε τό παιδί 'ς τήν ΙΙαναγιά» ή άλλο οιονδήποτε όνομα άγιου,
είς ον είναι άφιερωμένη ή έκκλησία.

6) Ό άνάδοχος επέχει θέσιν πατρός καί παιδαγωγού του άναδεκτοϋ καί πνευματικόζ
πατήρ αύτοδ καλείται. (Βλ. καί Κ. Μ. 'Ράλλη ΙΙερί των άναδόχων κατά τό δίκαιον τής
άνατ. Έκκληαίας έν Έπιοτημον. έπετηρ. Δ' α. 163 κέ.). 'Ρητώς δέ ώς υιοθεσία χαρακτη-
ρίζεται ύπό βυζαντινών συγγραφέων ή βάπτισις : ΙΙροκόπ. 'Ανέκδ. 1 α. 281 Βεν. 14 Βόνν.
«έλουσε μέν δ Βελισσάριος τό θείον λουτρόν καί χερσίν άνελόμενος ένθένδε οίκείαις
είσποιητόν έποιήσατο ξύν τή γυναικί .-ταΓ<5«». (Ό 'Ράλλης ενθ. άν. α. 165 ύπολαμβάνει διι
πρόκειται περί πραγματικής υιοθεσίας- άλλ' ότι περί τοϋ βαπτίσματος μόνον πρόκειται, ώ{
είσποιήσεως χαρακτηριζομένου, σαφώς καταφαίνεται έκ τών έπαγομένων : «ήπερ είσποΐΕΪ-
σθαι Χριστιανοίς νόμος» καί «άτε παίδα δντα ιεροί λ.όγφ». Βλ. καί Νικηφόρ. Κ/πόλεως
Ίστορ. σύντ. σ. 6 Bonn : «σκήπτεται δέ 'Ηράκλειος τω Οείφ λουτρψ τόν υίόν καΟαγνίζειν,
υίο&ετεϊα&αι δέ αϋτόν ύπό Κρίσπου». ("Οπως προσέλκυση δηλ. δ 'Ηράκλειος τάν Κρίσπον
τόν έκάλεσε διά νά βάπτιση τόν υίόν του" περί υιοθεσίας του πορφυρογεννήτου παιδός δπό
του στρατηγού Κρίαπου κατάδηλον είναι ότι δέν πρόκειται).—Περίεργος είναι δοξασία τιί
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γραψα είς τάς εμάς Παραδόσεις σ. 1288 — 9, ή μαία ή τις συγγενής τής μη-
τρός παραλαμβάνει τό νήπιον εύθυς μετά τήν γέννησιν καί τό έκθέτει είς
τρίστρατον, αύτη δέ κρύπτεται έκεϊ που πλησίον. Τόν πρώτον δέ διαβάτην,
δν ίδη, καλεί «Στάκα, νουννέ !» καί έκεϊνος άποκρίνεται «Νά σταθούν τής
μάννας τά παιδιά». Τοϋτο έπαναλαμβάνεται τρίς. Καί ό διαβάτης οφείλει νά
βάπτιση τό παιδίον άν δ' είναι τυχόν άλλόθρησκος, Μουσουλμάνος ή Ιου-
δαίος, έκλέγει ούτος άνάδοχον χριστιανόν, καταβάλλων αυτός τάς δαπάνας τής
βαπτίσεως. Ένιαχοΰ ή βάπτισις συνάπτεται μετά τής πωλήσεως. Οϋτως είς
τήν Μάνην, ώς έπίσης είς τάς Παραδόσεις αναφέρω, «δ πατέρας ποΰ τοΰ πε-
θαίνουν τά παιδιά, παίρνει έκεϊνο ποΰ τοΰ μένει καί είναι άβάφτιγο καί το γυ-
ρίζει 'ς τούς δρόμους διαλαλώντας : «Πουλώ το παιδί μου, | γιά κοΰρα καί γιά
προκοπή μου». "Οποιος θέλει νά τ1 άγοράση παίρνει μιά φοΰχτα ρύζι άζύγι-
στο άπδ τόν μπακάλη, καί τοΰ δίνει γι' αύτό μιά δραχμή άσημένια. Αύτό τό
ρύζι xà βράζει, παίρνει καί μία φέτα ψωμί, βάνει άπάνω μιά δραγμή καί τά
δίνει τοΰ πατέρα. Ύστερα παίρνει το παιδί καί τό βαφτίζει- καί τό ψωμί τό
ράνουν 'ς τό προσκέφαλο τοΰ παιδιού». Έν Λακκοβικίοις τής Μακεδονίας ή
πώλησις γίνεται ύστερον, άν άποδειχθή άτελεσφόρητος ή ένέργεια διά τής βα-
πτίσεως τοΰ παιδιού ύπό τοΰ τυχόντος άναδόχου. Ή μαία έκθέτει τό νεογνόν
πρό τής θύρας τής οικίας. Ό πρώτος δέ όστις θά διέλθη έκεΐθεν καί θά εΰρη
αυτό ύποχρεοΰται νά γίνη άνάδοχος. "Αν δέ καί μετά τοΰτο τά τέκνα άποθνή-
σκουν, έπιβάλλεται είς τήν μητέρα όταν θά είναι έτοιμόγεννος νά μεταβή είς
ξένην οικίαν καί έκεϊ νά γεννήσή1). Ευθύς δέ μετά τόν τοκετόν ή μαία πα-
ραλαβοΰσα το νεογνόν, θέτει αύτό έντός μεγάλου μανδηλίου καί το περιφέρει
πρδ τών συνηγμένων είς τον κοιτώνα τής λεχοΰς συγγενών γυναικών, λέγουσα
«παιδί πουλώ». Τότε μία τις τών παρισταμένων γυναικών το άγοράζει άντί
άργυρών τίνων παράδων καί το άποδίδει είς τήν μητέρα2).

Εις τάς Παραδόσεις σ. 1289 έσημείωσα ότι ή συνήθεια τής βαπτίσεως
τοϋ παιδιού, έκτιθεμένου είς τρίστρατον, προς σωτηρίαν του ύπό τοΰ πρώτου
διαβατού έπιχωριάζει καί παρά Βουλγάροις, ώς δ' έκ τίνος σερβικοΰ παραμυ-
θίου συνάγεται ήτο γνωστή καί είς τούς Σέρβους. Ό δ' Abbott άναφέρει ότι ή
αυτή συνήθεια υπήρχεν άλλοτε καί έν Σκωτία. Τήν δέ συνήθειαν τής πωλή-
σεως, ώς παρετήρησα αυτόθι, εύρίσκομεν καί έν Κούβα. Ή έγκυος γυνή, ήτις
πολλάς ύπέστη έκτρώσεις, πρός άποφυγήν τοϋ κινδύνου νέας έκτρώσεως, πω-
λεί το μέλλον νά γεννηθή παιδίον είς φίλην της άντί ένός βασιλικοΰ σολδίου.
Έν Βοσνία δέ καί Ερζεγοβίνη πρός προφύλαξιν τοΰ παιδιού άπδ θανάτου

των χωρικών των Κάτω Άλπεων περί τής έπηρείας τοΰ άναδόχου έπί του άναδεκτοϋ, ότι
6 άνάδοχος μεταδίδει είς τοΰτον τά φυσικά ελαττώματα αύτοΰ.(Nore Coutumes, mythes
et traditions des provinces de France o. 6). [[Πρβλ. καί τήν παροιμίαν «ζουρλός
νουνός (ή παπάς) σέ βάφτισε». Π. Π. λ. μωρός 37. Βλ. καί βαφτίζω 1 τ. Γ' σ. 7-1 ][.

1) [[Βλ. καί άνωτέρω α. 207, 4]].

2) Γονοίου ή κατά τό Πάγγαιον χώρα σ. 75. 'Εκ τούτου Abbott Macedonian Folk-
lore σ. 138.
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(έννοείται πιθανώς άν τά πρό αυτοΰ γεννηθέντα άπέθανον) ή μήτηρ πωλεί
αυτό ευθύς μετά τόν τοκετόν εις άλλην γυναίκα άντί ένός κερματίου. Τό νίμι-
σμα ^άπτεται είς τήν σκούφιαν τοΰ παιδιού, τό έποίον πολλάκις φέρει αυτά
μέχρις ήβης' προσαγορεύει δέ τό αγορασθέν τήν άγοράσασαν, μητέρα καί αΰτη
τό άγαπά καί τό περιποιείται ώς ίδιον τέκνον ').

Ή άφιέρωσις τοΰ νοσοΰντος πρός σωτηρίαν εις τινα άγιον γίνεται έν
θρφκη κατά περίεργον τύπον, τόν τής πωλήσεως αυτοΰ είς τόν άγιον
Πρός θεραπείαν άσθενείας τοΰ παιδιού ή πρός πρόληψιν ταύτης, ή πρός έξα·
σφάλισιν τής ζωής αυτοΰ, άν οι γονείς έχουν τό άτύχημα ν' άποθνήσκουν τά
τέκνα των, ή καί απλώς όπως τύχουν τής προστασίας τής Παναγίας, φέρουν
τά παιδία (ενίοτε δέ καί ένηλίκους) εις τήν μεγάλην πανήγυριν τής Παναγίας.
Έκεΐ δ' έν τή έκκλησία περιφέρει αυτούς δ νεωκόρος πρός πώλησιν διαλα"
λών : Ό δείνα σκλαβάκι τής Παναγίας. Ό άγοραστής καταβάλλει ποσόν τι
είς τό παγκάρι τής έκκλησίας3), καί τότε περιβάλλουσι τόν λαιμόν τοϋ πω-
ληθέντος διά λεπτοΰ μεταλλικοΰ σύρματος, όπερ άφαιρεϊται υπό τίνων τών
γονέων τήν αυτήν έσπέραν καί άναρτάται είς τά εικονίσματα, καί έπιστρέφε-
ται κατά τήν έξαγόρασιν ' υπό άλλων δ' άφίεται έπί πολλάς ήμέρας, περί τάς
τεσσαράκοντα. Ό χρόνος πρός έξαγόρασιν τοΰ πωληθέντος έκ τής έκκλησίας
δέν όρίζεται, καί άλλοι μέν ταχέως έξαγοράζουν έαυτούς, άλλοι δέ καί μετά
παρέλευσιν πολλών ετών ουτω μία νεάνις, πωληθείσα κατά τήν παιδικήν της
ήλικίαν, έπεζήτει πάντοτε τήν εύκαιρίαν νά μεταβή είς Σηλυβρίαν διά ν' άπο-
τίση το πρός τήν Παναγίαν χρέος της' άλ-λος δέ" τις νέος έπερίμενε νά κερ·
δήση πολλά χρήματα διά νά έξαγοράση έαυτόν 4).

'Αντί τής πωλήσεως, άλλαχοΰ τής Ελλάδος τάσσονται είς τόν άγιον ήτ&ι
άφοσιοΰνται εις αυτόν κατ' εύχήν (τάμα), άναλαμβάνοντες νά δουλεύωσιν είς
τήν έκκλησίαν καί εις τά κτήματα αυτής" οί οδτω άφοσιούμενοι λέγονται έν
ΙΙελοποννήσψ ταματάρηδες ή ταματαραΐοι, καί θεωροΰνται ώς δοΰλοι τοΰ
ίεροΰ τοΰ άγιου εις ον άφωσιώθησαν (έν Κύπρω μάλιστα σκλάβωμα καλείται
ή τοιαύτη άφοσίωσις) καί έργάζονται άμισθί έν τω ίερψ έφ' δσον ηύχήθησαν
χρόνον. Τών δέ παιδιών, άνικάνων δντων πρός έργασίαν, ή άφοσίωσις συνί-
σταται είς τήν άμφίεσιν καλογερικών ράσων. Περί τοΰ έθίμου τούτου διέλαβον
έκτενώς έν ΙΙαροιμ. τ. Γ' σ. 490—1, είς ταΰτα δέ προσθέτω καί τά έξης:
"Οτι καί έν "Αρτη «όταν οικογενείας τινός άσθενήση τό άρρεν τέκνον καί έν

1) Zeitschrift d. österr. Vereins f. Volksk. τ. VI σ. 207.

2) AI ουνηθέσταται κατά τήν αρχαιότητα εικονικά! πωλήσεις δούλων ή άνάθεσις αΟτών
εις ναούς είχον άλλον σκοπόν. (Βλ. Α'. F. Hermann Griech. Antiqu. τ. II τμ. Ι.'
Thalheim Rechtsaltertümer 4 σ. 26 καί τούς αυτόθι άναγραφομένους συγγραφείς). "Οθεν
δέν φαίνεται έχον συνάφειαν πρός ταύτας τά σημερινόν έλληνικόν Ιθιμον.

3) Ό περιγράφων τά κατά τό Ιθιμον τούτο δέν διευκρινεϊ ύπό τίνος καταβάλλεται τό
τίμημα, άν δίδεται πρός όφελος τής έκκλησίας, καί άν ή έκκλησία δις εισπράττει τούτο,
κατά τήν πώλησιν δηλ. καί κατά τήν έξαγοράν. Επίσης δέν καθορίζεται άν τό κατά τήν
έξαγοράν καταβαλλόμενον είναι προαιρετικόν ή ίσον πρός τό τής πωλήσεως.

4) θρακική έπετηρίς 1896 σ. 67—8.
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χή άσθενεία του κινδυνεύση, μετονομάζουσιν αυτό οί γονείς καλόγηρον, άφιε-
ρώνοντες οΰτως αυτό εις τόν θεόν» '). Έν Λέσβψ δέ δσάκις άσθενήση τις
τών τής οικογενείας βαρέως, ή μήτηρ καί αί θυγατέρες τάζουν νά φορέσουν
(ΐαΟρα έπί έτος ή έπί έξ μήνας καί νά νηστεύσουν έπί μίαν ή δύο έβδομάδας').

4. Ή έκφώνησις τοΰ δνόματος είναι έπιβλαβής, διότι παραδίδει ό έκφω-
νών τόν πάσχοντα είς τά πονηρά πνεύματα. ΙΙρβλ. Frazer The golden
Bough ' τ. I σ. 410 κέ.

5. Σκοπός της μαγικής ταύτης πράξεως είναι, ώς πιστεύουν έν Μαντινεία,
ή άποτροπή καί έκφόβησις τοϋ Χάρου. (Βλ. δσα παρετηρήσαμεν έν Ιίαρνασσψ
t. ΙΖ' σ. 85 [[=Ααογρ. Σύμμ. Β' σ. 280 ]] ).

6. Ή πέτρα τοΰ Ζευγολατειοΰ είναι βεβαίως ιδρυμένη έπί τοΰ τόπου, όπου
ξγινεν δ κατάδεσμος της έπιζωοτίας διά της περιφερικής άροτριάσεως τοΰ
χωρίου καί τής καταχώσεως τών τελεσμάτων. Ή κίνησις τοΰ έπικειμένου είς
τόν κατάδεσμον λίθου πιστεύεται ότι επιφέρει πάντοτε συμφοράς. (Βλ. τήν
πραγματείαν ήμών περί 'Ασθενειών έν Δελτίψ ίστορ. έταιρ. 1883 τ. Α' σ. 10 κέ.
|[=άνωτέρω σ. 74 κέ.]]).

1) Σεραφείμ Βυζαντίου μητροπ. "Αρτης, Αοκίμιον Ιστορικής περιγραφής τής "Αρτης,
Άθ. 1884 σ. 187. Ούτος παρατηρεί ότι το αύτό γίνεται καί 6πό τών 'Οθωμανών, καλούν-
των τόν ασθενή παΐδα δερβίοην. Πρβ. πρός ταϋτα δσα περί δμοίου μουσουλμανικού έθίμου
ίοημείωσα èv Παροιμ. Γ' σ. 491.

2) Georgeakis et Pineau L,e folk-lore de Lesbos σ. 348.
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Οί γάμοι έγίνοντο ώς ' έπί τό πλείστον έν μικρά ήλικία, είς έκεϊνα πρό
πάντων τά μέρη, ένθα δέν έξετάζεται τόσον ή μέλλουσα οικονομική τής οΰτω
σχηματισθείσης οικογενείας κατάστασις, δσον ή εύδαιμονία καί σωματική
ευεξία τών συζύγων. Έν Μάνη οί μονογενείς πρό πάντων υιοί, παίδες έτι
δντες, νυμφεύονται όπως μή άπολεσ&η το δνομά των, ουδόλως δέ σπάνιοι είσίν
οί άρραβώνες μελλονύμφων έν· τή γαστέρι τής μητρός έτι δντων ')' παρ' Άλ-

* Έδημοσιεύθη έν Παρθενώνι 1871 έτ. Α' σ. 335—340. *Η διεύθυνσις τοΰ περιοδικού
ύπεσημείωαε τά έξης : «Άναβάλλοντες κατ' αΐτηαιν τοΰ συγγραφέως διά το προσεχές φυλ-
λάδιον το τέλος τής περί Κληδόνων πραγματείας, δημοσιεύομεν σήμερον τά άνωτέρω, από-
σπασμα δντα έκ τοϋ γάμου, κεφαλαίου τοϋ περί ήθών καί έθίμων των νεωτέρων 'Ελλή-
νων συγγράμματος τοϋ κ. Ν. Γ. Πολίτου, παραλιπόντες τάς σημειώσεις». [[Αί υποσημειώ-
σεις προσετέθησαν ένταϋθα, παραληφθεϊσαι έκ τοϋ άρχικοΰ χειρογράφου, αί δέ νεώτερα!
προσθήκαι διακρίνονται τεθεϊσαι, ώς καί έν τοίς προηγουμένοις, έντός δίπλων άγκυλών||.

1) [[Μνηστεία παιδίσκης έν Αίγίνη κατά τάς άρχάς τοϋ θ' αί. άναφέρεται έν Βίψ τής
δσίας Θεοδώρας (τέλος θ' αί.) 5 σ. 3 καί 45 σ. 27 Arsenij. 5 σ. 3 καί 45 σ. 26 Kurtz.
«Τό αίτιον τής περί τήν μνηστείαν ταχύτητος τούτο ήν» έν § 3 : 'Επειδή πολλοί τήν έζή·
τουν εΰπατρίδαι, ό δέ πατήρ της ήθελεν ώς τάχιστα ν' άπαλλαγή τών περί του γάμου
αύτής μερίμνων, σκοπών νά γίνη μοναχός. 'Εν § 45 «έπτά δέ ετών γενομένη ύπό τοϋ
πατρός άνδρί νομίμως συζεύγνυται». 'Εν έλληνικψ κώδικι τής IÇ" έκατ. (άρ. 62 τής εν
Μονάχφ δημοσίας Βιβλιοθήκης) Λημήτριος δ Χωματιανός (ΙΓ' έκ.) έν έπιστολή (φ. 35 β)
«Περί άνήβου κόρης μνηστευθείσης τινί, εί έξεστι μετά τήν νόμιμον ήλικίαν συναφθήναι ταύ-
την τω μνηστευομένω αυτήν" καί περί τών έν τω ζ' ε'τει τής ήλικίας τής κόρης γινομένων
μνηστειών' πρός τόν £ήγα Σερβίας κύρ Στέφανον» γράφει : (φ. 36 6): «ή μέν παλαιοτέρα
νομοθεσία συνεχώρει γίνεσθαι τήν μνηστείαν διά μόνης συναινέσεως καί δόσεως άρραβώνων
τής κόρης ούσης έπταετοΰς" συμπληρουμένου δέ τοΰ δωδεκάτου έτους τής ήλικίας αύτής,
τότε καί δ γάμος έξετελεϊτο" καί ή κόρη έκτοτε οΰ μνηστή, άλλά γαμετή ώνομάζετο».
'Ανήβων γάμοι (μόνον τά γαμήλια συμβόλαια): "Ανν. Κομν. Η' 9 σ. 240 Β Paris. Βλ.
καί Byz. Zts. 1912 σ. 172. 'Αρραβώνες βρεφών, έν Καππαδοκία βλ. έν Παρνασσψ τ. ΙΕ'
α. 603. Πρβλ. καί κρητικήν μαντινάδα έν Φραηζεοκάκη 'Αριάδνη σ. 13 δίστ. 5. 'Αρραβώ-
νες είς ήλικίαν νεαράν παρά Ρωμαίοις': Marquardt Rom. Privataltert. I, 38. Όκτα-
έτις νύμφη : Otelli n. 2647. Παρά Βουλγάροις : Zeitsehr. d. Ver. f. Volksk. 1915
σ. 330, παρά Κόπταις : Savary Lettres sur Γ Egypte 1786 τ. III σ. 53. Έν Γεωρ-
γία πρότερον, παρά πολλοίς λαοϊς τοΰ Καυκάσου, ιδίως δέ παρά τοίς Ίγκούχοις, πριν 8«
γεννηθώσι τά παιδία ήρραβώνιζον αύτά, όπως οί δεσμοί τών οικογενειών συσφιγχθώσιν εϊτε
δι' άλλους λόγους (Journ. Asiatique 1831 τ. VIII σ. 108). Βλ. περί τοΟ αύτοΰ θίμα-
xoç καί Zeitsehr. f. Völkerpsychol. III, 162J].
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βανοίς, ών τά έθιμα ένεκα τοϋ χαρακτήρος τής φυλής των πολύ όμοιάζουσι
πρός τά τών Μανιατών, δ πρωτότοκος υίός άμα γίνη τριετής είναι άδύνατον
νά μή άρραβωνισθή" διότι νομίζουσιν ότι είς τούς μνηστήρας είναι Γλεως ό
ουρανός1). Ή τοιαύτη συνήθεια επικρατεί καί έν Ζαγορίω τής'Ηπείρου, ό δέ
Χασιώτης έν τινι περί τής χώρας ταύτης μονογραφία ψέγει αύτήν 3), γνώμονα
ίσως λαμβάνων τά παρ' ήμϊν κοινωνικά έθιμα, ουχί νομίζω δρθώς ποιών' διότι
κατωτέρω δέν δύναται νά μή όμολογήση « ότι πολύ δλίγαι συνέβησαν τοιού-
των γάμων κακαί συνέπειαι, καί δλίγιστα άκούονται παράπονα ». Ή έκκλη-
σ£α καί οί έν ίσχύϊ νόμοι διατάττουσιν όπως ή τοΰ γάμου ιεροτελεστία γίνε-
ται μεταξύ άρρένων άνωτέρας ήλικίας τών δεκαέξ έτών καί θηλέων τών δεκα-
τεσσάρων. Οί δέ νόμοι ούτοι είς τά πλείστα τής Ελλάδος μέρη τηροϋνται ■).

Καί συνάπτονται μέν συνήθως οί γάμοι μεταξύ προσώπων τής αυτής
τάξεως4)' «δ φτωχός φτωχήν έπήρε καί ό θεός πολλά καλά τών έδωσε»,
λέγει μία δημώδης παροιμία5)· άλλά δέν έλλειψε νά κατανόηση καί δ λαός
τήν παντοδύναμον τοϋ πλούτου έν τω κόσμο) έπιρροήν, καί έν άλλη παροι-
μία άκοφαίνεται : «Σέ πλούσιο σπίτι τό παιδί σου βάλε καί προίκα μή γυρεύης» ").
Ενίοτε ή κοινή γνώμη τό κάλλος προτιμότερον τής προικός θεωρεί, ώς έν

1) Halm Alban. Stud. I, 143

2) 'Εν Χρυσαλλίδι I860 Γ', 13 : «'Αλλά περί γάμου πρώτον έπιλαμβανόμενοι δέν δυ-
νάμεθα εύθύς έξ ύπαρχής νά μή άποδοκιμάσωμεν καί ψέξωμεν τους Ζαγορισίους, ών οί
πλείστοι θύμα γινόμενοι τών τε γυναικών καί ιδεών τίνων ούδεμίαν υπόσταση έχουοών,
νυμφεύουσι τα τέκνα των είς μικράν ήλικίαν. Νέος δεκαπενταετής, ίνα μή εϊπωμεν καί
μικρότερος, καί κόρη δωδεκαετής ύπό τών γονέων των καί συγγενών άνευ ουδεμιάς ενί-
οτε συγκαταθέσεως συνέρχονται είς γάμον καί πρό τής ήλικίας ταύτης συνήθως γίνεται δ
άρραβών». ·

3) [[Ευλογία γάμου μετ' άνηλίκου γυναικός άναφέρεται υπό Νικήτα Θεαααλονίκης (IB'
έκατ.) 'Ερωτήσεις 13 έν Βυζαντ. Χρονικοΐς II, 384. Καί έν προικοσυμφώνφ τοδ ΙΕ' (;)
αί. νύμφη 13 έτών (Byz. Zeitschr. τ. V σ. 114). Έν ταΐς Άσσίζαις τής Κύπρου δρίζε-
ται ότι τούλάχιστον 13 έτών πρέπει νά είναι ö τε άνήρ καί ή γυνή (Β', 148. 149 έν
Σάΰα Μεσ. Βιβλ. Ç' 363. 364), έν δέ τοις έλληνικοΐς νόμοις τής Κύπρου 12 έτών (αύτ. σ.
524). Έν Καππαδοκία ώρα γάμου τών κορασιών τό 13ον ετος (Παρνασσός ΙΕ', 603), τών
ίέ ανδρών έν Σύμτ/, μέχρι τών άρχών τοδ παρελθόντος αιώνος, μετά τά τριάκοντα (Βλ.
Χαβιαράν έν ΚΠ Συλλ. ΚΕ', 157, όστις άναφέρει καί τόν λόγον τής τοιαύτης συνήθειας).
ΙΙερί ώρας γάμου παρ' άρχαίοις καί νεωτέροις Έλλησι βλ. Σίττλ εις Ήσιόδ. Έργ. 696.
Έν αρχαία Γόρτυνι ή γυνή 12 έτών (Hermann Rechtsaltert, σ. 13. Βλ. ν αί Leist Gräco-
ital. Rechtsgeschichte σ. 66). Γενικώς περί ήλικίας γάμου παρ' άρχαίοις βλ. Hermann
Privataltert, σ. 36. 267. 1υ. Müller Griech. Privataltert, σ. 446 b. Becker-Göll
Charicles III, 352 κέ. Παρά διαφόροις λαοίς : Peschel Völkerkunde σ. 227—9.
Πρβλ. καί Waitz Anthrop. I, 125-6]).

4) [[Παρ' άρχαίοις βλ. Hermann Privataltert, σ. 267 καί τούς αύτόθι έν τή σημ. 2
αναφερομένους συγγραφείς. Becker-Göll Charicles III, 346. 359]].

5) Bybilakis Neugriechisches Leben σ. 29. [[Έν τω άνεκδόωψ μέρει τών Παροι-
μιών Ν. Γ. Πολίτου άναγράφεται δ όρθότερος τύπος τής παροιμίας ώς καί άλλαι παραλ-
λαγαί αύτής έν λ. φτωχός 110 6. 111. 156. 157]].

6) [[Αύτ. λ. προίκα 20]].
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τή έξης παροιμία, ής άνάλογον ίδέαν εύρίσκομεν έν xtvc έπιγράμματι τής
Παλατινής 'Ανθολογίας'

Ποΰ πάρει χίλια 'πέρπνρα ') και κακοειδή γυναίκα
τά χίλια πάν 'ς τ' ανάθεμα κ' ή κακοειδή πομένει2).

'Αλλά πλειότεραι είσίν αί παροιμίαι έν αίς μυκτηρί;εται δ οικογενειακός βίος
ώραίων, άλλα πενήτων συζύγων, ένω εξαίρεται ή τών άσχήμων άλλα πλου-
σίων ευδαιμονία 8).

Οί γάμοι συνάπτονται ώς έπί το πλείστον μεταξύ οικογενειών είς τήν
αυτήν κατοικουσών χώραν διότι « παπούτσι άπδ τόν τόπον σου κι' άς είν' κα!
μπαλωμένο », λέγει παροιμιαζόμενος δ λαδς συμφώνως προς το Ήσιόδειον

Τήν δε μάλιστα γαμεΐν ήτις σέθεν εγγύθι ναίει 5)

καί νίμον τινά Άττικδν κωλύοντα τον μετά ξένης γάμον άστοΰ 'Αθηναίου 8),
Έκ τής αυτής οικογενείας νυμφεύονται τά τέκνα αναλόγως τής ήλικίας
των, πρδ πάντων αί θυγατέρες' σπανιώτατα δέ ή μάλλον ουδέποτε παρά τοις
σταθεροίς είς τά πάτρια έμμένουσι, νυμφεύεται ή νεωτέρα πρδ τής πρεσβυτέ-
ρας αυτής αδελφής '). Τδ Ιθιμον τοΰτο εύρίσκομεν καί είς τήν άπωτάτην αρ-
χαιότητα παρά τοις Σημιτικοΐς λαοΐς- ιδού τί λέγει ή Πεντάτευχος : «Είπε δέ
Λάβαν ουκ έστιν ούτως έν τω τόπω ήμών δοΰναι τήν νεωτέραν πριν ή τήν
πρεσβυτέραν» 8).

1) Ύπέρπυρον, βυζαντινόν νόμισμα αντιστοιχούν πρός 9 περίπου δραχμάς (Βλ, καί
Ducanye Glossarium ad Script, med. et inf. Latin, λ. Hyperperum).

2) Bybilakis |νθ. άν. [[Βλ. καί Π. Π. λ. κακοειδής]].

3) Βενιζέλ. Παροιμ. δημώδεις σ. 313, 2—4 (πρβλ. κα! σ. 35, 462—3. 56, 58) :

— "Ομορφε μου και καλέ μου, τ' ε χουμε νά φάμε βράδυ ;

— "Αοχημέ μου κι'άπρεπε μου, τί #ά πρωτοφάμε βράδυ;
πρβλ. καί Καλλικτηρα Μαντήοιον έν 'Ανθολογ. Παλατ. XI, 6 :

Πτωχοΰ εοτι γάμος κυνέα μάχα, ευϋυ κυδοιμός,

λοιδορίαι, πλαγαί, ζημία, εργα, δίκαι.
[[ΠΠ. Β' 582 κέ. λ. άσχημος 1—δ. Καί έν τω άνεκδότψ μέρει λ. δμορφος 2. 4. 5. 8.
10—14. 15 α. 16. 17]].

4) Pègues Histoire et phénomènes du volcan et des îles volcaniques de San·
torin 1852 σ. 344 (έν θήρ^). [[Διαφόρους παραλλαγάς τής παροιμίας βλ. έν τω άνεκδότψ
μέρει τών Παροιμιών Ν. Γ. Πολίτου λ. τόπος 19. 28—32 κ.ά. Περί τής δυσκολίας επι-
μιξίας μετά ξένων έν 'Αθήναις βλ. Καμπούρογλον Ίστορ. 'Αθην. Α', 201. Είς τά Ψαρά
ουδέποτε ήρχοντο ε'ις έπιγαμίαν μέ ξένον, εί μή μόνον άν έπείθοντο περί τής καλής αυτοΰ
διαγωγής, περί τής δυνάμεως αΰτοΰ νά συντηρή οίκογένειαν καί περί τής άποφάσεώς του
νά άποκατασταθή είς τά ·ϊ"αρά (Χρυσαλλίς Β', 264). 'Εν 'Ρόδψ : Ξενοφάνης 1910 Ζ', 49]].

5) Ήσιόδ. "Εργ. καί Ήμέρ. 698.

6) Αημοσ&έν. κτ. Νεαίρας σ. 1350. Πλάτ. Νόμ. Δ' σ. 721. Ç" σ. 773.

7) [[Ουδέ οί άδελφοί προτού δπανδρεύσουν τάς άδελφάς των περί του έθίμου τούτον
έν 'Ρόδψ βλ. Μπιλιώτη-Κατρ'ε Ή νήσος 'Ρόδος Β' 285]].

8) Γένεσ. Κθ' 26.
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Περί τοΰ γάμου τών τέκνων των, τής προικός καί τών τοιούτων φροντί-
ζουσιν οί γονείς, χωρίς νά λάβωσιν υπ' δψιν τήν συγκατάθεσιν ή απλώς τήν
γνώμην αύτών '). Τδ αυτό έγίνετο έν τή συναφή γάμων καί παρά τοις άρ-
χαίοις λαοίς, παρά τοϊς δποίοις ή τών ήθών άπλοί'κότης καθίστα δυνατήν τήν
δπαρξιν εύδαίμονος συζυγικού βίου καί έν τοις οϋτω συναφθεϊσι συνοικεσίοις,

Πηλιυς §ήν μοι επειτα γυναίκα γαμέσσεται αυτός*),

λέγει δ Άχιλλεύς παρ'Όμήριρ· σαφέστερον δέ ή Ερμιόνη παρ' Εύριπίδη λέγει :

Νυμφευμάτων μεν τών εμών πατήρ εμός
μέριμναν εξει κούκ' εμυν κρίνειν τόδε ').

"Οτι τοιούτον έθιμον καί παρά Ρωμαίοις υπήρχε δεικνύουσιν οί έξής τοΟ
Τίρεντίου στίχοι έν οίς υίός τις, ό ΓΙάμφιλος, λέγει :

Praeteriens modo
mi apud forum : «uxor tibi ducenda est, Pamphile, liodie,

[inquit para ;

abi domum». — Id mihi visus est dicere : «abi cito, et

[suspende te» *).

'Ομοίως οί γάμοι γίνονται παρ' Άλβανοϊς') καί Σέρβοις- παρά τοις τελιυ-
ταίοις συγγενείς τοϋ γαμβροΰ έρχονται είς λόγους μετά τών γονέων ή πλη-
οιιστάτων συγγενών τής νύμφης, ής ή συγκατάθεσις ούτε κάν ζητείται ·).

Ανάλογος συνήθεια είναι ή εϊς δλίγα μόνον μέρη πρδ άρκετών χρόνων έθι-
ζομένη, τοϋ άγοράζειν τήν νΰμφην, άναλογοϋσα πρός τήν τών Ρωμαίων coëm-

1) Χουρμουζ. Κρητικ. σ. 27 : «οί γονεϊς[άποφασίζουν τό συνοικέσιον, καί έκ μέρους το5
ένΐρός ζητείται ή γυνή- όταν οί γονείς καί έν ελλείψει οί συγγενείς τής νέας τό δεχθώσιν,
αποφασίζεται ή ήμέρα τοδ άρραβώνος». Πανίώρ. θ', 509 : «Αί κηδεστίαι συνήθως γίνονται
ix συνθήκης τών γονέων διότι μή οδσης συγχωρητής τής μεταξδ νέου καί νεανίδος διάκοι·
νώοεως αισθημάτων, σπανίως γίνεται γάμος έκ συμπαθείας.. .Ή νεάνις δέ ώς πρός τοδτο δέν
Ιχει ιδίαν θέλησιν, ουδέ κάν έρωτάται».[[Πρβλ. καί La Guilletière Lacédemone ancienne
et nouvelle 1676 a. 16 : «Aujourd' huy le mariage des filles grecques... est tou-
jours conclu avant qu'on ait consulté leur coeur, et elles ne choisissent jamais

de mary que par les yeux de leurs parens», όστις παραβάλλει πρός τά Ιθιμα τών «

άρχαίων Σπαρτιατών. Βλ. καί Λουκά Φιλολογ. έπισκ. σ. 75]J.

2) Ίλιάδ. I, 394. Βλ. καί Όδ. δ, 10.

3) Εύριπίδ. Άνδρομ. 987.

4) Terent. Andr. πρ. I σκ. V στ. 18 κέ.

5) Hahn Albanesiche Studien I σ. 143 : «Der Vater verheirathet seine Söhne
nach seinem Willen, und ohne sie über die Wahl der Braut irgend zu Rathe zu
ziehen». Βλ. καί σ. 195: «Eine so strenge (οία ή πατρική έξουσία παρά Ρωμαίοις)
väterliche Gewalt scheint sich nur in der Rica ('Αλβανική χώρα) zu finden, denn
an anderen Orten ist die Einwilligung des jungen Mannes erforderlich ; die
Mädchen dagegen werden nirgends um ihre Neigung befragt».

6) Dora d' Istria Scènes de la vie Serbe έν Indépendance hellénique (έφημερ.
των Αθηνών) ϊτ. Γ' άρ. 110., "
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ptio1). Τοΰτο μέχρι πρό δλίγων έτών έγίνετο παρά Μανιάταις, παρ' οίς ή
σύζυγος ήγοράζετο άντί μικράς ποσότητος γροσίων 2)' έν Τεγέα της 'Αρκαδίας
πρό τής Επαναστάσεως έτελεϊτο πανήγυρις έν πλατεία πεδιάδι πρό τών έρει·
πίων τοΰ ναού τής 'Αλέας ίσως 'Αθηνάς, είς χριστιανικήν μετατραπέντος έκκλη-
σίαν, καί έδραν τοΰ επισκόπου κατά τόν Μεσαίωνα (Παλαιοεπισκοπή). Έκεί
καί γάμοι κατά τάς μαρτυρίας πολλών γερόντων συνήπτοντο τοΰ γαμβροΰ άγο·
ράζοντος τήν νύμφην, καί οίκαδε μετ' αύτής άπερχομένου μετά τήν ίεροτε-
λεστίαν.—Ό About σαρκαστικώς διηγείται τήν ίστορίαν άγωνιστοΰ τίνος τοΰ
1821, καί υπουργού τοΰ "Οθωνος μετά ταΰτα χρηματίσαντος, όστις, ώς οί τοΰ
Όμηρου ήρωες, ήγόρασε μίαν γυναίκα μεταξύ τών αιχμαλώτων, ήν μετέπειτα
ένυμφεύθη3). ΙΙαρ' 'Αλβανοΐς, ώς ό Hahn διηγείται ή, ό γαμβρός άγοράζει τήν
νύμφην, καί τό πρώτον σάββατον πρό τής τελετής τοΰ γάμου άποστέλλει αυτί]

1) [[Κατά τον J. Marquardt Römische Privataltert. I, 32 ή coëmptio ήτο συμ-
βολική μάλλον άγορά τής νύμφης. Περί τής coëmptio βλ. καί Pauly-Wissowa Real-Ene.
εν λ. Είδικώτερον δέ περί άγοράς τής γυναικός βλ. Zeitsehr. f. Völkerpsychologie
III, 154. Peschel Völkerkunde σ. 236 κέ. Reinach Cultes, mythes et religions I,
118. Theodoridis Sexuelles Fühlen u. Werten σ. 83 κέ. Παρά τοίς άρχαίοις Έλληαι:
Hermann Privataltert, ο. 262. lv. Müller Gr. Privataltert. o.446a. 446 b. Παρά τοις
άρχαίοις Ίνδοίς : Weber's Indische Studien V, 284 σημ. 343. ίδίως 407. Παρ'Έβραίοις :
Γέν. λα' 35. λδ' 12. "Εξοδ. κβ' 15 κέ. Βασιλ. Α', ιη', 23. 25. Παρά Γερμανοϊς : Grimm
Deutsch. Rechtsaltertümer 3 σ. 420 κέ. Νόμος σαξωνικός διέτασσε δ σύζυγος νά πλη-
ρώνη είς τούς γονείς τής νύμφης τριακόσια solidi (αύτ. σ. 422). Ό Rotho δρίζει τοίς
νικηθείσι Αιθουανοίς νά νυμφεύωνται δι' άγοράς, ώς έποίουν οί Δανοί, διότι ούτως ένόμιζεν
ότι οί γάμοι καθίστανται στερεώτεροι (Saxo Grammat. V, 88. Grimm αύτ. σ. 421—2).
Περί άγοράς τής γυναικός βλ. προσέτι L. Feer Le mariage par l'achat dans l'Inde
aryenne έν Journ. Asiatique Μάϊος 1885. Schulenburg Die Spuren des Brautrau-
bes, Brautkaufes und ähnlicher Verhältnisse in den französischen Epen des
Mittelalters, Rostock 1894. Michelet Origines du droit français I, 24] |.

2) Πρβλ. Fallmerayer Geschichte Moreas I σ. 303 κέ. [[Βλ. καί Dora d' /stria
Excursions en Roumélie et en Morée 1863 I, 545. Έβδομάς 1887 άρ. 25. Έν Kii-
πρφ : Λουκάς ενθ. άν. Έπίσης έν Βιζύη άγοράζουν τήν νύμφην" ήρχισεν όμως νά εισά-
γεται ή συνήθεια τής προικός (Ήμερολογ. 'Ανατολής 1S85 σ. 83). Είς τό ^δόμενον έν Κα-
ταφυγίψ, μετά τήν ύπόδεσιν τών ύποδημάτων, δώρων τοϋ γαμβροΰ, £σμα : «'Γώρ' ή νύφη
είναι δική μας, τώρα τήν άγορασάμε» (Εστία 1883 ΙΕ', 360) ύπεμφαίνεται λείψανον
τοιούτου εθίμου. Περί τοΰ έθίμου τούτου παρ' άλλοις λαοϊς βλ. Rev. d. trad, popul.
1895 Χ, 617. Folk-lore 1898 IX, 106 κέ. Rev. de Γ hist. d. relig. 1899 τ. 39
σ. 145. Zeitsehr. d. Ver. f. Volksk. 1915. σ. 335. Bastian Rechtsverhältnisse
σ. 178. 180—1 σημ. 1 (γάμος δι'άγοράς παρ'άγρίοις λαοϊς)]].

3) About La Grèce contemporaine κεφ. IV § 4 : «Au sac de je ne sais quelle
bourgade de la Morée, de Corinthe si je ne me trompe, un jeune Pallicare
acheta pour cent piastres turques une des femmes qui faisaient parti du butin.
Il vécut longtemps avec elle ; puis il 1' épousa quand il eut le temps ; puis il
devint ministre du roi Otlion. Sa femme, qui n' est plus jeune, comme on peut
le croire, s'est toujours bien conduite. Pour cent cinquante francs environ (au
taux où était la piastre en ce temps-là), ie Pallicare avait acheté, sans le sa-
voir, une somme incalculable de vertus domestiques».

4) Halm Alban. Stud. I, 144.
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ΐά φορέματα της καί 100 γρόσια, όπως το έθιμον έκπληρωθή.—Ή τών γυ-
ναικών πράσις ήν φαίνεται έθιμον τών αρχαιοτάτων καί βορβάρων λαών. «Τούς

άρχαίους νόμους λίαν άπλοΰς είναι καί βαρβαρικούς (λέγει ό 'Αριστοτέ-
λης) ')' έσιδηροφόρουν γαρ τότε οί Έλληνες, καί τάς γυναίκας έωνοΰντο
παρ' άλλήλων».

Τούτου έθιμον παραπλήσιον, άρχαιοτάτης καταγωγής, είναι ό άνευ προι-
κός γάμος, παρά Μανιάταις μόνον τηρούμενον- ώς καί ό Καλαποθάκης άνα-
φέρει 2), « β πατήρ ή οί τής νύμφης συγγενείς ού μόνον ούδεμίαν άλλην προί-
κα, πλήν τών ένδυμάτων, άτινα άναλόγως τής έαυτών καταστάσεως είμποροΟν
νά είναι πολλά ή ολίγα, δίδουσιν, άλλά καί παρά τοΰ νυμφίου λαμβάνουσιν, δ
μέν πενθερδς άν μέν είναι άνωτέρας ή ίσης γενεάς μέ τήν τοΰ γαμβροΰ πολλάς
ή ολίγας δραχμάς κατά τήν συμφωνίαν (ένίοτε μεταξύ τών πτωχοτέρων 50
γρόσια)' έπειτα άριθμόν τινα σφακτών καί άνάλογον άριθμδν άρτων άρκετά
μεγάλων, καί διπλασίας τούτων δκάδας οίνου. Κατόπιν έν τω παραδίδοσθαι
τήν νύμφην, δ νυμφίος, όστις ουδέποτε πρδ τής στιγμής ταύτης δύναται νά
πλησιάση τήν νύμφην καί νά συνομιλήση μετ' αυτής, είναι ύπόχρεως νά δώση
δραχμάς τινας προς τον παραδίδοντα αύτω τήν νύμφην καί είς τούς λοιπούς
ατενωτέρους συγγενείς αυτής, έκ τούτων δέ αί μέν προς τον παραδιδόντα δι-
δόμεναι καλοΰνται παραδοτικά, αί δ' είς τούς συγγενείς τής νύμφης παλληκα-
ριάτικα "). Σημειωτέον ότι δ θελήσας νά λάβγ] σύζυγόν άνωτέρας οικογενείας,
où μόνον λίαν άκριβά πληρόνει αύτήν, άλλά καί ύπήκοος σχεδόν τοις συγγε-
νεϋσι τής νύμφης γίνεται' άν όμως ό γαμβρός είναι άνωτέρας οικογενείας, τότε
άντί νά δίδη λαμβάνει παρά τοΰ πενθεροΰ αύτοΰ, καί είναι ύπόχρεως νά ύπε-
ρασπίζηται αύτόν τε καί τούς λοιπούς συγγενείς του έν πάσαις περιστάσεσι ».
Τδ έθιμον τοΰτο έσχεν ισχύ ν νόμου, καί άναφέρεται ύπδ τοΰ συλλέξαντος τάς
νομικάς τής Ελλάδος συνήθειας ΙΙαύλου Καλλιγά ή.

Τδ έθιμον τούτο έπεκράτει καί παρά Σέρβοις. Ή νύμφη δέν έφερε τω
αυζύγω της προίκα, άλλ' δ άνήρ ήν ύποχρεωμένος νά προσφέρη τοις γο-
νεΰσιν αύτής έδνα. Μόνον ό κώδιξ τοΰ Δανιήλ Β' ΙΙέτροβιτς άναγνωρίζει ώς
νόμιμον τον θεσμόν τής προικός5).

Ειπαμεν ότι το έθιμον τοϋτο ήν άρχαιότατον. Ιΐαρ' Όμήρψ, ώς γνωστόν,
έ μνηστήρ έδιδεν έδνα είς τόν πατέρα τής νύμφης °). Νόμος δέ τις τοϋ Λυ-

1) Άριοτοτέλ. Πολιτ. Β', ε', 11. [[Πρβλ. καί ΊΙρακλείδ. Π. πολιτ. 28 (έθιμον θρακών
.νά πληρώνγ, δ άνήρ) ]].

2) Έν Εϋτερπϊ/ τ. Δ' σ. 177.

ί!) Παλληκαριάτικομ λέγεται προαέτι καί ή ιδιαιτέρα δωρεά, ψ υποχρεούται νά δίδ^
ιιάαα χήρα νυμφευομένη άγαμον (Καλλιγά Σύοτημα του Ρωμαϊκού δικαίου τ. Δ' α. 110).

4) Καλλιγά ΙΙερί Εθίμων έν Εύρετηρίφ Έλλην. Νομολογίας (Παράρτ. θέμιδος), ύπδ
y. Ίωαννίδου τ. I" α. 295 \\=ΓΙανλου Καλλιγά Μελέται 1899 Α', 211]).

5) Dora cl' Istria ένθ. άν.

6) Τλ. Λ, 249 κέ. II, 178. 190. Χ, 472. '08. ζ, 159. λ, 282. υ, 342. ΙΙρβλ. Ίλ. I,
116. 288. Συνηθίζετο δέ όπως καί δ πατήρ δίδΐβ προίκα τινά εις τήν κόρην του, ήτις εϋνα
δμοίως έκαλείτο ('08. α, 277. 6, 53. 196. Ίλ. Ν, 382. Πινδ. Όλυπ. θ', 11. Εύριπ. Άνδρομ.
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κούργου έκέλευε γαμεΐν άπροίκους ')' ό δέ Σόλων κατά Πλούταρχον ') « χ©ν
άλλων γάμων άφεϊλε τά; φερνάς, ιμάτια τρία, καί σκεύη μικροΰ νομίσματος
άξια κελεύσας, έτερον δέ μηδέν έπιφέρεσθαι τήν γαμετήν ».— Παρ' Έβραίοις
αί γυναίκες δέν έφερον προίκα πρός τούς άνδρας, άλλ' ούτοι προσέφερον γα·
μήλια δώρα ')' ώσαύτως καί παρά τοις άρχαίοις ΓερμανοΤς4), ών δ καθ' δλου
βίος καί χαρακτήρ πολλάς άναλογίας προς τον τών Μανιατών παρουσιάζει.

Περί προικδς τοΰ λόγου γενομένου θέλω είπει τινά ένταΰθα '), σημείων δ«
τά περί αύτής έθιμα υπό νομικήν έποψιν άναφέρει καί δ Maurer.

Ή προίξ κυρίως συνίσταται είς χρηματικόν τι ποσόν, καί άκίνητα κτή-
ματα' ούχ ήττον μέγα μέρος αύτής άποτελοΰσι καί άρκετά έπιπλα τοΰ οίκου,
καί ιματισμός (ακοντισμός, σκοντικό), καί διάφορα τής πολυτελείας κοσμήματα
υπδ τών γονέων τή νύμφη δωρούμενα' ταΰτα έκθέτουσιν έπί τινας ήμέρας είς
τήν οίκίαν τής νύμφης, όπως έρχόμενοι οί συγγενείς καί φίλοι παρατηρώσι καί
θαυμάζωσιν αύτά 6). Τδ άνωτέρω παρατεθέν τοΰ Πλουτάρχου χωρίον δεικνύει
ότι καί παρ' άρχαίοις έδίδοντο ώς προίξ ιμάτια καί σκεύη. Ή Κλυταιμνή-
στρα παρ' Εύριπίδη φέρει έν δχήμασι τήν προίκα τής κόρης της 'Ιφιγένειας ')·
προς καλυτέραν δέ τών παρ' άρχαίοις καί παρ' ήμΐν έθιζομένων σύγκρισιν
παραθέτω τό έξής τοΰ Εύριπίδου χωρίον "), έν ψ όμιλεΐ ή νέα τοΰ Νεοπτο-
λέμου σύζυγος 'Ερμιόνη :

Κόσμον μεν άμφι κρατι χρυσέας χλιδής
στολμόν τε χρωτός τών δε ποικίλων πέπλων,
αυτών Άχιλλέως ονδε ΙΙηλέως απο

2. 153). I[ Βλ. καί /. W. G.van Oordt De nuptiis έν Mnemosyne 1898 τ. 26 ο. 287 xé.
(περί τής άγο,ιάς νύμφης παρ' Όμήρψ έν συγκρίσει πρός τήν αυτήν συνήθειαν Ιίάφρων)]|,

1) Αίλιαν. Ποικ. Ίατ. ζ"', 6. ΓΙουτάρχ. Αακεΐ. άποφθ. 11 σ. 277.

2) ΓΙλουτάρχ. Σόλ. 20.

3) Γεν. ΚΑ', 22. 53. Ιίθ', 15-19. 27-29. ΑΔ', 2. Βασιλ. Α', ιη', 23-25.

4) Tacit. Germ. 18. «Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Inter·
sunt parentes et propinqui, ac munera probant ; munera non ad delicias mu·
liebres quaesita, nec quibus nova nupta comatur ; sed boves et frenatum equum
at scutum cum framea gladioque. In haec munera uxor accipitur, atque invi-
cein ipsa armorum aliquid viro adfert. Hoc maximum vinculum, haec arcana
sacra, hos conjugales Deos arbitrantur».

5) Περί τής προικός παρά τοίς άρχαίοις βλ. Pauly Encyclopädie άρθρ. dos [[Her-
mann Privataltert, σ. 262. 263 κέ. lv. Müller Gr. Privataltert. 446 d. 447 c. Becker.
Göll Charicles III, 316. 356 κέ.—Μαρτυρίας περί τής προικός παρά τω καθ' ήμϊς
λαφ βλ. έν υποσημειώσει κατωτέρω]].

6) Πρβλ. Guys Voyage littéraire en Grèce τ. I σ. 249 κέ. : «La plus grande
partie de la dot consiste en pierreries et en habits qu'on étale avec faste ;..·
Les Grecs tirent aujourd'hui beaucoup de vanité de cet étalage qui se fait
toujours dans l'appartement même où les parents de la fiancée reçoivent les
visites».

7) Εύρυιίδ. Ίφιγ. Αύλ. 610.

8) ΕύριπίΛ. Άν8ρ. 147 κέ.
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δόμων άπαρχάς δενρ' έ'χουσ' άφικόμην,
αλλ' εις Αακαίνης Σπαρτιάτιδος χϋονδς
Μενέλαος ήμΐν ταΰτα δωρεΐται πατήρ
πολλοίς σνν εδνοις, ωστ έλεν&εροστομεΐν ').

Ή προίξ συνεφωνεΐτο μεταξύ τών γονέων τών μελλονύμφων, πρότερον μέν
ιδιωτικώς ήδη δέ ένώπιον συμβολαιογράφου, τά δέ συντασσόμενα συμβόλαια
προικοσύμφωνα καί προικοχάρτια'3), ή έιτί το ξενικώτερον κόπιαις') καλούνται.
Ιν δέ Κωνσταντινουπόλει τράχωμα λέγουσι τάς έν τοις συνοικεσίοις διδομένας
τω γαμβρώ παρά της νύμφης χρηματικάς έπιδόσεις 4).

Ή προίξ κομίζεται έπί ίππων συγχρόνως μέ τήν συνοδίαν τοΰ γαμβροΰ,
παραλαμβάνοντος τήν νύμφην. Έν Κερασοΰντι όμως συνηθίζουσι νά πέμπωσιν
οί γονείς της νύμφης «τήν πρω'ί'αν της τρίτης φορτώσαντες είς τινα γυναίκα
το κιβώτιον αύτης, περιέχον τήν προίκα, συνισταμένην είς ώρισμένην ποσό-

1) Τήν αυτήν Ιννοιαν έκφράζει καί ή σημερινή παροιμία «Ή νύφη μέ χωρίς προικιά
μιλά καί συλλογιέται» (Βενιζέλ. σ. 102) ανάλογος πρός τήν «Νύμφη άπροικος, πχρρη-
αίαν ούκ έχει».

2) Πρβλ. Hahn Alban. Stud. I, 195. [[Βενετοκλέονς Βραχ. παρατηρ. σ. 41—2]].

3) [|Καί άβαντάρια έν Μήλψ (Νεοελλ. 'Ανάλεκτα Α', 319 κέ.). Άλλαι λέξεις πρός
δήλωσιν τοϋ προικοσυμφώνου : άρεσκεια έν Ήπείρψ «διότι κατ' άρέσκειαν τών γονέων πα-
ραχωρούνται τά προικψα» (Άραβαντινον ΊΙπειρ. γλωσσάρ. σ. 25), έν δέ Νισύρφ λέγεται
άγχλαβή, ή καί «γίνεται τήν όγδόην ήμέραν πρό τοϋ γάμου ένώπιον τού άρχιερατικοϋ επι-
τρόπου καί τών γονέων καί πολλών οικείων καί φίλων» (ΚΠ. Σύλλ. Ιθ', 190). Έν Βελ-
θάνδρψ στ. 1023 α. 158 Legrand άναφέρεται ότι δ ρήγας «έγραψε προικοσύμφωνον κό-
ρης τής Φαιδροκάλας». Περί προικοσυμφώνων παρ' άρχαίοις βλ. Hermann Privataltert.
0.261—2. 265. 'ν. Mülle.· Griech. Privataltert. -147 c. Becker-Göll Charicles III,
3ö5. Βλ. καί τάς έπιγραφάς έν «'Αθηναίοι» τ. II σ. 235" ρουχισμός (έσθής) κλπ. CIG.
2335 b. ΙΙαρά Βυζαντινοις : Ferrari Diritto matrimoniale secondo le Novelle di
Leone il Filosofo έν Byz. Zeitschr. 1909 σ. 162. Παλαιά προικοσύμφωνα βλ. αύτ.
1896 τ. V σ. 114—5 (τοϋ ΙΕ' αί. έν Άχρίδι). 'Αρμονία 1900 σ. 695—704 (Λ. Μηλιαράχη
ΙΙροικοσύμφωνον συνταχθέν έν Σύρο) τψ 1597). ΚΠ. Σύλλ. ΚΕ', 159—160 (συμαϊκά τοϋ
ΙΖ', ΙΙΓ καί Ιθ' αι.). Μικρασιατ. ήμερολ. 1913 σ. 349—351 (Σίφνου καί "Ανδρου τοϋ 1Η'
ϊ!.). Φύσις 1909 τ. θ', 270 (Σύρου-καθολικών-τοϋ 1710). Πασπάτη Χιακ. γλωσσάρ.
ο. 33—5 (χιακόν τοϋ 1720 καί προικολαβή τοϋ 1793). Έστία 1882 τ. ΙΔ', 712—3 (Αίνου
του 1806). Επίσης πολλά χιακά έν Κανελλάκη Χιακά άνάλ. σ.^394—7. 401—6. 413 κέ.
456 κέ. 480 κέ. |J.

4) Βίος Γρηγορίου τοϋ Ε' πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 'Αθ. 1853 σ. 26 καί εν
Πανδώρα IB', 124. Τήν λέξιν ταύτην παράγουσιν έκ τοϋ τράγημα (τράγωμα) «ώς άν είποις
χάριν δήθεν τραγημάτων εις τήν νύμφην διδόμενα, κατά τό έλληνικόν εδνον έκ τοϋ έ'δω,
τρώγω, εδανον», ή όρθότερον «έκ τοϋ λατινικού tractus, tractatus, σύνθημα, συμφώ-
νημα». [^Εν τψ Ίμπερίψ καί Μαργαρόνα άπαντα δ ρηματικός τύπος τής λ. : « δουκάτα
τραχωμένα » (στ. 606 σ. 274 Λάμπρου. Βλ. καί σ. 368 έν λ. τραχωμένα). ΙΙερί τής λ.
βλ. προσέτι Άναστ. Ν. Ζιάχα Περί τής άρχής τής λέξεως τράχωμα έν Νεολόγς) 1894 άρ.
Ϊ606. Καμπονρογλον Μνημεία Β', 378 κέ. καί έν Ιίαρνασσψ 1894 τ. 1Ζ! σ. 161 κί. Σβο-
jiôcoi· έν Διεθνεΐ Έφημ. Νομισμ. Άρχαιολ. 1899 σ. 352 κέ. ιδίως 357 κέ. Θ. Ν. Φίλα-
Μ·φέα έν 'Αρμονία 1001 ο. 265 κέ. J J.
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τητα ένδυμασιών >)" οί πλουσιότεροι δίδουσιν δσα άν θέλωσιν" είς τήν κομίσα-
σαν δέ τό κιβώτιον τοΰτο δίδοται μικρόν τι ποσόν χρημάτων. 'Ανοίγεται δέ ένώ-
πιον πολλών συγγενών καί φίλων συναθροισθέντων έπί τούτφ» 5).

'Εκτός τής κεκανονισμένης προικός καί άλλα δώρα συνηθίζονται νά δίδων-
ται, μέρος αύτής άποτελοΰντα" τοιαΰτα είναι ή προγαμιαία δωρεά, τά εμβα·
τήκια, τά άνακαλυπτήρια καί τά άπανωττροίκια. Ή προγαμιαία δωρεά είναι
ή αύτή μέ τά προγάμια τών άρχαίων, δώρα πρό τοΰ γάμου διδόμενα s). Έμ.
βατήκια δέ λέγονται τά είς τον γαμβρόν ή τήν νύμφην 6πό τών πενθερών δω-
ρούμενα κτήματα, όταν ούτοι έμβαίνωσιν είς τήν οίκίαν των (τό πεΰερικό)4).
Τά άνακαλνπτήρι,α παρά τοίς άρχαίοις έδίδοντο, «δτε τήν νύμφην πρώτον έξά-
γουσι τή τρίτη ήμέρα»5). Καί νΰν «τή τρίτη τοΰ γάμου ήμέρα οί συγγενείς
καί οικείοι φίλοι δωρα τοις νεονύμφοις προσφέρουσιν» 6). Έν Κερασοΰντι τήν
τρίτην άπό τοΰ γάμου ήμέραν άρχίζουσι τά χαρίσματα- είς τήν νύμφην προσ-
φέρουσαν εις πάντας τούς έν τή οικία ποτήριον οινοπνεύματος, χαρίζουσιν έκα-
στος φλωρίον ίσης ή διαφόρου άξιας, ρίπτοντες αυτό έντδς τοΰ ποτηριού, όταν
πίωσι τό οινόπνευμα. Ή νύμφη άναλαμβάνουσα τό ποτήριον φιλεϊ καί πάλιν

1) [[Καί παρ' άρχαίοις τήν έπομένην τοδ γάμου ήμέραν δ πενθερός έπεμπε τω γαμβρω
παντοειδή οικιακά σκεύη" ταδτα διά τίνος πομπής, δδηγούμενα ύπό λειχείμονος παιδός καί
κόρης (Sclwcmann Griech. Altertli. II, 559)]].

2) Πανδώρ. τ. θ' σ. 518. [['Εν Γιάννιτσα τής Καλαμάτας κατά τήν ώρισμένην ήμέ-
ραν τοδ γάμου γίνεται τό προικοπαράδομα καί τελείται τό μυστήριον έν τή οικία τής νύμ-
φης (κατ'άνακοίνωσιν Γ. Βελμάχου, ιερέως). Μετά τό πέρας τής ιεροτελεστίας, τοϋ
νυφοστολιοδ, τών συγχαρητηρίων, άναχωροδντος τοϋ γαμβρού άκολουθοδντες οί συγγενείς
του παραλαμβάνουσιν έκαστος εν τών προικφων πραγμάτων, άτινα έν συνοδεία κομίζουσιν
είς τοδ γαμβροδ. Προπορεύεται δέ είς κρατών κόκκινον ροδχον, άντικαθιστών τό άλλαχοΰ
συνηθιζόμενο; φλάμπουρο (αύτόθεν). Περί προικοπαραδόσεως έν Χίιρ βλ. ΙΙαοπάτη Χιοικ,
γλωσσάρ. σ. 301—2" (πρβλ. περί τής λ. προικανάδοχος καί ΞανΟουδίδην έν Λεξικογρ,
'Αρχ. Α', 172-3)11.

3) Πολνδεύκ. Γ', 38. Τζέτζ. εις Λυκόφρ. 516. Κωνατ. ΛΙαναα. Χρον. 5567. Αού·/.,
Βυζαντιν. Ίστ. α. 16 d. [[«Ή προγάμου δωρεά, ήγουν τό κανίσκι» έν Έλληνικοϊς νό·
μοις Κύπρου παρά Σάϋα Μεσαίων. Βιβλ. <Τ', 528 (βλ. καί σ. 583).Έν Καρπάθψ γαμβρίχίον
λέγεται ή είς τόν μελλόνυμφον, νυμφίκίον δ' ή είς τήν νύμφην προγαμιαία δωρεά (Ζωγρ.
'Αγ. Α'. 321)]].

4) Χουρμουζ. Κρητικ. σ. 29: «Επιστρέφοντες δέ είς τήν οίκίαν τους στέκονται έξωθεν
τής θύρας έντός τής δποίας στέκει ή πενθερά τής νύμφης τήν δποίαν έρωτοδν τί χαρίζει
είς τήν νύμφην της ; αύτή λέγει" τής χαρίζω τό δείνα άμπέλι" ή 10, 20, 30 ρίζας έλαίας
είς τό δείνα μέρος». Ερατώ τ. Α' σ. 115: «Είσερχόμενον τόν γαμβρόν άσπάζεται δ πεν
θερός καί δωρεΐται αύτφ δώρόν τι κινητόν ή άκίνητον πολλάκις κτήμα, καλούμενον εμβα·
τήκιον». Wachsmuth Das alte Gr. im neuen σ. 91—95 : «Hierauf entwickelt sich
eine weitere Scene mit den Schwiegerältern der Braut, welche derselben
bedeutende Geschenke an Oelbäumen oder Weinstöcken u.s.w. versprechen
müssen (έν "Ηλιδι)». [[Έν Καρπάθψ εμπατίκι λέγεται ή διδομένη τω μελλovύμφω δωρεά
έν τή εισάγω ίή του είς τούς γάμους πρός στεφάνωσιν (Ζωγρ. 'Αγ. Α', 322). Έμπαοίόιον
έν Χίιρ «τά προγαμιαία ή τά προικφα δώρα» (Πασπάτη Χιακ. γλωσσάρ. σ. 118)[|.

5) ΊΙανχ. λ. Τί περί τών άνακαλυπτηρίων λέγει δ Άρποκρατίων βλ. κατωτέρω.

6) Χ. ΓΙουλίου ΙΙερί τής καταγωγής τοΰ γένους τών Ελλήνων σ. 32.
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τήν ΧεϊΡα ιόντος. Έρχονται δέ καί διάφοροι συγγενείς καί φίλοι, καί
ποιοΰαιν όμοίως '). Έν Κύπριρ εξημέρωμα λέγονται, ώς διδόμενα υπό τοΰ
νυμφίου τή νύμφη περί τήν αύγήν τής ΰστεραίας τοΰ γάμου5), όμοιάζουσι
§' οϋτω πρός τών άρχαίων τά επανλια «τά μετά τήν έρχομένην ήμέραν τοΰ
γάμου δώρα παρά τοΰ τής νύμφης πατρός φερόμενα τοϊς νυμφίοις έν σχήματι
πομπής» ")·

Άλλαχοΰ προσφέρονται τή νύμφη δώρα πρό τής τελετής τοΰ γάμου, ή
ευθύς άμα περατωθή ή ιεροτελεστία 4). Κίίπον δ' άλλον, λέγει δ Ά. Άντω-

1) ΙΙανδώρ. θ', 518.

2) Σαριπόλον Σύστημα ποινικής νομοθεσίας, 1S158 τ. Α' α. 381. [|Βλ. καί .lorx« Φιλολ.
'Επισκέψεις σ. 03. Σίμον Μενάρδου Ιίερί πλουμιστήρας έν 'Αγώνι (έφ. Αθηνών) 28 Δε-
Χβμβρίου 11)01 καί έν Άληθεί? (Κύπρου) 1 Ίαν. 1902]|-

3) Ευοτ. είς Ίλιάδ. Ω, 29 σ. 1337, 43. [['Ετυμ. Μ. λ. έπαύλια. Σονΐδ. έν λ. Deubner
Έπαύλια έν Jahrb. d. deutsch, arch. Instit. 1900 σ. 151]). "Ομοια φαίνεται είαί τά
ιών άρχαίων προα ρ&εγματήρια (ΙΙολυδενκ. Ι", γ', 36) καί υπτήρια (Ήανχ. λ.). Ιίερί τών
ϊνακαλυπτηρίων δ Άρποκρατίων λέγει τά έξής έν λ. : «δώρα διδόμενα ταΐς νύμφαις παρά
ts τοϋ άνδρός καί τών οικείων καί φίλων, όταν τό πρώτον άνακαλύπτωνται». ([Περί έπαυ-
λίων βλ. καί Becker-Göll Charicles III, 377 κέ. Hermann Privatalt. 278 κέ. Deubner
Ινθ. iv. α. 146 κέ. Bruckner Athenische Hochzeitsgeschenke έν Ath. Mittheil.
1907 o. 91 κέ. Pauly-Wissowa Real-Enc. V, 2 o. 2716 έν λ. VIII, 2 σ. 2131]].

4) [('Εν Φέρραις, κατά τήν ήμέραν τών γάμων «έκάστη προσκεκλημένη οφείλει νά
προσφέρε είς τήν νύμφην ώς δώρον εν άγγείον πλήρες τοϋ είδους, οΰ εύπορεί, οίον σίτου,
κριθής, φασουλιών, σικάλεως καί τών δμοίων» (ΚΠ. Σύλλ. Η', 54 7). Έν Ιίύπρφ κατά τό
Ηοίψιαμα τοϋ κρεβατιού καί ένψ άδεται τό ααμα τοϋ πλουμϊοματος, οί συγγενείς ρίπτουσιν
Ιπί τοϋ στρώματος χρυσοϋν ή άργυροΰν τι νόμισμα (Λονκά Φιλ. έπισκ. σ. 78—80). Δώρα
τών συγγενών κατά τούς γάμους έν Σινασψ Καππαδοκίας βλ. Άρχελάου-Σαραντίδου Σίνα-
σος α. 70. Ιίερί τής έπικρατούσης συνήθειας νά προσφέρωσιν οί προσκεκλημένοι δώρα μαρ-
τυρεί καί γαμήλιον φσμα τής Κύπρου (Λουκάς α. 85. Σακελλαρίον Κυπρ. Α', 723), έν φ
γίνεται μνεία κανιοκιών τών καλεσμένων, προσέτι δέ καί ή λακωνική παροιμία «"Ακουσες
λάδι; τρέχα. "Άκουσες στεφάνι; φεύγα» (Παρνασσός ΙΕ', 639. ΠΠ. λάδι 1) λεγομένη έπί
των «διωκόντων τάς ώφελείας καί φευγόντων τάς ζημίας», διότι οί σπεύδοντες είς γάμους
ζημιοϋνται, καθό «υπόχρεοι νά ρίπτωσιν είς τόν δίοκον τών ιερέων», κατά τήν έπεξήγησιν
της παροιμίας ύπό τοΰ Νεστορίδου (αύτ.). Έν Κυθήροις επαΟ'/.α λέγονται τά προσφερόμενα
εν καιρψ γάμου (ΙΙανδώρ. IB', 478), έν δέ Αέρφ ξένια τά ύπό τών νεονύμφων διδόμενα
πρός τά πενθερικά δώρα (ΟΙκονομοπούλου Αέριακά α. 70. 81). ΙΙαλαιότερον, έν Καρυαΐς
τή; Κορσικής, «μετά τήν τελετήν τοΰ γάμου, όταν οί νεόνυμφοι έπέστρεφον έκ τής έκκλη-
σίας είς τήν οίκίαν, τότε άντί νά καθίσωσιν έπί καρεκλών ή άνακλίντρων, έκάθηντο έπί
δύο σακκίων, άτινα ήσαν πλήρη σίτου, οί δέ συγγενείς καί φίλοι αύτών, έρχόμενοι είς χαι-
ρέτησίν των, έθετον έν δποιονδήποτε δώρον έπί τής κεφαλής ή έπί τοϋ ώμου τής νύμφης«
(Φαοόίι Ίστορ. τής έν Κορσική έλλην. άποικίας, 1888 σ. 99). Καί παρά τοις χριστιανοΐς
χης 'Ρωμυλίας, κατά τόν Paspati (Etudes sur les Tchingliianés 1870 o. 288), «il est
d'usage d'offrir aux personnes, qui sont sur le point de se marier, des offran-
des, soit en habillements, soit en bijoux. Le parrain qui, pendant la cérémo-
nie du mariage tient les couronnes des fleurs posées sur la tête des mariés, est
tenu de leur donner quelque objet de valeur ; c'est cette offrande que plusieurs
nomades chrétiens appellent kiribé, grec moderne κουμπαριάτικα». Περί προσφο-
ρών συγγενών καί φίλων παρ' άρχαίοις βλ. Becker-Göll Charicles III, 379. Schümann
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νιάδης εν τή Κρητηΐδι '),

Κάπου δ' άλλου νεανίαι τά δώρα συλλέγουσιν, δσα
φέρουσι φίλοι πιστοί, κηδεοταί, συγγενείς και εταίροι,
μέλλοντες έπαινον πάλιν ν' ακούσουν είς πλή&ος διστίχων.
"Αδουν και πλέκουν στεφάνην χρυσήν νομισμάτων άρχαίων,
ήντινα κόρη μικρά πρός τήν νύμφην έν ωρα &ά φέρη.

Τελουμένου τοϋ μυστηρίου, δ πατήρ πρώτος ασπάζεται τούς στεφάνους,
δίδει τήν εύχήν του έπισήμως είς τούς στεφομένους, καί άναρτά εις τον λοκ-
μδν τής νύμφης χρυσά νομίσματα. Τό αύτδ πράττει ή μήτηρ καί άπαντες οί
συγγενείς βαθμηδόν, καθώς καί οί παρευρισκόμενοι άπαντες δίδ<5υσι χρημα-
τικά δώρα είς τήν νύμϊην -). Εις πολλά μέρη τής 'Ρούμελης τίθεται δίσκος
έπί τής κεφαλής τής νύμφης καί έπ' αύτοΰ οί περιεστώτ£ς ρίπτουσι νομίσμα-
τα, άτινα ύστερον τρυπά ή νύμφη καί κοσμεί το φέσι ή τον λαιμόν της3).

Griech. Altert.3 II, 559. Πρβλ. καί 'Ησύχ. λ. λίκανίδες, «κεράμεαι λοπάδες, καί έν
αίς άνΟρυπτά (κατά διόρθωσιν τοΰ Salvasius ενϋρΰ.ττα) έφερον τοις νεογάμοις». ΦώηονΧ,
λεκανεις ο. 213, 9. Miller Lexiques gr. εν Annuaire de 1'Assioc. Et. gr. 1874 o.
254 λ. άΟρίμματα. Μαρτυρίας περί τής συνηΙΜας τής προσφοράς δώρων κατά τούς γάμους
παρά διαφόροις λαοϊς βλ. More Coutumes, mythes et tradit. des provinces de
France σ. G2 (Aude Λαγκεδόκης). Rev. d. trad. pop. 1904 σ. 354—5 (Κάτω Βρε-
τάνης). Rev. d. l'hist. d. relig. 1910 τ. 62 α. 329 κέ. (Σαβοΐας). Arch, per le trad,
popol. τ. 22 α. 293. 294 (Ιταλίας). Zeitschr. d. œsterr. Ver. f. Volksk. IX, 158-1)
(Μοραβίας). Journ. Asiatique 1831 τ. VIII α. 115 (Γεωργίας). Συμβολικά δώρα έν Μα-
ριαΐς Ζακύνθου βλ. Β. Schmidt Die Insel Zakynthos σ. 31. Βλ. καί δσα περί τών
κατά τήν μνηστείαν δώρων άναφέρονται έν Λαογρ. Συμμ. Β', 224 σημ. 2 καί 254]].

1) Άντωνιάδον Κρητηΐς σ. 9 ][δ' έκδ. σ. 15]].

2) 'Ερατώ τ. Α' σ. 116. Χουρμούζ. Κρητικά α. 29 : «οί γονείς τής νύμφης, καί έν
ελλείψει οί πλησιέστεροι συγενεϊς της, άσπάζονται τό εύαγγέλιον, έπειτα τον νυμφίον καί
τέλος τήν νύμφην θέτοντες είς τούς ώμους της μανδήλια ή άλλα χαρίσματα1 δμοίως καί
οί γονείς ή οί συγγενείς τού νυμφίου" έπειτα οί ένωνοί καί τέλος οί περιεστώτες, οί'τινες
κρεμούν είς τόν λαιμόν τής νύμφης διάφορα νομίσματα περασμένα είς κλωστάς». ([Βλ.
καί Αελτ. Ίατ. Έτ. Α', 529, 3. Καί έν Μεγαλοπόλει «αί φίλαι καί συγγενείς τής νύμφης
καί τοΰ γαμβρού, καθ' δν χρόνον φιλοΰσι τά στέφανα, δωρούσιν εν μεταξωτόν μανδήλιον
εις τόν γαμβρόν καί συνοδεύουσιν τό δώρόν των μέ εν μικρόν ράπισμα» (Άρκαδ. 'Επεί.
1903 σ. 76). Παρόμοιον έθιμον καί έν Λάστι?. (Λάοκαρη Λάστα σ. 107). Έν Βυσωκφ Κα-
λαβρύτων ή πενθερά ρίπτει είς τόν δεξιόν ώμον τού γαμβρού μπόλιαν ή ποικιλόχρωμον μαν-
δήλιον (Αελτ. Ίστ. Έτ. Α', 130). Έν Σκύρο,) δέ έκάτερος τών δύο παρανϋμφων προο-
φέρει μεταξωτόν ύφασμα, ριπτόμενον έπί τών ώμων τών νεονύμφων (Κωνοταντινίδον Ί1
νήσος Σκύρος σ. 164)]].

3) Buchon La Grèce continentale et la Morée a. 236 : « Sa tête (τής νύμφης)
et ses épaules étaient recouvertes d'un épais voile ou plutôt d'un châle, et sur
sa tête était posée une large coupe d'argent... en arrivant devant la mariée,
chacun de nous déposa sur la coupe, placée sur sa tête, une petite pièce d'ar-
gent ou d'or, antique ou moderne, grecque ou française. Les pièces d'or et
d'argent recueillies ce jour-là sont ensuite percées, passées dans un fil d'argent
et ajustées de manière à former un bonnet fort gracieux, composé parfois des
monnaies antiques les plus rares».
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!Εν Πελοποννήσψ μετά τό τέλος τής ιεροτελεστίας κάθηται ή νύμφη είς γωνίαν
tivà της αιθούσης, οί δέ πλησιέστεροι συγγενείς άσπαζδμενοι αύτήν τη δωροΰ-
οιν άδαμάντινον δακτύλιον.

Ό Lebrun περιγράφει έτερον τρόπον τοΰ δίδειν τοις μελλονύμφοις δώρα,
σωζόμενον μέχρι τοΰ νΰν είς πολλά μέρη. ΙΙρίν ή άρχίση ή ιεροτελεστία φέ-
ρουαι μεγάλον δίσκον είς τον ίερέα, όστις τόν θέτει πρδ τών περιεστώτων καί
έρωτα αύτούς άν έχωσι δώρόν τι νά κάμωσιν είς τον γαμβρόν καί τήν νύμφην.
ΙΙρώτος ό παράνυμφος (le Compère ou Parrain qui est comme le Pa-
ranymphe) θέτει τό δώρόν του είς τόν δίσκον καί μετ' αυτόν πάντες οί προσ-
κεκλημένοι έκαστος κατά τήν περιουσίαν του ή τήν έλευθεριότητά του. Τινές
μέν δίδουσιν έν χρυσοΰν δουκάτον, άλλοι εν τάληρον, καί οί πενέστεροι έν
γρόσιον (vingt huit soûs) '). "Αλλοι δίδουσι πράγματα διά τό οίκοκυρεϊον,
ώς μανδήλιον, λυχνίας, μαγειρικά σκεύη καί τά τοιαΰτα. Όταν δλοι προσ-
ήνεγκον τά δώρά των ό παράνυμφος συλλέγει δλα τά χρήματα, τά δένει είς
εν μανδήλιον καί τά θέτει είς τήν ποδιάν τής νύμφης, βάλλει δέ κατά μέρος
w έπιπλα2).

Άπανωπροΐκι λέγεται τό υπό τοΰ πενθεροΰ εις τόν γαμβρόν διδόμενον
κτήμα, όταν ή κόρη του δέν ήτο παρθένος. Άνωτέρω δέ έποιησάμεθα μνείαν
χοϋ παλληκαριάτικου, δωρεάς υπό χήρας διδομένης είς γαμβρόν, όστις συνέρ-
χεται μετ' αυτής εις γάμον, τό πρώτον νυμφευόμενος.

Ό γαμβρός είναι ύπόχρεως νά άγοράση τήν νυμφικήν έσθήτα ήντινα
πέμπει είς τήν νύμφην διά παιδός, εις δν ή νύμφη προσφέρει δώρόν τι3). Έν
Κερασοΰντι τήν Κυριακήν τοΰ γάμου πέμπονται εις τής νύμφης τά οινία. Είναι
δέ ταΰτα δύο δίσκοι, έφ' ών τίθενται διά τήν νύμφην υποδήματα καί καλύ-
πτρα, ήτις πρότερον μέν ήν έριοΰχον ή ϋφασμα διάχρυσον, καί έλέγετο τουβάκι,
ravûv δέ είναι μεταξίνη (τουρκιστί τσαρτσάφ). Τούτους φέρουσιν έπί κεφαλής
νεανίδες ή συγγενείς τοΰ γαμβροΰ, συνοδευόμεναι υπό τών γυναικών. Άφοΰ δέ
παρατεθώσιν αυτοϊς τρωγάλια καί τράπεζα, τίθενται έν τοις αυτοϊς δίσκοις

1) [[Εις τρυβλίον ρίπτουσι τήν παραμονήν διάφορα νομίσματα, χαρίσματα τής νύμφης
χαλούμενα, έν Καρυαις ΙΫαβακλή (Λουλουδοπούλου Άνέκδ. συλλογή σ. 182). 'Αργυροϋν
νόμισμα έν "ΓδρCf. πρό τής στέψεως (/'. I. Κριεζή Ιστορία τής νήσου "Γδρας. Πάτραι
18liü σ. 203). Έν Σαράντα Έκκλησίαις ot προσκεκλημένοι έπήγνυον τά χρηματικά των
δώρα έπί του άρτου, όστις μετά άλατος προσεφέρετο έντός δίσκου είς τήν νύμφην μετά
ήν εϊσοδον αυτής είς τήν οίκίαν του γαμβρού' έκ του άρτου τούτου μίαν βυνκαν έτρωγε
f| ίδία, τήν δ1 άλλην προσέφερε είς τόν γαμβρόν (θρ. Έπετ. 1897 σ, 1913)]).

2) Lebrun Voyage au T.evant σ. 153.

3) (['Εν Καρυαΐς Καβακλή ή νυμφική στολή γίνεται έκ μέρους τοΰ πατρός του γαμβρού,
παρά δέ τοις μετοίκοις έκ μέρους τοϋ πατρός τής νύμφης (Λου/.ουδοπονλου 'Ανέκδ. συλλ.
ο. 59). 'Εν Βουρδουρίς) πλήν τής νυμφικής έσθήτος δι' έξόδων τοϋ γαμβροϋ παρεσκευά-
ζοντο καί τά ενδύματα τών διαφόρων μελών τής οικογενείας αύτοϋ, προσκαλουμένου ειδι-
κώς ράπτου. (Ξενοφάν. Γ', 1G5). Πρό τών άρραβώνων, εν Νισύρψ, δ μνηστήρ φέρει είς
τήν οίκίαν του ράπτριαν, διά νά κόψ-fl τά φορέματα τής μνηστής (Γ. Παπαδοπούλου Γεν.
«ριγρ. Νισύρου σ. 58)]].
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άπά μέρους τής νύμφης ΰποκάμισά τινα διά τόν γαμβρόν, τόν παράνυμψον,
τούς γονείς, τούς αδελφούς καί άλλους τινάς συγγενείς τοϋ γαμβρού ').

Ή χρηματική ποσότης ή διδομένη ώς προίς -) δέν είναι παντάπασιν υπέ-
ρογκος· ό Γάλλος About δ πάντα έν Ελλάδι περιπαίζων, διότι μέτρον χήν
εύρωπαϊκήν κοινωνίαν νά λαμβάνη συνηθίζει, ποιεί μετ' ειρωνείας λόγον χ*;
τών μικροσκοπικών προικών3)' άλλ' ώς ό Βρετός παρατηρεί '), ή προίξ πολ-
λάκις καταντά τύπος άπλοΰς τοΰ συνοικεσίου, άν καί δέν λείπουσιν οί προικο-
θήραΐ' τά τοιαΰτα όμως συνοικέσια δέν είναι έκ τών εύτυχεστέρων ''). Έν τού-
τοις, ώς έν πάση κοινωνία συνήθως συμβαίνει, πολλαπλασιαζομένων τών αναγ-
κών, ηύξάνετο καί τό ποσόν τής προικός- κατά τόν [[προ]]παρελθόντα μάλιστα
αιώνα, τόν 'Απρίλιον τοΰ 1737, δ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεόφυτος
άπηύθυνε πατριαρχικδν γράμμα περί δρου προικοδοσίας πρός τόν μητροπολιτών
'Αθηνών, έν φ έπί ποινή άφορισμοΰ ώρίζετο είς 1500 γρόσια μετά τοΰ άναγ-

1) ΙΙανδώρα τ. θ' σ. 510.

2) [|Περί προικός γενικώς ρλ. Grimm Deutsche Rechtsaltert. 3 σ.429κέ. Theodor!·
ιlis Sexuelles Fühlen und Werten, Leipzig 1920 σ. 84 κέ. Μαρτυρίας περί τής κα-ιά
τόπους συνήθειας νά δίδεται προίξ ή δχι, εις τί συνίσταται αϋτη κτλ. βλ. Έϊχτάλ παρά
ΰικέλα Διαλέξεις καί αναμνήσεις σ. 311 ('Ρούμελη). Λάσκαρη Λάστα σ. 112 § 14. 114.
Κουχουλε Οίνουντιακά σ. 94. 98 (Οίνοΰς). Ι\ Α. Κριεζή 'Ιστορία τής νήσου "Γδρας, ΙΙάτραι
I860 α. 199. />'· Schmidt Die Iusel Zakynthos σ. 89—90. Λαμπρίδου Ήπειρ. μελετήμ.
1", 57. Δ' 33—4. Ζ', 22 ("Ηπειρος). 'Ακρόπολις φιλολογική 1888 σ. 005. 606 (αΟτ.)
Μ. Γ. Κωνσταντινίδον Ή νήσος Σκύρος, 'Αθ. 1901 σ. 163. Βάλληνδα Ιίυθνιακά σ. 112.
Γάσπαρη Ή νήσος 'Αμοργός, 1895 σ. 66. Σταματιάδυυ Ίκαριακά σ. 108. (Βλ. καί α. 154
κέ. έν προικοαυμφώνοις). Χιακά Χρονικά Άμάντον Α', 82 (Χίος). Οίκονομοπον/.ον As-
ριακά α. 77. 97. ΚΠ. Σύλλ. ΚΕ', 159—160 (Σύμη). Σακελ/.αρίυυ Κυπρ. 1890 Α', 719-720.
/. ίίρωΐυν Γαμήλια ήθη καί έθιμα έν Μαχεδονί^, έν 'Εθν. 'Αγωγή 1901 α. 108. Abbot/
Maced. Folkl. σ. 148. Λου/.ονδο.ιού/.ον Άνέκδ. συλλ. σ. 181 (Καρυαί Καβακλή). 'Ακρό-
πολις φιλολογική 1888 σ. 791 (Βιτώλια). θρ$κ. Έπετ. 1897 σ. 192. 194 (Σαράντα
Έκκλησίαι). ΚΠ. Σύλλ. Η', 547 (Φέρραι Θράκης). Π. Γ. Μάκρη Τό Κατιρλί, Κ/π.
1888 σ. 93. Ξενοφάνης Δ', 231—2 (Λιβίσιον). Αΰτ. Γ', 163 κέ. (Βουρδούριον). Αύτ. Δ',
426 (Μαλακοπή Καππαδοκίας).Παρνασσός ΙΕ', 603 (Καππαδοκία). Σ. ΦαραοοπΜον Τά
Σύλατα σ. 36. Βύρων 1878 Γ', 558 (Σινώπη τοϋ Πόντου). ΙΙαρά Βουλγάρους βλ. Zeitsehr.
d. Ver. f. Volksk. 1915 σ. 336. Μνείαν προικός είς δημ. ϊαματα βλ. ΙΙυ/.ίτον 'Εκλ. άρ.
136. 137. Κληρονομικά έθιμα : Μ. Ι'εδεών Κανονικαί διατάξεις Α', 146 κέ. 149 κέ. Β',
81 κέ. Οίκονυμυ.-ιον/.ου ένθ. άν. σ. 97 κέ. (έν Λέριρ). ΙΙαπαδο.ιον/.ου Γενική περιγραφή
Νισύρου 1909 σ. 59. ΚΙΙ. Σύλλ. ΚΕ', 160—161. Michaud et Poujoulat Corresp. d'O-
rient, Bruxelles 1835 IV, 134]).

3) About La Grèce contemporaine κεφ. IV S 3 : «Un jeune homme cherche
non seulement une femme, mais une dot. Malheureusement les dots sont plus
rares que les femmes. Une fille qui a six mille francs en argent et l'habitude
de porter des plumes, n'est pas un mauvais parti».

4) Duvray Les Grecs modernes. Moeurs, coutumes, usages, littérature, poli-
tique, religion, commerce, marine etc. Bruxelles 1863 σ. 18 κέ.

5) I [Παράπονα κατά προικοθηρών κτλ. βλ. έν 1'ύπαρι πρ. Ε' στ. 225 κέ. σ. 274 ΣάΟα.
'Ολέθρια κοινωνικά άποτελέσματα άπληστίας γαμβρών έν 'Ρόδψ βλ. Μπάιώτον-Kotai Ή
νήσος 'Ρόδος Β', 2841].
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χαίου ιματισμού ό άνώτατος δρος τής προικός '). Έκ τής έπιστολής ταύτης
άποσπώμεν τά κατωτέρω, έν οίς έν έκτάσει έκτίθενται αί περί προικός κατά
φ έποχήν έκείνην συνήθειαι.

«Επειδή τοιγαροΰν καί οί τής ΙΙολιτείας καί έπαρχίας ταύτης (τών
Αθηνών) χριστιανοί έφθασαν ήδη περιπεσεΐν τοιαύτη τινι κοινή δυστυχία τε
ni δυσπραγία έξ ύπερβολής καί άμετρίας, τήν άρχήν λαβούση έν ταΐς διδο-
μέναις προικοδοσίαις ταΐς θυγατράσιν αύτών· έπικρατησάσης καί γάρ άνωθεν
ουνηθείας έν τή πολιτεία ταύτη μή μόνον δίδοσθαι άσπρα μετρητά ταΐς είς
γάμον έκδιδομέναις θυγατράσιν αύτών, άλλά προσέτι προικοδοτεΐσθαι ταύταις
χαί πράγματα, καί κτήματα, έλαιόδενδρα δηλαδή, άμπέλια, χωράφια, μά-
λαγμα, μαργαριτάριον, καί φορέματα ρουχικά ού τής τυχούσης τιμής δντα,
καί διά τό άδιόριστον είναι τήν τούτοις δέσιν, είς ύπέρογκόν τινα αύξησιν τοϋ
πράγματος κατά μικρόν προκεχωρηκότος φιλοτιμίαις σφαλεραΐς τών άσταθμήτω
λογισμό) άοιακρίτως είς έπιδείξεις ματαίας φερομένων ηθών, οί τέως έμπολι-
τευόμενοι χριστιανοί βιαζόμενοι έκόντες άέκοντες άκολουθεΐν τή τοιαύτη άτα-
Ijiqi τής υπερβολής, έφ' ω διασώσαι έκαστος το τής ής έτυχε τάξεως έν τω
πολιτικω καταστήματι έντιμον, μυρίων κακών άθρόον έν πείρα γίνονται-
αυτοί τε γάρ ύποπίπτουσιν έσχάτη δυστυχία άναγκαζόμενοι έκκενώσαι πάσαν
αυτών τήν περιουσίαν είς τήν προικοδοσίαν τών θυγατέρων αύτών, καί τό λοι-
πόν τής ζωής αύτών έν ένδεια έσχάτη άτίμως διαβιώσαι, ού μήν, άλλά καί
εις τους άρρενας αύτών παΐδας άπρονοήτους καί άκυβερνήτους καταλιμπά-
VEIV, καί άδίκως όστερεΐν αυτούς τής άνηκούσης άπό πατρικής φιλοστοργίας,
•/.α1, νομικής διατάξεως κοινής καί ίσομοίρου έκ τής αυτής περιουσίας συμμε-
θέξεως μετά τών λοιπών άδελφών . . . Κάντεΰθεν διέγνωσαν, όπως ή μέν πρώτη
προικοδοσία υπάρχη διωρισμένη εις χίλια πεντακόσια γρόσια, δηλαδή πάντων
τών προικοδοτουμενων πραγμάτων είς μέσον προτιθεμένων, τών μουλκιών,

1) Έδημοσιεύθη έν Έθνικφ Ήμερολογίψ υπό Μ. 77. Βρετοΰ 1864 σ. 233—237. ([IV
νικως περί κανονικών διατάξεων καί όρων προικοδοσιών βλ. Μ. Γεδεών ΑΙ κατά τής πο-
λυτελείας καί τών προικών έθνικαί ένέργειαι κατά τούς τελευταίους τέασαρας αιώνας έν ΚΠ.
Συλλ. 1891 τ. ΚΑ' α. 49—55, ειδικώς δέ : Διαταγαί Γάμων, Έν έτει σωτηρίφ 1767 (Λό-
γοι Σαμουήλ, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. ΙΙρβλ. καί Ά&. Κομνηνού 'Υψηλάντου,
Τά μετά τήν άλωαιν σ. 410). Διαταγαί γάμων καί προικοδοσιών. "Οροι καί κανόνες,
Κιον/πολις 1827. Μ. Γεδεών Κανον. διατάξεις Α', 70—3. 218. 257—260. 305—310.
314-339. Β', 78—80. 129—136. 145—8. 437—451. Του αύτοΰ Γράμμα (πατριαρχικόν)
xm προικοδοσιών έν Φιλολ. Ήχφ 1896 άρ. 1 σ. 17—19. Δ. Α. ΙΙαναγιωτίδου Κώδιξ
τοδ ΙΗ' αιώνος κατά προικοδοσιών έν τή ίερφ μητροπόλει Παραμυθίας καί ίστορικαί τίνες έξ
»Oxoö σημειώσεις έν ΚΠ. Συλλ. ΚΖ', 307—312. Κανονισμός τών προικών έν Λιασκοβέτζι
xi)Ç'Ηπείρου, δημοσ. ύπό Σπ. Λάμπρου έν Νέιμ Έλληνομνήμονι Γ, 193—5 (έκ νομοκάνο-
νος III αι.). Προικός καί γαμήλιων έθίμιυν κανονισμός έν τή μητροπόλει Λαρίσης διά δια-
τάξεως τού μητροπολίτου Λαρίσης καί τών παρεδρευόντων έπισκόπων Τρίκκης καί Έλασ-
«ωνος, δημοσ. ύπό Α. Μομψερράτου έν Έφημερίδι (Κορομηλά) 31 Μαΐου 1889. Πρβλ. καί
Ί· Γρ. Καμπούρογλου 01 προικοθήραι του παρελθόντος αιώνος καί τά τραχώματα έν ΙΙαρ·
1894 1Ζ', 161—7. Θ. Ν. Φιλαδελψεως Τά άθηναϊκά τραχώματα έν έτει 1734, έν
Κείομάδι 1881 Α', 105—6. Τοΰ αύτοΰ. ΙΙερί τραχώματος έν 'Αρμονία 1901 α. 258—268)|.
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τοΰ μαλάγματος, τοΰ μαργαριταρίου, τοΰ χαλκώματος, τοϋ στάγκου, έτι &
καί τών διωρισμένων σύν τούτοις ρουχικών, ήτοι δέκα υποκαμισοβράκων χα>
ού πλειόνων, δέκα μπολίων, δύο κραββατοστρωσίων μετά τών έπακολουθούν-
των αύτοίς νυμφικών κοσμημάτων, καί λοιπών τών έπιδιδομένων μέχρι χα|
του μικροτάτου .. . Μετά δέ τοΰτον είναι, καί γίνεσθαι καί δευτέρας, καί τρί-
της τάξεως προικοδοσίαι, αί'τινες έχωσι μένειν άδιόριστοι μέν κατά τον άριθμάν
έμπης δλιγιοτέρας καί κατωτέρας ποσότητος καί υποβεβηκυίας τη πρώτη . ..» Λ
"Αμα οί γονείς δώοωσι λόγον, ώς συνήθως καλείται ή συγκατάθεσις αυτών
είς τόν υπδ τών προξενψριών προταθέντα γάμον 2), τελείται συμπεφωνη-
μένην τινά ήμέραν έν τή οικία τής νύμφης δ άρραβών. Ό μνηστήρ μετά τών
γονέων αυτού, τοΰ παρανύμφου (κουμπάρου) ") καί τίνων συγγενών υπδ περί-

1) [['Ανάλογος εις πτωχάς προίξ : «δοθήτωσαν δπέρπυρα ρ' τινί παιδί θηλυκφ πένητι
προς το ύπανδρευθήναι» ('Εκ διαθήκης έν Κρήτ^ τοΰ 1502 έν ΣάΟα Μεσ. Βιβλ. 7', 683]|.

2) Λουκά Φιλολογ. Έπισκ. σ. 77. ([Σακελλαρίου Κυπρ. Α', 719.—Συνήθως ο! γάμοι
συνομολογοδνται διά προξενειάς ή πάντιος διά μεσολαβήσεως προξενητων. Μαρτυρία; περί
τούτου ώς καί τρόπους, καθ' ους γίνεται ή προξενειά βλ. Καρκαβίτσα Λυγερή 1896 ο. 19
κέ. 1920 σ. 18 κέ. Εστία 1882 ΙΑ', 579 ('Αθήναι έπί Τουρκοκρατίας). Δελτ. Ίστ. Έτ.
Α', 124 (Βυσωκά Καλαβρύτων). Κουκουλ'ε Οϊνουντ. σ. 93—4. ΙΙιττακός 1878 σ. 202 (Ή-
πειρος). Ήμερολ. Σκόκου 1910 σ. 362—3 (Βελβεντός). Λουλουδοπούλου 'Ανέκδ. συλλ. ο.
171 (Καρυαί Καβακλή). Έθν. 'Αγωγή 1901 σ. 122 (Μακεδονία). Abbott Maced. Folkl.
σ. 148 (αύτ.) Γουσίου 'Η κατά τό Πάγγαιον χώρα σ. 57 (Λακκοβίκια). Βάλλ.ψSu IiuOv,
σ. 111. ΟΙχονομοποΰλου Αεριακά σ. 79. Γ. Παπαδοπούλου Γεν. περιγρ. Νισύρου α. 57.
Σακελίαρίου Κυπρ. 718—9. Ήμερολ. Σκόκου 1908 σ. 312—6 (Ααογρ. Α', 404—5 έν Και ν/·
πόλει κατά τους παλαιοτέρους χρόνους). II. I'. Μακρί] Κατιρλί σ. 93. Δελτ. Ίστ. Έτ. Α',
527 ('Αμισός). Ξενοφάν. Γ', 164 (Βουρδούρι). 'Εστία 1889 ΚΖ', 46 (Ίκόνιον). Ξενοφάν.
Δ', 428 (Μαλακοπή Μ. Καππαδοκίας). Αϋτ. σ. 231 (Λιβίσιον). Ή αίτησις γίνεται εκ μί·
ρους του γαμβρού [Βάλληνδα Κυθν. σ. 111. Λα/ιπρίδου Ήπειρ. μελετ. Γ', 57. Φιιραοο-
τιούλου Τά Σύλατα α. 13). Περί προμνηστριών παρ' άρχαίοις βλ. Γρ. Παλιονρίτου Άρχαιολ.
έλλ. Β', 209. Becker-Göll Charicles III, 354 κέ. Hermann Privatalt. α. 261. Άπό-
φασις γάμου διά προξενητών στελλ'ομένων είς τήν οίκίαν τής νύμφης, παρ' άρχαίοις Ίνδοϊς:
Haas έν Weber-s Ind. St. V, 181. 236. 288. 291 κέ. 3S0. Ιίερί προξενειάς γενικώς καί
παρ' άλλοις λαοΐς βλ. καί Reinsberg-Düringsfeld Ethn. Curiositäten, Lpz- 187!) α.
1—19. Rev. d. trad. pop. VIII, 402 (παρά τοις Άνναμίταις). Nore Coutumes des
provinces de France o. 187 (ότι έν l'ont-l'Abbé τής Βρετάνης οί προξενηταί, όπιο;
έπιτύχωσι, φοροϋσι δύο ειδών κάλτσαις. 'Ομοίως καί έν Κύθνψ : Βάλληνδα Κυθν. σ. 111.
Κϊς τινας άλλας έπαρχίας τής Γαλλίας έν γένει δ τοιαύτας περικνημίδας φορών πιστεύεται
ότι έξουδετεροΐ τά μάγια : Xore αύτ. σ. 285)]].

3) Κουμπάρος. «Κόμπαρος, ος συνέζευκται είς ύπηρεσίαν τινί, δμοίως τήν αϋτήν έκτε·
λών χρείαν » έξηγεΐ δ Σουΐδας έν λ. Τήν αυτήν έννοιαν έχει ή ταυτόσημος τή ξενιχϊ
καί μέχρι τοδ νΰν σωζομένη παρ' ήμΐν έλληνική λ. αΰντεκνος, ήτις εϊς τινα ιής Έλλά·
ϊος μέρη σημαίνει έπίσης καί τόν παράνυμφον. Ιίερί τής λ. κουμπάρος, έκ τοϋ λατινικού
παραγομένης βλ. Pashley Travels in Crete τ. IIko. 197. I hen Eunomia τ. III σ. 101.
ΙΙρβλ. καί Du Cange Glossar. Eatinit. έν λλ. commater, commaternitas, compa·
ter, corapaternitas καί compateratus. []7'o5 aizoB Glossar. Graecit. στ. 1113 λ. πα-
ράνυμφος] ]. Ό κουμπάρος λέγεται διά λατινιζούσης έπίσης λ. καί νονός, δθεν καί τό άλβα-
νικόν νούνι, πληθ. νουνέρε · τε (Hahn Alban. Stud. III, 86). Κουμπάρος διορίζεται ύπό
τοϋ γαμβρού συνήθως δ ανάδοχος αύτοδ, καί τούτου μή ζώντος δ υίός του, ή έτερος το»
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ληπτικδν όνομα συμπε&ερώ καλουμένων '), έρχονται έκ τής νύμφης, όπου
άπλως άνταλλάσσουσι δακτυλίδια, μή τελουμένης τής ακολουθίας τοΰ άρρα-
β©νος ή'τίζ ουνήθως τελείται τήν Κυριακήν τοΰ γάμου, πρό τής τοΰ γάμου
ακολουθίας ®). Ό άρραβών έτελεΐτο καί παρά Ρωμαίοις, arra sponsalia κα-

γαμβροϋ φίλος (Πανδώρ. θ', 509. Χουρμούζη Κρητικ. σ. 28 [[βλ. καί Λαογρ. Σύμμ. Β',2Γ!1
χαί σημ. 4]]), ή δέ σύζυγος του κουμπάρα ή κουμπάριοσα λεγομένη συμπαραστατεΐ καί αύτη
είς τάς τελετάς τοϋ άρραβώνος καί τοϋ γάμου καί τάς άλλας έτοιμασίας" εις τάς νήσους,
όταν μάλιστα αί νυμφευόμεναι ήσαν πρωτότοκοι, συνηθίζετο νά έχωσι τρεις ή τέσσαρας ή καί
πλειοτέρους κουμπάρους (Tournefort Voyage du Levant τ. I σ. 124. Χουρμούζη αύτ.).
"Ομοιοι πρός τούς κουμπάρους ήσαν οί παράνυμφοι ή πάροχοι των άρχαίων (Έτυμολογ.
μίγ. σ. 145, 31. Εύοταϋ. Είς Ίλιάδ. Ζ, 420 σ. 652, 42 : «δ συναπάγων τήν νύμφην ή
πεζή ή έφ' άμάξης». Schoemann Griëch. Altert. 3 II, 557 [[βλ. καί Hermann-Hlümner
Privataltert, ο. 272. 273. 274. lv. Müller Gr. Privataltert, o. 447 d)), πρός δέ τάς
κουμπάρας αί νυμφεύτριαι : «Νυμφεύτρια, ή παράνυμφος, άττικώς» (ΜοΤρις σ. 269. Θωμ.
Μαγιατρ. σ. 633 λ. νυμφεύτρια)- «ή διοικούμενη τά περί τόν γάμον γυνή» (ΓΙολυδεύκ. Γ',
41)' «ή συμπεμπομένη ύπό των γονέων τή νύμφτ) παράνυμφος» (Φώτιος λ. Νυμφεύτρια) ή
νυιιφοοτόλοι : «νυμφοστόλος, ή παράνυμφος» (Ψευδογρυοοοτομ. τ. V σ. 744 e Paris). Παρά
Ρωμαίοις ύπήρχον έπίσης παοάνυμφοι (pronuba) έν ταϊς τοΰ γάμου τελεταΐς (Marquardt
Römische Privataltert, τ. I σ. 47 κέ.). ||*0 βυζαντινός Θεοφάνης άναφέρει ότι εις τόν
γάμον ""τοΰ αύτοκράτορος Μαυρικίου <παρενϋμφενσε Μαρίτης δ εύ/οΰχος» (σ. 388—9
Bonn. 252 De Boor). Περί παρανύμφου παρά χριστιανικοΐς καί άλλοις λαοΐς βλ. Herzog
Realencyklopädie f. protestant. Theologie u. Kirche II, 345—6]]. Παρ' Άλβανοϊς
παράνυμφοι γίνονται οί βλάμιδες ή άδελφοποιτοί των συζύγων (Hahn ένθ. άν. I, 145),
όπως συνήθως καί παρά τοις ποιμέσι τής 'Ρούμελης (Buchen I,a Grèce Continentale
ο. 235). [[Κατά τόν Pouqueville (Hist, de la Régénérât, de la Grèce, Par. 1824
1,84. 1825 I, 100. Genève 1825 I, 61. Bruxelles 1843 I, 64) παρά τών 'Ελλήνων
παρέλαβον οί 'Αλβανοί τό εθιμον τοΰ κουμπάρου]]. 'Εννοείται ότι καί μόνον γυναίκες δύ-
νανται νά ώσι κουμπάραι, ήτοι νά συμμετάσχωσι τών έκκλησιαστικών τελετών. [['Εν Βελ-
Οάνδρφ (στ. 1033—4 σ. 159 TYegrand) άνήρ είναι δ κουμπάρος τοΰ γαμβροΰ, γυνή δ' δ
τής νύμφης. Πανταχού τής 'Ελλάδος ό κουμπάρος άγοράζει τά στέφανα καί τάς λαμπάδας
τοΰ γάμου]].

1) Ή λέξις συμπ&νΰερος καί ουμπενϋεριάζειν ήσαν εύχρηστοι καί παρά τοις βυζαντινοίς-
παρ' Άλβανοΐς τό αυμπεΟεριο λέγεται κρουσκερί (Hahn ένθ. άν. σ. 143).

2) [["Ανευ ιεροτελεστίας οί άρραβώνες κατά διαταγήν τής συνόδου ('Εγκύκλιοι 'Ιεράς
συνόδου σ. 63 άρ. 11. σ. 88 άρ. 286). 'Ιερά εύλογία μνηστείας έν 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνού
νεαραΐς περί μνηστείας ('Εστία 1889 τ. ΚΙΓ σ. 232α. 232 6. 233 α). Πρβλ. καί Ducange
οτ. 124 λ. άρρα6ώνες (άρραβωνίζεσθαι)]].

3) Παρατιθέμεθα ενταύθα περιγραφάς τινας άρραβώνων : Χουρμούζη Κρητικά σ.
27 —28' «δ άνδρας μέ μερικούς συ 'γενείς του καί τόν ίερέα τού χωρίου πηγαίνει είς τήν
οίκίαν τής γυναικός, καί μετά τόν συνήθη χαιρετισμόν, παρουσιάζεται ή νέα, κρατούσα εις
μέν τήν άριστεράν χείρα §ν πιάτο μέ οπωρικά, καί μέ ëv ρακοπότηρον, έχουσα καί εν χει-
ρόμακτρον είς τόν μικρόν δάκτυλον τής άριστεράς, εις δέ τήν δεξιάν κρατεί δοχεϊον μέ
ριΧκή' κερνφ λοιπόν πρώτον τόν ίερέα, έπειτα τούς γεροντοτέρους καί τελευταΐον τόν άρρα-
βωνιστικόν της- εύχόμενοι όλοι τό καλά ξετελέοματα άλλάζουσιν έπειτα τά δακτυλίδια καί
ίναχωροΰν τόν άρραβώνα αύτόν ονομάζουν δακτυλίδωμα». Πανδώρα τ. θ' σ. 509: «Άφοΰ
άμφοτέρωθεν συναινέσωσιν, έρχονται άπό μέρους τοΰ νέου είς τής νεάνιδος είς Ιερεύς, δ
ανάδοχος ή δ μέλλων παράνυμφος (κουμβάρος) τοΰ νέου μετά συγγενών, ϊν' άρραβωνίσωσι
"οίις νέους... Άφοΰ δ' δ Ιερεύς εύλογήσή, άνταλλάσσονται τά δακτύλια" καί τό μέν τής



218

Ο ΓΑΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΝΕΩΤΕΡΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ

λούμενος ')·

Μετά τόν αρραβώνα οί μνηστήρες βλέπουσιν αλλήλους συνεχώς· ή ^
ήθών δέ αυστηρότης κανονίζει τάς συνεντεύξεις ταύτας, έν αίς πολλάκις συμπά-

νεανίδος δίδοται εις τον παράνυμφον, τό δέ τοϋ νέου κρατών έπ' άρτου δ αυτός παράνυμ-
φος κομίζει είς τήν μητέρα τής νεάνιδος. 'Ορίζεται δ1 ή προθεσμία ή μέχρι συζεύξεως' πα-
ρατίθεται τράπεζα, καί γίνεται πρόποσις υπέρ τών νέων' διανέμονται πεφρυγμένα λεπτοκάρυα
καί γλυκύσματα είς τούς άπό του γαμβρού έλθόντας, οϊτινες μετά ταΰτα άναχωρουσιν»
Fauriel Chants pop. de la Gr. τ. I σ. XXXIV : «La soirée d'un jour convenu,
les parents des deux futurs se réunissent, avec un prêtre, soit chez le père du
jeune homme, soit chez celui de la fille. On dresse le contrat civil du mariage,
après quoi deux jeunes filles introduisent la future épouse voilée, et la présen-
tent à son futur, qui la prend et la conduit par la main devant le prêtre. Ce-
lui-ci bénit le jeune couple, après qu'ils ont échangé leurs anneaux. Cela fait,
la fiancée se retire, et les parents restent ensemble à se réjouir et à boire à la
santé des futurs époux». Saint-Sauveur Voyage pittoresque etc. τ. II α. 42. Έν
Κύπρφ έπίσης προσφέρεται κατά τούς άρραβώνας γεΰμα είς τούς συγγενείς {Λουκά Φιλολ.
έπισκ. σ. 77). [['Εν δήμψ Οιτύλου καί έν μέσα Μάντ) κερνώσι κρασί καί ρήχνουν μερικά
τουφέκια. Είς δε τά μεσόγεια τής Κρήτης, κατά τόν Κουκουλεν έν Λαογρ. Α', 307, «δ
γαμβρός κατά τήν ήμέραν τοΰ άρραβώνος προσφέρει είς τόν πενθερόν νωπόν καί μέγαν ίχθύν,
όστις... τρώγεται κατά τόν δεΐπνον τής έσπέρας τοΰ άρραβώνος». Παρά τοίς "Ελλησι xijj
Μικράς 'Ασίας έσυνηθίζετο νά νηστεύωσιν έπί τρεις ήμέρας αί μεμνηστευμέναι γυναίκες
(Theodoridis Sexuelles Fühlen u. Werten α. 16, 2). 'Εν Πόντιρ δέ, κατά τόν Α. Α.
Παπαδόπουλοι· έν Λαογρ. Τ', 60—61, ή μνηστή εχει καθήκον νά περιποιήται τούς επισκε-
πτόμενους συγγενείς τοΰ γαμβροΰ. Είς τά 'Ανώγεια τής Κρήτης ίδιαίτερον διακριτικόν των
μεμνηστευμένων παρθένων είναι ότι «είς τήν ζώνην, ήτις περιβάλλει τήν όσφόν των, φέ-
ρουν μικρήν καί κομψήν μάχαιραν, ήτις δίδεται παρά τοΰ μνηστήρος ώς άρραβών, συμβο-
λίζων τήν προστασίαν καί τήν άπειλήν τοΟ άρρενος» (/. Κονδυλάκης έν 'Εστί? 26 'Ιουνίου
1806 σ. 2). Ίδιαιτέραν στολήν Ιφερον άλλοτε αί μεμνηστευμέναι καί έν Καρυαΐς Κα·
βακλή, ής περιγραφήν βλ. έν Λουλουδοπούλου : 'Ανεκδ. συλλ. σ. 173. Έν Βιτωλίοις δέ
ή έν ώρα γάμου προσεπερραπτε έπί τοΰ φορέματος κατά τό άνώτερον μέρος του αριστερού
βραχίονος κέντημά τι κυκλοτερές ('Ακρόπολις φιλολογική 1888—9 σ. 791 6). Περιγραφάς
τών κατά τούς άρραβώνας βλ. προσέτι : Γ. Α. Κριεζή Ίστ. τής νήσου "Γδρας σ. 198 (εν
"Γδρα πρό τής Επαναστάσεως). Μ. Γ. Κωνοταντινίδου Ή νήσος Σκΰρος α. 163—4. Georj
geakis et Pineau Le Folk-lore de Lesbos σ. 313—4. Οίκονομοπούλου Λεριακά σ. 81.
81. Παπαδοπούλου Γεν. περιγρ. Νισύρου σ. 58. Σακελλαρίου Κυπρ. 1890 Α', 719. Φιλία
(περιοδικόν Μεγίστης) τ. Α' (Η ) 1909 σ. 34—5 (έν Καστελλορίζφ). Έθν. 'Αγωγή 1901
σ. 123 (έν Μακεδονία). Abbott MaCed. Folkl. σ. 150 κέ. (αύτ.). Λονλουδοπονλον Άνέκο.
συλλ. σ. 171—4 (έν Καρυαΐς Καβακλή). Ήμερολ. 'Ανατολής 1885 σ. 83—86 (έν Βιζύΐ).
θρακ. Έπετ. 1897 σ. 192 (εν Σαράντα Έκλησίαις). Ξενοφάν. Β', 284—5 (έν Συλάτοις).
Αύτ. Δ', 232 -3 (έν Λιβισίφ). /. Σαραντίδου 'Αρχελάου Ή Σινασός σ. 76—8. Δελτ. Ίο-.
Έτ. Α', 527—8 (έν Άμισψ). Γενικώς περί αρραβώνων : Δ. Π. Παπονλια 'Ιστορική έξέ-
λιξις τοδ άρραβώνος έν τω ένοχικω δικαίω, Λιψία 1911. G. Ferrari έν Byz. Zeitschr.
1909 σ. 167 κέ. Πρβλ. καί αύτ. 1899 σ. 546. Βλ. καί τάς ύπό τοΰ Μομψεράτου έν Έοχί?
1889 τ. ΚΙΓ α. 232—3 δημοσιευθείσας 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνού νεαράς περί μνηστείας)).

1) Sponsalia : Gell. Ν. Att. IV, 4. Isidor. Orig. IX, 7, 3. VI pian. Digest. XXIII,
1. 2. Plaut. Aul. II, 2. 77. Trin. II, 4. 98. V, 2. 33—39. Curcul. V, 2, 74. Pœmvi,
V, 3, 37. (J■ Marquardt Röm. Privatalt. I, 38 κέ.). Arra sponsalia (Juvenal VI,
27. PHn. Nat. Hist. XXXIII, 1. Isidor. Origin. XIX, 22, 4. Tertullian. Apologet.
6) έπειδή είς δλας τάς συναλλαγάς σχεδόν άντήλλασσον δακτύλια (Marquardt αύτ. 39—40).
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I

ρίβταται ή μήτηρ ή τις τών τής κόρης συγγενών. Έν Κάσω δ άρ μαστός, ώς
καλείται δ μνηστήρ '), δύναται νά είσέρχηται είς τον οίκον τής άρμαοτής,

1) Έκ τοϋ αρμόζω. Παρ' Ήροδότω (7', 65) άρμοσάμενος=άρραβωνίσας. [[«(Κάτων)
ήρμόοατο Αεπίδαν» (Τίλουτάρχ. Ινάτ. 7 σ. 762)]). Ήρμοσμίνη—-μεμνηστευμένη έν ταίς
ΙΙράςεσι Παύλου καί θέκλης (Β' αι. μ. Χ.) έν Tischendorf Act. apost. apocr. ο. 41 §
15 ο. 46. [[«'Αρμόζω αφίσιν άλλήλους»=νυμφεύω ('.Ι.τ.τι«)·. Συρ. 61). «είναι γάρ αύτφ
ήρμοαμενην πρός γάμον» (Πρίοκου ΓΙανίτον άπ. 16 έν Midler FHG. IV, 99). «συνηρμόαθη-
:αν άλλήλοις» έπί γάμου (Ίουοτινιαν. νεαρ. 97 (74) g 1 ο. 523 Lingenthai), «δρμασά-
Μ5νος»=μνηατευθείς (Θεοψάν. σ. 460 Bonn. 298 De Boor1 κατωτέρω ο. 461 Bonn. 299
De Boor «ή μεμνηστευμένη»)" «ό δρμασάμενος αύτήν»=«δ μνηστευσάμενος αυτήν», τών
îiio τούτων λέξεο>ν άδιαφόρως χρήσις έν τψ αύτψ κειμένη: (Βίος όσιας Εύφροαύνης 12, 1Γ
Xi., εν Anal. Bolland. II, 201 (1883). «συναρμόσαι» (" In·, Κομν. Η' 9 σ. 241 d Paris).
<καί ήρμο'ιθη αυτόν». (\Γεωργ. άμαρτ.] (IB' αί.) Τ'14 σ. 886 Muralt), «δρμαστός» (Map-
-ιίριον.άγ. Νηρέου καί Άχιλλέου, IB' αι., σ. 17, 8 Achelis), «δρμαστάς» (αίτιατ.) (αύτ. 20,
Π)· «ένηρμόζετο» ή κόρη τω υίω έκείνου έπί γάμου (Παχνμέρ. Γ', 3 σ. 175). «και αυτός
ίτέραν τω υίω άρμόσεται» (Καντακουζ. Γ', 48 σ. 291 Bonn). Καί έν Άσσίζαις Κύπρου :
«πριν δρμαστοΰν είς τήν άγίαν τοΰ Χριστοΰ... έκκλησίαν»- «ή καλή άρμα». (Α', 151 έν
Σά9α Μεα. Βιβλ. Τ', 112). «γυναίκα άρμασμένη ή χαριτωμένη» (αύτ. 154 σ. 116). «ή
χαλή όρμασία» (Β', 148 σ. 363). «δ άνδρας καί ή γυναίκα πιαστοΰν είς δρμασίαν» (σ. 364).
<ιό δίκαιον τής άρμασίας, διά πόσαις αίτίαις ήμπορει μετά ταΰτα νά χωριστή άφόν γένη»
(164 σ. 375). «εάν είς άνθρωπος λάβιρ μίαν γυναίκα είς δρμασίαν» (171 σ. 380). «νά δρ-
μαοτή καμμίαν» (148 σ. 364). «τούς ώρμασεν» (δ ιερεύς) (149 σ. 364). «νά δρμαστή είς
τήν έκκλησίαν» (151 σ. 367). «περί τής γυναικός όπου δρμάζεται έτερον άνδραν» (155 σ.
370). Καί έν Έλληνικοίς νόμοις Κύπρου 39 (ΣάΟα αύτ. σ. 529) : «επειδή ώρίσαμεν τή
μνηστή δωρείσαι, ήγουν τής χαρτωμένης, ούχί δέ τής δρμαστικής» (χαρτωμένη ή μνηστή
ίσως μετά τήν σύνταξιν των γαμικων συμβολαίων). Βλ. καί θησαυρδν Έρο. Στεφάνου λ.
ΐρμάζω. Ducange στ. 123 λ. άρμασία. Χατζιδάχι Γλωσσ. μελέται Α', 613—4. Έν Κύπρφ
απαντά νΰν δ τύπος άρμάζω, έπί τής έννοίας τοΰ νυμφεύω (Σακελλαρίου Κυπρ. 1868 Γ'
"247. 1891 Β', 471—2. 703—4), έπίσης άρμαοιά, ή δ γάμος, άρμαομένη έγγαμος γυνή
(αύτ. 1891 Β', 701). Έν Δωδεκανήσφ άομαοτός, άρμάζω =μνηστήρ, μνηστεύω (Dicta ich
Spr. u. Volksüberl. d. südl. Sporad. στ. 164—5), έν Λέρψ άαμαατος καί θηλ. —ή,
iάρραβωνιαστικός, —ή (Οίκονομοπούλου Αεριακά σ. 67) καί έν 'Αμοργψ άομαοτός—t έρω·
μένος (Γάαπαρί) Ή νήσος 'Αμοργός σ. 79). Καί βουλγαριστί armasbam, armosbam (D.
Matow Gritschko-bilgarcki Studii, Sofia 1893 σ. 6), άλλα καί rabunisbam (αύτ.
3. 7). "Αλλαι λέξεις πράς δήλωσιν τοΰ μνηστήρος καί τών παραγώγων αύτοΰ : οιαοτικος
(έκ τοΰ σιάζω) έν Ήπείρψ (Άραβαντίνου Ήπειρ. γλωσσάρ. α. 82), οιαοτικη έν Χίφ (11α-
ιπάτη Χιακ. γλωσσάρ. α. 320) καί έν Μεγάροις (Πάλληνδα Πάρεργα σ. 107). Έν κώδικι
•Ί» μητροπόλεως Σερρών άπαντφ καί τό ρ. ίσιάζω έπί τής σημασίας τοΰ άρραβωνίζω καί
ίοιασμός (Παπαγεώργιος έν Byz. Zeitschr. 1894 III, 284). Όμοίως έν τω αύτω κώδικι
<συβάζω, έσυβάστηκαν (ήρραβωνίσθησαν, νΰν αυνιβάζομαι καί συνιβαατιχ!/ ή άρραβωνι-
οτική)...σύμφωνα ψιλά πολλαχοΰ (δ άρραβών)" φίλοι λόγοι (συμφωνία καί άρραβών)» (αύτ.).
Έπίσης ovtßuo/ta, δ άρραβών, δ δέ μνηστήρ σνιβαακός, θηλ. πνιβασχή έν νοτιοανατολ.
Μα/εδονίφ (Έθν. 'Αγωγή 1901 σ. 123 α), ουββάζω άρραβωνίζω έν τοις βλαχοφώνοις χω-
ρίοις τής Ηπείρου (Ζωγρ. 'Αγ. Α', 55), «κόρη άσύβαστη» ή άμνήστευτος, έν Ήπειροι
( Αραβαντιν. ένθ. άν. σ. 26) καί καλή, ή ιινηστή (αύτ. σ. 45), πρόΟεοι/ δέ έν ςίσματι Χίου
(Ilm:τάτη ένθ. άν. σ. 301). Έν Βιζύη δ άρραβών ώνομάζετο παζαρλίχι, διότι συνηθίζετο
vi παζαρεύουν τήν δαμαλίδα (δηλ. τήν νύμφην) (Ήμερ. 'Ανατολ. 1885 σ. 82" πρβλ. άνο>-
'έρω σ. 236 σημ. 2). 'Ονομασίας τοΰ άρραβώνος έν τή κοινή γλώσση βλ. καί έν τ. Β'
?■ 225, 1 καί 253—5]],
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καί νά χορεύη μετ' αυτής ')· Άρχαιότερον, καί νΰν εις ευάριθμα τινα μέρη,
ή μνηστή άπέφευγε τον μέλλοντα σύζυγόν της καί έν μεγάλη αύστηρότητι |γ£.
νοντο αί συνεντεύξεις αύτών έπί παρουσία πάντοτε καί τών γονέων τής νύμ-
φης. Όσον μακράν καί άν ή τό μεταξύ τών άρραβώνων καί τοΰ γάμου διά-
στημα, οί μνηστήρες δέν είναι έπιτετραμμένον ούτε νά βλέπωνται ούτε νά συ-
ναντώνται, λέγει ό Fauriel =). Έν Κερασοΰντι καί μετά τον άρραβωνα ουδέ-
ποτε συνεχωρεϊτο τοις νέοις συμπεριφορά. Καί έσπούδαζε μέν δ νέος όπως
βλέπη τήν μνηστήν αύτοΰ, άλλ' αϋτη πάντοτε έκρύπτετο καί άπδ αύτων τών
συγγενών του. 'Αλλά τό έθος τοΰτο έκλείπει κατ' δλίγον, έσημείου τώ 1859
δ περιγράψας τά κατά τούς έν Κερασοΰντι γάμους 3).

[[ Ένταΰ&α περατοϋται το εν Παρ·ά·ενώνι δημοσιευθέν απόσπασμα της περί
τοϋ «Γάμου παρά τοις νεωτέροις "Ελλησι» μελέτης. Ή συνέχεια είναι ανέκδοτος]],

Ό άρραβών θεωρείται ίερά υπόσχεσις, ή δέ διάλυσις αύτοΰ Οβρις καί προσ-
βολή καθ' δλοκλήρου τής οικογενείας 4)- άλλά σπάνια είσί τά παραδείγματα
διαλύσεως, καί ταΰτα εις τάς πόλεις ώς έπί τό πλείστον άπαντώσι.

Τό μεταξύ άρραβώνων καί τής τελετής τοΰ γάμου χρονικόν διάστημα είναι
άόριστον, βραχύ ή μακράν κατά τάς περιστάσεις '-). Έν Κερασοΰντι συμπλη-

1) 'Ερατώ τ. Α' α. 113. [[Καί έν Λέσβω ό μνηατήρ εισέρχεται έλευθέρως είς τήν οίκίαν
τής μνηστής του (Georgeakis et Pineau I,e Folklore de Lesbos o. 314). 'Εν Σκύρι»
μετά τήν ύπό τής μνηστής προσκόμισιν πίττας έπί πλαστήρας εις τήν οίκίαν τοϋ μνηστή-
ρος, δύναται α'ίτη νά είσέρχηται ελευθέρως έκεί (Μ. Γ. Ιζωνσταντινι'δου Ή νήσος 2κϋ·
ρος σ. 164)]).

2) Fauriel ενθ. άν. [['Εν Βυσωκά Καλαβρύτων δέν έπιτρέπεται ή είσοδος τοϋ μνη-
στήρος είς τήν οίκίαν τής μνηστής, ουδέ συνάντησις αυτών κατορθοΰται (Δελτ. Ίστ. Έτ.
Α', 12(1). 'Ελευθέρα συναναστροφή τών μελλονύμφων πολλαχοΰ δέν έπιτρέπεται (Ιίάλ/.ην&α
Κυθν. σ. 111—2. Ήμερολ. Σκδκου 1910 σ. 364.. Abbott Maced. Folkl. σ. 154. Δελτ.
Ίστ. Έτ. Α', 528. 'Εστία 1886 ΚΖ', 46 β), ένιαχοΰ δέ ούδέ καν άπλή συνδιάλεξις (Γον-
σίου Ή κατά τό Πάγγαιον χώρα σ. 57—8)[[.

3) ΙΙανδώρα τ. θ' σ. 510. [['Εν Συλάτοις τοΰ νομού Ικονίου ή μελλόνυμφος έκρύπτετο
άπό τοΰ μνηστήρος (Φαρασοπούλού Σύλατα α. 34), έν Λιβισίω δέ καί άπό τών συγγενών
αύτοΰ (Ξενοφάν. Δ', 233)' δμοίως έν Σινασφ (I. Σαραντίδου 'Αρχελάου Σινασός σ. 78)καί
εν Μακεδονία ('Εθν. 'Αγ. 1901 Δ', 123), ένθα όμως είς τά ΝΑ μέρη αύτής οί μνηστευ-
Οέντες δέν κρύπτονται, άλλά δύνανται λίαν ελευθέρως νά συνδιαλέγωνται, παρούσης όμως
καί τής μητρός (αύτ.). Έπί Τουρκοκρατίας έν 'Αθήναις ή νύμφη παρέμενεν άγνωστο;
είς τόν γαμβρόν μέχρι τής στιγμής χής στέψεως ( I. Γρ. Κ[αμποΰρογλους] έν Εστί? 1882
ΙΔ', 579. 595]].

4) About ένθ. άν. κεφ. IV S 2. Βλ. καί Duvray ένθ. άν. σ. 16. [['Αλεξίου Κομνηνού
νεαραί περί μνηστείας, δημοσιευθεϊσαι υπό Μομψεράτου, έν Εστία 1889 ΚΗ', 233α. Έν
δήμω Οιτύλου καί έν μέσα Μάνη θανάσιμος ύβρις θεωρείται ή διάλυσις τοΰ άρραβώνος'
πολλοί έπέρχονχαι φόνοι ένεκα τούτου' τόν νέον δέ μνηστήρα φονεύει δ απορριφθείς καί
άρπάξει τήν κόρην, έγκαυχώμενος ότι τοΰ τήν ήρπασε' καί άν άκόμη νυμφευθή πολλάκις,
τήν άρπάζει καί τήν νυμφεύεται. "Αν δ μνηστήρ διαλύση τόν άρραβώνα, ή οικογένεια τής
νύμφης έκδικείται τήν ΰβριν|[.

5) Fauriel çt. XXXIV. Πανδώρα θ', 509. Ερατώ Α' 113. [['Αλεξίου Κομνηνού vs%·
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ρωθείσης τής όρισθείσης προθεσμίας, στέλλονται πάλιν άπδ τοΰ γαμβρού συγ-
γενείς, ίνα είδοποιήσωσιν ότι προσεχώς άρχονται τοΰ γάμου. Τοΰτο δέ λέγεται
λόγος ή λογόπαρμα. Καί τότε δέ προσφέρονται αυτοίς τρωγάλια καί οίνος ').

Προτέλεια έκάλουν οί άρχαίοι τάς πρδ τοΰ γάμου μίαν ήμέρχν 2) ή πλειο-
τέρας3) γενομένας θρησκευτικάς τελετάς, ήτοι εύχός καί θυσίας τοις γαμη·
λίοις θεοϊς 4). 'Ανάλογα τούτοις είσί τά πρδ τοΰ γάμου παρ' ήμΐν τελούμενα
προπαρασκευαστικά έθιμα, άτινα καταγράφομεν ένταΰθα.

Τήν πρώτην Κυριακήν ή έορτήν πρδ τοΰ γάμου 5) πολυπληθής όμήγυρις
ανδρών καί γυναικών, συγγενών καί φίλων, φερόντων στολάς πολυτελείς, έξέρ-
χονται έν Κάσιο είς τά λεγόμενα καλέσματα")' οί πεζοί έπονται, οί έφιπποι
προηγούνται, λυρισταί δέ μετά αύλητών άποτελοΰσι τήν μουσικήν τοΰ μικροΰ
τούτου στρατού, όστις μετά τών σημαιοφόρων αύτοΰ καί πάσης της άναγκαίας
προμηθείας τών τροφίμων περιέρχεται τάς κώμας έν μέσω πυροβολισμών προς

ρ*ί ένθ. άν. σ. 232 β]]. Κατά τον Αουκΰν (σ. 77) έν Κύπρφ προσέρχονται εις τόν γάμον
μετά έν ή 5ύο έτη άπό τής τελετής των άρραβώνων. "Ομοίως καί παρά τοις Ρωμαίοις
πολλάκις μακρός έμεσολάβει χρόνος μεταξύ των άρραβώνων καί τοΰ γάμου (Marquardt
Rom. Privatalt. τ. I σ. 38). [['Εν Οΐνοϋντι έν έτος τό πολύ διαρκεί δ άρραβών (Κου-
χου/.ί: Οίνουντ. σ. 95), ουχί όλιγώτερον δέ των 12 μηνών έν Βελβεντφ (Ήμερ. Σκόκου
1010 σ. 304), μακρόν χρόνον ώς έπί τό πλείστον έν ΙΙαξοϊς (Salvator Paxos σ. 86) καί
έν Σκύρο) (Μ. Γ. Κωνοταντινίδου Σκύρος σ. 161). 'Αντιθέτως έν Καρυαις Καβακλή μικρόν
είναι τό χρονικόν διάστημα μεταξύ άρραβώνων καί γάμου (Λουλουδοπούλου 'Ανέκδ. συλλ.
α. 171), έπίσης έν Κύθνω (Βά'/.ληνδα Κυθν. σ. 111). 'Εν Μαλακοπή δέ τής Καππαδοκίας
ολίγας ήμέρας μετά τούς άρραβώνας έγίνετο δ γάμος (Ξενοφάν. Δ', 428). 'Αόριστος ή
διάρκεια του άρραβώνος έν Λακκοβικίοις (Γουοίου Ή κατά τό ΙΙάγγαιον χώρα σ. 57) καί
έν Νισύρφ (Γ. Παπαδοπούλου Γεν. περιγρ. Νισύρου σ. 58—9)]].

1) Πανδώρα θ', 510.

2) 7[αύχ. λ. γάμων έθη.

3) Ώς έξάγεται έξ Είριπίδου Ίφιγ. Αύλ. 707.

1) Schoemann"Griech. Altert. II, 553 (γ' έκδ.).

5) Byhilakis Xeugriechiches Leben σ. 31 : «Sind die Kitern beiderseits einver-
standen, so laden sie schon 8 Tage vor der Hochzeit die Verwandten und
Freunde zu dieser Festlichkeit ein».

6) [['Η λ. δμοίως έν Ιίρήττ) κάλεο/ια καί καλεσμένος, ό κεκλημένος, καλεβτϊ); «δ τούς
έν τω γάμω καλών» καί τό ρ. κα/.ιώ (Έφημ. Φιλομαθ. 1858 σ. 447). Πρβλ. καί Ι'άΟα
Ιΐυζαντ. θέατρ. σ. οζ'. 'Εν Ήπείρω «καλέατρα, ή πρόσκλησις εις γάμον ή συμπόσιον»
καί τό ρ. κα'/.νάω καί καλώ (Άραβαντινυΰ 'Ηπειρ. γλο>σσάρ. σ. 45. 46). Α'αλ.έοτρα όμως
έν Σάμq> «ή προσκαλούσα είς γάμους» (Ζαφειρίον Περί τής συγχρόνου σαμίας διαλέκτου'
ο. 77). Καλετσήδες ή καλετζήδες έν Συλάτοις οί καλούντες (Ξενοφάν. lfO5 Β' 286. Φαρα-
οοπου/.υυ Σύλατα σ. 35). "Αλλαι λέξεις πρός δήλωσιν τών καλεσμένων : γαμιώτης έν
Κύθνιρ (Ιίάλληνδα Πάρεργα σ. 58), γαμηλιώτης ή γαμουλιώτης έν Κρήττ) (Ιΐανδιόρα Κ',
•Î03. Έφημ. Φιλομ. 1858 σ. 447), «γαμονλίάταις, οί παρευρεΟέντες είς τελετήν γάμου» έν
Κυθήροις (Πανδώρα IB', 451), μπουγτζιάνηδες έν Λακκοβικίοις Μακεδονίας, παραοτόλια
δέ ή παραοτεκάμενοι οί προσκαλοδντες (Γουοίου ΙΙάγγαιον σ. 60) )|.
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ϊνδειξιν χαράς ριπτομένων '). Κήρυκες δέ φωνάζουσιν «ας εΐαϋε καλεσμένοι είς
τον γάμον τοϋ δείνα». Έν δ' εκάστη κώμη, έν ευρυχώρω ιστάμενοι χώρω
καί όμαλω, σχηματίζουσι χορόν, όστις εύρύνεται προσερχομένων καί έκ τών
κατοίκων τής κώμης έκείνης άνδρών καί γυναικών οΰτω δέ πάσας περιελθόν-
τες τάς κώμας, καί πάντας τούς κατοίκους σχεδόν τής νήσου προσκαλέσαντες,
έπανέρχονται εις τόν οίκον τοΰ γαμβροΰ, όπου καί διαλύονται ευχηθέντε;
αύτω2). ΆλλαχοΟ αί προσκλήσεις γίνονται πεμπομένων διά παιδός ύπό τών
γονέων τών μνηστήρων πρός τούς συγγενείς καί φίλους τών γραμματίων προσ-
κλήσεως, συνοδευομένων μέ φιάλην οίνου ")· άλλαχοΟ, μετά τήν υλοτομίαν
τήν ΓΙαρασκευήν, γράφουσι τόν κατάλογον τών προσκεκλημένων, δν δίδουσιν
εις έπίτηδες άνθρώπους έπιφορτιζομένους νά κάμωσι τάς προσκλήσεις4). Οί δέ

1) Έν πάση έπισήμψ περιστάσει, κατ" εξοχήν δ' έν συμποσίοις καί πανηγύρεσι, πυρο·
βολοΰσιν έν Ελλάδι είς ϊνδειξιν χαράς. Πυροβολισμοί είς έκδήλωσιν χαράς έν τοις γάμοι;
συνηθίζοντο καί έν Γεωργίφ (Journal Asiat. 1831 τ. VIII σ. 113). [[Καί έν "Άνω
Βρετάνη τής Γαλλίας διά πυροβολισμού χαιρετίζεται δ γαμβρός καί ή νύμφη' λέγουσι δέ
ότι τοΰτο γίνεται «pour tuer la misère, si les jeunes gens devaient en avoir» (Rev.
d. trad. pop. 1892 τ. VII o. 99). "Αλλάς μαρτυρίας περί πυροβολισμών βλ. έν Rev. d.
l'hist. d. relig. 1910 τ. 62 σ. 202 (έν Σαβοΐι*· καί έννοια αύτών). Mélusine I, 93 (έν
Ain τής Γαλλίας). Arch, per Ιο studio delle tradiz. popol. XXII, 292 (Ιταλία),
Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1900 σ. 170 (Γερμανία). Γενικώς περί πυροβολισμών κατά
τούς γάμους βλ. Samter Geburt, Hochzeit u. Tod σ. 43 κέ. Μαρτυρίαι περί πυροβο-
λισμών κατά τάς διαφόρους φάσεις τοΰ γάμου παρά τω καθ' ήμάς λαφ : Αελτ. Ίστ. Έθν.
Έταιρ. Α' 129. 131 (Βυσωκά Καλαβρύτων). Κανδηλώρον Άρκαδ. Έπετ. 1903 σ. 73. 77
(χωρία Μεγαλοπόλεως). Λάσκαρη Λάστα σ. 104. Έπιθεώρησις πολιτική καί φιλολογική
1882 Γ' σ. 58 (Σεβεδίκος Αωρίδος). Έβδομ. 1889 φ. 25 σ. 4 α (χωρίον παρά τόν Άχελφον).
Λονλουδοπονλον Άνέκδ. Συλλογή σ. 173 (κατά τούς άρραβώνας έν Καρυαϊς Καβακλή).
1'αβαλά Σίκινος σ. 43. Ι'άοπαρη 'Αμοργός σ. 66. Georgeakis et Pineau Le Folk-lore de
Lesbos σ. 314 (κατά τούς άρρχβώνας). Κ. Άμάντου Χιακά Χρονικά 1911 Α', 82 (Παρ-
παριά Χίου). Σταματιάδου Ίκαριακά σ. 112. Γ. Παπαδοπούλου Γενική περιγραφή Νισύρου
α. 60. Wescher-Mavωλακάκη Αωρικόν ψύφισμα Καρπάθου σ. 57 (Κάρπαθος). Κατά τήν γέν-
νησιν βλ. άνωτέρω σ. 210]).

2) Ερατώ τ. Α' σ. 114. [[Καί έν 'Γήλψ «τό έσπέρας έτι τής παραμονής δ γαμβρός, ο!
παράνυμφοι καί άλλοι περιέρχονται μετά λύρας καί ^δοντες καί προσκαλοΰσιν όλον ανεξαι-
ρέτως τό χωρίον εις τόν γάμον» (Ζωγρ. Άγ. Α', 266 β)]].

3) Fauriel ενθ. άν. Σημειωτέον ότι νΰν έν ταΐς πόλεσιν αί προσκλήσεις γίνονται, ώς
εικός, δι' εντύπων προσκλητηρίων γραμμάτων.

4) Buchon La Grèce contin. σ. 233—4. Έν Κύπρω τούς εις τούς γάμους προσκε-
κλημένους συνηθίζουσι νά καλώσι πέμποντες πρός αύτούς λαμπάδα καί μανδήλιον (Λονκϋ
Φιλολ. έπισκ. σ. 90). Έν Ψέρραις δ πενθερός, κρατών ταότραν πλήρη οϊνου, «περιέρχε-
ται είς τάς οικίας καί θερμοπωλεΐα κιρνών», πάς δέ κερασθείς θεωρείται προσκεκλημένος
(KIT. Σύλλ. Η", 518). Πολλαχοΰ δε τής Πελοποννήσου οί γονείς τών μελλονύμφων άπο-
στέλλουσι πρός πρόσκλησιν κανελλογαρΰφαλλα καί σακχαρικά διά συγγενούς παιδός ή κό·
ρης. [[Είς τήν Γιάννιτσαν τών Καλαμών αί πλησιέστεραι συγγενείς άμφοτέρων τών μελλο-
νύμφων συνάζονται αί μέν τοΰ γαμβροΰ είς τούτου τήν οίκίαν, αί δ1 άλλαι είς τήν τής νύμ-
φης τρεις ήμερας πρό τοΰ γάμου, διά νά κατασκευάσουν ταΐς δίπλ,αις ' αύται άποστέλλοντα
είς τούς συγγενείς άνά μία είς Ικαστον άντί προσκλήσεως εις τόν γάμον, δ δέ λαβών δίπλαν
θεωρείται προσκεκλημένος· συναθροίζονται δέ κατά τήν τμέραν τοΰ γάμου οί μέν προσκε-
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προσκεκλημένοι υποχρεούνται νά πέμψωσί τι διά τό συμπόσιον τών γάμων. Έν
Κρήτη στέλλουσιν ένα κριόν καί μία φουρνιά ψωμιά '). Άλλαχοΰ κριόν ή πρό-
βατον ζώντα καί ταινίαις κεκοσμημένα, ή άπλώς έν τέταρτον προβάτου '). Ό
Ζήδρος 3), λέγει δημοτικόν τι άσμα,

Ό Ζήδρος κάνει τή χαρά, χαρά γιά τόν ύγιό τον,
κ' έκάλεαε τήν κλεφτονριά, τά δώδεκα τιρωτάτα,
τό Λάπα δεν έκάλεσε, τό μαύρο ψυχοπαΐδι.
"Ολοι παγαίνουν κάλεομα ') κριάρια με κουδούνια
κι' δ νίάπας πάει άκάλεστος με ζωντανό άλάφι,
'ς τ' άσήμι καί 'ς τό μάλαμα καί 'ς τό μαργαριτάρι '').

Οίκοθεν δ' έννοεΐται ότι τά δώρα ταΰτα, ή καλέσματα ώς τά άποκαλεϊ τό
ανωτέρω άσμα, είσίν άνάλογα τή λαμπρότητι τών γαμήλιων τελετών καί τή
καταστάσει τών προσκεκλημένων. Έν 'Αλβανία οί προσκεκλημμένοι φέρουσι
μίαν κουλούραν, μίαν τσίτσα κρασί καί ολίγα χρήματα' ή χρηματική ποσότης
συνίσταται είς 20 παράδες μέχρι 10 γροσιών οί δέ συγγενείς, οίτινες δέν φέ·
ρουσιν άλλο τίποτε είς τόν γάμον, δίδουσι 10—20 γρόσια"). Ή συνήθεια τών
καλεσμάτων υπάρχει καί έν Νορμανδία τής Γαλλίας, ένθα, όταν πτωχός τις
νυμφεύηται, προσκαλεί πάντας σχεδόν τούς (ϋουλομένους, ών έκαστος δεχόμε-
νος τήν πρόσκλησιν δφείλει άναλόγως τής καταστάσεως αυτού νά φέρη άρτον,

κλημένοι τής νύμφης είς τήν οίκίαν αύτής, οί δέ τοΰ γαμβρού είς τήν οίκίαν τούτου καί τον
αυνοΐεύουαιν εις τής νύμφης (Κατ' άνακοίνωσιν Γ. Βελμάχου, ιερέως). "Αλλοι τρόποι προσ-
κλήσεως κατά τόπους : 'Ολύμπια 189G Α', 244 ('Γσιβέρι "Αργούς). Δελτ. Ίστ. Έτ. Α',
127. 128. (Βυσωκά Καλαβρύτων). Κονκυυ/.ε Οίνουντιακά σ. 98. Έπιθεώρ. πολιτική και
Φιλολογική 1882 Γ', 58 (Σεβεδίκος Δωρίδος). .Iαμπρίδον Ήπειρ. μελετ. Γ', 57. Ζ', 22.
Ήμερολ. Σκόκου 1910 σ. 365 (Βελβεντός). Εστία 1883 ΙΕ', 359 (Καταφύγιον 'Ολύμπου).
Έθν. 'Αγωγή 1901 σ. 138—9 (Μακεδονία). Γουοίυν ΙΙάγγαιον 58. 59 (Λακκοβίκια Μακε-
ΐονίας). 'Ακρόπολις φιλολογική 1888 σ. 791 (Βιτώλια). Γάσπαρη 'Αμοργός α. 66.
IVescher-Μανω/.ακάκη Δωρ. Ί'ήφ. Καρπάθου σ. 56. 57. Σακελ/.αρίον Κυπρ. Λ'.. 722
(Κύπρος). II. Γ. Μακρή Κατιρλί σ. 94. Ι'. Έ/.έυ&εριάδου Σινασός σ. 78. Ί'αραοο.-ιούλον
Τά Σύλατα s. 35. 38. Ξενοφάν. 1905 Β', 286 (Σύλατα). Αύτ. 1S06 Γ', 166 (Βουρ-
ΐούριον)]].

1) Bybilakis αύτ. [[Κατά τι κρητικόν φσμ,α, παρά Jeannaraki α. 175 άρ. 232, δ προσ-
κεκλημένος κομίζει πέρδικες, άγρίμια κ' «ένα ψωμί άσήμι»]). Έν Μήλψ τήν έσπέραν τού
-αββάτου έκαστος τών συγγενών φέρει 12 άρτους, 1 άρνίον καί άγγείον μέγα πλήρες οίνου
(Νεοελλ. 'Ανάλ. Α', 353). [[ΙΙρβλ. 'Αρκ. Έπ. 1903 σ. 73. Έπιθ. πολ. φιλ. 1882 Γ , 58||.

2) Fauriel σ. XXXV. 66. Βλ. καί Μανούαου Τραγούδια έθνικά Α', 76.

3) Περί τού άρματωλού τούτου ρλ. Βαλαωρίτου 'Αθανάσην Διάκον σ. 179—181 [^Ποι-
ήματα (1891) Β', 374 κέ. (1907) Ι", 283 κέ.]]. Fauriel Chants pop. I, 65-7. Μα-
νούαου A', 75—6.

4) Κάλεσμα, άλλαχού κέρασμα.

5) Fauriel αύτ. α. 68. ΖαμπέΙ. "Ασμ. δημ. α. 704. Pastow Carm. pop άρ. 16 α
3. 16 (βλ. καί άρ. 15 σ. 15). Μανούαου Α', 77.

6) Hahn Alban. Stud. I, 144.
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κρέας, ώά, δι' ών έφ' ίκανδν χρόνον συντηρείται το ζεύγος τών νεόνυμφων ').

'ϋρισμένην τινά ήμέραν, συνήθως τήν ΙΙέμπτην ή τήν ΙΙαρασκευήν ') συγ-
γενείς έκατέρωθεν συνελθδντες έπί το αύτό, πορεύονται είς τά δρη προς ύλο-
τομίαν τών ξύλων, Si'j&v θά φουρνίσωσι τούς άρτους τοΰ γάμου. Λύραι καί
αυλοί προηγοΰνται τής εύθυμου συνοδείας, ήτις άπέρχεται έν πομπή, «νά
πάσαν πλατεΐαν ίσταμένη καί στήνουσα χορόν. Μετά τήν ύλοτομίαν γεΰμα
άφθονον καί οίνος άποζημιοΰσι τούς έργασθέντας, οίτινες έπανακάμπτουσιν είς
το χωρίον άδοντες καί δρχούμενοι "). Έν Στερεά Ελλάδι νέοι άγαμοι συγγε-
νείς τοΰ γαμβροΰ υπάγουσι τήν ΙΙαρασκευήν νά κόψωσι τά τοΰ γάμου ξύλα,
καινουργή σχοινία φέροντες όπως τά φορτώσωσι4), καί μετά τήν έκ τοΰ δά-
σους έπιστροφήν γίνονται αί είς τον γάμον προσκλήσεις. Έν 'Αλβανία ή ΙΙέμ-
πτη τής προς τής Κυριακής τοΰ γάμου εβδομάδος είναι ή ήμέρα τής ύλοτο-
μίας (c/iτ 'ε άρούβετ ίίάσμε) καί κατ' αύτήν έκ μέρους τής νύμφης προσκα-
λούνται νά κόψωσι τά άναγκαιοΰντα είς τόν γάμον ξύλα, κράζοντος τοΰ προσ-
καλούντος «jivi φτονάρε περ άρον ι/άσμε». Τήν πρω'ίαν τής αυτής ήμέρας
αί προσκληθεΐσαι γυναίκες άπέρχονται τραγωδοΟσαι εις το δάσος κρατοΰσαι
εις τάς χείρας μακρά ξύλα (βίγε), είς ά προσδένουσι θάμνους ή έρυθρδν μαν-
δήλιον, έπιστρέψασαι δέ είς τήν οίκίαν πετώσιν είς τήν αυλήν τον θάμνον και
κάθηνται είς παρατεθέν συμπόσιον δ).

Μετά τήν ύλοτομίαν φέρουσιν εις τον μύλον τον άπαιτούμενον σίτο^ 5ια
τά συμπόσια τοΰ γάμου, όπως τον άλέσωσι, καί δ τοΰ γάμου σίτος άλέθεται
κατά προτίμησιν, παραβλεπομένης τής σειράς τών άλλων"). Έν 'Αλβανία τήν

1) Musée des families 1840—1841 τ. VIII α. 27. )[1Ιαρ' άρχαίοις βλ. Becker-Göll
Charicles III, 309. Hermann Privataltert, α. 272. Μνεία τής συνήθειας είς δημώδη
φσματα: Βελβεντού έν Άρχείοις νειυτ. έλλ. γλώσσης Α', β' σ. 111 άρ. 1. 2. Κύπρου
εν Λουκά Φιλολ. έπισκ. σ. 85. Σακελλαρίου Κυπρ. Α', 723)].

2) Wachsmuth Das alte Griech. im neuen a. 85 : «Den Donnerstag und Frei-
tag wird der für die bevorstehende Feier erforderliche Bedarf au Holz einge-
holt, für die Braut von Weibern». [[Έν Βυσωκγ. τών Καλαβρύτων τήν ΙΙέμπτην ή
υλοτομία (Αελτ. Ίστ. Έταιρ. Α', 127), «μίαν ή δύο ήμέρας προ τού γοίμου» έν ΚύΟνιρ
(Ιΐά/.ληνδα Κυθν. σ. 112), τό Σάβδατον έν Aô6piavrj 'Ηπείρου (Αωδώνη 189G σ. 119—120),
τρεις ήμέρας προ τού γάμου έν Καρπάθφ' ( tVescher-Μανωλακάκη Αωρικόν ψήφισμα Καρ-
πάθου σ. 57). Βλ. προσέτι περί τού έθίμου τούτου : Λάσκαρη Λάστα σ. 100. .1 αμπρίάον
ΊΙπειρ. μελετ. Ζ' 22. Παπαδοπούλου Γενική περιγραφή Νισύρου 1909 σ. 00. Ξενοφάν.
Α', 231 (έν Αιβιοίψ)]].

3) 'Ερατώ Α' α. 114.

•1) Buchen ένθ. άν. σ. 233: «I,e vendredi, dès le matin, les parents non ma-
riés du futur partent du village, portant sur Γ épaule une grosse corde toute
neuve, tressée presque toujours avec les filaments de Γ aloès ; ils vont clans
la forêt voisine ramasser le bois nécessaire aux apprêts du repas. La corde
neuve est destinée à retenir le bois en faisceau sur Γ épaule.Souvent, dans les
familles riches, on se contente de quelques branchages ramassés et rapportés
au son de la musique et avec des chansons appropriés à la cérémonie».

5) Hahn ένθ. άν. I, 144.

G) [[Γήν Τετάρτην καθαρισμός καί κοσκίνισμα τού σίτου έν Άρκαδί^, ^δομένων ασμάτων'
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itpè τοϋ γάμου Δευτέραν υπάγουσιν είς τάν μύλον, ή δέ Δευτέρα έκείνη Δευ-
τέρα τών άλευρων καλείται (χενν 'ε μίελιτ) ').

Έν Λευκάδι κατά τήν Δευτέραν ή Τρίτην τής εβδομάδος, καθ' ήν ώρίσθη
ί γάμος, δύο κοράσια έκ τών εύειδεστέρων τοϋ χωρίου, άνδρικά ένδεδυμένα
καί φέροντα είς τήν ζώνην πιστόλιον, ζυμώνουσι τά καλούμενα κονλλούρια ')
m γάμου. Έκ τής αύτής δέ ζύμης κατασκευάζουσι καί μέγα τι άλλο κουλ-
λούριον, καλούμενον πρωτόηλαατον, όπερ περιτυλίσσουσιν έρυθρά μετάξη, καί
τηροΰσιν είς τήν οίκίαν τοΰ νυμφίου μέχρι τής τελετής τοΰ γάμου "). Μετά
ταΰτα ή τήν πρδ τού γάμου Κυριακήν '), στέλλουσιν έκ μέρους τοΰ γαμβροΰ
ΕΪς τήν νύμφην τήν λεγομένην κονλλούραν τής νύφης, ήν πρέπει νά κομίση
παις άμφιθαλής (ού άμφότεροι οί γονείς ζώσι, μαννοκνρονδάτης)*).

■ίτα αποστέλλεται προς άλεσιν (Κανδηλ.ώρον Άρκ. Έπετ. 1906 σ. 182). Έν Βουροουρίψ
ιήν Παρασκευήν συνηλικιώται τοΰ γαμβρού έκοπάνιζον τον αιτον (Ξενοφάν. Γ', 166). ΙΙερί
MÛ εθίμου τών μικρών καί μεγάλων άλ.εσμάτων έν 'Γήλψ βλ. Ζωγρ. 'Αγ. Α', 265—6. Έν
Κύπριρ όλίγας ήμέρας πρό τού γάμου γίνεται τό πλϋσιμον τοϋ σίτου πρός κατασκευήν του
όεοιον, όπερ συνίσταται «έκ σίτου κοπανισμένου, κρέατος, λίπους, τυρού τετριμμένου καί
αρωμάτων» (ΣακεΧλαρίου Κυπρ. Α', 720" πρβλ. καί Β', 769. Λυνκά Φιλολ. Έπισκ.
ο, 80). Έν Λιβισίϋ) τήν Τετάρτην έκοπάνιζον τον σϊτον, έξ ου κατεσκευάζετο τό κεσκέκι,
$αγητόν τι μεμιγμένον μετ' αίγείου κρέατος (Ξενοφάν. Δ', 234)]).

1) Hahn ενθ. άν.

2) Ή λέξις άρχαία : «Κόλ.λιξ δ άρτος, όθεν καί κολλοϋριον άπό τοϋ κολοβόν» λέγει δ
Σουΐδας έν λ. καί άλλαχοΰ : «Κολλούρια, τά κολοβάς έχοντα τάς ουράς. Τούτο δέ καί έπί
άρτων, καί έπί ιατρικών φαρμάκων λέγεται»: καί : *Κολλονριον, άρτος μικρός»' καί «λ'οιν.-
ίονριον, είδος μελιττούτης» ' *χολ).ονρια : Λημητρ. Κωναταντινουπόλ. ΙΙερί τής ίεράκων
ανατροφής 129 σ. 86 Rig. (Ό έν Μονάχφ κώδιξ φέρει κουλλονρια ed. Ilerclier. 'Αρχαιό-
ιερον δέ τι ίερακοσόφιον άντί κουλλούρια έχει σφαίρας).—Βλ. καί Έτυμολογ. Μέγα σ.
526. Άριοτοψ. Είρήν. 122. Βασιλειών Β', ς', 19. ιγ', 6 δις. Γ', ιδ', 3 καί Ί'ελλον έν
ßoissonailc Anecd. gtaeca τ. III σ. 221.

3) Έφημερίς Φιλομαθών έτ. IT' 1868 σ. 1687. ΚΠ. Σύλλ. τ. Η' σ. 410—411. [|Έστία
18Ϊ7 Δ', 701. ΙΙρβλ. καί Λαογρ. Α', 310. Ιίοικίλλει κατά τόπους ή ήμέρα τής παρα-
κοής του άρτου ή τών κυν/.λουριών του γάμου, ώς καί τά κατά τήν περίστασιν ταύτην
έϋιζόμενα. Μαρτυρίας βλ. Λάακαρη Λάστα σ. 100. Κουχονλε Οίνουντιακά σ. 95. Έπιθ. πο·
λιτ. καί φιλολ. 1882 Γ', 58 (Σεβεδϊκος Δωρίδος). Έβδομάς 1889 φυλλ. 25 σ. 3β (Ακαρ-
νανία). Λαμπρίδου Ήπειρ. μελετ. Ζ', 22. Ήμερολ. Σκόκου 1910 α. 364 (Βελβεντός). -Ιου-
ωνίΐο.-ιανλον Άνέκδ. συλλ. σ. 178—180 (Καρυαί Καβακλή). Έθν. 'Αγωγή 1901 σ. 138
(Μακεδονία). Γουσίυυ *Η κατά τό ΙΙάγγαιον χώρα α. 58 (Λακκοβίκια). Εστία 1883 ΙΕ'
358—9 (Καταφύγιον 'Ολύμπου). 'Ακρόπολις φιλολογ. 1888 σ. 791 (Βιτώλια). θρακ. Έπετ.
1897 σ. 192 (Σαράντα Έκκλησίαι). Έπιθ. Ιίίπόλ. 12 Ίαν. 1889 (Άπολλωνιάς [Ηαλου-
xsoép;]). yVcschcr-Mανωλακάκη Δωρ. ψήφ. Καρπάθου σ. 56. Έν Βουρδουρίΐ;) τήν ΙΙαρα-
οχευήν παρεσκευάζοντο άρτοι καί τρόφιμα τοδ γάμου (Ξενοφάν. Γ', 165), έν δέ Γιάννιτσορ

Καλαμάτας άπό τής Πέμπτης προσέρχονται οί συγγενείς είς τού γαμβρού καί τής νύμ-
ΦΊΕ πρός κατασκευήν γλυκυσμάτων (Ν. Σιών 1907 <7', 1119). Έν Κύθνο) τό έθιμον του
προζυμιοΰ έξέλιπε (ΒάΧληνδα Κυθν. σ.111). Παρασκευή άρτων παρά Βουλγάρους: Zeitsehr.
(1. Ver. f. Volksk. 1915 σ. 337]].

4) Wachsmuth ενθ. άν. σ. 83.

5) [[Είς πλεϊστας πράξεις κατά τάν γάμον χρησιμοποιείται άμφιθαλής (παίς ή παρθέ-
"{). Μαρτυρίαι : Καραγιάννη Λεισιδ. δοκίμιον σ. 270, iß', ιγ'. lVcscher-Μανω/.ακάκη Δωρ,
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Όπως ζυμώσωσι τον άπαιτούμενον διά τόν γάμον άρτον υπάγουσι τρεις
νεάνιδες συγγενείς τοΰ γαμβρού, αί ώραιότεραι τοΰ χωρίου, ί'να κομίσωσιν èx
τής πηγής αμίλητο νερό '). Καί αί τρεις, ένδεδυμέναι τά καλύτερα ένδύματά
των καί φέρουσαι έπί κεφαλής τάς λαγήνους των, δφείλουσι νά μή προφέρω-
σιν ουδέ λέξιν άπό τής οικίας τοΰ γαμβρού μέχρι τής πηγής. Φθάσαι έχε:
ρίπτουσι νομίσματά τινα εις το ϋδωρ, έπικαλούμεναι τάς Μοίρας, πληροΰσι τάς
στάμνους των καί έπιστρέφουσιν είς τήν οίκίαν τηρούσαι τήν αυτήν σιγήν,
διότι κακόν θεωρούσιν οίωνόν καί μίαν μόνον άν έκστομίσωσι λέξιν. Τό Οδωρ
τοΰτο χρησιμεύει όπως ζυμωθη τό προζύμι, δι3 ού θά κατασκευασθώσιν οί άρτοι
τοΰ γάμου 2). Ή άδελφή τού γαμβροΰ, εάν έχη τοιαύτην άγαμον, ή έν έναντία
περιπτώσει μία παρθένος έκ τών πλησιεστέρων συγγενών έπιφορτίζεται νά
άναπιάοη το προζύμι, ένφ αί άλλαι συγγενείς τοΰ νέου, είς δύο στίχους τε-
ταγμένοι, τραγωδοΰσιν άσματα κατάλληλα τη περιστάσει- μεθ' δ δειπνοΰσι καί
χορεύουσι μέχρι τοΰ μεσονυκτίου 3). Έν 'Αλβανία εκείνη, ήτις άναπιάνει το προ-
ζύμι πρέπει νά είναι νέα, ης άμφότεροι οί γονείς ζώσιν1).

Έν Κερασοΰντ: άπό τής ΙΙέμπτης5) ή τής ΙΙαρασκευής άρχεται νά παίζι^
ή λύρα (τουρκιστί κεμεντσέ) καί στήνονται χοροί. Άπδ τής αύτής δ' ήμέρας ή

ψήφ. Καρπάθου α. 57. 59. Πλάτων 1880 Β', 367, ι'. 'Εστία 1882 ΙΑ', 582. Αελτ. Ίστ. Έτ.
Α', 127. 128. 129—30. Ζωγρ. "Αγ. Α', 213 § 27. Λάσκαρη Αάστα σ. 103. /'. //œra·
ι)οτιονλου Γεν. περ. Νισύρου σ 60. Σπαρτ. ήμερ. 1904 σ. 70. Ααογρ. Α', 310. Ήμερολ.
Σκόκου 1910 σ. 365. Ξενοφάν. Ζ', 49. Βλ. καί κατωτέρω. Έν Καστανι^ Κορινθίας υπάρ-
χει πρόληψις ότι «τά μαλλιά του γαμπρού καί τής νύφης πρέπει νάν τούς τά κρατή ένας
άπό πίσω πού νά χτ; μάννα καί πατέρα όσο νά τελείωση τό στεφάνωμα, γιατί ΰατερώτερα
τους πέφτουν καί τά παιδιά γίνονται κασσιόιάρικα» (Κατ1 άνακοίνωσιν I. Κωστοπούλοιι,
δημοϊ. 1888). Πρβλ. καί Ί'ωμαΤον έν Ααογρ. Ζ', 361. Παρ' άρχαίοις αμφιθαλείς παίδες
ή παρθένοι έν θρησκευτικαΐς τελεταΐς, κατ' έπιγραφήν Μαγνησίας έν Dittenberyer Syllo-
ge 3 563 στ. 19. Βλ. καί Hermann Privatalt. σ. 275 καί σημ. 7. Rossbach Köm. File
n. 138 κέ. C. Pascal Studii di anticliità e mitologia, Mil. 1896 a. 38 κέ. Παρά
Βουλγάροις : Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1915 a. 338. 342. 343]].

1) Βλ. τά περί Κληδόνων [[έν Παρθενωνι Α', 578]].

2) [[Έν 'Αρκαδίφ παις αμφιθαλής ουχί μονογενής κομίζει τά ύδωρ έν άπολύτφ οιγΐ'
καθ' δν χρόνον δέ λαμβάνεται τό ύδωρ τούτο διά τήν γαμήλιον ζύμην, συγγενής του μελ-
λονύμφου ρίπτει άργυρούν νόμισμα έπί τής μαρμαρίνης τών υδάτων σκάφης, όπερ αμιλλών-
ται τις νά συλλάβω διά τών χειλέων του (Άρκ. Έπετ. 1906 σ. 183)] |.

3) liuchon La Grèce continentale σ. 233. [[Έν Λακκοβικίοις τής Μακεδονία; te
πριοτόψωμο ζυμώνεται τήν ΙΙέμπτην ύπό άμφιθαλοΰς παρθένου καί τριών πρωτοστεφάνων
γυναικών, ^δομένων διαφόρων Ασμάτων. Είτα δι' άλεύρου προσπαθουσι ν' άλευρώσιοσι τόν
γαμβρόν ή τήν νύμφην ή τούς έρχομένους είς τήν οίκίαν του γαμβρού συγγενείς τής νύμ-
φης καί τάνάπαλιν (Γονσίον Ή κατά τό ΙΙάγγαιον χώρα σ. 58). Έν Βελβεντφ δ γάμο;
άρχίζει κυρίως τήν 'Γετάρτην μέ τά αλείμματα : γυναίκες καί παρθένοι φδουσαι άοπρίζονι·
τάς οικίας τών μελλονύμφων, πάς δέ αρσενικός εμφανιζόμενος έκεΐ άλείφεται μέ μικράν
ποσότητα άσβέστου (Ήμερολ. Σκόκου 1910 σ. 364)]].

4) Hahn Alban. Stud I, 144.

5) [[Έν Κύπρφ τήν ΙΙέμπτην συγκαλούνται οί συγγενείς καί φίλοι ίνα ατρώαωοι to
κρεβάτι, μετά τοΟτο δέ γίνεται τό .τλούμισμα (Λουκάς σ. 78)]].
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νύμφη εισέρχεται είς τόν νυμφώνα, όστις είναι παραπέτασμα κλεϊον γωνίαν
τινά τοΰ δωματίου. Έρχονται δέ ήδη καί πολλαί συγγενείς καί φίλαι, προσφέ-
jjouoai εις τήν νύμφην διάφορα δώρα οίον ένδύματα, ζώνην, υφάσματα καί
τά τοιαύτα- προς δέ καί τήν τουρκιστί καλουμένην κινά, δι' ής καλλωπίζουσι
χήν νύμφην κατά τον τρόπον τών τουρκισσών γυναικών βάφουσαι τάς χείρας
αυτής ')- Άήν Παρασκευήν πεμπουσι καί άπδ τοΰ γαμβροΰ τοιαύτην, ήν κομί-
ζει συγγενής συνοδευμένη καί υπ' άλλων, καί υπδ λύρας. ΙΙάλαι φέρουσά τις
ιών έν τή οικία τής νύμφης τήν βαφήν ταύτην έπί κεφαλής έχόρευεν έν τή
αίΟούση, τής λύρας παιζούσης. Τήν έσπέραν βάφουσι διά τής κινάς τήν κε-
φαλήν καί τάς χείρας τής νύμφης, ένώ γυναίκες άδουσι τραγούδιά τινα, ών
ένάς ή περίληψις είναι τοιαύτη τις : «Σΰ άπέρχεσαι πλέον άπδ τής οικίας ταύ-
της· σΰ πλέον είς τήν οίκίαν ταύτην δέν έρχεσαι, καί άν έρχεσαι, πολύ δέν
δύνασαι νά διαμένης»" καί τύπτουσι μικρά τύμπανα (τοτρκιστί τίψ) ■), δλη
5' αυτή ή πράξις λέγεται κινάγματα '). Ταΰτα έν Ιΐανδώρα πρδ οκτωκαιδε-
χαετίας [[έβδομηκονταετίας]] περιγράφει δ Βαλαβάνης ώς έθιζόμενα έν Κερα-
σοΟντι. Άγνοοΰμεν δ' άν μέχρι τοΰδε τηρούνται.

Έν γένει δέ κατά τάς ήμέρας ταύτας τελούνται τά προεόρτια τοΰ γάμου έν
χοροίς καί εύθυμίαις *)■ έν Κρήτη συνάγονται αί παρθένοι τοΰ χωρίου είς τήν
οίκίαν τής νύμφης διά νά στολίσωσι τον νυμφικόν θάλαμον καί τούς μέν τοί-
χους καλύπτουσι μέ καινουργείς σινδόνας, έπί τών οποίων θέτουσιν άρτους,
φύλλα λεμονέας, πορτοκαλλέας, μύρτου καί δάφνης, άδουσαι συγχρόνως διά
φορά τραγούδια προς έπαινον τών νεονύμφων άνωθεν δέ τών προσκεφαλαίων

1) Καί παρά τοις χριστιανοις έν Συρία όμοιος καλλωπισμός (ΚΙ1. Σύλλ. 1Γ, I'M).

2) Τό μουσικάν τούτο όργανον ομοιάζει τά μέγιστα πρός τό κύμβαλον τών διονυσιακών
Οιοτήτων καί τών όπαδών της Κυβέλης.

3) Πανδώρα τ. θ' α. 510. [['Εν Μακεδονία μ'αν έβδομάδα πρό της στέψεως στέλλον-
ται είς τήν νύμφην οί μπογιαίς, δηλ. τά δώρα τού γαμβροΰ, μεταξύ τών οποίων υπάρχει
χαί μπογιά κανό ή άχνα λεγομένη, διά τής όποιας βάφεται ή κόμη τής νύμφης (ΈΟν.
'Αγωγή 1901 α. 138). Έν Τσιβερι ("Αργούς) ή νύμφη κρατεί έπί τών γονάτων μέγα ταψί
πλήρες κινά, αί δέ προσερχόμεναι γυναίκες βάφουσι τά νύχια των είς τήν κινά, ρίπτου-
οαι είς τό ταψί μίαν πεντάραν ή δεκάραν ή καί περισσότερα καί εύχόμεναι «καλά στέ-
φανα» ('Ολύμπια 189G Α', 253). Έπί Τουρκοκρατίας έν 'Αθήναις έγίνετο τό λεγόμενον
χινίι-γχεγχέπι, περί ού βλ. Έατίαν 1882 τ. ΙΑ' ο. 582. Έν Θεσσαλία προσφέρεται έν τινι
*ΥΥ8ί'|) ή »*>'« είς τά έχοντα ξανθήν τήν κόμην κοράσια, δι' αυτής δέ βάφουοι τήν κόμην
των, τινά δέ καί τούς όνυχας τών χειρών (Κατ' άνανοίνωσιν Κ. Β. Γιαννακοπούλου 1900.
11ρ6λ. καί Λελτ. Ίστ. Έτ. Α'. 128). Έν Σαράντα Έκκληοίαις τήν ΙΙέμπτην γίνεται τό
Μψιμον τής κόμης τής νύμφης (θρακ.Έπετ. 1897 α. 192). Έν Αεσβφ τήν παραμονήν τού
γάμου συγκεντρώνονιαι είς τήν οίκίαν τής νύμφης νεάνιδες, αϊτινες βάφουσι τούς όνυχας
αυτής 5ιά κινά, ψάλλουααι καί αχετικόν άσμα (Georgakis et Pineau Folk-lore de Lesbos
5. 3Ιϋ—6). Τήν αύτήν ήμέραν είς τινα μέρη τής Κύπρου μετά τό λουτρόν γίνεται τά
"ρηααμα, ήτοι άλείφουσι διά αχενάς (κνά) τήν κόμην, τάς παλάμας καί τούς όνυχας τών
's χειρών καί ποδών τής νύμφης, παιανιζούσης μουσικής (Σαχελλαρίου Κυπρ. Α', 72(ΐ))[.

1) Άντωνιάδου Κρητηΐς σ. 9. [[δ' έκδ. έν Χανίοις 1899 α. 15]].

17
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τής παστάδος θέτουσι τρία ήμικύκλια από βάτον καί φύλλα μύρτου ') συμ6ο·
λικώς δια τούτων διαφόρους ιδέας έκφράζουσαι, περί ών κατωτέρω θέλει γίνει
λόγος. 'Αλλά καί ή τοΰ γαμβροΰ οικία στέφεται δι3 άνθέων καί £όδων, πολλά-
κις δέ καί δλαι αί τοΰ χωρίου οίκίαι, όταν ό γάμος είναι έπίσημος 2). Τό έθος
τοΰτο τοΰ άναστέφειν τάς θύρας είναι άρχαΐον· «οίκέται δέ περικύκλφ Spx-
μόντες, λέγει ό Ιΐλούταρχος τελετήν τινα γάμου περιγράφων 3), άνέστεφον έλαία
καί δάφνη τάς θύρας, ού μόνον τάς τής Ίσμηνοδώρας, άλλά καί τάς τοΰ
Βάκχωνος».

Τήν πρωΐαν τοΰ Σαββάτου σφάζουσι πανηγυρικώς τά διά τό συμπόσιον τοΰ
γάμου άπαιτούμενα ζώα '). Έν Λευκάδι σφάζουσι τράγον, καί ^ίπτουσι πυρο-
βόλον, διακηρύσσοντες οϋτω τήν έναρξιν τοΰ γάμου' οί δέ άκούοντες λέγουσιν
αίματώ&η δ γάμος 5). Έν Στερεά Ελλάδι σφάζουσι κατά τήν μεσημβρίαν τόν
βοΰν, τήν άγελάδα καί τά πρόβατα, άτινα άπό της Πέμπτης έχουσιν έτοιμά-
σει Ταΰτα άναλογοΰσι πρός τά προτέλεια τών άρχαίων, καθ' ά έτελοΰντο 8υ-

1) Χουρμούζη Κρητικά σ. 28. [(Είς τήν διακόσμησιν χρησιμοποιούνται καί παντοία
άνθη ή όπώραι τής εποχής (Παρνασσός 1879 Γ', 95G. Σακελαρίου Ιίυπρ. Α', 726),
συνήθως δέ καί κισσός (Γουοίον Ή κατά τό ΙΙάγγαιον χώρα σ. 59 — 00. Έθν. 'Αγωγή
1901 α. 1-10). 'Εν Ai6iaiq> ή συλλογή τών δαφνών του γάμου έγίνετο έν πομπή τήν ΙΙα-
ρασκευήν (Ξενοφάν. Α', 231). Καί ή έσωτερική Ούρα τής οικίας τού γαμβρού έδαφνοοτο-
λίζετο έν ΙΙαραμυθιφ τής 'Ηπείρου, ή δέ νύμφη είσερχομένη ώφειλε νά διασκόρπιση τάς
δάφνας τήδε κακεΐσε (Νεολόγου έβδομαδ. έπιθεώρ. 1892 A', GG1). Καί πολλαχοϋ τοϋ
Languedoc στολίζουσι διά στεφάνων μύρτου καί δάφνης τήν θύραν τής κατοικίας των vso-
νύμφων (Nore Coutumes etc. σ. 63)]].

2) Άντωνιάδου Κρητηΐς σ. G6. [[δ' έκδ. σ. 73(] :

Ilâaa <5' ή κώμη ή μον εορτάζει φαιδρά καί συγχαίρει"
είναι με μύρτα παντού στολισμένα τής θύρας τά άνω'

Μίαν δε θύραν στεφάνη με ρόδα πολλά στεφανώνει'
είναι ννμφίου τό στέμμα, κ' ή νύμφη αύτοΰ καταβαίνει.

3) Πλουτάρχ. 'Ερωτικός § 10.

1) Wachsmuth ένθ. άν. σ. 86. ((Τήν δείλην έν Βυσωκ$ : AIE. Α', 128]|.

5) 'Εφημ. Φιλομαθ. 1868τ. 17' σ. 1687. ΚΠ. Συλλ. Η', 111. [['Εστία 187ί Α', 701]].

6) Buchen ένθ. άν. σ. 233 κέ. : «Ive jeudi, on va en pompe choisir dans le
troupeau le boeuf le plus gras ou la vache la meilleure, et les moutons desti-
nés au repas de la noce ; on garnit leurs cornes et leur tête de guirlandes de
fleurs ; puis, au son de tous les instruments, on les amène dans le village,
on leur fait faire le tour de la paroisse en accompagnant leur marche de chants
et de danses et on vient les placer en grande pompe dans l'étable... Le same-
di, au moment où le soleil annonce midi, on se rend processionnellement à
Γ étable. On pare le boeuf destiné à la noce, on lui dore les cornes, on les en-
toure de guirlandes de fleurs ; on lui fait faire de nouveau, au bruit de la
musique, le tour du village, et on 1' amène dans la cour de la maison du ma-
rié, au milieu de laquelle on a planté solidement un poteau. Le boeuf est at-
taché à ce poteau par une corde toute neuve, pendant que les assistants, hom-
mes et femmes, se tiennent alentour chantant la chanson du jour ; puis un
homme, habillé de vêtements tout blancs, se présente, brandit son long cou·
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3ί«ι καί δωρεαί ')ι '^Ψ έσπέραν έν Λευκάδι έτοιμάζουσι σημαίαν τινά,
κχλουμένην σημαίαν (μπαϊράκι) τής παρθενίας3), ήτις φαίνεται έχουσα
αχέιην προς τήν παλαιότερον έν Ζαγορίφ πρδ τής νυμφικής συνοδίας περια-
γομένην σημαίαν, έφ= ής ήτον άπεικονισμένη ιδίως ή ΙΙαναγία, ώς έμβλημα
παρθενίας 3). Καί άλλαχοϋ όμως συνηθίζεται ή νυμφική πομπή νά έχη ση-
μαίαν ίδίαν, καίτοι μηδεμίαν έγκρύπτουσαν συμβολικήν σημασίαν. Έν Φέρραις
ή αυνοδία ή πορευομένη προς παραλαβήν τής νύμφης έχει σημαίαν έρυθράν
περίχρυσον, ήν κρατεί είς τών πλησιαιτάτων συγγενών τού γαμβρού' άλλα καί
èv τή κατοικία τής νύμφης θέτουσιν ώς σημαίαν μανδήλιδν τι είς δένδρον τής
αυλής ή άλλο προεξέχον μέρος 4).

Κατά τήν ήμέραν ταύτην λούουσι τον γαμβρδν καί τήν νύμφην ■·). Καί είς
μέν τους τόπους ένθα υπάρχει λουτρών άπέρχεται εις αυτόν ό γαμβρός μετά
τοΰ παρανύμφου καί άλλων πολλών συγγενών καί φίλων, άδόντων καθ' όδδν

teau et le lui enfonce adroitement dans la nuque, à la jonction de la nioêle
épinière, aussi prestement que le ferait le plus habile matador des Castilles. Le
boeuf tombe à l'instant au bruit des cris de joie ; en un clin d'œil le cou est
tranché, la peau enlevée, et le boeuf est dépecé en quatre parties, qui, pla-
cées sur un linge blanc, sont portées solennellement dans le lieu destiné aux
provisions de la noce. Le même soir, on donne un grand repas dans la mai-
son du futur à tous les invités, et la nuit se passe en chants et en danses».
[[Tô ψαλλόμενον έν Λακωνίφ φσμα κατά τήν αφαγήν τών σφαγίων διά τόν γάμον βλ. έν
ϋανϊώρφ Κ', 113)].

1) Άχιλλ. Τατ. Λευκίππη καί Κλειτοφ. Β', 12. Τιμ. Λεξικ. ο. 224. Γρηγορ. Ναζιανζην.
Σχηλ. Α' σ. 68. Πρβλ. Ηο/.υδενχ. I", 58. Bloomfield ail Aeschyl. Agamemn. οτ. 64.

2) Έφημ. Φιλομ. ένθ. άν. KU. Σύλλ. ένθ. άν. [[Εστία 1877 Δ', 701]].

3) Λαμπρίδου Ζαγοριακά α. 180. [[ΊΙπειρ. μελετ. Ζ', 22—3. Έν Ιίαραμυθιγ. ή σημαία
jspii έπί λευκού πεδίου έρυθράν σταυρόν μετά τής έπιγραφής I. Χ. ΝΙΚΑ ή τόν καβαλ-
λάρην άγιον Γεώργιον (Νεολόγου έβδομ, έπιθεώρ. 18!)2 Α', 664. Πρβλ. καί Λαμπρίδον
Ήπειρ. μελετ. Ι", 57. Εστία 1883 ΙΕ', 350)]].

■1) KU. 2ύλλ. Η', 548. [[Έν Βυσωκφ τών Καλαβρύτων αμφιθαλής πρωτεξάδελφος
ιοΟ γαμβρού μετά καί άλλων φίλων καί συγγενών παραλαμβάνουσι τήν έν τή έκκληοίφ
σημαίαν, είς ήν προσαρτώσι μανδήλιον δωρηϋέν υπό τής νύμφης' είς τήν αίχμήν δέ του
κοντοΰ έμπήγουσι μήλον (Δελτ. Ίστ. Έτ. Α', 128). Άλλαχοϋ τεμάχιον έρυθροΰ υφάσματος
άνχικαΟιστφ τό φλάμπουρο (βλ. άνωτέρω σ. 240, 2. Λουλουδο.ιυύί.ου Άνέκδ. συλλ. σ.
ISO). Έν Λιβισίφ 8 ήμέρας πρό τοϋ γάμου έοτήνετο έκ τής καπνοδόχης τής οικίας τού
γαμβρού κοντός μήκους 4—5 μέτρων φέρων είς τό άκρον τριών ειδών μετάξινα μανδήλια

*αι έν πορτοκάλι' ούτος έλέγετο αερβελελ.ι καί έσήμαινε ύπαρξιν γάμου (Ξενοφάν. Δ', 233).
Έν τή οίκίφ τής νύμφης, έν Καρυαίς Καβακλή, τό Σάββατον παρεσκευάζετο παρόμοιος
κοντός, ονομαζόμενος μηλιά (.1 ουλ.ουδοποΐ'λου αϋτ.) Φλάμπουρο παρά Βουλγάροις βλ.
Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1015 α. 339. 340]].

5) Πούλιαj Ιίερί τής καταγωγής τοϋ γένους τών Ελλήνων σ. 31. Λαμπρίδον Ζαγορ.
3. 180. ([Περιγραφάς τών κατά τό λούσιμο τοϋ γαμβροϋ βλ. Εστία 1882 ΙΔ', 581.
Κουμανούδη Στράτης Καλοπίχειρος2 179. 'Ολύμπια 1896 Α' 253—4. Ξενοφάν. Γ', 166,
Τήν Παρασκευήν έλούετο ό γαμβρός έν Συλάτοις Καππαδοκίας (Ξενοφάν. Η', 285), τήν
ίσπέραν τής παραμονής έν Siàvvqi τής 'Ρόδου (αΰτ. Ζ', 49), τήν πρωΐαν τής Κυριακής
h Καρυαίς Καβακλή ( Λονλονδοποΐ'λον Άνέκδ. συλλ. σ. 186) κ. ά.]].
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καί παιζούαης τής λύρας. Έν τώ λουτρώνι οί συνοδεύοντες τον γαμβρόν οίνο-
ποτοΰσιν, άδουσι καί χορεύουσι. Τά τραγούδια έξακολουθοΰσι καί κατά τήν έπι-
στροφήν ')· "Οπου δέ λουτρών δέν υπάρχει, λούουσιν οϊκαδε τήν κεφαλήν
μόνον τοϋ γαμβροΰ, ένω αί παριστάμεναι γυναίκες άδουσι διάφορα άσματα,
ών εν παρατιθέμεθα ένταΰθα :

Περνάμε 'πο τριανταφυλλιά,
επέσαν τά τριαντάφυλλα, τά κόκκινα και τ' άσπρα
κ' επήγαν νά τά μάσουνε, ροδόσταμο νά κάνουν
νά λούσουν νύφη και γαμπρό
και πεθερά και πεϋερό,

νά γενούν συμπεάεριό -).

Οΰτω περίπου εκτελείται καί τό λουτρόν τής νύμφης '). Έν Κύπρφ συμ-
μετέχουσι καί αί παράνυμφοι ενίοτε καί βοηθοΰσιν είς τήν καθαριότητα τή;
μελλονύμφου. Φερουσι δ' έπ5 ώμων τό υδωρ τοΟ λουτροϋ τούτου έκ τών πα-
ρακειμένων κρηνών πλεΐσται κόραι διά τών υδριών αύτών '). Τό έθιμον τοΰ
λούεσθαι τούς μέλλοντας νά νυμφευθώσιν είναι άρχαΐον δ)' τό ϋδωρ συνήθως
ήντλεϊτο έξ ώρισμένων πηγών, έν Αθήναις έκ τοΰ Ίλισσοΰ, έν θήβαις έκ τοΰ
Ίσμηνοΰ έκομίζετο δέ ύπό συγγενοΰς τίνος κόρης ή παιδός').

1) Πανδώρα θ', 510.

2) Χασιώτου Συλλογή δημ. φσμ. σ. 198. Βλ. καί αΰτ. σ. 40.

3) Πανδώρα θ', 510 : «Τό Σάββατον απέρχεται ή νύμφη είς τό λουτρόν κεκαλυμμένη
διά καλύπτρας, μετά αυγγενών καί φίλων, συνοδευομένη μέχρι τινός ύπό λύρας, όπου λούε-
ται, άδουσών τών μετ' αύτής». Guys Voyage littéraire eil Grèce τ. I σ. 254: «Au-
jourd' hui, la veille des noces, la jeune mariée est menée au bain comme en
triomphe, et plusieurs femmes Γ accompagnent». Βλ. καί Sonnini Voyage en
Grèce τ. II o. 134. [[Πιττακός 1878 o. 202. 'Εατία 1882 ΙΔ', 581. Περιγραφάς λου-
τρού καί κομμώσεως νύμφης βλ. Κουμανούδη Στρ. Καλοπίχ. 3 σ. 176. //. /'. Μαχρη Κα·
τιρλί σ. 94. 'Ολύμπια 1896 Α', 253. Ξενοφάν. Γ', 167. Τήν Τετάρτην έλουον τήν νύμφην
καί τήν Παρασκευήν διά λουτρού έν Σαράντα Έκκλησίαις (Ορ. Έπ. 1897 α. 193), ιψ
Πέμπτην έν Μακεδονία (ΈΟν. Άγ. 1901 σ. 138), τήν έΐπέραν του Σαββάτου έν Buoioxf
Καλαβρύτων, τά δέ κοράσια παραμένουσιν ίνα λουσθώσι μετά τής νύμφης (Λελτ. Ίστ.'Et.
Α', 128). Τήν αύτήν έσπέραν καί έν Σιάννςι 'Ρόδου ή νύμφη λούεται καί κτενίζεται Oui
νεανίδων χαμαρωτρων καλουμένων (Ξενοφάν. Ζ', 49)11-

1) Λουκάς σ. 84. [[Σακε).λαρίον Κυπρ. Α', 725. Έν Λάατα τήν Κυριακήν τό πρωί |Η·
ταβαίνουσιν είς τήν βρύσιν, όπως λάβωσιν ύδωρ διά τό λούσιμο, τό κτένισμα καί τό ξύρισμα
τού γαμβρού (.Ιιίσκηοι; Λάστα σ. 104). 'Ομοίως καί έν Οίνούντι (Κονκονλε Οίν. σ. 95—6)||·

5) [[Βλ. Hermann Privatalt. σ. 270. 1ν. Müller Gr. Privatalt. σ. 447 c. Rosche*
Lex. I, 2100. Παρά τοίς άρχαίοις Ίνδοϊς ύπαινιγμοί μόνον έν τή Atharva Veda : Ms·
ταξύ τών γαμήλιων τελετών ή άντλησις ύδατος διά λουτρόν, όπερ είχε διττόν σκοπόν, τήν
κάΟαρσιν καί τήν προφύλαξιν άπό μαγγανειών (Haas έν Weber's Ind. St. V, 278. Πρβλ
καί σ. 304. Τόν αύτόν διττόν σκοπόν είχε καί τό κτένισμα καί ή κόμμωσις (αύτ. σ. 27S).
Ώς πρός τό λουτρόν νύμφης βλ. προσέτι αύτ. σ. 198. 294 κέ. 304. 381—2)).

6) Πο'/.υδ. Γ', 43. Ενριπ. Φ οίν. 347 καί Σχολ. αύτ.

7) .1 ρ.τυκρατίων λ. λουτροφόρος. Βλ. καί Θουκυδ, Β', 15. Kecker Charicles III,
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Μετά τό λουτρόν κτενίζουσι τήν κόμην τής νύμφης ') αί φίλαι της a) ψάλ-
λουσαι μεταξύ άλλων καί τά άκόλουθα άσμα-α :

"Εχεις μαλλιά τετράξαν&α, 'ς τοις τιλάταις σον ριμμένα,
ποϋ α' τά χτενίζουν οι άγγελοι με τά χρυσά τά χτένια a)

Χρυαάργυρό μου χτένι κ' έλεφαντινό,
σΰρ' άγάλι' άγάλια, νά μην κόψης τρίχα,
γιατί τήν εχω χάρη άτι" τόν καλό νουνό μ' <).

Τό χτένισμα της νύμφης, τό είδος της κομμώσεως αύτης ουχί έπουσιώδη κα
τείχον θέσιν καί έν τοις γαμηλίοις έθίμοις τών Ρωμαίων ·'■).

Τήν έσπέραν τ γ) ς αύτης ήμέρας έν ΚερασοΟντι έρχονται είς τής νύμφης
ιερεύς, διάφοροι συγγενείς καί ό παράνυμφος κομίζοντες άπό τοΰ γαμβροΰ δώ
ρόν τι, συνήθως σταυρόν άργυροΰν ή χρυσοΰν καί φλωρίον" άνταλλάσσονται δέ
καί τά πρότερον δεδομένα δακτύλια, έπιβεβαιουμένου καί αύθις τοΰ άρρα
βώνος ").

Τήν Κυριακήν ;) γίνεται τό ξύρισμα τοΰ γαμβροΰ καί τοΰ κουμπάρου υπό

300 κέ. [[Becker-Göll Charicl. III, 361 κέ|). Schoemann Gr. Alt. II, 557. (|1Ιρ6λ.
•/αί R. Schmidt De Ilymenaeo σ. 66 κέ.]).

1) Τό πλέξιμον τής νύμφης (Πανδο'ιρα θ', 510).

2) Wachsmuth ΙνΟ. άν. σ. 88.

3) Εύλαμπ. 'Αμάραντος σ. 48. Marcellus Chants du peuple en Grèce II, 170.
Passom o. 457 άρ. 622, 1. Kind Μνημόσυνον a. 20.

•1) Χασιώτης σ. 197, 15. "Ομοια φσματα βλ. έν Πανδώρα IB', 599 ('Ρόδος). Ιί', 113
(Λακωνία).<Πρόσθες καί τό [|άνωτέρω έν σ. 43 παρατιΟέμενον]] θεσσαλικό·/ άσμα, περί ου δ
Fauriel (II, 233) σημειοί ότι ^δεται τήν παραμονήν του γάμου έν τή οίκίιιι τής νύμφης,
•pendant que ses jeunes compagnes la peignent et lui nattent les cheveux»,
[[πρός; δέ τά έν Ίίστία 1883 ΙΕ', 62 ('Ρόδου), Κονχουλε Οίνουντ. σ. 96, Georgeakis et
Pineau Le Folk-lore de Lesbos σ. 316 (έν γαλλ. μεταφράσει) κ.τ.λ. Δύο έπίσης παι-
νέματα τής μελλονύμφου, όταν τήν κτενίζουν βλ. έν H/.απτοΡ Ό γάμος έν Κρήτη α. 42.
Περιγραφήν κομμώσεως νύμφης εν 'Αθήναις έπί Τουρκοκρατίας βλ. έν 'Εστία 1882 ΙΔ',
Γ>!13. Έν Λακκοδικίοις : Γουαίου ένθ. άν. σ. 59. Κόμμωσις νύμφης παρ' άρχαίοις Ίνδοίς
μ. Haas έν Webers Ind. St. V, 202. 215—6. 278. 279. 385. 405—6]].

5) Marquardt Röiu. Privatalt. I, 43—44.

6) Πανδώρα θ', 510.

7) [Ι'Ημερολ. Σκόκου 1910 σ. 365—6. Έθν. 'Αγωγή 1901 σ. 110. Λουλουδοπούλου
Ινθ. άν. σ. 181. Γουσίον ενθ. άν. σ. 59. Ξενοφάν. Δ', 234. Εστία ΚΖ',47]]. Εϊς τινα μέρη
τήν έσπέραν τού Σαββάτου : Έφημ. Φιλομ. ενθ. άν. ΚΠ. Σύλλ. Η', 411. |[Έστία 1877 Δ',
TOI]]. Fauriel t. I α. XXXV : «La veille de la noce, durant la nuit, les conviés
se rendent, les uns chez le père de la fiancée, les autres chez celui du fiancé ;
et l'on s'apprête, dès-lors, de chaque côté, à la grande cérémonie. Un jeune
homme, garçon pour l'ordinaire, et qui doit exercer, dans la cérémonie du
jour, les fonctions du paranympbe, y prélude en faisant la barbe au futur. Cette
opération se fait avec beaucoup de sérieux et d'appareil, en présence des jeu-
nes filles conviées». [[ΙΙρβλ. καί Παπαδοπούλου Γεν. περ. Νισύρου α. 61. Δελτ. Ίστ.
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νέου άγάμου, ψαλλομένων τών άκολούθων τραγωδίων ') :

Άργυρο ξουράφι καί μαλαματένιο
τραύα 'γαλι-γάλι οέ γαμπρού κεφάλι,
τρίχα μην άφησες και τον άσκημίσης,
και τον άσκη μίσης 'ς τά πεΰερικά του a).

Μπαρμπέρης εϊν' υ πλάτανος, γαμπρός το κυπαρίσσι,
χαί νύφη το κρυό νερό άπό καθάρια βρύση ').

Άπάνου 'σε ψηλό βουνόν, αϊτός έρρήχνε τήν φωνήν'
Ιΐοννά μου, χαμηλώσετε, δένδρη μου, κλίνετε κορφαΐς,
ό κυρ γαμβρός ξυρίζεται κλπ.4)

Έταιρ. Α', 529. "Εν Συλάτοις Καππαδοκίας το ξύρισμα τοδ γαμβρού καί τών συγγϊνιΐν
ίγίνετο τήν πρωΐαν τοδ Σαββάτου. Καί s ν Κύπρφ ή κουρά τοδ μελλονύμφου γίνεται τήν
πριοίαν τοδ Σαββάτου κατά τόν Λυυκάν (ο. 83), μετά μεσημβρίαν δέ κατά τόν Σαχάίά·
ριον (Κυπρ. Α', 725). Έν ΚύΟνφ τό Ιθιμον τοδ ξυρίσματος εξέλιπε (Ιΐάλληνδα Κυθν.
σ. 112). Περιγραφήν τών κατά τό ξύρισμα έν 'Αθήναις έπί Τουρκοκρατίας βλ. έν Έοτίΐ}
1882 Ii', 591. Ξύρισμα γαμβροΰ καί γαμήλιον φσμα παρ' 'Αρμενίοις βλ. έν Zeitschr. f.
œsterr. Volksk. Χ, 103—1. Παρά Βουλγάροις Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1915
σ. 338)1.

1) Σημειωτέον ότι ιίς έκάστην περίστασιν τοδ γάμου ψάλλονται κατάλληλα άσματα (πρβλ.
καί fauriel I σ. XXXVI), άφ' ένός μέν τήν έπικρατοδσαν χαράν καί εΰθυμίαν άπεικονίζοντα
καί διά τής πομπώδους αυτών εκφράσεως άνυψοδντά πως καί μεγαλοπρεπεστέραν ίναδεικνύον-
τα πάσαν τής τελετής λεπτομέρειαν, άφ' έτέρου δ' έξηγοδντα καί διασαφηνίζοντα τόν συμ-
βολικόν χαρακτήρα τών διαφόρων γαμηλίων έθίμων. Τά τοιαύτα άσματα είναι πολυπληθέ-
στατα, ουχί δέ σπανίως έν αύτοϊς εύρηνται πολύτιμοι μαργαριται γνησίου καί υψηλού ποιη-
τικού αίαΟή,-ατος' έπιτυχώς έμιμήθη ταδτα ό Ζαμπέλιος έν τ<Τ> άξιοσημειώτψ αύτοϋ μυβι·
ατορήματι, τοίς Κριμικοΐς γάμοις, περιγράφων τελετήν γάμου έν Κρήτη. Κατά τήν Κρη-
τικής μέλισσαν [[τής Ελπίδος Μέλαινης, 1873]) (σ. GO) [[ß' έκϊ. 1888 σ. 39[| έν τί
νήσφ ταύτη πλείστα τών τοιούτων ασμάτων, μάλιστα δέ τά εγκωμιαστικά τοδ νυμφίου καί
τής νύμφης, αύτοσχεδίως ψάλλονται υπό τών παιζόντων τήν λύραν καί 6πό γυναικών. Τρα-
γούδια τοδ γάμου έδημοσιεύΟησαν έν πολλαΐς συλλογαϊς δημοτικών ασμάτων, [[ών άναγρα-
φήν ίδε έν παρεκβολική σημειώσει]]. Τοίς φσμασι τούτοις άναλογοδσι τά άρχαία άσματα
τοδ 'Γμεναίου καί τά έπιθαλάμια. Σημειωτέον όμως ότι τά νυν φδόμενα, εκτός όλιγίοτων
έξαιρίσεων, ιδίως τινών κατά τούς χορούς ^δομένων άστείων, εϊσί σεμνά καί μηδέ υπαι-
νιγμούς αισχρούς ένέχοντα' ένφ παρά τοις άρχαίοις τά τοδ Ί'μεναίου άσματα ήσαν μέν ΐν
μέρει σοβαρά καί θρησκευτικού χαρακτήρος, τά πλείστα όμως ήσαν άστεΐα, άσελγή καί
άσεμνα (Βλ. Schoemann Gr. Alt. II, 558 καί τάς εις τόν 'Αριστοφάνη παραπομπάς αυτού)'
έπίσης καί τά έπιθαλάμια. "Ασεμνα δμοίως ήσαν καί τά παρά Ρωμαίοις υπό τής ουνοδίας
τής φερούσης τήν νύμφην ψαλλόμενα (Marquardt ένθ. άν. I, 51. Rossbach Die Köm.
Ehe 1853 σ. 341).

2) λ'ασιώτί/ί σ. 40, 1.

3) Έφημ. Ψιλομ. 1868 τ. iq" σ. 1687. ΚΠ. Σύλλ. Η', 370. |[Έστία 1877 Δ', 701]].

4) ΙΙανδώρ. θ", 510. Έν "Αραχόβη Λακωνίας ψάλλοοσι τό άκόλουθον, όταν λούουν και
ξυρίζουν τόν γαμβρόν

Φέρτε μον το χρναϋ όανι r.al ύλόχρνοο λεγένι,
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Κτενίζοντες δέ τόν γαμβρόν άδουσιν :

'Αργυρό μου χτένι και μαλαματένιο,
τραύα 'γάλι-γάλι σε γαμπρού κεφάλι ').

Μετά τοΰτο άρχεται δ καλλωπισμός τοΰ γαμβροΰ, όστις καί παρά τοίς άρ-
χαίοις ίσως έγίνετο '). Στολίζεται δέ δ γαμβρός ένδυόμενος ή αυτός γ) υπό τοΰ
παρανύμφου τά γαμπριάτικά του, ενώ κύκλφ τραγουδοΰσιν οί περιίστάμενοι ').
Έν Κερασοΰντι τόν γαμβρόν ζωννύει δ παράνυμφος, άφοΰ δ πατήρ, ή έν έλ·
λείψει τούτου δ πρώτος τών συγγενών συνεπτυγμένην περιφέρη τρις τήν ζώνην
περί τόν γαμβρόν. Μετά τό τέλος τοΰ στολίσματος πρώτον μέν οί γονείς,
ΕΪτα δέ καί οί συγγενείς άσπαζόμενοι τόν γαμβρόν δίδουσιν αύτψ δώρόν τι"
άσπάζονται δέ καί τόν παράνυμφον έπειτα χορεύουσι τόν χορόν κοτσαγκέλι,
έν τιϊ) μέσω τόν γαμβρόν καί τον παράνυμφον έχοντες, καί άδοντες ι).

Κατά τόν αυτόν έπίσης καιρόν, άλλά μετά μείζονος επιμελείας καί φρον

rà λυνοωμεν röv κυρ γαμβρόν και τον καμαριομένον.

ΙΙου νανρω άργνροξούραφον καί όλόχρυοην λουρίδα,

να μπαρμπερίοω το γαμπρό καί ϊόν καμαρωμένον.

Φέρτε μου ύρινροξούραφο καί ύλόχυνοην λουρίδα,

vù μπαρμπερίοουν τον γαμπρον καί τον καμαρωμένον.

Ποΰ πέφτ' ή πόλη μακρυνό, ποΰ πέφτ' ή χώρα άλάργα ; (Πανδώρα Κ', 113).

1) Χααιώτης α. 40,3.

2) Πρβλ. Πλουτάρχ. Έρωτικ. 10 : «άμα δέ αϊ γυναίκες ένδον αύτοΰ τό χλαμύδιον
άφαρπάσασαι περιέβαλον Ιμάτιον νυμφικόν».

3) ΙΙανίώρα θ', 510. 'Ερατώ Α', 113 ενθα προστίθεται : «γυναίκες δε παστολογίστυιαι
καλούμεναι φδουσι δίστιχα τινα, δι' ών παοτο/.ογυνοι τούς νυμφίους». ΊΙ λέξις .-ταστοςδιεσώ-
0η êv Κρήτιτ; (ένθα καί ^σματα παοτικά |[ρλ. κατωτέρω]]), άλλαχοϋ δέ τής 'Ελλάδος
μόνον έν τή παροιμίφ «δσα πάρυ ή νύφη 'ς τόν παστό».

4) Πανδώρ. θ', 510—511. [['Εν Ινύπρφ οί μέν άνδρες συρρέουσι περί τόν νυμφίον,
αϊ δέ γυναίκες περί τήν νύμφην καί ένδύουσιν αυτούς ύπό τόν ήχον φσμάτων (Λουκάς α.
81. Σακελλαρίον Κυπρ. Α', 726). 'Ομοίως έν Αόβριανίί) τής ΊΙπείρου (Αιι)δώνη 1896 α.
119), Καταφυγίω 'Ολύμπου ('Εστία 1883 ΙΕ', 359), Νισύρω (Παπαδοπούλου Γεν. περ. Νι-
σύρου ο. 61), Καρπάθφ ( Wesc/ier-Μανωλ.ακάκη Αωρ. ψήφ. Καρπάθου σ. 57) κά.]]. Κατά
τήν αυτήν περίστασιν άδονται έν Ήπείρφ καί τά έξής :

Γαμπρέ μου, ποιος ο' αρματώνει

με την ευκή, με την ευκή
'Αφέντης μου μ' αρματώνει

με την ευκή, με την ευκή·». (Χασιώτης α. 40, 4. [['Εθν. 'Αγωγή
1901 α. 140]]). Βλ. καί Πανδώρ. Κ', 113 (Λακωνίας). [|Είς τά χωρία τής Κυζίκου «δ
γαμπρός, τήν ώρα ποΰ τόν άλλάζουν, πατάει μέσ' 'ς ένα οινί καί άφοΰ τόνε στολίσουνε
τόνε σηκώνουν μαζί μέ τό σινί καί σπάνουν άπάνω 'ς τό κεφάλι του ένα πλατύ ψωμί έπί
ταυΐοϋ πλασμένο- τό ίδιο κάνουν καί 'ς τό κεφάλι τής νύφης μετά τό στόλισμα» (Κατ' ά-
νακοίνωσιν Μ. Φιλήντα 1906). Καί έν Κατιρλί Βιθυνίας έπί δμοίου χαλκού σκεύους ένέδυον
ιόν γαμβρόν διά νά στερεώσω τό στέφανον (II. Γ. Μάκρη Κατιρλί α. 94). Πρβλ. κα[
Rome έν Folk-lore 1896 VII, 145. Έν Καρατσόλ Τιρνάβου πριν ή στολισθή δ γαμβρός
αί γυναίκες χορεύουσι τά ένδύματα αυτού, κρατοϋσαι έκάστη άνά έν (Κατ' άνακοίνωσιν
Κ. Β. Γιαννακοπούλου 1900). Ή έναρξις καί ή λήξις του στολισμού του γα^ιβροΰ άγγέλλε-
ται διά πυροβολισμών έν 'Ακαρνανία (Έβδομάς 1889 φ. 25 σ. 4 α)]|.
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τίδος '). στολίζουσι και τήν νύμφην έν τή οικία τών γονέων της '). Ή παρά.
νυμφος ενδύει αύτήν τά ννφιάτιχά της, τήν ώραιοτέραν δήλον ότι ένδυμασίαν
της "), τήν οποίαν έπί πολύν καιρόν φυλάττει ή νύμφη κατά τάς επισήμου;
μόνον ήμέρας φέρουσα αύτήν. Έκτος τούτου έπιχρίουσι τάς παρειάς της ενίοτε
διά ψιμμυθίου, ώς εϊδομεν ότι συνηθίζεται καί έν Κερασοΰντι, ί δέ τοιούτο;
καλλωπισμός πολλάκις γίνεται διά τρόπου καί φιλοκαλίας λίαν παραδόξων ')·
ένδύουσαι δέ τήν νύμφην άδουσιν :

"Οντας ο' εγέννα ή μάννα σον, δλα τά δέντρ' άνϋονσαν,
και τά πονλάκια 'ς τοις φωλιαΐς κ' εκείνα κελαϊδονσαν
καί όταν τήν στολίζωσιν :

"Οντας σ' εγέννα ή μάννα σον, δ ήλιος ίχατέβη
καί σ' έδωκε τήν ενμορψιά, και πάλι μετανέβη

1) Ι[Πρβλ. καί τήν παροιμιώδη φράσιν)) où νύψη οτολιο/ιένη.

2) "Ερατώ Α', 114. Fauriel I σ. XXXV : «Dans le même temps, les compagnes
de la fiancée, réunies chez elle, l'aident à foire sn toilette de noce, la vêtissent
de blanc, et lui couvrent le visage d'un long voile blanc aussi, et de 1' étoffe la
plus fine». [[Βλ. καί Γ. Δ. Κριεζή Ίστ. τής νήσου "Γδρας σ. 202. Λονλονδοπονλον
Άνέκδ. συλλ. σ. 182. Γονσίου ΙΙάγγαιον σ. 50. Έβδομάς 1SS9 φ. 25 σ. ί! γ. Έν τ«> Έριο·
τοκρίτω (Ε', 1203 κέ.) οί χαλοπίχεραις στολίζουν τήν Άρετοΰσαν]].

3) ΙΙεριγγραφήν ένδυμασίας νύμφης .έν Μάνη βλ. έν Stephanopoli Voyage en Grèce
τ. II σ. 9. Ζαγορίου έν Χρυσαλλίδι Δ', 14. [[Λακκοβικίων Μακεδονίας έν 1'ονοίον Πάγγαιον
σ. 59. "Γδρας έν Κριεζή ενθ. άν. Νισύρου : /'. Παπαδοπούλου Ή προ εικοσαετίας ένΐυ-
μασία τής νισυριακής νύμφης έν 'Ροδιακώ ήμερ. 1912 σ. 3G—8. ΙΙεριγραφήν ένδυιιαοία;
γαμβρού έν 'Αθήναις έπί Τουρκοκρατίας βλ. έν Εστία 1889 ΙΕ', 594 β. Στολή γαμβρού
καί νύμφης παρ' άρχαίοις : Kecker-Göll Charicl. III, 373 κέ. Έν KùOvm συγγενείς καί
■φίλαι παρθένοι τήν πρό τοΰ γάμου έβδομάδα βοηθοΰσι τήν νύμφην νά ράψη τήν νυμφικήν
της στολήν (νυφοατόλι) (Βάλ.ληνδα Κυθν. σ. 112)]].

1) Bucht,n Iva Grèce contin. σ. 237 : «Quant à son teint (de la mariée), il était
impossible d'en juger, car elle était fardée comme la plus précieuse marquise
de la cour de Louis XV. Au-dessus de ses deux sourcils étaient peints deux
petits cercles d'or ; au dessus des yeux était tracée une ligne bleuâtre qui les
agrandissait encore ; sur ses joues étaient répandues d'épaisses couches de rou-
ge, et cà et là de petites mouches . . . [qui] sont un ornement et un trait de
beauté fort appréciés eu Grèce, et on ne manque jamais, dans les chansons po-
pulaires, de décrire les mouches qui parent les joues, le cou, les épaules et le
sein des belles qu'on veut louer. Celles de la jeune fiancée de Méra étaient fort
habilement posées». [ [Περιγραφήν παραδόξου φιλοκαλίας στολισμού νύμφης έν 'Αθήναις
έπί Τουρκοκρατίας βλ. έν Εστία 1883 ΙΔ', 582. 592 κέ. Διά κηρου ήγιασμένου, δν κα·
πνίζουσι, βάφουσιν έν Κύπρω τά βλέφαρα τής νύμφης (Σαχελλ.αρίου Κυπρ. Α', 726). Έν
Ίωαννίνοις κατά τόν παρελθόντα αιώνα έστολίζετο ή νύμφη διά ψιμμυθίου τό έσπέρας τής
παραμονής (Προπύλαια I. Βλαχογιάννη Α', 143). Περί τής άρχαιότητος τής συνήθειας
μαρτυρεί τό έξής χωρίον : «Τής γάρ μνηστείας φημιζομένης έκείνην ούκ είχον δρμίσκοι
καί περιδεραιον, νίτρον τε καί κομμωτικά έπιτρίμματα καί δσα βλεπόμενα οίδεν βπισπάσθα:
νυμφίων οφθαλμούς πρός πλείονα τής ερωμένης έρωτα» ('/ω. Πέτρινου Βίος Συμεών τοδ
iv τω θαυμαστφ δρει 1 σ. 9 Ivngelbert Müller, γραφείς πιθανώς ούχί μετά τόν I' αί.).
Παραμόρφωοις, ψιμμύθιον κττ. παρά Βουλγάροις : Zeitsehr. Ver. Volksk. 1915 σ. 338]]-
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καί όταν τήν άποστολίσωσι :

Σήμερα λάμπ' 6 ουρανός, σήμερα λάμπ ή μέρα,

σήμερα στεφανώνεται αϊτός τήν περιστέρα ').

Κατά τι άρχαιότατον έθιμον '), διατηρούμενον έτι παρ' άπασι σχεδόν τοί;
ΕΪιρωπαίκοις λαοίς, ή νύμφη καλύπτεται διά πέπλου λεπτοτάτου ') χρυσοίς ποι-

1) Passoui α. 457. Kind Μνημόσυνον α. 22.

2) Τήν άρχαιότητα τοϋ έθίμου τεκμηριοϊ ή διατήρησις αύτοΰ παρά τοϊς πλείστοις λαοϊς.
ϊχοπόν V είχεν ή χρήσις τοϋ πέπλου, νομίζομεν, νά προφυλάττη τήν νύμφην έκ τής δυσχε-
ρούς θέσεως, έν ή θά εύρίσκετο δειλή καί αίδήμων παρθένος, τό πρώτον έκτιθεμένη είς τά
βλέμματα πάντων. Αιά τόν αύτόν λόγον, ώς κατωτέρω θά ΐίωμεν, καί μετά τήν άποκάλυ-
ψιν τού προσώπου αϋτής, ή νύμφη "υποχρεούται νά κα/ιαρώιήτοι νά νεύη άεί πρός τά κάτιο
τοίις οφθαλμούς. [(Ώς πρός τήν έννοιαν τού πέπλου πρβλ. Sumter Familienfeste σ. 'iß
κέ. Wünsch έν Hess. Bl. f. Volksk. 1903 α. 80—1. Rev. de l'hist. d. relig. 1903
τ, 47 σ. 88. Αύτ. 1!)0G τ. 54 σ. 228 (έκ βαβυλωνιακών δοξασιών). C. Fries Kl. Beiträge
zur griecli. u. altoriental. M}'thologie, I.eipz. Hill σ. 20 κέ. Dieterich Mutter
Erde - 1913. 3 1925 σ. 102. Roschers Lex. III, 1192 σημ. Reinach Cultes, mythes
et religions I, 310. Γενικώς: Pley De lanae in antiquorum ritibus usu (RGYY
XI, 2) Glessen 1911 σ. 45. Gubernatis Usi nuziali, Mil. 1878 σ. 11.1—3 (ii, (î Gli
sposi velati)]]. Ό νυμφικός πέπλος ήν έν χρήσει καί παρά τοις 'Εβραίοις, ώς εξάγεται
έκ τής Γενέσεως. ([Βλ. καί Herzog Realencyclop. f. protestant. Theolog. u. Kir-
che III, (!61J). ΙΙαρά τοις άρχαίοις "Ελλησι τό ϋέριστρον, λεπτοφυές θερινόν ϊσθημα,
Ιχρησίμευσεν άντί πέπλου νυμφικού, ώς μαρτυρεί Ι'ρηγόριος ΰ λ'νααης (τ. I α. 651 κέ. ΙΙερί
τοϋ θερίστρου βλ. καί Seiler εις Άλκίφρονα fr. 4 σ. 391) : «περιβόλαιον νυμφικόν έστι τό
Μριστον, συγκαλύπτον μετά τής κεφαλής καί τά πρόσωπον». Σημειωτέον προσέτι ότι 1)έ-
υιαζρυν μεταφράζουσιν οί Ο' (Γεν. ΚΑ', 65) τήν έβραϊκήν λ. τήν σημαίνουσαν τό φόρεμα,
ΐι* οδ αί άνατολίτιδες γυναίκες καλύπτουσι τό πρόσωπον καί μέρος του σώματος. Τοΰ
νυμφικού πέπλου μέμνηται καί δ Αισχύλος ('Αγαμεμν. 1177—8) : «καί μήν 6 χρησμός
ούκέτ' έκ καλυμμάτων έσται δεδορκώς νεογάμου νύμφης δίκην». Ό δέ <Ιονχ«(ΐ·ό; άναφέρει
(Συμπόσ. 8 α. 423) ότι ή νύμφη «πάνυ άκριβώς έγκεκαλυμμένη» κατεκλίνετο έν τω συμ-
ποσίω παρ' ίδιαιτέραν τράπεζαν μετά τών άλλων γυναικών. [[Βλ. καί Hermann Privat-
alt. σ. 272. 1ν. Müller Gr. Privatalt. σ. 446 b. 447 d]].

3) Fauriel 1 σ. XXXV. ΙΙρβλ. ΙΙανδώρ. θ', 512. Πονλϊαυ ΙΙερί τής καταγ. τών Έλ-
)ήνων σ. 32. 'Εν Μάνη καί παρά τοις Έλληναλβανοίς όμως καλύπτεται διά χονδρού μάλ-
λινου υφάσματος, μηόλ ιας (πρβλ. Hue hon |νθ. άν. σ. 237 καί 238. \\Ukert Bild. V.
Griechenl. σ. 212)] ). [['Εν "Γδρφ έπίσης μπύλια ώνομάζετο ή νυμφική καλύπτρα, ήτις
ήτο λευκή, κεντημένη μέ μαύρα στίγματα είς τάς δύο αύτής άκρας καί είχε φούνταις καί
χρόσια (/'. I. Κριεζή Ίστ. "1'δρας α. 202). Αι' αδιαφανούς έπίσης πέπλου έκαλύπτετο ή
νύμφη έν 'Αμισψ τοΰ Πόντου (Αελτ. Ίστ. Έτ. Α', 529) καί έν Βουρδουρίψ, καλουμένου
ιΐουβαχ (Ξενοφάν. Ι", 167), διά λεπτού δέ, καλουμένου κιβράκι, έν Συλάτοις Καππαδοκίας
(αύτ. Β', 286. Φα ρααοπονλον Τά Σύλατα σ. 37) καί Σινασψ ( Μ οχ. Σαραντίδου Σινασός σ.
80. Πρβλ. καί Γ. ΈλενΟεριάδου Σινασός σ. 80). Έν Οινόη του Πόντου μαψόρι(ν) τό, έκα-
λεΐτο δ πέπλος δι' ού άπεκρύπτετο ή νύμφη άπό τήν κοινήν θέαν κατά τήν έκ τής οικίας
της έξοδον μέχρι τής άφίξεώς της είς τήν οίκίαν τού γαμβρού καί εν τή έκκλησίφ κατά
τήν στέψιν (Ή έν Οινόη διάλεκτος. Γλωσσ. Έταιρ. 1903). "Αλλαι όνομασίαι τού πέπλου :
«mm« έν Αιβισί») Λυκίας (Ξενοφάν. Α', 235), άλια έν Μαλακοπή (αύτ. 431), παρϋενικυ έν
Αιξούρι (κατ' άνακοίνωσιν Σ. Α. Παγώνη) κ.τ.λ.)].
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κίλμασι κεκοσμημένου καί έρυθροΰ τά πολλά '). Ό πέπλος ούτος έπί πολύ χα-
λύπτει τό πρόσωπον της, μόλις δέ μετά τά τέλος τοΰ συμποσίου τοΰ γάμου ή
τοΰ χορού άφαιρεΐ αυτόν δ παράνυμφος, καί παρουσιάζει διά πρώτην φοράν
τό πρόσωπον της νύμφης είς τους παρόντας ').

1) Κόκκινη σκέπη σιναζελίδικη=ιηΐί goldenen Tressen verbrämt (Bybilakh
Neugriechisches Leben σ. 34). Έν Αέσβφ ένεκα τοϋ χρώματος τούτου λέγεται ψνίκα,
Ισως έκ τοϋ φοίνικα, φοινικίς (Πανδώρα ΙΓ', 471 ).—Hahn Alban. Stud. I, 19ß : «Bei
den Neugriechen ist es (τά κάλυμμα) ein feuerrother durchsichtiger Frauenschleier
mit Goldfransen gehüllt». Βλ. καί Wachsmuth Das alte Griechenl. im neuen σ. SS).
[[Πρβλ. καί Λουλουδοπούλου 'Ανέκδ. συλλ. σ. 189. Έθν. 'Αγ. 1901 σ. 156. Γονσίου
ΙΙάγγ. σ. 59. Hp. Έπ. 1897 σ. 193. Σακελλαρίου Ινυπρ. Α', 734. ΙΙαλαιότερον έν Πο·
λίτσιανη πρός τή κορώνα, ήτις άνήκεν είς τήν έκκλησίαν, εφόρουν αί νύμφαι έπί τής κ!·
φαλής κάλυμμα χρυσοΰφαντον, ώς καί έρυθράν χλαμύδα (Λα/ιπρίδου ΊΙπειρ. μελετ. Ζ',
25). Έν Μαλακοπή Μ. Καππαδοκίας πέπλον χρώματος έρυθροΰ, πρασίνου ή κυανού,
Ϊιαπεποικιλμένον 8ιά τριχάπτων καί μικρών τρεμουσών έκ λευκοσιδήρου, όστις έκάλυπτ=
δχι μόνον τήν κεφαλήν, άλλά καί τό πρόσωπον (Ξενοφάν. Α', 429)]). Έν 'Αλβα-
νία συνηθίζεται δ έρυθρός νυμφικός πέπλος, έν Σκόδρα μάλιστα καθήκει μέχρι ποίων
(Huhn ένθ. άν. σ. 145. 196. Βλ. καί Para d' Istria Περί τών έν 'Ανατολή γυναικιϊν
βιβλ. IV έπ. 4 τ. I σ. 258 μετάφρ. Σκουζέ). "Ομοιον ήν τό τών Ρωμαίων flammeum
(Rossbach Die Rom. Ehe σ. 276. Marquardt Rom. Altert. I, 43 σημ. 208). ΈρυΟρόν
δέ φαίνεται ότι ήτο καί τό έλληνικόν θέριστρον, ώς έξάγεται έκ τής ΙΙαλατ. 'Ανθολογίας
(7', 254,3) «τάκ κόκου βαφθέντα καί ύστίνοιο (ΰσγίνοιο) θέριστρα» καί έκ τοΰ ΆχιλλέωςΤα-
τίυν (Λευκιπ. καί Κλειτοφ. Β', ια', 2) «έώνητο δέ τή κόρη τά προς τόν γάμον' περιδέραιον
μέν λίθων ποικίλων, έσΰήτα δε το πάν πορφυρΰν*. [[Βλ. καί R· Schmidt De Hymenaeo
σ. 38 κέ. ΙΙαρά Βουλγάροις : Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1915 ο. 340)).

2) Fauriel I σ. XXXVI : «De retour à la maison de 1' époux, et après quel-
ques autres menues cérémonies, le cortège se met à table, à Γ exception de la
nouvelle mariée qui reste debout et toujours voilée. Mais vers le milieu du ban-
quet, le paranymplie s' approche d'elle, dénoue le voile qui la cachait, et,
pour la première fois, en ce moment, tous les assistants la voient à visage dé-
couvert». Βλ. καί τ. II α. 231 : «et c'est pendant cette cérémonie que les convi-
ves et assistants chantent le troisième morceau (τό έπόμενον άσμα), dont le mo-
tif est d'avertir la jeune épouse des travaux et des devoirs qui Γ attendent
dans sa nouvelle position».

Ή περιατεροϋλα ή νύφη μας
κάθεται 'ς τον πόρο, και τραγουδά'
κι' ούδ'ε νιον φοβάται, ονδ' αγωρον,
μόν' τήν άνδραδέρφην τήν πύρινη ν,
Οπου τήν σηκώνει πολλά ταχύ'
—Σήκου, κνρά νύφη, ΰτ' εφεξε,
πότε ϋά ζνμώοης εννιά ψωμιά ;
να ξεπροβοδήθ]ΐς εννιά βοσκούς,
καί να καρτερέσι/ς άλλους έννια ;

(Fauriel II, 238. Passow a. 456 άρ. 619).

I[Κατά τό γεϋμα, τόν χορόν καί τό δείπνον κεκαλυμμένη ήτο ή νύμφη έν Μαλακοπή
(ΐενοφάν. Α , 431)]). Έν Ζαγορίφ τήν νυμφικήν καλύπτραν φέρει ή νύμφη μέχρι τοΰ πρώτου
μετά τό στεφάνωμα δημοσίου χοροΰ, καί τήν αφαιρεί ύστερον έν τισι μέν χωρίοις 4 ίδιο;
γαμβρός, συνήθως όμως παίς τις συγγενής, εύχόμενος τήν εύχήν «πέντε υίούς καί μια μη-
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Γα προ τής Ιεροτελεστίας. Τά κατά τήν ίεροτελεστίαν τοΰ γάμου καί τό
γυψόπαρμα παραλλάσσουσι κατά τόπους- καί άλλαχοϋ μέν παραλαμβάνουσιν
οί τοΰ γαμβροΰ συγγενείς τήν νύμφην, τήν φέρουσιν είς τήν έκκλησίαν καί
εκείθεν τελεσθέντος τοΰ μυστηρίου τοΰ γάμου είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ- άλ-
λαχοϋ ή ιεροτελεστία γίνεται είς τήν οίκίαν τής νύμφης, δπόθεν ό γαμβρός πα-
ραλαμβάνει καί φέρει αυτήν είς τήν οίκίαν του- είς άλλα τέλος μέρη, κατ' έξο-
χήν δέ είς τάς πόλεις, γίνεται έπίσης ή ιεροτελεστία έν τή οικία τής νύμφης,
ί γαμβρός όμως δέν παραλαμβάνει αυτήν άμέσως, άλλα μετά παρέλευσιν
μακροΰ ή βραχέως χρονικοΰ διαστήματος, όριζομένου κατά τάς περιστάσεις ').
Σημειωτέον όμως ότι πολλάκις καί είς τό αυτό μέρος άπαντες οί τρόποι ούτοι
συνηθίζονται, ή δέ χρήσις αύτών κανονίζεται ύπό τής εκάστοτε άνάγκης. Έν-

λώ» (ί. Λαμπρίδον Ζαγοριακά ο. 181)' έν τισι χωρίοις τής Μέσα Μάνης έκαλύπτετο άπό
toi) πατρικού οίκου μέχρι του του γαμβρού διά μακρού πέπλου (μπόλια) κατερχομένου μέχρι
τών γονάτων. "Οταν έφθαναν εις τήν οίκίαν του γαμβρού, έκάθητο πάντοτε κεκαλυμμένη είς
μίαν γωνίαν, έχουσα πλήρη τήν ποδιάν αυτής καρϋιον' έκαστος των παρευρισκομένων τήν
ίπλησίαζε καί τή ηύχετο νά άποκτήσιο «εννιά γυιούς καί μία κόρη». Ή νύμφη τότε
προεκβάλλουσα έκ του πέπλου τούς δακτύλους αυτής τω έδιδε καρύδια- εις δέ είχε τήν
φροντίδα νά πληροί καρύων τήν ποδιάν κενουμένην. ([Πλείονα συναφή πρός τό έθιμον
τούτο βλ. έν Ααογρ. Συμμ. Β' σ. 266—7)|. Τέλος άφοΰ πάντες οί παρευρισκόμενοι έπηύ-
χοντο τήν νύμφην, δ γαμβρός άνυπόμονος νά ίδιg τήν σύζυγόν του παρώτρυνε τούς άλλους
νά τήν άποκαλύψωσιν, έκφο)νών- «Ξεμπαμπουλώστε τήνε γιαμά νά ιδούμε τί διάτσος (διά-
βολος) ένε !» Τό έθιμον τΌΰτο έξέλιπε νυν. [[Καί έν Αάστοιι τής Γορτυνίας εξεμπονμπον-
/.ωτε τήν νύμφην δ πενθερός αΰτής ή, έν ελλείψει τούτου, δ μεγαλύτερος άδελφός
(Λάσκαρη Αάστα σ. 108). Έν Καρυαίς Καβακλή τήν τρίτην ήμέραν μετά τήν στέψιν
αφήρει τήν σκέπην τής νύμφης δ νοϋνος (Λουλ.ουδοποΰλου Άνέκδ. συλλ. σ. 189). Έπί
τρείς μήνας, έν Σινασφ, φορεί τό κιβράκι ή νύμφη, άλλάσσουσα κατόπιν τοΰτο μέ τό
τυλιγάδι, λευκόν κεφαλόδεσμον άφήνοντα έλεύθερον τά πρόσωπον ( Ί'ίζον Έλενϋεριάύυν
Σινασός σ. 80), έν Κύπρφ δέ έν έτος δλόκληρον τήν κουρονκλαν λεγομένην, τήν δποίαν
επίσης φορεί καί δσάκις τίκτει (Σακελλαρίον Κυπρ. Α', 734). Έπ' άόριστον, έν Μαλα-
κοπή τής Μ. Ιίαπαδοκίας, έφερεν ή νύμφη τόν πέπλον, μέχρις ότου ήθελε δόξει τω πεν-
Οερφ ή τή πενθερά αύτής ή τω παρανύμφφ, άντικαθισταμένου τότε δι' έτέρου καθημερι-
νού (Ξενοφάν. Α', 429). Κάλυψις προσώπου νύμφης παρά Βουλγάροις : Zs. Ver. Volksk.
1915 α. 334. 337]J.

1) [|Έν Μεσσηνία καί άλλαχοϋ. Ή γυνή μένει κατά τόν χρόνον εκείνον έν τω πατρικφ
οίκω, αίσχύνην δέ φέρει, εάν μείντ) έγκυος πριν ή τήν πάρη δ άνδρας της. Έν τοις δή-
μοις Φελλόης, Νωνάκριδος καί Κράθιδος τών Καλαβρύτων, καί έν τοις δήμοις Αίγείρας
καί Άκράτας τής Αιγιαλείας (κατ' άνακοίνωσιν Χ. Π. Κορύλλου), άμα τελειώσουν αί δια-
πραγματεύσεις καί μείνωσι τά μέρη σύμφωνα, τελείται μετ' ολίγον καί δ γάμος, δηλ.
μόνον τά μυστήριον- ό δέ γαμβρός άμέσως μετά τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου άναχωρεΐ έκ
τής οικίας τής νύμφης καί σπανίως έπανέρχεται έκεϊσε μόνος- έάν δέ που τόν συναντήστ/
καθ' δδόν ή νύμφη, φεύγει ταχέως ή κρύπτεται. Μετά παρέλευσιν χρόνου ίκανοΰ πρός
προετοιμασίαν τής προικός τής νύμφης καί τών λοιπών χρεωδών, πολλάκις μετά 6—12
μήνας, προσκαλείται δ γαμβρός, καί τότε πηγαίνουν καί παίρνουν τήν νύμφην μετά μου-
σικών οργάνων καί τής λοιπής πανηγύρεως. Τά τοιούτον έθιμον μετέφερον καί είς τήν έπαρ-
χίαν Πατρών οί έκ τών άνωτέρω δήμων δρμώμενοι έποικοι εις τούς μεταξύ των γάμους.
"Ομοιον έθιμον καί έν τή άρχαία Κρήτ^ ('Έφορος παρά Στράβωνι 1', δ', 20 σ. 482). "Οτ
ή in dorauin deductio ήτο ή κατακλείς τοΰ γάμου βλ, Leist Gräco-ital. Reclitsge-
sçhiclite σ. 65]]
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ταΰθα δέ περιγράφομεν τήν πρώτην συνήθειαν, καί διότι εστίν ή μάλλον έν
χρήσει καί διότι κατά τάς λοιπάς ουδέν τελείται ίδιαίτερον.

Μετά λιτόν πρόγευμα ') τήν πρω'ίαν τής Κυριακής συγγενείς καί φίλοι τοΟ
γαμβρού αποτελούντες πολυπληθή συνοδίαν, σνμπε&εριό 2) ή ψίκι3) καλουμ,ένην
πορεύονται όπως παραλάβωσι τήν νύμφην 4). Μουσικά όργανα παίζονται καθ' όλην
τήν όδόν, καί τραγουδιοτάδες, αοιδοί έξ έκατέρων τών φύλων, αδουσι διάφορα
ασματα, ώς τά έπόμενα :

'2 τό κίνημα σον, στανραϊτέ, 'ς τ' ωριο σον καβαλίκι
φέρνεις τή ρονσα πέρδικα και χαμαϊδή τρνγόνα,
φέρνεις τά άστρα πρόβατα, φέρνεις τά άστρα γίδια.

'Εκίνησε τό κάτεργο καί πάει τό κνπαρίσσι'
ποιος είν' άξιος καί γλήγορος να πάη νά τό γνρίση ;

1) liuchon I,a Grèce continentale et la Morée o. 234. [[.I. Παπαντωνίου âv
'Αρκαδ. Έπετ. 1003 σ. 73 (εν Μεγαλοπόλει). Λάσκαρη Λάστα σ. 106]].

2) [[Σιι/ί.Ύ£ΐΊερικό έν Καταφυγίω 'Ολύμπου ('Εστία 1883 ΙΕ', 359), ασκέρι έν Καρυαίς
Ιίαβακλή (.1 ονλ.ουδοπούλου 'Ανέκδ. συλλ. σ. 186). Έν Λέσβο) παρλώ=,«συνοδεύειν τινά
έν πομπή π. χ. θά παρλάξν τ νύφ τσί τού yabpo» (Kretschmer Der heutige lesbische
Dialekt στ. 453)]].

3) Έκ του λατινικού obsequium.'H λέςις αύτη ήν εύχρηστος παρά τοίς Βυζαντινοΐς :
«όψίκιον» (KioötroH π. κτισμάτων σ. 79 Bonn), [[«όψίκιν» (Προδρόμου Α', 112 σ. 41
Legrand), «άψίκιν»=άκολουθία νεκρού (Διήγησις 'Απολλο)νίου στ. 533 σ.265 Wagner).
Βλ. καί Γ)» Cange στ. 1072 λ. όψικεύειν. Σά&α Βυζαντ. Οέατρ. σ. κε']]. Obsequium,
obsicium ή τών βασιλέων καί μεγιστάνων πρό πάντων άκολουΟία. Βλ. Fabroti Glossa-
rium ad Cedrenum λ. όψίκιον έν Aligne Patrol, gr. τ. 122 στ. 1386. [[Έν Γιαννιτσά
Καλαμάτας ψίκι λέγεται πίττα μετά αμνού, κομιζομένη ύπό τών συγγενών εϊς τής νύμφης
τήν Κυριακήν του γάμου (Ν. Σιών Τ', 1119)]].

4) [[Μαρτυρίας περί τού έθίμου τής πομπής πρός παραλαβήν τής νύμφης ή καί τοδ
κουμπάρου βλ. : 'Ολύμπια 1896 Α", 263. Δελτ. Ίστ. Έτ. Α', 129. Καρκαβίτσα Λυγερή
1896 σ. 147 (β' έκ?. 1920 σ. 141 κέ.). Λάσκαρη Λάστα σ. 103. 106. Έβδομάς 1889 φ.
25 σ. 4. Δωδώνη 1896 σ. 120—1. Λαμπρίδου Ήπειρ. μελετ. Γ', 57 (εις τήν συνοδίαν
δέν είναι γυναίκες). Ζ', 23. Εστία 1S83 ΙΕ', 359. Ήμερολ. Σκόκου 1910 α. 365.3(1(1.
ΈΟν. 'Αγωγή 1901 σ. 140. Γουαίον Πάγγαιον α. 60 κέ. θρ. Έπετ. 1897 σ. 194. Λον-
λουδοπονλου 'Ανέκδ. συλλ. σ. 186—7. Κανελλάκη Χιακά 'Ανάλ. σ. 140. 11. Γ. Mtnfjm
Κατιρλί σ. 96. Ξενοφάν. Η', 286. Περιγραφή πομπής έν δημ. ^σμασι : 'Αραβαντινοΰ ο.
284 κέ. άρ. 471. 472. Χασιώτη σ. 138 άρ. 9. ΚΠ. Σύλλ. Ζ', 224 β. Ζο>γρ. Άγ. Α', (17,
24. Καί παρά τοις Άλβανοις τής Σικελίας πομπή : Pitre Usi e costumi II, 68. Προ
τής έκκινήσεως τής συνοδίας πρός παραλαβήν τής νύμφης, έν Κρήτη τελείται ή τελετή
τής ζόγιας, περί ής βλ. 'Ελπίδος Μέλαινης Κρητ. Μέλισσα 1873 σ. 57—9 (β' έκδ. 1888 ο,
36—8). Οί άποτελοδντες τήν γαμήλιον πομπήν λέγονται έν Κρήτη γαμηλιώταις, έν Χίι«
γαμοψόροι καί γαμοναοι\Αεξ. 'Αρχ. Δ', 11 — 12. Πρβλ. καί άνωτέρω σ. 251, 6). Έν Μα-
τσούκι* (τού Πόντου) αί συμμετέχουσαι τής γαμήλιου πομπής, του γαμοατόλον καλουμένου,
καθ' ήν μετεφέρετο ή νύμφη έκ τής πατρικής οικίας είς τήν τοΰ γαμβροΰ, έλευχειμόνουν
περιβαλλόμεναι είδος λευκής καλύπτρας, ή δποία κατήρχετο δπισθεν μέχρι τών κάτω 4-
κρων (.4. Α. Παπαδοπούλου Ό υπόδουλος Ελληνισμός τής άσιατ. Ελλάδος 1919 σ.132))|.

5) Τοδτο λέγεται όταν έφιππος δ γαμβρός πορεύεται.
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Περπάτει άατρί, περπάτει αυγή, περπάτει νιο φεγγάρι,
περπάτει μήλο κόκκινο, κυδώνι μυρισμένο'
κ' έγώ κοντά σου έρχομαι μέ δυό, μέ τρεις χιλιάδες
μέ τοϋ παπάνον τους νγιονς και τους καμαρωμένους ')

Κίνα, δένδρι μ', κίνα,
κίνα, κυπαρίσσι,
πάν' νά φέρης νύφη
φοϋντα καρυοφύλλι.

Καλότυχη μονρ μάννα,
υπόστειλες τον ήλιο
νά φέρΐ] τό φεγγάρι
νά λάμπη τοϋ σπιτιού σου,
κι' δλης τής γειτονιάς σου.

'Εσύ 'σαι πύργος μέ γυαλιά, καθρέφτης μέ τααρκέφια (πλαίσιον)
εσύ 'σαι τ' ώραιότερο απ' ϋλα σου τ' άδέρφια.

Γαμπρέ μου, τ' είσαι ρόϊδινος κι' ό γρίβας -) σ' ίδρονμένυς,
καί τά παλληκαράκια σον βαρεία 'ν' αρματωμένα ").

Όταν ή κατοικία τής νύμφης είναι μακράν, είς άλλο χωρίον, ή συνοδία
τοϋ γαμβροΰ πορεύεται έφιππος· τήν συνοδίαν καί τήν τάξιν, ήν τηρεί κατά
τήν όδοιπορίαν, περιγράφει λεπτομερώς ό Buchon4). "Αμα φϋάση είς τήν

1) Έφημερ. Ψιλομ. 18(>!) ΙΖ' ο. 175(5. Πανδώρα Κ', 11ο.

2) Φαιός ίππος (gris). Ή συνήθεια τοΰ όνομάζειν τούς ίππους έκ του χρώματος των
ψ έν χρήσει καί παρά τοίς άρχα'.οις.

3) Χαοιώτης σ. 11 —12 άρ. 5—8.

1) Hue hon ένθ. άν. σ. 231—235 : «Le dimanche, après un repas général du
matin, on se dispose à partir en grande pompe pour conduire le futur à sa
future, et ramener celle-ci dans la demeure de son époux. A la tête du cor-
tège Sont placés les papas aux longues barbes, montés sur de bons mulets ;
derrière eux s'avancent à cheval les archontes du village et les grands pa-
rents, moins le père du marié, qui reste à la maison et délègue pour ce jour-là
ses fonctions au nounos ou compère; puis, après les notabilités, vient la masse
des conviés, généralement vêtus de blanc en Roumélie, et presque tous montés
sur des chevaux ou des ânes. En dernière ligne s' avance à pied le futur, la
mangoura de berger en main, comme signe de son noble état de pasteur. A
ses côtés marchent aussi ses deux assistants : à sa droite, le nounos ou parrain
qui remplace son père ; à sa gauche, le frère-fait (adelphopoiètos), remplissant
Γ office du garçon de noces dans nos campagnes ; il porte et fait flotter au-
dessus de la tête de son ami une bannière sur laquelle est brodée une vaste
croix grecque, et qui est couverte de guirlandes de fleurs. La marche est fer-
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οίκίαν τής νύμφης υποδέχονται τήν συνοδίαν οί συγγενείς τής νύμφης α[ jj
της νύμφης γυναίκες έξερχόμεναι είς προϋπάντησιν τοΰ νυμφίου άδουσι πολ-
λάκις το έξης :

Καλώς έρχεται, πδρχεται

τον 'Ρήγα γνιός, τ' άρχόντ' ό γυιός ').

Κάτι πολύ αργήσετε

σνμπεϋεροί, σνμπε&εροί

αί δέ παρακολουθήσασαι τον γαμβρόν γυναίκες άποκρίνονται

Μας άργησαν κι' άργήσαμεν,
σνμπεϋεροί, σνμπεϋεροί'
ήταν ή τσέργα 'ς το νερό
και τά σκ'λαρίκια 'ς το χρυσ'κό,
σνμπεΰεροί, σνμπεάεροί ').

Τότε ψάλλουσιν έξ ύπαμοιβής καί τά άκόλουθα άσματα :

Μέ γειά α', γαμπρέ μ', τά ρούχα σον νά τά καλοφορέσης
μέ γειά σον και τή νιόννφη νά τήν καλοκερδίσης.

Α Πώς πρέπ' ή φούντα ή κόκκινη 'ς τά πράσινα λιβάδια,
έ'τσ' πρέπει και δ νιόγαμπρος 'ς τή μέσ' τά παλληκάρια.
Β. ΙΊώς πρέπ' ή φούντα ή κόκκινη 'ς τά πράσινα λιβάδια,
έτο' πρέπει και ή νιόννφη 'ς τή μέσ' ταΐς νιοννφάδαις 4).

Ό γαμβρδς εισερχόμενος είς τον οίκον τής νύμφης οφείλει νά θέση ττρώτον
τον δεξιών πόδα εις τήν φλιάν τής θύρας, ώς πράττει καί ή νύμφη άμα είς τήν
οίκίαν του γαμβροΰ εισέρχεται, περί ου κατωτέρω θά όμιλήσωμεν, ένιαχοΰ δέ

ruée par toutes les jeunes filles non mariées du village, à pied, avec leurs plus
beaux atours et chantant tout le long du chemin la chanson de la mariée. L'air,
le mouvement et les paroles de cette simple et gracieuse chanson me rappc-
lèrernt nos chants populaires du Béarn et ceux de Bretagne dans les mêmes
occasions». ((Έν Κύπρψ δ γαμβρός μεταβαίνει έφιππος μετά τών περί αύτόν είς τήν
,ιώμην τής νύμφης, συνοδεύει δέ αύτόν ή νεολαία μετά τυμπάνων καί μουσικών οργάνων'
άλλ' εύϋύς ώς φθάσή έκεϊ, οί προϋπαντώντες αύτόν συγγενείς τής νύμφης άπαιτούοι ν*
είσέλΟη πεζός είς τήν κώμην, καθότι θεωρείται κακόν έάν ξένος νυμφίος είσέλθιρ έφιπ-
πος. Οί περί τόν γαμβρόν ανθίστανται καί συνάπτεται πάλη πεισματώδης καί πολλάκις
αίματηρά (.Ιουκη Φιλ. έπιακ. σ. 87 κέ. Σακε/./.αοίυυ Κυπρ. Α', 727). Ιίεριγραφήν έφιππου
αυνοδίας έν Μεγαλοπόλει βλ. I. ΓΙαπαντωνίον ένθ. άν. α. 7ο—5. Έν Μακεδονία : Έθν.
'Αγωγή 1901 σ. 1QG. 'Ακρόπολις φιλολ. 1888 σ. 792 (Βιτώλια). Έν Άμισψ : Αελτ. Ίο;.
Έτ. Α', 530 (έφιπποι καί παρθένοι πεπλοφόροι—.-Γ«ρα>'υ<ρσά(5ε£)|].

1) Χαπιώχης σ. 12 άρ. 9.

2) Αύτ. α. 16 άρ. 25.

3) Αύτ. σ. 46—17.

4) Αύτ. σ. 47. [[ "Ασματα φόόμενα έν 'Ρόδψ «όταν έψικεύουν τή νύφφη 'ί τήν εκ-
κλησία» βλ. έν Νέφ Ζωή Άλεξανδρ. 1909 τ. Ε' σ. 237 ]].
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χαί νά διαβγ/ άλματι κούφω καινόν πολύτιμον έφάπλωμα έστρωμένον εκεί ')·
ί πενθεράς δωρείται αύτω τότε άκίνητόν τι κτήμα έμβατήκιον καλούμενον,
Q.j άνωτέρω έποιησάμεθα μνείαν 2).

Ό γαμβρός παραλαμβάνει τότε τήν νύμφην καί, πολυπληθούς συνοδίας
ακολουθούσης, πορεύεται εις τήν έκκλησίαν 3). Εις τινα μέρη τότε γίνεται d
αποχωρισμός της νύμφης άπό τών γονέων της, άλλαχοϋ ομως μετά τήν ίερο-
τελεστίαν τοϋ γάμου, ώστε έκεϊ περί αυτοΰ θά δμιλήσωμεν. "Εως δτου δέ
φΟάσωσιν εις τήν έκκλησίαν, ένθα οί πάντες περιμένουσι, λέγουσι πρός αυτήν
διάφορα τραγούδια' άν τυχόν δέν έχη μητέρα, λέγουσι·

Νά ταν ή γή καφασωτή, νά χε καί παραθύρια,

νά σ έβλεπεν ή μάννα σον 'ς τά μάτια καί 'ς τα φρύδια ').

"Οταν δέ πλησιάσωσιν είς τήν έκκλησίαν άδουσι :

Ίκκλησιά μον κονκλοντή,
κονκλοντή καμαρωτή,
όπως δέχτ'κες τα κιργιά
τή μεγάλη Πασχαλιά,
δέξον καί τό νιόγαμπρο,
δέξον καί τή νιόννφη ').

Ένψ ή νυμφική ουτω συνοδία πορεύεται είς τήν έκκλησίαν, άπανταχόθεν
οί κάτοικοι συρρέουσιν Γναϊδωσι τήν νύμφην τοσούτω περίεργον δέ τό θέαμα
νομίζεται, ώστε καί παροιμιακή υπάρχει έκφρασις »δεν είναι καμία νύφη»,
έπί τών μετά σπουδής τρεχόντων νά ίδωσι πραγμά τι άνάξιον λόγου. Καί άσμα
δέ υπό της συνοδίας ψάλλεται τήν συνήθειαν ταύτην υπαινιττόμενον, το έξης :

Α. Τρέχονν τά νερά, τρέχονν οί βρύσες,
τρέχουν άρχοντες νά Ιδούν τή νύφη,
τ' αρχοντόπουλα καί τήν ξιτάζονν'
αχ, νυφοϋλά μου καμαρ eu μένη,

1) 'Ερατώ Α', 115.

2) [(Βλ. σ. 240 καί σημ. 1. Πρόσϋες καί Wesclter-Μανωλακάκη Λωρ. ψήφ. Kapit.
ο. 58]].

3) [['Εν 'Αθήναις έπί Τουρκοκρατίας πρώτη μετέβαινεν είς τήν έκκλΥ|θίαν ή συνοδία
της νύμφης, ήτις άφήνετο έκεϊ μετ' ευάριθμων συγγενών, ή δέ λοιπή συνοδία μετέβαινεν
όπως παραλαβή καί τόν γαμβρόν ('Εστία 1882 ΙΑ', 594). 'Εν Συλάτοις ιδία μετέβαινεν
6 γαμβρός μετά τών αυντεκνων, ή δέ νύμφη έν πομπή {-. Φαρααοπονλον Τά Σύλατα
3. 37). Χωριστά άπό τήν άλλην αυνοδίαν καί όλίγα λεπτά μετά ταύτην μετίβαινον έν
Βουρδουρίφ ό πατήρ καί οί άλλοι στενοί συγγενείς τής νύμφης (Ξενοφάν. Ι", 170). Έν
Καρπάθιο οί συγγενείς τής νύμφης παραλαμβάνουσι τόν γαμβρόν ( lVcsc/ier-Μανωλακάκη
«· 57))].

4) Πανδώρα ΙΓ', 471.

5) Χααίώτη σ. 47 άρ. 28.
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ποιος σε μά&αινε και καμαρώνεις ; ')
Β. Νηνρα πεΰερο καμαρωμένο

κ' εμαϋα κ' εγώ και καμαρώνω ').

Έν τή γνωστή περιγραφή τής απεικονίσεως τελετής γάμου έν τοις ήρωι·.
κοΐς χρόνοις ί ποιητής τής Ίλιάδος δέν παρέλιπε καί τήν λεπτομέρειαν ταΰτην

ννμφας δ' εκ ΰαλάμων. . . ήγίνεον. . .

....................αί δε γυναίκες

ίατάμεναι ϋαύμαζον έπι προϋνροισιν εκάστη 5).

Διερχομένης τής συνοδίας διά τών οδών, άπό τών παρακειμένων οικιών
ραίνουσι τήν συνοδίαν έν γένει, κατ' εξοχήν δέ τόν γαμβρόν καί τήν νύμφην,
είς σημεϊον εύτεκνίας καί πλούτου, δι' ορύζης *), βαμβακοσπόρου, τρωγαλίων,

1) Ή νύμφη καμαρώνει, ήτοι μένει πάντοτε τούς οφθαλμούς χαμαί νεύουσα, καί κατά
τήν δδόν καί εί£ τήν έκκλησίαν καί είς τήν οίκίαν. [[Πρβλ. καί Γ. Δ. Κριεζή Ίστ. "Γίρας
α. 202. Λαμπρίδον Ήπειρ. μελετ. Ζ', 23. ΣαχέΙλαρίου Κυπρ. Α', 728. Βραδέως καί os-
μνοπρεπώς, έχουσα ήμικλείστους τούς οφθαλμούς πορεύεται ή νύμφη εις τήν έκκλησίαν έν
Λακκοβικίοις Μακεδονίας, τό προοποιητόν δέ τοΰτο βάδισμα καλείται καμάρωμα (/ουοίον
ΙΙάγγαιον σ. 60). Έν Κατιρλί Βιθυνίας κατά τό καμάρι, τό όποιον έγίνετο μετά τό άλ·
λασμα, ή νύμφη έκάθητο μέ κλειστούς τούς οφθαλμούς, έσταυρωμένας τάς χείρας επί του
στήθους, μή τολμώσα νά κινηθή, μηδέ νά βήξν/ έάν έδείκνυε σημεΐόν τι ζωής, σφοδρώ;
κατεκρίνετο καί έδυσφημειτο (II. Γ. Μακρή Κατιρλί σ. 95—6)]]. Έν Φέρραις μάλιστα,
όπως τό καμάρωμα ή εντελές, κολλωσι τούς οφθαλμούς αυτής διά κόλλας, ούτω δέ κρα-
τεί αυτούς πάντοτε κλειστούς (KU. Σύλλ. Η', 518). Τό καλώς καμαρώνει'/ θεωρείται
προτέρημα τής νύμφης' έν Μάν^ λέγεται καί τό έξής φσμα :

Νύφη μαν τριά καμάρωαω, τριά κάστρα σον χαρίζω,
την ΙΙό'/.η και τη Βενεϊτά, τή Χιυ με τα καράβια

καί τήν Κωσταντινονπολη με τα μαργαριτάρια. (KU. Σύλλ. 11', 51)1—5
άρ. 27). [[Τήν ήμέραν καθ' ήν πρόκειται νά πάρωσι τήν νύμφην έν μέσα Μάνιτ/, αΟτη
έγείρεται τήν νύκτα έν τω πατρικω οϊκω και προγευματίζει, επειδή καμαρώνουαα 5έν
δύναται νά φάγιτ; τήν έπίλοιπον ήμέραν. Έν Σιάννφ 'Ρόδου αί νεάνιδες αί λούζουσαι χα:
κτενίζουσαι τήν νύμφην λέγονται καμαρώτραις (βλ. άνωτέρω σ. 260, 3). "Ενδειςιν καμα-
ρώματος παρ' άρχαίοις βλ. έν Λονκιαν. Ήρόδοτ. 5 σ. 835]].

2) Χασιώτης σ. 16 όρ. 23. [[Παρόμοιον φσμα Βελδεντοΰ βλ. έν 'Αρχ. νεωτ. έλλ. γλ,
Α', β', 111 άρ. 4]].

3) Ίλιάδ. Σ, 492-6.

I) Τό καταχέειν όρυζαν έχει συμβολική'/ έννοιαν στηριζομένην έπί τής δμοιότητος τή;
λέξεως όί'ζι μέ τήν λέξιν όιζώνειν' ραίνουσι λοιπόν τούς νεογάμους διά νά ριζώσουν, νά
γίνωσι μακρόβιοι καί εύδαίμονες (Πρβλ. Λ. Pap. Vrete Memoria su di alcuni costlliui
tuttora esistanti nell' isola di I,eucade, Napoli 1825 o. 37). Τοΰτο έπιβεβαιοΐ χα:
τό άκόλουθον δημοτικόν τοΰ γάμου δίστιχον (Χασιώτης σ. 48 άρ. 33):

—πείρε ρνζι να ριζώο)];
και κριϋάρι να γυτρώσι/ς.
Έπί τής αύτής ιδέας στηρίζεται καί έν έθιμον είς τινα μέρη τής μέσα Μάνης συνηθιζόμε-
νον. "Οταν προπέμπωσι τήν νύμφην, τήν στιγμήν, καθ' ήν δ πατήρ μέλλει νά άποχωρισθή
τής θυγατρός του παραδίδων αυτήν είς τόν γαμβρόν, δ γαμβρός καί ή νύμφη, κρατοδντι;
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λεπτών νομισμάτων, μυρτοφύλλων, αρωματικού ύδατος καί τών τοιούτων.
Τούτο δε γίνεται καί όταν ή νύμφη εισέρχεται είς τήν οίκίαν του γαμβροΰ ').

«ς χδϊρας άλλήλων, θέτουν τόν δεξιόν πόϊα έπί τίνος εδραίου βράχου (πάρα ριζωμιά)'
Μ-5 ό πατήρ, ή ό πλησιέστερος συγγενής τής νύμφης τούτου άποθανόντος, εύχεται αύτοίς
να μείνωαι σταθεροί καί μακρόβιοι ώς δ λίθος εκείνος, καί τέλος ύπενθυμίζει τή νύμφη τά
οοζογικά αύτής καθήκοντα. [[Καί έν Τσιβέρι ("Αργούς) ό γαμβρός καί ή νύμφη πατώσιν
eitl μεγάλου λίθου τοποθετηθέντος πρό τής θύρας τής οικίας τού γαμβροΰ, ή δέ μήτηρ
αύτοΰ έπεύχεται :

Ώσάν το βράχο yrô γερο νά είστε στερεωμένοι

και οσο ζούνε τά βουνά νά ζήσετε 'ς τον κόσμο
('Ολύμπια 189G Α', 263). 'Εν άρχαίφ 'Ινδική ή ριζιμιά πέτρα άπετέλει μίαν τών κυριω-
ϊέριον Ιεροτελεστιών τού γάμου, σύμβολον ύπερνιν.ήσεως παντός εχθρικού έμποδίου είς τό
μέλλον (Weber's Ind. Stud. V, 318). Çânkhâyana I, 13, 12 (αύτ. σ. 311). Λέγει δ
γαμβρός: «'Εμπρός, πάτησε άπάνω 'ς τήν πέτρα' γερή νά σαι σάν καί τούτη τήν πέτρα.
Πάτηοε έκείνους πού σ' έχθρεύονται' νίκησε εκείνους πού σέ μάχονται». Όμοίως καί άλλα
ϊοΟτραι. Pâraskara I, 7, 1 (αύτ. σ. 357). Açvalâyana I, 7, 6 (αύτ. σ. 365). Gob-
llila II, 2, 3. 4 (αύτ. α. 372). "Οταν πατή τόν λίθον ή νύμφη καί δ γαμβρός λαμβάνη
τήν χεΐρά της' «Βάζω τή γερή καί πιστή πέτρα γιά τά παιδιά σου 'ς τόν κόρφο τής θείας
γή;· πάτησέ τη μέ χαρά κι' άναγάλιαση. Καί δ Σαβιτάρ -νά σού χαρίζη πολλά χρόνια»
(Abharvasamhitâ XIV, 47 κέ. αύτ. σ. 201. ΙΙρβλ. καί Unas αύτ. σ. 214. 294—5).
Έν τω νομώ τών Κάτω "Αλπεων τής Γαλλίας «après la cérémonie religieuse, le
plus proche parent du mari conduit 1' épouse vers une pierre de forme coni-
que qu' on désigné sous le nom de pie.-re îles époux, et la mariée s' y assied, po-
sant le pied droit dans une entaille à cet effet dans la pierre, et tenant le
gauche suspendu.C'est dans cette position qu' elle reçoit les félicitations et les
euibrassements des membres des deux familles, et chacun d'eux lui place alors
un anneau au doigt» (A'ore Coutumes, mythes et traditions des provinces de
France σ. 7. κέ. καί Momie Traditions populaires comparées 1S54 σ. 792 κέ).
Περί πέτρας ριζιμιάς βλ. καί Folk-lore 1902 σ. 2-34 κέ. Έπίθισιν νεογνού είς πέτραν ριζι-
μιάν βλ. άνωτέρω σ. 220] J. 'Εν 'Αλβανίφ ραίνει τούς νεονόμφους, άμα είσερχομένους είς τήν
οίκίαν τοΰ γαμβροΰ, ή μήτηρ αύτοΰ δι' όρΰζης. είς σημείον εύτεκνίας καί πλούτου (Hahn
Alb. Stud. I, 146), έν δέ τή Ίνδί($ έρραινον με πεφρυγμένην δρυζαν τούς άπερχομένους
εις μάχην (Βαλαβαράτα βιβλ. II κεφ. ii δίστ. 7. βιβλ. V κεφ. iii δίστ. 14 μετ. Γαλανού),
[[καί ύπό χοΰ συζύγου εχίθενχο είς χήν χείρα χής νύμφης πεφρυγμέναι κριθαί καί δρυζα
καί καχεσκεδάζονχο μεχ' εύχής ύπέρ εύίαιμονίας χοΰ οίκου (Λ'. Schmidt Beiti. z. ind.
Erotik, 1902 σ. 675 κέ. Βλ. καί σ. 681), ό δέ νυμφαγωγάς ές άγγείου καινουργοΰς πλή-
ρους ύδατος, είς χό δποϊον ένετίθεντο κλώνες δένδρου άρσενικάν έχοντος άνομα καί όπόν
καί φύλλα καί χό δποϊον έκράχει άνήρ σιωπών παρά χήν έσχίχν, έρραινε χούς νεονύμφους
(αύτ. σ. 680-2)]].

1) Sonnini Voyage en Grèce et en Turquie 1801 χ. II a. 134 : «Καχά χήν
στιγμήν καθ' ήν οί νεόνυμφοι έξέρχονχαι χής οικίας χων ή χής έκκλησίας, άμα εύλογη-
βωοι, ρίπχουσιν έπί χής κεφαλής αύχών οπόροϋς βάμβακος, ή χρήμαχα δ :άν είναι πλού-
οίοι, έπευχόμενοι ούχω εύχυχίαν καί μακροβιόχηχα». Χουρμούζη Κρητικά σ. 23—29: «ραί-
νουν χούς νυμφίους μέ βαμβακόσπορον, μυρχόφυλλα καί πορχοκαλλόφυλλα». Βυζαντίου
Αεξικόν χής καθ' ήμάς έλληνικής διαλέκχου 1835. β' έκδ- 1857 έν λ. ραίνω : «ή λέξις
διεαώθη μόνον είς χούς γάμους, όπου ραίνουν χούς νεονύμφους μέ λεπχά νομίσμαχα, μέ
£ύζι, βαμβακόσπορον, ζαχαρωχά κλπ.». Bybilakis Neugriechisches Leben σ. 34 : «Die
angekommene Gäste werden nun vorerst mit καλορρίζικα (Rosinen) und αχρα-
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Ή συνήθεια αϋτη διετηρήθη έκ τής αρχαιότατος ').

γάλια und mit Weiu in Fühle bewirthet» καί σ. 37—38 : «Wir sammeln auf
diesem Gange die aus allen Fenstern auf ihr und ihrer Gäste Haupt herab-
fallenden καλορρίζικα (Bonbons auch τό κόσκινον genannt)». 'Ερατώ τ. Α' σ. 115 :
«παρθένοι ραίνουσι τούς μελλονύμφους καί τό περιϊστάμενον πλήθος μέ άνθη, μύρα χα[
βαμβακόσπορον, τοδτο δέ ώς εύπορίας σύμβολον». Wachsmutli Das alte Gricchenl. im
neuen o. 92 : «Dabei werden aus allen Fenstern von Verwandten und Freunden
Geldstücke, Reis, Baumwollensaamen, Zuckerwerk, auch Nüsse herabgewor-
fen». (Μέ καρύδια ραίνουσι καί οί Βλάχοι : Sulzer παρά Wachsmuth αύτ. [[ΙΙρβλ. καί
Zeitsehr. österr. Ver. f. Volksk. III, 372 (Βλάχοι Βουκοβίνας). 'Επίσης έν Gaillac
τής Γαλλίας (Νore Coutumes etc. c. 91. Πρβλ. καί Quitard Proverbes frànç. o.
225 κέ.). Ώς πρός τήν συμβολικήν έννοιαν τών καρύων έν Γερμανία καί άλλαχοδ καί τής
συνδέσεως αύτών πρός ιδέας έρωτος καί γάμου βλ. έν έκτάσει W. Mannhardt Frô-Donar
έν Zs. f. deutsche Mythologie III, 95—104]] ). 'Αντωνιάδου Κρητηϊς α. 60 (δ' âxî.
σ. 73) :

«Νύμφη γλυκεία, μικρά έπεβόων κοράσια, ζήσε
ετη πολλά, κ' εις ήμάς νά παρέχης άφΰόνως τόν πλοΰτον ».

"Αμα δε ανϋη πολλά και ευώδες έρράντιζον ίίδωρ,
τρέφοντ' ελπίδ' αμοιβής κερματίων χαλκών, οταν λύση
χαίρων γαμβρός βαλ.αντίον παχέος τό εϋλντον δέμα.
Πανδώρα θ', 511 : «'Ρίπτεται δ' έπ' αύτούς όρύζιον άπό τών οικιών συγγενών καί άλλων,
τών βουλομένων,.,.όταν δ'έλθωσιν ύπό τήν οίκίαν τοδ γαμβροδ, δ πατήρ ρίπτει άπό βιι·
ρίδος έπί τούς νεονύμφους όρύζιον καί νομίσματα». Πανδώρα ΙΓ', 471 : «Μόλις δέ φθάαωοιν
είς τήν οίκίαν καί ρίπχουσιν άμέσως άνωθεν σϊτον ή καί όρύζιον πολλάκις, διά τών δποίων
σημαίνεται ότι δ πλούτος καί ή αφθονία μετά τοδ γαμβροδ συνεπεισέρχεται». 'Εν Κύπρψ
ραίνουσι κατά τήν ίεροτελεατίαν, όταν ψάλληται τό Ήσαϊα χόρευε (Λουκά α. 89 [[καί
είς άλλας περιστάσεις: Σακελλ.αρίου Κυπρ. Α', 723]]). Έν Λευκάδι «έπί τής στέγης τής
οικίας τοδ νυμφίου ϊσταιαι παϊς φέρων κάνιστρον πλήρες βαμβακοσπόρου καί όρυζίου, έξ
ών ριπίζει (;) τήν κεφαλήν τής προσερχόμενης νύμφης» (ΚΠ. 2ΰλλ#Η', 411. [['Εατία
1877 Δ', 701]]). [[Τήν ΙΙέμπτην τό άπόγευμα αύτόθι, δτε γίνονται τά καρφώματα τών
στρωμάτων, ή μήτηρ τής νύμφης, ή ταύτης μή ζώσης ή πλησιεστέρα συγγενής, τοποθε-
τεί εντός αύτών μέγα κουλλοδρι, τό πρωτόπλαστο, καί συγχρόνως ρίπτει άμύγδαλα, κάρυα,
λεπτοκάρυα, σταφίδα, σύκα καί κουφέτα. Μεθ' ο εκάστη τών προσκεκλημένων προσέρ-
χεται καί ρίπτει έκ τών αύτών ειδών, ούτω δέ μετ' ολίγον σχηματίζεται σωρός. Τό στρώμα
ράπιεται προσωρινώς. Τό δ' άπόγευμα τής Δευτέρας, διανεμομένων τών καρπών εις όλους
τούς προσκεκλημένους, ράπτονται στερεώς τά στρώματα καί στρώνεται ή νυμφική κλίνη
(Κατ' άνακοίνωσιν Σ. Δάλλα γυμνασιάρχου). Κατά τόν χορόν τοδ Ήσαϊου, έν Κυζίκφ καί
τοϊς πλησιοχώροις, έρρίπτοντο ύπό στενών συγγενών γυναικών τού κουμπάρου ρύζι, κου-
φέτα καί ψιλοί παράδες, μάλιστα άσημένιοι (Κατ' άνακοίνωσιν Μ. Φιλήντα). "Αλλάς
μαρτυρίας, κατά τόπους, βλ. εις τά; έν τέλει τής παρούσης μελέτης αυμπλ.ηρωματιχας
σημειώσεις] ].

1) «Έθος ήν Άθήνησιν, δτε νεώνητος οίκέτης είσάγοιτο είς τήν οίκίαν, τόν δεσπότην ή
τήν δέσποιναν ίσχάδων καί καρύων πλήθος καταχεϊν αύτοδ, ά καταχύσματα έκάλουν»
(Σουΐδ. λ. καταχύσματα. Βλ. καί Σχολ. 'Αριστοφάν. ΙΙλούτ. 768. Λημοσΰ. π. Στεφάνου
σ. 617. Άρποκρατίων έν λ. Θεμίστιος XXIII σ. 294 C. Άριστοφ. Πλοδτ. 768. \\Πτο·
λεμαίου ΙΙερί διαφοράς λέξεων έν Herines 1887 XXII, 401]]). «ώσαύτως καί έπί τών
πρώτον πρεσβευόντων καί έπί τών θεωρών τούτο γίνεσθαι, δτε πρώτον τούτον έποΐουν
ή άπλώς τών έφ' ών οίωνίσασθαί τι άγαθόν έβούλοντο' καί τοδ νυμφίου παρά τήν έστίαν
τραγηματα κατέχεον, εις σημεϊον εύετηρίας' ώς καί θεόπομπός φησιν έν Ήδυχάρει :



Ο ΓΑΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΝΕΩΤΕΡΟΙΣ ΕΛΛΗΣIN    275

"Αμα φθάσωσιν εις τήν έκκλησίαν, τοποθετούνται προ της ώραίας πύλης
ί γαμβρός καί ή νύμφη, καί οπισθέν των ό κουμπάρος και ή σύζυγος του,
χαί άρχεται ή ιεροτελεστία τοΰ άρραβώνος καί μετ? αυτήν ή του στεφα-
νωαατος ')·

φέρε σΰ τά καταχύοματα
ταχέως κατάγει τον νυμφίον καί τής κόρης·
ούγχειται δέ τά καταχύοματα άπό φοινίκων, κολλύβων, τρωγαλίων καί ίσχάδων καί κα-
ρύων, άπερ ήρπαζον οί σύνδουλοι» (Σουΐί5. αύτ. 'Ησύχιος, Φώτιος Λεξ. σ. 145, 6—17).
Όμοια είοί, κατά τόν Κοραή, τά γεμίσια, καταχύοματα έπί των προβιβαζομένων εις τά
Μολεΐα παίδων (Κοραή "Ατακτα Γ', 55). ([Διά ζαχαρωτών ραϊνονται οί παίδες, δσάκις
άλλάζωσι ταϊς φυλλάδαις (.1/. Χ. 'Ιωάννου θερμαΐς α. 46))].—Ιναί παρά Ρωμαίοις οί
παίδες κατέχεον κάρυα, ίσως, ώς ουχί λίαν πιθανώς παρατηρεί δ Marquardt (Rom. Pri-
vatalt. I, 51—52), όπως σημάνωσιν ότι παύει πλέον διά τόν γαμβρόν τών παιγνίων δ και-
ρός. 1 [Παρ' άρχαίοις βλ. προσέτι Hermann Privatalt. σ. 275. Becker-Göll Charicles
111,376. Bruckner έν Ath. Mitth. 1907 σ. 83—4. Πρβλ. καί Gruppe Griech. Mytliol.
0.1423—4. Rehe h έν Pauly-Wissowa Realenc. I, 847. Παρά Ρωμαίοις: Rossbacli
Rom. Ehe σ. 104. 226]]. Έν Πολωνία ραίνει δ πατήρ τούς μελλονύμφους διά κόκκων
κριθής, σημαινόντων άφθονίαν τών γεωργικών καρπών, ήν έπεύχονται αύτοΐς (Dora
il' Istr'ui Αί γυναίκες έν τή 'Ανατολή, Βιβλ. Β', έπιστ. 3 τ. II σ. 230 μετάφρ. Σκουζέ),
h 'Ρωσία δέ διά τοΰ φυτού βρυωνίας, είς σημεϊον ότι δ βίος αυτών θά διέλθη εύθύμως
[Gerebtzoff Hist, de la civilisation eu Russie τ. I κεφ. 16 παρά Dora d'Istria αύτ.).
[|Παρ' άλλοις λαοϊς, ώς καί γενικώς βλ. είς τάς έν τέλει συμπληρωματικές σημειώσεις]].

1) [[Παραλείπονται τά περί ιεροτελεστίας, στεφάνων, δακτυλίου του άρραβώνος, κοι-
νού ποτηριού καί κυκλικού χορού, ών πληρεστέρα άνάπτυξις έγένετο έν τή περί Γαμήλιων
συμβόλων διατριβή (βλ. Λαογρ. Σύμμ. Β', 219—251. 253—267)]]. Περιγραφήν τής ιερο-
τελεστίας τοδ γάμου βλ. έν Baird Modern Greece 1856 σ. 88 κέ. Lebrun Voyage au
Levant 1714 σ. 153 : «Le mariage des Grecs se fait de la manière que nous
allons dire : on mène Γ épouse dans une chambre à part après qu'on l'a bien
parée, afin que les parens et les amis Γ aillent voir. Après qu'elle a été trois
ou quatre heures dans cet état, ses compagnes et ses bonnes amies viennent
pour lui tenir compagnie, et elles se placent auprès d' elle, les unes à sa main
droite et les autres à sa gauche. Alors on va quérir le Papas ou Prestre grec,
et l'on met dans la chambre un siège ou une petite table pour servir d' autel,
et sur cette table une planche ou tableau, où est representé quelque Saint.
Tout auprès il y a deux anneaux ou deux petites couronnes faites de laine,
et enfin on y met deux cierges allumés. Après on fait venir 1' époux dans
la chambre, et on lui donne le haut bou.t de la mariée... Alors l'époux et
l'épouse viennent devant le Prêtre lequel avant que de lire le formulaire fait
fumer, tant sur eux que sur tous les assistants, de l'encens ou quelques autres
parfums. Cependant tous les assistants marmottent quelques prières, et font
plusieurs signes de croix comme s' ils prioient pour ceux qui entrent dans
l'état du mariage ; après quoi le Papas leur lit le formulaire, et les marie,
prenant premièrement 1' anneau de dessus de Γ autel, et après Γ avoir bénit et
fait plusieurs signes de croix, il le met au petit doigt de la main droite de
1 époux, et puis au petit doigt de l'épouse, ce qu'il réitère jusqu' à trois fois
tant à Γ un qu' à 1' autre. Il fait la même chose des deux petites couronnes,
Qu il leur met sur la tête. Lorsque cela est fait, ils s1 entre-donuent la main,
et on leur présente un verre de vin dont ils boivent chacun une gorgée et le
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Έν Λευκάδι πριν ή ό ιερεύς αρχίσει τήν τελετήν, ό νυμφίος πατεί τ6ν
δεξιάν πόδα της νύμφης '), καί διά χρυσού, ή αργυρού νομίσματος σταυρώνει
αυτήν εις τήν κεφαλήν καί το στήθος' ακολούθως τίθησι τό νόμισμα εκείνο
εις τό στόμα της, όπόθεν αύτη τό λαμβάνει καί τό φυλάττει 2).

Έν Οίναίω, πόλει τοΰ Ευξείνου Πόντου, μετά τήν στέψιν νέος τις, αφού èv
τω προαυλίω τής έκκλησίας ιστάμενος διανείμη οίνον τοις παρευρισκομένοις,
θραύει τό σκεΰος παρά τούς πόδας τών νεόνυμφων3)' ώς δέ εΐδομεν έν τή τοΰ
Lebrun διηγήσει (σ. 275,1), δ ιερεύς δίδων τόν οίνον τοις νεονύμφοις εϋραυε
τό ποτήριον 4)' έν τισι χωρίοις τής Πελοποννήσου (Βλαχοχώρια) χέουσιν υψηλά
υδωρ περιεχόμενον έν λαγήνω έπί καλώ οίωνω, καί ρίπτουσιν έπειτα όπισθεν
των τήν λάγηνον. Αί τοιαΰται συνήθειαι προήλθον ίσως έκ τής ιδέας, ότι δέν
πρέπει νά γίνηται άλλη τις οιαδήποτε χρήσις παντός σκεύους, ού έγένετο
χρήσις είς έπίσημόν τίνα περίστασιν 5). Ή ιδέα αίίτη είναι κατ' εξοχήν ασια-
τική, εις πολλάς δέ περιστάσεις έφαρμόζεται παρά τοις πλείστοις τών ανατο-
λικών λαών 6).

'Αποχωρισμός τής νύμφης. Άμα έξέλθωσι τής έκκλησίας αποχωρίζεται
ή νύμφη τών γονέων καί συγγενών της' εϊς τινα μέρη ό άποχωρισμός γίνεται

Parrain aussi. Ouaud le verre est vuide, le Papas le jette et le casse, et puis
il leur étend une espèce de voile ou morceau d'étoffe de soie sur la tête, et
les fait danser ou faire quelques mouvements semblables. Après que toutes
ces cérémonies sont faites, les liommes se retirent et les femmes aussi, et ils
s' en vont chacun à part se rejouir et faire les Noces. Iva compagnie est fort
grande».

1) [['Εάν «ή νύμφη πατήσω τόν γαμβρόν, σημαίνει ότι τοΰ λοιπού θά Ιχτ; τούτον ύπό
τήν έςουσίαν της» έν Κρήττ| (Κρηχ. 'Αστήρ Α', 667). 'Ως πρός τήν δοξασίαν ταύτην β),.
Sartor! Sitte u. Brauch, Lpz. 1910 I, 87. Πρβλ. καί Zs. Ver. Volksk. 1915 ο.

-28, 25. Παρά Βουλγάροις αύτ. σ 333)).

2) Έφημ. Φιλομ. IT α. 1687. ΙίΠ. Σύλλ. 11', 411. [['Εστία 1877 Δ', 701. Πρβλ.
καί Ααςγρ. Σύμμ. Β', 224—5, 2 (έν τέλει τής σημειώσεως). Τήν έπομένην του γάμου, εν
Μακεδονίφ, ή νύμφη λαμβάνει διά τών· οδόντων άπό τό στόμα του γαμβρού χρυοοδν νό-
μισμα, όπερ τή προσφέρει ούτος ώς δώρον (Έθν. 'Αγωγ. 1901 σ. 158). 'Ομοίως έν Λάοχ?,
μετά τό ξεμπουμπονλιομα όμως ύπό του πενθεροΰ (βλ. άνωτέρω σ. 266—7, 2), λαμβάνει ή
νύμφη άπό του στόματος τούτου διά του στόματος άργυρουν νόμισμα, σημάδι αγάπης «αί
σεβασμού (Λάσκαρη Αάστα σ. 108—9). Έπί Τουρκοκρατίας έν 'Αθήναις, δσάκις συνέπιπχε
νά συνανχηθώσι δύο γαμήλιαι συνοδίαι καθ' δδόν, αί νύμφαι έπροχώρουν καμαρώνουσαιήμέν
πρός τήν δε καί κρατοΰσαι είς τά στόμα άργυρουν νόμισμα (παράν), προσεγγίζουσαι δέ χά
χείλη των, άνχήλλασσον τή βοηθείςι τών οδόντων τό νόμισμα, .τών συνοδευόντων άπευθυ-
νόνχων εύχάς (Εστία 1882 ΙΔ', 595)1).

3) Ιΐανδώρα θ', 519.

4) [["Αλλάς μαρχυρίας περί του έπικραχουντος ένιαχοΰ εθίμου τής θραύσεως τοΒ ποχη·
ρίου βλ. έν Ααογρ. Συμμ. Β' σ. 237. 261)].

5) [[Πρβλ. αύτ. α. 261)).

6) 'Απλώς χάριν περιεργείας άναγράφομεν παραπλησίαν τινά συνήθεια-/ τών Άθιγγά-
νων, οϊχινες κατά τούς γάμους ρίπτουσιν ύψηλά πήλινον άγγεΐον κατά τόν αριθμόν των
συντριμμάχων αύχου τά έτη χής συζεύξεως όρίζονχες (Φρεαρίτης έν ΙΙανδώρ? IB', 509).
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κατά τήν έξοδον τής νύμφης έκ της πατρικής οικίας '), καί είς άλλα μέρη οί
γονείς καί ή συνοδία της νύμφης ύπάγουσι μέχρι της οικίας τοΰ γαμβροΰ, δπό-
0εν άναχωροΰντες τήν δευτέραν τοΰ γάμου ήμέραν ψάλλουσιν :

'Ήρθαν έ'ξη, πάνονν πέντε,
και τον κάλλιο τον κρατούνε,
γιά νά στοών/;, να ξεστρώνη,
νά τιμάη τον πεθερό της,
νά τιμάη τήν πεϋερά της 3).

Κατά τήν άναχώρησιν τών γονέων ψάλλουσι καί το έπόμενον άσμα :

Α. Φέγ' ή μαννονλά τ'ς, ψέγει μέ τήν καρδιά καμμένη,

φέγ' άφεντονλ.ης τ'ς, φέγει, 'ς τά δάκρυα γιονμισμένος.
Β. Σ' άφήνω τήν καλ.ονυχτιά, λ,α/ιπάδα μου γραμμένη,
κ εγώ πάνω 'ς τό σπίτι μου μέ τήν καρδιά καμμένη ").

Τήν συγκινητικήν σκηνήν τοΰ άποχωρισμοΰ περιγράφει ώς άκολούθως δ
Σπ. Ζαμπέλιος4), είς ού τήν λεπτομερή καί γλαφυράν περιγραφήν δλίγας μό-
νον σημειώσεις προστιθέμεθα.

«Μετά τήν ίεράν Εύχήν τοΰ Στεφανώματος, ή λιγερή, τουτέστιν ή κόρη,
ή νεόνυμφος, υπδ δύο τών ώραιοτέρων παρθένων ή παρανύμφων συνοδευομένη,

1) [[Κατά τήν εκ της πατρικής οικίας έξοδον ώφειλεν ή νύμφη ν' άποχαιρετήση αύτήν
δι* δποκλίσεως τρίς έν Σαράντα Έκκλησίαις (θρ^κ. Έπ. 1897 α. 193). Όμοίως καί έν
Καταφυγίψ 'Ολύμπου, άφοΰ προηγουμένως ίσταμένη προ τής θύρας ήσπάζετο τήν χείρα
πάντων των έξερχομένων (Εστία 1883 ΙΕ', 360). Έν Μακεδονία ίσταμένη είς τήν κλίμακα
καί στρέφουσα πρός άνατολάς κάμνει τρεις βαθείας υποκλίσεις (προσκύνημα), όταν δέ πρό-
κηται νά εξέλθη τής αύλείου θύρας, νέοι κρατοΰντες δοχεία πλήρη ύδατος έκκενοΰσιν αύτά
πρό τών ποδών της (Έθν. 'Αγ. 1901 Δ', 156). Καί έν Λακκοβικίοις τής Μακεδονίας έπί
tfjs κλίμακος ποιεί τρεις εδαφιαίας υποκλίσεις καί διά τοΰ δεξιού ποδός λακτίζει ποτήριον
πλήρες οίνου (Γουσίου Πάγγ. σ. 60). Έν Βουρδουρίφ μετά τάς τρεις ύποκλίσεις ήσπάζετο
τάς χείρας τοΰ τε πενθεροΰ καί τοΰ πατρός αύτής (Ξενοφάν. Γ ', 169 — 170). Έν Μαλακοπή
Μ. Καππαδοκίας κατά τήν Ιξοδόν της έκ τής πατρικής οικίας άπεχαιρέτα τούς οικείους
μέ κατάλληλα κλαυθμηρά φσματα, ήσπάζετο τό κατώφλιον καί άμα τή είσόδω της είς τόν
περίβολον τής έκκλησίας, διευθυνομένη εις τούς τάφους τών προγόνων της προαηύχετο καί
»πεχαιρέτα τάς σκιάς αύτών φδουσα έπίσης κλαυθμηρώς (αύτ. Δ', 429)]).

2) Χααιώτης σ. 49 άρ. 35. Επειδή έν τή περικοπή τής πρός Έφεσίους επιστολής
(κεφ. Ε', 22—33), τή άναγινωσκομένη κατά τήν Ιεροτελεστίαν τοΰ γάμου, διαγράφονται
τά καθήκοντα τής γυναικός, όφειλούσης νά ύποτάσσηται τω άνδρί αύτής καί νά φοβήται
ï'ixàv (Ε', 22. 33), όταν έξέρχωνται τής έκκλησίας αί συνοδεύουσαι τήν νύμφην γυναίκες
άδουσιν έπίσης τά έξής :

Τάκουσες, κυρά νύφη, τι λέει το βαγγέλιο,
τί λ.έει το βαγγέλιο, τί μολογάει το γράμμα.

Τίμα τον πεθερό σου, τίμα τι/ν πεθερά σου. (Χααιώτ. α. 47 άρ. 29).

3) Αύτ. σ. 49 άρ. 36.

4) Σπ. Ζαμπελ ίου Βόθεν ή κοινή λέξις τραγουδώ 1859 σ. 45—46.
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προέρχεται κεκυφυία και κατά βήμα πρός άμφω τους γονείς, όπως λάβτ, τήν
εύλογίαν καί άσπασθή τήν δεξιάν αυτών ').

»Τήν στιγμήν ταύτην δ χορδς τών κορασιών διχοτομείται, τά δέ μουσικά
όργανα τονίζουσιν εις ήχον λυπηρόν τούς άποχαιρετισμούς. Δια τούτων, ή μέν
νύμφη προσαγορεύει τούς γονείς καί ικετεύει τήν αφεσιν τών προηγουμένων
αμαρτημάτων, ούτοι δέ, άφοΰ παραινέσωσι τήν θυγατέρα, έπεύχονται aùtfj
πάντα τής γής τά άγαθά =).

1) Έν Αραχόβη τής Λακωνίας ά'εται το έπόμενον ^αμα :

Άγιοονμπεϋέροι κι' άγιοκονραεμένοι,

για κοντοσταϋήτε, κοντοκαρτερεΐτε,

νά πατήσω σκάλα, ν' ανεβώ 'ς τή σέλλα,

ν' αποχαιρετήσω τους γλυκούς γονείς μον,

τα γλυκά μ' αδέρφια και τους συγγενείς μον.

Γιά 'βγα, μαννονλά μ', γιά 'βγα, γιά 'βγα να ιδής τον πύργο

(τό μέτρον ΐιεφθαρμένον' πιθανώς διορθωτέον : Γιά 'βγα. μάννα μ\ γιά 'βγα, για ι·ά löi];
τον πύργο, τοδ άσματίου τούτου μέτρον έχοντος τρίμετρον τροχαϊκόν άκατάληκτον
— KJ — w — Kj II — \j — — ^ )

πώς τόν δέρνει ύ νότος καί τον κυματίζει,
έτσι δέρνει ό νονς μον πώς νά χαιρετήσω
τά πεθερικά μον κι' ΰλονς (γρ. και) τους συγγενείς μον.

(Έφ. Φιλομ. ΙΖ' σ. 1757, Πανίώρα Κ' α. 114).

Έν Ήπείριρ είς τήν νύμφην q.5oυσιν εξ δπαμοιβής :

Α. Τί στέκεις, μήλο κόκκινο,
καί δεν κίνας, δεν ξεκινάς ;

I!. "Ολον για το αφέντη μου
καί δεν κινώ, δεν ξεκινώ.

Α. Τί στέκεις, μήλο κόκκινο,
καί δεν κινάς, δεν ξεκινάς ;

Β,'Ολον για τή μαννοϋλά μου

καί δεν κινώ, δέν ξεκινώ (Χαοιώτης α. 42 άρ. 10).

καί :

Α. Ί'έγα, ϋύγου μ', φέγα,

φέγ' άχ' ταΓς αύλαϊς μον, (ίίς
σύρε 'ς ταΐς δικιάς σον.

Β. Φέγω, ·μάννα μ', φέγω,
μ'η με παραπαίρνι/ς,
φέγ' άχ' ταΐς αύλαΐς που,
πάνω 'ς ταϊς δικαΐς μου.
liât, χρυσό μ' άιταΤρι,
για κονιοκαρτέρει
ν' αποχαιρετήσω
τόν καλό πατέρα

τήν καλή μου μάννα (Αύτ. ο, 43 άρ. 14).

2) Έν Άλαγονία Μεασηνίας, ώς έκ μέρους τής νύμφης άναχωρούοης άϊεται τί I"0ι1·
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»Νυφοϋλ', αυτόν πον θε νά πάς εις τά πεθεριχά οου
où δεντρ' ολόρθη νά σταθης, où δυόσμο να μυρίαης,
σαν άλικη γαροφαλιά νά τους μοαχοβολήσης !

»Έν δνίματι τής μητρός, συγκεκινημένης ούσης, έκφωνεί έτέρωθεν ό

χορί«

»Δεκάξη χρόνια επότιζα μηλίτσα 'ς τήν αυλή μον'
ίώρα μον τήνε παίρνοννε, fiç πάγη 'ζ τήν ενχή μον ').

»Τότε, έπί τη ευχή τών γονέων, ή μέν νεόνυμφος θρύπτεται τήν καρδίαν,
τρέπεται είς δάκρυα καί γογγυσμούς, οί δέ γονείς συνθρηνοΰσι- κλαίουσι δέ
xal άδελφαί, καί έξαδέλφαι, καί έταΐραι, καί γείτονες -). 'Αλλ' ί θρήνος άπο-
ζαίνει γενικός έν μέσψ τοΰ γάμου, άλλά κοπετδς έκρηγνύεται πανταχόθεν,
καθ' ήν στιγμήν ή άρτίγαμος άποχαιρετίζει τούς συγκεκλημένους διά τοΰ χο-
ρού, ώς έξής :

»'Αφήνω 'γεια τής σννοδιας, και σας μον φιλενάδαις,
παγαίνω 'ς αλλη γειτονιά και 'ς άλ.λονς μαχαλάδες !
"Εχετε 'γεια γειτόνισσαις και νοικοκυροποΰλαις,
παγαίνω 'ς αλλη γειτονιά, 'ς άλλαις γειτονοπονλαις ! ').

Ενχήσου με, μαννονλά μον, τώρα 'ς το κίνημα μου,
ποΰ φεΰγ' άπό το σπίτι μας και πάω σε ξένο σπίτι.

—Με τήν ευχή μου, κόρη μον, κι' ό Θιός άς σέ προκόηιη.

—Ενχήσον με, πατέρα μον, τώρα 'ς τό κίνημα μου κλπ.

ΑΙ αύται V εύχαΐ επαναλαμβάνονται καί παρ' όλων των μελών τής οίκογενείας (ΚΠ. Σύλλ.
Π', 505, 29. "Ομοιον Λευκάδος: αύτ. ο. 411).

1) Άλλαχοΰ :

"Ασπρη κατάσ.τρη ζα/ιπαχιά'(9ι μπαμπακιά), πον είχα 'ς τήν αυλή μου,
τ'ν έσκάλιζα, τ'ν: επότιζα, νείχα χαρά μεγάλη,
τήν εθρεφα τή ζάχαρη, τήν πότιζα τό μόσχο,
κ' ήρθε ξένος"κι' άλλόξενος, ήρϋε και μου τήν πήρε.

(Χασιώτης"α. 44 άρ. 17. [[Πρβλ. καί Πολίτου Έκλ. άρ. 141 Α'|]).

"Π : Άνοιξαν οί εφτά ουρανοί, τά δώδεκα βαγγέλια

κ' επήραν τό παιδάκι μου μέσ' άπ' τά δυό μον χέρια '

(Passozv ο. 458 άρ. 702, G).

2) Πρβλ. καί St. Sauveur Voyage etc. τ. II σ. 44. Fauriel τ. I σ. XXXV. (['Α-

κρόπολις φιλολογ. 1888 α. 792. Έθν. 'Αγ. 1901 Λ', 156. Ξενοφάν. Β', 286. Έν Βουρ-

ίουρίφ εθεωρείτο έντροπή νά μή κλαίη ή νύμφη, δθεν πολλαί προσεποιοϋντο μάλλον ή
εκλαιον πράγματι (αύτ. Γ', 169). Προσποιητοί κλαυθμοί νύμφης καί έν Κ. Ααπόντε Καθρ.
τών γυναικών, Λιψία 1766 Α' σ. 339. Παρ' άλλοις λαοΐς : Λ'. Schmidt Beitr. z. indisch.
Erotik, Lpz. 1902 σ. 680. Zs. Ver. Volksk. 1904 σ. 289. 381. 1915 σ. 331. 337.
Rev. de 1' hist. d. relig. 1910 τ. 62 σ. 200)].

S) "H : 'Αφήνω 'γειάν 'ς τό μαχαλά και 'γειαν 'ς τονς εδικούς μον,

αφήνω καί 'ς τι) μάνναημου τρία γυαλιά φαρμάκι'
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»ΙΙρδς δν άποχαιοετισμδν δ χορός, έκ τοΰ άπέναντι μέρους άπαντών, έπα-
νειλημμένως ψάλλει :

»Σύρε, νυφοϋλα, 'ς τό καλό, και 'ς τήν >αλήν τήν τόρα,
ο&εν περάστ}ς νά 'βγούνε τριαντάφνλ.λα και ρόδα ')».

Τήν θλίψιν τής μητρός έπί τψ άποχωρισμψ της θυγατρός της κατά τους
γάμους άναφέρει καί δ Εύριπίδης έν τοις έξης, ένθα δείκνυται ότι τό αίσθημα
τοΰτο άρχαιόθεν ήν έμφυτον τω έλληνικω λαώ :

' Αποστολαι γαρ μακάριαι μέν, αλλ' όμως
δάκνονσι τους τεκόντας, όταν άλλοις δόμοις
παΐδας παραδίδω πολλά μοχϋήσας πατήρ 2).

ΓΙαραδίδουαιν άκολούθως τήν νύμφην τψ γαμβρίϋ 3), ένω ό χορός τράγου-
δεί το άκόλουθον άσμα :

Παρακαλώ σε, κυρ γαμπρέ,
τή ννφ' δπον σον δίνουμε,
μή τήν μαλώσΐ]ς τίποτε'
τήν εχ* αφέντης τ'ς μοναχή
κ' ή μάννα τ'ς άκριβώτερη,
τήν εστειλαν 'ς τή Βενετία
νά πάν rd μά·&>] γράμματα,
και γράμματα δεν εμα&ε
μονν" ίμα&ε και ξόμπλιαζε
τ' άστρι μέ τον Αυγερινό,
τ' άστρι μέ τ3 άστρι ε μάλωναν
κ' ή Πούλια τά ξεχώριζε 4).

τό να να πίνη το ταχύ, τ' άλλο τό μεσημέρι,
τό τρίτο τό φαρμακερό ταΐς πίοημαις ήμέραις
(Fauriel II, 236. Passow σ. 456 άρ. 618. [[Πρβλ. καίΈθν. 'Αγ. ένθ. άν.)]).

"II : "Εχετε 'γειά, γειτόνισσαις, και σεις γειτονοπούλ.αις,

κ' εγώ πάνω 'ς τό σπίτι μου με την καρδιά καμμένη
(Χασιώτης ο. 45 άρ. 19. ΙΙρβλ. καί Πανδώρα ΙΑ', 449). Περί τοδ πρώτου σημειοί τά ίξής
δ Fauriel (τ. II α. 234) «T.e second se chante au moment où la fiancée quitte la
maison paternelle pour se rendre, avec son cortège, à 1* église, et de là chia
son mari. C'est proprement l'adieu de la fiancée à ses voisins et à ses proches».

1) "Ομοιον καί έν Λευκάδι (ΚΠ. Σύλλ. II', 411).

2) Ενριπίδ. Ίφιγ. Αΰλ. 687.

3) [[Προ της στέψεως έγίνετο ή επίσημος παράδοσις τής νύμφης ύπό τοδ πατρίς αυτής
εις τόν πατέρα τοδ γαμβρού έν Βουρδουρίο> (Ξενοφάν. Γ', 169). Έν Λάστφ Γορτυνίας μετά
τήν στέψιν πιρεδίδετο ή νύμφη ύπό τών συγγενών της εις τούς συγγενείς τοδ γαμβρού,
δίδοντος τοδ στενωτέρου έξ αύτώ,ν ασημένιο (νόμισμα) είς τόν στενώτιρον συγγενή τής νύμ-
φης, όπερ ούτος έδενεν είς τό μαντήλι της (Λάσκαρη Λάστα σ. 107). Έν Μεγαλοπόλει ή
παράδοσις έγίνετο έκ μέρους τών άδελφών ,ιαί οικείων τής νύμφης, ζητούντων τό λεγό-
μενον χαράτσι· καί τότε δ γαμβρός έρριπτε χάλκινα κέρματα δύο έως τριών δραχμών κατά
πρόσωπον τής νύμφης, διά νά είναι ώς έπιστεύετο, πάντοτε αύτη μέ χρήματα είς τήν τοέ-
πην της καί διά τό καλό (Κανδηλώρον 'Αρχ. Έπετ. 1903 σ. 76)J J.

4) Χανιώτης σ. 42 άρ. 11.
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Οί συγγενείς τοΰ γαμβροΰ παραλαμβάνουσι τήν νύμφην, ήτις ποιεί ασθενή
tiva άντίστασιν, ώς καί οί γονείς της ')· Έν Εύβοία δέ 6 γαμβρός παραφυ-
λάττει τήν νύμφην όπως αιφνιδίως τήν άρπάση 2). Έν Φέρραις, όπως έκδη-
),ωθή ότι βιαίως άποσπάται τής πατρικής έστίας ή νύμφη, δφείλει i γαμβρός
vi κατενέγκη κατά τής θύρας τής πενθερικής οίκίας λάκτισμα προσερχό-

1) Buchen I,a Grèce continentale o. 238 : «lorsque le repas est terminé, la
fiancée se lève de son escabelle, entourée de sa mère et de ses parents, et s' a-
vance jusqu' à la porte intérieure. Le fiancé l'attend en dehors, soulève la por-
tière, saisit le bras de sa fiancée qui résisté mollement, et il Γ arrache comme
de force de la maison paternelle. Ses parentes, pendant ce temps, remplissent
les fonctions du chœur antique et adresent, au nom de leur compagne, des
adieux à sa mère, à son père, à ses frères et sœurs, parents et voisins, et elle
demandent aussi en sou nom la bénédiction de tous». Τήν άντίστασιν ταύτην
υπαινίσσονται καί τά έξής άσματα :

Ήλιε ανέβαινε περικατήβα,
κάτσε 'ς τό θρονί, Λος μα; τή νύφη'
i'D.oi βούλονταν νά μας τή δώσουν
κΓ άφεντούλ.ης της δέν μας τί/ δίνει'
όλ.οι δννονταν να μας τή δώσουν
κ' ή μαννονλά της δέν μας ri) δίνει.

(Χασιώτης σ. 43 άρ. 12).

'Άσπρη κατάσπρη βαμπακιά τήν είχα 'ς τήν αυλή μου,
τή σκάλιζα, τήν πότιζα, τήν ει χα γιά δική μου.
Μά 'ρθε ξένος κι' άπόξενσς, ήρθε καί μου τήν πήρε.

— Κρύψε με, μάννα, κρύψε με, νά μι) μέ πάρη Λ ξένος.

— Τί >'ά σε κρύψω, μάτια μου, ποΰ σύ τοϋ ξένον είσαι'
τοΰ ξένον ψάρια φόρεσε, τον ξένου δακτυλίδια,

γιατί τοΰ ξένου είσαι και σύ, κι' ό ξένος θά σέ πάρη.

(Άλαγονίας. ΚΠ. Σύλλ. II', 505, 28).

2) Huhn Alb. Stud. I, 196. [[Καί εις πολλά μέρη τής νοτιοανατολικής ίΐίως Μακε-
δονίας ή άρπαγή τής νύμφης γίνεται ύπό τού γαμβροΰ κατόπιν συνεννοήσεως αύτοΰ μετά
των γονέων της (Έθν. 'Αγ. 1901 σ. 158. Πρβλ. καί Abbott Maced. Folkl. σ. 150).
Έν Κρήτη «τοΰ νυμφίου άπερχομένου πρός τήν νύμφην, χορός έν τή οικία αύτής σχημα-
τίζεται, ετερος ΐέ περί αύτόν έκ των τοΰ νυμφίου καί άρπάζεται αίφνης ή νύμφη" άπερχο-
μένης ΐέ φδουσί : ' Κπήραμέν το τό πουλί, \ όπου κηλάδιε 'ς τήν αυγή' \ έπήραμεν τή ρο-
iuoù I κι' άσχήμισε ή γειτονιά» (Έφημ. Φιλομ. 1858 σ. 447). Πλαστή συμπλοκή έν Μάνη
συμβολίζουσα άρπαγήν τής νύμφης (Έβδομ. 1887 άρ. 25 σ. 2 γ). Όμοίως έν Κάτω Άλπεσι
(JVorε Coutumes etc. σ. 8' πρβλ. καί σ. 9), έν Ίταλί? (Arch, per le trad, popol.
1900 σ. 464), παρά Βουλγάροις (Zs. Ver. Volksk. 1915 σ. 333). Έν γαμηλίω άσματι
Καταφυγίου 'Ολύμπου (Εστία 1883 ΙΕ', 359 β) δ γαμβρός καλεί τά παλληκάρια του νά
τόν βοηθήσουν νά παιήση τρία χωριά : κι' άσπρα άν πάρωμε, δικά σας θά ναι, | κόρη άν
πάρω με, δική μον θά ναι».—Μή συγκατατιθεμένων των γονέων είς τόν γάμον, ούχί σπανίως
ίπάγιται ή νέα (Λάσκαρη Λάστα σ. 114 κέ. 'Ακρόπολις φιλολ. 1888 σ. 791. Λουλου-
Ιοπούλου Άνέκδ. συλλ. σ. 175. Πρβλ. καί Καρκαβίτσα Λυγερή σ. 103—4. β' έκδ. 1920
ο. 99-100). Έν Χιμάρ^ δ άπάγων φέρει τήν νέαν είς έτέρου χωρίου τόν προέχοντα, καί
τίθεται ύπό τήν προστασίαν τούτου. Ή άρνηαις τής προστασίας θεωρείται έπίμεμπτος
(Ζωγρ. Άγ. Α', 207)]].
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μένος '). Έκ τής συνήθειας τοΰ ν' άνθίσταται ή νύμφη προήλθε καί ή πα.
ροιμία τραυάτέ με κι' ας κλαίω, κι αν κλαίω τί σας κάνω ;-) ήτις δέν λέγε-
ται μέν είς τούς γάμους, ώς τίνες ένόμισαν, άλλ' έφαρμόζεται έπί τών προα-
ποιουμένων ότι άρνοΰνται πράγμά τι, όπερ έκ καρδίας έπιθυμοΰσιν. 'ίίς δέ
καί ή συμβολική άγορά τής νύμφης (ή coëmptio τών Ρωμαίων), περί ής άνω·
τέρω δμιλοΰμεν, καί το έθιμον τοΰτο προέρχεται έκ τής προϊστορικής εποχή;,
δτε οί άνδρες ήγόραζον ή ήρπαζον τάς συζύγους αυτών έντεΰθεν παράστασίς
τις τούτου διετηρήθη έν τε τή σπαρτιατική πολιτεία 9) καί έν Ρώμη 4) προς έκξή.
λωσιν τής υπεροχής τοΰ άνδρός· καίτοι δ' άπολέσαν σχεδδν πάσαν συμβολικήν
σημασίαν σώζεται έτι ού μόνον παρ' ήμΐν, άλλά καί παρά τοις Βλάχοις «),
τοις Κιρκασίοις Β) καί εϊ που άλλοθι ').

Ή συνοδία τής νύμφης άπέρχεται8) ψάλλουσα θριαμβευτικώς άσματα έκ·

1) ΚΠ. Σύλλ. Η', 518. [|'Εν 'Ρεβενοχωρίοις Θεσσαλίας δ γαμβρός εμφανιζόμενος πρί
τής πενθερικής οίκίας εξέβαλλε μάχαιραν καί όρμων έφιππος παρά τήν θΰραν εκτύπα
αΟτήν ή τάς κεράμους τής στέγης (Κατ' άνακοίνωσιν Κ. Β. Γιαννακοποϋλου 1900))).

2) Βενιζέλου ΙΙαροιμ. δημώδεις σ. 325 άρ. 592. Wachsmutli σ. 89. Fauriel τ, I α.
XXXV κέ. : «mais, en certains endroits, la douleur de la fiancé! s' exprime
par une formule d' usage, qui est devenue proverbiale, pour caractériser un
chagrin de bienséance, à propos d'une chose que Γ on désire au fond du cœur.

- Dans ce dernier cas, le paranymphe dit au cortège venu, pour chercher la
fiancée: «Laissez-la donc, puisqu' elle pleure». Alors celle-ci répond: «Em-
menez-moi d' ici, et laissez-moi pleurer». Βλ. y&t^Guys. Voyage en Syrie σ. 270.
[ [Κρηχ. 'Αστήρ 30 'Απριλ. 1Ε07 σ. CO (έν Κύπρφ). Πρβλ. καί Waltz Anthop. I, 3G0.

/ II, 388. Παραλλαγάς τής παροιμίας βλ. είς τό άνέκδοτον μέρος των Παροιμιών έν λ.
κλαίω άρ. 57—9. 63—7]].

3) Βλ. Schœmann Gr. Alterth. a I, 280. II, 561. (['Αρπαγή παρ' άρχαίοις: Her-
mann Privatalt. σ. 272. lv. Müller Gr. Privatalt. σ. 446 b. Becker-Göll Char. III,
368. Roscher Juno u. Hera σ. 76—7. Τοϋ αυτοϋ Lex. I, 2100' πρβλ. καί 2264 κέ.]).

4) Πρβλ. Festus σ. 289 a καί τήν ίστορίαν τής άρπαγής τών Σαβίνων παρθένων.
\\Marquardt Rom. Privatalt. I, 50]].

5) Hahn ένθ. άν. I, 196. Dora il' Istria Α' έπ. 3 τ. I σ. 38.
. 6) Montemont έν Hist, des voyages τ. V σ. 18.

7) [[Παρά Σλάβοις : Zs. Ver. Volksk. 1906 σ. 222 (πρβλ. καί Ramhau,1 La Rus-
sie épique σ. 93, ότι έν τοις άρχαίοις ρωσικοίς ^αμασι πολλάκις γίνεται μνεία του γάμου
δι' άρπαγής τής νύμφης). Βουλγάροις : Zs. Ver. Volksk. 1915 σ. 333—7. Έν τω
δουκάτω του Berg : Αύτ. 1900 σ. 171. Έν Κορσική: Rev. trad. pop. 1897 α. 521.
Έν Πολυνησίφ (πραγματική καί πλαστή) : YVaitz Antlirop. VI, 126, Μελανησίφ : αΟχ.
σ. 633. Έν Ταϊτή : Rev. trad. pop. 1900 σ. 162. Παρ' άγρίοις καί ήμιαγρίοις λαοίς :
J.Lubbock Entstehung der Civilisation κεφ. 3 σ. 85 κέ., έν Ευρώπη κατά τήν
άρχαιότητα καί τούς νεωτέρους χρόνους αύτ. α. 96 κέ. Γενικώς περί του έθίμου βλ.
Gubernatis Usi nuziali n. 179—182 (ii, 15 : Il rapimento délia sposa). Waitz ivO.
άν. I, 360. 516. /'esche/ Volkskunde σ. 235 κέ. Darffun Das Mutterrecht und die
Raufehe, Breslau 1883. Rev. de 1' liist. des relig. 1903 τ. 47 σ. 85. 88. Γ""
Gennep αύτ. 1910 τ. 62 σ. 325. Βλ. καί Arch. f. Religionswiss. 1899 σ. 356J).

8) [[Έν Μαλακοπή πρό τής μεταβάσεως έκ τόν οίκον τοδ γαμβροΰ, ή συνοδία ώφειλε
νά διέλΟη πρό τών οικιών τοδ παρανύμφου καί τών πλησιέστερων συγγενών τοδ γαμβροΰ,
(νθα προσεφίροντο είς τήν νύμφην δώρα (Ξενοφάν. Α', 430). Έν Μεγαλοπόλει θεωρείται
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φράζοντα τήν χαράν έπί τή αρπαγή τής ωραίας πέρδικας ') υπό τοΰ χρυσού
άί'ιοΰ, ώς είκονικώς άποκαλοΰσι τήν νύμφην καί τόν γαμβρόν '-'). Ένω άφ' έ-
τερου οί τής νύμφης συγγενείς αίτιώνται τούς γονείς διότι άφήνουσιν ουτω τό
τέκνον των. Άνάΰεμά σε, άδουσι πρός τήν μητέρα τής νύμφης άπευθυνόμενο-.,

Άνάϋεμά σε, μάννα μον, και σέν' και τ'ς προξενιαΐς σον,
ποϋ κάλεσες τους ξένους νά πάρουν τό παιδί σου,
νά πάρουν και τό βιό σον, νά πιουν και το κρασί σου ").

"Οταν είς άλλο χωρίον κατοικ*^ ό γαμβρός, αναβαίνει ή νύμφη, ώς καί ή
λ^ιπή συνοδία, εις Γππον, ού τάς ήνίας κρατεί νέος άγαμος '). Ό Guys άνα-

καλόν επανερχόμενη ή συνοδία νά σταυρώση που τον δρόμον, ον ήκολούθησεν έρχομένη
(Άρκαδ. Έπετ. 1903 ο. 78). Όμοίως καί έν Ζατούνη (Κατ' άνακοίνωσιν Κ. Κααι-
μάτη 1891)]).

1) [[Καί δ Θεόδωρ. Πρόδρομος ('Αμάραντος έν Not. et extr. d. manuscrits VIII,
2 a. 126) προς πέρδικα καί κυπάρισσον εν άνακρεοντείφ ^σματι παραβάλλει τήν νύμφην]].

2) 'Σ τούταις ταΐς ανλαΐς, 'ς τονταις ταΐς πόρταις,
"Ηλιος 'έλαμψε κι' αιτος έμπήκε,

κόρην άρπαξε καί πίσο) βγήκε.

(Χασιώτης σ. 44 άρ. 15. Πρβλ. καί άρ. 16).

'Επήραμε την πέρδικα τήν πενταπλού μια μένη
κι ' άφήκαμε τή γειτονιά σα '/ώρα κουρσεμένη.

(Passow σ. 458 άρ. 622, 5. Bybilakis α. 38. 'Ελπίδος Μέλαινης Κρητ Μέλισσα 1813 σ.
62. [(1888 σ. 40. Πολίτου Έκλ. άρ. 144 Β']]). Μικρόν παραλλάσσει δίστιχον παρά Jeanna-,
raki σ. 202 άρ. 264" μετά τούτο ψάλλουσι και άσμα, τό γνωστόν εκείνο ού πολλαί πα-
ραλλαγαί, []ών άναγραφήν βλ. εις Πολίτου Έκλ. 75 Ε']] τό άφηγούμενον περί τοΰ συλ-
ληφθέντος αιχμαλώτου τριών ήμερών γαμβροΰ, όστις μετά πολλών έτών δουλείαν μαντεύων
ότι νυμφεύεται ή σύζυγος του άναστενάζει, στέκεται τό .καράβι καί άνευρίσκει είτα αυτήν
(Jeannaraki άρ. 264. 265).

'Επήραμε τή ροδαρή, νποΰ 'χανε τα ρόδα,
κι' άφήκαμε τή γειτονιά σαν κουρσεμένη χώρα.

Πρός τήν μητέρα τής νύμφης :

'Επήραμε τήν πέρδικα τήν πενταπλούμισμένη
κι' άφήκαμε τή μάννα της κλιτή καί χολιασμένη.

(Ίααεμίδης έν μεταφράσει τοΰ Εγχειριδίου τής θρησκείας καί μυθολογίας τών Ελλήνων
κα! Ρωμαίο)-/ τοΰ W. Stall 1865 σ. 75).

Ιίοιος ήταν ό προξενητής ποΰ νά 'χε φάη κανέλλα,
π' αντάμωσε χρυσύν αιτύν μέ κάργια πελιοτέρα"
ή πελιστέρα ήταν χρυσή κι' άιτος περιγραμμένος,
παίρνει νερό 'ς τά νύχια της καί χιόνι 'ς τά φτερά της.

(Χασιώτης σ. 45 άρ. 20).

3) Χασιώτης σ. 45 άρ. 21.

Ί) |[Έν Κύπρφ δ γαμβρός θέτει έν τοιαύτη περιπτώσει τήν νύμφην είς τά οπίσθια τοΰ
ίππου του (Σακελλαρίου Κυπρ. Α', 728)]].
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φέρει ότι είς πολλά χωρία ή νύμφη φέρεται έπί άρματος συρομένου δπδ pou
βάλων '), όπως καί παρά τοις άρχαίοις έσυνηθίζετο 5).

Ή συνοδία προχωρεί έν μεγάλη πομπή 8), καί έν τω ήχω πολλών μουσι-
κών οργάνων 4), περίεργον παρουσιάζουσα θέαμα, όταν μάλιστα κατέρχεται

1) Guys Voy. littér. en Grèce I, 267 : «Dans les villages et à la campagne,
la mariée est conduite, au son des instrurnens, sur un charriot traîné par des
buffles». [(Βλ. -καί Λουλουδοπέύλου 'Ανέκδ. συλλ. σ. 183. 188. Hp. Έπετ. 1897 σ. 194)|.

2) Παυααν. θ', γ', 1 : «"Ηραν εφ' δτφ δή προς τόν Δία ώργισμένην ές Εδβοιάν φαοιν
άναχωρήσαι' Δία δέ ώς οϋκ επειθεν αυτήν, παρά Κιθαιρώνα λέγουσιν έλθεΐν δυναστεύοντα
έν Πλαταιαίς τότε" είναι γαρ τόν Κιθαιρώνα ούδενός σοφίαν ύστερον" ούτος ούν κελεύει
τόν Δία άγαλμα ξύλου ποιησάμενον (ίγει 1· επί βοών ζεύγους έγκεκαλνμμένον, λέγειν Μ,
ώς υ,γοιτο Πλ.αίταιαν τι/ν Άσοητοΰ' καί δ μέν έπρασσε κατά τήν παραίνεσιν τοδ Κιθαι-
ρώνος. "Ηρα δέ έπέπυστό τε αύτίκα, καί αύτίκα άφίκετο. Ώς δέ έπλησίαζε τή άμα^,
καί τοδ αγάλματος τήν έοθήτα περιέρρηξεν, ήοθη τε τή άπάτη ξόανον εύροδσα, καί διαλ-
λαγάς ποιείται πρός τόν Δία». Τόν μδθον τοδτον παρέλαβεν καί δ Πλανούδης εις τόν
&π' αύτοΰ συγγραφέντα ρίον τοδ μυθογράφου Αισώπου.

3) Guys ενθ. άν. σ. 254 : «On voit aujourd' hui, dans la marche des Grecs, la
même pompe, le même cortège, et la même musique. Elle est ouverte par des
danseurs, par des instrurnens, et par des chanteurs qui entonnent Γ épitha-
lame. La mariée, chargée d'ornemens, les yeux baissés, et soutenue par des
femmes, ou par deux de ses proches parens, marche avec une lenteur affectée
qui doit la gêner beaucoup.On s' empresse jusqu' à Γ impatience pour la voir>.
Άντωνιάδον Κρητηΐς σ. 66 (δ' έκδ. σ. 72—3) :

AV εφΟαν' έκει συνοδία' ή νύμφη εμπρός και κατόπιν
ίππευαν πλήθος πολύ γυναικών είς λαμπρούς ήμίονους,
οϋς τών ανδρών ai παλάμαι πραεΐς μετά τάχους έποίονν,
πλ.ήττουσαι μ' ήσυχον τρόπον τά νώτα κτηνών νοημόνων.

"Εφερον πέπλ.ους μετάξης με χρώμα πορφύρας αί νέαι,
κι' άπαντες άσματα ήδον, υμνοϋντες συζύγων τήν πίστιν,
ϋλβιον έρωτος τέλος και γήρας λευκαΐνον τάς τρίχας.

liuchon σ. 228—9 : «je distinguai une cinquantaine d'hommes à cheval, puis
d' autres hommes à pied rangés autour d'une bannière flottante ; un nom·
breux cortège des femmes terminait la marche», a. 238 : «Douze gardiens, choi-
sis dans la famille de la mariée, sont chargés de Γ accompagner et de la con-
fier au mari, ainsi que Γ eût fait la mère, aussitôt que la cérémonie religieuse
qui suit 1' arrivée du cortège est accomplie. Le cortège, déployant la même
pompe qu' à son arrivée, emmène aussi la fiancée et ses douze gardiens dans
le village et à la demeure du marié».

4) Wachsmutli Das alte Grieclienl. im neuen σ. 93. [('II συνοδία παρά τοίς άρ-
χαίοις έν άσμασι καί ήχω αυλών έπορεύετο :]] Πρβλ. Ίλιάδ. Σ, 494—5. \[Ιίολυδ. Δ', 80.
Schœmann Gr. Alt. " II, 558. Περί άγωγής νύμφης παρ' άρχαίοις βλ. liecker-Göll Cha-
nel. III, 370 κέ. lv. Müller Gr. Privatalt. 446 b. Hermann Privatalt. 272 xé.
ΙΙαρά Ρωμαίοις συνοδία φέρουσα τήν νύμφην εις τήν οίκίαν τοδ γαμβροδ μετ' αυλητών καί
ΐφδούχων : Marquardt Rom. Privatalt. 1,50-51. Πομπή γαμήλιος καί $οματα
παρ' 'Εβραίοις : Herzog Realenc. III, 664J1.
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εξ ορέων ')· "Οταν είναι νύξ, καί τοϋτο συνήθως συμβαίνει κα(Γ ήν περίστα-
ο;ν ή του στεφανώματος ιεροτελεστία τελείται εις τήν οίκίαν τής νύμφης,
προπορεύονται δαδοϋχοι -), όπως καί παρά τοις άρχαίοις ύπό τό φως διόδων
ήγον γάμους '). Έν δέ τή Κερασοΰντι όταν ή νύμφη πηγαίνη είς τήν έκκλη-
αίαν, προπορεύεται γραίά τις γυνή λαμπαδηφοροϋσα, παραμάννα ή παρα-
ήμψιοοα καλούμενη ')' νομίζομεν δέ ότι καί αί κατά τούς γάμους άπτόμεναι
λαμπάδες έχουσί τινοι άναλογίαν πρός τάς δάδας του ύμεναίου ·'·). Ό Gulis

1) Βλ. Ίόνιον ανθολογία,ν α. ΊΟΟ. Ζαμπελίου Άσμ. δημ. σ. 753. Torna!co Cailti
popol. IV, 135. Passoiu a. 335 àp. 456 :

Θωρείς εκείνο το βουνό ποϋ ναι ι/ιηλο και μέγα ;
από 'κει κατεβάζαμε της ορφανούλας γάμο,
με τετρακόσια δυ' όργανα, με χίλιους συμπεΟέρους'
οί συμπεΟέροι 'ς τά γρυπά κι' όλοι καβαλαρέοι,
κ' ή νύφη 'ς τά μεταξωτά, γαμπρός 'ς τά κατηφένια.

Πρβλ. καί ΚΠ. Συλλ. Ζ', 224 β.

2) durs ενθ. àv. : «Le brillant flambeau de Γ hyménée, ce flambeau, si
connu, si célèbre,... n' a pas été oublié par les Cirecs modernes. On le porte
devant les nouveaux époux, et dans la chambre nuptiale, où il brûle, jus-
qu' à ce qu' il soit entièrement consumé. Ce seroit même un mauvais présage,
s' il venoit à s' éteindre par quelque accident. Aussi y veille-t on avec autant
de soin que les Vestales en avoient pour le feu sacré». [[Βλ. καί Mathieu La
Turquie et ses différents peuples 1857 II, 90]]. Κακώς δ Wachsmuth (ενθ. àv.)
θεωρεί ψευΐή τά άνωτέρω του durs, διότι καί μέχρι του νυν είς πολλά μέρη έπικρατεΐ ή
τοιαύτη συνήθεια.

3) Ίλιάδ. Σ, 4ί)2 :

Νύμφας δ' έκ θαλάμων δαΐδων ϋπο λαμπομενάων
ήγίνεον άνά άοτυ, πολύς δ' υμέναιος όρώρει.
Βλ. καί Άριοτοφάν. Είρήν. 1317 κλπ.

1) Ιΐανδώρα θ', 511. [['Εν "Ανδρψ παρανύι/ η ονομάζεται ή συνοδεύουσα -ήν νύμφην
παοθένος (Dieterich Sprache u. \"olksi\berl. d. südl. Sporaden α. 232), παργέι<υμφοι
Ά έν ΙΙογώνι 'Ηπείρου αί ουνοδεύουααι τήν νύμφην τρεις γυναίκες, αϊτινες παραμένουσιν
εν τή οίκίφ τού γαμβρού μέχρι τής επαύριον τού γάμου (Λαμπρίδου Ήπειρ. μελετ. Ζ',
23—4' φυλάκτριαι έν Κουρέντοις : αύτ. Γ', 57). 'Εν Άμιοφ παραννφοάδες αί έφιπποι
πεπλοφορούσαι γυναίκες καί παρθένοι αί ουνοδεύουααι τον γαμβρόν κατά τήν είς τήν
οίκίαν τής νύμφης μετάβααίν του (Αελτ. Ίστ. Έτ. Α', .030), παραατόλια δ' έν Μακεδανίφ
5ύο αιγώσαι καί άκίνητοι παρθένοι έκατέρωθεν τής νύμφης ίατάμεναι είς τό νυφοοτόλ.ι (Έθν.
'Αγ. 1901 σ. 1-10)] J.

5) Ααμπάδας μετεχειρίζοντο είς τούς γάμους των καί οί Ρωμαίοι (Ιίλουτάρχ. Κεφαλ.
Ρωμ καταγρ. 2). [[Έν Κω να τ. Πορφυρογέννητου Έκθ. βασ. τας. σ. 204, 20. 208, 18
Bonn γίνεται μνεία κηρών κατά τήν ατέψιν. Κηρούς άναφέρει καί 'Ακολουθία του γάμου
ίί κώδ. Έθν. Βιβλιοθ. άρ. 849 τοΰ ΙΖ' αί. : «καί δίδωσι (δ ίερεύς) αύτούς (γρ. αύτοΐς,
τοις νεονύμφοις) κυρούς άπτομένους» (φ. 1). «είτα άλλάσσουν έκ τρίτου (τούς δακτυλίους),
δμοιως καί τά κηρία» (φ. 4 β). «Εισέρχονται έν τω ναω μετά κηρών άπτομένων, προπο-
ρευομένου τοΰ Ιερέως μετά θυμιατού» (φ. 5). Αφδες παρ' Έβραίοις : Herzog Realenc.
ί· protenst. Theol. III, 661. Γενικώς: Hock Gr. Weihegebräuche a. 111. Samter
Geburt, Hochzeit u. Tod σ. 75. Λαμπάδες ισομεγέθεις άναστήματι έν Ίκαρίφ : Σταμα-
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αναφέρει προσέτι ι) ότι είδε σωζομένας είς τούς ελληνικούς γιμους τάς αρ-
χαίας λαμπαδηδρομίας 3), παρεξηγήσας ίσως παιδαριώδη τινά παίγνια των
φερόντων τάς δάδας.

Καί)' δδόν ψάλλουσι τά κατωτέρω άσματα, αναλογούντα προς τών αρχαίων
τον υμέναιον, όστις έπίσης καί παρά τοις άρχαίοις έν όμοια περιστάσει
έψάλλετο 3).

Έδά 'ς τον εξεκινιαμό, τρεις ποταμοί κινοΰσι,
δ γ είς ύπάει ανατολή, κι' άλλος ϋπάει δύση
κι δ τρίτος δ καλύτερος σε περιβόλι μπαίνει,
ποτίζει δένδρ' άρίΰμητα, μηλιαΐς και κυπαρίσσια,
μα μια μηλιά, γλνκομηλιά δεν σώνει νά ποτίση.
Κινά ή μηλιά και ψύγεται 4) και κιτρινοφνλλαάζει.
"Αλλη μηλιά τήνε ϋωρεΐ, κι' άλλη μηλιά τής λέγει'
«Μηλιά, είντά 'χεις και ψύγεσαι και κιτρινοφυλλιάζεις ;
Μηλιά, νερό σοΰ λείφϋηκε ή κλώνος σου ταακίσϋη ;

—Μηδε νερό μου λείφ&ηκε γή κλώνος μου τσακίσϋη,

μ' ανδρόγυνο 'ς τό βλάχριμον 5) 'ς τή ρίζα μου ευλογήί/η-
κ' εμνώξασι 'ς τούς κλώνους μου νά μή ξεχωρισϋονσι,
και τώρα ξεχωρίζονται κι αυτοί &ά μαρα&ουσι »

τιάδου Ίκαριακά α. 109. Έν Συλάτοις Καππαδοκίας τήν παραμονήν τοδ γάμου κατά τήν
έπίσκεψιν τοδ γαμβροδ μεθ' άπάσης τής συγγενικής αύτοδ συνοδίας είς τήν οίκίαν τής μελ-
λονύμφου καί μετά μικράν θρησκευτικήν ίεροτελεστίαν, προσέφερε αύτή ή πενθερά τά νε-
νομισμένα δώρα, έν οίς έπρώτευε μεγάλη λαμπάς κεκοσμημένη διά διαφόρων ποικιλοχρόων
ταινιών καί τεχνητών άνθέων κίτρου (Ξενοφάν. Β', 285). Ακίδας άνημμένας προσφέρει καί
έν ΙΙογώνι 'Ηπείρου ή κουμπάρα τή νύμφϊ) κατά τήν εΐσοδον αύτής είς τήν οίκίαν τοϋ
γαμβροδ, άς ή νύμφη ρίπτει μετ' ολίγον είς τόν κλίβανον (Λαμπρίδον Ή.-ειρ. μελετ.
Ζ', 24)]].

1) Guys ένθ. άν. σ. 229 : «J' ai vu jouer encore, à un mariage grec, un jeu
très ancien, qui se faisoit aux noces les plus distinguées. Ou portoit, en cou-
rant, des flambeaux et des torches jusqu' au but convenu entre les acteurs;
celui qui laissoit éteindre sa torche psrdoit et payoit Γ amende imposée par
le Roi du jeu, au profit de celui qui portoit son flambeau allumé jusqu' au
bout de la carrière».

2) Ήροδότ. <7', 105. H', 98. Σχολ. Άριατοφ. Βατρ. 131. Έτυμολ. μ. λ. Δαήρ.
Άρποχρατίων λ. Λααπάς. Ιϋ.άτων Πολιτ. σ. 328. \\Pauly ■ fVissowa Realenc. XII,
1 στ. 569—577 καί τούς αύτόθι άναφερομένους συγγράφεις ]].

3) Φωτ. Βιβλιοθ. κώδ. 239 σ. 321. Πρβλ. Ίλιάδ. Σ, 490. Ευστάϋ. είς Ίλιάδ. Ε, 420.
ΙΙολνδενκ. Γ', 41. Ήαιόδ. 'Ασπ. Ήρ..273. Κατά τόν 'Αριστοφάνη ν συνέχαι ρον καί συ -
νευφήμων οί άπαντώντες νυμφικήν συνοδίαν, όπως καί παρ' ήμΐν είς πολλά μέρη γίνεται:
«εύφημεΐν χρή καί τήν νύμφην έξω'τινά δεδρο κομίζειν, | δ^δάς τε φέρειν, καί πάντα
λεών ξυγχαίρειν κάπικελεύειν* (Είρ. 1317).

4) ξηραίνεται.

5) παράνομον.

6) Ίααεμίδης ένΒ. άν. σ. 75—6. [[Παραλλαγάς τοδ φσματος τούτου βλ. είς Πολίτον
Έκλ. άρ. 127 σ. 292 α' έκδ. 325 κέ. β' έκδ.]]. Τήν ίδέαν πίρί τοδ ξηρανθέντος δένδρου



Ο ΓΑΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΝΕΩΤΕΡΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ

Πρός δέ καί τό έξης αν πολύ άπέχουσιν αί οίκίαι :

'II Αγαπά) μ' απάντηζε κ' έδερνομούρισέ με ').

— ΙΙου πάεις, ψεύτη τοϋ φίλιου και κομπωτή τ'ς Αγάπης,

—"Αν ήμουν ψεύτης τοϋ φιλιού και κομπωτής τ'ς αγάπης,

πώς μου δωκες τά χείλη σου κ' έγλυκοφίλησά τα ;

— Κι' αν σοΰ δωκα τά χείλη μου κ' έγλυκοφίληαές τα,
νύχτα 'το ποιος μας έβλεπε, κι' αυγή ποιος μας έθώργει ;

'— Τ' άστρον τ'ς αυγής το λαμπυρό εκείνο μας ε&ώργει,
και τ' αστρον εχαμήλωσε καί τό πε τοϋ θαλάσσου
και το θαλάσσι τοϋ κουπιού, καί τό κουπί τοϋ ναύτη,
κι' δ ναύτης το διαλάλησε 'ς όλην τήν οικουμένη.
Κόκκινο χείλι έφίλησα κ' έβαψε το δικό μου
και 'ς το μαντήλι τό συρα κ' έβαψε το μαντήλι,
και 'ς το ποτάμι τό πλυνα κ' έβαψε το ποτάμι,
και το ποτάμι πήγαινε 'ς όμορφο περιβόλι,
ποτίζει δέντρ' άρίϋμητα, μηλιαίς και κυδωνίτααις,
μα μια μηλιά, γλυκομηλιά δέν φτάνει νά ποτίσΐ]
Κινά ή μηλιά και ψύγεται και κιτρινοφυλλιάζει,
κι' Άλλη μηλιά τήνε ρωτάει απ' άλλο περιβόλι :
—Γ' έχεις, μηλιά, και ιμύγεοαι και κιτρινοφυλλιάζεις ;
μηλιά, νερό σοϋ λείφθηκε ή κλώνος σοϋ τσακίούη ;
γι' ανδρόγυνο 'ς τό βλάψιμο 'ς τήν ρίζα σου ευλογήϋη ;
—Μηδέ νερό μου λείφϋηκε. . . κτλ. ώς άνωτέρω '-').

"Οταν πλησιάσωσιν είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ, αδουσι συμβουλεύοντες
τήν νύμφην :

Αύτοϋ πού ζύγωσες νά μπής,
'Ήλιος φεγγάρι νά φανής 3).

ϊποτεινόμενοι δέ πρός τήν οίκίαν αδουσ: :

Παραθυράκια μου χρυσά, παρμάκια μ' ασημένια,

έκ τής άθετήσεως των υπ' αύτό δοθέντων όρκων έςέφερε καί δ ποιητής Άχ. ΙΙαράοχος
εν χψ ποιηματίφ «'Αναμνήσεις» (έν ΕΙρην. Άσωπίου 'Αττίκ, ήμερολογ. I860 σ. 3 75.
Ί'(απτάρχου) Παρνασσός 1868 σ. 610). Τδ άσμα σκοπεί νά έμπνευση άμοιβαίαν πίστιν καί
άγάπην είς τούς νεονύμφους, δεικνδον είκονικώς τά κακά τής παραβιάσεως τοδ δρκου των.

1) μέ έπέπληξε παραπονουμένη.

2) Ίαοεμίδης αύτ. σ. 76. [[Πολίτου Έκλ,. άρ. 125. 126. 127)]. Τά δύο ταύτα άσματα
πολλάκις συγχέονται, ώς φαίνεται καί έν Χρυσαλλίδι (τ. Β' σ. 753), ένθα άτελή έδημο-
οιεύθηααν. Οί δέ στίχοι οί εκφράζοντες τήν μεγάλην πορφυρότητα τών χειλέων τής έρω-
μένης διά τρόπου δλως είς τήν άαιατικήν ποίησιν ιδιάζοντος, άπαντώοι καί είς έτερον
ϊημοτικόν άσμα (Fauriel II, 98. Passow α. 357 άρ. 476). [[Πρβλ. καί τήν σημείωσιν
lit Πολίτου Έκλ. άρ. 126]].

3) Χασιώτης α. 48 άρ. 30.
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δεχ&ήτε τή νυφονλά σας πον έρχετ άπ' τα ξένα,
πον έρχετ άπ' τή μάννα της πολλά θαραπαμένη,
ποΰ έρχετ' άπ' τ άδέρφια της πολλά ϋαραπαμένη ').

'Ακολούθως δι' ασμάτων προσκαλοΰσι τούς έν τή οικία τοΰ γαμβροΰ γον
αύτοΰ νά έξέλθωσιν όπως υποδεχθώσι τήν νύμφην.2) :

'Έβγα, κνρά και πεθερά,
γιά νά δεχτής τήν πέρδικα,
)>α τήν ϊδη ς πώς περ πατεί,
πώς περπατεΐ λεβέντικα'
εχει τή μέση της λιανή
σάν το καθάργιο το βεργί,
έχει και το κορμάκι της
σάν κνπαρίσσι ιρηλωτό :!)'

1) Έφημ. Φιλομ. τ. ΙΖ' σ. 1756. ΙΙανδώρα Κ', 113.

2) [['Εν Άμφίσστ), δτε φέρουσι τήν νύμφην έξ άλλου μέρους, έφιππος τις, προτρέχων
της συνοδίας, φθάνει είς τήν οίκίαν του γαμβροδ καί δίδει είς τούς οικείους τήν εΐδησιν
ότι έρχεται δ γαμβρός μετά τής νύμφης, οί δέ οικείοι τότε φιλοδωροδσιν αύτόν, τόν ιιχα-
οιάτην (Έφημ. Φιλομ. 1857 τ. Ε' ο. 118). Έν Καρατσόλ Τιρνάβου, δτε ή συνοδία τοϋ
γαμβροδ διευθύνεται πρός παραλαβήν τής νύμφης, άποσπώνται έξ αύτής οί συχαριάταις,
έφιπποι, ή πεζοί έάν ή άπόστασις είναι μικρά, καί σπεύδουσι νά συγχαρωσι τήν οικογέ-
νειαν. Έν τή ο'ικίίί τότε τής νύμφης προσφέρεται είς αυτούς μανδήλιον λευκόν καί οίνος,
έκ τοδ δποίου έπανερχόμενοι κερνωσι καί τούς λοιπούς (Κατ' άνακοίνωσιν Κ. Β. Γιανναχο·
πούλου 1900). Πρβλ. καί θρ. Έπ. 1897 σ. 194]|.

3) Χασιώτης α. 48 άρ. 31. [[Πρβλ. καί Έθν. 'Αγ. 1901 σ. 157[]. Άλλαχοδ λέγοντα
καί τά έξής ίίσματα :

Πρόβαλε, μάννα τον γαμπρού κα! πεθερά της νύφης,
va là η ς τόν ακριβό οον γυιό και τή χρυσή οον νύφη.

(Ίααεμίδης ένθ. άν. σ. 76)
Πρόβαλε, μάννα τον γαμπρού και πεθερά τής νύφης,
ν' αποδεχτής τό νιο γαμπρό καί τήν καινούργια νύφη.

— Χίλια καλώς εκόπιασε τό Jero 'ς τό χωριό μας,
κ' εμείς τό καμαρώνομε σαν νά τον εδικό μας.

(Jeannaraki σ. 201)
ΙΙαρέβγα, μάννα τοΰ γαμπρού και πεθερά τής νύφης,
)·ά ίδής τόν πεπανό σον γυιό, τήν πεπανή σου νύφη.

—Νύφη, κι' αν είσ' αρχόντισσα, κι' άν είσ' αρχοντοπούλα,
ρήξε φ/.ωριά 'ς τήν πόρτα σον, λ.ογάιρα 'ς τήν αυλή σου.

(Μάνης)

Sortez, sortez, heureuse belle-mère

pour recevoir cette jolie perdrix.

qui s' avance avec pas léger et cœur léqer.

et vient se placer dans une jolie caqe.

où elle chantera et chantera mélodieusement.

de manière à vous donner longue joie

et à ce que vous vous félicitiez de votre bonheur, etc.

( Hue hon α. 239)
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άποτεΐνουσι δέ καί συμβουλάς προς τήν νύμφην περί τοϋ τρόπου της συμ-
περιφοράς προς τούς γονείς τοΰ συζύγου της καί έν γένει περί τοΰ οικο-
γενειακού βίου '). Ένταΰθα δ' ανάγεται καί ή παροιμία λτύφ>] μον, ΰχι καί>ως
εμαϋες, αλλά καϋώς ηνρες "-), νοοΰσα ότι πρέπει νά συμμορφωθή καθ' ολο-
κληρίαν προς τάς συνήθειας της νέας της οικογενείας.

Εϊοοδος εις τήν νέαν οίκίαν. Κατά τήν εϊσοδον της νύμφης εις τήν οί-
κίαν τοΰ γαμβροΰ τελούνται πολλαί συμβολικά! πράξεις3) σκοποΰσαι νά υπο-
μνήσωσιν αύτη τά καθήκοντα, άτινα είς το έξής άναλαμβάνει. Τάς τοιαύτας
πράξεις περιγράφομεν ένταΰθα, ώς είς διαφόρους τόπους συνηθίζονται.

Έν Ζαγορίο) συντρίβουσι το σάγμα τής ήμιόνου, έφ' ής έφέρετο ή νύμφη4)'

1) Έδώ ποΰ ρ θες, ννφοΰλα μου, 'δώ 'ς τά πεθερικά σον. 1

oàv κυπαρίσσι νά σταθης, σά)' βέργα νά λυγίσι/ς,
σαν μαστραπάς βενετικός να μας συχνοκεράσης.
Για τίμα την τήν πεθερά, νά σαι καλή ννφοΰλα,
για τίμα τον τόν πεθερό, νά σαι καμαρωμένη,
τίμα τ' ανδρός σου τή σειριά νά σαι καμαρωμένη.

(Έψημ. Φιλομ. και Πανδώρα ένθ. αν.)

'Έμπα, νύφη, 'ς το κελλάρι,
πάρε μήλο, πάρε ρόιδο,
πάρε δροσερό σταφύλι,
να δροσί'ς τήν πεθερά σου,
νά δροσί'ς τόν πεθερό σου,
άντραδέρφι' άντροξαδέρφια.

(Χασιώτης 3. 18 άρ. 32)

'Έβγα, μαννοΰλα τοΰ γαμπρού και πεθερά τής νύφης,
να ίδι/ς τόν ακριβό σου γυιό, μια πέρδικα πον φέρνει.
—Καλώς ήρθε κ' ή άνοιξη, τ' όμορφο καλοκαίρι,
καλώ; ήρθε κι' ο νιόγαμπρος με τό χρυσό τον ταΐρι.
Νύφη μυν, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι,
τό ίταΐρί αού ναι ζηλεντό_κι' όμορφοχπαλληκάρι.
'Σ τό σπίτι τό πεθερικό, 'ς τή γειτονιά ποΰ ήρθες,
σαν κυπαρίσσι νά σταθι]ς, σα δέντρο νά ριζώσι/ς,
καί σά μηλιά γλυκομηλιά ν' άνθισης, νά καρπίσης,
νά κάμης τούς εννιά υγιούς καί μιά γλνκομηλίτσα.
"Αν θέλης, νύφη, νά χαρί/ς μέσ' 'ς τοΰ γαμπροΰ τό οπίτι,
ρήξε φλωριά 'ς τήν πόρτα σου, κι' ασήμι 'ς τήν αυλή σου
καί 'ς τά πορτοπαράθυρα ρήξε μαργαριτάρι.

(Άλαγονίας. ΚΙ1. Σύλλ. Η', 505, 30. [[Πρ6λ. και Πολίτου Έκλ. 115))).

2) Βενιζέλου Παροιμ. ο. 173, 71. [[ΠΙΙ. νύφη 10. ΙΙρβλ. καί βρίακω 8 τ. Γ' α. 268]].

3) Πρβλ. έκτος τών ενταύθα άναφερομένων άρχαίων έθίμων ΓΙλουτάρχ. Γαμ. παραγγ.
1. 2. 27. Ριομαϊκ. κειράλ. 1. 2. 87. [[Βλ. καί Hermann Privatalt. α. 275. 276.
Πράξεις κατά τόν γάμον συμβολικήν ΰποκρΰπτουοαι έννοιαν έν Γαλλία : Nore Coutumes
etc. α. 7]].

4) I. Λαμπρίδον Ζαγοριακά ο. 183.

19



290

Ο ΓΑΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΝΕΩΤΕΡΟΙΣ ΕΛΛΗΣIN

κατά Πλούταρχον ') «έν Βοιωτία καίουσι προ τής θύρας τόν άξονα τής άμά-
ξης, έμφαίνοντες δείν τήν νύμφην έμμένειν ώς άνηρημένου τοΰ άπάξοντος» »).

Ώς καί ανωτέρω έλέχθη, κοσμοΰσι τήν οίκίαν της νύμφης, όπως καί παρ'
άρχαίοις, διά φύλλων λεμονέας, πορτοκαλέας, μύρτου καί δάφνης· έκτδς τού-
των θέτουσιν είς τήν κλίνην στεφάνους έκ βάτου καί άρτους- έννοοϋσι δέ διά
μέν τών φύλλων ότι τών νεόνυμφων ή άγάπη πρέπει νά είναι ευώδης ώς αυτά,
διά δέ της βάτου τήν πολυγονίαν καί διά τοΰ άρτου τήν εύτυχίαν ").

Ή πενθερά παρουσιάζει τη νύμφη εν πινάκιον περιέχον μέλι, διά τοΰ δποίου
αυτή χρίει έμβάπτουσα τον μικρδν δάκτυλον της δεξιάς χειρδς τήν θύραν τε-
τράκις τό σημεϊον τοΰ σταυρού σταυροειδώς σχηματίζουσα' τοΰτο δέ έννοεϊ
ότι ή νύμφη πρέπει νά ή προσηνής καί γλυκεϊα ώς τό μέλι '). Έν Κρήτη

1) ΙΙλοντάργ. Κεφαλ. Ι'ωμ. καταγρ. 29. [[Βλ. καί Heckcr-Göll Charicl. III, 372||.

2) [['Εν Καρυαίς Καβακλή μέχρι πρό ολίγων έτών ύπήρχεν ή συνήθεια νά Οραύωοι
τόν άξονα τής αμάξης, έφ' ής έπέόαινον οί νεόνυμφοι (Λουλουδοπούλυν Άνέκδ. συλλ. ο.
183). 'Εν Σαράντα Έκκλησίαις έκλεπτον τόν ζυγόν ή ενα τι3ν τροχών, δν παρέδιδον ά,ντί
αμοιβής (θρςρκ. Έπ. 1897 σ. 191). Άλλα καί οιονδήποτε άλλο άντικείμενον έκλεπτον οί
συγγενείς τοϋ γαμβροΰ έκ τής οικίας τής νύμφης, κατά συνήΟειαν άναφερομένην ύπό /..
Viola έν ΙΙαρνασαψ 1880 Α', 260, διότι ένόμιζον ότι συναποκομίζουσα ή νύμφη έν οιονδή-
ποτε άντικείμενον, μετέφερε «τήν εύτυχίαν, τήν χαράν καί τήν εύεστώ άπό τής μιάς οικο-
γενείας είς τήν άλλην». 'Εν Αθήναις έπί Τουρκοκρατίας τήν τρίτην ήμέραν άπό τοϋ γάμου
κατά τάς έπιακέψεις τοϋ γαμβροΰ είς τάς συγγενικάς οικίας, οι συνοδεύοντες αύτόν έκλε-
πτον όρνιθας, νήσσας καί ινδιάνους, ους μεταφέροντες είς τήν οίκίαν του γαμβρού έτριο-
γον ('Εστία 1882 ΙΔ', 590). 'Εν Βουρδουρίι;) οί στολίζοντες τόν γαμβρόν ήρπαζαν πρά-
γματά του μεταχειρισμένα, οίον καπνοσύριγγας, κομβολόγια κ.τ.τ. (Ξενοφάν. 1", 169) ||.

ο) Χουρμούζ. σ. 28.

1) Αύτ. σ. 29. Hue hon α. 238. Wachsmut h σ. 95. [[Λ'ολλ Erinnerungen σ. CO.
AIE A', 131 (έν Βυσωκ?. Καλαβρύτων). Έν Κρήτ·η βλ. Λαογρ. Σύμμ. Β', 210, 3.'Ομοίως
έν Αθήναις έπί Τουρκοκρατίας διά του αύτοϋ τρόπου ή νύμφη έχριε σταυροειδώς τό άνώ-
φλιον, τάς δύο πλευράς καί τόν ούδόν τής θύρας τής οικίας τοϋ γαμβρού, ούτος δέ διά
μανρομάνικου μαχαιριού έχάρασσε τρις τό σημεϊον τοϋ σταυροϋ, όπου ή νύμφη ήλειψε μέλι,
καί είτα ένεπήγνυε τήν μάχαιραν είς τό άνω μέρος τής θύρας (Εστία 1882 ΙΑ', 595. ΙΙρβλ.
καί αύτ. 1877 Α", 559 α, ένθα γίνεται μνεία ότι έν Κρήτη τούς τρεις σταυρούς έχάρασσον οί
παρευρισκόμενοι άνδρες). Έν Καρυαϊς Καβακλή έμβάπτουσα ή νύμφη τόν δείκτην είς μέλι
προσφερόμενον αύτή ύπό παρθένου έχριε σταυροειδώς τό άνώφλιον τής θύρας έξωθεν καί
έσωθεν (ΛυυλυυΛοπονλυυ Άνέκδ. συλλ. σ. 185), έν δέ Βιτωλίοις διά τού λειχανού,έμβαπτο-
μένου έσχημάτιζε σταυρόν είς έξωτερικήν γωνίαν τής οικίας καί έδέχετο τρεις συγκρούοεις
τής κεφαλής της πρός τόν τοϊχον, δι' ού έδηλοϋτο ότι ώφειλε νά είναι προσκεκολλημένη
είς τόν νέον οίκόν της (Ακρόπολις φιλολ. 1888 σ. 792). Διά μέλιτος χρίει ή νύμφη τήν C0-
ραν τής οικίας τοϋ γαμβροΰ ωσαύτως έν Οίνοΰντι (Κουκουλε Οΐνουντ. σ. 100) κάί έν Ιίαρα-
μυθιφ τής 'Ηπείρου (Νεολόγου έβδομ. έπιθ. 1892 Α', 661), έν δέ Καρπάθψ παρθένοι πρω-
τότοκοι άμφιθαλείς τούς παραστάτας τών οικιών (Wescher-Μανωλακάκη Δωρ. ψήφ. Καρπ.
ο. 57). ΙΙρβλ. καί κατωτέρω σ. *291 σημ. 3. 4. Έν Λέσβφ τήν Ιην Μαΐου γραία σταυρώνει
με μελι τάς θύρας τών οικιών καί τά μέτωπα τών γυναικών διά νά είναι σαν τό μέλι είς τά
δμματα τών ανθρώπων (Rev. tr. pop. 1S93 VIII, 327)[[. Κατά τόν Πλούταρχον (Γαμ,
παραγγ. 1. Πρβλ. Σόλ. § 20) «δ Σόλων έκέλευε τήν νύμφην τψ νυμφίφ συγκατακλίνεσθαι
μήλου κυδωνίου καταφαγοΰσαν, αίνιττόμενος, ώς έοικεν, ότι δεί τήν άπό στόματος καί φωνής
χάριν, εύάρμοστον είναι πρώτην καί ήδεΐαν». Σημειωτέον δέ ότι συνήθως μεταχειριζόμεθϊ
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νέα κόρη προσφέρει τή νύμφη νά γευθή πλακούντα έκ μέλιτος, καρύων καί
αηοάμου, εύτεκνίαν διά τούτου έπευχομένη '), όπως καί παρά τοίς άρχαίοις
έαυνηθίζετο '-). ΙΙαρά δέ τοϊς νομαδικοΐς φύλοις τής Στερεάς Ελλάδος αλείφει
fj νύμφη τό κατώφλιον μέ βούτυρον, τήν άφθονίαν, ήν ή οικία τοΰ συζύγου της
ηί προσφέρει, έννοοΰσα 3), ώς καί παρά Ρωμαίοις ή νύμφη ήλειφε τό κατώ-
φλιον μέ λίπος χοίρου ή λύκου ').

Είς τά αύτά μέρη ή νύμφη ρίπτει εις τήν οίκίαν σϊτον, πρός έκδήλωσιν τής

φ έκφρασιν μέλι στάζει ή γλ.ώοσά τον επί προσηνούς καί στωμύλου άνδρός. |[Ι1ερί τής
παροιμιώδους ταύτης έκφράσεως βλ. IUI. Δ', 45 λ. γλώσσα 47, ένθα άναγράφονται αί
ανάλογοι μεταφοραί τής αρχαίας έλληνικής ώς καί πολλαί έκ τών νεωτέρων γλωσσών)).

1) Bybilakis α. 38. Wachsmuth α. 95—0. Άντωνιάδον Κρητηις σ. 06 (δ' έκδ. σ. 73) :
εύθυμος δέ πενθερά κατασπάζετ' αύτ!/)· (τήν νύμφην) εις τα χείλη,
κόρην αύτήν είς το μέλλον καλ.ονσα κι ' άκούουσα μήτηρ.
Φέρει πινάκιον, ενθα είς μέλι μ' αδάμαντος χρώμα
είναι καρύων το ένδον' αυτά δ' ή παρ&ένος κατόπιν
μόνη 'ς τούς νέους αυτής συγγενείς χαριέντως προσφέρει,
ίνα γευΟέντες γλνκειαν ώς μέλι τήν βλέπουν εν οίκοι.
Αύθις δε χρίει τετράκις μ' αυτό τής οικίας την θύραν.
Καί έν ΚυΟήροις : Saint-Sauveur Voyage etc. τ. III σ. 306: «Elle (ή μήτηρ τοΰ
γαμβροΰ) lit ensuite partager aux époux un petit pain fait de farine de blé de
Turquie, pétri avec du miel, en prononçant ces mots : Puissiez-vous, comme les
abeilles, qui portent continuellement du miel dans leur ruche, porter Γ abondance
dans votre famille /» [ [Περί τής έκτάσεως τοΰ έΟίμου βλ. Λαογρ. Σύμμ. Η', 240 καί σημ.
ί), ίϊίως σ. 266—7, είς ά πρόσθες καί τάς έξής μαρτυρίας : 'Εστία 1882 ΙΑ", 595 ('Αθή-
ναι έπί Τουρκοκρατίας). ΔΙΕ. Α', 131 (Βυσωκά Καλαβρύτων). 'Ολύμπια 1896 Α', 269
(ΐσιβέρι Άργους). Έπιθ. πολιτ. καί φιλολ. 1882 Ι", 58 (Σεβεδϊκος Δωρίδος). Έβδομάς
1889 Τ' φ. 25 σ. 4 β (Άχελφος). ΙΙιτιακδς 1878 σ. 203. Καί έν Γιάννιτσφ τής Καλα-
μάτας κατά τήν εϊσοδον είς τήν οίκίαν τού γαμβροΰ Εσταταί τις εις τήν θΰραν κρατών γλύ-
κυσμα, δι' ού ταγίζει τούς νεονύμφους (Κατ' άνακοίνωσιν Γ. Βελμάχου ιερέως). 'Ομοίως εις
τοίις ορεινούς δήμους τής Μαντινείας ή πενθερά κρατούσα άγγεΐον πλήρες μέλιτος καί
αμυγδάλων δίδει άνά έν μελιτωμένον άμΰγδαλον εις τούς νεονύμφους καί τον κουμπάρον,
ένφ ,τά κοράσια φάλλουσι τό μέ/.ωμα τής νύφης (Κατ' άνακοίνωσιν Ν. Τριανταφυλλάκου).
Άνά μία χουλιαριά μέλιτος προσφέρεται καί έν Κορσική μετά τό πέρας τής ιεροτελεστίας
ϋπο άπασών τών γυναικών τοΰ χωρίου είς τούς νεονύμφους ύποχρέους νά τό φάγωσι (Rev.
trad. pop. 1894 IX, 460)]].

2) [[Βλ. τάς μαρτυρίας έν Λαογρ. Συμμ. Β', 210, 2]).

3) Buchon σ. 238. Heuzey Le Mont Olympe et Γ Acarnanie o. 278. |[Έν Κα-
Εαζηκίφ (παρά τάς Φέρρας), πριν ή είσέλθη ή νύμφη είς τήν έκκλησίαν, άλείφει διά βου-
τύρου τάς παραστάδας τής θύρας έν σχήματι σταυρού (ΚΠ. Σύλλ. ΙΓ, 548 β), έν Μακεδο-
νία δέ διά βουτύρου καί μέλιτος τόν οΰδόν καί τάς παραστάδας τοΟ νυμφικού θαλάμου
(Έθν. 'Αγωγή 1901 σ. 157)]).

4) Servius ad Vergil. Aen. IV, 19, 458. PI in. Hist. Nat. XXVIII, 9. [[Fest us
λ. uxor. Donat. ad Terelit. Hecyr. act. I sc. II, 60. Isidori Orig. IX, 7. Πλοντάρχ.
Ρωμ. κεφ. 31. Marquardt Rom. Privatalt. I, 52. Brisson de ritu uuptiali α. 193.
Καί παρά τοΓς Ίνδοις ή νύμφη έχριε διά βουτύρου τόν άξονα, τούς τροχούς καί τούς βόας
τής άμάξης έπιλέγουσα εδάφια τής 'Ριγβέδας (Cânkhâyana I, 15 3 κέ. έν Weber's Ind.
Stud. V, 344). Περί έπαλείψεως τών παραστάδων διά μέλιτος ή βουτύρου βλ. Samter
Familienfeste α. 80 κέ. πρβλ. καί σ. 3]].
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αφθονίας, καί ή πενθερά περνά είς τάς χείρας της δύο κουλλονρια διά τήν αύτήν
αίτίαν ')■ Έν Αευκάδι οφείλει η νύμφη νά καταφέρη τρία κτυπήματα πελέ-
κεως, υπό τοΰ συζύγου της δοθέντος, έπί τών τεσσάρων μερών της θύρας')
καί άλλαχοΰ ή πενθερά δένει τούς νεονύμφους μέ ήνία ίππων, διά νά δείξ^ xj
άδιάσπαστον καί άχώριστον τοΰ συζυγικοΰ βίου3).

Εις πολλά μέρη ή νύμφη εισέρχεται είς τήν οίκίαν ανάρπαστος διά νά μή
πατήσ^ έπί τοΰ κατωφλίου τής θύρας, όπερ κακός οιωνός θεωρείται, δπωςκα!
παρά Ρωμαίοις άλλοτε ')· Ενίοτε θέτουσι ίάπητα, ή κόσκινον, ή τάπητα έπί

1) Bucholt α. 238—9. [['Εν Ήπείρφ εισερχόμενη ή νύμφη σπείρει ρύζι διά νά ριζώοι,
καί κριΟήν διά νά τεκνοποίηση γλήγορα (Ζ. Άγ. Α', 14, ιε'). Βλ. καί άνωτέρω σ. 272,4.
273, 1. Κουλλούραν θέτει ή πενθερά έπί τής κεφαλής τής νύμφης έν Βελβεντψ (Ήμερολ.
Σκόκου 1910 σ. 368). 'Επί τής κεφαλής τού γαμβρού καί τής νύμφης έν Ιίαρυφ τού 'Ο-
λύμπου (Ααογρ. Σύμμ. Β', 266). Έν Ιίαταφυγίφ τού 'Ολύμπου επιτίθεται άρτος καί τολύπη
έρίου έπί τής κεφαλής τής νύμφης ύπό μεσήλικος γυναικός έπί εύτεκνί^ι διακρινόμενης
(Εστία 1883 ΙΕ', 361). Άρτον έζυμωμένον μετά μέλιτος κόπτει ή νύμφη έπί τής κεφαλής
της πρό τής θύρας τής οικίας τοΰ γαμβρού έν Λακκοβικίοις τής Μακεδονίας (Γονσίον ΙΙάγγ.
σ. 61). Πρβλ. καί Έπιθ. πολιτ. καί φιλολογ. 1882 Γ', 59 (έν Σεβεδίκφ Αωρίδος). Άλλας
μαρτυρίας περί τού έθίμου νά κόπτεται άρτος έπί τής κεφαλής τοΰ γαμβρού ή τής νύμφης
βλ. έν Λαογρ. Σύμμ. ένθ. άν. Πρβλ. καί Βλ.αατον Ό γάμος έν Κρήτη σ. 142. .Ιου/,οΐ'όο-
πούλου Άνέκδ. συλλ. σ. 186 (οί μπράτιμοι έπί τής κεφαλής αύτών θλώσιν έν πρωτόψουμο
καί τά διαμοιράζονται). Κατά τόν L. Viola (ένθ. άν.) έν τισι χωρίοις εισερχόμενη ή νύμφη
είς τήν οίκίαν τού γαμβρού ρίπτει ύπέρ τούς ώμους της τρεις άρτους κομισθέντας υπ'
αύτής έκ τοΰ πατρικού οϊκου, εις δέ τήν κορωνίδα τής θύρας έμπηγνύει μάχαιραν. Έν 11α-
ραμυθιφ τής 'Ηπείρου ή νύμφη ρίπτει κουλλοΟραν έπί τής στέγης τής χαμηλής πάντοτε
οικίας (Νεολόγου έβδομ. έπιθ. 1892 Α', 661), έν δέ Πογώνι κατατεμαχίζει κουλλούραν
προσφερθεΐσαν αύτη μετά πινακίου πλήρους όρύζης υπό παιδός καί διασκορπίζει τά τεμά-
χια καί τήν δρυζαν είς τούς συνηγμένους πρό τής οικίας. Ή δέ πενθερά τήν ϋιτοδέχεται
προσφέρουσα δύο λαγήνους οίνου καί δύο άρτους (.1αμποί<5οι> Ήπειρ. μβλετ. Ζ', 24)]].

2) Α. Pap. Vreto Memoria etc. σ. 38. Κάμνουσι δέ τοΰτο κατά τάν Βρετόν «per
esprimere la permanenza, che dovree fare in casa di suo marito». [[Πρβλ. καί
Έφ. Φιλομ. ΐς", 1687. ΚΠ. Σύλλ. Η', 411. Εστία 1877 Α', 701 (βλ. τό χωρίον, κα-
τωτέρω σ. 294 σημ. 3). Έν Καρυαΐς τής έπαρχ. Καβακλή κατά τήν εϊσοδον τής νύμφης
καί ενφ γίνεται υπό τοΰ νούνου ή καταγραφή τών δώρων αύτής, ύπαγορεύοντος τοδ πεν·
θερού της, είς τών παρευρισκομένων διά πελέκεως κτυπ^ στΰλον τής οικίας τρίς, «έδορ·
κίζων τοιουτοτρόπως πάν κακόν πνεύμα έκ τής οικίας» (Αονλουϋοπούλου Άνέκδ. συλλογή
ο. 1S4). Καί έν τή έπαρχί<* Άρτης πριν ή εϊσέλθη ή νεόνυμφος είς τήν οίκίαν τού γαμ-
βρού, προχωρεί εις έκ τών άκολουθούντων αύτήν καί κτυπά διά πελέκεως έπί τής θύρας
σταυροειδώς λέγων μεγαλοφώνως : Κόβω, κόβω.—Τί κόβεις; έρωτώσιν οί λοιποί.—Tor
αστέρα τής νύφης (Σεραφείμ Αοκίμιον ίστορ. περιλήψεως Άρτης σ. 186—7. Πρβλ. καί
Ι'ωμαιον έν Λαογρ. Ζ', 357). Βιαίως, δι* δρμητικής ώθήσεως ι)π' αύτής τής θύρας,
είσήρχετο ή νύμφη είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ έν Συλάτοις Καππαδοκίας (Ξενοφάν. Β',
286) καί έν Σινασφ ('Ρίζου ΈλευΟεοtâôov Σινασός α. 78 I. 'Αρχελάου Σαραντίδον Σίνα-
σός σ. 80)]].

3) Wachsmuth α. 95.

4) Plaut. Casina πρ. IV 0κ. 4, 1. ΙΙλουτάρχ. Ρωμαϊκ. κεφαλ. 29 α. 271 c : «Awwi
τήν γαμουμένην ούκ έώσιν αύτήν ύπερβήναι τόν ούδόν τής οικίας, άλλ' ύπεραίρουσιν οί
προπέμποντες ; πότερον, ότι τάς πρώτας γυναίκας άρπάσαντες, ούτως είσήνεγκαν, αύται
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χοοκίνου, άτινα υποχρεούται 'να ύπερπηδήση ')^Όταν δ' ή νύμφη άναβάσα
φ κλίμακα μέλλη νά προβή, πρέπει νά προτείνη τον δεξιδν πόδα ίνα ή ή
είσοδος αίσια (καλορρίζικος)5)' ή δέ συνήθεια αυτή παρέμεινεν έξ , άρχαίων
δοξασιών ").

Ii ούκ είσήλθον ; ή βούλονται δοκεϊν είσιέναι βιαζομένας, ούχ έκούσας, όπου μέλλουσι δια·
λύειν τήν παρθενίαν ; ή σύμβολόν έστι τοδ μηδέ έξιέναι δι' αυτής, μηδέ καταλιπείν τήν
οίκίαν, εί μή βιασθείη, καθάπερ καί εισήλθε βιααθείσα ;» ad Verg. Bucol.

VIII, 24. Isidor. Orig. IX, 7. 12. Lucaji. Pharsal. II, 358. Rosshach Untersu-
chungen über die röm. Elie 1853 σ. 360. Recker Gallus II, 17. Marquardt Rom.
Privatalt. I, 52. Πολλαχοδ τοδ Languedoc ή νύμφη διέρχεται κούφψ ποδί το κατώ-
φλιον, νομίζουσα ότι οϋτω θα είναι κυρία έν τω οίκω (Λ'οτ-ρ ένθ. άν. σ. 63). Καί έν Γασκώνη
ανάρπαστος εισέρχεται (Musée des familles 1840 VII, 331). "Αλλάς μαρτυρίας περί τής
συνήθειας τής υπερβάσεως τοδ κατωφλίου βλ. έν Mélusine I, 43!). Zeitschr. Ver.
Volksk. 1915 σ. 341, 2. Παρ' Ίαβαίοις καί Σουδανοίς βλ. Arch. f. Religionsw.
1908 σ. 133. Γενικώς : W. Crooke The lifting of the Bride εν Folk-lore 1902
o. 226 κέ. 238 κέ. (Πρβλ. καί Hessische Blätter für Volkskunde 1903 σ. 16*).
Samter Geburt, Hochz. u. Tod σ. 136 κέ. Rev. de Γ hist, des religions 1898
τ. 37 σ. 413. Zs. Ver. Volksk. 1915 σ. 26, 14. Βλ. καί Haas έν Weber's Ind.
Stud. V, 203. Ό Xachariä 'υποθέτει ότι σημασίαν ϊχει ούχ! ή μή πάτησις τοδ κατω-
φλίου, άλλ' ή μεταρσίωσις τής νύμφης, ένιαχοδ δέ καί τοδ γαμβροδ. Διά τοδτο δέ δέν
πρέπει νά θεωρηθή λείψανον τοδ δι' αρπαγής γάμου, άφοδ καί δ γαμβρός άνυψοδται
(Arch. f. Religionswiss. 1908 σ. 136). Πρβλ. καί τήν συνήθειαν τοδ νά πηδώσιν δ
γαμβρός καί ή νύμφη υπέρ λίθον (W. Crooke |νθ. άν. σ. 227 κέ.)]].

1) Douglas Resemblance between the ancient and modern Greeks 1813 a.
112. Sonnini Voyage en Grèce et en Turquie τ. II σ. 136. Bybilakis σ. 39 (πασ-
ΐβιλίδες). Guys τ. I σ. 260: «La mariée, chez les Grecs, est encore soutenue par
des femmes, ou par les hommes qui l'accompagnent ; et à la porte du mari il se
fait une autre cérémonie aussi ridicule que le passage du sueil qu'il ne falloit
pas toucher. Dès que la mariée arrive, on étend un tapis sur un crible, et on
la fait marcher dessus, en entrant chez son mari. Si le crible, sur lequel elle
ne manque pas de s' appuyer fortement, ne crevoit pas sous ses pieds, on auroit
contre elle des soupçons qui allarmeroient son époux ; mais il est tranquille et
content, après 1' épreuve du crible». [['Εν Καρυαίς τής έπαρχίας Ιναβακλή (Φιλιπ-
ποόπολις) «πλησίον αλλήλων ιστάμενοι οί νεοστεφεϊς καί είίρισκόμενοι έπί τού αύτοδ τά-
πητος σύρονται βιαίως πρός τά εντός χωρίς νά θέσωσι τόν πόδα των έπί τής γής» (Λου-
Ιονδοπούλου 'Ανέκδοτος συλλογή σ. 185). 'Εν Μαλακοπή τής Καππαδοκίας ή νύμφη
προσκυνούσα τρις ήσπάζετο έπίσης τρις τό κατώφλιον (Ξενοφάν. Α', 430). Καί έν Ίκονίφ
γονυπετοδσα ήσπάζετο τό κατώφλιον (Έστία 1889 ΚΖ', 47), έν δέ Καλαμωτή Χίου τό
δεξιών μέρος τής θύρας (Κανελλάκη Χιακ. άνάλ. 140, 3 ). Έν Σινασψ έποίει τρεις έδα-
φιαίας υποκλίσεις πρό τής θύρας (/. 'Αρχελάου Σαραντίδου Σινασός σ. 80). 'Ομοίως καί
sv Λακκοβικίοις Μακεδονίας (Ιονοίου Πάγγ. σ. 61). Πρβλ. καί άνωτέρω σ. 277 σημ. 1]].

2) Πανδώρα θ', 511. Ι. Λαμπρϊδου Ζαγοριακά σ. 182. ([Έθν. 'Αγωγή 1901 σ. 157.
Ήμερολ. Σκόκου 1910 σ. 368 (έν Βελβεντφ). Περί τής συνήθειας ταύτης βλ. Samter Fa-
milienfeste σ. 3. Πρβλ. καί R. Schmidt Beiträge zur indischen Erotik σ. 689]].
Έκ τής συνηθείας ταύτης προήλθον καί αί παροιμίαι «Νύφη πάτα μέ τό δεξί» καί «Νύφη,
to δεξί ποδάρ' έμπρός.—Αέν εχω σκοπό νά πολυκαθήσω» (Βενιζέλ. Παροιμ. 173, 72—3).
1(11. II. λ. νύφη 41. 42]].

3) Ό Πυθαγόρας διέτασσε νά είσέρχωνται εις τούς ναούς διά τοδ δεξιού ποδός καί νά
ίξέρχωνται διά τοδ αριστερού (Ίαμβλιχ. β, Πυθαγόρ. 28).
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"Οταν είσέλθη ή νύμφη εις τήν οίκίαν, έν μέ'ν Οίναία τοΰ Ευξείνου πόντου
θυσιάζουσιν άλέκτορα1), έν δέ Ζαγορίψ κρι4ν5), άρχαίον κατά πάσαν πιθανό-
τητα έθιμον άκολουθοΰντες.

Είς τήν θύραν κείται υνίον άροτρου καί άλλα γεωργικά έργαλεϊα, έφ' ων
πατεί ή νύμφη, δεικνύουσα ότι θά συμμετέχη τοΰ λοιποΰ δλων τών έργασιών'),

1) Πανδώρα θ', 519. ([Καί έν Κύπρφ ό γαμβρός σφάξει έπί τοϋ κατωφλίου όρνιθα
(νΐονκϋς α. 89—90. Σακελλαρίον Κυπρ. Α', 727). 'Ομοίως καί έν Τήνψ (Κατ' άνακοίνωαιν
Στυλιανής Καραλή 18S8 καί Άδ. 'Αδαμαντίου)]].

2) I. Λαμπρίδον Ζαγοριακά σ. 183.

3) Saint-Sauveur Voyage pittoresque etc. dans les isles τ. III σ. 36G : «Après
toutes les formalités d' usage, Γ épouse fut conduite chez son mari par un
nombreux cortège de parens et amis des deux familles. Au devant de la porte
de la maison, on avoit placé divers instrumens d'agriculture liés ensemble,
et une charrue dont le soc étoit tourné en dehors. La mère de Γ époux se pré-
sente pour recevoir sa bru. Cette réunion, lui dit-elle, vous indique 1' obli-
gation où vous êtes de partager avec votre mari les travaux de la campagne;
vos mains doivent conduire cette charrue dont le soc est pour vous la pre-
mière marche d' entrée dans cette maison ; et eu même tems, elle lui tendit
la main, et Γ aida à monter sur le soc». Bybilakis σ. 38 : «Bei ihrem Hintritt
ins Haus wird das am Eingänge liegende Pflugschareisen (γυνί noch heutzuta-
ge gennant), von den jungfräulichen Füssen der Braut betreten». Έφημ. Φιλομαθ.
KT α. 1G87. [[KII. Σύλλ. Η', 411 ß. Εστία 187G σ. 701 Λευκάδος]] : «Παρά τή θύρφ 5έ
εκτίθενται διάφορα γεωργικής εργαλεία, έν οίς διαπρέπει τό ΰνίον (χυδ. γενί), είς δέ τών
οικείων προσφέρει τή νύμφη πέλεκυν, ôt' οΰ κτυπά τρίς τήν θύραν σταυροειδώς, πατοδαα
συγχρόνως τό παρακείμενον 6νίον». Εντεύθεν καί ή παροιμία Βρήκ' ή νύφη μας το ννί 'ς τ ψ
πόρτα, [[περί ής, ώς καί περί τοϋ έθίμου βλ. δσα σημειοΰνται έν ΙΙΠ. Γ', 281. ΙΙρόοθες κα!
Ρωμαίου Τό 6νί κατά τόν γάμον έν Λαογρ. Ζ', 346—368, όστις καί περί τής έκτάσεως τοϋ
έθίμου πραγματεύεται έν σ. 347 (πρβλ. καί σ. 356). "Αλλαι μαρτυρίαι : Γονοίον Πάγγ. ο.
61 (έν Λακκοβικίοις). Είς τινα μέρη τής Μακεδονίας ή νύμφη πατεί έπί σιδηρού αντικειμέ-
νου (Έθν. 'Αγ. ένθ. άν.). Έν Σεβεδίκιρ τής Αωρίδος έπί μαχαιριού, δι' οδ έποίηαε
προηγουμένως έντομάς εις τήν θύραν (Έπιθ. πολιτ. φιλολ. 1882 Γ', 59). Σημειωτέον
ότι ένιαχοΰ καί δ γαμβρός πριν είσέλθη είς τόν οίκον τοΰ πενθεροΰ του σταυρώνει 5ιά
μαχαιριδίου τήν θύραν, τρίς έν Ι'ιάννιτσφ Καλαμάτας (Νέα Σιών <7', 1119), τετράκις έν Ms-
γαλοπόλει ('Αρκ. Έπετ. 1903 σ. 75), έν δέ Καλαμωτή Χίου διασκελίξει άξίνην (ΚανεΜάχη
Χιακ. άνάλ. σ. 110,3). Πρβλ. καί άνωτέρω σ. 290, 4. Έν "ΙΙλιδι διέρχεται ή νύμφη κά-
τωθεν μαυρομάνι κου μαχαιριού, έμπηχθέντος εις τό ύπέρθυρον (Καρκαβίτσα Λυγερή, 1890
σ. 166.β' έκδ. σ. 162). Έν Λάστφ τής Γορτυνίας ή νύμφη «έπιανώτανε άπό τό σιδερένιον
κάβουρα τής πόρτας» (Λάσκαρη Λάστα σ. 108). Ύνί μετά δρεπάνου καί πίττας εντός
σάκκου λαμβάνει εις χεΐράς της έν Μεγαλοπόλει ('Αρκ. Έπετ. 1903 σ. 78). Μετά θυ-
μιάματος έπί ύνίου υποδέχεται τόν γαμβρόν έν Ιναρπάθφ ή μήτηρ τής νύμφης
(Wescher-ΜανωΙακάκη Αωρ. ψήφ. Καρπ. α. 58). Περί τοΰ έπιχωριάζοντος εις τινα μέρη
τής 'Ιταλίας έθίμου νά δίδηται είς τήν νύμφην ή νά εύρίσκη αϋτη σάρωθρον βλ. τά έν ΠΠ.
Γ', 281, είς ά πρόσθες ότι καί έν Βερώνη παρά τήν εϊσοδον τής οικίας τίθεται σάρωθρον
πρός διάγνωσιν τής φιλεργίας, έάν τό σηκώση, ή τής όκνηρίας τής νύμφης (Arch, per le
trad, popol. 1899 σ. 123, 11. Πρβλ. καί αύτ. 1905 σ. 292). Έν Γασκώνη τήν νύμφην

υποδέχεται είς τήν θύραν ή προμάμμη, προσφέρουσα είς αυτήν σάρωθρον, σημεϊον τών
μελλουσών ένασχολήσεών της (Musée des familles 1810 VII, 331). Εις τι χωρίον παρά
τόν Άχελφον προσφέρεται δράκτι καί ύόκα πλήρης βάμβακος (Έβδομ, 1889 φ. 25

g. 4ß)]]. - ·
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χα! κτυπώσα άκολούθως σταυροειδώς ρόδι έπί τής θύρας σκορπά τούς
κόκκους έντδς τής οίκίας πρός έπίτευξιν γονιμότητας '), διότι τό £όδι καί
παρά τοίς άρχαίοις έθεωρεϊτο σύμβολον τοΰ γάμου καί τής εύτεκνίας 2)· έν
Λευκάδι μετά τοΰτο τή προσφέρεται άγγεϊον πλήρες ύδατος, έξ ού πιοΰσα
τρις έκ τριών διαφόρων μερών, χύνει τό λοιπόν είς τά δπίσω 3).

1) 'Εφημ. Φιλομαθών ΡΓ, 1687. [[ΚΠ. Σύλλ. Η', 411. Εστία 1877 Δ', 701 ] ]. Χουρ-
μούζης σ. 29. Άντωνιάδου Κρητηΐς σ. 66 [[δ' έκδ. σ. 73]]. Πανδώρ. IΓ', 471. ||'Ρ4δι
ίθραυεν ή νύμφη έπί τοΰ έπιατυλίου έν Ίκονίω ('Εστία 1889 ΚΖ', 47). Έν Κύπριρ έρριπτεν
αύτό κατά τοΰ άνωφλίου, κατά μέν τόν Λουκάν (σ. 89) δ γαμβρός διαχεόμενον έπί τής νύμ-
φης, κατά δέ τόν Σακελλ.άριον (Κυπρ. Α', 728) συγγενής τις καί έσκόρπιζε έμπροσθεν τών
νεονύμφων. Άλλαχοΰ ή νύμφη ρίπτει μεθ' όρμής χαμαί ή έντός τής οίκίας ρόδι (βλ. Άρκ.
Έπετ. 1903 σ. 79.'Ν. Σιών <7\ 1120. Έβδομ. 1889 φ. 25 σ. 4 6), είς δέν Μεσσηνία έμ-
βάλλονται ενίοτε αργυρά ή χρυσά νομίσματα. Έν Κρήτη «όταν μετά τήν στέψιν δδηγώσι
ιούς νυμφίους εις τήν κατοικίαν των, πρό αύτών εισέρχεται τις, σκορπά είς όλην τήν οίκίαν
h ρόγύι καί λέγει ώς εοκόρπιαε το ρόγδι τοϋτο hot νά ακορπίσωαι (νά έλθωσι) και τά καλά
Ιδώ fiéou» (Κρητικός 'Αστήρ Α', 6Ö7). Έν Αάστηι τής Γορτυνίας ή νύμφη επάτα έπί τοΰ
κατωφλίου μέ τό δεξί πόδι ρόδι, «σημάδι δμόνοιας» (Λάοκαρη Λάστα σ. 108), έν Τήληι δέ
(Ζωγρ. 'Αγ. Α', 266) καί έν Λιβισίω (Ξενοφάν. Δ', 235) άμφότεροι οί νεόνυμφοι. 'Αντί
foîiou άλλοτε πατά ή νύμφη μήλον ή κυδώνι (έν Λαγκαδίοις καί Ζατούνη τής Γορτυνίας,
κατ' άνακοίνωσιν Κ. Ιίασιμάτη 1894). Μήλον, εις δ εχουσιν έντεθή νομίσματα, ρίπτεται
ύπό τής νύμφης έν τω μέσω συνηθροισμένων γυναικών, εκείνη δ' ήτις κατορθώση νά τό
πάρη, φυλάσσει αυτό ώς αϊσιον (Λουλονδοπούλου Άνέκδ. συλλ. σ. 187). 'Αλλά καί κατά
τήν μετάβασιν τοΰ γαμβροΰ πρός παραλαβήν τής νύμφης ένιαχοΰ παρόμοια συνηθίζονται'
ούτω, έν μέν Σιάννα 'Ρόδου ή πενθερά θέτει παρά τό κατώφλιον ρόδι, όπερ ούτος υπο-
χρεούται νά θρυμμάτιση διά τών ποδών (Ξενοφάν. Ζ', 49), έν δέ Καρπάθιο διά τοΰ δεξιοΰ
ποδός πατεί καί κατασυντρίβει ό γαμβρός ρόδι άποτεθειμένον είς μίαν τών γωνιών τοΰ έν
τή ιίσόδφ στρωθέντος έπίτηδες έφαπλώματος ( Wescher-Μανωλ.ακάκη Διορ. ψήφ. Καρπ. σ.
58). Έν Καταφυγίω τοΰ 'Ολύμπου δ γαμβρός σταθείς πρό τής θύρας χαιρετφ διά τριών
κλίσεων τής κεφαλής, καί ρίπτει έπ' αύτής μήλον (Εστία 1883 ΙΕ', 360)]].

2) Βλ. Welket Griech. Götterlehre τ. II σ. 319. [[Τά ρόδια ονομάζει «ευρωστίας
αίσια σύμβολα» ό Θεόδωρος Ύρτακηνύς (τέλη ΙΓ'—άρχ. ΙΑ' έκατ.) έπ. F3 έν Notices et
extraits de manuscrits τ. VI σ. 41, όστις πολλάκις, ώς έκ τών επιστολών του φαίνε-
ται, προσφέρει τω βασιλεί αριθμόν τινα ρόιδων συμβολικώς διάφορα έπευχόμενος ούτω]].

3) Έφημ. Φιλομαθών ένθ. άν. [[ΚΠ. Σύλλ. Η', 411—2. Εστία ένθ. άν. σ. 702. Καί
έν Μακεδονία ή νύμφη μετά τής πενθεράς αύτής άνέρχονται τήν κλίμακα τής οικίας κρα-
τούσαι δμοΰ δοχειον, έξ οδ χύνουσιν ύδωρ καθ' όλην τήν άνάβασιν (Έθν. Άγ. 1901 σ. 157.
Πρβλ. καί Γυναίου Πάγγ. σ. 61). Έν Λάστφ τής Γορτυνίας ή νύμφη είς τό προαύλιον χύ-
νει σταυροειδώς Βδωρ άπό κανάτι έπί τής κεφαλής της (Λάοκαρη σ. 107)' δμοίως καί έν
Μεγαλοπόλει (Άρκαδ. Έπετ. 1903 σ. 78). "Ύδωρ χυνόμενον είς άλλην περίστασιν βλ. άνω-
τέρω σ. 276. Είς τούς Καραγκούνηδες επικρατεί ή συνήθεια νά λακτίζη ή νύμφη κατά τήν
εϊσοίόν της είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ λάγηνον πλήρη ύδατος, διά νά φέρη τό ποδαρικό
της άφθονίαν. 'Ομοίως καί ή ύποκρινομένη τήν νύμφην λακτίζει τήν λάγηνον του κλή-
δονα (Εστία 1890 Α', 268 β, 7). Έν Λακκοβικίοις τής Μακεδονίας λακτίζει ή νύμφη
ίιά τοΰ δεξιοΰ ποδός της ποτήριον πλήρες οίνου, όταν όμως εξέρχεται έκ τής πατρικής
οίκίας (βλ. άνωτέρω σ. 277, 1)]]. Έν Ζαγορίφ επικρατεί καί f συνήθεια τοΰ νά είσάγηται
ή νύμφη μετά τοΰ γαμβροΰ είς ύπόγειόν τι, όπου έπί τοΰ δεξιοΰ γόνατος έκάστου έπιτίθενται
τρεις κόκκοι σίτου, οδς πρώτος δ νυμφίος, χωρίς νά στηριχθή, άφαιρεΐ διά τής γλώσσης του
από του γόνατος καί μασσα, κατόπιν δ' ή νύμφη' ή πράξις αύτη ύποδεικνύει ότι μόνον
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Ενωχίαι και διασκεδάσεις. Άφοΰ δλα ταΰτα άκριβώς έκτελεσθώσιν, εισέρ-
χονται άπαντες ')' κάθηνται δέ ή νύμφη μέ : δν γαμβρδν είς τήν νυμφιχήν
παστάδα, πλουσίοις ύφάσμασιν έστρωμένην, νεάνιδες δέ κύκλιο άδουσιν άσματα
παατικά έν Κρήτη λεγόμενα2), άναλογοΰντα δέ προς τών άρχαίων τά έπιθα-
λάμια. Στρώννυνται άκολούθως αί τράπεζαι, συνήθως μέ δύο, είς ών τήν μ[αν
κάθηνται οί ιερείς, οί παράνυμφοι καί οί προύχοντες τοΰ χωρίου, είς δέ τήν
άλλην οί λοιποί '), ένίοτε δέ τρεις, μία διά τούς άνδρας, έτέρα διά τάς γυ-

δι' Ιδρώτων καί αγώνων θα πορίζωνται τά προς τό ζήν (Λαμπρίδον Ζαγοριακά ο. 183).
I ["Ετερον εθιμον, έπιχωριάζον είς τήν Πελοπόννησον ιδίως, είναι νά είσάγωνται ο! νεό-
νυμφοι εις τήν οίκίαν διά μανδηλίου ή τσεμπέρας. Οϋτω έν Μεσσήνη καί Καλαμάτα εισά-
γει αυτούς ή μήτηρ του γαμβρού περιβάλλουσα άμφοτέρων τούς αυχένας διά μεταξίνου μαν·
δηλίου. Έν Βυσωκ^ τών Καλαβρύτων γυνή ή κόρη συγγενής τοδ γαμβροΰ (ΔΙΕ Α', 131).
Έν Οίνοδντι ή μήτηρ τοδ γαμβροδ, έάν δέν είναι χήρα, προσδένουσα τάς χείρας ή τά;
κεφαλάς τών νεονύμφων φέρει αύτούς πρός τήν θύραν (Κονκονλέ Οίνουντ. σ. 99—100).
Μετά τών νεονύμφων συνέλκεται ύπό τής μητρός τοδ γαμβροδ καί δ κουμπάρος έν Μέγα-
λοπόλει (Άρκ. Έπετ. 1903 σ. 79)' δμοίως καί έν Άνδριτσαίνη διά μεταξίνου μανδηλίου
ή τζεβρέ (κατ' άνακοίνωσιν Π. θεοδωροπούλου), είς δέ τούς όρεινούς δήμους τής Μαντι-
νείας καί ένιαχοΰ τής Γορτυνίας καί διά πισκιριοδ ή σάλιου, διά τοδ δποίου καί καλύπτον-
ται ύπό τής μητρός. Έν Γιάννιτσ^ Καλαμάτας καλύπτει αύτη τούς νεονύμφους διά τσεμ-
πέρας λευκής (Ν. Σιών <7\ 1120). Έν χωρίω παρά τόν Άχελφον ή πενθερά σύρει έκ τοΰ
λαιμοδ διά μεταξωτού μανδηλίου τόν γαμβρόν πρός τήν νύμφην κατά τήν μετάβασίν του
πρός παραλαβήν αύτής, άμφότεροι δέ μετά τήν στέψιν δδηγοδνται είς τάς έπίτηδες κοσμη-
θείσας έδρας των συρόμενοι έκ τής όσφύος μέ τό καρνοφύλ.λι (Έβδομάς 1889 φ. 25 σ. 4)[).

1) [[Έν Λευκάδι τότε όφείλουσι πάντες οί παρευρισκόμενοι νά συγχορεύσωσι μετά
τών νεονύμφων τούς καλουμένους τρεις γύρους, ^δοντες ζωηρώς τό έξής πεντάστιχον :

"Εχω γυιό, κάνω χαρά,
κάν' ι'/ νύφη μας παιδιά,
κάνω καατροφαμελιά,
πέντε γυιονς και μια μηλιά
κι' αλλη μια ροδακινιά.

(ΚΠ. Σύλλ. Η', 412)]).

2) Χουρμούζης σ. 29. Ό Bybilakis σ. 40 παραθέτει τό έξής :

λ'ύφη μου, κυρα νύφη μον, πολλή νά V ή ζωή οον,

κι' ωατε >'« ατέκη ύ Βρύοινας (δρος), νά ο τικ η το κορμί αου κλπ.

Βλ. καί Άντωνιάδου Κρητ. σ. 00 [[δ' έκδ. α. 73]] :

Κι τα δ' εντείνουν χορό ν, καί τις φίλη παρϋένος αρχίζει
κάλλη τής νύμφης υμνοναα τον ίδιον πάνον να γάλ.λη.

[[Τοιαύτα $σματα βλ. έν 'Ελπίδος Μέλαινης Κρητ. Μελίσση 1873 σ. 01. 1888 σ. 39 κέ.
Βλαατοϋ Ό γάμος έν Κρήτη σ. 141—2. Καί έν Λέρφ παατικά λέγονται τά τραγούδια τοΰ
γάμου τά $δόμενα τήν πρωΐαν μετά τόν γάμον, παστός δέ κατ' έπέκτασιν δ γάμος (Οικονομά-
πουλου Αεριακά σ. 70), άλλά καί «τούς έστησαν εις τόν παστόν» λέγεται διά τό «στήσιμον
τών νυμφίων πρό τής τραπέζης, όπως τελεσθή τό μυστήριον τοΰ γάμου» (αΰτ. σ. 93).
Έν Καρπάθιο *παστολο(γ)ώ, παατολά(γ)ισμα, τό δι' ασμάτων έξυμνεΐν τούς νεονύμφους êv
τοΓς γάμοις» (Ζωγρ. 'Αγ. Α', 325). Πρβλ. καί άνωτέρω σ. 203, 3]|.

3) Χουρμούζης αύτ.
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να;χ«ί1)καί τήν «ύλήν διά τούς προσερχομένους, επειδή άπαίσιον

θεωρείται νά μή συμμεθέξη 6 βουλόμενος είς τήν εύωχίαν τών γάμων'). Έν
Άραχίβη πριν ή καθίσωσιν είς τήν τράπεζαν καλοΰν ένα Ικαστον κατά τήν
ήλικίαν καί τήν τάξιν του δι' ιδιαιτέρων ασμάτων 9). Κατά τήν διάρκειαν τοΰ
συμποσίου παραδίδονται είς μεγάλην εύθυμίαν, οί'αν δύνανται νά διεγείρωσιν
οίνο: καί έδέ-ματα άφθονα 4), καί ψυχική διάχυσις, έπεύχονται δέ μυρία καλά
τοίς νεονύμφοις καί τω κουμπάρω5)- τό συμπόσιον διαδέχεται χορός ζωηρός,

1) Τό έθιμον τοϋ ιδιαιτέρως δείπνων τάς γυναίκας είναι άρχαϊον, ώς μαρτυρείται καί
ίκ τοϋ ανωτέρω (α. 265, 2) μνημονευθέντος χωρίου του Λουκιανοϋ (Συμπόσ. 8 ο. 423).
Είρήοβιο δ' έν παρόδφ ότι προσφυέστερον ήδύνατο να φέρη τό έθιμον τοδτο τοϋ χωρίς τών
ανδρών καθίζειν έν τοίς συμποσίοις τάς γυναίκας δ Hahn (Alb. St. I, 197) πρός έξήγησιν
mû δμοίου αλβανικού έθίμου, αντί τής διηγήσεως τοϋ 'Ηροδότου (Α', 146) περί τών Καεί·
ρον γυναικών- καί τοοοϋτφ μάλλον καθ' όσον μνείαν τούτου ποιείται καί δ Μένανδρος
up' ΆΟηναίω (ΙΑ' σ. 644 d) :

τέτταρας ποιεΤν τραπέζας τών γυναικών ειπά οοι,
εξ δε τών ανδρών, το δεΐπνον δ' εντελ.ες και μηδενι
ελλιπές· λαμπρούς γενέο^αι βονλόμεϋα τους γάμους.
||Βλ. καί Schoemann Gr. Alt. 3 II, 558 καί τούς αύτόθι μνημονευομένους συγγραφείς.
Έν Σινασφ ή νύμφη έτρωγεν ιδιαιτέρως μετά τών συγγενών αύτής (/. ΣαραντΙδου Άρχε-
ί,άον Σινασός σ. 81), έν δέ Νισύρφ είς τό γεύμα παρακάθηνται μόνον οί άνδρες (Γ. Παπα-
Sonoviov Γεν. περ. Νιο. σ. 63)]].

2) Πανδώρα ΙΓ', 471. 'Ιδού περιγραφή συμποσίου τοδ γάμου κατά τάς αρχάς του ΙΗ'
αιώνος ύπό τοδ περιηγητοδ Lebrun Voyage au Levant σ. 153 : «Les mets, qui sont
fort abondans, se servent dans de petits plats ; et Γ on en change raisonna-
blement pendant le repas. Ouand la compagnie est si grande, ils n' ont point
de table, et comme ils s' asseient tous à terre, tous les conviéz ont une serviette
pours' essuier les mains, qui est si longue, qu' elle s' étend à la ronde sur
les genoux de toute la compagnie». Περί τοδ χειρομάκτρου τούτου πιοκίρι ή μεοάλα
λεγομένου βλ. Hahn I, 145.

3) Έφημερ. Φιλομαθών ΙΖ' σ. 1757. Πανδώρα Κ', 114.

4) Έν Μέσα Μάνη, όπου μεγίστη άνυδρία υπάρχει, οί πλουσιώτεροι γάμοι διακρίνονται
ίχ τής ποσότητος τών δεξαμενών, άς διαθέτουσι πρός χρήσιν τών προσκεκλημένων.
«Lorsqu'un Cacavouglien se marie, λέγει δ Saint-Sauveur (Voyage historique,
littéraire et pittoresque dans les isles du Levant τ. III σ. 369—370), 1' affaire
la plus importante est de sonder la citerne, partie principale de la dot qu' il
donne à son épouse. Plus on a consommé d'eau dans le repas des noces, plus
on passe pour riche. Cette prodigalité fait du bruit, et on ne manque pas
d'instruire tout le canton de la quantité d' eau qui a été bue». Pouqueville
Voyage en Grèce τ. V σ. 601. Ξένου Ήρωΐς τής έλλην. 'Επαναστάσεως τ. Β' σ.
110-111. 'Εν παρόδφ ένταυθα σημειοδμεν ότι έν τω μυθιστορήματί του τούτψ δ Εένος
πολλάς έσφαλμένας περί Μάνης ειδήσεις έχει, έκ συγγραμμάτων εύρωπαίων περιηγητών
ακρίτως ώς έπί τό πολύ άρυόμενος αύτάς.

5) Ή συνηθεστέρα πρόποσις είναι «νά ζήσουν, νά καλογεράσουν»—«Είς ύγείαν τοδ

κουμπάρου κλπ.». [['Εν 'Ακαρνανία : «Τοδτο τό ποτηράκι τό πίνω εις ύγείαν καί εύτυχίαν

τοϋνεονύφων, γειά τους καί χαρά τους, νά προκόψουν, καί είς τών άποδέλοιπων» (Κατ'ά-

ναχοΐνωσιν Εύατ. Σταΐκου). "Αλλάς προπόσεις βλ. έν AIE Α', 132. Λάσκαρη Λάστιχ α. 109.

ΡιττοΑφ 1878 σ. 203—4. Έθν. 'Αγωγή 1901 σ. 139. Βλαστού Ό γάμος έν Κρή-cig σ,



298

Ο ΓΑΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΝΕΩΤΕΡΟΙΣ ΕΛΛΗΣIN

καθ' δν πρώτον ήδη χορεύει ό γαμβρός μετά τής νύμφης, άδων :
Τώρα δοξάζω το Θεό
που πιάνω χέρι δροοερό '),
ένω έξ άλλου μέρους καί οί περιϊστάμενοι, πρός αυτόν άποτεινόμενοι, άδουσιν;
Αν το το χέρι πον κρατείς,

—Γιωργάκη, Γιωργάκη,—

για μην το παραοφίγγης,
Γιωργάκη, έ'τοι νά ζήσης'
γιατί τ'ν πονονν τά δάχτυλα

— Γιωργάκη, Γιωργάκη —

από τά δαχτυλίδια,
Γιωργάκη, ετσι νά ζήσης").

«Μετά τήν παΰσιν τοΰ χοροΰ καί τήν άναχώρησιν τοΰ πλήθους, φέρε:«
ή νύμφη υπό τής μητρός της εις τόν νυμφικόν θάλαμον 8), πρός τήν δποιαν,
άφοΰ έπιτάξη τήν πρός τόν άνδρα υποταγήν καί άφοσίωσιν, καί παραοτήοτ]
αύτη τόν ιερόν σκοπδν τοΰ γάμου, έξέρχεται. Ταύτης έξελθούσης Ιρχεται δ
γαμβρός υπό τής μητρός του καί αυτός δδηγούμενος, πρός τόν δποϊον, άφοΰ
έπιτάξη τήν πρός τήν γυναίκα άγάπην καί φρόνησιν, άπομακρύνεται, χωρίς
διόλου νά είσέλθη ένθα ή νύμφη ήδη ευρίσκεται. Μετά δύο ή τρεις ώρας άρχε-
ται πάλιν ή συρροή τών ανθρώπων δ δέ γαμβρός, άφοΰ πρώτον ή ιδία αυτοΰ
μήτηρ πλύνη καί ένδυση αυτόν καί θέση είς τούς κόλπους του τό φυλακτήριον
όπως μή μαγευθή καί βασκανθή, έξέρχεται είς ύποδεξίωσιν αυτών. Ία αυτά
καί είς τήν νύμφην έκ μέρους τής μητρός αυτής καί τής πενθεράς γίνονται,
πριν ή έμφανισθή έν τψ μέσω τών γυναικών» 4).

'Αλλά τό κύριον τοΰ γάμου συμπόσιον εν Κάσω γίνεται άλλην ήμέραν μετά
τήν τοΰ γάμου Κυριακήν, έορτήν συνήθως. Κατά τήν ήμέραν ταύτην μάγειροι
προσκαλοΰνται οί έπιτηδειότεροι, χοίροι καί βόες ούκ ολίγοι θύονται, δι' ων
παντοδαπά παρασκευάζονται όψα' οί κλίβανοι έτοιμάζουσιν άρτους οιά τών ώζ
άνωτέρω εϊρηται ύλοτομηθέντων ξύλων, καί έν γένει πάσα φροντίς καί προσ-
πάθεια καταβάλλεται, όπως εύχαριστηθώσιν οί τιμήσοντες τον γάμον έκ τε της

127 κ.έ.)]. Παρ' 'Αλβανοϊς «ρόφοϊνε κΐόφσινε ε τρασεγουάσινε !»=νά ζήσουν καί νά περά-
σουν ευτυχισμένα (Hahn Alb. St. 1,115), άνταποκρίνονναι δέ «Πολύχρονος», χαιρετισμός
έκ τών βυζαντινών χρόνων παραμείνας, περί où ιδού τί λέγει ό Henry île Valenciennes (Con-
tinuation de la Chronique de Geoffroi de \'ille-Hardoin o. 294 Buchon) : «Et
quant li emperères entra en Thèbes, dont peussiés oir un si grant polucrom
de Palpas et d' Alcontes, et d' ommes et de famés».

1) Πανδώρα ΙΑ', 449.

2) Χασιώτης σ. 49 άρ. 34.

3) [[Εισαγωγή υπό πενθεράς είς τόν νυμφικόν θάλαμον παρ' άρχαίοις : Hermann Pri-
valtalt. σ. 275. 'Εν Πυργίψ Χίου ώδήγουν τήν νύμφην οί γονείς, ό κουμπάρος, i οιίν-
τροφός καί ή συντρόφισσα (Κανελλάκη Χιακά άνάλ. σ. 111))].

4) 'Εν Λέσβφ. Πανδώρα ΙΓ', 471—2.
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άφθονίας καί τής λαμπρότητος. "Ηδη πάς τις έρχεται μετά τής οικογενείας
tot> τήν λαμπροτέραν περιβεβλημένος έσθήτα' έκάσχη γυνή δέ κομίζει σίτου
μόδιον. Άφοΰ ίκαναί φθάσωσιν είς χόν οίκον χής χαράς καί εύχηθώσι χούς
νυμφίους, σχημαχίζουσι χορόν, καί έν χψ οϊκψ καί έν χω υπαίθριο. ΙΙερί δέ
μεαημβρίαν παραχίθεχαι ή χράπεζα '), τάβλα καλουμένη, όπου οί γαμηλιώται
χαθέζονται χωριστά χών γυναικών. ΙΙένχε καί έξ οίκοι δέν χωροΰσι χούς συμ-
πίτας πολλάκις. Καί οί μέν γέρονχες κατέχουσι χήν καλυχέραν θέσιν χής τραπέ-
ζης, οί δέ νεώχεροι συγγενείς χών νυμφίων οίνοχοοΰαιν. Είναι άληθώς τό συμ-
πόσιον τοΰτο εύχάριστον άρχαϊκόν, είκών τών όμηρικών συμποσίων ζώσα. Οί
γεραίτεροι άδουσιν άσματα, κατ' άρχάς μέν περιστρεφόμενα είς έπαίνους καί
εϋχάς υπέρ τών νυμφίων, κατά μικρόν δέ άναπολοΰντα τάς νεανικάς αύτών
ήμέρας, καθ' άς καί ούτοι ποτέ εΰρίσκοντο είς θέσιν παραπλήσιον τή τών
νυμφίων. Τών νεωτέρων δέ το άσμα άποπνέει έρωτα, χαράν, έλπίδας. Άφοΰ
δέ χορτασθώσιν άπαντες καί σίτου καί οίνου, εύχηθώσιν εις τούς νυμφίους,
καί τραγωδήσωσιν, εγείρονται καί άπέρχονται είς μέρος τι ΰπαιθρον δμαλδν
χαί ευρύχωρον, όπου σχηματίζουσι χορόν ένταΰθα πρόκειται νά εύφημισθοΰν
οί νυμφίοι, καί πάς είς τόν γάμον έλθών δφείλει νά χορεύση, ώστε ένεκα τούτου
σχηματίζεται κύκλος τεράστιος. ΙΙερί τήν δευτέραν μετά μεσημβρίαν νεανίαι
χα! παρθένοι άπέρχονται, οί μέν συνοδεύοντες τόν γαμβρόν, αί δέ τήν νύμφην-
σχηματίζουσι δέ δύο πχέρυγας, ούτως ειπείν, ών πυροβολισχαί καί μουσικοί
προηγούνται, καί ουτω προσέρχονχαι είς χόν χορόν, είς δν λαμβάνει μέρος ό
γαμβρός καί ή νύμφη παρ' αύτω, ό σύζυγος παρά χψ συζύγψ, δ άδελφός παρά
ιή άξελφή, καί οϋτω καθεξής πάσα χάξις καί ήλικία. Οί λυρισχαί καί οί
αύληταί ευρίσκονται έν τω μέσψ τοΰ κύκλου, ώς καί τίνων άλλων περιέργων
θεατών πλήθος, οί'τινες δέν δύνανται νά χορεύσωσιν. "Εκαστος λυρισχής προσ-
έρχεται εις χόν γαμβρόν καί χόν έπαινεϊ, ευφημίζει,']γονατίζΐΰν ένώπιον αύχοΰ,
είτα δέ εις άπαντας χούς χορευτάς, παρ' ών λαμβάνει δώρα' έπομένως προσφέ-
ρονται γλυκύσματα, ων το έγχώριον είναι άλευρος μετά μέλιτος συμπεφυρμέ-
voç, ζυμόμελι καλούμενον. Άφοΰ δέ οί λυρισταί γονατίσωσιν ένώπιον δλων, οί
χορευταί λάβωσιν δλοι ζυμόμελι, διαλύεται δ χορός, τοΰ γαμβροΰ πρώτου άπερ
χομένου μετά τής νύμφης "■).

1) Άντωνιάδου Κρητηΐς α. 7 [[δ' έκδ. σ. 14] | :

Τράπεζαν οτρώνουοιν άλλοι, μακράν ώς κατάρτιον πλοίων
λίϋων επάνω οανίδας ερείδοντες' κ' έδρας
φέρουν παχείας δοκούς, εκατέρωθεν θέτοντες ταύτας-
ΙΙέριξ δε πάντες καθίζουν, όπόοοι κ/.ηθέντες είς γάμον,
εφερον τράγον ή άρνα 1) άρτων πεντάδα μιγάδων,
είτε καί οίνοι· γλυκύ τής Κιοαάμου τ' άμπέλινον νάμα.
"Ασματα ψάλλουν κατόπιν, άρχαίων ρυθμών μελωδίαν,
ήν τινα ζώσαν εισέτι τής Κρήτης τά όρη τηροϋαι.

2) 'Ερατώ Α', 116—8. [["Οτι γάμος δέν νοείται άνευ εύωχιών καί διασκεδάσεων μαρ-
wpoüaiv Ικαναί παροιμίαι, ών άναγραφήν βλ. έν ΠΠ. λ. γάμος, καί δή 5ιϊ άρ. 15. 16.
23. 30 . 33. Ξεφάντωσις μετά τό στεφάνωμα άναφέρεται καί έν ΒελΟάνδρψ στ. 1035 σ.
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Τά συμπόσια του γάμου έσυνηθίζοντο παρά τοϊς άρχαίοις· έκτός τών άλλων
ή 'Αθηνά παρ' Όμήρψ έρωτα τόν Τηλέμαχον άμα είδε το θορυβώδες τών
μνηστήρων συμπόσιον :

Τις δαίς, τις δ' δμιλος δδ' έπλετο ; τϊπτε δε σε χρεώ ;
εΐλαπίνη, ήε γάμος; επει ουκ έρανοι τάδε γ' εστίν ')

καί άλλαχοΰ άναφέρεται έστίασις, ήν ό Μενέλαος ποιεϊ έπί τώ γάμω τών
τέκνων του 2). Γνωστά δέ τά παρά Γάλλοις όμοια, τά festins des noces
καλούμενα 3).

159. 1336—7 σ. 168 Legrand, έν Πετρίτοη Διγεν. στ. 2101 κέ. σ. 196 Λάμπρου' συμπόαιον
γάμου έν Στάθη πρ. Γ' στ. 360 κέ. σ. 166 Σάθα (βλ. καί στ. 551 σ. 175). Περίγραφα;
τών κατά τά συμπόσια τοδ γάμου έθιζομένων βλ. έν περιοδικψ 'Ολύμπια 1896 Α', 269
(Τσιδέρι "Αργούς). Γουαίον Πάγγ. σ. 61. Χιακ. Χρονικ. ('Αμάντου) 1911 Α', 83 (Παρπα-
ριάς Χίου). Σταματιάδον Ίκαριακά σ. 110. Γαβαλ.ά Σίκινος σ. 43, καί μετά των κατ' αύτά
^δομένων ασμάτων : 'Εστία 1883 ΙΕ', 361 (Καταφυγίου 'Ολύμπου). Ήμερ. Σκόκου 1910
α. 368 (Βελβεντοδ). Λουλονδοπούλ.ου 'Ανέκδ. συλλ. σ. 185—6 (Καρυών Καβακλή). Έν
Σεβεδίκφ Δωρίδος ή νύμφη κερνφ τούς συνδαιτυμόνχς (Έπιθ. πολιτ. φιλολογ. 1882 Γ',
59)" δμοίως καί έν Λακκοβικίοις Μακεδονίας (Γουαίον ένθ. άν.), έν δέ Κατιρλί Βιθυνία; 6
γαμβρός (Π. Γ. Μακρή Κατιρλί σ. 96). Έν Λάστηι Γορτυνίας τού συμποσίου προεδρεύει 6
κουμπάρος (Λάσκαρη Λάστα σ. 109), έν Νισύρφ δέ τήν θέαιν τοΰ συμποσιάρχου κατείχεν
δ έκάστοτε άρχιερατικός έπίτροπος, όστις ώφειλε νά εΰλογήση πάντας τούς συνδαιτυμόνα;
(/'. Παπαδοπούλου Γεν. περιγρ. Νισύρου σ. 63). Οί προσκεκλημένοι τής νύμφης, άναχω-
ροΰντες μετά τήν εις τήν οίκίαν εΐσοδον των νεονύμφων, δέν συμμετέχουσιν εις τό γαμήλιον
συμπόσιον έν Μακεδονία (Έθν. 'Αγ. 1901 Δ', 157). Έν Κύπρφ τό γενικόν συμπόσιον πάρε-
τίθετο τήν μεσημβρίαν τής Δευτέρας, τήν δε Τρίτην είς τούς Ιερείς (Λουκά σ. 94))].

1) Όδυσσ. α, 225.

2) Όδυσσ. δ, 3 κέ. [[Μαρτυρίαι περί γαμηλίου τραπέζης παρ' άρχαίοις Έλληοι :
Πλουτάρχ. Συμποσ. προβλ. Δ', γ', 2 σ. 667 a. Becker-Göll Charicles III, 356. 368 κέ.
380 κέ. Schoemann Gr. Alt. 3 II, 558. 560. Hermann Privataltert. 271. 272. lv. Müller
Gr. Privataltert. 446 b. 417 c. d. Παρά Ρωμαίοις : Marquardt Rom. Privatalt. I,
49—50. Παρά Βυζαντινοΐς : 'Ράλλη και Ποχλη Σύνταγμ. Ε', 387. 388. ΙΙαρ'Ίνδοΐς: Ham
έν Weber's Ind. Stud. V, 326. Περί τής σημασίας τοΰ γαμηλίου συμποσίου βλ. Rev.
de Γ hist, des relig. 1910 τ. 62 α. 325 κέ. Γενικώς: Gubernatis Usi nuziali ο.
199-209 (ii, 22. Cibi e banchetti nuziali)]].

3) [[Έν Landernau τής Βρετάνης έκαστος των κεκλημένων φέρει τό φαγητόν του
(Λ'ore Coutumes σ. 194). Βλ. καί Rev. de Γ hist. d. relig. 1910 τ. 62 σ. 327. Γα-
μήλια γεύματα έξ έράνου συνηθίζονται καί παρά τω καθ' ήμάς λαω. Ούτω έν χωρίφ παρά
τόν Άχελφον οί κεκλημένοι κομίζουσι τά τρόφιμα διά τό δεϊπνον τοΰ γάμου (Έβδομ. 1889
φ. 25 σ. 4 β—γ), ώς καί διά τό τής παραμονής (αύτ. σ. 3 β—γ). Έν τοίς περί τά Βι·
τώλια χωρίοις κατά τό συμπόσιον τής έσπέρας τής Κυριακής οί προσκεκλημένοι εφερον
άρτον μέγαν έψημένον υπό τήν γάστραν, έν ταψί μετά μαγειρεύματος έκ κρέατος ή έξ
ιχθύων καί τήν τσότραν (Άκρόπολ. φιλ. 1889 σ. 791). Καί έν Ιίύθνψ οί κεκλημένοι προ:·
ήρχοντο παρεσκευααμένον έχοντες φαγητόν τι πρός τω υπό τών νεονύμφων παρατεθειμένι»
(Βάλληνδα Κυθν. σ. 112). Έν Ίκαρίςι τά τρόφιμα έκομίζοντο υπό τοΰ κουμπάρου καί τον
συγγενών {Σταμαχιάδου Ίκαριακά σ. 109). Τά προσφερόμενα έν ΙΙαρπαριά Χίου ύπό τών
κεκλημένων μικρά χρηματικά δώρα (άπό ένός γροσίου μέχρι μετζητίου), όταν άσπάζωνται
τοίις νεονΰμφους έν τή έκκλησίφ, έξοδεύονται τήν έσπέραν εις τά παιχνίδια καί τόν χορόν



Ο ΓΑΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΝΕΩΤΕΡΟΙΣ ΕΛΛΗΣIN

301

Ή Δευτέρα διέρχεται έν χοροίς και διασκεδάσεσιν ')' έν Κρήτη λούουσιν
8 γαμβρός καί ή νύμφη τούς πόδας είς κρήνην καί συνέλκουσιν αμφότε-
ροι πίτταν' έ λαβών το μεγαλύτερον τεμάχιον θα είναι εύτυχέστερος καί θα
ζήσ-çj περισσότερον '-').

Τήν τρίτην ήμέραν φίλαι καί συγγενείς τής νύμφης τήν παραλαμβάνουσι
χαί τήν φέρουσιν είς τήν πηγήν ή το φρέαρ, όπου πανηγυρικώς άντλοϋσιν
ΰδωρ ')· Άλλαχοΰ κατά τήν αύτήν ήμέραν γίνονται τά πρός τούς νεονύμφους

s!{ δέ τό τραπέζι τοΰ άντίγαμου τρώγονται όρνιθες άφαιρεθείσαι ανά μία έξ έκάατου αύτών
(Χιακ. Χρονικά Α', 83). Παρά τοίς Βλάχοις τό αυμπόσιον τών γάμων είναι εϋτελέστατον
(ΈΓχιάΑ παρά Βιχελα Λιαλέξ. α. 309—310)]].

1) Wachsmuth α. 99. Κακώς δ Wachsmuth άναφέρει έγερτικά φσματα, ένφ τοιαύτα
5έν ίιπάρχουσι, τό δέ όπ' αυτού άναφερόμενον Τώρα τα πουλιά, τώρα τό χελιδόνια κλπ. δέν
^ξεται είς τοιαύτην περίστασιν. [[Τό ^ομα τοΰτο περιλαμβάνεται καί έν Πολίτου 'Εκλογαϊς
(ip. 117 Α'), ένθα αημειοΰται ότι φδεται κατά τάς έωθινάς ώρας. Πρβλ. καί Λαογρ. Α',
318. Καί έν Κύθνψ τή ûaxepaiqp του γάμου, πρωίας έτι ούσης, οί γαμιώται μετά μουσικής
έλΟόντες οίδουσι πρό τοΰνυμφώνος τά ξυπνητούρια (Βάλληνδα Ιίυθν. σ. 113).—Κατά τόν έπα-
χολουθοΰντα τό γαμήλιον γεύμα χορόν, έν Λακκοβικίοις τής Μακεδονίας δ γαμβρός αυνεχόρευε
μετά τής νύμφης, τού κουμπάρου καί τών γονέων (Γουοίου Πάγγ. σ. 61). Είς τήν δυτικήν
Μακεδονίαν δ χορός γίνεται είς πλατείάν τινα' καί τον αύρει πρώτον μέν δ πενθερός καί ή
πενΟερά, έπειτα δέ δ γαμβρός καί ή νύμφη ('Εθν. 'Αγ. 1901 σ. 157). Ή μήτηρ του γαμβροΰ
προεξήρχε τού χορού έν Μαλακοπή Μ. Καππαδοκίας (Ξενοφάν. Α", 130). Έν ύπαίθρφ γί-
νεται δ χορός καί έν Κύθνψ, δ δέ γαμβρός πρώτος τόν ανοίγει σύρων τήν νύμφην (Βάλ-
Ιηνδα Κυθν. σ. 112—3). Έν Άμοργψ πρώτον λαμβάνουσι μέρος οί νεόνυμφοι, παράνυμφοι
καί συγγενείς καί είτα οί λοιποί (Γάοπαρη 'Αμοργός σ. 67). Έν Ίκαρίςι χορεύει έκαστος
πρώτον μετά τού νυμφίου, είτα μετά τής νύμφης καί κατόπιν μετά τής παρανύμφου (Στα-
ματιάδου Ίκαρ. σ. 109' βλ. καί αύτ. σ. 112 -3 περιγραφήν τών κατά τόν χορόν καί
ϊοματα). Είς πλατείάν τινα γίνεται ο χορός έν Νιαύριρ καί κατ' άρχάς δ πρώτος παράνυμ-
φος χορεύει τήν νύμφην μετά τοΰ γαμβροΰ είς τό έμπροσθεν μέρος τοΰ χορού (/'. Παπα-
δοπούλου Γεν. περιγρ. Νισύρου σ. 62" βλ. καί αύτ. α. 61—7 : χορός κατά τήν δευτέραν ήμέ-
ραν καί φσμα κατ' αυτόν). Έν Σαράντα Έκκλησίαις είς τόν χορόν άπαξ μόνον έλάμβανε
μέρος ή νύμφη καί έκαμνε τρεις γύρους (θρ^ικ. Έπ. 1897 σ. 193). Έν Καρυαϊς Καβακλή
έγίνετο καί χορός μετημφιεσμένων (Λουλουδοπούλου 'Ανέκδ. συλλ. σ. 188)]].

2) Άντωνιάδου Κρητηΐς σ. 69 κέ.

3) Fauriel I α. XXXVI—XXXVII : «L,e troisième jour, les parentes et les
amies de la mariée vont la prendre chez elle, en grande pompe, pour la con-
duire à la fontaine du lieu. En y arrivant, elle remplit d'eau un vase neuf
qu' elle a apporté à cet effet, et jette dans la fontaine différentes provisions
mêlées avec des miettes de pain ; après quoi commencent les danses en rond
autour de la fontaine. Ces danses sont censées le dernier acte des fêtes du ma-
riage, et la contrainte jusque-là obligée des deux époux cesse enfin». Wachs-
muth o. 100 : «Den dritten Tag bildet den Schluss der gesamiuten Festlichkei-
ten noch eine eigenthümliche Feier, welche folgendermassen vor sich geht.
In festlichem Zuge wird die Neuvermählte nach der Ouelle oder dem Brunnen
geführt, woraus sie in Zukunft ihren Wasserbedarf zu entnehmen hat. Dieser
Akt ist so obligatorisch, dass er auch dann nicht unterlassen werden darf,
wenn zufällig das Wasser dasselbe bleibt als das war, aus welchem die Ver-
mählte bisher geschöpft hat. Au der Quelle angekommen muss sie diese feier-
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δώρα, ώς άνωτέρω διελάβομεν. Έν Λευκάδι τήν πρωΐαν τής Τρίτης, έξαρτή.
σαντες τον νυμφικδν χιτώνα τής νύμφης (φέροντα ήδη τάς κηλίδας της παρ.
θενίας) εις τήν κορυφήν σημαίας, πορεύονται πάντες είς πηγήν ή φρέαρ· έχει
δέ πλύναντες τον χιτώνα, καί φαγδντες το πρωτόπλαστον κουλλούριον, δίδουσι
τέλος εις τούς γάμους ')· έν Μάνη συνηθίζουσι νά πυροβολώσι τον χιτώνα

licli begrüssen unci in hohler Hand aus ihr trinken, dann wirft sie einige
Geldstücke, auch verschiedene Esswaaren in dieselbe hinein. Hierauf folgt ein
von Gesang begleiteter Rundtanz um die Quelle». "Ομοια συνηθίζουσι καί οί Άλ·
6çcvoi (Hahn Alb. St. I, 147). [[Καί εν Γιαννιτσά Καλαμάτας τήν τρίτην άπό ιοϋ γάμου
ήμέραν δδηγεΐχαι ή νύιιφη είς τήν βρύσιν τοδ χωρίου, παρευρισκομένων πολλών συγγενών,
ιδίως γυναικών έχουσι μαζί των εν ψωμί, τυρί καί άγγεΐον οίνου, ή δέ νύμφη δεδεμένα
έντός μανδηλίου σΐτον, δρυζαν, σταφίδας καί τινα κερμάχια, άτινα ρίπτει είς τήν πηγήν
καί νίπτεται, οί δέ παίδες βουτούν νά πάρουν χά χρήματα. Είτα τρώγουσιν δλοι τό ψω-
μίον, τόν τυράν καί πίνουσι τό κρασί, τό δέ κενωθέν άγγεΐον τού οίνου πληρούσιν ύδατος,
έξ ού κατά τήν έπάνοδον είς τήν οίκίαν είς γεμίζει δύο ποτήρια, ών τό εν δίδει είς τόν
γαμβρόν, τό δ1 άλλο εις τήν νύμφην. Μέ τό ύδωρ τοΰτο καχαβρέχουσιν άλλήλους διά νά
είναι δροσεροί πάντοτε (Κατ1 άνακοίνωσιν Γ. Βελμάχου, ιερέως). Βλ. καί Ν. Σιών Ç',
1120. ΙΙρβλ. καί Λαμπρίδον ΊΙπειρ. μελετ. Ζ', 25. Αωδώνη 1896 σ. 119. ΚΠ. Σΰλλ. Η',
549. 'Ελπίδος Μέλαινης Κρηχ. Μέλισσα σ. 62—3 (β' έκδ. σ. 40). Βλαοτον Ό γάμος έν
Κρήτη σ. 139—140. Έν Μακεδονία τήν Τεχάρχην τό πρωί ή νύμφη λαβοΰσα άγγεΐον τι
περιέρχεται άπάσας τάς κρήνας τοΰ χωρίου καί άντλεΐ έξ εκάστης ολίγον ύδωρ (Έθν. Άγ,
1901 σ. 158). Ή άντλησις ύδατος έγίνετο χήν όγδόην μεχά χόν γάμον ήμέραν, κατά χήν
άνιίχαρα, έν Συλάχοις 'Ικονίου (Σ1. Φαραοοπονλ.ου Τά Σύλαχα σ. 39. Ξενοφάν. Β', 287) καί
έν Σινασφ (/'. Έλενΰεοιάδου Σινασός σ. 81. I. Άρχελ. Σαραντίδον Σινασός σ. 81). Ξένα
παράλληλα βλ. έν Zs. f. Ethnologie 1909 σ. 671. Έν Σχεμνίχση Γορτυνίας «δχαν βά
έπήγαινε ή νύφη γιά νερό, θά έπαιρνε κ' ένα παιδί κονχά» (καχ' άνακοίνωσιν Κ. Καοι-
μάχη), έρριπχε δέ, έν Aàoxqi, είς χόν σωλήνα άργυροΰν κέρμα (25—100 λεπχ.), χό δποϊον
έπαιρνε χό παιδί (.1 άσκαρη Λάσχα σ. 112). Πρβλ. καί άνωχέρω σ. 256, 2. Ώς πρός χήν
έννοιαν χοΰ έθίμου βλ. Wünsch έν Streua Helbigiana 1900 σ. 342—3. ΙΙερί προσφοράς
είς πηγάς υπό νύμφης πρβλ. καί Grimm Deutsch. Myth. 4 σ. 484 κέ. 497]].

1) Έφημερίς Φιλομαθών 17' σ. 1687. ΚΠ. Σύλλ. Η', 412. [[Εστία 1877 Δ', 702. ΙΙολ-
λαχοδ συνηθίζετο ή έπίδειξις χών σημείων τής παρθενίας (πρβλ. καί χήν έπομένην οη-
μείωσιν. Βλ. καί Έβδομ. 1887 άρ. 25 σ. 2 γ έν Μάνη) : Έν Τσιβέρι "Αργούς χήν επαύ-
ριον περιφέρουσι χαδχα έπί δίσκου άνθοσχολίσχου είς χούς συμπεθέρους, οϊχινες ρίπχουοιν
επ' αύχού δώρόν τι ή άργυρά κέρματα ('Ολύμπια 1896 Α', 286). Καί έν Aàoxçf τής Γορτυ-
νίας κερνάγανε οί κεκλημένοι τά έπιδεικνυόμενα είς αυτούς οημάδια (Λάοκαρη Λάστα α.
109). Εις χινα χωρία χής Λευκάδος χήν Τρίχην μεχά χόν γάμον περί χήν ΙΟην π. μ. ύπό
χήν συνοδίαν χών προσκεκλημένων καί χών μουσικών οργάνων έφέρετο έπί δίσκου κεκα-
λυμμένου διά μεταξίνου μανδηλίου τό αίμαχωμένον ύποκάμισον τής νύμφης είς τήν μητέρα
αύτής (κάτ'άνακοίνωσιν Σ. Αάλλα, γυμνασιάρχου- κατ' άλλην όμως εΐδησιν, έν Λαογρ. Α',
318, έκρεμάτο χήν πρωΐαν χής Αευχέρας είς χήν θύραν χού νυμφικού θαλάμου). Έν Γιάν-
νιχσφ Καλαμάχας έπρεπε νά μείνη έκχεθειμένον είς κοινήν θέαν καχά χήν δευχέραν καί
χρίχην ήμέραν, ένόσφ διήρκει ή εύωχία (Καχ' άνακοίνωσιν I'. Βελμάχου). Έν Μισενικόλφ
Καρδίχσης μεχά χόν γάμον συνεκροχεΐχο συμβούλιον γραϊδίων πρός έξέχασιν χών άοπρορ-
ρούχων χής νύμφης (παρά Α. Λαδιά). Ή παράνυμφος, έν Σαράντα Έκκλησίαις, έπεοκέ-
πχεχο χήν έπιοΰσαν χοΰ γάμου χήν συζυγικήν κλίνην καί, άν μεν εύρισκεν έπί χών σινδό·
νων κηλίδας αϊμαχος, διεκήρυχχε χήν άγνότηχα χής νύμφης, είδ' άλλως έπετρέπετο τω
γαμβρώ νά καχαλίπη χαύχην, ώς σπιλωθεΐσαν προηγουμένως (παρά Σχ. Τάλτου), Τό
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χοΰτον ')> καί ^ Κερκύρχ, ώς διηγείται ό Saint-Sauveur2), τόν έϋετον έπί
τραπέζης έν μέσψ γλυκυσμάτων καί φιαλών οίνου καί έχόρευον πέριξ αύτής3).

Και κατά τήν τρίτην ήμέραν έξακολουθοΰσι τά αυμπόσια καί αί διασκε-
δάζεις4), à δέ γαμβρός οίκουρεϊ, διότι κακόν νομίζεται νά περάση τρίατρα-

ΐίιμον τοϋ έπιδεικνύειν το ύποκάμισον της νύμφης αναφέρεται και έν Βελθάνδρφ οτ. 1041
χί. (Ellissen Analekten τ. V ο. 108. Βλ. καί α. 21S).

1) |[Είς τά παρά τόν Ταϋγετον χωρία διαρκούντος τοϋ γαμηλίου ουμποσίου 6 γαμβρός
|ΐ:χά τής νύμφης άποσύρονται είς τόν νυμφικόν θάλαμον. Μετά τούτο, θέτει ό γαμβρός
ίνιός δίσκου ή κανίστρου τό αίματωμένον έσώβρακον τής νύμφης καί παραδίδει αύτό είς
-.ήν μητέρα του, ή τήν πενθεράν του, ή τήν συμπενθέραν τοϋ συνοικεσίου. Αύτη μεταβαίνει
ίίςτοίις δαιτυμόνας, οϊτινες τό κερνάνε, ήτοι ρίπτουσιν είς τόν δίσκον κοσμήματα ή χρήματα"
-ι χρήματα είναι δώρον είς τήν περιφέρουσαν τόν δίσκον. Κατόπιν οίδαιτυμόνες πυροβολοϋσι
Μ εοώβρακον, πετώντες αύτό είς τόν άέρα καί σημαδεύοντες αύτό (Κατ' άνακοίνωσιν Ξενοφ.
-ίβλλάκη). Καί έν Μαλιτσίνορ Λακεδαίμονος έπυροβόλουν τήν Δευτέραν τό ύποκάμισον
ιΐ{ νύμφης (Κατ' άνακοίνωσιν Δ. Γραφειάδου). 'Εν Καλαβρύτοις, καθ' ήν ώραν έγερθή
ης κλίνης ό γαμβρός, ρίπτουσιν ένα τουφέκι, είς σημεϊον ότι ή νύμφη ευρέθη παρθένος
(Κατ'άνακοίνωσιν Α. Κωνσταντινοπούλου). Διά πυροβολισμών ύπό τοϋ γαμβρού ριπτομένων
έξηγγέλλετο ή παρθενία τής νύμφης καί έν Γιάννιτσφ Καλαμάτας (κατ' άνακοίνωσιν Γ.
Βελμάχου), έν Στερεή 'Ελλάδι (Ήμερολ. Σκόκου 11)08. ο. 203), έν Σαράντα Έκκλησίαις
(κατ' άνακοίνωσιν Σταμ. Ί'άλτου), έν Καστελλορίζφ (Παρνασσός 1878 Β', 885), έν Κύπρς>
(.lomï Φιλολ. έπισκ. α. 03) κ. ά. Οί συγγενείς, είς έκδήλωσιν χαράς, άνταπήντων διά
πυροβολισμών έν Τσιβέρι "Αργούς ('Ολύμπια ένθ. άν.), τούς δ' έξαγγελτικούς τής τιμιότη-
τος τής νύμφης πυροβολισμούς ύπεδέχοντο έν χοροϊς καί όργάνοις είς τά νοτιανατολικά
καί νοτιοδυτικά χωρία τής Λευκάδος (κατ' άνακοίνωσιν Σ. Δάλλα), έν Λάατ? τής Γορτυ-
νίας (Λάσκαρη Λάστα σ. 111) κ. ά]].

2) Saint-Sauveur Voyage τ. II σ. 11. [[Έν Κύπρφ οί παράνυμφοι άποκομίζοντες
ix ιού νυμφικού θαλάμου τάς σινδόνας έχόρευον αύτάς ένώπιον τών κεκλημένων (.louxû;
ίνΟ. άν.)||.

3) [[Έν Μεσσήνη, Φιλιατροϊς, Μεγαλοπόλει κ.τ.λ. τήν δευτέραν μετά τόν γάμον ήμέ-
ραν οί συγγενείς τής νύμφης έν συνοδί? βιολιών καί ^δοντες ή χορεύοντες περιήρχοντο τήν
πόλιν, κεκαλυμμένοι τήν κεφαλήν διά λευκού μανδηλίου, ύποδηλοϋντος τήν άποδειχθεϊσαν
τή; νύμφης άγνότητα (Ιίατ' άνακοίνωσιν 'Αδ. 'Αδαμαντίου). Έν Κύθνψ ύπήρχεν ή παι-
γνιώδης συνήθεια νά ααμαρώνονν τήν έπιοϋσαν τόν παράνυμφον, πρός ύπόδειξιν ότι κατε-
ΜΟη ή παρθενία τής νύμφης (Βάλληνδα Κυθν. α. 113). Ιίερί έλέγχου τής άγνείας τής
νύμφης παρ' άλλοις λαοίς ώς καί γενικώς βλ. είς τάς έν τέλει τής παρούσης μελέτης
TO/a/.ijp:u/i«n*ù; σημειώσεις] [.

1) [[Βλ. καί Γαβαλά Σίκινος σ. 13—4. Έν Ι'ιάννιτσοι Καλαμάτας μετά τήν έπάνοϊον
ιί;τήν οίκίαν χοϋ γαμβρού καί τάς είς τό νυψσστόΐι εύχάς άρχεται ή ευωχία παρατεινο-
μένη μέχρι τής νυκτός, όταν θ' άπέλθωσιν οί νεόνυμφοι είς τόν κοιτώνα" οί δέ προσκεκλη-
μίνοι, πρό πάντων οί έχοντες κανίστρι (δηλ. κρέας, μίαν πίτταν καί δύο όκάδας οίνου)
πρίπει vi μείνωσι μέχρι τής τρίτης ήμέρας εύθυμοϋντες (Κατ'άνακοίνωσιν Γ. Βελμάχου).
Εν Μακεδονίφ διά μέν τούς ξένους αί έορταί τών γάμων λήγουσι συνήθως τήν έσπέραν
τή; Κυριακής, διά δέ τούς συγγενείς έξακολουθοϋσι μέχρι τής πρωίας τής Τετάρτης (Έθν.
'Αγωγή l'JOl σ. 157), καί κατά τόν Abbot (Maced. Folkl. σ. 150) παρατείνονται έπί
'"•όχληρον δεκχπενθήμερον. Έν τοϊς ερί τά Βιτώλια χωρίοις αί έστιάσεις τών συγγενών
«α: φίλων παρά τω γαμβρφ ήρχοντο άπό τοϋ Σαββάτου καί έληγον τήν Τρίτην, αί δέ ιής
%|>ηςχήν Δευτέραν ('Ακρόπολ. φιλολ. 1888 σ. 791). Οί χοροί και τά τραγούδια διαρ-
«Ù31V δλόκληρον έβδομάδα συνήθιος έν Ι1αρπαρι$ Χίου (Χιακά χρονικά Άμάντυν 1911
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τον ')· Ό Pouqueville περιγράφων τήν τρίτην ήμέραν του γάμου έν Κορ(νθω
καί Μεγάροις κατά το 1816, λέγει ότι ή κραιπάλη έφθανεν είς τον έσχαιον
βαθμόν, οί δέ συνδαιτυμόνες τόσον είχον μεθύσει, ώστε έπινον είς τά υποδήματα
των (babouches). Ό νονός, όστις διευθύνει τά του συμποσίου, δέν διέτασσε
πλέον, καί άφηνε τούς συνδαιτυμόνας νά πράττωσιν δ τι ήθελον παραβάλλει δ'
έπί τέλους τήν ήμέραν ταύτην μέ τάς άλογίας τών άρχαίων =). Τάς τοιαύτας
παρεκτροπάς ϊσως έχουσα υπ' όψιν ή έν Λαοδικεία σύνοδος (397 μ. Χ.) Κανό-
νισε τά έξής : «Ότι ού δει Χριστιανούς είς γάμους άπερχομένους βαλλίζειν ij
δρχεϊσθαι, άλλά σεμνώς δειπνεϊν ή άριστάν, ώς πρέπει Χριστιανοϊς» 3).

'Οκτώ ήμέρας μετά τόν γάμον τελείται ό άντίγαμος ή ή αντίχαρα, δπό«
εύωχοΰνται οί συγγενείς καί φίλοι είς τόν οίκον του γαμβροΰ- τό συμπόσιον
γίνεται δι' εξόδων του, ένφ τό συμπόσιον τοΰ γάμου ό πατήρ τής νύμφης παρα-
χωρεί' άλλαχοΰ δέ καί ό άντίγαμος ύπό τοΰ πατρός τής νύμφης δίδεται <).

Α', 83). 'Εν Τήλφ έπί τρεις ήμέρας αί έστιάσεις καί οί χοροί, έπαναλαμβάνονται ίέ ψ
όγδόην καί τήν τεσσαρακοστήν άπό του γάμου ήμέραν (Ζωγρ. 'Αγ. Α', 266). Τήν τρίπ,ν
άπό του γάμου ήμέραν οί νεόνυμφοι άναλαμβάνουσι τά; εργασίας των έν Τσιβέρι (Όλύμιω
1896 Α', 287). Καί έν Κρήτη κατά τόν Ii' καί ΙΕ' αιώνα πολυτελέσταται ήσαν αί έορταί
τών γάμων, τά δέ συμπόσια διήρκουν πολλάκις ενα μήνα1 δθεν καί άστυνομικοί περιορισμοί
προεκλήθησαν (βλ. Byzant. Zs. 1901 XIII, 448. 463. 465, 23. 24). Ό κατά χήν
πρώτην πεντηκονταετηρίδα τοϋ Ζ' αίώνος ζήσας Θεοφύλακτος ό Σιμοκάτης (Ίστ. Α', 10
σ. 52 Bonn. 58 De Boor) ιστορεί ότι κατά τούς γάμους τοϋ Μαυρικίου μετά τής θ»γα·
τρός τοϋ βασιλέως Τιβερίου ή πόλις «έπανηγύριζεν έν ήμέραις έπτά»]].

1) 'Ερατώ Α', 118.

2) Pouqueville Voyage en Grèce 1820 κεφ. 109 σ. 130.

3) Ααοδικείας κανών 53 έν Συντάγματι θείων κανόνων έκδ. 'Ράλλη και Ποτλή Ι", 211),
[[Βλ. καί τούς έρμηνευτάς (αύτ. α. 220)' πρβλ. καί καν. 54 καί έρμηνευτάς (αΰτ. ο,
220—1). Φωτίου νομοκάν. ΙΓ', 24 (αύτ. Α', 326). "Οτι ήπράκτησεν δ κανών μαρτυρεί ί
Βαλσαμών (αύτ. 1", 220)' βλ. καί] J ΜατΟ. Βλαοτάρεως Σύνταγμα κατά στοιχείον I" κεφ.
7 (αύτ. <7', 163). (['Εκ τών έρμηνευτών (ένθ. άν.) μαρτυρεϊται χρήσις κροτάλων ή *»μ·
βάλων κατά τούς γάμους. (Πρβλ. καί ΠΠ. 1", 376—7 λ. γάμος 30). "Αλλα μουσικά
όργανα κατά τούς γάμους παρά Βυζαντινοίς : Βλ. Νικήτ. Χωνιάτ. (σ. 655 Bonn, έν πε-
ριγραφή έορτασμοϋ γάμου έν ' Αντιόχεια τω 1196) : «Ήν ούν, ώς έν ταϊς τοιαύταις Είθισται
τελεταΐς, δμάδος άνθρώπων θαλιαζόντων, κύμβαλά τε δι' δλης τής νυκτός εκείνης άλαλί-
ζοντα καί τύμπανα περικτυπούμενα καί όρχησταί τώ πόδε παρενσαλεύοντε'ς καί χοροί
γυναίων τοϊς ύμεναίοις πρόσφορα ^δοντες» (κατά δέ τό χγρ. τοΰ Μονάχου 250: «καί καύ
τήν συνήθειαν ήν σύναξις τής δλης χώρας έκεί, κύμβαλά τε καί βούκινα καί τύμπανα
δι' δλης ήλάλαζον τής νυκτός»). Κατά τούς γάμους τής θυγατρός τοΰ βασιλέως Καντα-
κουζηνού «σάλπιγγες ήχησαν έπιπλείστον καί αΰλοί καί σύριγγες καί δσα πρός τέρψιν sjsä-
ρηται άνθρώποις» (Καντακουζ. Γ', 95 σ. 588 Bonn). Παίγνια θυμελικά : 'Ράλλη καί Ποώ]
ένθ. άν. Β', 356 κέ. Ι", 220. Ε', 388]].

4) Χουρμούζης σ. 29. Bybilakis σ. 47. 'Ερατώ Α', 118. Πανδώρα θ', 518. 'Λιτ«>·
νιάόον Κρητ. σ. 33. [[δ' έκδ. σ. 40. Λαμπρίδου Ζαγορ. α. 184. "Αλλαι μαρτυρίαι περί
τής κατά τόπους τελέσεως τοϋ άντίγαμου μετά 8 ήμέρας : Γ. Δ. Κριεζή Ίστορ. "Γδραςο.
201 (δπότε καί παρεδίδετο ύπό τοΰ πατρός τής νύμφης ή ύποσχεθεϊσα προίξ εις τόν γαμ-
βρόν). Βάλληΐ'όα Κυθν. α. 113 (βλ. τοΰ αύτοΰ Πάρεργα σ. 46). Ιασπαρη 'Αμοργός σ. 67
-Ιουχιϊ Φιλολ. 'Επισκ. σ. 95 (έν Ιίύπρφ' βλ. καί Σακελλαρίον Κυπρ. Α', 733). Τήν έπο-
μένην τού γάμου έγίνετο δ άντίγαμος έν Καρπάθφ (Wesc/ier-Μανωλακάκη Δωρ. ψήΐ·



Ο ΓΑΜΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΝΕΩΤΕΡΟΙΣ ΕΛΛΗΣIN

30ό

Μετά εϊκοσιν ή τριάκοντα ήμέρας άπό τοΰ γάμου στέλλονται εις τόν παρά-
νυμ,φον 15-2U άρτοι καθαροί, καί εν ή ήμισυ άρνίον ψητόν, τά δέ δωρα ταύ-
τα καλούνται έν Κρήτη μπύλια ή πέτσα ')· άλλαχοΰ πέμπουσιν εις τον κουμ-
πάρον υποκάμισα καί άρνία ζωντανά.

Τήν δευτέραν Κυριακήν άπδ τοΟ γάμου το άνδρόγυνον '), διότι ούτως εις
το εξής καλούνται οί σύζυγοι, ύπάγουσιν είς τήν έκκλησίαν όπως λειτουργη-
(Ιώσι, καί έπισκέπτονται άκολούθως τούς συγγενείς καί τους εις τήν τελετήν
xoü γάμου παρευρεθέντας.

4 Συνήθης καιρός τής τελέσεως τών γάμων είναι έ χειμών 3), τήν έποχήν

Καρπ. α. 59), έν Σάμιο (Ν. Ζαφειρίου Περί τής συγχρ. ααμίας διαλέκτου ο. (19)' όμοίως
χαί έν Διβισίιρ, συνιστάμενος είς τήν παραλαβήν έκ τής οικίας τής νύμφης καί μεταφοράν
ΐίς τήν οίκίαν τού γαμβρού τών χαλκών σκευών καί τών κιβωτίων, μεθ' Β έπηκολούθε;
χορός (Ξενοφών. Α', 235). Άντίχαρα έλέγετο ό πανηγυρισμός κατά τήν έβδόμην μετά τόν
γάμον ήμέραν, έν Πόντω ('Αρχ. νεωτ. έλλ. Α', γ', 103, ένθα καί εφτά, τά, έκαλείτο),
έν Σινασψ (Ι'. Έλευϋεριάδου Σινασός σ. 80. Ι. 'Αρχελάου —αραντίδον Σινασός σ. 81), εν
Συλάτοις Ικονίου (Ξενοφάν. Β', 278" πρβλ. καί Σ. Φαραοοπούλου Τά Σύλατα σ. 39), έν
Χίφ (Κανελλάκη Χιακ. άνάλ. σ. 112' βλ. καί Χιακά Χρονικά Β', 107, ότι είς Μεστά
Χίου καί όχτάδα καλείται), έν Καρυαίς Καβακλή (Λουλουδοπούλου Άνέκδ. συλλ. α. 189,
ένθα καί επιστρόφια). Συνήθης έπίσης όνομαπία τού άντιγάμου είναι καί (ε)πιοτρόφια, τά,
ώς έπί παραδείγματι έν 'Αθήναις έπί Τουρκοκρατίας (Έστία 1882 ΙΑ', 596, ένθα καί
οχτο')[ΐερα έκαλούντο), έν "Ηλιδι (Νουμάς 1908 άρ. 296 σ. 6, γινόμενα μετά 8 ή καί
περισσοτέρας ήμέρας), έν Λάστιιι Γορτυνίας (.Ιάοκαρ/; Λάστα σ. 112), έν Ήπείρφ (Mou-
βαντινοϋ Γλωσσάρ. σ. 76), έν Σιατίστη (π'οτρύφια : 'Αρχ. νεωτ. έλλ. Α', β', 101), έν Αακ-
χοβικίοις Μακεδονίας (πιοτροφίκια, τού γεύματος παρατιθεμένου έν τή οίκί^ι τού κουμπά-
ρου, είς τήν οίκογένειαν τού δποίου ή νύμφη δίδει δώρα, άντιδωρουμένη παρ' αυτής :
Γουαίου Πάγγ. σ. 62). Έν Οίνοδντι τό έσπέρας τής έπομένης τού γάμου δ γαμβρός άπο-
οτέλλει είς τήν οίκίαν τοΰ πενθεροΰ ένα άμνόν, μίαν πίτταν καί οίνον, παραλαμβάνων δέ
τούς στενωτέρους του συγγενείς καί τήν νύμφην μεταβαίνει έκεϊ καί διασκεδάζουν' τήν
δ' έπομένην τήν αύτήν φιλοξενίαν υποχρεούται νά παράσχη είς τούς συγγενείς τής νύμφης"
αί δύο αύται έπισκέψεις λέγονται πιοτρόφια (Κουκουλε Οίνουντ. σ. 100). Έπίσης έν Βυ-
οωκφ Καλαβρύτων τήν έπαύριον τοΰ γάμου τελούνται τά έπιστρόφια, όπως άναγγελθή είς
ιούς γονείς τής νύμφης ή άγνεία ταύτης (ΔΙΕ Α', 132). Τέλος πιοτρόφια έν 'Γσιβέρι δνο-
μάζουσι τά γλυκύσματα, άτινα παρασκευάζουσιν οί συμπέθεροι καί τά φέρουν τήν έπομένην
ιού γάμου είς τούς νεονύμφους ευχόμενοι είς αύτούς «νά είναι στερεωμένοι» καί νά κάμουν
«καλούς κληρονόμους» ('Ολύμπια 1896 Α', 286). Άντίγαμος παρά τοις Χριστιανοΐς τής
Βυρητού : ΚΠ. Σύλλ. Η', 196. Παρά τοις Νοτιοσλάβοις : Zs. Ver. Volksk. 1915 α.
337. Παρ' άρχαίοις τά άπαύλια (Πολυδ. Γ', 39. Βλ. καί Hermann Privatalt. σ. 277)|[.

1) Χουρμούζης α. 29—30.

2) Περί τής λέξεως βλ. Τζέτζ. είς Λυκοφρ. 603. Κ· (>■ Müller Die Etrusker βιβλ.
III κεφ. 2 σημ. 6 (τ. II ο. 21. 1828).

3) [[Έν Μακεδονία τό φθινόπωρον καί ό χειμών (Έθν. 'Αγωγή 1901 σ. 138), καί δή
δ περί τήν έορτήν τού 'Αγ. Δημητρίου (26 'Οκτωβρίου) χρόνος (Abbott Maced. Folkl.
ο. 155). Έπίσης εν τοίς περί τά Βιτώλια χωρίοις οί γάμοι τελούνται συνήθως κατά τά
μέσα τοΰ φθινοπώρου (Άκρόπολ. φιλολ. 1888 α. 791), καί έν Aocaxcf. καλύτερος μήν θεω-
ρείται δ 'Οκτώβριος (Αάοκαρη Λάστα σ. 106, 9). Κατά τά θέρος τελούνται συνήθως οί
γάμοι έν Καταφυγίψ 'Ολύμπου (Έστία 1883 ΙΕ', 357). Έποχαί γάμου τακται παρά Βουλ-
ϊάροις: Zs. Ver. Volksk. 1915 σ. 338J).
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δέ ταύτην έθεώρουν κατάλληλον διά γάμους κοά οί άρχαίοι1), οί 'Αθηναίοι
μάλιστα Γαμηλιώνα έπωνόμασαν διά τούς πολλούς κατ' αυτόν τελουμένους γά-
μους τόν πρός τόν Ίανουάριον άναλογοΰντα μήνα. Δέν τελούνται δε,γάμοι καί
κατά τάς τέσσαραςτού έτους νηστείας, διότι άπαγορεύονται ύπό τής έκκλησίαςa).
ΙΙροσέτι ώς άπαίσιος καί δυστυχημάτων πρόξενος θεωρείται, ώς έκ τίνος δη-
μοτικού άσματος έξάγομεν3), καί ά κατά Μάιον γάμος ')· ομοίως καίπαρά τοις
Ρωμαίοις ένομίζετο 5), καί μέχρι του νυν είς πολλά έθνη ή πρόληψις αΰτη
διετηρήθη °).

Ειρωνικά άσματα σαρκάζοντα τόν γαμβρόν διά τάς φροντίδας, άς άναλαμ-

1) Άριστιηέλ. Πολιτ. Ζ', 15. [[Βλ. καί liecker-Göll Charicles III, 360 κέ. Henna,m
Privatalt. α. 269 κέ. 1ν. Müller Gr. Privatalt. α. 417 c)].

2) «"Οτι ού δεϊ έν τή Τεσσαρακοστή γάμους ή γενέθλια έπιτελεϊν» (Λαοδικείας καν.
52 έν Ράλλη καί ΙΙοτλή Συντ. Γ', 219). |[Βλ. καί Πατριάρχην Μανουήλ προς τόν Δυρρα-
χίου (1240—5) αύτ. Ε', 116.—Ουδέ έν Bagnes τής 'Ελβετίας τελούνται γάμοι κατά τήν
μεγάλην Ί'εσσαρακοστήν (Schweiz. Arch. f. Volksk. 1912 α. 222). Έν Σύμη δέννυμφεύ-
ονται τήν έβδομάδα τής τνρινής, διά νά μή ιυραιψιυΰνται (Ζωγρ 'Αγ. Α', 213 § 3ö)Jj.

il) Passow Cartu. pop. σ. 338 άρ. 458. [[Jeannaraki Άσμ. κρητ. σ. 225 άρ. 281)]].

4) [|Βλ. γενικώς I. ΙΙανταζήν έν Έφ. Φιλομαθ. 1867 ΙΕ', 1233. Έν Μακεδονία μετά
παραλληλισμού πρός όμοίαν πρόληψιν άλλων λαών: Ablwit Maced. Folkl. σ. 155 κέ.
Έν Κρήτη : Κρητ. 'Αστήρ Α', 667, έν Κύπρφ : Σακελλ.αρίον Κυπρ. Α', 722. Ό Μάιος καί δ
Σεπτέμβριος θεωρούνται άπαίσιοι έν Κερκύρςι ('Εστία 1890 Α', 270), έν δέ Λάστ? πλήν τών
δύο τούτων μηνών καί ό 'Ιούνιος (Λάοκαρη ένθ. άν.). Έπίσης άποφεύγουσι τήν τέλεαιν
γάμων έν δισέκτφ ένιαυτφ (Abbott ένθ. άν. Σακελλαρίου ένθ. άν.). Έν Κύπρφ οί γάμοι τε-
λούνται μετά τήν πανσέληνον (αύτ. Βλ. καί Λουκά σ. 77), έν δέ Μακεδονία πληθούσης
σελήνης (Abbott ένθ. άν.). 'Αποφράδες δέ ήμέραι θεωρούνται ή Δευτέρα (διότι ό γάμος
δευτερώνει : αύτ.), ή Τρίτη, ή Τετάρτη. (Βλ. καί ΠΠ. Γ', 382 λ. γάμος 51). Καί έν
Λομβαρδία άποφράς θεωρείται ή Τετάρτη (Bernoni Credenze popolari veneziane 1871
α. 58). 'Ομοίως έν Γερμανία, 'Ελβετό* (Βλ. Schweiz. Arch. f. Volks. 1917 XXI σ.
42, 33 καί τούς αύτόθι μνημονευομένους συγγραφείς)]]. \

5) Ovid. Fast. V, 486 κέ. Πλουτάργ. Ρωμ. κεφαλ. 86 : «ού γαμοϋσιν ούν έν τω
Μαΐφ περιμένοντες τόν Ίούνιον, ός εύθύς έστι μετά τόν Μάιον». [[Ό 'Ιούνιος ήτο μήν
άφιερωμένος τή Juno, ώς έν 'Αθήναις ένυμφεΰοντο τόν Γαμηλιώνα, άφιερωμένον τή "llpef
γαμηλίφ (Koscher Juno u. Hera σ. 66. Βλ. καί σ.'92)]].

6) «Ν oces de mai, noces mortelles» (Γαλλική παροιμία : Quitard Proverbes sur
les femmes etc. a. 366). [[Καί άλλη άρχαία γαλλ. παροιμία : «Si le commun peu-
ple dit vray | La mauvaise s' espouse en may» (Leroux de Lincy Le livre des
proverbes français 1852 I, 7 1). Έν Γαλλίορ κατά τόν Μάιον γάμοι δέν γίνονται, διότι,
ώς λέγουσιν οί χωρικοί, είναι δ μήν τής Μαρίας (Ed. du Méril έν Rev. archéol. 18(iU
II, 93), ή ό μήν τών έρώτων τών όνων (Monnier Tradit. populaires comparées 1854
α. 289. Zeitschr. f. deutsch. Mytholog. II, 419—420. Βλ. καί No.-e Contumes etc.
des provinces de France σ. 90). 'Ομοίως καί έν Νορμανδία άποφεύγουσι τούς γάμους
κατά τόν μήνα τούτον, διότι τά γεννώμενα παιδία νομίζουσιν ότι είναι επιρρεπή είς παρα-
φροσύνην (αύτ. σ. 242). Καί έν Ίταλί^ δέν γίνονται γάμοι κατά τόν Μάιον, ώς άναφέρει
δ συγγραφεύς τού ΙΗ' αί. Carmelli (Storia di varj costumi sacri e profaui etc. Ve-
nezia 1751τ. II σ. 221 )' έπίσης καί έν 'Αγγλίφ (Notes and Queries I, 467 παρατιθ.&πό
id. du Méril §νθ. άν.). Αιά τήν Ίταλίαν καί τήν νεωτέραν 'Αγγλίαν βλ. προσέτι Bd. du
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βάνει, καί διά τήν αίφνιδίαν μεταβολήν, ήτις έν αύτφ συνέβη, μεταβληθέντι άπό
άμερίμνου νεανίου είς έμφρόντιδα σύζυγόν, υπάρχουσιν ολίγα, ών έν έδημο-
αιεύΗη ύπό Βενιζέλου ') κ-ί τινα υπάρχουσιν άνέκδοτα.

ΓΙΑΡΕΚΒΟΛΙΚΗ ΣΗΜΕ1ΩΣΙΣ

[[ 'Αναγραφή τών συλλογών γαμήλιων ασμάτων «ατά χρονολογική ν τάξιν

μέχρι τοϋ 1918.

1. C. Fauriel Chants populaires de la Grèce moderne. Paris 1825. τ. Il o.

233-243.

2. A'. Tommaseo Canti popolari. Yenezia 1812. τ. Ill σ. 92 κέ.

ο. Γ. Εΰλαμπίου 'Αμάραντος. ΙΙετρούπολις 1813. α. -18—51 (έκ τού Fauriel).
t. ./. Α. ISuclion La Grèce continentale et la Morée. Paris 1813 o. 23!» (μετάφρ.
1 ^σμ.).

5. Π. Sanders Das Volksleben der Neugriecbeu. Mannhein 1811 σ. 101 («κ

του Fauriel).
Ii. Ίωνιά. 'Αθήναι 1846 ο. 64.

7. Th. Kind Μνημόσυνον. Leipzig 1849 ο. 20—22 (έκ τοΰ Fauriel).

8. \Αντ. Μανούαου Τραγούδια έθνικά. Κέρκυρα 1850. Β', 100—2 (όμοίως).

<). Μ. de Marcellus Chants du peuple en Grèce. Paris 1851. τ. II α. 170—5
(όμοίως).

10. ΙΙανδώρα. Σύγγραμμα περιοδικόν. Άθ. 1853 τ. Α' α. 436 άρ. 6 (1 ίωθινάν).

11. Έφημερίς τών Φιλομαθών. 'Αθήναι 1857 χ. Ε' σ. 52 (1 γαμήλιον Λέσβου).

12. — 1858 χ. ς' α. 447 (1 γαμήλιον Κρήχης).

13. ΙΙανδώρα 1859 χ. Η' ο. 510. 511—2. 519 (άιχοαπ. 3 φσμ.).

14. Σπυρ. Ζαμπελίου ΙΙόθεν ή κοινή λέςις χραγουδώ. Άθ. 1859 ο. 46.

15. Arn. Passow Τραγούδια Ρωμαίικα. Lipsiae I860 ο. 445—6 άρ. 596. 597 α.

455—464 άρ. 617—620. 622—630. σ. 469—470 άρ. 637 (διάφορα $αμαχα
καί δίατιχα ΐκ προγενεστέρων συλλογών, τά πλείστα δ' έκ τών κατά
τούς χορούς χών γάμων ηιδομένων άσχείων).
10. Τριαντ. Μπάρτα Αναμνήσεις φιλοπάχριόος. Παρίσιοι 1861 σ. 16-1 (1 φσμα).

17. ΙΙανδώρα 1861 χ. ΙΑ' σ. 449 (1 φσμα καί 1 δίσχ. Φιλιππουπόλεως).

18. — 1862 χ. IB' σ. 599—600 ('Ρόδου).

1Ü. — 1863 χ. 11" σ. 471 (1 δίσχ. καί 1 φσμα Λέσβου).

20. C. Wachsmuth Das alte Griechenland im neuen. Bonn 1861 σ. 88. 89. 98

(3 φσμ. έκ προγενεσχέρων συλλογών έν γερμανική μεχαφράσει). α. 99
(1 ^σμα).

21. Η. W. Sto/1 Έγχειρίδιον χής θρησκείας καί μυθολογίας χών 'Ελλήνων καί Ρωμαίων,

μεχαφρασθέν ύπό ΙΙερ. Ίασεμίδου. Άθ. 1865 σ. 75—6 (1 δίσχ.).

22. Γ. Χο. Χασιώτου Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών φσμάχων. Άθ. 1866

σ. 40—54. σ. 134 άρ. 3. α. 197—200 (άρκεχά χού γάμου, έν οίς καχέ-
χαξεν, ώς δ Passow καί χινα άσχεία χού χορού).

Mrll Htudes d'Archéologie α. 121. 'Εν Άγγλίφ ή έννοια χής άπαγορεύσεως άπω-
λίσθη διά χού χρόνου, άλλ' ούχ ήχτον ύφίσταχαι έχι διά μόνον χόν λόγον όχι ύπήρξε ποτέ
( Τ y lor Civilisation primitive κεφ. Ill τόμ. I σ. 82). ΙΙρβλ. καί Abbott ένθ. άν. Βλ.
γενικώς καί Rächtold έν Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1913 ο. 108)].

1) Βενιζέλου Παροιμ. σ. 216.
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23. J- Μ. Firmenich-Richartz Τραγούδια ρωμαϊκά. Berlin 1867 τ. II ο. 152—8 (ϊκ

τοΰ Fauriel καί Kind).

24. Μιχαήλ 2. Λελέκου Δημοτική 'Ανθολογία. 'AO. 1868 σ. 70—71 άρ. 5. α. 130—116

(26 φσμ.).

25. Έφημερίς τών Φιλομαθών 1868 τ. IT' α. 1687 (1 δίστ. καί 1 ^ομα Λευκάδος).

26. — 1869 τ. ΙΖ' ο. 1756—7 (καί έκ ταύτης Πανδώρα 1869 τ. Κ' α. 113—4).

27. Άαπίς, έφημερίς Σπάρτης 1869 καί Δρεπάνη, έφημερίς 'Αθηνών 1S69 άρ. 1 (3 φ3μ.

Άλαγονίας).

28. Ν. Δ. Βλαχάκη Ή λεσβία Σαπφώ. Άθ. 1870 σ. 195 (λόγιον).

29. Ι. Λαμπρίδου Ζαγοριακά. 'AO. 1870 σ. 159 (έκ τοϋ Ζαμπελίου ένθ. άν.). 185—9

(έκ τοΰ Χαοιώτου σ. 40 κέ.).

30. Θ. Οικονόμου Γραμματική τής τσακωνικής. 'AO. 1870 σ. 47—8 (1 τσακωνικόν).

31. I. Κ. Δρακιώτη Ό κώνωψ 'Ολύμπου καί Μακεδονίας. Άθ. 1870 σ. 165—7 (9

^σμ. Κασάνδρας).

32. Κρητική Μέλισσα, έκδοθεΐσα υπό 'Ελπίδος Μέλαινης. Άθ. 1873 σ. 57—9. 61—2

(Ρ' έκδ. 1888 σ. 36—40. Τής γερμανικής μεταφράσεως : F/pis Meiert,ι
Kreta-Biene. München 1874 σ. 50—6).

33. Ό έν h'/πόλει έλλ. φιλολογ. Σύλλογος. Κ/πολις 1874 τ. Η' α. 275—6 (1 Μαδύτου).

34. — σ. 411—2. 417 (10 φσμ. Λευκάδος συλλογής I. Ν. Σταματέλου. Β/..

καί άρ. 44).

35. — σ. 504—5 (5 $σμ. Μάνης καί Άλαγονίας συλλογής Ν. Γ. Πολίτου).

36. — σ. 595—8 (17 φσμ. 'Ραφιάνης Θεσσαλίας συλλογής 1. Κ. Παγούνη).

37. Γ. Λουκά Φιλολογικαί επισκέψεις. Άθ. 1874 σ. 78 (1 ^σμα). 78 κέ. (άλλα γα-

μήλια διηγηματικά).

38. Βύρων, μηνιαϊον περιοδικόν σύγγραμμα. Άθ. 1874 τ. Α' σ. 237 (1 <£αμα).

39. Ό έν Ιί/πόλει έλλ. φιλολογ. Σύλλογος 1875 τ. θ' σ. 344—6 (5 $σμ. Κεσσάνης καί

Μαλγάρων).

40. Ε. I. Κ[ρητικίδου] Σαμιακά έθιμα. Έρμούπολις 1875 σ. 24. 25. 26. 27. 29.

41. 'Αθήναιον. Σύγγραμμα περιοδικόν. Άθ. 1875 τ. Δ' σ. 92—100 (16 φσμ. ποιμένων

τής "Οθρυος=Έστία 18$7 τ. Γ' σ. 387—390).

42. Anton Jeannaraki "Ασματα κρητικά. Leipzig 1876 σ. 202—4 άρ. 264 . 265. ο.

212 άρ. 274 (παραλλαγή τού έν Λουκά Φιλολ. έπισκ. σ. 78). σ. 240—G
άρ. 302—5.

43. Ν. Γ. Πέταλα Ίδιωτικόν τής θηραϊκής γλώσσης. Άθ. 1876 σ· 15. 24. 35. 49. 57.

74. 85. 109. 117. 129. 136 (11 δίστ.).

44. 'Εστία. Άθ. 1877 τ. Δ' σ. 701—2 (φσματα Λευκάδος συλλογής I. Ν. Σταματέλου'

τά αύτά ώς έν άρ. 34 έν άλλη τάξει).
■Ιδ. Bernhardt Schmidt Griechische Märchen, Sagen und Volkslieder. Leipzig

1877 σ. 180—3 άρ. 40—43. σ. 192 άρ. 56.
46. Παρνασσός. Σύγγραμμα περιοδικόν. Άθ. 1878 τ. Β' σ. 883—5 (16 δίστ. καί 5 ?σμ.

Καστελορρίζου).
17. Ρ. 'ΕλευίΙεριάδου Σινασός. Άθ. 1879 σ. 79 (I φσμα).

•18. Ίω. Μιχαήλ Μακεδονικά. Έρμούπολις 1879 σ. 4—6. 8 (έκ προγενεστέρων συλ-
λογών).

49. Πλάτων. Σύγγραμμα περιοδικόν παιδαγωγικόν καί φιλολογικόν. Άθ. 1879—1880

τ. Β' σ. 47 —9. 146—8 (έν μελέτη Π. Παπαζαφειροποϋλου Περί γάμοι)
καί τών έν αύτψ εθιζομένων παρά τοίς νεωτέροις Έλλησι. 10 φομ·
Νυμφασίας Γορτυνίας, άναδημοσιευθέντα έν τή Περισυναγωγή' βλ. άρ. 65).

50. — 1880 τ. Β' α. 527 (1 φσμα Αμισού).

51. Έφημερίς τών Φιλομαθών 1880 τ. ΚΗ' σ. 58 (1 Λιβισίου).

<



ΠΛΡΕΚΒΟΛΙΚΗ ΣΗΜΕΒ2Σ1Σ

52. Π. Άραβαντινον Συλλογή δημωδών θαμάτων χής 'Ηπείρου. Άθ. 1880 α. 16Β άρ.

247. ο. 183 -104 άρ. 283—316. σ. 200 άρ. 331. σ. 216 άρ. 414. ο.
288 άρ. 476.

53. Άντ. Ν. Σιγάλα Συλλογή εθνικών Ασμάτων. Άθ. 1880 σ. 296—8 (κρητικά δίοτιχα).

503 —510 (θήρας, ών τά πλείστα σχολαστικά).

54. Ν. Κατραμή Φιλολογικά ανάλεκτα Ζακύνθου. Ζάκυνθος 1880 σ. 476 (1 άσμα).

55. Νεοελληνικά Ανάλεκτα τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού. Άθ. 1881 τ. Β' φ.

Ζ' σ. 463—6 (54 δίστιχα θήρας).

56. Άττικόν ήμερολόγιον Είρ. Άσωπίον τοΰ 1882. Άθ. 1881 "Ετ. Ι<7' ο. 291 (1

φσμα).

57. 'Εστία 1882 τ. ΙΔ' σ. 582 (1 εύχετ.). 596 (1 άπόσπ.).

58. — 1883 τ. ΙΕ' σ. 62 (1 ?σμα 'Ρόδου).

59. — σ. 358—361 (36 Καταφυγίου τοΰ 'Ολύμπου).

60. Δελτίον τής 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρίας τής 'Ελλάδος. Άθ. 1884 τ. Α'

σ. 727—8 άρ. 10 (1 Ψερτακαίνων Καππαδοκίας).
Gl. Παρνασσός 1885 τ. θ' σ. 377—9 (52 δίστιχα θήρας).

G2. Άττικόν ήμερολόγιον Είρ. Άσωπίον τοΰ 1887. Άθ. 1886. "Ετ. ΚΑ' σ. 607—8
(2 γαμήλια βλαχοποιμένων μετά προσθήκης ΰπό τοΰ Μ. Αελέκου 4 νόθων
στίχων έν τέλει' εϊς τινα άντίτυπα άποσχισθέν τό φύλλον, έφ' ου τά 2
ταύτα γαμήλια, άντικατέστη δι' έτέρου μέ τήν αύτήν σελίδωσιν, περι-
έχοντος ποίημα τοΰ Άχ. Παράσχου).
G3. Δελτίον Ίστορ. Έθνολ. 'Εταιρίας 1887 τ. Β' σ. 501. 502 (Φολεγάνδρου).
64. Έπ. I. Σταματιάδου Σαμιακά. Έν Σάμφ 1887 τ. Ε' σ. 268. 275—8. 280—2.

. 288. 289-294. 296—300.
(1Γ>. Π. Παπαξαφειροπούλου Περισυναγωγή. Έν ΙΙάτραις 1887 σ. 32—35. 37. 39—10.

43—45. 152 άρ. 138. 153 άρ. 140 (βλ. άν. άρ. 49).
G6. Μιχ. Λελέκου Έπιδόρπιον. Άθ. 1888 τ. Α' σ. 115—120.

G7. Ό έν Κ/πόλει έλλ. φιλολογ. Σύλλογος. Κ/πολις 1888 τ. 1Η' σ. 224—7 (3 πλήρη

Βυσσάνης καί πολλά, ών σημειοΰται μόνον ή αρχή).
68. Έβδομάς. Έπιθεώρησις κοινωνική καί φιλολογική. ΆΟ. 1888 τ. Ε' φ. 41 σ. 6 (6
φσμ. Νισύρου).

G9. Οίκονομοπονλου Λεριακά. Άθ. 1888 σ. 82—3 (15 δίστ.).

70. Π. Γ. Μάκρη Βιθυνικαί Σκιαγραφίαι. Τό Κατιρλΐ. Κ/πολις 1888 σ. 91—5 (8 δίστ.).

71. I. Λαμπρίδον 'Ηπειρωτικά μελετήματα. Τεύχος ζ'. ΙΙογωνιακά. Άθ. 1889 α.

23—5 (6 άποσπ.)

72. Έμμ. I. Γεωργιάδου Ζίτσα. ΆΟ. 1889 σ. 47—52 (9 άσμ.).

73. Σωτ. Κρινοπούλον Τά Φερτάκαινα. Άθ. 1889 σ. 26 (6 δίστ. λογίας προελεύσεως).

74. Έπιθεώρησις Κωνσταντινουπόλεως 12 'Ιανουαρίου 1889 (1 άσμα).

75. Πλάτων 1889 τ. ΙΑ' σ. 84—7 (έκ τής 'Εβδομάδος τ. Ε' φ. 44 σ. (!. Βλ. άρ. 68).
7ΰ. Έβδομάς 1889 τ. Ç' φ. 25 σ. 3-4 (2 άσμ. καί 1 δίστ.).

77. "Αριστοτέλης θεσσαλονίκης 1889 τ. Α' σ. 34 (3 άσμ.).

78. Έπί τά πρόσω 6 Ιουλίου 1889.

79. Ό έν Κ/πόλει έλλ. φιλολ. Σύλλογος. 1890 τ. Ιθ' σ. 201-3 άρ. 1 -20 (Νισύρου

συλογής Γ. Παπαδοπούλου).

80. — σ. 237—8 (5 δίστιχα Σύμης συλλογής Δημοσθ. Χαβιαρά).

81. Έβδομάς 1890 τ. Ζ' φ. 37 σ. 3-5 (11 $σμ. Ηπείρου).

82. Δελτίον Ίατορ. καί Έθνολ. 'Εταιρίας 1890 τ. Γ' σ. 335. 352 (7 δίστιχα Πάτμου).

83. 'Aft. Α. Σακελλαρίου Τά Κυπριακά. Άθ. 1890 τ. Α' σ. 719-725. 727. 730-733.

84. Κωνατ. Ν. Κανελλάκη Χιακά Ανάλεκτα. Άθ. 1890 α. 131-4. 143—8.

85. Σάλπιγς. Οίκογ. καί φιλολ. περιοδ. Άθ. 1891. Περίοδ. Β', έτ. Β', τόμ. Α' ο, 25

(3 $σμ. θήρας).
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86. Ζωγράφειος Άγών. Κ/πολις 18!> 1 τ. Α' σ. 79 άρ. 34—6 (3 δίστιχα έκ τοδ Ζαμπτ-

λίον Πόθεν ή κοινή λ έξις τραγουδώ- βλ. άν. άρ. 14). σ. 96—7 άρ. 85—!).
ο. 101—2 άρ. 106-113 (Ηπείρου).

87. — α. 267—9. (I 'Ρόδου καί 26 δίστιχα Τήλου).

88. "Ο εν Κ/πόλει έλλ. φιλολ. Σύλλογος 1891 [εϊ; τό έξώφυλλον 1892] τ. ΚΑ' σ. 346-!)

(63 ως έπί τό πολύ δίστιχα Καστελορρίζου συλλογής 'Αχιλλ. Σ. Δι«·
μαντάρα).

89. 'Αρχεία νεωτέρας έλληνικής γλώσσης. Άθ. 1892 τ. Α' τεδχ. β' : ΕυΜπουν-

τώνα Μελέτη περί του γλωσσικού Ιδιώματος Βελβεντοδ σ. 114—8 (1!)
άσμ·)·

90. Παύλου Γ. Βλαστού Ό Γάμος έν Κρήτη. Άθ. 1893 σ. 31 — 4 (31 δίστ.). 40' (!ι

δίστ.). 42- 8 (58 δίστ.). 50-1 (23 δίστ.). 58 (1 δίστ.). 59(1 δίστ.).74-Γι
(11 δίστ.). 83 (1 φσμα). 89-90 (10 δίστ. καί 1 φσμα). 93-7. (2 ασμ.
καί 26 δίστ.). 132-7 (τραγούδια τής Τζόγιας). 137-9 (15 δίστ.).
141—2 (παστικά).

91. Έπαμ. I. Σταματιάδου Ίκαριακά. Σάμος 1893 σ. 111—3.

92. (·■ Georgeakis et Lion Pineau I,e Folk-lore de Lesbos. Paris 1891 σ. 227—

232. 315—8 (8 ^σμ. έν γαλλική μεταφράσει).

93. Δωδώνη. Είκονογραφημένον ήπειρωτικόν ήμερολόγιον. "Έτος Α' 1896. Άθ. 18ίΙΓ> ο.

119—121 (δίστιχα καί άποσπ. Αρόβιανης 'Ηπείρου).

94. Ζωγράφειος Άγών. Κ/πολις 1896 σ. 29—30 (δίστιχα Λέσβου).

95. — σ. 50 (5 ^σμ. οιδόμενα κατά τούς γάμους, δχι ειδικώς γαμήλια).

96. Τά 'Ολύμπια. Εβδομαδιαία άθηναϊκή έπιθεώρησις 1896. "Ετος Α' α. 253-4. 268-9

(2 φσμ. καί 5 δίστ. Τσιβεριοδ Άργους).

97. Διχδο'ινη. Έτος Β' 1899 σ. 110-113 ('Βπείρου).

98. — σ. 170—171 (2 φσμ. Παραμυθιάς).

99. Σ. Θ. Λακίδου 'Ιστορία τής επαρχίας Βιζύης καί Μήδειας. Κ/πολις 1899 α. 12!)

άρ. 17 (παραλλαγή του έν Λουκά Φιλολ. έπισκ. σ. 85—7).

100. I. Σαραντίδου 'Αρχελάου Ή Σινασός. Άθ. 1899 σ. 170, 12 (1 παιδικόν χορευτικόν

άδόμενον είς τό τέλος τής έσπερίδος τού γάμου).

101. Σπαρτιατικόν ήμερολόγιον M. I. Θεοδωροπούλον. Σπάρτη 1899. Έτ. Α' 1900 ο.

85 (1 άσμα).

102. 'Αστεριού Δ. Ι'ουοίου Τά τραγούδια τής πατρίδος μου. Άθ. 1901 σ. 22—21 άρ.

37—12 (Λακκοβικίων).

103. Εθνική Αγωγή. Άθ. 1901 τ. Δ' σ. 140. 156—7 (8 ασμ. Μακεδονίας).

104. 'Αρκαδική Έπετηρίς T. Χ. Κανδηλώρου Τεύχος Α' 1903. Άθ. 1903 σ. 74-78

(7 $σμ. Μεγαλοπόλειος).
10ί). Αλήθεια Λεμησσού 1 'Ιανουαρίου 1903 (5 όλιγόστιχα περιχώρων Κ/πόλεως).

106. G. /: Abbott Macedonian Folklore. Cambridge 1903 σ. 1 ">1—186.

107. Σπ. Άναγνώοτου Λεσβιακά. Άθ. 1903 σ. 245—9.

108. ΙΥΙιλτ. Α. Λουλουδοπούλου Ανέκδοτος συλλογή. Râpva 1Ü03 σ. 172. 178-180.

182—187. 189—190 (Καρυών, έπαρχίας Καβακλή).

109. Hubert Pemot Rapport sur une mission scientifique eu Turquie. Paris

1903 (έν Nouvelles Archives des Missions Scientifiques τ. XI)
σ. 190—21 Κ) άρ. 66—77.

110. Nix. I. Λάσκαρη Ή Λάστα καί τά μνημεΐά της. Μέρος Β'. Πύργος |1904;] σ.

100-108. (Βλ. καί άρ. 126. 136).

111. Ό Νουμάς. Εφημερίδα πολιτική - κοινωνική - φιλολογική. Άθ. 1901 χρόνος Β' άρ.

114 σ. 7 (2 $σμ.).

112. Ήμιρυλόγιον Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων τού 1905. Έτ. Α'. Κ/πολίξ

}904 σ. 376 (1 ?σμ.).
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113. ι>· Kretschmei Der heutige lesbische Dialekt. Wien 1905 στ. 549 (1 άσμα).

550—2 (Ιτερά τινα δίστιχα άναμίξ μετ' άλλων).

114. Ό Νουμάς Άθ. 1905 χρόνος Γ' άρ. 148 ο. 10 κί. (3 άσμ., 10 δίστ.).

115. Ό Πυρρός, Εβδομαδιαία έφημερίς 1905. "Ετος Β' 24 Μάρτ. άρ. 100 σ. 2 (3 $σμ.).

8 Άπριλ. άρ. 102 α. 3 (2 άσμ.). 15 Άπρ. άρ. 103 σ. 2 (3 $ομ.). 28
Μαΐου άρ. 109 (4 άσμ.).

116. Γεωργ. Δ. Παχτίκου 260 δημώδη έλληνικά ?σματα. Άθ. 1905 τ. Α' άρ. 12. 19.

22. 31. 41. 44. 45. 47. 4S. 51. 59. 68. 73. 86. 90. 111α. 136. 137.
150. 196. 213. 222. 238. 239. 246.

117. A'. Tommaseo Canti popolari greci tradotti ed illustrati da — con copiose

aggiunte ed una introduzione per cura di Paolo fîmilio Pavolinî.
Milano - Palermo - Napoli [1905] σ. 151-2 άρ. 145—8. σ. 156
άρ. 151—2 (έκ τοδ Tommaseo άρ. 18. 92. 93. Passow άρ. 622. 'Αρχ.
νεωτ. έλλ. Α', β', 114, 4. 116, 13).
IIS. 'Αρκαδική Έπετηρίς T. Χ. Κανδηλώρου. Άθ. Τεύχος Β' 1906 σ. 182—4 (3 άσμ.
καί 7 δίστ. Αρκαδίας).

119. [!- Salvator] Parga. Prag 1907 α. 31 (4 δίστ. μετά γερμ. μετάφρ.).

120. Φόρμιγξ 1907. Περίοδ. Β', Ιτ. Β' τεδχ. Α' σ. 13 (μετά μουσικής).

121. Ξενοφάνης. Σύγγραμμα περιοδικόν. Άθ. 1907 τ. Δ' σ. 235 (3 δίστ. Λιβισίου).

122. Μακεδονικόν ήμερολόγιον. Άθ. "Ετος Α' 1908 σ. 212 (4 άσμ.).

123. Κρητικός Αστήρ. 'Εν Χανίοις 1908. "Ετος Β' άρ. 37 σ. 287 (έκ τοδ Βλαστού Ό

γάμος έν Κρήτη σ. 83).
121. Παράρτημα Φόρμιγγος μουσικόν. Άθ. 1908 Περίοδ. Β', έτ. Γ', φ. 8 σ. 1—6 (5<(ΐσμ.

Κρώμνης είς έκκλησιαστικήν παρασημαντικήν).
125,. — φ. 12 σ. 67—71 (6 άσμ. Καστελοίρίζου είς έκκλησιαστικήν παραση-
μαντικήν).

12(1. Νικ. I. Λάσκαρη Ή Λάστα καί τά μνημεΐά της. Μέρος Δ'. Πύργος 1908 σ. 345—6
άρ. 4 (1 φσμ.). (Βλ. καί άρ. 110. 130).

127. Φαίδωνος I. Κουκουλέ Οίνουντιακά. 'Εν Χανίοις 1908 σ. 95—7. 99—100 (11

οίσμ., 2 δίστ.).

128. Μακεδονικόν Ήμερολόγιον Άθ. 1908. "Ετος Β' 1909 σ. 211. 213—215. 217—220.

222. 221—5 (τά πλείστα έκ τοδ Abbott- βλ. άνωτέρω άρ. 106)

129. Κυθηραϊκή 'Επετηρίς Διονυσίου Σ. Άλβανάκη. "Ετος Α' 1909. Κύθηρα 1909 α.

94 (1 ίισμ. ).

130. 'Ακρόπολις. Αθήναι 20 'Απριλίου 1909 σ. 4 (4 άσμ.).

131. Νέα Ζωή. Αλεξάνδρεια 1909 "Ετ. Ε' σ. 235- 8. 277-280 ('Ρόδου).

132. Ό έν Κ/πόλει έλλ. φιλολογ. Σύλλογος 1909 τ. ΛΑ' σ. 151 άρ. 12 (1 'ΡογΊιάς

Κρήτης).

133. Λαογραφία. Άθ. 1909 τ. Α' σ. 310-320 (23 άσμ. Λευκάδος).

134. — σ. 357 (έκ τοδ Λακίδον βλ. άν. άρ. 99. ΙΙρβλ. καί σ. 010 άρ. 73).

135. Γ. Παπαδοπούλου Γενική περιγραφή Νισύρου. Νίσυρος 1909 α. 59—00. 01. 64 - - 7.

136. Ν. I. Λάσκαρη Ή Λάστα καί τά μνημεΐά της. Μέρος Ε'. Πύργος 1909 σ. 152 άρ.

20 (1 άσμα). (Βλ. καί άρ. 110. 120).

137. Ν. Βακαλοπούλου Ό Συλλαΐος. Πρωτότυπος άσιατική μυθιστορία. Σμύρνη 1909

τ. Α'—Λ' σ. 291—2 (1 άσμα).

138. Λ. Κ. Ψι,μ-,πούλου Λα'ίκαί έθιμοτυπίαι. Καρδίτσα 1909 α. 27-8. 31. 31. 36. 10.

46-7 (11 άσμ.).

139. Άριστ. Κριάρη Κρητικά άσματα. 'Εν Χανίοις 1909 α. 160. 162—1 (τοδ νεκρού

άδελφού άδόμενον ώς γαμήλιον). 175. 196. 232.

140. Κρητική Στοά I. Δ. Μουρέλλου, Ήράκλειον 1909 Ιτ. Β' σ. 119. 121 (άποαπ.

3 άσμ.).
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141. Έθνικάν Ήμερολόγιον Κωνοτ. Φ. Σχόχον του 1910.Άθ. 1910. Έτ. ΚΕ' α. 363—4,

366—8 (8 άσμ. Βελβεντοΰ. Τά αύτά καί εν Μικρασιατικό) ήμερολογίο
Ε. Σ. Σβορώνον 1910 σ. 219—228).

142. Λαογραφία. Άθ. 1910 τ. Α' σ. 622—3 άρ. 41. 644—5 άρ. 70 (2 άσμ. Σωζοπόλεως).
243. — τ. Β' α. 56—9 (9 άσμ. Γκιουμουλτζίνχς).

144. — σ. 399—404 (22 άσμ. καί δίστ. Βουρβούρων Κυνουρίας).

245. — σ. 434—446 (31 ?σμ. Ιίουτσοβλάχων Σαμαρίνας).

116. Χρ· ΆποστοΙίδου "Ασματα καί χοροί κυπριακοί. Λεμεσός Κύπρου [1910] σ. 1—5,

147. Κ. Α. Ψάχου Δημώδη άσματα Σκύρου. Άθ. 1910 α. 8. πρβλ. καί 36—7 (1 πατι·

νάδα τού γάμου είς βυζαντινήν καί εύρωπαϊκήν παρασημαντικήν).

148. Κρητική Στοά I. Δ. Μουρέλλου 1911 ετ. Γ' σ. 25—7 (1 άσμα καί 7 δίστιχα Κρήτης).

149. Χιακά Χρονικά Κ. Άμάντου. Άθ. 1911. [Α'] σ. 82 (1 δίστ.).

150. Λαογραφία Άθ. 1911 τ. Β' σ. 605—6 (9 δίστ. Ίου).

151. Μακεδονικόν Ήμερολόγιον Άθ. 1912. "Ετος Ε' 1912 σ. 213—222 (20 άσμ. Κουτοο-

βλάχων Βλάτσης Μακεδονίας).

152. 'Ροδιακόν ήμερολόγιον 1912. 'Ρόδος. "Ετος Α', τ. Α' σ. 93—4. 95—6 ('Ρόδου).

153. Α. I. Παρχαρίδον 'Ιστορία τής Ιίρώμνης. 'Εν 'Γραπεζοΰντι 1912 σ. 112 κέ. (4

φαμ. καί 41 δίστ.).

154. Μουσική, είκονογρ. μουσικοφιλολογ. περιοδικόν. Κ/πολις 1912. "Ετ. Α' σ. 184 («ρ.

72). 187 (1 φσμα 'Ρόδου μετά μουσικής).

155. — 1913. Έτ. Β' σ. 91 (άρ. 192). 96 (1 άσμα Πύργου Αέρκων μετά μουσικής).

156. Μ. Γ. Μιχαηλίδου Ιναρπαθιακά δημοτικά άσματα (Κων/πολις) 1913 σ. 65—70

(56 δίστ.).

157. Λαογραφία. Άθ. 1913 τ. Δ' σ. 90—91 άρ. 34 (1 φσμα "Αργούς), σ. 138—140 άρ.

115-7 (3 άσμ. Κορινθίας καί Αίγίνης). σ. 142 άρ. 121 (5 δίστ. Άργους).

158. — α. 163—4 άρ. 44. σ. 173 άρ. 65 (2 άσμ. Λιγουριοΰ συλλογής Δ. Εΰ·

αγγελίδου).

159. — 1914 τ. Δ' σ. 548—558 (8 έλληνικά καί 7 βλάχικα άσματα βλαχοφώ-

νων Πίνδου).

160. Μικρααιατικόν ήμερολόγιον του έτους 1914. Έν Σάμω 1914 τ. II' σ. 340—3 (διά-

φορα δίστιχα Περγάμου, τό äv μετά μουσικής).
461. Μουσική. Κ/πολις 1914. "Ετ. Γ' σ. 17. 26 (1 άσμα Βιθυνίας μετά μουσικής). 1%.
205 (3 ?.σμ. Βασιλικού Θράκης μετά μουσικής).

162. Α. J. Ii. Wace and M. S. Thompson The Nomads of the Balkans. London

1914 o. 277—9 (9 φσμ. Σαμαρίνας).

163. Ν. Γ. Πολίτου Έκλογαί άπό τά τραγούδια τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Άθ. 1914 ο.

177—182 άρ. 136—147 (β' έκδ. 1925 σ. 197—203).

164. Λαογραφία 1915 τ. Ε' σ. 12. 28-32. 35—9. 41—14 (28 άσμ. καί δίστ. Ηπείρου).

165. — σ. 88 άρ. 65. σ. 111—114 άρ. 103—7. σ. 109—110 (8 άσμ. Τοου-

μέρκων).

166. — σ. 160—3 (11 άσμ. Αρκαδίας).

167. — 1916 τ. Ε' σ. 573 άρ. 22 (I Βουρβούρων Κυνουρίας).

168. — 1917 τ. ς" σ. 158 άρ. 14 (1 Χασίων Μακεδονίας).

169. — 1918 τ. ς· σ. 637 άρ. Γ. (1 Πατρών))].
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[[Έκ τών ανεκδότων σημειώσεων, αΓτινες θά έχρησιμοποιοΰντο ύπό του
συγγραφέως είς τήν άνασύνταξιν καί συμπλήρωσιν τής περί «Γάμου παρά τοίς
νεωτέροις Έλλησι» πραγματείας, πλην της άναγραφής τών περί γάμου ή γα-
μήλιων έθίμων διαλαβόντων παρατίθενται ώδε καί μαρτυρίαι συμπληρωματι-
κά είς τά περί καταχυσμάτων (βλ άν. σ. 272—275) καί έλέγχου άγνείας τής
νύμφης (ί^· ^ν. σ. 302—303), ώς καί τίνες άλλαι περί έθίμων ένιαχοΰ τής
Ελλάδος έπικρατούντων, περί δ>ν δέν γίνεται λόγος άνωτέρω.

Γενικώς περί γάμου βλ. Chateaubriand Le Génie du christianisme μέρ. A', βιβλ.
ι', χεφ. 7—10. Gubematis Storia comparata degli usi nuziali in Italia e presso
gli altri popoli Indo-europei. II1» edizione. Milano 1878. C'A. Letourneau L'évo-
lution du mariage et de la famille. Paris 1888. Th. Achellis Die Entwicklung
der Ehe 1893. J■ Kohler Zur Urgeschichte der Ehe. Totemismus, Gruppenehe,
Mutterrecht. Stuttgart 1897. L. Tillier I.e Mariage, sa génèse et son évolution.
Paris 1897. Jul- Bure/hold Ueber die Entwicklung der Ehe. Breslau 1902. <". Pascal
Fatti e leggende di Roma antica 1903 σ. 7 — 1δ (περί θεοτήτων τοδ γάμου Consns
χαι Talassius καί περί περιλειμμάτων παλαιών έθίμων τοδ γάμου). Reinach Cultes, my-
thes et religions. 1905 τ. I σ. Ill—121 (L'origine du mariage). Sartori Sitte
und Brauch τ. I. Lpz. 1910. Schräder Reallexikon der Indogermanichen Alter-
tümer λ. Heirat. Heiratsalter (καί τοδς αυτόθι άναφερομένους συγγραφείς). Πρβλ. καί
Winternitz Das altindische Hochzeitsrituell mit Vergleichung der Hochzeitsge-
bräuche bei den übrigen indogermanischen Völkern έν Denkschriften der k.
Akademie der Wissenschaften, Wien 1892 o. 114 κέ. Zachariä Zum altindischen
Hochzeitsritual έν Wiener Zts. für die Kunde des Morgenlandes τ. XVII ο. 136
xê. 211 κέ.

Κατά τους βυζαντινούς χρόνους : Σά&α Βυζαντ. θέατρον α. ξζ' κ'έ. (Α' έκατ.). Θεηφνλ.
Σιιιοχάτ. Α', 10 σ. 51 κέ. Bonn. σ. 57 κέ. De Boor (Βασιλικοί γάμοι τοδ Μαυρικίου καί
Ουγατρός τοδ αύτοκράτορος Τιβερίου' σπουδαιοτάτη περιγραφή, διότι έξ αυτή; διδα-
οχίμεθα πολλάς λεπτομερείας τής Ιεροτελεστίας καί τής γαμήλιου έορτής). Βίος βασιλίδος
Θεοφανώ 10—11 έν Kurtz Zwei griechische Texte über die heilige Tbeophano σ.
6 (γάμος Λέοντος Τ' καί θεοφανοδς). Κωνοτ. Πορφυρογέννητου "Εκθ. βασιλ. τάξ. Α', 39
ο. 1ί)6 κε. Bonn («"Οσα δει παραφυλάττειν έπί σχεφανώματι βασιλέως»)· Α', 81 σ. 379
(·°Οοα δει παραφυλάττειν έπί νυμφαγωγίςι»). Α', 82 σ. 380 («"Οσα δεί παραφυλάττειν είς
ατεφάνωμα»). Ψελλού Έπιστ. 83. 84 έν Σάϋα Μεσ. Βιβλ. Ε' σ. 318—24. Βέλθανδρος στ.
1022-1047. 1323 κέ. σ. 158—9. 168 Legrand. Κανταχουζην. Γ', 95 σ. 587 κέ. Bonn.

Είϋήπεις καί περίγραφα! νεοελληνικών εϋίμων : l.ebrun Voyage au Levant 1711
σ. 153. Guys Voyage littéraire en Grèce. 1776 τ. I σ. 254 κέ. Sonnini Voyage
en Grèce et en Turquie 1801 τ. II σ. 134 κέ. PouquevUle Voyage en Morée 1805
τ. I σ. 312—4. Douglas An essay on certain points of ressemblance between
the ancient and modem Greeks. 1813 σ. 109—117. 170 κέ. Pouqueville Voyage
dans la Grèce. 1820 τ. I σ. 382 κέ. τ. IV σ. 130. Fauriel Chants populaires de
la Grèce 1824 τ. I σ. XXXIV—XXXVII (τής γερμανικής μεταφράσεως Müller σ.
XX.—Τήν περιγραφή'/ τοδ Fauriel άκολουθει καί ή Dora d'lstria Περί τών έν τή
'Ανατολή γυναικών Βιβλ. Ε', έπιστ. 6, τ. Α' σ. 334--7 μετάφρ. Αιμιλίας Σκουζέ), l'kert
Bilder von Griechenland. 1833 σ. 140—151. Le Magasin universel. Paris 1834

I àp. 12. 13 σ. 94. 110—111. Bo-wen Mount Athos, Thessaly and Epirus. Lond.
}852 z. 174—7. Εdm. About I^a Grèce contemporaine (α' ϊκδ.) 1852 κεφ. IV §§
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2. 3. 4. -V. Längerer Ueber die Gebräuche bei der Hochzeitsfeiern der Griechen
und Albanesen έν Ausland 1856 σ. 813—6. H. Mathieu La Turquie et ses dif-
férents peuples 1862 τ. ΤΙ σ. 00. Ouvray Τ es Grecs modernes (extrait de la Se-
maine universelle), Bruxelles 1882 o. 16—21. Curt Wachsmuth Das alte Griechen-
land im neuen. 1864 σ. 81 κέ. Xecchini Ouadri della Grecia moderna' 1866 ο
207—320 (XVI. La scelta dello sposo e ί matrimoni in Grecia). Χαρ. Πονλίη,
Περί τής καταγωγής τοϋ γένους των νϊϊν 'Ελλήνων. 1870 σ. 31—36 (μετατυπωθέντα xi;
έν Έφημ. Φιλομαθών 1870 τ. ΙΗ' σ. 2060—2). Ν. Γ. Πολίτου Ό γάμος παρά τοίς νεω-
τέροις "Ελλησιν εν Παρθενώνι 1871 τ. Α' σ. 335—340 (ή άρχή τής άνωτίρω πραγμα-
τείας) d. Λάζου Οί γάμοι παρά τοί; άρχαίοις καί νεωτέροις "Ελλησιν έν Ίλισαφ (περιοί
συγγράμματι 'Αθηνών) 1871 τ. Γ' σ. 167—8. Ida u. Otto non Reinsherg-Pûrig.'fdd
I-Iochzeitsbuch. Brauch und Glaube der Hochzeit bei den christlichen Vö'kern
Europas. Leipzig 1871 σ. 56—0 (μετ' εικόνος 'Επί τή βάσει τοδ Pouqùeville Voyage
en Morée, των συλλογών ασμάτων fauriel - μετάφρ. Müller-, Tommaseo, Kind An-
thologie 1861 καί χειρογράφων ανακοινώσεων Έπαμ. Μεταξά έκ Κεφαλληνίας). F)foS. Ii.
Βενιζέλου. Περί τοϋ ίδιωτικοδ βίου τών άρ/αίων 'Ελλήνων. 1873 σ. 35—41. Α. tie Gu·
hernatis |νθ. άν. (τινά έλληνικά έκ τοδ Xecchini Ouadri de'la Grecia). Ph. SaktUa-
rios Die Sitten und Gebräuche der Hochzeit bei den Xeugriechen, verglichen
mit denen der alten Griechen. Halle 1880. O. Emst Neugriechische Familien·
und Kirchenfeste έν Unsere Zeit 1881 IT, 616—0. A.A. Λαοπόπον?.ος εν 'Κπιθειορήσει
πολιτική καί φιλολογική 1883 σ. 106—8. Εΰατ. Τ. Λράκου Διάκοσμο:. Κ'πολις 1890 α. 3—11.
Χ. Γ. Πολίτου Γαμήλια σύμβολα έν 'Επετ. 'Εθν. Πανεπ. 1006 Γ' σ. 111 κέ. ( — Λαογρ.
Σύμμ. Β', 218—267. Κ. Ρωμαίου Τό δννί κατά τόν γάμον έν Λαογρ. Ζ', 346—368.

Κατά τόπους. ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ : 'Αθήναι : Chandler Travels in Asia Minor and
Greece II, 169 κέ. (γ' έκδ. 1817 σ. 152" γαλλικής μετάφρ. 1806 III, 58-9). New
Mon'hlv Magazine 'Ιούλιος 1828 (καί έκ τούτου Revue Britanique 1828 τ. XXI
σ. 110. Ausland 1858 άρ. 228. 229). Μ. Band Modern Greece. A narrative of a
residence and travels in that country ; with observations on its antiquities,
literatuie. language, politics and religion. New-York 1856 σ. 88—98. Α. Γη.
Κ Γημπονρογλαν ] 'Αθηναϊκά. Γάμοι έπί Τουρκοκρατία; έν 'Εστία 1882 τ. ΙΑ' σ. 579—583,
592—598. Τον ηνιον 'Ιστορία τών 'Αθηναίων 1889 Α', 202 κέ. W. Miller Greek life
and country. London 1905 σ. 88—91. (σ. 91 κέ. έπαρχιών).— Ί. Γη. Καμποΰρογ)™
Μνημεία τής Ιστορίας τών 'Αθηναίων 1892 Γ', 2?9—234 ('Αμαρουσίου). I. Καρηχαιοάνΐ]
"Εθιμα χωρικών τής 'Αττικής. Ό γάμος έν 'Εστία 1881 τ. IB' σ. 601—3 (Κερατέας καί
παρακειμένων χωρίων). Kag/αχάλιος). 'Ο γάμος έν Κερατέα έν Έττία 25'Ιανουαρίου 1895,
It. Α. ΦουαΙχ>ι Γάμος καί γαμήλια σύμβολα παρά τοί; άλβανοφώνοις τής Σαλαμίνος iv
Λαογρ. τ. β' σ. 507—563. L. Ross Erinnerungen und Mittheilungen aus Ο riechen
land έν R. Pmtz Deutsches Museum 1854 άρ. 36" ιδιαιτέρως Berlin 1862 ο. 58-60
(Λεβαδεία;). Νέα Έφημερίς 29 Αύγουστου 18«6 σ. 3 ('Αραχόβης Λεβαδείας). J. Ι>'Φ''
La Grèce continentale et la Morée. 1P43 σ. 228—240 (ποιμένων Χαιρώνεια;).-
ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΙ' : Λελέχου Δημοτική 'Ανθολογία 1852 σ. 13—21 (Κορινθίας. Βλ. καί
έκδ. 1868 σ. 139 κέ.). Carnarvon Reminiscences of Athens and the Morea.
Lond. 1869 a. 79—82 ('Αργολίδος). Ν. Α. Άντο>νοπονλου "Ενας γψροζ στό Τσιιβέρι 1»
Όλυμπίοις 1896 τ. Α' α. 243-6. 253—1. 262—3. 268—0. 286—7. Γ. I. Κριεζή 'Uto-
pia τή; νήσου "Γδρας πρό τής (έλληνικής) 'Επαναστάσεως. Πάτραι 1860 σ. 107-200.
Iι/μ. ΠαπαΐΊχολάον Τά κατά τόν γάμον έθιμα έν Βυσωκά τών Καλαβρύτων έν Δελτίψ
Ίστορ. καί Έθνολ. 'Εταιρίας τ. Α' σ. 122-133. I. Παπαντωνίου Ή τελετή τοδ γάμου
άνά τά χωρία τής Μεγαλοπόλεως έν 'Αρκαδική Έπετηρίδι T. Χ. Κανδηλώρου 1903 τ. Α'
σ. 73—0. Του αύτον Γαμήλια άσματα, προπόσεις, εύωχίαι χωρικών Άρκάδων αύτ. lW'ß
τ. IV σ. 182-5. Ν. Γ Αάοχαρη Ή Λάστα καί τά μνημείά της σ. 09—115. Π. Ham-
ζαγειοοπούλου Περί γάμου καί τών έν αΰτω έθιζομένων πάρά τοίς νεωτέροις Έλληοιν (iv
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Νυμφαοίφ τής Γορτυνίας) εν Πλάτωνι 1879 τ. Β' σ. 45—9. 145—153. Tor αντον Περισυ-
ναγωγή °· 27—57 (άνατόπωσις τοΰ προηγουμένου μετά τίνων προσθηκών" έξ αύτοΰ δέ .1/. Γ.
JiJ/ίΐτσα Νεοελληνικά έθιμα τοΰ γάμου έν Άττικώ ήμερολογίω 1889 σ. 102—112). Έπ. Γ.
Παπαμιχαήλ'Ο γάμος 'ς τοΰ Βοϋρβουρα τής Κυνουρίας έν Λαογρ. Β', 399—401. Kovxov/.r
Οίνουντιακά α. 93—100. Suint-Sauveur Voyage historique, littéraire et pittores-
que dans les isles. Paris, an VIII (1800) τ. III σ· 369—370 (Μάνης). Pinto et Xi-
colo Stephano/w/i Voyage en Grèce, Paris an VIII (1800) τ. II α. 1—13 (αύτ.).
'[(ζ. Βαλανιδιάτης έν Νέα Σιώνι 1907 τ. <7' α. 1119 — 1121 (Γιάννιταα Καλαμάτας).—
ΕΠΤΑΝΗΣΟ!" : Saint-Sauveur |νθ. άν. τ. II σ. 41 κέ. (Κερκύρας). Thtotoki Détails
sur Corfou. 1826 σ. 119—120. (Ανωνύμου) Descrizione d'una cerimonia nuziale
celebratasi in Corfu il 12 Agosto 1863, Corfu 1863 (περιγραφή γάμου άνωτέρας τά-
ξεως' συνήθεις έθιμοτυπίαι). [Salvator] Paxos σ. 86—7. Λ. Ρα/ιαιΙο/ιιιΙο Vreto Memo-
ria su di alcuni costumi antichi tuttora esistenti nelT isola di l.eucade, 1895
o. 2IÎ-39. I■ -V. Σταματίλου Ό (·άμος των χωρικών τής Λευκάδος έν 'Εφημερ. Φιλομα-
Η(Τ>ν 1868 έτ. IT σ. 1687 (έκ ταύτης δέ μετά τίνων προσθηκών έν "Ελλ. Φιλολογ. Συλλόγω
Κ/πόλεως 1874 τ. Η' σ. 410—412 καί έν 'Εστί? 1877 τ. Α' σ. 701—702). Ευατ. Γ. ΤΤα-
ίίιον Ό γάμος έν Λευκάδι έν Λαογρ. Α', 308—320. Saint-Sauveur ένθ. άν. τ. ΙΤΙ σ.
:-1(!6 (Κυθήρων).—ΡΟΓΜΕΛΗΣ : Ε. I. ΙΙερί τοΰ γάμου τών ποιμένων τής "Οθρυος έν Άθη-
ναίιρ 1875 τ. Α' σ. 89 — 101 (=Έστία 1877 τ. Γ' α. 386-390. Νεολδγου εβδομαδιαία Έπι-
Οεώρησις 1894 τ. Γ' σ. 93S—9. 948. 965—8). Μ ί). Κάρμα ΙΙερί τών ήθών καί εθίμων
τού χωρίου Σεβεδίκου τής έπαρχίας Αωρίδος έν Επιθεωρήσει πολιτική καί φιλολογική 1882
τ. Γ' σ. 58—9. Αάπ. Μικρά ιστορία, διήγημα εν 'Εβδομάδι 1889 τ. Ç' άρ. 25 σ. 2—4.
άρ. 26 σ. 1 — 1 (χωρίου παρά τόν Άχελωον).— ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : Στυλ. Βίον Τά κατά τόν
γάμον έθιμα έν Άγίψ Γεωργίφ τοΰ Πηλίου έν Λαογρ. τ. Ε' σ. 643—5. — ΗΠΕΙΡΟΙ" :
Γρηγορίου ΓΙαλιουρίτου 'Αρχαιολογία έλληνική τ. Β' σ. 197—211 (Κεφάλαιον περί γάμοιι
τον 'Ελλήνων μετά συγκρίσεως έν παρόδω πρός τινα όμοια ήπειρωτικά γαμήλια έθιμα).
Ι'.Ινωνύμον) Ή "Ηπειρος. "Ηθη καί έθιμα αύτής καί ιδίως τών 'Ιωαννίνων έν Πιττακώ
1878 σ. 201—4. Α. .4. Π(αναγιωτίδου) "Ηθη καί έθιμα τοδ τμήματος Παραμυθίας έν Ηε-
οπρωτίφ έν Νεολόγου έβδομ. Έπιθεο>ρ. 1892 τ. Α' σ. 664. Χ. Χοηοτοβαοίλ.η Ό γάμος κα'
τρεις Ιπαρχίαι χής δούλης 'Ηπείρου έν Άκροπόλει φιλολογική 1888 έτ. Λ' σ. 605--6 (έν
ίπαρχίφ Κουρέντων, "Ανω Τσάμικου καί Ζαγορίου). V. Χααιώτον Περί Ζαγορίου έν Χρυ
οαλλίΐι 1886 τ. Δ' σ. 13—14. Ι.Λαμπρίδον Ζαγοριακά 1870 σ. 177—190. Τοϋ αυτόν
Ήπειρ. μελετήματα τεΰχ. Γ' 1888 σ. 56—7 (έν Τσαρκοβίστςι). τεΰχ. Ζ' σ. 22—5 (έν
ΠογίΒνίιο). Γ. Ζηχίδου "Έθιμα τοΰ γάμου έν Βυσσάνη έν ΚΠ. Συλλ. ΙΗ', 222 - 7. Έμ. I.
Ιποργιάδην Ή Ζίτσα σ. 47—52. Δωδώνη 1896 σ. 119—121 (Δρόβιανης). Άλ. Γρωργίτοη
"Ηθη, έθιμα κλπ. Χιμαραίων. Τά κατά τόν γάμον έν Ζωγρ. 'Αγώνι 1891 τ. Α' σ. 206—8.
-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : Ίω. Μιχαήλ Μακεδόνικα. Έρμούπ. 1879 σ. 1 — 17. /. ΤΙραηου Γα-
μήλια ήθη καί έθιμα έν Μακεδονία έν Εθνική 'Αγωγή 1901 τ. Δ' σ. 108- 110. 122—4.
138 -111). 156—8. fi. r. Abbott Macedonian Folklore σ. 147—191 (καί ελευθέρα
μετάφρασις ύπό Ζ. Μ. Κοηώνη έν Μακεδ. ήμερολ. 1909 σ. 208—227, περί ής βλ. Λαογρ.
V, 101). .4. Κωναταντινίδου Μακεδονική ζωή. Γαμήλια έθιμα έν 'Αθηνών μην. παραρτήμ.
τ. A' s. 36S1 —3691. Ί ο. Iραχιώτου Ό κώνωψ 'Ολύμπου καί Μακεδονίας 1870 σ. 74—81
(λιτοχώρου" έμμέτρως). /'. Γίαπαγεωργίου Ό γάμος έν Καταφυγίω τοΰ 'Ολύμπου έν Έστίηι
188ίϊ χ. ΙΕ' σ. 357—361. .V. Ί. Χαρισίου ('Ολυμπίου) "Ηθη καί έθιμα έλληνικά.·Ό γά-
μος έν Βελβενδώ τής Μακεδονίας έν Μικρασιατική ήμερ. Ε. Σ. Σβορώνον 1910 σ. 219--
22ft. I. /'. '/Ιναονιάδου Ό γάμος έν Βελβενδψ έν Ήμερολ. Σχόχου 1910 σ. 362—8 (σχε·
Μν αντιγραφή τοΰ προηγουμένου). I. Κ. 'Ρούφον Τά έθιμα τοΰ Βουρβούσκόυ τής Μακεδο-
»'»; έν Πϋρριρ (εφημ. 'Αθηνών) 1905 Ιτ. Ι?' άρ. 99. 100. 102. 103. 106. 109. Κ. Γχ.
Τελετή γάμων παρά τοίς πέριξ τών Βιτωλίων χωρικοίς έν Άκροπόλει φιλολογική 1888 α.
W1-2. Μ. Γάμος έν Α.χόβρ έν Μακεδο/. ήμερολ. 1911 έτ. Α' α. 236—8. Ίω. Δοα-
χιώιον ενθ. άν. σ. 157 — 161 (Κασσάνδρας). Vier. J. Γουοϊου Ή κατά τό ΙΙάγγαιον χώρα.

lb
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Λακκοδηκίων τοπογραφία, ήθη, έθιμα καί γλώσσα. Λιψία 1894 α. 55—62. Στ. Κονμανοϋη
Στράτης Καλοπίχειρος 3 3. 174—185. 3 σ. 197-207 (Σερρών). —ΘΡΑΚΗΣ καί ΑΝΑΤΟλ.
ΡΟΓΜΕΛΗΣ. Κων/πόλεως : Schweiger Neue Reisebeschreibung nach Constanti-
nopel, 1608 a. 222 κέ. Deiner Diary of a tour in Greece, Turkey etc.3 Lond.
1842 τ. I o. 125—9. Στίλπ. Κνριακίδου 'Γα κατά τόν γάμον έθιμα έν Γκιουμουλιζίν^
έν Λαογραφία τ. Β' σ. 48—59. Σ. .4. Μανασοειδου "Εθιμα καί μαγγανείαι. Έν Φέρραις
καί τοίς περιχώροις αύτή;. 2. Γαμήλια έθιμα έν ΙίΠ. Συλλ. τ. Η' σ. 547—9. Κ. Κ.
Χατζοπούλου Ή επαρχία 40 Εκκλησιών. Περί άρραβώνων καί γάμων έν θρακική Έπετη.
ρίΐι 1897 έτ. Α' σ. 192 -4. Α. Χονρμουζιάδου Περί άναστεναρίων. Κ'πολις. 1874 σ. 24—5
(Σωζουαγαθοπόλεως). Μιλτ. Α. Αονλονδοπονλον 'Ανέκδοτος συλλογή ήθών, έθίμων, δημ.
ασμάτων, προλήψεων, δεισιδαιμονιών, παροιμιών, αινιγμάτων κτλ. τών Καρυών (επαρχία-
Καβακλή). Έν Βάρνη 1803 σ. 167—190. Βλ. Γ. Σκορδέλ.η Άνάλεκτά τινα περί Τή;
επαρχίας Φιλιππουπόλεως έν ΙΙανδώρορ 1861 τ. ΙΑ' σ. 448—9. '/ω. Νικολάου Ή 'Οδησ-
σός (Βάρνα). Έν μάρνη 1894 σ. 217—222. —ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ. Α. Παπαδια/«in», 0!
Έλαφροήσκιωτοι, διήγημα έν 'Ακροπόλει 25 Δεκεμβρ. 1892 (=*0 Πεντάρφανος 1912 ο.
50—2· έν Σκιάθφ ;). Μ. Γ. ΚωναταντινΙδου Ή νήσος Σκύρος, 1901 σ. 163—6.—ΚΙ'ΚΑΑ-
ΛΩΝ. Άντ. Βάλ,ληνδα Κυθνιακά. Έρμοϋπ. 1882 σ. 111—3. 'Αριοτ. Μ. Ταταράχη Ό Γάμο;
έν Νεοελληνικούς Άναλέκτοις τ. Α' σ. 349—354 (Μήλου). Ζαψ. Α. Γαβαλ.ά Περί ιή-
νήσου Σικίνου. Άθ. 1885 α. 43—4. ./. Th. Bent The Cyclades, or life among
the insulares Greeks. Lond. 1885 a. 133 — 8 (θήρας' ουδέν νέον' κυρίως έξ άλλων πα-
ραλαμβάνει). 189—191 (Σικίνου). Pègnés Histoire et phénomènes du volcan et des
îles volcaniques de Santorin 1852 σ. 394—412. Α. Π. Είς γάμος έν θήρςι έν Σάλ-
πιγγι, οίκογ. καί φιλολογ. περιοδ. Άθ. 1891 Περίοδ. Β' έτ. Β' τ. Α σ. 8—9. 24—5.
Ν. Γ. Γάσπαρη 'Β νήσος 'Αμοργός, Άθ. 1895. σ. 66—7. Tournefort Relation d'un
voyage du Levant. 1717 τ. I σ. 124 κέ. (Μυκόνου).—ΝΗΣΩΝ Μ1ΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ. Γ. Α.
Γώγου "Εθιμα τών έν Λέσβφ γάμων έν Πανδώρα 1863 τ. ΙΓ' σ. 469—472. Pontés Notes
sur la Grèce. 1864 σ. 205—210 (έν Μυτιλήνη κατά Σεπτέμβριον του 1830). Georgeatis
et Pineau Le Folk-lore de Lesbos. 1894 σ. 313—320. Άλεξ. 'Ακριβού Νομικαί ση·
μειώσεις. Τά έν Μυτιλήνη περί μνηστείας έθιμα έν Αρμονία Σμύρνης 2. 3 Μαρτίου 1900.
Κανελλάκη Χιακά άνάλεκτά. 1890 σ. 137—142. Ν. Καπιγιολδάοη Ό γάμος παρά 2ι!ε-
ρουντίοις έν Νεολόγου έβδομαδιαίι* έπιθεωρήσει 1893 τ. Β' σ. 809 (έθιμα χιακά. Προδή-
λως δέν είναι άκριβή, άλλ' άστεία, ίσως λεγόμενα υπό τών κατοίκων τής χώρας πρός
διασυρμό·/ τών άξέστων χωρικών). Α'. Ν. ΙΙαπάδη Εντυπώσεις έκ Παρπαριάς έν Χιαχοίς
Χρονικοΐς Κ. Άμάντου 1911 τεΰχ. Α' σ. 81—3. Μιχ. I. Κεφάλα Πώς έγίνοντο οί γάμοι
ιίς τήν Καλλιμασιάν πρό τοδ 1865 αύτ. 1914 τεδχ. Β' σ. 89—92. Έπ. I. Στα/ιατιάΛου
Σαμιακά. Σάμος 1887 τ. Ε' σ. 267—300.—ΝΟΤΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ. Τον αύτον Ίκαριαχά.
Σάμος 1893 σ. 108—112. il/, il. Μαλανδράχη "Ηθη καί έθιμα έν ΙΙάτμω έν Δελτ. ίοτορ.
έθνολ. έταιρ. 1890 τ. 1" σ. 331—6. ΟΙκονομοπούλον Λεριακά 1888 σ. 79 κέ. Michaui
et Poujoulut Correspondance d'Orient. Bruxelles 1835 τ. IV σ. 133 xé. (Κώ). Γ
ΓΙαπαδοπούλ.ου Γενική γεωγραφική καί ίστορική περιγραφή άρχαία καί νεωτέρα τής νήσου
Νισύρου. 1909 σ. 57—67. I. Χαβιαρά "Εθιμα κατά τούς γάμους τής νήσου Τήλου έν Ζωγρ.
Άγώνι 1S91 τ. Α' σ. 265—7. Τοΰ αύτοΰ Συμαϊκά. Τά κατά τήν μνηστείαν καί τόν γά-
μον αύτ. σ. 212—3. Μπιλιώτου—Κοτρε *Η νήσος 'Ρόδος 1881 τ. Β' σ. 292—5. VIvhöt.
/'. Άι·αοταοιάδου "Ηθη καί έθιμα έν 'Ρόδω έν Ξενοφάνει 1910 τ. Ζ' σ. 49—50. Vlrroor.
/ . ΤοαμπίκΟν Περιγραφή τοΰ γάμου έν Σορόμη τής 'Ρόδου έν Φόρμιγγι τ. Η' άρ. 9. Toi
αϊΊυΰ Πώς στολίζεται ή νυμφική κλίνη (παστός) έν τοις χωρίοις'Ρόδου έν Ί'οΪιακιΤ» ήμερ.
1912 σ. 93 κέ.· Wescher-Μανωλακάκη Δωρικόν ψήφισμα Καρπάθου 1878 σ. 50—60. Λ'«ιω·
λακάκη Καρπαθιακά 18!'6σ. 117-121. Οί γάμοι έν Κάσψ έν Ερατώ 1861 τ. Α'σ. 111-116
(έκ τούτου : M. XI. έν ήμερολ. Χρόνω Κ ων/πόλεως 1867 σ. 72—6. Πανδώρα 1867 1Ζ',
487—9. Έβδομάς 1889 τ. <7' άρ. 20 σ. 4—5). .4. Σπνρίδη "Εθιμα τοΰ γάμου έ/ Μεγίστη
(Καστελορρίζφ) έν ΙΙαρνασσφ 1878 τ. Β' σ. 882—6. Μ. Γ. ΙΙετρίδον Ή ζωή \ τό Κα·
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3tsXôppiζο· 5. Ό γάμος έν Νοομ* 1905 άρ. IIS σ. 9-11.—ΚΡΗΤΗΣ. Byhilakis Neu-
griechisches Leben. 1810 σ. 29—43. Μ. Χουρμούζη βυζαντίου Κρητικά. 1842 ο.
°;_30· Spratt Travels and researches in Crete. Lond. 1865 τ. I o. 17ti—17;;.
ΈΙν'δος Μέλαινης Κρητική μέλισσα. 1873 σ· 57—(13 (β' έκδ. 1888 σ. 36—-10)./ Ναύλου ν?.
/'. Bhiomv Ό γάμος έν Κρήτη. "Ηθη καί έθιμα Κρητών. 1893 (πλουαιωτάτη συλλογή '/Ü«* te-fy'·*'·-
έθίμων, μετά παρεντεθειμένων φσμάτων, παροιμιών κλπ. ).—ΚΪΠΡΟΓ. V. Uranism Travels ^ b~3- gg

in Kgypt. Syria, Cyprus etc. Lond. 1820 2 τ. 1 σ. 306—7. Γ. .Ιου«« Φιλολογικαί
επισκέψεις τών έν τω βίω τών νεωτέρων Κυπρίων μνημείων τών άρχαίων. Άθ. 1871 τ. Α'
0, (jö—9Ü. 'ΛΟ. Α. Σακελλαρίου Τά Κυπριακά. Άθ. 1890 τ. Α' σ. 717—734. '/«ι. /'.
Χαιζηϊωάννου Ό γάμος έν Κύπρφ έν Κρητική Στοφ 1909 Β' σ. 118—121. Mat/,la II.
Ohnefalsch-Richter Griechische Sitten und Gebräuche auf Cypern. Berlin 1913
0.231—243. Ξ. Π. Φαρμακίδου Γαμήλιον κυπριακόν έθιμον έν Ααογρ. Ε', 402.—Μ1ΚΡΑΣ
ΑΜΑΣ. /. Λ7. Βαλαβάνη Τά έν Κερασούντι περί τόν γάμον έθιμα έν Πανδώρα 1859 τ. Η'
ο. 509 —512 . 518 —9. Γ. 'Αερικού Σύντομος περιγραφή τής 'Αμισού καί τής περί αύτήν
χώρας· β'· Ιίερί γάμων έν ΙΙλάτωνι 1880 χ. Β' α. 523—8. /. I. Κονδυλάκη Γαμήλια έθιμα
ιών περί τήν 'Αμισόν τής Μικράς 'Ασίας οίκούντων 'Ελλήνων έν Αελτ. Ίστ. Έθνολ. 'Εται-
ρίας 1881 τ. Α' σ. 526—530. Π. Γ. Μακρή Βιθυνικαί σκιαγραφίαι. Τό Κατιρλί καί αί
πέριξ αύχού κώμαι. Κ/πολ. 1888 σ. 92—98. Ενατο. 1. Ιράκου "Εθιμα συγχρόνων 'Ελλή-
νων. Α'. Οί αρραβώνες. Β'. Οί γάμοι έν Νεολόγω Κ/πόλεως 5 Μαΐου καί 7 'Ιουνίου 1889.
;. Κ. Γρίβα Τά κατά τήν 'Απολλωνιάδα [Βαλουκεσέρ ;] έν 'Επιθεωρήσει Κων πόλεως 12
'Ιανουαρίου 1889 (συντομωτάτη, κακογραμμένη, ασαφής περιγραφή). ΙΙαρ. Ελευθερίου
ΙΙραγματεία περί τών ήθών καί έθίμων τής κωμοπόλεως Λιβισίου κατά τούς παλαιούς χρό-
νους έν Ξενοφάνει 1907 τ. Α' σ. 231—5. Κλ. Σ. Ίατρίδου "Ηθη καί έθιμα έν 'Ανατολή.
ΊΙ μνηστεία έν Βουρδουρίφ άλλοτε καί νυν. Ό γάμος — έν Ξενοφάνει 1905—6 τ. Γ' σ.
72—82. 163 — 171. 202—211. Ίωακ. Βαλαβάνη Ό γάμος παρά τή έλληνική κοινόχητι
Ικονίου έν Χαρφ Κ/πόλεως 1878 Α' σ. 103—4. Τον αύτοΰ "Ηθη καί έθιμα. Άρραβών καί
γάμος έν Ίκονίφ έν 'Εστία 1889 τ. ΚΖ' σ. 45—7. -'. Φαραοοπονλ.ον Τά Σύλαχα. Μελέτη
τοδ νομοδ 'Ικονίου ύπό γεωγραφικήν, φιλολογικήν καί έθνολογικήν έποψιν. Άθ. 1895 σ.
29—40. Σάββα ΧοΓ/.οπούλον Μονογραφική Ιστορία Ζήλης ή Συλάτας έν Ξενοφάνει 1905
χ. Β' α. 281—7. ('Ανωνύμου) "Ηθη καί έθιμα . . . τών έν άποκέντροις Καισαρείας Καππα-
δοκίας οίκούντων όρθοδόξο>ν χριστιανών αύτ. τ. Α' σ. 372—380. Ιημ. Μακρόα Ή Μαλα-
χοπή αύτ. τ. Α' σ. 426 —431. 518—520. 'Ρίζον Ελευθεριάδη Συνασός, ήτοι μελέτη έπί
τών ήθών καί έθίμων αύτής. Άθ. 1879 σ. 74—82. I. Σαραντίδου 'Αρχελάου Ή Σιναοός.

Άθ. 1899 α. 76—81.—ΚΟΡΣΙΚΗΣ. nimo et Nicolo Stephanopoli ένθ. άν. σ. 11.

*

"Αλλων λαών. Αλβανών. Lhaniller Travels in Greece and Asia minor 'SIT ;l τ.
II o. 153 -4. 1825 τ. II σ. 169 — 170 (γαλλ. μετάφρ. 1806 τ. III σ. 59—60). Hahn
Albanesische Studien 1853 τ. I σ. 143 — 7. .1. Iευτεραίον Αλβανικά έθιμα. Γάμος
έν Ιίαρνασσφ 1892 τ. ΙΑ' σ. 281 κέ.—Μαυροβουνίων : P. Ciùmpoli Intorno al Monte-
negro. Amori e nozze év Nuova Antologia 1896 τ. 65 σ. 588—621.— Ρωμούνων :
Ad. Flachs Rumänische Hochzeits- und Totenbräuche. Berlin 1899. — Βουλγά-
ρων καί άλλων σλαβικών λαών : ./. Köhler έν Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1915 σ.
329—315.—Ρώσων : Krek Russische Hochzeitsbräuche (Analecta Graeciensia.
Festschr. zu 42 Versammlung deutscher Philologen in Wien. Graz 1893). Th.
Volkov Rites et usages nuptiaux en Ukraine. Paris 1893 καί έν Anthropologie II,
100-180.408-487. 537-587. III, 541—S.—Αρμενίων : Lady Montagu Letters and
Works, Lond. 1837 τ. II σ. 53—4.—Χριστιανών Συρίας : //· Guys Voyage en Syrie
«'■P. XXII. 1855 a. 267—276. Αιμιλίας Μαρούτζη Ιίερί τής έν Συρίρρ τελετής τών γάμων
έν Ιΐανδώρφ τ. ΙΑ' σ. 33-4. 122—4). Α. Γ. Πολίτου "Ηθη καί έθιμα άλλων νήσων καί
τόπων έν ΚΙΙ. Συλλ. 1874 τ. II' σ. 495—6.

Καλύμματος επί&εοις κατά τήν χνχλικήν ό'ρχηοιν. 'Εν Λΐυκάδι, άφο,δ δ ίερεδς θέαή
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έπί τής κεφαλής των νυμφίων τούς στεφάνους, είς τών συγγενών καλύπτει έκ τών δπισθεν
τήν κεφαλήν καί τούς ώμους τούτων δι' ύφάσματος μεταξίνου ή μάλλινου 12 — 15 πήχεων,
τό όποιο/ καλείται ατεφανοσκέπααμα καί είναι δώρον τοΰ παρανύμφου, τό χρησιμοποιεί
δέ βραδύτερον ή νύμφη είς φόρεμα (Κατ' άνακοίνωσιν Σ. Λάλλα γυμνασιάρχου). Έν u
Κυζίκφ καί τοίς πλησιοχώροις <'ς τό χορό τοΰ 'Ησαΐα ερριχταν άπάνου στον ώμο τών νιιμ-
φίων ένα πολύτιμο κουμάσι (τσόχα, φασονέ κτλ.), ποΰ τούς τό έκανε δώρο δ κουμπάρος
καί τό λέγανε στεφανιάτικο* (Κατ' άνακοίνωσιν Μ. Ψιλήντα). Άλλαι μαρτυρίαι : Douglas
An essay on certain points of ressemblance between the ancient and modern
Greeks a., 111. 'Εστία 1882 ΙΑ', 595 a. Βλ. καί άνωτέρω σ. 242, 2 (έν Σκύρφ). Πίρ[
τού εθίμου βλ. Reinach Cultes, mythes et religions I, 310 κέ. Hock Griechische
Weihegebräuche σ. 130. Παρά*Βουλγάροις : Strauss Die Bulgaren σ. 325, ΆλΕανοίς
Σικελίας : Pitre Usi e costumi del popolo siciliano II, 67. i)8.

Καταχύσματα. Είς διαφόρους περιστάσεις τοΰ γάμου, κατά τόπους : 'Εστία 1882 ΙΛ',
581. 582. 594. 595 ('Αθήναι έπί Τουρκοκρατίας). 'Εστία 25 Ίανουαρ. 1895 (Κερατέα).
Ross Erinnerungen σ. 59 (Λεβάδεια). 'Ολύμπια 1896 Α', 262—3. 269 (Τοιβέρι "Αρ-
γούς). Λελτ. Ίστ. 'Ετ. Α' 129. 131 (Βυσωκά Καλαβρύτων). Καρκαβίτσα Λυγερή α' έκδ.
1896 σ. 161. β' εκδ. 1920 σ. 158 (Λεχαινά). /'. Δ. Γεωργοπούλου Περί τού γάμου τών
άρχ. 'Ελλήνων. Τρίπολις 1880 σ. 11 σημ. 60 ('Αρκαδία). Κανδηρώρον Άρ κ. Έπ. 190ί!
σ. 76. 78 (Μεγαλόπολις). Παπαζαφειροπούλου Περισυναγωγή σ. 37. 42—3. 47 (Γορτυνία).
Λάσκαρη Λάστα α. 100. 103. 112. Κονκονλε Οίνουντιακά σ. 99. Νέα Σιών Ç,
1120 (Γιάννιτσα Καλαμάτας). Έπιθ. πολιτ. καί φιλολογ. 1882 Γ', 58—9 (Σεβεδίκο;
Λωρίδος). Έβδομ. 1889 Τ' φ· 25 σ. 3 β. 3 γ. 4 α (Αιτωλοακαρνανία). Λαογρ. Α',
315 (Λευκάς). Γρ. Παλιουρίτου Άρχαιολ. έλλ. Β', 209 (Ήπειρος). Ααμπρίδον Ήπειρ.
μελετ. Ζ', 21 (ΙΙογώνι Ηπείρου). Έθν. Αγωγή 1901 α. 156 (Μακεδονία). Abbott
Maced. Folkl. σ. 177 (αύτ.) Γουσίου Πάγγαιον σ. 61 (Λακκοβίκια Μακεδονίας), θρα-
κική Έπετηρίς 1897 σ. 193 (Σαράντα Έκκλησίαι). Βάλληνδα Κυθνιακά σ. 112. /«ojihoi;
'Αμοργός σ. 97. Κοραή "Ατ. Γ', 51—5 (Χίος). Κανελλάκη Χιακ. άνάλ. ·σ. 140. 141,
—ταματιάδου Ίκαριακά α. 112. Τον αντον Σαμιακά Ε', 285. Ζωγρ. Άγ. Α', 26(ί 6
(Τήλου). Παπαδοπούλου Γεν. περιγρ. Νισύρου σ. 62. Ξενοφάν. Ζ', 49 (Σιάννα 'Ρόδου).
I\'ι·ulier-Mανωλακάκη Αωρ. ψήφ. Καρπ. σ. 58 (Κάρπαθος). Μανωλακάκη Καρπαθιακά ο.
119. Έφημ. Φιλομ. 1858 Q", 448 λ. παστικά (Κρήτη). Βλαστού Ό γάμος έν Κρήτη
σ. 66. 88—9. II. Γ. Μάκρη Κατιρλί σ. 93—1. Έπιθ. Κ/πόλ. 12 Ίαν. 1889 ('Απολλω-
νίας [Βαλουκεσέρ ;] ). Ξενοφάν. Γ', 171 (Βουρδούρ). Αύτ. Β', 286. 287 (Σύλατα),
Ί'αρασοπούλου Τά-Σύλατα σ. 38. Έστία 1889 ΚΖ', 47 (Ίκόνιον). Ξενοφάν. Δ', 43Ü
(Μαλακοπή Μ. Καππαδοκίας). Αύτ. 235 (Λιβίοιον).—"Οτι κατά τούς βυζαντινούς χρόνους
έδαλλον διά μήλων ή ρόδων μαρτυρεϊται έκ Ψελλού έπ. 84 παρά ΣάΟα Μεσ. Βιβλ. Ε',
321. Έν Πειρίτση Διγενή (στ. 1093 σ. 160 Λάμπρου) ράντισμα μέ ροδόσταμα είς προϋ-
πάντησιν ερχομένων.

Ξένα. Έν Γαλλίορ : λ'ο.-e Coutumes, mythes et traditions des provinces de
France a. 63. 290. Melusine I, 93. 439, έν Σκβοία : Rev. de l'hist. des relig.
1910 τ. 62 σ. 204 κε., έν Κορσική : Rev. d. trad. pop. 1897 XX, 521, έν Blonay
'Ελβετίας: Schw. Arch. f. Volksk. 1911 a. 95, έν Ίταλίρρ : Arch, perle tradiz.
popol. XXII, 294. 295. 297—8 (σημ.), παρά τοις Ίουδαίοις τής Βουκοβίνας : Zs. f·
öst. Volksk. VII, 118, παρά Βουλγάροις : Zs. Ver. Volksk. 1915 α. 337, άλλοΐ£
σλαβικοίς λαοίς αύτ. σ. 341, παρά τοϊς Σλάβοις τής Βαλτικής : Schräder Reallex. d. in·
dogerm. Altert, λ. Heirat § 12. 9. Περί τής έννοιας τών καταχυσμάτων βλ. Mannhardt
Mythol. Forschungen σ. 351 κέ. 366—371. Zs. Ver. Volksk. 1895 σ. 391, 3. A'.
Wünsch έν Hess. Bl. f. Volksk. 1903 σ. 79—80. Hock Griecli. Weihegebräuche
α. 92. 110. Xachariae έν Wien. Zs. für d. Kunde des Morgenlandes XVII, 139.
XX, 293. Ό αυτός εν Zs. Ver. Volksk. 1907 σ. 470. Arch. f. Religionsw. 1908 ο.
411. Samter Familienfeste σ. 1 κέ., ιδίως σ. 13. Ρ. Stengel Opferbräuche der Grie-
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chen ο. 30. Rev. de l'hist. d. relig. 1910 τ. 67 α. 352. Wächter Reinheitsvor-
schriften (RGW. XI, 1) σ. 13. 33, 2. 123, 4. Samter Geburt, Hochzeit u. Tod
, 171 xi. 195. Dieterich Mutter Erde β' καί γ' ixî. σ. 102. Köchling De corona
rum apud antiquos vi atque usu (RGW. XVI, 2) σ. 63. 71. Sche/ieiowitz Das
stellvertretende Huhnopfer (RGW. XIV, 3) α. 13—6. Zs. Ver. Volksk 1915
0i 337—8. Βλ. καί γενικώς Schräder ένθ. άν. ΙΙρβλ. καί Λ'. Schmidt De Hymc-
naeo α. 25.

Καταχύσματα έχοντα εύχετικήν σημασίαν, είς αλλάς περιστάσεις: Kit. Σύλλ. Η',
Ü38. 339. Έν Κρήτη οί μποναμάδες κατά τήν πρώτην τοδ έτους συνίστανται είς τραγή-
ματ», όπώρας ςηράς, καρύδια, άμΰγδαλα, σταφίδας καί πορτοκάλια (/. Κονδυλάκης εν
Έοτίφ 1 Ίανουαρ. 1897. Φιλολ. παράρτ. ο. 3). Συναφή έννοιαν προς τά καταχύσματα
εχει καί ή διασπορά κόκκων ροιάς (βλ. άν. σ. 295 καί σημ. 1), συνηθιζομένη έν Κύθνψ
χαιάτήν πρωτοχρονιά'/ (Βάλληνδα Κυθν. σ. 116).

Παλαιά υποδήματα. Περί τοΰ έθίμου τοδ ρίπτειν παλαιά υποδήματα κατά τούς γάμους
μ. Jmiie^ Ii. Crombie Shoethrowing at weddings έν Folk-lore 1895 VI, 258—281.
C,il,ιικί έν Arch. f. Religionsw. 1908 σ. 137. Zs. Ver. Volksk. 1911 ο. 114. ΙΙαρά
uii άρχαίοις "Ελλησι : Samte, έν Ν. Jahrb. f das kl. Alt. 1907 XIX, 132 κέ.

Γλυχάαματα. Κατά τόν γάμον γίνεται γενικώτερον διανομή κουφέτων. Μνεία τούτων
ήδη έν Συναξαρίφ τών γυναικών (στ. 888 σ. 403 Krumbacher) : ης /injur μηδιν rn\i.
I xtii χουψέια νά μι/ ι/'άς . Βλ. προσέτι Guys Voyage litt, en Grèce 1776 1, 266.
Έν Ζακύνθψ οί νυμφευάμενοι έμοίραξον κάρυα (ΙΙαρνασσός 17', 74), έν δέ τή έπαρχίφ
Χωζουαγαθουπόλεως κάρυα διενέμοντο είς τά παιδία κατά τήν έν τή βρύσει τελετήν (βλ.
άνωτέρω σ. 301, 3) τήν τρίτην μετά τόν γάμον ήμέραν (Χιιυρμιυζιάδυι· ΙΙερί άναστενα-
ρίων σ. 24—5). Έν Κρήτη είς τούς γαμηλιώτας μοιράζονται κουλλούρια μεγάλα ( 'Κ/.πίδ,ις
Μΰαίνι/ς Κρητ. Μέλισσα 1873 σ. 62. 1888 σ· 40). 'Λλλαχοδ γλυκύσματα, ώς λ. χ. έν
Άμοργφ (Γάσπαρη 'Αμοργός σ. 66), καί έν Καρπάθι·:, ένθα παρΰενόκονκκα ονομάζονται
(Ζωγρ. 'Αγ. Α', 325). Έν Τήλφ τήν έσπέραν τής παραμονής προσφέρεται εις τούς πα-
ρευρισκομένους μελιτοκοΰννι, κατασκευαζόμενον έκ μέλιτος, σησαμίου καί άμυγδάλων, τό
όποιον, τρώγοντες ούτοι έπεύχονται : εται κ' ή μοΐρά τω γλυκεία (αύτ. α. 266). Έν ΙΙαρ-
παρι$ Χίου, μετά τήν λήξιν τής ιεροτελεστίας, περιφέρονται έντός τής εκκλησίας μερικά
πιάτα χιιρυδι'ιμ<λ<>, έκ τοδ όποιου ύποχρεοδνται οί παρεστώτες νά λάβωσι άνά μίαν κουτα-
/.ιάν διά νά εύχηθοδν. κατά τήν έπισςροφήν δέ εις τήν οίκίαν δ ιερεύς μοιράζει τά οτεγανο-
χόί.ιχα (Χιακά Χρονικά 1911 Α', 83). Έν Βυσωκ?. Καλαβρύτων έν τή οίκίφ τού γαμβροδ
περιφέρονται άγγεΐα πλήρη μέλιτος, σύκα καί οίνος, οί δέ προσκεκλημένοι γευόμενοι διά
ιών δακτύλων τά μέλι εύχονται εύτεκνίαν καί εύζωίαν (AIE. Α', 131)' κατά δέ τούς άρ-
ραόώνας ή μνηστή προσφέρει καρύκευμά τι μετά μέλιτος καί οίνον (αύτ. σ. 125). Διανομή
άρτου κλπ. βλ. Ααογρ. Σύμμ. Β', 266.

Πορτιάτικο. Τάματα. Έν Γιάννιτσςι Καλαμάτας, όταν δ γαμβρός μετά τής συνοδίας
του πηγαίνη πρός παραλαβήν τής νύμφης, δύο συγγενείς ταύτης ίστανται πρό τής θύρας
χαί έμποΐίζουσιν είς αύτόν τήν εϊσοδον, έάν δέν πληρώση τό πορτιάτικο. 5 δραχμάς ή πε-
ριστέρας (Κατ'άνακοίνωσιν Γ. Βελμάχου. Βλ. καί Νέα Σιών 7', 1119). Ιναί έν Μακεδο-
viqp άν δ παράνυμφος δέν κάμη τάματα, δηλ. δέν ύποσχεθή διάφορα δώρα, δέν άνοίγεται ή
Ούρα εις τήν συνοδίαν (Έθν. 'Αγωγή 1901 σ. 156). Έν Λακκοβικίοις κατά τήν αύτήν πε·
ριστασιν φιλοδωρούνται αί παρά τήν νύμφην παρθένοι (ζυμώστραις) ύπό τού γαμβροΰ, άλλως
δέν άνοίγουσι (Γουαίον ΙΙάγγ. σ. 60).

Αλλά καί εις τούς νεονύμφους μετά τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου άπεκλείετο έν Λιβισίφ ή
είσοδος είς τήν οίκίαν, έάν δέν έδιδεν δ παράνυμφος τόν ζητούμενον tp:i;w (Ξενοφάν. Δ', 235)'

Έν 'Αθήναις έπί Τουρκοκρατίας ίνα άπομακρύνη ό γαμβρός ε* τής νυμφικής παστάδος
>μ; καταλαμβάνοντας ενίοτε αύτήν στενούς συγγενείς του, ώφειλε νά τάςη αΰτοϊς εΰωχίαν
(Εστία 1882 1Δ', 596).
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Άνοικτικια έν Καρπάθιρ λέγεται το *δώρον, όπερ δίδοται τω νυμφίω υπό τής πενθεράς
τήν έπιοϋσαν του γάμου, άν τή άνοιξη τόν νυμφικόν θάλαμον» (Ζωγρ. 'Αγ. Α', 320).

Έν Συλάχοις Καππαδοκίας έπιστρέφουσα έκ τής πηγής ή νύμφη ευρίσκει κλειστήν τήν
θύραV τάζει διά νά χής άνοιξη δ γαμβρός (Ξενοφάν. Β', 287).

Ξένα άνάλογα. Συμβολικά εμπόδια είς χόν γαμβρόν οφείλει νά πληρώση διά νά ιόν
άφήαουν (ιταλικά) : Arch, per le tradiz. popol. 1900 α. 400. 402. Εμπόδια ύπό αογ-
γενών νύμφης νά διέλθη ή γαμήλιος πομπή άπό τής έκκλησίας είς τού γαμβροΰ (Σαβοΐα):
Rev. de Γ hist, des relig. 1910 τ. 00 α. 207. Πρβ. καί Samter Geburt, Hochzeit u.
Tod σ. 162 κέ.

Εϊς τινα μέρη τής δυτικής Μακεδονίας χήν Αευχέραν μεχά χόν γάμον συνηθίζεται τό
λεγόμενον κρέμασμα. Οί μπράχιμοι περιχυλίσσουσι διά σχοινιού χήν νύμφην καχά χήν όσφύν
καί άνασύρονχες άπό χινος δοκοδ χής οίκίας κραχοΟσιν αύτήν μετέωρον1 τήν καχαδιβάζοιια:
δέ μόνον άφού τάξη χι, συνήθως φαγώσιμον. Πολλάκις άναρχώσι καί δλους χούς οικείους,
ο'ίχινες ύπό χόν αύτόν δρον άπαλλάσσονχαι (Έθν. 'Αγωγή 1901 σ. 158).

Έν 'Ρομπάχαις 'Ηπείρου, άν δέν τάξωσιν είς αύχήν δ πενθερός καί ή πενθερά, δέ*
είσέρ/εχαι ή νύμφη εις χήν νέαν οίκίαν (Λαμπρίδον Ήπειρ. μελεχ. Ζ', 24). Όμοίως καί έν
Σαράντα Έκκλησίαις, πριν ή δωρήσωσιν αύτη χι (Hpcpt. Έπετ. 1897 σ. 193).

eΡάπισμα νεόνυμφων κλπ. Έν Κερκύρ? ό πενθερός ύποδεχόμενος χόν γαμβρόν τψ
έδιδε σφοδρόν ράπισμα (Saint-Sauveur Voy. hist. II, 46). Άλλαχοΰ έρράπιζε τοΰχον ή
πενθερά, ώς έν Σεβεδίκφ Αωρίδος (Έπιθ. πολιχ. φιλολ. 1882 Ι" 58), καί έν Καρυαϊς Κα·
βακλή τρίς (Λουλουδαπούλον 'Αν. συλλ. σ. 188). Έν Λακκοβικίοις Μακεδονίας, όταν ό
γαμβρός μεχαβαίνη πρός παραλαβήν τής νύμφης, ή άδελφή χαύχης ή άλλη τις συγγενή;
κερν$ αύτόν ποτήριον οίνου, είτα προσδένει περί τόν τράχηλον αύτοΰ μανδήλιον καί τόν
ραπίζει (Γουαίου Πάγγ. σ. 60). Έν Βυσωκφ Καλαβρύτων μία έκ τών θείων της νύμφης
καχέφερεν ίσχυρόν ράπισμα έπί χών παρειών χοΰ γαμβροΰ, χόν δποϊον προσεπάθει νά προ-
φυλάξη είς έκ χών εξαδέλφων χου (AIE. Α', 130).Μετά χήν σχέψιν έρραπίζεχο παλαιότερον
ό γαμβρός, έν μέν Λάσχφ χής Ι'ορχυνίας ύπό χών συγγενισσών καί φίλων χής νύμφης (.Ιιί·
σκαρη Αάσχα α. 107), έν δέ χψ χωρίφ Τροχψ χής Καππαδοκίας ύπό άπάνχων των κατοί-
κων καχά τόν άσπασμόν χών νυμφικών σχεφάνων (Φαρασοπούλου Σύλαχα σ. 39). Κατά τήν
αύχήν περίσχασιν, έν Μεγαλοπόλει, ράπισμα φιλικόν βλ. άν. σ. 242, 2. Είς Κούρενχα 9ω·
πευχικώς κχυπφ έπί χού αύχένος χόν είσερχόμενον νυμφίον δ πενθερός (Λαμπρίδον^ 'Hit.
μελεχ. <1", 57). Έν Ζαχούνη χής Γορχυνίας χήν νύμφην, δχαν τήν πάρουν, «τήν καθίζουν
σέ βαρέλι καί τή χτυπούν μπάτσαις» (Κατ' άνακοίνωσιν Κ. Κασιμάτη). Είς χούς όρεινοό;
δήμους χής Μανχινείας (καχ' άνακοίνωσιν Ν. Τριανχαφυλλάκου) καί είς χά πε ρί χήν Μέγα-
λόπολιν χωρία (Άρκ. Έπεχ. 1903 σ. 77) ένφ ή νύμφη πορεύεται πρός χήν οίκίαν τοδ
γαμβρού, σκώπχεχαι καί πανχοειδώς παρενοχλεΐχαι, χήν προσχαχεύει δέ δ κουμπάρος διά
χού μασχιγίου χου άπωθών χούς πειράζονχας αύχήν οικείους καί φίλους χού γαμβρού. Έν
Άμοργφ γρονθοκοπούν χούς παρανύμφους ένχός χής έκκλησίας καχά χήν χέλεσιν χοΰ μυστη-
ρίου (Γάαπαρη 'Αμοργός σ. 67).

Έν Βουλγαρία χήν νύμφην κχυπφ ό γαμβρός διά χής ζώνης αύχού (Zs. Ver. Volksk.
1915 σ. 333).

Συμβολικα'ι πράξεις. Βρέφος εις τάς άγκά/.ας τής νύμφης. Κατά τήν άφιξιν χής νύμφης
είς χήν οίκίαν χοΰ γαμβρού χίθεχαι είς χάς άγκάλας αύχής, έν χοϊς χωρίοις χής Μεγαλοπό-
λεως, βρέφος ('Αρκαδ. Έπεχ. 1903 σ. 78), άρρεν άμφιθαλές έν Λακεδαίμονι, όπερ α&τη
ασημώνει (Σπαρχ. ήμερολ. 1904 σ. 70). Καί έν Οίνοΰντι άσημώνει άρσενικό παιδί τιθέμε-
νων έπί χών γονάχων χης (Κουκουλέ Οίνουντ. σ. 100). Έν Μακεδονία παρουσιάζουοιν είς
αύχήν πρώτον άρρενα παϊδα καί είχα κορασίδα, ούς φιλοδωρεί (Έθν. Άγ. 1901 α. 157).
Αύο νήπια, άρρεν καί θήλυ, έπέθεχον έπί τής νύμφης καί έν Άπολλωνιάδι [Βαλουκεοερ ;|
(Έπιθ. Κ/πόλ. 12 Ίανουαρ. 1889). Καχά χήν βιαίαν εϊσοδον χής νύμφης είς χήν οίκίαν
τού γαμβροΰ. (βλ. άνωχέρω σ. 292, 2), ώθει αύτη τήν θύραν διά βρέφους, όπερ έδίδοτο
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αΰτή elf τάς άγκάλας, έν Συλάτοις Καππαδοκίας (Ξενοφάν. Β', 286) καί έν Σινασφ
('Ρίζου Έλευΰεριάδου Σινασός σ. 78. I. 'Αρχελάου Σαραντίδου Σινασός ο. SO).—Πρβλ.
ώ(. jjpàg χό έθιμον καί Λ'. Schmidt Ζ. Indisch. Erotik ο. 688 κέ.

Ά γόοι ε'ις τήν κλίνην. 'Εν 'Ακαρνανίφ είς τών νεονύμφων τήν κλίνην £ίπτουσιν~άμφι-
θαλή άγόρια, ϊνα καί ούτοι ποιήσωσιν άρρενα (Κατ' άνακοίνωσιν Εύστ. Σταΐκου). Καί έν
Ταιβέρι "Αργούς κυλίουσιν έπί τής κλίνης άγόρια, πρό τοϋ κατακλιθώοιν οί νεόνυμφοι
('Ολύμπια 1896 Α', 269). 'Εν Αιβισίφ έκάθιζον παιδία έπί τών προικιών, ότε έγίνετο ή
έκθεαις αύτών (Ξενοφάν. Α , 231).

Τήν κλίνην τών νεόνυμφων ατρωννύει πάντοτε, έν Παρνασίδι, γυνή άρρενα έχουσα
τέκνα, ήτις έντάς τής στρωμνής έντίθηοι τρεις ήλους καί τρεις άμυγδάλας' τούτο υπονοεί
τήν γέννησιν άρρένων (Πλάτων Β', 367, θ').

Περιστέρια. Έν Τήνψ κατά τήν στέψιν ζεύγος περιστερών άφίεται έλεύθερον είς τήν
αίθουσαν (Κατ' άνακοίνωσιν 'Αδ. 'Αδαμαντίου). Καί έν 'Αθήναις έπί Τουρκοκρατίας προσε-
φέρετο τοις νεονύμφοις ζεύγος ζωντανών λευκών περιστερών (Εστία 1882 ΙΑ', 596), ώς
δεϊπνον πιτσούνιον ψητόν, τήν δ' επαύριον τοΰ γάμου ζεύγος πιτσουνιών έψημένων (αύτ.)'
έν Κύπρφ βραστών μετά τοΰ ζωμοΰ των (Σακελλ.αρίου Κυπρ. Α', 730' βλ. καί Λουκά
Φιλολ. έπισκ. σ. 93). "Αλλάς ειδήσεις περί παραθέσεως κοινής τροφής είς τούς νεονύμφους
περιστερών βλ. έν Ααογρ. Συμμ. Β', 265 (Ζ').

Μαγικαι πράξεις. Σούρσιμο ποδιού νύμφης : 'Ολύμπια 1896 Α', 253 γ (Τσιβέρι "Αργούς).
Λουκά Φιλολογ. έπισκέψεις σ. 89.

Καρφί έπιτίθεται είς τήν κόμην τής νύμφης ύπό κόρης μητρός πρωτοστέφανης διά νά
μή πέφτουν τά μαλλιά (Κουμανούδη Στρ. Καλοπίχειρος 3 σ. 176. 8 σ· 199' πρβλ. καί άνω-
τέρω σ. 255—6 σημ. 5). Ή λαβοΰσα πρώτη κτένιον νύμφης ύπανδρεύεται τάχιστα (αύτ.
s σ. 178. 3 ο. 199).

Άλλαι μαγικαι πράξεις : Κρητ. 'Αστήρ Α', 667 (Κρήτης).

Άγνεία τής νύ"φης και ελεγχος ταύτης. Γενικώς βλ. Ellissen Analekten V,
248. G'äel Etudes sur la littérature grecque moderne σ. 144 κέ. Peschel Völker-
kunde σ. 229. Ploss Das Weib' I, 484 κέ. 488 κέ. Rev. de l'hist. des relig. 1898
τ. 37 σ. 413 κέ. Schiader Reallex. der indogerm. Altert, λ. Keuschheit § 6 κέ.
Αδαμαντίου έν Ααογρ. Γ', 130 κέ. Theodoridis Sexuelles Fühlen und Werten α. 68 κέ.

Έν Ααογρ. Α', 402, ένθα δ λόγος περί τοΰ έλέγχου τής άγνείας τής νύμφης, άναφέ-
ρεται ότι τό έθιμον «ύπήρχε καί παρά τοις άρχαίοις Έλλησιν, ώς έκ πολλών σαφε-
στάτων τεκμηρίων συνάγεται, μάλιστα δ' έξ αύτής τής λέξεως νμέναιος (ύμήν), τής μετω-
νυμικώς δηλούσης καί τόν δαίμονα τοΰ γάμου καί τό γαμήλιον $σμα». 'Αλλ' ώς πρός τήν
έτυμολογίαν τής λ. διίστανται αί γνώμαι ήδη άπό τών άρχαίων. Σχετικώς, ώς καί περί τοΰ
δαίμονος ύμεναίου βλ. Τζέτζη Χιλιάδ. 1Γ' στ. 588 κέ. 597. Koester De cantilenis popu-
laribus veterum Graecorum. Berolini 1831 σ. 61. Schmidt De Hymenaeo σ. 21, 2.
Koerber De Graecorum hyinenaeis et epithalamiis, Vratisl. 1877 σ. 10. Pape λ.
ύμέναιος. Rendiconti dei Liucei V, iv 1895 σ. 555. Darcmherg-Saglio Diet, des
antiquités λ. Hymenaeos. Roscher Lex. I, 2801 έν λ. Pauly-Wissowa XVII, 126
λ. Hymen, Hymenaios. Vsener Götternamen σ. 326. W. Kroll Die Altertums-
wissenschaft σ. 439—440. Bruckner έν Athenische Mitteil. 1907 σ. 90. Ρ· Maas έν
Philologus LXVI, 590—6. Kretschmer έν Glotta I, 386.

Περί έλέγχου τής άγνείας τής νύμφης παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι βλ. Bruckner έν
Athen. Mitteil. 1907 σ. 89 κέ. Περί δέ τής γαμήλιου έπιφωνήσεως έκκόρει κόρι κορώνην
βλ. Koester ένθ. άν. Hermann Opusc. II, 328 (De Aeschyli Danaedum fabula). L.
Deubner έν Hermes 1913 τ. 48 α. 299 κέ.

Παρ' άλλοις λαοϊς : Ricaut Histoire de l'église grecque 1710 α. 435 ('Αρμένιοι,
"Ελληνες, Τούρκοι, Εβραίοι). Schweizer. Archiv f. Volksk. 1913 σ. 23 (Εβραίοι).
Ami Boui La Turquie d'Europe 1840 τ. II α. 470 (Τοΰρκοι). Strausz Die Bulga-
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ren ο. 327. Zs. Ver. Volksk. 1901 ο. 439. 1915 σ. 343-4 (Βούλγαροι). Αύτ. 1901 „.
438 κέ. ('Ρώσοι καί άλλοι Σλάβοι). 1905 σ. 438—9 (δμοίως). Αύτ. 1901 σ. 167 ('Ρουθηνοί
Βουκοβίνας). Archiv, per le tradiz. popol. 1899 σ. 45 (έν Νεαπόλει). Carnoy et AV-
colaidès Folklore de Constantinople 1894 o. 187—8 (Άτσίγγανοι Κωνσταντινουπόλεως).
Savary Lettres sur l'Egypte 1786 τ. III σ. 38 (Άραβες Αιγύπτου). Verhandl. d.
Berl. Gesellschaft f. Anthropologie 1894 σ. 465—6 (δμοίως). Rev. de l'hist. des
religions 1912 τ. 61 σ. 190 (Άβησινοί). Αύτ. σ. 192 (παρά τοίς Gouragué χριστια-
νοϊς έν Άβησινίφ). Β. Schidlof Sexualleben der Australier und Ozeanier Lpz. 1908
σ. 232 κέ. 236. 239 κέ. (έν Σαμόφ). Waitz Anthropol. IV, 132 (έν τψ άρχαίψ Μεξικφ).

Jus primae noctis. 'Εν Ήπείρψ καί Θεσσαλία κατά τόν ΙΖ' αιώνα : Λαμπρίδου Ήπειρ.
μελετ. Γ', 10. 'Εν Μακεδονία Άλβινοί : Folklore 1903 σ. 420.
Jl Fjîpv.A',"» W , )

ΛΑ tu Δειαιδαιμονίαι. 'Εάν τήν αύτήν ήμέραν γίνωσι δύο ή πλείονες γάμοι, αί νύμφαι άν

συναντηθώσι μέχρι τής όγδόης ήμέρας, όφείλουσι καλύπτουσαι τό πρόσωπον διά μανδηλίου
ν' άσπασθώσιν άλλήλας έπιλέγουσαι" «Νά χαίρεσαι τόν άνδρα σου κ' έγώ τόν εδικό μου»
(Γιάννιτσα Καλαμάτας παρά Γ. Βελμάχου), έν Σίφνψ δέ, όταν δύο γάμοι γίνωσι συγχρόνως,
δέν πρέπει ή μία νύμφη νά ίδη τήν άλλην πρό τής παρελεύσεως 40 ήμερών, άλλως ή
μία έκ τών δύο θ' άποθάνη (παρά Σ. Δουκάκη 1888). Έν Λέσβφ, άν τήν ιδίαν Ιίυριακήν
γίνωσι πολλοί γάμοι, πιστεύουσιν ότι κάποιος έκ τών νυμφευθέντων τήν ήμέραν έκείνην
θ' άποθάνη (Georgeakis et Pineau Folkl. de Lesbos o. 341). Έν Παρνασίδι δέν έπιτρέ-
πεται είς νεονύμφους νά είσέλθωσιν εις έκκλησίαν, ένθα τελείται γάμος, έάν δέν εχωσι
παρέλθει 40 ήμέραι άφ' ής ένυμφεύθησαν (Πλάτων Β', 367, η'), άλλως, έν Τσιβέρι Αρ-
γούς, όφείλουσι νά ξαναστεναψανωϋονν ('Ολύμπια 1896 Α', 263 γ).

Χήροι, χήραι καί χαροκαμένοι προσερχόμενοι πρός άσπασμόν τών στεφάνων Ιθετον
λευκόν μαντήλι είς τήν κεφαλήν (Ιίύζικος καί πέριξ παρά Μ. Φιλήντα).

Δεισιδαιμονίαι κατά τήν Ιερολογίαν : Νέα Σιών <7', 1119.

«Τρείς μέραις δέ βζ'ιαίννει ούτε ή νύφφη ούτε δ γαμπρός δξω 'πού τό σπίτι [πρβλ. καί
άνωτέρω σ. 303—4]' ώσπου σαραντώση, (δ)έλ λαρζ'ιαίρνουσι (άπομακρύνονται) μονασ'οί
τως παρά μόνο μέ συντροφσιά» (έν Καλύμνφ παρά I. Κλ. Ζερβού).

Έν Λέσβψ τήν ύστεραίαν τού γάμου πηγαίνουν τόν γαμβρόν είς έξιοκκλήσιον καί
τρίβουν τάς χείρας καί τό πρόσωπον αύτού μέ τσουκνίδαις (Rouse έν Folklore 1896
VII, 115).

Ετέρας προλήψεις βλ. έν Ζωγρ. Άγ. Α', 14, ιε' (Ηπείρου). 213 § 28—33 (Σύμης).
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«"Αξιον γε παρατηρεΐν τά νπο τών πολλών έν
τοις πένϋ·εοι γινόμενα χαί λεγόμενα».

(Αονκιαν. περί Πένθους § 1 )

Ή έκπλήρωσις τών θρησκευτικών καθηκόντων διά τού: άποθανόντας θεω-
ρείται χρέος ίερώτατον, υ/τό τε της κοινωνίας καί της θρησκείας έπιβαλλδ-
μενον είς τους συγγενείς, καί έν ελλείψει τούτων είς πάντα άνθρωπον. Διότι,
οί ταφής στερηθέντες, ώς άλλαχοΟ άνεφέραμεν, νομίζεται ότι περιπλανώνται
εις τήν γην οίκτράς υποφέροντες βασάνους, ώς έπίστευον καί οί άρχαϊοι ότι
περί τά ΰδατα της Στυγός ούτοι περιεπλανώντο. Μετά θρησκευτικής εύλαβείας
έκτελοϋσι λοιπδν οί συγγενείς τά προς τον νεκρδν καθήκοντα, ουδέν παρα-
λείποντες, διδτι ελλειψιν άγάπης καί φιλανθρωπίας το τοιοΟτο θεωροΰσΐ' καί
διά τοΰτο δυστύχημα μέγιστον θεωρείται το έν ξένη γη, μακράν τών συγγε-
νών καί φίλων, άποθνήσκειν. Τι για τ' εσάς, λέγει κλέφτης τις έν δημοτικφ
ασματι προς τούς συντρόφους του,

Τι για τ' εσάς στερεΰομαι μάννα και συγγενάρια,
μάννα γιά τήν κεροδοσιά, γυναίκα για το ξόδι,
παπάδες και πνεματικους για το καλό το αχώριο ').

'Όταν άσθενής τις κινδυ'/εύη νά άποθάνη, προσκαλείται ό ιερεύς, όπως
έξομολογήση αυτόν, τω μεταδίδει δέ της θείας κοινωνίας, καί άναγινώσκει
τάς εύχάς τών ψυχορραγούντων 2)' ή ευχή λέγεται άνάπαυσις, έξ ού καί ή

*) Έδημοσιεύθη έν Παρθενώνι 1872—3 έτ. Β' ο. 1137—1141. 1193-1200.

1) Ζαμπελ. Άσμ. Δημ. τής 'Ελλάδος α. 695. Passozv Carin. popul. σ. 119. Καί δ
Λατίνος ποιητής Τίβουλος, μακράν τής πατρίδος του Ρώμης έν τή νήσψ Κερκύρφ έξόρι-
στος ών τήν αυτήν ίδέαν έκφράζει : (Eleg. I, iii, 5 κέ.).

.....Non hic mihi mater

quae legat in maestos ossa perusta sinus ;
Non soror, Assyrios cineri quae dedat odores,
et fleat effusis ante sepulcra comis.

2) [['Εν Κύπρψ θέτουσι τόν ψυχορραγοϋντα κατά γής έπί σάκκου, ώς σημείου τα-
πεινοφροσύνης (Σαχελλαρίον Κυπρ. Α', 736). Περί του έθίμου τής άποθέσεως έτοιμαθανάτου
κατά γής παρά Ρωμαίοις καί άλλοις άρχαίοις καί νεωτέροις λαοίς, ώς καί περί τής έννοιας
του έθίμου βλ. Samter Antike und moderne Totengebräuche έν Neue Jahrb. f. d
klass. Altertum 1905 XV, 36 κέ.]].
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λέξις άνεπανΰη δ νεκρός, τόν άνέπανσε καί αί τοιαΰται ι). "Αν δέ ό ψυχορ.
ραγών άγωνιά, άποσπώσι τούς ήλους έκ τών μανδάλων τών θυρών, όπως τα-
χύτερον ή ψυχή έκβή καί μή τυραννήται '). Προσεύχονται δέ πάντες οί έν xfj
οικία υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τοΰ αποθνήσκοντος, καί οί εχθροί αυτού
προσέρχονται όπως άμοιβαίως συγχωρηθώσι, διότι άπάνθρωπον καί άντιχρι-
στιανικόν θεωρείται το άρνείσθαι συγχώρησιν τψ έκπνέοντι "). Έκ τοΰ χρό-
νου δέ τής άγωνίας καί ή τοΰ άνδρός άρετή κρίνεται" διότι τών δικαίων ή
ψυχή ευκόλως καί άσμένως έξέρχεται τοΰ σώματος, ένφ τών άμαρτωλ&ν αγω-
νιά καί προσπαθεί νά μείνη έτι έν τω θνητώ αύτής ένδιαιτήματι 4) το πλήθος
τών παρισταμένων δαιμόνων τρομάζουσα. «Οίον άγώνα έχει ή ψυχή χωριζό-
μενη τοΰ σώματος !» λέγει ή νεκρώσιμος άκολουθία" «πρός τούς άνθρώπους
τάς χείρας έκτείνουσα, ουκ έχει τόν βοηθοΰντα" προς τούς άγγέλους τά δμματα
στρέφουσα, άπρακτα καθικετεύει».

Όταν δέ τέλος έκπνεύση δ άσθενής, άνοίγουσι τά παράθυρα καί τάς θύρας
τής οίκίας όπως οί άγγελοι άκωλύτως είσέρχωνται6). Διότι πιστεύουσιν ότι
άγγελοι τάς ψυχάς παραλαμβάνουσι "). Εις σημείον δέ τοΰ θανάτου άνάπτουσι

1) I. ΙΙρωτο&ίκου Περί τής παρ1 ήμίν ταφής μετά σημειώσεων καί παραβολών πρός
τήν ταφήν τών άρχαίων. Έν Άθ. 18G0 σ. 10.

2) Χαρ. Μεγδάνου Ό λύχνος τοϋ Διογένους ή ήθικοί χαρακτήρες 1818 σ. 273. [[Έν
Σϋμγ, γυρίζουν νεκρικά .(μέ τήν κεφαλήν προς δυσμάς) τον ψυχορραγούντα, ϊνα μή άγω-
viij. "Η λύουσι τους κόμβους τών ενδυμάτων του, μανδηλίου, ζώνης κτλ. (Ζωγρ. Άγ. Α',
216, 82. Πρβλ. γενικώς περί του έθίμου : Samter Geburt, Hochzeit u. Tod σ. 128
κέ.). "Αλλαι μαγγανεϊαι πρός άνακούφισιν τής άγωνίας, έν Βουρδουρίφ : Ξενοφάν. Γ', 335,
Άφαίρεσις κεράμων τής στέγης (γερμ. δοξασία) : Grimm Deutsch. Myth. III, 459 άρ.
721· γαλλ. τών Landes : Rev. trad. pop. VIII, 225]].

3) [[Έν Κύθνψ, άν ή τού έτοιμοθανάτου άγωνία διαρκέση έπί πολύ, ύπολαμβάνουαιν
ότι «είναι άσυγχώρητος παρ' άδικηθέντος, δς δέον νά τψ συγχωρήση τό άδίκημα, äv
έπιζή, είδέ καί είναι έν τοις τεθνεώσιν, άνάγκη νά καπνισθή δ άγωνιών διά τού σαβάνου
εϊτε διά τής τέφρας εκείνου» (Βάλληνδα Κυθν. σ. 113)]].

4) ΓΙρωτοδίκ. ένθ. άν. σ. 10.

5) Sonnini Voyage en Grèce et en Turquie τ. II σ. 156. Ό Wachsmuth (Das
alte Griech. im neuen, α. 107) άναφερων τό τοιούτον έθιμον, όπερ είς Αθήνας, ώς
λέγει, ήκουσε, νομίζει ότι γίνεται, όπως εύκολώτερον ή ψυχή εξέρχεται. Καθ' δσον εξή-
τασα, καίτοι τό εθιμον τούτο πανταχού τής Ελλάδος είναι έν χρήσει, άγνοεϊται ή αιτία
δι' ήν γίνεται. [[Κατά γερμανικήν δοξασίαν τά παράθυρα άνοίγονται, ϊνα μή παρεμποδί-
ζηται ή ψυχή κατά τήν άπομάκρυνσίν της (Grimm ένθ. άν. σ. 440 άρ. 191. σ. 457 άρ·
664. Πρβλ. καί Rochholz Deutsch. Glaube I, 171. Kuhn u. Schwartz Norddeutsch.
Sagen σ. 435 άρ. 295. Zs. Ver. Volksk. 1891 σ. 218). Όμοια δοξασία έν 2a6ot?:
Rev. de l'hist. des relig. 1910 τ. 62 σ. 337, έν Mentonnais : Rev. trad. pop. IX,
117, έν Ίταλίφ : Α. de Guhernatis Usi funebri σ. 47. Γενικώς περί τού έθίμου βλ. αύτ.
σ. 48. Liehrecht Volkskunde σ. 371—3. Bastian Der Mensch II, 322—3 (Ausgang
der Seele aus der Hütte). Zs. Ver. Volksk. 1901 σ. 267. Lefèvre La Religion
σ. 172. Έν Σύμη δέν κλείεται έπί τρεϊς ήμέρας ή θύρα τού δωματίου, έν ψ άπεβίωοέ τις,
ϊνα μή κατακλεισθή δ άγγελος (Ζωγρ. Άγ. Α', 216, 85). Έν Κύπρω άνοίγονται αί θύραι
του δωματίου, έν φ τίθεται δ νεκρός (Σακελλαρίου Ιίυπρ. Α', 737)]].

6) Πρωτόδικος σ. 11. Περί τής δοξασίας ταύτης έν έκτάσει δμιλούμεν έν τω β' μίρε'
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λαμπάδας καί θυμιώσι λίβανον ')- όπως καί οί άρχαίοι Ρωμαίοι έποίουν '). Ό
βαρώνος Ow άναφέρει3) ότι σφάζουσιν άλέκτορα τήν στιγμήν έκείνην, όπως
δηλαδή έκαμεν όταν άπέθνησκεν ό Σωκράτης, άλέκτορα είς τόν Άσκληπιόν
Ουσιάσας *), αλλά τό τοιούτον, ώς καί ό Wachsmutli δρθώς παρατηρεί5),
δέν είναι παντάπασιν ακριβές.

Οί πλησιέστεροι συγγενείς κλείουσι τά δμματα καί τό στόμα του άποθα-
νόντος, έπισύροντες τρίς ήρέμα τήν χείρα έπί τοΰ προσώπου 8), όπως καί οί
άρχαίοι' Έλληνες 7) καί Ρωμαίοι ") συνήθιζον. Φράζουσι δέ τό στόμα καί τά

τοϋ α' τόμου τής ήμετέρας Μελέτης έπί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων, έν τω περί
Χάρου κεφαλαίφ [[σ. 302 κέ.]]. ·

Ι) Πρωτόδικος αύτ. [[Λουκά Φιλολ. έπισκ. σ. 97. Σακελλαρίου Ινθ. άν. Πρβλ. καί τήν
παροιμίαν έν ΠΠ. Δ', 454 λ. δίνω 12. Hock Griech. Weihegebräuche σ. 14]|.

2) Paulus σ. 18 : «Acerra ara quae ante niortuuru poni solebat, in qua odo-
res incedebant».

3) Ow Aufzeichnugen eines Jahres am Hafe zu Athen τ. I σ. 165.

4) Πλάτων Φαίδων τ. I ο. 118 a ed. St.

5) Wachsmutli ένθ. άν. σ. 107.

6) Πρωτόδικος Ινθ. άν. σ. 11. [[Βλ. καί Abhot Maced. Folkl. ο. 193. Γουαΐου Πάγγ.
σ. 62. Βάλληνδα Κυθν. α. 113. Γαβαλά Σίκινος α. 44. Σακελλαρίου Κυπρ. Α", 736. 'Εν
Καρπάθφ λέγεται κάλυμμα τό κλείειν τούς όφθαλμούς τών νεκρών, υπάρχει δέ καί κα-
τάρα : ποΰ να σε καλύχ/ιουαι ! (Ζωγρ. 'Αγ. Α', 323). Γενικώς περί τής συνήθειας βλ. Rev.
de l'hist. des relig. 1905 τ. 51 α. 8—9. Wundt Völkerpsychologie II, 2 o. 187.
Arch. f. Religionswiss. 1914 o. 496.—'Εν Κρήτη ύπάρχει ή δοξασία ότι, έάν έχη δ
νεκρός τόν ένα ή «μφοτέρους τούς όφθαλμούς άνοικτούς, θά άκολουθήση αύτόν μετ' ολίγον
είς τόν τάφον στενός συγγενής του (Παρνασσός Η', 412), ή έτερος έκ του αύτού χιορίου
(Κρητ. 'Αστήρ Δ', 667—8), διό καί ένιαχοΰ άπομακρύνουσι τούς νεωτέρους καί εύμορφω-
τέρους άπό τών βλεμμάτων θνήσκοντος (Βρετοΰ Έθν. ήμερολ. 1863 σ. 5·!). Ή αύτή δο-
ξασία καί παρ' άλλοις λαοίς· βλ. Bernoni Credenze popol. veneziane 1874 σ. 22.
Arch, par le tradiz. popol. 1899 σ. 124 (Βερώνης). Reinsbet g-Dûringsfeld Ethn.
Curiositäten II, 113 (Βενετίας). Rev. trad. pop. 1894 IX, 117 (έν Mentonnais).
Αύτ. 1905 XX, 197 (Quimper). Mélusine I, 456. Rochholz Deutsch. Glaube I,
196. Zs. Ver. Volksk. 1892 σ. 187—8 (Σλάβων). Αύτ. 1912 σ. 163, 26 (Ρωμούνων κοι-
λάδος Harzbach Τρανσυλβανίας). Zs. oesterr. Ver. Volksk. III, 118, 192 (Βλάχων
Βουκοβίνας). Wuttke Deutsch. Abergl. § 298. Βλ. καί Arch. f. Religionsw. 1914 σ.
480.—Κατ' άλλην δοξασίαν παραμένουσιν άνοικτοί οί οφθαλμοί νεκρού, έάν δέν είδε κατά
τήν τελευταίαν του ώραν πρόσωπον φίλον, όπερ σφόδρα έπεθύμει νά ϊδη (Βιζυψοΰ Τό
μόνον τής ζωής μου ταξίϊιον έν 'Εστίφ ΙΖ', 390=έκδ. Σιδέρη σ. 26). "Αλλάς όμοιας ξένας
δεισιδαιμονίας βλ. έν Zs. Ver. Volksk. 1900 σ. 118. 1915 α. 29—30 § 34 καί τούς αύ-
τόθι άναφερομένους συγγραφείς. Πρβλ. καί Abbott Maced. Folkl. σ. 199 καί σημ. 2.
Zs. Ver. Volksk. 1904 σ. 20. 21 κέ. Αύτ. 1901 σ. 313. 1914 σ. 163, 27. Rev. trad,
pop. 1895 Χ, 278]].

7) Γέρας θανόντων τούτο λέγεται παρ' Όμήρω (Όδυσσ. ω, 296. Hermann Griechische
Privatalterthiim. σ. 199 σημ. 3 |[γ' έκδ. σ. 362]]). Τοΰ σφάλ.ισε τα μάτια λέγουσι νύν,
ώς οί άρχαίοι έλεγον οσσε ή οφ$αλ.μους καϋαιοεΐν (Ίλιάδ. Λ, 452. Όδυσ. λ, 425. ω, 295)
καί αυγκλείειν όμμα (Εΰριπ. 'Εκάβη 430. "Ιων 241). [[Βλ. καί Στοβ. Μ', 8 σ. 69 Mei-
neke. Παρ' Έβραίοις : Γέν. M<7', 4]].

8) Vergil Aen. IX, 487. Lucanus Phars. III, 740. P/in. Ν. II. XI, 37 § 150. Se-
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ώτα διά βάμβακος, τό δέ Ιθιμον τοΰτο συνηθίζεται καθ' άπασαν τήν Άνατο-
λήν, κατά τον Sonnini ')·

Γυναίκες οαβανώτριαι2) καλούμεναι λούουσιν ύπό τήν έπιτήρησιν συγγε-
νοΰς τόν νεκρόν μέ ϋδωρ καί οίνον 3), ώς καί παρ' άρχαίοις έλούετο καί μέ
άρώματα ήλείφετο ό νεκρός 4)· περιτυλίσσουσι δ' άκολούθως αυτόν μέ λευκόν
ΰφασμα, τό οάβανον 5), όπερ έχει άναλογίαν πρός τό φάρος, δι' ού έπί Όμή-

nec. Contr. IX, 27 σ. 268 Burs. Ovid. Trist. III, iii, 44. Heroid. I, 113. X,
120. [[Βλ. καί Baumeister Denkmäler I, 308. 309]]. Έλέγετο δέ τούτο operire, pre·
mere, claudere, condere oculos morientibus. [[Μαρτυρίαι παρά Βυζαντινοΐς : «οφθαλ-
μούς καθελεΐν καί στόμα συνελεΐν καί περιστεΐλαι» ('/ω. Χρυοοατόμ. Όμιλ. είς τούς
άνδριαντ. ΚΑ', 1 τ. 49 στ. 212 Migne). «καί μέλλων καθαιρεϊν τούς οφθαλμούς καί
συγκλείειν τά χείλη» (Μιχαήλ Άκομιν. Α' σ. 204 Λάμπρου), «ού χείρες θνηταί καθείλον
δμματα σά» (αύτ. Α', 302). Βλ. καί Λεόντ. Νεαπόλ. σ. 52, 21 Geizer. Χριοτόφ. Μντάη-
ναΐον 77, 51 σ. 49 Kurtz. Έκκλησ. Κήρυκα Δ', 200 κέ. Βίον τής δσίας Μελάνης 68
(Ε' αί.) έν Anal. Bolland. 1903 σ. 49, 5]].

1) Sonnini Voyage en Grèce et en Turquie 1801 τ. II σ. 156. Τοΰτο δέ όπως
μή ή δψις τοΰ νεκροΰ μείνη άγρια (Άντωνιάδου Κρητηΐς σ.·345 [[δ' έκδ. σ. 350]]).

2) [[Έν Χίφ λαζαρώτρ(ι)α, ή (Πανδ. Η', 442. Κανελλάκη Χιακ. άνάλ. σ.355). Πρβλ.
καI Ducanye αι. 781 λ. Λάζαρος (λαζαροΰν- λαζάρωσις' λαζάρωμα)]].

3) Bybilakis Neugriechisches Leben 1840 σ. 63. Guys Voyage littéraire en
Grèce 1776 τ. I σ. 285. /. Λαμπρίδον Ζαγοριακά σ. 197. M. P. Vréto Mélanges néo-
helléniques 1856 σ. 29. [\Βάλληνδα Κυθν. σ. 114. Σακελλαρίον Κυπρ. Α', 737. Έν Σι-
κίνιρ μόνον δι" οίνου (Γαβαλά Σίκινος σ. 44). Περί πλυσίματος δι' οίνου τών οστών κατά
τήν άνακομιδήν βλ. κατωτέρω]]. Κατά τόν Πρωτόδικον (ένθ. άν. σ. 11) οΰδέποτε τούς
νεκρούς μύροις χρίουσιν ή λούουσιν άνευ άνάγκης" λούουσι δέ χλιαρψ ΰδατι, άν ακαθαρ-
σία τις έκ τής άσθενείας έμεινεν. [[Περί τής χρήσεως μύρων βλ. Κ. Καλλίνικον έν Εκ-
κλησιαστικό) Ιίήρυκι 1914 Δ', 201. 202. Έτεραι μαρτυρίαι περί νεκρικοΰ λουτρού :]]
Η. Mathieu La Turquie τ. II σ. 113. [[.4. Α. Παπαδοπούλου Ό υπόδουλος 'Ελλη-
νισμός σ. 130 (έν Πόντφ)]]. Τούς νεκρούς λούουσι καί οί 'Αρμένιοι καί οί Τούρκοι καί
δλοι οί λαοί τής Άνατολής.(Ricaut Hist, de l'église grecque σ. 437). [["Οτι ευρύτατα
είναι διαδεδομένη ή συνήθεια άπανταχοΰ τοΰ κόσμου βλ. Λαογρ. Σύμμ. Β', 273 σημ. 4'
πρβλ. καί σ. 270 κα! σημ. 8. Γενικώτερον βλ. Sartori έν Zs. Ver. Volksk. 1908 σ. 354
κέ. Πρβλ. καί Theodoridis Sexuelles Fühlen u. Werten σ. 16, 1]]. Τούς άποθα-
νόντας κληρικούς λούουσι δύο Ιερείς βοηθούμενοι καί ύφ' ένός διακόνου. [[Πρβλ. κα!
Maltzew Begräbnisritus σ. XXXIII]).

4) Όδυσ. ω, 44 κέ. [[Ίλ. Σ, 350. Ω, 582]]. Ευριπ. Φοίνισσ. 1667. Ίααΐος π. Φίλο-
κτήτου κλήρου σ. 143 καί 209 Λούκι αν. π. Πένθους 11. [[Βλ. καί /ν. Müller Gr. Pri-
vatalt. σ. 363 a. Παρά Βυζαντινοΐς ·. Μιχ. Άκομινάτ. Β' σ. 236, 12 Λάμπρου. Πρβλ. γε-
νικώς καί Κ. Καλλίνικον ένθ. άν. ΙΙαρ' Έβραίοις : Πράξ. Άποστ. θ', 37. Έν άρχαίι?
'Ινδική έμύρωνον τόν νεκρόν, Ικειρον τήν κόμην αύτοΰ καί τόγένειον, έκοπτον τούς όνυχας
(Açvalâyana παρά Gubernatis Usi funebri σ. 48). Καί έν ταΐς γερμανικαΐς χώραις
κείρουσι τήν κόμην καί κόπτουσι τούς δνυχας (Rochholz Deutsch. Glaube I, 181 κέ.).
Λουτρόν, ξύρισμα καί ενδυμασία νεκροΰ. παρά τοις Νοτιοσλάβοις : Zs. Ver. Volksk,
1891 σ. 154]].

5) Ή λέξις άπαντ$ καί παρά Κλήμεντι τω ΆλεξανδρεΓ είναι δέ λατινική sabanum,
savanum. [[Βλ. κα! Duc an ge Gl. Gr. στ. 1313 έν λ. Κοραή "Ατ. Β', 422—3. Έν Διηγήσει
τών θαυμάτων τοΰ άγ. Αρτεμίου τής ΙΑ'έκατ., παρά Papadopulo-Kerameus Varia graeca
sacra σ. 12, ή λ. σημαίνει τά λουτρικά όθόνια. Σαβανοκαρτέρηςν,α,Ι οαβανοκράτης έν Γορτυ-
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ρου περιένδυον τούς νεκρούς ') καί προς τά λευκά τών θνησκδντων ενδύματα,
ίτινα πολλοί συγγραφείς άναφέρουσι2).

Μετά τοΰτο στολίζουσι τον νεκρδν ένδύοντες αύτδν, ώς καί οί άρχαίοι συ-
νήθιζον '), μέ τά καλύτερα του ένδύματα '), πρδ πάντων μέ δσα δέν είχε φο-
ρέσει ')" άν δέ είναι γυνή ή άποθανοΰσα τής φοροΰσι τήν νυμφικήν αυτής
έσθήτα"). Έπί τής κεφαλής τών νέων έπιθέτουσι στέφανον έξ ανθέων έπί δέ
τής τών έγγάμων τά στέφανα τοΰ γάμου '), δ έθιμον καί παρ' άρχαίοις έπε-

νίφ δ έτοιμοθάνατος (Κατ1 άνακοίνωσιν Ν. Λάσκαρη)]). "Εχιι δέ τό σάβανον τριών πήχεων
μήκος καί τό περώσιν εις τόν λαιμόν τοδ νεκρού κατάοαρκα (Πρωτόδικος σ. 12). 'Εν
Κύπρψ λέγεται μύζαροι· ('/Id. Σακελλαρίου Κυπριακά τ. Α' σ. 288 [[έκδ. 1890 Α', 737),
διά τής τουρκικής δέ λ. μπουχασί δηλοδται έν κρητικφ διστίχφ παρ' Έλπ. Μέλαινης
Κρητ. Μελίσση σ. 36, 2 (β' εκδ. α. 23, 2). Γενικώς περί σαβάνου βλ. Κ. Καλλίνικον ένθ.
άν. σ. 202—3- Ένιαχοϋ, ώς έν θρ^κη, Πόντψ, Κύπρψ, Βουρδουρίψ κ. ά., σάβανα έφέ-
ροντο ΰπά τών προσκυνητών έξ 'Ιερουσαλήμ πρός χρήσιν αύτών ή τών συγγενών καί
φίλων (Βλ. Βιζυηνον ενθ. άν. σ. 103=έκδ. Σιδέρη σ. 30. 'Αρχ. νεωτ. έλλ. γλ. Α', γ',
14. Σακελλαρίου ενθ. άν. Ξενοφάν. Γ', 336)· Καί οί Βάσκοι τούς άποθνήσκοντας γέροντας
ένδύουσι συνήθως δι' ένδύματος ήγιασμένου, άγοραζομένου έκ μοναστηρίου (Verh. Berl.
Gesellsch. f. Anthropol. 1899 ο. 293)]).

1) Ίλιάδ. <F, 352 κέ. Όδυσσ. β, 97 κέ. τ, 138 κέ. ω, 132.

2) Παυοαν. Α', ιγ', 1. Άρτεμιδώρ. Όνειροκριτ. Β', 3. Becker Charicles τ. II σ. 172.
[[Βλ. καί νόμον Ίουλίδος τής_Κέω στ. 2 κέ. έν Άρχαιολ. Έφημερ. 1859 σ. 1837 άρ.
3527 (=Roehl Inscr. Att. άρ. 395). Πρβλ. καί Inscriptions juridiques grecques
1 σ. 15. Prott-Ziehen T.eges graec. sacr. II, 1 a. 263 (πρβλ. καί σ. 219). Περιτύ-
λιξις νεκρού είς σινδόνα παρ' Έβραίοις : Ματ κζ', 59. Μάρκ. ιε', 46. Λ ουκ. κγ', 53]].

3) Αίλιαν. Ποικιλ. Ίατορ. Α', 16.

i)Guys |νθ. άν. τ. I ο. 2S6. Vreto |νθ. άν. κλπ. Ricaut Hist, de l'église grecque
1610 σ. 295.

^Πρωτόδικος σ. 11. [[Βλ. καί Abbott Maced. Folkl. σ. 193. Κανελλάκη Χιακ.
άνάλ. σ. 335. Georgeakis et Pineau Folk-lore de Lesbos α. 321. Γουοίου Πάγγ. σ. 62.
Ξενοφάν. Γ', 336. Α', 236. Ζωγρ. 'Αγ. Α', 48 λ. νεκροπάπουτσα. 'Εν Βουρδουρίψ δ νεκρός
έθάπτετο μετά τών ένδυμάτων του, πλήν τού καλύμματος τής κεφαλής καί τών περιπο-
δίων, τά δποια αφαιρούμενα έδίδοντο είς τόν νεκροθάπτην (Ξενοφάν. Γ', 339—340). Κοι-
νόν ήτο έν Φαροΐς εϊς τε τούς άνδρας καί τάς γυναίκας, δτε Ιφθανον είς τήν πρεσβυτι-
κήν αδτών ήλικίαν, νά προετοιμάζω έκαστος τά τού θανάτου' τουτέστιν έθετον έντός κι-
βωτίου ένδυμασίαν νέαν, δποδήματα, παννί διά σάβανον καί τά τής ταφής έξοδα, πολλοί
δέ καί τούς τάφους αδτών κατεσκεύαζον (Χρυοαλλ'ις Β', 164). Γενικώς περί στολισμού τών
νεκρών βλ. Κ. Καλλίνικον ένθ. άν. σ. 201. 202 κέ. Καί έν ταϊς ρωμαϊκαϊς έπαρχίαις
τόν νεκρόν ένδύουσι καινουργή ένδύματα (Gubernatis Usi funebri σ. 50). Όμοίως καί
οί Γιακοΰται τής Σιβηρίας (Rev. bist, religions 1902 τ. 46 σ. 209).'Εν Παλαιή 'Αργο-
βίφ τής "Ελβετίας τά κάλλιστα ένδύματα (Rochholz Deutsch. Glaube I, 185)]].

6) Tournefort Relation d'un voyage du Levant, τ. I σ. 127. Sonnini Ινθ. άν.
Ό Wachsmuth (Ινθ. άν. σ. 119) υποθέτει ότι τούτο έχει σχέσιν πρός τό ύπό τού Βαλσα-
μώνος άναφερόμενον έν έρμηνεί^ τοΰ ρς' Καρθαγένης, ότι οί έπιτάφιοι έπιθαλάμιοι θά
καταντήσωσι.

7) Α. Ρ. Vreto Memoria su di alcuni costumi nell' isola di Leucade o. 41.
M. P. Vrito Mélanges néohelléniques σ. 30. [[Στέφανον θέτουσιν έπί τής κεφαλής τών
νεογάμων ή τών μεμνηστευμένων έν Μακεδονία (Abbott Ινθ. άν.). Έπί τής άκρας τοδ
φερέτρου πρός τήν κεφαλήν, έάν δ θανών είναι άγαμος ή νεόνυμφος, ού^ί όμως προβεβη-
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κράτει '). Πάντων τούτων έκτελεσθέντων, θέσαντες τόν νεκρδν έπί τάπητος ή
σινδόνης,' φέρουσιν έκ τών τεσσάρων άκρων κρατούντες καί άποθέτουσιν έπί
κλίνης χθαμαλής καί στενής 2) έπί τούτιρ παρασκευασθείσης έν τω μέσω τής
αιθούσης, ή χαμαί είς τό έδαφος 8)' (βάνουν το νεκρό ατή μέση), όπερ είναι ή
πρόθεσις, το προτίθεσθαι τόν νεκρον τών άρχαίων Ελλήνων4) καί Ρωμαίων5).
Σπανίως εϊς τινας περιστάσεις, πρδ πάντων όταν ό νεκρές άπέθανε διά βίαιου
θανάτου, έκτίθεται ή προς τά πρόθυρα τής οίκίας 6), ώς καί παρ' άρχαίοις'),
ή είς το ΰπαιθρον καί είς το έθιμον τοΰτο άναφέρονται οί άκόλουθοι στίχοι
δημοτικοΰ τίνος άσματος :

"Οταν 'θέλω ν' άποϋάνω
μιά παραγγελιά θά κάνω,
να μέ βάλουν 'ς τό κρεβάτι,
να με βγάνουν 'ς τό χαγιάτι,
νάρτουν δλοι νά μέ Ιδούνε,
κι δλοι νά μέ λυπη-θοϋνε 8).

κυίας ήλικίας, έν Χίφ {Κανελλάκη Ινθ. άν. σ. 339). Περί στεφάνου άγαμων πρβλ. κα
Wolters έν Ath. Mitth. 1896 σ. 369, 1. Έν Βασσαρ$ καί Βερβίτση Λακωνίας 4 στέ-
φανος κατατίθεται ύπό του αναδόχου (Κονκονλε Οίνουντ. σ. 102). Έν Παραμυθιφ κατά
τήν κηδείαν μεμνηστευμένου προηγεϊτο ή σημαία, ήτις θά εχρησίμευεν είς τούς γάμους
του (Νεολόγ. έβδομ. έπιθ. 1892 Α', 664), έν δέ Λιβισίφ τής Λυκίας, άν δ νεκρός ήτο
νέος άγαμος, ήδοντο γαμήλια φσματα (Ξενοφάν. Α', 236). "Αδηλον, άν ή συνήθεια των
άρχαίων Ελλήνων νά έπιθέτωσι λουτροφόρους έπί των τάφων των άγάμων προήλθεν έξ
άναλόγων ιδεών βλ. Λαογρ. Σύμμ. Β', 278, 5. Wolters Rothfigurige Lutrophoros èv
Ath. Mitth. 1891 a. 399 κέ. Πρβλ. καί Zs. Ver. Volksk. 1905 σ. 232—3]].

1) Λουκιαν. π. πένθους § 11. τ. II σ. 927 ed. Reitz. Becker Charicles II σ. 172.
Franz Elementa epigraph. Graec. σ. 331. Curtius Inscript. έν Rheinisches Mu-
seum f. Philologie 1843 α. 104. [[Βλ. καί Κλημ. Άλεξανδρ. Παιδαγ. Β', 8 σ. 213
Potter καί τήν σημείωσιν 31 παρά Migne τ. VIII σ. 484. Bötticher Baumcultus σ.
320. Hock Griech. Weihegebräuche σ. 8. 9 κέ. 12. Wächter Reinheitsvorschriften
im griech. Kult (RGW. IX, 1) α. 44, 2. Köchling De coronarum apud antiquos
vi atque usu (RGW. XIV, 2) σ. 52. 60. 96. Weicker Der Seelenvogel o. 16]].

2) «"Ανω λίαν μακράς κιβωτού» κατ' Άντωηάδην (Κρητηΐς σ. 345 [[δ' έκδ. σ. 350]]).

3) Πρωτόδικος σ. 11. [[Βλ. καί Βϊάληνδα Κυθν. σ. 114. Γαβαλά Σίκινος σ. 44. Geor-
ge a Ι: is et Pineau Ινθ. άν. Περιγραφήν προθέσεως έν ηπειρωτική) ίίσματι βλ. Ζωγρ. 'Αγ.
Α', 112 άρ. 147]].

4) Ήοόδ. Ε', 8. Ευριπίδ. "Αλκηστ. 661. Ίκέτιδ. 53. "/Ιημοσϋένης σ. 1071, 1. Ανοιας
σ. 131, 35.

5) Βλ. Marquardt Römische Privatalterthüm. τ. I σ. 353—354 καί το»ς αυτόθι
άναφερομένους συγγραφείς.

6)_Gu£î Ινθ. άν. I σ. 287. Wachsmuth Das alte Griechenland im neuen σ. 108.

7) Ίλιάδ. 'Γ, 212 κλπ. Per s. Sat. 3 : «in portam rigides calces extendit». Her-
mann Griechische Privatalterthüm. σ. 198. [[3 σ. 363-4]]. Α·.ά τούς Ρωμαίους βλ.
Becker Gallus τ. III σ. 52.

8) Λιανοτράγουδα έκδ. Τεφαρίκη 1868 α. 299,
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Καί ή μέν κεφαλή τοΰ νεκρού άνέχεται διά προσκεφαλαίων »), οί δέ πό-
δες είσί δεδεμένοι διά ταινιών μελανού χρώματος 2), όπερ όμοιάζει πρός τήν
αυνήθειαν τών άρχαίων τοΰ νά κοσμώσι μέ ταινίας τούς νεκρούς 3). Τό πρόσω-
πον άσκεπές πάντοτε μένον 4), στρέφεται πρός άνατολάς ')· αί δέ χείρες αταυ-
οώνονται, καί έπ' αύτών τίθεται είκών τις άγιου Παρά τήν νεκρικήν κλί-
νην άνάπτονται δύο λαμπάδες μία πρός τήν κεφαλήν, καί έτέρα πρός τούς

1) [[Ώς προσκεφάλαιον νεκρικόν χρησιμοποιείται έν Θράκη τά γαμήλιον, πλήρες
iv9siov τοδ γάμου, έπιμελώς φυλασοόμενον (Βιζυηνός ένθ. άν.=έκδ. Σιδέρη σ. 31). Έν
Βαμβακοδ τό προσκεφάλαιον πληροδται φίλλων καρύας, έν Βασσαρ^ άχυρων, έν δέ Βρε-
οθένοις φύλλων έλαίας (Κουκουλε ΟΙνουντ. σ. 101). 'Ομοίως καί έν Λεωνιδίφ φύλλων
Ιλαίας (όέφνερ έν Ααογρ. Ζ', 39), έν δέ Κύπρφ άνθέων καί ευωδών φύλλων (Σακελλαρίου
Κυπρ. Α', 737). Ένιαχοΰ άφαιρεΐται τό προσκεφάλαιον κατά τήν ταφήν καί άντικαθίστα-
ται διά σάκκου χώματος (Ρ. von Meltngo Griechenland in unseren Tagen 1892 o.
195=Dieterich Mutter Erde 2 127 κέ. 3 129 κέ.). Προσκεφάλαιον καί στρώμα παρ' άρ-
χαίοις : βλ. νόμον τών Λαβυαδών έν Αελφοϊς στ. 11—12 παρά Prott-Ziehen Leges
graecorum sacrae II, 1 σ. 217- βλ. καί σ. 219]].

2) Πρωτόδικος σ. 11. [[Βλ. γενικώς περί δέσεως ποδών νεκρού Zs. Ver. Volksk.
1901 σ. 266. Πρβλ. καί κατωτέρω σημ. 6]].

3) Σχολ. είς Ενριπίδ. Φοινίσ. 1626.

4) Guys ένθ._άν. σ. 296. [[Βλ. καί Καλλίνικον ένθ. άν. σ. 244—5. Καί έν τω νομφ
Bip τής Γαλλίας έκθέτουσι τόν νεκρόν μέ άνοικτόν πρόσωπον (More Coutumes etc. σ.
10). Έν Κύπρω έπικαλύπτεται διά σινδόνης τό τε σώμα καί τό πρόσωπον (Σακελλ.αρίου
Ινθ. άν.). Κεκαλυμμένος δ νεκρός καί παρ' άρχαίοις (Νόμος Ίουλίδος χής Κέω at. 10—12
ένθ. άν. : «Τόν θανό(ν)τα (δέ φέρεν κ)ατακεκαλυμμένον οιοιπ/] μέ(χ)ρι (έπί τό σ)ήμα».
Prott-Ziehen ένθ. άν. σ. 263. 261. Νόμος τών Λαβυαδών έν Αελφοίς στ. 13—15 αύτ. σ
217' βλ. καί σ. 219. Πρβλ. καί Wächter Reinheitsvorschriften σ. 53. S. Reinach
Cultes, mythes et religious I, 303)]].

5) Πρωτόδικος σ. 12. [[A Παπαδοπούλου Γεν. περιγρ. Νισύρου σ. 69. Ξενοφάν. Α',
236. Έν Βουρδουρίφ ό νεκρός έτοποθετεΐτο συνήθως έχων τό πρόσωπον έστραμμένον πρός
τήν θύραν, ούτως ώστε τά βλέμματα τών εισερχομένων προσέπιττον εύθύς έπ' αύτοΰ (αύτ.
Γ', 336-7). Πρβλ καί όμοίαν γερμανικήν συνήθειαν έν Zs. Ver. Volksk. 1899 σ. 54]].
"lorn; τό àvà πρόθυρα εοτραμμένος τών άρχαίων, περί ού βλ. α. 328 σημ. 6 καί 7. [[Ώς
πρό; τήν συνήθειαν τοΰ έκφέρειν τούς νεκρούς μέ τούς πόδας πρός τά έμπρός βλ. Zs.
Ver. Volksk. ένθ. άν. καί 1901 α. 153. 1901 σ. 323]].

6) 'Αντωνιάδης ένθ. άν. [[Έν Κύπρφ δένουσι τάς χείρας καί τούς ποίας διά καν.ά-
6so)ç (Σακελλαρίου Ινθ. άν.). Μνεία δέσεως χειρών έν Γρηγορίου τοΰ κληρικού Αιηγήσει
περί τής μεταθέσεως τοΰ λειψάνου τής δσίας Θεοδώρας 7 σ. 41 Kurtz (τέλους θ' έκ.) :
«τό τάς χείρας έπί τοΰ στήθους, ώς έπί τών κατοιχομένων είθισται, δεσμοΰν σιμικίνθιον».
Καί έν Βίω τής δσίας Μελάνης 68 (τής Ε' έκ.) έν Anal. Bolland. 1903 σ. 49, 2 κέ. :
«Τ!ό δέ άγιον αύτής λείψανον ούκέτι τών κοσμούντων έδέετο' οί τε γάρ πόδες αύτής έκτε-
ταμένοι δπήρχον, καί αί χείρες τω στήθει αύτής προσκεκολλημέναι καί τά βλέφαρα εύ-
φυώς μεμυκότα». Βλ. καί τάς μαρτυρίας περί δέσεως χειρών, ποδών καί σιαγόνων παρά
Κ. Καλλινίκφ Ινθ. άν. σ. 200. 201. Τά έν τάφοις τής μυκηναίας περιόδου εδρεθέντα μο-
λύβδινα σύρματα καί τά έν τάφοις τής Ιστορικής περιόδου χρυσά έλάσματα σκοπόν είχον,
κατά τήν είκασίαν τοδ Στάη (Έφημερ. Άρχαιολ. 1895 σ. 208—9), νά συγκρατώσι τήν
κάτω σιαγόνα τοδ νεκρού, έφαρμοζομένων τών κρικοειδών άκρων έπί τών ώτων. Βλ. καί
Wolters έν Ath. Mitt. 1896 σ. 367 κέ. Πρβλ. καί Χριοτόφ. ΜυτιληναΤον 77, 54 σ. 49
Kurtz. Arch. f'. Religionswiss. 1914 a. 496-7]].
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πόδας, διά κεχρωματισμένων ταινιών περιτετυλιγμέναι ')· Ουτω δέ ποιήσαντες
περικυκλοΰσι το λείψανον κλαίουσαι αί γυναίκας καί οί λοιποί συγγενείς, και
παραμένουσι μέχρι τής έκ-ροράς άδουσαι μοιρολόγια, περί ών έκτενέστερον έν
τοις περί μοιρολογιών όμιλοΰμεν ■).

Ό Fauriel αναφέρει ότι αί γυναίκες άμα κλείσωσι τά δμματα καί τά
στδμα τοΰ νεκροΰ, άποχωροΰσιν είς γείτονα οίκίαν συγγενούς ή φίλου των, όπου
άλλάσσουσι, λευκά ώς διά γάμον ένδύματα φοροΰσαι, μέ τήν διαφοράν ότι
φυλάττουσι τήν κεφαλήν άσκεπη καί λυτήν τήν κόμην. Ένω δέ οΰτω έν-
δύονται, άλλαι γυναίκες καταγίνονται διά τον στολισμδν τοΰ νεκροΰ, έπιστρέ-
φουσι δέ, άφίνουσαι τάς θύρας της οικίας άνεωγμένας όπως είσέρχωνται οί
γείτονες s).

Εις πολλά μέρη της Ελλάδος διετηρεΐτο τό άρχαϊον έθιμον τοΰ θέτειν
νόμισμα έπί τών χειλέων τοΰ νεκροΰ *). Τοΰτο κατ' έξοχήν συνηθίζεται έν
Μακεδονία6), Θράκη6), εις τινα μέρη της Ελλάδος'), καί είς Μικράν

1) Πρωτόδικος σ. 11. [[Βλ. καί Σακελλαρίου Ινθ. άν. Ξενοφάν. Γ', 336. Έν Αέαβψ
λαμπάδες ή κανδήλαι (Georgeakis et Pineau Le Folk-lore de Lesbos o. 321). Πρβλ,
καί Κ. Καλλίνικον Ινθ. άν. σ. 201. Περί λαμπάδων ή λυχνιών παρά τόν νεκρόν βλ. Sartori
έν Zs. Ver. Volksk. 19Ü7 σ. 361 κέ. Samter Geburt, Hochzeit u. Tod σ. 76 χέ.
Βλ. καί γενικώτερον τοϋ αυτοΰ Antike u. moderne Totengebräuche έν Ν. Jhb. f. d.
klass. Altert. 1905 XV, 31—6. (Πρβλ. καί C. Fries Zum antiken Totenkult αύτ.
0/ 623). Wächter ενθ. άν. σ. 41. Α. de Gubernatis Usi funebri σ. 54|).

2) [[Έν Μεαολογγίφ «συναθροίζονται ίνα δήθεν διανυκτερεύσωσι τόν νεκρόν έκ περάτων
τής πόλεως κα! κατασκηνοϋσιν είς τό πένθιμον δωμάτιον πάσαι αί φίλαι, συγγενείς καί
γνωσταί γυναίκες καί τίνες έξ επαγγέλματος. Κάθηνται πέριξ τοδ νεκροδ. Έπ' άρκετόν
κλαίουσι μέ μαδρα δάκρυα έκάστη τόν ίδικόν της καί μετ' ολίγον τά δάκρυα σταματούν,
ή μαστίχα τό κοινώς λεγόμενον άντίψυχο άρχινάει, τό ρακοπότηρο περιέρχεται άπό χειρός
είς χείρα, ή γλώσσα λύεται» κτλ. (Κυριακή ϊΐεσολογγ. 21 Δεκεμβρ. 1897). Έν Χίιρ κά-
θηνται είς ευτελή καθίσματα έκ σανίδων ή έπί πινακίων ξυλίνων έξ έκείνων, έν οίς θέτοιιοι
τούς πρός έψησιν άρτους, διότι θεωρείται άνάρμοστον πρός τήν περίστασιν νά κάθηνται έπί
καρεκλών (Κανελλάκη Χιακ. άνάλ. σ. 335—6)]).

3) Fauriel Chants Populaires de la Grèce moderne σ. XXXVIII.

4) Λευκίου 'Ανατροπή τών δοξασάντων κλπ. σ. 30 : «έν πολλοίς τόποις τής Έλλάδος
έντιθέασιν τω του νεκρού στόματι νομισμάτιον». Vrtto Mélanges Néohelléniques ο.
30 : «L'obole de Charon est encore mise religieusement sous la langue des
morts dans certaines parties de la Grèce». Βλ. καί τό περί Χάρου άρθρον [[έν
Νεοελλην. Μυθολογ. σ. 266 κέ. καί τάς αύτόθι μαρτυρίας. Tozer Researches in the
highlands of Turkey II, 330—1|).

5) Πρωτόδικος σ. 14. [[Βλ. καί Abbott Maced. Folklore σ. 193. Πολλάκις τό νό-
μισμα τίθεται εις τόν κόλπον τοΰ νεκροδ (αύτ. Βλ. καί Γουοίου Πάγγ. σ. 62, 1), ή είς τό
θυλάκιον αύτοΰ (έν Γριντάδαις τής έπαρχίας Γρεβενών : Λαογρ. ζ", 127)|].

6) Βλάοιος Γ. Σκορδέλης, έν Πανδώρα τ. ΙΑ' σ. 449. [[Έν τή περιοχή τών Σαράντα
Εκκλησιών τό έθιμον κατά μικρόν έξηλείφθη, διατηρηθέν μόνον είς όλίγα χωρία, 6 δα-
κτύλιος όμως έθεωρείτο άπαραίτητος" ούτος έφερε τά αρχικά τοΰ όνόματος τοδ νεκρού
καί τήν χρονολογίαν τοδ θανάτου (θρφκ. Έπετηρίς 1897 σ. 196), έν δέ τή έπαρχίφ Σω-
ζοαγοθουπόλεως όβολόν £ίπτουσιν είς τόν τάφον (Χονρμουζιάδου Περί τών Άναστενα·
ρίων σ. 25)|[.

7) Stephani Reise durch das nördliche Griechenland o. 38 [[πέραν τής Όθριιος
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Ασίαν '), °που και περατίκιον καλείται3). Γό έθιμον τοΰτο είναι άρχαιότατον
ί Λουκιανός ώς γνωστόν πολλαχοΰ μέμνηται αύτοΰ 3), έκτός δέ τούτου καί πολ-
λοί άλλοι "Ελληνες ') καί Αατϊνοι συγγραφείς 5)· σώζονται προσέτι ικανά απει-
χονίσματα νεκρών φερόντων οβολόν είς τό στόμα έπί διαφόρων μνημείων rfjç
τέχνης ")' καί νομίσματα δέ ευρέθησαν έπί νεκρών είς πολλούς έλληνικούς καί

έν θεσσαλίφ, συνήθεια όμως, ην δέν δύναται να βεβαίωση. Έν Μεσενικόλ? Καρδίτσης λέ-
γεται ύπό γερόντων τινών, ότι πρό αμνημονεύτων χρόνων έπεκράτει συνήθεια να θέτωσιν
εις τό στόμα τοδ νεκρού καί ένα παρϋν (Κατ' άνακοίνωσιν Α. Λαδιά). Κατ' άλλην άνακοί-
νωσιν θεοδ. Λ Πρασίδου, έκ Τιρνάβου (1.888) κατά τόν ένταφιασμόν είς τών πλησιέστε-
ρων συγγενών έθετεν έν τυ κόλπυ του νεκρού μικρόν νόμισμα, καί ούτω μετά ταύτα εκά-
λυπτον τόν τάφον. Εϊς τινα δέ χωρία τής Θεσσαλίας, κατά τόν αυτόν, έθετον εις τό θυλά-
κων τού νεκροδ «άργυράν τουρκικήν είκοσάραν». "Αλλος, πρό εικοσιπενταετίας, είδε περι-
κλειόμενον εις τά χείλη τοδ νεκροδ άργυροδν τουρκικόν μετζίτιον. Έν Κωμηλιώ τής Λευ-
κάδος παλαιότερον δ όβολός τοδ Χάρου ήτο συνήθως γαζέτα βενετική (ΚΠ. Σύλλ. Η', 453 6
σημ. * ). Έν Καλαρρύταις τής 'Ηπείρου εθετον ένα παράν είς τό στόμα τοδ νεκροδ καί έν
τω τάφω κύπελλον μέλιτος" τό έθιμον όμως κατηργήθη ώς είδωλολατρικόν, προτροπή τοδ
άγίου Κοσμά (Κατ'άνακοίνωσιν Π. Λάμπρου). Οί είς τάς θερινάς τοδ Βραδέτου νομάς
διερχόμενοι μετά τών ποιμνίων αύτών Ιθετον, μέχρι τού τελευταίου τετάρτου τοδ παρελ-
θόντος αίώνος, είς τά στόμα τών νεκρών όβολόν (Λαμπρίδου Ήπειρ. μελετήμ. Η', 37)]).

1) [[Βλ. καί Βύρωνα 1878 Γ', 558 (έν Σινώπη τοδ Πόντου). Α. Α. Παπαδοπούλου Ό
δπόδουλος Έλληνισμάς σ. 131)].

2) Πρωτόδικος α. 14. 'Ανάλογος ή λέξις πράς τήν άρχαίαν πορθμήϊον. [[Πρβλ. καί
Λόγον Παχωμίου τοϋ 'Ρουσάνου έν Δελτ. Ίστ. Έτ. Λ', 108 : «ώς έναποτίθενταί τι κέρμα
έν τή χειρί τοδ τελευτήσαντος διά πέραμα>]].

3) Λουκιαν. π. Πένθους § 10 (τ. II α. 926 Reitz) : «έπειδάν τις άποθάνη τών οί-
κείων, φέροντες όβολόν είς τό στόμα κατέθηκαν αύτφ, μισθόν τω πορθμεί τής ναυτιλίας
γενησόμενον». Βλ. καί Νεκρικ. Διαλογ. ΙΑ', 4. Κατάπλους § 18.

4) Παυααν. I', κη', 1. Άριοτοφ. Βάτραχ. 110. Σχολ. αύτ. καί είς Λυσιστρ. 599.
ΊΙαύχ. λ. Δανάκη. [[Βλ. καί /lennann-Blûmner Privatalt. σ. 367 κέ. Waser έν Pauly-
Wissowa Realenc. III σ. 2177 λ. Charon. Willamowitz Charon und die Charon-
grosehen έν Hermes 1898 τ. 34 σ. 227 κέ. Σβορώνον έν Δ/εθν. Έφημ. νομισματ.
'Αρχαιολ. Η', 323 κέ. θ', 187. ΙΔ', 126 (δ χαρώνειος όβολάς είς τό στόμα, ώς έπέχοντος
τούτου θέσιν βαλαντίου). Γενικώς περί τοϋ έθίμου βλ. Gruppe Griech. Mythol. α.
759, 7. 878, 1" πρβλ. 405, 3. Sclnuartz Prähistor. Studien σ. 354. 355. Liehrecht
Zur Volkskunde σ. 94. Α. de Gubernatis Storia comparata degli usi f.unebri
indo-europei 1873 σ. 49—51. Andree Etlinogr. Parallelen σ. 24 κέ (Die Toten-
münze). F. S. Krauts Die Volkskunde σ. 111. Tylor Primitive Culture I, 494
(—Abbott Maced. Folkl. σ. 194). Samter Geburt, Hochzeit u. Tod σ. 203. Diete-
rich Mithrasliturgie 3 σ. 235. Α. Reinach L'obole de Charon έν Rev. d'Ethnogra-
phie et de Sociologie 1914. Πολλής μελέτης άξιον : P. Sartori Die Toteninünze έν
Arch. f. Religionswiss. 1899 σ. 205 κέ.]].

5) Juvenal III, 267. Vergil. Aen. VI, 299 κέ. [[Marquardt Privatleben der Rö-
mer5 I, 349]).

6) Gerhard Antik. Bildwerke πίν. 109. Panofka Gemmen mit Inschriften in
den Königl. Museen zu Berlin, Haag, Kopenhagen κλπ. έν Πρακτικοΐς τής 'Ακα-
δημίας τοδ Βερολίνου 1851 πιν. III. είκ. 31. [[Pettier Les Lécythes blancs σ. 57,
όστις όμως έσφαλμένως άναφέρει παράστασιν έν άγγείφ 'Αρχ. έταιρείας άρ. 2967, διότι ή
παράστασις δέν είναι άβολου, άλλά τοδ άντίχειρος τοδ νεκροδ. Βλ. Wolters έν Ath. Mitt.
1891 XVI, 403]].
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ρωμαϊκούς τάφους ').

Ού μόνον δέ παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι καί Ρωμαίοις συνηθίζετο τοΰτο,
άλλα καί παρά τοϊς Γερμανοϊς 2) καί τοϊς Βλάχοις 3). 'Ακόμη δέ μέχρι τοΰ vûv
άπαντδ παρά τοϊς Άλβάνοίς 4) καί τοις κατοίκοις τοΰ Morvan έν Γαλλία,
ένθα οί χωρικοί θέτουσι νόμισμα είς τήν χείρα τοΰ νεκροΰ πριν ή τον θάψω-
σιν s)' άνάλογον είναι καί τό έθιμον τών χωρικών τοΰ Jura, οί'τινες έπί τής
κεφαλής τοΰ νεκροΰ έθετον ξύλινον σταυρόν καί έπ° αύτοΰ νόμισμα "). Ό
[Ιούλιος νομίζει ') ότι άντί τοΰ όβολοΰ «διά το χριστιανούς είναι τούς κατοί-
κους, κήρινον οταυρόν τω στόματι τοΰ νεκροΰ έντιθέασιν» *). 'Αλλ' ή αυνή-

1) Stackelbery Die Gräber der Hellenen πίν. IV a. 42. Braun έν Jahrbücher
des rhein. Vereines f. Alterth. τ. XVII, σ. 10 κέ. [f/foii Reisen auf den grie-
chischen Inseln des ägäisclien Meers 1840 I, 79 (έν τάφοι; 'Ανάφης). III, 18 (Μή-
λου). Νέος Έλληνομν. 1905 Β'. 25S--9 (έν τάφοι άθηναϊκφ τών μέσων τοδ Γ' αιώνος
μ. Χ. χρυσοδν νόμισμα παρά τό στόμα τοδ νεκρού). Μικρά νομίσματα παρά τά κρανίον τοδ
νεκροδ εδρέθηααν καί είς δύο χριστιανικούς τάφους, τοδ <7' πιθανώς αιώνος, έν Όλυμπί?
(llotticher Olympia' σ. 37).

2) Grimm Deutsche Myth. σ. 791 (ß' έκδ.) [|(691 δ'έκδ. Βλ. καί III, 441 abergl.
207, πρβλ. καί σ. 248). Rochholz Deutscher Glaube I, 189—192. Simrock Deutsch.
Myth. § 148 σ. 605. Zts. f. deutsch. Myth. IV, 266. Verhandl. d. Berliner
Gesellsch. f. Anthropologie 1889 σ. 29. Zts. Ver. Volksk. 1897 σ. 130. Hessische
Blätter f. Volksk. 1902 α. 159. 1903 α. 189. Ένιαχοΰ, κατά παρανόησιν τοδ έβίμοιι,
σκοπός του όβολοδ ή παρεμπόδισις τοδ νεκρού άπό τοδ.νά ροφήση τό αίμα ζώντων (Zts.
Ver Volksk. 1900 σ. 132). ΙΙρβλ. αύτ. 1906 σ. 96 (έν Ινουγιαβί^ Πολωνίας))).

3) Schott Valachische Märchen σ. 302. [[0t Βλάχοι τής Βουκοβίνας έμβάλλουαι
εις τόν τάφον χρυσοδν νόμισμα διά ν' άγοράση δ νεκρός τήν θέσιν του έν τω "Αδη καί μή
τοδ τήν διεκδική άλλος (Zts. f. œsterr. Volksk. III, 182). Οί Ρωμοδνοι τής Τρανσυλ-
βανίας θέτουσιν είς τήν χείρα ή ύπό τήν γλώσσαν ή δπό τό προσκεφάλαιον ή έν τή κόμ^
τοδ νεκροδ χρυσοδν νόμισμα, φόρον εις τόν διάβολον ίστάμενον έν ταϊς γεφύραις τής πρός
τούς ούρανούς δδοδ (Κ'. Schmidt Das Jahr u. seine Tage α. 39). Έν Ρωμουνίςι παράς
•is τήν χείρα τοδ νεκροδ ή έπί τοδ στήθους του (V. Aléxandri Chants popul. de
la Roumanie 1855 σ. XXXIX). Έν Βουλγαρία είς τό στόμα (Schischmanov Lé-
gendes religieuses bulgares σ. 62). Έν κεντρική Σερ βίοι θέτουσιν έπί τοδ φερέτρου
χρυσά τινα νομίσματα (Zs. Ver. Volksk. 1908 α. 315). Ol 'Αρμένιοι θάπτουσι τοδς νεκρούς
θέτοντες είς τήν χείρα αύτών κηρίον καί άργυροΰν νόμισμα (Zs. f. oesterr. Volksk.
Χ, 105)]].

4) Hahn Albanesische Studien τ. I σ. 151.

5) Baudieu Le Morvan τ. I σ. 33. [|Κατά τόν μεσαίωνα καί νΰν έτι πολλαχοδ τής
Γαλλίας διετηρήθη τό έθιμον τοδ όβολοδ (Melleville Hist, de la ville de Laon I, 179.
Nore Coutumes des provinces de France σ. 198. 243. 291. Bd. du Meril έν Rev.
archéol. 1860 II, 94. Rev. trad, popul. 1893 σ.226. 1895σ. 108. 1906 σ. 170. 1909
α. 232). Ότι ούχί σπάνιον κατά τον μεσαίωνα εις πολλούς τόπους τής Εύρώπης τό τιθεναι
όβολόν είς τά χείλη τοΰ νεκροδ βλ. Piper Mythologie des christl. Kunst τ. I μ· I
σ. 23011.

6) η. Mörmter Moeurs et usages singuliers de Jura σ. 22.

7) Λ'. ΙΙονλίου Περί τής καταγωγής τοΰ γένους τών νυν Ελλήνων, 1870 σ. 26.

8) (('Εν Λέαβφ κήρινος σταυρός τίθεται ύπό τοδ Ιερέως είς τό στόμα τοΰ νεκροδ, ίνα
μή βρικολακιάστ. (Rouse έν Folk lore 1896 VII, 146). Διά τήν αύτήν αίτίαν, έν Χίφ, ή
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θεια αΰτη έχει, νομίζομεν, μάλλον σχέσιν πρός το ανωτέρω μνημονευθέν έθι-
μον τοΰ φράττειν τά στόμα του νεκροΰ 5ιά βάμβακος, ούδεμίαν δ' άναλογίαν
προς ιδ άρχαίον τοΰ θέτειν δβολόν.

Έθιμδν τι, το θραύειν τά πήλινα αγγεία, άτινα περιείχον τά φάρμακα,
|μα δ άσθενής τελευτήση '), φαίνεται άνήκον εις τήν βυζαντινήν έποχήν
τοΰτο δέ συμπεραίνομεν, διότι δ λαδς νομίζει ότι διά τοΰ κρότου τών θραυομέ-
νων τούτων άγγείων έκδιώκονται οί δαίμονες, δσοι περιτρέχουσι, ζητοΰντες
vi σύρωσι διά τής βίας είς τήν κόλασιν ψυχάς 3), ή δέ πρόληψις αΟτη έχει
μεσαιωνικόν τινα χαρακτήρα").

Ό νεκρδς θάπτεται δσον τό δυνατόν, ταχύτερον ι), ώς καί παρά τοις άρ-
χαίοις 5), ουχί όμως ποτέ μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου °). Τέσσαρες άνδρες συγγε-
νείς ή φίλοι τοΰ θανόντος θέτουσι το πτώμα είς τήν νεκρικήν θήκην, νεκρό·
ΰίμψ ή ϋήκην ') καί ξυλοκρέβατον ") συνήθως καλουμένην, καί έκφέρουσιν
αίιτδ έκ τής οικίας9), έν μέσψ σπαρακτικών κραυγών τών γυναικών, αί'τινες τό
δατατον αύτδ χαιρετώσι- αί κραυγαί αύται έπί τή έξόδψ τοΰ νεκροΰ λέγονται
ξόδι '"), έκ τής λέξεως εξόδου, ήτις εϊς τε τήν ΙΙαλαιάν Διαθήκην φέρεται μέ

/.αζαρώιοια θέτει έπί τοΰ οτόματος τοΰ νεκροδ σταυρόν έκ κηροδ ή βάμβακος {Κανελλάκη
Χιακά άνάλ. σ. 335). Ένιαχοδ τοδ ΙΙόντου έπεχίθετο πλακοδς κήρινος φέρων έγκεχαρα-
γμένον σταυρόν (/I. Α. Παπαδοπούλου ένθ. άν.)]].

1) Pouqueville Voyage dans la Grèce τ. VI σ. 146.

2) 'Αντωνιάδου Κρητηΐς σ. 347. [[5' Ικδ. α. 352. Βλ. καί Λαογρ. Σύμμ. Β', 280]|.

3) [[ΙΙερί τοϋ έθίμου τούτου βλ. έν έκτάσει Λαογρ. 2ύμμ. τ. Β' α. 268—283]].

4) //. Mathieu Σ,α Turquie et ses différents peuples τ. II σ. 113 : «C'était
faire injure aux défunts que de les garder trop longtemps à la maison». [[Βλ.
καί Κανελλάκη Χιακά άνάλ. σ. 336—7. Γουσίου Πάγγ. α. 63. Abbott Maced. Folklore
α. 197. Άνάλογον συνήθειαν ταχείας ταφής είς άλλους λαούς βλ. έν Zs. Ver. Volksk.
1901 σ. 23]]·

5) Ίλιαδ. Ψ, 71. Εύοτάϋ. είς Ίλιάδ. θ', 410. Ίπαϊος π. Φιλοκτ. Κλήρου σ. 143.

6) Πρωτόδικος α. 13.

7) Αύτ. σ. 14. [['Εν Βουρδουρίψ ή θήκη κατεσκευάζετο έκ τοδ προχείρου είς τήν
οίκίαν, μή πωλουμένων έτοιμων (Ξενοφάν. Γ', 337)]].

8) [[Ή λ. έν τή σημασία τού φορείου παρά Ιωάννη Άποκαύκο) (Συνοδ. γράμματα 7 έν
Βυζαντίδι Α', 22). Έν 'Αμοργφ λέγεται καντελέτον {Γάαπαρη 'Αμοργός σ. 73), έν Χίψ δέ
Aatsoa (ίΙααπάτη'Χιν.·/.. γλωσσάρ. σ. 209). Όνομασίαι βυζαντιναί άναφέρονται ύπό Α. Καλλι-
νίκου εν Ένιγ.λ. Κήρ. Α', 201]). Παρά τοίς άρχαίοις (ληνός, πύελος, δροίτη, λάρναξ, σορός:
Πολυδεύκ. Γ, 150) κατεσκευάζοντο συνήθως έξ ξύλου κυπαρίσσου (Θουκυδ. Β', 310. Πρβλ.
Plin. Nat. Hist. XXXV, 46). [[ΙΙαρ' ήμΐν πολλαχού, ιδίως είς τά χωρία, μετεχειρί-
ζοντο κοινόν φερετρον (Βλ. καί Κανελλάκη σ. 338.' Λαογρ. Γ', 475. Ξενοφ. Γ', 338).
Τούτο, σύνηθες έτι έν Γίδα Μακεδονία; (κατ' άνακοίνωσιν Δ. Λουκοπούλου), είχε σχήμα
■/.λίμακος' δμοιον πιθανώς καί παρ' άρχαίοις (Βλ. Λεξικογράφους λλ. κλΐμαξ, κλίμα-
ΧΟφόρος)]]

9) [[ — Γ(ίί5ΐ·ΐτ έν Χίψ οί βαστάζοντες τό φέρετρον {Κανελλάκη α. 339)]].

10) |[«Έςόδιον καί χυδαϊκώς ξόδι, ή τοδ νεκροδ έκφορά' έτι δέ καί ή των συγγενών
καί φίλων έν ταΐς πενθίμοις ήμέραις είς τήν τοδ άποθανόντος οίκίαν συνέλευσις παρ' ήμΐν
[έν ΊΙπείρφ] λέγεται» (Γ. Κ[ρομμύδη] Διατριβή σ. 62). Έν Άμοργψ τά £ο'<5ια=έπικήδειος
τελετή είς θανόντα ή πνιγέντα μακράν τής πατρίδος του (Γάαπαρη 'Αμοργός σ. 81). Έν
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τήν αύτήν σημασίαν '), καί είς τά βαρβαρογραικικά ποιήματα άπαντα a).

Τό λείψανον περιφέρεται διά τών κυριωτέρων όδών τής πόλεωςs), πΕν.
θίμως κρουμένων τών κωδώνων τής έκκλησίας "). Τήν νεκρώσιμον πομπήν
κάλλιστα περιγράφει ό 'Αντωνιάδης έν τοις έξής :

"Εμπροσθεν βαίνουσιν παίδες, καλάϋους είς χείρας κρατούντες,
ένθα τεμάχια είναι τυρού κ' εκλεκτοί διπυρΐται
κι άλλοι πλησίον αυτών είς αγγεία κομίζουσιν οΐνον,
όστις σπονδήν τών νεκρών είς καιρούς παλαιούς ενθυμίζει,...
(Ταύτην τό έθνος ήμών μακαρίαν καλεί τών θανόντων)...
Είτα δε σύμπαν τό πλήθος σιγών τούς θανόντας προπεμπει.
Κ'ήδη βαδίζονι' εν ύμνοις πενθίμο,ις τήν πλάνην τοϋ κόσμου
ψάλλουσι ψάλται' σεμνοί δ' ιερείς προς τόν ϋψιστον τείνουν
τώμμα, και λέγουν εύχάς είς ψυχής σωτηρίαν κ' οι άνδρες,
δύο ποιήσαντες τάξεις μακράς εκατέρωθεν, τώπλον
στρέψουσι κάτω, τήν γήν ώς νά θέλουν μ' αύτό νά τρυπήσουν,
ήτις σκληρώς πρός τό απλάγχνον αύτής έτΐισύρει εκείνον,
όστις υπήρξε λατρείας είκών είς τήν Κρήτη ν, δι εζη.
Γόοι σκληροί γυναικών είς τόν οίκον τοϋ Δράκου σπαράττουν
πάσα·> καρδίαν δεινών ύποστάσαν όμοιων τά πά·θη,
οία σπανίως ελλείπουν' καθότι τις είναι έκεΐνος,
όστις δέν είδε θανόντ' αδελφό ν ή γονέα ή τέκνον ;... δ).

τή αυτή σημασίφ έν Σύμη ξόδι (Κ1Ι. Σύλλ. Ιθ', 243). "Αλλαι σημαοίαι παρά Α'. Dieterich
Sprache u. Volksüberl. d. südl. Sporaden ox. 219—220. Βλ. καί Γ. IIa:ιαδοπον-
λου Γεν. περιγρ. Νισύρου α. 93]].

1) Σκαρί. Δ. Βυζαντίου Αεξικόν τής καθ' ήμάς Ελληνικής λ. ξόδι.

2) Βλ. Διήγησιν 'Απολλώνιου τού Τυρίου σχ. 395 έν Wagner Medieval greek Texts
1870 χ. I σ. 75. Βλ. καί θρήνον εις χήν μεγάλην Παρασκευήν έν Christ et Paranikas
Antholog. carmin. Christianorum α. 93: «ή nota φομαχα μέλψω, χή σή έξόδω
οίκχίρμον ;» [('/ouAtcu'oO λόγ. Η' «έπί χή εξόδφ χού άγαθωχάχου Σαλλουσχίου παραμυ-
θητικός είς έαυτόν»]].—εξόδιον (Γ. Κωδιν. π. θεαμάτων α. 47 Bonn). [[Λεόντ. Νεαπόλ.
σ. 52, 18. 23 Geizer (πρβλ. καί α. 171). Βλ. καί Ducange λ. έξοδος (εξόδιον- έξοίι»·
ζειν έξοδιασχικόν). Σάΰα Βυζαντ. θέατρ. α. κδ' κέ.]].

3) Τούτο καί έν Ρώμη έγίνεχο καχά χήν άρχαιόχηχα. Βλ. Διονυο. Άλικαρνασ. Ν', 39 :
«Καί τήν έκφοράν τού σώματος διά τών έπιφανεστάχων χής πόλειος ποιησάμενοι αχενωπων>.
[['Απαγδρευοις έν Κρήχη χφ 1365 χαφής ένχός χής πόλεως, μεγάλης- συνοδίας κηδειών,
ψαλμωδιών καθ' δδόν, περιαγωγής χού νεκρού διά μεγάλων δδών (Byz. Zeitschr. 1904
a. 467)]].

4) [[Κροΰσεως κωδώνων μνεία παρά Σαχλίκη Γραφαΐς σχ. 162—3 σ. 83 Wagner:
«κι' άφών έξεψυχήση | κρούν ο£ καμπάναις δυναχά». σχ. 160. 163 σ. 84 : «κι' άν άποθάνΐ
καί πχωχός.... καμπάναις δέν τον κροΰσιν». Βλ. γενικώς Κ. Μ. 'Ράλλην έν 'Επιστημον.
'Επετηρίδι 1913 θ', 87 κέ. Περί χής εννοίας χοΰ έθίμου : Samter Geburt, Hochzeit u.
Tod σ. 62 κέ. Sartori έν Zs. Ver. Volksk. 1897 σ. 368—9]]. "Οταν δ νεκρός είναι
έπίσημος, πυροβολοΰσιν άπό καιρόν είς καιρόν Βλ. Άντωνιαδ. Κρηχηΐδα σ. 354 [[δ' έκδ
σ. 360. Βλ. καί Κουκουλε Οίνουνχ. σ. 102]].

5) Άντωνιάδ, αύτ. σ. 353—351. [[δ' έκδ. σ. 359—360. Περιγραφάς νεκρώσιμου πομ·



ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗΝ

33δ

Τά λείψανον δέν παρακολουθούσα οί δεισιδαίμονες συγγενείς όταν είναι ό
πρώτος τής οικίας νεκρός ')· Έκ δέ τής Ακολουθούσης τό φέρετρον συνοδίας
προπορεύονται μέν οί άνδρες, έπονται δέ λυσίκομοι αί γυναίκες '-'), ώς καί
παρά τοίς άρχαίοις έγίνετο *). "Αμα φθάσωσιν είς τήν έκκλησίαν τοΟ νεκρο-
ταφείου ψάλλεται ή νεκρώσιμος άκολουθίακαί ταύτης τελευτώσης διά τού
άοματος «Δότε τελευταίον άσπασμόν, άδελφοί, τω θανόντι» προσέρχονται
ζάντες καί άσπάζονται τόν νεκρόν εις τά χείλη καί τό μέτωπον *). ^Φέρου
0ίν άκολούθως τόν νεκρόν είς τόν τάφον, όπου ένθέτουσιν αύτόν οί νεκρο-
θάπται, είς δέ ίερεύς έκφωνών τό της Γραφής «Γη εί καί είς γην άπελεύ-

πής ρλ. καί ëv Ξενοφάν. Γ', 338. Abbott Maced. Folkl. σ. 199—200. Γενικώς περί
έκφοράς νεκροΰ βλ. Κ. Καλλίνικον ένθ. άν. α. 240 κέ.]].

1) Χ. Μεγδάνου 'Ηθικοί χαρακτήρες 1818 α. 273. [|'Εν Λακεδαίμονι δ πατήρ δέν
παρακολουθεί τήν κηδείαν άρρενος τέκνου του, διότι τούτο ποιών δέν έχει έλπίδα νά γεν-
ίήαη άλλο άρρεν (Σπαρτ. ήμερολ. 1901 σ. 70). 'Κν Χίφ οί οικείοι κατά τό ήμιου τής
άπό εκκλησίας μέχ,-Ji τάφου δδοϋ έπιστρέφουσιν είς τήν οίκίαν (Κανελ.λ.άκη Χιακ. άνάλ.
,. 339)]|.

2) [[ΚΠ. Σύλλ. Ιθ', 239. Γ. Παπαδοπούλου Γεν. περιγρ. Νισύρου σ. 69. 'Εν Χίφ είς
τινα μέν χωρία αί γυναίκες παρακολουθοδαι μέχρι του τάφου, είς άλλα άναμένουαιν έν
ώριαμένψ μέρει ίν' άοπασθώσι τόν νεκρόν (Κανελλάκη σ. 338). Διερχομένης κηδείας κλείον-
ται τά παράθυρα τών οικιών, αί προθήκαι τών καταστημάτων κλπ. ( Wachsmuth α. 120).
Βλ. καί Rev. de l'hist. des relig. 1919 τ. 62 σ. 339—340. Wächter Reinheitsvor-
schriften σ. 53. Πρβλ. καί Prott-Xiehen Leges graec. sacrae II, 1 σ. 264]].

3) Νόμος 'Αττικός έκέλευε «βαδίζειν τούς άνδρας πρόσθεν, όταν έκφέρωνται, τάς δέ γυ-
ναίκας δπισθεν» (Αημοα&έν. πράς Μακάρτατον § 62. Λυσίας π. 'Ερατοσθένους φόν. α' σ.
111. [[Ώς πράς τάς άκολουθούσας γυναίκας βλ. νόμον Ίουλίδος τής Ινέωατ. 18—20 παρά
Prott-Ziehen ενθ. άν. II, 1 σ. 260' πρβλ. καί σ. 265. lv. Müller Gr. Privatalt.
o.463b]]. Έν Ρώμη γυναίκες ήκολούθοον κοπτόμεναι τό λείψανον (Serv. ad Aen. III,
67. Cicer. de legg. II, 23. 59. Plin. Nat. Hist. XI, 37 § 157), αί δέ θυγατέρες
λυσίκομοι ήκολοϋθουν τών γονέων των τό φέρετρον (ΓΙλ.ονταρχ. Ρωμαϊκ. κεφ. 11. Petron.
Satyr. 111).

4) [[Περί νεκρώσιμου άκολουθίας βλ. Ζαμπελίου "Ασμ. δημοτ. σ. 152—160. ΚΠ.
Σύλλ. 1895 ΚΔ', 131. Τοϋ Παμψίλου Μελισαηνου 'Γυπικόν τής νεκρώσιμου άκολουθίας έν
Έκκλ. Άληθείορ 1905 ΚΕ', 33 κέ. 80 κέ. 117 κέ. (άξιόλογοι παρατηρήσεις). Καλλίνικον
Ινθ. άν. σ. 280 κέ.]].

5) Βλ. St. Sauveur Voyage historique etc. dans les isles 1800 τ. II σ. 54. [[Έν
Χίφ πρώτον κλίνουσι πρός τήν κεφαλήν τού νεκροΰ έκφωνοΟντες «δ θεός συχωρέσοι σου»,
Ιπειτα πρός τήν δεξιάν πλευράν, μετά ταΰτα πρός τούς πόδας καί τελευταίον πρός τήν
άριοτεράν πλευράν, καί άφοΰ άσπασθώσι τήν έπί τοΰ στήθους τοΰ νεκροΰ εικόνα, έπειτα
άσπάζονται τούτον έπί τού μετώπου (Κανελλ.άκη α. 339). Άνεσπάζομαι, ενεσπάστηκα τό

sv Χίφ (Χιακά Χρονικά Άμάνιου Β', 104). Έν Σύμη ή έγκυος δέν άσπάζεται τόν νεκρόν
(Ζωγρ. 'Αγ. Α', 216, 83). Μνεία τελευταίου άσπασμοΰ : «Αύτός τε δ ιεράρχης άσπάζετα
τόν κεκοιμημένον, καί μετ' αύτόν οί παρόντες άπαντες» ([Ψευδό]Διονυσίου Άρεοπαγ. Περί
Ικν.λ. ίεραρχ. Ζ', 2). Καί έν Βίφ ιής δσίας Θεοδώρας 44 σ. 26 Arsenij. 44 σ. 26
Kurtz "· «Ήνίκα δέ τάν τελευταίον άσπασμόν τω ίερω σώματι μετά ψαλμωδίας τε καί αί-
îoùç πάντες άπένεμον» (έν κηδείορ μοναχής). Βλ. καί Ducange Gloss. Latin, λ. oscu-
luin. Sittl Die Gebärden der Griechen und Römer σ. 72. 73 καί τούς αύτόθι συγ-
γραφείς. Πρβλ. καί Γέν. ν', 1]].
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σει» έπιχέει ολίγον υδωρ έπί τοΟ τάφου έκ λαγήνου, ήτις μετά ταύτα θραύε-
ται '), καί δράκα χώματος" τούτο δέ ποιοΰσιν δλοι οί συγενεϊς καί φίλοι τοΰ
θανόντος έπιφωνοΟντες «θεός σχωρέσοι τον !» 2) Είς τινα μέρη άφοΰ τοποβε-
τήσωσι τόν νεκρόν έντός του λάκκου ρίπτουσιν έπ' αύτοΰ άνημμένους άνθρα-
κας, έπιχύνοντες καί κανδήλιον, όπερ λαμβάνουσιν έκ της παρακειμένης χα-
τοικίας 3). Άλλαχοϋ πρίν ή τόν τάφον καλύψωσι βάλλουσιν έπί τοϋ στόματος
κεραμίδα, έφ' ης είναι κεχαραγμένος σταυρός-ή πεντάλφα, εις ών τάς γωνίας
έγγράφεται τό όνομα τοΰ Χριστοΰ καί της Παναγίας 4), κατά τήν έν χρήσει
παρά τοις βυζαντινοίς συγκοπήν [I. Χ. Μ(ήτηρ) Θ(εοΰ) Ν(ικά). Ί(ησοϋς) Ν(α-
ζωραΐος) Β(ασιλεύς) 'Ι(ουδαίων)].

Οί τάφοι είναι απλούστατοι άνακαλοΰντες είς τήν μνήμην τούς άρχαιοτά
τους τύμβους- έπί τής κεφαλής τοΰ νεκροΰ καίεται θυμίαμα δ) καί άνάπτεται
έπί τινα χρόνον κανδήλιον, όπερ καί έν τψ οϊκψ γίνεται, έπί τεσσαράκοντα
δλα ήμερονύκτια καϊον άδιακόπως, καί ακοίμψον διά τοΰτο καλούμενον ®).
Άλλαχοϋ είς τό μέρος ένθα έξεψύχησεν ό νεκρός άπτουσιν έπί τρεις ήμέρας ')

1) Pouqueville Voyage dans la Grèce τ. IV κεφ. 132 σ. 409.

2) [[Βλ. Ααογρ. Σύμμ. τ. Β' α. 268—9. 269, 1. Δράξ χώματος παρ' άρχαίοις : h.
Müller Privatalt. σ. 462 c. Koscher Lex. II, 234. Stengel Kultusalt. σ. 216 χέ.
Hap' Άρμενίοις : Zs. oesterr. Ver. f. Volksk. X, 106" παρά ΓερμανοΓς : Grimm
Deutsch. Myth. III, 458 abergl. 699' έν Iglau : Zs. Ver. Volksk. 1896 α. 410'
παρ' άλλοις λαοίς : αύτ. 1904 α. 34. Βλ. καί γενικώτερον αύτ. α. 30. Sartori Sitte u.
Brauch Τ, 150]). "Ομοιος δ 'Αττικός νόμος δ κελεύων τούς άτάφψ περιτυχόντας σώματι
έπιβάλλειν αύτφ γήν (Αίλιαν. Ποικ. _ίστ. Ε', 14).

3) Πρωτόδικος σ. 14.

4) Πρωτόδικος αύτ. Tournefort Relation d'un Voyage du Levant τ. I σ. 126.
[['Εν Λιβισίιρ δ Ιερεύς έπέθετεν έπί τοδ στόματος κέραμον, έφ' οδ έχάρασσε σταυρόν (Is-
νοφάν. Α', 237)' δμοίως καί έν Βουρδουρίφ, άλλα τελευταίως ό κέραμος είχεν αντικατα-
σταθώ ύπό κηρίνου σταυροδ παρασκευαζομένου ύπό τοδ Ιερέως (Αύτ. Γ', 339' πρβλ. ανω-
τέρω σ. 332 καί σημ. 8). Ένιαχοΰ τίθεται υπό τοδ ιερέως έπί τοδ στόματος τοδ νεκροί
τεμάχιον τοδ θραυομένου έπί τοδ τάφου άγγείου (Γ. Α. Σωτηρίου έν Άρχαιολ. Δελτίφ
Β', 138, 2). Έν 'Ρόδω θέτουσι τεμάχιον κεραμίδος, όσον τό δυνατόν αρχαίας, έφ'ή;
χαράσσουσι πεντάλφαν (Μπιλιώτη-Κοτρε 'Ρόδος Β', 305). "Αλλην χρήσιν πεντάλφας si;
παρομοίαν περίστασιν βλ. ανωτέρω σ. 182. Έν Κύμη δ Ιερεύς εγγράφει εις δατραχον
(βήοοαλο) τό όνομα τοδ νεκροΰ, τό ρίπτει δέ εις τόν τάφον. Έντεδθεν ή κατάρα: «Νά σέ
γράφουνε 'ς τό βήσσαλο»]].

5) Wachsmuth Das alte Griechenl. σ. 124.

6) Πρωτόδικος a. 15. Byhilakis Neugriechisches Leben σ. 68 : «wird ein
Licht an das Kopfende seines (τοΰ νεκροΰ) Grabes gesetzt».

7) Χ. Μεγδάνου Λύχνος Διογένους ή 'Ηθικοί χαρακτήρες, 1818. σ. 273: «καί εις ιόν
ένταφιασμόν τοδ νεκροδ διατάσσει δ δεισιδαίμων νά βάλωσι θυμίαμα, καί όόολόν είς τό
στόμα του' καί είς τόν τόπον όπου έξεψύχησεν άπτει λύχνον τρεις νύκτας κατά συνέχειαν,
καί παραθέτει καυκίον μέ καθαρόν νερόν, καί άλλα τοιαύτα κάμνει». Byhilakis Ινθ. αν.
α. 67—à8 : «bei den Griechen Sitte, eine. Lampe άκοίμητον λύχνον in der Ecke
der Stube fortwährend brennend zu erhalten, wo der Verstorbeue sein Leben
ausgehaucht hat».
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J) χα! έπί πολύ λύχνον, καί θέτουσιν άρτους καί αγγεία μέ ΰδωρ '), όπως
αί ψυχαΐ έπιστρέφουσαι τρώγωσι καί μή παραπονώνται. "ΛΜα άγγεϊα, λέγει
ό ποιητής τής Κρητηΐδος 'Αντωνιάδης,

ιΊέτουσι μ' υδωρ, διττούς προσαρμόζοντες άρτους
ΐν' Απομένουν τοϋ οίκου εντός" και κανδήλιον δ' άμα
άσβεστον έχον τό φέγγος, μή τύχη καί στρέψουν οπίσω
πάλιν ai δύο ψυχαί, καί τον τόπον προσβλέψουν εκείνον
ερημον, άνευ τροφής κι' άνευ πόσεως, κ' ειπούν μέ πόνο ν :
«Φεϋ ! έπελά&οντο τόσον ταχέως ήμών, και καμμίαν
μέριμναν πλέον δέν έχουν δπόσων άνάγκη μας ϋλίβει !»
Ούτω καί σήμερον έτι φρονούν ότι κάτω τοϋ τάφου
τρώγουν ϋανόντες καί πίνουν 2).

Έν Κρήτΐβ άποτίθεται έπί τοΰ τάφου λάγηνος πλήρης ύδατος καί άφίεται
έκεϊ ήμέρας τεσσαράκοντα' διότι κοινή δόξα υπάρχει ότι έν τψ διαστήματι
τούτφ ή ψυχή περιφερομένη όπου παρευρέθη ζώσα, πίνει έκ τοΰ Οδατος τούτου
^ανερχομένη τό έσπέρας 3). Τοΰτο δ' έχει ισως σχέσιν προς τήν πολλαχοΰ
τή; Ελλάδος σωζομένην συνήθειαν τοΰ κενοΰν ύδρίαν πλήρη Οδατος κατά τήν
θόοαν άμα τή έξόδψ τοΰ λειψάνου, όπως λάβη άναψυχήν τινα τό πνεΰμα τοΰ
νεκροΰ '). Παρά τοϊς άρχαίοις έπεκράτει παρομοία τις ιδέα, ήν άναφέρει ό
Λουκιανός δ) : «τρέφονται δέ άρα ταϊς παρ' ήμών χοαΐς καί τοις καθαγιζομέ-
νϋΐς έπί τών τάφων ώς ει τω μή εϊη καταλελειμμένος ύπέρ γής φίλος ή συγ-
γενής, άσιτος ούτος νεκρός καί λιμώττων έν αύτοΐς πολιτεύεται».

Τό σχετικόν πρός ταΰτα έθιμον τών άρχαίων τοΰ σπένδειν άκρατον οίνον

1) Χ. Μεγδάνος Ινθ. άν. [[Πλείονα περί λυχνίας έπί τοϋ τάφου ή έν τω δωματίω,
ένθα Ιξεψύχηαεν δ νεκρός, καί άγγείου ϋδατος μετά ή άνευ άρτων βλ. Λαογρ. Σύμμ. Β',
278—9. Έν Χίψ είς τό μέρος, ένθα έξεψύχησεν δ θανών, άνάπτουσιν έπί 40 νύκτας λυ·
χνίαν (Κανελλάκη σ. 341). Έπί τρείς ήμέρας έν Κυθήροις (Γλωσαάρ. Κυθήρων εν Πανδ.
ΙΕ', 135 λ. ρουφιανέλα). "Αλλαι μαρτυρίαι έν Λαογρ. Συμμ. Β', 52, 5. 55, 2. Λυχνία έπί
του τάφου καί θυμίαμα κατά πάααν έορτήν έν Ινατιρλί Βιθυνίας : ΙΊ. Γ. Μακρή Τό Ιία-
τιρλί ο. 101. Πρβλ. καί τό δίστιχον έν Σταματιάδου Σαμ. Ε', 315: «Φέρτε κανδήλι φιρ-
φιοί ιιε μυρωδάτο λάδι, | ν' ανάβουμε 'ς τι) μνήμά του άπάνω κά&ε βράδυ». Άκοίμητον φώς
είς τόν τάφον παρά Βυζαντινοΐς : ΙΙαχυμέρ. Μιχ. Παλαιολ. Β', 21 ο. 125 Bonn. Ιωάννου
ιοϋ Κομνηνού Τυπικόν τής μονής του Παντοκράτορος έν Ν. Έλληνομν. (Λάμπρου) Ε',
397. Γενικώς περί λυχνίας έπί του τάφου ή έν τή οίκίφ βλ. Riess έν Rhein. Museum
1894 ο. 182 κέ. Sartori Feuer und Licht im Totengebrauche έν Zs. Ver. Volksk.
1907, ιδίως ο. 373 κέ. 375 κέ. 379 κέ.)).

2) Άντωνιάδ. Κρητηίς α. 347. |[δ' έκδ. ο. 353)].

3) Πανδώρα τ. ΙΖ' ο. 331. Bybilakis Ινθ. άν. ο. 67 : «hieraus müssen wir uns
die bei den Griechen übliche Sitte erklären, vierzig Tage lang nach dem Tode
für den Verstorbenen ein mit Wasser gefülltes Gefäss hinzustellen». |[Βλ. καί
Λαογρ. Σύμμ. Β', 55, 2]].

4) Πρωτόδικος ο. 13. ί [Βλ. καί Λαογρ. Σύμμ. Β', 270 κέ.]].

5) Λουκιαν. π. πένθους § 9. (τ. II σ. 926 Reitz).

23
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τοις νεκροΐς ') διεσώθη καί παρ' ήμΐν εις τιμήν τών άποθανόντων χύνουσιν
ενίοτε είς τήν γήν μέλανα οίνον -), έν δέ Μακεδονία, Τραπεζοΰντι, Καππαδο-
κία, καί άλλαχοΟ ίσως συνηθίζουσι τάς αύτάς τών έναγισμάτων ήμέρας, άφοΰ
ψάλωσι μικρδν τρισάγιον, νά σπένδωσιν οίνον τοις νεκροΐς 3)· έν δέ τή Μικρά
'Ασία δι' έπίτηδες δπής έντδς τών τάφων έγχέουσιν οίνον ').

Οί νεκροί θάπτονται είς τον περίβολον τών έκκλησιών, άρχαιότερον μεν
έντδς τών χωρίων, νΰν δέ κατά τι βασιλικδν διάταγμα ώς έπί το πλείστον
μακράν τών οικιών. Είς εύεργέτας τών έκκλησιών, είς ιερείς, ή είς μεγάλους
άρχοντας, κατ' έξαιρετικήν χάριν έπετρέπετο νά θάπτωνται καί εντός αδτών
τών έκκλησιών δ)' ένίοτε τών προυχόντων ή τών εύπορωτέρων τά μνήματα
κοσμεί απλή πλάξ, ή καί άψίς (καμάρα) τον τάφον έπιστέγουσα ")■ καί ό μέν
τάφος μνήμα7), μνημούρι"), λάκκος καί τάφος καλείται "), το δέ νεκροτα-

1) Λουκιαν. π. πένθους § 19 σ. 931. Πρβλ. Becker Charicles τ. III α. 121. | {Becker-
Göll Char. III, 160]]. Hermann Griechische Privatalterth. § 39 σημείωσις 32.
([ 3 σ. 372. Βλ. καί Hock Gr. Weihegebräuche σ. 13 κέ.]].

2) Άν». Γαζή Λεςικόν τής 'Ελληνικής γλώσσης τ. 1" λ. Σπονδή.

3) Πρωτόδικος α. 17.

1) Felows Travels in Asia minor σ. 211 (γερμ. μετάφρ.). ([Βλ. έκτενέστερον Λαογρ.
Συμμ. Β', 276 κέ., πρός δε Lawson Mod. greek Folkl. σ. 536.4. Α. Παπαδοπούλου
'Γπόδ. 'Ελληνισμός α. 131. 'Εν Kapuç 'Ολύμπου δι' οίνου ραίνει τρις τόν τοίφον 6 ispsiç
έκάστοτε κατά τά μνημόσυνα (Κατ'άνακοίνωσιν Άθ. Κ. Οίκονομίδου). Σπονδή οίνου καί Ου-
σία αμνών έν Καβακλή : Λαογρ. Γ', 163. θυσία περιστερών έν τοίς τάφοις καί κατά ύ
μνημόσυνα: 'Ράλλη και Ποτλή Σύνταγμα θείων καί ιερών κανόνων Ε', 387]].

5) [(Τό κεφάλαιον 212 τοΰ νομοκάνονος τοϋ Μαλαξοϋ άπαγορεύει τήν ταφήν έντές τής
έκκλησίας (ΑΓ. I. Αυοβουνιώτου Ό νομοκάνων του Μανουήλ ΜαλαξοΟ 1916 σ. 79). Έν
Ζακύνθφ καί ταΐς λοιπαϊς Ίονίοι: νήσοις πρό τής ένώσεως οί νεκροί έθάπτοντο έντός τών
έκκλησιών, ούχί όμως καί οί αϋτόχειρές (Β. Schmidt Die Insel Zakyntkos σ. 92). 'Am-
γόρευσις ταφής έντός οικιών κλπ. έν 'Ασσίζαις Κύπρου Α', 268. Β', 266 (παρά -άϋα Hso.
Βιβλ. Q", 22 5. 473 κέ.). Τάφοι οικογενειακοί: Ααμπρίδου Ήπειρωτ. μελετ. Ζ', 25—ö.
Ξενοφάν. Ζ', 50. Νεκροταφεία έκτός τής πόλειος : Wächter Reiiiheitsvorschriften iiu
griecli. Kult σ. 53]].

6) «Καί τόν εϊχασι θαμμένον είς τόν άγιον Γεώργιον (Κρήτη)... καί του εϊχασι κα·
μάραν καμωμένην» (Pashley Travels in Crete τόμ. II σ. 226 [[ = Πολίτου Ιίαραδ. άρ.
965 σ. 597]]. 'Αντωνιάδου Κρητηϊς α. 120 |[δ' έκδ. σ. 127]] :

Μνημείο ν δ' εκείνη (ή καμάρα)
ήτο ;ι/.ovo ίο ν ανδρός τε&αμένου πρό χρόνων εκείϋι.
[[λίαρμάρινον μνήμα έν σαμιακοις διστίχοις παρά Σταματιάδου Σαμιακοις Ε', 315. 321.
325. Πρβλ. καί τό φσμα έν Dieterich Sprache u. Volksüberl. d. südl. Sporadeu
στ. 308, 32 κέ.]].

7) [[LU. περί τής λ. : Fr. Eichler Σήμα und μνήμα in älteren griechischen Grab-
inschriften έν Ath. Mitteil. 1914 σ. 138—143]].

8) [[Έν παλαιαίς χριστιανικαϊς έπιγραφαΐς : μνήμα, μνημεϊον, μεμόριον, κοιμψήριον,
μνημόριον, μεμούριον (Strazzula έν Rivista di storia antica 1897 σ. 117). Μνημόριν
έν έπιχυμβίοί επιγραφή Λαοδικείας (Βλ. /Γ. Μ. Ramsay έν Atll. Mittheil. 1888 a. 251)·
Πρβλ. καί Άρμονίαν 1900 α. 34]].

9) [['Έτεραι όνομασίαι : μνημείο, ταφειύ, ΰαψειό (Χατζιδάκις έν Άθην$ Κθ', 183),
ύαψγιό εν Χίψ (Πασπάτη Χιακ. γλωσσάρ. σ. 356), κιβονρι (βλ. Ι1Π. Δ', 281. Ducange
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φεΐον κοιμητήρι '), καί περιβόλι2), είρωνικώς δέ μεγάλη μάνδρα καί &υμα-
ράχια.

Έν δέ τή Μικρά 'Ασία ») πρδ πολλών έτών έχαράσσετο έπί τών τάφων
οόμβολόν τι τό έπάγγελμα τοΰ νεκροΰ έμφαΐνον. ΟΟτως έπί τοΰ τάφου τών
νκυτικών έγλυφον κώπην ή πλοιάριον, έπί τοΰ τών λιθοξόων σφύραν, καί οΰτω
καθεξής4)· Έν Σμύρνη μάλιστα έν τω ναω τής 'Αγίας Φωτεινής σώζονται έτι
μέχρι toö νΰν τοιοΰτοι τάφοι 5).

ατ. 6S't λ. κιβώριον), μορμόρ' έν Συλάτοις Καππαδοκίας (Φαρασοπού/.ου Τά Σύλατα ο. 121).
Άοχλώματα δ' έν Ήπείρφ, αί περί τούς τάφους τιθέμεναι πέτραι (Άραβαντινοϋ Ήπειρ.
γλωσσά ρ σ. 25), «αίς πϊριστέλλουσιν έν κιβωρίου σχήματι τούς έαυτών νεκρούς έν τοίς
τίφοις» (Γ. Κ[ρομμΰδη] Διατριβή σ. 323)]].

1) Wuchsmuth Das alte Griechenland im neuen o. 125. |[Βλ. καί Ducangc ατ.
676]].

2) ΙΙοωτόδικος σ. 15. [[Θαφτικο έν Ήπείρφ (Άραβαντινοϋ ένθ. άν. α. 42)]].

3) [|Κα! έν Κωνσταντινουπόλει κτλ. έπί τάφων τών εκείθεν καταγομένων]].

4) Πρβλ. H- Mathieu Da Turquie et ses différents peuples τ. II o. 115: «Les
Grecs couvrent ordinairement les tombes des emblèmes d'une profession du
défunt».

5) [[Συνήθως έπί τοΰ τάφου τίθεται σταυρός, ώς έπί τό πλείστον ξύλινος. 'Εν τψ δήμφ
Οινοϋντος έπί τοΰ τάφου τών νέων τό λεγόμενον μπαϊράκι, ήτοι σταυρός, είς ου τούς τρείς
βραχίονας έμπήγνυνται πορτοκάλια, μήλα, άνθη καί εξαρτώνται μιαϊναις, ήτοι μανδήλια
μεταςωτά' έπί τοΰ τών νεανίδων, έν Βααα.-ç, θέτουσι τεμάχιον υφάσματος «γιά νά κάνιτ
ή ταοϋπα τά προικιά 'ς τόν άλλον κόσμο· (Κουχονλε Οίνουντ. α. 102). Κόσμησις τοΰ τά-
φου διά δενδρολιβάνου, βασιλικού καί άλλων άρωματωδών φύλλων καί άνθέων, έν Κύπρφ
(Σακελλαρίου Κυπρ. Α', 739), διά δάφνης καί διαφόρων άνθέων, έν Κατιρλί τής Βιθυνίας
(II. Γ. Μακρή Τά Κατιρλί σ. 101). Καί παρ' άρχαίοις "Ελλησι στέψις τών τάφων αελίνοις
(Π/.ουτάρχ. Τιμολ. 26 α. 248), άνθεσι (Λονκιαν. Νιγριν. 30 τ. I σ. 72), ρόδοις (Άλκίφρ.
λ', 36, 5). Στέφανοι είς τάφους νεκρών : .Ιουχία)1. Χάρ. ή έπισκοπ. 22 τ. I σ. 519. Φιλοψ.
21 τ. III σ. 50. Π. πένθ. 19 τ. III α. 931. Άλεξ. 30 τ. II α. 238 καί Jacohitz αύτ.
Βλ. καί Hoch Gr. Weihegebräuche σ. 15. Παρά Ρωμαίοις ρόδα καί άνθη είς τούς τά-
φους, προσφορά είς τούς Manes (Roscher Lex. II, 2322).—"Ανθη είς νεκρούς: έν
Αακκοβικίοις τής Μακεδονίας, κατά τήν πρόθεσιν στολίζουαι τάν νεκρόν δι' άνθέων τής
έπ^χής (Γυναίου ΙΙάγγ. α. 62), έν δέ Νισύρψ ευθύς μετά τόν θάνατον προσέρχονται αί
συγγενείς, γειτόνισααι καί φίλαι κρατοδααι άνθη διά νά θέαωσιν έπί τοΰ νεκροΰ (Γ. ΙΙα-
παδοπούλου Γεν. περιγρ. Νισύρου σ. 69). "Ανθη καί άπωρικά παρά τοίς Βλαχοφώνοις τής
Ιΐίνδου (Ααογρ. Ç', 186). Κατά τά έξημερώματα, έν ΟίνοΟντι, άποκαλύπτουσι τόν καθ' όλην
τήν νύκτα κεκαλυμμένον νεκρόν καί τόν στολίζουαι θέτοντες έντός του φερέτρου του βασι-
λικόν, τριαντάφυλλα, μήλα, κυδώνια, πορτοκάλια καί κανελλογαρούφαλα (Κονκουλε Οί-
νουντ. α. 101). Καί έν θρφκη διά βασιλικού, θρόμβου, έλιχρύσου, μυροφόρων καί άλλων
άνθέων συνήθιζον νά κοσμώσι τους γέροντας νεκρούς (Βιζυηνού Τό μόνον τής ζωής μου
ταξίδιον έν Έστίορ ΙΖ', 403=έκδ. Σιδέρη σ. 30). Έν Γιάννιτσορ Καλαμάτας όταν άποθάνη
τις προσέρχονται αί συγγενείς κομίζουααι δέσμην άνθέων, έκάστη δέ είσερχομένη είς
τήν θύραν προααγορεύει γεγωνοίορ τή φωνή τόν νεκρόν διά τοΰ όνόματος τής συγγενείας :
άδελφί μου, έξάδελφέ μου κ.τ.τ. (παρά Γ. Βελμάχου).—Δένδρα είς τούς τάφους. Κυπά-
ρισσος καί βρύοις έν ^σματι 'Ικαρίας (Σταματιάόου Ίκαριακά σ. 147). Βλ. παρ' άρχαίοις
Hock ένθ.άν. σ. 16. Röchling De coronarum apud antiquos vi atque usu (RGVV,
XIV, 2) a. 60]].
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Σπάνια είσί τά παραδείγματα τών θαπτομένων κατ' ιδίαν παραγγελίαν είς
τα κτήματά των >)· Συνήθως όμως οί ποιμένες καί οί άγροδίαιτοι, άν πλησίον
του τόπου, ένθα άπέθανον, δέν 6πάρχη παρεκκλήσιόν τι, θάπτονται έπί λόφων
ή τής κορυφής δρέων. Γνωστά δέ τά δημοτικά άσματα τά περιγράφοντα τά-
φους κλεφτών ό κλέφτης τήν αύτήν έκφράζει πάντοτε εύχήν, νά ταφή δρθιος
μετά του δπλου του, όπως δύνηται εύκόλως νά πολεμη καί έν παράθυρον νά
άνοιγή έπί τοϋ τάφου του όπως χαιρετά τά πτηνά κατά τήν άνοιξιν, καί τούς
διερχόμενους συντρόφους του 2). Ό δέ ναύτης παρά τό προσφιλές αυτού ατοι-
χεΐον ζητεί νά όρυχθή ό τάφος του, όπως άκούη τά μέχρι τοΟ νυν διατηρού-
μενα άρχαϊκά παρακελεύσματα τών ναυτοπαίδων εΐα μώλα καί τόν άρμονικίν
τών κυμάτων ^όχθον, δν τοσάκις ζών άσμένως ήκροάσθη »).

1) Πρωτόδικ. αύτ.

2) Παιδιά μου μή μ' άφίνετε 'ς τον ερημον τον τόπο

γιατ' εΐν' τ' αρκούδια καί με τρων, οί λύκοι καί με πίνουν (γρ. δε μ' άφίνονν),

Γιά πάρτε με και ούρτε με ψηλά σε μια ραχούλα,

κόψτε κλαδιά καί οτρώοτέ μου καί βάλτε με να κάτοω,

κα'ι φκιάστε μου τό μνήμά μου να παίρνη δνό νομάτονς,

νά στέκ' όρθός νά πολεμώ και δίπλα να γεμίζω.

Κι' άπ' τή δεξιά μον τή μεριά αφήστε παραθύρι,

νά μπαινοβγαίνουν τά πουλιά, τής άνοιξης τ' αηδόνια,

νά φέρνουν χαιρετίσματα άπό το Μπουκοβάλα.

(Passow αριθ. 104 σ. 84).
Παιδιά με τα χαντσάρια σας φτιάατε μου τό κιβοϋρι,
φτιάστε μον τό κιβούρι μου 'ίσα με δυό νομάτονς
νά στέκ' όρθός να πολεμώ κι' όλόρτος νά γεμίζω.
Και 'ς τή δεξιά μου τή μεριά ν' αφήστε παραϋύρι,
νά κρούζ' ό ήλ,ιο; το ταχύ, τή νύχτα τό φεγγάρι,
>'ά λάμπουν τά τοαπράζια μον, ν' άστράφτη τό σπαθί μον,
κι' όταν περνούν κλεφτόπουλ.α να με καλημερίζουν'
—Καλή σου μέρα, Γιώτη μου.—Καλό 'ς τά παλληκάρια.

(Ζαμπελ. Άσμ. δημ. σ. 606. Passow αρ. 119 σ. 95),
Μόν' κλειστέ μου τά μάτια μου, φιλ.ήστε μ' ίνας ενας
καί κόψτε κλαριά, στρώστέ μου, κλ.αριά προσκεφαλ.άρι,
φτιάστε καί τό κιβοϋρι μου πλατύ γιά δνό νομάτονς,
νά στέκ' ορθός rà πολεμώ, καί δίπλα να γεμίζω.

(Ζαμπελ. σ. 695. Passow άρ. 154 σ. 119). Πρβλ. Passow άρ. 131 σ. 105
(Ζαμπελ. σ. 703. Εύλαμπ. Αμάραντος σ. 22). άρ. 156 σ. 120 καί άρ. 165 σ. 125 (Tom-
ma seo Canti Popolari τ. III σ. 340) [[Βλ. καί Πολίτον Έκλογαί άρ. 43 καί τάς αύτόθι
σημειουμενας παραλλαγάς. Συναφώς πρός τό παράθυρον είς τόν τάφον βλ. Η. Vischer Die
Religion der Naturvölker I, 147]].

3) Τόν ναύκληρο παρακαλ.ώ καί τόν καραβοκύρη,

rà μή με θάψουν 'ς εκκλησιά, μηδε 'σε μοναστήρι,
μόνε 'ς τήν άκρη τον γιαλον, 'ς τόν à/1 μον άπό κάτω,
'Εκεί οί νανταις νάρχωνται ν' ακούω τή φωνή τους.
"Εχετε 'γειάν, σύντροφοι μον, καί σύ, καραβοκύρη,
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Ό λαός σέβεται τους τάφους, και ούτε κάθηται ούτε πατεί έπ' αύτών, νο-
μίζων προσβλητικόν τοΰτο διά τούς άποθανόντας '). Έξ αιτίας τής δοξασίας
ταύτης άναφέρονται τά άκόλουθα είς δημοτικά άσματα :

ΙΙέρνα δεξιά και ϋε νανρής δνδ μνήματα χτισμένα.
Μήν τά πατήσης, Iιώργό μον, τί νλαίονν καί τά δνό τονς,
καί βγάνονν άγρι.αις φωναϊς καί μπονμποννάει δ λόγγος
—Τί φταίμε τά δνό έρημα τά κακοσκοτωμένα ;

ΙΙοιός είναι κ' ήρτε καί πατεί τήν πλάκα τον μνημάτον ;
Δέν φτάνει κτλ.

Μδν ήρτονε να χάσω με καί τόν γλυκύ μας ύπνο ').

καί

Κ' ενα μνήμ' ήτον ξέχωρα ξεχωριστά 'πδ τ' άλλα,
δέν τό είδα καί το πάτησα άπάνον °ς τό κεφάλι,
κι' άκούω τό μνήμα καί βογγά και βαρναναστενάζει'
«"Αν είσαι Τούρκος, πάτει με' 'Οβριός, κορνιάχτισέ με...
Δέν ηνρες τόπο νά διαβής και δρόμο νά περάσης ;
Μόν' ήλθες καί μέ πάτησες άπάνον 'ς τό κεφάλι.
Τάχα δεν ήμουν κ' εγώ νιός, δέν ήμουν παλληκάρι κλπ. Β).
καί έν παραλλαγή τοΰ άνωτέρω άσματος :

Δεν τό 'δα καί τό πάτησα άνάμεσα άπ' τά μάτια
κ' είχε τά μάτια τ' άνοιχτά κ' έμπήκε χώμα μέσα *).

0! έκ τής κηδείας έπανερχόμενοι νίπτονται όπως καθαρισθώσι τοΰ μολύ-
σματος 5), κατ' άρχαιοτάτην συνήθειαν «οί έπί τήν οίκίαν τοΰ πενθοΰντος

καί αν ία λ έ α α μου γλυκό, γλυκότερο ία μό λ α .
"Ελυωααν τά ματάκια μου, ελνωοαν καί δε βλέπω,
(iaun'el Chants popul. de la Gr. τ. II σ. 106. Passow σ. 275 άρ. 391). [['Ανα-
γραφήν τών παραλλαγών ρλ. έν Λαογρ. Δ', 170]|.

Και μένα να μέ θάψετε πίσω 'π τόν άγιο Γιώργη,
ν' άκούω τά μουτσόπ ούλα, ποΰ λεν ε λ έ α α ί αλέα α.

(Passow α. 275 αριθ. 391 α).

Ό Γερμανός Conze, έξ ου τό φσμα 6 Passow παρέλαβε, μή γνωρίζων καλώς τήν
γλώσσαν, ώς καί έξ άλλων φσμάτων ΰπ' αύτοΐΐ^ δημοσιευθέντων φαίνεται, ίσως έγραψε
χαχώς άντί

ν'άκούω τά μουτσόπουλα νά (ή ποΰ) λεν τό εγια—λ.εσα.

1) [[Πρβλ. καί Ήσίοδ. Έργ. 750 καί ΣίτΛ αύτ. 751. Senec. Tro. 1087. Γρηγορ.
Ναζιανζ. Έπιγρ. 51, 3. Wächter Reinheitsvorsphrifteu σ. 53. Ίερότης τοϋ τάφου παρά
Ρωμαίοις: Roscher I,ex. II, 236]].

2) Passow άρ. 148 ο. 114. Σακελλαρ. Κυπρ. τ. Γ' σ. 24.

3) Passow άρ. 149 σ. 115.

4) Passow α. 116. [['Αναγραφήν τών παραλλαγών βλ. έν Λαογρ. <Γ, 572]].

5) Πρωτόδικο; σ. 13. Κοραή "Ατακτα τ. Β' ο. 404 κέ. Pouqueville Voyage en
Grèce τ. VI σ. 147. [[Βλ. καί Λαογρ. Σίμμ. Β', 273 καί τάς αύτ. έν σημ. 2 μαρτυρίας]].
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άφικνούμενοι, λέγει ό Πολυδεύκης '). έξιόντες έκαθαίροντο, Οδατι περιρραινί-
μενοι, τό δέ προύκειτο έν άγγείψ κεραμέιρ, έξ άλλης οικίας κεκομισμένον, τό
δέ δστρακον έκαλεϊτο άρδάνιον» 2). «"Έθος ήν, λέγει καί ό τοΰ Άρισχοφά
νους σχολιαστής '), μετά τό έκκομισθήναι τό σώμα, καθαρμού χά,ιιν άπο·
λούεσθαι τούς οίκείους τοϋ τεθνεώτος». 'Αλλά καί έν Ρώμη παρομοία συνήθεια
ήν έν χρήσει *).

Έν Κρήτη μετά τήν κηδείαν έπιστρέφουσιν είς τήν οίκίαν τοΰ αποθανόν-
τος δλοι οί συγγενείς καί οίοι δήποτε άλλοι5), και έκεί κάμνουσι τα πορϋό-
ρια ή πορΰιάτικα. Είναι δέ ταΰτα δεϊπνον έκ κυάμων συγκείμενον, έκαστου
τών δαιτυμόνων φέροντος μέρος είς τό συμπόσιον κατ' έξαίρεσιν δέ είς τήν
περίστασιν ταύτην καταλύεται έλαιον καί νηστήσιμος άν είναι ή ήμέρα. Εις
τινα δέ πεδινά χωρία τής Κρήτης οί συγγενείς παύουσι τάς έργασίας των0), κ*1
μετά τό περίδειπνον, είς δ μόνον ζυμαρικά φέρουσι, παίζουσι τά παλαίϋια
(άμάδες) ')■

Τήν δέ έσπέραν τής κηδείας καί τάς έπομένας δύο παρατίθεται δεϊπνον
είς τήν οίκίαν τοΰ θανόντος είς απαντας τούς συγγενείς καί φίλους, έκαστος
δέ τών δαιτυμόνων είναι ύποχρεωμένος νά φέρη φαγητόν 8), διότι άπαγο
ρεύεται νά άνάπτηται πΰρ είς τήν οίκίαν τοΰ τεθνεώτος '■>)■ είς τήν τράπεζαν

1) ΙΊολν&ενκ. Η', 65.

2) Βλ. χαί Ήαύχ. λ. Άρδάνιον. Άριστοψάν. 'Εκκλησ. 1033.

3) Σχολ. Άριστοφ. Νεφ. 838.

4) Becker Gallus τ. III α. 378. [[Βλ. πλείονας μαρτυρίας παρ' άρχαίοις καί άλλοις
λαοίς έν Λαογρ. Συμμ. Β', 273—5|[.

5) [['Εν Γιάννιτσορ Καλαμάτας, κατά τήν έπάνοδον, είς φέρει τήν σινδδνα, ήτις έκά-
λυπτε το λείψανον, κατά τρόπον ώστε νά σύρεται ολίγον μέχρι τής οικίας (Κατ' άνακοί-
νωσιν Γ. Βελμάχου). Έ»' Σύμη αί συνοδεύσασαι τήν κηδεία/ γυναίκες δέν έπιστρέφουσιν εις
τήν οίκίαν των, άλλ' είς τήν του τεθνεώτος διά «νά πάρουν πίσω τά άμποδα τοδ αγγέλου»,
καθότι νομιζουσιν ότι άλλως δδηγούσι τάν άγγελον τοδ θανάτου άπά τοδ νεκροταφείου e'iç
τήν οίκίαν των (ΚΠ. Σύλλ. Ιθ', 242. Ζωγρ 'Αγ. Α', 217 § 87). Καί έν Κορσική οί έκ
τής κηδείας έπανερχόμενοι ούδένα επισκέπτονται, διότι πιστεύεται ότι φέρουσι δυρτυχίαν ή
θάνατον (Rev. trad. pop. IX, 467). 'Εν ΙΙιτσιρλί καί Τεπετζίκ τής 'Ερυθραίας δέν έπα·
νήρχοντο διά τής αύτής δίοΰ, δι' ής διήλθεν ή κηδεία, όπως μή άποθάνωσι καί άλλοι. Ό
δέ ιερεύς ώφειλε νά μείνη δύο ώρας κατ' ελάχιστον μετά τήν ταφήν εις τόν περίβολο·/ τοδ
ναού καί νά έπανέλθη έπίσης δι' άλλης δδού (ΚΠ. Σύλλ. Ιθ', 139). "Ώς πράς τήν πρόλη-
ψιν τής δι' άλλης δδοδ επανόδου πρβλ. Zs. Ver. Volksk. 1901 σ. 269]).

6) [|Παδσις πάσης έργασίας μέχρι τής ταφής τοδ νεκροδ παρά τισι λαοίς: Zs. Ver.
Volksk. 1900 α. 118 κέ.]].

7) Παρά Λ. Μιχελιδάκη δ. φ.

8) Κατά τόν Guys (Voyage littéraire en Gr. 1776 τ. I σ. 289) είς τόν πλησιέστε-
ρον συγγενή άνατίθεται ή περί τοδ δείπνου φροντίς.

9) StephaiopoU Voyage en Grèce τ. II κεφ. 37 (Les funerailles' έν Μάνη) σ. 35.
[[Καί έν Mentonnais τής Γαλλίας δέν άνάπτουσι πδρ έν τή oixiq. τοδ νεκροδ, ουδέ τρώ-
γουσι κρέας (Rev. trad. pop. IX, 117). Παραπλήσιον τά περσικόν έθος τοδ νά σβέννη-
ται έπί έννέα ήμέρας πάν πδρ έν τή οίκίι* τίθνεώτος, ν' άνάπτηται δέ τήν δεκάτην ήμέραν
νέον πδρ (Roscher Lex. II, 2525). Περί τής καταθλιπτικής έπηρείας τοδ πυράς έπί τής
ψυχής βλ. Sartori έν Zs. Ver. Volksk. 1907 σ. 370-1 σήμ. 4]].
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έοτρωμμένην κατά γής κάθηνται πρώτοι οί ιερείς καί μετ' αυτούς οΕ πρεσβύ
ΐ£ροι καί οδτω καθεξής άναλόγως τής ήλικίας· άρχίζουσι δέ το φαγητόν μετά
χήν εύλογίαν τοΰ ιερέως, λέγοντες ό Θεος ονγχωρέοοι και ελεήαοι τήν ψνχήν
Ίθυ ')· το δειπνον τοΰτο λέγεται παρηγοριά '), διότι οΕ προσερχόμενοι παρη-
γοροϋσι τους τεθλιμμένους είς τήν οίκίαν 8), όπως διά τους αρχαίους λέγει ό

1) Step/ifnopoli Ινθ. άν.

2) Λευκίου 'Ανατροπή κλπ. σ. 30. Ό Vrito (Mélanges néohelléniques ο. 35) έσφαλ-
μίνως συγχέει τήν παρηγοριαν μέ τήν μακαρίαν. [[Α! δύο λέξεις πολλάκις ουγχέονται (βλ.

χαί κατωτέρω α. 352, 2 περί μακαρίας). Έν Μακεδονία μακάριο ^ μακαριά λέγεται τό μετά

τήν ταφήν κοινόν γεύμα, περί οδ βλ. Γουσίον Πάγγ. σ. Gl. Abbott Maced. Folkl. σ.
203-4. Καί έν "Αρτη μακαριά τό μετά τήν κηδείαν έξ έράνου γεΟμα, έπαναλαμβανόμενον
καί ΐλλας ήμέρας ιχίχρι τής ένατης άπό τής τελευτής (Σεραφείμ Λοκίμιον Ιστορικής τίνος
περιλήψεως "Αρτης καί Πρεβέζης σ. 187—8)]). Bybilakis ένθ. άν. σ. G7. Neigebaurer

u. Aldenhoven Handbuch für Reisende in Griechenland o. 231. [[Τήν παρηγοριάν

άνοίγουσιν εις τά ΙΙάθη του Χρίστου πολλοί παραλλαγαί τοϋ θρήνου τής Μεγ. Παρασκευής'
ρλ ΚΙΙ . Σύλλ Η', 4C4 στ. ί7 ν.έ. : <βάλε κραο' μίσ"ς τύ γιαλί, λέγει ί Χριστός είς τήν

Ι1ανα·|ίαν. κι' άφρό.το παξιμάδι \ και δείξε ταΐς πορηγοριοΐς ιό πνρ'γοριωνται οι μοτνας*.
Αύτ. Ιθ', 201 : «γιά φέρτε μον γλυκό κρασί κι' αφράτο παξιμάδι, | >·ά κάμω τήν παρηγοριά
για νά τήν εϋρ' ό κόσμος». Βλ. καί Άραβαντιν. Δημ. άσμ. Ήπείρ. σ. 125 άρ. 157 στ. 21
*!. Μανωλακάκη Ιίαρπαθιακά σ. 268 άρ. 93. Μιχαηλίδου Καρπαθιακά δημοτικά άσματα
1913 σ. 83 άρ. 59 στ. 25 κέ. (=Τον αυτοΰ Δήμοι. τραγ. Ιίαρπ. 1928 σ. 252 άρ. 47).
Πρβλ. Άνατολ. Έπιθεώρ. Σμύρνης 1873 Β', 32. Κανελλάκη Χιακ. άνάλ. σ. 97. 100. ΚΙΙ.
Σύλλ. θ', 359 άρ. 9 : 'Βάλε κρασί 'ς τό μαστραπά κι' αφράτο παξιμάδι, \ νά μακαρίσουν τό
Χριστό νά τό βρη δ κόσμος ούλος» ] ].

8) Πρωτόδικος σ. 16. [[Ποικίλλουν κατά τόπους τά έθιζόμενα κατά τό περίδειπνον,
όπερ νεκρόδειπνον καί νΰν ένιαχοΰ καλείται (Βλ. Κοραή Άτ. Α', 302. Ξενοφάν. Ζ', 50).
Έν τή έπαρχίςι Κουρέντων, κατά τήν έπάνοδον &Ες τήν οίκίαν δ οικοδεσπότης σφάζει Ιν ή
πλείονα σφαχτά, άναλόγως τής κοινωνικής του θέσεως καί τοΰ χωρίου- κατασκευάζει δ' έξ
αύτων δύο φαγητά, ών τά έτερον έπάναγκες νά είναι κρέας μέ ρύζι' καί έκ τών συγγε-
νών Ικάστη οικογένεια φέρει κανίσκι, ήτοι μίαν πίτταν (τυρόπιτταν συνήθως), ψωμί καί
κρασί. Τό περίδειπνον λέγεται τό κοινό, μετέχουσι δ' ού μόνον ή οικογένεια καί ο! συγγε-
νείς, άλλά καί δ τυχών καί οί πτωχοί. Τό κοινό έξακολουθεί μέχρι τών τεσσσαράκοντα
ήμερων. Μέ κανίσκια έρχονται καί συγγενείς έξ άλλων χωρίων. Έν Μαλιτζίνqi τής Λακε
αίμονος (κατ' άνακοίνωσιν Δ. Γραφειάδου), τό έσπέρας τής ήμέρας τής κηδείας πηγαί-
νουν οί ιερείς καί οί συγγενείς τοΰ άποθανόντος μέ έτοιμασίαν φαγητοΰ, συντρώγουν καί
παρηγορούν τούς οικείους. Τήν ένάτην πάλιν ήμέραν μετά τόν θάνατον πηγαίνουν οί συγ-
γενείς καί φίλοι, καί έξ άλλων χωρίων, εις τήν οίκίαν καί, πρίν ή εισέλθουν, φωνάζουν
έξωθεν, κατόπιν μοιριολογοϋν καί μετά ταΰτα τρώγουν. Ένιαχοΰ τής Γορτυνίας έκάστη
συγγενική οικογένεια μαγειρεύει έκ περιτροπής καί κομίζει τά τρόφιμα διά τό περίδειπνον.
Έν Λαγκαδίοις οί συγγενείς καί φίλοι στέλλουσιν είς τήν πενθούσαν οίκογένειαν γλυκά «διά
νά γλυκάνουν τό Χάρο»" άλλος χαλβά καί (5ακί, άλλος κουραμπιέδες καί οινοπνευματώδη
ποτά. Έν Μισενικόλφ Καρδίτσης (κατ' άνακοίνωσιν Α. Λαδιά), άπαντες οί συγγενείς τοΰ
ν=κροΰ κάμνουσι πλακούντια καί τρώγουσιν αύτά'έν τή οίκίηι τοΰ νεκροΰ μετά τήν κηδείαν'
κρέατα δέν συνηθίζουσι νά τρώγωσι. Έν 'Αθήναις τήν πρώτην ήμέραν τρώγουσι μόνον
ψάρια. Καί έν "Αρτα ή μακαριά συνίσταται έξ ιχθύων, ούχί δ' έκ κρεάτων ποτέ (Σεραφείμ
ένθ. άν.). Ούδ' έν Σύμη κρεωφαγοΰσιν έν τή οίκίςι τοΰ θανόντος πρό τής παρελεύσεως τεσ-
οαράκοντα ήμερών άπό τοΰ θανάτου του (Ζωγρ. 'Αγ. Α', 217 § 88)' τό es περίδειπνον
οονίαταται απαραιτήτως έκ τριών άρτων, τυροΰ ή ιχθύος παστού, τριών κρομμύων καί οίνου,
το τρώγουσι δέ μόνον οί έκκλησιάρχαι καί οί νεκροθάπται' έν τή οίκίοι οί συγγενείς πίνουν
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Λουκιανός ') «και πάρεισιν οί προσήκοντες, καί τούς γονέας παραμυθοϋνται
τοΟ τετελευτηκότος». Καί ή μέν παρηγοριά είναι τών άρχαίων τά περίδειπνον
«ή έπί τοις άποθανοϋσιν έστίασις» τελούμενον μετά τήν ταφήν είς τήν οίκίαν
του άποθανόντος ή του πλησιεστέρου συγγενούς 2). Τά δέ πορϋόρια μάλλον
όμοιάζουσι πρός τούς υπό τοΟ Όμήρου αναφερομένους τάφους, ήτοι έπική^εια
δείπνα3)' ούχ ήττον δέ καί παρά τοις άρχαίοις Αίγυπτίοις έτελοΟντο συμπόσια

κανίλλαν (αύτ. § 90). Έν Νισύρψ περιβοργιά (=παρηγοριά) ονομάζεται ζωμός οιουδή-
ποτε, δν φίλοι, γείτονες ή συγγενείς φέρουσι πρός τούς πενθοΰντας είς τήν οίκίαν (πρβλ.
καί Παπαδοπούλου Γεν. πιριγρ. Νισύρου σ. 70) "Αλλαι ειδήσεις μαρτυρούσαι τήν έκταοιν
τού έθίμου των νεκρικών δείπνων καί·τά κατ' αύτά : Η. Mathieu La Turquie et ses dif-
férents peuples II, 114. Γρηγ. Παλ.ιονρίτου 'Αρχαιολ. έλλην. Β', 269. ΤΙαπαζαψειρο-
πούλου Περισυναγωγή σ. 186. Κονκονλ.ε Οίνουντ. σ. 102. Lamarre-Picquot Souvenirs
(éd. Pernot 1918) σ. 65 (έν Πάργι*). Ζωγρ. 'Αγ. Α', 206 (Χιμάρα). Λαογρ. Γ', 1(3
(Καβακλή). Πάλληνδα Κυθν. σ. 114. Georgeakis et Pineau Folkl. de Lesbos o. 322.
Πασπάτη Χιακόν γλωσσάρ. σ. 275 λ. παρηγοριές. Κανελλ.άκη Χιακ. άνάλ. σ. 340—1. Σα-
κελλαρίου Κυπρ. Α', 738. Π. Γ. Μακρή Τό Κατιρλί σ. 100. Έπιθεώρησις Κων/'πόλεως 12
Ίανουαρ. 1889 (έν 'Απολλωνίφ [Βαλουκεσέρ ;) ότι μετά τήν ταφήν «μεταβαίνσυαι πάντεζ
οί συνοδεύσαντες τήν κηδείαν είς τήν οίκίαν τού νεκρού, ένθα παρατίθεται πολυποίκιλος
τράπεζα»), Ξενοφάν. Γ', 340 (έν Βουρδούρ). Morosi Studi sui dialetti greei délia
terra d'Otranto. Leece 1870 σ. 94. Pellegrini II dialetto greco-calabro di Bova.
Tor. 1880 σ. VI—VII (έν ταΐς έλλην. διαλέκτοις τής κάτω 'Ιταλίας ή παρηγοριά λέγε-
ται parafsoinia ή parassomia). Φαρδύ Ίστορ. τής Κορσικής σ. 99. Νεκρικόν δεϊπνον
κατά τά μνημόσυνα έν Κϊουπέκκλησε τοΰ Πόντου ('Αρχ. νεωτ. έλλ. γλ. Α', γ', 108),
κατά τό τεσσαρακονθήμερον καί τό έτήσιον μνημόσυνον, ώς καί κατά τήν άνακομιΐήν
τών λειψάνων, παρά τοις Βλαχοφώνοις τής Πίνδου (Λαογρ. Ç", 187). Πρβλ. καί 'Ράλλη
καί Ποτλή Σύντ. Ε', 387. Παρ'άρχαίοις : Iw. Müller Gr. Privatalt. σ. 463 a (2 σ. 219).
Περίδειπνα κατά τήν τρίτην, έκτην, ένάτην καί τεσσαρακοστήν ήμέραν παρά τοις ΛεττοΓς
(Arch. f. Religionsw. 1914 σ. 490) J J.

1) Λουκιαν. π. πένθους § 24.

2) Πολυδεύκ. Η', 66. 146 <7', 101. Έτυμολογ. Μέγ. σ. 699, 43. Άρτεμιδώρ. Όνει-
ροκριτ. Ε', 82. Ά&ην. Η' σ. 344 b. Ζ' σ. 290 c. [|Iw. Müller Gr. Privatalt. σ. 4G3 d.
(2 223)]). Πρβλ. Cicer. de legg. II, 22. Le Bas Monuments recouv. par la comm.
de Morée τ. II a. 207—215. Varro apud Nonnius σ. 549. Hieronym. Opera IV,
266 h. (Colonn. 1616) «Moris est lugentibus, ferre cibos et praeparare convi-
viura, quae Graeci περίδειπνα vocant, et a nostris vulgo appellantur parenta·
lia». Περί τών περιδείπνων παρά Ρωμαίοις βλ. έν έκτάσει Marquardt Römische Privat-
alterth. τ. I σ. 382. [[Roscher-Lex. II, 236 κέ.]].

3) Ίλιάδ. Ψ, 29 : αύτάρ δ (Άχιλλευς) τάφο ν μενοοικέα δαίνυ.

πολλοί μέν βόες άργοί όρέγϋεον άμφί σίδηρο)
αφαζόμενοι, πολλοί δ' οίες καί μηκάδες αίγες,
πολλοί δ' άργιόδονιες δες ύαλέόοντες αλοιφή,
■ εύόμενοιΜτανύοντο διά φλογός ΊΙφαίστοιο'
πάντη δ »άμφί νέκυν κοτνλήρυτον ερρεεν αίμα.

Ιλιάδ. Ω, 801 : αύτάρ επειτα

εν αυναγειρόμενοι δαίνυντ' ερικυδέα δαΐτα
δώμασιν έν Πριάμοιο, διοτρεφέος βασιλ.ήος.

"Ως οίγ' άμφίεπον τάφο ν "Κκτορος Ίππ οδάμοιο.

((ΙΙρβλ καί Iw. Müller Gr. Privatalt. σ. 462 b (2 215). Τοούνια Μυκήναι σ.Ι >1(1
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έν τω μεταξύ τής ταριχεύσεως και τής ταφής '), καί παρά τοίς Ίνδοίς μετά
τήν κηδείαν 3), έκτός δέ τούτων παρά τοις Έβραίοις '), τοίς Σλάβοις *), τοίς
Σκώττοις δ), τοϊς Γάλλοις ") κλπ.

Τά όπέρ τών τεθνεώτων μνημόσυνα ') καίτοι άντιμαχόμενα πρός τά δόγματα
τής άνατολικής έκκλησίας, ήτις δέν παραδέχεται καθαρτήριον "), τελούνται
όμως ακριβώς κατά προσδ:ωρισμένας έποχάς, επειδή νομίζεται ότι μεγάλως τήν
ψυχήν τών άποθανόντων βλάπτει ή τούτων έλλειψις9). Τό τών μνημοσυνών
έθος εύρίσκομεν καί είς τήν άρχαιότητα' «άγύρται καί μάντεις, λέγει ό Πλά-

ι) Wilkinson Manners and customs of the f-ncient Egyptians τ. II ο. 356.

2) Feydeau Usages funèbres et sepultures τ. I α. 268 κέ. [[Παρά τοίς Πέρααις
καί άλλοις νβωτεροις λαοίς : Rev. hist, relig. 1899 τ. 39 α. 246||.

3) Ίερεμ.ΐτ',Ί. θ', 40. Ιεζεκιήλ ΚΑ', 17. [[Βλ. καί Κοντογόνου Έβρ. άρχαιολ. α. 361.
Παρά τοίς Σημίταις καί τοις Ίνδογερμανοίς : Schultze Ebräisch. Mythol. 1875 § 60|[.

4) Chodzko Contes Slaves a. 331. [[Βλ. καί Dostojevski "Εγκλημα καί Τιμωρία
Βιβλ. Ε' κεφ. β']].

5) Έν τή Μνηστή τοδ Λαμερμούρ δ Walter Scott περιγράφει τάς κραιπάλας, αίτινες
έν Σκωττίι^ έγίνοντο μετά τήν ταφήν εδγενοδς.

6) Περί των έπικηδείων δείπνων τών τελουμένων έν πολλαίς έπαρχίαις τής Γαλλίας
πρό τοδ πτώματος βλ. Laprade Erreurs et préjugés des paysans έν L'Illustration
τ. XIX o. 11. [[Πρόσθες καί τάς έςής μαρτυρίας: Mélusine Ι; 94. Nore Coutumes,
mythes et traditions des provinces de France o. 11 (έν Argentière). 244 (έν
Νορμανδία). 291 (έν Ain). Rev. trad. pop. 1895 X, 199 (έν Auxois). 1896 XI, 589
(έν τοίς περιχώροις τοδ Μέτς). Rev. hist, relig. 1910 τ. 62 σ. 312 κέ. (έν Σαβο^).
Παρ' άλλοις λαοίς : Arch, per le tradiz. popol. 1900 σ. 468 (έν Ίταλίφ). Bulletin
de Folklore, Liège 1898 o. 12 κέ. 14 κέ. 22 κέ. (έν Βελγική). Rev. trad. pop.
1909 XXIV, 467 (έν Messin τής Ελβετίας). Rochholz Deutsch. Glaube I, 204 (πολ-
λαχοΰ τής Ελβετίας καί ότι ή έν Άρελάττ) σύνοδος κατεδίκασεν ώς άντιχριστιανικάν καί
άπάνθρωπον έθιμον τήν περί τοδς τάφους κραιπάλην). Zs. Ver. Volksk. 1819 σ. 55 (έν
ταίς Marschen τής Γερμανίας). Am Ur-Quell I, 48 (Dithmarch έν Holstein).
IV. Schmidt Das Jahr u. seine Tage σ. 41 (παρά τοίς Ρωμοδνοις τής Τρανσυλβανίας
pomeaua). Zs. oesterr. Volksk. VI, 64 (έν Βοσνί$ καί Ερζεγοβίνη). Rev. hist,
relig. 1901 τ. 44 σ. 112—3 (παρά τοις Άρμενίοις). Αδτ. 1900 τ. 42 σ. 33 (παρά τοίς
Άλγογκίνοις τής 'Αμερικής). ΙΙαρά τοδς τάφους συμπόσια : I,a tradition 1895 ο. 106 κέ.
Rev. trad. pop. 1900 σ. 153—4. Zs. Ver. Volksk. 1901 σ. 19. Arch. f. Religions-
wiss. 1914 σ. 488 κέ Περί τής συνήθειας νά κομίζωσιν οί συγγενείς τάς τροφάς βλ.
Wait z Anthropol. III, 196]].

7) [[Γενικώς περί μνημοσυνών βλ. Νέκταρ. Κεφαλά Μελέτη περί τής άθανασίας τής
ψοχήΐ καί περί τών ίερών μνημοσυνών, Άθ. 1901· Λ". Reinach L'origine des prières
pour les morts έν Cultes, mythes et religions I, 316 κέ. H. Vsener Heil. Theo-
dosios σ. 135 κέ. Κ. Krumbacher Studien zu den Legenden des heil. Theodosios
σ. 311 κέ. 353 κέ.]].

8) \\Pigues Hist, et phénomènes du volcan et des îles volcaniques de San-
torin 1852 σ. 520. 529—530]]. Ό Tournefort (Voyage du Levant III σ. 263) λέγει
τοδτο περί 'Αρμενίων. Πρβλ. καί Voltaire Dictionnaire philosophique άρθρ. Pur-
gatoire.

9) [[Πρβλ. παράδοσιν Σαλαμίνος έν Πολίτου Παραδ. άρ. 927 σ. 567—9 καί παρα-
πλησίαν παρά Λεοντΐω Νεαπόλ. σ. 52—3 Geizer]].
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των '), έπί πλουσίων θύρας ίόντες πείθουσιν ώς Ιστι παρά σφίσι ζύναμις έχ
θεών ποριζομένη θυσίαις τε καί έπψδαϊς, είτε τι άδίκημά του γέγονεν αύτοΰ
ή προγόνων, άκεΐσθαι μεθ' ήδονών τε καί έορτών . . . βίβλων δέ δμαδον πα
ρέχονται Μουσαίου κα! Όρφέως, Σελήνης τε κα! Μουσών εγγόνων, ώς φασι,
καθ1 άς θυηπολοΰσι, πείθοντες ού μόνον ίδιώτας άλλά καί πόλεις, ώς άρα λύ-
σεις τε καί καθαρμοί άδικημάτων διά θυσιών καί παιδιάς ήδονων είσί μεν έτι
ζώσιν, είοί δέ καί τελευτήσασιν, άς δή τελετάς καλοϋσιν, α'ί τών έκεϊ κακών
άπολύουσιν ήμάς, μή θύσαντας δέ δεινά περιμένει». Τήν δοξασίαν ταύτην υπαι-
νίσσονται καί οί έξής στίχοι τοΰ Όμήρου 2) :

Στρεπτοι δε τε και θεοί αυτοί,
των περ και μείζων αρετή τιμή τε βίη τε.
Κι ν μεν τους θυεεοοι και ενχωλης âyavfjaiv
Xoißfj τε κ νιο j] τε παρατρωπώα' άνθ ρωποι
λισοόμενοι, δτε κέν τις νπερβήη και άμάρτη.

"Οτι καί παρ' Έβραίοις ή τοιαύτη δπήρχε πρόληψις έξάγομεν έκ τής βί-
βλου τών Μακκαβαίων,όπου άναφέρεται ότι à 'Ιούδας έπεμψεν έκ τών λαφύρων
τοΰ πολέμου διςχιλίας άργυράς δραχμάς διά τά αμαρτήματα τών τεθνεώτωνs).

Τά μνημόσυνα τελοΰνται τήν τρίτην, ένάτην, καί τεσσαρακοστών ήμέραν
μετά τον θάνατον, προς δέ είς το τέλος τής τριμηνίας, τής έξαμηνίας καί τοΰ
έτους 4). Μετά τήν τοΰ έτους παρέλευσιν γίνονται μνημόσυνα υπέρ δλων τών

1) Πλατ. Πολιτ. Β' § 7. (τ. II ο 364 b. e. 365 a ed. St.).[[ Πρβλ. κα! Remach
ένθ. άν. I, 312 κέ. 316 κέ.]].

2) Ίλιάδ. I, 497 κέ.

3) Μακκαβ. Β', ιβ', 43. 45. [[I.ibri apocrypbi vet. Testam. ed. Fritzsche α. 318.
—Ό .f. Reinach (|νθ. άν.) δποστηρίζει ότι τό Ιθιμον των μνημοσύνων ήτο άγνωστον
παρ' Έβραίοις, καθότι ή μόνη περ! αύτοΰ μαρτυρία έν τή Παλαιά Αιαθήκη είναι ή έν το
Β' βιβλίφ των Μακκαβαίων περί δέ τής έπιδράσεως αιγυπτιακών δοξασιών έπί του γρά-
ψαντος αυτό βλ. δσα δ αυτός λέγει αυτ. σ. 3!2. 322 κέ. "Οτι μόλις κατά τόν Α' π. Χ.
αιώνα εισήχθη εϊς τινας έβραϊκάς κοινότητας τό έθιμον βλ. αΰτ. σ. 325]].

1) Πρβλ. καί Ricaut Hist, de l'église Grecque 1710 σ. 299. [[Βλ. καί Κοραή
"Ατ. Α', 122. Νομοκάν. έν Foklore 1894 V, 277. "Αλλαι μαρτυρίαι κατά τόπους : 'Εθν.
'Αγωγή 1902 Ε', 247 κέ. Λαογρ. Γ', 476 (Μάνη). Abbott σ. 805. 207 κέ. Κανελλάκη σ.
310.341. Οίκονομοπούλου Λεριακά σ. 85—6. Αελτ. Ίατ. Έταιρ. Ι", 337—8 (Πάτμος).
Ζωγρ. 'Αγ. ΑΊ16 § 84 (Σύμη). Γάσπαρη 'Αμοργός σ. 73. Ξενοφάν. Γ', 341 (Βουρδούρ).
Έν Σινασψ τής Καππαδοκίας τά μνημόσυνα διεκρίνοντο είς μικρά (άμωμαις) καί μεγάλα,
άτινα κανίσκια μέν έλέγοντο όταν διενέμοντο κα! τροφαί είς πτωχούς, μνημόσυνα δ' όταν
μόνον έν τή έκκλησίορ κόλλυβα καί είτα γεΰμα προσεφέρετο έν τψ οίκφ" ύποχρεωτικά μνη-
μόσυνα τά τριήμερα, έννεάμερα, σαραντάημερα, τρίμηνα, έξάμηνα, έννεάμηνα, χρονιάτικα,
δίχρονα καί τρίχρονα, τά κατόπιν προαιρετικά ('Αρχελάου Σαραντίδου Σινασός σ. 82). 'Ονο-
μασία τών μνημοσύνων^έν Κύθνφ : τρίτα, νιάμερα, σαράντα, ξάμηνα, χρόνια καί τό μετά δύο
έτη διπλάχοονα (Βάλληνδα Κυθν. σ. 111. Πάρεργα σ. 63. 61). Χρονογνρια τά, έν Οινόη
τοΰ Πόντου, τό επέτειον μνημόσυνον ( 11 έν Οινόη διάλεκτος, Γλωσα. έταιρ. 1903). Έν Χια-
κοίς έγγράφοις τοΰ 1Η' αί. εδρηται δ τύπος μνημονήματα καί μνημοαήματα, έν έγγράφφ 5έ
τοΰ 1612 ενμνημάοννα (Πασπάτη Χιακόν γλωσσάρ. σ. 237). 'Ομοίως έν εγγράφω τοΰ 1702:
μνημόσυνον ταγιοτόν, τό μετά ποικίλων σακχαρωτών καί έδεσμάτων τελούμενον (Αύτ. σ.
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τεθνεώτων τής οικογενείας ') τήν πρώτην μέν Παρασκευήν χ ?Jç άπόκρεω διά τούς
λαϊκούς, τήν δευτέραν δέ Παρασκευήν διά τούς ιερωμένους, καί κατά τήν 11α-
οασκευήν τής Πεντηκοστής ήτις καί Ρουααλιοϋ λέγετ7ί, καί περί ής έμιλοΟ-
ιιεν ιδιαιτέρως Γενικώς δέ αί τοιαΰται Παραακευαί λέγονται τών ψυχών ή
ψυχοπαράσκευα "). Αί ίεροτελεστίαι λέγονται συλλείτουργα, όταν πολλοί ιερείς
τελοΰσι τήν λειτουργίαν καί δεσποτική λειτουργία, όταν είς τήν τελετήν ; παρί-
σταται καί άρχιερεύς. Εκτός τούτων συνήθη είναι καί τά ααρανταλείτουργα,
ήτοι διανομή τεσσαράκοντα άρτίσκων, κηρίων καί λιβάνου είς τεσσαράκοντα
[ερεϊς όπως τελέσωσι δεήσεις υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τού άποθανόντος4).

353), Τά Ικανά, έν Χίφ, τά μετά θάνατον άφιέμενα χρήματα διά μνημόσυνα, κόλλυβα καί
'.οιν Ιερέων τά οφειλόμενα (Αύτ. σ. 108). Ψυχομοΐρι καί ψυχομερίδιον, έν Κύθνω, τό τρίτον
τής τοδ αποθανόντος περιουσίας, S έδίδετό ποτε είς τόν άρχιερέα δπέρ άναπαύσεως τής
ψυχής (Βάλληνδα Πάρεργα σ. 122). Έν Συλάτοις Καππαδοκίας μερίδα έλέγετο τό φυλλά-
διο·/, έν φ έγράφοντο «τά δνόματα των ζώντων καί νεκρών, όπως άναγνώση αύτά δ Ιερεύς
έν τή θεία λειτουργά» (Φαρασοπούλ.ου Τά Σύλατα σ. 120). Είς τά χωρία τή; Τήνου δ κλη-
ροδοτών μικράν έκκλησίαν (έξωκκλήσι) είς τόν κληρο'.όμον του, όφείλει νά κληροδοτήσω
καί ένα άγρόν για τό λάδι της εκκλησιάς' δ δέ κληρονόμος δποχρεοδται είς τήν μνήμην
τοδ άγιου, έπ' ονόματι τοδ όποιου τιμάται ή εκκλησία, μετά τήν θείαν λειτουργίαν νά φέ-
ρη κάνιστρον πλήρες τεμαχίων άρτου, τυροδ, φών βρασμένων καί τεμαχισμένων καί οίνον,
τά δποϊα διανέμει είς τούς κεκλημένους είς μνημόσυνον τοδ κτήτορος τής έκκλησίας για
τό μακάριο (Παρά Στυλιανής Καραλή 1888)1].

1) [[Βλ. καί Σακελλαρίου Κυπρ. Α', 712—5]].

2) Βλ. Άνατολικήν Έπιθεώρησιν. Σύγγραμμα περιοδικόν. "Ετος Α', σ. 97—101. [["Οτι
κατά τούς βυζαντινούς χρόνους μνημόσυνα κατά τήν Τεοσαρακοστήν έτελοδντο μόνον τά
Σάββατα βλ. Βαλσαμώνα είς Λαοδικείας καν. 51 έν 'Ράλλη και //οΛ/'Συντάγμ. Γ', 219]].

3) Πρβλ. Ricaut ένθ. άν. (2 ψυχοπαράσκευα). [[Ώς πρός τά ψυχοσάββατα βλ. Προ-
μηθέα Βόλου 1893 Ε', 400. ΟΙκσνομοποϋλου Λεριακά σ. 86. Abbott σ. 208 (πρβλ. καί
ν. Neyelein si Zs. Ver. Volksk. 1904 σ. 29). Ξενοφάν. ένθ. άν. 'Ανάλογος συνήθεια
καί παρ' άρχαίοις : Μαρίνου β. Πρόκλου 36 σ. 89. Ήμέραι ψυχών καί δείπνα παρά τοδς
τάφους έν Βοανίφ καί Ερζεγοβίνη : Zs. oesterr. Ver. Volksk. VI, 64—5]].

4) [[ΕΙ; τινα χωρία τοδ Πηλίου πλήν τών ααρανταλείτουργων συνηθίζονται καί τά κα-
λούμενα δ·.οδ·;καλείτουργα ή σκουτέλ.ια, άτινα διά τούς δευτερονύμφους είναι δποχρεωτικώς
διπλά (Προμηθεύ; Βόλου ένθ. άν.). Έν Aépq> οαραντάρια λέγονται «τά μνημί-υνα τών ονο-
μάτων τών άποθχμένων τής οικογενείας έπί τεσσαράκοντα κατά σειράν λειτ: ιργίας" πε| -
πούσι δ' έπί τούτφ δοχείον πλήρες σίτου καί λαμπάδα, έμφυομένην έν αύτφ, έ::·χρκή δέ τό
μέγεθος, όπως άνάπτηται κατά τάς 40. ταύτας Ιερολογίας» (Οίκονομοπούλ.ου ένθ. άν.). Κατά
τήν ήμέραν τής κηδείας, έν Σινασφ τής Καππαδοκίας, διενέμοντο είς τούς Ιερείς χρή-
ματα, οαρανταρίκια λεγόμενα, όπως έπί 40 ήμέρας μνημονεύωσι τόν άποθανόντα (/. Σα-
ραντίδου 'Αρχελάου Σινασός σ. 81). Ταδτα έν Πάτμφ λέγονται οαραντάρια (Δελτ. Ίστ. Έθν.
Έταιρ. 1", 337). Σαρανταλείτουργα παρά Βυζαντινοί; βλ. Βίον τή; δσία; Θεοδώρα; (τέ-
λους θ' έκ.) § 46 σ. 27 Arsenij. σ. 26 Kurtz : «έπτά εύλαβεστάτους Ιερείς παρεσκεύασε
(ή θυγάτηρ τής δσίας) ηοιεϊν τά κατά τήν παοάδοσιν τής άγίας έκκλησίας δπέρ τών κα-
τοιχομένων γινόμενα τεσσαρακοστά, αίτησαμένη καθ' ήμέραν ένα τούτων ένταύθα παραγε-
νόμενον τήν θείαν έπιτελεϊν λειτουργίαν». (Παρά Kurtz έλλείπει τό τεσσαρακοστά). Πρό-
θεσις καί σαρανταλείτουργον έν διαθήκη έκ Μήλου τοδ έτους 1748 : Ν. Έλληνομν. Λάμπρου
Ε', 445.—Μνημόσυνα αιώνια κατά τά μέσα τοδ ΙΖ' αί. έν Χίφ : Κανελλάκη Χιακ. άνάλ,
σ. 426-440 (έκ κωδίκιυν τής μονής τών Μουδών))].
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Αί τοιαΰται τελεταί ήσαν καί παρά τοις άρχαίοις έν χρήσει" τά τρι'ια, ών
μνείαν ποιούνται πολλοί αρχαίοι συγγραφείς '), παραγγέλλονται καί ύπό τών
άποστολικών κανόνων : «Έπιτελείσθω δέ τρίτα τών κοιμωμένων έν ψαλμοϊς»
Τήν ένατη ν ήμέραν (ένατα) παρ ετίθετο συμπόσιον μεγαλύτερον παρ' "Ελλησιν 3),
ώς καί παρά Ρωμαίοις4). Άντί δέ τής τεσσαρακοστής, ώς παρ' ήμίν γίνεται,«τοίς
τετελευτηκόσιν ήγετο ή τριακοστή διά θανάτου ήμέρα, καί έλέγετο τριακάς5)»,

1) Άριατοφάν. Λυσιστρ. 613. Ίοαΐος π. Μενεκλ. κλήρου § 37. ΙΙολ.υδεύκ. Η', 146.

2) [[Μαρτυρίαι περί μνημοσυνών παρά τοις Βυζαντινοϊς : «είς τά τρίτα τοΰ παιδός»
(Λεόντ. Νεαπόλ. α. 55, 2 Geizer). Ένατα : Βλ. ΓΙαχνμέρ. Α', 19 σ. 55 Bonn (περί μνη-
μοσύνου τοδ βασιλέως Θεοδώρου τοδ Λάσκαρη τήν ένάτην ήμέραν). Νικηφ. Γρηγορ. Α', 3
σ. 65 Bonn (τω 1258). IB', 3. 4 σ. 578 (τω 1341). Καντακουζψ. Γ, 1 σ. 14 Bonn (περί
τοδ μνημοσύνοί) τοδ βασιλέως Άνδρονίκου τοδ νέου τψ 1341) : «μετά δέ τήν ένάτην των
έπί τοίς τετελευτηκόσι συνήθως γεγενημενων ίλασμών»' αύτ. σ. 15-6 (περιγραφή τού ίν
Κωνσταντινουπόλει μνημοσύνου). «ταίς λειτουργίαις τά τρίτα καί τά εννέα καί τά λοιπά»
(Άποκάλυψις Θεοτόκου έν Vassilieν Anecd. graec.-byzant. σ. 133). «τελέσασα τά τοδ
— άνδρός τρίτα καί ένατα» (Βίος δσίας.Θεοδώρας 20 σ. 12 Arsenij.—Ελλείπει έκ § 20 σ,
12 Kurtz). «Τά τεοσαρακοοτά* (Βίος τής δσίας Μελάνης 56 έν Anal. Bolland. 1903 σ.
39' τοδ Ε' αί.). <τριταίαν, ένναταίαν καί τεσσαρακοοτήν* (Τιμαρίων § 39 έν EHissen Anal.
IV, 83). «τρεις συνάξεις κατ' ένιαυτόν» (Λεόντ. Νεαπόλ. σ. 53, 8 Geizer). Βλ. καί Du-
cange στ. 387 λ. ένιαύσια, Ιννατα. στ. 940 λ. μνημόσυνον. στ. 1612—3 λ. τρίτα. Έν
χειρογρ. τοδ 'Αγ. "Ορους βλ. Lambros Catalogue of the greek mss on Mount Athos
τ. I o. 15 κέ. άρ. 101 (20), 25—9. σ. 23 άρ. 149 (22), 24—6. 28. σ. 25 άρ. 176 (49),
3. σ. 260 άρ. 2917 (243), 23. σ. 289 άρ. 3230 (157), 12. σ. 294 άρ. 3261 (188),
2. 5. 7. Έν κρητικαίς διαθήκαις τών έτών 1497, 1499, 1500 καί 1502 : Σάϋα Μεσ. βιβλ.
ς" σ. 667, 6 κέ. 669, 23 κέ. 669-670. 671, 5. 682, 23 κέ. Αιάταξις έν διαθήκη περί
μνημοσυνών τοδ διαθέτου καί τών οικείων : Μιχαήλ Άτταλειάτου Αιάταξις παρά Σάϋα Μεσ.
Βιβλ. Α', 20. 22, τών κτητόρων καί τών οικείων : αύτ. σ. 33. (Nissen Die Diataxis
des Michael Attaleiates σ. 44). Προσένεξις ένεκα τοδ μνημονεύεσθαι : αύτ. σ. 32.
(Nissen σ. 44). Αιάδοσις νομισμάτων έν μνημοσύνοις : αύτ. σ. 23. Βλ. καί 'Ιωάννου τοΰ
Κομνηνοΰ Τυπικόν τής μονής τοδ Παντοκράτορος φ. 14 6. 15 α έν Ν. Έλληνομν. Λάμπρου
Ε', 396. 397.—Ώς δικαιολογίαι τών τακτών ήιιερών τών μνημοσυνών ποικίλαι έφέρονίο
ύπό θεολογούντων ή μή· καί ή έσχετίζοντο πρός τάς περιοδείας τής ψυχής, ή πρός
τό άνθρώπινον σώμα καί τήν διάπλασιν τοδ έμβρύου, ή πρός τήν έπιφάνειαν καί τήν άνά·
ληψιν τοδΧριστοδ: βλ. Ίω.Λυδοΰ Περί μηνών Α", 26 σ. 84— 6 Wünsch. (Byz. Zeitschr.
1901 Χ, 453—4. Krumbacher Byz. Ditteraturgesch. a o. 620, έλλ. μετάφρ. Β', 428).
Amphilochios von Ikonion Rede über die unfruchtbaren Bäume, zum ersten Mal
herausg. ν. Β. Z. Jurjew 1901 § 49 o. 39—40. Φίλιππον Μονότροπον έν Migne Patr.
gr. x. 127 στ. 877. Vassiliev ένθ. άν. σ. 320. Γενικώς ώς πρός τους αριθμούς τούς
προσδιορίζοντας τάς ήμέρας τών μνημοσυνών βλ. v. Negelein έν Zs. Ver. Volksk. 1901
σ. 17 κέ. 1904 σ. 29. Rohde Kl. Schriften I σ. Χ σημ. 1. Πρβλ. καί Wochenschr. f.
kl. Philolog. 1892 σ. 996. Rev. hist, relig. 1899 τ. 39 o. 238 κέ. 252. Λαογρ. 2ύμμ.
Β' σ. 52, 5. 55, 2]|.

3) Ίοαΐος π. Κιρων. Κλήρου § 39. [|Βλ. γενικώς ώς πρός τά ένατα Leist Gräco-ital.
Rechtsgeschichte σ. 34 κέ.]).

4) Plaut. Aulul. II, 45. Pseudal. III, 2. 4 y.i.—(novemdialia). Becker Gallus
τ. III o. 378 (γ' έκδ.).

5) Ήούχ. [[Μοποκρατ.]] λ. Τριακάς. Βλ. καί Πολνδεύκ. Α', 66. [[Βλ. καί νόμον
Γαμβρείου τής Μυσίας έν CIG άρ. 3562 στ. 9—11 : «έπιτελείν δέ τά νόμιμα τοίς άποι-
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gte καί τή Εκάτη προσεφέροντο δείπνα '). Τά δέ εις το τέλος τοΰ έτους
τελούμενα, άναλογοΰσι προς τών άρχαίων τά γενέαια').

Κατά τά μνημόσυνα διανέμονται κόλλυβα, άτινα σπερι-α ·) καί ανγχώρια *)
λέγονται διότι έκαστος τρώγων έξ αυτών εύχεται είς τον θ^δν νά συγχώρηση
φ ψυχήν τοΰ άποθ/νόντος6). Ή χρήσις τών κολλύβων είναι αρχαία καί
άνα-ρέρεται υπδ τοΰ Βυζαντινού Νικηφόρου τοΰ Καλλίστου "), συγγραφέως έκ-

χομένοις Ισχατον έν τρισί μησίν». Έν Ίουλίδι τής Κέω άπηγορεύθη τό έθιμον διά νόμου:
«έπί τω θανόντι τριηκόσ(τια μέ π)οιε~ν» ('Αρχαιολ. Έφημ. 1859 άρ. 3527 στ. 20—21 =
Ρ,Ott-Ziehen II, 1 άρ. 93 Α. Βλ. καί αύτ. σ. 265. Dure te Inscr. juridiques grec-
ques σ. 16). Παρ' Άργείοις έτελείτο θυσία τω 'Απόλλωνι άμα τω θανάτω, τήν τριακο-
στήν δέ άπό τοΰ θανάτου ήμέραν τω Έρμή (Πλουτάρχ. Έλλ. κεφ. 24. Βλ. καί Roscher
Lex. I, 2374))].

1) Άάην. Ζ' σ. 325 a. Boeckh Corpus Inscriptionuui Graecarum τ. I σ. 550.
άρ. 1031, 12. ([Κοινόν δείπνον τών συγγενών κατά τήν 30ήν ήμέραν : Reiter An. gr. σ.
26?, 19 κέ.]].

2) Άμμων. π. Όμηρ. λέξεων λ. γενέσια. ((Γενικώς περί τών έπιμνημοσύνων τελετών
παρ' άρχαίοις βλ. lu>. Müller Gr. Privatalt. σ. 463d. (β' έκδ. σ. 223). Πρβλ. καί Hock
Gr. Weihegebräuche σ. 15 κέ.]].

3) Ricaut Ινθ. άν. Ή λ. σπερνά συνηθίζεται έν Πελοποννήσψ πρό πάντων. ((Καί έν
Έπτανήσω· βλ. Ν. Α ραγού μην έν Πανδ. Γ, 431. Β. Schmidt Volksl. Neugr. σ. 56. 57.
Η. Ταιτοέλην έν Έστίηι 1890 Β', 237. 01 Καλλιασαίοι (Τροπαίων Γορτυνίας) τά όνομά-
ζουσι οπνριά (Κατ' άνακοίνωσιν Ν. Λάοκαρι)]].

4) Εύλαμπίον 'Αμάραντος σ. VII. [(Έν Ήπείρφ 'οχώριο τά διανεμόμενα κατά τά ψυ-
χοσάββατα ή τά μνημόσυνα κόλλυβα, έκ σίτου έψητοΰ καί τετραγώνων μεγάλων τεμαχίων
άρτου" καλοΰνται έπίσης καί κομμάτια' πρός δέ <(>'ά.ται/Ό=μικρά τετράγωνα τεμάχια άρτου
διανεμόμενα, τοίς πτωχοϊς κατά τά μνημόσυνα (Κατ' άνακοίνωσιν 'Αλ. Α. ΙΙιπαγιαννοποΰ-
λου), ή άναπάψιμο (Ζωγρ. 'Αγ. Α', 33), άναπαψίματα, τά (Άραβαντινοΰ Ήπειρ. γλωσσάρ.
σ. 20). "Αλλαι όνομασίαι : ψυχούδια έν Διμιτσάντ/ μπούλια έν Βρουλι$ Σελλασίας" πα-
νηγύρι έν Κεφαλληνία (II. Τοιτοέλης Ινθ. άν.)' άπαλερια καί άπα/.αρέα, ή, έν Χίφ, «τά
συνήθη γλυκύσματα καί εδώδιμα προσφερόμενα τοίς εύρισκομένοις έν τοίς μνημοσύνοις»
(Παοπάτη Χιακ. γλωσσάρ. σ. 75). Φονγάοαα, έν Τήνφ, «ή μακαριά, τό συχώριον, ψωμίον
διανεμόμενον τήν Κυριακήν άπολείτουργα υπέρ ψυχής άποθανόντος» (Ηάλληνδα Πάρεργα
σ. 117). 'Απανταχού σχεδόν τής Ελλάδος τά κόλλυβα λέγονται καί άπλώς οιιάρι (Βλ.
Π. Π. Α', 571)]].

5) ((Γενικώς περί κολλύβων βλ. II. Καρολίδην έν Άρμονί^ 1900 σ. 205—6. Πρβλ.
καί Annuaire de l'Assoc. pour l'encourag. des études grecques 1874 a. 376, 1.
Samter Familienfeste σ. 13. Timoschenk Βυζαντιναί παροιμίαι. Βαρσοβία 1895 (βω-
σιστί) α. 20 σημ. 3. (Βλ. καί ΠΙΙ. Α', 572, 1). ΙΙερί τής Ιριδος τών έν "Αθωνι μοναχών
περί κολλύβων βλ. Ίεζ. Ηελανιδιώτον 'Ανέκδοτος πατριαρχική έγκύκλιος τοΰ έθνομάρτυρος
Γρηγορίου τοΰ Ε' έν Έκκλησ. Φάρφ 1911 Η', 197—204. L. Petit La grande contro-
verse des colybes έν Echos d'Orient 1898 II, 321—331 (=Byz. Zeitschr. 1900
IX, 614). Πρβλ. καί Σταματιάδον Ίκαρ. σ. 80]].

6) Νικηφόρ. Καλλίοτ. Έκκλησιαστ. Ίστορ. Χ, 12. ((Βλ. καί Ducange στ. 686—7 λ.
κόλυβον]]. Ό Wachsmuth (ενθ. άν. σ. 122) νομίζει ότι συμβολικώς έκφράζει τήν τών
νεκρών άνάστασιν, συμπεραίνων τοΰτο έκ τοΰ έξής χωρίου τοδ Εύαγγελίου (Ίωάνν. IB',
21) : «Έάν μή δ κόκκος τοδ σίτου πεσών είς τήν γήν άποθάνη, αύτός μόνος μένει"
έάν δέ άποθάνη, πολύν καρπόν φέρει». ([Βλ. καί Vkert Gemälde α. 279. Maltzew
Begräbnis-ritus σ. XXXII) ).
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κλησιαστικής ιστορίας- ή δέ παράδοσις έν τω συναξαριώ τών Άγίων Θεοδώ-
ρων, ών ή μνήμη τελείται τήν πρώτην έβδομάδα τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής,
άναφέρει ότι το πρώτον έγνώσθησαν κ-;τ' έμπνευσα τών άγίων τούτων έπί
τών χρόνων 'Ιουλιανού τοϋ ΙΙαραβάτου '). Ή λέξις είναι άρχαία' «κόλλνβος,
σμικρός άρτίσκος» έρμηνεύει ό Σχολιαστής τοΰ 'Αριστοφάνους 2), τρωγάλια δέ
ό 'Ησύχιος έξηγεϊ.

Τά κόλλυβα κατασκευάζονται έκ καλώς κεκαθαρισμένου σίτου βραζομένου
είς χύτραν ένθα τίθενται καί φύλλα λεμονέας όπως μεταδώσωσιν άρωμά τι- τόν
οΰτω βεβρασμένον σϊτον άναμιγνύουσι μέ πεφρυγμένον σήσαμον καί θέτοντες
αυτόν εις πολλά μικρά πινάκια κοσμοΰσι διά κόκκων ρφδου, άμυγδάλων, άστα-
φίδων, πετροσελίνων καί τών τοιούτων καί τόν άποστέλλουσιν είς διαφόρους
γείτονας, οί'τινες τρώγουσι συγχωροΰντες τόν νεκρόν8)' εις τούς γείτονας στέλ-
λουσι προσέτι καί χυλόν, είδος άφεψήματος κατασκευαζομένου έκ τοΰ ζωμού
τών κολλύβων καί άλεύρου, σησάμου, σταφίδων καί μέλιτος 4). Έν δέ τή

1) [[Βλ. καί Σάθα Είσαγ. είς τό Κρητ. θέατρ. σ. ovC. flip. Delehaye Les légendes
grecques des saints militaires, 1909 σ. 16. 25. 148 κέ. 150. Πρβλ. καί Μάνουή).
Φίλη.Carm. Γ', 71 τ. II α. 136 Miller]].

2) Εις ΠλοΟτ. 768. [[Κόλλυβα έν τή λάτρεις τοϋ μηνός : IG III, 74 στ. 24.
(=D ittenberger Sylloge 3 αρ. 633. 3 άρ. 1042. Βλ. καί Prott-Ziehen II, 1 α. 149 σημ.
8. Πρβλ. καί Ρωμαΐον έν Atk. Mitteil. 1914 τ. 29 α. 234). Περί της λ. βλ. Σβορωνον
έν Διεθν. Έφημ. νομισμ. Άρχαιολ. 1Δ', 121 κέ. καί περί τής μεταπτώσεως τής σημασίας
της αΰτ. α. 128. Μα tow Gritschko-bilgarcki Studii, Sofia 1893 α. 14-5JJ.

3) [[Περί τοΰ τρόπου παρασκευής κολλύβων βλ. προσέτι Έστίαν 1890 Β', 237 (έν Κε-
φαλληνίφ). Μ πάιώτη-Κατρ'ε 'Ρόδος Β', 305—6. Σταματιάδου Σαμιακά Ε', 306, 2. Ξυνό-
ροδα είς τά κόλλυβα : II. Γεννάδιος έν La Nature 1886 σ. 186. Ό Πτωχοπρύδρομος πε-
ριγράφων τάς άνάγκας τής οικογενείας του λέγει πρός τοίς άλλοις :

Ού θέλουν είς τά κόλλυβα τών προτελ.ευτηαάντων

άμύγδαλ.α, ρόϊδια, καρυδοκουκουνάρια,

καί κανναβοϋριν και φακήν και ατραγαλοοταφίδας ;

(έν Rev. Archéol. 1875 τ. 29 σ. 62).
"Αλλαι μαρτυρίαι περί κολλύβων παρά τω καθ' ήμάς λαφ ή τών κατά τήν πχρασκευήν αύτών
έθιζομένων : Έθν. 'Αγωγή 1902 σ. 248 (Σαλαμίς). Abbott Maced. Folkl. σ. 201. 208 κέ.
Ααογρ. <7', 136 (Κηπουριό Γρεβενών). Βάλληνδα Κυθνιακά σ. 114. Κανελλάκη Χιακά άνάλ.
σ. 310. Δελτ. Ίατ. Έθν. Έτ. 1", 337 κέ. (Πάτμος). Οίκονομοπούλου Αεριακά σ. 85.
Ζωγρ. 'Αγ. Α', 216 § 84 (Σύμη). Ξενοφάν. Ι", 341. 312 (Βουρδούρ). Πολλά περί κολλύ-
βων, έορτασίμων καί έπιμνημοσύνων, περί τής πράς μαντικήν χρησιμοποιήσεως αύτών, τοΟ
τρόπου τής διανομής κτλ. βλ. έν τω διηγήματι του ΙΙαπαδιαμάντη Άγια καί πεθαμένα
(Άκρόπολ. 11 Φεβρουαρ. 1S96=.L ΙΙαπαδιαμάντη Οί μάγισσες έκδ. Φέξη 1912 σ. 33 κέ.).
Εορταστικά κόλλυβα παρά Βυζαντινοϊς βλ. Παχυμέρ. Μιχ. Ιίαλ. Ç", 12 α. 453 Bonn.
Κανίσκια διά κολλύβων καί έν ώρισμέναις ήμέραις : Ίω. Κομνηνού Τυπικόν έν Ν. Έλλη-
νομν. Ε', 396. Μολυίδόβουλλον Κωνσταντίνου Ί'ογερίου έν Διεθν. Έφημ. νομισμ. Άρχαιολ.
1907 I', 347. Κόλλυβα ώς τροφή : Βίος δσίου Θεοδώρου (έκ κώδ. τοΰ IB' αί.) § 6 φ.
196 παρά θεογ. 'Ιωάννου M y η μ. άγιολ. σ. 366]].

1) Πρωτόδικος α. 16. [[Βλ. καί Κοραή "Ατ. Δ', 301. ΚΠ. Σύλλ. II', 494]].
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Κάσσω ') καί τή Κρήτη 2) κατασκευάζουσι πίτταν (ηινχόπιττα 8), άρτος) ήν
έμβάπτοντες έντος μέλιτος διανέμουσι μετά τών κολλύβων τοϊς γείτοσι.—Μέγα
μέρος τοΰ σίτου θέτουσιν είς μέγαν δίσκον (πλαδένα έκ τοΰ άπΛάς), καί κο·
σμοΰσι μετά μεγάλης φιλοκαλίας διά σακχαρικών, ^φδων, άμυγδάλων, πετρο-
σελίνου, κινναμώμου, πεφρυγμένων έρεβίνθων κλπ., τον δέ δίσκον τοΰτον φέρου-
σιν είς τήν έκκλησίαν καί διανέμουσι μετά τό τέλος τοΰ μνημοσύνου *). Οί
περιηγηταί Sonnini καί Saint-Sauveur περιγράφουσιν ώς έξής τοιαύτας
προσφοράς κολλύβων έπί τών τάφων θετομένων : «Φέρουσιν, λέγει ό πρώτος δ),
είς τον τάφον συχνάς προσφοράς, πλακούντων, οίνου, δρύζης, καρπών καί τών
τοιούτων, έστολισμένας δι' άνθέων καί ταινιών έκεϊ τάς διανέμουσι καί τάς
τρώγουσι, καί τό είδος τοΰτο τοΰ φαγητού, έξ ού έτι καί νΰν προσπαθοΰσι νά
προσφέρωσιν είς τον νεκρόν, καλείται κόλιβα». «'Ανά πάσαν τριμηνίαν, λέγει
ό έτερος φέρουσιν έπί τοΰ τάφου έψημένον σίτον, άρτους, πλακοΰντας,
οίνον καί έλαιον προσεκάλουν θρηνοΰντες τον νεκρόν, νά λάβη μέρος είς τό
φαγητόν δ δέ παπάς τής έκκλησίας, ένθα ήν ό νεκρός τεθαμμένος, δέν έλειπε
νά έπωφεληθή τής περιστάσεως». Αί πληροφορίαι αύται, αί'τινες είσίν ολίγον
παραμεμορφωμέναι ενεκα άγνοιας τών καθ' ήμας έθίμων, άναφέρονται κατά
μέγα μέρος εις τήν δοξασίαν, καθ' ήν οί νεκροί τρώγουσιν έκ τών είς αυτούς
προσφερομένων, περί ής έκτενή ποιούμεθα λόγον έν τοις περί Βρικολάκων
καί έν τοίς περί Ρουσαλιοΰ.

Οί 'Ινδοί εϊχον έθιμον, άνάλογον προς τήν χρήσιν τών κολλύβων. Οί νόμοι
τοΰ Μανού διατάσσουσι πρός τιμήν καί άνάπαυσιν τών νεκρών προσφοράν έξ
δρύζης ή έξ άλλου είδους οσπρίων ή ΰδατος ή γάλακτος, μετά ριζών καί καρ-
πών, ήν άφοΰ τιμήση τούς θεούς, τούς τε ουράνιους καί έφεστίους, τούς
αγίους, τούς νεκρούς καί ζώντας, νά τρώγη ό οικοδεσπότης μετά τών περί
αυτόν '). Τό δ' έθιμον τοΰ μοιράζειν κόλλυβα έθίζεται καί έν 'Αλβανία8),

'Ανάλογος συνήθεια είναι ή μακαρία, οίνος μετά διπύρων καί άρτίσκων "),

1) Πρωτόδικος σ. 17.

2) Byhilakis α. 09.

3) [|Βλ. καί Κοραή "Ατ. A', 70ti. Κατά τών Κανε/J.άκην (Χιακ. άνάλ. ο. 337) >/'ι7°"
πίτιι καί φύταη, «συνιστάμενο·/ ή άπό πίττας ή άρτους, τυρόν, μέλι, έλαίας κ.τ.λ.» καί
διανεμόμενον μετά τήν κηδείαν)).

4) Tournefort Voyage du Levant τ. I σ. 193 κέ. Thtotoky Détails sur Corfou
a. 54. [|Στολισμό; κολλύβων : Ζωγρ. 'Αγ. A', 382 λ. βαράκι. Πρβλ. καί δύο δημ. ^σματα
περιγράφοντα τόν στολισμόν τοδ δίσκου, τό έν παρά Β. Schwill Griecli. Märchen, Sa-
gen u. Volkslieder σ. 158 άρ. 17, τό δ'έτερον έν ΚΠ. Σύλλ. Η", 127 άρ. 21 καί τήν
ύποσημείωσιν αύτ., πρός δέ καί τό δίστιχον παρά Στ.αματιάδ)] Ινθ. άν. σ,^325]|.

5) Sonnini Voyage en Gr. et eu Turquie 1801 τ. II σ. 151).

6) St. Sauveur Voyage historique etc. dans les isles. An VII (1799) τ. II
o. 55—56.

7) Lois de Manou, livre XI, traduction Loiseleurs Deslongchamps o.186—187.

8) Hahn Albanesisclie Studien τ. I α. 151.

9) Κοραής είς Ήλ.ιοδώρ. Αίθιοπικά τ. Β' σ. 75.
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ή μετά τυρών καί άρτου '), διανεμόμενος έν ταΐς έκφορχϊς2). Ή λέξις είναι

1) Πρωτόδικος α. 14. Πρβλ. καί Ricaut Hist, de l'église grecque 1710 o. 298.
«Enfin (μεχά τόν τελευταΐον άσπασμόν) chacun mange un morceau de pain, et boit
un verre de vin, en souhaitant du repos à l'âme de leur ami, et de la conso-
lation à la famille affligée»

2) [['Εν χή έπαρχίφ Κουρένχων βράζουν σϊχον είς λέβηχας μεγάλους καί μοιράζουν αύχόν
μεχ' άρχου είς χούς πτωχούς παρά τόν τάφον. Έν 'Γήνψ κατά τήν Γ,ρόθεσιν έν χή οίκίφ
είς τών συγγενών ή φίλων προσφέρει εϊς τούς περί τόν νεκρόν όλοφυρομένους συγγενείς τό
λεγόμενον ϋιάσο, ήχοι εκχύλισμα όρύζης καί άμυγδάλων, έπιπασσόμενον μέ κανέλλαν καί
παραχιθέμενον έντός κυπέλλων μετά τής δυναχής πολυχελείας, ώς άναψυκχικόν1 έν δέ χοϊς
χωρίοις, ένόσψ δ νεκρός εδρίσκεται έν τή οίκίφ, οί φίλοι ή καί χινες χών συγγενών έτοι-
μάζουσιν έντός τοδ μαγειρείου τά λεγόμενα ξεροτήγανα, ήχοι λεπχά φύλλα ζύμης, χά δποΐα
περιπχύσσουσι κυλινδροειδώς καί χηγανίζουσι μέ Ιλαιον, γεμίζουσι δ' έξ αύτών κάνιστρα
καί στέλλουσιν είς τό νεκροταφείον, ένθα μετά τόν ένταφιασμόν διανέμονται άνά έν είς
τούς παρευρισκομένους για τό συχώριο (Κατ' άνακοίνωσιν Στυλιανής Καραλή). Καί έν Xiq>
κατά τόν αύτόν χρόνον έτοιμάζουσι χά λεγόμενα ηιροΰτα, εις χινα δέ χωρία τό ψυχοπι'ττι
(βλ. άνωχέρω α. 351 σημ. 3) καί εις χό Πυργί πιλάφι λαδερόν, χό δποϊον προσφέρεται είς
πάντας τούς κατοίκους (Κανε/.λ.άκης Ινθ. άν.). Τά πιλάφι συνηθίζεται καί έν Άραβανίφ
καί άλλοις χωρίοις τής Καππαδοκίας (αύτ. σημ. 1). Όμοίως έν Βουρδούρ τό διδόμενον είς
τούς παρακολουθήσαντας τήν κηδείαν ψυχικά συνίστατο έκ τεμαχίου άρτου μετά σταφίδων
ή άπό πιλάφι (Ξενοφάν. Γ', 310). "Αμα τω πέρατι τής ταφής, έν Μάνη, παρέχεται είς
τούς παρακολουθήσαντας τήν κηδείαν ή πιάτα, πλήρης βραστής φάβας, είς ήν έμβάπτων
έκαστος τεμάχιον άρτου οχωρνι} τόν νεκρόν (Λαογρ. I", 475—6). Έν Κύθνφ δέ γλύκασμα
μετά ρακής, τό «συχώριο» (Βάλληνδα Κυθν. σ. 114), κόκκοι βρασμένης κριθής καί οίνος,
«ni ιμωμ'ι τοϋ πεθαμένου», έν θεσσαλίφ, κατά τόν Hcuzey έν Comptes rendus des séan-
ces de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres 18G8 IV, 226. Είς Γιάν-
νιτσαν τής Καλαμάτας μετά τήν ταφήν διανέμονται είς τούς συνοδεύσαντας τό λείψανον
έκ τών κομισθένχων κολλύβων καί οίνου, άν δ' δ θανών ήχο γέρων καί εύπορος, χάλκινα
κερμάχια (Κατ' άνακοίνωσιν Γ. Βελμάχου Ιερέως) 'Ομοίως έν Χίφ μετά χήν χαφήν διανέ-
μονχαι χρήμαχα, πρός δέ άρχος, χυρός καί Ιχερα έδέσμαχα (Πασπάτη Χιακ. γλωσσάρ. σ.
223 λ. μακαριά. Βλ. καί σ. 394 λ. ψίκι), είς δέ χό χωρίον Ιίαρπαριά σούπα «μέ κανένα
ουκαλάκι 'ς χή μακαριά χού συχωρεμένου», άρχος καί «κανένα μεταλλικάκι» (Χιακ. Χρον.
Α', 84), άρτος ή χρήματα είς τούς πτωχούς έν Λέσβφ (Georgeakis et Pineau Folkl. de
Lesbos σ. 321—2), χρήματα ώς μαρτνριάτικα εν Συλάτοις Καππαδοκίας (Φαρασοπονλου
Τά Σύλατα α. 41). Κατά τήν έκ τού ναού εξοδον άρτος καί οίνος προσφέρεται έν 'Ρόδφ είς
τούς παρισταμένους (Μπιλιώτη-Κοτρε 'Ρόδος Β', 305). Είς τούς έπιστρέφοντας δ' είς τήν
οίκίαν διανέμονται έκ κανίστρων σύκα, άρτος, όπώραι καί διάφορα γλυκύσματα, έν Άμοργφ
(Ι'άαπαρη 'Αμοργός σ. 73), αχαφίδες, άμύγδαλα κ.χ.τ. έν Λευκάδι (KU. Σύλλ. II', 428),
άρχος, χυρός, ή έν καιρφ νηοχείας έλαΐαι καί οίνος, έν Ιίύπρφ, χοδχο δέ λέγεχαι παρηγο·
ρκά (Σακελλαρίου Ινυπρ. Α', 738), καφές καί £ακή έν Χίφ (Κανελ,λάκη σ. 339), ή καφές
καί οινόπνευμα έν Ai6io£q> (Ξενοφών. Λ', 237) κ. ά. Μακάρια έν Συλάτοις έκαλοδνχο χά
διανεμόμενα φαγηχά είς τούς καχοίκους χού χωρίου καχά χήν πρώχην Κυριακήν μεχά χήν
χαφήν, ώς καί χήν χεσσαρακοσχήν ήμέραν (Φαρααόπουλος Ινθ. άν.).—'Ανάλογοι συνήθειαι
άλλων λαών : ΕΙς χινας δήμους χών κάχω "Αλπεων φέρουσιν είς τό κοιμητήριον άσκόν οί-
νου, δι' ού κερνώσι τούς παρευρεθένχας (More Coutumes, mythes et traditions des
provinces de lrrance σ. 11). Έν Escoussens (παρά χά Πυρηναία) είς κάλαθον θέχου-
σιν άρχον καί φιάλην οίνου, ά μεχά χήν κηδείαν δίδουσιν είς χόν πχωχόχερον χής ένορίας
(αύχ. σ. 94). Διανομή χροφίμων έν Σαβοΐφ : Rev. hist, relig. 1910 χ. 62 σ. 342, »ίς
πχωχούς εν Βελγική : Bulletin de Folklore, Liège 1898 a. 13. Διανομή άρχου εις χούς
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αρχαία καί κατά τόν Άρποκρατίωνα ') έσήμαινε τά νεωστί άληλεσμένα άλφιτα,
μέλιτι άναδεδευμένα καί άαταφίαι καί χλωροίς έρεβίνθοις μεμιγμένα, ä τοις
τά ιερά τελοϋσιν Ινεμον. Παρά δέ τοις χωρικοίς, πλην τών άλλων, επικρατεί
ή συνήθεια τού τελεΐν κρεωδαισίαν τήν πλησιεστέραν έπίσημον έορτήν, τήν
έγγίζουσαν πρός τήν ήμέραν, καθ' ήν συμπληροΰται έτος άπό του θανάτου τοΰ
οικείου αύτών, δτε φέρουσιν εις τήν έκκλησίαν κρέας, δπτδν συνήθως, καί
δρτον είς τεμάχια έντδς κανών, καί οίνον καί διανέμουσι πασι κοινώς τοις συν-
εκκλησιασθείσιν, ί'να συγχωρήσωσι τον τελευτήσαντα 3).

Ό θάνατος έπί ξένης γής θεωρείται το μέγιστον τών δυστυχημάτων. Πολλά
δημοτικά άσματα οίκτείρουσ: τον άποθνήσκοντα είς τήν ξενιτειάν, όπου ούτε
προσηκόντως τελούνται τά έπικήδεια οδτε αυτή ή ταφή γίνεται ώς πρέπει.
'Ιδού πώς δύο τούτων εκφράζονται.

Παρακαλώ σε, Κύριε μου, καϊ προσκυνώ σε, Θέ μου,
τοϋ ξένου δός τον ξενιτειά κι αρρώστια μην τοϋ δίνεις,
τί ή αρρώστια θέλει στρώματα, θέλει προσκεφαλάδια,
θέλει μαννοϋλα 'ς το πλευρό, γυναίκα 'ς το κεφάλι,
θέλει κι' αρσενικό παίδι κρυό νερό νά φέρνη.
'Γώ το είδα με τά μάτια μον *ς έναν άπεθαμμένον.
Τδν ΐΐήγαν και τόν έθαψαν σάν τό σκυλί 'ς τόν τάφο
δίγως ίίυμιάμα και κερί, δίχως παπά και ψάλτη ").

καί :

Θέ μον, μεγαλοδύναμε, μεγάλο τ' όνομά σου !
τοϋ ξένον δός του ξενιτειά, κι άρρώστεια μή τοΰ δίνεις'
γή αρρώστια -θέλει στρώματα, θέλει προσκεφαλάδια,
θέλει μαννάδες κι αδερφαΐς, άδΐρφια κι' άξαδέρφια.
Νά είχα τόν ουρανό χαρτί, τή θάλασσα μελάνι,
για νά γραφα τά ντέρτια μου και τά παράπονά μου.
Μα τί είδαν τα ματάκια μου, μά τί είδαν τά καϊ μένα,
τούς ξένους πώς τούς θάφτουνε, τούς ξένους πώς τονς πάνε,
χωρίς λιβάνι και κερί, χωρίς παπά καί ιμάλτη 4),

πτωχούς: Arch, per le tradiz. popol. 1898 o. 17. Προσφορά άρτων κατά τάς κηδείας
Πηλίκων έν Ίταλίςρ : Αύτ. 1900 σ. 4(57. "Αρτος καί οίνος μοιραζόμενος κατά τήν ταφήν,
παρά τοίς "Ρωμούνοις τής Τρανσυλβανίας : IV. Schmidt Das Jahr und seine Tage
o. 411).

1) Άρποκρατίων λ. Νεήλατα.

2) Πρωτόδικος σ. 17. |[Πρβλ. καί Βάλ^ηνδα Κυθν. σ. 115. ·Σταματιάδον Ίκαριακά
ο. 114-5]].

3) [[Kind Antliol. σ. 110 άρ. 10]]. Ζαμπελ. Άσματα Δημοτικά σ. 726. Pastow α.
249 άριθμ. 341.

4) Χαοιώτη Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημοτ. Ασμάτων σ. 86 άρ. 24. [|Βλ. καί
Μανοΰοον Τραγ. έθν. Β', 70. 85. Passow α. 271 άρ. 38Ö. Άραβαντινοΰ Δημ. άσμ. Ή-

23
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"Οταν τις άπέθνησκεν είς ξένην χώρχν, πρώτιστοι τών συγγενών καθήκον
ένομίζετο ή άνακομιδή τών όστών του τεθνεώτος, ή καί αύτοΰ του πτώματος
ή είς τήν πατρφα / γή/ μετ*κόμισις, έάν ή χώρα, έν ή άπέθανεν, άπεΐχεν 6.
λίγον διάστημα. 'Αλλά καί αυτοί οί άποθ/ήσκοντες, ώς ένθερμοτέραν ευχήν
τήν είς τήν πατρίδα ταφήν αύτών έξέφραζον.

Δημήτριος <5 Χαριτόπουλος, Έλλην έκ Στερεάς Ελλάδος γράφων έν Ζα-
κύ/θφ (7 Ιουνίου 170») τήν διαθήκην του, άπευθύνει τάς έξής παρακλήσεις
πρός τόν άδελφόν του : «Καί άν δώση ό ΙΙανάγαθος καί πανοικτίρμονας θεό;
νά έλευθερωθη τό δυστυχισμένο γένος μας άπό τόν τρομερό, καί άπάνθρωπο,
καί άντίχριστο, καί άνελεήμονον Άγαρηνόν, νά ξεθάψη τά κόκκαλά μου, καί τά
κόκκαλα του μακαρίτου αδερφού μας Φιλοθέου, ποΰ τά έχω κρυμμένα μέ μία
σακκούλα °ς τή σπηλιά, ποΰ έγνωρίζει, καί νά τά θάψη μαζί καί κοντά 'ς τά
κόκκαλα τών γονιών μας είς τήν έκκλησιά τής πατρίδος μας· μά τό ξαναλέγω,
'σάν έλευθερωθή, καί δχι τώρα ποΰ είμαστε σκλάβοι. Καί άν κάμη έτσι νάχ^
τήν ευχή τοΰ Φιλοθέου καί εμένα, άλλέως τήν κατάρα μας· γιατί έτσι μέ όρ-
κισε ""ς τό Ευαγγέλιο ό μακαρίτης Φιλόθεος ώσάν έξεψύχου» '). Έν τινι δη-
μοτικψ άνεκοότω άσματι τής Μάνης, μήτηρ τις λέγει προς τήν κόρην της·
Προτιμώ νά ξενιτευθής, καί είς ξένην νά ταφής χώραν, ή νά κάμω ό,τι θέλεις'
Καλλί εχω νά ξενιτευ&^ς,
κι' άλλονΰε να ξενοΰαφτ]~]ς,
παρά νά τόν έϊόώξουμε
τόν £έν' από τό σπίτι μας.
Έν γένει δέ εόρίσκομεν τοιαύτας ιδέας έπικρατούσας παρά τοίς άρχαίοις "Ελ-
λησι ') καί τοϊς Έβραίοις Β).

πείρ. α. 201 άρ. 344. Ζωγρ. 'Αγ. Α' σ. 184 άρ. 10. α. 311 άρ. 37. Πασαγιάννη Μα-
νιάτικα μοιρολόγια ο. 171 άρ. 225]).

1)_Χρυσσαλίς τ. Γ' σ. 525. Κ. Ν. Σάϋα Τουρκοκρατούμενη 'Ελλάς 1869 ο. 411. Ό
ποιητής 'Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, δημοσιεύουν τήν διαθήκην ταΰτην, λέγει : «Ή ώς εχ
θαύματος διασωθείσα διαθήκη τοδ... Δημητρίου Χαριτοπούλου, περιουσία άνεκτίμητος και
πολιτικόν Εΰαγγέλιον περιέχον έν τή άπλοϊκωτέρ^ αδτοδ διατυπώσει τό σύμβολον τής εθνι-
κής πίστεως κλπ.» ('Αθανάσης Διάκος 1867 α. 163. 174—175. [[Ποιήματα 1891 Β', 358.
369—370. Βίος καί έργα 1908 Γ, 271. 280)]).

2) Κατά τόν Πλούταρχον (Άγησίλ. 40) λακωνικόν εθος ήτο «τών μέν άλλων έπί ξένη;
άποθανόντων αύτοδ τά σώματα κηδεύειν καί άπολείπειν, τά δέ τών βασιλέων οϊκαδε κο·
μίζειν». Ούτω μετηνέχθη τό λείψανον τοδ 'Αγησιλάου έξ Αιγύπτου είς Σπάρτην (Πλουτάρχ.
Άγησίλ. 40. Corn. Nep. Agesil. VIII, 7). 'Επίσης τά τοδ Φιλοποίμενος (Πλοντάρχ.
Φιλοποίμ. 21. Justin. XXXII, i, 6 κέ.), τά όστά τού Κίμωνος (Πλουτάρχ. Κίμ. 19,4.
Ήροδότ. Ç", 103. ΙΙαυααν. Α', κε', 11), τοδ Θησέως (Π/.ουτάρχ. θησ. 36. Κίμ. 8. Διοδωο.
Σικελ. Δ', 62), τοδ Θεμιστοκλέους (Θονκυδ. Α', 138. Πλουτάρχ. θεμιστοκλ. 32. Nep. The·
mist. Χ, 5), τοδ Εύμένους (Πλουτάρχ. Εύμέν. 19. Nep. Eumen. XII, 4), Δημητρίου
τού Πολιορκητοΰ (Πλουτάρχ. Δημήτρ. 53) καί άλλων' τό αύτό λέγεται παρ' Όμήρψ περί
Σαρπηδόνος (Ίλιάδ. Π, 666 κέ.).

3) «Ποιήσεις με έπ' έμέ έλεημοσύνην καί άλήθειαν, λέγει δ 'Ιακώβ τω 'Ιωσήφ, του
μή θάψαι με έν Αίγύπτψ" άλλά κοιμηθήσομαι μετά τών πατέρων μου, καί άρεις με ές
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Έτέλουν δέ τακτικώς καί τά μνημόσυνα τών οΟτως Αποθνησκόντων ό Fau-
riel μάλιστα αναφέρει έθιμόν τι, όπερ άν καί άρχαΐον φαίνεται '), δέν είναι
δμώΐ ήδη έν χρήσει. "Οταν τις άποθάνη είς τά ξένα, λέγει ούτος '), θέτουσιν
έπί τήξ νεκρικής κλίνης δμοίωμά τι αύτοΰ, έπί τοΰ όποιου άρμόζουσι τινά τών
ενδυμάτων τοΰ θανόντος' καί εις τό ομοίωμα εκείνο θρηνοΰσιν, ώς θά έθρή-
vouv αν άληθές πτώμα πρό αύτών .είχον "). Τά είς παρομοίας περιστάσεις έκ-
φωνοΰμενα μοιρολόγια είναι πως των άλλων θλιβερώτερα 4)· καί νομίζουσι με-
γάλην δυστυχίαν, όταν συγγενής τις άποθάνη μακράν εις ξένην γήν, διότι δέν
δύνανται νά περισυνάξωσιν ήμέραν τινά τά λείψανά του, όπως είς τον κοινόν
τών πατέρων τάφον τά καταθέσωσιν. "Ομοιον έθιμον άπαντα καί παρ' Άλβα-
νοϊς ')·

Οί Έλληνες τρέφσυσιν άκρον σεβασμόν είς τά λείψανα τών προγόνων, καί
μετ' επιμελείας φυλάττουσιν αύτά έν έπίτηδες σάκκοις μετά τήν άνακομι-
οήν "). Οί κάτοικοι τής Πάργας, όταν ή άτυχής αυτη πόλις έπωλήθη είς τον

Αιγύπτου, καί θάψεις με έν τω τάφω αύτών» (Γένεο. ΜΖ', 29 κέ. Βλ, καί Μθ', 29 κέ.
καί Ν', 21 : «καί συνανοίσετε τά οστά μου εντεύθεν μεθ' υμών»).

1) "Ομοιον ίσως είναι τό άρχαΐον τών κενοταφίων έθιμον, καί της προθέσεως τών οστών"
«έπεί δ' έκομίσθη τά όστά τοϋ -άδελφού, où πρου&ετο, ούδ* έθαψεν», λέγει ό Ίααΐυς (π.
Άστυφίλου κλήρου α', 7).

2) Fauriel Chants populaires de la Grèce τ. I σ. XL.

3) [[Βλ. καί II. F. Μακρή Τό Κατιρλί σ. 100. Πρβλ. Κ11. Σύλλ. Ιθ', 213 καί τήν άνω-
νέριο σ, 333, 10 παραν.θεμένην σημασίαν τής λ. ξόδια έν Άμοργφ. Ό έν τή 'Εθνική Πι-
νακοθήκη πίναξ τοδ Νικηφόρου Αϋτρα «Ταριανό μοιρολόγι» παριστφ τοιαύτην σκηνήν]].

4) [[Βλ. Βάλληνδα Ιίυθν. σ. 115. Πρβλ. καί αύτοσχέδιον μοιρολόγι Νισύρου έν Ζωγρ,
'Αγ. Α', 108-9 άρ. 211-

5) Huhn Albanesische Studien τ. I σ. 152.

6) Ή άνακομιδή τών λειψάνων, ήτοι ή τών όστών έκ τοδ τάφου άνόρυξις, γίνεται συ-
νήθως μετά τήν λήξιν τριών ετών άπό τής ταφής, καί κοινώς λέγεται ξέχωομα καί άνοιγμα
(ιόν ξεχώσανε τον νεκρό). [['Εν Αέσβφ ένίοτε καί μετά παρέλευσιν διετίας (Georgeakis el
Pineau Folkl. Lesbos σ. 322' βλ. καί σ. 346). Έν Μάνη μετά πάροδον έτους (Λαογρ.
Γ, 476), έν δέ Νισύριρ μετά εν ετος καί τεσσαράκοντα ήμέρας (Γ. Παπαδοπούλου Γεν.
περιγρ. Νισύρου σ. 70—71). Έν Βουρδούρ άνακομιδή τών λειψάνων έγίνετο μόνον
δοάκις επρόκειτο νά ένταφιασθή έν τω αύτψ τάφφ έτερος νεκρός (Ξενοφάν. Γ', 342)]j.
Γίνεται δέ ή άνόρυξις έπί παρουσί? Ιερέως τινός, όστις φροντίζει περί τής έπιμελοδς συλ-
λογής τών όστών. Ταδτα συλλέξαντες καί καθαρίσαντες τοδ έπικολλήσαντος χώματος θέ-
τουσιν έντός λευκού ύφάσματος καί μετ' αύτοδ έντός κιβωτίου έκ ξύλου κυπαρισσίνου, άφού
πρότερον πλύνωσι δι' εύώδους μέλανος οίνου, φέρουσιν είς τήν έκκλησίαν, όπου, τελε-
σθέντος μνημοσύνου, άσπάζονται πάντες οί συγγενείς τό κρανίον, καί τελευταίον καταθέτου-
οιν αύτά ούτως έχοντα έν τω κοιμητηρίω (Πρωτόδικος σ. 17. 18) ή μάλλον χωρευτηρίω.
[[Κοιμητήρι έν Μακεδονίιφ (Abbot Maced. Folkl. σ. 210), έν Νισύρφ (Γ. Παπαδόπουλου
ένθ. άν. σ. 71), έν Αέσβφ (Georgeakis et Pineau σ. 322), έν Βουρδούρ (Ξενοφάν. ένθ.
άν.) ονομάζεται δ τόπος, ένθα φυλάσσονται τά έκταφέντα όστά[ ). Έκεί δέ παρατηροδσιν έάν
άπεσυνετέθη καθ' δλοκληρίαν τό σώμα ή ού, έξ ού, ώς έν τοις περί Βρικολάκων είπο-
μεν [[έν Ίλισσφ 1870 Β', 404]], έξάγουσι περί τών άρετών ή κακιών τοδ θανόντος. [[Περί
tfi συνηθείας ταύτης βλ. καί τάς έξής μαρτυρίας : C/i. Swan Journal of a Voyage up
the Mediterranean, Lond. 1826 I, 191. Abbott ένθ. άν. σ. 210 κέ. Λαογρ. Γ',
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°Αλή πασά ύπό τών "Αγγλων, έκαυσαν τά λείψανα τών πατέρων των, δκως
μή άτιμασθώσιν ûrcà τών Τούρκων ίδού πώς δημοτικον τι ασμα περιγράφει
τήν συγκινητικήν ταύτην πράξιν :

Βλέπεις εκείνη τή φωτιά, μαϋρο καπνό πον βγάνει ;
εκεί καίγονται κόκκαλα, κόκκαλα αντρειωμένων,
πον τήν Τουρκιά τρομάξανε και το βεζίρη κάψαν.
Έκεΐ ναι κόκκαλα γονιού, ποΰ το παίδι τά καίει,
νά μην τά βρούνε Αιάπηδες, Τούρκοι μήν τά πατήσουν ').

"Οτι τοιαύτα αισθήματα έπεκράτουν καί παρά τοις άρχαίοις έξάγομεν έχ
τών γνωστοτάτων τοϋ Αισχύλου στίχων :

Ω παίδες 'Ελλήνων ϊτε

έλεν&εροντε πατρίδα.....

ϋ-ήκας τ ε προγόνων11).

Τδ πένθος έπί τψ θανάτφ συγγενούς (θλΐψις) διαρκεί πλειίτερον ή
δλιγώτερον χρόνον κατά τον βαθμδν τής συγγενείας, καί τήν στοργήν,
ήν προς αύτδν έτρεφον συνήθως διαρκεί §ι έτος διά τούς έγγυτέρω τώ
γένει δντας, ώς γονείς, σύζυγον καί τέκνα, τρεις μήνας δια τους άπω-
τέρω, καί τεσσαράκοντα ήμέρας διά τούς φίλους καί σχετικούς ').
Οί πενθοϋντες τρέφουσι μακρδν τον πώγωνα *), καί μελανειμμονοΟ-

476—7. 'Αρχελάου Σαραντίδου Σινασός ο. 82. Άνακομιδή όστών παρ' άλλοις λαοίς : Abbott
ο. 213 κέ. RochhoU Deuteh. Glaube I, 219 κέ. Η. Vi scher Religion bei den Na-
turvölkern I, 145. Zts. Ver. Volksk. 1902 σ. 15. Arch. f. Religionswiss. 1904
ο. 266. 1906 o. 385 κέ.]].

1) Ugo Foscolo Parga o. 443. Ζαμπελ. a. 641. [Άραβαντινοΰ] Χρονογραφία τής Η-
πείρου τ. Β' ο. 205. Passow α. 163. άρ. 222. [[Πολίτου Έκλ. άρ. 9 Α]].

2) Αίοχύλ. Περσ. 402. 405.

3) Πρωτόδικος α. 17. Vréto Mél. néohell. ο. 36. [[Βλ. καί Χρυσαλλίδα Β', 264.
Abbott Maced. Folkl. σ. 204. Μακρότατον καί αύστηρότατον τό πένθος έν Άτταλεί?
{Α. Ε. Δανιήλογλου Περιήγησις είς τήν Παμφυλιαν, Ιίων/πολ. 1855 σ. 173). Έπί πολλά
έτη παρά τοίς Νισυρίοις καί μάλιστα ταίς γυναιξί (Γ. Παπαδοπούλου Γεν. περ. Νισύρου
σ. 70). Έν Λέαβιρ τό πένθος διαρκεί έφ' δσον ό νεκρός παραμένει έν τψ τάφψ, ήτοι δύο
ή τρία έτη, μέχρι τής άνακομιδής των λειψάνων (Georgeakis et Pineau Ινθ. άν. σ. 322).
Διάρκεια πένθους παρ' άρχαίοις : βλ. νόμον Γαμβρείου Μυσίας στ. 11—13 (CIG άρ. 3562.
Dittenberger » άρ. 1219). Ιτυ. Müller Gr. Privatalt. σ. 464 b. (β' έκδ. σ. 225-6)]].

4) [[Έπί τεσσαράκοντα ήμέρας δέν έξυρίζοντο έν Ψαροΐς (Χρυσαλλ. ένθ. άν.). Καί έν
Κύθνψ (Βάλληνδα Κυθν. α. 115), Μακεδονία (Abbott Ινθ. άν. Ι'ουσίου Πάγγ. σ.64) κ.ά. δέν
ξυρίζονται, έν δέ Βουρδούρ τής Μικράς 'Ασίας ούδέ εκειρον τήν κόμην (Εενοφάν. Γ', 310).
"Αλουστοι καί άκτένισχοι παραμένουσιν έν Ίκαρίορ (Σταματιάδου Ίκαριακά σ. 114) καί έν
Στεμνίτση (κατ' άνακοίνωσιν Κ. Κασιμάτη 1894).Έν Ήπείρφ μέχρι τών άρχών τού παρελ-
θόντος αιώνος, κατά τήν μαρτυρίαν Γρ. ΙΙαλιονρίτου (Άρχαιολ. έλλην. Β', 262), οί πεν-
θούντες άφηνον μακράν τήν κόμην, έκούρευον δέ καί τήν χαίτην τών ίππων]]. Ό Αάκων
Νικήτας Νηφάκης κατά τήν [[προ]]παρελθούσαν Ικατονταετηρίδα ζήσας, ίδού τί λέγει πβρ!
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3IV1), ώζ καί οί άρχαϊοι5), καί δλα τά έθνη σχεδόν έποίουν καί ποιοΰσι3). ΑΕ-
çïγυναίκες καθ' όλον τό διάστημα τοΰ έτους διαμένουσιν οίκαδε; άν δε σπου-
δαία άνάγκη τύχ-fl νά έξέλθωσιν, Εξέρχονται διά μελανοΰ πέπλου κεκαλυμμέ-
ναι4), ^ν πορεύονται είς τήν έκκλησίαν καί άπέχουσι πάσης διασκεδάσεως,
ο5:e άσματα ψάλλουσαι5). Αί έσθήτές των είσί μέλαινα-, καί έν τή άτημελήτω

tôlv Μανιατών, όταν θέλωσι να έκδικηθώσι τόν θάνατον φονευθέντος συγγενούς των :

Λεν ίΐέλονν νά αλλάξουοι, δεν όελουν να πλν&οϋοι,

και μήτε μπαρμπερίζονται άν δεν δικαιω&οϋοι.

Τους βλέπεις μέ τ à γένεια και καταλερω μένους,

'oàv βρικολάκους άγριους και πάντ' αρματωμένους. ('Ιστορία τής Μάνης
ΐλης, στ. 259 κέ. έν G. L. Maurer Das Griechische Volk τ. III σ. 101). Κα! έν Σερβίι*

μή κείρεσθαι τάν πιογωνα θεωρείται σημείον πένθους (Para d' Istria Les femmes en
Orient, βιβλ. III έπ. 2 τ. I σ. 207 μετάφρ. Αίμ. Σκουζέ). [[Περί κουράς τής κόμης καί
ςυρίσεως του πώγωνος είς ϊνδειξιν πένθους παρ' άρχαίοις καί νεωτέροις λαοΐς βλ. L.
Sommer Das Haar in Religion und Aberglauben der Griechen 1912 σ. 61 κέ.
Samter Geburt, Hochzeit u. Tod σ. 179 κέ. Waitz Anthropol. III, 196. 387.
Andree Enthnogr. Parallelen σ. 150—152. Ξύρισμα καί κούρευμα κατά τό έπέτειον
μνημόαυνον παρά τοίς Χεβσούροις των Καυκασίων : Arch. f. Religionswiss. 1899
ο. 293|).

1) [['Εν Κύθνψ αί μέν στενώταται συγγενείς ένδύονται κατάμαυρα, αί δ' άλλαι gv τον
ίνίυμάτων φοροΰσι μαϋρον, ή τής κεφαλής, ή τοΰ λαιμού, ή τής ποδιάς, ένφ ot άνδρες
μαυρίζουσι τής κεφαλής τό κάλυμμα, άποφεύγουσι δέ τά άνοικτά χρώματα (Βάλληνδας Ινθ.
äv.). 'Εν Βουρδούρ τό τελείως μαυροφορείν δέν ήτο εν χρήσει, άπέιρευγον δ' όμως καί
äxjt τά ζωηρά χρώματα, αί δέ γυναίκες έκάλυπτον τήν κεφαλήν δ.ά μαύρου κεφαλοδέσμου
(Ξενοφάν. Ινθ. άν.). Έν Λακκοβικίοις τής Μακεδονίας αί γυναίκες καλύπτουσι πλέον τοΰ
συνήθους τό πρόσωπόν των διά τής καλύπτρας, άνδρες δέ καί γυναίκες φέρουσι παλαιά
ίιΐύματα κινοϋντα τόν οίκτον (Γοΰοιος Ινθ. άν καί έξ αύτού Abbott Ινθ. άν.). Άνάλογον
ουνήίειαν επικρατούσαν έν τοίς νήσοις τοΰ Αίγαίου κατά τήν ΙΖ' έκατ., ότι δηλ. αί πεν-
8ο5ααι μητέρες καί αί χήραι δέν ήλλασσον ένδύματα καί έσώρρουχα, μέχρις δτου κατέ-
πιιττον ταΰτα είς βάκη, άναφέρει ό ιησουίτης μοναχός Robet Sauger έν τή άνωνύμως
δπ' αΰτοϋ έ/.δοθείστ) Histoire nouvelle des anciens ducs et autres souverains de
l'Archipel, Paris 1698 καί 1699 σ. 389. Καί έν Αιβισίψ οί γονείς τοΰ θανόντος δέν ήλ-
λαοοον ένΐύματα έπί τεσσαράκοντα ήμερας (Ξενοφάν. Δ', 237))).

2) [[Ίπποκράτ. Π. Ιερ. νόσ. σ. 589 Kühn)). Εύριπ. Έλέν. 10S7. Ίφιγ. Αύλ. 1438.
Ίοαΐος π. Νικοστράτου κλήρου 7. ΓΙλουτάρχ. Περικλ. 38. [[Πρβλ. καί Ιτν. Müller Ινθ.
άν. σ.462 c. (β' έκδ. σ. 216)|). Περί τών Ρωμαίων βλ. Juvenal Χ, 215. Propert. V, 7.
'28. Macrob. Saturn. III, xv, 4. Tacit. Annal. III, 2. [[Περί τών Βυζαντινών βλ.
Κωνοτ. Μαναοσή Παραμυθητικόν έν Βυζ. Χρον. 1900 σ. 642. Νικήτ. Χωνιάτ. ο. 402
Bonn (κώΐ. 250 Μονάχ. : «καί τήν στολήν αύτής είς μαϋρον μετήμειψεν ίματισμόν»),
Χιχηφ. Γρηγορ. Είς τήν άγ. Θεοφανώ 7 σ. 29 Kurtz (λύπη επί τή άπαιδίφ). Αευκά οί βα·
οιλιΐς: βλ. Παναρέτου Χρονικόν 29 έν Νέψ Έλληνομν. Δ', 282]).

3) Πρβλ. Carmeli Storia di varj costumi sacri e profani dagli antichi fino a
noi parvenuti 1761 τ. I σ. 207 κέ. βιβλ. I κεφ. 12. (Del vestir nero nella morte di
aleuno). [[Βλ. καί Waitz §νθ. άν. I, 365. III, 196. Γενικώς περί τοϋ μέλανος χρώματος
ώς πένθιμου βλ. Zs. Ver. Volksk. 1913 σ. 152]).

4) Πρωτόδικος σ. 17. [[Βλ. καί άνωτέρω σημ. 1]).

δ) |)Βλ. R. Sauger Ινθ. άν. Π. Γ. Μάκρη Τό Κατιρλί σ. 101. Ξενοφάν. Γ', 340.
Abbott |νθ· άν. Ααογρ. Γ', 476· Έν ΣτεμνΙτση τής Γορτυνίας «όταν κανενός πεθαίνη συγ-
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ένδυμασία των έκδηλοΟσι τήν ψυχικήν αδτών θλΐψιν '). Τήν τοιαύτην παρά
ταΐς γυναιξί τής θλίψεως έκδήλωσιν (άριστα είκονίζουσι τά έξής δημοτικών
άσμάτων τεμάχια :

Νά πήτε τής αγάπης μου, τής άγαπητικής μου,
να μήν άλλάξη τή Λαμπρή, 'ς τήν εκκλησιά μήν πάη,
νά μήν τά πλέξη τά μαλλιά, νά μήν τό ρήξη πίσο),
νά μήν τά βάλη τά φλωριά, νά μήν τά καμαρώση,
γιατ' είναι ό Μητρός άρρωστος και &έλει νά πε&άι η 2).

καί :

Ν' άγκουρμαστώ τή Λούκαινα, τή μαύρη τήν Διαλέττα,
πώς κλαίει, πώς μοιριολογά, πώς χύνει μαϋρα δάκρυα.
Σάν τήν τρυγόνα χλίβεται, σαν τό παπί μαδιέται,
αάν τον κοράκου τά φτερά μανρίζ' ή φορεσιά της 4).

καί :

Τούς κλαίνε χιόραις και χωριά τούς κλαίνε βιλαέτια,
τούς κλαίγ' ή τοονπρα τον παπά, αυτή ή μαύρο ματονσα,
αύτ' ή φεγγαρυμέχναηη και χαμηλοβλεπονσα,
μέ τά μαλλάκια ξέπλεγα, τά χέρια σταυρωμένα.
Σάν τήν τρυγόνα θλίβεται, αάν τό παπι μαδιέται Η).

καί :

Νά μήν άλλάξη τή Λαμπρή και τά φλωριά μή βγάλη '■)
και νά μήν πλέξη τά μαλλιά 'ς τήν εκκλησιά μήν πάγη ").
Συνήθεις δέ εκφράσεις

Σάν τον κοράκου τό φτερό μαυρίζ' ή φορεσιά της ')

και :

2αγ περδικονλα (η τρυγόνα) θλίβεται και σάν παπί μαδιέται').
Έν Κρήτη όμως καί έν πολλαΐς άλλαις τοΰ Αιγαίου πελάγους νήσοις κεί-

γενής, δέν πάει 'ς τήνέκκλησιά έως νά περάσουν 40 ήμεραις» (παρά Κ. Κασιμάτη έξ άνα-
κοινώσεως μαθητού 1894). 'Ασιτία των πενθουσών έπί τριήμερον έν Νισύρω (Γ. Πα:
πονλ.ος ένθ. άν.)]].

1) [['Ρυπαρότης ένδύματος πένθους δηλωτική είς δημώδη μοιρολόγια: «xal βάλε m
χηριάτικα τα λεροφορεμένα» ('Ηπείρου. ΚΠ. Συλλ. Η', 27e)). «Χήρα, πον κάϋεααι ψηλά,
κατέβα παρακάτω | και κά&ησε 'ς τοις Άσχημαις, 'ς τοις /.εροφορεμέναις* (Παπαζαφειρο-
πονλ.ον Περιαυναγ. α. 190, 2. Λάσκαρη Λάστα σ. 560, 2). Βλ. καί ανωτέρω σ. 357, 1]|·

2) Passez/, Carmina popularia σ. 123 άρ. 162. [[Βλ. καί 'Αρχ. νεωτ. έλλ. γλ.
Α', β', 113 άρ. 14]].

3) Pastow α. 49 άρ. 55.

4) Ζαμπελ. σ. 661 άρ. 78. Passow α. 140 άρ. 190.

5) Κακή γραφή άντί βάλη.

6) Ζαμπελ. σ. 640 άρ. 52. Passozi, α. 28 άρ. 31.

7) Ζαμπελ. σ. 650. Marcellus Chants du peuple en Grèce τ. I a. 180, F«urM
Chants popul. τ. II σ. 188. Passow σ. 1£9 άρ. 254. α. 255 άρ. 350.

8) Αύτ.
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ρουσιν «ί χήΡα' τήν κόμην, δι' δ καί ή ύβριστική προσφώνησις κουρεμένη
θεωρείται καί βαρεία κατάρα '). Αί χήραι δέ καί κατά τήν άρχαιότητα έκει-
ρον τήν κόμην, είς δήλωσιν πένθους ').

Άρκεταί προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι συνδέονται μέ τάς περί νεκρών δο-
ξασίας, &ν ίκανάς έν τοις περί βρικολάκων έξεθέσαμεν ")· έκτδς τούτων, έν
Άντιπάρω, όταν άποθάνη άνθρωπος, τήν πρώτην, τήν δευτέραν καί τήν τρίτην
ήμέραν ούδείς τολμά νά πατήση έξω τοΰ κατωφλίου ευθύς μετά τήν δύσιν τοΟ
ήλιου μέχρι τής άνατολής 4), καί τοΰτο διότι νομίζουσιν ότι αί ψυχαί πλα-
νώνται τήν νύκτα καί κακοποιοΰσιν δν τινα άπαντήσωσιν.

Έν Σύρα πιστεύουσιν ότι δέν πηγαίνει οέ καλό άμα σκουπίσωσι τήν οίκίαν,
έν ή άπέθανέ τις, πριν ή παρέλθωσι τρεις ήμέραι· τούτων δέ παρελθουσών
οκουπίζουσι καί θάπτουσι τά σαρώματα 6). Ένψ τουναντίον άλλαχοΰ ευθύς άμα
Ικφέρουσι τον νεκρδν καθαρίζουσιν όλην τήν οίκίαν ").

1) [[Περί τής προελεύσεως τής ύβριστικής σημασίας τής λέξεως κονρεμέη; πρβλ.
Λαογρ. Σύμμ. Β', 339—340. Έν Ήπείρω καί Όλύμπςι ή χήρα λέγεται κονριμαδιά ή κον-
ρεμαδιίι (Βλ. Χααιώχη σ. 83 άρ. 18. ΟΙκονυμίδον Τραγ. τοδ 'Ολύμπου σ. 32). Έν Κρήτη
χείρει τήν κόμην αύτής καί ή μήτηρ τοδ νεκροδ- βλ. 'Εφημερίδα (Κορομηλά) 22 Matou
1894 σ. 2 : «Επάνω του [τοδ νεκρού τοδ δολοφονηθέντος Λιάπη] αδρανή έπέκειντο τά
όπλα του καί τά μαλλιά τής Σφακιανής μητρός του, ήτις κατά τό έθιμον τοδ τόπου της
έξέφρασε διά τής προσφοράς ταύτης τό βαθύτατον, τό άπελπιστικόν πένθος». Έν Χιμάρ$
ή μήτηρ, ή άδελφή καί ή σύζυγος τοδ θανόντος κείρουσι τήν κόμην μέχρι τοδ μέσου τοδ
ώτός, at δέ λοιπαί συγγενείς μέχρι τρίτης έξαδέλφης λΰουσι τούς πλοκάμους των (Ζωγρ.
Άγ. Α', 205). Περί τής συνήθειας τοδ λύειν τήν κόμην εις δήλωσιν πένθους μαρτυροδσι καί
δημώδη τινα $σματα (Βλ. Χααιώτ. σ. 119 άρ. 45. Εστία 1890 Β', 4016), έν δέ Στερεή
'Ελλάδι τό θηλ. ξέπλεη κατήντησε νά σημαίνη τήν χήραν, καί κατάρα έκ τούτου νά σε
liß ξέπλεη! ([Γ. Alviàvj έν Άθην$ Ναυπλίου 1831 σ. 79. Έφ. Φιλομ. 18Ε9 ΙΖ\ 994).
Γενικώς περ: άποκοπής τής κόμης βλ. Rev. hist, relig. 1900 τ. 42 σ. 43 κέ.)].

2) Ενριπίδ. Έλέν. 1187—1188. [[«Μοστράι. έπ. 16 έν Epistol. gr. ed. Hercher
ο. 473]].

3) [[Βλ. Ίλισσόν 1870 Β', 401 κέ. 450 κέ. Γ', 3 κέ. καί τόν άνέκδοτον Γ' τόμον τών
Παραδόσεων]].

4) Βάλληνδα Τό έν Ώλιάρψ (Άντιπάρψ) άντρον εν Πανδώρα τ. Ζ' σ. 299.

5) Παρ' Α. Χοόμη (έκ Σύρας). ][Βλ. καί Ζωγρ. Άγ. Α', 216 § 86 (Σύμης). Arch. f.
Religionswiss. 1914 σ. 499. Έν Τήνιρ δέν σαρώνουν τήν οίκίαν μέχρι τής έπιούσης
(Παρά Στυλιανής Καραλή 1888).

6) Wachsmuth Das alte Griechenland im neuen o. 120. Τό έθιμον τοδτο άνα-
φέρ·ι ώς γινόμενον έν Αθήναις. [[Βλ. περί τοδ εθίμου : Samter έν Ν. Jahrb. f. d. kl.
Alt. 1905 XV, 39 κέ. Τον αύτοΰ Geburt. Hochzeit u. Tod σ. 31 κέ. Zs. Ver.
Volksk. 1901 σ. 26t κέ. Feh-le έν Hessische Blätter f. Volksk. 1912X1, 216—7.
Πρβλ. καί Wuttke Deutsch. Glaube α. 465 (=Prott-Ziehen Leg. gr. sacr. II, 1 α.
263). Arch. f. Religionswiss. 1914 o. 490. 499]].
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({Βιβλιογραφία τών περί τών κατά την τελευτήν πραγματευ&έντων.

Γενικώς περί τών κατά τήν τελευτήν εθίμων βλ. Chateaubriand Le Génie du Chris-
tianisme μέρ. A' βιβλ. α', κεφ. 10—12 (κηδεία)" βιβλ. β' (τάφοι). Α. de Gubernatis
Storia popolare degli usi funebri Indo-europei. Milano 1873. Frazer έν Journal
of the anthropological Institute of Great Britain and Ireland τ. XV α. 64—101
(περί τών έπικηδείων συνηθειών θεωρουμένων ώς μαρτυριών τών πρώτων πνευματιοτικών
ιδεών). Ε. Samter Antike und moderne Totengebräuche έν Ν. Jahrb. f. das klass.
Altertum 1905 τ. XV ο. 31—45. C. Fries Zum antiken Totenkult αύτ. α. 623-4.
Κ. Καλλινίκου Ή φροντίς τών νεκρών έν τω Χριστιανισμώ έν Έκκλησ. Κήρυκι 1914 τ.
Δ' α. 200—205. 210—245. 281—285. 358—363. 395—399. Hastings Encyclop. of
Religion and Ethics τ. IV a. 411—511 (Death and disposal of the Dead).

Παρ' άρχαίοις : Βλ. Hermann-Blümner Privataltertümer IV α. 361 κέ. ho. Müller
Griechische Privataltertümer o. 461c—464c (2 o. 211- 227). Erw. Rohde Psyche1
α. 200κέ . 9 καί ,0 I σ. 216 κέ. Körte Είδωλον έν Pauly-Wissowa Realenc. V, 2081
κέ. Πρβλ. καί F. Β. Jevons Greek Law and Folk-lore έν Classical Review 1895
IX, 247—250 (έπεξήγησις διατάξειυν νόμου Ίουλίδος τής έν Κέφ δια δεισιδαιμονιών γερ-
μανικών προπάντων).

Νόμοι περί κηδειών : Λαβυαδών έν Δ ζλφοϊς (Dittenberger Sylloge 2 άρ. 438. Dareste
Inscriptions juridiques grecques II, 174 κέ. άρ. 28. Prott-Ziehen Leges graee.
sacrae II, 1 ο. 217 κέ. άρ. 74). Ίουλίδος τής Κέω ('Αρχ. Έφν,μ. 1859 σ. 1837 κέ. άρ.
3527—9. Roehl ICA άρ. 395. Inscript, juridiques I, 10 κέ. άρ. II. Dittenberger
άρ. 877/8. 3 άρ. 1218. Prott-Ziehen II, 1 σ. 260 κέ. άρ. 93). Γαμβρείου Μυοίας
(CIG. άρ. 3562. Inscript, juridiques I, 18 κέ. άρ. III. Dittenberger2 άρ, 879.
a 1219. Prott-Ziehen II άρ. 193).—Μαρτυρίας περί νόμων αρχαίων βλ. παρά Dareste
Inscript, jurid. I σ. 12 κέ.

Παρά Βυζαντινοΐς.- Κωνστ. Πορφυρογέννητου "Εκθ. βασιλ. τάξ. Α', 60 σ. 275—6.

ΕΙδήοεις και περίγραφαI νεοελληνικών εθίμων : Ricaut Histoire de Γ estât présent
de Γ Eglise grecque et de Γ Eglise arménienne, traduite de Γ anglais par M.
de Rosemond, 1692 καί 1710 σ. 294—299. Guys Voyage littéraire en Grèce 1776
τ._Ι_σ. 278—299. Sonnini Voyage en Grèce et en Turquie 1801 τ. II α. 152-7.
Douglas An essay on certain points of ressemblance between the ancient and
modern Greeks, 1813 σ. 1Γ3—7. Fauriel Chants popul. de la Grèce 1824 τ. I α.
XXXVII—XLII. (Τήν περιγραφήν του Fauriel άκολουθεΐ καί ή Dora d' Istria Περί
τών έν τή 'Ανατολή γυναικών Βιβλ. Ε', έπιστ 6, τ. Α' α. 341—2 μετάφρ. Αιμιλίας Σκου-
ζέ!. Pouaueville Voyage en Grèce 1827 τ. VI σ. 146—7.(Έκ τοϋ Pouqueville μετάφρ.
Braun Wanderungen in Griechenland 1842 τ. II α. 52—55). Ukert Bilder von
Griechenland 1833 σ. 276—282. Bybilakis Neugriechisches Leben, 1840 o. 63-70.
Ausland 1811 σ. 93— 4 (Einiges über Feste und Festlichkeiten in heutigen
Griechenland. 3. Leichen- und Regräbnisfeierlichi eiten). Λευκίου 'Ανατροπή 1843
α. 30—32. Marino Papadopoulo-Vrito Mélanges néohelléniques 1856 σ. 27—37.
Ausland 1859 σ. 1151—2 (Ritus bei den Regräbnissen der jetzigen Griechen).
I. Πρωτοδίκου Περί τής παρ' ήμΐν ταφής μετά σημειώσεων καί παραβολών προς τήν
ταφήν τών άρχαίων, Άθ. 1860. Mathieu La Turquie et ses différents peuples 1862
τ. II α. 113-5. Wachsmuth Das alte Griechenland im neuen 1864 o. 105-114.
117-125. Zecchini Quadri della Grecia moderna 2 1866 o. 273—296 (XV. Dei
funerali greci). O. Emst Neugriechische Familien- und Kirchenfeste έν Unsere
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7,eit 1881 τ. II ο. 619—621. Ε. Μ. Edmonds Notes on greek Folklore: Burial
Customs έν Folklore-Journal 1881 χ. II a. 168—171. Ήλιαχοηονλου Νεκρικά! τελεταί
παρά τοίς άρχαίοις καί τοίς νεωτέροις Έλλησι έν Παρνασσφ 1893 τ. ΙΕ' α. 811 — 7. W.
Miller Greek Life in town and country. Lond. 1905 σ. 95—6. Oeschamps La
Grèce d' aujourd' hui o. 327.

Κατά τόπους: R. Kleinpaul Οί νεκροί τών 'Αθηνών εν Εστία 1882 τ. ΙΓ' σ. 97—100.

H. Helle έν Le Tour du Monde 1877 τ. 33 σ. 123 (Κηδεία εν Λεβαδεί?- σ. 121 εϊκών).
Π. Παπαζαφειροπούλ.ον Περισυναγωγή σ. 181—9 (Γορτυνίας). Κουκουλε Οίνουντιακά σ.
101—2. Pimo et Nicola Stephanopoli Voyage en Grèce. Paris, an VIII (1800) τ.
II ο. 33—6 (Μάνης). Δ. Κ. Ζαφειρακοπονλον "Εθιμα τής κηδείας εν Μάνη έν Ααογρ. Γ',
473—7. Saint-Sauveur Voyage historique, littéraire et pittoresque dans les isles,
l'aris, an VIII (1800) τ. II σ. 49-56 ('Επτανήσου). Thiotoky Détails sur Corfou
o. 42 (101. 264). 65 - 7. Α. Λαοχαράιου Ή διαθήκη μου έν Ποιητικφ 'Ανθώνι Ζακύνθου
1886 τ. Α' σ. 1 — 4 (άναφέρονται έθιμά τινα κατά τήν τελευτήν έν Κεφαλληνία!;]). Α.
papadopulo-Vreto Memorie su di alcuni constumi degli antichi Greci tuttora
esistenti nell' isola di Leucade, 1825 a. 39—19. I. Ν. Σταματέλος έν ΚΠ. Συλλόγ4>
1874 τ. Η' σ. 428. Άϋ. Κάρμα Περί τών ήθών καί έθίμων τού χωρίου Σεβεδίκου τής
επαρχίας Λωρίδος έν 'Επιθεωρήσει πολιτική καί φιλολογική 1882 τ. Γ' σ. 59. Β. Βήχα
"Εθιμα παρά τοίς Βλαχοφώνοις (τής Πίνδου). Κατά τήν ταφήν νεκροδ έν Λαογρ. Q", 186—7.

I. Λαμπρίδου Ζαγοριακά 1870 α. 191—203.'Α/.ες. Γεωργίτοη "Ηθη, έθιμα κλπ. Χιμαραίων.
"Εθιμα έπί θανάτφ έν Ζωγρ. 'Αγώνι 1891 χ. Α' σ. 205—6. Ίω. Μιχαήλ Μακεδονικά,
Έρμούπ. 1879 σ. 17—22. G. F. Abbott Macedonian Folklore α. 192—215. 'Αστ. Α.
Ι'ουοίου Ή κατά τό Παγγαΐον χώρα. Λακκοβηκίων τοπογραφία, ήθη, έθιμα καί γλώσσα,
Λιψία 1894 σ. 62—4. Ίω. Κ. Δραχιώτου Ό Κώνωψ 'Ολύμπου καί Μακεδονίας 1S70 σ.
85—9 (Λιτοχώρου' έμμέτρως). Κ. Ν. Χατζοπούλου Ή έπαρχία 40 'Εκκλησιών έν θρα-
κική 'Επετηρίδι 1897 έτ. Α' σ. 1Ρ6. Α. Χονρμουζιάδου Περί άναστεναρίων. Κ/πολις 1871
σ. 25—6 (Σωζουαγαθοπόλεως). Βλ. Γ. Σχορδέλη Άνάλεκτά τινα περί -ής επαρχίας Φι-
λιππουπόλεως έν Πανδώρα 1861 τ. ΙΑ' ο. 419. Ίω. Νικολάου Ή 'Οδησσός (Βάρνα). 'Εν
Βάρνη 1894 σ. 232—6. — Βαλληνδα Κυθνιακά, Έρμούπολις 1882 σ. 113—5. Zallony
Voyage à Tine 1809 σ. 120—123. Toumefort Relation d'un voyage du I evant,
Paris 1717 τ. I a. 126-130 (Μήλου). HO—131 (Μυκόνου). Γαβαλά Περί τήε νήσου Σί-
κινου, 18S5 σ. 44. Εύοτρ. I. Δράκου "Εθιμα συγχρόνων Ελλήνων. Ε'. At κηδείαι έν Νεο-
λόγψ Κ πόλεως 9 'Ιουνίου 1S89 (Μοσχονησίων). Rouse έν Folklore 1856 τ. VII, 145
(Λέσβου). Georgeakis et Pineau Le folk-lore de Lesbos, 1891 o. 321 — 2. Κανελλάκή
Χιακά άνάλεκτά 1890 σ. 335—311. Κ. Ν. ΙΙαπάδη Εντυπώσεις έκ Παρπαριδ; (Χίου) έν
Χιακοις Χρονικοίς Κ. Άμάντου 1911 τεδχ. Α' σ. 84. Έπ. I. Σταματιάδου Ίκαριακά, Σάμος
18ί)3 σ. 113—5. Μ. Π. Μαλανδράκη "Ηθη καί έθιμα έν Πάτμψ. Περί τών κηδειών καί
τών μνημοσύνων έν Δελτίιρ Ίστορ. καί Έθνολ. Εταιρείας Γ', 337—8. OU ονομοπούλου
Λεριακά 1888 α. 85 κέ. Γ. Παπαδοπούλου Γενική γεωγραφική καί Ιστορική περιγραφή
αρχαία καί νεωτέρα τής νήσου Νισύρου 1909 σ. 69—71. Δημοαϋ. Χαβιαρά Συμαϊκά. Α',
5. Τά κατά τήν τελευτήν έν Ζωγρ. Άγώνι 1891 τ. Α' α. 216—7 (πρό πάντων προλή-
ψεις). Σ. Ν. Σταματάκη Αλληλογραφία έκ Κρήτης έν "Αστει 25 'Ιουνίου 1896 σ. 4 (κη-
δεία πολεμιστοδ θανόντος έν μάχη, έν Κρήτη). Γ. Λουκά Φιλολογ. έπισκέψεις τών έν τώ
βίψ τών νεωτέρων Κυπρίων μνημείων τών άρχαίων. Άθ. 1874 τ. Α' σ. 96—9. Άϋ. Λ.
Σακελλαρίου Τά Κυπριακά. Άθ. 1890 τ. Α' σ. 736 — 9. Mag da Η. Ohnefalsch-Richter
Griechische Sitten und Gebräuche auf Cypern. 1913 σ. 243—5. Λ. Λ. Παπαδο-
ιούλου Ό ύπόδουλος Ελληνισμός τής 'Ασιατικής Ελλάδος 1919 σ. 130—132 (Πόντου).
Π. Γ. Μακοή Βιθυνικαί σκιαγραφίαι. Τό Κατιρλί καί αί πέριξ αύτοδ κώμαι. Κ/πολις 1888
σ. .99—101. Ch. Swan Journal of a voyage up the Mediterranean, Lond. 1826 τ.
I σ. 219—222 (Σμύρνης). Παρ. Έλευϋεοίου Πραγματεία περί τών ήθών καί έθίμων τής
κωμοπόλεως Αιβισίου κατά τούς παλαιούς χρόνους. Ε'. "Εθιμα έν τω θανάτω έν Εενοφάνει
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ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΗΝ

1907 τ. Δ' σ. 236—8. Κλ. Ίατρίδου Τά κατά καί μετά θάνατον έν Βουρ8ουρ!ψ άλλοτε
καί νυν έν Ξενοφάνει 1906 τ. Γ' α. 335—312. Σ. Φαραοοποΰλου Τά Σόλατα, Άθ. 1895
ο. 41. /. Σαραντίδου 'Αρχελάου Ή Σινασός, Άθ. 1899 ο. 81—2.

"Αλλων λαών: Αλβανών: Halm Albanesische Studien 1853 τ. I α. 150—2. Ρω.
μούνων : Ad. Flachs Rumänische Hochzeits- und Totengebräuche. Berlin 1899JJ.
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Σελ. 4 σημ. 1 στ. 3 πρόσθες : [[=Λαογρ. Σύμμ. Β', 292]].

» 11 » 1 » 17 γράφε : χοιρογρύλλου ήχον

» 32 » 12 εις τό τέλος πρόσθες : [{Carnarvon Reminiscences οί
Athens and the Morea σ. 56. Pasqnaligo Proverbj
veneti σ. 515 : «Quando 1' arco celeste tra al rossin,
poco formento e molto vin ; se Ί tra al verde e a!
zalin, assà ogio e poco vin»]].

» 33 » 6 πρόσθες : [[IF". Menzel Mythologische Forschungen
σ. 241 (Die Mythen des Regenbogens)|].

» 34 στ. 14 πρόσθες : [[τόξον τοΟ Ίνδρ« (Π". Menzel ένθ. άν. σ. 237.
260)]].

» 42 » 14 γράφε ; scirocco

» 42 σημ. 3 πρόσθες : [].-Ι. Maidhof έν Glotta 1919 Χ, 9]].

» 42 » 4 » : \\Καλλιμ. "Γμν. Άρτ. 114: «Βορέαο καταιξ».
Βλ. καί Roscher Hermes σ. 19. 20]].

» 45 » 3 στ. 3 πρόσθες : Πρβλ. καί στ. 869 κέ.

» 46 » 4 είς τό τέλος πρόσθες : [[ Βλ. καί Baumeister Denkmä-
ler III, 2117 κέ. Roscher's Lex. I, 803, 2 *§.]).

» 48 » 5 πρόσθες : [["Αγριος βορέας : Roscher's Lex. I, 808 ]].

» 49 » 5 έν άρχη πρόσθες : [[Νότος ώς νεανίας έν τω ώρολογίω
Κυρρήστου" άλλαι νεανικαί μορφαί άνέμων : Baumeister
Denkm. III, 2115 κέ.]].

» 51 στ. 5 γράφε : μειλίγματα

» 69 σημ. 7 στ. 3 γράφε : vulg. II σ.

» 77 στ. 9 γράφε : άτινα έθύοντο

» 81 σημ. 1 είς τό τέλος πρόσθες: [[Πρβλ. καί Λαογρ. Α', 389 σημ. 1.

Βλ. καί 77. Γ'νεντον Τραγούδια δημοτικά τής 'Ρδδου 1926
σ. 34—5]].

» 85 » 3 πρόσθες: [[Πρβλ. Πολναιν. Β', 15]].

» 86 στ. 13 γράφε : έκτω δέ της βασιλείας Κωνσταντίνου τοΟ Ε',

» 86 σημ. 3 πρόσθες: [[Λέων Γραμματ. σ. 184 Bonn]].

95 στ. 25 γράφε : κατά τήν Bent

96 » 20 » : δι' ύποκαμίσου

96 » 22 » : προσκελλη μένα (τά διασκελισθέντα)

97 » 30 » : Κατσανοχώρια

98 » 26 » : τσάτζαλου
113 » 1 » : 12. Σάμος.

»
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Σελ. 120 στ. 13 γράφε : κάτι τι άπ' έπάνω
» 121 » 31 » : νά μου είπή
» 149 » 3 » : ή δβρις
» 149 σημ. 6 στ. 1 γράφε : 198- «Όντα
» 153 στ. 5 γράφε : δποάας βγάλουμε
» 161 σημ. 4 στ. 3 γράφε : Λαογραφ. Γ'
» 162 στ. 2 γράφε : ώμοπλατοσκοπία
» 165 » 17 » : [[προ]]παρελθόντος.

» 207 σημ. 4 είς τό τέλος πρόσθες : Περί τούτου όμως βλ. κατωτέρω σ.229.
» 208 στ. 3 γράφε : άρχαιότητα- εν&α σε,
» 210 » 16 καί 17 γράφε : ντονφεκίση.
» 212 » 11 γράφε : ήλακάτην
» 212 σημ. 5 στ. 1 γράφε : ήλακάτης
» 213 » 2 » 17 » : κατιμέρια.

» 214 » 1 » 1 μετά τό : σ. 735 πρόσθες : Ότι οδχί πρός τήν λεχώ,
άλλά πρός τό στοιχειό τού σπιτοϋ άποτείνεται ή μαία, ζη-
τούσα τον έξευμενισμόν αύτοΟ, βλ. Λαογρ. Σύμμ. Β' σ. 246
καί σημ. 5. 250. Νοικοκύρηδες τον σπιτιον καλούνται καί
έν Άραχόβη καί Μακεδονία τά στοιχειά τοΟ οίκου (βλ.
Πολίτον Παραδ. σ. 1074).
» 214 σημ. 9 στ. 2 γράφε : Θεοφρ. IT'.
» 215 στ. 11 γράφε: ubera

» 215 » 25 μετά τό : (Λέσβου), πρόσθες : Σταματιάδον Σ-χμιακά Ε',
198-203. Μαλανδράκη 'Ήθη καί έθιμα έν Πά:μφ έν ΔΙΕ
Γ', 336.

» 216 » 2 μετά τό : (Σύμης), πρόσθες: Ενστρ 1. άρήκον "Εθιμα
συγχρόνων Ελλήνων Γ' Ή γέννησις έν Νεολόγψ Κ/πόλεως
8 'Ιουνίου 18*9 (Μοσχονησίων).
» 219 » 8 γράφε : Β , 246. 300, 5.
» 220 » 24 » : Β', 300, 5 καί άνωτέρω σ 206, 5.
» 232 σημ. 1 στ. 19 γράφε: τ. III σ. 39.

στ. 13 μετά τό : 352 κέ. πρόσθες : Schräder Reallex.
d indogerm. Altert, λ. Heiratsalter,
στ. 3 πρόσθες : Έν Μακεδονία : Μιχαήλ Μακεδονικά σ. 2.
στ. 3 γράφε : Alterth.3 II,

είς τό τέλος πρόσθες : Wescher - Μανωλακάκη Δωρ. Ψήφ.
Καρπ. σ. 56.

στ. 7 γράφε : ξετελέματα.
στ. 11 » : ΓΙάγγαιον σ. 59. 60
εις τό τέλος πρόσθες : [[ΙΙρβλ. Λαογρ. Σύμμ. Β', 266, 1]]·
στ 11 μετά τό : σ. 56. πρόσθες : Ζωγρ.Άγ. Α', 266 (Τήλου),
στ. 13 μετά τό : 36—8).πρόσθες : Βλαατον Γάμος σ.132—7.

» 233 » 3
» 236 » 2
» 240, » 1
» 240 » 3
» 247 » 3
» 251 » 6
» 255 » 2
» 255 » 3
» 268 » 4
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Σελ. 271 σημ. 3 στ. 6 μετά τό : 170). πρόσθες: Καί έν Μεγαλοπόλει
(Άρκαδ. Έπετ. 1903 σ. 75).

» 272 » 2 είς τό τέλος πρόσθες : Καταφυγίου 'Ολύμπου έν Έστίι? 1883
ΙΕ', 360.

» 277 » 1 είς τό τέλος πρόσθες : Πρβλ. κα! ΔΙΕ Α', 529.

» 282 » 8 στ. 1 γράφε: είς τόν,οίκον.

» 284 » 2 στ. 5 γράφε : ώς αγοιτο γυναίκα Πλάταιαν»

» 284 » 3 » 9 » : ήμιόνους

» 285 » 4 » 5 μετά τό : Γ', 57 πρόσθες : . Άραβαντινοϋ Γλωσσάρ.
σ. 95).

» 288 στ. 4 γράφε : γονείς.

» 296 » 5 » : μέν δύο.

» 302 σημ. 1 στ. 13 μετά τό : Βελμάχου). πρόσθες : Έν Κύπρφ τήν δευ-
τέραν ήμέραν έγένετο έπί τών τοίχων τής οικίας έκθεσις
τών σινδόνων (Σακελλαρίου Κυπρ. Α', 732).

» 302 » 1 στ. 18 μετά τό : Ψάλτου). πρόσθες : Έν Χίφ ή διαπίστωσις
τής παρθενίας τής νύμφης έγίνετο ύπό τών πενθερών, τών
συγγενών καί φίλων, οί'τινες καί έρριπτον χρήματα έπί τής
στρωμνής (Κανελλάκη Χιακά άνάλ. σ. 142).

» 302 » 1 είς τό τέλος πρόσθες : ]]

» 303 » 1 στ. 14 μετά τό : Ψάλτου), πρόσθες : έν Xiq> (Κανελλάκη
ένθ. άν. σ. 141),

* 306 νά διορθωθή à άριθμός τής σελίδος.

» 313 στ. 37 γράφε : littéraire de la Grèce. 1776 τ. I σ. 243 κέ.
1783 τ. I σ. 232 κέ.

» 314 » 43 γράφε : Ένας γάμος στό

» 316 μετά τόν στ. 35 πρόσθες : Ιίερί Φαρών καί τών ήθών καί έθίμων
αύτών έν Χρυσαλλίδι Γ', 263—4. Τοϋ αυτοϋ

» 317 είς τό τέλος τοΰ στ. 34 πρόσθες : Ν. Β. Φαοόυ'Γλη καί σκαρίφημα
ιστορίας τής έν Κορσική έλληνικής άποικίας 1888 σ. 99.

» 322 στ. 32 γράφε : Σύμης) ]].

» 329 σημ. 4 είς τό τέλος πρόσθες: Λαογρ. Σύμμ. Α', 112—3.

» 332 » 1 » » γράφε: 37)]].
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ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Άκρόηολ. φιλ(ολ). "Ακρόπολις φιλολογική, έκδιδ. κατά Κυριακήν, 'Αθήναι.

Άρκ. Έπετ. 'Αρκαδική Έπετηρίς Κανδηλώρου. 'Αθήναι.

ΔΙΕ ή Δελτ. tax. Έτ. Λελτίον τής ιστορικής καί εθνολογικής εταιρείας τής
Ελλάδος. Έν 'Αθήναις.

Έβδ(ομ). Έβδομάς. Έπιθεώρησις κοινωνική κα! φιλολογική. 'Αθήναι.

Έ&ν. Άγ. Εθνική 'Αγωγή, Διευθυντής Γ. Δροσίνης. 'Αθήναι.

Έπιϋ·. Κων/πόλ. Έπιθεώρησις Κωνσταντινουπόλεως.

Έπϊά. πολιτ. φιλολ Έπιθεώρησις πολιτική καί φιλολογική, έβδομαδ. πε-
ριοδικόν, 'Αθήναι.

Έφ. Φιλομ. Έφημερίς τών Φιλομαθών, φιλολογική καί τής δημ. έκπαιδευ-
σεως. 'Αθήναι.

Ζ. Άγ Ζωγράφειος Αγών, ήτοι μνημεία τής έλλ. άρχαιότητος ζώντα έν
τω vûv έλληνικφ λαφ (Ιίαράρτημα ΙΙεριοδικοΟ Φιλολογικού Συλλόγου
Κωνσταντινουπόλεως).

Zs. oest. Volksk. Zeitschrift für oesterreichisclie Volkskunde.

Zs. Ver. Volksk. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde.

Θρ. Έπ. ή Θρς,κ Έηετ. Θρακική Έπετηρίς, έτήσιον δημοσίευμα τής έν
'Αθήναις Θρακικής άδελφότητος. "Αθήναι.

ΚΠ. Σύλλ. Ό έν Κωνσταντινουπόλει ελληνικός φιλολογικός Σύλλογος. Σύγ-
γραμμα περιοδικόν έν Κωνσταντινουπόλει.

Άρχ. Αεξικογραφικόν Άρχείον τής μέσης καί νέας έλληνικής (Ιίαράρ
τημα τής 'Αθηνάς). Αθήναι.

ΠΠ Ν. I. Πολίτου ΙΙαροιμίαι.

Rev. tr. pop. Revue des traditions populaires.

Σπαρτ. ήμερολ. Σπαρτιατκόν ήμερολόγιον M. I. θεοοωροπούλου, Σπάρτη
(Αθήναι)

Schweiz. Arcli. f. Volksk. Schweizerisches Archiv für Volkskunde.

Hess. Bl. f. Volksk. Hessische Blätter für Volkskunde.
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(Οί αριθμοί δηλοϋσι σελίδας. 'Αριθμός μετά κόμμα δηλοΐ αριθμόν ύπο-
ο η μειώσεως, π.χ. 158,3=οελ\ς 158 ϋποση μείωσις 3. 'Οσάκις δ αριθμός τής
σελίδος ακολουθείται υπό τον κέ. σημαίνει ότι ή παραπομπή επεκτείνεται μέ-
χρι και τής επομένης μόνον σελίδος. Έάν ή παραπομπή έπεκτείνεται εις πε-
ριασοτέρας σελίδας, σημειονται δ αριθμός τής πρώτης και τής τελευταίας σε-
λίδος, ένονμενοι διά συνδετικής γραμμής, π. χ. 109 —■ 114 = από σελίδος
109 μέχρι σελίδος 114. Κεραία — δηλοΐ επανάληψιν τοϋ λήμματος. Τά συν-
τετμημένα ßL λ.—βλέπε τήν λέξιν και βλ. λλ. — βλέπε τάς λέξεις. 'Ονόματα
αγίων ζητητέα εις ràç λλ. άγιος, άγια, άγιοι).

άβαντάριο (προικοσύμφωνα) 239, 3.
άβάπτιατα παιδία : ώς τελώνια 3,3. — συν-
θηρευταί αγρίου κυνηγού 61. Άβαπτί-
στων ονόματα 211.
άβουγαδόρος, άβουκάτος 189.
About 244.

Άγαλμα : δαμαλοφόρου 77 κέ. — Έρμου
κριοφόρου Καλάμιδος 78 κέ. — 'Απόλ-
λωνος Κανάχου 78. — Άρπυίας (Λοι-
μοί» ή Σφιγγός ;) 85. 'Αγάλματα 'Ηλίου
Μίθρα 204 κέ.
αγγεία : βεβλαστημένων σπόρων βλ. πινά-
κια, σπορά έν άγγείοις. 'Αγγείου θραύ-
σμα έπί τοδ στόματος νεκροδ 336, 4
(πρβλ. όβολός Χάρωνος). 'Αγγείων θραδ-
σις βλ. λ.

- à'yycios θανάτου 342, 5. "Αγγελοι παρα-
λαμβάνουσι ψυχάς 324. "Α. έν μετεωρο-
λογικοϊς μύθοις 6. 13. 16 (βλ. καί : αρ-
χάγγελοι). "Αγγελοι αστραπής 7. 9, 7.
13, βροντής 7. 13, χαλάζης 7, 1, πλα-
νητών 171.
'Αγελάς (Priçni) 46.
άγέννητον χαρτίν 167 κέ. 183.
άγια Άγάΰη 135.

— Αικατερίνη 112.

— Βαρβάρα 135. — προστάτις κατά τής
»ύλογίας 69. 90. — βοηθός είς δεδε-
μένους 69, 7. "Ονυξ αύτής 90, 3.

— 'Ελένη. Λατρεία αυτής έν Κύπρψ
34, 14. Ζωνάρι αύτής ή *Ιρις 34.

— 'Ελισάβετ 137, 3.

— Κυριακή 44, 4.

— Μαγδαληνή 30, 5.

— Μαργαρίτα 30, 5.

— Μαύρα προστάτις κατά τής εύλογίας
69. 89. 90.

— Παρασκευή προστάτις κατά τής πα-
νώλους 70. 83 κέ., τής χολέρας 70.

αγιάσματα, τόπος εγκαταλείψεως καθαρ-
μάτων 97. 98.

- αγιασμός 151, 4. 196.

- ίίγιοι: πρόξενοι ασθενειών 67, 3, — θερα-

πευταί 69 κέ. 98. —βοηθοί έγκύων 70.
207. — διώκται άσθενειών 69 κέ. 74 κέ.
83 κέ. 89 κέ. — καταπατοδντες δρά-
κοντα ή διάβολον 84, 2. — ούροδντες,
ώς παράστασις βροχής 30, 5. — έν επψ-
δαϊς 70. 73. (Βλ. καί: άφιέρωσις, άφο-
αίωσις).

άγιοι 'Ανάργυροι 73. θεραπευταί 98.

— 'Απόστολοι 125.

άγιος "Ακουφος θεραπεύει κώφωσιν 70.

— 'Αλέξιος άρωγός εν έπιδημίαις 09.

— 'Ανδρέας 128 κέ. 131. 134. 135. 111.
142.

— 'Αρτέμιος θεραπευτής 84, 1. 98 (;).

— Βασίλειος 162. Έπίκλησις αύτοδ 115.
157.Ηροσφώνησις 201. Εορτή βλ. Πρω-
τοχρονιά.

— Βησσαρίων διώκτης πανώλους 69. 84.

— Βήασουνας θεραπευτής βηχός 70.

— Γεώργιος 111. — βάλλων διά τής
αστραπής τόν διάβολον 5. — δρακον-
τοχιόνος 8. 203.

— Δημήτριος 305, ο.

— 'Ελευθέριος προστάτης έγκύων 70.
207.

"Ελμος (Έρασμος) 24.

— Ευδόκιμος 98. 2.

— 'Ηλίας εν μετεωρολογικοίς μύθοις
6-10. 14 κέ. 16.

— Θεόδωρος 350. Μαντική κατά τήν
έορτήν αύτοδ 116 κέ. 119. 121—124.
125 κέ. 145.

— Θεράπων θεραπευτής 70. 98. Επω-
νυμία 98.

— Θωμάς 132. 134. 141.

— 'Ιάκωβος βλ. άγιος "Ακουφος.

— 'Ιγνάτιος 157, 1.

— 'Ιωάννης : θεραπευτής πυρετοδ 69 κέ.
98, πανώλους 70. Έπίκλησις 116, 3.

• Έπωνυμίαι: Κλήδονας 110. 116, 3.
120, 'Ριγανδς 118, 'Ριγολόος 70, 1.
Εορτή άγ. Ιωάννου τοδ Λιοτροπιοδ, τοδ
νηστευτή 70, 2. Έθιμα κατά τήν έορτήν
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αύτοδ (24Ίουν.) 92. 107. 110 κέ. 113.
116, 3. 117. 118 xi. 120. 131. 132.

133. 134 κέ. 158. 208, 2.
άγιος Κοσμάς 330, 7.

— Λιοσαΐος σχετίζεται πρόςλύσσαν 101.

— Μάρκος 159.

_ Ματθίας 37. 130.

— Μεδάοδος κατουρλής 30, 5.

— Νικόλαος 135.

— Πέτρος 16. 137, 3.

— Σπυρίδων διώκτης πανώλους 70.

— Τιμόϋ·εος διώκτης πανώλους 70, 3.

— Τρύφων διώκτης ζωυφίων 84, 4.

— Χα^άλαμπο^προστάτης κατά τής πα-
νώλους 69. 74 κέ. 84. 90. Ποκαμισάκι
ά. Χ. 75. Αείψανον ίατρεύει νόσους 84.

àyiocixà (καθιερωμένα) 192.
άγκλαβή (προικοσυμφωνον) 239, 3.
άγνε·ία : νύμφης .02 κέ. 304, 4. 321 κέ.

Άγνεία; πείρα Η6. 293, 1.
αγορά : γυναικάς 235 κέ. 23ί. 282. — παι-
δός συμβολική 229 230. — άπαζάρευ-
τα έν μαγική πράξει 130. — άζύγισια
δμοίως 229.
άγόρι βλ. άρρην.

άγριαγχυνάοα. Μαντική δι1 ά. 118. 132.

134. 135.

âygieAataî φύλλα πρός έμπυροσκοπίαν 155.

"(Βλ. καί: έλαία).
άγριος : κυνηγάς 5.J. 61. 'Αγρία θήρα (die
wilde Jagd) 55. 61. 62 (βλ. μανική
στρατιά. Πρβλ. θύελλα).
αγυρμοί 151. 200.
αγωνία επιθανάτιος 324.
αδελφικού έξορκισμός 91.
άδελφοποιζοί ώς παράνυμφοι 246, 3. 269,4.
άδελφων σειρά γάμου 234.
άδιαζάρακζον (silentium) 142. (Βλ. σιω-
πή).

άδράκτι : κατά τόν γάμον 294, 3. 'Αναρ-

τησις ά. είς λυγαριάν 98.
άδρααχέλιομα βλ. διασκελισμός.
Άδώνια 136. 137. 204.
"Αδωνις 204. 'Α. κήποι 125 135—8. 'Α.

λατρεία 136.
άέρας 41 κέ. (βλ. άνεμος). — δ άνεμο-

στρόβιλος 57.
άερικόν (δ άνεμοστρόβιλος) 51, 2. — (νό-
σος) 91. 'Αερικά (δαιμόνια) 220.
άερόλιϋ-οι 18. 19. 21.
άξύγιοτα βλ. άγορά.

"Αη Βασίλης (μαντική δι' έμπυροσκοπίας)

153. 157. (Βλ. καί: άγιος Βασίλειος).
άήται 46.
ά&άνατο νερό 49.

Ά&ηνάς γέννησις 19. Άθανάς Διός λίθος
19 κέ.
, Aijeke 6.
αίμα πρός μαγικήν γραφήν 170. 171. 172.
173.

Αίολος 29. 45,1. 46.
άκα&αρσία : λεχοϋς 209. 218 κέ. — γυ-
ναικός άπό φθοράς ή έκ τών καταμη-
V<»v 218. (Βλ. καί κάθαρσις).

άκαλύφη βλ. τσουκνίδαις.
"Ακμών 20.

άκοίμητον : φως βλ. λ.

άκοΧον&ία : άρραβώνος 247. 275. — γά·

μου 267. 275. — νεκρώσιμος 335.
'Ακρίτας βλ. Διγενής 'Ακρίτας.
άκροχορδόνες 67 κέ. 93.
άκταίας : έξορκισμός 65. — κλάδοι πρός

μαντείαν 135.
άλαγγΐται κατά τήν γέννησιν 213, 2.
■άλας : ήγιασμένον 130. — ώς άποτρεπτι-
κόν 151.—είς περιποίηοιν νεογνού 208,
2. (Βλ καί: έμπυροσκοπία).
αλάτισμα νεογνού 208, 2.
αλείμματα κατά τόν γάμον 256, 3.
αλέκτορος : περιαγωγή 79 (πρβλ. περιά-
ρωσις). — θυσία 294. 325 ( ;). — αίμα
170. (Πρβλ. όρνις).
'Αλέξανδρος (δ μέγας) 224. Σχέσις πρός

Νεράιδας 55 κέ.
αλέσματα γαμήλια 254 κέ. —

άλεύρωμα κατά τόν γάμον 256, 3.
äiia (καλύπτρα νύμφης) 265, 3.
'Αλκμήνη 202.

Allen T. IV. 173 κέ. 176 κέ.
άλμυροκουλλούρα βλ. άρμυροκουλλούρα.
αΧυσοον 103. — τό πετραίον 104.
αλφαβητάρι βλ. φσματα.
αλώνιαμοϋ έθιμα 196.
άλώπηξ ώς πνεύμα σίτου 197.
άμάδες βλ. παλαίθια.
Άμαλ^είας: κέρας βλ. λ.
'Αμαλία βασίλισσα 217.
Άμαξα γαμήλιος 290. (Βλ. καί: άρμα).
αμάραντος πρός μαντείαν 134 κέ.
άμβ οοία 33.

Amhurbiale, Amburbium 77.
άμελέζητα (εύφημον όνομα νόσων) 81.
αμίλητα 125. 173. (Πρβλ. σιωπή).
αμίλητο νερο 106. 110. 111. 123. 124. 133.

142 κέ. 200. 256. (Πρβλ. σιωπή).
άμιλλα θεριστών 196 κέ.
αμματα ώς άναθήματα βλ. κόμβοι.
άμμου διασπορά 200.
άμποδα τοΰ αγγέλου 342, 5.
αμύγδαλα : έν λουτρφ νεογνού 208, 2. —
κατά τόν γάμον 273, 1. 291,1. 319.
321. — ώς μποναμάδες'319. Μαντική
δι' ά. 119.
'Αμφιάρειον 139. 142.
άμφιδρόμια 213, 4. 214.
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άναξυρίδες 18&. — Γαλατών 185. — Λυ-
κίων 187.

αναπαύομαι. 'Ανεπαύθη ό νεκρός, χόν άνε-
παυσε 324.

ί,άπαυσις (ευχή δπέρ ψυχορραγούντων)
323.

άναπάψιμο, άνάπαψο (άρτου τεμάχια δια-
νεμόμενα εις μνημόσυνα) 349, 4.
ανάπιασμα προζυμιοδ τοϋ γάμου 256.
ανάποδα έν μαγείς 114.
'Αναστάσεως : λαμπάς βλ. λ.
άναστέφειν θύρας κατά τόν γάμον 258.
ανατολή βλ. προσανατολισμός.
'Ανατολικός (άνεμος) 41, 3. 42. 44.
άνδρόγυνον 305, 2.
'Ανδρομέδα 8.

άνεμικαις 51. 54.

άνεμογαζοϋ, - δες 51. 54.

άνεμοξάλη 51. (Βλ. άνεμοστρόβιλος).

άνεμοκάπνιοτος 57.

άνεμομαζώματα 52.

άνεμομαχία 37, 5.

ανεμοπυρώματος εξορκισμός 91.

ανεμορπή (ό Διάβολος) 52.

άνεμορρούφουλας, άνεμορρούφουλος 51.

57. (Βλ. ανεμοστρόβιλος).
άνεμος. "Ανεμοι 41-50. 'Ονόματα 37. 41
κέ. Προσοπωποιΐα 40. 41. 42. 43. 44—
50. Δαίμων ά. 50. Φράσεις ένέχουσαι
μυθολογικήν έννοιαν 42 κέ. — πολεμφ,
δέρνει, μαλλώνει 36. 'Ιδιότητες ανέ-
μων : άνθρωποφάγο; 44. 45, αδηφάγοι
45, 1· Άπεικόνισις 48. 50. Κατοικία 44
(βλ. καί : παλάτι). "Αρρενες καί θήλεις
44. 46. Μάννα ανέμων 44. 45. Πατήρ 45.
'Ανέμου νύμφη 60. Πάλη άνεμων 36—39.
Συνταύτισις πρός Στοιχειά 37 κέ. 39.
Έπιτίμησις 43. Σχέσις πρός χρώματα
νεφών 49, 5. 'Άνεμοι άπεργαζόμενοι
χάλαζαν καί βροχήν βλ. Βοριάς, Νό-
τος. — άναρπάζει ανθρώπους 57 κέ.
59. — ψυχοπομπός 58. — ταυτόσημος
τω διαβόλω 52 κέ.—πρόξενος ασθενείας
67, 7 (πρβλ. πανώλης ώς άνεμος).
'Ανέμου προμήνυμα 151, 5.
àvtμοσχορπίοματα 52.
άνεμοστρίφτουλας, ανεμοστρόβιλος 51.
ανεμοστρόβιλος 51—62. Δημώδη ονόματα
αύτού51. Διάβολος προξενεί ά. 51. 52.
Νεράιδες έν ά. 54 κέ. 57. Μυθολογι-
κά! παραστάσεις 51. 53 κέ. 55. 59 κέ.
— άναρπάζει άνθρώπους 55. 57 κέ. 59.
'Εξιλασμός ά. 56 κέ. (Βλ. καί: αποτρο-
πή, πυροβολισμοί).
άνεμοστρούβιλος, άνεμοοτροϋφιλος, άνε-

μοστρόφιλας, άνεμοοτρόφιλος 51.
άνεμοτάραξις, άνεμοταραχή 51 (βλ. ανε-
μοστρόβιλος). Τρισεγγονον άνεμοταραχής
13, 4.
άνεμουρίζω 59, 2.

άνεμουχυρίδα (ανεμοστρόβιλος) 51, 1.
ανεπίστροφα 144. 324, 4. (Πρβλ. σταύρω-
μα δρόμου).
ανασπάζομαι 335, 4.
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αν&η : πρός μαντείαν 119, 4. 131. 132.

143 (βλ. καί πλαταγώνιον). — ώς κα·
ταχύσματα 273, 1. — πρός γαμήλιον
διακόσμησιν 258. — πρός κόσμησιν νε-
κρού, τάφων 339, 5. — πρός πλήρωαι»
νεκρικού προσκεφαλαίου 329, 1.

αν&ρωπος. Αίμα ά. πρός μαγικήν γραφήν
170. 171. Ά. ( ; ) δέρμα πρός κατα-
σκευήν μαγικής μεμβράνης 168.
άνϋ·ρωπόοχημος πίττα 195.
άνοιγμα (ή άνακομιδή λειψάνων) 355, 6.
— : θυρών πρός εύτοκίαν 206. — παρα
θύριον κατά τήν τελευτήν 324. — θυρών
οικίας νεκροΰ 330.
àvoixzixià (δώρον ίνα άνοιχθή ό νυμφικός

θάλαμος) 320.
ανομβρία ένδειξις θείας όργής 26 κέ.
άντιιβασκάνια βλ. προβασκάνια.
άντίγαμος 300, 3 . 304.
άντίδωρον Μεγάλης Πέμπτης πρός όνειρο-

μαντείαν 120.
άντίχαρα 301, 3. 304.
άντίψυχο 330, 2.
Άντρια νούλαινα 102.
άξίνη κατά τόν γάμον 291, 3.
απαγωγή 281, 2.
άπαζάρευτα βλ. άγορά.
άπαλαρέα, άπαλεριά 349, 4.
άπαντήματα 114. 191, 1. 200. 214. 216.
822.

άπανωπροΐχι 240. 243.
απαρχή : άρτου 195. — άλωνισμένου καρ-
πού 196.
άπαύλια 304, 4.

απειλή : 'Ηφαίστου, 'Εστίας 161. "Απειλαί

κατά φυσικών φαινομένων 63, 2.
άπευχαί 73. 82. 91, 2. 93.
'Απόγειο (άνεμος) 38. 50.
αποκαλυπτήρια νύμφης 266. (Βλ. καί ξεμ·

πουμπούλωμα).
'Απόκρεω έθιμα 92. 94. 113 κέ. 131.

144 κέ. 147. (Βλ. καί μακαρόνι).
άποχτενίδια πρός όνειρομαντείαν 117 κέ.
'Απόλλων 67. 78. 85. 348, 5.
άπονυχίδια ώς καθάρματα 97.
άποπομπαϊος : τράγος 90. — γάτος 93.
αποπομπή άσθενειών 72—74. 91.
απόστολος Πέτρος βλ. άγιος Πέτρος.
άποσύνϋ-εοις βλ. λειώσιμο.
αποτρόπαια 99. — κεραυνοΰ 3. 18 κέ. 22.

— δαιμόνων 219. 221. Πεντάλφα ώς
άποτρόπαιον 181. 182.
αποτροπή : κεραυνοΰ 3. — καταιγίδος 3.
63, 2. — άνεμοστροδίλου 54 κέ. — σί·
φωνος 63. — δαιμονίων 3. 24. 68, 2.
133, 2. — έπιφανείας νεκροΰ 99. — ά-
σθενειών 69. 93. 99 (βλ. καί : κατόρυ-
ξις, μονομερίτικο πουκάμισο, περιάρω-
σις, περισχοινισμός). — βασκανίας 95.
158, 3. — μαγγανειών 69, 4. 99. 246,



370

ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

αποφράδες πρός γάμον 306, 4.
άπρίκατ ος 109.

άρά. "Γλαι πράς γραφήν μαγικών άρών 164.

(Πρβλ. κατάραι).
αραβοσίτου κόκκοι πρός έμπυροσκοπίαν

156, 6. 157, 1.
άρανιά (καλύπτρα νύμφης) 265, 3.
'Αράπης, Άραπίνα, πρόσωπα δραματικής

παραστάσεως 199.
αράχνη ώς οίωνός 150, 5.
αρβανίτικος (χορός) 198.
άρβανίτιααα ή άγία Παρασκευή 83.
'Αργέστης (άνεμος) 45, 3.
"Αργής 2. 20.
άρδάνιον 342.

άρεακειά (προικοσύμφωνον) 239, 3.
άρθρώσεις βλ. άρμοί.
αριθμοί : Ιεροί 23. — κλασματικοί 73. —
προσδιορίζοντες ήμέρας μνημοσύνων 348,
2. (Βλ. καί: τρία, τέσσαρα, πέντε, έπτά,
Lïii.ίννέα, τριάκοντα, τεσσαράκοντα, έξή-
κοντα έννέα, έβδομήκοντα, όγδοήκοντα
όκτώ, ένενήκοντα έννέα, έκατόν).
άρκλώματα (δ τάφος) 338, 9.
αρμα : άγίου Ηλίου 6 κέ. 8. 9. — γαμή·
λιον 284 (βλ. καί : άμαξα).
— ή, άρμάξω, άρμααιά, άρμασία, άρ-
μασμένη 249, 1.
άρμαστής, άρμαατή 249.
άρμαστός, άρμαατή, αρμόζω 249, 1,
άρμοί σώματος. 'Αριθμός αύτών 73, 3.
άρμυροκουλλοϋρα 109-114. 119. 129 κέ.
142, 5. 141 κέ. 147. Έξήγησις τοδέθί-
μοο 143.
άρμνροκονλλονρο 110·
άρμυροπιττάρι 111 κέ.
άροτρϊαιοις περιφερική βλ. περιάρωσις.
άροτρον : έν περιαρώσει 75. 76. 226. —
κατά τάς πχρασιάσεις τών Καλογή-
ρων 199.
αρπαγή νύμφης 281 κέ. 292, 4.
"Αρπυιαι : θεότητες άνέμων 45. 50. 58. —
καί οίοί Βορέου 53. — δαίμονες θανά-
του, ψυχοπομποί 58. Συσχέτισις πράς
Νύμφας καί Νεράιδας 59. 'Απεικονίσεις
59. 'Αρπυίας άγαλμα βλ. λ.
arra sponsalia 247. 248, 1.
άρραβών 246—251. Δημώδεις όνομαοίαι
249, 1. Διάρκεια, διάλυσις 250. Έπι-
δεβαίωσις 261. — νηπίων, άνήβων 232
κέ. Ά. άκολουθία, δακτύλιος βλ. λλ.
άρραβωνιαμένων σχέσις 237. 248—250.
'Αρραβωνισμένης διακριτικά καί στολή
247, 3. Άρραβωνισμένου κηδεία 327, 7.
άρρενογονίας : έπιδιώξεω; τρόπο; 216. 221.

320 κέ. — κωλυμάτων άποτροπή 210, 5.
αρρην παΐς : έν μαγείφ 123. — κατά τάν
γάμον 320 κέ. 'Αρρένων τέκνων προ-
τίμησις 210.
αραις : άφεντικού κατά τάν θερισμόν 191,
1. 193. — νύμφης κτλ. βλ. κρέμασμα.
"Αρτεμις 62.

άρτος. Δύναμις ά. 227. — έκ τού νέου σί-
του 195. — πράς όνειρομαντείαν 128.

— πρός γραφήν μαγικών λόγων 166. —
κατά τήν γέννησιν 208 , 2 . 222, *. 223.

— κατά τόν γάμον 257 . 263 , 4 . 290
292, 1. 319 (βλ. καί : ζυμώματα). -
κατά τήν τελευτήν 337. 351 κέ. —
κατά τά μνημόσυνα 349, 4. 353. "Αρ-
του δανεισμός βλ. λ.

άοχάγγελοι έν μετεωρολογικούς μύθοις 5
" 7. (Βλ. άγγελοι).
Άαβιν 24. 29.

ασήμωμα : νυμφικής κλίνης 241, 4. —
σημαδιών παρθενίας βλ. κέρασμα. —
βρέφους ύπό νύμφης 320. (Πρβλ. νομί-
σματα).

άσθένεια ι 64—100. Αίτια καί προέλευ-
σις 64-69. 74, 4. ΙΟΙ. 104. Ταύτισις
πρός δαίμονας καί τόποι προελεύσεως

74. 'Αριθμός 73, 2. Ευφημισμοί 81. 87.
Προσωποποιία 74. 79—90. Παραδόσεις
74-76. 81-84. 87-90. Έξαπόλυσις

75. 76. 226. Δεισιδαίμονες συνήθειαι έν
ά. 226. 227 κέ. 230 κέ. (Βλ. καί :
άποτροπή, θεραπεία).

ασιτία πενθουσών 357, 5. (Πρβλ. νηστεία),
άακέρι (συνοδία γαμήλιος) 268, 2.
'Ασκληπιός 325.

ασκός : Αιόλου 29. 'Ασκοί Νότου 28. —
μέτρον βροχής 29. Νέφη ώς άσκοί 15
κέ. 29 κέ.
άσματα 13 κέ. 27. 29. 33. 38. 42. 47 κέ.
253. 235, 1. 323. 328. 354. - γαμή-
λια 43. 236, 2. 257. 260-265. 266, 2.
26S κέ. 270-272. 277. 278, 1. 279
κέ. 281, 1. 2 . 283 . 286 -288. 289, 1.
296. 293. 301, 1. 306, κατά τήν κη-
δείαν άγάμου 327, 7. 'Ασμάτων γαμή-
λιων συλλογαί 307—312. Ναναρίσματα
212. 'Αλφαβητάρι 200. — εύχετικά, Εορ-
ταστικά 154, 7. 200. Μοιρολόγια 330.
343, 3. 355. Δίστιχα 27. 65, 1. 337, 1.
Άσμάτια 83, λατρευτικά 195, σκωπτικά
217. — περί τάφου κλεφτών 340, 2,
ναυτών 310, 3. — μαρτυροϋντα σέβα-
σμόν τάφων 341, λειψάνων 356. — οί-
κτείροντα άποθνήσκοντα είς ξινιτειάν
353. — περιγράφοντα έκδηλώσεις πέν-
θους 358. Κλήσις δι' φσμάτων jv γχμη.
λίιρ συμποσίφ 297.
ααπασμός : νεογεννήτου 209. — νυμφικών
στεφάνων 242. 320. 322. — νεονύμφων
212, 2. — γαμβρού 263. — νύμφης 243.

— οικείων ύπό νύμφης 277, 1. 278. —
κατωφλίου δπ' αύτής 277, 1. 293, 1.

— άμοιβαϊος συναντωμένων νυμφών 322.

— νεκροδ 335. — κρανίου νεκροδ 355,6.
αιπρισμα οικιών μελλονύμφων 256, 3.
ααπρο βλ. λευκόν.

αστέρας τής νύφης 292,2.(Πρβλ.γαστέρας).
αστερισμός : Διδύμων 26. — Σκορπιού,

Ώρίωνος 62, 5.
άστρα 44, 4. Έκ συγκρούσεως ά. ή άστρα-
πή 4. 17. Νόσοι άπό ά. 74, 4. — δα-
κτυλοδεικτεϊν, μετρείν βλ. λλ.
Άστραΐος 45.
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αστραπή 2—17. Διαϊρεσις 2. Γένεσις 4. 17.
Μυθολογικά! παραστάσεις 4. 7. 9—15.
23. 3C, δ. 40. — διώκει διάβολον 10,
δράκοντα 9, 7. 10. 12, Αάμιαν 14 (βλ.
καί φίδι). Κόρη τής άστραπής 13 κέ.
Γιος αυτής 13, 4. 14. (Πρβλ. κεραυνός).

Αοτραπόβολα (δπά κεραυνού διερρωγότες

βράχοι). Ιαματική δύναμις ά. 3. 72.
άοτραπόβολο, άστραπόβολος 13, 4. 17.
άοτραποπελέκι 17.
αστραποπέλεκο 13, 4.
αστραπόπετρα 6. 17.
αστρονομικός (;) μδθος 62, 5.
άσιροπέλεχας 4. 17.

αστροπελέκι 2. 4, 4. 17 κέ. (Βλ. κεραυ-
νός, κεραύνιοι λίθοι).
άατροπελέχιο 17.
άστροπέλεχο 13, 4. 17.
αστροφα 98. 110. 111. 129. 295.
ασύβαοτη 249, 1.

άτημεληοία είς δήλωοιν πένθους 367.

άτρακτος βλ. άδράκτι.

aiyiv : πρός περίχρισιν μεμβρανών 164, 2.

Μαγική χρήσις αύ. 94. 120. 166.
auguria impetatriva ή impetrita 139.
αύληταί είς γάμον 251. 299.
αίιλοί είς γάμους 301, 3.
αυραι. Προσωποποιία, άπεικόνισις 46.
auspicia βλ. augurîa.
αίιτοχείρων τάφοι 338, 5.
άφαΐτης (4 μεσότοιχος) 191, 1.
άφαλός. Γύρισμα, λύσιμο ά. 223. θεραπεία

223 κί. (Βλ καί όμφαλός).
άφιέρωοις είς άγιον 230.
άφοσίωοις είς άγιον 230 κέ.
'Αφροδίτη 140, 3. Ά. κεστός ώς παρά-

στασις "Ιριδος (;) 35.
αχνρα πρός πλήρωσιν νεκρικού προσκεφα-

φαλαίου 329, 1.
άψίχιν 268, 3. (Βλ. ψίκι).
άψις βλ. δόξα, καμάρα.
Βάβα, πρόσωπον παραατάσειυν Καλογίρων
199.

Βαγαβά&α Γιτά 204.

βάγια πρός κάπνισμα μαγευθέντος 69, 4.

βαγιούλι 191, 1.

Βαΐων έορτή 157, 3. 206.

βαμβαχόαπορος ώς κατάχυσμα 272. 273,1.

βάμβαξ : κατά τόν γάμον 294 , 3. — κατά

τήν τελευτήν 326. (Βλ. καί: νήμα).
βαντιέρα 123.

βάπτισις 228, 6. Χρόνος τελέσεως 213, 3.
214. — δποχρεωτική δπό τυχόντος ανα-
δόχου 228. 229. Συνδυασμός πρός είκονι-
κήν πώλησιν 229. — μεμβράνης 167.
(Πρβλ. άβάπτιστα).
Β άραβας έν παραστάσει βροντής 16 κέ.
βαρβερίτααις 68. (Βλ. άκροχορδόνες).
βασιλικός : πρός κόσμηοιν νεκρού, τάφου
339, 5. Φύλλα β. πρός έμπυροσκοπίαν
153.

βασιλόπιττα 201. — πρός όνειρομαντείαν

115 κέ. 118. 130. (Βλ. καί: πίττα).
βασκανίας : απευχή 82, 3. — θεραπεία

158, 3. Βάσκανον όμμα 215, 3. (Βλ.
καί : άποτροπή, έπψδαί, προβαακάνια).
βατόριζα ώς άντιλυσαικόν 101.
βάτος πρός γαμήλιον διακόσμηοιν 258. 290.
βάτραχος αίρων νόοον 93.
Βαυβώ 199.

βελεμνΐται ώς κεραύνιοι λίθοι 21.
Bent J. Th. 112, 2.
βήξ. Μεταβίβασις 93.
βήσσαλο είς τάφον 336, 4.
βιβλία μαγικά 140. 163 κέ. 182.

βλαγγάρα 80.

βλάμιδες 246, 3. (Βλ. άδελφοποιτοί).
βλάοτηοις. Μαντική έκ β. 125. 134 κέ.

137, 3. Ύποβοήθεια έπιδόσεως β. 135.
Βλογιά, Βλογιαϊς βλ. Εύλογία.
βόλι βλ. φίδι. ΤοΒ θεού τό — 17.
Βορεάδαι 50.
Βορεαΐος 46, 9.

Βορέας 41. 43, 2. 46. 47. (Βορίης 45, 3).
'Απεικονίσεις 48. — άρπάζει Ώρείθυιαν
61. Γίοί αύτού 53. (Βλ. Βοριάς).
Βοριάς 37. 42. 43, 2. 44. 46. Προσωπο-
ποιΐα46. 47—49. Χαρακτηρισμοί 47.48.
Βασιλεύς άνέμων 47. Μάννα Βοριά 45,
2. 49. "Ερις πρός "Ηλιον 48 κί. — ά-
περγάζεται χάλαζαν 44 (^εμμονίζει τό
χαλάζι 28. 46). Κύρ Βοριά $σμα 47
κέ., παραμύθι 49. (Βλ. Βορίας).
βόστρυχοι ώς άναθήματα 100.
Wotan 5. 55.

βοτάναι ίαματικαί λύσσης 101. 103 κί. —

πρός όνειρομαντείαν 132.
βούκινα είς γάμους 304, 8.
βούτυρον κατά τόν γάμον 291.
βράκα 184—189. Προίλευσις καί χρόνος ί-

πικρατήσεως έν Κρήτη 188 κέ.
βράχαι, βράκες 185 κέ.
βρακάτος 186.
βρακί 185, 2.
βρακίον 185. 186, 2.
βράχος 185.

βρέφος. 'Αποκοπή όμφαλίου λώρου βλ. όμ·
φάλιος λώρος. Χάραγμα 220. Διάπλα-
σις κρανίου 219 κέ Φροντίς 208 κί.
220. 'Ασπασμός πρώτος 209. Σφράγισις
214. 221. θηλασμός 209. 215. 220.
Τροφή 215. Άβαπτίστου όνόματα 211.
Αοξασίαι περί άρτιγεννήτων 211, 2. Αβι-
σιδαιμονίαι 221. — κατά τό γάμον 320
κέ. Μνηστεία βρεφών 232 κέ. (Βλ. καί :
γέννησις, γένος, δαίμονες, κούνια, πέτρα
Ριζιμιά).
βρικόλακες 32.

βρικολαχιάσματος άποτρεπτικόν περίαπτον
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τοιούτων παραστάσεων 26—30. — χρυ*
σή 27. — μέ αίμα 4.

βρνοις βλ. κρήνη.
βρυωνία ώς κατάχυσμα 274, 1.
βρωματίξω (πρωτοθηλάζω) 209.
γαδάρων : πάλη 40. Γαϊδούρας διασκελι-
σμός 32.

γάλα : ώς μείλιγμα 57 (πρβλ. μέλι κα!—).

—ούράνιον 33.
γαμβρίκιον 240, 3.

γαμβρός. Αουτρόν γ. 259 κέ. Καλλωπισμός
260, 4. 261—263. Στολισμός 2G3. Στο-
λή 263. 264, 3. 'Ασπασμός 242, 2. 263.
Είσαγωγή είς τόν νυμφικόν θάλαμον 298.

— οίκουρεί 303. 322. (Βλ. καί : νεό-
νυμφοι, είσοδος, έμπόδια, ράπισμα, ταου-
κνίδαις).

γαμήλια : ^σματα, δώρα, έπιφώνησις, εύ-
χαί, κουφέτα, πλακοδς, προπόσεις βλ.
λλ.

Γαμήλιων 306.

γαμηλιώτης 251, 6. 268, 4. 299. 319.
γαμιώτης 251, 6. 301, 1.
γάμος 232—322. — άνήβων 232 κέ. — μο-
νογενών 232. Κοινωνική θέσις καί οίκο-
νομική κατάστασις νυμφευομένων 233.
Κάλλος ατοιχεϊον προτιμήσεως 233 κέ.

— μεταξύ συμπατριωτών 234. Σειρά γ.
άδελφων 234. Φροντίς γονέων περί γά-
μου 235. 'Εποχαί τελέσεως γάμων 305
κέ. ΙΙροετοιμασίαι 254—-256. Προεόρτια
256—264. Προλήψεις 255, 5. 321. 322.
Βιβλιογραφία 313—317. (Βλ. κα! : γαμ-
βρός, νύμφη, νεόνυμφοι, καλέσματα, α-
κολουθία, κυκλικός χορός, κάλυψις, εύω-
χίαι, κρήνης τελετή). — δαιμονικών όν-
των 60 (πρβλ. θύελλα). Μαντική περί
γάμου 105-135.138. 141 κέ. 143—147.
156,6. 158. "Εφοροι γάμων βλ. Μοίραι.

γαμοοτόλος 268, 4.
γαμουλιάτης, γαμουλιώτης 251, 6.
γαμοϋοοι, /αμοφόροι 268, 4.
γάμπας 188.

γαμπριάτικα 263. (Βλ. στολή γαμβρού).
γαρμπής 41,3. 42.
γαρμπΐνος 41,3.

γαρυφάλλου χρήσις είς μαντικήν 135.
γαστέρας 80 κέ. (Πρβλ. άστέρας).
γάτα : έλκει κεραυνόν 4. 8 (βλ. καί :
στάκτη). Διασκελισμός ύπό γ. 32. Αίμα
γ. 170. (Βλ. καί : άποπομπαίος, Διάβο-
λος, μαύρος).
γέλως Ηφαίστου, "Εστίας 161.
γεμίσια (καταχύσματα) 274, 1.
γενέθλια 306, 2. — Μίθρα 204. 205.
γένεια τ' αφεντικού 191, 1. 193. (Βλ.

καί : πώγων).
γενέσια 349.

γενετίκια (δώρα γ»νέθλια) 213, 2.
genii loci 39.

Γενίτσαρος, πρόσωπον δραματικής παρα-
στάσεως 199.
Γεννάρη : έπίκλησις 115. 127, — προσω-
ποποιία 140. (Βλ. κα! : Ιανουάριος).

ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

γέννησις 206—221. Μαγικαί καί ίειοιίβί·
μονές συνήθειαι κατ' αύτήν 208, 2 (βλ.
καί : κλείσιμον θυρών) Μαγική τελετή :
έπί τή δεξιώσει νέου άνθρωπου 209
κατά τήν πρώτην έπέτειον 214 κέ. "Ε-
θιμα κατά τήν πρώτην άπό τής γ. έβίο-
μάδα 213 κέ. Προσφορά έδωδίμων καί
γλυκυσμάτων 209. 210. 213. Βιβλιογρα-
φία 215 κέ. (Βλ. καί : τοκετός, λεχώ
βρέφος). Νέα — 96.
γεννητούρια (τρωγάλια γενέθλια) 209.
γεννοφάοκια 209, 1.
γϊνονς : άλλαγή 31. Γενών ένότης 31, 3.

— νεογεννήτου συμβολική δήλωσις 212.

— τεχθησομένου τέκνου πρόγνωσις 214.
216, μεταβολή ή καθορισμός 216 (πρβλ.
άρρενογονία, θηλυγονία).

γεράνου διέλευσις 92.

γεϋμα άρραβώνος 247,3. (Βλ. δείπνα, σομ-

πόσιον, τράπεζα, Ιρανός).
γέφυρα : αύτοσχέδιος έν μαγική τελετή
121. 144. 147. — δδοδ ούρανών 332,3.
γή. Πρόσψαυσις ή κίνησις έδάφους, μέσον
έπικοινωνίας πρός δποχθονίους 141 κέ.
'Απόθεσις κατά γής πίττας, δμοίως ή
ώς προσφορά 130. 142. 'Απόθεσις κατά
γής έτοιμοθανάτου 323, 2, νεκρού 328.
Γής ομφαλός βλ. λ.
γητευταί πρόξενοι, θεραπευτα! ασθενειών

68. (Πρβλ. γόητες, μάγοι).
Γιαννάκης βλ. Γιάννης, Κοντογιαννάκης.
Γιάννης. Φερώνυμοι έν μαγείφ 109. 121.
145. 146. —, Γιαννάκης, ήρως ακριτι-
κού $σματος 13, 4.
Γιαννιά 121.
Γιάννου 146.

γιατρόπουλα, πρόσωπα δραματικής παρα-
στάσεως 199.
γίγαντες, γιγαντομαχίαι 5.
γκάρδιο (ξύλον έργαλειοδ) 216.
γλυκά καί μελιτέινα (τά έξωτικά) 55.
γλυκύ (έπιληψία) 81. 92.— (κωλικόπβνος

παίδων) 81.
γλυκύσματα : κατά τήν γέννησιν 210, 1.
213. — κατά τούς άρραβώνας 247, 3.

— κατά τόν γάμον 291, 1. 299. 304,4.
319 (βλ. καί : μέλι). Παρασκευή γαμή-
λιων γ. 255, 3. — κατά τήν τελευτήν
343, 3. 352, 2.

γλωσοόδημα 175.

γόητες 163. — , γόησσαι ιατροί 66. 93.

(Πρβλ. γητευταί, μάγοι).
Γολγο&ας ώς ομφαλός γής 224 κέ.
Γοργόνα 224.

γουδί, γουδοχέρι κατά τήν γέννησιν 208,2.
γουρούνα με τά γουρνόπλα 94.
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182. — παραλαμβάνουσι ψυχήν 333. —
βλάπτουσι .λεχώ 206. 219. 220, βρέφη
221 (βλ. καί : στοιχειά τοδ σπιτιοδ). —
πρόξενοι άαθενειών 67,4. 68. 81. 91
(βλ. καί : άσθένειαι : ταύτισις πρός δαί-
μονας).—προαγγέλλουαι θάνατον έν επι-
δημία 82. — έν μετεωρολογικούς μϋθοις
51. 53 κέ. 60. 61. Μάννα δ. 91. Δαι-
μονικό συνέδριο 60. — πλανητών 171.
(Βλ. δαιμόνια, δαίμων. Πρβλ.διάβολος).
δαιμόνια : δασών 53. — φρεάτων 133, 2.

'Εξουσία έπί δ. 181.
δαίμων : άνέμου, σίτου βλ. λλ. — οίκου
βλ. στοιχειό τοδ σπιτιού. (Βλ. δαίμονες).
δακνιά βλ. μπουκιάς άπόκρυψις.
δαχτυλίδωμα (άρραβών) 247, 3.
δακτύλιος : δώρον εις τήν νύμφην 243. —
άρραβώνος 247. 261. 275, 1. 285, 5.

— νεκρικός 330, 6 (πρβλ. όνομα νε-
κροδ). — τής τέχνης 181. — Σολο-
μώντος 182.

δακτυλοδεικτεϊν : τόν οΰρανόν, τήν "Ιριδα,
τούς άστέρας 32. — τήν σελήνην 32, 3.
Δαμαλας (χωρίον)' παράδοσις 74.
δαμάλι βλ. μόσχος.
ίαμαλίδα (ή νύμφη) 249, V
δαμαλοφόρος βλ. άγαλμα, 'Ερμής.
Δαναίδοιν πίθος, κόσκινον 29.
δανεισμός: κατά τήν έναρξιν οπορδς 191,1.

— άρτου 191, 1. — πυρός 191, 1. 219.
iâç. Δάδες γαμήλιοι 285.

όαυλί πρός μεταβίβασιν ζωυφίων 94.
δάφνη : συντελεστική άγαθών ονείρων
143. — πράς όνειρομαντείαν 133. 143.

— Πυθίας 141. Φύλλα δ. πρός μαγικήν
χρήσιν 165. 166. — πρός γαμήλιον δια-
κόσμησιν 257. 258, 1. 290. — πρός
κόσμησιν τάφων 339, 5.

deductio in dotnutn 267, 1.
δείπνα : επικήδεια 342—345. — έπιμνη-
μόσυνα 343, 3. 349, 1. — 'Εκάτης 349.
(Βλ. γεύμα, συμπόσιον, τράπεζα).
δενδρολίβανον πράς κόσμησιν τάφου 339,5.
δένδρον : sv μαγική τελετή 128. 142 (βλ.
καί : σεϊσις). Δένδρα είς τάφους 339, 5.
Δ. ώς κατοικητήρια ψυχών 99. Μεταβί-
βασις άσθενειών είς δ. 72. 92.Άνάρτησις
καθαρμάτων είς δ. 72. 97—100. Δίοδος
διά δένδρων 95. 86. 98.
δεξιός πούς : είς γαμήλιους συνήθειας 270.
272 , 4 . 295, 1. 293. Είσοδος διά δ.
ποδός είς ναούς 293, 3.
δεξίωσις νέου άνθρωπου 209.
δέσιμο : άσθενείας 72. 76. 92. 98 (πρβλ.
κατόρυξις). — τής Μοίρας 106. 140 (βλ.
κατάδεσμος). (Πρβλ. κόμβοι μαγικοί).
δέαις : χειρών, σιαγόνων νεκροδ 329, 6.

— ποδών αύτοδ 329. — έκπροσωποδν-
τος δαίμονα σίτου 193 κέ. — συμβολική
νεονύμφων 292.

^ειιτέοα 175. — άποφράς πρός γάμον
306, 4. Καθαρδς Δ. έπίκλησις 107. 108'
όνειρομαντεία κατ' αύτήν 107. 108.
109. 110. 113. 119. 147.

Δημήτηρ καί Κόρη 136, 4.
διάβασμα : άσθενειών 69. — djnûn 68, 2.
διαβολομαξώματα 52.
διάβολος : είς σώματα γάτων 4. 8, σκύ-
λων 8, ζφων, άνθρώπων 5. — είς δέν-
δρα 5. — εις φρέαρ 134. — είς τάς
γεφύρας τοδ ούρανοδ 332, 3. — πρόξε-
νος άσθενειών 67. 68. — έν μετεωρολο-
γικούς μύθοις 4. 5—7. 13. 16. 52. 53
κέ. 60. 62. — ταύτόσημος τω άνέμω
52 κέ. — ούρεΐ τό άστροπελέκι 1S. —
καταπατούμενος ύπό άγίου 84, 2. Δια-
βόλου έπίκλησις, έπιφάνεια βλ. λλ.
(Πρβλ. δαίμονες. Βλ. καί : χαλκάς).
διαβολοσχορπίσματα 52.
διακόσμησις γαμήλιος 257 κέ. 290.
διαλυατήρα 118. (Βλ. κτίνιον).
διασκεδάσεις βλ. εύωχίαι.
διασκελισμός 31 κέ. — πυράς 219. — λε-
χοδς 220. (Βλ. καί : άποτροπή συνεπει-
ών δ.).

διάττοντες ώς τελώνια 25 κέ.
Διγενή Άκριτα τάφος 95.
δίδυμοι βλ. άστερισμός, μόσχοι.
ύίδω λόγον 246.

διήγηαις εύτράπελος περί λαχανοκλόπου 57.
δικηγόροι έν Κρήτη 189.
δίόδος : δι' οπής 3 κέ. 72. 94—97. 98.
226 κέ. — δι' ύποκαμίσου 209,1 (;). 363
(=96). — διά στενοδ χώρου 72. 95
κέ. "Αλλαι συναφείς συνήθειαι 95. 96.

— γεύματος βλ. γέφυρα αύτοσχέδιος.
Διονύοια τά κατ' άγρούς 203.
Διόνυσος 199. 202. 203.
Διόσκουροι 24. 26.

δίπλαις : έπί τή γεννήσει άρρενος 210, 1.

— ώς προσκλητήριον γάμου 262, 4.
διπλοσαραντίδια 218.
διπλόχρονα (μνημόσυνα) 346, 4.
δίσεκτον ετος άποφεύγεται σύναψις γάμου

306, 4.
δίστιχα βλ. φσματα.

διφ&έραι πρός γραφήν έπωδών 165. (Βλ.

καί : μεμβράναι).
δίφροι λόχειαϊοι 217.
δίωξις : έρπετών 12. — ζωυφίων 92. 94.

201. — άσθενειών βλ. αποπομπή.
Δομοϋξι 204.
domus βλ. deductio.
δόξα, — τοδ ούρανοδ (ή Ίρις) 34. — (ά-
ψίς) 98.

δοξάρι τσή καλογριάς, τσή γριάς (ή Ίρις)
34.

Δρακολίμνη 39.
δραχοντοχτονϊαι 8. 13.
δρακοπέλεχας (άστροπελέκι) 13, 4. 17, 7.
Δράκος, Δρακοϋλα (ονόματα άβαπτίστων)
211.

δράκων : έν μετεωρολογικοίς μύθοις 8 κί.
10 κέ. 12. 13. 23. 39 κέ. 41. 59. Ταύ-
τισις πρός Λάμιαν 7. Σύγχυσις πρός
Στοιχειά 39. Δράκος καί κόρη άστραπής
13 κέ.—καταπατούμενος δπό άγίου 84,2.
δραματικού παραστάσεις 199.
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δρασκέλισμα βλ. διασκελισμός.
δρέπανον : έν μαγική τελετή 123. 124.

145. — κατά τόν γάμον 294, 3.
δρημόνι βλ. £εμμόνι.
Δριμόχολο (άνεμος) 42, 5·
δύναμις άνθρώπου συναφής πράς τροφήν227.
δωδεκαήμερον. Έμπυροσκοπία κατ' αύτό
158.

δωδεκαλείτονργα 347, 4.
Δωδώνης λατρεία 141,1.
δώρα : γενέθλια 210, 1. 213. 223. — γα-
μήλια 236, 2. 238. 240—244. 253. 257.
261. 263. 282,8. 285,5. 299. 300, 3.
302. 304, 4. 305 (βλ. καί: άνοικτικιά,
φιλοδωρήματα). Δώρων νύμφης κατα-
γραφή 292, 2. — κατά τήν κηδείαν
327, 5.
δωρεά προγαμιαία 240.
εβδομήκοντα 73, 2. — δύο, — δύο '/s 73.

— έπτά, — έπτά »/υ 73, 2. 3.
έγκατάλειψις άσθενείας 72. 92. 93 κί.

97-99.

έγκοίμησις 139. 141. 142. Ϊ43.
έγκυος. Διασκελισμός έ. 31. Λεισιδαιμονίαι
περί ίγκύων 220. 335, 5. (Πρβλ.ϊμβρυον,
ώκυτόκια).
Ι-δεομα κοινόν νεονύμφων 243, 1, 321,
ΐδνα 237.

ΕΙλεί&νια 206, 1. 207. 217.
είοοδος : νύμφης 270. 273, δρμητική 292,
2. 320. — αύτής αίρομίνης 292. Συμ-
βολικά! πράξεις κατά τήν εϊσοδον τής
νύμφης 289-295. 320 κέ. — νεονύμφων
293, 1. 295, 3. — γαμβρού 270 κέ.
'Εκάτης δείπνα βλ. λ.
ίκατίν 73, 3.
ίκΰεοις παιδός 228. 229.
εκφορά νεκρού βλ. κηδεία. — μί τούς πό-
δας έμπρός 329,5.
έλαια : πρός γαμήλιον διακόσμησιν 258.
Φύλλα έ. πρό; γραφήν έπψδών 166,
πρός πλήρωαιν νεκρικού προσκεφαλαίου
329, 1. Φύλλα ή κλάδοι έ. πρός έμπυ-
ροσκοπίαν 155. 157. 158. 162. Κλάδος
έ. έν θεραπείφ βασκανίας 158, 3. Κλά-
δοι έ. κατά τήν Πρωτοχρονιάν 154, 7.
Στέφανος έ. πρός δήλωσιν γεννήσεως
άρρενος 212.
έλαΐαι είς κηδείαν 351, 3.
ελαιον προς έπάλειφιν νεογνού 208, 2.

'Ελαίου κατάλυσις βλ. λ.
ελάσματα : πρός γραφήν έπψδών 165. 166.

— χρυσά έν τάφοις 329, 6.
ελαφος αίρουσα νόσον 92.

'Ελένη, ήλεκτρικόν φλόγιον 25. (Βλ. καί :

άγια 'Ελένη).
Ελευσίνια μυστήρια 136.
ελίχρυσος πρός κόσμησιν νεκρού 339, 5.
έλκους εξορκισμός 91.
"ΕΧφ 54. 55.

έμβατίκιον (προγαμιαία δωρεά) 240. 271.
εαβρυον. Έπίδρασις έπί ί. τών ϋπό τής
εγκύου θεωμένων 216 κί. Γένους έ. με-
ταβολή ή καθορισμός βλ. γίνος,

εμπασίδιον, εμπατίκι 240, 4. (Βλ. έμβα·
τίκιον).

εμπόδια είς νεονύμφους, παράνυμφον κτλ
319 κέ.

έμπυροσκοπία. Δημώδη ονόματα 153 κέ.
156. — διά φύλλων 153. 155—158.160
161. 162. — δια κλάδων 155. 158. 159,
1. 160. 161. — διά σπόρων 156. 157,
1. 158. 160. 162. — διά καρυδιών 158
κέ. — διά κόκκων άλατος 157. —
παρ' άρχαίοις 160. 161. — κατά τούς
μέσους χρόνους 161, 4.
εναρμόξω (μνηστεύω) 249, 1.
ένατα μνημόσυνα 348. (Βλ. καί : νιάμερα).
ενδυμασία : Κρητών 1S8 κί. — νύμφης,
γα;*3ροΰ βλ. στολή. — νεκρώσιμος 327.

— πενθούντων 356—358.
ενδύματα : ώς καθάρματα 94. 97—99. —

ώς άποτρόπαια 99.
ένενήχοντα εννέα 91.
ΙνΙ 191, 1. (Βλ. δνί).
εν μνημόσυνα 316, 4.
εννέα 23. 73, 3. 75, 2. 117. 122. 132.
ν (Βλ. καί: ίξήκοντα έννέα, ένενήκοντα
έννέα).

— , τά (μνημόσυνα) 348, 2. (Βλ. καί : νιά-
μερα).
ενταφιασμός βλ. ταφή.
εντόμων κόνις άντιλυσσική 101. 103. (Πρβλ.

ζωύφια, ψυχαί).
εξαγόρααις άφιερωθέντος είς άγιον 230.
έξήκοντα εννέα 73.
έξημέρωμα (δώρον γαμήλιον) 241.
εξύδιον 333, 10. 334, 2.
έξοδος (νεκρού) 333. 334, 2. (Βλ. καί :
6«0.

εξορκισμός : τελωνίων 24. — πονηρών
πνευμάτων 219. — άγγίλων πλανητών
171. — άνεμοστροβίλου 57. — άσθι-
νειών 67, 4. 69, 4. 87. 88. 91-94.

— άκταίας 65. — κάμπης 73, 4. Ύλοιι
πρός γραφήν έξορκισμών 164. (Πρβλ.
έπψδαί).

εξωτικά. Εύφημον όνομα έ. 55.
εξωτικαις 56. Παράστασις αυτών 59. (Βλ.
νεράιδες).

4 έορτοί πρβλ. άγιος 'Ιωάννης, 'Απόκρεω,
Βαΐων, Εύαγγελισμοδ, Θεοφάνια, Κα-
λάνδαι, Πάσχα, Πρωτομαγιά, Πρωτο-
χρονιά, Σταυρού, τροπαί ήλιου, Χριστού-
γεννα. — άρχαϊαι 195 κέ. 203 κέ.
(πρβλ. Άδώνια, Σκιροφόρια).
έπαθλα (δώρα γαμήλια) 241, i.
επαιτεία : ώς μαγικόν μέσον 96 (;)· 109 κί·

129. 131. 226. Σημασία αύτής 227.
επαύλια 241.

έπιθαλάμια άσματα 262, 1. 296.
επίκΛησις : θεών καταχθόνιων 141. — α-
γίων 112. 115. 116. 126. 140. 141.

157. — διαβόλου 128. — δαιμόνων 181.

182. - μοίρας 110. 116. 121. 256. -
ήμερών 107. 108. 140. - μηνών 115.
127. 110. - σελήνης 120. 127. 128.
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επιληψία 226. (Βλ. καί : γλυκύ, καλό).
ίπιστρόφια, τα 304, 4. (Βλ. άνχίγαμος
άνχίχαρα).

έπιτάφιος. Σύγκρισις τελετών επιταφίου
πρός Έλευαίνια μυστήρια 136, πρός
Άδώνια 136. 138. Πινάκια βεβλαστη-
μένων σπόρων είς επιταφίους 137. 138.
Επιτάφιοι τψ Άδώνιδι βλ. Άδώνιδος
κήποι.

επιφάνεια : θεού είς έγκοιμώμενον 139. —
διαβόλου 130. - Μοίρας (;) 107. 124.

— μέλλοντος συζύγου 129. 130.
έπιφώνηοις : γαμήλιος αρχαία 321. Έπι-

φωνήσεις κατά την δίοδον άνεμοστροβί-
λου 55 κέ.

επτά 23. 75, 2. 101. 110. 125. 168. 208,
2. 304, 4.

επωδαί: κατά τήν δίοδον άνεμοστροβίλου
55 κέ. — πρός άποτροπήν σίφωνος 63.

— είς σελήνην 120. 127. 128. 147.

— εις ασθενείας 65. 66. 68. 70. 73. 74.
80 κέ. 99. — αποσκοπούσα! άποπομπήν
ή μιταβίβασιν ασθενείας 72. 80. 91—94.

— κατά βασκανίας 73. 91. — πρός
δίωξιν έρπεχών 12, 7, ζωυφίων 92. 94.
301. — είς άράχνην 150, 5. — εις γέ-
ρανον 92. — κατά τήν συλλογήν λυσαό-
μυγας 101. — πρός πρόκλησιν ονείρων
106 — 108. 110. 111 κέ. 114 κέ. 116.
118. 121-124. 126. 127. 128. 132.
140. 141. 146 κέ. (βλ. καί : προσευχή).

t — όταν κροτή ή φωτιά 148. 119. 150
κέ. —έν έμπυροσκοπί^ 157. —έν συνη-
Οείαις γενεθλίοις 209. 213 κέ. — μαγι-
και 170. 171. 176. Τλαι πρός γραφήν
ε. 164, 165. Έπίκλησις θείων ονομάτων
έν έ. 70. Πεντάλφα έν έ. 179. (Πρβλ.
έξορκισμός).
έ'οανος. Έξ έράνου γεύματα γαμήλια 253
* κ!. 300, 3, επικήδεια 342. 343, 2.

345, 6.
Έριννύων Ιμάαθλη 15.
έρίου συμβολική χρήσις 212. 292,1.
"Ερις 80.

'Ερμής 50 . 53 . 348, 5. — κριοφόρος 78

κέ. — δαμαλοφόρος 79.
ερπετά βλ. δίωξις, φίδι.
ερυι9·ρον βλ. κόκκινον.
ερυσιπέλατσ; μαγική θεραπεία 182.
"Εσπερο; 44, 4.
'Εστία; γέλως, άπ?ιλή 161.
ίατίασις βλ. γεύμα, δείπνα, συμπόσιον,
τράπεζα.

έτοιμο&ανάτου : άπόθεσις χαμαί 323, 2.

— συγχώρησις 324. — άγωνία, προσα-
νατολισμός βλ. λλ.

Ευαγγελισμού κωδώνισμα 12.

ευλογία : σίτου πρός σποράν 191, 1. 194.

— νεογεννήτου 209.

Ευλογία (Βλογιά, Βλογιαϊς) 89 κέ. Εύφη·
μισμοί 81. 89. Προσωποποιία, παραδό-
σεις 81. 89 κέ. Γαύτισις τών περί αύτής
παραδόσεων ταΐς περί πανώλους 82. 89.
Άγιαι διώκτριαι αυτής 69. 90. Έγκα-

ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ1

τάλειψις εύλογίας 94.
εύτοκία βλ. αναθήματα, ώκυτόκια.
εύφημΐζειν τόν γαμβρόν 299.
ευφημισμοί : ασθενειών, έξωτικών βλ. λλ.
ευφορία βλ. περιάριυσις.
εΰχαί : έν ασθενείς 73 κέ. Ευχή συναπτό-
μενη πρός κλάδου βλάστησιν 135. —
έπ1 εύετηρίφ 154. 162. 201. — πρός
εύφορίαν 191, 1. 196. — κατά τήν
γεύσιν πρωτολείων 211, 4. — κατά τήν
γέννησιν 209. 210. 213. — κατά τόν
γάμον 242. 257, 3. 266, 2. 278 κέ.
297. 303, 4. 304, 4. 319. 322.
— εκκληοιαστικαί : είς λεχώ 209. 221.—

είς νεογέννητον 214. 221.
εύωχίαι : γενέθλιοι 213. — γαμήλιοι 296
—300' διάρκεια αύτών 301. 302, 1.
303 κέ. (πρβλ. ουμπόσιον). — κατά τόν
άντίγαμον 304. — έπιτάφιοι 345, 5. 6.
'Εφιάλτης 41.

εφτά, τά (δ άντίγαμος) 304, 4. (Πρβλ.

έπτά).
έχεόδηκτοι 176 κέ.
ζάχαρη πρός έπάλειψιν νεογνού 208, 2.
ζαχαρωτά : ώς προακλητή.ια γάμου 252,4.

— ώς καταχύσματα 273, 1. 274, 1.
ζεμπέκια, πρόσωπα δραματικής παραστά-
σεως 199.

Ζευς 36. 79. 141, 1. 202. - εν άναφβρ?
πρός κεραυνόν 14. 15. 19 κέ., βροντήν
15, άστραπήν 36, 5. — ύει 26. — ώς
χρυσή βροχή 27. — διά κοσκινού ούρεί
30. — πρόξενος νόσων 67. Διός αίγίς
29. Διός κώδιον 79. Χώρος Διός 206, 1.
Ζέφυρος 41. 15, I. 3. 46.
ζηληχοϋρτιν (νόσος ίππων) 73.
ζίφος (δ σίφων) 63.
ζόγιας τελετή 268, 4.
ζουνάρι, Χής καλόγριας τό — (ή Ίρις) 34.

(Βλ. ζωνάρι).
ζουπόνι λινόν 188.
ζνμόμελι (γλύκυσμα γαμήλιον) 299.
ζυμώματα γαμήλια 255 κέ.
ζυμώστραις 319.

ζ(ΐ>α : ώς δαίμων σίτου 197. Μεταβίδασις

ασθενειών είς — 72. 92 κέ.
ζοινάρι τής Παναγίας, ζωνάριν τής άγ.
'Ελένης (ή Ίρις) 34. (Βλ. ζώνη, ζου-
νάρι).

ζώνη : ώς παράσχασις "Ιριδος 34 κέ. — έν
μαγική τελετή πρός πρόκλησιν όνείρου
122. 123. 124. 145 (βλ. κύκλος μαγι
κός, περίζωσις). — Κρητών 189.
ζωύφια βλ.άγιος Τρύφων, δίωξις, πανώλης.

(ΙΙρβλ. έντομα).
ήλακάτη βλ. ρόκα.
Ήλέκτρη, μήτηρ 'Αρπυιών 45.
ηλικία μνησχευομένων, νυμφευομένων 232
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ήλοι βλ. καρφιά.

ήμέραι : ώς μέλισσαι(;) 44, 4. Προσωπο-
ποιία 107. 108. 140. (Βλ. Δευτέρα,
Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάοβα-
τον).

ηνίων συμβολική χρήσις 292.
"Ηρα γαμηλία 306, 5.
'Ηράκλεια (έορτή έν θήβαις) 203.
'Ηράκλειος (μήν) 203.
'Ηρακλής 8. 193. 202. 203.
ήρμοσμένη (μεμνηστευμένη) 249, 1.
Ήρωδιάς 54. θυγάτηρ αυτής 53.
ήρωες παρθενογενεΐς 202.
Ήοιόνη 8.

'Ηφαίστου γέλως, άπειλή 161.
Ήώ, μήτηρ άνέμων 45.
θάλαμος νυμφικός. Στολιομός 257 κέ.
Είσαγωγή είς αύτόν νύμφης, γαμβρού
298.

1θαλάσσης : ομφαλός βλ. λ.

Θαλύσια 195 κέ.
&αλύσιος 195.

■θάνατος : έπί ξένης γής 323. 353 κέ. 355.
Σημείον θ. 122. 131. 155. 156. 157.
(Βλ. καί : τελευτή).
Θαργήλια 196.
Θαργηλίων 203.
&άργη λος 195. 196.
Θαύμας, πατήρ "Αρπυιών 45.
&αφγιό, &αφειό (δ τάφος) 338,9.
Ραφτικά (τό νεκροταφείον) 339, 2.
&εϊκός βλ. θεοτικός.

&εοί : βροντής 6. 9, 5. — ύετοϋ 29. —
πυρός 161. — ψυχοπομποί 58. — γαμή-
λιοι 140, 3. — παρθενογενεΐς, χθόνιοι
βλ. λλ.
ιΊεοπόντι, ΰεοποντιά 26.
&εός : έν μετεωρολογικούς μύθοις 4. 5 κέ.
10. 15 κέ. — ρίχτει άστραπαίς 14. —
βρέχει 26 κέ. 28. — κατουράει 30. —
προξενεί άσθενείας 66 κέ.— θεραπευτής
άσθενειών 69.—ώς τέρας όλέθρου 80. —
έν έπφδαΐς 70. Δακτυλοδεικτείν (;) Β.
32.

■βεοτικά (δεήσεις) 69, 5.
ϋ-εοτικός. θεοτική, θεϊκιά φωτιά 2, 2. θε-
οτικό, θεϊκό νερό 26.
Θεοτόκος βλ. Παναγία.
Θεοφανίων ϊθιμα 154. 155.
θεραπεία άσθενειών 65, 3. 68. 101 — 104.
223 κέ., ύπό τής θείας άντιλήψεως 69
κέ. (βλ. καί : άγιοι διώκται), ύπό μάγων
68 κέ., διά τών προξενησάντων αίτιων
176 κέ. θεραπείαι μαγικαί 68. 182. 227
(βλ. καί : άποπομπή, δέσιμο, δίοδος, έγ-
κατάλειψις, έξορκισμός, κάρφωμα, με-
ταβίβασις).

Αερισμού : έθιμα 191—194. 195. 196 κέ.

—τελεταί 135.
Ο·έριατρον ώς καλύπτρα 265,2. 266, 1.
&ερμαοιά 72. Θέρμη 80, 6. 91. (Βλ. πυ-
ρετός).

ϋ·έρος. Τέλεσις γάμων τό — 305, 3.
— βλ. θερισμός.

#77*>7 (φέρετρον) 333.

θηλασμός βρέφους 209. 215. 220.

θηλέων τέκνων ύποτίμησις 210.

&ηλυγονία διά μαγγανειών 210, 5. 216.

■9·ήρα : άγρία βλ. λ.

θησαυρός : ύπό τήν βάσιν τής "Ιριδος 3ο.

Έξόρυξις θ. 5πό μάγου 183.
ϋ·ιάσο (άναψυκτικόν) 352 , 2.
&ιασωται μιθραϊκών μυστηρίων 204. 205.
Μΐψις (τό πένθος) 356.
Θοδωρής. Φερώνυμος έν μαγεία 123.
Θορ 5. 20.

Θρακιάς 42. Θραοκιάς 42, 5.
ιΊραϋοις : αγγείων κατά τόν γάμον 276,
κατά τήν τελευτήν 226. 333. 336' σκο-
πός τού έθίμου 231.' — κοινού ποτηριού
νυμφίων 275, 1. 276. — σάγματος νύμ-
φης 289. — άξονος γαμήλιου άμάξης
290, 2.

&ρήνοι : έπί τώ άποχωρισμφ τής νύμφης
279. — κατά τήν πρόθεσιν νεκρού 330.

— κατά τήν έκφοράν 333. 334. 335, 3.

— γυναικών κατά τ' Αδώνια 136.
ϋ·ρνμβος πρός κόσμησιν νεκρού 339, 5.
■θ'ύελλα : 53. 56. 58 κέ. Μυθολογική παρά-

στασις θ. ώς εναερίου νυμφικής πομπής 59
κΙ. Παρόμοιαι παραστάσεις παρ' άλλοις
λαοίς 60 κέ, "Αρπυιαι ώς θύελλαι 58.
ϋ·υΐαι 46.

ϋ-υμαράκια (τό νεκροταφείον) 339.
ϋ-υμίαμα έπί του τάφου 336.
Thunar 20.

&υρων : άνοιγμα, κλείσιμον, κρούσιςβλ. λλ.
&υοίαι : είς θεότητας άνέμου 46. 56. θυ-
σία άμβοϋρβιος 77. — είς πηγάς ή φρέα-
τα 195, 2. — είς τάφον Διονύσου 203.

— κατά τόν γάμον 294. — κατά τήν
τελευτήν 325 (;). 338,4. 348,5.-
έπιμνημόσυνοι 338, 4. 348, 5.

Ίαμίδαι 161.

Ιανουάριος βλ. Γεννάρης. 1η Ιανουαρίου

160 (βλ. καί : πρωτοχρονιά).
ίάτραιναι 102. 223.

ιατρικής δημώδους θεμελιώδεις δοξασίαι 66.
ιατροί βλ. ίάτραιναι, γητευταί, γόητες,
μάγοι.

ίατροαόφια 163 κέ. 183.
ίγδίον βλ. γουδί.

Ιεροσόλυμα ώς κέντρον γής 225, 1. 2.
ιεροτελεστία βλ. άκολουθία.
ικανά (χρήματα διά μνηιιόσυνα) 346, 4.
"Ινδρας 13. 15. 16. 61.
'Ιουδαίος περιπλανώμενος βλ. λ.
'Ιουλιανός ο Παραβάτης 205. 350. .
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τήν βάσιν αύτής 33. Ταύτισις αύτής τω
κέρατι τής 'Αμαλθείας (;) 33.
Ιοιάζω, ίσιασμός (άρραβών) 249, 1.
Ίαις 203 κέ.
Ίοτάρτ 204.

luppitcr feretrius ή lapis 20.
jus primae noctis 322.
'Ιφικλής 203.

Ιχθύος βρώσις : δρος πληρώσεως ονείρων

128. — έν περιδείπνφ 343, 3.
καβάδια 187.
καβαλισταί 142.

καβαλιστικά : σημεία, χαρακτήρες βλ. λλ.
Κάβειροι 24.

κάβουρας μεγάλος" παράδοσις περί αύτοΰ

62. (Βλ. καί : καρκίνος).
- πόρτας 294, 3.

Καθαρά : Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη βλ. λλ.
καθάρματα 92. 93. 94 (βλ. καί : άπονυ-
χίδια, ένδύματα, κλωστή, μαντολόγια,
ράκη, τρίχες). Κατάχωσις κ. 75. 76.
226. 231.
καθαρμοί 76. 79. 92.
κάθαραις : μετά τόν άλωνισμόν 196. —
μαίας 209. — λεχοΰς 218. — έπικοινω-
νούντων μετ' αύτής 209, 4. 219. — συμ-
μετασχόντων εις κηδείαν 341 κέ. Χρή-
σις κεραυνίων λίθων είς καθάρσεις 18.
καιροί (οί άνεμοι) 37. 38. 41. 43. 44.
κακκάβι, κακκαβάκι 74. 75. (Βλ. λέβης).
χακοψυχιά, κακοψυχώ 217.
καλαγχάθι 81.

Καλαϊσάκης Γ. 'Itκ. περί βράκας 181 κέ.
καλαμόριζα ώς άνχιλυσσικόν 101.
κάλαμος πρός γραφήν μαγικών λόγων 164.

(Πρβλ. κονδύλιον).
Κάλανδα 158, 2.
Καλανδών έορταί 198 κέ.
Καλαντάρης (δ Γεννάρης) 115.
κάλεσμα τής Μοίρας 106. 140. (Βλ. κα-
τάδεσμος).

καλέσματα (προσκλήσεις είς γάμον) 251
κέ. 254. — (συμβολή έδωδίμων) 253
(πρβλ. κανίσκι, κανίστρι).
καλεσμένος (είς γάμον) 251,6. "Αλλαι δη-
μώδεις όνομασίαι κ. 251, 6. 268, 4.
καλεστής, χαλέστρα, καλετζήδες, κάλε-

τσήδες 251, 6.
καλή (ή μνηστή) 249, 1.
χαλιώ βλ. καλώ.
Καλλιχάντξαρος 95.

καλλωπισμός : γαμβρού, νύμφης, νεκρού
βλ. λλ.
καλνάω βλ. καλώ.
χα Ιό (ή έπιληψία) 81.
Καλόγερων παραστάσεις 199.
χαλόγηρος, δ άφοσιωθείς εις άγιον 231.
Καλονάματαις 81,
κολορρίξιχα 273, 1.
Καλοτσυράδαις 55, 6.
Καλότυχαις 219.
κάλτσαις βλ. παράταιραις.
κάλυμμα (κλείσιμον όφθαλμών νεκροΰ)

325, 6,

ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤ2Χ 377

καλύπτρα : νύμφης 243; 264, 2. 266 κέ.

— συμμετεχουοών γαμηλίου πομπής
268, 4 (πρβλ. 269, 4).

χάλυιμις : μαντευομενης 133, 2. — νυμφίων
242, 2. 275, 1. 295,3. 317 κέ. - χή-
ρων είς γάμον 322. — έορταζόντων
άγνείαν νύμφης 303, 3. — συναντωμέ-
νων νυμφών 322. — νεκρού 329, 4.
339, 5. — πενθούντων 357.
καλώ (είς γάμον) 251, 6.
καμάρα έπί του τάφου 338.
καμάρι 272, 1. (Βλ. καμάρωμα).
χαμάρωμα τής νύμφης 265, 2. 272, 1.
καμαρώτραις 260, 3. 272, 3.
χαμμύειν έν μαγεί$ 121. 147.
κάμπαι : πρόξενοι άσθενειών 65 (πρβλ.

σκώληκες). 'Εξορκισμός κάμπης 73, 4.
χανά (κινά) 257, 3.
χαναροαπόρου σπορά είς πινάκια 137.
κανδήλαι : παρά τόν νεκρόν 330, 1. Καν-

δήλιον άκοίμητον βλ. φώς άκοίμητον.
χανελλογαρύφαλλα : ώς προσκλητήρια γά-
μου 252 , 4. — πράς κόσμησιν νεκροΰ
339, 5.

χανθαρίδες αΐτιαι άσθενειών 65.
χανίοχι (συμβολή έδωδίμων) 213,2. 241,
4. 313, 3 (πρβλ. καλέσματα, κανίσίρι).

— (προγαμιαία δωρεά) 240, 3. Κανίσκια
(είδος μνημοσυνών) 346, 4, διά κολλύ-
βων 350, 3.

χανιοχοφόραις 213, 2.
κανίστρι (συμβολή έδωδίμων) 303, 4. Κά·
νιστρον μετ' έδωδίμων είς μνημόσυνον
346, 4. (Πρβλ. κανίσκι, καλέσματα).
κάνναβις εις σημείον λυτρώσεως άπό τοκε-
τού 212, 4.
καντελέτον (τό φέρετρον) 333, 8.
κάπνισμα : πρός εκδίωξιν djnùn 68, 2. —
μαγευθέντος 69, 4. — βασκανθέντος 158,
3. — άγωνιώντος 324, 3. — περιάπτου
175.

Καράγιαλης (άνεμος) 42, 7.
χάρδαμον ώς άντιλυσσικόν 104.
καρδίας γωνιών αριθμός 91.
κάρδος (ξύλον εργαλείου) 216.
καρκίνος : έν παραδόσεσι 62. Δοξασία περί
κ. 62, 4.

καρύδια : κατά τόν γάμον 266, 2. 273,1.
319. — έν γαμηλίψ πλακοδντι 291 (βλ.
καί καρυδόμελο). — ώς καταχύσματα
273, 1. 274, 1. — ώς μποναμάδες 319.
Συμβολική έννοια αύτών 273, 1. (Βλ.
και: έμπυροσκοπία).
καρυδιάς φύλλα πρός πλήρωσιν νεκρικού

προσκεφαλαίου 329, 1.
καρυδόμελο κατά τόν γάμον 319.
καρυοφύλλι κατά τόν γάμον 295, 3.
χαρυόφυλλον πράς έμπυροσκοπίαν 158.
χαρριά κατά τόν γάμον 321.
κάρφωμα : άσθενειών 92. — βελόνης ώς
άποτρεπτικόν 151. — μαχαίρας : πρός
άποτροπήν σίφωνος 63, έν μαγική τε-
λετή 122, κατά τόν γάμον 290, 4. 292,
1. 294, 3.
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καρφώματα τών στρωμάτων 273, 1.
κατάδεσμος 139. — δαίμονος 138. — Μοί-
ρας 106-108. 111. 116, 3. 118. 121-
121. 126. 127. 110. 141. 145—147.
— άσθενείας βλ. δέσιμο, κατόρυξις. —
στοιχειού βλ. κατόρυξις. Κατάδεσμοι έν
περιάπτοιζ 175 κέ. Πεντάλφα είς κατα-
δέσμους 183.
καταιγίδες 35—41. Φράσεις άπηχουσαι μυ-
θικάς ιδέας περί κ. 35 κέ. Μυθολογικαί
παραστάσεις κ. 36—39. 60. Προσωπο-
ποιΐα 40. Προμήνυμα 151, 5. 'Αποτρο-
πή κ. βλ. λ.
κατάλυαις έλαίου κατά τά πορθόρια 342.
κατάραι 17, 4. 17, 6. 17, 11. 52. 55, 5.
57. 59. 67. 80. 82. 153. 325, 6. 336,
4. 359. Πότε πιάνουν 52.
καταρράκται τοϋ ουρανού 27.
καταφασκιώνω 209, 1.
καταχύσ ματα 145. 191, 1. 194. 272—271.

318 κέ. 'Αρχική έννοια 194. 318.
Κατέβα τάς (άνεμος) 42. Προσωποποιΐα 50.

Παραδόσεις 37 κέ.
κατιμέρια κατά τήν γέννησιν 21ο, 2.
κατοικία : 'Ανέμων 44. — Ήλιου, "Εσπέ-
ρου 44, 4. (Βλ. καί : παλάτι).
χατολίσθησις πρός εύτοκίαν 206.
κάτοπτρο μαντεία 111. 115. 133 κέ.
κάτοπτρον έν μαγική τελετή προς πρόκλη-

σιν ονείρου 117 κέ. 121. 126. 133.
χατόρνξις : άσθενειών 74. 75. 76. 226.
231. — ενδυμάτων νεκροδ 99. — στοι-
χείου 226.

κατουρλής, κατουρλιάς (έπί καιρού) 30.
χατουρλόχαιρος 30, 3.
κάτουρον βλ. οδρον.

κατώφλιον 110. Ύπερπήδησις κ. δπό νύμ-
φης 292. 'Ασπασμός κ. βλ. λ.
καφές είς κηδείαν 352, 2,
κέγχρου σπορά είς πινάκια 137.
κεμέρι 35, 4.
κενοταφίων έθιμον 355, 1.
Κένταυροι 40.

κέντημα προσραπτόμενον ώς διακριτικόν

άρραβωνισμένης 247, 3.
κεντρί (δ μεσότοιχος) 191, 1.
Κεραζώνη ; (ή Ίρις) 34, 12.
κέραμος : μέ πεντάλφαν έπί νεκροδ 182.
336. — μέ σταυρόν δμοίως 336. θραδ-
σις κ. κατά τήν κηδείαν 226 (βλ. θραδ-
σις αγγείων).
κέρας Άμαλθείας (ή Ίρις ;) 33.
κερασέας κλάδοι πρός μαντείαν 135.
κέρασμα 253, 1. — κατά τόν άρραβώνα
247, 3. — κατά τόν γάμον 251. 252, 4.
276. 288, 2. 302, 1. 303, 1. 319.
κεραύνιοι λίθοι (άστροπελέκια) 18 κέ. 20
κέ. Μαγικαί καί ίαματικαί ιδιότητες
αύτών 18 κέ. 22.
κεραυνός 2—14. 17—23. Δημώδη ονόματα
13, 4. 17. Προσωποποιΐα 4. Μυθολογι-
καί παραστάσεις 4—6. 8—13. 11. 17.
21—23. — διώκει διάβολον 10. 12. 13,
δράκοντα 11. 13. 23. Δοξασία περί βλή-

ματος κ. 17 κέ. 22 κέ. 'Αποτρόπαια
καί άποτροπαί 3. 18 κέ. 22. 'Εφέλκυσι-
κ. 3. 4. Κεραυνοβλήτων τόπων ίερότης
3. Κεραυνοβλήτων αντικειμένων άλεξη-
τήριοι καί ίαματικαί ιδιότητες 3 κέ. (βλ.
καί: άστραπόβολα). (Πρβλ. άοτραπή,
κεραύνιοι λίθοι).
Κέρβερος 5.

κεφαλαλγία 91. 99. 157, 2.

χεφαλονοικοχνρης 162.

κηδεία 333—336. Δεισιδαίμονες συνήθεια·
κατ' αύτήν 226. 335. 312, 5 (βλ. καί:
θραύσις άγγείων, ύδατος χύσις). Παύσι;
έργασίας κατά τήν κ. 342. Κάθαρσι;
συμμετασχόντων είς αύτήν 341 κέ. Δια-
νομή εδωδίμων ή άναψυκτικών 351 κέ.
'Επικήδεια : δείπνα, παιδιαί βλ. λλ. —
μεμνηστευμένου, άγάμου 327, 7.
κήποι : Άδώνιδος βλ. λ.
χηρίον : μαγικόν 183. Κηροί γαμήλιοι
285, 5. — είς χείρα νεκροδ 332, 3.
(Πρβλ. λαμπάς, λύχνος).
κιβονρι 338, 9.

χιβράκι (καλύπτρα νυμφική) 265, 3. 266,2.
κινά 257.

χινά-γκεγκέσι 257, 3.
χινάγματα γάμου 257. (ΙΙρβλ. ψιμμοθίω-
σις).

κιόνονρα ή όρθοφυής ώς άντιλυσσικόν 103.
κίσσησις 217.

κισσός πρός γαμήλιον διακόσμησιν 258, 1.
κλάδοι. Μαντική έκ βλαστήσεως αυτών
131 κέ. (Βλ. καί : έμπυροσκοπία, κτυ-
πήματα).
χλαυθμοί νύμφης βλ, θρήνοι.
χλειδαρότρυπα. Φύσημα είς — 96·
κλεΐθρον έν μαγική τελετή 215.
χλείς χρυσή δπό τήν βάσιν "Ίριδος 33.
χλείσιμον : θυρών κατά τήν γέννησιν 206.
209. 220. — παραθύρων, προθηκών κατά
τήν διέλευσιν κηδείας 335, 2.
κλεφτών τάφος έν φσμασι 340.
κλήδονας 105. 106. 111. 124 κέ. 133.
142. Σύμβολα τοδ κλ. πρός όνειρομαν-
τείαν 120. (Βλ. καί : άγιος Ιωάννης,
λάκτισις).
Κληδόνες 119. 141.
χληδονισμοι 105.

κλήματος : σταυρός είς τήν βασιλόπιχταν

201. — σεΐσις βλ. λ.
κληρομαντεία 118 κέ. 131
κλήρωσις άρχόνχων 144.
χλϊμαξ (νεκροθήκη) 333, 8.
κλίνη : έν μαγικαΐς συνηθείαις πρός πρό·
κλησιν ονείρων 127. 128. 142. — λε-
χοδς 217. — νυμφική 296 1 στολισμός
αυτής 257 κέ., στρώσιμον 256, 5. 321,
πλούμισμα 241, 4. 256, 5. — νεκρική
328. 329. 355. .
κλοπή : ώς μαγικόν μέσον 93. 109. 121.
123. 124. — βρέφους όταν χρονίση 214
κέ. — αντικειμένων κατά τόν γάμον
290, 2. 300, 3. Σημασία κλοπής 227
(πρβλ. μυστικότης).
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Κλυο'έδρα (άλβαν.) 14.
κλωστή : πρός δέσιμο ασθενείας 72 (πρβλ.
μετάξι, μπερσίμι). Κλωσταί ώς καθάρ-
ματα 99. (Πρβλ. νήμα).

cocmptio 23δ κέ. 282.
κοιλιακά νοσήματα 66. 92.
κοιμητήρι (δ τάφος) 338, 8. — (τά νεκρο-
ταφεϊον) 339. — (ή όστεοθήκη) 355, 6.
κοινό (τά περίδειπνον) 343, 3.
κοινόν : έδεσμα, ποτήριον βλ. λλ.
χοιτις βλ. κούνια.

χύχχινον χρώμα έν μαγεία 125. 133, 2.
215.

χοκχύτου κατάδεσμος 98.
κολλίκι (κόλλιξ) 195.
χόλλιξ, κολλούριον 255, 2.
κόλλυβα 349—351. Αέξις 350. "Αλλαι όνο-
μασίαι 124. 349. Παρασκευή κ. 350.
Στολισμός 351. Διανομή 346, 4. 350 κέ.
352, 2. — έορταστικά, νεκρώσιμα 123,

2. 125. 126. 350, 3. — ώς τροφή 350,

3. Χρήοις προς μαντικήν 116 κέ. 121
-124. 125 κέ. 130. 131. 134. 135. 144.
145. 350, 3. "Ερις περί κολλύβων 349,
5. (Πρβλ. κρεωδαισία, σίτος άντί κολ-
λύβων).

χολόνα, κολονάκι έπί τόπου κατορύξεως

ασθενειών 75. (Πρβλ. λίθος).
Κολονάκι θέσις έν Αθήναις 75.
κόμβοι : ώς αναθήματα 100. — μαγικοί
106. 107 κέ. 113. 114. 118. 124. 140.
147 (πρβλ. δέσιμο, κατάδεσμος). Κόμβων
λύσις πράς άνακούφισιν αγωνίας επιθανά-
τιου 324, 2.
κομμάτια (τά κόλλυβα) 319, 4.
χόμμωαις νύμφης 261, 4. (Βλ. χτένισμα).
χονδύλιον πράς γραφήν μαγικών λόγων

165. (ΙΙρβλ. κάλαμος).
Κοντογιαννάχης δ Σπιθολιόντας (ήρως πα-
ραμυθιού) 40.
κόπανος ώς γέφυρα έν μαγική τελετή 147.
κόπιαις (προικοσύμφωνα) 239.
κόρα (τό σκληρόν τοϋ άρτου) 223.
χορέων δίωξις 201.
Κύρη βλ. Δημήτηρ.
Κορόξαινα 102.
κορώνα τής νύμφης 266, 1.
κόοκινον : μέτρον βροχής 27 κέ. 'Ανάλο-
γοι άρχαΐαι δοξασίαι 29. — ώς σύμβο-
λον νέφους 28. Διά κ. ούρεΐν 28. 30.
— κατά τόν γάμον 273, 1. 292 κέ.
Κοσμάς δ Αίτωλός βλ. Άγιος Κοσμάς,
κοσσοϋ (όνομα άβαπτίστου) 211, 2.
κοτααγκέλι (χορός) 263.
κοταιωνιά (όνομα άβαπτίστου) 211, 2.
couvade βλ. λοχεία άνδρός.
κουβάρι, όργανον κληρομαντείας 119.
κουβέντα 148, 2.

χουκκιά (τά κόλλυβα) 123. 124. (Πρβλ.
κύαμοι).

χουκουλόαπορος μεταβάλλει γένος έμβρύου
κούλουμα 109.

"ουΜοϋρα : Χριστουγέννων 201. — τής

νύφης 25δ. — κατά τόν γάμον 292, 1.
(Βλ. καί : άρτος, κουλλοΟρι).
χονλλοϋρι 255, 2. — πρωτόπλαστο βλ. λ.
Κουλλούρια τού γάμου 255. Κ. κατά
τόν γάμον 292. Κ. εις γαμηλιώτας 319.
χουμπαριάτιχα 241, 4.
κουμπάρος, —α, —ισσα 246, 3. (Βλ. πα-
ράνυμφος).

χούνια 211 κέ. Λέξις 211, 5. Προλήψεις

περί κ. 211, 5.
κουρά : θεριστών 191, 1. — νεκροΰ 326,4.

— έπί πένθει 356, 4. 358 κέ.
χουρεμαδιά, χονριμαδιά (ή χήρα) 359, 1.
κουρεμένη 359.

χουρούχλα (καλύπτρα νύμφης) 266, 2.
χουρτοοβάδιν 188.
χοντρής (όνομα άβαπτίστου) 211, 2.
κουφέτα: κατά τάν γάμον 273, 1. 319.

— ώς καταχύσματα 145. 273, 1. — γα-
μήλια πρός όνειρομαντείαν 117. 131. 145.

χράνα πρός έμπυροσκοπίαν 155, 1. 156.
κρανείας : κλάδοι πρός έμπυροσκοπίαν 155.
Κτυπήματα δι' αύτών 154, 7. — σταυ-
ρός είς τήν βασιλόπιτταν 201.
κρανίου διάπλασις βλ. βρέφος.
κρεβάτι βλ. κλίνη.
κρεβατίνα 111.

χρέμασμα τής νύμφης κτλ. 320.
crepitaculum 159, 4.
κρέωδαιαία είς μνημόσυνον 353.
κρήνη : είς τάφους 339, 5. Κρήνης τελετή
μετά τόν γάμον 301. Βρέχεται είς κρ. δ
έκ τοΰ νέου σίτου άρτος 195. (Πρβλ.
πηγή).

χρι&αρακίου έξορκισμός 91.
χρι&ή : ώς κατάχυσμα 272, 4. 274, 1.
Διασπορά κρ. κατά τάν γάμον 272,4. 292,
1. Σπορά έν άγγείοις 135. 136. Χρήσις
έν μαγική τελετή πράς πρόκλησιν όνεί-
ρων 122.
χρϊνου έπίκρουσις 159, 8.
κριοϋ περιφορά περί τό τείχος πρός άπο-
τροπήν 77. 78 κέ. (πρβλ. περιάρωσις).

— ή δέρματος αύτοΰ χρήαις είς καθαρ-
μούς 79. — θυσία κατά τόν γάμον 294.

χριοφόρος βλ. 'Ερμής.
Κρίσνα 204.
χρύχος 170, 2.

χρομμύων άνάρτησις είς δένδρα 98, 2.
Κρόνος 19. 20.
κρόταλα εις γάμους 304, 3.
χρότοι : πρός έκφοβισμόν δαιμόνων 24. 333
(πρβλ. θραΰσις άγγείων κατά τήν τε-
λευτήν).— έπί τή γεννήσει άρρενος 210.
κροϋσις : θυρών κατά τήν Πρωτοχρονιάν
154, 7. — θύρας κατά τήν είσοδον τής
νύμφης 292. 294, 3.
κτένιον : πρός όνειρομαντείαν 117 κέ. —

νύμφης 321.
χτένισμα : έν κατοπτρομαντείφ 133. —
νύμφης 260, 3. 5. 261. — γαμβροΰ 260,
4. 263. Άκτένιστοι οί πενθοΰντες 356,4.
χτίοις πόλεως βλ. περιάρωσις.
κτυπήματα : διά κλάδων 154. — πρός
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εύχοκίαν 206. 207. — νύμφη«, παρα-
νύμφου 320. (Πρβλ. κροδσις, ράπισμα).
κναμοι. Μαντική δια κ. 118 κί. 131. 143

κέ. Κλήρωσις διά κ. 144.
κυδώνιον : όργανον κληρομαντείας 131.

— κατά τόν γάμον 295, 1' παρ' άρ-
χαίοις 290, 4. — πρός κόσμησιν νεκροδ
339, 5.

Κυεραζώνη ; (ή Ίρις) 34.

κυκλικός χορός 275, 1. 317 κε.

κύκλος : μαγικός 108. 122. 123. 124. 126.

145. — περί τό λαμνί 196.
Κύκλωπες κεραυνοδ 2. 20.
κύμβαλα εις γάμους 301, 3.
κυνάρα αγρία βλ. άγριαγκυνάρα.
κυνηγός : άγριος βλ. λ.
κυπάρισσος είς τάφους 339, 5.
κυρ Βοριάς βλ. Βοριάς.
κύτισος πρός όνειρομαντείαν 131.
κύων αίρων νόσον 93. Διάβολος είς σώματα

κ. βλ. διάβολος.
κώδικες μαγικοί 165. 173. 175. 176.
κώδωνες. Κροδσις κ. κατά τήν τελευτήν
334.

κωδώνιαμα τοδ Εύαγγελισμοδ 12.
κωσταντινάτα ύπό τήν βάσιν τής "Ιρι-
δος 33.
λάβρνς 20, 4.
Lawson 160.
λαβύρινθος 20, 4.
Aayôs ώς δαίμων σίτου 197.
λαξαρώτρια (σαβανώτρια) 326, 2. 332, 8.
λαζοΰριν (τό σίλφιον ;) 172, 11.
λαιμός καίει" μαντική έκ τούτου 151.
λάκκος (δ τάφος) 338.
λάκτισις : οικίας νύμφης ύπό γαμβροδ 281.

— ποτηριού οίνου ϋπό νύμφης 277, 1.
295, 3. — λαγήνου ύδατος υπ' αύτής
295, 3. — λαγήνου τοδ κλήδονα 295, 3.

λαλά (μάμμη) 44.
λαλαγγΐται βλ. άλαγγίται.
Λάμια : αντί δράκοντος 7. — έν μετεωρο-
λογικοίς μύθοις 6—8. 14. 16. 62 κέ. —
καί γιός αστραπής 14.— τοδ πελάγου 62.
λάμνα 165, 4.

λαμνί (σωρός λειώματος) 196.
λαμπαδηδρομίαι γαμήλιοι (;) 286.
λαμπάς : επιταφίου 138. — 'Αναστάσεως
έν έμπυροσκοπί^ι 158. — ώς προσκλη-
τήριον γάμου 252, 4. — είς κόλλυβα
347, 4. Λαμπάδες γαμήλιοι 285, νεκρι-
κά! 325. 329 κέ. (Πρβλ. κηρίον).
Λαντέζαινα 83.
Λαπΐθαι 40.

λάρναξ άγ. Τριάδος Κρήτης 187.
λατέρα (φέρετρον) 333, 8.
Ιατρεία οργιαστική 199.
λεβάντες (άπηλιώτης) 41, 3. 42.
λεβάντης, λεβαντίνι 41, 3.
Χεβέτι (λέβης) 76.

λέβης έν κατορύξει άσθενειών 74 κέ. 76.
λειτουργία δεσποτική 347.
λειχήνα 65, 3.

λειψάνων : προγόνων σεβασμός 355 κέ. —

άνακομιδή βλ. λ. (Πρβλ. νεκρός).
Χειώμα 196.
λειώαιμο νεκροδ 355, 6.
λεκανομαντεία 173.

λεμονέας φύλλα πρός γαμήλιον διακόσμη-
σιν 257. 290.
Χεπίδιον τό πλατύφυλλον ώς άντιλυσσικόν
104.

λεπτοκάρυα : κατά τούς άρραβώνας 247,3.

— κατά τόν γάμον 273, 1.
λεροφορεμένα τά τής χηρείας ένδύματα

358,1.

λευκόν χρώμα 79. 170. (Βλ. καί : λεο-
χειμονία).

λευχειμονία : κατά τόν γάμον 268, 4. 269,
4. — έπί πένθει 357, 2. — κατά τήν
πρόθεσιν νεκροδ (;) 330. (Πρβλ. μελα-
νειμονία).

λεχώ : άκάθαρτος 209. 218 κέ. — παίρνει
τοις εύχαΐς 214, 1. 221. Περίοδος λ.
καί μαίας εντός τής οικίας 213 κέ. Δει-
σιδαιμονίαι περί λεχωΐδων 220 κέ. Λε·
χους : κλίνη, προβασκάνια, σαράντισμα
βλ. λλ. (Βλ. καί: γέννησις, δαίμονες).
Χεχώσα 213, 2.

Λέων (όνομα νεογεννήτου) 211, 2.
Λίβας 37. 42.

Λιέσοοι (Ljesclli) έν μετεωρολογικούς μύ-

θοις 40. 53. 60.
λίθος : ώς παράστασις κεραυνοδ 17. 19. 22.
Λ. οχετιζόμενοι πρός κεραυνόν 19 κέ. Λ.
κεραύνιοι βλ. λ. — Λιλίθ βλ. λ. — ώς
σύμβολον εύχής 201. — έπί τόπου κα-
τορύξεως άσθενείας 226. 231 (πρβλ. κο-
λόνα). Πάτημα λ. έν μαγική τελετή
128. 142. (Πρβλ. πέτρα Ριζιμιά).
ΛιΧΙΘ λίθος 14.
λιμοϋ προσωποποιΐα 85.
λινάρι. Σπορά λ. πρός όνειρομαντείαν 13Ö.

"Εθιμον κατά τήν κατεργασίαν λ. 194.
λιναρόσπορος πρός όνειρομαντείαν131. 132.
Λιοβύρι (άνεμος) 42, 5.
Λιοτροπιον, τοδ βλ. άγιος Ιωάννης.
λίπος χοίρου ή λύκου κατά τόν γάμον 291.
λιτανεΐαι πρός άποσόβησιν έπιδημιων 69.

90, 3.
Λιτυέρσης 193.
λογόπαρμα 251.
λόγος. Μαγική δύναμις λ. 164.

— γάμου 251. Λόγοι: ψιλοί βλ. λ.
λοιμοϋ προσωποποιΐα 85. (Βλ. πανώλης).
Χούγκα (έξοίδημα μασχάλης) 91.
Λουπερκάλια 206.

λουτρόν : βρέφους 208. — μελλονύμφων
259 κέ. — ποδών νεονύμφων 301. —
νεκροδ 326. "Αλουστοι οί πενθοϋντες
356,4.

λουτροφόροι έπί τάφων άγάμων 327, 7.
λοχεία : ανδρός 217 κέ. Λοχείας έθιμα βλ.
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χϋοαα. Σκώληκεζ πρόξενοι λ. 101. 104.

θεραπεία 101—104. Μεταβίβασις 93.
Χυσοαμαμοϋδιν, λνσααμάμουδον 103.
ΑυσσαραΓοί, Χυσσαρίναις 102, 1.
Χυοσοκόκκα,λο 103, 1.
Χυσοομάμουδον 103.

Χυοοόμυγα 101—104. Συλλογή, παρασκευή,

χρήσις 101.
λυσσόχορτο 103.

Χύτρα : αφεντικού κατά τόν θερισμόν 191,1.
193. 194. — βρέφους μονοετούς 215.
— νεονύμφων, παρανϋμφου κτλ. 319 κέ.
λύχνος : παρά νεκρόν 330, 1. — εις δω-
μάτιον θανόντος 336 κέ. Μαντική άπό
φλογός λ. βλ. πυρομαντεία.
Χώρος : όμφάλιος βλ. λ.
μαγγανεΐαι 175 κέ. —, αϊτιον άσθενειών 68
κέ. — πρός θηλυγονίαν 210, 5. — πρός
άνακοϋφισιν άγωνίας έπιθανατίου 324.
Πεντάλφα ώς φυλακτήριον άπό μαγικής
έπηρείας 182. 'Αποτροπή μ. βλ. λ.
μαγεία : συμπαθητική 135. 151. 194. 196.
Μαγικαί πράξεις : πρός καθορισμόν γέ-
νους έμβρϋου 216, κατά τόν γάμον 321.
Μαγικαί τελεταί : κατά τόν θερισμόν
191, 1. 192 κέ., κατά τόν άλωνιομόν
196, κατά τήν βρώσιν τοΰ πρώτου άρτου
195, κατά τήν γέννησιν βλ. λ. Μαγικαί
τελεταί πρός πρόκλησιν μαντικών ονεί-
ρων 106—133. 134. 135. 141 κέ. 143.
144—147" έξήγησις λόγου καί άρχής
αυτών 138—143. Μαγικαί δδηγίαι περί
χαράξεως πεντάλφας 181. 182 κέ. Μα-
γικοί : κώδικες, πάπυροι, βιβλία, κόμβοι,
κύκλος, ράβδος, θεραπείαι βλ. λλ.
μάγοι 170. 181. 182. 183. — έν άνεμο-
στοβίλω 53. Μάγισσαι δμοίως 53. 54.
Μάγισσαι έν μανική στρατί^ 61. Μάγισ-
σαι καταπαύουσι θυέλλας 63, 4, μετα-
μορφώνονται είς γάτας 32, 2. Μάγισσα
μήτηρ τοΰ κυρ Βοριά 49. Μάγισσα πρό-
δρομος πανώλους 82. — πρόξενοι άσθε-
νειών 68 κέ. — καί μάγισσαι θεραπευ-
ταί άσθενειών 68 κέ. (Πρβλ. γητευταί,
γόητες).
Μάγοι (Περσών Ιερείς) 204.
μαγουλή&ραις βλ. παρωτίδες.
μαέστρος 41, 3. (Βλ. μαΐστρος).
Μάιος, άπαίσιος πρός γάμον 306.· (Βλ.
καί : Πρωτομαγιά).
— θερισμοΰ 192.
μαϊστραλάκι 41, 3.

μαΐστρος 41, 3. 42. — χαϊδεμένος 49, 5.
μαΐστρο τραμοντάνα 41, 3.
μακαρία, μακαριά 334. 349, 4. Λέξις 352
κέ. — (έδώδιμα προσφερόμενα είς πα-
ρακολουθήσαντας κηδείαν) 351 κέ. Μα-
καριά, μακάριο (τό μετά τήν ταφήν
γεύμα) 343, 2. 3. Μακάριο, μακάρια
(έδώδιμα διανεμόμενα είς μνημόσυνον)
346, 4. 352, 2.
μακάριο βλ. μακαρία.
μακαρόνι τών 'Δπόκρεων πρός όνειρομαν-
τείαν 113 κέ. 129 κέ. 145. 147.

ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 881

μανδήλιον : έν μαγική τελετή πρός πρό-
κλησιν όνείρου 125 κέ. (πρβλ. κύκλος
μαγικός, περίζωσις). — ώς προσκλητή-
ριον γάμου 252, 4. — ώς δώρον είς
αυχαριάταις 28S, 2. (Πρβλ. χρυσομάν-
τηλο, μισίνα, μπόλια).
μάνδρα. Μεγάλη — (τό νεκροταφεΐον) 339.
μανδραγόρας 173, 2.

μανική : στρατιά 16. 61. 62 (βλ. άγρία
θήρα). Μανικά πουλία, οί ξωθειαΐς 59.
μάννα ιάνέμων, Βοριά, δαιμόνων βλ. λλ.
Μάννα (δ ΙΙλειστός ποταμός) 38.
μαννοκνρουδάτης 255.
μαννοσέρνει 216.
Mannhardt 192 κέ.

μανταλίδι 110.

ιιαντιχή : άρχαία 138—140. 159—161. —
είς τακτάς ήμέρας 105-113. 115—119.
121-135. 137, 2. 141 κέ. 145. 153.
155-158. 159, 1. 160. 162. — τ.ερ
γάμου βλ. λ. — έκ σωματικών παθή-
σεων 151. — έξ έπικροΰσεως φύλλων
άνθέων 159. — έκ τρισμοΰ ξύλων, έπί-
πλων, λίθων 160. (Βλ. καί : δνειρο-
μαντεία, κατοπτρομαντεία, ύδατομαν-
τεία, κληρομαντεία, πυρομαντεία, έμπυ-
ροσκοπία, άπαντήματα, κληδόνες, οιω-
νοί, παλμοί, βλάστησις, άγριαγκυνά-
ρα, κύαμοι, όνομα).
μάντις (;) 119, 4.
μαντολόγια 75. 76.
μαργαρΐται έξ άστραπής 18.
Μαρία. Φερώνυμοι έν μαγεί$ 72. 75, 2.

123. 126.
Μαρούτ 16. 45 κέ. 61.
Μάρτης (κεκλωσμένον νημάτιον) 72, 6.
Μαρτίου έπίκλησις πρός όνειρομαντείαν127.
μαρτυρΐται είς κηδείαν 352, 2.
μάτι βλ. όφθαλμός. — κακό, μάτιαομα βλ.

βασκανία.
ματραγοϋρα βλ. μανδραγόρας.
μαυρομάνικο μαχαίρι : έν μαγική τελετή
126. — ώς άποτρεπτικόν 219. — κατά
τόν γάμον 290 , 4 . 294 , 3.
μαύρος : γάτος 68, 3. 93. Μ. στάλα 17, 11.
Μ. χρώμα: έν μαγείφ 107 (βλ. καί: μαυ-
ρομάνικο), εις δήλωσιν πένθους 329 (βλ.
καί: μελανειμονία).
μαφόρι(ν) (καλύπτρα νυμφική) 265, 3.
μάχαιρα : κατά τής άγρίας θήρας 61. —
πρός κόψιμο σίφωνος 63. — έν μαγική
τελετή 121. 122. 126. 130. — είς δή-
λωσιν γεννήσεως άρρενος 212. — ώς
διακριτικόν άρραβωνισμένης 247, 3. —
κατά τόν γάμον 290, 4. 294, 3. Μ.
κάρφωμα βλί λ. (Βλ. καί : μαυρομάνικο
μαχαίρι).
Μέγας (άνεμος) 37. 42.
μειλίγματα 1. 143. — είς Νεράιδας 56.
είς άνεμοστρόβιλον 57. — είς Μοίρας
56. 140. 200. — είς ύποχθονίους δαί-
μονας 130. — είς πηγήν 301, 3. (Πρβλ.
προσφοραί).
μεΧαν : Τυφώνιον 170. — γραφικόν 169,
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πράς γραφήν μαγικών λόγων ή σημείων
164. 16δ. 171 — 173. — χρώμα βλ.
μαύρος.

μελανειμονία : ώς τάμα 231. — έπί πέν-

θει 356 κέ. (Πρβλ. λευχειμονία).
μελάνη βλ. μέλαν γραφικόν.
μελέτη μα 118 κέ. 120. 134. 155 κέ. 158.

162. (Πρβλ. όνομάτιαμα).
μέλι. Μεταφορική έννοια τής λ. 290, 4.
— κατά τόν γάμον 290. 291. 319 (βλ.
καί : ζυμόμελι). — κατά τήν Πρωτομα-
γιάν 290, 4. — έν -ώ τάφψ 330, 7. —
ουράνιον 33. — καί γάλα 55 κέ.
μ ελίξει (;) τό βρέφος 220.
Μελιταριαΐς 81.
μελιτέινα βλ. γλυκά καί —.
μελιτοκοϋννι (γλύκυσμα) 319.
μελοντη (είδος κούνιας) 212, 1.
μέλωμα τής νύφης 291, 1.
μεμβράναι πρός γραφήν 161. 165, 2, μα-
γικών λόγων 166—169. 171. 174. 175.
183.

μεμόριον, μεμούριον (δ τάφος) 338, 8.

μενσάλα βλ. μεσάλα.

μεντραγονρα βλ. μανδραγόρας.

μερίδα (φυλλάδιον μνημονευτέων ονομάτων)

346, 4.
μερομήνια 30, 5. 37.
μεσάλα 297, 2.
μεαιά (δοκός οίκίας) 192.
μεσονύκτιον έν μαγεία 121. 131. 132. 134.
141.

μεταβίβαοις : άσθενειών 31 "κέ. 72. 80.

90. 92—94. 99. — ζωυφίων >λ. δίωξις.
μέταλλα ώς άποτρεπτικά 219. (ΙΙρβλ. έλά-
σματα).

μεταμορφώσεις : μαγισσών 32, 2. — έν
παραμυθίοις 49. — άφιερωμένων είς διά-
βολον 68, 3. Μεταμόρφωσις δφεως είς
παίδα 211, 2.
μεταμφιέσεις : κατά τήν Πρωτοχρονιάν
154, 7. 199. — κατά τάν γάμον 301,
2. Μεταμφίεσις βρέφους όταν χρονίση
214 κέ.

μετάξι πρός κατάδεσμον 76. 175. (Πρβλ.
μπερσίμι).

μετεωρολογικαί : δοξασίαι περί "Ιριδος 32
κέ. Μ. φαινόμενα, αίτια νόσων 74, 4.
Μ. μύθοι, παραδόσεις βλ. λλ.
μετονομασία βλ. ονόματος άλλαγή.
μετρεΐν άστέρας 6S.
μήκωνος φύλλου έπίκρουσις 159.
μηλιά (σημαία γαμήλιος) 259, 4.
μηλοβολία 318. (Πρβλ. καταχύσματα).
μήλον : πρός μαντείαν 130 κέ. 133. —
πρός γραφήν επφδών 166. — κατά τάν
γάμον 295, 1 (πρβλ. μηλοβολία). —
πράς κόσμησιν νεκροδ 339, 5.
μήν. Έπίκλησις μηνών 115. 127. 140.
Προσωποποιία 140. — συνήθης πράς τέ-
λεσιν γάμων 305, 3. Μήνες άπαίσιοι
πράς γάμον 306, 4.
μηνιγγΐτις 66, 4.

μήτηρ : άνέμων, Βοριά, δαιμόνων βλ. λλ,

— θεοΰ 203.
Μήτις 36.
Μίθρας 204 κέ.

μιμικαί ποάξεις κατά τήν Πρωτοχρονιάν
199.

μίνθη πρός όνειρομαντείαν 131.

Μίνωος γονή 30, 5.

μιοίνα έπί τάφου 339, 5.

μιτάρια ώς άποτρεπτικόν 219.

μνήμα 338, μνημείο 338, 9, μνημεΐον

338, 8. (Βλ. τάφος).
μνημονήματα (τά μνημόσυνα) 346, 4.
μνημόριν (δ τάφος) 338, 8.
μνημασήματα (τά μνημόσυνα) 346, 4.
μνημόσυνα 345—349. Τύποι τής λ. 346, 4
Είδη 346, 4. 347. 348. — γενικά 346
κέ. — λαϊκών, [ερωμένων 347.—αίώνια
347, 4. —κατά τήν άνακομιδήν 355, 6.

— θανόντων έν ξένη 355 (πρβλ. ξόδια).
Ήμέοαι τακταί μνημοσυνών 346 κέ. Ε-
ξηγήσεις λόγου τακτώΥ ήμερων 348, 2.
Κόλλυβα ή άλλα έδώδιμα διανεμόμενα είς

— 346, 4. 349. 350 κέ. 352, 2 (πρβλ.
κρεωδαισία). Χοαί κατά τά — 338, 4.
'Επιμνημόσυνα : δείπνα, θυσίαι βλ. λλ.
(Πρβλ. τελεταί έπιμνημόσυνοι).

μνημούρι (ό τάφος) 338.

μνηστεία, μνηστηρες βλ. άρραβών, άρρα-

βωνισμένος.
μοίρα : συνώνυμος γάμου 105. Μεγάλη Μ.
106. Μοίρας : έπίκλησις, έπιφάνεια, κα-
τάδεσμος βλ. λλ.
Μοΐραι 56. 129. 200. 219. 256. — έφοροι

γάμων 140. Μειλίγματα είς Μ. βλ. λ.
μοιρολόγια βλ. άσματα.
μονογενών μνηστεία, γάμος 232.
μονομερίτικο : άλέτρι 76. — παννί 75.

76. — πουκάμισο 75.
μονοατέφανη 74. 75. 109. 110. 112. 116,

3. (Πρβλ. πρωτοστέφανη).
μορέας φύλλου έπίκρουσις 159, 6,
μορμόρ ' (ό τάφος) 338, 9.
μόρου εξορκισμός 94.
μόσχοι : έν περιαρώσει 76. 77. 226. —
δίδυμοι δμοίως 74 κέ. ΙΙεριαγωγή μ.

77. 79.

μουδιάσματος μεταβίβασις 93.
μουαουντώ 217.

μπαϊράκι : γάμου 259 (βλ. καί : σημαία).

— έπί τοδ τάφου 339, 5.
μπαρούτι βλ. πυρΐτις.
Μπάτης (άνεμος) 42.
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σχέσις πρός δύναμιν έκαστου 227.
μ πούλια (τά κόλλυβα) 3-19, 4.
μπουμπουναριά (βροντή) 2, 3.
μπουμπουνητο 2. (Βλ. βροντή).
μπουμπ(ου)νίζει 2, 6.

μπονμπουοαρια 154, 7.
Μπούρτζι (τόπων.) 76.
μπουχαοι (σάβανον) 326, 5.
μπράτιμοι 292, 1. 320.

μπρούσια 162.
μυγαλής δήγματα 177 κέ.
μύζαρον (σάβανον) 326, 5.
μν&οι : μετεωρολογικοί 1—63. — περί γι-
γαντομαχιών, τιτανομαχιών 5, δρακοντο-
κτονιών 8. 13. — ύπεμφαίνοντες παρά-
στασιν κεραυνού 19.— σχετιζόμενοι πρός
παράστασιν βροχής 30, 5. — αναγόμε-
νοι είς παράστασιν άνεμοστοβίλου 53,
Ουέλλης 61 κέ. — περί κινδύνου ουρανί-
ων θεών 36. — περί αγώνων φανταστι-
κών όντων -10. — περί φυχοπομπών θεο-
τήτων 58. Μύθος αστρονομικός(;) 62, 5.
Μύθος Αιτυέρσου καί 'Ηρακλέους 193.
μνϋος συναπτόμενος πράς έπωδήν κατά

κωλικοπόνου 71.
μυλαβρίς (λυσσόμυγα) 102. 103.
μυροφόροι πράς κόσμησιν νεκρού 339, 5.
μυρσίνη : είς περιποίησιν νεογνού 208, 2.
— πρός γαμήλιον διακόσμησιν 257. 258.
290. Μυρτόφυλλα ώς καταχόσματα 273.
μύρυισις νεκρού 326.

μυστήρια : έλευσίνια 136. —μιθραϊκά204.
205.

μυοτιχότης, ώς δρος έπιτυχίας έν μαγεία
112, 2. 113. 111. 115 κέ. 118. 121.
124. 145. 147. (Πρβλ. κλοπή).
νάκα (κούνια) 212. Αέξις 212, 1.
ναναρίσματα βλ. άσματα.
νανοϋδ' (ή κούνια) 212, 1.
Natalis Solis invicti 205.
ναυτών τάφοι έν φ:μασι 340.
νεκρικά γυρίζουν ψυχορραγοΰντα 324, 2.

(Βλ. προσανατολισμός).
νεκρικός : δακτύλιος, κλίνη, λαμπάδες,

προσκεφάλαιον βλ. λλ.
νοκράδειπνον 343, 3. (Βλ. δείπνα έπική-

δεια).
νεκρο&ήκη 333.

νεκρός : Φροντίς 325—327. 329. 330. Κά·
λυψις 329, 4. 339, 5. Στεφάνωμα 327.
Κόσμησις 329. 339, 5. Άπόθεσις χαμαί
328. Διανυκτέρευσις 330,2. Προσαγό-
ρευσις 339, 5. (Βλ. καί: κηδεία, ταφή,
ασπασμός, όβολός, πρόθεσις, προσανα-
τολισμός, χοαί). Νεκροί τρέφονται έκ
τών είς αυτούς προσφερομένων 337. 351.
Νεκροί έν μετεωρολογικούς μύθοις 16. 61.
'Επιφάνεια ν. 125.
νεκροταφείου όνόματα δημώδη 339. —

_ θέσις 338, 5 (βλ. καί ταφής τόπος).
νέκταρ 33.
νεογνον βλ. βρέφος.

νεόνυμφοι : οίκουροΰν 322. Εκκλησιασμός
πρώτος «Οΐών 305. 'Επισκέψεις 30ό

κέ. (Βλ. γαμβρός, νύμφη, άσπασμός,
δέαις, είσοδος, έδεσμα, έμπόδια, λου-
τρόν, πέτρα £ιζιμιά, πήδημα, σαράν-
τισμα).

νεράιδες 31. 219. 221. — βουνήσιαις καί
θαλασσιναϊς 39. Πάλη αυτών 39. Βασί-
λισσα ν. 62. — έν άνεμοστροβίλφ 54 κέ.
57. Χοοός ν. 54. — προξενούν άνεμο-
στόβιλον 54, θυέλλας 56, σίφωνας 62.
Μειλίγματα εις ν. 56. Σχέσις ν. πρός
Μέγαν Άλέξανδρον 55 κέ. (Βλ. έξω-
τικαΕς).

νερό βλ. ύδωρ, αμίλητο νερό.
Νεφέλη (Priçni) 46.
νέφη. Μυθολογικαί παραστάσεις 16. 27. 29.
Κόσκινον σύμβολον νέφους 28. Πάλη ν.
36. άντλούντα ύδωρ, ώς παράστασις
σίφωνος 63. Χρώματα ν. άνάλογα ανέ-
μων 49, 5. (Βλ. καί: πυροβολισμοί).
νήμα βαμβάκινον έν μαγική τελετή 215.

(Πρβλ. κλωστή).
νηστεία μαντευομένων 109. 113. 111. 116.
125. 142. 145. — μεμνηστευμένων 247,
3. — ώς τάμα 231. (Πρβλ. ασιτία).
Τέσσαρες νηστείαι 306.
νιάμερα 346, 4. (Βλ. ένατα).
Noiïià 42. 46. (Βλ. Νότος).
νοικοκύρηδες τού σπιτιού 364 (=211, 1).

(Βλ. στοιχειό τού σπιτιού).
νομίσματα : ύπά τήν βάσιν τής "Ιριδος 33.

— μετά πεντάλφας 180. Νόμισμα είς
τήν βασιλόπιτταν 201. — έν λουτρφ
νεογνού 208, 2. Νόμισμα κατά τήν άπο-
κοπήν ομφαλίου λώρου 222, *. — ώς
γαμήλια χαρίσματα 240. 242. 243. —
ώς καταχόσματα 273. — έν συμβολι-
καίς πράξεσι κατά τόν γάμον 276. 280,
3. 295, 1. — ριπτόμενα είς πηγήν 256.
301, 3. — διανεμόμενα κατά τήν κη-
δείαν 352, 2. (Βλ. όβολός Χάρωνος.
Πρβλ. άσήμωμαί.

νονάς 246, 3. 304. (Βλ. παράνυμφος),

νόσοι βλ. άσθένειαι.

νοτιά (δγρασία) 46, 3.

Νοτιά 42. 46, 2. Νοτία, Νοτιάς 42. 46,3.

(Βλ. Νότος).
Νότος (Νοθιά, Νοτιά, Νοτία, Νοτιάς) 37.
41. 42. Προσωποποιΐα 46. 49. Χαρακτη-
ρισμοί 47, 8. 49. Άπεικόνισις 50. Παρά-
δοσις 37. — άπεργάζεται βροχήν 44.
46. 'Ασκοί Ν. 28. 29.
νταβά σπινθηροβολία 153.
Ντόνα Κλίνα (παραμύθι) 44.
νυχτερίδας σχέσις πρός πανώλη 82.
Νύμφαι 56 (;). 59.
νυμφεύτρια 246, 3.

νύμφης : λουτρόν 259. 260. — καλλωπι-
σμός 257. 260, 3. 5. 261. 264. — στο-
λισμός 263 κί. — καμάρωμα 265, 2.
272, 1. — παράδοσις 237. 267. 280 κέ.

— άντίστασις 281 κέ. — πάρσιμο 267
—288. — άποχαιρετισμός 277, 1. 278.
279. — ασπασμός 242, 2. 243. — απο-
χωρισμός 271. 276—280. — κτυπήματα,
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σκάμματα, τάματα, κρέμασμα 320. —
είσαγωγή είς νυμφικόν θάλαμον 298. —
μετάβασις είς κρήνην 301. — συνάντη-
σις μεθ' έτέρας 322. (Βλ. καί : νεόνυμ-
φοι, άγνεία, αποκαλυπτήρια, άρπαγή,
άστέρας, είσοδος, καλύπτρα, μέλωμα,
σταύρωμα, στολή).
νυμφίκιον 210, 3.

νυμφικός : θάλαμος, στέφανος, στολή,

χιτών βλ. λλ.
νυμφοστόλος 216, 3.
νυμφών 257.

νυφιάτικα 261. (Βλ. στολή νύμφης).
νυφόπαρμα 267. (Βλ. πάρσιμο).
νυφπατόλι 285. 1. 303, 4. — (στολή νύμ-
φης) 264, 3.
ξάμηνα (μνημόσυνα) 346, 4.
ξαναστεφίνωμα 322.

Ξανϋ·ουδίδου διορθώσεις εις Σαχλίκην

189 κέ.
ξάατρισμα 106. 125. 147.

ξελυσσαχτήδες 102.

ξεμπουμπούλωμα 266, 2. 276, 2.
ξένια (δώρα) 241, 4.

ξενιτειά 323. 353 κέ. Θανόντες εις — βλ.

ξόδια, πρόθεσις.
Ξένου Ήρωΐς έλλ. 'Επαναστάσεως 297, 4.
ξέπλεη (ή χήρα) 359, 1.
ξεροτήγανα μετά τήν ταφήν 352, 2.
ξέοματα ώς άποτρεπτικόν 219.
ξετελέματα 217, 3.

ξεφάντωοις κατά τόν γάμον 299, 2. (Βλ.

εύωχίαι).
ξέχωσμα (άνακομιδή) 355, 6.
ξινουφαλίζουμι 223, 7.
ξόδι 333. 334, 1.2.

ξόδια (τελετή έπιμνημόσυνος θανόντος έν

ξένη) 333, 10. 355, 3.
ξόρκια βλ. έπφδαί.
ξου&ειαΐς βλ. έξωτικαίς.
ξυλοκρέβατον 333.
ξυπνητούρια (έρματα) 301, 1.
ξύρισμα·, θεριστών 191, 1. — γαμήλιον
260, 4. 261 κέ. — νεκρού 326, 4. — έπί
πένθει 356, 4.
ξω&ειαϊς βλ. έςωτικαίς.
όβολδς Χάρωνος 330-332. 336, 7. (Πρβλ.

σταυρός είς στόμα νεκρού).
δγδοήκοντα οκτώ 73, 3.
Όδίνος 53. 61.
δδονταλγία 64. 66. 93.
'Οδυσσέως θάνατος 176.
οικοκυρά 213. (Βλ. νοικοκύρηδες).
οίκοσκοπικόν είδος άρχ, μαντικής 160 κέ.
οίνος: κατά τήν γέννησιν 208, 2. 210, 1.
— κατά τόν γάμον βλ. κέρασμα, λά·
κτιαις. — εις έπιθανατίους συνήθειας 326.
337. 338, 4. 352, 2. 353. 355, 6.
'Αποχή άπό οίνου τών χρηστηριαζομέ-
νων 142. — ούράνιος 33.
οίωνισμοί 142. — αίτητικοί 139.
οιωνοί 122. 150, 5. 200.
οίωνοοκοπία 142.
ixvà (κινά) 257, 3.

οκτώ βλ. όγδοήκοντα δκτώ. Πρβλ. όχτώ.
'Οκτώβριος πρός τέλεσιν γάμων 305, 3.
ομοίωμα έν ξένη θανόντος βλ. πρόθεσις.
ομφάλιος λώρος. 'Αποκοπή 208. 222 κέ.

Δοξασίαι καί χρήσεις 216 . 222, *. 223.
ομφαλός. Δοξασίαι 222—225. — γής 222, *.
224 κέ. — θαλάσσης 224. — κέντρον
τού σώματος 222, *. 224. (Βλ. κα! : α-
φαλός).

όνειρα. Είδη παρ' άρχαίοις 139. — ιαμα-
τικά 139. 141. Αίτησις ονείρων 140.
170.Πρόκλησις 139. 140. 142 (βλ. καί:
μαγεία : μαγικαί τελεταί πρός πρόκλησιν
μαντικών ονείρων). Πλήρωσις ό. 128.
όνειραιτητον 140.
δνειροκρίτριαι 123, 4. 126.
δνειρομαντεία 106. 138. — κατά τήν άρ-
χαιότητα 138—143. — περ! γάμου βλ.
μαγεία : μαγικα! τελεταί πρός πρόκλησιν
μαντικών ονείρων. Συμφυρμός μετά κα-
τοπτρομαντείας 110 κέ. 115. 133, μετά
ύδατομαντείας 110 κέ. 133.
δνειροπομπία 140.

ό'νομα. Σύνδεσις ό. μετά τοΰ φέροντος αύτό
227. 'Αλλαγή ή άπόκρυψις 226. 227 κέ.
231. Έκφώνησις ό. επιβλαβής 86. 226.
231. Σημασία ό. έν μαγεί$ βλ. Γιάννης,
Θοδωρής, Μαρία. — νεκρού είς βήσσαλο
336, 4 (πρβλ. 330, 6). Μαντική έξ ό.
113. 131. 135. 'Ονόματα μαγικά 168.
169, εύκτικά 211, άποτρεπτικά 211, 2.
226. 228. 'Ονόματα ίππων 269, 2.
όνομάτισμα : έν κατοπτρομαντείηι 134. —
έν πυρομαντεία 149 κέ. (Πρβλ. μελέτη-
μα).

ό'νος βλ. γάδαρος.

ονυξ : άγίας Βαρβάρας βλ. λ. 'Ονύχων νε-
κρού κοπή 326, 4. (Πρβλ. άπονυχίδια).
οπιο&εν έν μαγεία 106 107. 121.

δπισ&οβατεΐν έν μαγεία 128.
οπλισμός Κρητών (IQ"'—ΙΗ' αί.) 189.
ί>ιτλον ώς άποτρεπτικόν 219. (Πρβλ. κα-

ρυοφύλλι).
όπτήρια 241, 3.

δπώραι : είς γαμήλιον διακόσμησιν 258,
1. — είς κόσμησιν νεκρού 339, 5. — ξη-
ραί (βλ. καί : άμϋγδαλα, καρύδια, λε·
πτοκάρυα, σταφίδες, σύκα) : ώς μπονα-
μάδες 319.
oracula 139.

όργανα : πρός γραφήν μαγικών λόγων 164.

165. — μουσικά είς γάμους 304, 3.
δρεοπάρπαρον 172, 4.
ΰρκος επάνω 'ς τό ψωμί 227.
όρμάζω, όρμααία, όρμαστή, όρμαστής,

όρμαοτική, δρμαοτος 249, 1.
όρνις : αίρουσα νόσον 92. θυσία δ. κατά

τόν γάμον 294, 1. (Πρβλ. άλέκτωρ).
ό'ρυξα βλ. £ύζι.
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οσιρακα πρός γραφήν 165, 2, έπφδών 166.

(ΙΙρβλ. βήσσαλο).
άστρια, ό'στρια γαρμπή, όστρια σιρόκο

βλ. ώστρια κτλ.
ονβα (σουρβιά) 151.
ονράνιον ·. ποτόν, τόξον βλ. λλ.
ουρανός. 'Ανάβασις είς ού. 5. — εν μύθο-
λογικαϊς παραστάσεσι βροχής 27. Όπαί
où. 27. 28 Αακτυλοδεικτείν οϋ. βλ. λ. —
κατοικία θεού 80. (Βλ. καί: πυροβο-
λισμοί).

ούρεϊν πρός άποτροπήν 226.
ονρηοις θεών ή όιγίων ώς παράστασις βρο-
χής 28. 30, χαλάζης 30.
ουρον : διαβόλου 18. — θεών αέρος 30 (βλ.
οΟρησις).

ού?. "Ωτων νεκρού έμφραξις 325 κέ.
οφθαλμών νεκρού κλείσιμον 325. 330.
όφις βλ. φίδι.

οχτάδα, ή (δ άντίγαμος) 301, 4.

οχτώ, οί (προσαγωγή βρέφους εις έκκλη-

οίαν) 214.
όχτώμερα (6 άντίγαμος) 304, 4.
όψίκιν, όψίκιον 268, 3.
παζαρλίκι (ό άρραβών) 249, 1.
παιγνιώδης : μαντεία 159. Παιγνιώδη γα-
μήλια έθιμα 256, 2. 3. 276, 2. 295, 3.
301. 303, 3.
παιδιά : έπικροϋσεως φύλλων 159. — επι-
κήδειος 342.
παιδίον. Δεισιδαίμονες συνήθιιαι σχετικά!
πρός καχεκτικά παιδία 95. 96. 226.
227. Όμοίως όταν άποθνήσκουν τά γεν-
νώμενα τέκνα 75, 2. 207, 4. 228-230.
Άρραβών καί γάμος παίδων 232 κέ.
(Πρβλ. βρέφος, γέννησις, λεχώ, σχολι-
κή ζωή).
πάλα (τό μέτωπον) 101.
παλαίθια (άμάδες) 3-1 ί.
παλαιογραφική σταχυολογία 161 — 178.
παλάτι : τών 'Ωρών 44, 4. — τού κύρ Βο-
ριά 49. — κρουσταλλένιο του Κατέβα-
τοΰ 37. 38. 50. (Βλ. καί: κατοικία),
παλλάάια διιπετή 19. 20.
παλληκαριάτικο (δωρεά χήρας νυμφευομέ-
νης άγαμον) 237, 3. 243. Παλληκχριά-
τικα (άμοιβή συγγενών νύμφης κατά τήν
παράδοσιν αύτής) 237 (πρβλ. παραδο ■
τικά, χαράτσι).
παλμοί 151.

Παναγία : προστάτις πλεόντων 25. — βοη-
θός έπιτόκων 207. Θεοτόκου θηλαζού-
σης εικονικός τύπος 203. — εν έπωδαϊς
70. Ζωνάρι II. ή Ίρις 31.
Πανδώρας πίθος 80.
πανηγύρι (τά κόλλυβα) 319, 4.
πανήγυρις Τεγέας 236.
παννί : μονομερίτικο βλ. λ.
πανούκλα 82. (Βλ. πανώλης).
πανώλης 82—88. Αημώδη ονόματα 82.
Ευφημισμοί 81. 87. Προσωποποιΐα 81.
82—85. 87 κέ. 89. — ώς άνεμος ή
ζωύφιον 65, 6. Μυθολογικαί παραστάσεις
70. 81. 82—84. 85—88. ΙΙαραδόσεις
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76. 81. 82—84. 87 κί. 89. Προειδο-
ποιήσεις επελεύσεως αύτής 82. 83. 86.
Ιΐροσφώνησις 82. "Αγιοι διώκται π. 69
κέ. 83 κί. 90. Έγκατάλειψις είς σταυρο-
δρόμι 94. Κατόρυξις 74. 75. 76. 'Απο-
τροπή διά μονομερίτικου παννιού 75. 76.
Εξορκισμός 87. 88.
πανωπέτσι (κόρα ψωμιού) 223.
πάπυροι μαγικοί 163 κέ.
παραδόσεις : μετεωρολογικά! 1—16. 17 κέ.
22. 23 κέ. 31. 37—10. 41. 50. 51 κέ.
5-1—57. 59—62. — περί ομφαλού θα-
λάσσης 221. — περί κολλύβων 350. —
περί άσθενειών βλ. λ.
παραδοτικά (άμοιβή παραδίδοντος νύμφν;ν)
237. (Πρβλ. παλληκαριάτικα, χαράτσι).
παραθύρων : άνοιγμα, κλείσιμον βλ. λλ.
παραμάννα τής νύφης 285.
παραμύθια : τού Κοντογιαννάκη τού Σπιθο-
λιόντα 40 κί. — έν οίς έρωτήσεις πρός
'Ανέμους 44 κί., πρός "Ηλιον, Ιελήνην,
άστρα 44, 4. — περί Κυρ Βοριά 19.
Ή Γουρούνα καί δ Τριπόδης 57.
παρανυμφενω 216, 3.
παρανύμφισσα 285.

παράνυμφος 246, ο. Ξύρισμα π. 26ί κ*.
Σαμάρωμα 303, 3. Γρονθοκόπημα 320.
'Εμπόδια είς π. 319. — ώς συμποσιάρ-
χης 304.
παρανύφη 285, 4.
παρανυφσάδες 269, 4. 285, 4.
Παρασκευή (ήμέρα) 126. 133. — ψυχών
317.

parassomia (ή παρηγοριά) 343, 3.
παραστάσεις : ΐραματικαί βλ. λ.
παραστεκάμενοι 251, 6.
παραστόλια 251, 6. 285, 1.
παράταιραις κάλτσαις πρός άποτροπήν μαγ-
γανειών 246, 2.
parafsomia (ή παρηγοριά) 343, 3.
παργένυμφοι 285, 4.
παρηγοριά (δείπνον έπικήδειον) 343 κί.
παρηγορκά (έδέσματα διανεμόμενα είς πα·

ρακολουθήσαντας κηδείαν) 352, 2.
παρθενία νύμφης βλ. άγνεία.
παρθενικό (καλύπτρα νύμφης) 2G5, 3.
παρθενογενεΐς : θεοί 202. 203. — ήρωες
202.

παρθενόκουκκα (γλυκύσματα) 319.
παρθένος ζυμώνει άρμυροκουλλούραν 109,1.
Parjanva 29.

παρλώ (συνοδεύω μελλονύμφους) 268, 2.
παροιμίαι 28. 32. 36. 16, 2. 17. 19, 5.
52. 92, 1. 185. 190. 215. 219. 223.
221. — σχετικαί πρός τόν γάμον 233.
234. 239, 1. 241, 4. 282. 289. 293, 2.
294, 3. 299 2. — άρχαίαι 'j9. 52, 5.
59. 94. 239, 1. — γαλλικαί περί γάμου
κατά Μάιον 306, 6. Παροιμιώδεις φρά-
σεις 61. 65. 264, 1. 271. 290, 4.
πάοοιμο νύμφης 267—288.
παρωτίδων μαγική θεραπεία 182.
πασπάλισμα νεογνού 208, 2.
πασεάς βλ. κλίνη νυμφική.

25
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«αστικά έρματα 263, 3. 2Ö6.
παοτολόγισμα. 296, 2.
παστολογίατριαι 263, 3.
ιιαστολογω, παστός 263, 3. 296, 2.
Πάσχα. Σπορά εις πινάκια καχ' αΟχό 137.
Πάτερ ημών ώς έπφδή 101.
πάτημα ποίος νυμφευομένων 276.
παχνι βλ. χοκεχός έν φάχνη.
πεθερικό 240.
Πειρασμός (δ διάβολος) 5.
πέλεκυς : ώς παράσχασις κεραυνού 17. 19.
20. 21. — διπλούς Λαβρανδέως Διός 20.
ΙΙελέκεις λίθινοι προϊσχορικοί ώς κεραύ-
νιοι λίθοι 18 κέ. 20 κέ. — καχά χόν γά-
μον 292. 291, 3.
πένθος. Διάρκεια 356. Τρόπος εκδηλώσεως
356 — 359. —ιερόν καχά χ'Άδώνια 136.
πεντάγραμμον 179. (Βλ. πεντάλφα).
πεντάλφα 179—183. — ώς σύμβολον 179
κέ. "Απεικονίσεις 180—182. Μαγική χρή-
σις 179. 181—183. — έπί νεκρού 182.
336. Όδηγίαι περί χαράξεως π. 181.
183.
πέντε 123.

πεντέγραμμον 179. (Βλ. πεντάλφα).
πέπερι πρός πασπάλισμα νεογνού 208, 2.
πέπλος βλ. καλύπτρα νύμφης.
οτερατίκιον 331. (Βλ. όβολός).
περγαμηναι βλ. μεμβράνα·..
πέρδικα (ή νύμφη) 283.
περίαπτα : 1κ κεραυνίων λίθων 18 κέ. 22.
— έκ μο.ομερίτικου πουκάμισου 75. —
μαγικά 175 κέ. — μεχά πενχάλφας 179.
181. 182 κέ. ΙΙερίαπχον γαμβροΰ 298.
Ηερίαπτον άποχρεπχικόν βρικολακιάσμα-
τος 332, 8 (πρβλ. 332, 2).
περιάρωοις : πρός άποτροπήν άσθενειών 71.
76. 77. 226. 231. — πρός εύφορίαν,
ή κατά τήν κτίσιν πόλεως 77. 'Ανά-
λογοι συνήθειαι άρχαϊαι 77—79, άλλων
λαών 76 κέ.
περιβόλι (τό νεκροταφεΐον) 339.
περιβοργιά (ή παρηγοριά) 343, 3.
περίδειπνον 314.

περίδεσις βρέφους διά θηλειδς, όταν χρο-
νίση 215.

περίζαισις καταδέοντος 106. 107. 118. 121.
125.

περικλυμένου έπίκρουσις 159, 6.
περιπλανώμενος 'Ιουδαίος έν άνεμοστρο-
βίλφ 54.

περιστέρια : μαγικά έν παραμυΟίψ 49. —
κατά τόν γάμον 321. θυσία π. 338, 4.
περισχοινισμος πόλεως 76.
περονιά βλ. μπουκιάς άπόκρυψις.
Περπεροϋνα 26.
ΙΙερσεϋς 5. 8.

πέτρα ριζιμιά : έν μαγική τελετή 123. 116.
Έπίθεσις νεογνού έπ' αυτής 220. Πάτημα
αύχής ύπό νυμφίων 272, 4 (πρβλ. λίθου
πάχημα). — χρύπια βλ. δίοδος δι' οπής.
— τ'ς άστραπής (δ κεραυνός) 17, 9.
πετράδια ώς κεραύνιοι λίθοι 18.
πέτσα (δώρα είς παράνυμφον) 305.

Πήγασος κομισχής κεραυνού 15.
πηγή : ώς χόπος έγκαχαλείψεως καθαρ·
μάχων 72. 97. 99. 'Αναθήματα είς κη-
γάς 100. θυσίαι, προσφορά! είς nr,yic
βλ. λλ. (Πρβλ. κρήνη).
πήδημα : γαμβροΰ 271. — νύμφης 292 κΙ,

— νεονύμφων 292, 4. — χής τύχης 15ΰ!
πιασμένος (δ παραλυτικός) 80.

πιάτα, ή : καχά χήν κηδείαν 352, 2,
Pidju Pennu 29.
πιϋ-υμητονρια (κίσσησις) 217.
πιλάφι ώς μακαριά 352, 2.

πινάκια βεβλαστημένων απόρων : είς âm-

χαφίους 137. 138. (Βλ. καί : σπορά έν
άγγείοις).
πιακίρι 297, 2.

πιοτρόφια, πιστροφίκια, π 'στρόφια 301

4, (Βλ. άνχίγαμος, άνχίχαρα).
πίττα : πρός όνειρομανχείαν 119, 4. 129.

130. Μαγική χρήσις π. 130. 142. 227^

— έκ χού νέου σίχου 195. — κατά τόν
γάμον 250, 1. 268, 3. 294, 3. 301. -
κατά τά μνημόσυνα βλ. ψυχόπιττα.(Πρβλ.
βασιλόπιχχα, πλακούς).

πλαδένα (δίσκος κολλύβων) 351.
ΐτλακοϋΐ : γαμήλιος πρός όνειρομαντείαν

131. — έκ μέλιτος προσφερόμενος τή
νύμφη 291. — κήρινος μετά σταυρού
είς στόμα νεκρού 332, 8. (Πρβλ. πίττα).

πλανήται έν Σολομωνικαίς 171—173.
πλάξ έπί του τάφου 338.
πλαταγώνιον 159.
Πλειάδες 62.

πλέξιμον τής νύμφης 261, 1.
πλούμισμα : κλίνης νυμφικής βλ. λ.
πνεϋμα (άνεμος, ψυχή) 58. (Βλ. καί : δαί-
μονες, δαίμων).
Πννξ 95.

πογονίκια (δώρα γενέθλια) 213, 2.
ποκάμισο βλ. ύποκάμισον.
Poletlnice 59.

πολύχρονος (χαιρετισμός) 297, 5.
πομπή : γαμήλιος 268—272. 277. 282—
286' τάξις αύτής 269" συνάντησις αύτής
μεθ' έτέρας 276, 2. — νυμφική έναέριος
βλ. θύελλα (πρβλ. άγρια θήρα, μανική
στρατιά). — νεκρώσιμος 334' τάξις
αύτής 335.
πονέντε γαρμπή, πονέντε μαΐστρο 41,3.
πονέντες, - ης 41, 3. — χαϊδεμένος 49, 5.

(Βλ. πουνέντες).
πονόμματου εξορκισμός 91.
πορθιάτικα, πορθόρια (δείπνα επικήδεια)
342. 344.

πορτιάτικο, διδόμενον ύπό τοδ γαμβρού
319.

πορτοκάλια : ώς μποναμάδες 319. — πρός

κόσμησιν νεκροδ 339, 5.
πορτοκαλόφυλλα : πράς γαμήλιον διακό-
σμησιν 257. 290. — ώς καταχύσματα
273, 1.
Ποσειδεών 203.
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πουκαμίσα (κρηχικόν ένδυμα) 188.
πουκάμισο βλ. δποκάμισον.
πουλιά : μανικά βλ. λ.
Πονλο (Οηλ. τοΰ Ποδλος) 228.
Ποϋλος (όνομα άποτρεπτικόν) 226. 228.
πουνέντες 42, πουνέντης 41. (Βλ. πο·
νέντες).

πους βλ. δεξιός, πάτημα, σούρσιμο. Πο-
δών νεκρού δέσις 329.
πράσινον χρώμα 176.
πρίνος πρός έμπυροσκοπίαν 158. 159, 1.
Priçni 46.

προβαοκάνια : λεχοδς καί] νεογνοδ 219.

Κεραδνιοι λίθοι ώς — 18, 1.
προγάμια 240.
προγαμιαία δωρεά 240.
προζύμι άρτων γάμου 256.
πρόύεση (ή μνηστή) 249, 1.
πρόϋ·εαις : νεκροδ 328. 339, 5. 352, 2.

— δμοιώματος έν ξένϊ) θανόντος 355.

— όατών αύτοΰ 355, 1.
ποοικανάδοχος 240, 2.
προιχοδοσίας δροι 244—246.
προικο&ήραι 244.
προικολαβή 239, 3.

προικοπαράδομα 210, 2. (Βλ. προικώων

παράδοσις).
προικοσύμφωνα, προικοχάρτια 239.
προικώων έκΟεσις 238. — μεταφορά 239
κέ. — παράδοσις 240, 2. 304, 4. — πα«
ραλαβή 304, 4.
προίξ 233 κέ. 236, 2. 237-210. 244. 297,
4 (βλ. καί : άπανωπροΐκι). Παράδοσις
πρ. 304,4. Κανονισμός βλ. προικοδοοίας
όροι.

προμνήατριαι 246, 2.
προξενεία, προξενηταί, προξενήτριαι
246, 2.

προπόσεις : κατά τούς αρραβώνας 217,

3 (;). — κατά τάν γάμον 297, 5.
προσανατολισμός : έν μαγείφ 124. — έτοι-

μοΟανάτου 324, 2. — νεκροδ 329.
προσευχή : πρός πρόκλησιν ονείρου 127.
128. 110. 144. 145 (βλ. έπψδαί). —
δπέρ άναπαύσεως θνήσκοντος 324.
προσκάλεσμα τής Μοίρας 106. 140. (Βλ.

κατάδεσμος).
ποοσκελλημένα ( διασκελισΟέντα ) 363

' (=56).
προσκεφάλαιον νεκρικόν 329.
προσκλήσεις γάμου βλ. καλέσματα.
προσκύνησις : κατά τήν δίοδον άνεμοστρο-
βίλου 54 κέ. — νύμφης κατά τάν άπο-
χωρισμόν της 277, 1, κατά τήν είσοίον
είς τήν νέαν οίκίαν 293, 1.
προσφϋ·εγιιατήρια 241, 3.
προσφοραί : εις Νεράιδας 56. — είς ΰπο·
χΟονίους δαίμονας 130. — είς πηγάς
195, 2. 256. 301, 3. — είς Manes
339, 5. — εις νεκρούς 351. (ΙΙρβλ. μει-
λίγματα).

προοωποποιΐα : άνεμων, κεραυνού, καται-
γίδων, άσθενειών, λιμοδ, ήμερών, μη-
νός, σίτου βλ. λλ,

προτέλεια 251. 258.

προφήτης Έλιασαΐος, ΊΙλίας βλ. άγιος

Λισσαίος, 'Ηλίας.
πρωτογόνατος (πρωτότοκος) 125,
πρωτόλεια 211, 4.
ΙΙρωτομαγιάς έθιμον 290, 4.
πρωτόπλαστο κουλλοδρι 255. 273, 1. 302.
πρωτοοτέφανη 96. 109. 123. 116. 117.

256, 3. 321. (Πρβλ. μονοστέφανη).
πρωτότοκος: έν μαγεί^ι 72. 121. 125.

'Ομφάλιος λώρος πρ. 222.
Πρωτοχρονιά. Μαντική κατ' αύτήν 106.
115 κέ. 117. 1 !8. 130. 132 κέ. 111.
153. 155—158. 160. 162. "Εθιμα κατ'
αύτήν 154. 198-201. 319.
πρωτόψωμο 256, 3. 292, 1.
πτύειν : πρός άποτροπήν 31. 55, 5. 93.

151. — πράς μεταβίβασιν βηχός 93.
πτύον έμπήγνυται εις λικμηθέντα σίτον

196.
Πυΰία 141.

πυρ. θεότητες π. 161. — ώς άποτρεπτι-
κόν δαιμόνων 219. — δέν άνάπτεται είς
οίκίαν τεθνεώτος 312. Νέον — 312, 9.
Πυρός δανεισμός βλ. λ. (ΙΙρβλ. έμπυρο-
σκοπιά, πυρομαντεία).
πυρά : άγ. 'Ιωάννου 113. 158. Ύπερπή«

δησις π. τήν Τυρινήν 92.
Πυράκμων 20.

πυρετον : προσωποποιΐα 80. 87. — Οερα-
πευταί άγιοι 69 κέ. 98. — μεταβίβασις
80. 92. — αποπομπή 91. — έγκατά-
λειψις 94. 98. 99. — δέσιμο 72. — μα-
γική θεραπεία 182.
πυρίτης λί&ος 20.
πυρΐτις ώς άποτρεπτικόν 219.
Πυρκόοι 161.

πυροβολισμοί : πρός έκφοβισμόν τελωνίων
24. — κατά δαιμονικών δντων 60. 61.

— κατ' άνεμοστροβίλου 53, 5. — κατά
σίφωνος 63. — κατά νεφών, ούρανοδ,
ουρανίων σωμάτων 61. 63, 2. — είς δή·
λωσιν χαράς 252, 1. — κατά τήν γέν-
νησιν 210. — κατά τάν άρραβώνα247, 3.

— κατά τάν γάμον 251. 252, 1. 258.
263, 4. 299. 303, 1. — νυμφικού χι-
τώνος 302. 303, 1. — κατά τήν κη-
δείαν 334, 4.

πυρομαντεία. Φράσεις δηλοδσαι τούς έκ
τών καιομένων ανθράκων ή ξύλων κρό-
τους 148. 149. 150, 2. 4. 151, 1. Αο-
ξασίαι σχετικαί 148—152. 158. 160 κέ.
'Επέκτασις τών δοξασιών τούτων έπί σω-
ματικών παθήσεων διεγειρουσών συναί-
σθημα καύσεως 151. — άπό οπινθηρο-
βολίας πυρός 149. 151. 152, μαγειρι-
κών σκευών 152 κέ. — άπό φλογός
λύχνου 151, 4. 153. 161.
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πωμήριον 77.

ράβδος : πράς μεταβίβασιν ασθενείας 94.

— ποός έμπυροσκοπίαν 161, 4. — μα-
γική 211, 2.

ραίνω (έπί καταχυσμάτων) 272. 273, 1.

274, 1. (Πρβλ. ραντισμός).
ρακή εις κηδείαν 352, 2.
ράκη : ώς καθάρματα 72. 97—99. — ώς ά-
ποτρίπαια99 κέ. — ώς άναθήματα 100.

— πρός μαγικήν γραφήν 165. 166, 2.
170.

ρακοχάρτιν (;) 166, 2.

ραντισμός : γεννήματος καί άλωνίου 196.

— £ιά «χεριού Παναγίας» προς εύτοκίαν
206. — άμοιβαϊος νεόνυμφων 301, 3·

— προϋπαντωμένων 318. — τάφου 338, 4
(πρβλ. χοαί). — ερχομένων εις οίκίαν
πενθοϋντος 312. (Πρβλ. ραίνω).

ράπισμα : γαμβρού 242 , 2 . 320. — νύμ-
φης 320.

ρασογουνέλλα (είδος ένδύματος) 188.
ρέγκα πρός όνειρομαντείαν 129. 143.
Reinach S. περί μνημοσύνων παρ' Έβραίοις
346, 3.

ρεμμόνι μέτρον βροχής 28.
ρεμμονίξει τό χαλάζι ό Βοριάς 28. 46.
ρέσι 254, 6.

ρεύματος δίοδος βλ. γέφυρα αύτοσχέδιος.
ρεύτης (είδος κεράμου) 191, 1.
£έψα ή, 191, 1.
ρήγνω, ρήχνω 26, 5.
'Ριγανάς, 'Ριγολόος βλ. άγιος Ίβάννης.
ριζιμιά, ριζιμιό, ριζωμιά βλ. πέτρα.
ρόδι : κατά τήν σποράν 191, 1. Διααπορά
κόκκων ρ. 191, 1. 200 κέ. 295. 319.
Συμβολική έννοια ρ. 295.
ροδοβολία 318. (Πρβλ. καταχύσματα).
ρόδον. Έπίκροιισις φύλλου ρ. 159, 6. 7. 9.
'Ρόδα κατά τόν γάμον 258, τήν τελευτήν
339, 5.

ροδόσταμα πρός £αντισμόν 318. (Βλ. ύδωρ

άρωματικόν).
ροιά βλ. föBi.

ρόκα. Συμβολική χρήσις 212. 291, 3. —

άγιας Παρασκευής 83.
ροκκοχάρτιν 166.
ρουκαντζάρια (;) 199.
'Ρουοαλιοϋ 347.
ρουοούμπελης εξορκισμός 91.
ρύζι : ώς κατάχυσμα 272. 273, 1. 292, 1.
Διασπορά f. δπό τής νύμφης 272, 4.
292, 1. — ώς μείλιγμα 301, 3.
ρυπαρύτης ένδύματος πένθους δηλωτική

356, ·1. 357. 358.
σαβανοκαρτέρης, ααβανοκράτης 326, 5.
αάβανον, οαβανώτριαι 326.
Σάββατον 39. 223. 347, 2.
σαγανάκια (δίνη άνέμου) 51.
αάγματος θραύσις βλ. λ. (Πρβλ. οαμάριομα).
Σαϊτάνηδες (διάβολοι) 4.
αάχχαρις, σακχαρωτά βλ. ζάχαρη, ζαχα-
ρωτά.

σάλπιγγες είς γάμους 304, 3.
ααμάρωμα παρανΰμφου 303, 3.

Samter περί καταχυσμάτων 194,
Σαμψών 5, 3.

σάπων πρός όνειρομαντείαν 119.
σαράκι, μεταφορικώς 65, 1.
σαράντα βλ. τεσσαράκοντα.

— , τά, σαραντάημερα 346, 4. (Ρ>λ.
τεσσαρακοστά).

οαρανταλείτουργα 347.

σαραντάρια 347, 4. (Βλ. τεσσαρακοστά).

— , οαρανταρίχια (χρήματα διά οα-
ρανταλείτουργα) 347, 4.

σαράντισμα : λεχούς 218 κέ. — νεονύμφων
322.

σαραντόνεια (τελετή γενέθλιος) 209.
σαρίδια ώς άποτρεπτικόν 219.
σάρω&ρον : ώς άποτρεπτικόν 219. 221.

— κατά τόν γάμον 294, 3.
οάρωμα οίκίας θανόντος 359.
Σατανάς βλ. Σαϊτάνηδες, Σειτάνης.
σάτυροι 199.

Σαχλίκης Στέφανος 1S9 κε.

σειροπάν' (ή φασκιά) 209, 1.

οεϊοις δένδρου, θάμνου κ. τ. τ. έν μαγική

τελετή 111. 141 κέ. 147.
σείσμα ούρανοΰ 27.
Σεϊτάνης (διάβολος) 4.
Σελήνη 44, 4. Προσαγόρευσις Σ, 47, 2. —
έν δνειρομαντεία 120. 127. 128. 110.
147. Πρωτόπεμπτον Σ. πρός μαγγανείας
. 175. Φάσεων Σ. σχέσις πρός πρόγνω-
σιν γένους 216, πρός τέλεσιν γάμων
306, 4. Χαρακτήρες καββαλιστικοί Σ.
171. Μελάνι Σ. 172. Αακτυλοδεικτείν
Σ. βλ. λ.
σέλινα πρ άς στέψιν τάφων 339, 5.
σελλί (έδρα τοκετοΰ) 216. 217.
Σεμέλη 202.

Σεπτέμβριος άπαίσιος πράς .γάμους 306, 4.
σερβελελί (σημαία γαμήλιος) 259, 4.
σηκωτάδες (νεκροφόροι) 333, 9.
σημαία: γάμου 259. 269, 4 (βλ. καί:
φλάμπουρο). Νυμφικός χιτών ώς — 302.

— είς κηδείαν μεμνηστευμένου 327, 7.
σημεία : καβαλιστικά 168. 169. 175. —

ταχυγραφικά 173 κΙ. 176. 177. 1. 3—6.
οήσαμον έν γαμηλίφ πλακοΰντι 291.
σήτα μέτρον βροχής 28.
σιαγόνων νεκρού δέσις 329, 6. Σιαγών :

χοίρου βλ. λ.
οιαστικός, - ή (μνηστήρ) 249, 1.
signum Saloinonis 179.
Σιδερής (όνομα άβαπτίστου) 211.
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σιτάρι (κόλλυβα) 349, 4.
οΐτος. ΙΙροαωποποιΐα 193. 194. Δαίμων ο.
192 κί. 194. Πνεύμα σ. υπό μορφήν
ζώου 197. — έν έθίμοις σποράς 191, 1.
192. 194. — έν μαγικαϊς τελεταϊς πρός
ίιρόκληαιν μαντικών ονείρων 117. 121
κέ. 125 κέ. 135. 141. 146 κέ. Σπορά
ο. έν άγγείοις 124 κέ. 135. 136. 137
κέ. Κόκκοι α. πρός έμπυροακοπίαν 156.
158. 162. Καλάμη σ. είς βασιλόπιτταν
201.— ώς κατάχυσμα 273, 1. Διασπορά
α. υπό νύμφης 291. — είς άλλα γαμή-
λια έθιμα 211, 4. 295, 3. — ώς μεί-
λιγμα 301, 3. — άντί κολλύβων 347,4.

σίφουνας, οιφουνιάξουν, σιφουνίξουν,

σιφουνικο 62, 7.
οίφων 62 κί.

σιωπή, όρος επιτυχίας μαντείας 124. 128.
132. 141. 142 κέ. (Πρβλ. άμίλητα, αμί-
λητο νερό).
σκαμνί τοκετού 217.
σκάφη έν γενεθλίφ έθίμω 209.
σκέπη (πέπλος) 266, 1.
σκεύη μαγειρικά βλ. πυρομαντεία.
Σκιροφόρια 79.
σκλαβάκι τής Παναγίας 230.
σκλάβωμα (ή άφοσίωσις εις άγιον) 230.
σκορδινισμος βλ. άνακλάδισμα.
σκόρδον : έν απευχή κατά βασκανίας 82, 3.
'Ανάρτησις σκόρδων είς λυγαριάν 98. —
ώς άποτρεπτικόν 219.
ακορδονλα (ή πανώλης) 82.
σκορπίος : έν μύθοις 62. Δοξασία περί σκ.
62, 4.

σκότος : έν μαγεία 130. — πρός εύδοκί ·

μησιν σποράς έν άγγείοις 137.
σκουτέλια (τά μνημόσυνα) 347, 4.
σκουτικό, ακοντισμός 238.
Σκονφος Γεώργ. (δήμαρχος 'Αθηναίων)
217.

σκυλίτσα (λυσσόχορτο) 103.
σχυλόγαμος ώς άντιλυσαικόν 102, 2.
σκύλος βλ. κύων.

οκώληχες αίτιοι άσθενειών 64—66. 101.

104. Φράσεις σχετικαί 64. 80.
σκώμματα νύμφης 320.
ονιβαοκός, -ή, σνίβασμα 249, 1.
Σολομών 165. Σφραγίς Σ. 181. Δακτύλιοι

Σ. 1S2.
Σολομωνικαι 163 κέ.
soma 33.

σορόκος 37. 41, 3. 42. ΙΙρωσοποποιΐα 44

κί. — γίρος 49, 5.
α'οροπάν' (ή φασκιά) 209, 1.
σοϋβρον, οονλβα 154, 6.
οοϋρβα, οούρονβα 153 κί.
αουρβιας κλάδοι : πρό; έμπυροακοπίαν βλ.

σοϋρβο. Κτυπήματα δι' αυτών 154.
οοϋρβο πρός έμπυροακοπίαν 155. 161.
οούρονβα βλ. σούρβα.
σούρσιμο ποδιού νύμφης 321.
οπαλέττα έν μαγική τελετή πρός πρόκλη-

αιν όνείρου 107 κέ.
σιταραγγόριξα ώς άντιλυσαικόν 101.

σπαργάνωσις βρέφους 209.
σπερνά (τά κόλλυβα) 349.
Σπηλιά τοϋ γέρου (τόπων.) 90.
Σπιϋ-ολιόντας βλ. Κοντογιαννάκης.
sponsalia 248, 1.

σπορά : "Εθιμα 191. 192. 191. — ώς μα-
γικός τρόπος προκλήσεως μαντικών όνεί-
ρων 121—126. 131 κέ. 135. 141. 144.
145—117" συμβολικός δ χαρακτήρ τής
τοιαύτης σποράς 131. — έν άγγείοις 125.
135—138 (βλ. καί βλάατηαις).
σπόροι βλ. έμποροσκοπία.
σπυριά (τά κόλλυβα) 349, 3.
Στάδιον παναθηναϊκόν. Δίοδος διά ούριγγος
αΰτοΰ 72.

στάχτη έλκει κεραυνόν 3 (βλ. καί: γάτα).
στάλα βλ. μαύρος.

σταυροδρόμι 94. 121.(Βλ. καί: τρίστρατο),
σταυρός : έπί κεφαλής νεκρού 332. — ει;
στόμα νεκροΰ 332. 336 (πρβλ. στόματος
νεκροΰ έμφραξις, άβολός Χάρωνος). —
έπί τάφου 339, 5. — έκ δάφνης πρός
όνειρομαντείαν 133. 143. — έκ καλά-
μης σίτου κτλ. είς τήν βασιλόπιτταν
201. (ΙΙρβλ. σταύρωμα).
— (δέσμη τελευταίων άμυθέντων αταχύων)

191, 1. 192.
Σταυρόν, τοΰ (14 Σεπτ.) 191, 1.
σταύρωμα : χ^ωραφιοΰ 191, 1. — λικμη-
θέντος σίτου 196. — νύμφης 276. —
δρόμου 282, 8 (πρβλ. άνεπίστροφα). —

— θυρών 290. 291, 3. 294, 3. — με-
τώπων γυναικών 290, 4. — χειρών νε-
κροΰ 329.

Σταφίδα Ίω. Ίατροσοφικόν 163. 175.
σταφίδες : κατά τόν γάμον 273, 1. — ώς
μείλιγμα 301, 3. — ώς μποναμάδες 319.
οτάχυες. Καθιέρωσις στ. 191, 1. 192. Χρή-
σις εις μαγικάς χελετάς θερισμοΰ 113 κέ.
στενώσεως μεταβίβααις 92.
Στερόπης 2.
στεφανιάτικο 318.

οτεφανοκόλικα (γλύκυσμα γαμήλιον) 319.
στέφανος : άργυρούς πρός διαπέρασιν βρέ-
φους 96. — άνθέων πρός όνειρομαντείαν
132. 113. — έλαίας πρός δήλωαιν γεν-
νήσεως άρρενος 212. — πρό; γαμήλιον
διακόσμησιν 258. 290. Στέφανοι νυμφι-
κοί 275, 1, έπί τής κεφαλής έγγάμου νε-
κρού 327. Στ. νυμφικών άσπασμός βλ. λ.

— έπί τής κεφαλής νεκροΰ 327. — εί;
τάφους 339, 5.

στεφανοσκέπαομα 318.

στεφανώματος ιεροτελεστία βλ. ακολουθία

γάμου. (ΙΙρβλ. ξαναστεφάνωμα).
στέψις : νεκρών, τάφων βλ. στέφανο; έπί

τής κεφαλής νεκρού, είς τάφους.
στήλη βλ. κολόνα.

στοιχειά. Συνταύτισις πρός άνέμους 37 κί.
39. Πάλη στ. ώς μυθολογική παράατααις
καταιγίδος 37—39. Παραδόσεις περί πά-
λης στ. 39. Μετάπτωσις τών παραδόσεων
τούτων είς δεισιδαιμονίαν 40. Στοιχειό
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καί: συρμοί, κατόρυξις).
στολή : άρραβωνισμένης 247, 3. — νύμφη;
243. 261 266, 1, πρός στολισμό·/ νεκρά;
327. — γαμβρού 2Β3. 264, 3.
στολισμό; : γαμβρού, νύμφης, θαλάμου νυμ-
φικού, κλίνη; νυμφική; βλ. λλ. — νε-
κρού 326, 4. 327. 310. (ΙΙρβλ. διακό-
σμησις).

στόμα : ώς βαλάντιο·/ 331, 4. Κλείσιμον
στ. νεκροΰ 325. 330. "Εμφραξις στ.
αύτοΰ 325 κέ. 333 (πρβλ. σταυρός είς
στόμα νεκροΰ).
στραγάλια κατά τόν γάμον 273, 1. (Πρβλ.

τρωγάλια).
οτραοπελέτζ'ι, στραποπελέκιν 17, 5.
στρατιά · μανική βλ. λ.
στρωμάτων : άναστροφή πρός πρόκλησιν
ονείρου 128.— νυμφικών κάρφωμα 273,1.
στρώσιμο : κλίνης νυμφικής βλ. λ.
στύλου οικίας νεονύμφου κροΰσις 292, 2.
Στύξ 5. 35, 5. 323.
ουββάξω (άρραβωνίζω) 249, 1.
ουγχώρησις αποθνήσκοντος 324.
συγχώριο βλ. συχώριο.
σϋκα κατά τόν γάμον 273, 1. 319.
σνκής φύλλων μαντική χρήσις 120. 134.
συλλείτουργα 347.
συμπε&ερικο 26S, 2.
συμπε$εριό 217. 268.
συμπέν&ερος, ουμπεν&εριάζειν 217, 1.
αυμποσιάρχης γαμηλίου συμποσίου 299, 2.
304.

συμπόσιον : γαμήλιον 2G6, 2. 296—300.
303 κέ. — άντιγάμου 300, 3. 301. (Βλ.
γεϋμα, δείπνα, εύωχίαι, τράπεζα).
σύμφωνα : ψιλά βλ. λ.
συναπαντήματα βλ. άπαντήματα.
συναρμόζω (άρραβωνίζω) 219, 1.
συνέδριο δαιμονικά βλ. δαίμονες.
αυνέπαρμα : ύπό άνεμοστροβίλου (Νεράιδων
κ.τ.τ.) 55. 57. 59. Φράσεις σχετικά! 57.
Γένεσις τής δοξασίας 57 κέ.
συνιβάζομαι, ουνιβαοτική 249, 1.
σύννεφα βλ. νέφη.

συνοδία γαμήλιος, νεκρώσιμο; βλ. πομπή.

σύντεκνος 246, 3.

συντέλεια τοδ κόσμου 36.

ούρειν τόν πόδα βλ. σούρσιμο.

σύριγγες εί; γάμου; 304, 3.

οϋρματα μολύβδινα έν τάφοις 329, 6.

συρμοί (στοιχειών, φαντασμάτων ϊίο'ος)

51 κέ.
συρτός (χορός) 198.
αυχαριάταις 288, 2.

συχωρεμένη (ό λοιμός) 81. — (ή εύλο-
γία) 89.

συχώριο (τά κόλλυβα) 115. 319. — μετά

τήν ταφήν 352, 2.
σφενδάμνου άνθη πρός όνειρομαντείαν 131.
οφήνες (συγκλίνοντες κλάδοι δένδρων) 95.
Σφιγξ βλ. άγαλμα Σφ.
υρραγις Σολομώντος 181.
οφάγισις : βρέφους βλ. λ.
σχαριάτης βλ. συχαριάταις.

Schwartz περί βροχής ώς ούρήσεω; θεών
ή άγίων 30, 5, περί τόξων θεών 34, 5.
σχενά, οχένιασμα 257, 3.
σχολικής ζωή; έθιμα 274, 1.
τάβλα (τράπεζα γαμήλιος) 299.
ταγιστόν μνημόουνον 346, 4.
ταινίαι : κοσμητικαί 137. Χρήσις τ. κατά
τήν τελευτήν 329. 330·

τάκμαν 80.

τάμα (άφοσίωσις εις άγιον) 230. Τάματα
πρός άπελευθέρωσιν ή άρσιν έμποδίων
βλ. λύτρα.
ταματαραΐοι, ταματάοηδες 230.
Ταμμούζ 204.
ταρίχους όστρακα 166, 1.
ταφειό (ό τάφος) 338, 9.
ταφή νεκροδ 335 κέ. Χρόνος αΰτής 333.
Τόπο; 331, 3. 338. 340. — εί; ξίνην
γήν 353. Ταφή; στερηθέντες 323.
τάφος 336—341. Όνομασίαι 338. θέσις 338.
340. Άπλότης 336. 338. Σύμβολα έπ!
τ. 339. Κόσμησις 339, 5. Καΰοις θυμιά-
ματος έπ! τ. 336. Φως έπί τ. 336. 337,
1. Λάγηνος πλήρης ύδατος έπί τ. 337.
Προσφοραί (;) 351. Σεβασμός τ. 341.
Δείπνα παρά τ. 345, 6. 347, 3. —
κλεφτών, ναυτών κτλ. 340. Τάφοι οικο-
γενειακοί 338, 5. 355.
— (έπικήδειον δεϊπνον) 344.
ταχυγραφία παλαιογραφική βλ. σημεία τα-

χυγραφικά.
τελέοματα 76. 226. 231.
τελετή : κρήνης βλ. λ. 'Γελετα! έπιμνημό-
συ ο: 348 κέ. (πρβλ. μνημόσυνα, ξόδια).
Τελεταί καΟάρσιοι βλ. καθαρμοί. Τελε-
ταί μαγικαί βλ. μαγεία : μαγικαί τε-
λεταί. Τελεταί : θερισμοδ, πρός ύποβοή-
θειαν βλαστήσεως βλ. λλ.
τελευτή 321—362. Αεισιδαίμονες συνήθειαι
κατ' αύτήν 324. 336 κέ. 342. 359 (βλ.
καί : θραΰσις άγγείων). Βιβλιογραφία
360—362. (Βλ. καί : άγωνία, νεκρός,
κηδεία, ταφή, μνημόσυνα, άνακομιδή,
πένθος. Πρβλ. θάνατος).
Τελικλή τάιι (τόπων.) 95.
τελώνιο, τά ήλεκτρικά φαινόμενα 3. Τελώ-
νια, τά ήλεκτρικά φλόγια 3, 3. 23—>26.
Δυσοίιονα 23 κέ. Εΰοίωνα 24, 6. Δοξα-
σίαι περί αύτών 24. 25 κέ. (Βλ. φλόγια
ήλεκτρικά). Τελώνια, διάττοντες άστέ-
ρες 25 κέ. Τελώνια, ψυχαί άβαπτίατων

3, 3. Τελώνια (djnûn) πρόξενοι άσθε-
νειών 68, 2.

τέμπλες (σανίδες στέγης) 191, 1.
τέντζερης σπινθηροβολία 152.
τέσσαρα 183.

τεσσαράκοντα 17. 18. 23. 74. 75. 96.
101. 125. 209 . 214 . 230 . 336 . 337 . 356,

4. (Πρβλ. σαράντα τά, σαραντάημερα,
σαρανταλείτουργα, σαραντάρια, σαράν·
τισμα, τεσσαρακοστά).

τεσσαρακοστά (μνημόσυνα) 316, 4. 317,4.
318, 2.

Τεσσαρακοστή μεγάλη 130. 141. 306,
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347, 2.

Τετάρτη (ήμέρα) 175. — αποφράς πρός
γάμον 306, 4. Καθαρ&ς Τ. έπίκληαις

107. 108" όνειρομαντεία κατ' αυτήν 100.
11!) (;)·

τέττιγος λατρευτικόν φομα 105.
τζήμια (κωσταντινάτα) 33.
τζίτζικας 195, 1.
τηγανιού οπ νθηροβολία 152.
Τηλέγονος 176.
τηλέφιλον 159.
τιτανομαχίαι 5.

τοκετός : έν ύπαίθριρ 207. — έν ξένη οίκί?.
ώς άποτρεπτικόν 207, 4. 229. — έν
φάτνη βοών δμοίως 207, 4. Αυτρώσεως
άπό τοκετού συμβολική δήλωσις 212, 4.
θέαις τικτούσης 217. (Βλ. καί : γέννη-
οις, ώκυτόκια).
ιοξεύ/ιατα βλ. πυροβολιαμοί : κατά νε-
φών κτλ.

τόξον, ουρανού —, οΰράνιον —, τόξο τσή

Ιΐαναγίας 34. —, δπλον Ιίρητών 189.
τονβάκι (καλύπτρα νύμφης) 213. ϋουβάκ
265, 3.

τουφέκι ώς άποτρεπτικόν 219.
τραγήματα : ώς καταχύσματα 274, 1. —
ώς μποναμάδες 319. (Πρβλ. τρωγάλια).
τράγος : άποτρέπων νόσον 93.—άποπομ-

πχίος βλ. λ.
τραγουδιατάδες εις γάμον 268.
τραμοντάνα, τραμουντάνα 41, 3. 12. 44.

46. (Βλ. Βοριάς).
τράπεζα : γενέθλιος 129. 213. — γαμήλιος
265, 2. 296 κέ. 299. — έπικήδειος 312
κέ. (Βλ. γεύμα, δείπνα, ουμπόσιον).
Τραπέζης παράθεσις : πρός όνειρομαν-
τείαν 128 κέ., εις Μοίρας 129.
τράττα (χορός) 198.

τράχωμα 239. Δουκάτα τραχωμένα 239, 1.
τρεις γϋροι (χορός) 296, 1.
τρεμουντάνα 41, 3. (Βλ. τραμοντάνα).
τρία 56. 72. 74. 92. 96. 101. 106. 107.

108. 109. 111. 112. 114. 115. 116, 3.
118. 123. 124. 125. 129. 130.112. 145.
117. 157. 209. 229. 290, 2. 292, 1. 2.
293, 1. 294,3. 295. 321. 336. 337, 1.
356, 3. 359. (ΙΙρβλ. τρίμηνα, τρίτα).

τριακάς (επιμνημόσυνος τελετή παρ' άρ·

χαίοις) 34S.
τριάκοντα πρβλ. τριακάς. — εξ 125.
τρίμηνα (μνημόσυνα) 316, 4.
τρίπους βλ. σιδεροστιά.
Τριπτόλεμος 196.

τρίστρατο 93. 94. 110. 227. 229. 303 κέ.

(Βλ. καί: σταυροδρόμι),
ερίτα (μνημόσυνα) 346, 4. 318.
Τρίτη (ήμέρα) 75, 2. — άποφράς πρός
γάμον 306, 4. ΚαΟαράς Τρ. έπίκλησις
107. 108.

τριφύλλιον τετράφυλλον πρός όνειρομαν-

τείαν 132.
τβίχες ώς καθάρματα 97. 98.
τριχιά (κρησέρα) 111.
Γρόλλ 5. 53.

τροπαι ήλιου : έθιμα κατ' ρύτάς 10ό κέ.

135. 203. (Βλ. καί : άγιος Ιωάννης).
τροφή. Σημασία τρ. έν όνειρομαντε!? 128
κέ. Σχέσις τρ. πρός δύναμιν έκάοτου
227. — βρέφους, νεκρών βλ. λλ.
τρύγων Οαλασσία 176 κέ.
τρνποπέρασμα 4, 1. 96. (Βλ. δίοδος
δι' οπής).

τρωράλία : κατά τήν γέννησιν 209. — ώς
καταχόσματα 272. 274, 1. (ΙΙρβλ. στρα-
γάλια, τραγήματα).
Τοαι//αλιάρς, ό άγιος θεράπων 98.
τοακμάκιαμα (ή άστραπή) 2, 2.
τσάμικος (χορός) 198.
τσίντζιρας (τέττιξ) 195, 1.
τσιτζιρόκλικου (ό έκ τού νέου σίτου άρτος)

195.

τσουκάλα βλ. χύτρα.
τοουκνίδαις. Τρίώιμον τού γαμβρού διά τσ.
322.

τυλιγάδι (κεφαλόδεσμος) 266, 2.

τυλωμάτων μεταβίβασις 93.

τύμπανα εις γάμους 304, 3.

Τυρινή βλ. 'Απόκρεως.

τυρός : πρός όνειρομαντείαν 12S. — καιά

τήν κηδείαν 351, 3. 352.
Τυφίοεύς, Τυφών, Τυφώς 36,5. 52,3. 56.
τύχης : άποκάλυψις καί μεταστροφή 200

κέ. — πήδημα βλ. λ.
ϋαλος πρός γραφήν έπιοδών 166.
ϋβρις 55, 5.

υγίεια (τό πεντάγραμμον) 179.
ύγρά γραφικά βλ. μέλαν, χρώματα.
ύγρομαντεία 165.
ϋδατομαντεία 111. 133. 134.
ϋδνα 18.

ϋδωρ : ίαματικόν 18. 22. — ώς ώκυτόκιον
22, 11. — άρωματικόν πρός ραντισμόν
273 (βλ. καί : ροδόσταμα). — είς ό μέ-
ρος έξεψύχησεν δ νεκρός 336, 7. 337.
— έπί τού τάφου 337. "Γδατος άντλησις
ύπό τής νεονύμφου βλ. κρήνης τελετή.
"Γδατος χύσις : κατά τόν γάμον 276.
277, 1. 295, κατά τήν κηδείαν 336.
337. — ούράνιον 33. (Βλ. καί : άμίλητο
νερό).

ϋλαι πρός γραφήν μαγικών λόγων 161. 165

—169. 171. 174. 175. 183.
υλοτομία ξύλων γάμου 252. 251. 298.
νμέναιος 262, 1. 286. 321.
ϋνί. Συμβολική χρήοις : κατά τήν σποράν
191, 1, πρός άρρενογονίαν 216, κατά
τόν γάμον 294.
Untar 29.
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ύφάσματα πρός γραφήν μαγικών λόγων

105. 166. 170.
ύψωμα βλ. άντίδωρον.
φάγουσα (φαγέίαινα) 80.
φακής σπορά εις πινάκια 137.
φαντασμάτων δίοδος βλ. συρμοί. (Πρβλ.

φάσματα).
φαρμακοί 90.

φάρος προς πβριένδυοιν νεκρού 326 κέ.
φαροιά (αϊ φασκιαΐ) 209, 1.
φασκιai 209. Λέξις καί δημώδη ονόματα
209, 1.

φάσματα έν μανική στρατιφ 61.
φασόλια πρός μαντείαν 135.
φάτνη βλ. τοκετός έν φ.
l-ées 54.
φέρετρον 333.
φθειρών δίωξις 94.

φθινόπωρον πρός χέλεαιν γάμων 305, 3.
φίδι. Αστραπή, βόλι κυνηγφ φίδια 12.
Αίωξις δφεων 12. Φόνος δφεως 12, 6.
Νεογέννητο-/ ώς δφις 211, 2. —, μετα-
φορικώς 65, 1 (βλ. καί : φιό).

φιλοδωρήματα : εις συχαριάταις 282, 2.

— εις λυριατάς 299.
φιο (συρμός άνεμου) 51, 5.
flamrneum 266, 1.
Φλάμπορο (τόπων.) 56, 1.
φλάμπουρο κατά χόν γάμον 240, 2.

259, 4. (Βλ. καί : σημαία).
φλεβών άριθμός 73.

φλόγια ηλεκτρικά 3, 3. 23—25. Έξήγη-
σις τοϋ φαινομένου ύπό τών Έλεατών
21, 3. Μυθολογικά! παραστάσεις αυτών
24 κέ.

φλόξ : άγιου "Ελμου (ήλεκχρικόν φλόγιον)
21. — μεγάλη καί λαμπρά αΐσιον 161.

— λύχνου βλ. πυρομαντεία.
φνίκα (καλύπτρα νύμφης) 266, 1.
φονγάσσα (μακαριά) 349, 4.

φούρνος λαλεί' προμήνυμα έξ αυτού 151 κέ.
l'razcr 135-138.

φρέαρ. θυσίαι, προσφορά! είς φρέατα 195,
2. Φρεάτων δαιμόνια βλ. λ. (ΙΙρβλ.
κρήνη, πηγή).
φρούτα (παρασκεύασμα διανεμόμενο·/ κατά

χήν κηδείαν) 352, 2,
φρΰνοι πρόξενοι ασθενειών 65.
φυλακτά, φυλακτήρια βλ. περίαπχα.
φυλάκτριαι (παράνΟμφοι) 285, 4.
<ρύΜα : πρός γραφήν έπψδών 165. 166.

— πρός γαμήλιον διακόσμησιν 257 κέ.
290. — ώς καχαχύσματα 273. — πρός
πλήρωσιν νεκρικού προσκεφαλαίου 329,
1. — προς κόσμησιν τάφου 339, 5. Φύλ-
λου έπίκρουσις βλ. πλαταγώνιον. (Βλ.
καί : έμπυροσκοπία).

φύλον βλ. γένος.
φυματιώσεως μεταβίβασις 93.
φυτά : ιαματικά λύσσης 101. 103 κέ. Φυ-
τών χρήσις έν μαντική 131. 131 κέ. (βλ.
καί : άγριαγκυνάρα, βασιλικού φύλλα).

— ώς ώκυτόκια 206. — άρωματικά έν
λουχρφ νεογνού 208, 2. — πρός γαμή-

λιον διακόσμησιν 257 κέ. 290. — πρός
κόσμησιν τάφου 339, 5. (Πρβλ. φύλλα)
Φώκια, μήτηρ μεγάλου 'Αλεξάνδρου 224.
φως : ώς άποχρεπχικόν δαιμόνων 219. —
(άκοίμηχον) έπί τοϋ τάφου ή είς δωμά-
τιον θανόντος 336 κέ.
φωτιά (ή άστραπή) 2. (Πρβλ, πυρ).
χαιρετισμός 297, 5. — πηγής Οπό χής
νύμφης 301, 3. Χαιρετισμό! Παναγίας
ώς άποτρεπτικόν 133, 2.
χάλαζα 44. Μυθολογικά! παραστάσεις αϋτΛς

28. 30. 40. 46.
χαλασμός κόσμου 35 κέ.
χαλκάς (δ διάβολο;) 73.
χάραγμα βρέφους 220.
χαραδριός καταπίνει νόσον 72.
χαρακτήρες καβαλιστικό! 171 κί. 171. 175.
176.

χαράτσι (άμοιβή παραδιδόντων νύμφην)
280, 3. (Πρβλ. παραδοτικά, παλληχα-
ριάτικα).
χαρβασίλα 153. 155 κέ.
χαρίσματα 210. 212, 2. 213. (Βλ. καί :

δώρα γαμήλια).
χαριτωμένη (άρραβωνισμένη) 219, 1.
Χάρου αποτροπή, έκφόβησις 231. (Πρβλ.
Χάρων).

χάρτης πρός γραφήν μαγικών λόγων 166.
χαρτίν : βαμπάκινον, πανπάκινον, ροκκο·
χάρτιν 166. — άγέννητον 167 κέ. 183.
— παρθένον, καθαρόν 167. 169.
χαρτωμένη βλ. χαριτωμένη.
Χάρωνος : λέμβος 5. — όβολός βλ. λ.

(Πρβλ. Χάρος).
χάση κόσμου 35 κέ.
χαψιά βλ. μπουκιάς άπόκρυψις.
χειμαστής (άνεμος) 42, 5.
χειμών πρός χέλεαιν γάμων 305 κε.
χειρ. Χειρών νεκρού : σταύρωμα 329, δέ·

σις 329, 6.
χειρόκτια μάγου 183.
χελιδών : αϊρουσα νόσον 92. Άσμα γ.
195, 3.

χέρι τής Παναγίας (φυτόν) ώς ώκυτόκιον
206.

χήρα : έν μαγική πράξει 129, 4. Χήρας

πένθος 357, 1. 358 κέ.
χηριάτικα (ενδύματα χηρείας) 358, 1.
χθόνιοι θεοί 139. 'Επικοινωνία πρός ύπο-

χθονίους 130. 111 κέ.
χιτών νυμφικός 302 κέ, (Βλ. άγνεία).
χοαι είς νεκρούς 336. 337 κέ. —
χοίρου ρύγχος ή σιαγών ώς άποτρόπαιον 3.

(ΙΙρβλ. γουρούνα).
χολέρα 88 κε. Ευφημισμοί 81. Προσωπο-
ποιΐα, παραδόσεις 81. 88 κέ. 90. ϊύγ-
χυσις τών περί χ. παραδόσεων πρός τάς
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τημφιεσμένων 301, 1" τάξις γαμήλιου χ.
299. 301, 1. — περί τον νυμφικόν χι-
τώνα 303. — έπί τή άγνεία τής νύμφης
303, 3. — ένδυμάτων γαμβρού 263, 4.

— νυμφικών αινδόνων 303, 2. — κατά
τόν άντίγαμον 304,4.— κυκλικός βλ. λ.

— δαιμονικών δντων ώς παράστααις άνε-
μοστροβίλου 54. 60. —μαγισσών δμοίως
54. (Πρβλ. όρχήσεις).

Hraeswelyr 50.
χρηματισμοί 139.

Χριστός : έν μυθολογική παραστάσει άστρα-
πής 13. — έν έπφδαϊς 70. 73. 91. 92.
Παθών Χριστού παραβολή πρός 'Ελευσί-
νια μυστήρια 136, 4. Χριστού άπεικόνι-
σις, έπίθετα 203, δμοιότης πρός Κρί-
σνα 204.

Χριστούγεννα. Μαντική κατ' αύτά 106.
127. 129. 130. 135. 141. 155, 1. 156.
157. 159, 1. Κουλλοΰρα Χρ. βλ. λ.
"Έλεγχος άνακριβειών περί δμοιότητος
Χρ. πρός άλλας άρχαίας έορτάς 202—
204. Όμοιότης πρός έορτήν γενεθλίων
Μίθρα 204 κέ.

χρόνια, χρονιάτιχα, χονογύρια (έπέτειον

μνημόσυνον) 346, 4.
χρυσομάντηλο έν μαγική τελετή πρός πρό-
κλησιν όνείρου 106 κέ. 118. 124. (Πρβλ.
κύκλος μαγικός, περίζωσις).
χρυσός είς τήν "Ιριδα 33.
χρώματα : ώς διακριτικά έν κληρομαντεία
119. — πρός γραφήν 169, μαγικών λό-
γων 170. 171. 172. (Βλ. καί: κόκ-
κινον, λευκόν, μαύρος, πράσινον).
Χτουργιαρον (τόπων.) 39.
χτυπαριαϊς (πλαταγώνιον) 159, 6.
χυλόπιτταις κατά τήν γέννησιν 210. 213,4.
χυλός : κατά τήν γέννησιν 210. — κολλύ-
βων 350.
χύτρας σπινθηροβολία 152 κέ.
χώματος δράξ έπί τού τάφου 336.
χωνευτήρι (ή όστεοθήκη) 355, 6.
ψά&α (δέσμη πρώτων σταχύων) 192.
ψαλίδιον έν μαγική τελετή 121. 126.
ψαλμοί έν μαγγανείαις 174. 175. 176.
ψάρι βλ. Ιχθύς.

ψίκι (συνοδία γαμήλιος) 268.
— ( πίττα καί άμνός γάμου ) 268, 3.

(ΙΙρβλ. ψίται).
ψίλά σύμφωνα, ψιλοί λόγοι (έπί άρρα-

βώνος) 249, 1.
ψιμμυ&ίωσις νύμφης 264. (Πρβλ. κινά-
γματα).

ψίται (ψυχοπίττι ;) 351, 1. (Πρβλ. ψίκι).
ψόφιος (λυσσόχορτο) 103.
ψύλλων δίωξις 92. 94. 201.
ψυχαι (έντομα) πρόξενοι άσθενειών 65.
ψυχή : καταλείπει κοιμώμενον σώμα 16.
Έξοδος ψ. θνήσκοντος 324. — παρα-
λαμβάνεται 6πό άγγίλων 324, υπό δαι-
μόνων 333. — μετά θάνατον συχνάζει
όπου παρευρέθη ζώσα 337. Περιοδειών
ψ. συσχέτισις πρός τακτάς ήμέρας μνη-
μοσύνων 348, 2. Τυχαί πλανώνται τήν
νύκτα καί κακοποιούν 359. Κατοικητή-
ρια περιπλανωμένων ψ. 99. Σχέσις ψυ-
χής πρός άνεμον 58. Τυχαί άβαπτίοτων
βλ. τελώνια. Τυχαί τεθνεώτων άποκα-
λύπτουσι μέλλον 1J2· συγκρούσεις αύτών·
40. Τών ψυχών (ήμέραι) 347.
ψυχικά ώς μακαριά 352, 2.
ψυχομερίδιον, ψυχομοϊρι 346, 4.
ψυχοπαράσχευα 347.
ψυχόπιττα 351. Ψυχοπίττι 351,3, 352,2.
ψυχοπομποϊ δυνάμεις καί θεότητες 58.
ψυχορραγών βλ. έτοιμοθάνατος.
ψυχοσάββατα 347, 3. Μαντική κατά τό ψ.

βλ. άγιος Θεόδωρος.
ψυχούδια (τά κόλλυβα) 349, 4.
ψωμί τού πεθαμένου 352,2. (Πρβλ. άρτος).
ώκυτόκια 22, 11. 206 κέ.
ώμοπλατοαχοπία 162.
ώόν βλ. αύγό.

ώραι. Παλάτιον 'Ωρών 44, 4. — πλανητών
172 κέ. — εύθετοι πρός μαγγανείας 175.
Ώρεί&υια 48. 61.
Ώριων 30, 5. 62.
Ώρος 84, 2. 203 κέ.
ώστρια 41, 3. (Βλ. Νότος).
ώστρια γαρμπή, ώοτρια σιρόκο 41, 3.

ΤΩτος 41.
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